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 النهي وداللته عنذ األصىليني
 

 ( **)خلدون وليد حسن             (*)د. احمد حميد سعيد ألنعيمي
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ملخص البحث
مجمللو اريللراالس ايةللوماس اوامللرف ونللواف  للترنيع نالللم ارايللرا  ايةللومع وارمللني  

اخلاوم اراللملتف  لع حلدة  اراحلالع  لع ححننلت لارنيلع وديرالد انلد اياللوراايو اروىلوم الل 
والللا س ومضاهللتف وااللراد اىللواو اراللمللتف ملل  يللعف مللي ارااللاللن واياهللتح  وىللد اهللمي ارنيللع 
 لع ارل للس وايالللطوح والللا د ومالتناللد  واىاهللتف اراحللراى انللد ارماالللدد وار للور وارا للرار  مللت 
ة اجملنلللت ارنيلللع ارمطللللن الللي اريلللرااتت وارنيلللع رواللللم يزى وار لللرن  لللع ذرللله حلللاي ارالحلللتد

 وارمالتملس واردييت ال  ارنيع  ع ارمالتموت 
حالللث اي محتحلللث االلللوو ار ضلللد ملللي ارمحتحلللث ارميملللس وارجلللدارة حتردراةلللس وارححلللث 
واراحلللرن ينيلللت اهللل  اياللللوو ر لللروع اريلللراالس ايةلللوماس ار لللراف و لللع ذات ا مالللس واحاللللتد 

االلد  لللع ومالللتي حاللث اخالللم  ايلللت ا للو ار للي الللل  مللذا ب يللا  و للتي ريلللذا ايخللاوم نمر 
 ارااةار ال  األمس  ع يرايت ارالظاى واهلل ايدن ارةحاو  و نالى ارمور  ونالى ارنالار  

 
ABSTRACT 

The general concept of Islamic jurisprudence is command and 

interdiction. Interdiction is considered as the half of the whole 

Islamic Legislation. The analytical method in our research, The 

Interdiction and its Evidence Adopted by the Principle Researchers, 

is to have a look on the scholars arguments in its limits and aspects 

                                           
 ارموالو   ، جتمالساراللوى ايةوماس  لاسمدرس ار ضد وأالورد،  و*ل
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and requirements and mentioning the ideas of the scholars with 

comment and explanation. The research provided the meaning of 

interdiction in the language and as a technical term and its aspects, 

meaning and requirement. Prohibition and about the multiple the 

instant and the absolute interdiction concerning the legality and the 

interdiction of necessary description and the difference between 

worship and social relation and the evidences concerning the 

interdiction in social relation. It is clear that fields of principles of 

jurisprudence investigation are considered of the important 

investigation which deserve to be studied and researched and 

investigated because they put principles for the Nobel Islamic 

Legislation Branches and it is of great importance and meanings 

which make people of art of different ideologies argue with each 

other. This argument produced its fruit to ease the legislation for the 

community and God guide us to the path the best sponsor and the 

best who possess power. 

 

 املقذمة
 احمللللدف حمللللدا ،امللللر حللللترمالروم  لللللد ونيلللل  اللللي ارمن للللر  لللللد ،ارحمللللد هلل ارللللذن امللللر ونيلللل 

وارالوة وارةوى الل  رةلورد األملاي ارمطلتع حضورلد الز  ،ي رنوا ادارممانلاي ألوامرف ارمجانحا
يدر  :وجلللو َُ َ اااد  َُ   ن  الل ااا ّروا َواك شراااوا الل ااا ُر َ اااتنوَك ااا اااتلرَّو َ نو َّ ااانروَر َوَمااات َن َوَمااات اكَاااتلرَّر الُ سراااوور َ خر

َشتب     الوع 
 وحالد:

راد انلد األاللورااي  ضد  اح اهلل ةححتند واالتر  الانت أي ن اب حموهوع ارنيع ودي 
إذ اريللللراالس أوامللللر ونللللواف، وحيللللذا  للللتي ارنيللللع نالللللم ارايللللرا   ،رمللللت رللللد مللللي أ ماللللس حم للللتي

 اإلةومع  
 ذا وىد ااحالنت ارمني  اراحلالع  ع  اتحس  لذا ارححلث ارماواهل   وى نلت الل  اخلاوم اراللملتف 

و تنللت  ،هلتحوأوردنلت أىللواو اراللملتف ملل  يلعف ملي ارااللاللن واإلا ، لع حلدف والللا د ومضاهلتف
 :خطانت رلححث  ع  مت اأاع

 ذ رنت  ايت ةحب اخااترنت رلموهوع ومنيجاس ارححث م  خطاد  :ارمضدمس  1



 جملة كلوة العلوم اإلدالموة  

 م 5339 -هـ  4763                اخلامسالعدد                 الثالثاجمللد   

57 

مالنل  ارنيلع واللا د  وىةلمنتف إرل  نونلس مطترلب وىلد اهلمنت ملت  :ارمححث األوو  2
   :الع

  ارنيع  ع ارل س وايالطوح :ارمطلب األوو - أ

  الاغ ارنيع :ارمطلب ارنتنع - ب

 ورود الاغ ارنيع رمالتي  :ارمطلب ارنترث - ت

 مجئ ارن ع  ع مالن  ارنيع  :ارمطلب ارراح  - ث

وىةلللمنتف الللل  أرحاللللس مطترلللب وىلللد   ديرلللس ارنيلللع انلللد األاللللورااي :ارمححلللث ارنلللتنع  3
   :اهمنت مت الع

    ارنيع اضاهع اراحراى :ارمطلب األوو - أ

 ارنيع اي ماالدد  :ارمطلب ارنتنع - ب

  ارنيع اي واحد ي حالاند :ارمطلب ارنترث - ت

 اىاهتف ارنيع ار ور وارا رار  :طلب ارراح ارم - ث

   :وىةمنتف إر  أرحالس مطترب وىد اهمنت مت الع  مضاه  ارنيع :ارمححث ارنترث  4

   ع ارنيع ارمطلن اي اريرااتت :ارمطلب األوو - أ

   ع ارنيع اي اريرااتت روالم يزى :ارمطلب ارنتنع - ب

  ار رن  ع ارنيع حاي ارالحتدة وارمالتملس :ارمطلب ارنترث - ت

  ديرس ارنيع  ع ارمالتموت :رمطلب ارراح ا - ث

  وىد اهمنت أ ى مت اوالو إراد ارحتحنتي مي ناتئ  :ارختامس  5

   :وىد ااامدنت ارمراج  وارمالتدر ارميمس  ع  ذا اريأي ومي أحرز ت
  رحدر ارداي محمد حي حيتدر اريت الع ارزر يع :ارححر ارمحاط  1

  ارمحالوو رإلمتى ار خر اررازن  2

  وو ألحمد حي الع ارجالتصار الوو  ع األال  3

ارمضدمللللس ريللللرح ارالزاللللز رليللللاخاي الللللع محمللللد مالللللوض و اللللتدو احمللللد احللللد   4
  ارموجود

وغار لللت ملللي ار الللب   ارلللوجاز  لللع اللللى األاللللوو رللللد اور احلللد ار لللراى زالللداي  5
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  ارمالامدة

 لللذا واهلل ةلللححتند وااللللتر  اضلللوو ارحلللن و لللو ايلللدن ارةلللحاو  لللو ناللللى ارملللور  وناللللى 
  ارنالار

 
 املبحث األول

 عىن النهي لغة واصطالحام
 نللته مللدرويت رالللاغ ارنيللع  للع ارل للس وايالللطوح اريللراع وةللناوىم انللد ت  للع 

نللى وهلل  ريللت ملدروي االللطوحات جالليللت اأخللذ مالنلل   ،وهل  ارل للس واةللاالمتيايت اللل  ارحضاضلس
وةللناحدث  ،أورد لت أ لو ارل لس وارحالتي ،واللاغ رماللتي  نالرة ،و نلته اةلاالمتيت أخلر  ،آخلر

   :رمححث اي مدرويت الاغ ارنيع ارل واس وايالطوحاس وجاللنتف  ع نونس مطترب ع  ذا ا
 

 المطلب األوو
ُ ي  النّي  ي اللغة واالصطالح ال 

لنياتو ل تناي و اند و لنيوادو لنيلواو ر لس  و، ونيااد اي اريعف لأنيتفو1لارمن  :النّي لغة 
يلل  اللي ارضحللاح، وارجملل  لن يلل و منللو و لنيلل و اهلل االللتر  أن حللراى و لارنيللعو ارالضللو ألنيللت ان

للد  م داللس وم 
  واللل   للذا ةللمع لارالضللوو نياللس ألنللد انيلل  الللتححد اللي اروىللوع  امللت اخللترم و2ل

  و3لارحن وارالواب وامنالد اند وانايع إر  مت امر حد
و  تيىاهلتف ولل لو اىاهلتف  لمن الي  اللو:ذ ب ارزر يع إرل  ارضلوو :النّي  ي االصطالح

    و4ليىاهتئد غار ار م و م م خرج رألمر ،جنس
  و5لويرط احي ارحتجب  نت ال  جيس ايةاالوف  مت  و ال  يرط األمر

  رى اذ روا ارخوم ارةتحن  لع األملر  لع ايلاراط ارالللوى أو ايةلاالوف  نلتل: و6لوىتو ارضرا ع
طلللب ار للم اللي ار الللو اللل   :والللزى اراةللواس حللاي ارحللتحاي  واراالراللم ا للوي اللل   للذا ارنحللو

وارللذن اللراف ارمااحلل  ريللذا ارموهللوع اللر  اخاو للت حللاي  ويةللاالوف حترالللا س اردارللس الاللدجيللس ا
 و7لوىللد ذ للر ارزر يللع اخللاوم  للع  للذا ارمالنلل   اراللمللتف  للع احداللد  للذا ارمالللطلح وديراللد

ورلاس ملي يلرط ارنيلع  را لس ارمنيلع  وارضواطل لىلد أجرا لت ارةلمالتنع  لع  اتحلد  :ىللت : ضتو
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ألمللر إرادة ارمللأمور حللد خللوم رلمالازرللس حاللث اااحللروا إرادة اراللره انللد  مللت رللاس مللي يللرط ا
  و8ل مت  ع األمر

أملت  ،وموجب ارنيع يرات رزوى اينايتف اي محتير ارمنيع انلد إي انلد هلد األملر
 مي حاث ارل س  الا س ارنيع رحاتي اند ممت انح ع أي ي ا وي  
اللل  احللغ اروجللوف مل  حضللتف  وأملت يلراتف  للترنيع رطللب مضاهلل  ايمانلتع اللي اإلاجلتد

مضاهلل  ارنيللع  : للاذا احللاي موجللب ارنيللع ىلنللت ،وذرلله اوجللب اينايللتف ،اخااللتر رلمختطللب  اللد
  و9لىحح ارمنيع اند يراتف  مت أي مضه  األمر حةي ارمأمور حد يراتف 

وارنيع  ع ايالطوح ال   ذا ارنحو اإلنيتئع ارداو ال  طلب ار لم الي ار اللو 
وحاللللد  لللو ميلللتحس  لللع اياللللطوح واي متذ لللب إرالللد ار نالللر  لللع  و 10لالللل  جيلللس ايةلللاالوف
  و11لوطلب ار م اي ار الو ال  وجد ايةاالوفلاالرام ارنيع  و: 

 
 المطلب الثتني
 صيغ النّي

وةللنذ ر ت  نللت اللل  متااطلللب  ،رلنيللع الللاغ ماالللدد ذ ر للت اراللمللتف اللل  وجللد ارا الللاو
    ارححث إاهتحتف رلموهوع

برااوا :ارنت اللس  ضورللد ةللححتند واالللتر  ويلمضاللري حللل الللا س ار الللو ارمهللترع ار  1 َُ َوال َكشو
َ ااَة َوَسااتَ  َسااب يالَ  ُر َلااتَن َ تح  ااَي  و12ل الزَِّنااإ   ن اا  ِ برااوا َمااتَو الوَيك اايَّ    ال  ب ااتل ك ي  َُ َوال َكشو

ا ر  اَد َلاتَن َمسو ّو اد    ن  الوَع ّو َر َوَأوو راوا ب تلوَع لراَغ َأ راد  َسانر َحك اإ َيبو َوال كَااكولرلروا    و13ل والَ َأحو
ِ  ب اتألو   اَواو  الن ات انو َأمو يشاَت م   ُ ل تَّ  ل كَكولرلروا َ  َّت   َلإ الوحر لروا ب  و  َوكردو َواَللرَّو َبيوَنلرَّو ب تلوَبتط  ثوَّ  َأمو

َلمرونَ  َوَأنوكرَّو َكعو
  و14ل

يَن اَمنرااا اللللا س األملللر ارلللداو الللل  ار لللم  ضورلللد االلللتر    2 ااات ال ااان  َّ َ  َيااات َأيا وا   َنا نراااود 
وا الوَبيواَ  َنل لراَّو َخيواُك َللراَّو   نو لرنواكرَّو  ُ  َوَنُر ُ  الل ا لو ا   َلإ ن  مرَعة  َ تَسَعوو َّ  الوجر الة  م نو َيوو ل لص 

ااااونَ  َلمر وىورللللد االللللتر     تنللللد امللللر أ للللتد ارنيللللع ووذروا ارحالللل لاريللللت د  اللللد   و15ل َكعو
ثَت َوو َِ م َن األو َكن بروا الُِّجو وُ  َ تجو َو الازا َكن بروا َقاوو  وواجانحلوالواريلت د  الد   و16ل  ن  َواجو

     تند امر أ تد ارنيع
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ُ    ضورد االلتر   :و17لاةاخداى متدة اراحراى  3 يا نوز  َّر الوخ  َُِّمتو َ َليولرَّر الوَميوَكةر َوالد َّر َوَلحو حر
  ُ ُ  ب اا ُ  الل اا اا ااو  ل َغيو  ِ وىورللد   يللت ا اللد ارنيللع ان واريللت د  اللد ر للظ لحرمللت  و18ل َوَماات أر

َ   االللتر   ااتكرلرَّو َوَخااتالكرلرَّو َوَبَنااتتر األو َّااتكرلرَّو َوَبَنااتكرلرَّو َوَأَخااَواكرلرَّو َوَ م  َمااتو َ َلاايولرَّو أرم  ُِّ حر
َّاتتر ن َسات    اتَ ة  َوأرم  َْ اَن الُ  اعوَنلرَّو َوَأَخاَواكرلرَّو م  َْ ُو ك اي َأ َّاتكرلرَّر الال  ات  َوأرم  رخو لرَّو َوَبَنتتر األو

ّ ن  َ اِ نو َلاَّو َكلرونراوا َدَخلواكرَّو  ك ي َدَخلوكرَّو ب  وُ لرَّو م نو ن َست  لرَّر الال  جر ك ي   ي حر َبت  برلرَّر الال  َوَُ
كَايون   رخو َمعروا َبايوَن األو الب لرَّو َوَأنو َكجو يَن م نو َأصو َنتَح َ َليولرَّو َوَحال  ور َأبوَنت  لرَّر ال ن  ّ ن  َ ال جر ب 

يماتَ   ال   َُا َُح  ًراو َُ َلاتَن َر  َمت َقادو َساَلَإ   ن  الل ا
اريلت د  لع ارلنص ارضرآنلع ار لراى  و19ل 

  وحرمتلر ظ 

َُ :واللأاع ارنيللع  للع اةللاخداى ر للظ ارنيللع  ضورللد االللتر  :اةللاخداى ر للظ ارنيللع  4   ن  الل اا
َّااإ َ اا َبااإ َوَينو َسااتن  َواء يكَاات   ن   الوشرُو ُر ب تلوَعاادوو  َواألو حو ااي  َيااكومر ُ  َوالوَبغو َ اات   َوالومرنوَلاا ًَحو ن  الو

ونَ  ُر ظرلرااَّو َلَعل لرااَّو كَااَنل  َيع 
 تنللد الللراح حللترنيع يةللاالمتو   وواريللت د  اللد لوانيلل  و20ل

رواف ارحخللللترن  ولإي اهلل انيللللت ى أي احل للللوا ح حللللتئ ى :ووىللللوو ارمالللللط   ل  ر ظللللد
    و21لومةلى، وىتو احو ااة  حداث حةي الحاح

ااوا َللرااَّو َأنو   ضورللد االللتر   :ع ارحللواةللاخداى الللا س ن لل  5 يَن اَمنرااوا ال َيح  َّاات ال اان  َياات َأيا
اااوِرن    ال  َأنو َياااكوك يَن  ُ  َمااات اَكيوكرمر َِبروا ب اااَبعو ااالروِرن  ل كَااانو ْر ُ ثراااوا النَِّساااتَ  َلُوِاااَت َوال َكعو َك

ِو   ُ وإ  َ اااِ نو َل ُر وِرن  ب ااتلوَمعو ااُر َ ااةم مرَبيَِّنااةم َوَ ت   ًَتح  ِرااوا َ ااايو َت ب  َُ كرمرااوِرن  َ َعَسااإ َأنو َكلو
ُاَ  َُا َلث ياا اا ُ  َخيو ُر   ياا َعااَو الل اا ي احللو دى امللرئ ل :وىورللد الاللد ارالللوة وارةللوى و22ل َوَيجو

مةللللى إي حاحلللد  نلللوثو رواف مةللللى، وىلللتو احلللو ااةللل  حلللداث احلللي مةلللالود حةلللي 
  و23ل الحاح

 المطلب الثتلث
 (24)وُود صيغة النّي لمعتنم 

ا س ارنيللع رمالللتي أخللر  احللدد ت ارضرانللس ارالللتر س مللي ارادة مالنت للت ارحضاضللع إرلل  ىللد اللرد اللل
   :مالتي أخر  ومي جملايت

َ َة َوَستَ  َسب يالَ   : ضورد االتر  :اراحراى  1 ُر َلتَن َ تح  بروا الزَِّنإ   ن  َُ و25ل َوال َكشو
 

اَّر   : ضورد االتر  :ار را س  2 ُ  اسو َل ات َلاَّو يرانو م  ُ   َوال كَكولرلروا م  ُ  َ َليوا وىلد منللد    و26ل الل ا



 جملة كلوة العلوم اإلدالموة  

 م 5339 -هـ  4763                اخلامسالعدد                 الثالثاجمللد   

61 

َوال َكعوز مراوا  رشواَدَة  ىورلد االلتر   ،و27لاريندن  مت ذ ر ذرله اللتحب ارححلر ارمحلاط
وىلد اللدو الاللد ارةللاتن  ضورللد   و ةلرف حضورللد: أن اللل  اضللدة ارن للتح   و28ل النَِّلااتح  
ً شراونَ   :االتر  ُر كرنو نوا  لر ىلوو اراللار ع  لع  لذف نلى ذ  و29ل َوال َكَيم مراوا الوَخب ياَث م 

ي أي احرى اللايى إن لتن ارخحالث  ،ألند حنيى ال  إن تن أطاب أمواريى :اآلاس ىورد
 واي  تنوا اضاتاوي مت  وىد   ،مي ارامر أو اريالار مي ارضوت

َو َبيوَنلرَّو  : ضورد االتر  :األدب  3 ْو ًَ  َوال َكنوَسورا الو
و30ل

 

و31ل ال َكمرد ن  َ يوَنيوَك   َلإ َمت َمك عوَنت ب ُ  : ضورد االتر  ،ريأي ارنيع اند :اراحضار  4
 

ُ  َوال َكمرااوكرن    ال   : ضورللد االللتر  :اراحلذار  5 َ  كرَشتك اا َُ َحاا يَن اَمنرااوا اك شرااوا الل اا َّاات ال اان  َياات َأيا
ل مرونَ  و32ل َوَأنوكرَّو مرسو

 

يَن قرك لرااو  : ضورللد االللتر  :حاللتي ارالتىحللس  6 َسااَبن  ال اان  َواكااَت َبااوو َوال َكحو ُ  َأمو ا   ااي َسااب يو  الل اا
َزقرونَ  َّو يرُو  ّ بِّ نوَد َُ َيت ك    و34ول33ل َأحو

 

و35ل الكعكنُوا  : ضورد االتر  :اراأس  7
 

  ال كسكلوا  ن ا يت  : ضورد االتر  :اإلريتد إر  ايحوط حتراره  8
 و36ل

و37ل  ال كخإ  ن َك من اآلمنين  :إاحتع األمر مي ارخوم  9
 

َطكوَنت :االتر   ضورد :ارداتف  10 يَنت َأوو َأخو َنت   نو َنس  نو ب َنت ال كرَ اخ  َُ و38ل
 

 وي ا الو  ذال : ضوره رمي اةتواه :ايرامتس  11

لياطل   :،  ضلوو األب يحنلدوي امانلو أملرنل : ضوره رمي ي امانو أمره :ارايداد  12
  و39لأمرنو  لاس ار رض ارنيع اي ارطتاتت، حو ارمضالود ايدادف

  ره رنيع حالد اإلاجتب  تند إحتحس رارهوذ :اإلحتحس   13

اَكَطعوكرَّو َأنو   :ومانللد اراللار ع حضورلد االلتر  :ارخحر  14 ِ    ن  اسو نوا انِّ َواألو  َيات َمعوَ اَُ الوج 
االوَطتنم  ًراانروَن   ال  ب سر ًراانروا ال َكنو ُ  َ تنو َُو ُ  الس ااَمتَوات  َواألو اانو َأقوَطاات ًراانروا م  َكنو

 للترنوي  و40ل
جالو خحرا ينياتف ادو ال  اجز ى اي ىلدرايى ورلوي ارنلوي ر لتي و ع  لمس لان ذوي

أن   و41لو ويرالللب  الللدلوا ةلللد ىورلللد االلللتر  ل ،نيالللتف ريلللى ىلللدرة   يلللى انيلللت ارنيلللع
للوا يإ إايإ َوَأُنللا ُى م ُةلللام ويَ  ضورللد االللتر  لل  ياراللتحوا  اللد اللل  احللد ارضللوراي  و42لووَوي َام 

 ذره راس ريى رى انيت ى اي ارموت  ع وىت يي 
ُاب    المطلب ال
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  مجي  النًي  ي معنإ النّي
وىد اجعف ارن ع  ع مالن  ارنيع واخالم حترد ححةب ارمالتنع منيت أي ا وي نيالت  

ًروا َ انو َُسراوو   :وزجرا  ضورد االلتر  َُاب  َأنو َيَكَخل  َ و ّرَّو م َن األو َل يَنة  َوَمنو َحوو ِوو  الوَمد  َ َمت َلتَن أل 
ُ  وَ  َمَصاةك   اي الل  ّرَّو َظَماكك َوال َنَصابك َوال َمخو ايبر ّرَّو ال يرص  ُ  َنل اَك ب اَكن  ا ًوس  َّو َ نو َن  ّ ًرس  ُوَربروا ب َكنو ال َي

 َ   ُ ّراَّو ب ا انو َ ادرْو َنايواَل   ال  لرك اَب َل ً اتَُ َوال َيَناتلروَن م  ايظر الولر ط  َت يرغ  ُ  َوال َيَطكروَن َموو َماوك َسب يو  الل 
ن ينَ َصتل حك  س  َُ الومرحو ي ر َأجو  ْ َُ ال ير   ن  الل 

َمات َلاتَن  :ومنيت أي ا وي االجازا  ضورلد االلتر  و43ل
لرون َّك َيعواد  ِراَّو َقاوو ُ  َباوو  ُك َماَ  الل ا َِت أَ  َلا َللرَّو َأنو كرنوب كراوا َ اَجَُ

ومنيلت أي ا لوي انزايلت  ضورلد  و44ل
ااانو  :االلللتر  اااَن م  ُ  َأنو َيك خ  ُر لرااانو َمااات َلاااتَن ل ل ااا َُا َ ِ ن َمااات َيشراااوور َلااا ااا اااإ َأمو َْ ُر   َنا َق َوَلااادم سرااابوَحتَن
َ َيلرونر 

 و46لو 45ل

 
 املبحث الثاني

 داللة النهي عنذ األصىليني
 للع  للذا ارمححللث ةللناحدث اللي ديرللس ارنيللع أ للع رلاحللراى أى ر اللرف   و للو ارنيللع 

ا للرار   وةللا وي  للو ا للوي رواحللد حالانللد   و للو اضاهللع اراالللدد   و للو اللدو اللل  ارللدواى وار
 متذ رنتف  ع ارا الاو األاع: 

 
 المطلب األوو
 مشكْإ النّي

 ،ا لو رلاحلراى ،اخالم األالوراوي  لع احدالد متوهلالت رلد  لذف اراللا س الل  ةلحاو ارحضاضلس
 ،أى رل را للس أى  و مللت   أى ا للوي ميللار س حانيمللت ايللارا ت ر ظاللت   أى ارضللدر ارميللاره حانيمللت

أى ماوىلم  الد  ،ى أو ادمد    ا وي ميار س حانيملت ايلارا تف مالنوالتو و طلب اراره م  ارجز 
 ي ادرن أن ارمالنااي  و  

   :وذ حوا  ع ذره إر  مذا ب مي أ ميت 
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إذا وردت  :و لللو، و48لواللللححد احلللي ارحتجلللب و47لملللت ذ لللب إرالللد ارحاهلللتون :المااانِب األوو
ع حضاضللللس اللللل  اةللللا اد منيللللت احللللراى ارمنيللللع انللللد  يلللل ،الللللا س ارنيللللع مجللللردة اللللي ارضللللرائي

    ارخالوص  اد اند ارجميور
و لو ملذ ب اريلت الع وىلد نلص الالد  ،جتزملتف حيلذا ارملذ ب انلد ارحلن و49لوىتو اإلمتى ارلرازن

و ل لومللت نيلل  انللد رةللوو اهلل : للع لاررةللترسو،  ضللتو  للع حللتب اراللللو  للع األحتداللث متنالللد
ونلص أاهلت  لع   و50لواىحا  اأاع ديرس اند ال  اند أراد حد غار اراحر  ، يو ال  اراحراى

حال  الأاع  ،و أي  لو ملتني  انلد  يلو محلرىأالو ارنيع مي ةوو اهلل  ل:ل ضتو و51لواألىل
إملت أي أراد حلد نيالت الي حاللض  ،اند ديرس ادو ال  اند إنمت نيل  انلد رمالنل  غالر اراحلراى

ملت أي أراد حلد ارنيلع رلانزالد الي ارمنيلع ،األمور دوي حالض  ا لرن وايخاالتر وي ،واألدب ،وا 
 لناللى أي  ،و أو امر رى اخالم  اد ارمةللمويو إي حديرس اي رةوو  لحاي نيع ارنحع  ل

و  ملت نيل  انلد رةلوو اهلل  ل ،ارمةلماي  ليى ي اجيلوي ةلنس، وام لي أي اجيليلت حالهليى
ونيللل  الللي حاالالللاي  لللع  و52ل  لللتي الللل  اراحلللراى رلللى اخاللللم أ نلللر اراللملللتف  الللد حمنلللو الللدا حالللد

 و53لوحاالس
وجمتاللس مللي ار ضيللتف أي  ،وأحللو  يللتى ارجحللتئع ،متذ للب إراللد اتمللس ارمالازرللس :ماانِب الثااتنيال

    الا س ارنيع حضاضس  ع ار را س  ضط
   و54لاند مياره ر ظع حاي ارحرمس وار را س :المنِب الثتلث
ُاب  و لع  ،و لو منضلوو الي أحلع مناللور ارمتارالدن ،متذ ب إراد ميتاخ ةلمرىند :المنِب ال
و للو طلللب اللره   نيللع موهللواس رلضللدر ارميللاره حانيمللت لأن اراحللراى وار را للسوأي الللا س ار

  و55ل يع مي ىحاو اراواطئ ،ار الو اةاالوفف 
ياللدرن أ للع موهللواس  ،و للو مللذ ب اراوىللم  للتي الللا س ارنيللع مللدروريت :الماانِب الخااتمِ
 و 56ل  أى ارضدر ارمياره حانيمت ،أى ر و منيت ،رلحرمس، أى رل را س

 للو  ،ح مللي  للذف األىللواو  مللت ذ للب إراللد الللتححت مضدمللس ارالزاللز ريللرح ارللوجازوارمللذ ب ارللراج
 :و57لارمذ ب األوو وىد اةادروا حمت الع 

اند ىد ا رر اةاديو ارةللم حاللا س ارنيلع ارمجلردة الي ارضلرائي الل  اراحلراى  :الدليو األوو
 ،ت حللو ن اللراةللادييف يللتئال ىاةللاديو ارةلللم حالللا س ارنيللع ارمجللردة اللي ارضللرائي اللي اراحللرا
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 توجب اراللى  ارالتدن حتا تىيى ال  أنيت ريى  لو رى ا ي ارالا س م ادة رلاحراى ملت اةلادو حيلت 
و يمللوا أةللرار ارانزاللو  لللى اضورللوا حللرأايى، وحللذره ا للوي   للؤيف ارللذاي اتيللوا ملل  رةللوو اهلل 

    و58لاةاالمتو ارنيع  ع ارمالتنع األخر  ال  ةحاو ارمجتز ي ارحضاضس
تحب م التح ارواللوو أي ارنيلع اضاهلع اراحلراى يي اراللحتحس وارالتحالاي رهلواي وىد نضو ال

  و59لاهلل الايى رى ازاروا احاجوي حترنيع ال  اراحراى
و لو التص ماوالد  ،التص –أي مخترم مضاهل  ارنيلع ارمجلرد الي ارضلرائي  :الدليو الثتني
ُر   :رضورد االتر  ُر َ اِ ن  َلا َُ َوَُسراوَل َّان ََّ َوَمنو َيعوص  الل  و تالو ملت نيل  اهلل انلد  ،و60ل َناتَُ َج

وارالتالللع اةللاحن ارالضللتب و للو  الللو اةللاحن  ،اللتص إجمتاللت، ألنللد ىللد خللترم مللت طلللب منللد
  و61ل تالد ارالضتب حراى،  ترنيع اضاهع اراحراى 

ي خورلد حلتر يى  ا لوي ارنيلع ألحلد  ،اضللع و لو أي اييلاراه خلوم األاللو :الدليو الثتلث
واا لتن  ونلد  ،إذ  لو  لع حلتىع ارماللتنع مجلتز حتيا لتن ،وار را س حضاضس ،رمساألمراي مي ارح
  ، و ذا ا اد اند رل را س ي رلاحراىو62ل ع ار را س نتحت

 
 المطلب الثتني

 النّي  ن مكعدد
ارنيلللع الللي مااللللدد إملللت ا لللوي نيالللت الللي ارجمللل  اريائلللس ايجامتاالللس دوي ارم لللردات 

مللت أي ا ، للترنيع اللي ن للتح األخاللاي أن اللي ار للو ةللواف  للتي ملل  ، للوي نياللت اللل  ارجمالل وا 
  أو من ردا،  ترزن  وارةرىس ،التححد

 ، ترنيع ال  ارجما  مالنتف ال  ارجم    ع ارنيلع أن  لو واحلد منيملت منيلع انلد 
والل  ارحلدو ي ا اللو  لذا،  ،وارنيع اي ارجمال  ي اجمل  حانيملت ،نحوف: ي ا الو  ذا وي ذره
واي ارحلدو ارنيلع الي أي اجاللو اريلعف حلدي وا يلى منلد  ،حانيمت إي  اللت ذره  احرى ارجم 

  و63لارنيع اي أي ا الو احد مت حدوي األخر
وىد ذ ر التحب ارححر ارمحاط ىلوو احلي دىالن ارالالد  لع ليلرح ارمنيلتجو وىلد  لرن 

حللتي ارنيللع اللل  ارجملل  اضاهللع ارمنلل  مللي  للو  ،حللاي ارنيللع اللي ارجملل  وارنيللع اللل  ارجملل 



 جملة كلوة العلوم اإلدالموة  

 م 5339 -هـ  4763                اخلامسالعدد                 الثالثاجمللد   

65 

وي اللزى منلد  ،ت ارنيلع الي ارجمل   مالنلتف ارمنل  ملي  الليلت ماللت حضالد ارجمالالسوأم ،واحد منيمت
  و64لارمن  مي احد مت إي م  ارجمالاس  ام ي  الو احد مت دوي األخر 

وارنيلللع الللل  ارجمللل   ، لللترنيع الللي ارجمللل  ميلللروط حام لللتي اين  لللته الللي اريلللائاي
  ميروط حام تي ارخلو اي اريائاي

 ،ا لللوي  لللع  لللو واحلللد منيملللت م ةلللدة اةلللاضو حلللترمن  لللترنيع الللي ارجمللل  منيلللأف أي 
  و65لوارنيع اي ارجم  حاي ا وي ارم ةدة نتيئس اي اجامتايمت

 
 المطلب الثتلث

 النّي  ن واحد ال بعينُ
واي ارنيلع  ، ع مححث األمر أي األمر حتريعف نيلع الي هلدف الل  االلح األىلواو

واي  للتي رللد  ،ي وار طللراللي اريللعف امللر حهللدف أي  للتي رللد هللد واحللد  ترالللوى  للع ارالاللدا
وىللد ذ لر اراللمللتف  لع ارواجللب ارمخالر أي ارواجللب احللد مت ي  ،أهلداد  يللو املر حواحللد منيملت

 لتي ارنيلع ماالللن  ،ومت  ع ارنيع اي واحد ي حالاند منلو ىورله ي ا للى زالدا أو املرا ،حالاند
  حواحد منيمت ي حالاند  احرى ارجم  حانيمت واجوز رد  الو  و منيمت من ردا

اضاهع ارنيع انيمت وي اجوز رد  اللو احلد مت حنلتف الل  أي  :أمت ارمالازرس  اضوروي 
 الللل  مللذ ب  ،ي ا لللى زاللدا أو امللرا :لأوو  للع ارنيللع اضاهللع ارجملل  دوي اراخااللر  للاذا ىللتو

أ للو ارةللنس وارجمتاللس اجللوز أي ا لللى أايمللت يللتف اللل  اين للراد، أمللت اللل  ىللوو ارمالازرللس  للو 
  و66لاجوز 
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ُاب المطلب ا  ل
ُاُ  (67)اقكْت  النّي الًوُ والكل

ملللنيى ارلللرازن وارحلللتىونع واحلللي   لللو اضاهلللع ارنيلللع ار لللور وارا لللرار   ذ لللب ارلللحالض
إرلل  أي ارنيللع حالللا اد ي اللدو اللل  ار للور وارا للرار وي   و69لوحالللض األمتماللس  و68لارخطاللب

نمللت اجلللعف ذرلله ملللي امللر خلللترج اللي اراللللا س ،مداومللس  يي طحاالالللد ي اةللالزى ذرللله ، أن وا 
  و71لاردارس ال  ار ور وارا رارو 70لحترضرانس

وذ لب آخلروي ومللي ذ لب إرل  ذرلله جميلور األالللورااي اةلادروا حأنلد رللو ىلتو ارةللاد 
 لتي ارالحلد رلو  اللو ذرله  لع أن  ،رالحدف لوي ا الو  لذاو وىلدرنت نيالد مجلردا الي جمال  ارضلرائي

ورللى ا للي ارنيللع  ،و ارل للسوأ ل ،وىلت االللد مختر للت رنيللع ةللادف ومةلاحضت رلللذى  للع اللرم ارالضللوف
 ، للع أاللللد ا اللد ار للور وارا للرار ،إرلل  أي ارنيللع و72لمضاهللات رلا للرار وارللدواى رمللت  للتي  للذره
 لاذا  ،ان  لع ارحلتو ، ملت اضاهلع الره ار اللو  لورا ،ا رار ار م واةاداماد  ع جما  األزمنس

تب ارنيلع يي ايمانلتو  لع حل ،ني  اريترع الي يلعف  اللل  ارم للم ار لم انلد حلتي ودائملت
وأاهلت  ،وايةلامرار الل   لذا ايمانلتع ،ي ااحضن إي حترمحتدرة إر  ايمانلتع الي ار اللو حلتي

 تي ار الو إنمت ني  اريترع اند رم ةداد، وي ام ي درف  ذف ارم ةدة إي حتيمانتع انلد حلتي 
  و73لودائمت و ذا  و ارراجح 

 

 املبحث الثالث
 مقتضى النهي

يي اهلل  ، مللت أي مضاهللع األمللر حةللي ارمللأمور حللد ،ارنيللع انللد مضاهللع ارنيللع يللرات ىللحح
  ن    :ىتو االلتر ، ملت ي الأمر حيلعف إي رحةلند ،االتر  ارح اى ي اني  الي  اللو إي رضححلد

ُ  َوا َ ات   َوالومرنوَلا ًَحو َّإ َ ان  الو َبإ َوَينو َستن  َواء يكَت   ن   الوشرُو ُر ب تلوَعدوو  َواألو حو َُ َيكومر ظرلراَّو الل  لوَبغواي  َيع 
ونَ  ُر َلَعل لرَّو َكَنل 

  و75ل،   تي ارضحح مي مضاهاتاد يرات و74ل
 للذا وىللد اخالللم اراللمللتف  للع اىاهللتف ارنيللع رل ةللتد وارانزاللد وارللحطوي إرلل  مللذا ب وةللنححث 

 : ذا ايخاوم  ع أرحالس مطترب
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 المطلب األوو
ُ يتت   ي النّي المطلَ  ن ال 

 :مت ا ادف ارنيع  ع اريرااتت مي انر إر  مت اأاعمذا ب اراللمتف  اانوات 
وارحنتحلللللس وأ للللو ارظللللت ر وارما لمللللاي وجمللللت ار األالللللورااي مللللي  ،ذ للللب اإلمللللتى مترلللله :أوال

أالللحتب اريللت الع و للو مللذ ب ايمللتى اريللت الع إرلل  أي ارنيللع ارمطلللن اللي اريللرااتت ا اللد 
حلتي اارالب نمراايلت ارمضاللودة  وحطونيلت ،و ةتد ت، أن ادى ايااداد حيت يلرات ،ىححيت رذاايت
  و76لمنيت الايت

 :وىد انضةموا إر  طتئ ااي
  و77لار  أي ديرس ارنيع ال  ارحطوي مي جيس ارل س :األولإ
وأحللو  و78لاللر  أي اللله ارديرللس مةللا تدة مللي اريللرع واراللد ذ للب ةللام ارللداي اآلمللدن  :الثتنيااة

   موتةواف  تنت اريرااتت احتدات أى مالت و79لامر حي ارحتجب 
ذ حلوا إرل  أي ارنيلع ارمطللن الي اريلرااتت يالدو الل  حطونيلت حلو  ،: جميور ارحن اسثتنيت

 االلر وي ارنيلع ر الر متاهلام إرالد و لو والل د  ،ادو ال  الحايت حتألاللو دوي ارواللم
ومللنيى مللي رللى اضللو حتر ةللتد و للو اخااللتر ارمحضضللاي  و80لواطلضللوي اللل  ارمنيللع انللد لار ةللتدو 

متى ارحرماي وار زارع و نار مي ارحن اس وحد ىتو جمتالس ملي ارمالازرلس  لتحع  تإلمتى ارض تو و  ا 
ارحالرن وأحلع ارحةلاي ار رخل  وارضتهلع احلد ارجحلتر وأحلع ارحةلاي ارحاللرن و نالر  احد اهلل

خو ت  ع أي ملتني  انلد ر الرف انلد يا ةلد  لترنيع الي ارحال  وىلت  موي نالر   مي ميتاخيى
ارمخالتر أي   انلد يالي ملذ ب مترله واحملد  لع إحلد  ارلرواااا ارنداف اوى ارجمالس إي متنضلو

وىللد  و81لحللو مللي جيللس ارمالنلل  ، للترنيع ياللدو اللل   ةللتدف مللي جيللس ارل للس ،ملتني  انللد رالانللد
 اللر  أي ارنيللع اللي  ،ذ للب  للذا ار راللن إرلل  ارا راللن حللاي حالللض اريللرااتت وحالهلليت األخللر

ي الدو الل  حطلوي  ايلت وي اللحس واي ارنيلع الي ارماللتموت  ،ارالحتدات ادو ال  حطونيت
واخاترف مي ارحن الس احلي اريملتى  و83لواإلمتى اررازن  و82لو و اخااتر ارمحضضاي  تإلمتى ار زارع 

  و84ل
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 سبب وقوع الخالإ:
وجللد األالللوراوي انللد ىللد ورد اللي اريللترع حالللض ارنللوا ع واراالللر تت ارمنيللع انيللت  
 ،وارنيع اي ارالوة حلدوي طيلترة ،رمحترىون تح ا ، ترنيع اي ن تح ارمير تت ، يع حتطلس

 ملت ورد انلد حاللض  ،وغالر ذرله ،وارن تح ح الر يليود ،وارنيع اي حا  ارمهتماي وارموىاح
 لترنيع الي  ،أخر واراالر تت  اد ميرواس اللحاحس مةلاالضحس رنمراايلت ارمطلوحلس منيلت يلرات

وطللون ارحللتئض  ،الللسوارحالل  انللد ارنللداف راللوى ارجم ،ارالللوة  للع األرض ارم الللوحس أو ارللدار
     تىاهت ى ارنظر  امت ا ادف الا س ارنيع مي جيس ارل س واريرع  ونحو  ذا
ديرلس الل  اللحس ارااللرم أو  دوي اوجل ،وجلد انلد رلمنل  ملي ار اللو وارحظلر انلد : ي اللغة
  رمت اخاترف جميور ى ،ارحطوي

ُع  راالرم  وجد أي  اد أاللاي ماالترهاي ي ام ي اجامتايمت  ع ذات ا :و ي ال 
إذ ،أي ارنيللع ا اللد  للع ارنيللع انللد اللل س ارضللحح هللرورة ح مللد ارنللت ع االللتر  :األصااو األوو

وما َوَاُنَيللت  ُى َالليا  مللتي اللأمر إي حمللت و حةللي:لل ،يانيلل  إي اللي مللت و ىحللاح َاُأم ر   ُى حاللتُرَماُلر 
و  و85ل واُرم ُنَ را

 ،ف مللي اهلل االلللتر  رالحلللتدفيي ارنيلللع احلللاو ،انلللد اوجلللب االللور ارمنيلللع انللد :األصااو الثاااتني
 ،و للو يا للوي إي إذا  للتي منيللع انللد ارماالللورا روجللود ،وايحللاوف االامللد ايخااللتر وار ةللب

 حضل  ارالحلد محالل  حلاي أي اضلدى الل  ار اللو  االتىلب أو ا لم انلد  ،ححاث رو أىدى الاد اوجد
 لتي   ارنيلعحتخااترف  انتب  ا وي ادى ار الو مهت ت إر   ةلب ارالحلد  لذا  لو موجلب حضاضلس 

  لع  ،أن اىاهلتف ارضلحح وااللور اروجلود املو حلد اراللملتف :أم ي ارجم  حلاي  لذاي األالللاي
  تنللت اراالللر تت  ،ألنللد يامانلل  وجللود ارحةللع حةللحب ارضللحح ،األ الللتو ارحةللاس أم للي ارجملل 

ويلللرب ارخملللر ىحاحلللس رلللذاايت محرملللس غالللر  ،وارضالللو ،ارحةلللاس ارمنيلللع انيلللت ملللي نحلللو ارزنلللت
  و86لا تىيىميرواس أالو حت

يي أدنللل  درجلللتت  ،و لللع ارااللللر تت اريلللرااس ام لللي ارجمللل  حلللاي  لللذاي األالللللاي 
 للللى ا لللي   وارضلللحح يا لللوي مرهلللات رلللد االلللتر  ،ارميلللرواتت أي ا لللوي مرهلللاس رلح لللاى ارالللللاى

 للذ ب   ارجملل  حللاي ارميللرواتت وارضللحح  للع اراالللرم اريللراع  الللتر اراللمللتف إرلل  اراللرجاح
حطلللتو ارميلللروااس ارالللع  لللع ايااحلللتر اريلللراع  لللع  ،حاريلللت الع إرللل  الللرجاح جتنلللب ارضلللح وا 
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اراالرم  ترنيع اند اريلت الاس ا الد ارلحطوي  لع ارااللر تت اريلرااس رمهلتدة ارضلحح واراحلراى 
    روااحتر اريراع،  مت  ع  نار مي اراالر تت ارمنيع انيت

واللللرم ارنيلللع إرللل   ،وذ لللب ارحن الللس إرللل  الللرجاح جتنلللب ارميلللروااس  لللع أاللللو ارااللللرم
ذا حلاي إرل  أي ايحلاوف  ،م  مت  و ارحتالو  لع ار نالر ملي ارااللر تت ارمنيلع انيلتاروال

ومت جتف منيت وىد أ تد ارنيع حطونلد  انملت  لتي ذرله رلدراو  ،ووىوع اريرااس يااحضضتي إي حد
وذ لب  رالن نترلث ملي اراللملتف إرل  ارا رىلس حلاي ارالحلتدات   دو الاد وأىتموا الل  ذرله أدرلايى

أملت ارماللتموت  لو ديرلس رلنيلع  ايلت  ،ضتروا حديرس ارنيلع الل  حطلوي ارالحلتداتوارمالتموت  
ومللي   حللو الللامس رالللحايت أو  ةللتد ت أدرللس أخللر  غاللر ارنيللع انيللت ،اللل  الللحس أو  ةللتد

  و89ل، وار متو حي اريمتىو88لواررازن ،و87لارذا حاي إر  ذره اإلمتى ار زارع
 

ُة الخالإ:   ثم
م حللاي األالللورااي  للع أي  للذف اراالللر تت اريللرااس مللي اللالخص ارنمللرة ريللذا ارخللو 

احلللتدات وماللللتموت وارالللع والللل يت اريلللترع ةلللححتند وااللللتر  رنملللرات مضاللللودة ملللي يلللرااايت 
 ، للو احضلل   ايللت  للذا اروهلل  اريللراع ،ماراحللس الايللت إذا مللتني  انيللت  للع حالللض ارمواهلل 

وارحال  رلملله  ا لوي  ،ذملس اللوة رلنلواب وا رالغ ار ، اراب الايت اله ارنمرات ارمطلوحلس منيلت
أو ارا ل  انيلت  لذا اروهل  اريلراع  أاللححت يا الد نمرايلت  يلع  ،ميرواس م  ارنيع انيلت

 و90لحتطلس 
 

 المطلب الثتني
ُ يتت لوصإ الزَّ   ي النّي  ن ال 

إذا دو ارلللدراو  :وىللد وىلل  ارخلللوم  للع  للذف ارمةلللأرس حللاي ارجميللور واألحنلللتم و للع
حمالن  أي ارنيلع ىاللد حلد ارواللم ي  ،اند روالم يزىال  أي اراالرم اريراع ىد نيع 

وىلد اللرح حلد ارةلالد  لع حتيلااد الل  ارمخااللر  ، تروالم الس رلنيع انلد  ذات اراالرم
 و91ل
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 ،والللأمر حتراللللوى ،وانيللل  الللي إاضتالللد مللل  ارحلللدث ،أي اريلللترع اوجلللب ارطلللوام :منلللتو ذرللله
  مضاري حيرط  تةدواأمر حترحا  واني  اي محتيراد  ،واني  اي إاضتاد  ع اوى ارنحر

حلتي االلرم األملر إرل   ،وارنيلع انلد ، رأن األحنتم ل  ع  و ذره ل جواز اجامتع األمر حلد
وارحترللس  للذف  ا للوي  للذف اراالللر تت  ، للو اهللتد انللد ى  وارنيللع إرلل  واللل د ،ذات اراالللرم

ذا ارا للل  ةلللحب ار ةلللتد لواطلضلللوي الايلللت ر لللظ  ،الللحاحس اارالللب الايلللت انلللر يللراع ار تةللدو وا 
 ترالللللوة  للللع ارللللدار  ، يللللى الحضللللوي  للللذا ارضةللللى حمللللت رللللد جياللللتي من  اللللتي ،الللللحاحس انضلحللللت

    وارحا  اند ارنداف ،ارم الوحس أو األرض ارم الوحس
ارالوى ملي حالث انلد اللوى ميلروع مطللوب وملي حالث  :و ع  ذا اضوو أحو حنا س رحمس اهلل

َولوَيط و  راوا   :االلتر وارطلوام ميلروع حضورلد  ،منيع اند غار ميلروع ،اند واى   ع اوى ارالاد
  َ وارحال  ملي حالث انلد   ور لي وىوالد  لع حلتو ارحلداث  لو ارمنيلع انلدو 92ل  ب تلوَبيوت  الوَعك يا

أو زالتدة  لع اراللرض  ،ومي حاث وىواد مضارنت حيرط  تةلد ،محتدرس متراس اي اراض ميروع
    ع اررحواتت محرى ممنوع

ىللتو أي ارللدراو ىللد دو اللل   للوي  :الللوة ارمحللدث دوي طوا للد وورمللت ىهلل  حاحطللت 
يالللوة إي حطيللورو ل : تنللد الاللد ارالللوة وارةللوى ىللتو ،ارطيللترة يللرطت  للع الللحس ارالللوة

 حطونيلت  ،   يلو ن لع رلاللوة ي نيلع انيلتو93لرواف ارطحرانع  ع األوةلط وارحلزار  لع مةلندف
يلللاراط حالللث رلللى اضلللى ارلللدراو انلللدف الللل  ا ،حخلللوم ارطلللوام ،ر ضلللد اريلللرط، ي رلنيلللع انيلللت

     ترنيع اند ر ضداي ارطيترة ي احطلد ،ارطيترة
وارةلللام  و94لأملللت جميلللور اريلللت الاس وارمتر الللس وارحنتحللللس و لللذا اخالللترف احلللي ارحتجلللب  
 و95لاآلمدن

 الحضللوي ارنيللع اللي اروالللم  ، اللذ حوي إرلل  أي ارنيللع اللي اروالللم نيللع اللي ذات اريللعف
 يللى الحضونللد  ،د رلاهللتد  احطللو للو اجاملل  األمللر ملل  ارنيللع  الل ،حللترنيع اللي ذات اراالللرم
  و96لحترواحد حتريخص وارجيس

وجما  ارااللر تت ارالع  ،وحا  اررحت ، ترالوى اوى ارالاد وارالوة  ع األوىتت ارمنياس 
واراللللوة  ، لللترمحرى  لللو اراللللوى ارواىللل   لللع ارالللوى ،نيللل  انيلللت روالللل يت ارلللوزى حتطللللس انلللد ى

 ،و ملحللن انللد ى حللترمحرى حتااحللتر أاللللد يلل ،وارحالل  ارميللامو اللل  اررحللت ،ارواىالللس  للع اروىللت
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ووالل د  ،و  لذا  لانيى اااضلدوا اللرم ارنيلع الي ذات ارااللرم و97ل احرامد مهتد روجوحلد 
  و98لإر  امر خترج من ه ردراو دو الاد

 
 المطلب الثتلث

 الًَُ  ي النّي بين العبتدة والمعتملة
   : و اررأااي  نته رأاتي رلاللمتف  ع  ذا ارمجتو ةنذ ر ت  و ال  حدة موهحاي

 ،وارن للتح ،واخال للوا  للع أي ارنيللع اللي ارحالل  و 99لىللتو اإلمللتى ار زارللع  للع ارمةااللل    :األوو
واراالللر تت ارم اللدة رإلح للتى  للو اضاهللع  ةللتد ت   ذ للب جمللت ار اراللمللتف إرلل  انللد اي  للتي 

تد وارمخاللتر انللد ياضاهللع ار ةلل :ىللتو ،واي  للتي ر اللرف  للو ،نياللتف انللد حالانللد دو اللل  ار ةللتد
 وحاتند أننت نالنع حتر ةتد األح تى اند وخروجيت اي  ونيت أةحتب م ادة رألح تى    

ر لللي إي  الللللت  ،نيااللله الللي ارطلللون  لللع ارحلللاض رالانلللد :ورللو اللللرح اريلللترع وىلللتو 
ر لي إي  الللت حللت   ونيااله الي ذحلح يلتة ار الر حةل اي ار الر ملي غالر إذي ،طير ارنلوب

حرملت الاله ارطلون وامراله  :اانلتىض حخلوم ىورلدوي  ،ارذحاحس  يعف مي  ذا راس امنل 
وي اهللتدف  للوي  ،يي اراحللراى اهللتد اإلاجللتب ، للتي ذرلله مانللتىض ياضحللو ،أو أححاللد رلله،حللد

 ،حرمللت اررحللت :إذ اانللتىض أي اضللوو ،ارمحللرى منالللوحت الللس رحالللوو ارمللله وةللتئر األح للتى
رالانلد ةلححت رحاللوو ارميلله أي اضوو: حرمت اررحت وجاللت ار الو ارحلراى  ضوي اانتى ،وأححاد

 للع ارالوهللاي  للتي يللرط اراحللراى اراالللرض رالضللتب اآلخللرة  ضللط دوي اخلللم ارنمللرات واألح للتى 
    اند

رو دو الل  اخللم األح لتى و لو ارملراد  ووي ان ح ،وي اطلن ،ي اح ل : ضورد ، اذا احضن  ذا
تو أي اللدو مللي ومحلل ،أو مللي حاللث اريللروع ، للو اخلللو إمللت أي اللدو مللي حاللث ارل للس ،حتر ةللتد

واالاضلد ذرله نيالت  ،يي اراللرب ىلد انيل  الي ارطتالتت والي األةلحتب ارميلرواس ،حاث ارل س
 ،أملت األح لتى  انيلت يلرااس ي انتةلحيت ارل لظ ،حضاضات داي ال  أي ارنيع اند انح ع أي اوجلد

ي مللي حاللث وهلل  ارلةللتي  إذ انضللو أي اضللوو ارالرحللع  للذا ارالضللد ا اللد ارمللله واألح للتى إاللته أ
 للو  ،أمت مي حالث اريلرع ،ورو الرح حد اريترع أاهت ر تي مناظمت م يوى ،ا اللد واضدى الاد

ر للتي ذرلله مللي جيللس  ،ونضللو ذرلله اللي ارنيللع الللراحت ،ىللتى دراللو اللدو اللل  أي ارنيللع رل ةللتد
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أو  لللتي الللا س ارنيلللع مللي جيالللد منالللوحس اوملللس الللل   ،اريللرع االلللر ت  للع ارل لللس حللترا اار
  و100ل   ر ي اريأي  ع إااتي  ذف ارحجس ونضليتواجب ىحوو ذره و  ،ار ةتد

وحج  ارضلتئلاي حأنلد  ،نى ذ ر ار زارع حج  ارذاي ىتروا حتي ارنيع ادو ال  ارحطوي 
وي الللل   ، للاذا اخاللراى ارنيللع ياللدو اللل  ارالللحس : للتي ىالللول :نللى ىللتو ،اللدو اللل  ارالللحس

ىللد حانللت أي ارنيللع  :ىلنللت  مللت ىللور ى  للع ارنيللع اللي ارالحللتدات   ،ار ةللتد  للع أةللحتب ارمالللتموت
يي ارطتاللس احللترة امللت اوا للن األمللر واألمللر وارنيللع  ،اهللتد  للوي ارمنيللع انللد ىرحللس وطتاللس

 ،وىرحللس ،ماهللتداي   الللل   للذا الللوى اللوى ارنحللر يا للوي منالضللد أي أراللد حتنالضللتد  ونللد طتاللس
ذا رى ا ي ىرحس رى الزى حترنذر  إذ الزى حترنذر ،وامانتي     متراس حضرحس يي ارنيع اهتدف، وا 

 لذره ي امنل   ،نالى رو أم ي الرم ارنيع اي ااي اراللوى إرل  الره إجتحلس دالوة اهلل االلتر 
 ضلللد حملللو حاللللض ارمنلللت ع  لللع اريلللرع الللل   :واي ىالللو  ل   و انالضلللتد ور لللي ذه أاهلللت  تةلللد

نمللت االللرم  ةللتد ارالضللد  ، مللت ار الللو   ىلنللت: ارنيللع ياللدو اللل  ار ةللتد ،ار ةلتد دوي ارللحالض وا 
وةلار  ، ترطيلترة  لع اراللوة، ار لوات إملت حتإلجملتع أو ر ند  واالرم ،دة ح وات يرطدوارالحت
مت حالا س ارن ع ،واةاضحتو ارضحلس ،ارالورة مت حترنص ل وا  و 101ل وي اللوة إي حطيلور:ل ضورلد :وا 

وأملللت حترضالللتس الللل     لللذره ظلللت ر  لللع ارن لللع انلللد الللدى اريلللرطو 102ل وين لللتح إي حيللليودلو
ويلرط ارحال  أي  ،ي مي حالث ارنيلع ،ي ارا تحد اإلخوو حتريرط  و نيع ااهم :منالوص

ويلرط     لع ايلاراطد خلوم ،أملت  ونلد مرئالت ،ا وي متي ماضومت مضدورا ال  اةلامد، مالانت
ارنمي أي ا لوي ملتي مالللوى ارضلدر وارجلنس، ورلاس ملي يلرط ارن لتح اراللدان، رلذره رلى ا ةلد 

واي  لتي منيالت انلد وي  لرن حلاي ارطلون  ، ح وي ارن تح ال  خمر أو خنزار، أو م الوب
    واي اخال ت  ع اراحراى ،ارةنع وارحداع  ع يرط ارن وذ

 للو نيللع رجلل  إرلل  اللاي اريللعف  يللو دراللو ار ةللتد دوي  : لللو ىللتو ىتئللو : للتي ىاللو 
  يو االح    ،متارج  إر  غار

حس وحلللاي يي ي لللرن حلللاي ارطلللون  لللع حلللتو ارحلللاض واراللللوة  لللع ارلللدار ارم اللللو  ،ي :ىلنلللت
واالرم اريلرط حلدراو الدو الالد    و ااامتد إي ال   وات اريرط ،ارالوة  ع حتو ارحاض
 و103لووي االرم حمجرد ارنيع  تند ي ادو الاد وال ت وي يرات ،وال  اراحتط ارالحس حد
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وار  ار زارع ملي  لو متاضلدى أي ارنيلع ي الدو الل  ارلحطوي والر  انلد يالدو الل  اراللحس 
  الم الدو الالد ارنيلع   حلو  ، تي األمر حمجردف يادو الل  األجلزاف واراللحس ،وارميروااس

أو اللل  اروجللوب واراحللراى  ،واىاهللتف اراللره  ضللط ،األمللر وارنيللع اللديي اللل  اىاهللتف ار الللو
  ضط  

وارل لظ ملي حالث  ، احالتج إرل  درالو أخلر ،وار تئلدة أو انا تؤ ملت ،أمت حنحوت األجلزاف 
    تات اريرااسارل س غار موهوع ريذف ارضه
 للو ىلتو اريلترع نيالا ى الي املر أردت حلد اللحاد ل رالضانللتف  ،وأملت ملي حالث اريلرع
وي حنضلو اآلحلتد ورلاس ملي هلرورة ارملأمور أي  ،ي حلتراواار ،مند ور ي رى انحت ذره اللراحت

ذا رلى انحلت ذرله يلرات ور لس  ا وي الحاحت مجزئت    ام ا وي مي هرورة ارمنيلع ذرله   وا 
 و 104له  ارل ظ  ترمالار إراد اح ى وهرورة حمضا

اخالللم اراللمللتف  و105ل واراحللراىلىللتو ار مللتو  للع  :رأن ار مللتو حللي اريمللتى مللي األحنللتم :نتناللت
   : ع ارنيع ارماللن حتر الو إر  أرحالس مذا ب

ملت رجزئلد  : و و األ نر أي ا وي راللاي ار اللوأوال  ،ةلواف أ لتي حةلات أى يلراات ،إملت رذاالد، وا 
    ادى ةححااد رح مس ارمضالود :أن ،و و ارحطوي ،د يراتواند اضاهع ار ةت

  أي اضاهع ارحطوي ر س :وثتنيّمت
انللد اضاهللع ار ةللتد  للع ارالحللتدات  ضللط يللرات دوي  ،و للو رلحالللرن وار زارللع وارللرازن :وثتلثّاات

    ارمالتموت
ُابعّاات  ، ترزنللت ،أمللت ارحةللع  وار الللو اريللراع ،ارا الللاو حللاي ار الللو ارحةللع :و للو رلحن اللس :و

و لذا إي دو ارلدراو الل  أي  ، اضاهلع حطونلد ،ويرب ارخمر  ترنيع اند ا وي راللاي ار اللو
 لللترنيع الللي  ،ي أي دو الالللد انلللد رمجلللتور من للله ،ار اللللو ارحةلللع نيلللع انلللد رواللللم ارلللوزى

ىرحلتي ارحلتئض  لتي ارلدراو دو الل  انلد منيلع انلد رمضلتري من له ل و لو األذ  ل  لو ا لوي 
 و 106ل تإلحالتي واراحلاو  ،حتطو ااراب الاد أح تمد

وذرللله أي ارنيلللع انلللد ا لللوي ر الللر ار اللللو ملللي  ،وأملللت اريلللراع  يلللو حال لللس ارحةلللع 
 ترنيع رلوالم ارلوزى ا الد  ،والم يزى أو مضتري أو من ه إي إذا دو اردراو ال  اند رالاند
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  را اللس اراحللراى أي  للتي طراللن ،حالل  اررحللت ، الللوى اللوى ارالاللد ،اراحللراى أي  للتي طراضللس ىطالاللت
   ترالوة  ع أوىتت ار را س وارحا  م  اريرط ارمنت ع رمضاهتف ،نحواد ظنات
 للترحا  وىللت  ،ورللو  للتي طراضللد ىطالاللت ،وارنيللع رلمضللتري ارمن لله ا اللد  را اللس اراحللراى 

أى رلمضللتري ارمن لله ياضاهللع ارللحطوي حللو ار الللو  ،ارنللداف وةللواف أ للتي ارنيللع رلوالللم ارللوزى
 تي دو درالو الل  أي ارنيلع  ،ي الحاح ااراب الاد أح تمداريراع ارمنيع اند  ع ارحتراا
ألنلد  ،الل  أنيلي رةلي محلو رلد ، ن تح ارمحترى دو ارلدراو ،اند رذااد  تي مضاهات رلحطوي

 ا لوي طراضلت رضطل  ارلرحى ارملأمور حالللاد  االلار ىحاحلت  ،اضاهع امايتنيي حتي اراش وغالرف
    و107لألند احث  احطو ،رالاند

 
ُاب   المطلب ال

 داللة النّي  ي المعتمالت
اخاللللم اراللملللتف  لللع  لللذا ارمححلللث إرللل  ملللذا ب مااللللددة و لللذا  لللو مالللداي ارلللدييت  

    واراه أ ى  ذف ارمذا ب ،اندمت رى ا ي  نته ر ظ اراد ال  ارحضاضس
ذ للب اإلمللتى اريللت الع ل رحمللد اهلل ل أي ارنيللع ارمطلللن اللي اراالللر تت  :. الماانِب األوو1

واراحلراى رلذات ارااللرم ارمنيلع انلد  ا لوي حلتطو  ،ي اضاهلع ارضلححاألاللو  الد أ ،اريرااس
 مللت انللد أي دو ارللدراو اللل  أي ارنيللع ماوجللد إرلل  اروالللم  ،غاللر ميللروع حأاللللد وواللل د

وي حلاي  ، و  لرن انلدف حلاي ارمنيالتت ارحةلاس واريلرااس ،اروزى ل أ تد حطوي اراالرم أاهت
أو دو ارللللدراو اللللل  انللللد  ،ي  للللتي مطلضللللتاريللللرااتت مللللي احللللتدات ومالللللتموت، أي ارمنيللللع أ

 ملت نلص اريلت الع  لع  ،رلواللم ارلوزى ل أ لتد  لع ذرله  للد ارضلحح واراحلراى ل  ا الد ارلحطوي
ىاو أالو اراللى مت ا الد أي ارنيلع الي ارااللر تت اريلرااس ادرلد الل  حطونيلت   و108لاررةترس 

حيلللذف األيلللاتف  لللتي   أملللت إذا اضلللدل :حاللللد أي الللرض أنلللواع ملللي اين حلللس ارمنيلللع انيلللت حضورلللد
واللل  رةللتي نحاللد اللي ارن للتح ححللتيت نيلل  انيللت  للذره  ،ارن للتح م ةللوخ حنيللع اهلل  للع  اتحللد

وىلللد نيللل  اهلل الللي ارجمللل  حانيملللت واي الللن ح  ،وذرللله أي الللن ح اررجلللو أخلللت امرأالللد ،م ةلللوخ
أي   حلاي ارنحلع أي انايلتف اهلل حلد إرل  أرحل  حظلر الالد ،وىد اناي  اهلل حد إر  أرح  ،ارختمةس

 ،وىلد نيل  ارنحلع الي ذرله ،أو خترايت ،اجم  حاي أ نر منيي، أو أي ان ح ارمرأة ال  امايت
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وذرللله انلللد ىلللد نيللل  الللي     لللو ن لللتح  لللتي ملللي  لللذا رلللى االلللح ،واي الللن ح ارملللرأة  لللع الللدايت
و نيل  لل واهلل االلى ل أي ارنحلع ل:ومنللد  و ذا مت يخلوم  الد حلاي احلد ملي أ لو ارالللى،اضدف

و نيلل  ارمحللرى أي اللن ح واي ارنحللع ل ،و نيلل  اللي ن للتح ارماالللسي ارنحللع لوا ،اللي اريلل تر
 نحي ن ةخ  ذا  لد مي ارن تح  ع  ذف ارحتيت اراع نيل  انيلت حمنلو متنةلخنت حلد ،أو ان ح

 ،و لو م الوب  لع غالر  لذا ارموهل  ،وىلد اختر نلت  لع  لذا غارنلت،ىحلد رملتني  انلد مملت ذ ل
  و اجوز يي ارالضد وى  منيع اند ، اجحر حالد ،ومنلد أي ان ح ارمرأة ح ار أذنيت

وحال  اررطلب حلترامر إي  لع  ،و ملي حال  ار لررومنو  ذا ملتني  انلد رةلوو اهلل ل 
و ملللتني  انلللد اللللتر محرملللت  نلللى ىلللتو و تنلللت حجانلللت أي ارنحلللع ل  ارالراالللت  وأمنتريلللت  نالللر

  و109ل وذف األياتف تجراي ارنيع مجر  واحد إذا رى ا ي اند ديرس ا رن حاند   ةخنت  
و و متذ لب إرالد ارحن الس  تألاللو انلد ى  لع ارنيلع الي اريلرااتت أي  :. المنِب الثتني2

 اضهلع أي ا لوي ارمنيلع انلد اريلراع اللحاحت وميلروات  ،اضاهع ارضحح ر ار ارمنيلع انلد
 و110لحأاللد،  تةدا ومحرمت حوال د  ذا أي  تي مطلضت أو مضاد حمت ا اد اند رلوالم اروزى 

   : ذا  ترخوم حاي ارحن اس واريت الاس انحالر  ع مةتراايوال  
أي ارنيلع اللي اريلرااتت ل احلتدات ومالللتموت ل حلو ىرانللس اضاهلع ارضللحح  :المساتلة األولااإ

واةللماد اريللت الاس  ،وي حواللل د ،رللذات اراالللرم انللد اريللت الاس  ا للوي غاللر ميللروع ي حأاللللد
  تةدا وحتطو 

 ا للوي اراالللرم  ،ح واراحللراى ر اللرف واللل ت يزمللتأمللت انللد ارحن اللس  تنللد اضاهللع ارضللح 
وااراللب الاللد األح للتى اريللرااس  ،وغاللر ميللروع حواللل د ، تةللدا ،الللحاحت وميللروات حأاللللد

 لتي  ،مترى ا ي ح ى ارنيع منت ات رح ى ارااللرم اريلراع ،مي يرااس اراالر تت ،ارمضالودة
    إذ ا ضد اراالرم  تئداد حانئذ ، تي منت ات رد أحطلد

و تي ذرله ار الر  ،إذا حنات ارضرانس أي ارنيع أ تد ىححت  ع غار ارمنيع اند :ثتنيةالمسكلة ال
 ا وي اراالرم حتطو حأالللد ووالل د  ، ح مد ح ى ارضحاح رن ةد اند اريت الاس ،وال ت يزمت

    إذ ارنيع اي اروالم اهتد ميروااس األالو اند ى ،أاهت
 ،حو ا وي ارضحح رلواللم  ضلط ،اح رذاادواند أحع حنا س لرحمد اهللو ي ا وي ح مد ح ى ارضح

 و 111لو و ار تةد  ، ا وي ميروات والحاحت حتألالو دوي اروالم
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 اخلامتة واالستنتاجات 

 أي محتحث الى أالوو ار ضد مي ارمحتحث ارميمس وارجدارة حتردرس وارححلث واراحلرن 
    ألنيت اه  األالوو ر روع اريراالس اإلةوماس ار راف

ث حالللد أي  احنللت ححنللت  للع األمللر وديراللد انللد األالللورااي   للتي ورضللد ىمنللت حيللذا ارححلل 
وىد اواللنت مي خوو ححننت ارماواه   ذا إرل  نملرات    ذا موالوي حد مي حاث اند ىةامد

 :وناتئ  أ ميت
أي دراةس محتحث ارنيع ذات أ ماس وأحاللتد وماللتي اخاللم  ايلت أ لو  لذا ار لي الل    1

د  لللع ارااةلللار الللل  األملللس  لللع يلللرايت ملللذا ب يلللا  و لللتي ريلللذا ايخلللاوم نمرااللل
    ارالظاى

إاطللللتف ارمجللللتو رلالضللللو اإلنةللللتنع أي احللللدع  للللع إحللللراز مالللللترى ارنالللللوص اريللللرااس   2
اطللتف ارمجللتو  واةللانحتط ارمالللتنع واألح للتى واإلديف حللترحج  وارحللرا اي ح للو حراللس وا 

    رلرأن ارمضتحو أي ادرع ححجاد م  ايحاراى واراضدار رجما  اآلراف

رأن ارجميور  لع جمال  ارححلوث وذرله أي األملس ي اجامل  الل  هلورس ارماو إر    3
    واي ارالواب م  اوارد اآلراف ار نار ار ترحس  ع ار ترب األاى

مل  حالتي اللا يت اردارلس الايلت  تاواللنت إر  حاتي ارمالتنع ارل واس رلنيع ملي مهلتني  4
نحت ،ورأانللت اخللاوم اراللمللتف مللي حاللث ارمالنلل  وارديرللس واإلهللت تت ةللضتطيت  وا  ايللت وا 

ومللي حاللث ارحللدود وحنتف للت ححاللث ا للوي جتمالللس متنالللس ووى نللت اللل  ححللر مللي اراللللى 
 ع  ذف ارمحتحث واآلراف ارمخال س  لع  لذا اريلأي ورأانلت أي اإلملتى ارزر يلع ل رحملد 
اهلل ل  للع  اتحللد ارححللر ارمحللاط ىللد اح للى ىحهللاد اللل  جللو األىللواو ودونيللت ملل  دىللس 

    طواو  ع  ذا ارماداي ار يى وارارجاح و تي حتاد

ورو أي اراللمتف ىد ايحالوا  ذا ارموهوع مي حالث ارححلث إي أي ارخطلس  لع ارححلث   5
اخالم مي واحد إر  أخر  منيى ملي اىاهلب وجاللو ارنيلع ردا لت رألملر وملنيى ملي 

    أةيب وجاللد موهوات مةاضو مي موهواتت أالوو ار ضد
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ى ارملللور  وناللللى ارو الللو  لللذا واهلل اضلللوو ارحلللن و لللو ايلللدن ارةلللحاو  لللو نالللل 
  والل  ارليى وةلى ال  ةادنت محمد وال  آرد والححد أجمالاي

 
 املصادر واملراجع

 َُّي ُان الل  الش
 ،يلرح منيلتج ارواللوو ،نيتالس ارةلوو ،جمتو ارداي احلد ارلرحاى حلي حةلي ،ايةنون  1

نةلخ  ،الترى ار الب ،1ط ،احلد اهلل حلي املر ،و و يرح منيتج األاللوو رلحاهلتون
  ل  1343 ،ضت رال  طحالس ار

، مؤةةللس 1ط،اآلمللدن، ةللام ارللداي اللل  حللي محمللد، األح للتى  للع أالللوو األح للتى  2
  1967 ،ارحلحع

 للو، احضالن د  ماللط   دالب 256لت ،احو احلد اهلل ،ارحخترن، محمد حي اةمتااو  3
 ى 1987 - ل 1407 ،3ط ،حاروت ،ارامتمس ،ارح ت، دار حي  نار

 للو، احضالن د  مح لوظ 292لت ،حلو ح لرا ،احمد حي املرو حلي احلد ارخلترن ،ارحزار  4
 م احس اراللوى وارح ى  ،مؤةةس الوى ارضرآي ،اررحمي زاي اهلل

 لللو، احضاللن: 458ارحايضللع، احمللد حللي ارحةللاي حللي الللع حللي موةلل ، احللو ح للر، لت  5
ى، 1994 - للل 1414محمللد احللد ارضللتدر اطللت، م احللس دار ارحللتز، م للس ارم رمللس، 

 د/ت    

دار ار الب  ،1ط ،م التح ارواللوو ،ملد حلي احملد ارملتر عأحو احلداهلل مح ،ارالمةتنع  6
 حضضد احد ارو تب احد ارلطام  ،1983 ،اراللماس

مراجاللس وااللحاح  ،حتيلاس الل  ارمخااللر ،ةالد ارداي مةالود حي امر ،ارا اتزانع  7
 ، م احس ار لاتت األز راس 1ط ،يالحتي محمد إةمتااو

يللرح محمللد أمللاي أماللر  ،يمللتىرل تمللو ار ،ااةللار اراحراللر اللل  اراحراللر ،احللي اريمللتى  8
 يتف 

 للللو، احضالللن 354لت   ،محملللد حلللي ححلللتي حلللي احملللد احلللو حلللتاى حلللي ححلللتي ،اراماملللع  9
 ى 1993 - ل 1414يالاب ايرنتؤوط، مؤةةس اررةترس، حاروت، 
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احضالن د  اجالو جتةلى  ،ار اللوو  لع األاللوو ،احمد حي الع ،ارجالتص اررازن  10
  1985 ،وزارة األوىتم ار واااس ،1ط ،ارنيمع

احضالن طلد جلتحر  ،ارمحالوو  ع اللى األاللوو، خر ارداي محمد حي امر ،اررازن  11
  1992 ،مؤةةس اررةترس ،2ط ،اراللوانع

 ،دار ار التب ارالرحلع ،مخالتر اراللحتح ،محمد حي أحع ح ر حي احلد ارضلتدر ،اررازن  12
1981  

، وزارة 1ط ،ارححلر ارمحلاط  لع أاللوو ار ضلد ،محملد حلي حيلتدر اريلت الع ،ارزر يع  13
  1989 ،تم ار واااساألوى

، د  ماللللط   احلللرا اى، االلللوو ار ضلللد ايةلللومع  لللع نةلللاجد ارجدالللد، دار ارزرملللع  14
  1428، 2ار اب رلطحتاس وارنير، جتممالس ارموالو، ط

مطحاللس ةللمتي اياظملع ل  ،ار ضلد أاللووارلوجاز  لع  ،زالداي احد ار راىد   ،زاداي  15
  1973ح داد 

ي، اينموذج  لع االلوو ار ضلد، مطحاللس ارةتمرائع، د   تهو احد ارواحد احد اررحم  16
  1978ح داد، منيورات دار ارح مس، 

دار  ،2ط ،يلللرح  لللاح ارضللللدار ،اإلملللتى ار ملللتو محمللللد حلللي احلللد ارواحللللد ،ارةاواةلللع  17
  حاروت ،ار  ر

 ، مطحالس  اتب اريالب 1ط ،األى ،محمد حي إدراس ،اريت الع  18
  ل 1309 ،احضان ارياخ احمد يت ر ،اررةترس ،محمد حي إدراس ،اريت الع  19
 ،مؤةةس ىرطحس ماللر و ل241ت لاحمد حي حنحو أحو احداهلل ارياحتنع  ،ارياحتنع  20

  1ط 
 –دار ار الب ارنضت الس  ،د  إحرا اى محمد ، لو761:لت ،خلاو حي  ا لدن ،ارالوئع  21

  ار وات

دار ار اللللب  ،1ط ،اإلحيللللتج  للللع يللللرح ارمنللللت   ،الللللع حللللي احللللد ار للللت ع ،أرةللللح ع  22
  1974 ،اراللماس

 ،مضدمس ارالزاز يلرح ارلوجاز ،محمد اوض وارياخ اتدو احد ارموجودارياخ الع   23
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  1997 ،دار ار اب اراللماس ،1ط

 لللو، احضاللن طللترن حللي اللوض 360ارطحرانللع: ةلللامتي حللي احمللد، احللو ارضتةللى، لت  24
  ل 1405حي محمد واحد ارمحةي حي احرا اى ارحةانع، دار ارحرماي، ارضت رة، 

 لاح ارحلترن احضالن  و لل 852ت لو ار هلو احمد حي الع حلي حجلر احل ،ارالةضونع  25
  ل 1379 ،دار ارمالر س حاروت  ،محب ارداي ارخطاب ،عمحمد  ؤاد احد ارحتى

دار ارالللللوى  ،ارمةاالللل   مللي اللللى األالللوو ،محمللد حلللي محمللد حلللي حتمللد ،ار زارللع  26
 ارحدانس، د/ت 

  1970 ،1ط ،احضان محمد حةي  ااو ،ار زارع، ارمنخوو مي االلاضتت ايالوو  27

 –ارم احللس اراللماللس حاللروت  ،ارمالللحتح ارمناللر ،احمللد حللي محمللد اللي الللع ،معار اللو   28
  رحنتي

انضلاح ار اللوو  لع اخااللتر ارمحاللوو  لع  ،أحو ارالحتس احمد حي إدرالس ،ارضرا ع  29
م احلس ار لالتت األز رالس  ،/ دار ار  لر1ط ،احضان طد احد اررؤوم ةالد ،األالوو
1973  

دوي ذ لر ارطحاللس  ،طيلراي ، احلس اراللمالسارم ،ارمالجلى اروةلاط ،مجم  ارل لس ارالرحالس  30
 وةنس ارطح  

 لللو، ارححللر ارزخللتر ارجللتم  رمللذا ب المللتف 810ارمراهلل ، احمللد حللي احالل ، لت  31
  1975، 1ايمالتر، مؤةةس اررةترس، ط

مطلتر  جتماللس  ،ارنيع وأنرف  ع ار ضلد اإلةلومع ،أرمالانع، د  محمد ةالود أرمالانع  32
  1985ارموالو 

 لللو يللرح ارنللوون اللل  676حللي يللرم ارللداي ارنللوون لت  ارنللوون أحللو ز راللت احالل   33
  2ط ،1392 ،حاروت رحنتي ،دار إحاتف اراراث ارالرحع ،الحاح مةلى

ارناةلللتحورن، احلللد اهلل حلللي اللللع حلللي ارجلللترود، احلللو محملللد، احضالللن: احلللد اهلل املللر   34
  1ى، ط1988 - ل 1408ارحترودن، مؤةةس ار اتب ارنضت اس، حاروت، رحنتي، 

 لللو احضاللن محمللد 261لى حللي ارحجللتج، احللو ارحةللاي ارضيللارن، لتارناةللتحورن، مةلل  35
  ؤاد احد ارحتىع، دار احاتف اراراث ارالرحع، حاروت، د/ت 
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 هىامش البحث

                                           

  969/  2/ت:مجم  ارل س ارالرحاس، ارمالجى اروةاط، ارم احس اراللماس، طيراي، د  1

ار اللومع، احمللد حللي محمللد حللي الللع، ارمالللحتح ارمناللر، ارم احللس  اراللماللس، حاللروت:   2
  696ص

اررازن، محمد حلي احلع ح لر حلي احلد ارضلتدر، مخالتر اراللحتح، دار ار التب ارالرحلع،   3
    683: ص 1981

، وزارة 1ارزر يع، محمد حلي حيلتدر اريلت الع، ارححلر ارمحلاط  لع االلوو ار ضلد، ط   4
  2/426: 1989 واااس، ايوىتم ار

زانع، ةللللالد ارللللداي حللللي ةللللالود حللللي امللللر، حتيللللاس اللللل  ارمخاالللللر، مراجالللللس تارا الللل  5
، 1995/ 2 :1974، م احللللللس ار لاللللللتت ايز راللللللس، 1واالللللللحاح يللللللالحتي محمللللللد،ط

د احللرا اى محمللد، ، احضاللن،  لللو 761لت ، خلاللو حللي  للع  ا لللدن ارالوئللع،وانطر:
  1993/ 1 :دار ار اب ارنضت اس ل ار وات

ر: ارضرا للللع، احللللو ارالحللللتس احمللللد حللللي ادراللللس، انضللللاح ار الللللوو  للللع اخاالللللتر انظلللل  6
م احللس  ،، دار ار  للر1ارمحالللوو  للع ايالللوو، احضاللن طللد احللد ارللرؤوم ةللالد، ط

د  احلد ار للراى، ارلوجاز  للع  زاللداي، ، وانظلر:168ص  :1973، سار لالتت ايز رالل
  300: ص 1973االوو ار ضد، مطحالس ةلمتي اياظمع ل ح داد 

  426/ 2ارمحاط:  ، ارححرارزر يع  7

انظر: ارالمةتنع، احو احداهلل محمد حي احملد ارملتر ع، م التح ارواللوو، حضضلد احلد   8
    36: ص 1983، دار ار اب اراللماس، 1ارو تب احد ارلطام، ط

  36ارمالدر ن ةد: ص   9

انظلللر: الللوض، اريلللاخ اللللع محملللد، و احلللد اروجلللود، اريلللاخ الللتدو احملللد، مضدملللس   10
   228: ص 1997، دار ار اب اراللماس، 1ارالزاز يرح اروجاز، ط

    301انظر: زاداي، اروجاز  ع أالوو ار ضد: ص   11
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  و32لايةراف:  12

  و34لايةراف:  13
  و188لارحضرة:  14
  و9لارجمالس:  15

  و30لارح :  16

، د  مالللللط   احللللرا اى، االللللوو ار ضللللد ايةللللومع  للللع نةللللاجد ارجداللللد، دار ارزرمللللع  17
   381: ص1428، 2ار اب رلطحتاس وارنير، جتممالس ارموالو، ط

 و3لارمتئدة:  18

 و23لارنةتف:  19

  و90لارنحو:  20

 للو، احضالن د  ماللط   دالب 256ارحخترن، محملد حلي اةلمتااو، احلو احلد اهلل لت  21
/ 5: 5757ى، حلرىى1987 - لل 1407، 3ارح ت، دار حي  نار، ارامتمس، حالروت، ط

 للو احضالن 261  ارناةتحورن، مةللى حلي ارحجلتج، احلو ارحةلاي ارضيلارن، لت2265
 للؤاد احللد ارحللتىع، دار احاللتف اراللراث ارالرحللع، حاللروت، د/ت، حللتب ارنيللع اللي محمللد 

  وانظللر: ارارمللذن، محمللد حللي 1267و  1266/ 3: 1646ارحلللم ح اللر اهلل، حللرىى
 لللو احضاللن احمللد محمللد يللت ر واخللروي، دار اراللراث 279ااةلل ، احللو ااةلل ، لت

ر اهلل، حلللرىى ارالرحلللع، حالللروت، رحنلللتي، د/ت، حلللتب ملللت جلللتف  لللع  را الللس ارحللللم ح اللل
 للو  852  ارالةضونع، احمد حي الع حلي حجلر احلو ار هلو لت 190/ 4: 1533

 للاح ارحلللترن احضالللن محملللد  لللؤاد احللد ارحلللتىع، محلللب ارلللداي ارخطالللب،  دار ارمالر لللس 
  اريلللاحتنع، احملللد حلللي حنحلللو احلللو احلللد اهلل اريلللاحتنع 531/ 11 لللل: 1379حالللروت، 

  36/ 1: 1 لو مؤةةس ىرطحس مالر، ط 241لت 

  و19لارنةتف:ةورة   22

  3/1302: 1667ارناةتحورن، مةلى حي ارحجلتج، حلتب متاحلتح حلد دى مةللى، حلرىى   23
ارارمذن، محمد احو ااةل ، حلتب ملت جلتف ياحلو دى املرئ مةللى اي حتحلد  نلوث، 
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  وانظللللر ارحايضللللع، احمللللد حللللي ارحةللللاي حللللي الللللع حللللي 635و 4/19: 1402حللللرىى 
احلد ارضلتدر اطلت، م احلس دار ارحلتز،   للو، احضالن: محملد458موة ، احلو ح لر، لت

  ارناةلللتحورن، 8/194ى، د/ت،  الللتب ارمرالللد: 1994 - لللل 1414م لللس ارم رملللس، 
احد اهلل حي الع حي ارجترود، احو محمد، احضان: احد اهلل املر ارحلترودن، مؤةةلس 

، حتب جلراح ارالملد، حلرىى 1ى، ط1988 - ل 1408ار اتب ارنضت اس، حاروت، رحنتي، 
 للو يلرح 676  ارنوون احو ز رات احا  حي يرم ارلداي ارنلوون لت 1/213: 836

، 2ارنلللللوون الللللل  اللللللحاح مةللللللى، دار احالللللتف ارالللللراث ارالرحلللللع، حالللللروت رحنلللللتي، ط
  2/71 ل: 1392

، 1ارةح ع، الع حي احد ار ت ع، ايحيتج  ع يلرح ارمنلت  ، دار ار الب اراللمالس،ط  24
1974 :2 /67    

 و32لايةراف:  25

 و121لاألنالتى:  26

  426/  2ارزر يع محمد حي حيتدر اريت الع، ارححر ارمحاط: انظر:   27

   و235لارحضرة:  28

   و267لارحضرة:  29

 و237لارحضرة:  30
 و88لارحجر:  31
   و102لآو امراي:  32

   و169لآو امراي:  33
انظللر ارةللتمرائع، د   تهللو احللد ارواحللد احللد ارللرحمي، اينمللوذج  للع االللوو ار ضللد،   34

    193: ص1978مطحالس ح داد، منيورات دار ارح مس، 
 و  66اراوحس ل  35
 و  101لارمتئدة   36

 و31لارضالص   37



 جملة كلوة العلوم اإلدالموة  

 م 5339 -هـ  4763                اخلامسالعدد                 الثالثاجمللد   

83 

                                                                                                          

   و286لارحضرة:  38

ارمالانلللللع، د  محملللللد ةلللللالود، ارنيلللللع وانلللللرف  لللللع ار ضلللللد ايةلللللومع، مطلللللتح  جتماللللللس   39
  22: ص1985ارموالو، منيورات م احس ارنمرود، 

   و33لاررحمي:  40

 و2لارحضرة   41

 و  102لاو امراي   42

 و120لاراوحس:  43

 و60لارنمو:  44

 و35لمراى:  45
د حلي امر،ارمحاللوو  لع اللى اياللوو، احضالن طلد جلتحر اررازن،  خر ارداي محم  46

ومتحاللللد ت  وانظلللر: ايةلللنون،  279/ 2: 1992، مؤةةلللس اررةلللترس، 2ارالللللوانع، ط
جمتو ارداي احد اررحاى حي حةلي، نيتالس ارةلوو، يلرح منيلتج ارواللوو، و لو يلرح 

، الترى ار الب، نةلخ الل  طحاللس 1منيتج ايالوو رلحاهتون، احد اهلل حي املر، ط
ومتحالللللد ت  وانظللللر: ارجالللللتص ارللللرازن، احمللللد حللللي  293/ 2 للللل:  1343 رة، ارضللللت

، وزارة ايوىلتم 1الع، ار الوو  لع اياللوو، احضالن د  اجالو جتةلى ارنيلمع، ط
 ومتحالد ت   2/169: 1985ار واااس، 

  294/ 2انظر: ايةنون، نيتاس ارةوو يرح منيتج اروالوو:   47

  2/95انظر: ارا اتزانع، حتياس ال  ارمخاالر:   48

  281/ 2انظر:  اررازن، ارمحالوو:   49

/  2 للل: 1309اريللت الع، محمللد حللي ادراللس، اررةللترس، احضاللن اريللاخ احمللد يللت ر،   50
209  

  65/ 7: 1968اريت الع، ايى، مطحالس اريالب،   51
  1211/ 3: 1587ارناةتحورن، مةلى حي ارحجتج، حرىى   52
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  حللي 1/144: 361ارحخللترن، محمللد حللي اةللمتااو، حللتب مللت اةللار مللي ارالللورة، حللرىى  53
 لللو، احضاللن يللالاب 354ححللتي، محمللد حللي ححللتي حللي احمللد احللو حللتاى ارامامللع لت 

: 4973ى، حللللللللرىى1993 - للللللللل 1414ايرنللللللللتؤوط، مؤةةللللللللس اررةللللللللترس، حاللللللللروت، 
  7/65  وانظر ااهت ايى: 11/347

  108ارمالانع، ارمالدر ارةتحن:   54
  1/228اوض واحد ارموجود، مضدمس ارالزاز:   55
 1/228ارمالدر ن ةد:   56

  1/229ر ن ةد: ارمالد  57

 48ارمالانع، مالدر ةتحن:   58
  38 – 37ارالمةتنع، م اتح اروالوو:   59

  23ةورة ارجي، اياس   60

  37انظر م اتح اروالوو: ص  61

  67/  2انظر ارةح ع، ايحيتج  ع يرح ارمنيتج:   62

 ارمالدر ارةتحن   63

  438/  2انظر ارزر يع،ارححر ارمحاط:   64

 ارمالدر ن ةد   65

  433/ 2انظر: ارزر يع، ارححر ارمحاط:   66

، مؤةةللس 1اآلمللدن ةللام ارللداي اللل  حللي محمللد، ايح للتى  للع االللوو ايح للتى،ط  67
  384/ 2: 1967ارحلحع، 

  25ارمالانع، ارمالدر ارةتحن: ص  68
 للللو، ارححلللر ارزخلللتر ارجلللتم  رملللذا ب الملللتف 810ارمراهللل ، احملللد حلللي احاللل ، لت  69

    174/ 1: 1975، 1ايمالتر، مؤةةس اررةترس، ط

  2/68ارةح ع، ايحيتج:   70
  25مالانع، ارمالدر ن ةد: ص ار  71
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  302، وانظر: زاداي: ص412/ 2اآلمدن:   72

  294/  2ايةنون، نيتاس ارةوو  ع يرح منيتج ايالوو:   73

  90ارنحو،   74

  27ارمالانع، ارمالدر ارةتحن: ص  75

  407/ 2اآلمدن، ايح تى:   76

  407/  2ارمالدر ن ةد:    77

 2/407ارمالدر ن ةد:   78

    2/95م ال  مخاالر ارمناي : انظر:  حتياس ارةالد ارا اتزانع واريرا  79

    243/ 1اوض واحد ارموجود:   80

 2/407اآلمدن، األح تى  ع االوو األح تى:   81

ار زارلللع، محملللد حلللي محملللد حلللي حتملللد، ارمةاالللل   ملللي اللللى اياللللوو، دار ارالللللوى   82
، وانظللر: ار زارللع، ارمنخللوو مللي االلاضللتت ايالللوو، احضاللن 2/24ارحدانللس، د/ت: 

  1/126: 1970، ةنس 1محمد حةي  ااو، ط

  66/ 2انظر: اررازن، ارمحالوو  ع الى ايالوو:   83

 ارمالدر ن ةد   84
  و157لايارام   85
 1/230انظر: اوض واحد ارموجود، مضدمس ارالزاز:   86

    126/ 2، وانظر: ار زارع، ارمنخوو: 2/24انظر: ار زارع، ارمةاال  :   87

 ومت حالد ت   281/ 2انظر: اررازن،  ارمحالوو:   88

اراحراللر رل مللتو حللي اريمللتى، اريللترح محمللد امللاي اماللر  انظللر: ااةللار اراحراللر اللل   89
 1/374: 1يتف، ط

  1/232انظر: اوض واحد ارموجود، ارمضدمس ريرح ارالزاز:   90

، د/ت: 1انظللللر: ارا اللللتزانع، حتيللللاس ارةللللالد واريللللرام اللللل  مخاالللللر ارمنايلللل ، ط  91
2/95  
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 و29لارح    92

حلي الوض حلي   لو، احضالن طلترن360ارطحرانع: ةلامتي حي احمد، احو ارضتةى، لت  93
 للل، حللرىى 1405محمللد واحللد ارمحةللي حللي احللرا اى ارحةللانع، دار ارحللرماي، ارضللت رة، 

 لللو، 292  ارحللزار: احمللد حللي امللرو حللي احللد ارخللترن، احللو ح للر، لت6/92: 6145
احضاللن د  مح للوظ ارللرحمي زاللي اهلل، مؤةةللس الللوى ارضللرآي، م احللس اراللللوى وارح للى، 

     3/39: 790، حرىى 1، ط1409حاروت، 
  2/96ارةالد واريرام، حتياس مخاالر ارمناي :   94

  2/175اآلمدن، ايح تى  ع االوو ايح تى:   95
  2/69ارةح ع، ايحيتج:   96

 ومتحالد ت   2/442ارزر يع، ارححر ارمحاط:   97

  234/ 1اوض واحد ارموجود، ارمضدمس:   98

  2/25انظر: ار زارع، ارمةاال  :   99

  1/97ارمالدر ن ةد:   100

  3/411: 1103ن تح اي ححانس، حرىىارارمذن، حتب مت جتف  ع ي  101

ذ رف ارزالالع  ع نالب اررااس وىتو غراب حيذا ارل لظ، و لع ارحلتب احتدالث منيلت ملت   102
رواف احي ححتي  ع الحاحس اي اتئيس: ي ن تح اي حورع ويلت داي  احالتف ارالراث 

  1ارالرحع،ط

 2/12و 79/ 1انظر: ار زارع،ارمةاال  :   103

 ارمالدر ارةتحن   104

، دار ار  لر، 2ى ار متو محمد حي احد ارواحد، يلرح  لاح ارضلدار، طرةاواةع، ايمتا  105
  2/179حاروت، د/ت: 

    1/367احي اريمتى، ااةار اراحرار:   106

 ارمالدر ارةتحن  107
  936 ضرة 346انظر: اريت الع، اررةترس، ص  108
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  266ل265/ 7انظر: اريت الع، األى:   109

  1/244انظر: اوض واحد ارموجود، ارمضدمس:   110
 ارمالدر ارةتحن   111


