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 الشكر والتقدير
فضددة اخاكلددشكبخاك  ةدد خأد دخقددة خ   خاك  ددد خامتنددشنلخكوخأتقدد بخالددشكرخ دد   خ -

 ئةسخققبخاكف قفاخا  ةاخ ا خاكل دوبخاكد  خقاد خاا د اىخه د خلد اخاكا د خوقد خ
 خخأف تخمنخه مهخوفض هخأةمشخإفش ةخخف  اهخاهللختلشك خلة خاك  اءد

وأ دددد  خ مةدددديخأقددددشت تلخوم ددددشةللخاكدددد ةنخكددددبخةال ددددواخفددددلخإقدددد اءخاكن دددد خكددددلخ -
وتل ةمددلخوتددو ةزلخ دد البخاهللخهنددلخلةدد خاك دد اءخو  قزددبخاهللختلددشك خا دد خمقدد ةخ

خولنشء،خوألرخمنزبخأقتش  خفضة اخخاكلشكبخاك  ةد خ
األقدددتش خاكددد  تو مخ قدددنخم مدددو خهاددد خاك سةدددىخاك دددشفللخ ئدددةسخم مددديخاك  ددداخخ -

إ دد افهخوقدد ة ختو ةزشتددهخومددشخل ددنلخاددهخمددنخأاددوةخ شنةدداخاكل اةدداخه دد خ قددنخ
و دددا خ مةددد خوقددد خأفددد تخمدددنختو ةزشتدددهخ لةددد احخفدددلخلددد هخاك قدددشكاخوفددد خ ةدددشتلخ
اكل مةددداخواكلم ةدددا،خوأ  دددوخاهللخاكل دددلخاكقددد ة خأنخة لددد خلددد اخاكلمددد خفدددلخمةددد انخ

  قنشتهد
 خفضددة اخاكلددشكبخاك  ةدد خاألقددتش خاكدد  تو خهادد خاك مةدد خهادد خاكمددنلبخمدد  و خاكدد وخ -

   خلمتلخن وخه بخأ و خاكفقهخمن خأنخ  فتخاشكت م ةخه  خة ةهخفلخاكف قداخ
اكلشنةدداخوأ دد ىخه دد خلدد اخاكا دد خفددلخ ددو تهخاألوكدد خقددنواتخخوقدد خأفدد تخمددنخ

 ده مهخوفض هخاك لة 
أتقددد بخال دددةبخ ددد   خووافددد خامتندددشنلخوهدددشس خلندددشئلخإكددد خاكقدددش ةخاكل مدددشءخ مدددشخ -

قاددو خمنشق دداخلدد اخاكا دد خوتو ةددهخاأل دد ءخأهضددشءخاك  ندداخاكمددوق ةخكتفضدد زبخا
فضددة اخاكلددشكبخاك  ةدد خأد دخم مدد خاكقددة خخاكاش لدداخهقدد خاهللختلددشك خأنخةنفدديخازددش

خو ئددةسخاكققددبخقددشاقش،خاك  ةندد خأقددتش خاكف قددفاخا  ةدداخ ا خاكل ددوبخ شملدداخاكقددشل ة،
خو ئدددةسخاكققدددبخفضدددة اخاكلدددشكبخاك  ةددد خأد دخه مدددلخ   ةدددشخفدددو ةخأقدددتش خاكف قدددفاوخ

 خخدف عخاكل سوبخا  ةاخاآل ابخ شملاخاكقشل ة
 مددددشخوخةفددددوتنلخفددددلخلدددد اخاكمقددددشبخأنخأقدددد بخلددددشكرخ دددد   خوتقدددد ة  خوامتنددددشنلخ -

و هدددشئلخكفضدددة اخخاكلددددشكبخاك  ةددد خاألقددددتش خاكددد  تو مخه دددلخ ملدددداخم مددد خهادددد خ
ه ددد خمدددشخقددد بخكددد خمدددنخمددد ال خاكفزدددبخخ–هضدددوخلةئددداخ ادددش خاكل مدددشءخخ–اكولدددشبخ

 أقأ خاهللخأنخة ل خل اخاكلم خفلخمة انخ قنشتهدخاك  ة خكل بخأ و خاكفقه،



 مشخوخةفوتنلخأنخأق بخلشكرخ    خوه فدشنلخو هدشئلخكفضدة اخاكلدشكبخاك  ةد خ -
األقدددتش خاكددد  تو خاكمن دددشو خهاددد خاك  منددداكددد  خقدددشه نلخفدددلخإن دددش خاكا ددد خ

خاز هخاك و ةخف  اهخاهللخهنلخلة خاك  اءد
ةنخاك د ةنخقد  شخادلخس ةد خاكزد  خ مشخأتقد بخالدشكرخاكد هشءخإكد خواكد  خاك د ةم -

واك  ددش خف شنددشخا دد خ ددو خو دد بخوملددةنخهسددشءخومدد ا ،خقددشئ اخاكمددوك ختلددشك خأنخ
خخة  مزمشخوة  مزمشخا لو خ ناخاكنلةبد

 مشخوأتقد بخا  ةد خاك د  خواومتندشنخإكد خ مةديخمدنخمد خكدلخةد خاكلدونخفدلخساديخ -
لد ا خلد اخاكا د ،خمدنخأقد تلخوأل د خوأ د شبخاكفضد خه دلخممدنخوخ ةتقدديخوا 

 خخخخاكوقتخك   لبخكمشخا كوهخمنخ ز خماش كخم  و ةنخه ةهد
   خاهللختلشك خهنلخاك مةيخلة خاك  اءخامشخلوخأل هخقا شنهخواك م خهللخ بخ -

خاكلشكمةندخخخ
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الحمددهلل ر  ا اللددد،لمالص ةالادددم  ةالادددمو  رددد  المللدددةس  حمددد  لرلددد،لمالص اددداهلل ، 

 ةاحلهص ةمل تللهو لإحا،ل إل  اةو الهللال. محمهلل ة ر  آله
لادده  أم،للددهللف نددإل  رددو التددمو التلدد   أل اللرددةو الادد  ا  ة ساادده،ف  نإ دده أا،ادده، ةا 

ة رو أاةل الفقه التل   رو الم هج الذي حفظ  ر  المارمال  (1)اؤةل أخذه، ةاقتل،اه، 
لةقدد،سج   سادد ص لددل لرفقدده أ تدد،ل المدد هج اياددممف لددال نددف الفقدده ل، تلدد،   أحت،مدد،   سادد  

ل، تلدد،   الفهدددو  ددل ار تلددد،ل  ةاتلدد،ن أمددد  ص ةا ت دد،ا  هادددهص ةالاددا  ندددف   اقدده ادددلح، ه 
    ةتل،ل  ل ال م ض،ته ةتحقاق الال،هلل  نف الهلل ا، ةاآلخ  .

ةامثدددل هدددذا اللردددو ندددف  مقتددده لددد،للرةو ايادددمما  اللةتقددد  التدددف تاددده  ناهددد،  تددد،سج 
قةا ددهلل ااددتفاهلل م هد، الفقادده نددف ت مادد  مرتدد  اي تهدد،هللص ةااددتفاهلل ص ةتخدد ب للددهلل ذلدد  (2)واللردة 

م ه، المقرهلل نف نهو مأخذ الم تههلل ناتدةل ت لاقده لرحتدو الاد  ف  دل ة دف ةامتث،لده  دل 
      .(3) روص ةتذل  ااتفاهلل م ه تل  رو القةا هلل ةاي  اءات

ةت،ل أةل مل هللةل نف هذا اللردو ايمد،و الاد،نلف ندف  اد،لته المادهة   التدف لا دت 
                                                 

نإ دده مدد، لددو اثلددت ة ددةهلل ادد، ج  دد،لو قدد،هلل  متردد  م اددل   ةاادد ذ ذلدد  اللممدد  ال   دد، ف  حمدده ار تلدد،ل  ناقددةل  (1)
 صلر ال م  ل لرتتا لو اتاة   رو تفاا  ةحهللاس ةي  رو نقه ةأادةله نترهد، متةقفد   رد   ردو التدمو مقتلاد  م ده

ذا اسل  م، هة ناه لدو اقدهلل   رد  ل هد،ل ةقاد،ل صن،آلخذ ناه، لهللة ه تل،ل  ر  غا  أا،ل لخدم  المادت ل ال  صةا 
ل لو تتل نام، لاد هو هدذ  اياد مح،ت المادتحهللث  نامد، لا  د، تمد، ندف  ردو الفقده  صت، ةا  ،لمال لحقاقته له، نإ هو ةا 
 وص م لل  الال،هلل . 1907-ه1325  أةل  51ص 1ةا حه، ب اللمم  ايا فص المةاق ص للا ه 

 ةالم اددة  ةال ،ادد  المقاددهللة  ةالم رددق ةالخدد،ص اللدد،و القدد آل  رددةو نمددل اللرددةو  ماددج ات دد،ةل األاددةل  رددو  نددإل (2)
 ةةي  الم تهدهللال ةأحةال ال ةا  ةأحةال الت  اح ة  ق تذل  الحهللاس  رةو ةمل ةالمهلل فص ةالمتف ال  ةل ةأال،ا
  ردددةو ندددف األاددد،لاا ةمل دددف الترمددد  ةتاددد ا  الرغددد  مدددتل الل لاددد   ردددةو ةمدددل ذلددد ص إلددد  ةمددد، ةال دددةاهف األةامددد 
 ةااددتخ اب لمل ندد  ةةاددار  خهللمدد  ذلدد  ةتددل التدد  احص ةمادد ال األهلللدد  ت تاددا ةال ددهللل اللحددس  رددةو ةمددل اللمغدد ص
  ددةاو األاددةل  هردد  قدد،لةا حتدد    دده  رددو ل ،لددا غ ددف ي ممدد، اي م،لادد  أهلللتهدد،  مةمدد،ت مددل الف  ادد  األحتدد،و

ال  تادف ةهدة ا قدل ذلد   حمدهلل اد،لو لتتد،ا امادل الدذها ل مد،واللرم،ء   قم  ل تقهللاو نضار  الاا    اد  م
 و.1990-ه1411 ل الاا  محمهلل األمال الا قا ف  حمه ار ةالهلل محقق التت،ا ص ب   أةل 

نقهلل ااتف،هلل  رم،ء التمو مل  ردو أادةل الفقده قةا دهلل مثدل  ي ا دة  اادتق،ق ةاد  لردذات ةالمل دف قد،سو لغا هد، ( 3)
اف،ت المل، ف حاس أثلتةا أ ه الح، ه ةتل،ل   ،لو ةلدو  نقهلل  هلل األا،    لهذ  الق، هلل   ر  الملت ل  نف إ ت، هو

 اثلتددةا لدده  رمدد،ص ةغا هدد، مددل القةا ددهلل التددف تفاددهلل نددف نهددو الدد ص ةااددت ل،  الملدد، ف م دده ةنددق قةا ددهلل  رمادد  ماددتق  
ةأخددذةا تددذل  تثادد ا مددل  دد ق اللحددس ةالل ه دد ص اقدد أ لادداخف نضددار  أ.هلل. حاددل محمددةهلل  لددهلل الر ادد  الادد،نلفص 

 .هلل اا   رو التموص نال م ،هج اياتهلليلالمهللخل إل  
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     ق الفقه ةتافا  اياتف،هلل  م ه، ةح،ل الماتفاهلل.
ةامتل  اهلل اللمق  لال اللرمال م ذ ال اأ  نف الق ل األةل اله  يف إذ ا هلل الق، ئ 

نف غا  م،  ار  نف ت، ا  هذال اللرمال أل أال اللرمال قهلل لا ه، ااهلل ،  اةل
 ف(2)ص ةلال أهللل  ر  ذل  مل حهللاس ااهلل ،  ل ال  راه الامو(1)آا  ةمةق 

  .(3)هللاس ااهلل ، مل،ذ  ضف ار   هةح
                                                 

نددف  -اددر  ار  رادده ةاددرو  -ةقددهلل أادد،  المادد ف   ةقددهلل أادد،  إلدد  هددذا المل دد  ايمدد،و ال  تاددف نددف قةلدده   (1)
 ةامج ترمه إلاهص ة له أ ل،ا الرا،ل  راهص ناهلل  نف الاهلل  األةل م ده  مرد  اد ا ص ة مدة  خفاد ص حتد   د،ء 

ن،هتهللى لم ،  ص ةما  إل  ضةء  ،  ص نام   ل  - ضف ار   ه  -ايم،و الم تههلل محمهلل لل إهلل ال الا،نلف 
نددف تحاددال هددذا الغدد ح الادد ف حددق ال هدد،هللص ةأظهدد  هللن،س دده ةت ددة   ةأةضددح إادد، اته  ادد، هلل اي تهدد،هللص ة ،هددهلل

ة مددة  ص ةألدد   مخلوتدده ةت، ددت ماددتة  ص ةأل  هدد، نددف أتمددل مل دد  ةأ مددل اددة  ص حتدد   ددة  للرددو األاددةل هلل دد  
 .(4/ 1للح  المحا  نف أاةل الفقه )ا .اآلن،قص ةأ ،هلل اةقه للهلل التا،هلل إل   ف،ق 

إذ  رج  ق،ل  لا م،  حل   هلل  اةل ار شريف يرويه سيدنا عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه هذا الحديث ال( 2)
  را ،   ل اهللاهلل لا،ح الثا،اص اهللاهلل اةاهلل الال ص ي ا ى  راه أث  الاف  ةي  ل نهص حت   رل إل  ال لف 

  وص نق،ل  اةل ار نأا هلل  تلتاه إل   تلتاه ةةضج تفاه  ر  نخذاهص ةق،ل  ا، محمهللص أخل  ف  ل ايام
ايامو أل تاههلل أل ي إله إي ار ةأل محمهللا  اةل ارص ةتقاو الام ص ةتؤتف ال ت، ص ةتاةو  مض،لص ةتحج »

ق،ل  اهللقتص ق،ل  نل ل ، له ااأله ةااهللقهص ق،ل  نأخل  ف  ل ايام،لص ق،ل  « اللات إل اات لت إلاه الام
ق،ل  اهللقتص ق،ل  نأخل  ف « ة ارهص ةالاةو اآلخ ص ةتؤمل ل،لقهلل  خا   ةا  أل تؤمل ل،رص ةممستتهص ةتتلهص »

م، »ق،ل  نأخل  ف  ل الا،  ص ق،ل  « أل تللهلل ار تأ   ت ا ص نإل لو تتل ت ا  نإ ه ا ا » ل ايحا،لص ق،ل  
ل ت ى الحف،  الل ا  أل ترهلل األم   لته،ص ةأ»ق،ل  نأخل  ف  ل أم، اته،ص ق،ل  « الماسةل   ه،ص لأ رو مل الا،سل

« ا،  م ص هل تهلل ي مل الا،سل؟»ثو ق،ل   مرا،صص ق،ل  ثو ا  رقص نرلثت «الل،ل ص ِ  ،ء الا،ء ات ،ةلةل نف الل ا،ل
ص احاح اللخ، يص ل،ا اؤال  ل ال ال لف  «نإ ه  ل ال أت،تو الرمتو هللا تو»قرت  ار ة اةله أ روص ق،ل  

 .1/36ايام،ل ص احاح ماروص ل،ا مل ن  1/19

مل،ذ لل  لل مخمًن، مل الاملص ةق،ل له   لو تحتو ا، مل،ذ ؟ نق،ل  لتت،ا ار. ق،ل     اةل ار أةل لقهلل  ( 3)
 نإل لو ت هلل  ص ق،ل  لا    اةل ارص ق،ل   نإل لو ت هلل  ص ق،ل  أ تههلل ةي آلة. نق،ل   الحمهلل ر الذي ةنَّق 

ةالمخم  لرغ  الامل   .607/ 3 ص ةالت مذي  203/ 3ألة هللاةهلل   فغا   اةل  اةل ار   ةا  ألة هللاةهلل ة 
 . 3/348ص 1/61ايقراوص نتح الل، ي لا ذ احاح اللخ، يص 

الحاال لل إل اهاو ألة  لهلل ارص مل تتله  -ل،ل اء -ق،ل المحقق   أة ال ة ق، ف  ةتترَّو ناه ال ة ق، ف.. 
 . لتل له ا،ههلل   هلل 250/ 1هد  الرل،ا نف تهذاا األ ا،ا   543 المةضة ،ت ص ةتت،ا األل، ال  ت ا   

اللاهقف نف ا  هص ةقهلل ااتهلللَّ له الل الل لف نف األحت،وص ةقةا  الااة ف نف تت،ا القض،ء مل ح،اا  ألف 
هللاةهللص ةتذل  الل القاو نف أ مو المةقلالص نقهلل ق،ل   ةا  الل  ق،ل  حهللث ف ألة  ةل  ل الح س  ل  م ة 

مل،ذ  ل مل،ذ. الحهللاس. ق،ل  ة هللو تاما  أاح،ا مل،ذ ي تض   إذ اه   أاح،له  ،ل مل أاح،ا ل أ 
ل،لهللال ةاللرو ةالفضل ةالاهللق ل،لمحل الذي ي اخف ص ةي ال   نف أاح،له متهو ةي تّذاا ةي م  ةذص لل 

  اه   الحهللاس ةأ هو أاح،له مل أن،ضل المارمال ةخا، هوص ي اا  أهل اللرو ل،ل قل نف ذل ص لل اهللل  ر
 م،   ي ةاحهللص ةهذا ألرغ نف الاه   مل أل ا ةاه  ل ةاحهلل مامَّ ص تا  ةالل  ح،مل لةاء هذا الحهللاسص 

  =ةقهلل ق،ل ناه للح أسم  الحهللاس  إذا  أات الل  نف إا ،هلل حهللاس ن،اهللهلل
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اقتفدد  الاددح،ل  التدد اوص ةمددل للددهللهو مددل اللرمدد،ء اللدد،مرال اآلثدد،  ال لةادد  نادداهللةا ة 
 ضددف ار   دده الفقدده أ تدد،ل هددذال اللرمددالص ثددو هلل ة دد، للددهلل ذلدد ف نامرددف ايمدد،و ألددة ح افدد  

األتلدد  ةامرددف ايمدد،و الادد،نلف  ضددف ار   دده ال ادد،ل ص ةترقدد  تمماددذ ايمدد،مال مدد، هللة دده 
ايم،مدد،ل ل،لادد ذ ةايضدد،ن ف م ا دد،  لمدد، ا ددهلل نددف تددل  ادد  مددل مادد،سلص حتدد  اتتمددل 

  ا ذ اللرمال.
، الملتقهلل أادم،ء تثاد   م هد الهللن،ن  ل ةقهلل أ رق اللرم،ء  ر  اللرو الذي مةضة ه

أاةل الهللال ةالفقه األتل  ةالتموص ةأ رقدةا  رد  اللردو الدذي مةضدة ه األهلللد  مدل حادس 
ااتف،هلل  الحتدو الاد  ف م هد،  ردو أادةل الفقده ن،تتمدل لدذل   ت د، المد هجف ال ؤاد  التراد  

     ، . قةا هلل ايات ل ل ار تل،ل  ةالتةل ةاي ا،لص ة 
ةالقةا هلل ةالما،سلص ةلقد اء  الل دةال مدل ةاللرو ا رق ةا اهلل م ه ثمث  أاا،ءف المرت  

       خمل هذ  المهللاخل الثمس اظه  أل 
ص تل ددف إ دد،هلل   ،لددا اللرددو مدد، هلل ادده لحاددس (1)المَرتدد     اددف   ااددخ  نددف الدد فل 

اادت اج اي ،لد   مدد، ا دهلل مدل أاددسر  لمد هج الاد،لقال نددف هدذا اللردو. ة رددو أادةل الفقدده 
تافاد  هلل ااد  هدذا اللردو حتد  ادمات ال  اقد  ل،ادمهو. لم، ااتغل له المتترمةل أث ةا نف 

ةهددددذ  المرتدددد  التممادددد  ت ،ةلهدددد، اللرمدددد،ء ل،لهلل اادددد  لخا،سادددده، تحددددت   ددددةال الم ه ادددد  
 .التمما 

ةالماددد،سلص ةقدددهلل   نهددد، للدددح اللرمددد،ء لأ هددد،  مرددد  خل اددد  الددد هل  راهددد، ندددف اللردددو 
                                                 

لل غ و  ل مل،ذص ةهذا اهلل   راهص ق،ل ألة لت  الخ اا  ةقهلل قال  إل  ل،هلل  لل  اف  ةا   ل  لهلل ال حمل = 
إا ،هلل متالص ة  ،له مل ةنةل ل،لثق ص  ر  أل أهل اللرو قهلل  قرة  ةاحت ةا لهص نةقف ، لذل   ر  احته 

   ي ةاا  لةا س  ص ةقةله نف اللح    هة ال هة  م،ؤ     هللهوص تم، ةقف ،  ر  اح  قةل  اةل ار 
ثمل ةالارل  ق،سم  تح،لف، ة هلل اللاج  ص ةقةله   الهللا   ر  الحل ماتته  ص ةقةله   إذا اختر  المتل،ال،ل نف ال

ل ت، ت هذ  األح،هللاس ي تثلت مل  ه  ايا ،هلل. أ. هد تمو الخ اا.قرت  ةالحهللاس تم، هة نف  الل،قر   ص ةا 
ألف هللاةهللص تذل  نف الت مذي لإا ،هلل  ل الل   ل ألف  ةل الثقفف  ل الح، س لل  م ةص  ل   ،ل مل 

،ل ألة  اا   ي  ل نه إّي مل هذا الة هص ةلال إا ،هلل    هللي لمتالص لتل ق،ل الاه ات، ف أاح،ا مل،ذ. ق
نف ت، ا  الفقه اياممف  ص الفت  الا،مف  نف المرل ةال حل  قهلل ااتف،ح لهذا الحهللاس الخل   ل  اةل ار 

1/223. 

  الهاسد  لترد  ةاق،ل األنل،لص مل نلل لالا هاس  لر فل تحال أ ه ةاا ذ ذل  اللمم  ال   ، ف ناقةل   ةتحقاقه (1)
 ناهد، التافاد  ترد   ادخت حتد  الد فل ةم، اته، تت  ت نإذا ال ةالص ا ال  هللامت م، ح،ل ص  ةتام   فا، ا ص تافا 

 .229  ص التل اف،تص .ةخرًق،   ،هلل ً   الفلل ذل  إل  ةل،لقا،ل َمَرَت ص نتاا  ال ةال ل اس  ةا، ت


