الع ِ
ِوَزارةُ التعمِ ِيم العالي والب ْح ِث ِ
مم ّي
َ
َ
ِ
جامع ُة َك ْرَبالء
الس ِ
ِ
المي ِة
العمُ ْوِم ِ ْ
ُكمي ُة ُ

ئذان ِفي ال ِف ْق ِو الس ِ
أَ ْح َكام اال ِ
ِ
المي
ست
ْ
ُ
ِ
اس ٌة ُم ِ
قارَنة)
(د َر َ

بٌ
اٌالطالً يٌ
ٌ
رسال ٌةهٌٌقىدٌ ىٌم ٌيى

ير محمد ص ِادق الش ْي ِ
ع ّباس ع ُ ِ
باني
بد األم ِ ُ َ
َ
َ
َ

ام ىٌع ًٌةٌ ىٌكٌٍرىٌبالء ٌ
ج ًٌ
الميٌ ًٌةٌ–ٌ ىٌ
اإلس ًٌ
كـٌ ٌٍ
العٌمي ًٌ
مسٌ يٌكميٌ ًٌةٌ يٌ
ج ًٌ
إلىٌ ىٌم ٌٍ

اجستيرٌفيٌالش ًر ً
المٌٌية ٌ
اإلس ًٌ
كـٌ ٌٍ
العمي ًٌ
الم ًٌ
يادًٌةٌ ىٌ
ش ىٌ
يؿٌ ىٌ
باتٌىٌن ًٌ
فٌ يٌمٌتىطمٌ ًٌ
كىيٌجزهٌءٌ ًٌم ٌٍ
يٌ
يعةٌك ي
ى
الدكتيكر ٌ
ساعًٌدٌ ٌ
الم ًٌ
ستاذٌ يٌ
لي ًٌ
بإشراؼٌا ٌ

حس ْين ِ
خوير
كاظم َع ْ
زيز َ
ُ َ
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ﱋ
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سورة ال نور٨٢ - ٧٢ :

ٌ
ٌ

الىداء
ٌ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱠ ٌ
ٌ

إلىٌسبيؿٌالغفرافٌكالنجاةٌكالرحمةٌاإللييةٌٌ ..
إلىٌسميؿٌالدكحةٌالمحمديةٌٌ..كريحانةٌالساللةٌالعمكيةٌ ..
ارثٌعمـٌالنبييفٌكاليداةٌالمياميفٌ ..
ٌ
إلىٌك
ً
عمىٌالكحيٌأمناءٌ،كجعميـٌع ٍدؿٌ
إلىٌثامفٌالئمةٌالمعصكميفٌالنقباءٌ،الذيفٌاصطفاىـٌاهللٌتعالىٌ
الكتابٌالمبيفٌ..كسففٌالنجاةٌكالحصفٌالحصيفٌ ..

إلىٌالمعراجٌإلىٌالسماء..إلىٌنكرٌاهللٌٌكخميفتوٌفيٌالرضٌٌ ٌ..
إلىٌالسمطافٌعميٌبفٌمكسىٌالرضاٌ(عمىٌجدهٌالمصطفىٌكآلوٌ،كعميوٌأفضؿٌالصالةٌكالسالـ)
أىدمٌىذاٌالجيدٌالمتكاضع ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

[ٌأ]

شكر و تقدير
النبيٌالمصطفىٌكآلوٌكمفٌاقتفىٌ .
ٌٌٌٌٌبسـٌاهللٌالرحمفٌالرحيـٌ.الحمدٌهللٌككفىٌ،كصمىٌاهللٌعمىٌ ٍّ
كبعدٌ ..
عدادٌىذاٌالبحث؛ٌأفٌأسٌٍّبحٌهللٌحامدانٌ،كأسجدٌلوٌشاك ٌانرٌ،
مماٌيتكجبٌعميٌ،بعدٌالفراغ ٌمفٌكتابةٌكا
ٌٌ
ٌٌٌٌٌٌفإفٌ
ى
تفكؽٌماٌأستحؽٌ،كمنياٌأف ٌمف ٌعميٌ ٌبأساتذةٌأجالٌءٌ ،قدٌ
ٌٍ
أسبغٌعمي ٌمفٌنعمائوٌ ،
عمىٌما ٌحبانيٌمفٌآالئوٌٌ ،ك
ٌ
ستشرؼٌبالتقدـٌبأسمىٌكمماتٌالشكرٌكالثناءٌكالعرفافٌبالجميؿٌ
فمموٌدرىـٌٌ .كأكدٌىناٌاال ٌا
تعممتٌمنيـٌالكثيرٌ ،
ٌ
ٌقدـ ٌلي ٌالنصح ٌكاإلرشاد ٌكالمساعدةٌ ،سكاء ٌمف ٌأساتيذم ٌأك ٌالصدقاء ٌأك ٌالخكةٌ
كالدعاءٌ ،إلى ٌكؿ ٌمف ٌ
المضي ٌقي يدمانٌفيٌ
كالقرباء ٌأكٌغيرىـٌ،ممفٌتفاعؿٌمعيٌ،ككقؼٌإلى ٌجانبيٌ ،كشجعنيٌبشكؿ ٌأكٌبآخر؛ٌعمى ٌ
ٌ
أخص ٌبالذكرٌأٌ.ـٌ.دٌ .حسيفٌكاظـٌعزيزٌ(كفقوٌاهلل) ٌالمشرؼٌعمىٌالرسالةٌ،
إنجازٌىذاٌالجيدٌالمتكاضعٌ،ك ٌ
قدٌأفادنيٌبإرشاداتوٌالقيمةٌ،كأغدؽٌعميٌبكمماتوٌالتشجيعيةٌالرقيقةٌالتيٌماٌانفكتٌتجكؿٌبخاطرمٌ،كتبثٌفيٌ
ف
ٌ
نفسيٌركحٌالثقةٌكاإلقداـٌكالحماسةٌ ٌ.
ٌكعجز ٌيراعي ٌعف ٌاستقداـ ٌالعبارات ٌالتي ٌأستطيع ٌبيا ٌتصكير ٌمشاعرٌ
ٌٌٌٌٌكما ٌأعترؼ ٌبقصكر ٌباعي ٌ
االمتناف ٌكالشكر ٌٌكالثناءٌ،كالعرفافٌبالجميؿٌكالكفاءٌ ،إلى ٌسماحةٌآيةٌاهللٌالعالمةٌالشيخٌفاضؿٌالصفار(داـٌ
ظمو)ٌبماٌقدـٌليٌمفٌتكجيياتٌ ٌ ،كنصائحٌ ٌكارشاداتٌ،كافٌلياٌعظيـ ٌالثر ٌكجميؿ ٌالخطر ٌعمىٌمسيرتيٌ،
ٌ
سكاءٌفيٌالدراسة ٌأـ ٌفي ٌعمميٌفيٌالرسالة؛ ٌفكاف ٌليٌخير ٌمعيفٌ ٌ،كنعـٌالمشيرٌلممستشيرٌ،ككافٌكلـٌيزؿٌ
وٌدٌرٌهيٌمفٌعالـٌ
ٌم ٍكئؿٌلممحتاجٌ،فضالٌعفٌحرصوٌكتفانيوٌلنصرةٌالحؽٌكأىموٌ،فمٌمٌ ىٌ
ي
خيرٌ ىممجأٌلممحتارٌ،كأفض يؿ ى
سأٌلىوٌ .
فٌ ىٌ
الٌييٌردٌٌ ىٌم ٌٍ
صدهٌ،ك ىٌ
بٌمفٌٌقى ىٌ
خٌٍّي يٌ
عامؿٌ،باذؿٌلمخيرٌفاعؿٌ.الٌيٌي ىٌ
عيٌ ً
الف ٍّكيرٌأٌ.ـٌ.دٌ.ضرغاـٌالمكسكمٌ(أعزهٌاهلل)ٌ
يؿٌ،السيدٌالمٌكىذ ٌٍّ
فيٌأفٌأخصٌبالشكرٌالجز
ٌٍ
كليٌالشرؼٌ
يٌ
ٌٌٌٌٌ
ٌ
عمىٌنصائحوٌالجميمةٌ،كارشاداتوٌالقيمةٌ،كتشجيعوٌكمساندتوٌليٌفضالنٌعفٌغيرمٌمفٌالطمبةٌ ٌ.
ٌٌٌكليٌالشرؼٌفيٌأفٌأتقدـٌبالشكرٌكاالمتنافٌلكؿٌأساتيذمٌالجالء؛ٌلماٌأبدكهٌمفٌإيثارٌٌكحرصٌكتفانيٌفيٌ
خدمةٌالعمـٌ،كالٌسيماٌالسيدٌالجميؿٌالعالمةٌأٌ.دٌبالسـٌعزيزٌشبيبٌٌ،كالعالـٌالمفضاؿٌأٌ.دٌصبحيٌالعادليٌ،
ٌكصاحبٌالدبٌالرفيعٌكالقمبٌالطيبٌأٌ.ـٌ.دٌمحمدٌحسيفٌعبكدٌ،كغيرىـٌ(حفظيـٌاهللٌجميعٌانٌ،كرزقيـٌخيرٌ
الدنياٌكاآلخرة)ٌ .
ٌٌٌٌٌٌكالشكرٌمكصكؿ ٌلكؿٌمف ٌأعاننيٌكلكٌبشطرٌكممةٌ،كلمفٌأبدلٌاىتماموٌكاستعدادهٌلممساعدةٌ،كأخصٌ
منيـ ٌجنابٌالخ ٌالحاج ٌإحساف ٌخضير ٌمسؤكؿٌقسـٌالشؤكفٌالفكريةٌكالثقافيةٌ،كالسيد ٌحسيفٌرضكمٌمسؤكؿٌ
شعبةٌالحاسكبٌكالمكتبةٌاإللكتركنيةٌفيٌالركضةٌالحسينيةٌالمقدسة؛ٌكالحمدٌهللٌربٌالعالميفٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ.
ٌالباحث ٌ
ب]
[ٌ

المحتويات ٌ

المكضكع ٌ

الصفحة ٌ

الىداء

أٌ

الشكر والتقدير

بٌ
تٌٌ-د ٌ

المحتويات
مقدمة

ٌُ ْ-

الفصل األول :التعريف بمفكوم العنوان ،ومقومات االتستذاان ،وأنواع اإلان ٌ

ٌٓ ْٓ-

المبحث األول :التعريف بمفيوم العنوان

ٌٓ ُٕ-

المطمب األول :تعريف الحكم في المغة وفي االصطالح

ٌٓ ٕ-

المطمب الثاني :تعريف الذن في المغة وفي االصطالح

ٌٕ ٗ-

المطمب الثالث :تعريف االستئذان في المغة وفي االصطالح

ٌَُ ُِ-

المبحث الثاني :التعريف بالمفردات ذات الصمة بالعنوان

ٌُِ ُٕ-

المطمب األول :تعريف االستئناس وعالقتو باالستئذان

ٌُِ ُٔ-

المطمب الثاني :تعريف الجازة في المغة وفي االصطالح
المطمب الثالث :تعريف الرضا في المغة واالصطالح
المطمب الرابع :تعريف التحميل والتفويض والفرق بينيما ٌ

ُٔ ٌ
ٌُٔ ُٕ-
ُٕ ٌ

المبحث الثالث :حقيقة االستئذان ،مقوماتو ،تقسيماتو ،سقوطو

ٌُٖ ْٓ-

المطمب األول :حقيقة االستئذان ،عقد أم إيقاع؟

ٌُٖ ُٗ-

ت]
[ٌ

المطمب الثاني :أركان االستئذان وشروطيا

ٌُٗ ِٔ-

أوالً :أركان االستئذان

ٌُٗ َِ-

ثانياً :الشروط المتعمقة بأركان االستئذان

َِِٔ-

المطمب الثالث :أقسام الذن

ٌِٔ ّْ-

القسم األول :ينقسم بمحاظ حكمة الخالق لحفظ مصالح التكوين والتشريع

ٌِٔ ِٗ-
ِٗ ٌ

القسم الثاني :الذن باعتبار شخصية المالك لو
القسم الثالث :الذن باعتبار المأذون فيو ،والمأذون لو

ٌِٗ ُّ-

القسم الرابع :ينقسم الذن بمحاظ الوصف

ٌِّ ّّ-

القسم الخامس :ينقسم الذن بمحاظ وسائل الكشف عنو واثباتوٌ ٌ

ٌّّ ّْ-
ّٓ ٌ

القسم السادس :الذن التقديرية والذن الفعمية
المطمب الرابع :سقوط االستئذان

ٌّٔ ّٗ-

أبرز القواعد لسقوط االستئذان

ّٗ ٌ

قــــــــــــاعـدة االضـطـــــرار

ٌّٗ ْٓ-

الفصل الثاني :أدلة مشروعية االتستذاان وحكمته وقواعده الفقكية

ٌْٔ ٖٗ-

المبحث األول :أدلة مشروعية االستئذان

ٌْٔ ّٔ-

المطمب األول :أدلة مشروعية االستئذان في القرآن الكريم

ٌْٔ ٓٓ-

المطمب الثاني :أدلة مشروعية االستئذان في السنة النبوية المطيرة

ٌٓٓ ٓٗ-

المطمب الثالث :أدلة مشروعية االستئذان في سيرة المتشرعة

ٌٗٓ ُٔ-

ث]
[ٌ

المطمب الرابع :أدلة مشروعية االستئذان في الجماع

ُٔ ٌ

المطمب الخامس :أدلة مشروعية االستئذان في العقل

ٌِٔ ّٔ-

المبحث الثاني :حكمة االستئذان وآثاره

ٌّٔ ٕٔ-

المطمب األول :البعد الديني واألخالقي

ٌّٔ ٔٗ-

المطمب الثاني :البعد االجتماعي

ٌَٕ ُٕ-

المطمب الثالث :البعد الفكري والثقافي

ٌُٕ ِٕ-

المطمب الرابع :البعد األمني والسياسي

ٌِٕ ْٕ-

المطمب الخامس :البعد االقتصادي

ٌْٕ ٕٓ-

آثار االستئذان من جية الحكم التكميفي والحكم الوضعي

ٌٕٓ ٕٔ-
ٕٔ ٌ

الذن الموجبة لمضمان

المبحث الثالث :القواعد الفقيية المتعمقة باالستئذان

ٌٕٔ ٖٗ-

المطمب األول :قاعدة الداللة

ٌٕٔ ٕٗ-

المطمب الثاني :قاعدة إذن الشرع

ٌٕٗ َٖ-

المطمب الثالث :قاعدة إثبات الممك لغيره (تمميك غير المالك)

ٌَٖ ْٖ-

المطمب الرابع :قاعدة التصرف في ممك غير المالك

ٌْٖ ٖٔ-

المطمب الخامس :قاعدة المأذون

ٌٖٔ ٖٖ-

بقية القواعد المتعمقة باالستئذان
المطمب السادسّ :

ٌٖٖ ٖٗ-

الفصل الثالث :االتستذاان في العبادات ،وشؤون األتسرة

ٌَٗ ُِّ-

ج]
[ٌ

المبحث األول :االستئذان في العبادات

ٌَٗ َُٗ-

المطمب األول :االستئذان في الصالة

ٌَٗ ٗٔ-

المطمب الثاني :االستئذان في الصيام

ٌٔٗ ٕٗ-

المطمب الثالث :االستئذان في االعتكاف

ٌٖٗ ََُ-

المطمب الرابع :االستئذان في الصدقات

ٌََُ َُُ-

المطمب الخامس :االستئذان في الحج

ٌَُُ َُْ-

المبحث الثاني :االستئذان في الجياد

ٌَُْ َُٗ-

المطمب األول :في استئذان الحاكم في الذىاب إلى الجياد

ٌَُْ َُٓ-

المطمب الثاني :في استئذان األبوين في الذىاب إلى الجياد

ٌَُٔ َُٕ-

المطمب الثالث :االستئذان في األنفال

ٌَُٕ َُٖ-

المطمب الرابع :في استئذان الغرماء في الذىاب إلى الجياد

ٌَُٖ َُٗ-

المبحث الثالث :االستئذان في باب النكاح

ٌَُُ ُِِ-

المطمب األول :تصرف المرأة في تزويج نفسيا بنفسيا أو تطميقيا

ٌَُُ ُُِ-

المطمب الثاني :االستئذان في نكاح البكر

ٌُُِ ُُٕ-

المطمب الثالث :االستئذان في نكاح الثيب

ٌُُٕ ُُٖ-

المطمب الرابع :االستئذان في إنكاح الفضولي

ٌُُٖ َُِ-

الم ْح ِرم لمحج
المطمب الخامس :االستئذان في نكاح ُ

ٌَُِ ُُِ-

ِ
خطيبت ِو
المطمب السادس :االستئذان في نظر الخا ِط ِب إلى

ٌُُِ ُِِ-

ح]
[ٌ

المبحث الرابع :االستئذان في أحكام األسرة

ٌُِِ ُِّ-

المطمب األول :االستئذان في منع الحمل واسقاط الجنين

ٌُِِ ُِٗ-

المطمب الثاني :االستئذان في خروج الزوجة من بيت زوجيا

ُِٗ ٌ

المطمب الثالث :االستئذان في تصرف الزوجة في المال

ٌُِٗ َُّ-

المطمب الرابع :االستئذان في رعاية األطفال

ٌَُّ ُِّ-

الفصل الرابع :االتستذاان في المعامالت بمفكومكا العام

ٌُّّ ُُٖ-

المبحث األول :االستئذان في العقود والمعاوضات

ٌُّّ ُٓٗ-

المطمب األول :االستئذان في البيع عمى البيع

ٌُّّ ُّْ-

المطمب الثاني :االستئذان في تصرف المشتري في مدة الخيار

ٌُّْ ُّٓ-

المطمب الثالث :االستئذان في عقد الفضولي

ٌُّٔ َُْ-
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روافد البحث
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A

الخالصة بالمغة النكميزية

[ٌد]

مقدمة
(بسـٌاهللٌالرحمفٌالرحيـ) ٌ
ٌٌٌٌالحمدٌهللٌككفىٌ،كصمىٌاهللٌعمىٌحبيبوٌالمصطفىٌكعمىٌآلوٌكمفٌاصطفىٌ .
أماٌبعدٌ ٌ..
ٌٌٌٌٌ ٌ

ً
التقرب ً
ً
ٌالعميكـٌكسيمةنٌلطاعتً ًوٌك ً
لفىٌ،كحضييـٌعمىٌ
ٌز
ٌإليو ي
ٌٌٌٌٌفإفٌمفٌن ىعًـٌاهللٌتعالىٌعمىٌالعبادٌ ٍ
ى
أفٌجع ىؿٌليي يـ ي ى
السعي ٌلكسبٌالعمكـٌ
السعيٌإليياٌ،كالتحصفٌبأسكارىاٌ،كالتجم ًؿ ٌببر ًج ًدىاٌ،كالتطيبٌبأري ًجياٌ،كالٌشؾٌفيٌأفٌ ٌ
ى
ً
ٌالعماؿ ٌكأشرفياٌ،كعمكـٌالفقوٌفيٌالديفٌىيٌمفٌأشرؼ ٌتمؾٌالعمكـٌكأسماىا؛ٌلماٌلياٌ
ىكٌمفٌأج ٍّؿ
النافعةٌ ،
ى
كعقابوٌ،كبياٌتيناؿٌ
ٌ
اتبٌالساميةٌالتيٌيتجنبٌبياٌسخطٌاهللٌتعالى ٌ
يٌ
قي ٌباإلنساف ٌإلى ٌالمر
مفٌسماتٌالرفعةٌكالر ٌ

ٌكح ٍسيبيا ٌشرفان ٌكفضالن ٌأف ٌاهلل ٌتعالى ٌقد ٌخصٌيا ٌبقكلوﵛليتفقيكا ٌفيٌ
مغفرتو ٌكرحمتوٌ ،كرضكانو ٌكمحبتو .ى
كثير ٌم ٌماٌركم ٌعفٌالنبي ٌالكرـٌ ،كعترتوٌالطاىرةٌ(صمكاتٌاهللٌكسالموٌعمييـٌأجمعيف)ٌ،
ٌ،كأكدتوٌ هٌ
الديفﵚ(ُ) ٌ

ٌركاه ٌالجميكر ٌمرفكعان ٌعنو ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو)ٌ ،كما ٌركتو ٌالخاصة ٌعف ٌأبي ٌعبد ٌاهلل ٌ(عميوٌ
فمنيا ٌما ٌ
بعبدٌخي ٌانرٌفقيوٌفيٌالديف)(ِ)ٌ .
السالـ)ٌقاؿ(إذاٌأرادٌاهللٌ وٌ
ٌسيما ٌفي ٍّ
ٌكالتطكر ٌالتكنكلكجي ٌالحديثٌ ،كالتحكـٌ
ٌضؿ ٌالتقدـ ٌالعممي ٌ
ٌج ىرىـ ٌأف ٌالمجتمعات ٌاليكـ ٌكال ٌ
ٌٌٌٌٌال ى
مفٌأمٌكقتٌمضىٌ،كخصكصٌانٌبعدٌ
ٌ
الذمٌفرضوٌنظاـٌالعكلمةٌالجديدٌ،باتتٌأكثرٌحاجةٌإلىٌالتفقوٌفيٌالديفٌ
ٌش ًي ىدتٌالعقكدٌالخيرةٌتسمطٌالقكلٌالغاشمةٌعمىٌشعكبٌالعالـٌ،كمحاكالتيا ٌالمستمرةٌفيٌإحكاـٌالسيطرةٌ
أف ى
ٍ
العربٌكالمسمميفٌ
ٌ
قدامياٌعمىٌرسـٌالمخططاتٌالتيٌتستيدؼٌتركيعٌتمؾٌالشعكبٌعمكماٌك
ٌ
عمىٌمقدراتيـٌ،كا
بشكؿٌخاصٌ،بؿٌكالسعيٌالحثيثٌلمقضاءٌعمىٌاإلسالـ ٌكسمخ ٌمعالـ ٌالعقيدةٌال ىحقةٌ،كتحريؼٌمسارىاٌ،بؿٌ
محكىاٌكاستئصالياٌ،كمفٌذلؾٌقياـٌتمؾٌالقكلٌبافتعاؿٌالزماتٌ،كاذكاءٌنار ٌالفتنة ٌكالتناحرٌٌ ،كزرعٌمقكماتٌ
ٌك ٌ
الفرقةٌكالكراىيةٌبيفٌالشعكبٌ،كالعمؿٌبشتىٌالطرؽٌٌكالكسائؿ ٌعمىٌبثٌركح ٌالعداءٌضدٌاالسالـٌكالمسمميفٌ،
مف ٌخالؿ ٌالتضميؿ ٌاإلعالمي ٌكبث ٌالكاذيبٌ ،كحجب ٌالحقائؽ ٌكتزييفياٌ ،كبث ٌالفكار ٌالمسمكمة ٌالتيٌ
الجادةٌالتي ٌماٌانفكت ٌتستيدؼٌ
تتعارضٌمعٌىدمٌالشر
يعةٌالغراءٌ ،ىذاٌفضالن ٌعف ٌغيرٌتمؾٌمف ٌالمحاكالت ٌ ٌ
ٌ
اء ٌأكاف ٌذلؾ ٌمف ٌخالؿ ٌتكظيؼ ٌاإلعالـ ٌالمكجو ٌلنشرٌ
تركيع ٌالمة ٌاإلسالمية ٌلالنقضاض ٌعميياٌ ،سك ه
المحرماتٌكالرذيمةٌكأفالـٌالمجكفٌكالتحمؿٌالخالقيٌ،تحتٌمسمىٌالحريةٌ ،أـٌمفٌخالؿٌاستعماؿ ٌالعمالءٌ
كالمنحرفيفٌممفٌتقنع ٌباإلسالـ ٌكاتخذهٌجمبابان ٌيتخفىٌبظموٌ ،أـ ٌمفٌخالؿ ٌتحريؾ ٌالمتطرفيفٌالمنغمقيفٌفكريانٌ
ٌشد ٌالعزـ ٌكاستنياض ٌاليمـ ٌكاستنفار ٌكؿ ٌالطاقات؛ٌ
كنحكىـ ٌمف ٌدعاة ٌالفتنة ٌكاإلرىاب؛ ٌلذا ٌبات ٌضركريانٌ ،
لمحؤكؿٌدكفٌتحقيؽٌغاياتٌالعدكٌالمريضةٌكمآربوٌالخبيثةٌ،كذلؾٌلفٌيككفٌإالٌ ٌبالعكدةٌإلى ٌحضفٌالشريعةٌ
اإلسالمية ٌالحقٌة ٌكالتمسؾ ٌبياٌ ،كااللتفاؼ ٌحكلياٌ ،عف ٌطريؽ ٌتعمًـ ٌأحكامياٌ ،كالسعي ٌلمتفقو ٌفييا ٌ ٌكنشرىاٌ
(ُ)ٌسكرةٌالتكبة.ٌُِِ:
(ِ) ٌالكافيٌ :الكمينيٌ ِّ/ٌُ :باب ٌصفة ٌالعمـ ٌكفضموٌ ،حٌّ ،كمستدرؾ ٌالكسائؿٌ :الطبرسيٌ ُٗٗ/ٌُُ :باب ٌكجكب ٌاليقيف ٌباهلل ٌفي ٌالرزؽٌ،
كمسندٌأبيٌيعمىٌالمكصميٌ،ِّٖ/ٌَُ:ككنزٌالعماؿٌ:المتقيٌاليندم،ُّٕ/ٌَُ:حٌِٖٖٗٔ،كَِٖٖٗٔ.
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كتعميمياٌ .
ٌبأف ٌأختار ٌالدراسة ٌفي ٌالشريعة ٌاإلسالمية ٌٌلىعٌمٍّي ٌٌأيىٌكفٌؽ ٌفيٌ
ٌكالمحفز ٌلي ٌٍ
ٌٌٌٌٌكؿ ٌذلؾ ٌكغيره ٌكاف ٌالباعث ٌ
الخركجٌمفٌحضيرة ٌاليى ىم ًج ٌالرعاعٌ،كأتشرؼٌباالنضماـٌإلى ٌحضيرةٌالمتعمميف ٌعمىٌسبيؿٌالنجاةٌ،كأحظىٌ
ٌعبادهيٌالصالحيفٌ .
بالمغفرةٌكالرضكافٌمفٌاهللٌتعالىٌ،كالنجاةٌفيٌالدنياٌكالفكزٌبالجنةٌالتيٌكعدٌاهللي ى

عٌمفٌالمكضكعاتٌالجديدةٌكالميمةٌفيٌ
ٌ
كلماٌكانتٌدراستيٌلنيؿٌالماجستيرٌ،تستمزـٌالكتابةٌفيٌمكضك
ٌٌٌٌٌ ٌ
الفقوٌاإلسالميٌ،خطرٌليٌ–بعدٌالتككؿٌعمىٌاهللٌتعالىٌ -أفٌأكتبٌفيٌمكضكعٌيتسـٌبالحيكيةٌكاالستمرارٌ
كالسعةٌ،كمفٌمنطمؽٌإيمانيٌبضركرةٌحفظٌالحقكؽٌكالدفاعٌعنياٌ،كالٌسيماٌحؽ ٌاالستئذاف؛ٌلذاٌكقعٌاختيارمٌ
عميو ٌكمكضكع ٌلرسالتي ٌالمكسكمة ٌبػ(أحكاـ ٌاالستئذاف ٌفي ٌالفقو ٌاإلسالمي-دراس ٌةه ٌمقارنة)ٌ ،كمف ٌالسبابٌ
الخرلٌالختيارهٌىيٌ ٌ:
كثير ٌمفٌالحكاـٌ ،فيكٌيدخؿٌفيٌ
سيٌ،كىكٌالذمٌتترتبٌعميوٌ هٌ
أىميةٌاالستئذافٌ،كالٌسيماٌأنٌوٌالحؽ ٌ ىٌ
أكٌ
النٌ -
المٌٍن ٌ
البكابٌكالفركعٌالفقييةٌكافةٌ .
إفٌجميعٌالبحكثٌكالرسائؿٌالتيٌعنكنياٌأصحابياٌبػ(االستئذاف)؛ٌاقتصرتٌعمىٌالمعنىٌالكاردٌفيٌسكرةٌ
ثانيٌانٌ -
النكرٌ،كىكٌخاص ٌبأدبٌالدخكؿٌإلى ٌالبيكتٌكالمحالتٌالخاصةٌالمممككةٌلآلخريفٌ،إذٌلـٌتتكسعٌفيوٌلتشمؿٌ
هٌ
البكاب ٌالفقيية ٌالخرلٌ ،كأما ٌالرسائؿ ٌالتي ٌعنكانيا ٌ(اإلذف) ٌفقد ٌاقتصر ٌالباحثكف ٌفييا ٌعمى ٌذكر ٌآراءٌ
الجميكرٌفحسبٌ،متغافميفٌنتاجاتٌمدرسةٌأىؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ)ٌ،كالتيٌىيٌأصؿ ٌالشريعةٌاإلسالميةٌ
داجٌ،كىكٌمماٌحثنيٌعمىٌالسعيٌإلكماؿٌ
كركحياٌ،كمنيمياٌالصافيٌالعذبٌ،كىذاٌمماٌيجعؿٌتمؾٌالرسائؿٌ ًخ هٌ
فيٌمسالةٌ
وٌ
النقصٌالحاصؿٌفيياٌ،بإضافةٌآراءٌاإلمامية؛ٌليتسنىٌلممتمقيٌالكريـٌالتعرؼٌعمىٌأحكاـٌاالستئذافٌ
ماٌ،عندٌجميعٌالمذاىبٌاإلسالميةٌ،بمفٌفييـٌالمذىبٌاإلماميٌ .
ٌشتات ٌآراء ٌالمذاىب ٌاإلسالمية ٌفي ٌاالستئذاف ٌفي ٌرسالة؛ ٌلتمكف ٌمف ٌإثراء ٌالمكتبةٌ
ثالثٌان-الرغبة ٌفي ٌجمع ىٌ
اإلسالميةٌكافادةٌالقراءٌكالباحثيفٌ،حيثٌيمكنيـٌالمقارنةٌبيفٌالقكاؿٌكالتكصؿٌإلىٌال أرمٌالراجحٌمنياٌ .
و
ٌأسئمة ٌمنياٌ :ماىك ٌاالستئذاف؟ ٌما ٌأىميتو؟ ٌماأدلة ٌمشركعيتو؟ ٌ ٌماىي ٌمقكماتو؟ ٌ ٌكماٌ
رابعانٌ :لإلجابة ٌعمى
أقسامو؟ ٌما ٌالحكمة ٌمنو؟ ٌمتى ٌيجكز ٌتركو؟ ٌما ٌاآلثار ٌالناجمة ٌعف ٌترؾ ٌاالستئذاف؟ ٌماىي ٌالقكاعد ٌالفقييةٌ
المتعمقةٌباالستئذاف؟ٌماٌأحكاموٌالشرعية؟ٌ .ٌ...
الٌشؾٌأف ٌثمٌةٌمعكقاتٌتكاجوٌالباحثٌعند ٌكتابةٌالبحثٌ ،فمف ٌأبرز ٌتمؾٌالمعكقاتٌالتيٌكاجيتني ٌفيٌ
ٌٌٌٌٌ
ٌ
كثير ٌمف ٌفقياء ٌالمذاىب ٌاإلسالمية ٌلـٌ
البحثٌ ،صعكبة ٌحصر ٌالمسائؿ ٌالفرعية ٌفي ٌالبكاب ٌالفقيية؛ ٌلف ٌ ٌٌان
تٌعندهٌمبعثرةٌىناٌكىناؾٌكفيٌكممةٌأكٌأكثر؛ٌ ٌكمفٌالفقياءٌمفٌلـٌ
جىٌد ٌٍ
فيٌمظانياٌ،بؿٌك ًٌ
يٌ
يتطرؽٌلتمؾٌالحكاـٌ
يصرح ٌبياٌبكضكحٌ،كمنيـٌمف ٌلـٌيتعرضٌلالستئذافٌفيٌبعض ٌالمسائؿ ٌ ٌأصال؛ ٌحيثٌلـ ٌأجدٌ–فيٌحدكدٌ
ٍّ
أئمةٌالمذاىبٌاإلسالميةٌ،كعمماءٌالفقوٌالقدماءٌمفٌأفردٌلمكضكعٌاالستئذاف ٌ(بالمعنىٌالعاـٌ
ىٌ
فٌ
اطالعيًٌ ٌ -م ٌٍ
الشامؿ)ٌكتابان ٌمستقالٌ،كانماٌكجدتوٌمتناث انرٌبيفٌطياتٌكتبٌالتفسيرٌكالفقو ٌكالخالؽٌ،غيرٌأفٌبعض ٌالفقياءٌ
قدٌأفردٌلوٌ(بالمعنىٌالخاص)ٌبابان ٌمستقالن ٌأطمؽ ٌعميوٌاسـٌ(كتابٌالمأذكف)ٌ،تحدثٌفيو ٌعفٌاإلذف ٌلمصبيٌ،
[ ِ]

كالعبدٌفيٌالبيكعٌكالتجارةٌ.كأماٌفيٌالعصرٌالحاضرٌٌ،فقدٌتناكؿٌبعضيـٌجانبان ٌمفٌجكانبٌاالستئذاف ٌدكفٌ
غيرهٌككتاب ٌ(اإلذف ٌفيٌإجراءٌالعمميمتٌالطبيةٌكأحكاموٌكأثره)ٌلمدكتكرٌىاني ٌبف ٌعبداهلل ٌبف ٌمحمد ٌالجبيرٌ،
القاضيٌبالمحكمةٌالكبرلٌبجدةٌ.كمفٌالدراساتٌالسابقةٌالتيٌتعرضتٌلمكضكعٌاالستئذافٌكأفدتٌمنياٌ :
أحكاـٌإذفٌاإلنسافٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ،رسالةٌماجستيرٌلمطالبٌمحمدٌعبدٌالرحيـٌ،إشراؼٌ:دٌ.محمدٌعميٌإبراىيـٌجامعةٌأـٌالقرلٌ،السعكديةٌ .ُِٗٗ-ٌُُِْ،
أحكاـٌاإلذفٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ ،رسالةٌماجستيرٌلمطالبٌحسفٌرستـٌ،إشراؼٌ:دٌ.تيسيرٌأبكٌخشريؼٌ،جامعةٌدمشؽ-سكريا(ٌ.ٌَُِِ،المنشكرٌمنوٌخطةٌالرسالةٌ،كالشيءٌاليسيرٌمنيا)ٌ .
أحكاـ ٌاالستئذاف ٌفي ٌالقرآف ٌكالسنةٌ ،رسالة ٌماجستير ٌلمطالب ٌسالـ ٌكماؿ ٌسعيد ٌسميمافٌ ،كمية ٌالدراساتٌالعمياٌ-جامعةٌالنجاحٌالكطنيةٌفيٌنابمسٌ.غيرٌمطبكعةٌ،كلـٌيتسفٌليٌاالطالعٌعميياٌ .
أحكاـ ٌاالستئذاف ٌفي ٌالسنة ٌكالقرافٌ ،أحمد ٌالعرينيٌ ،سمسمة ٌالكتيبات ٌاالسالمية-دار ٌالكطف ٌلمنشرٌ .كىيٌعبارةٌعفٌكتيبٌمفٌٌْٕصفحةٌاقتصرٌعمىٌاالستئذافٌفيٌالدخكؿٌإلىٌالبيكتٌكالمحالتٌالخاصةٌ ٌ.
االستئذاف ٌكحكمو ٌالشرعيٌ ،بحث ٌمنشكر ٌفي ٌمجمة ٌكمية ٌالعمكـ ٌاإلسالميةٌ -جامعة ٌاالنبار-ٌََِٖ ،ََِٗـٌٌ،لمدكتكرٌمحمدٌاحمدٌمطرٌالدليميٌ ٌ.
الميسرةٌلمشيخٌمحمدٌعميٌالنصارمٌ،تحدثٌفيياٌعفٌأقساـٌاإلذفٌ .
المكسكعةٌالفقييةٌ ىالمكسكعةٌالفقييةٌالككيتيةٌالصادرةٌعفٌك ازرةٌاالكقاؼٌكالشؤكفٌاالسالميةٌالككيتيةٌ،كعددٌاجزائياٌخمسةٌكأربعكفٌ،ىٌذ ىٌكىٌرتٌاإلذفٌكبعضٌاقساموٌ .

ٌٌٌٌٌكأما ٌالمنيج ٌالذم ٌاتبعتو ٌفي ٌكتابة ٌالرسالةٌ :فقد ٌإتبعت ٌفي ٌالفصميف ٌالكؿ ٌكالثانيٌ ،المنيج ٌالكصفيٌ
ائيٌ،بتتبعٌأقكاؿٌالمذاىبٌاإلسالميةٌفيٌ
جٌاالستقر ٌٌ
ٌكالتحميميٌ،كفيٌالفصميفٌالثالثٌكالرابعٌاقتصرتٌعمىٌالمني ًٌ
بعضٌالمسائؿٌ،كذكرتٌمحؿٌاالتفاؽٌكاالختالؼٌفيياٌ.مستعينانٌبكتبٌالفقوٌالمعتمدةٌلدلٌك ٌؿٌمذىبٌ .
ٌ(عزكجؿ) ٌتضمف ٌالبحث ٌالمكسكـ ٌ(أحكاـ ٌاالستئذاف ٌفي ٌالفقوٌ
ٌٌٌٌٌكأما ٌخطة ٌالبحثٌ ،فبتكفيؽ ٌمفٌالبارم ٌ
اإلسالمي-دراس ٌةهٌمقارنة)ٌعمىٌمقدمةٌ،كأربعةٌفصكؿٌ،كخاتمةٌ،كعمىٌالترتيبٌاآلتيٌ :

ٌٌٌٌالمقدمةٌ ،تشتمؿ ٌعمى ٌنبذة ٌمختصرة ٌلممكضكعٌ ،جاء ٌفييا ٌأىمية ٌالمكضكعٌ ،كدكاعي ٌاختيارهٌ ،كاشكاليةٌ
البحثٌ ،كالمشاكؿ ٌكالصعكبات ٌالتي ٌكاجيت ٌالباحثٌ ،كالدراسات ٌالسابقة ٌالتي ٌاعتكرت ٌالمكضكعٌ ،كالمنيجٌ
الذمٌسمكوٌالباحثٌفيٌالبحثٌ،كخطةٌالبحثٌ .
ٌٌٌٌٌٌكاشتممتٌالرسالةٌعمىٌفصكؿٌأربعةٌ،فيٌأربعةٌعشرٌمبحثٌانٌٌ،كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
ٌٌٌٌٌالفصؿ ٌالكؿٌ:كفيوٌثالثةٌمباحثٌ،قدٌاشتممتٌمضامينياٌعمى ٌالتعريؼٌبمفيكـ ٌالعنكافٌ ،كاللفاظٌذاتٌ
ٌ،كأقساـٌاإلذفٌ،كمتىٌيسقطٌ .
الصمةٌبوٌ،كحقيقةٌاالستئذافٌ،كمقكماتو ٌ
ٌ
[ ّ]

ٌٌٌٌٌكأما ٌالفصؿٌالثانيٌ،فعنكنتو ٌبػ(أدلةٌمشركعيةٌاالستئذافٌ،كحكمتوٌ ٌ،كقكاعده ٌالفقيية)ٌ ،كقدٌاشتمؿٌعمىٌ
مباحثٌثالثة؛ٌجعمتٌأكلياٌفيٌالدلةٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ ٌ،كتناكلتٌفيٌالمبحثٌالثانيٌآثارٌاالستئذافٌ
القكاعدٌالفقييةٌالمتعمقةٌباالستئذافٌ .
كأبعادهٌعمىٌالصعدةٌكافةٌ،كأماٌالمبحثٌالثالثٌفيكٌفيٌ ٌ
ٌٌٌٌٌكحاكلتٌفيٌالفصميفٌالخيريفٌتنا ٌكؿٌأغمب ٌالبكابٌالفقييةٌببيافٌأحكاـٌاالستئذاف ٌفيياٌ،كقدٌاشتمالٌ
تتبعت ٌفييماٌبعضٌأقكاؿٌالفقياءٌكأئمةٌالمذاىبٌاإلسالميةٌ،
عمىٌثمانيةٌمباحثٌ،تناصفتٌبينيماٌبالسكية ٌ ،ي
جىٌرتٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ ٌ:
ٌكسمطتٌالضكءٌعمىٌبعضٌأقكاؿٌالمذىبٌاإلماميٌٌ،فى ىٌ
ٌٌٌٌٌالفصؿٌالثالثٌخصصتوٌلذكرٌأحكاـٌاالستئذافٌفيٌالعباداتٌ،كالجيادٌ،كالسرةٌ،كأماٌفيٌالفصؿٌالرابع؛ٌ
فتضمفٌأحكاـٌاالستئذافٌفيٌالمعامالتٌ،كالعقكباتٌ،كالبكابٌالخرلٌ .
ٌٌٌٌٌثـٌختمتٌالرسالةٌبذكرٌالنتائجٌكالتكصياتٌ .
ﲳ
ﲲ
ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲬ
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ﲻ
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ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﱠسورة ال بقرة.٦٨٢:

ننيٌلـٌأدخرٌكسعان ٌفيٌعمؿٌىذهٌالرسالة؛ ٌمفٌأجؿٌ
حيثٌإ
ٌ

إخراجيا ٌبالشكؿ ٌالمطمكب ٌكالمثؿٌ ،كالصكرة ٌالبيى ٌكالكمؿٌ ،كلكف ٌيأبى ٌاهلل ٌتعالى ٌالكماؿ ٌإالٌ ٌلكتابوٌ،

قاؿٌفيٌغدهٌ:لكٌغٌٍّي ىٌرٌىذاٌ
يٌ
الٌٌ
كتبٌإنسافٌكتابٌانٌفيٌيكموٌإ ٌ
هٌ
ىٌ
أيتٌأنوٌالٌي
ٌكحسبيٌماٌقالوٌالعمادٌالصفياني(إنيٌر
أج ىٌمؿ؛ ٌىذا ٌمفٌ
كاف ٌ ٌٍ
ؾ ٌىذا ٌٌلى ىٌ
ٌتيًٌر ىٌ
ضؿٌ ،كلك ٌ
سٌتىحسفٌ ،كلك ٌٌقيٌٍّدىٌـ ٌىذا ٌلكاف ٌأٌٍف ىٌ
ٌي ٌٍ
ٌزٌٍيىٌد ٌكذا ٌلكاف يٌ
لكاف ٌأحسفٌ ،كلك ًٌ
عمىٌج ٌٍمٌمى ًٌةٌالبشر).
يٌ
قصٌ
رٌ،كىكٌدليؿٌعمىٌاستيالءٌالنٌ ًٌ
ًٌ
العىٌب
أعظىًٌٌـٌ ًٌ
ٌأف ٌيتىقىب ىؿ ٍّ
الن ٌحسنانٌ،كيجعموٌخالصان ٌلكجيوٌ
ٌمنيٌجيدمٌالمتكاضعٌىذاٌقبكٌ
ىح ىم يد ٌاهللى ٌتعالى ٌكأسأليوي ٌٍ
ٌٌٌٌكأخي انر ٌأ ٌٍ
ٌسيما ٌفيما ٌسقط ٌمني ٌسيكٌان ٌ ٌكفاتني ٌذكرهٌ ،كفيماٌ
الكريـٌ ،كأف ٌيجعمو ٌسببان ٌلغفراف ٌذنكبي ٌكمحك ٌسيئاتيٌ ،كال ٌ
هٌ.ك ً
ذرٌكالس ىماحةٌعفٌقصكرمٌكتقصيرمٌ ٌ.
ألتم يس
ىٌعمىيٌأ ٍىم ير ٌ
ىج ًي ٌمتيوي ى
ٌكغ ىب ى
ٌمفٌالمتىمقيٌالكر ي
يـٌالع ى
ي
ٌكصحٌبً ًٌو ٌالبرارٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌ ٌكصمى ٌاهلل ٌعمى ٌسيد ٌالمرسميف ٌمحمد ٌالصادؽ ٌالميفٌٌ ،كآلو ٌالطيار ٌالمنتجبيف،
المخمصيفٌ،كالمعفٌالدائـٌعمىٌأعدائيـٌأجمعيفٌإلىٌقياـٌيكـٌالديفٌ .

ٌ
ٌ
ٌ
الباحث
[ ْ]

ٌ

المبحث األول :التعريف بمفيوم العنوان

المطمب األول :تعريف الحكم في المغة وفي االصطالح:
أوالً :تعريف الحكم في المغة:
ةٌفيٌ(منعٌكقكعٌالفىسادٌ
ٌٌٌٌٌإفٌداللةٌلفظةٌحكـٌ(الحاءٌكالكاؼٌكالميـ)ٌفيٌكتبٌالمغةٌكالمعاجـٌالعربيةٌظاىر
ى
ٌعمىٌالف ٍقوٌك ً
ً
ً
ً
ً
و
العٍم يـٌ
ٌأعمىٌدرجات
ؽ
ٌكمالو ٌالممكفٌ،كذلؾٌاعتمادان
ىٌيحقٍّ ى
فيٌأمر ٌمفٌالمكرٌ،كاصالحو؛ٌحت ي
ٌ(ُ)
ك ً
عدةٌلمفظةٌالحكـٌ،منياٌ :
الح ٍك ىمة) ٌ.كقدٌكردتٌفيٌتمؾٌالمعاجـٌاستعماالتٌ ٌ

أ-المنعٌكالرد(ِ)ٌ.

ٌ

ب-العدؿٌكالحمـ(ّ)ٌ ٌ.

ت-القضاءٌكاالحتكاـٌعندٌالخصكمو(ْ)ٌ ٌ.
ثً -
الح ٍك ىمةٌكاليقىظىةٌ(ٓ)ٌ .
ج-الرأمٌكالظفٌ(ٔ)ٌ .
حٌ-العمـٌكالفقوٌكالقاعدةٌالشرعية(ٕ)ٌ ٌ.

اتٌ:قىك ً
اد ً
ىح ىكاـ ً
ً ً
ً
ً
اع يد ىىا ٌكماٌتنص ٌعميياٌ
ٌٌٌٌٌٌيقاؿٌ( يح ٍك هـ ى
ٌالع ىب ى
ٌش ٍرًع ٌّيٌ:القىاع ىدةيٌاٍل ىم ٍبنيةي ى
ٌعمىىٌالش ٍرًع ٌاإل ٍسالم ٌيٌ،كأ ٍ ي
ى
ً
ً
رمةٌكنحكىما) ٌ(ٖ)ٌ.
الح
هٌكحدكده-
امر
ي
ٌ.كيعنيٌالح ٍكـٌ-فيٌالشرع-أيضاٌ:القك يؿٌبالح ٍّؿ ٌك ي
ي
الشريعةٌ-أحكاـٌاهللٌ:أك ي
كىكٌماٌيستيدفوٌالباحثٌ .

ثانياً :تعريف الحكم في االصطالح:

ٌٌٌٌٌلمفظةٌ(حكـ)ٌتعريفاتٌكثيرةٌ،نشأتٌبمحاظاتٌشتىٌ،كذلؾٌتبعان ٌلمجيةٌالتيٌتتعاطىٌكمكضكعٌالحكـٌ،

(ُ)ٌظٌ:مقاييسٌالمغةٌ:ابفٌفارسٌ،ُٗ/ٌِ:كتيذيبٌالمغةٌ:االزىرمٌ،ٔٗ/ٌْ:كلسافٌالعربٌ ٌ،َُْ/ٌُِ:كظٌ:مفيكـٌالحكـٌالشرعيٌ:صالحٌ
عباسٌفقيرٌ،بحثٌمنشكرٌبتاريخٌَُُِ/ٗ/ُْ:فيٌالممتقىٌالفقييٌ-مجمةٌرسالةٌاالسالـٌ،بإشراؼٌ:عبدٌالعزيزٌالفكزافٌ .
(ِ)ٌمقاييسٌالمغةٌ:ابفٌفارسٌ،ُٗ/ٌِ:مادة(:حكـ)ٌ،كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌَُْ/ٌُِ:كماٌبعدىاٌمادةٌ(حكـ).
(ّ)ٌظٌ:الزاىرٌ:أبكٌمنصكرٌاليركمٌ،ِٕٔ/ٌُ:كتيذيبٌالمغةٌ:أبكٌمنصكرٌ،َٕ/ٌْ:كظٌ:الكمياتٌ:أبكٌالبقاءٌ،َّٖ/ٌُ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌ
منظكرٌ،َُْ/ٌُِ:كتاجٌالعركسٌ:الزبيدم.ٌُِٓ/ٌُّ:
(ْ)ٌتيذيبٌالمغةٌ:االزىرمٌ ٌ،ٔٗ/ٌْ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ،ُُْ-َُْ/ٌُِ:كتاجٌالعركسٌ:الزبيدمٌ،َُٓ/ٌُّ:مختارٌالصحاحٌ:
الرازم(ٌ ٌُْٖ:حٌؾٌـ)ٌٌ ،كالقامكس ٌالمحيطٌ:الفيركزٌآبادمٌ ٌ،َُٗٓ/ٌُ:كمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ .أحمدٌفتحٌاهلل(ٌ ٌُّٔ:الحكـ) ٌكظٌ:
الكمياتٌ:أبكٌالبقاء.َّٖ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:الزاىرٌفيٌمعانيٌكمماتٌالناسٌ:أبكٌبكرٌالنبارمٌ ٌ،ٌَُٗ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر.َُْ/ٌُِ:
(ٔ)ٌتفسيرٌالقرآفٌالعظيـٌ:أبكٌالفداءٌ .ِْٔ/ٌٔ:
(ٕ) ٌلساف ٌالعربٌ :ابف ٌمنظكر(ٌ .َُْ/ٌُِ :حكـ)ٌ ،كتاج ٌالعركسٌ :الزبيدمٌ ُِٓ/ٌُّ :كٌِِٓ ٌ ،كمجمع ٌالبحريفٌ :الطريحي(ٌ ّْ/ٌِ :ـٌ:
حكـ)ٌ،كالمعجـٌالكسيطٌ:ابراىيـٌمصطفىٌكالزيات.َُٗ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:معجـٌالمغةٌالعربيةٌالمعاصرةٌ:دٌ.أحمدٌمختار(ٌّٓٗ/ٌُ:ـٌ:حكـ)ٌ .

[ ٓ]

كانسجاماٌمعٌنكعٌالعمؿٌكالكظيفةٌالتيٌيقصدىاٌبعضٌمفٌيتناكؿٌآليةٌالحكـٌ.فبمحاظٌالشرع ٌ ىع ٌرؼٌالشييدٌ

الصدر(قده)ٌالحكـٌالشرعيٌبقكلو(التشريعٌالصادرٌمفٌقبؿٌاهللٌتعالىٌلتنظيـٌحياةٌاإلنسافٌيسمىٌبالحكـ)(ُ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكسأحاكؿٌىناٌالتعرضٌلبعضٌماٌذكركهٌفيٌتعريؼٌالحكـٌ :
عرؼٌ
أ -مفيوم الحكم عند المعنيين بشؤون القضاء في األحوال الشخصية ،وسن القوانين الوضعيةٌ :
الح ٍك يـٌ )ِ(ٌ Judgmentٌ :بأنو(قرار ٌالقاضيٌالنيائي ٌفي ٌقضية) ٌ(ّ)ٌ ،كقيؿٌ :ىك ٌ(كممة ٌالقانكف ٌالصادر ٌمفٌ
ي

ٌرسمي ٌمف ٌالمحكمة ٌأك ٌ ٌأية ٌىيئةٌ
المحكمة ٌأك ٌما ٌيقكـ ٌمقاميا ٌفيما ٌيعرض ٌعمييا ٌلمفصؿ)(ْ)ٌ ،كقيؿ(بياف
ٌ
ٌ(ٓ)
ىٌح ٍك ىـ ٌالبًالىًٌد ٌ(تىىكلىٌتى ٍسيً ىيرٌ
قضائيةٌحكؿٌالحكاـٌك ٌ
ٌ
الدكافعٌالتيٌصدرٌالقرارٌبمكجبيا) ٌ،كيقاؿ ٌفيمفٌتىىكل ي
(ٔ)
يش يؤكنًيىا)؛ كماٌتطمؽٌ(المحكمة)ٌعمىٌمكافٌانعقادٌالحكـٌ،كعمىٌالييئةٌالتيٌتتكلىٌالفصؿٌفيٌالقضاء ٌ .
ب -مفيوم الحكم عند الفقياء واألصوليين:
ٌٌٌٌٌتى ًريد ٌ-في ٌالفقوٌ -لفظة ٌالحكـ ٌبإسناد ٌكممة ٌ(الشرع) ٌإلييا–غالبٌانٌ ،-كيصفكنو ٌ(الحكـ) ٌبالػ(شرعي)؛ٌ
العتبار ٌانو ٌمنسكب ٌإلى ٌالتشريع ٌاإللييٌ ،كلككف ٌالشريعة ٌاإلسالمية ٌىي ٌالمستيدفة ٌمف ً
ٌقىبؿ ٌالفقيو ٌأكٌ
الصكليٌفيٌسعييماٌلمكشؼٌعفٌحكـٌاهللٌتعالىٌ.كلكنيـٌيختمفكفٌفيٌتعريؼٌالحكـٌالشرعيٌتبعان ٌلمبانيٌ
كال ٌالفريقيف ٌكاآللية ٌالمتبعة ٌفي ٌالتعاطي ٌمعوٌ .لذا ٌ(يطمؽ ٌالحكـ ٌالشرعي ٌعند ٌالفقياءٌ ،كيراد ٌبو ٌما ٌيقبؿٌ

ال ٌكظيفة ٌالعمميةٌ ،فيك ٌعندىـ ٌيشمؿ ٌالحكاـ ٌالتكميفية ٌكالكجكب ٌكالحرمة ٌكغيرىماٌ ،كيشمؿ ٌأيضا ٌالحكاـٌ
الكضعيةٌ،كأماٌماٌيؤدمٌإليوٌالصؿٌالعمميٌٌمفٌكظائؼٌعمميةٌ،فالٌيسمىٌحكمانٌشرعيانٌبمقتضىٌاصطالحٌ
الفقياءٌ،كيسمكنوٌكظيفةٌعمميةٌرٌٍيٌثىماٌيقكـٌالدليؿٌعمىٌبيافٌالحكـٌالشرعيٌليذهٌالكاقعة)ٌ(ٕ)ٌ .
ىٌ

ٌٌٌٌٌكأماٌالصكليكفٌفالحكـٌعندىـٌ:ماٌدؿٌٌعمىٌالحكـٌالشرعي-عندٌالفقياءٌ-كعمىٌالكظيفةٌالعمميةٌمعٌانٌ(ٖ)ٌ.

كمفٌأشيىرٌتعريفاتوٌعندىـٌ(خطابٌالشارعٌالمتعمؽٌبأفعاؿٌالمكمفيفٌباالقتضاءٌأكٌالتخييرٌأكٌالكضع)ٌ(ٗ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكأماٌالمتأخركفٌمفٌالصكلييفٌفقدٌعدؿٌبعضيـٌ– ٌفيٌتعريؼٌالحكـ– ٌعفٌكممةٌ(خطاب)ٌإلى ٌكممةٌ
ذكره ٌالصكليكفٌمف ٌالتعريفات ٌلمحكـٌالشرعيٌىك(االعتبارٌالشرعيٌالمتعمٍّؽٌ
(االعتبار)(َُ)ٌ.كلعؿٌأنسبٌما ٌ ٌ
(ُ)ٌدركسٌفيٌعمـٌالصكؿٌ:محمدٌالصدرٌٌ،ٌّ:كالفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:أحمدٌفتحٌاهللٌ،ٌُّٓ:كاالصطالحاتٌالفقييةٌ:ياسيفٌالعاممي.ٌُٕ:
(ِ)ٌالمعجـٌالقانكنيٌ(معجـٌمصطمحاتٌنظاـٌادارةٌالدعكل)ٌ:القانكنييفٌالعرب(ٌِٓ:حكـ).
(ّ)ٌمسردٌالكمماتٌالقانكنيةٌكمعانييا.ٌٓٔ:Jody Patel and Michael G. Virgaٌ:
(ْ)ٌالمعجـٌالقانكنيٌ:حارثٌسميمافٌالفاركقيٌ،ٌّٖٗ:كظٌ:معجـٌالمغةٌالمعاصرة.ّٓٗ/ٌُ:
(ٓ)ٌمعجـٌالمغةٌالمعاصرةٌّٓٗ/ٌُ:كّ.ُٕٗٔ/
(ٔ)ٌالمعجـٌالكسيطٌ:ابراىيـٌمصطفىٌ .َُٗ/ٌُ:
(ٕ)ٌظٌ:مفتاحٌالكصكؿٌإلىٌعمـٌاالصكؿٌ:دٌ.أحمدٌالبيادلي.ّٕ/ٌُ:
(ٖ)ٌـٌ.ف.
(ٗ)ٌاإلحكاـٌ:اآلمدمٌ،ُّٓ/ٌُ:كارشادٌالفحكؿٌ:الشككانيٌ،ِٓ/ٌُ:كنفائسٌالصكؿٌ:القرافيٌ،ُِْ/ٌُ:كالكمياتٌ:أبكٌالبقاء.ُّٖ/ُ:
(َُ)ٌمفتاحٌالكصكؿٌإلىٌعمـٌالصكؿٌ:أحمدٌالبيادلي.ّْ/ٌُ:

[ ٔ]

بأفعاؿٌالعبادٌتعمقانٌمباش ٌانرٌأكٌغيرٌمباشر)(ُ)ٌ .

المطمب الثاني :تعريف الذن في المغة وفي االصطالح:
أوال :تعريف الذن في المغة:
ٌكغيرىا ٌلفظة ٌاإلذف ٌ(اليمزة ٌكالذاؿ ٌكالنكف) ٌكما ٌتحممو ٌمف ٌمعاف ٌعديدة؛ٌ
ٌٌٌٌٌذكرت ٌكتب ٌالنحك ٌكالمعاجـ ٌ

فييٌعندٌالنحاةٌ(إً ىذ ٍف)ٌ–بكسرٌففتحٌ:-حرؼٌجكابٌكجزاء ٌكنصبٌكاستقباؿ ٌػٌكقدٌكردت ٌفيٌالقرآفٌالكريـٌ

فيٌإحدلٌكثالثيفٌمكضعٌانٌ(ِ)ٌ،اختمؼٌالنحاةٌفيٌنكعياٌكعممياٌ،فعمىٌرأمٌالجميكرٌ،ىيٌمفٌالحركؼٌ،كأماٌ
عندٌبعضٌالككفييفٌفييٌمفٌالسماء ٌ(ّ)؛ ٌكماٌكردت ٌمفردةٌ(إذف)ٌكاشتقاقاتيا ٌفيٌالقرافٌالكريـٌ ،فيٌأربعةٌ

كثمانيف ٌمكضعٌانٌ ،كبمعاف ٌعدة ٌٌ ،منيا ٌأربعة ٌكثالثيف ٌمكضعٌانٌ ،جاءت ٌبمعنى ٌالمر ٌكاإلرادةٌ ،كىي ٌكمياٌ
بصيغةٌاسميةٌ(ْ)ٌ.كمفٌالمناسبٌفيٌالمقاـٌعرضٌبعضٌماٌأكردتوٌمعاجـٌالمغةٌفيٌاإلذفٌ،فييٌعمىٌالنحكٌ

اآلتيٌ :

أ  -المر  ٌ ،كاإل رادة  ٌ ،كالتيسير (ٓ ) ٌ .

ب  -العمـ  ٌ ،كاإلعالـ (ٔ ) ٌ ٌ .
س يـٌ  ٌ ،كالتيديد (ٕ ) ٌ .
ت  -القى ى
(ٖ ) ٌ

ث  ٌ -االستماع .

(ُ)ٌالصكؿٌالعامةٌلمفقوٌالمقارفٌ:محمدٌتقيٌالحكيـٌ .ُٓ/ٌُ:
(ِ) ٌظٌ :المحكـٌكالمحيطٌالعظـٌ:ابفٌسيدهٌ،ٗٗ/ٌَُ:كظ ٌ :إذفٌفيٌالقرافٌالكريـٌ:أٌ.دٌ.عائدٌكريـٌالحريزمٌ،مجمةٌالكاليةٌ،العددٌ،ٌَٖ:
الصادرٌعفٌالعتبةٌالعمكيةٌالمقدسةٌ،شعبةٌاالعالـٌ-قسـٌالصحافة.ٌَُِٓ/ُُ/ٌُٕ،
(ّ) ٌظٌ :شرح ٌالتصريحٌ :الكقادٌ ،ّٕٔ/ٌِ:كمغنيٌالمبيبٌ:ابفٌىشاـٌ،َّ/ٌُ:كشرحٌقطر ٌالندلٌ:ابفٌىشاـٌ ،ٓٗ/ٌُ :حاشية ٌاآلجركميةٌ:
العاصمي.ْٕ/ٌُ:
(ْ) ٌظٌ:المعجـٌالمفيرسٌللفاظٌالقرافٌالكريـٌ:محمدٌفؤادٌعبدٌالباقيٌٌ .ِٔ-ٌِٓ:كالمكاضعٌالتيٌكردتٌفيياٌ(أذف)ٌبمعنىٌاالمرٌكاإلرادةٌ
ىي(البقرةٌ،ٌِٓٓ/ٌُِٓ/ٌِْٗ/ٌُِِ/ٌُِّ/ٌَُِ/ٌٕٗ:آؿٌعمرافٌ،ٌُِٓ/ٌُْٓ/ْٗ:النساءٌ،ٌْٔ/ٌِٓ:المائدةٌ،ٌَُُ/ٌُٔ:العراؼٌ:
ٌٖٓ،النفاؿٌ،ٌٔٔ:يكنسٌ،ٌََُ/ٌّ:ىكدٌ،ٌَُٓ:الرعدٌ،ٌّٖ:إبراىيـٌ،ٌِٓ/ٌِّ/ٌُُ/ٌُ:الحجٌ،ٌٔٓ:الحزابٌ،ٌْٔ:سبأٌ،ٌُِ:فاطرٌ:
ٌِّ،غافرٌ،ٌٕٖ:الشكرلٌ،ٌُٓ:المجادلةٌ،ٌَُ:الحشرٌ،ٌٓ:التغابفٌ،ٌُُ:القدرٌ.)ٌْ:ظٌ:الجذرٌإذفٌكمشتقاتوٌفيٌالقرافٌالكريـٌ:ـٌ.ـٌ.أميةٌ
غانـٌأيكبٌ،مجمةٌأبحاثٌكميةٌالتربيةٌالساسيةٌ،المجمدٌٖ،العددٌّ .
ٌ،كالدرٌالمنثكرٌ:السيكطيٌ،ِِْ/ٌُ:القامكسٌ
(ٓ) ٌظٌ:التبيافٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ:الطكسيٌ ٌ،ٌّٕٖ/ٌُ :كفتحٌالقديرٌ:الشككانيٌ ٌُّٔ/ٌُ:
الفقييٌ:سعدمٌأبكٌجيبٌ(ٌ،ٌُٗ/ٌُ:مادةٌاذف)ٌ .
(ٔ) ٌظٌ :الصحاحٌ :الجكىرمٌ ٌ ،َِٔٗ/ٌٓ :كمقاييس ٌالمغةٌ :إبف ٌفارسٌ ٌ ،ٕٕ-ٕٓ/ٌُ :كظٌ :مفردات ٌألفاظ ٌالقرآفٌ :الراغب ٌالصفيانيٌ،ٌُٕ :
ٌ،كالقامكسٌالمحيطٌ:محمدٌبفٌيعقكبٌالفيركزٌآبادمٌ:
ٌكلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ،ٌٗ/ٌُّ:كتاجٌالعركسٌ:الزبيدمٌ ٌُٕٗٓ /ٌُ:ك ٌّٕٓٗ ٌ
ٌ(ٌ،مادةٌاذف)ٌ،كالقامكسٌالفقييٌ:دٌ.سعدمٌأبكٌحبيبٌ،ُٖ/ٌُ:ككتابٌالكمياتٌ:أبكٌالبقاءٌ،ِٕ/ٌُ:كالتكقيؼٌ:المناكم.ْْ/ٌُ:
ٌ
ُُُٕٓ/
(اذف)ٌ،كالعيفٌ:الفراىيدم(ُٓٔ/ٌِ:ءٌذٌف)ٌ،تاجٌالعركسٌ:الزبيدمٌ،ُٔ/ٌُٖ:كالصحاحٌ:الجكىرمٌ:
ٌ
(ٕ) ٌمقاييسٌالمغةٌ:ابفٌفارسٌ ٕٕ/ٌُ:
ٌُ،ٗ/كالقامكسٌالمحيطٌ:الفيركزٌآبادم.ُُٕٓ/ٌُ:
(ٖ) ٌظٌ:العيفٌ:الفراىيدمٌ،ُٓٔ/ِ:مادة(:ءٌذٌف)ٌ ٌ،كمقاييسٌالمغةٌ:ابفٌفارسٌ،ٕٔ/ٌُ:كلسافٌالعربٌ :ابفٌمنظكر(ٌ َُ/ٌُّ :اذف)ٌ ،كتاجٌ
العركسٌ:الزبيدم(ٌ،ِٕٗٓ/ٌُ:مادةٌ:اذف)ٌٌ،كالقامكسٌالمحيطٌ:الفيركزآبادم(ٌ،ُُٕٓ/ٌُ:مادةٌاذف).

[ ٕ]

ج – اإلباحة  ٌ ،كاإلطالؽ (ُ ) ٌ .
ح  -النداءٌلمصالةٌ،كاإلقامةٌليا

ٌ (ِ ) ٌ

.

ثانياً :تعريف الذن في االصطالح:

كرٌفيٌالمغةٌمفٌمعنىٌالرخصةٌكاإلباحةٌفيٌأمرٌ،
ٌ
جٌعماٌ يذ
مفيكـٌ ًٌ
ٌٌٌٌٌيبدكٌأفٌٌ ىٌ
اإلذفٌفيٌاالصطالحٌالٌيخر ٌ

فقدٌعٌٍّرؼٌبتعريفاتٌعدةٌمنياٌ :
يٌ

الرخصةٌفيو)ٌ(ّ)ٌ .
أ-قاؿٌالراغبٌ(تٌِْٓ:ىػ)(اإلذفٌ
فيٌالشيءٌ:إعالـٌبإجازتوٌ،ك ٌ
ه

حؽٌالمنع)ٌ(ْ)ٌ .
طيٌ ٌٌ
جرٌ،كاسقا ٌ
الح ٌٍ
ؼٌاإلذفٌأيضٌانٌبأنوٌ(ٌفىؾٌٌ ًٌ
ب -يعٍّر ى

ً
أعـٌمفٌذلؾٌإذٌ
ٌٌٌٌٌكقكليـٌ(فؾٌٌالحجر)ٌ،يكٌىـٌأفٌاإلذفٌمقتصرٌعمىٌبابٌالحجر؛ٌكالحقيقةٌىيٌأفٌٌاإلذفٌ ٌ

يدخؿٌفيٌمعظـٌأبكابٌالفقوٌ،فالٌبدٌمفٌحمؿٌكممةٌفؾٌالحجرٌعمىٌمعناىاٌالمغكمٌ،كىكٌإزالةٌالمنعٌبشكؿٌ

عاـ؛ٌفيصبحٌالتعريؼٌشامالٌكجامعا)ٌ(ٓ)ٌ .

فوٌالجرجاني(تُٖٔ:ىػ)ٌبأنو ٌ(فؾٌ ٌالحجرٌ،كاطالؽ ٌالتصرؼٌلمفٌكافٌممنكعٌان ٌشرعٌان)(ٔ)ٌ.كبوٌقاؿٌ
يٌ
عر
تٌ ٌ -
صاحبٌاالختيار(ٕ)ٌٌ،كالمناكمٌ(تَُُّ:ق)ٌٌمفٌفقياءٌالشافعيةٌ(ٖ)ٌ .

ٌالحجرٌأم ٌحجرٌكافٌ،أمٌسكاءٌكافٌ
ؾ
يانكم(تٌُُٖٓ:ىػ)ٌفيٌتعريفو ٌلإلذفٌ :أنو ٌ(ف ٌ
ٌ
ث-قاؿٌالقاضيٌالتٌ ٌ

ٌأف ٌاإلذفٌ
ؾ
حجرٌالر ٌٌ
الصغر ٌأكٌغيرىماٌكالٌذمٌف ٌ
يانكم ٌ
ٌمنوٌالحجرٌيسمىٌمأذكناٌ،كيؤخذٌمفٌكالـٌالتٌ ٌ
ؽ ٌأكٌ ٌ
ٌ
ٌ

فيٌكالـٌالجرجانيٌ(تٌُٖٔ:ق)ٌيرادٌبوٌ:اإلذفٌعندٌالفقياء(ٗ)ٌ .
ٌٌ

(ُ) ٌظٌ :لساف ٌالعربٌ :ابف ٌمنظكرٌ ٌ ،َُ/ٌُّ :كتاج ٌالعركسٌ :الزبيدمٌٌ ،ٌِٕٗٓ /ٌُ :كالمصباح ٌالمنيرٌ :الفيكمي(ٌ ،ٌُّ /ٌُ :أذف)ٌ ٌ .كظٌ:
التعريفاتٌ:الجرجانيٌَِ:كٌ،ظٌ:التبيافٌ:الطكسيٌ،ٌّٕٖ/ُ:كظٌ:الفركؽٌالمغكيةٌ:أبكٌىالؿٌالعسكرم(ٌ ،الفرؽٌبيفٌاإلباحةٌكاإلذفٌ(ُٕ))ٌ:
ٌُ،ٌٗ–ٌٌٖ/المكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّْٗ/ٌُ:
(ِ)ٌالقامكسٌالمحيطٌ:الفيركزآبادمٌ،ُُٕٓ/ٌُ:مادة(أذف).
(ّ)ٌمفرداتٌألفاظٌالقرآفٌ:الراغبٌالصفيانيٌ،ٌُٕ:ظٌ:المصطمحاتٌكاللفاظٌالفقييةٌ:محمكدٌعبدٌالرحمف.ُِٕ-ٌُِٔ/ٌُ:
ٌ،كالقامكسٌالفقييٌ:دٌ.سعدم.ُٗ/ُ:
(ْ)ٌاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ِٖٕ/ْ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ِٖٕ/ٗ:كدررٌالحكاـ:عميٌحيدرٌِٔٓ/ِ:ـِْٗ ٌ
(ٓ)ٌأحكاـٌاإلذفٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ:حسفٌرستـ.ٌُُ:
(ٔ) ٌالتعريفاتٌ:الجرجانيٌٌ ،ٌُٔ:كالتعريفاتٌالفقييةٌ:البركتيٌ،ُِ:كالقامكسٌالفقييٌ .ُٗ/ٌُ:كالكسيطٌ:مجمعٌالمغةٌالعربيةٌ،ُِ/ٌُ:كظٌ:
معجـٌالمغةٌالعربيةٌالمعاصرةٌ:احمدٌمختار(ٌٌٕٗ/ٌُ:إذف).
(ٕ)ٌاإلختيارٌلتعميؿٌالمختارٌ:عبدٌاهللٌالبمدحيٌ(تٌّٖٔ:ق).ََُ/ٌِ:
ٌ،كالمناكمٌعبدٌالرؤكؼٌزيفٌالديفٌمحمدٌبفٌتاجٌالعارفيفٌ،بفٌعميٌ،بفٌزيفٌالعابديفٌ،مفٌأئمةٌالشافعيةٌ
(ٖ) ٌظٌ:التكقيؼٌ:المناكمٌ ْْ/ٌُ:
كفقيائياٌ،كافٌصكفيان ٌعالمان ٌبالمغةٌالعربيػػةٌكالحديثٌكالفقوٌكالتفسيرٌ،كسائرٌالفنكفٌ،لوٌماٌيربك ٌعمىٌثمانيفٌمصنفػانٌ،مفٌمصنفاتو(فيضٌ
القدير ٌفي ٌشرح ٌالجامع ٌالصغير ٌلمسيكطي)ٌ ،ك(المكاعظ ٌكاالعتبار ٌبذكر ٌالخطط ٌكاآلثار)ٌ ،ك( ٌالطبقات ٌالصغرل)ٌ ،ك(كنكز ٌالحقائؽ) ٌفيٌ
الحديثٌ ،ك(الككاكب ٌالدرية ٌفي ٌتراجـ ٌالصكفية)ٌ ،عػ ػػاش ٌفي ٌالقاىرةٌ ،كتكفي ٌفييا ٌعاـ(َُُّىػ)ٌ ،ظٌ :خالصة ٌالثرٌ :الحمكمٌ،ُِْ/ٌِ :
كمعجـٌالمؤلفيفٌ:عمرٌكحالةٌ،َِِ/ٌٓ:كفيرسٌالفيارسٌ:عبدٌالحيٌالكتانيٌ .َٓٔ/ٌِ:
(ٗ)ٌكشاؼٌاصطالحاتٌالفنكفٌ:التيانكم.ٌُُّ/ٌُ:

[ ٖ]

ةٌ،فؾٌالحجرٌالثابتٌبالرؽٌشرعٌانٌ،كرفعٌالمانعٌمفٌالتصرؼٌ
ج-ذكرٌالسرخسي(تٌّْٖ:ىػ)(اإلذفٌفيٌالتجار
ٌ
سيٌ ٌتكمـٌبخصكصٌمنحٌاإلذف ٌلمعبدٌفيٌ
خ ًٌ
حكماٌ،كاثباتٌاليدٌلمعبدٌمفٌكسبو) ٌ(ُ)ٌٌ .كمماٌالٌيخفىٌأفٌ ٌالسٌىٌرٌٍ
التجارةٌ،كىذاٌنكعٌخاصٌمفٌأنكاعٌاإلذفٌ .
ً
أمٌمفٌجيةٌسالمةٌالخٍمقىة)(ِ)ٌ .
اٌكخٍمقىاٌ،
الم ٍك ىنةٌ ىك ٍكىن ى
ح-نقؿٌالزبيدمٌ(تٌَُِٓ:ىػ)(رفعٌالمنعٌكايتاءٌ ي
خ-جاء ٌفي ٌالمعجـ ٌالكسيط(اإلذف ٌفي ٌالشرعٌ ،فؾ ٌالحجرٌ ،كاطالؽ ٌالتصرؼ ٌلمف ٌكاف ٌممنكعٌان ٌشرعٌانٌ،
كاإلعالـٌبإجازةٌالشيءٌ،كالرخصةٌفيو)ٌ(ّ)ٌ .

دٌ -ذكركاٌأيضا(اإلذفٌ:عبارةٌعفٌرخصةٌالمالؾٌكمفٌبحكموٌفيٌالتصرؼٌكاثباتٌاليدٌكىكٌقدٌيككفٌقبؿٌ
التصرؼٌكىكٌالمسمىٌباإلذفٌ،كقدٌيككفٌبعدٌذلؾٌكيسمىٌباإلجازة)ٌ(ْ)ٌ .

عرفكهٌأيضاٌبػٌ(إباحةٌالتصرؼٌ،)..فقيؿٌفيٌاالستئذافٌ(:طمبٌإباحةٌالتصرؼٌممفٌلوٌحؽٌاإلباحة)(ٓ)ٌ.
ذٌ -

كىذاٌىكٌالراجحٌلدلٌالباحث؛ٌلشمكلوٌمعانيٌاإلذف ٌالمتعددةٌ،فيكافؽٌماٌيستيدفوٌالبحثٌمفٌإطالؽٌاإلذفٌ
بالمعنىٌالعـٌالشمؿٌ .

ٌكاٌباحةٌ
ٌٌٌٌٌمما ٌتقدـ ٌيظيرٌ ،أف ٌجميع ٌالتعريفات ٌتصب ٌفي ٌبكدقة ٌكاحدةٌ ،كمفيكـ ٌمشترؾ ٌىك ٌإزالة ٌالقيد ٌ
التصرؼٌفيٌحؽٌيعكدٌلآلخريفٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌكتجدر ٌاإلشارةٌإلى ٌأفٌالفقياءٌقدٌنظركاٌجميعان ٌإلىٌبابٌكاحدٌ(الحقكؽٌالماديةٌدكفٌالمعنكية)ٌكمنيـٌ

ٌكقيد ٌالمصطمح ٌفي ٌالدخكؿ ٌإلى ٌالبيكتٌ
ابف ٌحجرٌ ،فقد ٌأىمؿ ٌاالستعماالت ٌالخرل ٌلالستئذاف ٌفي ٌالمغةٌ ،

ٌ(ٔ)
ىكٌعماٌجاءٌفيٌقكلوٌتعالىﵛ لً ىي ٍستىأ ًٍذ ٍن يك يـٌ
كماٌيظير
أفٌمنشأٌذلؾٌ
ك
؛ٌ
كالمحالتٌالخاصةٌ ،أكٌمغادرتيا
ٌ

ً
تٌأ ٍىي ىم يان يك ٍـٌﵚ(ٕ)ٌ،كنحكىاٌ .
ٌممى ىك ٍ
الٌذ ى
يف ى

ٌٌٌٌٌلتكضيحٌالعالقةٌبيفٌاالستئذافٌٌكاالستئناس؛ٌينبغيٌالتعرؼٌعمىٌكؿٌمنيماٌكعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :

(ُ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌِ/ٌِٓ:كظٌ:دررٌالحكاـٌشرحٌغررٌاالحكاـٌ:مالٌخسرك.ِٕٔ/ٌِ:
(ِ)ٌالمصطمحاتٌكاللفاظٌالفقييةٌ:محمكدٌعبدٌالرحمفٌ.ٌُِٕ/ٌُ:كالتكقيؼٌ:المناكمٌ،ْْ/ٌُ:كظٌ:تاجٌالعركسٌ:الزبيدم.ٌُِ/ٌُٖ:
(ّ)ٌالمعجـٌالكسيطٌ،ُِ/ٌُ:مادةٌ(إذف)ٌ،كالمفرداتٌ:الراغبٌالصفيانيٌ،ٌَٕ:كالقامكسٌالفقيي.ُٗ/ٌُ:
(ْ)ٌالعناكيفٌالفقييةٌ:المراغيٌ،ٌَٕٓ/ٌِ:كالمكسكعةٌالفقييةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ .ٌَٓٔ/ٌِ:
(ٓ)ٌمعجـٌلغةٌالفقياءٌ:قمعجي(ٌٕٓ/ُ:االستئذاف).
(ٔ)ٌظٌ:فتحٌالبارمٌبشرحٌصحيحٌالبخارمٌ:ابفٌحجر.ٓ/ٌُُ:
(ٕ)ٌسكرةٌالنكر.ٌٖٓ:

[ ٗ]

المطمب الثالث :تعريف االستئذان في المغة وفي االصطالح:

أوال :االستئذان في المغة:

تأذف ٌاستئذانا ٌفيك ٌم ً
ً
ستأذفٌ،
االستئذاف ٌاستفعاؿٌ ،السيف ٌكالتاء ٌلمطمب؛ ٌيقاؿ ٌ(
استأذف ٌعمي ،ى
ٌي ٍس ي
ى
ي

ٌمنوٌإذناٌلمدخكؿٌعميوٌ.استأذنوٌفيٌكذاٌ:طمبٌإذنوٌفيو)(ُ)ٌ ٌ.
ب
كا
ن
لمفعكؿٌمستأ ىذفٌ،كاستأذفٌعميوٌ:طىمى ى
ي
ثانياً :االستئذان في االصطالح:

ٌٌٌٌٌتقدـٌذكرٌمفيكـٌاإلذف ٌآنفانٌ،كمفٌثـٌبيافٌاالستئذاف ٌفيٌالمغة؛ٌكبذلؾٌاتضحٌتعريؼٌاالستئذاف ٌالذمٌ

(ىكٌطمبٌاإلذف ٌكاالستباحةٌفيٌأمرٌمفٌالمكر) ٌ(ِ)ٌ.كمفٌالمناسبٌىناٌ،التعرؼٌعمىٌبعضٌماٌأكردكهٌفيٌ
تعريفيـٌلمصطمحٌاالستئذافٌ،كىيٌكاآلتيٌ :

أ(-طمبٌإباحةٌالتصرؼٌممفٌلوٌحؽٌاإلباحة)(ّ)ٌ .
تأدباٌخشيةٌاالطالعٌعمىٌعكرة)(ْ)ٌ .
ب(-التماسٌاإلذفٌ ن
ت(-ىكٌاستباحةٌالمحظكرٌعمىٌكجوٌمشركع)(ٓ)ٌ .
ث(-االستئذافٌىكٌطمبٌاإلذفٌالمأمكرٌبوٌشرعانٌممفٌيممكو)(ٔ)ٌ ٌ.
ً
ٌالٌ
ج-قاؿ ٌ ٌ
ىمينكا ى
الزٌٍرقاني(االستئذاف ٌىك ٌطمب ٌاإلذف ٌبالدخكؿ ٌالمأمكر ٌبو ٌفي ٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌ ىيا ٌأىييىا ٌالذ ى
يف ٌآ ى
ً
كفﵚٌ(ٕ))(ٖ)ٌ .
ٌخ ٍيهرٌلى يك ٍـٌلى ىعم يك ٍـٌتى ىذك ير ىٌ
ىىمًيىاٌ ىذلً يك ٍـ ى
اٌب ييكتن ى
اٌعمىىٌأ ٍ
اٌكتي ىسمٍّ يمك ى
ٌب ييكتً يك ٍـ ى
اٌغ ٍي ىر ي
تى ٍد يخميك ي
ٌحتىٌتى ٍستىأٍن يسك ى

فةٌفقدٌعرٌفىوٌالعيني(تٌٖٓٓ:ق) ٌٌٌ ،كأشارٌابفٌحجر(ِّٕٕٖٓ-ىػ)ٌ
ٌ
ؽٌبوٌالص
أماٌاالستئذاف ٌاٌلٌذمٌتتعمٌ
ٌ
حٌ-ك ٌ
فيٌالدخكؿٌفيٌمح ٌؿٌالٌيممكوٌالمستأذف)ٌ(ٗ)ٌ .
إلىٌبعضٌأنكاعوٌفقاؿٌ:االستئذافٌىكٌ(طمبٌاإلذفٌ
ٌ

رأي البــاحـث:
ٌٌٌٌٌمماٌتقدـٌفيٌتعريؼٌاالستئذافٌ،تبمكرتٌلمباحثٌثمةٌأمكرٌ،الٌبأسٌبالكقكؼٌعندىاٌ :
فٌكممةٌ(التماس)ٌتستعمؿٌفيٌالطمبٌمفٌ
األمر األول :تعريؼٌاالستئذافٌبأنوٌ(التماسٌاإلذفٌ)..فيوٌنظرٌ،فإ ٌٌ
)ُ( ظٌ:تاجٌالعركسٌ:الزبيدمٌ،ٌُِ/ٌُٖ:كمعجـٌالمغةٌالعربيةٌالمعاصرةٌ:دٌ.احمدٌمختارٌٌ،ٕٖ/ٌُ:كالمعجـٌالكسيطٌ:الزيات.ُِ/ٌُ:
(ِ)ٌمصطمحاتٌالفقوٌ:آيةٌاهللٌالمشكينيٌ .ٌٖٔ:
(ّ)ٌمعجـٌلغةٌالفقياءٌ:قمعجي(ٕٓ/ٌُ:االستئذاف).
(ْ)ٌأحكاـٌاالستئذافٌ:أحمدٌالعريني.ٌُِ:
(ٓ)ٌـٌ.ف.
(ٔ)ٌاالستئذافٌكحكموٌالشرعيٌ:د.محمدٌأحمدٌالدليميٌ(بحثٌمنشكرٌفيٌمجمةٌالعمكـٌاالسالميةٌ،العددٌ،ََِٗ-ٌََِٖ،َِ:صٕٓ.
(ٕ)ٌسكرةٌالنكر.ٌِٕ:
(ٖ)ٌشرحٌالزرقانيٌعمىٌالمكطأ(ٌٕٓٓ/ٌْ:كتابٌاالستئذافٌ،)ٌُٕٗٔ،كالمصطمحاتٌكاللفاظٌالفقييةٌ:محمكدٌعبدٌالرحمفٌ.ُّٓ/ٌُ:
(ٗ)ٌفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ.ِ/ٌُُ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ٌِِٗ/ٌِِ:كفيضٌالقديرٌ:المناكمٌ،طٌُ،العمميةٌ.ِّٓ/ٌُ:

[َُ]

المساكم ٌفي ٌالمرتبة(ُ) ٌأك ٌالطمب ٌمف ٌالضعيؼ ٌكالدنى ٌمرتبة ٌإلى ٌمف ٌىك ٌأقكل ٌكأعمى ٌشأنٌان(ِ)ٌ .كبيذاٌ
التعريؼٌيخرجٌكؿٌطمبٌليسٌفيوٌتمؾٌالصفةٌ(الضعؼ ٌأكٌالتساكم)ٌ ،كىذاٌظاىرٌفيٌمخالفتوٌلمكاقعٌفيٌ

استعماؿٌاالستئذافٌ .

األمر الثاني ٌ:يعٍّرؼٌاالستئذافٌبأنو(استباحةٌالمحظكر)...؛ٌيبدكٌأفٌىذاٌالتعريؼٌليسٌجامعٌانٌمانعٌانٌكالٌيمكفٌ
الرككفٌإليوٌلسببيفٌ :

الحاؿٌأف ٌاالستئذاف ٌالٌيختصٌبالمحظكراتٌ
ٌٌ
خًٌرجٌغيرٌالمحظكرٌمفٌاالستئذافٌ،ك
وٌي ٌٍ
ٌٌٌٌٌالسبب ٌالكؿ ٌ:يٌ
ككن ي

فحسبٌ،كاٌٌٌنماٌقدٌيتعداىاٌ-أحياناٌ-ليطاؿٌغيرٌالمحظكرٌأيضاٌ،فيستعمؿٌفيٌ(الحدثٌالمجيكؿٌالحكـ)ٌنحكٌ
ٌ
ةٌبيتٌماٌ،أكٌكاالٌتٍّكاءٌعمىٌجدارٌبيتٌيعكدٌلحدٌالناسٌكنحكٌذلؾٌ،كقدٌيستعمؿٌاالستئذافٌ
االستظالؿٌبشجر وٌ
فيٌالمباحٌتأدبٌان ٌأكٌمجاممة ٌأكٌاستئناسٌان ٌأكٌلمتأكدٌكزيادةٌاالطمئنافٌمفٌصحةٌالفعؿ؛ٌمثؿٌالشربٌمفٌالماءٌ

الذمٌأعدهٌصاحبوٌليذاٌالغرض ٌلممارةٌمفٌالناسٌ ،أكٌكالطعمةٌ ٌكمختمؼٌالخدماتٌالخرلٌالتي ٌيعرضياٌ
أصحابياٌفيٌطريؽٌالسابمة(ّ) ٌكالكافديفٌلزيارةٌالمراقد ٌكالعتباتٌالمقدسةٌٌ ،كاحياءٌالشعائرٌالدينيةٌ ٌ،كمفٌذلؾٌ
أيضا ٌفتح ٌأبكاب ٌبعض ٌالبيكت ٌكالمحاؿ ٌمف ٌقبؿ ٌأصحابياٌ ،كناية ٌعف ٌإباحة ٌدخكؿ ٌالماريف ٌبيا ٌلقضاءٌ

احتياجاتيـ ٌكالكضكء ٌأك ٌالصالة ٌأك ٌالتغسيؿ ٌكاالستراحةٌ ..كمثؿ ٌذلؾ ٌالدخكؿ ٌإلى ٌالماكف ٌالمكقكفةٌ

كالحسينياتٌ ،لممكث ٌكاالستراحة ٌفييا ٌأك ٌالمبيت ٌكنحك ٌذلؾ ٌمما ٌليس ٌفيو ٌحظرٌ .كقد ٌيخضع ٌاالستئذافٌ

لألعراؼ ٌاالجتماعيةٌ ،كيجرم ٌفي ٌبعض ٌالمباحات ٌالشرعيةٌ ،فمثالن ٌقد ٌيستعمؿ ٌفي ٌالجمكس ٌعمى ٌالمقعدٌ

المامي ٌأكٌالمقعدٌالمحاذمٌلمجمسٌشخص ٌماٌفيٌعربةٌالنقؿٌ(السيارة) ٌأكٌكتصفحٌالكتبٌكالمجالتٌفيٌ
المعارض ٌالعامة ٌلمكتابٌ ،ككتحسس ٌالقمشةٌ ،أك ٌلبس ٌاللبسةٌ ،كنحك ٌذلؾ ٌمف ٌأنكاع ٌالسمع ٌالخرلٌ
المعركضةٌفيٌالسكاؽٌلمعرفةٌنكعياٌكجكدتياٌ ...

ٌٌٌٌٌ ٌكمفٌبابٌالدبٌكالخالؽٌ،قدٌيستعمؿٌ–االستئذاف–ٌفيٌالمندكباتٌكالتصفحٌفيٌكتبٌالمكتباتٌالعامةٌ
كحضكرٌالمجالسٌالدينيةٌكالثقافيةٌكمجالسٌالتعميـٌكتالكةٌالقرآفٌالعامةٌ ،أكٌفيٌاإلفادةٌمفٌالبنيةٌالمكقكفةٌ

إلحياءٌالشعائرٌالدينيةٌكاٌقامةٌالعزاءٌكالمآتـٌٌ ٌ...
ٌ
كالمعدةٌ

ٌٌٌٌٌكالسبب ٌالثانيٌ :قكلو ٌ(االستئذاف ٌاستباحة ٌالمحظكرٌ ،)..كبيذا ٌالمعنى ٌيككف ٌالتعريؼ ٌغير ٌمختصٌ
ٌيستباح ٌبو ٌالمحظكرٌ ،فبذلؾ ٌأدخؿ ٌفيو ٌما ٌليس ٌفيوٌ .كبعضٌ
باإلذف ٌمف ٌمالكو ٌفحسبٌ ،بؿ ٌيشمؿ ٌكؿ ٌما ي
لمم ٍح ًدثٌ،
العباداتٌفضالٌعفٌبعضٌالمعامالتٌ.فمفٌالعباداتٌمثالٌ:حرمة ٌ ىٌمس
ٌٍّ ٌكتابةٌالمصحؼٌالشريؼ ٌ ي
احةٌالفعؿٌكاٌزالةٌالحرمةٌبالتطيرٌبالغسؿٌأكٌالكضكءٌ،فيؿٌيسمىٌذلؾٌ
ٌ
ٌكالمكثٌفيٌالمساجدٌ،..إذٌيمكفٌاستب
(ُ)ٌجكاىرٌالبالغةٌ:السيدٌأحمدٌالياشميٌ:صٌٕٔ(المبحثٌالكؿٌٌ/االمر).
(ِ)ٌظٌ:أصكؿٌالفقوٌ:محمدٌرضاٌالمظفر.ٌِٓ/ُ:
(ّ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالككيتية.ُّٖ/ٌِ:

[ُُ]

حٌمٍّيٌ ًٌة ٌالتصرؼ ٌبالمكاؿ ٌالمخمسةٌ
استئذانان؟!!ٌ ،كأف ٌفي ٌإعطاء ٌالحقكؽ ٌالشرعية ٌكالخمس ٌكالزكاةٌ ،مدعاة ٌٌلً ًٌ

ٌ،كاباحتياٌ ٌ.
كالمزكاة ٌ

ٌٌٌٌٌكأما ٌفي ٌالمعامالتٌ ،فكعقد ٌالبيع ٌكاإلجارة ٌكالمزارعة ٌكالمساقاة ٌكغيرىا ٌمف ٌالعقكد ٌالتي ٌيباح ٌبمكجبياٌ
التصرؼٌفيٌالشيءٌالذمٌتعاقدٌعميوٌالطرفافٌ،اذٌتتحكؿٌممكيةٌالشيءٌفيٌعقدٌالبيعٌ-مثال-مفٌالبائعٌإلىٌ

ٌثافٌ ،كىكذاٌدكاليؾٌ.كفيٌعقدٌالنكاحٌالذمٌيتـ ٌبمقتضاهٌاستباحةٌماٌكافٌمحظك انرٌ
المشترمٌكمنوٌإلى ٌمشت ور وٌ

قبؿٌالعقدٌ،كفيٌبعضٌاإليقاعاتٌكالجعالةٌكاليبةٌكالكقؼٌ ،استباحةٌالمحظكرٌأيضانٌ..كخالصةٌالقكؿٌ:إفٌ
ٌالرصانة ٌالمنشكدة ٌفي ٌصياغة ٌالتعريؼ ٌلممصطمحٌ
التعريؼ ٌفيو ٌمف ٌالكىف ٌما ٌال ٌيؤىمو ٌلمر ٌٌ
قي ٌإلى ٌمستكل ٌ

العمميٌ .

أيضاٌ:أفٌباإلمكافٌصياغةٌتعريؼٌيجمعٌج ٌؿٌالتعريفاتٌالتيٌاستيدفتٌمفيكـٌاالستئذافٌ،فييٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌكيظيرٌ

تشير–بمجمميا-إلىٌأفٌاالستئذافٌىكٌ:طمبٌالرخصةٌمفٌمالكياٌعمىٌكجوٌمشركع.

ٌٌ

المبحث الثاني :التعريف بالمفردات ذات الصمة بالعنوان

المطمب األول :تعريف االستئناس وعالقتو باالستئذان
أوالً -تعريف االستئناس في المغة:

و
ٌمفٌفالف ٌضعفا ٌأكٌ
؛ٌكآنست
أيت
ٌٌٌٌٌاالستئناس ٌكال ٍين يس ٌكالتأن يس ٌك
ي
احدٌ،كآنست ٌشخصان ٌمفٌمكافٌكذاٌأمٌر ي
ي

ٌأمٌعممت))ُ( ٌ .
ىح ٍزمان
ي

ٌ...كاالستئناسٌاالستئذاف–ٌفيٌقكؿٌابفٌعباسٌكابفٌ
ٌٌٌٌٌكنقؿٌالشيخٌالطكسيٌ(قده)(تَِٔ:ىػ)ٌفيٌالتبياف( ٌ

مسعكدٌكابراىيـٌكقتادةٌ– ٌككأفٌالمعنىٌيستأنسكاٌباإلذفٌ.كقاؿٌمجاىدٌ:حتىٌتستأنسكاٌبالتنحنحٌكالكالـٌالذمٌ
يقكـٌمقاـٌاالستئذاف)ٌ(ِ)ٌ ٌ.

يٌد ً
ب ٍ ً
اخ هؿٌ.
ٌى ٍؿ ٌفيٌالبيتٌناسٌفىيي ٍؤًذ ىنيي ٍـ ٌإًٍّن ى
ٌي ٍنظي ىر ى
ٌك يى ىك ٌأ ٍ
ىف ى
ٌٌٌٌٌ ٌكيذكرٌفيٌمعالـٌالتنزيؿ(االستئناس ٌطىمى ي
ٌال ٍينس ى

كقىا ىؿٌاٍل ىخمًي يؿٌ:االستئناسٌ ًاالستً ٍبصار ً
ارٌﵚٌ(ّ))ٌ(ْ)ٌ .
ٌن نا
تى
ٌم ٍفٌقى ٍكلً ًوٌتعالىﵛٌآ ىىن ٍس ي
ٍ ىي
ى

ٌٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌتفسيرٌالقميٌيٌذ ًٌكرٌعفٌالصادؽ(عميوٌالسالـ)ٌ:االستيناسٌ:كقعٌالنعؿٌكالتسميـ)ٌ(ٓ)ٌ .
ٌ

(ُ)ٌكتابٌالعيفٌ:الخميؿٌبفٌأحمدٌالفراىيدمٌ ٌ،َّٕ/ٌٕ:كظٌ:لسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر،َُ/ٌٔ:كٌمقاييسٌالمغةٌ:إبفٌفارسٌ ٌ،ُْٓ/ٌُ:كتاجٌ
ً
تبيٌالصحارمٌ..ٌُّٔ/ٌّ:
ـٌالع ٍك
ٌ،كاإلبانةٌفيٌالمغةٌالعر
العركسٌ:الزبيدمٌ،َُٗ/ٌُّ:كٌٌُٓ ُْٓ/
بيةٌ:سمى
ي
مةٌبفٌم ٍسم ى
ى
ي
(ِ)ٌالتبيافٌ:الطكسيٌ،ٌُْٗ/ٕ:ظٌ:لسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ .َُ/ٌٔ:
(ّ)ٌسكرةٌطو.ٌَُ:
(ْ)ٌظٌ:معالـٌالتنزيؿٌ:البغكمٌ ٌ،ّٖٗ/ٌّ:كتفسيرٌالقميٌ:عميٌبفٌابراىيـٌالقمي.َُُ/ٌِ:
(ٓ)ٌتفسيرٌالقميٌ:عميٌبفٌابراىيـٌالقمي.َُُ/ٌِ:

[ُِ]

(ُ)
ٌٌٌٌ ً
ٌالك ٍح ىشة ٌكىكٌ
ك(اإل ٍن يٌ
ٌم ٌ
س–بالكسرٌ ، -كال ٍينس ٌ–بالضٌٌـ– ٌكال ىىنس ٌبالتحريؾ ٌكال ىىن ىسةي ي
حركةنٌ :ضد ى
الط ىمأٍنينة)(ِ)ٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌكجاء ٌفي ٌركح ٌالبياف(االستئناس ٌبمعنى ٌاالستعالـ ٌمف ٌآنس ٌالشيء ٌإذا ٌأبصره ٌمكشكفا ٌفعمـ ٌبو ٌفإفٌ

الذمٌىكٌخالؼٌاالستحياشٌلماٌ
ٌٌ
المستأذفٌمستعمـٌلمحاؿٌمستكشؼٌأٌٌنوٌىؿٌيؤذفٌلوٌأكٌال؟ٌ،كمفٌاالستئناسٌ
فٌالٌيؤذفٌلوٌفاذاٌٌأيًٌذفٌلوٌاستأنسٌ .)ّ(ٌ)..
أفٌٌالمستأذفٌمستكحشٌخائؼٌأ ٌٍ
كأماٌاإليحاشٌفيٌاالصطالحٌ(فيكٌاستشعارٌالميؿٌمفٌالحاكـٌلحدٌالخصميف)ٌ(ْ)ٌ .

ثانياً -االستئناس في االصطالح:

كرٌفيٌكتبٌالمغةٌ،كاالستئناس ٌبمعنىٌاالستئذاف ٌغيرٌمتداكؿٌعمىٌ
ٌ
جٌاستعماؿٌالفقياءٌلوٌعماٌ يذ
ٌٌٌٌٌالٌيخر
ٌ
بيت ٌغيرًٌهٌ ،كماٌفيٌ
آنيٌ،المرادٌبوٌكجكبٌاالستئناس ٌعمىٌمفٌأرادٌالدخكؿٌل ًٌ
ماٌىكٌتعبير ٌقر ٌٌّ
هٌ
لسافٌالفقياءٌ،كاٌٌٌن
ٌ
اآليةٌالمتقدمةٌآنفاٌ،كالمتداكؿٌفيٌالفقوٌفيٌىذهٌالمسألةٌكغيرىاٌ،التعبيرٌباالستئذافٌٌكاإلذفٌ(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكالفقياء ٌيستعممكف ٌلفظ ٌ(االستئناس) ٌعند ٌالمكاضع ٌالتي ٌال ٌتصمح ٌلالستدالؿ ٌبيا؛ ٌككنيا ٌتفتقر ٌإلىٌ

لكفٌباإلمكافٌعدٌهي ٌداعمانٌ
الصراحة ٌكالكضكح ٌالكافيٌلالستدالؿٌ ،كالتي ٌالٌظيكرٌلماٌيرادٌاالستدالؿٌعميوٌ ٌ،ك
ى
كمؤيداٌفيٌالمقاـٌالذمٌيرادٌاالستدالؿٌعميوٌ .

ظ ٌيىر ٌاستعماالت ٌاالستئناس ٌفيماٌيختمج ٌالنفس ٌمف ٌالرضاٌكالراحةٌ،
أف ٌٌأى ٌٍ
ٌمرٌٌ ٌ ،
ٌٌٌٌٌكالحاصؿ ٌمف ٌجميع ٌما ٌٌ

االطمئنافٌالنفسيٌفيٌأم وٌرٌماٌ .
ٌٍ
كيبعثٌحالةٌمفٌالقناعةٌكالشعكرٌباالستقرارٌك

ثالثاً :عـالقـــة االسـتـئـنــاس باالسـتـئــذان:

ضيـ ٌ–كابف ٌحجر-استعماؿ ٌلفظ ٌ(االستئذاف) ٌفي ٌالدخكؿ ٌإلى ٌالبيكت ٌكالمحالتٌ
ٌب ٌٍع يٌ
ٌٌٌٌٌقد ٌخصص ىٌ

الخاصةٌ،كماٌمرٌمفٌتعريفوٌلالستئذافٌبأنو(طمبٌاإلذفٌفيٌالدخكؿٌلمحؿٌالٌيممكوٌالمستأذف)ٌ(ٔ)ٌ .
ٌ
أفٌثى ٌمةٌأمكرٌينبغيٌالكقػكؼٌعندىاٌكاإلشارةٌإليياٌ،كىيٌ :
ٌٌٌٌٌكيظيرٌ ٌ

-1إفٌ ٌاالستئناس ٌمقدمةٌلالستئذافٌعمكماٌ،كيختصٌفيٌمسألةٌالدخكؿٌإلى ٌالبيكتٌكالمحالتٌالخاصةٌ،
فيكٌحالةٌمنسجمةٌمعوٌمتداخمةٌفيوٌفيٌأكثرٌالحيافٌ،كالعالقةٌبينيماٌعالقةٌعمكـٌكخصكصٌمفٌكجوٌ،

(ُ)ٌظٌ:لسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر.ُّ/ٌٔ:
(ِ)ٌتاجٌالعركسٌ:الزبيدمٌٌُ.ِّْٖ/كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر.ٌُْ/ٌٔ:
(ّ)ٌركحٌالبيافٌ:أبكٌالفداءٌ،ُّٕ/ٌٔ:كظٌ:الكافيٌ:الفيضٌالكاشاني.ٌِْٗ/ٌٓ:
(ْ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهللٌ .ٌّٓ:
(ٓ)ٌظٌ:كشؼٌالمثاـٌ:الفضؿٌاليندمٌٌ.ُْٗ/ٌٕ:كالمكسكعةٌالفقييةٌ:مؤسػسػػةٌدارٌالمعػ ػ ػػارؼ(ٌّّٓ-ٌِّّ/ٌَُ:االستئناس)ٌ .
(ٔ)ٌفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ُُ/ٌّ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ٌِِٗ/ٌِِ:كنضرةٌالنعيـٌ:بإشراؼٌإماـٌالحرـٌالمكيٌ .ٌُُٖ/ٌِ:

[ُّ]

ك(االستئناس ٌأخصٌمفٌاإلذفٌ،إذٌىكٌإذفٌمقركفٌبإرادةٌالدخكؿٌمفٌأىؿٌالبيتٌكمحبتيا) ٌ(ُ)ٌ .كقدٌيخطىءٌ
أف ٌالكممتيف ٌبينيما ٌفرؽ ٌلطيؼ ٌال ٌينبغي ٌأفٌ
مف ٌيجعؿ ٌمعنى ٌاالستئناس ٌمنحص ٌانر ٌباالستئذاف ٌفقط ٌمع ٌ( ٌٌ

ينصرؼ ٌعنو ٌالنظرٌ ،فكممة ٌ(االستئناس) ٌأعـ ٌكأشمؿ ٌمف ٌكممة ٌ(االستئذاف) ٌكما ٌال ٌيخفى ٌبأدنى ٌتأمؿٌ
كالمعنىٌ:حتىٌتعرفكاٌأنسٌأىؿٌالبيتٌبدخكلكـٌعمييـ)ٌ(ِ)ٌ.فعمىٌالرغـٌمماٌيمحظٌبينيماٌمفٌتىكأىم و
ٌكمك ىائ ىمةٌ،
ة
ي
ى ي
إالٌ ٌأنوٌليسٌبالضركرةٌأفٌيككفٌاالستئناس ٌمفٌلكازـٌاالستئذاف ٌفيٌجميعٌالحكاؿٌكالمكاردٌ .كيؤيدٌذلؾٌماٌ
س ٌياٌرسكؿٌ
ستأنً يٌ
صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌٌ :أى ٌ
ٌ
ذكرهٌصاحبٌأحكاـٌالقرآفٌمماٌركمٌعفٌعمرٌأنوٌقاؿٌلرسكؿٌاهللٌ(
اهلل؟ٌككافٌذلؾٌبعدٌاستئذانوٌعميوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)(ّ)ٌ .
يتقكـ ٌبحصكؿ ٌالنس ٌكاالطمئناف ٌكالقاء ٌالتحية ٌمف ٌقبؿ ٌالمستأذفٌ ،كقد ٌيحصؿٌ
ٌٌ -2
إف ٌاالستئذاف ٌ ٌ

االستئناسٌ ،أما ٌبشعكر ٌالمستأذف ٌبزكاؿ ٌاالستيحاش ٌعنو ٌكمقبكليتو ٌلدل ٌالطرؼ ٌاآلخر(اآلذف)ٌ ،قاؿٌ
ىى يؿ ٌاٍلبي ً
ً
ً
ٌد ىخٌميكاٌ
كت ٌبً ىذلً ى
ٌكلى ٍك ى
ٌاستىٍأ ىذ ينكا ٌأك ٌ ىسم يمكا ٌأىن ىس ٌأ ٍ ي ي
ٌس ٍّم ىي ٌاالستئذاف ٌاستيناسا ٌلىنيي ٍـ ٌإ ىذا ٍ
الجصاص( ىكًان ىما ي
ؾ ى
ً ً
ٌعمى ٍي ًي ٍـ) ٌ(ْ)ٌ ،أكٌقدٌيحصؿٌاإليناسٌمفٌخالؿٌالعمـٌبكجكدٌصاحبٌاإلذفٌ
اٌك ىشؽ ى
ىعمى ٍيي ٍـ ٌب ىغ ٍي ًر ٌإ ٍذ وف ٌالستكحشك ى
ً
تياحٌالنفسيٌلدلٌالمستأذفٌبعدٌ
فيٌالمحؿ ٌأكٌالبيتٌالذمٌقصدهٌالمستأذفٌ ،أكٌمفٌخالؿٌحدكثٌالينسٌكاالر
حصكلوٌعمىٌالرخصةٌمفٌمالكياٌ(اآلذف) ٌأكٌحصكؿٌاالرتياحٌعندٌاستقبالوٌكالترحيبٌبوٌأثناءٌالدخكؿٌ ،أكٌ

أفٌاالستئناسٌيحصؿٌبتحصيؿٌكؿٌماٌذكرتٌمفٌحاالتٌمجتمعة(ٓ)ٌ .
ٌٌ

تصرؼ ٌعممي ٌمادم ٌيككف ٌبيف ٌطالب ٌاإلذف ٌكبيف ٌالمالؾ ٌلوٌ ،كلو ٌكجكدٌ
-3إفٌ ٌاالستئذاف ٌحركة ٌأك ٌ ٌ

إحساسٌخفيٌ،كشعكرٌبالرضاٌكاالطمئنافٌالنسبيٌنابعٌمفٌ
هٌ
فعميٌظاىرٌفيٌالكاقعٌالخارجي؛ٌبينماٌاالستئناسٌ

الداخؿٌ،كبعبارةٌأنوٌشعكرٌإيجابيٌداخميٌيختمجٌالنفسٌ.فيكٌإ ىذفٌحركةٌنفسيةٌكاحساسٌذاتيٌ .

-4يتأثر ٌكؿ ٌمف ٌاالستئناس ٌٌكاالستئذاف ٌبمعطيات ٌشتىٌ ،تتنكع ٌتبعا ٌلمعكامؿ ٌكالمؤثرات ٌالتي ٌتي ىم ٍّكفٌ

اء ٌأكانتٌ
بصماتياٌفييماٌ،كالكقتٌكالمكافٌكالعرؼٌاالجتماعي ٌكالمستكلٌالثقافيٌلمفردٌكالكقائعٌكالحداثٌسك ه

التي ٌليا ٌمدخمية ٌمباشرة ٌأـ ٌ غير ٌمباشرةٌ ،في ٌرسـ ٌالشعكر ٌالذم ٌيختمج ٌالنفس ٌكيتبنى ٌتحديد ٌمختمؼٌ
ً
الٌ ٌأنٌوٌليسٌبالضرك ًرة ٌانطكاء ٌاالستئذاف ٌدكمٌانٌ،كفيٌجميعٌالحكاؿٌ
اتٌلدلٌالمستأذف؛ٌإ ٌ
االنطباعاتٌكالتصكر
كالظركؼ ٌعمى ٌتمؾ ٌالمشاعر ٌكالحاسيسٌ ،فقد ٌيحتاج ٌاإلنساف ٌفي ٌاالستئذاف ٌ–سكاء ٌكاف ٌمف ٌمعارفوٌ

كالقاربٌأكٌممفٌلـٌيعرفوٌكلـٌيرهٌمفٌقبؿٌ-إلىٌاالستئناسٌأكٌالحذرٌكالتأمؿٌكالتفكيرٌلتكخيٌاآلليةٌالمناسبةٌ
(ُ)ٌظٌ:مكطأٌمالؾٌبركايةٌمحمدٌبفٌالحسفٌَِّ/ٌُ:حٌَِٗ،كالمصطمحاتٌكاللفاظٌالفقييةٌ:محمكدٌعبدٌالرحمفٌ ٌ.ُّٓ/ٌُ:
(ِ)ٌأحكاـٌالقرآفٌ:الجصاصٌ ،طٌالتراثٌ،ُٔٓ/ٌٓ:كط ٌالعمميةٌ،ٌَُْ/ٌّ:كظٌ:اإلعجازٌالبيانيٌ:بنتٌالشاطيٌٌ،ُِٖ/ٌُ:كركائعٌالبيافٌ:
محمدٌعميٌالصابكني.ُُّ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:صحيحٌالبخارمٌُّّ/ٌّ:حٌِْٖٔ،كمسندٌاحمدٌّْٗ/ٌُ:حٌِِِ،كالنسائيٌِٕٓ/ٌٖ:حُُِٗ.
(ْ)ٌأحكاـٌالقرآفٌ:الجصاصٌ،طٌالتراثٌ،ُٔٓ/ٌٓ:كطٌالعمميةٌ،ٌَُْ/ٌّ:كظٌ:اإلعجازٌالبيانيٌ:بنتٌالشاطي.ُِٖ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:تفسيرٌآياتٌالحكاـٌ:السايسٌ،ُٕٓ/ٌُ:كظٌ:الكافيٌ:الفيضٌالكاشاني.ِْٗ-ٌُْٗ/ٌٓ:

[ُْ]

كالطريؽٌالنجعٌلنيؿٌاإلذفٌكالسماحٌفيٌتصرؼٌماٌ،كأماٌفيٌاستئذافٌربٌاالسرةٌفيٌدخكؿٌالغرؼٌالخاصةٌ
لفقدٌالعمةٌالتيٌمفٌأجمياٌشرع)ٌ(ُ)ٌ .
بالكالدٌكالمحارـٌفالٌيحتاجٌإلىٌاالستئناس؛ٌ(
ٍّ

-5ككماٌأنوٌالٌيتطمبٌاالستئناس ٌمفٌأفرادٌاليسرةٌكأىؿٌالبيتٌلدخكؿٌبيكتيـ؛ٌبؿٌيكفيٌاالستئذاف ٌقبؿٌ
الدخكؿٌ ،ككذا ٌالحاؿ ٌيككف ٌبالنسبة ٌلممكظفيف ٌعند ٌالذىاب ٌإلى ٌدكائرىـ ٌالحككمية ٌأك ٌالعماؿ ٌعند ٌارتيادىـٌ
لمقرات ٌعمميـٌ ،كأما ٌالجنبي ٌأك ٌالزائر ٌفينبغي ٌلو ٌاالستئناس ٌقبؿ ٌاالستئذاف ٌلمدخكؿ ٌإلى ٌالبيكت ٌكالمحاؿٌ

الخاصةٌ .

-6االستئذافٌلمفٌكافٌداخؿٌالبيتٌكيريدٌالدخكؿٌإلىٌحجرةٌمفٌحجراتٌالبيتٌ،كيعمـٌأفٌفيياٌغيرهٌ–ٌ
مفٌبعيدٌسكا هٌء ٌأكافٌمفٌالقاربٌ ،أـٌمفٌ
ٌ
سكلٌالطفاؿ-مفٌأفرادٌاسرتوٌ،كأماٌاالستئناسٌ ٌ ،فمً ىٌمفٌكافٌقادمٌان ٌ
الصدقاءٌأكٌغيرىـٌمفٌالغرباءٌعمىٌأىؿٌالبيتٌ .
ً
السٌباؾٌكنحكىما-باالستئذاف ٌلمرةٌكاحدةٌفيٌالتنقؿٌ
قدٌيكتفيٌالح ىرًفي ٌكالعام يؿ
-7
ٌفيٌالبيكتٌ– ٌ
ي
كالبناءٌك ى

فيٌحدكدٌمكافٌعمموٌكحسبٌماٌيقتضيوٌذلؾٌالعمؿٌ،كقدٌيحتاجٌإلىٌاستئناؼٌاالستئذافٌكتك اررهٌإفٌكافٌفيٌ
ً
ترك ًو ٌاحتما ىؿ ٌكقكًع ٌمفسدة ٌأك ٌ ٍّ
فييفٌ
تعد ٌعمى ٌحؽ ٌالمالؾ ٌلإلذفٌ .كيشار ٌإلى ٌأف ٌالجير ٌمف ٌالعماؿ ٌٌكالحرٌٌ

كنحكىـٌ،ىؤالءٌالٌيحتاجكفٌإلىٌاالستئناسٌفيٌمغادرةٌبيكتٌمفٌاستأجرىـٌ،بعدٌاالنتياءٌمماٌاتفؽٌعميوٌمفٌ
عمؿٌأكٌكقت؛ٌكانماٌيكفييـٌاالستئذافٌفحسبٌفيٌالخركجٌ ٌكمغادرةٌالبيتٌأكٌالمحؿٌالذمٌيعممكفٌفيوٌ .

-8تختمؼ ٌالحاجة ٌإلى ٌكؿ ٌمف ٌاالستئناس ٌٌكاالستئذاف ٌبيف ٌطالب ٌاإلذف ٌكبيف ٌمالكو ٌ– ٌقكة ٌكضعفاٌ،
ككجكداٌكعدماٌ،كافراداٌكجمعا-تىبعاٌلمعرؼٌاالجتماعي ٌكالعرؼٌالمينيٌالذمٌيحددهٌنكعٌالعمؿٌ،كماٌاشتيرٌ
بيف ً
سمٌمان ٌبو ٌفي ٌالتعامؿ ٌفي ٌالسكاؽٌ ،كارتيادٌ
ٌم ىٌ
ٌالحٌرفييف ٌكتعارؼ ٌعميو ٌالناس ٌكأىؿ ٌالصٌ ٍن ىٌعةٌ .كأصبح يٌ
المطاعـٌكمحالتٌالبقالةٌكبيعٌالمالبسٌكالحميٌكغيرىاٌمفٌالدكاكيفٌكمحالتٌالبيعٌالعامةٌكالخاصةٌ،حيثٌ
كتىفىٌبإلقاءٌالسالـ ٌأكٌالتحيةٌعندٌدخكلياٌ ٌ.كيتأثرٌكؿٌمفٌاالستئناس ٌٌكاالستئذاف ٌبالزمافٌكالمكافٌكالعرؼٌ
يي ٌ
االجتماعيٌكالتقاليدٌالخاصةٌبالبمدٌأيضانٌ .

حثٌ،إفٌمفٌمعانيٌاالستئذافٌاالستئناس؛ٌكذلؾٌلفٌ(االستئناسٌيستعمؿٌفيٌخصكصٌ
ٌفيٌالب ٌٍ
ىٌ
ٌٌٌٌٌ -9يذ ًك ىر

تعالىٌ
طمبٌاإلذفٌفيٌدخكؿٌالبيتٌبمعنىٌاستعالـٌحاؿٌمفٌفيوٌك ٌأنوٌىؿٌيؤذفٌلوٌأـٌالٌ،ىٌكىٌكردٌذلؾٌفيٌقكلوٌ ٌ

ً
ً
ٌخ ٍيهر ٌلى يك ٍـ ٌلى ىعم يك ٍـٌ
ىم ينك ى
ىىمً ٌيىاٌ ىذلً يك ٍـ ى
اٌب ييكتن ى
اٌعمىىٌأ ٍ
اٌكتي ىسمٍّ يمك ى
ٌب ييكتً يك ٍـ ى
اٌغ ٍي ىر ي
اٌال ٌتى ٍد يخميك ي
ﵛ ٌ ىياٌأىييىاٌالذ ى
يف ٌآ ى
ٌحتىٌتى ٍستىأٍن يسك ى
(ِ)
ٌ،بؿٌفيٌحديثٌابفٌمسعكدٌعفٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌأنوٌكافٌإذاٌدخؿٌدارهٌاستأنسٌ
كف ٌﵚ
تى ىذك ير ىٌ
ٌ

(ُ)ٌظٌ:كشؼٌالمثاـٌ:أبكٌالعكفٌالسفاريني.ِٖٗ/ٌٔ:
(ِ)ٌسكرةٌالنكر.ٌِٕ:

[ُٓ]

(ُ)

ٌكتبصر ٌقبؿ ٌالدخكؿ) ؛ ٌلذا ٌتى ىعٌيف ٌلدل ٌالباحث ٌأف ٌاالستئذاف ٌمف ٌالعقكد ٌككنو ٌيشترطٌ
كتكمٌـٌ ،أم ٌاستعمـ
ٌ

النعقاده ٌكجكد ٌصيغة ٌفعميو ٌتربط ٌبيف ٌطرفي ٌاإليجاب ٌكالقبكؿٌ ،في ٌحيف ٌأف ٌاالستئناس ٌ–بمحاظ ٌكصفوٌ
ً
ً
لغيره-ليس ٌمف ٌالعقكد؛ٌ
المستأذف ٌ ٌ
إعالـ ٌ
ٌالمستأذف ٌبالحاؿٌ ،أك ٌٌبً ىٌعٌٍّده ٌمقدمة ٌلالستئذافٌ ،كناظ ار ٌإلى ٌ ًٌ
استعالـ
لخمكهٌمفٌصيغةٌتربطٌالطرفيفٌ،بالرغـٌمفٌتعمقوٌبيماٌمفٌالنكاحيٌالنفسيةٌ،فالظاىرٌأنوٌأقربٌماٌيككفٌإلىٌ
ٍّ
النٌعفٌذلؾٌ،فالحاؿٌأفٌاالستئذاف ٌالٌيمكفٌانعقادهٌإالٌٌبكجكدٌ
(اإليقاعٌالنفسي)ٌمفٌجيةٌتعمقوٌبالشعكرٌ.فض ٌ
الطرفيفٌفعالٌ،كأماٌاالستئناسٌفالٌيمزـٌمنوٌكجكدٌالطرؼٌاآلخرٌٌ .

المطمب الثاني :تعريف الجازة في المغة وفي االصطالح:
ٌكجكا انزٌ
ٌكجاز
يؽ
أوال -تعريف الجازة في المغة :ذكرٌفيٌالمساف(
ى
ت ٌالطر ى
(جكز)ٌج ٍز ي
ٌكج يؤك انز ى
ٌج ٍك انز ي
ٌالمكضع ى
ي
ى
ً
ط ىٌعوٌ ،كأىجازهٌ
ٌخمفو ٌكٌقى ىٌ
ٌغيره
ٌكجاز ٌبو
كمجا انز
ىجازه ى
ٌكجازه ٌسار ٌفيو ٌكسمكوٌ ،كأ ى
ى
ى
ٌكجاكزه ٌجكا انز ٌكأىجازه ٌكأىجاز ى
ى
ى

(ِ)
)ٌك(أجاز)ٌلوٌ:أمٌسكغٌلوٌذلؾٌ(ّ)ٌ .
ك(جكىز)ٌلوٌماٌصنعٌ(تجكي انز
ٌ
أ ٍىنفى ىذه) ٌ ٌ،

ثانياً-تعريف الجازة في االصطالح :ىي(الرخصةٌفيٌالفعؿٌبعدٌإيقاعو)ٌ(ْ).
ثالثاً -الفرق بين الجازة والذن (قد ٌٌفيٌٍّرؽ ٌبينيما ٌبأف ٌاإلذفٌ :ىك ٌالرخصة ٌفي ٌالفعؿ ٌقبؿ ٌإيقاعوٌٌ ،كأماٌ
اإل جازةٌ:الرخصةٌفيٌالفعؿٌبعدٌإيقاعوٌ،كىكٌبمعنىٌالرضاٌبماٌكقعٌ،كلذلؾٌقدٌيعبرٌعفٌاإلجازةٌباإلمضاءٌ

ٌإف ٌكقع ٌممف ٌال ٌيممكوٌ ،كليس ٌلديو ٌتككيؿ ٌأك ٌكاليوٌ
أيضا)(ٓ)ٌ ،كيطمؽ ٌالفقياء ٌعمى ٌ(التصرؼ ٌفي ٌشيء ٌٍ
كصي ٌمف ٌالكصيٌ ًٌة ٌبما ٌزاد ٌعمى ٌالثمثٌ،
الم ًٌ
ٌفعٌمى ٌوي ٌ يٌ
كف ٌالفقياء ٌرضا ٌالكارث ٌبما ىٌ
سمٌ ىٌ
ٌكيٌي ىٌ
التصرؼ ٌفيو؛ ٌفضكال ،ىٌ
إجازة)ٌ(ٔ).

المطمب الثالث :تعريف الرضا في المغة وفي االصطالح:
يافٌ ...كقد ً
ض ً
اف ً
ضك ً
ٌالرضا ً
ٌي ٍرضىٌ
أوالً-الرضا في المغة (الرضا
ٌمقصكر ٌضد ٌالس ىخ ًطٌ ،كتثنية ٍّ
ٌرض ىي ى
ٌكر ى
ٌر ى
ه
ى
ٌعنؾٌكعمى ٍي ى ً
ٌكرضان ً
ضاءٌ
ٌم ٌٍ
(ٌ،مقصكر
ضى
ضيت
االسـ ٍّ
ضكانان
ح ه
ٌكر ٍ
ٌكر ٍ
ٌ...كر ي
ى
ٌالر ي
ه
ه
ى
ضكانان ي
ًرضان ي
)ٌمصدر ى
ضٌ،ك ي
ؾ ٌر ن

(ممدكد))(ٕ)ٌ .
ه

بالقكؿٌالكاشؼٌعنوٌكىكٌالسرٌفيٌاعتبارٌاللفاظٌ
الٌٌ
الرضاٌأمرٌباطنيٌالٌيعمـٌإ ٌ
ثانياً-الرضا في االصطالحٌ(
ٌ
ه
)ٌ،كالنيايةٌفيٌغريبٌالحديثٌكالثرٌ:ابفٌالثير.ٌْٕ/ٌُ:
(ُ)ٌظٌ:كنزٌالعماؿٌ:المتقيٌاليندم(ٌَُٗ/ٌٗ:ىامشْ ٌ
(ِ)ٌلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر(ٌِّٔ/ٌٓ:جكز).
(ّ)ٌظٌ:لسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ ٌ،ِّٔ/ٌٓ:كمختارٌالصحاحٌ:الرازم(ٌٌُُٕ:جٌكٌز).
(ْ)ٌالفركؽٌالمغكيةٌ:العسكرم(ٌ،ٌّّ/ٌُ:الفرؽٌبيفٌاإلذفٌكاالجازةٌ(ُِِ))ٌ ٌ.كظٌ:ألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌٌفتحٌاهلل.ٌُِ:
(ٓ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّْٗ/ٌُ:
(ٔ)ٌظٌ:تحفةٌالفقياءٌ:السمرقندمٌ،َُِ/ٌّ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ،ُّٕ/ٌُّ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ّٖٓ/ِ:كظٌ:الفركؽٌالمغكيةٌ:أبكٌ
ىالؿٌالعسكرم(ٌ،ٌّّ/ٌُ:الفرؽٌبيفٌاإلذفٌكاالجازة)ٌٌ،كألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل.ٌُِ:
ٌ،كالصحاحٌ:الجكىرمٌ،ِّٕٓ/ٌٔ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ .ٌِّّ/ٌُْ:
(ٕ)ٌظٌ:كتابٌالعيفٌ:الفراىيدمٌ ٌٕٓ/ٌٕ:

[ُٔ]

الدالةٌعمىٌالرضاٌبالعقكد(ُ)ٌ،كيمكفٌالتعبيرٌعنوٌبطيبٌالنفسٌ،كسركرٌالقمبٌ،فإذاٌٌأيبرزٌصارٌ
الصريحةٌ ٌ
ٌ

إذناٌأكٌإجازةٌبحسبٌزمافٌإب ارزه)(ِ).

ٌتككفٌقبمياٌ،كالرضاٌبياٌيككفٌبعدىاٌ
ٌالطاع ًة
(إفٌإرادةى
ثالثاً-الفرق بين الرادة والرضا :أكردٌصاحبٌالفركؽٌ ٌ
ى
ي
أكٌمعياٌ،فميسٌالرضاٌمفٌاإلرادةٌفيٌشيءٌ ..،كالرضاٌأيضاٌنقيضٌالسخطٌ،كالسخطٌمفٌاهللٌتعالى ٌإرادةٌ
العقابٌ،فينبغيٌأفٌيككفٌالرضاٌمنوٌإرادةٌالثكابٌأكٌالحكـٌبو)(ّ)ٌ .

المطمب الرابع :تعريف التحميل والتفويض والفرق بينيما

أوالً :تعريف التحميل في المغة وفي االصطالح:

ً
ً
استى ىحؿٌ
أ -تعريف التحميل في المغة :التحميؿ ٌ(تفعي هؿ) ٌضد ٌالتحريـٌ ،كىك ٌمف ٌالح ٍّؿ(بالكسر) ى
ٌالحالؿٌ ،ك ٍ
الالٌ..ٌ،كالحميؿٌالزكجٌ،كالحميمةٌالزكجة)(ْ).
هٌح ن
ٌ:عد ى
الشيء ى
ى

ً
ٌفيٌح وؿ ٌمفٌشيءٌ،كتحميؿٌ
ٌالشخص
ب :تعريف التحميل في االصطالح :ذكرٌفيٌتعريؼٌالتحميؿٌأنو( ىج ٍع يؿ
ى
تصبحٌالمةٌبمكجبوٌمحممةنٌعميو)(ٓ).
البٌكلدهٌمفٌاليميفٌ.أكٌىكٌعقدٌبيفٌمالؾٌالمةٌكبيفٌآخر؛ٌ
ي

ثانياً :تعريف التفويض في المغة وفي االصطالح:

فكضٌ،
ٌم ٍّ
ض ٍّ
ٌيفكضٌ ،تى ٍف ن
ضٌ ،يقاؿٌ :فك ى
أ -تعريف التفويض في المغة :التفكيض(،مصدر ٌفىك ى
كيضاٌ ،فيك ي
موٌأقاموٌمقامو)(ٔ).
ضٌفالناٌفيٌالمرٌ:أنابوٌكك
المفعكؿٌمفكضٌ،فك
ك
ن
ي
ي

ب-تعريف التفويض في االصطالح :جاء ٌفي ٌمعجـ ٌألفاظ ٌالفقو ٌالجعفرم ٌ( يخميٍّك ٌعقد ٌالزكاج ٌمف ً
ٌذ ٍك ًرٌ
الم ٍير)(ٕ)ٌ.كذكرٌأيضا(التككيؿٌ:التفكيضٌ،اإلنابةٌ،إقامةٌغير ٌالمالؾ ٌمقاـٌالنفسٌفيٌالتصرؼٌ،مثمماٌفيٌ
ى
العقكدٌكالمعامالت)ٌ(ٖ).

ثالثاَ-الفرق بين التفويض والذنٌ :التفكيض ٌتككيؿٌ ،كالفرؽ ٌبينو ٌكبيف ٌاإلذف(اإلذف ٌمف ٌاإليقاعات ٌبينماٌ

إف ٌٌأيٌٍّدىٌيتٌبصكرةٌالعقد ٌأكٌ
الككالةٌمفٌالعقكدٌ،فتحتاجٌإلى ٌإيجابٌكقبكؿٌ،قاؿٌصاحب ٌالجكاىرٌ:إفٌ ٌاإلذف ٌ ٌٍ

الٌٌفييٌإٌٍذف)(ٗ).
معاطاتوٌكانتٌككالةٌ،كا ٌ

ٌ

(ُ)ٌالركضةٌالبييةٌ:الشييدٌالثانيٌ ٌ،ٌُُّ/ٌْ:كظٌ:مقابسٌالنكارٌ:أسدٌاهللٌالكاظمي.ٌِِٖ:
(ِ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ،ٌّْٗ/ٌُ:كمعجـٌالمصطمحاتٌ:محمكدٌعبدٌالمنعـ.ٌَُٓ/ٌِ:
(ّ)ٌالفركؽٌالمغكيةٌ:أبكٌىالؿٌالعسكرمٌ،ٌّْ/ٌُ:الفرؽٌبيفٌاإلرادةٌكالرضا(ُُّ).
(ْ)ٌلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر(ٌٌُٕٔ/ٌُُ:حرؼٌالالـ–ٌفصؿٌالحاءٌالميممة)ٌ،ظٌ:مختارٌالصحاحٌ:الرازم(ٌ،ُُٓ-ٌَُٓ:حٌؿٌؿ).
(ٓ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل.ٌٕٓ:
(ٔ)ٌظٌ:معجـٌالمغةٌالعربيةٌالمعاصرةٌ:دٌ.أحمدٌمختارٌ.ُّٕٓ/ٌّ:
(ٕ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل.ٌُٗ:
(ٖ)ٌظٌ:ـٌ.ف.ٌٗٗ:
(ٗ)ٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌالنجفيٌٌ،ّٕٓ/ٌِٕ:كالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّْٗ/ٌُ:

[ُٕ]

المبحث الثالث :حقيقة االستئذان ،مقوماتو ،تقسيماتو ،سقوطو
المطمب األول :حقيقة االستئذان ،عقد أم إيقاع؟

ٌٌٌٌٌلمكقكؼٌعمىٌحقيقةٌاالستئذاف؛ٌالٌيٌبٌٌدٌمفٌتفصيموٌكالتعرضٌلصفاتوٌ ٌ.كبيافٌمفيكميٌالعقدٌكااليقاعٌ :

ٌالع ٍق ىدٌىك(الربطٌ،اإلحكاـٌ،العيدٌ،السندٌ،الحجةٌ،اإللزاـٌ،االتفاؽٌ،الميثاؽٌ،اإلبراـٌ،كيقابموٌالحؿ(ُ)ٌ،
أوال-العقد :ذكرك ٌ
اٌأف ى
اؼٌالشيءٌ،كيستعمؿٌذلؾٌفيٌالجساـٌالصمبةٌكعقدٌالحبؿٌكعقدٌ
قاؿٌالراغبٌ(تِْٓ:ىػ)ٌ:العقدٌ:الجمعٌبيفٌأطر
ٌ
الذمٌصرىحٌبوٌأىئًمةيٌاالشتًقىا ً
ٌنًقيضٌ
يستعارٌذلؾٌلممعانيٌنحكٌ:ع ٍقًدٌالبيعٌ،كالعيدٌ،كغيرىماٌ،ك
البناءٌ،ثـٌ
ٌالع ٍقًد ى
ى
ؽٌ:أىفٌٌأىص ىؿ ى
ى
ً
العقيكدٌكغيرىا(ِ)).
الح ٍّؿٌ...ٌ،ثـٌاستيعمؿٌفيٌأنك ً
ى
ٌالعقيكًدٌمفٌالبيكعاتٌك ي
اع ي

العٌٍقىٌد ٌىكٌ:ماٌيبرـٌبيفٌطرفيفٌمف ٌاتفاؽٌمشركعٌعمىٌنحكٌاإللزاـٌ.فقدٌ
ٌٌٌٌٌكالٌخالؼٌبيفٌالفقياءٌفيٌٌأىفٌ ٌ ىٌ
ً
ٌّ
ٌالب ٍيعٌكالزكاج)(ّ)ٌ .
تزـٌبمقتضاهٌكؿ
اتفاؽٌبيفٌطرفى ٍيفٌيٍم
قيؿٌبأنو( ه
ٌمنيماٌتنفيذٌماٌاتفقاٌعميوٌ،كع ٍقد ى
ى
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌفي ٌالتعريفات ٌالفقيية(ىك ٌربط ٌأجزاء ٌالتصرؼ ٌشرعان ٌباإليجاب ٌكالقبكؿٌ ،أك ٌىك ٌالتزاـ ٌالمتعاقديفٌ

كتعمدىاٌأم انرٌ،فيكٌعبارةهٌعفٌارتباطٌاإليجابٌكالقبكؿ)ٌ(ْ).

ػ)ٌبأف ٌالعقدٌىك( ٌكؿٌفعؿ ٌأكٌقكؿٌيمثؿٌمعنىٌالعقدٌالمغكمٌ،
كبي ىف ٌالسيدٌالطباطبائي(قده)(تٌَُِْ:ى ٌ
ٌٌٌٌٌ ى
عٌٍنوٌكعقدٌالبيعٌالذمٌىكٌربطٌالمبيعٌبالمشترمٌممكا؛ٌ
الٌيٌٍنٌفىؾٌٌ ىٌ
مزيٌم ٌويٌك ىٌ
ثٌىٌي ىٌ
حٌٍي يٌ
آخرٌٌ،بً ىٌ
بشيءٌ ىٌ
يءٌ وٌ
ش وٌ
طٌ ىٌ
عيٌىٌرٌٍب ًٌ
كىكٌنكٌ
بحيثٌكافٌلوٌأفٌيتصرؼٌفيوٌماٌشاءٌ،كليسٌلمبائعٌبعدٌالعقدٌممؾٌكالٌتصرؼٌ .)ٓ()...،
فٌ ،كالعيد ٌقدٌ
عاقىٌدٌٍي ًٌ
ف ٌ يٌمٌتى ًٌ
ٌم ٌٍ
إال ًٌ
ٌيككف ٌ ٌٌ
يٌ
الشدٌ ،كال
ٌٌٌٌٌكالفرؽ ٌبيف ٌالعيد ٌكالعقد(أف ٌالعقد ٌفيو ٌمعنى ٌاالستيثاؽ ٌك ٌٍّ
بوٌكماٌي ٌٍعٌقىيٌدٌ
يٌ
صٌمي ٌوي ٌ
كىكٌك ٌٍ
ىٌ
ي ًٌء ٌبغيرًٌه ٌ
عٌٍقيٌد ٌالشٌ ٌٍ
صٌمي ٌوي ٌ ىٌ
يتفردٌبوٌالكاحدٌ،فكؿٌعيدٌعقدٌكالٌيككفٌكؿٌعقدٌعيداٌ،كٌأى ٌٍ
ؿ)ٌ(ٔ)ٌ .
الحٌٍب يٌ
ىٌ
ثانيا-اليقاع :ىك(اإلسقاطٌ،االنزاؿٌ،اإلحداثٌ،الحصكؿ(ٕ)ٌ،يقاؿٌ:كقىعٌالشيء ٌمف ً
هٌيقى ٌعي-بفىتٍ ًح ًيما-ىكٍقعٌانٌٌ،كيكقيكعانٌ،
ٌيد ى
ي ٍ ى
(ٖ)
ٌ:أح ىدثىويٌك ٍأنى لزىو ٌ،كيقاؿٌ:أ ٍىكقى ىعٌ
تٌمفٌكذاٌ،
ٌبالم ًر ٍ
كيقىا يؿ ٍ
ٌ:كقى ٍع ي
ٌالمير ى
أمٌ:سقىطىٌ؛ٌ ي
ٌ:ح ى
ى
ص ىؿٌ،ككقى ىع ٍ
كعفٌكذاٌ...ككقى ىع ٍ
ى
ٌأيضان ى
بفالفٌماٌيسكءهٌ:أنزلوٌبوٌ،كأ ٍىكقى ىعٌفالفٌالشيءٌ:جعموٌيقع)ٌ(ٗ).
ي

(ُ)ٌفيٌالمصدر(الربطٌ،اإلحكاـٌ،كيقابموٌالحؿٌ،العيدٌ،السندٌ)...ظٌ:ألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل(ٌٌُِٓ:حرؼٌالعيفٌ،ـٌ:العقد).
(ِ) ٌظٌ :المفرداتٌ :الراغبٌ ٌ ،ٌٕٓٔ :كلساف ٌالعربٌ :ابف ٌمنظكرٌ ،ٌِٕٗ /ٌّ :كتاج ٌالعركسٌ :الزبيدمٌ ،ٌُُٓ /ٌٓ :كالمصطمحات ٌكاللفاظٌ
الفقييةٌ:محمكدٌعبدٌالرحمف.ُٕٓ/ٌِ:
(ّ)ٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:د.أحمدٌٌ،ٌُِٓ:كالقامكسٌالفقييٌ:سعدمٌأبكٌحبيبٌ،ٌَِْ:كالمصطمحاتٌ:مركزٌالمعجـٌالفقييٌ .ٌُٕٗٓ:
(ْ)ٌالتعريفاتٌالفقييةٌ:محمدٌعميـٌاإلحسافٌالمجددمٌالبركتيٌ،ٌُْٗ:مادة(عقد).
(ٓ)ٌتفسيرٌالميزافٌ:الطباطبائيٌ،ٌُٖٓ/ٌٓ:كدراساتٌفيٌالمكاسبٌالمحرمةٌ:المنتظرمٌ،ّٓ/ٌُ:كميزافٌالحكمةٌ:الريشيرم.َُّٔ/ٌْ:
(ٔ)ٌظٌ:مجمعٌالبحريفٌ:فخرٌالديفٌالطريحيٌٌ،ٌَُّ/ٌّ:كغايةٌاآلماؿٌ(ط.ؽ)ٌ:المامقانيٌ،ٌِّٗ/ٌِ:المناىؿٌ:محمدٌالطباطبائي.ْٖ:
(ٕ)ٌظٌ:معجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل.ٌّٓ:
(ٖ)ٌتاجٌالعركسٌ:الزبيدم.ٌِِٓ/ٌُُ:
(ٗ)ٌالصحاحٌ:الجكىرمٌ،ٌَُِّ/ٌّ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر.َِْ/ٌٖ:

[ُٖ]

كعرفكهٌبأنو(المفظٌالداؿٌعمىٌإنشاءٌبخاصٌمفٌطرؼٌكاحدٌ،أمٌىكٌكؿٌقرارٌيتـٌمفٌطرؼٌكاحدٌ،كالٌ
ٌٌٌٌٌ ٌ
يحتاجٌلمقبكؿٌمفٌالطرؼٌاآلخرٌ،كالطالؽٌكالعتؽ)ٌ(ُ)ٌ .

ٌٌٌٌٌبعد ٌالتعرؼ ٌعمى ٌأقساـ ٌاالستئذاف ٌكفيـ ٌخصائصوٌ ،كاالطالع ٌعمى ٌمفيكمي ٌالعقد ٌكااليقاعٌ ،يظيرٌ

ٌ(أف ٌكؿ ٌعبارة ٌال ٌيتـ ٌمضمكنيا ٌإالٌ ٌباإليجاب ٌكالقبكؿ ٌفيي ٌعقدٌ ،كما ٌال ٌيحتاج ٌإلى ٌالقبكؿ ٌفيكٌ
بجالء ٌٌ

إيقاع)(ِ)ٌٌ.إً ىذ ٍفٌفاالستئذافٌمفٌالعقكدٌ،كأماٌاإلذفٌفيكٌمفٌاإليقاعاتٌ(ّ).

ٌٌ

المطمب الثاني :أركان االستئذان وشروطيا
أوالً :أركان االستئذان:

ٌٌٌٌٌٌٌلكؿٌفعؿٌشركطٌكأركافٌيتقكـٌبياٌكيرتكزٌعميياٌٌ،كالسيماٌاالستئذافٌ،حيثٌيبنىٌعمىٌأركافٌأربعةٌ،الٌ

عيانٌ ،كيستتبع ٌالغاية ٌمنوٌ ،كىي ٌإزالة ٌالحظر ٌعف ٌتصرؼ ٌاإلنساف ٌبحؽ ٌيعكدٌ
بد ٌمف ٌتكفرىا ٌفيو ٌليككف ٌشر ٌ

ٌ،فمتىٌتحققتٌتمؾٌالركافٌفيوٌكاف ٌمعتب انرٌ،كترتبتٌعميوٌآثارهٌبكجوٌصحيحٌ،كىيٌجكازٌالتصرؼٌ،
لغيره
ى
كخمكٌذمةٌالمأذكفٌلوٌعفٌالتبعاتٌكارتفاعٌالعيدةٌكالمسؤكليةٌعنوٌ.كالركافٌىيٌ :

الركن األول :اآل ذن :
ً
كيةٌأساسٌاإلذفٌ،الذمٌىكٌحؽٌإطالؽٌالتصرؼٌ(ْ)ٌ،فالٌيككفٌ(اإلذف)ٌاالٌٌعمىٌماٌىكٌمممكؾٌ،
ٌٌٌٌٌ
إفٌالمٍم ٌ
كالٌاعتبارٌلإلذفٌفيٌغيرٌالمممكؾٌ .

لغيره(ٓ)ٌ،كىكٌمفٌيصدرٌعنوٌاإلذفٌ،فالٌ
ٌٌٌٌٌٌكاآلذف(ىكٌمالؾٌاإلذفٌ،كىكٌصاحبٌالحؽٌفيٌمنحٌاإلذف ٌ ٌ
ً
فٌبدكفٌآذف؛ٌلف ٌالمنعٌإنماٌكافٌلحقٌوٌ،فالٌبدٌمفٌإذنوٌلمتصرؼٌفيٌحقوٌ،كتتكقؼٌ
يمكفٌتصكر ٌكجكدٌإ ٍذ

و
ٌ،فيٌممؾٌماٌعمىٌإذفٌمالكوٌأكٌالشارعٌٌ-كافٌلـٌيأذفٌالمالؾٌفيٌخصكصٌبعضٌالمكاردٌ
صحةٌالتصرفات

كالمجاعةٌكالمخمصةٌٌ-أكٌالنائبٌعفٌالمالؾٌ،كالككيؿ)(ٔ)ٌ .

الركن الثاني :الم ِ
ِ
والمأذون لو ٌ )ٕ(ٌ:
ستأذ ن،
ُ
ٌٌٌٌٌالم ً
عٌٍنىٌده ٌإذف ٌالتصرؼٌ،
ف ٌ ًٌ
ص ٌلو ٌ( ىٌم ٌٍ
ستأذفٌ :ىك ٌطالب ٌاإلذفٌٌ ،كالمأذكف ٌمفعكؿٌ ،مأذكف ٌلو ٌ :يٌمىٌرخٌ هٌ
ي

(ُ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهللٌ .ٌّٓ:
(ِ)ٌتسييؿٌالمسالؾٌ:مالٌحبيبٌاهللٌٌالكاشاني.ٌِٖ:
(ّ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ .ٌّْٗ/ٌُ:
(ْ)ٌالتعريفاتٌالفقييةٌ:محمدٌعميـٌاإلحسافٌالمجددمٌالبركتيٌ،ُِ:كالقامكسٌالفقييٌ:دٌ.سعدمٌأبكٌحبيب.ُٗ/ٌُ:
بيةٌالمعاصرةٌ،ٕٕ/ٌُ:كالتبيافٌ:الطكسيٌ.ٌّٖٕ/ٌُ:
ٌ
(ٓ)ٌاآلذفٌ:ىكٌمفٌيممؾٌالرخصةٌشرعناٌ،يقاؿٌ:انتٌآذفٌإذنناٌ،ظٌ:المغةٌالعر
(ٔ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌَُْ/ٌُ:
(ٕ ) ٌيتأخر ٌالمأذكف ٌلو ٌعف ٌالمستأذف ٌزماناٌ ،فاالستئذاف ٌيككف ٌقبؿ ٌحصكؿ ٌاإلذفٌ ،كأما ٌبعد ٌحصكلو ٌيسمى ٌالمستأذف ٌمأذكنا ٌلوٌ .كالفقياءٌ
يحذفكفٌالصمةٌ(لو)ٌعفٌ(المأذكفٌلو)ٌ،فيعبركفٌعنوٌبػٌ(المأذكف)ٌتخفيفناٌ.ظٌ:المصباحٌالمنيرٌ:الفيكمي.ٗ/ٌُ:

[ُٗ]

المسمكحٌلوٌمفٌقبؿٌمالؾٌاإلذفٌبالتصرؼٌبو)ٌ(ُ)ٌ ٌ.
ٌمنوٌالحجرٌيسمىٌمأذكنا) ٌ(ِ)ٌ.كالحاصؿٌإفٌ ٌمفٌكافٌ
ؾ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالقاضي ٌالتيانكم(تٌُُٖٓ :ىػ)ٌ(كالٌذمٌف ٌ
ٌ

ٌ،فص ىد ىرٌاإلذفٌلرفعٌالحظرٌعنو؛ٌيسمىٌمأذكنانٌلوٌ .
محظكراٌعميوٌالتصرؼٌلحؽٌ ٌ
غيره ى
الركن الثالث :المأذون فيو  ،بو :

ىكٌماٌيستيدفوٌالمستأذفٌمفٌعيف ٌأكٌ و
منفعةٌ،فالٌبدٌمفٌكجكدٌالعيف ٌأكٌالمنفعةٌليقعٌاإلذف ٌعميياٌ،
وٌ
ٌٌٌٌٌٌ
ماٌيطمبٌاإلذفٌفيوٌ،ىكٌمأذكفٌبو(ّ)ٌ .
بقطعٌالنظرٌعفٌالعمـٌبمقدارٌاالنتفاعٌ.فماٌيقعٌعميوٌاإلذفٌ،أكٌ ي

الركن الرابع :وسائل االستئذان أو ما يد ّل عميو
ٌكجكدٌصيغةٌأكٌ و
؛ٌلنوٌطمبٌ،كالالزـ ٍّ
ٌلكؿ و
كسيمةٌ
ٌطمب
ٌٌٌٌٌالصيغةٌأكٌالكسيمةٌىيٌركفٌمفٌأركافٌاالستئذاف
ي
ه
ي
كيبدكٌلمباحثٌأف ٌلطمبٌاإلذف ٌكماٌ
ٌٌ
لغيرهٌ ،
إلعالـٌالمالؾٌلمحؽٌفيٌالرغبةٌفيوٌ،كالحاجةٌإلى ٌاطالقوٌكاباحتوٌ ٌ

لمنحٌاإلذف ٌكسائؿٌمتعددةٌككيفياتٌشتىٌ ،سيأتيٌالكالـٌفيياٌضمفٌأقساـٌاإلذفٌ ،غيرٌأننيٌلـٌأعثر-فيٌ
ت ً
ٌض ٍمنان ٌفيٌ
حدكد ٌمتابعتي ٌلكسائؿ ٌاالستئذافٌ -عمى ٌتعريفات ٌاصطالحيٌة ٌليا ٌبشكؿ ٌمستقؿٌ ،
ٌكاٌنما ٌ يذ ًٌك ىر ٍ
(ْ)
يبطي ً
كف ٌال يكٌتيب ؛ ٌلذا ٌأحاكؿ ٌىنا ٌ-حسب ٌفيمي ٌالقاصر-التعريؼ ٌبتمؾ ٌالكسائؿ؛ ٌليتسنى ٌلممتمقي ٌالكريـٌ
اختيارٌماٌيراهٌصحيحاٌكمناسباٌفيٌكصفياٌكتعريفياٌ ٌ:

ؼ ٌلممس ً
تأذ ًفٌ
ٌٌٌٌٌفكسائؿٌاالستئذاف
ي
صر ه ي ٍ
ٌ:ىيٌكؿٌماٌي ىعب ير ٌبًوٌ-مفٌقكؿ ٌأكٌفعؿ-عفٌاالستئذافٌ .أكٌىكٌ:تى ى
ً
ي ٍفيـ ً
بأنياٌ:ماٌيطمقوٌالمستأذفٌ
فيٌشيءٌالٌي ٍممًكو؛ ٌأكٌيمكفٌالتعبيرٌعفٌصيغةٌاالستئذاف ٌ
وٌطمب ٌاإلذف ٌ
ٌم ٍن
ى
ي
ي ىي
ً
لي؟ٌكىؿٌتأ ىذ يفٌلي؟ٌكنحكىاٌ،
باحةىٌاإلذفٌ ًم ٍفٌمالكوٌ،كيعبرٌعنوٌبمفظٌإذفٌكمشتقاتياٌمثؿٌ:أتأ ىذ يفٌ
كير
ٍ
يدٌبوٌاست ى
ٍ

ىاٌ،كالجممةٌالطمبيةٌمثؿٌ:ىؿٌليٌأفٌأفعؿ؟ٌىؿٌتقبؿ؟ٌأترضىٌأفٌأفعؿٌكذا؟ٌكنحكٌذلؾٌ .
ٌٍ
ٌكيعبرٌعنوٌبغير

ثانياً :الشروط المتعمقة بأركان االستئذان:

ٌٌٌٌٌإفٌ ٌاالستئذاف ٌيككفٌبيفٌطرفيٌااليجابٌ(مفٌالم ً
ؽ ٌبقبكؿٌاإلذفٌ،
ستأذف)ٌكالقبكؿٌ(مفٌاآلذف)ٌ،فإفٌتحقٌ ى
ي
ٌمف ً
ً
عقدٌ-كماٌسبؽٌذكره-كىكٌكغيرهٌ
ٌقىبمً ًوٌ،أكٌغيرٌمشركطٌ،كبالجممةٌفاالستئذافٌ ه
ٌمشركطان ٍ
ٍ
فيكٌإماٌأف ى
ٌي ى
ككف ى
ً
ً
ٌىيٌنفسياٌفيٌتحقي ً
ؽٌاالستئذافٌ ٌ.
ٌالعامةٌفيٌالعقكًد
فيف؛ٌلذاٌفالشركط
مفٌالعقكدٌ،م ًمزهـٌلمطر
ي
ي
ٌٌٌٌٌإفٌ ٌمكضكعٌاالستئذاف ٌلوٌمفٌالسعةٌكالشمكؿٌبحيثٌاليخمكٌبابٌمفٌأبكابٌالفقوٌمفٌدخكلوٌفيو؛ٌلذاٌ
(ُ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:أحمدٌفتحٌاهللٌ ٌ،ٌُّٕ:كظٌ:معجـٌالمغةٌالعربيةٌالمعاصرةٌ:دٌ.احمدٌمختار.ٕٕ/ٌُ:
(ِ)ٌكشاؼٌاصطالحاتٌالفنكفٌ:التيانكمٌ،ٌُُّ/ٌُ:كظٌ:نضرةٌالنعيـٌفيٌمكارـٌأخالؽٌالرسكؿٌالكريـ.ٌُُٖ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:معجـٌالمغةٌالعربيةٌالمعاصرةٌ:دٌ.أحمدٌمختار-ٗٔ(ٌٕٕ/ٌُ:أذف).
(ْ)ٌظٌ:اليدايةٌ:المرغينانيٌ،ِٖٕ/ٌْ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،َِٓ/ٌٓ:كحاشيةٌابفٌعابديفٌ،ٌُْٓ/ٌٔ:كالمختصرٌ:ابفٌعرفوٌ،ِْٔ/ٌٔ:
كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ،ٕٓ/ٌٓ :كالزرقاني ٌعمى ٌخميؿٌ ،ْٓٓ/ٌٓ :كالعزيزٌ :الرافعيٌ ،ُٖٕ/ٌٓ :كالمجمكعٌ :النككمٌ ،ٖٔ/ٌُْ :كاليدايةٌ:
الكمكذانيٌ،ِٕٕ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجى.ُٕٔ/ٌِ:

[َِ]

يتعذرٌعمىٌالباحثٌأفٌيذكرٌشركطان ٌخاصةن ٌبكؿٌركفٌمفٌأركانوٌ،فضالٌعفٌذلؾٌ،التفاكتٌالحاصؿٌفيٌ
و
ةٌأفٌيككفٌالشرطٌفيٌبابٌماٌمفٌتمؾٌالبكابٌ،
تمؾٌالشركطٌفيٌكؿٌبابٌمفٌتمؾٌالبكابٌ،اذٌليسٌبالضركر

شرطانٌفيٌغيرهٌمفٌالبكابٌ ٌ،كيختمؼٌحكـٌاالستئذافٌتبعانٌلمكاقعةٌالفقييةٌكحيثياتياٌ،فماٌكافٌمباحٌانٌأكٌمندكبٌانٌ

ٌأف ٌشركطٌ
في ٌمسألة ٌما ٌقد ٌيككف ٌمكركىٌان ٌأك ٌحرامٌان ٌفي ٌأخرل ٌمماثمةٌ ،كلكف ٌبظركؼ ٌمختمفةٌٌ ،كالشؾ ٌفي ٌٌ

المأذكف ٌلو ٌفي ٌإمامةٌالصالة ٌ–مثالٌ -تختمؼٌعفٌشركطٌ ٌالمأذكفٌلوٌفيٌدعكةٌالضيؼٌلمأدبةٌالطعاـٌ ،أكٌ
فيٌإيصاؿٌاليداياٌكنقؿٌاالبضائعٌ،أكٌفيٌالدخكؿٌإلىٌالبيكتٌكالمحالتٌالخاصةٌ،كغيرٌذلؾٌ،كبالكقتٌنفسوٌ

ٌمختمفةٌعماٌفيٌالتككيؿٌلممارسةٌالنشاطاتٌكالعماؿٌالتجاريةٌٌ،كعفٌاإلذفٌ
فاإلذفٌفيٌالمكرٌالمذككرةٌآنفان
ٌ
اءٌالعمميةٌ،كعفٌإذفٌالزكجٌلممرأةٌفيٌالصياـٌأكٌاالعتكاؼٌأكٌغيرٌ
ٌ
لمطبيبٌفيٌالكشؼٌعفٌالمريضٌأكٌإجر

ذلؾٌمفٌالمندكباتٌ،..كاٌفٌٌشركطٌالككيؿٌفيٌالتجارةٌتختمؼٌعفٌشركطٌالككيؿٌفيٌإجراءٌعقدٌالنكاحٌ،فضالٌ
عفٌذلؾٌفاالختالؼٌفيٌمنحٌاإلذفٌلشخصٌماٌ،يككفٌناظ انرٌإلىٌطبيعةٌالمأذكفٌلوٌكصفتوٌ،أكٌماىيةٌالعمؿٌ
المأذكفٌبوٌ،أكٌكمييماٌمعٌانٌ .

ٌٌٌٌكالخالصة ٌىي ٌأفٌ ٌشركطٌمنحٌاإلذفٌ،تتحددٌكفقانٌلممالؾٌ(المصمحةٌكالمفسدة)ٌ،فتارةٌتتأثرٌبمحاظ ٌالبمكغٌ

كالرشادٌ،كأخرلٌبمحاظٌاإلدراؾٌقكةٌكضعفانٌ،كثالثةٌتككفٌناظرةٌإلىٌالخبرةٌكالكفاءةٌ،أكٌإلىٌالتديفٌكالصالحٌ،

أكٌالثقةٌكالمانةٌ،أكٌإلىٌالحريةٌكعدمياٌأكٌإلىٌصمةٌالقرابةٌكالنسبٌ،..كيبدكٌأفٌتمؾٌاالعتباراتٌمنبثقةٌعفٌ

المصمحةٌ ،كعف ٌحاجة ٌاآلذف ٌأكٌالمأذكفٌلوٌ،فاإلذف ٌفيٌمكضكعٌالككالةٌ ،أكٌالتجارةٌ،إذ ٌيشترطٌ-فيٌبابٌ
التجارةٌ-أفٌيككفٌمالؾٌاإلذفٌبالغٌان(ُ)ٌ،عاقال(ِ)ٌ،أكٌيشترطٌالتمييزٌمفٌغيرٌالبالغ(ّ)ٌ،كتمؾٌىيٌنفسٌشركطٌ
و
البيتٌفالٌيشترطٌذلؾٌ،كيكتفىٌبإذفٌمفٌالصبيٌكافٌكافٌغيرٌممي از(ْ)ٌ .
العاقدٌ،أماٌفيٌمسألةٌالدخكؿٌإلىٌ

المأذكفٌلوٌ،فالعقؿٌمفٌشركطوٌ،إذاٌماٌسمحٌلو ٌبممارسةٌالعماؿٌكالنشاطاتٌ
يٌ
ٌٌٌٌككذاٌالحاؿٌبالنسبةٌإلى ٌ

اطٌالعقؿٌإفٌكافٌاإلذفٌبالتصرؼٌفيٌشيءٌخاصٌبالمالؾٌ،كاستعماؿٌ
ٌٍ
التجاريةٌ(ٓ)ٌ،فيٌحيفٌالٌيتطمبٌاشتر
ثيابوٌأكٌالتصرؼٌبأدكاتوٌ،أكٌكتناكؿٌطعاموٌكشرابوٌ .

ٌٌٌٌ ٌكيبدك ٌأنٌو ٌليسٌبالضركرة ٌأف ٌيككف ٌمعرٌكفان ٌبعينو ٌلآلذفٌٌ ،كال ٌيشترط ٌحضكره ٌحيف ٌصدكر ٌاإلذف ٌ–فيٌ
صكره ٌكافٌةٌ ،-كما ٌلك ٌأ ًيذ ىف ٌلممشاة ٌالكافديف ٌمف ٌبمداف ٌالعالـ ٌلزيارة ٌمرقد ٌالحسيف ٌ(عميو ٌالسالـ) ٌفي ٌيكـٌ
الربعيف ٌبتناكؿ ٌالمعركض ٌمف ٌالطعاـ ٌكالشرابٌٌ .كال ٌيشترط ٌالعمـ ٌبمقدار ٌ(المأذكف ٌفيو) ٌمف ٌذلؾ ٌالطعاـٌ

كالشرابٌ .

الميذبٌ:الشيرازمٌٌِ،ٌّ/كركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ّْْ-ٌٌّّْ/ٌّ:
ٌ
(ُ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌٌ،ُٕٓ-ُٓٔ-ٌِٓ:ك
(ِ)ٌحاشيةٌابفٌعابديفٌ،َْٓ/ْ:كجكاىرٌاإلكميؿٌ:صالحٌاآلبيٌ،ٌِ/ِ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ٌّ/ِ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ُُٓ/ٌّ:
(ّ)ٌظٌ:ردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ،ٌَْٓ/ٌْ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ٌُُٓ/ٌّ:كجكاىرٌاإلكميؿٌ:صالحٌاآلبي.ٌِ/ٌِ:
(ْ)ٌظٌ:أحكاـٌالقرافٌ:الجصاصٌ ٌ،ٌَْٓ/ٌّ:كمنياجٌالطالبيفٌ:النككم.ٌُّْ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:شرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:الجصاصٌ ٌ،ٌّْٖ/ٌٖ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشاني.ٌُّٗ/ٌٕ:

[ُِ]

ً
اإلباحةٌ،فالٌصحةٌفيٌاإلذف ٌبالمحرماتٌ،كافٌكانتٌمممككةٌلآلذفٌ،كاإلذفٌ
ٌٌٌٌٌكيشترط ٌفيٌالمأذكفٌفيوٌ
ببيع ٌالمصحؼ ٌلمكافر(ُ)ٌ ،ككإذف ٌالمالؾ ٌلمعنب ٌبصناعة ٌالخمر ٌمنو(ِ)ٌ ،أك ٌكاإلذف ٌببيع ٌالطعمة ٌالفاسدةٌ،

اء ٌأكافٌالمالؾٌذميٌانٌأـٌغيره؛ٌ
كالمحكـٌالمحرمةٌ-كمحـٌالخنزيرٌ-أكٌتناكليا(ّ)ٌ،فإذفٌالمالؾٌلياٌالٌيصحٌ،سك هٌ
لماٌفيٌذلؾٌمفٌتناقضٌبيفٌحكـٌالشارعٌبالمنعٌ،كبيفٌصدكرٌاإلذفٌمفٌاإلنساف(ْ)ٌ .

اء ٌأكافٌممؾٌعيف ٌأكٌمنفعةٌ ،-أكٌككيالن ٌعنوٌ،
ٌٌٌٌٌ ٌكيشترطٌأيضانٌ،أفٌيككفٌاآلذف ٌمالكاٌلممأذكفٌفيوٌ–سك هٌ

ف ٌحضكرٌ(المأذكفٌفيو)ٌليسٌشرطانٌ،فاإلذف ٌبالغائب ٌأكٌالبعيد ٌصحيحٌ،كماٌلكٌكافٌاآلذفٌيسكفٌبغدادٌ
كاٌ ٌٌ
كيمتمؾٌبستانانٌفيٌكربالءٌ،فأعطىٌاإلذفٌلجارهٌالمسافرٌإلىٌكربالءٌالمقدسةٌبالدخكؿٌإلىٌتمؾٌالبستافٌ .

(أال ٌيككفٌمتعمقان ٌلحؽٌغيره ٌكالعيفٌالمرىكنةٌ،كالتركةٌمعٌكجكدٌالديفٌلمميتٌ،
ٌٌٌٌٌكمفٌشركطٌالمأذكفٌفيو ٌ ٌ
فالٌيصحٌإذفٌالمالؾٌلمعيفٌالمرىكنةٌبالتصرؼٌفيياٌ،ككذاٌإذفٌالكرثةٌبالتصرؼٌبالتركةٌمعٌكجكدٌالديف)(ٓ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكبعد ٌىذا ٌالعرضٌ ،ينبغي ٌذكر ٌالشركط ٌالعامة ٌالكاجب ٌتحقيقيا ٌفي ٌتمؾ ٌالركافٌ ،قاؿ ٌصاحبٌ

المكسكعة(نشترطٌفيٌنفكذٌاإلذفٌكصحتوٌشركطٌانٌفيٌاآلذفٌ،كالمأذكفٌ،كالمأذكفٌفيو)(ٔ)ٌ.تمؾٌالشركطٌ-فيماٌ
يبدك-عمىٌالنحكٌاآلتيٌ :

أ  -الشروط المتعمقة بالذن:
المنعٌمفٌتصرؼٌماٌ،إماٌلجؿٌالشرعٌأكٌلجؿٌالشرعٌكالعبدٌ،فألجؿٌأفٌيسمـٌالتصرؼٌمفٌالتبعاتٌ
ٌٌ
إفٌ
ٌٌٌٌٌ ٌٌ
الدنيكية ٌكالخركية؛ ٌالبد ٌلو ٌمف ٌشركط ٌتتكفر ٌفيوٌ،فمنيا ٌما ٌيتعمؽ ٌباآلذفٌ ،كمنيا ٌما ٌيتعمؽٌبالمستأذف ٌأكٌ

المأذكفٌلوٌ،كمنياٌماٌيتعمؽٌبالمأذكفٌبوٌ،كمنياٌماٌيتعمؽٌباإلذفٌ،كىيٌ-كماٌ يذ ًك ىرتٌ)ٕ(-عمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
أفٌيصدرٌاإلذفٌعفٌصاحبٌالحؽٌالذمٌكجدٌالمنعٌلجموٌ .
ٌٍُ -

فٌيٌٍنفذٌتصرفوٌ،فإذاٌصدرٌاإلذفٌعفٌغيرٌنافذٌالتصرؼٌفالٌاعتبارٌإلذنوٌ،كماٌلكٌ
يصدرٌاإلذفٌعمٌ ىٌ
ىٌ
أف ٌ
ٌٍِ -
أذفٌصبيٌفيٌبيعٌمالوٌأكٌىبتوٌ،فإفٌتصرفوٌالٌينفذٌلكٌقاـٌبوٌبنفسوٌ،فالٌيعتبرٌإذنوٌلغيرهٌ .
ى

الٌٌفالٌاعتبارٌلإلذف؛ٌلفٌإذفٌالعبدٌتابعٌلمشرعٌ،فمكٌأذنتٌامرأةٌلرجؿٌ
ّ-أفٌيكافؽٌإذفٌالعبدٌإذفٌالشرعٌ،كا ٌ
أفٌيطأىا؛ٌفالٌاعتبارٌإلذنياٌلمخالفتياٌأمرٌالشارعٌ .
(ُ)ٌالدركسٌالشرعيةٌفيٌفقوٌاالماميةٌ:الشييدٌالكؿٌ،ٌُْ/ٌِ:كالينابيعٌالفقييةٌ:مركاريد.ٌَِّ/ٌُّ:
(ِ)ٌالنيايةٌ:الطكسيٌ،ٌَّْ:كالسرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحميٌ،ٌِّٕ/ٌِ:كمختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحمي.ٌِٓٓ/ٌٓ:
(ّ)ٌظٌ:المقنعةٌ:المفيدٌ،ٌٕٔٗ:كالكافيٌ:الحمبي.ٌِٕٕ:
(ْ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٕٗ:
(ٓ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٕٗ/ٌُ:
(ٔ)ٌـٌ.ف.ٌّٗٓ/ٌُ:
(ٕ)ٌبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ٌُِِ/ٌٔ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـ.ٌٕٗ/ٌٖ:

[ِِ]

ٌاعتبرٌاإلذفٌسفىياٌ،فمكٌأذفٌرجؿٌلمعتكهٌبالبيع؛ٌفالٌيمتفتٌ
ْ-أفٌيككفٌالمأذكفٌلوٌممفٌينتفعٌباإلذفٌ،كاالٌ
ى
لإلذف؛ٌلفٌالمعتكهٌالٌيممؾٌالبيعٌلنفسوٌ،فالٌيممكوٌلغيرهٌ .

ٌبالم ٍعمىـ؛ ٌلذا ٌاعتبر ٌالعمـٌ
ٓ-العمـ ٌباإلذف؛ ٌلف ٌالعمـ ٌىك ٌاإلعالـٌ ،كالفعؿ ٌال ٌيعرؼ ٌإعالمان ٌإالٌ ىٌ
ٌب ٌٍعد ٌتعمقو ي
بالككالةٌشرطانٌلصحتيا(ُ)ٌ .

ب  -الشروط المتعمقة ب ا آل ذن  ٌ :ذكر ٌأف ٌمف ٌشركط ٌصحة ٌاإلذف ٌعمـٌالمأذكفٌبوٌ،كبالخصكصٌفيٌ

تككيؿٌالعبدٌفيٌالتجارة (ِ )ٌ ٌٌ،كلـٌأعثرٌعمىٌمفٌذكرٌشركطانٌلآلذف؛ٌلذاٌيبدكٌأنياٌ :

ُ-اإلنسانيةٌ:أفٌيككفٌاآلذف ٌإنسانٌانٌ،إذٌمفٌغيرٌالممكفٌاستئذاف ٌغيرٌاإلنساف ٌكالجف ٌأكٌالمالئكة)ّ(ٌ ،أكٌ
استئذاف ٌغير ٌالعاقؿ ٌكالحيكافٌ ،أك ٌالنبات ٌأك ٌالجماد؛ ٌكلكف ٌقد ٌيككف ٌبعضيا ٌكسيمة ٌيستعاف ٌبيا ٌلتحقيؽٌ

ٌالمدربةٌ ،أك ٌفيما ٌأفرزتو ٌلنا ٌالبحكث ٌالعممية ٌكالتكنكلكجيا ٌقديمٌان ٌكحديثٌان ٌمفٌ
الغرضٌ ،كما ٌفي ٌالحيكانات
ٌ
اختراعات؛ٌكالجرسٌالكيربائي ٌفيٌالبيكتٌكالمدارسٌ ،أكٌكالمصابيح ٌكاإلشاراتٌالضكئيةٌ)ٌ،(Trafficlight

كالمكحات ٌالمركرية ٌالمعدة ٌلتنظيـ ٌ ٌسير ٌالعجالت ٌكتحديد ٌأكلكية ٌالمركر ٌلياٌ ،كبياف ٌالسرعة ٌالمسمكح ٌبياٌ،
ٌكتنظيـٌعبكرٌالشخاصٌفيٌالشكارعٌالعامةٌ،أكٌكالرجؿٌاآلليٌأكٌغيرٌذلؾٌمماٌيستفادٌمنوٌ،كماٌجرتٌعميوٌ
العاداتٌكالعراؼٌاليكـٌفيٌاإلعالـٌباإلذفٌأكٌباالستئذافٌ .

ِ-الحياةٌ :كىي ٌشرط ٌمف ٌالشركط ٌالتي ٌيتكقؼ ٌعمىٌتحقيقيا ٌصحة ٌاالستئذاف؛ ٌالستحالة ٌاستئذاف ٌالميتٌ،
ككذاٌالٌيمكفٌاالستئذاف ٌفيٌحاؿٌالمكتٌالسريرم ٌأكٌالمكتٌالدماغيٌ.كماٌالٌيمكفٌاستئذاف ٌالمفقكد؛ٌلتعذرٌ
الكصكؿٌإليوٌ ٌ.

ّ-الكجكد ٌالحقيقي ٌالخارجيٌ :اذ ٌال ٌيمكف ٌاستئذاف ٌالحي ٌالذم ٌليس ٌلو ٌكجكد ٌتصديقي ٌفاعؿ ٌعمى ٌأرضٌ
الكاقعٌ ،كالجنيف ٌفي ٌرحـ ٌأموٌ .ككما ٌال ٌيمكف ٌتصكر ٌاالستئذاف ٌممف ٌيفترض ٌ–تقدي ار-كجكده ٌفي ٌالحياةٌ،

كالمفقكدٌ .

لغيرهٌ،
ٌ،فالٌيعدٌمفٌاإلذف ٌمالـٌتتحقؽٌالنيةٌلدلٌالمالؾٌفيٌمنحوٌاإلذف ٌ ٌ
يٌ
ْ-يجبٌتحقٌؽٌالنيةٌفيٌمنحٌاإلذف
ٍّ
ماٌلكؿ ٌامرئٌماٌنكل)(ْ)ٌ،
ماٌالعماؿٌبالنياتٌ،كان
كدليموٌماٌركمٌعفٌالنبيٌالكرـ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌ(إن
ٌ

قاؿٌالشريؼٌالمرتضى(قده)ٌ(تٌٌّْٔ:ىػ)ٌ(كالمرادٌأفٌالحكاـٌإنماٌتثبتٌلألعماؿٌفيٌالشريعةٌبالنياتٌ،كقدٌ

(ُ)ٌاآلثارٌالمترتبةٌعمىٌانتفاءٌاإلذفٌ:ايمفٌزعاتره(ٌٌِّ:اطركحةٌدكتكراهٌمفٌجامعةٌاالردفٌ،ََِٕ،المبحثٌالسادسٌ،شركطٌاإلذف).
(ِ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشاني.ٌُّٗ/ٌٕ:
)ٌإف ٌ ماٌكردٌفيٌبعضٌالزياراتٌلمراقدٌالمعصكميفٌ(عمييـٌالسالـ)ٌبخصكصٌاالستئذافٌفيٌالدخكؿٌإلىٌاالضرحةٌانماٌليسٌعمىٌنحكٌ
(ّ ٌٌ
الحقيقةٌاالصطالحيةٌلمفيكـٌالفعؿ؛ٌكانماٌعمىٌنحكٌالمجازٌتأدباٌكتعبداٌبماٌركمٌعفٌالمعصكميفٌ(عمييـٌالسالـ).
(ْ)ٌسنفٌالبييقيٌ،ٖٔ/ٌُ:حٌُُٖ،كصحيحٌالبخارمٌٔ/ٌُ:حٌُ،كمسندٌأحمدٌَّّ/ٌُ:حٌُٖٔ ٌ،كسنفٌابفٌماجةَّٓ/ٌٌٓ:حِِْٔ.

[ِّ]

نفىٌالنبيٌعميوٌكآلوٌالسالـٌالحكاـٌالشرعيةٌعماٌلـٌتصاحبوٌالنية)(ُ)ٌ ٌ.
ٌالم ٌالؾ)ٌ ،أك ٌأفٌ
ٓ-الممكيةٌ :أف ٌيككف ٌاآلذف ٌمالكا ٌلمشيء ٌممكان ٌحقيقيان ٌ(كاهلل ٌتعالى)ٌ ،أك ٌاعتباريان ٌ(كسائر ي
يككفٌبمنزلةٌالمالؾٌ(كسائرٌذكمٌالحقكؽ)ٌ،مثؿ(البٌ،كالجدٌ،كالزكجٌ،كمفٌينكبٌعنيـٌ،كالككيؿٌ،كالكصيٌ،
كالقيـٌ ،كالناظرٌ ،كعمى ٌىذا ٌفال ٌأثر ٌإلذف ٌالغاصب)(ِ)؛ ٌفالمر ٌمف ٌغير ٌالمالؾٌ ،بالتصرؼ ٌفيما ٌليس ٌلوٌ،

باطؿٌ(ّ)ٌ.كبعبارةٌ،أفٌيككفٌاآلذفٌمخكالنٌمفٌقبؿٌالمالؾٌالحقيقيٌبمنحٌذلؾٌالحؽٌ(اإلذف)ٌلطالبو؛ٌفالٌيصحٌ

السارؽٌ،ككذاٌالحاؿٌلغيرٌالمفكضٌلوٌباإلذفٌكنحكىـٌ .
استئذافٌالغاصبٌلمشيءٌ،ك
ٌ

ٌأف ٌيككف ٌاآلذف ٌمؤىال ٌلمتصرؼ ٌفي ٌاإلذفٌ ،فال ٌيصح ٌاستئذاف ٌفاقد ٌالىمية ٌكالمجنكف ٌجنكناٌ
ٔ-الىميةٌٍ :
مطبقا ٌأك ٌأدكاريا(ْ)– ٌفي ٌحاؿ ٌجنكنوٌ -كالمعتكهٌ ،كما ٌال ٌيمكف ٌاستئذاف ٌالطفؿ ٌالرضيع ٌأك ٌغير ٌالمميزٌ
كنحكىـ؛ٌلسمبٌعباراتيـٌكقصدىـ(ٓ)ٌ .

الٌٌفيٌحدكدٌماٌسمحٌلوٌسيدهٌ،قاؿٌصاحبٌالمكسكعة(كأماٌ
ٕ-الحريةٌفيٌمنحٌاإلذفٌ،فميسٌلمعبدٌأفٌيأذف ٌإ ٌ

اٌال ً
ىٌش ٍي وٌءٌﵚٌ(ٔ))(ٕ)ٌ،كقاؿٌ
ٌعمى ى
ٌي ٍقد ير ى
اٌم ٍمٌميك نك ى ى
ٌمثى نال ى
ض ىر ى
المممكؾٌفالٌأىميةٌلوٌلإلذفٌ،لقكلوٌتعالىٌﵛٌ ى
ٌع ٍب ند ى
بٌالموي ى

أيضان ٌ(ينبغيٌأفٌيككفٌاإلذف ٌمتناسباٌمعٌصالحياتٌصاحبٌالحؽٌ،فمتكليٌالكقؼٌلوٌأفٌيأذفٌباالستفادةٌ
مف ٌالكقؼ ٌفي ٌحدكد ٌمؤدل ٌالكقؼ ٌمف ٌجية ٌتحديد ٌالمكقكؼ ٌعمييـ ٌككيفية ٌاالستفادة ٌمنوٌ ،فمك ٌأذف ٌلغيرٌ

المكقكؼ ٌعمييـٌباإل نتفاعٌمفٌالكقؼٌلـٌيصحٌ،ككذاٌلكٌأذفٌباالستفادةٌمنياٌبكيفيةٌغيرٌمنظكرةٌفيٌالكقؼٌ،
كمثموٌماٌلكٌأذفٌالكصي ٌأكٌالقيـٌبالتصرؼٌفيٌأمكاؿٌالصغارٌمعٌعدـٌمراعاةٌغبطتيـٌٌ...كىكذاٌالبٌ

كالجدٌبالنسبةٌإلىٌالكالد)(ٖ)ٌ .

ٖ-أالٌ ٌيككفٌمحجكراٌعميو ٌفيماٌيأذفٌفيوٌ:كالمفمسٌ،فإنوٌ-بعدٌالحكـٌبتفمسوٌمفٌقبؿٌالحاكـ-الٌيجكزٌلوٌ
التصرؼٌفيٌأمكالوٌالتيٌيتعمؽٌبياٌحؽٌالدٌٌيافٌ،كأماٌالتصرفاتٌالخارجةٌعفٌنطاؽٌالحجرٌفالٌبأسٌفيياٌ،

غيرهٌبأفٌيككفٌضيفٌانٌعندهٌإذاٌلـٌيناؼٌحؽٌالديافٌ،كاذنوٌلزكجتوٌبالخركجٌمفٌالبيتٌكأمثاؿٌذلؾ(ٗ)ٌ .
كاإلذفٌل ٌ

ٌيصحٌٌ
لغيرهٌ ،فال يٌ
ٌيتحقٌؽ ٌرضاه ٌفي ٌمنح ٌاإلذف ٌ ٌ
يككف ٌاآلذف ٌمختا ٌانرٌ ،كأف ىٌ
ف ٌ ىٌ
ٗ-الرضا ٌكاالختيارٌ :يجب ٌأ ٌٍ
(ُ)ٌظٌ:االنتصارٌ:الشريؼٌالمرتضى.ٌَّّ:
(ِ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٗٓ/ٌُ:
(ّ)ٌظٌ:دررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٌٗٓ/ٌُ:ـٓٗ).
(ْ)ٌالجنكفٌالمطبؽٌ:الدائـٌالذمٌالٌيفؾٌصاحبوٌلحظوٌ،كأماٌالجنكفٌالدكارمٌ:فيكٌالذمٌفيٌفتراتٌمعينةٌ،كمفٌثـٌيترؾٌصاحبوٌفترةٌمفٌ
الزمفٌثـٌيعكدٌاليوٌمرةٌأخرلٌ،كىكذاٌ.ظٌ:معجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل.ٌُُٕ:
(ٓ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٗٓ/ٌُ:
(ٔ)ٌسكرةٌالنحؿ.ٌٕٓ:
(ٕ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٗٓ/ٌُ:
(ٖ)ٌـٌ.ف.
(ٗ)ٌـٌ.ف.

[ِْ]

هٌبالقكة ٌأكٌبالترىيبٌكاإلكراهٌكنحكٌذلؾ؛ ٌلفٌذلؾٌىكٌعيفٌ
مفٌمالكوٌبالضغطٌعميوٌكاٌجبار ٌ
ٌ
استحصاؿٌاإلذف ٌ
الغصبٌ،قاؿٌصاحبٌالمكسكعة(الٌبدٌمفٌأفٌيككفٌصدكرٌاإلذف ٌعفٌاالختيارٌكطيبٌالنفسٌ،كذلؾٌإماٌ

كرهٌباعتبارٌفقدافٌالرضاٌكطيبٌالنفسٌالذمٌىكٌشرطٌفيٌتحقؽٌاإلذف)ٌ(ُ)ٌ .
عمىٌإذفٌالم ىٌ
يٌ
لعدـٌصدؽٌاإلذفٌ
ت  -الشروط المتعمقة بالمستأذن أو بالمأذون لو:

ٌٌٌٌٌمفٌخالؿٌاستقراءٌ(المأذكفٌلو)ٌفيٌالكتبٌ ،لـٌيجدٌالباحثٌشركطاٌ(عامة)ٌتميزهٌسكلٌاإلنسانيةٌ،فالٌ
يحٌالعاصفةٌإف ٌدخمتٌالبيتٌ،أذنتٌ
ٌٍ
ت ٌلوٌبالنزكؿ ٌأكٌبالجريافٌ ،أكٌالر
الماءٌأذٌٍن يٌ
ًٌ
يقاؿ ٌلغيرٌالعاقؿ ٌكالمطرٌأكٌ
لياٌبالدخكؿٌ،كالٌيقاؿٌلقطيعٌالغناـٌأذنتٌلياٌبالرعي(ٌ،كالٌيقاؿٌ:أذنتٌلمنارٌأفٌتحرؽٌ،كالٌأذنتٌلمفرسٌأفٌ

يعدك) ٌ(ِ)؛ ٌفالمأذكفٌلوٌىكٌإنسافٌفحسبٌ،كيستكمٌفيٌذلؾٌالناسٌ،أفراداٌكانكا ٌأـٌجماعاتٌ،ذكك ارٌأـٌإناثٌانٌ،

فساقٌانٌ .كلكف ٌثمة ٌشركط ٌتتعمؽ ٌبالمأذكف ٌلوٌ
أح ار ار ٌأـ ٌعبيداٌ ،عقالء ٌأـ ٌغيرىـٌ ،عمماء ٌأـ ٌجيمةٌ ،عدكال ٌأـ ٌ ٌ
إفٌشاءٌ
عٌالمستأ ىذ ًفٌفيوٌأكٌالكاقعةٌالفقييةٌٌكالحكـٌالشرعيٌالمناطٌبياٌ ٌ،كسيأتيٌبيافٌىذا–ٌ ٌٍ
تتحددٌتبعٌانٌلممكضك ي

اهلل-مفٌخالؿٌالفصميفٌالثالثٌكالرابعٌمفٌالبحثٌ .
ث  -الشروط المتعمقة بالمأذون فيو :

ٌٌٌٌٌإفٌ ٌمفٌشركطٌالمأذكفٌفيوٌأفٌيككفٌصحيحان ٌشرعانٌ،كىذاٌيتبايفٌتبعٌان ٌالختالؼٌالمكارد؛ٌ(لفٌتصرؼٌ
فاتٌالعٌٍقًٌديٌةٌ
ىٌ
المأذكفٌبوٌقدٌيككفٌمفٌقبيؿٌاإلتالؼٌبالكؿٌكالشربٌكنحكىماٌ،كقدٌيككفٌغيرٌذلؾٌكالتصر
مثؿٌالبيعٌكالشراءٌ،فالقسـٌالكؿٌمفٌالتصرفاتٌالٌيحتاجٌاإلذفٌفيياٌ-بماٌىكٌإذفٌ-إلىٌشرطٌ،فيصحٌاإلذفٌ
ؿ ٌالطعاـٌمثالٌٌ،فإفٌ ٌٌأىٌثىرهٌرفعٌالضمافٌكافٌلـٌيؤثرٌفيٌرفعٌالحكـٌ
حتىٌلمصبيٌغيرٌالمميزٌكالمجنكفٌبأ ٌٍك ًٌ
التكميفي(الحرمة)؛ٌلعدـٌكجكدىاٌمفٌأكؿٌالمرٌ،كأماٌالقسـٌالثانيٌمنياٌفيشترطٌفيوٌصالحية ٌصدكرٌالفعؿٌ

المأذكفٌفيوٌمفٌالمأذكفٌشرعٌان ٌكاشتراطٌالبمكغٌفيٌصحةٌاإلذف ٌبالبيعٌ-بناءٌعمىٌاشتراطوٌفيوٌ -ككاشتراطٌ
اإلسالـ ٌفي ٌالمشترم ٌفي ٌصحة ٌاإلذف ٌببيع ٌالمصحؼ ٌكالعبد ٌالمسمـ ٌ– ٌبناء ٌعمى ٌعدـ ٌصحة ٌبيعيما ٌمفٌ

الكافرٌ-كىكذاٌ .)ّ()...

ٌٌٌٌٌكلـٌيتسفٌلمباحثٌالعثكرٌعمىٌجميعٌالشركطٌالعامةٌلممأذكفٌفيو؛ٌلذاٌيبدكٌليٌإفٌٌمفٌ ًٌ
أبرزىاٌاآلتيٌ :
ُ-ينبغي ٌأفٌيككفٌالمأذكفٌفيوٌممكناٌكلوٌكجكدٌفعميٌفيٌالخارجٌ،بمعنىٌأفٌيككفٌالمأذكفٌبوٌشيئاٌحقيقيٌانٌ

ٌ،كمماٌيمكفٌتصكرهٌ،فالٌيجرمٌفيٌالمدركاتٌالحسيةٌكالشعكرٌبالخجؿٌ،كالندـٌ،أكٌاإلحساسٌبالح اررةٌ
ككاقعيان
ٌ

ٌكالبركدةٌ ،أكٌبعضٌالشياء ٌالعقميةٌكالشياءٌاالفتراضية ٌأكٌالظنكفٌكالخياالتٌكاالفكارٌالكىمية ٌأكٌالحالـٌ
كالتنبؤاتٌكاالستنتاجاتٌ،كماٌلوٌعالقةٌبإعماؿٌالفكرٌكأمانيٌالشخصٌكتأمالتوٌكميكالتوٌكمشاعرهٌٌكأذكاقوٌ،أكٌ
(ُ)ٌـٌ.ف.ٌّٗٔ/ٌُ:
(ِ)ٌتفسيرٌالميزافٌ:السيدٌالطباطبائي.َّّ/ٌُٗ:
(ّ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٗٔ/ٌُ:

[ِٓ]

فيماٌيتعمؽٌبالميتافيزيقاٌ،كنحكٌذلؾٌمماٌيتعمؽٌبنكاميسٌالطبيعةٌكالسنفٌالككنيةٌمفٌاالمكرٌالخارجةٌعفٌارادةٌ

اإلنسافٌكقدرتوٌ ٌ.

ؿ ٌتىممي يٌك ٌويٌ،كالصفات ٌالخمقيةٌأك ٌالذاتيةٌلإلنسافٌمنياٌلكفٌ
اٌيحا يٌ
ِ-البدٌمف ٌأفٌيككفٌمممككٌانٌٌ ،ك ٌأال
ٌيككفٌمم ي
ٌ

نحكٌماٌيدركوٌ
البشرةٌكحجـٌالرأسٌ،..أكٌكالصفاتٌالعارضةٌلوٌكالتعرؽٌأكٌالخجؿٌ،أكٌالصحةٌأكٌالسقـٌ،أكٌ
ٍ

اإلنساف ٌببعضٌالحكاسٌ ،أكٌماٌكافٌمفٌخصائص ٌاإلنساف ٌكلكازـٌحياتوٌ ،كاستنشاؽٌاليكاءٌ .أكٌمماٌيتعمؽٌ
بعكارضٌالنفسٌاإلنسانيةٌكاإلنفعاالتٌكالطبائعٌكالعكاطؼٌكاالختالجاتٌكغيرىاٌمفٌالحاسيسٌكالمشاعرٌ،

أكٌكالشعكرٌبالحرٌكالبردٌ،أكٌبالجكعٌٌكالعطشٌأكٌاإلحساسٌبالفرحٌأكٌالخكؼٌأكٌنكباتٌاالكتئابٌكالتشاؤـٌأكٌ

بالتعبٌكالنعاسٌ،كنحكٌذلؾٌمماٌىكٌمفٌطباعٌاإلنسافٌكسجاياهٌ .
ٌ
اإلحساسٌبالسعادةٌٌأكٌاللـٌأكٌ

ّ-ينبغي ٌأ فٌتككفٌممكيتوٌكاممةٌغيرٌمنقكصةٌ،فإفٌكافٌالمأذكفٌبوٌمشتركاٌلكثرٌمفٌمالؾٌ،فالٌيصحٌ
الٌٌبعدٌاستحصاؿٌرضاىـٌجميعانٌ .
اإلذفٌفيوٌمفٌطرؼٌمفٌالشركاءٌا ٌ

رأي الباحث :

ٌٌٌٌٌذكرٌالبحثٌضركرةٌالتكافؽٌبيفٌأركافٌاالستئذاف ٌمعٌحكـٌالشريعةٌ،يبقىٌالكالـٌفيٌالشركطٌالخرلٌ

فيٌاإلذفٌ،كىيٌ–ٌكفؽٌتصكرٌالباحث-كاآلتيٌ :

بأنوٌذكٌعالقة ٌتالزميةٌ(كفؽٌماٌظيرٌلمباحث)ٌتربطٌ
وٌ
ؼٌ
ص يٌ
فٌمالً ًٌكو-فإنٌ ٌويٌىٌيتٌ ًٌ
طمب ٌ ًٌم ٌ
بماٌىكٌحؽٌي يٌ
ُ-اإلذف ٌ-
ي
ً
ٌأك(المستأذف)ٌ،
بيف ٌأطراؼ ٌاالستئذافٌ ،أم ٌبيف ٌاآلذف ٌأك ٌمف ٌينكب ٌعنو ٌفي ٌمنح ٌاإلذفٌ،كبيف ٌالمأذكف ٌلو
كبيفٌالمأذكفٌبوٌ.كبعبارةٌ،أفٌكجكدٌاإلذفٌيستمزـٌكجكدٌاآلذفٌكالمأذكفٌلوٌكالمأذكفٌبوٌ .

ِ-البدٌمفٌككفٌاإلذفٌفيٌشيءٌ،ىدفاٌمقصكداٌ،كفيمانٌمشتركانٌبيفٌاآلذفٌكالمستأذفٌعمىٌحدٌسكاءٌ .
ّ-يمزـٌكجكدٌالنيةٌفيٌكقكعٌالفعؿٌ،كالٌسيماٌفيٌاالستئذافٌكفيٌمنحٌاإلذفٌ .
ٌيتصكر ٌفي ٌالميتافيزيقاٌ ،أك ٌفيماٌيتعمؽ ٌبالفالؾٌ
ْ-أف ٌيككف ٌاإلذف ٌفي ٌحدكد ٌالطاقة ٌكالقدرة ٌالبشريةٌ ،فال ي
كحركةٌالككاكبٌكالجراـٌالسماكيةٌ،كغيرىاٌمفٌنكاميسٌالطبيعةٌكسنفٌالككفٌ،التيٌالٌتخضعٌلقدرةٌاإلنسافٌ .

سمماتٌالعقؿٌ،
ٓ-أفٌيككفٌاإلذفٌفيٌحدكدٌالتفكيرٌالبشرمٌ،أمٌمماٌيمكفٌلمعقؿٌتصكره؛ٌكأالٌٌيتعارضٌمعٌم ٌٌ
إذٌالٌيمكفٌتصكرٌحصكؿٌاإلذفٌفيٌالشياءٌالتيٌالٌيمكفٌلمعقؿٌتصكرىاٌكادراكياٌ .

المطمب الثالث :أقسام الذن:

ٌٌٌٌٌينقسـٌاإلذفٌباعتباراتٌشتىٌإلىٌأقساـٌ،منياٌماٌيككفٌناظراٌإلىٌالعمـٌبحاؿٌالمستأذفٌ،كمنياٌماٌيمحظٌ
فيوٌصفةٌالمأذكفٌفيوٌ،كمنياٌماٌيتعمؽٌبكيفيةٌتحقؽٌاإلذفٌ،كمنياٌماٌيعتبرٌفيوٌجيةٌالمالؾٌٌ،...كلضيؽٌ

المقاـٌ،يكتىفىٌبذكرٌأبرزٌأقساموٌكىيٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
ي
[ِٔ]

القسم األول :وينقسم بمحاظ حكمة الخالق لحفظ مصالح التكوين والتشريع

أ  -الذن التكويني (القدري) :ىك(تقدير ٌاهلل ٌكقضاءه ٌفي ٌالشياء)(ُ) ٌ ،كىك(القد رة ٌالمفاضة ٌمفٌ
قبؿٌاهللٌ تعالى )(ِ)  ( ٌ.كمنوٌقكلو ٌ تعالى ﵛ ٌكماٌىـ ٌبًض ٍّار ً ً
ىح ودٌإًالٌبًًإ ٍذ ًفٌالم ًٌو ٌ ﵚ (ّ ) ٌ،كقكلوٌ تعالى ٌ
يفٌبًوٌم ٍفٌأ ى
ى ى يٍ ى ى

ٌ (ْ ) (ٓ)
ً
ٌي ٍكىـ ٌاٍلتىقىىٌ
ﵛ ٌ ىكأ ٍيب ًرئي ٍ
ٌكأ ٍ
ىص ىاب يك ٍـ ى
يحيًي ٌاٍل ىم ٍكتىى ٌبًًإ ٍذ ًف ٌالم ٌو ٌ ﵚ ) ٌ ،كقكلو ٌ تعالى ﵛ ٌ ىك ىما ٌأ ى
ٌك ٍال ٍىب ىر ى
ص ى
ٌالى ٍك ىموى ى
ً
اٍل ىج ٍم ىع ً ًً
يف ٌ ﵚ (ٔ )ٌ،أمٌبمشيئةٌاهللٌكقدرتو(ٕ)  ٌ .قاؿ ٌصاحب ٌالتفسير ٌالمغكم ٌ(إفٌ
ٌكلً ىي ٍعمى ىـ ٌاٍل يم ٍؤ ًمنً ىٌ
اف ٌفىبإ ٍذ ًف ٌالمو ى
ً
ٌمف ٌمعناهي؛ ٌلف ٌ اإلذف ٌ فيٌىذاٌالسيا ً
ؽٌ
تفسير ٌ اإلذف ٌ فيٌىذاٌالمكض ًع ٌ بالعمـ ٌ
تفسير ٌلم فظ ٌبجزوء ٍ
ه
ي
ٌ(ٖ)
ً
ٌبيفٌمعنييٌاإلباحةٌكالعمـ ٌ،كىكٌ اإلذف ٌ الككني ) .
يجمعي
ٌنفسٌالكليٌبماٌلوٌمفٌالكماؿٌمتصرؼٌفيٌأمكرٌالتككيفٌبإذفٌالمٌوٌ
أف
ٌٌٌٌٌك ٌٌ
أماٌالمرادٌبالكاليةٌالتككينية ٌ( ٌ
ٌ

يحيًيٌاٍل ىم ٍكتىىٌبًًإ ٍذ ًفٌ
تعالىٌ،الٌعمىٌنحكٌاالستقالؿٌ،كىذاٌىكٌظاىرٌاآليةٌالمباركةﵛٌ ىكأ ٍيب ًرئي ٍ
ٌكأ ٍ
ٌالى ٍك ىموىٌ ىك ٍال ٍىب ىر ى
ص ى

الم ًٌوٌﵚ(ٗ)ٌ ٌ،كفيٌقكلوﵛٌأ ىىناٌآىتًي ى ً
ؾٌﵚ(َُ)ٌ،حيثٌنسبٌالفعؿٌالمباشرٌإلىٌنفسو)(ُُ)ٌ ٌ.
ؾٌطى ٍرفي ىٌ
ٌي ٍرتىدٌإًلى ٍي ى
ؾٌبًوٌقىٍب ىؿٌٌأى ٍف ى
(كماٌأفٌالمرادٌمفٌاإلذفٌفيٌاآليةٌاإلذفٌالتككينيٌ،بمعنىٌالقدرةٌالمفاضةٌمفٌقبؿٌالمٌوٌتعالىٌ،الٌاإلذفٌ
ٌٌٌٌٌ
ٌ

ٌال ٌأىممً ي ً ً
ٌن ٍف نعا ٌكىال ى ً
اء ٌالم ٌوي ٌﵚ(ُِ)ٌ،
ٌما ى
ٌش ى
أما ٌاآليات ٌالنافية ٌكقكلو ٌتعالىﵛ ٌ يق ٍؿ ى ٍ
التشريعيٌ .ك ٌ
ٌض ًّار ٌإال ى
ؾ ٌل ىن ٍفسي ى ى

أفٌ
فالمقصكدٌبياٌنفيٌاالستقالؿٌفيٌالتصرؼٌالٌنفيٌالكاليةٌالمعطاةٌمفٌقبؿٌالمٌوٌتعالىٌ،ىذاٌفضالن ٌعف ٌ ٌ
ٌ
ٌيطرح ٌعمييـٌ ،كاٌنما ٌفي ٌخصكص ٌالمكارد ٌالتيٌ
الكلياء ٌال
ٌيتصرفكف ٌفي ٌالتككينيات ٌاستجابة ٌلك ٌؿ ٌاقتراح ي
ٌ

وٌالتصرؼٌفيياٌلحفظٌمصالحٌالتشريعٌكالتككيف)ٌ(ُّ)ٌ .
شاءتٌحكمةٌالمٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌالحديثٌالقدسيٌالمركمٌعفٌأميرٌالمؤمنيف ٌعمي ٌ(عميوٌالسالـ)ٌقاؿ(أكحىٌاهللٌعزٌكجؿٌإلىٌ
ً
لـٌتسمٌـًٌلٌماٌ(ما)ٌ
فٌ
تٌلماٌأريد؛ٌأعطيتؾٌماٌتريدٌ،كا ٌٍ
داكدٌ،ياٌداكدٌ،تيريدٌكأريدٌ،كالٌيككفٌإالٌٌماٌأريدٌ،فإفٌٌأى ٌٍ
ٌ
سٌمى ٌٍم ى
(ُ)ٌالنكارٌالساطعةٌفيٌشرحٌزيارةٌالجامعةٌ:جكادٌالكربالئيٌ .ٌََّ/ٌْ:
(ِ)ٌالنكارٌاإللييةٌ:جكادٌالتبريزم.ٌَٖ:
(ّ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌَُِ:
(ْ)ٌسكرةٌآؿٌعمراف.ٌْٗ:
(ٓ)ٌظٌ:النكارٌاإللييةٌ:جكادٌالتبريزمٌ ٌ،ٌَٖ:كظٌ:محاضراتٌفيٌاإلليياتٌ:السبحاني.ٌَِّ:
(ٔ)ٌسكرةٌآؿٌعمراف.ٌُٔٔ:
(ٕ)ٌظٌ:التفسيرٌالمغكمٌ:دٌ.مساعدٌالطيارٌٌُ،ٌَّٔ/كظٌ:أضكاءٌالبيافٌ:الشنقيطي.ْٕٔ/ٌُ:
(ٖ)ٌالتفسيرٌالمغكمٌ:دٌ.مساعدٌالطيارٌُ.ٌَّٔ/
(ٗ)ٌسكرةٌآؿٌعمراف.ٌْٗ:
(َُ)ٌسكرةٌالنمؿ.ٌَْ:
(ُُ)ٌالنكارٌاإللييةٌ:جكادٌالتبريزمٌ،ٌَٖ:كظٌ:مصباحٌاليدلٌ:اآلمميٌ،َّٕ/ٌَُ:كمنياجٌالفقاىةٌ:الركحاني(ٌ َِٕ/ٌْ:الشرح)ٌ،كتقريبٌ
القرآفٌ:محمدٌالشيرازم.َُٓ/ٌْ:
(ُِ)ٌسكرةٌالعراؼ.ٌُٖٖ:
(ُّ)ٌالنكارٌاإللييةٌ:جكادٌالتبريزمٌ،ٌَٖ:كظٌ:الكاليةٌالتككينيةٌ:جالؿٌالصغير.ُُِ-ٌَُِ:

[ِٕ]

ؿ ٌعمىٌنفيٌاستقالؿٌالتصرؼٌمفٌالكليٌفيٌ
أريد؛ ٌأتعبتؾٌفيماٌتريدٌ ،ثـٌالٌيككفٌإالٌٌماٌأريد)(ُ)ٌ .الحديثٌدا هٌ
المكرٌالتككينيةٌكالتشريعيةٌ ٌ.

طعتيـ ً
ٌم ٍف ٌلً ىين وٌة ٌأكٌ
ب-الذن التشريعيٌ :اإلذف ٌالتشريعيٌىك ٌ(رفعٌالحظر ٌعفٌالفعؿٌ،كمنوٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌ ىماٌقى ى ٍ ٍ
تىرٍكتيمكىاٌقىائًمةنٌعمىىٌأيصكلًياٌفىبًًإ ٍذ ًفٌالمٌ ًوٌكلًي ٍخ ًزمٌاٍلفى ً
يفٌﵚ(ِ))ٌ(ّ)ٌٌ .
اس ًق ىٌ
ى ي ى ى ى
ىي ى
ي ى

الفرق بين الذن التكويني والذن

التشريعي:

ٌٌٌٌٌذكرٌصاحبٌتفسيرٌالميزافٌالفرؽٌبيفٌاإلذفٌالتككينيٌكالتشريعيٌبقكلوٌ(فماٌكافٌمفٌالسبابٌغيرٌتاـٌ،
لوٌفيٌأفٌيٌي ىٌؤٌثٍّر ٌ،ىرٍف ًع ًوٌالمكانع؛ٌكماٌكافٌمنياٌتامٌانٌ،الٌمانعٌ
ٌٍ
لوٌمكانعٌلكٌتحققتٌمنعتٌمفٌتأثيره؛ٌفإذنوٌتعالىٌ
لوٌيمنعو؛ٌفإذنوٌلوٌعدـٌجعموٌلوٌشيئٌانٌمفٌالمكانعٌ،فتأثيرهٌيصاحبٌاإلذفٌمفٌغيرٌانفكاؾ)(ْ)ٌ ٌ.
التفسير ٌالمغكمٌالفرؽٌبينيماٌبالقكؿٌ(كالمعنىٌفيٌماٌي ًريد ٌبوٌاإلذف ٌال ىككنًي ٌأنوٌإباحةي ً
ٌاهللٌ
ًٌ
بٌ
صاح يٌ
ف ٌ ًٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكىٌبيٌ ىٌ
ى
ٌردهٌلوٌ،كالٌتعنيٌىذهٌالمشيئةيٌمحبةى ً
ً
ٌلوٌ،كعدـ ٍّ
ً
ٌىذهٌالمقاديرٌ.
ٌمف
ٌاهلل
ٌلماٌيشاء ٍ
لمشيءٌبالكقكًع؛ٌيعنيٌمشيئتىوي
ي
ى
ً ً
ً
ً ًً
ً
ٌيقىاتىمي ى ً
اٌكًاف ٌالموىٌ
أم
يف ي
اٌإذاٌكاف ٌاإلذف ٌشرعيانٌ،فإنوٌمفٌمحبكبات ٌاهلل؛ٌمثؿٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌأيذ ىف ٌلمذ ى
ى
كف ٌبٌأىنيي ٍـ ٌظيم يمك ى
(ٔ)
(ٓ)
ً
و ً
ًٌ ً
ً
فيٌىذهٌاآليات ٌإ ٍذ هفٌ
ٌ،كغيرىاٌ،فيذاٌاإلذف ٌ
ىف ٌتيٍرفى ىٌع ﵚ
يرﵚ
ص ًرًى ٍـ ٌلىقى ًد هٌ
ىعمى ى
يٌبييكت ٌأىذ ىف ٌالموي ٌأ ٍ
ٌ،كقكلوﵛ ٌف ي
ىٌن ٍ

عيٌمحبكب ً
ٌسبحانو)ٌ(ٕ)ٌ .
ٌهلل
شر ٌّ
ه
ى

الرادة التشريعية والرادة التكوينية:
ٌالتاـٌ ،دكف ٌاإلرادةٌ
ٌٌٌٌٌجاء ٌفي ٌكفاية ٌالصكؿ(اإلرادة
ٌ
ٌالتككينيةٌ ،كىي ٌالعمـ ٌبالنظاـ ٌعمى ٌالنحك ٌالكامؿ ٌ

يعيةٌ ،كىي ٌالعمـ ٌبالمصمحة ٌفي ٌفعؿ ٌالمكمؼٌ .كما ٌال ٌمحيص ٌعنو ٌفي ٌالتكميؼ ٌإنما ٌىك ٌىذه ٌاإلرادةٌ
التشر ٌ

افقتاٌفالٌبد ٌمفٌاإلطاعةٌكاإليمافٌكاذاٌتخالفتاٌ،فالٌمحيصٌعفٌأفٌيختارٌ
التشريعيةٌ،الٌالتككينيةٌ،فإذاٌتك
ٌ

الكفرٌأكٌالعصياف)(ٖ)ٌ .

الفرق بين الرادة التشريعية والرادة التكوينيةٌ ٌ
التككينيةٌيظيرٌبمحاظٌمناطٌكمتيٌاإلرادتيفٌ،فاإلرادةٌالتشريعيةٌ(ىيٌأكامرٌ
ًٌ
ٌٌٌٌٌالفرؽٌبيفٌاالرادةٌالتشريعيةٌك
(ُ)ٌالتكحيدٌ:الصدكؽ(ٌ،ٌّّٕ:بيانوٌفيٌمعنىٌالبداءٌهللٌتعالى).
(ِ)ٌسكرةٌالحشر.ٌٓ:
(ّ)ٌتفسيرٌالميزافٌ:السيدٌالطباطبائي(ٌ.َّْ-ٌَّّ/ٌُٗ:تفسيرٌسكرةٌالتغابفٌٌ/آيةٌُُ).
(ْ)ٌـٌ.فٌ.
(ٓ)ٌسكرةٌالحج.ٌّٗ:
(ٔ)ٌسكرةٌالنكر.ٌّٔ:
(ٕ)ٌالتفسيرٌالمغكمٌ:دٌ.مساعدٌالطيارٌ.َّٔ/ٌُ:
(ٖ)ٌكفايةٌالصكؿٌ:اآلخكندٌالخراساني.ٌّّٕ/ٌُ:

[ِٖ]

اهللٌكنكاىيو) ٌ(ُ) ٌ،كىيٌالتيٌتعمقتٌبتكميؼٌالعاصيٌبالطاعةٌكالكافرٌباإليمافٌ،كأماٌاإلرادةٌالتيٌلـٌتتعمؽٌ

بطاعةٌالعاصيٌكايمافٌالكافرٌفييٌاإلرادةٌالتككينيةٌ،كالٌمنافاةٌبينيماٌ.كبعبارةٌأخرل(ٌ:إفٌإرادتوٌ-تعالى–ٌ
إذا ٌتعمقت ٌبفعؿ ٌنفسو ٌلـ ٌتتخمؼٌ ،كأما ٌإذا ٌتعمقت ٌبفعؿ ٌغيره ٌ-أم ٌبصدكر ٌفعؿ ٌمف ٌغيره ٌكما ٌفي ٌمكاردٌ

التشريعٌ-فييٌمنكطةٌبصدكرٌذلؾٌالفعؿٌعفٌىذاٌالغيرٌ-كىكٌالمكمؼٌ-عفٌاختيارٌ،فإفٌأرادٌيتحقؽٌ،كاالٌٌ

فال)(ِ)ٌ ٌ.

كبيفٌالشيخٌالصفياني(قده)(تُُّٔ:ىػ)ٌحقيقةٌكؿٌمفٌاإلرادتيفٌبقكلو ٌ(أفٌاإلرادةٌالتشريعيةٌحقيقتياٌ
ٌٌٌٌٌ ٌ

ٌكالمشيئة ٌىي ٌاإلرادة ٌالتككينية) ٌ(ّ)؛ ٌكقاؿ ٌ(ال ٌفرؽ ٌبيف ٌاإلرادة ٌالتشريعيةٌ
المر ٌكالنيى ٌكأف ٌحقيقة ٌاإلرادة ٌ
ؽٌالثانيةٌبفعؿٌنفسٌالمريد)ٌ(ْ)ٌ .
كالتككينيةٌإالٌٌمفٌحيثٌتعمٌؽٌالكلىٌبفعؿٌالغيرٌكتعمٌ
ي

ٌٌٌٌٌ ٌكفيٌآيةٌالتطييرٌ،قاؿٌالشيخٌالخراساني(تُِّٗ:ىػ)ٌ(كاإلرادةٌالمتعمقةٌبإذىابٌالرجسٌعفٌأىؿٌالبيتٌ
ً
الم ٍكًرًدٌلمتشريعٌكالمرٌكالنيى؛ٌكمتعمؽٌ
كتطييرىـٌإرادةٌتككينية؛ٌلفٌمتعمؽٌاإلرادةٌالتشريعيةٌىكٌف ٍع يؿٌالغير ٌ،ي
اإلرادةٌفيٌاآليةٌفع يؿ ٌاهللٌ،كتكىًـ ٌككنياٌإرادةٌتشريعيةٌ،مستمزـٌلفٌيككفٌاهللٌسبحانوٌآم ٌانرٌ ،كمأمكراٌكمريدٌانٌ،

أفٌيككفٌأفعالوٌم ٍكًردا ٌلمتشريعٌكالتكميؼ!ٌكأفٌيككفٌإذىابٌالرجسٌكالتطييرٌفعؿٌأىؿٌالبيتٌ،
كمراداٌمنوٌ،ك
ى
معٌأنيماٌمستندافٌإلىٌاهللٌبييئةٌاإلفعاؿٌكالتفعيؿٌ،كغيرٌذلؾٌمفٌالتكاليٌالفاسدةٌعقالٌكنقال)ٌ(ٓ)ٌ .

القسم الثاني :الذن باعتبار شخصية المالك لو:
ٌٌٌٌٌٌينقسـٌاإلذفٌ،بمحاظٌصدكرهٌعفٌاآلذفٌ،فقدٌيككفٌصاد انرٌعفٌالشارعٌ،كقدٌيصدرٌعفٌغيرهٌ،كعمىٌىذاٌ

الساسٌيمكفٌتقسيموٌإلىٌ :

أ-الذن الشرعية (ىيٌاإلذفٌالصادرةٌعفٌالشارعٌ،كالتيٌيمحظٌفيياٌإباحةٌالفعؿٌ،كالصالةٌفيٌالمباحاتٌ
مثؿٌالصحارمٌكالرضيفٌالكاسعةٌكالبساتيفٌغيرٌالمستكرةٌ،ماٌلـٌيعمـٌعدـٌرضاٌمالكيا)ٌ(ٔ).

ةٌعمفٌلوٌالحؽٌ،كالمالؾٌلمشيءٌكمفٌبحكموٌكالككيؿٌالمطمؽ)ٌ(ٕ).
ب-الذن المالكية (ىيٌاإلذفٌالصادر ٌ
القسم الثالث :الذن باعتبار المأذون فيو ،والمأذون لو :كبيذاٌالممحظٌينقسـٌاإلذفٌإلى:
فٌيقكؿٌمالؾٌ
أوالً-الذن العامٌ:ىكٌاإلذفٌالشامؿٌلعمكـٌأفرادٌالنكعٌمفٌدكفٌتخصيصٌ(إذفٌلعامةٌالناس ٌ،ىٌكأ ٌٍ
(ُ)ٌتفسيرٌالمثؿٌ:مكارـٌالشيرازم.ٌِْٔ/ٌُّ:
ٌ،كالمكسكعةٌالفقييةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌّٖٔ/ٌِ:
(ِ)ٌظٌ:نيايةٌالدرايةٌ:االصفيانيٌ،ٌٓٓٗ/ٌِ:ككفايةٌالصكؿٌ:اآلخكندٌ ٌّّٕ/ٌُ:
(ّ)ٌنيايةٌالدرايةٌ:الصفيانيٌ،تحٌ:ميدمٌكالئي.ٌُٕٗ/ٌُ:
(ْ)ٌـٌ.فٌ،تحٌ:رمضافٌقمىٌزادهٌالمازندراني.ٌٓٓٗ/ٌِ:
(ٓ)ٌمنياجٌالصالحيفٌ:كحيدٌالخراسانيٌ،ٌِْٗ/ٌُ:ظٌ:التفسيرٌاالمثؿٌ:ناصرٌمكارـٌالشيرازم.ٌِْٔ/ٌُّ:
(ٔ)ٌالمصطمحاتٌ:مركزٌالمعجـٌالفقييٌ،ٌُِٓ:كمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ،ٌُِ:كالمكسكعةٌالفقييةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌَُْ/ٌُ:
(ٕ)ٌـٌ.فٌ .

[ِٗ]

ؿٌالناسٌ.كيقابموٌاإلذفٌالخاص)ٌ(ُ)ٌ ٌ.
تٌالصالةٌفيياٌإلىٌ يٌك ٌٍّ
ح يٌ
رض ٌ:ىٌأب ىٌ
ال ًٌ

ٌٌٌٌٌكيككفٌتارةٌبمحاظٌالمأذكفٌفيوٌ،كأخرلٌبمحاظٌالمأذكفٌلوٌ :

-1الذن العام بالنظر إلى المأذون فيو(ٌ :كماٌإذاٌكانتٌصيغةٌاإلذف ٌعامةٌمفٌحيثٌشمكلياٌلممأذكفٌفيوٌ
خاصٌانٌ،كماٌإذاٌأذفٌشخصٌآلخرٌأفٌيتصرؼٌفيٌجميعٌأمكالو)ٌ(ِ)ٌ.
اءٌكافٌالمأذكفٌعامٌانٌأكٌ ٌٌ
ٌٌ
سك

-2الذن العام بالنظر إلى المأذون لو( :كىكٌماٌإذاٌكانتٌصيغةٌاإلذف ٌفيوٌعامةٌمفٌجيةٌشمكلياٌلجميعٌ
الفرادٌ،كماٌفيٌالكالئـٌالعامةٌحيثٌتشمؿٌالدعكةٌ–ٌسكاءٌكانتٌصريحةٌأكٌبشاىدٌالحاؿٌ–ٌجميعٌالمدعكيفٌ

إلىٌالمأدبة)ٌ(ّ).

-3الذن العام بالنظر إلى المأذون لو والمأذون فيو(ٌ :كىك ٌما ٌإذا ٌكانت ٌالصيغة ٌكاضحة ٌالشمكؿ ٌمفٌ
الجيتيفٌمثؿٌأغمبٌمكاردٌالتشريعٌكماٌكردٌفيٌالحديثٌالنبكمٌالشريؼ ٌ(مفٌأحياٌأرضاٌميتةٌفييٌلو))(ْ)ٌ.

ماـ ٌالخمينيٌ(قده)ٌباآليةٌُٔ ٌمف ٌسكرة ٌٌىكدٌ،كبيذا ٌالحديثٌعمىٌاإلذف ٌالعاـٌإذٌقاؿ ٌ(كيد ٌؿٌ
كاستشيدٌاإل يٌ
ٌٌ..بإسنادهٌعفٌعمي ٌ(عميوٌالسالـ)ٌ
ٌ،كالمركم
العاـٌ:بعضٌالركاياتٌالكاردةٌفيٌاستحبابٌالزرع
ٌ
عمىٌاإلذف ٌ ٌ
ٌ

ضٌكاستىعمريكـ ً
فيٌحديثٌعدٌمعايشٌالخمؽٌقاؿ(كأماٌكجوٌالعمارةٌفقكلوٌتعالىﵛىكٌأ ٍىن ىشأى يكـ ً
ٌفييىاﵚ(ٓ)ٌ،
ٌم ىف ٍ
ٌ
ٌ
ٌال ٍىر ً ى ٍ ٍ ى ى ٍ
ٍ
يى
ثـٌٌاستدؿٌ(قده)ٌبحديثٌاإلحياءٌىذاٌعمىٌحصكؿٌالممكيةٌلك ٌؿٌمحيٌ،مسممانٌكافٌأـٌغيره)ٌ(ٔ)ٌ ٌ.
ٌ

ٌٌٌٌٌيتفرعٌاإلذفٌالعاـٌأيضاٌإلىٌمطمؽٌ،كمقيٌدٌ :
ٌ

تٌلؾٌفيٌالبيعٌكالشراءٌ،كالٌ
أذٌٍن يٌ
تٌلؾٌفيٌالتجارةٌ،ك ًٌ
أذٌٍن يٌ
أ  -الذن العام المطمقٌ :كمثمكاٌلوٌبقكؿٌالسيدٌلعبده( ًٌ

يقىٌٍّيىٌدهٌبشيء)(ٕ)ٌ ٌٌٌ ٌٌٌ ٌ.
ٌ

ٌٌٌٌٌقاؿٌالسيدٌالخمينيٌ(قده)(ٌ..كمفٌذلؾٌتككفٌالركاياتٌالكاردةٌفيٌتممٌؾٌالمكاتٌباإلحياءٌ،مكافقةٌلمسيرةٌ

حيثٌتككفٌالممكيةٌباإلحياءٌكالحيازةٌمفٌغيرٌ
ؿٌتمدفٌالبشر–ٌ
ةٌالقطعي
كارتكازٌالعقالءٌ،بؿٌىذهٌالسير
ةٌمفٌأك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ

اإللييٌ،كقضاءٌمنوٌتعالى ٌمف ٌبدءٌالخمقةٌ،بؿٌلع ٌؿٌ
نكيرٌمفٌالنبياءٌكالكلياءٌكالمؤمنيف-كاشفةٌعفٌاإلذف ٌ
ٌ

ٌ(ٖ)
ض ً
ؽ ٌلى يٌكـ ٌم ً
يعا ٌﵚ(ٗ)ٌ،
ض ىعيىاٌلً ٍأل ىىن ًٌ
اٌف ٍ
اـ ٌﵚ ٌ،كقكلوٌتعالىﵛ ٌ يى ىك ٌال ًذ ى
يٌال ٍىر ً ى
ٌك ى
لقكلوٌتعالىﵛ ٌ ىكا ٍل ٍىر ى
ٌجم ن
مٌخمى ى ٍ ى
ض ى

(ُ)ٌالمصطمحاتٌ:إعدادٌمركزٌالمعجـٌالفقييٌ،ٌُِٓ:ظٌ:معجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرم.ٌُِ:
(ِ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ .ٌَُْ/ٌُ:
(ّ)ٌـٌ.فٌ .
(ْ)ٌـٌ.فَِْ-ٌَُْ/ٌُ:؛ٌكظٌ:سنفٌالترمذمٔٓٓ/ٌّ:حٌُّٕٗ .
(ٓ)ٌسكرةٌىكد.ٌُٔ:
(ٔ)ٌكتابٌالبيعٌ:السيدٌالخميني.ٌّٖ/ٌِ:
(ٕ)ٌظٌ:اإلختيارٌ:عبدٌاهللٌالمكصميٌالبمدحيََُ/ٌِ:كَُُ.
(ٖ)ٌسكرةٌالرحمف.ٌَُ:
(ٗ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌِٗ:

[َّ]

منياٌكمماٌفييا؛ٌتممٌكانٌكغيره)(ُ)ٌ ٌ.
ٌعمىٌىذاٌالقضاءٌاإللييٌ،كاإلذفٌفيٌأنحاءٌاالستفادةٌ
ٌ
داللةن
ٌ
ٌٌٌٌٌمماٌتقدـٌيبدكٌأفٌمفٌالمصاديؽ ٌالخرلٌلإلذفٌالعاـٌالمطمؽٌإذفٌالحاكـٌكالكليٌالفقيوٌ،ككإذفٌالد ٌكلةٌ
بالرعي ٌكالصيد ٌكالسباحة ٌفي ٌالنير ٌكالبحيرات ٌكالعمؿ ٌكالتجارة ٌكالتجكاؿ ٌفي ٌالمتنزىات ٌكالحدائؽ ٌالعامةٌ،
ككالكقؼ ٌالعاـٌ ،ككالكالية ٌعمى ٌالبنت ٌكالصبي ٌكالمجنكفٌ ،كفي ٌالمعامالت ٌكالبيع ٌكاليبة ٌكاليدية ٌكالجعالةٌ

كاإلرثٌكالصدقةٌ .

ب  -الذن العام المقيد :كىكٌاإلذفٌالمشركطٌ،كحديثٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌفيٌإحياءٌاالرض(مفٌ
ِ

أحياٌأرضاٌميتةٌفييٌلو)( )ٌ.فظاىرٌالحديثٌأفٌفيوٌتصريحٌباإلذفٌلعامةٌالناسٌبإحياءٌالرضٌإالٌٌماٌأخرجٌ

بالدليؿٌ،كما ٌأفٌاإلحياءٌمقيدٌبالرضٌالمجدبةٌالتيٌالٌنباتٌفيياٌكالٌعمراف ٌكليستٌمممككةٌلحدٌ،كماٌأفٌ
تممؾٌالرضٌمقيدٌبشرطٌاإلحياءٌلياٌ .

ثانياً-الذن الخاص :ىك ٌ(ما ٌإذا ٌكانت ٌالصيغة ٌمتكجية ٌنحك ٌشخص ٌخاص ٌكفي ٌمكرد ٌخاصٌ ،أم ٌكافٌ

خاصان ٌمفٌالجيتيف-المأذكفٌكالمأذكفٌفيوٌ،كبعبارةٌ:ىكٌاإلذف ٌلشخصٌبالتعييفٌ،كأفٌيقكؿٌلشخصٌ:انتٌ
مأذكفٌفيٌقراءةٌكتابيٌىذاٌ،أكٌأفٌيقكؿٌمالؾٌالرضٌ:أبحتٌلؾٌأكٌلفالفٌالصالةٌفييا)ٌ(ّ)ٌ .

ٌٌٌٌٌيتفرعٌاإلذفٌالخاصٌأيضانٌإلىٌمطمؽٌ،كمقيدٌ :

أ  -الذن الخاص المطمق :كالككالةٌلشخصٌمعيفٌبالتصرؼٌبأمكاؿٌالمككؿٌ،ككالككالةٌعفٌالصبيٌحتىٌ
يبمغٌكعفٌفاقدٌاالىميةٌكالمجنكفٌكالسفيوٌكنحكىماٌ،ككالمزارعةٌكالمساقاةٌ ٌ.

ب  -الذن الخاص المقيدٌ:التقييدٌقدٌيككفٌبالشرطٌ،كقدٌيككفٌبالتعييفٌلشخصٌأكٌلشخاصٌمعينيفٌ،كقدٌ

يحصؿ ٌباإلثنيف ٌمعٌان؛ ٌكمف ٌتعريفات ٌاإلذف ٌالخاص ٌالمقيد(ىك ٌاإلذف ٌلشخص ٌبالتعييفٌ ،كأف ٌيقكؿ ٌمالؾٌ

الرضٌ :أبحت ٌلؾ ٌأك ٌلفالف ٌالصالة ٌفييا)(ْ)ٌ ،كمف ٌذلؾٌ :الكصيةٌ ،كالتككيؿ ٌفي ٌإجراء ٌعقد ٌالنكاحٌ ،أك ٌ
االستنابةٌفيٌبعضٌاالمكرٌ ٌ.

ٌفإما ٌأف ٌيككف ٌمحددا ٌبالكقت ٌأك ٌبالكيفيةٌ ،أكٌ
ٌٌٌٌٌالظاىر ٌٌأىفٌ ٌالتقييد ٌبالشرط ٌلإلذف ٌالخاص ٌعمى ٌأنكاعٌٌ ،
بغيرىماٌ .

(ُ)ٌـٌ.ف.
(ِ)ٌظٌ:السنفٌالكبرلٌ:البييقيٌ،ٌُْٔ/ٌٔ:كسنفٌالترمذمٌْٔٓ/ٌّ:حٌٌُّٖٕ،كصٓٓٔحٌٌُّٕٗ،كسنفٌأبيٌداكدٌ،ٌُٕٖ/ٌّ:حٌٌَّّٕ
ٌَّْٕ ،كظٌ :المبسكطٌ :الطكسيٌ ،ِٖٔ/ٌّ :كالفصكؿ ٌالميمةٌ :العامميٌ ٌ ،ُْٔ/ٌِ :كظٌ :تنكير ٌالحكالؾٌ :السيكطيٌ ،ٌٓٓٓ :ح ٌٌُِْْ،ٌكتكممةٌالحديثٌ(كليسٌلعرؽٌظالـ)ٌ.ظٌ:المبسكطٌ:السرخسئٌُ/ٌّ:كٌِّ.ٌُٖٔ،ٌُٕٔ/
(ّ) ٌالمكسكعة ٌالفقيية ٌالميسرةٌ :محمد ٌعمي ٌالنصارمٌٌ ،َِْ/ٌُ :كالمصطمحاتٌ :إعداد ٌمركز ٌالمعجـ ٌالفقييٌ ،ٌِٓ :كمعجـ ٌألفاظ ٌالفقوٌ
الجعفرمٌ،ٌُِ:كظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشاني.ٌُُٗ/ٌٕ:
(ْ)ٌالمصطمحاتٌ:إعدادٌمركزٌالمعجـٌالفقييٌ ٌ،ٌِٓ:كظٌ:معجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرم.ُِ:

[ُّ]

القسم الرابع :ينقسم الذن بمحاظ الوصف:

ٌٌٌٌٌإفٌ ٌلمنح ٌاإلذف ٌكسائؿ ٌمتعددة ٌككيفيات ٌشتىٌ ،فبعضيا ٌلفظيٌة ٌكأخرل ٌغير ٌلفظيةٌ ،كبعضيا ٌصريحٌ
كبعضياٌغيرٌصريحٌ،فباعتبارٌالكيفيةٌالتيٌيتحقؽٌفيياٌاإلذفٌ،ينقسـٌعمىٌثالثةٌأقساـٌىيٌ :

أ-الذن الصريح (كىكٌاإلذفٌالمستفادٌمفٌمدلكؿٌالمفظٌأكٌالكتابةٌبالمطابقةٌأكٌالتضمفٌ،فالكؿٌمثؿٌ:أذنتٌ
ٌالطعاـ)ٌمريداٌبذلؾٌالطعاـٌالمكجكدٌعمىٌ
لؾٌ،أكٌافعؿٌكذاٌٌ،...كالثانيٌمثؿٌقكؿٌصاحبٌالدارٌلمضيؼ( يك ًؿ
ي
المائدةٌ،فيدؿٌعمىٌكؿٌصنؼٌمنوٌبالتضمف(ٌ،كليسٌالمقصكدٌمفٌالصراحةٌىكٌصراحةٌالكالـٌفيٌالداللةٌ،
لف ٌداللة ٌااللتزاـ ٌأيضا ٌقد ٌتككف ٌصريحةٌ ،بؿ ٌالمراد ٌمنيا ٌأف ٌيككف ٌالمدلكؿ ٌمستفادا ٌمف ٌالمفظ ٌبمقتضىٌ

أكضاعٌمفرداتوٌفيشمؿٌالمطابقةٌكالتضمف)ٌ)(ُ)ٌ .

ب-الذن غير الصريح (بالفحوى)( :كىك ٌاإلذف ٌالمستفاد ٌمف ٌالمفظ ٌبداللة ٌااللتزاـ ٌالعقمي ٌأك ٌالعرفي ٌأكٌ
العادمٌبحيثٌيفيـ ٌالمأذكفٌالرخصةٌمفٌذلؾٌ،كمثمكاٌلوٌبالضيافةٌفإنياٌتدؿٌعمىٌالرخصةٌفيٌالصالةٌفيٌ
بيتٌالمضيؼٌبااللتزاـ)ٌ(ِ)ٌ ٌ.

(أف ٌالفحكلٌىكٌمفيكـٌالكلكيةٌ ،فالٌبدٌمفٌأفٌيستفادٌاإلذف ٌفيٌ
ٌٌٌٌٌيرلٌصاحبٌالمدارؾ ٌ(تََُٗ:ق) ٌ ٌٌ

الالزـٌمفٌاإلذفٌفيٌالممزكـٌبطريؽٌأكلى(ّ)ٌ،كردهيٌصاحبٌالجكاىرٌ:بأفٌذلؾٌمناقشةٌلفظيةٌ،كالمرادٌكاضحٌ،

فالفحكلٌعندٌمتشرعةٌالعصرٌليستٌإالٌ ٌحصكؿٌالقطعٌبالرضىٌبسببٌصدكرٌفعؿ ٌأكٌقكؿ ٌأكٌغيرىماٌمفٌ

المالؾٌ،بحيثٌلـٌيكفٌالمقصكدٌمنوٌبيافٌالرضىٌبيذاٌالقكؿ ٌأكٌالفعؿ(ْ)ٌ،كالذمٌينفيوٌصاحبٌالجكاىرٌىكٌ

الكلكيةٌالٌأصؿٌالمالزمةٌ،فإنياٌمفركضةٌفيٌكالموٌ،كميماٌكافٌفالمالزمةٌ-كماٌتقدمتٌ-قدٌتككفٌعقميةٌ،
كقدٌتككفٌعرفيةٌ ،أكٌعاديةٌ،فالعقميةٌمثؿٌاإلذف ٌفيٌأكؿٌالطعاـٌالمستمزـٌعقالٌلإلذفٌفيٌإتالفوٌلكفٌعمىٌ

كجوٌخاصٌ-كىكٌالكؿٌ-كمثؿٌاإلذفٌبالصالةٌفيٌمكافٌماٌ،المستمزـٌلمككفٌفيوٌعقالٌبمقدارٌأداءٌالصالةٌ،
كالعرفية ٌمثؿ ٌاإلذف ٌفي ٌاالشتراؾ ٌفي ٌمجمس ٌما ٌ-بدعكة ٌكنحكىا ٌ-المالزـ ٌعرفا ٌلمتدخيف ٌ-أم ٌاستعماؿٌ
السجائر-فيوٌ،أكٌمثؿٌاإلذفٌباالشتراؾٌفيٌالمجالسٌالعامة-كالمجالسٌالحسينيةٌ-بدعكةٌعامةٌالمالزـٌلإلذفٌ
باصطحاب ٌالطفاؿ ٌإلى ٌالمجمس ٌأيضاٌ ،كالعادية ٌمثؿ ٌإذف ٌالب ٌالبنو ٌبتحصيؿ ٌالعمـ ٌالمالزـ ٌ-غالبا ٌ–ٌ

لميجرة ٌكالسفر ٌإلى ٌالمحؿ ٌالمناسب ٌلوٌ ،أك ٌكاإلذف ٌبأكؿ ٌالثمر ٌمفٌالبستافٌالمالزـ ٌ-عادة ٌ-القتطافو ٌمفٌ

الشجر)(ٓ)ٌ ٌ.

ٌ،كالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ .َِْ/ٌُ:
(ُ)ٌظٌ:التعميقةٌعمىٌالمكاسبٌ:الالرمٌ ّٖٗ-ٌّٕٗ/ٌُ:
(ِ)ٌالعناكيفٌالفقييةٌ:المراغيٌ،ٌَٕٓ/ٌِ:كالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ .َِْ/ٌُ:
)ٌمدارؾٌالحكاـٌ:محمدٌعميٌالعاممي(ٌُِٔ/ٌّ:الشرح)ٌكظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.َِْ/ٌُ:
ٌ
(ّ
(ْ)ٌٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ،ٌَِٖ/ٌٖ:كظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.َِْ/ٌُ:
ٌ،كالعناكيفٌالفقييةٌ:الحسينيٌ
(ٓ) ٌ ىذهٌالمثمةٌمبنيةٌعمىٌعدـٌلزكـٌالكلكيةٌفيٌاإلذفٌبالفحكلٌ،ظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌ َِْ/ٌُ:
المراغي.ٌَٕٓ/ٌِ:

[ِّ]

عبركا ٌعف ٌالداللة ٌبشاىد ٌالحاؿ(القرينة ٌالحالية ٌالدالة ٌعمى ٌالرضى ٌبالتصرؼٌ
ت-الذن بشاىد الحالٌ :
كالصداقةٌكالقرابةٌكنظائرىاٌ،كبعبارةٌأخرلٌ:شاىدٌالحاؿٌرابطةٌتكجبٌمالحظتياٌاالطالعٌعمىٌرضاٌالمالؾٌ

[بالتصرؼ]ٌكعدـٌمنعوٌعنو)ٌ(ُ)ٌ،كبعبارةٌثالثة(المرادٌبشاىدٌالحاؿٌماٌىكٌمنصكبٌلمداللةٌعمىٌاإلذفٌ،الٌأفٌ

المرادٌبوٌالكناية ٌعفٌحصكؿٌالظفٌمطمقاٌكافٌلـٌيكفٌبسببٌفعؿٌيعتادٌالتعكيؿٌعميو)(ِ)ٌ،قاؿٌالسيدٌالحكيـٌ

الم ٌٍعٌتىىٌبرٌليسٌىكٌعدـٌالمنعٌمفٌالتصرؼٌ،بؿٌاإلذف ٌفيو ٌأكٌالرضاٌبوٌكلكٌشأناٌ،بحيثٌلكٌ
(داـٌظمو)(إفٌ ٌ يٌ
التفتٌالمالؾٌلرضيٌبوٌ،كىكٌغيرٌمطردٌ،إلمكافٌعدـٌرضاٌالمالؾٌلكٌالتفت)(ّ)ٌ،كأمثمةٌذلؾٌكثيرةٌمثؿٌ:

فتحٌأبكابٌالمضايؼٌكالمشاىدٌكالمكقكفاتٌالعامة)(ْ).

ترجيح الباحث :مماٌسبؽ؛ٌتبمكرٌلدلٌالباحثٌالقكؿٌ:بأفٌداللةٌشاىدٌالحاؿٌ،ىيٌالقرينةٌالحاليةٌالتيٌتستمزـٌ
طمئًىٌنةٌعمىٌحصكؿٌرضاٌالمالؾٌفيٌتصرؼ.
الم ٌ
ٌ
مالحظتياٌالداللةٌالظنيةٌ ي
القسم الخامس :ينقسم الذن بمحاظ وسائل الكشف عنو واثباتو :يثبتٌاإلذفٌبكسائؿٌعدةٌ،ىي:
ىكٌماٌيكشؼٌبوٌعفٌاإلذف ٌصراح ٌةنٌأكٌبالفحكلٌ،ككاشفيتوٌعفٌالصريحٌتككفٌتارةٌبالمطابقةٌ
ٌأوال -المفظٌ :
ي
كأخرلٌبالتضمفٌ(ٓ)ٌ.كمفٌأمثمتوٌاآلتيٌ :

ٌكأسٌالماءٌىذاٌ،ك يك ٍؿٌىذاٌالرغيؼٌ .
 – 1الذن الصريح بالمطابقةٌ:كمثمكاٌلوٌ
ٍ
بقكؿٌالقائؿٌ:إشرب ى

ً
نت ٌلؾٌبمطالعةٌ يكتيبيٌ،فيذاٌدا هؿ ٌ–ضمنٌان-عمىٌاإلذف ٌبالمطالعةٌفيٌ
 – 2الذن الصريح بالتضمنٌ :
مثؿٌ:أذ ي
كؿٌكتابٌمفٌالكتبٌ(ٔ)ٌ .

- 3الذن بالفحوىٌ :كمثمكا ٌلو ٌبالقكؿ ٌ(أنت ٌمأذكف ٌفي ٌسكنى ٌدارم ٌسنةٌ ،فيدؿ ٌعمى ٌاإلذف ٌبالصالة ٌفيوٌ
اـٌ،كلماٌكافٌالمفظٌمفٌالماراتٌ،فيككفٌكشفوٌعفٌاإلذفٌحجةٌكمعتبراٌسكاءٌأفادٌعمماٌأكٌظنان)(ٕ)ٌ .
بااللتز
ٌ

ثانيا –الكتابة ٌ(كىيٌتقكـٌمقاـٌالمفظٌكتدؿٌعمىٌما ٌيدؿٌعميوٌ،فإفٌكانتٌالداللةٌبأصؿ ٌالمدلكؿٌكالمنطكؽٌ
فتدخؿٌفيٌالصريحٌكاالٌففيٌالفحكلٌ.كحجيتياٌكحجيتوٌ،كلكفٌيرلٌبعضيـٌ:أفٌالكاشؼٌعفٌاإلذفٌالصريحٌ
كالفحكلٌىكٌالمفظٌفقطٌفالٌيكشؼٌعنيماٌشيءٌآخرٌ،كالكتابةٌكاإلشارةٌكنحكىما)(ٖ).

(ُ)ٌالعناكيفٌالفقييةٌ:المراغي.َٕٓ/ٌِ:
(ِ)ٌٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌالنجفي.ِِٖ-ُِٖ/ٌٖ:
(ّ)ٌمصباحٌالمنياجٌ:محمدٌسعيدٌالحكيـ(ٌ،الطيارة).ٌْٗٗ/ٌِ:
(ْ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ .َّْ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:الم ٌكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارم.ٌَّْ/ٌُ:
(ٔ)ٌـٌ.ف.
(ٕ)ٌـٌ.ف.
(ٖ)ٌـٌ.فٌ .ٌَْْ/ٌُ:

[ّّ]

كالكؿٌىكٌالراجح؛ إلفادتوٌالداللةٌعمىٌالمطمكبٌ .
ثالثا -الشارةٌ:كىيٌكالكتابةٌتدؿٌعمىٌاإلذفٌالصريحٌكالفحكلٌ.كلكفٌىؿٌىيٌمعتبرةٌمطمقاٌأكٌإذاٌلـٌيتمكفٌ
مفٌالمفظٌأكٌالكتابة؟ٌربماٌقيدهٌبعضيـٌبذلؾ(ُ)ٌ .

قكليةٌ:فأماٌالقرينةٌالقكليةٌفتدخؿٌفيٌاللفاظٌ،كأماٌالحاليةٌفنظيرٌرابطةٌٌ
كىيٌإماٌحالية ٌأكٌ ٌٌ
ٌٌ
رابعا -القرينةٌ :

الخكاؿٌ ،ككالزكجةٌ
عماـٌك ٌٍ
الجكار ٌأكٌالصداقة ٌأكٌكرابطةٌالىؿٌكالقرابةٌكالنسبٌكاآلباءٌكالخكةٌكالبناءٌكال ٌٍ
ؿ ٌلمقرائفٌالحاليٌةٌبػٌ(فتحٌبابٌالمضايؼٌ،كفتحٌأبكابٌالمشاىدٌالمشرفةٌكالمكقكفاتٌ
الصيارٌكنحكىاٌ،كمثٍّ ىٌ
ك
ي
العامةٌ،فيذهٌكنحكىاٌقرائفٌحاليةٌتدؿٌٌعمىٌاإلذفٌ،فرابطةٌالبكةٌقرينةٌحاليٌةٌتدؿٌٌعمىٌإذفٌالبٌبأكؿٌاإلبفٌ
مفٌطعاموٌ،ككذاٌالعكسٌ،كفتحٌبابٌالمضيؼٌأكٌالمشيدٌيكشؼٌعفٌاإلذفٌباقتحاموٌكىكذا)ٌ(ٌِ)ٌ .

خامسا –السكوتٌ(السككتٌكاشؼٌعفٌاإلذفٌفيٌمكردٌكاحدٌكىكٌاستئذافٌالبكرٌفيٌنكاحياٌ،كقدٌكردتٌفيٌ
ذلؾٌبعضٌالنصكصٌ،منياٌصحيحٌالبزنطيٌ،قاؿٌ:قاؿٌأبكٌالحسفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ-فيٌالمرأةٌالبكرٌ:-إذنياٌ

صماتياٌ،كالثيبٌأمرىاٌإلييا)(ّ)ٌ،كصحيحٌداكدٌبفٌسرحافٌعفٌأبيٌعبدٌاهللٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:فيٌرجؿٌيريدٌأفٌ
يزكجٌأختو؟ٌقاؿٌ(عميوٌالسالـ)ٌ(يؤامرىاٌ،فإفٌسكتتٌفيكٌإقرارىاٌكافٌأبتٌلـٌيزكجيا)ٌ(ْ)ٌ ٌ.

الٌٌمفٌابفٌإدريسٌطرحاٌمنوٌلألخبار؛ٌلنياٌآحاد)(ٓ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌ(كقدٌادعيٌعدـٌالخالؼٌفيٌذلؾٌإ ٌ

حجية كاشفية السكوت ،وحدوده:
ف ٌالبكر ٌصماتيا؛ ٌكبو ٌقالت ٌاإلمامية(ٔ)ٌ ،كممف ٌقاؿ ٌبو ٌشريحٌ،
ٌأف ٌإٌٍذ ًٌ
ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌعامة ٌأىؿ ٌالعمـ ٌعمى ٌٌ

كالشعبيٌ ،كابف ٌسيريفٌ ،كاسحاؽٌ ،كالنخعيٌ ،كالثكرمٌ ،كالكزاعيٌ ،كابف ٌشبرمةٌ ،كأبك ٌحنيفة(ٕ)ٌ ،كالمالكية(ٖ)ٌ،

(ٗ) ٌ
فيٌالصحٌ،كالمذىبٌعندٌالحنابمة(َُ)ٌٌ .كاختمفكا ٌفيٌحدكد ٌالكشؼٌعفٌاإلذف ٌبالسككت ٌ-لمبكرٌ،
ٌ
كالشافعية
كحجي ً
توٌعمىٌأقكاؿٌ :

(ُ)ٌـٌ.فٌ .
(ِ)ٌـٌ.ف.
(ّ)ٌالكافيٌ:الفيضٌالكاشانيٌ،ٌُّْ/ٌُِ:كىدايةٌالمةٌ:الحرٌالعامميٌ ٌ،ٌُّٖ/ٌٕ:كمستمسؾٌالعركةٌ:محسفٌالحكيـ.ٌْٕٗ/ٌُْ:
(ْ)ٌالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ(ط.ؽ)ٌ،ٌّٓٗ/ٌِ:كمسالؾٌاالفياـٌ:الشييدٌالثاني(ٌُّٔ/ٌٕ:الشرح).
(ٓ)ٌمستمسؾٌالعركةٌ:محسفٌالحكيـٌ،ٌَْٖ/ٌُْ:كالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌَْٓ/ٌُ:كَْٔ.
(ٔ)ٌالكافيٌ:الفيضٌالكاشانيٌ،ٌُّْ/ٌُِ:كىدايةٌالمةٌ:الحرٌالعامميٌ ٌ،ٌُّٖ/ٌٕ:كمستمسؾٌالعركةٌ:محسفٌالحكيـ.ٌْٕٗ/ٌُْ:
(ٕ)ٌظٌ:اإلشراؼٌ:إبفٌالمنذرٌ،ُٕ/ٌٓ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ْٓ/ٌٕ:
(ٖ)ٌمختصرٌالعالمةٌخميؿٌ،ٕٗ/ٌُ:كشفاءٌالغميؿٌ:المكناسيٌ،ّْٔ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:الدرديرٌ،ِِٕ/ٌِ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ُِٖ/ٌّ:
(ٗ)ٌالعزيزٌ:الرافعيٌ،َْٓ/ٌٕ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،َّْ/ٌِ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ْٖ/ٌٗ:كالمجمكعٌ:النككم.ُٔٓ/ٌُٔ:
(َُ) ٌمختصر ٌالخرقيٌ ،ٗٗ/ٌُ :كاليدايةٌ :الكمكذانيٌ ،ّْٖ/ٌُ :كالكافيٌ :إبف ٌقدامةٌ ،َِ/ٌّ :كاالنصاؼٌ :المرداكمٌ ،ْٔ/ٌٖ :كاإلقناعٌ:
ّ.ُُٕ/

[ّْ]

ٌسككتياٌكاشؼٌعفٌإذنياٌ،كىكٌحجةٌإف ٌد ٌؿ ٌعمىٌرضاىاٌيقينٌانٌأكٌاطمئنانٌانٌأكٌاقترفٌبقرينةٌ
ٌٍ
إف
القول األولٌ -

أماٌفيٌحاؿٌ
ظنيةٌتد ٌؿ ٌعمىٌرضاىاٌ ،أكٌلـٌيقترفٌ،بشرطٌعدـٌكجكدٌالقرينةٌالتيٌتدؿٌعمىٌعدـٌالرضاٌ،ك ٌٌ
التعارضٌبيفٌالقرائفٌالدالةٌعمىٌالرضاٌكأخرلٌعمىٌعدموٌفالٌيككفٌحجة(ُ).

إفٌد ٌؿٌسككتياٌعمىٌرضاىاٌقطعانٌ،أكٌ ٌإنوٌاقترفٌبقرائفٌظنيةٌتدؿٌعميوٌفيكٌحجةٌ،كاليوٌذىبٌ
القول الثانيٍ -
صاحبٌالعركةٌ،كبوٌقاؿٌالسيدٌالحكيـٌ(قده)ٌفيٌالمستمسؾٌ(ِ)ٌ ٌ.

إف ٌالسككت ٌحجة ٌمطمقاٌ ،بشرط ٌعدـ ٌاقترانو ٌبما ٌيدؿ ٌعمى ٌعدـ ٌالرضاٌ ،إليو ٌذىب ٌالسيدٌ
القول الثالثٌٌ -

الخ ٌكئيٌ،كىكٌماٌاختارهٌالسيدٌالحكيـٌ،كرآهٌصاحبٌالجكاىرٌكاىيٌانٌ(ّ)ٌ ٌ.

سككتٌمفٌيعتبرٌإذنوٌ ،كعدـٌردعوٌعفٌفعؿ ٌأكٌ
يٌ
ؼ ٌالتقريرٌفيٌالمكسكعةٌالفقييةٌبأنو(
عٌٍّر ىٌ
سادسا -التقرير ٌ :يٌ

قكؿٌصاد رٌعفٌالغيرٌ،كماٌإذاٌشاىدٌالبٌكلدهٌيأخذٌمفٌمالوٌفمـٌيمنعوٌمنوٌ،كقدٌيرادٌمنوٌ:إمضاءٌالفعؿٌ
الصادرٌعفٌالغيرٌبمفظٌأكٌكتابةٌأكٌإشارةٌ،كيحتمؿٌاندراجوٌ-أمٌالتقرير–ٌعمىٌالفرضٌالكؿٌفيٌالسككتٌ،

كعمىٌالثانيٌفيٌالمفظ ٌأكٌالكتابة ٌأكٌاإلشارةٌ،كلكفٌفيٌصكرةٌاندراجوٌفيٌالسككتٌيقعٌاإلشكاؿٌفيٌحجيتوٌ،
النحصارىا ٌفي ٌسككت ٌالبكرٌ ،كفي ٌصكرة ٌاندراجو ٌفي ٌالكتابة ٌأك ٌالمفظ ٌأك ٌاإلشارة ٌيصير ٌإمضاءٌ ،لفٌ

اإلمضاءٌبعدٌالفعؿٌإجازةٌالٌإذف)ٌ(ْ)ٌ .

ؿ ٌماٌ ،يدؿٌعمىٌجكازٌصدكرهٌمفٌغيرهٌ،كماٌإذاٌشربٌ
سابعا -الفعل( :كماٌإذاٌصدرٌممفٌيعتبرٌإذنوٌ،فع هٌ
اقفاٌ،فإنوٌيدؿٌعمىٌإباحتوٌكاإلذفٌفيٌفعموٌبالٌإشكاؿ)ٌ(ٓ).
ٌ
النبيٌصمىٌاهللٌعميوٌكآلوٌالماءٌك

القسم السادس :الذن التقديرية والذن الفعمية .ينقسم الذن بمحاظ العمم برضا المالك وعدمو إلى:
ٌ

أ-الذن التقديرية :ىكٌ(العمـٌبرضاٌالمالؾٌبالتصرؼٌبمالوٌعمىٌتقديرٌمعرفتوٌبالتصرؼٌ،بمعنىٌأفٌيعمـٌمفٌحالوٌ،
أمٌيعرؼٌعنوٌأنوٌلكٌالتفتٌإلىٌالتصرؼٌ،أمٌعمـٌبو؛ٌلًىذفٌفيوٌ.كيقابمياٌاإلذفٌالفعمية)ٌ(ٔ).
ٌ

ب-الذن الفعميةٌ:ىكٌ(إذفٌالمالؾٌالممتفتٌإلىٌالتصرؼٌفيٌمالوٌمباشرةٌ،أمٌالصادرٌمنوٌفعالٌأكٌقكالٌ.كيقابموٌاإلذفٌ

التقديرية)(ٕ)ٌ .

(ُ)ٌظٌٌ:جكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسف.َِْ/ٌِٗ:
(ِ)ٌالعركةٌالكثقىٌ:السيدٌاليزدمٌ:بابٌالنكاحٌ،فصؿٌأكلياءٌالعقدٌ،المسألةٌٌُٔ،كمستمسؾٌالعركةٌالكثقىٌ:محسفٌالحكيـ.ٌَْٖ/ٌُْ:
(ّ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌ:النصارم.َْٔ/ٌُ:
(ْ)ٌـٌ.ف.ٌَْٕ/ٌُ:
(ٓ)ٌـٌ.ف.
(ٔ)ٌـٌ.ف.
(ٕ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارم.َْٔ/ٌُ:

[ّٓ]

المطمب الرابع :سقوط االستئذانٌ .كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌمسألتيف:

المسألة االولى :فيما ال يحتاج إلى استئذان أصالً:

سكم ٌغير ٌمحجكر ٌعميوٌ -حؽ ٌفي ٌالتصرؼ ٌفي ٌممكو ٌعمى ٌكجوٌ
ٌٌٌٌٌمف ٌالبدييي ٌأف ٌلكؿ ٌإنساف ٌ– ٌٌ

اإلختصاص(ُ)ٌ ،إذ ٌال ٌيحتاج ٌلمتصرؼ ٌفي ٌحقو ٌإلى ٌاالستئذاف ٌمف ٌأحد ٌطالما ٌخال ٌتصرفو ٌمف ٌالضررٌ
؛ٌلنوٌضرب ٌمفٌالعبثٌ،
بالنفس ٌأكٌباآلخريفٌ،فالٌيتصكرٌأفٌيستأذفٌاإلنساف ٌنفسوٌفيٌالتصرؼٌبحقو ٌىك
ه

هٌمفٌقبؿٌالعقؿٌ،فمفٌأرادٌالتصرؼٌفيٌأرضوٌأكٌدارهٌٌ
كالشططٌتنزىتٌعنوٌالشريعةٌالسمحةٌ،فضالٌعفٌإنكار
ٍ
طعاـٌكنحكٌذلؾٌمفٌالتصرفاتٌالمشركعةٌ،فالٌ
اءٌثكبٌأكٌ وٌ
وٌ
بالبيعٌأكٌالرىفٌأكٌحفرٌبئرٌفيٌبستانوٌأكٌأرادٌشر
يحتاجٌإلىٌاالستئذاف ٌمفٌأمٌأحدٌ،كمفٌذلؾٌأيضانٌالتصرؼٌبالمباحات ٌالعامةٌ،كالسيرٌفيٌالطرؽ ٌأكٌالتنزهٌ

فيٌالحدائؽٌالعامةٌ،كنحكٌذلؾٌ،فاستغناٌؤىاٌعفٌاالستئذافٌنابعٌمفٌطبيعتياٌ ٌ،كككنياٌمفٌالحقكؽٌالعامةٌالتيٌ

يشترؾٌفيياٌالناسٌجميعٌانٌكالٌتختصٌبأحدٌ،كمفٌذلؾٌأيضانٌالقياـٌبالفرائضٌالعينيةٌكالدفاعٌعفٌالنفسٌضدٌ

المغيريفٌكنحكٌذلؾ؛ٌكخالصةٌالقكؿٌإفٌالتصرؼٌبغيرٌاستئذافٌخاصٌتارةٌبالمعاكضةٌ،كتارةٌبالتبرعٌ،كتارةٌ
باالنتفاعٌمأخذهٌإماٌإذفٌعرفيٌعاـٌأكٌخاص(ِ)ٌ ٌ.
ٌ

المسألة الثانية :موارد سقوط االستئذانٌ :يسقطٌاالستئذافٌفيٌمكاردٌعدةٌ،منياٌ :
ٌ

ـٌيقػػدـٌالىػػـٌ،مثػػؿٌ:مزاحمػػةٌحرمػػةٌالتصػػرؼٌفػػيٌمػػاؿٌ
الى ػ يٌ
أوالً-فــي مــورد الت ـزاحمٌ:فػػيٌالت ػزاحـٌبػػيفٌالميػػـٌك ى
اآلخريفٌ(كىكٌميـ)ٌمعٌكجكبٌإنقاذٌغريؽٌ-كىكٌالىـ؛ٌلنوٌنفسٌمحترمة-كالىميةٌىيٌمفٌالمرجحاتٌفيٌ
بابٌالتػزاحـٌ،فعندئػذٌالٌيجػبٌاالسػتئذافٌمػفٌصػاحبٌالمػاؿ؛ٌككنػوٌيسػقطٌعػفٌاإلعتبػارٌفػيٌىػذاٌالحػاؿٌسػكاءٌ

كليوٌإذاٌ
أمكفٌاستئذافٌالمالؾٌأـٌتعذرٌ،كلع ٌؿٌمفٌأمثمتوٌ(سقكطٌكجكبٌاستئذافٌالطبيبٌالمريضٌأكٌاستئذافٌ ٌٍّ
لـٌيكفٌممكناٌككافٌالمريضٌمشرفاٌعمىٌاليالؾ)ٌ(ّ)ٌ .

ثاني ـاً-خــروج مالــك الذن عــن األىميــة :فمػػكٌكػػافٌكػػاف انرٌكأحػػدٌالبػػكيفٌأكٌكالىمػػا؛ٌفػػالٌاعتبػػارٌإلذنيمػػاٌلمكلػػدٌ
بػػالخركجٌلمجيػػاد(ْ)ٌ،ككػػذاٌلػػكٌخػػرجٌالمالػػؾٌلحػػؽٌاإلذفٌعػػفٌالىميػػةٌبسػػببٌاالرتػػدادٌعػػفٌاالسػػالـٌ،أكٌبسػػببٌ

ةٌعمػفٌيجػػبٌاسػػتئذانوٌ،
اإلغمػاءٌأكٌالجنػػكف؛ٌيسػقطٌاذنػػوٌكالٌيجػبٌاسػػتئذانو(ٌ،ىػذاٌإذاٌلػػـٌيكػفٌفػػيٌرتبػةٌمتػػأخر ٌ

كالحػػاكـٌ،كاالٌٌكجػػب)(ٓ)ٌ،فمثػػاؿٌالكؿٌ(مػػاٌلػػكٌكػػافٌمحػػؿٌاإلذفٌالنكػػاحٌٌ،فالبنػػتٌالبػػاكرٌحيػػثٌيجػػبٌعمييػػاٌ
اسػػتئذافٌأبييػػاٌأكٌجػػدىاٌيسػػقطٌعنيػػاٌكجػػكبٌذلػػؾٌلػػكٌخرجػػاٌٌ-إذاٌكانػػاٌ،أكٌأحػػدىماٌلػػكٌلػػـٌيكػػفٌاآلخػػرٌ-عػػفٌ

(ُ)ٌظٌ:دررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٌُُٓ/ٌُ:ـٌ .)ٌُِٓ:
(ِ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالككيتيةٌ .ُٖٓ/ٌّ:
(ّ)ٌظٌ:مكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:النصارمٌ،ُٗٔ/ٌِ:كبحكثٌفيٌالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرم.ٌِٖٗ/ٌْ:
(ْ)ٌالميذبٌ:ابفٌالبراجٌ،ِٗٔ:الشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌ،ُٕٔ/ٌِ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌٌ،ُُِ/َُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.َِٖ/ٗ:
(ٓ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارم.ُٗٔ/ٌِ:

[ّٔ]

الىميػػةٌبجنػػكفٌأكٌإغمػػاءٌأكٌارتػػدادٌ،كالٌيجػػبٌاسػػتئذافٌشػػخصٌآخػػرٌكالحػػاكـٌكالخٌكالعػػـ)(ُ)ٌ،قػػاؿٌصػػاحبٌ

الحدائؽ( الٌخالؼٌبيفٌالصحابٌ(رضكافٌاهللٌعمييـ)ٌفيٌاستقالؿٌالبكرٌالبالغػةٌبالكاليػةٌعمػىٌماليػاٌككػذاٌالٌ
خالؼٌفيٌكاليتياٌفيٌالنكاحٌمعٌفقدٌالبٌكالجدٌأكٌكجكدىماٌ،كانتفاءٌشرائطٌالكاليةٌعنيماٌ .)ِ()..

كمثاؿٌالثانيٌ:ماٌلكٌكافٌالماؿٌىكٌمحؿٌاإلذفٌ،فمكٌارتدٌالمالؾٌيسقطٌكجكبٌاستئذانوٌ،لكفٌيجبٌحينئذٌ

استئذافٌكرثتوٌ،فإفٌلـٌيككنكاٌفاستئذافٌالحاكـٌالشرعيٌ(ّ)ٌ .

إن استمزم االستئذان الحرج والعسار أو الضررٌ :يسقطٌكجكبٌاالستئذاف ٌمتىٌاستمزـٌالعسرٌكالحرجٌ
ثالثاًْ -
أكٌالضرر(ْ) ٌ،كماٌفيٌإعضاؿٌالبنتٌالباكرٌمفٌقبؿٌكليياٌ،بمعنىٌامتناعوٌعفٌتزكيجياٌمفٌالكؼءٌ،عمىٌ
(ٓ)
معتد ٌبوٌ -مفٌ
الرغـٌمفٌتحقؽٌرغبتياٌفيٌالزكاجٌبوٌ،كدفعٌالخيرٌميرٌالمثؿ ٌ،فإفٌترتب ٌلحكؽٌضررٌ -

ٌيخشى ٌعميو ٌمف ٌالتمؼ ٌكالفساد ٌمف ٌالمانات ٌمف ٌدكفٌ
جراء ٌاالستئذافٌ ،جاز ٌتركوٌ ،فأفتكا ٌبجكاز ٌبيع ٌما يٌ
استئذافٌصاحبيا؛ٌ ٌكيسقطٌاالستئذافٌفيٌحاؿٌتعذرٌاستئذافٌصاحبٌالحؽٌفيٌاإلذفٌ،إماٌلضيؽٌالكقتٌكماٌ

لغيرهٌ،ككافٌ
فيٌدار ٌ ٌ
وٌ
اف ٌ
ت ٌالنير يٌ
إذاٌكافٌالدٌمكر(ٌ )إلى ٌالمحؿ ٌالخاصٌبو؛ ٌلمنع ٌكقكع ٌجريمةٌ،كم
ثموٌإف ى
ٌشب ٍ
ٍ
بداخمياٌنفسٌمحترمةٌ،فإلنقاذىاٌمفٌاالحتراؽ؛ ٌيسقطٌاعتبارٌاالستئذاف ٌٌكالٌيجبٌ،كاماٌسقكطٌاالستئذاف ٌمفٌ

االعتبارٌبسببٌالغ ٍيبةٌالمنقطعة(ٔ) ٌكحبسٌالمالؾٌلإلذفٌكمنعوٌمفٌمقابمةٌأحد ٌأكٌالفقداف ٌأكٌالسرٌكنحكٌ
ى

ذلؾٌمفٌالسبابٌالتيٌيمتنعٌمعياٌاستئذانوٌ،ككافٌالتصرؼٌضركرياٌكمماٌيضرٌبوٌالتأخيرٌكاالنتظارٌلحيفٌ

خركجٌمالؾٌاإلذف ٌمفٌالسجفٌ ،أكٌإيابوٌمفٌالسفر(ٕ)ٌ،فيجكزٌحينئذٌلمحاكـٌتزكيجٌالبنتٌالباكرٌالتيٌيتعذرٌ
يز ٌأيضانٌ ،تصرؼٌالكبارٌمفٌ
ج ىٌ
الكصكؿٌإلى ٌكليياٌ ،أكٌالتيٌالٌكليٌلياٌٌ،درءانٌلمضررٌبسببٌاالنتظار(ٖ)ٌٌ ،كٌأي ًٌ
ٌتصرؼٌالمكدعٌلديوٌباإلنفاؽٌعمىٌ
ىٌ
الكرثةٌباإلنفاؽٌعمىٌالصغارٌمنيـٌممفٌليسٌليـٌكليٌ،كأجازكاٌأيضان

اٌتصرؼٌ
جكٌزٌك
كالدمٌالمكًٌدعٌمفٌدكفٌاستئذان ٌٍ
ٌ
وٌ،إف ٌكافٌفيٌمنطقةٌيتعذرٌفيياٌاستفتاءٌالحاكـٌالشرعيٌٌ.ك ٌ
ةٌباإلنفاؽٌفيٌالطريؽٌبعدٌم ٌكتٌاآلذفٌ،كأجازكاٌأيضانٌبيعٌأمتعتوٌفيٌالسفرٌمفٌ
ٌ
ؿٌفيٌالتجار
المأذكفٌلوٌالم ىٌككٌ ًٌ
يٌ

(ُ)ٌـٌ.ف.
(ِ)ٌالحدائؽٌالناضرةٌ:المحقؽٌالبحرانيٌ ٌ،َُِ/ٌِّ:كظٌ:مستمسؾٌالعركةٌالكثقىٌ:محسفٌالحكيـ.ُْٖ/ٌُْ:
(ّ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌ:النصارم.ُٗٔ/ٌِ:
(ْ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالككيتية.ّٕٗ/ٌِ:
(ٓ)ٌجكاىرٌالكالـٌ:حسفٌالجكاىرمٌ ٌ،ٌٌُْٖ-ٌُّٖ/ٌٌٌِٗ:كظٌ:مستمسؾٌالعركةٌالكثقىٌ:محسفٌالحكيـ.ْْٖ/ٌُْ:
ؿٌعمييـٌبغ ٍي ًرٌإ ٍذ ًفٌ،
ككفٌ:د ىخ
ٌبفتحٌفس
ٌكد ٍم انر
مفٌغيرٌاستئذافٌ،يقاؿ(د ىم ىر
ؿٌ
الدام يٌرٌ:الداخ يٌ
(ٌ)الدمكرٌ:الدخكؿٌبغيرٌإذفٌٌ،ك ًٌ
ى
ى
ٌعمييـٌد يمك انرٌبالض ٌـ ى
ي
ى
ي
ٌكد ىخ ىؿٌبغيرٌإ ٍذف)ٌ،ظٌ:كتابٌالعيفٌ:الفراىيدمٌ:
ٌسىب ىؽٌ ى
ط ٍرفي
ىمٌى ىج ىـ ى
ى
وٌاستئذانوٌفقدٌد ىم ىر)ٌأ ى
ى
كقيؿٌ:ى ىج ىـ ي
(م ٍف ى
ٌىج يكىـٌالشٍّرٌ،كمنوٌالحديثٌالشريؼٌ ى
ٖ(ٌَْ/دمر)ٌ،كالصحاحٌ:الجكىرمٌ،ٌٓٗ/ٌِ:كتاجٌالعركسٌالزبيدمٌ،ٌَُْ/ٌٔ:كمختارٌالصحاحٌ:الرازمٌ .ٌَُِ:
(ٔ)ٌظٌ:الحدائؽٌالناضرةٌ:المحقؽٌالبحرانيٌٌِّ.ٌِِّ/
(ٕ)ٌجكاىرٌالكالـٌ:حسفٌالجكاىرم.ٌّٖٖ/ٌٌَْ:
(ٖ)ٌظٌ:جكاىرٌالكالـٌ:حسفٌالجكاىرمٌ،ٌّٖٖ/ٌَْ:كاالحكاـٌالسمطانيةٌ:الماكردمٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ .ٌَّٔ:

[ّٕ]

ًٌقىٌبؿٌالرفقةٌ،لجؿٌاإلنفاؽٌعمىٌتجييٌزهٌمفٌثمنياٌ(ُ)ٌ .
المقاصة(ٌ :)فيٌمكاردٌاالقتصاصٌمعٌتكفرٌشركطوٌ ،يسقطٌكجكبٌاالستئذاف؛ٌ
رابعاً-سقوط االستئذان في
ّ

لفٌمكردهٌىك ٌالنككؿٌكاالمتناعٌعف ٌإعطاءٌالحقكؽٌ،كىكٌالٌيجتمعٌمعٌاالستئذاف(ِ)؛ ٌفجازٌلممالؾٌاستنقاذٌ
التقاص ٌىكٌإحدلٌالطرؽٌالتيٌيتمكفٌالمالؾٌبكاسطتياٌ
بأم ٌنحكٌكافٌ،ك
ٌ
حقكقوٌكأمكالوٌمفٌالمديفٌالغاصبٌ ٌ

(ّ)
ٌإفٌ
إف ٌأ ٍفمى ىس ٌالمشترم ٌكلـ ٌيدفع ٌثمف ٌالسمعة ٌالمشتراةٌ ،فممبائع ٌأخ ىذىا ٍ
إنقاذ ٌأمكالو ٌالمغصكبة ٌ ،كمف ٌذلؾ ٌ ٍ

جٌعفٌاإلنفاؽٌعمىٌزكجتو؛ٌجازٌلياٌأف ٌتأخذٌمفٌأمكالوٌ
ٌٍ
كج ىدىاٌدكفٌاستئذانو(ْ)؛ٌكمنوٌأيضان ٌإذا ٌامتنعٌالزك
ى

بقدر ٌما ٌيكفي ٌمؤكنتيا ٌكمؤكنة ٌأكالدىا ٌبالمعركؼ؛ ٌلف ٌذلؾ ٌمف ٌحقكقيا ٌالمشركعةٌ ٌ ،كقد ٌاعتدل ٌالزكجٌ
بامتناعوٌعفٌاإلنفاؽ(ٓ)ٌ .

خامساً -عند حصول العمم برضا المالكٌ :يسقطٌاالستئذاف ٌعمفٌلديوٌعمـٌإجمالي ٌأكٌبالفحكل ٌٌ ،أكٌبشاىدٌ
الحاؿٌ ،بحصكؿ ٌرضا ٌالمالؾ ٌكعدـ ٌممانعتو ٌمف ٌتصرؼ ٌغيره ٌبحؽ ٌيعكد ٌلو(ٔ)ٌ ،كالكؿ ٌمف ٌبيكت ٌاآلباءٌ

كالبناء(ٕ)ٌ،أكٌكاالستضالؿٌبشجرةٌأكٌبجدارٌبيتٌ،أكٌإيقاؼٌعربةٌالنقؿٌ-السيارةٌ-الخاصةٌبوٌأماـٌدارهٌأكٌ
فيٌالرضٌالتابعةٌلوٌمعٌعمـ ٌالفاعؿٌبرضا ٌالمالؾٌ ٌ،كيسقطٌاالستئذاف ٌفيماٌلكٌكافٌاإلذف ٌفيوٌمباحٌان ٌبشاىدٌ
الحاؿٌ،كبعضٌصكرٌاالستفادةٌمفٌمنافعٌبعضٌالمكقكفاتٌ ،أكٌنحكٌعركضٌالطعمةٌكالشربةٌكغيرىاٌمفٌ

الخدماتٌ،فيٌطريؽٌالمارة(ٖ) ٌكالسائريفٌإلحياءٌالشعائرٌالدينيةٌ،كماٌيحصؿٌفيٌزياراتٌالئمةٌالمعصكميفٌ
(عمييـٌالسالـ)ٌكزيارةٌاإلماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌفيٌالعشريفٌمفٌصفرٌالخيرٌالمعركفة ٌبػ(الربعينية)؛ٌ

فالٌيجبٌاالستئذاف ٌفيٌالشربٌمفٌحاكياتٌالمياهٌالمخصصة ٌلمشرب ٌأكٌالمعدة ٌلمغسؿٌٌكالكضكءٌ،ككذاٌفيٌ
دخكؿٌالمارةٌلممساجدٌالعامةٌكالحسينياتٌلمصالةٌكالعبادةٌأكٌلقضاءٌبعضٌالحاجاتٌكاستعماؿٌالحماماتٌأكٌ

ٌ،كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ُِٔ/ٌُُ:
(ُ)ٌظٌ:جكاىرٌالكالـٌ:حسفٌالجكاىرمٌٌ،ّْٔ-ٌٌّّٔ/ٌُٓ:كالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌ ٌُٕٗٗ/ٌِ:
ٌكتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ .ٔٓ/ٌّ:
فٌالمتعدمٌ،كقيؿٌ:
ٌعفٌالماؿٌالمغصكبٌبدكفٌرضاٌالغاصبٌٌ،ذلؾٌالستنقاذٌالحؽٌم
ال
(ٌ)االقتصاصٌ:ىكٌعبارةٌعفٌأخذٌماؿٌالغاصبٌبد ن
ٌ
ٌ
المقاصة(أفٌيحبسٌعفٌالقابضٌلمالوٌماٌكافٌتممظوٌأكٌاستمفو)ٌ،كالمقاصةٌبيفٌشخصيف(طرحٌكؿٌكاحدٌماٌلوٌعمىٌاآلخرٌمماٌعميوٌلو)ٌظٌ:
تاريخٌآدابٌالعربٌ:الرافعيٌ.ُّٖ/ٌُ:ظٌ:لغةٌالفقياءٌ:قمعجيٌ ٌ،ُْٓ/ٌُ:كفقوٌالمعامالتٌ:المصطفكمٌ .ٌّٓٓ:
(ِ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ،طٌُ،مؤسسةٌاليادم.ُٕٗ/ٌِ:
(ّ)ٌفقوٌالمعامالتٌ:المصطفكم.ٌّٓٓ:
(ْ) ٌظٌ :الركضةٌ :الشييد ٌالثانيٌ ٌ .ِِْ/ّ:كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ ٌَِٖ /ٌْ :كٌٔ ،ٌٖٔ /كاإلرشادٌ :البغدادمٌ ،َِٔ/ُ:كالتاج ٌكاإلكميؿٌ:
المكاؽٌ،ُٖٔ/ٌٔ:كالعزيزٌ:الرافعيٌٌ،ُْٔ/ٌُّ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامة.ٌْٖٔ/ٌُ:
(ٓ)ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ّ/ٌٔ:عمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ُِ/ُِ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ُِّ/ٌٖ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٓ/ّ:كالمغني.ِٖٖ/ٌَُ:
ٌ.كالفحكلٌ:استتباعٌداللةٌالمفظٌعمىٌمعنىٌ ،داللتوٌ
(ٔ) ٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ،ٌ ٌّٖٖ/ٌَْ :كالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌ ُٕٗ/ٌِ:
عمى ٌمعنى ٌآخر ٌبالكلكية ٌبحيث ٌيككف ٌالمعنى ٌاآلخر ٌمستفادان ٌمف ٌلحاؽ ٌالمفظ ٌبطريؽ ٌأكلى ٌمف ٌدكف ٌضـ ٌقرينة ٌخارجيةٌ ،كما ٌفي ٌقكلوٌ

يؼﵚٌ.ظٌ:مكسكعةٌاإلماـٌالخكئي(شرحٌالعركة-الصالة)ٌتقريرٌأبحاثٌالسيدٌالخكئيٌلمرتضىٌالبركجردمٌ .ُٓ/ٌُّ:
الٌتىيقؿٌلٌيي ىمآٌأ ٌٌ
تعالىﵛ ىف ى
(ٕ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌ .ّْٕ/ٌّ:
(ٖ)ٌظٌ:التعميقةٌعمىٌالمكاسبٌ:عبدٌالحسيفٌالالرمٌ .ّٕٗ/ٌُ:

[ّٖ]

ح ٌٍّك ىٌمة)ٌ ،كتعني ٌأف ٌالعادةٌ
ػ(العادةي ٌ يٌم ىٌ
ٌ
لالستراحة ٌأك ٌالمبيت ٌلمزائريف ٌالقادميف ٌمف ٌشتى ٌالمناطؽ ٌ ٌكالبمدافٌ ،ف
تجعؿٌحكمانٌإلثباتٌحكـٌشرعيٌ،فتككفٌىيٌالمرجعٌعندٌالنزاع(ُ)ٌ ٌ.

ٌكالعبادات ٌالكاجبة ٌعمى ٌالمكمؼٌ ،كصالةٌ
سادساً :في أداء الفروضٌ :كيسقط ٌاالستئذاف ٌلداء ٌالفركض ٌ
المحبكسٌ ،كصياـ ٌالضيؼ ٌإف ًٌ
ٌإف ٌكاف ٌمع ٌمحرـٌ ،كال ٌاعتبارٌ
ٌعٌمـ ٌبرضا ٌالمضيؼ؛ ٌكحج ٌالفرض ٌلممرأة ٍ
ٍ ى
أماٌفيٌ
منعاٌابنيماٌالمكمؼٌمفٌالذىابٌلمجيادٌإف ٌلـٌيككناٌمحتاجيفٌإليوٌٌ ،ك ٌٌ
ٌٍ
يفٌإف ٌ
الستئذافٌالكالديفٌالكافر ٌٍ

سفرٌالمديفٌلحج ٌالفرض ٌأكٌالجيادٌ،تفصيؿٌسيأتي ٌفيٌالفصؿٌالثالثٌ،كيسقطٌاستئذافٌالجميعٌفيٌالنفيرٌ

العاـ؛ٌكيسقطٌاالستئذافٌأيضٌانٌفيٌالخركجٌلمعالجٌالضركرمٌ،كقيؿٌلزيارةٌالزكجةٌأبكيياٌالمحتاجيفٌإليياٌ،فالٌ
اعتبارٌفيٌاستئذافٌالزكجٌأكٌالكليٌفيٌتأديتيا(ِ)ٌ .

سابعاً :في حاالت الطوارئ :يسقطٌاستئذاف ٌأميرٌالحرب ٌعندٌالخشيةٌمفٌتفكيتٌمصمحةٌعامةٌضركريةٌ،
كماٌإذا ٌداىـٌالعدكٌالمدينةٌبغتةٌ ،كىاجمكىـٌفيٌعقرٌدارىـٌ،كلـٌيتسف ٌلممجاىديفٌاستئذافٌاإلماـٌفيٌقتاليـٌ
ً
أميرٌالحربٌإفٌصادؼٌ
ٌ،مفٌدكفٌاستئذافٌاإلماـٌ،كيسقطٌاستئذافٌ
اٌلمقاتمةٌالعدك
ءٌالخطر؛ٌفميـٌأفٌينفرك
لدر
ٍ
ٍ
ٌ
أف ٌعثرت ٌسرٌٌية ٌأك ٌجماعة ٌمف ٌجيش ٌالمسمميف ٌفي ٌالطريؽ ٌعمى ٌمذخر ٌلتمكيف ٌجيش ٌالعدك ٌبالطعاـ ٌأكٌ
كٍ
ٌيطمئف ٌإلى ٌإمكافٌ
أسمحة ٌكمعدات ٌتابعة ٌليـ؛ ٌأك ٌعثركا ٌعمى ٌمجمكعة ٌصغيرة ٌمف ٌجيش ٌالعدكٌ ،بحيث ي
فكتٌتمؾٌالفرصة(ّ)ٌ.
أف
االنقضاضٌعمييـٌ،ك ٌ
ى
ٌاستئذافٌالميرٌسيي ٌ
أبرز القواعد لسقوط االستئذانٌ :

ٌكالحقكؽ ٌيجبٌ
ف ٌ ٌٌأنو ٌحؽٌ ،
المتى ىعي يٌ
ٌٌٌٌٌذكر ٌالباحث-في ٌتعريؼ ٌاالستئذاف-بأنو ٌطمب ٌاإلذف ٌمف ٌمالكوٌ ،ك ي
ٌأفٌ
مراعاتياٌ،إذٌالٌيجكزٌالتعدمٌعمييا ٌأكٌالتفريطٌفيياٌبأمٌنحكٌكافٌ،كىيٌأيضان ٌالٌتسقطٌبالتقادـٌ،إالٌ ٌ
ىنالؾ ٌاستثناءات ٌلما ٌىك ٌثابت ٌحكمو ٌبالعنكاف ٌالكلي ٌفي ٌالشريعة ٌاإلسالميةٌ ،كتتجمى ٌطبيعة ٌتمؾٌ

االستثناءات ٌمف ٌخالؿ ٌبعض ٌالقكاعد ٌالتي ٌذكرىا ٌعمماء ٌالفقوٌ ٌ ،كمف ٌأبرزىا ٌقاعدة ٌكجكب ٌدفع ٌالضررٌ

ٌعدةٌ ،كقاعدة ٌال ٌضرر ٌكال ٌضرارٌ ،كقاعدة ٌاالضطرارٌ ،كقاعدة ٌالمشقةٌ
المحتمؿ ٌالتي ٌتفرعت ٌعنيا ٌقكاعد ٌ

تجمبٌالتيسيرٌ،كقاعدةٌدرءٌالمفسدةٌأكلىٌمفٌجمبٌالمصمحةٌ،كقاعدةٌالتقيةٌ.كيبدكٌأفٌمفٌالضركرةٌبمكافٌ

التعرضٌلبرزٌالقكاعدٌالتيٌيسقطٌفيياٌاالستئذافٌ،كىيٌفيٌالمبحثٌاآلتيٌ :
قاعدة االضطرارٌ :

يدٌالمويٌ
ٌٌٌٌٌٌ(ىيٌإحدلٌالقكاعدٌالمتفرعةٌعفٌقاعدةٌ(المشقةٌتجمبٌالتيسير)ٌالمستدؿٌعميياٌبقكلوٌتعالىﵛٌ يي ًر ي
(ُ)ٌظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌ،َّْ/ٌُ:كالمكسكعةٌالككيتيةٌ،ّٕٕ/ٌِ:كدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدرٌْْ/ٌُ:كٌْٓ(ـٌ .)ٌّٔ:
(ِ) ٌجكاىرٌالفقوٌ:ابفٌالبراجٌ ،ْٗ:تحرير ٌاالحكاـٌ :العالمةٌالحميٌٌ ،ُِّ/ِ:كالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ ،ِّٗ/ُ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ:
ٌّ،ّْٗ/كمنياجٌالطالبيفٌ:النككمٌ،َّٕ/ٌُ:كاإلقناعٌ:الشربينيٌٌ،ٖٓٓ/ٌِ:كالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ،ُّْ/ٌْ:كالمكسكعةٌالككيتية.ِّٖ/ٌِ:
(ّ) ٌظٌ :تحرير ٌاالحكاـٌ :العالمة ٌالحميٌٌ ،ُِّ/ٌِ :كالدر ٌالمختارٌ :الحصكفيٌ ،ِّٗ/ٌُ :كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ،ّْٗ/ّ:كمنياجٌ
الطالبيفٌ:النككمٌ،َّٕ/ٌُ:كاإلقناعٌ:الشربينيٌٌ،ٖٓٓ/ٌِ:كالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ .ُّْ/ٌْ:

[ّٗ]

ً
يدٌبً يك يـٌاٍل يع ٍس ىٌر ﵚٌ(ُ)) (ِ).
ٌي ًر ي
ٌكىال ي
ب يك يـٌاٍليي ٍس ىر ى
ٌٌٌٌٌ ٌكلبيافٌالقاعدةٌينبغيٌالتعريؼٌبمفرداتياٌ،كبيافٌمفادىاٌ،كايرادٌأدلتياٌ ٌكتطبيقاتياٌ،كعمىٌماٌيأتيٌ :
منصةٌالقاعدةٌٌ(الضركراتٌتبيحٌالمحظكرات)ٌ(ّ)ٌ .
أكالٌ -
ٌٌٌٌٌكعند ٌالقانكنييف(الضركرة ٌتجعؿ ٌالمحظكر ٌمباحا)ٌ ،ك(الضركرة ٌال ٌتتقيد ٌبقانكف)ٌ ،ك(الضركرة ٌفكؽٌ
القانكف)ٌ،ك(الضركرةٌتقيرٌالقانكف)ٌ(ْ)ٌ .

ٌٌٌٌٌ كأماٌالصكليكفٌفيطمقكفٌلفظٌ(الرخصة)ٌكيرادٌبوٌإباحةٌالمحظكرٌاضط ارراٌ،بمعنىٌانتقاؿٌالحكـٌحاؿٌ
(ماٌشرعوٌاهللٌمفٌالحكاـ؛ٌتخفيفٌان ٌعمىٌ
االضطرارٌمفٌالعنكافٌالكليٌإلى ٌالثانكمٌ،فالرخصةٌعندىـٌىي ٌ
ٌ

المكمؼٌفيٌحالتٌخاصةٌتقتضيٌىذاٌالتخفيؼ)(ٓ)ٌ.قاؿٌصاحب ٌكشؼٌالغطاء(ماٌكافٌمفٌاالضطرارمٌالٌ

مفٌيضرهٌ
ةٌكماٌالٌيسمىٌالحراـٌكأكؿٌالميتةٌمعٌالضركرةٌمباحانٌ،كالٌأكؿٌالحالؿٌبالنسبةٌإلى ٌ
يدعىٌحج
ٌ
ٌ
ٌ
حرامان)(ٔ)ٌ .
ٌٌٌٌكفصمكاٌفيٌالمرخصٌفيوٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:
ٌُ -يباحٌالمرخصٌفيوٌماٌداـٌاالضطرارٌقائمان؛ٌكأكؿٌالميتةٌبقدرٌرفعٌاليالؾٌ،كأكؿٌلحـٌالخنزيرٌاضط ارراٌ
عندٌالمجاعةٌ،كشربٌالمسكرٌعندٌاإلكراهٌالتاـٌ،أكٌالعطشٌالشديدٌلحفظٌالحياةٌ(ٕ)ٌ .
ي

اٌ،لكفٌرخصٌالشارعٌاإلقداـٌعميوٌلحالةٌالضركرة؛ٌكإتالؼٌماؿ ٌالمسمـٌ ،أكٌالقذؼٌ
ام
ٌ
ِ(-إف ٌالفعؿٌيبقىٌحر ن
(ٖ) ٌ
ً
عمىٌأف ٌالمسمـٌلكٌأكرهٌ
فيٌعرضوٌ ،أكٌإجراءٌكممةٌالكفرٌعمىٌلسانوٌمعٌطمأنينةٌالقمب)؛ ٌاتفؽٌالفقياء
ٌ
عمىٌكممةٌالكفرٌفقالياٌ،الٌيحكـٌبكفرهٌكالٌتبيفٌامرأتوٌ،ماعداٌأبكٌحنيفةٌ،إذٌقاؿ(القياسٌأفٌامرأتوٌالٌتبيفٌ،
لكنياٌتبيفٌاستحسانا)(ٗ)ٌ .

ٌكتىٌبًيف ٌامرأتو ٌ(َُ)ٌ .كاستدؿ ٌاالمامية ٌعمى ٌذلؾ ٌبإجماع ٌعمماءٌ
ٌٌٌٌٌكقاؿ ٌابك ٌيكسؼٌ :يحكـ ٌبكفرهٌ ،
(ُ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌُٖٓ:
(ِ)ٌظٌ:اإلكميؿٌفيٌاستنباطٌالتنزيؿٌ:السيكطيٌ،ٌُْ/ٌُ:كدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌّٓ/ٌُ:ـ.)ٌُٕ:
)ّ(ٌتسييؿٌالمسالؾٌ:مالٌحبيبٌاهللٌالشريؼٌالكاشانيٌ،ٌٓ:كدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌّٕ/ٌُ:ـٌ .)ٌُِ:
)ْ( المعجـٌالقانكنيٌ:حارثٌسميمافٌالفاركقيٌ:جٌؽٌِ(ٌ.ٌّْٕ/حرؼٌٌ .)N
(ٓ)ٌعمـٌاصكؿٌالفقوٌ:خالٌؼٌ،ُُِ/ٌُ:كظٌ:مفتاحٌالكصكؿٌإلىٌعمـٌالصكؿٌ:أحمدٌالبيادليٌ،ٌٖٔ:كظٌ:دررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر.ّٕ/ُ:
)ٔ(ٌكشؼٌالغطاءٌ(ط.ج( ٌ:جعفرٌكاشؼٌالغطاءٌ .ُِِ/ٌُ:
)ٕ(ٌالمسائؿٌالسرٌكٌريةٌ:المفيدٌ .ٌِٗ:
(ٖ) ٌظٌ :المبسكطٌ :السرخسيٌ ،ٌْٓ /ٌِْ :كالبحر ٌالرائؽٌ :إبف ٌنجيـٌ ٌ ،ٌ ّٖ/ٌٖ :كشرح ٌالزرقانيٌ ،ُِٓ/ٌْ :كالسيؿ ٌالجرارٌٌ ،ُِٖ/ٌُ :كالـٌ:
الشافعيٌ،َِْ/ٌّ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ٌِٓٔ/ٌّ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،َٔ/ٌْ:كالمغنيٌ،ِْ/ٌٗ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامة.َُٗ/ٌَُ:
(ٗ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌَُّ/ٌٌِْ:كٌُّٓ ٌ،كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌٌُّْ/ٌٕ:كٌُٕٔكٌُٖٕ،كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعي.َُٗ/ٌٓ:
(َُ)ٌالمجمكعٌ:النككمٌ،ِِٓ/ٌٌُٗ:كالشرحٌالكبيرٌ،ٌَُٖ/ٌَُ:كنسبٌىذاٌالقكؿٌإلىٌمحمدٌبفٌالحسفٌ،ظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌٗ.ِْ/

[َْ]

الفرقة(ُ)ٌ .
ّ(-الٌيجكزٌبحاؿٌ،كالٌيرخصٌفيياٌأصالنٌ،الٌباإلكراهٌالتاـٌ(ِ)ٌكالٌبغيره؛ٌكقتؿٌالمسمـٌ،أكٌقطعٌعضكٌمنوٌ،
أكٌالزناٌ،أكٌضربٌالكالديفٌأكٌأحدىما)ٌ(ّ) ٌ
ثانيٌان-التعريؼٌبمفرداتٌالقاعدةٌ :
ُ-معنىٌالضركرات(جمعٌضركرةٌ،كىيٌالحاجةٌ،كالمشقةٌ،كالضررٌالنازؿٌمماٌالٌمدفعٌلياٌ،كماٌبوٌحفظٌ

النفسٌكغيرىاٌ،كالحاجةٌالشديدةٌإلى ٌالماءٌكالكؿٌككؿٌماٌأدلٌإلى ٌاالضطرارٌ،يقاؿ(ذكٌضركرةٌ،أمٌذكٌ
ً
جئٌإليو)ٌ(ْ) ٌ
ٍ
حاجةٌ.كقدٌاضطيرٌإلىٌالشيءٌأىمٌأيٍل ى
حسي)ٌ(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكعندٌأىؿٌالمنطؽ(الضركرةٌ:ىيٌالبدييةٌ،أمٌماٌالٌيحتاجٌإثباتوٌإلىٌدليؿٌعقميٌأكٌ ٌ
ٌٌٌٌكالضركرةٌالشرعية(ىيٌالمعتقدٌالذمٌالٌيبذؿٌالمصدؽٌبياٌالتفكيرٌفيياٌ،ككجكبٌالصالةٌعندٌالمسمـٌ،
ادٌبياٌأف ٌالمسمـ ٌيعمـٌبياٌبداىةٌلككنوٌ
فالمقصكدٌبعبارةٌالفقياءٌ(معمكـٌمفٌالديفٌ–االسالـ-بالضركرة)ٌ،ير
ٌ

مسمـٌ،كالٌيتكقؼٌعندىاٌيطمبٌالدليؿٌعمييا)ٌ(ٔ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكالضركريات(جمعٌضركرمٌ،كىكٌكؿٌماٌتمسٌإليوٌالحاجةٌ،كؿٌماٌليسٌمنوٌبدٌ،الساسيٌ،الالزـ)(ٕ)ٌ ٌ.
ِ-معنىٌاإلباحة(اإلجازةٌ،البكحٌ،اإلفشاءٌ،التخييرٌبيفٌالفعؿٌكالترؾٌمفٌدكفٌترجيحٌأحدىماٌ،ككفٌالشيءٌ
(ٖ)
ٌإذاٌأحمٌويٌلوٌ،
ٌ،الشيء
ى
احوي
مماٌيباحٌكيجكزٌالتصرؼٌفيو؛ٌلنوٌمممكؾٌأكٌمأذكفٌفيٌالتصرؼٌبوٌ ٌ.يقاؿٌ:أ ىىب ى
ى
كالمباحٌضدٌالمحظكر)ٌ(ٗ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكاإلباحة ٌعند ٌعمماء ٌالصكؿ(تخيير ٌالشارع ٌالمكمفيف ٌبيف ٌإتياف ٌفعؿ ٌكتركوٌ ،دكف ٌترجيح ٌمف ً
ٌقىبموٌ
لحدىماٌعمىٌاآلخر)ٌ(َُ)ٌ .
اتٌ:جمعٌمحظكرٌ،كىكٌاسـٌمفعكؿٌمفٌالحظرٌ،الذمٌىكٌ(الح ٍجرٌ،ضدٌاإلباحةٌ،كىكٌ
ّ-معنىٌالمحظكر
ى
(ُ)ٌالخالؼٌ:الطكسي.َْٓ/ٌٓ:
(ِ)ٌاإلكراهٌالتاـٌ:ىكٌماٌيضطرٌفيوٌالفاعؿٌإلىٌمباشرةٌالفعؿٌخكنفاٌمفٌفكاتٌالنفسٌ،أكٌماٌىكٌفيٌمعناه؛ٌكالعضكٌ.ظٌ:كشاؼٌاصطالحاتٌ
الفنكف.ٌُُِٕ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ُٕٕ/ٌٕ:كقاعدةٌالضركراتٌتبيحٌالمحظكراتٌ:طالبٌبفٌعمرٌالكثيرم.ٌُْ:
(ْ)ٌمختارٌالصحاحٌ:الرازم(ٌٌّٕٗ:ضٌرر)ٌ ٌ،كظٌ:المصطمحاتٌ،إعدادٌمركزٌالمعجـٌالفقييٌ،ٌَُْٔ:كمعجـٌلغةٌالفقياءٌ:محمدٌقمعجيٌ:
ِّٖ(ضرع)ٌ،كصٌُّْ(محفظة)ٌ .
)ٓ( المصطمحاتٌ:إعدادٌمركزٌالمعجـٌالفقييٌ .ٌَُْٔ:
)ٔ(ٌـٌ.فٌ .
(ٕ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل(ٌٌِِْ:حرؼٌالضاد).
(ٖ)ٌـٌ.ف(ٌٌٗ:حرؼٌاللؼ)ٌ .
(ٗ)ٌمختارٌالصحاحٌ:الرازم(ٌٌٔٗ:بٌٌكٌح)ٌ .
(َُ)ٌالصكؿٌالعامةٌلمفقوٌالمقارفٌ:محمدٌتقيٌالحكيـٌ .ٌُٔ:

[ُْ]

حرـ)ٌ(ُ)ٌ .
الم ٌ
ي

ثالثٌان-مفادٌالقاعدةٌ(الضركراتٌتبيحٌالمحظكرات)ٌ(ِ)ٌ:ىذه ٌالقاعدةٌتفيدٌارتفاعٌالتكميؼٌفيٌالحكـٌاإللزاميٌ
المفضي ٌإلى ٌالعسر ٌكالمشقة ٌعمى ٌفاعمو ٌحاؿ ٌاالضطرارٌ ،بمعنى ٌأف ٌالفعؿ ٌالمحظكر ٌشرعان ٌيباح ٌعندٌ
اإلضطرارٌإليو(ٌ،فإذاٌكافٌبقاءٌحرمة ٌماؿٌالغير ٌأكٌحرمةٌأكؿٌالميتةٌفيوٌضررٌمفٌتمؼٌنفسٌمحترمة ٌأكٌ
حيكافٌيمكتٌمفٌالجكعٌأكٌالعطشٌفإفٌالحرمةٌترتفعٌكيجكزٌتناكؿٌطعاـٌالغيرٌأكٌالميتةٌأكٌشربٌماءٌالغيرٌ
بغيرٌإذنوٌ،غايتوٌانوٌيجبٌالضمافٌككؿٌذلؾٌمفٌلكازـٌرفعٌكؿٌماٌيكجبٌالضرر)ٌ(ّ)ٌ .
رابعٌان-أدلةٌمشركعيةٌقاعدةٌ(الضركراتٌتبيحٌالمحظكرات)ٌ :
ٌٌٌٌ(إفٌشريعةٌاإلسالـٌقائمةٌعمىٌأسسٌكمبادئٌيقاسٌبياٌكؿٌحكـٌجاءتٌبوٌ،كمفٌأمٌنكعٌكافٌ،كمفٌبيفٌ
تمؾ ٌالمبادئ ٌكالسس ٌالسعة ٌكدفع ٌالضررٌ ،كالتيسير ٌكرفع ٌالحرجٌ ،كىك ٌأصؿ ٌحاكـ ٌغير ٌمحككـٌ ،كمطمؽٌ
غيرٌمقيدٌ،الٌينتفىٌبشيءٌ،كبوٌتنتفيٌكؿٌالشياءٌالمكجبةٌلمحرجٌكالعسرٌ،إال ٌماٌكافٌكسيمةٌلماٌىكٌأعظـٌ
ٌعز ٌكجؿٌ ،كقد ٌأعمف ٌالقرآف ٌالكريـٌ ،كالسنة ٌالنبكية ٌفي ٌبعضٌ
كأىـٌ ،كالتضحية ٌكالجياد ٌفي ٌسبيؿ ٌالمو ٌ
النصكصٌالتيٌتقررٌىذاٌالمبدأٌكذكرهٌبأساليبٌشتى)ٌ(ْ)ٌ،يمكفٌذكرٌبعضياٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
ُ-أدلةٌمشركعيتياٌفيٌالكتابٌالمجيدٌ :
اغٌكىال و
ٌعمىٍي ًٌوٌﵚٌ(ٓ)ٌ .
ٌاضطير ى
ٌٌٌٌٌقاؿٌاهللٌتعالىﵛٌفى ىم ًف ٍ
ٌعادٌفى ىالٌإًثٍ ىـ ى
ٌب و ى ى
ٌغ ٍي ىر ى
اغٌﵚٌكىكٌغيرٌباغٌ-عندٌ
ٌب وٌ
ٌٌٌٌٌالتفسير(ٌقكلوٌتعالىﵛٌفى ىم ًف ٍ
ٌاضطيرٌ ﵚٌإلىٌشيءٌمفٌىذهٌالمحرماتﵛٌ ىغ ٍي ىر ى
اد ٌﵚ كالٌمعتدٌقكاؿٌبالباطؿٌفيٌنبكةٌمفٌليسٌبنبيٌ ،أكٌإمامةٌمفٌليسٌ
ٌع وٌ
الضركرةٌ -عمىٌإماـٌىدلﵛ ٌ ىكىال ى
(ٔ)
ٌعمى ٍي ًٌوﵚٌفيٌتناكؿٌ
بإماـٌ،كركمٌعفٌابيٌعبدٌاهللٌ(عميوٌالسالـ)(الباغيٌالظالـٌ،كالعادمٌالغاصب) ﵛٌفى ىالٌإًثٍ ىـ ى
يـ ﵚ ستارٌلعيكبكـٌأيياٌالمؤمنكفٌ،رحيـٌبكـٌحيفٌأباحٌلكـٌفيٌالضركرةٌماٌ
كرٌ ىر ًح هٌ
ىذهٌالشياء ،ﵛٌإًفٌالموى ى
ٌغفي ه
حرموٌفيٌالرخاء)(ٕ)ٌ.قدٌدلٌتٌاآليةٌعمىٌإباحةٌالمحظكراتٌحاؿٌاالضطرارٌ .

يف ً
ٌٌٌٌٌكمماٌأستدلكاٌبوٌأيضان ٌعمىٌمشركعيةٌقاعدةٌاالضطرارٌقكلوٌتعالى(ﵛ ٌكماٌجع ىؿ ٌعمىٌٍي يكـ ً
ٌف ٍّ
يٌالد ً
ٌم ٍفٌ
ىى ى ٍ

(ُ)ٌظٌ:مختارٌالصحاحٌ:الرازم(ٌٌُّْ:حٌظٌر)ٌ .
(ىذهٌالقاعدةٌتفيدٌنفيٌأم ٌحكـٌمكجبٌلممشقةٌكاالضطرار)ٌ.
)ِ( ٌقاؿٌالمازندرانيٌفيٌصٖٖ ٌمفٌكتابوٌمبانيٌالفقوٌالفعاؿٌ ،القكاعدٌالفقييةٌ:
ٌ
كاإلطالؽٌفيوٌنظر؛ٌلفٌبعضٌالحكاـٌالمكجبةٌلممشقةٌكاالضطرارٌالتتغيرٌ،كقت ؿٌالمسمـٌالبرمءٌكالزناٌ،كماٌالٌيجكزٌلإلنسافٌلدفعٌالضررٌ
ٌ
ارٌبغيرهٌ.ظٌ:جامعٌالمدارؾٌ:السيدٌالخكانسارم.ٌّٔ/ٌّ:
ٌ
عفٌنفسو؛ٌاإلضر
)ّ(ٌظٌ:مبانيٌالفقوٌالفعاؿٌ:عميٌأكبرٌالمازندرانيٌ ٌ،ٌٖٖ:كظٌ:تحريرٌالمجمةٌ:محمدٌحسيفٌكاشؼٌالغطاء(ٌ،ٌِٓ/ٌُ:المادةٌُِ)ٌ .
)ْ( ظٌ:فقوٌاإلماـٌجعفرٌالصادؽٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ .ّّٗ/ٌْ:
(ٓ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌُّٕ:
(ٔ)ٌبحارٌالنكارٌ:المجمسئٌُّ/ٌِٔ:كٌُّٕ ٌ،كظٌ:تفسيرٌالعياشيٌٌٌ،ْٕ/ٌُ:كالبرىافٌ:البحراني.ٌّّٕ/ٌُ:
(ٕ)ٌتفسيرٌاإلماـٌالعسكرمٌ ٌ،ٌٖٓٔ:كمستدرؾٌالكسائؿٌ:الطبرسئٌُْ/ٌُٔ:حٌٌُْٖٔٗ ٌ،كبحارٌالنكارٌ:المجمسي.ٌِّْ/ٌِٔ:

[ِْ]

(ِ)
(ُ)
ٌع ٍن يكٌٍـٌﵚ(ّ)ٌ .)ْ()..،
يدٌاهللٌبً يك يـٌاٍليي ٌٍ
ىح ىروٌ
ٌي ىخفٍّ ى
الٌي ًر ي
ج ﵚ ٌ،كقكلوﵛٌ يي ًر ي
يدٌبً يك يـٌاٍل يع ٍس ىٌرﵚ ٌ،كقكلوﵛٌيي ًري يدٌاهللٌأ ٍ
ؼ ى
ىف ي
س ىرٌك ي

ِ-أدلةٌمشركعيةٌالقاعدةٌمفٌالسنةٌالنبكيةٌالمطيرةٌ،كسيرةٌالمتشرعةٌ :
أ-استدؿ ٌالشيخ ٌالمفيد ٌ(قده) ٌعمى ٌمشركعية ٌقاعدة ٌاالضطرار ٌبحادثة ٌعمارٌبف ٌياسر ٌكارغامو ٌعمىٌنطؽٌ
كممةٌالكفرٌ،كماٌاستدؿٌبحادثةٌتزكيجٌأميرٌالمؤمنيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌلمرجؿٌ،مفٌأـٌكمثكـٌاضط ارراٌكتقية(ٓ)ٌ .
ؿ ٌأيضاٌبحديثٌالرفعٌ،فيٌقكلوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)(يٌرفع ٌعفٌٌأيمٌتيٌالخطأٌكالنسيافٌكما ٌأيكرىكاٌ
اسٌتيًٌد ٌ
بٌٍ ٌ -
الٌٌماٌ
ائرٌ:كذلؾٌعاـ ٌفيٌجميعٌالشياءٌإ ٌ
ٌٌّ
(استكرىكا) ٌعميو)(ٔ)(ٌ،كالمرادٌرفعٌأحكاـٌالفعاؿ؛ ٌقاؿٌصاحبٌالسر
خرجٌبالدليؿ)(ٕ)ٌٌ .
ت-أكرد ٌمغنية ٌما ٌيستدؿ ٌبو ٌعمى ٌمشركعية ٌقاعدة ٌاالضطرارٌ ،إذ ٌقاؿ(كمف ٌالسنة ٌالنبكية«ٌ :ال ٌضرر ٌكالٌ
ضرار»«ٌ،ككمماٌغمبٌالموٌعميوٌفيكٌأكلىٌبالعذر»ٌ،أمٌإفٌالموٌسبحانوٌيعذرٌالمغمكبٌعمىٌأمرهٌ،لسبابٌ
قاىرةٌالٌقدرةٌلوٌعميياٌ،ثـٌنقؿٌتصريحٌصاحبٌالجكاىرٌفييا«ٌ:إفٌىذهٌالقاعدةٌينفتحٌمنياٌألؼٌباب»)(ٖ)ٌ .
طيرٌإليو)(ٗ)ٌ،ذكر(كالصؿٌفيوٌ
وٌلً ىٌمفٌاض ٌ
ٌكقدٌأحمٌ ٌ
ىٌ
ث-فيٌقكؿ ٌالصادؽ ٌ(عميوٌالسالـ)(ما ٌحرـ ٌالموٌشيئان ٌإ ٌٌ
ال
(َُ)
ً
اغ ﵚٌ(ُُ))(ُِ)ٌ .
ٌب وٌ
ٌاضطير ى
اضطي ًرٍرتي ٍـٌإًلى ٍي ًٌو ﵚ ٌ،كقكلوٌﵛٌفى ىم ًف ٍ
ٌماٌ ٍ
ٌغ ٍي ىر ى
قكلوٌتعالىﵛٌإال ى
ج-مف ٌأدلة ٌمشركعية ٌالقاعدة ٌأيضانٌ ،ما ٌأكرده ٌالمصطفكم ٌفي ٌفقو ٌالمعامالت ٌلالستدالؿ ٌبو ٌعمى ٌجكازٌ
الترافع ٌإلى ٌ الحاكـ ٌالجائر ٌاضط اررا؛ ٌالسترجاع ٌالحقكؽ ٌالمسمكبةٌ ،مستدال ٌبما ٌ(ركاه ٌإسماعيؿ ٌبف ٌسعيدٌ
مٌعفٌاإلماـٌالرضاٌ(عميوٌالسالـ)ٌفيٌحديثٌقاؿٌ:سألتوٌعفٌرجؿٌأحٌمىٌفىوٌالسمطافٌبالطالؽ ٌأكٌغيرٌ
ٌٍ
الشعر
ذلؾٌفحمؼٌ،قاؿٌ:الٌجناحٌعميوٌ،كعفٌرجؿٌيخاؼٌعمىٌمالوٌمفٌالسمطافٌفيحمؼٌلينجكٌبوٌمنوٌ،قاؿٌ:الٌ
جناحٌعميو(ُّ)؛ٌكقدٌد ٌؿٌعمىٌإباحةٌالمحذكراتٌعندٌالضركرة)ٌ(ُْ)ٌ .

(ُ)ٌسكرةٌالحج.ٌٕٖ:
(ِ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌُٖٓ:
(ّ)ٌسكرةٌالنساء.ٌِٕ:
)ْ(ٌفقوٌاإلماـٌجعفرٌالصادؽٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ .ّّٗ/ٌْ:
)ٓ( المسائؿٌالسركريةٌ:المفيدٌ .ٌَٗ:
(ٔ)ٌظٌ:صحيحٌالجامعٌالصغيرٌ،ٔٓٗ/ٌُ :كسنفٌالدارقطنيٌٌ ،ٌُُٕ/ٌْ:كالسنفٌالكبرلٌ:البييقيٌ،ُّٗ/ٌٔ :ككنزٌالعماؿٌ :المتقيٌاليندمٌ:
ٌْ،ِّّ/كسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌ،ّّٕ/ٌْ:كغنيةٌالنزكعٌ:ابفٌزىرةٌٌُُْ:كٌُْٔ،كشرحٌالزىارٌ:احمدٌالمرتضىٌ .َّٓ/ٌْ:
(ٕ)ٌجامعٌالخالؼٌكالكفاؽٌ:عميٌبفٌمحمدٌالقميٌ،ٌُّٗ:كالسرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحمي.َٓ/ٌّ:
)ٖ( فقوٌاإلماـٌجعفرٌالصادؽٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ .ّّٗ/ٌْ:
)ٗ( كسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌَُِ/ٌِ:بابٌجكازٌمركرٌالجنبٌكالحائضٌفيٌالمساجدٌإالٌٌالمسجدٌالحراـٌكالمسجدٌالنبكمٌ،حٌٌُٗ .
(َُ)ٌسكرةٌالنعاـ.ٌُُٗ:
(ُُ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌُّٕ:
)ُِ(ٌتحريرٌالمجمةٌ:محمدٌحسيفٌكاشؼٌالغطاء(ٌ،ٌِٓ/ٌُ:المادةٌُِ)ٌ .
)ُّ( كسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌ،ِِْ/ٌِّ:بابٌٌُِجكازٌالحمؼٌباليميفٌالكاذبةٌلمتقيةٌ،حٌٌِِْٓٗ .
)ُْ(ٌفقوٌالمعامالتٌ:المصطفكمٌ .ٌّْٓ:

[ّْ]

خامسانٌ:المثمةٌعمىٌقاعدةٌاإلضطرارٌ :
اهٌعمىٌفعؿ ٌأكٌ و
ٌإماٌأفٌيككفٌعمىٌالمكرٌالحسٌيٌةٌ ،أكٌ
ًٌ
ترؾ
وٌ
سىٌـ ٌاإلكراهٌإلى ٌأنكاعٌعدة ٌ(ُ)ٌ،منيا(اإلكر
ٌٌٌٌٌٌقي ٌٍّ
عمىٌالمكرٌالشرعيةٌ،كاإلكراهٌعمىٌالمكرٌالحسٌٌٍّيةٌيككفٌعمىٌأحكاؿٌثالثةٌ :
ف ٌأ ًٌ
ٌكخ ٍّكؼ ٌبالقتؿ ٌأك ٌقطع ٌالعضكٌ
يكره ٌعمى ٌأكؿ ًٌ
ٌفم ٌٍ
باح ٌ ،ىٌ
ؿ ٌ يٌم هٌ
الكؿ(-فع هٌ
ٌالمىٌيتة ٌأك ٌالدـٌ ،أك ٌشرب ٌالخمر ،ي
كنحكٌذلؾٌ،فيباحٌلوٌفعؿٌذلؾ؛ٌلفٌاهللٌأباحياٌعندٌالضركرةٌ،كالٌإثـٌكالٌحدٌعمىٌمفٌفعؿٌذلؾ)(ِ)ٌ .
ٌٌٌٌٌقاؿٌالشيخٌالطبرسيٌ(ت()ٌْٖٓ:قده)ٌ(تْٖٓ:ىػ)(يجبٌأكؿٌالميتةٌلممضطرٌإليياٌ،أكٌأكؿٌكؿٌماٌىكٌ
محرـٌشرعانٌكالكمبٌكالخنزيرٌكنحكٌذلؾٌمفٌالسباعٌكالضكارمٌ،كالجكارحٌمفٌالطيكر)ٌ(ّ)ٌ .
ب ٌالنبيٌٌ -صمىٌ
الثاني(-فع هٌ
ؿ ٌ يٌمىٌرخٌصٌ،كإجراءٌكممةٌال يٌكفرٌعمىٌالمسافٌ،معٌاطمئنافٌالقمبٌباإليمافٌ،ك ىك ىس ٌ
اهللٌعميوٌكآلوٌكسمـٌ،-أكٌالصالةٌإلىٌالصميبٌ،أكٌإتالؼٌماؿٌالمسمـ)(ْ)ٌ ٌ.
حٌرهٌـٌ،كمفٌأيكرهٌعمىٌقتؿٌمسمـٌبغيرٌحؽٌ ،أكٌقطعٌعضكٌمفٌأعضائوٌ ،أكٌأيكرهٌعمىٌالزناٌ،
ؿ ٌ يٌم ىٌ
الثالث(-فع هٌ
أكٌضربٌالكالديفٌ،فالٌيجكزٌفعؿٌذلؾٌمعٌاإلكراه؛ٌلفٌالقتؿٌكاالعتداءٌحراـٌمحض)(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكاختمفكا ٌفي ٌشرب ٌالخمر ٌعند ٌاالضطرارٌ ،فمنيـ ٌمف ٌأجازه ٌعند ٌالضركرة ٌلدفع ٌالعطش(ٔ)؛ ٌجاء ٌفيٌ
السرائر(كيجكز-عمىٌماٌركمٌفيٌبعضٌأخبارنا-عندٌالضركرةٌالتداكمٌبوٌلمعيفٌدكفٌال ٌشرب)ٌ(ٕ)ٌ .
سادسٌان-ضابطٌإباحةٌالمحظكراتٌبالضركراتٌ ٌ
ٌٌٌٌٌ ىي ًريدٌالسؤاؿٌىناٌعفٌحدٌالضركرةٌالتيٌيباحٌبياٌالمحظكرٌشرعا؟ ٌ
ٌالمر ٌ–في ٌحاؿ ٌاالضطرار-بيف ٌفعؿ ٌالمحظكر ٌكتركو؛ ٌفإنٌو ٌيجرمٌ
يٌ
ٌٌٌٌٌفالجكاب ٌكما ٌيبدكٌ :أنٌو ٌإذا ٌدار
النٌكتركٌان(ٌ،كالعقؿٌمستقؿٌبكجكبٌارتكابٌأقؿٌالقبيحيف)(ٖ)ٌ،فميسٌ
ـٌعفٌأمٌمنيماٌفع ٌ
ٌٍّ
بمحاظٌشدةٌالضررٌالنا ًٌ
ج
ٌ
بٌ
ٌتجن ًٌ
ٌأش ٌد ٌضر ٌانرٌ ،كأبمغ ٌأث انر ٌمف ٌٌ
ٌالمحرمات ٌالشرعية ٌإالٌ ٌإذا ٌكاف ٌترؾ ٌتمؾ ٌالضركرات ىٌ
ٌ
لمضركرات ٌإباحة
ٌفإف ٌكاف ٌالعكسٌ ،بأف ٌكانت ٌالمحظكرات ٌىي ٌالشد ٌكطأةٌ ،كالعظـ ٌأث انر ٌمف ٌالضركرات؛ٌ
المحظكرات؛ ٌٍ
فحرمتيا ٌباقية ٌإىٌذفٌ ،كال ٌيجرم ٌ–حينئذ-إباحتياٌ ،ككذا ٌالحاؿ ٌبالنسبة ٌإلى ٌالمحظكرات ٌإف ٌكانت ٌمساكيةٌ
(ُ)ٌفقوٌاإلمامية(قسـٌالخيارات)ٌ:تقريرٌبحثٌالميرزاٌحبيبٌاهللٌالرشتي ٌلمسيدٌكاظـٌالخمخاليٌ ٌ،ٌُْٔ:كظٌ:كتابٌالبيعٌ:تقريرٌبحثٌالسيدٌ
الككىكمرمٌلمتبريزمٌٌ،ٌِْٓ:كالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:النصارمٌ ٌ،ُْْ/ٌْ:كفقوٌالسنةٌ:سيدٌسابؽ.َْٕ/ٌّ:
)ِ( ظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ ٌ،ِٖ/ٌِْ:كمكسكعةٌالفقوٌاإلسالميٌ:محمدٌالتكيجرمٌ .ٌّٔٓ/ٌّ:
)ّ(ٌظٌ:المؤتمؼٌمفٌالمختمؼٌ:الطبرسيٌ .ّْٕ/ِ:
)ْ(ٌمكسكعةٌالفقوٌاالسالميٌ:التكيجرمٌ .ٌّٔٓ/ٌّ:
)ٓ(ٌـٌ.فٌ .
)ٔ( ظٌ:المبسكطٌٌ:السرخسيٌ،ِٖ/ٌِْ:كتحفةٌالفقياءٌ:السمرقندمٌ.ُّٕ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ .ُُّ/ٌٓ:
ٌ،كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ّّٔ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككمٌ .ِّّ/ٔ:
)ٕ( المبسكطٌ:الطكسيٌٌ،ِٖ/ٌِْ:كالسرائرٌ:ابفٌإدريسٌالحميٌُُّ/ٌّ:كُِّ ٌ
)ٖ( ظٌ :نكر ٌاالفياـٌ :المكاسانيٌ ،َِٓ/ٌُ :كشرح ٌاحقاؽ ٌالحؽٌ :المرعشيٌ ،ُّٔ/ٌِ :كظٌ :كتاب ٌالمكاسبٌ :النصارمٌ ،ُِ/ِ:كمنياجٌ
الفقاىةٌ:محمدٌصادؽٌالركحانيٌ،ٌَُّ/ٌِ:كحاشيةٌالطحطاكمٌعمىٌمراقيٌالفالحٌ،ٗٔ/ُ:كالمختصرٌالفقييٌ:إبفٌعرفوٌ،ّٖٓ/ٌّ:كفتحٌ
البارمٌ:إبفٌحجرٌ،ّٗٔ/ٌٔ:كشرحٌزادٌالمستنقعٌ:الشنقيطيٌ .ْْ/ٌٖ:

[ْْ]

قدرٌبقدرىا)ٌ(ُ)ٌ .
لمضركرةٌ،فإفٌ(ماٌأبيحٌلمضركرةٌيٌتى ٌٌ
ٌٌٌٌٌٌكعمؿٌصاحب ٌالمصباح ٌعدـٌجكازٌدفعٌاإلنساف ٌالضررٌعفٌنفسوٌباإلضرارٌبغيرهٌحتٌىٌفيماٌإذاٌكافٌ
الكجوٌفيٌذلؾٌ:أف ٌحديثٌرفعٌاإلكراهٌكاالضطرارٌ
ٌٌ
أقؿٌ،فضالٌعماٌإذاٌكافٌأعظـ؛ٌقاؿ ٌ(ك
الضرر ٌ(بغيره) ٌ
ٌ
ةٌ،كمفٌالمعمكـٌأفٌدفعٌالضررٌعفٌنفسوٌباإلضرارٌبغيرهٌعمىٌخالؼٌاالمتنافٌفال ٌ
يم
ٌ
مسكؽٌلالمتنافٌعمىٌال ٌ
يككفٌمشمكالٌبالحديث)(ِ).

(ُ)ٌدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌّٖ/ٌُ:ـٌُِ:كِِ)ٌٌ،كالشباهٌكالنظائرٌ:المسيكطيٌ،ٌْٖ/ٌُ:كالشباهٌكالنظائرٌ:إبفٌنجيـٌ،ّٕ/ٌُ:كالكجيزٌ:
الغزمٌٌ،ٌِّٗ/ٌُ:كالكجيزٌ:الزحيمي.ُْٓ/ٌِ:
)ِ(ٌمصباحٌالفقاىةٌ:تقريرٌبحثٌالسيدٌالخكئيٌلتكحيدمٌالتبريزمٌ،ٌْٕٔ:كظٌ:جامعٌالمدارؾٌ:السيدٌالخكانسارمٌ .ٌّٔ/ٌّ:

[ْٓ]

المبحث األول :أدلة مشروعية االستئذان:

المطمب األول :أدلة مشروعية االستئذان في القرآن الكريم
ٌٌٌٌٌإفٌ ٌمف ٌأبرز ٌما ٌجاءت ٌبو ٌالشريعة ٌاإلسالمية ٌمف ٌأىداؼٌ ،ىك ٌالسعي ٌلبناء ٌمجتمع ٌفاضؿ ٌمتكامؿٌ
متماسؾٌ ،تصاف ٌفيو ٌجميع ٌالحقكؽ ٌٌكال ٌسيما ٌالحريات ٌالعامة ٌكالخاصةٌ ،كقد ٌكردت ٌفي ٌكتاب ٌاهلل ٌالعزيزٌ

نصكصٌكثيرةٌتؤكدٌىذاٌالمعنىٌ،كتشددٌعمىٌكجكبٌاحتراـٌحقكؽٌاآلخريفٌكافةٌكضركرةٌمراعاتياٌ،كتحضٌ

عمىٌااللتزاـٌباآلدابٌالعامةٌالتيٌتنسجـٌمعٌىدمٌالشريعةٌالغراءٌ،كمفٌتمؾٌالحقكؽٌىكٌاستئذاف ٌالمرء ٌمفٌ
غيره ٌفي ٌالتصرؼ ٌفي ٌحقوٌ ،فمف ٌاآليات ٌالنازلة ٌفي ٌاالستئذاف ٌالخاص ٌبالدخكؿ ٌإلى ٌالبيكت ٌكالمحالتٌ
ٌ
الخاصةٌ :

ً
ً
ٌخ ٍيهرٌ
ىمينك ى
ىىمًيىاٌ ىذلً يك ٍـ ى
اٌبييكتن ى
اٌعمىىٌأ ٍ
اٌكتي ىسمٍّ يمك ى
اٌغ ٍي ىرٌ يب ييكتً يك ٍـ ى
اٌالٌتى ٍد يخميك ي
أوالٌ:قاؿٌتعالىﵛٌ ىياٌأىييىاٌالذ ى
يفٌآ ى
ٌحتىٌتى ٍستىأٍن يسك ى
ً
ً
اٌى ىٌكٌ
ٌار ًج يعكاٌفى ٍار ًج يعك ي
ىح نداٌفى ىالٌتى ٍد يخمي ى
اٌحت ي
كى ى
كفٌ(ِٕ)ٌفىًإ ٍفٌلى ٍـٌتى ًج يدكاٌفييىاٌأ ى
لى يك ٍـٌلى ىعم يك ٍـٌتى ىذك ير ى
ٌكًا ٍفٌقي ىؿٌلى يك يـ ٍ
ىٌي ٍؤىذ ىفٌلى يك ٍـ ى
اٌغ ٍير ٌمس يك ى و ً
أ ٍىزىكىٌلى يكٌـ ٌكالمو ٌبًماٌتىعمميكف ً
ٌكالمويٌ
ٌج ىن ه
اح ٌأ ٍ
ىف ٌتى ٍد يخميك ي
ٌعمى ٍي يك ٍـ ي
يـ ٌ(ِٖ)ٌلىٍي ىس ى
ٍ ى ي ى ٍى ى ى
اٌب ييكتن ى ى ى ٍ
ٌعم ه
كنة ٌفييى ى
اٌمتىاعه ٌلى يك ٍـ ى
كفٌ(ِٗ)ٌﵚ(ُ)ٌ .
ٌك ىماٌتى ٍكتي يم ى
ٌماٌتيٌٍب يد ى
ىي ٍعمى يـ ى
كف ى

التفسير:
ٌٌٌٌٌفي ٌاآليات ٌالمباركةٌخطاب ٌمف ٌاهلل ٌتعالى ٌإلى ٌجميع ٌالمؤمنيفٌ ،ينياىـٌفيو ٌعف ٌالدخكؿ ٌإلى ٌالبيكتٌ
الٌ ٌباستحصاؿٌإذفٌالمالؾٌكرضاهٌ،كىيٌتدؿٌبجالءٌعمىٌ
كالمحالتٌالخاصةٌكالماكفٌالمممككةٌلآلخريف ٌإ ٌ
كجكبٌاالستئذافٌ،كحرمةٌتركو(ِ)ٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌقيؿٌفيٌقكلوٌتعالىﵛٌحتىٌتى ٌ ً
كتأخيرٌ،كالصؿٌحتىٌتسممكاٌكتستأنسكا)(ّ)ٌ .
هٌ
تقديـٌ
اٌكتي ىسمٍّ يمكا ﵚٌ هٌ
ى
ٍ
ستىأٍن يسك ى
ٌٌٌٌٌ ٌكذكرٌفيٌركائعٌالبياف ٌ(قكلوٌتعالىﵛ ٌحتىٌتى ٍستىأٍنً يسكٌٍا ٌﵚ ٌفيوٌمعنىٌدقيؽٌ،فميسٌالمرادٌمفٌالمفظٌمجردٌ

اإلذفٌكانماٌالمرادٌمعرفةٌأنسٌأىؿٌالبيتٌبدخكؿٌالزائرٌعمييـٌىؿٌىـٌراضكفٌبدخكلوٌأـٌال؟ ٌ

ٌٌٌٌٌقاؿٌالعالمةٌالمكدكدم ٌ(كقدٌيخطئٌالناسٌإذٌيجعمكفٌكممةٌ(االستئناس)ٌبمعنىٌاالستئذاف ٌفقطٌمعٌأفٌ
ٌأعٌٌـ ٌكأشمؿ ٌمف ٌكممةٌ
الكممتيف ٌبينيما ٌفرؽ ٌلطيؼ ٌال ٌينبغي ٌأف ٌينصرؼ ٌعنو ٌالنظرٌ ،فكممة ٌ(االستئناس) ىٌ

فكاٌأنسٌأىؿٌالبيتٌبدخكلكـٌعمييـ))(ْ)ٌ .
(االستئذاف)ٌكماٌالٌيخفىٌبأدنىٌتأمؿٌكالمعنىٌ:حتىٌتعر ٌ

(ُ)ٌسكرةٌالنكرٌ .ِٗ-ٌِٕ:
(ِ)ٌظٌ:التبيافٌ:الطكسيٌ،ٌُْٗ/ٌٕ :كمعالـٌالتنزيؿٌ:البغكمٌ ٌ،ٌّٖٗ/ٌّ:كظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ُِْ/ٌٓ:كالحاكمٌ:الماكردمٌ:
ٌُّ،ٌّْٔ/ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ .ٌُٖٓ/ٌِ:
ٌ
(ّ)ٌظٌ:تفسيرٌالميزافٌ:السيدٌالطباطبائي.َُٗ/ٌُٓ:
(ْ)ٌركائعٌالبيافٌ:محمدٌعميٌالصابكنيُُّ/ٌِ:

[ْٔ]

ٌٌٌٌٌٌٌكالراجحٌرأم ٌصاحب ٌالمثؿ ٌ(كالذمٌيمفت ٌالنظرٌفيٌىذهٌالجممةٌاستعمالياٌ(تستأنسكا) ٌكلـٌتستعمؿٌ

؛ٌلفٌالجممةٌالثٌانيةٌلبيافٌاالستئذافٌبالدخكؿٌفقطٌ،فيٌالكقتٌالذمٌتككفٌالجممةٌاليكلىٌمشتقٌةٌمفٌ
(تستأذنكا) ٌ
ٌعفٌأمٌحدةٌكسكءٌخمؽ)ٌ(ُ)ٌ .
(أنس)ٌأمٌاالستئذافٌالمر
افؽٌلممحبةٌكالمطؼٌ..بعيدان
ٌ
ٌ
ً
ىح نداﵚ ٌمفٌ
ٌٌٌٌٌكفي ٌالدخكؿ ٌلممحالت ٌالتي ٌليس ٌفييا ٌأحد ٌجاء ٌفي ٌالكشاؼ(يحتمؿﵛفىًٌإ ٍف ٌلى ٍـ ٌتى ًج يدكا ٌفييىا ٌأ ى

اآلًٌذٌنًيفٌفىالٌتى ٍد يخميكىاٌكاصبركاٌحتىٌتجدكاٌمفٌيأذفٌلكـٌ،كيحتمؿٌ:فإفٌلـٌتجدكاٌفيياٌأحداٌمفٌأىمياٌكلكـٌفيياٌ
شٌرعٌلئالٌيطمعٌالدامرٌعمىٌعكرةٌ،كالٌتسبؽٌعينوٌ
لـٌي ىٌ
ٌبإذفٌأىميا؛ٌكذلؾٌأفٌاالستئذافٌ يٌ
حاجةٌفالٌتدخمكىاٌإالٌ
ٌ

إلىٌماٌالٌيحؿٌالنظرٌإليوٌفقطٌ،كانماٌشرعٌلئالٌيكقؼٌعمىٌالحكاؿٌالتيٌيطكيياٌالناسٌفيٌالعادةٌعفٌغيرىـٌ
ٌبد ٌمف ٌأف ٌيككف ٌبرضاهٌ ،كاالٌ ٌأشبوٌ
كيتحفظكف ٌمف ٌاطالع ٌأحد ٌعمييا؛ ٌكلنو ٌتصرؼ ٌفي ٌممؾ ٌغيرؾ ٌفال ٌ

الغصبٌكالتغمب)(ِ)ٌ.كىذاٌماٌيرجحوٌالباحثٌأيضانٌ .
ٌٌٌٌٌمفٌخالؿٌماٌتقدـٌتبدكٌثمةٌأمكرٌىيٌ :

مفٌأىـ ٌنعـٌاهلل ٌتعالى ٌالتيٌأنعـ ٌعمىٌعبادهٌ،كىكٌحؽٌشرعوٌاهللٌتعالى ٌلمناسٌجميعاٌ،
أٌ -إفٌ ٌاالستئذاف ٌ
ٍّ
يٌبوٌ،كحرـٌاالىماؿٌكالتغاضيٌعفٌإتيانوٌككنوٌ–
ٌأدبيـٌبوٌ،كأمرىـٌبالتمسؾٌفيوٌ،كالحرصٌعمىٌالتحمٌ
أدب ٌ
ك ه
ٌ
كغيرهٌمفٌالحقكؽٌالمشركعةٌ -بوٌترتيفٌذمةٌاإلنساف ٌلآلخريفٌ،كا ٌف ٌغمطٌالحقكؽٌٌ-كالٌسيٌماٌحؽٌاإلذفٌ-
فيوٌمفسدةٌفيٌالديفٌكالدنياٌ،كمفٌالدلةٌعمىٌذلؾٌالتأكيدٌالكاردٌفيٌنصكصٌالذكرٌالحكيـٌ،كمنياٌحرؼٌ
الغايةٌ(حتى)ٌالذمٌجاءٌبعدٌالنييٌالظاىرٌفيٌالتحريـٌفيٌقكلوٌتعالى(الٌتدخمكاٌ...حتىٌ،)..كاٌفٌ ٌمجيءٌ
اءٌأكانتٌلممسمميفٌأـٌلغيرىـٌ،فقراءٌ
)ٌأفادٌداللةٌالعمكـٌكالشمكؿٌ،كتعنيٌأمٌبيكتٌ،سك هٌ
التنكيرٌفيٌقكلوٌ(بيكتٌان ى
ف ٌأـٌ
اء ٌأكانتٌتمؾٌالبيكتٌكالمحالتٌقصكراٌعامرة ٌأـٌبيكتاٌمفٌالمٍٍّب ًٌ
كانكا ٌأـٌاغنياءٌ،أقكياء ٌأـٌضعفاءٌ..كسك ه
صب ٌأـٌمفٌالص ًف ٍيح ٌأـٌغيرٌذلؾٌ،بؿٌحتىٌالرضٌالتيٌأيحيطتٌبجدارٌ،فقدٌاستدؿٌالشيخٌالطكسيٌ
مفٌالقى ى
(قده) ٌ(تٌَْٔ:ىػ)ٌعمىٌتمميؾٌالرضٌلممسمـٌكغيرهٌعمىٌحدٌسكاءٌ،بماٌركمٌعفٌالصادؽٌكالباقر(عمييماٌ
ً
ٌم ٍيتةٌفييٌلو)(ّ)ٌ،كقكلو(مفٌأحاطٌ
السالـ)ٌ
ى
عفٌج ٍّدىماٌالمصطفى(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌقاؿ ٌ(مفٌأحياٌأرضان ى
حائطاٌعمىٌالرض ٌ(أرض) ٌفييٌلو)(ْ)ٌ،قاؿٌالشيخٌالطكسي(قده)(كىذاٌعاـٌفيٌالجميع)(ٓ)ٌ،كبالجممةٌفالٌ
فرؽٌفيٌحرمةٌدخكلياٌمفٌدكفٌالحصكؿٌعمىٌاإلذفٌمفٌمالكيياٌالشرعييفٌأكٌممفٌينكبٌعنيـٌ،فييٌسكاءٌ
ٌأف ٌمفيكـ ٌ(بيكتكـ)-
في ٌتقرير ٌىذا ٌالحؽ ٌ(اإلذف)ٌ ،كأف ٌالخطاب ٌمكجو ٌلمجميع ٌبال ٌاستثناءٌ ،كيبدك ٌأيضا ٌ
ً
يرٌلكامؿٌالحؽٌفيٌممكيةٌتمؾٌالبيكتٌ،فالعمةيٌفيٌ
داؿ ٌعمىٌالتقر
بإسنادٌضميرٌالمخاطىبٌإلى ٌكممةٌ(بيكت)ٌٌّ -
ي
(ُ)ٌالتفسيرٌاالمثؿٌ:مكارـٌالشيرازم.ٖٔ/ٌُُ:
(ِ)ٌتفسيرٌالكشاؼٌ:الزمخشرم.ِِٖ-ِِٕ/ٌّ:
ٌ،كالتيذيبُِٓ/ٌٕ :ح ٌّٕٔ ٌبمفظ(مفٌأحيا ٌأرضاٌمكاتاٌفييٌلو)ٌ،كظٌ:السنفٌالكبرلٌ:البييقيٌ:
(ّ) ٌكركاهٌالطكسيٌفي ٌالخالؼٌ ِٕٓ/ٌّ:
ُْٔٔ/حٌُُّٖٓ،كسنفٌالترمذمٌ ٌْٔٓ/ٌّ:حٌُّٖٕ،كصٓٓٔحٌُّٕٗ ،كمسندٌاحمدٌ،ٖ/ٌِّ:حٌُّْٕٔ،كٌِّ،ُّٔ/حٌُّْٖٗ،
كسنفٌأبيٌداكدٌ،ٌُٕٖ/ٌّ:حٌٌَّّٕ،َّْٕ-كترتيبٌمسندٌالشافعيٌ،ٌُّْ/ٌِ:حّْٗ.
(ْ)ٌمسندٌأحمدٌ،ُّّ/ٌّّ:حٌََُِّ،كسنفٌأبيٌداكدٌُٕٗ/ٌٌّ:حٌٌَّٕٕ.كظٌ:الخالؼٌ:الطكسي.ٌِٕٓ/ٌّ:
(ٓ)ٌالخالؼٌ:الطكسي.ٌِٕٓ/ٌّ:

[ْٕ]

ةٌ،كقدٌنبوٌالزمخشرمٌ(تٌ:
ياٌخ ٍش ىيةٌاطالعٌالدامرٌعمىٌعكر
التحريـٌكالمنعٌإً ىذ ٍف ٌىيٌالممكيةٌالٌكماٌقيؿٌبأن ى
ٌ
ّٖٓىػ)ٌلذلؾٌ(ُ)ٌ .
ٌٌٌٌٌفضال ٌعف ٌداللة ٌاآلية ٌالمزبكرة ٌعمى ٌالخصكصية ٌفي ٌإباحة ٌالتصرؼ ٌفي ٌتمؾ ٌالبيكتٌ ،فاف ٌإضافةٌ

ٌبانتفاءٌتمؾٌالممكيةٌبالكميةٌعفٌغيرٌالمالكيفٌلياٌ،ماٌيعنيٌفقدافٌذلؾٌالحؽٌ
(غير)ٌفيوٌإشعار
(بيكتكـ)ٌإلى ٌ
ٌ
ه
بالتصرؼٌفيياٌاالٌٌبعدٌحصكؿٌاإلذفٌمفٌأصحابياٌالشرعييفٌ ٌ.

ٌمفٌأبرزٌماٌيرميٌإليوٌاالستئناس ٌىكٌتحصيؿٌ
بٌ -يبدك ٌأف ٌاالستئناس ٌمتضمفٌمعنىٌاالستئذاف(ِ)ٌٌ ،كاٌف
ى
ً
ٌالمستأذفٌ ،كىك ٌما ٌيعني ٌزكاؿ ٌالكحشة ٌكاقترافٌ
االطمئناف ٌالنفسي ٌبحصكؿ ٌاإلذف ٌكالرضا ٌمف ٌاآلخر ٌتجاه
ٌرغبة ٌصاحب ٌالمحؿٌ
النس ٌكالراحة ٌباإلذف؛ ٌكتمؾ ٌحالة ٌشعكرية ٌتنقدح ٌفي ٌالنفس ٌمف ٌخالؿ ٌاستشعار ٌ
ً
ؿٌ ،عدـ ٌالممانعة ٌكالنفكر ٌمف ٌاستقبالوٌ ،فاالستئناس ٌٌكاإلذفٌ
ٌالمستأذفٌ ،أك ٌال ٌأى ىق ٌٍ
(المستأ ىذف ٌمنو) ٌبمالقاة
ي
ً
ٌكاٌفٌ ٌحالة ٌمف ٌاإليناس ٌكاالرتياح ٌالنفسي ٌتنعكس ٌإيجابا ٌلتشمؿٌ
صنكافٌ ،كعالقتيما ٌببعض ٌعالقة ٌتكامميٌةٌ ،
طرفي ٌاالستئذافٌ ،بؿ ٌأنيا ٌتمتد ٌلتمتحـ ٌبما ٌيتٌ ً
ٌإلقاء ٌالسالـ ٌكالتحية ٌكتنتعش ٌبيماٌ ،فكما ٌأفٌٌ
صؿ ٌبيا ٌمف
ى
ً
ٌالمستأذف ٌعند ٌاالستعالـ ٌلمدخكؿ ٌإلى ٌالبيكت ٌكالمحالتٌ
االستئناس ٌىي ٌالحالة ٌالشعكرية ٌالتي ٌتتكلد ٌلدل

بالمسرةٌ
الخاصةٌ،فالتسميـٌفيٌقكلوٌتعالى(ٌ ..كتسمٍّمكا)ٌىكٌلبعثٌاالحساسٌبالمفٌكالمافٌكترسيخٌالشعكر ٌ
ٌ

كاالطمئنافٌلدلٌصاحبٌاإلذفٌ(المستأ ىذفٌمنو)ٌ،كقدٌأشارٌإلىٌذلؾٌصاحبٌالمثؿٌفيٌتفسيرهٌ(ّ)ٌ .

ً
ٌي ٍؤىذ ىفٌ
ىح ندا ٌفى ىال ٌتىٌٍد يخمي ى
ٌحتى ي
كىا ى
تٌ -بمحاظ ٌمجيء ٌالنيي ٌلممرة ٌالثانية ٌفي ٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌفىًإ ٍف ٌلى ٍـ ٌتى ًج يدكا ٌفييىا ٌأ ى
لى يكٌٍـﵚ(ْ)ٌ،كىكٌصريحٌفيٌإفادتوٌالمنعٌكحرمةٌالدخكؿٌمفٌغيرٌإً ٍذفٌ،كماٌأفٌالشرط ٌالذمٌكردٌ،يفيدٌالتأكيدٌ

الٌ ٌباستحصاؿ ٌاإلذف ٌمف ٌصاحب ٌالبيت ٌأكٌ
عمى ٌتقييد ٌحرية ٌالتصرؼٌ ،كالتشديد ٌفي ٌالنيي ٌعف ٌالدمكر ٌا ٌ
ٌ،كمعمكـٌأفٌ
المحؿٌ،كبعبارةٌأخرلٌ:إفٌاآليةٌالمزبكرةٌتدؿٌبكضكحٌتاـٌعمىٌأفٌاالستئذافٌحؽٌمشركعٌكثابت
ه

ؽٌحاضريفٌ
الح ٌٍّ
أصحابٌ ىٌ
يٌ
ؿٌسكا هٌءٌأكافٌ
الحقكؽٌيجبٌمراعاتياٌفيٌك ٌؿٌالحكاؿٌ،إذٌالٌيجكزٌالتعدمٌعميياٌبحا ٌ

أـٌغائبيفٌ ٌٌٌٌ.

الناسٌباالمتثاؿٌلممنعٌالصادرٌعفٌصاحبٌ
ث-زيادةٌفيٌتأكيدٌالبارمٌ(عزكجؿ)ٌ
ذلؾٌالحؽٌ،جاءٌأم يرهيٌتعالىٌ ى
ٍ
الحؽ ٌباإلذفٌ ،ككجكب ٌاالستجابة ٌلمره ٌبالرجكعٌ ،كذلؾ ٌفي ٌقكلو ٌتعالىﵛكًاف ً
ٌار ًج يعكا ٌفى ٍار ًج يعكاﵚ(ٓ)ٌ.
ٌقي ىٌ
ى ٍ
ؿ ٌلى يك يـ ٍ
فٌكممةﵛارجعكاﵚٌجاءتٌمكررةٌكصريحةٌفيٌالمرٌبمزكـٌالرجكعٌ،كىيٌظاىرةٌفيٌ
كتجدرٌاإلشارةٌٌىناٌإلىٌأ ٌٌ

(ُ)ٌظٌ:الكشاؼٌ:الزمخشرم.ِِٖ-ِِٕ/ٌّ:
(ِ)ٌظٌ:التضميفٌالنحكمٌفيٌالقرافٌالكريـٌ:محمدٌنديـٌفاضؿ.ِّْ/ٌُ:
(ّ)ٌينظرٌالمثؿٌ:مكارـٌالشيرازمٌ .ٖٔ/ٌُُ:
(ْ)ٌسكرةٌالنساء.ٌِٓ:
(ٓ)ٌسكرةٌالنكر.ٌِٖ:

[ْٖ]

إفادتياٌحرمةٌمخالفةٌالمرٌبالرجكعٌ،بماٌتضمنتوٌمفٌتأكيد ٌالنييٌ،كالتشديدٌفيوٌ،كيستدؿٌأيضاٌمفٌتطابؽٌ
أمر ٌاهلل ٌتعالى ٌفيﵛفارجعكاﵚ ٌمع ٌقكؿ ٌأصحاب ٌالحؽ ٌفي ٌكممةﵛارجعكاﵚ ٌكتتالييما ٌتباعٌان ٌكبنفس ٌالصيغةٌ

عارٌ
كالسمكبٌ(النييٌكالزجر)ٌكترادفيما؛ٌعمىٌالتشديدٌفيٌالنييٌالمكجبٌلمحرمةٌ،كالٌيخفىٌأفٌفيٌذلؾٌإً ٍش ٌٌان
كتأكيدٌانٌ ،بأفٌاهللٌتعالى ٌمعٌالمالؾٌلحؽٌاإلذفٌ،حيثٌأنيطٌرضاهٌتعالى ٌأكٌسخطوٌ،برضاٌالمالؾٌكعدموٌ،
ٌالد ً
ً
ام ًر ٌلوٌ،يككفٌمعصيةٌهللٌتعالىٌ
ففيٌإذنوٌرضاءٌاهللٌتعالىٌ،كأماٌفيٌامتناعوٌ(منحٌاإلذف
)ٌكعدـٌإذعاف ٌ
ٌكسمب ٌلمحؽٌ -كالغصب ٌكانتياؾ ٌالحرمات ٌبمحاظٌ
ٌتجاكز ٌلمحد
ٌع ٌد ٌالد يمكر ٌ-بما ٌىك
ه
ه
المكجبة ٌلسخطو؛ ٌلذا ي

معصيةٌاهللٌتعالىٌ ٌ.

حصٌؿ ٌمما ٌسبؽٌ ،أف ٌاالستئذاف ٌحؽ ٌمشركعٌ ،فال ٌمندكحةى ٌعف ٌإقامتو ٌبحاؿٌ ،كال ٌمجاؿٌ
ٌتى ىٌ
ٌٌٌٌٌالخالصةٌ :
لمتغاضيٌعنوٌكالتقصيرٌفيوٌبأمٌنحكٌكافٌ،كدليؿٌذلؾٌظيكرٌالنييٌفيٌاآلياتٌالمزبكرةٌ،فيكٌيقضيٌبحرمةٌ

اءٌأكانتٌتمؾٌالماكفٌمخصصةٌلمسكنىٌ
المحاؿٌالمممككةٌلآلخريفٌاالٌٌبإذفٌاىمياٌ،سك ه
الدخكؿٌإلىٌالماكفٌك ى
احة ٌتامٌةٌككضكحٌالٌ
ةٌدلٌتٌبصر وٌ
أـٌلمعمؿٌكاالسترزاؽٌكأنشطةٌالتجارةٌالخرلٌ،كالٌيخفىٌإفٌاآلياتٌالمزبكر ىٌ
يقبؿٌالتشكيؾٌعمىٌذلؾٌ .

كقدٌاستثنىٌاهللٌتعالى ٌمفٌعمكـٌاالستئذاف ٌ–كماٌسبؽٌذكره-بعضٌالحاالتٌكالمكاقؼٌالتيٌالٌتحتاجٌ
ىٌ
ٌٌٌٌٌ

إلى ٌاستئذاف ٌكحاالتٌاإلضطرارٌ ،أكٌالتيٌيتسببٌاالستئذاف ٌفيياٌإلىٌتفكيتٌمصمحةٌعامةٌكضركريةٌتصؿٌ
حد ٌكقكعٌالضررٌالمعتدٌبوٌشرعان ٌكالتسببٌبالخسارةٌكالفقداف ٌأكٌنحكٌذلؾٌمفٌأشكاؿٌاإلضرارٌبإحدلٌ
إلى ٌ ٌ
الضركراتٌالخمسٌ ٌ.

ت ٌأ ٍىيم يٌان يكـ ٌكال ًذيف ٌلىـ ٌيٍبمي يغكا ٌاٍلحميـ ً
ً
ً ً
ً
ثٌ
ٌم ٍن يك ٍـ ٌثى ىال ى
ٌممى ىك ٍ ى ٍ ى ى ٍ ى
ىمينكا ٌل ىي ٍستىأٍذ ٍن يك يـ ٌالذ ى
ثانياٌ :قاؿ ٌ ىع ٌز ٌكجؿﵛ ىيا ٌأىييىا ٌالذ ى
يف ى
يف ٌآ ى
يى

ثٌعكر و
ٌمفٌالظ ًييرًةٌك ًمفٌبع ًدٌص ىال ًةٌاٍل ًع ىش ً
ً
ٌمفٌقىٍب ًؿٌص ىال ًةٌاٍلفى ٍج ًرٌك ًحيفٌتىضع ً
و ً
اتٌلى يك ٍـٌلى ٍي ىسٌ
اءٌثى ىٌ
ىمرات ٍ
كفٌث ىي ىاب يك ٍـ ى
ى ى ىي ى
ى ى ٍ ىٍ ى
ى
ال ي ى ٍ ى
اتٌكالموٌعمًيـ ً
ؾٌيبيٍّفٌالموٌلى يكـ ٍ ً
احٌبع ىد ٌىفٌطىكافيكفٌعمىٍي يكـٌبعض يكـٌعمىىٌبع و ً
يـٌ
ٌج ىن ه ى ٍ ي
ٌاآلىىي ى ي ى ه ى
ٌعمى ٍي ًي ٍـ ي
ٌكىال ى
ى ى ٍ ىٍ ي ٍ ى ىٍ
ٌحك ه
ضٌ ىك ىذل ى ي ى ي ي ي
ىعمى ٍي يك ٍـ ى
ٍّفٌالموٌلى يكـٌآىياتً ًٌوٌكالمو ً
ٌم ٍن يكـٌاٍلحميـٌ ىفٍميستىأ ًٍذينكاٌ ىكماٌاستىٍأ ىذفٌال ًذيف ً
ٌالى ٍ ً
يـٌ
اٌبمىغى ٍ
ٌم ٍفٌقىٍبمً ًي ٍـٌ ىك ىذلً ى
ٌيىٌبي يٌ ي ٍ ى ى ي ى
ؾي
)ٌكًا ىذ ى
ى
ى ٍ ى
طفىا يؿ ي ي ى ى ٍ
ٌعم ه
(ٖٓ ى
ً
يـٌ(ٗٓ)ﵚٌ(ُ)ٌ .
ىحك ه
التفسيرٌ :
ٌٌٌٌٌتعرضتٌاآليتافٌالمباركتافٌإلى ٌبيافٌكيفيةٌاالستئذاف ٌلصناؼٌخاصةٌمفٌالناسٌ،كىـٌالمماليؾٌمفٌ
العبيدٌكاإلماءٌ ،أكٌغيرىـٌكالخدـٌكالصبيافٌقبؿٌالبمكغٌكبعدهٌ،كبينتٌأكقاتٌاالستئذافٌ،كالعمةٌفيوٌ،فقدٌجاءٌ
ليستأذنكـٌفيٌالدخكؿٌعميكـٌالعبيد ٌك ً
االماءٌالذيفٌتممككنيـٌممؾٌ
فيٌصفكةٌالتفاسير(أمٌ:ياٌأيياٌالمؤمنكف..
ي
(ُ)ٌسكرةٌالنكر.ٓٗ-ٌٖٓ:

[ْٗ]

ً
ثٌ
ٌيٍبمي يغكا ٌاٍل يحميىٌـﵚ ٌأم ٌكالطفاؿ ٌالذيف ٌلـ ٌيبمغكا ٌمبمغ ٌالرجاؿ ٌالحرار ٌليستأذنكا ٌأيضاﵛثى ىال ى
يف ٌلى ٍـ ى
اليميف ٌﵛ ىكالذ ى

ً
ً
ً
كحيفٌ
ىمر وٌ
ٌص ىالة ٌاٍلفى ٍجرﵚ ٌأمٌفيٌالميؿٌكقتٌنكمؾٌكخمكدكـٌإلى ٌالراحةﵛ ى
اتﵚ ٌأمٌفيٌثالثةٌأكقاتﵛم ٍف ٌقىٍبؿ ى
ٌمف ٌالظ ًييرًٌةﵚ ٌأم ٌكقت ٌالظير ٌحيف ٌتخمعكف ٌثيابكـ ٌلمقيمكلةﵛك ًمف ً
ً
ً
اءﵚ ٌأمٌ
ٌص ىال ًة ٌاٍل ًع ىش ًٌ
ى ٍ ى
تى ى
عكف ٌث ىي ىاب يك ٍـ ى
ض ى
ٌب ٍعد ى
ى

ث ٌعٌكر و
ات ٌلى يكٌٍـﵚ ٌأمٌىيٌثالثةٌأكقاتٌيختؿٌفيياٌتستركـٌٌ ..،كالتكشؼٌ
كقتٌإرادتكـٌالنكـٌكاستعدادكـٌلوﵛثى ىال ي ى ٍ ى

فيياٌغالبٌ،فعمٍّمكاٌعبيدكـٌكخدمكـٌكصبيانكـٌأالٌ ٌيدخمكاٌعميكـٌفيٌىذهٌالكقاتٌإالٌ ٌبعدٌاالستئذاف،ﵛلىٍي ىسٌ

ٌب ٍع ىد يىفٌﵚ ٌأمٌليسٌعميكـٌكالٌعمىٌالمماليؾٌكالصبيافٌحرهج ٌفيٌالدخكؿٌعميكـٌبغيرٌ
ٌج ىن ه
اح ى
ٌعمى ٍي ًي ٍـ ي
ٌكىال ى
ىعمى ٍي يك ٍـ ى

ٌعمىٍي يكٌٍـﵚ ٌأم؛ ٌلنيـٌخدمكـٌيطكفكف ٌعميكـٌلمخدمةٌكغيرٌذلؾ..
كف ى
استئذاف ٌبعدٌىذهٌالكقاتٌالثالثةﵛطىكافي ى

ً
ٌسفٌ
ٌالى ٍ
ٌبمىغى ٍ
طفىا يؿ ٌم ٍن يك يـ ٌاٍل يحميىٌـﵚ ٌأم ٌكاذا ٌبمغ ٌىؤالء ٌالطفاؿ ٌمبمغ ٌالرجاؿ ٌكأصبحكا ٌفي ٌ
ﵛ ىكًا ىذا ى
التكميؼ؛ﵛ ىفٍميستىأ ًٍذينكاٌ ىكماٌاستىٍأ ىذفٌال ًذيف ً
ٌم ٍفٌقىٍبًم ًيٌٍـﵚٌأمٌفعممكىـٌأفٌيستأذنكاٌفيٌكؿٌالكقات)(ُ)ٌ .
ى
ى ٍ ى
ىٍ
ً
ً ً
ت ٌأ ٍىي ىم يان يكٌٍـ ٌﵚ ٌفمنيـ ٌمف ٌقاؿ(عني ٌبذلؾٌ
ٌممى ىك ٍ
ٌٌٌٌٌكقد ٌاختمؼ ٌالمفسركف ٌفي ٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌل ىي ٍستىأٍذ ٍن يك يـ ٌالٌذ ى
يف ى

الرجاؿٌدكفٌالنساءٌ،كنييكاٌعفٌأفٌيدخمكاٌعمييـٌفيٌىذهٌالكقاتٌالثالثةٌ-ىؤالءٌالذيفٌسمكاٌفيٌىذهٌاآليةٌ-
ي
)ِ(
ٌالمعنًيٌبوٌالرجاؿٌكالنساءٌ،يستأذنكفٌعمىٌك ٌؿٌحاؿٌ ٌٌ. )..
إالٌٌبإذفٌ،كمنيـٌمفٌذىبٌإلىٌأف ى
كىذاٌالرأمٌىكٌالراجح؛ٌلسببيفٌ ٌٌ:
الكؿٌ:ىكٌأفٌٌالقكؿٌبأفٌٌاآليةٌالمزبكرةٌاختصتٌبالرجاؿٌدكفٌالنساءٌيحتاجٌإلىٌدليؿٌمفٌقرينةٌإلثباتٌذلؾٌ،
كحيثٌالٌدليؿٌىناٌ،يككفٌذلؾٌالترجيحٌبالٌمرجح؛ٌلذاٌيعادٌإلىٌاالصؿٌكىكٌشمكؿٌظاىرٌالخطابٌفيٌاآليةٌ

النساءٌعمىٌحدٌسكاءٌ .
لعامةٌالرجاؿٌك
ٌ

اءٌأكانتٌعمٌةٌالتحريـٌ(لمرجاؿ)ٌىيٌ–خشيةٌاالطالعٌعمىٌعكرةٌأـٌتجنبٌانٌلإلزعاجٌ
كأماٌالسببٌاآلخرٌىكٌ:سك هٌ

كقتٌالراحةٌأـ ٌغيرٌذلؾٌٌ-مماٌيقتضيوٌالتشريعٌمفٌصيانةٌالحرياتٌفيٌالمجتمعٌبكجوٌعاـٌ،كحريةٌالسرةٌ
داخؿٌالمنزؿٌبكجوٌخاصٌ -فييٌثابتةٌكتصمحٌفيٌنفسياٌلفٌتككفٌدليالٌكعمةٌلتحريـٌدخكؿٌالنساءٌعمىٌ

الرجاؿٌ ،كمعمكـٌأفٌالناسٌجميعاٌمتساككفٌمفٌحيثٌالحقكؽٌكحرمةٌالتعدمٌعميياٌ،كىـٌمخاطبكفٌجميعاٌ

يف ٌﵚ(ّ)ٌ ،كأف ٌالحكمة ٌمف ٌتشريعٌ
ٌي ًحب ٌاٍل يم ٍعتىًد ىٌ
كمف ٌدكف ٌاستثناء ٌفي ٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌ ىكىال ٌتى ٍعتى يدكا ٌإًف ٌالمٌوى ى
ٌال ي

ٌفسادٌ،كمفٌيدعيٌغيرٌذلؾٌفعميوٌبالدليؿٌ .
ىيٌمفٌأجؿٌصيانةٌالحقكؽٌكمنعٌالفسادٌ،أم
االستئذافٌ
ٌ
ٌ

ٌ.كجامعٌالبيافٌ:الطبرمٌ .ٌُِِ/ٌُٗ:
(ُ)ٌصفكةٌالتفاسيرٌ:الصابكنيٌ،ٌُّٗ/ِ:ظٌ:تيسيرٌالكريـٌ:عبدٌالرحمفٌالسعدمٌ ْٕٓ–ٌّٕٓ/ُ:
(ِ)ٌظٌ:جامعٌالبيافٌ:الطبرمٌ .ٌُِِ/ٌُٗ:
(ّ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌَُٗ:

[َٓ]

الن ُز ِ
ب ُّ
ولٌ :
س َب ُ
َ

اسٌعفٌآيةٌاالستئذافٌفقاؿٌ:كافٌالناسٌليسٌلبيكتيـٌستكرٌك ً
الٌحجاؿٌ،فربماٌدخؿٌالخادـٌ
ٌٌٌٌٌ(ٌسئؿٌابفٌعب وٌ
ٌ(ُ) ٌ

أكٌالكلدٌأكٌيتيمةٌالرجؿٌ.كالرجؿٌعمىٌأىموٌ،فأمرىـٌالمو باالستئذافٌفيٌتمؾٌالعكرات. )..
ٌٌٌٌٌكخالصةٌالقكؿٌ:إفٌاآليتيفٌدلتاٌداللةٌكاضحةٌكصريحةٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ .

ثالثاًٌ-قاؿٌاهللٌتعالىﵛٌإًنماٌاٍلمؤ ًم ينكفٌال ًذيفٌآىمينكاٌبًالم ًوٌكرسكلً ًوٌكًا ىذاٌ ىك يانكاٌمعوٌعمىىٌأىم ور ً
اٌحتىٌ
ٌجام وعٌلى ٍـٌ ىي ٍذ ىى يبك ى
ٍ ى
ىىي ى
ى يٍ ى
ى ى
ىى ي ى

ٌشأٍنً ًيـ ٌفى ٍأ ىذف ٌلًمف ً
ً
ؾ ٌال ًذيف ٌيؤ ًم ين ً ً
ً
ً
ؾ ٌلً ىب ٍع ً
تٌ
اٌاستىٍأ ىذينك ىٌ
ؾ ٌأيكلىئً ى
كن ى
ٌش ٍئ ى
ٌي ٍستىأ ًٍذين ى
ض ى ٍ ٍ ىٍ
يف ى
ى يٍ ى
ىي ٍستىأٍذ ينكهيٌإًف ٌالذ ى
ٌكىر يسكلًو ٌفىًإ ىذ ٍ
كفٌبالمو ى
اء ً
ً
ٌغفيكر ً
ًم ٍنيـٌك ً
اٌد ىعاءٌالرس ً
ً
ٌي ٍعمى يـٌ
يـٌ(ِٔ ى
ضاٌقى ٍد ى
ٌب ٍع ن
ٌب ٍعض يك ٍـ ى
ٌب ٍي ىن يك ٍـٌ ىك يد ىع ى
كؿ ى
يٍ ى ٍ
)ٌالٌتى ٍج ىعميك ي ى ي
ٌرح ه
استى ٍغف ٍرٌلىيي يـٌالموىٌإفٌالموى ى ه ى
صيبيـ ٌع ىذ ه ً
ً
ً
ً
ٌم ٍن يكـ ٌلًكا نذا ٌ ىفٍمي ٍح ىذ ًر ٌال ًذيف ً
المو ٌال ًذيف ٌيتىسمميكف ً
يـٌ
ٌع ٍف ٌأ ٍىم ًرًه ٌأ ٍ
ىف ٌتيص ىيبيي ٍـ ٌفتٍىن ٌةه ٌأك ٌيٌي ى ي ٍ ى
كف ى
ى ي
ى
ي
ٌي ىخالفي ى
ى ى ى ى
اب ٌأىل ه
ٍ ى

(ّٔ)ﵚٌ(ِ)ٌ .
التفسيرٌ :

ً ً
ً
ٌكىر يسكلً ًٌوﵚٌ،
ٌٌٌٌٌقاؿٌالبيضاكمٌ(تٌٖٔٓ:ىػ)( ﵛإًن ىماٌاٍل يم ٍؤ ًم ين ىٌ
كفﵚٌ،أمٌالكاممكفٌفيٌاإليمافﵛٌالذ ى
يفٌآ ى
ىمينكاٌبالمو ى

مف ٌصميـ ٌقمكبيـﵛكًا ىذا ٌ ىك يانكا ٌمعو ٌعمىى ٌأىم ور ٌج ً
ام وٌعﵚ ٌكالجمعة ٌكالعياد ٌكالحركب ٌكالمشاكرة ٌفي ٌالمكرﵛلى ٍـٌ
ٍ ى
ىىي ى
ى
كهيﵚ ٌيستأذنكاٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌفيأذفٌليـ(ّ)ٌ،كاعتبارهٌفيٌكماؿٌاإليماف؛ٌ
ىٌي ٍستىأ ًٍذ ين ٌ
اٌحت ى
ىي ٍذ ىىيبك ى

المميزٌلممخمصٌفيوٌكالمنافؽ(ْ)ٌ،فإفٌديدنوٌالتسمؿ(ٓ) ٌكالفرارٌ،كلتعظيـٌالجرـٌفيٌ
لنوٌكالمصداؽٌلصحتوٌ،ك
ي
ؾٌأيكلىئً ى ً
ً
يفٌ
كن ى
ٌي ٍستىأ ًٍذ ين ى
يف ى
ؾٌالذ ى
الذىابٌعفٌمجمسوٌبغيرٌإذنوٌ،كلذلؾٌأعادهٌمؤكداٌعمىٌأسمكبٌأبمغٌفقاؿﵛٌإًفٌالذ ى

يؤ ًمين ً ً
ٌكىر يسكلً ًٌوﵚٌ،فإنوٌيفيدٌأفٌالمستأذفٌمؤمفٌالٌمحالةٌ،كافٌ ٌالذاىبٌبغيرٌإذفٌليسٌكذلؾ ﵛ ٌفىًٌإ ىذاٌ
يٍ ى
كف ٌبالمو ى

ٌشأٍنً ًيٌـﵚٌ،ماٌيعرضٌليـٌمفٌالمياـٌ،كفيوٌأيضاٌمبالغةٌكتضييؽٌلألمر،ﵛفى ٍأ ىذف ٌلًمف ً
ؾ ٌلً ىب ٍع ً
تٌ
استىٍأ ىذ ينك ى
ٌش ٍئ ى
ٍ ىٍ
ٍ
ض ى ٍ

ًم ٍنييٌٍـﵚ تفكيضٌلألمرٌإلىٌرأمٌالرسكؿٌصمىٌاهللٌعميوٌكآلوٌ،كاستدؿٌبوٌعمىٌأفٌبعضٌالحكاـٌمفكضةٌإلىٌ
فٌعٌمً ٌٍمتٌٌأىفٌ ٌلوٌعذراٌ
فٌلً ىٌم ىٌ
المشيئةٌبأفٌتككفٌتابعةٌلعمموٌبصدقوٌ،ككأفٌالمعنىٌفأىٌذ ٌ
رأيوٌ،كمفٌمنعٌذلؾٌقيٌىٌد ٌ ًٌ
قديـٌلم ًٌرٌالدنياٌعمىٌأمرٌالديف .ﵛ ىالٌ
ٌٍ
ذافٌكلكٌلعذرٌقصكر؛ٌلنوٌت
وٌ
استى ٍغ ًف ٍرٌلىيي يـٌالم ٌوىﵚ بعدٌاإلذفٌ،فإفٌاالستئ
ﵛ ىك ٍ
اء ً
ً
اٌد ىعاءٌالرس ً
ضاﵚٌالٌتقيسكاٌدعا ىٌءٌهيٌ ٌٌإياكـٌعمىٌدعاءٌبعضكـٌبعضاٌفيٌجكازٌ
ٌب ٍع ن
ٌب ٍعض يك ٍـ ى
ٌب ٍي ىن يك ٍـٌ ىك يد ىع ى
كؿ ى
تى ٍج ىعميك ي ى ي
االعراضٌكالمساىمةٌفيٌاإلجابةٌ،كالرجكعٌبغيرٌإذفٌ،فإفٌالمبادرةٌإلى ٌإجابتوٌكاجبةٌ،كالمراجعةٌبغيرٌإذنوٌ

(ُ)ٌالمحررٌفيٌأسبابٌنزكؿٌالقرآفٌ:خالدٌبفٌسميمافٌالمزيني.ٌٕٓٓ/ٌِ:
(ِ)ٌسكرةٌالنكر.ّٔ-ٌِٔ:
(ّ)ٌأنكارٌالتنزيؿٌ:البيضاكمٌ ٌ،ُُٓ/ٌْ:كمعالـٌالتنزيؿٌ:البغكم.ٌِّْ/ٌّ:
(ْ)ٌفيٌالمصدرٌ:كالمميزٌلممخمصٌفيوٌعفٌالمنافؽ.
(ٓ)ٌالتسمؿٌ:الخركجٌخفيةٌكاحداٌبعدٌكاحد.

[ُٓ]

محرمةٌ،كقيؿٌ:الٌتجعمكاٌنداءهٌكتسميتوٌكنداءٌبعضكـٌبعضٌانٌباسموٌ،كرفعٌالصكت(ُ)ٌكالنداءٌكراءٌالحجراتٌ،

كلكفٌبمقبوٌالمعظـٌمثؿٌياٌنبيٌاهللٌكٌياٌرسكؿٌاهللٌ،معٌالتكقيرٌكالتكاضعٌ،كخفضٌالصكت)(ِ)ٌ .
سبب النزول:

ٌٌٌٌٌجاءٌفيٌسببٌنزكؿٌاآليةٌالمزبكرةٌأقكاؿٌعدةٌ،فمنياٌماٌذكرهٌالقرطبي(تُٕٔ:ىػ)ٌكاختارهٌفيٌتفسيره(ٌ..
ً
ً
ؽٌ ..فى ىكاف ٌاٍلم ىن ًافقيكف ٌيتىسممي ً
ٌنىٌزلى ٍ ً
ً
ٌح ٍف ًر ٌاٍل ىخ ٍن ىد ً
ىع ىذ وارٌ
ٌى ًذ ًه ٍ
كف ٌبًأ ٍ
ٌاآل ىيةى ى
م ٌأىف ى
ت ٌفي ى
ٌكىي ٍعتىذ ير ى
ى ى ى ى
ىكيرًك ى
ى ي
كف ٌل ىكا نذا ٌم ىف ٌاٍل ىع ىمؿ ى
تً
ىك ًاذب وةٌ،كىن ٍحكه ٌركلٌأى ٍشيب ٌك ٍابف ٌع ٍب ًد ٌاٍلح ىكًـ ٌعف ً و
ٌفيٌ
ٌ،كقىا ىٌ
ٌ،ك ىك ىذلً ى
ٌب يف ٌإً ٍس ىح ى
ٌ:ن ىزلى ٍ
ٌم ىحم يد ٍ
ٌمقىاتً هؿ ى
ىي ى ي ى
ؿ ي
ؾ ٌقىا ىؿ ي
ى ىٍ ى
اؽ ى
ٌمالؾ ى
ى ى ىي ى ى
(ّ)
ؾ ً
عمرٌ،استىٍأ ىذف ٌالنبًي ٌصمىٌالمو ٌعمىٍي ًو ٌ(كآلو)ٌكسمـ ً
يٌالر ٍج ىع ًة ٌفىأ ًىذ ىف ٌلىويٌ ٌ، )..كنقؿٌعفٌعميٌ
ٌف ٌ
يٌغ ٍزىكًة ٌتىيبك ى
ٌف ى
ي ى
ي ىى ٍ ى
ى
ىىى

ؾٌلً ىب ٍع ً
ٌشأٍنً ًيٌٍـﵚ قاؿٌنزلتٌفيٌحنظمةٌبفٌأبيٌعامرٌ،كذلؾٌأنوٌتزكجٌ
اٌاستىٍأ ىذ ينك ى
ض ى
بفٌإبراىيـٌالقمي(..كقكلوﵛفىًإ ىذ ٍ
يحدٌ،فاستأذفٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌأفٌيقيـٌعندٌأىمو؛ٌ
فيٌالميمةٌالتيٌكافٌفيٌصبيحتياٌحربٌأ ي
فأنزؿٌاهللٌىذهٌاآليةٌ .)ْ(ٌ)...
ماٌنخمصٌإليوٌ :
ةٌدلٌتٌبمنطكقياٌعمىٌكجكبٌاستئذاف ٌالصحابةٌلمنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌ-باعتبارهٌ
ٌٌٌٌٌإفٌ ٌاآليةٌالمزبكر ىٌ

نبيان ٌكقائداٌلأليمة-فيٌالذىابٌعنوٌ،فيٌأكقاتٌالحربٌكالصمكاتٌالجامعةٌكنحكىاٌمفٌالمكرٌالتيٌتقتضيٌ
اجتماع ٌالمسمميف ٌلممشاكرة ٌكالمشاركةٌ ،كيستدؿ ٌأيضان ٌبمفيكـ ٌاآلية ٌعمى ٌكجكب ٌاستئذاف ٌاإلماـ ٌأك ٌالقائدٌ
جميةٌ .
الشرعيٌفيٌاالجتماعاتٌكالحركبٌ...كداللةٌاآليةٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ ٌ

ًً
ً
ً
يـ ﵚ(ٓ)ٌ .
ٌعمً هٌ
ٌس ًميعه ىٌ
ىم ينك ى
اٌب ٍي ىف ى
اٌالٌتيقى ٍّد يمك ى
ٌٌٌرابعٌانٌ:قكلوٌتعالىﵛٌ ىياٌأىييىاٌالذ ى
ٌكاتقيكاٌالموىٌإًفٌالموى ى
يفٌآ ى
ٌكىر يسكلو ى
ٌي ىد ًمٌالمو ى
التفسيرٌ :
ٌٌٌٌٌقاؿٌالتسترم(تِّٖ:ىػ)(أمٌالٌتقكلكاٌقبؿٌأفٌيقكؿٌ،فإذاٌقاؿٌفأقبمكاٌعميوٌناصتيفٌلوٌ،مستمعيفٌإليوٌ،

(ٔ)
طعكاٌأ ٍىم انرٌدكفٌأىفٌي ٍأ ىذ ىفٌاهلليٌ
كاتقكاٌاهللٌفيٌإىماؿٌحقوٌ،كتضييعٌحرمتوٌ ٌ. )..كقاؿٌالطبرسي(ت()ٌْٖٓ:الٌتى ٍق ي
ً
كنكاٌتىىبعانٌلو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌكأ ٍّ
ٌكفعمً ًوٌ،كالٌتىعمميكاٌشيئانٌمفٌ
كرسكليوي ًٌ
ٌفيوٌ ٌ،ك يك ي
ىخ يركاٌأقكالى يكـٌكأفعالى يكـٌعفٌقىكلًو ٍ

(ُ)ٌكرفعٌالصكتٌبو.
(ِ)ٌأنكارٌالتنزيؿٌ:البيضاكمٌ،ُُٓ/ٌْ:كطبعةٌ:دارٌالفكرٌ،ٌَِّ/ٌْ:كبحارٌالنكارٌ:العالمةٌالمجمسيٌ،ُٖ-ٌُٔ/ٌُٕ:كمعالـٌالتنزيؿٌ:
البغكمٌ،ِّْ/ٌّ:كتفسيرٌالقرطبي.ُِّ/ٌُِ:
(ّ) ٌالجامع ٌلحكاـ ٌالقرآفٌ :القرطبيٌ ،ُِّ/ٌُِ :كظٌ :حدائؽ ٌالركح ٌكالريحافٌ :العالمة ٌمحمد ٌالميفٌ ،ٌِْْ /ٌُٗ :كظٌ :معالـ ٌالتنزيؿٌ:
البغكمٌ..ٌِّْ/ٌّ:
(ْ)ٌبحارٌاالنكارٌ:العالمةٌالمجمسيٌ،ٌِٔ/ٌُٕ:كَِ.ٌٕٓ/
(ٓ)ٌسكرةٌالحجرات.ٌُ:
(ٔ)ٌتفسيرٌالتسترمٌ:سيؿٌبفٌعبدٌاهللٌالتسترم.ٌُْٗ:

[ِٓ]

ً
ٌأنفس يكـٌحتىٌتىستأ ً
ذا ًت ً
ٍم ىريكـٌبً ًو)(ُ)ٌ .
ٍمركهيٌﵛ ىكاتقيك ٌ
اٌاهللىﵚٌفإن ٍ
يتمكهيٌلىـٌتسبقيك ي
ٌبقكؿٌكالٌف ٍعؿٌحتىٌيأ ي
اٌرسكلىوي ٍ
كـٌإفٌاتقى ي
سبب النزولٌ :
ٌٌٌٌٌركلٌالبخارمٌ ،كمسمـ ٌ(ِ)ٌفيٌصحيحييماٌ:صمىٌأبكٌبكر ٌفيٌالناسٌ،فجاءٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌ

الصؼٌالمقدـٌكرجعٌأبكٌبكرٌالقيقرل(ّ)ٌ ٌ.
ٌ
كآلو)ٌفخرؽٌالصفكؼٌحتىٌقاـٌعندٌ

أفٌأباٌبكرٌكعمرٌقدٌتقدماٌبرأييماٌعمىٌرسكؿٌاهلل(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،
ٌٌٌٌٌكذكركاٌأيضانٌفيٌسببٌنزكلياٌ ٌ

كتمارياٌجداالٌكخصكمةٌ،كارتفعتٌأصكٌاتييماٌفكؽٌصكتو؛ٌفأنزؿٌاهللٌتعالىٌىذهٌاآليات(ْ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكذكرٌالقمي(قده)(تٌِّٗ:ىػ)ٌفيٌتفسيرهٌلآليةٌالمزبكرةٌ:نزلتٌفيٌكفدٌبنيٌتميـٌكانكاٌإذاٌقدمكاٌعمىٌ
رسكؿ ٌاهلل ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌكقفكا ٌعمى ٌباب ٌحجرتو ٌفنادكا ٌيا ٌمحمد! ٌاخرج ٌإليناٌ ،ككانكا ٌيتقدمكه ٌفيٌ
المشيٌ،ككانكاٌإذاٌتكممكاٌرفعكاٌأصكاتيـٌفكؽٌصكتوٌكيقكلكفٌياٌمحمدٌياٌمحمد!ٌ .)ٓ(ٌ)..

ٌٌٌٌٌكأكرد ٌالمفيد(تُّْ:ىػ) ٌ :يسئؿ ٌعميٌان ٌ(عميو ٌالسالـ) ٌعف ٌنزكؿ ٌاآلية؟ ٌفقاؿٌ :في ٌرجميف ٌمف ٌقريش(ٔ)ٌ.

ٌكاستدؿٌالسيدٌالشيرازمٌ(قده)(تٌَُٖٗ:ىػ)ٌباآليةٌ،عمىٌبطالفٌاختيارٌاإلماـٌبغيرٌإذفٌمفٌاهللٌكرسكلوٌ(ٕ)ٌ .
ً
ً ًً
ٌيقىاتىمي ى ً
يرﵚٌ(ٖ)ٌ .
ص ًرًى ٍـٌلىقى ًد هٌ
ٌعمى ى
اٌكًافٌالمٌوى ى
يف ي
خامسٌان-قاؿٌتعالىﵛٌأيذ ىفٌلمذ ى
ىٌن ٍ
كفٌبأىنيي ٍـٌظيم يمك ى
ٌي ٍؤ ىم ٍر ٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌبقتؿٌ،كالٌأ ًيذ ىف ٌلىويٌ
ٌٌٌٌٌ(ركمٌعف ٌالباقر ٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:أنوٌقاؿٌ:لى ٍـ ي
ً
فيوٌحتىٌن ىز ىؿٌجبرائيؿٌ(عميوٌالسالـ)ٌبيذهٌاآليةٌ،)ٗ(ٌ)..كًقي ىؿٌ:ى ىذاٌبيافٌقىكلً ًوٌتعالىﵛٌإًفٌالمو ً
يفٌ
ى
ٌي ىدافعي ى
ىي
ٌع ًفٌالذ ى
ى ىى ي ٍ
آىم ينكاٌﵚٌ(َُ)ٌ،أىمٌي ٍدفىعٌع ٍنيـ ى ً
يحٌليـٌالقتاؿٌكينصرىـ)(ُُ)ٌ .
ٌغ ىكائ ىؿٌاٍل يكف ًارٌبًأ ٍ
ٌيبً ى
ىف ي
ٍ ى ي ى يٍ
ى

(ُ)ٌظٌ:تفسيرٌجكامعٌالجامعٌ:الطبرسيٌٌ ،ٌّٖٗ/ٌّ:كالنصٌكاالجتيادٌ:شرؼٌالديفٌ،ٌِّْ:زبدةٌالبيافٌ:المحقؽٌالردبيميٌ ٌ،ٌُْٔ:كفتحٌ
القديرٌ:الشككانيٌٌ،ٌٓٗ/ٌٓ:كعمدةٌالقارمٌ:العيني.ُُٖ/ٌُٗ:
(ِ)ٌصحيحٌالبخارمٌ،ُّٕ/ٌُ:حٌْٖٔ،كٌِ،ِٔ/حٌَُُِ،كٌِ،ٔٔ/حٌُُِٖ،كغيرىاٌ،صحيحٌمسمـٌ،ِٓ/ٌِ:كٌِٔ،حٌٕٔٗ .
(ّ)ٌظٌ:الطرائؼٌفيٌمعرفةٌمذاىبٌالطكائؼٌ:السيدٌابفٌطاككس.ٌِّٔ:
(ْ)ٌالنصٌكاالجتيادٌ:شرؼٌالديفٌالمكسكمٌ .ٌِّْ:
(ٓ)ٌتفسيرٌالقميٌ:عميٌبفٌإبراىيـٌالقمي.ٌُّٖ/ٌِ:
(ٔ)ٌاالختصاصٌ:المفيدٌ ٌ،ٌُِٖ:كبحارٌاالنكارٌ:المجمسي.ٌِٕٔ/ٌَّ:
(ٕ)ٌكتابٌالربعيفٌ:محمدٌطاىرٌالقميٌالشيرازم.ٌّٗٓ:
(ٖ)ٌسكرةٌالحج.ٌّٗ:
(ٗ)ٌالتبيافٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ:الطكسي.ٌَْٖ/ٌُ:
(َُ)ٌسكرةٌالحج.ٌّٖ:
(ُُ)ٌتفسيرٌالقرطبي.ٕٔ/ٌُِ:

[ّٓ]

سبب النزولٌ :
ٌٌٌٌٌ(نزلتٌفيٌالمياجريفٌالذيفٌأخرجيـٌأىؿٌمكةٌمفٌديارىـٌكأمكاليـٌأحؿٌليـٌجيادىـٌبظمميـٌإياىـٌكأذفٌ
ً
ىذفٌبًالضـٌكالفتح؛ٌ
يذفٌكأًٌ
احةٌاٍل ًقتىاؿٌ..،كقرئٌ:أًٌ
يرٌ:ى ًذ
ليـٌفيٌالقتاؿ(ُ)ٌ،قىا ىؿ ٌأىؿٌالت ٍف ًس
ى
هٌأكؿٌآيةٌنزلتٌفيٌإً ىب ى
ى
ً
اجركا ٌإلىٌ
ٌاستىأ ي
ٌي ٍأ ىذف ٌلىييـ ٌ ،ىفمىما ى
ٍذنكا ٌمف ٌالنبًي ٌأىف ٌيقاتمكا ٌاٍلكفار ٌ ،ىفمـ ى
لىف ٌاٍل يمسمميف ٌقبؿ ٌاٍل ًي ٍج ىرة ٌ ىك يانكا ٌقد ٍ
ٌى ي
اٍل ىم ًد ىينة؛ٌأنزؿٌاهللٌتعالىٌ ىآياتٌاٍل ًقتىاؿ)ٌ(ِ)ٌ ..
الشاىدٌ:إف ٌكافٌخيرٌخمؽٌاهللٌكحبيبوٌ
ٌٍ
جالءٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ،ك
ٌٌٌٌٌيبدكٌلمباحثٌإفٌاآليةٌدلت ٌٌبً ىٌ

ٌيقدـ ٌعمى ٌما ٌىك ٌضركرم–كجياد ٌالكفار ٌكالمشركيف ٌدفاعٌان ٌعف ٌبيضةٌ
محمدا ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌال يٌ

عفٌإفٌالقرآفٌخيرٌشاىدٌ
ٌٌ
النٌ
بٌالسىٌيرٌكالتأريخٌتشيدٌبذلؾٌ،فض ٌ
ٌٍّ
ٌي ٍأ ىذ ىف ٌاهللٌتعالى ٌلو؛ ٌ ىك يكتي
ٌب ٍع ىد ٌأ ٍ
ىف ى
اإلسالـٌ ٌ-إال ى
عمىٌأنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌالٌيقكؿٌقكالٌكالٌيفعؿٌفعالٌاالٌٌبإذفٌاهللٌتعالىٌ،فقدٌقاؿٌعزٌ ٌ ىٌمفٌقائؿﵛ ٌ ىك ىماٌ

(ّ)
ٌالىقى ًاك ً
ٌع ًفٌاٍليكلٌ(ّ)ٌإً ٍف ي ً
ىخ ٍذ ىناٌ
ض ٍ
يؿٌ(ْْ ى
)ٌل ى
ىي ٍن ًط ي
اٌب ٍع ى
ٌعمى ٍي ىن ى
كحىﵚ ٌ،كقاؿٌأيضاﵛٌ ىكلى ٍكٌتىقىك ىؿ ى
ٌي ى
يي
ؽ ى
ٌى ىكٌإال ى
ىى
ٌك ٍح ه

(ْ)
طع ىن ً
ًٌ
ًم ٍنويٌبًاٍل ىي ًم ً
المصطفىٌعفٌالتصرؼٌ
لحبيبوٌ
ًٌ
يوهٌ
ٌ،ففيٌىذهٌاآلياتٌكغيرىاٌ،تنز ٌ
يفﵚ
اٌم ٍنويٌاٍل ىكتً ىٌ
يفٌ(ْٓ)ٌثيـٌلىقى ى ٍ
ٌ

ٌم ٍنو ٌتعالى؛ٌإ ىذ ٌ ً
ً
ؽ ٌمشركعٌككاجبٌ–الٌمحيصٌعنو-عمىٌ
ىف
ٌيككف ٌاالستئذاف ٌ ىح ه
فٌ ،فم ٍف ٌبابٌأ ٍىكلىىٌأ ٍ
ٍ
بالٌإً ٍذ وف ي
ى
غيرهٌمفٌالبشرٌأٌ.قٌ .

ً
كىفٌبًًإ ٍذ ًفٌأ ٍ ً ً
كؼٌﵚٌ(ٓ)ٌ .
كريىفٌبًاٍل ىم ٍع ير ًٌ
ٌكآىتي ي
سادسٌانٌ-قاؿٌاهللٌتعالىﵛٌفى ٍانك يح ي
كىفٌأ ي
يج ى
ىىميف ى
التفسيرٌ :
اإلماءٌ،فقدٌجاءٌفيٌتفسيرىا ٌ(كمفٌلـ ٌيستطعٌأفٌ
ٌ
ٌٌٌٌٌتشيرٌاآليةٌبجالءٌإلى ٌضركرةٌاالستئذاف ٌفيٌنكاح ٌ
ينكحٌالحرةٌفاإلماءٌبإذفٌأصحابيف)(ٔ)ٌ .

ىىمً ًيفٌٌﵚٌ،داللةٌكاضحةٌ ٌكصريحةٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ .
ٌٌٌٌٌكالحاصؿٌ،أفٌٌفيٌقكلوٌتعالىﵛٌبًًإ ٍذ ًفٌأ ٍ
ً
ص ىدقى ٌةن ﵚ(ٕ)ٌ .
مى
ٌآمينكاٌإً ىذ ى
اٌب ٍي ىف ى
اج ٍيتي يـٌالر يسك ىؿٌفىقى ٍّد يمك ى
اٌن ى
سابعٌان-قاؿٌتعالىﵛٌ ىياأىييىاٌالذ ى
ٌي ىد ٍ
ٌن ٍج ىكا يكٌٍـٌ ى
يف ى

(ُ)ٌالكافيٌ:الفيضٌالكاشانيٌ ٌ.ٌِٕ/ٌُٓ:
(ِ)ٌظٌ:تفسيرٌالقرآفٌ:السمعاني.ُْْ/ٌّ:
(ّ)ٌسكرةٌالنجـ.ْ-ٌّ:
(ْ)ٌسكرةٌالحاقة.ٌْٔ-ٌْْ:
(ٓ)ٌسكرةٌالنساء.ٌِٓ:
(ٔ)ٌتفسيرٌالقميٌ:عميٌبفٌإبراىيـٌ،ُّٔ/ٌُ:آالءٌالرحمفٌ:محمدٌجكادٌالبالغيٌٌ،ُٗ/ٌِ:كزبدةٌالتفاسيرٌ:فتحٌاهللٌالكاشانيٌ،ْٗ/ٌِ:مفٌفقوٌ
الجنسٌ:أحمدٌالكائميٌ ٌ.ٌِّْ:
(ٕ)ٌسكرةٌالمجادلة.ٌُِ:

[ْٓ]

التفسير:
ٌإذاٌسألتـٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌحاجةٌفتصدقكاٌبيفٌيدمٌحاجتكـ؛ٌليككفٌأقضىٌلحكائجكـ(ُ)ٌ .

سبب النزول:
ً
ٌك ىسمـ) ٌحتىٌيتصدقكاٌ،فمـٌ
صم
جاءٌفيٌسببٌنزكلياٌ:إف ٌالصحابةٌنيك
ٌٌٌٌٌ
ٌ
ى
اٌعفٌمناجاةٌالنبي ٌ( ى
ىٌاهللٌعمىٍيو ى
ٌ

عمي ٌبفٌأبيٌطالبٌ(رضي ٌاهللٌعنو) ٌفقدٌناجاهٌعشرٌمراتٌ،فأكؿٌمرةٌناجاهٌدفعٌإليوٌديناراٌككمماٌ
يناجوٌإ ٌ
الٌٌ ٌ
ناجاهٌقدـٌبيفٌيدمٌنجكاهٌ،كماٌفعؿٌذلؾٌأحدٌمفٌالناسٌغيرهٌ،ثـٌأنزلتٌالرخصةٌفيٌذلؾ(ِ)ٌ .

المطمب الثاني :أدلة مشروعية االستئذان في السنة النبوية المطيرة:

اياتٌكثيرةٌيمكفٌاالستدالؿٌبياٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ،منياٌ ٌ:
ٌٌٌٌٌىٌكىٌرىٌدتٌرك هٌ
ٌٌٌٌٌأوالٌ :ماٌذكرٌفيٌالمستدرؾ(:عفٌأبيٌجعفرٌعفٌجابرٌبفٌعبدٌاهللٌالنصارم ٌ(رض) ٌقاؿٌ:خرجٌرسكؿٌ

اهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌيريدٌفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)ٌكأناٌمعوٌ،فمماٌانتييناٌإلىٌالبابٌكضعٌيدهٌعميوٌفرفعوٌ،
دخؿٌياٌرسكؿٌاهللٌ،
ٌ
ثـٌقاؿٌ:السالـٌعميكـٌ،فقالتٌفاطمةٌ:عميؾٌالسالـٌياٌرسكؿٌاهللٌ ،قاؿٌ:أدخؿ؟ٌقالتٌ:ا
ناعٌ،قاؿٌ:ياٌفاطمةٌ،خ ًذ ً
قاؿٌ:أدخؿٌأناٌكمفٌمعي؟ ٌقالتٌ:ياٌرسكؿٌاهللٌليسٌعمىي ً
مٌمٍم ىحفىتىؾٌفىقىٍّن ًعيٌبياٌ
ٌق
ي
ى
ت؛ٌثـٌقاؿٌ:السالـٌعميكـٌ،فقالتٌفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)ٌ:عميؾٌالسالـٌياٌرسكؿٌاهللٌ.قاؿٌجابرٌ:
ٍس ًؾٌ.فىفى ىعمى ٍ
ىأر ى

تٌ .)ّ(ٌ)...
فدخ ىؿٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ ى
كد ىخٍم ي

ٌٌٌٌٌكىذهٌالركايةٌمفٌأكضحٌماٌيستدؿٌبوٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ،فعمىٌالرغـٌمفٌأفٌالرسكؿٌ(صمىٌاهللٌ

عميوٌكآلو) ٌأكلىٌبفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)ٌمفٌنفسياٌكماٌيشيدٌبذلؾٌقكلوٌتعالىﵛ ٌالنبًي ٌأىكلىىٌبًاٍلمؤ ًمنًيف ً
ٌم ٍفٌ
يٍ ى
ٍ

(ْ)
ً
ٌأبى ٌالدخكؿ ٌإلى ٌبيت ٌفاطمة ٌ(عمييا ٌالسالـ) ٌقبؿٌ
أ ٍىنفيس ًي ٍـٌ ﵚ ؛ ٌإالٌ ٌأنو ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌكاف ٌقد ى
الحصكؿ ٌعمى ٌاإلذف ٌ منيا ٌبالدخكؿٌ ،ىذا ٌمف ٌجية؛ ٌكمف ٌجيةٌثانيةٌ ،فإنو ٌكبالرغـ ٌمفٌثبكت ٌكامؿ ٌحقكؽٌ

البكةٌلو (صمىٌاهلل ٌعميوٌكآلو) ٌعمىٌابنتوٌفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)ٌ،كتمؾٌالحقكؽٌثابتةٌبالقرآفٌالكريـٌكالسنةٌ

ً
ً ً
ٌكبًاٍل ىكالً ىد ٍي ًف ٌإً ٍح ىس نانا ٌﵚ ٌ(ٓ)ٌ،
ىٌرب ى
النبكيةٌالشريفةٌ،فم ٌماٌجاءٌفيٌالقرآفٌقكلوٌتعالىﵛ ٌ ىكقى ى
ض ى
ؾ ٌأىال ٌتى ٍعيب يدكاٌإال ٌإياهي ى

(ٔ)
ٌ،إال ٌأنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌ
ؾ ٌلبيؾ)
ٌ
ٌك ىماٌلى ى
ك ًم ٌماٌماٌجاءٌفيٌالسنةٌالمطيرةٌقكلو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)( ى
أنت ى

(ُ)ٌتفسيرٌالقمي.ٌّٕٓ/ٌِ:
(ِ)ٌتفسيرٌفراتٌ ٌ،ٌْٔٗ:كتفسيرٌعبدٌالرزاؽٌٌ،ٌِّٗ/ٌّ:كجامعٌالبيافٌ:الطبرم.ِْٖ/ٌِّ:
(ّ)ٌٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ ٌ،ٌِّ/ٌِٔ:كمستدرؾٌالكسائؿٌ:الطبرسيٌ.ٌِِٖ/ٌُْ:
(ْ)ٌسكرةٌالحزاب.ٌٔ:
(ٓ)ٌسكرةٌالسراء.ٌِّ:
(ٔ)ٌفقوٌالرضاٌ:القميٌ،ّّْ:مختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحميٌ،ِّ/ٓ:الشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةً ِٖٔ/ٌٔ:
ٌ،المىن يحٌالش ًافياتٌ:البيكتىٌ .ِٓٔ/ِ:

[ٓٓ]

كآلو) ٌلـ ٌيمنح ٌلنفسو ٌحؽ ٌالدخكؿ ٌعمييا ٌبغير ٌإذف؛ ٌكىذا ٌ ٌدليؿ ٌآخر ٌعمى ٌكجكب ٌاالستئذاف ٌكمشركعيتوٌ
كحرمةٌالدمكرٌعمىٌاآلخريفٌ،كمفٌجيةٌثالثةٌ،أنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌلـٌيجمعٌمعوٌضيفوٌجابرٌباستئذافٌ

كاحدٌ،بؿٌأفردٌلكؿٌمنيماٌاستئذانٌانٌخاصٌانٌبوٌ،فكافٌاالستئذافٌالكؿٌلنفسو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،كأماٌالثانيٌ
فكافٌلجابرٌالنصارم(رض))ُ(ٌ،كتجدرٌاإلشارةٌىناٌإلى ٌأفٌفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)ٌلىـٌتيٍب ًد ٌأم ٌٌتىعجب ٌأكٌ
ابٌمفٌاستئذانو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌلنفسوٌفيٌالدخكؿٌلبيتياٌ،كالظاىرٌمفٌالرك ً
استغر و
ٌأفٌتمؾٌكانتٌسنةٌ
اية
ي
ثابتةٌاعتادىاٌالنبي (صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،كأىؿٌبيتوٌالطيار(عمييـٌالسالـ) فيٌالدخكؿٌ،كدرجكاٌعميياٌ،
ً
كي ىعٍّزٌيزهٌ .
اٌيقكمٌاالستدالؿٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ ي
كىذاٌبالكادٌ–ٌمضافاٌإلىٌماٌ يذكر-لم ٌم ٌ
ٌعماٌ يذكرٌ -ىك ٌأفٌ ٌالركايةٌذكرتٌأفٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،قدٌألقىٌ
ٌٌٌٌٌكمماٌيمفتٌالنظر ٌ-فضالن ٌ
السالـٌمرتيفٌ،إذٌلـٌيكتؼٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌبالسالـ ٌالكؿٌ(قبؿٌالحجاب)ٌ،فاستأنفوٌبالثانيٌبعد ٌأفٌ
تحجبت ٌفاطمة ٌ(عمييا ٌالسالـ) ٌما ٌيدؿ ٌعمى ٌسقكط ٌالكؿ ٌعف ٌاالعتبارٌ ،كيدؿ ٌأيضان ٌعمى ٌالمالزمة ٌبيفٌ

السالـٌكاالستئناسٌباإلذفٌ،كمفٌالالفتٌأيضانٌأنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌقاؿٌلفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)(أناٌكمفٌ
ٌ
الظاىرٌأفٌسببٌعدـٌاإلفصاحٌعفٌجابرٌفيوٌكجيافٌ،
معي؟)ٌكلـٌيقؿٌ(أناٌكجابر)ٌ،كفيٌذلؾٌنكتةٌلطيفةٌ،ك
ٌ

أحدىما ٌأنو ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌلـ ٌيشأ ٌالتسبب ٌبالحرج ٌلفاطمة ٌأك ٌلجابر ٌأك ٌلكمييما ٌفي ٌحاؿ ٌرفضتٌ
(عميياٌالسالـ)ٌإعطاءٌاإلذفٌبدخكلوٌمعٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌإلىٌبيتياٌ،كاآلخرٌىكٌاحتماؿٌأنوٌ
(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌأراد ٌاالستعالـ ٌبخصكص ٌالحاؿ ٌالتي ٌعميو ٌفاطمة ٌفي ٌالساعة ٌتمؾ ٌكمدل ٌالقابميةٌ
كاالستعدادٌالنفسيٌلياٌلتقبؿٌالضيكؼٌفيٌبيتيا(عميياٌالسالـ)ٌ،غايةٌالمرٌأنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌالٌيريدٌ

إكراهٌفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)ٌعمىٌاإلذفٌ،كىكٌغايةٌفيٌالدبٌكحسفٌالخمؽٌ .

ٌٌٌٌٌثانياٌ ٌ :كمماٌيمكفٌاإلستدالؿٌبوٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ ،حديثٌالكساءٌالذمٌركتوٌكتبٌالفريقيف(ِ)ٌ.

كقدٌرٌكتوٌالجميكرٌعفٌأـٌالمؤمنيفٌعائشةٌ،كماٌجاءٌفيٌكتبٌالخاصةٌركايةنٌعفٌالصحابيٌالجميؿٌجابرٌبفٌ

عبد ٌاهلل ٌالنصارم ٌ(رض)ٌ ،كجميعيا ٌتشير ٌإلى ٌأصؿ ٌالحدثٌ ،مع ٌكجكد ٌبعض ٌالزيادات ٌكاالختالؼ ٌفيٌ
اللفاظٌ،قاؿٌالسيدٌالحكيـ(كحديثٌالكساءٌ،الذمٌكادٌأفٌيتكاترٌمضمكنوٌلتعددٌركاتوٌلدلٌالشيعةٌكالسنةٌفيٌ
جميعٌالطبقاتٌ..،كىناؾٌركاياتٌآحادٌتكسعٌبعضياٌفيٌالجالسيفٌتحتٌالكساءٌإلى ٌماٌيشمؿٌجميعٌأقاربوٌ

كبناتو ٌكأزكاجوٌ ،كبعضيـ ٌخصيـ ٌبالعباس ٌككلده ٌٌ ،)ّ(...كىي ٌلعدـ ٌطبيعتيا ٌكضعؼ ٌأسانيدىاٌ ،كمجافاتياٌ

(ُ)ٌظٌ:التفسيرٌاالمثؿٌ:ناصرٌمكارـٌالشيرازمٌٌُّ،ٌٌِّٕ/كانظرٌالكافيٌالمجمدٌٓ،صِٖٓ.
(ِ)ٌظٌ:مسندٌأحمدٌ،َُٖ/ٌٓ:كٌِٖ ُٗٓ/حٌُٖٖٗٔ،كٌِْ ُٕٓ/حٌِِٓٗٓ،كٌْْ ُُٖ/حٌَِٖٓٔ،كصحيحٌمسمـٌ،ٌَُّ/ٌٕ:كسنفٌ
الترمذمٌ ُّٓ/ٌٓ :حٌَِّٓ ،كصّٔٔ ٌحٌّٕٖٕ ،كصٗٗٔ ٌحٌُّٕٖ ،كالمستدرؾٌ :الحاكـ ٌالنيسابكرمٌ ،ٌُْٔ /ٌِ :كٌُّّّ /ك ٌٌُْٔ
كٌُْٕكٌُْٖ،كالسنفٌالكبرلٌ:البييقيٌ،ٌُِِ/ٌِ:حٌِٖٖٓكصٌٖٖٓحٌُّْٖ .
(ّ)ٌظٌ:الصكاعؽٌالمحرقةٌ:إبفٌحجرٌ .ِْْ/ٌِ:

[ٔٓ]

لكاقعٌالكثيرٌمنيـٌالٌتستحؽٌأفٌيطاؿٌفيياٌالحديث)(ُ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكقدٌركلٌٌجابرٌماٌسمعوٌمفٌفاطمة(عميياٌالسالـ)ٌبخصكصٌحادثٌاستئذافٌرسكؿٌاهللٌعميياٌبالدخكؿٌ
احداٌتمكٌاآلخرٌ،كاستئذانيـٌ(منفرًديف)ٌ
ٌ
لبيتياٌ،كطمبوٌالكساءٌاليمانيٌ،ثـٌمجيءٌابناىاٌكبعميا(عمييـٌالسالـ)ٌك

عمىٌرسكؿٌاهلل ٌ (صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌبالدخكؿٌمعوٌتحتٌالكساءٌ،بعدٌأفٌالقكاٌالسالـٌعمىٌفاطمةٌثـٌعميوٌ
(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،يتمكٌذلؾٌالتحاؽٌفاطمةٌبيـٌتحتٌالكساءٌبعدٌاستئذانياٌمنوٌ(صمىٌاهللٌعميو ٌكآلو)ٌ،

(عميوٌالسالـ)ٌ،بآيةٌالتطييرٌ،كاستئذانوٌالنبيٌالكرـٌبالدخكؿٌمعيـٌتحتٌ
ٌ
ثـٌدعاٌؤهٌليـٌ،كنزكؿٌالميفٌجبريؿ
الكساءٌ،بعدٌأف ٌألقىٌالتحيٌةٌعميوٌ،ككافٌقبؿٌذلؾٌقدٌاستأذفٌاهللٌتعالى ٌبالدخكؿٌمعيـٌتحتٌالكساءٌفأذفٌ
ٌٍ

لو)(ِ)ٌ .

ٌٌٌيظيرٌمفٌمضمكفٌ ٌركايةٌجابرٌجممةٌأمكرٌالبدٌمفٌالكقكؼٌعندىاٌ،ىيٌ ٌ:
ٌعماٌلوٌمفٌحقكؽٌ
ًٌ
فٌالنبيٌالكرـ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ-كبالر
ٌاألمر األول :إ ٌٌ
غـٌمفٌمقاموٌفيٌالنبكةٌ،فضالن ٌ
طاعةٌالكالديفٌعمىٌفاطمةٌ(عميياٌالسالـ)-قدٌاستأذفٌفيٌالدخكؿٌإلىٌبيتياٌ،بإلقاءٌالسالـٌعميياٌ،كافٌجميعٌ

الداخميفٌ(تباعٌان)ٌمفٌبعدهٌ-كىـٌكلديياٌكبعمياٌ(عمييـٌالسالـ)ٌ-قدٌألقكاٌعميياٌالتحيةٌكالسالـٌعندٌالدخكؿٌ
ةٌالسالـٌكاالستئذافٌكمشركعيتوٌ،
ٌ
لبيتياٌكماٌفعؿٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،كىذاٌماٌيستدؿٌبوٌعمىٌضركر

فالٌمندكحةٌفيٌتركوٌلكؿٌانسافٌ،حتىٌكا ٍف ٌكافٌمفٌالكلياءٌكالب ٌأكٌالزكج ٌأكٌكافٌمفٌالبناءٌ ،أكٌكافٌ
مفٌالقريبيفٌكذكمٌالرحـٌفضالٌعفٌغيرىـٌمفٌالجانبٌكالجيرافٌكالضيكؼٌكنحكىـٌ ٌ.

األمر الثانيٌ :إفٌ ٌجميعٌالداخميفٌتحتٌالكساءٌمفٌأىؿٌالبيتٌ(سالـٌاهللٌعمييـ)ٌ،قدٌاستأذنكاٌالنبيٌ(صمىٌ
ٌي ىد يعكاٌاالستئذاف ٌعمىٌالرغـٌمفٌأفٌالعمميةٌجرتٌ
اهللٌعميوٌكآلو) ٌأيضان ٌفيٌالدخكؿٌمعوٌتحتٌالكساء ٌ،ىفمى ٍـ ى

ضمف ٌحدكد ٌبيتيـ ٌكىك ٌممؾ ٌخاص ٌبيـٌٌ ،كأفٌ ٌممكية ٌالكساء ٌتعكد ٌليـ ٌأصالٌ ،ىذا ٌفضال ٌعف ٌصمتيـٌ
بالنبي(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌكقربيـٌمنوٌ،فيـٌبضعتوٌكخاصتوٌ،بؿٌىـٌلحموٌكدموٌ .

األمر الثالثٌ :إفٌ ٌالكحيٌجبريؿٌ(عميوٌالسالـ) ٌأيضٌانٌ ،كافٌقدٌاستأذفٌاهللى ٌتعالى ٌفيٌاالجتماعٌبيـٌكالدخكؿٌ
تحتٌالكساءٌفأذفٌلوٌ،إالٌٌأىنوٌلـٌي ىد ًع ٌاستئذاف ٌحبيبً ًو ٌكصفي ً
ً
ٍّو ٌالنبيٌالكرـٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌبالرغـٌمفٌ
ى
ى
ماٌيدؿ ٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذاف ٌكأىميتوٌ،
حصكلوٌعمىٌاإلذف ٌمف ٌاهللٌتعالىٌ،كىذاٌكا ٌٍ
ف ٌدؿ ٌعمىٌشيءٌ ،فإن ي
بؿ ٌإنو ٌمف ٌالخصاؿ ٌكاآلداب ٌالتي ٌأكجبتيا ٌالشريعة ٌاالسالمية ٌكاعتنى ٌبيا ٌالمؤمنكف ٌكالصالحكف ٌٌكال ٌسيماٌ

(ُ)ٌالسنةٌفيٌالشريعةٌاالسالميةٌ:محمدٌتقيٌالحكيـٌ .ِْ/ٌُْ:
(ِ)ٌظ ٌ:مكسكعةٌكمماتٌاإلماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:لجنةٌالحديثٌفيٌمعيدٌباقرٌالعمكـٌ ٌ،ٕٖ-ٌٕٕ:كبحارٌاالنكارٌ:المجمسي-ِِٓ/ٌّٓ:
ٌِِٔ،كصحيحٌمسمـٌ،َُّ/ٌٕ:كتيسيرٌالكصكؿٌإلىٌجامعٌالصكؿٌ،َِٔ/ٌّ:كمشكاةٌالمصابيحٌ،ٌَٓٔ:كصحيحٌالترمذمٌ:جٌٌٌٌُّٓٓ/
حديث ٌَِّٓ ٌكصِّٓ(كتاب ٌتفسير ٌالقرآف)ٌ ٌ ،كظٌ :مسند ٌأحمدٌ ُُٖ/ٌْْ :حٌَِٖٓٔ ،كالمستدرؾٌ :الحاكـ ٌالنيسابكرمٌ ،كتاب ٌمعرفةٌ
الصحابةٌٌُْٔ/ٌّ،كُْٕ.

[ٕٓ]

خكاصٌاهللٌكأصفياٌؤهٌ .
كنقؿٌأيضا(ُ) ٌعف ٌعبدٌاهلل ٌأنوٌقاؿ(ٌ :أخبرناٌمحمدٌ،حدثنيٌمكسى(عميوٌالسالـ) ٌعفٌآبائوٌ(إفٌ
ٌٌٌٌٌ ثالثا ٌ :ي
رجالن ٌأتىٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،فقاؿٌ:ياٌرسكؿٌاهللٌ ،أٌي ٌٍّمي(ِ) ٌأ ً
ىستأذ يف ٌعمييا؟ٌفقاؿٌ:نعـٌ،قاؿٌ:كلً ىـ ٌياٌ
فٌعمييا)(ّ)ٌ.كجاءٌالمضمكفٌنفسوٌ،كزيادةٌ
يانة؟!ٌقاؿٌ:ال!ٌ،قاؿٌ:فاستأذ ٌٍ
ًٌ
اىاٌع ٍر
رسكؿٌاهلل؟!ٌقاؿٌ:أ ىىي يسر ى
ؾٌأفٌتر ي
فيٌدعائـٌاإلسالـ(ٌ..قاؿٌ:فأختيٌ،ياٌرسكؿٌاهللٌتكشؼٌشعرىاٌبيفٌيدم؟ٌقاؿٌ:الٌ،قاؿٌ:لً
ـ؟!ٌقاؿٌ:أخاؼٌ
يٌ
عميؾٌإذاٌأبدتٌشيئاٌمفٌمحاسنياٌإليؾٌأفٌيستفزؾٌالشيطاف)(ْ)ٌ ٌ.كبنفسٌاإلسنادٌعفٌعبدٌاهللٌعفٌآبائوٌعفٌ

أفٌي ٍد ىخ ىؿٌعمىٌالنساءٌ
عميٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،ذكرٌالراكندم(تٌُٕٓ:ىػ)(نيىٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ ي

استدؿٌالجميكرٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌ،مفٌٌقكلو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)(االستئذافٌ
يٌ
إالٌٌبإذفٌالكلياء)(ٓ)ٌٌ،ك
فٌلؾٌكاالٌٌفاٌرجع)ٌ(ٔ)ٌ .
يذ ىٌ
ثالثٌ،فإفٌأًٌ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌصاحب ٌالجكاىر( ككاف ٌأىؿ ٌالجاىمية ٌيقكؿ ٌالرجؿ ٌمنيـ ٌإذا ٌدخؿ ٌبيتا ٌغير ٌبيتو ٌحييتـ ٌصباحاٌ،
كحييتـٌمساءٌ،ثـٌيدخؿٌ ،فربماٌأصابٌالرجؿٌمعٌامرأتوٌفيٌلحاؼٌكاحدٌ،فصدٌ ٌاهللٌعفٌذلؾٌ،كعمـٌالحسفٌ
كالجمؿٌ ،ككـ ٌمف ٌباب ٌمف ٌأبكاب ٌالديف ٌىك ٌعند ٌالناس ٌكالشريعة ٌالمنسكخة ٌقد ٌترككا ٌالعمؿ ٌبوٌ ،كبابٌ

االستيذافٌمفٌذلؾ!ٌ)(ٕ)ٌ .

(ٖ)
ٌإف ٌأ ٍىم ىكفٌ ،بدليؿ ٌقكلو ٌتعالىﵛ ٌ ىى ىذ ً
افٌ
ٌٌٌٌٌرابعاًٌ :يرل ٌالفقياء ٌأنو ٌينبغي ٌاستئذاف ٌالمير ٌفي ٌالمبارزة ٍ

ً
ص ىم ً
يٌرٍّب ًيٌٍـ ٌﵚ(ٗ)ٌ،حيثٌنزلتٌفي ٌالذيفٌتبارزكا ٌيكـٌبدر ٌباستئذافٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌ
اف ٍ
ىخ ٍ
ٌاختى ى
ص يمكاٌف ى

(ُ)ٌكذكرٌفيٌ(الجعفرياتٌ–ٌالحديثٌٌٕٗالمركمٌعفٌعميٌ(عميوٌالسالـ)ٌبزيادة(قاؿٌياٌرسكؿٌاهللٌأختيٌينكشؼٌشعرىاٌبيفٌيدمٌقاؿٌالٌ،كلـٌ
قاؿ ٌأخاؼ ٌإف ٌأبدت ٌشيئا ٌمف ٌمحاسنيا ٌكمف ٌشعرىا ٌأك ٌمعصميا ٌأف ٌيكاقعيا) ٌظٌ :جامع ٌأحاديث ٌالشيعةٌ :السيد ٌالبركجردمٌ،ٌُّْ /ٌَِ :
الحديث(َُّْ)ٌكٌ(َُْْ)ٌ(بابٌاستيذافٌمفٌارادٌالدخكؿٌعمىٌأبيوٌأكٌأكالدهٌأكٌمحارموٌككيفيتو).
(ِ)ٌفيٌالمصدرٌزيادة(أنا).
(ّ)ٌالنكادرٌ:الراكندمٌ،ُّٔ:كبحارٌالنكارٌ:المجمسيٌ،ٌّٖ/َُُ:كمستدرؾٌالكسائؿٌ:الطبرسيٌٌِِٖ/ُْ:حٌُِْٕٔ،كفيٌجكاىرٌالكالـٌ:
محمدٌحسفٌ،ٌِْ/ٌِٔ:نقؿ(كعفٌمجمعٌالبيافٌ(ركمٌأفٌرجالٌقاؿٌلمنبيٌصمىٌاهللٌعميوٌكآلوٌأستأذفٌعمىٌأميٌفقاؿٌ:نعـٌ،قاؿٌإنياٌليسٌلياٌ
خادـٌغيرمٌأفأستأذفٌعميياٌكمماٌدخمت؟ٌ،قاؿٌ:أتحبٌأفٌتراىاٌعريانة؟ٌ،قاؿٌالرجؿٌ:الٌ،قاؿٌ:فاستأذفٌعمييا)ٌ،كالمكطأٌ:مالؾٌّٗٔ/ٌِ:حُ.
(ْ)ٌدعائـٌاإلسالـٌ:القاضيٌالنعمافٌالمغربي.ٌَِّ/ٌِ:
(ٓ)ٌالنكادرٌ:الراكندم(ٌ.ٌُّ:عفٌبحارٌاالنكارٌ:المجمسي.)ٌّٗ/ٌَُُ:
(ٔ)ٌمكطأٌمالؾٌ ٌّٗٔ/ٌِ:حٌِ،كصحيحٌمسمـٌ ٌُٕٖ/ٌٔ:حٌّٕٓٓ ،كٌٔ ُٕٗ/حٌٌٕٗٓٓ،كالمعتصرٌ:أبكٌالمحاسفٌ،ِّّ/ٌِ:كبدائعٌ
الصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ُِْ/ٌٓ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ُٕٔ/ٌُُ:كٌِِ،ُِْ/ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌُْٖ/ٌِ:
(ٕ)ٌٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسف.ٌِْ/ٌِٔ:
(ٖ)ٌغنيةٌالنزكعٌ:الحمبيٌ،َُِ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،َٖ/ٌٗ:كالبحارٌ:المجمسيٌ،ُٕ-ٌُٔ/ٌُٕ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ّٕ/ٌَُ:كشرحٌ
السيرٌ:السرخسيٌ،ُّٕ-ُِٕ/ٌُ:كالنكادرٌ:القيركانيٌ،ِٔ/ٌّ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ّْٗ/ٌّ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ْٓٔ/ٌٕ:كالعزيزٌ:
الرافعيٌ،َّٖ/ُُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌٌُِٔ/ٌٗ:كٌُِٕ(ـٌ،)ٌّْْٕ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ِٗٔ/ٌِ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.ُْٕ/ٌْ:
(ٗ)ٌسكرةٌالحج.ٌُٗ:

[ٖٓ]

كركمٌأف ٌرجالن ٌقاتؿٌمفٌغيرٌاستئذافٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌفقتؿٌ،فأمرٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌ
كآلو)(ُ)ٌ .
ٌ
ٌ(ِ)
يٌ
عميوٌكآلو)ٌمفٌينادمٌ(الٌتحؿٌلوٌالجنة) ٌ،كركمٌأنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌقاؿ(إً ٍفٌأ ٍّ
ٌح ىب ًش ٌّ
ٌع ٍب هد ى
ٌعمى ٍي يك ٍـ ى
يم ىر ى
فىاسمعكاٌلىو ً
اد يكـٌبً ًكٌتى ً
ابٌالم ًوٌتى ىعالىى)(ّ)ٌ .
ٌكأىط ي
اٌماٌقى ى ٍ
يعك ى
ٍىي ي ى
ٌٌٌٌٌخامساًٌ :مماٌيستفادٌمنو ٌفيٌاالستدالؿٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذاف ٌماٌأكردٌالفريقيفٌفيٌكتبيـٌفيٌإحياءٌ

المكاتٌ،كبطرؽٌمختمفةٌ،معٌالزيادةٌكاختالؼٌالصيغةٌ،منيا ٌقكلوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)(عادم ٌالرضٌهللٌ
ٌ(ْ)
ًً
ٌب ًفٌ
ٌم ىحم ًد ٍ
كلرسكلوٌ،ثـٌىيٌلكـٌمنيٌ،فمفٌأحياٌمكاتٌان ٌفييٌلو) ٌ،كذكرٌفيٌكسائؿٌالشيعة( ىكبًًإ ٍس ىناده ى
ٌع ٍف ي
ً
ٌ..قىا ىؿ ٌأىبكٌع ٍب ًد ٌالم ًو ٌ(عميوٌالسالـ)ٌ ىك ً
ىح ىياٌأ ٍىرضانٌ
كب .ى
ٌم ٍح يب وٌ
ٌم ٍف ٌأ ٍ
ىعمً ٍّي ٍ
ي ى
اف ٌأىم يير ٌاٍل يم ٍؤ ًمن ى
ى
يف ٌ(عميوٌالسالـ) ٌ ىيقيك يؿ ى
ٌب ًف ى
ٍّ
يوٌإلىٌ ًٍ ً
ًمفٌاٍلمؤ ًمنًيفٌفى ًييٌلىوٌكعمىٍي ًوٌطىسقييا(ٓ)ٌيؤٍّد ً
يٌح ً
ٌعمىىٌ
اؿٌاٍليي ٍد ىن ًٌةٌ،فىًإ ىذاٌظىيى ىرٌاٍلقىائًيٌـ؛ٌ ىفٍميي ىكط ٍف ى
ٌن ٍف ىسوي ى
اإل ىم ًاـٌف ى
ى يٍ ى ى ي ى ى
ٍ ى يى
أىف ٌتيؤ ىخ ىذ ً
ٌم ٍنو)(ٔ)ٌ،كذكرٌالعالمةٌالحمي(قده)(تٌِٕٔ:ىػ)(كؿٌمفٌأحيا ٌأرضٌان ٌمكاتٌان ٌبإذفٌاإلماـ؛ ٌفيكٌأحؽٌ
ٍ ٍ
بيا)(ٕ)ٌ،كقاؿٌفيٌالتذكرة(الرضٌالخربةٌكالمكاتٌكرؤكسٌالجباؿٌكبطكفٌالكديةٌكاآلجاـٌمفٌالنفاؿٌيختصٌ
بياٌاإلماـٌليسٌلحدٌالتصرؼٌفيياٌإالٌبإذنوٌحاؿٌظيكرهٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،كيجكزٌلمشيعةٌحاؿٌالغيبةٌالتصرؼٌ

فييا؛ٌلنيـٌ(عمييـٌالسالـ)ٌأباحكاٌشيعتىييـٌذلؾ)(ٖ)ٌ.يبدكٌ-مفٌالجمعٌبيفٌالركايتيف-أفٌغيرٌالشيعةٌليسٌ
ليـٌإحياءٌالمكاتٌبعدٌاإلماـ.

ٌ

المطمب الثالث :أدلة مشروعية االستئذان في سيرة المتشرعة:
ٌٌٌٌٌأكالنٌ:استدؿٌالجميكرٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذافٌبأخبارٌمنياٌماٌجاءٌفيٌالمكطأٌفيماٌأخبرٌبوٌمالؾٌعفٌ
ربيعة ٌبف ٌأبي ٌعبد ٌالرحمفٌ ،عف ٌبعض ٌعممائيـٌ،في ٌحادثة ٌاستئذاف ٌأبي ٌمكسى ٌالشعرم ٌعمى ٌعمر ٌبفٌ
الخطابٌ،كسببٌرجكعوٌعفٌالدخكؿٌعميوٌ،كطمبٌالخيرٌمنوٌإحضارٌالشيكدٌعمىٌماٌحدثوٌمفٌسماعوٌ

(ُ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ.ُِٕ/ٌٗ:

(ِ)ٌالنكادرٌكالزياداتٌ:القيركاني،ِٔ/ٌّ:
(ّ)ٌمسندٌاحمد،ِّٖ/ٌْٓ:حٌَِِٕٕ،كالمستدرؾٌ:الحاكـٌالنيسابكرمَِٔ/ٌْ:حٌُّٖٕ،ككنزٌالعماؿٌ:المتقيٌاليندمُِّ/ٌُ:حَُْٔ.
(ْ)ٌجامعٌأحاديثٌالشيعةٌ:البركجردمٌٌ،ٌْْٔ/ٌُٖ:كجامعٌالشتاتٌ:القميٌ،ٌِْٔ/ٌّ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌِِِ/ٌُٓ:كالدرايةٌ:ابفٌحجرٌ:
ٌِ،َُِ/كذكرٌب زيادةٌ(مفٌغيرٌأفٌيككفٌفيياٌحؽٌمسمـٌفييٌلوٌكليسٌلعرؽٌظالـٌحؽ)ٌ ٌ،كذكرٌبصيغٌأخرلٌمنيا(مفٌأحياٌارضاٌميتةٌفييٌ
ٌ،كمصنؼٌابفٌأبيٌ
لو)ٌ،قاؿٌأبكٌعيسىٌ:حسفٌصحيح؛ٌظٌ:االستذكارٌ:القرطبيٌ،ٌُّٖ/ٌٕ:كالمعجـٌالكبيرٌ:الطبرانيٌُْ/ٌُٕ:حٌُّّٗٔ ي
شيبةٌ،ٌّٕ/ٌٕ:كسنفٌالترمذمٔٓٓ/ٌّ:حٌُّٕٗ،كصحيحٌابفٌحباف.ٌُٔٓ/ُُ:
)ٌالطسؽٌ:الكظيفةٌمفٌخراجٌالرضٌالمقررٌعميياٌ(فارسيٌمعرب)ٌ،ظٌ:الصحاحٌ:الجكىرمٌ،ُُٕٓ/ٌْ:كمجمعٌالبحريفٌ:الطريحيٌ/ٌٓ:
(ٓ
ٍ
ٌَِٔ،كمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ،ٌَِّ:كاالصطالحاتٌالفقييةٌفيٌالرسائؿٌالعمميةٌ:ياسيفٌالعامميٌَُّ.
(ٔ)ٌكسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعاممي(ٌٌْٓٗ/ٌٗ:بابٌإباحةٌحصةٌاإلماـٌمفٌالخمسٌلمشيعةٌ،حُِٕٖٔ).
(ٕ)ٌتبصرةٌالمتعمميفٌفيٌأحكاـٌالديفٌ:العالمةٌالحمي.ٌُُّ:
(ٖ)ٌظٌ:تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحمي(ٌ.ٌُٖٖ/ٌٗ:مسألةٌَُُ)ٌ،كِ.ٌََْ/

[ٗٓ]

رسكؿٌاهللٌصمىٌاهللٌعميوٌكسمـٌيقكؿٌ(االستئذافٌثالثٌ،فإفٌٌأيذفٌلؾٌفادخؿٌ،كاالٌٌفارجع)ٌ(ُ)ٌ .
ٌٌٌٌٌثانيانٌ:كفيٌركايةٌطكيمةٌأكردىاٌالعياشيٌ(تٌَِّ:ىػ)ٌعفٌأبيٌالعزٌالتميميٌينقؿٌفيياٌحديثٌأميرٌ

موٌلشامي ٌيدعىٌعرارٌبفٌأدىـٌكافٌقدٌدعاهٌلمبرازٌ،
المؤمنيفٌ(عميوٌالسالـ) ٌمعٌالعباسٌبفٌربيعةٌبعدٌقى ٍت
ٍّ

ف ٌالمبارزٌلعدكنا؟ٌقاؿٌ:ىذاٌابفٌشيخكـٌالعباسٌبفٌربيعةٌ،
ياٌأباٌالعزٌم ًٌ
ىٌ
الن(
فسألوٌاإلماـٌ(عميوٌالسالـ) ٌقائ ٌ

ف ٌتخمكاٌبمركز ٌأكٌٌتيباشركاٌ
قاؿٌ:ياٌعباس! ٌقاؿٌ:لبيؾ! ٌقاؿٌ:أٌلىٌٍـ ٌ ٌٍأنيؾٌكحسناٌكحسيناٌكعبدٌاهللٌبفٌجعفرٌأ ٌٍ

حدثا؟!ٌ،قاؿٌ:إفٌ ٌذلؾٌلذلؾٌ،قاؿٌ:فماٌعداٌمماٌبدا؟! ٌقاؿٌ:أفأ ٍيدعىٌإلى ٌالبرازٌيا ٌأميرٌالمؤمنيفٌفالٌأجيبٌ
فٌإجاب ًٌةٌ ىع يد ٍّكؾ)ٌ(ِ)ٌ .
ىٌ
ًٌ
ىٌبؾٌم
ةٌإمام ىٌ
ًٌ
جعمنيٌاهللٌفداؾ؟!ٌقاؿٌ:ن ىعٌٍـ ٌ،ىٌ
طاع
ؾٌأ ٍىكلى
ى
اإلماـٌم ٍفتىرضٌالطاعةٌ،كالقائدٌ
ٌٌٌٌٌيستدؿٌبيذهٌالركايةٌعمىٌمشركعيةٌاالستئذاف ٌعمكمٌانٌ،ككجكبٌاستئذاف ٌ
ي
الشرعيٌفيٌالحربٌبكجوٌخاصٌ .

ٌٌٌٌٌثالثانٌ :كمما ٌجاء ٌفي ٌكاقعة ٌالطؼ ٌأف ٌالصحابي ٌالجميؿ ٌحبيب ٌبف ٌمظاىر ٌالسدمٌ ،قد ٌاستأذفٌ

ٌمناٌ،أفتأذفٌليٌبالمصيرٌ
الن(ياٌبفٌرسكؿٌاهللٌ،إف
الحسيف(عميوٌالسالـ)ٌ،قائ ٌ
ٌىاٌىناٌحيان ٌمفٌبنيٌأسدٌقريبان ٌ
ٌ
إلييـ ٌالميمةى ٌأدعكىـ ٌإلى ٌنصرتؾٌ ،فعسى ٌاهلل ٌأف ٌيدفع ٌبيـ ٌعنؾ ٌبعض ٌما ٌتكره؟ ٌفقاؿ ٌلو ٌالحسيف(عميوٌ
السالـ)ٌ:قدٌأذنتٌلؾ)ٌ(ّ)ٌ .

غـٌمماٌىـٌفيوٌمفٌالشدةٌكالضيؽٌكالحاجةٌ
ٌٌٌٌٌإفٌٌالصحابيٌكالعالـٌالجميؿٌحبيبٌبفٌمظاىرٌ(رض)ٌ،كبالر
ٌ

إلى ٌالنصار-لـٌيدعٌاالستئذافٌ،كلـٌيتصرؼٌمفٌتمقاءٌنفسوٌفيٌالدعكةٌإلى ٌنصرةٌاإلماـٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،

فإفٌدؿٌذلؾٌعمىٌشيءٌفإنماٌيد ٌؿٌعمىٌأىميةٌاالستئذافٌكمشركعيتوٌ .

ٌٌٌٌرابعانٌ :كفي ٌكاقعة ٌالطؼ ٌأيضانٌ ،قاؿ ٌاالماـ ٌالحسيف ٌلمف ٌمعو ٌمف ٌاصحابو ٌكبنك ٌعمكمتو(ىذا ٌالميؿ ٌقدٌ
كاف ٌىٌيٌٍب يٌريٌز ٌإلى ٌالقتاؿٌمفٌ
ف ٌ ىٌ
غشيكـٌفاتخذكهٌجمالٌ...إذىبكاٌقدٌأذنتٌلكـ) ٌ(ْ)ٌ ٌ،كتذكرٌلناٌالخبارٌ ،أفٌ ٌكؿٌ ٌ ىٌم ٌٍ

(ُ) ٌأخرجوٌالبخارمٌفيٌصحيحوٌ،فيٌصُُُٓ ٌ(كتابٌاالستئذاف-بابٌالتسميـٌكاالستئذافٌثالثا)ٌ(حِْٓٔ)ٌ،كفيٌصٌّٕٓ(ٌ،حَِِٔ)ٌ
ي ٌمفٌأمرٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميو ٌكالو)ٌ،أليانيٌ
فيٌ(كتابٌالبيكع–بابٌالخركجٌفيٌالتجارة)ٌبطريؽٌآخرٌكفيو ٌ(قاؿٌعمرٌ:أخفيٌىذاٌعم ٌٌ
الصفؽٌبالسكاؽٌ،يعنيٌالخركجٌإلىٌالتجارة)ٌظٌ:الحديثٌفيوٌأبكٌمكسىٌاالشعرمٌ،كىكٌمتيـٌبالحديثٌ ،كمسمـٌفيٌ ٌُٕٖ/ٌٔ:كُٕٗ ٌكتابٌ
اآلدابٌ،بابٌاالستئذافٌ،حٌٌّٔ،كمكطأٌمالؾٌ ْٗٔ/ٌِ:حٌِ،كسنفٌالترمذمٌ ّٓ/ٌٓ:حٌَِٗٔ،كصْٓ ٌحٌُِٗٔ ،كفتحٌالبارمٌ:ابفٌ=ٌ
=حجرٌ ،ٌِٖ /ُُ:كعمدة ٌالقارمٌ :العينيٌ ،ٌُِْ /ٌِِ :كصحيح ٌابف ٌحبافٌ ،ُِٕ/ٌُّ :ظٌ :االستذكارٌ :القرطبيٌٌ ،ٌْٕٕ /ٌٖ :كالتمييدٌ:
القرطبيٌ،ٌَُٗ/ٌّ:كخالصةٌعبقاتٌالنكارٌ:حامدٌالنقكمٌ .ٌُُٕ/ٌّ:
(ِ)ٌتفسيرٌالعياشيٌ:محمدٌبفٌمسعكدٌالعياشي.ُٖ-ٌٕٗ/ٌِ:
(ّ)ٌ مقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ:الخكارزميٌ:الفصؿٌالحادمٌعشرٌ(فيٌخركجٌاإلماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌمفٌمكةٌإلىٌالعراؽ)ٌ،ّْٓ/ٌُ:ظٌ:
مقتؿ ٌاإلماـ ٌالحسيف ٌ(عميو ٌالسالـ)ٌ :السيد ٌمحمد ٌبحر ٌالعمكـ(ٌ .ٌِٖٔ :المجمس ٌالسادس-الحكادث ٌالتي ٌجرت ٌلمحسيف)ٌ ،كمكسكعة ٌشيادةٌ
المعصكميفٌ(عمييـٌالسالـ)ٌ:لجنةٌالحديثٌفيٌمعيدٌباقرٌالعمكـٌ،ُِٕ-ٌُُٕ/ٌِ:كقبيمةٌبنكٌأسدٌ:عميٌالككراني.ٌُّ/ٌٓ:
(ْ)ٌمقتؿٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:أبكٌمخنؼٌ ٌ،ٌَُٗ:كتاريخٌابيٌمخنؼٌفيٌمقتؿٌاإلماـٌالحسيف(ط.ؽ)ٌ،ٌِٗ:كتاريخٌالطبرمٌ،محمدٌبفٌ
جريرٌالطبرمٌ،ٌُْٖ/ٌْ:كأعيافٌالشيعةٌ:السيدٌمحسفٌالميفٌ،ََٔ/ٌُ:كاعالـٌالكرلٌ:الطبرسي.ٌْٓٓ/ٌُ:

[َٔ]

ٌالحرٌ ٌبف ٌيزيد ٌالرياحيٌ
يستأذنو ٌفي ٌالقتاؿٌ ،فمنيـ يٌ
ٌكاف ٌ ًٌ
أصحاب ٌالحسيف ٌبمف ٌفييـ ٌأبناء ٌعمكمتة ٌكاخكتو ،ىٌ

(رض)ٌإذٌقاؿ ٌلإلماـٌالحسيف ٌ(عميوٌالسالـ) ٌ(ُ)(كنتٌأكؿٌخارجٌعميؾٌ،ف ٍأ ىذفٌليٌأفٌأككفٌأكؿٌقتيؿٌبيفٌ

يديؾ)ٌ(ِ)ٌ،كحنظمةٌبفٌاسعدٌالشباميٌ،حيثٌقاـٌبيفٌيدمٌالحسيف(عميوٌالسالـ)ٌٌ،كقاؿ(أفالٌنركحٌإلىٌاآلخرةٌ
خير ٌمفٌالدنياٌكماٌفييا) ٌ(ّ)ٌ،كحينماٌ(خرجٌبريرٌبفٌ
ٌ:رحٌإلى ٌ وٌ
كنمحؽٌبإخكاننا؟ٌفأجابوٌاإلماـٌ(عميوٌالسالـ) ٌي

خضيرٌ،كحبيبٌبفٌمظاىرٌإلى ٌالشامييفٌ،لـٌيأذفٌليماٌالحسيف(عميوٌالسالـ)ٌ،قائالٌ:إجمساٌ،فقاـٌعبدٌاهللٌ
بفٌعميرٌالكمبيٌكاستأذفٌفيٌالقتاؿٌ،فقاؿٌالحسيف(عميوٌالسالـ)(إنيٌأراهٌلألقرافٌقتاالٌ،اخرجٌإفٌشئت) ٌ(ْ)ٌ،
()

كاستأذف ٌعمر ٌبف ٌخالد ٌالصيداكم

ٌاإلماـ ٌالحسيف(عميو ٌالسالـ) ٌقاؿ(أفال ٌنركح ٌإلى ٌربنا ٌفنمحؽٌ

بإخكاننا؟)(ٓ)ٌ..،كمفٌبعدهٌكقؼٌعبدٌاهللٌبفٌمسمـٌبفٌعقيؿٌ،آناءٌالحسيف(عميوٌالسالـ)ٌكقاؿ(ياٌمكالمٌأتأذفٌ
ؾ ٌمحمدٌانٌ
ىٌج ٌد ىٌ
ج وٌو ٌٌأى ٌلقى ىٌ
أىمؾٌمفٌالقتؿٌ،فقاؿٌ:ياٌعـٌبأم ٌىٌك ٌٍ
ٌٍّ
لوٌ:ياٌبنيٌكفاؾٌك
ليٌبالبراز؟ٌفقاؿ(عميوٌالسالـ) ٌ
ي
كتٌسيدم؟ٌكاهللٌالٌكافٌذلؾٌأبدٌان!ٌ،بؿٌأيقتؿٌحتىٌألقىٌبذلؾٌاهللٌتعالى)ٌ(ٔ)ٌ..ثـٌ
كقدٌتىىٌر يٌ
(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ ٌ

كفيٌبعضٌالركاياتٌ،القاسـٌ
ٌ
ٌبفٌأبيٌطالبٌفيٌبعضٌالركاياتٌ-
برزٌمفٌبعدهٌ(عبدٌاهللٌبفٌالحسفٌبفٌعمي
ٌ
ٌ
ً
عمييماٌ،ثـٌ
شي ٌ
ىٌغ ٌ
فمماٌنظرٌإليوٌالحسيفٌاعتنقوٌكجعالٌيبكيافٌحتٌ يٌ
بفٌالحسفٌ-كىكٌغالـٌلـٌيبمغٌالحمـٌ -
ٌ
أفٌيأذفٌلوٌ،فمـٌيزؿٌالغالـٌيقبؿٌيديوٌكرجميوٌكيسألوٌ
استأذفٌالغالـٌلمحربٌفأبىٌعمٌ ٌويٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ
ىٌ
ٌ
اإلذفٌحتٌىٌأذفٌلو)(ٕ).

ٌ

المطمب الرابع :أدلة مشروعية االستئذان في الجماع:
ٌٌٌٌالشؾ ٌفي ٌأفٌ ٌالمسمميف ٌمجمعكفٌ ،بؿ ٌسيرٌةي ٌالعقالء ٌجرت ٌعمى ٌمشركعية ٌاالستئذافٌ ،فيك ٌمف ٌقبيؿٌ

ٌحؽ ٌال ٌينبغيٌ
المكر ٌاالرتكازية ٌالمنغرسة ٌبالذىاف ٌكالمنبعثة ٌعف ٌكٍقع ٌاإلدراؾ ٌكاالنطباع ٌالمعرفيٌ ،كأنو هٌ
(ُ)ٌكذكرٌفيٌاالرشادٌاستئذافٌالحرٌلإلماـٌالحسيف(عميوٌالسالـ)(فأناٌلؾٌفارساٌخيرٌمنيٌراجالٌ،أقاتميـٌعمىٌفرسيٌساعةٌ،كالىٌالنزكؿٌماٌ
يصيرٌآخرٌأمرمٌفقاؿٌلوٌالحسيفٌعميوٌالسالـٌ":فاصنعٌ-يرحمؾٌاهلل-ماٌبداٌلؾ)ٌظٌ:اإلرشادٌ:المفيد.ٌََُ/ٌِ:
(ِ)ٌتاريخٌابيٌمخنؼٌ،ٌّٔ:كمقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ:الخكارزميٌ، ٌُّ/ٌِ:كفيٌركايةٌقاؿٌالحرٌلإلماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:ياٌبفٌرسكؿٌ
ٌ،كركضةٌالكاعظيفٌ:الفتاؿٌالنيسابكرمٌ،ٌُٖٔ:كبحارٌاالنكارٌ:العالمةٌ
ٌ
اهللٌ،أتأذفٌليٌفأقاتؿٌعنؾ؟ٌفأذفٌلوٌ.ظٌ:الماليٌ:الصدكؽٌِِّ:
المجمسي.ٌُّٗ/ٌْْ:
(ّ)ٌظٌ:مقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ:الطبرمٌ ٌ،ٌْٗ:كمعالـٌالمدرستيفٌ:السيدٌمرتضىٌالعسكرم.ٌُُٓ/ٌّ:
(ْ)ٌظٌ:مقتؿٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:أبكٌمخنؼٌالزدمٌ،ٌُِْ:ظٌ:مقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ:الخكارزميٌ ٌ،ٌُُ/ٌِ:كتاريخٌالطبرمٌ،ٌِّٔ/ٌْ:
كالبدايةٌكالنيايةٌ:ابفٌكثيرٌ،ٌُٗٔ/ٌٖ:كمعالـٌالمدرستيفٌ:السيدٌمرتضىٌالعسكرم.ٌَُّ/ٌّ:
(ٌ) كافٌىكٌكجابرٌبفٌالحارثٌالسممانيٌكسعدٌمكلىٌعمرٌبفٌخالدٌكمجمعٌبفٌعبدٌاهللٌالعائذمٌقدٌقاتمكاٌفيٌأكؿٌالقتاؿٌيكـٌكربالءٌفشدكاٌ
مقدميفٌبأسيافيـٌعمىٌالناسٌ فمماٌكغمكاٌعطؼٌعمييـٌالناسٌفأخذكاٌيحكزكنيـٌكقطعكىـٌمفٌأصحابيـٌغيرٌبعيدٌفحمؿٌعمييـٌالعباسٌبفٌعميٌ
فاستنقذىـٌفجاءكاٌكقدٌجرحكاٌفمماٌدناٌعدكىـٌشدكاٌبأسيافيـٌفقاتمكاٌفيٌأكؿٌالمرٌحتىٌقتمكاٌفيٌمكافٌكاحدٌ.ظٌ:مستدركاتٌأعيافٌالشيعةٌ:
حسفٌالميفٌ .ٌُِِ:
(ٓ)ٌظٌ:مقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ:الخكارزميٌ،ِٗ-ٌِٖ/ٌِ:كالميكؼٌفيٌقتمىٌالطفكؼٌ:السيدٌابفٌطاككس.ٌٔٔ:
(ٔ)ٌظٌ:تاريخٌابيٌمخنؼٌفيٌمقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ،ٌّْ:كمكسكعةٌشيادةٌالمعصكميفٌ(عميوٌالسالـ).ٌِْٔ/ٌِ:
(ٕ)ٌتاريخٌابيٌمخنؼٌفيٌمقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌ،ٌّْ:ظٌ:بحارٌالنكارٌ:المجمسيٌ،ٌّْ/ٌْٓ:كمقتؿٌاإلماـٌالحسيفٌلمخكارزميٌ،ٌُّ/ٌِ:
كمكسكعةٌشيادةٌالمعصكميفٌ(عمييـٌالسالـ)ٌ،ٌِْٗ/ٌِ:ظٌ:معالـٌالمدرستيفٌ:السيدٌمرتضىٌالعسكرم.ٌُِٔ/ٌّ:

[ُٔ]

التعدمٌعميوٌأكٌالتفريطٌفيوٌبأمٌنحكٌكافٌ،إالٌٌأنيـٌقدٌاختمفكاٌفيٌسقكطوٌفيٌبعضٌالمكاردٌالتيٌذكركىاٌفيٌ

قدٌتقدىٌـٌالكالـٌفيو.
كتبيـٌ،منياٌسقكطوٌفيٌحاؿٌاالضطرارٌ ٌ،ك ٌ

ٌ

المطمب الخامس :أدلة مشروعية االستئذان في العقل:

إف ٌالعقؿٌ(قكةٌمكدعةٌفيٌالنفسٌمعدةٌلقبكؿٌالعمـٌكاإلدراؾٌ،لذاٌقيؿٌ :إنوٌنكرٌركحانيٌتدرؾٌالنفسٌبوٌ
ٌٌٌٌٌ ٌٌ

العمكـٌالضركريةٌكالنظرية(ُ)ٌ،كىكٌمصدرٌالحججٌكاليوٌتنتييٌ،كىكٌالمرجعٌالكحيدٌفيٌأصكؿٌالديفٌ،كفيٌ

بعض ٌالفركع(ِ)؛ ٌلما ٌفيو ٌمف ٌسمة ٌاإلدراؾ ٌلما ٌىك ٌحسف ٌكما ٌىك ٌقبيحٌ ،فيك ٌحاكـ ٌفي ٌالشياء ٌمف ٌجيةٌ

استقالليتو ٌفي ٌتشخيص ٌطبيعتيا ٌمف ٌحيث ٌمالءمتيا ٌلمطبع ٌأك ٌعدمياٌ ،فيرل ٌالحسف ٌفيما ٌيالئـ ٌالطبعٌ،

لٌالقبحٌفيٌغيرٌالمالئـٌلوٌ،كيقضيٌبمزكـٌتركوٌ،كاالستئذافٌكاحدٌمفٌبيفٌماٌيدركوٌ
ٌ
كيقضيٌبمزكـٌفعموٌ ٌ،كير

العقؿٌالعممي)(ّ) ٌ،كيرلٌحسنوٌكلزكـٌالعمؿٌبوٌكقبحٌتركوٌ،كالٌشؾٌفيٌأنوٌمفٌالمسمماتٌفيٌارتكازٌالعقالءٌ

التيٌجرتٌعميياٌعاداتيـٌكتقاليدىـٌعبرٌالعصكرٌ،كيشيدٌبذلؾٌماٌذكرٌفيٌالقرآفٌمفٌأنباءٌالنبياءٌكالمـٌ

الغابرةٌ،فمنياٌ :

ٌٌٌٌٌأكالٌ:ماٌجاءٌفيٌقكلوٌتعالىٌحكايةٌعمىٌلسافٌفرعكفٌفيماٌخاطبٌبوٌالسحرةﵛٌقىا ىؿ ً
آم ٍنتي ٍـٌبً ًوٌقىٍب ىؿٌ
ٌف ٍرىع ٍك يٌ
فٌ ى

ىف ٌآ ىذ ىف ٌلى يكٌٍـ ٌﵚ(ْ)ٌ،كقدٌ يذكرٌفيٌالتبياف(لقدٌتربعٌفرعكفٌعمىٌعرشٌاالستبدادٌسنيفٌطكاالٌ،كلـٌيكفٌيترقبٌ
أٍ

قبوٌأف ٌتككفٌقمكبٌالناسٌكأفكارىـٌ
ٌٍ
مفٌالناسٌأف ٌالٌيسجدكا ٌأكٌيقكمكاٌبعمؿٌدكفٌإذنوٌفحسبٌ،بؿٌكافٌتر
ٌٍ
نماٌقاؿٌليـٌذلؾ؛ٌلنوٌتكىـٌأفٌ
ٌٌ
مرىكنةٌبوٌكبأمرهٌ،فميسٌليـٌأفٌيفكركاٌدكفٌإذنوٌ،فقاؿٌليـٌ:آمنتـٌبو؟!ٌ،كا
ً
نكر ٌيقتضيٌسطكةٌالممؾٌبصاحبوٌكالتنكيؿٌبوٌ،فجعؿٌ
ي
فيوٌم ه
اإلقداـٌعمىٌخالؼٌالممؾٌبماٌعمؿٌقبؿٌاإلذف ٌ ي
ذنبيـٌعدـٌإذنو)ٌ(ٓ)ٌ ٌٌٌٌٌٌ.
ٌماٌ
ٌٌٌٌٌثانيانٌ:كفيٌغيابٌاليدىدٌبدكفٌاستئذاف ٌالنبيٌسميماف(عميوٌالسالـ) ٌقاؿٌتعالىﵛ ٌ ىكتىفىق ىد ٌالط ٍي ىر ٌفىقىا ىؿ ى

ً
ٌالٌأىرلٌاٍلي ٍدىىٌدٌأـٌ ىك ً
ً
طو
يف ﵚ(ٔ)ٌ،
افٌ يمبً وٌ
يداٌأكٌ ىلى ٍذ ىب ىحن ٌويٌأكٌلىىيأٍتًىيٍّنيٌبً يسٍم ى
يفٌ(َِ ى
ٌع ىذ ناب ى
اٌش ًد ن
ي ي
يع ٍّذ ىبنوي ى
)ٌل ى
افٌم ىفٌاٍل ىغائبً ى
ى
ل ىي ى ى
كتعرؼٌفمـٌيجدٌفيياٌاليدىدٌ..فىقا ىؿٌ:ماٌلً ىيٌالٌأ ىىرلٌاٍليي ٍد يىىٌد؟)(ٕ)ٌ،كجاءٌ
حيثٌذكرٌفيٌتأكيميا(ﵛٌكتىفىق ىدٌالط ٍي ىٌرﵚٌ ٌ

(ُ) ٌظٌ :مفردات ٌالقرآف ٌالكريـ(ٌٕٕٓ :عقؿ)ٌ ،كظٌ :اصكؿ ٌالفقو ٌكقكاعد ٌاالستنباطٌ :آية ٌاهلل ٌفاضؿ ٌالصفارٌ ،ٌُِٕ /ٌُ :كمجمع ٌالبحريفٌ:
الطريحي(ٌٌِْٓ/ٌٓ:عقؿ)ٌ،كاصطالحاتٌالصكؿٌ:المشكيني(ٌٌَُٕ:عقؿ)ٌ،كاالصطالحاتٌالفقييةٌ:ياسيفٌعيسىٌالعاممي(ٌُْْ:عقؿ).
(ِ)ٌظٌ:االصكؿٌالعامةٌلمفقوٌالمقارفٌ:محمدٌتقيٌالحكيـٌ .ِٔٗ/ٌُ:
(ّ )ٌالمقصكدٌبالعقؿٌالعمميٌىكٌإدراؾٌماٌينبغيٌافٌيعمؿٌ.كيقابموٌالعقؿٌالنظرمٌالذمٌىكٌإدراؾٌماٌينبغيٌأفٌيعمـٌ،ظٌ:أصكؿٌالفقوٌ:محمدٌ
رضاٌالمظفرٌ،ُٖٓ/ٌُ:كِ.ٌَُُ/
(ْ)ٌسكرةٌالعراؼ.ٌُِّ:
(ٓ)ٌالتبيافٌ:الطكسيٌ،ٌَٓٗ/ٌْ:ظٌ:جكاىرٌالحسافٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ:الثعالبيٌٌ،ٌٔٓ/ٌّ:كاالمثؿٌ:مكارـٌالشيرازم.ٌّٕٔ/ٌُُ:
(ٔ)ٌسكرةٌالنمؿ.ِِ-ٌَِ:
(ٕ)ٌتفسيرٌمقتنياتٌالدررٌ:ميرٌسيدٌعميٌالحائرمٌالطيرانيٌ .ٌٖٕ/ٌٖ:

[ِٔ]

فيٌتأكيميا(معناهٌأتأخرٌعصيانا ٌأـٌكافٌمفٌالغائبيفٌلعذرٌكحاجةٌ،ثـٌقاؿ(لعذبنوٌٌ ...أكٌليأتينيٌبسمطافٌ
مبيف)ٌكىذاٌكعيدٌمنوٌ لميدىدٌأنوٌمتىٌلـٌيأتٌسميمافٌبحجةٌظاىرةٌفيٌتأخرهٌيفعؿٌبوٌأحدٌماٌقالوٌ،عقكبةٌلوٌ

ٌالتعذيبٌالٌيجكزٌمفٌالنبيٌالمعصكـٌإال ٌمعٌالتقصيرٌفيٌ
اعةٌ:إف
عمىٌعصيانو ٌ(ُ)ٌ .كجاءٌفيٌمنياجٌالبر
ٌ
ٌ

ٌاستحؽ ٌالعقاب ٌلغيبتو ٌبدكف ٌإذنو؛ٌ
التكميؼٌ ،كاليدىد ٌلما ٌكاف ٌمأمك ار ٌبطاعتو ٌكساير ٌالكحكش ٌكالطيكر
ٌ

كاعترؼٌالرازمٌأيضاٌبذلؾ)ٌ(ِ)ٌ .

ٌٌٌٌٌثالثاٌ :كقيؿ ٌفي ٌقكلو ٌتعالى ٌحكاية ٌعف ٌاستئذاف ٌمكسى(عميو ٌالسالـ) ٌلمخضر(عميو ٌالسالـ)ﵛ ٌقىا ىؿ ٌلىويٌ
ٌ(ّ)
ً
يككفٌأعمـٌممفٌأرسؿٌإليوٌ
سكؿٌينبغيٌأف ٌ
ٌٍ
ٌالر
ىٌى ٍؿ ٌأىتبً يع ى
اٌعمٍّ ٍم ى
ٌر ٍش نداﵚ ٌ( ٌ
ٌعمىىٌأ ٍ
كس ى
ىف ٌتي ىعٌمٍّ ىم ًف ٌمم ي
ؾ ى
يم ى
إف ٌ
ٌ
ت ي

فيماٌبعثٌبوٌمفٌأصكؿٌالديفٌكفركعوٌالٌمطمقاٌ،كقدٌراعىٌفيٌذلؾٌغايةٌالتٌكاضعٌكالدبٌ،فاستجيؿٌنفسوٌ،
ٌ

ٌ،كاالستئذافٌ
استأذفٌأف ٌيككفٌتابعاٌلوٌكسأؿٌمنوٌأفٌيرشدهٌ،كينعـٌعميوٌبتعميـٌبعضٌماٌأنعـٌالموٌعميو(ْ) ٌ
ٌٍ
ك

بٌػ(ىؿ)ٌأمٌىؿٌتأذفٌليٌفيٌاتباعؾٌ،كىكٌمبالغةٌعظيمةٌفيٌالتكاضع)ٌ(ٓ).

المبحث الثاني :حكمة االستئذان وآثاره.

ٌ

ٌكالحكمةٌمفٌاالستئذافٌلياٌأبعادٌ،ىي:

المطمب األول :البعد الديني واألخالقي:

ميـٌعمىٌكثيرٌممفٌخمؽ ٌبالعقؿٌلتمييزٌالحسفٌمفٌالقبحٌ،
(عميوٌالسالـ)ٌ،كفض
كرـٌاهللٌتعالى ٌبنيٌآدـ
ٌ
ٌٌٌٌٌ ٌ
ٌ

ٌكرزقيـ ٌمف ٌالطيباتٌ ،كسخر ٌليـ ٌجميع ٌالمخمكقات؛ ٌ يٌلي ىٌع ٌٍّمركا ٌالرضٌ ،كليصمحكا ٌفيما ٌاستعمرىـ ٌفيوٌ ،قاؿٌ
ً
ٌفيٌاٍلبٍّرٌكاٍلب ٍح ًرٌكرىزٍق ىن ً
ىدـٌكحمٍم ىناىـ ً
تعالىﵛٌكلىقى ٍدٌ ىكرم ىن ً
ٌخمى ٍق ىناٌ
اىٌٍـٌ ىعمىىٌ ىكثً وٌ
يرٌ ًمم ٍف ى
ٌكفىضٍم ىن ي
ى ى ى ىى ي
ٍ ى
اٌبنيٌآ ى ى ى ى ى ي ٍ
اى ٍـٌم ىفٌالطي ىٍّبات ى
ى

تى ٍف ً
ؿ ٌأبك ٌعبدٌاهلل ٌ(عميوٌالسالـ)عفٌ
كقدٌسٌئً ىٌ
يٌ
يال ٌﵚ(ٔ))(ٕ)ٌ ،فاإلصالح ٌٌكالعمؿٌالصالح ٌمفٌأشرؼٌالعباداتٌ ،
ض نٌ

ٌك ًٍ
كف ٌﵚ(ٖ)ٌ ،فقاؿٌ :خمقيـ ٌلمعبادةٌ ،فقيؿ ٌلوٌ :خاصة؟ ٌقاؿٌ:
اإل ٍن ىس ٌإًال ٌلًىي ٍعيب يد ًٌ
ت ٌاٍل ًجف ىٌ
قكلو ٌتعالىﵛ ٌ ىك ىما ى
ٌخمى ٍق ي
عامة(ٗ)ٌ.

اءٌقدٌشرعتٌمفٌالحكاـٌماٌيحقؽٌ
يعةٌاإلسالميةٌالغر
الٌسيماٌالشر
مفٌالمعمكـٌأف ٌالشرائعٌالسماكيةٌٌ ،ك ٌٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌٌ
ٌ
ٌ
تمؾ ٌالغاياتٌ ،فدعت ٌإلى ٌحفظ ٌجميع ٌالحقكؽ ٌكالحريات ٌالعامة ٌكالخاصةٌ ،كصيانتياٌ ،كأمرت ٌبالعدؿٌ
(ُ)ٌالتبيافٌفيٌتفسيرٌالقرافٌ:الطكسيٌ .ٌٖٖ/ٌٖ:
(ِ)ٌمنياجٌالبراعةٌفيٌشرحٌنيجٌالبالغةٌ:حبيبٌاهللٌالياشميٌالخكئيٌ .ٌِِٗ/ٌُُ:
(ّ)ٌسكرةٌالكيؼ.ٌٔٔ:
(ْ)ٌظٌ:منيةٌالمريدٌ:الشييدٌالثانيٌ .ٌِّٓ:
(ٓ)ٌتفسيرٌكنزٌالدقائؽٌ:محمدٌبفٌمحمدٌرضاٌالقميٌالمشيدمٌ .ٌَُٔ:
(ٔ)ٌسكرةٌاالسراءٌ .ٌَٕ:
(ٕ)ٌظٌ:تفسيرٌالبغكمٌ .ٌُْٓ/ٌّ:
(ٖ)ٌسكرةٌالذارياتٌ .ٌٓٔ:
ٌ،كجامعٌأحاديثٌالشيعةٌ:البركجردمٌ .ٌَْْ/ٌُ:
(ٗ)ٌظٌ:فيٌظالؿٌنيجٌالبالغةٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ ٌُّٓ/ٌّ:

[ّٔ]

(ُ)
ٌيأٍمر ٌبًاٍل ىع ٍد ًؿ ٌك ًٍ
ً
افﵚ(ِ)ٌ ،كاٌ ٌفٌ
اإل ٍح ىس ًٌ
كاإلحسافٌ ،كاإلنصاؼ ٌكالمساكات ٌبيف ٌالرعية ٌ ،قاؿ ٌتعالىﵛ ٌإف ٌالموى ى ي ي
ى

االستئذاف ٌمفٌبيفٌتمؾٌالحقكؽٌ،بؿٌىكٌمفٌأبرزىاٌ،فقدٌجاءتٌنصكصٌكثيرةٌتؤكدٌىذاٌالمعنىٌ،فضالنٌعفٌ

اتٌ
كـ ٌ يم ىسخ ىر وٌ
ٌكالن يج ىٌ
أف ٌ يٌ
ٌٌ
ٌكاٍلقى ىم ىر ى
سنةٌاهللٌفيٌالخمؽٌكالتككيفٌقائمةٌعمىٌإذفٌاهللٌتعالىٌ،قاؿٌتعالىﵛ ٌ ىكالش ٍم ىس ى
ٌفييا ٌبًًإ ٍذ ًف ٌرٍّب ًيـ ً
ً
بًأىم ًرًٌه ٌﵚ ٌ(ّ))(ْ)ٌ ،كفي ٌنزكؿ ٌالمالئكة ٌقاؿﵛ ٌتىىنز يؿ ٌاٍلم ىالئً
ٌم ٍف ٌ يك ٍّؿ ٌأ ٍىم وٌر ٌﵚ(ٓ)ٌ ،كفيٌ
ة
ك
ي
ى
ٍ
ى ٍ
ٌكالرك يح ى
ى
ى
كصؼٌطاعةٌالنبياءٌكالصالحيفٌقاؿﵛ ٌب ٍؿ ً
كف ٌﵚ(ٔ)ٌ،
ٌي ٍع ىممي ىٌ
كنويٌبًاٍلقى ٍك ًٌ
ٌم ٍك ىريم ىٌ
كف ٌ(ِٔ ى
ٌع ىب ه
ٌي ٍسبًقي ى
ؿ ٌ ىك يى ٍـ ٌبًأ ٍىم ًرًه ى
)ٌال ى
ى
اد ي
ٌع ًف ٌاٍليكلٌ(ّ) ٌإً ٍف ي ً
ٌك ٍح هيٌ
اٌي ٍن ًط ي
ؽ ى
كتنزيياٌلرسكلوٌالمصطفىٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌقاؿٌتعالىﵛ ٌ ىك ىم ى
ٌى ىك ٌإال ى
ىى

كحىٌﵚ(ٕ)ٌ.
يي ى

هٌ،كاٌفٌ ٌمفٌ
يد ٌلإليمافٌباهللٌتعالى ٌمفٌخالؿٌالطاعةٌكاالمتثاؿٌلكامر ٌ
ٌٌٌٌٌفاالستئذاف ٌ-كماٌىكٌظاىرٌ -تجس هٌ
صًٌدهٌ،ىكٌتحقيؽٌالغايةٌاإللييةٌفيٌالخمؽٌمفٌخالؿٌتنظيـٌالعالقةٌبيفٌالعبدٌكالخالؽٌ(جؿٌشأنو)ٌ،
كمٌٍق ىٌ
ح ٌٍك ىٌمٌتً ًٌوٌ ىٌ
ًٌ
اءٌأكافٌذلؾٌعفٌطريؽٌاإلذفٌالتككينيٌأـٌاإلذفٌالتشريعيٌ،إذٌالٌمجاؿٌفيٌ
كتكثيؽٌالصمةٌالرابطةٌبينيماٌ،سك هٌ
ذلؾٌاالٌٌبتحقؽٌاإلذفٌ مفٌالمكلىٌ(عزٌكجؿ)ٌلمعبدٌبالتصرؼٌبالشياءٌ،ىذاٌمفٌجانبٌ،كمفٌجانبٌآخرٌفإفٌ

يعةٌالغراءٌ،كيككفٌ
الغايةٌمفٌاالستئذاف ٌىي ٌتنظيـٌعالقةٌالعبيدٌمعٌبعضيـٌبعضانٌ ،بماٌيتفؽٌمعٌىدمٌالشر
ٌ
عٌالجاىؿٌلمعالـٌكاستئذانوٌفيٌجميعٌالمكرٌكالخذٌعنوٌ،
ٌ
مفٌخالؿٌحفظٌحقكقيـٌالمشركعةٌ،كمفٌبينياٌرجك

كلقدٌأمرٌاهللٌتعالى ٌالناسٌجميعان ٌبالرجكعٌإليوٌ(سبحانو)ٌفيٌالمكرٌكمياٌ،مفٌخالؿٌطاعةٌرسكلوٌالكرـٌ

اهللٌعميوٌكآلو)ٌ،كطاعةٌأكليٌالمرٌالذيفٌنصبيـٌاهللٌحماةٌلمديفٌكأمناءٌحقيقييفٌعمىٌشريعةٌربٌ
ٌ
(صمى ٌ
العالميفٌ ،كمف ٌبعدىـ ٌالرجكع ٌإلى ٌمراجع ٌالديف ٌالمجتيديف ٌك ٌالعمماء ٌالعامميف ٌ ٌالسائريف ٌعمى ٌنيج ٌالنبيٌ

يٌالىم ًر ً
ىطيعكاٌالمو ً
ً
ً
ٌم ٍن يك ٍـٌ
(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌٌ،فقاؿٌجؿٌشأنوﵛ ٌ ىياٌأىييىاٌالذ ى
ٌكأىط ي
ىم ينكاٌأ ي
ٌكأيكلً ٍ ٍ
يف ٌآ ى
يعكاٌالر يسك ىؿ ى
ى ى

كؿ ٌإًف ٌ يك ٍنتيـ ٌتيؤ ًم ين ً ً
ً
ٌفي ى و
فىًإف ٌتىىن ىازٍعتيـ ً
ىح ىس يفٌ
ٌكاٍل ىي ٍكًـ ٍ
ٌاآلى ًخ ًر ٌ ىذلً ى
ؾ ى
ٌكأ ٍ
ٌكالر يس ً ٍ
ٍ
ٍ ٍ ى
ٍ
ٌخ ٍيهر ى
كف ٌبالمو ى
ٌش ٍيء ٌفى يردكهي ٌإلى ٌالمو ى
يالﵚ(ٖ)ٌ،فاآليةٌالمزبكرةٌتشيرٌبكضكحٌإلى ٌكجكبٌطاعةٌاهللٌكرسكلوٌكأكليٌالمرٌ،لنيـٌأعمـٌبمصالحٌ
تىأ ًٍك نٌ
العبادٌكأحرصٌعمىٌسيادتياٌكاقامةٌالعدؿٌكاإلصالحٌفيٌالرعيةٌٌ،كقدٌنيىٌاهللٌتعالى ٌعامةٌالناسٌعفٌأفٌ
يتصرفكاٌمفٌغيرٌىدلٌكالٌبيافٌكبدكفٌإذفٌمفٌالذيفٌنصبيـٌاهللٌتعالى ٌعمىٌشريعتوٌأمناءٌكعمىٌعبيدهٌ

(ُ)ٌظٌ:مسالؾٌالفياـٌ:الكاظميٌ،ٌّٕٕ/ٌِ:كمقتنياتٌالدررٌ:الحائرمٌ .ٌَُٗ/ٌٔ:
(ِ)ٌسكرةٌالنحؿ.ٌَٗ:
(ّ)ٌسكرةٌالنحؿٌ .ٌُِ:
(ْ)ٌظٌ:مدارؾٌالتنزيؿٌكحقائؽٌالتأكيؿٌ:النسفيٌ .ٌّٕٓ/ٌُ:
(ٓ)ٌسكرةٌالقدرٌ .ٌْ:
(ٔ)ٌسكرةٌاالنبياءٌ ِٕ-ٌِٔ:
(ٕ)ٌسكرةٌالنجـٌ .ْ-ٌّ:
(ٖ)ٌسكرةٌالنساءٌ .ٌٓٗ:

[ْٔ]

أكصياءٌ ،كقد ٌخاطب ٌاهلل ٌالناس ٌفي ٌآيات ٌكثيره ٌينياىـ ٌعف ٌاالنحراؼ ٌعنيـٌ ،كالتصرؼ ٌمف ٌدكف ٌإذنيـٌ،

كالعمؿٌبالرأمٌكاتباعٌاليكلٌ،لما ٌيستتبعٌذلؾٌمفٌالفسادٌكاإلفسادٌ،فييـٌميبطٌالكحيٌكالتنزيؿٌكحممةٌالقرآفٌ
كالتأكيؿٌ،كىـٌأدرلٌبكالـٌاهللٌكماٌفيوٌ،قاؿٌتعالى ٌفيٌالحضٌعمىٌاتباعٌالنبيٌكأىؿٌبيتوٌفيٌفى ٍيـٌالقرآفٌ

كنو ً
ً
ً
ً
الكريـٌكبيافٌأحكاموﵛ ٌكلىك ٌردكه ٌإلى ٌالرس ً
ٌم ٍنييٌٍـ ﵚ(ُ)ٌ ،كقاؿٌ
كؿ ىٌ
ٌكالى ٌأيكلً ٍ
ٌي ٍستىٍنبًطي ى ي
يف ى
يٌال ٍىم ًر ٌم ٍنيي ٍـ ٌلى ىٌعم ىمويٌالذ ى
ىٍ ى ي
ي

ً
ٌالٌ
ٌما ى
مكجيان ٌخطابو ٌلمناس ٌزاج انر ٌليـ ٌعف ٌالتقكؿ ٌفي ٌشرع ٌاهلل ٌفيما ٌال ٌيعممكفﵛ ىكأ ٍ
ىف ٌتىقيكليكا ى
ٌعمىى ٌالمو ى
ركاياتٌكثيرةٌتؤيدٌذلؾٌ،منياٌماٌذكرهٌالجميكرٌمماٌجاءٌفيٌمسندٌ
كفﵚ(ِ)ٌ،كماٌجاءتٌفيٌالسنةٌالشريفةٌ ٌ
تى ٍعمى يم ىٌ

أ حمدٌكغيرهٌ(عفٌابفٌعباسٌقاؿٌ:قاؿٌرسكؿٌاهللٌصمىٌاهللٌعميوٌكسمـٌ:مفٌقاؿٌفيٌالقرآفٌبغيرٌعمـٌفميتبكأٌ

مقعدهٌمفٌالنار)(ّ)ٌ،كماٌذكرٌالحرٌالعامميٌ(تٌَُُْ:ىػ)(عفٌأبيٌبصيرٌ،عفٌأبيٌعبدٌاهللٌ(عميوٌالسالـ)ٌ

أيوٌ،إفٌأصابٌلـٌيؤجرٌ،كافٌأخطأٌخرٌأبعدٌمفٌالسماء)ٌ(ْ).
ٌٍ
قاؿ(مفٌفسرٌالقرآفٌبر

ٌٌٌٌٌ كمفٌكالـٌلميرٌالمؤمنيفٌعميٌ(عميوٌالسالـ)ٌفيٌذـٌأىؿٌالرأمٌكاختالؼٌالعمماءٌفيٌالفتيا(تى ًريد ٌعمىٌ

ٌتمؾٌالقضيةٌبعينياٌعمىٌغيرهٌفيحكـٌفيياٌ
أيوٌ،ثـ ٌتى ًريد
أحدىـٌالقضيةي ٌفيٌحكـٌمفٌالحكاـٌ،فيحكـٌفيياٌبر
ٌ
ٌ
ٌ

احد!ٌ
ٍّ
ٌبذلؾٌعندٌاإلماـٌالذمٌاستقضاىـٌ،فيصكبٌآراءىـٌجميعان!!ٌ،كالييييـٌك ه
ٌ،ثـ ٌيجتمعٌالقضاةي
بخالؼٌقكلو ٌ

نياىـٌعنوٌفعصكه؟!ٌأـٌأنزؿٌاهللٌعمييـٌدينانٌ
احد
!ٌككتابيـٌك ه
كنبييـٌك ه
!ٌأفأم ىريى يـٌاهللٌباالختالؼٌفأطاعكهٌ،أـٌ ي
ي
احد ى
اٌ،كعميوٌأف ٌيرضى؟! ٌأـٌأنزؿٌاهللٌدينانٌ
اٌشركاء ٌلوٌ،فمىييـٌأفٌيقكلك
اف ٌبيـٌعمىٌإتماموٌ ،أـٌكانك
ناقصان
ٍ
ٌفاستع ى
ى
ى
تاب ً
ط ً
ناٌفيٌاٍل ًك ً
ٌم ٍفٌ
تامان ٌفقصرٌالرسك يؿ ٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌعفٌتبميغوٌكأدائو؟!ٌكاهللٌتعالى ٌيقكؿﵛ ٌماٌفىر ٍ

و ٌ(ٓ)
ٌالكتابٌي ٍّ
فيوٌ،فقاؿٌعزٌ
صدؽٌبعضوٌبعضانٌ،ك ٌأنوٌالٌاختالؼٌ
ٌأف
ذ
ٌشيءٌ،ك
ؿ
ٌ،كفيوٌتبيافٌك
ىش ٍي ٌءﵚ
ى
ٌ
ٌ
كر ٌ
ي
ى

اٌف ً
ٌغ ٍي ًرٌاهللٌلىكج يدك ً
ٌمف ً
ً
ٌاختًالفانٌ ىكثًي ٌانرﵚٌ(ٔ))ٌ(ٕ).
كج ٌ
يو ٍ
ٌع ٍن ًد ى
ٌكاف ٍ
ىى
ؿﵛٌكلى ٍك ى

ٌالتاريخ ٌكالسيرة ٌالنبكية ٌحافمة ٌبذكر ٌالخبار ٌكالكقائع ٌالتي ٌحدثت ٌفييا ٌاالنتكاسات ٌكالخطارٌ
إف ٌكتب ٌ
ٌٌٌٌٌ ٌٌ

ٌالعصكرٌ،كماٌتحممتوٌاالنبياءٌكالمـٌٌ-كالٌسيماٌاالسالـٌكالمسممكفٌ-مفٌ
يةٌعمىٌمر
التيٌتعرضتٌلياٌالبشر
ٌ
ٌ
اقبٌكخيمةٌ،جراءٌترؾٌالناسٌاالمتثاؿٌلألكامرٌااللييةٌ،بطاعةٌالرسؿٌكاإلذعافٌليـٌكلألكصياءٌ
أعباءٌكعك
ٌ

مف ٌبعدىـٌ ،كبسبب ٌتجاىميـ ٌفضيمة ٌاالستئذاف ٌممف ٌنصبيـ ٌاهلل ٌتعالى ٌأكصياء ٌعمى ٌالخمؽ ٌكأمناء ٌعمىٌ
(ُ)ٌسكرةٌالنساءٌ .ٌّٖ:
(ِ)ٌسكرةٌالبقرةٌ .ٌُٔٗ:
(ّ)ٌالسنفٌالكبرلٌ:النسائيٌ ٌ،ٌَّ/ٌٓ:كمسندٌأحمدٌِْ/ٌِ:حٌْٖٓ ،كٌِِّّ/حٌَُْٕ،كٌَّّ/حٌُُّْ،كغيرىاٌ،كركاهٌالترمذمٌبطريؽٌ
آخر؛ٌظٌ:سنفٌالترمذمُٗٗ/ٌٓ:حٌَِٓٗكحٌُِٓٗ ٌ،كظٌ:المصنؼٌ:ابفٌأبيٌشيبةٌ .ٌُٕٗ/ٌٕ:
(ْ)ٌكسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌ،ٌَِِ/ٌِٕ:بابٌعدـٌجكازٌاستنباطٌالحكاـٌالنظريةٌمفٌظكاىرٌالقرافٌ،حٌّّٕٗٓ .
(ٓ)ٌسكرةٌالنعاـٌ .ٌّٖ:
(ٔ)ٌسكرةٌالنساءٌ .ٌِٖ:
(ٕ)ٌنيجٌالبالغةٌ:خطبٌاإلماـٌعميٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،ُٔ:ظٌ:الرسائؿٌالحمديةٌ:أحمدٌآؿٌطعافٌالبحرانيٌ .ُِِ/ٌّ:

[ٓٔ]

الشريعةٌ،حيثٌكادتٌبعضٌالحداثٌتكدمٌبحياةٌرسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌكتطيحٌباإلسالـٌكتكسرٌ

ٌبعد ٌفي ٌباككرة ٌاإلنشاء ٌكالعمؿ ٌالدعكمٌ ،فمنيا ٌ-
شككة ٌالمسمميف ٌكتقضيٌعمى ٌمف ٌتبقى ٌمنيـٌ ،كاالسالـ ي

يحد ٌحيث ٌ(أصابتو ٌحجارةٌ
ٌعما ىٌ
مث ٌ
ٌح ٌؿ ٌبرسكؿ ٌاهلل ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌفي ٌمعركة ٌأ ي
الن-ما ٌتناقمتو ٌالكتب ٌ
ً
المشركيفٌ،فكسرتٌر ً
رٌفيٌكجيوٌ،كٌفىرٌ
ىٌ
وٌكشج ٌفيٌكجيوٌ،ك يكمً ىم ى
باعيتي ي
وٌ،كدخمتٌحمقتافٌمفٌحمؽٌالم ٍغفى
تٌشفىتي
المسممكف ٌعنو ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌكانكسر ٌجيشيـ؛ ٌكؿ ٌذلؾ ٌكاف ٌسببو ٌمخالفة ٌبعض ٌالصحابة ٌلمرٌ
رسكؿٌاهللٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌفيٌالثباتٌبمكاقعيـٌ،كتركيـٌلياٌبدكفٌإذفٌمنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو))ٌ(ُ).
عيفٌلمباحثٌالقكؿٌبأفٌالبعدٌالدينيٌمفٌآثارٌاالستئذافٌيتمثؿٌباآلتي:
ٌٌٌٌٌكبعدٌىذاٌالعرضٌ،تى ٌ
ؿ)ٌباالمتثاؿٌلكامرهٌكاالنتياءٌعفٌنكاىيوٌ،
مٌ(عزكج ٌ
ٌٌ
ُ-تجسيدٌالعبكديةٌكاإلخالصٌكالخضكعٌكالطاعةٌلمبار

كؿٌ
ٌي ًط ًع ٌ
ٌالر يس ى
كبالتطبيؽٌلحكاـٌالشريعةٌكالطاعةٌلرسكلوٌكلكليٌالمرٌكاإلذعافٌالكامؿٌليـٌ،قاؿٌتعالىﵛٌ ىم ٍف ي

ٌ(ِ)
يٌالىم ًر ً
ىطيعكاٌالمو ً
ً
ٌم ٍن يكٌٍـٌﵚٌ(ّ)ٌ .
ٌكأىط ي
فىقى ٍدٌأىطىاعىٌالم ٌوىٌﵚ ٌ،كقاؿٌأيضٌانﵛٌأ ي
ٌكأيكلً ٍ ٍ
يعكاٌالر يس ٌك ىؿ ى
ىى

ٌِ -كمف ٌآثار ٌاالستئذاف ٌضماف ٌالسالمة ٌفي ٌالديف ٌكالدنياٌ ،كاإلطمئناف ٌعمى ٌصحة ٌالعماؿ ٌكالنشاطاتٌ
العباديةٌ،لماٌيستتبعٌذلؾٌمفٌدرءٌالنقمةٌاإللييةٌ،كنزكؿٌالرحمةٌكالبركاتٌعمىٌالفردٌكالمجتمعٌ،كمفٌحكمتوٌ

أيضان ٌمنعٌالفسادٌ،كسدٌالذريعةٌأماـٌالمحرماتٌ،فمماٌأنزلوٌاهللٌتعالى ٌفيٌآدابٌالدخكؿٌإلى ٌبيكتٌالناسٌ

ً
ً
ٍّ
ىىمًيىاٌ
ىم ينك ى
اٌب ييكتن ى
اٌعمىىٌأ ٍ
اٌكتي ىسمٍّ يمك ى
ٌبييكتً يك ٍـ ى
اٌغ ٍي ىر ي
اٌال ٌتى ٍد يخميك ي
كمحال ًيـ ٌالخاصة ٌبيـﵛ ٌ ىيا ٌأىييىاٌالذ ى
يف ٌآ ى
ٌحتىٌتى ٍستىأٍن يسك ى
اٌفيياٌأىح نداٌفى ىال ٌتى ٍد يخميكىاٌحتىٌيؤىذف ٌلى يكـ ٌ ً
ً
ٌار ًج يعكاٌ
ىذلً يك ٍـ ى
كف ٌ(ِٕ)ٌفىًإ ٍف ٌلى ٍـ ٌتى ًج يدك ى ى
ٌخ ٍيهر ٌلى يك ٍـ ٌلى ىعم يك ٍـ ٌتى ىذك ير ى
ٌكًا ٍف ٌقي ىؿ ٌلى يك يـ ٍ
ى ى يٍ ى ٍ ى

يـٌﵚ(ْ)ٌ،كقدٌأكردٌالبحثٌبعضٌماٌذكركهٌبخصكصٌاآليةٌالمزبكرةٌ
ٌعمً هٌ
فى ٍار ًج يعك ي
كف ى
ٌكالمويٌبً ىماٌتى ٍع ىممي ى
اٌى ىكٌأ ٍىزىكىٌلى يك ٍـ ى
ف ٌمف ٌغاياتياٌ ،سد ٌالذريعة ٌعف ٌكقكع ٌالفسادٌ ،أك ٌاالطالع ٌعمى ٌعكرات ٌالناس ٌكأسرارىـ ٌمما ٌال ٌيصحٌ
كا ٌٌ
انكشافوٌ .

اـٌالتعرضٌلماٌذكرهٌأبك ٌبكرٌالكاشانيٌالحنفي(تٌٖٕٓ:ىػ)ٌإذٌقاؿ(فأماٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌيبدكٌأفٌمفٌالمناسبٌفيٌالمق
إذاٌكافٌالدخكؿٌلتغييرٌالمنكرٌبأفٌسمعٌفيٌدارٌصكتٌالمزاميرٌكالمعازؼٌفميدخؿٌعمييـٌبغيرٌإذنيـ؛ ٌالفٌ

تغييرٌالمنكرٌفرضٌفمكٌشرطٌاإلذفٌلتعذرٌالتغييرٌكاهللٌسبحانوٌ ٌكتعالىٌأعمـ)(ٓ)ٌ .

يم و
كرٌحكؿٌماذكرهٌ،ينبغيٌالكقكؼٌعندىاٌ،منياٌ :
ٌٌٌٌٌ ٌ
إفٌماٌأكردهٌالكاشانيٌفيوٌنظرٌ،كىناؾٌثىمةىٌأ ي

التفسيرٌالمثؿٌ:ناصرٌمكارـٌالشيرازمٌْٕٔ/ٌِ:كٌّّٕكٌّٕٓ .
ٌ
(ُ)ٌظٌ:التفسيرٌالكاشؼٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ،ٌُْٗ/ٌِ:ك
(ِ)ٌسكرةٌالنساءٌ .ٌَٖ:
(ّ)ٌسكرةٌالنساءٌ .ٌٓٗ:
(ْ)ٌسكرةٌالنكرٌ .ِٖ-ٌِٕ:
(ٓ)ٌبدائعٌالصنائعٌ:الكاشاني.ٌُِٓ/ٌٓ:

[ٔٔ]

ىكٌبذاتوٌعمؿٌشنيعٌحرىمتٍوٌ
ف ٌالغايةٌالٌتبررٌالكسيمةٌكىذاٌمبدأٌاسالميٌ،فالدخكؿٌبغيرٌاستئذاف ٌ
ٌٌٌٌٌأكالٌ:إ ٌٌ
ى
فضالٌعمفٌسبقتياٌمفٌالشرائعٌالسماكيةٌ،كثبتٌفيٌظاىرٌنصكصٌالقرآفٌالكريـٌكالسنةٌ
الشريعةٌاإلسالميةٌ،
ٌ
الةٌمحرـٌآخرٌ(منعٌالغناءٌ
احةٌ،فكيؼٌإذفٌنستعيفٌبالمحرـٌىذاٌ(الدمكرٌعمىٌالبيكت)ٌعمىٌإز
النبكيةٌصر
ٌ
ٌ

كايقاؼٌآالتٌالعزؼ)ٌ؟!!ٌ،كماٌالدليؿٌعمىٌجكازٌذلؾ؟!!ٌ .

ثانياٌ:إف ٌكافٌيساغٌلمناس ٌاقتحاـٌتمؾٌالمساكف ٌأكٌالمحالتٌالتيٌيسمعٌمنياٌأصكاتٌمزاميرٌكنحكىاٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌ
مف ٌالمحرمات ٌبالقكة ٌكاإلكراه؛ ٌبذريعة ٌإزالة ٌالمنكر ٌكتغييرهٌ ،فيمكف ٌتغيير ٌالمنكر ٌبغير ٌالدمكر ٌعمى ٌتمؾٌ
البيكتٌ ،إذ ٌأف ٌىناؾ ٌبدائؿ ٌكثيرة ٌعف ٌىذا ٌالتصرؼٌ ،يمكف ٌمف ٌخالليا ٌتحقيؽ ٌاليدؼ ٌمف ٌغير ٌاالستعانةٌ

بالمحرـٌ(ترؾٌاالستئذاف)ٌ،كالقرآفٌيدعكاٌإلى ٌالنيجٌالقكيـٌكالسمكؾٌالسميـٌكالتصرؼٌالحكيـٌفيٌالدعكةٌإلىٌ
الحؽ ٌكالمر ٌبالمعركؼٌ ،كالنيي ٌعف ٌالمنكرٌ ،كفي ٌالكقت ٌذاتوٌ ،فيك ٌينيى ٌعف ٌالغمظة ٌكالخشكنة ٌكالخمؽٌ

ً
ً ً
يؿ ٌرٍّب ى ً ً ً
ًً
ٌك ىج ًادٍلييٌٍـٌ
الذميـٌفيٌالتعامؿٌإذٌقاؿ ٌتعالى ٌفيٌمحكـٌكتابوﵛ ٌأ ٍدعي ٌإلى ٌ ىسب ى
ٌكاٍل ىم ٍكعظىة ٌاٍل ىح ىس ىنة ى
ؾ ٌباٍلح ٍك ىمة ى

بًالتً ً
ٌٌٍّ
فٌﵚ(ُ)ٌ،كمفٌالسيرةٌالنبكيةٌالشريفةٌٌ،كالئمةٌالمعصكميفٌ(عمييـٌالسالـ)ٌماٌيدؿٌعمىٌالحض
ىح ىس يٌ
يٌى ىيٌأ ٍ
النٌسمحٌانٌإذاٌباعٌكاذاٌاشترلٌكاذاٌ
عمىٌالرفؽٌكالمٍّيفٌفيٌالتعامؿٌٌ،فمنياٌالحديثٌالنبكمٌالشريؼٌ(رحـٌاهللٌرج ٌ

اقتضى)(ِ)ٌ،الذمٌدؿٌبجالءٌعمىٌالرفؽٌكالسماحةٌفيٌالتعامؿٌمعٌاآلخريفٌ،فضالٌعفٌذلؾٌ،فإنوٌلـٌيردٌفيٌ
سيرةٌالنبيٌالكرـ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو) ٌكالئمةٌالمعصكميف(عمييـٌالسالـ)ٌصدكرٌىكذاٌفعؿٌمنيـٌ،بؿٌجاءٌ
ٌب ىف ٌأىبًىٌطىالً وبٌ
ٌض ى
ٌعمًى ٍ
اؼ ى
ٌر يجالن ى
عنيـٌماٌيثبتٌالعكسٌمفٌذلؾٌ،فمفٌذلؾٌماٌكردٌعفٌطريؽٌالجميكر ٌ(أىف ى
اطمةي ً
طعاما ٌفىقىالى ٍ ً
ً
ٌر يسك ىؿ ٌالم ًو ٌ-صمى ٌاهلل ٌعميوٌ
ٌع ٍنيىاٌ :لى ٍك ى
ٌرض ىى ٌالموي ى
ىرض ىى ٌالموي ى
ٌع ٍنوي ٌفى ى
ٌد ىع ٍكىنا ى
ت ٌفى ى ى
ص ىن ىع ٌلىوي ٌ ى ى ن
ٌن ً
ابٌفى أرىلٌاٍل ًقراـٌقى ٍدٌض ًرب ً
ً
ادتى ًىٌاٍل ىب ً
اح ىي ًةٌاٍل ىب ٍي ًتٌفى ىر ىج ىعٌ
ضى
ٌم ٍف ى
ي ى
ٌعمىىٌع ى
ٌي ىدهي ى
ض ىع ى
اءٌفى ىك ى
ٌم ىع ىناٌفى ىد ىع ٍكهيٌ ىف ىج ى
ى
كسمـٌ-فىأى ىك ىؿ ى
ىى
ً
اطمةي ٌلًعمً ٍّى ً
فىقىالى ٍ ً
ؾ؟! ٌفىقىا ىؿٌ
اٌرد ى
اٌر ىج ىع ٌوي؟! ٌفىٌتىبً ٍعتيوي ٌفى يقٍم ي
ت ى
ٌرض ىى ٌالموي ى
ٌم ى
ٌ:ي ى
ٌم ى
ت ٌفى ى ى ى
اٌر يسك ىؿ ٌالمو ى
ٌع ٍنيي ىماٌ:إٍل ىح ٍق ٌويٌ ،ا ٍنظي ٍر ى
ً
ً
عفٌنافعٌ،قاؿٌ:كنتٌأسيرٌمعٌعبدٌاهللٌبفٌعمرٌ،
يٌ
اٌم ىزكقناٌ»)(ّ)ٌ.كركمٌ
ٌ«:إًنويٌلىٍي ىسٌلىٌأكٌل ىنبً ٍّىٌأ ٍ
ٌي ٍد يخ ىؿ ى
ىف ى
ٌب ٍيتن ي
فسمعٌزمارةٌراعٌ،فكضعٌأصبعيوٌفيٌأيٌذنيوٌ،ثـٌعدؿٌعفٌالطريؽٌ...ثـٌقاؿٌ:ىكذاٌرأيتٌرسكؿٌاهللٌٌ-صمىٌ
ٌٌ
اهللٌعميوٌ(كآلو)ٌكسمـ–ٌصنع)ٌ(ْ)ٌ .

إف ٌالركايتيف ٌتخالفاف ٌماذىب ٌإليو ٌالكاشانيٌ ،حيث ٌدلٌتا ٌعمى ٌعدـ ٌكجكب ٌمباشرة ٌالفعؿ ٌبإزالة ٌالمنكرٌ
ٌٌٌٌٌ ٌ

و
باليد؛ٌككنوٌتصرؼٌفيٌح و
ٌلشخص ٌما ٌمفٌدكفٌإذنو؛ ٌفالٌيجكزٌ ،فضالنٌعف ٌذلؾٌ ،الدمكرٌبغيرٌإذفٌلجؿٌ
ؽ
التغييرٌ .كمما ٌكرد ٌعف ٌالخاصةٌ ،قضيةٌبشر ٌالحافيٌ ،إذ ٌلـ ٌيقتحـ ٌاإلماـ ٌالكاظـ ٌ(عميو ٌالسالـ) ٌدارٌبشرٌ

(ُ)ٌسكرةٌالنحؿٌ .ٌُِٓ:
(ِ)ٌصحيحٌالبخارمٌٕٓ/ٌّ:حٌَِٕٔ،كعمدةٌالقارمٌ:العينيُٖٖ/ٌُُ:؛ٌكجاءٌبمفظٌآخرٌ،ظٌ:سنفٌالترمذمٌَِٔ/ٌّ:حَُِّ.
(ّ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامة.َِٖ/ٌٕ:
(ْ)ٌمسندٌأحمدٌ،طٌالرسالةُِّ/ٌٖ:حٌّْٓٓ،كِْٗ/حٌْٓٔٗ،كنيؿٌالكطارٌ:الشككانيَُٗ/ٌٖ:حٌّٗٓٓكالمغنيٌ:إبفٌقدامة.َِٖ/ٌٕ:

[ٕٔ]

حينماٌسمعٌمنوٌصكتٌالغناءٌكالمعازؼٌ،كىذاٌيدؿٌعمىٌبطالفٌالدمكرٌعمىٌالبيكتٌبذريعةٌاإلصالحٌ،إذٌلكٌ

كافٌكاجبٌان؛ ٌلماٌتركوٌاإلماـ(ُ)ٌ،كفيٌركايةٌ(مسعدةٌبفٌزيادٌقاؿٌ :كنتٌعندٌأبيٌعبد ٌاهللٌ(عميوٌالسالـ) ٌفقاؿٌ
بالعكًٌدٌٌ ،فىيٌرىٌبماٌ
ف ٌ يٌ
ضًٌرٌٍب ىٌ
كي ٌٍ
ف ٌ ىٌ
ار ٌىٌيٌتى ىٌغنٌٌٍي ىٌ
ـٌجىٌك وٌ
افٌكعند يٌى ىٌ
ىٌ
يؼ ٌٌلًيٌ ،كليٌجير
ؿ ٌ ىٌكٌنً وٌ
خ يٌ
لوٌرجؿٌ :بأبيٌأنتٌكأميٌ ،إٌٍّنيٌٌأىٌٍد يٌ
فٌ .فقاؿٌ :ال ٌتفعؿ)(ِ)ٌ ،دليال ٌآخر ٌعمى ٌعدـ ٌمشركعية ٌالدمكر ٌبغير ٌإذفٌ،
اسٌتًماعٌان ٌ ًٌمٌٍّني ٌٌلى ٌيي ٌٍ
كس ٌ ٌٍ
الجٌمي ىٌ
ت ٌ يٌ
طٌٍم يٌ
ٌأى ىٌ
جسٌسٌ
التى ىٌ
فاإلماـٌلـٌيأمرٌالرجؿٌباقتحاـٌبيتٌالجارٌالذمٌفيوٌالغناءٌكالضربٌبالعكدٌ،بؿٌنياهٌعفٌاإلنصاتٌك ٌ

عمىٌجارهٌ .

ٌأعظـ ٌحرمةن ٌكأشدٌ ىن ًكي انر ٌمفٌحرمةٌالغناءٌٌ
الدمكرٌعمىٌالبيكتٌمفاسد
لثاٌ:قدٌيستتبعٌترؾٌاالستئذاف ٌٌك
ٌٌٌٌٌثا
ى
ى
ي
كالعزؼ ٌبالمزامير ٌكنحكىا ٌمف ٌالمعازؼ ٌكآالت ٌالمٌيك ٌكالطربٌ ،فمثال ٌقد ٌيؤدم ٌاالقتحاـ ٌإلى ٌإثارة ٌمف ٌفيٌ

الدارٌ ،فينشأ ٌالشجار ٌالذم ٌقد ٌيصؿ ٌإلى ٌحد ٌكقكع ٌالقتمى ٌأك ٌالجرحىٌبيفٌطرفي ٌالنزاعٌ ،كبالخصكص ٌإذاٌ
بعضيماٌ،فغشيتٌالقمكبٌ،
يٌ
تطكرتٌالمشكمةٌكتشعبتٌ،كألقىٌالشيطافٌحبائموٌفاستمكفٌمفٌطرفيٌالنزاع ٌأكٌ

ٌكحبً ىكت ٌاالفتراءاتٌ،
كثارت
ٌ
ٌكضرب ٌعمى ٌالبصار ٌكالفئدةٌ ،فكثيرت ٌاالدعاءات ي
صمت ٌالسماع ،ي
ٌالحميةٌ ،فى ي
كالتبستٌالمكرٌبالبيتافٌكالكذبٌكاإلنكارٌ،فتدخمتٌالعشيرةٌ،كخرجتٌالقضيةٌعفٌحدكدٌالسيطرةٌككصمتٌ

أٌبأعظـٌمنياٌ،كالٌ
نيرافٌالفتنةٌإلىٌحدكدٌالٌيعمـٌمداىاٌاالٌٌاهللٌسبحانوٌ ٌكتعالىٌ.كبالجممةٌ،فإفٌالمفسدةٌالٌتي ٍدر
ى
بمثمياٌمفسدةٌ،كالٌيقكؿٌبذلؾٌعاقؿٌفضالٌعفٌحكيـٌ .

ؤم يف ٌمفٌحصكؿٌالمبسٌكاالشتباهٌ
ٌٌٌٌٌرابعانٌ:بسببٌتقاربٌالبيكتٌجنباٌإلى ٌجنبٌ،كالتصاؽٌجدر
ي
انيا؛ٌالٌي ى
امير ٌكمعازؼ ٌكنحكىا ٌمف ٌآالت ٌالطرب ٌكالميكٌ
وٌ
ٌيمر ٌفي ٌمحمة ٌسكنية ٌفيسمع ٌصكت
لدل ٌمف ٌ
ٌغناء ٌأك ٌمز ى
إحدلٌالبيكت؛ٌضنان ً
ٌأنوٌالبيتٌالذمٌتصدرٌمنوٌأصكاتٌالمعازؼٌ،
المحرمةٌ،فيقتحـٌ-بدكفٌاستئذاف-
ٌم ٍنوي ٌ
ٌ

فيقعٌفيٌالمحذكرٌكأفٌيرلٌمفٌأىؿٌالدارٌماٌيحرـٌالنظرٌإليوٌمفٌقبؿٌالجانبٌ ،أكٌيراىـٌفيٌأكضاعٌالٌ
يرغبكفٌأفٌيراىـٌعميياٌأحدٌ ،أكٌالٌأقؿٌإنوٌسيطمعٌعمىٌمقتنياتٌالبيتٌمماٌالٌيرغبٌأىؿٌالدار ٌباطالعٌ

غيرىـٌعميوٌ،كبعضٌالثاث ٌأكٌالمالبسٌكالحمي ٌأكٌغيرٌذلؾٌمفٌالمقتنياتٌ،فالبيكتٌأسرارٌكحرماتٌ،الٌ
ٌمحرـٌ ٌ.
يصحٌىتكياٌ،فضالٌعفٌتسببٌالدامرٌبالذعرٌ،كالفزعٌليـٌ،كالٌيخفىٌإفٌتركيعٌاآلخر
ن
يفٌأذل ٌ

ٌٌٌٌٌخامساٌ:إفٌترؾٌاالستئذاف ٌقدٌيككفٌذريعةٌلكقكعٌاإلجراـٌكانتشارٌالفكضىٌفيٌالمجتمعٌ،بمعنىٌأنوٌقدٌ
ً
عاؼ ٌالنفيكسًٌ -ممفٌليـٌأغراضٌدنيئةٌكغاياتٌمحرمةٌكالزناٌ،كالسرقةٌ،كالتجسسٌكاالنتقاـٌكنحكٌ
يستغؿٌض ي

حٌرىٌمةٌ،إذٌأفٌالسارؽٌمثالن ٌ-كلجؿٌاإلفالتٌمفٌ
الم ىٌ
ٌالشككانيٌىذاٌلتحقيؽٌأىداف ًٌيـ ٌ يٌ
ًٌ
أم
ذلؾٌمفٌالمحرماتٌ -ر ى
(ُ) ٌظٌ :تفسير ٌالمحيط ٌالعظـٌ :حيدر ٌاآلمميٌ ،َٕٓ/ٌُ ٌ :كىامش ٌص ٌٌُٕٓ ،ظٌ :منياج ٌالكرامةٌ :العالمة ٌالحميٌ ،ٌٓٗ :كشرح ٌمنياجٌ
ٌ
الكرامةٌ:عميٌالميالنيٌ،ٌِٗ/ٌُ:كالئمةٌاإلثنىٌعشرٌ:عميٌالميالنيٌ،ٌُٓ/ٌِ:كالكنىٌكاللقابٌ:عباسٌالقمي.ٌُٖٔ/ٌِ:
(ِ) ٌالحبؿ ٌالمتيفٌ :البيائي(.َٖ:االغساؿ ٌالمسنكنة)ٌ ،كمشارؽ ٌالشمكسٌ :المحقؽ ٌالخكانسارمٌ ،ٌْٔ :ككتاب ٌالطيارةٌ :الشيخ ٌمرتضىٌ
النصارم(ٌٕٔ/ٌّ:الغسؿٌلمتكبةٌعفٌالكفر)ٌ،كِ(ٌُّّ/االغساؿٌالمستحبة)ٌ،كقطراتٌمفٌيراعٌبحرٌالعمكـٌ:اآلخكندٌالخراساني.ٌّٗ:

[ٖٔ]

العقكبة-عند ٌاإلمساؾ ٌبو ٌفي ٌحاؿ ٌتمبسو ٌبجريمة ٌتسمؽ ٌالجدراف ٌأك ٌالعثكر ٌعميو ٌداخؿ ٌإحدل ٌالمنازؿ ٌأكٌ
وٌس ًٌم ىٌع ٌصكتٌآالتٌالميكٌمفٌجيةٌذلؾٌالبيت؛ٌفاقتحـٌالمكافٌ(اشتباىاٌمنو)ٌ،
؛ٌيدٌعيٌأنٌ ىٌ
المحالتٌ–مثال -ىٌ
ككافٌينكمٌإيقافوٌلنوٌمنكرٌحرمتوٌالشريعةٌ،الٌبقصدٌالسرقة!!ٌ .
و
ٌمنكر ٌماٌ ،ال ٌيمكف ٌالرككف ٌإليو؛ ٌلككنو ٌيتعارض ٌمعٌ
ٌٌٌٌٌسادسانٌ :إفٌ ٌالقكؿ ٌبجكاز ٌترؾ ٌاالستئذاف ٌلتغيير
العقؿٌكالنقؿٌ،فضالٌعفٌافتقارهٌإلىٌالدليؿٌمفٌالنصكصٌالشرعيةٌ ٌٌ.

ّ-كمف ٌآثار ٌاالستئذاف ٌتييئة ٌأسباب ٌغفراف ٌالذنكب ٌكالحط ٌعف ٌالخطايا ٌكالمكبقاتٌ ،فترؾ ٌاالستئذاف ٌفيٌ

بعضٌالمكاردٌ،يعدٌكالغصبٌالذمٌىكٌمفٌالكبائرٌٌ،كافٌ ٌاإلصرارٌعمىٌترؾٌاالستئذاف ٌفيٌالمكاردٌالخرلٌ

ٌ،كالٌريبٌفي ٌأفٌ ٌترؾٌالكبائرٌ
يعدٌمفٌالكبائرٌ،لماٌقيؿٌمفٌأف ٌاإلصرار ٌعمىٌالصغيرةٌيمحقياٌبالكبائر(ُ) ٌ
ٌٌ
كعدـ ٌاإلصرار ٌعمى ٌالصغائر؛ ً
ٌلم ٌماٌيككف ٌسببان ٌلمغفراف ٌكالتجاكز ٌعف ٌالسيئاتٌ ،كقد ٌقاؿ ٌتعالى ٌفي ٌمحكـٌ
ٌن ىكفٍّرٌع ٍن يكـٌسي ىٍّئاتً يكـ ٌ ً
ً
ً
ً
يماٌﵚ(ِ))ٌ(ّ).
ٌماٌتيٍنيى ٍك ىف ى
ٌم ٍد ىخ نالٌ ىك ًر ن
ٌكين ٍدخٍم يك ٍـ ي
الكتابٌالمجيدﵛٌإ ٍفٌتى ٍجتىنيبكاٌ ىك ىبائ ىر ى
ٌع ٍنوي ي ٍ ى ٍ ى ٍ ى
ْ-السعيٌلنيؿٌمرضاةٌاهللٌتعالى ٌكمحبتوٌ،كتكطيدٌالعالقةٌبيفٌالعبدٌكخالقوٌمفٌجيةٌكبيفٌالعبدٌكأنبياءٌاهللٌ

طاعةٌ،تيناؿٌبياٌالشفاعةٌكالثكابٌلمفكزٌبالجنةٌكنكاؿٌالدرجاتٌ
ٌ
كعبادهٌالصالحيفٌمفٌجيةٌأخرلٌ،فاالستئذافٌ

الٌٌباتباعٌشريعتوٌالتيٌأنزلياٌعمىٌرسكلوٌ،كالسيرٌعمىٌخطاٌ
التيٌكعدٌاهللٌعبادهٌالصالحيفٌ،كالٌيككفٌذلؾٌا ٌ
عممو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ،كالبدٌلممسمـٌمفٌالرجكعٌإلييـٌكالخذٌ
الصالحيفٌمفٌبعده؛ٌلنيـٌكرثتوٌ،كعيب ٌةي ٌ ًٌ
ٌ(ْ)
اعتى ً
ص يمكاٌ
عنيـٌ(فمفٌعمؿٌعمىٌغيرٌعمـٌكافٌماٌيفسدٌأكثرٌمماٌيصمح) ٌ،كقدٌخاطبناٌاهللٌتعالىٌبقكلوﵛٌ ىك ٍ

(ٓ)
ً
بًحٍب ًؿ ٌالم ًو ً
يٌي ٍحبًٍب يك يـ ٌالمويٌ
كف ٌالموى ٌفىاتبً يعكنً ي
ى
ى
ٌكالٌتىفىرقيكا ﵚ ٌ،كقاؿ ٌمخاطبان ٌنبيوٌالكرـﵛ ٌ يق ٍؿ ٌإً ٍف ٌ يك ٍنتي ٍـ ٌتيحب ى
ٌجميعان ى
ً
ً
ً
يفٌﵚ(ٔ)ٌ،
ٌي ًحبٌاٍل ىك ًاف ًر ىٌ
ٌكالر يسك ىؿٌفىًإ ٍفٌتىىكل ٍكاٌفىًإفٌالمٌوى ى
ٌكالموي ى
ٌال ي
ىكىي ٍغف ٍرٌلى يك ٍـٌ يذ ين ى
يـٌ(ُّ)ٌ يق ٍؿٌأىط ي
ٌغفي ه
كرٌ ىرح ه
يعكاٌالموى ى
كب يك ٍـ ى
ماٌأحبٌٌاهللٌ(ع ٌزكجؿ)ٌمفٌعصاه(ٕ).
كقدٌركمٌعفٌالصادؽ(عميوٌالسالـ)ٌقاؿ ٌ:ىٌ

ٓ-السعيٌلمتكامؿٌالركحيٌكالخمقيٌ،كتيذيبٌالنفسٌكتركيضيا ٌعمى ٌالطاعة ٌٌكاإلنصياعٌلألكامرٌ،مفٌأجؿٌ
تجنيبياٌالكقكعٌفيٌالمعاصيٌكمزالؽ ٌاليكلٌكحبائؿٌالشيطافٌ،لماٌيستمزـٌذلؾٌمفٌحجبٌالنعـٌكنزكؿٌالنقـٌ،

كالتعرضٌلغضبٌالرحمفٌكسخطوٌ،كاالنحدارٌفيٌالدركاتٌكدخكؿٌجينـٌ(كالعياذٌباهللٌتعالى).

ٌ

(ُ)ٌرسائؿٌالشييدٌالثانيٌ(ط.ج)ٌ،ٌٕٔ/ٌُ:كالحبؿٌالمتيفٌ:البيائيٌ،ٌِٖ:كجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسف.ٌُّٖ/ٌُّ:
(ِ)ٌسكرةٌالنساءٌ .ٌُّ:
ٌ
(ّ)ٌظٌ:ىدايةٌالمةٌ:الحرٌالعامميٌ،ٌْٖٓ/ٌٓ:كالحدائؽٌ:البحرانيٌ،ٌْٓ/ٌَُ:كرياضٌالمسائؿٌ:عميٌالطباطبائي.ٌِٓٓ/ٌُّ:
ٌ
(ْ)ٌالكافيٌ:الكميني(ٌٌْْ/ٌُ:بابٌبذؿٌالعمـ).
(ٓ)ٌسكرةٌآؿٌعمرافٌ .ٌَُّ:
(ٔ)ٌسكرةٌآؿٌعمرافٌ .ِّ-ٌُّ:
(ٕ)ٌجامعٌاحاديثٌالشيعةٌ:السيدٌالركجردمٌ،ٌِّٕ،ٌُّ:كبحارٌاالنكارٌ:العالمةٌالمجمسي.ُِ/ٌْٗ:

[ٗٔ]

المطمب الثاني :البعد االجتماعي:

-1عمى مستوى الفرد:

إف ٌماٌينضكمٌتحتٌاستئذاف ٌالفردٌمفٌحكمةٌتكمفٌفيٌالغايةٌمنوٌ،كىيٌاالعتراؼٌبحقكؽٌاآلخريفٌ،
ٌٌٌٌٌ ٌٌ
كحفظياٌ،كمجانبةٌالتعدمٌعميياٌ،لماٌفيٌذلؾٌمفٌىتؾٌلمحرماتٌ،كمقارفةٌلمفسادٌالذمٌلفظتوٌالًقىيـٌاإلنسانيةٌ

ٌكحرمتو ٌالشرائع ٌالسماكيةٌ ،فضالن ٌعف ٌككنو ٌيتنافى ٌٌكالذكؽ ٌالعاـ ٌكمقررات ٌالعقؿ ٌالنظرمٌ،
كالخالقيةٌ ،
كمدركاتوٌفيٌتحسيفٌالحسفٌكتقبيحٌالقبيحٌ،كالحاصؿٌ،أفٌمفٌفكائدٌاالستئذافٌىي:

الم ٌٍعىٌن ًٌكيٌةٌ،كبعثٌ
ارٌالماديةٌأكٌ ىٌ
ٌٍّ
أ-تكخيٌالحذرٌكالحيطةٌمفٌالتعريضٌبالنفسٌكباآلخريفٌإلىٌالمشاكؿٌكالضر
حالةٌمفٌالرضاٌكاالستقرارٌالنفسيٌكالشعكرٌبالمفٌكاالطمئنافٌلمفردٌكالمجتمع.

ب-اإلقرارٌبحقكؽٌاآلخريفٌكاحتراميا.
ت-تحصيفٌالنفسٌككبحٌجماحياٌ،بمحاربةٌالرغباتٌكالشيكاتٌالمحرمةٌ،كسدٌالذرائعٌالمفضيةٌإلىٌاالنحدارٌ
هٌ،كىكٌالذمٌيمنيٌأكلياءهٌ
الخالقيٌكاتباعٌاليكلٌ،كتجنبٌالكقكعٌفيٌحبائؿٌابميسٌكاغكاءاتٌالشيطافٌكجنكد
ٌ
ً
ً
كرا)ٌ(ُ)ٌ،كقدٌحٌذرٌالقرآفٌالكريـٌمنوٌ،حيثٌ
اٌي ًع يد يى يـٌالش ٍي ى
افٌإًال ي
ٌك ىم ى
ط ي
ٌغ ير ن
ٌكيي ىمٍّنيي ٍـ ى
كيغررٌبيـٌ،قاؿٌتعالى( ىيع يد يى ٍـ ى
ٌر ٍّ
ىغ ىكٍيتىنًيٌ
ص ىـ ٌاهلليٌتعالىٌ،كقدٌذكرٌالقرآفٌالكر ىٌ
ٌمفٌع ىٌ
ىٌ
أقسـٌإبميسٌبإغكاءٌبنيٌآدـٌإالٌ
ب ٌبً ىماٌأ ٍ
يـٌتكعٌىٌده ﵛ ٌقىا ىؿ ى
ﵚ
ٌم ٍنيـٌاٍلم ٍخمى ً
اد ى ً
ىل ىيزي ىٍّنفٌلىيـ ً
ٌف ٍ ً
يفٌ (ِ)ٌ .
ص ىٌ
يف(ّٗ)ٌإًال ًٌ
ىج ىم ًع ىٌ
ٌكىل ٍ
ٌع ىب ى
يغ ًكىينيي ٍـٌأ ٍ
يٍ
ؾ يي ي
يٌال ٍىرض ى

ٌفتسكف ٌأركاحيـٌ ،كتطمئفٌ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌصاحب ٌظالؿ ٌآ
ٌالقرف ٌ(لقد ٌجعؿ ٌاهلل ٌالبيكت ٌسكناٌ ،يفيء ٌإلييا ٌالناس ٍ
نفكسيـٌ،كيأمنكفٌعمىٌعكراتيـٌكحرماتيـٌ،كيمقكفٌأعباءٌالحذرٌكالحرصٌالمرىقةٌلألعصاب)ٌ.ثـٌعمؽٌعميوٌ

ٌحيفٌتككفٌح ىرمان ٌآمنان ٌالٌيستبيحوٌأحدٌإالٌ ٌبعمـٌأىموٌكاذنيـٌ،كفيٌالكقتٌ
البيكت ٌالٌتككفٌكذلؾٌإالٌ
بالقكؿ(ك ي
ى
أف ٌاستباحة ٌحرمة ٌالبيت ٌمفٌ
الذم ٌيريدكفٌ ،كعمى ٌالحالة ٌالتي ٌيحبكف ٌأف ٌيمقكا ٌعمييا ٌالناسٌ ،ذلؾ ٌإلى ٌ ٌٌ

الداخميفٌدكفٌاستئذاف ٌ يجعؿٌأعينيـٌتقعٌعمىٌعكراتٌ،كتمتقيٌبمفاتفٌتثيرٌالشيكاتٌ،كتييئٌالفرصةٌلمغكايةٌ

الناشئةٌمفٌالمقاءاتٌالعابرةٌ،كالنظراتٌالطائرةٌ،التيٌقدٌتتكررٌفتتحكؿٌإلى ٌنظراتٌقاصدةٌ،تحركياٌالميكؿٌ

التي ٌأيقظتيا ٌالمقاءات ٌالكلى ٌعمى ٌغير ٌقصد ٌكال ٌانتظارٌ ،كتحكليا ٌإلى ٌعالقات ٌآثمةٌ ،أك ٌإلى ٌشيكاتٌ

محرمةٌ،تنشأٌعنياٌالعقدٌالنفسيةٌكاالنحرافات)ٌ(ّ).

ث-سعي ٌالفراد ٌلمرقي ٌكالتساميٌ ،مف ٌخالؿ ٌترسيخ ٌالمفاىيـ ٌكالقيـ ٌاإلنسانية ٌكالدينية ٌكمف ٌخالؿ ٌاإللتزاـٌ

(ُ)ٌسكرةٌالنساء.ٌَُِ:
(ِ)ٌسكرةٌالحجر.َْ-ٌّٗ:
(ّ)ٌفيٌظالؿٌالقرآفٌ:السيدٌقطبٌ،ٌَِٕٓ/ٌْ:كظٌ:ركائعٌالبيافٌ:محمدٌعميٌالصابكني.ُِّ/ٌِ:

[َٕ]

بالخالؽٌالشرعيةٌكاآلدابٌالعامةٌكالعراؼٌاالجتماعية.
التعاكفٌالبناء.
ٌٌ
ج-تعزيزٌالثقةٌكالعالقةٌمعٌاآلخريفٌ،كارساءٌأسسٌالمحبةٌ،كالرضاٌ،كاإلحتراـٌالمتبادؿٌ،ك
-2عمى مستوى األسرة:
أ-إطاعة ٌاهلل ٌتعالى ٌبترسيخ ٌالقيـ ٌالشرعية ٌكالمبادئ ٌالخالقيةٌ ،في ٌطاعة ٌالكالديفٌ ،كطاعة ٌالزكجٌ،كاحتراـٌ
رغباتٌأفرادٌالسرةٌكالحرصٌعمىٌالمحافظةٌعمىٌحقكقيـٌكرعايتياٌ.

ب-اجتنابٌالكقكعٌفيٌالفسادٌكنحكهٌمفٌالمحاذيرٌالشرعيةٌكالخالقيةٌ،كحمايةٌالسرةٌمفٌاإلنحالؿٌكالتفكؾ.
ت-إرساءٌالكعيٌالدينيٌكالخالقيٌ،كالحفاظٌعمىٌمنظكمةٌالتعامؿٌاإلنسانيٌكالشرعيٌداخؿٌالسرةٌكالسعيٌ
لمتكامؿ ٌالسرم ٌالمبني ٌعمى ٌالحب ٌكاالحتراـ ٌالمتبادؿ ٌكالتعاكفٌ ،كعمى ٌخمؽ ٌحالة ٌمف ٌالقكة ٌكالتماسؾ ٌفيٌ

العالقةٌبيفٌمككناتياٌ .

حترـٌالقيـٌالدينيةٌكالخمقيةٌ،كمراعاةٌالحقكؽٌكالمصالحٌالخاصةٌكالعامة.
ث-تربيةٌالناشئةٌ،عمىٌا ٌا
-3عمى مستوى العالقات االجتماعية:
أ-تركيض ٌالنفس ٌعمى ٌاإلذعاف ٌلحكاـ ٌالشرعٌ ،كعمى ٌالطاعة ٌهلل ٌكلرسكلو ٌكلكلي ٌالمرٌ ،كتطبيؽ ٌالسيرةٌ
العمميةٌ ٌ،كماٌيدعكٌإليوٌالعقؿٌالفطرمٌاالرتكازمٌمفٌالحكـٌبضركرةٌرجكعٌالجاىؿٌإلىٌالعالـ(ُ).

ب-اإلقرارٌبحقكؽٌاآلخريفٌكمكتسباتيـٌ،ككجكبٌاحترامياٌ،كأدائياٌإلىٌمستحقيياٌكفؽٌتعاليـٌاإلسالـ.
ت-الحفاظٌعمىٌالمفٌبنكعيوٌالعاـٌكالخاصٌكرعايتوٌ .
ث -تقكيةٌالكاصرٌبيفٌالجماعاتٌ،كتمتيفٌالعالقاتٌبيفٌمختمؼٌشرائحٌالمجتمعٌ،كبثٌركحٌالتعاكفٌبينيـٌ،
اٌعمى ًٍ ً
ً
اف ﵚ(ِ)ٌ.
ٌكاٍل يع ٍد ىك ًٌ
الٌتى ىع ىاكينك ىٌ
لٌكىٌ
لماٌفيٌذلؾٌمفٌقكةٌلممجتمعٌ،قاؿٌتعالىﵛٌ ىكتى ىع ىاكينك ى
ىٌاإلثٍـ ى
ٌكالت ٍق ىك ى
اٌعمىىٌاٍلبٍّر ى

المطمب الثالث :البعد الفكري والثقافي:

أ-النيكضٌبالكاقعٌاإلنسان يٌمفٌخالؿٌترسيخٌالقيـٌكالمبادئٌاالسالميةٌكتربيةٌالمجتمعٌعمىٌالتمسؾٌبفضيمةٌ
االحتراـٌالمتبادؿٌ،كصيانةٌالحقكؽٌكحفظياٌكالتحميٌبالصدؽٌفيٌالتعامؿٌكصكفٌالماناتٌكنحكٌذلؾٌمفٌ

الفضائؿٌكمكارـٌالخالؽ.

ب-تجنيب ٌالمجتمع ٌمف ٌالكيالت ٌكنيراف ٌالفتف ٌالتي ٌتمخضت ٌعف ٌالفرقة ٌكالتفكؾ ٌكأكقدتيا ٌرياح ٌالتعصبٌ
(ُ)ٌظٌ:النكرٌالساطعٌ:عميٌكاشؼٌالغطاءٌ،ٌّٖ/ٌُ:كىدلٌالطالبٌ:المركجٌ،ٌُْٔ/ٌٔ:كشرحٌالعركةٌ:الحائرم.ٌّٔ/ٌُ:
(ِ)ٌسكرةٌالمائدة.ٌِ:

[ُٕ]

العمى ٌكغ ٌذتيا ٌسرابيؿ ٌالجيؿ ٌكالتخمؼٌ ،كاإلبتعاد ٌعف ٌسبيؿ ٌالحؽ ٌكاليدلٌ ،كالحؤكؿ ٌدكف ٌما ٌتشيدهٌ
المجتمعات ٌاليكـ ٌمف ٌإنعطافات ٌخطيرة ٌكدمارٌ ،خمؼ ٌمزيدا ٌمف ٌالب ٌؤس ٌكالحرماف ٌكاالنحدار ٌالطبقيٌ

ٌكالخالقيٌ،كىذاٌمماٌخمفتوٌالسياساتٌالتعسفيةٌٌالتيٌانتيجياٌتجارٌالحركبٌكرجاؿٌالسياسةٌ،كغيرىـٌمفٌ
تيـٌالغمكٌكالتعصبٌ،ككؿٌتمؾٌ
دعاةٌالسالطيفٌممفٌيميثكفٌكراءٌالماؿٌكالسمطةٌ،كأضرابيـٌممفٌأعمىٌبصير
ٌ

المصائب ٌ كالحركبٌالتيٌأحدقتٌباإلسالـٌكافٌسببياٌابتعادٌالناسٌعفٌكصاياٌنبييـٌالمصطفىٌ(صمىٌاهللٌ
عميوٌكآلو)ٌكتجاىميـٌطريؽٌالحؽٌ،كاجحافيـٌلحقكؽٌالعترةٌالطاىرةٌ،كتركيـٌلمعمـٌكالعمماء ٌالربانييفٌ،كعدـٌ

انصياعيـٌلصكتٌالحؽٌكاالعتداؿٌ،ماٌأدلٌإلى ٌاستدراجٌإبميسٌالمعيفٌليـٌ ،كانحرافيـٌعفٌجادةٌالصكابٌ،

الٌ ٌبعدا) ٌ(ُ)ٌ ٌ ،كمفٌثـٌ ٌأدلٌ
(فالعامؿٌعمىٌغيرٌبصيرةٌ،كالسائرٌعمىٌغير ٌالطريؽٌ،الٌيزيدهٌسرعةٌالسيرٌإ ٌ

ذلؾٌاالبتعادٌإلىٌتفشيٌالرذيمةٌكانتشارٌاإلرىابٌفيٌالمجتمعاتٌ،كنحكٌذلؾٌمفٌالظالماتٌكالجرائـٌ،التيٌماٌ
انفكتٌالشعكبٌإلى ٌاليكـٌترزحٌتحتٌكطأتياٌكتتجرعٌم اررةٌآالمياٌ ٌ .كقدٌصنؼٌأميرٌالمؤمنيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ
الناسٌإلىٌرجميف(متبعٌشرعةٌ،كمبتدعٌبدعةٌليسٌمعوٌمفٌاهللٌسبحانوٌبرىافٌسنةٌكالٌضياءٌحجة)ٌ(ِ)ٌ .

المطمب الرابع :البعد األمني والسياسي:

ٌٌٌٌٌالٌشؾٌأفٌ ٌاالستئذاف ٌيٌي ىٌعدٌ ٌمفٌالدعائـٌالساسيةٌلتحقيؽٌاالستقرارٌبنكعيوٌالمنيٌكالسياسيٌفيٌالبالدٌ،
ينشئت ٌلحفظ ٌالمف ٌكالنظاـ ٌكادامةٌ
فقكات ٌالشرطة ٌكالجيش ٌكنحكىا ٌمف ٌتشكيالت ٌالقكات ٌالمنية ٌكالتي ٌأ ًٌ

االستقرارٌفيٌالبالدٌ،الٌتتقكـٌتمؾٌالتشكيالتٌإالٌٌبتنظيمياٌكفؽٌقكانيفٌكأسسٌمخططٌلياٌكمعدةٌسمفانٌلتحقيؽٌ

ىذا ٌالغرضٌ ،كمف ٌأىـ ٌتمؾ ٌالمبادئ ٌىك ٌمبدأ ٌالطاعة ٌالقائـ ٌعمى ٌاحتراـ ٌالقانكف ٌكتطبيؽ ٌالدستكرٌ ،كىكٌ

القاضيٌبحتميةٌاال نصياعٌلألكامرٌالعسكريةٌ،كااللتزاـٌبأكامرٌالقادةٌكاآلمريفٌكنحكىـٌمفٌالمعنييفٌبالشؤكفٌ
السيرةٌ،
المنيةٌ،كتطبيؽٌجميعٌتمؾٌالكامرٌالصادرةٌعنيـٌ،كقدٌذكرتٌلناٌكتبٌالتفسيرٌكمدكنات ٌالتاريخٌ،ك ٌ
ماٌيستدؿٌبوٌعمىٌكجكبٌطاعةٌأكليٌالمرٌكالقادةٌفيٌالحربٌ،كالسمـٌ،منياٌماٌيٌذكر ٌفي ٌالبحثٌسمفان ٌعفٌ

مخالفةٌبعضٌالصحابةٌلمنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكالو)ٌفيٌمعركةٌأحدٌ،بترؾٌمكاقعيـٌالتيٌرتبيـٌرسكؿٌاهللٌفيياٌ

ياٌ،كعدـٌتركياٌبأمٌحاؿٌكافٌ،لكنيـٌلـٌيمتزمكاٌبأمرهٌبعدماٌشاىدكاٌىركبٌجيشٌالمشركيفٌ
كأمرىـٌبالثباتٌفي ٌ
مفٌأرضٌالمعركةٌتاركيفٌكراءىـ ٌالغنائـٌ،كىذاٌماٌأكىـٌبعضٌالمسمميفٌمفٌالمرابطيفٌلسدٌالثغرةٌكاسنادٌ

أصيبٌالرسكؿٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكالو)ٌبجراحاتٌ
ٌ
الجيشٌفترككاٌمكاقعيـٌ،طمعٌان ٌبالغنائـٌ،فحصؿٌماٌحصؿٌك
عميقةٌ،ككادٌاالسالـٌأفٌ ييٌٍكٌأىىٌدٌكىكٌفيٌالميدٌ،إالٌٌأفٌٌاللطاؼٌاإللييةٌقدٌحالتٌدكفٌذلؾ(ّ)ٌ،ىٌكىٌكردٌفيٌالبحثٌ
ٌٍ
غير ٌذلؾ ٌمف ٌالركايات ٌكاآلثار ٌ يٌمستدالن ٌبيا ٌعمى ٌمشركعية ٌاالستئذافٌ ،منيا ٌما ٌقالو ٌأمير ٌالمؤمنيف ٌ(عميوٌ

مشامي(ألـٌأنيؾٌكحسناٌكحسيناٌكعبدٌاهللٌبفٌجعفرٌافٌتخمكاٌبمركز ٌأكٌ
ٌٌ
السالـ) ٌلمعباسٌبفٌربيعةٌبعدٌقى ٍتموٌل
(ُ)ٌالكافيٌ:الكمينيٌ،ٌّْ/ٌُ:فقوٌالرضاٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:القميٌ،ٌُّٖ:كالماليٌ:الصدكؽٌ،ٌَٕٓ:كركضةٌالكاعضيفٌ:النيسابكرم.ٌَُ:
(ِ)ٌظٌ:كضكءٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ:الشيرستاني.ٌّّّ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:التفسيرٌالكاشؼٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ،ٌُْٗ/ٌِ:كالتفسيرٌالمثؿٌ:ناصرٌمكارـٌالشيرازمٌْٕٔ/ٌِ:كٌّّٕكٌّٕٓ .

[ِٕ]

تباشركاٌحدثا؟!ٌ،قاؿٌ:إفٌذلؾٌلذلؾٌ،قاؿٌ:فماٌعداٌمماٌبدا؟!ٌ،قاؿٌ:أفأ ٍيدعىٌإلى ٌالبرازٌياٌأميرٌالمؤمنيفٌفالٌ
ىٌبؾٌمفٌإجابةٌع يد ٍّكؾ)ٌ(ُ).
ًٌ
ٌفداؾ؟!ٌقاؿٌ:ن ىع ٍـ
أجيبٌجعمنيٌاهلل
ٌ،طاعةٌإمامؾٌأ ٍىكلى
ى
ى
ٌٌٌٌٌكأما ٌبخصكص ٌبياف ٌآثار ٌاالستئذاف ٌفي ٌالشأف ٌالعاـ ٌكالسياسيٌ ،فيمكف ٌالقكؿٌ :كما ٌينبغي ٌلممكاطفٌ

الرجكعٌإلى ٌكليٌالمرٌالشرعيٌ،ككذلؾٌاحتراـٌالقكانيفٌالتيٌتصدرىاٌالدكلةٌ،فإفٌمفٌحقكؽٌالمكاطفٌتجاهٌ
عيةٌ ،ىي ٌضركرة ٌتمبية ٌحكاـ ٌالبمد ٌكقادتو ٌلحاجات ٌالمكاطف ٌكاتخاذ ٌالمشكرة ٌمفٌ
الحاكـ ٌالسياسي ٌكالقائد ٌلمر ٌٌ

الشعب ٌعف ٌطريؽ ٌممثمييـ ٌالشرعييفٌ ،ىـ ٌالعمماء ٌكالمجتيد ٌكف ٌمف ٌرجاالت ٌالديف ٌالجالء ٌ(داـ ٌظميـٌ
الكارؼ)ٌ،ككنيـٌالعمـٌبالشريعةٌكبمصالحٌالرعية(ٌ،فالفقيوٌبإذفٌاهللٌتعالىٌباجتيادهٌكاستنباطوٌكدقٌتوٌالالزمةٌ
عالـٌبأحكاـٌاهللٌتعالىٌكطمباتوٌبماٌلياٌمفٌالسعة)ٌ(ِ)؛ٌكافٌٌماٌحصؿٌفيٌالعراؽٌ
فيٌالدلٌةٌالربعةٌ،المعتبرةٌ ه
مار ٌفيٌالمجاالتٌكافةٌ،ىكٌنتيجة ٌابتعاد ٌكثيرٌمفٌالناسٌعفٌ
ؼ ٌ ىٌكىٌد وٌ
قبؿٌاالحتالؿٌالمريكيٌكبعدهٌ،مفٌتخمٌ وٌ
الرجكعٌإلىٌالحكزةٌالشريفةٌكعفٌالعمماءٌالعامميفٌبالنيجٌالمحمدمٌالصيؿٌ،فابتمكاٌبشرارٌالخمؽٌمفٌالساسةٌ،
كاستي ً
حكمكا ٌبحكاـ ٌظممة ٌكقادة ٌفسقة ٌكرعاة ٌخكنةٌ ،نقضكا ٌالعيكدٌ ،كخالفكا ٌالعراؼ ٌكالمكاثيؽ ٌالشرعيةٌ
كالدستكرية ٌفأىمككا ٌالحرث ٌكالنسؿٌ ،كتسببكا ٌبإدخاؿ ٌالبالد ٌفي ٌنفؽ ٌمظمـٌ ،كفي ٌإشغالو ٌبالحركب ٌكالفتفٌ

الداخمية ٌكالخارجيةٌ ،فضالن ٌعفٌسرقاتيـٌ-فيٌالسر ٌكالعمف-لمكاؿٌالشعبٌكقكتٌالفقراءٌ،كاىدارىـٌلثركاتٌ

البالدٌ،كتضييعيـٌلحقكؽٌالجياؿٌالقادمةٌ،كغيرٌذلؾٌمفٌجرائـٌيندلٌلياٌجبيفٌاإلنسانيةٌ،جرائـٌلـٌيشيدٌ

ٌالصىٌكًٌر ٌالمؤٌلًمةٌ ،كلـٌ
تاريخٌالعراؽٌمثمياٌ،فمـٌيجمبكاٌلمعراؽٌإالٌالخرابٌكالدمارٌ،كلـٌيرسمكاٌفيٌأرجائوٌإالٌ ٌٌ

ٌ،كؿٌذلؾٌكافٌنتيجةٌابتعادٌالناسٌعفٌالديفٌ،كعفٌالتمسؾٌ
ٌٍّ
ٌالصفىحاتٌالسكداءٌالقبيحة
ٌ
ٌٍّ
يسجؿٌالتاريخٌليـٌإالٌ
الحاكـ ٌالسياسيٌعفٌ
يٌ
حؽ ٌىٌيعفك ٌ
ٌ،فبأمٌ ٌٍّ
ٌٌ
بشريعةٌسيدٌالمرسميفٌكعترتوٌالطاىريف(عميوٌكعمييـٌالصالةٌكالسالـ)

المتطرفيفٌاإلنغماسييفٌ(االنتحارييف)ٌالقاتميفٌلألبرياءٌمفٌالشعبٌمعٌسبؽٌاإلصرارٌكالترصدٌ؟!!ٌٌ،كيجرمٌ
ٌٌ

كبالعٌمىفٌ ٌ ،كبدكفٌاستئذاف ٌأكلياءٌالدـٌ،أكٌحتىٌعمميـ؟!!ٌ،كماٌذاؾٌإالٌٌاالستيتارٌبدماءٌ
بالس ٌٌر ٌ ىٌ
ذلؾٌبصفقات ٌ ٌٍّ
ىذاٌالحد؟!!ٌ...إلىٌاهللٌالمشتكىٌ .
اقييفٌرخيصةٌإلىٌ
ىٌ
ح ودٌصارخٌلمشاعرىـٌ،فيؿٌدماءٌالعر
ةٌ،كتى ىٌ
عٌٌي ٌ
الرًٌ
ٌ
ٌ
إف ٌاستئذاف ٌالرعيةٌلمحاكـٌالشرعيٌضركرةٌالٌغنى ٌعنيا؛ٌلماٌفيٌذلؾٌمف ٌالصالحٌكاإلصالحٌلمفردٌ
ٌٌٌٌٌ ٌٌ
كالمجتمعٌ،كماٌفتاكلٌالدفاعٌالمقدسٌكالجيادٌالكفائيٌالتيٌأصدرىاٌسماحةٌالمرجعٌالديني ٌالعمىٌآيةٌاهللٌ

العظمىٌالسيدٌعميٌالسيستانيٌ(داـٌظمو)ٌ،كالتيٌتشكمتٌبمكجبياٌقكاتٌالحشدٌالشعبيٌفيٌٌُّ،ٌَُِْ/ٌٔ/

المكافؽ ٌُْ ٌشعباف ٌإالٌ ٌأنمكذجان ٌرائعان ٌلتجسيد ٌمعاني ٌالحب ٌلمكطف ٌكاإلخالص ٌلو ٌكالظيكر ٌبأجمى ٌصكرٌ
الطاعةٌكالكالءٌ،كأرقى ٌمراتب ٌالتفاني ٌفي ٌطاعة ٌأكلي ٌالمرٌ ،كالجديرٌبالذكر ٌىك ٌأفٌ ٌتاريخٌعمماءٌالشيعةٌ

حافؿٌبالصكرٌالناصعةٌالتيٌعبٌرتٌفيياٌالشعكبٌعفٌمدلٌالكعيٌكاإلخالصٌلدينيـٌ،كعفٌاالنصياعٌلفتاكلٌ
(ُ)ٌتفسيرٌالعياشيٌ:محمدٌبفٌمسعكدٌالعياشيٌِ.ُٖ-ٌٕٗ/
(ِ)ٌظٌ:شرحٌالعركةٌالكثقىٌ:مرتضىٌالحائرم.ٌٗ-ٌَٖ/ٌُ:

[ّٕ]

مراجعيـٌ،فمفٌذلؾٌماٌأصدرهٌالمرجعٌالراحؿٌآيةٌاهللٌالمجددٌالشيرازل(ُ)(قده)ٌ(تٌُٖٗٓ:ـ)ٌمفٌفتكلٌتحريـٌ

التنباغ ٌالمشيكرةٌ ،كذلؾ ٌفي ٌالسادس ٌعشر ٌمف ٌربيع ٌالثاني ٌسنة ٌُُِٖىػ ٌالمصادؼ ٌ(ُُُِٖٖٗٗ-ـ)ٌ،

كمنياٌماٌأصدرهٌاإلماـٌالشيخٌمحمدٌتقيٌالشيرازم(ِ)ٌ(قده)ٌ(تٌُّّٖ:ىػ)ٌمفٌفتكلٌطردٌالمحتؿٌالبريطانيٌ
فيٌاليكـٌالتاسعٌمفٌذمٌالقعدةٌسنةٌٌُّّٖلميجرة.

تبيفٌالحكم ٌةي ٌمفٌاالستئذاف ٌكأنٌوٌضركرةٌمفٌضركراتٌالحفاظٌعمىٌالسالمةٌكالمف ٌبنكعيوٌ
ٌٌٌٌٌمماٌسبؽٌت ٌ

الخاصٌ.
ٌٌ
العاـٌك
ٌٌ

المطمب الخامس :البعد االقتصادي:
إفٌالمجتمعٌالمثاليٌىكٌمفٌيجسدٌقيـٌاإليمافٌكالطاعةٌكيحترـٌالقكانيفٌكيطبقياٌتطبيقانٌصحيحانٌ،كيكليٌ
ٌٌٌٌٌ ٌٌ

إىتماموٌبالنظمةٌكالدساتيرٌككنياٌالضامفٌالكحيدٌلمحفاظٌعمىٌحقكؽٌالرعيةٌ،فييٌالكفيمة ٌبتحقيؽٌاسبابٌ
السعادة ٌكركح ٌالتقدـ ٌكالعطاء ٌفي ٌالمجتمعٌ ،كلالستئذاف ٌأىمية ٌكبرل ٌفي ٌتحقيؽ ٌالىداؼ ٌالعميا ٌلمبمدافٌ،

كالحفاظٌعمىٌقضاياىاٌالمصيريةٌ،فأىميتوٌتكمفٌفيٌأنوٌيتدخؿٌٌ-بشكؿٌمباشرٌكغيرٌمباشرٌٌ-فيٌمجاالتٌ

الحياةٌكافةٌ،كعمىٌالصعدةٌكالمياديفٌكافةٌ،كيمكفٌإيجازٌذلؾٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
ٌأ -االستئذان عمى مستوى األفراد

ٌحيث ٌيؤثر ٌاالستئذاف ٌفي ٌصحة ٌالمعامالت ٌٌكالبيكعٌ ،كالرعي ٌكالصيد ٌكالزراعة ٌكالتجارة ٌكالصناعةٌ،

كنحكٌذلؾٌمفٌالنشطةٌاالقتصاديةٌ،كعمىٌسبيؿٌالمثاؿٌحرمةٌاستغالؿٌالرضٌالمممككةٌ ،مفٌدكفٌاستئذافٌ
صاحبياٌكالحصكؿٌعمىٌرضاه؛ٌ ٌكيدخؿٌاالستئذافٌفيٌعقكدٌالمزارعةٌكالمساقاةٌ،كعقكدٌاالستصناعٌ،فقدٌثبتٌ

ً
ً
ٌتً ىج ىارةنٌ
كف ٌ
ىمينك ى
ٌب ٍي ىن يك ٍـ ٌبًاٍل ىباط ًؿ ٌإًال ٌأ ٍ
اٌال ٌتىٍأ يكميكاٌأ ٍىم ىكالى يك ٍـ ى
ىف ٌتى يك ى
ذلؾٌبالدليؿ ٌالظاىرٌفي ٌقكلوٌتعالىﵛ ٌ ىياٌأىييىاٌالذ ى
يف ٌآ ى
اض ً
ىع ٍفٌتىىر و
ٌم ٍن يكٌٍـ ﵚ(ّ) ،فآثارٌاالستئذافٌفيٌالبعدٌاالقتصادمٌتتمخصٌباآلتيٌ :
عٌيجبٌاحتراموٌكالٌيجكزٌالتعدمٌعميوٌبأمٌنحكٌكافٌ ٌ.
ؽٌمشركوٌ
أكال-االعتراؼٌبممكيةٌاآلخرٌ،كح وٌ
(ُ)ٌآيةٌاهللٌالميرزاٌمحمدٌحسفٌالشيرازمٌالممقبٌبالمجددٌالشيرازمٌ،كلدٌعاـٌُُٖٓـٌفيٌمدينةٌشيرازٌبإيرافٌ،حضرٌدركسٌالشيخٌمحمدٌتقيٌ
فيٌالفقوٌكالصكؿٌبمدينةٌشيرازٌ،ثـٌسافرٌإلىٌاصفيافٌ،ليدرسٌفيٌمدرسةٌالصدرٌلمعمكـٌالدينيةٌعمىٌأيدمٌمحمد ٌباقرٌالشفتيٌكغيرهٌ،ثـٌ
سافر ٌإلى ٌالعراؽ ٌعاـ ٌُٕٖٗـ؛ ٌلمكاصمة ٌالدراسة ٌالحكزكية ٌفكصؿ ٌإلى ٌكربالء ٌ ٌكبقي ٌفييا ٌفترة ٌثـ ٌغادر ٌإلى ٌالنجؼٌ ،كبعد ٌكفاة ٌالمرجعٌ
النصارمٌأختيرٌلممرجعيةٌعاـٌُُِٖ ٌىػٌ،أرتبطٌاسموٌبػحكزةٌسامراءٌ ،كثكرةٌالتنباؾٌفيٌإيرافٌ،استكطفٌسامراءٌ،كتبعوٌتالمذتوٌإلىٌىناؾٌ
تدريجياٌ،كصارٌينفؽٌالمكاؿٌفيياٌلكسبٌشيكخٌالعشائرٌ،تكفيٌعاـُِٖٗـُُِّ/قٌفيٌسامراءٌ .
(ِ ) ٌمحمدٌتقيٌبفٌالميرزاٌمحب ٌعميٌبفٌالمير از ٌمحمدٌعمي ٌالمشيكرٌبكمشف ٌالشيرازم ٌالحائرمٌ،عالـٌديفٌإثنيٌعشرمٌ ،كلد ٌفيٌشيرازٌ
بجنكبٌإيرافٌ،كىاجرٌإلىٌكربالءٌ،كماٌسكفٌلفترةٌفيٌسامراءٌ.كقدٌاستمـٌالزعامةٌالدينيةٌبعدٌكفاةٌمحمدٌحسفٌالشيرازمٌسنةٌُُِّىػٌ.كافٌ
لمشيرازم ٌدكر ٌفي ٌثكرة ٌالعشريفٌ ،حيث ٌأف ٌاإلنكميز ٌعندما ٌأرادكا ٌإجبار ٌالعراقييف ٌعمى ٌانتخاب ٌ(السير ٌبرسي ٌكككس) ٌالمندكب ٌالساميٌ
البريطانيٌليككفٌرئيسان ٌلمعراؽٌ.أصدرٌفتكاه«ٌ:ليسٌلحدٌمفٌالمسمميف ٌأفٌينتخبٌكيختارٌغيرٌالمسمـٌلإلمارةٌكالسمطنةٌعمىٌالمسمميف»ٌ،
ىٌدىٌرسٌعندٌمحمدٌحسيفٌالردكانيٌكعميٌتقيٌالطباطبائيٌالحائرمٌفيٌكربالءٌ.كعمىٌمحمدٌحسفٌالشيرازمٌفيٌسامراءٌ .
(ّ)ٌسكرةٌالنساء.ٌُِٗ:

[ْٕ]

ثانيا-االستئذاف ٌمفٌأجؿٌحفظٌكرامةٌاإلنسافٌ،كالحفاظٌعمىٌالحقكؽٌكالمكتسبات ٌالخاصةٌكالعامةٌ ٌ،كتكريسٌ
ثقافةٌاحتراـٌاآلخرٌ .

ثالثاٌ-تجنبٌالمشاكؿٌكالنزاعاتٌالتيٌقدٌتحصؿٌبيفٌالفرادٌأكٌالجماعاتٌعمىٌالممكيةٌكغيرىاٌمفٌالنشطةٌ

الن ٌعفٌترتبٌالثر ٌالشرعيٌ ٌ .كتكريسٌالمفٌ
التجارية ٌٌكاالقتصاديةٌ ،أكٌقدٌتسببٌلمفردٌالمساءلةٌالقانكنيةٌفض ٌ

كاالطمئنافٌ،كتحقيؽٌالتكازفٌكاالستقرارٌفيٌالمجتمعاتٌكالبمدافٌ .

رابعٌان-زرعٌالثقةٌبيفٌابناءٌالمجتمعٌ،فضالن ٌعف ٌضمافٌحميةٌالمكاسبٌكفراغٌالذمةٌ،كلمكقايةٌمفٌالكقكعٌفيٌ
الشبياتٌكالمحرماتٌمفٌالطعمةٌكالشربةٌأكٌغيرىاٌكالمعامالتٌالنشاطاتٌكالعماؿٌالتجاريةٌكالحرفيةٌ .

ب-عمى المستوى القميمي والدولي:
ٌٌٌٌٌجرتٌالعادةٌعمى ٌقياـ ٌالدكؿٌبتنظيـٌعالقاتياٌمعٌبعضياٌبعضٌانٌ،كسعييا ٌلسفٌالقكانيفٌكالدساتير ٌالتيٌ

تحفظٌ ٌكتنظـٌتمؾٌالعالقات؛ٌلجؿٌالحفاظٌعمىٌمصالحياٌالعمياٌكصيانتياٌكضمافٌاستم ارريتياٌ،كتكريسٌمبدأٌ
التعاكفٌكاالحتراـٌالمتبادؿٌبينياٌ،كمراعاةٌعدـٌالتدخؿٌبشؤكنياٌالداخميةٌ،كيجرمٌذلؾٌمفٌخالؿٌإبراـٌالمكاثيؽٌ

كالتعيداتٌالد ٌكليةٌكالبركتكككالتٌكنحكٌذلؾٌمفٌاإلتفاقيات؛ ٌالتيٌتنظـٌشؤكنياٌعمىٌالصعدةٌكافةٌ،المنيةٌ

السياسيةٌكاالقتصاديةٌ ٌ،كبماٌيتماشىٌكمصالحٌتمؾٌالدكؿٌكتحقيؽٌالمفٌكالسالمةٌلشعكبياٌ،كمفٌبيفٌتمؾٌ
ٌ
ك

اءٌ
النشطةٌ ،إنشاءٌالقكانيفٌالتيٌتنظـٌالذكناتٌالخاصة ٌبسفرٌمكاطنيٌتمؾٌالدكؿٌكانتقاليـ ٌفيما ٌبينياٌ،سك هٌ

يفٌكالعمالةٌالجنبية ٌلتمؾٌالدكؿٌ،أـ ٌلتنظيـ ٌدخكؿٌ
انيفٌمعدةٌلتنظيـٌدخكؿٌالتجارٌكالمستثمر ٌ
أكانتٌتمؾٌالقك
ٌ
الكافديفٌإليياٌلمسياحةٌأكٌلالستشفاءٌكالعالجٌٌ ،كغيرٌذلؾٌ ،أـٌأنياٌتضعٌالقكانيفٌالتيٌتحددٌالذكنات ٌسكاءٌ

شؽ ٌالنيرٌكاستغالؿٌالمياهٌأـٌ
مد ٌالنابيبٌعبرٌالبمدافٌ،أـٌفيٌ ٌٍّ
ٌ
الخاصةٌبحفرٌآبار ٌ
النفطٌكحقكؿٌالغازٌ ٌ ،ك ٌ
بالتحميؽٌبالجكاءٌالتابعةٌليا؛ٌكماٌكضعتٌالعقكباتٌالدكليةٌعمىٌمفٌيتعدلٌعمىٌتمؾٌالمكاثيؽٌكاالتفاقياتٌ،
كمفٌىناٌتبرزٌأىميةٌاالستئذافٌكضركرتوٌ،لضمافٌالحقكؽٌكالمكتسباتٌلمدكؿٌكالشعكبٌ .

آثار االستئذان من جية الحكم التكميفي والحكم الوضعي:
ٌٌٌٌٌ تختمؼٌاآلثارٌالمترتبةٌعمىٌاإلذفٌباختالؼٌالجياتٌ،كفيماٌيأتيٌأىـٌتمؾٌاآلثارٌ ٌٌٌٌٌ:
أوال -من جية الحكم التكميفي :الٌشؾٌفيٌأنوٌيحرـٌالتصرؼٌفيٌماؿٌاآلخريف ٌإالٌ ٌعف ٌرضاىـ ٌ ٌكطيبٌ
نفس ٌمنيـ ٌ ،فمتى ٌتحقؽ ٌالرضا ٌكانكشؼ ٌباإلذف ٌارتفعت ٌالحرمةٌ ،ككذا ٌفيما ٌلك ٌتكقؼ ٌالجكاز ٌفي ٌتصرؼٌ
(غيرٌمالي)ٌعمىٌإذفٌالمالؾٌ،نحكٌتكقؼٌحمٌٍّيةٌخركجٌال ٌزكجةٌمفٌالبيتٌعمىٌاإلذفٌمفٌزكجيا؛ٌكلذاٌفارتفاعٌ

الحرمةٌعفٌالتصرؼٌفيماٌيعكدٌلآلخريفٌمفٌآثارٌاإلذفٌ(ُ).
(ُ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارم.َْٕ/ٌُ:

[ٕٓ]

ثانيا -من جية الحكم الوضعيٌ:كىناٌينبغيٌاإلشارةٌإلىٌأىـٌآثارٌاإلذفٌالمترتبةٌعمىٌالحكـٌالكضعيٌ ٌ:
اإلذفٌمفٌحيثٌالضمافٌ،كيككفٌتارةٌفيٌالجناياتٌكأخرلٌفيٌغيرىاٌ ٌ.
الذن الموجب لمضمان:
ٌٌٌٌٌكمثمكاٌلو ٌكماٌلكٌدخؿٌشخصٌدارٌقكـٌبإذنيـٌفعقرهٌكمبيـٌ،فقدٌصرحٌالفقياء(ُ) ٌبضمافٌصاحبٌالدارٌ
رٌمفٌغيرٌأف ٌيؤذفٌلوٌ،
ٌٍ
لفٌالدخكؿٌكافٌبإذنوٌ،فعميوٌالحفاظ ٌعمىٌالداخؿٌمفٌالحيكافٌ،بخالؼٌماٌإذاٌ ىد ىم

فإنوٌمتعدٌٌ،كركمٌعفٌأبيٌعبدٌاهللٌ(عميوٌالسالـ)ٌأنوٌقاؿ(ٌقضىٌأميرٌالمؤمنيف(عميوٌالسالـ)ٌفيٌرجؿٌدخؿٌ
دارٌقكـٌبغيرٌإذنيـٌفعقرهٌكمبيـٌ،فقاؿٌ:الٌضمافٌعمييـٌ،فإفٌدخؿٌبإذنيـٌضمنكا)ٌ(ِ).

ٌ

المبحث الثالث :القواعد الفقيية المتعمقة باالستئذان

ٌٌٌٌٌتتعمؽٌبعضٌالقكاعدٌالفقييةٌبمكضكعٌاالستئذافٌ،كىيٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :

المطمب األول :قاعدة الداللة.

أوالً :ألفاظ ورود القاعدةٌ:عبركاٌعفٌالقاعدةٌبتعبيراتٌعدةٌ،فمنياٌقكليـٌ(اإلذفٌداللةٌكاإلذفٌصراحة) (ّ)ٌ،
كمنياٌ(اإلذفٌداللةٌبمنزلةٌاإلذفٌإفصاحان)ٌ(ْ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكعبرٌعنياٌأيضاٌبالقكؿ(المرٌالثابتٌداللةٌبمنزلةٌالمرٌالثابتٌإفصاحان)ٌ(ٓ)ٌ،كفيٌلفظٌ(الثابتٌداللةنٌ

ٌ،كتمؾٌأخصٌ(ٕ)ٌ،كفيٌلفظٌ(يقكـٌماٌيدؿٌعمىٌاإلذفٌ
ٌٌ
القاعدةٌىذهٌأع ٌـ
كالثابتٌنصان)(ٔ)ٌ،قاؿٌالعمرمٌ:ك
ى
مقامو)(ٖ)ٌ ٌ،كلفظ(داللةٌاإلذفٌمفٌحيثٌالعرؼٌكالتصريحٌباإلذف)(ٗ)ٌ .

ً
فيٌفيٌاإلباحةٌأكٌ
ٌٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌالمغنيٌبمفظ(اإلذفٌالعرفيٌيقكـٌمقاـٌاإلذفٌالحقيقي)ٌ ٌ،كذكرٌبمفظ(اإلذفٌالعر
التمميؾٌأكٌالتصرؼٌبطريؽٌالككالةٌكاإلذفٌالمفظي)ٌ(َُ)ٌ .

ثانياً :معنى القاعدة :قدٌيٌذ ًٌكرٌفيٌالفصؿٌالكؿٌاإلذفٌكأنوٌ(إعالـٌبإجازةٌالشيءٌكالرخصةٌفيو)(ُُ)ٌ،
ٌ،كجكاىرٌالكالـٌ:الجكاىرم.ٌُّْ/ٌّْ:
(ُ)ٌالخالؼٌ:الطكسيٌ،ُِٓ/ٌٓ:ككشؼٌالمثاـٌ(ط.ج)ٌ:اليندمٌ ِٕٓ/ٌُُ:
(ِ)ٌكسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌ،ِْٓ/ٌِٗ:البابُٕمفٌمكجباتٌالضمافٌ(حٌٌ،)ٌِ:كالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌُ.َْٗ-ٌَْٖ/
(ّ)ٌتحريرٌالمجمةٌ:محمدٌحسيفٌكاشؼٌالغطاء(ٌ،ُٖ/ٌّ:ـٌ .)ِٕٕ:
)ٌ،كالمبسكطٌ:السرخسي.ٌَُٔ/ٌْ:
(ْ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌ:الغزم(ٌٌّّٓ،ُ/ٌُ:ؽٌ،ٌُٖٓ:كُٖٔ)ٌ،كُ(ٌٌْٖٓ،ُ/ؽٌٌُّْ:كُّٓ ٌ
(ٓ)ٌالمبسكطٌ:السرخسي.ٌُٗ/ٌُُ:
(ٔ)ٌبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ .ٌُِْ/ٌٔ:
(ٕ)ٌظٌ:قكاعدٌتصحيحٌالتصرفاتٌ:محمدٌالعمرمٌ(بحثٌمنشكرٌفيٌمجمةٌالمنارةٌ،المجمدٌُٓ،العددٌِ،سنةٌََِٗـ)ٌ .ٌِْٓ:
(ٖ)ٌالمغنيٌ،ِْٗ/ٌْ:ـٌِّٕٗ ٌ،كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ(حرؼٌد).ّٓٔ/ٌْ:
(ٗ)ٌالمبسكطٌ:السرخسي.ٕ/ٌِْ:
(َُ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامة.َّٓ/ٌْ:
(ُُ)ٌالمفرداتٌفيٌغريبٌالقرآفٌ:الراغبٌالصفياني.ٌُْ:

[ٕٔ]

يقاؿ( ًأذ ٍنتٌلوٌفيٌالشيءٌأطمقتٌلوٌفعموٌ،كأذنتٌلمعبدٌفيٌالتجارةٌكالبيعٌفيكٌمأذكفٌلو)(ُ)ٌ .
ٌٌٌٌٌٌأماٌداللةٌالشيءٌىي(ٌككفٌالشيءٌبحاؿٌيمزـٌمفٌالعمـٌبوٌالعمـٌبشيءٌآخر)ٌ(ِ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌٌكأماٌالصراحةٌىي(التنصيصٌعمىٌالشيءٌكاإلفصاحٌبذكره) ٌ(ّ)ٌ،كىيٌليسػتٌالمفظٌالصريحٌكماٌأشارٌ
ؽٌ
إف ٌالمفظٌالذمٌيككفٌبوٌالتصريحٌيسمىٌلفظان ٌصريحٌان)(ْ)ٌ،بؿٌىيٌتشمؿٌكؿٌ ٌمنطػك وٌ
إليوٌعميٌحيدرٌبقكلو( ٌٌ

غيرٌصريحٌ،فالصريحٌىنػاٌىكٌالمنطكؽٌ،كىكٌفيٌقباؿٌماٌليسٌبمنطكؽٌ،كىكٌالثابتٌ
سك ه
اءٌأكافٌصريحٌانٌأـٌ ى
داللةٌ،كىكٌماٌنصتٌعميوٌالقاعدةٌالفقيية ٌ(الٌعبػرةٌلمداللةٌفيٌمقابمةٌالتصريح)(ٓ) ٌحيثٌجعمتٌالمنطكؽٌ

مقابالنٌلغيرٌالمنطكؽ(ٔ)؛ٌكقدٌعمؿٌعميٌحيدرٌبقكلوٌ(لفٌداللةٌالحاؿٌفيٌمقابمةٌالتصريحٌضعيفةٌفالٌتعتبرٌ
مقابمةٌلمتصريحٌالقكم)ٌ(ٕ)ٌ ٌ.

ثالثاً :مفاد القاعدة :ىك(إف ٌاإلجازة ٌكالرخصة ٌالثابتة ٌلمشخص ٌلمتصػرؼ ٌبمقتضى ٌداللة ٌالحاؿ ٌتككف ٌفيٌ
ف ٌبفعؿ ٌشيء ٌأكٌتممكوٌ
ماٌدؿٌ ٌعمىٌاإلٌٍذ ًٌ
الحكـٌكالثرٌ،كاإلجازةٌكالرخصةٌالثابتةٌنطقان) ٌ(ٖ)ٌ،كبعبارةٌثانية(إفٌ ٌ ىٌ

أكٌتناكلوٌككافٌذلؾٌمعركفانٌبيفٌالناسٌفيكٌفيٌقكةٌالتصريحٌباإلذف)ٌ(ٗ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌكيشترطٌلثبكتٌاإلذفٌداللةٌماٌيأتيٌ:

أ-أالٌٌتتعارضٌالداللةٌمعٌالتصريحٌ،فإفٌكافٌىناؾٌتصريحٌمعارضٌلمداللةٌيقدـٌعميياٌلقكتوٌكضعفيا ٌ(َُ)ٌ،
''ٌكماٌلكٌنيىٌالكاىبٌالمكىكبٌلوٌعفٌقبضٌاليبةٌفقبضياٌلـٌيصحٌقبضوٌ،كلكفٌبشرطٌأالٌٌتككفٌالداللةٌقدٌ

فعمتٌفعمياٌ،كأنتجتٌأثرىاٌ''ٌ(ُُ)ٌ.

أف ٌالقبض ٌفي ٌالعقدٌ
جد؛ ٌٌأي ٌٍىًٌدرت ٌالداللةٌ ،كمثاؿ ٌذلؾٌٌ ٌ :
ٌفإف ٌيٌك ًٌ
ب-أالٌ ٌيكجد ٌمانع ٌشرعي ٌيمنع ٌمف ٌعممياٌٍ ،
الفاسدٌالٌيمكفٌإثباتوٌداللة؛ ٌلفٌاإلذف ٌبالقبضٌلـٌيكجدٌنصانٌ،كالٌسبيؿٌإلىٌإثباتوٌبطريؽٌالداللةٌلماٌذكرناٌ
أفٌفيٌالقبضٌتقريرٌالفسادٌ،فكافٌاإلذف ٌبالقبضٌإذنان ٌبماٌفيوٌتقريرٌالفسادٌفالٌيمكفٌإثباتوٌبطريؽٌالداللةٌ،

(ُ)ٌـٌ.فٌ،كظٌ:المصباحٌالمنيرٌ:الفيكمي(ٌُّ/ٌُ:مادةٌ:أذف)ٌ .
(ِ)ٌحاشيةٌالعطارٌعمىٌجمعٌالجكامعٌ:حسفٌبفٌمحمدٌبفٌمحمكد.َُْ/ٌِ:
(ّ)ٌأحكاـٌالقرآفٌ:ابفٌالعربي.ٌِٖٓ/ٌُ:
(ْ)ٌدررٌالحكاـٌفيٌشرحٌمجمةٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٌُّ/ٌُ:ـ.)ٌُّ:
(ٓ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:محمدٌصدقيٌالغزمٌ،ٌِِٕ/ٌٔ:كٌٖ،ٌُٖٗ/كٌُِ،ٌُّٕ/كدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٌُّ/ٌُ:ـٌ ٌ،)ُّ:كمجمةٌ
الحكاـٌالعدلية(ٌُٕ/ٌُ:ـٌ،)ٌُّ:كالقكاعدٌالفقييةٌ:الزحيمي.ٌُْٓ/ٌُ:
(ٔ)ٌقكاعدٌتصحيحٌالتصرفاتٌ:محمدٌالعمرمٌكأحمدٌالقرالو.ٌِٓٓ:
(ٕ)ٌدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٌُّ/ٌُ:ـٌُّ)ٌ .
(ٖ)ٌقكاعدٌتصحيحٌالتصرفاتٌ:محمدٌالعمرم.ٌِٓٓ:
(ٗ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزم(ٌ،ٌِّْ/ٌْ:القاعدةٌِّ).
(َُ)ٌدررٌالحكاـٌفيٌشرحٌمجمةٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌِّ-ٌُّ/ٌُ:ـ.)ُّ:
(ُُ)ٌالعنايةٌشرحٌاليدايةٌ:البابرتيٌ.ُُٓ/ٌِ:

[ٕٕ]

كبوٌتبيفٌأفٌالعقدٌالفاسػدٌالٌيقػعٌتسميطانٌعمىٌالقبضٌلكجكدٌالمانعٌمفٌالقبض(ُ)ٌ ٌ.
ىعدكاٌ
ادكاٌاٍل يخ يرك ىج ى
رابعاً :دليل القاعدة :استدؿٌٌالفقياءٌعمىٌجكازٌالرجكعٌإلىٌالداللةٌمفٌقكلوٌتعالىﵛٌ ىكلى ٍكٌأ ىىر ي
ٌل ى
لى ٌويﵚ(ِ))(ّ).

خامساً :األمثمة عمى القاعدة:
ف ٌلـٌيتمفظٌربٌالدارٌ،
ُ-مفٌفتحٌبابٌدارهٌلزائرهٌكأشارٌلوٌبالدخكؿٌفيباحٌلمزائرٌالدخكؿٌبيذهٌاإلشارةٌ-كا ٌٍ
لجريافٌالعرؼٌبذلؾٌ،كتككفٌىذهٌالداللةٌفيٌقكةٌالتصريحٌالنطقيٌباإلذفٌفيٌالدخكؿٌ(ْ)ٌ .

تناكلوٌكاباحةٌأكموٌعرفٌانٌ(ٓ)ٌ .
ٌ
ِ-إذاٌكضعٌالطعاـٌبيفٌيدمٌالضيؼٌ،فيكٌداللةٌعمىٌجكازٌ
ٌٌٌٌٌكقدٌصححٌالجميكرٌبعضٌالتصرفاتٌبدكفٌاإلذفٌاستحسانانٌ،كذكركاٌأمثمةٌلبعضٌالمكاردٌمنيا:
ُ-ذبحٌشخصٌأضحيةٌغيرهٌبغيرٌإذنوٌفيٌأياـٌالضحيةٌجازٌاستحسانان ٌكالٌضمافٌعميو؛ٌلنوٌلماٌتعينتٌ

صارٌالمالؾٌمستغنيانٌبكؿٌكاحدٌبالتضحيةٌبياٌفيٌأياـٌالنحرٌالفٌذلؾٌيفكتوٌبمضيٌالكقتٌكربماٌيعرضٌلوٌ
عارضٌفيٌأياـٌالنحرٌ،فثبتٌاإلذفٌداللةٌ،كقيدٌبعضيـٌالجكازٌبماٌإذاٌأضجعياٌلمذبحٌ(ٔ)ٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌكقدٌكضػعٌالحناؼ ٌقاعدةٌتنصٌعمىٌالتصرفاتٌالتيٌتثبتٌداللةٌىيٌأفٌ(كؿٌعمؿٌالٌيتفاكتٌفيوٌ
الناسٌتثبتٌاالستعانةٌمفٌكؿٌأحدٌداللةنٌ،كاالٌٌفال)ٌ(ٕ)ٌ .

ماتٌأحد ٌالرفقةٌفيٌالسفرٌفباعكاٌقماشوٌكعدتوٌكجيزكهٌبثمنوٌكردكاٌالبقيةٌإلى ٌالكرثةٌ ،أكٌأغميٌعميوٌ
ِ-
ي

فأنفقكاٌعميوٌمفٌمالوٌصحٌفعميـٌ،كلـٌيضمنكاٌاستحسانٌانٌ(ٖ)ٌ ٌ.

ّ-لكٌقبػضٌالمكىكبٌلوٌاليبةٌفيٌمجمسٌالعقدٌدكفٌأمرٌمفٌالكاىبٌصحٌقبضوٌاستحسانانٌ،كالقياسٌأالٌٌ
يصح؛ٌلفٌالقبضٌتصرؼٌفيٌممؾٌالكاىبٌ،كالمكىكبٌماٌزاؿٌعمىٌممكوٌقبؿٌالقبضٌ(ٗ)ٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌمحمد ٌالعمرم( يالحظ ٌعمى ٌىذه ٌالحكاـ ٌأنيا ٌجميعيا ٌأحكاـ ٌاستحسانية ٌأممتيا ٌضركرة ٌتصحيحٌ
(ُ)ٌبدائعٌالصنائعٌفيٌترتيبٌالشرائعٌٌ:الكاشاني.ٌَّٓ/ٌٓ:
(ِ)ٌسكرةٌالتكبة.ٌْٔ:
(ّ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزم(ٌ،ٌُّْ/ٌْ:حرؼٌالداؿ).
(ْ)ٌـٌ.ف.ٌِّْ/ٌْ:
(ٓ)ٌـٌ.فٌ،كظٌ:جامعٌالمقاصدٌ:الكركي(ُّٖ/ٌٖ:الشرح)ٌ،كالحدائؽٌ:البحرانيٌ،ُُْ/ِّ:كالمناىؿٌ:الطباطبائي.ٌِّْ:
(ٔ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ُٖ-ٌُٕ/ٌُِ:ظٌ:مجمعٌالضماناتٌ:غانـٌبفٌمحمدٌالبغدادم.ٌٗ:
ٌ،كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌُٔٗ /ٌِ:كمجمع ٌالضماناتٌ :البغدادمٌ ،ُْْ/ٌُ:كحاشية ٌابفٌ
(ٕ)ٌالمحيط ٌالبرىانيٌ:أبكٌالمعاليٌ ْٕٗ/ٌٓ:
عابديفٌ .ََِ/ٌٔ:
(ٖ)ٌحاشيةٌابفٌعابديفٌ،ََٓ/ٌٔ:كمجمعٌالضماناتٌ:البغدادمٌ،ٌُّْ:كتبييفٌالحقائؽٌالزيمعي.ٔٓ/ٌّ:
(ٗ)ٌظٌ:تكممةٌحاشيةٌردٌالمحتارٌابفٌعابديفٌ(عالءٌالديف)ٌ،ٌٕٕٓ/ٌِ:كالعنايةٌشرحٌاليدايةٌ:البابرتي.ٌُِ/ٌٗ:

[ٖٕ]

تصرؼٌالمكمؼ)ٌ(ُ)ٌ ٌ.
ْ(-ماٌنصتٌعميوٌالمادةٌ(ُٕٗ)ٌمفٌمجمةٌالحكاـٌالعدليةٌالتيٌجاءٌفيياٌ:كماٌيككفٌاإلذف ٌصراحةٌيككفٌ
داللةٌأيضانٌمثالٌ:لكٌرألٌالكليٌالصغيرٌالمميزٌيبيعٌكيشترمٌكسكتٌكلـٌيمنعوٌيككفٌقدٌأذنوٌداللةن)ٌ(ِ)ٌ ٌ.

ٓ(-تصحيحٌتصرؼٌالفضكليٌبالبيعٌأكٌالزكاجٌأكٌغيره؛ٌلفٌاإلذفٌفيٌىذاٌالعقدٌيككفٌ''ٌثابتانٌداللةٌ،إذٌكؿٌ
عاقؿٌيأذفٌفيٌالتصرؼٌالنافعٌلوٌبالٌضررٌيشينوٌأصالنٌ'')(ّ)ٌ .

المطمب الثاني :قاعدة إذن الشرع

أوالً :لفظ ورود القاعدة( :اإلذفٌالشرعيٌينافيٌالضماف)ٌ(ْ)؛ٌكفيٌلفظٌ(الجكازٌالشرعيٌينافيٌالضماف)ٌ،
كفيٌلفظٌ(كؿٌماٌأخذٌبإذفٌالشارعٌفالٌضمافٌفيو)ٌ(ٓ).

ٌٌٌٌٌأكرد ٌفي ٌمكسكعة ٌالقكاعد(مف ٌأصكؿ ٌأبي ٌيكسؼ ٌكمحمد ٌكالشافعي ٌرحميـ ٌاهللٌتعالىٌ :الصؿ ٌأف ٌماٌ
حصؿٌمفعكالنٌبإذفٌالشرعٌكافٌكأنوٌحصؿٌمفعكالنٌبإذفٌمفٌلوٌالكاليةٌمفٌبنيٌآدـٌ،كقيدهٌأبكٌحنيفةٌ"ٌبشرطٌ
السالمةٌ")(ٔ)ٌ .
ثانياً :معنى ىذه القاعدة ومدلولياٌ:أفادتٌالقاعدةٌفيٌ(أفٌمفٌفعؿٌفعالنٌمأذكنانٌبوٌشرعانٌفكأنوٌفعؿٌبإذفٌ
صاحبٌالحؽٌفيوٌمفٌبنيٌآدـٌفالٌضمافٌعمىٌفاعمو؛ٌلفٌاإلذفٌالشرعيٌينافيٌالضمافٌ،كىذاٌعندٌ
الصاحبيفٌكالشافعيٌدكفٌقيدٌ،كلكفٌأباٌحنيفةٌاشترطٌأفٌيعقبٌالفعؿٌالمأذكفٌبوٌشرعانٌالسالمةٌ،أماٌإذاٌ
ترتبٌعمىٌالفعؿٌالمشركعٌضررٌففاعموٌعميوٌضمافٌماٌتسببٌعفٌفعموٌمفٌضررٌأكٌإتالؼٌكمفسدة)ٌ(ٕ)ٌ .
ؿٌلمقاعدةٌبأمثمةٌمنيا(أذفٌالشرعٌفيٌرميٌالصيدٌ،فإذاٌرميٌصيدانٌ
قدٌمٌثٍّ ىٌ
ثالثاً :أمثمة ىذه القاعدة ومسائميا ٌ:يٌ

فأصابٌإنسانٌانٌأكٌحيكانانٌمحترمانٌفعميوٌالضمافٌلنوٌمأذكفٌلوٌشرعانٌفيٌرميٌالصيدٌكلكفٌبشرطٌالسالمةٌ،
كىذاٌعندٌالجميعٌ،كلكفٌإذاٌكسرٌإنسافٌمعازؼٌكمالىيٌآخرٌالٌيضمفٌعندىماٌلنوٌحصؿٌمفعكالنٌبإذفٌ

(ُ)ٌقكاعدٌتصحيحٌالتصرفاتٌ:محمدٌالعمرمٌكأحمدٌالقرالو.ٌِٓٓ:
(ِ)ٌقكاعدٌتصحيحٌالتصرفاتٌ:محمدٌالعمرم.ٌِٓٔ:
(ّ)ٌظٌ:البحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ِْٓ/ٌٔ:كفتحٌالقديرٌ:كماؿٌالديفٌبفٌاليماـٌ،ٌِٓ/ٌٕ:كمجمعٌالضماناتٌ:البغدادم.ٌُّْ:
(ْ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم.ُِْ-ِ/ٌُ:
(ٓ)ٌتسييؿٌالمسالؾٌ:مالٌحبيبٌاهللٌالكاشاني.ٌَِ:
(ٔ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ،الغزم(ُِْ-ِ/ٌُ:ؽٌُْٕ-إذفٌالشرع)ٌٌ،كٖ(ٌّٕ/ؽٌُْ-الفعؿٌالمباح)ٌ،كٗ(ٌُّ/ؽٌُٖٖ-المباحٌمشركطٌ
بالسالمة).
(ٕ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزمٌٌُ،ُِْ-ِ/كظٌ:القكاعدٌ:الشييدٌاالكؿٌ(ٌٕ/ِ:ؽُٕٔ)ٌ،كنضدٌالقكاعدٌ:السيكرم.ّٗٓ:

[ٕٗ]

الشرعٌفصارٌكأنوٌحصؿٌمفعكالنٌبإذفٌصاحبياٌ،كعندٌأبيٌحنيفةٌأفٌالشرعٌأذفٌلوٌبالمرٌبالمع ٌركؼٌكالنييٌ
عفٌالمنكرٌبشرطٌالسالمةٌمفٌغيرٌأفٌيتمؼٌماالن)ٌ(ُ)ٌ .
طٍ ً
ٌشالىيا ٌاٍلمكًدعي ٌكحكلىيا ٌلًمصمىح ًة ً
ٌي ًد ًهٌ
ٌح ٍف ًظيىا ٌفى ىسقى ى
ت ٌم ٍف ى
ىى ى ى ٍ ى
ٌٌٌٌٌكمنيا ٌما ٌذكره ٌصاحب ٌالفركؽ(اٍل ىكًد ى
يعةي ٌإ ىذا ى ى ي

ً
كف ٌلىو ً
ً ً
ٌي ًد ًهٌ
ٌسقى ى
ت ى
ٌفي ٌ ىذلًٌ ى
ٌعمىٍييىا ى
ٌان ىك ىس ىر ٍ
ؾ ٌاٍل ًف ٍع ًؿ ٌال ًذم ٌبً ًو ٍ
فى ٍان ىك ىس ىر ٍ
ٌش ٍي هء ٌم ٍف ى
ط ى
ٌم ٍأ يذ ه ي
اف ى
ٌال ى
ٌض ىم ى
ٌكلى ٍك ى
ٌعمىٍيو ٌلىنوي ى
ت ى

ٌفيٌحم ًؿٌ ىذلً ى ً
احبٌاٍلكًديع ًةٌلىـٌي ٍأ ىذفٌلىو ً
ً
تٌض ًم ٌ ً
ٌمٌٍأ يذ و
كفٌ
ت ى
ٌان ىك ىس ىر ٍ
يٌي ًد ًهٌفىاٍل ًف ٍع يؿٌال ًذمٌبً ًو ٍ
ؾٌف ى
ٌص ى ى ى ٍ ى ٍ ي
فى ٍان ىك ىس ىر ٍ ى ى
ف؛ٌلىف ى
ىٍ
ٌغ ٍي ير ى

ٌغ ٍيرٌأىفٌالموٌتعالىٌأ ًىذفٌلىوٌأىفٌيتىصر ى ً
احبٌاٍلكًد ً
ً
ضمفٌفىًإ ٌ ً
ًً
يٌب ٍيتً ًوٌفىقى ٍدٌ
فٌقي ىؿ ٍ
فيوٌفىىي ٍ ى ي ٍ
ؼٌف ى
ى
يعةٌلى ٍـ ى
ٌإفٌ ىك ى
ى ي ٍ ى ى
ٌص ي ى ى
اف ى
ٌي ٍأ ىذ ٍفٌلىوي ى ى
ٌال ً
اح ًبٌاٍلكًد ً ً
ٌمفٌص ً
ك ًج ىدٌاإلذفٌ ًممفٌىكٌأ ٍ ً
اٌي ٍس ًقطيٌاإلذفٌ
اف ىٌ
ٌكًان ىم ي
يعةٌقي ىؿٌاإلذفٌاٍل ىعاـٌالش ٍرًعي ى ي
ٌي ٍسقطيٌالض ىم ى
ى ى
ىعظى يـ ٍ ى
ٍ يى
ي
ً
ً ًً
يع ًة)(ِ)ٌ .
ٌصاح ًبٌاٍل ىكًد ى
اٍل ىخاصٌم ٍفٌقىبؿ ى

ٌٌٌٌٌكمنيا( إذاٌقعدٌرجؿٌفيٌالمسجدٌفعثرٌبوٌإنسافٌفتمؼٌلـٌيضمفٌعندىماٌكعندٌالشافعيٌ،لفٌالشرعٌأذفٌ
لوٌبالدخكؿٌفيٌالمسجدٌ.كعندٌأبيٌحنيفةٌيضمفٌلفٌالسالمةٌشرطٌفيو)ٌ(ّ)ٌ .

المطمب الثالث :قاعدة إثبات الممك لغيره (تمميك غير المالك).
أوالً :ألفاظ ورود القاعدة:
(ليسٌلحدٌكاليةٌإدخاؿٌال ٌشيءٌفيٌممؾٌغيرهٌبغيرٌرضاه)ٌ(ْ)ٌ .
ٌ
ُ-
الٌٌالمي ارث)ٌ(ٓ)ٌ ٌ.
ِ-كفيٌلفظٌ(الٌيممؾٌأحدٌإثباتٌالممؾٌلغيرهٌبالٌاختيارهٌإ ٌ
ّ-كفيٌلفظ(الٌيدخؿٌفيٌممؾٌاإلنسافٌشيءٌمفٌغيرٌاختيارهٌإالٌاإلرث)ٌ(ٔ)ٌ ٌ.
ْ-كفيٌلفظ(الٌيممؾٌأحدٌأفٌيدخؿٌشيئانٌفيٌممؾٌغيرهٌبغيرٌرضاه)ٌ(ٕ)ٌ .
الٌٌبالقبض)ٌ(ٖ)ٌ .
ٓ-كفيٌلفظ(الٌيتـٌالتبرعٌإ ٌ
(ُ)ٌـٌ.ف.ُِْ-ِ/ٌُ:
(ِ)ٌأنكارٌالبركؽٌ:القرافيٌ:الغزم.ُٗٔ-ُٗٓ/ٌُ:
(ّ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم.ُِٓ-ِ/ٌُ:
(ْ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌٌٗٗ/ٌٖ:كٌُِ،ّٓ/كمكسكعةٌالقكاعدٌ:الغزم(ٌٌّٕٗ/ٌٖ:ؽٌ–ٌٌّْ:اثباتٌالممؾٌلغيره).
(ٓ) ٌظٌ :درر ٌالحكاـٌ :عمي ٌحيدرٌ ،ُّٔ/ٌُ :كظٌ :الشباه ٌكالنظائرٌ :إبف ٌنجيـٌ ،ٌِٗٗ /ٌُ :كمكسكعة ٌالقكاعد ٌالفقييةٌ :الغزمٌّٕٗ/ٌٖ :
(القاعدةّْ)ٌ،كّ(َُّٖ/القاعدةٌُٗٓكَُٔ)ٌ .
(ٔ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم(ٌّٕٗ/ٌٖ:القاعدةٌٌّْ-حرؼٌالالـ)ٌ،كّ(ٌَُّٖ/القاعدة.)َُٔ-ٌُٓٗ:
(ٕ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌُٗ/ٌٕ:كٌُِ ٌ،ْٖ/كمكسكعةٌالقكاعدٌ:الغزم(ٌٌَُّٖ/ٌّ:القاعدةٌٌُٗٓكَُٔ).
(ٖ)ٌالكجيزٌ:الغزم(ٌٌّٕٔ/ٌُ:القاعدةٌالرابعةٌعشر)ٌ،كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزمٌ،ٌٗٓٔ/ٌٖ:كالمكسكعةٌالككيتيةٌ،ٌِْٓ/ٌِٖ:كشرحٌ
القكاعدٌ:الزرقاٌ،ٌِٗٗ/ٌُ:كقكاعدٌالفقوٌ:البركتيٌ،ٌَُٖ/ٌُ:كالقكاعدٌالفقييةٌكتطبيقاتياٌ:الزحيمي.ٌِْٓ/ٌُ:

[َٖ]

ممًيؾٌمفٌالرضاٌكاالختيارٌ،كعدـٌاإلجبارٌأكٌاإلكراهٌ،فالٌ ىي ًحؿٌ
ثانياً :معنى ىذه القواعدٌ:البدٌفيٌالتٌ ىٌممٌؾٌكالتٌ ٌ
اختيارٌه ٌبالممكيةٌ،كماٌالٌيحؿ و
ٌلحد ٌإخراجٌشيءٌمفٌ
غيره ٌشيئان ٌمفٌدكفٌرض ٌ
إلنسافٌأفٌيدخؿٌفيٌممؾٌ ٌ
اهي ٌك ٌ ي
فٌفالرضاٌ
ممؾٌإنسافٌبالجبر ٌأكٌاإلكراهٌ،كبدكفٌرضاهٌكاختيارهٌ،كلكفٌتكجدٌاستثناءاتٌلبعضٌالمسائؿٌ،إً ىذ
ٌ
كاالختيارٌشرطٌفيٌاإلدخاؿٌكاإلخراجٌ(ُ)ٌ .

ثالثاً :دليل القاعدة :لـٌأعثرٌعمىٌماٌاستدلكاٌبوٌليذهٌالقاعدةٌ،كيبدكٌأنياٌتتفرعٌعفٌقاعدةٌ(الصؿٌأفٌكؿٌ
أحدٌالٌيممؾٌإجبارٌغيره)ٌ(ِ)ٌ،كمستمدةٌأيضانٌمفٌقاعدةٌ(الٌإكراه)ٌالمستدؿٌبياٌمفٌقكلوٌتعالىﵛٌالٌإكراهٌفيٌ

الديف ٌﵚ(ّ)ٌ،كمفٌالقاعدةٌالصكليةٌ(القديـٌيترؾٌعمىٌقدمو)ٌالمنبثقةٌعفٌقاعدةٌ(ماٌكافٌقديماٌيترؾٌعمىٌ

الٌ ٌبحجة) ٌ(ْ)ٌ،كيبدكٌأيضان ٌأفٌالقاعدةٌىذهٌتىتٌئً يـ ٌفيٌمفادىاٌمعٌقاعدةٌ(الصؿٌعدـٌتحمؿٌ
حالوٌكالٌيتغيرٌإ ٌ
اإلنسافٌعفٌغيرهٌماٌلـٌيأذفٌلوٌفيوٌإالٌٌفيٌمكاضع)(ٓ)ٌكالعمـٌعندٌاهللٌتعالىٌ .

صدٌؽٌ
يٌ
خامساً :األمثمة عمى القاعدةٌ :كمفٌالمثمةٌعمى ٌالقاعدةٌ(إفٌ ٌالصٌىٌدقة ٌأكٌال ًٌي
بةٌالٌتدخؿٌفيٌممؾٌالمٌتى ى
ٌيقبًض ٌفال ٌيعتبر ٌمالكانٌ
ٌي ٍقىب ٌٍ
ٌفم ٌٍ
الٌ ٌبالقبكؿ ٌكالقبض ،ىٌ
عميو ٌأك ٌالمكىكب ٌلوٌ ،إ ٌ
ؿ ٌصراحة ٌأك ٌداللةٌ ،كلـ ى
ف ٌلـ ى
لمصدٌقىةٌأكٌاليبة)ٌ(ٔ)ٌ .
ٌ
مفٌ،فمكٌلـٌيرض ٌالمشترمٌالٌ
ىٌ
ٌالمبيعٌالٌيدخؿٌفيٌممؾٌالمشترمٌإ ٌ
ٌٌٌٌٌكمنيا(إ ٌف ىٌ
الٌ ٌبرضاهٌكرضاٌالبائعٌبالثٌ
يدخؿٌالمبيعٌفيٌممكوٌكلكٌرضيٌالبائعٌ،كلكٌلـٌيرضٌالبائعٌالٌيخرجٌالمبيعٌعفٌممكوٌكلكٌرضيٌالمشترمٌ،

كماٌالٌيدخؿٌالثٌمفٌفيٌممؾٌالبائعٌبغيرٌرضاهٌكرضاٌالمشترم)ٌ(ٕ)ٌ .

سادساً :المسائل المستثناة من القاعدةٌ :استثنيٌمفٌىذهٌالقاعدةٌكؿٌماٌيدخؿٌفيٌالممؾٌبغيرٌاختيارٌ،قاؿٌ
ً ً
ٌف ً
فيٌالشباهٌكالنظائر( ىالٌي ٍد يخ يؿ ً
ٌاختًىي ًارًهٌإال ًٍ
ٌاإل ٍر ي ٍّ
يٌم ٍسأىلى وة؛ٌ
يٌمٍم ًؾٌاإلنسافٌ ىش ٍي هءٌبً ىغ ٍي ًر ٍ
ى
اٌ،ك ىك ىذاٌاٍل ىكصيةيٌف ى
ثٌاتفىاقن ى
يف ٌي ٍد يخ يؿ ً
ً ً
ً
ًً
ً
كت ٌاٍلمكصىٌلىو ٌبع ىد ً
ٌفيٌ
ىك ًى ىي ٌأ ٍ
صىٌلٍم ىجن ً ى
ىف ى
ٌ:ك ىك ىذاٌإ ىذاٌأ ٍىك ى
ٌي يم ى ي ى ي ى ٍ ى
ٌم ٍكت ٌاٍل يمكصيٌقىٌٍب ىؿ ٌقىيبكلوٌ،قىا ىؿ ٌالزٍيمىعي ى
ً
كؿٌاستً ٍحس ناناٌلًع ىدًـٌمف ً
ًمٍم ًك ًو ً
ٌع ٍنوي)ٌ(ٖ)ٌ .
ٌم ٍف ى
ىٌي ٍقىب ىؿ ى
ٌحت ى
يٌعمى ٍيو ى
ٌيم ى
ٌغ ٍي ًرٌقىيب و ٍ ى ى ى ٍ ى
ٌاختًي ًارًهٌ،ك ىغمةيٌاٍلكٍق ً
ً
ٌٌٌٌٌكزادٌابفٌنجيـٌ(تٌَٕٗ:ىػ)(ماٌك ًى ً ً
ٌي ٍممً يكويٌالسي ي ً
ؼٌ
ٌكقىبًمىويٌبً ىغ ٍي ًٌر ٌإ ٍذ ًف ٌالسيٍّد ى
ى ي ى
ى
ٍّد ٌب ىال ٍ ى ى
ب ٌلٍم ىع ٍبد ى
ى

(ُ)ٌظٌ:مكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزم(ٌ،القاعدةٌٌّْ-حرؼٌالالـ).ْٕٗ-ٌّٕٗ/ٌٖ:
(ِ)ٌالقكاعدٌكالفكائدٌ:الشييدٌالكؿ.ٌُٓٔ/ٌُ:
(ّ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌّٓٔ:
(ْ)ٌظٌ:دررٌالحكاـٌشرحٌمجمةٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٌُِ/ٌُ:ـ.)ٌٔ:
(ٓ)ٌالمكاضعٌالمستثناةٌمفٌالقاعدةٌىي(تحمؿٌالكليٌعفٌالميتٌقضاءٌالصالةٌ،كالصياـٌ،كاالعتكاؼٌ،كتحمؿٌاإلماـٌالقراءةٌعفٌ ٌ
المأمكـٌمطمقاٌ)..ظٌ:القكاعدٌكالفكائدٌ:الشييدٌالكؿ.ُْٓ-ٌُّٓ/ٌُ:
(ٔ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزم.ْٕٗ-ٌّٕٗ/ٌٖ:
مكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزمٌ،ْٕٗ-ٌّٕٗ/ٌٖ:ظٌ:تقكيـٌالنظرٌ:ابفٌالدىاف.َِٓ/ٌِ:
ٌ
(ٕ)ٌ
ٖ
اع يد ً
ةٌالقك ً
ٌالف ٍق ًييةٌ:محمدٌصدقي(ٌ،حرؼٌالالـ).ٌْٕٗ/ٌٖ:
كع ى
مك يس ى
( )ٌالشباهٌكالنظائرٌ:ابفٌنجيـٌالمصرمٌ ٌ،ٌِٗٗ/ُ:ك ٍ
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ً
ؽ ٌقىٍب ىؿ ٌالد يخ ً ً
كؼ ً
ً
ؽ ٌبًالط ىال ً
ؼ ٌالص ىدا ً
اف ٌقىٍب ىؿٌ
ص ي
ٌي ٍستىحقٌوي ٌالزٍك يج ٍ
كؿ ٌلىك ٍف ى
ٌكًا ٍف ٌلى ٍـ ى
ىي ٍمم يكيىاٌاٍل ىم ٍكقي ي ى
ٌإف ٌ ىك ى
ٌ،كنً ٍ
ٌي ٍقىب ٍؿ ى
ٌعمىٍيو ى
ً
اءٌ ىكم ً
اءٌأكٌ ًر و
ٌال ً
اٍلقى ٍب ً
اٌفيٌفىتٍ ًحٌاٍلقى ًد ً
ٌعمىىٌاٍل ىبائً ًعٌبً ًوٌ،لى ًك ٍفٌ
يبٌإ ىذ يٌ
ض وٌ
ٌم ٍ
اٌرد ى
ٌ،كاٍل ىمع ي
ى
ٌي ٍمم يكويٌإالٌبًقى ى
طمىقنا ٌ،ىكىب ٍع ىدهي ى ى
ض ى
ض ي
ير ى
الر ً
ً
ً
اف ٌقىٍب ىؿ ٌاٍلقى ٍب ً
اٌر ىج ىعٌ
ض ًٌ
ٌم ٍ
ض ٍ
ٍ
اء ٌأكٌ ٍّ ى
ٌبد ٌم ٍف ٌاٍلقى ى
ٌب ٍع ىدهي ٌفى ىال ي
اف ى
طمىقنا ٌ ،ىكًا ٍف ٌ ىك ى
إف ٌ ىك ى
ضاء ٌ ىكاٍل ىم ٍك يىكب ٌإ ىذ ى
ٌانفى ىس ىخ ٌاٍل ىب ٍيعي ي
ٌف ً
ٌد ىخ ىؿ ٌالثمف ً
يوٌ،كأىر ي ً ً
اى ً ً
ً
ٌج ٍب نراٌ ىكاٍل ىمبًي ًع ٌإ ىذاٌ
ٍخكًذ ًٌ
ٌكالش ًفيعي ٌإ ىذاٌتى ىمم ى
يٌمٍم ًؾ ٌاٍل ىمأ ي
ؾ ٌبًالش ٍف ىع ًة ى
ٌم ٍنوي ى
اٍل ىك ي
ىي
ب ٌف ى ٍ
ش ٌاٍلج ىن ىايات ى
ٌف ً
ٌفيٌي ًدٌاٍلبائً ًعٌفىًإفٌالثمفٌي ٍد يخ يؿ ً
ؾً
يٌمٌٍم ًؾٌاٍل يم ٍشتى ًرم)ٌ(ُ)ٌ .
ىىمى ى
ىى ى
ى ى
أي البــــاحث:
رُ
نةٌبيفٌماٌص ٌرحٌبوٌابفٌنجيـٌفيٌالشباهٌكالنظائر-ٌ،فيٌمعرضٌإيرادهٌ
ٌٌٌٌٌمفٌخالؿٌاستقراءٌالقكاؿٌكالمقار
ى
ؽٌبًالط ىال ً
ؼٌالص ىدا ً
كؿٌ،)..كبيفٌماٌأكردهٌ
ؽٌقىٍب ىؿٌالد يخ ًٌ
ص ي
لألمثمةٌعمىٌالمسائؿٌالمستثناةٌمفٌالقاعدةٌ-إذٌقاؿ( ىكنً ٍ
ؽٌقبؿٌالدخكؿٌيدخؿٌ،)ِ(ٌ )..يبدكٌأفٌكالموٌىذاٌفيوٌ
الغزمٌفيٌمكسكعتوٌحيثٌذكر(
نصؼٌالصداؽٌإذاٌطمٌ
ٌ
ٌ
فٌمختمؼٌعماٌذ ىٌكىٌرهٌابفٌنجيـٌفيٌالشباهٌكالنظائر؛ٌلذاٌتىبمكرٌاآلتيٌ :
الحكـٌفيٌالم ٍكًرىد ٍي
فٌ
نظرٌ،كالحاؿٌإ ٌٌ
ٌ
ى
أوالًٌ:فيٌالمثاؿٌالكؿٌيمكفٌمناقشتوٌمفٌجيتيفٌ :
ٌٌٌٌٌا لجيةٌالكلىٌ:فيٌدخكؿٌنصؼٌالصداؽٌ،فالصؿٌثبكتٌنصؼٌالصداؽٌكحؽٌمممكؾٌلمزكجةٌبمجردٌ
ٌ(ّ)
اء ٌأحصؿ ٌالدخكؿ ٌأـ ٌال-داخؿ ٌأصال ٌفي ٌممؾٌ
االنتياء ٌمف ٌعقد ٌالنكاح ٌ ،بمعنى ٌأف ٌنصؼ ٌالمير-سك ه

الزكجةٌ،فإفٌطمؽٌالزكجٌ-قبؿٌالدخكؿ-فالٌيدخؿٌإلى ٌممؾٌالمطمقةٌشيءٌسكلٌنصؼٌالصداؽ(ْ)ٌ،كدليموٌ
قكلوٌتعالىﵛٌفنصؼٌماٌفرضتـٌﵚٌ(ٓ)ٌ)ٌٌ(ٔ)ٌ،كالداخؿٌالٌيدخؿٌ .
ٌإف ٌإنشاء ٌعقدة ٌالنكاح ٌيعني ٌتمميؾ ٌالصداؽ ٌلمزكجة ٌبرضاىاٌ
ٌٌٌٌٌالجية ٌالثانيةٌ :في ٌاإلذف ٌكاالختيارٌ ،

ٌ،فالٌكجوٌلمقكؿٌبأفٌالطالؽٌقبؿٌالدخكؿٌيدخ يؿٌإلىٌممكيةٌالزكجةٌماٌ
كاختيارىاٌ-ككنوٌمفٌلكازـٌعقدٌالنكاح-
ي

ٌيشترط ٌإذنيا ٌكاختيارىا؛ ٌلف ٌاإلذف ٌكاالختيار ٌحاصالف ٌمنيا ٌقبؿ ٌطالقيا ٌ-كما ٌتقدـٌ ،-كبعبارةٌ ،أفٌ
ال ي
الصداؽٌمأذكفٌبوٌقبالنٌ،كالٌحاجةٌلممأذكفٌبوٌإلىٌ و
إذفٌآخرٌ .
ه

ٌيخرج ٌمف ٌممكية ٌالزكجة ٌالنصؼ ٌالثاني ٌمفٌ
ٌٌٌٌٌكالحاصؿ ٌأنو ٌيمكف ٌإثبات ٌالعكسٌ ،فالطالؽ ٌقبؿ ٌالكطء ي
الصداؽٌمفٌدكفٌإذنياٌكاختيارىاٌ،ككفٌاستحقاقياٌ-لمنصؼٌالثانيٌمفٌالصداؽ -يمعمؽٌعمىٌشرطٌاإلدخاؿٌ،

(ُ)ٌـٌ.ف.ٌْٕٗ/ٌٖ:
(ِ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم.ٌْٕٗ/ٌٖ:
(ّ)ٌالفقوٌعمىٌالمذاىبٌالربعةٌ:عبدٌالرحمفٌالجزيرم.ٌُْٕ:
(ْ ) ٌيستثنى ٌمف ٌذلؾ ٌحاالت ٌمنيا ٌبطالف ٌالعقد ٌبمكت ٌالزكج ٌالمريض ٌبعد ٌالعقد ٌكقبؿ ٌالدخكؿٌ ،فميس ٌلمزكجة ٌشيءٌ .ظٌ :تحرير ٌالحكاـٌ:
العالمةٌالحمي.َْ/ٌٓ:
(ٓ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌِّٕ:
(ٔ)ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسي.ّٖٕ/ٌْ:

[ِٖ]

قاؿٌالصدكؽٌ(تٌُّٖ:ىػ)(إنماٌيجبٌكماؿٌالميرٌبالدخكؿٌالٌبإرخاءٌالسترٌكالخمكة)(ُ)ٌ .
أف ٌىناؾٌمفٌيرلٌأفٌمكتٌالزكجٌقبؿٌالدخكؿٌسببان ٌلدخكؿٌالميراثٌكجميعٌالصداؽٌ
ٌٌٌٌٌكتجدٌاإلشارةٌإلى ٌ ٌٌ

فيٌممؾٌالزكجةٌمفٌدكفٌإذنياٌ(ِ)ٌ .

مٌردٌالمعيبٌعمىٌالبائعٌ(إجبارٌ
ثانياًٌٌ ٌ:
أماٌفيٌالمثاؿٌالثانيٌفيٌالمستثنىٌعفٌمكاردٌالقاعدةٌ،فقدٌاعتبرٌالغز ٌ

ٌبأف ٍّ
ٌردٌ
مف ٌالشارع ٌبقبكؿ ٌٌ
ٌكيرد ٌعميو ٌ
ٌالرد)ٌ ،كىذا ٌفيو ٌكالـ ٌأيضانٌ ،كيبدك ٌأنو ٌمجتزء ٌمف ٌكالـ ٌابف ٌنجيـ ،ي

المعيبٌالٌيعدٌمفٌاإلدخاؿٌفيٌممؾٌاآلخريفٌبدكفٌإذنيـٌ،لقاعدةٌ(خيارٌالعيب)ٌالمستدؿٌعميياٌمفٌالحديثٌ
هٌفيكٌبالخيارٌإف ٌرآه)(ٌ،)3كيفيـٌمماٌجاءٌفيٌالتبصرة(إفٌالمعيبٌىكٌكؿٌ
ٌٍ
النبكمٌالشريؼ(مفٌاشترلٌماٌلـٌير

فٌ
ماٌزاد ٌأكٌنقصٌعفٌالمجرلٌالطبيعيٌ،فإفٌأطمؽٌالمتبايعافٌالبيع ٌأكٌاشتراطاٌالصحةٌاقتضىٌالصحةٌ،كا ٌٍ

تبرءٌالمشترمٌمفٌالعيكبٌفالٌضمافٌ،كبدكنوٌ(أمٌالشرط)ٌإذاٌظيرٌعيبٌتخيرٌالمشترمٌبيفٌالردٌكاإلمساؾٌ

بالرشٌماٌلـٌيتصرؼٌ،فإفٌكافٌقدٌتصرؼ ٌأكٌحدثٌفيوٌعيبٌعندهٌثبتٌالرشٌخاصةٌ،كلكٌعمـٌبالعيبٌ

عٌٍقد ٌالبيع ٌلمسمعة ٌمتضمف ٌاشتراط ٌالسالمة ٌمف ٌالعيبٌ ،فإف ٌأخ ٌؿ ٌالبائعٌ
ثـ ٌاشتراه ٌفال ٌأرش ٌأيضا)(ْ)ٌ ،إفٌ ٌ ىٌ
بالشرطٌ،كظيرٌالعيبٌبعدٌالعقدٌ -كىكٌخالؼٌما ٌاتفؽٌعميوٌالطرفافٌ،-كلـٌيرضٌبوٌالمشترمٌ،في ًس ىخ ٌالعقدٌ
لفسادهٌ،كانتقضٌالبيعٌبالدلةٌالمستفادةٌمفٌقكلوٌتعالىﵛ ٌأكفكاٌبالعقكد ﵚ(ٓ)ٌ،ك(خيارٌالشرط)ٌ،المستفادٌمفٌ

قكلوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)(المؤمنكفٌعندٌشركطيـ)(ٔ)ٌ،كنحكٌذلؾٌمماٌذكركهٌفيٌبيعٌالمعيب؛ٌلذاٌفبدكفٌ
ٌ
اىاٌكطبيعتياٌبماٌكانتٌعميوٌقبؿٌعقدٌالبيعٌ،أمٌيعادٌالمعيب-االٌ ٌفيٌ
رضاٌالمشترمٌتعكدٌالمكرٌإلى ٌمجر
ي

حاالتٌذكرتياٌكتبٌالفقوٌ -لمبائعٌجب انرٌ،كالماؿٌإلى ٌالمشترمٌ،ففيٌمثؿٌىذاٌالحاؿٌالٌيصحٌكصؼٌإرجاعٌ

السمعةٌإلىٌالبائعٌبأنوٌ(إدخا هؿٌفيٌممكوٌجب انرٌعميو)؛ٌلفٌالسمعةٌلـٌتنتقؿٌمفٌعيدةٌالبائعٌإلىٌعيدةٌالمشترمٌ
مٌ،بمعنىٌأفٌالمشترمٌليسٌ
ٌٌ
بعدٌ،كىيٌباقيةٌفيٌعيدتوٌطالماٌلـٌيتحقؽٌشرطٌالسالمةٌ،كلـٌيرضٌبياٌالمشتر
لوٌبيعياٌعمىٌصاحبياٌالكؿٌ(البائع)ٌإالٌٌبعدٌأفٌيتقبمياٌىكٌ(المشترم)ٌكيرضىٌبياٌ،فتنتقؿٌمفٌعيدةٌالبائعٌ

إلىٌعيدتوٌكتدخؿٌفيٌممكيتوٌ .

ٌٌٌٌٌ كالحاصؿٌمماٌسبؽٌأفٌالمثاليفٌالمذككريفٌالٌيمكفٌإيرادىماٌضمفٌالتمثيؿٌلمستثنياتٌقاعدةٌ(الٌيدخؿٌ

فيٌممؾٌاإلنساف ٌشيءٌمفٌغيرٌاختيارهٌ،)..بؿٌعمىٌالعكسٌمفٌذلؾٌ،فإنييماٌمفٌمصاديؽٌتمؾٌالقاعدةٌ،
كداخالف ٌتحت ٌمضمتيا ٌكما ٌيظيرٌ ،كعميو ٌفالراجح ٌىك ٌما ٌنقمو ٌالباحث ٌعف ٌتصريح ٌالعالمة ٌالحمي ٌ(قده)ٌ
(ُ)ٌاليدايةٌ:الصدكؽ(ٌٌِِٔ:اليامش).
(ِ)ٌظٌ:كنزٌالفكائدٌ:السيدٌعميدٌالديفٌالعرجٌٌ،ّْٗ/ٌِ:ظٌ:الفقوٌعمىٌالمذاىبٌالربعةٌ:الجزيرم.ٌُٕٓ:
(ّ)ٌسنفٌالدارقطنيٌِّٖ/ٌّ:حٌَِٖٓ،كالسنفٌالكبرلٌ:البييقيٌّْٗ/ٌٓ:حٌَُِْٓ،كٌٓ،ُْْ-ٌَْْ/حَُِْٔ.ٌَُِْٖ،ٌَُِْٕ،
(ْ)ٌتبصرةٌالمتعمميفٌ:العالمةٌالحميٌ.ٌُِْ:
(ٓ)ٌسكرةٌالمائدة.ٌُ:
(ٔ)ٌمفتاحٌالكرامةٌ:السيدٌمحمدٌجكادٌالعاممي(ٌُِِ/ٌُْ:الشرح).

[ّٖ]

(تٌِٕٔ:ق)ٌفيٌالمسألةٌ،كالعمـٌعندٌاهللٌتعالىٌ .

صرف في ممك غير المالك.
المطمب الرابع :قاعدة التّ ّ

أوالً :موارد لفظ القاعدة( :الٌيجكزٌالتصرؼٌفيٌممؾٌالغيرٌإالٌٌبإذنو)ٌ(ُ).
الٌيجكزٌلحدٌأفٌيتصرؼٌفيٌممؾٌالغيرٌ-أكٌحقٌوٌ-بالٌإذفٌ،كالٌكاليةٌ
كمفٌاللفاظٌالخرلٌلمقاعدة(
ٌ

فيٌماؿٌغيره) ٌ(ِ)ٌ،كمنيا(:الٌيجكزٌلحدٌأفٌيتصرؼٌفيٌممؾٌالغير ٌأكٌحقوٌبالٌإذف) ٌ(ّ)ٌ،كفصؿٌبعضيـٌ
اإلذفٌ:بػ(الصريحٌأكٌالفحكلٌأكٌشاىدٌالحاؿ)ٌ(ْ).

يٌمٍم ًؾ ٌاٍل ىغ ٍي ًر ٌب ً
ٌف ً
ؼ ً
(الىمر ٌبًالتصر ً
)ٌ:الٌ
اط هؿٌ،ك(اٍل ىمادةئٌٗ ى
ى
ى
ٌٌٌٌٌكمنياٌماٌذكرٌفيٌ(اٍل ىمادةيٌٓٗ)ٌمفٌالمجمة ٌ ٍ ٍ ي
ٍخ ىذ ٌما ىؿ ٌأ و
ٌل و
ًً
ٌلىح ود ٌأىف ٌيتىصر ى ً ً ً
)ٌ:ال ٌيج ي ً
يج ي ً
ٌس ىب وبٌ
ىحد ٌأ ٍ
ى
ىف ى
كز ى
ؼ ٌفيٌمٍمؾ ٌاٍل ىغ ٍي ًر ٌبً ىال ٌإ ٍذنوٌ،ك(اٍل ىمادةيٌٕٗ ى ى ي
ىي
ىحد ٌبً ىال ى
كز ى ٍ ى ى
ٌيأ ي ى
(ٓ)
ىش ٍرًع ٍّي) ٌ .
أم ٌتصرؼ-فيٌممؾٌالغيرٌمفٌدكفٌالحصكؿٌعمىٌ
ثانياً :معنى القاعدة(ٌ :القاعدةٌتعنيٌحرمةٌالتصرؼٌ– ٌ
و
صرؼٌفيٌممكوٌ،بجميعٌ
إذفٌمنو؛ٌلفٌذلؾٌالتصرؼٌيعدٌبمثابةٌاعتداءٌعمىٌحقوٌ،كأفٌالمالؾٌلم ٌش
ي
يءٌحرٌالتٌ ٌ
ؼٌبشرطٌعدـٌتعمدهٌاإلضرارٌبالغير)(ٔ)ٌ،قاؿٌفيٌالكجيز(كقكلناٌ(بالٌإذف)ٌيشمؿٌإذفٌالشارعٌ
صر
ى
أنكاعٌالتٌ ٌ
كاذفٌالمالؾ)(ٕ)ٌ .
ٌٌٌٌٌعدـٌالجكازٌىناٌالٌيختصٌبتصرؼٌدكفٌآخرٌ،بؿٌإنوٌيشمؿٌكؿٌأنكاعٌالتصرؼٌ،مفٌبيعٌ،أكٌإجارةٌأكٌ
رىف ٌأكٌإعارة ٌأكٌبناء ٌأكٌتجارة ٌأكٌاستعماؿٌلألشياءٌالمممككةٌلممرء ٌمفٌدكف ٌإذنوٌ،كلكفٌيتكقؼٌعمىٌرضاٌ

ٌبطيؿ؛ٌ
المالؾٌكاجازتوٌماٌأجرمٌمفٌعقكدٌتمميكانٌبعكض ٌأكٌبغيرهٌ،فماٌأجازهٌالمالؾٌيككفٌنافذان
ٌ،كماٌلـٌي ًجزهي ى
ي
لفٌإجازتوٌبالتصرؼٌبعدٌكقكعوٌتعدٌبمثابةٌتككيؿٌمنوٌقبؿٌكقكعٌالتصرؼٌ(ٖ)ٌ .

الٌي ًحؿ ٌما يؿ ٌامرئٌمسمـٌ
ثالثاً :دليل القاعدةٌ :استدؿ ٌالفقياء ٌعمىٌالقاعدةٌبعمكـٌقكلوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)( ى
ً
ٌبطيبٌنفسٌمنو)ٌ(ٗ)ٌ،كاستدلكاٌأيضانٌبالتكقيعٌالشريؼٌعفٌاإلماـٌصاحبٌالعصرٌ''عجؿٌاهللٌفرجو''ٌ(َُ)ٌ .
االٌ
(ُ)ٌمائةٌقاعدةٌ:المصطفكمٌ،َِٓ/ٌّ:كالمكسكعةٌالفقييةٌ:النصارمٌ،ٌّْٖ/ٌْ:كالمعالـٌ:تقريرٌبحثٌاآلمميٌلقمشوٌالٌ .ٌّٖٔ/ٌُ:
(ِ)ٌالشباهٌكالنظائرٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌِّٖ:شرحٌالخاتمةٌٌ،ٌّٕ:كالمجمة(ـٌ،)ٗٔ:المدخؿٌ:الفقرةٌٌّٓٔ،كالكجيزٌ:الغزم.ٌَّٗ:
(ّ)ٌالكجيزٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزم(ٌ،القاعدةٌالعشركف)ٌ.ٌَّٗ/ٌُ:كالقكاعدٌالفقييةٌٌ:الزحيمي(ٌُٓٓ/ٌُ:القاعدةٌََُ).
(ْ)ٌكتابٌالصالةٌ:تقريرٌبحثٌالمحقؽٌالدامادٌلآلمميٌ،ٌْْٕ/ٌِ:ظٌ:مستمسؾٌالعركةٌ:السيدٌمحسفٌالحكيـ.ٌّْٖ/ٌٓ:
(ٓ)ٌمجمةٌالحكاـٌالعدليةٌ:لجنةٌمككنةٌمفٌعدةٌعمماءٌكفقياءٌفيٌالخالفةٌالعثمانية.ِٕ/ٌُ:
(ٔ)ٌظٌ:مكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم(ٌ،القاعدةٌُْ)ٌ،َٕٗ/ٌٖ:كالكجيزٌ:محمدٌصدقيٌُ.ٌَّٗ/
(ٕ)ٌالكجيزٌ:محمدٌصدقي.ٌَّٗ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:الكجيزٌ:محمدٌصدقيٌ .ٌَّٗ/ٌُ:
(ٗ)ٌالمناىؿٌ:السيدٌمحمدٌبفٌعميٌالطباطبائي.ٌّٕٗ:
(َُ)ٌالمعالـٌالمأثكرةٌ:تقريرٌبحثٌميرزاٌىاشـٌاآلمميٌلپكرٌقمشوٌال.ٌّٖٔ/ٌُ:

[ْٖ]

ٌٌٌٌٌكفيٌالردٌعمىٌالقاعدةٌقيؿ ٌ(ليسٌاالنتفاعٌبممؾٌالغيرٌبغيرٌإذنوٌمحظكراٌلعينو؛ٌلنوٌجائزٌلوٌاالنتفاعٌ

بممؾٌالغيرٌبغيرٌإذنوٌإذاٌلـٌيكفٌعميوٌفيو ٌضررٌ،نحكٌ:أفٌيستظؿٌبظؿٌحائطوٌ،كيقعدٌفيٌضكءٌسراجوٌ،

كيسرجٌمنوٌلنفسو)ٌ(ُ).

رابعاً :أنواع التصرف في ممك غير المالك :ذكرٌفيٌالكجيزٌ(كالتصرؼٌفيٌممؾٌالغيرٌعمىٌنحكيف:
الكؿٌ:أفٌيككفٌفعميانٌ''بالخذٌأكٌاالستيالؾٌأكٌالحفرٌأكٌالذبح''ٌ،فكؿٌفعؿٌمفٌذلؾٌإفٌلـٌيكفٌبإذفٌالمالؾٌ،

ٍّ
يكٌتعدٌكالغصب؛ٌلذاٌيضمفٌفاعموٌ .
ف

الثانيٌ:أفٌيككفٌالتصرؼٌفيٌماؿٌاآلخريفٌقكليانٌ''بطريؽٌالتعاقدٌكالبيعٌأكٌاليبةٌأكٌاإلجارةٌأكٌاإلعارة''ٌ،فإذاٌ
أعقب ٌذلؾ ٌالقكؿ ٌتنفيذ ٌصار ٌتصرفان ٌفعميانٌ ،فإف ٌلـ ٌيصحبو ٌالتنفيذٌ ،كبقي ٌفي ٌحيٍّز ٌالقكؿ ٌفيك ٌفضك هؿٌ ،إذٌ
يتكقؼٌعقدٌالمتصرؼٌالفضكليٌعمىٌرضاٌالمالؾٌكاجازتو)ٌ(ِ)ٌ .

كبكممةٌ،إفٌالتصرؼٌبدكفٌإذفٌالمالؾٌ،إفٌتعدلٌحيٍّزٌالقكؿٌبحيثٌيستتبعوٌالتنفيذٌ،صارٌفعميان ٌكفيوٌ
ٌٌٌٌٌ
ٌ

الضمافٌ،كاالٌٌفالٌ .

خامساً :األمثمة عمى القاعدةٌ:مثؿٌالفقياءٌلمقاعدةٌ،بػعدـٌجكازٌتصرؼٌالـٌبأمكاؿٌأكالدىاٌالقاصريفٌكبيعياٌ
لجؿٌنفقتياٌ،إذٌليسٌلياٌالكاليةٌفيٌالتصرؼٌبماؿٌأبنائياٌحاؿٌصغرىـٌ،كالٌفيٌالحفظٌبعدٌأفٌيكبركاٌ،كقالكاٌ

يضمفٌمكدعٌاإلبفٌالغائبٌلكٌأنفؽٌالكديعةٌعمىٌأبكيوٌبالٌأمرٌقاض؛ٌلتصرفوٌفيٌماؿٌالغيرٌبالٌإنابةٌ
أيضٌان(
ى

(ْ)
حٌرـٌالمشيٌ
ٌ،كماٌي ىٌ
الٌ ٌبإذنو
كال ٌكالية)ٌ(ّ)ٌ،كقالكاٌ:بحرمةٌالزراعة ٌأكٌالرعي ٌأكٌحفرٌبئرٌفيٌأرضٌالغيرٌإ ٌ
ي

فيياٌ،كفيٌأمٌأرضٌمممككةٌلشخصٌمفٌدكفٌإذنوٌ،سكاءٌكانتٌدا انرٌلمسكنىٌأـٌمحالنٌلمعمؿٌأـٌكانتٌأرضانٌ

مزركعة ٌأك ٌمحركثةٌ ،أك ٌبستانانٌ ،كما ٌيحرـ ٌإجابة ٌالدعكة ٌإلى ٌتمؾ ٌاالراضي ٌكالمحالت ٌككنيا ٌتأخذ ٌحكـٌ
التعدمٌكالغصبٌ،كقاؿٌفيٌالكجيز(ٌكاإلذفٌأيضاٌكماٌيككفٌمفٌالمالؾٌيككفٌأيضانٌمفٌصاحبٌالشرعٌفيجكزٌ

التصرؼٌ،ككذلؾٌيجكزٌالتصرؼٌدكفٌإذفٌلمضركرة)ٌ(ٓ)ٌ .

المطمب الخامس :قاعدة المأذون.
أوالً :لفظ ورود القاعدة(المأذكفٌلوٌفيٌشيءٌيككفٌإذنان ٌفيماٌيقتضيٌذلؾٌال ٌشيءٌإيجابوٌ،كىؿٌيككفٌإذنانٌ

فيما ٌيقضي ٌذلؾ ٌال ٌشيء ٌاستحقاقو) ٌ؟ ،كيعبر ٌعنيا ٌأيضٌان(اإلذف ٌفي ٌالشيء ٌإذف ٌفيما ٌيقتضي ٌذلؾ ٌالشيءٌ

(ُ)ٌالفصكؿٌفيٌالصكؿٌ:الجصاصٌ،ٌَِٓ/ٌّ:ظٌ:الفكائدٌالمدنيةٌ:محمدٌأميفٌاإلسترآبادم.ٌَْٔ:
(ِ)ٌظٌ:الكجيزٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌ .ٌَّٗ/ٌُ:
(ّ)ٌـٌ.ف.ٌُّٗ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:مكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزم.ٌَٕٗ/ٌٖ:
(ٓ)ٌظٌ:دٌ.محمدٌصدقيٌالغزمٌٌَّٗ/ٌُ:كٌُّٗ .

[ٖٓ]

فيٌالشيءٌإذفٌفيٌلكازمو)ٌ(ِ).
إيجابو)ٌ،كفيٌاقتضاءٌاستحقاقوٌخالؼ(ُ)ٌ،كفيٌلفظ(اإلذفٌ
ه
و
هٌفيٌعمؿٌشيء ٌماٌ،فإفٌىذاٌ
ثانياً :معنى ىذه القاعدة ومدلوليا(ٌ :تدؿٌىذهٌالقاعدةٌعمىٌأفٌمفٌأ ًىذ ىف ٌلغير
اإلذف ٌيككفٌإذنان ٌأيضان ٌفيماٌيجبٌلذلؾٌالشيءٌكيستمزموٌ،كالمرادٌمفٌلكازـٌالشيءٌىيٌالمكرٌالتيٌالٌتنفؾٌ
عنو ٌعادةٌ ،كما ٌإذا ٌأذف ٌشخص ٌلآلخر ٌالسكنى ٌفي ٌبيتو ٌفإف ٌىذا ٌاإلذف ٌبالتصرؼ ٌفي ٌالبيت ٌيككف ٌإذناٌ

بالنسبةٌإلى ٌ التصرؼٌفيٌالماءٌكالكيرباءٌكغيرىماٌمفٌلكازـٌالبيتٌ،ككذاٌلكٌاشترلٌشخصٌبيتاٌمفٌاالخرٌ

يستحؽٌالطريؽٌإلىٌالبيتٌأيضا)(ّ)ٌ ٌ.

ثالثاً :دليل القاعدةٌ:استدؿٌٌالفقياءٌعمىٌاعتبارٌالقاعدةٌباآلتيٌ :
ُ-السيرةٌالعقالئيةٌ(قدٌاستقرٌبناءٌالعقالءٌفيٌجميعٌأرجاءٌالعالـٌعمىٌأفٌالمكازـٌلمشيءٌتتبعوٌتماـٌالمتابعةٌ
حكماٌ ،كىذا ٌمما ٌال ٌشؾ ٌفيو ٌكال ٌغبار ٌعميو ٌكما ٌاصطمح ٌعميو ٌالعقالء ٌبقكليـ(مف ٌالتزـ ٌبشيء ٌالتزـٌ

بمكازمو))(ْ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكمفٌالجديرٌبالذكرٌ ،أفٌمدلٌالسيرةٌىناٌإنٌماٌىكٌالمكازـٌالتيٌتمسياٌالحاجةٌقطعاٌ،كأماٌالشياءٌالتيٌ

شككنا ٌفيٌككنياٌمفٌتمؾٌالمكازـٌتصبحٌخارجةٌعفٌنطاؽٌالسيرةٌ،كذلؾٌلفٌالسيرةٌدليؿٌٌليٌٍّبيٌالٌإطالؽٌلياٌ
حتىٌتشمؿٌالمكازـٌالمشكككةٌفيكتفيٌىناؾٌبالقدرٌالمتيقفٌكالمقدارٌالمعمكـٌ(ٓ)ٌ ٌ.

ِ-الركاياتٌ:منيا ٌ(ماٌنقموٌالشيخٌ(رحموٌاهلل)ٌباإلسنادٌعفٌالحسفٌالصفارٌأنوٌكتبٌإلى ٌأبيٌمحمدٌ(عميوٌ
السالـ)؛ ٌسألتوٌعفٌتممؾٌلكازـٌالرضٌالتيٌأشتريياٌمفٌرجؿٌ،فى ىكق ىعٌ:إذاٌابتاعٌالرضٌبحدكدىاٌكماٌأغمؽٌ

ت ٌعمىٌأفٌ ٌالمكازـٌكالممحقاتٌتابعةٌ
عميوٌبابياٌفموٌجميعٌماٌفيياٌإفٌشاءٌاهلل) ٌ(ٔ)ٌ،قاؿٌالسيدٌالمصطفكم(ىٌدلٌ ٌٍ

لذيياٌحكما)ٌ(ٕ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكمنياٌمعتبرةٌالسككنيٌعفٌأبيٌعبدٌاهللٌ(عميوٌالسالـ)ٌقاؿٌ(فيٌرجؿٌباعٌنخالٌكاستثنىٌغمةٌنخالتٌ،
فقضى ٌلو ٌرسكؿ ٌاهلل ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌبالمدخؿ ٌإلييا ٌكالمخرج ٌمنيا ٌكمدل ٌجرائدىا)(ٖ)(ٌ .دلٌت ٌعمىٌ

استحقاؽٌالمشترمٌلكازـٌالبستافٌالذمٌاشتراهٌكىذاٌىكٌمعنىٌالقاعدةٌ،كيؤكدٌذلؾٌاستنادٌالفقياءٌعميياٌلدلٌ

(ُ)ٌالمنثكرٌفيٌالقكاعدٌ:الزركشيٌ،ٌَُٖ/ٌُ:كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزمٌٌّّٓ:ُ/ٌُ:القاعدةٌٌُٕٖ(اإلذف).
(ِ)ٌمائةٌقاعدةٌفقييةٌ:المصطفكمٌ،ٌُّ :كالنكارٌالمكامعٌ:حسيفٌآؿٌعصفكرٌ،ٌُٖٓ/ٌُِ:كفقوٌالمعامالتٌ:المصطفكمٌ،ٌِْْ:كتسييؿٌ
اف.َُِ/ٌُْ:
ٌالم ًاليةيٌ:الد ٍبىي ًٌ
ام ىال ي
ت ى
الم ىع ى
المسالؾٌ:الكاشانيٌ،ٌٕ:ك ي
(ّ)ٌظٌ:مائةٌقاعدةٌفقييةٌ:السيدٌالمصطفكم.ٌُّ:
(ْ)ٌـٌ.ف.
(ٓ)ٌـٌ.ف.
(ٔ)ٌالكسائؿٌٌ(،ٌَْٓ/ٌُِ:بابٌٌِٗمفٌأبكابٌأحكاـٌالعقكدٌ(الحديثُ))ٌ.نقالٌعفٌ:مائةٌقاعدةٌ:مصطفكم(ٌٌِّ:اليامش).
(ٕ)ٌمائةٌقاعدةٌفقييةٌ:مصطفكم.ٌُّ:
(ٖ)ٌكسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌ(ُٗ/ٌُٖ:بابٌٌِٗمفٌأبكابٌأحكاـٌالعقكد(ٌ،حديثُ))ٌ ٌ،كمائةٌقاعدةٌفقييةٌ:مصطفكم.ٌِّ:

[ٖٔ]

االستنباطٌ ،كما ٌقاؿ ٌالشييد ٌ(رحمو ٌاهلل) ٌفي ٌجكاز ٌاإلجارة ٌبعد ٌاإلجارةٌ :كلممستأجر ٌأف ٌيؤجر ٌالعيف ٌالتيٌ

استأجرىاٌثـٌذكرٌمستنداٌليذاٌالحكـٌفقاؿ(ٌكاإلذفٌفيٌالشيءٌإذفٌفيٌلكازمو)(ُ)ٌ .

(عميوٌالسالـ)ٌفيٌرجؿٌاستأجرٌدابةٌفأعطاىاٌغيرهٌفنفقت؛ٌماٌ
صحيحةٌعميٌبفٌجعفرٌعفٌأخيوٌ
ٌٌٌٌٌكمنياٌ
ٌ
ٌ

فٌلـٌي ىس ٍّـٌفميسٌعميوٌشيءٌ(ِ)ٌ،كغيرىاٌ-
ط)ٌأالٌٌيركبياٌغيرهٌفيكٌضامفٌ،كا
طٌ(اشٌتىىر ىٌ
عميو؟ٌفقاؿ(إفٌكافٌ ىش ىر ىٌ
ي

ٌالصحة ٌإذا ٌاشترط ٌالمالؾ ٌعميو ٌالتخصيصٌ ،كقد ٌحكىٌ
ٌالدابة ٌ–أ ٍىكلى'' ٌ(ّ)ٌ ،كقد ٌدلٌت ٌأيضان ٌعمى ٌعدـ
ٌ
أم ٌ

اإلجماع ٌعميو ٌفيٌصريحٌالغنيةٌ ،كالتنقيح)(ْ)؛ قاؿٌصاحبٌالجكاىر(الٌصراحةٌفيوٌبؿٌكالٌظيكرٌفيٌخركجٌ
العيفٌعفٌيدٌالمستأجر ٌالكؿٌٌ،كانماٌالمرادٌ،السؤاؿٌعفٌتمفياٌحاؿٌرككبٌالغيرٌلياٌ،كافٌكانتٌىيٌفيٌيدٌ

الكؿ)(ٓ)ٌ ،كقاؿ ٌالشيخ ٌاالصفياني ٌفي ٌاإلجارة(كأجيب ٌعنيا ٌفي ٌكالـ ٌجماعة ٌبأف ٌالصحيحة ٌبمالحظةٌ
الشرطيةٌناظرةٌإلىٌالضمافٌمفٌحيثٌالرككبٌنفيٌانٌكاثباتٌانٌ،الٌالضمافٌمفٌحيثٌالتسميـ)(ٔ)ٌ .

ؿ ٌلمقاعدة ٌبأمثمةٌمنيا(أف ٌمف ٌأ ًىذ ىف ٌلعبد ٌفي ٌالنكاح ٌكاف ٌإذنان ٌفي ٌإيجابٌ
رابعاً :من أمثمة ىذه القاعدة ٌ :يٌمٌثٍّ ىٌ

الميرٌأيضانٌ،لكفٌىؿٌيككفٌالسيدٌضامنان ٌلمميرٌكالنفقة؟ٌفيٌالقكؿٌالجديدٌلمشافعيٌ،الٌيككفٌبؿٌىماٌفيٌ
ٌلمككيؿٌفيٌالتصرؼٌفيماٌكٌٍّكؿٌفيو)ٌ(ٕ)ٌ .
كسبٌالعبدٌ،كمنياٌ:ماٌلكٌككؿٌ،كافٌالتككيؿٌإذنان
ي
ٌٌٌٌٌقاؿٌصاحبٌالعناكيف(الضابطٌ،أفٌٌاإلذفٌفيٌمكضكعٌإذفٌمفٌالشرعٌفيٌلكازموٌمفٌالجيةٌالمأذكفٌفيياٌ
كماٌأفٌاإلذفٌ فيٌإجارةٌالعيفٌالمستأجرةٌإذفٌفيٌقبضياٌ،إذٌالتسميطٌعمىٌالمنفعةٌيمزموٌالتسميطٌعمىٌالعيفٌ
كالٌينفؾٌعنو)ٌ(ٖ)ٌ .

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالسيد ٌاليزدم ٌ(رحمو ٌاهلل)(إذا ٌكاف ٌ(اإلذف) ٌبعد ٌالزرع ٌككاف ٌالبذر ٌمف ٌالعامؿ ٌيمكف ٌدعكل ٌلزكـٌ

إبقائوٌإلىٌحصكؿٌالحاصؿٌ،لفٌاإلذفٌبالشيءٌإذفٌفيٌلكازمو)ٌ(ٗ)ٌ .

الككيؿٌفيٌالخصكمةٌفيٌإثباتٌحؽٌ،ىؿٌيممؾٌاستيفاءه؟ٌفيوٌخالؼٌ.ككذلؾٌالككيؿٌ
ٌٌٌٌٌكمفٌالمثمةٌأيضٌان(
ٌ

سرٌ
اىفٌ،ثـٌأع ىٌ
ٌٍ
ىفٌمالوٌعمىٌديفٌاقترضوٌالر
باالستيفاءٌىؿٌيممؾٌالخصكمة؟ٌ،كمنياٌ:إذاٌك ٌكؿٌككيالن ٌفيٌر
ٌ

(ُ)ٌالنكارٌالمكامعٌ:آؿٌعصفكرٌ،ٌُٖٓ/ٌُِ:كفقوٌالمعامالتٌ:السيدٌمحمدٌكاظـٌ،ٌِْْ:كمائةٌقاعدةٌفقيية.ٌِّ:
(ِ)ٌالكافيٌ:الكمينيٌ،ُِٗ/ٌٓ:كسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعاممي(ٌُُٖ/ٌُٗ:بابٌٌُٔمفٌأبكابٌاإلجارةٌ(الحديثٌُ)).
(ّ)ٌمفتاحٌالكرامةٌ:محمدٌجكادٌالعاممي(ٌ،الشرح)ٌ،ْْٗ/ٌُٕ:كٌُٗ،ٌِْٔ/ظٌ:رياضٌالمسائؿٌ:السيدٌعميٌالطباطبائي.َِٗ/ٌٗ:
ٌ،كالسرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحميٌ:فيٌأحكاـٌاإلجارة.ٌِْٔ/ٌِ:
(ْ)ٌظٌ:غنيةٌالنزكعٌ:ابفٌزىرةٌالحمبيٌ:فيٌاإلجارةٌ ٌِٖٕ/ٌُ:
(ٓ)ٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ(تٌُِٔٔ:ق).ٌَِّ/ٌِٕ:
(ٔ)ٌاالجارةٌ:الشيخٌالصفيانيٌَُُ:
(ٕ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم(القاعدةٌُٕٖ)ٌُ.ّٓٓ/
(ٖ)ٌالعناكيفٌالفقييةٌ:المراغيٌ،ٌَُْ/ٌُ:كمائةٌقاعدةٌفقييةٌ:مصطفكم.ٌّّ:
(ٗ)ٌالعركةٌالكثقىٌ:السيدٌاليزدم.ٌِٕٗ/ٌٓ:

[ٕٖ]

الراىفٌ،فيؿٌيككفٌالككيؿٌمأذكنانٌلوٌفيٌبيعٌالمرىكف؟ٌفيوٌخالؼ)ٌ(ُ)ٌ .
ٌ

بقية القواعد المتعمقة باالستئذان:
المطمب السادسّ :

ٌٌٌٌٌمف ٌخالؿ ٌاستقراء ٌالقكاعد ٌالمتعمقة ٌباالستئذاف ٌظير ٌلمباحث ٌأف ٌتمؾ ٌالقكاعد ٌكثيرةٌ ،كال ٌيسع ٌالمقاـٌ

لمتعرضٌإليياٌكمياٌبالتفصيؿ؛ٌلذاٌتعيفٌإيرادٌماٌتيسر ٌٌلمباحثٌمنيا ٌرعايةٌلالختصارٌٌ،كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ:

قاعدةٌ(داللةٌاإلذفٌتنعدـٌبصريحٌالنيي)(ِ) ،كفيٌلفظٌ(الٌعبرةٌلمداللةٌفيٌمقابمةٌالصريحٌ–أكٌالتصريح)(ّ)ٌ،
كقاعدةٌ(إذفٌالمرءٌغيرٌمعتبرٌفيٌقتموٌفيٌحكـٌاإلباحة)ٌ(ْ)ٌ،كقاعدةٌ(الصؿٌعدـٌتحمؿٌاإلنسافٌعفٌغيرهٌ
(الٌتأثيرٌلإلذفٌفيٌجعؿٌمفٌليسٌبأىؿٌأىالن)(ٔ)ٌ ،كقاعدةٌ
ماٌلـٌيأذفٌلوٌفيوٌ،إالٌفيٌمكاضع)(ٓ)ٌ ،كقاعدةٌ
ى

(القبض ٌباإلذف)(ٕ)ٌ ،كقاعدة(حرمة ٌتصرؼ ٌبماؿ ٌالغير ٌبغير ٌاذنو)(ٖ)ٌ ،كقاعدة ٌ(ما ٌترتب ٌعمى ٌالمأذكف ٌفيوٌ
)َُ(
ٌ(ٗ)
ً
ٌعمىىٌ
ٌي ٍر ًجعيٌبً ىماٌأ ٍىنفى ى
ؽ ى
يم ٍف ى
يأخذٌحكمو) ٌ،كقاعدة(اإلذفٌالمطمؽٌيمزـٌبوٌالرجكعٌعمىٌالصح) ٌ،كقاعدةٌ(ف ى
مً
ٌغ ٍي ًرًه ٌبً ىغ ٍي ًر ٌإ ٍذنً ًو)(ُُ)ٌ ،كقاعدة ٌ(ماٌالٌيمنعٌابتداءٌاإلذف ٌالٌيمنعٌبقاءهٌبطريؽٌالكلى)(ُِ)(ٌ،المتكلٌدٌمفٌ
اؿ ى
ى
)
ُّ
(
ٌمف ٌي ًد ٌقىابً ً
ً
ض ٌم ً
ض ًو ٌبً ىح ٍّ
ؽٌ
اؿ ٌاٍل ىغ ٍي ًر ٍ ى
مأذكفٌفيوٌالٌأثرٌلوٌ،بخالؼٌالمتكلٌدٌمفٌمنييٌعنو) ٌ ،كقاعدة ٌ(قى ٍب ي ى
ً
ٌمالً ًك ًو)(ُْ)(ٌ،مطمؽٌاإلذف ٌينصرؼٌإلى ٌالمتعارؼ)(ُٓ)(ٌ،اإلذف ٌالعاـٌالٌينافيٌالمنعٌالخاص)(ُٔ)ٌ،
ب ىغ ٍي ًر ٌإ ٍذ ًف ى
(اإلجازة ٌفي ٌاالنتياء ٌبمنزلة ٌاإلذف ٌفي ٌاالبتداء)(ُٕ)(ٌ ،التمؼ ٌمف ٌمأذكف ٌكغير ٌمأذكف)(ُٖ)(ٌ ،االستثناء ٌمفٌ

(ُ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية.ٗ/ٌٕ:
(ِ)ٌشرحٌالسيرٌالكبيرٌ:السرخسيٌ،ٌُٕٓ/ٌُ:كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم(القاعدةٌْ.)ّّْ/
(ّ) ٌمجمة ٌالحكاـٌ ،المادة ٌٌُّ ،كالكجيزٌ :الزحيميٌ ،ُْٓ/ٌِ :كالمكسكعة ٌالككيتية(ٌ ،النسخة ٌٓ)ٌ ،ٓٗ/ٌَّ :كالقكاعد ٌالفقييةٌ :الزحيميٌ:
ٌُ،ُْٓ/كظٌ:مكسكعةٌالقكاعدٌ:الغزم(ٌُٖٗ/ٌٖ:القاعدةٌْٗ)ٌ،كٌُِ(ٌُِِ/القاعدةٌُِٓ).
(ْ)ٌشرحٌالكبيرٌ:السرخسي.ٌُْٕٓ/ٌٓ:
(ٓ)ٌالقكاعدٌكالفكائدٌ:الشييدٌالكؿ(ٌ،القاعدةٌُّٓ).ّْٓ/ُ:
(ٔ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُِٗ/ٌٓ:عفٌ(مكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية(ٌ،القاعدةٌٔ)ٌ(حرؼٌالالـ).)َِٖ/ٌٖ:
(ٕ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم(ٌٌٕٔٔ/ٌٖ:القاعدةٌُِْ).
(ٖ)ٌمائةٌقاعدةٌفقييةٌ:مصطفكمٌ،ٌِٕٓ:كالقكاعدٌالفقييةٌ:ابفٌرجبٌالحنبمي.ُِ/ٌُ:
(ٗ)ٌالفكائدٌالبييةٌ:صالحٌالقحطاني.َُُ/ٌُ:
(َُ)ٌاالعتناءٌ:البكرم(ٌٌُٕٓ/ٌُ:نقالٌعفٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزمٌ،ّٕٓ/ٌُ:القاعدةٌُٖٗ(اإلذف)).
(ُُ)ٌكتابٌالقكاعدٌالفقييةٌ:ابفٌرجبٌالحنبمي(ٌ،القاعدةٌٕٓ).ٌُّٕ/ٌُ:
(ُِ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ ٌ،ٌّّ/ٌٌِٓ:كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية(ٌ،القاعدةٌُّٓ)(ٌ،حرؼٌالميـ).ِٓٓ/ٌٗ:
(ُّ)ٌالمنثكرٌفيٌالقكاعدٌ:الزركشيٌ،ٌُّٔ/ٌّ:كظٌ:مكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية(ٌ،القاعدةٌِٔٗ)ٌ.ٌْٖٖ/ٌٗ:
(ُْ)ٌالقكاعدٌ:ابفٌرجبٌالحنبمي( ُِٔ/ٌُ:القاعدةٌْٗ)ٌ .
(ُٓ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُْٓ/ٌُُ:كظٌ:مكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية(ٌ،القاعدةٌّٕٗ)(ٌ،حرؼٌالميـ).ٌٔٓٔ/ٌَُ:
(ُٔ)ٌنضدٌالقكاعدٌ:السيكرمٌ ٌ،ٌّٗٓ:كظٌ:تسييؿٌالمسالؾٌ:الكاشانيٌ،ٌِٕ:كالقكاعدٌكالفكائدٌ:الشييدٌالكؿ.َٕ/ٌِ:
(ُٕ) ٌظٌ :شرحٌالسيرٌالكبيرٌ:السرخسيٌ،ٌُُّٔ/ٌُ:كالمبسكطٌلمسرخسيٌ،ٌُِٓ،ُٗ،ٌُِ،ُٓ/ٌٓ:كٌٔ،َُٖ/كٌٗ ٗ/كٌُُ ِٔ/كٌَُٕ،
كٌُِ،َٖ/كغيرىاٌ،كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:الغزم(ٌُُٖ-ُ/ٌُ:القاعدةِٗ-االجازة)ٌ،كُ(ٌُْْ-ُ/القاعدةٌٌُِٓ،كِِٓ-االجازة).
(ُٖ)ٌمكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية(ٌ،القاعدةٌُْٗ).َّٖ-ُ/ٌُ:

[ٖٖ]

التحريـ ٌإباحة)(ُ)(ٌ ،الحجر ٌالخاص ٌمع ٌقياـ ٌاإلذف ٌالعاـ ٌباطؿ)(ِ)(ٌ ،اإلذف ٌممف ٌلو ٌالسمطاف ٌمسقطٌ
ف ٌفيٌاالستيالءٌعميوٌشرعٌانٌ،كلـٌ
لمضماف)(ّ)(ٌ،كؿٌقبضٌلـٌيأذفٌفيوٌالمالؾٌفيكٌكالٌقبض)(ْ)(،كؿٌماٌٌأيًٌذ ىٌ
(ٓ)
صرؼٌمنكطٌباإلذفٌال ٌشرعي)(ٔ)(ٌ،تصرؼٌالفضكلي)(ٕ)ٌ .
ىٌي ٌٍ
أذفٌفيوٌالمالؾٌ،فيكٌأمانةٌشرعية) (ٌ،نفكذٌالتٌ ٌ

(ُ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ْٖ/ٌِْ:كٌِٕ ٌ،ٖٓ/كشرحٌالسيرٌالكبيرٌ:السرخسيٌ ٌ ،ٌُِْٕ/ٌُ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ِٔٗ/ٌِ:كالبحرٌ
المحيطٌ:الزركشيٌ ٌ،ْْٔ/ٌِ:كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية.َّٕ-ُ/ٌُ:
(ِ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُٖٕ/ٌِٓ:كمكسكعةٌالقكاعدٌالفقيية(ٌ،القاعدةٌُٔ).ُٗ/ٌّ:
(ّ)ٌتسييؿٌالمسالؾٌ:الكاشاني.ٌُُ:
(ْ)ٌـٌ.ف.ٌَِ:
(ٓ)ٌالركضةٌالبييةٌفيٌشرحٌالممعةٌالدمشقيةٌ:الشييدٌالثانيٌ،ٌِّٕ/ٌْ:كتسييؿٌالمسالؾٌ:الكاشاني.ٌَِ:
(ٔ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٕٓ/ٌٔ:كمكسكعةٌالقكاعدٌ:الغزمٌ،طٌالرسالة(ُِِّ/ٌُُ:ؽٌْٓنفكذٌالتصرؼ).
(ٕ)ٌالقكاعدٌ:إبفٌرجب(ٌُْٕ/ٌُ:ـٌَِ).

[ٖٗ]

المبحث األول :االستئذان في العبادات.
المطمب األول :االستئذان في الصالة

ٌكفيوٌخمسةٌمطالب:

ٌٌٌٌٌشرعٌاهللٌتعالى ٌلمناسٌالصالةٌالتيٌىيٌمفٌأعظـٌأركافٌاإلسالـٌ،بؿٌىيٌعماده؛ٌكشرعٌليـٌأيضاٌماٌ
يتكسمكف ٌبو ٌإلقامتياٌ ،كاإلعالـ ٌبيا ٌكاإلشيار ٌبدخكؿ ٌكقتياٌ ،كاتخاذ ٌالمؤذنيف ٌكالئمة ٌليا ٌكنحك ٌذلؾ ٌمفٌ
اؿٌ،يمكفٌالتعٌرضٌلبعضياٌفيٌاآلتيٌ :
ىٌ
متعمقاتياٌ،كلفقياءٌالمسمميفٌفيٌذلؾٌأقك

أوالً :االستئذان في الطيارة والمباس والمكان لمصالة:
ٌٌٌٌٌال ٌخالؼ ٌبيف ٌفقياء ٌاإلسالـ ٌعمى ٌأف ٌالصؿ ٌحرمة ٌتصرؼ ٌالمرًء ً
غيرًٌه ٌإالٌ ٌبإذنوٌ،بدليؿٌقكلوٌ
ٌبممؾ ٌ ٌ
ً
ٌال ً
يفٌ ﵚ(ُ)ٌ ،أم(ال ٌتتعدكا ٌحدكد ٌاهلل ٌكأحكاموٌ ،فتعتدكا ٌإلى ٌما ٌحرـٌ
تعالىﵛ ٌ ىكىال ٌتى ٍعتى يدكا ٌإًف ٌالموى ى ي
ٌيحب ٌاٍل يم ٍعتىد ى
عميكـٌ،كاعتداءٌالحدٌمجاكزةٌالحكمةٌإلىٌماٌنيىٌعنوٌالحكيـٌكزجرٌعنوٌاماٌبالعقؿٌأكٌبالسمع)(ِ)ٌ،كجاءٌفيٌ
ف ٌيتصرؼ ٌفي ٌماؿ ٌغيره ٌبغيرٌ
حد ٌأ ٌٍ
ؿ ٌل وٌ
حٌ
ٌي ًٌ
حديث ٌعف ٌاإلماـ ٌصاحب ٌالزماف ٌ(عجؿ ٌاهلل ٌفرجو) ٌقاؿ(ال ىٌ

(ّ)
ٌعمىٌحٌقٍّ ًٌيـٌ،كىكٌكالغصب؛ٌكتترتبٌعميوٌآثارهٌ،
ىٌ
إذنو) ٌ.فاستعماؿٌحاجاتٌاآلخريف ٌبدكفٌإذنيـٌ ،يٌي ىٌعدٌ ٌٌتى ىٌعًٌديان

يككفٌذلؾٌالتصرؼٌمفٌأجؿٌقضاءٌالحاجاتٌالدنيكية ٌأـٌلغرضٌأداءٌالعباداتٌ،كاستعماؿٌ
ٌٍ
بالٌفرؽٌفيٌأف ٌ
ٌٍ

الماء ٌلمطيارة ٌمثؿ ٌالغسؿ ٌأك ٌالكضكء ٌلمصالة ٌبدكف ٌاستئذاف ٌالمالؾ ٌلوٌ ،أك ٌنحك ٌالصالة ٌفي ٌالرضٌ
المغصكبة ٌٌكالمممككةٌلشخصٌماٌبدكفٌاستئذانوٌ ،أكٌكاستعماؿٌلباسوٌفيٌالصالةٌبالٌإذفٌمنوٌ،كنحكٌذلؾٌ
مفٌالتصرفات(ْ)ٌ ٌٌٌٌ.
ٌ،فإفٌالصالةٌالٌتجكزٌفيٌ
ٌتككفٌ يٌ
أف ىٌ
ثيابٌالمصميٌمباحةٌ،كمكافٌالمصميٌمباحان ٌ
ٌٌٌٌٌيشترطٌلصحةٌالصالةٌ ٍ

ؾ ٌبالصالة؛ ٌصحتٌلممأذكف ٌلو ٌكاالٌ ٌفال(ٓ)ٌ.
المالً يٌ
فٌ ٌ
المباس ٌأكٌالمكافٌالمغصكبٌمعٌسبؽ ٌالعمـٌبذلؾٌ ،فمكٌٌأىًٌذ ىٌ
قاؿ ٌصاحبٌالمنياج(كالٌفرؽٌحينئذٌبيفٌاإلذف ٌبالصالةٌكماٌيستمزموٌكالٌيجكزٌالصالةٌفيٌالمغصكب ٌبؿٌ
(ُ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌَُٗ:
(ِ)ٌظٌ:مجمعٌالبيافٌ:الطبرسيٌ،َْٓ/ّ:كالمحررٌالكجيزٌ:ابفٌعطيةٌِِٖ/ٌُ:كٌَِٔ ٌ،كفقوٌالقرآفٌ:قطبٌالديفٌالراكندمٌ،ِّٔ/ٌِ:كانكارٌ
التنزيؿٌ:البيضاكم.ُُْ/ٌِ:
(ّ)ٌكسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعاممي(ٌ،ّٖٔ/ٌِٓ:كتابٌالغصب)ٌ،حَُِّٗ.
ٌ،كالمسائؿٌالمستحدثةٌ:الركحانيٌ،ٖٗ/ٌُ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٖٖ/ٌِ:كٌٔ،ٕٓ/كٌُٓ،ٕٓ/
(ْ)ٌظٌ:ىدايةٌالمةٌ:الحرٌالعامميٌ ٌِْٖ/ٌٖ:
ٌكحاشية ٌابف ٌعابديفٌ ،ْٓٔ/ٌِ :كفتح ٌالعزيزٌ :الرافعيٌ:
كالبحر ٌالرائؽٌ :إبف ٌنجيـٌ ِّٖ/ٌُ :كٌٌٖ ،َُّ/كعمدة ٌالقارمٌ :العينيٌ ،َُٗ/ٌْ :
ٌُِ ،ِْٔ/كالمجمكعٌ :النككمٌ ٌ ،ُْٔ/ٌّ :كنيؿ ٌالكطارٌ :الشككانيٌ ٌ ،ُِٔ/ٌِ :كنصب ٌالرايةٌ :الزيمعيٌ ٌ ،ِّٓ/ٌِ :كتحفة ٌالحكذمٌ:
المباركفكرمٌِّٕ/ٌِ:كٌِْٕ.
(ٓ)ٌظٌ:السرائرٌالبفٌادريسٌالحميٌ،ٌَِٔ/ٌُ:كاحكاـٌمقدماتٌالصالةٌ،ْٔ/ٌُ:كٌٖٕ،كالدركسٌالشرعيةٌفيٌفقوٌاالماميةُٓ/ٌُُ:

[َٗ]
ٌ

تبطؿٌمعٌالعمـٌبوٌكاالختيارٌكلكٌكافٌجاىالٌلـٌيحرـٌبؿٌلـٌتبطؿ)(ُ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌثـٌإفٌالفقياءٌافترقكاٌفيٌذلؾٌ،كليـٌثالثةٌاتجاىاتٌ :
التجاه األول :كىـ ٌاإلمامية(ِ)ٌ ،كالحنابمة(ٌ ،)3إذ ٌيركف ٌبطالف ٌالصالة ٌفي ٌالمكاف ٌالمغصكبٌ ،أك ٌالثكبٌ
المأذكفٌمنوٌ،كأجا ٌزكاٌ
ٌ
صٌبًٌيةٌ،كيصحٌعندىـٌصالةٌالمالؾٌك
المغص ٌكبٌ ،إفٌكافٌباختيارٌالمصمي ٌٌكعممو ٌبال ىٌغ ٌٍ
فٌلـٌيأىٌذفٌالمالؾٌ(ْ)ٌ ٌ.
تنابياٌأكٌتى ىعس ىٌرٌ،كا ٌٍ
عمىٌالناسٌاج يٌ
ٌٍ
إفٌٌتى ىٌعذٌ ىٌرٌ
أيضٌانٌالصالةٌفيٌالراضيٌالكاسعةٌ ٌٍ

التجاه الثانيٌ :كىـ ٌالجميكر(ٓ)ٌ ،فإنيـ ٌصححكا ٌالصالة ٌفي ٌالرض ٌالمغصكبةٌ ،كقالكا ٌبالكراىةٌ ،إالٌ ٌأفٌ
التصرؼ ٌ(الغصب)ٌ،تمامانٌمثؿٌ
ٌ
أف ٌالنييٌغيرٌعائد ٌإلى ٌالصالة؛ ٌكاٌنما ٌىكٌيعكد ٌإلى ٌ
المصميٌيأثـٌ،كعممكا ٌب ٌ
الصالةٌبالثكبٌالمغصكب(ٔ)ٌ .
بأفٌ
التجاه الثالثٌ :كفي ٌمقابؿ ٌرأم ٌالجميكرٌ ،مذىب ٌالزيدية(ٕ)ٌ ،فإنيـ ٌابتعدكا ٌعنيـ
ٌ
ٌكتشددكاٌ ،فيـ ٌيركف ٌ ٌ
صبٌان؛ٌلمنييٌعفٌالتصرؼٌبالغصبٌ(ٖ)ٌ ٌ.
غتى ىٌ
المالؾٌالٌتصمحٌصالتوٌفيٌممكوٌماٌداـٌم ٌ
يٌ

ثانياً :االستئذان في األذان لمصالة:

ٌكشٍّرعت ٌاإلقامة؛ ٌلإليذاف ٌبالقياـ ٌلمصالةٌكالشركع ٌفييا(ٗ)ٌ،
ٌٌٌٌٌ يشٍّرع ٌالذاف ٌلإلعالـ ٌبدخكؿ ٌكقت ٌالصالة ،ي
المةٌعمىٌمشركعيتيماٌ،اختمفكاٌفيٌحكميماٌمفٌحيثٌالكجكبٌكغيرهٌ،فبعضٌالحناؼٌيرلٌ
ٌ
فبعدٌأفٌاتفقتٌ
ٌٍ
كجكبيما(َُ)؛ٌ ٌكفيٌأقكلٌالقكاؿٌ ٌأنيماٌمفٌالمندكباتٌ،إذٌيؤتيٌبيماٌالمصمي-المنفرد ٌأكٌالجامع-في ٌجميعٌ
(ُ)ٌمنياجٌاليدايةٌ:إبراىيـٌالكمباسي.ٌّٗ:
(ِ) ٌالناصرياتٌ:الشريؼٌالمرتضى(ٌ ٌَِٓ:ـٌ،)ٌُٖ:كالخالؼٌ:الطكسي(ٌ ٌَٓٗ/ٌُ:ـٌ،)ٌِّٓ:كالركضةٌالبييةٌ:الشييدٌالثانيٌ،َِٔ/ٌُ:
كشرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌٓٓ/ٌُ:كتذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ.ْٕٔ/ٌِ:
(ّ)ٌاالرشادٌ:البغدادمٌ،ٌٌِّ/ٌُ:كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ٌٌٕٖ/ٌُ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌِِْ/ٌُ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌّْٖ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:الفقوٌعمىٌالمذاىبٌالخمسةٌ:محمدٌجكادٌمغنية.ُّٔ/ُ:
(ٓ) ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،َِٔ/ٌُ:كٌِ،ٕٓ/ٌٔ،ٖٖ/كٌُٓ،ٕٓ/كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ٗٔ/ٌّ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُٖٔ/ٌُ:
كٌّ،ُِٔ/كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌٌ،ٌِِٗ/ٌْ:كحاشيةٌالطحطاكمٌعمىٌمراقيٌالفالحٌ،ٌّٖٓ/ٌُ:كٌّٓٔ،كالذخيرةٌ:القرافيٌٌِ،ٌَُُ/كشرحٌ
مختصر ٌخميؿٌ :الخرشيٌٌ ،ِِْ/ٌُ :كحاشية ٌالدسكقيٌ ٌُٖٖ /ٌُ :كٌُٖٗ ،كبمغة ٌالسالؾٌ :الصاكمٌ ،كالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ِّٕ/ٌّ :حميةٌ
العمماءٌ :المستظيرمٌ ،ُٓ/ٌِ :كالشرح ٌالكبيرٌ :الرافعيٌ ،ّٕٓ/ٌُِ :كالمجمكعٌ :النككمٌ ،ُّٔ/ٌّ :كالمغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ .َِْ/ٌُ :كحاشيةٌ
الركضٌالمربعٌ:العاصميٌ،ِْٓ/ٌُ:كمنارٌالسبيؿٌ:ابفٌضكياف.ٕٕ/ٌُ:
(ٔ)ٌظٌ:الفقوٌعمىٌالمذاىبٌالخمسةٌ:مغنية.ُّٔ/ُ:
(ٕ)ٌالناصرياتٌ:الشريؼٌالمرتضى.ٌِِٓ:
(ٖ)ٌظٌ:الفقوٌعمىٌالمذاىبٌالخمسةٌ:مغنية.ُّٔ/ُ:
(ٗ) ٌظٌ:تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ ٌٓٔ/ٌّ:كٌَٔ،كنيايةٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌُْٗ/ٌُ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ/ٌُ:
ٌُّٓ،كٌُْٓ،كالعنايةٌ:البابرتيٌ،َِْ/ٌُ:كقتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،َِْ/ٌُ:كأسنىٌالمطالبٌ:زكرياٌالنصارم.،ٌُّّ/ٌُ:
(َُ)ٌظٌ:بدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ،دارٌالحديثٌ،ٌُُْ/ٌُ:كظٌ:فتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،َِْ/ٌُ:كالفتاكلٌاليندية.ّٓ/ٌُ:

[ُٗ]
ٌ

الفركضٌاليكميةٌعمىٌكجوٌاالستحبابٌ،كاستىىٌدؿٌ ٌ ٌالجميكرٌبركاية ٌعمقمةٌكالسكد(دخمناٌعمىٌعبدٌاهللٌفصمىٌ
بناٌبالٌأذافٌكالٌإقامة)(ُ)ٌ .
ؿ ٌاإلمامية ٌعمى ٌاالستحبابٌ ،بما ٌركمٌعف ٌالنبي(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌقكلو ٌلعرابي ٌال ٌيحسفٌ
ٌٌٌٌٌكاستد ٌ
الصالة(إذا ٌأردت ٌصالة ٌفأحسف ٌ(فأسبغ) ٌالكضكء ٌثـ ٌاستقبؿ ٌالقبمة ٌفكبر)(ِ)ٌ ،حيث ٌلـ ٌيأمره ٌبالذاف(ّ)ٌ،
ٌكاستدلكاٌأيضانٌبحديثٌعفٌاإلماـٌالباقرٌ(عميوٌالسالـ)ٌقكلو(ٌ..كاني ٌمررتٌبجعفر ٌكىك ٌيؤذف ٌكيقيـ ٌفأجزانيٌ
(ْ)
ٌ،كمماٌاستدلكاٌبوٌأيضانٌ،ىكٌأصالةٌعدـٌالكجكب(ٓ)ٌ .
ٌ
ذلؾ)

ٌٌٌٌٌكمفٌاإلمامية ٌمفٌيرلٌكجكبيماٌ(الذافٌكاإلقامة)ٌفيٌالغداةٌكالمغربٌ،مستدليفٌبقكؿٌالصادؽٌ(عميوٌ
ٌبأذاف ٌكاقامة)(ٔ)ٌ،كقاؿٌعنوٌفيٌالتذكرة(ىكٌمحمكؿٌعمىٌاالستحبابٌ،
وٌ
السالـ)(ال ٌ ٌٍّ
تصؿ ٌالغداة ٌكالمغرب ٌإالٌ
ابوٌعفٌسؤاؿٌعفٌصحةٌاإلقامةٌلصالةٌالمغربٌبدكفٌ
ٌ
فالركايةٌتعارضٌقكؿٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ)ٌ-فيٌجك
الذافٌ:-ليسٌبوٌبأسٌكماٌأحبٌيعتاد)(ٕ)ٌ.دلٌتٌالركايةٌعمىٌكراىةٌتركيماٌعمدانٌكبدكفٌعذرٌ .
ٌٌٌٌٌكمماٌتقدـٌتبمكرتٌبعضٌالسئمةٌيرادٌلياٌاإلجابةٌكىيٌ :
ةٌ،ىؿٌيباحٌلغيرهٌ
فيماٌإذاٌاختً ٍي ىر ٌلمصالةٌمؤذنانٌراتبانٌ،ىؿٌيككفٌالذافٌحؽٌمممكؾٌلوٌدكفٌغيره؟ٌكبعبار
ٌٌٌٌٌ
ٍ
ي
أفٌيسبقوٌبالذافٌأكٌيؤذفٌمكانوٌمفٌدكفٌاستئذانو؟ٌكمتىٌيسقطٌاستئذانو؟ٌكىؿٌاإلقامةٌحؽٌلممؤذفٌالراتب؟ٌ

كىؿٌلمفٌسبؽٌالمؤذفٌالراتبٌفأذفٌقبموٌ،الحؽٌفيٌكاليةٌاإلقامة؟ٌكمفٌلوٌحؽٌإمامةٌالجماعة؟ٌىؿٌلمقادـٌأفٌ
يتقدـٌالجماعةٌمفٌدكفٌاستئذانيـ؟ٌٌكلإلجابةٌعمىٌىذهٌالسئمةٌكغيرىاٌيمكفٌالقكؿٌ :

(ُ) ٌظٌ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ ُْٕ/ٌُ:كٌُّٓ،كالبنايةٌ:المرغينانيٌ،ٕٕ/ٌِ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،َِْ/ٌُ:التفريعٌ:ابفٌالجالبٌ:
ٌُ،َٔ/كاإلشراؼٌ:القاضيٌعبدٌالكىابٌ،ُِٖ/ٌُ:كالتمقيفٌ:الثعمبيٌ،ُْ/ٌُ:كالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ٌْٖ/ٌِ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ:
ٌُ ،ٌُْٓ/كالتيذيبٌ:البغكمٌ ٌّٓ/ٌِ:كٌّْ،كالمغنيٌ:ابف ٌقداموٌ َِّ/ٌُ:كٌَّّ ،كالفركعٌ:المرداكمٌ ،ٌٔ/ٌِ:كنيؿ ٌالكطارٌ:الشككانيٌ:
ْٕ/حٌُّْٓ،كِِٔ/حِْٖٗ.
(ِ)ٌحياةٌابفٌأبيٌعقيؿٌالعمانيٌ،ٌُٕٔ:كظٌ:السنفٌالكبرلٌ:البييقيٌِ(ٌٌِْ/حٌِِٖٓ)ٌ،كصٌُِٓ(حٌٌّّْٗ،كّْٓٗ).
(ّ)ٌظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،ٕٔ-ٕٓ/ٌّ:ك(ط.ؽ)ٌ،َُٖ/ٌُ:ظٌ:حياةٌابفٌأبيٌعقيؿٌالعمانيٌ:إعدادٌمركزٌالمعجـٌالفقيي.ٌُٕٔ:
(ْ)ٌالتيذيبٌ:الطكسي(ٌٌَِٖ/ٌٌِ:رقـٌُُُّ).
(ٓ)ٌالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ(ط.ج)(ٌٌٕٓ/ٌّ:ـٌ،)ٌُٖٔ:كصٌٕٓ(ـٌ،)ٌُُٖ:كقكاعدٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌِْٔ/ٌُ:كاللفيةٌكالنفميةٌ:
الشييدٌالكؿ.ٌَُٕ:
(ٔ)ٌالتيذيبٌ:الطكسي(ٌُٓ/ٌٌِ:رقـٌُٕٔ)ٌ،كاإلستبصارٌ:الطكسيٌ(ٌٌِٗٗ/ٌُ:رقـٌَُُٔ).
(ٕ)ٌالتيذيب(ٌٌُٓ/ٌِ:رقـٌُٗٔ)ٌ،كاإلستبصارٌٌُ(ٌٌََّ:رقـٌَُُٖ)ٌ،كظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحمي.ٕٔ/ٌّ:

[ِٗ]
ٌ

إف ٌكافٌحاض ٌانر-لوٌحؽٌالكلكيةٌفيٌالذافٌ،إذٌليسٌ
عمىٌأف ٌالمؤذفٌالراتبٌٌٍ -
ٌٌ
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالفقياء(ُ) ٌ

كي ىؤٍّذف ٌمف ٌدكف ٌاستئذانو ٌكرضاه؛ ٌكاستدلكا ٌببعضٌ
أف ٌىٌيٌتى ىٌعٌٌدل ٌذلؾ
لحد ٌ ٌٍ
وٌ
ٌ
ٌالحؽٌ ،فيسبؽ ٌالمؤذف ٌالراتب ٌ ي
الركاياتٌ ،كبفعؿ ٌالصحابةٌ ،إذ ٌلك ٌجاز ٌذلؾ ٌلغير ٌالمؤذف ٌالراتب ٌمف ٌدكف ٌإذنو؛ ٌلتسابقكا ٌعميو ٌكما ٌترككه؛ٌ

ٌماٌ
طمعانٌفيٌتمؾٌالفضيمةٌٌكرغبةٌفيٌالجرٌكالثكابٌ،فقدٌركمٌعنوٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌقاؿ(لى ٍك ى
ٌي ٍعمى يـٌالن ي
اس ى

ًفي ٍّ ً
ٌكالص ٍّ
اٌعمى ٍي ًوٌ،الى ٍستىيى يمكا)(ِ)ٌ ٌٌ.
ؼ ٍ
ٌي ًج يدكاٌإًالٌأ ٍ
ٌي ٍستى ًي يمك ى
ىف ى
ٌالىك ًؿٌ،ثيـٌلى ٍـ ى
الن ىداء ى

فٌيٌيٌقىدٌـٌغيره)(ّ)ٌ ٌٌٌٌٌٌ،
فٌيتطكعٌبالذافٌفالٌيجكزٌٌأى ٌٍ
جىٌدٌ ىٌم ٌٍ
إذاٌك ًٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكقاؿٌالشيخٌالطكسي(تٌ)َْٔ:فيٌالمبسكط( يٌ
سبؽٌالمؤذفٌالراتبٌبؿٌ ييؤذفٌبعده؛ٌلفٌٌأباٌمحذكرة(ْ)ٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكقاؿٌالعالمةٌالحميٌ(تٌِٕٔ:ق)(الٌينبغيٌأفٌ يي ى
أحهٌدٌفيو)ٌ(ٓ)ٌ ٌ.
النٌٌلـٌيسبقيماٌ ىٌ
كبال ٌ
ت ٌأ ىىباٌ
ٌٌٌٌٌكيرلٌابفٌحنبؿٌالكلكيٌةٌفيٌإعادةٌالذافٌمستدالٌبركاية ٌالثرـٌ،كركايةٌعبدٌالعزيزٌبفٌرفيع ٌ( ىأرٍىي ي

ٌأف ٌيعيده ٌبفعؿ ٌأبيٌ
ف ٌقبمو ٌاستحب ٌٍ
اـ)ٌ .كمتى ٌجاء ٌكقد ٌأذٌ ىٌ
ٌكأىقى ىٌ
ٌكقى ٍد ٌأىذ ىف ٌإً ٍن ىس ه
افٌ ،فىأىذ ىف ي
كرةى ،ى
ٌج ى
ىم ٍح يذ ى
ٌى ىك ى
اء ى

محذكرة(ٔ)ٌ .

كشدد ٌأبك ٌالمعالي(ٕ)ٌ ،كأفتى ٌجازمان ٌبتحريـٌ
ٌٌٌٌٌكيسقط ٌاستئذاف ٌالمؤذف ٌالراتب ٌفي ٌحاؿ ٌغيابو ٌأك ٌتأخرهٌ ٌ ،

(ُ)ٌظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،ّٕ/ٌّ:كٌْٕ،كذكرلٌالشيعةٌ:الشييدٌالكؿٌ،ٌِِِ/ٌّ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُِّ/ٌُ:كبدايةٌالمجتيدٌ:
ٌ،كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامة.ٌُُِ/ٌّ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ ُُّ/ٌُ:
ٌُ،ُُٔ/كركضةٌالطالبيفٌ َِٕ-َِٔ/ٌُ:
(ِ)ٌمكطأٌمالؾٌٖٔ/ٌُ:حٌّ،كٌُُُّ/حٔ.
(ّ)ٌالمبسكطٌ:الطكسي.ٖٗ/ٌُ:
(ْ)ٌابكمحذكرةٌىكٌ سمرةٌبفٌمعيرٌبفٌلكذافٌبفٌكىبٌبفٌسعدٌبفٌجمحٌبفٌعمركٌبفٌىصيصٌبفٌكعبٌبفٌربيعةٌ،يكنىٌبأبيٌمحذكرةٌ،ركلٌ
الٌهٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌالذافٌبمكةٌ،تكفىٌسنةٌٗٓقٌ،
عف النبي(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌكعنوٌابنوٌعبدٌالممؾٌ،كابفٌابنوٌعبدٌالعزيزٌ،كٌ
ٌ،كالمؤتمؼٌ:الدارقطنيٌ ٌ،ُٕ/ٌْ:كتيذيبٌالسماء:النككم.ٌٖٖٓ/ٌُ:
ظٌ:التيذيبٌ:ابفٌحجرٌ ٌ،ِّٕ/ٌْ:كمعجـٌالصحابةٌ:ابفٌقانعٌ ٌَّٕ/ُ:
(ٓ) ٌالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،ّٕ/ٌّ:كبالؿٌ ىكٌأبكٌعمركٌ،كقيؿٌأباٌعبدٌاهللٌ،بالؿٌبفٌرباحٌالحبشىٌالقرشىٌالتيمىٌ،مكلىٌأبيٌبكرٌ،كأموٌ
حمامةٌ،ىكٌأكؿٌمؤذفٌفيٌاالسالـٌ،شيدٌغزكاتٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌكركلٌعنوٌ،كعفٌابفٌعمرٌكالبراءٌبفٌعازبٌكغيرىـٌ،تكفيٌ
بدمشؽٌسنةٌٌَِ،ظٌ:المؤتمؼٌ:الدارقطنيٌ،ٌُٖٔ/ٌّ:كاإلكماؿٌ:محمدٌعبدٌالغنيٌ،َُٓ/ٌُ:كطبقاتٌالشيعةٌ:الشيرازم.ّّٔ/ٌُ:
(ٔ) ٌظٌ:مصنؼٌابفٌابيٌشيبة(ٌ ٌُٗٔ/ٌُ:حٌ،)ٌِِِْ:كظٌ :المغنيٌ:ابفٌقداموٌ،ٌَِّ/ٌُ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌِٖٓ/ٌُ:كالركضٌ:
الثرـٌالبغدادم ً
سكافيٌ،تفقٌوٌبأحمدٌبفٌحنبؿٌ،
ٌ،اال
البيكتيٌ.ٌٔٓ/ٌُ:كالثرـٌ
ىكٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌىانى ٌالطائيٌ،كيقاؿٌالكمبيٌ،أبكٌبكرٌا ى
ٌ
ٌ
ى
أبيٌنعيـٌٌ،كا بفٌأبيٌشيبةٌ،كغيرىـٌ.ركلٌعنوٌ:مكسىٌبفٌىاركفٌ،كمحمدٌالراشدمٌ،كغيرىـٌ.لوٌالسنفٌفيٌ
كركلٌعنوٌ،كعفٌعفٌافٌبفٌمسمـٌ،ك ي
الفقوٌٌ،كالعمؿٌ،كالناسخٌكالمنسكخٌفيٌالحديثٌ.تكفيٌسنةُِٔىػٌ.ظٌ:أصحابٌالفقياءٌ:ـٌالصادؽ(عميوٌالسالـ).َُِ/ٌّ:
يسمىٌأسعدٌ،ابفٌالمىٌنجٌى ٌبفٌبركاتٌالتنكخيٌالحنبميٌ(ُٗٓىػَٔٔ-ىػ)ٌ،سمعٌبدمشؽٌمفٌأبيٌالقاسـٌ
يٌ
(ٕ) ٌىكٌاإلماـٌأبكٌالمعاليٌمحمدٌ ٌ،ك
السكسيٌ ،كببغداد ٌمف ٌأبي ٌالفضؿ ٌاإلرمكم ٌكغيرهٌ ،لو ٌالخالصة ٌفي ٌالفقوٌ ،كالنياية ٌفي ٌشرح ٌاليدايةٌ .ظٌ :مشيخة ٌابف ٌالبخارمٌ :جماؿٌ
الديفٌٌ،ّٖٓ/ُ:كأعالـٌالنبالءٌ:ال ىذ ىىبيٌٌ،ُِْ/ُْ:كالمقصدٌالرشدٌ:إبفٌمفمحٌ،ٌَِٖ/ُ:كالضكءٌالالمعٌ:السخاكم.ِٕٗ/ِ:

[ّٗ]
ٌ

كرضاٌالمؤذفٌالراتبٌحاؿٌكجكده(ُ)ٌ ٌٌٌٌ.
ٌٍّ
الذافٌمفٌدكفٌاستئذافٌ

ثالثاً :االستئذان في القامة لمصالة:
ٌٌٌٌٌأماٌفيٌاإلقامةٌلمصالةٌفقد ٌاتفقتٌكممةٌالجميكر(ِ) ٌعمىٌأفٌالصؿٌىكٌأفٌيتكلىٌالذافٌكاإلقامةٌرجؿٌ
ٌإف ٌكاف ٌبإذنوٌ ،إالٌ ٌأنيـ ٌبعد ٌاتفاقيـ ٌىذاٌ،
ٌكاتفقكا ٌعمى ٌصحة ٌإتياف ٌاإلقامة ٌمف ٌغير ٌالمؤذف ٌالراتب ٌٍ
كاحدٌ ،
اختمفكاٌفيٌحكـٌاإلقامةٌمفٌغيرٌالمؤذفٌالراتبٌمفٌدكفٌاستئذانوٌكرضاهٌفيٌذلؾٌ،فانقسمكاٌثالثةٌاتجاىاتٌ :
ف ٌأـ ٌمف ٌغيرهٌ ،كالمر ٌفيوٌ
ٌالمؤذ ًٌ
ٌٍّ
اء ٌأكانت ٌمف
التجاه األول :كىؤالء ٌال ٌيركف ٌفرقان ٌفي ٌصحة ٌاإلقامة ٌسك هٌ
ٌ،كالحناؼٌ(ْ)ٌ،كالمالكية(ٓ)ٌ،كالحسفٌالبصرم(ٔ)ٌ،كأبكٌثكر(ٕ)ٌ .
متسعٌعندىـٌ،كىـٌاإلمامية(ّ) ٌ

االتجاه الثاني :ندبٌبعضيـ(ٖ)ٌلممؤذفٌالراتبٌإتيافٌاإلقامةٌدكفٌغيرهٌ،كقاؿٌالغزاليٌ(تٌَٓٓ:ىػ)(كلكٌسبؽٌ
المؤذف ٌالراتب ٌأجنبي ٌبالذاف ٌلـ ٌيستحؽ ٌكالية ٌاإلقامة ٌعمى ٌالصح)(ٗ)ٌ ،كا ٍف ٌأ ٌذف ٌجماعة ٌعمى ٌالترتيبٌ،
إف ٌلـ ٌيكف ٌالمؤذف ٌالراتب ٌغيرهٌ ،كاالٌ ٌفالمؤذفٌ
كانتيى ٌالمر ٌإلى ٌاإلقامة ٌفالكلكية ٌباإلقامة ٌلممؤذف ٌالكؿ ٌ ٌٍ
الراتبٌأكلى(َُ)ٌ .

ٌ،كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ِْٖ/ٌُ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ ٌ،ٕٗ/ٌُ:ككشاؼٌ
(ُ)ٌنيايةٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ِْٖ/ُ:الفركعٌ:ابفٌمفمحٌ َّ/ٌِ:
القناعٌ:البيكتي.ِِْ/ٌُ:
ٌ،كالخالؼٌ:الطكسيٌ ،ِِٗ/ٌُ:كظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌٌ،ٌُِّ/ٌُ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ:
(ِ) ٌظٌ:نيايةٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ ِْٗ/ٌُ:
ٌِ،ْٕ/كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ٌُُْ/ٌِ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ُُٓ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌٌَِّ/ٌُ:كَّّ.
(ّ)ٌالتذكرةٌ:العالمةٌالحمي.ْٕ/ٌّ:
(ْ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُِّ/ٌُ:كالمبابٌ:المنبجيٌ،ُُِ/ٌُ:كشرحٌسنفٌابيٌداكدٌ:العيني.ٌْٖٓ/ٌِ:
(ٓ)ٌظٌ:اإلشراؼٌ:القاضيٌعبدٌالكىاب(ٌُِٖ/ٌُ:ـٌٌ،)ٌُٗٗ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ٌْٕ/ٌِ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌالمكطأ.ٌِٕٓ/ٌُ:
ٌ.كالحسفٌالبصرم ٌىكٌاإلماـٌأبكٌ سعيدٌالحسفٌبفٌأبيٌالحسفٌيسارٌالبصرم؛ٌكافٌمفٌساداتٌ
(ٔ) ٌالمصنؼٌ:إبفٌأبيٌشيبةٌ ٌُٗٔ/ٌُ:
التابعيفٌ،كأموٌخيرةٌمكالةٌأـٌسممةٌ،قرأٌعمىٌالرقاشيٌعفٌأبيٌمكسىٌالشعرمٌ ،كأبيٌالعاليةٌعفٌٌأيبيٌكزيدٌ،كركلٌعنوٌأبكٌعمركٌبفٌالعالءٌ
كسالـٌبفٌسميمافٌ،كيكنسٌكغيرىـٌ،كلدٌسنةٌٌُِ،كتكفيٌسنةٌٌَُُ،ظٌ:ميزافٌاالعتداؿٌ:الذىبيٌ،ٌّْٖ/ٌُ:كالتيذيبٌ:ابفٌحجرٌ،طٌاليندٌ:
ٌٌ
ٌِ،ٌِّٔ/كالتعديؿٌكالتجريحٌ:الباجيٌٌِْٖ/ٌِ:كماٌبعدىا(ترجمةٌِّّ)ٌ،كسمـٌالكصكؿٌ:حاجيٌخميفة.ٌُْ/ٌِ:
ٌ،كأبكٌثكرٌىكٌإبراىيـٌبفٌخالدٌبفٌابيٌاليمافٌالكمبيٌالبغدادمٌ،مفٌكبارٌفقياءٌبغدادٌ،حدثٌعنوٌ:مسمـٌ،كأبكٌ
(ٕ)ٌاالعتبارٌ:الحازميٌ ٌٔٓ/ُ:
ابفٌماجةٌ،كغيرىـٌ،تفقوٌأكالٌبالرأمٌحتىٌقدـٌالشافعي ٌفأخذٌعنوٌ،كخالفوٌفيٌأشياءٌ،كأحدثٌمذىبان ٌاشتقوٌمف ٌمذىبٌالشافعيٌ،كالىبيٌ
ٌ
داكدٌ،ك
ثكرٌكتبٌمنياٌ:الطيارةٌ،الصياـٌ،المناسؾٌ،كأحكاـٌالقرآفٌ،تكفٌيٌفي ٌبغداد ٌسنةٌَِْ ٌكقيؿٌِْٔىػٌ،ظٌ:أعالـٌالنبالءٌ:ال ىذ ىىبيٌ،َٕ/ٌِّ:
ٌ،كأصحابٌالفقياءٌ:ـٌاإلماـٌالصادؽٌ(ع)ٌِْ-ٌُْ/ٌّ:كَُّ.
ٌككفياتٌالعيافٌ:ابفٌخمكافٌ ِٔ/ٌُ:
(ٖ) ٌظٌ:نياية ٌاإلحكاـٌ:العالمة ٌالحميٌ،ِْٖ/ٌُ:كظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ُِّ/ٌُ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ُُْ/ٌِ:كالمغنيٌ:ابفٌ
قداموٌ،ٌَِّ/ٌُ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌالتراثٌ،َِٗ/ٌُ:كطٌىجر.ٓٔ/ٌّ:
(ٗ)ٌالكسيطٌفىٌالمذىبٌ:اإلماـٌالغزالي.ُُ/ٌِ:
ٌ،كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراثٌ،َِٗ/ٌُ:كطٌىجر.ٓٔ/ٌّ:
(َُ)ٌأسنىٌالمطالبٌ:زكرياٌالنصارمٌ ُّّ/ٌُ:

[ْٗ]
ٌ

ٌٌٌٌٌٌكأنيطٌكقتٌالذافٌبنظرٌالمؤذفٌ،ككقتٌاإلقامةٌبنظرٌاإلماـٌ،فالٌتقاـٌإالٌٌبإشارتو(ُ)ٌ ٌ.
ةٌاإلماـٌعمىٌالصحٌعندٌالشافعيةٌ(ِ)ٌ.
ٌٌٌٌٌكيعتى ٌدٌباإلقامةٌبدكفٌإشار
ٌ
االتجاه الثالثٌ:ذىبٌالشافعية(ّ)ٌكالحنابمة(ْ)ٌإلىٌالقكؿٌبكراىةٌإقامةٌغيرٌالمؤذفٌالراتبٌمفٌدكفٌإذنو.

ٌ

ٌ

رابعاً :االستئذان في المامة لمصالة:
عمىٌأفٌيتقدٌـٌصاحبٌاإلمارةٌكالمنزؿٌ،كالمسجدٌ،فيٌإمامةٌالصالة؛ٌفاإلماـٌالراتبٌٌ،لوٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌاتفقتٌالفقياءٌ
فيكٌمٌقىدٌهٌـٌعمىٌغيرهٌمفٌالناسٌماٌعدلٌالسمطافٌ،أكٌ
يٌ
حؽٌالكلكيةٌفيٌمسجده؛ٌلنوٌبمنزلةٌصاحبٌالبيتٌ،

الٌيتكقؼٌأكٌلىكيٌةٌالرٌاتًبٌعمىٌحضكرهٌٌ،بؿٌ
ٌٍ
مفٌينكبٌعنو؛ٌلعمكـٌكاليتيما(ٓ)ٌ.قاؿٌصاحبٌالركضةٌالبييةٌ(ك

يضيؽٌكقتٌالفضيمةٌفيسقطٌاعتباره)ٌ(ٔ)ٌ .
يٌ
اجعٌإلىٌأفٌ
ٌٍ
ينتظرٌلكٌتأخرٌ،كير
ٌٌٌٌٌكلمفقياءٌفيٌتقدـٌغيرٌاإلماـٌالراتبٌإلمامةٌالجماعةٌصكرتافٌ :

النٌعنوٌ .
أفٌيستأذفٌالرج يؿٌاإلماـٌالراتبٌفيٌالتقدـٌإلمامةٌالجماعةٌبد ٌ
الصورة األولىٍ ٌ:
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالفقياء ٌعمىٌجكازٌتقدـٌالرجؿٌإلمامةٌالجماعةٌبعدٌاستئذافٌالمؤذفٌالراتب؛ٌكاعتبركاٌأيضان ٌائتماـٌ
اتبٌفيٌالصالةٌخمؼٌالجنبيٌبمثابةٌاإل ٍذ ًف ً
ً
ٌمنوٌلألجنبي(ٕ)ٌ .
الكليٌالر
ٌيتقد ىـٌالرجؿٌإلمامةٌالجماعةٌبدالنٌعفٌاإلماـٌالراتبٌمفٌدكفٌاستئذانوٌ .
أف ٌ
الصورة الثانيةٍ ٌ:
ٌٌٌٌٌلجميكرٌالفقياءٌفيٌىذهٌالصكرةٌقكالفٌ :

(ُ) ٌظٌ:نيايةٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ِْٗ/ٌُ:كالكسيطٌ:الغزاليٌ،نشر ٌدار ٌالسالـٌ ،القاىرةٌٌُُْٕ ،ىػٌ،ٌٕٓ/ٌِ:كفتحٌالعزيزٌ:الرافعيٌ:
ٌُّٗٗ/كٌَِْ،كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌٌ،ٌَِٕ/ُ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ىجرٌ،ٓٔ/ّ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ِِْ/ٌُ:
(ِ)ٌأسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،ُّّ/ٌُ:كالمنياجٌ:ابفٌحجرٌ،ٌٖٓ/ٌُ:كفيضٌالقديرٌ:المناكم.ٌَِٓ/ٌٔ:
(ّ)ٌاالـٌ:الشافعيٌ،ٌَُٔ/ٌُ:كالعزيزٌ:الرافعيٌ،ٌِْٔ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌُِِ/ٌّ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.ٌِّٕ/ُ:
(ْ)ٌالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ،َِّ-َُّ/ُ:كاالنصاؼٌ:المرداكمٌ:التراثٌ،ٌُْٖ/ٌُ:كىجرٌ،ٌِٖ/ٌّ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌِِْ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:منتيىٌالمطمبٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ ٌ،ِّٔ/ٌٔ:كمستدرؾٌالكسائؿٌ:الطبرسي(ٌ.ْٕٔ/ٌٔ:حٌ،)ٖ/ٌِٕٗٔ:كالبحرٌ:إبفٌنجيـٌ/ٌُ:
ّٖٔ ٌكٌّٗٔ،كالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ،ٌٕٕ/ٌُ:كالمدكنةٌ:مالؾٌٌ،ٌُٕٕ/ٌُ :كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌْٗٔ/ٌِ:كالعزيزٌ:الرافعيٌ/ٌِ:
ٌ.كاإلماـٌالراتب"ٌىكٌالذمٌنصبوٌ
ٌ،كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ِٕٖ/ٌْ:المبدعٌ:ابفٌمفمحٌ ٌِٓ/ٌِ:
ٌ،كالمجمكعٌ:النككمٌِْٖ/ٌْ:كِٖٓ ٌ
َُٕ ٌ
و
السمطافٌأكٌنائبوٌعمىٌكجوٌيجكزٌأكٌيكرهٌأكٌنصبوٌكاقؼٌالمسجدٌ،ظٌ:الفكاكوٌ:النفراكم.ٌِٕٓ/ٌُ:
(ٔ)ٌالشييدٌالثاني.ٌُْٖ/ٌُ:
(ٕ)ٌظٌ:المعتبرٌ:المحقؽٌالحميٌ،ّْٖ/ِ:كالمنتيىٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌِّٔ/ٔ:كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ،ُِّ/ٌّ:كالكافيٌ:القرطبيٌ،َُِ/ٌُ:
كشرحٌالتمقيفٌ:المازرمٌ،ٖٔٔ/ٌُ:كالحاكمٌ:الماكردمٌ،ّْٓ/ٌِ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،َٔ/ٌُ:كالممتعٌ:ابفٌالمنجى.ْْٓ/ُ:

[ٓٗ]
ٌ

هٌإمامةٌالرجؿٌمفٌغيرٌاستئذافٌاإلماـٌالراتبٌ ٌ.كبوٌقالتٌاإلمامية(ُ)ٌ،كاليوٌأيضاٌذىبٌ
القول األول :يٌيكر ى
الجميكرٌمفٌالحناؼ(ِ)ٌ،كالمالكية(ّ)ٌ،كالشافعية(ْ)ٌ ٌ.

المنزؿٌ،أكلىٌبالتقدـٌ،كالياشميٌأكلىٌمفٌغيرهٌإذاٌكافٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌ ٌكقاؿٌالمحقؽٌالحميٌ(صاحبٌالمسجدٌكاإلمارةٌك

بشرائط ٌاإلمامة؛ ٌكاذا ٌتشاحٌ ٌالئمةٌ ،فمف ٌقدٌ ىٌمو ٌالمأمكمكف ٌفيك ٌأكلىٌ ،فإف ٌاختمفكا؛ ٌٌقيٌٍّدـ ٌالقرأ(ٌ ،عمى ٌأحدٌ

قكليف)ٌفالفقوٌ(عمىٌالقكؿٌاآلخر)ٌ،فالقدـٌىجرةٌ،فالسفٌ،فالصبح)ٌ(ٓ)ٌ .

و
الكقتٌ،أمٌي ٍح يرـ ٌعمىٌ
الٌ ٌأفٌيتأخٌرٌاإلماـٌكيضيؽ ٌ
فيٌمسجد ٌإ ٌ
الٌي ىٌؤـٌ ٌ
القول الثانيٌ :إف ٌغيرٌاإلماـ ٌالراتب ٌ يٌ
ى

فإف ٌحضرٌالراتبٌ
الرجؿٌإمامةٌالجماعةٌمفٌدكفٌاستئذافٌاإلماـٌالراتبٌعمىٌالصحيحٌمفٌمذىبٌالحنابمةٍ ٌ ،

ٌك ىك ًره ٌأحمد ٌإعادتيا ٌفي ٌالمسجد ٌالحراـٌ ،كالمسجد ٌالنبكمٌ،
كقد ٌصمى ٌغيره ٌقبمو ٌبدكف ٌإذنو؛ ٌأعاد ٌالصالة .ى

كالمسجدٌالقصى)ٌ(ٔ)ٌ .

المطمب الثاني :االستئذان في الصيام
ٌٌٌٌٌٌيصحٌ ٌالصياـٌاستحبابان ٌفيٌجميعٌأياـٌالسنةٌ،سكلٌالياـٌالتيٌنيىٌالشرعٌعفٌالصياـٌفيياٌ،كيتأكدٌ
االستحبابٌفيٌأياـٌبعينياٌ،منياٌصياـٌالياـٌالبيضٌمفٌكؿٌشيرٌ،كمنياٌصياـٌك ٌؿ ٌإثنيفٌ،ككؿٌخميسٌ،
حكٌالرضٌإلىٌ
مٌرجبٌكشعبافٌ،كيكـٌد ٌٍ
ىٌ
كمنياٌصياـٌعرفةٌ(يكـٌالتاسعٌمفٌذمٌالحجة)ٌ،كمنياٌصكـٌشير
غيرٌذلؾٌمفٌالياـٌالتيٌذكرىاٌالفقياءٌ،كاتفقكاٌعمىٌاستحبابٌالصكـٌفييا(ٕ)ٌ،إالٌٌأنٌيـٌاختمفكاٌفيٌشرائطٌمفٌ
يصحٌالصياـٌمنوٌفيياٌ،كعمىٌالنحكٌاالتيٌ :
أوالً-استئذان الزوج في الصيام النفل:
ٌٌٌٌٌينبغيٌلممرأةٌأفٌتستأذفٌزكجياٌفيٌالتصرؼٌفيماٌيعكدٌلوٌمفٌالحقكؽٌ،فمفٌذلؾٌاستئذانوٌفيٌالصياـٌ

(ُ)ٌظٌ:المعتبرٌ:المحقؽٌالحميٌ،ّْٖ/ِ:كالمنتيىٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌِّٔ/ٔ:كذكرلٌالشيعةٌ:الشييدٌالكؿ.ُُْ/ٌْ:
(ِ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ِْ/ُ:بدائعٌالصنائعٌ،ُٖٓ/ُ:المحيطٌالبرىانيٌ،ُّٓ/ٌٓ:الدرٌالمختارٌ،ٕٕ/ُ:ردٌالمحتار.ٓٓٗ/ٌُ:
(ّ)ٌظٌ:المدكنةٌ:مالؾٌ،ُٕٕ/ُ:التاجٌكاإلكميؿٌ،ْٔٗ/ٌِ:كشرحٌالزرقانيٌٌ،ْٔ/ٌِ:كحاشيةٌالصاكمٌ،ٌْْٓ/ٌُ:كحاشيةٌالدسكقي.ِّْ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:أسنىٌالمطالبٌُِِ/ٌُ:كٌِّّ،كمغنيٌالمحتاجٌ،ْٖٗ/ٌُ:كحاشيةٌالبيجرميٌ،ٌُُٔ/ٌِ:السراجٌ:الغمراكمُٕ/ُ:
(ٓ)ٌشرائعٌاإلسالـٌ،ٌٗٓ/ٌُ:كظٌ:كمنتيىٌالمطمبٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌِّٔ/ٌٔ:كنيايةٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌُِٓ/ٌِ:كماٌبعدىا.
ٌكاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ ،التراثٌُِٔ/ٌِ :
(ٔ) ٌظٌ :المقنعٌ :إبف ٌقدامةٌ ،ٌَٔ /ٌُ :كالممتعٌ :المنجىٌ ،ْٓٔ/ٌُ :كالمبدعٌ :إبف ٌمفمحٌ ،ٌِٓ /ٌِ :
كىجرٌ،ِٕٗ-ٌِٕٖ/ٌْ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ،ٌُٓٗ/ٌُ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌْٕٓ/ٌُ:
(ٕ) ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ِّٖ-ٌِِٖ/ٌُ :كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌِٕٕ/ٌِ:كاإلقناعٌ:الماكردمٌ،َٖ/ٌُ:كركضةٌالمستبيفٌ:إبفٌبزيزةٌ:
ٌُ،َِٓ/كاحياءٌعمكـٌالديفٌ:الغزاليٌ،ٌِّٕ/ٌُ:ككفايةٌالنبيوٌ:إبفٌالرفعةٌ،ِِٖ-ٌِِٕ/ٌٔ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ٌُٕٗ-ٌُٕٖ/ٌّ:

[ٔٗ]
ٌ

المندكبٌ،كقد ٌاتفقتٌالمة(ُ) ٌ-ماٌعداٌالحناؼ-عمىٌعدـٌجكازٌصياـ ٌالزكجةٌتطكعٌانٌمفٌدكف ٌإذف ٌزكجياٌ،
حٌرـٌعمىٌالمرأة ٌتطكعٌغيرٌعرفةٌكعاشكراءٌبغيرٌإذفٌ
إف ٌزاحـٌذلؾ ٌالصياـٌحقان ٌيعكدٌلوٌ.قاؿٌبفٌحجرٌ(يٌي ىٌ
ٍ
عٌٍمـٌرضاهٌلمنييٌعنو)(ٌ .)2
زكجياٌالحاضرٌأكٌ ًٌ

أماٌالحناؼٌ،فمـٌيقكلكاٌبالحرمة؛ٌبؿٌإنيـٌ ىك ًرىكاٌلمزكجةٌالصياـٌتطكعانٌبدكفٌإذفٌالزكجٌ(ّ)ٌ.ككرهٌمالؾٌ
ٌٌٌٌٌك ٌٌ

كانتٌتىعمـٌمنوٌعدـٌ
ٌ
اٌإف ٌ
أم ٌٍ
أيضان ٌلممرأةٌالتيٌتصكـٌبالٌاستئذاف ٌزكجياٌكىيٌتعمـٌشأنوٌاإلحتياجٌإليياٌ،ك ٌٌ
االحتياجٌليا؛ٌفميسٌعميياٌبأسٌفيٌصياميا(ٌ .)4

أما ٌصكـ ٌاإلذف ٌفثالثة ٌأقساـٌ :أحدىا ٌصكـ ٌالمرأة ٌتطكعٌان ٌبإذف ٌزكجياٌ ،فإف ٌصامتٌ
ٌٌٌٌٌقالت ٌاإلمامية ٌ(ك ٌٌ

أماٌماٌىكٌكاجبٌعميياٌمفٌأنكاعٌالكاجباتٌ،فالٌيعتبرٌفيوٌ
بغيرٌإذنو؛ٌلـٌينعقدٌصكمياٌككافٌلوٌأفٌيفطرىاٌ،ك ٌٌ

إذفٌالزكجٌ ٌ.)ٓ(ٌ)..

ثانياً :االستئذان في الصيام المكروه:
ضٌٍّيًٌفوٌ،كالكلدٌمفٌغيرٌإٌٍذفٌكالده)(ٔ)ٌ .
فٌم ىٌ
هٌصكـٌالضيؼٌبدكفٌإٌٍذ يٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌجاءٌفيٌكتبٌالفقوٌاإلماميةٌ(يٌيكر
الٌٌبإذفٌسيدهٌ ،كالٌيعتبرٌإٌٍذٌنًوٌفي ٌالكاجباتٌ،كالضٌٌٍيؼٌكذلؾٌ
ٌٌٌٌكفيٌصكـٌالعبدٌذكركا ٌ(المممكؾٌالٌيتطكعٌإ ٌ
فٌعميوٌفيٌالكاجبات)(ٕ)ٌ .
إالٌبإذفٌمضيفوٌ،كالٌإٌٍذ ىٌ
الٌيصكـٌتطكعٌانٌ ٌٌ

ٌ،كالجندمٌ ٌ،ٌّْٔ/ٌِ:كفقوٌ
ٌ،كالتكضيحٌ:خميؿ ٌ
ٌ،كالذخيرةٌ:القرافيٌ ِّٓ/ٌِ:
(ُ)ٌظٌ:المقنعٌ:الصدكؽٌ،ٌُُٖ:كالمجمكعٌ:الطكسيٌ ِّٗ/ٌٔ:
العباداتٌ:كككبٌعبيدٌ،ِّْ/ٌُ:كالـٌ:الشافعيٌ،ُٕٖ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌ ٌ،ِّٗ/ٌٔ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ُْٗ/ٌّ:كأسنىٌالمطالبٌ:
ٌُ،ّّْ/ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ٌُٖٖ/ٌٓ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ ٌ،ِٖٓ/ٌٓ:كمنارٌالسبيؿٌ:إبفٌضكياف.ُِٕ/ٌِ:
(ِ)ٌالمنياجٌالقكيـٌ:ابفٌحجرٌالييتمي.ِٔٓ/ٌُ:
(ّ)ٌشرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:الجصاصٌ،ٕٓٗ/ٌِ:كتحفةٌالفقياءٌ:السمرقندمٌ،ٌّٔٗ/ٌُ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ِّّ/ٌُ:كالمحيطٌ:أبكٌ
المعاليٌ،ُّْ/ٌِ:كالجكىرةٌ:الزبيدمٌ،ُْْ/ٌُ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ٌُْٖ/ٌَِ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـ.ٌَّٗ/ٌِ:
(ْ)ٌالمدكنةٌ:مالؾ(ٌِٕٗ/ٌُ:صياـٌالم أرةٌتطكعاٌبغيرٌاذفٌزكجيا).
ٌكالمبسكطٌ :الطكسيٌ ،ِّٖ/ٌُ :السرائرٌ :إبف ٌإدريس ٌالحميٌ ،َِْ/ٌُ :كتذكرة ٌالفقياء ٌ(ط.ج)ٌ :العالمةٌ
(ٓ) ٌظٌ :المقنعٌ :الصدكؽٌ ،ٌُُٖ :
الحميَُِ/ٌٔ:كٌَِِ،كَِّ.
(ٔ) ٌجامعٌالمقاصدٌ :الكركيٌ،ٖٕ/ٌّ :كمفٌالٌيحضرهٌالفقيوٌ:الصدكؽٌ،ْٔ/ٌِ:كٌٗٗ،كعمؿٌالشرائعٌ:الصد ٌكؽٌ،ّْٖ/ٌُ:التذكرةٌ:العالمةٌ
الحمي.َِّ/ٌٌٔ:
ٌ،كالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ِّٖ/ُ:السرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحميٌ،َِْ/ٌُ:كتذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ:
(ٕ)ٌظٌ:المقنعٌ:الصدكؽٌ ٌُُٖ:
َُِٔ/كٌَِِ،كَِّ.

[ٕٗ]
ٌ

المطمب الثالث :االستئذان في االعتكاف

أما ٌفي ٌكالـ ٌالعرب ٌفيك ٌ(القياـٌ
االعتكاؼ ٌىك(المبث ٌالطكيؿٌ ،البقاء ٌفي ٌالمسجد ٌبقصد ٌالعبادة)(ُ)ٌ ،ك ٌٌ

عمىٌالشيءٌ ،كالمكاظبة ٌعميوٌ،كالمالزمة ٌلو)(ِ)ٌ،فيكٌ(يشتمؿٌعمى ٌعمؿ ٌمخصكص ٌفي ٌمكضع ٌمخصكصٌ،
اجب ٌبالنذرٌ ،كالٌ
كتركؾٌمخصكصةٌ،كىكٌمندكب ٌإليو ٌبالشرعٌ ،ك هٌ
هٌ
كفي ٌزماف ٌمخصكص ٌبشركط ٌمخصكصةٌ ،

ٌي ىٌكفي ٌشرطو؛ ٌكىك ٌفي ٌرمضاف ٌأكثرٌ
الٌٌما ٌ يركم ٌعفٌمالؾٌ ،أنو ٌ ىك ًرٌهىٌالدخكؿ ٌفيو ٌمخافة ٌأىالٌ يٌ
خالؼ ٌفي ٌذلؾٌ ،إ ٌ

منوٌفيٌغيرهٌ،كبخاصةٌفيٌالعشرٌالكاخرٌمنو)(ّ)ٌ .

سنٌةٌ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالعيني ٌ(تٌٖٓٓ :ق)(االعتكاؼ ٌمستحبٌ ،قالو ٌفي ٌبعض ٌكتب ٌأصحابناٌ ،كفي ٌ(المحيط) ٌ :يٌ

سنٌةٌ ،كقيؿٌٌ :قيٌٍربةٌ ،كفي ٌ(التكضيح)ٌ :قاـٌ
يٌم ىٌؤكٌدةٌ ،كفي ٌ(المبسكط)ٌٌ :قيرىٌبة ٌمشركعةٌ ،كفي ٌ( يٌمنية ٌالمفتي) ٌ :يٌ
اإلجماعٌعمىٌأفٌٌاالعتكاؼٌالٌيجبٌإالٌٌبالنذر)ٌ(ْ)ٌ .

ٌٌٌٌٌاتفؽٌالجميكر(ٓ) ٌعمىٌعدـٌجكازٌاعتكاؼٌالزكجةٌمفٌدكفٌاستًئذافٌزكجيا؛ٌلفٌ ٌاستمتاعيا ٌممؾ ٌلمزكجٌ
فالٌيجكزٌإبطالوٌعميوٌبغيرٌإذنوٌ .
ٌٌٌٌٌكلمزكجٌتجاهٌإخراجٌزكجتوٌالمعتكفةٌتطكعٌانٌ،أربعةٌكجكهٌ،ىيٌ :
يككف ٌاعتكاؼ ٌالزكجة ٌتطكعان ٌبدكف ٌاستئذاف ٌالزكج ٌكرضاهٌ ،ىٌفٌمىو ٌإخراجيا ٌمف ٌمعتكفياٌ،
ف ٌ ىٌ
الوجو األول :أ ٌٍ
باتفاؽٌالفقياءٌ،كدليؿٌذلؾٌأفٌٌاالستمتاعٌمفٌحؽٌالزكجٌ،فالٌيصحٌحرمانوٌمنوٌبسببٌالمندكبٌكىكٌاعتكاؼٌ
الزكجةٌتطكعٌانٌ(ٔ).

(ُ)ٌظٌ:تذكرةٌالفقياء(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ،ِّٗ/ٌٔ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،َُْ/ٌُُ:ألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:أحمدٌفتحٌاهلل.ّٕ:
(ِ)ٌاالستذكارٌ:إبفٌعبدٌالبرٌالقرطبي.ّْٖ/ٌّ:
ٌ،كالمقدماتٌ:إبفٌرشدٌ،ِٓٓ/ٌُ:كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌالحفيدٌ(بابٌاالعتكاؼ).ٌٕٔ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ ِّٗ/ٌٔ:
(ْ)ٌعمدةٌالقارمٌ:العيني.َُْ/ٌُُ:
(ٓ) ٌالمعتبرٌ :المحقؽ ٌالحميٌ ،ِٕٕ/ٌِ :كالتذكرةٌ :العالمة ٌالحمي ٌ(ـٌ ،َِٓ/ٌٔ :)ٌُٕٕ :كشرح ٌالزىارٌ :أحمد ٌالزيدمٌ ،ْٖ/ٌِ :كالمبسكطٌ:
ٌكالتكضيحٌ :خميؿٌ ،ّْٔ/ٌِ :كالتاج ٌكاالكميؿٌ :المكاؽٌ ،ََْ/ٌّ :كحاشيةٌ
ٌكحاشية ٌال ٌشمبً ٍّيٌ :شياب ٌالديفٌ ،َّٓ/ٌُ :
السرخسيٌ ،ُِٓ/ٌّ :
الدسكقيٌ ٌ ،ْٓٔ/ٌُ :كالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ّْٗ/ٌُ :كالمجمكعٌ :النككمٌ ،ْٕٔ/ٌٔ :كالمغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ ،َِٓ/ٌّ :كشرح ٌمنتيى ٌاإلراداتٌ:
البيكتي.ٌََٓ/ٌُ:
(ٔ) ٌظٌ :المعتبرٌ :المحقؽ ٌالحميٌ ،ِٕٖ/ٌِ :كشرح ٌالزىارٌ :اإلماـ ٌأحمد ٌالمرتضىٌ ،ْٖ/ٌِ :كالمبسكطٌ :الشيبانيٌ ،ِّٖ/ٌِ :كالمبسكطٌ:
السرخسيٌ ،ٌُِٓ /ٌّ :كفتح ٌالقديرٌ :الكماؿٌ ٌّْٗ /ٌِ :كٌَّْ ،كالبحر ٌالرائؽٌ :إبف ٌنجيـٌ ،ٌِّْ /ٌِ :كالتاج ٌكاالكميؿٌ :المكاؽٌ،ََْ/ٌّ :
كحاشيةٌالدسكقيٌٌ،ْٓٔ/ٌُ:كضكءٌالشمكعٌ:محمدٌالميرٌ ٔٔٓ/ٌُ:كٌْٕٔ،كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ّْٗ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ْٕٔ/ٌٔ:
كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َِٓ/ٌّ:كشرحٌمنتيىٌاإلراداتٌ:البيكتي.ٌََٓ/ٌُ:

[ٖٗ]
ٌ

فٌزكجياٌ،فيؿٌلوٌقطعويٌكاخراجياٌمنو؟ٌلمفقياءٌفيٌذلؾٌقكالف:
إفٌكافٌاعتكافياٌبعدٌاستئذا ًٌ
الوجو الثانيٌٍ ٌ:
القول األول :ليسٌلمزكجٌإنياءٌاعتكاؼٌزكجتوٌبعدٌإذنوٌلياٌ،كىكٌقكؿٌأبيٌحنيفة(ُ) ٌكمالؾ(ِ)ٌ.قاؿٌصاحبٌ
أذفٌلياٌالزكجٌثـٌمنعياٌٌأىٌثًىٌـٌبذلؾٌ،كامتنعت؛ٌكعفٌمالؾٌ:ليسٌلوٌذلؾ)(ّ)ٌ،كذكرٌ
العمدةٌ(كعفٌأىؿٌالرأمٌ:إذاٌ ًٌ
إف ٌكاف ٌال ٌيحتاج ٌليا؛ ٌفيجكز ٌليا ٌأف ٌتعتكؼ ٌبغير ٌإذنو ٌكليس ٌلو ٌمنعيا ٌمنو ٌكلك ٌكثر)(ْ)ٌ ،كفيٌ
الدسكقي( ٌٍ
لنو ٌلـ ٌيأذف ٌلياٌ
المحيط ٌ(لك ٌأذف ٌليا ٌفي ٌاالعتكاؼٌ ،فأرادت ٌأف ٌتعتكؼٌمتتابعٌانٌ ،فممزكج ٌأفٌيأمرىا ٌبالتفريؽ؛ ٌ ٌٌ
في ٌاالعتكاؼ ٌمتتابعٌانٌ ،الٌىٌنصٌٌانٌكال ٌداللةٌ،كلك ٌأذف ٌليا ٌفي ٌاعتكاؼ ٌشير ٌأكٌصكـ ٌشير ٌبعينو؛ ٌفاعتكفت ٌأكٌ
(،كلنو ٌيتعيفٌ
ف ٌليا ٌفي ٌالتتابع ٌضركرة ٌأنو ٌمتتابع ٌكقكعا) ٌ(ٓ) ٌ
صامت ٌفيو ٌمتتابعٌانٌ ،ليس ٌلو ٌمنعيا؛ ٌلنو ٌٌأىًٌذ ىٌ
حىٌرىٌماٌبو)(ٔ)ٌ .
بالشركعٌفيوٌكيجبٌإتماموٌكالحجٌإذاٌأ ٌٍ

القول الثانيٌ :قاؿ ٌالشافعي(ٕ) ٌٌكأحمد ٌابف ٌحنبؿ(ٖ)ٌ :يحؽٌ ٌلمزكج ٌالرجكع ٌعف ٌإذنوٌ ،كقطع ٌاعتكاؼ ٌالزكجةٌ
ؽ ٌالزكج ٌكاجبٌٌ ،كأماٌالتطكعٌفالٌيمزـٌ
ح ٌٌ
سىٌبؽٌإذنوٌلياٌباالعتكاؼ؛ ٌلفٌ ٌ ىٌ
ف ٌ ىٌ
تطكعان ٌكاخراجياٌمفٌالمعتكؼٌ،كا ٌٍ

بالشركعٌ ٌ،ككماٌيحؽٌلمزكجٌمنعٌزكجتوٌابتداءٌ،فكذاٌيحؽٌلوٌدكامٌانٌ(ٗ)ٌ .

اعتكاؼٌالزكجةٌكفاء و
يأذفٌ
ٌلنذرٌلـٌتستأذفٌفيوٌزكجياٌ،إالٌ ٌٍ
الوجو الثالثٌ:اتفؽ الجميكرٌعمىٌعدـٌجكازٌ
ٌأفٌ ى
ن
ط يٌعو(َُ)ٌ .
الٌفيوٌ،فإفٌدخال؛ٌفميسٌلوٌٌقى ٌٍ
يٌ
وٌماٌلـٌيدخ
ط يٌع
الزكج .كا ٍفٌأ ًيذ ىفٌلممرأةٌكالعبدٌ،فممزكجٌكالسيدٌٌقى ٌٍ
ٍ

رٌ،إف ٌكافٌبغيرٌإذفٌ،فممزكجٌالمنعٌمفٌالشركعٌ
ٌٍ
يز(:إف ٌىٌنىٌذىٌرتٌالزكجةٌاالعتكاؼ ٌين ًظ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌقاؿٌفيٌفتحٌالعز
(ُ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ ٌ،ُِٓ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ ٌ:الكاشانيٌ،َُٗ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الشمبيٌ،ٌَّٓ/ٌُ:كالبنايةٌ:العينيٌ،ُِٔ/ٌْ:
كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ّْٗ/ٌِ:كردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌَْْ/ٌِ:كُْْ.
(ِ) ٌظٌ :المدكنةٌ :مالؾٌ ،ٌِْٗ /ٌُ :كالتاج ٌكاالكميؿٌ :المكاؽٌ ،ٌََْ /ٌِ :كشرح ٌالزرقاني ٌعمى ٌخميؿٌ ،ٌّٗٔ /ٌِ :كشرح ٌمختصر ٌخميؿٌ:
ٌ،كالتكضيحٌ:خميؿٌ،ّْٔ/ٌِ:كجكاىرٌاإلكميؿٌ:صالحٌاآلبيٌ.ُٕٓ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:أبكٌالبركات.ٌُْٓ/ٌُ:
الخرشيٌ ٌَِٕ/ٌِ:
ٌ،كالذخيرةٌ:القرافي.ُْٓ/ٌِ:
ٌ،كالمدكنةٌ:مالؾٌبفٌأنسٌ ٌِْٗ/ٌُ:
(ّ)ٌعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ ُْٗ/ٌُُ:
(ْ)ٌمختصرٌالعالمةٌخميؿٌ،ٌْٔ/ٌُ:شرحٌالزرقانيٌ،ٌّْٗ/ٌِ:كحاشيةٌالدسكقيٌ،ْٓٔ/ٌُ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ُٔٗ-ٌُٖٔ/ٌِ:
(ٓ)ٌالبحرٌالرائؽٌ:ابفٌنجيـٌ(ٌ،بابٌاالعتكاؼ).ِٕٓ/ٌِ:
ٌالشرح ٌالكبيرٌ :عبد ٌالرحمفٌ ،ِٕٓ/ٌٕ :كالممتعٌ :المنجىٌ،ْٓ/ٌِ :
(ٔ) ٌالمغنيٌ :ابف ٌقدامةٌ ،َِٓ/ٌّ :كالمقنعٌ :ابف ٌقدامةٌ ،َُٕ/ٌُ :
كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ىجرٌُٕٓ/ٌٕ:كالتراثٌ،ِّٔ/ٌّ:كاإلقناعٌ:ابكٌالنجاٌ،ِِّ/ٌُ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌّْٗ/ِ:كَّٓ.
(ٕ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ّْٗ/ٌُ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ُِٗ/ٌّ:كالبيافٌ:العمرانيٌ،ِٕٓ/ٌّ:كالمجمكعٌ:النككم.ْٕٔ/ٌٔ:
ٌ،كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ّٔ/ٌّ:
(ٖ)ٌالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ،َِٓ/ٌّ:اإلنصاؼٌ:المرداكمٌ ٌِّٔ/ٌّ:
(ٗ)ٌظٌ:عمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ُْٗ/ٌُُ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌالعسقالنيٌ،دارٌالمعرفةٌ،بابٌاعتكاؼٌالنساء(ِٕٕ/ٌْ:حٌَِّْ)ٌ،كعكفٌ
المعبكدٌ:العظيـٌآبادمٌ،ٖٗ/ٌٕ:كامتاعٌالسماعٌ:المقريزم(ٌَُٓ/ٌَُ:اليامش).
ٌ،كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ّٔ/ٌّ:
ٌ،كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ ٌِّٔ/ٌّ:
(َُ) ٌالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ،َِٓ/ٌّ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ ّٕٓ/ٌٕ:
ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َّٓ/ٌِ:

[ٗٗ]
ٌ

ٌش ىرطى ٌالزكجٌالتتابعٌ ،لـٌيجزٌ
ف ٌفيٌالشركعٌ ،ككافٌالزمافٌمتعينٌان ٌأكٌغيرٌمتعيف؛ ٌفٌمى ٌويٌ
ٌأذ ىٌ
فيوٌ،فإف ًٌ
كجيافٌ:إف ى
ٍ
ٍ
عٌفيٌأظيىرٌالكجييف)ٌ(ُ)ٌ .
ٌ
لوٌالرجكعٌ،كا ٍفٌلـٌيشترطٌالتتابعٌ،فموٌالرجك

ٌمعينةٌ،لـٌيجزٌلزكجياٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌكقاؿٌالمحقؽٌكالعالمةٌ(لكٌنذرتٌالمرأةٌ(االعتكاؼ
)ٌبإذفٌزكجياٌ،فإفٌكافٌأيامان ٌ
كافٌغيرٌمعيفٌ،جازٌ،ماٌلـٌيجبٌبأفٌيمضيٌيكماف؛ٌلنوٌليسٌعمىٌالفكر)(ِ)ٌ .
فٌ
المنعٌ،كا ٌٍ
ٌ
إف ٌىٌنىٌذىٌرتٌ
ف ٌلياٌ،قالكا ٌ( ٌٍ
تياٌ،كانتٌقدٌاستأذنتٌزكجياٌفيوٌفأذ ىٌ
ًٌ
ٌلنذرٌبذمٌ
ًٌ
تعتكؼٌالزكجةٌكفاء
أف ٌ
الوجو الرابعٌٍ :
ن
الٌٌبإ ٍذف؛ ٌلفٌٌ
الٌ ،لـٌتى ٍش ىرع ٌفيو ٌإ ٌ
إف ٌتى ىعمؽ ٌبزماف ٌ يم ىعيف؛ ٌفميا ٌالشركع ٌفيوٌبغير ٌإذفٌ،كا ٌٌ
االعتكاؼ ٌباإلٌٍذفٌ ين ًظرٌٍ ٌ ،
شىٌرعت ٌباإلذف؛ ٌلـ ٌيكفٌ
فقيٌٍّدـ ٌعمى ٌاالعتكاؼٌ ،كاذا ٌ ىٌ
االعتكاؼ ٌليس ٌعمى ٌالفكرٌ ،كحؽ ٌالزكج ٌعمى ٌالفكر؛ ٌ ٌ

لزكجياٌالمنعٌمفٌاإلتماـ)ٌ(ّ)ٌ.بمعنىٌإفٌلممسألةٌحالتيف:

أفٌيتعمٌؽٌالنذرٌفيٌكقتٌبعينو؛ٌفالٌاعتبارٌإلذفٌالزكجٌفيٌىذهٌالصكرة؛ٌلنوٌكافٌقدٌتنازؿٌ
ىٌ
الحالة األولىٌ :
كممٌ ىٌكو ٌلياٌ ،بمنحيا ٌاإلذفٌ ،كىذا ٌمحؿ ٌاتفاؽٌ
إف ٌصح ٌالتعبير -ىٌ
ٌالمعيف ٌ– ٌٍ
عف ٌحقو ٌلمزكجة ٌفي ٌالكقت
ٌ

الجميكر(ْ)ٌ .

الحالة الثانيةٌ :عدـٌتعمٌؽٌالنذر ٌبكقتٌبعينوٌ،فالٌيجكزٌلمزكجةٌفيٌىذهٌالصكرةٌأفٌتشرعٌباالعتكاؼ ٌمفٌ
ـٌحؽٌالزكجٌعمىٌاالعتكاؼ(ٓ)ٌ .
؛ٌلذاٌيقدٌ ٌٌ
يٌ
الزكج؛ٌلفٌٌحؽٌالزكجٌعمىٌالفكرٌ،بخالؼٌاالعتكاؼ
دكفٌاستئذافٌ ٌ

المطمب الرابع :االستئذان في الصدقات

ٌٌٌٌٌالبحثٌىناٌيقعٌفيٌاستئذاف ٌالمرأةٌزكجياٌفي ٌالصدقات؛ ٌفالمرأة ٌفيٌبيتٌالزكجيةٌشريكةٌحياةٌالزكجٌ
كىيٌأمينةٌعمىٌرعايةٌأكالدهٌكحمايةٌمصالحوٌكأمكالوٌ،فيؿٌلياٌمطمؽٌالحؽٌبالتصدؽٌباليسيرٌمفٌأمكالو؟ٌٌأىـٌ

الٌٌفيٌحدكدٌإذفٌالزكج؟ٌ ٌ
الٌيجكزٌلياٌذلؾٌإ ٌ

(ُ)ٌظٌ:فتحٌالعزيزٌ:الرافعي.ّْٗ/ٌٔ:
(ِ)ٌظٌ:المعتبرٌ:المحقؽٌالحميٌ،ِٕٖ/ٌِ:كالتذكرةٌ:العالمةٌالحمي.ِِٓ/ٌٔ:
(ّ)ٌظٌ:فتحٌالعزيزٌ:الرافعيٌ،ّْٗ/ٌٔ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ّْٗ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككم.ْٕٔ/ٌٔ:
(ْ) ٌظٌ :المعتبرٌ :العالمة ٌالحميٌٌ ،ِٕٖ/ٌِ :كالمبسكطٌ :السرخسيٌ ٌ ،ُِٓ/ٌّ :كبدائع ٌالصنائعٌ :الكاشانيٌ ،َُٗ-ٌ َُٖ/ٌِ :كفتح ٌالعزيزٌ:
ٌ،كالمدكنةٌ:مالؾٌبفٌأنسٌ،ٌِْٗ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:أبكٌالبركاتٌٌ،ُْٓ/ٌُ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ُْٓ/ٌِ:كالميذبٌ:
الرافعيٌ ِْٗ-ِْٗ/ٌٔ:
الشيرازمٌ،ّْٗ/ٌُ:المجمكعٌ:النككمٌ،ْٕٔ/ٌٔ:ركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ّٗٔ/ٌِ:
ٌ،كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ُِٓ/ٌّ:كفتحٌالعزيزٌ:الرافعيٌ ٌ ،ّْٗ/ٌٔ:كبدائعٌالصنائعٌٌ :الكاشانيٌ:
(ٓ) ٌظٌ:المعتبرٌ:العالمةٌالحميٌ ِٕٖ/ٌِ:
ٌِ،َُٗ-َُٖ/كالميذبٌ:الشيرازمٌٌ،ّْٗ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككمٌٌ،ْٕٔ/ٌٔ:كركضةٌالطالبيفٌ،ّٗٔ/ٌِ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ٌَِٓ/ٌّ:

[ََُ]
ٌ

الصؿٌحرمةٌالتصرؼٌفيٌممؾٌالزكجٌبغيرٌإذنوٌ،كيجكزٌالتصدؽٌباليسيرٌمفٌماؿٌ
يٌ
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌفيٌأفٌ ٌ
ٌأنٌفىٌقىت ٌاليسير ٌمف ٌد ٌكف ٌإذنوٌ ،كالفقياء ٌفي ٌذلؾ ٌافترقكاٌ
ٌإف ٌكاف ٌبإذنو؛ ٌكانٌما ٌكقع ٌالخالؼ ٌفيما ٌإذا ٌٍ
الزكج ٌٍ
اتجاىيفٌىماٌ :
ٌبالقىدر ٌاليسير ٌمف ٌالمأككؿ ٌكالمأدكـٌ،
صدٌؽ ٌالمرأة ٌ
ٌتى ىٌ
االتجاه األول :كىـ ٌاإلمامية(ُ)ٌ ،فإنيـ ٌيقكلكف ٌبجكاز ٌ
كاشترطكاٌلذلؾٌعدـٌكقكعٌالضررٌ،كعدـٌالمنعٌمنوٌ،كبوٌقاؿٌالحناؼ(ِ) ٌٌ،كالشافعية(ّ)ٌ،كالحنابمة(ْ) ٌٌ،كابفٌ

حزـٌٌالظاىرم(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌقاؿٌالنككم(يجكز ٌلممرأة ٌأف ٌتتصدؽ ٌمف ٌبيت ٌزكجيا ٌلمسائؿ ٌكغيره ٌبما ٌأذف ٌفيو ٌصريحٌانٌ ،كبما ٌلـٌيأذفٌ
فيو ٌكلـ ٌينو ٌعنوٌ ،إذا ٌعممت ٌرضاه ٌبو؛ ٌكاف ٌلـ ٌتعمـ ٌرضاه ٌبوٌ ،فيك ٌحراـ ٌىكذا ٌذكر ٌالمسألة ٌالسرخسيٌكغيرهٌ
مفٌأصحابناٌكغيرىـٌمفٌالعمماء)ٌ(ٔ)ٌ .
االتجاه الثانيٌ :يرل ٌأصحابو ٌلزكـ ٌاستئذاف ٌالمرأة ٌزكجيا ٌفي ٌالتصدؽ ٌباليسير ٌمف ٌمالوٌ ،كىـ ٌبعضٌ
الحنابمة(ٕ).

المطمب الخامس :االستئذان في الحج
؛ٌكالحجٌ:ىكٌالقصد ٌأكٌىكٌزيارةٌبيتٌاهللٌالحراـٌفيٌ
ٌٌٌٌٌالبحثٌىناٌيقعٌفيٌاستئذاف ٌالمرأةٌزكجياٌفيٌالحج ٌ
كقت ٌمخصكص ٌبشركط ٌمخصكصة ٌلداء ٌمناسؾ ٌمخصكصة(ٖ)ٌ ،كالصؿ ٌفي ٌتشريع ٌكجكبوٌ ،قكلوٌ
ً
ً
تعالىﵛكلًم ًو ٌعمىىٌالن ً ً
يالﵚ(ٗ)ٌ.فيكٌكاجب ٌعمىٌكؿٌمسمـٌقادرٌمستطيعٌ
ٌسبً نٌ
ى
ٌم ًف ٍ
ٌاستىطىاعى ٌإًلىٍيو ى
اس ٌحج ٌاٍل ىب ٍيت ى
ى
(ُ)ٌالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،طُ ٌالتراث( ُِْ/ٌُْ:بابٌجكازٌتصدؽٌالمرأةٌمفٌماؿٌزكجياٌبشرطٌعدـٌاالضرارٌكعدـٌالمنع)ٌ ،كمنشكراتٌ
المكتبةٌالرضكية(ٌٕٔ/ٌِ:بابٌالسفيو)ٌ،كمنتيىٌالمطمبٌ(ط.ؽ)ٌطبعةٌحجريةٌ،ب.ت(ٌ،ََُّ/ٌِ:فيٌالنفقة).
(ِ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌِٖ/ٌِٔ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌٌ،ٌِٖٗ/ٌْ:كالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ،َٗٔ/ٌُ:كحاشيةٌابفٌعابديف.ُٕٔ/ٌُ:
(ّ)ٌظٌ:المجمكعٌ:النككمٌ،ِْْ/ٌٔ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ٌُِٖ/ٌٓ:
(ْ)ٌالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ،طٌ:القاىرةٌ،ٌٌَّٓ/ٌْ:كطٌالكتابٌالعربي(ٌُِٓ/ٌْ:حكـٌتصدؽٌالمرأةٌمفٌماؿٌزكجياٌبغيرٌإذنو)ٌ،كالشرحٌالكبيرٌ:
عبد ٌالرحمف ٌبف ٌقداموٌ،ّٕٓ/ٌْ:كطٌىجرٌ،تحٌالتركيٌ ،ٌِّْ/ٌُّ:كالممتعٌ:المنجىٌ ٌٖٔٔ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،العمميةٌ،ٌِّْ/ٌْ:
ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ،ّٕٓ/ٌّ:كمنارٌالسبيؿٌ:ابفٌضكياف.ّٖٗ/ٌُ:
(ٓ)ٌالمحمىٌباالثارٌ:ابفٌحزـ(ٌِِٔ/ٌٗ:ـٌ،ٌَُٗٓ:لممراةٌافٌتتصدؽٌمفٌبيتٌزكجياٌغيرٌمفسدة)ٌ .
(ٔ)ٌالمجمكعٌ:النككمٌ ٌ،ِْْ/ٌٔ:
ٌ،كالمبدعٌ:ابفٌ
(ٕ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌّْٗ/ٌْ:كٌَّٓ،كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُُْ/ٌِ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌإبفٌقدامةٌ ّٕٓ/ٌْ:
مفمحٌ،ِّْ/ٌْ:كالممتعٌ:المنجىٌ .ٖٔٔ/ٌِ:
(ٖ)ٌمسالؾٌالفياـٌ:الشييدٌالثانيٌ،ُُٗ/ٌِ:كمختصرٌالحكاـٌ:الگمپايگانيٌ،ٌُٖٓ:كالمسائؿٌالكاضحةٌ:الراكي.ّْٗ/ٌُ:
(ٗ)ٌسكرةٌآؿٌعمراف.ٌٕٗ:

[َُُ]
ٌ

ممفٌتتكفرٌفيوٌالشركطٌكالبمكغٌكالعقؿٌكالحريةٌ،كيستكمٌفيٌذلؾٌالذككرٌكاإلناث(ُ)ٌ،إالٌ ٌأفٌفيٌالمتزكجةٌ
كحؽٌالزكجٌ،إذٌلوٌالكالية(ٌ)عمىٌالزكجةٌفيٌاإلذفٌلياٌأكٌ
افٌ،حؽٌالحجٌٌ ٌٌ،
ٌٌ
المستطيعةٌلمحجٌيجتمعٌعميياٌحٌقٌ
منعياٌمفٌالخركجٌمفٌبيتو؛ٌلذاٌيأتيٌالسؤاؿٌىناٌ:ىؿٌعمىٌالزكجةٌاستئذافٌزكجياٌلمذىابٌإلىٌالحجٌ،بمعنىٌ
ؿٌلياٌالخركجٌلداءٌالحجٌكافٌلـٌيأذفٌالزكجٌلياٌ،أـٌيتكقؼٌصحةٌحجياٌعمىٌإذنو؟ ٌ
ىؿٌيح ٌ
ٌٌكلإلجابة ٌعمى ٌالسؤاؿ ٌيمكف ٌالقكؿٌ :الحج ٌقسمافٌ :الحج ٌالكاجب ٌ(حجة ٌاالسالـ ٌالمفركضة)ٌ ،كالحجٌ
المندكبٌ،كبعبارةٌ(حجٌالتطكع)ٌٌ .
القسم األول :الحج الواجبٌ(الفرض)ٌ :
عٌإف ٌلـٌتستأذنوٌفيوٌ،كبعدٌإجماعيـٌ
ٌٌٌٌٌبعدٌإجماعٌأىؿٌالعمـ(ِ) ٌعمىٌأفٌ ٌلمزكجٌمنعٌزكجتوٌمفٌحجٌالتطك ٌٍ
عمىٌصحةٌحجٌالفرضٌلممرأةٌبإذفٌزكجياٌ،اختمفكاٌفيٌاشتراطٌإذنوٌلياٌبالذىابٌلمحجٌ،عمىٌاتجاىيفٌ ٌ:
الم ِج ْيزون:
االتجاه األولُ -

ٌأف ٌليس ٌلممرأة ٌاالمتناع ٌعف ٌأداء ٌحج ٌالفريضة ٌلك ٌتحققت ٌشركطٌ
يرل ٌأصحاب ٌىذا ٌاالتجاه ٍ
وٌيأٌثىـٌ
كجكبوٌ،كمرافقةٌالمحرـٌلياٌ،كا ٍف ٌلـٌيأ ىذ ٍف ٌلياٌالزكجٌ،فميسٌإلٌٍذٌنًوٌاعتبارٌفيٌأداءٌالفركضٌ،كانٌ ىٌ
لٌل ىٌمٌٍن ًٌعياٌ.كعميو ٌاتفاؽٌالجميكرٌمف ٌاإلمامية ٌ(ّ)ٌٌ ،كالحناؼ ٌ(ْ)ٌ،كالمالكية ٌ(ٓ)ٌ،كىكٌأحدٌقكليٌ
إف ٌتصدٌ ًٌ
ٍ
الشافعية ٌقطع ٌبو ٌبعضيـ(ٔ)ٌ ٌ ،كبو ٌقاؿ ٌالحنابمة(ٕ)ٌ ،كأحمدٌ ،كأبك ٌثكرٌ ،كأصحاب ٌالرأمٌ ،كالنخعي(ٌ،)

(ُ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسي.َّّ/ٌُ:
لوٌالتصرؼٌفيٌماؿٌغيرهٌبدكفٌاستئذانوٌ،
ٌ
(ٌ)الكاليةٌىناٌىيٌالخاصةٌ،كتعنيٌنفاذٌتصرؼٌالكليٌفيٌحؽٌغيرهٌشاءٌأـٌأبىٌ،كالكليٌ:ىكٌمفٌ
كىذاٌبعكسٌالككيؿٌفالككيؿٌإفٌتصرؼٌفيٌماؿٌمككموٌفتصرفوٌمقركفٌبرضاهٌ.ظٌ:دررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌٖٓ/ٌُ:ـٌ .)ٌٓٗ:
(ِ)ٌظٌ:المقنعةٌ:المفيدٌ،ٌْْٗ:كالمبسكطٌ:الطكسيٌ،َّّ/ٌُ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌُُُ/ٌْ:كٌُُِ،كاالختيارٌ:البمدحيٌ،ُُْ/ٌُ:كعقدٌ
الجكاىرٌ:ابفٌشاسٌ،َّٕ/ٌُ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ُٖٔ/ٌّ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌُ:كالمجمكعٌ،ِّّ/ٌٖ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ:
ٌ،كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌٖٔ/ٌّ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ْْٖ/ٌِ:
ٌّ،ُٕٗ/كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَُٗ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ ٌٔٗ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،َّّ/ٌُ:الكسيمةٌ:ابفٌحمزة،ٌُُٗ:كالينابيعٌالفقييةٌ:مركاريد.َُِ/ٌَّ:
(ْ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌُُُ/ٌْ:كٌُُِ،كاالختيارٌ:البمدحيُُْ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:عقدٌالجكاىرٌ:ابفٌشاسٌ،َّٕ/ٌُ:كالذخيرةٌ:القرافي.ُٖٓ/ٌّ:
(ٔ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ِّّ/ٌٖ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ُٕٗ/ٌّ:
ٌ،كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌٖٔ/ٌّ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ْْٖ/ٌِ:
(ٕ)ٌظٌ:المقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَُٗ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ ٌٔٗ/ٌِ:
(ٌ)تحفةٌالحكذمٌ:المباركفكرمٌ،ِٕٗ/ٌْ:كالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌُِّ/ٌّ:كْٕٓ ٌكمابعدىاٌ،كالنخعيٌ:إبراىيـٌبفٌيزيدٌبفٌعمركٌأبكٌعمرافٌ
النخعي ٌالككفي ٌسمع ٌعمقمة ٌكالسكد ٌكمسركقا ٌكغيرىـٌ،سمع ٌمنو ٌالحكـٌكمنصكرٌكالعمشٌكغيرىـٌ ،كلدٌسنةٌٌّٖ،كتكفي ٌسنة ٌٌٔٗ .ظٌ:
ٌ،كاليدايةٌ:الكالباذمٌ،َٔ/ٌُ:كالتعديؿٌكالتجريحٌ:الباجيٌ،ّٕٓ/ٌُ:كتاريخٌاإلسالـٌ:الذىبيٌ .َُِٓ/ٌِ:
الطبقاتٌ:ابفٌسعدٌ ِٕٗ/ٌٔ:

[َُِ]
ٌ

()
ضٌكالصمكاتٌالخمسٌٌكالصكـٌفيٌرمضاف)(ُ).
كاسحاؽ ٌٌ،كالصحيحٌمفٌقكليٌالشافعي؛ٌكلفٌٌالحجٌٌٌفىٌٍر ه

إف ٌرافؽٌالمرأةٌلمحجٌزكجيا؛ٌفقدٌأدلٌماٌفيرضٌعميوٌ،كافٌامتنعٌٌأىٌثًـ؛ ٌكعمىٌ
ٌٌٌٌٌكيرلٌابفٌحزـٌالظاىرمٌٍ (ٌ:

ٌبص ٍحبةٌالزكجٌلياٌأكٌالمحرـٌأـٌبدكنيا)ٌ(ِ)ٌ .
المرأةٌالتمادمٌكالخركجٌلمحجٌ،فيٌكؿٌحاؿٌ،سك ه
اء ي
أف ٌيساعدىاٌ
كمفٌاإلماميةٌ،صرحٌالشيخٌالطكسيٌ(قده) ٌ(تٌَْٔ:ق)(كالٌطاعةٌلمزكجٌعميياٌ،كينبغي ٌ ٌٍ
ٌٌٌٌٌ
ٌ

فإف ٌلـ ٌيكفٌليا ٌمحرـ؛ ٌخرجت ٌمع ٌبعضٌ
فإف ٌلـ ٌيفعؿ؛ ٌخرجت ٌمع ٌبعض ٌذكم ٌأرحامياٌٍ ٌ ،
عمى ٌالخركج ٌمعيا ٌ ٌٍ
الثقاتٌمفٌالمؤمنيف)(ّ)ٌ ٌ.
لنو ٌعبادةٌ
ف ٌتستأذف ٌزكجيا ٌفي ٌاإلحراـ ٌلمحج؛ ٌكليا ٌأف ٌتحرـ ٌبغير ٌإذنو؛ ٌ ٌٌ
ٌٌٌٌٌكقاؿ ٌالرافعي ٌ(يستحب ٌأ ٌٍ
مفركضةٌفأشبيتٌالصكـٌكالصالةٌالمفركضتيف)(ْ)ٌ .
أةٌزكجياٌإف ٌأرادتٌاإلحراـٌلمحجٌ،
ٌٍ
االتجاه الثاني-المانعون :يرلٌالمانعكفٌأنوٌالٌمندكحةٌعفٌاستئذاف ٌالمر
جٌإلىٌالحجٌٌ،كأف ٌلمزكجٌمنعياٌمنوٌ،كىكٌأظير ٌقكليٌ
فيـٌيشترطكفٌاستئذافٌالمرأةٌزكجياٌإفٌأرادتٌالخرك
ٌ
(ٓ)
ً
ٌخرجتٌمفٌدكفٌإذنو(ٔ)ٌ.
بناءٌعمىٌأف ٌ
ٌالحجٌعمىٌالتراخي  ٌ،ىٌكىٌنصٌٌأحمدٌعميوٍ ٌ،
فإفٌأذ ىفٌكاالٌ ى
الشافعي ٌ،ن

القسم الثاني :االستئذان في زيارة البيت الحرام ندباً:
حجٌالتطكعٌمفٌدكفٌاستئذافٌزكجياٌ،كاذفٌالزكجٌ
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالفقياءٌفيٌعدـٌجكازٌذىابٌالمرأةٌإلىٌ ٌٌ

شرطٌلصحةٌخركجياٌباإلجماعٌ(ٕ)ٌ .

(ٌ )المغنيٌ:ابفٌقدامةٌ ُِّ/ٌّ:كٌْٕٓ،كاسحاؽٌىكٌ:إسحاؽٌبفٌإبراىيـٌبفٌمخمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمطرٌأبكٌيعقكبٌالمركزلٌ
المعركؼٌبابفٌراىكيوٌ،سكفٌنيسابكرٌ،سمعٌعبدةٌبفٌسميمافٌكأباٌعامرٌالعقدلٌ ،كآخريفٌكثيريفٌ،كثقوٌالذىبيٌ،كالنسائيٌ ٌ.كقيؿٌإفٌإسحاؽٌ
ٌ،كاالغتباطٌ:الطرابمسيٌ .ْٓ/ٌُ:
اختمطٌفيٌآخرٌعمرهٌ.تكفىٌسنةٌٌِّٕ.ظٌ:مغانيٌالخيارٌ:العينيٌ ّٕ-ّٔ/ٌُ:
(ُ)ٌظٌ:فتحٌالكىابٌ:زكرياٌالنصارمٌ ٌ،ِّٓ/ٌُ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌٌ،ْٕٔ/ٌُ:كالمجمكعٌ:النككمٌٌٖ،ِّٖ/كظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،
القاىرةٌُِّ/ٌّ:كٌْٕٓ،ْٖٓ-كطٌالكتاب.ٓٓٓ/ٌّ:
(ِ) المحمىٌ:ابفٌحزـٌالندلسيٌالقرطبيٌ،ُٓ/ٌٕ:كظٌ ٌ:كنيؿٌالكطارٌ:الشككاني.ّْٓ/ٌْ:
(ّ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسي.َّّ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:فتحٌالعزيزٌ:عبدٌالكريـٌالرافعيٌ،دارٌالفكر.ّٔ/ٌٖ:
(ٓ)ٌظٌ:فتحٌالكىابٌ:زكرياٌالنصارمٌ،ِّٓ/ُ:كركضةٌالطالبيفٌ،ُٕٗ/ّ:المجمكعٌ:النككمٌٌٖ ٌ،ِّٖ/كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.ْٕٔ/ٌُ:
(ٔ) ٌالمغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ ُِّ/ٌّ:كْٕٓ ٌٌ ،ْٖٓ-كالشرح ٌالكبيرٌ:إبف ٌقدامةٌ ٌ،ّٕ/ٌٖ:ككشاؼ ٌالقناعٌ:البيكتيٌ ٌ،ْٕٓ/ٌِ:كمسائؿ ٌاإلماـٌ
أحمدٌ:المركزمٌ ٌ،ِّٕٗ/ٌٕ:كنيؿٌالكطارٌ:الشككاني.ّْٓ/ٌْ:
(ٕ) ٌاالقتصادٌ:الطكسيٌ،ٌُُّ:كارشادٌاالذىافٌ:العالمةٌالحميٌ،ُّّ/ٌُ:كالمنتيىٌ :العالمةٌالحميٌ،ْٖٓ/ٌِ :كالتذكرةٌ :العالمةٌالحميٌ:
ٌٌٕ ٌ ،ٖٕ/كالمبسكطٌ :السرخسيٌ ،ُِٓ/ٌّ :كٌْ ،ُُِ/كٌِْ ،ُّٕ/كحاشية ٌابف ٌعابديفٌ ،ُٓٗ/ٌِ :كفتح ٌالعزيزٌ :الرافعيٌ ،الفكرٌ،ُْ/ٌٖ :
ٌ،كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ْٗٔ/ٌّ:كالمجمكعٌ:النككمٌٌٖ،ِّٖ/كالمغنيٌ:ابفٌ
كالتمقيفٌ:الثعمبيٌ،ٖٗ/ٌُ:كعقدٌالجكاىرٌ:ابفٌشاسٌ َّٕ/ٌُ:

[َُّ]
ٌ

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌابف ٌالمنذر(ُ) ٌ(كأجمعكاٌعمىٌأفٌ ٌلمرجؿٌمنعٌزكجتوٌمفٌالخركجٌإلىٌحجٌالتطكع)؛ ٌلف ٌحؽ ٌالزكجٌ
كاجبٌ،فميسٌلياٌتفكيتوٌبماٌليسٌبكاجب(ِ)ٌ .
سمٌىٌالزكجٌاٌلي ىٌمعجٌؿٌمفٌالصداؽٌكلـٌيسٌمٍّموٌ
إف ٌ ىٌ
التطكعٌبغير ٌإذنوٌٍ ٌ ،
ٌٌٌٌٌقاؿٌالحناؼٌ:لمزكجة ٌ ٌٍ
أف ٌتحجٌ ٌحج ٌ ٌٌ

لياٌكامال؛ٌلفٌذلؾٌيسقطٌالحقكؽٌالمقررةٌلوٌبعقدٌالزكاجٌ(ّ)ٌ .
ٌٌ

المبحث الثاني :االستئذان في الجيادٌ .كفيوٌثالثةٌمطالب:
المطمب األول :في استئذان الحاكم في الذىاب إلى الجياد.
ٌٌٌٌٌالجيادٌفيٌسبيؿٌاهللٌتعالىٌلوٌصكرتافٌ ٌ:

الكفار في ديارىم.
الصورة األولى :أن يغزو المسممون
َ
عمىٌالمجاىديفٌ،ىكٌأمرٌ
ف ًٌٌقىٌبٌمً ًٌو ٌأمي ٌانرٌ
المنصكب ٌ ًٌم ٌٍ
ًٌ
اإلماـٌ،أكٌ
استئذاف ٌ ًٌ
ىٌ
ٌٌٌٌٌالخالؼٌبيفٌالفقياء(ْ) ٌعمىٌأف ٌ
ه

مشركعٌ،إالٌٌأفٌٌالخالؼٌكقعٌبينيـٌفيٌالحكـٌالشرعيٌليذاٌاالستئذافٌٌ،كىـٌبذلؾٌعمىٌثالثةٌأقكاؿٌ :

القول األول :كجكب ٌاستئذاف ٌاإلماـٌ ،أك ٌالمنصكب ٌمف ٌقبمو ٌأمي ار ٌلمحربٌ ،كبو ٌقاؿ ٌاإلمامية(ٓ)ٌ،
أف ٌاإلماـٌكافٌ
إف ٌلـٌيكفٌلمفٌيريدٌالذىابٌلمجيادٌمنعةنٌ ،أكٌ ٌٌ
كالمالكية(ٔ)ٌ،كالحنابمة(ٕ)ٌ،كىكٌقكؿٌالحناؼ(ُ) ٌ ٌٍ
قدامةٌ،القاىرةٌ ُِّ/ٌّ:كٌْٖٓ،كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌٌ،ُٖٔ/ٌّ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ ،ْٖ/ٌّ:كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ ْٕ/ٌٕ:كٌِٓ،كسبؿٌ
السالـٌ:الصنعانيٌ،ُْٖ/ٌِ:كنيؿٌاالكطارٌ:الشككانيٌ،ّْٓ/ٌْ:كفقوٌالسنةٌ:سيدٌسابؽٌ،ّّٔ/ٌُ:كالجكىرٌالنقيٌ:المارديني.ِِْ/ٌٓ:
المبسكطٌ،كغيرىا؛ٌ
ٌ
(ُ)ٌأبكٌبكرٌمحمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌالمنذرٌالنيسابكرمٌالفقيوٌ،نزيؿٌمكةٌ،صنؼٌاإلشراؼٌفيٌاختالؼٌالعمماءٌٌ،كاإلجماعٌ،ك
كلدٌفيٌحدكدٌمكتٌأحمدٌبفٌحنبؿ ٌ،كركلٌعفٌ:الربيعٌبفٌسميمافٌ،كمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌٌ،كمحمدٌبفٌإسماعيؿٌالصائغٌ،كمحمدٌبفٌميمكفٌ،
كعميٌبفٌعبدٌالعزيزٌ،كخمؽٌكثير؛ٌحدثٌعنوٌأبكٌبكرٌبفٌالمقرئٌ،كمحمدٌبفٌيحيىٌالدمياطيٌ،كالحسيفٌكالحسف؛ٌابناٌعميٌبفٌشعبافٌ.ماتٌ
بمكةٌسنةٌَّٗ ٌاكٌٌَُّ.ظٌ:طبقات ٌالفقياءٌ :الشيرازمٌ ،َُٖ/ٌُ :كتيذيبٌالسماءٌ :النككمٌ،ٌُٗٔ/ٌِ:كتذكرة ٌالحفاظٌ :الذىبيٌ،ٓ/ٌّ:
كسيرٌاعالـٌالنبالءٌ،طٌالرسالةٌ:الذىبيٌ،ِْٗ-ٌ َْٗ/ٌُْ:كطبقاتٌالشافعييفٌ:أبكٌالفداءٌ،ِِٕ/ٌُ:كطبقاتٌالحفاظٌ:السيكطيٌَّّ/ٌُ:
(ترجمةٌرقـٌْٕٔ)ٌ ٌ،كسمـٌالكصكؿٌ:حاجيٌخميفة(ٌٖٓ/ٌّ:ترجمةٌرقـٌّّٕٔ)ٌ،ككفياتٌالعيافٌ،طٌُ:ٌُُٕٗ،ابفٌخمكاف.َِٕ/ٌْ:
(ِ) ٌظٌ:منتيىٌالمطمبٌ :العالمةٌالحميٌ،ْٖٓ/ٌِ :كالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌٌ،ٖٕ/ٌٕ:كاإلجماعٌ:ابفٌالمنذرٌ،ُٓ/ٌُ:كتابٌالحجٌ،ٌُّٓ :
كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ِِِ/ٌَُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،القاىرة.ْٓٗ/ٌّ:
(ّ)ٌالفقوٌعمىٌالمذاىبٌالربعةٌكمذىبٌأىؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ)ٌ:الجزيرم(ٌٌَِِ:الشرح).
(ْ)ٌغنيةٌالنزكعٌ:الحمبيٌ،َُِ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،َٖ/ٌٗ:كالبحارٌ:المجمسيٌ،ُٕ-ٌُٔ/ٌُٕ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ ٌ،ّٕ/ٌَُ:كشرحٌ
السيرٌ:السرخسيٌ ،ُّٕ-ُِٕ/ٌُ:كالنكادرٌ:القيركانيٌ ،ِٔ/ٌّ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ ،ّْٗ/ٌّ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ْٓٔ/ٌٕ:كالعزيزٌ:
الرافعيٌ،َّٖ/ُُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌٌُِٔ/ٌٗ:كٌُِٕ(ـٌ،)ٌّْْٕ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ِٗٔ/ٌِ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراث.ُْٕ/ٌْ:
(ٓ)ٌغنيةٌالنزكعٌ:الحمبيٌ،َُِ:الميذبٌ:ابفٌالبراجٌ ٌ،ٌِٔٗ/ٌُ:كتحريرٌاالحكاـٌ،العالمةٌالحمي.ُِّ/ٌِ:
(ٔ)ٌالنكادرٌ:القيركانيٌٌ،ِٔ/ّ:كالمقدماتٌالمميداتٌ:ابفٌرشدٌ،ّْٔ/ُ:التاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٕٓٓ/ْ:شرحٌالخرشيٌعمىٌخميؿ.ُُٗ/ٌّ:
(ٕ)ٌمختصرٌالخرقيٌ،ٌُّٖ/ٌُ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُّْ/ٌْ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌُُّ/ٌّ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجا.ٌُٖ/ٌِ:

[َُْ]
ٌ

قدٌنياىـٌعفٌالجيادٌصراحةٌ .
ً
ٌبغير ً
هٌالغزك ً
ٌاإلماـٌأكٌنائبً ًٌوٌ،كبوٌقاؿٌفقياءٌالشافعية(ِ)ٌ،كىكٌقكؿٌالحناؼ(ّ)ٌإفٌكافٌ
ٌإذف
القول الثانيٌ:يكر
ي
اٌإماميـٌ،
عٌمىمك ىٌ
اٌإفٌٌأى ٌٍ
شك ٌٍ
يـٌكخ ىٌ
ىٌ
فيٌعدكٌٌقيٌٍرىٌب
وٌ
بفرصةٌ
وٌ
عٌقكـٌ
ط ىٌم هٌ
إفٌ ىٌ
لمريدمٌالجيادٌ ىٌم ىن ىعةٌ،كبوٌقاؿٌفقياءٌالمالكيةٌ( ٌٍ
منعيـ؛ٌفكاسعٌخركجيـٌ ٌ.)ْ(ٌ)..

القول الثالثٌ :المفصمكفٌ :استثى ٌصاحب ٌالتدريب ٌفي ٌالفقو ٌالشافعي ٌمف ٌكراىة ٌالغزك ٌبغير ٌإذف ٌاإلماـٌ
ً
ً
ٌعمىٌأمكرٌالدنياٌ،أكٌإذاٌ
ٌالغزكٌكأقب ىؿ
ٌاإلماـ
ٌيتسببٌاستتئذافٌاإلماـٌبفكاتٌالمقصكدٌ،أكٌإذاٌعط ىؿ
اٌ:أف
صكر ٍ
ي
ى

ً
ٍّ
ٌلـٌيؤذفٌلى ٌويٌ(ٓ)ٌ .
ٌعمىٌظن ًوٌأنويٌلكٌاستأ ىذ ىف
كيغمب
ٌعمىٌاالستئذافٌ،
ًٌ
ٌالٌيقد ير
ٌالغزك
يد
ٌمفٌير ي
ٍ
ي
ى
كاف ى
ى

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالعالمة ٌالحمي ٌ(تٌِٕٔ :ق) ٌمف ٌاإلمامية ٌ(إف ٌالجياد ٌقد ٌيككف ٌلمدعاء ٌإلى ٌاإلسالـٌ ،كقد ٌيككفٌ
يأمره ٌاإلماـٌ،كالثانيٌ:يجبٌ
عد ٌٌّك؛ ٌكيشترطٌفي ٌالكؿٌإذفٌاإلماـٌالعادؿ ٌأكٌ ىٌم ٌٍ
المسمميف ٌ يٌ
ىٌ
بأف ٌىٌيٌٍد ىٌىيٌـ ٌ
لمدفعٌٍ ٌ ،
ف ٌ ٌي

ٌالعدك ٌمف ٌالكفٌار ٌساكنان ٌبينيـ ٌبأمافٌ ،فدىميـ ٌقكـ ٌمف ٌالمشركيفٌ،
مطمقانٌ ،ككذا ٌلك ٌكاف ٌالمسمـ ٌفي ٌأرض
ٌ
كخشيٌعمىٌنفسوٌأفٌيتخمٌؼ؛ٌجازٌلوٌمساعدةٌالكفٌارٌ،كيقصدٌبالجيادٌالدفعٌعفٌنفسوٌالٌمعاكنةٌالمشركيفٌ،

ٌ،جازٌأفٌيٌيجاىدٌلمدفع)(ٔ)ٌ .
ٌٍ
ككذاٌمفٌخشيٌعمىٌنفسوٌمطمقانٌ،أكٌمالوٌإذاٌغمبتٌالسالمة
المسممين ويغزوىم في عقر دارىم.
الكفار
الصورة الثانية :أن يباغت
َ
ُ
(ٕ)
اٌإذاٌغارٌأعداءٌاإلسالـٌعمىٌٌالمسمميفٌبغتةنٌ،كىاجمكىـٌفيٌعقرٌدارىـٌ،كلـٌيتسفٌ
ىٌ
عم
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالفقياء ٌ ٌ

ً
استئذافٌاإلماـ.
اٌلمقاتمةٌالعدكٌ،مفٌدكفٌ
فميـٌأفٌينفرك
ٌٍ
لممجاىديفٌاستئذافٌاإلماـٌفيٌقتاليـٌلدرءٌالخطر؛ٌ
ٌ

ٌ

ٌٌ

المطمب الثاني :في استئذان األبوين في الذىاب إلى الجياد .يتضمن ىذا المطمب أربع مسائل:
(ُ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌّٕ/ٌَُ:كٌْٕ،كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ٌُّٗ/ٌِ:كالبنايةٌ:العينيٌ،ُٕٖ/ٌٕ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿ.َٓٗ/ٌٓ:
(ِ) ٌالتدريبٌ:البمقينيٌ،ُِٓ/ٌْ:كأسنىٌالمطالبٌ:النككمٌ،ُٖٖ/ٌْ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ ،ٌْٓٔ/ٌٕ:كالبيافٌ:العمرانيٌ،ٌُُْ/ٌُِ:كالعزيزٌ:
الرافعيٌ،ٌَّٖ/ٌُُ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ِّٖ/ٌَُ:
(ّ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌٌّٕ/َُ:كٌْٕ،كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ُّٗ/ٌِ:كالبنايةٌ:العينيٌ،ُٕٖ/ٌٕ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿ.َٓٗ/ٌٓ:
(ْ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطاب.ّْٗ/ٌّ:
(ٓ)ٌسراجٌالديفٌالبمقينيٌ،ُِٓ/ٌْ:كظٌ:أسنىٌالمطالبٌ:النككمٌ،ُٖٖ/ٌْ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.ِْ/ٌٔ:
(ٔ)ٌتحريرٌاالحكاـٌ،العالمةٌالحمي.ُِّ/ٌِ:
(ٕ) ٌظٌ :تحرير ٌاالحكاـٌ :العالمة ٌالحميٌٌ ،ُِّ/ٌِ :كالدر ٌالمختارٌ :الحصكفيٌ ،ِّٗ/ٌُ :كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ،ّْٗ/ّ:كمنياجٌ
الطالبيفٌ:النككمٌ،َّٕ/ٌُ:كاإلقناعٌ:الشربينيٌٌ،ٖٓٓ/ٌِ:كالكافيٌ:ابفٌقدامة.ُّْ/ٌْ:

[َُٓ]
ٌ

المسألة األولى :ذىاب الولد لمجياد ٍ
بإذن من والديوٌ .
فٌلـٌيتعيٌفٌكجكبٌالجيادٌعميوٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالعمماء(ُ)عمىٌجكازٌخركجٌالكلدٌلمجيادٌإذاٌٌأىًٌذفٌلوٌأبكاهٌ،كا ٌٍ
إن تَ َعي َن عميوٌ .
المسألة الثانية :إذن أحد األبوين أو كمييما لولدىما بالجياد ْ
فٌ
إفٌصارٌكجكبوٌمتعينانٌفيٌحؽٌالكلد؛ٌفإٌٍذ يٌ
ٌٌٌٌٌاتفؽٌفقياءٌالمسمميف(ِ)ٌعمىٌأفٌٌالجيادٌفيٌسبيؿٌاهللٌتعالىٌ ٌٍ
البكيفٌلكلدىماٌبالذىابٌلمجيادٌالٌيشترطٌٌ .
إن لم َيتَ َعي ْن عميو.
المسألة الثالثة :إذن أحد األبوين أو كمييما لولدىما بالجياد ْ
(ّ)
ٌعمىٌالكلد؛ٌفذىابوٌلمجيادٌمشترطٌبإذفٌالكالديفٌ .
ىٌ
ٌٍ
عمىٌأفٌ
ٌٌ
اتفؽٌالفقياء
الجيادٌإفٌلـٌيكفٌمتعينان

إذن أحد األبوين الكافرين أو كمييما ِ
إن لم يتَ َعي َن عميوٌ .
البن ِيما بالجياد ْ
المسألة الرابعةْ :
ٌٌٌٌاختمؼٌأىؿٌالعمـٌفيٌاشتراطٌإذفٌالبكيفٌالكافريفٌلكلدىماٌفيٌالخركجٌلمجيادٌعمىٌثالثةٌآراءٌ :
ٌالرأي األول :الٌيغزكٌالكلدٌإالٌ ٌبإذفٌكالديوٌ ،كلكٌكاناٌكافريفٌ،كبوٌقاؿٌسفيافٌالثكرمٌ ،إذاٌكافٌالجيادٌمفٌ

أماٌإذاٌتعيٌفٌالجيادٌلحضكرٌالصؼٌ،أكٌحصرٌالعدكٌ،أكٌاستنفارٌاإلماـٌلوٌبإعالفٌالنفيرٌ
فركضٌالكفاية؛ٌ ٌٌ
العاـٌفإنوٌيسقطٌاإلذفٌ،كيجبٌعميوٌالجيادٌبغيرٌإذنيما(ْ)ٌ .

(ُ)ٌظٌ:جكاىرٌالفقوٌ:ابفٌالبراجٌ ٌ،ٌٌْٗ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌُّّ/ٌِ:كشرحٌاالزىارٌ:احمدٌالزيدمٌ،ٌِٕٓ/ٌْ:كأحكاـٌالقرافٌ:
الجصاصٌ ،ِّْ/ٌِ :كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ ،ِِْ-ُِْ/ٌّ :كالنكادرٌ :القيركانيٌ ،ِْ/ٌّ :كالمنتقى ٌشرح ٌالمكطأٌ :الباجيٌٌ،ُٕٓ/ٌّ :
كالمجمكعٌ:النككمٌ،ِٕٕ/ٌُٗ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ُُْ-َُْ/ٌٔ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َِٖ/ٌٗ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمفٌ .ِٔٓ/ٌُ:
(ِ) ٌظٌ:جكاىرٌالفقوٌ:ابفٌالبراجٌ،ٌْٗ:كالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ(ط.ج)ٌ ،ٌُّ/ٌٗ:كشرحٌاالزىارٌ:احمدٌالزيدمٌ،ٌِٕٓ/ٌْ:كأحكاـٌالقرافٌ:
الجصاصٌ،ِّْ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُِْ/ٌّ:كالنكادرٌ:القيركانيٌ،ِْ/ٌّ:كالمنتقىٌشرحٌالمكطأٌ:الباجيٌ،ُٕٓ/ٌّ:كالمجمكعٌ:
النككمٌ،ِٕٕ/ٌُٗ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ُُْ/ٌٔ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َِٗ/ٌٗ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمفٌ.ِٔٓ/ٌُ:
(ّ)ٌظٌ:جكاىرٌالفقوٌ:ابفٌالبراجٌ ٌ،ٌٌْٗ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌُّّ/ٌِ:كشرحٌاالزىارٌ:احمدٌالزيدمٌ،ٌِٕٓ/ٌْ:كأحكاـٌالقرافٌ:
الجصاصٌ ،ِّْ/ٌِ :كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ ،ِِْ-ُِْ/ٌّ :كالنكادرٌ :القيركانيٌ ،ِْ/ٌّ :كالمنتقى ٌشرح ٌالمكطأٌ :الباجيٌٌ،ُٕٓ/ٌّ :
كالمجمكعٌ:النككمٌ،ِٕٕ/ٌُٗ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ُُْ-َُْ/ٌٔ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َِٖ/ٌٗ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمفٌ .ِٔٓ/ٌُ:
(ْ)ٌاإلشراؼٌ:إبفٌالمنذرٌُْ/ٌْ:كٌُٓ،كتفسيرٌالقرطبيٌ،َِْ/ٌَُ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َِٖ/ٌٗ:كالمكسكعةٌالككيتيةٌُٓٔ/ٌّ:كٌٌٖ.ٕٔ/
كالثكرمٌ:ىك(أبكٌعبدٌاهللٌسفيافٌبفٌسعيدٌبفٌمسركؽٌبفٌحبيبٌبفٌرافعٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمكىبةٌبفٌأبيٌعبدٌاهللٌبفٌمنقذٌبفٌنصرٌبفٌالحكـٌ
بفٌالحارثٌبفٌثعمبةٌبفٌممكافٌابفٌثكرٌبفٌعبدٌمناةٌ،الثكرم؛ٌكافٌإمامنا ٌفيٌعمـٌالحديثٌكغيرهٌمفٌالعمكـٌ،سمعٌالحديثٌمفٌأبيٌإسحاؽٌ
السبيعيٌكالعمشٌكمفٌفيٌطبقتيماٌ،كسمعٌمنوٌالكزاعيٌكابفٌجريجٌكغيرىماٌٌ.كالهٌالميدمٌقضاءٌالككفةٌفيربٌمنوٌ.كلدٌفيٌسنةٌٌٓٗ،
كقيؿٌٌٔٗ،كقيؿٌٕٗلميجرةٌ.كتكفيٌبالبصرةٌأكؿٌسنةٌٌُُٔ،كقيؿٌٌُِٔ.ظٌ:طبقاتٌالفقياءٌ:الشيرازمٌ،ْٖ/ٌُ:كاليدايةٌ:الكالباذمٌ،ِّٗ/ُ:
كأعالـ ٌالنبالءٌ :الذىبيٌ ،َِّ-ِِٗ/ٌٕ :كتاريخ ٌإربؿٌ :ابف ٌالمستكفيٌٌ ،ُٖٖ-ُٖٕ/ٌِ :كالطبقات ٌالكبرلٌ :إبف ٌسعدٌ ،َّٓ/ٌٔ :كتيذيبٌ
ٌكالتجريحٌ :الباجيٌ ،ُُّٖ/ٌّ :كالكافيٌ:
الكماؿٌ :المزم(ُٓٓ-ُْٓ/ٌُُ :رقـَِْٕ)ٌ ،كالثقاتٌ :إبف ٌحباف(َُْ/ٌٔ :رقـِٕٖٗ)ٌ ،كالتعديؿ ٌ
الصفدمٌ،ٌ.ُْٕ/ٌُٓ:كتيذيبٌالتيذيبٌ:إبفٌحجرٌ.ُُُ/ٌْ:طبقاتٌالمفسريفٌ:الداككدمٌ.ُّٗ/ٌُ:طبقاتٌالحفاظٌ:السيكط.ٗٓ/ٌُ:

[َُٔ]
ٌ

الرأي الثانيٌ :ي ً
جٌلمجيادٌ،فإف ٌلـٌيأذناٌلوٌبالخركجٌخكفانٌعميو؛ ٌفميسٌلوٌ
ٌٍ
ٌالكلد ٌ ىأب ىٌكٌٍي ًٌوٌالكافريفٌفيٌالخرك
ستأذ يف ي
ى

ماٌلقتاؿٌأىؿٌ ًٌممٌٌتً ًٌيما؛ٌ
ًٌ
اىتً ًٌي
ٌ،س ىب ىب ٌويٌكر ٌ
مخالفتيماٌ،كا ٌٍ
فٌكافٌامتناعٌأحدىماٌأكٌكالىماٌعفٌاإلٌٍذفٌلكلدىماٌبالجياد ى
فالٌاعتبارٌالمتناعيماٌعفٌاإلذفٌلوٌ.كبوٌقاؿٌفقياءٌالحناؼ(ُ)ٌ .

إف ٌكافٌالكالدافٌكافريفٌفالٌاعتبارٌإلذنيماٌكالٌيشترطٌلذىابٌكلدىماٌلمجيادٌمطمقانٌ.كىكٌقكؿٌ
الرأي الثالثٌٍ ٌ :
اإلمامية(ِ)ٌ،كالزيدية(ّ)ٌٌ،كالمالكية(ْ)ٌ،كالشافعية(ٓ)ٌ،كالحنابمة(ٔ)ٌ .
المطمب الثالث :االستئذان في األنفال.
لسٌٍمب(ٕ) ٌقتيموٌ،
ٌٌٌٌٌالكالـٌىناٌيقعٌفيٌاشتراطٌاستئذاف ٌاإلماـ؛ ٌلجؿٌاستحقاؽ ٌالمجاىدٌفيٌسبيؿٌاهللٌتعالىٌ ىٌ

كلمفقياءٌفيٌذلؾٌقكليفٌ :

سمب ٌقتيموٌ ،حصكؿ ٌإٌٍذف ٌاإلماـ ٌفيوٌ ،كبو ٌقالت ٌاإلمامية(ٖ)ٌ،
القول األول :يشترط ٌالستحقاؽ ٌالمجاىد ٌ ىٌ

ٌكالحناؼ(ٗ)ٌ ،كبوٌقاؿٌأبكٌحنيفةٌ،كالثكرم(َُ) ٌٌكىكٌمذىب ٌمالؾ(ُُ)ٌ،كركايةٌعفٌأحمدٌ،كىكٌاختيارٌأبيٌبكرٌ
الخالؿ(ُِ)ٌ،كىكٌقكؿٌالكزاعي(ُّ)ٌ .

ف ٌاإلماـٌليسٌشرطان ٌلخذٌالسمب؛ٌلنو ٌمفٌحؽٌالقاتؿٌ.كبوٌقاؿ ٌفقياءٌالشافعية(ُْ)ٌ،كعندٌ
القول الثانيٌ :إٌٍذ ًٌ
ٌ،كالفتاكلٌالينديةٌ،ُٖٗ/ِ:كحاشيةٌابفٌعابديف.ُِْ/ٌْ:
(ُ)ٌالمحيطٌالبرىانيٌ:أبكالمعاليٌّٖٗ/ٓ:كٌُِْ،كالبحرٌالرائؽٌ:ابفٌنجيـٌ ٕٖ/ٓ:
(ِ)ٌظٌ:الميذبٌ:ابفٌالبراجٌ،ٌِٗٔ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميُّّ/ٌِ:ـٌِٖٕٔ،ماكراءٌالفقوٌ:محمدٌالصدر.ّٕٔ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:شرحٌالزىارٌ:اإلماـٌأحمدٌالمرتضىٌالزيدم.ِٕٓ/ٌْ:
ٌ،كالشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميوٌ،ُٕٔ/ٌِ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ُْْ/ٌّ:
(ْ)ٌشرحٌالزرقانيٌعمىٌخميؿٌ ُٗٔ/ٌّ:
(ٓ)ٌنيايةٌالمطمبٌ:الجكينيٌ،َّْ/ٌُٕ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ُٖٗ/ٌُّ:كالعزيزٌ:الرافعيٌ،َّٔ/ٌُُ:كركضةٌالطالبيف.ُُِ/ٌَُ:
(ٔ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َِٖ/ٌٗ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمفٌٌُ،ِٔٓ/كالممتعٌ:المنجىٌَِٕ/ٌِ:كالمبدعٌشرحٌالمقنعٌ:ابفٌمفمح.ِٖٖ/ٌّ:
(ٕ )ٌالسمب(ىكٌماٌعمىٌالقتيؿٌمفٌلباسٌ،كسالحٌ،كأدكاتٌ،كماٌيركبوٌمفٌدابةٌ،كماٌعميياٌمفٌآلتيا)ٌ،الزاىرٌ:أبكٌمنصكرٌاليركمٌ،ُٖٗ/ٌُ:
ظٌ :اليدايةٌ:المرغينانيٌ،ِّٗ/ٌِ:كالشرحٌالكبيرٌ :عبدٌالرحمفٌإبف ٌقدامةٌ،ٌْٕٓ /ٌَُ:كالعزيزٌشرح ٌالكجيزٌ:الرافعيٌ ّٓٓ/ٌٕ:كٌَّٔ،
كمنياجٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ُٗٗ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ِّٗ/ٌٗ:
(ٖ)ٌالخالؼٌ:الطكسيٌ،ٌُٖٓ/ْ:كالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ٔٔ/ٌِ:كالمؤتمؼٌ:الطبرسيٌ،ٌٌَٖ/ٌِ:كشرائعٌاإلسالـٌ:المحقؽٌالحمي.ٌِْٗ/ٌُ:
(ٗ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ْٕ/ٌَُ:كتحفةٌالفقياءٌ:السمرقندمٌ،ِٖٗ/ّ:كاليدايةٌ:المرغيناني.ٌِّٗ/ٌِ:
(َُ)ٌبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ،طٌالحديثٌ،ٌُٓٗ/ٌِ:ٌََِْ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ِّٖ/ٌٗ:
(ُُ)ٌالمكطأٌ:مالؾٌ،تٌعبدٌالباقيْٓٓ/ٌِ:حٌُٗ،النكادرٌ:القيركانيٌ،ِِّ/ٌّ:كاالشراؼٌ:البغدادمٌ،ّٕٗ/ٌِ:كالكافيٌ:القرطبي.ِْٕ/ٌُ:
(ُِ) ٌالمسائؿٌ:إبفٌالفراءٌ ٌ،ّٔ-ّٓ/ٌِ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ ٌَُٔ/ٌَُ:كٌُُٔ،كالزركشيٌعمىٌالخرقيٌ،ْٕٖ/ٌٔ:كالمبدعٌ:ابفٌ
مفمحٌٌُّّ/ٌّ:كٌُّٓ،ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌُٕ/ٌّ:
(ُّ)ٌعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ٔٓ/ٌُٓ:كالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ.ِّٖ/ٌٗ:
(ُْ)ٌالـٌ:الشافعيٌ،ُْٗ/ٌْ:كالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ّّٗ/ٌٖ:كالكسيطٌ:الغزاليٌ،ّٕٓ/ٌْ:البيافٌ:العمرانيٌ.َُٔ/ٌُِ:

[َُٕ]
ٌ

الحنابمة(ُ)ىك ٌالمذىبٌ ،كىك ٌقك هؿ ٌلدل ٌالمالكية(ِ)ٌ ،كركاية ٌعف ٌالكزاعي(ّ)(ٌ ،كبو ٌقاؿ ٌالميثٌ ،كالشافعيٌ،
كاسحاؽٌ،كأبكٌعبيدٌ،كأبكٌثكر)(ْ).
المطمب الرابع :في استئذان الغرماء في الذىاب إلى الجياد.

ويتضمن ىذا المطمب خمس مسائل:
المسألة األولى :خروج المدين لمجياد بعد استئذان الغرماءٌ :
جٌالمديفٌلمجيادٌإفٌكافٌبإذفٌالدائفٌفحكموٌالجكازٌمطمقانٌ،كىذاٌمحؿٌاتفاؽٌالفقياء(ٓ)ٌ .
ٌٍ
إفٌخرك
ٌٌٌٌ ٌٌ
المسألة الثانية :إذن الغرماء لممدين في خروجو لمجياد العيني ٌ
فيٌحاؿٌتعيفٌعميوٌلمجيادٌ،
ٌٌٌٌالذمٌعميو ٌاتفاؽٌفقياء(ٔ) ٌالمسمميفٌ:أف ٌالمديفٌ–معس انر ٌكاف ٌأـٌمكس انٌرٌٌ -
ٌ

فالٌيشترطٌلخركجوٌلمجيادٌإٌٍذفٌالدائفٌ،كيجبٌعمىٌجميعٌالمكمفيفٌالخركجٌلمجيادٌ .

المسألة الثالثة :إذن الغرماء لممدين الموسر بالجياد ،ولم يتعي ٌن عميو الجياد ،وقد ح ّل وقت السداد
المديفٌالمكسرٌ،الذمٌلـٌيٌتىعٌىٌيفٌعميوٌالجيادٌ،كقدٌح ٌؿٌكقتٌسدادٌدينو؛ٌليسٌ
ىٌ
أىؿٌالعمـٌعمىٌأفٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌإتفؽ(ٕ)ٌ
ؾٌكفاءٌلمديفٌ .
لوٌالخركجٌلمجيادٌمفٌدكفٌإٌٍذفٌالدائف؛ٌإالٌٌفيٌحاؿٌٌتىر ىٌ
وقت السداد.
المسألة الرابعة :إذن الغرماء لممدين المعسر بالجياد ،ولم يتعي ْن عميو الجياد ،وقد َحل ُ
ٌٌٌٌٌفيٌىذهٌالمسألةٌاختمؼٌالفقياءٌعمىٌقكليفٌ :
مديفٌلمجيادٌ،إف ٌكافٌمعس ٌانرٌ،كلكٌلـٌيتعيف ٌكجكبٌالجيادٌ
ٌٍ
القول األول :إٌٍذفٌالدائفٌليسٌشرطان ٌلخركجٌال
(ُ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِّٕ/ٌٗ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌِٖٗ/ٌِ:كالزركشيٌعمىٌالخرقيٌ،ْٕٖ/ٌٔ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َٕ/ٌّ:
(ِ)الكافيٌ:إبفٌرشدٌ،ُٓٗ/ٌِ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:إبفٌرشدٌ،ُْٖ/ٌُٖ:كالمقدماتٌالمميداتٌ:ابفٌرشد.ّٓٔ/ٌُ:
(ّ)ٌالردٌعمىٌسيرٌاالكزاعيٌ،ٌْٔ/ٌُ:كالمكاؿٌ:القاسـٌبفٌسالـٌ،ُّٗ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ِّٕ/ٌٗ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ِّٕ/ٌٗ:
(ْ)ٌظٌ:المكاؿٌ:القاسـٌبفٌسالـٌ،ُّٗ/ٌُ:كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ ٌُٓٗ/ٌِ:
(ٓ) ٌالميذبٌ :ابف ٌالبراجٌ ،ٌِٗٔ /ٌُ :كمنتيى ٌالمطمبٌ :العالمة ٌالحمي(طٌ .ؽ)ٌ ،ٌِٕٗ /ٌِ :كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعي ٌٌّ ،ِِْ/كالبيافٌ
كالتحصيؿٌ:إبفٌرشدٌ،ِٓٗ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌٌ،ِْٕ/ٌُٗ:كالكافيٌ:ابفٌقدامة.ُُٗ/ٌْ:
(ٔ) ٌظٌ :جكاىر ٌالفقوٌ :ابف ٌالبراجٌ ،ْٗ:كمنتيى ٌالمطمبٌ :العالمة ٌالحميٌ ٌ ،ِٕٗ/ٌِ :كشرح ٌالسيرٌ :السرخسيٌ ،ُّْٓ/ٌُ :كتبييف ٌالحقائؽٌ:
الزيمعيٌ،ِِْ/ٌّ:كالفتاكلٌالينديةٌ،َُٗ/ٌِ:كالزرقانيٌعمىٌخميؿٌ،ُْٗ/ٌّ:كشرحٌالخرشيٌعمىٌخميؿٌ،ُُُ/ٌّ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ:
ٌّ ،ُِْ/كالتيذيبٌ :البغكمٌ ،ْٓٓ/ٌٕ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ُِْ/ٌَُ :كأسنى ٌالمطالبٌ :السنيكيٌ ،ُٕٖ/ٌْ :كالكافيٌ :ابف ٌقدامةٌ:
ٌْ،ُُٖ/كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌٌ،ٕ/ٌِ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ْٓ/ٌّ:
(ٕ)ٌظٌ:الميذبٌ:ابفٌالبراجٌ،ٌِٗٔ/ٌُ:كمنتيىٌالمطمبٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌِٕٗ/ٌِ:كعيكفٌالمسائؿٌ:السمرقندمٌ،ِْٔ/ٌُ:كتبييفٌالحقائؽٌ:
الزيمعي ٌٌّ ،ِِْ/كالبحرٌالرائؽٌ:ابفٌنجيـٌ،ٕٕ/ٌٓ:كالبياف ٌكالتحصيؿٌ:إبفٌرشدٌ،ِٓٗ/ٌِ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،َْٓ/ٌْ:كالزرقانيٌ
عمىٌخميؿٌ،ُٗٓ/ٌّ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔٗ-ِٖٔ/ٌّ:كنيايةٌالمطمبٌ:الجكينيٌ،َُْ/ٌُٕ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ِْٕ/ٌُٗ:الكافيٌ:ابفٌ
قدامةٌ،ُُٗ/ٌْ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ،َْ/ٌَُ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمح.ِٖٕ/ٌّ:

[َُٖ]
ٌ

عميوٌ.كىكٌلممالكية(ُ)ٌ،كالشافعية(ِ)ٌ،كىكٌالكجوٌعندٌالعالمةٌالحميٌمفٌاإلمامية(ّ)ٌ .
القول الثاني :إٌٍذفٌالدائفٌشرطٌلخركجٌالمديفٌلمجيادٌكلكٌكافٌمعس انرٌ.كىذاٌقكؿٌالحناؼ(ْ)ٌ،كالحنابمة(ٓ)ٌ،
كىكٌكجوهٌعندٌالشافعية(ٔ)ٌ،كبوٌقاؿٌالقرطبي(تٌّْٔ:ق)(ٕ)ٌ .كابفٌالبراج(تُْٖ:ق)ٌمفٌاإلمامية(ٖ)ٌ .
ٌ
الم ْو ِسر ،عند عدم تعيُّن الجياد عميو ،ولم يحل َد ْي ُنو بعد.
المسألة الخامسة :إذن الغرماء بجياد المدين ُ
ٌٌٌٌٌكقعٌالخالؼٌبيفٌأىؿٌالعمـٌفيٌىذهٌالمسألةٌعمىٌقكليفٌ ٌ:
كفاءٌ ،أكٌكٌثٌؽٌ
ٌفيٌحاؿ ٌ ًٌ
ًٌ
القول األول :المديفٌالمكسرٌالٌيجكزٌلوٌالذىابٌلمجيادٌبدكفٌإذفٌالدائفٌ،إالٌ
ترؾ ٌ ن
موٌأحدٌ،كىكٌقكؿٌالحنابمة(ٗ)ٌ،ككجوهٌلدلٌالشافعية(َُ)ٌ .
ٌ
ىد ٍي ىنوٌبرىينةٌأكٌتك ٌف

القول الثانيٌ :لممديفٌالمكسرٌالذىابٌلمجيادٌمفٌدكفٌإذفٌالدائفٌفيٌحاؿٌعدـٌحمكؿٌكقتٌالديفٌ.كبوٌقاؿٌ
ٌ،كالصحٌعندٌالشافعية(ُْ)ٌ،كىكٌقك هؿٌلدلٌالحنابمة(ُٓ)ٌ .
ٌ،كالحناؼ(ُِ)ٌ،كالمالكية(ُّ) ٌ
اإلمامية(ُُ) ٌ

المبحث الثالث :االستئذان في باب النكاح
تصرف المرأة في تزويج نفسيا بنفسيا أو تطميقيا .كفيوٌمسألتافٌ ٌ:
المطمب األولُّ :
المسألة األولى :إشتراط استئذان الولي في مباشرة المرأة تزويج نفسيا:
ٌٌٌٌٌفيٌاشتراطٌكجكدٌاإلذفٌمفٌالكليٌفيٌنكاحٌالمرأةٌ،كفيٌاشتراطٌمباشرتوٌىكٌأكٌككيموٌإجراءٌالعقدٌ،كىؿٌ
ٌ،كالخرشيٌعمىٌخميؿ.ُُُ/ّ:
(ُ)ٌالمقدماتٌ:ابفٌرشدٌ،ُّٓ/ُ:ركضةٌالمستبيفٌ:إبفٌبزيزةٌ،ُُُٗ/ٌِ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ ٌّٔ/ٓ:
(ِ)ٌالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٖٔ/ٌّ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌٌ،ٌِّٖ/ٌٓ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،َُِ/ٌَُ:كالمجمكعٌ:النككم.ِٔٗ/ٌُّ:
(ّ)ٌتحريرٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌُّّ/ٌِ:كمنتيىٌالمطمبٌ:العالمةٌالحمي(طٌ.ؽ)ٌ،ٌَُٗ/ٌِ:كالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ(ط.ج).ِٕ/ٌٗ:
(ْ)ٌعيكفٌالمسائؿٌ:السمرقندمٌ ٌ،ِْٔ/ٌُ:كشرحٌالسيرٌالكبيرٌ:السرخسيٌ،ُِْٓ/ُ:كالبحرٌ:ابفٌنجيـٌ،ٕٕ/ٓ:كالنيرٌ:سراجٌالديفََِ/ّ:
(ٓ)ٌالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ،ُُٗ/ٌْ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ،َْ/ٌَُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ِٔٗ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ.ِٖٕ/ٌّ:
(ٔ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔٗ/ٌّ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ِْٓ/ٌٕ:كالعزيزٌ:الرافعيٌ،ُٕ/ٌٓ:كالمجمكعٌ:النككمٌِْٕ/ٌُٗ:كٌِٕٓ.
(ٕ)ٌالكافيٌ:القرطبي.ْْٔ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:الميذبٌ:ابفٌالبراجٌ،ٌِٗٔ/ٌُ:كجكاىرٌالفقوٌ:ابفٌالبراج.ٌْٗ:
(ٗ)ٌالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ،ُُٗ/ْ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ،َْ/َُ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح،ِٖٕ/ٌّ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمُِِ/ْ:كٌِّٕٓ .
ٌ،كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔٗ/ٌّ:كالمجمكعٌ:النككم.ِٕٓ/ٌُٗ:
(َُ)ٌالتيذيبٌ:البغكمٌ،ّْٓ/ٌٕ:كالبيافٌ:العمرانيٌ َُٗ/ٌُِ:
(ُُ)ٌظٌ:الميذبٌ:ابفٌالبراجٌ،ٌِٗٔ/ٌُ:كمنتيىٌالمطمبٌ:العالمةٌالحمي(طٌ.ؽ).ٌِٕٗ/ٌِ:
(ُِ)ٌالفتاكلٌالينديةٌ،َُٗ/ٌِ:كالنيرٌالفائؽٌ،ََِ/ٌٌّ:كالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ،ٌٌِّٗ/ٌُ:كٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديف.ُِٔ/ٌْ:
(ُّ)ٌالنكادرٌ:القيركانيٌ،ِّ/ٌّ:البيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ،ِٓٗ/ٌِ:كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ،ُْْ/ٌِ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ.َْٓ/ٌّ:
ٌ،كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔٗ/ٌّ:كالمجمكعٌ:النككم.ِٕٓ/ٌُٗ:
(ُْ)ٌالتيذيبٌ:البغكمٌ،ّْٓ/ٌٕ:كالبيافٌ:العمرانيٌُِّ/ٌٔ:كٌُِ َُٗ/
(ُٓ)ٌاإلنصاؼٌ:المرداكم.ُِِ/ٌْ:

[َُٗ]
ٌ

إذنوٌلممرأةٌيمنحياٌالحؽٌفيٌتزكيجٌنفسياٌأكٌتزكيجٌغيرىا؟ٌاختمؼٌالفقياءٌفيٌذلؾٌكليـٌأقكاؿٌعدةٌ :
القول األول :إذاٌبمغتٌالحرةٌرشيدةٌ،بك انرٌأـٌثيٍّبٌان؛ ٌممكتٌالعقدٌعمىٌنفسياٌٌ،كزالتٌكاليةٌالبٌعنياٌكالجدٌ،
ٌصحة ٌعقد ٌالنكاح .كبو ٌقاؿ ٌبعضٌ
ٌيرد ٌأمرىا ٌإلى ٌالكلي ٌكليس ٌشرطان ٌفي
غير ٌ
ٌ
ٌأنو ٌمف ٌالفضؿ ٌليا ٍ
ٌأف ي
اإلمامية(ُ)ٌ ٌ ،كبذلؾ ٌقاؿ ٌبعض ٌعمماء ٌالجميكر ٌ(ال ٌأمر ٌلمكلي ٌمع ٌالثيبٌ ،كجائز ٌنكاحيا ٌبغير ٌكليٌ ،كأماٌ
الٌٌبإذفٌكليٌمفٌالعصبة)(ِ)ٌ .
البكر؛ٌفالٌيجكزٌنكاحياٌإ ٌ
ٌٌٌٌٌٌقاؿ ٌالشيخ ٌالطبرسي ٌ(ت()ْٖٓ:قده) ٌ(النكاح ٌيفتقر ٌإلى ٌإذف ٌالكليٌ ،لكنو ٌليس ٌبشرط ٌفيو ٌبحيث ٌالٌ
فٌكضعتٌنفسياٌفيٌغيرٌكفك؛ٌيثبتٌلمكليٌاالعتراضٌكالفسخٌ،
فٌتزكجتٌبنفسياٌصحٌٌ،فإ ٌٍ
الٌٌبوٌ،بؿٌإ ٌٍ
ينعقدٌا ٌ
جازٌهيٌالحاكـ)(ّ)ٌ .
الٌٌأ ٌ
فٌٌفى ىٌعؿٌكا ٌ
كجبٌعميوٌأفٌيجيزهٌ،فإ ٌٍ
ٌٍ
فٌ ٌكضعتٌفيٌكفك؛ٌ
ٌكاٌ ٌٍ
ٌٌٌٌ ٌكقاؿٌالعالمةٌالحميٌ(تِٕٔ:ق)ٌ(أجمعٌعمماؤناٌعمىٌاستقالؿٌالثيبٌالرشيدةٌبنكاحٌنفسياٌكغيرىاٌكعمىٌ
يٌ
جياٌغيرٌ ىٌكٌلً ٌٌ
حتٌالمرٌاةيٌالكاممةٌنفسيا ٌأكٌ ىٌزٌك ىٌ
استقالؿٌالبكرٌبالعقدٌعمىٌنفسياٌإذاٌعضمياٌالكليٌ ...كاذاٌىٌن ىٌك ىٌ

صحٌ ٌعندنا) ٌ(ْ)ٌ ٌ .كفيٌثبكتٌكاليةٌالبٌعمىٌالبكرٌالبالغة ٌالرشيدةٌفيٌالنكاحٌالدائـٌ،اختمفكا ٌعمىٌ
بإٌٍذٌنًيا؛ ٌ ىٌ
ثالثةٌأقكاؿٌ .)ٓ(ٌ..

ككيمةٌفيٌصحةٌعقدٌ
القول الثانيٌ :اتفقتٌالمالكية(ٔ)ٌ،كالشافعية(ٕ)ٌ،كالحنابمة(ٖ) ٌعمىٌاشتراطٌإذفٌالكلي ٌأكٌ
ٌ
ٌ(ٗ)
أماٌالمرأةٌ–كبيرةٌكانتٌأـٌ
النكاحٌ،كأفٌٌالكليٌأكٌككيموٌىكٌمفٌيباشرٌعقدٌالنكاحٌ،فػ(الٌنكاحٌإالٌٌبكلي) ؛ٌك ٌ

فٌفيٌذلؾٌكليٌياٌأـٌلـٌيأىٌذفٌ،فميسٌلياٌمباشرةٌالعقدٌلنفسياٌأكٌ
أذ ىٌ
دنيةٌكانتٌأـٌشريفةًٌ ٌ،
صغيرةٌ،عاقمةٌأـٌالٌ ٌ،

لغيرىاٌ.كىكٌالمركمٌعفٌعميٌبفٌأبيٌطالبٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،كعمرٌ،كابفٌمسعكدٌ،كابفٌعباسٌ،كأبيٌىريرةٌ،
(ُ)ٌظٌ:المؤتمؼٌمفٌالمختمؼٌ:الطبرسي(ٌَُٗ/ٌِ:ـٔ)ٌ ٌ،كتذكرةٌالفقياءٌ(ٌط.ؽٌ)ٌ:العالمةٌالحميٌ،المكتبةٌالمرتضكية.ٖٓٓ/ٌِ:
(ِ)ٌاالستذكارٌ:إبفٌعبدٌالبرٌالقرطبي.ّٗٗ/ٌٓ:
ٌ،كالينابيعٌالفقييةٌ:مركاريد.ٕٕ/ٌُٖ:
(ّ)ٌالمؤتمؼٌمفٌالمختمؼٌ:الطبرسيٌ،َُُ/ٌِ:ظٌ:الناصرياتٌ:الشريؼٌالمرتضىٌ ٌِّّ:
(ْ)ٌتذكرةٌالفقياءٌ(طٌ.ؽ)ٌ:العالمةٌالحمي.ٌٖٓٓ/ٌِ:
(ٓ)ٌمستندٌالشيعةٌ:المحقؽٌالنراقي.ٌَُٓ/ٌُٔ:
(ٔ)ٌظٌ:التفريعٌ:ابفٌالجالبٌ،ٌّٕٔ/ٌُ:كحاشيةٌالصاكمٌعمىٌالشرحٌالصغيرٌ،ّّٓ/ٌِ:كجكاىرٌاإلكميؿٌ:صالحٌاآلبي.ِٕٕ/ٌُ:
(ٕ) ٌظٌ :الميذبٌ :الشيرازمٌ ،ِْٔ/ٌِ :كمنياج ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،َِٔ/ٌُ :كالنجـٌ :الدميرمٌ ،ْٔ/ٌٕ :كتحفة ٌالمحتاجٌ :الييتميٌ،ِّٔ/ٌٕ :
كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌ،ِّٗ/ٌْ:كالسراجٌ:الغمراكم.ّْٔ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:الجامعٌلعكـٌاالماـٌاحمدٌ،ّْٔ/ٌٕ:كٌَُ،ْٗٓ/كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٗ/ٌّ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،َّْ/ٌُ:كالعدةٌشرحٌالعمدةٌ:بياءٌ
الديفٌالمقدسيٌ،َّٗ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌٖٓٓ/ٌّ:كٌٗٓٓ،كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ،ٌَُّ/ٌٔ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراث.ٔٔ/ٌٖ:
(ٗ)ٌالمكطأٌبركايةٌمحمدٌبفٌالحسفٌ:مالؾٌ،ُُٖ/ٌُ:كمصنؼٌابفٌابيٌشيبةٌ،ْْٓ/ٌّ:كمصنؼٌالصنعاني.ُٗٔ/ٌٔ:

[َُُ]
ٌ

كبو ٌقاؿ ٌسعيد ٌبف ٌالمسيبٌ ،كالحسف ٌالبصرمٌ ،كعمر ٌبف ٌعبد ٌالعزيزٌ ،كجابر ٌبف ٌزيدٌ ،كالثكرمٌ ،كابف ٌأبيٌ
ليمىٌ،كابفٌشبرمةٌ،كابفٌالمبارؾٌ،كالشافعيٌ،كعبيدٌاهللٌبفٌالحسفٌ،كأحمدٌ،كاسحاؽٌ،كأبكٌعبيدٌ،كغيرىـ(ُ)ٌ ٌ.
أما ٌفي ٌنكاح ٌالبالغةٌ
ٌكغير ٌالعاقمة ٌمف ٌالنساءٌ ،ك ٌٌ
القول الثالثٌ :ضركرة ٌالكلي ٌفي ٌنكاح ٌالصغيرة ٌكالكبيرة ٌ
كلياٌأف ٌتتكلىٌعقدٌالنكاحٌلنفسياٌكلغيرىاٌمطمقان ٌسكاءٌبالكؼء ٌأـٌ
ٌٍ
أـ ٌثيبٌانٌ ،فالٌضركرة؛ ٌ
الرشيدةٌبك انر ٌكانت ٌ ٌٍ
بغيره؛ ٌلنيا ٌالمالكة ٌلحؽ ٌتزكيج ٌنفسيا ٌممف ٌترغبٌ ،إالٌ ٌأنو ٌخالؼ ٌالمستحبٌ ،كىك ٌظاىر ٌمذىبٌ

الحناؼ(ِ)ٌ ٌ،كيحؽٌلكليياٌالعاصبٌاالعتراضٌكالفسخٌفيٌحاؿٌكقعٌاختيارىاٌعمىٌغيرٌالكؼءٌمفٌالرجاؿٌ،
أكٌكافٌميرىاٌأقؿٌمفٌميرٌالمثؿٌ.كاذاٌحممتٌالمرأةٌمفٌالرجؿٌفإفٌىذاٌالحؽٌيزكؿٌ .كبوٌقاؿٌأبكٌحنيفةٌ،
كالحسفٌابفٌزيادٌ،كزفرٌ،كىكٌركايةٌعفٌأبيٌيكسؼٌ،كالمركمٌعفٌعطاء(ّ)ٌ ٌ.
اطٌإذفٌالكليٌفيٌالبكرٌالحرةٌإذاٌبمغتٌرشيدةٌ،دكفٌالثيبٌ .
ٌٌٌٌٌظاىرٌقكؿٌبعضٌاإلمامية(ْ)ٌ،اشتر
ي
الكليٌ،كيبطؿٌإف ٌلـٌ
ٌٍ
ةٌالكليٌ،فينفذٌإف ٌأجازٌهيٌ
ٌٍ
أةٌالنكاحٌفعقدىاٌمكقكؼ ٌعمىٌإجاز
هٌ
إذاٌعٌقىىٌدتٌالمر
القول الرابع ٌ :ىٌ
يجزهٌ .ركم ٌذلؾ ٌعف ٌمحمد ٌبف ٌالحسف ٌالشيبانيٌٌ ،كابف ٌسيريف(ٓ)ٌ ،كالقاسـ ٌبف ٌمحمدٌ ،كالحسف ٌبف ٌصالحٌ،

كالكزاعي(ٔ)ٌٌ،كأبيٌيكسؼٌفيٌركايةٌ،كفيٌأخرلٌالٌينعقدٌإالٌٌبكلي(ٕ)ٌ .
فٌ
لٌأبكٌثكرٌ:أنوٌإذاٌقامتٌالبالغةٌالعاقمةٌبعقدٌالنكاحٌبإذفٌالكليٌ،فالنكاحٌصحيحٌ،كا ٌٍ
ٌٌ
القول الخامسٌ :ير
العقدٌيصحٌإفٌأجازهٌالكليٌ
ٌٍ
عقدتٌبدكفٌإذنوٌفغيرٌصحيحٌ.كالفرؽٌبيفٌىذاٌالقكؿٌعفٌالقكؿٌالسابؽٌ،ىكٌأفٌٌ
(ُ)ٌظٌ:المصنؼٌ:الصنعانيٌ،ُٗٔ/ٌٔ:كمصنؼٌابفٌأبيٌشيبةٌْْٓ/ٌّ:كٌْٓٓ،كسنفٌالترمذمَْٖ/ّ:حٌَُُٖ،المكطأٌبركايةٌمحمدٌبفٌ
الحسفُُٖ/ٌُ:حٌِْٓ،كمسندٌأبيٌيعمىٌ،ُُٗ/ٌٖ:سنفٌالبييقيٌ،ُٕٗ/ٕ:اإلشراؼٌ:إبفٌالمنذرٌ،ُْ/ٌٓ:المحمىٌ:إبفٌحزـ.ِّ-ُّ/ٌٗ:
(ِ)ٌالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌٌ،ُّٖ/ٌُ:كاالختيارٌ:البمدحيٌ،َٗ/ٌّ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿ.ِٓٔ-ِٓٓ/ٌّ:
ٌ،كعبدٌالرزاؽٌ،بابٌالنكاحٌبغيرٌكلي(ٌُُٗ/ٌٔ:حٌ ٌ،)ٌَُْٖٕ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌِٓٓ/ٌّ:كِٔٓ.
(ّ)ٌاالختيارٌ:البمدحيٌ َٗ/ٌّ:
(ْ)ٌظٌ:المؤتمؼٌمفٌالمختمؼٌ:الطبرسي(ٌَُٗ/ٌِ:ـٔ).
(ٓ)ٌظٌ:اليدايةٌ:المرغينانيٌ،ٌُُٗ/ٌُ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ٌِٓٔ/ٌّ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ِٓٔ/ٌّ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ.ٕ/ٌٕ:كابفٌسيريفٌ
ىك(ٌأبكٌبكرٌمحمدٌبفٌسيريفٌالبصرمٌ،كافٌأبكهٌعبداٌلنسٌبفٌمالؾٌ،ككافٌأبكهٌسيريفٌمفٌأىؿٌجرجراياٌ،ككنيتوٌأبكٌعمرةٌ.ككانتٌأموٌ
صفيةٌمكالةٌالخميفةٌأبيٌبكرٌ.ركلٌمحمدٌالمذككرٌعفٌأبيٌىريرةٌكعبدٌاهللٌبفٌعمرٌكعبدٌاهللٌبفٌالزبيرٌكأنسٌبفٌمالؾٌ،كركلٌعنوٌقتادةٌبفٌ
دعامةٌكخالدٌالحذاءٌكأيكبٌالسختيانيٌكغيرىـٌمفٌالئمةٌ،كىكٌأحدٌفقياء ٌالبصرةٌ،كىكٌصاحبٌالحسفٌالبصرمٌثـٌتياجراٌفيٌآخرٌالمرٌ.
ككافٌأصـٌ ،كلوٌاليدٌالطكلى ٌفيٌتعبير ٌالرؤياٌ .كلد ٌلسنتيف ٌبقيتاٌمفٌخالفة ٌعثمافٌ ،كتكفيٌسنةٌَُُ ٌبالبصرةٌ .ظٌ:الطبقاتٌ :ابف ٌسعدٌ:
ٌُّْٕ/كٌُْٖ،ككفياتٌاالعيافٌ:ابفٌخمكافٌ،ُُٖ/ٌْ:كتاريخٌبغدادٌ:الخطيبٌالبغدادم(ٌِّٖ/ٌّ:رقـٌٖٕٖ)ٌ،كطبقاتٌالفقياءٌ:الشيرازمٌ:
ٌُ،ٖٖ/كالكافيٌ:الصفدمٌ.ُِِ/ٌِ:كشذراتٌالذىبٌ:ابفٌالعماد.ِٓ/ٌِ:
(ٔ)ٌذكرهٌالنككمٌفيٌالمنياجٌ(شرحٌصحيحٌمسمـ)ٌ،َِّ/ٌٗ:كابفٌحجرٌفيٌفتحٌالبارم.ُٖٕ/ٌٗ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ٕ/ٕ:
(ٕ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌُٗ/ٓ:اليدايةٌ:المرغينانيٌ،ُُٗ/ُ:كلسافٌالحكاـٌ،ُّٖ/ُ:كالمنياجٌ:النككمٌ َِّ/ٗ:

[ُُُ]
ٌ

بعدٌكقكعوٌ،فيٌحيفٌاشترطٌأبكٌثكرٌاإلذفٌقبؿٌالعقدٌ،فالٌيصحٌٌبإجازةٌالكليٌبعدٌكقكعو(ُ)ٌ .
ايةٌعنوٌ.كقدٌفرؽٌبيفٌماٌلكٌكقعٌالعقدٌمفٌالمرأةٌالشريفةٌكبيفٌكقكعوٌمفٌ
ٌ
القول السادس :كىكٌلمالؾٌفيٌرك
هٌإفٌكقعٌمفٌالدنيئةٌمفٌدكفٌإذنو(ِ).
الٌٌبإذفٌالكليٌ،كأجاز ٌٍ
النكاحٌإفٌكقعٌمفٌالشريفةٌإ ٌ
ٌٍ
الدنيئةٌ،فمـٌيجزٌ
المسألة الثانية :استئذان المرأة زوجيا في تطميق نفسيا
الٌخالؼٌبيفٌأىؿٌالعمـٌعمىٌأفٌأمرٌالطالؽٌيككفٌبيدٌالرجؿٌ،كىكٌالمالؾٌالشرعيٌلفؾٌعمقةٌالزكجيةٌ،
ٌٌٌٌٌ
ٌ
ض ٌإليياٌزكجياٌأمرٌالتطميؽ ٌأكٌخيرىاٌ ،كقبمتٌبوٌ،
كليسٌلمزكجةٌالحؽٌفيٌتطميؽٌنفسياٌبنفسياٌ،إالٌ
ٌإذاٌفك ى
ٌ
فيقعٌطالقياٌبالصريحٌكالكناية(ّ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكعمى ٌالصحيح ٌمف ٌمذىب ٌاإلماميةٌ ،أنو ٌال ٌيجكز ٌتككيؿ ٌالزكج ٌزكجتو ٌفي ٌتطميؽ ٌنفسيا؛ ٌكبعضٌ
اإلماميةٌأحاؿٌالمسألةٌإلىٌالعرؼ(ْ)ٌ .
المطمب الثاني :االستئذان في نكاح البكر .كفيوٌمسألتاف:
المسألة األولى :إذن الولي في تزويج البكر ٌ .كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌأربعٌصكرٌ،كعمىٌماٌيأتي:
ىٌأمر ٌالتزكيجٌ،ففيٌىذهٌ
ىٌ
الصورة األولىٌ :أفٌتككفٌالبنتٌالمرادٌتزكيجياٌبك ٌانر ٌصغيرةٌ،كالبٌىكٌمفٌيتكٌلٌ
ةٌالٌيستأذنياٌأبكىاٌإف ٌأرادٌتزكيجياٌ.كخالفيـ ٌأبكٌبكرٌ
الصكرة ٌاتفؽٌالجميكر(ٓ) ٌعمىٌأف ٌالبنتٌالبكرٌالصغير
ٍ

(ُ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٔ/ٌِ:كفتحٌالبارمٌ:الييتمي.ُٖٕ/ٌٗ:
(ِ) ٌالنكادرٌ:القيركانيٌ،َْْ/ٌْ:كعقدٌالجكاىرٌ:إبفٌشاسٌٌ،ُْٗ/ٌِ:كجامعٌاالمياتٌ:إبفٌالحاجبٌ،ِٖٓ/ٌُ:كالتكضيحٌ:خميؿٌٕٓٓ/ٌّ:
كٌٖٓٓ،كجكاىرٌالكميؿٌ:صالحٌاآلبيٌ،ِٕٗ/ٌُ:كشرحٌالخرشي.ُْٕ/ٌٕ:
(ّ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،َّ-ِٗ/ٌٓ:كميذبٌالحكاـٌ:السبزكارمٌ،ِّ/ٌِٔ:ككسيمةٌالنجاةٌ:الصفيانيٌ،تعميؽٌالخمينيٌ ٌ،ٌٕٕٖ:كبدائعٌ
الصنائعٌ:الكاشانيٌ ،ُُّ/ٌّ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،َِٖ/ٌِ:كالفتاكلٌالينديةٌ،ُّٗ/ٌُ:كالشامؿٌ:بيراـٌ،ِْٔ/ٌُ:كمكاىبٌالجميؿٌ:
الحطابٌ ،ِٗ/ٌْ :كحاشية ٌالصاكمٌ ،ٓٗٔ/ٌِ :كمنح ٌالجميؿٌ :عميشٌ ،ٌ َُٔ/ٌْ :كالحاكم ٌالكبيرٌ :الماكردمٌ َٖٓ/ٌٔ :كٌَُ ،ُٗ/كٌُٕٓ،
كبحر ٌالمذىبٌ :الركيانيٌ ْْ/ٌَُ :كٌٗٓ ،كالمجمكعٌ :النككمٌ َُّ/ٌُْ :كٌُٕ ،ِٗ/كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ََّ/ٌْ :كٌٖ،ْٕ-ْٔ/
كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،َِْ/ٌُ:كالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ،ُُٖ/ّ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌْٔ/ٌٓ:كٌَّْٕ/كمابعدىاٌ،كالعدةٌ:عبدٌالرحمف.ْْٖ/ٌُ:
(ْ)ٌالينابيعٌالفقييةٌ:مركاريدٌ،ُٖٔ/ٌّٗ:كظٌ:مكسكعةٌالفقوٌاإلسالميٌطبقاٌلمذىبٌأىؿٌالبيتٌ(ع).ٌُٕٕ:
(ٓ) ٌظٌ :المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌُّٖ/ٌْ:كاالنتصارٌ:الشريؼٌالمرتضىٌٌ،ٌِٖٗ:كالحكاـٌ:اإلماـٌيحيىٌبفٌالحسيفٌ ،ّْٕ/ٌُ :كالمبسكطٌ:
السرخسيٌ ،ُِٗ/ٌْ :كٌٓ ،ِ/كالنيرٌ :ابف ٌنجيـٌ ،َِٖ/ٌِ :كرد ٌالمحتارٌ :ابف ٌعابديفٌ ،ٔٓ/ٌّ :كالمدكنةٌ :مالؾٌ ،َُّ/ٌِ :كالتمييدٌ:
القرطبيٌ ،ٕٗ/ُٗ:كجكاىر ٌاإلكميؿٌ :صالح ٌاآلبيٌ ،ِٕٕ/ٌُ :كالـٌ :الشافعيٌ ُٗ/ٌٓ :كَِ ٌكٌُِ ،كالحاكم ٌالكبيرٌ :الماكردمٌ،ٔٗ/ٌٗ :
كالميذبٌ:الشيرازمٌٌِْٗ/ٌِ:كٌُّْ،كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ْٓ-ّٓ/ٌٕ:كالمغنيٌٌَْ/ٌٕ:كٌْْ،كالزركشيٌعمىٌالخرقي.ٖٗ/ٌٓ:

[ُُِ]
ٌ

ابفٌش ٍب ىرىمةٌفيٌذلؾٌ،قاؿ(الٌيزكجٌالبٌابنتوٌالصغيرةٌحتىٌتبمغٌكتأذف)ٌ(ُ)ٌ .
الصـٌٌ،ك ي
أفٌتككفٌالبنتٌالمرادٌتزكيجياٌبك انرٌصغيرةٌ،كالذمٌيتكلىٌتزكيجياٌىكٌغيرٌأبيياٌ ٌ.
الصورة الثانيةٌٍ ٌ:
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالجميكرٌفيٌىذهٌالمسألةٌ،كافترقكاٌعمىٌأقكاؿٌأربعةٌ :
ليسٌلحدٌغيرٌالبٌكاليةٌتزكيجٌالبنتٌالبكرٌالصغيرةٌ.كبوٌقاؿٌمالؾ(ِ)ٌ،كأحمد(ّ)ٌ،كأبكٌثكرٌ،
وٌ
القول األول:
كأبكٌعبيدٌ،كابفٌأبيٌليمىٌ،كالثكرمٌ،كالكزاعي(ْ)ٌفيٌركايةٌعنوٌ .
جدىاٌ.لكفٌيستحبٌاستئذانيا؛ٌكبوٌقاؿ ٌالشافعي(ٓ)ٌ ،كىكٌ
القول الثانيٌ :الٌيزكجٌالبكرٌالصغيرةٌإالٌٌأبكىا ٌأكٌ ٌ
جٌ،كغيرٌالممنكعةٌمفٌالكؼءٌإف ٌعقدتٌعمىٌ
ٌٍ
قكؿٌاإلمامية(ٌ،إفٌلـ ٌيزكجياٌكليياٌبالكفاءٌكافٌلياٌأفٌتتزك
نفسياٌبالٌإذفٌالكليٌكالجدٌفالفسخٌكاإلمضاءٌإلىٌالكلي)(ٔ)ٌ .
القول الثالثٌ :يجكزٌلغيرٌالبٌمفٌالكلياءٌ ،إنكاح ٌالبكرٌالصغيرةٌمفٌدكفٌإذنيا؛ٌلفٌالصغيرةٌالٌاعتبارٌ
ٌأنياٌتككفٌبالخيارٌبعدٌالبمكغٌ،كا ٍفٌكافٌالمزكجٌأبانٌأكٌجدانٌفميسٌلياٌالخيارٌ.كىكٌقكؿٌأبيٌحنيفةٌ،
إلذنياٌ،إالٌ ٌٌ
كمحمد ٌبف ٌالحسف(ٕ)ٌ ٌ ،كبو ٌقاؿ ٌالحسفٌ ،كعمر ٌبف ٌعبد ٌالعزيزٌ ،كعطاءٌ ،كطاكسٌ ،كقتادةٌ ،كابف ٌشبرمةٌ،

(ُ)ٌالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ،ّٔ/ٌُُ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ُِِ/ْ:كالبنايةٌٌ َٗ/ٓ:كابفٌشبرمةٌىكٌ(عبدٌاهللٌبفٌشبرمةٌبفٌحسافٌأبكٌشبرمةٌ
ً
عدادهٌفيٌالتابعيف ٌكلدٌسنة ٌِٕقٌ ،حدثٌعفٌ:أنسٌبفٌمالؾٌ،كأبيٌالطفيؿٌ،كعامرٌالشعبيٌ،ككثيريفٌغيرىـٌٌ،
الضبي ٌفقيوٌأىؿٌالككفةٌ .
ٌكحدثٌعنوٌ:الثكرمٌ،كابفٌالمبارؾٌ،كسفيافٌ،كغيرىـٌ .كثقوٌ:أحمدٌبفٌحنبؿٌ،كأبكٌحاتـٌالرازمٌ،كغيرىماٌ.لوٌنحكٌمفٌٌَٔحديثاٌ.تكفيٌ:سنةٌ
ٌ،كعمماءٌالمصارٌ:إبفٌحباف(ٌ،ِٔٓ/ٌُ:رقـٌُّّّ)ٌ ٌ،كطبقاتٌالفقياءٌ:الشيرازم.ْٖ/ٌُ:
ٌُْْبخراسافٌ.ظٌ:الطبقاتٌ:إبفٌسعدٌ َّٓ/ٔ:
(ِ)ٌالتفريعٌ:ابفٌالجالبٌ،ُّٕ/ُ:كالمعكنةٌ:الثعمبيٌ،ِّٕ/ُ:كالتمييدٌ:القرطبيٌٌٕٗ/ُٗ:كٌٖٗكٌٌَُِ،كجكاىرٌاإلكميؿٌ:اآلبي.ِٕٖ/ٌُ:
(ّ) ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُْ/ٌٕ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ ،ُّٔ/ٌَِ:كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ ،ِٔ/ٌٖ:كحاشيةٌالركضٌالمربعٌ:العاصميٌ:
ٌٔ،ِٓٗ/ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ْٕ/ٌٓ:
(ْ) ٌظٌ:االشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ،َِ/ٌٓ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ .ُْ/ٌٕ :كابفٌابيٌليمىٌىكٌ:محمدٌبفٌعبدٌالرحمفٌبفٌأبيٌليمىٌيسارٌ،كيقاؿٌ
داكدٌبفٌبالؿٌبفٌأحيحةٌ ،كافٌأبكهٌمفٌكبارٌالتابعيفٌفمـٌيدرؾٌالخذٌعنوٌ ٌ .ككافٌمحمدٌالمذككرٌمفٌأصحابٌالرأمٌ،كتكلىٌالقضاءٌبالككفةٌ
ٌبف ٌمعيفٌ،
كأقاـ ٌحاكماٌثالثا ٌكثالثيفٌسنةٌ ،كليٌلبنيٌأميةٌثـٌلبني ٌالعباسٌ.تفقو ٌمحمدٌبالشعبيٌ ،كأخذ ٌعنوٌسفياف ٌالثكرمٌ ،ضعفوٌىي ٍحيى ٍ
كالسعدمٌ ٌ،ك يش ٍعىبةٌ ،كالنسائيٌكآخركفٌ،كذكرهٌابفٌشاىيفٌفيٌالضعفاءٌ.كلدٌسنةٌْْقٌ،كتكفيٌسنةٌُْٖق ٌبالككفةٌ،كىكٌباؽٌعمىٌالقضاءٌ،
فجعؿٌأبكٌجعفرٌالمنصكرٌابفٌأخيوٌمكانوٌ.ظٌ:كفياتٌالعيافٌ:ابفٌخمكافٌ ٌ،ُُٖ-ُٕٗ/ٌْ:كطبقاتٌالفقياءٌ :الشيرازمٌ،ْٖ/ٌُ:كميزافٌ
االعتداؿٌ:الذىبيٌ ُّٔ/ٌّ:كٌُٔٔ،كٌْ.ٓٗٔ/ظٌ :الضعفاءٌ:ابفٌشاىيفٌ،ُٔٗ/ٌُ:كضعفاءٌالرجاؿٌ:الجرجانيٌ ٌ،ّٗٗ-َّٗ/ٌٕ:كتذكرةٌ
الحفاظٌ:الذىبي.ُِٗ-ُِٖ/ٌُ:
ٌ،كالميذبٌ:الشي ارزمٌ،ُّْ-ٌٌَّْ/ٌِ:كبحرٌالمذىبٌ:الركياني.ٔٔ/ٌٗ:
(ٓ)ٌظٌ:مختصرٌالمزنيٌ،ِٔٓ/ٌٖ:كالحاكمٌ:الماكردمٌ ٔٗ/ٌٗ:
(ٔ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌُّٖ/ٌْ:كالناصرياتٌ:الشريؼٌالمرتضىٌ،ٌِّّ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحمي(ّْٓ/ٌّ:ـّْٗٗ)ٌ،كظٌ:
الينابيعٌالفقييةٌ،عميٌاصغرٌمركاريد.ِّٔ/ٌُٖ:
(ٕ)ٌظٌ:االختيارٌ:البمدحيٌ،ْٗ/ٌّ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُِِ/ٌِ:كعمدةٌالقارمٌ:العيني.ٕٖ/ٌَِ:

[ُُّ]
ٌ

كالكزاعي(ُ)ٌ .
ٌزكجياٌأحدىـٌ،
إف ٌ
ٌٌٌٌٌكساكلٌأبكٌيكسؼٌبيفٌالكلياءٌكبيفٌالبٌكالجدٌمفٌحيثٌمنعٌالخيارٌلياٌبعدٌالبمكغٌ ٍ
معمالٌذلؾٌبالقكؿٌ(لفٌالنكاحٌعقدٌالزـٌ،كقدٌصدرٌمفٌالكلي؛ٌفالٌيفسخٌقياسٌانٌعمىٌالبٌكالجد)ٌ(ِ)ٌ .
إف ٌ كانتٌالبنتٌيتيمةٌ،كمحتاجوٌ،كلياٌمصمحةٌفيٌالزكاجٌ،كىيٌمماٌيكطأٌمثمياٌ،كمفٌبمغتٌ
القول الرابعٌٍ ٌ :
العشرٌسنيفٌ،فمغيرٌالبٌتزكيجياٌ،إفٌخشيٌعميياٌمفٌالكقكعٌبالفاحشةٌ،بشرطٌالتشاكرٌمعٌالقاضيٌفيٌ
ذاٌزكجتٌكلـٌيستشارٌالقاضيٌفيٌتزكيجياٌ،أكٌلـٌتكفٌقدٌ
تزكيجياٌ،كليسٌلياٌالخيارٌفيوٌحتىٌبعدٌالبمكغ؛ٌكا
ي
ٌتزكيجياٌ،إف ٌدخؿٌبياٌالزكجٌ،كطالتٌبياٌمدةٌالزكاجٌلفترةٌتصمحٌلمثمياٌإلنجابٌ
ٌٍ
أكممتٌالعشرٌسنيف؛ٌصح
ىٌكٌلىىٌدٌٍيفٌ،سكاءٌأنجبتٌىيٌفييا ٌأـٌالٌ،كأماٌفيٌحاؿٌلـٌيدخؿٌبياٌالزكجٌ ،أكٌدخؿٌبياٌكلـٌتطؿٌمدةٌالزكاج؛ٌ

فسخٌالعقدٌعمىٌالمشيكرٌ،كىكٌركايةٌعفٌمالؾ(ّ)ٌ .

الصورة الثالثةٌ:أفٌتككفٌالبكرٌكبيرةٌ،كالبٌىكٌمفٌيقكـٌبتزكيجياٌ.لمجميكرٌفيٌالمسألةٌعمىٌقكالفٌ :
القول األول :إذاٌكانتٌالبكرٌكبيرة؛ٌفإذنياٌليسٌشرطانٌيتكقؼٌعميوٌصحةٌالنكاحٌ،كلكفٌيستحبٌاستئذانياٌ
مراعاةٌلمشاعرىاٌ،كتطييبانٌلسريرتياٌ.إذٌيمكفٌلألبٌتزكيجياٌجب انرٌكمفٌدكفٌاستئذانياٌ.كبوٌقالتٌاإلمامية(ْ)ٌ،
كىكٌالمذىبٌلمالؾ(ٓ)ٌ،كالشافعي(ٔ)ٌ،كاسحاؽٌ،كابفٌأبيٌليمىٌ،كأحمدٌفيٌركايةٌعنوٌ،كىكٌماٌعميوٌجميكرٌ
الحنابمة(ٕ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌٌكركمٌعفٌاإلماـٌأحمدٌركايتافٌفيٌتزكيجٌالبٌابنتوٌالبكرٌالبالغةٌالعاقمةٌكاجبارىا(ٖ)ٌ .
إحداىماٌ:أفٌلوٌاإلجبارٌمعٌاستحبابٌاستئذانياٌ .
ٌٌ

(ُ)ٌظٌ:عمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ٕٖ/ٌَِ:كالعزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌ،طٌالعمميةٌ،ٌْٓٔ/ٌٕ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ُْ/ٌٕ:
(ِ)ٌظٌ:شرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:الجصاصٌ،ِّٗ/ٌْ:كاالختيارٌلتعميؿٌالمختارٌ:البمدحيٌ،ْٗ/ٌّ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعي.ُِِ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:التفريعٌ:ابفٌالجالبٌ،ٌّّٔ/ٌُ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ّْٓ/ٌِ:كعقدٌالجكاىرٌ:إبفٌشاسٌ،ُْٕ/ٌِ:كجكاىرٌاإلكميؿٌ:صالحٌاآلبيٌ:
ٌُ،ِٕٗ-ِٕٖ/كالذخيرةٌ:القرافيٌ .ُِّ/ٌْ:
(ْ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌُّٖ/ٌْ:كالخالؼٌ:الطكسيٌ،ِٓٓ/ٌْ:كٌِٕٓ،ككتابٌالنكاحٌ:الشيخٌمرتضىٌالنصارم.ٌُُّ:
ٌ،كالفكاكوٌ:النفراكمٌ،ٔ/ٌِ:كالثمرٌ:اآلبيٌ،ّْٖ/ٌُ:كجكاىرٌاالكميؿٌ:اآلبي.ِٕٖ-ِٕٕ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:التفريعٌ:ابفٌالجالبٌ ِّٔ-ٌُّٔ/ٌُ:
(ٔ)ٌالـٌ:الشافعيٌ،ُِ-ُٗ/ٌٓ:كمختصرٌالمزنيٌ،ِٔٓ/ٌٖ:كالحاكمٌ:الماكردمٌٔٗ/ٌٗ:كٌْْٕ،كالتنبيوٌ:الشيرازم.ُٕٓ/ٌُ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌُْ/ٌٕ:كٌّْ،كاإلنصاؼٌ:المرداكم.ٓٓ/ٌٖ:
(ٕ)ٌاختالؼٌالفقياءٌ:المركزمٌ،ِِّ/ٌُ:كاالشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ ُٔ/ٌٓ:
(ٖ)ٌمسائؿٌاالماـٌاحمدٌكاسحاؽٌبفٌراىكيوٌ:المركزم.ُْٕٔ/ٌْ:

[ُُْ]
ٌ

كالثانيةٌ:ليسٌلوٌإجبارىاٌلماٌصحٌمفٌعدـٌتزكيجياٌإالٌبعدٌاستئذانياٌ .
القول الثانيٌ:ليسٌمفٌحؽٌالبٌتزكيجٌابنتوٌالبكرٌالبالغةٌالعاقمةٌمفٌدكفٌاستئذانياٌ ٌ.كبوٌقاؿٌأبكٌحنيفة(ُ)ٌ،
ٌكأحمدٌفيٌركايةٌعنوٌاختارىاٌأبكٌبكرٌالخالؿ(تُُّ:ق)ٌ،كىكٌمذىبٌالكزاعيٌ،كالثكرمٌ،كأبيٌعبيدٌ،كأبيٌ
ثكرٌ،كأصحابٌالرأمٌ،كابفٌالمنذر(ِ)ٌ ٌ،كبوٌقاؿٌيحيىٌبفٌالحسيفٌالزيدم(ّ)ٌ،كقالوٌمالؾ(ْ) ٌفيٌتزكيجٌالبٌ
البكرٌالصغيرةٌالتيٌر ٌشدىاٌىكٌ .
إفٌكانتٌالبكرٌكبيرةٌ،كمفٌيتكلىٌالتزكيجٌأحدٌالكلياءٌغيرٌالبٌ .
الصورة الرابعةٌٍ ٌ:
هٌالفقياءٌفيٌىذهٌالمسألةٌيبدكٌأنيـٌمتفقكفٌعمىٌأف ٌغيرٌاآلباء ٌمف ٌٌسائرٌالكلياءٌالٌيجكزٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌمماٌذكر
ليـٌتزكيجٌالبكرٌالكبيرةٌإالٌٌبعدٌاستئذانيا(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌقاؿٌالشريؼٌالمرتضىٌ(تٌّْٔ:ق)(ٌفأماٌالكاليةٌفعندناٌأفٌٌالمرأةٌالعاقمةٌالبالغةٌتزكؿٌعنياٌالكاليةٌفيٌ
أفٌتككؿٌمفٌيزٌٍّكجيا)(ٔ)ٌ .
ىٌ
أفٌتزكجٌنفسياٌ،ك
بضعياٌ،كلياٌ ٌٍ
المسألة الثانية :اعتبار سكوت البكر إذنيا في النكاح
كنتٌقدٌذكرتٌىذهٌالمسألةٌباختصارٌفيٌالفصؿٌالكؿٌفيٌ(حجيةٌكاشفيةٌالسككتٌكحدكده)؛ٌكالٌبأسٌ
ٌٌٌٌٌ
ي
ٌلمتطمباتٌالمقاـ؛ٌٌفالظاىرٌأفٌلمفقياءٌٌفيياٌقكالفٌ ٌ:
بتناكلياٌىنا؛ٌاستكماالن
ٌ

(ُ) ٌظٌ :اليدايةٌ :المرغينانيٌ ،ُُٗ/ٌُ :ككنز ٌالدقائؽٌ :النسفيٌ ،ِْٓ/ٌُ :كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ ،ُُٖ/ٌِ :كالبحر ٌالرائؽٌ :إبف ٌنجيـٌ:
ٌ،كاالختيارٌ:البمدحيٌ،ِٗ/ٌّ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿ.َِٔ/ٌّ:
ٌّ،ُُٖ/كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ُِٔ-َِٔ/ٌّ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ ِٖ/ٌَِ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َْ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ.ٓٓ/ٌٖ :
(ِ) ٌظٌ:اختالؼٌالفقياءٌ:المركزمٌ ،ِِّ/ٌُ :كاالشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ ُٔ/ٌٓ:
حسفٌبفٌع ىرفىةٌكسعدافٌبفٌنصرٌكطبقتيماٌ،مفٌ
دٌبفٌى ياركفٌأبكٌبكرٌاٍل ىم ٍع يركؼ ٌبالخالؿٌ،كلدٌسنةٌٌِّْ ،سمعٌاٍل
أحمدٌبفٌم ىحم
كابكٌبكر(
ى
ى
ي
ً
تصانيفوٌاٍلج ً
يزٌك يم ىح ٌمدٌبفٌالمظفرٌ،كالحسفٌ
السنةٌك
امعٌ،ك
يبٌك ٍالىدبٌكأخالؽٌأ ٍ
ى
العمؿٌك ٌ
ىحمدٌ،حدثٌ ىعنويٌأبكٌبكرٌعبدٌاٍل ىع ًز ى
الطبقاتٌكتى ٍفسيرٌاٍل ىغ ًر ى
ى
ى
ً
ىحمد)ٌظٌ:تاريخٌبغدادٌ:الخطيبٌالبغدادم(ٌََّ/ٌٔ:رقـٌِِٕٗ)ٌ،
ٍبفٌيكسؼٌالصيرفيٌ.تكفيٌسنةٌٌُِّ ىكدففٌإلىٌجنبٌالمركذلٌع ٍندٌرجؿٌأ ٍ
ٌكاعالـ ٌالنبالءٌ:
ٌكالكافيٌ :الصفدم ٌٌ ٌ ،ٔٔ-ٔٓ/ٌٖ :كطبقات ٌالحنابمةٌ :ابف ٌأبي ٌيعمىٌ ،ُْ-ُِ/ٌِ :
ٌكطبقات ٌالفقياءٌ :الشيرازمٌ ،ُُٕ/ٌُ :
ٌ،كالمقصدٌالرشدٌ:ابفٌمفمح(ٌُٕٔ-ُٔٔ/ٌُ:رقـٌُّّ).
الذىبيٌ ِٖٗ-ِٕٗ/ٌُْ:
(ّ)ٌالحكاـٌ:اإلماـٌيحيىٌبفٌالحسيفٌالزيدم.ّْٖ-ّْٕ/ٌُ:
(ْ)ٌالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٓٓ/ٌٓ:الزرقاني ٌعمىٌخميؿٌ َّٖ/ٌّ:كٌُّٖ ،كالخرشيٌ،ُٕٕ/ٌّ:كالدسكقيٌ ،ِِّ/ٌِ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ:
ٌّ،ِّٖ/كجكاىرٌاإلكميؿٌ:اآلبي.ِٕٖ/ُ:
ٌ،كايضاحٌالفكائدٌ:ابفٌالعالمةٌ ٌ،ُٕ/ٌّ:كمستمسؾٌالعركةٌ،
(ٓ) ٌالناصرياتٌ:المرتضىٌ ٌُّٗ:كٌِّّ،ّّّ-كالمبسكطٌ:الطكسيٌ ٌُْٖ/ٌْ:
الحكيـٌ،ْْْ/ٌُْ:كظٌ:الحكاـٌ:اإلماـٌيحيىٌبفٌالحسيفٌ،ّْٕ/ٌُ:كالحجةٌعمىٌاىؿٌالمدينةٌ:الشيبانيٌ،ُِٔ/ٌّ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ:
ٌْ،ُٗٔ/التاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ّٔ/ٌٓ:كشرحٌالخرشيٌ،ُْٖ-ُٕٗ/ٌّ:كحاشيةٌالعدكمٌ،ُّٖ/ٌّ:كالـٌ:الشافعيٌ،ُٕ/ٌٓ:كالميذبٌ:
الشيرازمٌ،َّْ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ُٔٓ/ٌُٔ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،َّْ/ٌُ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ،َُُ/ٔ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجا.َُٕ/ٌّ:
(ٔ)ٌالناصريات.ٌَِّ:

[ُُٓ]
ٌ

القول األول :يعتبرٌسككت ٌ البكرٌإذنياٌفيٌالنكاحٌ،بالٌفرؽٌبيفٌأفٌيككفٌالمتكليٌبتزكيجياٌأبكىا ٌأـٌغيرهٌ
مفٌالكلياءٌ.إليوٌذىبٌاإلمامية(ُ)ٌ،كعمكـٌفقياءٌالجميكرٌ،منيـٌشريحٌ،كالشعبيٌ،كاسحاؽٌ،كالنخعيٌ ،كىكٌ

إختيارٌأبيٌبكرٌ،كالكزاعيٌ،كالثكرمٌ،كأبيٌعبيدةٌ،كأصحابٌالرأمٌ،كابفٌالمنذرٌ،كابفٌشبرمة(ِ)ٌ،كمالؾ(ّ)ٌ،
كالشافعية(ْ)ٌفيٌأصحٌالكجييفٌ،كأحمد(ٓ)ٌ،كبوٌقاؿٌابفٌسيريف(ٔ)ٌ،كاإلماـٌيحيىٌبفٌالحسيفٌمفٌالزيدية(ٕ)ٌ .
ٌفيٌالثيبٌمفٌالنطؽ)(ٖ)ٌ .
الٌبد
ٌٌٌٌقاؿٌالعالمةٌ( ييكتفىٌفيٌالبكرٌبالسككتٌالخاليٌعفٌقرينةٌالكراىيةٌ،ك ٌ
ٌ
اٌإف ٌكافٌغيرهٌ،فالٌيعتبرٌسككتياٌإ ٍذفٌ،كالبدٌلياٌ
أم ٌٍ
يكتفىٌبسككتياٌإذاٌكافٌمزك يجياٌأبكىاٌ،ك ٌٌ
القول الثانيٌ :
ٍّ

قكاهٌصاحبٌالسرائر(ُُ)ٌ .
فيٌالتعبيرٌعفٌإذنياٌمفٌالنطؽٌبوٌ.قالوٌالحناؼ(ٗ)ٌ،كلمشافعية(َُ)ٌقكؿٌبوٌٌ ٌ،

لياٌكلي ٌلوٌاإلجبارٌمثؿٌالبٌكالجد؛ ٌفالٌيفتقرٌنكاحياٌ
ٌٌ
اٌالبكرٌفإف ٌكاف ٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌقاؿٌالشيخٌالطكسيٌ(قده)(ك ٌٌ
أم

إلى ٌإذنياٌ،كالٌإلى ٌنطقياٌ،كاف ٌلـٌيكفٌلوٌاإلجبارٌ،كالخٌكابفٌالخٌكالعـ؛ ٌفالٌبدٌمفٌإذنياٌ،كالحكطٌأفٌ
يراعيٌنطقياٌ،كىكٌالقكلٌعندٌالجميعٌ،كقاؿٌقكـٌيكفيٌسككتياٌلعمكـٌالخبرٌكىكٌقكم)(ُِ)ٌ .

(ُ)ٌظٌ:الكسيمةٌ:ابفٌحمزةٌالطكسيٌ،ٌََّ:كشرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌَْٓ/ٌِ:كتحريرٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌٌ،ّْٓ/ٌّ:كاليانبيعٌ
الفقييةٌ،عميٌاصغرٌمركاريد.ِّٔ/ٌُٖ:

(ِ)ٌٌالممتعٌ:المنجىٌ،ٌٓٓٔ-ٌٓٓٓ/ٌّ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌّٔ/ٌٓ:كشرحٌالزركشيٌعمىٌالخرشيٌ،ٌُّٖ/ٌّ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ:

ٌٌَْٕ/كٌْٓ،كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌٌُُِ/ٌَِ:كٌُْْكُْٔ.

(ّ) ٌالمدكنةٌ :مالؾٌ ٌَُِ /ٌِ :كُُْ ٌكٌُّٕ ،كاحكاـ ٌالقرافٌ :ابف ٌالعربيٌ ،ٌَٓٔ /ٌّ :كاإلشراؼٌ :القاضي ٌعبد ٌالكىاب(ٌ ٌٔٗٓ /ٌِ :ـٌ:

ُِْْ)ٌ،كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ،ٌِّ/ٌّ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌّٔ/ٌٓ:كحاشيةٌالعدكمٌعمىٌالكفاية.ٌِْ/ٌِ:

(ْ) ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ َْ/ٌٕ:كٌْٓ ،كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامة(ٌ ٌُْٔ/ٌَِ:ـٌ،)ٌَّٕٗ:كالميذبٌ:الشيرازمٌٌِ،ّٕ/كركضةٌالطالبيفٌ:

ٌٕ،ٓٓ/كشرحٌالمحميٌعمىٌمنياجٌالطالبيفٌ،ِِّ/ٌّ:ككفايةٌاالخيارٌ:الحصنيٌ .ٌُّٔ/ٌُ:

(ٓ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ْٓ/ٌٕ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ُْٔ/ٌَِ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٕٓٓ/ٌّ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراث.ْٔ/ٌٖ:
(ٔ)ٌاإلشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ،ُٖ-ُٕ/ٌٓ:كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ،ٕٓ/ٌٗ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ْٓ/ٌٕ:
(ٕ)ٌالحكاـٌ:اإلماـٌيحيىٌبفٌالحسيف.ّْٕ/ٌُ:
(ٖ)ٌتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحمي.ّْٓ/ٌّ:

(ٗ)ٌاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ُِٗ/ٌُ:ككنزٌالدقائؽٌ:النسفيٌ،ِْٓ/ٌُ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ِٔٔ/ٌّ:كالنيرٌالفائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،َِّ/ٌِ:
(َُ)ٌالعزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌ،َْٓ/ٌٕ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٓٓ/ٌٕ:ككفايةٌالنبيوٌ:إبفٌالرفعة.ِٗ/ٌُّ:
(ُُ)ٌالسرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحمي.ٌْٕٓ/ٌِ:

(ُِ)ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ُّٖ/ٌْ:كظٌ:مختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحمي.ٌُُُ/ٌٕ:

[ُُٔ]
ٌ

المطمب الثالث :االستئذان في نكاح الثيب
ٌٌٌٌٌاتفقتٌكممةٌالجميكر(ُ)عمىٌعدـٌاعتبارٌسككتٌالثيبٌالكبيرةٌرضاىاٌكاذنياٌبالنكاحٌ،كاٌٌنماٌيككفٌإذنياٌ
بالنطؽٌ،كليسٌلحدٌمفٌالكلياءٌ-أبانٌكافٌأـٌغيرهٌ-الحؽٌفيٌتزكيجياٌإالٌٌبإذنياٌ .
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌإنكاحٌالثيبٌفيٌحالتيٌالكبرٌكالصغرٌ،كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
الثيب الكبيرةٌ :اتفؽ ٌعمماء ٌالشريعة(ِ) ٌعمى ٌأنو ٌليس ٌلحد ٌمف ٌالكلياء ٌكغيرىـٌ ،تزكيج ٌالثيبٌ
أوالً-إنكاح ّ
اء ٌأكانتٌبك ٌانرٌأـٌثيبٌ،
ٌ
الكبيرةٌإالٌٌباستئذانياٌ،كخالفيـٌالحسفٌالبصرمٌ،إذٌيرل ٌ
تزكيجٌالرجؿٌابنتىٌويٌجائزٌ ،سك ه
أماٌإفٌ
كرىتٌأـٌلـٌتكره؛ٌٌكابراىيـٌالنخعيٌ،يرلٌتزكيجٌالرجؿٌابنتوٌمفٌدكفٌاستئمارىاٌإذاٌكانتٌفيٌعيالوٌ،ك ٌٌ
كانتٌبائتةٌفيٌبيتياٌمعٌعياليا؛ٌاستأمرىاٌ(ّ)ٌ .

الٌٌبإذنيا؛ٌلنياٌمفٌأىؿٌاإلذفٌ،كالمجنكنةٌ
ٌٌٌٌٌقاؿٌالنككمٌ(تٌٕٔٔ:ق)ٌ(لـٌيجزٌليماٌتزكيجٌالثيبٌالبالغةٌإ ٌ
كاف ٌكليٌياٌغيرٌالبٌكالجدٌمفٌ
ف ٌ ىٌ
ليستٌمفٌأىؿٌاإلذف ٌكالٌيرجىٌلياٌحاؿٌتصيرٌفيوٌمفٌأىؿٌاإلذفٌ،كا ٌٍ
فٌتزكيجياٌإجبارٌ،كىـٌالٌيممككفٌإجبارىاٌعمىٌالنكاح)(ْ)ٌ .
العصباتٌلـٌيممؾٌتزكيجيا؛ٌل ٌٌ

ثانياً-إنكاح الثيب الصغيرةٌ:اختمؼٌالعمماءٌفيٌىذهٌالمسألةٌعمىٌثالثةٌأقكاؿٌ :
القول األول :ليسٌلألبٌكالٌلسائرٌال ٌكلياءٌإنكاحٌالثيبٌالصغيرةٌإالٌ ٌباستذانياٌ،كلككنياٌصغيرة؛ٌفميسٌلياٌ
إذف؛ٌلذاٌفإنياٌتينتظرٌحتىٌتبمغٌ،فإذاٌبمغتٌككانتٌعاقمةٌتيستأذفٌفيٌإنكاحياٌفإفٌأذنتٌفٌبً ًوٌ،كاالٌٌفالٌ.كىكٌ
(ٓ)
ٌ،كك ٍجوهٌعندٌالحنابمة(ٔ)ٌ .
قكؿٌالشافعي
ى

الٌٌلبيياٌماٌدامتٌبك ٌانرٌ،فإذاٌصارتٌثيبٌان؛ ٌفال ٌكاليةٌلوٌ
اليةٌلحد ٌعمىٌاإلبنةٌإ ٌ
وٌ
ٌٌٌٌٌقاؿٌصاحبٌاليدايةٌ(الٌك
(ُ) ٌظٌ:المبسكطٌ،الطكسيٌ،ُّٖ/ٌْ:كشرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ ٌ،ٌَْٓ/ٌِ:كتحرير ٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ّْٓ/ٌّ:كالحجةٌعمىٌ
اىؿٌالمدينةٌ:الشيبانيٌ،ُِٔ/ٌّ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ِّٔ-ُِٔ/ٌّ:كالتفريعٌ:ابفٌالجالبٌ ٌِّٔ/ٌُ:كٌُّٕ ،كجكاىرٌاإلكميؿٌ:اآلبيٌ:
ٌُ ،ِٕٖ/كالـٌ:الشافعيٌ ُٗ/ٌٓ:كِْ ٌكٌُٕٗ،كالميذبٌ:الشيرازمٌٌِ،َّْ/كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٓٓ-ْٓ/ٌٕ:كمختصرٌالخرقيٌ:
ٌُ،ٗٗ/اليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ّْٖ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ْٓ-ْْ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ْٔ/ٌٖ:كالشرحٌالممتعٌ:العثيميف.ُٓ/ٌُِ:
ٌ،كالسرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحميٌ،ٓٔٓ/ٌِ:كاختالؼٌالفقياءٌ:المركزمٌ،ِِْ/ٌُ:كاإلجماعٌ:إبفٌالمنذرٌ:
(ِ)ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسيٌ ٌِٕٓ/ٌْ:
ٌُ،ٕٖ/كاإلشراؼٌ:إبفٌالمنذرٌ،ُٔ/ٌٓ:كٌُٖ،كاإلقناعٌ:إبفٌالمنذرٌ،ِٖٗ/ٌُ:كاإلقناعٌفيٌمسائؿٌاإلجماعٌ:إبفٌالقطافٌ .ٖ/ٌِ:
(ّ)ٌاالشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ،ُٖ/ٌٓ:كالمحمىٌباآلثارٌ:إبفٌحزـٌ،ّٖ/ٌٗ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ْْ-ّْ/ٌٕ:
(ْ)ٌالمجمكعٌ:النككمٌ،الفكرٌٌ،ُِٕ/ٌُٔ:ككاليةٌالفقيوٌعمىٌالصغيرٌفيٌحالةٌعدـٌكجكدٌاالبٌكالجدٌكالكصيٌ:مركزٌالمصطفى.ُُٕ/ٌُٔ:
(ٓ)ٌالميذبٌ:الشيرازمٌ،َّْ/ٌِ:كنيايةٌالمطمبٌ:الشيرازمٌ،َّْ/ٌِ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ْٓ/ٌٕ:كالمجمكعٌ:النككم.ُٔٓ/ٌُٔ:
ٌٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ْْ/ٌٕ:كالمقنع:إبفٌقدامةٌ،َّْ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌِٓٓ/ٌّ:كْٓٓ.
(ٔ)ٌالمسائؿٌ:ابفٌالفراءٌ ُٖ/ٌِ:

[ُُٕ]
ٌ

عميياٌ،كىيٌأممؾٌبنفسيا)ٌ(ُ)ٌ .
يجكزٌلألبٌتزكيجٌابنتوٌالثيبٌالصغيرةٌمفٌد ٌكفٌاستئذانياٌ.كبوٌقاؿٌأبكٌحنيفة(ِ)ٌ،كمالؾ(ّ)ٌ،
ٌ
القول الثانيٌ :
ٌكىكٌكجوهٌعندٌالحنابمة(ْ)ٌ،اختارهٌأبكٌبكرٌالخالٌؿٌ(تٌُُّ:ىػ)(ٓ).
ؿٌ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالعالمة ٌالحمي ٌ(تٌِٕٔ :ق)(المرأة ٌإف ٌكانت ٌصغيرٌةن ٌأك ٌمجنكنةنٌ ،كانت ٌالكاليةي ٌفي ٌنكاحيا ٌلك ٌ
فٌعالٌ،سكاءٌكانتٌبك انرٌ،أكٌذىبتٌبكارتيياٌبكطءٌأكٌغيره)ٌ(ٔ)ٌ .
الجدٌلألبٌ،كا ٌٍ
كاحدٌمفٌالبٌك ٌ
ٌإف ٌلـ ٌتبمغ ٌتسعان ٌمف ٌالعمرٌ ،مف ٌدكف ٌاستئذانياٌ ،كأماٌ
القول الثالثٌ :يجكز ٌلمكلي ٌتزكيج ٌالثيب ٌالصغيرةٌٍ ،
ببمكغياٌالتسعٌ،فميسٌلحدٌمفٌالكلياءٌتزكيجياٌإالٌٌبإذنياٌ.كىكٌعندٌالحنابمةٌالمذىب(ٕ)ٌ .

المطمب الرابع :االستئذان في إنكاح الفضولي.
تفرؽٌالجميكرٌفيٌإنكاحٌالفضكليٌإلىٌاتجاىاتٌأربعةٌ :
ٌ
التجاه األول :يرلٌأصحابوٌبطالفٌإنكاحٌالفضكليٌ،كا ٍفٌأجازهٌالكليٌفيماٌبعدٌ.كبوٌقاؿٌبعضٌاإلمامية(ٖ)ٌ،
كمالؾ(ٗ)ٌ،كاليوٌذىبتٌالحنابمة(َُ)ٌ،كالشافعيٌفيٌالجديد(ُُ)ٌ ٌ.
هٌصحٌ
التجاه الثاني :يرلٌالقائمكفٌبو ٌصحةٌإنكاحٌالفضكليٌ،إالٌ ٌأنوٌمكقكؼٌعمىٌإجازةٌالكليٌ،فإف ٌأجاز ٌ

(ُ)ٌاليدايةٌ:الصدكؽ.ٌَِٔ:
(ِ)ٌالحجةٌعمىٌاىؿٌالمدينةٌ:الشيبانيٌ،ُُْ-َُْ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاسانيٌ،ُّٓ/ٌِ:كالشمبيٌعمىٌتبييفٌالحقائؽٌُُِ/ٌِ:كٌُِِ،
كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ِٓٓ/ٌّ:كدررٌالحكاـٌ:مالٌخسركٌ،ّّٔ/ٌُ:كالدرٌالمحتارٌ:الحصكفي.ُْٖ/ٌُ:
ٌ،كالتفريعٌ:ابفٌالجالبٌ،ٌُّٔ/ٌُ:كشرحٌزركؽٌ،ّٔٗ/ٌِ:كجكاىرٌاإلكميؿٌ:صالحٌاآلبي.ِٕٖ/ٌُ:
(ّ)ٌالرسالةٌ:القيركانيٌ ٖٗ/ٌُ:
(ْ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ْْ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراث.ٓٔ/ٌٖ:
(ٓ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ْْ/ٌٕ:كشرحٌالزركشيٌ،ٖٗ/ٌٓ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراثٌ،ٓٔ/ٌٌٖ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ّْ/ٌٓ:
(ٔ)ٌتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحمي(ٌّّْ/ٌّ:ـٌِّْٗ).
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ْْ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ٓٔ/ٌٖ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ّْ/ٌٓ:
(ٕ)ٌالركضٌالمربعٌ:البيكتيٌ ُّٓ/ٌُ:
(ٖ) ٌظٌ :الخالؼٌ :الطكسي(ٌ ٌِٕٓ /ٌْ :كتاب ٌالنكاحٌ ،ـٌ ،)ٌُُ :كالمؤتمؼٌ :الطبرسيٌ ،ٌُُِ /ٌِ :كالسرائرٌ :ابف ٌادريسٌ ،ط ٌالعمكيةٌ/ٌْ :
ٌِّْ،ِّٓ-كغايةٌاآلماؿٌ(ط.ؽ)ٌ:المامقانيٌٌّٖٓ/ٌّ:كٌّٗٓ.
(ٗ)ٌظٌ:التفريعٌ:ابفٌالجالب.ٌَّٕ/ٌُ:
(َُ)ٌظٌ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ،ُْٕ/ٌّ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ٓٔ/ٌٓ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ:السيكطيٌ،ٖٔ/ٌٓ:كاالنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌ
ىجرٌ،ُٓٗ/ٌَِ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌٌِٖ/ٌٕ:كّْ.
(ُُ)ٌالـٌ،ُٕٗ/ٌٓ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ُٓ/ٌٗ:كالبيافٌ:العمرانيٌ،َُٔ/ٌٗ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ُْٓ/ٌُٔ:كمغنيٌالمحتاج.ُّٓ/ِ:

[ُُٖ]
ٌ

كنفذٌ ،كاالٌ ٌفيك ٌباطؿٌ .كاليو ٌذىب ٌأكثر ٌاإلمامية(ُ)ٌٌ ،كىك ٌالمعتمد ٌعند ٌالحناؼ(ِ) ٌ ٌكبو ٌقاؿ ٌأبك ٌيكسؼٌ،
ٌكأحمدٌٌفيٌركايةٌعنو(ّ)ٌ.
كقاؿ ٌالمحقؽ ٌالبحراني ٌ(تٌُُٖٔ :ق)(كالذم ٌكقفت ٌعميو ٌمف ٌالخبار ٌالمتعمقة ٌبالمسألةٌ ،..كىيٌ
الٌٌأفٌمكردىاٌكمياٌإنماٌىكٌنكاحٌالمممكؾٌبغيرٌإذفٌسيده(ْ)ٌ .
صريحةٌفيٌصحةٌذلؾٌ،كتكقفوٌعمىٌاإلجازةٌ،إ ٌ
إف ٌكافٌالفضكليٌشخصانٌكاحداٌ،كتكلىٌعقدٌالنكاحٌعفٌطرفيٌاإليجابٌكالقبكؿٌ،كافٌالعقدٌ
التجاه الثالثٌٍ :
موٌإف ٌكافٌفضكليانٌمفٌجيةٌأحدٌطرفيٌالعقدٌ،حتىٌ
ٌٍ
ٌ،ككذاٌح ٌٍك
يٌ
باطالنٌ،سكاءٌتحدثٌبكالـٌكاحدٌ ،أكٌبكالميف
لكٌكافٌالفضكليٌأصيالنٌبالنسبةٌلمطرؼٌاآلخرٌ،أكٌكافٌككيالنٌعنوٌ،أكٌكليانٌلوٌ،ماداـٌقدٌتكلىٌعفٌالطرفيفٌ
عقدٌالنكاحٌ ٌ.كبوٌقاؿٌأبكٌحيفةٌ،كمحمدٌبفٌالحسف(ٓ).

التجاه الرابعٌ :يرلٌالمالكيةٌأنوٌإفٌكافٌالكليٌمجب انرٌ،فإنكاحٌالفضكليٌباطؿٌ،كافٌأجازهٌالكليٌ،كأماٌ
ٌ

ماٌفسخوٌبالبيفٌ،كلكنوٌأحبٌإلي) (ٔ)ٌ،
إفٌكافٌالكليٌغيرٌمجبرٌ،كالمعقكدٌعميياٌذاتٌقدرٌ،قاؿٌمالؾ(
ٌ

ٌ

هٌمالـٌي ٍب ًف ٌبياٌالزكجٌ،كقاؿٌ :ماٌعقدتوٌالمرأةٌعمىٌنفسيا ٌأكٌ
ةٌذلؾٌ،كرد
كقاؿٌابفٌالقاسـ ٌ(لمكلي ٌإجاز
ٌ
ى

عمىٌ غيرىاٌ،كماٌعقدهٌالعبدٌعمىٌغيرهٌ،فإفٌىذاٌيفسخٌقبؿٌالبناءٌكبعدهٌبالٌطالؽٌكالٌميراثٌفيو)ٌ(ٕ)ٌ،
(ُ) ٌظٌ :السرائرٌ :ابف ٌادريسٌ ،ط ٌقـٌ ٓٗٓ/ٌِ :كٌٔٗٓ ،كط ٌالعمكيةٌ ،ِّٓ-ٌِّْ /ٌْ :كتحرير ٌاالحكاـٌ :العالمة ٌالحمي(ٌ ٌّْٔ /ٌّ :ـٌ:
ِْْٗ)ٌ،كمختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحميٌ،َُْ-ٌَُّ/ٌٕ:ككنزٌالفكائدٌ:االعرجٌ،ٌُْٓ/ٌِ:كغايةٌاآلماؿٌ(ط.ؽ)ٌ:المامقاني.ٌٌّٖٓ/ٌّ:
(ِ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ُٓ/ٌٓ:كالدرٌالمختارٌكحاشيةٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ،ٌٕٗ/ٌٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:لمكاسانيٌٌُّّْ/ٌّ:كماٌ
بعدىاٌ،كمجمعٌاالنير.ٌٌّّْ/ٌٌُ:
(ّ) ٌأبكٌيكسؼٌىك ٌ القاضيٌيعقكبٌبفٌإبراىيـٌبفٌحبيبٌبفٌخنيسٌبفٌسعدٌبفٌحبتةٌالنصارمٌٌ -كسعدٌبفٌحبتةٌأحدٌالصحابةٌٌ،كىكٌ
مشيكرٌفيٌالنصارٌبأموٌ،كىيٌحبتةٌبنتٌمالؾٌمفٌبنيٌعمركٌبفٌعكؼٌ .كافٌأبكٌيكسؼٌالمذككرٌمفٌأىؿٌالككفةٌ،كىكٌصاحب ٌأبيٌ
حنيفةٌ،كافٌفقيياٌنٌ،سمعٌأباٌإسحاؽٌالشيبانيٌكسميمافٌالتيميٌكيحيىٌبفٌسعيدٌالنصارمٌكغيرىـٌ.،كجالسٌابفٌأبيٌليمىٌثـٌأباٌحنيفةٌ،كخالفوٌ
فيٌمكاضعٌكثيرةٌ.ركلٌعنوٌمحمدٌبفٌالحسفٌالشيبانيٌ،كبشرٌبفٌالكليدٌالكندمٌكعميٌبفٌالجعدٌكأحمدٌبفٌحنبؿٌ.ككافٌقدٌسكفٌبغدادٌكتكلىٌ
ٌ
القضاءٌبياٌلثالثةٌمفٌالخمفاءٌ:الميدمٌكابنوٌاليادمٌثـٌىاركفٌالرشيدٌ،ككافٌالرشيدٌيكرموٌكيجموٌ،كىكٌأكؿٌمفٌدعيٌبقاضيٌالقضاةٌ،كقاؿٌ
طمحةٌبفٌمحمدٌبفٌجعفرٌ :ىكٌ أكؿٌمفٌكضعٌالكتبٌفيٌأصكؿٌالفقوٌعمىٌمذىبٌأبيٌحنيفةٌ،كأممىٌالمسائؿٌكنشرىاٌ.ذكرهٌابفٌشاىيفٌفيٌ
تاريخٌالضعفاءٌ،كقاؿٌعنوٌالجرجاني(ليسٌبشيء)ٌ،ككثقوٌيحيىٌبفٌمعيفٌكأحمدٌبفٌحنبؿٌكعميٌبفٌالمدينيٌ.كقاؿٌمحمدٌبفٌجريرٌالطبرمٌ:
كتحامىٌحديثوٌقكـٌمفٌأىؿٌالحديثٌمفٌأجؿٌغمبةٌالرأمٌعميوٌكتفريعوٌالفركعٌكالحكاـٌ،معٌصحبةٌالسمطافٌكتقمدهٌالقضاءٌ.ظٌ:تاريخٌأسماءٌ
ٌكالكامؿ ٌفي ٌضعفاء ٌالرجاؿٌ :الجرجانيٌ:
الضعفاء ٌكالكذابيفٌ :ابف ٌشاىيفٌ ،ٌُّٔ /ٌُ :ككفيات ٌالعيافٌ :ابف ٌخمكافٌ ّٕٖ/ٌٔ :كما ٌبعدىاٌ ،
ٌٕ ٌ،ّٕٕ/كميزافٌاالعتداؿٌ:الذىبي.ُّٓ/ٌّ:
(ْ)ٌالحدائؽٌالناضرةٌ،المحقؽٌالبحراني.َِِ/ٌِْ:
(ٓ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُٗ/ٌٓ:كردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ،ٌٕٗ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاساني.ِِّ/ٌِ:
(ٔ)ٌالمدكنةٌ:مالؾٌ،ٌَُِ/ٌِ:كالتيذيبٌفيٌاختصارٌالمدكنةٌ:البراذعي..ٌُْٓ/ٌِ:
(ٕ)ٌظٌ:التيذيبٌ:البراذعيٌ،ٌُْٓ/ٌِ:كالتكضيخٌ:خميؿٌ،الجندم.ٌٕٓٓ/ٌّ:

[ُُٗ]
ٌ

جٌ،كطاؿٌمكثوٌمعياٌبمضيٌثالثٌسنيفٌ،أكٌكالدةٌكلديفٌفأكثرٌ،
إفٌدخؿٌبياٌالزك
كقاؿٌبعضٌالمالكية(
ٌ
ٌ
ٌمخي انر ٌبيف ٌالفسخ ٌكاإلمضاء)ٌ .كأما ٌإف ٌكانت ٌدنيئةٌ ،ففي ٌإنكاحٌ
ٌالنكاحٌ ،كاالٌ ٌكاف
لـ ٌيفسخ ٌ
ٌالكلي ٌ
ٌ

الفضكليٌعندىـٌرأيافٌ :الكؿٌ:أنياٌكالشريفةٌذاتٌالقدرٌ،كالثانيٌ–كىكٌالمشيكرٌعندىـٌ:-إمضاءٌ
النكاحٌمطمقانٌ(ُ)ٌ .

الم ْح ِرم لمحج
المطمب الخامس :االستئذان في نكاح ُ
الجميكرٌفيٌمسألةٌنكاحٌالم ً
حرـٌلمحجٌإلىٌثالثةٌآراءٌ :
يٌ
ٌٌٌٌٌاختمؼٌ
ٍّ
حو ٌاإلذفٌ
من ًٌ
غيرهٌ ،أكٌ ٌٍ
ـٌعمىٌالنكاحٌ ،أكٌتكلٌٍٍّي ًٌو ٌإنكاحٌ ٌ
ازٌإقداـٌالم ٍح ًر
الرأي األول :يرلٌالقائمكفٌبوٌعدـٌجك
ي

لغيره ٌبالنكاحٌ .كىكٌالمنسكبٌلبعضٌالصحابةٌ،منيـٌاإلماـٌعمي(عميوٌالسالـ)ٌٌ ،كعمرٌبفٌالخطابٌ ،كابنوٌ

ٌكالميثٌ،
عبد ٌاهللٌ ،كزيد ٌبف ٌثابتٌ ،كسعيد ٌبف ٌالمسيبٌ ،كسالـ ٌبف ٌعبد ٌاهللٌ ،كسميماف ٌبف ٌيسارٌ ،كالزىرمٌ ،
ٌكالكزاعي(ِ)ٌ،كبوٌقالتٌاإلمامية(ّ)ٌ،كمالؾ(ْ)ٌ،كالشافعي(ٓ)ٌ،كأحمد(ٔ)ٌ،كاسحاؽٌ،كجميكرٌفقيائيـٌ .
الرأي الثانيٌ:إفٌنًكاحٌالمحرـٌ،كا ً
نكاحوٌلغيرهٌ،كاذنً ًوٌلوٌبالنكاحٌ،كؿٌذلؾٌجائز(ٌ.صحٌذلؾٌعفٌابفٌعباسٌ،
كركمٌعفٌابفٌمسعكدٌ،كمعاذٌٌ-كقاؿٌبوٌعطاءٌ،كالقاسـٌبفٌمحمدٌبفٌأبيٌبكرٌ،كعكرمةٌ،كابراىيـٌالنخعيٌ،

(ُ)ٌشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌٌُِٖ/ٌّ:كماٌبعدىاٌ.كمحمدٌبفٌالحسفٌالشيبانيٌ،ىكٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌفرقدٌ،الشيبانيٌبالكالءٌالفقيوٌ
الحنفيٌ،أصموٌمفٌقريةٌحرستاٌ عمىٌبابٌدمشؽٌ،كقدـٌأبكهٌمفٌالشاـٌإلىٌالعراؽٌ،كأقاـٌبكاسطٌفكلدٌلوٌبياٌمحمدٌالمذككرٌ،كنشأٌبالككفةٌ،
م»ٌ،كحضرٌمجمسٌأبيٌحنيفةٌسنتيفٌ،ثـٌتفقوٌعمىٌأبيٌ
اعي»ٌ،ك«الثٌكر ٌٌ
عمرٌبفٌذر»ٌ،ك«الكز ٌٌ
ٌٌ
سمعٌمفٌ«مسعر»ٌ،ك«مالؾٌبفٌمغكؿ»ٌ،ك«
يكسؼٌ،كقدـٌ«بغداد»ٌفنزلياٌ،كسمعٌمنوٌالحديثٌكال أرمٌ.كلماٌدخؿٌاإلماـٌالشافعيٌبغدادٌكافٌبياٌ،كجرلٌبينيماٌمجالسٌكمسائؿٌبحضرةٌ
م» ٌالخرجةٌ
الر ٌٌ
الرقة» ٌٌ ،ثـ ٌعزلوٌ ،فقدـ ٌ«بغداد»ٌ ،فمما ٌخرج ٌ«ىاركف» ٌإلى ٌ« ٌ
الرقة» ٌفكٌاله ٌ«ىاركف» ٌقضاء ٌ« ٌ
ىاركف ٌالرشيدٌ ،كخرج ٌإلى ٌ« ٌ
مٌسنةٌٌُٖٗ.صنؼٌالجامعٌالكبيرٌكالجامعٌالصغيرٌكغيرىماٌ.كمفٌمصنفاتوٌالمسائؿٌالمشكمةٌ،خصكصاٌ
الكلىٌ،أمرهٌفخر
جٌمعوٌ،فماتٌبالر ٌ
ٌ
المتعمقةٌبالعربيةٌ.ظٌ:كفياتٌالعيافٌ:ابفٌخمكافٌ،ُْٖ/ٌْ:طبقاتٌالفقياءٌ:الشيرازم.ُّٕ-ُّٔ/ٌُ:
(ِ) ٌمكطأ ٌمالؾّْٗ/ٌُ :حُٕ ٌكِٕ ٌكٌّٕ ،كمسند ٌالشافعيٌ ُِٕ/ٌِ :كٌُِٖ ،كالمجمكعٌ :النككمٌ ِّٖ/ٌٕ :كٌِْٖ ،كسنف ٌالترمذمٌ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.َّٔ/ٌّ:
ُُّٗ-َُٗ/حٌَْٖ،كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌٗٔ/ٌِ:كٌّ ٖٔ/
(ّ)ٌظٌٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌُٓٔ/ٌْ:كالتذكرةٌ:العالمةٌالحمي(ط.ج)ٌ،ٌّٖٓ/ٌٕ:كمسالؾٌالفياـٌ:الشييدٌالثاني.ٌِْٗ/ٌِ:
(ْ) ٌظٌ :سنف ٌالترمذمَُٗ/ٌّ:حٌٌَْٖ ،كالتفريعٌ :ابفٌالجالبٌ ،ٌِْْ/ٌُ:كالرسالةٌ:القيركانيٌ،ّٗ/ٌُ:كاالشراؼٌ :القاضيٌعبد ٌالكىابٌ:
ٌُ،ْٖٕ/كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌٗٔ/ٌِ:كّ.ٖٔ/
ٌ،كالـٌ:الشافعيٌْٖ/ٌٓ:كٌَُٗ،كالمجمكعٌ:النككمٌ،ِٖٕ/ٌٕ:ككفايةٌالنبيوٌ:ابفٌالرفعة.ٗٓ/ٌُّ:
(ٓ)ٌسنفٌالترمذمُُٗ-َُٗ/ٌّ:حَْٖ ٌ
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌَّٔ/ٌّ:كٌَّٕ،كالزركشيٌ،ِّٓ/ٌٓ:كالممتعٌ:المنجى.ٌُُٖ/ِ:
(ٔ)ٌالترمذمٌ،ُُٗ/ّ:كاالرشادٌ:الياشميٌ ِٖٔ/ُ:

[َُِ]
ٌ

كبوٌيقكؿٌأبكٌحنيفةٌ،كسفيافٌالثكرمٌ،كأىؿٌالككفة)(ُ)ٌ .
رـ ٌكليٌان ٌأـٌ
الم ٍح يٌ
اء ٌأ ىٌ
ٌيص ٌح ٌمنوٌتىٍزكيج ٌغيرهٌ،سك هٌ
تزكجٌىكٍ ٌ ،
الرأي الثالثٌ :المحرـٌالٌيصح ٌلو ٌ ٍ
أف ى
كلكف ي
كاف ٌ ي
ٌي ٌ
وٌركمٌعفٌأحمدٌ،كىكٌاختيارٌأبيٌبكرٌالخالؿ(ِ).
ج يٌ
كىكٌك ٌٍ
ىٌ
النٌ.
ككي ٌ

ِ
خطيبت ِو.
ظ ِر الخاط ِب إلى
المطمب السادس :اال
ستئذان في َن َ
ُ
ٌكلمفقياءٌفيٌىذهٌالمسألةٌأربعةٌآراء:
لويٌأيضٌانٌالنظرٌ
ٌالرأي األولٌ:يجكزٌلمفٌيريدٌالزكاجٌبامرأةٌالنظرٌإلىٌماٌليسٌبعكرةٌمنياٌ،كالكجوٌكالكفيفٌ ٌ،ك ٌ
ت ٌأـ ٌلـٌتأذفٌ ،إذا ٌكانتٌاستجابتٌإلىٌالنكاحٌ .كبوٌ
اءٌأذىٌن ٌٍ
يكررٌالنٌظىٌرٌإليياٌسك ًٌ
أف ٌ ٌٍّ
إليياٌماشيةٌفيٌثيابياٌٌ،ك ٌٍ

ٌ،كالحكطٌاستئذاف ٌالمخطكبةٌكترؾٌالنظرٌإلى ٌمفاتنياٌمفٌدكفٌمعرفتياٌكاذنياٌ،كالسيما ٌإذاٌ
قالتٌاإلمامية(ّ) ٌ
التصرؼٌفيٌحؽٌ و
إنسافٌمفٌغيرٌاستئذاٌنً ًٌوٌ،اليجكز(ْ)ٌ .
ٌٍّ
؛ٌلفٌمحاسنياٌمفٌحقياٌ،ك
استكجبٌذلؾٌىتؾٌسترىا ٌ
الرأي الثاني ٌ :يباح ٌالنظر ٌإلى ٌالكجو؛ ٌلنو ٌمكضع ٌالنظر ٌكليس ٌبعكرةٌ ،كفي ٌالنظر ٌإلى ٌما ٌيظير ٌعادةٌ
الكجوٌكالكفيفٌكالقدميفٌكنحكىماٌ،ركايتافٌ،إحداىماٌاليباحٌلنيماٌعكرةٌ،كاآلخرٌ،يباح؛ٌلنيماٌمماٌيظيرٌ
ٌ
ك
عادةنٌ ،فال ٌيحتاج ٌنظر ٌالخطيب ٌإلى ٌخطيبتو ٌإلى ٌاستئذانيا ٌأك ٌاستئذاف ٌأىمياٌ ،كلو ٌأف ٌيكرر ٌالنظر؛ ٌٌكاليوٌ
ذىب ٌجميكرٌالفقياءٌمفٌالحناؼ(ٓ)ٌ،كالشافعية(ٔ)ٌ،كالحنابمة(ٕ)ٌ،كلممالكيةٌقكؿٌبوٌ،اختارهٌابفٌكىبٌ ٌ،كقاؿٌ
الٌٌالعكرة(ٖ)ٌ .
الكزاعيٌيجتيدٌكينظرٌإلىٌماٌيريدٌمنياٌا ٌ

ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَّٔ/ٌّ:كمختصرٌالقدكرمٌ،ُْٔ/ٌُ:كاليدايةٌ:
ٌ،كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ ٌُِّ/ٌٓ:
(ُ) ٌسنفٌالترمذمُّٗ/ٌّ:حِْٖ ٌ
المرغينانيٌ ٌ،ُٖٗ/ٌُ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُُُ-َُُ/ِ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ِِّ/ّ:كالفتاكلٌاليندية.ِّٖ/ٌُ:
(ِ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َّٕ/ٌّ:الشرحٌالكبيرةٌ:ابفٌقدامةٌ،ِّٗ/ٌٖ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌُْٕ/ٌّ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.ِْٗ/ٌّ:
(ّ)ٌظٌ:المقنعوٌ:المفيدٌ،ٌَِٓ:كالخالؼٌ:الطكسيٌ،ِْٖ/ٌْ:كالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ُُٔ/ٌْ:كالنيايةٌ:الطكسيٌ،ٌْْٖ:كتمخيصٌالخالؼٌ:
الصيمرمٌ،ُّٖ/ٌِ:كٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسف.ٔٔ/ٌِٗ:
(ْ)ٌظٌ:ماٌكراءٌالفقوٌ:محمدٌالصدرٌ،ٌُِٓ/ٌٔ:كأحكاـٌاإلسالـٌ:المدرسيٌ،ٌّْٓ:كالفقوٌعمىٌالمذاىبٌاالربعةٌ:الجزيرم.ٌُِ:
(ٓ) ٌالمبسكطٌ :السرخسيٌ ،ُٓٓ/َُ:كاليدايةٌ :المرغينانيٌ ،ّٔٗ/ٌْ :كبداية ٌالمبتدمٌ ،ِِِ/ٌُ :كفتح ٌالقديرٌ :الكماؿٌ ،ِٕ/ٌَُ :كبدائعٌ
ٌ،كحاشيةٌابفٌعابديفٌ،َّٕ/ٌٔ:كدررٌالحكاـٌ:خسرك.ُّْ/ٌُ:
الصنائعٌٌ:الكاشانيٌ ُِِ/ٌٓ:
(ٔ) ٌمختصر ٌالمزنيٌ ،ِْٔ/ٌٖ :كاإلقناعٌ :الماكردمٌ ،ٌُّْ /ٌُ :كبحر ٌالمذىبٌ :الركيانيٌ ،ُّ/ٌٗ :كالتيذيبٌ :البغكمٌٌ ،ِّٕ/ٌٓ :كركضةٌ
الطالبيفٌ:النككمٌَِ/ٌٕ:كٌُِ،كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ُِٖ/ٌٗ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.َِٖ/ٌْ:
(ٕ)ٌالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٓ/ٌّ:كالزركشيٌ،ُّْ/ٌٓ:كالركضٌ:البيكتيٌ،َٓٗ/ٌُ:كشرحٌالمنتيىٌ،ِْٔ/ٌِ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ.ٖ/ٌٓ:
(ٖ)ٌالكافيٌ:القرطبيٌ،ُٓٗ/ٌِ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ،َّٓ-َّْ/ٌْ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطاب.َْْ/ٌّ:

[ُُِ]
ٌ

الرأي الثالثٌ :يكرهٌاستغفاؿٌالمخطكبةٌفيٌالنظر ٌإليياٌ،كيشترطٌإذنيا ٌأكٌإذفٌأىمياٌ.كبوٌقالتٌالمالكية(ُ)ٌ.
الٌ ٌبعدٌإعالمياٌبوٌالٌغفمة)(ِ)؛ٌكلمالؾٌأنوٌ
كجاءٌفي ٌشرحٌالرسالةٌ(مشيكرٌالمذىبٌالٌيجكزٌالنظرٌإليياٌإ ٌ
أنياٌالٌتيجيبوٌىيٌأكٌكلييا؛ ٌلـٌ
ٌ
الخاطب ٌ
يٌ
عٌمًىٌـ ٌ
إف ٌ ىٌ
ليسٌلوٌأفٌينظرٌإليياٌ،كالٌيتأمؿٌمحاسنياٌ.كقاؿٌبعضيـٌ( ٌٍ

فٌكافٌقدٌخطب)ٌ(ّ)ٌ .
ىٌيجزٌلوٌالنظرٌ،كا ٌٍ

اءٌبًٌإ ٍذنًياٌ
الرأي الرابعٌ:ييستحبٌ
ى
النظرٌإلىٌماٌيجكزٌالنظرٌإليوٌكالكجوٌكالكفيفٌ،سك ه
لمفٌعزـٌعمىٌنكاحٌامرأةٌ ي
كيجكز ٌتكريرهٌ ،عمى ٌالصحيح ٌمف ٌمذىب ٌالشافعيةٌ ،ككقت ٌالنظر ٌبعد ٌالعقد ٌ ٌكقىٍبؿ ً
أـ ٌبً ىغ ًٌ
ٌخطبتًيا؛ ٌلئالٌ
يرهٌ ،
ي
ي
يتركياٌبعدٌالخطبةٌفيؤذييا(ْ)ٌ .كفيوٌنظر؛ٌلفٌذلؾٌقدٌيككفٌذريع ٌةن ٌلمنظرٌغمسةٌإلىٌالنساءٌالجنبياتٌمفٌ

ٌالناظرٌكافٌينكمٌاالطالعٌعمييفٌلجؿٌخطبتيفٌ .
ةٌأكٌمفٌفتحةٌفيٌالجدارٌكنحكٌذلؾٌ،بحجةٌأف
كك
ٌ
ٌ
ٌ

المبحث الرابع :االستئذان في أحكام األسرة
المطمب األول :االستئذان في منع الحمل واسقاط الجنينٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌيتفرعٌىذاٌالمطمبٌإلىٌثالثٌمسائؿٌ:
تو في العزل عنيا:
استئذان
المسألة األولى:
ِ
زو َج ُ
ُ
الزوج ْ
ةٌإفٌكافٌباستذانيا(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالفقياءٌ–عداٌالظاىريةٌ-عمىٌجكازٌعزؿٌالزكجٌعفٌزكجتوٌالحر ٍ
كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌمسألةٌعزؿٌالزكجٌعفٌزكجتوٌالحرةٌبدكفٌإذنياٌ،فيؿٌلوٌذلؾٌأـٌال؟ ٌ
ٌٌٌٌٌاختمؼٌجميكرٌعمماءٌالمسمميفٌفيٌىذهٌالمسألةٌعمىٌأقكاؿٌعدةٌمنياٌ :
ازٌالعزؿٌعفٌالحرةٌاالٌ ٌبرضاىاٌ،كبوٌقاؿ ٌالشيخٌالطكسي(ٔ) ٌكادعىٌاإلجماعٌعميوٌ.
القول األول :عدـٌجك
ٌٌ
(ُ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ ٌ،َْْ/ٌّ:كشرحٌالزرقانيٌ،ِٖٗ/ٌّ:كالخرشيٌ،ُٔٔ-ُٔٓ/ٌّ:كالدسكقيٌ،ُِٓ/ٌِ:كمنحٌالجميؿٌ.ٌِٓٓ/ٌّ:
(ِ)ٌالكافيٌ:القرطبيٌ،ُٓٗ/ٌِ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ ٌ،ّٓٓ/ٌّ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطاب.َْْ/ٌّ:
(ّ)ٌشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشي.ُٔٓ/ٌّ:
(ْ)ٌالتدريبٌفيٌالفقوٌالشافعيٌ:البمقينيٌ،ِٖ/ٌّ:كظٌ:ركضةٌالطالبيفٌ:النككم.َِ-ُٗ/ٌٕ:
ٌ،كالتاجٌ
(ٓ)ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسي(ٌّٓٗ/ٌْ:ـٌ،)ُّْ:كالفقوٌكمسائؿٌطبيةٌ:محمدٌآصؼٌالمحسنيٌ،ٕٓ/ٌُ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ ِّٕ/ٌْ:
ٌ،كالعزؿٌ:ىكٌ
ٌ،كاحياءٌعمكـٌالديفٌٌ،ّٓ-ُٓ/ٌِ:كالميذبٌ :الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌِ:كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ ّْٖ/ٌٖ:
كاالكميؿٌ:المكاؽٌ ُّّ/ٌٓ:
إخراجٌاآللةٌعندٌاإلنزاؿٌ،كافراغٌالمنيٌإلىٌالخارجٌ.االصطالحاتٌ:ياسيفٌالعامميٌ،ٌُُْ:كالفاظٌالفقوٌ:الغباف.ٌِْٖ:
)ٌ،كالكافيٌفيٌالفقوٌ:الحمبي.ٌِّٗ:
(ٔ)ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسي(ٌٌّٓٗ/ٌْ:ـٌ،)ٌُّْ:كالمؤتمؼٌ:الطبرسي(ٌٌُْٓ/ٌِ:ـٌ ٌَُْ:

[ُِِ]
ٌ

ٌكيرل ٌصاحبٌالجكاىر ٌذىابٌالمشيكرٌإلى ٌكراىةٌالعزؿٌدكفٌحرمتو(ُ)ٌٌ.كاشترط ٌجميكرٌالمالكية ٌاستئذافٌ
زكجٌتىٌوي ٌفي ٌذلؾ(ِ)ٌ ،كادعى ٌابف ٌعبد ٌالبر ٌعدـ ٌالخالؼ ٌعمى ٌجكازهٌ ،ككافقو ٌفي ٌاإلجماع ٌابف ٌىبيرةٌ
الرجؿ ٌ ىٌ
ًٌ

(تَٓٔ:ق)ٌ(ّ)ٌ.كعدـٌالجكازٌبدكفٌاإلذفٌقكؿٌأحمدٌكجميكرٌالحنابمة(ْ)ٌ،ككجوٌعندٌالشافعية(ٓ)ٌ ٌ،كين ًقؿٌذلؾٌ
عفٌأبيٌحنيفةٌكأبيٌيكسؼٌكمحمدٌ(ٔ)ٌ،كبوٌقاؿٌمتقدمكاٌفقياءٌالحناؼ(ٕ)ٌ.كصححوٌابفٌاليماـ(ٖ)ٌ .
افقتياٌ.كبوٌقاؿٌبعضٌمتأخرمٌالمالكية(ٗ).
القول الثاني :يباحٌالعزؿٌبمكافقةٌالزكجةٌ،كلياٌالعكضٌعفٌمك
ي

القول الثالثٌ :يكره ٌالعزؿ ٌكراىة ٌتنزيييةٌ ،إليو ٌذىب ٌبعض ٌالمالكية(َُ)ٌ ،كمف ٌالشافعية ٌقاؿ ٌبو ٌأبكٌ
إسحاؽ ٌالشيرازم ٌ(تْٕٔ:ق)ٌ ،كغيره(ُُ)ٌ ،كجزـ ٌبو ٌالنككم(تٕٔٔ:ق) ٌفقاؿٌ :ىك ٌمكركه ٌعندنا ٌفي ٌكؿٌ
حاؿ(ُِ)؛ٌكبوٌقاؿٌبعضٌالحنابمةٌكابفٌقدامة(تَِٔ:ق)(ُّ).
ىمةٌ.كبوٌقاؿٌالظاىريةٌ(ُْ)ٌ .
اء
ي
يحرـٌعزؿٌالرجؿٌعفٌالزكجةٌمطمقانٌ.سك ه
القول الرابعٌ ٌ:
ٌأكانتٌحرةٌأـٌأ ى
ؿٌالرجؿٌعفٌزكجتً ًٌو ٌيككفٌبمكافقتياٌ،كيمكنو ٌالتغاضيٌعفٌإذنياٌعندٌفسادٌالزمافٌ،
ٌ
عٌٍز
القول الخامسٌ :إفٌ ٌ ىٌ
كالخشيةٌمفٌكلدٌالسكءٌ.كبوٌقاؿٌبعضٌالحناؼ(ُٓ).

(ُ)ٌجكاىرٌالكالـٌ،ٌٌُُِ/ٌِٗ:ككتابٌالنكاحٌ:الراكي(ٌٌَْٔ:ـٌ،)ٌُْ:كفقوٌالصادؽٌ:الركحانيٌ،ٌُٖ/ٌُِ:الفقوٌكمسائؿٌطبية.ْٕ/ٌُ:
التاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌُّّ/ٌٓ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ٌْٕٔ/ٌّ:كشرحٌالزرقانيٌ،ٌّٗٗ/ٌّ:كفتحٌالعميٌ:عميش.ٌّٖٗ/ٌُ:
ٌ
(ِ)ٌ
(ّ) ٌاختالؼٌالئمةٌ:ابفٌىبيرةٌ،ُٓٗ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌِِْ/ٌُٔ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،َّٖ/ٌٗ:كالسيؿٌ:الشككانيٌ،ٌِّٖ/ُ:
ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌُٖٗ/ٌٓ:
(ْ)ٌالممتعٌ:المنجىٌ،ُِٕ/ٌّ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ّْٖ/ٌٖ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ُٖٗ/ٌٓ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجا.َِْ/ٌّ:
(ٓ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌِِْ/ٌُٔ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،َِٓ/ٌٕ:كأسنىٌالمطالب.ُٖٔ/ٌّ:
(ٔ)ٌظٌ:اليدايةٌ:المرغينانيٌ،ٌُُِ/ٌُ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿ.ٌَُْ/ٌّ:
(ٕ)ٌظٌ:اليدايةٌ:المرغينانيٌ ،ِّٕ/ٌْ:كاالختيارٌ:المكصميٌ،ٌُّٔ/ٌْ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ ،ٌُِ/ٌٔ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ/ٌٖ:
ٌِِِ،كحاشيةٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديف.ُٕٔ-ُٕٓ/ٌّ:
(ٖ)ٌفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌٌََْ/ٌّ:كٌَُْ.
ٌ،كالتاجٌكاإلكميؿٌ ٌ،ٌُّّ/ٌٓ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ْٕٔ/ٌّ:كفتحٌالعميٌ:عميش.ٌّٖٗ/ٌُ:
(ٗ)ٌالمختصرٌالفقييٌ:إبفٌعرفوٌ َِٔ/ّ:
(َُ)ٌظٌ:المنتقىٌ:الباجيٌ،ُِْ/ٌْ:كالبيافٌ:إبفٌرشدٌ،ُُٓ/ٌُٖ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌالمكطأ.ّْٔ/ٌّ:
(ُُ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌِ:كالبيافٌ:ابفٌابيٌالخيرٌالعمرانيٌ،َٕٓ/ٌٗ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ُِْ/ٌُٔ:كحاشيةٌقميكبي.ّٕٕ/ٌْ:
(ُِ)ٌالمنياجٌشرحٌصحيحٌمسمـٌ:النككمٌ،ٌٗ/ٌَُ:كاسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،ٌُٖٔ/ٌّ:كالغررٌالبييةٌ:السنيكي.ُُٕ/ٌْ:
(ُّ)ٌالمغنيٌ:ابفٌقدامة.ِٖٗ/ٌٕ:
(ُْ)ٌالمحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـٌ(ٌٌِِِ/ٌٗ:احكاـٌالعزؿ).
ٌ،كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ُِْ/ٌّ:كٌٌٖ،ٌِِِ/كردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديف.ٌُٕٔ/ٌّ:
(ُٓ)ٌفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ ٌَُْ/ٌّ:

[ُِّ]
ٌ

القول السادسٌ :يكرهٌلمرجؿٌالعزؿٌعفٌزكجتوٌمفٌدكفٌاستذانياٌ.إليوٌذىبٌمشيكرٌاإلمامية(ُ)ٌ،كالكاشانيٌ
الحنفيٌ،كقاؿٌابفٌاليماـٌ(تُٖٔ:ق)ٌبالجكاز(ِ)ٌ ٌ.
القول السابعٌ :يباحٌلمرجؿٌالعزؿٌعف ٌالزكجةٌالحرةٌمطمقانٌ،مفٌدكفٌاشتراطٌإذنياٌ.قالوٌالغزاليٌكغيرهٌ،كىكٌ
المةٌ،زكجةٌأكٌسريةٌ،باإلذفٌكغيرٌ
المصححٌعندٌالمتأخريفٌمفٌالشافعيةٌ ٌ ،أنو ٌالٌيحرـٌالعزؿٌعفٌالحرةٌك ىٌ

ف ٌلـٌيجزٌلوٌالعزؿٌعفٌزكجتوٌ
اإلذف(ّ)ٌ ٌ.كقكؿٌلدلٌالحنابمةٌ،جكازٌعزؿٌالسيدٌعفٌسريتوٌبغيرٌإذنياٌ،كا ٌٍ
بإذنياٌ.كىكٌالمذىبٌ.كعميوٌالصحابٌ.كقاؿٌابفٌعقيؿٌ:يحتمؿٌمفٌمذىبناٌأنوٌيعتبرٌإذنيا ٌ(ْ)ٌٌ.
ٌٌ
الٌ ٌ
المةٌإ ٌ
كبوٌقاؿٌابفٌحجر(ٓ)ٌ،كىكٌعندٌالغزاليٌترؾٌالكلى(ٔ)ٌ .
إفٌكافٌفيٌدارٌالحرب؛ٌلئالٌيستعبدٌالكلدٌ،كالٌيحتاجٌالرجؿٌإلىٌاستئذافٌزكجتوٌ
القول الثامنٌ:يجبٌالعزؿٌ ٍ
فيٌالعزؿٌ.كبوٌقاؿٌمتأخركٌالحنابمةٌ(ٕ)ٌ .
ِ
وج َيا لمنع الحمل .إفٌٌمنعٌالحمؿٌبمحاظٌغايتوٌقدٌيككفٌكاجباٌكقدٌيككفٌ
استئذان
المسألة الثانية:
ُ
الزوجة َز َ
َ
(ٖ)

حراماٌكقدٌيككفٌمباحاٌأكٌراجحاٌأكٌمرجكحا

كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌحالتيفٌ :

زكجياٌفيٌقيامياٌبالتصرؼٌلمنعٌالحمؿٌدكامان.
ًٌ
استئذافٌ
يٌ
الحالة األولى:
الزكجةٌ ى
ٌٌٌٌاتفؽٌالفقياء(ٗ)ٌعمىٌحرمةٌالمنعٌالدائميٌلمحمؿٌبالٌضركرةٌ،كبصرؼٌالنظرٌعفٌإذفٌالزكجٌبوٌ.كأقكاليـٌ
فيٌذلؾٌ :
(ُ)ٌالميذبٌ:ابفٌالبراجٌ،ِِّ/ٌِ:كالمختصرٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌُِٕ:كالفقوٌكمسائؿٌطبيةٌ:محمدٌآصؼٌالمحسنيٌ .ْٕ/ٌُ:
(ِ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌّّْ/ٌِ:كٌٌٓ ٌ،ُِٔ/كفتحٌالقديرٌ:الكماؿ.ٌََْ/ٌّ:
(ّ)ٌظٌ:مختصرٌاختالؼٌالعمماءٌ:الطحاكم(ٌٌَّٕ/ٌِ:رقـٌٕٗٗ)ٌ،الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌِ:كاختالؼٌالئمةٌ:ابفٌىبيرةٌالشيبانيٌ/ٌِ:
ٌٌُٗٓ،كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،َِٓ/ٌٕ:فتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،َّٖ/ٌٗ:كأسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ ٌ.ُٖٔ/ٌّ:
(ْ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌٌ،ِٗٗ-ِٖٗ/ٌٕ:كالفركعٌ:ابفٌمفمحٌٌٖ،ّٖٖ/اإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ّْٗ/ٖ:كشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َُٗ-ُٖٗ/ٓ:
(ٓ)ٌظٌ:فتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ .ٌَّٖ/ٌٗ:
(ٔ)ٌإحياءٌعمكـٌالديفٌ:الغزالي.ٌُٓ/ٌِ:
(ٕ)ٌظٌ:اإلقناعٌ:ابكٌالنجاٌ،َِْ/ٌّ:كنيؿٌاآلربٌ:الشيبانيٌ،ُّٕ/ٌِ:كمطالبٌاكليٌالنيىٌ:السيكطيٌ ِِٔ/ٌٓ:كٌِّٔ،منتيىٌاالراداتٌ:
ابفٌالنجارٌ،ٌَٓ/ٌْ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ ٌ،َُٗ/ٌٓ:كدقائؽٌأكليٌالنيىٌ:البيكتيٌ،ِّٔ/ٌِ:كحاشيةٌابفٌقائد.َٓ/ٌْ:
(ٖ)ٌالفقوٌكمسائؿٌطبيةٌ:محمدٌآصؼٌالمحسني.ٌّٖ/ٌُ:
(ٗ) ٌظٌ:صراط ٌالنجاةٌ:السيدٌالخكئي(ٌ َّٔ/ٌُ:سٌ،)ٌٖٗٗ:كق اررات ٌمجمع ٌالفقوٌاالسالميٌ،المجمةٌ،العددٌْ،ّٕ/ٌُ:كفتح ٌالبارمٌ:ابفٌ
حجرٌ ٌ ،َُّ/ٌٗ :كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ٌ ،ْٕٕ/ٌّ :كتحفة ٌالمحتاجٌ :الييتميٌ ،ُِْ/ٌٖ :كنياية ٌالمحتاجٌ :الرمميٌ ،ٌّْْ /ٌٖ :كحاشيةٌ
الجمؿٌ:الزىرمٌ،ٌْْٕ/ٌْ :كاعانةٌالطالبيفٌ:البكرمٌ ،ٌُْٕ/ٌْ:كالمحررٌ:أبكٌالبركاتٌ،ٌُْ/ٌِ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ّٖٔ/ٌُ:كحاشيةٌ
المبدمٌ،ْْ/ٌُ:كمذكرةٌالقكؿٌالراجحٌ:الصقعبي.ُّٗ/ٌُ:

[ُِْ]
ٌ

ق)؛ٌكالسيدٌالخكئيٌ(قده)ٌحيثٌلـٌيجيٌاز ٌتعقيـٌالزكجيفٌكا ٍفٌ
ٌ
ُ-مفٌاإلمامية ٌالسيدٌالگمپايگاني(تٌُُْْ:
الن ٌيسببٌعدـٌاالنجابٌ
ؿ ٌعم ٌ
أف ٌتعم ىٌ
كافٌبرضاىماٌ،كفيٌجكابو ٌعفٌسؤاؿ ٌحكؿٌتعقيـ ٌالمرأة ٌدكامان ٌفقاؿٌ( ٌٍ
أمر ٌغيرٌمشركع) ٌ(ُ)ٌٌ.كخالفو ٌالتبريزم ٌفقاؿ ٌ(الٌبأسٌبذلؾٌإذاٌلـٌيعدٌذلؾٌجنايةٌعمىٌالنفسٌ،
إطالقٌان ٌفيك ٌ هٌ

ف ٌحرموٌبعضٌالفقياءٌالمعاصريفٌ،
كماٌإذاٌكاف ٌليماٌأكالدٌمتعددكف) ٌ(ِ)ٌ .كقاؿٌالمحسنيٌ(الغمؽٌالنيائيٌكا ٌٍ
لكنوٌعندم-كفاقانٌلبعضٌالفقياءٌاآلخريفٌ-جائزٌالصؿ)ٌ(ّ)ٌ .
ً
ٌر ٍح ًميا ٌكما ٌتفعموٌ
ِ-مف ٌالحناؼٌ ،قاؿ ٌابف ٌنجيـ ٌالمصرم ٌ(تَٕٗ:ق)(كينبغي ٌٍ
ٌأف ٌيككف ٌسد ٌالمرأة ٌ ىف ىـ ى
النساءٌلمنعٌالكلدٌحرامانٌبغيرٌإذفٌالزكجٌقياسانٌعمىٌعزلوٌبدكفٌإذنيا)ٌ(ْ)ٌ .

ٌٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌالعددٌالرابعٌ،جٌُصٌّٕ،الفقرةٌثانيٌانٌمفٌمجمةٌمجمعٌالفقوٌاإلسالميٌ(يحرـٌاستئصاؿٌالقدرةٌ
عمىٌاإلنجابٌفيٌالرجؿٌأكٌالمرأةٌ،كىكٌماٌيعرؼٌباإلعقاـٌأكٌالتعقيـٌ،ماٌلـٌتدعيٌإلىٌذلؾٌالضركرةٌبمعاييرىاٌ
الشرعية)ٌ ٌ.
أماٌجعؿٌماٌيقطعٌالماءٌ،أكٌيسدٌالرحـٌفنصٌابفٌالعربيٌأنوٌ
ٌٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكمفٌالمالكيةٌقاؿٌالبرزلي(تٌْْٖ:ق)ٌ(ك

الٌيجكزٌلإلنسافٌأفٌيشربٌمفٌالدكيةٌماٌيقمؿٌنسمو)ٌ(ٔ)ٌ .
ٌٍ
الٌيجكز)ٌ(ٓ)ٌ.كقاؿٌالجزكلي(تُْٕ:ق)ٌ(

ٌٌٌٌٌكمفٌالشافعيةٌقاؿٌالزركشي(تٌْٕٗ:ق)ٌ(أماٌاستعماؿٌالرجؿٌكالمرأةٌدكاءٌلمنعٌالحبؿٌفقدٌسئؿٌعنياٌ
الشيخ ٌعز ٌالديف ٌفقاؿٌ :ال ٌيجكز ٌلممرأة ٌذلؾ ٌكظاىره ٌالتحريـٌ ،كبو ٌأفتى ٌالعماد ٌبف ٌيكنسٌ ،فسئؿ ٌعما ٌإذاٌ
تراضىٌالزكجافٌالحرافٌعمىٌترؾٌالحبؿٌىؿٌيجكزٌالتداكمٌلمنعوٌبعدٌطيرٌالحيضٌ.أجابٌالٌيجكز)ٌ(ٕ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكقاؿٌابفٌحجرٌالييتمي(تٌْٕٗ:ق)( ٌيحرـٌاستعماؿٌماٌيقطعٌالحبؿٌمفٌأصموٌكماٌصرحٌبوٌ
كثيركف ٌكىك ٌظاىر) ٌ(ٖ)ٌ .كمف ٌالحنابمة ٌقاؿ ٌالمرداكم ٌ(تٌٖٖٓ :ق)(كفي ٌالفائؽٌ :ال ٌيجكز ٌما ٌيقطعٌ
(ُ)ٌظٌ:صراطٌالنجاةٌ:الخكئي(ٌَّٔ/ٌُ:سٌ)ٌٖٗٗ:كِ(ّٕٖ/سٌ،)ٌَُُٕ:كظٌ:إرشادٌالسائؿٌ:الگمپايگاني.ٌَُٕ:
(ِ)ٌظٌ:صراطٌالنجاةٌ:الخكئي(ٌٌَّٔ/ٌُ:سٌ ٌ،)ٌٖٗٗ:كمستمسؾٌالعركةٌ:الحكيـٌ،ٌِٕ/ٌُْ:كفقوٌالصادؽٌ:الركحاني.ٌٖٔ/ٌٌُِ:
(ّ)ٌالفقوٌكمسائؿٌطبيةٌ:محمدٌآصؼ.ِٖ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:البحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌالمصرمٌ،ُِٓ/ٌّ:كالنيرٌالفائؽٌ:إبفٌنجيـٌالحنفيٌ،ٌِٕٔ/ٌِ:كردٌالمحتارٌ:إبفٌعابديف.ُٕٔ/ٌّ:
(ٓ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ْٕٕ/ٌّ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌخميؿٌ،ََْ/ٌّ:كفتحٌالعميٌ:عميش.ّٗٗ/ٌُ:
(ٔ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ْٕٕ/ٌّ:كفتحٌالعميٌ:عميش.ّٗٗ/ٌُ:
(ٕ)ٌنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌ،ّْْ/ٌٖ:كحاشيةٌالجمؿٌ(فتكحاتٌالكىاب)ٌ.ُْٗ/ٌٓ:
(ٖ)ٌتحفةٌالمحتاجٌ،ُِْ/ٖ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌ،ُّٔ/ٕ:كحاشيةٌالجمؿٌ(فتكحاتٌالكىاب)ٌ،ْْٕ/ْ:كاعانةٌالطالبيفٌ:البكرمٌ.ُْٕ/ْ:

[ُِٓ]
ٌ

الحمؿ)ٌ(ُ)ٌ .
الحمؿٌمؤقتان.
لمنعٌ ًٌ
ؼٌ ًٌ
ياٌفيٌقيامياٌبالتصر ًٌ
ٌ
زكج
ًٌ
استئذافٌ
يٌ
الحالة الثانيةٌ:
الزكجةٌ ى
ٌٌٌٌٌلـٌيتكمـٌالفقياءٌالقدماءٌفيٌالمسائؿٌالمتعمقةٌبإجراءٌعمممياتٌالتعقيـٌ ٌ،كمنعٌالحمؿٌالمؤقتٌصراحة؛ٌلذاٌ
تقررٌعرضٌبعضٌأقكاؿٌالفقياءٌ،بغيةٌاستنباطٌأحكاميـٌفيٌالمسألةٌمكضكعٌالبحثٌ .
ؿٌفيٌالحٌٍرىٌمة)ٌ،كلعؿٌكجية ٌمنافاةٌذلؾٌ
يٌ
ٌٌ
الٌينبغيٌالتأم
ٌُ -مفٌاإلماميةٌجزـٌصاحبٌالجكاىر ٌبتحريموٌ،قاؿ(
لمتمكيفٌالكاجبٌعميياٌ(ِ)ٌ .

جكزٌلممرأةٌأفٌتأخذٌحبكبٌمنعٌالحمؿٌمؤقتٌانٌ،كلكٌمع ٌعدـٌرضاٌالزكجٌ،كأمٌاٌأفٌ
ٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكقاؿٌالسيدٌالخكئيٌ(ي

أمرٌغيرٌمشركع)(ّ)ٌ .
بٌعدـٌاإلنجابٌإطالقٌان؛ٌفيكٌ هٌ
تعمؿٌعمالٌيسب يٌ
ٌٍّ

ٌٌٌٌٌكأجازٌالسيدٌالخامنئي ٌمنعٌالحمؿ ٌالمؤقت ٌبالدكية ٌ ٌكنحكىا؛ ٌإذاٌلـٌيؤدٌإلى ٌضررٌمعتد ٌبوٌ،كأماٌفيٌ
إفٌكافٌلغرضٌعقالئيٌمحمؿٌككافٌمأمكناٌمفٌإلحاؽٌضررٌ
المنعٌالدائميٌكإغالؽٌأنبكبٌرحـٌالنساءٌقاؿٌ( ٌٍ
معتدٌبوٌجسديا ٌكنفسياٌبياٌفالٌبأسٌفيوٌفيٌنفسوٌإذاٌكافٌمعٌإذفٌالزكجٌ،كلكفٌيجب ٌاالجتنابٌفيٌإجراءٌ
ىذهٌالعمميةٌعفٌارتكابٌالمحرماتٌمفٌقبيؿٌالممسٌكالنظرٌالحراـ)ٌ(ْ)ٌ ٌ.
ً
ٌر ٍح ًمياٌ،كقاؿٌيباحٌ(ٓ)ٌ .
ِ-مفٌالحناؼٌ،أجازٌابفٌنجيـٌ(تََُٓ:ق)ٌسدٌالمرأةٌفى ىـ ى
ٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌالعددٌالرابعٌ،جُ ٌصٌّٕ،الفقرةٌثالثانٌمفٌمجمةٌمجمعٌالفقوٌاإلسالميٌ(يجكز ٌالتحكـٌالمؤقتٌ
في ٌاإلنجاب ٌبقصد ٌالمباعدة ٌبيف ٌفترات ٌالحمؿ ٌٌ ،أك ٌإيقافو ٌلمدة ٌمعينة ٌمف ٌالزماف ٌٌ ،إذا ٌدعت ٌإليو ٌحاجةٌ
معتبرةٌشرعانٌٌ،بحسبٌتقديرٌالزكجيفٌعفٌتشاكرٌبينيماٌكتر و
اضٌٌ،بشرطٌأفٌالٌيترتبٌعمىٌذلؾٌضررٌٌ،كأفٌ
افٌعمىٌحمؿٌقائـ) ٌ
وٌ
تككفٌالكسيمةٌمشركعةٌٌ،كأفٌالٌيككفٌفيياٌعدك
(ٔ)
ٌأف ً
ٌتمزـ ٌزكجيا ٌالعزؿ ٌعنيا)ٌٌ .كأجاز ٌالمخمي ٌالعزؿٌ،
-3مف ٌالمالكيةٌ ،قاؿ ٌالحطاب ٌ ٌ
الرعيني (ليس ٌلممرأة ٍ

(ُ)ٌاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ّّٖ/ٌُ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ،ِٕ/ٌُ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ُِٖ/ٌُ:كنيؿٌالمآربٌ:التغمبي.ُُُ/ٌُ:
(ِ)ٌمستمسؾٌالعركةٌ:محسفٌالحكيـٌ،ٌِٕ/ٌُْ:كفقوٌالصادؽٌ:محمدٌصادؽٌالركحاني(ٌٌٖٔ/ٌٌُِ:حكـٌالعزؿٌعندٌالكطءٌ-الشرح).
(ّ)ٌظٌ:صراطٌالنجاةٌ:السيدٌالخكئي(ٌٌَّٔ/ٌُ:سٌ،)ٌٖٗٗ:كمنيةٌالسائؿٌ:الخكئي،ٌُُْ:
(ْ)ٌظٌ:اجكبةٌاالستفتاءاتٌ:الخامنئي(ٔٓ-ٌٌّٔ/ٌِ:أجكبةٌاالسئمة.)ٌُٕٖ،ٌُٕٔ،ٌُْٕ،ٌُّٕ:
(ٓ)ٌظٌ:البحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌالمصرمٌ،ُِٓ/ٌّ:كالنيرٌالفائؽٌ:إبفٌنجيـٌالحنفيٌ،ٌِٕٔ/ٌِ:كردٌالمحتارٌ:إبفٌعابديف.ُٕٔ/ٌّ:
(ٔ)ٌالرعينيٌىكٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌعبدٌالرحمف ٌ،المعركؼٌبالحطابٌالكبيرٌالندلسيٌالصؿٌالطرابمسيٌالمكلدٌالمكيٌالدارٌكالقرارٌ،تفقوٌ
عفٌالشيخٌمحمٌدٌبفٌالفاسيٌكأخيوٌثـٌفيٌسنةٌٌٕٕٖىػٌ،تحكؿٌإلىٌمكةٌكأخذٌالعمـٌعفٌالسنيكرمٌٌ،كالسخاكمٌكغيرىماٌ،كأخذٌعنوٌجماعةٌ=ٌ

[ُِٔ]
ٌ

ٌكالتسببٌفيٌإسقاطٌالماءٌقبؿٌأربعيفٌيكماٌمفٌالكطء؛ٌلككنوٌنطفةٌٌ،ككذاٌفيٌاستخراجٌماٌحصؿٌمفٌالماءٌ
فيٌالرحـٌ،غيرٌأفٌٌمذىبٌالجميكرٌالمنعٌمطمقا(ُ)ٌ .
كافٌبإذنياٌجاز؛ٌلفٌالحؽٌليما)(ِ)ٌ .
فإفٌ
كانتٌحرةٌٍ ٌ،
فٌ
ْ-مفٌالشافعيةٌ،قاؿٌأبكٌإسحاؽٌ(كيكرهٌالعزؿٌ..كا ٌٍ
ٌ
ٌ
فٌالضررٌعمىٌالصحيحٌ
اءٌمباحٌلقطعٌالحيضٌمطمقاٌمعٌأم ًٌ
ٌٍ
ٓ-مفٌالحنابمةٌ،قاؿٌابفٌمفمح(ّ)(يجكزٌشربٌدك

الٌ ٌبإذفٌالزكجٌكالعزؿٌ ،كقدٌعقٌبٌالمرداكم(ْ) ٌفقاؿٌ:
مفٌالمذىبٌ .يٌنصٌ ٌعميوٌكقاؿٌالقاضيٌ :الٌيباح ٌذلؾ ٌإ ٌ
كىكٌالصكابٌ.قاؿٌفيٌالفركعٌ:يؤيٍّدهٌقكؿٌأحمدٌفيٌبعضٌجكابوٌ:كالزكجةٌتستأذفٌزكجيا)ٌ(ٓ)ٌ .
سٌتىٌٍنىٌبطٌأفٌٌفقياءٌالمذاىبٌيشترطكفٌعمىٌالمرأةٌاستئذافٌالزكجٌفيٌمنعٌنفسياٌمفٌالحمؿٌ .
مماٌتقدـٌي ٌٍ
ٌٌٌٌٌ
ي

زوجيا في إسقاط الحملٌ .
المسألة الثالثة :استئذان المرأة َ
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌحالتيف:
اءٌأكافٌ
فيوٌالركحٌ،سك هٌ
ٌ
تٌ
حمٌ ٌٍ
ـٌإسقاطٌالجنيفٌبعدٌأفٌ ىٌ
ٌٍ
يحر
الحالة األولى :إسقاط الجنين بعد حمول الروح فيوٌ ٌ:
=منيـ ٌكلداه ٌمحمد ٌكبركاتٌ .كلد ٌسنة ٌُٖٔ ٌىػٌ ،كتكفي ٌسنة ٌْٓٗىػٌ .كقيؿ ٌفي ٌَٓٗقٌ .ظٌ :شجرة ٌالنكرٌ :مخمكؼ(ٌ ّٖٗ/ٌُ :ترجمة ٌرقـٌ
َُِِ)ٌ،كامتناعٌالفضالءٌ:الساعاتي.َّٓ/ٌِ:
(ُ)ٌظٌ:مكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ْٕٕ/ٌّ:كفتحٌالعميٌ:عميش.ّٗٗ/ٌُ:
(ِ)ٌالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِْٖ/ٌِ:كالبيافٌ:ابفٌابيٌالخيرٌ،َٖٓ-َٕٓ/ٌٗ:كالمجمكعٌ:النككمٌ.ُِْ/ٌُٔ:كالشيرازمٌىكًٌإ ٍبر ً
ميٌبفٌ
اى
ى
ى
يـٌبفٌع ٌ
اؽٌالشيرًازم ٌالفيركزابادمٌشيخٌالش ًاف ًعي ً
ً
أخذٌعفٌاٍل ىجزرمٌ،
مٌ
كسؼٌأبكًٌإ ٍس ىح
ص ىرةٌفى
ةٌف ى
ى
يٌزىمانوٌ ،تفقوٌبشيرازٌعمىٌاٍلىب ٍي ى
ٌكابفٌراميفٌ .قدـٌاٍلىب ٍ
ض ًاك ٌ
ٍّ ى ٌ
يي ي
ً
ً
ً
اعةٌ،صنؼ ٌالت ٍنبًيوٌ،
سمعٌمفٌابفٌ ىشاذاف ٌٌك ىغيرهٌ ،
ىكدخؿٌبغداد ٌسنة ٌُْٓق ٌفالزـٌالقىاضيٌأىىباٌالطٌيبٌ ٌ،ىك
ٍ
ٌك ىج ىم ى
ى
ركلٌعنوي ٌاٍل ىخطيبٌٌكاٍلىباج ٌي ى
ات ٌسنةٌْٕٔق ٌببغدادٌ ،كمكلدهٌبفيركزابادٌسنةّّٗقٌ.ظٌ :طبقاتٌالشافعيةٌ:
كالميذبٌ ،كالتبصرةٌٌ ،كالمعكنةٌ ،كطبقاتٌاٍلفي ىق ىياء ٌ ،ىك ٌ
غيرىا ٌ ،ىم ى
السبكيٌ،ُِٓ/ْ:كالفقياءٌالشافعيةٌ:ابفٌالصالحٌ،َّٔ/ٌُ:كطبقاتٌالشافعييفٌ:أبكٌالفداء.ِْٔ/ٌُ:
(ّ)ٌىكٌمحمدٌبفٌمفمحٌبفٌمحمدٌبفٌمفرجٌ،أبكٌعبدٌاهللٌ،شمسٌالديفٌالمقدسيٌالرامينىٌثـٌالصالحيٌالحنبميٌ،فقيوٌاصكليٌمحدثً ٌ،
كلدٌفيٌ
يح يدكدٌسنةَُٕ ٌ،ىكقيؿٌسنةٌٌٌُِٕ،سمعٌمفٌعيسىٌالمطعـٌكغيرهٌ،كنابٌفيٌالحكـٌعفٌقاضيٌالقضاةٌجماؿٌالديفٌالمرداكمٌكتزكجٌابنتوٌ=ٌ
=حضرٌمعٌأخيوٌبرىافٌ ،عندٌأبيٌالبقاءٌالسبكيٌٌ ٌ،كالزـٌالقاضيٌشمس ٌالديفٌابفٌمسمـٌكقرأٌعميوٌالفقوٌكالنحكٌ ،كالصكؿٌعمىٌالقاضيٌ
برىافٌالديفٌالزرعيٌكسمعٌمفٌالحجارٌكطبقتو؛ ٌلوٌكتابٌالفركعٌٌٌ ،كحاشيةٌعمىٌالمقنعٌ ،كالنكتٌعمىٌالمحررٌصنؼ ٌفيٌأصكؿٌالفقوٌ ،كفيٌ
اآلدابٌالشرعية ٌالكبرلٌكالكسطىٌكالصغرلٌ،تكفيٌسنةٌّٕٔ .ظٌ:أعيافٌالعصرٌ:الصفدمٌ،ِٔٗ/ٌٓ:كالكفياتٌ:ابفٌرافعٌِْٓ-ِِٓ/ٌِ:
(رقـٌالترجمةُٕٕ)ٌ،كالمقصدٌاالرشدٌ:ابفٌمفمح(ٌُٓٗ-ٌُٕٓ/ٌِ:رقـٌالترجمةََُٖ).
(ْ) ٌالمرداكمٌىكٌعميٌبفٌسميمافٌبفٌأحمدٌبف ٌمحمدٌالعالء ٌالمرداكمٌثـٌالدمشقيٌالصالحيٌالحنبميٌ ،شيخٌالمذىبٌ.كلدٌقريبا ٌمف ٌسنةٌ
َِٖق ٌبمرداٌ ،كأخذ ٌبيا ٌ الفقو ٌعف ٌالشياب ٌأحمد ٌبف ٌيكسؼ ٌثـ ٌتحكؿ ٌإلى ٌدمشؽ ٌفنزؿ ٌمدرسة ٌأبي ٌعمرٌ ،كق أر ٌالمقنع ٌعمى ٌعبد ٌالرحمفٌ
الطرابمسيٌٌ ،كأخذ ٌالفقوٌكأصكلو ٌكالعربية ٌعف ٌابف ٌقندسٌٌكعبدٌالرحمفٌأبي ٌشعرٌ.كأخذٌعمكـٌالحديثٌعفٌابف ٌناصر ٌالديفٌ .مفٌتصانيفوٌ
ٌ،كالتحبيرٌفيٌشرحٌالتحريرٌ ٌ ،كفيرستٌالقكاعدٌ،
اإلنصاؼٌفيٌمعرفةٌالراجحٌمفٌالخالؼٌٌ ،كالتنقيحٌالمشبعٌ ،كالدرالمنتقىٌ ،كالجكىر ٌالمجمكع ٌ
كالكنكزٌ،كالمنيؿٌالعذبٌ.ماتٌسنةٌٖٓقٌ.ظٌ:الضكءٌالالمعٌ:السخاكمٌ،ِِٕ-ِِٓ/ٌٓ:كالبدرٌالطالعٌ:الشككاني.ْْٔ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:الفركعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌِّٗ/ٌُ:كالنصاؼٌ:المرداكمٌ،ٌّّٖ/ٌُ:كالتحريرٌ:المنياكمٌ،ٌِٔٔ/ٌُ:كحاشيةٌالركضٌ:النجدم.َْٖ/ٌُ:

[ُِٕ]
ٌ

اإلسقاطٌباستئذافٌالزكجٌأـٌبدكنوٌ.كىكٌمحؿٌاتفاؽٌأىؿٌالعمـ(ُ)ٌ .
منيٌالرجؿٌ،كقبؿٌحمكؿٌالركحٌفيٌ
الحالة الثانية :إسقاط الجنين قبل حمول الروح فيوٌ:بعدٌمالقاةٌالبكيضةٌ ٌ

الجنيفٌ،يمر ٌالجنيف ٌبأطكارٌعديدةٌ،كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌأحكاـٌالجنيفٌفيٌثالثةٌمفٌتمؾٌالطكار(ِ)ٌ:ىيٌ
النطفة(ّ)ٌٌ،كالعمقة(ْ)ٌٌ،كالمضغة(ٓ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالعمماءٌفيٌإسقاطٌالجنيفٌقبؿٌحمكؿٌالركحٌفيوٌعمىٌأقكاؿٌ ًع ىدةٌ :
حتوٌ
ٌرجٌ ىٌ
القول األول :يجكز ٌإسقاط ٌالجنيفٌ ،في ٌجميع ٌالمراحؿ ٌالتي ٌتسبؽ ٌحمكؿ ٌالركح ٌفيوٌ .كىذا ٌما ىٌ
(ٔ)
بعض ٌفقياءٌ
كرج ىح ٌجكاز ٌاإلسقاط ٌ يٌ
الحناؼٌ ٌ ،كنصٌكا ٌعمى ٌعدـ ٌضماف ٌالمرأة ٌٍ
ٌإف ٌأسقطتو ٌبإذف ٌالزكج  ٌ ،ى

الشافعيةٌٌ،كأفتىٌبوٌبعضيـ(ٕ)ٌ،كبعضٌالحنابمةٌ(ٖ)ٌ .

القول الثانيٌ :يكرهٌإسقاطٌالحمؿٌفيٌطكرٌالنطفةٌ،كيحرـٌاإلسقاطٌفيماٌعداىاٌ،كىكٌقك هؿ ٌعندٌالمالكية(ٗ)ٌ،
كمحتم هؿٌعندٌالشافعيةٌ(َُ)ٌ .
القول الثالثٌ:الٌبأسٌباإلسقاطٌفيٌالنطفةٌ،كيحرـٌفيماٌسكاىاٌ.كبوٌقاؿٌالمخميٌ(تٌْٕٖ:ق)ٌمفٌالمالكيةٌ،
كسئؿٌمالؾٌعف ٌقياـٌالحامؿٌبشربٌالدكاءٌلجؿٌإسقاطٌكلدىا؟ ٌفقاؿٌ
كىكٌالراجحٌمفٌالمذىبٌالحنبمي(ُُ) ٌ .يٌ

ٌ،كايضاحٌالفكائدٌ:ابفٌالعالمةٌ،ِٕٔ/ٌْ:كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ ٌ،ٌِّٓ/ٌُُ:كتبييفٌالحقائؽٌ:
(ُ)ٌظٌ:قكاعدٌالحكاـٌٌ:العالمةٌالحميٌ ٖٔٗ/ٌّ:
الزيمعيٌ ،ُّٗ/ٌٔ :كالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ،َْٕ/ٌُٓ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ،ٌّٕٔ/ٌِ:كبغيةٌالمسترشديفٌ:عبدٌالرحمفٌ،ٌِِٓ/ٌُ:
كمسائؿٌاحمدٌكاسحاؽ(ٌٌَُّٔ/ٌّ:ـٌ،)ّْٕ:كالفركعٌ:ابفٌمفمح.ْْٓ-ٌّْْ/ٌٗ:
(ِ)ٌبحكثٌفقييةٌميمةٌ:ناصرٌمكارـٌالشيرازم.ٌِٗٗ:
ّ
ً
طفىةٌعذبةٌامٌماءٌعذبٌثـ ٌكثرٌأستعماؿٌالن ٍ ً
ارٌال ٌيعرؼٌباطالقوٌ
هٌن ٍ
( ) ٌتسميٌالعربٌاٍل ىماءٌاٍل ىقًميؿٌيٌن ٍ
ىٌص ى
ٌىًذ ي
كف ى
طفىةٌفيٌاٍل ىمن ٌي ى
طفىةٌ ،ىيقيكلي ى
ٌحت ى
ى
ىغيرهٌ.ظٌ:الصحاحٌ:الجكىرمٌ،ٌُّْْ/ٌْ:كالفركؽٌالمغكيةٌ:العسكرم.ُُّ/ٌُ:
ْ
العىمقةٌ:الدـٌالجامدٌالغميظٌ.ظٌ:تيذيبٌالمغةٌ:الزىرم.ُِٔ/ٌُ:
( )ٌ ى
ٓ
ً
ً
ٌمضغةٌ.ظٌ:تيذيبٌالمغةٌ:االزىرمٌ،ٕٓ/ٌٖ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر.ُْٓ/ٌٖ:
ذاٌص ىارت ى
( )ًٌإ ى
ٌالعمىقةٌلى ٍحمةٌفىي ىي ي
(ٔ)ٌظٌ:فتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،َُْ/ٌّ:كالبحرٌ:ابفٌنجيـٌٌ،ُِٓ/ٌّ:كالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ،ُٕٗ/ٌُ:كردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفُٕٔ/ٌّ:
(ٕ)ٌظٌ:تحفةٌالمحتاجٌ:ابفٌحجرٌالييتميٌ،ُْ/ٌٗ:كحكاشيٌالشيركانيٌ ٌ،ُٖٔ/ٕ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌ،ّْْ/ٖ:كحاشيةٌالجمؿ.ُْٗ/ٓ:
(ٖ)ٌالفركعٌ:إبفٌمفمحٌ،ّّٗ/ٌُ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌِ،التراثٌ،ّٖٔ/ٌُ:كطٌُىجر.ٌْٕٗ/ٌِ:
ٌ،كحاشيةٌالدسكقيٌ،ِٕٔ/ٌِ:كفتحٌالعميٌ:عميش.ّٗٗ/ٌُ:
(ٗ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ْْٕ/ٌّ:كالخرشيٌعمىٌخميؿٌ ِِٔ/ٌّ:
(َُ)ٌتحفةٌالمحتاجٌ:ابفٌحجرٌ،ُْ/ٌٗ:كحكاشيٌالشيركانيٌ ٌ،ُٖٔ/ٌٕ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرممي.ٌّْْ/ٌٖ:
ٌ،كالفركعٌ:
(ُُ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ْْٕ/ٌّ:كالخرشيٌعمىٌخميؿٌ،ِِٔ/ٌّ:كحاشيةٌالدسكقيٌ،ِٕٔ/ٌِ:كفتحٌالعميٌ:عميشٌ ّٗٗ/ٌُ:
ابف ٌمفمحٌ ،ٌّّٗ /ٌُ :ككشاؼ ٌالقناعٌ :البيكتيٌ ،َِِ/ٌُ :كاإلنصاؼٌ :االمرداكمٌ ،طِ ٌالتراثٌ ،ّٖٔ/ٌُ :كمطالب ٌأكلي ٌالنيىٌ :مصطفىٌ
السيكطيٌ،ٌِٕٔ/ٌُ:كمنتيىٌاالراداتٌ:ابفٌالنجار.ٌُِّ/ٌُ:

[ُِٖ]
ٌ

(ماٌأرلٌبوٌبأسٌانٌإذاٌكافٌدكاءٌيشبوٌالسالمة)ٌ(ُ)ٌ .
القول الرابعٌ:اإلسقاطٌيجكزٌفيٌالنطفةٌكالعمقةٌ،كالٌيجكزٌفيٌالمضغةٌ.قالوٌالفراتي(ِ)ٌالشافعيٌ .
اإلسقاطٌمحرهـ ٌفيٌجميعٌمراحؿٌتككيفٌالجنيفٌ،ذىبٌإليوٌاإلمامية(ّ)ٌ،كبعضٌالحناؼ(ْ)ٌ،
القول الخامسٌ :
ٌ
ؿٌ،رجحوٌابفٌحجر(ٔ)ٌ،كنقؿٌالمرداكمٌقكؿٌابفٌالجكزمٌبالتحريـ(ٕ)ٌ .
كأكثرٌالمالكيةٌ)ٓ(،كىكٌلدلٌالشافعيةٌقك هٌ

المطمب الثاني :االستئذان في خروج الزوجة من بيت زوجيا
ٌأف ٌليس ٌلممرأة ٌالخركج ٌمف ٌبيت ٌزكجيا ٌإالٌ ٌبإذنوٌ ،كأفٌ ٌلو ٌمنعيا ٌمفٌ
ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌفقياء ٌالمسمميف(ٖ) ٌعمى ٌٍ
الخركجٌ .غير ٌأف ٌمالكٌان ٌقد ٌاستثنى ٌخركجيا ٌلجؿ ٌزيارة ٌأبييا ٌأك ٌذكم ٌالرحـٌ ،كالمقربيف ٌليا ٌمف ٌأقربائياٌ،
أةٌأفٌتخرجٌمفٌدكفٌإذفٌزكجياٌ(ٗ)ٌ .
كلحضكرٌمآتميـٌكجنازاتيـٌ،كعيادةٌمرضاىـٌ،فمممر ٌٍ
الكالـٌىناٌيقعٌفيٌصكرتيفٌ :
ٌ
المطمب الثالث :االستئذان في تصرف الزوجة في المال .ك
تصرِفيا في مالو
الصورة األولى :في المرأة
زوجيا في ُّ
ُ
تستأذن َ
ٌٌٌٌٌإفٌتصرؼٌالزكجةٌبأمكاؿٌزكجياٌلوٌنكعافٌ،فإماٌأفٌتتصدؽٌبالقميؿٌمفٌمالوٌ،بماٌالٌيؤثرٌعمىٌمستكلٌ

اٌأف ٌيككفٌتصرفياٌبالنفقةٌالكاجبةٌلياٌ،كىكٌالمقصكدٌبالبحثٌىناٌ،
عيشٌالسرةٌ،كقد ٌتقدـٌالكالـٌفيوٌ،كا ٌٌم ٌٍ

كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :

(ُ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،طٌّالفكرٌ،ٌِٖٓ/ٌٔ:كطٌالكتب.ٌّّْ/ٌٖ:
(ِ)ٌالنجـٌالكىاجٌ:الدميرمٌ،ُْٗ/ٌٖ:نيايةٌالمحتاجٌ:الرممي.ّْْ-ِْْ/ٌٖ:
ٌكالفقو ٌالمعاصرٌ :حسف ٌالجكاىرمٌ ٌ ،ُٖٗ/ٌْ :كصراط ٌالنجاة ٌ(تعميؽ ٌالمير از ٌالتبريزم)ٌ :السيدٌ
(ّ) ٌبحكث ٌفقييةٌ :ناصر ٌالشي ارزمٌ ،ٌِٖٗ :
ٌ،كارشادٌالسائؿٌ:الگمپايگاني.ٌُّٕ:
الخكئيٌ ّْٓ/ٌُ:
(ْ)ٌفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌٌ،َُّ-ََّ/ٌَُ:كردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ.ُٕٔ/ٌّ:
(ٓ)ٌالشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميوٌ،ِٕٔ-ٌِٔٔ/ٌِ:كبمغةٌالسالؾٌ(حاشيةٌالصاكمٌعمىٌالشرحٌالصغير).ٌَِْ/ٌٌِ:
(ٔ)ٌإحياءٌعمكـٌالديفٌ:الغزاليٌ،ٌُٓ/ٌِ:كفتحٌالبارمٌ ،َُّ/ٌٗ:كتحفةٌالمحتاجٌ:الييتميٌ،ٌُِْ/ٌٖ:كٌٗ،ٌُْ/كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌ:
ٌُّٕٔ/كٌٖ.ّْْ-ِْْ/
(ٕ)ٌظٌ:اإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ٌ:طٌُالتراثٌ،ٌِْٕ/ٌُ:كطٌِ،ّٖٔ/ٌُ:كطٌىجر.ٌْٕٗ/ٌِ:
ٌكالفقو ٌالمعاصرٌ :حسف ٌالجكاىرمٌ ،ُِٗ/ٌٔ :كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ ،ٖٓ/ّ:بدائع ٌالصنائعٌ:
(ٖ) ٌىداية ٌالمةٌ :الحر ٌالعامميٌ ،ِٗٗ/ٌْ:
ٌ،الحاكمٌالكبيرٌ:
ٌ
الكاشانيٌ،ِْٔ/ٌِ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ ،ّٗٗ/ٌْ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ُٓٓ/ٌٓ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابُٖٖ/ٌْ:
الماكردمٌ،ْٖٓ/ٌٗ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،َْٖ/ٌِ:كالفركعٌ:إبفٌمفمحٌ،ّٖٗ/ٌٖ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ٓٓٓ/ٌٗ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ:
السيكطي.ٌُُٔ/ٌُ:
(ٗ)ٌٌالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ،ُّٖ/ٌْ:كالمختصرٌالفقييٌ:ابفٌعرفوٌ،ٌَِ/ٌٓ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ٌّْٗ/ٌْ:

[ُِٗ]
ٌ

(ُ)
جٌإف ٌامتنعٌعفٌالدفعٌلزكجتوٌمستحقاتياٌمفٌالقكتٌكالكسكةٌ،
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالفقياءٌ–عداٌمالؾٌ -عمىٌأف ٌالزك ٍ

كنحكٌذلؾٌمفٌاإلنفاؽٌالكاجبٌلياٌفيٌذمتوٌ ،أكٌدفعٌليا ٌأقؿٌمماٌيكفيياٌ،فمياٌأفٌتأخذٌمفٌأمكالوٌقسمان ٌمفٌ

اءٌأكافٌماٌتأخذهٌباستئذانوٌأـٌبدكنوٌ .
النفقةٌالكاجبةٌلياٌ،أكٌتأخذٌتماـٌحقياٌفيٌاإلنفاؽٌ،سك ه

ٌٌٌٌٌقاؿٌفيٌالصراطٌ(إفٌأمكفٌتحصيؿٌرضاهٌبأخذٌالماؿٌمنوٌ،كاإلمساؾٌبوٌإلىٌأخرٌالشيرٌلمصرؼٌفيكٌ،

الٌ ٌفمع ٌكقكع ٌزكجتو ٌكابنو ٌفي ٌالحرج ٌفي ٌأكاخر ٌالشيكر ٌيجكز ٌليا ٌالخذ ٌكاإلمساؾٌ ،كلكف ٌال ٌيجكز ٌلياٌ
كا ٌ
الٌٌبعدٌإخبارٌزكجياٌ،كاالستيذافٌمنوٌفيٌالصرؼ)(ِ)ٌ .
الصرؼٌفيٌأخرٌالشيرٌإ ٌ

الصورة الثانية :في المر ِ
زوجيا في تصرفيا في ماليا
أة تس ُ
تأذن َ
ٌٌٌاختمؼٌالعمماءٌفيٌاشتراطٌإذفٌالرجؿٌ،فيٌمشرعيةٌتصرؼٌزكجتوٌفيٌمالياٌعمىٌقكليفٌ :
الٌيصحٌ.كاليوٌذىبٌابفٌ
ٌبأكثر ٌمفٌالثمثٌمفٌمالياٌمفٌدكفٌإذفٌزكجياٌ
ٌتصرؼ ٌالمرًأة
القول األول :إف
ى
ٌ
ى

وٌعميوٌالسالـٌقاؿٌ«ٌليسٌلممرأةٌ
القاسـٌ،كىكٌمذىبٌمالؾ(ّ)ٌ،كأحمد(ْ)ٌفيٌركايةٌعنوٌ.كركمٌعفٌأبيٌعبدٌالم
ٌ

معٌزكجياٌ أمرٌفيٌعتؽٌكالٌصدقةٌكالٌتدبيرٌكالٌىبةٌكالٌنذرٌفيٌمالياٌإالٌبإذفٌزكجياٌإالٌفيٌزكاةٌأكٌبرٌ
كالديياٌأكٌصمةٌقرابتيا(ٓ)ٌ .
ٌأف ٌتتصرؼ ٌبجميع ٌأمكاليا ٌبالمعاكضة ٌكالتبرعٌ ،مف ٌدكفٌ
القول الثانيٌ :لممرأة ٌالعاقمة ٌالرشيدة ٌالحرية ٌفي ٌٍ
استئذاف ٌالزكجٌفيٌتصرفياٌبتمؾٌالمكاؿٌ.كبوٌقاؿ ٌاإلمامية(ٔ)ٌ ،الحناؼ(ٕ)ٌ،كالشافعيةٌ(ٖ)ٌ،كعندٌالحنابمةٌ(ٗ)ٌ
ىكٌالمذىبٌ .

المطمب الرابع :االستئذان في رعاية األطفال .كفيوٌمسألتافٌ ٌ:

(ُ) ٌظٌ:النيايةٌ:الطكسيٌ،ٌَّٔ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ٌِّ/ٌْ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ٌُِّ/ٌٖ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،َُٓ/ٌٗ:
كالحاكمٌ:الماكردمٌ،ٌُْٔ/ٌُُ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌَِْ/ٌَِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌُّٖ/ٌٖ:
(ِ)ٌصراطٌالنجاةٌ(تعميقةٌالميرزاٌالتبريزم)ٌالسيدٌالخكئي.ّٓٓ/ٌُ:
(ّ)ٌالمدكنةٌ:مالؾٌ،ٌُِّ/ٌْ:كالتفريعٌ:أبكٌالقاسـٌ،َِٕ/ٌِ:كالنكادرٌ:القيركانيٌ،ٌُِِ/ٌُِ:كالكافيٌ:القرطبي.ّْٖ/ٌِ:
ٌ،كالمسائؿٌالفقييةٌ:ابفٌالفراءٌ،ٌّٕٖ/ٌُ:كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ ،ِٕٔ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌ
(ْ)ٌالجامعٌلعمكـٌاإلماـٌأحمدٌ ِّٔ/ٌٗ:كٌَُ ِّٔ/
قدامةٌ،ٌّْٖ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراثٌ،ّّْ/ٌٓ:كىجر.ٌَْٗ/ٌُّ:
(ٓ)ٌالكافيٌ:الفيضٌالكاشانيٌ،ّٕٓ/ٌَُ:كىدايةٌاالمةٌ:الحرٌالعاممي.ُُٓ/ٌٕ:
(ٔ)ٌالخالؼٌ:الطكسي(ٌِٖٔ/ٌّ:ـٌٌٓ:كٌٔ)ٌ،كالمؤتمؼٌ:الطبرسي(ٌَٕٓ/ٌُ:ـٌٌٓ:كٔ)ٌ،كالتذكرةٌ:العالمةٌالحمي(ط.ج).ُُِ/ٌُْ:
(ٕ)ٌشرحٌمعانيٌاآلثارٌ:الطحاكم(ٌُّٓ/ٌْ:رقـٌََّٕ)ٌ،كنخبٌاالفكارٌ:العيني.ٌْْٔ/ٌُٔ:
(ٖ)ٌظ:الـٌ:اإلماـٌالشافعيٌ،ٌُِِ/ٌّ:كالبيافٌ:بفٌابيٌالخيرٌ،ٌِِٕ/ٌٔ:كالمجمكعٌ:النككم.ٌِّٕ/ٌُّ:
(ٗ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ّْٖ/ٌْ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَُٗ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌّٔٔ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌِِٕ/ٌْ:

[َُّ]
ٌ

ستئذان الظئر زوجيا في الرضاع:
المسألة األولى :ا
ُ
ً
غيرهٌ،فقد ٌاتفقتٌكممةٌأىؿٌالعمـ(ِ)ٌ
زكجياٌفيٌإرضاعياٌلطفؿ ٌ ٌ
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌاستئذاف ٌالظئر(ُ) ٌ
غيرىاٌ .
عمىٌاشتراطٌإذفٌالزكجٌفيٌحاؿٌأرادتٌالمرأةٌإرضاعٌطفؿٌ ٌ
ٌٌٌٌٌقاؿٌالمحقؽٌالحميٌ(تٌٕٔٔ:ق)(كيجكزٌاستئجارٌالمرأةٌلمرضاعٌ،مدةٌمعينةٌبإذفٌالزكجٌ،فإفٌلـٌيأذف؛ٌ
فيوٌترددٌ،كالجكازٌأشبوٌ،إذاٌلـٌيمنعٌالرضاعٌحقو)ٌ(ّ)ٌ .
المسألة الثانية :استئذان الولي في النفاق عمى الصغيرٌ .الكالـ ٌىنا ٌفي ٌحرماف ٌالصغير ٌمف ٌحقو ٌفيٌ
اإلنفاؽٌعميوٌ،بسببٌغيابٌالكليٌأكٌامتناعوٌعفٌاإلنفاؽ؛ٌففيٌإذفٌالكليٌلغيرهٌبإالنفاؽٌعميوٌصكرتافٌ ٌ:
أن يكون الولي قد أعطى الذن لغيره في تولي النفاق عمى الصغير
الصورة األولىْ :
ٌالكلي ٌبالماؿ ٌالذم ٌأنفقوٌ
اتفؽ ٌالعمماء(ْ) ٌعمى ٌأف ٌالمنفؽ ٌعمى ٌالصغير ٌبإذف ٌالكليٌ ،لو ٌحؽ ٌالرجكع ٌعمى
ٌ
لصالحٌالصغيرٌ،أكٌبماٌاستدانوٌلجؿٌاإلنفاؽٌعميوٌ .

الصورة الثانية :أالّ يكون الولي قد منح الذن لغيره في النفاق عمى الصغيرٌ .كىذهٌالصكرةٌالٌتخمكٌمفٌ
أحدٌتصرفيف:

أن يحال األمر إلى القضاء:
التصرف األولْ :
ٌأف ٌتستعيف ٌبماؿ ٌالب ٌكتأخذ ٌمنوٌ
ٌأف ٌيأذف ٌلـ ٌالصغير ٌفي ٌٍ
ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌالجميكر(ٓ) ٌعمى ٌأفٌ ٌالقاضي ٌلو ٌٍ
لوٌأفٌيأمرىاٌباالستدانةٌلإلنفاؽٌعمىٌالصغيرٌ،بشرطٌككفٌالـٌأىؿٌلذلؾٌ .
لإلنفاؽٌعمىٌكلدهٌ،أكٌ ٌٍ

(ُ) ٌ ٍّ
الظ ٍئ يرٌ ،بالكسر ٌ ،ميمكزٌ:العاطفةٌعمىٌغيرٌكلدىاٌالمرضعةٌلوٌمفٌالناسٌكاإلبؿٌ،الذكرٌكالنثىٌفيٌذلؾٌسكاءٌ،كالجمعٌأظؤرٌكأظآرٌ
كظؤكرٌكظؤارٌ.ظٌ:لسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ،ُْٓ/ٌْ:كالمصباحٌالمنيرٌ:الفيكميٌ،ّٖٖ/ٌِ:كتاجٌالعركسٌ:الزبيدم.َْٔ/ٌُِ:
(ِ) ٌالسرائرٌ:إبف ٌإدريسٌ،ِْٕ-ٌ ُْٕ/ٌِ:كالعركةٌالكثقىٌ:اليزدمٌ ٌ،َٖٓ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ،ُِٖ/ٌٓ :كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ:
ٌٖ ،ِٓ/كالمحيط ٌالبرىانيٌ ،ْْٕ/ٕ:كالتاج ٌكاإلكميؿٌ :المكاؽٌ ،ِٖٓ/ٕ:كالخرشيٌ ،ُّ/ٌٕ :كحاشية ٌالدسكقيٌ ،ُّ/ٌْ :كنياية ٌالمطمبٌ :أبكٌ
المعاليٌٌ،َٖ-ٌٕٗ/ٌٖ:ككركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ُٖٔ/ٌٓ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌِْٗ/ٌٖ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌٌْٓٗ/ٌٓ:كٌٌْٖٖ.
(ّ)ٌشرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحمي(ٌَِْ/ٌِ:شرائطٌاالجارة).
(ْ) ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسي(ٌ ْٖٗ/ٌّ:ـٌ ٌ،)ُٖ:كتمخيصٌالخالؼٌ:الصيمرمٌ،ََِ/ٌِ:كمختصرٌالقدكرمٌ،ٌُّٕ/ٌُ:كالجكىرةٌ:الزبيدمٌ:
ٌِ ٌ،ٖٗ/كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ُُْ-َُْ/ٌْ:المختصرٌ:إبفٌعرفوٌ،ْٕ/ٌٓ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ ٌ،ٖٓٗ/ٌٓ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ُِِ/ٌْ:
كالعزيزٌ :الرافعيٌ ُٕ/ٌَُ :كٌِٕ ،كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،طّ ٌالنشر ٌاالسالميٌ ،ٖٕ/ٌٗ :كط ٌالعمميةٌ ،ّْٗ/ٌٔ :اإلقناعٌ :أبك ٌالنجاٌ:
ٌْ،َُٓ/كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ،ُِٕ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.َّْ/ٌٗ:
(ٓ)ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ّ/ٌٔ:كمسالؾٌالفياـٌ:الشييد ٌالثانيٌ ،ّْٗ/ٌٖ :كامتاعٌالسماعٌ:المقريزم(ٌ ُُٔ/ٌُّ:اليامش)ٌ ٌ،كفتحٌالقديرٌ:
الكماؿٌ ٌ،ُُْ/ٌْ :كشرحٌالزرقاني ٌعمىٌمختصر ٌخميؿٌ ٌ ،ٌْٔٔ/ٌْ :كالعزيزٌشرح ٌالكجيزٌ:الرافعيٌ ٌُٕ/ٌَُ:كٌٌِٕ ،كركضةٌالطالبيفٌ:
النككمٌ،ٖٕ/ٌٗ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ،ُِٕ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ .َّْ/ٌٗ:

[ُُّ]
ٌ

أن ُيترك األمر وال ُيحال إلى القضاء:
التصرف الثانيْ :
باإلنفاؽٌعمىٌالصغيرٌ،كلـٌيحاؿٌالمرٌلمقضاءٌ،فيؿٌيحؽٌ
يٌ
ٌ،كلـٌيفكضٌغيرهٌ
إفٌلـٌيكفٌالكليٌحاض انر
ٌٌٌٌٌ ٌٍ
ٍّ

لألـٌأفٌتأخذٌالنفقةٌدكفٌاستئذافٌأحدٌأـٌالٌ؟ٌٌاختمؼٌفقياءٌالمسمميفٌفيٌىذهٌالمسألةٌعمىٌرأييفٌ :
ٌٍ

ف ٌلـ ٌيأذف ٌبو ٌالكليٌ ،كلـٌ
الرأي األول :الـ ٌليا ٌالخذ ٌمف ٌماؿ ٌالكلي ٌبما ٌيكفي ٌلإلنفاؽ ٌعمى ٌالصغيرٌ ،كا ٌٍ
يصدرٌالقاضيٌفيوٌأم انرٌ.كبوٌقاؿٌاإلمامية(ُ)ٌ،كالحنابمةٌ(ِ)ٌكالصحٌعندٌالشافعية(ّ).

ليسٌلألـٌأفٌتأخذٌمفٌماؿٌالكليٌلمنفقةٌعمىٌالصغيرٌبدكفٌإذفٌمنوٌ،أكٌأمرٌمفٌالحاكـٌ.كىكٌ
ٌٍ
الرأي الثانيٌ:
كجوهٌعندٌالشافعية(ْ).

(ُ)ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ّ/ٌٔ:كالمؤتمؼٌ:الطبرسي(ٌٕٖٓ-ٕٕٓ/ٌِ:ـٌ،)ٌِٖ:كمسالؾٌالفياـٌ:الشييدٌالثانيٌ،ٌٖٔ/ٌُْ:كىامشٌصٌٗٔ.
(ِ)ٌكشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ْٕٗ-ْٕٖ/ٌٓ:
(ّ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،طٌّالنشرٌاالسالميٌ،ٌٖٕ/ٌٗ:كطٌالعممية.ّْٗ/ٌٔ:
(ْ)ٌـٌ.ف.

[ُِّ]
ٌ

ٌ

المبحث األول :االستئذان في العقود والمعاوضات
المطمب األول :االستئذان في البيع عمى البيع ( .)وفيو مسائل ثالث:
إن وقع باستئذان البائع األول:
المسألة األولى :حكم البيع عمى البيع ْ
إف ٌكقىع ٌبعدٌاستئذاف ٌالبائع ٌالكؿ(ُ)ٌ،
ٌٌٌٌٌظاىرٌكالـ ٌالفقياء ٌاتفاقيـ ٌعمىٌصحةٌانعقادٌالبيعٌعمىٌالبيعٌٍ ٌ ،

إفٌكافٌبإذنوٌ(ِ)ٌ ٌ.
ٌكيظيرٌأيضٌانٌاتفاقيـٌعمىٌجكازٌالشراءٌعمىٌشراءٌالمشترمٌالكؿٌ ٌٍ
المسألة الثانية :حكم البيع عمى البيع من دون استئذان البائع األول:

ازٌالبيعٌعمىٌالبيعٌإفٌكافٌبإذفٌالبائعٌالكؿٌ،أجمعكاٌعمىٌمنعٌبيعٌاإلنسافٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌبعدٌإجماعٌالفقياءٌفيٌجك

الكؿ(ٌ،فمكٌخالؼٌكعٌقىدٌفيكٌ
ىٌ
عمىٌبيعٌأخيوٌ،إفٌكافٌبدكفٌإذنوٌ،ككذاٌالحاؿٌبالنسبةٌإلىٌالشراءٌعمىٌالشراءٌ
ٌٍ
عاص)(ّ)ٌ.كيرلٌالكزاعي(ْ) ٌكأبكٌعبيدٌبفٌحربكيةٌمفٌالشافعيةٌ،أفٌ ٌالنييٌخاصٌبالمسمـٌ،كيجكزٌلممسمـٌ

ً
يبتاع ٌعمىٌ
ٌٍ
ٌ،فالٌي ًحؿ
ٌأخكٌالمؤمف
يبتاعٌعمىٌبيعٌالكافرٌ،مستدالٌعمىٌذلؾٌبحديثٌ(المؤمف
أف ٌ
ٌٍ
ٌلممؤمفٌأف ٌ ى
ى
ي
بيعٌأخيوٌ،)...كالكافرٌليسٌأخانٌلممؤمف(ٓ)ٌ ٌ.

إن وقع بدون استئذان البائع األولٌ .كلمفقياء ٌفي ٌالمسألةٌ
المسألة الثالثة :حكم عقد البيع عمى البيع ْ
اتجاىاف:

االتجاه األول :يرلٌأصحابٌىذاٌاالتجاهٌبطالف ٌالبيعٌعمىٌالبيع ٌكفسخوٌ،كالش ارءٌعمىٌالشراءٌ،إليوٌذىبٌ
(ٌ)مثاؿٌالبيعٌعمىٌالبيعٌ ،أفٌيقكؿٌلممشترم ٌفيٌمدةٌالخيار ٌ ،افسخٌىذاٌالبيعٌكأناٌأبيعؾٌمثموٌبأرخصٌمفٌثمنوٌأكٌأجكدٌمنوٌبثمنوٌ.ظٌٌ:
ٌ،كالمنياجٌ:النككمٌ،ُٖٓ/ٌَُ:كتحفةٌالحكذمٌ:المبارؾٌفكرمٌ .ِّٗ/ٌْ:
جكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ ٌُْٔ/ٌِِ:
(ُ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ ٌ،َُٔ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌِ/ٌْ:كٌٕٔ،كالنيرٌ:إبفٌنجيـٌ،ْْٕ/ٌّ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ،ّٓٗ/ٌٓ:كالتاجٌ
كاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ِْٓ/ٌٔ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،الفكرٌ،ُٔ/ٌُّ:كفتحٌالرحمفٌ:الرمميٌ،ِٕٓ/ٌُ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،عالـٌالكتب.ّّٖ/ٌّ:
(ِ) ٌظٌ :عمدة ٌالقارمٌ :العينيٌ ٌ ،ِٕٓ/ٌُُ :كذخيرة ٌالعقبىٌ :اإلثيكبيٌٌ ،ِِِ/ٌّْ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ُْٔ/ٌّ :كنياية ٌالمحتاجٌ:
اإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌِالتراثٌ،ٌِِّ/ٌْ:كطٌىجر.ُّٖ-ٌُِٖ/ٌُُ:
ٌ
ٌ،ك
الرمميٌ،ٌْٔٗ/ٌّ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ ُّٖ/ٌّ:
(ّ)ٌظٌ :المبسكطٌ:الطكسيٌ،َُٔ/ٌِ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ ،ِِٓ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌٌ،ٕٔ/ٌْ:كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ:
ٌُُ ،ِٕٓ/كالتفريعٌ:إبفٌالجالبٌ،َُٗ/ٌِ:كالتمييدٌ:القرطبيٌ،ُّٗ-ُّٕ/ٌُّ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔ/ٌِ:كركضةٌالطالبيفٌ :النككمٌ:
ٌّ،ُْٔ/كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ُُٔ-َُٔ/ٌْ:
(ْ) ٌظٌ:التمييدٌ:القرطبي ٌ.ُّٗ-ُّٕ/ٌُّ:كالكزاعيٌىكٌأبكٌعمركٌعبدٌالرحمفٌبفٌعمركٌبفٌيحمدٌالكزاعيٌمفٌكبارٌتابعيٌالتابعيفٌ،
كمفٌفقياءٌالمحدثيفٌ،إماـٌأىؿٌالشاـٌ،كلدٌببعمبؾٌسنةٌٖٖقٌ،كقيؿٌسنةٌّٗقٌ.ثـٌانتقؿٌلبيركتٌلحدٌكفاتوٌسنةٌُٕٓقٌ.حدثٌعفٌ:عطاءٌ
بفٌأبيٌرباحٌ،كاإلماـٌالباقر(عميوٌالسالـ)ٌ،كغيرىماٌ،كركلٌعنوٌالزىرمٌ،كابفٌأبيٌكثيرٌ ،كشعبةٌكالثكرمٌكجماعةٌكبيرةٌ.مفٌآثارهٌ:كتابٌ
السنفٌ ،كالمسائؿ ٌفي ٌالفقوٌ .ظٌ :حمية ٌالكلياءٌ :الصبيانيٌ ،ُّٓ/ٌٔ :كالثقاتٌ :إبف ٌحباف(ٌ ِٔ/ٌٕ :رقـ ٌَُٕٗ)ٌ ،كالكافيٌ :الصفدمٌ:
ٌُٖ.ُِْ-ُِّ/كتيذيبٌالسماءٌ:النككم.ََّ-ِٖٗ/ٌُ:
(ٓ)ٌظٌ:فتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،دارٌالفكرٌ،ّّٓ/ٌْ:كالتمييدٌلماٌفيٌالمكطأٌ:إبفٌعبدٌالبرٌ،ُِٗ/ٌُٖ:جامعٌالعمكـٌكالحكـٌ:ابفٌرجبٌ،طٌ
السالـٌ،ّٖٗ/ٌّ:كطٌالرسالةٌ،ٌَِٕ/ٌِ:كبدايةٌالمجتيدٌ:إبفٌرشدٌالحفيدٌ،دارٌالحديث.ُّٖ/ٌّ:ٌََِْ،

[ُّّ]
ٌ

اإلمامية(ُ)ٌ ،كىك ٌالمعتمد ٌلدل ٌالمالكية(ِ)ٌٌ ،كعند ٌالحنابمة ٌىك ٌالمذىب(ّ)ٌ ،كبو ٌقاؿ ٌابف ٌحزـ ٌالظاىرم(ْ)ٌ،
كلمالؾٌفيٌالفسخٌقكالف(ٓ).
ٌمحرـٌٌ ،كالبائع ٌيككفٌبذلؾٌ
إف ٌكقعٌ ،كلكنٌو يٌ
ال تجاه الثانيٌ :يرل ٌأصحاب ٌىذا ٌاالتجاه ٌانعقاد ٌالبيع ٌصحيحٌان ٌ ٌٍ
عاصيانٌ ،كىذا ٌمذىب ٌأبي ٌحنيفة(ٔ)ٌ ،كما ٌأفٌ ٌالشافعية ٌقالكا ٌبحرمة ٌىذا ٌالبيعٌ ،لكنو ٌغير ٌباطؿٌ ،بؿ ٌقالكاٌ
بصحتو؛ٌلفٌ ٌالنٌييٌيرجعٌإلى ٌمعنىٌخارجٌعفٌالذاتٌكعفٌالزمياٌ،حيثٌلـٌيفقدٌ-البيعٌ -ركناٌكالٌشرطانٌ،
كلكفٌىذاٌالنييٌلمعنىٌاقترفٌبوٌ،كىكٌخارجٌعنوٌغيرٌالزـٌبوٌ،كىكٌىناٌاإليذاء(ٕ)ٌ .
ٌالمشترمٌ ،أك ٌقكلو ٌالذم ٌٌفيسخٌ
ٌ
ٌإف ٌعرضو ٌلمسمعة ٌعمى
ج ٌوه ٌمحتمؿ ٌعف ٌالحنابمةٌ ،كتعميميـٌٌ :
ٌٌٌٌٌكما ٌأنو ٌىٌك ٌٍ
بسببوٌالبيعٌىكٌالمحرـٌ،كىكٌسابؽٌعمىٌالبيع(ٖ)ٌ .

ٌ(كقاؿ ٌداكدٌ :ال ٌينعقدٌ .كعف ٌمالؾ ٌركايتاف ٌكالمذىبيف ٌكجميكرىـ ٌعمى ٌإباحة ٌالبيع ٌكالشراء ٌفيمف ٌيزيد)(ٗ)ٌ،
كقاؿٌالشافعي(ككرىوٌبعضٌالسمؼ)(َُ).

المطمب الثاني :االستئذان في تصرف المشتري في مدة الخيار

تصرؼٌالمشترمٌبالمبيعٌمفٌدكفٌاستئذانوٌ،فماٌحكـٌ
ٌٌٌٌٌلكٌاشترطٌالبائعٌلنفسوٌالخيارٌفيٌمدةٌالخيارٌ،ف ٌ

تصرفو؟ٌاختمؼٌالفقياءٌفيٌالمسألةٌعمىٌأقكاؿٌثالثةٌ :
ٌ

القول األول :يباحٌلممشترمٌالتصرؼٌبالمبيعٌفيٌمدةٌالخيار؛ٌلفٌالمبيعٌينتقؿ ٌإلى ٌممؾٌالمشترمٌبمجردٌ
ؼ ٌالمشترم ٌفي ٌالمبيعٌبالتمميؾٌ ،أكٌاليبةٌ ،أكٌالعتؽٌ ٌ،كنحك ٌذلؾٌ،
صٌر ىٌ
العقدٌ ،كيككفٌتصرفو ٌفيوٌمباحٌانٌ ،فإفٌٌتى ىٌ
(ُ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،َُٔ/ٌِ:كالسرائرٌ:ابفٌإدريسٌالحميٌ،ِّّ/ِ:كمختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحمي.ْٕ/ٌٓ:
(ِ)ٌظٌ:التمييدٌ:ابفٌعبدٌالبرٌ،ُُٗ/ٌُٖ:كبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ،ِٖٓ/ٌُ:كالتمقيفٌ:عبدٌالكىابٌالثعمبيٌ،ُِٓ/ٌِ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:
ٌ،كالتكضيحٌ:خميؿٌ،ّٓٗ/ٌٓ:كالمختصرٌالفقييٌ:ابفٌعرفةٌ،ّّٓ/ٌٓ:كحاشيةٌالعدكم.ٖٗ/ٌِ:
محمدٌابفٌرشدٌ ّْٓ/ٌْ:
(ّ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُُٔ/ٌْ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ِْ/ٌْ:كالمبدعٌ:إبف ٌمفمحٌ،ْْ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ،طٌُ،التراثٌ:
ٌْ،ٌِّٗ -ٌِّٖ/كطٌِ ،ُّّ/ٌْ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ُّٖ/ٌّ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ:مصطفىٌالسيكطيٌ،ْٕٔ/ٌّ :كنيؿٌالمآربٌ:
التغمبيٌ،ٌّّٔ/ٌُ:كظٌ:المكسكعةٌالككيتية.ُِٓ/ٌٗ:
(ْ)ٌالمحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـٌالندلسي.ْْٕ/ٌٖ:
(ٓ)ٌظٌ:التكضيحٌ:خميؿٌ،الجندمٌ،ّٓٗ/ٌٓ:كالمختصرٌالفقييٌ:ابفٌعرفة.ّّٓ/ٌٓ:
(ٔ)ٌاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ّٓ/ّ:كالعنايةٌ،ْٕٕ/ٌٔ:تبييفٌالحقائؽٌ،ٕٔ/ٌْ:فتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ْٕٔ/ٌٔ:كحاشيةٌابفٌعابديف.َُُ/ٌٓ:
(ٕ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔ/ٌِ:كالكسيطٌ:الغزاليٌ،ُٔٓ/ٌّ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،طٌّ،المكتبٌاالسالمي.ُْٔ/ٌٌّ:
ٌ،كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ،ِْ/ٌْ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ْْ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.ّّٖ/ٌْ:
(ٖ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ َُٔ/ٌْ:
(ٗ)ٌبدايةٌالمجتيدٌ:إبفٌرشدٌ ٌ،ُّٖ/ٌّ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ّّٓ/ٌْ:كالمنياجٌ:النككمٌ،ُٖٓ/ٌَُ:كحاشيةٌالعدكم.ُٖٗ/ٌِ:
(َُ)ٌظٌ:المنياجٌشرحٌصحيحٌمسمـٌ:النككم.ُٓٗ/ٌَُ:

[ُّْ]
ٌ

لزـٌالعقدٌ ٌ،كبطؿٌخيارهٌ ،كاستقر ٌالبيع ٌمفٌجيتوٌ ،ككافٌخيارٌالبايعٌباقيٌانٌ،كبوٌقالتٌاإلمامية(ُ)ٌ .قاؿٌالعالمةٌ
الحميٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌ(كيجكزٌاشتراطٌالمؤامرةٌ،كاسترجاعٌالمبيعٌبعدٌمدةٌإذاٌردٌالثمف)ٌ(ِ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكذكر ٌفي ٌالجامع ٌلمشرايع ٌ(ينتقؿ ٌالمبيع ٌإلى ٌالمشترم ٌبالعقد ٌكانقضاء ٌالخيارٌ ،كقيؿ ٌبالعقدٌ ،كال ٌينفذٌ
تصرؼ ٌالمشترم ٌفيو ٌحتى ٌينقضي ٌخيار ٌالبائعٌ .كال ٌيتصرؼ ٌالبائع ٌفي ٌالثمف ٌالمعيف ٌحتى ٌينقضيٌخيارٌ
المشترم)ٌ(ّ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌتصرؼٌالمشترمٌفيٌالعبد(كاذاٌاشترلٌعبداٌبشرطٌالخيارٌلوٌكحدهٌدكفٌالبايعٌفرىنوٌفيٌمدةٌ
الخيار ٌصح ٌالرىف ٌكانقطع ٌالخيار ٌلنو؛ ٌتصرؼ ٌفيو ٌكالخيار ٌلو ٌكحده ٌفبطؿ ٌعميوٌ ،كاف ٌكاف ٌالخيار ٌليماٌ
فرىنوٌأحدىماٌ،فإفٌكافٌالبايعٌكافٌتصرفوٌفسخاٌلمبيعٌكانقطعٌخيارٌالمشترمٌ،كافٌتصرؼٌالمشترمٌكالخيارٌ
ليماٌلـٌينفذٌتصرفوٌلفٌفيٌإنفاذهٌإبطاؿٌحؽٌالبايعٌمفٌالخيارٌكذلؾٌباطؿٌ،كاذاٌبطؿٌتصرفوٌانقطعٌالخيارٌ
مفٌجيتو)ٌ(ْ)ٌ .
القول الثاني :ليسٌلممشترمٌالتصرؼٌبالمبيعٌفيٌمدةٌالخيارٌمفٌدكف ٌاستئذاف ٌالبائعٌمطمقٌانٌ،كتصرفاتوٌفيٌ
المبيعٌغيرٌنافذة؛ٌلف ٌ(خيارٌالبائعٌيمنعٌخركجٌالمبيعٌمفٌممكو)ٌ،كبوٌقاؿٌالحناؼ(ٓ)ٌ،كالمالكية(ٔ)ٌ،كىكٌ
أرجحٌالقكاؿٌعندٌالشافعية(ٕ).
القول الثالث :إفٌٌ تصرفاتٌالمشترمٌالٌتنفذٌفيٌزمفٌخيارٌالبائعٌبغيرٌإذنوٌ،سكلٌالعتؽٌفإنوٌينفذٌ،كبوٌقالتٌ
الحنابمةٌ(ٖ)ٌٌكىكٌالمذىبٌعندىـٌ،كىكٌأظيرٌقكليٌالشافعيةٌ(ٗ).

ٌ،كالينابيعٌالفقييةٌ:عميٌأصغرٌمركاريد.ِٔ/ٌُّ:
(ُ)ٌظٌ:الكافيٌ:أبكٌصالحٌالحمبيٌ،ٌّّٓ:كالميذبٌ:ابفٌالبراجٌ ّٕٓ/ٌُ:
(ِ)ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ْٖ-ّٖ/ٌِ:كارشادٌالذىافٌ:العالمةٌالحمي.ّْٕ/ٌُ:
(ّ)ٌالجامعٌلمشرايعٌ:يحيىٌبفٌسعيدٌالحمي.ٌِْٖ:
(ْ)ٌالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ُُِ/ٌِ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحمي(ٌِٗٓ/ٌِ:ـٌ،)َُّْ:كالينابيعٌالفقييةٌ:مركاريد.َُٕ/ٌُٓ:
(ٓ)ٌظٌ:مختصرٌالقدكرمٌ،ٌَٖ/ٌُ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌْٗ/ٌُّ:كٌَٔ،كبدايةٌالمبتدمٌ،ٌُِّ/ٌُ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ ٌ،َّ/ٌّ:كتبييفٌ
الحقائؽٌ :الزيمعيٌ،ُٔ/ٌْ :كالعنايةٌ:البابرتيٌ،َّٓ/ٌٔ:كالجكىرةٌالنيرةٌ:أبكٌبكرٌالزبيدمٌ،ُُٗ/ٌُ:كالبنايةٌ:العينيٌ،ٓٓ/ٌٖ:كالبحرٌالرائؽٌ:
إبفٌنجيـٌ،ٗ/ٌٔ:كمجمعٌالضماناتٌ:البغدادمٌ،ٌَِِ/ٌُ:كمجمعٌاالنيرٌ:شيخيٌزادهٌٌِٓ/ٌِ:كِٔ.
(ٔ)ٌظٌ :التيذيبٌ:البراذعيٌٌ ،ُّٖ/ٌّ:كالمقدماتٌالمميداتٌ :ابفٌرشدٌ ،ِٗ/ٌِ ٌ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌَّْ/ٌٔ:كالقكانيفٌالفقييةٌ:ابفٌ
جزمٌ ٌ،َُٖ/ٌُ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌمختصرٌخميؿٌ،ٌّٖٔ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌلمدرديرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميو.ٌُٗٔ/ٌّ:
(ٕ)ٌظٌ:المجمكعٌ:النككمٌ ،ٌَِْ/ٌٗ:كركضةٌالطالبيفٌ،ْٖٓ/ٌّ:كالنجـٌالكىاجٌ:الدميرمٌ ٌ،ُُِ/ٌْ:كمغنيٌالمحتاجٌ،ْٗ-ْٖ/ٌِ:كنيايةٌ
المحتاجٌ:الرمميٌ،ُٗ/ٌْ:كٌِْ.كغايةٌالبيافٌ:الرممي.ُٖٖ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُْٗ-ٌَْٗ/ٌّ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌّّٖ/ٌْ:كماٌبعدىاٌكٌّٖٗ ٌ،ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َِٗ-ٌَِٖ/ٌّ:
(ٗ) ٌظٌ :منياج ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ََُ/ٌُ :كاسنى ٌالمطالبٌ :السنيكيٌ ٌ ،ّٓ/ٌِ :كمغني ٌالمحتاجٌ :الشربينيٌ ،ٌِِْ /ٌِ :كنياية ٌالمحتاجٌ:
الرمميٌ،ِْ-ُٗ/ٌْ:كحاشيتاٌقميكبيٌكعميرةٌ،ِْْ/ٌِ:كالنجـٌالكىاجٌ:الدميرم.ُُِ/ٌْ:

[ُّٓ]
ٌ

المطمب الثالث-االستئذان في عقد الفضوليٌٌ.كفيوٌثالثٌمسائؿٌ :

المسألة األولى :االستئذان في بيع الفضولي:

يفاتٌعدةٌ،فقيؿٌ:ىكٌبيعٌغيرٌالمالؾٌكشراؤهٌ.كالفضكلي ٌىكٌالعاقدٌالذمٌالٌ
ٌٌ
ؼ ٌبيعٌالفضكلي ٌبتعر
ٌٌٌٌٌ يع ٌر ى
ف ٌالمالؾٌكالككيؿٌ ،كالٌمفٌالشارعٌ
فٌالٌم ىٌ
ًٌ
سمطافٌلوٌعمىٌالعقدٌحيفٌالعقدٌ ،أك ٌىك ٌمفٌيتكلىٌالعقدٌبدكفٌإٌٍذ
كالكلي(ُ)؛ٌكقيؿٌىكٌالذمٌيتصرؼٌفيٌحؽٌغيرهٌبغيرٌإذفٌشرعيٌ.أمٌبالٌ ًٌكصايةٌك ًٌ
الٌقكامةٌفيٌبيعٌ
الٌكاليةٌك ًٌ
كغيره(ِ)ٌ ٌ.
جٌٍزهٌالمالؾٌ(ّ)ٌ،كاٌٌنماٌكقعٌالخالؼٌفيماٌ
الٌخالؼٌبيفٌالفقياءٌعمىٌعدـٌنفاذٌتصرؼٌالفضكليٌإذاٌلـٌي ًٌ
يٌ
ٌٌٌٌٌ
إذاٌأجازٌالمالؾٌتصرؼٌالفضكليٌفيؿٌينفذٌأـٌال؟ٌٌلمفقياءٌفيٌالمسألةٌاتجاىافٌ :
لصحةٌعقدٌالبيعٌأف ٌيككفٌبإذفٌالمالؾٌقبؿٌكقكعوٌ،فمكٌتـٌ ٌبغيرٌإذنوٌفيكٌ
ٌٍ
التجاه األول :يشترطٌالفقياء(ْ) ٌ
ٌ

ؿ ٌعندٌاإلمامية(ٓ)ٌٌ ،كالصحيحٌالراجحٌمفٌقكليٌالشافعي
ف ٌأجازهٌالمالؾٌفيماٌبعد؛ٌكىك ٌقك هٌ
باطؿٌ،كالٌيصحٌكا ٌٍ
المنصكصٌعميوٌفيٌالجديدٌ،كبوٌقاؿٌأصحابو(ٔ)ٌ،كىكٌالرجحٌمفٌقكليٌأحمد(ٕ)ٌ .

ٌٌٌٌٌٌكقاؿٌابفٌرجب(تصرؼٌالفضكليٌجائزٌمكقكؼٌعمىٌاإلجازةٌإذاٌدعتٌالحاجةٌإلى ٌالتصرؼٌفيٌماؿٌ
الغير ٌأك ٌحقو ٌكتعذر ٌاستئذانو ٌإما ٌلمجيؿ ٌبعينو ٌأك ٌلغيبتو ٌكمشقة ٌانتظاره)(ٖ)ٌٌ ،كىك ٌالمذىب ٌعند ٌالحنابمةٌ،
كعميوٌأكثرٌالصحابٌ،كبوٌجزـٌفي ٌكتاب ٌالتمخيص ٌكغيرهٌ،كقدموٌفي ٌكتاب ٌالفركعٌكغيره(ٗ)ٌ،كبوٌقاؿٌأبكٌ

(ُ)ٌتحريرٌالمجمةٌ:كاشؼٌالغطاء(ٌُِٓ/ٌُ:ـُُِ)ٌ،كمستمسؾٌالعركةٌ:الحكيـٌ،َْٗ/ٌُْ:كماكراءٌالفقوٌ:محمدٌالصدر.ّٕٓ/ٌّ:
(ِ)ٌظٌ:البنايةٌ:العينيٌ،ُُّ/ٌٖ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ُٓ/ٌٕ:كالقديـٌكالجديدٌمفٌاقكاؿٌالشافعيٌ،ٌّّٔ:كالمكسكعةٌالككيتية.ِْٕ/َّ:
(ّ) ٌظٌ :تحرير ٌالحكاـٌ :العالمة ٌالحميٌ ،ِٕٖ-ِٕٕ/ٌِ :كمسالؾ ٌالفياـٌ :الشييد ٌالثانيٌ ،ُٖٓ/ٌّ :كالمبسكطٌ :السرخسيٌ،ٌُّٓ /ٌُّ :
كاليدايةٌ :المرغينانيٌ ،ٖٔ/ٌّ :كركضة ٌالمستبيفٌ :إبف ٌبزيزةٌ ،ٗٗٗ/ٌِ :كبداية ٌالمجتيدٌ :ابف ٌرشدٌ ،ُٖٗ/ٌّ :كالمجمكعٌ :النككمٌ،َِٔ/ٌٗ :
ككفايةٌالنبيوٌ:إبفٌالرفعةٌ،ّْٕ/ٌٖ:كفتحٌالرحمفٌ:الرمميٌ،َٓٔ/ٌُ:كنيؿٌالمآربٌ:التغمبيٌ،ّّّ/ُ:كمنارٌالسبيؿٌ:ابفٌضكباف.َّٖ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:الكسيطٌ:الغزاليٌ،ِِ/ٌّ:كفتحٌالعزيزٌ:الرافعيٌ،ُُِ/ٌٖ:كمنياجٌالطالبيفٌ:النككمٌ ٌ،ٗٓ/ٌُ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌ،ٌُّٓ/ٌِ:
كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُِٓ/ٌُ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمفٌ،ِّٗ/ٌُ:كاإلنصاؼٌ:طٌِالتراثٌ،ِْٖ-ٌِّٖ/ْ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌُٕٓ/ٌّ:
(ٓ)ٌظٌ:تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحمي(ٌٌُْ/ٌَُ:ـ.)ٌٓ:
(ٔ)ٌظٌ:الكسيطٌ:الغزاليٌ،ِِ/ٌّ:كفتكحاتٌالكىابٌ:االزىرمٌ،ِّ/ٌّ:كاإلقناعٌ:الماكردمٌ،ِٗ-ٌُٗ :كركضةٌالطالبيفٌ،ّْٓ-ّّٓ/ٌّ:
كالمجمكعٌ :النككمٌ ٌِٖٓ /ٌٗ :كما ٌبعدىاٌ ،كمغني ٌالمحتاجٌ ،ُٓ/ٌِ :كنياية ٌالمحتاجٌ :الرمميٌّ ،َِْ/ككشاؼ ٌالقناعٌ :البيكتيٌ،ُٕٓ/ٌّ :
كاسنىٌالمطالبٌ،َُ/ٌِ:كالغررٌالبييةٌ:السنيكيٌ،ٌَْٔ/ٌِ:كالشرحٌالكبيرٌ:الرافعيٌ،ُُِ/ٌٖ:كالقكاعدٌ:ابفٌرجبٌٌ،ٌُْٕ:كالقديـٌكالجديدٌ
مفٌاقكاؿٌالشافعيٌ:دٌ.محمدٌسميعيٌ،ّْٔ-ٌّّٔ:كاعانةٌالطالبيفٌ:البكرمٌ،ُِ/ٌّ:كالفقوٌاالسالميٌكادلتوٌ:الزحيمي.َُّْ-َُّّ/ٌْ:
(ٕ) ٌظٌ :المغنيٌ:إبف ٌقدامةٌ ُْٓ/ٌْ:كٌٌُٕٖ ،كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ ،ُٔ/ٌْ:ككشاؼٌالقناعٌ :البيكتيٌ ،ُٕٓ/ٌّ:كالشرح ٌالممتعٌ :العثيميفٌ:
ٌٖ ٌ ،ُُّ-َُّ/كتصحيح ٌالفركعٌ :المرداكمٌ ،َٔ/ٌٕ :كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ ،ِْٖ-ِّٖ/ٌْ :كشرح ٌمنتيى ٌاالراداتٌ ،ُّْ/ٌِ :كالركضٌ
المربعٌ:ابفٌقاسـٌ،َّْ/ٌْ:كالمكسكعةٌالككيتية.ُِٕ/ٌِّ:
(ٖ)ٌاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌُالتراثٌ،ٌَِٓ/ٌْ:كطٌِ،ِّٖ/ٌْ:كطٌُىجرٌ ٌ،ٓٓ/ٌُُ:ككتابٌالقكاعدٌالفقييةٌ:ابفٌرجبٌ،ٌُْٕ:كمطالبٌ
أكليٌالنيىٌ:السيكطيٌ،ُٗ/ٌّ:كٌْٕٓ .
(ٗ)ٌظٌ:اإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌُالتراثٌ،َِٓ/ٌْ:كطٌِ،ِّٖ/ٌْ:كطٌُىجرٌ،ٓٓ/ٌُُ:كالمكسكعةٌالفقييةٌالككيتية.ُُِ/ٌٗ:

[ُّٔ]
ٌ

ٌ،كأبكٌبكرٌالنيسابكرم(ُ)ٌ،كأىؿٌالظاىر(ِ)ٌ ٌ.
ثكر ٌ
ٌٌٌٌٌكجاءٌفيٌمحصؿٌالمطالبٌ(كحكيٌالبطالفٌعفٌالشيخ ٌفيٌالخالؼٌكالمبسكطٌ،بؿٌعنوٌاإلجماعٌعميوٌ
فييماٌ،كحكيٌأيضاٌعفٌالحمبيٌكابفٌسعيدٌكاختارهٌفيٌالمستندٌ،كعفٌظاىرٌالقكاعدٌكالكفايةٌالتردد)ٌ(ّ)ٌ .
لٌأصحابوٌانعقادٌبيعٌالسمعةٌإفٌكقعٌمفٌالفضكليٌمفٌغيرٌإٌٍذفٌالمالؾٌ،كلكنوٌيحتاجٌإلىٌ
ٌٍ
التجاه الثانيٌ:ير

ٌكىكٌ
إمضاء ٌالمالؾ ٌكاجازتو ٌبالبيعٌ ،فإف ٌأجازه ٌالمالؾ ٌنفذ ٌكلزـ ٌالبيع ٌكصار ٌالفضكلي ٌكالككيؿٌ ،كاالٌ ٌفالٌ .

المشيكرٌعند ٌاإلمامية(ْ)ٌ ٌ ،كبوٌقاؿٌالحناؼ(ٓ)ٌ،كالمالكية(ٔ)ٌ،كىكٌأحدٌقكليٌالشافعيٌفيٌالقديـٌ،ك(لمشافعيٌ
قكالفٌفيٌالجديدٌأحدىماٌمكافؽٌلمقديـ)ٌ(ٕ)ٌ،كفيٌركايةٌعفٌاإلماـٌأحمد(ٖ)ٌ .

المسألة الثانية :االستئذان في شراء الفضولي.

اختمؼٌالجميكرٌفيٌشراءٌالفضكليٌإلىٌأربعةٌاتجاىاتٌ :

التجاه األول :قالكا ٌببطالف ٌشراء ٌالفضكليٌ ،كال ٌيترتب ٌأم ٌحكـ ٌأك ٌأثر ٌعميوٌ ٌ ،كبو ٌقالت ٌالحنابمة(ٗ) ٌفيٌ
الصحيحٌعندىـٌ،كالشافعيٌفيٌالجديد(َُ)ٌ،كىكٌقكؿٌعندٌاإلمامية(ُُ).
ف ٌشراءٌالفضكليٌلغيرهٌكالبيعٌ،يتكقؼٌانعقادهٌعمىٌإجازةٌمفٌاشترلٌلوٌ،فينفذٌإفٌأجازهٌ
التجاه الثاني :إ ٌٌ
(ُ)ٌظٌ:اإلقناعٌ:إبفٌالمنذرٌٌ،ِْٓ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُْٓ/ٌْ:كالمجمكعٌ:النككم.ٌِٓٗ/ٌٗ:
(ِ)ٌظٌ:المحمىٌ:ابفٌحزـ(ٌٌّْْ/ٌٖ:ـٌٌ،)ٌُِْٔ:كالمكسكعةٌالككيتيةٌ/ِٖٓ/ٌّ:كٌٗ،ُُٖ/كٌَُِ،كٌَُ،ِٖٕ/كِٓ.ُّٕ/
(ّ)ٌظٌ:محصؿٌالمطالبٌ:صادؽٌالطيكرم(ٌٌِٕٓ/ٌِ:الشرح).
(ْ)ٌظٌ:تحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ِٕٕ/ٌِ:كجامعٌالشتاتٌ:القميٌ،ٌَِّ/ٌِ:كمحصؿٌالمطالبٌٌ:صادؽٌالطيكرم.ٌِٕٓ/ٌِ:
)ٌ،كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ُّٓ/ٌُّ:كتحفةٌ
(ٓ)ٌظٌ:شرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:الجصاصٌ،ٌٖٔ/ٌّ:كالتجريدٌ:القدكرم(ٌ ٌَِٓٗ/ٌٓ:ـٌّْٔ ٌ
الفقياءٌ:السمرقندمٌ،ٌّْ/ِ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،َُٔ/ٌٔ:كاليداية:المرغينانيٌ،ٖٔ/ٌّ:كتبييفٌالحقائؽ:الزيمعي.َُّ/ٌْ:
(ٔ) ٌظٌ :الشرح ٌالكبيرٌ :الدردير ٌكحاشية ٌالدسكقي ٌعميوٌ ٌ ،ُِ/ٌّ :كالشرح ٌالصغيرٌ ،ِٔ/ٌّ :كاإلشراؼٌ :القاضي ٌعبد ٌالكىابٌ،ِٕٔ/ٌُ :
الفركؽٌ :القرافيٌ ،ٌِِّ /ٌّ :كالبيجة ٌشرح ٌالتحفةٌ :عمي ٌعبد ٌالسالـٌ ٌ ،ٌ ،ٌٖٔ /ٌِ :كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ،ٌِٗ /ٌٔ :كحاشية ٌالخرشيٌ:
ٌٓ،ُٕ/كالسيؿٌالجرارٌ:الشككانيٌ،ٌْٕٖ/ٌُ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ ٌ،ٌْٖٓ/ٌْ:كظٌ:المكسكعةٌالككيتية.ُِٕ/ٌِّ:
(ٕ) ٌظٌ:التيذيبٌ:البغكمٌ،َّٓ-ِٓٗ/ٌّ:كالمجمكعٌ :النككمٌ ِٖٓ/ٌٗ :كماٌبعدىاٌ ٌ،كتحفة ٌالمحتاجٌ :الييتميٌ،ِْٔ/ٌْ:كمغني ٌالمحتاجٌ:
ٌِ ،ُٓ/كفتح ٌالبارمٌ ،ٌِّٔ /ٌٔ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ّٓٓ-ّّٓ/ٌّ :كنياية ٌالمحتاجٌ :الرمميٌّ ،َّْ-َِْ/كالشباه ٌكالنظائرٌ:
السيكطيٌ،ِٖٓ/ٌُ:كأسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،َُ/ٌِ:كحاشيةٌالجمؿٌ،ِّ/ٌِ:كالقديـٌكالجديدٌمفٌاقكاؿٌاإلماـٌالشافعيٌ:دٌ.محمدٌسميعيٌ:
ٌّّٔ ٌ،ّْٔ-كظٌ:المكسكعةٌالفقيية.ُِٕ/ٌِّ:
(ٖ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ ،ٌُْٓ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ،ِّٗ-ِّٖ/ٌْ:كالمحررٌ،ُّْ/ٌُ:كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ِّْ/ٌّ،ُِّ/ٌُ:
كالفركعٌ ،ِٔ/ٌْ :كالمبدعٌ ،ُٔ/ٌْ :كحاشية ٌالركض ٌالمربعٌ :ابف ٌقاسـٌ ٌ ،َّْ/ٌْ :كظٌ :المكسكعة ٌالفقيية ٌالككيتيةٌ ،ُِٕ/ِّ:كٌٗ،ُُٔ/
كٌُُٕ،كٌَُِ،كٌٗ،َُٔ/كَُ.ِٖٕ/
(ٗ)ٌظٌ:اإلنصاؼٌ:لممرداكمٌ،طٌىجرٌ،ٓٓ/ٌُُ:كنيؿٌالمآربٌ:التغمبيٌ،ٌّّّ/ٌٌُ:كحاشيةٌابفٌقائدٌعمىٌمنتيىٌاالرادات.ِٖٓ/ٌِ:
(َُ)ٌالمجمكعٌ:النككمٌٌِٖٓ/ٌٗ:كمابعدىاٌ،كاسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،َُ/ٌِ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.َْٕ/ٌّ:
(ُُ)ٌظٌ:كتابٌاالجارةٌ:ميرزاٌحبيبٌاهللٌالرشتي.ٌُُٓ:

[ُّٕ]
ٌ

لٌلوٌ،كيبطؿٌإف ٌىٌردٌهٌكلـٌيجزهٌ .يفيـٌذلؾٌمفٌعباراتٌاإلمامية(ُ)ٌ،كبوٌقالت ٌالمالكية(ِ)ٌ،كفيٌركايةٌ
ٌٍ
شتىىٌر
الم ٌ
يٌ
عفٌأحمد(ّ)ٌ،كحكيٌأيضاٌعفٌالشافعيٌقكلوٌفيٌالقديـٌٌ،كىكٌليسٌبمشيكر(ْ).

فٌ
التجاه الثالث :فرؽ ٌالحناؼ ٌبيف ٌماٌإذا ٌأضاؼ ٌالفضكلي ٌالشراء ٌلنفسوٌ ،كبيف ٌما ٌإذا ٌأضافو ٌلغيرهٌ ،فإ ٌٍ
فٌالذمٌاشتراهٌلو أو لـٌتكجد؛ٌلفٌٌالصؿٌ
ةٌم ىٌ
جىٌدتٌاإلجاز ًٌ
اءٌك ًٌ
اةٌلوي؛ٌسك يٌ
نفسوٌ(كانتٌالعيفٌالمشتر ٌ
أضافويٌإلىٌ ًٌ
ٌ
لو)ٌفإفٌ
ٌٍ
شتىىٌرل ٌ
(الم ٌ
غيره ٌ يٌ
أف ٌيككفٌتصرؼٌاإلنساف ٌلنفسوٌالٌلغيره)ٌ،فالشراء ٌحينئذٌيككفٌمكقكفان ٌعمىٌإجازةٌ ٌ
ٌٍ
طيؿ؛ٌكافٌأضاؼٌالفضكليٌالشراءٌإلىٌمفٌاشترلٌلو؛ٌفالعقدٌمكقكؼٌعمىٌإجازتو(ٓ).
فٌىٌرٌٌدٌهيٌىٌب ٌ
أج ىٌازٌهيٌنفذٌ،كا ٌٍ
ىٌ

التجاه الرابعٌ:حكيٌعفٌقكؿٌالشافعيٌفيٌالجديدٌ،كىكٌقكلوٌفيٌالقديـ(ٔ)ٌأنوٌيرلٌتقسيـٌشراءٌالفضكليٌإلىٌ

الحاالتٌالربعٌىيٌ :
ٌ
فيٌالقسمةٌالٌفيٌالحكـٌفيٌثالثٌمنيا(ٕ)ٌ،ك
وٌ
بعٌحاالت؛ٌيتفؽٌمعوٌالحنابمةٌٌ
أر ًٌ

غيره ٌبعيفٌمالوٌ،كفيوٌقكالفٌلمشافعيٌىماٌ:الكقؼٌ،كبوٌقاؿٌ
ٌالحالة األولى ٌ(ىيٌأفٌيككفٌشراءٌالفضكليٌل ٌ
أحمدٌفيٌركايةٌعنوٌ.كقكؿٌلمشافعيٌبالبطالفٌ،كىكٌالمذىبٌلدلٌالحنابمة)(ٖ).
ٌيفرؽ ٌالشافعي ٌبيف ٌتسميةٌ
الحالة الثانية (ىي ٌأف ٌيشترم ٌالفضكلي ٌل ٌ
غيره ٌبماؿ ٌنفسوٌ .ففي ٌىذه ٌالحاؿ ٌ
الفضكلي ٌ–في ٌمتف ٌالعقد-لمف ٌاشترل ٌلو ٌكبيف ٌعدمياٌ ،كيرل ٌفي ٌكقكعو ٌعف ٌالفضكلي ٌكجييفٌ :الكقؼٌ،

كالبطالفٌ.فإفٌأذفٌلوٌ،فيؿٌتمغكٌالتسمية ٌأـٌال؟ٌفإف قمناٌتمغكٌ ،فيؿٌيقعٌعفٌالمباشرٌ،أـٌيبطؿٌمفٌأصمو؟ٌ

اء ٌأأذفٌذلؾٌالغير ٌأـٌ
س ٌٍّم ًٌو ٌكقعٌعفٌالمباشرٌ ،سك هٌ
لـٌي ىٌ
ف ٌ يٌ
كجيافٌ،كافٌقمنا ٌالٌتمغكٌ،كقعٌالعقد عفٌاآلذفٌ.كا ٌٍ

ال)(ٗ)ٌ.كبوٌقاؿٌالعالمةٌالحميٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌمفٌاإلماميةٌ(َُ)ٌ .

أماٌالحنابمةٌفالمذىبٌعندىـٌفيٌىذهٌالحالةٌىكٌبطالفٌالشراءٌمطمقاٌ،إالٌٌماٌركم عفٌبعضٌفقيائيـٌ
ٌٌٌٌٌٌك ٌ
(ُ)ٌظٌ:تذكرة ٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحمي(ٌ ُِٔ-ٌُِٓ/ٌَُ:ـٌ،)ٌَُُ:كالمناىؿٌ:الطباطبائيٌ ،ٌِٖٗ:كىدل ٌالطالبٌ :المركجٌ/ٌْ:
ٌٕٖٓكجامعٌالشتاتٌ:الميرزاٌالقميٌ،ٌَِّ/ٌِ:كمقابسٌالنكارٌ:اسدٌاهللٌالكاظمي.ٌُُِ:
(ِ)ٌبدايةٌالمجتيدٌ:ابفٌرشدٌ،ٌُّْ/ٌِ:كشرحٌالزرقانيٌ،ُٕٖ/ٌٓ:كحاشيةٌالدسكقيٌ،ُٕ/ٌّ:كشرحٌالخرشي.ٌَُّ/ٌٖ:
(ّ) ٌظٌ :المغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ ،ٌُْٓ /ٌْ :كالعدةٌ :بياء ٌالديفٌ ،َِّ/ٌُ :كالمبدعٌ :ابف ٌمفمحٌ ،ّْٓ/ٌّ :كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ ،طُ ٌالتراثٌ:
ٌْ،َِٓ/كطٌِ،ٌِّٖ/ٌْ:كطٌىجرٌ،ٓٓ/ُُ:كزادٌالمستنقعٌ:أبكٌالنجاٌ،َِٓ/ٌْ:كالركضٌالمربعٌ:البيكتيٌ،الفكر.ٌَِٗ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:البيافٌ:ابفٌابيٌالخير.ٌٔٔ/ٌٓ:
(ٓ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ،ٌَُٓ-ُْٖ/ٌٓ:كالدرٌالمختارٌكردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ،ٌْ/ٌُّْ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌُِٔ/ٌٌٔ:كالفتاكلٌ
الينديةٌ،ٌُِٓ/ٌٌّ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌَُٓ/ٌْ:كماٌبعدىاٌ،كجامعٌالفصكليفٌ،ٌُّٕ/ٌُ:مطٌالزىريةٌََُّىػٌ.
(ٔ)ٌالشرحٌالكبيرٌ:الرافعيٌٌ،ٌُِِ/ٌٖ:كالمجمكعٌ:النككمٌٌ،ٌَِٔ-ٌِٓٗ/ٌٗ:كركضةٌالطالبيفٌ،ّٓٔ-ٌّٓٓ/ٌّ:كفتحٌالعزيزٌ:الرافعيٌ/ٌٖ:
ٌُِِ،كشرحٌالمحميٌعمىٌمنياجٌالطالبيفٌ(المطبكعٌمعٌحاشيتاٌقميكبيٌكعميرة)ٌ،ٌَُِ/ٌِ:كٌٌُْٕكالمكسكعةٌالككيتية.ٌُّٕ-ٌُِٕ/ٌِّ:
(ٕ)ٌبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌٌ،ٌْٕ/ٌٔ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ِّٗ-ٌِّٖ/ٌٌْ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامة.ٌُِٓ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:حاشيةٌعميرةٌ،ٌَُِ/ٌِ:كنيايةٌالزيفٌٌ،ٌِِٓ/ٌُ:كالمكسكعةٌالككيتية.ُّٕ/ٌِّ:
(ٗ)ٌظٌ:المكسكعةٌالككيتية.ُْٕ-ُّٕ/ٌِّ:
(َُ)ٌالتذكرةٌ:العالمةٌالحمي.ُِٖ/ٌَُ:

[ُّٖ]
ٌ

مفٌطردٌقكليٌالكقؼٌكالبطالفٌفييا(ُ)ٌ.
الحالة الثالثةٌ(أفٌيشترمٌالفضكليٌلغيرهٌفيٌالذمةٌبغيرٌإذنوٌ،كفيٌىذهٌالحالة ينظرٌ:فإفٌلـٌيسـٌذلؾٌالغيرٌ
فيٌالعقدٌ،فالشافعيٌفيٌالجديدٌقاؿٌ:يقعٌعفٌالمباشرٌ،كفيٌالقديـٌقاؿٌ:يتكقؼٌعمى إجازةٌالمشترمٌلوٌ،فإفٌ
أجازه ٌنفذ ٌفي ٌحقوٌ ،كاف ٌرده ٌنفذ ٌفي ٌحؽ ٌالفضكليٌ ،كقاؿ ٌالحنابمةٌ :يصح ٌ-عمى ٌالصحيح-كيككف ٌمكقكفانٌٌ
ٌسماه ٌفي ٌالعقدٌ ،فقاؿ ٌالشافعيةٌ :ىك ٌكشرائو ٌبعيف ٌماؿ ٌالغيرٌ .كعند ٌالحنابمة ٌقكالفٌ:
عمى ٌاإلجازةٌ .كاف ٌٌ
حكـٌماٌإذاٌلـٌيسم ًٌوٌفي العقد)(ِ)ٌ .
ٌٍّ
كم ٌويٌ
الثانيٌأفٌح ىٌ
يٌ
صحٌٌىذاٌالعقدٌ،ك
أنوٌالٌي يٌ
ىٌ
الصحيحٌ،

الحالة الرابعة (أفٌيضيؼٌالشراءٌإلى ٌالغيرٌبثمفٌمعيفٌ ٌ،كفيٌمثؿٌىذهٌالحالةٌانفردٌبذكرىا الشافعيةٌ،كليـٌ
حسبٌالمحكيٌفيٌالجديدٌكجيافٌ:أحدىماٌ:يمغكٌالعقدٌ،كالثانيٌ،يقعٌعفٌالمباشر)ٌ(ّ).

المسألة الثالثة :االستئذان في إجارة الفضولي.

ٌٌٌٌٌاختمؼٌالجميكرٌفيٌحكـٌإجارةٌالفضكليٌلألعيافٌالعائدةٌلآلخريفٌبدكفٌإذنيـٌ،ىؿٌىيٌباطمةٌشرعانٌ،أـٌ
أفٌالحكـٌبصحتياٌمكقكؼٌعمىٌإجازةٌالمالؾ؟ٌفذىبكاٌفيٌذلؾٌباتجاىيفٌ :
)ٓ(

(ٔ) ٌ
(ْ)
ٌأف ٌصحة ٌانعقاد ٌإجارة ٌالفضكليٌ
التجاه األول :يرل ٌالحناؼ ٌ ،كالمالكية ٌ ،كأحمد في ٌركاية ٌعنوٌ ،

ككيموٌ،فإفٌأجازٌاإلجارةٌنفذتٌ،كافٌلـٌيجزىاٌبطمتٌ.كىكٌأحدٌقكليٌاإلماميةٌ،
ٌٍ
مكقكفةٌعمىٌإجازةٌالمالؾٌأكٌ
حسنوٌالمحقؽٌالحميٌفيٌالشرائع(ٕ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكتجدرٌاإلشارةٌإلى ٌأ ٌف ٌالفضكليةٌالٌتجرمٌفيٌالمعاطاةٌ،كالٌفيٌدفعٌالزكاة ٌ(فمكٌأعطىٌفضكليٌزكاةٌ

شخصٌمفٌمالوٌمفٌغيرٌإذنوٌفأجازٌبعدٌذلؾٌلـٌيصح)(ٖ)ٌ .

التجاه الثانيٌ :يرلٌأصحابوٌبطالفٌإجارةٌالفضكلي؛ٌلفٌاإلجارةٌعقدٌليسٌلغيرٌالمالؾ ٌأكٌمفٌلوٌالكاليةٌ

(ُ)ٌظٌ:المكسكعةٌالككيتية.ُْٕ-ُّٕ/ٌِّ:
(ِ)ٌظٌ:ـٌ.ف.ُْٕ/ٌِّ:
(ّ)ٌظٌ:ـٌ.ف.ُْٕ/ٌِّ:
(ْ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌ:الكاسانيٌ،العمميةٌ،ٌُٕٕ/ٌْ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌِِْ/ٌٕ:كالفتاكلٌاليندية.ٌَُْ/ٌْ:
(ٓ)ٌظٌ:التيذيبٌ:البراذعيٌ،ّٕٔ-ٌّٕٓ/ّ:كاالشراؼٌ:عبدٌالكىابٌ،ٌٔٓٗ/ٌِ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌٌْٕٔ/ٌٕ:كُْٕ.
(ٔ)ٌاإلنصاؼٌ:المرداكمٌِّٗ-ِّٖ/ٌْ:ظٌ:مجمةٌالحكاـٌالعدليةٌ(ـْْٔ)ٌ،كدررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر(ٌ،ْٖٗ/ٌُ:ـ.)ٌْْٕ:
(ٕ)ٌظٌ:شرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌُْٔ/ٌِ:كمستمسؾٌالعركةٌٌ:الحكيـٌ،ٌْٕ/ٌُُ:كتحريرٌالكسيمةٌ:الخميني.ٌُٕٓ/ٌُ:
(ٖ) ٌىدل ٌالطالب ٌإلى ٌشرح ٌالمكاسبٌ :المركجٌ ،ٔٓٓ/ٌْ :كمستمسؾ ٌالعركةٌ :السيد ٌمحسف ٌالحكيـٌ .ّٕٓ/ٌٗ :جريانيا ٌال ٌيخمك ٌمف ٌقكةٌ.
(الجكاىرم)ٌٌ*ٌ.عمىٌالحكطٌ(ٌ.اإلصفيانيٌٌ،الخكانسارم)ٌٌ*ٌ.فيوٌإشكاؿٌكالجريافٌالٌيخمكٌمفٌكجو(ٌ.الخكئي)ٌٌ.ظٌ:العركةٌالكثقىٌ:السيدٌ
اليزدم(ٌٌَُٗ/ٌْ:شرحٌالمسالةٌالسادسةٌكالعشركف).

[ُّٗ]
ٌ

الحؽ ٌفي ٌإبراموٌ ،كالفضكلي ٌليس ٌكذلؾ؛ ٌلذا ٌيعد ٌصدكره ٌعنو ٌباطالنٌ .كىذا ٌأحد ٌقكلي ٌاالمامية(ُ)ٌٌ،
)ّ(

ٌكالشافعي(ِ)ٌفيٌالجديدٌ،كىكٌعمىٌالصحيحٌفيٌمذىبٌالحنابمةٌ ٌ ٌ.
كفرؽٌالحناؼٌفيٌعقدٌاإلجارةٌالذمٌيجريوٌالفضكليٌ،بيفٌككنوٌمؤج انرٌ،فجعمكاٌإجارتوٌكبيعو؛ٌكبيفٌ
ٌٌٌٌٌ ٌ
)ْ(

ككنوٌمستأج انرٌ،فجعمكاٌاستئجارهٌكشرائوٌ ٌ .

المطمب الرابع :االستئذان في التصرف بالعين المؤجرةٌ.كيبحثٌىناٌفيٌصكرتيف:

الصورة األولى :االستئذان في تصرف المستأجر بمنفعة العين المستأجرة.
تندرجٌتحتٌىذاٌالمطمبٌمسألتافٌ :

المسألة األولى :حكم تصرفات المستأجر في منفعة العين المستأجرة:
لممستأجرٌأفٌيستكفيٌمفٌالعيفٌالمستأجرةٌبمقدارٌالمنفعةٌالذمٌاستؤجرتٌالعيفٌلجموٌ،أكٌماٌدكنوٌفيٌ
ٌٍ
ٌٌٌٌٌ

الضررٌ،كالٌحاجةٌإلىٌاستئذافٌالمؤجرٌفيٌذلؾٌ.كعميوٌاتفاؽٌالفقياء(ٓ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكماٌاتفقكاٌ(ٔ)ٌعمىٌأفٌٌالمستأجرٌالٌيحؽٌلوٌاستيفاءٌمنفعةٌتزيدٌضر ٌانرٌأكٌتخالؼٌماٌتـٌالتعاقدٌعميوٌ،إالٌٌ
بإذفٌالمالؾٌلمعيفٌالمستأجرةٌ .
ٌٌٌٌٌجاء ٌفي ٌكتاب ٌالبيع ٌ(كال ٌيخفى ٌأ ٌف ٌما ٌيقع ٌتحت ٌاإلجارة ٌعند ٌإجارة ٌالدابة ٌىك ٌرككبياٌ ،دكف ٌسكقياٌ

عيياٌكاٌنامتياٌكسائرٌتصرفاتياٌ،بؿٌىيٌمحفكظةٌلممؤجر ٌكغيرٌسائغةٌلغيرهٌبغيرٌإذنوٌ ،ككذاٌماٌيقعٌتحتٌ
كر ٌ
إجارةٌالدارٌىكٌسكناىاٌدكفٌغيرىاٌمفٌالتصرفاتٌفييا)ٌ(ٕ)ٌ .
المسألة الثانية :إقدام المستأجر عمى تأجير العين المستأجرة إلى غيرهٌ.الكالـٌىناٌيبحثٌفيٌحالتيفٌ :
جرٌالعيفٌعمىٌتأجيرىاٌلمؤجرٌآخرٌيككفٌأكثرٌضرراٌمنوٌفيٌاستيفاءٌالمنفعةٌ،
ـٌمؤ ٌٍّ
قد ىٌ
أف ٌيٌي ًٌ
الحالة األولىٌٍ ٌ :
(ُ)ٌظٌ:المسائؿٌالمنتخبةٌ:الركحاني(ٌٌِٖٔ:االجارة)ٌ،كمنياجٌالصالحيفٌ:السيستاني(ٌٌَُٓ/ٌِ:شركطٌالمتعاقديف).
(ِ)ٌالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَِٔ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌٕٓٗ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌُِْ/ٌْ:كاالنصاؼٌ:المرداكم.ٌّّٖ/ٌُْ:
(ّ)ٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌٌ،ٌِّ/ٌْ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌِٓٗ/ٌٌٗ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌّٓٓ/ٌّ:كمغنيٌالمحتاج.ٌُٓ/ٌٌِ:
(ْ)ٌبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ٌُٕٕ/ٌْ:كتكممةٌالبحرٌالرائؽٌ:محمدٌبفٌحسيفٌالطكرم.ٌُّٖ/ٌُ:
ٌ،كالميذبٌ:ابفٌالبراجٌ ،ّْٕ/ٌُ:كظٌ:بدائعٌالصنائعٌ:
(ٓ) ٌظٌ:السرائرٌ:ابفٌادريسٌ ،ْْٔ/ٌِ:كشرائعٌاإلسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ ُْٔ/ٌِ:
ٌ،كاليدايةٌ:المرغينانيٌ ،ِّْ/ّ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُُّ/ٌٓ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌُِٓ/ٌٕ:كمكاىبٌالجميؿٌ:
الكاسانيٌ ُِٔ/ٌٔ:
الحطابٌ ،ٌُْٕ /ٌٓ :كمنح ٌالجميؿٌ :عميشٌ ،ُْٔ/ٌٕ :كالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ٌِٕٓ /ٌِ :كالمجمكعٌ :النككمٌ ،ِٓ/ٌُٓ :كركضة ٌالطالبيفٌ:
ٌٓ،ِِْ/كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ّٓٔ/ٌٓ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ّّْ/ٌْ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجا.َّّ/ٌِ:
(ٔ)ٌـٌ.ف.
(ٕ)ٌكتابٌالبيعٌ،تقريرٌبحثٌآيةٌاهللٌالسيدٌالككىكمرمٌلمتبريزم.ٌُٓٔ:

[َُْ]
ٌ

ستأجرٌدابةٌلحمؿٌ
الحداديف ٌأكٌالقصاريف ٌكنحكىـٌ .أكٌي
ٌ
كأفٌيستأجرٌشخصٌدا انر ٌلمسكنىٌ ،
ثـٌيؤجرىا ٌإلى ٌ ٌ
ٌ

يؤجرٌعبدانٌلمخياطةٌفيستعمموٌلمكتابةٌ .
ح ٌٍّممياٌغيرٌذلؾٌالمتاعٌ،أكٌيستعممياٌفيٌالرككبٌ،أكٌ ٌٍّ
متاعٌمعيفٌ،فيٌي ىٌ
ٌ

ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌالجميكر(ُ) ٌعمى ٌعدـ ٌجكاز ٌذلؾ ٌالتصرؼ ٌمف ٌدكف ٌإذف ٌالمؤجر؛ ٌلقكؿ ٌالنبي ٌ(صمى ٌاهلل ٌعميوٌ
ٌكآلو)(الٌضررٌكالٌضرار)ٌ(ِ)ٌ .
ىاٌلمؤجرٌآخرٌيككفٌمثموٌفيٌاستيفاءٌالمنفعةٌ .
ٌٍّ
ـٌمؤجرٌالعيفٌعمىٌتأجير
ٌٍّ
أفٌيٌي ًٌ
قد
الحالة الثانيةٌٍ ٌ:
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالفقياءٌفيٌىذهٌالمسألةٌعمىٌقكليفٌ :
القول األولٌ :
ٌٌٌٌٌلممستأجر ٌتأجير ٌالعيف ٌالمستأجرة ٌإلى ٌغيره-إذا ٌقبضياٌ ،-مف ٌدكف ٌاستئذاف ٌالمالؾٌ .كبو ٌقالتٌ
اإلمامية(ّ)ٌٌ،كالحناؼ(ْ)ٌ ،كالمالكية(ٓ)ٌ ،كالشافعية(ٔ)ٌ،كالحنابمةٌ(ٕ)ٌ،كىكٌالمذىبٌعندىـ؛ٌ(نصٌعميوٌأحمدٌ
كىك ٌقكؿ ٌسعيد ٌبف ٌالمسيبٌ ،كابف ٌسيريفٌ ،كمجاىدٌ ،كعكرمةٌ ،كأبي ٌسممة ٌبف ٌعبد ٌالرحمفٌ ،كالنخعيٌ،
كالشعبيٌ،كالثكرمٌ،كالشافعيٌكأصحابٌالرأم)ٌ(ٖ)ٌ .
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌصاحب ٌالجكاىر(تممؾ ٌالمنفعة ٌبنفس ٌالعقد ٌكما ٌتممؾ ٌالجرة ٌبو ٌبال ٌخالؼٌ ،بؿ ٌاإلجماع ٌعمىٌ
ذلؾ)(ٗ)ٌ .
يؤجرٌالعيفٌالمستأجرةٌ
أفٌ ٌٍّ
ٌٌٌٌقاؿٌصاحبٌالعركةٌ(يجكزٌلممستأجرٌ-معٌعدـٌاشتراطٌالمباشرةٌكماٌبمعناىاٌٍ ٌ-
(ُ) ٌظٌ :العركة ٌالكثقىٌ :اليزدمٌ ،َِٓ/ٌِ :كتكضيح ٌالمسائؿٌ :الشيخ ٌبيجتٌ ،َّْ-ٌَِْ :كبدائع ٌالصنائعٌ ٌ :الكاشانيٌ ،ٌُِٖ /ٌْ :كفقوٌ
السنةٌ:سيدٌسابؽٌ،ٌُْٗ/ٌّ:كالمحيطٌالبرىانيٌ:أبكٌالمعاليٌ،ٌٌِّٔ/ٌٕ:كبحرٌالمذىبٌ:أبكٌالمحاسفٌ،ٌِٖٔ/ٌٕ:كالبيافٌ:ابفٌابيٌالخيرٌ:
ٌٕ،ٌّّٓ/كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌُِٖ/ٌٓ:كمختصرٌالخرقيٌ:عمرٌبفٌالحسيفٌ،ٌَٖ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ٌِّٓ/ٌٓ:
(ِ) ٌكسائؿٌالشيعةٌ:الحرٌالعامميٌ،ٌِّ/ٌُٖ:كمكطأٌمالؾ(ٌ ٌْٕٓ/ٌِ:حٌ،)ٌُّ:كمسندٌالشافعي(ٌ ٌِِْ/ٌّ:حٌ،)ٌُّْٗ:كمسندٌاإلماـٌ
أحمدٌٌٓٓ/ٌٓ:حٌٌِٖٓٔ،كالمعجـٌالكبيرٌ:الطبراني(ٌٌٖٔ/ٌِ:حٌ،)ٌُّٖٖ:كالمستدرؾٌ:الحاكـ(ٌٌٔٔ/ٌِ:ح.)ٌِّْٓ:
(ّ)ٌظٌ:السرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحميٌٌْٖٓ/ٌِ:كٌْٕٓ ٌ،كتحريرٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌٌٕٖ/ٌّ:ككنزٌالفكائدٌ:عميدٌالديفٌاالعرجٌ،ٌُِ/ٌِ:
ٌكمجمعٌالفائدةٌ،المحقؽٌاالردبيمي(ٌٖٗ/ٌَُ:الشرح)ٌ،ككتابٌالبيعٌ،تقريرٌبحثٌايةٌاهللٌالسيدٌالككىكمرمٌ:لمتبريزم.ٌُٓٔ:
(ْ) ٌظٌ :شرحٌمختصر ٌالطحاكمٌ :الجصاصٌ ٌ ،ٌَِْ /ٌّ :كتحفة ٌالفقياءٌ :السمرقندمٌ ،ٌّْٗ /ٌِ :كبدائع ٌالصنائعٌ ٌ :الكاشانيٌ،ٌُِٖ /ٌْ :
ٌكاليدايةٌ:المرغينانيٌٌِّّ/ٌّ:كٌِّٓ،كاالختيارٌ،ِٓ-ُٓ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ،ُُّ/ٌٓ:كالدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ.ْٕٓ/ٌُ:
(ٓ)ٌمختصرٌالعالمةٌخميؿٌ،ٌَِٕ/ٌُ:كشفاءٌالغميؿٌ:المكناسيٌ،ٌّٗٗ/ٌِ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌٌخميؿٌ ٌ،ٌٕٔ/ٌٕ:كشرحٌالخرشي.ُْ/ٌٌٕ:
ٌ،كالميذبٌ:الشيرازمٌٌِ ،ِٖٓ/كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ُٓٓ/ٌٕ:كالبيافٌ:
(ٔ)ٌظٌ:نيايةٌالمطمبٌ:ابكٌالمعاليٌ ُُِ/ٌٖ:كُِٓ ٌكٌُّ ُٗ/
إبفٌأبيٌالخيرٌ،ّْٓ/ٌٕ:كالعزيزٌ:الرافعيٌ،ُّْ/ٌٔ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ .ِِْ/ٌٓ:
(ٕ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ ،ٌّٓٓ-ٌّْٓ/ٌٓ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَِٔ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:شمسٌالديفٌ،ٌّّٖ/ٌُْ:كالممتعٌ:المنجىٌ:
ٌِ،ٌٕٓٗ/كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ُِْ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طُالتراثٌ،ٌِٕ/ٌٔ:كطٌٌِ،ّْ/ٌٔ:كطٌٌىجر.ٌّّٖ/ٌُْ:
(ٖ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ٌّْٓ/ٌٓ:
(ٗ)ٌظٌ:فقوٌاإلماـٌالصادؽٌ:مغنيةٌ،ٌِٕٔ/ٌْ:ككتابٌالبيعٌ(تقريرٌبحثٌالككىكمرمٌلمتبريزم).ٌُٓٔ:

[ُُْ]
ٌ

ٌأمٌشيءٌكانتٌ،بؿٌبأكثرٌمنوٌأيضانٌإذاٌأحدثٌفيياٌحدثانٌ،أكٌكانتٌ
ٌمماٌاستأجرٌ،كبالمساكمٌلوٌمطمقان ٌ
بأق ٌؿ ٌ

اليجرةٌمفٌغيرٌجنسٌاليجرة ٌالسابقةٌ،بؿٌمعٌعدـٌالشرطيفٌأيضان ٌفيماٌعداٌالبيتٌكالدارٌكالدكافٌكالجيرٌ،
أماٌفيياٌفإشكاؿ)ٌ(ُ)ٌ .
كٌ

السمطنةٌالتامةٌ
فميسٌمؤدلٌاإلجارة ٌ
ٌٌٌٌٌقاؿٌالعالمة ٌالسندٌ :إ ٌف ٌاإلجارةٌنقؿٌالعيفٌ،لكفٌعمىٌكجوٌخاصٌ ،
ٌ
ٌ
عمىٌالعيفٌ،بؿٌسمطنةٌناقصة ٌعمىٌالعيف ٌلجؿٌاإلنتفاعٌ،كىيٌفيٌالكاقعٌنقؿٌ ،كاعطاءٌشعبةٌمفٌشعبٌ

السمطنةٌعمىٌالعيفٌإلىٌطرؼٌآخرٌ،فيجعؿٌ–المالؾٌ-كاليةٌتأجيرٌالعيفٌلممستأجر(ِ)ٌ .
القول الثانيٌ :الٌيجكز لممستأجرٌتأجيرٌالعيفٌالمستأجرةٌإلى ٌغيره ٌمفٌدكفٌاستئذاف ٌالمالؾ؛ ٌكىك ٌقكؿٌعندٌ
الحنابمةٌ،ذكرهٌالقاضيٌعبدٌالكىابٌ(ّ).

بــــيـــــــــــان:
ٌقاؿ ٌالتبريزم ٌ(تُّْٕ:ق) ٌ(إ ٌف ٌلمعيف ٌالمستأجرة ٌحيثيتيفٌ :إحداىماٌ ،الحيثية ٌالتي ٌيتكقؼ ٌاستيفاءٌ

المنفعةٌالم ىٌممٌ ىٌكةٌباإلجارةٌعمييا؛ ٌكحيثيةٌرككبٌالدابةٌكحيثيةٌسكنىٌالدارٌ،فييٌأمانةٌشرعيةٌبيدٌالمستأجرٌ
يٌ
بمقتضىٌعقدٌاإلجارةٌالممضىٌمفٌقبؿٌالشرع؛ ٌفتككفٌغيرٌمضمكنةٌعميو؛ ٌٌكأماٌالحيثيةٌالخرلٌ ،فيي ٌالتيٌ

عيياٌكعمفياٌكغيرىاٌمفٌالحيثياتٌغيرٌالدخيمةٌفيٌاستيفاءٌ
نامةٌالدابةٌكرٌٍ
ىٌ
الٌيتكقؼٌعميياٌاستيفاٌؤىاٌ ،كحيثيةٌإ

منفعةٌالرككبٌعنياٌ،فييٌأمانةٌمفٌعندٌالمالؾٌالٌيقتضيياٌعقدٌاإلجارةٌالممضىٌمفٌقبؿٌالشرعٌفييٌأيضاٌ
غيرٌمضمكنةٌعمىٌالمستأجرٌ..،فالحيثيتافٌعمىٌسكاءٌ.فيٌمكردٌاإلجارةٌالصحيحة؛ٌلعدـٌككفٌإحداىماٌعندٌ
اما ٌفي ٌمكرد ٌاإلجارة ٌالفاسدة ٌفيحصؿ ٌاالفتراؽ ٌبينيما؛ ٌالنقطاعٌ
صحة ٌاإلجارة ٌمضمكنة ٌعمى ٌالمستأجرٌ .ك ٌ

التأميفٌبالنسبةٌإلىٌالحيثيةٌالمتكقؼٌعميياٌاستيفاءٌالمنفعةٌالمممكةٌباإلجارةٌ،لككفٌتأمينياٌفيٌمكردٌاإلجارةٌ

الصحيحةٌتأمينٌان ٌشرعيٌان ٌحصؿٌبإمضاءٌالشرعٌلعقدٌاإلجارةٌ،فيكٌمنفيٌعنياٌفيٌمكردٌاإلجارةٌالفاسدة؛ ٌلعدـٌ
عٌعميياٌ.كأماٌالحيثيةٌغيرٌالمتكقؼٌعميياٌاستيفاٌؤىاٌ،فييٌأمانةٌبيدٌالمستأجرٌبتأميفٌمفٌ
ٌ
لحكؽٌإمضاءٌالشر
المالؾٌ،الٌيقتضيوٌعقدٌاإلجارةٌكجكدٌانٌكعدمٌانٌ.فالٌيحصؿٌفيوٌتزلزؿٌبفسادٌعقدٌاإلجارةٌكعدـٌلحكؽٌإمضاءٌ
الشرع ٌعميو..؛ ٌىذا ٌكمٌو ٌبالنسبة ٌإلى ٌضماف ٌالعيف؛ ٌكٌأى ٌٌما ٌضماف ٌالمنافعٌ ،فنقكؿٌ :ما ٌكانت ٌاإلجارة ٌتمميكاٌ

فألىفٌ ٌالضماف ٌمقتضى ٌاإلجارة ٌلما ٌقدٌ
لممنفعةٌ ،مضمكنة ٌفي ٌالصحيح ٌكالفاسد ٌكمييماٌ .أ ٌما ٌفي ٌالصحيح؛ ٌ ًٌ
(ُ)ٌظٌ:العركةٌالكثقىٌ:السيدٌاليزدم(ٌْٖٗ-ْٕٗ/ٌِ:ـ.)ٌُّّٖ:
(ِ)ٌظٌ:فقوٌالمصارؼٌكالبنكؾٌ:محمدٌالسند.ٌْٗٓ:
(ّ)ٌالمسائؿٌالفقييةٌ:ابفٌالفراءٌ،َّْ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌّْٓ/ٌٓ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ:التراثٌ،ّْ/ٌٔ:كىجر.ٌّّٗ/ٌُْ:

[ُِْ]
ٌ

اٌفيٌالفاسدٌفمعدـٌكجكدٌالمؤمفٌبالنسبةٌإلييا؛ ٌٌكأ ٌماٌالمنفعةٌالخارجةٌعفٌ
ٌٍّ
اندكتٌفيٌحقيقتياٌالمعاكضةٌٌ ،كأ ٌم

مكرد ٌالعقد ٌغير ٌالمقتضي ٌعقد ٌاإلجارة ٌلتمميكياٌ ،فيي ٌأيضٌان ٌمضمكنة ٌفي ٌالصحيح ٌكالفاسد؛ ٌلعدـ ٌتعمؽٌ
التأميفٌبالنسبةٌإلييا)ٌ(ُ)ٌ .

الصورة الثانية :االستئذان في بيع المالك لمعين المستأجرة

ةٌإف ٌتـٌباستئذاف ٌالمستأجر ٌأكٌبدكنوٌعمىٌثالثةٌ
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالفقياءٌعمىٌصحةٌبيعٌالمالؾٌلمعيفٌالمستأجر ٌٍ

أقكاؿٌ :

ف ٌلـٌيأذفٌبوٌالمستأجرٌ ٌ.كبوٌقاؿٌ
القول األول :لممالؾٌبيعٌالعيفٌالمستأجرةٌمطمقانٌ،كينعقدٌالبيعٌصحيحان ٌكا ٌٍ

فقياءٌاإلمامية(ِ)ٌ،كىكٌقكؿٌالمالكية(ّ)ٌ،كأظيرٌقكليٌالشافعية(ْ)ٌ،كعندٌالحنابمةٌىكٌالمذىب(ٓ).

ٌٌٌٌٌقاؿٌالنصارم(يجكزٌبيعٌالعيفٌالمستأجرةٌقبؿٌتماـٌمدةٌاإلجارةٌ،كالٌتنفسخٌاإلجارةٌبوٌ،الختالؼٌمتعمؽٌ
البيعٌكاإلجارةٌفإفٌمتعمؽٌالبيعٌىكٌالعيفٌ،كمتعمؽٌاإلجارةٌىكٌالمنفعةٌ،كممكيةٌالعيفٌكممكيةٌالمنفعةٌممكيتافٌ
مستقمتافٌعرضيتافٌقابمتافٌلمتفكيؾ؛ ٌفمذلؾٌيممؾٌالمستأجرٌالمنفعةٌدكفٌالعيفٌ،كعميوٌيجكزٌلممالؾٌتمميؾٌ
العيفٌلفردٌآخرٌغايةٌالمرٌيممكوٌالعيف ٌمسمكبةٌالمنفعةٌطكؿٌمدةٌاإلجارةٌ،نعـٌيتخيرٌالمشترمٌ -لكٌكافٌ
جاىالٌبككفٌالعيفٌمستأجرةٌ-بيفٌالصبرٌحتىٌانتياءٌمدةٌاإلجارةٌكبيفٌالفسخ)(ٔ)ٌ .

اءٌأذفٌبوٌالمستأجرٌ
القول الثانيٌ:بيعٌالمالؾٌلمعيفٌالمستأجرةٌلغيرٌالمستأجرٌغيرٌجائزٌمطمقٌانٌ،سك ه

أـٌلـٌيأذفٌ .كىكٌلمشافعية ٌٌ(ٕ) ٌفيٌقكؿٌعندىـٌ،كعندٌالحنابمةٌ(ٖ)ٌ،كبوٌقاؿٌثكرٌ ٌ،كمالؾٌخصصوٌفيٌ
(ُ)ٌظٌ:كتابٌالبيعٌ:تقريرٌبحثٌايةٌاهللٌالسيدٌالككىكمرمٌ:التبريزم(ٌٌُٓٗ-ٌُٓٔ:بتصرؼ).
(ِ) ٌالمبسكطٌ :الطكسيٌ ٌ ،ِٗٓ/ٌِ :كتحرير ٌالحكاـٌ :العالمة ٌالحمي(ٌ ،َٕ/ٌّ :المسالة ٌُْٕٔ)ٌ ،كايضاح ٌالفكائدٌ :ابف ٌالعالمةٌ،ِّْ/ٌِ :
ٌكالعركةٌالكثقىٌ:اليزدمٌ ٌ،ِٔ/ٌٓ:كمستمسؾٌالعركةٌ:السيدٌمحسفٌالحكيـ.ِٗ/ٌُِ:
ٌ،كاالشراؼٌ:عبدٌالكىاب(ٌٌّٔٔ/ٌِ:ـٌ،)ٌُُٕٖ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطاب.ٌَْٖ/ٌٓ:
(ّ)ٌظٌ:المعكنةٌ:عبدٌالكىابٌ ٌَُُٔ/ٌُ:
(ْ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ِٔٓ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌٖٗ/ٌُٓ:كاسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،ٌّْٓ/ٌِ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميِّٖ/ٌٓ:
(ٓ)ٌظٌ:اليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ٌِٗٓ /ٌُ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ ،ٌَِٗ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌٕٕٖ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ ْْْ/ٌْ:كمطالبٌ
أكليٌالنيىٌ:مصطفىٌالسيكطي.ٌُِٔ/ٌّ:
(ٔ)ٌالمكسكعةٌالفقييةٌالميسرةٌ:محمدٌعميٌالنصارمٌ،طٌُ،ٌُُْٓ،مطٌ:باقرم.ِّٓ/ٌُ:
(ٕ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌٌِ،ٌِٔٓ/كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ ،ِْٓ/ٌٓ:كالنجـٌالكىاجٌ:أبكٌالبقاءٌ،ٌّٗٗ/ٌٓ:كتحفةٌالمحتاجٌ:ابفٌحجرٌ
الييتميٌ ،ٌُٗٗ /ٌٔ :كمغني ٌالمحتاجٌ :الشربينيٌ ،ٌِْٗ /ٌّ :كنياية ٌالمحتاجٌ :الرمميٌٓ ،ِّٖ/كحاشيتا ٌقميكبي ٌكعميرةٌ ،ٌٖٖ /ٌّ :كالسراجٌ
الكىاجٌ:الغمراكم.ٌِٕٗ/ٌُ:
(ٖ)ٌظٌ:اليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ٌِٗٓ/ٌُ:كالمقنعٌ:عبدٌاهللٌبفٌقدامةٌ،ٌَِٗ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌقدامةٌ،تحٌ:التركئٌٌْْ/ٌُْ:
ْٓٔ(ـٌ،)ٌُُِِ:كالممتعٌ:المنجىٌ ٌٕٕٖ/ٌِ:كظٌ :المبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،عمـٌالكتبٌ،الرياضٌ،ٌْٓ/ٌٓ:كطٌالعمميةٌ،بيركتٌ،ٌْْْ/ٌْ:ٌكاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌُ،التراثٌُُْٗ،قٌ،ُٓ/ٌٔ:كطٌِ،ٌٖٔ/ٌٔ:كطٌُىجرٌ،ٌْْٔ/ٌُْ:

[ُّْ]
ٌ

ٌ

الدابة (ُ)ٌ .
فٌلـٌي ًجٌزه؛ٌ
أجازهٌنفذٌ،كا
الٌٌأنٌوٌمكقكؼٌعمىٌإجازةٌالمستأجرٌلمعيفٌ،فإفٌ ٌ
القول الثالثٌ:ينعقدٌالبيعٌصحيحانٌإ ٌ
ي

فإنوٌيكقؼٌلحيفٌانتياءٌمدةٌإجارةٌالعيفٌ،فإفٌانتيتٌالمدةٌنفذٌالبيعٌٌ،كىكٌالمعتمدٌعندٌالحناؼ(ِ)ٌ ٌ.
فيؿٌي ٌٍممؾٌالمستأجرٌنقضٌالبيع؟ٌ ٌ
ىٌ
غيرٌأفٌالخالؼٌكقعٌفيماٌإذاٌلـٌيجزٌالمستأجرٌالبيعٌ،
ٌٌ
ٌٌٌٌٌ

ةٌإف ٌكقعٌفيٌمدٌةٌاإلجارة ٌقكليفٌ ،الكؿٌ:
فيٌبيعٌالعيف ٌالمستأجر ٌٍ
ًٌ
ٌٌٌٌٌأكردٌالطحاكمٌماٌركمٌعفٌأبي ٌحنيفة ٌ

إفٌ ٌلممستأجرٌمنعٌالمشترمٌمنياٌ،كنقضٌالبيعٌ،كالثانيٌماركاهٌمحمدٌبفٌالحسفٌعنوٌ:أنوٌليسٌلممستأجرٌ
أجازه؛ ٌكافٌلوٌفيٌذلؾٌإبطاؿٌماٌبقيٌمفٌاإلجارةٌٌ .كركمٌعفٌأبي ٌيكسؼ ٌٌقكلوٌ:الٌ
كلكفٌإف ٌ ٌ
ٌٍ
نقضٌالبيع؛ ٌ

سبيؿٌلممستأجرٌإلىٌنقضٌالبيع(ّ)ٌ .

المطمب الخامس :االستئذان في باب الرىن .وفيو مسألتان:

ٌٌٌٌٌٌقبؿٌالبدءٌفيٌمكضكعٌالرىفٌ،البدٌمفٌتعريفوٌلغةٌكاصطالحاٌ،ككماٌيأتيٌ ٌٌٌٌ:

أوال-تعريف الرىن في المغةٌ :
ٌٌٌٌٌىكٌالشيءٌالثابتٌالدائـ(ْ)ٌ،كىكٌمطمؽٌالحبسٌ،ككؿٌشيءٌيحتبسٌبوٌشيءٌفيكٌرىينوٌكمرتينوٌ.كرىنوٌ
الشيء ٌيرىنو ٌرىنا ٌكرىنو ٌعندهٌ ،كالىماٌ :جعمو ٌعنده ٌرىناٌ .كالرىينةٌ :الرىفٌ ،كاحدة ٌالرىائفٌ ،كيستعمؿ ٌفيٌ
معنىٌالمرىكفٌ(ٓ)ٌ.كمنوٌقكلوٌتعالىﵛ ٌكؿٌنفسٌبماٌكسبتٌرىينة ﵚ(ٔ)ٌ،قاؿٌفيٌمجمع ٌالبياف(أمٌمرىكنةٌ
بعممياٌمحبكسةٌبوٌمطالبةٌبماٌكسبتوٌمفٌطاعةٌأكٌمفٌمعصيةٌفالرىفٌأخذٌالشيءٌبأمرٌعمىٌأفٌالٌيردٌإالٌ
بالخركجٌمنو)(ٕ)ٌ.ك(اٍل يم ٍرتى ًي يف)ٌالذمٌيأخذٌالرىف(ٖ).

(ُ) ٌالمدكنةٌ :مالؾٌ ،ٌْْٕ/ٌّ:كالتيذيبٌ:ابفٌالبراذعيٌ ،ّْٕ-ٌّْٔ/ٌّ :كالجامعٌلمسائؿٌالمدكنةٌ:الصقميٌ،ٌّٔ/ٌُٔ:كاإلشراؼٌ :إبفٌ
المنذرٌ،ِٖٗ/ٌٔ:ـَّٔٗ.
(ِ) ٌظٌ :التجريدٌ:القدكرم(ٌ ٌّّْٔ/ٌٕ:ـٌ -ٌٖٕٔ:بيعٌالعيفٌالمستاجرة)ٌ،كالمبسكطٌ:السرخسيٌ ،ٌُْٓ/ٌِّ:ظٌ:شرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:
ٌّ ،َِْ/كبدائع ٌالصنائعٌ :الكاشانيٌ َِٕ/ٌْ :كٌَِٖ ،كتبييف ٌالحقائؽ ٌلمزيمعي ٌكحاشية ٌالشمبي ٌعميوٌ ،ُٖٓ-ٌُْٖ /ٌٓ :كٌٔ ،ٌٖٓ /كفتحٌ
القديرٌ:الكماؿٌ،ٔٗ/ٌٕ:كالبحرٌالرائؽٌ،ٌُّٔ/ٌٔ:كحاشيةٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديف.ُُُ-َُُ/ٌٓ:
(ّ)ٌظٌ:شرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:الجصاصٌ،ٌٌَِْ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:البيكتي.َِٖ-َِٕ/ٌْ:
(ْ)ٌالزاىرٌفيٌغريبٌألفاظٌالشافعيٌ:الزىرم.ٌُْٕ/ٌُ:
(ٓ)ٌالمصباحٌالمنيرٌ:الفيكميٌ،ِِْ/ٌُ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ،ُٖٖ/ٌُّ:كُٖٗ(مادةٌرىف)ٌ ٌ،كظٌ:التعريفاتٌ:الجرجاني.ُُّ/ٌُ:
(ٔ)ٌسكرةٌالمدثر.ٌّٖ:
(ٕ)ٌمجمعٌالبيافٌ:الطبرسي.ُٔٔ/ٌَُ:
(ٖ)ٌمختارٌالصحاحٌ:الرازمٌ،َُّ/ٌُ:كظٌ:الفقوٌعمىٌالمذاىبٌاالربعةٌ:الجزيرم.ِٖٕ/ٌِ:

[ُْْ]
ٌ

ثانياً-تعريف الرىن في االصطالحٌ :
ٌٌٌٌٌالرىفٌ:ىكٌ(دفعٌالعيفٌلالستيثاؽٌعمىٌالديف)(ُ)ٌ،كقيؿ(حبسٌالشيءٌ ٍّ
بحؽٌيمكفٌأخذهٌمنوٌ،كالد ٍيف)(ِ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌقاؿٌابفٌسيده ٌ(الرىفٌماٌكضعٌعمى ٌاإلنساف ٌمماٌينكبٌمنابٌماٌأخذٌمنو) ٌ(ّ)ٌ.كقيؿ(ىك ٌماؿ ٌأكٌعيفٌ
ف؛ٌليستكفىٌمفٌثمنوٌإفٌتعذرٌاستيفاؤهٌممفٌىكٌعميو)ٌ(ْ)ٌ .
تجعؿٌكثيقةٌبالد ٍي
ٍ

المسألة األولى :الذن لممرت ِين في االنتفاع بالرىينة:

ٌٌٌٌٌكيقعٌالكالـٌىناٌفيٌصكرٌانتفاعٌالمرت ًيفٌبالعيفٌالمرىكنةٌ،فييٌإماٌأفٌتككفٌباستئذاف ٌالراىف ٌأكٌالٌ،

فإفٌكافٌاالنتفاعٌبإذنوٌ،فإماٌأفٌتككفٌالعيفٌالمرىكنةٌحيكانٌانٌأكٌغيره؛ٌلذاٌفالمكضكعٌيبحثٌمفٌكجكهٌثالثةٌ :
الوجو األول :انتفاع المرت ِين بالرىينة من دون استئذان الراىن:
ٌٌٌٌٌاتفقتٌكممةٌالجميكر(ٓ)ٌعمىٌحرمةٌانتفاعٌالمرت ًيفٌبالرىينةٌمفٌدكفٌاستئذافٌالراىفٌ،إفٌلـٌتكفٌحيكانانٌ .
الوجو الثاني-انتفاع المرتين بالرىينة من دون استئذان الراىن ،والرىينة حيوان:
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالفقياءٌفيٌحكـٌالمسألةٌ،كليـٌفيياٌثالثةٌأقكاؿٌ :
اء ٌأكانتٌحيكانان ٌأـ ٌغيرهٌ.
القول األول :ليسٌلممرتيفٌالتصرؼٌكاإلنتفاعٌبالرىينةٌمفٌدكفٌإذفٌالراىفٌ،سك هٌ
كىكٌالمشيكرٌعندٌاإلمامية(ٔ)ٌ ٌ،كبوٌقاؿٌالحناؼ(ٕ)ٌ ،كالمالكية(ٖ)ٌ،كالشافعية(ٗ)ٌ ،كىكٌركايةٌعندٌالحنابمة(َُ)ٌ،

ككرهٌالثكرمٌاالنتفاعٌبشيءٌمفٌالرىف(ُُ)ٌ ٌ،كقاؿٌأحمد(إذاٌرىنوٌمفٌقرضٌ،فالٌينتفعٌبشيءٌكافٌأذفٌلوٌ،كاذاٌ

(ُ)ٌكسيمةٌالنجاةٌ:أبكٌالحسفٌالصفياني.ٌَِ:
ٌ،كأنيسٌالفقياءٌ:قاسـٌبفٌعبدٌاهللٌالركمي.َُٕ/ٌُ:
(ِ)ٌالتعريفاتٌ:الجرجانيٌ ُُّ/ٌُ:
(ّ)ٌالمحكـٌكالمحيطٌالعظـٌ:ابفٌسيدهٌٌ،ََّ/ٌْ:كالمخصصٌ:ابفٌسيدهٌ،ٌُٕ/ٌْ:كلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر.ُٖٖ/ٌُّ:
(ْ)ٌمعجـٌألفاظٌالفقوٌالجعفرمٌ:دٌ.أحمدٌفتحٌاهلل(ٌٌُٕٕ:مادةٌرىف).
(ٓ) ٌظٌ :مسالؾ ٌالفياـٌ :الشييد ٌالثانيٌ ،ٌْٕ /ٌْ :كالمحمى ٌباآلثارٌ :ابف ٌحزـٌ ،ٌَّٕ /ٌٔ :كالصؿٌ :لمشيبانيٌ :ط ٌقطرٌ ،ٌُْٔ /ٌّ :كشرحٌ
مختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ٌِّٓ/ٌٓ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٗٗ/ٌْ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ّّْ/ٌّ:
(ٔ)ٌالكسيمةٌ:ابفٌحمزةٌ،ٌِٔٓ:كنزىةٌالناظرٌ:يحيىٌبفٌسعيدٌ،ٌٖٖ:كتحريرٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌٌَِٖ/ٌِ:كَٓٓ.
(ٕ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،طٌالمعرفةٌٌَُٕ/ٌُِ:كٌٌَُٖ،كالدرٌالمختارٌ:الحصفكيٌ،ٌّٖٔ/ٌِ:كاليدايةٌ:لممرغيناني.َُّ/ٌْ:
(ٖ)ٌظٌ:الكافيٌ:القرطبيٌ،ُٖٔ/ٌِ:كالتبصرةٌ:المخميٌ،ٌٕٓٔٗ/ٌُِ:كشرحٌالتمقيفٌ:المازرم.ٌْْٔ:ِ/ٌّ:
(ٗ)ٌظٌ:االقناعٌ:ابفٌالمنذرٌ،ٌِٔٗ/ٌُ:كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ٌُْْ/ٌٓ:كاإلقناعٌ:الماكردمٌ،ٌَُُ/ٌُ:كنيايةٌالمطمبٌ:أبكٌالمعاليٌ/ٌٔ:
ٌٌٌُٕٔ،كالعزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌ،ٌََٓ/ٌْ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ٗٗ/ٌْ:
(َُ)ٌالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌْٖ/ٌِ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌِٖٗ/ٌْ:كٌَِٗ،كالممتعٌ:المنجى.ٌْٕٓ/ٌِ:
(ُُ)ٌظٌ:اختالؼٌالفقياءٌ:المركزمٌ،ٌٓٔٗ/ٌُ:كمختصرٌاختالؼٌالعمماءٌ:الطحاكمٌ،ٌٌََّ/ٌْ:كاحكاـٌالقرافٌ:الجصاص.ٌْْٔ/ٌُ:

[ُْٓ]
ٌ

كافٌمفٌبيعٌ،فالٌبأسٌأفٌينتفعٌبوٌ،إذاٌكافٌأذفٌلو)ٌ(ُ)ٌ .
جٌكز ٌالقائمكف ٌبو ٌلممرتيف ٌاالنتفاع ٌبالحيكاف ٌمف ٌدكف ٌاستئذاف ٌالمالؾ ٌ(الراىف) ٌمف ٌخالؿٌ
القول الثاني ٌ :ىٌ
الرككبٌكالحمبٌمقابؿٌاإلنفاؽٌعميوٌكاعالفوٌ،كىكٌمذىبٌالحنابمة(ِ)ٌ .

القول الثالثٌ:يباحٌلممرتيفٌأفٌينتفعٌبالرىينةٌمفٌالحيكافٌبالحمبٌكبالرككبٌمقابؿٌاإلنفاؽٌحفظانٌلحياتوٌفيٌ
حاؿٌامتنعٌالراىفٌعفٌاإلنفاؽٌعميوٌ.كبوٌقاؿٌالكزاعيٌٌ،كالميثٌٌ،كأبكٌثكر(ّ)ٌ .
ٌٌٌٌٌٌقاؿٌابفٌحزـ ٌ(قدٌصحٌعفٌابفٌسيريفٌ،كالشعبيٌ:الٌينتفعٌمفٌالرىفٌبشيءٌٌ-كىذاٌصحيحٌإفٌكانكاٌ
عنكاٌالمرتيفٌكبوٌنقكؿٌإالٌالحمبٌ،كالرككبٌإفٌأنفؽٌفقطٌ)(ْ)ٌ .
الوجو الثالث :انتفاع المرتين بالرىينة باستئذان الراىنٌ:اختمؼٌالجميكرٌفيٌالمسألةٌ،عمىٌأربعةٌأقكاؿٌ :
صكفياٌ،كالٌيح ٌؿٌ
ٌ
القول األول :لمراىفٌأفٌيستخدـٌفيٌالرىفٌعبدهٌكيركبٌدكابوٌكيؤاجرىاٌكيحمبٌدرىاٌكيجزٌ
و
فٌعفٌقرضٌ ،أـٌكافٌعفٌ
اء ٌأكافٌذلؾٌالد ٍي
لممرتيفٌاإلنتفاعٌبالرىينةٌمطمقانٌ،حتىٌمعٌإذفٌالراىفٌبوٌ،سك ه
بيعٌ،كىكٌقكؿٌالشافعي(ٓ)ٌ،كبوٌقاؿٌالسمرقندمٌمفٌالحناؼ(ٔ)ٌ .
ٌٌ

القول الثانيٌ:إذاٌأذفٌالراىفٌلممرتيفٌباالنتفاعٌبالرىينةٌ،فيكٌجائزٌ،بالٌفرؽٌبيفٌأفٌيككفٌالد ٍيفٌعفٌبيعٌأكٌ
عفٌقرضٌ.كبوٌقاؿٌاإلمامية(ٕ)ٌٌكالحناؼ(ٖ)ٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌكقاؿٌالشييد ٌالصدر(تٌُُِْ:ق)ٌ(إف ٌالتصرؼٌكافٌكافٌجائزاٌإال ٌأنوٌمرجكح ٌأكٌمكركه؛ٌلنوٌ(عميوٌ
السالـ) ٌقاؿ(كما ٌأحب ٌأف ٌيفعؿ)ٌ .كالحكمة ٌفيو ٌككف ٌالدائفٌيستفيد ٌأكثر ٌمف ٌحقو ٌمف ٌاستيفاء ٌالديف؛ ٌكىكٌ

(ُ)ٌمسائؿٌاإلماـٌاحمدٌكاسحاؽٌبفٌراىكيوٌ:المركزمٌ،ٌِّٕٗ/ٌٔ:كالجامعٌلعمكـٌاإلماـٌاحمد.ٌّٕٓ/ٌٗ:
(ِ)ٌظٌ :الجامعٌلعمكـٌاإلماـٌاحمدٌ ُٔٔٓ(ٌ ٌّٓٔ/ٌٗ:مؤنةٌالرىف)ٌٌ ،كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ُّٓ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُِٗ-ِٖٗ/ٌْ:
كالممتعٌفيٌشرحٌالمقنعٌ:المنجىٌ،ٌْٕٓ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌِِٓ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌىجرٌ،ٌَْٗ/ٌُِ:زادٌالمستنقعٌ:أبكٌ
النجاٌ،ٌُُٔ/ٌُ:كشرحٌمنتيىٌاالراداتٌ،ٌُُٗ/ٌِ:كحاشيةٌالركضٌ:العاصميٌ،ٌِٕ،ٌَٗ/ٌٓ:كالشرحٌالممتعٌٌ:العثيميف.ٌُّٕ/ٌٗ:
(ّ) ٌظٌ :فتح ٌالبارمٌٌ ،ُْْ/ٌٓ :كالشراؼٌ :ابف ٌالمنذر(ٌ ٌُٖٗ /ٌٔ :ـٌ ،)ٌّّْٕ :كمعالـ ٌالسنفٌ :الخطابيٌ ،ٌُُٔ /ٌّ :كمكسكعة ٌمسائؿٌ
الجميكرٌ:محمدٌنعيـ(ٌٌُْٖ/ٌُ:ـ.)ٌَْٗ:
(ْ)ٌالمحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـ.ٌَّٕ/ٌٔ:
(ٓ)ٌظٌ:الـٌ:الشافعيٌٌُٖٓ/ٌّ:كٌُٕٔ،كمختصرٌالمزنيٌ:اسماعيؿٌبفٌيحيىٌ،ٌُٕٗ/ٌٖ:كالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردم،ٌَِٔ/ٌٔ:
(ٔ)ٌظٌ:مجمعٌاالنيرٌ:دامادٌأفندمٌ،ٖٖٓ/ٌِ:كقرةٌعيفٌالخيارٌ:ابفٌعابديفٌ.ٌُْ/ٌٕ:كالسمرقندمٌىكٌ:عبدٌاهللٌبفٌمحمدٌبفٌمسمـٌ،شيخٌ
الحناؼٌفيٌسمرقندٌ،مفٌكبارٌعممائياٌ،لوٌجامعٌالصكؿٌفيٌالفقوٌ،تكفيٌعاـٌَُٕقٌ.ظٌ:ىديةٌالعارفيفٌ:الباباني.ّْٔ/ٌُ:
(ٕ)ٌظٌ:مختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌَْٖ/ٌٓ:كجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ،ٌَُٖ/ٌِٓ:كمصباحٌالفقيوٌ:آقاٌبزرؾ.ٌّّٔ/ٌُْ:
(ٖ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،َُٔ/ٌُِ:كمجمعٌاالنيرٌ:دامادٌافندمٌ،ٖٖٓ/ٌِ:كحاشيةٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ.ِْٖ/ٌٔ:

[ُْٔ]
ٌ

يشبوٌفكرةٌالرباٌأخالقياٌعمىٌالقؿ)(ُ)ٌ .
اىفٌ،كعمىٌأفٌيككفٌالديفٌعفٌبيعٌالٌ
ٌٍ
القول الثالثٌ:لممرتيفٌاالنتفاعٌبالعيفٌالمرىكنةٌبشرطٌحصكؿٌأذفٌالر
عفٌقرضٌ،فإفٌكافٌالديفٌعفٌقرضٌفالٌيصحٌ.قالتوٌالحنابمة(ِ)ٌ،كماٌذىبتٌإليوٌالمالكية(ّ)ٌ .
ٌٍ

كافٌالديفٌحاالٌ ،كلـٌيعيفٌلوٌالثمفٌكلـٌيقؿٌ:استكؼٌحقاٌمفٌ
ٌٌ
ٌكالشافعية ٌ(فيٌالصحٌ،إفٌباع ٌبحضرتوٌ ٌ،ك
ثمنوٌ،كاالٌٌفال؛ٌٌفإفٌكافٌمؤجالٌأكٌقدرٌالثمفٌلو؛ٌصحٌجزما)ٌ(ْ)ٌ .

القول الرابع :قاؿٌابفٌحزـٌ(منافعٌالرىفٌكمياٌالٌتحاشٌمنياٌشيئاٌلصاحبوٌ(الراىف)ٌكماٌكانتٌقبؿٌالرىفٌكالٌ
فرؽٌٌ-حاشاٌرككبٌالدابةٌالمرىكنةٌ،كحاشاٌلبفٌالحيكافٌالمرىكفٌ،فإنوٌلصاحبٌالرىفٌ،إالٌأفٌيضيعيماٌفالٌ
ينفؽ ٌعمييماٌ .كينفؽ ٌعمى ٌكؿ ٌذلؾ ٌالمرتيف ٌفيككف ٌلو ٌحينئذٌ :رككب ٌالدابةٌ ،كلبف ٌالحيكافٌ ،بما ٌأنفؽ ٌالٌ
يحاسبٌبوٌمفٌدينوٌ ىٌكٌثيرٌذلؾٌأـٌقؿٌ)ٌ(ٓ)ٌ .

المسألة الثانية :استئذان المرتين في بيع الرىينة.
الكالـٌىناٌيقعٌفيٌصكرتيف:

إن تَم بعد استئذان المرت ِين:
الصورة األولى :حكم بيع الراىن لمرىينةْ ،
فيٌالبيع؛ٌلفٌالمنعٌمفٌ
ٌٌ
فٌلوٌالمرٌتى ًٌيفٌ
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالفقياءٌ(ٔ)ٌعمىٌنفاذٌبيعٌالراىفٌلمرىينةٌفيٌحاؿٌٌأىًٌذ ىٌ

ىينةٌكافٌلجؿٌالحفاظٌعمىٌحؽ ٌالمرتيفٌ،فبإذنوٌيككفٌقدٌتنازؿٌعفٌحقٍّوٌطكاعيةٌ،فمـٌيعدٌكالحاؿٌ
بيعٌالر
ٌ

مفٌكجكًدٌماٌيمنعٌنفاذٌالبيعٌ .

(ُ)ٌماٌكراءٌالفقوٌ:السيدٌمحمدٌصادؽٌالصدر.ٌَِٓ/ٌْ:
(ِ)ٌظٌ:الجامعٌلعمكـٌأحمدٌ:خالدٌ،عزت(ٌٌّٕٓ/ٌٗ:حٌ،)ٌُٔٔٔ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌِٖٗ-ٌِٖٖ/ٌْ:التنقيحٌالمشبعٌ:المرداكمٌ،ٌِّْ:
كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌٌ، ٌُُٕ -ٌَُٕ/ٌِ:كمنارٌالسبيؿٌ:ابفٌضكبافٌ،ٌّٓٔ/ٌُ:كمنتيىٌاالراداتٌ:ابفٌالنجارٌ،ٌَِْ/ٌِ:كشرحٌمنتيىٌ
االراداتٌ:البيكتيٌ،ٌُُٗ/ٌِ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ّٓٓ/ٌّ:كحاشيةٌالخمكتيٌ،ٌْٗ/ٌّ:كنيؿٌالمآربٌ:التغمبي.ٌّٕٓ/ُ:
(ّ)ٌظٌ:مختصرٌالعالمةٌخميؿٌ،ٌُٕٔ/ٌُ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌُٓٔ/ٌٔ:كشرحٌالخرشيٌ،َِٓ-ٌِْٗ/ٌٓ:كالفكاكوٌالدكانيٌ،ٌُٕٔ/ٌِ:
ٌكالدسكقيٌعمىٌالشرحٌالكبيرٌ،ِْٔ/ٌّ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ،ٌْٖٓ/ٌٓ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطاب.ٌُٓٔ/ٌٔ:
(ْ) ٌظٌ :النجـ ٌالكىاجٌ ،ٌِّّ /ٌْ :كفتح ٌالرحمفٌ :الرمميٌ ٓٗٔ/ٌُ :كٌٕٗٓ ٌ ،كتحفة ٌالمحتاجٌ :الييتميٌ ،ٖٓ/ٓ:كمغني ٌالمحتاجٌ :الشربينيٌ:
ٌّ،َٕ/كنيايةٌالمحتاجٌ:الرممي.ٌِٕٔ/ٌْ:
(ٓ)ٌالمحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـ.ٌّٔٓ/ٌٔ:
(ٔ)ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسيٌ،ٌِّّ/ٌّ:كالكافي:الحمبيٌ،ٌّّٓ:كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ.ٌِّٕ/ٌٔ:كالفتاكلٌالينديةٌ ٌ،َُُ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:
الكاشانيٌ ،ُْٔ/ٌٔ :كالمدكنةٌ :مالؾٌ ،ٌُّّ /ٌْ :كالتاج ٌكاالكميؿٌ :المكاؽٌ ،ٌٓٓٓ /ٌٔ :كالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ُّّ/ُ:كالمغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ:
ٌَِّْ/كٌَّّ،ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ِِّ/ٌّ:

[ُْٕ]
ٌ

الصورة الثانية :حكم بيع الراىن لمرىينة إن تم من دون استئذان المرتين:
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالجميكرٌفيٌمسألةٌبيعٌالراىفٌلمرىينةٌمفٌدكفٌاستئذافٌالمرتيفٌ،كليـٌفيٌذلؾٌثالثةٌأقكاؿٌ :
القول األول :قاؿٌالحنابمةٌ(ُ)ٌٌ،كىكٌقكؿٌالشافعي(ِ)ٌفيٌالجديدٌ:إ ٌفٌالبيعٌبدكفٌإذفٌالمرتيفٌباطؿٌمطمقانٌ .
ٌٌٌٌٌكقاؿٌالشيخٌالطكسي(تَْٔ:ق)ٌفيٌالمبسكطٌ(كاذاٌرىنوٌشيئاٌثـٌتصرؼٌفيوٌالراىفٌنظرٌفإفٌكافٌ
لـٌيٌٍقبضوٌ ،أكٌرىنوٌعندٌآخرٌ ،أقبضو ٌأكٌلـٌيقبضو ٌأكٌأعتقو ٌأكٌأصدقوٌلـٌيصحٌ
باعو ٌأكٌكىبوٌٌ ،أىٌٍقىٌبضو ٌأكٌ ىٌ

جميعٌذلؾٌكالٌيككفٌذلؾٌفسخاٌلمرىفٌلنوٌليسٌلوٌذلؾ)ٌ(ّ)ٌ .

ٌأف ٌنفاذهٌ
القول الثانيٌ :قاؿ ٌالحناؼ ٌ(ْ)ٌ ،كالمالكية ٌ(ٓ)ٌ ،كىك ٌقكؿ ٌلمشافعي(ٔ) ٌفي ٌالقديـ:
ٌ
ٌيصح ٌالبيعٌ ،إالٌ ٌ
مكقكؼ ٌعمى ٌإجازة ٌالمرتيفٌ ،فمك ٌأجازه ٌأصبح ٌنافذانٌ ،كصار ٌمكانو ٌالثمف ٌرىنانٌ ،كاف ٌرده ٌلـ ٌينفذٌ ٌ .قاؿٌ

الغزالي(ككؿٌماٌمنعٌمنوٌفإذاٌأذفٌالمرتيفٌجاز؛ٌلفٌالحؽٌالٌيعدكىما)ٌ(ٕ)ٌ ٌٌٌٌ.
لكٌأذف ٌالمرتيفٌبالبيعٌ–قبؿٌحمكؿٌالجؿٌ -فباع ٌالراىف؛ ٌصحٌالبيعٌ،كبطؿٌالرىفٌ،
ٌٌٌٌٌكقالتٌاإلماميةًٌ ٌ :
(كالٌيجبٌجعؿٌالثمفٌرىنا)ٌإذاٌلـٌيشترطوٌبالٌخالؼ(ٖ)ٌ .
ٌٌٌٌٌقاؿٌالمحقؽٌالكركيٌ(تٌَْٗ:ق)ٌ(إفٌلعدـٌبيعٌالراىفٌفيٌكقتٌشرعيٌأصالةٌقبؿٌتحقؽٌاإلذفٌ،كبعدٌ
تحقؽٌاإلذف ٌصارٌالصؿٌىكٌصحةٌبيعوٌككقكعوٌفيٌكقتٌشرعيٌ،خصكصاٌإذاٌضـٌإليوٌأصالةٌصحةٌ
العقدٌ،فالقكةٌلمثانيٌ...،ككماٌأفٌالصؿٌصحةٌالبيعٌفكذاٌالصؿٌبقاءٌالرىف)(ٗ)ٌ .

ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامة(ٌٌِِٕ/ٌْ:ـٌ،)ٌّّّٓ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُٕٕ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌإبفٌ
(ُ)ٌظٌ:كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ ٌِٓٗ:
قدامة(ٌٌُُْ/ٌُِ:ـٌ،)ٌُٕٖٔ:كالممتعٌ:ابفٌالمنجاٌ،ٌُٓٔ/ٌِ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ُِّ/ٌّ:
ٌكالميذبٌ :الشيرازمٌ ٌََُ /ٌِ :كٌَُُ ،كركضةٌ
(ِ) ٌظٌ :مختصر ٌالمزنيٌ :اسماعيؿ ٌبف ٌيحيىٌ ،ٌُّٗ /ٌٖ :كالحاكمٌ :الماكردمٌ ،ٌُٕ /ٌٔ :
الطالبيفٌْٕ/ٌْ:كٌٕٓ،كمغنيٌالمحتاج.ٌّٗ/ٌّ:
(ّ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسي.ٌََِ/ٌِ:
(ْ)ٌظٌ :مختصرٌالقدكرمٌ ٌ ،ٌّٗ/ٌُ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ُْٔ/ٌٔ :كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ٌِْٗ/ٌْ:كاالختيارٌ:البمدحيٌ،ٔٗ/ٌِ:
العنايةٌ:البابرتيٌ،ٌُٕٗ/ٌَُ:كممتقىٌالبحرٌ:ابراىيـٌالحمبيٌ،ٌِْٗ:كحاشيةٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديف.َٖٓ/ٌٔ:
(ٓ) ٌظٌ :ركضة ٌالمستبيفٌ :إبف ٌبزيزةٌ ٌ ،ٌَّٗ /ٌِ :كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ،طّ ٌالفكرٌ ،ِٔٗ/ٌْ :كط ٌالكتبٌ ٌ ،ٌْٕ /ٌٔ :كشرح ٌالزرقانيٌ:
ٌٓ،ّْ/كالشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميوٌ،ُِ-ٌُُ/ٌّ:كمنحٌالجميؿ.ٌْٖٓ/ٌْ:
(ٔ)ٌظٌ:نيايةٌالمطمبٌ:أبكٌالمعاليٌ ٌْٖ/ٌٓ:كٌٔ،ٌُُٔ/كالعزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌٌ،ٌْْٗ/ٌْ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌِٖ /ٌْ:
كالمجمكعٌ:النككمٌ ٌِّٗ/ٌُّ:
(ٕ)ٌالعزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌ،ٌْْٗ/ٌْ:كالشرحٌالكبيرٌ:الرافعيٌ .ٌَُُ/ٌَُ:
(ٖ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌٌَِٗ/ٌِ:كٌَُِ،كتحريرٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ُْٗ/ٌِ:كمصباحٌالفقيوٌ:اليمداني.ٌَٔٓ/ٌُْ:
(ٗ)ٌرسائؿٌالكركيٌ،المحقؽٌالكركيٌٌ.ٌُّٔ/ْ:

[ُْٖ]
ٌ

ٌ(ِ)
ٌ:يحؽٌلمراىفٌبيعٌالرىينةٌ ٌ،كينفذٌالبيع؛ٌلنوٌتصرؼٌفيٌممكوٌ،
ٌ،كابفٌحزـ
القول الثالثٌ:قاؿٌأبكٌيكسؼ(ُ) ٌ
ٌ

فيكٌصحيحٌمطمقانٌ،كافٌلـٌيأذفٌبوٌالمرتيفٌ.

ٌ

المطمب السادس :االستئذان في باب الوقف

ٌٌٌٌٌقبؿٌالبدءٌالبدٌمفٌتعريؼٌالكقؼٌ،فالكقؼٌىكٌ(تحبيسٌالعيفٌكتسبيؿٌمنفعتو)ٌ(ٌ .)3

وقف الفضولي:
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالجميكرٌفيٌكقؼٌالفضكليٌلماؿٌغيرهٌعمىٌاتجاىيفٌ :
إف ٌكقؼ ٌالفضكلي ٌال ٌيصحٌ ،سكاء ٌأجازه ٌالمالؾ ٌفيما ٌبعد ٌأـ ٌالٌ .كىك ٌالمشيكر ٌعندٌ
التجاه األولٌٌ :
)ٕ(

ٌكىك ٌقكؿ ٌلمشافعي(ٔ) ٌفي ٌالجديدٌ ،كاليو ٌذىب ٌالزيدية ٌ .كاستدلكا ٌبعدـٌ
المالكية(ْ)ٌ ،كبو ٌقاؿ ٌالحنابمة(ٓ)ٌ ،
)ٖ(

الفضكليٌكاليةٌالتصرؼٌ،كليسٌلوٌإنشاٌؤهٌ ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌ ٌكذىب ٌإلى ٌبطالنو ٌأيضٌان ٌبعض ٌاإلمامية(ٗ)ٌ ،منيـ ٌالعالمة ٌالحمي ٌفي ٌالقكاعدٌ ،ثـ ٌرجع ٌعنو ٌفقاؿ(الٌ
ٌكاف ٌأجاز ٌالمالؾ ٌفالقرب ٌالمزكـ ٌ»)(َُ)ٌ ٌ ،كقاؿ ٌصاحبٌ
يصح ٌكقؼ ٌ« ٌما ٌال ٌيممكو ٌالكاقؼ ٌكممؾ ٌالغير ٌ
الجكاىر(كلكٌكقؼٌماٌالٌيممكو؛ٌلـٌيصحٌكقفوٌمعٌعدـٌاإلجازةٌقطعانٌكلكٌأجازٌالمالؾٌقيؿٌالٌيصحٌ-الٌلفٌ
الفضكليٌعمىٌخالؼٌالضكابطٌفيقتصرٌفيوٌعمىٌخصكصٌماٌٌكردٌفيوٌ،لفٌالظاىرٌعدـٌاالختصاصٌ-بؿٌ
ةٌالقيربة)ٌ
تياٌ(ني ٌ
ةٌالتقرب)ٌكني
الٌيقكـٌالغيرٌمقاـٌالمالؾٌفيياٌ(فيٌني
فٌنيةٌالتقربٌشرطٌفيو ٌ(فيٌالكقؼ)ٌ ،ك
ٌ
ٌ
ٌ
ل ٌ

حيفٌاإلجازةٌغيرٌنافعةٌ،أماٌالشتراطٌالمقارنةٌلمصيغةٌ ،أكٌلفٌتأثيرٌنيتوٌفيٌالصحةٌغيرٌمعمكـٌكالصؿٌ

بقاءٌالممؾٌ،كاختارهٌالكركيٌكفاقان ٌلممحكيٌعفٌالميذبٌكجامعٌالمقاصدٌكالتحريرٌفيٌمكضعٌ ،ككأنوٌقاؿٌبوٌ
(ُ)ٌظٌ:تبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ْٖ/ٌٔ:كمجمعٌاالنيرٌ:دامادٌافندم.َّٔ/ٌِ:
(ِ)ٌظٌ:المحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـ(ٌٌِّٕ/ٌٔ:ـ.)ٌُُِٓ:
(ّ)ٌكسيمةٌالنجاةٌ:السيدٌأبكٌالحسفٌالصفياني(ٌٌِِْ:كتابٌالكقؼ).
حٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقي ٌعميوٌ،ٕٔ/ٌْ:
ٌ
(ْ)ٌشرحٌالزرقانيٌعمىٌمختصرٌخميؿٌ ٌ،ُّٔ/ٌٕ:كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ٕٗ/ٌٕ:كالشر
كضكءٌالشمكعٌ:محمدٌالميرٌ،ٌُٗ/ٌْ:كحاشيةٌالعدكمٌ،ٌِْٔ/ٌِ:كحاشيةٌالصاكمٌعمىٌالشرحٌالصغير.ٌٖٗ/ٌْ:
(ٓ)ٌالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌّْٓ/ٌّ:كطٌالعمميةٌ،ٌُٔ/ٌْ:كمنتيىٌاالراداتٌ:ابفٌالنجارٌ،ٌِٕٓ/ٌِ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ.َِ-ٌُٗ/ٌّ:
ٌ،كالمجمكعٌ :لمنككمٌ،ُِٔ-ٌِٓٗ/ٌٗ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌِّٓ/ٌْ:كٌٓ،ٌُِّ/
(ٔ) ٌظٌ:العزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌ ٌِْٖ/ٌٓ:
كالنجـٌالكىاجٌ:الدميرمٌ،ٌِْ/ٌْ:كالشرحٌالكبيرٌ:الرافعي.ٌٖٓ/ٌُُ:
ٕ
ٌ،كالسيؿٌالجرارٌالمتدفؽٌعمىٌحدائؽٌالزىارٌ:الشككاني.ٌٌّٔٔ/ٌُ:
)ٌظٌ:التاجٌالمذىبٌ:أحمدٌبفٌيحيىٌالزيدمٌٌِْٖ/ٌّ:كِٖٓ ٌ
(
ٌ
ٖ
( )ٌاالشراؼٌ:البغدادمٌ،ٌُٓٔ/ٌِ:كحاشيةٌالعدكمٌ،ٌِْٔ/ٌِ:كعقدٌالجكاىرٌ:ابفٌشاسٌ،ٌِٔٗ/ِ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽ.ّٔ/ٌٔ:
(ٗ)ٌكممفٌقاؿٌبعدـٌالصحةٌ:المحقؽٌالكركيٌفيٌجامعٌالمقاصدٌ،كالصفيانيٌفيٌكسيمةٌالنجاةٌ،كالشييدٌفيٌالدركسٌ.ظٌ:جامعٌالمقاصدٌ:
لممحقؽٌالكركيٌٌٌٗ،ٌٕٓ-ٌٓٔ/ككسيمةٌالنجاةٌ:لالصفيانيٌ(ٌٌِْْ-ٌِّْ:كتابٌالكقؼٌ،ـ.)ٌٓ:
مفتاحٌالكرامةٌ:العاممي(ٌٌَٓٓ/ٌُِ:الشرح)ٌٌ،كالفقوٌالمعاصرٌ:الجكاىرم.َُّ-ََّ/ٌٕ:
ٌ
(َُ)ٌالقكاعدٌ:العالمةٌالحميٌ ٌ،َّٗ/ٌُ:ك

[ُْٗ]
ٌ

أكٌماؿٌإليوٌفيٌالركضة)ٌ(ُ)ٌ .
هٌالمالؾٌصح ٌكنفذٌ،كاالٌٌفيكٌباطؿٌ،
التجاه الثانيٌ :إف ٌكقؼٌالفضكلي ٌمكقكؼٌعمىٌإجازةٌالمالؾٌ،فإفٌأجاز
ٌ
)ٓ(

كبوٌقاؿٌالحناؼ(ِ)ٌ،كالمالكية(ّ)ٌ،كالشافعية(ْ)ٌفيٌالقديـٌ،كاحتجكاٌبالقياسٌعمىٌالبيع ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌكاليوٌأيضانٌذىبٌبعضٌاإلمامية(ٔ)ٌ .

فرؽ ٌالسيدٌالصفيانيٌ(قده)ٌفيٌفعؿٌالكاقؼٌفي ٌالكقؼٌعمىٌأساسٌالقصدٌفيٌالقربة؛ ٌفإفٌكافٌكقف ناٌ
ٌٌٌٌٌ ٌك ٌ

خاصان ٌمعٌتجردهٌعفٌنيةٌالقربة؛ٌقيؿٌيصحٌكقؼٌالفضكليٌمشركطان ٌبإجازةٌالمالؾٌ،كأماٌالكقؼٌالمصاحبٌ
لنيةٌالقربة؛ٌفيبعدٌجريافٌالفضكليةٌفيوٌ،بؿٌيمنعٌ(ٕ).

ٌ

المبحث الثاني :االستئذان في عقود النابة
المطمب األول :االستئذان في باب الوكالة:
منح الذن لموكيل في توكيل غيره

ٌٌٌٌقبؿٌالكالـٌفيٌالككالةٌالبدٌمفٌتعريفياٌ،كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ ٌ:

ؿٌ:فى ًعيؿٌبمعنىٌمفعكؿٌ،يقاؿ ٌ:ىك ًكي يؿ ٌالر يج ًؿٌ:ال ًذمٌ
الك ًكي يٌ
الوكالة لغةٌ :التفكيضٌإلىٌالغيرٌ،كردٌالمرٌإليو ٌ
؛ٌك ى
ٍّ
ً
ىمر(ٖ)ٌ .
ٌم ٍك يكك هؿٌإًليوٌال يٌ
ىيقكـٌبأىمر ٍّ
يٌك ًك ن
القياـٌبأىمرهٌفىيي ىك ى
يالٌل ي
ٌك ىكؿٌإليوٌ ى
ىفٌم ىككموٌقى ٍد ى
هٌ،سم ى

إباحةٌالتصرؼٌباذفٌالمالؾ؛ ٌكقيؿٌ:ىيٌاالستنابةٌفي ٌالتصرؼٌ،كايكاؿٌالمرٌإلىٌ
الوكالة اصطالحاًٌ :ىيٌ
ٌ
الغير(ٗ)ٌ.كبعبارةٌ(تنزيؿٌعمؿٌالككيؿٌبمنزلةٌعمؿٌالمككؿ)ٌ،أمٌ(إقامةٌالغيرٌمقاـٌنفسوٌفيٌالتصرؼ)ٌ(َُ)ٌ .

(ُ)ٌالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرم.ََّ/ٌٕ:
(ِ)ٌالبحرٌالرائؽٌ:ابفٌنجيـٌ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،َِّ/ٌٓ:كاإلسعاؼٌفيٌأحكاـٌالكقاؼٌ:ابراىيـٌالطرابمسيٌٌُٓ/ٌُ:كَّ.
(ّ)ٌالشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌ،ٌٕٔ/ٌْ:كضكءٌالشمكعٌ:محمدٌاالميرٌ،َِ/ٌْ:كحاشيةٌالصاكمٌعمىٌالشرحٌالصغير.ٖٗ/ٌْ:
(ْ)ٌظٌ:المجمكعٌ:النككم.َِٔ-ٌِٓٗ/ٌٗ:
(ٓ) ٌالبحر ٌالرائؽٌ :إبف ٌنجيـٌ ،َِّ/ٌٓ :كاإلسعاؼ ٌفي ٌاحكاـ ٌاالكقاؼٌ :الطرابمسيٌ ُٓ/ٌُ :كٌَّ ،كحاشية ٌالدسكقي ٌعمى ٌالشرح ٌالكبيرٌ:
ٌْ،ٖٖ/كالبيجةٌشرحٌالتحفةٌ:عميٌعبدٌالسالـٌ،ُٕ/ٌِ:كحاشيةٌالعدكمٌعمىٌالخرشيٌ،ٕٗ/ٌٕ:كالمجمكعٌلمنككمٌ،ِٓٗ/ٌٗ:كمغنيٌالمحتاجٌ:
ٌِ،ُٓ/كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌُُ/ٌٕ:كٌُِ،كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَُّ/ٌِ:كالمكسكعةٌالككيتية.ِِٓ/ٌَّ:
(ٔ)ٌالدرٌالمنضكدٌ:الفقعانيٌ،ٌُُٕ:ككشؼٌالغطاءٌ:جعفرٌكاشؼٌالغطاءٌٌ،ٌَِٕ/ٌْ:كالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرم.ََّ/ٌٕ:
(ٕ)ٌظٌ:الفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرم.َِّ-َُّ/ٌٕ:
(ٖ)ٌلسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكرٌ،ّٕٔ/ٌُُ:كالمصباحٌ:الفيكميٌ،َٕٔ/ٌِ:كالتكقيؼٌ:المناكم.َّْ/ٌُ:
(ٗ)ٌظٌالمناىؿٌ:الطباطبائيٌ،ٌَْٖ:كالمختصرٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌُْٓ:ككشؼٌالرمكزٌ:اآلبيٌ،ّٔ/ٌِ:الدرٌالنضيدٌ:المنكركدم.ّٓٓ:
(َُ) ٌالتعميقة ٌاالستداللية ٌعمى ٌتحرير ٌالكسيمةٌ :التبريزمٌ ،ٌْْٕ :كظٌ :ممتقى ٌالبحرٌ :إبراىيـ ٌالحمبيٌ ،َّٔ/ُ:كمجمة ٌاالحكاـٌ
العدلية.َِٖ/ُ:

[َُٓ]
ٌ

ٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌثالثٌحاالتٌ :
الحالة األولى :إذا أ َِذ َن الموكل لوكيمو بالتوكيل:
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالفقياءٌ(ُ)ٌعمىٌأفٌلمككيؿٌتككيؿٌغيرهٌإف ً
ٌأذ ىفٌلوٌمككموٌفيٌذلؾٌ .
ٍ
الحالة الثانية :إذا نيى الموكل وكيمو عن توكيل غيره:
غيرهٌفيٌحاؿٌنياهٌمككموٌعفٌذلؾٌ .
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالفقياء(ِ)ٌعمىٌعدـٌجكازٌتصرؼٌالككيؿٌبتككيؿٌ ٌ
ِ
يقيده ،أو قال لو اعمل برايك:
ق الموكل
الحالة الثالثة :إ ْن أطمَ َ
لوكيمو الذن بالتوكيل ولم ّ
ٌٌٌٌٌتندرجٌتحتٌىذهٌالحالةٌثالثٌصكرٌ :
أن يكون نوع العمل من ِس ْنخ عمل الوكيل ،إالّ أ ّنو َي ْع َجز عن المباشرة بنفسو وأدائو؛ ألنو
الصورة األولىْ :
ال يحسنو ،أو لكثرتو أو تشعبو واتساع نطاق دائرتوٌ .

ٌٌٌٌٌٌفيٌمثؿٌىذهٌالصكرةٌ،يحؽٌلمككيؿٌتككيؿٌغيرهٌ.كعميوٌاتفاؽٌالفقياء(ّ)ٌ .
أن يكون نوع العمل مما يترفع الوكي ُل عن القيام بمثمو.
الصورة الثانيةْ :
ٌٌٌٌٌ ٌكفيٌمثؿٌىذهٌالصكرةٌ،اتفؽٌالفقياء(ْ)ٌعمىٌالسماحٌلمككيؿٌبتككيؿٌغيرهٌ .
ٍّ
ػـٌالمككػؿٌ
ٌٌٌٌٌقاؿٌالمحقؽٌالبحراني(تٌُُٖٔ:ق)(جكازٌالتككيؿٌفيٌصكرةٌالترفعٌكالعجزٌ،ينبغيٌتقييػدهٌبعم
ٍّ
ػاٌكك ػؿٌفيػػو؛ٌلػػـٌيجػػزٌلػػذلؾٌ
ػـٌالمكك ػؿٌبشػػيءٌمػػفٌىػػذيفٌالعػػذريفٌالمػػانعيفٌمػػفٌالقيػػاـٌبمػ ىٌ
بػػذلؾ؛ٌلنػػوٌلػػكٌلػػـٌيعمػ
ٍّ
ٍّ
ػةٌالمكك ػؿٌبككنػػوٌ
ػبٌالمكك ػؿٌالتػػيٌىػػيٌمنػػاطٌاإلذف؛ٌلفٌمعرفػ
الككيػػؿٌتككيػػؿٌغي ػره؛ٌالنتفػػاءٌالقرينػػةٌمػػفٌجانػ

(ُ)ٌظٌ :المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌِْٔ/ٌِ:كالسرائرٌ:ابفٌادريسٌ،ٌٖٕ/ٌِ:كالحكاـٌ:اإلماـٌيحيىٌالزيدمٌ،ٌُْٕ/ٌِ:كشرحٌالزىارٌ:أحمدٌ
ٌ،كالمبسكطٌ:السرخسيٌ ٌُِٔ/ٌُِ :ك ٌٌُٗ ،َُٓ/كاالختيارٌ:المكصميٌ،ٌُّٔ/ٌِ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ِٕٔ/ٌْ:
الزيدمٌ ٌّّّ/ٌِ:
كشرح ٌالتمقيفٌ :المازرمٌ ،ُٖٓ/ٌِ :كعقد ٌالجكاىرٌ :ابف ٌشاس ٌٌِ ،ِٖٗ/كالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ُٕٕ/ٌِ :كبحر ٌالمذىبٌ :الركيانيٌ،ْٔ/ٌٔ :
كاإلرشادٌ:البغدادمٌ،ّٕٔ/ٌُ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌُ.ٌُِٗ/
(ِ) ٌالمحيط ٌالبرىانيٌ :أبك ٌالمعاليٌ ،ُٗ/ٌٖ :كالبنايةٌ :العينيٌ ،ِْٖ/ٌٗ :كالبياف ٌكالتحصيؿٌ :إبف ٌرشدٌ ،َِٓ/ٌٖ :كشرح ٌالتمقيفٌ :المازرمٌ:
ٌَُِْ/كٌُٖٓ،كالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ُٖٓ/ٌٔ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ُِْ/ٌْ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،َٕ/ٌٓ:كشرحٌالزركشي.ُِْ/ٌْ:
(ّ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ِْٔ/ٌِ:كالسرائرٌ:ابفٌادريسٌ،ٌٖٕ/ٌِ:كىدايةٌالعبادٌ:الگمپايگانيٌٌ،ٌُُٖ/ٌِ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ُّٔ/ٌّ:
الجكىرةٌ:الزبيدمٌ،ِٖٗ/ٌُ:كالمبابٌ،ُّٖ/ٌِ:جامعٌالمياتٌ:إبفٌالحاجبٌ،ّٗٗ/ٌُ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ،َْٖ/ٌٔ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ:
ٌٔ،َّٗ/كنيايةٌالمطمبٌ:أبكٌالمعاليٌ،ّٖ/ٌٕ:كركضةٌالطالبيفٌ،ُّّ/ٌْ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُٕ/ٌٓ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمف.َِٖ/ٌُ:
(ْ)ٌـٌ.ف.

[ُُٓ]
ٌ

(الككيؿ)ٌيتٌرفٌعٌأكٌيعجزٌ،فيٌقكةٌاإلذفٌلوٌبالتككيؿٌ .ٌ)ُ()..
الصورة الثالثة :أَ ْن يكون العمل من ِس ْن ِخ ما يعممو الوكيل ،وضمن حدود طاقتو.
ٌٌٌٌٌكأماٌفيٌمثؿٌىذهٌالصكرةٌ،فقدٌاختمؼٌالفقياءٌإلىٌقكليفٌ :
لككيؿٌالعمؿٌبنفسوٌ،ككافٌالعمؿٌمفٌسنخٌعمموٌبحيثٌالٌيترٌفٌعٌعفٌمثموٌ،فالٌيجكزٌ
ىٌ
إفٌأمكفٌا
القول األولٌٍ :
لو ٌتككيؿ ٌغيرهٌ .كبو ٌقالت ٌاإلمامية(ِ)ٌٌ ،كالحناؼ(ّ)ٌ ،كالمالكية(ْ)ٌ ،كالشافعية(ٓ)ٌ ،كبو ٌقالت ٌالحنابمة(ٔ)ٌ ،كىكٌ

المذىبٌعندىـٌ،كأحمدٌفيٌركايةٌنقمياٌابفٌمنصكرٌعنو(ٕ)ٌ،كىكٌاختيارٌالخرقيٌٌ،كابفٌالمنذر(ٖ)ٌ .
فٌكافٌبإمكانوٌالعمؿٌبنفسوٌ.كبوٌقاؿٌأحمد(ٗ)ٌفيٌركايةٌنقمياٌابنوٌ
القول الثانيٌ:يجكزٌلمككيؿٌتككيؿٌغيرهٌكا ٌٍ
وٌحددهٌفيٌحاؿٌأرادٌالككيؿٌالغيابٌ،أكٌعندٌمرضٌالككيؿ(َُ).
(حنبؿ)ٌعنوٌ،كابفٌأبيٌليمىٌ،غيرٌأنٌ ٌ

المطمب الثاني :االستئذان في باب

الكفالةٌ.

كالبحثٌىناٌيقعٌفيٌجيتيفٌ :

الجية األولى :االستئذان في كفالة من عميو حق لآلخرين ،وضمانو.

ٌٌٌٌٌقبؿٌالبدءٌفيٌالمكضكعٌينبغيٌتعريؼٌالكفالةٌٌكالضمافٌ،كىماٌكاآلتيٌ :

أوال :تعريف الكفالة في المغة وفي االصطالح:
ٌبوٌ:ض ًم ىنوٌ.قاؿٌابفٌالعرابيٌ:كفيؿٌككافؿٌكضميفٌ
أ -تعريف الكفالة في المغة :يقاؿٌ( ىك ًف ىؿٌالر يج ىؿٌ،كتى ىكف ىؿ
ى
(ُ)ٌالحدائؽٌالناضرةٌ:المحقؽٌالبحراني.ّٓ/ٌِِ:
(ِ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌُّٕ/ٌِ:كتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌَّ/ٌّ:كجامعٌالمقاصدٌ:المحقؽٌالكركي.ٌُٖٔ/ٌٖ:
ٌكالمبسكطٌ :السرخسيٌ ،ِّ-ُّ/ٌُٗ :كٌَُٓ ،كٌَّ ،ُْٖ/كتحفة ٌالفقياءٌ :السمرقندمٌ،ُِّ/ٌّ :
(ّ) ٌظٌ :المبسكطٌ :الشيبانيٌ ،ِْٓ/ٌْ :
كبدائعٌالصنائعٌ:الكاسانيٌ،ِٖ/ٌٔ:كالجكىرةٌ:الزبيدمٌ،ِّٗ/ٌُ:كالبنايةٌ:العينيٌ،ِْٖ/ٌٗ:كاالختيارٌ:البمدحي.ُّٔ/ٌِ:
(ْ)ٌظٌ:الجامعٌلمسائؿٌالمدكنةٌ:الصقميٌ،ٕٕٕ/ٌُٓ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:إبفٌرشدٌ،ِٕٓ/ٌُِ:كمسائؿٌابيٌالكليدٌ:ابفٌرشدٌ،ٌُٓٗ/ٌُ:
كعقدٌالجكاىرٌ:ابفٌشاسٌ،ٌِٖٗ/ٌِ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ُُٗ/ٌٕ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،َُِ/ٌٓ:كالخرشي.ٕٖ/ٌٔ:
(ٓ)ٌالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ٌُٖٓ/ٌٔ:كالميذبٌ:الشيرازمٌٌ،ٌُٕٕ/ٌِ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ُّّ/ٌْ:كالمجمكع.َُٔ/ٌُٖ:
ٌ،كالعدةٌشرحٌالعمدةٌ:بياءٌالديفٌالمقدسيٌ،َِٖ/ٌُ:كالمبدعٌ:ابفٌ
(ٔ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُٕ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌ ْٖٓ/ٌُّ:
مفمحٌٌْ،َّّ/ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ْْٓ/ٌّ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ:مصطفىٌالسيكطي.ٌْْٕ/ٌّ:
(ٕ)ٌاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ِٕٖ/ٌُ:كالمغنيٌ،ٌُٕ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌ،ْٖٓ/ٌُّ:كالممتعٌ:المنجىٌٌِ،ٕٔٓ/كالمبدع.ِّٗ/ٌْ:
(ٖ)ٌظٌٌ:االشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ،ِٖٔ/ٌٖ:كشرحٌالزركشيٌعمىٌالخرقي.ُِْ/ٌْ:
(ٗ) ٌاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ِٕٖ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُٕ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌ،ْٖٓ/ٌُّ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٕٔٓ/ٌِ:كشرحٌ
الزركشيٌعمىٌالخرقيٌ،ُِْ/ٌْ:كالمبدع.ِّٗ/ٌْ:
(َُ)ٌظٌ:االشراؼٌ:ابفٌالمنذرٌ،ِٖٔ/ٌٖ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُّ/ٌُٗ:كالمغنيٌ،ٌُٕ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامة.ْٖٓ/ٌُّ:

[ُِٓ]
ٌ

كضامفٌبمعنىٌكاحد؛ٌكفيٌالتيذيبٌ:كأماٌالكافؿٌفيكٌالذمٌكفؿٌإنسانٌانٌيعكلوٌكينفؽٌعميوٌ .)ُ().
كيقاؿٌتحمٌؿٌفالفٌعفٌ
ىٌ
إذاٌض ًٌمنتوٌإياهٌفكفؿٌبوٌكفالةٌ،
ىٌ
ت ٌٌفيالنٌان ٌالماؿٌإكفاالٌ ،
ٌٌٌٌٌقاؿٌالزىرم ٌ(يقاؿٌ:أ ٌٍكىٌفٌٍم يٌ

فالفٌديناٌلممحمكؿٌلوٌإذاٌتكفموٌكضمفٌلوٌأفٌيكفيوٌإٌٌياه)ٌ(ِ).

ب -تعريف الكفالة في االصطالح (ىيٌالتزاـٌإحضارٌالمكفكؿٌبوٌ،كتصحٌببدفٌمفٌعميوٌديفٌكبالعيافٌ
المضمكنةٌ ،كال ٌتصح ٌببدف ٌمف ٌعميو ٌحد ٌأك ٌقصاص ٌكال ٌبغير ٌمعيف ٌكأحد ٌىذيف)(ّ)ٌ .كعرفت ٌكفالةٌ
البدف(التزاـ ٌإحضار ٌالمكفكؿ ٌإلى ٌالمكفكؿ ٌلو ٌلمحاجة ٌإلييا)(ْ)ٌ ،كقيؿ(حاصؿ ٌكفالة ٌالبدف ٌالتزاـ ٌإحضارٌ
المكفكؿ ٌببدنوٌ ،فكؿ ٌمف ٌيمزمو ٌحضكر ٌمجمس ٌالحكـ ٌعند ٌاالستعداء ٌأك ٌيستحؽ ٌإحضارهٌ ،تجكز ٌالكفالةٌ
ببدنو)(ٓ)ٌ .

ثانياً :تعريف الضمان في المغة وفي االصطالح:
ً
ٌضام هفٌ
أ-تعريف الضمان في المغة :الضماف ٌ(مصدرٌ ،ضمنت ٌالشيء ٌضمانٌانٌ ،كفمت ٌبوٌ ،فأنا

(ٔ)
لمتعيًٌٌدٌبنفسٌأكٌماؿ)(ٖ)ٌ .
عٌ ىٌ
شٌٍّرىٌ
عقدٌ يٌ
ؿٌإذاٌالتزمتوٌ(ٕ)ٌٌ.كىكٌ( هٌ
ٌ،يقاؿٌ:ضمنتٌالما ىٌ
يٌ
كضميف)
ى

المضمكف ٌعنوٌإلىٌ
ًٌ
قدٌٌ ،ثىىٌمىٌرتوٌنقؿٌالماؿٌمفٌذمٌ ًٌة ٌ
ع هٌ
ب -تعريف الضمان في االصطالح :الضماف ٌىك ٌ( ىٌ

ميسٌلممضمكفٌلوٌمطالبةٌالمضمكفٌعنوٌ،كلكٌأبىٌرأهٌلـٌيبرأٌالضامفٌ،كلكٌأبرأٌالضامفٌ
ٌٍ
ذمةٌالضامف)(ٗ)ٌ،ف
برئاٌمعا) ٌ(َُ)ٌ،كقيؿٌ:ىك ٌ(ضـٌذمةٌالضامفٌإلى ٌذمةٌالمضمكفٌعنوٌفيٌالتزاـٌالحؽٌ.كقدٌيككفٌالحؽٌدينٌانٌ

أكٌعينٌان ٌأكٌنفسٌانٌ.كقيؿٌ:الضمافٌىك ٌشغؿٌذمةٌأخرلٌبالحؽ)ٌ(ُُ)ٌ،كقدٌساكلٌبعض ٌالفقياء ٌبيفٌالضمافٌ

(ُ)ٌظٌ:لسافٌالعربٌ:ابفٌمنظكر(ٌَٓٗ/ٌُُ:مادةٌكفؿ)ٌ،كتيذيبٌالمغةٌ:أبكٌمنصكرٌالزىرمٌاليركمٌ،أبكٌمنصكر.ُُْ/ٌَُ:
(ِ)ٌظٌ:الزاىرٌفيٌغريبٌألفاظٌالشافعيٌ:أبكٌمنصكرٌالزىرمٌاليركمٌ ٌ،ُٓٓ/ٌُ:كظٌ:تاجٌالعركسٌ:الزبيدم.ّّٓ/ٌَّ:
(ّ)ٌالمقنعٌ:إبفٌقدامة.ُُٖ/ٌُ:
(ْ)ٌمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.َِٕ/ٌّ:
(ٓ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ ٌ،ِّٓ/ٌْ:كظٌ:شرحٌالكجيزٌ:لمرافعي.َُٔ/ٌٓ:
(ٔ)ٌالصحاحٌ:الجكىرمٌ،ُِٓٓ/ٌٔ:ظٌ:تحريرٌألفاظٌالتنبيوٌ:أبكٌزكرياٌالنككمٌ،َِّ/ٌُ:كالمطمعٌعمىٌألفاظٌالمقنعٌ:البعمي.ِٕٗ/ُ:
(ٕ)ٌظٌ:المصباحٌالمنيرٌ:الفيكمي(ٌّْٔ/ٌِ:مادةٌضٌـٌف).
(ٖ)ٌظٌ:التنقيحٌالرائعٌ:المقدادٌالسيكرم(ٌُّٖ/ٌِ:الشرح).
(ٗ)ٌظٌ:ـٌ.فٌ،كظٌ:رسائؿٌالكركيٌ:المحقؽٌالكركيٌ،ٌُُٗ/ٌُ:كمفتاحٌالكرامةٌ:محمدٌجكادٌالعاممي.ٌّٖٓ/ٌُٔ:
(َُ)ٌظٌ:التنقيحٌال ارئعٌ:المقدادٌالسيكرم(ٌُّٖ/ٌِ:الشرح)ٌ.
(ُُ) ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ ٌ،ُٔ-ٌُٓ/ٌٔ:كمختصرٌالعالمةٌخميؿٌ،ُٕٔ/ٌُ:كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ٌُِ/ٌٔ:كحاشيةٌ
ٌكالكافيٌ :إبف ٌقدامةٌ ، ُِٗ/ٌِ :كالعدة ٌشرح ٌالعمدةٌ :بياء ٌالديف ٌالمقدسيٌ،ِِٕ/ٌُ :
العدكمٌ ،ٌّٔٓ -ّْٔ/ٌِ :كحاشية ٌالدسكقيٌ ،ٕٕ/ٌّ :
كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ُٖٗ/ٌٓ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ِّّ/ٌْ:ككفايةٌالطالبٌ:أبكٌالحسف.ٌْْٕ/ٌِ:

[ُّٓ]
ٌ

كالكفالةٌكالزعامةٌكالحمالةٌ(الحكالة)ٌفيٌالمعنى(ُ) .كقاؿٌصاحبٌالتنقيح(كشرعاٌيقاؿٌعمىٌمعنييفٌ:عاـٌكىكٌ
التعيدٌبالنفس ٌأكٌالماؿٌ،كخاصٌكىكٌالتعيدٌبالماؿٌممفٌليسٌعميوٌمثموٌ،فافٌكافٌعميوٌمثموٌفيكٌالحكالةٌ،
كأماٌالتعيدٌبالنفسٌفيكٌالكفالة)ٌ(ِ)ٌ .
ٌٌٌٌٌ ٌكيقاؿٌ:ضميفٌ،ككفيؿٌ،كقبيؿٌ،كحميؿٌ،كزعيـٌ،كصبيرٌ،بمعنى ٌكاحدٌ.قاؿٌالماكردم(ٌ:غيرٌأفٌ ٌالعرؼٌ
ٌالدياتٌ ،كالزعيـ ٌفي ٌالمكاؿ ٌالعظاـٌ ،كالكفيؿ ٌفيٌ
جار ٌبأف ٌالضميف ٌمستعمؿ ٌفي ٌالمكاؿٌ ،كالحميؿ ٌفي ٌٌ

النفكسٌ،كالصبيرٌفيٌالجميع)ٌ(ّ)ٌ.كيقعٌالكالـٌىناٌفيٌكفالةٌمفٌعميوٌحؽٌلآلخريفٌكضمانوٌ،فيٌمسألتيفٌ :
المسألة األولى :استئذان المضمون عنو في قبول الضمان عنو.

ٌنقؿ ٌعفٌ
ٌصحة ٌالضماف ٌٍ
ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌالعمماء(ْ) ٌعمى
ٌ
ٌإف ٌكقع ٌمف ٌغير ٌإٌٍذف ٌالمضمكف ٌعنوٌ ،سكل ٌما ي

اشترطكاٌقبكؿٌالمضمكفٌعنوٌ،كاٌٍذٌنً ًٌوٌفيٌالضمافٌ .
بعضيـ(ٓ)ٌ،أنٌيـٌ ٌ
المسألة الثانية :استئذان المكفول عنو في قبول التك ّفل عنو.

بٌذكٌالحؽٌ،كيسمىٌذلؾٌالشخصٌ(المكفكؿٌعنو)ٌكذكٌ
دٌبإحضارٌشخصٌمتىٌطىٌٌمى ىٌ
ًٌ
تعيٌ
ٌٌٌٌٌالكفالةٌ،ىيٌال ىٌ
المكفيكؿٌعنوٌإلىٌقكليفٌ :
اطٌإذفٌ ٌ
ًٌ
الحؽٌ(المكفكؿٌلو)ٌ،كالمتعيدٌ(الكفيؿ)ٌ(ٔ)ٌ.اختمؼٌالجميكرٌفيٌاشتر

المكفكؿٌعنوٌفيٌالتصدمٌلكفالتوٌمفٌقبؿٌالكفيؿٌ.كبوٌقاؿٌجميكرٌ
ىٌ
القول األول :عدـٌاشتراطٌاستئذافٌ
(ٕ)

ٌكىك ٌالمذىب ٌعندٌ
الفقياء ٌمف ٌاإلمامية ٌ ،كالحناؼ(ٖ)ٌٌ ،كالمالكية(ٗ)ٌ ،كىك ٌقكؿ ٌعند ٌالشافعية ٌ(َُ)ٌ ،

(ُ)ٌظٌ:شرحٌالتمقيفٌ:أبكٌعبدٌاهللٌالمازرمٌ:جٌِّ/صُّٓ(كتابٌالحمالة)ٌ،كظٌ:فتحٌالعزيزٌ:الرافعي.ٌّّٕ/ٌَُ:
(ِ)ٌظٌ:التنقيحٌالرائعٌ:المقدادٌالسيكرم.ٌُّٖ/ٌِ:
(ّ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ََْ/ٌْ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌ،ُٖٗ/ٌّ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌ.ِّْ/ٌْ:كالماكردمٌىكٌأبكٌالحسفٌعميٌ
بفٌمحمدٌبفٌحبيبٌالبصرمٌ،الشافعيٌ،لقبوٌ(أقضىٌالقضاة)؛ٌصنؼٌالحاكمٌكالنكتٌكالعيكفٌكأدبٌالديفٌكالدنياٌ،كالحكاـٌالسمطانيةٌكقانكفٌ
الك ازرةٌكسياسةٌالممؾٌ،كاإلقناعٌ،كغيرٌذلؾٌ،كصنؼٌفيٌأصكؿٌالفقوٌكالدبٌ.حدثٌعفٌ:الحسفٌالجبميٌ،صاحبٌأبيٌخميفةٌالجمحيٌ،كعفٌ
محمدٌبفٌعدمٌالمنقرمٌ،كجعفرٌبفٌمحمدٌبفٌالفضؿٌٌ .كعنوٌ :أبكٌبكرٌالخطيبٌ،ككثقوٌ،ماتٌسنةٌَْٓقٌ .ظٌ:طبقاتٌالفقياءٌ:الشيرازمٌ:
ٌُ،ُُّ/ككفياتٌالعيافٌ:إبفٌخمكافٌ،ِِٖ/ٌّ:كأعالـٌالنبالءٌ:الذىبيٌ،ْٔ/ٌُٖ:كسمـٌالكصكؿٌ:حاجيٌخميفة.ُّٖ/ٌِ:
(ْ)ٌظٌ :المقنعةٌ:المفيدٌ،ٌُْٖ:كمختصرٌالقدكرمٌ،ُُٗ/ٌُ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ُٗ/ٌّ:كالخرشيٌعمىٌخميؿٌ،ِٓ/ٌٔ:كأسيؿٌالمدارؾٌ:
الكشناكمٌ،َِ/ٌّ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ُْٕ/ٌِ:كالمجمكعٌ:النككمٌٌ،ٌُّ/ُْ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،َُّ/ِ:كالممتعٌ:إبفٌالمنجى.ّٖٓ/ِ:
(ٓ)ٌشرحٌالزرقانيٌ،ْٕ/ٌٔ:كحاشيةٌالدسكقيٌ.ّّْ/ٌّ:كشرحٌالمحميٌعمىٌالمنياجٌالمطبكعٌمعٌحاشيتاٌقميكبيٌكعميرة.ٌَْٔ-ٌَْٓ/ٌِ:
(ٔ)ٌشرائعٌاإلسالـٌ:المحقؽٌالحميٌٌ،ّّٔ/ٌِ:كالمختصرٌالنافعٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌُّْ:ككشؼٌالرمكزٌ:الفاضؿٌاآلبي.ٓٓٗ/ٌُ:
(ٕ)ٌالمختصرٌالنافعٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌُّْ:كالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،ََُ/ٌِ:كالتنقيحٌالرائعٌ:السيكرم.ُٗٓ/ٌِ:
(ٖ)ٌظٌ:مختصرٌقدكرمٌ:احمدٌبفٌمحمدٌ ٌ،ٌُُٗ/ٌُ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ُٖٖ/ٌٕ:كاليدايةٌ:المرغيناني.ٌُٗ/ٌّ:
(ٗ)ٌظٌ:المقدماتٌالمميداتٌ:ابفٌرشدٌ،ّٕٖ/ٌِ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ٌٖٗ/ٌٓ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ٌَِِ/ٌٔ:
(َُ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ٌُْٕ/ٌِ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ُُٕ/ٌْ:كالبيافٌ:ابفٌأبيٌالخيرٌ،ُُّ/ٌٔ:كالمجمكعٌ:النككم.ُّ/ٌُْ:

[ُْٓ]
ٌ

الحنابمة(ُ)ٌ ٌ.
القول الثاني :عدـ ٌصحة ٌالكفالة ٌمف ٌدكف ٌإذف ٌالمكفكؿ ٌعنوٌ .كىك ٌقك هؿ ٌعند ٌالحنابمة(ِ)ٌ ،كالمعتمد ٌعندٌ
الشافعية(ّ)ٌ ٌ.

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالنككم ٌ(يشترط ٌرضى ٌالمكفكؿ ٌببدنو ٌعمى ٌالصحيحٌ ،كال ٌيشترط ٌرضى ٌالمكفكؿ ٌلو ٌعمىٌ
الصحيح)(ْ).

الجية الثانية :استئذان المدين في سداد ما بذمتو من دين

بسدادٌد ٍينوٌ .
غيرهٌ
اتفؽ جميكرٌالعمماء(ٓ)ٌعمىٌعدـٌاشتراطٌاستئذافٌالمديفٌفيٌإقداـٌ ٌ
ى

المطمب الثالث :االستئذان في التط ِب ِ
يب والعالج .والكالم ىنا يقع في مسألتين:
المسألة األولى :االستئذان في عالج الطبيب لممريض:

ٌٌٌٌٌاإلصابةٌبالمرضٌتككفٌعمىٌنكعيفٌ:نكعٌشديدٌعمىٌالمريضٌبحيثٌيضعؼٌاحتماؿٌشفائوٌمفٌدكفٌ
معالجةٌالطبيبٌ،كيككفٌالمصابٌفيٌحالةٌخطرةٌ،مشرفانٌعمىٌاليالؾٌكالٌمناصٌعفٌالحاجةٌلتدخؿٌالطبيبٌ

إلنقاذهٌ،كنكعٌغيرٌذلؾ؛ٌكالكالـٌىناٌيقعٌلبيافٌأقكاؿٌالفقياءٌفيٌكمتيٌالحالتيفٌ،كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
الحالة األولىٌ :اتٌفؽ(ٔ) ٌفقياءٌالمسمميفٌعمىٌأفٌ ٌالكاجبٌعمىٌالطبيبٌمباشرةٌعالجٌالمريضٌالذمٌتتكقؼٌ
نجاتوٌمفٌاليالؾٌعمىٌمعالجتوٌلوٌ،كلمطبيبٌأالٌٌيستأذفٌأحدانٌفيٌاستنقاذٌالمريضٌمفٌالمكتٌ .
ٌكتبيف ٌأثناء ٌالعمميةٌ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالشيخ ٌحسف ٌالجكاىرم(إذا ٌدخؿ ٌالطبيب ٌفي ٌعممية ٌمريضو ٌبعد ٌتخديرهٌ ،

احيةٌأفٌالكاجبٌعمىٌالطبيبٌيحتٌـٌإج ارءٌعمميةٌأيخرلٌذاتٌشأفٌبالمعالجةٌ،كالٌيمكفٌأخذٌإذفٌالمريضٌ
الجر
ٌ

أكٌككيموٌفيٌتمؾٌالحالةٌ،فيناٌيجكزٌلمطبيبٌإجراءٌالعمميةٌاليخرلٌاستنادانٌإلىٌكجكبٌذلؾٌعميوٌكاإلسعافاتٌ
(ُ) ٌظٌ :المغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ ،ََْ/ٌْ :كالممتعٌ :المنجىٌ ،ّٖٓ/ٌِ :كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ ،ُِْ-ٌُِّ /ٌٓ :ككشاؼ ٌالقناعٌ :البيكتيٌ:
ٌّّْٔ/كّٓٔ.
(ِ)ٌظٌ:المقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ُُٖ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،َٕ/ٌُّ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ْٓٗ/ٌِ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمح.ِْٕ/ٌْ:
(ّ)ٌنياية ٌالمطمبٌ:أبكٌالمعاليٌ،ُٖ/ٌٕ :كالكسيطٌ:الغزاليٌٌ،ُِْ/ٌّ:كركضةٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ِٓٗ/ٌْ:كالتدريبٌ :البمقينيٌ،ُُْ/ٌِ:
كالغررٌالبييةٌ:السنيكيٌ،ُٓٔ/ٌّ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌْ،ِْٓ/كحاشيةٌقميكبي.ٌَْٗ/ٌِ:
(ْ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ٌِٓٗ/ٌْ:
(ٓ)ٌشرحٌالعركةٌ:الخكئيٌ،ٌِٗٔ:اليدايةٌ:المرغينانيٌ،ّٗ/ٌّ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،َِٓ/ٌٕ:كشرحٌالزرقانيٌ،ْٕ/ٌٔ:كأسيؿٌالمدارؾٌ،َِ/ٌّ:
كٌِِ،كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ُْٕ/ٌْ:العزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌ،ّٗ/ٌٓ:كاالنصاؼٌ:المرداكمٌ،ىجرٌ،ِٖٓ/ٌٕ:حاشيةٌإبفٌقائدٌ،ِْٗ/ٌِ:
كالسئمةٌكالجكبةٌالفقييةٌ:السمماف.ْٕ/ٌٓ:
ٌكاليدايةٌ :الكمكذانيٌ ،ُٓٔ/ٌُ :كتصحيح ٌالفركعٌ :المرداكمٌ،ُّْ/ٌٗ :
(ٔ) ٌظٌ :بحكث ٌفي ٌالفقو ٌالمعاصرٌ ،ِٗٗ/ٌْ :كالمقنعٌ ،ُْٓ/ٌُ :
كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،َٓ/ٌَُ:كالمكسكعةٌالككيتيةٌ،ُْٓ/ٌّ:كأبحاثٌىيئةٌكبارٌالعمماءٌ،ُٓٗ/ٌِ:كمجمةٌالبحكثٌاإلسالمية.ٖٗ/ٌٔ:

[ُٓٓ]
ٌ

كليو)(ُ)ٌٌ .
الكليةٌالتيٌيجبٌأفٌيقكـٌبياٌالطبيبٌكلكٌبدكفٌإذفٌالمريضٌأكٌ ٌ
إفٌكافٌالمرضٌخفيؼٌالكطأةٌ،كلـٌيكفٌالمريضٌبحالةٌخطرةٌمشرفانٌعمىٌاليالؾٌ .
الحالة الثانيةٌٍ ٌ:
ٌٌٌاتفؽ ٌالعمماء(ِ)-في ٌمثؿ ٌىذه ٌالحالة-عمى ٌعدـ ٌجكاز ٌتصرؼ ٌالطبيب ٌ ٌكمباشرتو ٌمعالجة ٌالمريض ٌإالٌٌ
ٌ،فإف ٌباشرٌالطبيبٌمعالجةٌالمصابٌمفٌد ٌكفٌإذنو؛ٌفتكفيٌالمريضٌ ،أكٌتضررٌمفٌجراءٌتصرؼٌ
باستئذانو ٌٍ

ٌفإف ٌتكفيٌ
ٌتصرؼ ٌالطبيب ٌبإذف ٌالمصاب ٌفحكمو ٌالجكازٌٍ ،
ٌ
ٌإف ٌكاف
أما ٌٍ
الطبيبٌ ،فعمى ٌالطبيب ٌالضمافٌ ،ك ٌٌ

المصابٌأكٌتضررٌمفٌجراءٌمعالجةٌالطبيبٌالمأذكفٌلوٌبالعالجٌ،فالٌضمافٌعمىٌالطبيبٌماٌلـٌيقصٍّرٌفيٌ
عمموٌتجاهٌالمريضٌ .
ٌٌٌٌٌكحكيٌعفٌابفٌإدريسٌ(أنوٌالٌيبرئ؛ٌلنوٌإسقاطٌالحؽٌقبؿٌثبكتو)ٌ(ّ)ٌ.قاؿٌالشيخٌحسفٌالجكاىرم(كىكٌ
غيرٌصحيح؛ٌلفٌاإلسقاطٌيتكجوٌلممكجكدٌالٌلمذمٌسيكجدٌفيماٌبعد)ٌ(ْ)ٌ .
ادٌإنسافٌأفٌ
ٌٍ
حسفٌإليوٌ،فإذاٌأر
افؽٌعميوٌمفٌي ىٌ
حسافٌإنماٌيككفٌإحسانان ٌبشرطٌأفٌيك
إف ٌاإل
ٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكقاؿ ٌأيضٌان ٌ( ٌ
ي

لغيره ٌبدكفٌإذنوٌ،فيجبٌعمىٌ
ٌعمىٌحؽ ٌيعكدٌ ٌ
وٌتعد
يٌي ٌ
ٌ
صمًحٌبيتٌغيره ٌبدكفٌإذنوٌ ،فيكٌعمؿٌغيرٌمشركع؛ٌلٌن ٌ

إقداـٌالطبيبٌعمىٌعمؿٌ
وٌ
يؿٌماٌعمرهٌإذاٌأحدثٌالتعميرٌبدكفٌإذفٌصاحبٌالبيتٌ..،فالٌيجكز ٌ
رٌأف ٌيز
الم ىٌع ٌٍّم ٌٍ
يٌ
ٌ
فيو ٌنفع ٌبحسب ٌعمـ ٌالطبيب ٌمع ٌمنع ٌالمريض ٌمف ٌذلؾ؛ ٌكذلؾ ٌلعدـ ٌجكاز ٌأف ٌيتدخؿ ٌالطبيب ٌفي ٌجسـٌ

ٌمسؤكال ٌمسؤكلية ٌمدنية ٌلك ٌحصؿ ٌضرر ٌعمىٌ
ٌ
المريض ٌبما ٌزاد ٌعمى ٌاالتفاؽ ٌمعوٌ ،فإف ٌفعؿ ٌذلؾ؛ ٌكاف
المريضٌ،كمسؤكليةٌجزائيةٌلعمموٌعمالٌغيرٌمشركعٌبدكفٌاإلذف)(ٓ)ٌ ٌ.

المسألة الثانية :االستئذان في نقل أعضاء النسان

نقؿٌأعضاءٌاإلنسافٌكىكٌحيٌ،كفيٌنقمياٌمنوٌبعدٌمماتوٌ،كىكٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
ٌٌ
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌ

(ُ)ٌبحكثٌفيٌالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرمٌ،ككثرٌ-قـٌْ(ٌِٖٖ/اليامش)ٌ،كصٌِٗٗ،كطٌُالمعارؼٌٔٓٔ/ِ:ىامشٌُ،كصَٔٔ.
(ِ) ٌظٌ:شرائعٌاإلسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ،ََُِ/ٌْ:ككشؼٌالرمكزٌ:الفاضؿٌاآلبي(ٌ ّٕٔ/ٌِ:الشرح)ٌ،كتبصرةٌالمتعمميفٌ:العالمةٌالحميٌ:
ِْٔ ٌ(الشرح)ٌ ،كالفقو ٌكمسائؿ ٌطبيةٌ :المحسنيٌٌ ،ُٕ/ٌُ :كاالختيارٌ :البمدحيٌ ،ْٓ/ٌِ :كالدر ٌالمختارٌ :الحصكفيٌ ،ٌّٖٓ /ٌُ :كحاشية ٌردٌ
المحتارٌ:ابفٌعابديفٌ،ٔٗ-ٖٔ/ٌٔ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ّْٗ/ٌٖ:كالخرشيٌعمىٌخميؿٌ،ُُُ-َُُ/ٌٖ:كالشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌ
عميوٌ،ّٓٓ/ٌْ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ُٕٓ/ٌّ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ُٕٗ/ٌَُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌّٖٗ/ٌٓ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ:
ٌٔ،ْٕ/كشرحٌمنتيىٌاالراداتٌ:البيكتيٌ،ٌِٔٗ/ٌِ:كمطالبٌأكليٌالنيىٌ:مصطفىٌالسيكطي.ٕٔٓ/ٌّ:
(ّ)ٌٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌالنجفيٌ،ٌْٕ/ٌّْ:كالفقوٌكمسائؿٌطبيةٌ:محمدٌآصؼٌالمحسني.ٌُٕ/ٌُ:
(ْ)ٌبحكثٌفيٌالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرمٌ،طٌُ،المعارؼ(ٌُْٔ/ٌِ:مسؤكليةٌالطبيب).
(ٓ)ٌبحكثٌفيٌالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرم.ِٖٗ/ٌْ:

[ُٔٓ]
ٌ

الحيٌ:أعضاءٌاإلنسافٌعمىٌصنفيفٌ :
الحي إلى
الحالة األولى :نقل األعضاء من
ّ
ّ
أكالنٌ:أعضاءٌاليمكفٌلإلنسافٌالعيشٌبدكنياٌ ٌ،كنقمياٌمنوٌيؤدمٌإلىٌالكفاةٌحتمٌانٌ،كالقمبٌكالدماغٌ :
ضرٌٌ
ٌ،كيعرضٌحياتوٌلمخطرٌأكٌىٌي يٌ
ٌٍّ
ٌٌٌٌٌ ٌٍ
إفٌكافٌيفضيٌنقؿٌالعضكٌمفٌاإلنسافٌإلىٌكفاتوٌأكٌإلىٌمحرـٌشرعان

اءٌبإذنوٌأـٌال(ُ)ٌ ٌ.
بوٌضرراٌبميغٌانٌبحيثٌيعيقوٌعفٌالعمؿٌكيجعموٌغيرٌذمٌنفع؛ٌفالٌيجكزٌنقؿٌالعضكٌمنوٌسك هٌ

أعضاءٌيمكفٌنقمياٌمفٌدكفٌأفٌتتسببٌفيٌكفاةٌالمنقكؿٌعنوٌ .
ٌٍ
ثانيانٌ:
ٌٌٌٌٌىناٌيقعٌالكالـٌح ٌكؿٌاشتراطٌ-القائميفٌبجكازٌالنقؿ-استئذافٌالمنقكؿٌمنوٌفيٌنقؿٌالعضكٌ .
ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌالقائمكف ٌبجكاز ٌنقؿ ٌالعضاء ٌ(غير ٌالرئيسية) ٌمف ٌاإلنساف ٌالحي ٌإلى ٌآخرٌ ،عمى ٌاشتراط ٌإذفٌ
المنقكؿٌمنوٌ،فالنقؿٌبدكفٌإذنوٌالٌيجكز(ِ)ٌ .

الحيٌ :
الميت إلى
الحالة الثانية :نقل األعضاء من ّ
ّ
يٌ،عمىٌاشتراطٌإذفٌالمنقكؿٌمنوٌ ٌ،كفيٌ
آخرٌح ٌٌ
ىٌ
ازٌنقؿٌالعضاءٌمفٌإنسافٌميتٌإلىٌ
ٌٌٌٌٌٌاتفؽٌالقائمكفٌبجك
ٌ

استئذافٌكرثةٌالميتٌكاجازتيـٌخالؼ(ّ)ٌ.كاشترطٌالشييدٌالصدر(قده)ٌحصكؿٌالضركرةٌلصحةٌذلؾٌالعمؿ(ْ)ٌ .
ٌٌٌٌٌكخالفت ٌذلؾ ٌفتكل ٌك ازرةٌالكقاؼٌالككيتيةٌ،حيثٌأجازكاٌفيياٌنقؿٌالعضاءٌمفٌالمكاتٌإلى ٌالحياءٌ
مفٌدكفٌاشتراطٌإذنيـ(ٓ)ٌ .
ٌٌٌٌٌقاؿٌالشيخٌحسفٌالجكاىرم ٌ(إذاٌكافٌىناؾٌإجازةٌمفٌنفسٌالميتٌلقمعٌعضكٌمفٌأعضائوٌبعدٌالمكتٌ
فالٌيعد ٌقمعٌالعضكٌبعدٌالمكتٌخالفان ٌالحتراموٌ ،حيثٌأجازٌلناٌشؽٌجسموٌلالستفادةٌمفٌ
لالستفادةٌمنيا؛ ٌ
ٌ
ف ٌكانتٌ
ةٌكاإلذف ٌمنو؛ ٌفقدٌيصدؽٌعدـٌاالحتراـٌعمىٌأخذٌالعضكٌمنوٌحتىٌكا ٌٍ
أعضائوٌ،أماٌمعٌعدـٌاإلجاز ٌ
ٌ

(ُ)ٌظٌ:صراطٌالنجاةٌ:الخكئي(ٌٌِِٕ/ٌّ:سٌ،)ِِٖ:كالفقوٌالمعاصرٌ:الجكاىرمٌ،طٌُالمعارؼٌ،ٌْٖٓ/ٌِ:كصٌْٗٓ(سٌ،)ٌِٗٔ:كالفقوٌ
كمسائؿٌطبيةٌ:المحسنيٌ ٌُٓٗ/ٌُ:كماٌبعدىاٌ،كظٌ:قرارٌ)ْ/ُ(ٌ ٌِٔ:الفقرةٌ ٌّ:كْ ٌكٓ ٌكٔ ٌمفٌق ارراتٌمجمعٌالفقوٌاإلسالميٌالمنعقدٌفيٌ
دكرةٌمؤتمرهٌالرابعٌبجدةٌفيٌالسعكديةٌمفٌٌُِّٖ-صفرٌَُْٖىػٌالمكافؽٌُُٔ-شباطٌ(فبراير)ُٖٖٗـ.
(ِ)ٌظٌ:ـٌ.فٌ،كظٌ:احكاـٌالجراحةٌالطبيةٌ:الشنقيطيٌ،ٌِْٓ/ٌُ:كِِٓ.
(ّ)ٌظٌ:صراطٌالنجاةٌ:السيدٌالخكئي(ٌ ِِٕ/ٌّ:سٌٌ،)ٌِِٖ:ككمماتٌسديدةٌ:محمدٌالمؤمفٌ،ٌِٗٔ:كالترقيعٌ:سعيدٌنظرمٌ،ِٖٗ-ٌِٕٗ:
كمداد ٌالعمماءٌ /فقو ٌالمسائؿ ٌالطبيةٌ ،العددٌّ ،التبرع ٌبالعضاءٌ ،ٔٓ:كظٌ :كقرار ٌىيئة ٌكبار ٌعمماء ٌاالفتاء ٌفي ٌالسعكدية ٌرقـ ٌِٔ ٌفيٌ
ُِّٖٓٗ/َُ/قٌ،كفتكلٌرقـٌَُٕٖ ٌفيٌُْ ٌإبريؿٌُٗٓٗـٌ،كالفتكلٌرقـٌَُٗٔ ٌفيٌُِِٕٗ/ِ/ـٌ.الصادرةٌعف ٌدارٌاإلفتاءٌالمصريةٌ،
ٌكالحكاـٌالشرعيةٌكالطبيةٌلممتكفىٌ:دٌ.بمحاجٌالعربيٌ،مجمةٌالبحكثٌالفقييةٌالمعاصرةٌ،العددٌٌِْ،السنةٌٌُُ،ٌُِّ/ٌُ:كٌٌُّْ،كٌُّٔ.
(ْ)ٌظٌ:مجمعٌمسائؿٌكردكدٌ:محمدٌصادؽٌالصدر.ٌِِٗ/ٌْ:
(ٓ)ٌالفتكلٌُِّ،ٕٗ/فيٌٓصفرََُْىػٌ،كالفتكلٕٗعٌٌْٖ/فيٌَُِِْٓ/ٌْ/قٌ،كاإلذفٌفيٌاجراءٌالعممياتٌالطبيةٌ:دٌ.الجبير.َٗ:

[ُٕٓ]
ٌ

مصمحةٌلمغير)(ُ)ٌ .

المطمب الرابع :االستئذان في باب الش ْركة

ٌٌٌٌٌكفيوٌاستئذافٌالشريؾٌشريكوٌفيٌالتصرؼٌفيٌالشركةٌكفيٌبيعٌالماؿٌالمشترؾٌ .
ٌٌٌٌٌقبؿٌالبدءٌالبدٌمفٌتعريؼٌالشركةٌكذكرٌأصناؼٌالشركاتٌ،فالشركةٌنكعافٌ:شركةٌالممؾٌ،كشركةٌالعقدٌ.

شترؾٌرجالفٌفيٌممؾٌماؿٌ،كذلؾٌنكعافٌ:ثابتٌبغيرٌفعميماٌكالميراثٌ،كثابتٌبفعميماٌ،
أف ٌىٌي ًٌ
فػشركةٌالممؾٌٍ ٌ :
أماٌشركةٌالعقكدٌ،فعمىٌأربعةٌكجكه(ٌ:شركةٌالبداف(ِ)ٌ،كشركةٌ
كذلؾٌبقبكؿٌالشراءٌ،أكٌالصدقةٌأكٌالكصيٌةٌ،ك ٌٌ

المفاكضةٌ(ّ)ٌ،كشركةٌالعناف(ْ)ٌ،كشركةٌالكجكه)(ٓ)ٌ ٌ.

(أف ٌيشترؾٌالرجالفٌبرأسٌماؿٌيحضرهٌكؿٌكاحدٌمنيماٌ،كالٌ
نافٌ،فقدٌعٍّرفت ٌبػ ػ ٌٍ
يٌ
ًٌ
شركةٌالع
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌفي ٌ
بدٌمفٌذلؾٌ،إماٌعندٌالعقدٌ،أكٌعندٌالشراءٌحتىٌأفٌٌالشركةٌالٌتجكزٌبرأسٌماؿٌغائبٌ،أكٌديف)(ٔ)ٌ .
ٌٌ
ٌٌٌٌٌ ٌكقدٌأجازىاٌفقياءٌالشريعة(ٕ) ٌباالتفاؽٌ،عمىٌالخالؼٌمفٌرؤاىـٌفيٌالنكاعٌالخرلٌلمشركةٌ،إذٌلـٌتؾٌ
محؿٌاتفاؽٌبينيـٌ،كقدٌجرلٌخالفيـٌحكؿٌمشركعيةٌتمؾٌالنكاعٌ ٌ.

(ُ)ٌبحكثٌفيٌالفقوٌالمعاصرٌ:حسفٌالجكاىرم.ُّٓ/ٌِ:
(ِ)ٌشركةٌالبداف ٌ:أفٌيشترؾٌاثنافٌأكٌأكثرٌفيماٌيكتسبكنوٌبأيدييـٌ،كالصناعٌيشترككفٌعمىٌأفٌيعممكاٌفيٌصناعتيـٌ،فماٌكسبكاٌفيكٌبينيـٌ،
ٌ،كالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ،ْ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌ.ُٖٓ/ٓ:
مفٌاسمائياٌ:الصنائعٌٌكالتقبؿٌ.ظٌ:المبسكط:السرخسيٌ ُُٓ/ُُ:
(ّ)ٌشركة ٌالمفاكضةٌ ،قيؿٌ:اشتقاقيا ٌمف ٌالتفكيض؛ٌفكؿٌكاحد ٌمف ٌالشريكيف ٌيفكض ٌالتصرؼ ٌإلىٌصاحبو ٌفيٌجميع ٌماؿٌالتجارةٌ.كقيؿٌ:
ٌكاليدايةٌ:
ٌكىي(أف ٌيشترؾ ٌالرجالف ٌفيتساكياف ٌفي ٌماليما ٌكتصرفيما ٌكدينيما) ٌظٌ :المبسكطٌ :السرخسيٌ ،ُِٓ/ٌُُ :
اشتقاقيا ٌمف ٌالمساكاةٌ .
المرغينانيٌ،ٓ/ٌّ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ُٖٗ/ٌٔ:كمجمعٌالضماناتٌ:البغدادم.ِْٗ/ٌُ:
(ْ)ٌىيٌأفٌيخرجٌالشريكافٌمقدا انرٌمفٌالماؿٌيككفٌمماثالن ٌلماٌأخرجوٌشريكوٌ،فإفٌعقداٌعمييماٌعقدٌالشركةٌكخمطاٌالماليفٌانعقدتٌالشركةٌ
كثبتتٌ ،فإذا ٌأذف ٌكؿ ٌكاحد ٌمنيما ٌفي ٌالتصرؼ ٌلصاحبو ٌبعد ٌذلؾ ٌجاز ٌالتصرؼٌ ،كاذا ٌلـ ٌيخمطا ٌالماليف ٌلـ ٌتنعقد ٌالشركةٌ .ظٌ :المبسكطٌ:
الطكسيٌ،ٌّْٕ/ٌِ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُِٓ/ٌُُ:كمكاىبٌالجميؿٌ،ٌَٗ/ٌٕ:كالمجمكعٌ،ٌٖٔ/ٌُْ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌّ/ٌٓ:كُِ.
(ٓ) ٌالشركة ٌبالكجكهٌ ،تسمى ٌشركة ٌالمفاليسٌ ،ىي ٌأف ٌيشترؾ ٌالرجالف ٌ ٌكليس ٌليما ٌماؿ ٌكال ٌعمؿ ٌعمى ٌأف ٌيشتريا ٌبالنسيئة ٌكيبيعاىا ٌبالنقدٌ
كحاصؿٌالربحٌبينيماٌ.ظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ُِٓ/ٌُُ:كبدايةٌالمبتدمٌ:المرغينانيٌٌ،ُِٔ/ٌُ:كحاشيةٌالشمبيٌ:الزيمعي.ِِّ/ٌّ:
(ٔ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسي.ُِٓ/ٌُُ:
(ٕ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌّْٕ/ٌِ:كالمؤتمؼٌكالمختمؼٌ:الطبرسيٌ،ٌٖٖٓ/ٌُ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ ٌ،ٖٔ/ٌٔ :كمكاىبٌالجميؿٌ:
الحطابٌ،ُّْ/ٌٓ:كالنجـٌالكىاجٌ:أبكٌالبقاءٌٌ،َُ/ٌٓ:كحاشيةٌعميرةٌ،ُْٕ/ٌِ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌُُ/ٌٓ:كٌُِ،شرحٌالزركشي.ُِٔ/ٌْ:

[ُٖٓ]
ٌ

استئذان الشريكين لبعضيما بعض في البيع والشراء:
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالجميكر(ُ) ٌعمىٌعدـٌجكازٌالتصرؼٌبالبيع ٌأكٌالشراء ٌأكٌنحكىما ٌمفٌأحدٌالشريكيفٌبالٌاستئذافٌ
شريكوٌ،أكٌ ىٌمفٌيقكـٌمقاموٌ،غيرٌأنٌيـٌاختمفكاٌحكؿٌكيفيةٌاإلذفٌإلىٌفريقيفٌ :
الفريق األول :يرلٌأصحابوٌأنٌوٌ،الٌبد ٌمفٌكجكدٌالمفظٌالصريح ٌالداؿٌعمىٌإذفٌالشريؾٌلشريكوٌبالبيع ٌأكٌ
اعٌالتصرؼٌبالشركةٌ.فمجردٌالعقدٌالٌيكفيٌكالٌيعدٌمسكغانٌلمتصرؼٌمفٌدكفٌإذفٌ
الشراءٌأكٌغيرٌذلؾٌمفٌأنك
ٌ

ٌ،كالحنابمة(ٓ)ٌفيٌقكؿٌعندىـٌ.
الشريؾٌ.كبوٌقالتٌاإلمامية(ِ)ٌٌكالمالكية(ّ)ٌ،كأكثرٌالشافعية(ْ) ٌ
ٌ

فت ٌفي ٌكتاب ٌالبيع ٌاحتماؿ ٌاشتراط ٌالمفظ ٌفي ٌاإلجازة؛ ٌلقكلو ٌ(عميوٌ
ٌٌٌٌٌقاؿ ٌصاحب ٌالجكاىر(قد ٌعر ى

حٌمٍّ
حٌٍّرـٌالكالـ) ٌ(ٔ)؛ٌكلنوٌالحاسـٌلمادةٌالنزاع؛ٌكلذاٌاعتبركاٌصريحٌالمفظٌفيٌصيغٌ
ؿٌالكالـٌكي ىٌ
يٌ
ماٌي ىٌ
السالـ)(إنٌ يٌ
العقكد)ٌ(ٕ)ٌ .

الفريق الثاني :يرلٌأصحابوٌأفٌ ٌعقدٌالشراكةٌيتضمفٌاإلذف ٌداللةٌ،كأفٌ ٌلفظٌالعقدٌيغنيٌعفٌاإلدالءٌباإلذفٌ
ٌكىك ٌالمذىب ٌلدل ٌالحنابمة(َُ)ٌٌ ،كعمى ٌالصح ٌعندٌ
صراحةٌ .كبو ٌقاؿ ٌاإلمامية(ٖ)ٌ ،كاليو ٌذىب ٌالحناؼ(ٗ)ٌ ،
أكثرٌالشافعيةٌ(ُُ).
احوٌد ٌمنيماٌ
ف ٌ يٌكؿٌ ٌك ًٌ
ٌالداؿ ٌعميوٌ ...،فإف ٌأًٌذ ىٌ
ٌٍّ
ٌكاإلذف ٌبالمفظ
ٌي ٌٍعٌمىـ ٌالرضى ٌ
ٌٌٌٌٌصرح ٌجميكر ٌمف ٌالفقياء(إنٌما يٌ

لصاحبوٌصريحا؛ ٌفالٌخالؼٌفيٌصحتوٌ ،كلكٌقاؿٌكؿٌمنيماٌ :اشتركناٌ ،كاقتصراٌعميوٌمعٌقصدىماٌالشركةٌ

(ُ)ٌظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ،ُِِ/ٌِ:كالمناىؿٌ:محمدٌبفٌعميٌالطباطبائئٌٌُ:كٌُٖٖ،كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ٖٔ/ٌٔ:كالمقدماتٌ
المميداتٌ:ابفٌرشدٌ،ٌّٕ/ٌّ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ِٕٓ/ٌْ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ُٗٔ/ٌُ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجا.ِٓٓ/ٌِ:
(ِ)ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسي(ٌٌِّٕ/ٌّ:ـٌ،)ٌِ:كالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ّْٖ-ٌّْٕ/ٌِ:كالسرائرٌ:ابفٌادريس.ٌّٗٗ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:التاجٌكاإلكميؿٌ،ُٕ/ٌٕ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌخميؿٌ ٌٌ،ٕٓ/ٌٔ:كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشي.ّٗ/ٌٔ:
(ْ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ِٕٓ/ٌْ:كالنجـٌالكىاجٌ:الدميرمٌ،ٌَُ/ٌٓ:كاسنىٌالمطالبٌ:السنيكي.ٌُّٓ/ّ:
(ٓ)ٌظٌ:الفركعٌ:محمدٌبفٌمفمحٌ،َُٔ/ٌٕ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌّٓٔ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌِالتراثٌ،ُِْ/ٌٓ:كىجر.ُِ/ٌُْ:
(ٔ)ٌالكافيٌ:الكمينيٌ،ٌَُِ/ٌٓ:كمرآةٌالعقكؿٌ:المجمسيٌ،ٌُِِ/ٌُٗ:كجامعٌأحاديثٌالشيعةٌ:البركجردم.ٌْٕٗ/ٌُٕ:
(ٕ)ٌجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌ.َِٓ/ٌِٗ:
(ٖ)ٌظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ(ط.ؽ)ٌ ٌ،ُِِ/ٌِ:كفقوٌالمعامالتٌ:السيدٌالمصطفكمٌ.ُٕ:كالحدائؽٌ:البحراني.ُْٗ/ُِ:
(ٗ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌُِٕ/ٌُُ:كٌََِ،كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانئٌٖ/ٌٔ:كٌٕٔ،كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـ.ُٕٗ/ٌٓ:
(َُ) ٌظٌ:الفركعٌ :محمدٌبفٌمفمحٌ ،َُٔ/ٌٕ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ ّٓٔ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ،طِ ٌالتراثٌ،ُِْ/ٌٓ:كىجرٌ.ُِ/ٌُْ:
كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ،ٌِّٓ/ٌِ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ٌْٕٗ/ّ:كشرحٌمنتيىٌاإلراداتٌ،َِٗ/ٌِ:كالخمكتيٌعمىٌمنتيىٌاإلرادات.ِّٔ/ّ:
(ُُ)ٌأسنىٌالمطالبٌٌ،ِٓٓ/ِ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ِٕٓ/ْ:كتحفةٌالمحتاجٌ:الييتميٌ،ِّٖ/ٓ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.ِِّ/ٌّ:

[ُٗٓ]
ٌ

بذلؾ؛ٌفالقربٌاإلكتفاءٌبوٌفيٌتسمطيماٌعمىٌالتصرؼٌبوٌمفٌالجانبيف؛ٌ ٌلفى ٌٍيـٌالمقصكدٌعرفا)(ُ)ٌ .

المبحث الثالث :االستئذان في باب العقوبات
المطمب األول :االستئذان في العقوبات الجنائية .كفيوٌصكرتاف:

الصورة األولى :استئذان السمطان في إقامة الحدود .كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌمسألتيفٌ :

المسالة األولى :استئذان السمطان في إقامة الحدود بحق األحرار.
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالفقياء(ِ)ٌعمىٌاشتراطٌإٌٍذفٌاإلماـٌالحاكـٌفيٌإقامةٌالحدكدٌبحؽٌالحرارٌ .
المسالة الثانية :استئذان السمطان في إقامة الحدود بحق المماليك.
أماٌفيٌاشتراطٌاستئذافٌالسمطافٌإلقامةٌالحدكدٌعمىٌالمماليؾٌفممفقياءٌفيوٌرأيافٌ :
ٌٌٌٌٌ ٌٌ
الرأي األول :يرلٌالفقياء(ّ)–عداٌالحناؼٌ-عدـٌاشتراطٌاستئذافٌالسمطافٌفيٌإقامةٌالحدكدٌعمىٌالمماليؾٌ،
فممسيدٌإقامةٌالحدكدٌعمىٌمماليكوٌمفٌغيرٌاستئذافٌالسمطافٌ.كبوٌقاؿٌابفٌالمنذر(تٌُّٗ:ق)(ْ)ٌ .
الرأي الثانيٌ:يرلٌالحناؼٌأفٌكاليةٌإقامةٌالحدكدٌثابتةٌلإلماـٌبطريؽٌالتعييفٌ،كالمكلىٌالٌيساكيوٌفيماٌشرعٌ
لو ٌبيذه ٌالكالية؛ ٌلذا ٌاشترط ٌفقياؤىـ ٌاستئذاف ٌاإلماـ ٌفي ٌإقامة ٌالحدكد ٌبحؽ ٌالمماليؾ ٌ(ٓ)ٌ ،كىك ٌقك هؿ ٌعندٌ

سبةٌ،كالمرٌبالمعركؼ)(ٕ)ٌ .
وٌيجكزٌلآلحادٌاستيفاؤهٌح ٌٍ
ًٌ
الحنابمة(ٔ)ٌ ٌ،كمفٌالشافعيةٌحكيٌعفٌالقفاؿٌركايةٌ( ٌٌإن

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالعالمة ٌالحمي ٌ(تٌِٕٔ :ق)(كلك ٌكانت ٌالمة ٌمزكجة ٌكاف ٌلممكلى ٌاإلقامةٌ ،كفي ٌالزكج ٌالحر ٌأكٌ

(ُ)ٌظٌ:التذكرةٌ:العالمةٌالحميٌ(ط.ؽ)ٌ ٌ،ُِِ/ٌِ:كفقوٌالمعامالتٌ:السيدٌالمصطفكمٌ.ُٕ:كالحدائؽٌ:البحراني.ُْٗ/ُِ:
(ِ) ٌظٌ :قكاعد ٌاالحكاـٌ :العالمة ٌالحميٌ ،ِّٓ/ٌّ :ككنز ٌالفكائدٌ :العرجٌ ،ٖٓٗ/ٌّ :كشرح ٌاالزىارٌ :احمد ٌالمرتضى ٌالزيدمٌ،ٌِٖٓ /ٌْ :
كالمحمىٌ:ابفٌحزـٌ،ٕٔ/ٌُِ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ٕٓ/ٌٕ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ِّٔ/ٌٓ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ِٗٔ/ٌٔ:كبدايةٌ
المجتيدٌ:إبفٌرشدٌ،ِِٖ/ٌْ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ّٗٗ/ٌٖ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ،ٌِٔٔ/ٌٗ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ُّْ/ٌّ:كالمجمكعٌ:
النككمٌ،ّْ/ٌَِ:فيضٌالقديرٌ:المناكمٌ،ّٖ/ٌٓ:كاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ِّٓ/ٌُ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ُّْ/ٌُ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ.ٌّٔٓ/ٌٕ:
(ّ) ٌظٌ:الخالؼٌ:الطكسي(ٌ ّٗٓ/ٌٓ:ـٌ،)ّٖ:كغنيةٌالنزكعٌ:ابفٌزىرةٌ،ٌِْٓ:كالنفيٌكالتغريبٌ:الطبسيٌ،ٌُِّ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ:
ٌكالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ٌِّْ /ٌّ :كنياية ٌالمطمبٌ :أبك ٌالمعاليٌ ،ٌَِٗ /ٌُٕ :كاليدايةٌ:
ٌٖ ،ّٗٗ/كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ ،ٌِٕٗ /ٌٔ :
الكمكذانيٌ،ِّٓ/ٌُ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُٓ/ٌٗ:كالعدةٌ:عبدٌالرحمفٌٖٓٓ/ٌُ:كٌٖٔٓ،كالممتعٌ:المنجى.ُِٔ/ٌْ:
(ْ)ٌاإلقناعٌ:إبفٌالمنذرٌ،ّْْ/ٌُ:كظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُٓ/ٌٗ:كالتنبيوٌعمىٌمشكالتٌاليدايةٌ:ابفٌابيٌالعزٌْ.ٌُّْ/
(ٓ)ٌظٌ:أحكاـٌالقرافٌ:الجصاصٌٌّٖٔ/ٌّ:كٌّٗٔ،كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌٕٓ/ٌٕ:كٌٖٖ،كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُِٕ/ٌّ:كالبنايةٌ:
العيني.ٌُِٖ/ٌٔ:
(ٔ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِٓ/ٌٗ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌَُٓ/ٌَُ:كٌُُٓكُِٓ.
(ٕ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككم.َُِ/ٌَُ:

[َُٔ]
ٌ

العبدٌإشكاؿ)(ُ)ٌ .

الصورة الثانية :استئذان السمطان في استيفاء القصاص.
ولمفقياء في المسألة رأيان:

أف ٌيتكلى ٌالقصاصٌبنفسوٌدكفٌ
لحد ٌ ٌٍ
الرأي األول :يشترطٌالستيفاءٌالقصاصٌإذفٌاإلماـ ٌأكٌنائبوٌ ،إذٌليسٌ وٌ
فصاحبٌالحؽ ٌيٌيعزرٌفيٌحاؿٌ
ٌٍّ
فٌنصٌبو ٌلذلؾٌمفٌالعماؿٌالمناءٌفيٌالبالدٌكالحكاـٌ ،
ٌ،أكٌم ىٌ
ىٌ
إماـٌالمسمميف
ٌكاستئذانوٌ ٌ .كبو ٌقاؿٌ
قيام ًٌو ٌباستيفاء ٌالقصاص ٌلنفسوٌ ٌ ،كمف ٌدكف ٌالرجكع ٌإلى ٌالحاكـ ٌالشرعي ٌ
استقاللو ٌفي ٌال ًٌ

المالكية(ِ)ٌٌ،كالشافعية(ّ)ٌ،كعندٌالحنابمة(ْ)ىكٌالمذىبٌكعميوٌجميكرٌفقيائيـٌ،كىكٌقك هؿٌعندٌالحناؼ(ٓ)ٌ.كماٌ

ادعىٌاإلجماعٌابفٌعبدٌالبر(ٔ)ٌ .

أما ٌمف ٌيتكلى ٌالقصاص ٌفيك ٌإماـٌ
ٌٌٌٌٌكبو ٌقاؿ ٌبعض ٌاإلماميةٌ ،منيـ ٌصاحب ٌمجمع ٌالبياف ٌقاؿ ٌ( ٌٌ

ٌفإنو ٌالقائؿٌبوٌ
المسمميف)(ٕ)ٌ .فرد ٌعميو ٌالردبيمي(تّٗٗ:ق) ٌبالقكؿ(كىذا ٌخالؼ ٌماٌعميو ٌأكثر ٌالصحاب ٌٌ
كالشيخ ٌفي ٌالمبسكط ٌكالعالمة ٌفي ٌالقكاعدٌ ،مع ٌأنيما ٌأيضا ٌفي ٌغيرىما ٌعمى ٌعدـ ٌاالشتراط؛ ٌكيدؿ ٌعميوٌ

الصؿٌكعمكـٌالخبارٌكاآلياتٌ .)ٖ()...
ٌٌٌٌٌقاؿٌالمحقؽٌالحميٌ(كاذاٌكافٌالكليٌكاحداٌجازٌلوٌالمبادرةٌ،كالكلىٌتكقفوٌعمىٌإذفٌاإلماـٌ،كقيؿٌ:يحرـٌ
المبادرةٌكيعزرٌلكٌبادرٌ.كتتأكدٌالكراىيةٌفيٌقصاصٌالطرؼ) ٌ(ٗ)ٌ .كردٌ ٌصاحبٌالجكاىر ٌالقكؿٌبالحرمة ٌفيٌ
لىحكطٌاستئذافٌ
لىكلىٌكا ٌ
المبادرةٌبدكفٌإذفٌاإلماـٌفقاؿٌ(الٌدليؿٌمعتدٌعميوٌ،بؿٌظاىرٌالدلةٌخالفوٌ..كلكفٌا ٌ
اإلماـٌخركجٌانٌعفٌشبيةٌالخالؼٌكاحتياطاٌفيٌالدماء)ٌ(َُ)ٌ .
قتصاصٌمفٌالجانيٌ،فإفٌاستكفىٌصاحبٌالحؽٌالقصاص ٌمفٌ
الرأي الثانيٌ :إذفٌالسمطافٌليسٌشرطان ٌلال
ى
ائدٌ:عميدٌالديفٌالعرجٌ،ٓٗٗ-ٖٓٗ/ٌّ:كايضاحٌالفكائدٌ:ابفٌالعالمةٌ.ْٖٔ/ٌْ:
ٌ
(ُ)ٌقكاعدٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ ٌ،ِّٓ/ٌّ:كظٌ:كنزٌالفك
(ِ)ٌظٌ:التاجٌٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌِْٗ/ٌٖ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌمختصرٌخميؿٌ،ٌٕ/ٌٖ:كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشي.ٌْ/ٌٖ:
(ّ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ،ُُٗ/ٌّ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌُِِ/ٌٗ:كٌَُ،ٌٗٗ/كالفقوٌالمنيجيٌ:دٌ.مصطفىٌالخف.ٌّٗ/ٌٖ:
(ْ)ٌالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَْٔ/ٌُ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌِّّ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ْٖٕ/ٌٗ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ .ُْٖ/ٌْ:
(ٓ) ٌظٌ :المبسكطٌ :السرخسيٌ ،ُْٗ/ٌَّ :كالعنايةٌ :البابرتيٌ ،ٌُّٖ /ٌٕ :كالبنايةٌ :العينيٌ ،َٔ/ٌٗ :كفتح ٌالقديرٌ :الكماؿٌ ،ُّٖ/ٌٕ :كردٌ
المحتارٌ:ابفٌعابديفٌ،ْٓٗ/ٌٔ:كقرةٌعيفٌالخيارٌ:ابفٌعابديفٌ.ُُٓ/ٌٕ:
(ٔ)ٌظٌ:الجامعٌلحكاـٌالقراف.ِْٔ-ِْٓ/ٌِ:
(ٕ)ٌمجمعٌالبيافٌالطبرسي.ْٖٗ/ٌُ:
(ٖ)ٌالمقنعةٌ:المفيدٌ،ٌَٕٔ:تفسيرٌمجمعٌالبيافٌ:الطبرسيٌ،ْٖٗ/ٌُ:زبدةٌالبيافٌ:الردبيميٌ،ٌٕٔٔ:كمسالؾٌالفياـٌ:الكاظمي.ِِّ/ٌْ:
(ٗ)ٌشرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌََُِ/ٌْ:كمبانيٌتكممةٌالمنياجٌ:الخكئي(ٌُِٕ/ٌِ:ـ.)ُّْ:
(َُ)ٌظٌ:جكاىرٌالكالـٌ:النجفي(ٌٌِٖٖ/ٌِْ:تعزيرٌالمقتصٌلكٌبادر)ٌ،كالقصاصٌ:تقريرٌبحثٌالمرعشيٌ:عادؿٌالعمكم.ٌّّٗ:

[ُُٔ]
ٌ

فالٌي ىٌع ٌزرٌ .كبو ٌقاؿ ٌأكثرٌاإلمامية ٌ(ُ)ٌ،كىكٌقك هؿ ٌعندٌالحناؼ(ِ)ٌ،
الجانيٌدكفٌالرجكعٌإلى ٌالحاكـٌالشرعي ٌ يٌ

ٌكمحتمؿ ٌعند ٌبعض ٌالحنابمة ٌاختاره ٌالشيخ ٌتقي ٌالديف(ّ)ٌ ،كبو ٌقاؿ ٌأبك ٌإسحاؽ ٌالمركزم ٌ(تِْٗ:ق) ٌمفٌ
فقياءٌالشافعيةٌ،كغيره(ْ)ٌ .

المطمب الثاني :االستئذان في باب العقوبات التأديبية

كالكالـٌىناٌيقعٌفيٌاستئذافٌالكليٌفيٌالمجكءٌإلىٌالضربٌلتأديبٌالصبيٌالمتعمـ.

ٌٌٌٌٌاختمؼٌجميكرٌالفقياءٌفيٌمسألةٌمنحٌالكليٌاإلذفٌلمعمـٌالصبيٌفيٌضربوٌتأديبانٌ.عمىٌرأييفٌ :
ٌأف ٌيستأذف ٌالكلي ٌفي ٌضرب ٌالصبي ٌالمتعمـ ٌتأديبان ٌلوٌ .كبو ٌقاؿ ٌاإلمامية(ٓ)ٌ،
الرأي األول :عمى ٌالمعمـ ٌٍ

ٌكالحناؼ(ٔ)ٌ،كالشافعية(ٕ).

الرأي الثانيٌ:لمعمـٌالصبيٌضربوٌتأديبانٌ،مفٌدكفٌاستئذافٌالكليٌ.كىكٌلممالكية(ٖ)ٌ،كالحنابمة(ٗ).

المطمب الثالث :االستئذان في استيفاء الحقوق

()
ٌ
الحؽٌحقوٌالذمٌفيٌذمٌةٌ
يتضمفٌحكـٌأخذٌصاحبٌ ٌٍّ
ٌٌٌٌالكالـٌىناٌيقعٌفيٌاالستئذافٌ
ٌ
فيٌمقاصة المديف ٌ ٌ،ك ٌ

ً
ٌ،مفٌالظفرٌبماؿ ٌمفٌعميوٌذلؾٌالحؽٌ،فيؿٌ
ٌلمفٌلوٌحؽ
ةٌ،لكٌم ٍّك ىف
شخص ٌماٌ ،دكفٌاستئذاف ٌالحاكـٌ،كبعبار
ه
ي
الحاكـٌفيٌذلؾ؟ٌكالمسألةٌىذهٌتبحثٌىناٌفيٌصكرٌثالثٌ :
ٌ
ىاٌكفاءٌلحقوٌمفٌدكفٌاستئذافٌ
ىخ ىذ
ىي ًحؿٌلوٌأ ٍ
ن

(ُ)ٌالمقنعةٌ:المفيدٌ،ٌُٕٔ:كمختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحميٌ،ّّٔ/ٌٗ:كزبدةٌالبيافٌ:الردبيميٌ،ٌٕٔٔ:كمسالؾٌالفياـٌ:الكاظميٌ،ِِّ/ٌْ:
كالينابيعٌ:مركاريدٌ،ْٓ/ٌِْ:جكاىرٌالكالـٌ:النجفي(ٌِٖٖ/ٌِْ:تعزيرٌالمقتصٌلكٌبادر)ٌ،كالقصاصٌ:تقريرٌبحثٌالمرعشيٌ:العمكم.ٌّّٗ:
(ِ)ٌظٌ:المبس ٌكطٌ:السرخسيٌ،ُْٗ/ٌَّ:كمختصرٌالقدكرمٌ،ٌِِٔ/ٌُ:كبدايةٌالمبتدمٌ:المرغينانيٌ،ٌُُٓ/ٌُ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ُّٖ/ٌٕ:
كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ُّٖ/ٌٕ:كغمزٌعيكفٌالبصائرٌ:الحمكمٌ،ِْٓ/ٌّ:كردٌالمحتارٌ:إبفٌعابديف.ْٓٗ/ٌٔ:
(ّ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌَّٔ/ٌٖ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُُٕ/ٌِٓ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌِّّ/ٌٕ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.ْٖٕ/ٌٗ:
(ْ)ٌالعزيزٌ:الرافعيٌٌ،ٌِٔٓ/ٌَُ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ُِِ/ٌٗ:كالنجـٌالكىاجٌ:الدميرم.ٌُِْ/ٌٖ:
ٌ،كارشادٌالسائؿٌ:السيدٌالگمپايگاني.ٌُٕٖ:
(ٓ)ٌالدرٌالمنضكدٌ:السيدٌالگمپايگانيٌ ٌِٖٔ/ٌِ:
(ٔ)ٌعيكفٌالمسائؿٌ:السمرقندمٌ،ٌِّْ/ُ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ٌُُٖ/ٌٓ:كالعنايةٌ:البابرتيٌ،ٌَِٔ/ٌَُ:كالبنايةٌ:العيني.ٌِٓٗ:
ٌ،كالعزيزٌ:الرافعي.ٌِِٗ/ٌُُ:
(ٕ)ٌبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ُُّ/ٌُِ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ٌْٖٔ/ٌْ:كالبيافٌ:بفٌابيٌالخيرٌ ٌْٖ/ٌْ:
(ٖ) ٌظٌ :المنتقىٌ:النجيبيٌ ٌ،ٌٕٕ/ٕ:كشرحٌالزرقانيٌ،ٌِٓٓ/ٌُ:كالمختصرٌ:إبفٌعرفوٌ ُٖ/ٌَُ:كٌُِٗ،كشرحٌالمنيجٌ:المنجكرٌ،ُْٓ/ٌِ:
ٌكالشرحٌالكبيرٌ:لمدرديرٌٌ،ّْٓ/ٌْ:كالشرحٌالصغيرٌ:الدردير.َْٓ/ٌْ:
(ٗ) ٌالمغنيٌ :ابف ٌقدامةٌ ،ٌّٕٗ /ٌٓ :كالمقنعٌ :إبف ٌقدامةٌ ،َُِ/ٌُ :كاآلداب ٌالشرعيةٌ :ابف ٌمفمحٌ ،ُْٓ/ٌُ :كالممتعٌ :المنجىٌ،ُُُ/ٌْ :
كاليدايةٌ:الكمكذاني.ٌِٗٔ/ٌُ:
(ٌ)قدٌبينتيياٌفيٌالمطمبٌالرابعٌمفٌالفصؿٌالكؿٌ(مكاردٌسقكطٌاالستئذاف)ٌ .

[ُِٔ]
ٌ

ِ
لغريمو ،مق ارً بو غير منكر لو:
أن يكون المدين باذالً لما في ذمتو من حق
الصورة األولىْ :
(ُ)
ؽٌالٌيجكزٌلوٌالخذٌمفٌماؿٌالمديفٌبدكفٌإذنوٌ .
ٌصاحبٌالح ٌٌ
ىٌ
عمىٌأف
ٌٌٌفيٌمثؿٌىذهٌالصكرةٌاتفؽٌالفقياء
ٌ

لوٌالحؽ ٌالخذٌمنو؛ٌلفٌ
ٌٌ
فٌ
لوٌ،لـٌيكفٌلً ىٌم ٌٍ
ٌ
الن ٌ
(إف ٌكافٌمعترفٌان ٌباذ ٌ
ٌٌٌٌٌقاؿٌالشيخٌالطكسي(قده)(تَْٔ:ق) ٌ ٌٍ

ناٌلوٌأف ٌيأخذٌبغيرٌإذنوٌ ،أسقطناٌىذاٌالخيارٌ،فإفٌ
ٌٍ
مالوٌشاءٌ،فمكٌأج ٍز
يقضيوٌمفٌأم ٌ
ٌٌ
لمفٌعميوٌالحؽٌأف ٌ
ٌٍ
ى
خالؼٌكأخذٌ،كافٌعميوٌرده؛ٌلنوٌأخذٌماؿٌغيرهٌبغيرٌحؽٌ،فكافٌعميوٌردهٌكالغاصب)(ِ)ٌ .

ّ ِ
مايثْبت حقّو لدى القاضي:
أن صاحب
أن َي ْمتنع المدين عن الوفاء ب ّ
الحق ،إالّ ّ
الصورة الثانيةْ :
الحق لديو ُ
فيٌىذهٌالصكرةٌاختمؼٌالفقياءٌعمىٌثالثةٌأقكاؿٌ :
ٌصاحبٌالحؽٌالٌيجكزٌلوٌالخذٌمفٌماؿٌالرجؿٌالذمٌعميوٌالحؽٌشيئانٌبدكفٌإذنوٌ،فيٌحاؿٌ
إف
ٌ
القول األولٌ :
يككفٌقاد انرٌعمىٌأخذهٌعفٌطريؽٌالسمطاف ٌأكٌالقاضيٌ،كلوٌمراجعةٌالحاكـٌفيٌذلؾٌ ٌ.كبوٌقالتٌالمالكية(ّ)ٌ،
إذا ٌكاف ٌيفضي ٌأخذه ٌبغير ٌالقضاء ٌفتنةٌ ،كىك ٌكجوه ٌلدل ٌالشافعية(ْ)ٌ ٌ ،كقكؿ ٌلمحنابمة(ٓ)ٌ ،كبو ٌأفتى ٌالشيخٌ

الطكسي(تَْٔ:ق)ٌ(ٔ)ٌ .

ٌٌٌٌٌقاؿٌالمحقؽٌالحميٌ(تٕٔٔ:ق)ٌ:مفٌكانتٌدعكاهٌعينا؛ٌفموٌانتزاعياٌ..كلكٌكافٌدينٌانٌفمعٌجحكدٌالمديفٌ
الذمٌعميوٌحجةٌ،لـٌيستقؿٌالمدعيٌباالنتزاعٌمفٌدكفٌالحاكـ(ٕ)ٌ .
إف ٌصاحب ٌالحؽ ٌيجكز ٌلو ٌالخذ ٌمف ٌماؿ ٌالرجؿ ٌالذم ٌعميو ٌالحؽ ٌبدكف ٌاستئذانو ٌمطمقانٌ،
القول الثانيٌ ٌ :

(ُ) ٌظٌ :المبسكطٌ :الطكسيٌ ،َُّ/ٌٖ :كالمختصر ٌالنافعٌ :المحقؽ ٌالحمي(ٌ ٌِٕٔ :كتاب ٌالقضاء)ٌ ٌ ،كفقو ٌالقضاءٌ :آية ٌاهلل ٌالشيخ ٌفاضؿٌ
الصفارٌ،ِّٕ/ٌّ:كظٌ:احكاـٌالقرافٌ:الجصاصٌ،ٌْٕٓ/ٌُ:كالتنبيوٌعمىٌمشكالتٌاليدايةٌ(رسالةٌماجستير)ٌ:ابفٌابيٌالعزٌ،ٌُْٕٓ/ٌّ:
كعمدةٌالقارمٌ:العينيٌ،ُِ/ُِ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ّٕٗ/ٌْ:كاالشراؼٌْٖٗ/ٌِ:ـٌُٔٗٗ،كالفركؽٌ:القرافيٌ،ٌَِٖ-ٌَِٕ/ُ:كالتكضيحٌ:
خميؿٌ،ٌْْٖ/ٌٔ:كمختصرٌالعالمةٌخميؿٌ،ٌِِٖ/ُ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ ،ٌِِٗ/ٕ:كشرحٌالزرقانيٌ ،ٌّٗٔ/ٌٕ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ:
ٌٖ ،َٓٓ/كاالـٌ :الشافعيٌ ،َُٖ/ٌٓ :كمختصر ٌالمزنيٌ :اسماعيؿ ٌبف ٌيحيىٌ ،ٌِْٕ /ٖ:كالحاكم ٌالكبيرٌ :الماكردمٌ ،ُِْ/ٌُٕ :كاسنىٌ
المطالبٌ:السنيكيٌ،ٌّٖٕ/ٌْ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِٖٕ/ٌَُ:كاالنصاؼٌ:المرداكمٌ،التراثٌ،ٌَُّ/ٌُُ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌُّٔ/ٌٕ:
(ِ)ٌالمبسكطٌ:الطكسي.َُّ/ٌٖ:
(ّ)ٌالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌٌِِٗ/ٌٕ:كالزرقانيٌ،ّٗٔ/ٌٕ:كمنحٌالجميؿٌ،ٌَٓٓ/ٌٖ:كالشرحٌالكبيرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميو.ِِٓ/ٌْ:
(ْ) ٌالعزيزٌ :الرافعيٌ ،ٌُْٕ /ٌُّ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ْ/ٌُِ :كالنجـ ٌالكىاجٌ :الدميرمٌ ،ٌِّٗ /ٌَُ :كفتح ٌالكىابٌ :السنيكيٌ/ٌِ :
ٌِِٖ،كاإلقناعٌ:الشربينيٌ،ٌِٖٔ/ٌِ:حاشيةٌالجمؿٌعمىٌشرحٌالمنيج.ٌُُْ/ٌٓ:
(ٓ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِٖٕ/ٌَُ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌْٖٔ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:شمسٌالديفٌبفٌقدامةٌ،ٌّٖٓ/ٌِٖ:كالممتعٌ:المنجىٌ/ٌْ:
ٌٓٔٓ،كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ُِِ/ٌٖ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.َُّ/ُُ:
(ٔ)ٌاالخالؼٌّٓٓ/ٌٔ:ـٌِٖ،كالمبسكطٌ،ُُّ-َُّ/ٌٖ:كالمؤتمؼٌ:الطبرسيٕٖٓ/ٌِ:ـٌِٖ،كغايةٌالمرادٌ:الشييدٌالكؿ.ِِ/ٌْ:
(ٕ)ٌظٌ:المختصرٌالنافعٌ:المحقؽٌالحمي.ٌِٕٔ:

[ُّٔ]
ٌ

كبدكفٌمراجعةٌالحاكـٌ.كبوٌقاؿٌالعمماءٌمفٌالحناؼ(ُ)ٌ،كالمالكيةٌ(ِ)ٌ،كالشافعيةٌعندىـٌىكٌالمذىب(ّ)ٌ،كىكٌ
كجوٌعندٌالحنابمة(ْ)ٌ.كىكٌمشيكرٌاإلماميةٌ،كحكيٌعدـٌالخالؼٌعميوٌعندىـٌ،بؿٌحكيٌاإلجماعٌعميو(ٓ)ٌ .
إماٌبأفٌيجحدٌالحؽٌظاىراٌ
ٌٌٌٌٌكٌفىصٌؿٌالشيخٌالطكسي(قده)ٌفيٌالمسألةٌفقاؿ(إذاٌكافٌمفٌعميوٌالحؽٌمانعاٌٌ ٌ،

اٌكيجحدهٌباطناٌ،كيمنعوٌلقكتوٌ،كأنوٌالٌيمكفٌ
ٌ
كباطناٌ،أكٌيعترؼٌبوٌباطناٌكيجحدهٌظاىراٌ،أكٌيعترؼٌبوٌظاىر
كافٌلوٌأفٌيأخذٌمفٌمالوٌبقدرٌحٌقٌ ًٌوٌعندنا)(ٔ)ٌ .
ٌٍ
استيفاءٌالحؽٌمنوٌ،فمتىٌكافٌبيذهٌالصفة؛ٌ

غريم ُو ما ُيثبت حقو لدى القاضي:
ق ،وال يمتمك
دين ويمتنع عن الوفاء بال َح ّ
الصورة الثالثةْ :
الم ُ
ُ
أن َي ْج َحد َ
ٌٌٌٌٌاختمؼٌفقياءٌالشريعةٌفيٌىذهٌالصكرةٌعمىٌأقكاؿٌعدةٌ :
الحؽٌبماؿٌيعكدٌلمجاحدٌبحٌقٍّوٌ،الممتنً ًعٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌفالٌيجكزٌلوٌأفٌيأخذٌ
رٌصاحبٌ ٌٍّ
يٌ
القول األول :إذاٌ ىٌ
ظٌفى
منوٌشيئانٌبغيرٌإذنوٌإالٌٌمفٌخالؿٌالترافعٌعندٌالقاضيٌ.كبوٌقالتٌالحنابمة(ٕ)ٌ،كىكٌالمذىبٌعندىـٌ،كىكٌقك هؿٌ
حمؼ ٌأكٌىٌييٌردٌأكٌىٌيٌٍنكؿٌ،فإفٌحمؼٌسقطتٌالدعكلٌ،كلكٌ
إماٌأف ٌىٌي ٌٍ
ٌٍ
لدل ٌالمالكية(ٖ)ٌ .كقالتٌاإلمامية ٌ(ثـٌالمنكرٌ:
ظفرٌلوٌالمدعيٌبماؿٌلـٌيجزٌلوٌالمقاصة)ٌ(ٗ)ٌ .
ٌٌ

القول الثاني :إذاٌظفرٌصاحبٌالحؽٌبماؿٌيعكدٌلمجاحدٌبحقوٌ،الممتنًعي ٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌككافٌالماؿٌالذمٌ

اٌإف ٌلـٌيكفٌذلؾٌالماؿٌ
أم ٌٍ
ظفرٌبوٌمفٌجنسٌحقوٌ،فيجكزٌلوٌأف ٌيأخذٌمنوٌبمقدارٌحقوٌ،مفٌدكفٌاستئذانوٌ،ك ٌٌ
ٌٍ

(َُ)
ٌ،غيرٌأفٌفتكاىـٌتختمؼٌ
ٌٌ
مفٌجنسٌحؽٌصاحبٌالحؽ؛ٌفالٌيجكزٌلوٌأفٌيأخذٌمنوٌشيئانٌ.كبوٌقاؿٌالحناؼ
ٌٍ

(ُ)ٌاليدايةٌ:المرغينانيٌُِِ/ٌِ:كٌّٔٔ،كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ُٔ-ٌَٔ/ٌٓ:كحاشيةٌابفٌعابديف.ٗٓ-ْٗ/ٌْ:
(ِ)ٌالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ ٌُٖٔ/ٌٔ :كٌٌٕ ٌ،ٌِِٗ/كشرحٌالزرقانيٌ ٌ،ٌّٗٔ /ٌٕ:كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ِّٓ/ٌٕ:كمنحٌالجميؿٌ:
عميشٌ،ٌٌَٓٓ/ٌٖ:كالشرحٌالكبيرٌلمدرديرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميو.ِِٓ/ٌْ:
ٌالرافعيٌ ،ٌُْٕ /ٌُّ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ْ/ٌُِ :كالنجـ ٌالكىاجٌ :الدميرمٌ ،ٌِّٗ /ٌَُ :كفتح ٌالكىابٌ :السنيكيٌ/ٌِ :
(ّ) ٌالعزيزٌ :
ٌِِٖ،كاإلقناعٌ:الشربينيٌ،ٌِٖٔ/ٌِ:حاشيةٌالجمؿٌعمىٌشرحٌالمنيجٌ.ٌُُْ/ٌٓ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرممي.ٌَّٖ/ٌْ:
(ْ)ٌظٌ:المقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌْٖٔ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:شمسٌالديفٌبفٌقدامةٌ،ٌّٖٓ/ٌِٖ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌٓٔٓ/ٌْ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ:
ٌٖ،ٌُِِ/كاإلنصاؼٌ:المرداكم.ُُّ-ٌَُّ/ٌُُ:
(ٓ)ٌظٌ:غنيةٌالنزكعٌ:الحمبيٌ،ٌِْٖ:كغايةٌالمرادٌ:الشييدٌالكؿٌ ٌ،ِِ/ْ:كظٌ:فقوٌالقضاءٌكالمحاكـٌ:فاضؿٌالصفار.ِّٖ/ٌّ:
(ٔ)ٌالمبسكطٌ:الطكسي.ُُّ-َُّ/ٌٖ:
(ٕ)ٌالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌْٖٔ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌّٖٓ/ٌِٖ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌٓٔٓ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكم.َّٖ/ٌُُ:
(ٖ)ٌالمقدماتٌالمميداتٌ:ابفٌرشدٌ،ٌِِٓ،ْٖٓ/ٌِ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ٌُِّ/ٌٖ:كالمختصرٌالفقييٌ:ابفٌعرفو.ٌِِّ/ٌٕ:
(ٗ)ٌالمختصرٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌِّٕ:كشرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌّٖٕ/ٌْ:ككشؼٌالرمكزٌ:الفاضؿٌاآلبيٌ،ٌََٓ/ٌِ:كَٓٓ.
(َُ) ٌاليدايةٌ :المرغينانيٌ ،ّٔٔ/ٌِ :كتبييف ٌالحقائؽٌ :الزيمعيٌ ،ُِٖ/ٌّ :كالعنايةٌ :البابرتيٌ ،ّٕٕ/ٌٓ :كالجكىرةٌ :الزبيدمٌ ،ُٕٔ/ٌِ :كفتحٌ
القديرٌ:الكماؿٌ،ّٕٕ/ٌٓ:كدررٌالحكاـٌ:مالٌخسركٌ،َٖ/ٌِ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌَٔ/ٌٓ:كالمبابٌ:الغنيمي.َِٓ/ٌّ:

[ُْٔ]
ٌ

عفٌىذا(ُ)ٌ،كىكٌقك هؿٌلدلٌالمالكيةٌ،إفٌلـٌيكفٌعقكبةٌ،كأ ً
فتنةٌأكٌنسبةٌإلىٌرذيمة(ِ).
فٌ وٌ
فٌ ًٌم ٌٍ
ىم ىٌ
ٍ
أماٌفيٌغيرٌالثمافٌفال(ّ)ٌ .
بعضٌاإلماميةٌ،إفٌكافٌحقوٌمفٌجنسٌالنقكدٌكالدراىـٌكالدنانيرٌ،ك ٌٌ
ٌٌٌٌٌكبوٌقاؿٌ
ٍ
إف ٌكاف ٌمف ٌجنس ٌحقو ٌكالثماف ٌكما ٌٌلىو ٌمثؿٌ ،كالحبكبٌكالدىاف؛ٌ
ٌٌٌٌٌكقاؿ ٌالشيخ ٌالطكسي(تَْٔ:ق)( ٌٍ
لـٌيكفٌلوٌأفٌ
ٌٍ
سو؛ ٌ
جٌٍن ًٌ
ف ٌكافٌمفٌغيرٌ ًٌ
ذٌكماٌلكٌدٌفىعوٌمفٌعميوٌالحؽٌإليوٌبنفسوٌ ،كا ٌٍ
ىٌ
لى ٌٍ
خ
أخذٌذلؾٌكمٌمى ىٌكوٌبا ٌ
ىٌ
كمفٌالذمٌيبيع؟ٌقاؿٌبعضيـٌالحاكـٌلف ٌلوٌالكاليةٌعميوٌ ..،كالقكلٌ
ٌٌ
يتممكوٌبنفسوٌكلكفٌيباعٌبجنسٌالحؽ؛ ٌ
عندناٌأفٌٌلوٌالبيعٌبنفسو؛ٌلنوٌيتعذرٌعميوٌإثباتوٌعندٌالحاكـ)ٌ(ْ)ٌ .

ً
ٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌفيجكزٌلوٌأف ٌيأخذٌ
ٌٍ
وٌ
القول الثالث:
إذاٌظفرٌصاحبٌالحؽٌبماؿ ٌيعكدٌلمجاحدٌبحقوٌ،الممتنعي
اءٌكافٌالماؿٌالذمٌظفرٌبوٌصاحبٌالحؽٌمفٌجنسٌحقوٌأـٌمفٌغيرٌ
منوٌبمقدارٌحقوٌ،مفٌدكفٌاستئذانوٌ،سك هٌ

جنسوٌ ٌ.كبوٌقاؿ ٌالشافعي(ٓ)ٌ،كبوٌأفتىٌالحناؼ(ٔ)ٌ،كىك ٌالمعتمد ٌلدل ٌالمالكية(ٕ)ٌ،ككجوٌلدل ٌالحنابمة(ٖ)ٌ .كبوٌ
اٌإف ٌكافٌلوٌبحقو ٌحجةٌكىيٌالبينةٌ
فأم ٌٍ
قاؿٌاإلماميةٌ ،إذاٌكافٌمفٌعميوٌالحؽٌمانعاٌكالٌحجةٌلمفٌلوٌالحؽ؛ ٌ ٌٌ
عميوٌكالٌيقدرٌعمىٌإثباتٌذلؾٌعندٌالحاكـٌكاالستيفاءٌمنوٌ،ففيٌأخذهٌبنفسوٌبغيرٌرضاٌصاحبوٌ،قكالف(ٗ)ٌ .

القول الرابع :إذاٌظفرٌصاحبٌالحؽٌبماؿٌيعكدٌلمجاحدٌبحقوٌ،الممتنًعيٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌفيجكزٌمعٌالكراىةٌلوٌ

أفٌيأخذٌمنوٌبمقدارٌحقوٌ،مفٌدكفٌاستئذانوٌ.كىكٌقك هؿٌعندٌالمالكية(َُ).
ٌٍ

ً
ٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌفيجكزٌلوٌأفٌيأخذٌ
ٌٍ
القول الخامسٌ:إذاٌظفرٌصاحبٌالحؽٌبماؿٌيعكدٌلمجاحدٌبحقوٌ،الممتنعي
منوٌبمقدارٌحقوٌ،مفٌدكفٌاستئذانوٌ،فيٌحاؿٌككفٌالذمٌعميوٌالحؽٌغيرٌمديفٌلغيرٌصاحبٌالحؽٌ،كأماٌإفٌ
كاف ٌمدينان ٌلغير ٌصاحب ٌالحؽ؛ ٌفميس ٌلصاحب ٌالحؽ ٌأف ٌيناؿ ٌمنو ٌشيئان ٌإالٌ ٌبالمقدار ٌالذم ٌيتقرر ٌلوٌ

بالمحاصة(ُُ)ٌعندٌإفالسٌالرجؿٌ.كىذاٌقك هؿٌعندٌالمالكيةٌ(ُ)ٌ .
ٌ

(ُ)ٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديف.ٗٔ-ٗٓ/ٌْ:

ٌ،كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌِِٗ/ٌٕ:كشرحٌالمنيجٌ:المنجكر.ِٔٗ/ِ:
(ِ)ٌجامعٌالمياتٌ:إبفٌالحاجبٌ،ّْٖ/ٌُ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ ُٕ/ٌٖ:
(ّ)ٌالمبسكطٌ:الطكسي.ُُّ/ٌٖ:

(ْ)ٌـٌ.فٌ،ّ/ٌٔ:كٌٖ.ُُّ-َُّ/

(ٓ)ٌالعزيزٌ:الرافعيٌ،ٌُْٔ/ٌُّ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ّ/ٌُِ:كحاشيتاٌقميكبيٌكعميرة.ٌّّٔ/ٌْ:

(ٔ)ٌتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌٌَِٖ/ٌْ:كٌٔ،ٌٖٔ/كدررٌالحكاـٌ:مالٌخسركٌ،ٌِٕٓ/ٌِ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـ.ٌٔٓ/ٌٓ:

(ٕ)ٌالمقدماتٌ:ابفٌرشدٌ،ْٖٓ/ٌِ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ ٌ،ٌُٖٔ/ٌٔ:كشرحٌالزرقانيٌ،ٌّٗٔ/ٌٌٕ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ٌَٓٓ/ٌٖ:
(ٖ)ٌالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌْٖٔ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌٓٔٓ/ٌْ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌُِِ/ٌٖ:
(ٗ)ٌـٌ.فٌ،ُُّ/ٌٖ:كالرسائؿٌالتسعٌ:المحقؽٌالحميٌِٓٓ-ٌِْٓ:ـٌِٕ،ككشؼٌالرمكزٌ:اآلبيٌ،ٌَٓٓ/ِ:كالركضةٌ:الشييدٌالثاني.ِِْ/ّ:
ٌ،كالمقدماتٌ:ابفٌرشدٌ،ْٖٓ/ٌِ:كالذخيرةٌ:القرافيٌ،ٌُٓٗ/ٌٗ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽ.ِِٗ/ٕ:
(َُ)ٌالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ ّْٗ/ٌُٖ:
احدٌحصةٌ،كالحصةٌىيٌالجزءٌمفٌالشيءٌ.الدرٌالنقيٌّٕٓ/ٌّ:رقـٌُُٕٔ.
(ُُ)ٌالمحاصةٌ:اقتساـٌالشيءٌبالحصصٌفياخذٌكؿٌك
ٌ

[ُٓٔ]
ٌ

القول السادسٌ :إذاٌظفرٌصاحبٌالحؽٌبماؿٌيعكدٌلمجاحدٌبحقوٌ،الممتنًعي ٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌفيستحبٌلوٌأفٌ
يأخذٌمنوٌبمقدارٌحقوٌ،كافٌلـٌيستأذنوٌ.كىكٌلعبدٌالممؾٌابفٌالماجشكفٌمفٌالمالكية(ِ).

القول السابعٌ:إذاٌظفرٌصاحبٌالحؽٌبماؿٌيعكدٌلمجاحدٌبحقوٌ،الممتنًعيٌعفٌالكفاءٌبو؛ٌفيجبٌعميوٌأفٌيأخذٌ
منوٌبمقدارٌحقوٌ،كالٌيجبٌاستئذانوٌفيوٌ.كىكٌقك يؿٌأىؿٌالظاىر(ّ)ٌ .

القول الثامنٌ:لكٌظفرٌالمدعيٌبالعيفٌعمىٌكجوٌالٌيككفٌفيٌأخذىاٌإىانةٌبالحاكـٌجازٌالخذ(ْ)ٌ .

المطمب الرابع :االستئذان في باب السفَر:

سفره)ٌحيثٌيراعيٌفقياءٌالشريعةٌحالتيٌاليسارٌ
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌ(استئذاف ٌالمديفٌغرمائوٌ،لجؿٌ ٌ

كاإلعسار(ٓ)ٌعندٌصدكرٌأحكاميـٌ،ففيٌمسألةٌاإلذفٌلممديفٌبالسفرٌ،نظركاٌإليوٌمفٌحيثٌقدرتوٌعمىٌاإليفاءٌ
بد ٍينًوٌ،فقسمكهٌإلىٌمكسرٌكمعسرٌ،مراعيفٌفيٌذلؾٌكقتٌحمكؿٌالكفاءٌبالديفٌ .
ى
كٌع ٍس ى ورةٌ
فإفٌحافٌأج يٌ
ىٌ
ٌٌٌٌٌ
افٌ يذ ي
ؿٌالديفٌ،ككافٌالمديفٌمعس انرٌ،فالٌيح ٌؿٌمطالبتو؛ٌلقكلوٌسبحانوٌ ٌكتعالىﵛٌ ىكًا ٍفٌ ىك ى

ف ٌلـ ً
ؿ ٌالكفاء ٌبالديف ٌإالٌ ٌبعد ٌإيابو ٌمف ٌالسفرٌ ،فميس ٌلمدائف ٌمنعو ٌأكٌ
ٌيح ٍف ٌأج يٌ
فىىن ًظ ىرةه ٌإلى ٌ ىم ٍي ىس ى ورٌة ٌﵚ(ٔ)ٌ ،كا ٌٍ
؛ٌلفٌالمطالبةٌبالديفٌقبؿٌحمكؿٌأجموٌتفكيتٌلمصمحةٌالدائفٌ،كحرمانوٌمفٌاإلفادةٌ،فضالنٌعفٌذلؾٌ،
مطالبتو ٌٌ

حد ىداهٌكقتٌالخذ-فيكٌمشركطٌبيفٌالدائفٌكالمديفٌ،كالٌيجكزٌاإلخالؿٌبالشرط؛ٌ
إف ٌ ىٌ
فإفٌ ٌكقتٌالكفاءٌبالد ٍيفٌٍ -

عميوٌدٌٍيفٌإلىٌأجؿٌفأرادٌالسفرٌقبؿٌ
ىٌ
فٌكافٌ
كم ٌٍ
لذاٌالٌيجكزٌالمطالبةٌقبؿٌالجؿ(ٕ)ٌ.قاؿٌالمخميٌ(تٌْٕٖ:ق)( ىٌ
شيٌذلؾٌمنوٌ،
خ ًٌ
فٌ يٌ
ككافٌممفٌالٌيخشىٌلد يدهيٌكمقاموٌ،كا ٌٍ
ؿٌٌقىٌٍدرٌسيرهٌكرجكعوٌ
ج ًٌ
حمكلو؛ٌلـٌيٌيمنعٌإذاٌبقيٌمفٌال ىٌ
ى
يعطيٌحميالٌ
اٌكلوٌعقارٌكافٌبالخيارٌبيفٌأفٌ
ٌٍ
فٌكافٌمكسر
أفٌيأتيٌبحميؿٌ،كا
الٌٌ ٌٍ
اٌبالمددٌ،مٌنًعٌإ ٌ
يٌ
ن
أكٌكافٌمعركفن
ن
بالقضاءٌأكٌككيالٌبالبيع)ٌ(ٖ)ٌ .
ن

فإف ٌكافٌبوٌكفيؿٌبأمرهٌ ،ال ٌبدٌمفٌإذفٌ
الٌ ٌبإذفٌرٌٍّبوٌٍ ٌ ،
ٌٌٌٌٌكيرلٌالحناؼٌبأفٌالمديكف ٌالمعسر ٌالٌيخرجٌإ ٌ
ٌ،كالمقدمات ٌالمميداتٌ :ابفٌرشدٌ:
(ُ)ٌاالشراؼٌ:القاضيٌعبدٌالكىاب(ٌ ٌْٖٗ/ٌِ:ـٌ،)ٌُٗٗٔ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌ ٌّْٗ/ٌُٖ:
ٌ،كابفٌالماجشكفٌ،ىكٌأبكٌمركافٌ،عبدٌاهلل ٌبفٌعبدٌالعزيزٌابفٌالماجشكفٌالتيميٌالمالكيٌ،تمميذٌ
ٌِ،ْٖٓ/كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ ِِٗ/ٌٕ:
مالؾٌ،كمفتيٌالمدينةٌفيٌزمانوٌ،تكفيٌُِّىػٌ،ظٌ:اعالـٌالنبالءٌ:الذىبيٌ،َّٔ-ّٓٗ/َُ:كالطبقاتٌالكبرلٌ:ابفٌسعد.ِْْ/ٌٓ:
ٌ،كالمقدماتٌالمميداتٌ:ابفٌرشد.ْٖٓ/ٌِ:
(ِ)ٌالبيافٌكالتحصيؿٌ:إبفٌرشدٌ ّْٗ/ٌُٖ:
(ّ)ٌالمحمىٌ:ابفٌحزـ(ٌ،ْْٔ-ّْٔ/ٌٖ:مسألةٌرقـٌُِْٖ).
(ْ)ٌكتابٌالقضاءٌ:ميرزاٌحبيبٌاهللٌالرشتي.ٌَِٕ/ٌُ:
(ٓ) ٌاليسار ٌضدٌاإلعسارٌ،كىك ٌالغنىٌكالسعةٌٌ ،كالمقدارٌالذمٌتيسرٌمعوٌالمطمكبٌمفٌالمعاشٌفميسٌينبىءٌعفٌالكثرةٌٌ ،كرجؿٌمكسرٌ ،ذاتٌ
يسارٌ.ظٌ:العيفٌ:الفراىيدمٌ،ِٗٔ/ٌٕ:كالفركؽٌ:العسكرمٌ،ُٕٔ/ٌُ:كالمصباحٌ:الفيكميٌ،َٖٔ/ٌِ:كلسافٌالعربٌ:إبفٌمنظكر.ِٗٔ/ٌٓ:
(ٔ)ٌسكرةٌالبقرة.ٌَِٖ:
(ٕ)ٌظٌ:تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحمي(ٌ ٌِْ/ٌُْ:ـٌ،)ٌِٖٖ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ ٌ،ّٔ/ٌٓ :كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ،ٌُُ/ٌٔ:
كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ٌِّٔ/ٌٓ:كالميذبٌ:الشيرازمٌٌِ،ُُِ-ٌُُُ/كالمجمكعٌ:النككم.ُِٕ-ٌِٔٗ/ٌُّ:
(ٖ)ٌالتبصرةٌ:المخميٌ ٌ،َّٗٓ/ٌٕ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌٌ،ّٔ/ٌٓ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ،ٌُُ/ٌٔ:كالميذبٌ:الشيرازم.ٌُُُ/ٌِ:

[ُٔٔ]
ٌ

الكفيؿٌأيضٌان؛ٌكيركفٌأيضٌانٌ،أفٌلمدائفٌمالزمةٌالمديفٌفيٌسفرهٌ،كبعضيـٌيرلٌأنوٌليسٌلوٌمالزمتوٌ(ُ)ٌ .
ؿٌالديفٌ،كىكٌكماٌيأتيٌ :
أج ًٌ
ٌٌٌٌٌكأماٌالمديفٌالمكسرٌ،فالحكاـٌفيوٌناظرةٌإلىٌ ىٌ
جؿ ٌالكفاء ٌبالديف؛ ٌفالذم ٌاجتمعت ٌعميو ٌكممةٌ
ٌحمكؿ ٌٌأى ىٌ
ٌفإف ٌكاف ٌالمديف ٌمكسك انر ٌكقت يٌ
أوالًَ -د ْي ٌن حالٌٍ ،
الجميكر(ِ) ٌىكٌاتفاقيـٌعمىٌعدـٌجكازٌالسفرٌإالٌ ٌبعدٌاستئذاف ٌالدائفٌ،فإذنوٌشرطٌلمسفرٌ،كيجكزٌمطالبةٌ
ؤخرٌكقتٌ ىسدادٌالديفٌ .
السفرٌي ٌٍّ
يٌ
كافٌ
إفٌ ىٌ
الدائفٌبالديفٌٍ ٌ،
مؤج ٌل ٌ
ين َ
ثانياًَ -د ٌ
ٌٌٌٌٌكىكٌعمىٌصنفيفٌ :
ِ
فس َبب تأخير الوفاء بو ىو السفر.
الصنف األولٌ :
دين مؤجلَ ،يح ُّل أجمو قبل إياب المدين من السفرَ ،
ٌٌٌٌٌ ٌكلمفقياءٌفيوٌأقكاؿٌعدةٌ :
ٌ،لـٌيمنعٌمنو؛ٌإذٌليسٌ
ٌ،فإفٌ
إفٌكافٌالد ٍيفٌمؤجالن ٌٍ
القول األول :قاؿٌالعالمةٌفيٌالتذكرةٌ( ٌٍ
ٍّ
لـٌيكفٌالسفرٌمخكفان
ي

ٌأف ٌيطالبوٌبرىفٌكالٌكفيؿ)(ّ)ٌ.كبوٌقاؿٌاإلصطخرمٌالشافعيٌ،
لوٌمطالبتوٌفيٌالحاؿٌبالحؽٌ،كليسٌلوٌأيضان ٌٍ
ٌٌ
ٌيأمفٌ
خ ٌٍّكؼ ٌال ىٌ
ٌالم ىٌ
خ ٌٍّكؼ ٌدكف ٌغيرهٌ ،معمالن ٌذلؾ ٌبأفٌ ٌالسفر يٌ
ٌالم ىٌ
كاشترط ٌاستئذاف ٌالمديف ٌلمدائف ٌفي ٌالسفر يٌ
المسافرٌفيوٌالنجاةٌمفٌالمكتٌ،كىذاٌماٌيزيدٌاحتماليةٌضياعٌالديفٌ،كيعرضوٌلعدـٌالكفاء(ْ)ٌ .

وٌ،فإفٌ
ٌٍ
قضٌىٌد ىٌين
جٌماٌلـٌي ًٌ
ىٌ
خر
أفٌىٌي ٌٍ
س ٌٍعوٌ ٌٍ
لـٌىٌي ىٌ
فٌٍ ٌ،
كعميوٌدٌٍي هٌ
ىٌ
العدكٌ،
ٌٌٌٌٌكقيؿٌأيضانٌ:كلكٌأفٌٌرجالنٌأرادٌالخركجٌإلىٌ ٌٍّ

الٌ ٌبإذنيماٌ
فإف ٌ ىٌكًٌفؿ ٌبإٌٍذٌنًو؛ ٌفال ٌيخرج ٌإ ٌ
فإف ٌكاف ٌبالماؿ ٌكفيؿٌٍ ٌ ،
الٌ ٌبإذف ٌالغريـٌٍ ٌ ،
كاف ٌعنده ٌكفاء ٌفال ٌيخرج ٌإ ٌ

فٌالكفيؿٌ،كلكفٌالٌيخرجٌبغيرٌإٌٍذفٌالطالب؛ٌكقيؿٌ
جازٌلوٌأفٌيخرجٌبغيرٌإٌٍذ ًٌ
ٌٍ
فٌكافٌ ىٌكًٌفؿٌبغيرٌإذنو؛ٌ
جميعانٌ،كا ٌٍ
بالكراىة(ٓ)ٌ .

خ ٌٍّكؼٌ
الم ىٌ
اءٌأكافٌالسفرٌ يٌ
ٌع ىز
القول الثانيٍ ٌ:
ي
إف ى
ـٌالمديفٌالمكسرٌعمىٌالسفرٌ،فالٌيشترطٌلوٌاستئذافٌالدائفٌ،سك ه

لمديف ٌبإحضار ٌضامفٌ ،أك ٌشيكدٌ ،أك ٌرىف؛ ٌكلمدائفٌ
ٌيكمٌؼ ٌا ىٌ
ٌالنكعيفٌ ،كما ٌال يٌ
ىٌ
ؿ ٌفي
ٌمؤج هٌ
أـ ٌغيرهٌ ،فالدٌٌٍيف ىٌ
(ُ)ٌظٌ:المبسكطٌ:السرخسيٌ،ٌُٖٖ/ٌٓ:كٌُٗ،ٕ/كٌَِٕٔ/كٌٖٗ،كالبنايةٌ:العينيٌ،ّٕ/ٌّ:كٌُُ،ُِّ/كالنيرٌالفائؽٌ:إبفٌنجيـ.ََِ/ٌّ:
(ِ) ٌظٌ :التذكرةٌ :العالمة ٌالحمي ٌ(ط.ج)(ٌ ُْ/ٌُْ :ـٌ ،)ِٖٕ:كمفتاح ٌالكرامةٌ :محمد ٌجكاد ٌالعاممي(ٌ ِٕٗ/ٌُٔ:الشرح)ٌ ٌ ،كبدائع ٌالصنائعٌ:
الكاشانيٌ،ٌُّٕ/ٕ:كحاشيةٌإبفٌعابديفٌ ٌْٓٔ/ٌِ:كٌُْٕ،كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ّٔ/ٌٓ :كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ ،ٌُُ/ٌٔ:الميذبٌ:
الشيرازمٌ،ٌُُِ/ٌِ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ٌُُٕ/ٌْ:كالمجمكعٌ:النككمٌ،ِٔٗ/ٌُّ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِّْ/ٌْ:كشرحٌالزركشي.ٖٗ/ٌْ:
(ّ)ٌظٌ:تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ،ِْ-ٌُْ/ٌُْ:كمفتاحٌالكرامةٌ:العامميٌ،ٌَِٖ/ٌُٔ:كفقوٌالصادؽٌ:مغنية.ٌُُّ/ٌٓ:
(ْ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌٌِ،ٌُُُ/كرٌكضةٌالطالبيف.ُّٔ/ٌْ:
(ٓ)ٌعيكفٌالمسائؿٌ:السمرقندمٌ،ٌِْٔ/ٌُ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٕٖ-ٌٕٕ/ٌٓ:كالنيرالفائؽٌ:إبفٌنجيـ.ٌََِ/ٌّ:

[ُٕٔ]
ٌ

ٌ،كأحدٌقكليٌالشافعيةٌ،
افقتوٌفيٌسفره؛ ٌلجؿٌالمطالبةٌعندٌحمكؿٌ ٌكقتٌالكفاءٌبالديفٌ .كبو ٌقاؿ ٌالحناؼ(ُ) ٌ
ىٌ
مر
مالزىٌمة ٌالدائفٌلممديف ٌفيٌالسفر؛ كاختارٌالركياني(تَِٓ:ق) ٌمذىبٌمالؾٌفقاؿٌ:لوٌ
كلكنٌيـٌاشترطكاٌعدـ ٌ ىٌ
ؼٌ،كفيٌالسفرٌالبعيدٌعندٌقربٌالحمكؿ(ِ)ٌ .
ىٌ
فرٌالمخك
ٌٌ
المطالبةٌبالكفيؿٌفيٌالسٌ

خذٌمكس انرٌيككفٌ
لـٌيتٌ ًٌ
سددٌالدٌيفٌنيابةٌعنوٌ،أكٌ ىٌ
ككؿٌمفٌي ٌٍّ
يٌ
دي ىنوٌبرىفٌ،أكٌ يٌ
لـٌي
القول الثالثٌٍ :
إفٌلـٌيكٌثٍّؽٌالمديفٌ ٍ
ضامنان ٌعنو ٌبذلؾ؛ ٌفسفره ٌمشركط ٌباستحصاؿ ٌإٌٍذف ٌالدائفٌ .كبو ٌقالت ٌالمالكية(ّ)ٌ ،كالصحيح ٌمف ٌمذىبٌ

مخكؼ(ْ).
وٌ
وٌفيٌغيرٌجيادٌ يمتى ىعيفٌ،ك
وٌ
الحنابمةٌٌ،كاٌٌن
الٌفيٌسفرٌ ٌ

دين مؤجل ،ال يح ّل أجمو قبل إياب المدين من السفر.
الصنف الثانيٌ :
ٌٌٌٌٌإذاٌلـٌيح ٌؿٌكقتٌالكفاءٌبالديفٌالمؤجؿٌقبؿٌإيابٌالمديفٌالمكسرٌمفٌالسفرٌ،فيؿٌيشترطٌاستحصاؿٌإذفٌ
الدائفٌأـٌال؟ٌٌ.لمفقياءٌفيٌذلؾٌقكالفٌ :
تٌالكفاءٌبوٌلـٌي ًحؿٌقبؿٌعكدةٌ
ىٌ
القول األول :إٌٍذفٌالدائفٌليسٌشرطانٌلسفرٌالمديفٌالمكسر؛ٌفالديفٌمؤجؿٌ،ككق
ٌ،كأحمدٌفي ٌركايةٌعنوٌ،كىكٌ
المديفٌمفٌالسفرٌ.كبوٌقاؿ ٌالفقياءٌمفٌاإلمامية(ٓ)ٌ ،كالحناؼ(ٔ)ٌٌ،كالشافعيةٌ(ٕ) ٌ

الٌ ٌييعرؼ ٌالمديفٌ
ٌمخكفانٌ ،كبو ٌقالت ٌالمالكيةٌ ،غير ٌأنٌيـ ٌاشترطكا ٌأ ٌ
ف ٌلـ ٌيكف ٌسفره ٌٍّ
ؿ ٌعند ٌالحنابمة(ٖ)ٌ ،إ ٌٍ
قك هٌ
بالٌمىدد(ٗ)ٌ،كاالٌٌفالٌمندكحةٌعفٌإذفٌالدائفٌ،كاٌٍذنوٌشرطٌعندىـ.

ٍّ
لسفرٌالمديفٌالمكسرٌ،إذاٌلـٌيكك ٍؿٌمفٌينكبٌعنوٌفيٌأداءٌ
طهٌ
القول الثاني :قالت الحنابمة(َُ) :إٌٍذفٌالدائفٌشر ٌ

ف ٌكقتٌاستحقاقوٌقبؿٌ
ح ٌٍ
ٌ،لـٌي ًٌ
ىٌ
لـٌي ىٌكٌثٌؽٌالدٌٌٍيفٌبرىينةٌ،كا ٌٍ
الديفٌكقتٌحمكؿٌأجموٌ ،أكٌ يٌ
ىٌ
ف ٌكافٌذلؾٌالدٌٌٍيفٌمؤجالن

(ُ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ٌُّٕ/ٌٕ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ِّٖ/ٌّ:كمجمعٌاالنيرٌ:دامادٌافندم.ُّٔ/ٌِ:
(ِ) ٌظٌ :الميذبٌ :الشيرازمٌ ،ُُِ-ٌُُُ /ٌِ :كبحر ٌالمذىبٌ :الركيانيٌ ،ِّٖ/ٌٓ :كالتيذيبٌ :البغكمٌ ٌ ،ٌُُٕ /ٌْ :كفتح ٌالعزيزٌ :الرافعيٌ:
ٌٖ،ْٕ-ْٔ/كاإليضاحٌ:النككمٌ،َٓ-ْٗ/ٌُ:المجمكعٌ:النككمٌ ّّٓ/ٖ:كٌُّ،ِٔٗ/ركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ُّٔ/ٌْ:حاشيةٌالبيجرميٌ:
ٌْ،ِّٓ/الشرحٌالكبيرٌ:الرافعي.ْٔ/ٌٖ:
(ّ)ٌمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ّٔ/ٌٓ:كحاشيةٌالدسكقيٌعمىٌالشرحٌالكبيرٌلمدرديرٌ،ُٕٓ/ٌِ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ٌُُ/ٌٔ:
(ْ)ٌالمقنعٌ:ابفٌقدامةٌ،ُٖٔ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ِٔٔ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ِِٖ/ٌْ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ىجر.ِِٖ/ٌُّ:
(ٓ)ٌظٌ:تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ،ِْ-ٌُْ/ٌُْ:كمفتاحٌالكرامةٌ:العامميٌ،ٌَِٖ/ٌُٔ:كفقوٌالصادؽٌ:مغنية.ٌُُّ/ٌٓ:
(ٔ)ٌظٌ:بدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ٌُّٕ/ٌٕ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ِّٖ/ٌّ:كتبييفٌالحقائؽٌٌِِْ/ٌّ:كالعنايةٌ:البابرتي.ٌِٕٕ/ٌٗ:
ٌ،كالشرحٌالكبيرٌ:الرافعيٌ،ٌُٕ/ٌٓ:كركضةٌالطالبيفٌ،ُّٔ/ٌْ:كاسنىٌالمطالب.ُٖٔ/ٌِ:
(ٕ)ٌظٌ:الميذبٌ:الشيرازمٌ ُُِ-ٌُُُ/ٌِ:
(ٖ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ.ٌِّْ/ٌْ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌِٔٔ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌِِٖ/ٌْ:
(ٗ) ٌالتكضيحٌ:خميؿٌ،ُٗٓ/ٌٔ:كالتاجٌكالكميؿٌ:المكاؽٌ،ْٓٗ/ٌٔ:كشفاءٌالغميؿٌ:المكناسيٌ ٌ،َّٕ/ٌِ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ّٔ/ٌٓ :
ٌ،كالم ىد يد ً
كم ًٌةٌ،كالمرادٌىناٌ
كحاشيةٌالدس ٌكقيٌعمىٌالدرديرٌ،ِِٔ/ٌّ:كالخرشيٌعمىٌخميؿٌ،ِّٔ/ٌٓ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ ُُ/ٌٔ:
ٌشدةي ي
ٌالخ ي
ص ى
المماطمةٌ.ظٌ:فقوٌالمغةٌكسرٌالعربيةٌ:الثعالبيٌ،ْٕ/ٌُ:كالمبابٌفيٌقكاعدٌالمغةٌ:السراج.ُِِ/ٌُ:
(َُ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِّْ/ٌْ:الكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٗٓ/ٌِ:الشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ِِٗ-ِِٖ/ٌُّ:المبدعٌ:ابفٌمفمح.ِِٖ/ٌْ:

[ُٖٔ]
ٌ

هٌغيرٌمخكؼٌ،فميسٌلمدائفٌمنعوٌمنو.
ٌإفٌكافٌسفر
ٍّ
إيابٌالمديفٌمفٌسفرهٌ ى
المخ ٍّكؼٌكالذىابٌلمجيادٌ،كأماٌ ٍ

الح ْجر
المطمب الخامس :االستئذان في باب َ

ٌٌٌٌٌٌيقعٌالكالـٌىناٌفيٌمسألةٌاستئذافٌالغرماءٌفيٌإطالؽٌسراحٌالس ًجيفٌلحقيـٌعميوٌ :
و
ٌٌٌٌٌاتفؽ ٌالجميكر(ُ) ٌعمى ٌأفٌ ٌالمحبكس ٍّ
ٌلحد ٌإخراجو ٌمف ٌالسجف ٌما ٌلـ ٌيأذف ٌبوٌ
ٌلحؽ ٌغيره ٌعميوٌ ،ليس
صاحبٌالحؽٌ،باستثناءٌحاالتٌ :
ٍّ
لٌماٌبذمتوٌمفٌحؽٌلمغرماءٌ،أكٌأعطىٌحميالٌ(كفيال)(ِ)ٌ .
ٌأد
الحالةٌالكلىٌ:إف ٌ
ٍ
الحالةٌالثانيةٌ:لكٌسقطٌعنوٌالحؽٌبتنازؿٌالغرماءٌعفٌحقكقيـٌالتيٌٌفيٌذمتو(ّ)ٌ ٌ.
تٌإعسارهٌكعجزهٌ،يخمىٌسبيمو(ْ)ٌ ٌ.
ٌثب ى
الحالةٌالثالثة ٍ
ٌ:إف ي
ٌإف ٌذىب ٌعقموٌ ،أك ٌكانت ٌىناؾ ٌضركرة ٌ ٌتستدعي ٌخركجو ٌمف ٌالحبسٌ ،كإقامة ٍّ
ٌالحدٌ ،أكٌ
الحالة ٌالرابعةٌٍ :

اإلشيادٌكغيرٌذلؾ(ٓ)ٌ .

الحالةٌالخامسةٌ:يمكفٌلمقاضيٌإخراجوٌ–بضمانةٌأحدٌ -لإلشيادٌكلداءٌصالةٌالجمعةٌكالحجٌالكاجبٌ ،كقاؿٌ

ابكٌيكسؼٌاليخرجو(ٔ)ٌ .

الحالة ٌالسادسةٌ :لك ٌمرض ٌالمحبكس ٌمرضان ٌيخشى ٌعميو ٌىالكوٌ ،كالسبيؿ ٌلمعالجتو ٌداخؿ ٌالسجف؛ ٌأخرجوٌ

الحاكـ(ٕ).

ٌ

(ُ)ٌتحريرٌالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌٓٔٗ/ٌِ:كجكاىرٌالكالـٌ:محمدٌحسفٌٌ،ٌُٕٗ:كالشباهٌكالنظائرٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌَِِ/ٌُ:كالدرٌالمختارٌ:
الحصكفيٌ ،ْٔٗ/ٌُ :كالعزيز ٌشرح ٌالكجيزٌ :الرافعيٌ ،َّ/ٌٓ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ُُْ-َُْ/ٌْ :كاإلقناعٌ :ابك ٌالنجاٌ،َِٗ/ٌِ :
ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ،ٌَِْ/ٌّ:كحاشيةٌالركضُٖٔ/ٌٓ:ىامشْ.
(ِ)ٌفقوٌاإلماـٌالصادؽٌ:مغنيةٌ،ٌُُّ/ٌٓ:كالمبسكطٌ:الشيبانيٌ،ٌْْٗ/ٌَُ:الدرٌالمختارٌ:الحصكفيٌ،ْٔٗ/ُ:كحاشيةٌالصاكمٌ،َّٕ/ٌّ:
دررٌالحكاـٌ:عميٌحيدر.ُٕٔ/ٌِ:
(ّ)ٌظٌ:الكسيمةٌ:ابفٌحمزةٌالطكسيٌ،ٌُِِ:كفقوٌاإلماـٌجعفرٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:مغنية.ٌُُّ/ٌٓ:
(ْ) ٌالكسيمةٌ :ابف ٌحمزةٌ ،ُِِ:بدائع ٌالصنائعٌ :الكاشانيٌ ،ُّٕ/ٌٕ :كالتمقيفٌ :الثعمبيٌ ،َُٕ/ٌِ :كالبياف ٌكالتحصيؿٌ :ابف ٌرشدٌ،ِّٖ/َُ:
كحاشيةٌالصاكمٌ،ّٖٔ/ٌِ:كالـٌ:الشافعيٌ،ُِٕ/ٌّ:كالعزيزٌ:الرافعيٌ،ٌِٔ/ٌٓ:كالكافيٌ:إبفٌقدامة.ٗٓ/ٌِ:
(ٓ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌَُْ/ٌْ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌ:طٌُ،العممية.ََْ/ٌّ:ٌُٕٗٗ،
(ٔ) ٌظٌ :النكادرٌ:الراكندمٌ ،ٌِّْ:كمستدرؾ ٌالكسائؿٌ:الطبرسي(ٌ ٌِٕ/ٌٔ:بابٌكجكبٌاخراج ٌالمحبسيف ٌفي ٌالديف ٌإلىٌالجمعةٌ،)...كظٌ:
مجمعٌاالنيرٌ:دامادٌأفندمٌ،ٌّٔ/ٌِ:كاالصؿٌ:الشيبانيٌ،ٌْْٗ/ٌَُ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ.ٌَُْ/ٌْ:حاشيةٌالصاكم.ٌِّٕ/ٌّ:
(ٕ)ٌاليدايةٌ:المرغيناني.ِّٖ/ٌّ:

[ُٗٔ]
ٌ

المبحث الرابع :االستئذان في األبواب األخرى
المطمب األول :االستئذان في باب العارية

ٌٌٌٌٌقبؿٌالشركعٌفيٌعرضٌأقكاؿٌالفقياءٌفيٌالمسالةٌ،الٌبدٌمفٌتعريؼٌالعاريةٌككماٌياتيٌ :

ٌاسـ ٌمفٌ
العارةٌ ،كىك هٌ
العارية ٌفيٌالمغة ٌ(العاري ٌةي ٌمشتقة ٌمف ٌالعرية ٌكىي ٌالعطية؛ ٌكقيؿ ٌمنسكب ٌةه ٌإلى ٌ(العار) ٌ ٌ
عٌٍرٌتىٌويٌالمتاعٌإعارة)ٌ(ُ)ٌ .
قكلؾٌٌأى ىٌ
العاريٌةٌفيٌاالصطالح ٌ(ىيٌإباحةٌمنافعٌأعياف ٌيصحٌاالنتفاعٌبياٌمعٌبقاءٌعينياٌ،كقيؿٌ:ىيٌىبةٌمنفعةٌ
العيف)(ِ) ٌٌ.كالكالـٌفيٌالعاريةٌىناٌيقعٌفيٌصكرتيفٌ :

الصورة األولى :إقدام المستعير عمى إعارة العارية لغيره بعد استئذان المالك

غيره ٌبعد ٌالحصكؿ ٌعمى ٌإذفٌ
ٌٌٌٌٌال ٌخالؼ ٌبيف ٌالجميكر ٌعمى ٌجكاز ٌإقداـ ٌالمستعير ٌعمىٌإعارة ٌالعارية ٌل ٌ
المالؾٌ،كىيٌجائزةٌباالتفاؽ(ّ)ٌ ٌ.

الصورة الثانية :إقدام المستعير عمى إعارة العارية لغيره من دون استئذان المالك
ٌٌٌٌٌاختمؼٌالجميكرٌفيٌالمسألةٌعمىٌقكليفٌ :

ف ٌلـٌيأذفٌلوٌالمالؾٌ.كبوٌقاؿٌالحناؼ(ْ)ٌ ٌ،ككرىوٌ
لغيره ٌكا ٌٍ
القول األول :يجكزٌلممستعيرٌأعارةٌماٌاستعارهٌ ٌ
(ٔ)
و
ىكٌعندىـٌكجوهٌ،كقكؿٌلدلٌالحنابمةٌ(ٕ)ٌ ٌ.
فيٌقكؿٌعندىـٌ،كالشافعية
المالكية(ٓ)ٌ
ٍ

غيره ٌمف ٌدكف ٌاستئذاف ٌالمالؾٌ .كبو ٌقالت ٌاإلمامية(ٖ)ٌ،
القول الثاني :ال ٌيجكز ٌلممستعير ٌإعارة ٌما ٌاستعاره ٌل ٌ

(ُ)ٌٌالجكىرةٌالنيرةٌ:الزبيدمٌٌ،َّٓ/ٌُ:كالزاىرٌ:اليركمٌ ٌ،ُٖٓ/ٌُ:كظٌ:العيفٌ:الفراىيدم.ِّٗ/ٌِ:
(ِ) ٌظٌ:مجمعٌالنيرٌ:دامادٌافندمٌ ٌ ،ّْٔ/ٌِ:ككنزٌالدقائؽٌ:النسفيٌ،ّْٓ/ٌُ:كالسيؿٌالجرارٌ:الشككانيٌ،ِٔٓ/ٌُ:كالمغنيٌ،ٌُّٔ/ٌٓ:
كظٌ:مجمةٌاالحكاـٌالعدلية(ٌُْٓ/ٌُ:ـٕٓٔ)ٌ ٌ،كتحريرٌالمجمةٌ:كاشؼٌالغطاءٌٌ،ٕ/ٌّ:كالمطمعٌعمىٌألفاظٌالمقنعٌ:البعمي،ِّٕ/ٌُ:
(ّ)ٌإصباحٌالشيعةٌ:البييقيٌ،ٌُِّ:كالجامعٌلمشرايعٌ:يحيىٌبفٌسعيدٌ ٌ،ٌّّْ:كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌ،ُِٔ-ُِٓ/ٌٔ:كتبييفٌالحقائؽٌ:
الزيمعيٌ ٌ،ٖٔ-ٖٓ/ٌٓ:كشرحٌالزرقانيٌ،ِِٕ-ٌِِٔ/ٌٔ:كالفكاكوٌالدكانيٌ:النفراكمٌ،ٌُٖٔ/ٌِ:كمغنيٌالمحتاجٌ،ُّٓ/ٌّ:كنيايةٌالمحتاجٌ:
الرمميٌ،َُِ/ٌٓ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌالمقدسيٌ،ٌُِٓ/ٌُ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ٌُْ/ٌّ:كالمبدعٌ:إبفٌمفمحٌ،ُُ/ٌٓ:كاالنصاؼ.ُُٓ/ٌٔ:
(ْ) ٌظٌ :شرح ٌمختصر ٌالطحاكمٌ :الجصاصٌ ٌ ،ُّٖ/ٌّ :كبدائع ٌالصنائعٌ ٌ :الكاشانيٌ ،ُِٓ/ٌٔ :ككنز ٌالدقائؽٌ :النسفيٌ ،ّْٓ/ٌُ :كتبييفٌ
الحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ٖٔ-ٖٓ/ٌٓ:كالبحرٌالرائؽٌ:ابفٌنجيـ.ٌُِٖ/ٌٕ:
ٌ،كحاشيةٌالعدكمٌالمطبكعٌمعٌشرحٌالخرشي.ُُِ/ٌٔ:
(ٓ)ٌظٌ:مكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ ٌ،ِٔٗ/ٌٓ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌخميؿٌ ٌِِٕ/ٌٔ:
(ٔ) ٌظٌ :منياج ٌالطالبيفٌ :النككمٌٌ ،ُْْ/ٌُ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ِْٔ/ٌْ :كالنجـ ٌالكىاجٌ :الدميرمٌ ،ُُْ/ٌٓ :كمغني ٌالمحتاجٌ:
الشربينيٌ،ٌُّٓ/ٌّ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٌ،َُِ/ٌٓ:كالسراجٌالكىاجٌ:الغمراكم.ِّٔ/ٌُ:
(ٕ)ٌالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ،ٗٓ/ٌُٓ:الممتعٌ:المنجىٌ،ُْ/ٌّ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ُُ/ٌٓ:كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌِالتراث.ٌُُْ/ٌٔ:
(ٖ)ٌظٌ:المبسكطٌ:الطكسيٌ،ٕٓ/ٌّ:كاصباحٌالشيعةٌ:قطبٌالديفٌالبييقيٌ،ٌُِّ:كالجامعٌلمشرايعٌ:يحيىٌبفٌسعيد.ٌّّْ:

[َُٕ]
ٌ

ٌكالصحيح ٌالمشيكر ٌعند ٌالحنابمة(ُ)ٌ ،كالذم ٌعميو ٌجميكرىـٌ ،كقك هؿ ٌعند ٌالشافعيةٌ ،مف ٌاستعار ٌشيئاٌ ،فموٌ
استيفاءٌمنفعتوٌبنفسوٌكبككيموٌ(ِ).

ٌٌٌٌٌقاؿ ٌالشيخ ٌالطكسي(قده)(تٌَْٔ :ق)(ال ٌيجكز ٌإعارة ٌالعارية؛ ٌلنو ٌال ٌيممؾ ٌمنافعيا ٌبعقد ٌاإلجارةٌ،
ككذلؾٌالٌيجكزٌإعارتيا؛ٌلنوٌإذفٌلوٌفيٌاالنتفاعٌعمىٌكجوٌمخصكص)(ّ)ٌ .

المطمب الثاني :االستئذان في باب الوصايا والمواريث

الكصيةٌىيٌ(تمميؾٌعيفٌأكٌمنفعةٌأكٌتسمطٌعمىٌتصرؼٌبعدٌالكفاة)ٌ(ْ)ٌ.كيقعٌالكالـٌىناٌفيٌصكرتيفٌ :

الصورة األولى :استئذان الوارثين في تنفيذ الوصية في األكثر من ثمث التركة ،أو كانت لوارث
ٌٌٌٌٌكتبحثٌىذهٌالصكرةٌفيٌمسألتيفٌ :

إن كانت تزيد عن ثمث الميراث
المسألة األولى :استئذان الوارثين في إنفاذ الوصية ْ
ٌٌٌٌٌتباينتٌآراءٌالفقياءٌحكؿٌىذهٌالمسألةٌعمىٌرأييفٌ :
الرأي األول :يرل ٌالقائمكف ٌبو ٌبطالف ٌالكصية ٌالتي ٌتزيد ٌعف ٌثمث ٌالتركةٌ ،كال ٌتتكقؼ ٌصحتيا ٌعمى ٌإذفٌ
ٌتيعدٌ ٌإجازتيـ ٌتمؾ ٌتنفيذان ٌلمكصيةٌ ،بؿ ٌىي ٌمف ٌقبيؿ ٌاليبة ٌكالتبرع ٌمنيـٌ
الكارثيفٌ ،كا ٍف ٌأجازىا ٌالكارثكف؛ ٌفال ٌ

لمم ٌكصىٌلوٌ.كىكٌمشيكرٌالمالكية(ٓ)ٌ ٌ،كقك هؿٌعندٌفقياءٌالشافعية(ٔ)ٌ،كالحنابمة(ٕ)ٌ،كبوٌقاؿٌأىؿٌالظاىر(ٖ)ٌ .

ٌتصح ٌبما ٌزاد ٌعف ٌثمث ٌالتركةٌ ،إالٌ ٌأنيا ٌمكقكفة ٌعمى ٌإجازة ٌالكارثيفٌ ،فتككف ٌنافذةٌ
الرأي الثانيٌ :الكصية
ٌ

ٌردتٌمفٌقبميـٌبطمتٌكالٌتنفذٌفيماٌيزيدٌعفٌالثمثٌ،كأماٌفيٌحاؿٌأيجيزتٌمفٌبعضٌ
بإجازتيـٌلياٌ،ك ٍ
أماٌإف ي

الكارثيف ٌدكف ٌبعضٌ ،فيجرم ٌنفاذىا ٌفي ٌحؽ ٌالمجيزيف ٌليا ٌفقط ٌدكف ٌغيرىـٌ .كبو ٌقالت ٌاإلمامية(ٗ)ٌ،

ٌ،كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،ُُْ/ٌٔ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َٕ/ٌْ:
(ُ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُٖٔ/ٌٓ:كالشرحٌالكبيرٌ:إبفٌقدامةٌ ٗٔ/ٌُٓ:
ٌ،كأسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ:
(ِ)ٌمنياجٌالطالبيفٌ:النككمٌٌ،ُْْ/ٌُ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ِْٔ/ٌْ:كجكاىرٌالعقكدٌ:المنياجيٌ َُٕ/ٌُ:
ٌِ،ِّٓ/كتحفةٌالمحتاجٌ:إبفٌحجرٌالييتميٌ،ُّْ/ٌٓ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌ،ُّٓ/ٌّ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرمميٓ.َُِ/
(ّ)ٌالمبسكطٌ:الطكسي.ٕٓ/ٌّ:
(ْ)ٌالممعةٌالدمشقيةٌ:الشييدٌالكؿ.ٌُّٓ:
(ٓ) ٌظٌ :المقدماتٌ :ابف ٌرشدٌ ،ُُٕ/ٌّ :كالتكضيحٌ :خميؿٌ ،ٌُْٗ /ٌٖ :كالتاج ٌكاالكميؿٌ :المكاؽٌ ،ٌُِٓ /ٌٖ :كمكاىب ٌالجميؿٌ :الحطابٌ:
ٌٔ،ّٖٔ/كشرحٌٌالزرقانيٌ،ٌُّٕ/ٌٖ:كشرحٌالخرشيٌٌ،ٌُُٕ/ٌٖ:كحاشيةٌالدسكقيٌ،ِْٕ/ٌْ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ُّٓ/ٌٗ:
(ٔ)ٌالعزيزٌ:الرافعيٌ،ِِ/ٌٕ:كمنياجٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌَُٗ/ٌُ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرممئٌ،ٌْٓ/كفيضٌالقديرٌ:المناكم.ٌِٓٗ/ٌْ:
ٌ،كالزركشيٌعمىٌالخرقيٌ،ّٔٓ/ٌْ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌِّٓ/ٌٓ:
(ٕ)ٌالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِٔٔ/ٌِ:كالشرحٌالكبيرٌ:شمسٌالديفٌ ِِِ/ٌُٕ:
(ٖ)ٌالمحمىٌ:ابفٌحزـ.ّٓٔ/ٌٖ:
(ٗ)ٌالرسائؿٌالتسعٌ:المحقؽٌالحميٌ،ٌِْٔ:كالممعةٌ:الشييدٌالكؿٌ،ٌٌُْٓ:كالركضةٌ:الشييدٌالثاني.ٌُٖٗ/ٌِ:

[ُُٕ]
ٌ

كالحناؼ(ُ)ٌ،كذىبٌإليوٌأكثرٌالمالكية(ِ)ٌ،كعندٌالشافعية(ّ)ٌىكٌالظيرٌ،كىكٌعندٌالحنابمة(ْ)ٌالمذىبٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌقاؿٌصاحبٌالسرائرٌ:الٌيجكزٌالكصيةٌبأكثرٌمفٌالثمثٌ.فإفٌكصىٌإنسافٌبأكثرٌمفٌالثمثٌٌ،لـٌتمضٌ
ثةٌبعدٌالمكتٌ،فإف ٌأجازتٌماٌفكؽٌالثمثٌقبؿٌ
ٌٍ
أف ٌيجيزىاٌالكر
الٌٌ ٌٍ
الكصيةٌإالٌفيٌالثمثٌ ،كتردٌفيماٌزادٌعميوٌ،إ ٌ

المكتٌ ،كاف ٌليا ٌردىا ٌبعد ٌالمكت(ٓ)ٌٌ .كىذا ٌمخالؼ ٌلقكؿ ٌالشيخ ٌالطكسي(تَْٔ:ق)ٌ :لـ ٌيكف ٌلمكرثة ٌبعدٌ

إجازتيـٌ،االمتناعٌمفٌإنفاذىاٌالٌفيٌحاؿٌحياتوٌكالٌبعدٌكفاتو(ٔ)ٌ ٌ.
الٌٌبطمتٌاليبةٌ
ٌٌٌٌٌكقاؿٌصاحبٌالشرائع(إفٌكافٌقيمتياٌبقدرٌالثمثٌأكٌأقؿٌ(كلـٌتجزٌالكرثة)ٌلزمتٌاليبةٌ،كا ٌ
فيٌالزائدٌعفٌالثمثٌ،كصحتٌبمقدارٌالثمثٌ(عمىٌالظير))ٌ(ٕ)ٌ .
الم َورث لبعضيمٌ ٌ.
المسألة الثانية :استئذان الوارثين في إنفاذ وصية ُ
ٌٌٌٌلمفقياءٌفيٌالمسألةٌثالثةٌآراء:
الرأي األولٌ:تصحٌالكصيةٌلكارثٌ.كبوٌقاؿٌاإلمامية(ٖ).
ٌتيعدٌ ٌإجازتيـ ٌتمؾ ٌتنفيذانٌ
ف ٌأ ًىذ ىف ٌبيا ٌالكارثكفٌ ،فال ٌ
الرأي الثاني :يرل ٌالقائمكف ٌبو ٌبطالف ٌالكصية ٌلكارثٌ ،كا ٌٍ
لمكصيةٌ،بؿٌىيٌمفٌقبيؿٌاليبةٌمنيـٌكالتبرعٌلمم ٌكصىٌلوٌ.كىذا ٌالمشيكرٌعندٌالمالكية(ٗ)ٌ ،كىكٌقك هؿ ٌعندٌ

فقياءٌالشافعية(َُ)ٌ،كالحنابمة(ُُ)ٌ،كبوٌقاؿٌأىؿٌالظاىر(ُِ)ٌ .

(ُ) ٌمختصرٌالقدكرمٌ،ِِْ/ٌُ :كالمبسكطٌ:السرخسيٌ ُْٕ/ٌِٕ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ّّٓ/ٌٕ:كاالختيارٌ:البمدحيٌ،ّٔ/ٌٓ:كتبييفٌ
الحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ُٖٖ/ٌٔ:كالبنايةٌ:العينيٌ،ْٖٗ/ٌُّ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌُْٓ/ٌَُ:كٌُْٔكمرشدٌالحيرافٌ:محمدٌقدرم.ُٔ/ٌُ:
(ِ)ٌالتفريعٌ:ابفٌالجالبٌ،َِٕ/ٌِ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ،ٌُْٗ/ٌٖ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌُِٓ/ٌٖ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ٌُْٓ/ٌٗ:
(ّ)ٌالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ُٗٓ/ٌٖ:كالتنبيوٌ:الشيرازمٌ،َُْ/ٌُ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ُُ/ٌٖ:كالمجمكعٌ:النككم.ُُْ/ٌُٓ:
(ْ)ٌالمقنعٌ:ابفٌقدامةٌ،ِْٗ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:شمسٌالديفٌُِِ/ٌُٕ:كٌِِِ،كالممتعٌ:المنجىٌ،ِِْ/ٌّ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌِّْ/ٌٓ:
كاإلنصاؼٌ:المرداكمٌُْٗ/ٌٕ:كُٓٗ.
(ٓ)ٌالسرائرٌ:ابفٌادريسٌٌ،ٌُْٗ/ٌّ:كالتذكرةٌ:العالمةٌالحميٌٌ،ْٔٔ/ٌِ:كالينابيعٌالفقييةٌ:عميٌاصغرٌمركاريدٌ،ٌِْٓ/ٌُِ:كمسالؾٌالفياـٌٌ:
الكاظميٌ،َُٕ/ٌّ:كىدايةٌالموٌ:الحرٌالعامميٌٌٌ،ُٕ/ٌٕ:كالفقوٌعمىٌالمذاىبٌالخمسةٌ:مغنية.ْٔٓ/ٌِ:
(ٔ)ٌظٌ:النيايةٌ:الطكسيٌ،َٔٗ-ٌَٖٔ:كالسرائرٌ:إبفٌإدريسٌالحمي.ُْٗ/ٌّ:
(ٕ)ٌظٌ:شرائعٌاالسالـٌ:المحقؽٌالحمي.ٌُْٔ/ٌِ:
(ٖ)ٌتذكرةٌالفقياءٌ(ط.ؽ)ٌ:العالمةٌالحميٌ،ْٔٔ/ٌِ:كمسالؾٌالفياـٌ:الشييدٌالثانيٌ،ُِٕ/ٌٔ:كركضةٌالمتقيفٌ:المجمسي.ٌٖٓ:
(ٗ) ٌالتكضيحٌ:خميؿٌ،الجندمٌ ،ٌُْٗ/ٌٖ:كالتاجٌكاالكميؿٌ:المكاؽٌ،ٌُِٓ/ٌٖ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ٌّٖٔ/ٌٔ:كشرحٌمختصرٌخميؿٌ:
الخرشيٌ،ٌُُٕ/ٌٖ:كحاشيةٌالدسكقيٌعمىٌالشرحٌالكبيرٌ،ِْٕ/ٌْ:كمنحٌالجميؿٌ:عميشٌ.ٌُّٓ/ٌٗ:
(َُ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ ،َُٗ/ٌٔ:كنيايةٌالمحتاجٌ:الرممئٌ،ٌْٓ/كفيضٌالقديرٌ:المناكمٌ،طٌُ،المكتبةٌالتجاريةٌ،مصرٌ،ٌِٓٗ/ٌْ:
كحاشيتاٌقميكبيٌكعميرةٌ،ٌُِٔ/ٌّ:كالفقوٌالمنيجيٌ:مصطفىٌالخف.ٌْٓ/ٌٓ:
(ُُ)ٌالكافيٌ:إبفٌقدامةٌٌِٔٔ/ٌِ:كٌِٖٔ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌُُْ/ٌٔ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ٌِّٓ/ٌٓ:
(ُِ)ٌالمحمىٌ:ابفٌحزـ.ِْٓ-ِْْ/ٌَُ:

[ُِٕ]
ٌ

ثيفٌ،فتككفٌنافذةٌإف ٌأجازكىاٌ،كاالٌ ٌفال ٌتنفذٌ.كبوٌ
ٌٍ
الرأي الثالثٌ :تتكقؼٌصحةٌالكصيةٌعمىٌإجازةٌالكار
(ُ)

قاؿٌالحناؼ ٌ،كذىبٌإليوٌأكثرٌالمالكية(ِ)ٌ،كعندٌالشافعية(ّ)ىكٌالظيرٌ،كىكٌالمذىبٌعندٌالحنابمة(ْ).

الصورة الثانية :االستئذان في وصية الفضولي

ٌٌٌٌٌافترؽٌجميكرٌالفقياءٌفيٌحكـٌكصيةٌالفضكليٌ،عمىٌاتجاىيفٌ ٌ:
)ٓ(

ٌتصحٌ ،كبو ٌقالت ٌاإلمامية ٌ
ٌٌ
ٌصحتٌ ،كاالٌ ٌفال
التجاه األول :إذا ٌأجاز ٌالمالؾ ٌكصية ٌالفضكلي ٌفي ٌمالو
ٌ
)ٕ(

)ٔ(

ص ٌحتٌفيٌالمعدكـٌ،فصحتياٌمفٌالفضكليٌأكلىٌ،كىكٌركايةٌعفٌأحمد ٌٌ،
الكصيةٌإف ٌ ىٌ
ٌٍ
؛ٌلف ٌ
ٌٌ
ٌكالحناؼ
)ٖ(

ٌكالشافعيٌفيٌالقديـٌ،كحكيٌعفٌقكلوٌفيٌالجديد .

ٌجاءٌفيٌكنزٌالفكائد(إ ٌف ٌتصرفاتٌالفضكليٌمكقكفةٌعمى ٌإجازةٌالمالؾٌ،كىيٌتجرمٌمجرلٌصدكرٌالعقدٌمفٌ
)ٗ(

المالؾٌإفٌأجازىاٌ،فيككفٌالتصرؼٌصحيحٌان) ٌ .

عٌفيماٌالٌيممؾٌ،
إفٌكصيةٌالفضكليٌفيٌماؿٌغيرهٌكا ٌٍ
فٌأجازٌالمالؾٌالٌتصحٌمطمقان؛ٌككنوٌتىىبر ى
التجاه الثانيٌ :
كما ٌال ٌكالية ٌلو ٌعميوٌ ،كال ٌنيابة؛ ٌفيحكـ ٌببطالنوٌ .كبو ٌقالت ٌالمالكية(َُ)ٌ ،كعند ٌالشافعية ٌفي ٌالجديد(ُُ)ٌ،

الصحٌعندٌالحناؼ(ُِ).
ك
ٌ

كقدٌاعتبرٌالحنابمةٌالكصيةٌبأكثرٌمفٌثمثٌالتركةٌىيٌكصيةٌفضكليٌالتجكز(ُّ)ٌ ٌ.

المطمب الثالث :االستئذان في باب الصمح

ٌٌٌٌٌكيقعٌالكالـٌىناٌفيٌاستئذافٌاإلماـٌفيٌإحياءٌالمكاتٌ :

(ُ) ٌمختصرٌالقدكرمٌ،ِِْ/ٌُ:كالمبسكطٌ:السرخسيٌٌ،ُٕٔ-ٌُٕٓ/ٌِٕ:كالمبابٌ:الغنيميٌ،ِٕٗ-ُٕٗ/ٌِ:كٌْ،ٖٔ/كالبنايةٌ:العينيٌ:
ٌُّ ٌ،ُّٗ/كبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌٌّّٖ/ٌٕ:كٌَّٕ،كمرشدٌالحيرافٌ:محمدٌقدرمٌ .ُٔ/ٌُ:
ٌ،كالتفريعٌ:ابفٌالجالبٌ ،ّٕٗ-ّٕٖ/ٌِ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ:ابفٌرشدٌٌ ،ِْ/ٌُّ:كالمقدماتٌ:ابفٌ
(ِ) ٌعيكفٌالمسائؿٌ:السمرقندمٌ ِْٔ/ُ:
رشدٌ،ُُٕ/ّ:كالتكضيحٌ:خميؿٌ،ُْٗ/ٌٖ:كالتاجٌكاإلكميؿٌ:المكاؽٌ،َِٓ/ٌٖ:كمنحٌالجميؿٌ:عميش.ّٓٗ/ٌٗ:
(ّ) ٌبحر ٌالمذىبٌ :الركيانيٌ ،ِٗ/ٌٖ :كالبيافٌ :العمرانيٌ ،ُٓٔ-ُٓٓ/ٌٖ :كالعزيزٌ :الرافعيٌٌ ،ِْ/ٌٕ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ،َُٖ/ٌٔ :
كمنياجٌالطالبيفٌ:النككمٌ،َُٗ/ُ:ككفايةٌالنبيوٌ:ابفٌالرفعةٌ،ُْْ/ُِ:كفيضٌالقديرٌ:المناكمٌ،ُّٗ/ٌٔ:مغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌ.ٕٖ/ٌْ:
(ْ)ٌاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ُّْ/ٌُ:كالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ،ِٖٔ/ٌِ:كالممتعٌ:المنجىٌ،ِِٓ/ٌّ:كالزركشيٌعمىٌالخرقي.ّٔٓ/ٌْ:
(ٓ)ٌظٌ:كنزٌالفكائدٌ:العرجٌ،ٌّٖٓ:كبمغةٌالفقيوٌ:بحرٌالعمكـٌ،ِِٔ-ٌُِٔ/ٌِ:كمنجزاتٌالمريضٌ(طٌ.ؽ)ٌ:اليزدم.ٌِٖ:
(ٔ)ٌتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ٌُْٗ/ٌٔ:كدررٌالحكاـٌ:خسركٌ،ٌّْٖ/ٌِ:كمجمعٌاالنيرٌ:دامادٌافندم.ٌَْٕ/ٌٌِ:
(ٕ)ٌالمسائؿٌالفقييةٌ،ِّٓ/ٌُ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِٔٔ/ٌِ:كالممتعٌ،ّٖٕ/ٌِ:كاإلقناعٌ:أبكٌالنجاٌ،ْٔ/ٌّ:ككشاؼٌالقناع.ّٕٔ/ٌْ:
(ٖ)ٌالعزيزٌشرحٌالكجيزٌ:الرافعيٌٌ،ٌّٕ/ٌٕ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ٌُُٔ/ٌٌٔ:كالمجمكعٌشرحٌالميذبٌ:النككم.ٌِٓٗ/ٌٌٗ:
(ٗ)ٌظٌ:كنزٌالفكائدٌ:عميدٌالديفٌالعرج.ٌّٖٓ:
(َُ)ٌشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ٌُٖٔ/ٌٖ:كالسيؿٌالجرارٌ:الشككانيٌ،ٌْْٗ/ٌُ:كِْٓ.
(ُُ)ٌركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌٌٌٌُُٔٔ/كٌٌُُٗ،كالمجمكعٌ:النككم.ٌُِٔ/ٌٗ:
(ُِ)ٌالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،ٌُْٔ/ٌٌٔ:كمجمعٌاالنيرٌ:دامادٌافندمٌ.ٌَْٕ/ٌٌِ:
(ُّ)ٌظٌ:الكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌِٔٔ/ٌِ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ُِِ/ٌٔ:كالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالرحمفٌ،ُِٖ/ٌُٕ:كالركضٌالندمٌ.ٌُِّ/ٌُ:

[ُّٕ]
ٌ

ٌٌٌٌٌاختمؼٌالفقياءٌفيٌاشتراطٌالحصكؿٌعمىٌإذفٌاإلماـ؛ٌإلحياءٌالمكاتٌ،كافترقكاٌعمىٌأربعةٌأقكاؿٌ :
ٌكأبك ٌحنيفةٌٌ ،كىكٌ
القول األول :يشترط ٌإلحياء ٌالمكات ٌالحصكؿ ٌعمى ٌإذف ٌاإلماـٌ .كبو ٌقاؿ ٌاإلمامية(ُ)ٌ ،
ىكٌكجوهٌلدلٌالحنابمة(ّ)ٌ .
ٌ
المختارٌعندٌالحناؼٌلمفتكلٌ،كىكٌاختيارٌالطحاكم(ِ)ٌٌ،ك

بإذنوٌ،كمعٌإذنوٌيمٌمىؾٌ
يٌ
الٌ ٌ
ات ٌلإلماـٌ ،الٌيجكزٌإحياؤهٌإ ٌ
القول الثانيٌ :قاؿٌالمحقؽٌالحمي(تٌٕٔٔ:ق)(المك يٌ
كافٌأحؽٌبوٌ،كمعٌكجكدهٌلوٌ،رٌفىعٌيده)(ْ)ٌ.
ىٌ
باإلحياءٌ.كلكٌكافٌاإلماـٌغائبٌانٌ،فمفٌسبؽٌإلىٌإحيائو؛ٌ

إف ٌكانتٌالرضٌالمكاتٌقريبةٌمفٌالمدف؛ ٌبحيثٌيتشاحٌالناسٌفييا؛ ٌفيشترطٌإلحيائياٌإذفٌ
القول الثالثٌٍ :

أماٌإف ٌكانتٌتمؾٌالرضٌبعيدةٌعفٌالمدف ٌبحيثٌالٌيتشاحٌالناسٌفييا؛ ٌفالٌيشترطٌإلحيائياٌإٌٍذفٌ
اإلماـٌ،ك ٌٍ
اإلماـٌ.كبوٌقالتٌالمالكية(ٓ)ٌ ٌ.

بٌمفٌالعامرٌ،كتعمقتٌمصالحوٌبوٌ،اليممؾٌباإلحياءٌ،كاليقطعوٌاإلماـ؛ٌلتعمٌؽٌ
ٌماقر
ٌٌٌٌٌكقاؿٌالحنابمةٌ ،إف يٌ
ي

حقوٌبوٌ،كقيؿٌ،لممكوٌلوٌ(ٔ)ٌ .

اكتفاء ٌبإذف ٌالشارع ٌلكفٌ
نٌ
القول الرابعٌ :إحياء ٌالمكات ٌال ٌيفتقر ٌإلى ٌاستئذاف ٌاإلماـٌ .كبو ٌقالت ٌالشافعية(ٕ)؛ ٌ
يستحبٌاستئذانوٌخركجاٌمفٌالخالؼٌٌ ،كالحنابمة(ٖ) ٌعندىـٌىكٌالمذىب؛ ٌكبوٌقاؿٌصاحباٌأبيٌحنيفةٌ،محمدٌ

بف ٌالحسف(ٗ)ٌ ،كأبك ٌيكسؼ(َُ)ٌ ،كىك ٌقكؿ ٌأىؿ ٌالظاىر(ُُ)ٌ .كبو ٌقاؿ ٌمالؾ(ُِ) ٌفي ٌالبعيد ٌدكف ٌالقريب ٌمفٌ
ٌ،كالمختصرٌ:المحقؽٌالحمي.ٌُِٓ:
(ُ)ٌالخالؼٌ:الطكسيٌ،ٌِٓٓ/ٌّ:كالمبسكطٌ:الطكسيٌ،ٌِٔٗ/ٌّ:كالميذبٌ:ابفٌالبراجٌ ٌِٖ/ٌِ:
(ِ)ٌشرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:الجصاصٌ،ٌّْْ/ٌّ:كمختصرٌالقدكرمٌ:احمدٌالقدكرمٌ،َُْ/ٌُ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ّّٖ/ٌْ:كاالختيارٌ:
البمدحيٌ،ٔٔ/ٌّ:كالمبابٌ:المنبجيٌ،ٌّٓٔ:كتبييفٌالحقائؽٌ:الزيمعيٌ،ّٓ/ٌٔ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،َٕ/ٌَُ:كحاشيةٌابفٌعابديفٌ.ّّْ/ٌٔ:
(ّ)ٌاإلنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌِالتراث.ٌّٓٗ/ٌٔ:
(ْ)ٌالمختصرٌالنافعٌ،المحقؽٌالحمي.ٌُِٓ:
(ٓ)ٌالتفريعٌ :ابفٌالجالبٌ،ٌُِّ /ٌِ :كاالشراؼٌ:القاضيٌعبدٌالكىابٌ،ٕٔٔ/ٌِ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ ٌ،ُِ-ُُ/ٌٔ :كشرحٌمختصرٌ
خميؿٌ:الخرشيٌ،َٕ/ٌٕ:كشرحٌالزرقانيٌعمىٌالمكطأ.ُٔ/ٌْ:
(ٔ)ٌظٌ:اليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ِّٓ/ٌُ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِّْ/ٌِ:كالممتعٌ:المنجىٌ،َُْ/ّ:كاالنصاؼٌ:المرداكمٌ،طٌِالتراث.ّٓٗ/ٌٔ:
(ٕ) ٌاإلقناعٌ:الماكردمٌٌ ،ُُٖ/ٌُ:كالميذبٌ:الشيرازمٌ،ِّٗ/ٌِ:كنيايةٌالمطمبٌ:الجكينيٌ،ِٖٓ/ٌٖ:كالتيذيبٌ:البغكمٌ،ْٖٗ/ٌْ:كالعزيزٌ:
الرافعيٌ،َِٕ/ٌٔ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌ،ِٕٖ/ٌٓ:كأسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،ْْْ/ٌِ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربيني.ْٗٓ/ّ:
ٌ،كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ ،ُْْ/ٌٓ:كالممتعٌ:
(ٖ)ٌاليدايةٌ:الكمكذانيٌ،ِّٓ/ٌُ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِّْ/ٌِ:كالمقنعٌ:إبفٌقدامةٌ َِّ/ٌُ/ٌُ:
المنجىٌ ٌ،َُّ/ٌّ:كشرحٌالزركشيٌعمىٌالخرقيٌ،ِٓٔ/ٌْ:اإلنصاؼٌ:المرداكمٌّٕٓ/ٔ:كّٗٓ.
(ٗ) ٌمكطأ ٌمالؾ ٌبركاية ٌمحمد ٌبف ٌالحسفٌ ٌِٗٓ :حٌّْٖ ٌ ،كشرح ٌمختصر ٌالطحاكمٌ :الجصاصٌ ،ّْْ/ٌّ :كاالختيارٌ :البمدحيٌ.ٕٔ/ٌّ :
كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ُْْ/ٌٓ:
(َُ) ٌالخراجٌ :ابك ٌيكسؼٌ ،كط ٌاالزىريةٌ ،ٕٕ/ٌُ :كالسمفيةٌ ٌ ،ْٔ/ٌُ :كشرح ٌمختصر ٌالطحاكمٌ :الجصاصٌ ،ّْْ/ٌّ :كبدائع ٌالصنائعٌٌ:
الكاشانيٌ،ٌُْٗ/ٌٔ:كاليدايةٌ:المرغينانيٌ،ّّٖ/ٌْ:كاالختيارٌ:البمدحيٌ،ٕٔ/ٌّ:كالفتاكلٌالينديةٌ،ّٖٔ/ٌٓ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامة.ُْْ/ٌٓ:
(ُُ)ٌالمحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـ.ٌّٕ/ٌٕ:
(ُِ)ٌالمدكنةٌ:مالؾٌ،ٌّْٕ/ٌْ:كالتفريعٌ:ابفٌالجالبٌ،ٌُِّ/ٌِ:كالبيافٌكالتحصيؿٌ،َّّ/ٌَُ:كالذخيرةٌ:القرافي.ُْٕ/ٌٔ:

[ُْٕ]
ٌ

العمراف.

المطمب الرابع :االستئذان في باب اليبات :ىبةٌالفضكلي:
إختمؼٌالجميكرٌفيٌىبةٌالفضكليٌ،عمىٌاتجاىيفٌ :

اٌبأفٌىبةٌالفضكليٌتصح ٌبإجازةٌالمالؾٌ،إذٌيتكقؼٌانعقادىاٌعمىٌإجازتوٌ،فإفٌأجازىاٌ
التجاه األول :قالك
ٌ
ٌتصح ٌكحكـ ٌعمييا ٌبالبطالفٌ .كبو ٌقاؿٌ
المالؾٌ ،أخذت ٌإجازتو ٌحكـ ٌالككالة ٌالسابقة ٌلميبةٌ ،كاف ٌردىا ٌلـ
ٌ
)ُ(

)ّ(

)ِ(

ٌ،كالحناؼ ٌ،كىكٌركايةٌلدلٌالمالكية .
اإلمامية ٌ
ٌٌٌٌٌكفرؽ ٌالمالكية ٌبيف ٌالحكـ ٌفي ٌبيع ٌالفض ٌكليٌ ،كبيف ٌالحكـ ٌفي ٌىبتو ٌبالقكؿٌ :إفٌ ٌكالن ٌمف ٌالبيع ٌكاليبةٌ
تمميؾٌ،إالٌٌأفٌالبيعٌىكٌتمميؾٌيككفٌبعكضٌ،كأماٌاليبةٌفتمميؾٌبالٌعكضٌ(مجانا)؛ٌلذاٌفالحكـٌفيٌالمسألتيفٌ
مختمؼ(ْ)ٌ .
التجاه الثانيٌ:قالكاٌببطالفٌىبةٌالفضكليٌمفٌدكفٌإذفٌالمالؾ؛ٌإذٌليسٌلممرءٌتمميؾٌماٌالٌيممؾٌ.كبوٌقالتٌ
)ٓ(

)ٕ(

)ٔ(

الحنابمة ٌ،كىكٌالمشيكرٌعندٌالمالكية ٌ،كفيٌالجديدٌلمشافعيٌ،كعميوٌمذىبٌأصحابوٌ ٌ .

المطمب الخامس :االستئذان في باب الزيارات ودخول المعالم الدينية.
ٌكالكالـٌيقعٌىناٌفيٌأربعٌمسائؿ:

المسألة األولى :االستئذان في زيارة المسجد النبوي الشريف ومراقد األولياء والصالحين.
ٌٌٌٌٌ الكالـٌىناٌيقعٌفيٌآدابٌالدخكؿٌكزيارةٌالمسجدٌالنبكمٌالشريؼٌكالعتباتٌالمقدسةٌ،كعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
ٌٌٌٌٌالخالؼ ٌبيف ٌالفقياء(ٖ) ٌ عمى ٌمشركعية ٌزيارة ٌقبكر ٌالمسمميفٌ ،كاستحباب ٌزيارة ٌمراقد ٌالنبياء ٌكالكلياءٌ
(ُ)ٌظٌ:الكافيٌ:الحمبيٌ،ٌَِٗ:كشرائعٌاإلسالـٌ:المحقؽٌالحمي(ٌٌّّٔ/ٌِ:اليامش).
(ِ)ٌبدائعٌالصنائعٌٌ:الكاشانيٌٌ،ٌُّٕ/ٌْ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌٌُّٔ/ٌٌٔ:كٌُٓٔ،كقرةٌعيفٌاالخيارٌ:ابفٌعابديف.ٌِْٖ/ٌٌٖ:
(ّ)ٌشرحٌالزرقانيٌعمىٌخميؿٌ،ٌُِٕ/ٌٕ:كشرحٌٌالخرشيٌعمىٌخميؿٌ،ٌَُّ/ٌٕ:كحاشيةٌالدسكقيٌعمىٌالشرحٌالكبير.ٌٖٗ/ٌْ:
(ْ)ٌبمغةٌالسالؾٌلقربٌالمسالؾٌ(حاشيةٌالصاكمٌعمىٌالشرحٌالصغير)ٌ:أبكٌالعباسٌالخمكتي.ٌٖٗ/ٌٌْ:
(ٓ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌْٔ/ٌٔ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌ،ٌْٔ/ٌٓ:كشرحٌالمنتيىٌ:البيكتيٌٌِ ٌ،ٌٗ/ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ٌِّٓ/ٌْ:
ٌ،كالشرحٌالكبيرٌٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميو.ٌٕٔ/ٌٌْ:
(ٔ)ٌشرحٌمختصرٌخميؿٌ:الخرشيٌ،ٌٕٗ/ٌٕ:كحاشيةٌالعدكمٌعمىٌالكفايةٌ ٌِْٔ/ٌِ:
ٌ،كالمجمكعٌ:النككمٌ،ٌِٓٗ/ٌٌٗ:كمغنيٌالمحتاج.ٌُٖٔ/ٌٌّ:
(ٕ)ٌظٌ:العزيزٌشرحٌالكجيزٌلمرافعيٌطٌالعمميةٌ:الغزاليٌ ٌُّ/ٌْ:

(ٖ) ٌالمقنعةٌ :المفيدٌ ،ُٓ:كمصباح ٌالمتيجدٌ :الطكسيٌ ،ٌُِ :كالمحمى ٌباآلثارٌ :ابف ٌحزـٌ ،ّٖٖ/ٌّ :كّٖٗ ٌكبدائع ٌالصنائعٌ :الكاشانيٌ:
ٌُ َِّ/كٌِ،ُِِ/كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ َُٖ/ٌّ:كٌُٕٗ،كحاشيةٌابفٌعابديفٌ ِِْ/ِ:كٌِٔٔ،كالنكادرٌ:القيركانيٌ،ٔٓٔ/ٌُ:كالمنتقىٌ:
الباجيٌ،ٔٗ/ٌُ:كحاشيةٌالصاكمٌ،ُٕ/ٌِ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ،ِّٕ/ٌِ:كاحياءٌعمكـٌالديفٌ:الغزاليٌ،ِْٕ/ٌِ:كالنجـٌالكىاجٌ=ٌ:

[ُٕٓ]
ٌ

كالصالحيفٌ،كالدعاءٌعندىـٌ،كالتبرؾٌبتمؾٌاآلثارٌ .
ٌٌٌٌٌ ٌكقدٌأكجبٌابفٌحزـٌزيارةٌالقبكرٌكلكٌمرةٌفيٌالعمرٌ،قاؿٌ(كنستحبٌزيارةٌالقبكرٌ،كىكٌفرضٌكلكٌمرةٌكالٌ
بأسٌبأفٌيزكرٌالمسمـٌقبرٌحميموٌالمشرؾٌ،كالرجاؿٌكالنساءٌسكاء)(ُ)ٌ .

ٌٌٌٌٌ أكرد ٌالجميكر ٌفي ٌكتبيـ ٌجممة ٌمف ٌاآلداب ٌكالمستحبات ٌالخاصة ٌبدخكؿ ٌالمساجدٌ ،كما ٌيندب ٌلزيارةٌ
المسجدٌالنبكمٌالشريؼٌ،كمراقدٌالكلياءٌكالصالحيفٌ،كأدبٌالدخكؿٌإلييا(ِ)ٌ،منياٌماٌنقموٌالبغكم(تَُٓ:ق)ٌ

(ّ)
تٌ
اٌعمىٌأ ٍىنفي ًس يكٌٍـ ﵚ ٌقىا ىؿ(ٌ:إً ىذ ى
مما ٌ يٌركمٌعفٌابفٌعباسٌفيٌتفسيرٌقى ٍكلً ًٌوٌتى ىعالىىﵛ ٌفىًإ ى
اٌد ىخٍم ى
ٌب ييكتانٌفى ىسمٍّ يمك ى
ذاٌد ىخٍمتي ٍـ ي

ٌمف ً
ً ً
ًً
ً ً ً
ٌع ٍن ًدٌالمو)ٌ(ْ)ٌ .
يفٌ.تىحيةن ٍ
اٍل ىم ٍس ًج ىدٌفى يق ٍؿٌالس ىال يـ ى
اٌك ىعمىىٌع ىبادٌالموٌالصالح ى
ٌعمى ٍي ىن ى

غيرٌأفٌالفقياءٌلـٌيذكركاٌكيفيةٌاالستئذافٌلمدخكؿٌإلىٌتمؾٌالمساجدٌكالمعالـٌالمقدسةٌ .
ٌٌٌٌٌ
ٌ
أماٌاإلماميةٌفقدٌجاءٌفيٌكتبيـٌكيفيةٌاالستئذافٌلمدخكؿٌإلىٌالمسجدٌالنبكمٌالشريؼٌ،كالمراقدٌالمقدسةٌ
ٌٌٌٌٌك ٌ

فضالٌعفٌاآلدابٌالخرلٌالمتعمقةٌبتمؾٌالزيارات ٌكالغسؿٌكغيره؛ٌكمماٌذكركهٌفيٌكيفيةٌاالستئذافٌإذاٌاردتٌ
ؾٌ
ابٌبيي
ٌع
الدخكؿٌٌ ،فى ًق ٌٍ
كتٌن ٌبي ى
ؼ ٌعمىٌبابٌالحرـٌبخضكعٌكخشكعٌقائالٌ(ٌ :اىلمٌػييـ ٌ
ى
يٌكقى ٍف ي
ٍ
مىٌبابٌمف ٌاى ٍبك ي
ت ى
ٌان ى
بيٌإالٌٌ
خميك يٌ
ٌآمينكاٌالٌتى ٍد يٌ
صمىكاتي ى
ت ٌ
اٌب يي ى
ٌي ٍد يخميكاٌإالٌٌبا ٍذنوٌ،فى يقٍم ى
ٌم ىن ٍع ى
اسٌاى ٍف ى
ؾ ى
تٌياٌاىيياٌال ى
ٌالن ى
ى
ذيف ى
آلوٌ،كقى ٍد ى
وٌك ى
ٌعمى ٍي ى
كتٌالن ٌ
توٌ،كأٌى ٍعمى يـٌ
ضىٌر ىٌ
قد
ٌح ٍرىمةىٌصاحبٌى ىذاٌاٍل ىم ٍشيىدٌالشر
يؼٌفيٌغ ٍي ىبتوٌ ىكماٌاى ٍعتى ي
ى
ٌانيٌاى ٍعتى ي
ٌي ٍؤىذ ىفٌلى يك ٍـٌ،اىلمٌػييـ ٌ
ىاٌفيٌح ٍ
ى
قد ي
اى ٍف ي

ٌصمىٌ
ٌي ٍرىزقي ىٌ
يـ ٌالس يٌ
ٌر يسكلى ى
أذن ى
ٌعن ىد ى
فاء ى
ٌر يسكلى ى
ياء ٍ
ٌياٌر ٌ
ٌ،ك ٌانيٌاى ٍستى ي
ؾي
ؾ ى
ٌكاى ٍستى ي
الـ ٌاى ٍح ه
ؾ ى
ٌك يخمى ى
أذف ى
ؾ ى
اىف ى
ٌعمى ٍي ي
ب ٌاكالن ى
كف ..ى
ؾ ى

ماـٌالذمٌتزكرهٌكاسـٌ
ٌطاعتيٌوي(ٌ،ثـٌتذكرٌاسـٌاإل
ؾ ٍ
ٌخميفىتى ى
ي
أذف ى
ٌعمىي ى
كض ى
ماـ ٌاٍل ىم ٍف ير ى
اهللي ى
ٌ،كاى ٍستى ي
ٌاال ى
وٌكآلوٌثانيان ى
ٌعمىٍي ى

ٌياٌحجةىٌاهللٌأىاى ٍد يخ يؿٌ
ثـ
ٌياٌر يسك ىؿٌاهللٌ،أىاى ٍد يخ يؿ ي
ٌقؿٌ):كاٍل ىمالئ ىكةىٌاٍل يم ىكك ى
بارىكةٌثالثانٌ،أىاى ٍد يخ يؿ ى
ميفٌبيذهٌاٍل يب ٍق ىعةٌاٍل يٌم ى
أبيوٌ ٌ..،
ى
دٌمفٌ
ت ٌالى ىٌ
قيميف ٌفيٌى ىذاٌاٍل ىم ٍشيىدٌ،فىأ ىذ ٍف
ض ىؿ ٌماٌاى ٍ
ذن ى
ح ٍ
الم ٌفيٌالد يخكؿٌاى ٍف ى
بيف ٌاٍل يم ى
ياٌمالئ ىكةى ٌاهللٌاٍل يمقىر ى
ٌليٌياٌم ٍك ى
ى
ى
س ًٌك ىٌينةٌككقارٌكخشكعٌمقدماٌ
ٌقبؿٌالعتبةٌال ٌشريفةٌكادخؿٌٌبً ىٌ
ؿٌ ٌلذل ىٌ
ت ٌاى ٍى ه
اف ٌلى ٍـ ٌاى يك ٍف ٌاى ٍىالنٌلذل ىٌ
اى ٍكليائ ى
ثـ ٌ
ؾ ٌفىاى ٍن ى
ؾٌ،فى ٍ
ؾٌ ٌ.
وٌكآلوٌ،
ةٌر يس
فيٌس
ٌ:بس
كؿٌاهللٌصمىٌاهللي ى
الرجؿٌاليمنىٌعمىٌاليسرلٌ،كيق ٍؿ ٍ
ى
باهللٌك ى
بيؿٌاهللٌك ىعمىٌمم ى
ٌعمى ٍي ى
ى
ـٌاهللٌك ى
ى
حيـ)(ٓ)ٌ .
ابٌالر يٌ
ٌعمىيٌانٌ ى
اىلمٌػييـ ٍ
نيٌكتي ٍ
ؾٌاىٍن ى
تٌالت ٌك ي
ب ى
ٌليٌك ٍار ىح ٍم ى
ٌاغ ٍفر ى
اءٌكنجدٌالعمماءٌكذلؾٌيصرحكفٌبمزكـٌاالستئذافٌتأدبان ٌلمدخكؿٌ
ٌٌٌٌٌلكؿٌزيارةٌاستئذافٌكماٌد ٌؿ ٌعميوٌاالستقر
ٌ
=الدميرمٌ،ُُّ/ٌّ:كاسنىٌالمطالبٌ:السنيكيٌ،ُّّ/ٌُ:كتحفةٌالمحتاجٌ:ابفٌحجرٌ،ََِ/ٌّ:كالكافيٌ:إبفٌقدامةٌ،ِّٓ/ٌُ:كالفركعٌ:ابفٌ
مفمحٌ،ُُْ/ٌّ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمحٌِّٔ/ٌّ:كٌِّٖ،ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َُٓ/ٌِ:
(ُ)ٌالمحمىٌباآلثارٌ:ابفٌحزـ.ّٖٖ/ٌّ:
(ِ) ٌاالختيارٌ:البمدحيٌ ٌ،ُٕٔ-ُٕٓ/ٌُ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌٌ ،َُٖ/ٌّ:كالجامعٌلمسائؿٌالمدكنةٌ ٌ،ٌ َّٗ/ٌْ:كفقوٌالعباداتٌ:كككبٌعبيدٌ:
ٌُ،ّّٕ/كفتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ،ٔٔ/ٌّ:كالفركؽٌ:القرافيٌ،ُُّ-ُُِ/ٌّ:كالكافيٌ:ابفٌقدامةٌ،ِّٓ/ٌُ:كالممتع.ُِْ/ِ:
( )3النور.16 :

(ْ)ٌمعالـٌالتنزيؿٌ:البغكم.ِّْ/ٌّ:
(ٓ)ٌالمزارٌ:الشييدٌالكؿٌٌْٔ:كماٌبعدىاٌ،كالمصباحٌ:الكفعميٌ،ٌِْٕ:كماٌبعدىاٌ،كبحارٌالنكارٌ:المجمسئٌَُ/ٌٕٗ:كماٌبعدىاٌ.

[ُٕٔ]
ٌ

(ُ) ٌ

مفٌأمٌبابٌاعتيدٌالدخكؿٌمنوٌإلىٌحرـٌإماـٌمفٌالئمةٌ(عمييـٌالسالـ) .

ؾٌ
ٌياٌكلًي ٌاهللٌإً ٍئ ىذ ٍف ٌلً ىكلًٍّي ى
ٌعمى ٍي ى
الـ ى
ٌٌٌٌٌجاءٌفيٌزيارةٌأخرلٌلإلماـ ٌالحجةٌبفٌالحسف(عجؿٌاهللٌفرجو)(..الس ي
ؾ ى
ً
ًفيٌالد يخ ً
ٌاهللٌكىب ىركاتيٌوي)(ِ)؛ٌ ىكىكىرىد ٌفيٌعالمةٌ
ات
ٌكىر ٍح ىمةي
ٌك ىعمىٌآبائً ى
ٌاهللٌعمىٍي ى
لىٌح ىرًم ى
ٌصمىك ي
ى
كؿ ٌإً ى
ؾ ٌالطاى ًر ى
ؾ ى
ى
يف ى
ؾ ى
فإفٌخشعٌقمبؾٌكدمعتٌعينؾ؛ٌفيكٌعالمةٌاإلذفٌفادخؿ)(ّ)ٌ .
اإلذفٌفيٌزيارةٌاالماـٌالحسيف(عميوٌالسالـ)( ٌٍ

المسألة الثانية :االستئذان في دخول الكافر لممساجد والمعالم السالمية المقدسة
ٌٌٌٌٌٌالكالـ ٌىنا ٌيدكر ٌحكؿ ٌحكـ ٌدخكؿ ٌالكفارٌلمحرـ ٌالمكيٌالمطيرٌ ،كالمسجد ٌالنبكم ٌالشريؼ؛ ٌفقد ٌاتفؽٌ
دخكؿٌالحرـٌكالسكنىٌكاإلقامةٌفيو؛ٌلقكلوٌتعالى ﵛ ىياٌأىييىاٌ
ٌ
الفقياءٌ–عداٌالحناؼ(ْ)-عمىٌأنوٌالٌيجكزٌلمكافرٌ
(ٓ)
ٌنجس ٌفى ىال ٌي ٍقربكا ٌاٍلمس ًج ىد ٌاٍلحراـ ٌبع ىد ً
ً
ٌإف ٌكاف ٌدخكليـ ٌبغيرٌ
ٌى ىذاﵚ ٍ ،
ٌعام ًي ٍـ ى
ىى ى ى ٍ ى
ى ىي
كف ى ى ه
ىم ينكا ٌإًن ىما ٌاٍل يم ٍش ًريك ى
الذ ى
ىٍ
يف ٌآ ى

استئذاف(ٔ)ٌ .

ٌٌٌٌٌكأماٌفيٌاستئذافٌالكافرٌلمدخكؿٌلممسجدٌالنبكمٌالشريؼٌكسائرٌالمساجدٌ،فممفقياءٌفيوٌأقكاؿٌ :
مذميٌكالٌلغيرهٌمفٌأصناؼٌالكفٌارٌدخكؿٌالمسجد ٌالحراـ ٌكغيرهٌمفٌالمساجد ٌبإٌٍذفٌ
ٌالقول األولٌ :الٌيجكزٌل ٌ

أف ٌيأذفٌلكافر ٌفيٌذلؾٌ ،فإفٌدخؿ ٌإلىٌأحدٌالحرميف ٌبغير ٌإذفٌعالمٌانٌ ،عزرٌ،الٌ
ٌكبغيرهٌ،كالٌيجكزٌلممسمـ ٌ ٌٍ

جاىال؛ٌٌكعميوٌإجماعٌاإلمامية ٌ(ٕ)ٌ،كبوٌقاؿٌمالؾ(ٖ)ٌٌ ،كأحمد ٌفيٌدخكؿٌالحرـ؛ٌكركايةٌعندٌالحنابمةٌ:المنعٌ

دخكؿٌسائرٌالمساجدٌبإذفٌكبغيره(ٗ)ٌ .

(ُ)ٌظٌ:بحارٌالنكارٌ:المجمسيُُٓ/ٌٗٗ:كماٌبعدىاٌ ٌ،كمفاتيحٌالجنافٌ:عباسٌالقمئٌٌْٕ:كماٌبعدىاٌكظٌ:صِٕٓ.

(ِ)ٌالمزارٌ:الشييدٌالكؿٌ،ٌَِٖ:المصباحٌ:الكفعميٌ،ٌْٕٗ:بحارٌالنكارٌ:المجمسيٌ،ُُٖ/ٌٗٗ:مفاتيحٌالجنافٌ:عباسٌالقمي.ِٕٓ:

(ّ)ٌمصباحٌالمتيجدٌ:الطكسيٌ،َِٕ:المزارٌ:محمدٌالمشيدمٌٖٖ:كٌُِْ،كالمزارٌ:الشييدٌالكؿٌ،ُِِ:بحارٌاالنكارٌ:المجمسيُُِ/ٕٗ:
(ْ)ٌظٌ:التجريدٌ:القدكرمٌ،ّٕٕ-ِٕٕ/ٌِ:كتحفةٌالفقياءٌ:السمرقندمٌ ٌ،ّْْ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشاني.ُِٖ/ٌٓ:
(ٓ)ٌسكرةٌالتكبة.ٌِٖ:

ٌ،كاالشراؼٌ:القاضيٌعبدٌالكىابٌ،ِٖٔ/ٌُ:كاالـٌ:الشافعيٌ،ُٕ/ٌُ:
(ٔ) ٌظٌ:تذكرةٌالفقياء ٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ ّّْ-ِّْ/ٌِ:ـٗٗ ٌ

ٌكالمغنيٌ:ابفٌقدامةٌ،َّٔ-ّٖٓ/ٌٗ:كظٌ:المكسكعةٌالفقييةٌالككيتية.ُٖٖ/ٌُٕ:

ٌ،كالمبسكطٌ:الطكسيٌ ٌ،ْٖ-ْٕ/ٌِ:كتحريرٌاالحكاـٌ:العالمةٌالحميٌ ٌ،ُِْ-ُِّ/ٌِ:كتذكرةٌ
(ٕ) ٌظٌ:تمخيصٌالخالؼٌ:الصيمرمٌ ِْٖ/ٌّ:
الفقياء(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌِّٕ/ٌٗ:كٌِِّْ/ـٗٗ.

ٌكاحكاـ ٌالقرافٌ :ابف ٌالعربيٌ،ُْٕ-ْٔٗ/ٌِ :
ٌكالبياف ٌكالتحصيؿٌ :ابف ٌرشدٌ ،َْٗ/ٌُ :
(ٖ) ٌظٌ :االشراؼٌ :القاضي ٌعبد ٌالكىابٌ ،ِٖٔ/ٌُ :

ٌ،كحاشيةٌالدسكقيٌعمىٌالشرحٌالكبير.ُّٗ/ٌُ:
ٌ،كالتكضيحٌ:ابفٌالحاجبٌ ُّٕ/ٌُ:
ٌكالذخيرةٌ:القرافيٌ ُّٓ/ٌُ:

ٌ،كالمقنعٌ:ابفٌقدامةٌ،ُْٗ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌ،ٌّْٕ/ٌ ٌَُ:كالكافيٌفيٌفقوٌاإلماـٌ
(ٗ) ٌظٌ:المغنيٌ:ابفٌقدامةٌ َّٔ-ّٖٓ/ٌٗ:
أحمدٌ،ٌٌَُٖ/ٌٌْ:كالممتعٌ:المنجىٌ،َّٔ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ِّٖ/ٌّ:

[ُٕٕ]
ٌ

القول الثانيٌ:الٌيجكزٌلىؿٌالكتابٌدخكؿٌالمسجدٌالحراـٌباالذفٌكبغيرهٌ،كيجكزٌلغيرٌالمسمميفٌدخكؿٌغيرهٌ
مفٌالمساجدٌبإذفٌالمسمميف؛ٌكبوٌقاؿٌالشافعي(ُ)ٌ،كىكٌالصحيحٌمفٌمذىبٌالحنابمة(ِ)ٌ .

جميعٌالمساجدٌ،كالحرـٌكاإلقامةٌفيوٌمقاـ ٌالمسافرٌٌ،كالٌيستكطنكهٌ،
ٌ
القول الثالثٌ :يجكزٌلىؿٌالكتابٌدخكؿ ٌ
جازٌ ،كبو ٌقاؿ ٌأبكٌ
ٌكالح ىٌ
ًٌ
كيجكز ٌليـ ٌدخكؿ ٌالكعبةٌ ،لف ٌالمنع ٌمف ٌاالستيطاف ٌال ٌيمنع ٌالدخكؿ ٌكالتصرؼ،
حنيفة(ّ)ٌ .
المسألة الثالثة :االستئذان لدخول البيوت والمحالت الخاصةٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيقعٌفيٌستٌصكر:

الصورة األولى :االستئذان في الدخول لبيوت اآلخرين ومحاليم:
ٌ،كيحرـٌالدخكؿٌبالٌإذفٌ.كعميوٌإجماعٌ
ٌٌٌٌٌيجبٌاستئذاف ٌالرجؿٌعندٌدخكلو ٌعمىٌبي ٌكت ٌاآلخريف ٌكمحاليـ
ٌ

العمماء(ْ)ٌ .

الصورة الثانية :االستئذان في دخول الرجل مسكنو ،الذي يسكنو بمفرده:
جٌمفٌكالى ٌالبيتٌ
ٌ
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالفقياءٌفيٌإباحةٌتصرؼٌاإلنساف ٌفيٌممكوٌ،كمفٌذلؾٌالدخكؿٌكالخرك
المحؿٌالخاصٌبوٌ،كاستئذافٌالرجؿٌعمىٌنفسوٌيعدٌضربانٌمفٌالعبثٌ،تنزىتٌالشريعةٌعنو(ٓ)ٌ .
ٌ
ك

الصورة الثالثة :استئذان رب األسرة عند دخولو داره ،وليس فييا سوى زوجتو:
ٌٌٌٌٌاتفؽٌالجميكر(ٔ)عمىٌعدـٌكجكبٌاستئذاف ٌالرجؿٌعندٌالدخكؿٌعمىٌزكجتوٌفيٌبيتوٌ،كلكفٌيستحبٌلوٌ
(ُ)ٌظٌ:أحكاـٌالقرافٌلمشافعيٌ:البييقيٌ ،ّٖ/ٌُ:كاالـٌ:الشافعيٌ،ُٕ/ٌُ:كمختصرٌالمزنيٌ،ُُِ/ٌٖ:كالحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ِٖٔ/ٌِ:
المجمكعٌ:النككم.ُْٕ/ٌِ:

ٌ،كالمقنعٌ:ابفٌقدامةٌ،ُْٗ/ٌُ:كالشرحٌالكبيرٌ:ابفٌقدامةٌ،ٌّْٕ/ٌ ٌَُ:كالكافيٌفيٌفقوٌاإلماـٌ
(ِ) ٌظٌ:المغنيٌ:ابفٌقدامةٌ َّٔ-ّٖٓ/ٌٗ:
أحمدٌ،ٌَُٖ/ٌْ:كالممتعٌ:المنجىٌ،َّٔ/ٌِ:كالمبدعٌ:ابفٌمفمح.ِّٖ/ٌّ:

(ّ)ٌظٌ:التجريدٌ:القدكرمٌ ،ّٕٕ-ِٕٕ/ٌِ:كتحفةٌالفقياءٌ:السمرقندمٌ ٌ،ّْْ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ُِٖ/ٌٓ:كالبحرٌالرائؽٌ:ابفٌ

نجيـٌ،ُِّ/ٌٖ:كحاشيةٌابفٌعابديف.ّٖٕ/ٌٔ:

(ْ) ٌالسرائرٌ:ابفٌادريسٌ،ٌْٔٓ/ٌُ:كمختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحميٌ،ٌّٕٔ/ٌْ:كمدارؾٌالعركةٌ:اإلشتيارمٌ ،ٌُِٓ/ٌِٗ:كتبييفٌالحقائؽٌ:
الزيمعيٌ،ُِّ/ٌّ:كالشباهٌكالنظائرٌ:إبفٌنجيـٌ،ِْْ/ٌُ:كالبحرٌالرائؽٌ:إبفٌنجيـٌ،َِِ/ٌٖ:كالمنتقىٌ:الباجيٌ،ِّٖ/ٌٕ:كالمقدماتٌ:ابفٌ
رشدٌ ،ّْْ/ٌّ :كالفكاكوٌ :النفراكمٌ ،ِّٕ/ٌِ :كالحاكم ٌالكبيرٌ :الماكردمٌ ،ّْٔ/ٌُّ :بحر ٌالمذىبٌ :الركيانيٌ ،ُُٔ/ٌُّ :كشاؼ ٌالقناعٌ:
البيكتيٌ،ُٖٓ/ٌِ:كمطالبٌاكليٌالنيىٌ:السيكطيٌ،ْٗٔ/ٌُ:كاآلدابٌالشرعيةٌ:إبفٌمفمحٌُ.ّْٗ/
(ٓ)ٌظٌ:أحكاـٌالقرافٌ:ابفٌالعربيٌ ٌ،ٌّّٕ/ٌّ:كتفسيرٌالقرطبيٌ،ُِٗ/ٌُِ:كالمكسكعةٌالفقييةٌالككيتية.ُْٓ/ٌّ:
ٌ،كالبحارٌ:المجمسيٌ،ّٖ/َُُ:كمستدرؾٌالكسائؿٌ:الطبرسي،ٌِِٖ/ُْ:حٌُِْٕٔ،كالمعكنةٌ:الثعمبيٌُ،َُٕٕ/
(ٔ)ٌالنكادر:الراكندمٌ ُّٔ:
الفكاكوٌ:النفراكمٌ،ِّٕ/ٌِ:كالحاكمٌ:الماكردمٌ،ٌْْٔ/ٌُّ:كاآلدابٌالشرعيةٌ:ابفٌمفمح.ََْ-ّٗٗ/ٌُ:
كالكافيٌ:القرطبيٌ،ُُّّ/ٌِ:ك ٌ

[ُٖٕ]
ٌ

غبٌفيٌأفٌيراىاٌفيوٌأحدٌ .
ٌٍ
التنحنحٌكنحكهٌإلعالمياٌبقدكموٌ،لئالٌيراىاٌعمىٌحاؿٌالٌتر

الصورة الرابعة :استئذان الرجل في الدخول عمى محارمو في داره:
ٌٌٌٌٌبعدٌاتفاؽٌالفقياء(ُ)ٌعمىٌالقكؿٌبمشركعيةٌاستئذافٌالرجؿٌلمدخكؿٌعمىٌمحارموٌ،اختمفكاٌفيٌحكموٌعمىٌ
رأييفٌ :
ٌحتىٌالمحارـٌمنيفٌ.كبوٌقالتٌاإلمامية(ِ)ٌ .
ٌٌ
الرأي األول :يمزـٌاستئذافٌالرجؿٌلمدخكؿٌعمىٌالنساءٌمطمقان
و
و
ٌٌٌٌٌقاؿٌالمازندرانيٌ:فمكٌعمً
ٌمجردةٌعفٌبعضٌثيابياٌ،
تويٌ،
صٌبًٌي ٌ
ـٌالبٌأفٌ ىٌ
ٌٌ
ى
كلكٌكانتٌغيرٌمتزكجةٌعمىٌحالة ٌ
ٌ

اء ٌأكانت ٌنائم ٌةن ٌأـ ٌمستيقظةنٌ ،يجبٌعميوٌاالستيذافٌلمدخكؿٌعميياٌ،كماٌ ىيجبٌاالستيذافٌلمدخكؿٌعمىٌكؿٌ
سك ه
و
يماٌكانتٌأكٌأختٌانٌأكٌبنتٌان(ّ)ٌ ٌ.
مفٌخمىٌبامرٌأةٌ،أبانٌكافٌأكٌابنٌان؛ٌأكٌخمتٌبزكجياٌأ ٌ

الرأي الثانيٌٌ :يرلٌالقائمكفٌبوٌكجكبٌاستئذاف ٌالرجؿٌفيٌدخكؿٌدارهٌإذاٌكانتٌفيوٌمحارـٌلوٌسكلٌزكجتوٌ.
كبوٌقاؿٌالحناؼٌ،كالمالكيةٌ،كالحنابمة(ْ)ٌ .
ٌإف ٌكاف ٌساكنان ٌمعٌصاحب ٌالبيتٌ،كلكفٌ
الرأي الثالثٌ :لـ ٌيمزـ ٌاستئذاف ٌالرجؿ ٌفي ٌالدخكؿ ٌعمى ٌمحارموٍ ،
عميو ٌالتنحنح ٌكتثقيؿ ٌالخطكات ٌكنحكه؛ ٌلإلشعار ٌبدخكلو ٌعمييـ؛ ٌكي ٌيتنبيكا ٌلذلؾ ٌكيستتر ٌالعرياف ٌكيفترؽٌ

المجتمعافٌ.كىكٌقكؿٌالشافعية(ٓ)ٌ .
ٌج ًعؿ ٌاالستئذاف ٌمف ٌأجؿ(البصر)ٌ
ٌٌٌٌٌكاستدؿ ٌبعض ٌالفقياء ٌبقكلو(صمى ٌاهلل ٌعميو ٌكآلو) ٌ(إنما ي

ٌأف ٌالتحريـ ٌكالتحميؿ ٌيتعمؽ ٌبأشياء ٌمتى ٌكجدت ٌفي ٌشيء ٌكجب ٌالحكـ ٌعميو ٌفمف ٌأكجبٌ
النظر)(ٔ)(عمى ٌٌ
االستئذافٌبيذاٌالحديثٌكأعرضٌعفٌالمعنىٌالذمٌلجموٌشرع؛ ٌلـٌيعمؿٌبمقتضىٌالحديثٌ ،كاستدؿٌبوٌعمىٌ

أف ٌ المرءٌالٌيحتاجٌفيٌدخكؿٌمنزلوٌإلىٌاالستئذافٌلفقدٌالعمةٌالتيٌشرعٌلجمياٌاالستئذافٌنعـٌلكٌاحتمؿٌأفٌ
ٌٌ
(ُ)ٌمدارؾٌالعركةٌ:اإلشتيارمٌ،ٌُِٓ/ٌِٗ:احكاـٌالقرافٌ:الجصاصٌ ٌ،َْٓ/ٌّ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ ،ُِٓ/ٌٓ:كالمقدماتٌ:إبفٌرشدٌ:
ٌّ ،ّْْ/كأحكاـ ٌالقرافٌ :ابف ٌالعربيٌ ،ّّٕ/ٌّ :كالحاكم ٌالكبيرٌ :الماكردمٌ ،ْْٔ/ٌُّ :كفتح ٌالبارمٌ :ابف ٌحجرٌ ،ٌِٓ /ٌُُ :اإلقناعٌ :أبكٌ
النجاٌ،َِْ/ٌُ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ُٖٓ/ٌِ:
(ِ)ٌظٌ:الكافيٌ:الكمينيٌ،ٌِٓٗ/ٌٓ:كركضةٌالمتقيفٌ:المجمسيٌ،ٌٌّْٖ/ٌٖ:كدليؿٌتحريرٌالكسيمةٌٌ:المازندراني(ٌٌُٕٕ:الشرح).
(ّ)ٌدليؿٌتحريرٌالكسيمةٌ(احكاـٌالسترٌكالنظر)ٌ:المازندرانيٌ،ٌُٕٓ:كٌُٕٕ(الشرح).
ح)ٌ،كاحكاـٌالقرافٌ:
(ْ) ٌالكافيٌ:الكمينيٌ،ِٓٗ/ٌٓ:كركضةٌالمتقيفٌ:المجمسيٌ،ٌ ٌّْٖ/ٌٖ:كدليؿٌتحريرٌالكسيمةٌٌ:المازندراني(ٌ ٌُٕٕ:الشر ٌ
الجصاصٌ ،َْٓ/ٌّ :كبدائع ٌالصنائعٌ :الكاشانيٌ ،ُِٓ/ٌٓ :كالمقدماتٌ :إبف ٌرشدٌ ،ّْْ/ٌّ :كأحكاـ ٌالقرافٌ :ابف ٌالعربيٌ،ّّٕ-ِّٕ/ٌّ :
ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتيٌٌُٓٗ-ُٖٓ/ٌِ:كاآلدابٌالشرعيةٌ:ابفٌمفمح.ََْ-ٌّٗٗ:
(ٓ)ٌظٌ:الحاكمٌالكبيرٌ:الماكردمٌ،ْْٔ/ٌُّ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ،ُُٔ/ٌُّ:ككفايةٌالنبيوٌ:ابفٌالرفعة.َّّ/ٌُٔ:
(ٔ)ٌصحيحٌالبخارمٌ،ْٓ/ٌٖ:كمصنؼٌابفٌابيٌشيبةٌ،ِْٗ/ٌٓ:كمسندٌالشافعيٌ،َُِ/ٌُ:كسنفٌالترمذمٌ،تٌبشار.ُّٔ/ٌْ:

[ُٕٗ]
ٌ

يتجددٌفيوٌماٌ يحتاجٌمعوٌإليوٌشرعٌلوٌكيؤخذٌمنوٌأنوٌيشرعٌاالستئذافٌعمىٌكؿٌأحدٌحتىٌالمحارـٌلئالٌتككفٌ
منكشفةٌالعكرة)ٌ(ُ).

ٌ

الصورة الخامسة :استئذان المطمّق في دخول داره وفييا مطمقتو الرجعية.
اختمؼٌالفقياءٌعمىٌثالثةٌأقكاؿ:
القول األول :يجكزٌلمرجؿٌالدخكؿٌعمى ٌزكجتوٌالمطمقةٌطالقان ٌرجعيان ٌبغير ٌاستئذانياٌ.كبوٌقاؿٌالحناؼ(ِ)ٌ،
كالحنابمة(ّ) ٌكىكٌالمذىبٌعندىـ؛ٌلفٌالرجعةٌالٌتفتقرٌإلىٌكليٌكالٌصداؽٌكالٌرضاٌالمرأةٌكالٌعممياٌ ،كىيٌ
زكجةٌ،يممؾٌالزكجٌمنياٌماٌيممكوٌممفٌلـٌيطمقياٌ .
ٌحتىٌالمحارـٌمنيفٌ.كبوٌقالتٌاإلمامية(ْ)ٌ .
ٌٌ
القول الثاني :يمزـٌاستئذافٌالرجؿٌلمدخكؿٌعمىٌالنساءٌمطمقان
الٌيجكزٌلمرجؿٌالدخكؿٌعمىٌزكجتوٌالمطمقةٌطالقان ٌرجعيان ٌبدكفٌاستئذاف ٌمطمقانٌ،إالٌ ٌإذاٌكافٌ
ٌ
القول الثالثٌ :
ٌ،كىكٌقك هؿٌلدلٌالحنابمة(ٕ)ٌ ٌ.
ش ٌيىىٌدٌعميياٌ.كىكٌقكؿٌالمالكية(ٓ)ٌ،كالشافعية(ٔ) ٌ
يريدٌإرجاعياٌ،كٌأى ٌٍ

الصورة السادسة :استئذان الصبيان في الدخول الى البيت ٌ
فيٌاعتبارٌإذفٌالصٌٍبيافٌلممستأذفٌفيٌالدخكؿٌإلىٌالبيتٌ،فالعادةٌجرتٌعمىٌ
ٌٍّ
ٌٌٌٌٌالٌخالؼٌبيفٌالجميكر(ٖ)ٌ
اعتبارٌإذفٌالصبيٌالم ىٌمٌٍّيزٌالمأذكفٌلوٌفيٌدخكؿٌالدارٌكقبكؿٌاليديةٌكنحكٌذلؾٌ .
يٌ
المسألة الرابعة :االستئذان في الضيافة لمطعامٌ .
ٌٌٌٌٌكالكالـٌىناٌيككفٌفيٌصكرتيفٌ :

(ُ)ٌظٌ:فتحٌالبارمٌ:ابفٌحجرٌ.ٌِٓ/ٌُُ:
(ِ)ٌالمبسكطٌ:السرخسيٌ،ِٓ/ٌٔ:كبدائعٌالصنائعٌ:الكاشانيٌ،ُِٖ/ٌّ:كالمحيطٌ:أبكٌالمعاليٌ،ِْْ/ٌّ:كالنيرٌالفائؽٌ:ابفٌنجيـ.َِْ/ٌِ:
(ّ)ٌالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌ،ٌِِٓ/ٌٕ:كالركضٌالمربعٌ:البيكتيٌ،ٖٕٓ/ٌُ:كحاشيةٌالخمكتيٌ،ِِٕ/ٌٓ:كالركضٌالندمٌ.ُُْ/ُ:
(ْ) ٌظٌ :الكافيٌ :الكمينيٌ،ٌِٓٗ /ٌٓ:كغنية ٌالنزكعٌ:الحمبيٌ ،ّّٕ:كركضةٌالمتقيفٌ :المجمسيٌ،ٌ ٌّْٖ /ٌٖ:كالفقوٌعمى ٌالمذاىبٌاالربعةٌ:
الجزيرمٌ،ٌُٓٗ:كدليؿٌتحريرٌالكسيمةٌٌ:المازندراني(ٌٌُٕٕ:الشرح).
ٌ،كالتاجٌكاإلكميؿٌ،َْٗ/ٌٓ:كشفاءٌالغميؿٌ:المكناسيٌ،ّٕٓ/ٌُ:كالفكاكوٌ:النفراكم.ّٔ/ٌِ:
(ٓ)ٌمختصرٌالعالمةٌخميؿٌ ُِِ/ٌُ:
ٌكالميذبٌ :الشيرازمٌ ،ُّّ/ٌّ :كنيايةٌ
(ٔ) ٌالـٌ :الشافعيٌ ،ِٕٓ/ٌٓ :كمختصر ٌالمزنيٌ ،ََّ/ٌٖ :كالحاكم ٌالكبيرٌ :الماكردمٌ ،َّٖ/ٌَُ :
المطمبٌ:الجكينيٌ،ُّْ/ٌُْ:كبحرٌالمذىبٌ:الركيانيٌ.ُٕٗ/ٌَُ:
(ٕ) ٌالمسائؿ ٌالفقييةٌ :ابف ٌالفراءٌ ،ُٔٗ/ٌِ :كالكافيٌ :إبف ٌقدامةٌ ،ُْٖ/ٌّ :كتصحيح ٌالفركعٌ :المرداكمٌ ،ُٓٓ/ٌٗ :كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ:
التراثٌ،ُّٓ/ٌٗ:كىجر.ٖٓ/ٌِّ:
(ٖ)ٌالمكاسبٌ:اآلمميٌ،َّْ/ٌُ:كىدلٌالطالبٌ:المركجٌ،َُ/ٌْ:كٌْٗ،كمصباحٌالفقاىةٌ:الخكئيٌ،ٌّْٓ/ٌِ:كبدايةٌالمبتدمٌ:المرغينانيٌ:
ٌُ،ُِِ/كالبنايةٌ:العينيٌ،ّٕ/ٌُِ:كفتحٌالقديرٌ:الكماؿٌ،ٗ/ٌَُ:كالشرحٌالصغيرٌالمطبكعٌمعٌحاشيةٌالصاكمٌ ،ِٕٔ/ٌْ:كحاشيةٌالعدكمٌ:
ٌِ ،ْٕٖ/جكاىر ٌالعقكدٌ :المنياجيٌ ،ُٓٔ/ٌُ :كنياية ٌالمحتاجٌ :الرمميٌ ،ّْٓ/ٌْ :كالمغنيٌ :إبف ٌقدامةٌ ،ْْٗ/ٌٖ :كاإلنصاؼٌ :المرداكمٌ:
ٌْ،ِٔٗ/كاإلقناعٌ:أبكٌالنجا.ٓٗ/ٌِ:

[َُٖ]
ٌ

لمضيف بتناول طعام الضيافةٌ ٌ.
ضي ف
الصورة األولىْ :
ْ
الم َ
أن يأذن ُ
ٌٌٌٌٌيرلٌالفقياء(ُ) ٌعدـٌاشتراطٌالمٌفظٌفيٌإذفٌالمضيؼٌلضيفوٌفيٌتناكؿٌالطعاـٌالمقدـٌلو؛ ٌفالدعاءٌإلىٌ
الكليمةٌ ٌ،كتقديـٌالطعاـٌلمضيكؼٌيقكـٌمقاـٌالرخصةٌكاإلذفٌليـ ٌبالدخكؿ ٌ ٌكبمباشرتوٌ،فالعرؼٌكالعادةٌجرتٌ
فيٌاعتبارٌذلؾٌ،فجرلٌمجرلٌاإلذفٌالصريحٌ،كاإلذفٌالعرفيٌيقكـٌمقاـٌاإلذفٌالحقيقي(ِ)ٌ ٌ.
ٌٌٌٌٌكقدٌاستيدؿٌٌعمىٌذلؾٌبركاياتٌ،منياٌقكلو(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ(إً ىذ ي ً
ىح يد يكـٌ ىف ىجاءٌمعٌالرس ً
ؾٌ
كؿٌفىىٌذا ى
ى ىى ي
اٌدع ىيٌأ ى ٍ

(ّ)
أنوٌيشترطٌالمفظٌفيٌإذفٌالمضيؼٌلمضيؼٌ(ْ)ٌ .
كنقؿٌعفٌاإلماـٌالغزالي(تَٓٓ:ق)ٌ ىٌ
لىويٌإً ٍذف) ؛ٌ ي

ف لغيره بتناول طعام الضيافةٌ .
أن يأ َذن
الضي ُ
الصورة الثانيةْ :
ْ
ف ٌالضيؼٌلغيرهٌبالدخكؿٌإلى ٌمحؿٌالضيافة ٌأكٌ
عمىٌعدـٌصحةٌإٌٍذ ًٌ
ٌٌٌٌٌتد ٌؿ ٌأقكاؿٌالفقياءٌعمىٌاتفاقيـ(ٓ) ٌ
ٌ
بتناكؿٌالطعاـٌالذمٌقدموٌالمضٍّيؼٌلمضيؼٌ .
ٌ
ٌ
ٌ

(ُ)ٌظٌ:مجمعٌالبيافٌ:الطبرسيٌ،ٌِّٕ/ٌٕ:كزبدةٌالبيافٌ:االردبيميٌ،ٌَّٕ:عمدةٌالقارمٌ:العينيٌ ٌ،ِِْ/ٌِِ:كمكاىبٌالجميؿٌ:الحطابٌ:
ٌْ،ٓ/كالعزيزٌ:الرافعيٌ،ِّٓ/ٌٖ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككمٌٌ،ّّٖ/ٌٕ:كمغنيٌالمحتاجٌ:الشربينيٌ،ُّٖ/ٌّ:اليدايةٌ:الكمكذانيٌ،َُْ/ٌُ:
كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌَّٓ/ٌْ:كٌٔ،ْٓ/كاالنصاؼٌ:المرداكمٌ،ّّٗ/ٌٖ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.ُِٕ/ٌٓ:
(ِ)ٌظٌ:المغنيٌ:إبفٌقدامة.َّٓ/ٌْ:
(ّ)ٌمسندٌأحمدٌبفٌحنبؿ(ٌَِٓ/ٌُٔ:حَُْٖٗ)ٌ،كظٌ:صحيحٌالبخارمٌ،ٓٓ/ٌٖ:كالمغنيٌ:إبفٌقدامةٌَّٓ/ٌْ:كٔ.ْٓ/
(ْ)ٌظٌ:الكسيطٌ:الغزاليٌٌ،ٌِٕٗ/ٌٓ:كركضةٌالطالبيفٌ:النككم.ّّٖ/ٌٕ:
(ٓ)ٌظٌ :مجمعٌالبيافٌ:الطبرسيٌ،ٌِّٕ/ٌٕ:كمجمعٌالفائدةٌ:االردبيمي(ٌ ٌّٓٓ/ٌَُ:الشرح)ٌ،كاالختيارٌ:البمدحيٌ ،ُٕٔ/ٌْ:كممتقىٌاالبحرٌ:
الحمبيٌ ،ُِٕ/ُ:كمجمعٌالنيرٌ:دامادٌافندمٌ،َٓٓ/ٌِ:كالتمييدٌ:القرطبيٌ،َِٗ/ٌُ:كالفكاكوٌ:النفراكمٌ،َِّ/ٌِ:كحاشيةٌالصاكمٌعمىٌ
الشرح ٌالصغيرٌ ،ٕٕٓ/ٌْ :كالعزيزٌ :الرافعيٌ ،ّّٓ/ٌٖ :كركضة ٌالطالبيفٌ :النككمٌ ،ّّٗ/ٌٕ :كتحفة ٌالمحتاجٌ :ابف ٌحجرٌ ّْٓ/ٌٕ :كنيايةٌ
المحتاجٌ:الرمميٌ،ٌّٕٕ/ٌٔ:كالفركعٌ:ابفٌمفمحٌ ٌ،ّٖٕ/ٌَُ:ككشاؼٌالقناعٌ:البيكتي.َِِ/ٌٔ:

[ُُٖ]
ٌ

الخاتمة ٌ
ٌٌٌٌٌالحمدٌهللٌربٌالعمميفٌ،كالصالةٌكالسالـٌعمىٌالنبيٌالمصطفىٌٌ،كآلوٌالطاىريفٌ .
ٌٌٌٌٌأماٌبعدٌ ..
ٌٌٌٌٌفبعدٌاالنتياءٌمفٌىذاٌالبحث؛ٌيمكفٌعرضٌالنتائجٌالتيٌتمخضٌعنياٌ،كالتيٌتمخصتٌباآلتيٌ :
ٌُ-االستئذافٌىكٌ:طمبٌالرخصةٌمفٌمالكياٌعمىٌكجوٌمشركعٌ .
حؽ ٌمشركعٌ ،كغيرهٌمفٌالحقكؽٌ،كىكٌمفٌاآلدابٌالتيٌأدبٌاهلل ٌبياٌعبادهٌ،كعميو ٌاتفاؽٌ
ٌِ -إفٌ ٌاالستئذاف ٌ ه
أىؿٌالعمـٌ .
ٌّ-االستئذافٌمفٌالعقكدٌ،بينماٌاإلذفٌ–غيرٌالمشركطٌ-فيكٌمفٌاإليقاعاتٌ .
لف ٌاإلذف ٌمف ٌاإليقاعاتٌ،فال ٌيحتاج ٌإلى ٌالقبكؿٌ ،بينماٌ
أعـ ٌمف ٌاالستئذاف ٌكأعـ ٌمف ٌالتككيؿ؛ ٌ ٌٌ
ٌْ -اإلذف ٌ ٌٌ
االستئذافٌككذاٌالككالةٌفيماٌمفٌالعقكد؛ٌالحتياجيماٌإلىٌإيجابٌكقبكؿٌ .
ٌٓ-يسقطٌاالستئذافٌ ٌكيجكزٌتركوٌفيٌبعضٌالحاالتٌكحالةٌاالضطرارٌ.كماٌليسٌلإلذفٌاعتبارٌإفٌكافٌفيوٌ
معصيةٌاهللٌتعالىٌ ٌ.
ٌٔ-ترؾٌاالستئذافٌبالٌمبررٌشرعيٌيعدٌكالغصبٌبمحاظٌككنوٌتجاكزاٌعمىٌحؽٌيعكدٌلآلخريفٌ ٌ.
ٌٕ-ىناؾٌثمةٌفرؽٌبيفٌاالستئذافٌٌكاالستئناسٌ .
ف ٌليماٌكسائؿٌشتىٌ،بعضياٌلفظيةٌ
لإلذفٌكاالستئذاف ٌأقساـٌتتحددٌتبعٌان ٌالعتباراتٌكحيثياتٌمختمفةٌ،كأ ٌٌ
ٌ
ٌٖ -
كأخرلٌغيرٌلفظيةٌ ..
ٌٗ -يدخؿٌاالستئذاف ٌفيٌجميعٌالبكابٌالفقييةٌ،كيتنكعٌحكـٌاالستئذافٌ،كفقان ٌلفركعٌالفقوٌكالكقائعٌالفقييةٌ،
كيتأثرٌبالحكادثٌالزمكانيةٌ،كالعراؼٌ .

ٌعالقة ٌتالزمية ٌتربط ٌبيف ٌأطراؼٌ
وٌ
ؼ ٌبأنو ٌذك
ص يٌ
ٌمالً ًٌكو-فإنٌ ٌوي ٌىٌيتٌ ًٌ
طمب ٌ ًٌمف ٌ
ٌي يٌ
ٌَُ -اإلذف ٌ-بما ٌىك ٌحؽ ي
ً
فيٌمنحٌاإلذفٌ،كبيفٌالمأذكفٌلوٌأك(المستأذف)ٌ،كبيفٌالمأذكفٌ
االستئذافٌ،أمٌبيفٌاآلذفٌأكٌمفٌينكبٌعنوٌ
بوٌ.كبعبارةٌ،أفٌكجكدٌاإلذفٌيستمزـٌكجكدٌاآلذفٌكالمأذكفٌلوٌكالمأذكفٌبوٌ .
ٌُُ-البدٌمفٌككفٌاإلذفٌفيٌشيءٌ،ىدفاٌمقصكداٌ،كفيمانٌمشتركانٌبيفٌاآلذفٌكالمستأذفٌعمىٌحدٌسكاءٌ .
ٌُِ-يمزـٌكجكدٌالنيةٌفيٌكقكعٌالفعؿٌ،كالٌسيماٌفيٌاالستئذافٌكفيٌمنحٌاإلذفٌ .
يةٌ،فالٌيتصكرٌفيٌالميتافيزيقاٌ،أكٌفيماٌيتعمؽٌبالفالؾٌ
ٌُّ -أفٌيككفٌاإلذفٌفيٌحدكدٌالطاقةٌكالقدرةٌالبشر
ي
كحركةٌالككاكبٌكالجراـٌالسماكيةٌ،كغيرىاٌمفٌنكاميسٌالطبيعةٌكسنفٌالككفٌ،التيٌالٌتخضعٌلقدرةٌاإلنسافٌ .
سمماتٌ
ٌُْ -أفٌيككفٌاإلذفٌفيٌحدكدٌالتفكيرٌالبشرمٌ ،أمٌمماٌيمكفٌلمعقؿٌتصكره؛ ٌكأالٌ ٌيتعارضٌمعٌم ٌ
العقؿٌ،إذٌالٌيمكفٌتصكرٌحصكؿٌاإلذفٌفيٌالشياءٌالتيٌالٌيمكفٌلمعقؿٌتصكرىاٌكادراكياٌ .

[ُِٖ]
ٌ

المقترحات والتوصيات ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌبعد ٌالبحث ٌكالتقصي ٌكاستقراء ٌمكضكع ٌاالستئذاف؛ ٌظير ٌلي ٌثمة ٌأمكر ٌينبغي ٌاإلشارة ٌإليياٌ
كاالستيصاءٌبيا؛ٌلىميتياٌ،كىيٌعمىٌالنحكٌاآلتيٌ :
أكالٌ:ضركرةٌاالىتماـٌكالعمؿٌالجادٌكالفاعؿٌفيٌإرساءٌثقافةٌاالستئذافٌكرجكعٌالجاىؿٌإلىٌالعالـ؛ٌبيفٌأكساطٌ
ٍّ
المجتمعٌ،كذلؾٌمفٌخالؿٌسفٌالتشريعاتٌكالقكانيفٌالكفيمةٌبتحقيؽٌذلؾٌ .
ثانيانٌ :ض ٌركرة ٌالسعي ٌحثيثٌان ٌإليجاد ٌالسبؿ ٌالناجعة ٌفي ٌنشر ٌالكعي ٌكثقافة ٌاالستئذاف ٌعند ٌطمبة ٌالمدارسٌ
التعميـٌكالدراسةٌبكجوٌخاصٌ،كالتركيزٌعمىٌالطفاؿٌبدءان ٌمفٌمراكزٌالحضانةٌ
ٌ
عمكمانٌ،كالمراحؿٌالكلىٌمفٌ
كرياضٌالطفاؿٌككنياٌتشكؿٌالمبنةٌالكلىٌفيٌتربيةٌالناشئةٌ ..
ثالثانٌ:ضركرة ٌالعمؿٌعمى ٌتسخير ٌالتقنياتٌالحديثةٌككسائؿٌاإلعالـٌالمرئية ٌكالمسمكعةٌ ،كاالستعانةٌبياٌعمىٌ
نشرٌالكعيٌكثقافةٌاالستئذافٌ،كتكجيوٌتمؾٌالكسائؿٌتكجيياٌسميمانٌيتناسبٌمعٌحاجةٌالعصرٌ،كالٌيتعارضٌمعٌ
البناءة ٌالتي ٌتسيـ ٌفي ٌتحقيؽ ٌأعمى ٌمستكل ٌمفٌ
ىدم ٌالشريعة ٌالسمحاءٌ ،مف ٌخالؿ ٌبث ٌالبرامج ٌاليادفة ٌك ٌ
التكعيةٌفيٌالمجتمعٌ،كالٌسيماٌالشبابٌكالطفاؿٌ .
رابعانٌ :البد ٌمف ٌاالستفادة ٌمف ٌقيـ ٌالحضارات ٌكتجارب ٌالمـ ٌكالشعكب ٌ–قديمان ٌكحديثٌانٌ ،ٌ -كال ٌسيما ٌالمةٌ
اإلسالميةٌ ،كتسميط ٌالضكء ٌعمى ٌاآلثار ٌكالنتائج ٌالسمبية ٌمف ٌجراء ٌترؾ ٌاالستئذافٌ ،كالنتائج ٌاإليجابية ٌالتيٌ
تحققتٌمفٌجراءٌرجكعٌالرعيةٌكانقيادىـٌلمراجعيـٌكقادتيـٌالشرعييفٌ .
ٌٌٌٌٌكفيٌالختاـٌأدعكٌاهللٌحامدانٌ،كأثنيٌعميوٌمسبحان ٌعمىٌماٌىداني ٌٌككفقني ٌإليو ٌمفٌإعدادٌىذهٌالرسالةٌ،
أسمـٌعمىٌحبيبوٌالمصطفىٌمحمدٌكعمىٌآلوٌالمخمىصيفٌالطيارٌكصحبوٌالمخمًصيفٌالبرارٌ .
كأصميٌك
ي

ٌالمذنبٌالجاني ٌ
ٌالحقير
أناٌالعبد
ي
ي
ي
ً
التطييرٌكالنجكل ٌ
بآمٌالدىرٌك

أضعتٌالعمرٌبالغفالتٌتضييعا ٌ
ي

دعكتٌاهللىٌغفرانانٌكتكسيعٌان ٌ

ٍّ
فياربٌارحـٌالجانيٌ،كفيٌالعقبى ٌ

فشفٍّعٌليٌاليداةٌاآلؿٌتشفيعا ٌ
ى

كتبتٌالبحثٌفيٌاستقراءٌأحكاـ ٌ

فيٌاالستئذافٌبالحكاـٌتجميعا ٌ

خٌ
ٌبوٌأرٌٍ
لالستئذافٌإيذانان ٍّ

بػمػغػت ػكاٌالمجدٌكالعمياءٌترفيعا ٌ

عقدٌٌأتى ٌ
يخٌٌكاالستئذافٌ هٌ
كتار هٌ

ُّْٖق ٌ
بشرعٌاهللٌتأديبانٌكتشريعا ٌ

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُّْٖق ٌ

الباحث ٌ
[ُّٖ]
ٌ

روافد البحث ٌ
كتاب اهلل تعالى (القرآن الكريم)ٌ .
















(ٌحرؼٌأٌ) ٌ
اآلدابٌالشرعيةٌكالمنحٌالمرعيةٌ:محمدٌبفٌمفمحٌبفٌمحمدٌبفٌمفرجٌ،أبكٌعبدٌاهللٌ،شمسٌالديفٌالمقدسيٌ
الرامينىٌثـٌالصالحيٌالحنبميٌ(تٌّٕٔ:ىػ)ٌٌ،عالـٌالكتبٌ،دٌ.طٌ،كت.
ٌ،قـٌ .
ؽ-عربىٌ) ٌ
آالءٌالرحمفٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ:محمدٌجكادٌالبالغيٌالنجفيٌ(تٌ ٌٌَُِْ،ٌُِّٓ:
الئمة ٌاإلثنى ٌعشرٌ :السيد ٌعمي ٌالحسيني ٌالميالنيٌ ،طٌُُِْٕ ،قٌ ،مطٌ :شريعتٌ ٌ ،مركز ٌالحقائؽٌ
اإلسالميةٌ،سمسمةٌإعرؼٌالحؽٌتعرؼٌأىمو.
اإلبانة ٌفي ٌالمغة ٌالعربيةٌ :سمىمة ٌبف ً
ٌالصحارمٌ ،تحٌ :دٌ .عبد ٌالكريـ ٌخميفة ٌ-دٌ .نصرت ٌعبدٌ
ٌالع ٍكتبي ي
ٌم ٍسمـ ى
ى
ي
الرحمفٌ-دٌ.صالحٌجرارٌ-دٌ.محمدٌحسفٌعكادٌ-دٌ.جاسرٌأبكٌصفيةٌٌ،ك ازرةٌالتراثٌالقكميٌكالثقافةٌ-
مسقطٌ-سمطنةٌعمافٌ،طٌٌَُُِْ،ىػٌُٗٗٗ-ـٌ .
اإلجارةٌ:الشيخٌالصفيانيٌ(تٌ،)ٌُُّٔ:طٌِ،ٌٌَُْٗ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـ.
اإلجماعٌ:أبكٌبكرٌمحمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌالمنذرٌالنيسابكرمٌ(المتكفىٌٌُّٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:فؤادٌعبدٌالمنعـٌأحمدٌ،
فٌ:دارٌالمسمـٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،طٌُُِْٓ،ىػٌََِْ-مػ.
أجكبةٌاالستفتاءاتٌ:السيدٌالخامنئيٌ،طٌٌُُٗٗٗ-َُِْ،ـٌ،الناشرٌٌ:الدارٌاإلسالميةٌلمطباعةٌ،بيركت.
أحكاـ ٌاإلسالـ ٌ(منتخب ٌأحكاـ ٌالعبادات ٌكالمعامالت)ٌ :آية ٌاهلل ٌالعظمىٌ :محمد ٌتقي ٌالمدرسي ٌ(داـ ٌظمو)ٌٌ،
دارٌالمحب ٌيٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،طٌُِْْٓ،قََِْ-ـ.
ٌ
الحكاـٌ :اإلماـ ٌيحيى ٌبف ٌالحسيف ٌ(تٌِٖٗ :ق)ٌ ،تجميعٌ :أبك ٌالحسف ٌعمي ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌأبي ٌحريصةٌ،
طٌٌَُُٗٗ-ٌَُُْ،ـ.
الحكاـٌالسمطانيةٌ:عميٌبفٌمحمدٌبفٌحبيبٌالماكردمٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركت.
اإلحكاـٌشرح ٌأصكؿٌالحكاـٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌبفٌقاسـٌالعاصميٌالقحطانيٌالحنبميٌالنجدمٌ(تٌ:
ُِّٗىػ)ٌ،طٌٌَُِْٔ،ىػٌ.
اإلحكاـ ٌفي ٌأصكؿ ٌالحكاـٌ :أبك ٌالحسف ٌسيد ٌالديف ٌعمي ٌبف ٌأبي ٌعمي ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌسالـ ٌالثعمبيٌ
اآلمدم(تُّٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.سيدٌالجميميٌٌ،دارٌالكتابٌالعربيٌ،بيركتٌ-لبنافٌ،طُ.ٌَُْْ،
الحكاـٌفيٌالحالؿٌكالحراـٌ:اإلماـٌالعظـٌاليادمٌإلىٌالحؽٌيحيٌبفٌالحسيفٌبفٌالقاسـٌبفٌإبراىيـٌالرسيٌ،
أبكٌالحسيفٌ[ِِْٖٓٗ-ىػ].

 أحكاـٌالقرآفٌ:أحمدٌبفٌعميٌأبكٌبكرٌالرازمٌالجصاصٌ(تٌَّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌصادؽٌالقمحاكمٌ–عضكٌ
لجنةٌمراجعةٌالمصاحؼٌبالزىرٌالشريؼٌٌ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ،بيركتٌَُْٓ،ىػٌ،كٌطٌُ،دارٌالكتبٌ
العمميةٌ،تحٌ:عبدٌالسالـٌمحمدٌعميٌشاىيفٌُُْٓ،ىػُْٗٗ-ـٌ،بيركت.
 أحكاـ ٌالقرآفٌ :القاضي ٌمحمد ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌأبك ٌبكر ٌبف ٌالعربي ٌالمعافرم ٌاالشبيمي ٌالمالكي ٌ(تٌّْٓ :ىػ)ٌ،
راجعوٌكعمؽٌعميوٌ:محمدٌعبدٌالقادرٌعطاٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ،طٌُِّْْ،ىػٌٌََِّ-ـ.
 الحكاـٌالكسطىٌمفٌحديثٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ:عبدٌالحؽٌبفٌعبدٌالرحمفٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌالحسيفٌ
بفٌسعيدٌإبراىيـٌالزدمٌ،الندلسيٌالشبيميٌ،المعركؼٌبابفٌالخراطٌ(تٌ ٌُٖٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:حمدمٌالسمفيٌ،
صبحيٌالسامرائيٌٌ،مكتبةٌالرشدٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،الرياض-المممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌٌُُْٔ،ىػٌٌُٗٗٓ-ـ.
[ُْٖ]
ٌ
























إحياءٌعمكـٌالديفٌ:أبكٌحامدٌمحمدٌبفٌمحمدٌالغزاليٌ(تٌَٓٓ:ىػ)ٌ،دارٌالمعرفةٌ،بيركتٌ،دٌ.طٌ،كت.
اإلختصاصٌ:الشيخٌالمفيدٌ،تٌ،ٌُّْ:تحٌ:عميٌأكبرٌالغفارمٌ،السيدٌمحمكدٌالزرندمٌ،طٌٌُُِْْ،ق-
ُّٗٗـٌٌ،دارٌالمفيدٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
ٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌنصرٌبفٌالحجاجٌالم ٍرىكًزمٌ(تٌِْٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.
اختالؼٌالفقياء=إختالؼٌالعمماء
ى
ً
ٌح ًك ٍيـٌ ،الستاذ ٌالمساعد ٌبجامعة ٌاإلماـ ٌمحمد ٌبف ٌسعكد ٌاإلسالميةٌ ،نشرٌ :أضكاء ٌالسمؼٌ-
يم ىحمد ٌطىاىر ى
الرياضٌ،طٌَُُِْ،ىػٌ=َََِـٌ .
ٌالشيبانيٌ ،أبكٌالمظفرٌ ،عكف ٌالديفٌ
ٌ(ى ىب ٍي ىرة ٌبف) ٌمحمد ٌبف ٌىبيرة ٌالذىمي
اختالؼ ٌالئمةٌالعمماءٌ:يحيى ٌبف ي
ٌ
(تٌَٓٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:السيدٌيكسؼٌأحمدٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،لبنافٌ-بيركتٌ،طٌُُِّْ،ىػٌٌََِِ-ـ.
االختيارٌلتعميؿٌالمختارٌ:عبدٌاهللٌبفٌمحمكدٌبفٌمكدكدٌالمكصميٌالبمدحيٌ،مجدٌالديفٌأبكٌالفضؿٌالحنفيٌ
(تٌّٖٔ:ىػ)ٌ:الشيخٌمحمكدٌأبكٌدقيقةٌٌ،مطبعةٌالحمبيٌٌ-القاىرةٌ(كصكرتياٌدارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-بيركتٌ،
كغيرىا)ٌ،تاريخٌالنشرٌٌُّٓٔ:ىػٌٌُّٕٗ-ـٌ.
اإلذفٌفيٌإجراءٌالعممياتٌالطبيةٌ،أحكاموٌكأثرهٌفيٌضمافٌالخطأٌالطبيٌ:دٌ.ىانيٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمحمدٌ
الجبيرٌٌ،دارٌكنكزٌأشبيمياٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،المممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌُّْٔ،قَُِٓ-ـ.
إصباحٌالشيعةٌبمصباحٌالشريعةٌ:قطبٌالديفٌالبييقيٌالكيدرم(ٌ،تٌ:ؽٔ)ٌ،تحٌ:الشيخٌإبراىيـٌالبيادرمٌ،
طٌُُُْٔ،قٌ،مطٌ:اعتمادٌ–ٌقـٌ،فٌ:ـٌاإلماـٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ).
الصؿٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌالحسفٌبفٌفرقدٌالشيبانيٌ(تٌٌُٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.محمدٌبكينككالفٌٌ،دارٌابفٌ
حزـٌ،بيركتٌ،طٌُ ُّّْ،ىػٌٌ ٌَُِِ -ـٌ.كطٌ :إدارةٌالقرآفٌكالعمكـٌاإلسالميةٌ– ٌكراتشيٌ،تحٌ:أبكٌالكفاٌ
الفغانيٌ،دٌ.طٌ،كت.
إرشادٌالذىافٌ:العالمةٌالحمي ٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:الشيخٌفارسٌحسكفٌ،طَُُُْ،قٌ،طٌكٌفٌ :ـٌالنشرٌ
اإلسالميٌبقـٌالمشرفة.
إرشادٌالسائؿٌ:السيدٌالگمپايگاني(ٌ،تٌُُْْ:ق)ٌ،طٌُُّٗٗ-ٌٌُُّْ،ـٌ،الناشرٌٌ:دارٌالصفكةٌ،بيركت.
إرشاد ٌالسارم ٌلشرح ٌصحيح ٌالبخارمٌ :أحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌأبى ٌبكر ٌبف ٌعبد ٌالممؾ ٌالقسطالني ٌالقتيبيٌ
المصرمٌ،أبكٌالعباسٌ،شيابٌالديفٌ(تٌِّٗ:ىػ)ٌٌ،المطبعةٌالكبرلٌالميريةٌ،مصرٌ،طٕ.ٌُِّّ،
اإلرشاد ٌإلى ٌسبيؿ ٌالرشادٌ :محمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌأبي ٌمكسى ٌالشريؼٌ ،أبك ٌعمي ٌالياشمي ٌالبغدادم ٌ(تٌ:
ِْٖىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌاهللٌبفٌعبدٌالمحسفٌالتركيٌٌ،ـٌالرسالةٌ،طٌُُُْٗ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـ.
اإلرشادٌ:الشيخٌالمفيد(تُّْ:ق)ٌ،تحٌ:ـٌآؿٌالبيت(عمييـٌالسالـ)ٌلتحقيؽٌالتراثٌ،طٌِ،دارٌالمفيدٌ،بيركتٌ
–ٌلبنافُّٗٗ-ُُْْ،ـٌ.
إرشادٌالفحكؿٌإلى ٌتحقيؽ ٌالحؽٌمفٌعمـٌالصكؿٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌالشككانيٌ(تٌَُِٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:
الشيخٌأحمدٌعزكٌعنايةٌ،دمشؽٌٌ-كفرٌبطناٌ،فٌٌ:دارٌالكتابٌالعربيٌ،طٌُُُْٗ،ىػٌٌُٗٗٗ-ـ.
إركاء ٌالغميؿٌ :محمد ٌناصر ٌاللبانيٌ ،إشراؼٌ :زىير ٌالشاكيشٌ ،طٌِ ،المكتب ٌاإلسالميٌ ،بيركت ٌَُْٓ-
ُٖٓٗـ.
االستبصارٌ:الشيخٌالطكسيٌ(تَْٔ:ق)ٌتحٌ:حسفٌالمكسكمٌالخرسافٌ،دارٌالكتبٌاإلسالميةٌ،طيرافٌ .
االستذكارٌ:ابفٌعبدٌالبرٌ،أبيٌعمرٌيكسؼٌبفٌعبدٌالبرٌالنمرمٌالقرطبيٌ(تٌّْٔ:ق)ٌ،تحٌ:سالـٌمحمدٌ
عطا-محمدٌعميٌمعكضٌ،طٌٌَََُِ،ـٌ،طٌكٌفٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ .
أسدٌالغابةٌ:ابفٌالثيرٌ(تٌَّٔ:ق)ٌ،دارٌالكتابٌالعربي-بيركتٌ،انتشاراتٌإسماعيميافٌ،طيراف.
اإلسعاؼ ٌفي ٌأحكاـ ٌالكقاؼٌ :إبراىيـ ٌبف ٌمكسى ٌبف ٌأبي ٌبكر ٌابف ٌالشيخ ٌعمي ٌالطرابمسيٌ ،الحنفي(تٌ:
[ُٖٓ]
ٌ





















ِِٗىػ)ٌٌ،طبعٌبمطبعةٌىنديةٌبشارعٌالميدلٌبالزبكيةٌبمصرٌالمحميةٌ،طٌَُِِّ،ىػٌٌَُِٗ-ـ.
أسنىٌالمطالبٌفيٌشرحٌركضٌالطالبٌ:الشيخٌزكرياٌالنصارمٌ،دارٌالنشرٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ،
ُِِْقٌ–ٌَََِـٌ،طٌُ،تحٌ:دٌٌ.محمدٌمحمدٌثامرٌ.
أسيؿٌالمدارؾٌ«شرحٌإرشادٌالسالؾٌفيٌمذىبٌإماـٌالئمةٌمالؾ»ٌ:أبكٌبكرٌبفٌحسفٌبفٌعبدٌاهللٌالكشناكمٌ
(تٌٌُّٕٗ:ىػ)ٌ،طٌٌِ،دارٌالفكرٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ،دٌ.ت.
الشباهٌكالنظائرٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌأبيٌبكرٌالسيكطيٌ(تُُٗ:ق)ٌ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،َُّْ،بيركت.
الشباه ٌكالنظائر ٌعمى ٌمذىب ٌأبي ٌحنيفة ٌالنعمافٌ :زيف ٌالديف ٌبف ٌإبراىيـ ٌبف ٌمحمدٌ ،المعركؼ ٌبابف ٌنجيـٌ
المصرمٌ(اتٌَٕٗ:ىػ)ٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ،طٌٌُُُْٗ،ىػٌُٗٗٗ-ـ.
الشباه ٌ كالنظائرٌفيٌفقوٌالشافعيةٌ:محمدٌبفٌمكيٌبفٌعبدٌالصمدٌبفٌالمرحؿٌصدرٌالديفٌابفٌالككيؿٌ،تحٌ:
د.أحمدٌالعنقرمٌ ٌ،كدٌ.عادؿٌالشكيخٌ،طبعٌ:مكتبةٌالرشدٌ،المممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌ،طٌُ،سنةٌُُّْىػٌٌ.
اإلشراؼٌعمىٌمذاىبٌالعمماءٌ:أبكٌبكرٌمحمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌالمنذرٌالنيسابكرمٌ(تٌُّٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:صغيرٌ
أحمدٌالنصارمٌأبكٌحمادٌٌ،مكتبةٌمكةٌالثقافيةٌ،رأسٌالخيمةٌٌ-اإلماراتٌ،طٌُُِْٓ،ىػٌٌٌََِْ-ـ.
اإلشراؼٌعمىٌنكتٌمسائؿٌالخالؼٌ:القاضيٌأبكٌمحمدٌعبدٌالكىابٌبفٌعميٌبفٌنصرٌالبغدادمٌالمالكيٌ
(تٌِِْ:ىػ)ٌ،تحٌ:الحبيبٌبفٌطاىرٌٌ،طٌُ،دارٌابفٌحزـٌَُِْ،ىػٌٌُٗٗٗ-ـٌ .
إصطالحاتٌالصكؿٌ:الشيخٌعميٌالمشكينيٌ،طٌُ،طٌكٌفٌ:منشكراتٌالرضاٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،بيركت-لبنافٌ،
ُُّْىػٌ،ََُِ-كطٌٌٓ،مطٌ:اليادمٌٌ،دفترٌنشرٌاليادمٌ–ٌقـٌُُّْ،ىػٌ.
االصطالحاتٌالفقييةٌفيٌالرسائؿٌالعمميةٌ:الشيخٌياسيفٌعيسىٌالعامميٌ،طٌُُّّْ،ىػٌَُِِ-ـٌ،تكزيعٌ:
مكتبةٌالكممةٌالطيبةٌ،بغداد–ٌالعراؽٌ .
الصكؿٌالعامةٌلمفقوٌالمقارفٌ:السيدٌمحمدٌتقيٌالحكيـٌٌ،طٌّ ،مركزٌالطباعةٌكالنشرٌلممجمعٌالعالميٌلىؿٌ
البيتٌ(عميوٌالسالـ)ٌُِّْ،ىػَُُِ-ـٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
أصكؿ ٌالفقو ٌكقكاعد ٌاالستنباطٌ :آية ٌاهلل ٌالشيخ ٌفاضؿ ٌالصفارٌ ،طٌِ ،ـ ٌالفكر ٌاالسالمي ٌلمطباعة ٌكالنشرٌ،
بيركتٌ،تكزيعٌ:مكتبةٌالعالمةٌابفٌفيدٌالحميٌ،كربالءٌ-شارعٌقبمةٌاالماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌُِّْىػٌٌ-
َُُِـٌ .
أصكؿٌالفقوٌ:الشيخٌمحمدٌرضاٌالمظفرٌٌ،دارٌالغديرٌلمطباعةٌكالنشرٌ،قـٌ،مطٌ:معراجٌ،طٌُُِّْ،ق.
أضكاءٌالبيافٌ:الشنقيطي ٌ(تٌُّّٗ:ق)ٌتحٌ:مكتبٌالبحكثٌكالدراساتٌ،طٌ:دارٌالفكرٌ،بيركت-ٌُُْٓ،
ُٓٗٗـٌ .
إعانة ٌالطالبيفٌ :أبي ٌبكر ٌالمشيكر ٌبالسيد ٌالبكرم ٌابف ٌالسيد ٌمحمد ٌشطا ٌالدمياطيٌ ،تٌ ،ٌَُُّ :طٌٌُ،
ٌٌُُُْٖٕٗٗ-ـٌٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ .
ٌاإل عتبار ٌفي ٌالناسخ ٌكالمنسكخ ٌمف ٌاآلثارٌ :أبك ٌبكر ٌمحمد ٌبف ٌمكسى ٌبف ٌعثماف ٌالحازمي ٌاليمدانيٌ ،زيفٌ
الديفٌ(تٌْٖٓ:ىػ)ٌٌ،دائرةٌالمعارؼٌالعثمانيةٌ-حيدرٌآبادٌ،الدكفٌ،طٌٌُِّٓٗ،ىػ.
اإلعجازٌالبيانيٌلمقرآفٌكمسائؿٌابفٌالزرؽٌ:عائشةٌمحمدٌعميٌعبدٌالرحمفٌالمعركفةٌببنتٌالشاطئ(ٌ،تٌ:
ُُْٗىػ)ٌٌ،دارٌالمعارؼٌ،طّ.
إعالـٌالكرلٌبأعالـٌاليدلٌ:الطبرسيٌ(تٌ،)ٌْٖٓ:تحٌ:ـ ٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ) ٌإلحياءٌالتراثٌ،طٌُ،
قـٌالمشرفة.
ٌ
ٌُُْٕ،مطٌ:ستارةٌ–ٌقـٌٌ،ـٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ)ٌإلحياءٌالتراثٌ-
أعيافٌالشيعةٌ:السيدٌمحسفٌالميفٌ(تُُّٕ:ق) ٌتحٌكتخريجٌ:حسفٌالميفٌٌ،دارٌالتعارؼٌلممطبكعاتٌ،
بيركتٌ،دٌ.طٌ،كٌتٌ.
[ُٖٔ]
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أعيافٌالعصرٌكأعكافٌالنصرٌ:صالحٌالديفٌخميؿٌبفٌأيبؾٌالصفدمٌ(تٌْٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ .عميٌأبكٌزيدٌ،
الدكتكر ٌنبيؿ ٌأبك ٌعشمةٌ ،الدكتكر ٌمحمد ٌمكعدٌ ،الدكتكر ٌمحمكد ٌسالـ ٌمحمدٌ ،قدـ ٌلوٌ :مازف ٌعبد ٌالقادرٌ
المبارؾٌٌ،طٌُ،دارٌالفكرٌالمعاصرٌ،بيركتٌٌ-لبنافٌ،دارٌالفكرٌ،دمشؽٌ–ٌسكرياٌٌُُْٖ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـٌ .
اإل غتباطٌلمعرفةٌمفٌرميٌباالختالطٌ:إبراىيـٌبفٌمحمدٌبفٌخميؿٌالطرابمسي(ٌ،تٌ،)ُْٖ:تحٌ:عميٌحسفٌ
عميٌعبدٌالحميدٌ،الناشرٌالككالةٌالعربيةٌ،مكافٌالنشرٌالزرقاءٌ .
االقتصادٌ:الشيخٌالطكسي(تَْٔ:ق)ٌ،مطٌ:الخياـٌ–ٌقـٌٌ،منشكراتٌمكتبةٌجامعٌچيمستكفٌ–ٌطيراف.
اإلقناعٌ :أبك ٌبكر ٌمحمد ٌبف ٌإبراىيـ ٌبف ٌالمنذر ٌالنيسابكرم(تُّٗ:ىػ)ٌ ،تحٌ :دٌ .عبد ٌاهلل ٌبف ٌعبد ٌالعزيزٌ
الجبريفٌ،طٌٌَُُْٖ،ىػ.
اإلقناعٌفيٌفقوٌاإلماـٌأحمدٌبفٌحنبؿٌ:مكسىٌبفٌأحمدٌبفٌمكسىٌبفٌسالـٌبفٌعيسىٌبفٌسالـٌالحجاكمٌ
المقدسيٌ،ثـٌالصالحيٌ،شرؼٌالديفٌ،أبكٌالنجاٌ(تٌٖٗٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالمطيؼٌمحمدٌمكسىٌالسبكيٌٌ،دارٌ
المعرفةٌبيركتٌ–ٌلبنافٌ،دٌ.طٌ،كت.
اإلقناع ٌفي ٌالفقو ٌالشافعيٌ :أبك ٌالحسف ٌعمي ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌحبيب ٌالبصرم ٌالبغدادمٌ ،الشييرٌ
بالماكردمٌ(تٌَْٓ:ىػ)ٌ،دٌ.طٌ،كت.
اإلقناعٌفيٌمسائؿٌاإلجماعٌ:عميٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌالممؾٌالكتاميٌالحميرمٌالفاسيٌ،أبكٌالحسفٌابفٌالقطافٌ
(تٌِٖٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:حسفٌفكزمٌالصعيدمٌ،طٌُ،فٌ:الفاركؽٌالحديثةٌلمطباعةٌكالنشرٌُِْْ،ىػٌََِْ-ـ.
ٌالتنزيؿٌ :عبد ٌالرحمف ٌبف ٌأبي ٌبكرٌ ،جالؿ ٌالديف ٌالسيكطي ٌ(تٌُُٗ :ىػ)ٌ ،تحٌ :سيؼٌ
اإلكميؿ ٌفي ٌاستنباط ٌ
الديفٌعبدٌالقادرٌالكاتبٌ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌَُُْ،ىػٌُُٖٗ-ـ.
اإلكماؿٌفيٌأسماءٌالرجاؿٌ:الخطيبٌالتبريزم(ٌ،تُْٕ:ق)ٌ،تعميؽٌ:أبيٌأسدٌاهللٌبفٌالحافظٌمحمدٌعبدٌاهللٌ
النصارمٌٌ،ـٌاىؿٌالبيتٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،دٌ.طٌ،كت.
اللفيةٌكالنفميةٌ:الشييد ٌالكؿٌ(تٌٕٖٔ:ق)ٌ ،تحٌ:ـٌالتحقيقاتٌاإلسالميٌٌ -عميٌالفاضؿٌالقائينيٌالنجفيٌ،
طٌُ،مطٌ:مكتبٌاإلعالـٌاإلسالميٌ،فٌ:مكتبٌاإلعالـٌاإلسالميٌٌَُْٖ،ق.
الـٌ:اإلماـٌالشافعيٌ،تٌ،ٌَِْ:طٌٌُِّٖٗ-ٌٌٌَُّْ،ـٌ،الناشرٌٌ:دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ .
الماليٌ:الشيخٌالصدكؽٌ(تٌُّٖ:ق) تحٌ:قسـٌالدراساتٌاإلسالميةٌ-ـٌالبعثةٌ،قـٌ،طٌٌُ،ٌٌُُْٕ،مركزٌ
الطباعةٌكالنشرٌفيٌـٌالبعثةٌ.
إمتاعٌالسماعٌ:المقريزم(ٌ،تْٖٓ:ق)ٌ،تحٌكتعٌ:محمدٌعبدٌالحميدٌالنميسيٌ،طٌٌُ،منشكراتٌمحمدٌعميٌ
بيضكفٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–لبنافُٗٗٗ-ٌَُِْ،ـ.
ً
ً
ً
رفٌالثامفٌال ًيجرمٌ:إلياسٌبفٌأحمدٌحسيفٌٌ -الشييرٌبالساعاتيٌ-
عد ٌالقى
يماٌب ى
ـٌالقراءٌف ى
إمتاىعي ٌالفي ى
ضالءٌبتى ارج ٌ
ٌالزعبيٌ ،طٌُ ،دار ٌالندكةٌ
بف ٌسميماف ٌبف ٌمقبكؿ ٌعمي ٌالبرماكمٌ ،تقديـٌ :فىضيمة ٌالمقرئ ٌالشيخ ٌمحمد ٌتميـ ٌ
العالميةٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌٌُُِْ،ىػٌٌٌَََِ-ـ.
ً ً
ً
الش ى ً
كارـٌالشيرازمٌٌ،مدرسةٌاإلماـٌعميٌبفٌأبيٌطالبٌ(عميوٌ
رٌم
ٌالم ىنزؿ ٌ:ى
يخٌناص ى
المثؿٌفيٌتفسيرٌكتابٌاهلل ي
السالـ)ٌ،إيرافٌ -قـٌ-شارعٌالشيداءٌ،طٌُ،مطٌ:أميرٌالمؤمنيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،قـٌُّٕٗقٌشُُِْ-قٌ
ؽ.
اإلنتصارٌ:الشريؼٌالمرتضىٌ(تٌ،)ٌّْٔ:تحٌكنشرٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفةٌٌُُْٓ،ق.
اإلنصاؼٌفيٌمعرفةٌالراجحٌمفٌالخالؼٌعمىٌمذىبٌاإلماـٌأحمدٌبفٌحنبؿٌ:عميٌبفٌسميمافٌبفٌأحمدٌبفٌ
محمد ٌالمرداكم ٌعالء ٌالديف ٌأبك ٌالحسف ٌالمقدسي ٌشيخ ٌالحنابمة ٌبدمشؽ ٌ(تٌٖٖٓ :ق)ٌ ،تحٌ :محمد ٌحامدٌ
الفقيٌ،طٌُ ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ،بيركتٌُُْٗ،ىػٌ .كطٌِ،دٌ.تٌ،كتحٌ:دٌ .عبدٌاهللٌبفٌعبدٌالمحسفٌ
[ُٕٖ]
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التركي-دٌ.عبدٌالفتاحٌمحمدٌالحمكٌ،كطٌُ،ىجرٌلمطباعةٌكالنشرٌٌ،القاىرةٌٌ-مصرٌٌُُْٓ،ىػٌٌُٗٗٓ-ـ.
النكار ٌاإلليية ٌفي ٌالمسائؿ ٌالعقائديةٌ :المير از ٌجكاد ٌالتبريزم(ٌ ،تٌُِْٕ :ىػ)ٌ ،طٌُ ،مطٌ :زيتكفٌ ٌ ،دارٌ
الصديقةٌالشييدةٌعميياٌالسالـُِِْ،ق.
أنكارٌالبركؽٌفيٌأنكاءٌالفركؽٌ :أبكٌالعباسٌشيابٌالديفٌأحمدٌبفٌإدريسٌبفٌعبدٌالرحمفٌالمالكيٌالشييرٌ
بالقرافيٌ(تٌْٖٔ:ىػ)ٌٌ،عالـٌالكتبٌ،بدكفٌطبعةٌكبدكفٌتاريخٌ .
أنكار ٌالتنزيؿ ٌكأسرار ٌالتأكيؿ ٌ(تفسير ٌالبيضاكم)ٌ :عبد ٌاهلل ٌبف ٌمحمد ٌالشيرازم ٌالشافعي ٌالبيضاكم(ٌ ،تٌ:
ٖٓٔق)ٌ،إعدادٌكتقديـٌ:محمدٌعبدٌالرحمفٌالمرعشميٌ،طُُٖٗٗ-ٌٌٌُُْٖ،ـٌ،طٌكٌفٌ:دارٌإحياءٌالتراثٌ
العربي ٌلمطباعة ٌكالنشر ٌكالتكزيع ٌ-ـ ٌالتاريخ ٌالعربيٌ ،بيركت ٌ–لبنافٌ ،كطبعةٌ :دار ٌالفكر ٌلمطباعة ٌكالنشرٌ
كالتكزيعٌ،بيركت.
النكارٌالساطعة ٌفيٌشرحٌزيارةٌالجامعةٌ:الشيخٌجكادٌبفٌعباسٌالكربالئيٌ،مراجعةٌ:محسفٌالسدمٌ،طٌٌُ،
ٌٌََُِِْٖٕ-ـٌٌ،ـٌالعمميٌلممطبكعاتٌ،بيركتٌ .
النكارٌالمكامعٌفيٌشرحٌمفاتيحٌالشرائعٌ:حسيفٌآؿٌعصفكر(ٌ،تُُِٔ:ق)ٌ،تحٌ ٌكفٌ:محسفٌآؿٌعصفكرٌ .
أنيسٌالفقياءٌفيٌتعريفات ٌاللفاظٌالمتداكلةٌبيفٌالفقياءٌ:قاسـٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌأميرٌعميٌالقكنكمٌالركميٌ
الحنفيٌ(تٌٕٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:يحيىٌحسفٌمرادٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌََِْ،ـُِْْ-ىػٌ .
إيضاحٌالقكاعدٌالفقييةٌلطالبٌالمدرسةٌالصكلتيةٌلمحجيٌ:الشيخٌعبدٌالمٌوٌبفٌسعيدٌمحمدٌعب ًادمٌالمحجيٌ
الحضرميٌالشحارمٌ،المدرسٌبالمدرسةٌالصكلتيةٌبمكةٌالمكرمةٌ،د.تٌ .
ى
ٌ(ٌحرؼٌبٌ)
بحارٌالنكارٌ:العالمةٌالمجمسي ٌ(تٌُُُُ:ق)ٌ،تحٌ:محمدٌميدمٌالسيدٌحسفٌالمكسكمٌالخرسافٌ،السيدٌ
إبراىيـٌالميانجيٌ،محمدٌالباقرٌالبيبكدمٌ،طٌّالمصححةُّٖٗ-ٌٌَُّْ،ـٌ،إحياءٌالتراثٌالعربيٌ،بيركتٌ .
بحرٌالدـٌ(فيٌمفٌمدحوٌأحمدٌأكٌذمو)ٌ:يكسؼٌبفٌالحسفٌالعدكمٌالقرشيٌ(ابفٌالمبرد)ٌ،تٌ،ٌَٗٗ:تحٌ:دٌ.
ركحيةٌعبدٌالرحمفٌالسكيفيٌ،طٌٌُ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركتُِٗٗ-ٌٌُُّْ،ـٌ .
البحرٌالرائؽٌشرحٌكنزٌالدقائؽٌ:زيفٌالديفٌبفٌإبراىيـٌبفٌمحمدٌ،المعركؼٌبابفٌنجيـٌالمصرمٌ(تَٕٗ:ىػ)ٌ،
طٌِ،دارٌالكتابٌاإلسالميٌ،دٌ.تٌ.المطبكعٌمعٌ :تكممةٌالبحرٌالرائؽٌلمحمدٌبفٌحسيفٌبفٌعميٌالطكرمٌ
الحنفيٌالقادرمٌ(تٌبعدٌُُّٖ ٌىػ)ٌ،كبالحاشيةٌ:منحةٌالخالؽٌالبفٌعابديفٌ .كالبحرٌالرائؽٌ:طُ-ٌُُْٖ،
ُٕٗٗـٌ ،منشكرات ٌمحمد ٌعمي ٌبيضكفٌ ،ضبطو ٌكخرج ٌآياتو ٌكأحاديثوٌ :الشيخ ٌزكريا ٌعميراتٌ ،دار ٌالكتبٌ
العمميةٌ،بيركتٌ،كطٌِ،دارٌالفكرٌٌ،دٌ.ت.
البحرٌالمحيطٌفيٌأصكؿٌالفقوٌ:الزركشي ٌ(ت ٌٌْٕٗ:ق)ٌ ،ضبطٌنصكصوٌكخرجٌأحاديثٌكعمؽٌعميوٌ:دٌ.
محمدٌمحمدٌثامرٌ،طٌٌَََُِ-ٌُُِْ،ـٌٌ،منشكراتٌمحمدٌعميٌبيضكفٌ-دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركت.
بحرٌالمذىبٌ(فيٌفركعٌالمذىبٌالشافعي)ٌ:الركيانيٌ،أبكٌالمحاسف ٌعبدٌالكاحدٌبفٌإسماعيؿٌ(تٌٌَِٓىػ)ٌ،
تحٌ:طارؽٌفتحيٌالسيدٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌٌََُِٗ،ـ.
بحكثٌفيٌالفقوٌالمعاصرٌ:الشيخٌحسفٌالجكاىرمٌ،طٌٌُُِْٗ،قٌ،مطٌ:ستارهٌ،مجمعٌالذخائرٌاإلسالمية.
بدائع ٌالصنائع ٌفي ٌترتيب ٌالشرائعٌ :عالء ٌالديفٌ ،أبك ٌبكر ٌبف ٌمسعكد ٌبف ٌأحمد ٌالكاشاني ٌالحنفي ٌ(تٌ:
ٕٖٓىػ)ٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌَُِْٔ،ىػٌُٖٗٔ-ـٌ.كطُُٖٗٗ-ٌ ٌٌَُْٗ،ـٌٌ،المكتبةٌالحبيبيةٌ–ٌ
باكستافٌ،كطٌَُِْٔ،ىػٌُٖٗٔ-ـٌ،نشرٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ.
بدايةٌالمجتيدٌكنيايةٌالمقتصدٌ:أبكٌالكليدٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌرشدٌالقرطبيٌالشييرٌبابفٌ
رشدٌالحفيدٌ(تٌٓٗٓ:ىػ)ٌ،تنقيحٌكتصحيحٌ:خالدٌالعطارٌٌ/إشراؼٌ:مكتبةٌالبحكثٌكالدراسات-ٌ ٌٌُُْٓ،
[ُٖٖ]
ٌ
























ُٓٗٗـٌٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ.كنشرٌ:دارٌالحديثٌ–ٌالقاىرةٌ،دٌ.طٌ،كتٌ.
كنشرٌ:دارٌالحديثٌ–ٌالقاىرةٌ،تاريخٌالنشرٌُِْٓ:ىػٌٌٌََِْ-ـ.
البدايةٌكالنيايةٌ:ابفٌكثير(تْٕٕ:ق)ٌتحٌ:عميٌشيرٌ،طٌُ،ُٖٖٗ-ٌَُْٖ،إحياءٌالتراثٌالعربيٌ،بيركت.
البدرٌالطالعٌبمحاسفٌمفٌبعدٌالقرفٌالسابعٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌالشككانيٌاليمنيٌ(تٌ:
َُِٓىػ)ٌٌ،دارٌالمعرفةٌ–ٌبيركتٌ،د.ت.
البرىافٌفيٌتفسيرٌالقرآف:ىاشـٌالبحراني(تَُُٕ:ق)ٌتحٌ:قسـٌالدراساتٌاالسالمية،ـٌالبعثةٌ،قـٌ،د.طٌكت.
بغيةٌالمسترشديفٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌبفٌحسيفٌبفٌعمرٌباعمكمٌ،دارٌالنشرٌٌ:دارٌالفكرٌ،د.طٌ،كت.
بمغةٌالسالؾٌلقربٌالمسالؾٌالمعركؼٌبحاشيةٌالصاكمٌعمىٌالشرحٌالصغيرٌ(الشرحٌالصغيرٌىكٌشرحٌالشيخٌ
الدرديرٌلكتابوٌالمسمى ٌأقربٌالمسالؾٌلًم ٍذ ىى ًب ًٍ ً
ٌمالً وؾ)ٌ:أبكٌالعباسٌأحمدٌبفٌمحمدٌالخمكتيٌ،الشييرٌ
ٌاإل ىماـ ى
ى
بالصاكمٌالمالكيٌ(تٌُُِْ:ىػ)ٌٌ،دارٌالمعارؼٌ،دٌ.طٌكت.
بمغةٌالفقيوٌ:السيدٌمحمدٌبحرٌالعمكـٌ(تٌٌُِّٔ:ق)ٌ،شرحٌكتعميؽٌٌ:السيدٌمحمدٌتقيٌآؿٌبحرٌالعمكـ ٌ
طٌٌٌُْْٖٗ،ـٌٌٌُِّٔ-شٌ–ٌٌَُّْ،منشكراتٌمكتبةٌالصادؽٌ–ٌطيراف.
البنايةٌشرحٌاليدايةٌ:أبكٌمحمدٌمحمكدٌبفٌأحمدٌبفٌمكسىٌبفٌأحمدٌبفٌحسيفٌالغيتابىٌالحنفىٌبدر ٌالديفٌ
العينىٌ(تٌٖٓٓ:ىػ)ٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-بيركتٌ،لبنافٌ،طٌٌَُُِْ،ىػٌٌَََِ-ـ.
البيجةٌفيٌشرحٌالتحفةٌ(تحفةٌالحكاـ)ٌ:عميٌبفٌعبدٌالسالـٌبفٌعميٌ،أبكٌالحسفٌالت يسكليٌ(تٌُِٖٓ:ىػ)ٌ،
تحٌ:محمدٌعبدٌالقادرٌشاىيفٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-لبنافٌٌ/بيركتٌ،طٌُُُْٖ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـ.
البيافٌفيٌمذىبٌاإلماـٌالشافعيٌ:أبكٌالحسيفٌيحيىٌبفٌأبيٌالخيرٌبفٌسالـٌالعمرانيٌاليمنيٌالشافعيٌ(تٌ:
ٖٓٓىػ)ٌ،تحٌ:قاسـٌمحمدٌالنكرمٌٌ،دارٌالمنياجٌ–ٌجدةٌ،طٌٌُُُِْ،ىػٌٌَََِ-ـٌ .
(ٌحرؼٌتٌ)
التاجٌكاإلكميؿٌلمختصرٌخميؿٌ:محمدٌبفٌيكسؼٌبفٌأبيٌالقاسـٌبفٌيكسؼٌالعبدرمٌالغرناطيٌ،أبكٌعبدٌاهللٌ
المكاؽٌالمالكيٌ(تٌٖٕٗ:ىػ)ٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُُُْٔ،ىػُْٗٗ-ـ.
عبدٌالرزاؽٌالحسينيٌ،أبكٌالفيضٌ،الممقٌبٌبمرتضىٌ،
دٌبفٌمحمدٌبفٌ
اىرٌالقامكسٌ:محم
تاجٌالعركسٌمفٌجك
ٌ
ٌ
ٌ
الزبيدمٌ(تٌ،)َُِٓ:دارٌاليدايةٌ،كنسخةٌدارٌالفكر–ٌبيركتٌ،تحٌ:عميٌشيرمُْٗٗ-ٌٌُُْْ،ـ.
التاجٌالمذىبٌلحكاـٌالمذىبٌ:أحمدٌبفٌيحيىٌبفٌالمرتضىٌالزيدمٌ،دارٌالكتابٌاإلسالميٌ،د.طٌكتٌ .
تاريخ ٌآداب ٌالعربٌ :مصطفى ٌصادؽ ٌبف ٌعبد ٌالرزاؽ ٌبف ٌسعيد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌعبد ٌالقادر ٌالرافعي ٌ(تٌ:
ُّٔٓىػ)ٌٌ،دارٌالكتابٌالعربيٌ،ب.تٌ .
تاريخٌابيٌمخنؼٌفيٌمقتؿٌاالماـٌالحسيف(ط.ؽ)ٌ،دٌطٌ،كٌت.
تاريخ ٌإربؿٌ :المبارؾ ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌالمبارؾ ٌبف ٌمكىكب ٌالمخمي ً
ٌاإلربميٌ ،المعركؼ ٌبابف ٌالمستكفي ٌ(تٌ:
ّٕٔىػ)ٌ،تحٌ:ساميٌبفٌسيدٌخماسٌالصقارٌ،ك ازرةٌالثقافةٌكاإلعالـٌ،دارٌالرشيدٌلمنشرٌ،العراؽٌَُٖٗ،ـ.
فياتٌالمشاىيرٌكالعالـٌ:شمسٌالديفٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌعثمافٌبفٌقى ٍايمازٌ
يخٌاإلسالـٌكىك
تار
ى
ى
بشارٌعكادٌمعركؼٌٌ،دارٌالغربٌاإلسالميٌ،طٌََُِّ،ـ.
الذىبيٌ(تٌْٕٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.
ٌ
تاريخٌأسماءٌ الضعفاءٌكالكذابيفٌ:أبكٌحفصٌعمرٌبفٌأحمدٌبفٌعثمافٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌأيكبٌبفٌأزداذٌ
البغدادمٌالمعركؼٌبػابفٌشاىيفٌ(تٌّٖٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالرحيـٌمحمدٌالقشقرمٌ،طٌَُُْٗ،ىػُٖٗٗ/ـ.
تاريخٌبغدادٌ:أحمدٌبفٌعميٌأبكٌبكرٌالخطيبٌالبغدادمٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركتٌ،دٌ.طٌ،كتٌ .
تاريخٌالطبرمٌ:محمدٌبفٌجريرٌالطبرمٌ(تَُّ:ق)ٌتصحيحٌ:نخبةٌمفٌالعمماءٌ،ـٌالعمميٌ،بيركتٌ،د.ت.
تاريخٌمدينةٌدمشؽٌ:ابفٌعساكرٌ،عميٌبفٌالحسفٌبفٌىبةٌاهللٌالشافعيٌأبكٌالقاسـ(ٌ،تٌُٕٓ:ق)ٌ،تحٌ:عميٌ
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شيرمٌ،ٌٌُُْٓ،طٌكٌفٌ:دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌٌ-بيركتٌ–ٌلبنافٌ .
تبصرةٌالمتعمميفٌفيٌأحكاـٌالديفٌ،العالمةٌالحمي(ٌ،تٌِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:السيدٌأحمدٌالحسينيٌ،الشيخٌىادمٌ
اليكسفيٌ،طٌٌُ،مطٌ:احمدمٌٌ،انتشاراتٌفقيوٌ–ٌطيرافٌٌُّٖٔ،شٌ.
التبصرةٌ:عميٌبفٌمحمدٌالربعيٌ،أبكٌالحسفٌ،المعركؼٌبالمخميٌ(تٌ ٌْٕٖ:ىػ)ٌ،دراسةٌكتحٌ:دٌ .أحمدٌعبدٌ
الكريـٌنجيبٌٌ،ك ازرةٌالكقاؼٌكالشؤكفٌاإلسالميةٌ،قطرٌ،طٌٌُُِّْ،ىػٌَُُِ-ـٌ .
التبيافٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ:شيخٌالطائفةٌأبيٌجعفرٌمحمدٌبفٌالحسفٌالطكسيٌ(تٌَْٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:كتصحيحٌ:
أحمدٌحبيبٌقصيرٌالعامميٌ،مصدرٌالكتابٌ:مكقعٌالجامعةٌاالسالميةٌ .
تبييفٌالحقائؽٌشرحٌكنزٌالدقائؽٌكحاشيةٌ ٍّ
الشٍمبً ٍّيٌ:عثمافٌبفٌعميٌبفٌمحجفٌالبارعيٌ،فخرٌالديفٌالزيمعيٌ
الحنفيٌ(ت ٌ ٌّْٕ:ىػ)ٌ،الحاشيةٌ:شيابٌالديفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌيكنسٌبفٌإسماعيؿٌبفٌيكنسٌ
ٍّ
الشٍمبًي ٌ(تٌَُُِ :ىػ)ٌ ٌ ،المطبعة ٌالكبرل ٌالميرية ٌ-بكالؽٌ ،القاىرةٌ ،طٌُ ٌُُّّ ،ىػٌ ٌ .كطٌِ ،دار ٌالكتابٌ
اإلسالميٌ،سنةٌالنشرٌُُّّىػٌ،القاىرةٌ .
التجريد ٌلنفع ٌالعبيد ٌ= ٌحاشية ٌالبجيرمي ٌعمى ٌشرح ٌالمنيج ٌ(منيج ٌالطالب ٌاختصره ٌزكريا ٌالنصارم ٌمفٌ
حٌمنيجٌالطالب)ٌ:سميمافٌبفٌمحمدٌبفٌعمرٌالب ىج ٍي ىرًم ٌي ٌالمصرمٌ
منياجٌالطالبيفٌلمنككمٌثـٌشرحوٌفيٌشر
ي
الشافعيٌ(تٌُُِِ:ىػ)ٌٌ،مطبعةٌالحمبيٌ،دٌ.طٌ،تاريخٌالنشرٌُّٔٗ:ىػٌٌَُٗٓ-ـ.
تحريرٌالحكاـٌ،العالمةٌالحمي(ٌ،تٌِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:الشيخٌإبراىيـٌالبيادرمٌ،إشراؼٌ:جعفرٌالسبحانيٌ،طٌٌُ،
ٌُِِْ،مطٌ:اعتمادٌ–ٌقـٌٌ،ـٌاإلماـٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،تكزيعٌ:مكتبةٌالتكحيدٌ،قـٌ-إيراف.
ٌتحرير ٌألفاظٌالتنبيوٌ:أبكٌزكرياٌمحييٌالديفٌيحيىٌبفٌشرؼٌالنككمٌ(تٌٕٔٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالغنيٌالدقرٌٌ،
دارٌالقمـٌ–ٌدمشؽٌ،طُ.ٌَُْٖ،
تحريرٌالمجمةٌ:محمدٌحسيفٌكاشؼٌالغطاء(ٌ،تٌُّّٕ:ق)ٌ،المطبعةٌالحيدريةٌٌ-نجؼٌالشرؼ.ٌُّٓٗ،
تحريرٌالكسيمةٌ:السيدٌالخميني ٌ(تٌَُُْ:ق)ٌ،طٌِ،مطٌ:اآلدابٌ -النجؼٌالشرؼٌ،الناشرٌٌ:دارٌالكتبٌ
العمميةٌ،مالحظاتٌ:ـٌمطبكعاتيٌإسماعيميافٌٌ-قـ–ٌإيرافَُّٗ.
تحفةٌالحكذمٌ:المباركفكرمٌُِِٖ:ىػٌ،طٌٌَُُٗٗ-ٌٌٌَُُْ،ـٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
تحفةٌالسنيةٌفيٌشرحٌنخبةٌالمحسنيةٌ(مخطكط)ٌ:عبدٌاهللٌالجزائرمٌ(تٌُُّٕ:ق)ٌ،تحٌ:شرحٌالجزائرم.
تحفةٌالفقياءٌ:السمرقندم(ٌ،تّٓٗ:ق)ٌطٌٌِ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌُّٗٗ-ٌٌُُْْ،ـ.
التدريبٌفيٌالفقوٌالشافعيٌالمسمىٌبػٌ«تدريبٌالمبتدمٌكتيذيبٌالمنتيي»ٌ،كمعوٌ«تتمةٌالتدريب»ٌلعمـٌالديفٌ
صالحٌابفٌالشيخٌسراجٌالديفٌالبمقينيٌ:سراجٌالديفٌأبيٌحفصٌعمرٌبفٌرسالفٌالبمقينيٌالشافعيٌ،تحٌكتعٌ:
أبكٌيعقكبٌنشأتٌبفٌكماؿٌالمصرمٌ،فٌ:دارٌالقبمتيفٌ،الرياضٌ-السعكديةٌ،طٌُُّّْ،ىػٌٌَُِِ-ـ.
تذكرةٌالحفاظٌ:شمسٌالديفٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌعثمافٌبفٌقى ٍايمازٌالذىبيٌ(تٌْٕٖ:ىػ)ٌ،دراسةٌ
كتحٌ:زكرياٌعميراتٌ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌبيركت-لبنافٌٌُُْٗ،ىػٌُٖٗٗ-ـ.
ٌعباسٌ ،طٌُ ،فٌ :دار ٌصادرٌ
ٌعباس ٌك ٌبكر ٌ
التذكرة ٌالحمدكنيةٌ :ابف ٌحمدكف ٌ(تٌِٓٔ :ق)ٌ ،تحٌ :احساف ٌ
لمطباعةٌكالنشرٌ،بيركت-لبنافٌُٗٗٔ،ـ.
إلحياءٌالتراثٌ ،طٌُ:
ٌ
تذكرةٌالفقياءٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحميٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:ـ ٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ) ٌ
صفرٌٌُِِْ،المطٌ:ستارهٌ–ٌقـٌ،الناشرٌٌ:ـ ٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ) ٌإلحياءٌالتراثٌ–ٌقـٌ،كطٌٌُ،محرـٌ
ٌُُْٓ،كطٌُ،شكاؿٌٌُِْٓ،كالطبعةٌالقديمةٌ،منشكراتٌالمكتبةٌالمرتضكيةٌإلحياءٌاآلثارٌالجعفريةٌ .
الترغيبٌكالترىيبٌمفٌالحديثٌالشريؼٌ:عبدٌالعظيـٌالمنذرمٌ،تٌ،ٌٔٓٔ:تحٌ:ضبطٌأحاديثوٌكعمؽٌعميوٌ:
مصطفىٌمحمدٌعمارهٌُٖٖٗ-ٌٌٌَُْٖ،ـٌٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
[َُٗ]
ٌ























الترقيع ٌكزراعة ٌالعضاء ٌفي ٌالفقو ٌاإلسالميٌ :سعيد ٌنظرم ٌتككميٌ ،طٌُ ،مؤسسة ٌالطبع ٌالتابعة ٌلألستانةٌ
الرضكيةٌالمقدسةٌُِِْ،ق.
تسييؿٌالمسالؾٌإلى ٌالمدارؾٌفيٌرؤكسٌالقكاعدٌالفقييةٌ:مالٌحبيبٌاهللٌالشريؼٌالكاشاني(،تَُّْ:ق)ٌ،
مطٌ:العمميةٌ–ٌقـٌَُْْق.
التشريؼٌبالمنفٌفيٌالتعريؼٌبالفتفٌ(المالحـٌكالفتف)ٌ:السيدٌابفٌطاككسٌ،تٌ،ٌْٔٔ:طٌٌُُُْٔ،قٌ،مطٌ:
نشاطٌ–ٌأصفيافٌٌ،ـٌصاحبٌالمرٌ(عجؿٌاهللٌفرجو).
التعديؿٌكالتجريحٌ،لمفٌخرجٌلوٌالبخارمٌفيٌالجامعٌالصحيحٌ:سميمافٌبفٌخمؼٌبفٌسعدٌأبكٌالكليدٌالباجيٌٌ،
دارٌالمكاءٌلمنشرٌكالتكزيعٌ–ٌالرياضٌ،طٌٌُ،ٌُٖٗٔ–ٌٌَُْٔ،تحٌ:دٌ.أبكٌلبابةٌحسيفٌ .
التعريفاتٌالفقييةٌ:محمدٌعميـٌاإلحسافٌالمجددمٌالبركتيٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ(إعادةٌصؼٌلمطبعةٌالقديمةٌ
فيٌباكستافٌَُْٕىػٌُٖٗٔ-ـ)ٌ،طٌُُِْْ،ىػٌََِّ-ـ.
التعريفاتٌ:عميٌبفٌمحمدٌبفٌعميٌالزيفٌالشريؼٌالجرجانيٌ(تٌُٖٔ:ىػ)ٌ،ضبطوٌكصححوٌجماعةٌمفٌ
العمماءٌ،طٌُ،فٌٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌبيركتٌ–لبنافٌَُّْ،ىػٌُّٖٗ-ـ.
التعميقةٌاالستدالليةٌعمىٌتحريرٌالكسيمةٌ:أبكٌطالبٌالتجميؿٌالتبريزمٌ،طٌُ،طٌكٌفٌٌ:ـٌالعركج.ٌُُِْ،
التعميقةٌعمىٌالمكاسبٌ:السيدٌعبدٌالحسيفٌالالرم ٌ(تٌُِّْ:ق)ٌ،تحٌكٌفٌ:المجنةٌالعمميةٌلممؤتمرٌ -ـٌ
المعارؼٌاإلسالميةٌ،طٌُ،ٌٌُُْٖ،مطٌ:پاسدارٌاسالـ–ٌقـٌ .
ٌالجالب ٌالمالكيٌ
التفريع ٌفي ٌفقو ٌاإلماـ ٌمالؾ ٌبف ٌأنسٌ :عبيد ٌاهلل ٌبف ٌالحسيف ٌبف ٌالحسف ٌأبك ٌالقاسـ ٌابف ى
(تّٕٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:سيدٌكسركمٌحسفٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ،طٌٌُُِْٖ،ىػٌٌََِٕ-ـ.
تفسيرٌآياتٌالحكاـٌ:محمدٌعميٌالسايسٌأستاذٌبالزىرٌالشريؼٌ،تحٌ:ناجيٌسكيدافٌ،المكتبةٌالعصرية.
تفسيرٌاإلماـٌالعسكرمٌ(عميوٌالسالـ)(ٌ،المنسكبٌإلىٌاإلماـٌالعسكرمٌ(عميوٌالسالـ))(ٌ،تٌَِٔ:ىػ)ٌ،طٌٌُ،
ٌَُْٗ،مطٌ:ميرٌ-قـٌالمقدسةٌ،تحٌكٌفٌ:مدرسةٌاإلماـٌالميدمٌ–قـ.
تفسيرٌالتسترمٌ:سيؿٌبفٌعبدٌاهللٌالتسترم(ٌ،تٌِّٖ:ق)ٌ ،تحٌ:محمدٌباسؿٌعيكفٌالسكدٌ ،طٌٌُ،ٌُِّْ،
محمدٌعميٌبيضكفٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركتٌ .
تفسيرٌجكامعٌالجامعٌ:الشيخٌالطبرسي(تٌ،)ٌْٖٓ:طٌُ،ٌُُِْ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالمي.
تفسير ٌحدائؽ ٌالركح ٌكالريحاف ٌفي ٌركابي ٌعمكـ ٌالقرآفٌ :العالمة ٌمحمد ٌالميف ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌالرمي ٌالعمكمٌ
اليررمٌالشافعيٌ،إشراؼٌ:دٌ.ىاشـٌمحمدٌعميٌ،دارٌطكؽٌالنجاةٌ،بيركتٌ،طٌُُُِْ،ىػٌََُِ-ـ.
تفسيرٌالعياشيٌ،محمدٌبفٌمسعكدٌ(تٌَِّ:ق)ٌ،تحٌ:ىاشـٌالرسكليٌالمحالتيٌ،المكتبةٌالعمميةٌ،طيراف.
تفسيرٌعبدٌالرزاؽٌ:أبكٌبكرٌعبدٌالرزاؽٌبفٌىماـٌبفٌنافعٌالحميرمٌاليمانيٌالصنعانيٌ(تٌُُِ:ىػ)ٌ،دراسةٌ
كتحقيؽٌ:دٌ.محمكدٌمحمدٌعبدهٌ،طٌُ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-بيركتٌ،سنةٌُُْٗىػ.
تفسير ٌغريب ٌما ٌفي ٌالصحيحيف ٌالبخارم ٌكمسمـٌ :محمد ٌبف ٌفتكح ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌفتكح ٌبف ٌحميد ٌالزدمٌ
قيٌالح ًميدمٌأبكٌعبدٌاهللٌبفٌأبيٌنصرٌ(تٌْٖٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ .زبيدةٌمحمدٌسعيدٌعبدٌالعزيزٌٌ،مكتبةٌ
الميكر
ى
السنةٌ،القاىرةٌ–ٌمصرٌ،طُ.ٌُٗٗٓ–ٌٌُُْٓ،
ٌ
تفسيرٌفراتٌالككفيٌ:فراتٌبفٌإبراىيـٌالككفي (تٌِّٓ:ق)ٌ،تحٌ:محمدٌالكاظـٌ،طٌُ،سنةٌالطبعٌٌٌَُُْ:
ٌٌَُٗٗـٌ،فٌ:مؤسسةٌالطبعٌكالنشرٌالتابعةٌلك ازرةٌالثقافةٌكاإلرشادٌاإلسالميٌ–ٌطيراف.تفسيرٌالقرآفٌالعظيـٌ:أبكٌالفداءٌإسماعيؿٌبفٌعمرٌبفٌكثيرٌالقرشيٌالدمشقيٌ،تحٌ:ساميٌبفٌمحمدٌسالمةٌٌ،
دارٌطيبةٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،طٌَُِِْىػُٗٗٗ-ـٌ .
تفسيرٌالقرآفٌ:أبكٌالمظفرٌ،منصكرٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌالجبارٌابفٌأحمدٌالمركزلٌالسمعانيٌالتميميٌالشافعيٌ
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(تْٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:ياسرٌبفٌإبراىيـٌكغنيـٌبفٌعباسٌٌ،دارٌالكطفٌ،الرياضٌ،طٌُُُْٖ،ىػُٕٗٗ-ـ.
تفسير ٌالقميٌ :عمي ٌبف ٌإبراىيـ ٌالقمي ٌ(تٌِّٗ :ق)ٌ ،تصحيح ٌكتعميؽ ٌكتقديـٌ :السيد ٌطيب ٌالمكسكمٌ
الجزائرم(ٌ،تٌُّٖٕ:ق)ٌ،مطٌ:النجؼٌ،نشرٌ:مكتبةٌاليدل.
التفسيرٌالكاشؼٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ،تٌ،ٌََُْ:طٌِ،سنةٌُٖٕٗ:ـٌ،دارٌالعمـٌلممالييفٌ،بيركتٌ–لبناف.
تفسيرٌكنزٌالدقائؽٌكبحرٌالغرائبٌ:الشيخٌمحمدٌبفٌمحمدٌرضاٌالقميٌالمشيدمٌ،تٌ،ٌُُِٓ:تحٌ:حسيفٌ
درگاىيٌ،طٌٌُ،ٌَُٗٗ–ٌٌٌُُُْ،ـٌالطبعٌكالنشرٌك ازرةٌالثقافةٌكاالرشادٌاالسالميٌ .
التفسيرٌالمغكمٌلمقرآفٌالكريـٌ:دٌ.مساعدٌبفٌسميمافٌبفٌناصرٌالطيارٌٌ،دارٌابفٌالجكزمٌ،طٌُُِّْ،ىػٌ.
تفسير ٌمجمع ٌالبيافٌ :الشيخ ٌالطبرسي(تٌ،)ٌْٖٓ :تحٌ:لجنة ٌمف ٌالعمماءٌكالمحققيفٌ ،طٌُ ،فٌ :ـ ٌالعمميٌ
لممطبكعاتٌٌ-بيركتُٗٗٓ-ٌُُْٓ،ـٌ .
تفسيرٌالمحيطٌالعظـٌكالبحرٌالخظـٌفيٌتأكيؿٌكتابٌاهللٌالعزيزٌالمحكـٌ:السيدٌحيدرٌاآلمميٌ(تٌِٕٖ:ق)ٌ،
فرىنگىٌكنشرٌنكرٌعمىٌنكرٌ ٌ.ٌُِْٖ،
تحٌ:محسفٌالمكسكمٌالتبريزمٌ،طٌْ،مطٌ:السكةٌٌ،مؤسسةٌ ٌ
تفسيرٌمقتنياتٌالدررٌ:ميرٌسيدٌعميٌالحائرمٌالطيرانيٌ(المفسر)ٌ(تٌُّّٓ:ق)ٌ،مطٌ:الحيدرمٌ،طيرافٌٌ،
الشيخٌمحمدٌاآلخكندمٌمديرٌدارٌالكتبٌاإلسالمية.
تفسيرٌالميزافٌ:السيدٌالطباطبائي(تٌَُِْ:ق)ٌ،فٌ:مؤسسةٌالنشرٌاإلسالميٌالتابعةٌلجماعةٌالمدرسيفٌ-
قـٌالمشرفةٌ،د.طٌ،كت.
تقريبٌالتيذيبٌ:أحمدٌبفٌعميٌبفٌحجرٌالعسقالنيٌ(تٌِٖٓ:ىػ)ٌ،دراسةٌكتحٌ:مصطفىٌعبدٌالقادرٌعطاٌ،
دارٌالمكتبةٌالعمميةٌ،بيركت.
تقريبٌالقرآفٌإلىٌالذىافٌ:محمدٌالحسينيٌالشيرازم(تٌُِِْ:ق)ََِّ-ُِْْ،ـٌ،دارٌالعمكـٌ،بيركت.
تقريراتٌالحجٌ:تقريرٌبحثٌالسيدٌالگمپايگانيٌلمقدس(تٌُُْْ:ق)ٌ،مالحظاتٌٌ:تقريرٌأبحاثٌالسيدٌمحمدٌ
رضاٌالمكسكمٌالگمپايگانيٌ(تٌ،)ٌُُْْ:نسخةٌمخطكطةٌ(حجرية)ٌ .
تقكيـ ٌالنظر ٌفي ٌمسائؿ ٌخالفية ٌذائعةٌ ،كنبذ ٌمذىبية ٌنافعةٌ :محمد ٌبف ٌعمي ٌبف ٌشعيبٌ ،أبك ٌشجاعٌ ،فخرٌ
الديفٌ ،ابف ٌالدىاف ٌ(تٌِٓٗ :ىػ)ٌ ،تحٌ :دٌ .صالح ٌبف ٌناصر ٌبف ٌصالح ٌالخزيـٌ ٌ ،مكتبة ٌالرشد ٌ-
السعكدية/الرياضٌ،طٌُُِِْ،ىػٌََُِ-ـٌ .
تكممةٌاإلكماؿٌ:محمدٌبفٌعبدٌالغنيٌالبغدادمٌأبكٌبكرٌ،دارٌالنشرٌٌ:جامعة ٌأـٌالقرلٌٌ -مكةٌالمكرمةٌٌ-
ٌَُُْطٌُ،تحٌ:دٌ.عبدٌالقيكـٌعبدٌربٌالنبىٌ.
تكممةٌالبحرٌالرائؽٌ:الشيخٌمحمدٌبفٌحسيفٌالطكرمٌالقادرمٌالحنفي(تٌُُّٖ:ق)ٌ،ضبطوٌكخرجٌأحاديثوٌ:
الشيخٌزكرياٌعميراتٌ،طٌُُٕٗٗ-ٌُُْٖ،ـٌ،منشكراتٌمحمدٌعميٌبيضكفٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-بيركتٌ.
تكممةٌحاشيةٌردٌالمحتارٌابفٌعابديفٌ(عالءٌالديف)ٌ،تٌ،ٌَُّٔ:إشراؼٌ:مكتبٌالبحكثٌكالدراساتٌ،طبعةٌ
جديدةٌمنقحةٌمصححةٌُٗٗٓ-ٌٌٌُُْٓ،ـٌٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–لبناف.
تمخيصٌالحبيرٌفيٌتخريجٌأحاديثٌالرافعيٌالكبيرٌ:أبكٌالفضؿٌأحمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌحجرٌ
العسقالنيٌ(تٌِٖٓ:ٌ:ىػ)ٌ،الناشرٌٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُُُْٗىػٌُٖٗٗ.ـ.
تمخيصٌالخالؼٌكخالصةٌاالختالؼٌ:الصيمرمٌ(تٌٌ:ؽٌٕ)ٌ،تحٌ:السيدٌميدمٌالرجائيٌ،طٌٌَُُْٖ،قٌ،
المطٌ:سيدٌالشيداءٌ–ٌقـٌ،الناشرٌٌ:مكتبةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌالمرعشيٌالنجفيٌالعامةٌقـٌالمقدسة.
التمقيفٌفيٌالفقةٌالمالكيٌ:أبكٌمحمدٌعبدٌالكىابٌبفٌعميٌبفٌنصرٌالثعمبيٌالبغدادمٌالمالكيٌ(تٌِِْ:ىػ)ٌ،
تحٌ:ابيٌأكيسٌمحمدٌبكٌخبزةٌالحسنيٌالتطكانيٌ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُُِْٓ،ىػََِْ-ـ.
التمييد ٌلما ٌفي ٌالمكطأ ٌمف ٌالمعاني ٌكالسانيدٌ :أبك ٌعمر ٌيكسؼ ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌعبد ٌالبر ٌالنمرم ٌالقرطبيٌ
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المعركؼ ٌبابف ٌعبد ٌالبر(ٌ ،تٌّْٔ :ق)ٌ ،تحٌ :مصطفى ٌبف ٌأحمد ٌالعمكم ٌٌ،محمد ٌعبد ٌالكبير ٌالبكرمٌٌ،
ٌُّٕٖ،مطٌ:المغربٌٌ،ك ازرةٌعمكـٌالكقاؼٌكالشؤكفٌاإلسالمية.
التمييزٌفيٌتمخيصٌتخريجٌأحاديثٌشرحٌالكجيزٌ(التمخيصٌالحبير)ٌ:أبكٌالفضؿٌأحمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌ
أحمدٌبفٌحجرٌالعسقالنيٌ(تِٖٓ:ىػ)ٌتحٌ:دٌ.محمدٌالثانيٌ،دارٌأضكاءٌالسمؼٌ،طٌٌُُِْٖ،ىػََِٕ-ـ.
التنبيو ٌفي ٌالفقو ٌالشافعيٌ :إبراىيـ ٌبف ٌعمي ٌبف ٌيكسؼ ٌالفيركزأبادم ٌالشيرازم ٌأبك ٌإسحاؽ(ٌ ،تٌْٕٔ :ق)ٌ،
تح:عمادٌالديفٌأحمدٌحيدرٌ،فٌ:عالـٌالكتبٌ،بيركتٌَُّْ،ق.
التنقيح ٌالرائع ٌلمختصر ٌالشرائعٌ :المقداد ٌالسيكرم(ٌ ،تٌِٖٔ :ق)ٌ ،تحٌ :السيد ٌعبد ٌالمطيؼ ٌالحسينيٌ
الككىكمرمٌ،طٌُ،ٌَُْْ،مطبعةٌالخياـ–ٌقـٌ،الناشرٌٌ:مكتبةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌالمرعشيٌالنجفيٌالعامةٌقـٌ.
التنقيح ٌفي ٌشرح ٌالمكاسب ٌٌ -البيع ٌ(مكسكعة ٌاإلماـ ٌالخكئي)ٌ :تقرير ٌبحث ٌالسيد ٌالخكئي ٌلمغركم(تٌ:
ُُّْق)ٌ،طٌٌََُِٓ-ٌٌٌُِْٓ،ـٌ،الناشرٌٌ:ـٌإحياءٌآثارٌالماـٌالخ ٌكئي(قده).
التنقيحٌالمشبعٌفيٌتحريرٌاحكاـٌالمقنعٌ:عالءٌالديفٌأبيٌالحسفٌعميٌبفٌسميمافٌبفٌاحمدٌالسعدمٌالمرداكمٌ
ٌالنجا ٌمكسى ٌبف ٌاحمد ٌبف ٌسالـ ٌالحجاكمٌ
الحنبمي ٌ(تٌٖٖٓ :ق)ٌ ،كمعو ٌحاشية ٌالتنقيحٌ :لشرؼ ٌالديف ٌأبي ٌ
(تٌٖٗٔ:ق)ٌ،تحٌ:ناصرٌبفٌسعكدٌبفٌعبدٌاهللٌالسالمةٌ،مكتبةٌالرشدٌ،ناشركفٌ،طٌُُِْٓ،قََِْ-ـ.
تنكير ٌالحكالؾٌ :جالؿ ٌالديف ٌالسيكطي ٌ(تُُٗ:ق)ٌ ،تصحيحٌ :الشيخ ٌمحمد ٌعبد ٌالعزيز ٌالخالدمٌ ،طٌُ،
ٌُُُْٖٕٗٗ-ـٌ،منشكراتٌمحمدٌعميٌبيضكفٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركت–لبناف.
تيذيبٌالحكاـٌ:الشيخٌالطكسيٌ(تٌَْٔ:ق)ٌ،تحٌكتعٌ:السيدٌحسفٌالمكسكمٌالخرسافٌ،طٌٌٌُّْٔٓ،شٌ،
مطٌ:خكرشيدٌٌ،دارٌالكتبٌاإلسالميةٌ–ٌطيراف.
تيذيبٌالسماءٌكالمغاتٌ،لمعالمةٌأبىٌزكرياٌمحييٌالديفٌبفٌشرؼٌالنككمٌ(تٌٕٔٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:مصطفىٌعبدٌ
القادرٌعطاٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ،دٌ.تٌ ٌ.
تيذيبٌالتيذيبٌ:أحمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌابفٌحجرٌالعسقالني(تٌ،)ٌِٖٓ:طٌُُْٖٗ-ٌٌٌَُْْ،ـٌٌ،دارٌ
الفكرٌ،بيركتٌ ٌ.كطٌُ،نشرٌ:مطبعةٌدائرةٌالمعارؼٌالنظاميةٌ،اليندٌُِّٔ،ىػ.
تيذيبٌالكماؿٌ:جماؿٌالديفٌابىٌالحجاجٌيكسؼٌالمزم(ٌ،تٌِْٕ:ق)ٌ،تحقيؽ ٌكضبطٌكتعميؽٌٌ:دٌ .بشارٌ
عكادٌمعركؼٌ،طٌٌُُِٗٗ-ٌٌٌُُّْ،ـٌ،الناشرٌٌ:ـٌالرسالةٌٌ-بيركتٌ–ٌلبنافٌ.
تيذيب ٌالمغةٌ:محمدٌبفٌأحمد ٌبفٌالزىرمٌاليركمٌ،أبكٌمنصكرٌ(تَّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌعكضٌمرعبٌٌ،
دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ–ٌبيركتٌ،طٌََُُِ،ـٌ .
التيذيبٌفيٌفقوٌاإلماـٌالشافعيٌ:أبكٌمحمدٌالحسيفٌبفٌمسعكدٌبفٌمحمدٌبفٌالفراءٌالبغكمٌ(تٌ ُٓٔ:ىػ)ٌ،
تحٌ:عادؿٌأحمدٌعبدٌالمكجكدٌ،عميٌمحمدٌمعكضٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُُُْٖ،ىػُٕٗٗ-ـ.
التكحيدٌ:الشيخٌالصدكؽٌ(تُّٖ:ق)ٌ،تصحيحٌ:السيدٌىاشـٌالحسينيٌالطيرانيٌ،ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،بقـٌ .
التكضيح ٌفي ٌشرح ٌالمختصر ٌالفرعي ٌالبف ٌالحاجبٌ :خميؿ ٌبف ٌإسحاؽ ٌبف ٌمكسىٌ ،ضياء ٌالديف ٌالجندمٌ
المالكيٌالمصرمٌ(تٌٕٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.أحمدٌبفٌعبدٌالكريـٌنجيبٌ،مركزٌنجيبكيوٌلممخطكطاتٌكخدمةٌ
التراثٌ،طٌُُِْٗ،ىػٌٌََِٖ-ـٌ.
تكضيحٌالمسائؿٌ:الشيخٌمحمدٌتقيٌبيجتٌ(تٌَُّْ:ق)ٌ،طٌِ،تكزيعٌٌ:انتشاراتٌشفؽٌ–ٌقـ.
التكقيؼٌعمىٌميماتٌالتعاريؼٌ:زيفٌالديفٌمحمدٌالمدعكٌبعبدٌالرؤكؼٌبفٌتاجٌالعارفيفٌبفٌعميٌبفٌزيفٌ
العابديف ٌالحدادم ٌثـ ٌالمناكم ٌالقاىرم(تَُُّ:ىػ)ٌ ،عالـ ٌالكتب ٌّٖ ٌعبد ٌالخالؽ ٌثركت-القاىرةٌ ،طٌُ،
َُُْىػَُٗٗ-ـٌ.
التيذيب ٌفي ٌاختصار ٌالمدكنةٌ :خمؼ ٌبف ٌأبي ٌالقاسـ ٌمحمدٌ ،الزدم ٌالقيركانيٌ ،أبك ٌسعيد ٌابف ٌالبراذعيٌ
[ُّٗ]
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المالكي ٌ(تٌِّٕ:ىػ)ٌ ،دراسة ٌكتحٌ :دٌ .محمد ٌالميف ٌكلد ٌمحمد ٌسالـ ٌبف ٌالشيخٌ ٌ ،دار ٌالبحكث ٌلمدراساتٌ
اإلسالميةٌكاحياءٌالتراثٌ،دبيٌ،طٌٌُُِّْ،ىػٌٌٌََِِ-ـ.
تيذيبٌالمغةٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌالزىرمٌاليركمٌ،أبكٌمنصكرٌ(تٌَّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌعكضٌمرعبٌٌ،
دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ–ٌبيركتٌ،طٌََُُِ،ـ.
تيسيرٌالكريـٌالرحمفٌفيٌتفسيرٌكالـٌالمنافٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌناصرٌبفٌعبدٌاهللٌالسعدمٌ(تُّٕٔ:ىػ)ٌ،
تحٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌمعالٌالمكيحؽٌٌ،ـٌالرسالةٌ،طٌَُُِْىػَََِ-ـ.
(ٌحرؼٌثٌ)
ٌ،التميميٌ،أبكٌحاتـٌ،الدارميٌ،البستيٌ(تٌ:
بد
الثقاتٌ:
محمدٌبفٌحبافٌبفٌأحمدٌبفٌحبافٌبفٌمعاذٌبفٌم ٍع ى
ي
ى
ّْٓىػ)ٌ،طبعٌبإعانةٌ:ك ازرةٌالمعارؼٌلمحككمةٌالعاليةٌالينديةٌ،تحتٌمراقبةٌ:الدكتكرٌمحمدٌعبدٌالمعيدٌخافٌ
مديرٌدائرةٌالمعارؼٌالعثمانيةٌٌ،دائرةٌالمعارؼٌالعثمانيةٌبحيدرٌآبادٌالدكفٌاليندٌ،طٌٌٌُُّّٗ،ىٌ=ٌُّٕٗ.
الثمرٌالدانيٌشرحٌرسالةٌابفٌأبيٌزيدٌالقيركانيٌ:صالحٌبفٌعبدٌالسميعٌاآلبيٌالزىرمٌ(تٌُّّٓ:ىػ)ٌ،فٌ:
المكتبةٌالثقافيةٌ–ٌبي ٌركتٌ،دٌ.طٌ،كت.
(ٌحرؼٌجٌ)
جامعٌأحاديثٌالشيعةٌ:السيدٌالبركجردم(ٌ،تُّّٖ:ق)ٌ،مطٌ:ميرٌ– ٌقـٌ،ٌَُْٗ،مالحظاتٌ:ألؼٌتحتٌ
إشراؼٌآيةٌاهللٌالعظمىٌحاجٌحسيفٌالطباطبائيٌالبركجردمٌ .
الجامع ٌلحكاـ ٌالقرآف ٌ(تفسير ٌالقرطبي)ٌ :أبك ٌعبد ٌاهلل ٌمحمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌأبي ٌبكر ٌبف ٌفرح ٌالنصارمٌ
الخزرجيٌشمسٌالديفٌالقرطبيٌ(تٌُٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:أحمدٌالبردكنيٌكابراىيـٌأطفيشٌٌ،دارٌالكتبٌالمصريةٌ–ٌ
القاىرةٌ،طٌُِّْٖ،ىػٌُْٗٔ-ـ.
جامع ٌالمياتٌ :عثماف ٌبف ٌعمر ٌبف ٌأبي ٌبكر ٌبف ٌيكنسٌ ،أبك ٌعمرك ٌجماؿ ٌالديف ٌابف ٌالحاجب ٌالكردمٌ
المالكيٌ(تْٔٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:أبكٌعبدٌالرحمفٌالخضرٌالخضرمٌ،فٌ:اليمامةٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،طٌِ،
ُُِْىػٌٌَََِ-ـٌ .
جامع ٌالبياف ٌفي ٌتأكيؿ ٌالقرآفٌ :محمد ٌبف ٌجرير ٌبف ٌيزيد ٌبف ٌكثير ٌبف ٌغالب ٌاآلمميٌ ،أبك ٌجعفر ٌالطبرمٌ،
(تَُّ:ىػ)ٌ،تحٌ:أحمدٌمحمدٌشاكرٌ،طٌُ،ـٌالرسالةٌَُِْقَََِ-ـٌ .
جامع ٌالخالؼ ٌكالكفاؽ ٌبيف ٌاإلمامية ٌكبيف ٌأئمة ٌالحجاز ٌكالعراؽٌ :عمي ٌبف ٌمحمد ٌالقمي(ٌ ،تٌ :ؽٕ)ٌ ،تحٌ:
الشيخٌحسيفٌالحسينيٌالبيرجندمٌ،طٌُ،مطٌ:پاسدارٌإسالـ–ٌقـٌ،انتشاراتٌزمينوٌسازافٌظيكرٌإماـٌعصرٌ .
جامعٌالشتاتٌ:الميرزاٌالقمي(ٌتُُِّ:ق)ٌ،تصحيحٌ:مرتضىٌرضكمٌ،طٌُ،طٌكٌفٌ:ـٌكييافُُّٕ،ش.
الجامع ٌلمشرايعٌ :يحيى ٌبف ٌسعيد ٌالحمي ٌ(تٌٖٔٗ :ق)ٌ ،تحٌ :جمع ٌمف ٌالفضالءٌ ،إشراؼٌ :الشيخ ٌجعفرٌ
السبحانيٌ،مطٌ:العمميةٌ–ٌقـٌ،الناشرٌٌ:ـٌسيدٌالشيداءٌ–ٌالعمميةٌٌَُْٓ،ق.
جامعٌالصحيحٌالمختصرٌ:محمدٌبفٌإسماعيؿٌأبكٌعبداهللٌالبخارمٌالجعفيٌ،تحٌ:مصطفىٌديبٌالبغاٌ،طٌّ،
دارٌابفٌكثيرٌ،اليمامةٌ،بيركت.ٌُٖٕٗ–ٌٌَُْٕ،
الجامع ٌالصحيح ٌالمسمى ٌصحيح ٌمسمـٌ :أبك ٌالحسيف ٌمسمـ ٌبف ٌالحجاج ٌبف ٌمسمـ ٌالقشيرم ٌالنيسابكرم(تٌ
ُِٔىػ)ٌ،نشرٌ:دارٌالجيؿٌبيركتٌٌ+دارٌالفاؽٌالجديدةٌػٌبيركتٌ،دٌ.طٌ،كتٌ .
جامع ٌالعمكـ ٌكالحكـ ٌفيٌشرح ٌخمسيف ٌحديثان ٌمفٌجكامع ٌالكمـٌ،تأليؼ ٌاإلماـ ٌالحافظٌالفقيو ٌزيف ٌالديف ٌأبيٌ
ق)ٌ،تحٌ:دٌ .محمدٌ
الفرجٌعبدٌالرحمفٌبفٌشيابٌالديفٌالبغدادمٌثـٌالدمشقيٌالشييرٌبابفٌرجبٌ(تٌ ٌ ٌٕٗٓ:
الحمدمٌأبكٌالنكرٌٌ،طٌِ،دارٌالسالـٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌُِْْ،ىػٌََِْ-ـ.
الجامعٌلعمكـٌاإلماـٌأحمدٌ(أبكٌعبدٌاهللٌأحمدٌبفٌحنبؿ)ٌ:خالدٌالرباطٌ،سيدٌعزتٌعيدٌ،دارٌالفالحٌلمبحثٌ
[ُْٗ]
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العمميٌكتحقيؽٌالتراثٌ،الفيكـٌٌ-جميكريةٌمصرٌ،طٌٌَُُّْ،ىػٌٌٌََِٗ-ـ.
جامع ٌالمدارؾٌ :السيد ٌالخكانسارم(ٌ ،تٌَُْٓ :ق)ٌ ،تعميؽٌ :عمي ٌأكبر ٌالغفارمٌ ،طٌِ ،مكتبة ٌالصدكؽ ٌ–ٌ
طيرافٌ،مالحظاتٌ:ـٌإسماعيميافٌ،قـٌ–إيرافٌَُْٓ،قٌُّْٔ-شٌ.
الجامعٌلمسائؿٌالمدكنةٌ:أبكٌبكرٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌيكنسٌالتميميٌالصقميٌ(تٌٌُْٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:مجمكعةٌ
باحثيفٌفيٌرسائؿٌدكتكراهٌٌ،معيدٌالبحكثٌالعمميةٌكاحياءٌالتراثٌاإلسالمي-جامعةٌأـٌالقرلٌ(سمسمةٌالرسائؿٌ
الجامعيةٌالمكصىٌبطبعيا)ٌ،تكزيعٌ:دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،طٌٌُُّْْ،ىػٌَُِّ-ـ.
الجامع ٌالمسند ٌالصحيح ٌالمختصر ٌمف ٌأمكر ٌرسكؿ ٌاهلل ٌصمى ٌاهلل ٌعميو ٌكسمـ ٌكسننو ٌكأيامو ٌ= ٌصحيحٌ
البخارمٌ:محمدٌبفٌإسماعيؿٌبفٌابراىيـٌأبكٌعبداهللٌالبخارمٌالجعفيٌ(تٌ،)ِٓٔ:تحٌ:محمدٌزىيرٌبفٌناصرٌ
الناصرٌٌ،دارٌطكؽٌالنجاةٌ(مصكرةٌعفٌالسمطانيةٌبإضافةٌترقيـٌمحمدٌفؤادٌعبدٌالباقي)ٌ،طٌُُِِْ،ىػٌ .
جامعٌالمقاصدٌ:المحقؽٌالكركي(تَْٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:ـٌآؿٌالبيتٌإلحياءٌالتراثٌ،طٌُ،الميدية–ٌقـٌ.ٌَُْٖ،
جميرةٌأشعارٌالعربٌ:أبكٌزيدٌمحمدٌبفٌأبيٌالخطابٌالقرشيٌ(تٌَُٕ:ىػ)ٌ،حققوٌكضبطوٌكزادٌفيٌشرحوٌ:
عميٌمحمدٌالبجادمٌٌ،نيضةٌمصرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،دٌ.طٌكتٌ .
جكاىرٌاإلكميؿٌ(شرحٌمختصرٌالعالمةٌخميؿ)ٌ:الشيخٌصالحٌعبدٌالسميعٌاآلبيٌٌ،المكتبةٌالثقافيةٌ -بيركتٌ،
مالحظةٌ:الطبعةٌقديمةٌكىيٌمفٌجزئيفٌبدكفٌتاريخٌ،منسكخةٌعفٌمطبعةٌعيسىٌالبابيٌالحمبيٌ-مصر.
جكاىرٌالبالغةٌفيٌالمعانيٌكالبيافٌكالبديعٌ:السيدٌاحمدٌالياشمي(ُُّْٖٕٖٗ-ـ)ٌ،تحٌ:ايةٌاهللٌالمرعشيٌ
النجفيٌ،جمعٌكتنظيـٌ:جمعٌمفٌاالساتذةٌبمساعدةٌالحكزةٌالعمميةٌفيٌقـٌ،طٌٌِ،مطٌ:االدباءٌ .َُّٗ،
جكاىرٌالحسافٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ:الثعالبيٌ(تٖٕٓ:ق)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌالفتاحٌأبكٌسنةٌٌ،كعميٌمحمدٌمعكضٌ،
كعادؿٌأحمدٌعبدٌالمكجكدٌ،طٌُ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ،ـٌالتاريخٌالعربيٌ،بيركت.ٌُُْٖ،
جكاىر ٌالعقكد ٌكمعيف ٌالقضاة ٌكالمكقعيف ٌكالشيكدٌ :شمس ٌالديف ٌمحمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌعمي ٌبف ٌعبد ٌالخالؽٌ،
المنياجي ٌالسيكطي ٌثـ ٌالقاىرم ٌالشافعي ٌ(تَٖٖ:ىػ)ٌ ،حققيا ٌكخرج ٌأحاديثياٌ :مسعد ٌعبد ٌالحميد ٌمحمدٌ
السعدنيٌ،طٌُ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌبيركتٌ-لبنافٌٌُُْٕ،ىػٌٌُٗٗٔ-ـ.
جكاىر ٌالفقوٌ :القاضي ٌابف ٌالبراج ٌ(تُْٖ:ق)ٌ ،تحٌ :إبراىيـ ٌبيادرمٌ ،طٌُ ،فٌ :مؤسسة ٌالنشر ٌاإلسالميٌ
التابعةٌلجماعةٌالمدرسيفٌبقـٌالمشرفةٌٌُُُْ،ق.
جكاىرٌالكالـٌ:الشيخٌالجكاىرمٌ(محمدٌحسفٌالنجفي)(تُِٔٔ:ق)ٌ،تحٌكتعٌ:الشيخٌعميٌاآلخكندمٌ،طٌٌٔ،
دارٌالكتبٌاإلسالميةٌ–طيرافُّْٗ،شٌ ٌ،كطٌُّّٕٔ،شٌ.مطٌ:خكرشيدٌ،تحٌكتعٌ:الشيخٌعباسٌالقكچانيٌ .
ً
م ٌاليمنيٌالحنفيٌ(تٌََٖ:ىػ)ٌ ،طٌُ،
الجكىرةٌالنيرةٌ:أبكٌبكرٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌالحدادمٌالعبادمٌالزبًيد ٌ
المطبعةٌالخيريةٌُِِّ،ىػ.
الجكىرٌالنقيٌ:الماردينيٌ(تٌَٕٓ:ق)ٌ،طبعٌدارٌالفكرٌ،بيركت-لبنافٌ،دٌ.طٌ،كٌت.
(ٌحرؼٌحٌ)
حاشيةٌاآلجركميةٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌبفٌقاسـٌالعاصميٌالحنبميٌالنجدمٌ(المتكفىٌٌُِّٗ:ىػ)ٌ،طٌْ،
َُْٖىػٌٌُٖٖٗ-ـ.
حاشيةٌابفٌقائدٌالنجدم ٌعمى ٌمنتيىٌاإلراداتٌ:عثمافٌبفٌأحمدٌبفٌسعيدٌالنجدمٌالشييرٌبابفٌقائدٌ(تٌ:
ٌَُٕٗىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌاهللٌبفٌعبدٌالمحسفٌالتركيٌٌ،ـٌالرسالةٌ،طٌٌُُُْٗ،ىػٌٌٌُٗٗٗ-ـ.
حاشيتاٌقميكبيٌكعميرةٌ:أحمدٌسالمةٌالقميكبي(تٌَُٔٗ:ق)ٌكأحمدٌالبرلسيٌعميرة(تٌٕٗٓ:ق)ٌٌ،دارٌالفكرٌ
–ٌبيركتٌ،دٌ.طٌُُْٓ،ىػُٗٗٓ-ـ.
حاشيةٌاإل ماـٌعبدٌالحميدٌالشيركانيٌفيٌكتابٌتحفةٌالمحتاجٌفيٌشرحٌالمنياجٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌعميٌبفٌ
[ُٓٗ]
ٌ






















حجرٌالييتميٌ،صححتٌ:عمىٌعدةٌنسخٌ،المكتبةٌالتجاريةٌالكبرلٌ،مصرٌ،دٌ.طٌٌُّٕٓ،ىػٌٌُّٖٗ-ـٌ .
حاشيةٌالدسكقيٌعمىٌالشرحٌالكبير ٌلمدرديرٌ:الدسكقي(ٌ،تٌَُِّ:ق)ٌ،الناشرٌٌ:دارٌإحياءٌالكتبٌالعربيةٌ
ٌعيسىٌالبابيٌالحمبيٌكشركاؤهٌ.كطبعةٌدارٌاحياءٌالتراثٌ-بيركت.حاشيةٌردٌالمحتارٌ:ابفٌعابديفٌ(تٌُِِٓ:ق)ٌ،إشراؼٌٌ:مكتبٌالبحكثٌكالدراساتٌُٗٗٓ -ٌ ٌُُْٓ ،ـٌ،
الناشرٌ:دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
حاشيةٌالركضٌالمربع ٌشرحٌزادٌالمستقنعٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌبفٌقاسـٌالعاصميٌالحنبميٌالنجدمٌ(تٌ:
ُِّٗىػ)ٌ،طٌُُّٕٗ-ىػ.
حاشيةٌشرائعٌاالسالـٌ:الشييدٌالثاني(تٌٌٗٔٓ:ق)ٌ،تحٌ:مركزٌالبحاثٌكالدراساتٌاإلسالميةٌٌ-قسـٌإحياءٌ
التراثٌاإلسالميٌ،طٌُ،مكتبٌاإلعالـٌاإلسالميٌٌ،بكستافٌكتابٌ،قـٌٌٌٌَُُِِّْٖ-ش.
ٌالشٍمبً ٍّيٌ :شياب ٌالديف ٌأحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌيكنس ٌبف ٌإسماعيؿ ٌبف ٌيكنس ٍّ
حاشية ٍّ
ٌالشٍمبًيٌ
(تَُُِ:ىػ)ٌ،طٌُ،المطبعةٌالكبرلٌالميريةٌٌ-بكالؽٌ،القاىرةٌُُّّ،ىػٌ.
حاشيةٌالطحطاكمٌعمىٌمراقيٌالفالحٌشرحٌنكرٌاإليضاحٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌإسماعيؿٌالطحطاكمٌالحنفيٌ
(تُُِّ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌعبدٌالعزيزٌالخالدمٌ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌبيركتٌُُْٖ،ىػٌُٕٗٗ-ـ.
حاشية ٌالعدكم ٌعمى ٌشرح ٌكفاية ٌالطالب ٌالربانيٌ :أبك ٌالحسف ٌعمي ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمكرـ ٌالصعيدم ٌالعدكمٌ
(تُُٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:يكسؼٌالشيخٌمحمدٌالبقاعيٌ،دارٌالفكر–ٌبيركتٌ،دٌ.طٌ،النشرٌُُْْ:ىػٌٌُْٗٗ-ـ.
حاشيةٌالعطارٌعمىٌجمعٌالجكامعٌ:حسفٌبفٌمحمدٌبفٌمحمكدٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ،دٌ.طٌ،كت.
حاشية ٌعميرةٌ :شياب ٌالديف ٌأحمد ٌالرلسي ٌالممقب ٌبعميرة ٌ(تٕٗٓ:ق)ػٌ ،تحٌ :مكتب ٌالبحكث ٌكالدراساتٌ،
الناشرٌدارٌالفكرٌ،بيركتٌُُْٗ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـ.
ح ً
ؿٌالم ًآر ًبٌ:عبدٌالغنيٌبفٌياسيفٌبفٌمحمكدٌبفٌياسيفٌبفٌطوٌبفٌأحمدٌالم ىبدمٌالنابمسيٌ
اشيةيٌالمب ًد
ى
ى
مٌعمىٌنٍي ى
ٌبيركتٌ-
الحنبمي ٌ(تُُّٗ:ىػ)ٌ ،تح ٌكتعٌ :دٌ .محمد ٌسميماف ٌالشقرٌ ،طٌُ ،فٌ :دار ٌالبشائر
ٌ
ٌاإلسالمية ،ى
لبنافٌُُْٗ،ىػُٗٗٗ-ـ.
الحاكمٌالكبيرٌفيٌفقوٌمذىبٌاإلماـٌالشافعيٌ(شرحٌلمختصرٌالمزني)ٌ:أبكٌالحسفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌمحمدٌ
بفٌحبيبٌالبصرمٌالبغدادمٌ،الشييرٌبالماكردمٌ(تَْٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:الشيخٌعميٌمحمدٌمعكضٌ-الشيخٌعادؿٌ
أحمدٌعبدٌالمكجكدٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُ،بيركتٌٌُُْٗ،ىػٌُٗٗٗ-ـٌ.كطٌُُُْْ،ىػ.ٌُْٗٗ-
الحبؿٌالمتيفٌ(ط.ؽ)ٌ:الشيخٌالبيائيٌالعامميٌ،تٌٌ،ٌَُُّ:منشكراتٌمكتبةٌبصيرتيٌ–ٌقـٌ،دٌ.ت.
الحجةٌعمىٌأىؿٌالمدينةٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌالحسفٌبفٌفرقدٌالشيبانيٌ(تٌُٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:ميدمٌحسفٌ
الكيالنيٌالقادرمٌ،طٌّ،عالـٌالكتبٌ–ٌبيركتٌَُّْ،ق.
الحدائؽٌالناضرةٌ:المحقؽٌالبحرانيٌ(تٌُُٖٔ:ق)ٌٌ،ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفةٌ،دٌ.طٌكتٌ .
حمية ٌالكلياء ٌكطبقات ٌالصفياءٌ :أبك ٌنعيـ ٌأحمد ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌإسحاؽ ٌبف ٌمكسى ٌبف ٌميرافٌ
الصبيانيٌ(تٌَّْ:ىػ)ٌ،مطٌ:السعادةٌٌ-مصرٌُّْٗ،ىػٌٌُْٕٗ-ـ.
حمية ٌالعمماء ٌفي ٌمعرفة ٌمذاىب ٌالفقياءٌ :محمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌالحسيف ٌبف ٌعمرٌ ،أبك ٌبكر ٌالشاشي ٌالقفاؿٌ
قيٌ ،الممقب ٌفخر ٌاإلسالـٌ ،المستظيرم ٌالشافعي ٌ(تٌَٕٓ :ىػ)ٌ ،تحٌ :دٌ .ياسيف ٌأحمد ٌإبراىيـ ٌدرادكةٌٌ،
الفار ٌ
طٌُ،ـٌالرسالةٌٌ/دارٌالرقـٌٌ-بيركتٌٌ/عمافٌَُٖٗ،ـ.
حياةٌابفٌأبيٌعقيؿٌالعمانيٌ:إعدادٌمركزٌالمعجـٌالفقييٌ،طٌٌُُُّْ،قٌ،مطٌ:شرؼ– ٌقـٌٌ،السيدٌشرؼٌ
المكسكمٌ،إعدادٌ:مركزٌالمعجـٌالفقييٌفيٌالحكزةٌالعمميةٌبقـٌالمشرفةٌ .
ٌ(ٌحرؼٌخٌ)
[ُٔٗ]
ٌ























الخراجٌ:أبكٌيكسؼٌيعقكبٌبفٌإبراىيـٌبفٌحبيبٌبفٌسعدٌبفٌحبتةٌالنصارم ٌ(تٌُِٖ:ىػ)ٌ،فٌ:المكتبةٌ
الزىريةٌلمتراثٌ،تحٌ:طوٌعبدٌالرءكؼٌسعدٌٌ،سعدٌحسفٌمحمدٌ،طبعةٌجديدةٌمضبكطةٌٌ-محققةٌكمفيرسةٌ،
دٌ.طٌ،كتٌ.كطٌٌّ،المطبعةالسمفيةٌكمكتبتياٌالقاىرةُِّٖ،ىػ.
خالصةٌالثرٌفيٌأعيافٌالقرفٌالحادمٌعشرٌ:محمدٌأميفٌبفٌفضؿٌاهللٌبفٌمحبٌالديفٌبفٌمحمدٌالمحبيٌ
الحمكمٌالصؿٌ،الدمشقيٌ(تٌُُُُ:ىػ)ٌٌ،دارٌصادرٌ–ٌبيركت.
خالصةٌعبقاتٌالنكارٌ:السيدٌحامدٌالنقكمٌ(تٌ)ٌَُّٔ:مطٌ:سيدٌالشيداءٌ–ٌقـٌ،ـٌالبعثةٌ-قسـٌالدراساتٌ
اإلسالميةٌ–طيرافٌَُْٓ،ىػ.،
الخالؼٌ :الشيخ ٌالطكسي(تَْٔ:ق)ٌ ،تحٌ :السيد ٌعمي ٌالخراسانيٌ ،السيد ٌجكاد ٌالشيرستانيٌ ،الشيخ ٌميدمٌ
طوٌنجؼٌ،ـٌالنشر ٌاإلسالمىٌ،التابعةٌلجماعةٌالمدرسيفٌبقـٌَُْٕ ،قٌ ٌٌ .كط ٌُُُْ ٌكٌُُْْىػٌ،كطٌِ
الجديدةٌَُِْقٌ .
(ٌحرؼٌدٌ)
دراساتٌفيٌالمكاسبٌالمحرمةٌ:الشيخٌالمنتظرمٌ،طٌُ،مطٌٌ:القدسٌ–ٌقـٌ،فٌ:نشرٌتفكرُُْٓ،ق.
الدرايةٌفيٌتخريجٌأحاديثٌاليدايةٌ:ابفٌحجر(تٌِٖٓ:ق)ٌ،صححٌكعمؽٌعميوٌالسيدٌعبدٌاهللٌىاشـٌاليمانيٌ
المدنيٌ،طٌكٌفٌ:دارٌالمعرفةٌ–ٌبيركت.
الدرجاتٌالرفيعةٌفيٌطبقاتٌالشيعةٌ:صدرٌالديفٌالسيدٌعمىٌخافٌالمدنىٌالشيرازمٌالحسينيٌ،تٌٌٌَُُِىٌ،
َُٖٕ ٌـٌ ،قدـ ٌلو ٌالعالمة ٌالكبير ٌالسيد ٌمحمد ٌصادؽ ٌبحر ٌالعمكـٌ ،طُِّٕٗ،قٌ ،منشكراتٌ :مكتبةٌ
بصيرتيٌ،قـٌ،دٌ.ت.
دررٌالحكاـٌشرحٌغررٌالحكاـٌ:محمدٌبفٌفرامرزٌبفٌعميٌالشييرٌبمالٌٌ-أكٌمنالٌأكٌالمكلىٌٌ-خسركٌ(تٌ:
ٖٖٓىػ)ٌٌ،دارٌإحياءٌالكتبٌالعربيةٌ،دٌ.طٌكٌت.
دررٌالحكاـٌفيٌشرحٌمجمةٌالحكاـٌ:عميٌحيدرٌخكاجوٌأميفٌأفندمٌ(تٌُّّٓ:ىػ)ٌ،تحٌ ٌ:كتعريبٌ:فيميٌ
الحسينيٌٌ،طٌُ،دارٌالجيؿٌُُُْ،ىػُُٗٗ-ـٌ.كنسخةٌدارٌالكتبٌالعمميةٌٌ،بيركتٌ.
ً
صنيٌالمعركؼٌبعالءٌالديفٌ
الدرٌالمختارٌشرحٌتنكيرٌالبصارٌكجامعٌالبحارٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌالح ٍ
الحصكفيٌالحنفيٌ(تٌَُٖٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالمنعـٌخميؿٌإبراىيـٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌُِّْ،ىػََِِ-ـ.
الدرٌالمنثكرٌفيٌالتفسيرٌبالمأثكرٌ:جالؿٌالديفٌالسيكطي(ٌ،تٌٌُُٗ:ق)ٌ،دارٌالفكرٌ،بيركت.ٌُّٗٗ،
الدر ٌالمنضكد ٌفي ٌأحكاـ ٌالحدكدٌ :السيد ٌالگمپايگاني ٌ(تٌُُْْ :ق)ٌ ،طٌُ ،مطٌ :شرؼٌ ،فٌ :دار ٌالقرآفٌ
الكريـٌٌ-قـٌالمقدسةٌُُْْ،ق.
ٌ الدرٌالمنضكدٌفيٌمعرفةٌصيغٌالنياتٌكاإليقاعاتٌكالعقكدٌ:عميٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌطيٌالفقعانيٌ(ٌابفٌ
طيٌ)(ٌ،تٌ ٌٖٓٓ:ق)ٌ،تحٌكتعٌ:محمدٌٌبركتٌ،طٌُ،ٌٌُُْٖ،مطٌ:أمير– ٌقـٌ،فٌ:مكتبةٌمدرسةٌإماـٌ
العصرٌ(عج)ٌالعمميةٌ–ٌشيراز.
الدركسٌالشرعيةٌفيٌفقوٌاالماميةٌ:الشيخٌشمسٌالديفٌمحمدٌبفٌم ٌكيٌالعامميٌ(الشييد ٌالكؿٌقدسٌسره)ٌ،
(تٌٕٖٔ:ق)ٌ،طٌِ،تحٌٌ،كفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌٌ .ٌُُْٕ،
دركسٌفيٌعمـٌالصكؿٌ/الحمقةٌالثانيةٌ:آيةٌاهللٌالعظمىٌالسيدٌمحمدٌباقرٌالصدر(تََُْ:ىػ)ٌ،مراجعةٌ:
السيدٌاحمدٌالشريفيٌ،طبعٌ:أضكاءٌالحكزةٌ–بيركتٌ،مركزٌالتكزيعٌ:أضكاءٌالحكزة-النجؼٌاالشرؼ.
دعائـٌاإلسالـٌ:القاضيٌالنعمافٌالمغربي(ٌ،تٌّّٔ:ق)ٌ،تحٌ:آصؼٌبفٌعميٌأصغرٌفيضيٌ،طٌٌِ،دارٌ
المعارؼٌبمصرٌ–ٌالقاىرةٌ،مالحظاتٌ:ـٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ)ٌ.
دقائؽٌأكليٌالنيىٌلشرحٌالمنتيى ٌالمعركؼ ٌبشرحٌمنتيىٌاإلراداتٌ:منصكرٌبفٌيكنسٌبفٌصالحٌالديفٌابفٌ
[ُٕٗ]
ٌ























حسفٌبفٌإدريسٌالبيكتىٌالحنبمىٌ(تٌَُُٓ:ىػ)ٌ،عالـٌالكتبٌ،بيركتٌُّٗٗ،ـٌ،كُٔٗٗـ.
دليؿ ٌتحرير ٌالكسيمة ٌ(أحكاـ ٌالستر ٌكالنظر)ٌ :عمي ٌأكبر ٌالسيفي ٌالمازندرانيٌ،طٌُ ٌُّٕٓ -ٌ ٌُُْٕ ،شٌ،
مطٌ:ـٌالعركجٌ،فٌ:ـٌتنظيـٌكنشرٌآثارٌاإلماـٌالخميني.
ديكافٌالراعيٌالنميرمٌ،شرحٌدٌ.كاضحٌالصمدٌ،دارٌالجيؿٌ،بيركتٌ،طٌٌُُُْٔ،ىػُٗٗٓ/ـ.
ٌ(ٌحرؼٌذٌ)
ذخيرةٌالمعادٌ(طٌ.ؽ)ٌ:المحقؽٌالسبزكارمٌ،الجزءٌ،ُ:ؽٌّ،تٌ،ٌََُٗ:ـٌاؿٌالبيتٌإلحياءٌالتراثٌ .
الذخيرةٌ:أبكٌالعباسٌشيابٌالديفٌأحمدٌبفٌإدريسٌبفٌعبدٌالرحمفٌالمالكيٌالشييرٌبالقرافيٌ(تٌْٖٔ:ىػ)ٌ،
تحٌ:سعيدٌأعرابٌ،طٌُ،دارٌالغربٌاإلسالميٌ-بيركتٌُْٗٗ،ـ.
ذكرل ٌالشيعة ٌفي ٌأحكاـ ٌالشريعةٌ :الشييد ٌالكؿ ٌ(تٌٕٖٔ :ق)ٌ ،تحٌ :ـ ٌآؿ ٌالبيت ٌ(عمييـ ٌالسالـ) ٌإلحياءٌ
التراثٌ،طٌُ،ٌٌُُْٗ،مطٌٌ:ستارهٌ–ٌقـٌٌ،ـٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ)ٌإلحياءٌالتراثٌ–ٌقـٌ .
(ٌحرؼٌرٌ)
رجاؿٌصحيحٌمسمـٌ:أحمدٌبفٌعميٌبفٌمنجكيوٌالصبيانيٌأبكٌبكرٌ(تٌِْٖ:ق)ٌ،تحٌ:عبدٌاهللٌالميثيٌٌ،
دارٌالمعرفةٌ–ٌبيركتٌ،طٌٌَُُْٕقُٖٕٗ-ـ.
الرد ٌعمى ٌسير ٌالكزاعيٌ :أبك ٌيكسؼ ٌيعقكب ٌبف ٌإبراىيـ ٌبف ٌحبيب ٌبف ٌسعد ٌبف ٌحبتة ٌالنصارم ٌ(تٌ:
ُِٖىػ)ٌ،صححوٌكعمؽٌعميوٌ:أبكٌالكفاٌالفغانيٌ،فٌ:لجنةٌإحياءٌالمعارؼٌالنعمانيةٌ،بحيدرٌآبادٌالدكفٌ،
باليندٌ،بإشراؼٌ:رضكافٌمحمدٌرضكافٌككيؿٌلجنةٌإحياءٌالمعارؼٌالنعمانيةٌبمصر.
ردٌالمحتارٌعمىٌالدرٌالمختارٌ:ابفٌعابديفٌ،محمدٌأميفٌبفٌعمرٌبفٌعبدٌالعزيزٌعابديفٌالدمشقيٌالحنفيٌ
(تٌُِِٓ:ىػ)ٌ،طٌِ ،دارٌالفكر-بيركتٌُُِْ،ىػٌُِٗٗ-ـٌ.ك(ط.ج)ٌٌُٓٗٗ ،اشراؼٌ:مكتبٌالبحكثٌ
كالدراساتٌ .
الرسائؿ ٌالحمديةٌ :الشيخٌأحمد ٌآؿ ٌطعاف ٌالبحرانيٌالقطيفي ٌ(تٌُُّٓ :ق)ٌ ،طٌُ ٌ،مطٌ :أميفٌ،ٌُُْٗ ،
تحٌ:دارٌالمصطفىٌإلحياءٌالتراثٌ-إيرافٌ-قـٌالمقدسةٌ .
الرسائؿٌالتسعٌ:المحقؽٌالحمي(تٌٕٔٔ:ق)ٌ،تحٌ:رضاٌالستادمٌ،طٌُ ٌُُّٕ -ٌ ٌُُّْ ٌ،شٌ،الناشرٌٌ:
مكتبةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌالمرعشيٌبقـ.
رسائؿ ٌالشريؼ ٌالمرتضىٌ :الشريؼ ٌالمرتضى(تّْٔ:ق)ٌ ،تقديـٌ :السيد ٌأحمد ٌالحسيني ٌٌ /إعدادٌ :السيدٌ
ميدمٌالرجائيٌ،دارٌالقرآفٌالكريـٌٌ،مطٌ:سيدٌالشيداءٌ،قـٌ .ٌَُْٓ،
رسائؿٌالكركيٌ:المحقؽٌالكركي(تَْٗ:ق)ٌتحٌ:محمدٌالحسكفٌ،طٌُ،فٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌ .ٌُُِْ،
الرسالةٌ:اإلماـٌالشافعيٌ،تٌ،ٌَِْ:تحٌكشرحٌ:أحمدٌمحمدٌشاكرٌ،المكتبةٌالعمميةٌ-بيركتٌ–ٌلبنافٌ .
ركائعٌالبيافٌتفسيرٌآياتٌالحكاـٌ:محمدٌعميٌالصابكنيٌ،طبعٌعمىٌنفقةٌ:حسفٌعباسٌالشربتميٌٌ،مكتبةٌ
الغزاليٌ-دمشؽٌ،ـٌمناىؿٌالعرفافٌ–ٌبيركتٌ،طَُّٖٗ-ََُْ،ـ.
ركحٌالبيافٌ:إسماعيؿٌحقيٌبفٌمصطفىٌاإلستانبكليٌالحنفيٌ،أبكٌالفداءٌ(تٌُُِٕ:ىػ)ٌدارٌالفكر–ٌبيركت.
الركضةٌالبييةٌفيٌشرحٌالممعةٌالدمشقيةٌ:الشييدٌالثانيٌزيفٌالديفٌالعامميٌ(تٌٗٔٓ:ق)ٌٌ،منشكراتٌجامعةٌ
النجؼٌالدينيةٌ،مالحظاتٌ:منشكراتٌمكتبةٌالداكرمٌ،مطبعةٌأمير-قـٌ،طٌَُُُْ،قٌ .
ركضةٌالطالبيفٌكعمدةٌالمفتيفٌ:أبكٌزكرياٌمحييٌالديفٌيحيىٌبفٌشرؼٌالنككمٌ(تٌٕٔٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:زىيرٌ
الشاكيشٌٌ،المكتبٌاإلسالميٌ،بيركتٌ-دمشؽٌ-عمافٌ،طٌُُِّْ،ىػٌٌُُٗٗ/ـ.
ٌركضةٌالمتقيفٌفيٌشرحٌمفٌالٌيحضرهٌالفقيوٌ:محمدٌتقيٌالمجمسيٌ(الكؿ)(تََُٕ:ق)ٌ،نمٌقوٌكعمٌؽٌعميوٌ
كأشرؼٌعمىٌطبعوٌ«ٌالسيدٌحسيفٌالمكسكمٌالكرمانيٌكالشيخٌعميٌپناهٌاإلشتياردمٌ»ٌ،مطٌ:العمميةٌ–ٌقـ.
[ُٖٗ]
ٌ























ركضة ٌالمستبيف ٌفي ٌشرح ٌكتاب ٌالتمقيفٌ :أبك ٌمحمدٌ ،عبد ٌالعزيز ٌبف ٌإبراىيـ ٌبف ٌأحمد ٌالقرشي ٌالتميميٌ
التكنسيٌالمعركؼٌبابفٌبزيزة(تّٕٔ:ىػ)ٌتحٌ:عبدٌالمطيؼٌزكاغٌ،طٌُ،دارٌابفٌحزـُُّْ،ىػََُِ-ـ.
ركضةٌالكاعظيفٌ:الفتاؿٌالنيسابكرم(تٌَٖٓ:ق)ٌتقديـٌ:محمدٌميدمٌالخرسافٌ،ـٌ:الشريؼٌالرضي-قـ.
الركضٌالداني-المعجـٌالصغيرٌ:سميمافٌبفٌأحمدٌبفٌأيكبٌأبكٌالقاسـٌالطبرانيٌ،المكتبٌاإلسالميٌ،طٌُ،
دارٌعمارٌٌ-بيركتٌ،عمافٌ،ٌُٖٗٓ–ٌَُْٓ،تحٌ:محمدٌشككرٌمحمكدٌالحاجٌأمرير.
الركضٌالمربعٌشرحٌزادٌالمستنقعٌفيٌاختصارٌالمقنعٌ:منصكرٌبفٌيكنسٌبفٌإدريسٌالبيكتيٌ(تَُُٓ:ىػ)ٌ،
حاشيةٌالشيخٌالعثيميفٌكتعميقاتٌالشيخٌالسعدم(ٌ،خرجٌأحاديثوٌ:عبدٌالقدكسٌمحمدٌنذير)ٌ ،دارٌالمؤيدٌٌ-ـٌ
الرسالةٌ،كتحٌ:سعيدٌمحمدٌالمحاـٌ،فٌ:دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
الركضٌالندمٌشرحٌكافيٌالمبتدمٌٌ -فيٌفقوٌإماـٌالسنةٌأحمدٌبفٌحنبؿٌالشيبانيٌرضيٌاهللٌعنوٌ:أحمدٌبفٌ
عبدٌاهللٌبفٌأحمدٌالبعميٌ(ٌٌٌَُُُُٖٖٗ-ىػ)ٌ،أشرؼٌعمىٌطبعوٌكتصحيحوٌ:فضيمةٌالشيخٌ/عبدٌالرحمفٌ
حسفٌمحمكدٌ،مفٌعمماءٌالزىرٌٌ،الـٌالسعيديةٌ–ٌالرياض.
رياضٌالمسائؿٌ:السيدٌعميٌالطباطبائي(ٌ،تُُِّ:ق)ٌ،طٌُ،تحٌكنشرٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌٌُُْٗ.
(ٌحرؼٌزٌ) ٌ
ال ازىرٌفيٌغريبٌألفاظٌالشافعيٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌالزىرمٌاليركمٌ،أبكٌمنصكر(تٌَّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:مسعدٌ
عبدٌالحميدٌالسعدنيٌ،دارٌالطالئعٌ،دٌ.طٌكت.
الزاىرٌفيٌمعانيٌكمماتٌالناسٌ:محمدٌبفٌالقاسـٌبفٌمحمدٌبفٌبشارٌ،أبكٌبكرٌالنبارمٌ(تٌِّٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:
دٌ.حاتـٌصالحٌالضامفٌٌ،ـٌالرسالةٌ–ٌبيركتٌ،طٌٌُُُِْ،ىػٌٌ .ُِٗٗ-
زبدةٌالبيافٌفيٌأحكاـٌالقرآفٌ:المحقؽٌالردبيميٌ(تٌّٗٗ:ق)ٌ،تحٌكتعٌ:محمدٌالباقرٌالبيبكدمٌٌ،المكتبةٌ
المرتضكيةٌإلحياءٌاآلثارٌالجعفريةٌ–طيراف.
زبدة ٌالتفاسيرٌ :المال ٌفتح ٌاهلل ٌالكاشاني ٌ(تٌٖٖٗ :ق)ٌ ،تحٌ :ـ ٌالمعارؼٌ ،طٌُ ٌ ،مطٌ :پاسدار ٌاسالـٌ ٌ ،ـٌ
المعارؼٌاإلسالمية-قـٌ–ٌإيرافٌ .ُِّْ،
(ٌحرؼٌسٌ)
سبؿٌالسالـٌ:محمدٌبفٌإسماعيؿٌالكحالنيٌثـٌالصنعانيٌالمعركؼٌبالميرٌ(تُُِٖ:ق)ٌ،مراجعةٌكتعميؽٌ:
الشيخٌمحمدٌعبدٌالعزيزٌالخكليٌ،طَُْٗٔ-ٌٌُّٕٗ،ـٌ،مطٌ:مصطفىٌالبابيٌالحمبيٌكأكالدهٌبمصرٌ .
السبيؿٌفيٌشرحٌالدليؿٌ:ابفٌضكيافٌ،إبراىيـٌبفٌمحمدٌبفٌسالـٌ(تٌُّّٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:زىيرٌالشاكيشٌ،طٌٕ،
المكتبٌاإلسالميٌٌَُْٗ،ىػُٖٗٗ-ـٌ .
السرائرٌ:ابفٌإدريسٌالحمي(ٌ،تٌٖٓٗ:ق)ٌ،تحٌ:محمدٌميدمٌالمكسكمٌالخرسافٌ،طٌُُِْٗ،قََِٖ-ـٌٌ،
العتبةٌالعمكيةٌ،النجؼٌاالشرؼٌ،كطٌِ:سنةٌَُُْقٌ،طٌٌَُُِْ،قٌ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌ.
سمـٌالكصكؿٌإلى ٌطبقاتٌالفحكؿٌ:مصطفىٌبفٌعبدٌاهللٌالقسطنطينيٌالعثمانيٌالمعركؼٌبػٌ«كاتبٌجمبي»ٌ
كبػٌ«حاجيٌخميفة»ٌ(تٌٌَُٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمكدٌعبدٌالقادرٌالرناؤكطٌ،إشراؼٌكتقديـٌ:أكمؿٌالديفٌإحسافٌ
أكغميٌ،تدقيؽٌ:صالحٌسعداكمٌصالحٌ،مكتبةٌإرسيكاٌ،إستانبكؿٌ–ٌتركيا.
السنةٌفيٌالشريعةٌاإلسالميةٌ:محمدٌتقيٌالحكيـٌ،دٌ.طٌ،كت.
سنفٌابفٌماجةٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌيزيدٌالقزكيني ٌ(تِّٕ:ق)ٌ،تحٌ:شعيبٌالرنؤكطٌٌ -عادؿٌمرشدٌٌ-
محمدٌكامؿٌقرهٌبمميٌ ٌ-ىعبدٌالمٌطيؼٌحرزٌاهللٌ،طٌُ،فٌ:دارٌالرسالةٌالعالميةٌَُّْ،ىػٌََِٗ-ـ.
سنفٌأبيٌداكدٌ:سميمافٌبفٌالشعثٌالسجستانيٌ(تِٕٓ:ق) ٌتحٌكتعٌ:سعيدٌمحمدٌالمحاـٌ،طٌُ،الناشرٌٌ:
دارٌالفكرٌ،بيركتٌَُٗٗ-ٌٌَُُْ،ـ.
[ُٗٗ]
ٌ
























سنفٌالترمذمٌ:محمدٌبفٌعيسىٌبفٌس ٍكرةٌبفٌمكسىٌبفٌالضحاؾٌ،الترمذمٌ،أبكٌعيسىٌ(تٌِٕٗ:ىػ)ٌ،تحٌ
ى
كتعٌ:أحمدٌمحمدٌشاكرٌ(جػٌُ،)ِ،كمحمدٌفؤادٌعبدٌالباقيٌ(جػّ)ٌ،كابراىيـٌعطكةٌعكضٌالمدرسٌفيٌالزىرٌ
الشريؼٌ(جػٌٌْ،)ٓ،طٌِ،فٌ:مطبعةٌمصطفىٌالبابيٌالحمبيٌ-مصرٌُّٗٓ،ىػٌٌُٕٗٓ-ـٌ ٌ.
سنف ٌالدارقطنيٌ :عمي ٌبف ٌعمر ٌأبك ٌالحسف ٌالدارقطني ٌالبغدادم ٌ(تٌّٖٓ :ق)ٌ ٌ ،دار ٌالمعرفة ٌ-بيركتٌ،
ُٔٔٗـٌ،تحٌ:السيدٌعبدٌاهللٌىاشـٌيمانيٌالمدنيٌ.كطٌُُٗٗٔ-ٌٌٌُُْٕ،ـٌ،ٌ،تعميؽٌكتخريجٌ:مجدمٌبفٌ
منصكرٌسيدٌالشكرمٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
ٌالخ ٍس ىرٍك ًجردم ٌالخراسانيٌ ،أبك ٌبكر ٌالبييقي ٌ(تٌ:
السنف ٌالكبرلٌ :أحمد ٌبف ٌالحسيف ٌبف ٌعمي ٌبف ٌمكسى ي
ْٖٓىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌعبدٌالقادرٌعطاٌ،طٌّ،الناشرٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌٌُِْْ،ىػٌٌََِّ-ـٌ .
السنف ٌالكبرلٌ :النسائي ٌ(تٌَّّ :ق)ٌ ،تحٌ :دٌ .عبد ٌالغفار ٌسميماف ٌالبندارم ٌكسيد ٌكسركم ٌحسفٌ ،طٌُ،
ٌٌُُُُُْٗٗ-ـٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌبيركتٌ–ٌلبنافٌ،دٌ.تٌ .
سنفٌسعيدٌبفٌمنصكرٌ:سعيدٌبفٌمنصكرٌبفٌشعبةٌالخراسانيٌالمكيٌ،تٌ،ٌِِٕ:حققوٌكعمؽٌعميوٌ:حبيبٌ
الرحمفٌالعظميٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
سيرٌأعالـٌالنبالءٌ:شمسٌالديفٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌقى ٍايمازٌال ىذ ىىبيٌ(تٌْٕٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:مجمكعةٌ
محققيفٌبإشراؼٌشعيبٌالرناؤكطٌٌ،ـٌالرسالةٌ،طٌٌَُّْٓ،ىػٌٌٌُٖٗٓ/ـ.
السيؿ ٌالجرار ٌالمتدفؽ ٌعمى ٌحدائؽ ٌالزىارٌ :محمد ٌبف ٌعمي ٌبف ٌمحمد ٌبفٌعبد ٌاهلل ٌالشككاني ٌاليمني ٌ(تٌ:
َُِٓىػ)ٌٌ،دارٌابفٌحزـٌ،طٌُ،دٌ.تٌ .
(ٌحرؼٌشٌ)
الشامؿٌفيٌفقوٌاإلماـٌمالؾٌ:بيراـٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌعبدٌالعزيزٌبفٌعمرٌبفٌعكضٌ،أبكٌالبقاءٌ،تاجٌالديفٌ
ير ٍّ ً
ً
ي ٌالمالكي ٌ(تٌَٖٓ :ىػ)ٌ ،ضبطو ٌكصححوٌ :أحمد ٌبف ٌعبد ٌالكريـ ٌنجيبٌ ٌ ،طٌُ،
السممي ٌالدم ً ٌ
م ٌالد ٍم ىياط ٌ
مركزٌنجيبكيوٌلممخطكطاتٌكخدمةٌالتراثٌُِْٗ،ىػٌٌََِٖ-ـ.
شجرة ٌالنكر ٌالزكية ٌفي ٌطبقات ٌالمالكيةٌ :محمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌعمر ٌبف ٌعمي ٌابف ٌسالـ ٌمخمكؼ ٌ(تٌ:
َُّٔىػ)ٌ،عمؽٌعميوٌ:عبدٌالمجيدٌخياليٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،لبنافٌ،طٌٌُُِْْ،ىػٌٌٌََِّ-ـٌ.
ذىبٌ:عبدٌالحيٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌابفٌالعمادٌالعكرمٌالحنبميٌ،أبكٌالفالحٌ
شذراتٌالذىبٌفيٌأخبارٌمفٌ
ى
(تٌَُٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمكدٌالرناؤكطٌ،خرجٌأحاديثوٌ:عبدٌالقادرٌالرناؤكطٌ،طٌُ،دارٌابفٌكثيرٌ،دمشؽٌ–ٌ
بيركتٌٌَُْٔ،ىػٌٌُٖٗٔ-ـ.
شرائع ٌاإلسالـٌ :المحقؽ ٌالحمي ٌ(تٌٕٔٔ :ق)ٌ،تحٌكتع ٌٌ :السيد ٌصادؽ ٌالشيرازمٌ ،طٌِ ،مطٌ :أميرٌ– ٌقـٌ،
الناشرٌٌ:انتشاراتٌاستقالؿٌ–ٌطيرافٌَُْٗ،ق.
شرح ٌابف ٌناجي ٌالتنكخي ٌعمى ٌمتف ٌالرسالة ٌالبف ٌأبي ٌزيد ٌالقيركانيٌ :قاسـ ٌبف ٌعيسى ٌبف ٌناجي ٌالتنكخيٌ
القيركانيٌ(تّٖٕ:ىػ)ٌأعتنىٌبوٌ:أحمدٌفريدٌالمزيدمٌ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌُِْٖ،ىػََِٕ-ـ.
شرحٌإحقاؽٌالحؽٌٌ:السيدٌالمرعشي(تٌُُُْ:ق)ٌ،تعميؽٌ:السيدٌشيابٌالديفٌالمرعشيٌالنجفيٌٌ/تصحيحٌ:
السيدٌإبراىيـٌالميانجيٌٌ/كتابةٌٌ:محمكدٌالحسينيٌالمرعشيٌكميرزاٌعميٌأكبرٌاإليراني.
شرحٌالزىارٌ:اإلماـٌأحمدٌالمرتضى(ٌ،تٌَْٖ:ق)ٌٌ،مكتبةٌغمضافٌ،صنعاءٌ–ٌاليمفٌ،د.طٌ،كت).
شرحٌالتصريح ٌعمىٌالتكضيح ٌأكٌالتصريحٌبمضمكفٌالتكضيحٌفيٌالنحكٌ:خالدٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌأبيٌبكرٌبفٌ
محمدٌالجرجاكم ٌالزىرمٌ،زيفٌالديفٌالمصرمٌ،ككافٌيعرؼٌبالكقادٌ(تٌَٗٓ:ىػ)ٌ ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ
ٌ
بيركت-لبنافٌُُِْ،ىػٌَََِ-ـ.شرح ٌالتمقيفٌ:أبك ٌعبد ٌاهلل ٌمحمد ٌبفٌعمي ٌبف ٌعمر ٌالت ًميمي ٌالمازرم ٌالمالكي ٌ(تٌّٓٔ :ىػ)ٌ ،تحٌ :سماحةٌ
[ََِ]
ٌ






















ً
دارٌالغربٌاإلسالميٌََِٖ،ـ.
دٌالمختارٌالسالميٌٌ،طٌُ،
الشيخٌمحم
ٌ
شرحٌالزرقانيٌعمىٌمختصرٌخميؿٌ،كمعوٌ:الفتحٌالربانيٌفيماٌذىؿٌعنوٌالزرقانيٌ:عبدٌالباقيٌبفٌيكسؼٌبفٌ
أحمد ٌالزرقاني ٌالمصرم ٌ(تٌَُٗٗ :ىػ)ٌ ،ضبطو ٌكصححوٌ :عبد ٌالسالـ ٌمحمد ٌأميفٌ ،طٌُ ،دار ٌالكتبٌ
العمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌٌُِِْ،ىػٌٌٌََِِ-ـ.
شرحٌالزرقانيٌعمىٌمكطأٌاإلماـٌمالؾٌ:محمدٌبفٌعبدٌالباقيٌبفٌيكسؼٌالزرقانيٌالمصرمٌالزىرمٌ،تحٌ:طوٌ
عبدٌالرءكؼٌسعدٌٌ،مكتبةٌالثقافةٌالدينيةٌ–ٌالقاىرةٌ،طٌُُِْْ،ىػٌٌََِّ-ـ.
شرحٌالزركشيٌ(عمىٌمختصرٌالخرقي)ٌ:شمسٌالديفٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌالزركشيٌالمصرمٌالحنبميٌ(تٌ:
ِٕٕىػ)ٌٌ،دارٌالعبيكافٌ،طٌٌُُُّْ،ىػٌٌُّٗٗ-ـ.
شرحٌزركؽٌعمىٌمتفٌالرسالةٌالبفٌأبيٌزيدٌالقيركانيٌ:شيابٌالديفٌأبكٌالعباسٌأحمدٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌ
عيسىٌالبرنسيٌالفاسيٌ،المعركؼٌبػٌزركؽٌ(تٌٖٗٗ:ىػ)ٌ،اعتنىٌبوٌ:أحمدٌفريدٌالمزيدمٌ،طٌُ،فٌ:دارٌ
الكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌٌُِْٕ،ىػٌََِٔ-ـ.
شرحٌسنفٌأبيٌداكدٌ:أبكٌمحمدٌمحمكدٌبفٌأحمدٌبفٌمكسىٌبفٌأحمدٌبفٌحسيفٌالغيتابىٌالحنفىٌبدرٌالديفٌ
العينىٌ(تٌٖٓٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:أبكٌالمنذرٌخالدٌبفٌإبراىيـٌٌ،طٌُ،مكتبةٌالرشدٌ–ٌالرياضَُِْ،ىػُٗٗٗ-ـ.
شرحٌسنفٌالنسائيٌالمسمىٌ«ذخيرةٌالعقبىٌفيٌشرحٌالمجتبى»ٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌآدـٌبفٌمكسىٌاإلثيكبيٌ
الكل ًكمٌٌ،دارٌآؿٌبركـٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،طٌُُِْْ،قََِّ-ـ.
ى
شرحٌالسيرٌالكبيرٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌأبيٌسيؿٌشمسٌالئمةٌالسرخسيٌ(تٌّْٖ:ىػ)ٌ،الشركةٌالشرقيةٌ
لإلعالناتٌُُٕٗ،ـٌٌ،دٌ.طٌ .
شرحٌالعركةٌالكثقىٌ:الشيخٌمرتضىٌالحائرم ٌ(تٌَُْٔ:ق)ٌ ،تحٌ:الشيخٌمحمدٌحسيفٌأمرٌالمييٌاليزدمٌ،
طٌُ،ٌُِْٓ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفة.
شرحٌفتحٌالقديرٌلمعاجزٌالفقيرٌ(شرحٌاليداية)ٌ:كماؿٌالديفٌمحمدٌبفٌعبدٌالكاحدٌبفٌعبدٌالحميدٌبفٌمسع ٌكدٌ
السيكاسيٌثـٌاالسكندرمٌكماؿٌالديفٌالحنفيٌالمعركؼٌبابفٌاليماـٌ(تٌُٖٔ:ىػ)ٌ،الناشرٌدارٌالفكرٌ،بيركت.
شرح ٌقطر ٌالندل ٌكبؿ ٌالصدلٌ :عبد ٌاهلل ٌبف ٌيكسؼ ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌابف ٌيكسؼٌ ،أبك ٌمحمدٌ ،جماؿٌ
الديفٌ،ابفٌىشاـٌ(تٌُٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌمحيىٌالديفٌعبدٌالحميدٌ،طٌٌُُ،القاىرة.ٌُّّٖ،
شرح ٌالقكاعدٌالفقييةٌ:أحمدٌبفٌالشيخٌمحمدٌالزرقاٌ[ُِٖٓىػٌٌُّٕٓ -ىػ]،صححوٌكعمؽٌعميوٌ:مصطفىٌ
أحمدٌالزرقاٌٌ،دارٌالقمـٌٌ-دمشؽٌٌ/سكرياٌ،طٌَُِْٗ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـ.
شرح ٌالقكاعد ٌ(كتاب ٌالمتاجر)ٌ :الشيخ ٌجعفر ٌبف ٌالشيخ ٌخضر ٌالجناجيٌ ،تٌ ،ٌُِِٖ :تحٌ :السيد ٌمحمدٌ
حسيفٌالرضكمٌالكشميرمٌ،طٌٌُُِِْ،قٌََِِ-ـٌ،المطٌ:سركرٌ،انتشاراتٌسعيدٌبفٌجبير.
الشرحٌالكبيرٌ:أبكٌالبركاتٌ(تٌَُِّ:ق)ٌدارٌإحياءٌالكتبٌالعربيةٌ-عيسىٌالبابيٌالحمبيٌ،دٌ.طٌكت.
الشرحٌالكبيرٌلمدرديرٌكحاشيةٌالدسكقيٌعميوٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌعرفةٌالدسكقيٌالمالكيٌ(تٌَُِّ:ىػ)ٌٌ،
دارٌالفكرٌ،دٌ.تٌ،كطٌ .
الشرحٌالكبيرٌ(المطبكعٌمعٌالمقنعٌكاإلنصاؼ)ٌ:شمسٌالديفٌأبكٌالفرجٌعبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌ
قدامةٌالمقدسيٌ(تٌٌِٖٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌاهللٌبفٌعبدٌالمحسفٌالتركيٌ-الدكتكرٌعبدٌالفتاحٌمحمدٌالحمكٌٌ،
ىجرٌلمطباعةٌكالنشرٌٌ،القاىرةٌ-جميكريةٌمصرٌالعربيةٌ،طٌٌُُُْٓ،ىػٌُٗٗٓ-ـ.
الشرحٌالكبيرٌعمىٌمتفٌالمقنعٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌقدامةٌالمقدسيٌالجماعيميٌالحنبميٌ،أبكٌ
الفرجٌ،شمسٌالديفٌ(تٌِٖٔ:ىػ)ٌ،دارٌالكتابٌالعربيٌلمنشرٌ،أشرؼٌعمىٌطباعتوٌ:محمدٌرشيدٌرضا.
شرح ٌالمحمي ٌعمى ٌالمنياج ٌ«شرح ٌالعالمة ٌجالؿ ٌالديف ٌالمحمي ٌ(تْٖٔ:ق) ٌعمى ٌمنياج ٌالطالبيف ٌلمشيخٌ
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محييٌالديفٌالنككم»ٌٌ،دارٌالفكرٌٌ-بيركتٌ،دٌ.تٌُُْٓ،ىػُٗٗٓ-ـ.
شرحٌمختصرٌخميؿٌ:محمدٌبفٌعبدٌاهللٌالخرشيٌالمالكيٌأبكٌعبدٌاهللٌ(تٌَُُُ:ىػ)ٌ ٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌ
–ٌبيركتٌ،دٌ.تٌ،كط.
شرحٌمختصرٌالطحاكمٌ:أحمدٌبفٌعميٌأبكٌبكرٌال ارزمٌالجصاصٌالحنفيٌ(تٌ َّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عصمتٌ
اهللٌعنايتٌاهللٌمحمدٌٌ -أٌ.دٌ.سائدٌبكداشٌٌ -دٌمحمدٌعبيدٌاهللٌخافٌٌ -دٌزينبٌمحمدٌحسفٌفالتةٌ،راجعوٌ
كصححوٌ:أٌ.دٌ.سائدٌبكداشٌٌ،دارٌالبشائرٌاإلسالميةٌٌ-كدارٌالسراجٌ،طٌٌُُُّْ،ىػٌٌٌََُِ-ـ.
شرحٌمعانيٌاآلثارٌ:أبكٌجعفرٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌسالمةٌبفٌعبدٌالممؾٌبفٌسممةٌالزدمٌالحجرمٌالمصرمٌ
المعركؼ ٌبالطحاكم ٌ(تُِّ:ىػ) ،تحٌ :محمد ٌزىرم ٌالنجار ٌ ٌكمحمد ٌسيد ٌجاد ٌالحؽ ٌمف ٌعمماء ٌالزىرٌ
الشريؼ ،راجعوٌكرقـٌأحاديثوٌ:دٌ.يكسؼٌعبدٌالرحمفٌالمرعشميٌ ،عالـٌالكتبٌ،طٌُُُْْ-ىػٌٌُْٗٗ،ـ.
شرحٌالمعمقاتٌالسبعٌ:حسيفٌبف ٌأحمدٌبفٌحسيفٌالزٍكىزنيٌ،أبكٌعبدٌاهللٌ(تٌْٖٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌاحياءٌالتراثٌ
العربيٌ،طٌُُِّْىػٌََِِ-ـ.
الشرحٌالممتعٌعمىٌزادٌالمستقنعٌ:محمدٌبفٌصالحٌبفٌمحمدٌالعثيميفٌ(تٌُُِْ:ىػ)ٌ،دارٌالنشرٌ:دارٌابفٌ
الجكزمٌ،طٌٌُُِْٖ-ٌٌُِِْ،ىػٌ .
شرحٌالمنتيىٌ:العزيزٌشرحٌالكجيزٌالمعركؼٌبالشرحٌالكبيرٌ:عبدٌالكريـٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌالكريـٌ،أبكٌالقاسـٌ
الرافعي ٌالقزكيني ٌ(تٌِّٔ :ىػ)ٌ ،تحٌ :عمي ٌمحمد ٌعكض ٌ-عادؿ ٌأحمد ٌعبد ٌالمكجكدٌ ،طٌُ ،دار ٌالكتبٌ
العمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌُُْٕ،ىػٌُٕٗٗ-ـ.
شرحٌمنياجٌالكرامةٌفيٌمعرفةٌاإلمامةٌ:السيدٌعميٌالحسينيٌالميالنيٌ،طٌُ،مطٌ ٌ:كفاٌ–ٌقـٌٌ،مركزٌالحقائؽٌ
اإلسالميةٌ.ٌُِْٖ،
شفاء ٌالغميؿ ٌفي ٌحؿ ٌمقفؿ ٌخميؿٌ :أبك ٌعبد ٌاهلل ٌمحمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌعمي ٌبف ٌغازمٌ
العثمانيٌالمكناسيٌ(تٌُٗٗ:ىػ)ٌ،دراسةٌكتحٌ:دٌ.أحمدٌبفٌعبدٌالكريـٌنجيبٌٌ،مركزٌنجيبكيوٌلممخطكطاتٌ
كخدمةٌالتراثٌ،القاىرةٌٌ-جميكريةٌمصرٌالعربيةٌ،طٌٌُُِْٗ،ىػٌٌٌََِٖ-ـ.
(ٌحرؼٌصٌ)
الصحاحٌفيٌالمغةٌ:الجكىرمٌ:تٌ،ٌّّٗ:تحٌ:أحمدٌعبدٌالغفكرٌالعطارٌ،طٌٌَُْْٕ،قُٖٕٗ-ـٌ،طٌُ،
دارٌالعمـٌلممالييفٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌُّٕٔ،قُٗٓٔ-ـٌ ٌ،كطٌْ،القاىرةٌٌَُْٕ،ىػٌٌُٖٕٗ-ـ.
بدٌ،التميميٌ،أبكٌ
صحيحٌابفٌحبافٌبترتيبٌابفٌبمبافٌ:محمدٌبفٌحبافٌبفٌأحمد ٌ
بفٌحبافٌبفٌمعاذٌبفٌم ٍع ى
ى
حاتـٌ،الدارميٌ،البستيٌ(تٌّْٓ:ىػ)ٌ،ترتيبٌ:عميٌبفٌبمبافٌبفٌعبدٌاهللٌ،كعالءٌالديفٌالفارسيٌ،المنعكتٌ
ي
بالمير(تٌّٕٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:شعيبٌالرنؤكطٌ،طٌٌِ،ـٌالرسالةُّٗٗ-ٌٌُُْْ،ـٌ .
صحيحٌالجامعٌالصغيرٌكزياداتوٌ:أبكٌعبدٌالرحمفٌمحمدٌناصرٌالديفٌ،بفٌالحاجٌنكحٌبفٌنجاتيٌبفٌآدـٌ،
الشقكدرمٌاللبانيٌ(تٌَُِْ:ىػ)ٌ،المكتبٌاإلسالميٌ،د.طٌٌ،كتٌ.
صحيفةٌىماـٌبفٌمنبوٌ:ىماـٌبفٌمنبوٌ(تٌُِّ:ق)ٌ،تحٌ:دٌ .رفعتٌفكزمٌ،طٌُ،مكتبةٌالخانجيٌبالقاىرةٌ،
ٌَُُْٖٔٗٓ-ـ.
صراطٌالنجاةٌ(تعميؽٌالميرزاٌالتبريزم)ٌ:السيدٌالخكئي(تٌُُّْ:ق)ٌطٌُ،تكزيعٌ:المركزٌالثقافيٌأميفٌ-قـٌ،
ُُُْٖٕٗٗ-ـٌ .
صفكةٌالتفاسيرٌ:محمدٌعميٌالصابكنيٌ،طٌُ،دارٌالصابكنيٌلمطباعةٌكالنشر–ٌالقاىرةٌُُْٕ،ىػُٕٗٗ-ـ.
الصكاعؽٌالمحرقة ٌعمىٌأىؿٌالرفضٌكالضالؿٌكالزندقةٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌعميٌبفٌحجرٌالييتميٌالسعدمٌ
النصارمٌ،شيابٌالديفٌشيخٌاإلسالـٌ،أبكٌالعباسٌ(تٌْٕٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌعبدٌاهللٌالتركيٌٌ-
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كامؿٌمحمدٌالخراطٌ،طٌُ،فٌ:مؤسسةٌالرسالةٌٌ-لبنافٌُُْٕ،ىػٌٌُٕٗٗ-ـٌ .
(ٌحرؼٌضٌ)
ضعيؼٌالجامعٌالصغيرٌكزيادتوٌ:أبكٌعبدٌالرحمفٌمحمدٌناصرٌالديفٌ،بفٌالحاجٌنكحٌبفٌنجاتيٌبفٌآدـٌ،
الشقكدرمٌاللبانيٌ(تَُِْ:ىػ)ٌ،أشرؼٌعمىٌطبعوٌ:زىيرٌالشاكيشٌ،المكتبٌاإلسالمي(الطبعةٌالمجددة).
ضكءٌالشمكعٌشرحٌالمجمكعٌفيٌالفقوٌالمالكيٌ:محمدٌالميرٌالمالكيٌ،بحاشيةٌ:حجازمٌالعدكمٌالمالكيٌ،تحٌ:
محمد ٌمحمكد ٌكلد ٌمحمد ٌالميف ٌالمسكميٌ ٌ ،دار ٌيكسؼ ٌبف ٌتاشفيف ٌٌ -مكتبة ٌاإلماـ ٌمالؾ ٌ[مكريتانيا ٌٌ-
نكاكشكط]ٌ،طٌٌُُِْٔ،ىػٌٌٌََِٓ-ـٌ .
الضكءٌالالمعٌلىؿٌالقرفٌالتاسعٌ:شمسٌالديفٌمحمدٌبفٌعبدٌالرحمفٌالسخاكمٌ،الناشرٌمنشكراتٌدارٌمكتبةٌ
الحياةٌسنةٌالنشرٌ،مكافٌالنشرٌبيركتٌ.دٌ.تٌ.
(ٌحرؼٌطٌ) ٌ
طبقاتٌخميفةٌ:خميفةٌبفٌخياطٌالعصفرمٌ(شباب)ٌ(تَِْ:ق)ٌ،تحٌ:دٌ .سييؿٌزكارُّٗٗ-ٌ ٌُُْْ،ـٌٌ،
دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ،دٌ.ط.
طبقاتٌالشافعيةٌالكبرلٌ:اإلماـٌالعالمةٌٌ/تاجٌالديفٌبفٌعميٌبفٌعبدٌالكافيٌالسبكيٌ،دارٌالنشرٌٌ:ىجرٌ
لمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌٌُُّْ-ىػٌ،طٌِ،تحٌ:ٌ:دٌ.محمكدٌمحمدٌالطناحيٌ،د.عبدٌالفتاحٌمحمدٌالحمكٌ.
طبقاتٌالشافعييفٌ:أبكٌالفداءٌإسماعيؿٌبفٌعمرٌبفٌكثيرٌالقرشيٌالبصرمٌثـٌالدمشقيٌ(تٌْٕٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:
دٌ.أحمدٌعمرٌىاشـٌ،دٌمحمدٌزينيـٌمحمدٌعزبٌٌ،مكتبةٌالثقافةٌالدينيةٌُُّْ،ىػٌٌُّٗٗ-ـ.
طبقات ٌالفقياءٌ :أبكٌاسحاؽ ٌإبراىيـٌبف ٌعمي ٌالشيرازم ٌ(تٌْٕٔ :ىػ) ٌٌ ،ىذبويٌ :محمد ٌبف ٌمكرـ ٌبف ٌمنظكرٌ
(تٌُُٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:إحسافٌعباسٌ،طٌٌُ،دارٌالرائدٌالعربيٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌَُٕٗ،ـ.
ٌ طبقات ٌالفقياء ٌالشافعيةٌ :عثماف ٌبف ٌعبد ٌالرحمفٌ ،أبك ٌعمركٌ ،تقي ٌالديف ٌالمعركؼ ٌبابف ٌالصالح ٌ(تٌ:
ّْٔىػ)ٌ،تحٌ:محييٌالديفٌعميٌنجيبٌٌ،دارٌالبشائرٌاإلسالميةٌ–ٌبيركتٌ،طٌُُِٗٗ،ـ.
الطبقاتٌالكبرلٌ:ابفٌسعدٌ(تٌَِّ:ق)ٌمحمدٌبفٌسعدٌبفٌمنيعٌأبكٌعبدٌاهللٌالبصرمٌالزىرمٌ،تحٌ:إحسافٌ
عباسٌ،طٌكٌفٌ:دارٌصادرٌ–ٌبيركتٌ،طٌُُٖٗٔ،ـٌ .
طبقاتٌالمفسريفٌلمداككدمٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌأحمدٌ،شمسٌالديفٌالداككدمٌالمالكيٌ(تٌْٗٓ:ىػ)ٌٌ،دارٌ
الكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركتٌ،دٌ.تٌ .
الطرائؼٌفيٌمعرفةٌمذاىبٌالطكائؼٌ:السيدٌابفٌطاككسٌ،تٌ،ٌْٔٔ:طٌُ،ٌٌُّٗٗ،مطٌ:الخياـ-قـ.
ٌ(ٌحرؼٌعٌ)
العدةٌشرحٌالعمدةٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌإبراىيـٌبفٌأحمدٌ،أبكٌمحمدٌبياءٌالديفٌالمقدسيٌ(تٌِْٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌ
الحديثٌ،القاىرةٌ،دٌ.طٌ،تاريخٌالنشرٌُِْْ:ىػٌٌََِّـ.
العركةٌالكثقىٌ:السيدٌاليزدمٌ(تُّّٕ:ق)ٌ،طٌُ،ٌٌَُِْ،تحٌكفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفةٌ،كطٌٌُ،
ٌُِِْ،مطٌ:اعتمادٌ–ٌقـٌ،تحٌكٌفٌ:مركزٌفقوٌالئمةٌالظيارٌ(عميوٌالسالـ).
العزيز ٌشرح ٌالكجيز ٌالمعركؼ ٌبالشرح ٌالكبيرٌ :عبد ٌالكريـ ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌعبد ٌالكريـٌ ،أبك ٌالقاسـ ٌالرافعيٌ
القزكينيٌ،كطٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ-بيركتٌ.
عقدٌالجكاىرٌالثمينةٌفيٌمذىبٌعالـٌالمدينةٌ:أبكٌمحمدٌجالؿٌالديفٌعبدٌاهللٌبفٌنجـٌبفٌشاسٌبفٌنزارٌ
الجذامي ٌالسعدم ٌالمالكي ٌ(تٌُٔٔ :ىػ)ٌ ،دراسة ٌكتحٌ :أٌ .دٌ .حميد ٌبف ٌمحمد ٌلحمرٌ ،طٌُ ،دار ٌالغربٌ
اإلسالميٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌٌُِّْ،ىػٌٌٌََِّ-ـ.
عمـٌأص ٌكؿٌالفقوٌ:عبدٌالكىابٌخالؼٌ(تُّٕٓ:ىػ)ٌ،فٌ:مكتبةٌالدعكةٌ-شبابٌالزىر(عفٌطٌٖلدارٌالقمـ).
[َِّ]
ٌ

























العمدةٌفيٌمحاسفٌالشعرٌكآدابوٌ:أبكٌعمىٌالحسفٌبفٌرشيؽٌالقيركانيٌالزدمٌ(تٌ ٌّْٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌ
محييٌالديفٌعبدٌالحميدٌٌ،دارٌالجيؿٌ،طٌٌَُُْٓ،ىػُُٖٗ-ـ.
عمدة ٌالقارم ٌشرح ٌصحيح ٌالبخارمٌ :أبك ٌمحمد ٌمحمكد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمكسى ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌحسيف ٌالغيتابيٌ
الحنفيٌبدرٌالديفٌالعينيٌ(تٌٖٓٓ:ىػ)ٌٌ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربي–ٌبيركتٌ،دٌ.طٌ،كٌت.
العناكيفٌالفقييةٌ:الحسينيٌالمراغي(تَُِٓ:ق)ٌ،تحٌ:كفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌ،طٌُ .ٌُُْٖ،
العنايةٌشرحٌاليدايةٌ:محمدٌب فٌمحمدٌبفٌمحمكدٌ،أكمؿٌالديفٌأبكٌعبدٌاهللٌابفٌالشيخٌشمسٌالديفٌابفٌالشيخٌ
جماؿٌالديفٌالركميٌالبابرتيٌ(تٕٖٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌالفكرٌ،دٌ.طٌ،كتٌ .
العيكدٌالمحمديةٌ:عبدٌالكىابٌالشعراني(تٌ)ّٕٗ:طٌِ،مصطفىٌالبابيٌالحمبيٌ،مصرُّٕٗ-ُّّٗ،ـ.
عكفٌالمعبكدٌ:العظيـٌآبادمٌ،ٌُِّٗ:طٌِ،ٌٌُُْٓ،طٌكٌفٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌ .
عيار ٌالشعرٌ :محمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌإبراىيـ ٌطباطباٌ ،الحسني ٌالعمكمٌ ،أبك ٌالحسف ٌ(تٌ:
ِِّىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالعزيزٌبفٌناصرٌالمانعٌٌ،مكتبةٌالخانجيٌ–ٌالقاىرة.
يعييكفٌاٍل ىم ىسائًؿٌ:أبكٌالميثٌنصرٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌإب ارىيـٌالسمرقندمٌ(تٌّّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.صالحٌ
ٍّ
ٌ:مطبعةٌأسعدٌ،ب ٍغ ىدادٌُّٖٔ،ىػ.
الديفٌالناىي،ف
ى
(ٌحرؼٌغٌ)
غايةٌاآلماؿٌ(ط.ؽ)ٌ:المامقاني(ٌ،تٌُِّّ:ق)ٌ،طبعةٌحجريةٌ،دٌ.طٌ،كت.
غايةٌالبيافٌشرحٌزبدٌابفٌرسالفٌ:محمدٌبفٌأحمدٌالرمميٌ(تٌََُْ:ق)ٌدارٌالمعرفةٌ،بيركتٌ،دٌطٌ،كت.
الغديرٌ:الشيخٌالمينيٌ،تٌ،ٌُِّٗ:طٌُّٕٗٔ-ٌٌٌُّٖٕ،ـٌٌ،دارٌالكتابٌالعربيٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
يبٌالحديثٌ:أبكٌعبيدٌالقاسـٌبفٌسالٌـٌبفٌعبدٌاهللٌاليركمٌالبغدادمٌ(تٌِِْ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.محمدٌعبدٌ
غر
ي
المعيدٌخافٌٌ،مطٌ:دائرةٌالمعارؼٌالعثمانيةٌ،حيدرٌآبادٌ-الدكفٌ،طٌٌُُّْٖ،ىػٌٌٌُْٗٔ-ـ.
غمزٌعيكفٌالبصائرٌفيٌشرحٌالشباه ٌكالنظائر(ٌمطبكعٌمعٌلشباهٌكالنظائرٌالبفٌنجيـ)ٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌ
مكيٌ،أبكٌالعباسٌ،شيابٌالديفٌالحسينيٌالحمكم(تٌَُٖٗ:ىػ)ٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌَُْٓ،ىػٌٌُٖٗٓ-ـ.
غنية ٌالنزكعٌ :ابف ٌزىرة ٌالحمبيٌ ،تٌ ،ٌٖٓٓ :تحٌ :الشيخ ٌإبراىيـ ٌالبيادرمٌ ،إشراؼٌ :جعفر ٌالسبحانيٌ ،طٌٌُ،
محرـٌالحراـٌُُْٕىػٌ،مطٌ:اعتمادٌ–ٌقـٌٌ،ـٌاإلماـٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ)ٌ .
(ٌحرؼٌؼٌ)
الفتاكلٌالينديةٌ:لجنةٌعمماءٌبرئاسةٌنظاـٌالديفٌالبمخيٌٌ،دارٌالفكرٌ،طٌٌَُُِّ،ىػ.
فتاكل ٌنكر ٌعمى ٌالدربٌ :عبد ٌالعزيز ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌباز ٌ(تَُِْ:ىػ)،جمعياٌ :الدكتكر ٌمحمد ٌبف ٌسعدٌ
الشكيعرٌ،قدـٌلياٌ:عبدٌالعزيزٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمحمدٌآؿٌالشيخ.
فتحٌالبارمٌشرحٌصحيحٌالبخارمٌ:أحمدٌبفٌعميٌبفٌحجرٌأبكٌالفضؿٌالعسقالنيٌالشافعيٌ،فٌ:دارٌالمعرفةٌ
 ٌبيركتٌ،ٌُّٕٗ،رقـٌكتبوٌكأبكابوٌكأحاديثوٌ:محمدٌفؤادٌعبدٌالباقيٌ،قاـٌبإخراجوٌكصححوٌكأشرؼٌعمىٌطبعويٌ:محبٌالديفٌالخطيبٌ،عميوٌتعميقاتٌ:عبدٌالعزيزٌبفٌعبدٌاهللٌ.
ٌ
الفتحٌالربانيٌلترتيبٌمسندٌاإلماـٌأحمدٌبفٌحنبؿٌالشيبانيٌكمعوٌبمكغٌالمانيٌمفٌأسرارٌالفتحٌالربانيٌ:أحمدٌ
بفٌعبدٌالرحمفٌبفٌمحمدٌالبناٌالساعاتيٌ(تٌُّٕٖ:ىػ)ٌٌ،طٌِ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ،د.ت.
فتحٌالعزيزٌشرحٌالكجيز=الشرحٌالكبيرٌ(شرحٌلكتابٌالكجيزٌفيٌالفقوٌالشافعيٌلبيٌحامدٌالغزاليٌ(تٌَٓٓ:
ىػ)ٌ:االماـٌأبكٌالقاسـٌعبدٌالكريـٌبفٌمحمدٌالرافعيٌالقزكينيٌ(تٌِّٔ:ىػ)ٌ،دارٌالفكر-بيركتٌ،دٌ.طٌ،كت.
فتحٌالعميٌالمالؾٌفيٌالفتكلٌعمىٌمذىبٌاإلماـٌمالؾٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌعميشٌ،أبكٌعبدٌاهللٌالمالكيٌ
(تٌُِٗٗ:ىػ)ٌٌ،دارٌالمعرفةٌ،دٌ.طٌ،كت.
[َِْ]
ٌ























فتحٌالقدير(ٌالمطبكعٌمعٌكتابٌاليدايةٌلممرغيناني)ٌ:كماؿٌالديفٌمحمدٌبفٌعبدٌالكاحدٌالسيكاسيٌالمعركؼٌ
بابفٌاليماـٌ(تٌُٖٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌالفكرٌ،دٌ.طٌ،كت.
فتحٌالقديرٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌعبد ٌاهللٌالشككانيٌاليمنيٌ(تٌَُِٓ:ىػ)ٌ ،طٌُ ،دارٌابفٌكثيرٌ،
دارٌالكمـٌالطيب–ٌدمشؽٌ،بيركتٌٌُُْْ،ىػٌ .
فتحٌالكىابٌ:زكرياٌالنصارم(تّٗٔ:ق) ٌطٌُ،منشكراتٌمحمدٌعميٌبيضكفٌ،دار ٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ،
ٌُُُْٖٖٗٗ-ـ.
الفتكحاتٌالمكيةٌ(ط.ج)ٌ:إبفٌعربي(ٌ،تٌّٖٔ:ق)ٌ،ب.ت.
فتكحات ٌالكىاب ٌبتكضيح ٌشرح ٌمنيج ٌالطالب ٌالمعركؼ ٌبحاشية ٌالجمؿ ٌ(منيج ٌالطالب ٌاختصره ٌزكرياٌ
النصارم ٌمف ٌمنياج ٌالطالبيف ٌلمنككم ٌثـ ٌشرحو ٌفي ٌشرح ٌمنيج ٌالطالب)ٌ :سميماف ٌبف ٌعمر ٌبف ٌمنصكرٌ
العجيميٌالزىرمٌ،المعركؼٌبالجمؿٌ(تٌَُِْ:ىػ)ٌٌ،دارٌالفكرٌ .
الفركؽٌالمغكيةٌ:ابكٌىالؿٌالعسكرمٌ،تنظيـٌ:الشيخٌبيتٌاهللٌبياتٌ ٌ ،كطٌُ،تحٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌ،
ُُِْىػٌ.
الفصكؿٌفيٌالصكؿٌ:الجصاصٌ(تَّٕ:ق)ٌ،تحٌ:دٌ.عجيؿٌجاسـٌالنمشيٌ،طُ.ٌَُْٓ،
ً
ٌاإلسالمي ٌكأصكلوٌ ،بجامعة ٌدمشؽٌ -كمٌيةٌ
ٌك ٍى ىبة ٌالز ىحٍيمً ٌيٌ ،رئيس ٌقسـ ٌالفقو
الف ٍقوي ٌاإلسالمي ٌكأدلتيٌويٌ :أٌ .د .ى
ٌ
الشريعةٌ،طٌْ،فٌ:دارٌالفكرٌ،دمشؽٌ،دٌ.تٌ .
فقوٌاإلماـٌجعفرٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:محمدٌجكادٌمغنيةٌ(تََُْ:ق)ػٌ،طٌٌِ،مطٌ:الصدر– ٌقـٌٌ،ـٌ
أنصاريافٌلمطباعةٌكالنشرٌ–قـٌ،مالحظاتٌ:ـٌأنصاريافٌلمطباعةٌكالنشرٌ،قـٌٌٌُُُِّْٕٗ-ش.
فقوٌاإلماميةٌ:تقريرٌبحثٌالميرزاٌحبيبٌاهللٌالرشتي(تٌُُِّ:ق) ٌٌلمسيدٌكاظـٌالخمخاليٌ(تُّّٔ:ق)ٌ،
طٌُ،مطٌ:سيدٌالشيداءٌ،فٌ:مكتبةٌالداكرمٌَُْٕ،ىػ.
فقو ٌالرضاٌ :عمي ٌابف ٌبابكيو ٌالقمي ٌ(تِّٗ:ق)ٌ ،تحٌ :ـ ٌآؿ ٌالبيت ٌ(عمييـ ٌالسالـ) ٌإلحياء ٌالتراث ٌٌ -قـٌ
المشرفةٌ،طٌُ،ٌَُْٔ،الناشرٌٌ:المؤتمرٌالعالميٌلإلماـٌالرضاٌ(عميوٌالسالـ)ٌٌ-مشيدٌالمقدسةٌ .
فقوٌالسنةٌ:الشيخٌسيدٌسابؽٌ،طٌٌُُُّٗ،قُُٕٗ-ـٌٌ،دارٌالكتابٌالعربيٌ،بيركتٌ-لبنافٌ .
فقوٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ) ٌفيٌشرحٌالتبصرةٌ:آيةٌاهللٌالعظمىٌالسيدٌمحمدٌصادؽٌالحسينيٌالركحانيٌ(مدٌ
ظمو)ٌ،متفٌالكتابٌ:التبصرةٌلالماـٌالمحقؽٌآيةٌاهللٌالعالمةٌالحميٌ(ره)ٌ،طٌّ،المطبعةٌالعمميةٌُُِْ،ق.
فقوٌالعباداتٌعمىٌالمذىبٌالمالكيٌ:الحاجةٌكككبٌعبيدٌ،طٌُ،مطٌ:اإلنشاءٌ،سكريأٌَُْ،ىػٌُٖٗٔ-ـ.
ٌ
فقوٌالقرآفٌ:قطبٌالديفٌالراكندم(تٌّٕٓ:ق)ٌ،تحٌ:السيدٌأحمدٌالحسينيٌ،طٌِ،فٌ:مكتبةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌ
النجفيٌالمرعشيٌَُْٓ،قٌ .
فقو ٌالقضاء ٌكالمحاكـٌ :آية ٌاهلل ٌالشيخ ٌفاضؿ ٌالصفارٌ ،طٌُُّْٕ ،ىػٌ ،َُِٔ-مكتبة ٌاىؿ ٌالبيت ٌ(عميوٌ
السالـ)ٌ،إيراف-قـٌ،مراكزٌالتكزيعٌ:مكتبةٌالعالمةٌابفٌفيدٌالحميٌ،العراؽ-كربالءٌالمقدسة.
فقو ٌالمغة ٌكسر ٌالعربيةٌ:عبد ٌالممؾٌبف ٌمحمد ٌبفٌإسماعيؿ ٌأبك ٌمنصكر ٌالثعالبي ٌ(تٌِْٗ:ىػ)ٌ ،تحٌ:عبدٌ
الرزاؽٌالميدمٌٌ،طٌُ،إحياءٌالتراثٌالعربيٌُِِْ،ىػٌٌََِِ-ـ.
فقوٌالمصارؼٌكالنقكدٌ:الشيخٌمحمدٌالسندٌ،تحٌ:الشيخٌمصطفىٌاإلسكندرمٌ،طٌُ ،مطٌ:سركرٌ،فٌ:محبيفٌ،
ٌٌٌََُِِْٖٖ-ـ.
فقوٌالمعامالتٌ:السيدٌمحمدٌكاظـٌالمصطفكمٌ،طُُِّْ،ىػٌ،مطٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌٌ،قـٌالمشرفة.
الفقوٌعمىٌالمذاىبٌالربعةٌكمذىبٌأىؿٌالبيتٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:عبدٌالرحمفٌالجزيرم ٌالغركمٌ،كالشيخٌياسرٌ
مازحٌ،طٌٌُ،دارٌالثقميفٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–لبنافُٖٗٗ-ٌٌُُْٗ،ـ.
[َِٓ]
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الفقو ٌعمى ٌالمذاىب ٌالخمسةٌ :محمد ٌجكاد ٌمغنيةٌ ،طٌُ ،طباعة ٌكنشر ٌكتكزيعٌ :منشكرات ٌالرضاٌ ،بيركتٌ،
ُّّْىػَُِِ-ـ.
الفقوٌكمسائؿٌطبيةٌ:آيةٌاهللٌمحمدٌآصؼٌالمحسنيٌ،طٌُ،مطبعةٌمكتبٌاإلعالـٌاإلسالميٌ،قـٌُِْٔ،ق.
ً
صطفىٌالخ ٍفٌ،الدكتكرٌ
اشترؾٌفيٌتأليؼٌىذهٌالسمسمةٌ:الدكتكرٌم
الفقوٌالمنيجيٌعمىٌمذىبٌاإلماـٌالشافعيٌ،
ي
صطفىٌالبغاٌ،عميٌال ٌش ٍربجيٌٌ،دارٌالقمـٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،دمشؽٌ،طٌٌُُّْْ،ىػٌٌُِٗٗ-ـ.
يم
ي
الفكائدٌالمدنيةٌكالشكاىدٌالمكيةٌ:محمدٌأميفٌاإلسترآبادمٌ،السيدٌنكرٌالديفٌالعامميٌ،تٌ،ٌُُُٗ،َُّّ:تحٌ:
الشيخٌرحمةٌاهللٌالرحمتيٌالراكيٌ،طٌُ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفةٌُِْْ،ىػٌٌ،مالحظاتٌ:
مؤلؼٌالفكائدٌ:محمدٌأميفٌاإلسترآبادمٌكمؤلؼٌالشكاىدٌ:السيدٌنكرٌالديفٌالعامميٌ.
الفكاكوٌالدكاني ٌعمىٌرسالةٌابفٌأبيٌزيدٌالقيركانيٌ:أحمدٌبفٌغنيـٌبفٌسالـٌالنف اركمٌ(تٌُُِٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:
رضاٌفرحاتٌٌ،مكتبةٌالثقافةٌالدينية.
ٌالح ٌي ٌبف ٌعبد ٌالكبير ٌابفٌ
ٌع ٍبد ى
فيرس ٌالفيارس ٌكالثبات ٌكمعجـ ٌالمعاجـ ٌكالمشيخات ٌكالمسمسالتٌ :محمد ى
محمدٌالحسنيٌاإلدريسيٌ،المعركؼٌبعبدٌالحيٌالكتانيٌ(تٌُِّٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:إحسافٌعباسٌ ٌ،دارٌالغربٌ
اإلسالميٌٌ-بيركتٌ،طٌِ.ٌُِٖٗ،
فيضٌالقديرٌشرحٌالجامعٌالصغيرٌ:المناكمٌزيفٌالديفٌمحمدٌالمدعكٌبعبدٌالرؤكؼٌبفٌتاجٌالعارفيفٌبفٌعميٌ
بفٌزيفٌالعابديفٌالحدادمٌثـٌالمناكمٌالقاىرمٌ(تَُُّ:ق)ٌ،تصحيحٌأحمدٌعبدٌالسالـٌ،طٌُ-ٌُُْٓ ،
ٌُْٗٗـٌ،فٌ:دارٌالكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركتٌ.كطٌُ،المكتبةٌالتجاريةٌالكبرلٌ–ٌمصرٌُّٓٔ،ق.
في ٌظالؿ ٌالقرآفٌ :سيد ٌقطب ٌإبراىيـ ٌحسيف ٌالشاربي ٌ(تٌُّٖٓ :ىػ)ٌ ٌ ،طٌُٕ ،دار ٌالشركؽ ٌٌ -بيركتٌ-
القاىرةٌٌُُِْ-ٌ،ىػ.
فيٌظالؿٌنيجٌالبالغةٌ:محمدٌجكادٌمغنية(ٌ،تََُْ:ق)ٌ،طٌُ،ستارٌ،انتشاراتٌكممةٌالحؽٌ.ٌٌُِْٕ،
(ٌحرؼٌؽٌ)
القامكس ٌالفقيي ٌلغة ٌكاصطالحاٌ :سعدم ٌأبك ٌجيبٌ ،طٌِ ،دار ٌالفكرٌ ،دمشؽ– ٌسكريةٌ ،تصكيرُّٗٗـٌ،
َُْٖىػٌُٖٖٗ-ـ.
القامكسٌالمحيطٌ:مجدٌالديفٌأبكٌطاىرٌمحمدٌبفٌيعقكبٌالفيركزآبادلٌ(تٌُٖٕ:ىػ)ٌ،طٌٌٖ،تحٌكفٌ:مكتبٌ
قسكسئٌٌُِْ،ىػََِٓ-ـ.
تحقيؽٌالتراثٌفيٌـٌالرسالةٌلمطباعةٌكالنشرٌ،بيركتٌ،إشراؼٌ:محمدٌنعيـٌالعر ي
قبيمةٌبنكٌأسدٌبفٌخزيمةٌ:الشيخ ٌعميٌالككرانيٌالعامميٌ،شارؾٌفيوٌ:عبدٌاليادمٌالربيعيٌ،طُ-ٌُُّْ،
ٌََُِـٌ،مالحظاتٌ:سمسمةٌالقبائؿٌالعربيةٌفيٌالعراؽٌ(ٓ)ٌبنكٌأسدٌبفٌخزيمة.
ق اررات ٌكتكصيات ٌمجمع ٌالفقو ٌاإلسالمي ٌالتابع ٌلمنظمة ٌالمؤتمر ٌاإلسالميٌ ،أرقاـ ٌالق ارراتٌ،ٌُْٕ –ٌ ٌُ :
الدكراتٌ :مف ٌالدكرة ٌالكلى ٌفي ٌعاـ ٌ(َُْٔىػ) ٌٌ -إلى ٌالدكرة ٌالثامنة ٌعشرة ٌفي ٌعاـ ٌ(ُِْٖىػ)ٌ ،إعدادٌ:
جميؿٌأبكسارة.
قرة ٌعيفٌالخيارٌلتكممةٌردٌالمحتارٌعمى ٌ«الدرٌالمختارٌشرحٌتنكيرٌالبصار»ٌ(مطبكعٌبآخرٌردٌالمحتار)ٌ:
ٌ
عالء ٌالديف ٌمحمد ٌبف ٌ(محمد ٌأميف ٌالمعركؼ ٌبابف ٌعابديف) ٌبف ٌعمر ٌبف ٌعبد ٌالعزيز ٌعابديف ٌالحسينيٌ
الدمشقيٌ(تٌَُّٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
القكاعدٌكالضكابطٌالفقييةٌالمتضمنةٌلمتيسيرٌ:عبدٌالرحمفٌبفٌصالحٌالعبدٌالمطيؼٌ،الناشرٌٌ:عمادةٌالبحثٌ
العمميٌبالجامعةٌاإلسالميةٌ،المدينةٌالمنكرةٌ،المممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌ،طٌُُِّْ،ىػََِّ-ـ.
قكاعدٌالفقوٌ:محمدٌعميـٌاإلحسافٌالمجددمٌالبركتيٌ،فٌ:الصدؼٌببمشرزٌ،كراتشي.ٌُٖٗٔ–ٌٌَُْٕ،
القكاعدٌالفقييةٌكتطبيقاتياٌفيٌالمذاىبٌالربعةٌ:دٌ.محمدٌمصطفىٌالزحيميٌ،عميدٌكميةٌالشريعةٌكالدراساتٌ
[َِٔ]
ٌ























اإلسالميةٌٌ-جامعةٌالشارقةٌٌ،طٌُ،دارٌالفكر–ٌدمشؽٌٌُِْٕ،ىػٌٌٌََِٔ-ـ.
القكاعدٌكالفكائدٌ:الشييدٌالكؿٌ(تٌٕٖٔ:ق)ٌ،تحٌ:السيدٌعبدٌاليادمٌالحكيـٌٌ،منشكراتٌمكتبةٌالمفيدٌ،قـٌ.
القكانيف ٌالفقييةٌ :أبك ٌالقاسـٌ ،محمد ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌعبد ٌاهللٌ ،ابف ٌجزم ٌالكمبي ٌالغرناطي ٌ(تٌ:
ُْٕىػ)ٌ،دٌ.طٌ،كتٌ .
(ٌحرؼٌؾٌ)
الكافيٌفيٌالفقوٌ،ابك ٌصالحٌالحمبيٌ(تْْٕ:ق)ٌ،تحٌ:رضاٌاستاذمٌٌ،مكتبةٌاإلماـٌأميرٌالمؤمنيفٌعميٌ
(عميوٌالسالـ)ٌالعامةٌ-أصفيافٌ .
الكافي ٌفي ٌفقو ٌاإلماـ ٌأحمدٌ :أبك ٌمحمد ٌمكفؽ ٌالديف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌقدامة ٌالجماعيميٌ
المقدسي ٌثـ ٌالدمشقي ٌالحنبميٌ ،الشيير ٌبابف ٌقدامة ٌالمقدسي ٌ(تٌَِٔ :ىػ)ٌ ،طٌُ ،دار ٌالكتب ٌالعمميةٌ،
ُُْْىػٌُْٗٗ-ـ.
الكافيٌفيٌفقوٌأىؿٌالمدينةٌ:أبكٌعمرٌيكسؼٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌالبرٌبفٌعاصـٌالنمرمٌالقرطبيٌ
(تٌّْٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌأحيدٌالمكريتانيٌ،طٌِ،مكتبةٌالرياضٌالحديثةٌ،الرياضٌََُْ،قَُٖٗ-ـٌ ٌ.
الكافيٌ:الشيخٌالكمينيٌ(تٌِّٗ:ق)ٌ،صححوٌكعمؽٌعميوٌعميٌأكبرٌالغفارمٌ،طٌٌّ،مطٌ:چاپخانوٌحيدرمٌٌ،
دارٌالكتبٌاإلسالميةٌ،طيرافٌٌُّٕٔ،ش.
الكامؿٌفيٌضعفاءٌالرجاؿٌ:أبكٌأحمدٌبفٌعدمٌالجرجانيٌ(تٌّٔٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:عادؿٌأحمدٌعبدٌالمكجكد-عميٌ
محمدٌمعكضٌ،شارؾٌفيٌتحقيقوٌ:عبدٌالفتاحٌأبكٌسنةٌ،طٌُ،الكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌٌُُْٖ،ىػُٕٗٗـ.
الكامؿٌفيٌالمغةٌكالدبٌ:محمدٌبفٌيزيدٌالمبردٌ،أبكٌالعباسٌ(تٌِٖٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌأبكٌالفضؿٌإبراىيـٌٌ،
دارٌالفكرٌالعربيٌ-القاىرةٌ،طٌٌُُّْٕ،ىػٌٌُٕٗٗ-ـ.
محمدٌباقرٌابفٌمرحمتٌ،
كتابٌاإلجارةٌ:ميرزاٌحبيبٌاهللٌالرشتي(ٌ،تٌُُِّ:ق)ٌ،طبعةٌحجريةٌ،تحٌ:ريرٌ ٌ:
ٌمحمدٌحسيفٌاركحنى.
كغفرافٌپناهٌاخكندٌمال ٌ
كتابٌالربعيفٌ:محمدٌطاىرٌالقميٌالشيرازم(تٌَُٖٗ:ق)ٌ،تحٌ:السيدٌميدمٌالرجائيٌ،طٌُ،أميرٌ .ُُْٖ،
كتاب ٌالبيعٌ :السيد ٌالخميني ٌ(تٌَُُْ :ق)ٌ ،تحٌ :ـ ٌتنظيـ ٌكنشر ٌآثار ٌاالماـ ٌالخمينيٌ ،طٌٌُُُِْ ٌ ،ىٌ،
طيرافٌٌ،ـٌتنظيـٌكنشرٌآثارٌاالماـٌالخميني.
كتاب ٌالبيعٌ :تقرير ٌبحث ٌالسيد ٌالككىكمرم ٌلمتبريزم(ٌ ،تٌُّْٕ :ق)ٌ ،المقررٌ :الستاذ ٌالشيخ ٌأبك ٌطالبٌ
التجميؿٌالتبريزمٌ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفةٌَُْٗ،ق.
كتابٌالتعريفاتٌ:عميٌبفٌمحمدٌبفٌعميٌالزيفٌالشريؼٌالجرجانيٌ(تٌُٖٔ:ىػ)ٌ،ضبطوٌكصححوٌجماعةٌ
مفٌالعمماءٌبإشراؼٌالناشرٌ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌبيركتٌ–لبنافٌَُّْ،ىػٌُّٖٗ-ـ.
كتابٌالتمييدٌ:ابفٌعبدٌالبرٌ،تحٌ:مصطفىٌبفٌأحمدٌالعمكمٌ،كمحمدٌعبدٌالكبيرٌالبكرمٌ،ٌٌُّٖٕ،طٌكٌفٌ:
ك ازرةٌعمكـٌالكقاؼٌكالشؤكفٌاإلسالميةٌ،المغرب.
كتابٌالصالةٌ:تقريرٌبحثٌالمحقؽٌالدامادٌلآلممي(تُّٖٖ:ق)ٌطٌِ،تحٌكفٌ:النشرٌاإلسالميٌ،قـٌُُْٔ.
كتاب ٌالطيارةٌ :الشيخ ٌمرتضى ٌبف ٌمحمد ٌأميف ٌبف ٌمرتضى ٌبف ٌشمس ٌالديف ٌبف ٌمحمد ٌشريؼ ٌالنصارمٌ
الدزفكلي ٌ(تُُِٖ:ق) ٌإعدادٌ:لجنةٌتحقيؽ ٌتراثٌالشيخٌالعظـٌ،طٌّ،ٌٌُِْٖ،المطبعةٌخاتـٌالنبياءٌ–ٌ
قـٌٌ،مجمعٌالفكرٌاإلسالميٌ،مالحظاتٌ:مجمعٌالفكرٌاإلسالميٌ،قـٌ .
كتابٌالعيفٌالبيٌعبدٌالرحمفٌالخميؿٌبفٌأحمدٌالفراىيدمٌٌََُ ُٕٓ-قٌ.تحٌ:دٌ .ميدلٌالمخزكميٌ،كدٌ.
ةٌ،مطٌ:الصدرٌ،تاريخٌالنشرٌٌَُُْ:ىػٌ .
ٌ
ابراىيـٌالسامرائيٌٌ،طٌِ،ـٌدارٌاليجر
كتاب ٌالفركع ٌكمعوٌتصحيح ٌالفركع ٌلعالء ٌالديف ٌعميٌبف ٌسميماف ٌالمرداكمٌ:محمد ٌبف ٌمفمحٌبف ٌمحمد ٌبفٌ
[َِٕ]
ٌ






















مفرجٌ،أبكٌعبدٌاهللٌ،شمسٌالديفٌالمقدسيٌالرامينىٌثـٌالصالحيٌالحنبميٌ(تٌّٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌاهللٌبفٌ
عبدٌالمحسفٌالتركيٌٌ،ـٌالرسالةٌ،طٌٌُُِْْىػٌٌََِّ-مػ.
كتابٌالقضاءٌ:ميرزاٌحبيبٌاهللٌالرشتيٌ(تٌُُِّ:ق)ٌ،تحٌ:السيدٌأحمدٌالحسينيٌَُُْ،قٌ،مطٌ:الخياـ–ٌ
قـٌ،مفٌمنشكراتٌدارٌالقرآفٌالكريـ.
كتاب ٌالقكاعد ٌالفقييةٌ :ابف ٌرجب ٌالحنبمي ٌزيف ٌالديف ٌعبدٌالرحمفٌبفٌاحمد ٌبف ٌرجبٌبف ٌالحسف ٌالسالميٌ
البغدادمٌثـٌالدمشقيٌالحنبمي(ٌ،تٕٓٗق)ٌ،نشرٌدارٌالكتبٌالعممية-بيركتٌ.
المصنؼٌفيٌالحاديثٌكاآلثارٌ:أبكٌبكرٌبفٌأبيٌشيبةٌ،عبدٌاهللٌبفٌمحمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌعثمافٌبفٌخكاستيٌ
العبسيٌ(تٌِّٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:كماؿٌيكسؼٌالحكتٌٌ،طٌُ،مكتبةٌالرشدٌ–ٌالرياضٌَُْٗ،ىػ.
كتاب ٌالمكاسبٌ :الشيخ ٌالنصارم(تٌُُِٖ :ق)ٌ ،تحٌ :مجمع ٌالفكر ٌاإلسالميٌ /لجنة ٌتحقيؽ ٌتراث ٌالشيخٌ
العظـٌ ،طٌُ ،مؤسسة ٌاليادم ٌ– ٌقـ ٌٌُُْٕ ،فٌ :المؤتمر ٌالعالمي ٌبمناسبة ٌالذكرل ٌالمئكية ٌالثانية ٌلميالدٌ
الشيخٌالنصارم.
كتابٌالنكاحٌ:الشيخٌمحمدٌعميٌالراكي(تُُْٓ:ق)ٌ،طٌُ،مطٌ:اعتمادٌ–ٌقـٌ،فٌ:نكرٌنگارٌُّٕٕ،ش.
كتابٌالنكاحٌٌ:الشيخٌمحمدٌعميٌالنصارمٌ(ٌتٌٌُُِٖ:ق)ٌ،تحٌ:لجنةٌتحقيؽٌتراثٌالشيخٌالعظـٌ،طٌُ،
مطٌ:باقرمٌ-قـٌُُْٓ،قٌ:المؤتمرٌالعالميٌبمناسبةٌالذكرلٌالمئكيةٌالثانيةٌلميالدٌالشيخٌالنصارم.
كشاؼٌالقناعٌعفٌمتفٌاالقناعٌ:منصكرٌبفٌيكنسٌبفٌإدريسٌالبيكتيٌ(تٌَُُٓ:ىػ)ٌٌ،تقديـٌ:كماؿٌعبدٌ
العظيـٌالعنانيٌ،تحٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌحسفٌمحمدٌحسفٌإسماعيؿٌالشافعيٌ،طُُٕٗٗ-ٌ ٌٌُُْٖ،ـٌٌ،
منشكراتٌمحمدٌعميٌبيضكفٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–لبنافٌ،كطبعةٌدارٌالفكرٌ،سنةٌالنشرٌٌَُِْ،
بيركتٌ،تحٌ:ىالؿٌمصيمحيٌمصطفىٌىالؿ.
كشاؼٌالقناعٌعفٌمتفٌاإلقناعٌ:منصكرٌبفٌيكنسٌبفٌإدريسٌالبيكتيٌ(تٌَُُٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:ىالؿٌمصيمحيٌ
مصطفىٌىالؿٌٌ،دارٌالفكرٌ،سنةٌالنشرٌٌَُِْ،مكافٌالنشرٌبيركتٌ ٌ.كطُُٕٗٗ-ٌٌُُْٖ،ـٌ ،تقديـٌٌ:
كماؿٌعبدٌالعظيـٌالعنانيٌ،تحٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌحسفٌمحمدٌحسفٌإسماعيؿٌالشافعيٌ،ٌ،منشكراتٌمحمدٌ
عميٌبيضكفٌٌ-دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
كشؼ ٌالرمكز ٌفيٌشرحٌالمختصرٌالنافعٌ:زيفٌالديفٌأبكٌعميٌالحسفٌبفٌأبيٌطالبٌابفٌأبيٌالمجدٌاليكسفيٌ
المعركؼ ٌبالفاضؿ ٌكالمحقؽ ٌاآلبي(تَٔٗ:ق)ٌ ،تحٌ :عمي ٌپناه ٌاإلشتياردمٌ ،آغا ٌحسيف ٌاليزدمٌ ،طٌُ ،ـٌ
النشرٌاإلسالميٌ،قـَُُْ،ق.
كشؼ ٌالغطاء ٌعف ٌمبيمات ٌالشريعة ٌالغراء ٌ(ط.ج( ٌ :الشيخ ٌجعفر ٌكاشؼ ٌالغطاء ٌ(تٌُِِٖ :ق)ٌ ،تحٌ:
مكتب ٌاإلعالـ ٌاإلسالميٌ ،طٌُ ٌَُّٖ -ٌ ٌُِِْ ٌ ،شٌ ٌ ،كط ٌك ٌفٌ :مركز ٌالنشر ٌالتابع ٌلمكتب ٌاإلعالـٌ
اإلسالميٌ.بمصرٌ–ٌالقاىرةٌَُْٖ:ىػٌُٖٖٗ-ـٌ.
كشؼٌالمثاـٌشرحٌعمدةٌالحكاـٌ:شمسٌالديفٌ،أبكٌالعكفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌسالـٌالسفارينيٌالحنبميٌ(تٌ:
ُُٖٖ ٌىػ)ٌ ،اعتنى ٌبوٌتحقيقا ٌكضبطا ٌكتخريجاٌ :نكر ٌالديف ٌطالبٌ ٌ ،ك ازرة ٌالكقاؼ ٌكالشؤكف ٌاإلسالمية ٌٌ-
الككيتٌ،دارٌالنكادرٌ–ٌسكرياٌ،طٌٌُُِْٖ،ىػٌٌٌََِٕ-ـ.
كشؼٌالمثاـٌعفٌقكاعدٌالحكاـٌ(ط.ج)ٌ:الشيخٌبياءٌالديفٌمحمدٌبفٌالحسفٌالصفيانيٌالمعركؼٌبٌ(الفضؿٌ
اليندم)ٌٌٌَُُُِّٕٔ-ىٌٌ،تحٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌ،طٌٌٌٌُُُْٔ،ىَُِْ-قٌ.
كفايةٌالحكاـٌ:المحقؽٌالسبزكارم(،تٌََُٗ:ق)ٌ،تحٌ:الشيخٌمرتضىٌالكاعظيٌالراكيٌ،طٌُ،ٌُِّْ ٌ،
طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفة.
كفايةٌالخيارٌفيٌحؿٌغايةٌاإلختصارٌ:أبكٌبكرٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌالمؤمفٌبفٌحريزٌبفٌمعمىٌالحسينيٌ
[َِٖ]
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الحصنيٌ،تقي ٌالديف ٌالشافعي ٌ(تٌِٖٗ :ىػ)ٌ ،تحٌ:عمي ٌعبد ٌالحميد ٌبمطجي ٌكمحمد ٌكىبي ٌسميمافٌ ،طٌٌُ،
دارٌالخيرٌ–ٌدمشؽ.ٌُْٗٗ،
كفاية ٌالصكؿ ٌ(مع ٌحكاشي ٌالمشكيني)ٌ :اآلخكند ٌالخراساني ٌ(تٌُِّٗ :ىػ)ٌ ،تحٌ :الشيخ ٌسامي ٌالخفاجيٌ،
طٌُّّْٖ-ٌٌٌُِْٕ،شٌ،مطٌ:غديرٌٌ،دارٌالحكمةٌ .
كفايةٌالنبيوٌفيٌشرحٌالتنبيوٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌعميٌالنصارمٌ،أبكٌالعباسٌ،نجـٌالديفٌ،المعركؼٌبابفٌ
الرفعةٌ(تٌَُٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:مجدمٌمحمدٌسركرٌباسمكـٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُ،ـٌََِٗ.
كمماتٌسديدةٌفيٌمسائؿٌجديدةٌ:محمدٌالمؤمفٌالقميٌ،طٌُ،ـٌالنشرٌاإلسالميٌُُْٓ،ق.ؽ.
كممةٌالتقكلٌ:محمدٌاميفٌزيفٌالديفٌ(تُُْٗ:ق)ٌ،طٌُُّْ،ُ،مطٌ:إسماعيميافٌ،فٌ:ـٌإسماعيميافٌ–ٌقـٌ.
الكميات ٌمعجـ ٌفي ٌالمصطمحات ٌكالفركؽ ٌالمغكيةٌ :أيكب ٌبف ٌمكسى ٌالحسيني ٌالقريمي ٌالكفكمٌ ،أبك ٌالبقاءٌ
الحنفيٌ(تٌَُْٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:عدنافٌدركيشٌٌ-محمدٌالمصرمٌٌ،ـٌالرسالةٌ–ٌبيركت.ُٖٗٗ-ٌُُْٗ،
كنزٌالدقائؽٌ:أبكٌالبركاتٌعبدٌاهللٌبفٌأحمدٌبفٌمحمكدٌحافظٌالديفٌالنسفيٌ(تٌَُٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:أٌ.دٌ.سائدٌ
بكداشٌٌ،طٌُ،دارٌالبشائرٌاإلسالميةٌ،دارٌالسراجٌُِّْ،ىػٌٌَُُِ-ـ.
كنزٌالعماؿ ٌفيٌسنفٌالقكاؿٌكالفعاؿٌ:عالءٌالديفٌعميٌبفٌحساـٌالديفٌابفٌقاضيٌخافٌالقادرمٌالشاذليٌ
اليندمٌالبرىانفكرمٌثـٌالمدنيٌفالمكيٌالشييرٌبالمتقيٌاليندمٌ(تٌٕٗٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:بكرمٌحياني-صفكةٌالسقاٌ،
طٌٓ،فٌ:مؤسسةٌالرسالةٌ،بيركتٌَُُْ،ىػُُٖٗ/ـ.
كنزٌالفكائدٌفيٌحؿٌمشكالتٌالقكاعدٌ:السيدٌعميدٌالديفٌالعرجٌ(تْٕٓ:ق)ٌ،تحٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،طٌٌُ،
ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌٌُُْٔ .
الكنىٌكاللقابٌ:الشيخٌعباسٌالقميٌ،تٌٌ،ٌُّٓٗ:مكتبةٌالصدر–ٌطيرافٌ،تقديـٌمحمدٌىادمٌالميني.
دٌالخ ً
ككثىرٌالمعانيٌالدرًارمٌفيٌ ىك ٍش ً
ضرٌبفٌسيدٌعبدٌاهللٌبفٌأحمدٌالجكنيٌ
ٌخ ىب
ٌالب ىخارمٌ:محم ى
ؼ ى
اياٌص ًح ٍ
يح ي
ى
ىى
ى
الشنقيطيٌ(تٌُّْٓ:ىػ)ٌ،طٌُ،فٌ:مؤسسةٌالرسالةٌ،بيركتٌٌُُْٓ،ىػٌٌٌُٗٗٓ-ـٌ .
(ٌحرؼٌؿٌ) ٌ
المبابٌفيٌالجمعٌبيفٌالسنةٌكالكتابٌ:جماؿٌالديفٌأبكٌمحمدٌعميٌبفٌأبيٌيحيىٌزكرياٌبفٌمسعكدٌالنصارمٌ
الخزرجيٌالمنبجيٌ(تٌٖٔٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.محمدٌفضؿٌعبدٌالعزيزٌالمرادٌٌ،طٌِ ،دارٌالقمـٌ،الدارٌالشاميةٌ،
سكرياٌٌ/دمشؽٌٌ،لبنافٌٌ/بيركتٌُُْْ،ىػٌُْٗٗ-ـ.
المبابٌفيٌالفقوٌالشافعيٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌالقاسـٌالضبيٌ،أبكٌالحسفٌابفٌالمحامميٌالشافعيٌ
ٌ
(تٌُْٓ:ىػ)ٌتحٌ:عبدٌالكريـٌبفٌصنيتافٌالعمرمٌ،طٌُ،دارٌالبخارلٌ،المدينةٌالمنكرةٌ،السعكديةٌُُْٔ،ىػ.
الصرؼٌكالبالغةٌكالعركضٌكالمغةٌكالمثؿٌ:محمدٌعميٌالسراجٌ،
المبابٌفيٌقكاعدٌالمغةٌكآالتٌالدبٌالنحكٌك ٌ
مراجعةٌ:خيرٌالديفٌشمسيٌباشاٌٌ،دارٌالفكرٌ–ٌدمشؽٌ،طٌَُُّْ،ىػٌٌُّٖٗ-ـ.
لساف ٌالعربٌ :ابف ٌمنظكرٌ :محمد ٌبف ٌمكرـ ٌبف ٌعمىٌ ،أبك ٌالفضؿٌ ،جماؿ ٌالديف ٌابف ٌمنظكر ٌالنصارمٌ
الركيفعىٌاإلفريقيٌ(تُُٕ:ىػ)ٌٌ،دارٌصادرٌ–ٌبيركتٌ،طٌُ،كطّ.ُُْْ-
لسافٌالعربٌ:عبدٌالقادرٌبفٌعمرٌالبغدادمٌ(تٌَُّٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:كشرحٌ:عبدٌالسالـٌمحمدٌىاركفٌٌ،مكتبةٌ
الخانجيٌ،القاىرةٌ،طٌُُْْٖ،ىػٌُٕٗٗ-ـ.
الممعةٌالدمشقيةٌ:الشييدٌالكؿ(تٌٕٖٔ:ق)ٌ،طٌُ،مطٌ:قدس–ٌقـٌ،فٌ:منشكراتٌدارٌالفكرٌ–ٌقـُُُْ،ق.
الميكؼٌفيٌقتمىٌالطفكؼٌ:السيدٌابفٌطاككسٌ،تٌ،ٌْٔٔ:طٌُ،ٌُُْٕ،مطٌ:ميرٌٌ،أنكارٌاليدلٌ،قـٌٌ .
(ٌحرؼٌـٌ)
[َِٗ]
ٌ
























ماٌكراءٌالفقوٌ:السيدٌمحمدٌمحمدٌصادؽٌالصدرٌ،ٌُُِْ:طٌّ،مطٌ:قمـٌ،فٌ:المحبيفٌََِٕ-ٌُِْٕ،ـٌ .
مائةٌقاعدةٌفقييةٌ:السيدٌالمصطفكمٌ،طٌّالمنقحةٌ،اطٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفة.ٌُُْٕ،
المؤتمؼٌمفٌالمختمؼٌبيفٌأئمةٌالسمؼٌ:الشيخٌالطبرسيٌ(تٌ،)ٌْٖٓ:حققوٌكقابموٌجمعٌمفٌالساتذةٌكراجعوٌ
السيدٌميدمٌالرجائيٌ،طٌَُُْ،ُ،مطٌ:سيدٌالشيداء(ع(ٌٌ،مجمعٌالبحكثٌاالسالميةٌ،أيرافٌمشيدٌ .
المؤتمؼ ٌكالمختمؼٌ :أبي ٌالحسف ٌعمي ٌبف ٌعمر ٌالدارقطني ٌالبغدادمٌ ،تحٌ :دٌ .مكفؽ ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌعبدٌ
القادرٌ،طٌ:دارٌالغربٌاإلسالميٌ.
المؤتمؼٌكالمختمؼٌفيٌأسماءٌالشعراءٌككناىـٌكألقابيـٌكأنسابيـٌكبعضٌشعرىـٌ:أبكٌالقاسـٌالحسفٌبفٌبشرٌ
اآلمدمٌ(تٌَّٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:أ.دٌ.ؼٌ.كرنككٌٌ،دارٌالجيؿٌ،بيركتٌ،طٌٌُُُُْ،ىػٌٌُُٗٗ-ـ.
مبانيٌتكممةٌالمنياجٌ:السيدٌالخكئي(تُُّْ:ق)ٌ،طٌِ،سنةٌالطبعٌُّٗٔ:قٌ،مطٌ:العمميةٌ–ٌقـ.
مبانيٌالفقوٌالفعاؿٌفيٌالقكاعدٌالفقييةٌالساسيةٌ:عميٌأكبرٌالمازندرانيٌ،طٌُ،النشرٌاإلسالميٌبقـٌُِْٓ.
المبدع ٌشرح ٌالمقنعٌ :إبراىيـ ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌمحمد ٌابف ٌمفمحٌ ،أبك ٌإسحاؽٌ ،برىاف ٌالديف(تٌ:
ْٖٖىػ)ٌ ،دار ٌعالـ ٌالكتبٌ ،الرياضُِّْ،ىػٌََِّ-ـٌ ٌ ،كطٌُ ،دار ٌالكتب ٌالعمميةٌ ،بيركتٌ ٌُُْٖ ،ىػ-
ُٕٗٗـ.
المبسكطٌ:السرخسيٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌأبيٌسيؿٌشمسٌالئمةٌالسرخسيٌ(تٌّْٖ:ىػ)ٌٌ،الطبعةٌسنةٌ:
ُٖٔٗـٌ،كسنةٌ،ٌُّٗٗ:طٌكٌفٌ:دارٌالمعرفةٌلمطباعةٌ،بيركتٌ–لبنافٌ،كطبعةٌدارٌالفكرٌ،لبنافٌ،دٌ.تٌ .
المبسكطٌ :الشيخ ٌالطكسي ٌ(تٌَْٔ :ق)ٌ ،تصحيح ٌكتعميؽٌ :السيد ٌمحمد ٌتقي ٌالكشفي(،تٌُّٖٕ :ق)ٌ،
المطبعةٌالحيدريةٌ–ٌطيرافٌٌ،المكتبةٌالمرتضكيةٌإلحياءٌآثارٌالجعفريةٌ .
مجمة ٌالحكاـ ٌالعدليةٌ ،تأليؼٌ :لجنة ٌمككنة ٌمف ٌعدة ٌعمماء ٌكفقياء ٌفي ٌالخالفة ٌالعثمانيةٌ ،تحٌ :نجيبٌ
ً
تجارتٌكتبٌ،آراـٌباغٌ،كراتشي.
ىكاكينيٌٌ،نكرٌمحمدٌ،كارخانوٌ
مجمع ٌمسائؿ ٌكردكدٌ :طبقا ٌلفتاكل ٌآية ٌاهلل ٌالعظمى ٌالسيد ٌالشييد ٌمحمد ٌمحمد ٌصادؽ ٌالصدرٌ ،ـ ٌالميرٌ
لمطباعةٌكالنشرٌ،النجؼٌالشرؼٌ-شارعٌالصادؽٌ،دٌ.طٌ،كت.
و
ٌالقحطانيٌٌ،
ٌع ىمي وٌ
ٌمجمكعة ٌالفكائد ٌالبيية ٌعمى ٌمنظكمة ٌالقكاعد ٌالفقيية:
ٍّرٌ ،السمرمٍ ،
ٌمحمد ٌآ يؿ ي
ي
ٌصالح ي
ٌبف ي
اعتنىٌبإخراجياٌ:متعبٌالجعيدٌ،طٌُ،دارٌالصميعيٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،السعكديةَُِْ،ىػٌٌَََِ-ـ.
اىيـٌالحمىبيٌالحنفيٌ(تٌٗٓٔ:ىػ)ٌ،خرحٌآياتوٌ
مجمعٌالنيرٌفيٌشرحٌممتقىٌالبحرٌ:إبراىيـٌبفٌمحمدٌبفٌإبر
ى
كأحاديثوٌخميؿٌعمرافٌالمنصكرٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌٌ-لبنافٌ/بيركتٌ،طٌُُُْٗ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـٌ.
مجمعٌالبحريفٌ:الشيخٌفخرٌالديفٌالطريحيٌ(تَُٖٓ:ق)ٌطٌِ،چاپخانوٌءٌطراكتٌمرتضكمٌُِّٔ،ش.
مجمعٌالزكائدٌ:الييثمي(ٌ،تٌَٖٕ:ق)ٌُٖٖٗ-ٌٌٌَُْٖ،ـٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ-لبناف.
مجمعٌالضماناتٌ:غانـٌبفٌمحمدٌالبغدادمٌ،دارٌالكتابٌاإلسالميٌ،بيركتٌ،دٌ.طٌكتٌ .
مجمعٌالفائدةٌ:المحقؽٌالردبيميٌ(تٌّٗٗ:ق)ٌ،تحٌ:آغاٌمجتبىٌالعراقيٌ،عميٌپناهٌاالشتياردمٌ،آغاٌحسيفٌ
اليزدمٌالصفيانيٌ،طٌُ،طبعٌكنشرٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفة.ٌٌُُِْ،
المجمكعٌشرحٌالميذبٌ:أبكٌزكرياٌمحييٌالديفٌيحيىٌبفٌشرؼٌالنككمٌ(تٕٔٔ:ىػ)ٌ،طٌكٌفٌ:دارٌالفكرٌ،
بيركتٌ،دٌ.ت.
مجمكعةٌالحديثٌعمىٌأبكابٌالفقوٌ:محمدٌبفٌعبدٌالكىابٌبفٌسميمافٌالتميميٌ(تٌَُِٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:خميؿٌ
إبراىيـٌمالٌخاطرٌٌ،جامعةٌاإلماـٌمحمدٌبفٌسعكدٌ،الرياضٌ،المممكةٌالعربيةٌالسعكدية.
محاضرات ٌفي ٌاإلليياتٌ :الشيخ ٌالسبحانيٌ ،تمخيصٌ ،الشيخ ٌعمي ٌالرباني ٌالگمپايگانيٌ ،طٌُ ،ـ ٌاإلماـٌ
الصادؽ(عميوٌالسالـ)ٌ،قـٌالمقدسةٌٌ،دٌ.ت.
[َُِ]
ٌ























المحرر ٌفي ٌأسباب ٌنزكؿ ٌالقرآف ٌمف ٌخالؿ ٌالكتب ٌالتسعة ٌدراسة ٌالسباب ٌركاية ٌكدرايةٌ :خالد ٌبف ٌسميمافٌ
المزينيٌٌدارٌابفٌالجكزمٌ،الدماـ-المممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌ،طُُِْٕ(ٌ،ىػََِٔ-ـ).
المحررٌالكجيزٌفيٌتفسيرٌالكتابٌالعزيزٌ:أبكٌمحمدٌعبدٌالحؽٌبفٌغالبٌبفٌعبدٌالرحمفٌبفٌتماـٌبفٌعطيةٌ
الندلسيٌالمحاربي(تٌِْٓ:ىػ)ٌتحٌ:عبدٌالسالـٌعبدٌالشافيٌ،طٌُ،دارٌالكتبٌالعممية–ٌبيركتُِِْ،ىػ.
محصؿ ٌالمطالب ٌفي ٌتعميقات ٌالمكاسبٌ :الشيخ ٌصادؽ ٌالطيكرمٌ ،طٌُ ٌ ،مطٌ :بيمفٌ ،الناشر ٌٌ :انتشاراتٌ
كميدرٌٌٌَُُِّْٕٖ-ش.
محضٌالصكابٌفيٌفضائؿٌأميرٌالمؤمنيفٌعمرٌبفٌالخطابٌ:يكسؼٌبفٌحسفٌبفٌأحمدٌبفٌحسفٌابفٌعبدٌ
اليادم ٌالصالحيٌ ،جماؿ ٌالديفٌ ،ابف ٌالمبرد ٌالحنبمي ٌ(تٌَٗٗ :ىػ)ٌ ،تحٌ :عبد ٌالعزيز ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌعبدٌ
المحسفٌ،عمادةٌالبحثٌالعمميٌبالجامعةٌاإلسالميةٌ،المدينةٌالنبكيةٌ،السعكديةٌ،طٌَُُِْ،ىػٌَََِ/ـ.
المحكـٌكالمحيطٌالعظـٌ:أبكٌالحسفٌعميٌبفٌإسماعيؿٌبفٌسيدهٌالمرسيٌ(تٌْٖٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالحميدٌ
ىنداكمٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركتٌ،طٌٌُُُِْ،ىػٌٌَََِ-ـ.
المحمىٌباآلثارٌ:أبكٌمحمدٌعميٌبفٌأحمدٌبفٌسعيدٌبفٌحزـٌالندلسيٌالقرطبيٌالظاىرمٌ(تٌْٓٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌ
الفكرٌ–ٌبيركتٌ،الطبعةٌ:دٌ.طٌ،كتٌ ٌ.كطبعةٌ:دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،دٌ.طٌ،كت.
المحيطٌ البرىانيٌفيٌالفقوٌالنعمانيٌفقوٌاإلماـٌأبيٌحنيفةٌرضيٌاهللٌعنوٌ:أبكٌالمعاليٌبرىافٌالديفٌمحمكدٌ
يزٌبفٌعمرٌبفٌم ىازةى ٌالبخارمٌالحنفيٌ(تٌُٔٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالكريـٌساميٌالجندمٌٌ،
بفٌأحمدٌبفٌعبدٌالعز
ى
طٌُ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌُِْْ،ىػٌٌٌََِْ-ـ.
مختار ٌالصحاحٌ :محمد ٌبف ٌابي ٌبكر ٌبف ٌعبد ٌالقادر ٌالرازم(ٌ ،تٌٔٔٔ :ق)ٌ ،طٌُ ،دار ٌالكتاب ٌالعربيٌ،
بيركت-لبنافٌَُُْ،ىػُُٖٗ-ـٌ .
مختصرٌالحكاـٌ:السيدٌالگمپايگانيٌ(تٌُُْْ:ىػ)ٌ،طٌُ،دارٌالقرافٌالكريـٌ،قـٌٌٌَُِْ،ىػٌُْٖٗ-ـ.
مختصرٌاختالؼٌالعمماءٌ:أبكٌجعفرٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌسالمةٌبفٌعبدٌالممؾٌبفٌسممةٌالزدمٌالمصرمٌ
المعركؼٌبالطحاكمٌ(تُِّ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌاهللٌنذيرٌ،طٌِ،دارٌالبشائرٌاإلسالميةٌ،بيركتٌُُْٕ،ق.
مختصر ٌاإلنصاؼٌكالشرح ٌالكبير ٌ(مطبكعٌضمفٌمجمكعة ٌمؤلفات ٌالشيخ ٌمحمد ٌبف ٌعبد ٌالكىاب(ٌ،جِ)ٌ:
محمدٌبفٌعبدٌالكىابٌبفٌسميمافٌالتميميٌالنجدمٌ(تٌَُِٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالعزيزٌبفٌزيدٌالركميٌ،دٌ.
محمدٌبمتاجيٌ،دٌ.سيدٌحجابٌٌ،مطابعٌالرياضٌ–ٌالرياضٌ،طُ.
مختصرٌالعالمةٌخميؿٌ:خميؿٌبفٌإسحاؽٌبفٌمكسىٌ،ضياءٌالديفٌالجندمٌالمالكيٌالمصرمٌ(تٌٕٕٔ:ىػ)ٌ،
تحٌ:أحمدٌجادٌ،طٌُ،فٌ:دارٌالحديث/القاىرةٌُِْٔ،ىػََِٓ/مػ
المختصرٌالفقييٌالبفٌعرؼٌ:محمدٌبفٌمحمدٌابفٌعرفةٌالكرغميٌالتكنسيٌالمالكيٌ،أبكٌعبدٌاهللٌ(تٌَّٖ:
ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.حافظٌعبدٌالرحمفٌ،طٌٌُ،ـٌ:خمؼٌأحمدٌالخبتكرٌلألعماؿٌالخيريةٌُّْٓ،ىػٌَُِْ-ـٌ.
مختصرٌالقدكرمٌفيٌالفقوٌالحنفيٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌجعفرٌبفٌحمدافٌأبكٌالحسيفٌالقدكرمٌ(تٌ:
ِْٖىػ)ٌ،تحٌ:كامؿٌمحمدٌمحمدٌعكيضةٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُُُْٖ،ىػٌٌُٕٗٗ-ـ.
مختصرٌالمزنيٌ(مطبكعٌممحقاٌبالـٌلمشافعي)ٌ:إسماعيؿٌبفٌيحيىٌبفٌإسماعيؿٌ،أبكٌإبراىيـٌالمزنيٌ(تٌ:
ِْٔىػ)ٌٌ،دارٌالمعرفةٌ–ٌبيركتٌ،سنةٌالنشرٌَُُْ:ىػَُٗٗ/ـ.
المختصرٌالنافعٌ:المحقؽٌالحمي ٌ(تٌٕٔٔ:ق)ٌ،طٌِ،كٌّ ٌ،الناشرٌٌ:قسـٌالدراساتٌاإلسالميةٌفيٌـٌالبعثةٌ
–ٌطيرافٌَُِْ–ٌَُُْق.
مختمؼٌالشيعةٌ:العالمةٌالحميٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌ،طٌٌُ،تحٌكفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌُُْٓ،ق.
مدارؾٌالعركةٌ:الشيخٌعميٌپناهٌاالشتياردمٌ،طٌُ،مطٌ:أسكةٌ،فٌ:دارٌالسكةٌلمطباعةٌكالنشرُُْٕ،ق.
[ُُِ]
ٌ





















المخصصٌ:عميٌبفٌإسماعيؿٌالنحكمٌالمغكمٌالندلسيٌالمعركؼٌبابفٌسيده(ٌ،تٌْٖٓ:ق)ٌ،تحٌكٌفٌ:دارٌ
إحياءٌالتراثٌالعربيٌ،بيركتٌ،دٌ.ت.
المدكنةٌ :مالؾ ٌبف ٌأنس ٌبف ٌمالؾ ٌبف ٌعامر ٌالصبحي ٌالمدني ٌ(تٌُٕٗ :ىػ)ٌ ،طٌُ ،دار ٌالكتب ٌالعمميةٌ،
ُُْٓىػٌٌُْٗٗ-ـ.
مدارؾ ٌالحكاـٌ :السيد ٌمحمد ٌالعاممي(تََُٗ:ق)ٌ ،تحٌ :مؤسسة ٌآؿ ٌالبيت ٌ(ع) ٌإلحياء ٌالتراثٌ -مشيدٌ
المقدسةٌ،طٌُ،ميرٌ–ٌقـٌَُُْ،قٌ،فٌ:مؤسسةٌآؿٌالبيتٌ(ع)ٌإلحياءٌالتراثٌ–ٌقـٌالمقدسة.
مدارؾٌالتنزيؿٌكحقائؽٌالتأكيؿٌ:أبكٌالبركاتٌعبدٌاهللٌبفٌأحمدٌبفٌمحمكدٌحافظٌالديفٌالنسفي(تٌَُٕ:ىػ)ٌ،
حققوٌكخرجٌأحاديثوٌ:يكسؼٌعميٌبديكمٌ،طٌُ،دارٌالكمـٌالطيبٌ،بيركتٌ،طٌٌُُُْٗ،ىػٌٌُٖٗٗ-ـ.
مذكرةٌالقكؿٌالراجحٌمعٌالدليؿٌلكتابٌالطيارةٌمفٌشرحٌمنارٌالسبيؿٌ:خالدٌبفٌإبراىيـٌالصقعبيٌ،فٌ:دارٌأـٌ
المؤمنيفٌخديجةٌبنتٌخكيمد.
مرآةٌالعقكؿٌفيٌشرحٌأخبارٌآؿٌالرسكؿٌ:العالمةٌالمجمسي ٌ(تٌُُُُ:ق)ٌ ،إخراجٌكمقابمةٌكتصحيحٌالشيخٌ
عميٌاآلخكندمٌ،طٌُ،مطٌ:خكرشيدٌ،فٌ:دارٌالكتبٌاإلسالميةٌٌُّٔٔ-ٌَُْٕ،ش.
مرشدٌالحيرافٌإلىٌمعرفةٌأحكاؿٌاإلنسافٌ:محمدٌقدرمٌباشاٌ(تٌَُّٔ:ىػ)ٌ،فٌ:المطبعةٌالكبرلٌالميريةٌ
ببكالؽٌ،طٌٌَُِّٖ،ىػٌٌُُٖٗ-ـ.
المزارٌ:الشييدٌالكؿ(تٕٖٔ:ق)ٌ،تحٌ:مدرسةٌاإلماـٌالميدم(ع)ٌ،طٌُ،مطٌ:أميرٌ–ٌقـٌ،فٌ:مؤسسةٌاإلماـٌ
الميدمٌ(ع)ٌٌ-قـٌالمقدسةٌَُُْ،ق.
المزارٌ :محمد ٌبف ٌجعفر ٌالمشيدم(تٌ :ؽٔ ٌق)ٌ ،تحٌ :جكاد ٌالقيكمي ٌاالصفيانيٌ ،طٌُ ،مؤسسة ٌالنشرٌ
اإلسالميٌُُْٗ،قٌ،نشرٌالقيكـٌ-قـٌ–ٌايراف.
مسائؿٌأبيٌالكليدٌابفٌرشدٌ(الجد)ٌ:أبكٌالكليدٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌرشدٌالقرطبيٌ(تٌَِٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌ
الحبيبٌالتجكانيٌ،طٌٌِ،دارٌالجيؿٌ،بيركتٌٌ-دارٌاآلفاؽٌالجديدةٌ،المغربٌٌُُْْ،ىػٌٌُّٗٗ-ـ.
مسائؿ ٌاإلماـ ٌأحمد ٌبف ٌحنبؿ ٌكاسحاؽ ٌبف ٌراىكيو ٌإسحاؽ ٌبف ٌمنصكر ٌبف ٌبيراـٌ ،أبك ٌيعقكب ٌالمركزمٌ،
المعركؼٌبالككسجٌ(تُِٓ:ىػ)ٌ،طُ،عمادةٌالبحثٌالعمميٌ،الجامعةٌاإلسالميةٌبالمدينةٌالمنكرةٌ،السعكديةٌ،
ُِْٓىػٌٌََِِ-ـ.
المسائؿٌالسركيةٌ:الشيخٌالمفيدٌ،تٌُّْ:ىػٌ،تحٌ:صائبٌعبدٌالحميدٌ،طٌٌِ،دارٌالمفيدٌلمطباعةٌكالنشرٌ
كالتكزيعٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌُُُّْْٗٗ-ـ.
المسائؿٌالفقييةٌمفٌكتابٌالركايتيفٌكالكجييفٌ:القاضيٌأبكٌيعمىٌ،محمدٌبفٌالحسيفٌالمعركؼٌبػٌابفٌالفراءٌ
(تٌْٖٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌالكريـٌبفٌمحمدٌالالحـٌ،طٌُ،فٌ:مكتبةٌالمعارؼٌ،الرياضَُْٓ،ىػٌُٖٗٓ-ـ.
المسائؿٌالمستحدثةٌ:فقيوٌالعصرٌسماحةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌالسيدٌمحمدٌصادؽٌالحسينيٌالركحانيٌ،طْ ٌٌ-
ٌٌُُْْىٌؽٌ،مطٌ:فركرديفٌ،فٌ:ـٌدارٌالكتابٌٌ-قـٌالمقدسةٌ–ٌايرافٌ .
المسائؿٌالكاضحةٌ:الشيخٌمحمدٌعميٌالراكيٌ(تُُْٓ:ق)ٌ،طٌُ،مكتبٌاالعالـٌاالسالميٌُُْْ،ق.
عمؽٌعميوٌكخرج ٌأحاديثوٌٌ:الشيخٌمحمدٌ
ٌ
مسالؾٌالفياـٌإلى ٌآياتٌالحكاـٌ:الجكادٌالكاظمي ٌ(تٌ:ؽٌُُ)ٌ،
باقرٌشريؼٌزادهٌ،تحٌ:محمدٌالباقرٌبيبكدمٌ،مطٌ:چاپخانوٌحيدرم.ٌُّْٕ،
مسالؾٌالفياـٌ:الشييدٌالثاني(ٌ،تٌٗٔٓ:ق)ٌ،طٌُ،تحٌ ٌكفٌ:ـٌالمعارؼٌاإلسالميةٌ،ٌٌُُْْ،كطُ ٌسنةٌ:
ٌُُْٕ،مطٌ:پاسدارٌإسالـٌ-قـٌ–إيرافٌ،كٌطٌُ،سنةٌ،ٌُُّْ:مطٌ:بيمفٌ–ٌقـ.
المستدرؾٌعمىٌالصحيحيفٌ:أبكٌعبدٌاهللٌالحاكـٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمحمدٌبفٌحمدكيوٌبفٌ ينعيـٌبفٌالحكـٌ
الضبيٌالطيمانيٌالنيسابكرمٌالمعركؼٌبابفٌالبيعٌ(تٌَْٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:مصطفىٌعبدٌالقادرٌعطاٌ،طٌُ ،دارٌ
[ُِِ]
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الكتبٌالعمميةٌ–ٌبيركت.ٌَُٗٗ–ٌٌُُُْ،
مستدرؾٌالكسائؿٌ:حسيفٌالنكرمٌالطبرسيٌ(تٌَُِّ:ق)ٌ،تحٌ،كفٌ:ـٌآؿٌالبيتٌإلحياءٌالتراثٌ،بيركت.
مستدركات ٌأعياف ٌالشيعةٌ :حسف ٌالميفٌ ،مطٌ :شرؼ ٌ– ٌقـٌ ٌ ،السيد ٌشرؼ ٌالمكسكمٌ ،قاـ ٌبإعدادهٌ :مركزٌ
المعجـٌالفقييٌفيٌالحكزةٌالعمميةٌبقـٌالمشرفة.
مستمسؾٌالعركة ٌالكثقىٌ:السيدٌمحسفٌالحكيـ(ٌ،تٌَُّٗ:ق)ٌ،الناشرٌٌ:منشكراتٌمكتبةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌ
المرعشيٌالنجفيٌ–ٌٌ،قـٌ،طٌ،َُْْ:مالحظاتٌ:طبعةٌأفستٌعفٌطٌّ،مطٌاآلداب-النجؼٌَُٕٗ،ـ.
مستند ٌالشيعةٌ :المحقؽ ٌالنراقي(تٌُِْْ :ق)ٌ ،تحٌ :ـ ٌآؿ ٌالبيت ٌ(عمييـ ٌالسالـ) ٌإلحياء ٌالتراث ٌٌ -مشيدٌ
المقدسةٌ،طٌٌُ،ربيعٌاآلخرٌٌُُْٗ،المطٌ:ستارةٌ–ٌقـٌ،الناشرٌٌ:ـٌآؿٌالبيتٌ(عمييـٌالسالـ)ٌإلحياءٌالتراثٌ
–ٌقـ.
مسردٌالكمماتٌالقانكنيةٌكمعانيياٌ(انكميزمٌ/عربي)ٌ،Jody Patel and Michael G. Virgaٌ ٌ:تاريخٌ
الطبع.June22-2005ٌ:
دٌبفٌعبيدٌالج ٍك ىىرمٌالبغدادمٌ(تٌَِّ:ىػ)ٌ،تحٌ:عامرٌأحمدٌحيدرٌٌ،ـٌنادرٌ
مسندٌابفٌالجعدٌ:عميٌبفٌالج ٍع
ى
ى
–ٌبيركتٌ،طٌُ،ٌَُٗٗ–ٌٌَُُْ،كطُِٗٗٔ-ٌٌٌُُْٕ،ـٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،ركايةٌكجمعٌ:أبيٌالقاسـٌ
عبدٌاهللٌبفٌمحمدٌالبغكمٌ(تٌ،)ُّٕ:مراجعةٌكتعميؽٌكفيرسةٌ:الشيخٌعامرٌأحمدٌحيدر.
مسندٌابفٌراىكيوٌ:إسحاؽٌبفٌراىكيوٌ،تٌ،ٌِّٖ:تحٌ:دٌ .عبدٌالغفكرٌعبدٌالحؽٌحسيفٌبردٌالبمكسيٌ،طٌٌُ،
ٌُُِْ،طٌكٌفٌ:مكتبةٌاإليمافٌ-المدينةٌالمنكرة.
مسندٌأبيٌداكدٌالطيالسيٌ:سميمافٌبفٌداكدٌالطيالسيٌ،تٌٌ،ٌَِْ:دارٌالمعرفةٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
مسندٌأبيٌيعمىٌ:أبكٌيعمىٌالمكصمي(تٌَّٕ:ق)ٌ،تحٌ:حسيفٌسميـٌأسدٌ،طٌُ،فٌ:دارٌالمأمكفٌلمتراثٌ،
ٌٌَُُْٕٖٕٗ-ـ.
مسند ٌ أحمدٌبفٌحنبؿٌ:أبكٌعبدٌاهللٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌحنبؿٌبفٌىالؿٌبفٌأسدٌالشيبانيٌ(تٌُِْ:ىػ)ٌ،تحٌ:
شعيبٌالرنؤكطٌٌ -عادؿٌمرشدٌ،كآخركفٌ،إشراؼٌ:دٌعبدٌاهللٌبفٌعبدٌالمحسفٌالتركيٌ،طٌُ ،ـٌالرسالةٌ،
ٌُُِْىػٌٌََُِ-ـ.
مسندٌاإلماـٌالشافعيٌ(ترتيبٌسنجر)ٌ:الشافعيٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌإدريسٌبفٌالعباسٌبفٌعثمافٌبفٌشافعٌ
بفٌعبدٌالمطمبٌبفٌعبدٌمناؼٌالمطمبيٌالقرشيٌالمكيٌ(تٌَِْ:ىػ)ٌ،رتبوٌ:سنجرٌبفٌعبدٌاهللٌالجاكليٌ،
أبكٌسعيدٌ،عمـٌالديفٌ(تٌْٕٓ:ىػ)ٌ،حقؽٌنصكصوٌكخرجٌأحاديثوٌكعمؽٌعميوٌ:ماىرٌياسيفٌفحؿٌٌ،طٌُ،
شركةٌغراسٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،الككيتٌٌُِْٓ،ىػٌٌٌََِْ-ـٌ .
مسندٌالحميدمٌ:عبدٌاهللٌبفٌالزبيرٌالحميدمٌ،تٌ،ٌُِٗ:تحٌكتعٌ:حبيبٌالرحمفٌالعظميٌ،طُ ٌٌَُْٗ-
ُٖٖٗـٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،بيركتٌ–ٌلبناف.
المسندٌالصحيحٌالمختصرٌبنقؿٌالعدؿٌعفٌالعدؿٌإلىٌرسكؿٌاهللٌصمىٌاهللٌعميوٌكسمـٌ:مسمـٌبفٌالحجاجٌأبكٌ
الحسفٌالقشيرمٌالنيسابكرمٌ(تٌُِٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌفؤادٌعبدٌالباقيٌٌ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ–ٌبيركتٌ ٌ.
مسندٌزيدٌبفٌعميٌ:زيدٌبفٌعميٌ(تٌُِِ:ق)ٌ،فٌ:منشكراتٌدارٌمكتبةٌالحياةٌٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
مشارؽٌالنكارٌعمىٌصحاحٌاآلثارٌ:عياضٌبفٌمكسىٌبفٌعياضٌبفٌعمركفٌاليحصبيٌالسبتيٌ،أبكٌالفضؿٌ
(تٌْْٓ:ىػ)ٌ،دارٌالنشرٌ:المكتبةٌالعتيقةٌكدارٌالتراث.
مشارؽٌالشمكسٌ(ط.ؽ)ٌ:المحقؽٌالخكانسارم(ٌ،تٌَُٗٗ:ق)ٌ،ـٌآؿٌالبيت(عميوٌالسالـ) ٌإلحياءٌالتراثٌ،
د.طٌكت.
بدٌ،
ٌم ٍع ى
مشاىير ٌعمماء ٌالمصار ٌكأعالـ ٌفقياء ٌالقطارٌ :محمد ٌبف ٌحباف ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌحباف ٌبف ٌمعاذ ٌبف ى
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الدارميٌ،البستيٌ(تٌّْٓ:ىػ)ٌ،حققوٌككثقوٌكعمؽٌعميوٌ:مرزكؽ ٌعمىٌابراىيـٌ ٌ،دارٌ
التميميٌ،أبكٌحاتـٌ،
ي
الكفاءٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ–ٌالمنصكرةٌ،طٌٌُُُُْ،ىػٌٌٌُُٗٗ-ـٌ .
مشيخةٌابفٌالبخارمٌ:جماؿٌالديفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌالظاىرمٌالحنفيٌ،سنةٌالكالدةٌِٔٔ ٌىػٌ/سنةٌ
الكفاةٌٌٔٗٔىػٌ،تحٌ:د.عكضٌعتقيٌسعدٌالحازميٌ،فٌ:دارٌعالـٌالفؤادٌُُْٗ،ىػٌ،مكةٌالمكرمةٌ،السعكديةٌ.
مصباحٌالفقاىةٌفيٌالمعامالتٌ(مكسكعةٌاإلماـٌالخكئيٌ،تقريرٌبحثٌالسيدٌالخكئيٌلتكحيدمٌالتبريزمٌ(تٌ:
ُُّْق)ٌ،تحٌ:ـٌإحياءٌآثارٌاإلماـٌالخكئي(قده)ٌ،طُ.ٌََِٓ–ٌٌُِْٔ،
مصباح ٌالفقيوٌ :آقا ٌرضا ٌبف ٌالمكلى ٌالفقيو ٌاآلقا ٌمحمد ٌىادم ٌاليمداني(تٌُِِّ :ق)ٌ ،طٌُ ،ط ٌك ٌفٌ :ـٌ
النشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفة.ٌُُْٔ،
المصباحٌ(جنةٌالمافٌالكاقيةٌكجنةٌااليمافٌالباقية)ٌ:الشيخٌإبراىيـٌالكفعمي(تٌَٗٓ:ق)ٌ،طٌُ،فٌ:مؤسسةٌ
العمميٌلممطبكعاتٌ–ٌبيركتٌُّٖٗ-ٌَُّْ،ـ.
مصباحٌالمتيجدٌ:الشيخٌالطكسي(تَْٔ:ق)ٌ،طُُُٗٗ-ٌُُُْ،ـٌ،فٌ:مؤسسةٌفقوٌالشيعةٌ،بيركت.
مصباحٌالمنياجٌ،الطيارةٌ:السيدٌمحمدٌسعيدٌالحكيـٌ،طٌُ،مطٌ:يارافٌ،مكتبٌسماحةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌالسيدٌ
الحكيـُٗٗٔ-ٌٌُُْٕ،ـٌ .
المصباحٌالمنيرٌفيٌغريبٌالشرحٌالكبيرٌلمرافعيٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌالمقرمٌالفيكميٌ(تَٕٕ:ق)ٌٌ،دارٌالفكرٌ
لمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،كنسخةٌالمكتبةٌالعصريةٌ،دراسةٌكتحٌ:يكسؼٌالشيخٌمحمد.
مصباحٌاليدلٌفيٌشرحٌعركةٌالكثقىٌ:الشيخٌمحمدٌتقيٌاآلمميٌ(تٌُُّٗ:ق)ٌَُّٗ،قٌ،مطٌ:فردكسي.
مصطمحات ٌالفقوٌ :آية ٌاهلل ٌالحاج ٌعمي ٌالمشكينيٌ،طبع ٌكنشر ٌكتكزيعٌ :منشكرات ٌالرضاٌ ،طٌُُُّْ ،ىػ-
ََُِـٌ،بيركت-لبنافٌ.
المصطمحاتٌ:مركزٌالمعجـٌالفقييٌ،دٌ.طٌ،كتٌ(عفٌمكتبةٌاىؿٌالبيتٌ(عميوٌالسالـ)ٌاإلصدارٌالثاني).
المصنؼٌابفٌأبيٌشيبةٌ:أبكٌبكرٌعبدٌاهللٌبفٌمحمدٌبفٌأبيٌشيبةٌالعبسيٌالككفيٌ(تٌِّٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌ
ي
عكامةٌ،ٌ،كطُُٖٗٗ-ٌَُْٗ،ـٌ،تحٌكتعٌ:سعيدٌالمحاـٌ،دارٌالفكرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌ .
المصنؼٌ:عبدٌالرزاؽٌالصنعانيٌ(تٌُُِ:ق)ٌ،تحٌكتخريجٌكتعميؽٌ:حبيبٌالرحمفٌالعظميٌٌ،منشكراتٌ
المجمسٌالعمميٌ،دٌ.ت.
مطالبٌأكليٌالنيىٌفيٌشرحٌغايةٌالمنتيىٌ:مصطفىٌبفٌسعدٌبفٌعبدهٌالسيكطيٌشيرةٌ،الرحيبانىٌمكلداٌثـٌ
الدمشقيٌالحنبميٌ(تٌُِّْ:ىػ)ٌ،طٌِ،المكتبٌاإلسالميٌ،دمشؽٌ،سنةٌُُٔٗـٌ،كطٌِ،سنةُْٗٗـٌ .
المطمع ٌعمى ٌألفاظ ٌالمقنعٌ :محمد ٌبف ٌأبي ٌالفتح ٌبف ٌأبي ٌالفضؿ ٌالبعميٌ ،أبك ٌعبد ٌاهللٌ ،شمس ٌالديف ٌ(تٌ:
َٕٗىػ)ٌ،تحٌ:محمكدٌالرناؤكطٌكياسيفٌمحمكدٌالخطيبٌ،مكتبةٌالسكادمٌلمتكزيعٌ،طُُِّْ،ىػٌََِّ-ـ.
معالـٌالتنزيؿٌفيٌتفسيرٌالقرآفٌ(تفسيرٌالبغكم)ٌ:أبكٌمحمدٌالحسيفٌبفٌمسعكدٌبفٌمحمدٌبفٌالفراءٌالبغكمٌ
الشافعيٌ(تٌَُٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالرزاؽٌالميدمٌٌ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ–بيركتٌ،طٌٌَُُِْ،ىػ.
معالـٌالسنفٌ،كىكٌشرحٌسنفٌأبيٌداكدٌ:أبكٌسميمافٌحمدٌبفٌمحمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌالخطابٌالبستيٌالمعركؼٌ
بالخطابيٌ(تٌّٖٖ:ىػ)ٌٌ،المطبعةٌالعمميةٌ–ٌحمبٌ،طٌُُُّٓ،ىػٌٌٌُِّٗ-ـ.
المعالـٌالمأثكرةٌ:تقريرٌبحثٌميرزاٌىاشـٌاآلمميٌلپكرٌقمشوٌالٌ(قمي)ٌ،تٌ،ٌُُِْ:طٌُ،ٌٌَُْٔ،المطبعةٌ
العمميةٌ،قـٌٌ،المؤلؼٌ(محمدٌعميٌاسماعيؿٌلپكرٌقمشوال)ٌ .
ٌ
معالـٌالمدرستيفٌ:السيدٌمرتضىٌالعسكرمَُٗٗ-ٌَُُْ،ـٌ،النعمافٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ-بيركت.
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ركيٌكمجمكعةٌمفٌالمشايخٌ،مكتبةٌالممؾٌفيدٌالكطنيةٌ،الرياضٌ-السعكديةٌ،طٌٌُِِّْ،ىػ.
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المعتبرٌ:المحقؽٌالحميٌ(تٌٕٔٔ:ق)ٌ،تحٌ:كتصحيحٌ:عدةٌمفٌالفاضؿٌ،إشراؼٌ:ناصرٌمكارـٌشيرازمٌٌ،ـٌ
سيدٌالشيداءٌ(عميوٌالسالـ)ٌ–ٌقـ.
معجـٌالدباءٌ:ياقكتٌالحمكمٌ(تٌِٔٔ:ق)ٌ،طٌٌٌٌََُّْ،ىٌَُٖٗ-ـٌ،بيركتٌٌ،دارٌالفكر.
ٌمرجعة ٌكتنقيحٌ :الشيخ ٌحسف ٌالغبافٌ ،ـ ٌالرحمفٌ
معجـ ٌألفاظ ٌالفقو ٌالجعفرمٌ :الدكتكرٌ :أحمد ٌفتح ٌاهللٌ ،ا
اإلسالميةٌ،طٌِ،مطٌ:دارٌالمرتضىٌُّْٔ،ىػَُِٓ-ـ.
معجـ ٌالصحابةٌ :عبد ٌالباقي ٌبف ٌقانع ٌأبك ٌالحسيفٌ ،تٌُّٓ :ىػٌ ،تحٌ :صالح ٌبف ٌسالـ ٌالمصراتيٌ ،مكتبةٌ
الغرباءٌالثريةٌ،سنةٌالنشرٌ،ٌُُْٖ:مكافٌالنشرٌالمدينةٌالمنكرةٌ .
المعجـٌالقانكنيٌ:حارثٌسميمافٌالفاركقيٌ،طٌّ،منقحةٌكمزيدةٌُُٗٗ،قٌ،مطابعٌتيبكٌبرسٌ،مكتبةٌلبنافٌ،
بيركت-لبنافٌ.كٌرياضٌصالحٌصقكرٌكطٓ.ٌََِٖ،
المعجـٌالكبيرٌ:الطبرانيٌسميمافٌبفٌأحمدٌبفٌأيكبٌأبكٌالقاسـٌالطبرانيٌ(تَّٔ:ق)ٌ،تحٌ:كتخريجٌ:حمدمٌ
عبدٌالمجيدٌالسمفيٌ،طٌِ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ،فٌ:مكتبةٌالعمكـٌكالحكـٌ،المكصؿ.ٌُّٖٗ–ٌٌَُْْ،
معجـ ٌالمغة ٌالعربية ٌالمعاصرةةٌ :دٌ .أحمد ٌمختار ٌعبد ٌالحميد ٌعمر ٌ(تٌُِْْ :ىػ)ٌ ،طُ،عالـ ٌالكتبٌ،
ُِْٗىػٌٌََِٖ-ـ
معجـ ٌالمصطمحات ٌكاللفاظ ٌالفقييةٌ :محمكد ٌعبد ٌالرحمف ٌعبد ٌالمنعـٌ ٌ ،دار ٌالفضيمة ٌلمنشر ٌكالتكزيعٌ
كالتصديرٌ،القاىرةٌ–ٌمصر.
المعجـٌالمفيرسٌللفاظٌالقرافٌالكريـٌ:محمدٌفؤادٌعبدٌالباقيٌ،طٌ:دارٌالحديثٌ،مصرٌ،دٌ.طٌكتٌ.
معجـ ٌالمؤلفيفٌ :عمر ٌبف ٌرضا ٌبف ٌمحمد ٌراغب ٌبف ٌعبد ٌالغني ٌكحالة ٌالدمشؽ ٌ(تٌَُْٖ :ىػ)ٌ ٌ ،مكتبةٌ
المثنىٌٌ-بيركتٌ،دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌبيركت.
المعجـٌالكسيطٌ:إبراىيـٌمصطفىٌػٌأحمدٌالزياتٌػٌحامدٌعبدٌالقادرٌمحمدٌالنجارٌ،تحٌ:مجمعٌالمغةٌالعربية.
معجـٌلغةٌالفقياءٌ:محمدٌقمعجيٌ،طٌٌِ،دارٌالنفائسٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتُٖٖٗ-ٌٌَُْٖ،ـ.
معجـ ٌمقاييس ٌالمغةٌ :أبك ٌالحسيف ٌأحمد ٌبف ٌفارس ٌبف ٌزكرياٌ ،تحٌ :عبد ٌالسالـ ٌمحمد ٌىاركفٌ ،دار ٌالفكرٌ
لمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌ،بيركتٌُّٗٗ،ىػُٕٗٗ-ـٌ .
معرفةٌالسنفٌكاآلثارٌ:أحمدٌبفٌالحسيفٌالبييقيٌ(تٌْٖٓ:ق)ٌ،تحٌ:سيدٌكسركمٌحسفٌ،طٌكٌفٌ:دارٌالكتبٌ
العمميةٌ،بيركت-لبناف.
المعكنة ٌعمى ٌمذىب ٌعالـ ٌالمدينة ٌ«مالؾ ٌبف ٌأنس»ٌ :أبك ٌمحمد ٌعبد ٌالكىاب ٌبف ٌعمي ٌبف ٌنصر ٌالثعمبيٌ
ٌالحؽٌ ،المكتبة ٌالتجاريةٌ ،مصطفى ٌأحمد ٌالبازٌ -مكةٌ
ٌٌ
البغدادم ٌالمالكي ٌ(تِِْ:ىػ)ٌ ،تحٌ :حميش ٌعبد
المكرمةٌ،أصؿٌالكتابٌ:رسالةٌدكتكراةٌبجامعةٌأـٌالقرلٌبمكةٌالمكرمةٌ .
مغاني ٌ الخيارٌفىٌشرحٌأسامىٌرجاؿٌمعانىٌاآلثارٌ:أبكٌمحمدٌمحمكدٌبفٌأحمدٌبفٌمكسىٌبفٌأحمد ٌبفٌ
حسيفٌالغيتابىٌالحنفىٌبدرٌالديفٌالعينيٌ(ٌِٕٔى ٌٌٖٓٓ-ى ٌ)ٌ،تحٌ:أبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌحسفٌمحمدٌحسفٌ
إسماعيؿٌٌ،الشافعىٌالشيخٌالقاىرلٌالمصرلٌالشييرٌبػٌ(محمدٌفارس)ٌ .
مغنيٌالمحتاجٌإلىٌمعرفةٌمعانيٌألفاظٌالمنياجٌ:محمدٌالخطيبٌالشربينيٌٌ،دارٌالفكرٌ،بيركت.
المغنيٌ :أبك ٌمحمد ٌمكفؽ ٌالديف ٌعبد ٌاهلل ٌبف ٌأحمد ٌبف ٌمحمد ٌبف ٌقدامة ٌالجماعيمي ٌالمقدسي ٌثـ ٌالدمشقيٌ
الحنبميٌ،الشييرٌبابفٌقدامةٌالمقدسي(ٌ،تٌَِٔ:ق)ٌ،دارٌالكتابٌالعربيٌلمنشرٌكالتكزيعٌٌ-بيركتٌٌ-لبنافٌ،
بعنايةٌجماعةٌمفٌالعمماءٌ،.كنشرٌمكتبةٌالقاىرةٌ،ب.تٌ ٌ.كتاريخٌالنشرٌُّٖٖ:ىػٌٌُٖٗٔ-ـٌ،دٌ.ط.
مغنيٌالمبيبٌعفٌكتبٌالعاريبٌ:جماؿٌالديفٌأبكٌمحمدٌعبداهللٌبفٌيكسؼٌبفٌىشاـٌالنصارمٌ،فٌ:دارٌ
الفكرٌٌٌ-بيركتٌ،طٌٔ،ٌُٖٗٓ،تحٌ:دٌ.مازفٌالمبارؾٌكمحمدٌعميٌحمدٌاهلل.
[ُِٓ]
ٌ






















مفاتيحٌالجنافٌ:الشيخٌعباسٌالقمي(تٌُّٓٗ:ق)ٌ،تعريبٌٌ:السيدٌمحمدٌرضاٌالنكرمٌالنجفيٌ،طّ ٌٌ،مطٌ:
البعثةٌ–ٌقـٌٌُّٖٓ،شٌٌٌََِٔ-ـٌ،فٌ:مكتبةٌالعزيزمٌ-قـ.
مفتاح ٌالكرامةٌ :السيد ٌمحمد ٌجكاد ٌالعاممي ٌ(تٌُِِٖ :ق)ٌ،تحٌ :كتعٌ :الشيخٌمحمد ٌباقر ٌالخالصيٌ ،طٌُ،
سنةٌ،ٌُِْٗ:كطٌِ،سنةَُّْ:قٌ،طٌكٌفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌبقـٌالمشرفة.
مفتاحٌالكصكؿٌإلى ٌعمـٌاالصكؿٌ:الشيخٌالدكتكرٌاحمدٌكاظـٌالبيادليٌ،دارٌالمؤرخٌالعربيٌ،بيركت-لبنافٌ،
طُُِّْ،ىػََِِ-ـ.
مفرداتٌألفاظٌالقرآفٌ:الراغبٌالصفياني(ٌ،تٌِْٓ:ق)ٌ،تحٌ:صفكافٌعدنافٌداككدمٌ،طٌِ،ٌٌُِْٕ،مطٌ:
سميمافٌزادهٌٌ،طميعةٌالنكرٌ،مركزٌالتكزيعٌ:مكتبةٌذكمٌالقربىٌ،إيرافٌ–قـ.
مقابسٌالنكارٌكنفايسٌالسرارٌفيٌأحكاـٌالنبيٌالمختارٌكآلوٌالطيارٌ:الشيخٌأسدٌاهللٌالكاظمي(تٌ)ٌُِّٕ:
تصحيحٌكمقابمةٌالنسخٌ:السيدٌمحمدٌعميٌالشييرٌبسيدٌحاجيٌآقاٌابفٌالمرحكـٌمحمدٌالحسينيٌاليزدمٌ .
مقتؿٌاالماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌككاقعةٌكربالءٌبركايةٌفيٌتاريخٌالطبرمٌبركايةٌابيٌمخنؼٌ،دٌ.ت.
مقتؿٌاالماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:آيةٌاهللٌالسيدٌمحمدٌتقيٌاؿٌبحرٌالعمكـٌ(تٌُّّٗ:ىػ)ٌ،تح(نجمو)ٌآيةٌ
اهللٌالعظمىٌالسيدٌحسيفٌبحرٌالعمكـٌ،طٌُ،طبعٌكنشرٌكتكزيعٌ:دارٌالمرتضىٌ،لبنافٌُِْٕ،ىػٌََِٔ-ـ.
مقتؿ ٌاالماـ ٌالحسيفٌ :الخكارزمي ٌأبي ٌالمؤيد ٌالمكفؽ ٌبف ٌاحمد ٌالمكي ٌأخطب ٌخكارزـ ٌ(تٌٖٓٔ :ىػ)ٌ ،تحٌ:
العالمةٌالشيخٌمحمدٌالسماكمٌ،تصحيحٌ:دارٌانكارٌاليدلٌ،طٌُُُْٖ،ىػٌ.ؽٌٌ،أنكارٌاليدلٌ،مطٌ:ميرٌ .
مقتؿ ٌالحسيف ٌ(عميو ٌالسالـ)ٌ :أبك ٌمخنؼٌ ،لكط ٌبف ٌيحيى ٌبف ٌمخنؼ ٌبف ٌسميماف ٌاالزدم ٌ(تٌُٕٓ :ق)ٌ،
تعميؽٌ:حسيفٌالغفارمٌ،مطٌ:العمميةٌ–ٌقـٌ .
المقدماتٌالمميداتٌ:أبكٌالكليدٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌرشدٌالقرطبيٌ(تٌَِٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.محمدٌحجيٌٌ،طٌُ،
دارٌالغربٌاإلسالميٌ،بيركتٌ–ٌلبنافٌٌَُْٖ،ىػٌٌُٖٖٗ-ـٌ .
المقصدٌالرشدٌفيٌذكرٌأصحابٌاإلماـٌأحمدٌ:برىافٌالديفٌإبراىيـٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌمحمدٌبفٌمفمحٌ
(تْٖٖ:ىػ)ٌ،تحٌ:د.عبدٌالرحمفٌالعثيميفٌ،فٌ:مكتبةٌالرشدَُُْ،ىػَُٗٗ-ـٌ،الرياضٌ-السعكدية.
المقنعةٌ:الشيخٌالمفيدٌ(تٌُّْ:ق)ٌ،طٌِ،تحٌكفٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ،قـٌٌَُُْ،ق.
المقنعٌفيٌفقوٌاإلماـٌأحمدٌبفٌحنبؿٌالشيبانيٌ:مكفؽٌالديفٌأبكٌمحمدٌعبدٌاهللٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌقدامةٌ
المقدسيٌ(تٌ ٌَِٔ:ىػ)ٌ،قدـٌلوٌكترجـٌلمؤلفوٌ:عبدٌالقادرٌالرناؤكطٌ،حققوٌكعمؽٌعميوٌ:محمكدٌالرناؤكطٌ،
ياسيفٌمحمكدٌالخطيبٌٌ،مكتبةٌالسكادمٌلمتكزيعٌ،جدةٌٌ-السعكديةٌ،طٌٌُُُِْ،ىػٌٌٌَََِ-ـ.
ٌالم ىنجى ٌبف ٌعثماف ٌبف ٌأسعد ٌابف ٌالمنجى ٌالتنكخي ٌالحنبميٌ
الممتع ٌفي ٌشرح ٌالمقنعٌ ،تصنيؼٌ :زيف ٌالديف ي
(ٌٌُّٔٔٗٓ-ىػ)ٌ،دراسةٌكتحٌ:عبدٌالممؾٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌدىيشٌ،طٌٌُِّْْ،ىػٌٌََِّ-ـ.
منارٌالسبيؿٌفيٌشرحٌالدليؿٌ:ابفٌضكيافٌ،إبراىيـٌبفٌمحمدٌبفٌسالـٌ(تٌُّّٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:زىيرٌالشاكيشٌٌ،
المكتبٌاإلسالميٌ،طٌَُْٕٗ،ىػُٖٗٗ-ـ.
ٌالمدكنةٌكح ٍّؿٌم ً
ً
من ً
ٌالتحص ً
شكالتياٌ:أبكالحسفٌعميٌبفٌسعيدٌالرجراجيٌ
يؿٌكنتائجٌلطائؼٌالتأ ًٍك
اى يج
ى
يؿٌفيٌشرًح ى
ى
ى ي
أحمدٌبفٌعميٌ،طٌُ،دارٌابفٌحزـٌُِْٖ،ىػٌٌََِٕ-ـ.
ٌٌ
مياطيٌ-
(تٌّّٔ:ىػ)ٌ،
ٌ
اعتنىٌبوٌ:أبكٌالفضؿٌالد ى
مناىؿٌالعرفافٌفيٌعمكـٌالقرآفٌ:محمدٌعبدٌالعظيـٌالزٍرقانيٌ(تٌُّٕٔ:ىػ)ٌٌ،طٌّ ،مطبعةٌعيسىٌالبابيٌ
الحمبيٌكشركاهٌ،دٌ.ت.
المناىؿٌ:السيدٌمحمدٌبفٌعميٌالطباطبائيٌ(تُُِْ:ق)ٌ(الٌتكجدٌمعمكماتٌىكيةٌالكتاب)ٌ .
منتخب ٌمسند ٌعبدٌبف ٌحميدٌ :عبدٌبف ٌحميد ٌبفٌنصر ٌالكسي(ٌ ،تٌِْٗ :ق)ٌ،تح ٌكضبط ٌكتخريجٌ :السيدٌ
صبحيٌالبدرمٌالسامرائيٌ،محمكدٌمحمدٌخميؿٌالصعيدمٌ،طٌٌُ،مكتبةٌالنيضةٌالعربيةٌَُُْٖٖٖٗ-ـ.
[ُِٔ]
ٌ
























المنتقى ٌشرح ٌالمكطإٌ :أبك ٌ الكليد ٌسميماف ٌبف ٌخمؼ ٌبف ٌسعد ٌبف ٌأيكب ٌبف ٌكارث ٌالتجيبي ٌالقرطبي ٌالباجيٌ
ٌصكرتيا ٌدارٌ
الندلسي ٌ(تٌْْٕ :ىػ)ٌ ،طٌُ ،فٌ :مطبعة ٌالسعادة ٌٌ -بجكار ٌمحافظة ٌمصرٌُِّّ ،ىػ ٌ(ثـ ٌ
الكتابٌاإلسالميٌ،القاىرةٌٌ-الطبعةٌ:الثانيةٌ،بدكفٌتاريخ)
منتيى ٌاإلرادات ٌ[في ٌجمع ٌالمقنع ٌمع ٌالتنقيح ٌكزيادات] ٌمع ٌحاشية ٌالمنتيى ٌالبف ٌقائد ٌالنجدمٌ :عثماف ٌبفٌ
أحمدٌبفٌسعيدٌالنجدمٌالشييرٌبابفٌقائدٌ(تٌٌَُٕٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.عبدٌاهللٌبفٌعبدٌالمحسفٌالتركيٌ،طٌُ،ـٌ
الرسالةٌٌُُْٗ،ىػٌٌُٗٗٗ-ـ.
منتيىٌالمطمبٌ(ط.ج)ٌ:العالمةٌالحمي ٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:قسـٌالفقوٌفيٌمجمعٌالبحكثٌاإلسالميةٌ،طٌٌُ،
َُِْ ٌٌ ُّٕٖ-شٌٌ،مجمعٌالبحكثٌاإلسالميةٌ،إيرافٌ–مشيدٌ.كطٌُ ٌُِّٖ -ٌ ٌٌُِْْ،شٌ،ـٌالطبعٌ
كالنشرٌفيٌاآلستانةٌالرضكيةٌالمقدسةٌ،فٌ:مجمعٌالبحكثٌاإلسالميةٌ،ايرافٌ–ٌمشيدٌ.كطٌ.ؽٌ(الحجرية)ٌ .
المنثكر ٌفي ٌالقكاعد ٌالفقييةٌ :محمد ٌبفٌبيادرٌبفٌعبد ٌاهلل ٌالزركشي ٌأبكٌعبد ٌاهللٌ ٌ،ك ازرة ٌالكقاؼ ٌكالشئكفٌ
اإلسالميةٌ–ٌالككيتٌ،طٌِ،ُٖٗٓ-ٌَُْٓ،تحٌ:دٌ.تيسيرٌفائؽٌأحمدٌمحمكد.
المنجدٌفيٌالمغةٌكاالعالـٌ،طبعٌدارٌالمشرؽٌ،التكزيعٌ:المكتبةٌالشرقيةٌ،بيركت-لبنافٌ،دٌ.ت.
منجزاتٌالمريضٌ(ط.ؽ)ٌ:السيدٌاليزدمٌ(تُّّٕ:ق)ٌ،ـٌإسماعيميافٌلمطباعةٌكالنشر–ٌقـٌُّٕٖ،ق.
منحٌالجميؿٌشرحٌمختصرٌخميؿٌ:محمدٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌعميشٌ،أبكٌعبدٌاهللٌالمالكيٌ(تٌُِٗٗ:ىػ)ٌٌ،
دارٌالفكرٌٌ-بيركتٌ،دٌ.طٌٌ،تاريخٌالنشرٌَُْٗ:ىػُٖٗٗ-ـ.
الم ىنح ٌالش ًافيات ٌبً ىشرًح ٌم ٍف ى ً
ً
ٌأح ىمدٌ :منصكر ٌبف ٌيكنس ٌبف ٌصالح ٌالديف ٌابف ٌحسف ٌبف ٌإدريسٌ
ٌاإلم ًاـ ٍ
ي
ردات ى
ٍ ي
ٌالمطمىؽٌ ٌ ،طٌُ ،دار ٌكنكز ٌإشبيميا ٌلمنشرٌ
البيكتى ٌالحنبمى ٌ(تٌَُُٓ :ىػ)ٌ ،تحٌ :أٌ .دٌ .عبد ٌاهلل ٌبف ٌمحمد ي
كالتكزيعٌ،السعكديةٌٌُِْٕ،ىػٌََِٔ-ـ.
مف ٌفقو ٌالجنس ٌفي ٌقنكاتو ٌالمذىبيةٌ :الشيخ ٌأحمد ٌالكائميٌ ،طٌُ َُّٕ-ٌُُِْ ٌ ،شٌ ،مطٌ :امير ٌ– ٌقـٌٌ،
انتشاراتٌ:الشريؼٌالرضيٌ .
ٌ
مفٌالٌيحضرهٌالفقيوٌ:الشيخٌالصدكؽٌ(تٌُّٖ:ق)ٌ،تصحيحٌكتعميؽٌ:عميٌأكبرٌالغفارمٌ،طٌِ،ـٌالنشرٌ
اإلسالميٌبقـٌالمشرفةٌ .ٌَُْْ،
منياجٌالبراعةٌفيٌشرحٌنيجٌالبالغةٌ:حبيبٌاهللٌالياشميٌالخكئيٌ،تٌ،ٌُِّْ:تحٌ:سيدٌإبراىيـٌالميانجيٌ،
طٌْ،المطبعةٌاالسالميةٌبطي ارفٌٌ،منشكراتٌدارٌاليجرةٌ،إيرافٌ–قـ.
المنياجٌشرحٌصحيحٌمسمـٌبفٌالحجاجٌ:أبكٌزكرياٌمحييٌالديفٌيحيىٌبفٌشرؼٌالنككمٌ(تٌٕٔٔ:ىػ)ٌٌ،طٌِ،
دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ–ٌبيركتٌُِّٗ،قٌ.
منياجٌالصالحيفٌ:السيدٌأبكٌالقاسـٌالمكسكمٌالخكئيٌ(تٌُُّْ:ق)ٌ،طٌ:الثامنةٌكالعشركفٌ ٌ،مطٌ:ميرٌ–ٌ
قـٌ،نشرٌٌ:مدينةٌالعمـٌٌ-آيةٌاهللٌالعظمىٌالسيدٌالخكئي.ٌَُُْ،
منياج ٌالصالحيفٌ :السيد ٌالسيستانيٌ ،طٌُُُْٓ ،قٌ ،المطٌ :ستارة ٌ– ٌقـٌ ٌ ،مكتب ٌآية ٌاهلل ٌالعظمى ٌالسيدٌ
السيستانيٌ–ٌقـ.
منياج ٌالصالحيفٌ :السيد ٌمحمد ٌصادؽ ٌالركحاني(ت ٌٌُُْٖ :ق)ٌ ،الناشر ٌٌ :مكتبة ٌاللفيف ٌ– ٌالككيتٌٌ،
ٌٌٌَُُّّْْٔ-شٌ،المطٌ:سازمافٌچاپٌمير.
منياجٌالصالحيفٌ:الشيخٌكحيدٌالخراسانيٌ،دٌ.طٌ،كت.
منياجٌالفقاىةٌ:السيدٌمحمدٌصادؽٌالركحانيٌ،طٌُّْٕٔ-ٌٌٌُُْٖ،شٌ،مطٌ:ياراف.
المنياجٌالقكيـٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌعميٌبفٌحجرٌالييتميٌالسعدمٌالنصارمٌ،شيابٌالديفٌشيخٌاإلسالـٌ،
أبكٌالعباسٌ(تٌْٕٗ:ىػ)ٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌَُُِْ،ىػَََِ-ـ.
[ُِٕ]
ٌ





















منياجٌالكرامةٌ:العالمةٌالحمي ٌ(تٌِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:عبدٌالرحيـٌمبارؾٌ،طٌُ ٌٌُّٕٗ،شٌ،مطٌ:اليادمٌ–ٌ
قـٌٌ،انتشاراتٌتاسكعاءٌ–ٌمشيدٌ .
منياج ٌاليدايةٌ :إبراىيـ ٌالكمباسيٌ ،تٌ :نحك ٌُُِٔىػ ٌ(ٌ ،مخطكطة ٌٌ :في ٌأصؿ ٌالكتاب ٌال ٌيكجد ٌمعم ٌكماتٌ
ىكيةٌالكتاب).
منيةٌالسائؿٌ:السيدٌالخكئي(تُُّْ:ق)ٌ،جمعوٌكرتبوٌ:مكسىٌمفيدٌالديفٌعاصيُُٗٗ-ُُِْ،ـٌ،دٌ.ط.
منية ٌالمريدٌ :الشييد ٌالثاني ٌ(تٗٔٓ:ق)ٌ ،تحٌ :رضا ٌالمختارمٌ ،طٌُ ،ط ٌكفٌ :مكتب ٌاإلعالـٌ
اإلسالميَُْٗقٌُّٖٔ-ش.
الميذبٌ:القاضيٌابفٌالبراج(تُْٖ:ق)ٌ،إعدادٌ:مؤسسةٌسيدٌالشيداءٌالعمميةٌٌ/إشراؼٌٌ:جعفرٌالسبحانيٌ،
سنةٌالطبعٌٌ،ٌَُْٔ:فٌ:مؤسسةٌالنشرٌاإلسالميٌالتابعةٌلجماعةٌالمدرسيفٌبقـٌالمشرفةٌ،دٌ.ط.
الميذبٌفيٌفقةٌاإلماـٌالشافعيٌ:أبكٌاسحاؽٌإبراىيـٌبفٌعميٌبفٌيكسؼٌالشيرازمٌ(تٌْٕٔ:ىػ)ٌٌ،دارٌالكتبٌ
العمميةٌ،بيركت.
مكاىبٌالجميؿٌفيٌشرحٌمختصرٌخميؿٌ:شمسٌالديفٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌالرحمفٌالطرابمسيٌ
المغربيٌ،المعركؼٌبالحطابٌالرعينيٌالمالكيٌ(تٌْٗٓ:ىػ)ٌ ،تحٌ:زكرياٌعميراتٌ ٌ،دارٌعالـٌالكتبٌ،طبعةٌ
خاصةٌُِّْىػٌٌََِّ-ـٌٌ،كطٌّ،نشرٌ:دارٌالفكرُُِْ،ىػٌُِٗٗ-ـ.
المكطأٌ:مالؾ ٌبفٌأنسٌبفٌمالؾٌبفٌعامرٌالصبحيٌالمدنيٌ(تٌُٕٗ:ىػ)ٌ،صححوٌكرقموٌكخرجٌأحاديثوٌ:
محمدٌفؤادٌعبدٌالباقيٌ،فٌ:دارٌإحياءٌالتراثٌالعربيٌ،بيركتٌٌَُْٔ،ىػٌٌُٖٗٓ-ـٌ،دٌ.ط.
مكطأ ٌمالؾٌبركاية ٌمحمدٌبف ٌالحسف ٌالشيبانيٌ :مالؾ ٌبف ٌأنسٌبف ٌمالؾٌبفٌعامر ٌالصبحيٌالمدني ٌ(تٌ:
ُٕٗىػ)ٌ،تعميؽٌكتحقيؽٌ:عبدٌالكىابٌعبدٌالمطيؼٌ،طٌِ،فٌ:المكتبةٌالعمميةٌ،دٌ.ت.
ميزافٌاالعتداؿٌفيٌنقدٌالرجاؿٌ :شمسٌالديفٌأبكٌعبدٌاهللٌمحمدٌبفٌأحمدٌبفٌعثمافٌبفٌقى ٍايمازٌالذىبيٌ(تٌ:
ْٖٕىػ)ٌ،تحٌ:عميٌمحمدٌالبجاكمٌ،طٌُ،دارٌالمعرفةٌلمطباعةٌكالنشرٌ،بيركتٌٌٌُِّٖ،ىػٌٌُّٗٔ-ـ.
مي ازفٌالحكمةٌ:محمدٌالريشيرمٌ،طٌُ،تحقيؽٌكطبعٌكنشرٌ:دارٌالحديثٌُُْٔ،ق.
ٌ(ٌحرؼٌفٌ)
الناصرياتٌ:الشريؼٌالمرتضىٌ(تّْٔ:ق)ٌ،تحٌ:مركزٌالبحكثٌكالدراساتٌالعمميةُٕٗٗ-ٌُُْٕ،ـٌ،مطٌ:
ـٌاليدلٌٌ،رابطوٌالثقافةٌكالعالقاتٌاإلسالميةٌمديريةٌالترجمةٌكالنشرٌ،دٌ.ط.
النجـ ٌالكىاج ٌفي ٌشرح ٌالمنياجٌ :كماؿ ٌالديفٌ ،محمد ٌبف ٌمكسى ٌبف ٌعيسى ٌبف ٌعمي ٌالد ًميرم ٌأبك ٌالبقاءٌ
الشافعي(ٌتٌَٖٖ:ىػ)ٌ،طٌُ،فٌ:دارٌالمنياجٌ(جدة)ٌُِْٓ،ىػٌٌََِْ-ـ.
نخبٌالفكارٌفيٌتنقيحٌمبانيٌالخبارٌفيٌشرحٌمعانيٌاآلثارٌ:أبكٌمحمدٌمحمكدٌبفٌأحمدٌبفٌمكسىٌبفٌ
أحمدٌبفٌحسيفٌالغيتابىٌالحنفىٌبدرٌالديفٌالعينىٌ(تٌٖٓٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:أبكٌتميـٌياسرٌبفٌإبراىيـٌ ٌ،ك ازرةٌ
الكقاؼٌكالشؤكفٌاإلسالميةٌ–ٌقطرٌ،طٌٌُُِْٗ،ىػٌٌٌََِٖ-ـ.
نزىة ٌالناظر ٌفي ٌالجمع ٌبيف ٌالشباه ٌكالنظائرٌ :يحيى ٌبف ٌسعيد ٌالحمي(تٌٖٔٗ :ق)ٌ ،تحٌ :السيد ٌاحمدٌ
الحسينيٌ،نكرٌالديفٌالكاعظيٌ،ٌٌُّٖٔ،المطٌ:اآلدابٌ–ٌالنجؼ.
النصٌكاالجتياد:السيدٌشرؼٌالديف ٌ(تُّٕٕ:ق)ٌ،تحٌ:أبكٌمجتبى،طٌُ ،مطٌ:سيدٌالشيداء(عميوٌالسالـ)ٌ،
قـ.َُْْ،
نصبٌالراية ٌ لحاديثٌاليدايةٌمعٌحاشيتوٌبغيةٌاللمعيٌفيٌتخريجٌالزيمعيٌ:جماؿٌالديفٌأبكٌمحمدٌعبدٌاهللٌ
بفٌيكسؼٌبفٌمحمدٌالزيمعي(تِٕٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:محمدٌعكامةٌ،طٌُ،فٌ:مؤسسةٌالريافٌ -بيركتٌ/دارٌالقبمةٌ
لمثقافةٌاإلسالمية-السعكديةٌُُْٖ،ىػُٕٗٗ/ـٌ .
[ُِٖ]
ٌ























نضرةٌالنعيـٌفيٌمكارـٌأخالؽٌالرسكؿٌالكريـٌ-صمىٌاهللٌعميوٌكسمـٌ،المؤلؼٌ:عددٌمفٌالمختصيفٌبإشراؼٌ
الشيخٌصالحٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌحميدٌإماـٌكخطيبٌالحرـٌالمكيٌ،دارٌالكسيمةٌلمنشرٌكالتكزيعٌ،جدةٌ،طْ.
نفائسٌالصكؿٌفيٌشرحٌالمحصكؿٌ:شيابٌالديفٌأحمدٌبفٌإدريسٌالقرافيٌ(تٌْٖٔىػ)ٌ،تحٌ:عادؿٌأحمدٌ
عبدٌالمكجكدٌ،عميٌمحمدٌمعكضٌٌ،مكتبةٌنزارٌمصطفىٌالبازٌ،طٌُُُْٔ،ىػٌٌُٗٗٓ-ـ.
النفي ٌكالتغريبٌ :الشيخ ٌنجـ ٌالديف ٌالطبسيٌ ،طٌُُُْٔ ،قٌ ،مطٌ :مؤسسة ٌاليادم– ٌقـٌ ،فٌ :مجمع ٌالفكرٌ
اإلسالمي.
نيايةٌالحكاـٌ:العالمةٌالحمي(تِٕٔ:ق)ٌ،تحٌ:ميدمٌالرجائيٌ،طٌِ،إسماعيميافٌلمطباعةٌ،قـَُُْ،قٌ .
نياية ٌالدراية ٌفي ٌشرح ٌالكفايةٌ :الشيخ ٌالصفياني ٌ(تُُّٔ:ق)ٌ ،تحقيؽ ٌ ٌكتصحيح ٌكتعميؽ ٌجٌُ :ميدمٌ
أحدم ٌأمير ٌكالئي ٌ ٌكتحقيؽ ٌجٌِ :رمضاف ٌقمى ٌزاده ٌالمازندرانيٌ ،طٌُ ،مطٌ :امير– ٌقـٌ ،انتشارات ٌسيدٌ
الشيداء(عميوٌالسالـ)–قـٌٌُّْٕش.
نيايةٌالزيفٌفيٌإرشادٌالمبتدئيفٌ:محمدٌبفٌعمرٌبفٌعميٌبفٌنككمٌالجاكمٌأبكٌعبدٌالمعطيٌ،الناشرٌدارٌ
الفكر-بيركت.
النيايةٌفيٌمجردٌالفقوٌكالفتاكلٌ:الشيخٌالطكسيٌ(تَْٔ:ق)ٌ،انتشاراتٌقدسٌمحمدمٌ–ٌقـٌ،د.طٌكت.
النياي ةٌفيٌغريبٌالحديثٌكالثرٌ:مجدٌالديفٌأبكٌالسعاداتٌالمبارؾٌبفٌمحمدٌبفٌمحمدٌبفٌمحمدٌابفٌعبدٌ
الكريـٌالشيبانيٌالجزرمٌابفٌالثيرٌ(تٌَٔٔ:ىػ)ٌٌ،المكتبةٌالعمميةٌٌ -بيركتٌُّٗٗ،ىػٌٌُٕٗٗ -ـٌ،تحٌ:
طاىرٌأحمدٌالزاكلٌٌ-محمكدٌمحمدٌالطناحي.
نيايةٌالمحتاجٌإلى ٌشرحٌالمنياجٌ:شمسٌالديفٌمحمدٌبفٌأبيٌالعباسٌأحمدٌبفٌحمزةٌشيابٌالديفٌالرمميٌ
(اتٌََُْ:ىػ)ٌٌ،دارٌالفكرٌ،بيركتٌ،طٌأخيرةٌٌَُْْ-ىػُْٖٗ-ـ.
نيايةٌالمطمبٌفيٌدرايةٌالمذىبٌ:عبدٌالممؾٌبفٌعبدٌاهللٌبفٌيكسؼٌبفٌمحمدٌالجكينيٌ،أبكٌالمعاليٌ،ركفٌ
يارسوٌ:أٌ.دٌ/عبدٌالعظيـٌمحمكدٌالديبٌ ٌ،طٌُ،
الديفٌ،الممقبٌبإماـٌالحرميفٌ(تٌْٕٖ:ىػ)ٌ،حققوٌكصنعٌف
ٌ
دارٌالمنياجٌُِْٖ،ىػََِٕ-ـ.
النيايةٌكنكتياٌ:الشيخٌالطكسي(تٌ َْٔ:ق) ٌ– ٌالمحقؽٌالحمي ٌ(تٕٔٔ:ق)ٌ،تحٌكنشرٌ:ـٌالنشرٌاإلسالميٌ
بقـٌالمقدسةٌ،طٌٌُُُِْ،ق.
نيجٌالبالغةٌ:خطبٌاإلماـٌعميٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،تَْ:ىػٌ،ماٌأختارهٌكجمعوٌالشريؼٌالرضيٌ(ضبطٌنصوٌ
كابتكرٌفيارسوٌالعمميةٌ:الدكتكرٌصبحيٌصالح)ٌ،طُُٕٗٔ-ٌٌٌُّٖٕ،ـٌ ٌ.
النيرٌالفائؽٌشرحٌكنزٌالدقائؽٌ:سراجٌالديفٌعمرٌبفٌإبراىيـٌبفٌنجيـٌالحنفيٌ(تٌََُٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:أحمدٌ
عزكٌعنايةٌٌ،دارٌالكتبٌالعمميةٌ،طٌُُِِْ،ىػٌٌََِِ-ـ.
اٌفيٌالمدكنةٌمفٌغيرىاٌمفٌال ً
النكادرٌك ٍّ
يمياتٌ:أبكٌمحمدٌعبدٌاهللٌبفٌ(أبيٌزيد)ٌعبدٌالرحمفٌ
ياداتٌعمىٌم
الز
ى
ى
النفزمٌ،القيركاني(تٌّٖٔ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌالفتٌاحٌمحمدٌالحمكٌ،طٌُ،دارٌالغربٌاإلسالميٌ،بيركتٌُٗٗٗ،ـ.
النكادرٌ:فضؿٌاهللٌالراكندم(ٌ،تٌُٕٓ:ق)ٌ،تحٌ:سعيدٌرضاٌعميٌعسكرمٌ،طٌُ،طٌكٌفٌ:ـٌدارٌالحديثٌ
الثقافيةٌ–قـ.
نكر ٌالفياـ ٌفي ٌعمـ ٌالكالـٌ :السيد ٌحسف ٌالحسيني ٌالمكاساني(تََُْ:ق)ٌ ،تحٌ :السيد ٌابراىيـ ٌالمكاسانيٌ،
طٌُُِْٓ،قٌ،طٌ،كفٌٌ:مؤسسةٌالنشرٌاإلسالميٌالتابعةٌلجماعةٌالمدرسيفٌبقـٌالمشرفة.
النكر ٌالساطع ٌفي ٌالفقو ٌالنافعٌ :الشيخ ٌعمي ٌكاشؼٌالغطاء(تُِّٓ:ق)ٌ ،مطبعة ٌاآلدابٌ ،النجؼٌُُّٖ-
ُُٔٗـ.
نيؿٌالكطارٌ:محمدٌبفٌعميٌبفٌمحمدٌبفٌعبدٌاهللٌالشككانيٌاليمنيٌ(تٌَُِٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:عصاـٌالديفٌ
[ُِٗ]
ٌ






















الصبابطيٌٌ،دارٌالحديثٌ،مصرٌ،طٌُُُّْ،ىػٌُّٗٗ-ـٌ ٌ،كطٌ:دارٌالجيؿٌ،لبناف.ٌُّٕٗ،
حٌدلًي يؿٌالطالًبٌ:عبدٌالقادرٌبفٌعمرٌبفٌعبدٌالقادرٌابفٌعمرٌبفٌأبيٌتغمبٌبفٌسالـٌالتغمبيٌ
ٌالم ًآر ى
بٌبشر ى
ىنٍي يؿ ى
محمدٌسميمافٌالشقرٌ،طٌُ،مكتبةٌالفالحٌ،الككيتٌَُّْ،ىػٌٌُّٖٗ-ـ.
الش ٍي ىبانيٌ(تٌُُّٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:دٌ.
ي
(ٌحرؼٌقٌ)
ىدايةٌالمةٌإلى ٌأحكاـٌالئمةٌ(عميوٌالسالـ)ٌ:الحرٌالعاممي(ٌ،تٌَُُْ:ق)ٌ،طٌٌُ،مطٌ:ـٌالطبعٌكالنشرٌ
التابعةٌلآلستانةٌالرضكيةٌالمقدسةٌ،فٌ:مجمعٌالبحكثٌاإلسالميةٌٌ-مشيدٌ–ٌايرافٌُُْْ .ٌ،
اليدايةٌكاإلرشادٌفيٌمعرفةٌأىؿٌالثقةٌكالسدادٌ:أحمدٌبفٌمحمدٌبفٌالحسيفٌبفٌالحسفٌ،أبكٌنصرٌالبخارمٌ
الكالباذمٌ(تٌّٖٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:عبدٌاهللٌالميثيٌٌ،دارٌالمعرفةٌ–ٌبيركتٌ،طٌَُُْٕ،ىػ.
اليدايةٌفيٌشرحٌبدايةٌالمبتدمٌ:عميٌبفٌأبيٌبكرٌبفٌعبدٌالجميؿٌالفرغانيٌالمرغينانيٌ،أبكٌالحسفٌبرىافٌ
الديفٌ(تٌّٓٗ:ىػ)ٌ،تحٌ:طالؿٌيكسؼٌ،فٌ:دارٌاحياءٌالتراثٌالعربيٌٌ-بيركتٌ–ٌلبناف.
اليدايةٌ:الشيخٌالصدكؽٌ(تٌُّٖ:ق)ٌ،تحٌ:ـٌاإلماـٌاليادمٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،طٌُ،مطٌ:اعتماد–ٌقـٌ،فٌٌ:ـٌ
اإلماـٌاليادمٌ(عميوٌالسالـ)ٌ.ٌُُْٖ،
اليدايةٌعمىٌمذىبٌاإلماـٌأبيٌعبدٌاهللٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌحنبؿٌالشيبانيٌ:محفكظٌبفٌأحمدٌبفٌالحسفٌ،أبكٌ
الخطابٌالكمكذانيٌ،تحٌ:عبدٌالمطيؼٌىميـٌ،ماىرٌالفحؿٌ،طٌُ،غراسٌلمنشرٌكالتكزيعٌُِْٓ،ىػََِْ-ـ.
ىدلٌالطالبٌإلى ٌشرحٌالمكاسبٌ:السيدٌجعفرٌالجزائرمٌالمركج ٌ(تٌُّٕٕ:ق)ٌ،طٌِ ٌُّّٖ،شٌ،المطٌ:
جزائرمٌ–ٌقمـٌ،انتشاراتٌدارٌالمجتبىٌ(عميوٌالسالـ).
ىدية ٌالعارفيف ٌأسماء ٌالمؤلفيف ٌكآثار ٌالمصنفيفٌ :إسماعيؿ ٌبف ٌمحمد ٌأميفٌبف ٌمير ٌسميـ ٌالباباني ٌالبغدادمٌ
(تٌُّٗٗ:ىػ)ٌ ٌ،طبعٌبعنايةٌككالةٌالمعارؼٌالجميمةٌفيٌمطبعتياٌالبييةٌاستانبكؿٌٌُُٓٗ،مطٌ:دارٌإحياءٌ
التراثٌالعربيٌبيركتٌ–ٌلبناف.
ىدايةٌالعبادٌ:السيدٌالگمپايگانيٌ(تٌُُْْ:ق)ٌٌالمطٌ:نگيفٌ،الناشرٌٌ:دارٌالقرآفٌالكريـٌٌ-قـٌُُْٕ.
(ٌحرؼٌك) ٌ
الكافي ٌبالكفياتٌ :صالح ٌالديف ٌخميؿ ٌبف ٌأيبؾ ٌبف ٌعبد ٌاهلل ٌالصفدم ٌ(تٌْٕٔ :ىػ)ٌ ،تحٌ :أحمد ٌالرناؤكطٌ
كتركيٌمصطفىٌٌ،دارٌإحياءٌالتراثٌ–ٌبيركتٌَُِْ،ىػٌَََِ-ـٌ،دٌ.ط.
الكافيٌ :الفيض ٌالكاشانيٌ ،تٌَُُٗ :ىػٌ ،تحقيؽ ٌ ٌكتصحيح ٌكتعميؽٌ :ضياء ٌالديف ٌالحسيني ٌالعالمةٌ
الصفيانيٌ،طٌُ،مكتبةٌاالماـٌأميرٌالمؤمنيفٌعميٌ(عميوٌالسالـ)ٌالعامةٌ،أصفيافٌٌُُُْ،ى.
الكجيز ٌفي ٌأصكؿ ٌالفقو ٌاإلسالميٌ :أٌ .د ٌمحمد ٌمصطفى ٌالزحيميٌ ،طٌِ ،فٌ :دار ٌالخير ٌلمطباعة ٌكالنشرٌ
كالتكزيعٌ،دمشؽٌٌ-سكريإٌٌُِْ،ىػٌٌََِٔ-ـ.
الكجيزٌفيٌإيضاحٌقكاعدٌالفقوٌالكميةٌلمشيخٌالدكتكرٌمحمدٌصدقيٌبفٌأحمدٌآؿٌبكرنكٌأبكٌالحارثٌالغزمٌٌ،ـٌ
الرسالةٌ،بيركت-لبنافٌ،طٌٌُُْْٔ،ىػٌُٗٗٔ-ـ.
الكجيزٌ:ابكٌحامدٌمحمدٌبفٌمحمدٌالغزاليٌ(تٌَٓٓ:ق)ٌٌ،دارٌالمعرفةٌ،بيركت-لبنافُٕٗٗ-ٌُّٗٗ،ـ.
ٌالكجيزٌالميسرٌفيٌأصكؿٌالفقوٌالمالكيٌ،تأليؼٌ:محمدٌعبدٌالغنيٌالباجقنيٌ،الطبعةٌالكلىٌُٖٔٗـ.
كسائؿ ٌالشيعة ٌإلى ٌتحصيؿ ٌمسائؿ ٌالشريعةٌ :الحر ٌالعاممي(تٌ ،)ٌَُُْ :محمد ٌبف ٌالحسفٌ ،طٌُ ٌ ،ـٌآؿٌ
البيتٌإلحياءٌالتراثٌ،مطٌ:ميرٌ–ٌقـٌ،سنةٌَُْٗىػ.
الكسيطٌفيٌالمذىبٌ:أبكٌحامدٌمحمدٌبفٌمحمدٌالغزاليٌالطكسيٌ(تٌَٓٓ:ىػ)ٌ،تحٌ:أحمدٌمحمكدٌإبراىيـٌ،
محمدٌمحمدٌتامرٌٌ،دارٌالسالـٌ–ٌالقاىرةٌ،طٌُُُْٕ،قٌ.
الكسيمةٌ:ابفٌحمزةٌالطكسي ٌ(تٌَٓٔ:ق)ٌ،تحٌ:الشيخٌمحمدٌالحسكفٌ ،إشراؼٌٌ:السيدٌمحمكدٌالمرعشيٌ،
[َِِ]
ٌ











طٌٌُ،مطبعةٌالخياـٌ–ٌقـٌ،منشكراتٌمكتبةٌآيةٌاهللٌالعظمىٌالمرعشيٌالنجفيٌَُْٖ،ق.
كسيمة ٌالنجاة ٌ( ٌتعميؽ ٌاإلماـ ٌالخميني ٌ)ٌ :السيد ٌأبك ٌالحسف ٌالمكسكم ٌاإلصفياني(تُّٔٓ:ق)ٌ ،تحٌ :معٌ
تعاليؽٌاإلماـٌالخمينيٌ،مؤسسةٌتنظيـٌكنشرٌآثارٌاالماـٌالخمينيٌ،طٌُ،سنةٌالطبعٌٌ،ٌُِِْ:فٌ:مؤسسةٌ
تنظيـٌكنشرٌآثارٌاالماـٌالخمينيٌ-تيراف.
كسيمة ٌالنجاة ٌ(تعميؽ ٌالسيد ٌالگمپايگاني)ٌ :السيد ٌأبك ٌالحسف ٌالمكسكم ٌاإلصفياني ٌ(تٌُّٔٓ :ق)ٌ ،تح ٌكٌ
تعميقاتٌ:السيدٌمحمدٌرضاٌالمكسكمٌالگمپايگانيٌ،طٌٌُ،مطٌ:ميرٌاستكارٌُّّٗ .
كضكءٌالنبيٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ:السيدٌعميٌالشيرستانيٌ،طٌٌَُُِْ،قُٗٗٗ-ـٌ،دٌ.مطٌ.
الكفياتٌ:تقيٌالديفٌمحمدٌبفٌىجرسٌبفٌرافعٌالسالميٌ(تٌْٕٕ:ىػ)ٌ،تحٌ:صالحٌميدمٌ،عباسٌٌ،دٌ.بشارٌ
عكادٌمعركؼٌٌ،ـٌالرسالةٌ–ٌبيركتٌ،طُ.ٌَُِْ،
كفياتٌالعيافٌكأنباءٌأبناءٌالزمافٌ:أبكٌالعباسٌشمسٌالديفٌأحمدٌبفٌمحمدٌبفٌأبيٌبكرٌبفٌخمكافٌ،تحٌ:
إحسافٌعباسٌٌ،دارٌصادرٌ–ٌبيركت.
الكاليةٌالتككينيةٌ،الحؽٌالطبيعيٌلممعصكـٌ(صمىٌاهللٌعميوٌكآلو)ٌ:الشيخٌجالؿٌالصغيرٌ،طٌِ-ٌُُْٗ ٌ،
ٌُٖٗٗـٌ،الناشرٌٌ:دارٌالعراؼٌلمدراساتٌ–ٌبيركتٌ.
كاليةٌالفقيوٌعمىٌالصغيرٌفيٌحالةٌعدـٌكجكدٌاالبٌكالجدٌكالكصيٌ،مركزٌالمصطفىٌ.د.طٌكت.
(ٌحرؼٌمٌ)
الينابيعٌالفقييةٌ:عميٌأصغرٌمركاريدٌ،طََُُُْٗٗ-ُ،ـٌ،دارٌالتراثٌ-بيركت/الدارٌاإلسالميةٌ-بيركتٌ،
كطٌُ،ـٌفقوٌالشيعةٌ،بيركت–ٌلبنافٌ،جمعٌكترتيبٌكاشراؼٌكتحٌ:عميٌأصغرٌمركاريدٌُّٗٗ-ٌُُّْ،ـ.
الموسوعات ،والرسائل ،والصدارات والمجالت ،والمؤتمرات العممية ،والمواقع اللكترونية










أوال :الموسوعات
مكسكعةٌأصحابٌالفقياءٌ:ـٌاإلماـٌالصادؽٌ(عميوٌالسالـ)ٌٌ-المجنةٌالعمميةٌ،إشراؼٌٌ:العالٌمةٌالفقيوٌجعفرٌ
السبحاني.
مكسكعة ٌاإلماـ ٌالخكئي(شرح ٌالعركة ٌالكثقى-الصالة)ٌ ،تقرير ٌأبحاث ٌالسيد ٌالخكئي ٌلمشيخ ٌمرتضىٌ
البركجردمٌ،ـٌإحياءٌآثارٌالماـٌالخكئيٌ(قده)ٌإيرافٌ–قـ.
مكسكعة ٌالفقو ٌاإلسالمي ٌطبقان ٌلمذىب ٌأىؿ ٌالبيت ٌ(ع)ٌ ،تح ٌك ٌفٌ :مؤسسة ٌدائرة ٌمعارؼ ٌالفقو ٌاالسالميٌ،
طٌََُِِ-ُِّْ،ـٌ،ايرافٌ–ٌقـ.
مكسكعةٌالفقوٌاإلسالميٌ:محمدٌبفٌإبراىيـٌبفٌعبدٌاهللٌالتكيجرمٌٌ ،بيتٌالفكارٌالدكليةٌ،طٌَُُّْ،ىػ-
ََِٗـٌ .
المكسكعةٌالفقيية ٌالككيتيةٌ:صادرٌعفٌ:ك ازرةٌالكقاؼٌكالشئكفٌاإلسالميةٌ– ٌالككيتٌ،الطبعة(مفٌٌَُْْ-
ُِْٕىػ)ٌ:طٌُ،مطابعٌدارٌالصفكةٌ–ٌمصرٌ.كٌطٌِ،دارٌالسالسؿٌ–ٌالككيت.
المكسكعة ٌالفقيية ٌالميسرةٌ :الشيخ ٌمحمد ٌعمي ٌالنصارم(معاصر)ٌ ،طٌُُُْٓ ،ىػٌ ،مطٌ :باقرمٌ ٌ ،مجمعٌ
الفكرٌاإلسالميٌ ٌ .كطٌُ،سنةٌ،ُِِْ:مطٌ:شريعتٌ–ٌقـٌٌ،مجمعٌالفكرٌاإلسالميٌ،كطٌ :ـٌدارٌالمعػ ػ ػػارؼٌ،
ٌكطٌُ،سنةٌ،ٌُُْٖ:مطٌ:ـٌاليادمٌٌ،مجمعٌالفكرٌاإلسالمي.
مكسكعةٌالقكاعدٌالفقييةٌ:محمدٌصدقيٌبفٌأحمدٌبفٌمحمدٌآؿٌبكرنكٌأبكٌالحارثٌالغزمٌٌ،ـٌالرسالةٌ،بيركتٌ
–ٌلبنافٌ،طٌٌُُِْْ،ىػٌََِّ-ـ.
[ُِِ]
ٌ






















مكسكعة ٌشيادة ٌالمعصكميف ٌ(عميو ٌالسالـ)ٌ :لجنة ٌالحديث ٌفي ٌمعيد ٌباقر ٌالعمكـ ٌ(عميو ٌالسالـ)ٌ ،طٌٌُ،
ُُّٖ ٌشٌ،مطٌ:اعتمادٌ– ٌقـٌٌ،انتشاراتٌنكرٌالسجادٌ،مالحظاتٌ:إعدادٌقسـٌالحديثٌ/معيدٌباقرٌالعمكـٌ
(عميوٌالسالـ) ٌلألبحاثٌ:محمكدٌالمطيفيٌ-السيدٌعميٌرضاٌالجعفرمٌ-محمكدٌالشريفيٌ-محمكدٌاحمديافٌ،
قـٌ .
ٌمحمد ٌصابرٌ
مكسكعة ٌكشاؼ ٌاصطالحات ٌالفنكف ٌكالعمكـٌ :محمد ٌبف ٌعمي ٌابف ٌالقاضي ٌمحمد ٌحامد ٌبف
ٌ
الفاركقي ٌالحنفي ٌالتيانكم ٌ(تٌ :بعد ٌُُٖٓىػ)ٌ ،تقديـ ٌكاشراؼ ٌكمراجعةٌ :دٌ .رفيؽ ٌالعجـٌ ،تحٌ :دٌ .عميٌ
دحركجٌٌ،مكتبةٌلبنافٌناشركفٌ–ٌبيركتٌ،طٌٌُُٗٗٔ-ـ.
مكسكعةٌكمماتٌاإلماـٌالحسيفٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،تأليؼٌ:لجنةٌالحديثٌفيٌمعيدٌباقرٌالعمكـٌ(عميوٌالسالـ)ٌ،
طٌّ،دارٌالمعركؼٌلمطباعةٌكالنشرٌُُُْٔٗٗٓ-ـ.
مكسكعةٌمسائؿٌالجميكرٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ:محمدٌنعيـٌمحمدٌىانيٌساعيٌ ٌ،دارٌالسالـٌلمطباعةٌكالنشرٌ
كالتكزيعٌكالترجمةٌ،مصرٌ،طٌٌُِِْٖ،ىػٌٌٌََِٕ-ـ.
شرحٌزادٌالمستقنعٌ:محمدٌبفٌمحمدٌالمختارٌالشنقيطيٌ،دركسٌصكتيةٌقاـٌبتفريغياٌمكقعٌالشبكةٌاإلسالمية
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ثانياً :الرسائل واألطاريح والبحوث العممية
اآلثارٌالمترتبةٌعمىٌانتفاءٌاإلذفٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ:ايمفٌعيسىٌاحمدٌزعاتره(ٌ،رسالةٌدكتكراهٌمفٌالجامعةٌ
االردنية-كميةٌالدراساتٌالعميا)ٌ،الردف.ٌََِٕ،
أحكاـٌاإلذفٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ:رسالةٌاعدتٌلنيؿٌدرجةٌالماجستيرٌفيٌالفقوٌاإلسالميٌ،كأصكلوٌ ،اعدادٌ:
حسفٌرستـٌ،اشراؼٌ:تيسيرٌابكٌخشريؼٌ(مدرسٌكميةٌالشريعةٌ–جامعةٌدمشؽ)ٌُّّْ،ىػَُِِ-ـ.
أحكاـٌاالستئذاف ٌفيٌالسنةٌكالقرافٌ:احمدٌبفٌسميمافٌالعرينيٌ،تقديـٌ:عبدٌاهللٌبفٌمحمدٌالغنيمافٌ،الكتيباتٌ
االسالميةٌ،دارٌالنشرٌلمطباعةٌكالنشرٌكالتكزيعٌُُْْ،ىػٌٌ .
أحكاـٌالجراحةٌالطبيةٌكاآلثارٌالمترتبةٌعميياٌ:محمدٌبفٌمحمدٌالمختارٌالشنقيطيٌ ٌ،مكتبةٌالصحابةٌ،جدةٌ،
طٌٌُُِْٓ،ىػٌٌُْٗٗ-ـ.
التضميف ٌالنحكم ٌفي ٌالقرآف ٌالكريـٌ :محمد ٌنديـ ٌفاضؿٌ ،أصؿ ٌالكتابٌ :أطركحة ٌلنيؿ ٌدرجة ٌالدكتكراه ٌمفٌ
جامعةٌالقرآفٌالكريـٌبالخرطكـٌٌ،دارٌالزمافٌ،المدينةٌالمنكرةٌٌ -المممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌ،طٌُ ُِْٔ(ٌ،ىػٌ
ٌٌََِٓـ).ٌبفٌعمي ٌابفٌأبيٌالعزٌالحنفيٌ(تٌ ٌِٕٗ :ىػ) ،تحٌ:عبدٌ
التنبيوٌعمىٌمشكالتٌاليدايةٌ:صدرٌالديفٌعمي
ٌ
ٌ
الحكيـٌبفٌمحمدٌشاكرٌ(جػٌّ-ٌ)ُ،ِ،أنكرٌصالحٌأبكٌزيدٌ(جػٌْ ،)ٌٓ،رسالةٌماجستيرٌ-الجامعةٌاإلسالميةٌ
بالمدينةٌالمنكرةٌ ،مكتبةٌالرشدٌناشركفٌٌ-المممكةٌالعربيةٌالسعكدية ،طٌٌُُِْْ،ىػٌٌٌََِّ-ـ.
شرحٌالمنيجٌالمنتخبٌإلىٌقكاعدٌالمذىبٌ:المنجكرٌأحمدٌبفٌعميٌالمنجكرٌ(المتكفىٌٌٓٗٗىػ)ٌ،دراسةٌكتحٌ:
محمد ٌالشيخ ٌمحمد ٌالميفٌ ،أصؿ ٌالكتابٌ :أطركحة ٌدكتكراة ٌ(الجامعة ٌاإلسالمية ٌبالمدينة ٌالمنكرةٌ ،شعبةٌ
الفقو)ٌ،بإشراؼٌالدكتكرٌ/حمدٌبفٌحمادٌبفٌعبدٌالعزيزٌالحمادٌ،فٌ:دارٌعبدٌاهللٌالشنقيطي.
قاعدة ٌالضركرات ٌتبيح ٌالمحظكرات ٌ(دراسة ٌتاصيمية ٌتطبيقية)ٌ :طالب ٌبف ٌعمر ٌبف ٌحيدرة ٌالكثيرمٌ ،البحثٌ
الفائزٌبجائزةٌرئيسٌالجميكريةٌ،مسابقةٌاالبحاثٌالعمميةٌبجامعٌعمرٌ-المكالٌ،سنةٌُِْٗىػََِٖ-ـ.
القديـ ٌكالجديد ٌمف ٌأقكاؿ ٌالشافعي ٌمف ٌخالؿ ٌكتاب ٌمنياج ٌالطالبيفٌ :محمد ٌسميعي ٌسيد ٌعبد ٌالرحمفٌ
الرستاقيٌ،دارٌابفٌحزـ(ٌ،أصؿٌالكتابٌرسالةٌعمميةٌنكقشتٌيكـٌاالحدٌٌِٔشعبافٌٌُِْٓ/قٌ،المكافؽٌٌَُ
[ِِِ]
ٌ












اكتكبرََِْ/ـٌ،بجامعةٌأـٌدرمافٌاإلسالميةٌ،كميةٌالشريعةٌكالقانكفٌبالسكداف)ٌ .
ٌ
ثالثاً :الصدارات والمجالت والمواقع اللكترونية
ق ارراتٌمجمسٌمجمعٌالفقوٌاإلسالميٌالمنعقدٌفيٌدكرةٌمؤتمرهٌالرابعٌبجدةٌفيٌالمممكةٌالعربيةٌالسعكديةٌمفٌ
ٌُِّٖ-صفرٌَُْٖىػٌالمكافؽٌُُٔ-شباطٌ(فبراير)ُٖٖٗـٌ .
مجمة ٌالعمكـ ٌاالسالميةٌ :العدد(ٌ ،ََِٗ-ٌََِٖ ،ٌَِ :االستئذاف ٌكحكمو ٌالشرعيٌ :دٌ .محمد ٌاحمد ٌمطرٌ
الدليميٌ،كميةٌالعمكـٌاالسالمية-جامعةٌاالنبار)ٌ.
مجمةٌأبحاثٌكميةٌالتربيةٌالساسيةٌ،المجمدٌٌٖ /العددٌّ،الجذرٌإذفٌكمشتقاتوٌفيٌالقرافٌالكريـٌ:ـٌ.ـٌ.أميةٌ
غانـٌأيكبٌ.
مجمةٌالبحكثٌاإلسالميةٌٌ -مجمةٌدكريةٌتصدرٌعفٌالرئاسةٌالعامةٌإلداراتٌالبحكثٌالعمميةٌكاإلفتاءٌكالدعكةٌ
كاإلرشادٌٌ -معياٌممحؽٌبتراجـٌالعالـٌكالمكنةٌ ٌٕٗ ،جزءاٌ،مصدرٌالكتابٌ:مكقعٌالرئاسةٌالعامةٌلمبحكثٌ
العمميةٌكاإلفتاءٌ.ٌhttp://www.alifta.com
مجمة ٌالبحكث ٌالفقيية ٌالمعاصرةٌ ،العدد ٌٌِْ ،السنة ٌُُ(ٌ ،الحكاـ ٌالشرعية ٌكالطبية ٌلممتكفى ٌفي ٌالفقوٌ
اإلسالميٌ:دٌ.بمحاجٌالعربي).
مجمةٌرسالةٌاالسالـٌ،بإشراؼٌ:عبدٌالعزيزٌبفٌفكزافٌالفكزافٌ(مفيكـٌالحكـٌالشرعيٌ:صالحٌعباسٌفقيرٌ،
بحثٌمنشكرٌبتاريخٌَُُِ/ٗ/ٌُْ:فيٌالممتقىٌالفقييٌ ٌ.
مجمةٌالمنارةٌ،المجمدٌُٓ،العددٌِ،سنةٌََِٗـ(ٌ،قكاعدٌتصحيحٌالتصرفاتٌ:محمدٌالعمرمٌكاحمدٌالقرالو)ٌ ٌ
مجمة ٌالكاليةٌ ،العددٌ ،ٌَٖ :الصادر ٌعف ٌالعتبة ٌالعمكية ٌالمقدسةٌ ،شعبة ٌاالعالـٌ -قسـ ٌالصحافةٌ/ُُ/ٌُٕ ،
َُِٓ(ٌ،إذفٌفيٌالقرافٌالكريـٌ:أٌ.دٌ.عائدٌكريـٌالحريزم).
مداد ٌالعمماءٌ /فقو ٌالمسائؿ ٌالطبية(جِ)ٌ ،نشرة ٌشيرية ٌتصدر ٌعف ٌشعبة ٌالبحكث ٌكالدراسات ٌفي ٌالعتبةٌ
الحسينيةٌالمطيرةٌ،السنةٌالكلىٌ/العددٌّ،طٌُ،دارٌالكارث-كربالءُّْٔ،قَُِٓ/ـ.
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(Conclusion)
Islamic law is complementary to the heavenly laws, and it is found
for the happiness of human beings and taking them out from darkness to
light. For this reason, man has embarked upon all that he needs in
achieving these lofty goals and objectives of his existence. Among the
provisions of Islam is the preservation of human rights and it is
peculiarities. Islam forbids infringement of these rights and property and
disposed of their legitimate owners and collect their satisfaction in that
conduct (Interpretation of the meaning of Islamic Law). The man topics
of this study are the definition of the interpretation, the statement of the
relevant words, and the exposure to it is legitimacy.
The study also sheds light on its effects in society and at all levels
and fields. The study also mentioned the jurisprudential rules related to
the study of the Qur`an and the sunnah of the prophet Muhammad
(peace and blessing be upon him and his household). the study also
mentions the provisions of the authorization in the Islamic schools,
mentioned the areas of agreement and difference in some of the issues
included in the jurisprudence door . Researcher:
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