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اسبُد هلل رب ايعاىبـب، ٚايصال٠٬ ٚايضال٬ّ عًال٢ صالٝدْا ضبُالد اىببعالٛ         بسن اهلل الزمحي الزحين

 رهب١ يًعاىبـب، ٚع٢ً آي٘ ٚأصحاب٘ َٚٔ اٖتد٣ بٗدٜ٘ إفب ّٜٛ ايدٜٔ .

١ عايٝال١ ٚأرالز نالبرل ًب صبالاٍ اصالتٓباٍب ا٭ هالاّ       ٚبعد، فإٕ قاعد٠ صد ايذرا٥ع شلا أُٖٝ   

ايغالالزع١ٝ، ٚقالالد  ُبٝالالم باٖتُالالاّ بالالايا َالالٔ ايحكٗالالا٤ قالالدمبا ٚ الالدٜأا، ٚنالالإ يتطبٝكٗالالا أرالالز  

 بايا ا٭١ُٖٝ ًب صبا٫ت اسبٝا٠ ايعا١َ .

َٚع إٔ ٖذٙ ايكاعد٠ أصٌ َِٗ ًب احملافُب١ ع٢ً هبال٢ ايغالزم َالٔ اصالتبا ١ اىبتضالاًٖـب        

  ٜ زَٚالالالالٕٛ ايٛصالالالالٍٛ إفب َالالالالةربِٗ ايغرصالالالال١ٝ بٓهٗالالالال١ عالالالالزع١ٝ،      ٚتالالالالذرم اىبتحالالالالاًٜـب ايالالالالذٜٔ 

َتجالالاًٖـب إٔ ايغالالزم زلالال  بالالبع  اىبرالالارخل َالالٔ أمالالٌ اشبالالزٚخل َالالٔ َغالالك١ سا٥الالد٠ أٚ  ايالال١        

 زمالالال١، اصذلصالالالا٫ َالالالع يبٝعالالال١ ايالالالدٜٔ ًب رفالالالع اسبالالالزخل ٚتأبٝالالالم ايٝضالالالز، ٚ يالالالو َالالالا ًٜ الالالٞ    

ا َالالع اصالالت ٬ٍ زلا الال١ ايغالالزم ًب ايٛصالالٍٛ إفب اْتٗالالاى  زَاتالال٘ ٚايت٬عالالن ب  هاَالال٘، يهٓٓالال 

 يو ظبالد إٔ ٖٓالاى ٚمٗالات هبًالم قاعالد٠ صالد ايالذرا٥ع َالا و ذبتُالٌ، ٚعزمالم بٗالا عالٔ             

يبٝعتٗا ًب صد اىبكاصد ٚا٭غزاض ايض١٦ٝ، إفب غًٛ ٜال٪يٟ إفب صالد بالاب اىببا الات ٚإغال٬م      

ايٝضز ايذٟ اَؿب اهلل ب٘ ع٢ً ٖالذٙ ا٭َال١، َٚٝشٖالا بال٘ عالٔ صالا٥ز ا٭َالِ ٚقالد قالاٍ صالبحاْ٘ :           

 ( .185ايبكز٠  {٫ ٜزٜد بهِ ايعضزٜزٜد اهلل بهِ ايٝضز ٚ}

ٚبـب ٖذا اإلفزاٍب ًب صد ايذرا٥ع ٚايتحزٌٜب ًب فتحٗا ناْم ٖذٙ ايٛقحات،  اٚيم    

َٔ ع٬شلا إٔ أصٌ إفب  كٝك١ اشب٬ف ًب إعُاٍ قاعد٠ صد ايذرا٥ع، ٚذبدٜد اىبصطً  

٬ف ًب ايذٟ ٚقع اشب٬ف فٝ٘، ٚبٝإ إٔ ا٭١ُ٥ َتحكٕٛ ع٢ً أصٌ صد ايذرا٥ع، ٚإٔ اشب

 را٥ع عاص١ ًٚب ايتٛصع بايتطبٝل ع٢ً بع  ايتصزفات اييت ٫ تغًُٗا قاعد٠ صد 

 ايذرا٥ع.

 ٚقد معًم ٖذا ايبحث َٔ كبٗٝد ٚأربع١ َبا ث ٚعاكب١ ع٢ً ايذلتٝن اٯتٞ:    

 ايتُٗٝد ًب َع٢ٓ ايذرا٥ع ٚتكضُٝاتٗا  -

١َ ع٢ً اىببحث ا٭ٍٚ:  ج١ٝ صد ايذرا٥ع ٚذبزٜز ضبٌ ايٓشام، ٚا٭يي١ ايعا -

  جٝتٗا 
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 اىببحث ايأاْٞ: بٝٛم اٯماٍ ٚع٬قتٗا قبصطً  صد ايذرا٥ع  -

 اىببحث ايأايث: َٛقف اإلَاّ ايغافعٞ َٔ صد ايذرا٥ع  -

 اىببحث ايزابع: تطبٝكات ع٢ً صد ايذرا٥ع  -

 اشباكب١: َها١ْ صد ايذرا٥ع ٚأ١ُٖٝ إعُاشلا ًب اسبٛاي  ايٓاسي١  -

ين إفب صٛا٤ ايضبٌٝ إْ٘ ْعِ اىبٛفب ْٚعِ ٚاهلل أص ٍ إٔ ًُٜٗين ايصٛاب ٚإٔ ٜٗدٜ

 ايٓصرل 

  التنهيد

 معيى سد الذرائع وتقشيناتها

 املعيى اللغوي : أوال:

"صد" ٚتعين ًب ايً ١ اإلغ٬م  ٜت يف ٖذا اىبصطً  َٔ مشأٜٔ، ازبش٤ ا٭ٍٚ ن١ًُ   

صًدا ٚمعًٓا َٔ بـب أٜدِٜٗ }، ًٚب ايتٓشٌٜ (1)ٚايزيّ، ٜٚطًل ايضد ع٢ً ازببٌ ٚاسبامش

( ِٖٚ نباع١ َٔ ايهحار أرايٚا 9ٜط {َٚٔ عًحِٗ صًدا ف غغٝٓاِٖ فِٗ ٫ ٜبصزٕٚ 

بايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ص٤ٛا فحاٍ اهلل بِٝٓٗ ٚبـب  يو، ٚصد عًِٝٗ ايطزٜل 

 . (2)ايذٟ صًهٛٙ 

" را٥ع" ٖٚٞ ي ١ : ايٛص١ًٝ إفب ايغ٤ٞ ٚايطزٜل إيٝ٘،  أَا ازبش٤ ايأاْٞ فٗٛ ن١ًُ   

 . (3)ذرٜع١ ع٢ً ايضبن إفب ايغ٤ٞ ٚاىبٛصٌ إيٝ٘ ٚتطًل اي

 ثاىًيا :املعيى االصطالحي :

 (4)إ ا تٓاٚيٓا ن١ًُ ايذرا٥ع صبزي٠ عٔ ن١ًُ "صد" فإْا ْز٣ إٔ ٖٓاى ادباٖـب   

 يتعزٜف ايذرا٥ع:

أَا ا٫دباٙ ا٭ٍٚ فكد ٫ ِب اىبديٍٛ ايعاّ يًه١ًُ، فاعتدل ايذرٜع١ ٖٞ ايٛص١ًٝ 

ص١ًٝ إفب َباح أّ إفب ضبُبٛر، َٚٔ أصحاب ٖذا ا٫دباٙ اإلَاّ يًغ٤ٞ، صٛا٤ ناْم ٚ

                                      
 3/207لسان العرب  - 1
 ادلرجع السابق  - 2
  8/96ولسان العرب  3/24القاموس احمليط  - 3
  244ر ادلأالت /ينظر اعتبا - 4
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ٚقاٍ : " اعًِ إٔ ايذرٜع١ نُا  (6)فكد عزف ايذرٜع١ ب ْٗا ايٛص١ًٝ يًغ٤ٞ  (5)ايكزاًب 

ػبن صدٖا ػبن فتحٗا ٜٚهزٙ ٜٚٓدب ٜٚباح، فإٕ ايذرٜع١ ٖٞ ايٛص١ًٝ فهُا إٔ ٚص١ًٝ 

 .( 7)ُع١ ٚاسبج " احملزّ ضبز١َ فٛص١ًٝ ايٛامن ٚامب١ نايضعٞ يًج

، ٚقد (9)ٚتًُٝذٙ ابٔ ايكِٝ ( 8)نُا إٔ ٖذا ا٫دباٙ ٖٛ ادباٙ عٝخ اإلص٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ 

قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل :"ايذرٜع١ َا ناْم ٚص١ًٝ ٚيزٜكًا إفب ايغ٤ٞ، يهٔ صارت 

 .( 10)بعزف ايحكٗا٤ عبار٠ عُا أفطم إفب فعٌ ضبزّ " 

 ٛاضع١ ٚا٫صط٬ح ِٖٚ نبٗٛر ايعًُا٤ :ٚأَا ا٫دباٙ ايأاْٞ فكد ٫ ِب اىب

ايذرٜع١ ب ْٗا "اىبض ي١ اييت َباٖزٖا اإلبا ١ ٜٚتٛصٌ بٗا إفب ( 11)فكد عزف ايبامٞ 

 ، بكٛي٘:" صد ايذرا٥ع ٖٞ َا َباٖزٙ َباح(13)، ٚعزفٗا ابٔ ايٓجار (12)فعٌ احملُبٛر "

َصًح١ إفب  " كٝكتٗا: ايتٛصٌ قبا ٖٛ( 15)، ٜٚكٍٛ ايغاييب (14)ٜٚتٛصٌ ب٘ إفب ضبزّ" 

 .( 16)َحضد٠ " 

                                      
ىو شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ادلالكي كان ابرعا يف الفقو واألصول من مؤلفاتو نفائس األصول شرح احملصول وشرح تنقيح  - 5

  1/215وادلنهل الصايف  1/236ىـ ترمجتو يف الديباج ادلذىب 682الفصول تويف سنة 
  3/266والفروق  448شرح تنقيح الفصول  - 6
  449شرح تنقيح الفصول  - 7
أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلافظ اجملتهد صنف العديد من ادلصنفات منها رفع ادلالم عن األئمة األعالم ودرء تعارض العقل والنقل  - 8

 ىـ 728تويف سنة 
  5وجالء العينٌن ص/ 6/81ينظر شذرات الذىب      

 مام احلافظ الفقيو األصو ي النووي تتلمذ عل  ابن تيمية والممو من تصانيفو اعالم ىو دمحم بن أيب بكربن أيوب مشس الدين اإل - 9
  14/234والبداية والنهاية  4/21ىـ( ترمجتو يف الدرر الكامنة 751ادلوقعٌن وماد ادلعاد تويف سنة )    
  3/135واعالم ادلوقعٌن  6/172الفتاوى الكربى  - 10
 ىـ( 474جي أبو الوليد ادلالكي،فقيو أصو ي من مؤلفاتو يف األصول: إحكام الفصول ،واحلدود)تىوسليمان بن خلف بن سعيد البا - 11

 18/535وسًن أعالم النبالء  1/377ينظر الديباج ادلذىب      
  690-689إحكام الفصول  - 12
 فات ومنها الكوكب ادلنًن وشرحو دمحم بن أمحد بن عبد العزيز تقي الدين الفتوحي ،ولد مبصر ونشأ هبا صنف العديد من ادلصن - 13

  8/276ومعجم ادلؤلفٌن  6/233ىـ( ينظر األعالم 972وشرح منته  اإليرادات  )ت      
  433/ 4شرح الكوكب ادلنًن  - 14
 ىـ( 790إبراىيم بن موس  بن دمحم ادلالكي أبو إسواق فقيو أصو ي من مؤلفاتو ادلوافقات واالعتصام تويف سنة ) - 15

 1/118ومعجم ادلؤلفٌن  1/71وا ألعالم  2/204يف الفتح ادلبٌن  ترمجتو     
  183/ 5ادلوافقات  - 16
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ٚايذرٜع١ عبار٠ عٔ أَز غرل يبٓٛم يٓحض٘ ؽباف َٔ ارتهاب٘ ايٛقٛم ًب (: 17)قاٍ ايكزييب

 ( 18)يبٓٛم

ٖٚٛ نٌ عكد ما٥ش ًب ايُباٖز ٜ٪ٍٚ أٚ مبهٔ إٔ ٜتٛصٌ ب٘ إفب  (19)ٜٚكٍٛ ابٔ ايعزبٞ

 . (20)ضبُبٛر

ْٞ ;إ  إٕ ن١ًُ ٬ٜٚ ِب إٔ اىبصطً  اىبزنن ٖٛ ايذٟ ٜتٓاصن َع ا٫دباٙ ايأا

ايضد ٫ تتٓاصن َع اىبع٢ٓ ايعاّ يًذرٜع١ إ ا فضزت ب ْٗا: َا ناْم ٚص١ًٝ يًغ٤ٞ صٛا٤ 

نإ ما٥شا أٚ ضبُبٛرا ;ٯٕ ٚص١ًٝ ايغ٤ٞ ازبا٥ش تحت  ٫ٚ تضد،نُا إٔ ايٛص١ًٝ إفب 

 ايغ٤ٞ ايٛامن ػبن فتحٗا ٖٚٛ َا ٜعدل عٓ٘ ا٭صٛيٕٝٛ بال" َكد١َ ايٛامن"

  اىبزنن ٜهٕٛ َع٢ٓ صد ايذرا٥ع َٓع أَز ما٥ش يهٞ ٫ ٚ ـب ْتٓاٍٚ اىبصطً

 ٜتٛصٌ ب٘ إفب ضبُبٛر، ٖٚذا َا اعتارٙ ايغاييب ٚايكزاًب ًب تعزٜحُٗا ايذرٜع١:

  (21)فكد فضزٖا ايغاييب ب ْٗا :"َٓع ازبا٥ش ي٬٦ ٜتٛصٌ ب٘ إفب اىبُٓٛم

ٕ ايحعٌ ٜٚكٍٛ ايكزاًب ًب تحضرلٖا :" ضِ َاي٠ ٚصا٥ٌ ايحضاي يفعا ي٘ ، فُت٢ نا

  (22)ايضاو عٔ اىبحضد٠ ٚص١ًٝ إفب اىبحضد٠ َٓعٓا َٔ  يو ايحعٌ.

ٚغبًص بعد ٖذا إفب إٔ ايذرا٥ع ًب أصًٗا تعين ايٛص١ًٝ إفب ايغ٤ٞ ٚايطزٜل إيٝ٘ 

صٛا٤ نإ ٚص١ًٝ إفب ضبُبٛر أّ إفب ما٥ش ٚيهٓٗا أصبحم ًب عزف ا٭صٛيٝـب تٓصزف 

ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل ،يهٔ اىبصطً   إفب ايٛص١ًٝ اىبحط١ٝ إفب ع٤ٞ يبٓٛم نُا قزر

ايذٟ اْتغز بـب ا٭صٛيٝـب ٖٛ اىبصطً  اىبزنن ، ٜٚكتطٞ  يو إٔ ْحضز ايذرٜع١ قبا 

 نإ ٚص١ًٝ إفب اسبزاّ; ٭ْٗا ٖٞ اييت ٜت ت٢ فٝٗا َع٢ٓ ايضد .

                                      
 دمحم بن أمحد بن أيب بكر أبو عبد هللا القرطيب الفقيو ادلفسر احملدث من مؤلفتو : اجلامع ألحكام القرآن يف التفسًن والناسخ  - 17

 197وشجرة النور الزكية ص/ 2/308(ينظر الديباج ادلذىبىـ671وادلنسوخ وشرح أمساء هللا احلسىن تويف سنة)      
 58-2/57اجلامع ألحكام القرآن  - 18
 دمحم بن عبد هللا بن دمحم ادلعافري األندلسي ادلعروف أبيب بكر ابن العريب من ائمة ادلالكية فقيو أصو ي مفسر أديب متكلم  - 19

 2/252والديباج ادلذىب3/423ىـ(ينظر وفيات األعيان 543ف )ت من مؤلفاتو أحكام القرآن واإلنصاف يف مسائل اخلال     
 2/265أحكام القرآن البن العريب - 20
 3/564ادلوافقات - 21
 448شرح تنقيح الفصول ص/ - 22
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ٜٚبك٢ ٖذا اىبصطً  عزفا أصٛيٝا ٭ٕ اىبع٢ٓ ايعاّ يًذرٜع١ ٖٞ ايٛص١ًٝ َطًكا ٫ٚ 

اْٗا بايضد إ٫ بافذلاض إٔ تهٕٛ ايٛص١ًٝ َحط١ٝ إفب ضبزّ ، فهإ اىبتباير ٜتٓاصن اقذل

 إفب ايذٖٔ عٓد إي٬م "صد ايذرا٥ع" : َٓع ايٛصا٥ٌ اىبحط١ٝ إفب احملُبٛر.

ٜكٍٛ ايدنتٛر عبد اهلل ايذلنٞ: " اىبزاي بضد ايذرٜع١: َٓعٗا ع٢ً اىبهًف  ت٢ ٫ 

ًب  د  اتٗا يهٓٗا ذبزّ ىبا تحطٞ  ٜتٛصٌ بضببٗا إفب احملزّ فٗٞ ٚإٕ ناْم ما٥ش٠

 . (23)إيٝ٘، ٚيٛ دبزيت عٔ  يو اإلفطا٤ يبكٝم ع٢ً مٛاسٖا ٚىبا َٓع اىبهًف َٓٗا

ٚيعٌ أصحاب ٖذا ا٫دباٙ ايأاْٞ اىبتكدّ آْحا ٫ ُبٛا ٖذا اىبع٢ٓ ايعزًب فحضزٚا 

 ايذرٜع١ قبا نإ َباٖزٙ اإلبا ١ ٜٚتٛصٌ ب٘ إفب ضبزّ.

قصزٚا ايذرٜع١ ع٢ً َا نإ َباٖزٙ َبا ا ٜٚتٛصٌ ب٘ إفب ُٜٚبٗز يٞ إٔ ٖ٪٤٫ ايذٜٔ 

ضبُبٛر ٫ ُبٛا اىبع٢ٓ ايً ٟٛ يه١ًُ ايذرٜع١ ٚأصٌ اعتكاقٗا، فايذرٜع١ ٚإٕ ناْم 

 تعين ايٛص١ًٝ إ٫ إْٗا ٚص١ًٝ فٝٗا َع٢ٓ ايتُٜٛ٘ ٚاشبتٌ.

فكد ما٤ ًب يضإ ايعزب:" ايذرٜع١ :نبٌ ؽبتٌ ب٘ ايصٝد مبغٞ ايصٝاي إفب مٓب٘ 

 ب٘ ٜٚزَٞ ايصٝد إ ا أَهٓ٘، ٚ يو ازبٌُ ٜضٝن أ٫ًٚ َع ايٛ ػ  ت٢ ت يح٘، فٝضتذل

، ًٚب ايصحاح "ايذرٜع١: (24)ٚايذرٜع١: ايضبن إفب ايغ٤ٞ ٚأصً٘ َٔ  يو ازبٌُ 

ايٛص١ًٝ ،ٚقد تذرم ف٬ٕ بذرٜع١ أٟ تٛصٌ، ٚازبُع: ايذرا٥ع َأٌ ايدر١٦ٜ، ٖٚٞ ايٓاق١ 

 .(25)اييت ٜضتذل بٗا ايزاَٞ يًصٝد

 ا  : تقشينات الذرائع ثالج

قضِ ا٭صٛيٕٝٛ ايذرا٥ع إفب أربع١ أقضاّ، ٚقد تٓٛعم تكضُٝاتِٗ باعتبار َٓاٖجِٗ 

ًب ايُٓبز إفب ايذرا٥ع، فٗٓاى َٔ ُْبز إفب  كٝكتٗا ٚاعتدل اسبهِ عًٝٗا ًب  اتٗا، 

ٖٚٓاى َٔ ُْبز إيٝٗا حبضن إفطا٥ٗا إفب اىبصًح١ ٚاىبحضد٠، َِٚٓٗ َٔ ٫ ِب ايطزر 

 ايحعٌ اىب  ٕٚ فٝ٘. ايٓاتج عٔ
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نُا إٔ َٔ ايعًُا٤ َٔ اعتدل ايذرٜع١ قبعٓاٖا ايعاّ فٗٞ ٚص١ًٝ تٛصٌ إفب ا٭َز 

صٛا٤ نإ َبا ا أّ ضبُبٛرا، فكضِ ايذرا٥ع بٓا٤ ع٢ً ٖذٙ ايٛم١ٗ، ٖٚٓاى فزٜل اعتدل 

ايذرٜع١ قبعٓاٖا ايعزًب فٗٞ ايٛص١ًٝ اييت ٜزاي ايتٛصٌ بٗا إفب احملُبٛر فجا٤ تكضُٝ٘ 

 . (26)ا عٔ ٚمٗت٘ تًو َتحزع

ِٖٚ فكٗا٤ اىبايه١ٝ  ايتكضُٝات اىبغٗٛر٠ ىبٔ ٜعتدل ايذرا٥ع  ج١،ٚص عزض 

 ١ باعتبارِٖ رافطـب ي٬ تجاخل بٗانُا ص عزض تكضُٝات يبع  ايغافعٝٚاسبٓاب١ً، 

َٚٔ أعٗز تكضُٝات احملتجـب بايذرا٥ع :تكضِٝ ايكزاًب ٚابٔ ايكِٝ ٚايغاييب 

 رهبِٗ اهلل 

 فكد قضِ ايذرا٥ع إفب ر٬ر١ أقضاّ : ف َا ايكزاًب

ا٭ٍٚ: َا امتُعم ا٭١َ ع٢ً صدٙ، َٚأاي٘: اىبٓع َٔ صن ا٭صٓاّ عٓد َٔ ٜعًِ أْ٘ 

ٜضن اهلل آْذاى، ٚنذا  حز اٯبار ًب يزٜل اىبضًُـب إ ا عًِ ٚقٛعِٗ فٝٗا أٚ َبٔ، 

 ٚإيكا٤ ايضِ ًب أيعُتِٗ إ ا عًِ أٚ َبٔ أِْٗ ٜ نًٕٛ فًٝٗهٕٛ .

ِ أنبعٛا ع٢ً عدّ صدٙ ناىبٓع َٔ سراع١ ايعٓن عغ١ٝ اشبُز، ٚايتجاٚر ًب ايأاْٞ: قض

 ايبٝٛت عغ١ٝ ايشْا، فإٕ ٖذا ٫ مبٓع َٓ٘ ع٤ٞ ٚيٛ نإ ٚص١ًٝ يًُحزّ.

ايأايث: قضِ اعتًف فٝ٘ نايُٓبز إفب اىبزأ٠ ٭ْ٘  رٜع١ يًشْا بٗا ٚنذا اسبدٜث َعٗا، 

 . (27)عٓد َايو رهب٘ اهلل  َٚٓٗا بٝٛم اٯماٍ

 َا ابٔ ايكِٝ فكد قضِ ايذرا٥ع باعتبار إفطا٥ٗا إفب اىبحضد٠ إفب أربع١ أقضاّ :ٚأ

ا٭ٍٚ: ٚص١ًٝ َٛضالٛع١ يففطالا٤ إفب اىبحضالد٠ قطًعالا نغالزب اشبُالز اىبحطالٞ إفب َحضالد٠         

 ايضهز، ٚنايكذف اىبحطٞ إفب َحضد٠ ايحز١ٜ، ٚايشْا اىبحطٞ إفب اعت٬ٍب ا٭ْضاب.

ٗالالالا ايتٛصالالٌ إفب اىبحضالالالد٠ نُالالٔ ٜعكالالالد ايٓهالالالاح   ايأالالاْٞ: ٚصالالال١ًٝ َٛضالالٛع١ يًُبالالالاح قصالالد ب   

 قاصًدا ب٘ ايتحًٌٝ أٚ ٜعكد ايبٝع قاصدا ب٘ ايزبا .
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ايأايث: ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح و ٜكصد بٗا ايتٛصٌ إفب اىبحضد٠ ٚيهٓٗا َحط١ٝ إيٝٗا 

غايبا، َٚحضدتٗا أرم  َٔ َصًحتٗا، َٚأاي٘ ايص٠٬ ًب أٚقات ايٓٗٞ، ٚصن آشل١ 

 ِٗ، ٚتشٜٔ اىبتٛف٢ عٓٗا سٚمٗا ًب سَٔ عدتٗا.اىبغزنـب بـب َبٗزاْٝ

ايزابع: ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح ٚقد تحطٞ إفب اىبحضد٠، َٚصًحتٗا أرم  َٔ 

َحضدتٗا، َأٌ ايُٓبز إفب اىبرطٛب١ ٚاىبغٗٛي عًٝٗا، ٚن١ًُ اسبل عٓد  ٟ صًطإ 

 ما٥ز.

اب٘ حبضن ٚقد قزر ابٔ ايكِٝ إٔ ايغزٜع١ ما٤ت بإبا ١ ٖذا ايكضِ أٚ اصتحباب٘ أٚ إػب

يرمات٘ ًب اىبصًح١، نُا ما٤ت باىبٓع َٔ ايكضِ ا٭ٍٚ، أَا ايكضِ ايأاْٞ ٚايأايث فُٗا 

ضبٌ ُْبز بـب ايعًُا٤ ٌٖ ُٖا يبا ما٤ت ايغزٜع١ بإبا تُٗا أٚ اىبٓع َُٓٗا، ٚاعتار 

  (28)ابٔ ايكِٝ اىبٓع ٚصام ا٭يي١ ع٢ً اعتٝارٙ.

َكاصد اىبهًف،  ٝث  نز ًب اىبض ي١ أَا ايغاييب فكد عزض ا٭قضاّ أرٓا٤  دٜأ٘ عٔ 

ًْا فٝ٘،  ٚقد قضُٗا بٗذا اشباَض١ َا ٜتعًل جبًن اىبصًح١ ٚيفع اىبحضد٠ إ ا نإ َ  ٚ

 ا٫عتبار إفب مثا١ْٝ أقضاّ :

َا ٫ ًٜشّ عًٝ٘ إضزار باي رل، ٖٚذا ايكضِ بام ع٢ً أصً٘ َٔ اإل ٕ ٫ٚ إعهاٍ  :ا٭ٍٚ

 فٝ٘.

نٕٛ ايحاعٌ قاصًدا اإلضزار ناىبزعص ًب صًعت٘  ايأاْٞ: َا ًٜشّ عًٝ٘ اإلضزار َع

 قصًدا يطًن َعاع٘ َٚصِحب٘ قصد اإلضزار باي رل .

ٖٚذا ايكضِ ٫ إعهاٍ ًب َٓع ايكصد إفب اإلضزار َٔ  ٝث ٖٛ إضزار يأبٛت ايديٌٝ 

 ع٢ً إٔ "٫ ضزر ٫ٚ ضزار" ًب اإلص٬ّ.

قصد إضزار اي رل، ٜٚبك٢ ايُٓبز ًب ٖذا ايعٌُ ايذٟ امتُع فٝ٘ قصد ْحع ايٓحط ٚ

ٌٖ مبٓع َٓ٘ فٝصرل غرل َ  ٕٚ فٝ٘ ؟ أّ ٜبك٢ ع٢ً  هُ٘ ا٭صًٞ َٔ اإل ٕ ٜٚهٕٛ 

عًٝ٘ إرِ َا قصد ؟ ٖٚٛ مار ع٢ً َض ي١ ايص٠٬ ًب ايدار اىب صٛب١، َٚع  يو فٝحتٌُ 

ًب ا٫متٗاي تحص٬ٝ، ٖٚٛ إَا إٔ مبهٔ اىبهًف اصتج٬ب َصًحت٘ َٔ ٚم٘ آعز ٚؼبصٌ 

٫ إعهاٍ ًب َٓع٘ َٓ٘; ٭ْ٘  ٦ٓٝذ و ٜكصد  يو ايٛم٘ إ٫ ٭مٌ  ي٘ َزايٙ، فٗٓا
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اإلضزار، ٚإ ا و ٜهٔ ي٘ ضبٝص عٔ تًو ازب١ٗ اييت ٜضتطز َٓٗا اي رل فحل ازباين 

 أٚ ايدافع َكدّ، َٚع  يو فٗٛ يبٓٛم َٔ قصد اإلضزار.

ٚبٝع ايأايث: َا ٫ ٜكصد فٝ٘ اإلضزار يهٔ اإلضزار اي٬سّ عٓ٘ عاّ نتًكٞ ايضًع 

 اسباضز يًبايٟ، ٚا٫َتٓام عٔ بٝع يارٙ ٚقد اضطز ايٓاظ إيٝ٘ ىبضجد ماَع أٚ غرلٙ.

 ٖٚٓا ٫ ؽبًٛ ا٭َز َٔ إٔ ًٜشّ َٔ َٓع٘ اإلضزار ب٘ حبٝث ٜٓجدل ضزرٙ أ٫ٚ:

فإٕ نإ َٓع٘ ٜ٪يٟ إفب اإلضزار ب٘ حبٝث ٫ ٜٓجدل فح٦ٓٝذ ٜكدّ  ك٘ ع٢ً اإلي٬م، 

ع٘ نب١ً فاعتبار ايطزر ايعاّ أٚفب فُٝٓع ازباين أٚ ايدافع ٚإٕ أَهٔ اظببار اإلضزار ٚرف

ِّ ب٘; ٭ٕ اىبصاحل ايعا١َ َكد١َ ع٢ً اىبصاحل اشباص١، بديٌٝ ايٓٗٞ عٔ تًكٞ  يبا ٖ

ايضًع ٚعٔ بٝع اسباضز يًبايٟ، ٚاتحام ايضًف ع٢ً تطُـب ايصٓام َع إٔ ا٭صٌ فِٝٗ 

ًٝ٘ ٚصًِ َٔ غرلٙ يبا رضٞ أًٖ٘ َٚا ا٭َا١ْ، ٚقد سايٚا ًب َضجد رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل ع

٫، ٚ يو ٜكطٞ بتكدِٜ َصًح١ ايعُّٛ ع٢ً َصًح١ اشبصٛص يهٔ حبٝث ٫ ًٜحل 

 اشبصٛص َطز٠.

ايزابع: إٔ ٫ ٜكصد فٝ٘ اإلضزار يهٔ ًٜشّ عٓ٘ إضزار عاص، ٚايحعٌ ضبتاخل إيٝ٘ حبٝث 

ِ أْٗا تكع ًٜحل ايحاعٌ قبٓع٘ َٔ  يو ضزر، ٚ يو َأٌ ايدافع عٔ ْحض٘ َُب١ًُ ٜعً

ُٜحتاخل إيٝ٘ أٚ إفب صٝد أٚ َا٤ أٚ غرلٙ عاىبا أْ٘ إ ا  ب رلٙ، أٚ ٜضبل إفب عزا٤ يعاّ أٚ َا 

 اسٙ اصتطز غرلٙ بعدَ٘ ٚيٛ أعذ َٔ ٜدٙ اصتطز، ٖٚذا ايكضِ ًب ازب١ًُ ؼبتٌُ 

ُْبز َٔ م١ٗ إربات اسبُبَٛب ُْٚبز َٔ م١ٗ إصكايٗا، فإٕ اعتدلْا اسبُبَٛب  ُْبزٜٔ :

ٚ ايدافع َكدّ ٚإٕ اصتطز غرلٙ; ٭ٕ مًن اىبٓحع١ أٚ يفع اىبطز٠ فإٕ  ل ازباين أ

َطًٛب يًغارم َكصٛي، ٚيذيو أبٝحم اىبٝت١ ٚغرلٖا َٔ احملزَات ٚأبٝ  ايزين 

بايٝابط ًب ايعز١ٜ يًحام١ اىباص١، ٚإً ا فُا صبل إيٝ٘ اإلْضإ َٔ  يو قد ربم  ك٘ 

فٝ٘ يًغارم فص ، ٚقد َبٗز إٔ  فٝ٘ عزعا حبٛسٙ ي٘ يٕٚ غرلٙ، ٚصبك٘ إيٝ٘ ٫ طبايح١

تكدِٜ  ل اىبضبٛم ع٢ً  ل ايضابل يٝط قبكصٛي عزًعا إ٫ َع إصكاٍب ايضابل سبك٘، 

 ٚ يو ٫ ًٜشَ٘ .

ٚأَا ايُٓبز ايأاْٞ ٖٚٛ عدّ اعتبار اسبُبَٛب فكد قاٍ ايغاييب: إْ٘ ٜتصٛر ٖٓا 

 ٚمٗإ :
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ُٛي مدا فإٕ إصكاٍب ا٫صتبداي ٚايدعٍٛ ًب اىبٛاصا٠ ع٢ً صٛا٤، ٖٚذا ضبا٭ٍٚ: 

ٌّ يعاَِٗ نبعٛا َا نإ عٓدِٖ ًب رٛب ٚا د رِ اقتضُٛٙ  ا٭ععزٜـب ناْٛا إ ا ق

بِٝٓٗ ًب إْا٤ ٚا د، ٚقاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ عٔ فعًِٗ ٖذا: "فِٗ َين ٚأْا 

"َِٗٓ(29) . 

 .َٚضكٌب اسبِب ٖٓا قد رأ٣ غرلٙ َأٌ ْحض٘ ٚن ْ٘ ٖٛ أعٛٙ أٚ ابٓ٘ أٚ قزٜب٘

عٔ أبٞ صعٝد قاٍ: بُٝٓا عبٔ ًب صحز َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚما٤ ًب َضًِ 

ٚصًِ إ  ما٤ رمٌ ع٢ً را ١ً ي٘، قاٍ فجعٌ ٜصزف بصزٙ مبٝٓا ٚسلا٫، فكاٍ رصٍٛ 

اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: َٔ نإ َع٘ فطٌ َبٗز فًٝعد ب٘ ع٢ً َٔ ٫ َبٗز ي٘، َٚٔ 

اٍ فذنز َٔ أصٓاف اىباٍ َا  نز نإ َع٘ فطٌ َٔ ساي فًٝعد ب٘ ع٢ً َٔ ٫ ساي ي٘، ق

 .( 30) ت٢ رأٜٓا إٔ ٫ ل ٭ د َٓا ًب فطٌ

، ٚأٜطا َغزٚع١ٝ ايشنا٠ ٚاإلقزاض (31)ًٚب اسبدٜث: "إٕ ًب اىباٍ  ًكا ص٣ٛ ايشنا٠"

 ٚغرل  يو ٚنبٝع٘ مار ع٢ً أصٌ َهارّ ا٭ع٬م.

، ٫ٚ ٚع٢ً ٖذٙ ايطزٜك١ ٫ ًٜحل ايعاٌَ ضزر إ٫ قبكدار َا ًٜحل ازبُٝع أٚ أقٌ

ٜهٕٛ َٛقًعا ع٢ً ْحض٘ ضزًرا، ٚإلبا ٖٛ َتٛقع أٚ قًٌٝ ؼبتًُ٘ ًب يفع بع  ايطزر عٔ 

غرلٙ، ٖٚٛ ُْبز َٔ ٜعد اىبضًُـب ع٦ٝا ٚا ًدا ع٢ً َكتط٢ قٛي٘ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايض٬ّ : 

 . (32)"اىب٪َٔ يًُ٪َٔ نايبٓٝإ اىبزصٛص ٜغد بعط٘ بعطا"

ًب إصكاٍب اسبُبَٛب، ٚ يو إٔ ٜذلى  ٚايٛم٘ ايأاْٞ: اإلٜأار ع٢ً ايٓحط ٖٚٛ أعزم

 ُب٘ سبِب غرلٙ اعتُايا ع٢ً صح١ ايٝكـب ٚإصاب١ يعـب ايتٛنٌ ٚذب٬ُ يًُغك١ ًب 

عٕٛ ا٭خ ًب اهلل ع٢ً احملب١ َٔ أمً٘، ٖٚٛ َٔ ضباَد ا٭ع٬م، ٖٚٛ َا نإ عًٝ٘ 

رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ، ٚاإلٜأار ٖٓا َبين ع٢ً إصكاٍب اسبُبَٛب ايعام١ً، 
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ٌ اىبطز٠ اي٬ ك١ بضبن  يو ٫ عتن فٝ٘ إ ا و ؽبٌ قبكصٛي عزعٞ، فإ ا أعٌ فتحُ

 قبكصٛي عزعٞ ف٬ ٜعد  يو إصكايا يًحِب ٫ٚ ٖٛ ضبُٛي عزعا.

اشباَط: َا ًٜشّ عٓ٘ ضزر عاص َٔ يٕٚ إٔ ٜكصدٙ اىبهًف ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ بذيو 

و َأٌ  حز ايب٦ز ضزر ٚايحعٌ غرل ضبتاخل إيٝ٘، يهٓ٘ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ قطًعا، ٚ ي

عًف باب ايدار ًب ايُب٬ّ حبٝث ٜكع ايداعٌ فٝ٘ ب٬ بد، ٖٚذا ايكضِ ي٘ ُْبزإ :ُْبز 

َٔ  ٝث نْٛ٘ قاصدا ىبا ػبٛس إٔ ٜكصد عزعا َٔ غرل قصد إضزار ب  د فٗذا َٔ 

ٖذٙ ازب١ٗ ما٥ش ٫ ضبُبٛر فٝ٘، ُْٚبز َٔ  ٝث نْٛ٘ عاىبا بًشّٚ َطز٠ اي رل شلذا 

ّ اصتطزارٙ بذلن٘، فإْ٘ َٔ ٖذا ايٛم٘ َُب١ٓ يكصد اإلضزار، ايعٌُ اىبكصٛي َع عد

فتٛعٝ٘ يذيو ايحعٌ ع٢ً  يو ايٛم٘ َع ايعًِ باىبطز٠ ٫بد فٝ٘ َٔ أ د أَزٜٔ: إَا 

تكصرل ًب ايُٓبز اىب َٛر ب٘ ٚ يو يبٓٛم، ٚإَا قصد إفب ْحط اإلضزار ٖٚٛ يبٓٛم أٜطا، 

٘ ٜعد َتعدٜا بحعً٘، ٜٚطُٔ ضُإ فًٝشّ إٔ ٜهٕٛ يبًٓٛعا َٔ  يو ايحعٌ يهٔ إ ا فعً

اىبتعدٟ ع٢ً ازب١ًُ، ُٜٚٓبز ًب ايطُإ حبضن ايٓحٛظ ٚا٭َٛاٍ ع٢ً َا ًٜٝل بهٌ 

ْاسي١، ٫ٚ ٜعد قاصدا ايبت١ إ ا و ٜتحكل قصدٙ يًتعدٟ، ٚع٢ً ٖذا دبزٟ َض ي١ 

ًب  ايص٠٬ ًب ايدار اىب صٛب١ ٚايذب  بايضهـب اىب صٛب١ َٚا سبل بٗا َٔ اىبضا٥ٌ اييت ٖٞ

أصًٗا َ  ٕٚ فٝٗا ًٜٚشّ عٓٗا إضزار باي رل، ٚ٭مٌ ٖذا تهٕٛ ايعباي٠ عٓد ازبُٗٛر 

ًٓا إٕ  صحٝح١ صبش١ٜ ٚايعٌُ ا٭صًٞ صحًٝحا، ٜٚهٕٛ عاصٝا بايطزف اٯعز ٚضاَ

 نإ رِ ضُإ.

ايضايظ: إٔ ٜهٕٛ اإلضزار عاصا ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ بذيو ضزر ٚايحعٌ ضبتاخل إيٝ٘ 

اىبحضد٠ ع٢ً صبٌٝ ايٓدٚر نححز ب٦ز قبٛضع ٫ ٜ٪يٟ غايبا إفب ،يهٔ ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب 

ٚقٛم أ د فٝ٘ ٚأنٌ ا٭غذ١ٜ اييت غايبٗا إٔ ٫ تطز أ ًدا، ٖٚذا ايكضِ بام ع٢ً أصً٘ 

َٔ اإل ٕ ٭ٕ اىبصًح١ إ ا ناْم غايب١ فإْ٘ ٫ اعتبار بايٓدٚر ًب اغبزاَٗا; إ  ٫ تٛمد 

ٚقد ٚمدْا ضٛابٌب اىبغزٚعات ٖهذا  ًب ايعاي٠ َصًح١ عز١ٜ عٔ اىبحضد٠ نب١ً،

نايكطا٤ بايغٗاي٠ ًب ايدَا٤ ٚا٭َٛاٍ ٚايحزٚخل َع إَهإ ايهذب ٚايِٖٛ ٚاي ًٌب 

ٚإبا ١ ايكصز َع إَهإ عدّ اىبغك١ ناىبًو اىبذلف١ َٚٓع٘ ًب اسبطز بايٓضب١ إفب  ٟٚ 

ٜعتدل ايصٓا٥ع ايغاق١، فٗٓا اعتدلت اىبصًح١ اي ايب١، ٚأَا اىبحضد٠ فٗٞ ْاير٠ ٫ٚ 

 ايٓدٚر.



 

 

  

 انية واالجتماعيةمجلة األندلس للعلوم اإلنس 113

    بـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞبـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞسد الذرائع  سد الذرائع                                                                نان الجاللمحمد س. د

 م1024 أكتوبز(  8المجلد )  الزابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

ايضابع: إٔ ٜهٕٛ اإلضزار عاًصا ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ بذيو ضزر ٚايحعٌ غرل ضبتاخل إيٝ٘، 

يهٔ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ نأرلا نأز٠ غايب١، ٖٚذٙ ايهأز٠ يٝضم ع٢ً صبٌٝ ايكطع بٌ 

ع٢ً صبٌٝ ايُبٔ، إ٫ إٔ اىبحضد٠ يشَٚٗا أغًيب نبٝع ايض٬ح ٭ٌٖ اسبزب ٚايعٓن 

 يبٔ ع ْ٘ اي ػ. يًرُار َٚا ٜ ػ ب٘

ٖٚذ ايكضِ ؼبتٌُ اشب٬ف، ٚمبٌٝ ايغاييب إفب إٔ ايزام  ٖٛ اعتبار ايُبٔ فتضد 

ايذرٜع١; ٭ٕ ايُبٔ ًب أبٛاب ايعًُٝات ماٍر صبز٣ ايعًِ ٚايُباٖز مزٜاْ٘ ٖٓا، ٚأًٜطا 

فإٕ اىبٓصٛص عًٝ٘ َٔ صد ايذرا٥ع ياعٌ ًب ٖذا ايكضِ، رِ إٕ ٖذا ايكضِ ياعٌ ًب 

 رِ ٚايعدٚإ اىبٓٗٞ عٓ٘.ايتعإٚ ع٢ً اإل

ٚ اصٌ ٖذا ايكضِ إٔ ايُبٔ باىبحضد٠ ٚايطزر ٫ ٜكّٛ َكاّ ايكصد إيٝ٘، فا٭صٌ 

ازبٛاس إ٫ أْ٘ ىبا ناْم اىبصًح١ تضبن َحضد٠ َٔ باب اسبٌٝ أٚ َٔ باب ايتعإٚ َٓع 

 َٔ ٖذٙ ازب١ٗ ٫ َٔ م١ٗ ا٭صٌ.

 ْايرا نُضا٥ٌ بٝٛم اٯماٍ، فٗذا ايأأَ: َا ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ نأرًلا ٫ غايبا ٫ٚ

ايكضِ َٛضع ُْبز ٚايتباظ، ٚا٭صٌ فٝ٘ اسبٌُ ع٢ً ا٭صٌ َٔ صح١ اإل ٕ نُذٖن 

ايغافعٞ ٚغرلٙ، ٚايعًِ ٚايُبٔ بٛقٛم اىبحضد٠ َٓتحٝإ، ٚيٝط ٖٓا إ٫ ا تُاٍ صبزي بـب 

طا ايٛقٛم ٚعدَ٘، ٚا تُاٍ ايكصد يًُحضد٠، ٚاإلضزار ٫ ٜكّٛ َكاّ ْحط ايكصد، ٚأٜ

فإْ٘ ٫ ٜص  إٔ ٜعد ازباين أٚ ايدافع ٖٓا َكصًزا ٫ٚ قاصًدا نُا ًب ايعًِ ٚايُبٔ، 

ٚيٝط هبً٘ ع٢ً ايكصد إيُٝٗا أٚفب َٔ هبً٘ ع٢ً عدّ ايكصد يٛا د َُٓٗا، ٚإ ا 

 نإ نذيو فايتضبن اىب  ٕٚ فٝ٘ قٟٛ مدا.

٢ً نأز٠ َٚع  يو مبٌٝ ايغاييب إفب رأٟ َايو ًب اعتبار صد ايذرا٥ع ٖٓا بٓا٤ ع

ايكصد ٚقًٛعا، ٚ يو إٔ ايكصد ٫ ٜٓطبٌب ًب ْحض٘ ٭ْ٘ َٔ ا٭َٛر ايباي١ٓ، يهٔ ي٘ 

صباٍ ٖٓا ٖٚٛ نأز٠ ايٛقٛم ًب ايٛمٛي أٚ ٖٛ َُب١ٓ  يو، فهُا اعتدلت اىبُب١ٓ ٚإٕ ص  

ايترًف، نذيو تعتدل ايهأز٠ ٭ْٗا ًب صباٍ ايكصد، ٚقد ٜغزم اسبهِ يع١ً َع نٕٛ 

ز فإْ٘ َغزٚم يًشمز، ٚا٫سيمار ب٘ نأرل ٫ غاين، فاعتدلْا فٛاتٗا نأرلا نحد اشبُ

ايهأز٠ ًب اسبهِ يبا ٖٛ ع٢ً ع٬ف ا٭صٌ; إ  ا٭صٌ عص١ُ اإلْضإ عٔ اإلضزار ب٘ 

ٚإ٬َٜ٘، نُا إٔ ا٭صٌ ًب َض يتٓا اإل ٕ فرزخل عٔ ا٭صٌ ٖٓايو سبه١ُ ايشمز 

 ٓٛم.ٚعزخل عٔ ا٭صٌ ٖٓا َٔ اإلبا ١ سبه١ُ صد ايذرٜع١ إفب اىبُ
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رِ صام ايغاييب رهب٘ اهلل ا٭يي١ اييت ت٪ٜد ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع، ٚصٛف ت تٞ ًب 

 َٛضعٗا َٔ ٖذا ايبحث إٕ عا٤ اهلل تعافب.

ٚقد عًص ايغاييب بعد صٝام تًو ا٭يي١ ع٢ً ايضد إفب إٔ ايغزٜع١ َب١ٝٓ ع٢ً 

نإ ٖذا  ا٫ تٝاٍب ٚا٭عذ باسبشّ ٚايتحزس يبا عض٢ إٔ ٜهٕٛ يزٜكا إفب َحضد٠، فإ ا

ًَا ع٢ً ازب١ًُ ٚايتحصٌٝ فًٝط ايعٌُ ب٘ ببدم ًب ايغزٜع١، بٌ ٖٛ أصٌ َٔ  َعًٛ

 .( 33)أصٛشلا رامع إفب َا ٖٛ َهٌُ إَا يطزٚرٟ أٚ  امٞ أٚ ذبضٝين

تٓاٍٚ تكضِٝ ايذرا٥ع ًب َض ي١ بٝٛم اٯماٍ  –رهب٘ اهلل –٬ٜٚ ِب إٔ ايغاييب 

اييت  نزٖا ايكزاًب، فكد  نز ٚقضُٗا إفب ر٬ر١ أقضاّ، ٖٚٞ ْحط ايتكضُٝات 

ايغاييب إٔ ايذرا٥ع ع٢ً ر٬ر١ أقضاّ: َٓٗا َا ٜضد باتحام نضّن ا٭صٓاّ َع ايعًِ 

ًٜا إفب صن أبٟٛ ايضاب، ٚ حز  أْ٘ ٜ٪يٟ إفب صن اهلل، ٚنضّن أبٟٛ ايزمٌ إ ا نإ َ٪ي

إ ا أ ن  اٯبار ًب يزٜل اىبضًُـب َع ايعًِ بٛقٛعِٗ فٝٗا، َٚٓٗا َا ٫ ٜضد باتحام نُا

اإلْضإ إٔ ٜغذلٟ بطعاَ٘ أفطٌ َٓ٘ أٚ أي٢ْ َٔ مٓض٘، فٝتحٌٝ ببٝع َتابع٘ يٝتٛصٌ 

بايأُٔ إفب َكصٛيٙ بٌ نضا٥ز ايتجارات فإٕ َكصٛيٙ ايذٟ أبٝحم ي٘ إلبا ٜزمع إفب 

ايتحٌٝ ًب بذٍ يراِٖ ًب ايضًع١ يٝ عذ أنأز َٓٗا، َٚٓٗا َا ٖٛ طبتًف فٝ٘، َٚأٌ شلا 

 ببٝٛم اٯماٍ.

ٗز إٔ ٖذا ايتكضِٝ عٓد اىبايه١ٝ عَُٛا ٭صٌ اسبهِ ع٢ً ايذرا٥ع َٔ  ٝث ٖٞ، ُٜٚب

ٖٚٛ تكضِٝ ٫ ؽبايحِٗ فٝ٘ غرلِٖ َٔ  ٝث أصً٘ ٚإٕ ناْم اىبرايح١ رابت١ ًب ايكضِ 

 ايأايث نُا صٝ تٞ إٕ عا٤ اهلل.

أَا اىباْعٕٛ يضد ايذرا٥ع فًِٗ تكضُٝات شلا  نزت ًب َعزض ايزي ع٢ً احملتجـب بٗا، 

 إفب ر٬ر١ أقضاّ :( 34)كد قضُٗا ابٔ ايزفع١ ف

 أ دٖا َا ٜكطع بتٛصًٝ٘ إفب اسبزاّ، ٚقاٍ إٕ ٖذا ايكضِ  زاّ عٓدْا ٚعٓدِٖ .
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ٚايأاْٞ: َا ٜكطع ب ْٗا ٫ تٛصٌ ٚيهٔ اعتًطم قبا ٜٛصٌ فهإ َٔ ا٫ تٝاٍب صد 

َٓٗا اىبٛصٌ ايباب ٚإسبام ايصٛر٠ ايٓاير٠ اييت قطع ب ْٗا ٫ تٛصٌ إفب اسبزاّ باي اين 

 إيٝ٘، ٚٚصف ابٔ ايزفع١ ٖذا ب ْ٘ غًٛ ًب صد ايذرا٥ع.

 ٚايأايث: َا ؼبتٌُ ٚؼبتٌُ ٚفٝ٘ َزاتن َتحاٚت١.

ٚقد قاٍ ابٔ ايزفع١ بعد عزض٘ ٖذٙ ا٭قضاّ: ٚعبٔ غبايحِٗ ًب نبٝعٗا إ٫ ايكضِ 

 . (35)ا٭ٍٚ ٫ْطباي٘ ٚقٝاّ ايديٌٝ

 ايٓشام ٚا٭يي١ ايعا١َ ع٢ً  جٝتٗااىببحث ا٭ٍٚ :  ج١ٝ صد ايذرا٥ع ٚذبزٜز ضبٌ 

 حجية سد الذرائع: أوال  

 اْكضُم آرا٤ ايحكٗا٤ ًب ا٫ تجاخل بضد ايذرا٥ع إفب رأٜـب: 

ا٭ٍٚ: إٔ صد ايذرا٥ع  ج١ عزع١ٝ ٚأصٌ َعتدل، ٖٚذا ايزأٟ اعتٗز عٔ اإلَاّ َايو 

 (36)عٗز٠ نبرل٠  ت٢ قاٍ بع  ا٭صٛيٝـب: أضحم ٖذٙ ايكاعد٠ تذنز ب٘ ٜٚذنز بٗا

ٚقد صزح اىبايه١ٝ ب عذ َايو بٗذا ا٭صٌ ٚا تجام٘ ب٘ ًب نأرل َٔ ا٭ هاّ، فكد 

 .(37)قاٍ ايبامٞ: " ٖن َايو رهب٘ اهلل إفب اىبٓع َٔ ايذرا٥ع

 .(38)ٚقاٍ ايغاييب:" هُٗا َايو ًب أنأز أبٛاب ايحك٘ "

نُا إٔ ايكزييب ٚابٔ ايعزبٞ قد ْصٛا ع٢ً إٔ صد ايذرا٥ع ٚهباٜتٗا ٖٛ َذٖن 

 .( 39)َايو

 .( 40)ٜٚهاي ا٭صٛيٕٝٛ ػبُعٕٛ ع٢ً ْضب١ ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع إفب اإلَاّ َايو

ٚنُا اصتحاضم عٗز٠ ايٓضب١ إفب اىبذٖن اىبايهٞ ٚع٢ً رأص٘ إَاّ اىبذٖن ًب ا٭عذ بضد 

ايذرا٥ع، فكد اعتٗز ايٓكٌ أٜطا عٔ اإلَاّ أهبد بٔ  ٓبٌ ًب اعتبارٙ صد ايذرا٥ع 

 ( 41)د ْكٌ اسبٓاب١ً ٚغرلِٖ عٔ اإلَاّ أهبد ايكٍٛ بضد ايذرا٥عٚايعٌُ بٗذا ا٭صٌ، فك
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ٚقد تٛصع ابٔ ايكِٝ رهب٘ اهلل ًب اسبدٜث عٔ صد ايذرا٥ع ٚا٫صتد٫ٍ سبجٝتٗا 

ًٗا ي٬ تجاخل ع٢ً َزاعا٠  ٚأفاض اسبدٜث عٓٗا ًٚب  جٝتٗا، ٚ نز تضع١ ٚتضعـب ٚم

 . (42)ايغزٜع١ يضد ايذرا٥ع

ايذرا٥ع يهِٓٗ و ٜتٛصعٛا ًب ايضد نُا تٛصع َٚع إٔ اسبٓاب١ً ؼبتجٕٛ بضد 

اىبايه١ٝ فٝٗا، فاسبٓاب١ً ػبٝشٕٚ ايذرٜع١ عٓد اسبام١ إيٝٗا بغزٍب إٔ ٫ ٜهٕٛ اي زض 

 َٔ ايتذرم صبزي اسب١ًٝ ٚمبٓعٕٛ ايذرٜع١ عٓد عدّ اسبام١.

ٚقد  نز ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل َذٖن أهبد ًب صد ايذرا٥ع ٚقاٍ: "ٖذا أصٌ ٭هبد 

إٔ َا نإ َٔ باب صد ايذرٜع١ إلبا ٢ٜٗٓ عٓ٘ إ ا و ؼبتج إيٝ٘ "، رِ ٜكٍٛ:  ٚغرلٙ ًب

"ٚشلذا ٜحزم ًب ايعكٛي بـب اسبٌٝ ٚصد ايذرا٥ع، فاحملتاٍ ٜكصد احملزّ فٗذا ٢ٜٗٓ عٓ٘، 

ٚأَا ايذرٜع١ فصا بٗا ٫ ٜكصد احملزّ، يهٔ إ ا و ؼبتج إيٝٗا ْٗٞ عٓٗا، ٚأَا َع 

 . (43)اسبام١ ف٬.

ٔ ٖذا إٔ اسبٓاب١ً ٫ ٜتٛصعٕٛ ًب ايضد، ٜٚزٕٚ فت  ايذرا٥ع عٓد اسبام١، ْٚضتٓتج َ

بُٝٓا ٜزٕٚ ايضد عٓد عدّ اسبام١، ِٖٚ بٗذا ؽبتًحٕٛ عٔ اىبايه١ٝ ايذٜٔ تٛصعٛا ًب 

ايضد  ت٢ سلٌ ايضد بع  ايكطاٜا اييت ٫ ٜكصد اىبهًف ايٛصٍٛ إفب َ رب٘ قبجزي 

 ايتحٌٝ.

ٚاسبٓاب١ً إٔ اسبٓاب١ً ٜضدٕٚ ايذرٜع١ عٓد عدّ فحاصٌ ايحزم بـب َذٖن اىبايه١ٝ 

 اسبام١ إيٝٗا ٫ٚ ٜضدٕٚ عٓد اسبام١، ٚأَا اىبايه١ٝ فٝطًكٕٛ ايضد .

ٚقد قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ : "أَا َايو فإْ٘ ٜبايا ًب صد ايذرا٥ع  ت٢ ٢ٜٗٓ عٓٗا َع 

 .( 44)اسبام١ إيٝٗا"

٭صٌ، ٖٚذا ايزأٟ ايأاْٞ: صد ايذرا٥ع يٝط  ج١ ٫ٚ ٜص  بٓا٤ ا٭ هاّ ع٢ً ٖذا ا

نُا اعتٗز ب٘ أنأز ايغافع١ٝ، ْٚكٌ عٔ  -رهب٘ اهلل -اعتٗز ب٘ ابٔ  شّ

 .( 45)اسبٓح١ٝ
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ٚاسبكٝك١ أْ٘ ٫ ٜٛمد ًب نتن ا٭ ٓاف ْص صزٜ  ع٢ً عدّ ا٭عذ بضد ايذرا٥ع 

باعتبارٙ أص٬ ٜزمع إيٝ٘ ًب بٓا٤ ا٭ هاّ، يهٔ ٚمدت ًب ايتطبٝكات ايع١ًُٝ ًب تحزٜع 

ضا٥ٌ ايحك١ٝٗ َا ٜغرل إفب إٔ ا٭ ٓاف ٚايغافع١ٝ و ٜضدٚا ايذرا٥ع ًب ا٭ هاّ يًُ

نأرل َٔ اىبضا٥ٌ طبايحـب ًب  يو اىبايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً ايذٜٔ أنأزٚا َٔ اصترداّ صد 

 ايذرا٥ع ًب أغًن اىبضا٥ٌ.

ٚيكد اصتغف ا٭صٛيٕٝٛ َٔ عدّ َٓع ايغافع١ٝ يبع  ايحزٚم ايحك١ٝٗ، ٚعاص١ بٝٛم 

ًب بٝٛم ايع١ٓٝ فٓضبٛا إيِٝٗ اىبٓع، ٚنذيو اسبٓح١ٝ ىبا و مبٓعٛا َا اٯماٍ اىبتُأٌ 

 َٓع٘ اىبايه١ٝ بطزٜل صد ايذرا٥ع عٓد  يو أصٓد إيِٝٗ ايكٍٛ قبٓع صد ايذرا٥ع.

ٚص  نز ًب ايحزم اٯتٞ ذبزٜز ضبٌ ايٓشام  ت٢ ٜضتبـب َٛقف ا٭١ُ٥ ًب ازب١ًُ َٔ 

 صد ايذرا٥ع ٚضبٌ ا٫تحام ٚا٫عت٬ف:

 حتزيز حمل اليزاع :ثاىيا: 

قبٌ ايبد٤ ًب عزض ا٭يي١ ع٢ً ا٫ تجاخل بضد ايذرا٥ع ٚنذا ٚم١ٗ ايكا٥ًـب بعدّ 

ا٫ تجاخل بٗا ٫بد َٔ ذبزٜز ضبٌ ايٓشام بـب ايٛمٗتـب اىبتكابًتـب، فكد ْكٌ عٔ 

اىبايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً ا٫ تجاخل بٗا بُٝٓا اعتٗز عٔ اسبٓح١ٝ ٚايغافع١ٝ ايكٍٛ بعدّ صد 

 ايذرا٥ع.

اسبكٝك١ إٔ إي٬م ايكٍٛ بعدّ صد ايذرا٥ع غرل يقٝل; فايعًُا٤ نبًٝعا ٜتحكٕٛ ع٢ً ٚ

صد ايذرٜع١ اييت ٜتٛصٌ بٗا إفب بايٌ ٜٚكصد صا بٗا ايٛصٍٛ إفب َا ٢ْٗ عٓ٘ ايغزم 

 ٚ زَ٘.

 .( 46)ٚقد صزح نأرل َٔ ايعًُا٤ ع٢ً إٔ أصٌ صد ايذرا٥ع صبُع عًٝ٘ ًب ازب١ًُ 

ا٭عذ بضد ايذرا٥ع ٜزمع إفب اصتكزا٤ َٓاٖج ا٭١ُ٥  ٫ٚ عو إٔ ْكٌ ا٫تحام ع٢ً

ٚيزقِٗ، ٚنًٗا ب٬ عو ت٪ند ع٢ً أعذِٖ شلذا ا٭صٌ  ت٢ عٓد َٔ اعتٗز عٓ٘ 

عدّ ا٫ تجاخل بضد ايذرا٥ع; إ  إٕ ايتكضُٝات اييت  نزٖا ايحكٗا٤ َِٚٓٗ ايغاييب 

ٓد ٚمٛي ٚايكزاًب قد  صزت ًب ر٬ر١ أقضاّ: قضِ َتحل ع٢ً صدٙ نضّن ا٭صٓاّ ع
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، ٚقضِ َتحل ع٢ً عدّ صدٙ ناىبٓع َٔ سراع١ -مٌ م٬ي٘–َٔ مبهٔ إٔ ٜضن اهلل 

ايعٓن عغ١ٝ اربا ٙ وبزا، ٚقضِ طبتًف فٝ٘، ٚقد تكدَم ا٭َأ١ً ع٢ً  يو، ٖذٙ 

ايتكضُٝات ذبتِ ايتضًِٝ بايكضُـب ا٭ٚيـب، فُٔ اىبضتبعد إٔ ٫ ٜضد فكٝ٘ ًب َأٌ 

تبار أصٌ صد ايذرا٥ع، نُا أْ٘ َٔ غرل اىبكبٍٛ إٔ ايكضِ ا٭ٍٚ  ت٢ ٚيٛ و ٜصزح باع

تضد ايذرا٥ع ًب ايكضِ ايأاْٞ  ت٢ عٓد َٔ بايا ًب ا٭عذ بضد ايذرا٥ع، ٚ  ٦ٓٝذ ٜبك٢ 

 اشب٬ف ًب ايكضِ ايأايث.

ٜكٍٛ اإلَاّ ضبُد أبٛ سٖز٠: "بٗذا ٜتبـب إٔ ايذرا٥ع أصٌ ًب ايحك٘ اإلص٬َٞ أعذ ب٘ 

، رِ (47)ا ًب َكدارٙ ٚو ؽبتًحٛا ًب أْ٘ أصٌ َكزر رابم ايحكٗا٤ نبٝعا، ٚأِْٗ اعتًحٛ

 .( 48)"ىبذاٖن اإلص١َٝ٬ ٚإٕ و ٜصزح بٜ٘كٍٛ: "ٖذا ٚإٕ ا٭عذ بايذرا٥ع رابم َٔ نٌ ا

ٚقبٌ ايدعٍٛ إفب ايكضِ ايذٟ ٚقع فٝ٘ اشب٬ف ٫بد إٔ ْغرل إفب إٔ اتحام ايعًُا٤ 

ايذرا٥ع أصٌ َتحل عًٝ٘ بـب  ع٢ً ايكضُـب ا٭ٚيـب ٫ ػبعًٓا ْطًل ايكٍٛ ب ٕ صد

ا٭١ُ٥،  يو إٔ أصٌ اشب٬ف ٫ مبهٔ إٔ ٜتصٛر ًب ايكضُـب اىبذنٛرٜٔ صٛا٤ باىبٓع أٚ 

با٭عذ، ٚإلبا اشب٬ف ًب قضِ آعز، ٚ ٦ٓٝذ فُحاٚي١ ايكزاًب ٚايغاييب رهبُٗا اهلل 

 ا٫صتحاي٠ َٔ ا٫تحام ع٢ً ايكضُـب اىبذنٛرٜٔ غرل يقٝل، ٜٚٓطبل ٖذا ع٢ً تكزٜز

ايكزاًب أٜطا إٔ اىبذٖن اىبايهٞ يٝط طبتصا بايذرا٥ع بٌ َٓٗا َا أنبع عًٝ٘، ٚإٔ 

 اصٌ ايكط١ٝ ًب ُْبزٙ إٔ اىبايه١ٝ ٜكٛيٕٛ بضد ايذرا٥ع أنأز َٔ غرلِٖ، ٫ أْٗا 

 . (49)عاص١ بِٗ

ٚنإ ٖذا ايكٍٛ غرل يقٝل ٭ْ٘ امتشا٤ َٔ اىبتحل عًٝ٘ يتبضٌٝب اشب٬ف ًب أصٌ 

 َٛضع اشب٬ف.

رهب٘ اهلل إٔ ٜعذلض ع٢ً ايكزاًب ٜٚكٍٛ: "سعِ ايكزاًب إٔ  (50)ا يعا ايعطارٖٚذا َ

نٌ ٚا د ٜكٍٛ بٗا ٫ٚ عصٛص١ٝ يًُايه١ٝ إ٫ َٔ  ٝث سٜايتِٗ فٝٗا "، رِ ْكٌ عٔ 
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بع  ايغافع١ٝ قٛي٘ عٔ ايكزاًب:" ٚقد أيًل ٖذٙ ايكاعد٠ ع٢ً أعِ َٓٗا رِ سعِ إٔ 

 .( 51)نٌ أ د ٜكٍٛ ببعطٗا "

٤ ايغافع١ٝ ق٬ًٝ  ـب قايٛا إٕ ايغافعٞ ٫ ٜكٍٛ بغ٤ٞ َٓٗا ٚإٔ َا  نز ٚقد عٌب ٖ٪٫

 . (52)إٔ ا٭١َ أنبعم عًٝ٘ يٝط َٔ َض٢ُ ايذرا٥ع ًب ع٤ٞ 

٫ٚ عو إٔ ٖذا ايٓحٞ اىبٓكٍٛ عٔ ايغافعٞ أْ٘ ٫ ٜكٍٛ بغ٤ٞ َٓٗا غرل صدٜد إ ا نإ 

ز عٔ َصطً  اسبدٜث عٔ ايكطاٜا اييت أنبعم ا٭١َ فٝٗا ع٢ً ايضد، ب   ايُٓب

ايتض١ُٝ، فضٛا٤ آٍ ا٭َز إفب ايتض١ُٝ بضد ايذرا٥ع أّ زلٝم ب رل  يو ياىبا ناْم 

 اٍٚ إٔ ٜضتكز٨ بع  ايحزٚم فكزر  -رهب٘ اهلل–ايٓتٝج١ ٚا د٠، بٌ إٕ ابٔ ايزفع١ 

صد ايذرا٥ع فٝٗا ربزػبا ع٢ً قٍٛ ايغافعٞ ًب باب إ ٝا٤ اىبٛات َٔ ا٭ّ ًب َض ي١ 

يُٝٓع ب٘ ايهٮ، ٖٚذا إربات ٭عذ ايغافعٞ بضد ايذرا٥ع ًب ايكضِ  ايٓٗٞ عٔ بٝع اىبا٤

 .( 53)اىبرتًف فٝ٘ 

ٚقد تكدّ تكضِٝ ابٔ ايزفع١ يًذرا٥ع ٚقٛي٘ بعد  نز ايتكضِٝ: "عبٔ غبايحِٗ ًب 

 .( 54)نبٝعٗا إ٫ ايكضِ ا٭ٍٚ ٫ْطباي٘ ٚقٝاّ ايديٌٝ "

ًٜا ٖٚٛ إٔ ايحكٗا٤ ًب  طبتًف ا٭عصار ٜكٛيٕٛ فإ ا اعتدلْا إٔ ٖٓاى ًَٓٗجا صار

بضد ايذرا٥ع ًب قطاٜا َتحل عًٝٗا ف٬ َغا ١ ًب ا٫صط٬ح، يهٔ اشب٬ف ًب َض٢ُ 

صد ايذرا٥ع ًب َصطً  اىبايه١ٝ َٚٔ ٚافكِٗ، ٖٚذا اىبٓٗج ٜٓاسعِٗ فٝ٘ غرلِٖ ٚ ت٢ 

اسبٓاب١ً ايذٜٔ ٚافكِٖٛ ًب صد ايذرا٥ع عايحِٖٛ ًب بع  ايتطبٝكات نُا صٓٛضح٘ 

  .إٕ عا٤ اهلل

ٚيكد نإ ايكزاًب رهب٘ اهلل  صًٝحا  ـب اعذلض ع٢ً اىبايه١ٝ َٚٔ قاٍ بكٛشلِ ًب 

اصتد٫شلِ ع٢ً  ج١ٝ صد ايذرا٥ع اشباص١ ب يي١ صد ايذرا٥ع ًب ايكضِ اىبتحل عًٝ٘، 

فكد قاٍ: ٚ ٦ٓٝذ ُٜبٗز عدّ فا٥د٠ اصتد٫ٍ ا٭صحاب ع٢ً ايغافع١ٝ ًب صد ايذرا٥ع 
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( 81ا٭ْعاّ )يي يدعىى هي دوى اهلل فيسبىا اهلل عدوا بغري علن{}وال تسبىا الذبكٛي٘ تعافب: 

ٚصام صبُٛع١ َٔ ا٭يي١ رِ قاٍ: " فٗذٙ ٚمٛٙ نأرل٠ ٜضتديٕٛ بٗا ٖٚٞ ٫ تحٝد; 

فإْٗا تدٍ ع٢ً اعتبار صد ايذرا٥ع ًب ازب١ًُ ٖٚذا صبُع عًٝ٘، ٚإلبا ايٓشام ًب  را٥ع 

أيي١ عاص١ حملٌ ايٓشام ٚإ٫ فٗذٙ ٫ عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ ٚعبٖٛا فٝٓب ٞ إٔ تذنز 

تحٝد، ٚإٕ قصدٚا ايكٝاظ ع٢ً ٖذٙ ايذرا٥ع اجملُع عًٝٗا فٝٓب ٞ إٔ تهٕٛ  جتِٗ 

ايكٝاظ عاص١، ٜٚتعـب  ٦ٓٝذ إبدا٤ ازباَع  ت٢ ٜعذلض اشبصِ يدفع٘ بايحارم 

ٜٚهٕٛ ييًِٝٗ ع٦ًٝا ٚا ًدا ٖٚٛ ايكٝاظ، ِٖٚ ٫ ٜعتكدٕٚ إٔ َدرنِٗ ٖذٙ ايٓصٛص 

نذيو فت ٌَ، بٌ ٜتعـب إٔ ٜذنزٚا ْصًٛصا أعز عاص١ بذرا٥ع بٝٛم اٯماٍ ٚيٝط 

 .( 55)عاص١ ٜٚكتصزٕٚ عًٝٗا 

ٖٚذٙ يحت١ عُٝك١ َٔ ٖذا اإلَاّ ازبًٌٝ  ـب ٜكزر إٔ ا٫صتد٫ٍ ًب غرل ضبٌ 

ايٓشام، ٖٚذا َا ػبعًٓا ْتًُط َٛضع ايٓشام ايذٟ ْغ  ًب اعتبار أصٌ صد ايذرا٥ع 

  ج١.

ات ا٭صٛيٝـب يًذرا٥ع ظبد أِْٗ اتحكٛا ع٢ً صد  را٥ع أفطم إفب َٚٔ ع٬ٍ تكضُٝ

اىبحضد٠ قطًعا، نُا اتحكٛا ع٢ً عدّ ايضد فُٝا ٫ ٜحطٞ إفب اىبحضد٠ إ٫ ْايرا 

 ٚاعتًحٛا ًب قضِ رايث.

ٚقد تٓٛعم عبارات ا٭صٛيٝـب ًب بٝإ ايكضِ اىبرتًف فٝ٘، ٚتزمع عباراتِٗ ًب ازب١ًُ 

ٌ ع٢ً  را٥ع ٫ ت٪يٟ إفب اىبحضد٠ قطعا ٫ٚ ع٢ً ٚم٘ ايٓدر٠، إفب نٕٛ ٖذا ايكضِ ٜغتُ

 ٚص صتعزض أقٛاٍ ايحكٗا٤ ًب بٝإ ضبٌ اشب٬ف فُٝا ٜ تٞ:

ْكٌ ايشرنغٞ ٚتبع٘ ايغٛناْٞ عٔ ايكزييب تكزٜزٙ إٔ ايذٟ ٫ ًٜشّ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ 

ا٭َزإ ٖٚٛ  قطًعا فٗٛ إَا إٔ ٜحطٞ إفب احملُبٛر غايبا أٚ ٜٓحو عٓ٘ غايبا أٚ ٜتضا٣ٚ

، فجعٌ ضبٌ اشب٬ف َا ٜتضا٣ٚ فٝ٘ اىبصًح١ َع اىبحضد٠ َٚا (56)اىبض٢ُ بايذرا٥ع

 ٜٓحو عٓ٘ غايبا .

 فكد معٌ ضبٌ ايٓشام ًب ع٦ٝـب:- رهب٘ اهلل-أَا ابٔ ايكِٝ
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ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح قصد بٗا ايتٛصٌ إفب اىبحضد٠، نُٔ ٜعكد ايٓهاح قاصًدا  -1

 ًدا ب٘ ايزبا.ب٘ ايتحًٌٝ أٚ ٜكصد ايبٝع قاص

ٚص١ًٝ َٛضٛع١ يًُباح و ٜكصد بٗا ايتٛصٌ إفب اىبحضد٠ يهٓٗا َحط١ٝ إيٝٗا  -2

غايبا َٚحضدتٗا أرم  َٔ َصًحتٗا، َٚأاشلا ايص٠٬ ًب أٚقات ايٓٗٞ، َٚضب١ آشل١ 

 ، ٚتشٜٔ اىبتٛف٢ عٓٗا سٚمٗا ًب سَٔ عدتٗا. اىبغزنـب بـب َبٗزاِْٝٗ

معٌ ا٭ٚفب ايٛص١ًٝ اىبٛضٛع١ يففطا٤ ٬ٜٚ ِب إٔ ابٔ ايكِٝ  ـب قضِ ايذرا٥ع 

إفب اىبحضد٠ قطعا نغزب اشبُز اىبحطٞ إفب َحضد٠ ايضهز ٚنايكذف اىبحطٞ إفب 

َحضد٠ ايحز١ٜ، ٚمعٌ ٖذا َٔ اىبتحل ع٢ً َٓع٘، نُا ٬ٜ ِب أْ٘ معٌ َٔ ضبٌ ايٓشام 

ايٛص١ًٝ اىبٛضٛع١ يًُباح اييت و ٜكصد بٗا ايتٛصٌ إفب َحضد٠ يهٓٗا أفطم إيٝٗا 

 غايبا َٚأٌ شلا بضن آشل١ اىبغزنـب.

ٚقد اعذلض عًٝ٘ ًب ايكضِ ا٭ٍٚ ب ٕ عزب اشبُز ٚايكذف ٚايشْا َحاصد ًب  اتٗا 

 ٚيٝضم ٚصا٥ٌ إفب َحاصد.

ٚقد قاٍ ايدنتٛر عبد اهلل ايذلنٞ عٔ ٖذا ايكضِ:" ٖذا  نزٙ ابٔ ايكِٝ ٖٚٛ ًب 

ٚيهٓ٘ ٜٛصٌ إفب ضبزّ،  ا٭صٌ يٝط َٓٗا; ٭ٕ اىبزاي بايذرا٥ع َا نإ أصً٘ َبا ا

 . (57)ٖٚذا ايٓٛم َٛضٛم يًُحضد٠

نُا اعذلض ع٢ً ابٔ ايكِٝ أْ٘ َأٌ ىبا ناْم َحضدت٘ رامح١ ع٢ً اىبصًح١ بضن 

آشل١ اىبغزنـب ٚمعً٘ ضب٬ يًٓشام، َع إٔ غرلٙ َٔ ايعًُا٤ اعتدل إٔ صن آشل١ 

ل ع٢ً َٓع٘ عٓد اىبغزنـب َأاٍ ىبا عًُم َحضدت٘ ع٢ً ٚم٘ ايكطع ٫ اي ًب١، ٖٚٛ َتح

 ايعًُا٤.

ٚقد قاٍ ايذلنٞ عٔ ٖذا : "فٗذا يبا أنبع ع٢ً اىبٓع َٓ٘ ٚإٕ نإ ابٔ ايكِٝ  نز 

 .( 58)إٔ فٝ٘ ُْبزا"
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أَا ايغاييب فكد  نز تكضُٝات ايذرا٥ع ٚأٚصًٗا إفب مثا١ْٝ أقضاّ ٚاعتدل 

ًب ايكضُـب ا٭عرلٜٔ ُٖا احملت٬ُٕ يًر٬ف، ٚيهٓ٘ معٌ اشب٬ف بـب َايو ٚغرلٙ 

 ايكضِ ايأأَ .

فايكضِ ايضابع عٓدٙ َا ناْم ايٛص١ًٝ ت٪يٟ إفب إضزار عاص ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ 

بذيو ضزر، ٚايحعٌ غرل ضبتاخل إيٝ٘ يهٓ٘ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ نأز٠ غايب١، نبٝع 

ايض٬ح ٭ٌٖ اسبزب ٚايعٓن يًرُار ٚعبٛ  يو، ٚقد َاٍ ايغاييب إفب اىبٓع ًب ٖذا 

 . (59)ايكضِ

فٗٛ َا ناْم ايٛص١ًٝ ت٪يٟ إفب إضزار عاص ٫ٚ ًٜحل ايحاعٌ ضزر ٚايحعٌ أَا ايأأَ 

غرل ضبتاخل إيٝ٘ يهٔ ٜ٪يٟ إفب اىبحضد٠ نأز٠ غرل غايب١ نُضا٥ٌ بٝٛم اٯماٍ، ٚقد 

 .( 60)قاٍ ايغاييب: "فٗذا ايكضِ ٖٛ ضبٌ اشب٬ف بـب َايو ٚايغافعٞ

 ٚأَا ابٔ ايزفع١ فكد معٌ ضبٌ ايٓشام ًب َٛضعـب: 

َا ٜكطع ب ٕ ايٛص١ًٝ ٫ تٛصٌ إفب اسبزاّ يهٔ اعتًطم قبا ٜٛصٌ، فهإ َٔ  ا٭ٍٚ:

باب ا٫ تٝاٍب صد ايباب ٚإسبام ايصٛر٠ ايٓاير٠ اييت قطع ب ْٗا ٫ تٛصٌ إفب اسبزاّ 

 باي اين َٓٗا اىبٛصٌ إيٝ٘، ٚقد ٚصف ابٔ ايزفع١ ٖذا ب ْ٘ غًٛ ًب ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع.

 .( 61)ٌ ٚؼبتٌُ ٚفٝ٘ َزاتن َتحاٚت١ أَا اىبٛضع ايأاْٞ فٗٛ َا ؼبتُ

ٚبعد ٖذا ايعزض ٯرا٤ ايحكٗا٤ ًب بٝإ ضبٌ اشب٬ف مبهٔ إٔ غبًص إفب إٔ ضبٌ 

 ايٓشام ٜهُٔ ًب ايصٛر اٯت١ٝ:

َا نإ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ َبٓا غايبًا، نبٝع ايض٬ح إفب أٌٖ اسبزب فإْ٘  رٜع١  -1

ع ايعٓن يًرُار فإْ٘  رٜع١ تحطٞ غايًبا إفب اصتعُاي٘ ًب قتاٍ اىبضًُـب، ٚنبٝ

 تحطٞ غايبا إفب اصتعُاي٘ ًب صٓاع١ اشبُز.

إٔ ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ ع٢ً ٚم٘ ايهأز٠ ٫ اي ًب١، فٗٞ تحطٞ إفب اىبحضد٠  -2

نأرلًا ٫ غايبا ٫ٚ ْايرًا، ٚمبأٌ شلذا قبض ي١ بٝٛم اٯماٍ اىبتحكك١ ًب بٝع ايع١ٓٝ، 
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ا، فُايو ٚأهبد ٜكٛيٕٛ بضد ايذرا٥ع فٝٗا فإْٗا ت٪يٟ افب ايزبا نأرلًا ٫ غايب

صٛا٤ َبٗز قصدٙ أّ و ُٜبٗز، فُت٢ َبٗز ايكصد فا٭َز َباٖز، ٚأَا إ ا و ُٜبٗز 

 ايكصد فٮْ٘ قد نأز ًب ايٓاظ  ضن َكتط٢ ايعاي٠ ايكصد إفب ايحضاي.

ٚأَا أبٛ  ٓٝح١ ٚايغافعٞ فإُْٗا ُٜٓبزإ إفب ايكصد فٝحضٓإ ايُبٔ قبٔ و 

 اىبُٓٛم، فإ ا َبٗز َٓ٘ ايكصد إفب اىبحضد٠ اَتٓع ايتصزف ُٜبٗز َٓ٘ قصد إفب

 عٓدُٖا ٚإ٫ ف٬.

 إٔ تتضا٣ٚ اىبصًح١ َع اىبحضد٠، ٖٚذٙ ايصٛر٠ َٓكٛي١ عٔ ايكزييب . -3

ايذٟ اعتٗز عٓ٘ -ٚقد  اٍٚ بع  اىبايه١ٝ إٔ ؼبد َٔ عك١ اشب٬ف بـب َايو 

ْعـب ي٬ تجاخل بٗا ب ٕ ضبٌ ٚبـب غرلٙ َٔ اىبا -ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع إفب يرم١ اىبباي ١

إٔ  -رهب٘ اهلل-اشب٬ف إلبا ٖٛ ًب  را٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ، فكد  نز ايكزاًب

 . (62)أصٌ ايذرا٥ع صبُع عًٝ٘ ٚإلبا ايٓشام ًب ايذرا٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ ٚعبٖٛا 

 نُا إٔ ايغاييب  نز إٔ قاعد٠ ايذرا٥ع  هُٗا َايو ًب أنأز أبٛاب ايحك٘، رِ َأٌ

 .( 63)شلا ببٝٛم اٯماٍ ٚبا٭عص قبض ي١ ايع١ٓٝ 

ٖٚذا تهٝٝف َٔ ايغاييب رهب٘ اهلل إٔ اشب٬ف ٜٓحصز ًب ايذرا٥ع اشباص١ ٖٚٞ بٝٛم 

 اٯماٍ ٚع٢ً ا٭عص بٝع ايع١ٓٝ.

ٚقد صبل اعذلاض ايكزاًب ع٢ً اىبايه١ٝ ًب اصتد٫شلِ ع٢ً صد ايذرا٥ع با٭يي١ ايعا١َ 

عـب  نز ْصٛص أعز عاص١ ببٝٛم اٯماٍ ٜٚكتصزٕٚ عًٝٗا ٚقزر أْٗا ٫ تحٝد، ٚأْ٘ ٜت

 .(64)رِ  نز أيي١ ذبزِٜ ايع١ٓٝ

ٚبٗذا ٜتط  إٔ ضبٌ اشب٬ف ٖٛ ايذرا٥ع اييت ت٪يٟ إفب اىبحضد٠ بايُبٔ اي اين أٚ 

ت٪يٟ إيٝٗا نأرلا أٚ ٜتضا٣ٚ ا٭َزإ نُا رأ٣ ايكزييب ،ٜٚدعٌ ًب ٖذا بٝٛم اٯماٍ 

 يع٫ٛ أٚيٝا .
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٠ إفب إٔ اإلَاّ َايها اعتٗز عٓ٘ ا٭عذ بضد ايذرا٥ع عٗز٠ نبرل٠ ،نُا ٚتًشّ اإلعار

إٔ اإلَاّ أهبد بٔ  ٓبٌ اعتٗز ايٓكٌ عٓ٘ بايكٍٛ بضد ايذرا٥ع ، يهٔ ٖٓاى فزم يقٝل 

ًَٚرص٘ إٔ اإلَاّ أهبد  -رهب٘ اهلل-بـب اىبذٖبـب أٚضح٘ عٝخ اإلص٬ّ بٔ ت١ُٝٝ 

اخل إيٝ٘ صٛا٤ قصدٙ اىبهًف أّ و ٜكصد، ٢ٜٗٓ عٔ ايذرا٥ع ٚمبٓع َٓٗا فُٝا ٫ ؼبت

 خب٬ف اىبايه١ٝ فإِْٗ ٜتٛصعٕٛ ًب ايضد  ت٢ َع اسبام١ .

ٜكٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ: "ٖٚذا أصٌ ٭هبد ٚغرلٙ ًب إٔ َا نإ َٔ باب صد ايذرٜع١ إلبا 

٢ٜٗٓ عٓ٘ إ ا و ؼبتج إيٝ٘" رِ ٜكٍٛ ًب ايتحزق١ بـب اسبٌٝ ٚايذرا٥ع: "ٚشلذا ٜحزم ًب 

اسبٌٝ ٚصد ايذرا٥ع فاحملتاٍ ٜكصد احملزّ فٗذا ٢ٜٗٓ عٓ٘ ٚأَا ايذرٜع١ ايعكٛي بـب 

 .(65)فصا بٗا ٫ ٜكصد احملزّ يهٔ إ ا و ؼبتج إيٝٗا ْٗٞ عٓٗا ٚأَا َع اسبام١ ف٬

 .(66)ٜٚكٍٛ أٜطا: "ٚأَا َايو فإْ٘ ٜبايا ًب صد ايذرا٥ع  ت٢ ٢ٜٗٓ َع اسبام١ إيٝٗا

صد ايذرا٥ع صٛا٤ قصدٙ اىبهًف أّ ٫، يهٔ ٜٚتط  يبا صبل إٔ اىبذٖبـب ٜتحكإ ًب 

اإلَاّ أهبد ٫ ٜضد ايذرا٥ع عٓد اسبام١ إيٝٗا، خب٬ف اإلَاّ َايو فإْ٘ ٜكٍٛ بايضد 

  ت٢ َع اسبام١.

 ثالجا : األدلة العامة على حجية سد الذرائع

ص صتعزض أيي١ ايحزٜكـب ايكا٥ًـب حبج١ٝ صد ايذرا٥ع ٚايكا٥ًـب بعدّ اسبج١ٝ 

 فُٝا ًٜٞ :

 أوال : أدلة القائلني حبجية سد الذرائع:

يكد اصتدٍ ايكا٥ًٕٛ بضد ايذرا٥ع ب يي١ نأرل٠ ٚٚمٛٙ َتعدي٠  ت٢ إٕ ابٔ  

 أٚصًٗا إفب تضع١ ٚتضعـب يي٬ٝ. -رهب٘ اهلل-ايكِٝ

ٚاسبل إٔ غايب١ٝ ٖذٙ ا٭يي١ إلبا ٖٞ ي٬صتد٫ٍ ع٢ً أصٌ صد ايذرا٥ع،٫ٚ ٜٛمد 

 اسبزاّ ػبن إٔ تضد،بٌ إٕ فزٚم ا٭ ٓاف ٚايغافع١ٝ ع٬ف ًب إٔ ايذرا٥ع اىبٛص١ً إفب

 يافح١ قبٓع ايتٛصٌ إفب احملزَات.
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ٚقد صبكم اإلعار٠ إفب إٔ اشب٬ف يٝط ًب أصٌ صد ايذرا٥ع ٚإلبا ٖٛ ًب  را٥ع 

عاص١ تكدَم ًب ذبزٜز ايٓشام ٖٚٞ ايذرا٥ع اىبتعًك١ قبا ٜهٕٛ أيا٩ٙ إفب اىبحضد٠ نأرلا 

 ضا٥ٌ بٝٛم اٯماٍ ٚعبٖٛا.٫ غايًبا ٫ٚ ْايًرا نُ

ٚإ ا نإ ا٭َز نذيو فإٕ أغًن ا٭يي١ اييت تضام ٖٓا ٚاييت  نز أغًبٗا اإلَاّ 

٫ تحٝد ًب ضبٌ ايٓشام ،ٚإ ا أراي  -رهبُٗا اهلل-ابٔ ايكِٝ ٚنذيو ايغاييب

احملتجٕٛ إٔ ٜضتديٛا ع٢ً ٚمٗتِٗ ف٬ بد َٔ ايبحث عٔ أيي١ يًٓٛم اىبذنٛر ايذٟ 

 ٘.مز٣ اشب٬ف فٝ

ٚقد تكدّ إٔ اإلَاّ ايكزاًب اعذلض ع٢ً اصتد٫ٍ اىبايه١ٝ َٚٔ ٚافكِٗ قبأٌ ٖذٙ 

ا٭يي١ ٚقزر أْٗا ٫ تحٝد; فإْٗا تدٍ ع٢ً اعتبار صد ايذرا٥ع ًب ازب١ًُ ٖٚذا صبُع عًٝ٘ 

ٚإلبا ايٓشام ًب  را٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ فٝٓب ٞ إٔ تذنز أيي١ عاص١ حملٌ ايٓشام 

 . (67)دٚإ٫ فٗذٙ ٫ تحٝ

ٜٚتعـب  ٦ٓٝذ  نز ا٭يي١ اشباص١ قبحٌ ايٓشام ٖٚذا ٜتطًن اسبدٜث بغهٌ َٛمش 

 عٔ بٝٛم اٯماٍ ٚعاص١ بٝع ايع١ٓٝ ٚص فزيٖا قبحث َضتكٌ إٕ عا٤ اهلل.

ٜٚبك٢ ٖٓا إٔ أعرل إفب بع  ا٭يي١ اييت  نزت ي٬ تجاخل ع٢ً أصٌ صد ايذرا٥ع 

ارم ٭صٌ صد ايذرا٥ع ،فُٔ تًو ٜٚهٕٛ  نزٖا َٔ باب اعتبار ايغ بغهٌ إنبايٞ،

 ا٭يي١ َا ٜ تٞ:

ا٭ْعاّ )}وال تسبىا الذيي يدعىى هي دوى اهلل فيسبىا اهلل عدوًا بغري علن {قاٍ تعافب  (1

( ٚٚم٘ ايد٫ي١ إٔ اهلل  زّ صن آشل١ اىبغزنـب َع نٕٛ ايضن إٖا١ْ يتًو 108

ِ هلل تعافب، اٯشل١ ٚهب١ٝ هلل ٚقد َٓع اىبضًُٕٛ َٔ  يو ٭ْ٘ صٝ٪يٟ إفب صبٗ

، ٖٚذا تٓبٝ٘ ع٢ً (68)فكد قاٍ اىبغزنٕٛ: يتهحٔ عٔ صن آشلتٓا أٚ يٓضؾب إشلو 

اىبٓع َٔ ازبا٥ش ي٬٦ ٜهٕٛ صبًبا ًب فعٌ َا ٫ ػبٛس، فُصًح١ تزى صن اهلل 

 .( 69)صبحاْ٘ رامح١ ع٢ً َصًح١ صبٓا ٯشلتِٗ 
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( ٚٚم٘ 104ايبكز٠  ) وامسعىا{ }يا أيها الذيي آهنىا ال تقىلىا راعنا وقىلىا اًظزًاقاٍ تعافب  (2

ايد٫ي١ إٔ اهلل تعافب ٢ْٗ اىب٪َٓـب عٔ إٔ ٜكٛيٛا يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ 

"راعٓا" ٭ٕ أٌٖ ايهحز ناْٛا إ ا عايبٛا ايٓيب بٗذا ايًحِب أرايٚا ب٘ صب٘، فُٓع 

اىب٪َٕٓٛ إٔ ؽبايبٛٙ بٗذا ايًحِب صدا يذرٜع١ اىبغاب١ٗ،ٚإٕ نإ ٫ ٜص  إٔ ٜزٜد 

 .( 70)٪َٔ ع٦ٝا َٔ  يوب٘ َ

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ نإ ٜهف عٔ قتٌ اىبٓافكـب َع نْٛ٘ َصًح١،  (3

، فٗذا ايكٍٛ (71)ٚ يو ي٬٦ ٜهٕٛ  رٜع١ إفب قٍٛ ايٓاظ: إٕ ضبُدا ٜكتٌ أصحاب٘ 

ٜٛمن ايٓحٛر عٔ اإلص٬ّ يبٔ يعٌ فٝ٘ َٚٔ و ٜدعٌ فٝ٘، َٚحضد٠ ايتٓحرل 

 .( 72)ايت يٝف أعُبِ َٔ َصًح١ ايكتٌ أندل َٔ َحضد٠ تزى قتًِٗ َٚصًح١

قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: َٔ ايهبا٥ز عتِ ايزمٌ ٚايدٜ٘، قايٛا ٜا رصٍٛ اهلل ٌٖٚ  (4

ٜغتِ ايزمٌ ٚايدٜ٘، قاٍ: ْعِ، ٜضن أبا ايزمٌ فٝضن أباٙ ٜٚضن أَ٘ فٝضن أَ٘ 
، فجعٌ رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ايزمٌ صابا ٫عٓا ٭بٜٛ٘ بتضبب٘ إفب (73)

 .( 74) يو ٚتٛصً٘ إيٝ٘ ٚإٕ و ٜكصدٙ

قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: "يعٔ اهلل ايٝٗٛي  زَم عًِٝٗ ايغحّٛ فجًُٖٛا  (5

، ٚٚم٘ ايد٫ي١: إٔ ايتحزِٜ عًل ع٢ً ا٭نٌ ٚنإ (75)فباعٖٛا ٚأنًٛا أمثاْٗا"

 .( 76)َعٓاٙ ا٫ْتحام فًُا باعٖٛا ٚأنًٛا أمثاْٗا نإ  يو قبٓشي١ أنًٗا 

اهلل عًٝ٘ ٚصًِ َٓع َٔ نأرل َٔ ا٭َٛر اييت قد ت٪يٟ إفب َحاصد، إٔ ايٓيب ص٢ً  (6

ي٬٦  ، َٚا  اى إ٫(77)فكد َٓع َٔ ٖد١ٜ اىبدٜٔ ٚو ٜب  يًُكزض قبٍٛ اشلد١ٜ 
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ٜترذ  يو  رٜع١ إفب ت عرل ايدٜٔ ٭مٌ اشلد١ٜ فٝهٕٛ ربا فإْ٘ ٜعٛي إيٝ٘ َاي٘ 

 . (78)ٚأعذ ايحطٌ ايذٟ اصتحايٙ بضبن ايكزض

، َٚا  اى إ٫ (79)ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ عٔ تكدّ رَطإ بّٝٛ أٚ َٜٛـب  ٢ْٗٚ ايٓيب

 .( 80)ي٬٦ ٜترذ  رٜع١ إفب إٔ ًٜحل بايحزض َا يٝط َٓ٘ 

ٚبعد إٔ عزض ايغاييب لبا خل َٔ ٖذٙ ايكطاٜا قاٍ: " إفب غرل  يو يبا ٖٛ  رٜع١ 

زٜع١ َب١ٝٓ ًٚب ايكصد إفب اإلضزار ٚاىبحضد٠ فٝ٘ نأز٠ ٚيٝط ب اين ٫ٚ أنأزٟ، ٚايغ

ع٢ً ا٫ تٝاٍب ٚا٭عذ باسبشّ ٚايتحزس يبا عض٢ إٔ ٜهٕٛ يزًٜكا إفب َحضد٠، فإ ا 

ًَا ع٢ً ازب١ًُ ٚايتحصٌٝ فًٝط ايعٌُ عًٝ٘ ببدم ًب ايغزٜع١ بٌ ٖٛ  نإ ٖذا َعًٛ

 .( 81)أصٌ َٔ أصٛشلا رامع إفب َا ٖٛ َهٌُ إَا يطزٚرٟ أٚ  امٞ أٚ ذبضٝين"

 سد الذرائع :أدلة املانعني حلجية  ثانيا :

 تتًرص أييتِٗ ًب اٯتٞ :

صد ايذرا٥ع ضزب َٔ ضزٚب ا٫متٗاي بايزأٟ ٚايغافعٞ رهب٘ اهلل ٫ ٜ عذ َٓٗا  -1

إ٫ بايكٝاظ ايصحٝ ، أَا اىبصًح١ ٚا٫صتحضإ َٚا صٛاٖا َٔ ٚم٘ ايعٌُ 

 بايزأٟ فكد أبطًٗا ايغافعٞ .

ز ٚاهلل ٜتٛفب إٔ ايغافعٞ رهب٘ اهلل نإ ٜز٣ إٔ ايغزٜع١ تب٢ٓ ع٢ً ايُباٖ -2

ايضزا٥ز، فاهلل قد أيًع ْبٝ٘ ع٢ً  كٝك١ اىبٓافكـب ٚو ٜ َزٙ إٔ ؼبهِ عًِٝٗ ًب 

ايدْٝا خب٬ف َا أَبٗزٚا، ٚمعٌ اسبهِ ًب اىبت٬عٓـب بدر٤ اسبد َع ٚمٛي ع١َ٬ 

ايشْا ًب اىبٛيٛي ايذٟ أتم ب٘ اىبزأ٠ ع٢ً ايٛصف اىبهزٚٙ، ٖٚذا ٜدٍ ع٢ً تزى ايعٌُ 

 بايد٫ي١ .

ايغافعٞ: "ٜبطٌ  هِ ايد٫ي١ اييت ٖٞ أق٣ٛ َٔ ايذرا٥ع، فإ ا أبطٌ ا٭ق٣ٛ ٜكٍٛ 

 .( 82)َٔ ايد٥٫ٌ أبطٌ ي٘ ا٭ضعف َٔ ايذرا٥ع نًٗا"
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َٚٓٗا بٝع  -ٚع٢ً أصاظ ٖذا ايُباٖز ايتشّ ايغافعٞ ًب  هُ٘ ع٢ً ايعكٛي

حبضن َا تدٍ عًٝ٘ أيحاَب٘ َٚا ٜضتحاي َٓ٘ ًب عزف ايً ١، ٫ٚ اعتبار  -ايع١ٓٝ

ٓٝات َطًكا، ًٚب  يو ٜكٍٛ ايغافعٞ: "٫ ٜحضد عكد أبدا إ٫ بايعكد ْحض٘، ٫ يً

ٜحضد بغ٤ٞ تكدَ٘ ٫ٚ ت عزٙ ٫ٚ بتِٖٛ ٫ٚ ب غًن، ٚنذيو نٌ ع٤ٞ ٫ 

، (83)ْحضدٙ إ٫ بعكدٙ، ٫ٚ تحضد ايبٝٛم ب ٕ ٜكٍٛ ٖذٙ  رٜع١ ٖٚذٙ ١ْٝ ص٤ٛ"

 ا٤ اهلل .ٚصٝ تٞ َشٜد َٔ ايتحصٌٝ عٓد اصتعزاض بٝٛم اٯماٍ إٕ ع

 املبحح الجاىي : بيوع اآلجال وعالقتها بقاعدة سد الذرائع

 

صبكم اإلعار٠ إفب إٔ اىبايه١ٝ اصذلصًٛا ًب ايكٍٛ بضد ايذرا٥ع ٚباي ٛا ًب ا٭عذ بٗا، 

ٚإٔ أغًن ايعًُا٤ ٜزٕٚ إٔ اربا  ايٛصا٥ٌ قصدا يًٛصٍٛ إفب اسبزاّ، ٖٛ  زاّ، ٚيٝط ًب 

٫ٍ ع٢ً َٓع ايذرا٥ع با٭يي١ ايعا١َ ايضابك١ غرل  يو ع٬ف، ٚع٢ً ٖذا فإٕ ا٫صتد

ٚاقع ًب ضبٌ ايٓشام نُا ٜكٍٛ  يو اىبايه١ٝ أْحضِٗ فُٝا تكدّ عِٓٗ َٔ ايٓكٌ، 

فاشب٬ف ٜدٚر ع٢ً  را٥ع عاص١ ٖٚٞ بٝٛم اٯماٍ ٜٚدعٌ ًب صٛرٖا بٝع ايع١ٓٝ، ٖٚذا 

غرلِٖ ايذٜٔ ٫ ٖٛ َدار اشب٬ف بـب اىبايه١ٝ ايذٜٔ ٜزٕٚ صد ايذرا٥ع فٝٗا ٚبـب 

ٜعتدلْٚٗا َٔ ايذرا٥ع اىبحط١ٝ إفب اسبزاّ، ٖٚذا َا ؼبتِ عًٝٓا إٔ ْطٌ إي٬ي١ صزٜع١ 

 ع٢ً ٖذٙ ا٭ْٛام َٔ ايبٝٛم يٓضتًٛب  كٝك١ اشب٬ف ًب صد ايذرا٥ع .

 فما هي بيىع اآلجال؟

بٝٛم اٯماٍ عٓد اىبايه١ٝ ٖٞ ايبٝٛم اييت َباٖزٖا ازبٛاس ٚيهٓٗا ت٪يٟ إفب يبٓٛم، 

ٗٞ بٝٛم صحٝح١ ًب ايُباٖز ٫عتُاشلا ع٢ً أرنإ ايعكد ٚعزٚي٘ ٚيهٓٗا تترذ ًب ف

 . (84)ايعاي٠  رٜع١ يًتٛصٌ إفب ايزبا، فتُٓع صًدا يًذرا٥ع

ٜٚعتدل اىبايه١ٝ إٔ بٝٛم اٯماٍ يكن ىبا ٜحضد بع  صٛرٙ َٓٗا يتطزم ايت١ُٗ ب ٕ 

 .( 85)م  ضُا يًذرٜع١اىبتباٜعـب قصدا إفب َباٖز ما٥ش يٝتٛص٬ ب٘ إفب بايٌ يبٓٛ
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ٚقد ٚضع اىبايه١ٝ ضابطا ىبا مبٓع َٔ ٖذٙ ايبٝٛم فكايٛا: مبٓع َٔ ٖذٙ ايبٝٛم َا 

اعتٌُ ع٢ً بٝع ٚصًف َٚا اعتٌُ ع٢ً صًف مز َٓحع١ َٚا نأز قصد ايٓاظ إيٝ٘ 

 .( 86)يًتٛصٌ إفب ايزبا اىبُٓٛم

ًزا إفب أْٗا بٝع ٚقد عد اىبايه١ٝ بٝع ايع١ٓٝ إ د٣ صٛر بٝع اٯماٍ اىبٓٗٞ عٓٗا ُْب

َتحٌٝ ب٘ إفب يفع عـب ًب أنأز َٔ مثٓٗا، ن ٕ ٜبٝع صًع١ بعغز٠ إفب عٗز رِ ٜغذلٟ 

ايضًع١ خبُض١ ْكًدا، فايضًع١ رمعم إفب ٜد صا بٗا ٚيفع وبض١ ٜ عذ عًٝٗا عغز٠ 

 .( 87)عٓد  ًٍٛ ا٭مٌ

٬ٜٚ ِب إٔ اىبايه١ٝ شلِ َصطً  عاص ًب تحضرل بٝع ايع١ٓٝ فتار٠ ٜتحكٕٛ َع 

رلِٖ ٚتار٠ أعز٣ ٜعُُْٛٗا يتغٌُ صًٛرا ٫ تهٕٛ عٓد غرلِٖ ع١ٓٝ، ٖٚذا َا ٜضتدعٞ غ

َٓا بٝإ بٝع ايع١ٓٝ ٚ هُ٘ ٚأيي١ ايتحزِٜ ٭ْٗا ٖٞ ايتطبٝل ايعًُٞ ىبٛضٛم صد 

 ايذرا٥ع ٚ يو ًب اىبضا٥ٌ اٯت١ٝ:

 املسألة األوىل تعزيف العينة :

ٚزلٝم ع١ٓٝ بحت  ايعـب ٚصهٕٛ ايٝا٤.   ١ أعز٣ايع١ٓٝ بهضز ايعـب ٚفت  ايٕٓٛ، ٚفٝٗا ي

سبصٍٛ ايٓكد يطاين ايع١ٓٝ; ٚ يو إٔ ايع١ٓٝ اعتكاقٗا َٔ ايعـب ٖٚٛ ايٓكد اسباضز 

ٚما٤ ًب ايصحاح: ٚايع١ٓٝ بايهضز ايضًف، ٚاعتإ ايزمٌ إ ا  .(88)ؼبصٌ ي٘ َٔ فٛرٙ 

 . (89)اعذل٣ ايغ٤ٞ بٓض١٦ٝ

اصتًف صًحا، ٚباع٘ بع١ٓٝ باع٘ ًٚب أصاظ ايب٬غ١: تعـب ايزمٌ ٚاعتإ ع١ٓٝ أٟ 

 . (90)ْض١٦ٝ ٭ْٗا سٜاي٠، ٚقاٍ عٔ ابٔ يرٜد :إْٗا بٝع ايعـب بايدٜٔ أٟ بٝع ايضًع١ يٜٓا 

 للعينة تعاريف وصىر متعددة وأشهز تعزيف هلا : العينة يف االصطالح

إٔ ٜبٝع ايزمٌ َٔ رمٌ صًع١ بأُٔ َعًّٛ إفب أمٌ َض٢ُ رِ ٜغذلٜٗا َٓ٘ ب قٌ 

، ٖٚذا ٖٛ ايتعزٜف اىبغٗٛر يًع١ٓٝ ٚعًٝ٘ ذبٌُ ا٭ ايٜث (91)٭ٍٚ ْكًدا  ا٫ً َٔ ايأُٔ ا
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احملز١َ يًع١ٓٝ ٚنذا ا٭ هاّ اىب ًُب١ ع٢ً َٔ ٜتعاٌَ بٗا ُْبًزا إفب إٔ ٖذا ذباٌٜ ع٢ً 

ايزبا َٔ أٚصع ايطزم، فًٝضم ٖٓاى صًع١ َزاي٠ بايبٝع بٌ قزض َاٍ بشٜاي٠، ٚبـب 

 ٌ ٚتصرل  رٜع١ إفب ايزبا .اىبايـب صًع١ ٜزاي بٗا ايتحًٝ

َٚع  يو فكد  نز ايحكٗا٤ ا٭ ٓاف ٚاىبايه١ٝ صًٛرا زلٖٛا بٝع ع١ٓٝ، فُُا  نزٙ 

 ا٭ ٓاف ًب تحضرلٖا:

إٔ ٜ تٞ ايزمٌ احملتاخل إفب آعز ٜٚضتكزض٘ عغز٠ يراِٖ ٫ٚ ٜزغن اىبكزض ًب 

ايأٛب  اإلقزاض يًُعا ًب فطٌ ٫ ٜٓاي٘ بايكزض فٝكٍٛ: ٫ أقزضو ٚيهٔ أبٝعو ٖذا

إٕ ع٦م بارين عغز يرُٖا، ٚقُٝت٘ ًب ايضٛم عغز٠ يٝبٝع٘ ًب ايضٛم بعغز٠ فرلض٢ ب٘ 

 . (92)اىبضتكزض فٝبٝع٘ نذيو، فٝحصٌ يزب ايأٛب يرُٖإ ٚيًُغذلٟ قزض عغز٠ 

٬ٜٚ ِب َٔ ٖذٙ ايصٛر٠ إٔ ايبٝع ايأاْٞ و ٜهٔ يًبا٥ع ا٭ٍٚ ٚإلبا ٜبٝعٗا ًب 

ٜطًل ايحكٗا٤ عًٝ٘ "ايتٛرم"، ٚقد عًٌ ا٭ ٓاف ايضٛم ي رل ايبا٥ع ا٭ٍٚ ٖٚٛ َا 

، ٚقد ْكٌ ا٭ ٓاف عٔ (93)نزا١ٖ ٖذٙ ايصٛر٠ ب ٕ فٝٗا إعزاضا عٔ َدل٠ اإلقزاض

ايصا بـب أبٞ ٜٛصف ٚضبُد بٔ اسبضٔ رأٜـب َترايحـب ًب  هِ ايع١ٓٝ، فٓكًٛا عٔ 

ضٔ قٛي٘ أبٞ ٜٛصف قٛي٘: ايع١ٓٝ ما٥ش٠ َ مٛر َٔ عٌُ بٗا، ْٚكًٛا عٔ ضبُد بٔ اسب

 .( 94)عٔ ايع١ٓٝ: ٖذا ايبٝع ًب قًيب ن َأاٍ ازبباٍ  َِٝ اعذلع٘ أن١ً ايزبا 

ُٜٚبٗز إٔ اعت٬ف ايصا بـب و ٜكع ع٢ً َصطً  ٚا د يًع١ٓٝ ، ف بٛ ٜٛصف 

ذبد  عٔ إ د٣ صٛر ايع١ٓٝ ٖٚٞ إٔ تبام ايضًع١ را١ْٝ ي رل با٥عٗا ا٭ٍٚ ٖٚٛ َا ٜعزف 

د ذبد  عٔ صٛر٠ أعز٣ ٖٚٞ بٝع ايضًع١ يبا٥عٗا بال"ايتٛرم" أَا ضبُد بٔ اسبضٔ فك

ا٭ٍٚ  ـب ٜغذلٜٗا ٭مٌ بأُٔ َعًّٛ رِ ٜبٝعٗا يبا٥عٗا بأُٔ أقٌ ْكًدا، فًٝضم ٖٓاى 

ًب اسبكٝك١ صًع١ َزاي٠ ًب ايبٝع بٌ قصد بٗا ايتذرم ٖٚذٙ ٖٞ ايع١ٓٝ ًب تعزٜحٗا 

 اىبغٗٛر.
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تار تعًًٝكا ع٢ً ايزأٜـب ٖٚذا َا قزرٙ اسبٓح١ٝ أْحضِٗ فكد ما٤ ًب  اع١ٝ ري احمل

اىبذنٛرٜٔ: إٕ ايذٟ ٜكع ًب قًيب أْ٘ إٕ فعًم صٛر٠ ٜعٛي فٝٗا إفب ايبا٥ع نبٝع َا 

أعزم٘ أٚ بعط٘ فٝهزٙ ذبزمًبا، فإٕ و ٜعد نُا إ ا باع٘ اىبدٜٕٛ ًب ا٭صٛام ف٬ 

 .( 95)نزا١ٖ فٝ٘ بٌ ع٬ف ا٭ٚفب

اٯماٍ، ٚقد قاٍ ابٔ رعد:" أَا أَا اىبايه١ٝ فإِْٗ ٜعتدلٕٚ ايع١ٓٝ إ د٣ صٛر بٝع 

ايبٝٛم اييت ٜعزفْٛٗا بٝٛم اٯماٍ فٗٞ إٔ ٜبٝع ايزمٌ صًع١ بأُٔ إفب أمٌ رِ ٜغذلٜٗا 

 . (96)بأُٔ آعز إفب أمٌ آعز أٚ ْكًدا 

٬ٜٚ ِب َٔ تعزٜف ابٔ رعد يبٝٛم اٯماٍ أْ٘ عزفٗا بٓحط تعزٜف ازبُٗٛر يًع١ٓٝ، 

ً  عاص ًب ايع١ٓٝ فِٗ ٜزْٚٗا إ د٣ صٛر بٝع ٚقد صبكم اإلعار٠ إٔ اىبايه١ٝ شلِ َصط

اٯماٍ، ٚقد اصطًحٛا ع٢ً إٔ ايع١ٓٝ ًب ازب١ًُ بٝع ايزمٌ َا يٝط عٓدٙ َٚا و 

 .( 97)ٜدعٌ ًب ًَه٘ 

ٚقد فصٌ اىبايه١ٝ ايع١ٓٝ ٚ نزٚا أْٗا ع٢ً ر٬ر١ أقضاّ: ما٥ش َٚهزٚٙ ٚيبٓٛم، فازبا٥ش 

ٛس يًُطًٛب َٓ٘ إٔ ٜغذلٜٗا َٔ إٔ ٜطًن رمٌ َٔ آعز صًع١ ٖٚٞ يٝضم عٓدٙ، فٝج

َايهٗا يٝبٝعٗا يطايبٗا بأُٔ آعز بٓكد أٚ قب٪مٌ، ٚاىبهز١ٖٚ إٔ ٜكٍٛ رمٌ ٯعز صًحين 

مثاْـب ٚأري يو عٓٗا َا١٥، فٝكٍٛ إٕ ٖذا ٫ ؼبٌ ٚيهٔ عذ َين صًع١ قُٝتٗا مثإْٛ 

 قبا١٥ .

آعذٖا َٓو  أَا احملُبٛر فٗٛ إٔ ٜكٍٛ عرص ٯعز: اعذل يٞ صًع١ بعغز٠ ْكدا ٚأْا

 . (98)بارين عغز ٭مٌ، ف٬ ػبٛس ىبا فٝ٘ َٔ صًف مز ْحعا

ٚقد ما٤ ًب اىبد١ْٚ قًم: صف يٞ أصحاب ايع١ٓٝ ًب قٍٛ َايو، قاٍ: أصحاب ايع١ٓٝ 

عٓد ايٓاظ قد عزفِٖٛ، ٜ تٞ ايزمٌ إفب أ دِٖ فٝكٍٛ: أصًحين َا٫ً، فٝكٍٛ َا أفعٌ 
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هذا ٚنذا رِ ابتاعٗا َٓو بهذا ٚيهٔ أعذلٟ يو صًع١ َٔ ايضٛم ف بٝعٗا َٓو ب

 .( 99)ٚنذا، أٚ ٜغذلٟ َٔ ايزمٌ صًع١ رِ ٜبٝعٗا إٜاٙ ب نأز يبا ابتاعٗا َٓ٘ 

َُٚٗا فصٌ اىبايه١ٝ أٚ تعديت تكضُٝاتِٗ يًع١ٓٝ فإْٗا تدعٌ ًب عداي اىبٓٗٝات 

 ٚاحملُبٛرات، صٛا٤ أيعًٖٛا ذبم بٝٛم اٯماٍ أٚ ٚضعٛا شلا ازلا عاًصا بٗا.

 نية : حكم العينة املسألة الثا

 اعتًف ايعًُا٤ ًب  هِ ايع١ٓٝ إفب قٛيـب :

ا٭ٍٚ: ٜز٣ نبٗٛر ايعًُا٤ ذبزِٜ بٝع ايع١ٓٝ فكد قاٍ ابٔ ايكِٝ عٓٗا:" ٚنبٗٛر ا٭١ُ٥ 

، ٚقد تكدّ إٔ ضبُد بٔ اسبضٔ قاٍ عٓٗا : ٖذا ايبٝع ًب قًيب (100)ع٢ً ذبزمبٗا" 

 ن َأاٍ ازبباٍ  َِٝ اعذلع٘ أن١ً ايزبا .

كٌ ا٭ ٓاف عٔ أبٞ  ٓٝح١ ٚضبُد ذبزِٜ ايع١ٓٝ ًب صٛر٠ َا إ ا بام رمٌ ع٦ٝا ٚقد ْ

ْض١٦ٝ ٚقبط٘ اىبغذلٟ ٚو ٜٓكد اىبغذلٟ مثٓ٘ فإْ٘ ٫ ػبٛس عٓدِٖ يبا٥ع٘ إٔ ٜغذلٜ٘ 

 . (101)ب قٌ َٔ مثٓ٘ ايذٟ باع٘ ب٘، َضتديـب حبدٜث عا٥غ١ ًب إْهارٖا ع٢ً سٜد بٔ أرقِ 

 .( 102)ٝع ايع١ٓٝ ٜٚدعًْٛٗا ًب بٝٛم اٯماٍ نُا إٔ اىبايه١ٝ مبٓعٕٛ َٔ ب

 . (103)ْٚكٌ اسبٓاب١ً ذبزِٜ ايع١ٓٝ عٔ اإلَاّ أهبد 

ٚايكٍٛ بتحزِٜ ايع١ٓٝ رٟٚ عٔ أّ اىب٪َٓـب عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا نُا رٟٚ عٔ ابٔ 

عباظ ٚضبُد بٔ صرلٜٔ ٚاسبضٔ ايبصزٟ ٚياٚٚظ ٚصباٖد ٚإبزاِٖٝ ايٓرعٞ ٚعُز 

 . (104)بٔ عبد ايعشٜش ٚغرلِٖ 

 ٚقد اصتدٍ اىباْعٕٛ يبٝع ايع١ٓٝ ب يي١ َٚٓٗا : 

 دٜث ايعاي١ٝ أْٗا يعًم ع٢ً عا٥غ١ فض يتٗا فكايم: ٜا أّ اىب٪َٓـب ناْم يٞ مار١ٜ 

فبعتٗا َٔ سٜد بٔ أرقِ بأُالبا١٥ إفب أمٌ رِ اعذلٜتٗا َٓ٘ بضتُا١٥، فٓكدت٘ ايضتُا١٥ 

عذلٜم ٚب٦ط ٚاهلل َا بعم أعدلٟ ٚنتبم عًٝ٘ مثالبا١٥ فكايم عا٥غ١ : ب٦ط ٚاهلل َا ا
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سٜد بٔ أرقِ أْ٘ قد أبطٌ مٗايٙ َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ إ٫ إٔ ٜتٛب، فكايم 

}فوي جاءه هىعظة هي اىبزأ٠ يعا٥غ١ :أرأٜم إٕ أعذت رأظ َايٞ ٚرييت عًٝ٘ ايحطٌ، قايم: 

 . (105) (275ايبكز٠ ) ربو فاًتهى فلو ها سلف وأهزه إىل اهلل {

فايُباٖز إٔ عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا ٫ تكٍٛ َأٌ ٖذا ايت ًِٝب إ٫ بتٛقٝف َٔ قايٛا 

 .( 106)ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ فجز٣ صبز٣ رٚاٜتٗا  يو عٓ٘ 

ٚقد اعذلض ع٢ً ٖذا ا٫صتد٫ٍ بٗذا اسبدٜث ب ْ٘ ٫ ٜأبم إصٓايٙ، ٚيٛ ربم و ٜهٔ 

قٛشلِ عٓد ا٫عت٬ف  ج١، فٝ٘ إ٫ إٔ عا٥غ١ ٚسًٜدا اعتًحا ًب  هِ َض ي١، ٫ٚ ٜهٕٛ 

 .( 107)٫ٚ ٜهٕٛ قٍٛ بعطِٗ  ج١ ع٢ً اٯعز

نُا اعذلض عًٝ٘ ب ٕ اسبدٜث َٓهز َٔ م١ٗ َتٓ٘ ٚ يو أْ٘ يٛ فزضٓا صح١ 

ًَا ف٬ ٜعكٌ إٔ ٜبطٌ مٗايٙ َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  نٕٛ سٜد بٔ أرقِ بام بًٝعا  زا

٠ ٚنإ يبٔ رضٞ اهلل عٓ٘، عًٝ٘ ٚصًِ ٖٚٛ ايذٟ عٗد أغًن اىبغاٖد ٚباٜع ذبم ايغجز

ًَا  فُأٌ ٖذٙ ايحطا٥ٌ ٫ ٜبطًٗا إ٫ ايزي٠ عٔ اإلص٬ّ، بٌ يٛ ص  إٔ سًٜدا بام بًٝعا  زا

يهإ صبتًٗدا ٚأعط  ًب امتٗايٙ، ٖٚذا ابٔ عباظ أباح ربا ايحطٌ ٚو ٜذنز عٔ أ د 

٘، فهٝف َٔ ايصحاب١ ايذٜٔ أْهزٚا عًٝ٘ أْ٘  بٌب عًُ٘ بٌ َا سايٚا ع٢ً إٔ أْهزٚا عًٝ

 . (108)ُٜبٔ ب ّ اىب٪َٓـب إبطاشلا مٗاي سٜد ًب ع٤ٞ عًُ٘ صبتًٗدا 

ٚقد أماب ابٔ ايكِٝ رهب٘ اهلل عٔ ا٫عذلاضات ع٢ً عدّ ربٛت اسبدٜث ب ٕ أ١ُ٥ 

  (109)اإلص٬ّ قد رٚٚٙ، رِ إٕ ايهذب ٚايحضل و ٜهٔ َباٖزا ًب ايتابعـب  ت٢ تزي رٚاٜتِٗ 

ٔ عُز رضٞ اهلل عُٓٗا إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل نُا اصتدٍ اىباْعٕٛ يًع١ٓٝ حبدٜث اب

عًٝ٘ ٚصًِ قاٍ: إ ا تباٜعتِ بايع١ٓٝ، ٚأعذمت أ ْاب ايبكز، ٚرضٝتِ بايشرم، ٚتزنتِ 

 .( 110)ازبٗاي، صًٌب اهلل عًٝهِ  ٫ًً ٫ ٜٓشع٘  ت٢ تزمعٛا إفب يٜٓهِ 

                                      
  5/320والسنن الكربى للبيهقي  3/52( ومسند أمحد        وسنن الدار قطين 14812رقم )185-8/184مصنف عبد الرماق  - 105
 4/45ادلغين  - 106
 3/39األم  - 107
 9/50احملل  البن حزم  - 108
 3/167اعالم ادلوقعٌن  - 109
    84، 2/42ومسند أمحد   5/316والسنن الكربى للبيهقي  3462رقم  3/740سنن أيب داود  - 110



 

 

  

 انية واالجتماعيةمجلة األندلس للعلوم اإلنس 134

    بـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞبـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞسد الذرائع  سد الذرائع                                                                نان الجاللمحمد س. د

 م1024 أكتوبز(  8المجلد )  الزابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

ٚقد اعذلض ع٢ً ا٫صتد٫ٍ بٗذا اسبدٜث ب ٕ ي٫يت٘ ع٢ً ايتحزِٜ غرل ٚاضح١ 

قزٕ ايع١ٓٝ با٭عذ ب  ْاب ايبكز ٚا٫عت اٍ بايشرم ٚ يو غرل ضبزّ، ٚتٛعد عًٝ٘ ٭ْ٘ 

 . (111)بايذٍ ٖٚٛ ٫ ٜدٍ ع٢ً ايتحزِٜ 

عٔ ٖذا ا٫صتد٫ٍ ب ٕ ْحٞ ي٫ي١ ا٫قذلإ ع٢ً ْحٞ ي٫ي١ اسبدٜث ع٢ً  (112)ٚأمٝن 

ايتحزِٜ غرل صحٝ  َع ضعف ي٫ي١ ا٫قذلإ، ٚ يو ٭ٕ اىبزاي يٝط صبزي تعايٞ 

سبز  ٚايشرم إ  ٖذا َباح، ٚإلبا اىبزاي َٔ اسبدٜث تزى ازبٗاي ًب صبٌٝ اهلل بضبن ا

ا٫ْغ اٍ بايشرم، ٚا٫ْغ اٍ بايشرم ًب ٖذٙ اسباي١ ضبزّ ب٬ عو، فٗٛ اإليكا٤ بايٓحط 

( 195ايبكز٠   {٫ٚ تًكٛا ب ٜدٜهِ إفب ايتًٗه١  }إفب ايتًٗه١ ٖٚٞ اىبزاي٠ بكٍٛ اهلل تعافب: 

 . (113)ًب أصباب ايٓشٍٚ نُا ٚري  يو

نُا اصتدٍ اىباْعٕٛ يًع١ٓٝ بةرار عٔ بع  ايصحاب١ ن ْط ٚابٔ عباظ رضٞ اهلل 

عُٓٗا، فكد رٟٚ عٔ أْط أْ٘ ص٦ٌ عٔ ايع١ٓٝ فكاٍ: إٕ اهلل ٫ ؽبدم ٖذا يبا  زّ اهلل 

ٚرصٛي٘، ٚرٟٚ إٔ رم٬ًً بام َٔ رمٌ  زٜز٠ قبا١٥ رِ اعذلاٖا خبُضـب فض ٍ ابٔ عباظ 

 . (114)فكاٍ: يراِٖ بدراِٖ َتحاض١ً بُٝٓٗا  زٜز٠  عٔ  يو

نُا اصتديٛا ب ٕ صٛر٠ ايزبا َتحكك١ ًب ايع١ٓٝ فإٕ ايتامز إ ا بام با٭مٌ قبا١٥ رِ 

اعذل٣ َا باع٘ بأُاْـب ْكًدا فٝهٕٛ قد اصذلمع صًعت٘ ٚاسياي عغزٜٔ، فٗذٙ ايشٜاي٠ َٔ 

ٞ ي٘ ًب  ١َ اىبغذلٟ َا١٥ فٝهٕٛ ايزبا ايٛاض  فإْ٘ ٫ ٜكابًٗا عٛض، ع٢ً إٔ ايتامز بك

قد أعذ ًب اسبكٝك١ اىبا١٥ َ٪م١ً َٓٗا مثإْٛ ق١ُٝ ايضًع١ ٚعغزٕٚ اصتحايٖا، َع أْ٘ 

 .( 115)اصذلمع صًعت٘، ٖٚذا عـب ايزبا 

ايكٍٛ ايأاْٞ: ٜز٣ نباع١ َٔ ايعًُا٤ إٔ بٝع ايع١ٓٝ ما٥ش، ٖٚذا قٍٛ اإلَاّ ايغافعٞ 

 . (116)ٚياٚي ايُباٖزٟ ٚابٔ  شّ 
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قاٍ اإلَاّ ايغافعٞ: "َٔ بام صًع١ َٔ ايضًع إفب أمٌ َٔ اٯماٍ ٚقبطٗا  ٚقد

اىبغذلٟ ف٬ ب ظ إٔ ٜبٝعٗا ايذٟ اعذلاٖا ب قٌ َٔ ايأُٔ أٚ أنأز ئٜ ْٚكد ٭ْٗا بٝع١ 

 .( 117)غرل ايبٝع١ ا٭ٚفب

  }وأحل اهلل البيع وحزم الزبا{ٚقد ا تج ايكا٥ًٕٛ جبٛاس بٝع ايع١ٓٝ بكٍٛ اهلل عش ٚمٌ 

( ٚب ٕ ٖذا ايبٝع ا٭صٌ فٝ٘ اسبٌ ٚاإلبا ١، ٚو ٜ ت ْص أٚ عدل صحٝ  275ايبكز٠ )

 . (118)رابم ٜٓكٌ عٔ ٖذا ا٭صٌ

ٚٚم١ٗ اإلَاّ ايغافعٞ ًب ازبٛاس: إمزا٩ٙ ايعكٛي ع٢ً َباٖزٖا ٫ٚ ُٜٓبز إفب قصد 

٫ٚ ٚقد قاٍ اإلَاّ ايغافعٞ: يٝط تحضد ايبٝٛم أبًدا ٫ٚ ايٓهاح  ايعاقد إ ا عايف يحُب٘.

ع٤ٞ أبدا إ٫ بايعكد، فإ ا عكد عكًدا صحًٝحا و ٜحضدٙ ع٤ٞ تكدَ٘ ٫ٚ ت عز عٓ٘، 

نُا أْ٘ إ ا عكد عكًدا فاصًدا و ٜصًح٘ ع٤ٞ تكدَ٘ ٫ٚ ت عز عٓ٘ إ٫ بتجدٜد عكد 

ٚقاٍ أًٜطا: " أصٌ َا أ ٖن إيٝ٘ إٔ نٌ عكد نإ صحًٝحا ًب ايُباٖز ; ( 119)صحٝ  

 اىبتباٜعـب ٚأمشت٘ بصح١ ايُباٖز، ٚأنزٙ شلُا اي١ٝٓ إ ا و أبطً٘ بت١ُٗ ٫ٚ بعاي٠ بـب

ناْم اي١ٝٓ يٛ أَبٗزت ناْم تحضد ايبٝع، ٚنُا أنزٙ يًزمٌ إٔ ٜغذلٟ ايضٝف ع٢ً 

إٔ ٜكتٌ ب٘ ٫ٚ ؼبزّ ع٢ً با٥ع٘ إٔ ٜبٝع٘ يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜكتٌ ب٘ َبًُا ٭ْ٘ قد ٫ ٜكتٌ 

بٝع ايعٓن يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜعصزٙ ب٘، ٫ٚ أفضد عًٝ٘ ٖذا ايبٝع، ٚنُا أنزٙ يًزمٌ إٔ ٜ

وبزا ٫ٚ أفضد ايبٝع عًٝ٘ إ ا باع٘ إٜاٙ ٭ْ٘ باع٘  ٫ً٬ ٚقد مبهٔ إٔ ٫ ػبعً٘ وبزا 

أبدا ًٚب صا ن ايضٝف إٔ ٫ ٜكتٌ ب٘ أ دا، ٚنُا أفضد ْهاح اىبتع١ ٚيٛ ْه  رمٌ اَزأ٠ 

ايٓهاح إلبا عكدا صحٝحا ٖٚٛ ٜٟٓٛ إٔ ٫ مبضهٗا إ٫ َٜٛا أٚ أقٌ أٚ أنأز و أفضد 

 . (120)أفضدٙ أبدا بايعكد ايحاصد

ٚبٗذا ٜتط  إٔ اإلَاّ ايغافعٞ ٫ مبٓع َٔ بٝع ايع١ٓٝ ٚ يو إٔ  دٜث عا٥غ١  ـب 

أْهزت ع٢ً سٜد بٔ أرقِ بٝع٘ ٚأغًُبم عًٝ٘ ايكٍٛ و ٜأبم عٓدٙ، ٜٚز٣ أْ٘ يٛ ربم 

 فًٝط فٝ٘ إ٫ إٔ سٜد بٔ أرقِ ٚعا٥غ١ اعتًحا، َع إٔ ايكٝاظ َع سٜد .
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َٚٔ نب١ً َا فضزب٘ ايغافعٞ إْهار عا٥غ١ ع٢ً سٜد إٔ اإلْهار قد ٜهٕٛ بضبن أْٗا 

رأت ايبٝع إفب ايعطا٤ َحضٛعا ٭ْ٘ أمٌ غرل َعًّٛ ٚرأت بٝع٘ إفب ايعطا٤ ٫ ػبٛس فزأت٘ 

"إ ا تباٜعتِ بايع١ٓٝ ... إخل" و ٜأبم  ، نُا إٔ اسبدٜث اٯعز:(121)و مبًو َا بام

ٜعزض ي٘ ٖٓا، رِ إٕ َٔ رأٜ٘ بٓا٤ ايعكٛي ع٢ً ايُباٖز ٫ٚ عٓد ايغافعٞ ٚيذيو و 

 ٜتعزض يًٓٝات .

ٜٚز٣ ايغافعٞ أْ٘ يٛ فزض ربٛت  دٜث عا٥غ١ فإٕ سًٜدا و ٜبع إ٫ َا ٜزاٙ  ٫ً٬، 

ًَا ٖٚٛ ٜزاٙ  ٫ً٬ و ْشعِ إٔ اهلل ؼببٌب  فًٛ إٔ رم٬ً بام ع٦ًٝا أٚ ابتاع٘ ْزاٙ عبٔ ضبز

 . (122)َٔ عًُ٘ ع٦ًٝا 

 ٚقحات َع َض ي١ ايع١ٓٝ ًب َذٖن اإلَاّ ايغافعٞ : ٚيٓا

ا٭ٚفب: إٔ ايغافع١ٝ ايذٜٔ ٜكٛيٕٛ جبٛاس ايع١ٓٝ قد اتحكٛا ع٢ً ضزٚر٠ إٔ ٜهٕٛ 

ًٝا َٔ عزٍب صابل، فإٕ اقذلٕ ايعكد بايغزٍب بطٌ ايبٝع، ًٚب  يو ٜكٍٛ  ايعكد عاي

ضبٌ ايه٬ّ ٚإلبا اإلَاّ ايٟٓٛٚ: "إٕ فزض ايغزٍب َكارْا يًعكد بطٌ ب٬ ع٬ف، ٚيٝط 

 . (123)ضبٌ ايه٬ّ فُٝا إ ا و ٜهٔ َغزٚيا ًب ايعكد ٚ يو َٔ ايٛاضحات 

ايأا١ْٝ: إٕ َكتط٢ َكاصد ايغزٜع١ ًب ايعكٛي َٔ  ٝث اسبٌ ٚاسبز١َ ت٪ٜد بٌ 

ذبتِ إٔ تهٕٛ ايع١ٓٝ ضبز١َ ٚيبٓٛع١ فاىبٓٗج ايغزعٞ ًب ايعكٛي ٫ ػبٝش إٔ ٜهٕٛ 

ٜهٕٛ اىبةٍ فٝٗا ايٛصٍٛ إفب ْتٝج١ ايزبا، َٚٔ رِ قاٍ  ايعكد َبٓٝا ع٢ً َعا١ًَ صٛر١ٜ

ابٔ عباظ رضٞ اهلل عٓ٘: " يراِٖ بدراِٖ بُٝٓٗا  زٜز٠ " ٚقاٍ أْط ٚغرلٙ تعًٝكا ع٢ً 

 بٝع ايع١ٓٝ : "إٕ اهلل ٫ ؽبدم" .

ٚتغب٘ صٛر١ٜ ايضًع١ ًب بٝع ايع١ٓٝ بصٛر١ٜ سٚاخل ايتحًٌٝ ايذٟ  زَ٘ ايغزم 

ٚاحملًٌ ي٘ َع إٔ نبٝع ا٭رنإ َتٛفز٠ ًب سٚاخل ايتحًٌٝ ٚيهٔ ٚأبطً٘ ٚيعٔ فٝ٘ احملًٌ 

أبطً٘ ايغزم ٭ٕ اي١ٝٓ ٫ تتٛافل َع قصد ايشٚاخل ًب ايتحًٌٝ بٌ اي زض ايتُأٌ بعكد 
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صٛرٟ يهٞ ٜٛصٌ إفب اشلزٚب َٔ ايشْا ٚعٛي٠ اىبزأ٠ ىبٔ يًكٗا فًذيو أي ٞ ايعكد ٚإٕ 

 نإ َباٖزٙ ايصح١ ٚاصتٝحا٤ ايغزٍٚب.

ٖٚٛ ٜٓاقػ َٛضٛم ايع١ٓٝ ٚاجملٝشٜٔ شلا  ٝث  –رهب٘ اهلل  –بٔ ايكِٝ ْٚكف َع ا

ٜكٍٛ: " فإٕ َٔ أراي إٔ ٜبٝع َا١٥ قبا١٥ ٚعغزٜٔ إفب أمٌ ف عط٢ صًعت٘ بايأُٔ اىب٪مٌ 

رِ اعذلاٖا بايأُٔ اسباٍ ٫ٚ غزض يٛا د َُٓٗا بايضًع١ بٛم٘ َا ٚإلبا ٖٞ نُا قاٍ 

ا  زٜز٠، ف٬ فزم بـب  يو ٚبـب َا١٥ قبا١٥ فكٝ٘ ا٭١َ: يراِٖ بدراِٖ يعًم بُٝٓٗ

ٚعغزٜٔ يرُٖا ب٬  ١ًٝ ايبت١ ٫ًب عزم ٫ٚ ًب عكٌ ٫ٚ ًب عزف، بٌ اىبحضد٠ اييت 

٭مًٗا  زّ ايزبا بعٝٓٗا قا١ُ٥ َع ا٫ تٝاٍ أٚ أسٜد َٓٗا ،فإْٗا تطاعحم با٫ تٝاٍ و 

زّ َا فٝ٘ َحضد٠ تذٖن ٚو تٓكص، فُٔ اىبضتحٌٝ ع٢ً عزٜع١ أ هِ اسبانُـب إٔ ؼب

ًٜٚعٔ فاعً٘ ٜٚ٪ ْ٘ حبزب َٓ٘ ٚرصٛي٘ ٜٚعدٙ أعد ايٛعٝد رِ ٜبٝ  ايتحٌٝ ع٢ً  صٍٛ 

 يو بعٝٓ٘ صٛا٤ َع قٝاّ تًو اىبحضد٠ ٚسٜايتٗا بتعن ا٫ تٝاٍ ًب َعص١ٝ ٚطبايع١ 

اهلل ٚرصٛي٘، ٖذا ٫ ٜت ت٢ ب٘ عزم فإٕ ايزبا ع٢ً ا٭رض أصٌٗ ٚأقٌ َحضد٠ َٔ ايزبا 

 . (124)عن ايذلاقٞ ٜذلاب٢ اىبذلابٝإ ع٢ً رأص٘ بضًِ يٌٜٛ ص

ايأايأ١: َع تكدٜزْا يفَاّ ايغافعٞ رضٞ اهلل عٓ٘ َٚع ا٫عذلاف بحطً٘ فإٕ اسبل ًب 

ٖذٙ اىبض ي١ َع غرلٙ َٔ ا٭١ُ٥ ايكا٥ًـب بتحزِٜ ايع١ٓٝ، ٚ دٜث عا٥غ١ ًب  اير١ بٝع 

 ١ٝ صٓدٙ يهٔ ايعًُا٤ قد سٜد ييٌٝ ٚاض  ع٢ً ايتحزِٜ، ٚاسبدٜث ٚإٕ ُتهًِ فٝ٘ َٔ ْا

أربتٛا ص١َ٬ صٓدٙ، أَا ْهار٠ َتٓ٘ ف رل َض١ًُ فكد ب٢ٓ َٔ ريٙ ع٢ً قط١ٝ ٫ تضًِ 

ٚ يو أِْٗ قايٛا إٕ عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا رتبم ع٢ً فعٌ سٜد إبطاٍ مٗايٙ َع رصٍٛ 

 اهلل ٖٚٛ أَز ٫ ٜتحل َع َٔ فعٌ أَزا بامتٗاي، ٖٚذا غرل َضًِ ٭َٛر:

١ رضٞ اهلل عٓٗا ٫ تٓهز َأٌ ٖذا ايصٓٝع إ٫ إ ا نإ عٓدٖا صٓد عٔ أ٫ٚ: إٔ عا٥غ

 رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ، ٚيذيو أغًُبم ايكٍٛ ٚباي م ًب اإلْهار.

راْٝا: يٛ فزضٓا إٔ ٖذا ايحعٌ َٔ سٜد ٫ ٜضتحل إبطاٍ مٗايٙ َع رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

١ َا ًب ا٭َز أْٗا امتٗدت ًب عًٝ٘ ٚصًِ فُا ع٬ق١  يو بهٕٛ ايبٝع  زاَا، ف اٜ
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ٚيهٔ ٜبك٢  -ع٢ً فزض إٔ ايحعٌ ٫ ٜضتحل ايعكٛب١ ٖذٙ –ت ًِٝب ايعكٛب١ ف عط ت 

 اسبهِ ع٢ً ايحعٌ بايتحزِٜ غرل َت رز بامتٗايٖا.

رايأا: و ٜطل باب ايت ٌٜٚ ًب قٍٛ عا٥غ١ رضٞ اهلل عٓٗا فُٝهٔ إٔ ٜحضز بإبطاٍ يرم١ 

إصزار سٜد ع٢ً فعً٘ ٖٚٛ َتبـب سبزَت٘ فٝهٕٛ ٖذا ايهُاٍ ًب أمز ازبٗاي أٚ ٜ٪ٍٚ ب

 اإلصزار َحذلضا فكٌب ٚنذيو ايعكٛب١ تهٕٛ نذيو َحذلض١ .

رابًعا: قد عطد  دٜث عا٥غ١ ًب ذبزِٜ ايع١ٓٝ اسبدٜث اٯعز اىبتكدّ: "إ ا تباٜعتِ 

 بايع١ٓٝ . . إخل" ٖٚٛ  دٜث رابم اإلصٓاي ٚيعٌ اإلَاّ ايغافعٞ و ٜطًع عًٝ٘.

يزابع١ َع اإلَاّ ايغافعٞ ًب إمزا٥٘ ايعكٛي ع٢ً َبٛاٖزٖا فكد ْص ع٢ً إٔ ايٛقح١ ا

نٌ عكد صحٝ  ًب ايُباٖز ٫ ٜبطٌ بت١ُٗ ٫ٚ بعاي٠ َٔ اىبتباٜعـب، ٚػباس بصح١ 

 ايُباٖز يهٔ ٜهزٙ اي١ٝٓ إ ا نأَ يٛ أَبٗزت ناْم تحضد ايبٝع .

كاصد ايٓاظ ٫ٚ عو إٔ ايعكٛي دبز٣ ع٢ً َبٛاٖزٖا فٓحٔ ٫ ْهًف بايبحث عٔ َ

ْٚٝاتِٗ اشبح١ٝ يهٔ ٜبك٢ ا٭َز ٖٓا ًب أَزٜٔ : ا٭ٍٚ إٕ ايعكد ٚإٕ ص  ًب ايُباٖز يهِ 

ٜبك٢ اإلرِ ع٢ً صا ن اي١ٝٓ ايذٟ أراي إٔ ٜصٌ إفب ضبزّ بٗذا ايعكد ٚقد ٚصٌ إيٝ٘ 

،ٖٚذا ٚإٕ نإ ٫ َدعٌ ي٘ بصح١ ايعكد يهٔ نإ ي١ًٝٓ أرز ٖٚٛ انتضاب اإلرِ ٚأَا 

ىبٛضٛم ًب ٖذٙ اىبض ي١ يٝط ًب ايعكد ايعدٟ ايذٟ َباٖزٙ ايصح١ بٌ ايأاْٞ فإٕ ا

اشب٬ف ًب عكد َبٗزت ايكزا٥ٔ ايزامح١ قبا ٜغب٘ ايتصزٜ  إٔ اىبزاي ايتٛصٌ إفب ايزبا 

بٗذٙ ايٛص١ًٝ، ف٬ تزاي صًع١ ًب ا٭صٌ بٌ معًم ٚص١ًٝ إفب ايتحًٌٝ، ٚيذيو ٜكٍٛ 

 .(125)"اي١ٝٓ يٛ أَبٗزت ناْم تحضد ايبٝع م"ٚأنزٙ شلُا اي١ٝٓ إ ا ناْ اإلَاّ ايغافعٞ:

ايٛقح١ اشباَض١: يعٌ أٚفب َا مبهٔ إٔ ٜحضز ب٘ رأٟ اإلَاّ ايغافعٞ ًب َض ي١ ايع١ٓٝ إٔ 

ايعكد مز٣ بطزٜك١ اعتٝاي١ٜ، ٜٚتصٛر  يو إٔ رم٬ اعذل٣ صًع١ َٔ رمٌ إفب أمٌ 

ع٢ً عزا٥ٗا َٓ٘ بأُٔ َعًّٛ ٚبعد إٔ اْت٢ٗ ايبٝع ٚقب  اىبغذلٟ ايضًع١ صاَٚ٘ ايبا٥ع 

 ا٫ بأُٔ أقٌ أٚ أنأز فٝبٝعٗا َٓ٘، فتِ بٝعإ ٫ ارتباٍب ٭ دُٖا باٯعز، ٜٚتحتِ 

ٖذا ايتحضرل ٭ٕ اإلَاّ ايغافعٞ ْص ع٢ً إٔ ٖٓاى ١ْٝ يٛ أَبٗزت ٭فضدت ايبٝع فًُا 

و تُبٗز ناْم اي١ٝٓ َهز١ٖٚ، أَا يٛ َبٗزت نإ ايبٝع فاصًدا، ٚقد ضزب ايغافعٞ 
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ْ٘ ٜهزٙ يًزمٌ إٔ ٜغذلٟ ايضٝف ع٢ً إٔ ٜكتٌ ب٘، ٫ٚ ؼبزّ ع٢ً با٥ع٘ يذيو َأا٫ ب 

إٔ ٜبٝع٘ يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜكتٌ ب٘، نُا ٜهزٙ يًزمٌ إٔ ٜبٝع ايعٓن يبٔ ٜزاٙ أْ٘ ٜعصزٙ 

 وبزا، ٫ٚ ٜحضد ايبٝع إ ا باع٘ .

َٚع ٖذا ايتٛصع ًب إمزا٤ ا٭َٛر ع٢ً َباٖزٖا يهٔ َٔ اىب٪ند إٔ ايذٟ ٜغذلٟ  

ًُا باصترداَ٘ ًب اشبُز يهٔ و ْت ند َٔ  يو ٚإ٫ نإ ايعٓن ٖٛ ٚ إٕ نإ َتٗ

ًَا َا ٫ مبهٔ إٔ ٜبام ي٘ عٓن يٛاٍ  ٝات٘، ٚنذيو َٔ اعذل٣  َٔ عزب وبزا ٜٛ

ايضٝف، ٖٚذا ؽبتًف نٌ ا٫عت٬ف فُٝٔ صزح ٚتًحِب أْ٘ حبام١ إفب إٔ ٜصٓع وبزا 

ًْا صزح بعشَ٘  يهٓ٘ و ػبد ايعٓن ف٬ ػبٛس ىبٔ زلع٘ إٔ ٜبٝع٘ عًٓبا، ٚنذا يٛ إٔ إْضا

إٔ ٜكتٌ عرًصا ٚحبث عٔ ص٬ح فًِ ػبد ف٬ ػبٛس ىبٔ ٜعًِ  ايت٘ إٔ ٜبٝع٘ ايض٬ح، 

ٚقد ْص ايحكٗا٤ ع٢ً إٔ ايعدل٠ ًب ايعكٛي اىبكاصد ٚاىبعاْٞ ٚيٝضم ا٭يحاَب ٚاىبباْٞ 

كا٥كٗا، فايعدل٠ ًب ايعكٛي ايكصد يٕٚ ا٭يحاَب اجملزي٠ اييت و تكصد بٗا َعاْٝٗا ٚ 

ٚصٝا ايعكٛي إعبارات عُا ًب ايٓحط َٔ اىبعاْٞ اييت تدٍ ع٢ً ايعكٛي ٚإْغا٤ات 

سبصٍٛ ايعكٛي َٔ اشبارخل فًحُبٗا َٛمن ىبعٓاٖا ًب اشبارخل ٖٚٞ أعبار عُا ًب ايٓحط 

َٔ تًو اىبعاْٞ ٫ٚ بد ًب صحتٗا َٔ َطابك١ عدلٖا ىبردلٖا فإ ا و تهٔ تًو 

ا با ٚناْم قبٓشي١ قٍٛ اىبٓافل: أعٗد إٔ ضبُدا اىبعاْٞ ًب ايٓحط ناْم عدلا ن

رصٍٛ اهلل ٚقبٓشي١ قٛي٘ آَٓم باهلل ٚبايّٝٛ اٯعز، ٚنذيو احملًٌ إ ا قاٍ: تشٚمم ٖٚٛ 

٫ ٜكصد بًحِب ايتشٚخل اىبع٢ٓ ايذٟ معً٘ اهلل ًب ايغزم نإ إعبارا نا با ٚإْغا٤ 

ًب ايً ١ ىبٔ قصد ري  باي٬، ٭ٕ ٖذٙ ايًحُب١ و تٛضع ًب ايغزم ٫ٚ ًب ايعزف ٫ٚ

اىبطًك١ إفب سٚمٗا ٚيٝط ي٘ قصد ًب ايٓهاح ايذٟ ٚضع٘ اهلل بـب عبايٙ ٚمعً٘ صببا 

يًُٛي٠ ٚايزهب١ بـب ايشٚمـب ٚيٝط ي٘ قصد ًب تٛابع٘  كٝك١ ٫ٚ  هُا، فاهلل معٌ 

ايٓهاح صببا يًُٛاص١ً ٚاىبصا ب١، ٚاحملًٌ معً٘ صببا يًُحارق١ ٚ٭ْ٘ تشٚخل يٝطًل فٗٛ 

 (126)  يغزم اهلل ٚ هُت٘، فٗٛ نا ب ًب قٛي٘ : تشٚمم بإَبٗار ع٬ف َا ًب قًب٘.َٓاق

ٖٚٓاى أ هاّ عزع١ٝ عًل ايغارم بٗا أ هاَٗا فاىبتهًِ عًٝ٘ إٔ ٜكصد بتًو 

ا٭يحاَب َعاْٝٗا ٚاىبضتُع عًٝ٘ إٔ ؼبًُٗا ع٢ً تًو اىبعاْٞ فإٕ و ٜكصد بٗا َعاْٝٗا 
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ًدا ي رلٖا أبطٌ ايغارم عًٝ٘ قصدٙ فإٕ نإ بٌ تهًِ بٗا غرل قاصد ىبعاْٝٗا أٚ قاص

ٖاس٫ً أٚ ٫عبا و ٜكصد اىبع٢ٓ أيشَ٘ ايغارم اىبع٢ٓ نُٔ ٖشٍ بايهحز ٚايط٬م ٚايٓهاح 

ٚايزمع١ بٌ يٛ تهًِ ايهافز به١ًُ ا٫ص٬ّ ٖاس٫ً أيشّ ب٘ ٚمزت عًٝ٘ أ هاَ٘ َباًٖزا، ٚإٕ 

ٔ و ٜعط٘ ايغارم َكصٛي٠ تهًِ بٗا طبايعا َانًزا ضبتا٫ً َُبًٗزا ع٬ف َا أبط

ناحملًٌ ٚاىبزابٞ بعكد ايع١ٓٝ، ٚنٌ َٔ ا تاٍ ع٢ً إصكاٍب ٚامن أٚ فعٌ ضبزّ بعكد 

 .( 127)أٚ قٍٛ أَبٗزٙ ٚأبطٔ ا٭َز ايبايٌ 

 :ٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًَِٚٔ اىبعًّٛ إٔ اىبكاصد ت رل أ هاّ ايتصزفات فكد قا

فكد  زّ ع٢ً احملزّ ( 128)ٚ ٜصد يهِ" "صٝد ايدل  ٬ٍ يهِ ٚأْتِ  زّ َاو تصٝدٚٙ أ

ا٭نٌ يبا صايٙ اسب٬ٍ إ ا نإ قد صايٙ ٭مً٘ َع إٔ احملزّ ػبٛس ي٘ ا٭نٌ يبا 

 صايٙ اسب٬ٍ يٓحض٘ .

و ٜ عذ بضد ايذرٜع١ ًب َض ي١ بٝع  –رهب٘ اهلل  –ًٚب ازب١ًُ فإٕ اإلَاّ ايغافعٞ 

ٜعين أْ٘ ػبٛس ايتذرم إفب ايزبا ايع١ٓٝ ٫ٚ ٜعين  يو أْ٘ ػبٛس ايٛصا٥ٌ احملز١َ ،٫ٚ 

ٚيهٔ ايغافعٞ َٚٔ ٜكٍٛ بكٛي٘ ؼبضٕٓٛ ايُبٔ قبٔ و ُٜبٗز َٓ٘ قصد إفب اىبُٓٛم فإ ا 

َبٗز ايكصد اَتٓع ايتصزف، ِٖٚ ُٜٓبزٕٚ إفب أصٌ اإل ٕ بايبٝع ٚقد  صًم َصًح١ 

ٛقٛم َباٖز٠ ًب ايبٝع ايأاْٞ بغزٍب إٔ ٫ ُٜبٗز قصد إفب اىبةٍ اىبُٓٛم، ٚايعًِ أٚ ايُبٔ ب

اىبحضد٠ َٓتحٝإ إ  يٝط ٖٓا إ٫ ا تُاٍ صبزي بـب ايٛقٛم ٚعدَ٘ ٫ٚ قز١ٜٓ تزم  أ د 

ازباْبـب ع٢ً اٯعز، ٫ٚ ٜب٢ٓ اىبٓع إ٫ ع٢ً ايعًِ أٚ ايُبٔ، ٫ٚ ٜص  إٔ ؼبٌُ عٌُ 

 . (129)ايعاٌَ ٚسًرا قبحضد٠ و ٜكصدٖا ٚو ٜهٔ َكصزا ًب ا٫ تٝاٍب يتجٓبٗا

كِٝ َٔ ذبزِٜ بٝع ايع١ٓٝ ٚصزيٙ ا٭يي١ ع٢ً ذبزمبٗا ٚع٢ً ايزغِ َٔ َٛقف ابٔ اي

ًٗا، ٚنذا تحٓٝدٙ يٮصاظ ايذٟ اعتُدٙ اإلَاّ   ت٢ إْ٘ أٚصًٗا إفب تضع١ ٚتضعـب ٚم

ايغافعٞ ًب دبٜٛشٙ بٝع ايع١ٓٝ ٚايذٟ ٜتًرص ًب إٔ ايعكد ًب َباٖزٙ صحٝ  ٚايعكٛي 

يغافعٞ ٚهبٌ دبزٟ ع٢ً َبٛاٖزٖا، َع نٌ  يو فإٕ ابٔ ايكِٝ اعتذر يفَاّ ا

َذٖب٘ ع٢ً ايض١َ٬، ٚقد قاٍ ابٔ ايكِٝ: "ٚاىبت عزٕٚ أ درٛا  ٬ٝ و ٜص  ايكٍٛ بٗا 
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عٔ أ د َٔ ا٭١ُ٥، َٚٔ عزف صرل٠ ايغافعٞ ٚفطً٘ َٚهاْ٘ َٔ اإلص٬ّ عًِ أْ٘ و 

ٜهٔ َعزٚفا بحعٌ اسبٌٝ ٫ٚ بايد٫ي١ عًٝٗا، ٚإٕ نإ رهب٘ اهلل ػبزٟ ايعكٛي ع٢ً 

إفب قصد ايعاقد ْٚٝت٘  فحاعاٙ رِ  اعاٙ إٔ ٜ َز ايٓاظ بايهذب  َباٖزٖا ٫ٚ ُٜٓبز

ٚاشبدام ٚاىبهز ٚا٫ تٝاٍ، ٫ٚ ُٜبٔ قبٔ يٕٚ ايغافعٞ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايدٜٔ أْ٘ ٜ َز أٚ 

ٜبٝ   يو، فايحزم ٚاض  بـب إٔ ٫ ٜعتدل ايكصد ًب ايعكد ٚػبزٜ٘ ع٢ً َباٖزٙ ٚبـب إٔ 

دام ٚقد عًِ إٔ بايٓ٘ ع٬ف َباٖزٙ، فٛ اهلل َا ٜضٛغ عكدا قد عًِ بٓا٩ٙ ع٢ً اىبهز ٚاشب

صٛغ ايغافعٞ ٫ٚ إَاّ َٔ ا٭١ُ٥ ٖذا ايعكد قٌب َٚٔ ْضن  يو إيِٝٗ فِٗ عصُا٩ٙ 

عٓد اهلل، فايذٟ صٛغ٘ ا٭١ُ٥ قبٓشي١ اسبانِ ػبزٟ ا٭ هاّ ع٢ً َباٖز عداي١ ايغٗٛي 

سبانِ ٜعًِ ٚإٕ ناْٛا ًب ايبائ عٗٛي سٚر، ٚايذٟ صٛغ٘ أصحاب اسبٌٝ قبٓشي١ ا

أِْٗ ًب ايبائ عٗٛي سٚر ٚإٔ َا عٗدٚا ب٘ ٫  كٝك١ ي٘ رِ ؼبهِ بُباٖز عدايتِٗ، 

ٖٚهذا ًب َض ي١ ايع١ٓٝ إلبا مٛس ايغافعٞ إٔ ٜبٝع ايضًع١ يبٔ اعذلاٖا َٓ٘ مزٜا ع٢ً 

َباٖز عكٛي اىبضًُـب ٚص٬َتٗا َٔ اىبهز ٚاشبدام، ٚيٛ قٌٝ يًغافعٞ: إٕ اىبتعاقدٜٔ قد 

أيف ب يف ٦َٚتـب ٚتزاٚضا ع٢ً  يو ٚمع٬ ايضًع١ ضب٬ يًزبا و ػبٛس تٛاي٦ا ع٢ً 

 . (130) يو ٚ٭ْهزٙ غا١ٜ اإلْهار

ن٬ّ ابٔ ايكِٝ ٖذا َٚع اصتحضاْ٘ ي٘ فكد  -رهب٘ اهلل -ٚقد ْكٌ ابٔ  جز

عًل عًٝ٘ بكٛي٘ :" ٚايتحكٝل أْ٘ ٫ ًٜشّ َٔ اإلرِ ًب ايعكد بط٬ْ٘ ًب َباٖز اسبهِ، 

ايعكٛي ع٢ً َباٖزٖا ٜٚكٛيٕٛ َع  يو: إٕ َٔ عٌُ اسبٌٝ باىبهز فايغافع١ٝ ػبزٕٚ 

 .(131)ٚاشبدٜع١ ٜ رِ ًب ايبائ، ٚبٗذا ؼبصٌ ا٫ْحصاٍ عٔ إعهاي٘

َٚع ٖذٙ ا٫عتذارات اسبض١ٓ يفَاّ ايغافعٞ ٚربزٜج تصحٝح٘ يًعكٛي اييت بٓٝم 

ك٢ َغه١ً ع٢ً ايُباٖز َٚٓٗا صح١ بٝع ايع١ٓٝ ًب اىبذٖن ايغافعٞ فإٕ ٖذٙ اىبض ي١ تب

ًب اعتٝارات اإلَاّ ايغافعٞ ٚأتبام َذٖب٘، ٖٚٛ اىبغٗٛر ب عذٙ قبكاصد ايغزٜع١ ًب 

 صح١ ايعكٛي ٚبط٬ْٗا.
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ٜصح  بٝع ايع١ٓٝ ٜٚدافع عٔ صحت٘ إ٫ إٔ  يو  -رهب٘ اهلل–َٚع إٔ ابٔ  شّ 

يٝط َضت زبا َٓ٘، فٗٛ ايذٟ ٜتعاٌَ َع َبٛاٖز ايٓصٛص ٫ٚ ٜتٛصع ًب ا٭عذ 

يهٔ ايذٟ مبهٔ إٔ ٜ٪عذ ع٢ً ابٔ  شّ ٖٓا ٖٛ أْ٘ َبٌ ٜغٓع ع٢ً  قبعكٍٛ ايٓص،

 ٌّ ايحكٗا٤ ًب اربا  اسبٌٝ يًٛصٍٛ إفب بع  اىبةرب ٚقد تهٕٛ  ٬ٝ َغزٚع١، يهٓ٘ ص

عًِٝٗ قًُ٘ ٚعبارات٘ ازبار ١، َٚع  يو ظبدٙ ٖٓا ٜكز  ١ًٝ تذلتن عًٝٗا َحضد٠ 

 نز ب ٕ ايع١ٓٝ  ١ًٝ عٔ ٚمٗت٘، ٚيكد  -رهب٘ اهلل-ايٛصٍٛ إفب ايزبا، ٚعزخل

َغزٚع١ ٭ْ٘ ٜكصد بٗا ايحزار َٔ ايزبا ٚقاٍ: " ٚأَا قٛشلِ إُْٗا أرايا ايزبا فتح٬ٝ 

بٗذا ايعٌُ، فجٛابِٗ أُْٗا إٕ ناْا أرايا ايزبا نُا  نزمت فتح٬ٝ بٗذا ايعٌُ فبارى 

َٔ اهلل فُٝٗا فكد أ ضٓا َا عا٤ا إ  ٖزبا َٔ ايزبا اسبزاّ إفب ايبٝع اسب٬ٍ ٚفزا 

 .(132)َعص١ٝ اهلل تعافب إفب َا أ ٌ 

ٚيعًٓا تًتُط ايعذر ٫بٔ  شّ أْ٘ ٫ ٜكصد تكزٜز  ١ًٝ ايٛصٍٛ إفب ايزبا ٚإلبا أراي 

إٔ ػبارٟ َعارضٝ٘ ٜٚٓشٍ اىبض ي١ ع٢ً ٚمٗتِٗ بديٌٝ أْ٘ قزر بعد  يو إٔ اىبٓهز أصا٤ 

 . (133)يُبٓ٘ بُٗا َا يعًُٗا و ؽبطز ع٢ً باشلُا 
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 سد الذرائع عيد اإلماو الشافعي  الجالح :املبحح 

 

صبل ايٓكٌ إٔ صد ايذرا٥ع اعتٗز عٔ اىبايه١ٝ ٚاسبٓاب١ً، يهٔ اسبٓح١ٝ ٚايغافع١ٝ و 

 ٜغتٗزٚا ًب ا٭عذ بٗا .

ٚإ ا اصتبعدْا َٔ أ ٖآْا  يو ا٫رتباٍب ايٛرٝل عٓد اىبايه١ٝ بـب صد ايذرا٥ع ٚبٝٛم 

صٛص فإْا صٓجد ايغك١ غرل بعٝد٠ عٓد ا٭١ُ٥ اٯماٍ َٚٓٗا بٝع ايع١ٓٝ ع٢ً ٚم٘ اشب

 ًب َض ي١ ايتحٍٛب َٚٓع ايٛصا٥ٌ اىب٪ي١ٜ إفب َٓٗٞ عٓ٘.

فُا ٫ ع٬ف فٝ٘ إٔ َا أي٣ إفب اسبزاّ فٗٛ  زاّ، نُا إٔ َا ٫ ٜتِ ايٛامن إ٫ ب٘ فٗٛ 

ٚامن، ٚايذرا٥ع ٚصا٥ٌ فإٕ أيت إفب  زاّ ف٬ عو أْٗا  زاّ، ٜٚبك٢ َعٓا صد ٖذٙ 

َٔ  ٝث تٛصٝع اسبهِ عًٝٗا ب ْٗا يزٜل إفب َٓٗٞ عٓ٘، فًزقبا ضٝل ايذرا٥ع 

ايغافع١ٝ ٚع٢ً رأصِٗ اإلَاّ ايغافعٞ ًب ٖذا ازباْن فًِ ٜتٛصعٛا ًب ايضد ٚغًبٛا 

 ازباْن ايُباٖزٟ ًب اسبهِ ع٢ً اىبعا٬َت .

أَا َٛضٛم َٓع ايتحاٌٜ ع٢ً ايغزم َٚٓع ايٛصٍٛ إفب احملزّ بٛص١ًٝ ُٜبٔ أْٗا 

 بٗا عٔ ايٛقٛم ًب اسبزاّ ف٬ ٜتصٛر إٔ أ دا َٔ ا٭١ُ٥ ؽبايف فٝٗا. ربزخل صا 

إربات قٍٛ يًغافعٞ ًب صد ايذرا٥ع بترزٜج قٍٛ  -رهب٘ اهلل -ٚقد  اٍٚ ابٔ ايزفع١

ي٘ ًب باب إ ٝا٤ اىبٛات َٔ نتاب ا٭ّ، فبعد إٔ  نز ايغافعٞ ايٓٗٞ عٔ بٝع اىبا٤ يُٝٓع 

ٕ  رٜع١ إفب َٓع َا أ ٌ اهلل و ؼبٌ، ٚنذا َا ب٘ ايهٮ قاٍ: "ٚإلبا ؼبتٌُ ألبا نا

نإ  رٜع١ إفب إفب إ ٬ٍ َا  زّ اهلل تعافب" رِ قاٍ: "ٚإ ا نإ ٖذا ٖهذا فحٞ ٖذا َا 

 . (134)ٜأبم إٔ ايذرا٥ع إفب اسب٬ٍ ٚاسبزاّ ٜغب٘ َعاْٞ اسب٬ٍ ٚاسبزاّ " 

١ ًب ربزٜج ٖذا و ٜضًُٛا بذيو ْٚاسعٛا ابٔ ايزفع( 135)يهٔ ايغافع١ٝ َِٚٓٗ ايضبهٞ 

 ايكٍٛ يًغافعٞ .
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أراي ذبزِٜ ايٛصا٥ٌ ٫ صد ايذرا٥ع،  -رهب٘ اهلل-ٚقد  نز ايضبهٞ إٔ ايغافعٞ

ٚايٛصا٥ٌ َضتًش١َ اىبتٛصٌ إيٝ٘، َٚٔ ٖذا بٝع اىبا٤ فإْ٘ َضتًشّ عاي٠ ىبٓع ايهٮ ايذٟ 

 ًب ٖٛ  زاّ، ٫ٚ ْشام فُٝا ٜضتًشّ َٔ ايٛصا٥ٌ، ٚن٬ّ ايغافعٞ ًب ْحط ايذرا٥ع ٫

صدٖا، فضد ايذرا٥ع ايذٟ ٖٛ ضبٌ اشب٬ف بـب ايغافع١ٝ ٚاىبايه١ٝ أَز سا٥د ع٢ً َطًل 

ايذرا٥ع ،ٚيٝط ًب يحِب ايغافعٞ تعزض شلا، ٚايذرا٥ع اييت تطُٓٗا ن٬ّ يحُب٘ ٫ ْشام 

 .(136)ًب اعتبارٖا 

ٚاسبكٝك١ إٔ ايغافع١ٝ ع ِْٗ ع ٕ غرلِٖ و ٜضتطٝعٛا إٔ ٜترًصٛا َٔ بع  ايحزٚم 

١ٝٗ اييت بٓٝم ع٢ً صد ايذرا٥ع، ِٖٚ ٚإٕ  اٚيٛا صزفٗا عٔ ٖذا ايباب يهٓٗا تُبٌ ايحك

 َتص١ً ب٘ ٚآ١ًٜ إيٝ٘ .

َض ي١ ايٛيٞ يٛ بام ع٢ً ايٝتِٝ  :ىبضا٥ٌ اييت بٓٝم ع٢ً صد ايذرا٥عَٚٔ تًو ا

عكًصا ي٘ فٝ٘ عحع١ فكاٍ بع  ايغافع١ٝ ٫ ٜ عذٙ بايغحع١ ٚنذا َض ي١ اىبزٜ  إ ا 

 .( 137)ت٘ عكصا بدٕٚ اىبأٌ، ٚنذا إبطاٍ إقزار اىبزٜ  يًٛار بام ًب َزض َٛ

ٚقد  نز ايشرنغٞ إٔ ايغافعٞ ْص ًب ايبٜٛطٞ ع٢ً نزا١ٖٝ ايتجُٝع بايص٠٬ 

ًب َضجد قد صًٝم فٝ٘ تًو ايص٠٬ إ ا نإ ي٘ إَاّ راتن، قاٍ ٚإلبا نزٖت٘ ي٬٦ 

 .( 138)ٜعُد قّٛ ٫ ٜزضٕٛ إَاَا فٝصًٕٛ بإَاّ غرلٙ 

ٓك٫ٛت عٔ اإلَاّ ايغافعٞ ٚايترزٜج ع٢ً أقٛاي٘ ًب نأرل َٔ ايحزٚم َٚع ٖذٙ اي

ايحك١ٝٗ ٜتبـب إٔ اإلَاّ ايكزاًب و ػباْن ايصٛاب  ـب أيًل إٔ نٌ ٚا د َٔ ا٭١ُ٥ 

ٜكٍٛ بايذرا٥ع، ٫ٚ ٚم٘ إلْهار ايغافع١ٝ ٖذا اإلي٬م، فايكزاًب رأ٣ إٔ ايذرا٥ع َٔ  ٝث 

فكٝ٘ إٔ ٫ ٜعتدلٖا، رِ رأ٣ تطبٝكات اىبذاٖن ٖٞ ٚصا٥ٌ إفب اسبزاّ ٫ مبهٔ ٭ٟ 

 ايحك١ٝٗ تضرل عبٛ ٖذٙ ايٛم١ٗ .

َٚع  يو ف٬ ْدعٞ إٔ ايُٓبز إفب ايذرا٥ع َٔ نبٝع ا٭١ُ٥ مبطٞ بٛترل٠ ٚا د٠، 

فُا ٫عو فٝ٘ إٔ اىبذٖن اىبايهٞ تٛصع ًب صد ايذرا٥ع إفب يرم١ ٜٓاسع٘ بك١ٝ اىبذاٖن ًب 
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تضتحل ايدعٍٛ ،رِ ًٜٝ٘ اىبذٖن اسبٓبًٞ َع بع   إيعاٍ بع  اسبا٫ت فٝٗا ٖٚٞ ٫

ايحزٚم ايدقٝك١ بـب ٚمٗيت اىبذٖبـب اييت تكدَم ًب ن٬ّ ابٔ ت١ُٝٝ رهب٘ اهلل، رِ 

ٜ تٞ بعدُٖا اىبذٖن اسبٓحٞ ٚايغافعٞ، ٖٚذإ اىبذٖبإ ٚإٕ و ٜٓصا ع٢ً اعتبار صد 

ظبد اعتبار ايذرا٥ع ايذرا٥ع أص٬ قا٥ُا بذات٘ يهٔ عٓد كبحٝص َضا٥ٌ فزٚم اىبذٖن 

 صار١ٜ فٝٗا.

رهب٘ اهلل: ٚبٗذا ٜتبـب إٔ ايذرا٥ع أصٌ ًب ايحك٘ - ٚقد قاٍ اإلَاّ ضبُد أبٛ سٖز٠

اإلص٬َٞ أعذ ب٘ ايحكٗا٤ نبٝعا،ٚأِْٗ اعتًحٛا ًب َكدارٙ ٚو ؽبتًحٛا ًب أْ٘ أصٌ 

 .(139)َكزر رابم 

١َٝ٬ ٚإٕ و ٜصزح رِ ٜكٍٛ: "ٖذا ٚإٕ ا٭عذ بايذرا٥ع رابم َٔ نٌ اىبذاٖن اإلص

ب٘، ٚقد أنأز َٓ٘ اإلَاَإ َايو ٚأهبد ٚنإ يُْٚٗا ًب ا٭عذ ب٘ ايغافعٞ ٚأبٛ 

 ٓٝح١ ٚيهُٓٗا و ٜزفطاٙ نب١ً ٚو ٜعتدلاٙ أص٬ قا٥ُا بذات٘ بٌ نإ ياع٬ ًب 

 . (140)ا٭صٍٛ اىبكزر٠ عٓدُٖا نايكٝاظ ٚا٫صتحضإ اسبٓحٞ 

ل ُٜبٗز إٔ ا٭١ُ٥ نبٝعا قا٥ًٕٛ بٗذٙ ٜٚكٍٛ ايدنتٛر  اَد  ضإ:" عٓد ايتحكٝ

ايكاعد٠، ٚإٔ اشب٬ف بِٝٓٗ ًب عزٚيٗا أٚ ًب َكدار ا٭عذ بٗا أٚ ًب ذبكٝل َٓايٗا 

ٚتطبٝكٗا ع٢ً بع  ازبش٥ٝات، فايبا ث ًب فك٘ ا٭١ُ٥ ػبدِٖ نبٝعا ٜضدٕٚ ايذرا٥ع 

عد٠ ًب ٚمبٓعٕٛ يزم ايحضاي ٚٚصا٥ً٘ ًب ازب١ًُ ٚإٕ ما٤ت ْتا٥ج تطبٝكِٗ شلذٙ ايكا

 . (141)بع  ازبش٥ٝات طبتًح١
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 تطبيقات على سد الذرائع املبحح الزابع :

 

يكد ناْم ٖٓاى أَٛر نأرل٠ مز٣ اسبهِ فٝٗا ع٢ً صد ايذرا٥ع ٚايتكم فٝٗا أقٛاٍ 

ا٭١ُ٥ ٚبين اسبهِ فٝٗا ع٢ً َزاعا٠ ٖذٙ ايكاعد٠ ٚايتحات ايتغزٜع شلا، ٚص  نز لبا خل 

ا٠ ايٓاظ َٚعاٜغِٗ، ٚقد رٚعٞ فٝٗا قاعد٠ صد ايذرا٥ع، يبا كبط اسبام١ إيٝٗا ًب  ٝ

 فُٔ  يو َا ًٜٞ: 

 منع االحتكار : -1

ٜدٚر تعزٜف ا٫ تهار ع٢ً أْ٘ عزا٤ ايضًع ٚنبعٗا َٔ ا٭صٛام ٚقم قًتٗا يتبام،   

 يًبا يًزب  عٓد عد٠ اسبام١ إيٝٗا .

ّ مبتد إفب نٌ ٚقد تٓٛعم ايتعارٜف بٓا٤ ع٢ً ٚم١ٗ ايحكٗا٤ ٌٖ ٖٛ عاص بايطعاّ أ

 صًع١ :

 اعذلا٤ يعاّ ٚعبٛٙ ٚ بض٘ يً ٤٬. فعزف٘ اسبٓح١ٝ ب ْ٘

 ٚعزف٘ اىبايه١ٝ ب ْ٘ رصد ا٭صٛام اْتُباًرا ٫رتحام ا٭مثإ .

 ٚعزف٘ ايغافع١ٝ ب ْ٘ اعذلا٤ ايكٛت ًب ٚقم اي ٤٬ ٚإَضان٘ ٚبٝع٘ ب نأز َٔ مثٓ٘ .

 . (142)ً ٤٬ٚعزف٘ اسبٓاب١ً ب ْ٘ اعذلا٤ ايكٛت ٚ بض٘ اْتُبارا ي

ٚبٓا٤ًا ع٢ً ٖذٙ ايتعزٜحات فإٕ ا٫يعار ؽبتًف عٔ ا٫ تهار، ف٬ ع٬ف إٔ َا 

ٜدعزٙ اإلْضإ َٔ قٛت َٚا ؼبتاخل إيٝ٘ َٔ زلٔ ٚعضٌ ٚغرل  يو ما٥ش، ٚربم إٔ 

 .( 143)ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ نإ ٜدعز ٭ًٖ٘ قٛت صٓتِٗ َٔ كبز ٚغرلٙ

اّ إراي٠ غ٥٬٘ ع٢ً ايٓاظ، أَا ايعار ايكٛت فايحزم بُٝٓٗا إٔ ا٫ تهار  بط ايطع

فًٝط بٗدف اإلغ٤٬ ٚيهٔ بٗدف اسبصٍٛ ع٢ً ايضًع١ ب رعص ا٭مثإ ًب ايٛقم 

 . (144)اىبٓاصن 

ٚقد اتحل ايحكٗا٤ ع٢ً إٔ ا٫ تهار ضبُبٛر ىبا ب٘ َٔ اإلضزار بايٓاظ ٚايتطٝٝل 

 . (145)عًِٝٗ، ٚنبٗٛر ايحكٗا٤ صز ٛا بايتحزِٜ 

                                      
 4/305وادلغين  3/456وهناية احملتاج  1/639والشرح الصغًن  6/398ينظر حاشية ابن عابدين  - 142
 5/2048ينظر صويح البخاري  - 143
 13/46ينظر تكملة اجملموع  - 144



 

 

  

 انية واالجتماعيةمجلة األندلس للعلوم اإلنس 147

    بـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞبـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞسد الذرائع  سد الذرائع                                                                نان الجاللمحمد س. د

 م1024 أكتوبز(  8المجلد )  الزابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

 يٗا ايحكٗا٤ ي٬ تهار احملزّ َٚٔ أُٖٗا :ٖٚٓاى عزٍٚب اعذل

إٔ ٜهٕٛ كبًه٘ ايضًع١ بطزٜل ايغزا٤، أَا إ ا ايعار ايح٬ح أٚ اىبضتٛري ايذٟ ٜضتٛري  (1

ايضًع١ ٫ٚ ٜغذلٜٗا َٔ ا٭صٛام فإْ٘ ٫ ٜعد  يو ا تهاًرا، ٜٚز٣ اىبايه١ٝ ٚأبٛ 

طزٜل ٜٛصف إٔ ايعدل٠ ٖٞ ا تباظ ايضًع حبٝث تطز بايعا١َ صٛا٤ كبًهٗا ب

 ايغزا٤ أٚ ازبًن.

إٔ ٜهٕٛ ايغزا٤ ٚقم اي ٤٬ يًتجار٠ اْتُباًرا يشٜاي٠ اي ٤٬، فًٛ اعذل٣ ًب ٚقم  (2

 ايزعص ٚ بض٘ يٛقم اي ٤٬ ف٬ ٜهٕٛ ا تهارا .

إٔ ٜهٕٛ اىبغذل٣ قٛتا، ف َا اإلياّ ٚايعضٌ ٚايشٜم ٚأع٬ف ايبٗا٥ِ فًٝط فٝٗا  (3

 ا تهار ضبزّ .

ايُباٖز١ٜ إٔ ا٫ تهار ػبزٟ ًب نٌ َا ؼبتام٘ ٜٚز٣ اىبايه١ٝ ٚأبٛ ٜٛصف ٚنذا  (4

 ( 146)ايٓاظ ٜٚتطزرٕٚ َٔ  بض٘ َٔ قٛت ٚإياّ ٚغرل  يو.

 ٚقد اصتدٍ ايكا٥ًٕٛ بتحزِٜ ا٫ تهار ب  ايٜث ييم ع٢ً  زَت٘ َٚٓٗا : 

، ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل غًٝ٘ ٚصًِ: (147)قٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: "٫ ؼبتهز إ٫ عاي٧ "

، ٚبكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ: "َٔ ا تهز  هز٠ ٜزٜد إٔ (148)"َٔ ا تهز فٗٛ عاي٧"

 .( 149)ٜ ًٞ بٗا ع٢ً اىبضًُـب فٗٛ عاي٧ ٚقد بز٥م َٓ٘  ١َ اهلل"

٬ٜٚ ِب إٔ ا٫ تهار َٓع صًدا يًذرٜع١ إ  ٜذلتن عًٝ٘ ايتطٝٝل ع٢ً ايٓاظ 

َٚطاٜكتِٗ ًب أقٛاتِٗ، فغزا٤ ايطعاّ ٚربشٜٓ٘ يًبٝع بضعز َزتحع ي زض ايزب  أَز 

٥ش ٚدبار٠ َغزٚع١ ىبا ٜذلتن ع٢ً  يو َٔ َصًح١ نضن ايزسم ٚاإلْحام ع٢ً ما

ايٓحط ٚايٛيد، ٚيهٔ إ ا تزتن ع٢ً ٖذا ا٫ تهار اإلضزار قبصاحل ا٭١َ ٚايتحهِ ًب 

 أقٛاتِٗ بزفع ا٭صعار َٓع َٔ  يو.

 ٚقد تٓاٍٚ ايحكٗا٤ َعازب١ ايغزٜع١ ي٬ تهار ٚ نزٚا أَٛرا َٓٗا :
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ٚيٞ ا٭َز أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ ايٓاظ بأُٔ َعـب ٫ ٜتباٜعٕٛ إ٫  ايتضعرل ٖٚٛ إيشاّ

ب٘، فُٝٓعٕٛ َٔ ايشٜاي٠ عًٝ٘ أٚ ايٓكص عٓ٘ عٓد ايطزٚر٠ ًب ايطعاّ ٚغرلٙ يبا ؼبتاخل 

 .( 150)ايٓاظ إيٝ٘ حبٝث ٜزاع٢  ل ايطزفـب بايعدٍ يًُصًح١ ايعا١َ 

ايتجار٠ أٚاي زف١ ايتجار١ٜ  ٚايتضعرل ًب  اضزْا ايّٝٛ ٜعين تدعٌ ايدٚي١ يبأ١ً ًب ٚسار٠

أٚ أٟ م١ٗ أعز٣ طبتص١ ًب ٚضع أصعار ضبدي٠ يضًع َع١ٓٝ أٚ يهٌ ايضًع ٚتهٕٛ 

 ًَش١َ يًتجار يٝط شلِ دباٚسٖا ٚإ٫ ناْٛا عزض١ يًُضا٤ي١.

ٚقد اتحل ايحكٗا٤ ع٢ً إٔ ٚيٞ ا٭َز ٜ َز احملتهز بإعزاخل َا ا تهزإفب ايضٛم ٚبٝع٘ 

ٓاى ضزر ع٢ً ايعا١َ أمدل ع٢ً  يو بٌ أعذ َٓ٘ َا يًٓاظ، فإٕ و مبتأٌ ٚنإ ٖ

  (151)ا تهزٙ ٚباع٘ ٚأعطاٙ مثٔ اىبأٌ

 قضاء القاضي بعلمه : -2

ٜهاي ايحكٗا٤ ٜتحكٕٛ ع٢ً أْ٘ ٫ػبٛس يًكاضٞ إٔ ٜكطٞ بعًُ٘ ًب اسبدٚي اشبايص١ 

هلل نايش٢ْ ٚعزب اشبُز ٭ٕ اسبدٚي ؼبتاٍب فٝٗا ٚيٝط َٔ ا٫ تٝاٍب ا٫نتحا٤ بعًِ 

٭ٕ ايب١ٓٝ قد فاتم صٛرتٗا ٚفٛات ايصٛر٠ ٜٛر  عب١ٗ تدرأ ٖذٙ اسبدٚي ٚاسبدٚي  ْحض٘

 ( 152)تدرأ بايغبٗات

أَا اسبكٛم اىبتعًك١ بايعباي فإٕ اىبايه١ٝ ٜزٕٚ أْ٘ ٫ػبٛس يًكاضٞ إٔ ؼبهِ فٝٗا 

بعًُ٘ ،ٖٚذا ايكٍٛ رٚا١ٜ َغٗٛر٠ عٔ اإلَاّ أهبد ٚقد اعتُدٚا ًب  يو ع٢ً أيي١ 

٢ اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ::"إلبا أْا بغز ٚإْهِ ربتصُٕٛ إيٞ ٚيعٌ بعطهِ َٚٓٗا قٛي٘ صً

 ( 153)أسبٔ حبجت٘ َٔ بع  ف قطٞ ي٘ ع٢ً عبٛ َا أزلع َٓ٘ "

 نُا اصتٓدٚا إفب قاعد٠ صد ايذرا٥ع ٚتتُأٌ ًب اٯتٞ:

إٕ قطا٤ ايكاضٞ بعًُ٘ ٜعزض٘ يًت١ُٗ ٚايزٜب١ ،ٚايكطا٠ َ َٛرٕٚ بصٝا١ْ  -1

 أْحضِٗ عٔ ايت١ُٗ.
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اسبز١ٜ يًكاضٞ يٝكطٞ بعًُ٘ مبهٔ َٔ ٫ع٬م شلِ َٔ ايكطا٠ إٕ تزى  -2

بايت٬عن با٭ هاّ بتكتٌٝ َٔ ؽبايحِٗ ٚدبزٜ  ٚتحضٝل َٔ ٜب طِٗ ٚت ٝرل 

  (154)ا٭ هاّ بٓا٤ ع٢ً أيُاعِٗ ٚأٖٛا٥ِٗ ايغرص١ٝ

أَا اسبٓح١ٝ فكد قاٍ َتكدَِٖٛ ػبٛس يًكاضٞ إٔ ٜكطٞ بعًُ٘ ٖٚٛ َا  ٖن إيٝ٘ 

، أَا َت عزٚ اسبٓح١ٝ فكد أفتٛا بعدّ مٛاس قطا٤ ايكاضٞ (155) ابٔ  شّ ٚايغافع١ٝ

بعًُ٘، ما٤ ًب  اع١ٝ ابٔ عابدٜٔ إٔ اىبعتُد عدّ  هُ٘ ًب سَآْا، ٚاىبرتار اٯٕ عدّ 

 . (156) هُ٘ بعًُ٘ َطًكا 

أَا اإلَاّ ايغافعٞ فهإ ػبٛس قطا٤ ايكاضٞ بعًُ٘ رِ نزٖ٘ بعد َا فضد ايكطا٠، 

: " إ ا نإ ايكاضٞ عد٫ً ف قز بـب ٜدٜ٘ بغ٤ٞ نإ -رهب٘ اهلل-قاٍ ايغافعٞ

اإلقزار عٓدٙ أربم َٔ إٔ ٜغٗد عٓدٙ نٌ َٔ ٜغٗد; ٭ْ٘ قد مبهٔ إٔ ٜغٗدٚا عٓدٙ 

بشٚر، ٚاإلقزار عٓدٙ يٝط فٝ٘ عو، ٚأَا ايكطا٠ ايّٝٛ ف٬ أ ن إٔ أتهًِ بٗذا نزا١ٖٝ 

 .( 157)إٔ أمعٌ شلِ صب٬ًٝ إفب إٔ ػبٛرٚا ع٢ً ايٓاظ 

َٔ ن٬ّ اإلَاّ ايغافعٞ َٚت عزٟ اسبٓح١ٝ إٔ اىبٓع صبب٘ صد  رٜع١  ٬ٜٚ ِب

 ازبٛر ع٢ً ايٓاظ ٚير٤ ايت١ُٗ ع٢ً ايكطا٠ . 

 منع سواج املسلم بالكتابية : -3

ا٭صٌ إٔ سٚاخل اىبضًِ بايهتاب١ٝ َٔ ايٝٗٛي ٚايٓصار٣ َباح، َٚضتٓد اإلبا ١ قٍٛ  

وطعاهكن حل هلن واحملصنات هي املؤهنات واحملصنات }وطعام الذيي أوتىا الكتاب حل لكن اهلل تعافب 

(، ٚقد  ٖن ازبُٗٛر َٔ ايصحاب١ ٚايتابعـب 5اىبا٥د٠ )هي الذيي أوتىا الكتاب هي قبلكن{

اصتٓايا إفب ٖذٙ اٯ١ٜ ايهزمب١،  (158)ٚاىبذاٖن ايحك١ٝٗ إفب مٛاس سٚاخل اىبضًِ بايهتاب١ٝ 

 ب اعذليٛا يفبا ١ عزًٚيا َٓٗا:ٖٚ٪٤٫ ايحكٗا٤ ايذٜٔ أماسٚا ايشٚاخل ب ٌٖ ايهتا
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إٔ تهٕٛ نتاب١ٝ ت٪َٔ بدٜٔ زلاٟٚ نايٝٗٛي١ٜ ٚايٓصزا١ْٝ، فٗٞ َ٪١َٓ ًب  -1

 ازب١ًُ باهلل ٚرصا٫ت٘ ٚايدار اٯعز٠ .

( 5اىبا٥د٠ ) }واحملصنات هي الذيي أوتىا الكتاب{قاٍ تعافبإٔ تهٕٛ عحٝح١ ضبص١ٓ،  -2

 .( 159)ايعحٝحات " ٚقد قاٍ ابٔ نأرل: "ايُباٖز إٔ اىبزاي باحملصٓات

إٔ ٫ تهٕٛ َٔ قّٛ ٜعايٕٚ اىبضًُـب ٚؼباربِْٛٗ، ٚشلذا فزم نباع١ بـب ايذ١َٝ  -3

ٚاسبزب١ٝ ف با ٛا ايشٚاخل َٔ ا٭ٚفب َٚٓعٖٛا ًب ايأا١ْٝ، ٖٚذا َزٟٚ عٔ نباع١ 

 .( 160)َٔ ايصحاب١ ٚايتابعـب 

 ١ٜ:ٚقد ربم عٔ عُز رضٞ اهلل عٓ٘ أْ٘ ٢ْٗ عٔ سٚاخل ايهتابٝات ب نأز َٔ رٚا

فكد ر٣ٚ ابٔ مزٜز ايطدلٟ رهب٘ اهلل إٔ  ذٜح١ تشٚخل ٜٗٛي١ٜ فهتن إيٝ٘ عُز: عٌ 

صبًٝٗا، فهتن إيٝ٘ أتشعِ أْٗا  زاّ ف عًٞ صبًٝٗا؟ فكاٍ: ٫ أسعِ أْٗا  زاّ ٚيهين 

 . (161)أعاف إٔ تعايٛا اىبَٛضات َٓٗٔ 

ٗا نبز٠، ٚر٣ٚ عبد ايزسام إٔ  ذٜح١ ْه  ٜٗٛي١ٜ ًب سَٔ عُز فكاٍ عُز: يًكٗا فإْ

 . (162)قاٍ: أ زاّ؟ قاٍ: ٫، قاٍ فًِ ٜطًكٗا،  ت٢ إ ا نإ بعد  يو يًكٗا 

نُا ر٣ٚ عبد ايزسام إٔ يًح١ بٔ عبٝد اهلل ْه  بٓم عُبِٝ ٜٗٛي قاٍ فعشّ عًٝ٘ 

 .( 163)عُز إ٫ َا يًكٗا

ٚر٣ٚ أٜطا بضٓدٙ إٔ عُز بٔ اشبطاب نتن إفب  ذٜح١ بٔ ايُٝإ ٖٚٛ بايهٛف١ 

ٌٖ ايهتاب فهتن إٔ فارقٗا فإْو ب رض اجملٛظ ٚإْٞ أعغ٢ إٔ ٜكٍٛ ْٚه  اَزأ٠ َٔ أ

ازباٌٖ نافز٠ قد تشٚخل صا ن رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚصًِ ٚػبٌٗ ايزعص١ اييت 

 . (164)ناْم َٔ اهلل فٝتشٚمٛا ْضا٤ اجملٛظ، فحارقٗا 

                                      
 2/20تفسًن ابن كثًن  - 159
         6/107ينظر تفسًن الطربي   - 160
 2/378تفسًن الطربي  - 161
 12668رقم  7/176مصنف عبد الرماق  - 162
 12672رقم  7/177ادلصنف  - 163
 12676رقم  7/178ادلرجع السابق  - 164



 

 

  

 انية واالجتماعيةمجلة األندلس للعلوم اإلنس 151

    بـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞبـب اعتبار ا٭صٌ ايتغزٜعٞ ٚا٫صط٬ح اىبٓٗجٞسد الذرائع  سد الذرائع                                                                نان الجاللمحمد س. د

 م1024 أكتوبز(  8المجلد )  الزابعالعدد 

p-ISSN:2410-1818  

تذلتن ٚقد ما٤ ٖذا اىبٓع َٔ ايحارٚم عُز رضٞ اهلل عٓ٘ ٭ْ٘ عغٞ َٔ اىبحاصد اييت قد 

 ع٢ً ٖذا ايشٚاخل، َٚٔ صبُٛم ايزٚاٜات ْتبـب أْ٘ َٓع ٭َٛر َٓٗا :

إٔ ٜعُد اىبضًُٕٛ إفب ْهاح ايهتابٝات ٜٚذلنٛا ايٓضا٤  -رضٞ اهلل عٓ٘-عغٞ (1

اىبضًُات، َٚٔ  ل ٚيٞ ا٭َز يفًعا يًُطز٠ عٔ اىبض١ًُ ٚمًًبا يًُصًح١ إٔ ٜكٝد 

ا نزٙ عُز يطًح١ ٚ ذٜح١ اىبباح، ًٚب  يو ٜكٍٛ ابٔ مزٜز رهب٘ اهلل: "ٚإلب

رهب١ اهلل عًِٝٗ ْهاح ايٝٗٛي١ٜ ٚايٓصزا١ْٝ  ذًرا َٔ إٔ ٜكتدٟ بُٗا ايٓاظ 

 .( 165)فٝشٖدٚا ًب اىبضًُات " 

عغٞ عُز رضٞ اهلل عٓ٘ إٔ ٫ ؼبذلس ايٓاظ  ـب ايشٚاخل َٔ ايهتابٝات فٝتضاًٖٛا  (2

 يو  ًب عزٍب اإل صإ )ايعحاف( فٝتعايٛا سٚاخل ايحامزات ٚاىبَٛضات، ًٚب

 َحضد٠ عُب١ُٝ .

عغٞ عُز إٔ ٜكٝط ايٓاظ اجملٛص١ٝ ع٢ً ايهتاب١ٝ ٜٚتشٚمٛا اجملٛظ اقتدا٤  (3

 حبذٜح١ ٚيًح١، ماًٖـب ايزعص١ اييت ناْم َٔ اهلل ًب ايهتاب١ٝ عاص١.

 ٬ٜٚ ِب إٔ ٖذٙ ا٭َٛر نًٗا َحاصد ٜٚٓب ٞ إٔ كبٓع قبٌ ٚقٛعٗا ع٬ًُ بضد ايذرا٥ع.

بك١ َحاصد أعز٣ قد ٫ تهٕٛ َباٖز٠ ًب ا٭سَإ ٚمبهٔ إٔ ٜطاف إفب ا٭َٛر ايضا

 ايضابك١ ٚخباص١ سَٔ عُز رضٞ اهلل عٓ٘ َٚٔ أُٖٗا :

ع٢ً فهز ايشٚخل  -ٜٗٛي١ٜ ناْم أّ ْصزا١ْٝ -أْ٘ ؽبغ٢ إٔ ت٪رز ايهتاب١ٝ (1

ٚركافت٘ ٚادباٖ٘ ٚخباص١ عٓدَا أصب  يًدٍٚ اي زب١ٝ ٚصبتُعاتٗا ْحٛ  ١ُٖٓٝٚ 

 ذلاّ ٚمباٍ إفب تكًٝدِٖ ًب أغًن أ ٛاشلِ، ع٢ً ٚصار ُٜٓبز إيٝٗا ُْبز٠ إنبار ٚا

عهط ا٭سَإ ايضابك١  ـب ناْم ا٭١َ اىبض١ًُ ضبٌب أُْبار اٯعزٜٔ ٚناْم 

َطزب ا٭َأاٍ ًب ايتكدّ ٚاسبطار٠ ٚزلٛ ا٭ع٬م، ٚنإ َٔ اىبُهٔ إٔ ٜتشٚخل 

 اىبضًِ نتاب١ٝ فتت رز قبعاًَت٘ اسبض١ٓ ٚأع٬ق٘ اىبأ٢ً فتٌُٝ إفب اإلص٬ّ، أَا

ببع  ايتعا٬َت أٚ بٛمٛي  –ضعٝف اإلمبإ –ايّٝٛ فٝرغ٢ إٔ ٜٓبٗز ايشٚخل 

 بع  اىبصاحل، فٝذلى يٜٓ٘ إفب ئٜ آعز.
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ؽبغ٢ أٜطا َٔ َحضد٠ ضٝام ا٭٫ٚي، فًزقبا ناْم ا٭ّ أنأز يصًٛقا ب ٫ٚيٖا   (2

َٔ أبِٝٗ ٚؼبد  إٔ ذباٍٚ ا٭ّ تٓغ١٦ ا٭٫ٚي ع٢ً بع  ايتعايِٝ ٚاىبُارصات 

اىبتعًك١ بدٜٓٗا، ٚؼبد  عٓد ا٭٫ٚي اضطزاب  ٖين ٚتكبٌ أٚ تحاعٌ َع ٚايطكٛظ 

ئٜ ا٭ّ، ٖٚذا فٝ٘ َٔ اىبرايز َا ٫ ػبٛس ايتٗإٚ فٝ٘، ٚقاعد٠ صد ايذرا٥ع ٖٓا 

 ٜٓب ٞ إٔ ت عذ َهاْٗا أنأز َٔ اىبضا٥ٌ ا٭عز٣ اييت ٜكٌ فٝٗا اشبطز.

ع٬ً نزا١ٖ ايشٚاخل ٚقد ٚمدت ابٔ قدا١َ رهب٘ اهلل ٫ ِب ٖذا اشبطز فكاٍ َ

 .( 166)بايهتاب١ٝ: " ٚ٭ْ٘ رقبا َاٍ إيٝٗا قًب٘ فتحتٓ٘ ٚرقبا نإ بُٝٓٗا ٚيد فٌُٝٝ إيٝٗا 

 

 اخلامتة: مكاىة سد الذرائع مً أدلة التشزيع وأهه اليتائج

 

إٕ قاعد٠ صد ايذرا٥ع شلا أ١ُٖٝ ندل٣ ٖٚٞ َكصد عزعٞ عُبِٝ، ٚإعُاشلا ٜ٪يٟ  

اجملتُعات، نُا إٔ إُٖاشلا بايه١ًٝ ٜ٪يٟ إفب ا٫صترحاف إفب اْتُباّ أ ٛاٍ ا٭فزاي ٚ

ب  هاّ ايغزم ٚإُٖاٍ َزاَٝ٘، ٚإ ا نإ ٖٓاى ربٛف َٔ بع  تطبٝكات صدٖا أٚ َٔ 

 فتحٗا فإٕ ايذٟ ٜطبٌب ا٭َز ٖٛ َزاعا٠ َكاصد ايغزم ًب صد ايذرا٥ع ٚفتحٗا.

رٚعٝم ًب  إْٓا  ـب ُْٓبز إفب أ هاّ ايتغزٜع اإلص٬َٞ صٓجد إٔ ٖذٙ ايكاعد٠

نأرل َٔ ايحزٚم ٚصار ٜعزف ًب عزف ايحكٗا٤ إٔ يًٛصا٥ٌ أ هاّ اىبكاصد، ٚنٌ َا 

 أفط٢ إفب اسبزاّ فٗٛ  زاّ.

ٚايعكٍٛ ايض١ًُٝ تكطٞ إٔ يٝط َٔ اسبه١ُ إٔ مبٓع َٔ ع٤ٞ رِ تباح ايٛصا٥ٌ 

: " فإ ا  زّ اهلل أًَزا ٚي٘ يزم ٚٚصا٥ٌ -رهب٘ اهلل-اىبٛص١ً إيٝ٘، ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ

تحطٞ إيٝ٘ فإْ٘ ؼبزَٗا ٚمبٓع َٓٗا ذبكًٝكا يتحزمب٘ َٚٓعا إٔ ٜكزب هباٙ، ٚيٛ أباح 

ايٛصا٥ٌ ٚايذرا٥ع اىبحط١ٝ إيٝ٘ يهإ  يو ْكطا يًتحزِٜ ٚإغزا٤ يًٓحٛظ ب٘، ٚ هُت٘ 

تعافب ت ب٢  يو نٌ اإلبا٤، بٌ صٝاص١ ًَٛى ايدْٝا ت ب٢  يو فإٕ أ دِٖ إ ا َٓع 
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ح شلِ ايطزم ٚا٭صباب ٚايذرا٥ع اىبٛص١ً إيٝ٘ يعد مٓدٙ أٚ رعٝت٘ َٔ ع٤ٞ رِ أبا

 . (167)َتٓاقًطا ٚسبصٌ َٔ رعٝت٘ ٚمٓدٙ ضد َكصٛيٙ 

َٚٔ ع٬ٍ ا٫ي٬م ع٢ً فك٘ ا٭١ُ٥ ٚآرا٥ِٗ ظبد إٔ ازبُٝع َتحكـب ع٢ً إعُاٍ 

ٖذٙ ايكاعد٠ ٜٚطبكْٛٗا ًب ايكطاٜا اييت ٚامٗتِٗ، ٫ٚ ٜضتضاغ ب ٟ  اٍ إي٬م ايكٍٛ 

ًٜ ٞ صد ايذرا٥ع نب١ً، ٭ٕ ٖذا ؽبايف تٛمٝٗات ايغزم ايذٟ ٜزاعٞ إٔ ٖٓاى أ ًدا 

ص١َ٬ ايٛص١ًٝ نُا ٜزاعٞ ص١َ٬ اىبكصد، ٜٚبك٢ صباٍ اشب٬ف ًب  را٥ع عاص١ نإ 

ي٬متٗاي فٝٗا صباٍ، ٚنذا اىبباي ١ ًب صد ايذرا٥ع، ٚيعٌ إي٬م ايكٍٛ ب ٕ صد ايذرا٥ع 

إٕ ايعهط ٖٛ ا٭قزب يًصٛاب ٚ يو إٔ صباٍ ع٬ف بـب ا٭١ُ٥ إي٬م غرل صدٜد، بٌ 

صد ايذرا٥ع ضبٌ اتحام بـب ا٭١ُ٥، ٜٚٓب ٞ  ٦ٓٝذ ايتحزٜل بـب نٕٛ ٖذٙ ايكاعد٠ 

َصطًًحا يبع  ايحكٗا٤ ٜطًكْٛ٘ ع٢ً  را٥ع عاص١ ٜٚعًُٕٛ فٝ٘ ماْن ايضد، 

ٚؽبايحِٗ فٝ٘ غرلِٖ ع٢ً أصاظ أْ٘ َصطً  ٚبـب نٕٛ ٖذٙ ايكاعد٠ أص٬ َٔ أصٍٛ 

 زاع٢ عٓد بٓا٤ ا٭ هاّ ٚتكّٛ ع٢ً مًن اىبصاحل ٚيفع اىبحاصد .ايتغزٜع ت

ع٢ً أْٓا ٚعبٔ ْزاعٞ ٖذٙ ايكاعد٠ ػبن إٔ ْطع ًب أ ٖآْا ا٫بتعاي عٔ إٔ تهٕٛ 

ٖذٙ ايكاعد٠ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ اي ًٛ ٚايتغدي ًب ايدٜٔ بدرم١ تبعد ايكاعد٠ عٔ أصًٗا 

ٛ ًب ايدٜٔ ٚبـب صد ايذرا٥ع، فضد اىبعتدل ايذٟ ما٤ت يتحكٝك٘، فٗٓاى فزم بـب اي ً

ايذرا٥ع َٛقع٘ ٚمٛي اىبحضد٠، ٚاي ًٛ َٛقع٘ اىبباي ١ ٚاإلغزام ًب إسبام َباح قب َٛر 

عزعٞ أٚ َٓٗٞ عزعٞ أٚ ًب إتٝإ عٌُ عزعٞ ب عد يبا أراي ب٘ ايغارم بدع٣ٛ عغ١ٝ 

 . (168)ايتكصرل ًب َزاي ايغارم ٖٚٛ اىبض٢ُ ًب ايض١ٓ بال " ايتعُل" ٚ" ايتٓطع"

إٕ إعُاٍ قاعد٠ صد ايذرا٥ع ٫ تزتبٌب ب ٟ  اٍ بباب اي ًٛ ٚايتغديي ًب ئٜ اهلل، 

فهأرلا َا اصتعًُم ٖذٙ ايكاعد٠ يًُضارع١ ًب ذبزِٜ نأرل َٔ اىببا ات بدع٣ٛ 

 اشبغ١ٝ َٔ ايتٛصٌ إفب َحضد٠ .

ٚاسبكٝك١ إٔ ذبزِٜ ٖذٙ اىببا ات ٖٛ ايذٟ ٜٛصٌ إفب َحضد٠ عُب١ُٝ ٖٚٞ َحضد٠ 

سبزخل ايذٟ ٜذلتن ع٢ً ايتحزِٜ، ٖٚذا ٜٓاًب َكصد ايغزٜع١ ًب ايتٝضرل ٚرفع ايعضز ٚا
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اسبزخل، ٚايحكٗا٤ عٓدَا َٓعٛا بع  ايٛصا٥ٌ إلبا َٓعٛا َٓٗا صًدا يذرٜع١ ايٛصٍٛ إفب 

َحضد٠ راع٢ ايغارم اىبٓع َٓٗا، فإ ا تٛغًٓا ًب باب ايضد ٚو ْزام َكاصد ايغزٜع١ ْهٕٛ 

 صًٝتٗا ٖٚٞ اي ًٛ ٚاىبباي ١.قد ٚقٓا ًب َحضد٠ ٚػبن صد ٚ

نُا أْ٘ ٫ ػبٛس حباٍ إٔ ْحت  ايذرا٥ع إفب يرم١ ْبعد ايتغزٜع عٔ اسبه١ُ 

 اىبعتدل٠ عٓد بٓا٤ ا٭ هاّ.

ٚ ـب ْتحد  عٔ اعتبار ٖذٙ ايكاعد٠ ٚرعاٜتٗا ٜٓب ٞ إٔ ٫ٌُْٗ إٔ بع  ايحكٗا٤ 

مٗا عٔ ا٭صاظ بايا ًب صد ايذرا٥ع إفب يرم١ قد تٛصف باىب ا٠٫ فٝٗا ٚ يو ؽبز

اىبعتدل ًب  جٝتٗا، َٚٔ أَأ١ً  يو َا ظبدٙ َٔ اعتٝارات اإلَاّ َايو ًب بع  

 ايحزٚم ايحك١ٝٗ َٚٓٗا :

 نزا١ٖ صٝاّ صم عٛاٍ صًدا يذرٜع١ إسباقٗا بزَطإ . -1

ما٤ ًب اىبٛي : "زلعم َايها ٜكٍٛ ًب صٝاّ صت١ أٜاّ بعد ايحطز َٔ رَطإ إْ٘ 

حك٘ ٜصَٛٗا، ٚو ٜبً ين  يو عٔ أ د َٔ ايضًف، و ٜز أ دا َٔ أٌٖ ايعًِ ٚاي

ٚإٕ أٌٖ ايعًِ ٜهزٖٕٛ  يو ٚؽبافٕٛ بدعت٘ ٚإٔ ًٜحل بزَطإ َا يٝط َٓ٘ أٌٖ 

 .( 169)ازبٗاي١ ٚازبحا٤" 

ٖٚذٙ َباي ١ غرل صدٜد٠ ًب صد ايذرا٥ع، فكد ربم مٛاس صٝاَٗا بٌ ايٓدب إيٝ٘ ًب 

ًِ قاٍ:"َٔ صاّ رَطإ رِ اسبدٜث ايصحٝ ، فكد قاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚص

، ٜكٍٛ اإلَاّ ايٟٓٛٚ: " قاٍ َايو (170)أتبع٘ صًتا َٔ عٛاٍ نإ نصٝاّ ايدٖز

ًب اىبٛي  َا رأٜم أ دا َٔ أٌٖ ايعًِ ٜصَٛٗا فٝهزٙ ي٬٦ ُٜبٔ ٚمٛب٘ " رِ ٜعًل 

ايٟٓٛٚ ع٢ً  يو بكٛي٘:" ٚإ ا ربتم ايض١ٓ ٫ تذلى يذلى بع  ايٓاظ أٚ أنأزِٖ 

 . (171)أٚ نًِٗ شلا" 

نزا١ٖٝ قزا٠٤ ايضجد٠ ًب ّٜٛ ازبُع١، ْكٌ عٔ بع  اىبايه١ٝ نزا١ٖٝ اىبٛاَبب١  -2

 . (172)ع٢ً قزا٤تٗا عغ١ٝ إٔ ٜعتكد ايعا١َ أْٗا رنع١ سا٥د٠ 
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نُا ْكٌ اىبايه١ٝ إٔ ابٔ َٗدٟ قدّ اىبد١ٜٓ فص٢ً ٚٚضع ريا٤ٙ بـب ٜدٟ ايصف  -3

اإلَاّ فًُا فًُا صًِ اإلَاّ رَك٘ ايٓاظ ب بصارِٖ ٚنإ َايو قد ص٢ً عًف 

صًِ أَز مٓدٜـب َٔ اسبزظ إٔ ؼببضا ابٔ َٗدٟ فحبضاٙ، فكٌٝ ي٘ إْ٘ ابٔ 

َٗدٟ فٛم٘ إيٝ٘ ٚقاٍ ي٘: أَا عحم اهلل ٚاتكٝت٘ إٔ ٚضعم رٛبو بـب ٜدٜو ًب 

ايصف ٚع ًم اىبصًـب ٚأ درم ًب َضجدْا ع٦ٝا َا نٓا ْعزف٘ ٚقد قاٍ رصٍٛ 

 ٚاىب٥٬ه١ ٚايٓاظ أنبعـب فبه٢ اهلل َٔ أ د  ًب َضجدْا  درا فعًٝ٘ يع١ٓ اهلل

، ٖٚذا تٛصع ًب صد (173)ابٔ َٗدٟ ٚآفب ع٢ً ْحض٘ إٔ ٫ ٜحعٌ  يو َز٠ أعز٣ 

ايذرا٥ع ؽبزخل عٔ اسبد فُا ٜطرل إٔ ٜطع إْضإ ريا٤ٙ بـب ٜدٜ٘، ٚنٝف مبهٔ إٔ 

 ٜض٢ُ ٖذا  د  ٜدعٌ ًب  يو ايت ًِٝب ايغدٜد .

٘ ع٢ً صٝا١ْ هب٢ ايغزم َٚٓع َٚع تكدٜزْا إلَاّ يار اشلجز٠ ٚإنبارْا سبزص

اىبضاظ ب٘ ٚيٛ َٔ يزف بعٝد يهٓا ظبد إٔ ايعايح١ قد سايت إفب يرم١ تكزب َٔ عدّ 

إعُاٍ ْصٛص صزؼب١، نُا ٖٛ اسباٍ ًب صٝاّ صم َٔ عٛاٍ أٚ قزا٠٤ صٛر٠ ايضجد٠ 

 ّٜٛ ازبُع١ .

ٚصًِ  َع أْٓا ظبشّ إٔ اإلَاّ َايها و ٜهزٙ ع٦ٝا فعً٘ رصٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘

ٚ اعاٙ فٗٛ ايذٟ ٜتغدي ًب ايعٌُ بايض١ٓ ٚؼبذلّ صا بٗا، يهٓ٘ عغٞ إٔ ٜتحٍٛ 

اىبباح ٚاىبٓدٚب إفب ٚامن فهزٙ ٖذٙ ايٛص١ًٝ اييت ربزخل اىبباح عٔ يبٝعت٘ إفب َا ٫ 

ٜكصدٙ ايغارم َٔ ايحعٌ، فاعتكاي اىبباح ٚامًبا َحضد٠ يعم اإلَاّ َايو إفب إٔ مبٓع 

 ٗا .ايٛص١ًٝ اييت ت٪يٟ إيٝ
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 أهه اليتائج :

 َٔ ع٬ٍ ٖذٙ ايٛقحات تٛصًم إفب ايٓتا٥ج اٯت١ٝ :

إٔ ا٭١ُ٥ َتحكٕٛ ًب ازب١ًُ ع٢ً أصٌ ايعٌُ بضد ايذرا٥ع، فجُٝعِٗ مبٓعٕٛ  -1

ايٛصا٥ٌ اييت تٛصٌ إفب ضبُبٛر، ٫ٚ ٜطرل اعت٬ف ايتعبرل َا ياَم ايٓتٝج١ 

 ٚا د٠ .

عاص١ ٜذلنبٗا اىبايه١ٝ ببٝٛم اٯماٍ إٔ اشب٬ف ًب صد ايذرا٥ع ٜٓحصز ًب  را٥ع  -2

َٚا ًٜحل بٗا، ٚنذا ايتٛصع ًب إعُاٍ صد ايذرا٥ع ًب بع  ازبش٥ٝات اييت ٫ 

 تضتٛمن ايضد .

عبتاخل إفب تطبٝل قاعد٠ صد ايذرا٥ع ًب نأرل َٔ ايكطاٜا اىبضتجد٠ يزفع ايطزر  -3

ىبٓع َٔ عٔ اجملتُع، َأٌ اىبٓع َٔ بٓا٤ َصاْع ًب أَانٔ آ١ًٖ بايضهإ، ٚنذا ا

 ا تهار ايضًع ٚاىبٛاي اييت ؼبتامٗا اجملتُع .

إٕ إعُاٍ قاعد٠ صد ايذرا٥ع ػبن إٔ ٫ ٜ٪يٟ إفب اي ًٛ ًب ايدٜٔ ٚتغدٜد ا٭ هاّ  -4

  ع٢ً اىبهًحـب، ٭ٕ ٖذا ٜٓاًب أصٌ ايتغزٜع ايكا٥ِ ع٢ً ايٝضز ٚرفع اسبزخل .

 قائنة بأهه املزاجع 

 الالالشّ، تكالالالالدِٜ ي. إ ضالالالالإ عبالالالالاظ،  اإل هالالالاّ ًب أصالالالالٍٛ ا٭ هالالالالاّ، ٭بالالالٞ ضبُالالالالد بالالالالٔ    (1

 َٓغٛرات يار اٯفام ازبدٜد٠  

ا٭ّ يفَاّ ضبُد بالٔ إيرٜالط ايغالافعٞ، تصالحٝ  ضبُالد سٖالدٟ ايٓجالار، يار اىبعزفال١          (2

 يًطباع١، برلٚت

إ هاّ ايحصٍٛ ًب أ هاّ ا٭صالٍٛ يضالًُٝإ ايبالامٞ، ذبكٝالل عبالد اجملٝالد ايذلنالٞ،         (3

 ّ  1986يبع َ٪صض١ مٛاي، برلٚت، 

ٞ    ا٫عتٝالالالار يتعًٝالالالٌ   (4 يار ايهتالالالن  -اىبرتالالالار يعبالالالد اهلل بالالالٔ ضبُالالالٛي اىبٛصالالالًٞ اسبٓحالالال

 ايع١ًُٝ، برلٚت يبٓإ

يار ايحهالز   -أ هاّ ايكزإٓ، ٭بٞ بهالز ابالٔ ايعزبالٞ، ذبكٝالل ضبُالد عبالد ايكالاير عطالا         (5

 يًطباع١ ٚايٓغز، برلٚت

 يار ايحهز ايعزبٞ -أصٍٛ ايحك٘ ، يفَاّ ضبُد أبٛ سٖز٠ (6
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يغالالزع١ٝ، بزْالالاَج اىبامضالالترل بازباَعالال١ أصالالٍٛ ايحكالال٘ سبضالالـب  اَالالد  ضالالإ "ا٭ييالال١ ا (7

 تصٜٛز  –ايدٚي١ٝ 

8)      ٞ َهتبال١   -أصٍٛ َذٖن اإلَاّ أهبد، يًدنتٛر عبالد اهلل بالٔ عبالد احملضالٔ ايذلنال

 ايزٜاض اسبدٜأ١

 ّ  1969ا٭ع٬ّ ، عرل ايدٜٔ ايشرنًٞ ٍب ايأايأ١ برلٚت    (9

ايطبعالالال١ –يار ابالالالٔ ازبالالالٛسٟ  -اعتبالالالار اىبالالالة٫ت، عبالالالد ايالالالزهبٔ بالالالٔ َعُالالالز ايضٓٛصالالالٞ (10

 ٖال1424فب ا٭ٚ

يار  -أع٬ّ اىبٛقعـب عٔ رب ايعاىبـب ٫بٔ ايكالِٝ ازبٛسٜال١، تعًٝالل يال٘ عبالد ايالز٤ٚف       (11

 ازبٌٝ برلٚت  

ايبحالالز احملالالٌٝب ًب أصالالٍٛ ايحكالال٘، ضبُالالد بالالٔ بٗالالاير ايشرنغالالٞ، ذبزٜالالز عبالالد ايكالالاير       (12

ايعالالالالاْٞ، َٚزامعالالالال١ عُالالالالز    ا٭عالالالالكز، يبالالالالع يار ايصالالالالح٠ٛ عالالالالٔ يبعالالالال١ ٚسار٠ ا٭ٚقالالالالاف   

 بايهٜٛم  

يع٤٬ ايدٜٔ أبالٞ بهالز ايهاصالاْٞ. َطبعال١ اإلَالاّ . ْغالز سنزٜالا عًالٞ          بدا٥ع ايصٓا٥ع (13

 ٜٛصف

 ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، إزلاعٌٝ بٔ عُز بٔ نأرل، يار ابٔ نأرل برلٚت  (14

تحضرل ايطدلٟ ٭بالٞ معحالز ضبُالد بالٔ مزٜالز ايطالدلٟ َطبعال١ اسبًاليب ٍب ايأايأال١           (15

1968ّ   

 يبٓإ  –ٚت برل–يار اىبعزف١  –تحضرل ابٔ نأرل إزلاعٌٝ بٔ نأرل ايكزعٞ  (16

تًرالالٝص اسبالالبرل ًب ربالالزٜج أ ايٜالالث ايزافعالالٞ ايهالالبرل يًحالالافِب أهبالالد ابالالٔ  جالالز            (17

 يبٓإ-برلٚت-يار اىبعزف١-ايعضك٬ْٞ

يار إ ٝالالا٤ ايالالذلا  -يفَالالاّ ضبُالالد بالالٔ أهبالالد ايكالالزييب -ازبالالاَع ٭ هالالاّ ايكالالزإٓ (18

 ّ  1985برلٚت -ايعزبٞ

  اسبًيب َطبع١  اع١ٝ ايدصٛقٞ ع٢ً ايغزح ايهبرل،يًغٝخ ضبُد عزف١ ايدصٛقٞ (19

– اعالال١ٝ ايعطالالار) ايغالالٝخ  ضالالٔ ايعطالالار( عًالال٢ عالالزح احملًالالٞ ،يار ايهتالالن ايعًُٝالال١          (20

 يبٓإ-برلٚت 
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ايدرر ايها١َٓ ًب أعٝإ اىبا١٥ ايأا١َٓ يًحافِب أهبد بٔ عًالٞ بالٔ  جالز ايعضالك٬ْٞ      (21

   َطبع١ اىبدْٞ، ْغز يار ايهتن اسبدٜأ١

ٔ فز الٕٛ . يار ايالذلا    ايدٜباخل اىبذٖن ًب َعزف١ أعٝإ عًُا٤ اىبذٖن / إلبالزاِٖٝ ابال   (22

 ايكاٖز٠   –

 ّ  1966ري احملتار ع٢ً ايدر اىبرتار) اع١ٝ ابٔ عابدٜٔ( َطبع١ اسبًيب  (23

صالالٓٔ ايذلَالالذٟ ٭بالالٞ عٝضالال٢ ضبُالالد بالالٔ عٝضالال٢ بالالٔ صالالٛر٠ ذبكٝالالل أهبالالد عالالانز              (24

 ٚضبُد ف٪اي عبد ايباقٞ، يار إ ٝا٤ ايذلا  ايعزبٞ برلٚت  

 ّ  ١1986 ايزابع١ ايطبع -عاو ايهتن –صٓٔ ايدار قطين عًٞ بٔ عُز  (25

ٞ صٓٔ ايٓضا٥ٞ يًحافِب أهبد بالٔ عالعٝن اي   (26  /تالزقِٝ عبالد ايحتالاح أبالٛ غالد٠      -ٓضالا٥

 يبع يار ايبغا٥ز  

 يفَاّ ايذٖيب يبع َ٪صض١ ايزصاي١  / ٍب ا٭ٚفب   –صرل أع٬ّ ايٓب٤٬  (27

عذرات ايذٖن ًب أعبار َٔ  ٖن يعبد اسبالٞ بالٔ أهبالد ابالٔ ايعُالاي ،يبالع ايكدصالٞ         (28

 ٖال1350قبصز ص١ٓ 

ٓكٝ  ايحصٍٛ ،٭هبالد بالٔ إيرٜالط ايكالزاًب ،عالزن١ ايطباعال١ ايحٓٝال١ اىبتحالد٠         عزح ت (29

 ّ  1973ٍب ا٭ٚفب 

ايغزح ايهبرل ٭بٞ ايدلنالات صالٝدٟ أهبالد ايالدريٜز َالع تكزٜالزات عًالٝػ ، َطبعال١           (30

 اسبًيب

عزح ايهٛنن اىبٓرل حملُد بٔ أهبد بٔ عبد ايعشٜش ايحتٛ ٞ ابالٔ ايٓجالار ،ذبكٝالل     (31

 يبع يار ايحهز يَغلي/ضبُد ايش ًٝٞ ْٚشٜ٘ هباي ،

ايطبعالالال١ ايأاْٝالالال١ -يار ايحهالالالز ،بالالالرلٚت يبٓالالالإ –عالالالزح ايٓالالالٟٛٚ عًالالال٢ صالالالحٝ  َضالالالًِ   (32

1972  ّ 

ْغالالالز يار ايكًالالالِ ٍب ا٭ٚفب   –صالالالحٝ  ايبرالالالارٟ / تعًٝالالالل ٚتالالالزقِٝ َصالالالطح٢ ايب الالالا       (33

1981ّ 

يار إ ٝالالا٤ ايالالذلا  ايعزبالالالٞ    –صالالحٝ  َضالالًِ / بتحكٝالالل ضبُالالالد فالال٪اي عبالالد ايبالالالاقٞ       (34

 يبٓإ –برلٚت 

   1964ّعبد ايٖٛاب ايضبهٞ َطبع١ اسبًيب يبكات ايضبهٞ ي (35
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 ايكاٖز٠ _ايطزم اسبه١ُٝ ٫بٔ ايكِٝ ازبٛس١ٜ .َطبع١ اىبدْٞ    (36

ايحتا٣ٚ ايهدل٣ يغٝخ اإلصال٬ّ بالٔ تُٝٝال١ ذبكٝالل ضبُالد عبالدايكاير عطالا ْغالز يار          (37

 ّ  1987ايهتن ايع١ًُٝ ايطبع١ ا٭ٚفب 

ْٞ، تعًٝالل يال٘   فت  ايبارٟ عزح صحٝ  ايبرارٟ يًحافِب أهبد بٔ  جز ايعضك٬ (38

 ّ  1978ْغز َهتب١ ايهًٝات ا٭سٖز١ٜ  -عبد ايز٤ٚف ٚآعزٕٚ

 يبٓإ-عاو ايهتن ،برلٚت  –ايحزٚم ،يغٗاب ايدٜٔ أهبد بٔ إيرٜط ايكزاًب  (39

 ايكاَٛظ احملٌٝب جملد ايدٜٔ ايحرلٚسآبايٟ، يار ازبٌٝ برلٚت   (40

دل، َهتبالال١ ايهالالاًب ًب فكالال٘ أٖالالٌ اىبدٜٓالال١ ، ٭بالالٞ عُالالز ٜٛصالالف بالالٔ عبالالد اهلل ابالالٔ عبالالد ايالال     (41

 ايزٜاض اسبدٜأ١

   يضإ ايعزب حملُد بٔ َُٓبٛر اإلفزٜكٞ ، يار صاير برلٚت (42

 اجملُٛم عزح اىبٗذب، يًٟٓٛٚ )ته١ًُ اجملُٛم( ، يار ايحهز (43

صبُالالٛم ايحتالالا٣ٚ يغالالٝخ اإلصالال٬ّ أهبالالد بالالٔ عبالالد اسبًالالِٝ بالالٔ تُٝٝالال١ يبالالع َهتبالال١             (44

 اىبعارف بايزباٍب  

45)     ّ ذبكٝالالل ايغالالٝخ أهبالالد عالالانز،يار    احملًالال٢ باٯرالالار يفَالالاّ عًالالٞ بالالٔ أهبالالد ابالالٔ  الالش

 برلٚت  -اٯفل ازبدٜد٠

 اىبد١ْٚ ايهدل٣ يفَاّ َايو ، يبع يار ايحهز (46

اىبصٓف يعبد ايزسام بالٔ ُٖالاّ ايصالٓعاْٞ ،ذبكٝالل  بٝالن ايالزهبٔ ا٭عُبُالٞ ،ْغالز          (47

 ٖال  1403ايطبع١ ايأا١ْٝ  –اىبهتن اإلص٬َٞ 

   يبٓإ –رلٚت َعجِ اىب٪يحـب يعُز رضا نحاي١ ، يار إ ٝا٤ ايذلا  ايعزبٞ ب (48

 اىب ين ٭بٞ ضبُد عبد اهلل بٔ أهبد ابٔ قدا١َ ،َهتب١ ايزٜاض اسبدٜأ١ (49

َكاصالالد ايغالالزٜع١ اإلصالالال١َٝ٬ حملُالالد ايطالالاٖز ابالالالٔ عاعالالٛر،ذبكٝل ايغالالٝخ ضبُالالالد         (50

 يبع ٚسار٠ ا٭ٚقاف ايكطز١ٜ-اسببٝن بٔ اشبٛم١

 اىبٗذب ،٭بٞ إصحام ايغرلاسٟ . َطبع١ اسبًيب (51

ًٝالٌ حملُالد اىب زبالٞ اسبطالاب ْغالز َهتبال١ ايٓجالاح        َٛاٖن ازبًٌٝ عالزح طبتصالز ع    (52

 يزابًط
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اىبٛافكات يفَاّ أبٞ إصحام إبزاِٖٝ بٔ َٛص٢ ايغاييب ،تعًٝالل َغالٗٛر بالٔ  ضالٔ      (53

 ّ  1997يار ابٔ عحإ ايطبع١ ا٭ٚفب –آٍ صًُٝإ 

 ي عبالالد ايبالالاقٞ ، يار ٪ااىبٛيالال  ،يفَالالاّ َايالالو بالالٔ أْالالط ا٭صالالبحٞ ، تعًٝالالل ضبُالالد فالال      (54

   1985ّرلٚت إ ٝا٤ ايذلا  ايعزبٞ ب

ٞ     ْٗاٜالال١ احملتالالاخل إفب عالالزح اىبٓٗالالاخل، يغالالُط      (55  ،ايالالدٜٔ ضبُالالد بالالٔ أبالالٞ ايعبالالاظ ايزًَالال

 َطبع١ اسبًيب

 1977ّ٭هبد بٔ ضبُد بٔ عًهإ ، يبع يار صاير برلٚت  ،ٚفٝات ا٭عٝإ (56


