
 

 

 

 

 (1) ا�ش�ع��إع�اد ا��كت�ر/ ع��ا�س�م ق�ئ� ع�� 

 أست�ذ ا�ف�ه وا�ص�ل ا�ش�رك  (1)

 ب��ية ا����ق ج�م�ة ��ز       

 ��خص ا��حث

 ي�ت� وم� ال����� : ال�ع��ع��ان ا��حث

 وال��ن�� ا�س�م� ال��� وآث�ر � أح��� م� ع����

 ال���.

 .ع�� س���� ق�ئ� د. ع��ال���

رف� ال�ع�� إ� ا���� ا���ل� ب�ل��� ب� 

ا����ص��، ورد ا���� إ� أه��� ه� ال��ي�� 

ا���ى، وا���ة ا�و� ل����ل�� ب��� واس�داد�، 

ول�� ت��� ه�� ال�ع�� آث�ره� ا��ج�ة �ب� أ� 

ت��ف� ف��� ��� ش�و� ال��� ال� ن� ع���� 

ع���ء ال��� وال��ن��، ف�ذا ���� ك� ه�� 

ال��و� ق��� ه�� ال�ع�� و��� وت�ت� ع���� 

أح��م�� م�: ح��ر ا���، وط�� ا��ا� م�� 

ع���، ف�� أق� ا��عى ع��� �� ج�ء � ال�ع�� ح�� 

ب� ال��ض� أو ا���، وإ� أن�� ط�� م� ا��ع� 

ال���� ع�ى ص�� دع�ا�، ف�� أث�� ذل� ب���� 

��� ح�� ل� �� � دع�ا�، وإ� � ي��� ذل�، ص�

ط��� ال��� م� ا��� ع�ى ص�� ان��ر�، ف�� 

ح�� ح�� ال��ض� ب���� ال�ع�� وان���ء 

ا���م�، وإ� � ��� ف�� ا�� ي��م� و��� 

ع��� ال��ض� أو ا��� ���د ن��ل� ع� ال��� 

ع�� ب�� ال����ء، وع�� ال��� ا�خ� ت�د ال��� 

�ع� ف���� ع�ى ص�� دع�ا�؛ زي�دة � ع�ى ا�

ال����، ف�ذا ح�� ا��ع� ح�� ل� �� � دع�ا�، وإ� 

 ن�� ه� ا�خ� ح�� ب���� ال�ع��.

ال����� ا����ح��: ال�ع�� ال�����، ش�و� 

 ال�ع��، أح��� ال�ع��، آث�ر ال�ع��.

 

 

 

 

 

 

 ال�ع�ى الص���ة و�� ي��تب ع���� �� أحك�م وآث�ر

 � الفقه ا�س��� والق���ن ال����

 دراسة �ق�ر�ة

The right Procedures and their Consequences 



100 

 

 100 

 والق���ن � الفقه ا�س��� ال�ع�ى الص���ة و�� ي��تب ع���� �� أحك�م وآث�ر

 ا��كت�ر/ ع��ا�س�م ق�ئ� ع�� ا�ش�ع�� |                       (  دراسة �ق�ر�ة )      ال����
 

ISSN : 2410-1818 

 
  �����م ا�نس�ن�ة وا�جت��ع�ة

 م2020ي�ن��  -إب�يل( 7ا����� ) ( 31ا���د )

Abstract 

Filing the case to the authorities 
empowered to resolve disputes 
between litigants is the most 
appropriate step for the parties to take 
so as to get their rights. As for the 
lawsuit to be filed legitimately and 
achieve the desired effects, it must 
meet all the conditions that have been 
stipulated by Sharia and law scholars. 
In this respect, the court accepts the 
case and orders for the presence of the 
plaintiff and the defendant to take 
actions related to the lawsuit. 
Therefore, when the defendant 
accepts/ admits liability, the judge 
directly takes actions on the case; And 
if he denies liability, the plaintiff is 
further asked to support his claim with 

an evidence; if he fails to support the 
claim, then the defendant is asked to 
take an oath for the denial of the 
claim, and the judge has no choice but 
to drop the lawsuit. But, when the 
defendant refuses to take the oath, 
some law scholars state that the 
judement is in the plaintiff's favor and 
some others condition that the 
plaintiff is, in this case, further asked 
for taking an oath to support the claim 
otherwise the case is dropped.  

Key Words: The right Procedures, 
Condition of the Lawsuit, the 
Judement Procedures,    the 
Consequences of the Judement. 

 

 ا�����ة

ا��� � ر� ال����، وال��ة وال��� ع�ى خ�� ا��س��، س��ن� ون���� ��� وع�ى آل� وص��� 

 أ��� وب��: 

ف�� ح�� ح��� ال���د و��ي��� م� م��ص� ال��ي�� ا�س�م�� وغ�ي�ت�� ال�����، وم� وس�ئ� ���� 

ل���ء إ� ال���ء(، وال�����، وأو� خ��ا� ال���ض� رف� ال�ع�� إ� ه�� ال��ي� ال���ض�)ا

ا���� ا����� ي��� ف��� ا��ع� إث��� ح� ع�ى ال�� ل����، أو �� ����، وي��� ����� م� 

أخ� ه�ا ا�� واس�داد�، و� ت��� ه�� ال�ع�� إ� إذا ك�ن� ص���� م���ف�� ��� ال��و� 

 ��� ح����، وي�ت� ع���� ا�ح��� وا�ث�ر ال��ع��.ال�اج� ت�ف�ه� ف���، ف�

��ا ا��ض�� أه��� � ��ى ع�ى ك� م��� وم��ب� �ح�ا� ال���، وت��� ه��  أه��� ال�راس�:

 ا�ه��� �� ي�ت�:

ال�ع�� ال����� إح�� أه� إج�اءا� ال���ض�، وال�� ب� ي�� ��ي� ا����، أو إع�دت�� -1

 .ا�ه��� ���� م��ف� ك���� ا�دع�ء وا���ل�� ب������ص��ب��؛ ل�ا م� 
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ك��ة ا���زع�� وا��ف�� � ا������ ال��ب�� خ�ص�، وم� ي�ت� ع���� م� ك��ة ال���و� -2

 ا��ف�ع� إ� ا���� ا�����.

 ه�� ال�راس� ه� ��ول� ل�ج�ب� ع� ا�س��� ا�ت��:: م���� ال�راس�

 إ� ا���� ا����� م���ل�؟: ه� ك� دع�� م�ف�ع� �1

 : م� ه� أن�ا� ال�ع��؟�2

 : م�ذا ي�ت� ع�ى ك� ن�� م� أن�ا� ال�ع�� ؟�3
 

 ت��� ه�� ال�راس� ���ف� م� ي��: :أه�ا� ال�راس�

 م��ف� ال��و� ال�اج� ت�ف�ه� � ال�ع��؛ ل���� ص���� م���ل�.-1

 .م��ف� ا�ح��� وا�ث�ر ال� ت�ت� ع�ى ال�ع�� ال�����-2

 م��ف� م�ق� ا���� ال��� م� ش�و� ال�ع�� � ال��� ا�س�م�.-3

ا�س��� � رف� وع� ا���� �� ي���� ب�ل�ع�� ال����� وم� ي�ت� ع����، وأه��� ع���� -4

ال���ض� ل����� ع�ى ا��؛ �� ال��ي� ع� ال���ض� ه� اس���ا� ال��� وال��ة وه�� م� أس��� 

  ا���� وت�ق� ع��� ال����� .ض��� ا�م� وا�س���ار �
 

أف�د� ال�ع�� ال����� وم� ي�ت�  -ح�� ع���-� أق� ع�ى دراس� س�ب��: ال�راس�� ال��ب��

 ع���� م� أح��� وم��رن��� ب�ل��ن�� ال���، وإ�� وق�� ع�ى ا�ت�:

ن��ي� ال�ع�� ب� ال��ي�� ا�س�م�� وق�ن�� ا��اف��� ا��ن�� وال���ري� ل�س��ذ ال�ك��ر/��� -1 

ن��� ي�س�، ح�� ت��و� ال�ع�� ب�� أن�اع�� وم� ي�ت� ع���� وا��� وم� ي���� ب� وم��رن� ذل� 

 ب��ن�� ا��اف��� ال�ض��.

ل��ك��ر/ع��ال��� ب� ع�ي� ال��ي� ت��و� ش�و� ال�ع�� � ن��� ا��اف��� ال��ع�� ال���د� -2

 ف�� ش�و� ال�ع�� � ن���)ق�ن��(ا��اف��� ال���د�.
 

ن��ا ل����� ه�� ال�راس� ف�� ات�� ال��ح� ط�ي�� �� ب�� ب� ا����  ال�ص��، : م��� ال�راس�

 وال������، وا���ر�.
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 ع�ى ال��� ا�ت�:ت��ن� ه�� ال�راس� م� م��م�، وم���� وخ���  :خ�� ال�راس�

 : وت���� أه��� ا��ض��، وم���� ال���، وأه�اف�، وا���� ا���� ف��، وخ�� ال���.

 : م�ه�� ال�ع�� ال�����، و��� ث�ث� م��ل�:

: ا����د ب�ل�ع�� : ت��ي� ال�ع��، وب��� أرك�ن��.                       

 �����.ال

 : ش�و� ال�ع�� ال�����.

 : أح��� وآث�ر ال�ع�� ال�����، و��� م�����:

: ا�ح��� وا�ث�ر ا��ت�� ع�ى ق��� : ��� ال�ع��.                          

 ال�ع��.

 �ح�، وك�ا ب�� ال��ص���.: وت���� أه� ال���ئ� ال� ت�ص� إل��� ال�

 

 ا���� ا�و�:  م�ه�� ال�ع�� ال�����

 س��� ا��ي� ع� ه�ا ا���� م� خ�� ا���ل� ا�ت��:

 ا���� ا�و�: ت��ي� ال�ع�� وب��� أرك�ن��:

ال�ع�� ه� ال��ي� ال�� ي���� ص�ح� ا�� ل����ل�� ب�س�داد ح��، ف�� ح�� ال�اوي� وا�س�� 

و� ه�ا ا���� س����� ع�ى ت��ي� ال�ع��، وأرك�ن��، وأن�اع��، وذل� م� � ع���� ال���ض�، 

 خ�� ال��و� ا�ت��:

ال�ع�� � ال���: اس� م� ا�دع�ء وه� م��ر ل���� ادعى ي�ع�، وه� : ال��� ا�و�: ت��ي� ال�ع��

أو ه� � م��د ���� دع�و� ب��� ال�او وك��ه�، وه� اس� �� ي�ع�� ا�ن��� م���� م� ال�ع�ء، 

(: 57م��ى ال�ع�ء وه� ال���، وم� ذل� ق�ل� س���ن� وت���:) ل�ُ�ْ� ِف�َ�� ف��ِكَ��� َول�ُ�ْ� َم� َي��ُع�َ� ( ي� )

 .1أ� م� ي����� وي�����، وادع�� ال��ء: زع��� ل� ح�� ك�� أو ب�ط�

 .2، أو ا���: ق�� ي��� ب� ا�ن��� إث��� ح� ع�ى ال�� � ��� ال��ض� 

                                                           

 ��دة)د��(. 139، ���������ت ص74ص، �������ح ������ 14/257، ����ن ����ب����4/328: ������س ������  1

، �����وووووووووووووو��ووول ������ووول 139، �������ووو�ت ص243، ����ووول �����ووول ص17/291، ����ووو��� ����17/29: �����وووووووووووووو�� 2

 .�������20/270ل
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 .3: إض�ف� ا�ن��� إ� ن��� اس����� ش�ء � ي� غ��، أو � ذم��

 وب�ل��� � ال���ي�� �� أن��� م����� م� ح�� ا����� م� وج�د ب�� ال��ار� ب�����:

اع��ه� ف�ل���ي� ال��ن� اع�� ال�ع�� إض�ف� ا��ع� ا�� إ� ن��� خ�ص�، ب���� ال���ي� ا�و� 

إث��� ا�� ع�ى ال�� س�اء ك�� ا�� ل� أو ل��� وه� أع� وأ��؛ ل��خ� ف�� وك�� ا��ع�، وول��، 

 ووص��.

وج�� ال���ي� ال��ن� م��� ال�ع�� م���ً�، ب���� ق��ه� ال���ي� ا�و� ���� ال��ض� أو ا��� 

ال��ا� وق�� ا���م� ب�  وه� ا�ص�؛ �� ال�ع�� � ت�ف� إ� ل��� ذ� ص�� ق�در ع�ى إن��ء

 ا����ص��، وع���: ف�ل���ي� ا�و� ه� ا����ر ل���ح�؛ ل��ن� ج�م�ً� م�ن�ً�.

ع�ف�� ق�ن�� ا��اف��� ب�ن��:"ال�س��� ال��ع�� : ال��� ال��ن�: ت��ي� ال�ع�� � ال��ن�� ال���

ل���اع� ال��ع��  وال��ن�ن�� ل�� ذ� إدع�ء، أو دف�� ي�ف�� إ� ال��ض�؛ ل���� ف�� وف�ً�

 .  4"وال��ن�ن��

ال��ظ� � ال���ي� �� أ� ا���� ال��� ج�� ال�ع�� وس��� ا��ع� ل����� ع�ى م� ي�ع��، ووس��� 

ل���عى ع��� ل�ف� ال�ع�� ع� ن���، وه�ا ا���ى زائ� ع�ى م� ذك�� ال����ء � ت��ي���؛ �ن�� 

ل�� ه�ا � ي�� أ� ال�ف� غ� م�ج�د ع�� ق��وا ال�ع�� ع�ى ط�� إث��� ا�� ع�ى ال��، و

 ال����ء، ب� ه� ن�� م� ال�ع�� ف��خ� � ت��ي��� أص�ل� وإ� � ي�� ع���.

وع�ف� ال�ع�� � ق�ن�� ا�ث��� ب�ن��: "ط�ي� ا��ع� إ� ال���ء؛ ل����� ع�ى ا�� ال�� ي�ع�� 

 ت��ي� ال����ء ل��ع��.ون�ح� أ� ه�ا ال���ي� ي��اف� م� م���� ، 5"ِقَ�� ا��عى ع���

 ال��� ال��ل�: ع��ص� )أرك��( ال�ع��:

م� خ�� ت��ي� ال�ع�� ي��� ج��ً� أن�� ت����� وج�د أش��ء � ت��� ال�ع�� ب�ون��، وه�� ا�ش��ء 

 :6ت��� ب���ص� ال�ع��، أو أرك�� ال�ع��، وه� ك�� ي��

                                                           
 .6/384، ���ف �����ع�����14/275ي 3

 ( �� ق���ن ��������ت �����ي.����70دة ) 4

 ( �� ق���ن ��ث��ت �����ي.����1دة ) 5

، �����ووووو��ل ������ل 89، ����م ����ووووو�ا �ي ���ووووو���ل ���ووووو���ل ص17/292، ������ 6/222: ����� ���ووووو���� ���� 6

20/272. 
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 : وه� ال��ل� م� غ�� ش��ً� � ي��، أو � ذم��.-1

: وه� ا����� م�� ش��ً� � ي��، أو � ذم��، وب� ا��ع� وا��عى ع��� ف�و� أه��� -2

ف�� واح� ه�: أ� ا��ع� إذا ت�� ا���ل�� �� ي�ع�� ف�ن� ي�� و� �� ع�ى م�اص�� ال���ض� 

ال���ض� ف�ن� � ي�� وا���ل�� �� ادع��؛ �ن� أس�� ف��� ي�ع��، أم� ا��عى ع���: ف�� ت�� م�اص�� 

 ب� �� ع�ى م�اص�� ال���ض�.

 : وه� ا�� ال�� ح�� ال���ز� ع���، وه� م� ي���� ا��ع� م� ا��عى ع���.-3

 : وه� ك� ش�� ي��� ح��� م� ق��، أو ���.-4

 �� ����. : وه� ال��� ال�� ي��ر ع� ا��ع� وي��� م�� ط�� ا�� ل����، أو -5

: ب�ل��� � ال���ي�� ال��ب�� ل��ع�� � ال��ن�� ال��� �� أ� 

: ا��ع�، وا��عى ع���، وا��عى ب� )ا��(، وا��عى ع��� وه� 

ال��� أق� ال����� وس� ل�  ال��ض� أو ا���� � ال��ل�، و��� أ� ي��� ا���؛ �� ا����

ق�ن�نً� خ�ص� ب�، وا���ل�� ب��� ت��� ب��� ا��ع� أو م� ي��� م��م�، وب��ا ي��� ال��ن�� ال��� م� 

 ال���. 

 ا���� ال��ن�: ا����د ب�ل�ع�� ال�����:

 س���� ا��ي� ع� ه�ا ا���� م� خ�� ال��ع� ا�ت��:

 :ب�ع���ر ال��� أو ع�م��ال��� ا�و�: أن�ا� ال�ع�� 

 :7ال�ع�� ب�ع���ر ص���� أو ع�� ال��� ت���� إ� ا�ن�ا� ا�ت��

 ال�ع�� ال�����: وه� ا����دة ب�ل���� وس��ت� ت��ي��� � ال��� ا�ت�.-1

ال�ع�� ال��ق�� أو ال��س�ة: وه� ال�ع�� ال� اس��ف� ��� ش�و� ال��� ا�س�س�� ل���� -2

ب�� أوص�ف�� ا��رج�� ال� ي���� ا��ك� إ� م��ف���؛ ل��� ا���م�، ف��� ���� أو ن�ق�� � 

                                                           

، ���م ����وووو�ا 43، أ�وووو�� ��وووو���ع ������ ص230، ����ل ������ ص 17/292، ������ ����17/30: �����وووو�� 7

����� ����� ������ ������ر ����ل ����ن: ، ��� ������ا ����� �����رد� �������ي � �94ي ������ل ������ل ص

 ����ل �����ة.



105 

 

 105 

 والق���ن � الفقه ا�س��� ال�ع�ى الص���ة و�� ي��تب ع���� �� أحك�م وآث�ر

 ا��كت�ر/ ع��ا�س�م ق�ئ� ع�� ا�ش�ع�� |                       (  دراسة �ق�ر�ة )      ال����
 

ISSN : 2410-1818 

 
  �����م ا�نس�ن�ة وا�جت��ع�ة

 م2020ي�ن��  -إب�يل( 7ا����� ) ( 31ا���د )

ال�ع�� � ت�د م��ش�ة؛ �ن� ��� ت������ واس����� ال��� ��� ي��� م� ا��ع� ت������، 

 ف�� ف�� ق���، وإ� � ي��� ف�ن�� ت�د و� ت���.

ة؛ �� ب�� ال����ء ي���ن�� ال�ع�� وق� ذك�� � ت���� ه�ا ال��� م� ال�ع�� ال��ق�� أو ال��س�

ال��ق��، وال��� ا�خ� ي���ن�� ال��س�ة ف���� ب� ال������؛ ل���� ب�ل� ال��� ع�ى ال��ر� 

 ال��ي�.

ال�ع�� ال��ط��: ه� ال�ع�� غ� ال����� وال� � ي�ت� ع���� أ� ح��؛ �� إص�ح�� غ� -3

.��� 

�� ا���� ال��� ص�اح� ع�ى أن�ا� ال�ع�� ل�� ��� م��ف� أن�ا� ال�ع�� � ال��ن�� ال���: � ي

(م�اف��� ع�ى" ي��� ل���� 71أن�اع�� م� خ�� ا��اد ال� ذك�� ف��� ال�ع��، ف�� ن�� ا��دة)

ال�ع�� ش�ً� أ� ت��� ق� رف�� إ� ا���� ب�ل��ي�� ال����� وا��اع�� ا����� ع���� � 

ن��ً�، أو ب��نً� � ا�ج�اءا� أم�� ب�س����� ال��ق�، أو ت����  ال��ن��، وإذا ت���� ا����

(م�اف��� ع�ى :"ت��ر ا���� ع�� ق��� ال�ع�� ش�ً� إذا ع�� ا��� 72ال��ط�"، ون�� ا��دة)

ع� اس����� ال��ق�، أو ت���� ا�ج�اء ال��ط� � ا����د ال�� ق�ر� ال��ن�� �ج�ائ� ف��"، ون�� 

ق�ن�� ا�ث���:" إذا ك�ن� ال�ع�� غ� ص����؛ ل���� ش�� م� ش�وط�� ف� ي��� ا�ج�ب� ( م� 7ا��دة)

ع���� م�� ت����"، م� خ�� ه�� ا��اد ��� إ� أ� ال�ع�� ب�ع���ر ال��� ث�ث� أن�ا�: دع�� 

ص���� وه� ال� ت�ف�� ف��� ش�وط��، ودع�� ن�ق�� وه� ال� اس��ف� ال��و� ا�س�س�� ل���� 

�� ��ي� إي��� ف���� م� ا��ع� إك��� ال���؛ ل���� م��، ودع�� ب�ط�� وه� ال� ت��� ف��� ��

إج�اء ب�ط� ��� ت����� ف���� م�� ت����� ف�� ص��� ق�� م��، وإ� � ي���� � ا��ة 

� ا��دة � ت��� دع�ا�، وإذا ك�� ال���� � ي��� ال����� ف� ت��� م��، وب��ا ن�ح� أ� ا���

 ال��� ق� واف� ال����ء � أن�ا� ال�ع��.

 ال��� ال��ن�: ا����د ب�ل�ع�� ال�����:

ال�ع�� ال����� ب������ ال��� ه�: ال�ع�� ال� ���� ف��� ش�و� ال��� �����، وت���� 

 .8ط��ً� �� م��و�

                                                           

، 94، ���م �����ا �ي ������ل ������ل ص229، ����ل ������ ص17/30، �����������3/181:  ���ل ������ا 8

 .��������20/282ل ������ل
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أح�ه��: ��� وب�ل��� � ه�ا ال���ي� �� أ� ال�ع�� � ت��� ص���� إ� ت�ف� ف��� أم�ا�: 

 ��� ش�و� ال��� ا�ت� ب��ن�� ق�ي�ً�، وا�خ�: أ� ت���� ط��ً� �� م��و�.

وإذا ك�ن� ال�ع�� ص���� ف�ن�� ت��� م� ا��ع�، وت��� م� ا��ك�، وي�ت� ع���� أح��م��، 

وإذا اخ�� أح� ش�و� ص����، أو ك�� ا�� ا���ل� ب� غ� م��و� ف�� ال�ع�� � ت��� ص���� 

 �، و� ت�ت� ع���� أ� أح���.ح���

ال�ع�� ال����� � ال��ن�� ال���: م� خ�� ا��اد ال��ث� � ال��ن�� وال� س�� ذك�ه� ق�ي�� ��� 

ص��غ� ت��ي� ل��ع�� ال����� ف��: ال�ع�� ال� ���� ف��� ��� ال��و�، وق�م� إ� ا���� 

ن�� أو ب���، وه�� ال�ع�� ت�ت� ع���� ��� ب�ل��ي�� وا�ج�اءا� ال�����، و� ي�ج� ف��� أ� 

ا�ح��� وا�ث�ر، وإذا ك�ن� ال�ع�� غ� ص���� ف� ي��� ا�ج�ب� ع���� و� ت�ت� ع���� أ� آث�ر م�� 

( م� ق�ن�� ا�ث��� ال��ب� ذك�ه�، وع��� ف����� 7ت���� وت���، وه�ا م� ن�� ع��� ا��دة )

 � ال����� وم� ي�ت� ع���� م� آث�ر وأح���.ال��� ق� واف� ال����ء � ال�ع�

 :ا���� ال��ل�: ش�و� ال�ع�� ال�����

ق�� ت���: )ف�َ�ْ� َيْ���ُ�وَ� إ��� ، 9ال��و� �� ش��، وه� � ال���: ال��م�، وأش�ا� ال��ع� ع�م�ت��

(، و� ا�ص���: ه� م� ي��� م� ع�م� ال���، 18ال���َع�� أ�ْ� َت��ِتَ�ُ�ْ� َبْ�َ�ً� ف���ْ� َج�َء أ�ْشَ�اط�َ��...( ) ���

وا���ى: أن� ي��� م� ع�� ��� ال��� ع�� ��� ا���و�، ، 10و� ي��� م� وج�د� وج�د و� ع�� ل�ات�

ول�� � ي��� م� وج�د ال��� ��� ا���و� ل�ا� ال��� إذ ق� ي�ج� ا���و� وق� � ي�ج�، وع��� 

 �� ف�� ال�ع�� � ت��� ص����، وه�� ال��و� ه�:ل� ��� ش�� م� ش�و� ال�ع�� ا�ت

أه��� ا��ع� وا��عى ع���: وا����د ب��ه��� ه�� أ� ي��� ك� م� ا��ع� وا��عى ع��� ج�ئ� -أو�

 . 11ال���� ش�عً� م� غ� أ� ي��� ع�� أح�، وه�ا ي���� ب�ل��� وال����

� ب� ا��اه� ال����� ف�ب� أ� ي��� أم� اش�ا� ال��� � ا��ع� وا��عى ع��� ف�� �� ات��

�ن� � ي�� ت��ف� ل��� ت�����، ؛ 12ا��ع� ع�قً�؛ ل���� دع�ا�، ف� ت��� ال�ع�� م� ا����

                                                           
 ��دة)ش��(. ������118ح ������ ص 9

 .1/452ش�ح ������ ������ 10

 ، 14/275، �����ي4/110ج����: ���ي ������ 11

 .708، ���ل �����م ص4/110، ����ي ������ج����4/3: ������� ������ل 12
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ول��� ال�� ص�ى ا� ع��� وس��:" رف� ال��� ع� ث�ث�: ال��ئ� ح�ى ي�����، وع� ال�� ح�ى ����، 

 .13"وع� ا���� ح�ى ي���

�� ا��عى ع��� ع�قً� ح�ى ي�� إق�ار� ل� أق� �� � ال�ع��، ف� ت��  ال�ع�� وك�ا �ب� أ� ي�

ع�ى ����؛ �ن� � ��� إل�ام� �� أق� ب�، ف�ذا ك�� أح�ه�� ���نً� ق�� م��ن� م� ���� ش�عً� 

 ح�ى � ت��� ا���� ع� أص��ب��.؛ 14م� ول� أو وص�

ف�م� ال�� غ� ا���� ف�� ك�����؛ ل��� ����� ف� وأم� اش�ا� ال���� ف��� �� ات��� ك�ل���، 

وأم� ال�� ا���� ف�� ح�� ا��� � ، 15ت��� ال�ع�� م�� و� ع���، وه�ا �� ات��� ب� ال����ء

 ق��� ال�ع�� م��، أو ع��� ع�ى ث�ث� أق�ا�:

 .16وا���ب�� ال��� ا�و�: � ت��� ال�ع�� م� ال�� ا���� و� ع���، وه�ا ق�� ال��ف���

واس��ل�ا ل����: ب�� ال�� ا���� � ي�� ت��ف�، وم� � ي�� ت��ف� � ق�� ل� ي����، ف� ت��� 

 .17دع�ا� و� إن��ر�

ال��� ال��ن�: ��ز ل��� ا���� إذا ك�� م�ذونً� ل� ب�ل� رف� ال�ع�� وت��� م��، وت��� ع��� 

ال�ع�� وا��ا� ع���� م� ال���ف�� ال�ائ�ة ب� ك�ل�، وه�ا ق�� ا�����، وح���� � ذل� أ� 

 .18ال��� وال��ر ف��� م� ال�� ا���� إ� ك�� م�ذون� ل� ف��

                                                           

( �� ���� ��ي  ���4403ب �����د، ��ب �ي ������ن ��ووو�� أ� ��ووو�� ����، رق� ������)�3/145ووو�� أ�ي د��د  13

 .   2/4ر��ا ������ �� أ�ي ���� �� ��ة ���، �ر�� �� ���� ����ل، ����ه ����خ ������ي �ي إ

، شووووووو��� ������ �ي ���م ��������ت 274، ����ل ������ ص4/110، ���ي ������ج����6/222: ����� ���ووووووو���� 14

 .������332ل ص

 . 334، ش��� ������ ص29/122، ����ح ������ ��� ق���ل4/110، ���ي ������ج����6/222: ����� ������� 15

 .6/384، ���ف �����ع29/122، ����ح ������ ��� ق���ل �����14/275ي، ���4/110ي ������ج 16

 .����29/122ح ������ ��� ق���ل 17

 .274، ����ل ������ ص8/288، ���ر ������ر �� ��ش�ل ��� ������ ���ه����6/222: ����� ������� 18
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ال��� ال��ل�: وف�� ت����: ت��� ال�ع�� م��، وأم� ال�ع�� ع��� ف�� ك�ن� ال�ع�� � ا���وض�� 

ن� � ا�ت�� ك�ل���، ا��ل�� ا�خ���ري� ك�ل��� وال��اء، وال���، و��ه� � ت���، وإ� ك�

 .19وا�س����، وال��� ف����، وه�ا م�ه� ا��ل���

واس��ل�ا ع�ى ص�� دع�ا� ب�� ل� أ� ي��ل� ���ق�، وأم� ال�ع�� ع��� ف�س��ل�ا ب��� ص�� إق�ار�، 

 .20وأم� � ا�ت�� ف���م� إذا ث�� ذل� ب���� ص����

��؛ �� م�� ال�� ا���� م� ح�� � رف� ال�ع�� وال�اج� م� ه�� ا�ق�ا� ه� ا�و� وال�� ي��� ال��

أو ا�ج�ب� ع��� إ�� ه� ��ي� ل� و���ق� وخ�ص� � ه�� ال���ر ال� ي���� ا��م�� � إي��� ا��� 

م���� أو -ف��� ي�ي�و� إي��ع� ف��، و� ي��� م� م��ه� ح�ى ا�����، ول�ا ف��ن�� ل�����

ل���ءة وا�م�ن�، ل��ص�� إ� ا��، أو ��ي��، ل�� إ� ث�� إت�� ت�ك�� ��م� ��� ب� ا -���

 ال���  ��� ال�� ب���� ف�ف� ال�ع�� ع�ى م� ���� ش�ع�، وا� أع��.

وأم� اش�ا� ال�ش�: ف� ي��� � ا��ع� ع�� ���ر ال����ء ف��� ال�ع�� م� ال���� وت��� ول��� 

��را ع���، ب� ي����� ول��، وأم� ال�ع�� ع���: ف�� ك�ن� � ي���� اس��� ا��عى ب� إ� ك�� �

�� ي�� ب� إق�ار� ك�ع�� ال��� ع��ًا، أو ال���، أو ال��� ف���� ال�ع�� ع���؛ �ن� يؤخ� ب� � 

، 21ح�� س���، وإ� ك�ن� �� ي���� ب���� ك�ل��� خ��، وا�ت�� � ت���؛ إذ � ي��� إق�ار� ب�

 .���22 ال�ش� ف� ت�� ع��ه� ال�ع�� م� ال����، و� ت�� ال�ع�� ع���وه��� م� ال����ء م� ي

( م� ق�ن�� ا�ث���:" ي��� � ا��ع� أ� ي��� 5م�ق� ال��ن�� ال��� م� ش�� ا�ه���: ن�� ا��دة)

م���ً�، أو ���ًا م�ذونً�، م�ل�ً�، أو م��ل�ً�، أو وك�ً�"، ف��� أن� اش�� ال�����: وه� ال��� 

��، وإذا � ي�� ا��ع� ب�ل�ً� س� ال�ش� ف���� ال�ع�� م�� إ� ك�� ���ًا ق� أذ� ل� ب�ف� وال��

ال�ع��، أم� إذا � ي�ذ� ل� ول��، أو ك�� غ� ��� ف� ت��� ال�ع�� م��، وس� ال����� � ال��ن�� 

س��  ( م�ن�، وس� ب��� ال�ش� �� ع��ة51ال��� إك��� ال�� ع�� س�� ك�� ح�دت� ا��دة)

 ( م�ن�، وب��ا ن�ح� أ� ا���� ال��� ق� أخ� ب��� ا����� وم� واف���.50ك�م�� ك�� � ا��دة)

                                                           

 .�334 ������ ص، ش�� 275، ����ل ������ ص2/209، أ��� �����رك����7/249: ش�ح ���رق��ي 19

 ������� ������ل, 20

، ��ووووووووووووو�ف 29/122، ����ووووووووووووو�ف4/110، ���ي ������ج2/209، أ�ووووووووووووو�� �����رك����7/249: شووووووووووووو�ح ���رق��ي  21

 .�����6/331ع

 .3/413، ���ه ����ل6/330، ����ف �����ع����4/530: ش�ح ���ر��ي 22
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 ال��� � ا��ع� وا��عى ع���: -ث�ن��

ا����د ب�ل��� ه��: أ� ي��� ا��ع� ص�ح� ا�� ا���ل� ب�، أو ن�ئ�ً� ع�� ي��� م��م�، وك�ا أ� 

ع�ى م� ي��� م��م�، ف�� � ي�� ا��ع�، أو ا��عى ع��� ك�ل�  ت�ف� ال�ع�� ع�ى م� ع��� ا��، أو

وه�ا ال��� �� ات��� ب� ال����ء؛ �� ا��ع� إذا � ي�� ، 23ف� ت��� ال�ع��؛ ل��� ه�ا ال���

أص�ً�، أو ن�ئ�ً� ع�� ك�� ف��ل�ً� و� ي��� ت��ف�، وك�ا ل� رف�� ال�ع�� ع�ى غ� م� ع��� ا�� 

� ت��؛ ل��� ص�� م��ل��� �� � ي��م� ش�عً�، إذًا ف��ح� ال��� ه�: ص�ح� ا��، و� ن�ئ�ً� ع�� ف

أو م� ي�ع� ا�� ل����، أو م� ي��� م��م�: ول�� ال��ع�، أو وص��، أو وك���؛ �� ك� هؤ�ء ت��د 

آث�ر ��ص��ت�� إ� ا�ص�� ب�ق�ار ال���، وك�ا ا���ل� ب���: ه� ص�ح� ال���؛ �ن� أص�� ع� 

 .24ن���، وي��� م��م� ك�ل� ول��، أو وص��، أو وك���

(م�اف��� ح�� ق��:" � ي���� أح� خ��� 74وق� ن� ال��ن�� ال��� ع�ى اش�ا� ال��� � ا��دة)

ع� غ�� ��� ل� � ال�ع�و� ال� ت��� إ� ب�ك�ل�، أو و�ي�، أو وص�ي�"، وب��ا ي��� ا���� ال��� م� 

 ش�ا� ال��� � ال�ع��.م� ق�ر� ال����ء م� ا

م� س�� ا��ي� ع�� � ش�� ال��� ���� ب�ل�ع�و� ا������ ���� ال���د، أم� ح��� ا� س���ن� 

وت��� ف���ز ل�� م��� أ� ي�ف� ف��� دع��، أو ي��� ا���� ا����� ك�ل���ب� ال��م�، أو و�ي� 

 ا���� و��ه� وه� ت��� ب�ف� ه�� ال�ع��.

 ��� م��وع� م���ة ل���ع�:وج�د م�-ث�ل��

وا����د ب������ ه��: وج�د م���� خ�ص� م��وع� ت��د ع�ى ا��ع� م� دع�ا� إ� ص�� دع�ا� وث�� 

وال��� ي�� ، 26وال����ء ي��و� ع� ا����� ب�ل��� ال����، و� ش� � أن� م����، 25ا��عى ب�

وه�� ا����� ق� ت��� ج�� ، 27ع��ً� ب��� ال�ع�� م��م� ب��ء ع�ى ا��� وإ� ك�ن�ا�صل�ة  ع�

 ن�� م��، وق� ت��� دف� ض�ر واق� أو ���� ال�ق��.

                                                           
، ����ل �3/310ز��ر �� ���وووووووو�� �����ر، �6/331، ��وووووووو�ف �����ع17/293، ������ ����6/222: ����� ���وووووووو���� 23

 .������279 ص

 .����280: ����ل ������ ص 24

 .342، �ش��� ������ ص270، ����ل ������ ص����7/249: ش�ح ���رق��ي 25

 ، .419، ������ ������ ص����11/5: ������ة  26

 .8/288، ���ر ������ر ����17/30: �������  27
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 :28وب�ل��� � ه�ا ال��� ن�ح� أن� � ب� أ� ت��ف� ف�� ا�م�ر ال��ل��

 وج�د م���� ح����� � ه�� ال�ع��، ف�ذا � ت�� ف��� م���� ف� ت��� .-1

�، ف�� وج�� م���� غ� م��وع� � ت��� ال�ع��، ف�� ك�� ا����� م��وع� أ� ج�ئ�ة � ال��-2

ادعى ش�� ع�ى آخ� �� م��ب� ش�ء غ� م��و� ك��� إن��� م����، أو أج�ة ب��، أو �� �� 

 أو ��را� و�� ذل� � ت��� دع�ا�.

ك�� ه�� ا����� ا���وع� م���ة ���ى أ� ي��� �� ق��� واع���ر � ن�� ال��ر�، ف�� ك�� -3

�عى ب� ش��� ق��ً� ت�ف�� � ي��� ا��ع� وج�د�، و� ي��� ف��� ف� ت��� ال�ع�� ف��؛ �ن�� أش��� ا�

ل���ك� �� � ي��د ب�ل��� ع�ى ص�ح��، ك�� ي�ع� ع�ى آخ� ���ا�، أو ق�� رص�� و�� ذل�، 

م�� ه�ا؛ �ن� �  ق�� ال��ا�:" وق�ل��: م��� ش�عً�: اح�از م� دع�� ع�� ��� ف�� ا��ك� � ي���

ي�ت� ع��� ل��ل�� ن�� ش�ع�، ول��ع�� أرب�� ش�و�: أ� ت��� م���م�، ����، � ت��ب�� ال��دة، 

وق�� أي�ً�:" وك�ل� � ي��� ا��ك� ال�ع�� � ا�ش��ء ال��ف�� ، 29"ي���� ب�� غ�� ص���

 .30"ا���ة

��عى ب� ي��� ا��عى ع��� ب�� ث��ت�، ول�� ت���� م���� ا��ع� م� دع�ا� إذا ث��� �ب� أ� ي��� ا

أم� إذا ك�� � ي��م� ذل� ف� ت��� م�� ال�ع��؛ ل��� وج�د ا����� م��� �� ا��عى ب� غ� �ز� ع�ى 

وم��ل�: ش�� ادعى ع�ى آخ� أن� وصى ل� ، 31ا��عى ع���، و� ��� ا��� ع��� �� � ي��م�

دع�ا�؛ �� ال�ص�� � ت��م� � ح��ت� و��ز ل� ال�ج�� ف���، ب�ص�� وي�ي�ه� � ح��ة ا��ص�، ف� ت��� 

وأي�ً�: ش�� ادعى ع�ى آخ� وي�ي� م� ال��ض�  أ� ��� ع��� ب�ج�� إق�اض� ف� ت��� دع�ا�؛ 

 .ل��� ص�� إل�ام� ب�ل�

وه�ا ال��� ي��ر� �� ، 32وب�� ال����ء ي�� ع�ى أ� م� ش�و� ص�� ال�ع�� أ� ت��� م��م�

ك�� م� ق�ي�ً�؛ �� م� � ي��� ا��عى ع��� � ت�� ف�� م����، وال��� ي�ك� م� ش�� ا����� 

وه�ا ال��� ي��ر� أي�ً� �� ، 33به ح�� من ا��وق ا���ف �� شرع��  ش�و� ص�� ال�ع�� ك�� ا��عى

                                                           
 ، ���� ��� �������ل ��ل ������ ������� �����ه؛ ��ه ��.������354 ص، �ش��� ����28/412: �����ف 28

 .419، ������ ������ ص������11/5ة 29

 .������11/5ة 30

 .309-308، ����ل ������ ص6/774، ����ه �����ي �أد��ه7/249، ش�ح ���رق��ي����12/8: ر�ضل �������� 31

 .1/109، �����ة �����م12/8ر�ضل �������� 32

 .����270ل ������ ص 33
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��� ل� ش�� ا�����، ف�� ا��عى ب� إذا � ي�� ح�ً� م��فً� ب� ش�عً� ف� ت��� ال�ع�� ف��؛ �ن� � ق

 � ن�� ال��ر�، وم� ك�� ك�ل� ف�� ا����� م���م� م��.

(م�اف���:" � 75وق� اش�� ال��ن�� ال��� وج�د م���� ل���ع� ل���� ال�ع�� ح�� ن� � ا��دة)

ت��� أ� دع�� أو ط�� أو دف� � ت��� ل��ح�� ف�� م���� ق�ئ�� ي��ه� ال��ن�� وم� ذل� ت��� 

� ال��� م� ال��� ا�ح���� ل�ف� ض�ر ���، أو ا�س����� �� ��ى ا����� ا����� إذا ك�

زوا� دل��� ع�� ال��ا� ف��"، وإذا ت�� ان��ا� ا����� م� ال�ع��، أو ال��� ف� ت��� ال�ع��، ف�� 

(م�اف���:" ��� ا���� ب��� ق��� ال�ع��، أو ال���، أو ال�ف� إذا ت����)ول� م� 76ن�� ا��دة)

���( أ� � ص��، أو م���� ف��� � أ� م�ح�� م� م�اح� ال�ع��"، وب��ا ا�ش�ا� ل������ ت���ء ن�

  ي��اف� ق�� ا���� ال��� م� ق�� ال����ء � ه�ا ال���.

 :34ت��� ا��عى ع���-راب��

وا����د ب��ا ال���: أ� ي��� ا��عى ع��� م���ً� م���مً� إذ � ��� ف�� ال��ا� وال�ص�� إ� 

ال��ء ا���ل� ب� م� ا��ع� إ� ���ف� ع� ال��� ا����� م��، ف�ذا ك�� ا��عى ع��� ����ً غ� 

م��و� ف� ت��� ال�ع��؛ ل��� إم��ن�� ا��� وا�ل�ا� ع�ى ش�� ����، ه�ا ه� ا�ص�، ل�� 

رو�، أو ق� ��� اس����ءا� ت��ض�� ال��ورة م��: ق�� ش�� داخ� ق�ي� م���� ص��ة أه��� ���

ال���� ل��� وس�� م�ل�، أو إت�ف� ف��� ه�� ا���� ��� أ� ت��� ال�ع�� ع�ى غ� م��؛ 

وع�ى ه�ا ا���ى ����� ، 35ل�����، وي��� ال��� م� ه�� ال�ع�� م��ف� ا����� ول�� ا���

 .��36 ق�� م� ق�� ��از ال�ع�� ع�ى ا���� أو ا����

ا ال��� ض�� إج�اءا� رف� ال�ع�� ول�� م� ش�و� ال�ع��، ف�� وق� ن� ال��ن�� ال��� ع�ى ه�

( م�اف��� ف��ة)أ(:" ت�ف� ال�ع�� ب��ي�� أص��� وص�ر ب��د ا��عى ع���� و�� أ� 104ج�ء � ا��دة)

اس� ا��عى ع��� ول��� وم���� -2اس� ا��ع� ول��� وم���� وم�ط��. -1ت���� ال��ي�� ال���ن�� ال��ل��: 

 � � ي�� ل� م�ط� م���� ف�خ� م�ط� ل�..".وم�ط��، ف�

                                                           
، أ�وووووووووووووو�� ��وووووووووووووو���ع 109( ص1617، ���ل �����م ������ل ����دة)4/109، ���ي ������ج����16/235: ������  34

 .299، ����ل ������ ص������50 ص

 .363، ش��� ������ ص����4/109: ���ي ������ج 35

� ����� ����وووووووو�ر ��� �����د ���� ���ك �� ��� �وووووووو�ل ������ ��� ������ ��� ��� ���ل �����، ���وووووووو����ن �� 36

�ووووو�����، �د��� ����ووووو��� ��ه ��� ��ي �����، �����ن ����ووووو��ن �رد�� �ي ���ووووو�ل ������ل، ����: �����ر�ت ��� ����ل 

 .359، �ش��� ������ ص281ص
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 :37أ� ي��� ا��عى ب� م���مً�-خ�م��

وا����د ب��ا ال���: أ� ي��� ا�� ا��عى ب� م���رًا وم����ًا � ذه� ا��ع� وا��عى ع��� 

وال��ض�؛ ل�� ��� ا�ل�ا� ب�، وه�ا ال��� ذك�� أك�� ال����ء � مؤل��ت�� وم� ذل� وج� م� 

 ال����ء م� ي��� ال�ع�� ب�����، وب��ء ع�ى ه�ا ال��� 

 ش�ا� م���م�� ا��عى ب� ع�ى ق�ل�:ح�ى ب�� ال��ح�� ا��� � ا

: ي��� أ� ي��� ا��عى ب� م���مً�، وإذا ك�� غ� م���� ف�� ال�ع�� � ت��� ص����، 

وب��ا ق�� أك�� ال����ء وع��� ا��اه� ا�رب��، وا��دوي�، واس��ل�ا ع�ى ذل�: ب�� ال��ء ا���� � 

ي��ل� ا��ك�، و� ��� أ� ي��� ب�ل����، و� ���  ��� أ� ��� ع�� ا��عى ع��� ع��م�

 .38ا��� وا�ل�ا� ب�

، 39: ي�� أص��ب� ص�� ال�ع�� ب�����، وب� ق�� ب�� ال����ء م� ا��اه� ا������

واس��ل�ا ب���ي�:" ج�ء رج� م� ح��م�� ورج� م� ك��ة إ� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ف��� 

�� ا�، إ� ه�ا ق� غ��� ع�ى أر� ل� ك�ن� �ب�، ف��� ال����: ه� أرض� � ا���م�: ي� رس

ي�� أزرع�� ل�� ل� ف��� ح�، ف��� رس�� ا� ص�ى ا� ع��� وس�� ل����م�: "أل� ب���" ، ق��: �، 

ا��ي�، وج� ا�س���� م� ا��ي�: أ� ا��ع� ادعى أرضً� غ� م�ص�ف� و� ,40"ق��: "ف�� ����"...

�ودة ف�� غ� م���م�، وال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ط�� ا�ج�ب� م� ا��عى ع���، وه�ا دل�� ع�ى �

 ��� ال�ع�� وق����.

ون�ق� ه�ا ا�س����: ب�� ا��عى ب� ل�� ����ً ع�� ا����، ب� م���م�ً ع��ه��، ب�ل�� أ� ا��عى 

 .41ص� ش�ء م����ع��� ق��: ه� أرض� و� ي��، ل�ل� � ت�� ه��� ح�ج� ل�

                                                           
، 17/309، ���وو��� 419، ����وو� ������ ص11/6، ��وو����ة8/153، ��وو��� ����وو�ر����6/222: �وو���� ���وووووووووووووو�وو��� 37

 .3/305، ���ز��ر2/372، ������ �����ي14/67، �����ي12/8ر�ضل ��������

 ����: ������� ������ل. 38

 .368، �ش��� ������ ص3/306، ���ز��ر28/461، ������ف����8/158: ����� �����ر 39

�����ر، رق� ���ب �����ن، ��ب: ���� �� �ق��� �� ��وووووووووووو�� ����� ����ة  �2/137وووووووووووو��� ��وووووووووووو�� ��وووووووووووو�ح ������  40

(������223.) 

 .368، ش��� ������ ص����28/461: �����ف  41
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ا��� ب� ال��ل�: ال�� ي��� ل� م� ال��ل� ال��ب�� أن� � ت��ر� ب�����؛ �� م� ي��� م���م�� 

ا��عى ب� ي���� م� ه�ا ال��� ب�� ال��ر ت�� ال�ع�� ف��� ب����� ك�ل�ع�� ب�ل�ص�� 

ى ج�از ذل� ب��� ال��ر ا���ل�، وا�ق�ار �����، و��ه��، وم� ق�� ب��� ا�ش�ا� اس��� ع�

ال� اس����ه� أص��� ال��� ب��ش�ا�، وع���: ف���� ا�ص� اش�ا� م���م�� ا��عى ب� ل��� 

ال�ع��؛ �� ��ة ال�ع�� ا��� ب�� إذا ث���، و� ح�� �����، ول�� ي����ى م� ه�ا ا�ص� م� 

ال�ع�� ب� ك�ل�ع�� ب�ص�� ���ل�، � ي���� ا��ع� وي�� ال���م� ب�، أو ال��� ع��� ���ً� ف��� 

أو ب�ق�ار ���� و��ه��؛ �� ال�ص�� ب��ء أو س�� ���� ت��، وك�ا ا�ق�ار ب����� ي��، ث� 

 .42يؤم� ا��� ب���� إق�ار�

 ك���� ال��� ب���عى ب�: 

��  ي��� ا��عى ب� إم� ب��ش�رة إل�� إ� ك�� ح�ض�ًا � ��� ا���، وإ� ك�� غ� ح�ض� وك��

ي���� ب�ل�ص� ك������� ف���� ب�ل�ص� ا���� ل� ع� غ�� ك�� � ع�� ال���، وإ� ك�� �� � 

ي���� ب�ل���� ول�� م� ا������ ف���� ب�ك� ق����، وإ� ك�� م� ال���د وا���� ف���� ب�ك� 

 .43ج���، ون�ع�، وم��ار�، وإ� ك�� ع��رًا ف��ك� ح�ود�، وا��� ال� ي�ج� ف���

� ن� ال��ن�� ال��� ع�ى اش�ا� ت��� ا�� ا��عى ب� واس���ى م� ي��� ا���ل� ف�� ج�ء � وق

ت��� ا�� ا��عى -2( إث���:" ي��� � ال�ع�� م� ح�� ا�ث��� وا�ج�ب� ع���� م� ي�ت�:....6ا��دة)

�ل� ك�ل�ص��، ف�� ��، أو ل��، أو وص�، أو ��� ك� ع�ى ح���، وي����ى م� ذل� م� ي��� ا��

وا�ق�ار، وال��ر، وع�� ا���، وا���"، ف�� واف� ا���� ال��� ���ر ال����ء � اش�ا� ا����م��، 

 واس���ى م� ي��� ا���ل� ف��� ال�ع�� ب�.

 أ� ي��� ا��عى ب� ���� ال���� ع�� وع�دة:-س�دس�

ت� و���� ح�وث� ع�ً� وع�دة، ل�� ت��� ال�ع�� ص���� �ب� أ� ي��� ا��عى ب� �� ��ز ث��

ف�ذا ك�� ال��� � ��� ث��� ا��عى ب� ���ى أن� م����� ع�ً� ف� ت��� ال�ع�� ب�؛ �ن�� ت��� 

دع�� ك�ذب� ف� ت��� ع��ئ� �� ه�� ا�س���ل� ال����� دل�� ع�ى ك�� ه�� ال�ع��، وم��� ذل�: أ� 

ل�، أو ي�ع� أب�ة ش�� أص�� م�� س�ً�، ف��� ه�� ي�ع� ش�� ب��ة م� ه� أك� م�� س�ً�، أو م��ٍو 

 ال�ع�� � ت��� و� ي���� إل���؛ �ن�� ��� ب��ب�� �س���ل� أ� ي��� ا�ك� اب�� �� ه� أص�� س�ً�،

                                                           

، 4/4/465، ���ي �����وو�ج11/6، ��و����ة����6/222 �وووووووووووووو�وول ��و���� �و����وووووووووووووو�وول �������ول: �و���� ���وووووووووووووو�وو��� 42

 . 3/305، ���ز��ر�����14/67ي

 .711(ص�1620م ������ل ����دة)، ���ل ����3/307، ������ �����ر12/8، ر�ضل ������������14/67: �����ي 43
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وم��� ا������ ع�دة: أ� ي�ع� ش�� م��و� ب�ل��� ال��ي� ��� ك�� ع�ى ، 44وه�ا ب�ت��� ال����ء

واح�ة، أو أن� غ���� م�� م� ال��� أن� � ي�� أح�ًا و� ي�� م�ً�، ف��� آخ� أن� أق�ض� إي�ه� دف�� 

، 46"وم� ال��اع� ال����� ا���وف� "ا����� ع�دة ك������ ح����، 45ال�ع�� � ت���؛ �ن�� م������ ع�دة

� وم��� آخ�: أ� ي�ع� ش�� دن�ء اس����ر ا�م� أو ال��ض� و��ه�� ل��� دواب�، أو ت���� ب��� ف

 .47ت��� دع�ا�؛ �� ال��� وق�ائ� ا��� ي��� ب��� دع�ا�

وا������ أو ا����� ع�دة � ت��� ال�ع�� ب�، وه�ا م�ه� ا�����، وا��ل���، وب�� ال��ف���، 

 .48وق�� ع�� ا���ب��

 .49واس��ل�ا ب��: ال�ع�� ال� ��ل� ال��دة وال��� ي��� ك�ب��، وال�ع�� ال��ذب� � ت���

ول�� م����ه� ع�ى ذل�: أ� ال�ع�� ، 50ال��ف���: إ� ال�ع�� ال� ��ل� ال��دة وال��� ت���وق�� 

ال� ��ل� ال��دة ه� ظ�ه� � ك�� ا��ع�، وال��ه� ظ� ول�� ق���ً� ف� ي��� ح�وث� م����ً� 

 .51وإ� ك�� ب���ًا

�� ب��� أ� � ي��� وال�اج� ه� ق�� ا����ر ��� ��� ال�ع�� ال� ��ل� ال��دة وال��� ل

 ل���ع� ب��� ص����، ف�� ك�� ل� ب��� ف�� ال�ع�� ت��� م��؛ ل�ج�د م� ي��� ص�� دع�ا�. 

                                                           
، شوووو�ح 17/299، ������ 419، ����� ������ ص11/6، ������ة8/288، ���ر ������ر����6/224: ����� ���وووو���� 44

، ���وول ����وو�م ���وو���وول �شوووووووووووووو���وو� 6/753، ����ووه ���وووووووووووووو��ي �أد��ووه70، ����� ������وول ص�����3/483 ��ر�د�ت

 .721( ص����1629دة)

 .166، ������ �ي ������� �����ل ص721ل �����م ص����: ش�ح ��� 45

 .������166 �ي ������� �����ل ص 46

 .12/11ر�ضل �������� 47

 .6/344، ���ف �����ع 12/11، ر�ضل ��������224، �������� ������ل ص11/6، ������ة�����6/224 ������� 48

 .372، ش��� ������ ص ����224: �������� ������ل ص 49

 .��������12/11ر�ضل  50

 ����ف. 372ش��� ������ ص 51
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ذك� ا��ل��� اش�ا� إم��ن�� ال���� ع�دة وع�فً� و� ي�ك�وا إم��ن� ع�ً�، ول�� م� ا���� ب� 

ا��ل��� �� ه�ا ال��� أ�  وي�ك� ف���ء،  52أن� � ي��� ب�ل��� وال��دة إ� م� ك�� ���ً� ع�ً�

م� ي��� ال��� ب��ب� ف� ت��� ال�ع�� ب� وم��ل�: إذا ك�� � ي� ش�� ع��ر ي���� ف�� ت��� 

ا��ل�، وي���� إ� م���، وه��� ش�� ح�ض� ي�� ه�� ا�ف��� س�� ط�ي�� و� ي��رض� ف��� و� 

�ج� م�ن� ���� م� ا���ل��، ث� ج�ء ب�� ي�ك� أ� ل� ح�ً� ف���، ول�� ب��� وب� ا����� ق�اب�، و� ي

م�ة ط�ي�� ي�ع� ه�ا ال���ر ل����، ف� ي���� إل��، و� ت��� دع�ا�؛ �� ال��دة ��� أ� ي��� 

وه�ا م� اع���ت� ��� ا�ح��� ال��ل�� ح�� ن�� � ، 53ال��� ع� ح�� ط�� ه�� ال��ة

�ق�، أو ل����� ك�ل�ي� ال�دي�� وال���ر ا��� ( " � ت��� ال�ع�و� غ� ال��ئ�ة �ص� ال1660ا��دة)

 .54"وا��ا�....ب�� ت�ك�� �� ع��ة س��"، ج�ء � ال���: "ب� ع�ر

إذا ت��� م� -1(:"� ت��� ال�ع�� � ا�ح�ا� ال��ل��: 1( ال���ة)14وق� ن� ال��ن�� ال��� � ا��دة)

؛ �� م� ي����� ح�وث� ال�ع�� ب� ت��� ي��ب�� ���..."، وه�ا ي��� ال�ع�� �� ه� م����� ع�ً�

( إث��� " � ت��� ال�ع�� م� ح�ض� �� � ع��ر م�ى ع��� ث�ث�� س�� 18ك�ذب�، ون� � ا��دة)

م� ي�� وض� ال�� ع��� م� ش�� ي���� ت��� ا��ل� ب� م��ل��، و� ق�اب�، و� م��ه�ة، و� 

��ر ف��� ال�ص�� إ� ا��..." وت��ى ع�� ال��� ظ�و� غ� ع�دي� ت��د ف��� ال��ضى، أو ال���� وي�

م�ور ال�م��، ف����� ال��� أخ� ب��� ��� ال�ع�� ب���� م� ي��ب�� ��ً�، وك�ا ��ور ال�م�� 

وه� ث�ث�� س�� ف�� س��� ا��ع� ه�� ا��ة دو� ع�ر ���� ي�� ع�دة ع�ى ك�ب�؛ �ن� � ��� أ� 

 ي��� ع� ح��.

 � ال�ع��:ع�� ال���ق� -س�ب��

وا����د ب��ا ال���: أ� ت��� ال�ع�� م��ق�� �م� س�� ص�ور� ع� ا��ع�، ف�ذا س�� م�� م� 

ي��ق� دع�ا� وي��رض�� ف�� ه�� ال�ع�� � ت��� م���ع�؛ �س���ل� وج�د ال��ء م� م� ي��ق�� 

� م� وي��ف�� م� ك� ال�ج�� و� ��� ا��� ب����� أب�ًا، أم� إذا أم�� ا��� ب����� ع�ى أ� وج

                                                           
 ����ف. ����376ل ������ ص 52

 .763، ش�ح ���ل �����م ص��������224 ������ل ص 53

 .���764ل �����م ������ل �ش���� ص 54
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وم��� ال���ق�: أق� ش�� ب�� � ي�� ب�ن�� ل��� م� ال���، ف�م�� ، 55ال�ج�� ف�ن�� ت��� ع�� ذل�

ال��ض� ب�ف��� إل��، ف�دعى أن� اش�اه� م�� ق�� ذل� ف� ت��� دع�ا�؛ �� اق�ار� ب���� ل��� � ا��� 

 . 56م��ق�� �ق�ار���� ال��اء م�� ق�� ذل�، و�� ال��اء ي�ج� ا��� ل����� ف��� 

وم��� آخ�: ش�� ط�� م� آخ� أ� ي���� س��� م���� ف�ف� ب���� ل�، ث� ادعى م� ط�� ش�ائ�� 

وه�ا ال��� � خ�� ف�� ب� ، 57م������ ف� ت��� دع�ا�؛ �� ط�� ال��اء ي���ر� م� دع�� ا���

 ال����ء.

إذا ت��� م� ي��ب�� -�1 � ا�ح�ا� ا�ت��: ( إث���:" � ت��� ال�ع�14وق� ن� ال��ن�� ال��� � ا��دة)

وب��ا ي��اف� ال��ن�� م� م� اش�ط� ال����ء؛ �� ت��� ا��ع� ال�� ، 58"��ً�..."، أ� ل����ق�

 ي��� دع�ا� م��ق� ل��ع�� ف� ت���.

 أ� ت��� ال�ع�� ب����ا� ج�زم� وق�ط��:-ث�م��

��، وي���و� ب�ل�: أ� ��� ا��ع� ي�ك� ب�� ال����ء م� ش�و� ص�� ال�ع�� أ� ت��� ��

وي��� ف��� ي�ع��، أم� إذا ك�ن� ال�ع�� ب�ل��ظ ف��� ت�دد أو ش� ف�ن�� � ت���؛ �ن�� � ت��� ع�� 

ا��ع� ن��� ف��� س���� ع�� ا��ك�، ف� ت�� ال�ع�� ب���رة أش� أو أظ� أ� ل� ع�ى ف�� 

�� ال�ع�� ب��ا ال�دد ت��� ال��، ؛ 59و�� ذل� م��� ق�ر� ك�ا، أو أن� غ�� م� داب� أو س��رت�،

 وا�ص� ب�اة ذم� ا��عى ع���، وال��ع�ة ا����رة ع�� ال����ء أ� ال��� � ي�و� ب�ل�� وإ�� ب�� م���.

                                                           
، شوووووووووووووو�ح 4/110، ���ي �����ووو�ج226، �������� ������ووول ص4/3، ����ووو��� ����ووو��ووول����6/223: �ووو���� ���وووووووووووووو�ووو��� 55

، 745( ص1647، ���ل �����م ������ل ����دة)3/310، ���وووووووو�� �����ر303، ������ر�ت ������ل ص���4/527ر��ووووووووي

 .����383ل ������ ص

 .303، ������ر�ت ������ل ص�����6/223 ������� 56

 .384، ����ل ������ ص745ش�ح ���ل �����م ������ل ص 57

 .������159 �ي أ��� ق���ن �����ا �����ي ص 58

، 419، ����و� ������ ص11/6، ��و����ة3/200، ��و� ������� ������ول8/287رد �����و�ر ��� ��و�ر �����و�ر ����: 59

 .415، ����ل ������ ص��4/144ش�ل �����قي
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وي����ى م� ه�ا ال��� دع�� ال���� أو ا�ت��� ك�� ادعى ع�ى ش�� ي���� ب��ق� ب��� ف�� م�� 

�ددة وت��� ال�ع�� ب��؛ �� دع�� ا�ت��� ت�ج� � أس�س�� إ� ال�� ه�� ال�ع�� ��ز ب�ل��ظ م

 .60وال��

� أق� ع�ى ن� � ال��ن�� ال��� ��ا ال���، ول�� � ��� أ� ��� ال�دد أو ال�� � ال�ع��؛ 

 �� ا�ص� ب�اءة ال�م�.

 المبحث ال��ني

 أح��� وآث�ر ال�ع�� ال�����

ا�ح��� أو ا�ث�ر ال� ت�ت� ع�ى ال�ع�� ال����� وذل� م� خ��  � ه�ا ا���� س��� ا��ي� ع�

 ا����� ال��ل��:

 ا���� ا�و�: ��� ال�ع��:

ع�ف�� ف��� س�� أ� ال�ع�� ال����� ت�ت� ع���� ��� ا�ح��� وا�ث�ر، وأو� ه�� ا�ح��� ه� 

 ص���، م� خ�� ال��ع�� ال��ل��:��� ه�� ال�ع��، وه�ا ال���� �ب� ل�� م� م��ف�� � ال��� وا�

ال���� ل��: م��ر ل���� �� ي��� ��ً� و��عً� وي��  :61ال��� ا�و�: م��ى ��� ال�ع�� � ال�غ�

 ع�ى ع�ة م��� ه�:

ال����: ي���: �� ا���� ع�ر ال��ل� إذا ق���، و�� ال��ض� ال���� أ� ق����، و�� ال�ع�� � -1

ال��ة "�� ا� �� ���" أ� ق�� �� ا��م�، وج�ء � ل��� ال��� �  ي�ده�، وم� ا�ذك�ر �

(:"أ� م� ت���" إ� أ� ق��:" وأراد 81ب��� ق�ل� ت���: )إ��ْ ُتْ�ِ��ُ إ��� َمْ� ُيْؤِمُ� ِب�َي�ِتَ�� ف�ُ�ْ� ُمْ�ِ�ُ��َ�( )ال���

 .62"ي��� ف�� ���ل� م� � ي��� ب����� ه�ه��: ال���� وال��� �� ي���؛ �ن� إذا � ي��� و�

 ا�درا�: ي���: �� ال��� إذا أدرك� ��س� ال���.-2

 ا�ج�ب�: ت���: ��� ل��� ���ى أج���، وم�� ق���:" �� ا� �� ���" أ� أج�� ��� وت����.-3

 ال���: ي���: ��� ك�م� إذا ف��� م��ى ل��� وم�اد�.-4

                                                           
 .����416ل ������ ص 60

 ، ��دة)���(.321، ������ ������ ص���110 �����، ������ح ������ ص����8/161: ���ن ����ب 61

 .����8/161ر ���ن ����ب ��� 62
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أ� ا���ى ا�و� وه� ال���� ي���� ا���ن� ك���؛ �ن�� م� ل�ازم�، ف��� وإذا ت�م��� ه�� ا���ن� �� 

أ� ا��ع� إذا ت��� ب�ع�ا� إ� ال��ض� أو ا��ك� ف�ن� ي��� ��� ال�ع�� ف��ر� ب���� ك�� 

 ا��ع�، ث� ي����، ث� ���� ب���� دع�ا�.

 ال��� ال��ن�: م��ى ��� ال�ع�� اص��ح�:

ت��ي�� ل���� ال�ع�� ول�� م� ج�� ال����ء ي��ض�� ع� ت��ي�� ه� -� م��درف��� ب� ي�� م-� أج�

وض�� م���� ع��ه� وع�� ا��ج� إل��، وا����� � ا���ن� ال���ي� ال� س�� ذك�ه� �� أ� م��ى 

��� ال�ع�� ع�� ال����ء � ��� ع���، وا��ي� ذك�� � ه�ا ا����: أ� ��� ال�ع�� � ي��� إ� 

وا���م� � ك�� ال��� �� أ� ال����ء ي�ي�و� ب���� ال�ع�� أم�ي� ، ��63ض� أو ي��� م��م�م� ال

م���ل��: ا�م� ا�و�: ا�ن��� وا�ص��ء ل��ع��؛ �س����ب�� وف����، وإدرا� خ��ي�ه� ع�� رف��� إل�� 

��� ط�ي�� �� ا��� ع�ى ال��ء ف�� ع� ت��ر� ف�؛ 64م� ا��ع�، أو وك���، وه�ا ال���� واج�

ال�ح�� ال���ر ال���� ل��ع��، وال���ر ط�ي�� ال���، وال��� ط�ي�� ا�ن��� وال����؛ ل�ا ك�� 

رض� ا� -واج�ً�؛ �� م�� ي�� ال�اج� إ� ب� ف�� واج�، و�� ي�� ع�ى ذل� ك��� ع�� ب� ا����

���:" ..ال��� ال��� ف��� � ال���ء ح�� أم�� ب�ل��� ف -رض� ا� ع��-إ� أب� م�سى ا�ش��� -ع��

وه�ا ال���� ت���� ا�م� ب�ل����،  ول����� ، 65"أدل� إل�� �� ورد ع��� �� ل�� � ق�آ� و� س��..

 .66ال��� ل��ع�� اش�� ال����ء أ� ي��� ال��ض� س���ً� � ��� وب��� ون��� وف���

� ا��� ع��م� ي��� ف��� و�ه��� م��ف� ا�� وا��� ب� م��� ال��ي�� ا�س�م�� ا��ك� م

م��شً� وق��� م���� ب�� ش�ء ك�ل���، وا���، وا���، و�� ذل�؛ ل��� ال�� ص�ى ا� ع��� 

وي��� ع�ى ال��� ك� ش�ء ي��� ع�ى ا��ك� ، 67"وس��:" � ي��� ح�� ب� اث�� وه� غ����

 .�68ق��� وذه��، و���� م� ك��� ال��� ك���� وال��� ال��ي�ي�، و��ه�

                                                           
 .�������25/243ل ������ل 63

64 .������ ������ 

 .1/72إ��م ����ق��� 65

 .2/365، ������ �����ي����14/13: �����ي 66

��وو�ب ����وو�م، �وو�ب �وو� ���ووووووووووووووي ���وو�ضووووووووووووووي أ� ���ي ��� ��وووووووووووووو�وو�ن� رق� �13/170وووووووووووووو��� ����وو�ر� �� ����� 67

��ق��ل، ��ب ����ل ق��ا ����ضي ��� ����ن، رق� ���ب 11/14(، ����� ���� ���ح ������      ������7158)

(������1717.) 

 .����2/368: ������ �����ي 68
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ا�م� ال��ن�: ق��� ال�ع�� م� ا��ع� ي���: �� ال��ض� دع�� ف�� إذا ق����، وي���: � ي����� إذا 

رده�، وي���: ه�� دع�� م���ع� أ� ت�ف�� ف��� ك� ش�و� ال����، وال�ع�� غ� ا����ع�: ه� 

 .69ال� � ت����� م� ي��� ل����� م� ش�و�

ج�ء م���ً� غ� م��� ب�� ق�� ف��� ي�اد ب� ا���ى ال��ن� وه� ق��� �� س�� ي��� أ� ��� ال�ع�� إذا 

ال�ع��؛ �� ��� ع�ى ال���� أع� وأ��؛ ل��� ق��� ال�ع�� ي����� ا�ص��ء ��، وف����، وال��� 

 ب���� ��� ش�و� ص����، أم� ��د ا�ن��� وا�ص��ء �� ف�� دو� ق��� � ف�ئ�ة م��، وا� أع��.

� ال�ع�� � ال��ن�� ال���: � ي�� ا���� ال��� ا����د ب���� ال�ع�� ول�� ب�ل��� � م��ى ��

ب�� م�اد ال��ن�� ��� أ� ن���: ا����د ب� ه�: ق��� ال�ع��، وج�از ال��� ف��� وال��� �����ه�، 

����...."، (م�اف���" � ت��� أ� دع�� أو ط�� أو دف� � ت��� ل��ح�� ف�� م75ح�� ن�� ا��دة)

 وم���� ذل� أ� ا����� إذا وج�� ق��� ال�ع��، و���.

 ا���� ال��ن�: ا�ح��� وا�ث�ر ا��ت�� ع�ى ق��� ال�ع��:

ع�ف�� ف��� س�� أ� ال�ع�� ا���م� إ� ا��ك� أو ا���� إذا ت�ف�� ف��� ��� ال��و� ا����ب� 

� أح��م�� وآث�ره�، و� ه�ا ا���� س��� ك�ن� دع�� ص���� م���ع� م���ل�، وت�ت� ع���� ��

 ال���� ع�ى ه�� ا�ح��� أو ا�ث�ر وه� ك�� ي��:

 :70نظ� ال��ض� ا���� ��� ال�ع��-أو�

ا����د ب�ل��� ه��: م��ف� دق�ئ� وت��ص�� ه�� ال�ع��؛ ل���� ال��ض� ع�ى ع�� ����اه� ح�ى ي�� 

ل��� ب� ا����ص��، وه�ا ا�ث� ال�� ن�� ف���� ب� �ن� م��� ب�-ح�� ظ��-إ� م��ف� ا��

ع� ال�ع�� ال����� � ي�� ت��ارًا ل���� ال�ع�� ال�� ت��� ذك�� ق�ي�ً�؛ �� ال���� إذا ق�� ب� 

ال��ض� ن��� ف�ن� � ال��ل� ي�ك� ع�ى ا�م�ر ا�س�س�� وال��و� ا����ب� ل��� ال�ع�� ك� ي�� 

ك�� ل����ف� وال��� ��، وق� ���� ا�م� إ� إع�دة ال��� ق����، ون�� ال�ع�� ي��� م� ب�� ال��

دو� أ� ي��� ا��ك� ك�م� وس�� وط�ق�� -ف��� أك�� م� م�ة؛ �� ا��� ب���عى ب� ل�� م�����

أم� خ��، وش� م����، ف�� ��� ا��� ا��ط� ح��ة ا����ص�� إ� س��، -ل����ف� وال���

ج��� وب�� ا���؛ ل��� ال�� ص�ى ا� ع��� وس��:" ال���ة ث�ث�: وت��� ب���ك� � ا�خ�ة إ� 

اث��� � ال��ر، وواح� � ا���، رج� ع�� ا�� ف��ى ب� ف�� � ا���، ورج� ع�� ا�� ف��ر � 

                                                           

 .�������25/244ل ������ل 69

 .20/310، �������ل ������ل429، ����ل ������ ص����16/110: �������  70
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أم� إذا ب�� وس�� وط�ق�� ���ف� ، 71" ا��� ف�� � ال��ر، ورج� ق�ى ل���� ع�ى ج�� ف�� � ال��ر

أخ�� ف�ن� م�ج�ر ع�ى اج���د�، وا��� م��� ع��؛ ل��ل� ت���:) �� ُي����ُ� ا�� َن���ً�  ا�� وم� ذل�

( ول��ل� ص�ى ا� ع��� وس��:" إذا ح�� ا��ك� ف�ج��� ث� أص�� ف�� أج�ا�، 286إ��� ُوْسَ�َ��( ال���ة)

ال���� م�ظ� ��� وأح��ن� ق� ي��� ب���� ال�ع�� ق�� ، 72"وإذا ح�� ف�ج��� ث� أخ�� ف�� أج�

م� ا���� غ� ال��ض� ب�م� م� ال��ض� أو م� ا����؛ ن��ا �ن���� ال��ض� ب�ع��� ك��ة، 

و�� ي�خ� �� م��ى ن�� ال�ع�� ��� ا�ج�اءا� ال� ي��� ب�� ال��ض� م� ط�� ال�ع�� ح�ى 

 ي���� م� ف�� ال��ا� وا���م� ف���.

م��ر( إث���:" � ��ز ل����ك� ال��� � أ� دع�� �8 ا��دة) ن�� ال�ع�� � ال��ن�� ال���: ج�ء

إ� ب�� ع�ض�� ع�ى ا��عى ع���؛ ل��د ع���� وال�خ�� � خ��م� م� م�ع� ب��ن��، ..."، 

(م�اف���:" ي��� ع�ى ا���، أو وك��� أو ك����� ا���ر م�� إ� ا���� � ال��ري� 108وا��دة)

��ع� ال��م�� ص��حً�..."، وب��ا ي��اف� ال��ن�� ال��� م� ال����ء ب�ع���ر ن�� ا��د؛ ل��� ال�ع�� � ال

 ال�ع�� أث� م� آث�ر ال�ع�� ال�����.

 ح��ر ا���)ا��عى ع���(:-ث�ن��

إذا ادعى ش�� ع�ى آخ� �� ل� � ي��، أو � ذم�� وط�� م�� ا���ر إ� ��� ا��ك� وج� 

ت���: ) َوإ�َذا ُدُع�ا إ�ل�ى اِ� َوَرُس�ِلِ� ِلَ�ْ���َ� َبْ�َ�ُ�ْ� إ�َذا ف���يٌ� ِمْ�ُ�ْ� ع��� ا���ر وإج�ب� ال��� ل��ل� 

�َ� أ�ْ� َيِ��َ� ا�� ُمْ���ُض�َ� . َوإ�ْ� َي��ْ� ل�ُ�ُ� ا��ُ� َي��ُت�ا إ�ل�ْ�ِ� ُمْ�ِعِ�َ�. أ�ِف� ق����ِب��ْ� َمَ�ٌ� أ�ْ� اْرَت�ُب�ا أ�ْ� َيَ��ف�

َ� َبْ�َ�ُ�ْ� ُس�ل�ُ� َبْ� أ�ول�ِ��� ُهْ� ال���ِلُ��َ�. إ�ن�َ�� ك��َ� ق�ْ�َ� ال�ُ�ْؤِمِ�َ� إ�َذا ُدُع�ا إ�ل�ى اِ� َوَرُس�ِلِ� ِلَ�ْ���َع��ْ���ْ� َوَر

�ى (، ف�� دل� ه�� ا�ي�� ع�ى أن� �� ع51-48أ�ْ� َي���ل��ا َسِ�ْ�َ�� َوأ�ط�ْ�َ�� َوأ�ول�ِ��� ُهُ� ال�ُ���ِ�ُ��َ�( ال��ر)

ك� مؤم� أ� ي����� �� ي�ع��  إ� ال���ك� إ� ش�� ا�، وأ� م� أع�� ع� ذل� وت��� م�� 

 .73ك�� ظ��ً� ف�ج�ًا

                                                           

 �ق�� ��ه(،  ���3573ب ��ق��ل، ��ب �ي ����ضي ���ئ رق� ������)  ���3/506 أ�ي د��د  71

��وو�ب �����ووووووووووووووو�م، �وو�ب أ�� ���وو��� إ�� ����وو� �وو��ووووووووووووووو�ب أ� أ��وو� رق�  �13/393وووووووووووووو��� ����وو�ر� �� �����  72

���ب ��ق�ووو�ل، ��ب أ�� ������ إ�� ����� ���ووو�ب أ� أ���   12/13(، ��ووو��� ��ووو�� ��ووو�ح ������  ������7352)

 (.1716رق� ������) 
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وج�ء � ك��� ا����� ع�� ا�س���� ب��� ا�ي�� ق�ل�:" ف�� أ�� ال�ع�� �� ام��� م� ا���ر 

 .74"ب��م� ط�ل� ب�، وذل� دل�� ع�ى أ� ا���ر م���� ع���...

ام��� ا��عى ع��� ع� ا���ر، أو � ي��� ا��ع� م�� ا���ر وذه� إ� ا��ك� أو ا����  ف��

ورف� دع�� ع�ى خ��� وط�� إح��ر� وإن��ف�  م�� ف��� ع�ى ا��ك� ط��� وإح��ر�؛ �� ق�� 

ف�� ك�� ا��عى ع��� ق�ي�ً� م� ��� ا��� وج� ، 75ال��ا� � ي��� إ� ب�ح��ر ا��عى ع���

�ر� ���د ال�ع��، وح� ال��� ع�� ���ر ال����ء ه� إم��ن�� ا���ر وال��دة � ن�� ال��� إح�

إ� م��ن� ل����� ف��، ف�� � ي���� م� ذل� ك�� ب���ًا، وح� ال��� ع�� ا��ل��� م� ك�� أق� 

ص��  م� م��ة ث�ث� أي��، ف�� ام��� ع� ا���ر أم� ال��ض� ب�ح��ر� ول� ق��ًا ب�� ال��ك� م�

 .76ا��ع� وع�� ك�ب� أو ك��� ل���عى ع���

أم� إ� ك�� ب���اً ف� �� إح��ر� ���د ال�ع�� ف�� ب� �ب� م� ال��ك� م� ص�� ا��ع� وي��� 

إث��� ذل� ب�ل����، أو ا���، ف�� أث�� ص�� دع�ا� ب�ل���� أو ح�� ف������ ي�ج��� ع�ى ال��ض� أ� 

وال��ف��� وا���ب�� ف� �� ع��ه� إح��ر ا��� ال����، ب� ��ز ي�م� ب�ح��ر�، وأم� ا��ل��� 

ا��� ع��� وه� غ�ئ� ب�� ث��� ال�ع�� ب�ل���� ��� ا����� ف�ن�� � ���و� ا��� ع�ى 

 .77ال��ئ�

 ك���� إح��ر ا��عى ع���:

���، أو ��� إذا أراد ال��ض� إح��ر ا��عى ع��� ��� ا��� ف�ن� ي�س� إل�� ط��� ���م� � 

ا���� ي��� م�� ا���ر � ي�� م�� ل���ا� ع� ال�ع�� ا��ف�ع� ع���، ف�� ام��� ع� ا���ر 

                                                           
 .������17/30ي  74
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 .������50 ص
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أرس� ال��ض� أع�ان� �ح��ر� ول� ق��ا، ف�� ع��وا ط�� ال��ض� م� ال��ط� إح��ر�، ف�� � ��� 

 .78ن�� ال��ض� وك�� ع�� � ا���م� وح�� ع��� ���ر وك���

ا����� ح��ر ا��� ض�� ش�و� ص�� ال�ع��، وال�اج� أن� أث� م� آث�ر ال�ع��  م���ظ�: ي��

 ال�����؛ �ن� ن���� ��.

( م�اف��� ف�� ع�ى :" إذا ح�� 116وق� ت��و� ال��ن�� ال��� م��ل� ح��ر ا��عى ع��� � ا��دة )

ن� م�ة أخ��، ف�ذا � ا��ع� و� ��� ا��عى ع��� م� إع�ن� إع�ن� ص���� أم�� ا���� ب�ع�

��� ب�� إع�ن� إع�ن� ص���� م�ة ث�ن�� أم�� ا���� ب�س��ع�ئ� ب�اس�� ال��ط� ال���ئ�� م� 

ت�ق�� غ�ام� ع��� ��ي�� ال�ول� � ت�ي� ع�ى ع��ي� أل� ري��، ف�ذا ث�� غ��ب�، أو ف�ار� ن��� 

إ� أم�� وإ� ف�� ا��م�، وإ� ف��  ا���� م���ب� ع�� م� أق�رب� أو أص��ر� ح�ى ال�رج� ال�اب��

ت�ا� ا����، وت��� ال�ع�� � م�اج�� ا����� ال�� ي��� ن�ئ�� ع� ا��عى ع���، وي��� ل������ 

ال�ج�� ع�ى ا��عى ع��� ب�ج�� ال�� ت��ر� ا���� ب��ء ع�ى ط���، وإذا ح�� ا��� أث��ء ن�� 

��ى ا����� إ� أ� ي��� ا��� وك�� ع��"، ون�� ال�ع�� ن��� � م�اج��� ول� ح� ال�ف�� وي

( إث��� ع�ى:" ي��� ا��ك� م���ب� ع� ا��عى ع��� ا����� ع� ا���ر، أو ال��ئ� وف�ً� 10ا��دة )

ل��ن�� ا��اف���"، وب��ا ي��� أ� ا���� ال��� ي��� ا��عى ع��� ب����ر ل��د ع�ى ال�ع��، ف�� 

غ�ئ�� ع� ال��� ف���� ال�ع�� ب�ون� ب�� ت���� وك�� ع��، وب��ا ي��� ام��� ع� ا���ر أو ك�� 

 أ� ال��ن�� ال��� أخ� ب��� ا����ر.

 ط�� ا��ا� ع�ى ال�ع��:-ث�ل��

م� أح��� أو آث�ر ال�ع�� ال����� وج�� ا��ا� ع��� م� ا��عى ع��� ب�ل��� أو ا�ث���؛ �� ق�� 

و�ب� أ� ي��ر ، 79ع� إ� ب���ا� ع� ال�ع��، ف��� واج��ا���م� واج� و� ��� إن��ء ا���ز

ا��ا� م� ش�� ج�ئ� ال����؛ �� ا��ا� ت��� ي�ت� ع��� أث� ش�ع� ل�، أو ع��� ف���� أ� 

وك�ا �� أ� ي��� ا��ا� ص��� ، 80ي��� ج�ئ� ال���� ���ى أ� ي��� ع�ق� ، ب�ل��، رش��ا

 .��81 ب���� "� أظ� أ� ل� ع��� ش���"وب���� ج�زم� دو� ش�، أو ت�دد، ف� ي

                                                           

 .511-����510: ����ل ������ ص 78
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 .571، ����ل ������ ص����139ة �����م ص 81
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 أن�ا� ا��ا�:

إذا ط�� م� ا��عى ع��� ا��ا� ع� ال�ع�� ف�م� أ� ي�� �� ج�ء ف���، وإم� ي���، وإم� أ� ي���، 

 وع��� ف�ن�ا� ا��ا� ه�:

�خ� و� اص��� ال����ء : إخ��ر �ٍ� ، 82ا�ق�ار � ال��� ا�ع�ا� :ا�ق�ار �� ج�ء � ال�ع��-1

 و���ى آخ�: ه� اع�ا� ا��عى ع��� �� ج�ء � ال�ع�� م� ح� ع���.، 83ع���

( ب�ن�:" إخ��ر ا�ن��� ش��ه� أو ك��ب� ع� ث��� حٍ� ل��� 78وع�ف� ق�ن�� ا�ث��� ال��� � ا��دة )

 إم� ب�ل���ب�.ع�ى ن���"، وه� م��اف� م� ت��ي� ال����ء وف�� اض�ف� ب��� ط�ي�� ا�خ��ر إم� ب����ف�� و

ف�ذا أق� ا��عى ع��� ب��� ال�ع��، واع�� ب���عى ب� ث�� ع��� ا�� ب�ق�ار�، ف���� ع��� 

وا��� ب��ق�ار واج�؛ ل��� ، 84ا��ك� �� أق� ب�، وي�م�� ب�ف�� إ� ا��ع�؛ ل���ر ص�� دع�ا�

ول�ج� ال�� ص�ى ، �85 ف�ر���"ال�� ص�ى ا� ع��� وس��:"...واغُ� ي� أ�ن�� ع�ى ام�أة ه�ا ف�� اع�ف

ا� ع��� وس�� م�ع�ا، وال��م�ي� ب�ق�اره��، و�ن� إذا وج� ا��� ب�ل���� ف�� �� ب��ق�ار م� ب�� 

 .86أو�؛ ل���� ع� ال�ي�� أك�� م� ال����

 .87و� ��ز ل���� ب���عى ب� ال�ج�� ع� اق�ار� ب�� أ� ��� ع��� ا��ك� ب������ إ� ا��ع�

(إث��� ع�ى أ�" ا�ق�ار ح�� ق�ط�� ع�ى ا���، و�� إل�ام� �� 87ن� ال��ن�� ال��� � ا��دة)وق� 

( ج�ء ف��" � ي�� ال�ج�� � ا�ق�ار إ� أ� ي��� � ح� م� ح��� ا� ال� 96أق� ب�.."، و� ا��دة)

                                                           
 ��دة)ق�ر(. 189، �������ح ������ ص����505: ������ ��� أ���ب ������ ص 82

 .50ص ، ���������ت����8/317: ����� �����ر  83

، 150، ����� ������ل ص14/69، �����ي16/308، ������ 224، �������� ������ل ص����6/225: ����� ���وو���� 84
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���ب �����د، ��ب �� ����ف ��� ���ووووووووووووووه ������، رق� ������11/171 (، ��وووووووووووووو��� ��وووووووووووووو�� ��وووووووووووووو�ح ������6835)

(������1697.) 

 .2/293، ������� �����ي ����6/453: ���ف �����ع 86
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ي�� ال�ج�� وإ� ص�د� ح��� ال���د ا��ل�� ب��� ق��� ا��� ل�، و�  ت��� ب�ل����، أو � ح� م�

ا��� ل� � ال��� ال��ئ� أو ا���� ال���، أو ال�ض��"، وب��ا ي��� أ� ا���� ال��� ق� واف� ال����ء 

ع�ى ص�� ا�ق�ار وا�ل�ا� ب�، وأن� � ي�� ال�ج�� ف��، ل�� ا���� � ي��� ع�� ص�� ال�ج�� 

ق��� ب� ل��� أف��، ك�� أ� ا���� أج�ز ب�� ا��� ك�� ذك� ال����ء وإ�� ذك�� م����، ول� 

ال�ج�� � ا�ق�ار � ح�ل��: ا�و�: ع��م� ي�� �� م� ح��� ا� ال� ت��� ب�ل���� ك���ود 

ف��� م�� ال�ج�� وي���؛ �� ال�ج�� ش��� ف���� ب��، وال��ن��: أ� ي�� �� م�ل� م� ح��� ال���د 

�ع� � غ� ال��� وال�ض��، وه�� ال�ي�دة واف� ف��� ف��� رج�ع� ب��� أ� ي��� م� أق� ل� ب�ج

 م�ه� ا��دوي� ال�ي�ي� .

ا����د ب��ن��ر: ن�� ا��عى ع��� ص�� ال�ع��، وع�� ا�ع�ا� �� ج�ء ف��� : إن��ر ال�ع�� -2

ك�� ي���: � أع�� ب��� ال�ع��، أو � ص�� ��، أو ل�� ل� ع��� ش�ء �� ذك�� � دع�ا�، أو 

ل� ع���، و�� ذل�، ف��� ك� ذل� ج�اب�، وي��� ا��� � ح�� ا�ن��ر م�ق�ف� ع�ى  �ح�

 .88ب��� ا��ع� � إث��� ا�� ب��، أو ع�ى �� ا���� ع�� ع�� ال����، أو ع�� ط�� ا��ع� ال���

 ا�م���� ع� ا��ا�:-3

�ا� ف�� ي�� ب���عى ب�، إذا ام��� ا��عى ع��� ع� ا��ا� وك�� ق�درا ع�ى ال��� ف��� ع� ا�

و� ي���، أو ك�� ج�اب�: � أ�ق� و� أ�ن��، ف�� ي��� ه�ا ال���� دا� ع�ى إن��ر�؟ أ� أن� 

 ي��� � ح�� ا�ق�ار؟ أو أن� � ي�� ع�ى أ� م����؟ 

ذه� ا����� إ� أ� ال���� إن��ر د�ل�؛ �� ا��ا� إم� إق�ار، وإم� إن��ر، ف�ب� م� �� 

�ى أح�ه��، و��� ع�ى ا�ن��ر أو�؛ �� ال��ق� ا���ي� � ي��� ع� اظ��ر ا�� ال���� ع

 .89ا����� ع��� ل��� م� ق�رت� ع���، وق� ي��� ع� اظ��ر ا�� ل���� م� ق�رت� ع���

وذه� ك�� م� ا��ل��� وب�� ا���ب�� وال��ه�ي� إ� ع�� اع���ر ال���� ش��� وق�ل�ا: ع�ى 

ي�� أو ي��� ه�ا إذا � ي�� م� ا��ع� ب���، أم� إذا ك�� م�� ب��� ق�ى ل� ا��ك� ح��� ح�ى 

 .90ا��ك� ب��
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وذه� ال��ف��� وب�� ا��ل��� إ� ج�� ا��� ع�ى ال���� ع� ا��ا� ك����� ال��ك� ف���� 

 .91ع��� ا��ك� ب���ل� و�� ا��ع�؛ �� ن��ل� ع� ا��ا� ك�ل���� ع� ال���

إ� ج�� ال��ك� ع� ا��ا� ن�ك� وح�� ع���؛ �ن� ن�ك� ع�� ت�ج� ع��� ا��ا� وذه� ا���ب�� 

وع�� ا��دوي� ��� ع�ى ا��عى ع���؛ ل���د� ع� ا��ا� ، 92ف�� ف���� ع��� ب�ل���� ع�� ك�ل���

 .��93 ا��� ش�� ل�ف� ا���ر، وق�� ال���ر

ا��ك� إ� ا���ة ال��ل�� وه� ط��  وال�� ي�ا� ال��ح� � ح�ل� إص�ار� ع�ى ال���� أ� ي����

ال���� م� ا��ع�؛ �ث��� ص�� دع�ا�، ف�ذا أتى ب�ل���� ق�ى ل� ا��ك� ب��، وإ� � ت�� ل� ب��� أع�د 

ا��ك� ط�� ا��ا� م� ا��عى ع��� ف�� أص� ع�ى ال���� وام��� م� ا��ا� ق�ى ا��ك� 

ق�ي�� ع�ى ص�� ا��ع� ف��� ادع��؛ �� -وج�� ن��� م� -ب���عى ب� ل���ع�؛ �� ا�م���� ع� ا��ا�

ع� ان��ر م� ط�ل� ب� ك�ب�، ل��� ق� ي��� ع�� إرادة ا�ق�ار ب�؛ -� ال��ل�-ا�ن��� � ي���

ل�دد� � ذل�، ف���ت� ت�ع�� ل�ق�ار �� ع��� م� ح�، ون��� ا�م�رة ب�ل��ء ت�ع�� ل�ن��ر ت��ب� 

 م� ال�����، وا� أع��.

( إث���"إذا ك�� ا��عى ع��� ح�ض�ا وج� ع��� أ� ��� ع�ى 9ن� ال��ن�� ال��� � ا��دة )وق� 

ال�ع�� ب��ق�ار، أو ا�ن��ر، و� ي��� ال��� ب� ي��� ا���ى، ف�� ام��� اع�� م���ا"، و� ا��دة 

ك��ب�، وأ� ي��� رد� ( م�اف���" �� ع�ى ا��عى ع��� ع�� إع�ن� ب��ي�� ال�ع�� ال�د ع���� 106)

� ا���� ا��دة أو ق����، ف�ذا ق�� ال�د � ا���� ش��ه� أث�� � ��� ا����"، وب��ا ن�� أ� 

ا���� ال��� ق� أوج� ا��ا� ع�ى ا��عى ع���، ف�� ام��� ع�� اع��� م���ا، ف���� ق� واف� 

 رأ� ا�����.

 ط�� ال���� م� ا��ع�:-راب��

ى ع��� ال�ع�� ف�� ج��� ال��ي�� ا�س�م�� ل�� م� ا��ع� وا��عى ع��� وس��� إذا أن�� ا��ع

�ث��� ص�� م� ي���، ف�س��� ا��ع� ال����، ووس��� ا��عى ع��� ال���؛ وذل� �� رو� أ� رج�� 

اخ���� إ� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ح��م� وك���، ف��� ا���م�: ي� رس�� ا�، إ� ه�ا 

�ى أر� ل� ك�ن� �ب�، ف��� ال����: ه� أرض� � ي�� أزرع�� ل�� ل� ف��� ح�، ف��� غ��� ع

رس�� ا� ص�ى ا� ع��� وس�� ل����م�:" أل� ب���؟"، ق��: �، ق��:" ف�� ����"، ق��: ي� رس�� ا� 
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و� ، 94"�إ� ال�ج� ف�ج� � ي��ل� ع�ى م� ح�� ع���، ول�� ي��ر� م� ش�ء، ف���:" ل�� ل� م�� إ� ذل

وق�ل� ص�ى ا� ع��� وس��:" ال���� ع�ى ا��ع�، وال��� ع�ى م� ، 95"ح�ي� آخ�:" ش�ه�ا� أو ����

 .97و� ح�ي� آخ�:" ال���� ع�ى ا��ع�، وال��� ع�ى ا��عى ع���"، 96"أن��

�ا�، وع��� ع�ى م� ت��� ف��ث� ال�اب� ل��ع�� ال����� ه� ط�� ت��ي� ال���� م� ا��ع� ع�ى ص�� دع

و� ي��ل� ب�� إ� إذا أن�� ا��عى ع���، أو ام��� ع� ا��ا�، أم� إ� أق� ف� ي��ل� ب��، ف�� أق�� 

، وإ� ع�� ا��ع� ع� 98ا��ع� ال���� ق�ى ل� ا��ك� ب�� وج�ب�؛ ل�ج� ج�ن� ال��� ع�ى ال���

ط�� ا��ع� أو ا��ك� ت��ي� ال����، أو ام��� ع� ت����� ان��� ا��ك� إ� ا���ة ال��ل�� وه� 

ال��� م� ا��عى ع���؛ �� ق�� ال��ا� � ي��� إ� ب�ل�، ودل�� ذل� ا�ح�دي� ا����م� ق�� أس�� 

وف��� ق�ل� ص�ى ا� ع��� وس�� ل���ع� "أل� ب���"، ق��: �، ق��: "ف�� ����"، و� ح�ي� آخ�: 

 "ش�ه�ا� أو ����".

 .�99، و����: ب����، وت�� ال��ء ات�� وظ��وال���� � ال��� ه�: ال�ل�� وا��

وأم� � ا�ص��� ف��: ال���دة وال���د؛ �� ا�� ي��� ب��، وه�ا م�ه� ���ر ال����ء وع��� 

 .100ا��اه� ا�رب��

                                                           
 ���م �����ه 94
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و�� ي���� ب� ��ا ال��� ت��� ال���� ال�ارد � ا��ي� ال��ب� م� ج�ء � ا��ي� ا�خ� "ش�ه�ا� 

 أو ����".

وق� أج�ب�ا ع� ح�ي�"  ،�101 ب�� ال����ء إ� ال��� ب�� ال���� ه�: اس� ل�� م� ي�� ا�� وي����وذه

، 102ش�ه�ا� أو ����" أ� ب����، أو أ� ا���ى: ش�ه�ا�، أو م� ي��� م��م��� � ت��� ا�� واظ��ر�

 .103و� ��� ا�ح��� ال��ل�� ال���� ه�: ا��� ال��ي�

ق�ن�� ا�ث��� ال���:" ع�ى ال�ائ� إث��� ا��، وع�ى ا��ي� إث��� ال����  ( م�2وق� ج�ء � ا��دة )

( م� ق�ن�� ا�ث��� ال���:" 12م��، وت��� ال���� ع�ى ا��ع�، وال��� ع�ى م� أن��"، وج�ء � ا��دة)

( 13ا��دة) � ي��� ح� ب�� � م�� ال��، و� � ح��، و� � ح� ع�� إ� ب���� ق�ن�ن��، ..."، وج�ء �

-5ال��� ورده� وال���� ع���.-4ال���ب�.-3ا�ق�ار. -2ش��دة ال���د. -1إث��� "ط�� ا�ث��� ه�: 

اس���ا� ا���"، وب��ا �� أ� ا���� -8ت��ي� . 7ا���ي�� )ال���(.-6ال��ائ� ال��ع�� وال���ئ��.

م� ك�� � ي� ال�� � ي��� ل���ع� ال��� ق� ج�� ال���� ع�ى ا��ع�، وال��� ع�ى ا��عى ع���، وأ� 

إ� ب�ل���� ال��ن�ن��، وأ� ال���� ل��� م����ة ع�ى ال���د ف�� ب� ذك� ال���ب�، وال��ائ� ال��ع�� 

 وال���ئ��، وال���ي�، وغ��، وب��ا ي�اف� رأ� ال����ء ال�ي� � ي���و� ال���� ع�ى ال���د ف��.

 ط�� ال��� م� ا��عى ع���:-خ�م��

رج� ا��ك� إ� ا��عى ع��� ك� -ال����-� ي���� ا��ع� إث��� ص�� دع�ا� ب�ل�� وح�� م���ةإذا 

ي��� ص�� إن��ر� ل��ع��، ف���� ا���م� ب�ل� وي���� ال��ا� ب�����، ووس��� ا�ث��� ا���ح� ل� 

� ا��عى ع��� ه� ال���، ف���� ال��� � ه�� ا��ل� واج�� ع���، وا����د ب�ل��� ه��: أ� ��

وي��� ب�� أو ب��� م� ص��ت� س���ن� وت��� أن� ص�د� ف��� أن���، وأ� ا��ع� غ� ص�د� � دع�ا� 

ول�� ل� ع��� ش�ء، و�� ي�� ع�ى م��وع�� ه�� ال��� ا�ح�دي� ال� س�� ذك�ه� وف��� ق�ل� ص�ى 

أل� ب���؟" ق��: �، ق��: "ف�� ����"،  ا� ع��� وس�� ل���ع�:" ش�ه�ا� أو ����"، و� ا��ي� ا�خ�:"

ق��: ي� رس�� ا� إ� ال�ج� ف�ج� � ي��ل� ع�ى م� ح�� ع���، ول�� ي��ر� م� ش�ء، ف���:" ل�� ل� 

                                                           
، ��وو�� ق�� ��� ����وول، ���� ��� 17، ����� ����� ص25، ��ووووووووووووووو��وو� ��ث�وو�ت ص��10 ������وول ص����: ��� 101

 ����ز�ل، ���� ��� �������ي ������.

 .���5/355 ����ر� ش�ح ���� �����ر�  102

 ش�ح �����ل ������ل. 774( ص����1676دة) 103
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م�� إ� ذل�"، و��ي� اب� ع��� أ� رس�� ا� ص�ى ا� ع��� وس�� اس���� رج� ف��� ل�:" ق� وا� 

 . 104"ال�� � إل� إ� ه� م� ل� ع��� ش�ء

( إث��� ب�ن��:" ال���: ح�� �ث��� ال�اق�� ا����ز� ع����، 129وع�� ال��ن�� ال��� ال��� � ا��دة )

أو ل����� تؤد� م� ا��� ال�� وج�� إل�� ب�ل���� ال� ت��ه� ا����"، وم� ا��ح� أ� ا���� 

ب�، وت��ى ال��� ا����، أو ال��� ع�� ال��� ع��م� س�اء ك�ن� م� ا��عى ع��� ل��� ا��عى 

 ك�ن� م� ا��ع� �ث��� دع�ا� وه� ال��� ا��دودة، وال��� ا����� وال� ت��� م� ال��ه� ال�اح�.

ف�ذا ح�� ا��عى ع��� ال��� ال� ت�ج�� إل�� م� ا��ك� ك�ن� ه�� ال��� ت��ي� وت�ك��ا �ن��ر� 

 .105ق�� ا���م� وال��ا�، وه�ا ب�ت��� ال����ءال��ب�، وي�ت� ع���� ا��� ب���� ال�ع�� و

( إث���:" ت��� ال��� ا���� �ث��� ��� ا��عى ع��� م� ال�ع��، و� ��ز 142وج�ء � ا��دة )

ط�� إث��� ال�ع�� ب�ل���� ب��ه�، ك�� � ��ز ل���� أ� ي��� ك�� ال��� ب�� أ� يؤدي�� خ���..."، 

 ل����ء ب���� ال�ع�� ب�داء �� ا��عى ع���.وب��ا ي�اف� ا���� ال��� ا

وإذا ام��� ا��عى ع��� ع� أداء ال���)أ� ن�� ع���( ف�� ا��ك� ي��� ع��� ب���ل� وام���ع� ع� 

أدائ��؛ �� ال���� � ح�� ا�ق�ار ف���� م��م� � ق�� ا���م�؛ �� ال���� ي�� ع�ى أ� ال��ك� 

� �� ن��، وه�ا م� ذه� إل�� ا�����، وا���ب��، وا��دوي� ك�ذ� � إن��ر� ال��ب� ول�� ذل

 .107، وع���: ف�ل���� ي��� ا���م�، و� ي��� ا�� إ� ب����106ال�ي�ي�

واس��ل�ا ع�ى ق��� ب��� رد ال��� ع�ى ا��ع� ب��� ال�� ص�ى ا� ع��� وس��:"ل� ي��ى ال��� 

وق�ل�: "ال���� ع�ى  ،108ال��� ع�ى ا��عى ع���" ب�ع�اه� �دعى ن�� دم�ء رج�� وأم�ا��، ول��

                                                           
 .�����8/307ي �ي إر��ا ���������ب ��ق��ل، ��ب ��� ������، �ض��ه ����خ � ���2/518 أ�ي د��د 104

، ����� 92، ����� �����ع ص12/37، ر�ضل ��������3/214، ��� ������� ������ل����6/229: ����� ������� 105

 .��367ث��ت ص

، ���وووووووووووووو�ة ����و�م 4/411، ����� ����و�ر14/233، �����ي2/351، �و���ول ������و�����6/230: �و���� ���وووووووووووووو�و��� 106

 .���135ث��ت �ي ����ه �����ي �������ن �����ي ص، ����ل ������ 162ص

 .4/252، ���� ����م ش�ح ���غ �����م�����4/411 �����ر 107

( ، 4552.رق�)ق���.���ب �������، ��ب "إن ����� �����ن ���� � �أ������ ث���  ����8/269 �����ر� �� ����� 108

 (.������1711 ��� ������ ���ه رق�)���ب ��ق��ل، ��ب  �����12/3 ���� ���ح ������ 
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وق�� اب� ع���:" أ� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� ق�ى ب�ل��� ع�ى  ،109ا��ع�، وال��� ع�ى م� أن��"

ف��� ا��ي� ا�و� ال��� � ج�ن� ا��عى ع���، وا��ي� ال��ن� ج�� ج�� ، 110ا��عى ع���"

وع��� ف� ت�د ال��� إ�  111،ج�� ال���� � ج�ن� ا��ع� ال��� � ج�ن� ا��عى ع���، ك�� ج��

 ا��ع�.

وذه� ا��ل��� وال��ف��� وب�� ا���ب�� إ� ع�� ال���ء ب�ل���� وح�� ب� �ب� م�� م� �� ا��ع�، 

ف�� ي�و� رد ال��� ال� ن�� ع��� ا��عى ع��� إ� ا��ع� ف�ذا ح�� ال��� ا��دودة إل�� ث�� ل� ا�� 

 .����112 ون��� ا��عى ع��� م��، وإذا ن�� ا��ع� ع� ال��� ا��دودة س��� دع�ا�ب�

، 113"واس��ل�ا ع�ى م�ه��� �� روا� اب� ع��" أ� ال�� ص�ى ا� ع��� وس�� رد ال��� ع�ى ط�ل� ا��

�� وق�ل�ا: إ� ا��عى ع��� إذا ن�� ظ�� ص�� ا��ع� وق�� ج�ن�� ف���� ال��� � ح�� ك���عى ع�

ق� ي��� ����، أو ل��رع� ع� ا��� م� ص�ق� � ا�ن��ر، وق� ي���  ق�� ن��ل�، و�� ال����

ل��ب�، ف� ��ز ل� ا��� م� غ� دل�� ف��ن� �� ا��ع� دل�� ص�ق�، وت�ك�� ن��� ا��عى 

 .  114ع���

م� وج�� –م� أ� ا��ي� ال�� اس��� ب� ال��ئ��� ب�د ال��� ع�ى ا��ع� ض��� إ� أ� ق���  :ال�ج��

� ي�� م��ق�� ل���� ا�خ� وإ�� ه� م�اف� ل� ب�ل��� ب�ل���� ل���� اش�ط�ا زي�دة ع�ى ذل�  -ن���

                                                           
 ���م �����ه ق����. 109

 ( �� ����ب.���2ب ��ق��ل، ��ب ������ ��� ������ ���ه رق�) ����12/4 ���� ���ح ������  110

 .����14/234: �����ي  111

، 333، ر��ووول ���ووول ص12/43، ر�ضوووووووووووووووول ���ووو�����162، ���وووووووووووووو�ة ����ووو�م ص����2/351: �ووو���ووول ������ووو� 112

 .408، ����� ��ث��ت ص135، ����ل ������ ���ث��ت ص�����14/233ي

 10/310(، �������ي �ي ���وو�� ������ ���34ب ��ق�وو�ل ������م ���� رق�) 1024ر��� ����ر ق��ي �ي �وو��ه ص 113

�����ووووو�ي ( �ق�� ��� ����د� �ه:" ���د �ه �ووووو����ن �� ��������� ���20739ب ���ووووو��د�ت، ��ب ������ �رد ������ رق�)

:" �ق�� ������ي: ������د �ي ��� ����ب ���4/251وو��د� ��� �������د ��� �� ��وو�" ،ق�� ���وو����ي �ي �وو�� ���وو�م 

��� أ��د�� ����وو��ل ���ه ق�� �وو�� � ���ه ��وو�� �����ا ���م:" أ�����ن �����، ق��: ����� ���د" ��� ���� �وو��� 

������، ق��: ���� ����د�� �ي ������� �ي رد ������ ��� �����ي إ�� �� ���� ��ووووو�� �������ت �ي ����ووووو��ل ����� رد 

:" ��ي ��ووو��د��� ضووو��"، ���ووو� ��� ������4/251 ���ه"، ق�� ��ه ��� ��� �ي ���غ �����م �� شووو��ه �ووو�� ���ووو�م

 (.2642رق� ������) ������8/267 ����� ق��ه، �ض��ه ����خ ������ي �ي إر��ا ������

 .14/234، ������ي��6/225: ����� ��������� 114
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د اح����� �� ا��ع�؛ �� ال���� وإ� ك�� ق�ي�� ع�ى ص�� ا��ع� إ� أن�� ل��� ق����؛ ل�ج�

 ف��ن� ال��� ا��ج�� ل���ع� ��ي� م� ال���� وإزال� ال��، وا� أع��. -ك�� م�-ل�����

( إث���:" ك� م� ت�ج�� إل�� ال��� ف��� ع��� دو� أ� ي�ده� ع�ى خ���، وك� 143وج�ء � ا��دة )

ب����ت�، وإ�  م� رد� ع��� ال��� ف��� ع��� خ�� ال�ع��، ف�� ك�� ا��عى ع��� ح�� ل���ع�

( إث���:" ي��� ال���� ص�اح� ب�� ي��� � 144ك�� ا��ع� ح�� ب�ف� دع�ا�"، و� ا��دة )

أح��، وي��� ض��� ب�� ���� ع� أداء ال��� ب�� ت�ج���� إل��، أو رده� ع���"، وب��ا ي�اف� ا���� 

ع��� ا��عى ع���، ف����  ال��� م�ه� ا��ل��� وال��ف��� ��از رد ال��� ع�ى ا��ع� إذا ن��

ل���ع� �� ي���� إذا ح��، وإذا ن�� ا��ع� ع� ال��� ا��دودة ح�� ع��� ب�ف� ال�ع��، أم� إذا 

ن�� ا��عى ع��� ع� ال��� و� ي�ده� ع�ى ا��ع� ف���� ع��� ب���ل� ف��، وب��ا ي�اف� ق�� 

 ا����� وا���ب�� وا��دوي�.

 الخ�تمة

 ع�ى ال���ئ� ، وال��ص��� ا�ت��:و���� ا���� 

 ت�ص� ال��ح� م�  خ�� ه�ا ال��� إ� ال���ئ� ا�ت��: ال���ئ�: -أو�

 ال�ع�� ت�� ا���ة ا�و� وا�س�� � ع���� ال���ض�؛ ل��ص�� إ� ا�� ا���ل� ب�.-1

 .ال�ع��: ه� ق�� ي��� ب� ا�ن��� إث��� ح� ع�ى ال�� � ��� ال��ض�، أو ا���-2

 ع��ص� ال�ع�� ه�:-3

ا��ع�: ه� ال��ل� م� غ�� ش��� � ي�� أو � ذم��، وإذا ت�� ا���ل�� �� ي�ع�� ف�ن� � �� -أ

 ع�ى ا�س���ار � ال���ض�.

ا��عى ع���: وه� ا����� م�� ش��� � ي��، أو � ذم��، وإذا ت�� ال���ض� ف�ن� � ي�� و�� -�

 ع�ى ا�س���ار ف��.

 �عى ب�: وه� ا�� ال�� ح�� ال���ز� ع���، وه� م� ي���� ا��ع� م� ا��عى ع���.ا�-�

 ا��عى ع���: وه� ك� ش�� ي��� ح��� س�اء ك�� ال��ض�، أو ا���.-د

 ص��� ال�ع��: وه� ق�� ا��ع� ال�� ي��� ب� ط�� ح� ل����، أو �� ����.-�

�و� ال��� �����، وت���� ط��� �� ال�ع�� ال�����: ه� ال�ع�� ال� ���� ف��� ش-4

 م��و�.

 ال�ع�� ال����� ت��� م� ا��ع� وت���، وي�ت� ع���� ��� أح��م�� وآث�ره�.-5
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ال�ع�� ال��ق�� أو ال��س�ة: ه� ال�ع�� ال� اس��ف� ��� ش�و� ال��� ا�س�س�� ول���� -6

 م��ف���؛ ل���� � ا���م�.����، أو ن�ق�� ب�� ال���� ا��رج�� ال� ي���� ا��ك� إ� 

ح�� ال�ع�� ال��ق��: ي��� م� ا��ع� إك��� ال���، أو ت���� ا���، ف�� ف�� م� -7

 ط�� م�� ق���، وإ� � ي��� ف�ن�� ت�د و� ت��� م�� و� ت���.

 ال�ع�� ال��ط��: ه� ال�ع�� غ� ال����� وال� � ��� ت������.-8

 �ع�، و� ت���، و� ي�ت� ع���� أ� أث� .� ت��� ال�ع�� ال��ط�� م� ا�-9

 � ت��� ال�ع�� و� ي�ت� ع���� أ� أث� إذا ف��� ش�ط� أو أك�� م� ش�و� ص����. -10

� ��ل� ال��ن�� ال��� أ� ح�� م� أح��� ال��� ا�س�م� ا������ ب��ا ال���، و� -11

� أخ� ب�أ� ���ر ال����ء غ�ل�ً�، وق� ا���ب� � ي���� ب��خ� ��ه� م�� � ��� ا�ح���، ب

 ��ل��� أح��نً�؛ ل��ة أدل� ��ل����.
 

 ال��ص���:-ث�ن��

ي�ص� ال��ح� ط�� ال�راس�� ال���� خ�ص� و��� ال��ح�� � ال��� ا�س�م� ب��ه����  -1

ب��ان��؛ ب�ل�راس�� ا���رن� ب� ا��اه� ال����� ا������، وك�ا م��رن��� ب�ل��ن�� ا���� � 

�� ��� ال�راس�� م� أه��� ب�ل�� � إث�اء ا���ف� ل�� ال��ح��، وا����� ب���� ال��� 

 ا�س�م�.

ي�ص� ال��ح� ��� ال���� ���� ال��ا� ال��� ���ب�� ك� ال�راس�� ال� ت��ى ب�ل��ن��  -2

اد، وأخ� ا��ح��� ال��� وم��رن�� ب���اه� ا������، وك�ا ال�راس�� ال���ي� ل��� ا��

 ا���� م��� ب�� ا�ع���ر و��ول� ال���ي� م� أم��.

ه�ا م� ت��� ل���ح� ع��� � ه�ا ال���، ف�� ف�� م� ص�ا� ف�� ت�ف�� ا� وف���، وم� ف�� م� 

خ�� أو ن�� ف�� م� وط���� ا�ن��� ال��� وا���، وح�� أن� ب�ل� ج��� واس���� ا�، وص� 

 ى ن���� ��� وع�ى آل� وص���.ال��� وس�� ع�
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 ق�ئمة المص�در والمراجع 

 أوً� ـــ ال��ا� ال��ي� .

 ث�ن�ً� ــ ك�� ال���� .

 دار ا�� ت��� ال��آ� ال���� "ل�م�� ع��د ال�ي� إ��ع�� ب� ك�� ال��ش�" ال��ش�: §

 �.1990هـــ ــــ 1410طــ: ا�و�  ب�و� ،  

 ث�ل�ً� ـــ ك�� ا��ي� وش�وح�: 

� ��ي� أح�دي� م��ر ال����، ت�ل��/��� ن�ص� ال�ي� ا�ل��ن�، ال��ش�:  ال���� ارواء §

    .�1979-ـه1399ا���� ا�س�م�، ب�و� ودم��، �: ا�و� 

ال���، ت�ل��/ ا��ف� أ�� ب� ع�� ب� ح�� ال����ن�، م����  س�� ش�ح� م� ا��ا� ب��� §

 ش�ح� س�� ال���.م� 

س�� ال��� ش�� ب��� ا��ا�، ل�م�� ��� ب� إ��ع�� ا�م�، ال��ش�: دار ال��� ب�و�،  §

 �.�1988: ا�و�

س�� أب� داود ل�م�� أب� داود س����� ب� ا�ش�� ال�����ن�، ����/��� ا��ل��،  §

 �.1996ـه1416ال��ش�: دار ال��� ال����� ب�و�، �: ا�و� 

�ار ق��، ل�م�� ع�� ب� ع�� ال�ار ق��، ال��ش�: دار اب� ح�� ب�و�، �: س�� ال §

 �.2011ا�و�

 دار ال��� ال����� ب�و�، طــ: ال��� ال��� ل�م�� أ�� ب� ا��� ال�����، ال��ش�: §

 �.2003هــ 1424ال��ل�� 

ش�� ص��� م��� ل�م�� �� ب� ش�� ال��و�،ال��ش�:دار ال��� ال�����  §

 �.1995هــ�1451،�:ا�و�ب�و

م�� ��� ب� إ��ع�� ال���ر� م���� م� ف�� ال��ر� �ب� ح�� ل� ص��� ال���ر�، §

 �.1989هــ 1410ال���ن�، ال��ش�: دار ال��� ال����� ب�و�، طــ ا�و� 

 ص��� م��� ل�م�� م��� ب� ا��� ال����ب�ر� ،م���� ب��� ال��و� م� ص��� م���، §

 �.1995هــ 1415ال��� ال����� ب�و�، طـ ا�و� دار  ال��ش�:

دار ك��  ال��ش�: ف�� ال��ر� ش�� ص��� ال���ر� ل���ف� ا�� ب� ع�� ب� ح�� ال���ن�، §

 �.1989هــ 1410طـ ا�و�  ال����� ب�و�،
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 :وال��اع� ال����� راب�ً� ــ ك�� أص�� ال���

اب� ب�� ا���و� ب�ب� ق�� ا��زي�، ال��ش�: ل�م�� ��� ب�  أع�� ا��ق�� ع� ر� ال����، §

 دار ا��ي� ال��ه�ة ،طـ :ب�و�.

ش�� ال��ك� ا���، ل���م�/��� ب� أ�� ال���ح� ا���و� ب�ب� ال���ر، ����  §

ال�ك��ري�/��� ال�ح���، ون�ي� ��د، ال��ش�: دار ال��� ب�م��، �: ب�و�، ع�� 

 �.1982هـ1402ال��� 

 ���، ب� ا����د�/د ���� ال���ر�، إب�اه�� ب� ��� ا� ع�� �ب� ال��ا� ف�و� ت�ت�� §

 .�2008هـ1429ال��ن��: � ب�و�، ا���ر� مؤس��: ال��ش�

 ع��� ي�ج� �: ال��ش� ع��، ��� دردي� رب��/د ال����� ال���� ال��اع� � ال�ج�� §

 .ن�� م���م��

  خ�م�ً� ــ ك�� ال��� :

 ب� ع�� ال�ي� ع�ء ال��� اخ��ره� ت����، اب� ا�س�� ش�� ف��و� م� ال����� ا�خ���را� §

 .�1995هـ1416 ا�و�: � ب�و�، ال����� ال��� دار: ال��ش� ال�م���، ���

 ال��� ش�ح� م� ا����، ا��ت�ى ب� ��ى ب� أ�� ل�م�� ا�ط��ر ا�ئ�� ف�� � ا�زه�ر §

 .ال��ك�ن� ل�م�� ا��ار

 ال����و�، ح�� ب� ب�� �ب� م�ل� ا�ئ�� إم�� ف�� � ال��ل� إرش�د ش�� ا��ار� أس�� §

 .�1995هـ1416 ا�و�: � ب�و�، ال����� ال��� دار: ال��ش�

ا�ن��� � م��ف� ال�اج� م� ا���، ل��ء ال�ي� ع�� ب� س����� ب� أ�� ا��داو�،  §

ه�� ال��ه�ة، �: ا�و�  ���� ال�ك��ر/ع��ا� ب� ع��ا��� ال�ك�، ال��ش�: دار

 �.1996هـ1417

 ا���� دار: ال��ش� ا��ت�ى، ��ى ب� أ�� ل�م�� ا�م��ر ع���ء م�اه� � ال�خ�ر ال��� §

 .�1988ت��ي� �1947هـ1366ا�و�: � ص���ء، ال���ن��

 دار: ال��ش� ال��س�ن�، م���د ب� ب�� أب� ال�ي� ل��ء ال��ائ� ت�ت�� � ال���ئ� ب�ائ�   §

 .ب�و� ال��ب� ال����

دار  ال��ش�: ش� ا����،رب�اي� ا���� ون��ي� ا����� ل�م�� ��� ب� ا�� ال���� ب�ب�  §

 ال��� ب�و�، طـ: ب�و�.
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 ل����، ا��ل� ال��� ف�� ك��� ب��م� ع��، ب� إب�اه��: ف�ح�� �ب� ا���� ت���ة §

 . هـ1378: � ا���، ال��ب� م����: ال��ش�

ال����ء، ل��ء ال�ي� ال���ق���، ال��ش�: دار ال��� ال����� ب�و�، �: ال��ن��  ��� §

1414�1993.� 

ال��ش�:دار ال��� ب�و�  ل���� ��� ع�ف� ال�س�ق�، ح�ش�� ال�س�ق� ع�ى ال��� ال���، §

 ،�:ب�و�.

ل�م�� ع�� ب� ��� ح��� ا��ورد�، ���� /ع�� م��� وع�د� ع��  ا��و� ال���، §

 �.1994هــ 1414ال��ش�: دار ال��� ال����� ب�و�، طـ ا�و�  ج�د،ا��

ا����ر ش�� ت��ي� ا�ب��ر، ت�ل��/ع�ء ال�ي� ��� ب� ع�� ا�����، م���� م�  ال�ر §

 ش�ح� رد ا���ر ا�ت�.

ال�خ�ة ل���� ال�ي� أ�� ب� إدري� ال��ا�، ���� ال�ك��ر/ ��� ح��، ال��ش�: دار ال���  §

 �.�1994: ا�و�  م� ب�و�،ا�س�

 ب�ب� ال��� أم� ��� ا���� ���� ا�ب��ر ت��ي� ش�� ا����ر ال�ر ع�ى ا���ر رد §

 م���، وع�� ا��ج�د ع�� ع�د�/ال���� ���� ع�ب�ي� ، اب� ع�ب�ي� ا����ر ��ش��

 .�1994 هـ1415ا�و�: � ب�و�، ال����� ال��� دار: ال��ش�

 دار: ال��ش� ال�م���، ال��� ع�� ب� ��� ا� ع�� �ب� ا�ئ�� اخ��� � ا�م� ر�� §

 .�1995 هـ1416ال��� ع�� ب�و�،: � ب�و�، ال����� ال���

 ا�س�م� ا����: ال��ش� ال��و�، ش�� ب� ��ى ل�م�� ا����، وع��ة ال��ل�� روض� §

 .�1991 هـ1412 ال��ل��: � ب�و�،

 ���/���� ال��ك�ن�، ع�� ب� ��� ل�م�� ا�زه�ر ح�ائ� ع�ى ا���ف� ا��ار ال��� §

 . �2008هـ1429ال��ل��: � دم��، وب�و�، ك�� اب� دار: ال��ش� ح��، ص���

ال�رق�ن� ع�ى ���� خ���، ت�ل��/ ع��ال��ق� ب� ي�س� ب� أ�� ال�رق�ن�، ال��ش�:  ش�� §

 �.2002هـ1422دار ال��� ال����� ب�و�، �: ا�و� 

 ا��� ع��/د ���� ال�رك��، ا� ع�� ب� ���/ل���� ا��ق� م� ع�ى ال�رك�� ش�� §

 .�1995هـ1415ا�و�: � ب�و�، خ�� دار: ال��ش� ده��، ب�
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���� د/ع�� ا�  ال��� ال���، �ب� ال��� ع��ال��� ب� ��� ب� ا�� ا���س�، §

 �.1995هــ 1416ال��ش�/دار ه�� ال��ه�ة ،�: ا�و�  ال�ك�،

 م�� ال������ ا�����: ال��ش� ال���ت�، ي�ن� ب� م���ر ل���� ا�رادا� م���ى ش�� §

 .ب�و�: � ا���م�،

 م����: ال��ش� ال�ه�ان�، دروي� ب� س���/ل��ك��ر ا�س�م�� ال��ي�� ا��� � ط�ائ� §

 .�94 هـ1414ا�و�: � ج�ة، ال���ب�

 ق�� ب� ب�� أب� ب� ��� ال�ي� �� ل�م�� ال��ع�� ال���س� � ا����� ال��� §

 .�1995هـ1415ا�و�: � ب�و�، ال����� ال��� دار: ال��ش� ا��زي�،

 ش��، ب� �� ب� ا� ع�� ال�ي� ج��/ت�ل�� ا��ي�� ع�� م�ه� � ال����� ا��اه� ع�� §

 ا�و�: � ا�س�م�، ال��� دار: ال��ش� م���ر، ا���� ع��/ا ا�ج��� أب� ���/د ����

 .�1995هـ1415

ت�ل��: ال��� ن��� وآخ�و�، ال��ش�: دار  ال���و� ا���ي� ا���وف� ب�ل���و� ال�����ي�، §

 �.2000ال��� ال����� ب�و�، طـ: ا�و� 

ال��� ا�س�م� وأدل�� ل��ك��ر/وه�� ال�ح���، ال��ش�: دار ال��� ب�و�، طـ ال��ن��  §

 �.1985هـ 1405

ل���، ت�ل��/ ال��� س�ب�، ال��ش�: دار ال�ي�� ل��ا� ال��ه�ة، �: ال��ن�� ا ف�� §

 �.1990هـ1411

 دار: ال��ش� ال���و�، ��� ض�� ج�ّ�، ب� أ�� ب� ��� ت�ل�� ال�����، ال��ان� §

 �.1998ا�و�: � ب�و�، ال����� ال���

ال��ش�: ع�� ال��� ب�و� ل���� م���ر ب� ي�ن� ال���ت�،  ك��� ال���� ع� م� ا�ق���، §

 �.1983هــ 1403

دار ا���ف� ب�و� ،�:  �� ا�ئ�� ��� ب� ا�� ال��خ��، ال��ش�: ل�م�� ا�����، §

 ب�و�.

ال��ل��، ت�ل��/ ���ع� م� ع���ء ا��ه� ا����، وش�ح�� ل���ح��/ س���  ا�ح��� ��� §

 �.�2010 رس�� ب�ز، ال��ش�: دار ال��� ال����� ب�و�، �: ا�و
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ل�م�� ا��ف� اب� ح�� ال��ه��، ال��ش�: دار اب� ح�� ب�و�، �: ا�و�  ا���� م�ات� §

 �.1998هـ1419

 ���� :د/ع��ا� ال�ك� ،د/ع��ال���� ا���، ا��� �ب� ��� ع��ا� ا�� ب� ق�ام�، §

 �.1997هـ �1417:ال��ل��  دار ع�� ال��� ال�ي��، ال��ش�:

ال��ش�: دار  ل����/��� ال��ي� ا����، ع�ى م��ف� م��ن� أل��ظ ا�����، م�� ا���� §

 طـ :ب�و�. أح��ء ال�ا� ال��ب� ب�و�،

ال����، ل����/ ص�� ب� ف�زا� آ� ف�زا�، ����/ال���� أ�� ال����، ال��ش�:  ا���� §

 �.2004 هـ1425دار ا���ر ل���� ال��ه�ة، �: ا�و�

��ي���، وزارة ا�وق�� وال�ؤو� ا�س�م��، ال��ش�: ذا� ال��س� ا��س�ع� ال����� ال §

 .1983ال��ي�، �: ال��ن��

ق�در، وه�  ب� أ�� ال�ي� �� زاد� ل��ض� وا�س�ار ال�م�ز ك�� ا�ف��ر � ن��ئ� §

: ال��ش�  ا����، ب�ب� ا���و� ال�اح� ع�� ب� ��� ل�م�� ال��ي� ف�� ت���� ل���� ش��

 .�1977 هـ1397ال��ن��: � ب�و�، ال��� دار

ا�س�م��، ت�ل�� ال�ك��ر/ع��ال��ي� زي�ا�، ال��ش�: مؤس��  ال��ي�� � ال���ء ن��� §

 �.2009-هـ1430ال�س�ل� ب�و�، �: ال��ل�� 

ال�ع�� ب� ال��ي�� ا�س�م�� وق�ن�� ا��اف��� ا��ن�� وال���ري�، ل�س��ذ ال�ك��ر/  ن��ي� §

ل��ش�: دار ع�� ال��� ل����ع� وال��� ال�ي��، �: ط��� خ�ص� ��� ن��� ي�س�، ا

 �.2003-هـ1423

ال���، ل��ك��ر/ ن�� ف�ي� واص�،  وال��ن�� ا�س�م� ال��� � وا�ث��� ال�ع�� ن��ي� §

  �.2002-هـ1422ال��ش�: دار ال��و� ال��ه�ة، �: ا�و� 

 م����: ال��ش� ال�ح���، م���ى ��� /ل��ك��ر ا�س�م�� ال��ي�� � ا�ث��� وس�ئ� §

 .�1982هـ1402ا�و� :� دم��، ال����
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 ــــ ك�� ا���ج� وال�غ� :  دس�س�

ال��ش�: دار ال��� ب�و� ،  ال��م�� ا��� ، ل����/ ��� ب� ي���� ال��وز آب�د�، §

1983.� 

ال��ب� دار ال����  ل���ج�ن� ع�� ن� ��� ب� ع�� ،ال��ش�: ك��� ال���ي���، §

 .�1993ب�و�، �:ال��ن�� 

 ح�� ��/ت���� ال����، ��� ب� ع�� ل���� ال����� ا�ص��ح�� � ال���� ط��� §

 .�1997 هـ1418ا�و�: � ب�و�، ال����� ال��� دار: ال��ش� ال��ف��،

ب�و� ،�:  دار ص�در، ال��ش�: ل��� ال���، ت�ل�� /��� ب� م��� ب� م���ر، §

 ب�و�.

 �.1987ل����،ب�و�،��م�، ال��ش�: م�����ل���م�/ أ�� ب� ��� ال ا���،ا�����  §

 ب�� ���/���� ا�����، ال���� ال��� أب� ب� ��� ل�م�� ا���� أب�ا� ع�ى ا���� §

 .�1981 هـ1401 ا�و�: � ب�و�، ا�س�م� ا����: ال��ش� ا�دل��،

 وال���� ل����ف� ال��ب� ا��ك�: ال��ش� ال��ب��، ال��� ��� ع� ال��در ال�ج�� ا���� §

 . ب�و�: � ب�و�،

 ث�م�ً� ــــ ال��ن�� :

ال�ع�� ا���ق��، ���ع� م���� ب��� ال��� ا���� ع�� ح��ر اف��� رئ��  اس���� أص�� §

 �.����1923 ال����� ال����ن��، ت��� ف�ئ� ا��ر�، ال��ش�: م���� ال�ق� ب�م��، 

ال��ع�� ال���د�، ل��ك��ر/ع��ال��� ب� ع�ي� ال��ي�،  ا��اف��� ن��� � ال�ع�� ش�و� §

�� ���، ال��ش�: ��� ا����� ال����� ال���ئ�� ال���دي�، ال��د ال��س� ذو 

 .ـه1438ا���

 �.2007ال���، ال��ش�: وزارة ال�ؤو� ال��ن�ن��، �: ا��م��  ا�ث��� ق�ن�� §

 �.2010ال���، ال��ش�: وزارة ال�ؤو� ال��ن�ن��، �: ال��دس�  ا��اف��� ق�ن�� §

ا��ن�، ل��ك��ر/س��� خ�ل� ع�� ج��ر� ال��ع�، ال��ش�:  ال���ء ق�ن�� أص�� � ا��ج� §

  �.2004-2003م���� ال��د� ص���ء، �: ال��ل�� 

 


