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 اإلهداء

 اإلهــــــداء 
  

 ككل ػػػػػلتلػػػػػفتت ارا ػػػػلنتت  ػػػػػف تت كػػػػػرمتت،تإلػػػػ تعػػػػػفتبالػػػػدا فتتاللبرا ػػػػػ تت ػػػػػفتال ػػػػ ر

 كالبكج هتت فتالكارت"تكالدٌمتالكر ع فت"تحفظلعلتاهلل.،تالل  ح

  تح ػػػرةت ػػػل م هعكتهػػػدلتاػػػللجكابتال ػػػح حت،تكػػػؿتعػػػفتع ػػػل تاامعػػػهت  ػػػؿت  ػػػر تإلػػػ،

 كارحلابهت علح تالالر  ف.تت،تبكا عتالامعل ،ت أظلرتا علحبه

 كالعار  ،ت ا ؿتبح  ؿتالامـتكعخذتا دمت ف،تإل تكؿتعفت مع فتحر لنت. 

ت
 ونتاج بحثي المتواضع.، جميعًا أهدي ثمرة جهديهم يإل
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 شكرىوتقدور

 شكر وتقدير
كعػؿ تعػلتتػ تت،تعػؿ تال ػعكاتتكعػؿ تا رض،تالملـتلؾتالحعدتحعدانتكث رانتط النتعالركػلنت  ػه

،تعتػػكرؾتراػػفت مػػ ت اعػػؾ،تككم ػػلتلػػؾت اػػد،تعحػػؽتعػػلتاػػلؿتالااػػد،تعهػػؿتالث ػػل تكالعجػػد،تعػػفتتػػف تااػػد
الػػذمتعرجػػكتعفتبر ػػ تاػػهتتهػػذاتالاحػػثت مػػ تالكجػػهعحعػػدؾتراػػفتكعتػػكرؾت مػػ تعفت  ػػرتتلػػفتإبعػػلـت

ت.كااد،ت  ف

،ت  فتعب ػػدـتاػػػاللمتاالعبػػػػ لفإ ػػت(1):ت"الت تػػكرتاهللتعػػفتالت تػػكرتال ػػلس" عػػفتع طمػػؽتاكلػػهت
كعخػػصت،ت ػػدمت ػػفت ػػا ؿتإ جػػلزتهػػذاتالاحػػثكعخػػذتا،تك مع ػػف،تكجز ػػػػػؿتالار ػػلفتإلػػ تكػػؿتعػػفتكجل ػػف

فتإرتػلد تتلػفت ػفتاح ػ،تبك ػك ت،تكبػلاع،تـالػذمتاػك ت،تإبـراهيمالدكتـــور: تييـير كامـل ،تاذلؾتعتر ف
ت...ط ػػػا تاإذفتاهللتاعلتعثعرتثعلرانت،تذمتكجدتت فتبكج للبهتحرصتالعامـكال،تكؿتعراحؿتالاحث

ت:ت ل تلج  تالع لات  عتإل كعلتعبكجهتاخللصتالتكرتكالب د رت

 مناقشًا داخميًا     خدةفضيمة الدكتور: يالم  عبد اهلل أبو م 

 مناقشًا خارجياً   ويل      الطعمي فضيمة الدكتور: شكري و 

تـتع فتكؿتالتكرتكالب د رتكالار لفتاللجع ؿ.ك م،تكذلؾتلبف ملـتاع لات تالر لل 

،تال  ػػحتكع ػػدلتلػػف،تكالعار ػػػ ،ت فتاللاػػػمـللتػػكرتكالار ػػلفتإلػػ تكػػؿتعػػفتععػػػد تاتكتعبكجػػهتكعػلت
لػػ تذلػػؾتال ػػرحتالامعػػفتالتػػلعيتعبعػػث نت ػػفت،تكالبكج ػػه اللػػذكرتكم ػػ تتكعخػػص ت،تجلعاػػ تاال ػػ ع  الكا 

تت.كال ل ع فت م لل،تك ع دتالدرا لتتالام ل،تالتر ا تكال ل كف

ا فتك ػل د فت ػفتهػذاتالاحػثتعػفتد ع ػفتكتػج تتككعلتعبكجهتاللتكرتتإل تكػؿتعػفت ػل دمت
تك د  لبف.،تكعخبف،تعهمف

 والتقدير.فمكم جميعًا كل الشكر 

                                                           

،ت،تحكػـتا لاػل ف:ت ػح ح4811(ح4/255) ػفتتػكرتالعاػركؼتت،تاػلبا دبتعخرجهتعاكتداكدت فت   ه،تكبلبت(1)
تا ظرت فت فستالع در.
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 المقدمة

 املقدمت 
كال ػػػ ةتكال ػػػ ـت مػػػ تعتػػػرؼتالعر ػػػم فت ػػػ د لتعحعػػػدتك مػػػ ت لػػػهت،تالحعػػػدتهللتربتالاػػػللع ف

تالد ف ععلتااد..،تالط ا فتالطلهر فتك حاهتكالبلاا فتلهتاإح لفتإل ت ـك
كالتت عػػلتبركػػتت ػػ  رةنت،تكهلتكتػػعكلللككعلللػػلتك ػػع تاج للػػلت اال ػػ ع  زتتتػػر ا ت م ػػدتبع  ػػ

تحكعلل.ت تت مإالتك   ت،تكالتكاردةنتتتلردةنتتكال،تكا رةنت

فكت ت،ع لػػػلتبرا ػػػفتع ػػػللحتالااػػػلدتكبػػػد عتالعفل ػػػدت ػػػ لـالتػػػر   ت جػػػدتتكػػػلـا حال ػػػلظرت ػػػفتتا 
تتتػػ  لنتإالتعحم ػػكعػػلت،ت مػػ تالااػػلدت للتػػر ا تاال ػػ ع  تعػػلتحرعػػتتتػػ  لنتإالتك  ػػهتعف ػػدةتباػػكدتالل ػػر ت

ػػكعػػلتع لػػلترا ػػتتالظػػركؼتاال ػػبث ل   ت أحم ػػ،تك  ػػهتع فاػػ تلمااػػلد  مػػ تالااػػلدتالل ػػدرتتـر تتتااػػضتعػػلتحي
تالذمتب د عتاهتبمؾتالظركؼ.ت

كث ػرت م ػهتفت ػا الػذمتبتا  ػلسهػفتإذت،تكل دتعكلتتالتر ا تاهبعلعلنتالل ػلنتلعك ػكعتالطلػلرة
تت .خل  تتتع للت فتت فتااضتال جل لتت  البوتإال ت،ت  أعرتتاللبحرزت فتال جل ،تالاالداتتعف

ااػضتال جل ػلتتع ػاحتتب ػبخدـت ػفتت جػدتعف ت،تك فتظؿتعلت ح ل تعػفتبطػكرت معػفتهل ػؿ
كعػفته ػلتاػرزتتعهع ػ ت،تااضتال  ل لتتالبفتالت   تلم لست  للت ػكا تكل ػتت ذا  ػ تعكت  ج ػ 

 عػػفت لح ػػ وتععرب ػػلتالتػػر ا ت،تالعال ػػرة"احػػثتعك ػػكعت"ال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ تكبطا  لبػػهت
ال لستالت   تللػـت ػفتااػضتال ػ ل لتتالبػفت ػدخؿتتكعفت لح  تعخرلت إف ت،ت فتال جل  تزًتاللبحر ت

ت فت  ل بللتادرتعفتال جل  .

 : طبيعة الموضوع

تكاللبحد دت ػف،تال جل لتتعك كعت فتالاالداتتالبت فت  ل  تدرا  ت فت الرةتعك كعإفت
ت.العافكت  هتعفتال جل لتال درت

ت

ت
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 المقدمة

 : أهمية الموضوع

عك كعتتال جل لتتعفتالعكا  عتالعلع ت ػفتح ػلةتتبارزتعهع  تالعك كعتعفتككف .1
 .الع مـ

ا بالرتالطللرةتتا  لستالذمتب ا فت م هتااضتالاالدات،تكلتبراطتالطللرةتتػرطلنت .2
 ل ح تال  ة.

ت.العكادتال ج  تظلكرتالاد دتعفتال  ل لتتالبفت دخؿت فتإ بلجللتااضت .3

 : يبب اختيار الموضوع

ت:البلل  الال ل  تإل تعلتلمعك كعتعفتعهع  ت  دتاخبربهتلأل البت

 ا لفتعرك  تالبتر عتاال  عفتكا ب الاهتلكل  تع بجداتتالح لة. .1
 .تلعافكت  هتعفتال جل  تكبطا  لبللال درتاتال بخداـإظللرتال كااطتالتر   ت .2
كا ػػباعلؿتال ػػلستللػػلتدكفتالامػػـت،تل ػػ ل لتتالعخبمفػػ دخػػكؿتااػػضتال جل ػػلتت ػػفتااػػضتا .3

 اح   بللتكاحكعلل.ت
باػػػل فتالفبػػػلكلت ػػػفتحػػػؿتكحرعػػػ تا ػػػبخداـتااػػػضتال ػػػ ل لتتالبػػػفتبحبػػػكمت مػػػ تاػػػدرتعػػػفت .4

 ال جل  .
 ػػػدـتكجػػػكدتدرا ػػػ تع ػػػب م تببحػػػدثت ػػػفتالعك ػػػكعتاكل ػػػ تجكا اػػػهتعػػػفتح ػػػثتع ػػػالبتالافػػػكت .5

تك  رتذلؾتعفتالع ل ؿ.تالعافكت  هتعفتال جل  ،تك كااطتا باعلؿتال در

 :اليابقةالجهود 

كذكرتتخ ؿت،تااضتالكببتكر ل ؿتالعلج ب رتحكؿتعك كعتال جل لتتاتكؿت لـتبحدثتٍت
تطرحللتلمعك كعتال درتالعافكت  هتعفتال جل  .

تكعفتهذ تالدرا لت:ت

 دارت،ت ػػكاؼت ػػكادتالػػدك رمكبػػلبت"تعثػػرتالع ػػبجداتتالطا ػػ ت ػػفتاػػلبتالطلػػلرةت"تلمالحػػثتزا ػػدت
 ـ.2007ت-هػ1427الطاا تا كل ت،تا ردفت–ال فل ستلم ترتكالبكز عت
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كع ػػػردت  ػػػ نت بامػػػؽتاػػػدخكؿتال جل ػػػلتت ػػػفت،تب ػػػلكؿتالالحػػػثت ػػػدةتا ػػػل لت ػػػفتاػػػلبتالطلػػػلرة
زتالالحػػػثت مػػػ تالجل ػػػبتالامعػػػفتكالطاػػػفتكرك ػػػ،تا  ذ ػػػ ت ػػػكا تكل ػػػتتالطاػػػلـتاال  ػػػلفتعكتالح ػػػكاف

تت.العبامؽتال  ذ  لم  ل لتت
 دارتال فل ستلم تػرت،تكبلبت"عاحلثتاجبللد  ت فتالف هتالطاف"تلمدكبكرتعحعدت م علفتا ت ر

 ـ2006-هػت1426الطاا تا كل ت،تا ردفت–كالبكز عت
"العػػػكادتال ج ػػػ ت،تب ػػػلكؿتالػػػدكبكرتعحعػػػدت ػػػم علفتا تػػػ رت ػػػدةتعاحػػػلثتكعػػػفتهػػػذ تا احػػػلث

كعػػلتبحػػدثت ػػفتعجػػلالتت،تالعػػكادتال ج ػػ تكالعػػكادتالعحرعػػ ت ػػدىد تكالعحرعػػ ت ػػفتال ػػذا تكالػػدكا "تح ػػثت
كذكػػػرتبطا  ػػػلتت،ت ػػػكا تكػػػلفتداخم ػػػلنتعكتخلرج ػػػلنت،تا ػػػبخداـتالػػػدكا تالعحبػػػكمت مػػػ تاػػػدرتعػػػفتال جل ػػػ 

ت  ر  تال بخداـتالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتا  ذ  .
 ارتالكببتالامع  تكبلبت"الرخصتالف ل  ت فت ك تالكبلبتكال   "تلت يتعحعدت زكت  ل  ،تد

 ـ.2003-هػت1424لا لف،تالطاا تا كل تت-ا ركت
ح ػػثتبحػػدثت ػػفتال جل ػػلتتالعافػػكت  لػػلت  ػػدتالف لػػل تا رااػػ تال بالرهػػلترخ ػػ ت ػػفتاػػلبت

تالطللرة.
ت،كع ػػػالبتالافػػػكتك ػػػكااطتذلػػػؾ،ت ػػػفتال ػػػدرتالعافػػػكت  ػػػهتعػػػفتال جل ػػػ تكالػػػـت بحػػػدثتـإالتع لػػػ

 ػػػ ل  تكت،تك ػػػ ل  تا  ػػػ ؼ،تال ػػػ ل لتتا خػػػرلتالبػػػفت ػػػدخؿت ػػػفتب ػػػ  اللتااػػػضتال جل ػػػلت
تعكادتالبجع ؿتك  رهلتعفتال  ل لت.و، كالح ل بتكا حذ  الع است

 تكبلبت"العكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا تا فتال ظر  تكالبطا ؽ"تلدكبكرت ز هتحعػلد،
 ـ.2004-هػت1425الطاا تا كل ت،تدارتال مـتدعتؽ

كب ػػػػلكؿتا   ػػػػلفتال ج ػػػػ تكالعحرعػػػػ ت،تب ػػػػلكؿتالػػػػدكبكرت ظر ػػػػ تاال ػػػػبحلل تتك ظر ػػػػ تاال ػػػػبل ؾت
،تإالتع ػػهتلػػـت بحػػدثت ػػفتال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ ،تكا ػػبخداعللت ػػفتال ػػ ل لتتالحد ثػػ 

تك كااطلعلت  ط.،تكع البتالافكتإالتاال بل ؾتكاال بحلل 
 دكبكرت اػػدتالح ػػ بت ػػ دتمػػدرا ػػ تع لر ػػ تل،ت ػػ عفاالتال جل ػػلتتكعػػلت طلرهػػلت ػػفتالف ػػه

جلعاػػػػ تا زهػػػػرتت–ع ػػػػبلذتالف ػػػػهتالع ػػػػل دت ػػػػفتكم ػػػػ تالتػػػػر ا تكال ػػػػل كفتال ػػػػلهرةت،ت ط ػػػػ 
 ال لترتعكبا تكعطاا تال د.،تـ2003-هػت1424
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 ر ؼتالدكبكرتال جل  تكع كا لل،تكخ صت فت  ؿتالافػكت ػفتال جل ػ تحػد ثلنتت ػفتالافػكت
ل،تكالافػػػكت ػػػفتال جل ػػػ تلماجػػػزتعكتالاػػػذر،تإالتع ػػػهتلػػػـت بطػػػرؽتإلػػػ تبار ػػػؼتال ػػػدرت ػػػفتال جل ػػػ تل مبلػػػ

البأ ػػ ؿتالتػػر فتعػػفتتإلػػ كلػػـت بطػػرؽتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ ،تكلػػـت ب ػػلكؿت مػػؿتالافػػكتا خػػرل،ت
اػػدرتعػػفتال جل ػػلتت ػػفت ػػبخدـت كلػػـت ػػذكرتبطا  ػػلتتعال ػػرةتلم ػػ ل لتتالبػػفت،تال لح ػػ تالع ل ػػد  

تب   الل.
 تلمالحػػػثت اػػػدتالعج ػػػدت ػػػ ح فتر ػػػلل تعلج ػػػب رت،ال جل ػػػلتت ػػػفتالف ػػػهتاال ػػػ عفكػػػلـتعح،

،تكم ػػ تالتػػر ا تكالدرا ػػلتتاال ػػ ع  ،تجلعاػػ تعـتال ػػرل،تإتػػراؼتالػػدكبكرتعحعػػدت ػػ دت ثعػػلف
 تـ.1986-ـت1985،تهػ1406ت-هػت1405
هتعػفتكتبحػدثت ػفتبطل ػرتال جل ػلتتكال ػدرتالعافػكت  ػ،تال جل ػلتتكع كا لػلتالالحػثتذكػرت  لػل

 كاال بفلعتال   لفتال ج  تكذكرتعذاهبتالف لل ت فتذلؾت.،تال جل لتتكع كاعتالعطلرات
 تلمالحثػ ت ػلع  ت اػدتاهللت ل ػبت ظػرتاخػلرمتر ػلل تعلج ػب رت،العافكت  هت فت  هتالاالدات،

كم ػػػػ تالتػػػػر ا ت،تجلعاػػػػ تعـتال ػػػػرل،تإتػػػػراؼتا  ػػػػبلذتالػػػػدكبكرتعحعػػػػدتح ػػػػ فتإاػػػػراه ـت ػػػػم ـ
 .ـ1996ت-هػت1416،تع  كالدرا لتتاال  

 .هتعفتال جل لتتكحكـتكؿتكاحدتع للعا لـتال درتالعافكت  تالالحث تذكرتت  لل
عػػػفتت ال ػػدرتالعافػػكت  ػػػهتعػػفتال جل ػػلتتاتػػفعفتالاحثػػ فتلػػـت بطراػػلتإلػػ تالحػػػد ثت ػػفتتإال
التػػػػر فتعػػػػفتال لح ػػػػ تتالبأ ػػػػ ؿتإلػػػػ تلكلػػػػـت بطراػػػػ،تاتعػػػػذاهبتالف لػػػػل ت ػػػػفتذلػػػػؾكلػػػػـت ػػػػذكرت،تالبف ػػػػ ؿ
الال ل  ت،ت للتادرتعفتال جل لت بخدـت  تبطا  لتتعال رةتلم  ل لتتالبفتاكلـت ذكرت،تالع ل د  

إ علتكل تت،تإل تعفتر لل تالالحث ت لع  تالاخلرمتلـتبكفتعخ   تلم درتالعافكت  هتعفتال جل لت
تحكؿتالعافكت  هت فتالاالداتتاتكؿت لـ.

 : منهجية البحث
كذلؾتال ب را تال  كصتكا دل تالعبام  تتالك ففتاال ب را فتالع لجتالاحثتهذات فتاتابا
كال ػػ ل لتت،تك ػػفتا ػػلفتعػػذاهبتالف لػػل تالعخبمفػػ ت ػػفتال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ ،تاللعك ػػكع

كابااػػتتالعػػ لجتالبحم مػػفت ػػفتالبأ ػػ ؿتالتػػر فتلم ػػدرت،تالحد ثػػ تالبػػفتبحبػػكمت مػػ تاػػدرتعػػفتال جل ػػ 
الع لجتاال ب الطفت فتا لفتالحكػـتالتػر فتلم ػ ل لتتالعال ػرةتكابااتت،تالعافكت  هتعفتال جل  

تالبفتبحبكمت م تادرتعفتال جل  تاعلت بفؽتععتع ل دتالتر ا .ت



 

 

 

 ز  
 

 المقدمة

 تاآلبف:ال حكتت م كخلبع تتكث ث ت  كؿع دع تت م اتبعؿتالاحثت: خطة البحث

  ألولالفصل ا
 ومذاهب العمماء فيه وضوابطه. وعمل العفو حقيقة القدر المعفو عنه من النجايات

 وفيه ثالثة مباحث:
تت.ح    تال درتالعافكت  هتعفتال جل لت:تالعاحثتا كؿ
 . مؿتالافكت فتال جل  تكعذاهبتالف لل ت فتال درتالعافكت  هتعفتال جل  :تالعاحثتالثل ف
ت.ال درتالعافكت  هتعفتال جل لتت كااط:تالعاحثتالثللث

 الفصل الثاني 
 الضروري والحاجي والتحييني في القدر المعفو عنه من النجاياتأثر 

 :مباحث ثالثة وفيه 
ت.ال درتالعافكت  هتعفتال جل لتتعثرتال ركرةت ف:تالعاحثتا كؿ
ت.ال درتالعافكت  هتعفتال جل لتعثرتالحلج ت فت:تالعاحثتالثل ف
ت.ال درتالعافكت  هتعفتال جل لتعثرتالبح  فت فت:تالعاحثتالثللث

 الفصل الثالث 
 لصناعات ضرورية وحاجية وتحيينية  تطبيقات معاصرة 

 مشتممة عمى قدر معفو عنه من النجاية
 :مباحث ثالثة وفيه 

تال  ل لتتال ركر  تالعال رةتالبفتبتعؿت م تادرتعافكت  هتعفتال جل  .:تالعاحثتا كؿ
تالعال رةتالبفتبتعؿت م تادرتعافكت  هتعفتال جل  .تال  ل لتتالحلج  :تالعاحثتالثل ف
تالعال رةتالبفتبتعؿت م تادرتعافكت  هتعفتال جل  .تال  ل لتتالبح     :تالعاحثتالثللث

.وتشتمل عمى النتائج والتوصيات: الخاتمة 



 

 

ت

ت

  ألولالفصل ا
وعلل  حقٍقت القدر املعفى عنه من النجاساث

 العلماء فٍه وضىابطه ومذاهبالعفى 
 

تك  هتث ث تعالحث:

 حقيقة القدر المعفو عنه من النجاية. المبحث األول:

ــاني: ــل العفــو عــن النجايــة ومــذاهب الفقهــاء فــي القــدر  المبحــث الث عم
 المعفو عنه من النجاية.

 ضوابط القدر المعفو عنه من النجايات. المبحث الثالث:

 

ت

ت

ت  
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 الفصل األول
 وضوابطه فيه العمماء ومذاهب العفو وعملحقيقة القدر المعفو عنه من النجايات 

 كا تكلفتا عرت،تاكل  تجكا بتح لةتاال  لفععلتبع زتتاهتالتر ا تاال  ع  تع للتاهبعتت
ت بامؽتااالدابهتعكتعالع به تاهبعتتاطللربهتك ظل بهحب تإ، ت لل تع دع تعفت، ح ثتبابارتالطللرة

 م تالع مـتتبالل ح ثتعكجبتاهللت،ت للطللرةتبابارتترطلنتل ح تال  ة،تع دعلتتااضتالاالدات
تل كلهت تحب تب اؿت الدبه تبالل الطللرة ا الَِّذيَن آَمـُوا إَِذا ُقْؿُتْم  َيا]: َ ََلةِ َفاْغِسُؾوا ُوُجوَهُؽْم  إىلَأُّيه الصَّ

ُروا َوإِْن ُكـُْتْم َمْرََض َأْو  إىلاْدََرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِشُؽْم َوَأْرُجَؾُؽْم  إىلَوَأْيِدَيُؽْم  فَّ الَْؽْعبَْْيِ َوإِْن ُكـُْتْم ُجـًُبا َفاضَّ

ُؿوا َصِعقًدا َضقًِّبا َفامْ  َعَذ َشَػٍر َأوْ  َسُحوا َجاَء َأَحٌد ِمـُْؽْم ِمَن اْلَغائِِط َأْو ََلَمْسُتُم الـَِّساَء َفَؾْم ََتُِدوا َماًء َفَتَقؿَّ

َرُكْم وَ  لُِقتِمَّ كِْعَؿَتُه َعَؾقُْؽْم بُِوُجوِهُؽْم َوَأْيِديُؽْم ِمـُْه َما ُيِريُد اَّللَُّ لَِقْجَعَل َعَؾقُْؽْم ِمْن َحَرٍج َوَلؽِْن ُيِريُد لِقَُطفِّ

ُؽْم َتْشُؽُرونَ  [َلَعؾَّ
 (2)..".ُطُهورٍ  ِبَغْيرِ  َصاَلةٌ  ُتْقَبلُ  لَ  ":تكل كلهتت(1)

 كا تكل تتطللرةتح   تعكت،تالطللرةتكال ظل  تإل ل رتتاآل لتتكا حلد ثتالدا   ت  دتبظت
ِل َيْوٍم َأَحقه َأْن َتُؼوَم فِقِه فِقِه ]  :ا كلهتالعبطلر ف  دتعدحتاهللت،تعا ك   َس َعَذ التَّْؼَوى ِمْن َأوَّ دََْسِجٌد ُأشِّ

ِرينَ  ُروا َواَّللَُّ ُُيِبه ادُْطَّفِّ [ِرَجاٌل ُُيِبهوَن َأْن َيَتطَفَّ
ت(3) ت، تالر كؿ تا بار تاال علفتتكعل ت  ؼ الطللرة

ت.(4)"اإِليَمانِ  َشْطرُ  الطُُّهورُ ":تل كله
ت ت  للكعف تاجب لبتال جل لتتكاالابالد تالطللرة تجعم  ت، ه لؾتااضتال جل لتتالتتعف تإال 

كهذاتعلتا طمحت م تب ع بهت  دتالف لل تاػ"تال درتالعافكت  هت،ت  بط عتالفردتاجب لاللتلادةتع الب
تعفتال جل  ".

تعفتال جل لت تالعافكت  ه تال در تهذا تح     ت عل ت  هعذاتهفتكعل، تهبتالامعل  ت، هفتكعل
 بت  للت فتهذاتالف ؿتهذ تالب لؤالتت أج،تالتر   تتلم درتالعافكت  هتعفتال جل لتت كااطال

ت.اإذفتاهلل

                                                           

ت.6 كرةتالعل دة:ت   تت(1)
 .224(،تح1/204)تلطللرة،تالبتكجكبتالطللرةتلم  ةكبلبتاتعخرجهتع مـت فت ح حه،ت(2)
ت.108   ت:ت كرةتالبكا ت(3)
ت.223(،ح1/203)ته،تكبلبتالطللرة،تالبت  ؿتالك ك عخرجهتع مـت فت ح حت(4)
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 : المبحث األول
 اتحقيقة القدر المعفو عنه من النجاي

إالتعفته ػػػػلؾتاػػػػدرانتعػػػػفت،تكععػػػػرتتالجب ػػػػلبتال جل ػػػػ ،تاهبعػػػػتتالتػػػػر ا تاال ػػػػ ع  تاللطلػػػػلرة
ك ػفتهػذاتالعاحػثت ػأبحدثت،تكهكتال درتالعافكت  هتعػفتال جل ػ ،تال جل  تادتب لعحتتالتر ا ت  ه

:ت ػػفتتك ػػفتالعطمػػبتالثػػل ف،تل ػػ تال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ ت:تح   ػػ  ػػفتت ػػفتالعطمػػبتا كؿ
ت.ا ط حلنتتال درتالعافكت  هتعفتال جل  ح    ت

 : لغة القدر المعفو عنه من النجايةالمطمب األول: حقيقة 

الاػدت،تعار ػ تح   بػهتإلػ حب ت ب ػ  تالك ػكؿتكت،تعركبتلفظال درتالعافكت  هتعفتال جل  ت
ت.تتةحدت كؿتكمع ت متبار ؼعفت

تعامػػػما ػػػككفتالػػػداؿتكحركبلػػػل:تتكهػػػك،ت ػػػدؿت مػػػ تعامػػػمتالتػػػف تكك لػػػهتك لل بػػػهتع ػػػدرتأوًل: القـــدر:
تعك،تعك ػػؿتعك،تعاػػدكدتعػػفتالتػػف تاػػدرتاػػهت اػػرؼتعػػلكالع ػػدار:ت،ت ع ػػدارتتعمالتػػف تتراػػدٍتت،(1)التػػف 
 ت.(2)عكزكف

 :المعفو عنهثانيًا: 

تكث رةتعتلرهل:ت،ت(3)ا ـتعفاكؿتعفتالفاؿت فل العافك تك أبفتالافكتاعالفو

 تكع ػمهتالعحػكتكالطعػس،ت:تالافكتكهكتالبجلكزت فتالػذ بتكبػرؾتالا ػلبت م ػهالمحو والترك،
 .(4)العبركؾ للعافكت،ت  هت فكتت  د،ت بركتتعالاابهت  كا تا بحؽتعفت كؿ

                                                           

عاجػػػػـت:تاػػػػفت ػػػلرس(،تا13/370)تلاػػػركس(،تالزا ػػػدم:تبػػػػلجتا1/460)تر:تالف ركز اػػػػلدل:تال ػػػلعكستالعحػػػػ طا ظػػػت(1)
،تالخػػكارزعفت66لب ا ػػه،تصت،تال ػػككم:تبحر ػػرتعلفػػلظتات248(،تالػػرازم:تعخبػػلرتال ػػحلح،تصت5/62ع ػػل  ستالم ػػ ت)

ًزٌل:تالع ربت فتبرب بتالعارب،تصت  .374العيطىرِّ
ت)ا ظر:تت(2) ت.(2/1301الفلركاف:تعك ك  تكتلؼتا ط حلتتالف كفتكالامـك
ت.(2/1522 عر:تعاجـتالم  تالارا  تالعال رةت)تا ظر:تعحعدت(3)
(،تالزا دم:تبػلجتالاػركست15/72(،تاافتع ظكر:تل لفتالاربت)1/1313ا ظر:ت  ركز الدم:تال لعكستالعح طت)ت(4)
 .(2/141كرتاللركم:تبلذ بتالم  ت)(،تعاكتع  39/67-69)
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اامْ ]:تباػلل لؿتاػ [َعَػااا اَّللَُّ َعـْااَم ِأَ َأِذْكااَت َ ُ
اػػكللـ:ت فػتتالر ػػلحتتعحػلتاهللت  ػؾتعػػأخكذتعػفتعمت(1)

 اْلَعْفـــوَ  اهللَ  َيـــُموا " :اػػػلؿتال اػػػفتتك ػػػفتحػػػد ثتعاػػػفتاكػػػرتت(2)ت، ػػػبللتكعحبلػػػلااآلثػػػلرتإذاتد
كععػلت،تذ ػكبت اػد ت  ػهتباػلل  أعلتالافكت لكتعػلتك ػف ل تعػفتعحػكتاهللت ، (3)" َواْلُمَعاَفاةَ  َواْلَعاِفَيةَ 

 .(4)العرضعفت  ـتعكتام  تكهفتال ح ت دتتبالل الال   ت لكتعفت ال  هتاهللت

 الفضل والمعروف: 

:تتاػػػػػلؿتاهلل،ت  ػػػػػهتباػػػػػبتالتكعػػػػػلتكعجػػػػػكد تالتػػػػػف تخ ػػػػػلركت،تكعط اػػػػػهتالعػػػػػلؿتعحػػػػػؿ:تالافػػػػػكتت
عمتعجػكدتح ثتععركاتعفت  ف كاتالف ؿت،تالف ؿتعمتالكثرةتك،ت(5)ت[ُيـِْػُؼوَن ُقِل اْلَعْػوَ َوَيْسَلُلوَكَم َماَذا ]

ت.(6)كعلتزادت فتحلجبلـ،تعلت عمككف

 :تاإليقاط
َفَتاَب َعَؾْقُؽْم َوَعَػا ]:تبالل ل كؿت،تكالافك:تإ  لطتالا لبت(7)،تع  طبهتعمت فكتت فتالحؽ  لؿت

[َعـُْؽمْ 
ت.(10)،ت(9)"َوالرَِّقيقِ  اْلَخْيلِ  َصَدَقةِ  َعنْ  َعْنُكمْ  َعَفْوتُ  َقدْ  ِإنِّي":تاكلهتكتت،عم:تع  طت(8)

                                                           

تت.43 كرةتالبكا :ت   تت(1)
ت.(15/72(،تاافتع ظكر:تل لفتالاربت)1/1313ا ظر:ت  ركز الدم:تال لعكستالعح طت)ت(2)
تكالم مػػ ،تاػػلبتع ػػأل تالال  ػػ تكذكػػرتاخػػب ؼتال ػػلام فتلخاػػرتعخت(3) رجػهتال  ػػل فت ػػفتال ػػ فتالكاػػرل،تكبػػلبت عػػؿتال ػػـك

 امػ :تع ػ دتعاػفت امػ تالعك ػمفتت،تا  لد ت ا ؼ،تا ظر:تااػف10651(تح9/325)ت فتذلؾتعافتاكرتال د ؽت
ت(.1/49)
(،تعاػػكتع  ػػكرتاللػػركم:تبلػػذ بت15/72)ت(،تااػػفتع ظػػكر:تل ػػلفتالاػػرب39/69ا ظػػر:تالزا ػػدم:تبػػلجتالاػػركست)ت(4)

ت.(3/265(،تاافتا ث ر:تال لل  ت فت ر بتالحد ثتا ثرت)2/141الم  ت)
 ت.219 كرةتالا رة:ت   تت(5)
بلػػذ بت:ت(،تعاػػكتع  ػػكرتاللػػركم15/74،تل ػػلفتالاػػرب:تااػػفتع ظػػكرت)ت(69-39/68الزا ػػدم:تبػػلجتالاػػركست)ت(6)

ت.(145-2/141الم  ت)
تت.(2/419ا ظر:تالف كعف:تالع الحتالع  رت)ت(7)
 ت.187 كرةتالا رة:ت   تت(8)
،ت،تحكػـتا لاػل ف:تح ػف1790(تح1/570عخرجهتاافتعلجهت فت   ه:تك لبتالزكلة،تاػلبتزكػلةتالػكرؽتكالف ػ ت)ت(9)

تا ظرتالع درت ف ه.
ت.632عاكتالا ل تالح فف:تالكم لت،تتصت(10)



  ض ابط  ف   العلماء  مذاهب العف   علل النجاسا  من عن  ا عف  ال در ح    

 

  7 
 

 ىاألولىالفصل

،تاال ػػػ لط،تالف ػػػؿتكالعاػػػركؼ،تالعحػػػكتكالبػػػرؾكهػػفتتكااػػدتا ػػػباراضتعتػػػلرتالعاػػػل فتلمافػػػك
  ػ نتتالع  طتحكعهتعكتالعبجلكزت فتحكعهالعبركؾتعكت،تفكت  هت فتالم   با فتعفتالع  كدتاللعا

  م ت الد .تبالل كع  تعفتاهللت

ت:النجايةثالثًا: 

كالػ جستال ػذرت،تح ثت  ػلؿتلكػؿتع ػب ذرت جػست،(1)الطلهرتخ ؼكهكت،تعأخكذةتعفتال جس
  ػػػلؿت،تكالػػػ جس:تال ػػػذرتعػػػفتال ػػػلستكعػػػفتكػػػؿتتػػػف تاذربػػػهتت،(2)كجعػػػعت جػػػستع جػػػلس،ت  ػػػرتال ظ ػػػؼ

ت(3) لل جل  تهفتال ذارة.،تعمت لرت ج لنتكبمطيتالل ذرتف ستالتب ج ت

تإذانت لل جل  ت دتالطللرةتكهفتال ذارة.ت

ت  

                                                           

ت.(5/393الم  ت)ع ل  ستعاجـتا ظر:تاافت لرس:تت(1)
تت.(2/594ا ظر:تالف كع :تالع الحتالع  رت)ت(2)
كع :تالع ػػالحت،تالف ػػ(535-16/534لزا ػػدم:تبػػلجتالاػػركست)(،تا2/226ا ظػػر:تااػػفتع ظػػكر:تل ػػلفتالاػػربت)ت(3)

ت(.2/594الع  رت)
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 :اصطالحاً  القدر المعفو عنه من النجايةالمطمب الثاني: حقيقة 

 : القدرأوًل: 
ت"الب ػػلكمتالم ػػكمت لل ػػدرتهػػكت حفتلم ػػدرت  ػػدتالف لػػل ت ػػفتالعا ػػ اال ػػطتالت خػػرجتالعا ػػ 

 ت.(1)كالكزف"تالك ؿتكهكت كرةالتععلثم تالعكجبتالتر فتالعا لرت ف

عكتح ػػػبتعػػػلتتللك ػػػؿتعكتالػػػكزفاالػػػذمت اػػػ فتكع بػػػهت ػػػكا تكل ػػػتت،تع ػػػدارتالتػػػف  لل ػػػدر:تهػػػكت
كعػػلت  ػػلؿتإفتهػػذاتالع ػػبجت،تعكتعػػلت ااػػرت  ػػهت ػػفتالكاػػتتالحل ػػرتالل  ػػا ،ت بالعػػؿتاػػهتال ػػلستلم  ػػلس

  لل  ا تام  تالحل رتهفتال درتام  تالف لل تال داع .ت،ت حبكمت م ت  ا تعا   تعفتعلدةتكذا

 : المعفو عنهثانيًا: 

 ومن خالل تعريف العفو يمكن تعريف المعفو عنه. ، مأخوذ من العفو

ت(2).الا كا ت فتكاال راضتال فحتهكتالذ بتك فك،تال  لبت م تزادتعلت:الافك

ت.الم كمتلمافكتكهكتاال  لطتكالبرؾتهذاتالبار ؼتار بتجدانتعفتالعا  كت

تالعكمفػػ فتاأ اػلؿتببامػؽتإ عػػلت(3)الخع ػ تا حكػلـتعفتعػػفتب ػدـتعػل":تجػل ت ػفتكبػلبتالعكا  ػػلت
ذا،ت ػ تذلؾ،تدكفتكععل،تالفاؿتإل تال  دتعع تعفتتػأ هتععػفتكجدا ػهتعػع،تع لػلتحكػـتالػلت بامػؽتلػـتكا 

ت(4)".اهتعؤاخذةتال:تعمت  ه؛تالعبكمـتالافكتعا  ت لكتاه؛تببامؽ

ك دـتالعؤاخػذةتعمت،تاه للافك:تهكت دـتبامؽتالحكـتاللفاؿتععتكجدا هتععفتتأ هتعفت بامؽت
ت دـتبرببتالحكـتا  مف.

،تالعاػػػدكـتحكػػػـتالعكجػػػكدتإ طػػػل الب ػػػد راتتالتػػػر   تكهػػػف:تتإلػػػ  تػػػ رتتكهػػػكتالػػػذاتالعا ػػػ ت
ت ػػكرت ػػفتالاػػدـتحكػػـت ػػفتال جل ػػ تب ػػد ركت ،ت(5)العادكعػػ تحكػػـت ػػفتب ػػدرت  لػػلتالعافػػكتل جل ػػلتكل

                                                           

ت)424الاركب :تاكا دتالف ه،تصت(1) ت(.2/1301،تالفلركاف:تعك ك  تكتلؼتا ط حلتتالف كفتكالامـك
 .ت383الاركب :تاكا دتالف ه،تصت(2)
(تا حكلـتالخع  ،تكهفتالكاجب،تكالحراـ،تكالعكرك ،تكالع دكب،تكالعالح،تا ظر:تاافتاداع ت:ترك  تال لظرتكج  ت3)

ت(.2/214الع لظر)
ت(.ت1/253التلطا :تالعكا  لتت)ت(4)
 .(1/170)ت :تالاحرتالعح طت فتع كؿتالف هالزركت(5)
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ت.(1)العخرج فت فتالحدثتكعك ع،تالارا  ثتكدـتال ركرات
عكتبكػػػكفتاػػػدتخللطػػػتتالطاػػػلـتعكت،تكال جل ػػػ تالبػػػفتبكػػػكفتعكجػػػكدةت ػػػفتثػػػكبتالع ػػػمفتعػػػث نتت
تت. إ للتباطفتحكـتالعادكع ،تالتراب

كالعافػكت  ػهت،تك م هت عكفتبار ؼتالافكتاأ هتإ طل تالعكجكدتحكعلنتعخللفلنت  ػمهتلامػ ت  ػه
 حكعلنتعخللفلنت  مهتلام ت  ه.تهكتال درتالذمت اط 

 ذكر الفقهاء عدة تعريفات لمنجاية هي عمى النحو التالي:  :النجايةثالثًا: 

 (2)" شرعا   مستقذرة عين " عرفها الحنفية بأنها. 
  " :ت.(3)"الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكميوعرفها المالكية بأنها
  ُّمـع  الختيـار حالـة اإلطـالق عمـى تناولهـا حرم عين وعرفها الشافعية والحنابمة بأنها: كل

مكانيــة التنــاول يــهولة  أو بــدن فــي لضــررها ول، ليــتقذارها ول، لحرمتهــا ل، التمييــز واك
 . (4)عقل

ت عكفتبار ؼتال درتالعافكت  هتعفتال جل  تاأ ه:تا باراضتبار فلتتكؿتلفظ ت م تحدةتكااد

 حكمًا مخالفًا ألصمه لعمة. والمعطى، القدر الميتقذر شرعاً 

 محترزات التعريف:

 "ــدر عكتح ػػبتعػػلتتالػػذمت اػػ فتكع بػػهت ػػكا تكل ػػتتالك ػػؿتعكتالػػكزف،تع ػػدارتالتػػف كهػػكت": الق
كادتبحدثتالف لل ت فتهػذاتالع ػدارتككع بػهتكهػذاتعػلت ػأب لكلهت ػفت،تبالعؿت  هتال لستلم  لس

 العاحثتالثل ف.
                                                           

ت.(1/170)رتالعح طت فتع كؿتالف هت(،تالزركت :تالاح1/181)تا ظر:تال را  :تالفركؽت(1)
:تالتػرحتالاث ع فاافت(،ت1/85)ت ف:تردتالعحبلرت م تالدرتالعخبلر(،تاافت لاد1/232)تاافت ج ـ:تالاحرتالرا ؽت(2)

تت.(1/414)تالععبعت م تزادتالع ب  ع
 .(33/ت1)ت رحلت  تالد كافت م تالترحتالكاتالد كاف:ت(3)
ت:تحلتػ بلتام ػكافتك ع ػرة(،تام ػكاف1/225)ت(،تالترا  ف:تع  فتالعحبػلج1/232)تا ظر:تالرعمف:ت لل  تالعحبلجت(4)
كتػلؼت(،تالالػكبف:ت1/26(تااػفتالعفمػح:تالعاػدعت ػفتتػرحتالع بػعت)2/546(تال ككم:تالعجعكعتتػرحتالعلػذبت)1/78)

(تال ػػػػمعلف:تا  ػػػػ م تكا جكاػػػػ تالف ل ػػػػ ت26/ت1زادتالع ػػػػب  عت)تالاث عػػػػ ف:تالتػػػػرحتالععبػػػػعت مػػػػ ااػػػػفت(،ت1/29)تال  ػػػػلع
ت.(1/48)
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 "  ًخػػػرجتعػػػلتتللفكاللبػػػ،تفتالػػػذمتحكػػػـتا جل ػػػبهتكا ػػب ذار تهػػػكتالتػػػرع":تعمتإالميـــتقذر شـــرعا 
 علتا ب ذربهت،ت للحلكـتال ب ذارتالتف تعفت دـتا ب ذار تهكتالترع،تب ب ذر تطال عتاال  لف

 (1)كعلت دا ت لكتطلهر.،تالتر ا ت لكت جس
 عمتعفتهذاتالع دارتعفتال جل  تعػعتكػكفتالتػلرعتاػدتحكػـتتحكمًا مخالفًا ألصمه ": " المعطى

،تكذلػػؾتلامػػ ،تاحكػػـت خػػرت  ػػرتالحكػػـتا  ػػمفتلػػهإالتع ػػهتاػػدتحكػػـت م ػػهت،تا جل ػػبهتكا ػػب ذار 
 ك دـتكجكبتإزالبه.،تكالعرادتاللحكـتاللعخللؼته لت دـتكجكبتالبحرزتع ه

  "دتاػكعحكلـتالتلرعت،ت(2)الع  اطتالعتبعؿت م تالحكع الظلهرتهفتالك ؼتالام تكتت:" لعمة
فت فتال جل  تفًت يتتك أب لكؿتالامؿتالبفتعفتعجملل،ت(3)كفتبااد  تكادتبككفتعا كل تالعا  بك

  فتالعاحثتالثل فتعفتهذاتالف ؿ.

، وبعــد هــذا اليــتعراض لتعريــف القــدر المعفــو عنــه مــن النجايــة لغــة واصــطالحاً  
ًفػفت  لػلتلك ػهتهػكت ػفتح   بػهت جل ػ ،تفتال درتالعافكت  هتعفتال جل ػ أ عكفتال كؿتا  ػ ت جػبت،ت ي
كهػذاتعػلت ػأب لكلهت،تلل عكػفتاال ػبفلدةتع لػلتكلكػفتا ػكااطتللفاللبػكت،تكالت جػبتإزالبلػل،تالبحرزتع لػل

  فتالعاحثتالثللثتعفتهذاتالف ؿ.

  

                                                           

ت(،1/99(،الاكرم:تإ ل  تالطللا ف)1/225(،تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت)1/232(تا ظر:تالرعمف:ت لل  تالعحبلجت)1)
 (1/414)ت:تالترحتالععبعت م تزادتالع ب  عالاث ع فاافت

لػػل:ت"تعػػلتتػػرعتالحكػػـت(،تذكػػرتالامعػػل ت ػػدةتبار فػػلتتلمامػػ تع 4/281ا ظػػر:تااػػفتال جػػلر:تتػػرحتالكككػػبتالع  ػػرت)ت(2)
حكعػػ تجمػػبتع ػػمح تعكتبكع ملػػلتعكتد ػػعتعف ػػدةتعكتب م ملػػل"تااػػفتعع ػػرتحػػلج:تالب ر ػػرتكالبحا ػػرت مػػ ت  ػػد تلح ػػكؿت

هت مػػػ تالعػػػر ضتكهػػػ تال ػػػابتكالجللػػػبت(تكت"تهػػػفتالعا ػػػ تالجللػػػبتلمحكػػػـتكع ػػػ141/ت3بحر ػػػرتالكعػػػلؿتاػػػفتاللعػػػلـت)
ت.(274/ت2لمعرض."تال عال ف:تاكاطعتا دل ت فتا  كؿت)

ت.(1/385)الف هتاال  عفتتالحجكم:تالفكرتال لعفت فتبلر يت:ا ظرت(3)
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  المبحث الثاني:
 القدر المعفو عنه من النجاية عمل العفو عن النجاية ومذاهب الفقهاء في

تال جل ػ العطمبتا كؿ:تالامؿتالبفتعفتعجملػلت فػفت ػفت،تعطما فت م  حبكمتهذاتالعاحثت
تكالعطمبتالثل ف:تال درتالعافكت  هتعفتال جل  ت  دتالف لل .،تك  ابللتال   لفتالعافكت  لل

النجاية وعالقتها باألعيان المعفو عن  التي من أجمها عفي األول: العمل المطمب
 :عنها

بحدثتالف لل ت  دت فتالامؿتالبفتعفتعجمللت يًففت فتال جل  ،ت فتعارضتحد ثلـت فتت
تعافكت  لل،ت فتهذ تالعطمبت أب لكؿتكؿت م تعفت مؿتالافكت م تحدة.ا   لفتال

ت.(1)العت  تتإل  تا  ل   تالبفتببفرعت  للتالافتالامؿت عكفتإرجلعتالام ت

ت ػ طتاجب لاػهت مػ لـتؽت ػتع لػفتككػؿت،تاهتا عرت  طت امهتالاالدت م ت تؽتعأعكرتكؿ ت ت"ت
ت  ه.تال لف

تعا لـ:تث ث تكالعتلؽت

تبػذهبتالخاػثتعكتالحػدثتطلػلرةتكل ػتتلػكتكعػلتإجعل ػلنتت  للت  اف تالام لتالعربا ت فتعت   .1
 ا   ل .تعكتال فس

ت ػػفتالاػػلردتاللعػػل تكالخاػػثتالحػػدثتكطلػػلرةتإجعل ػػلنتت  لػػلت افػػ ت ػػ تالػػد  لتالعرباػػ ت ػػفتعتػػ   .2
 التبل .

تعكت ػػػفتاال ػػػ لطت بػػػؤثرتالام ػػػلتاللعرباػػػ تإلحلالػػػلت ػػػفت عخبمػػػؼتالعػػػرباب فتاػػػ فتعبػػػرددةتعتػػػ   .3
 فتالافكت فتال جل  ت عفتتالخ ؼت بخرجتال ل دةتهذ تك م ت،ت(2)"بؤثرت  تالد  لتاللعربا 

                                                           

ت.(2/242)(،تالعلكردم:تالحلكمتالكا ر1/196)تا ظر:تال را ف:تالذخ رةت(1)
ت.(197-1/196)ت را ف:تالذخ رةالت(2)



  ض ابط  ف   العلماء  مذاهب العف   علل النجاسا  من عن  ا عف  ال در ح    

 

  31 
 

 ىاألولىالفصل

كعفتا بارتع للتبمحؽتاللعربا ت،تا بارتعفتالعت  ت فتاجب لاللتعفتالعربا تالام لتالؿتاللافك
 (1)الد  لتالؿتاادـتالافك.

تاػػػػػلخب ؼتخبمػػػػؼبتال:تعم"،ت(2)ع  ػػػػاطلنتكػػػػكفتك ػػػػفلنتلنتلمامػػػػ تع لػػػػلتعفتبكاػػػػدتذكػػػػرتالامعػػػػل تتػػػػركط
ت.كا رانتتاخب  لنتتكا عك  تكا زعلفتا تخلص

ت ػػإف،تال ػػفرت ػفتالفطػػرت ػػفتكللعتػ  تاػػهتالبام ػػؿت  ػحت ػػ ،تع  ػػاطت  ػرتك ػػفللتكػػلفت ػإف
فتال ػفرت م ػهت تػؽتعػفت عػ لـ،تبحعملػـتاػدرةت فت خبمفكفتال لس ت تػؽتالتعػفتكعػ لـ،تا ػ رانتتكػلفتكا 
تع ػػلطتال ػفرتجاػؿت ملػػذا،تالتػر فتالحكػـت ػفتال ػػلستاػ فتالب ػلكمتع ل ػد تعػػفتكالتػرع،تال ػفرت م ػه
ت.(3)"العت  تعظ  ت  هتالحكـ

عمتالحكعػػ تالبػػفتعػػفت،ت إ ػػهت عكػػفتا بالرهػػلتالامػػ تا ـ،تاعػػلتعفتالعتػػ  ت مػػ ت  ػػرتع  ػػاط كت
ت:ت بفرعت  للت مؿتعكثرتا  الطلنتكهفك عكفتعفتت،تعجمللتترعتالافك

   (4)ام تال جل. 

 (5)الا ر. 

 (6)لم جل   دـتإدراؾتالطرؼت)الا ف(ت. 

 تالامكل  .(7) عـك

                                                           

تت.(197-1/196)تا ظر:تال را ف:تالذخ رةت(1)
(الزركتػػ :تالاحػػرت3/280)(،تعع ػػرتالدتػػل :تب  ػػ رتالبحر ػػرت3/167ا ظػػر:تااػػفتعع ػػرتحػػلج:تالب ر ػػرتكالبحا ػػرت)ت(2)

ت.69ه،تص(،تخ ؼ:ت مـتع كؿتالف 7/167)تالعح ط
 .155ع كؿتالف ه،تص:تال معفت(3)
(،تت1/198)تت(،تال را ػف:تالػذخ رة1/192:تالعحػ طتالارهػل فت)عػلزةااػفت(،ت1/73)ت ماف:تبا ػ فتالح ػل ؽا ظر:تالزتت(4)

 .(2/242)العلكردم:تالحلكمتالكا ر
/ت6)ت(،تالتػرا  ف:تع  ػفتالعحبػلج2/242)ت(،تالعلكردم:تالحلكمتالكا ر1/78)تا ظر:تالكل ل ف:تادا عتال  ل عت(5)

 .(1/323)تكعدلبهتالزح مف:تالف هتاال  عفكها ت(،ت1/191)ت(،تالالكبف:تكتلؼتال  لع99
ت.(2/295)ف:ت لل  تالعطمبت فتدرا  تالعذهبا ظر:تإعلـتالحرع ت(6)
الزح مػػف:تالف ػػػهتاال ػػػ عفتت(،326-1/322(،تااػػػفت لاػػد ف:تردتالعحبػػػلرت)1/61)تا ظػػر:تال رخ ػػػف:تالعا ػػكطت(7)

ت.(1/323)تكعدلبه
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 (1)ال ركرة. 

  (2)الحلج. 

  (3)اال بحلل. 

 (4)اال بل ؾ. 

 (5) دـتكاكعتال رر. 

كعػلتعفتهػذ تالامػؿت،تكالع حظتعفتالعت  تعكجكدةت فتكػؿتهػذ تالامػؿتكلكػفتاػدرجلتتعبفلكبػ 
  دتبجبععت مبلفتعكتعكثرت فت  فتعفت،تكبرااطتعح ل لنتلتبداخؿتاؿتا  لت،تل  تتع ف م تاتكؿتكلعؿ

تا   لفتالعافكت  للتكعلت  أبف.

،تال ػػػفر:ت ػػػاا تع ػػػالبتلمبخف ػػػؼت ػػػفتالااػػػلداتتهػػػفت(7)كتااػػػفت جػػػ ـتت(6)كاػػػدتذكػػػرتال ػػػ كطف
تالامكل.،تكالا ر،تكالجلؿ،تكال   لف،تكاالكرا ،تكالعرض تك عـك

،تكلال ػػػبل ؾ،ت(8)بحػػدثت  لػػلتالاػػلحثكفكعػػفتخػػ ؿتاحثػػفتكجػػدتت مػػ نتعخػػرلت  ػػرتالبػػفت
تك أبحدثت فتكؿت م تعفتالامؿتاللبف  ؿ.،ت دـتإدراؾتالطرؼكت،تكالحلج 

                                                           

داػػل ؽتعكلػػفتال لػػ تلتػػرحتتالالػػكب :(،ت1/237) لػػ ت ػػفتتػػرحت ل ػػ تالع بلػػ عطللػػبتعكلػػفتال:تلرح اػػل فا ظػػر:تتات(1)
 .(1/323)الزح مف:تالف هتاال  عفتكعدلبهت(،1/109)تالع بل 

ت.(1/407)تا ظر:تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(2)
تالاث عػػ ف:تالتػػرحتالععبػػعت مػػ تزادااػػفت،ت73ا ظػػر:تتب ػػفتالػػد ف:تكفل ػػ تا خ ػػلرت ػػفتحػػؿت ل ػػ تاالخب ػػلر،تصت(3)

ت.(8/126)الع ب  ع
ت.(156،تكتصت99/ت6)ترا  ف:تع  فتالعحبلجا ظر:تالتت(4)
 .(1/109كلفتال ل تلترحتالع بل )ا ظر:تالالكب :تدال ؽتعت(5)
ت.(78ت-77)صتا ظر:تال  كطف:تا تال تكال ظل رت(6)
 .(65-64)تصاافت ج ـ:تا تال تكال ظل رت(7)
كعػػفتخػػ ؿتاحثػػفتكجػػدتتعفتهػػذ تالامػػؿتا بارهػػلتااػػضتالاػػلحث فتع ػػالالنتلمافػػك،ت للالحثػػ ت ػػلع  تاخػػلرمتذكػػرتتت(8)

تالامكل،تكام تالتف . تع البتالافكت فتالتر ا تكهف:تالعت  تك  رتاالحبراز،تكتال ركرة،تك عـك
جم ػ ،تعمتبمػؾتا  ػالبتالبػفتكعلتا ـتالالحثتع طف تتعستالد فتع البتالافكتإل تا ع ف،تال  ـتا كؿ:تع ػالبت

ت بدؿت م تالحكـتاللافكت ر ح تاأفت  ػكؿتالف لػل تعفتهػذاتال ػابت مػ تلمافػكتكهػفتعرااػ :تال ػركرة،تكالباػذر،تك عػـك
تالامكل،تكالعت  تكالا ر.

ا هم ػػ ،تكهػػفتتخف ػػ ،تكهػػفت ػػكارضتاػػللافكتالحكػػـتكال  ػػـتالثػػل ف:تا  ػػالبتالخف ػػ ،تكهػػفتا  ػػالبتالبػػفتبػػدؿت مػػ 
ت.12-11.تا ظر:تتعستالد ف:ت ظر  تالافكت فتالاالدات،تصتال   لف،تكالخطأ،تكالجلؿ
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 أوًل: قمة النجاية :  

ت ػفتالل مػ ت ااػرتكاد،تام  نتتر  تإذا:تكب لله،تكا ب مه،تالتف تب مؿكت،تالكثرةتخ ؼال م :تل  :ت
ت.(1) فامهت كلدتالتعمتالخ رتام ؿت   لؿتالادـ

 .(2)ث يتعامل معها كأنها معدومةيفالمراد بقمة النجاية: َعدُّها قميمة بح

 : اعتبار  قمة النجاية عمًة في العفو عمىاألدلة 

 َبائَِث ]:تبالل اكلهت ُم َعَؾْقِفُم اْْلَ رِّ ُم الطَّقَِّباِت َوُُيَ [َوُُيِله َ ُ
(3) 

تالخال ػث،تالط اػلتاآل  تكا ح تالدالل ت فتعفتاهللت احل هتعحػؿت:توجه الدللة تالخال ػثكت،تكحػـر
ت.(4)العحرعلتتعفتالخ ز رتك  رهلتكلحـتكالدـتعثؿ:تالع ب ،تاللترعتالعحرعلتت فت لـتلفظ

ت م  ػلتالخال ػث،ت.تاهللتعحؿتل لتالط الت.":ت  كؿتاافتب ع    اػلتتكا طاعػ تكتا تػرا تعػفتالط،تكحػـر
كالتتػػػنتعػػػفت،تكالتر حػػه،تكالتلك ػػػه،تالتطاعػػػه ػػػإذاتلػػػـت ظلػػرت  لػػػلت ػػػف تالخاػػثت،تالبػػفتعحملػػػلتاهللتل ػػل

ت(5)  تبجكرتعفتبجاؿتعفتالخا ثتالعحرع ."،تحللللت فتالط بت م عجزا هتكل تت

كالت خرجلػػلت ػػفتجػػ ستاػػدت خػػبمطتاػػدرتعػػفتال جل ػػ تعػػعتعػػلدةتعخػػرلتاعػػلتالت ػػؤثرت مػػ تالعػػلدة،تتلكػػف
.ا الط تلت،ت لفت فتع زل تالعادـك

ت

ت

ت
                                                           

(،تاافت لرس:تعجعؿت1/1049)ت(،تالف ركز الدل:تال لعكستالعح ط11/563)تا ظر:تاافتع ظكر:تل لفتالاربتت(1)
لل ػػػ ت ػػػفت ر ػػػبتال ت(تااػػػفتاالث ػػػر:2/514)تر(،تالف ػػػكعف:تالع ػػػالحتالع  ػػػرت ػػػفت ر ػػػبتالتػػػرحتالكا ػػػ1/726)تالم ػػػ 

تت.259صتت(،تالرازم:تعخبلرتال حلح،4/103)الحد ثتكا ثر
الاث عػػ ف:تالتػػرحتالععبػػعتااػػفت(،ت1/85(،تااػػفت لاػػد ف:تردتالعحبػػلرت)1/232ا ظػػر:تتااػػفت جػػ ـ:تالاحػػرتالرا ػػؽت)ت(2)

ت.(1/414 م تزادتالع ب  عت)
 ت.157 كرةتا  راؼ:ت   تت(3)
ت.(2/239)ت:تعاللـتالب ز ؿت فتبف  رتال ر ف(،تالا كم7/300)ال ر فرطاف:تالجلععت حكلـتا ظر:تال ت(4)
 .48:تعحكلـتالطللرة،تصتاافتب ع  ت(5)
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ت

  قوله : " (1)" ِضرَارَ  َوَل  َضَررَ  َل. 

تت(2)، لفتاال  لفتعفت كاػعتال ػررتا ف ػهتعكتعفت محػؽتال ػررتا  ػر تت:تعفتال افتوجه الدللة
 ػإذاتتػكؿت ػررانت إ ػهت  ظػرت،تكلذلؾت افػ ت  ػه،تكالع دارتال م ؿتعفتال جل  تالت تكؿت ررانتخلل لنت

تك عكفتعفتالت اف ت  ه.ت،ت  عكفتعفت اف ت  ه،ت  ه

ت:تحلالتتهف ل   لفتلللتث ثت"ت

 الاب ت  للت فعتكالتعحضت ررت  للت ككفتعفتإعل. 
 علت ت.ع  نتت  للت ررتكالتعحضت فعت  للت ككفتعفتكا 
 عل ت  لػلتكال فػع،تكحػد تال ررت  للتكلفتف إتجل ،تعفتك ررتجل تعفت فعت  للت ككفتعفتكا 

ت ػررتعاػهتعكتعاهت ررتالتخلل لنتتلنت فاتكلفتكاف،تحراـت لفلم فعتتع لك لنتتكلفتال ررتعك
 (3)."الجكازتا اكاؿت أظلر،تع هتعرجحتكال فعتخف ؼ

تالافك.تكهذات ؤكد تعفتحكـتام ؿتال جل  تكالبفت ررهلتخف ؼتعكتتاهتعادـك

،تؿكالػػػدعلع،تكال ػػػد د،تكالااػػػكض،تكال عػػػؿ،تالارا  ػػػثتدـتالعافػػػكت  لػػػلتل مبلػػػلكعػػػفتا   ػػػلفت
ت،(5)كطػ فتالتػلرعتالعبػ  فت جل ػبه،تالثػكبإذاتع لبتالادفتعكت،تكالحجلع تالف دتكعك ع،ت(4)ح  كال

ت.(6)االارتر كستعثؿتا ب حكاكؿت

                                                           

،تحكػـت2341(تح2/784)تاػلبتعػفتا ػ ت ػفتح ػهتعػلت  ػرتاجػلر تعخرجهتااػفتعلجػهت ػفت ػ  ه،تكبػلبتا حكػلـ،ت(1)
ت،تا ظرت فت فستالع در. ح حتل  ر تا لال ف:

دررتالع ظكعػ ت ػفت ػمؾتجعػعت(،تال   لك ف:تتا  ؿتالجلععتال  لحتالػ2/394)الاطلرا ظر:تالاطلر:تحلت  تت(2)
 .(3/59)تالجكاعع

 ت24الت   طف:تعذكرةت فتع كؿتالف ه،تصت(3)
رعػػف:تبحفػػ تالاج (،ت2/31ا ظػػر:تالرعمػػف:ت لل ػػ تالعحبػػلجت)ال ػػ ح:تدـتا ػػبحلؿتإلػػ ت ػػبفتك  ػػلدتكعثمػػهتال ػػد د،تت(4)

ف:تاالا ػلعت ػفتحػػؿتعلفػلظتعاػػفت(،تالتػػرا  1/410)(،تالتػرا  ف:تع  ػػفتالعحبػلج1/322)تالحا ػبت مػ تتػػرحتالخط ػب
 .(1/90)تتجلع

 .432ا ظر:تال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصت(5)
 .(1/62)ت:تعجععتا  لرزاد تت خفت(6)
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عػفتعظػلهرتاجبعػلعتكهػذات،تك ػدـتإدراؾتالطػرؼتللػل،تا   لفت ففت  لػلتل مػ تال جل ػ ت لذ 
تعكثرتعفت م ت فت  فتعفتا   لفتال ج  تالعافكت  لل.

  ًعيرال: ثانيا: 

يَ  ] :ل كلػهت،ت(1)كال اكا تكالتدةتال  ؽتكهكترال  ت دتالايٍ ريتتر: لغة:العي َع ََ  ُُ ُل هلل ََ ْع َشيَو

هللً  ٍ ُيْسع ت(2).[ُعْسع

تتتاصطالحًا:

ت.(3)ل  للتاال  لفت فتعفت بج بتالتف العت  تالبفت ا

، عيــر التتبــع و، وعيــر اإلزالــة، وعيــر التمييــز، والعيــر لــه أنــواع هــي: عيــر الحتــراز
ت.يأتحدث عن كل نوع عمى حدةو 

 أوًل: عير الحتراز: 

حبػ ت ب ػ  ت،تحػدات مػ كػؿتعفػردةتت  ادتعػفتبك ػ حتعا ػ ،ت  رتاالحبرازتعركبتإ ل ف
تالالـتلمعركب.ت لـتالعا  

:ت  ػلؿ.تالح ػ فتالعك عكهكتتالحرزعفتتت:تعأخكذاالحبرازتل  نتكععلت،تععلتالا رت  دت ر به
:تكبحػػرزتع ػػهتكاحبػػرز،تبكا بػػه:تكبحػرزتتكػػذاتعػػفتكاحبػػرزت.تحػػرزانتتالباك ػذتك  ػػع .تحر ػػزتحػػرزتهػذا
زى يت،تع هتحرزت فت ف هتجاؿ ر  ت(4).كعحرزتتالعرعةت رجللتعم:تعح  به،تحفظهت فتاللم:تبحر زانتتحى

وعـدم القـدرة عمـى ، العام لعير الحتراز: هو صعوبة ومشـقة فـي تـوقي النجايـة فالمعنى
 لمنجاية.صيانة الشئ يواء كان بدنًا أو ثوبًا أو مائعًا من مخالطته 

                                                           

ال ػػحلحتبػػلجتت(،تالجػػكهرم:1/439)ت(،ت  ركز اػػلدل:تال ػػلعكستالعحػػ ط13/28)تالاػػركسا ظػػر:تتالزا ػػدم:تبػػلجتت(1)
تت.(2/744)تالم  تك حلحتالارا  

 .ت7 كرةتالط ؽ:ت   تت(2)
تال ػدةتالعتػ  تبجمػبتالب  ػ ر،ت،تالز الرم:تالبحر ػرت ػف123الزح مف:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصكها تا ظر:تت(3)

 .82ص
لدل:تال ػلعكست(ت،ت  ركز اػ102-15/99)ت(،تالزا ػدم:تبػلجتالاػركس5/333)تتلارباافتع ظكر:تل لفتاا ظر:تت(4)

ت.(3/873)تال حلحتبلجتالم  تك حلحتالارا  ت(،تالجكهرم:1/508)تالعح ط
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تك ػعتالف لػل تال ػدةتبػ صت مػ   ػدتكا ل ت م تعفت  رتاالحبػرازت ػابتعػفتع ػالبتالافػكت
"تتك ل دةتال كا دتعفت ددتبحتت"تكهفتال دةت ر   تب درجتت فكانتت ككفتع هتالبحرزت عكفتالتعل:ت"عف

ت".العحظكراتتبا حتال ركرات"تكال دة،ت"اب عتا عرت لؽتإذا"تتكال دة،ت"الب   رتبجمبتالعت  
تالػذمتال ػدرت ػفتب ػلعحلرعتاػدتالتػتعفت"تت فػكانتت كػكفتع ػهتالبحػرزت عكفتالتعل"تتال دةتعا  

ت.(1)اهتالبماستع عت  هتا  ؿت ككفتععلتد اهت م لـتك ا ر،تاجب لاهتالعكمف فت م ت تؽ
ذاتع ػػلبتطػػ فتالتػػلرعتالػػذمتخللطبػػهت جل ػػ تإتا   ػػلفتالعافػػكت  لػػلتلا ػػرتاالحبػػرازكعػػفت

تاالحبرازت با رت:عمت باذرت علت  هت اف ت جل بهتالعب  فتالتلرعتكط ف  كؿتالترا  ف:ت"تت،تالثكب
تععركات مك،تثكبتعفتعكثرت عمؾتالتع لـتككث ر،تحكا جلـت فتاال بتلرتعفتلم لستادتالتإذ،ت للالنتتع ه

ت  ػػهت افػػ ت ػػ ت  ػػهتاالحبػػرازت با ػػرتالتعػػلتاخػػ ؼ،ت مػػ لـتالعتػػ  ت ظعػػتتع ػػلابلـتكمعػػلتالل  ػػؿ
ت  ػهت افػ تالت عػلتالتػبل تزعػفت ػفت  افػ تكالادفتالثكبتعفتكعك اه،تاللكاتت  هتالعافكتك خبمؼ

تالخػؼت  ػ بتعػلكتت،(2)"دال ػكتتالكػـت ػفت  ػهت اف تالت علتكالرجؿتالذ ؿت فتك اف تال  ؼتزعفت ف
كعػػلت،تت(3)الحػػدثتالع ػػب كحكت،تكث ػػرانتتالػػدكابتبطرالػػلتالبػػفتكا عػػلكفتالطػػرؽتال جل ػػ ت ػػفتعػػفتكال اػػؿ
تت.(4)كعثرتاال بجعلر،تاال بحل  تدـ كت،ك د دتكا حتدـتعفتالدعؿتعثرتعفتكالج دتالثكبت   ب

 :ثانيًا: عير التمييز

ٍ ػػزانتتعىًع ػػزي يتتالت ػػف تًعػػٍزتيت  ػػلؿت،تا تػػ ل تاػػ فتالبع  ػػزكهػػكت،ت ػػزل ػػ :تالبع ػػزتع ػػدرتع ت عمتت:تعى
تإذاتالتػػػف تعػػػفتالتػػػف تتعػػػزيت:تيت  ػػػلؿ،تااػػػضتعػػػفتاا ػػػهت  ػػػؿعمتتالتػػػف كعػػػلزت،تك رزبػػػهت زلبػػػه

ت.(5)رات  ت

تكالبفر ؽتا فتا ت ل .ت،كالف ؿت، للبع  زتل  تهكتالازؿ
                                                           

ت(.382-1/381الف ل  تالعب ع  تلمب   ر)الاادتالمط ؼ:تال كا دتكال كااطتت(1)
ت.(409-1/407)تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(2)
ت3) تلهتكؿت ـك عرةت ػأكثرتكلل ػمس،تا ظػر:تعاػكت اػدتاهللت(تتالحدثتالع ب كحتهك:تالخلرجتا  رتاخب لرتالتخصتع ـز

ت(.1/64العللكف:تع حتالجم ؿتترحتعخب رتخم ؿت)
عكاهػػػبتالجم ػػػػؿت ػػػفتتػػػرحتعخب ػػػػرتت(،تالحطػػػلب:79-1/71) ػػػلكم:تام ػػػػ تال ػػػللؾت اػػػربتالع ػػػػللؾا ظػػػر:تالت(4)

(،ت1/190)ت(،تالالػكبف:تكتػلؼتال  ػلع1/75حلت  تالد كافت م تالترحتالكا ػر)ت(،تالد كاف:143ت-1/142)خم ؿ
 لػػػػػػ تلتػػػػػػرحت(،تالالػػػػػػكب :تداػػػػػػل ؽتعكلػػػػػػفتال1/235)تعكلػػػػػػفتال لػػػػػػ ت ػػػػػػفتتػػػػػػرحت ل ػػػػػػ تالع بلػػػػػػ ت:تعطللػػػػػػبرح اػػػػػػل  ال

ت.(1/108)الع بل 
 .(3/2145)تعر:تعاجـتالم  تالارا  تالعال رة عحعدتت(،413-5/412)تا ظر:تتاافتع ظكر:تل لفتالاربت(5)
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ك عكػػػفتبار ػػػؼت  ػػػرتالبع  ػػػزتا ػػػط حلن:تاأ ػػػهت ػػػاكا تبفراػػػ تك ػػػرزتك  ػػػؿتال جل ػػػ ت ػػػفت
ثرت ػدؿتععت دـتكجكدتعمتع،تعلت  البتعخرلكا ت،تك رجعتذلؾتل م تال جل  ،تالعلدةتالبفتاخبمطتتالل

ت فلتتال جل  تعفتطاـتعكتلكفتعكترا ح .تت  م

كالمحػـتت،كالفلكلػ ت،كالخػؿت،الجػافت ػفتالع ػتتالدكد،تكعفتا   لفتالعافكت  للتلا رتالبع  ز
ت.(1)كطاعلنتتطاالنتتجز تع هت  ه،تدك تالعدىت

ت:ثالثًا: عير اإلزالة

تالتػف تزاؿ  ػلؿت،تكاال ػعح ؿتالذهلبكهكتتزكاؿعفتالتزكؿاالزال :تل  تعأخكذةتعفتالفاؿت
ت لالزال تهفتالذهلب.ت،(2) بفرؽت راه:تعمتإزال تكعزالهتز  نت

ااػػضتعػػفت ػػفلتتتاح ػػثت ا ػػ ،ت ا ػػرتاالزالػػ ت ا ػػف:ت ػػاكا ت ػػفتال  ػػل ت مػػ تال جل ػػ 
تال جل  تكللمكفتعكتالطاـتعكتالرا ح .

كا ػل تعثػرتت،(3)ا ل تر حتعكتلكفتعػفتعثػرتاال ػب جل ،تكعفتا   لفتالعافكت  للتلا رتاالزال 
ت.(4)دـتالح ضت م تالث لبتاادتبطل رهلعفت

 : رابعًا: عير التتبع

ٍمفىػػهيتتعىتىػػ ت:تعم،تبااػػلنتتهيتبااىػػ  ػػلؿت،تالبباػػع:تل ػػ تعػػأخكذةتعػػفتالفاػػؿتباػػع ػػر تتعىكٍتتخى ػػ تاًػػهًتتعى ت عى ى
تت  لنتتعلم ت فت بباعتعفت لك،تالبباع،تًإٍثًر ًتتً فت لرىت:تبيايك لنتتالت ٍف ىتتكبىًاعىتتبىاىل لن،تالت ٍف ىتتبىاعىت:ت ي ىلؿيتتعىاىهي،
ت.(5)تف تااد

                                                           

(،تالتػػػػرا  ف:تع  ػػػػػفت4/242)تحلتػػػػ  تا مػػػػػكافتك ع ػػػػرةكاف:ت(،تا مػػػػ8/114)تا ظػػػػر:تتالرعمػػػػف:ت لل ػػػػ تالعحبػػػػػلجت(1)
 .(6/99)العحبلج

 .(1/1011)تت(تالف ركز الدل:تال لعكستالعح ط316-11/314)تتر:تل لفتالاربا ظر:تتاافتع ظكتت(2)
 ت.432صتا تال تكال ظل ر،ت:ا ظر:تال  كطفت(3)
 (.1/67)ل  تا خ لرت فتحؿت ل  تاالخب لرا ظر:تالح  ف:تكفت(4)
ا دم:تبػلجتالاػركس،)ت(5) (،تالف ركز اػلدل:تال ػلعكست8/27(،تااػفتع ظػكر:تل ػلفتالاػرب،)380-20/327ا ظر:تالز 

ت.(1/706العح ط،)ت
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 ظػػػرانت،ت ا ػػػرتالبباػػػعت عكػػػفتبار فػػػهتاأ ػػػه:تعتػػػ  تك ػػػ ؽتك ػػػاكا ت ػػػفتبباػػػعتال جل ػػػ تكعثرهػػػل
تك  رتالبباعت تاهت  رتالبع  ز.،تالخب طللتاللعلدةتكاخبفل تااضتعفت فلبلل

ت.(1)عتك لنتركثت  لرتال عؾتإذاتعيكؿت،تكعفتا   لفتالعافكت  للتلا رتالبباع

 لػػـتذكػػرك تعػػفتخػػ ؿت،تكالع حػػظتعفتالف لػػل تلػػـت ػػذكركاتبار فػػلنتلكػػؿت ػػكعتعػػفتع ػػكاعتالا ػػر
تا بدالللـت م تالفركعتالف ل  تكالبفت  للت  ر.

 :العير بأنواعه عمة في العفوعمى اعتبار  األدلة

 ِإنِّـي المَّـهِ  َرُيولَ  َيا: َفَقاَلتْ   النَِّبيِّ  ِإَلى ُحَبْيشٍ  َأِبي ِبْنتُ  َفاِطَمةُ  َجاَءتْ : َقاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  .1
اَلَة؟ َأَفَأَدعُ  َأْطُهرُ  َفالَ  ُأْيَتَحاُض  اْمرََأةٌ   ِبَحـْيٍض، َوَلـْيَس  ِعـْرٌق، َذِلـكِ  ِإنََّمـا َل،: » َفَقـالَ  الصَّ
اَلَة، َفَدِعي َحْيَضُتكِ  َأْقَبَمتْ  َفِإَذا َذا الصَّ  .(2)َصمِّي ُثمَّ  الدَّمَ  َعْنكِ  َفاْغِيِمي َأْدَبَرتْ  َواِك

ح ػػثتععػػػرت،تفتلفلطعػػ تك ػػؼتبب ػػرؼت ػػػفتحللػػ تاال بحل ػػ اػػػ  تتتفتالر ػػكؿت:تإوجــه الدللــة
ذلؾت م تت دؿ ت،تكعك حتلللت ح ت  بللتععتكجكدتدـتاال بحل  ،تكؿت  ة لطع تاأفتببك أتل

تالبحرزتع ه.كبا رتل اكا تت؛عفتالدـتالخلرجتعث ل تال  ةتعافكت  ه

 َفَشـِرَبتْ  ِهرَّةٌ  َفَجاَءتْ  َوُضوًءا، َلهُ  َفَيَكَبتْ  َدَخلَ  َقتَاَدَة، َأَبا َأنَّ  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ  ِبْنتِ  َكْبَشةَ  َعنْ  .2
َنـاءَ  َلَها َفَأْصَغى ِمْنُه،  َيـا َأَتْعَجِبـينَ : َفَقـالَ  ِإَلْيـِه، َأْنُظـرُ  َفَرآِنـي: َكْبَشـةُ  َقاَلـتْ  َشـِرَبْت، َحتَـّى اإلِْ
ــةَ  ــتُ  َأِخــي؟ اْبَن ــْم،: َفُقْم ــالَ  َنَع ــالَ   المَّــهِ  َرُيــولَ  ِإنَّ : َفَق ــَنَجٍس، َلْيَيــتْ  ِإنََّهــا: »َق  ِمــنَ  ِإنََّهــا ِب

 .(3) «َوالطَّوَّاَفاتِ  َعَمْيُكمْ  الطَّوَّاِفينَ 

                                                           

 .(1/554(،تال   كف:تع   تالعطللبت فتترحتركضتالطللب،)6/100ا ظر:تالترا  ف:تع  فتالعحبلج،)ت(1)
عخرجػهتع ػػمـت ػفت ػػح حه،ت،ت228(تح1/55،ت)عخرجػهتالاخػلرمت ػػفت ػح حه،تكبػػلبتالك ػك ،تاػػلبت  ػؿتالػػدـت(2)

تت.679(تح1/180رة،تالبتالع بحل  ،ت)كبلبتالطلل
 ه،تكبػػلبتعخرجػػهتال  ػػل فت ػػفت ػػ ت،75(تح1/19)ت ه،تكبػػلبتالطلػػلرة،تاػػلبت ػػؤرتاللػػرةعخرجػػهتعاػػفتداكدت ػػفت ػػ ت(3)

 ،تا ظرت فستالع در.ح فت ح ح:ت،تحكـتا لال ف68(تح1/55الع ل ت،تالبت ؤرتاللرةت)
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ح ػثتإ ػهتبك ػأتعػفت،تحكـتاطللرةتالعل تالذمتتراتتع هتاللرةتفتالر كؿتإتوجه الدللة:
إالتع هتحكـتاػللافكت،تعكتع ب ،تععتعفتاللرةتادتبككفتب لكلتت جل  تعثؿت أر،تعفت ؤرتاللرةتعلتبا  

ت(1)ال لس.ت م لكثرةتطكا للت،تاالحبرازتع للتك م تذلؾتبا ر،ت  ه

ْبرَاِهيمَ  َوَلدٍ  ُأمِّ  َعنْ  .3 : َقاَلـتْ  النَِّبـيِّ  َزْوجَ  َيـَمَمةَ  ُأمَّ  َيـأََلتْ  َأنََّهـا َعْوٍف، ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  إلِ
 َمـا ُيَطهِّـُر ُ : » المَّـهِ  َرُيـولُ  َقـالَ : َفَقاَلـتْ  اْلَقـِذِر، اْلَمَكانِ  ِفي َفَأْمِشي َذْيِمي، ُأِطيلُ  اْمرََأةٌ  ِإنِّي
 .(2)" «َبْعَد ُ 

ت إ ػهتالطر ػؽتعػفت جل ػ تالعػستإذاتحكعػهت ػفتكعػل،تالثكبتعفت م ت دؿ"تالحد ثتتوجه الدللة:
تعػفتلم ػلستادتالتإذ"ت،ت(3)اللبرابت"تافركهتعك،تا رضتعفتال جل  تعك عتاادتعلت م تاعركر ت طلر

تع ػػػلابلـتكمعػػػلتالل  ػػػؿتععػػػركات مػػػك،تثػػػكبتعػػػفتعكثػػػرت عمػػػؾتالتعػػػ لـتككث ػػػر،تحػػػكا جلـت ػػػفتاال بتػػػلر
ت(4)".  هت اف ت  ت  هتاالحبرازت با رتالتعلتاخ ؼ،ت م لـتالعت  ت ظعت

 ِإلَّ  ِلـي َلـْيَس  ِإنَّـهُ  المَّهِ  َرُيولَ  َيا: َفَقاَلتْ   النَِّبيَّ  َأَتتِ  َيَيارٍ  ِبْنتَ  َخْوَلةَ  َأنَّ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  .4
. «ِفيــهِ  َصــمِّي ثُــمَّ  َفاْغِيــِميِه، َطُهــْرتِ  ِإَذا: »َقــالَ  َأْصــَنُع؟ َفَكْيــفَ  ِفيــهِ  َأِحــيُض  َوَأَنــا َواِحــدٌ  ثَــْوبٌ 
 .(5)«َأَثُر  َيُضرُّكِ  َوَل  الدَّمِ  َغْيلُ  َيْكِفيكِ : »َقالَ  الدَُّم؟ َيْخُرجِ  َلمْ  َفِإنْ : َفَقاَلتْ 

كهػفت  ػمهت،تدـحلل تع ػلبتثكالػلتتك ف  تالب رؼت فتإل خكل تتكجهتالر كؿتتوجه الدللة:
فتا فتعثرتالدـت لكتالت ؤثرت  دؿتذلؾت م تعفتا ل تعثرتال جل  ت،تإزالبهتكذلؾتلا ر،ت الدبللت م كا 

تاادت  مللتعافكت  هتكذلؾتلا رتاالزال .ت

                                                           

(،ت2/117)ت:تإ ػ ـتالعػكاا فت ػفتربتالاػللع ف(،تااػفتال ػ ـ21/475,599)تا ظر:تاافتب ع  :تعجعكعتالفبػلكلت(1)
 .(1/155اافتال  ـ:تإ لث تالملفلفتعفتع ل دتالت طلفت)

عخرجػهتااػفتعلجػهتكت،ت383(حت1/104عخرجهتعافتداكدت فت   ه،تكبلبتالطللرة،تالبت فتا ذمت  ػ بتالػذ ؿ،)ت(2)
،ت،تحكػػـتا لاػػل ف:ت ػػح ح531(تح1/177)تالطلػػلرةتك ػػ  لل،تاػػلبتا رضت طلػػرتاا ػػللتاا ػػلنت ػػفت ػػ  ه،تكبػػلبت

 ا ظرت فستالع در.
ت(.1/387)تكال كااطتالف ل  تالعب ع  تلمب   رتالاادتالمط ؼ:تال كا دت(3)
 .(409-1/407)تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(4)
،تت365(ح1/100)تكالػلتالػذمتبما ػهت ػفتح  ػللعخرجهتعاكتداكدت فت   ه،تكبلبتالطللرة،تاػلبتالعػرعةتب  ػؿتثت(5)

تت،تا ظرت فستالع در.حكـتا لال ف:ت ح ح
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 :تثالثًا: عدم إدراك الطرف )العين( لمنجاية

 لغة: : ف )العين( لمنجايةرْ الطَ  عدم إدراك

 ـيتعدم ـيتت:تالاىدى ـيتتكالايٍد ت.(1)العلؿت  دافت م ت مب،تكذهلاهتالتف ت  داف:تكالايدي
 :ك ػػأبفتعا ػػ ت،تالتػػف تكتالبااػػ تإلػػ تكالك ػػكؿتالمحػػلؽ:تكالػػدرؾ،تع ػػدرتعػػفتالػػدرىؾتإدراك

تكعدركبػه،تزعل ػهتعدركػتتحبػ تك تػتتعدركبهتحب تاالدراؾتح بت  لؽتالجعم ت  لؿ:تعت ت
،تكا بلػػػػ تكابػػػػهتامػػػػم:تالتػػػػف تكعدرؾ،تامػػػمتعمتالثعػػػػرتكعدرؾتال ػػػػ ـتكعدرؾترع بػػػػهتعمتاا ػػػرم

 .(2) لالدراؾتهكتالمحكؽتكبباعتالتف ،تك  ف
 ت مػػ ت ػػدؿتكالثػػل ف،تكحر ػػهتالتػػف تحػػدت مػػ  ػػ فتا كؿت ػػدؿتعا ت مػػ الطػػرؼ:تع ػػدرت ػػدؿت

تا   ل .تااضت فتحرك 

تالجفػكفتبحر ػؾتك،تالجفػفت مػ تالجفػفتإطاػلؽكت،تالاػ فتطػرؼ:تكالطرؼت أبفتاادةتعاػل فتع لػل
ت.(3)الا فتعجلزانتت م دالل تمثـتا باعؿتالطرؼتل،تال ظرت ف

هػكت  ػدافتعكت ػاكا ت ػفتاػدرةتعدم إدراك الطرف )العـين( لمنجايـة: اصـطالحًا: وعميه فالمراد ب
 اال  لفت م ترؤ  تال جل  تاا ر تلخفل لل.

 ػػدؿتت ػػ تتػػف ،ترؤ ػػ تال جل ػػ تكبع  زهػػلت ظػػرانتالخبفػػل ت ػػفلتت مػػ فتاال  ػػلفت  ػػرتاػػلدرتعمتإ
ت(4) اكا تبع  زهل.لعكت،تكذلؾتإعلتل م تع دارتال جل  ،ت م لل

ت

ت

 
                                                           

 .(1/1136)(،تالف ركز الدل:تال لعكستالعح ط12/392)تاافتع ظكر:تل لفتالاربا ظر:تت(1)
ا دم:تبلجتال1/938)الف ركز الدل:تال لعكستالعح ط(،ت10/419)تاافتع ظكر:تل لفتالاربا ظر:تت(2) تاركس(،تالز 
(27/137-139). 
(،تالف ركز اػلدل:ت9/213)ت(،تااػفتع ظػكر:تل ػلفتالاػرب449-3/447)ع ػل  ستالم ػ تعاجـت:تا ظر:تاافت لرست(3)

ا دم:تبلجتالاركس1/831)تال لعكستالعح ط ت.(86-24/70)(،تالز 
 .(1/46)تت(،تالجعؿ:تحلت  تالجعؿ94-1/93الاج رعفت م تالخط بت):تحلت  تا ظر:تالاج رعفت(4)
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 اعتبار أن عدم إدراك الطرف لمنجاية عمة في العفو:  عمىاألدلة 

تك ػػػاكا تكعتػػػ  تبباالػػػل،ت عكػػػفتإرجػػػلعت ػػػدـتإدراؾتالطػػػرؼتلم جل ػػػ تل مػػػ تع ػػػدارتال جل ػػػ 
ا باػػػلرتعفتامػػػ تت مػػػ ك م ػػػهت عكػػػفتاال ػػػبدالؿتال دلػػػ تالبػػػفتا ػػػبدلمتتالػػػلت،تالخبفػػػل تعثرهػػػلتتكبع زهػػػل

تلا ر.كعدل تا بالرتا،تال جل  تعافكت  لل

إذتلػػكتكمفب ػػلتالتػػر ا تتكعػػلت ػػ أبفت ػػفتال ػػفحلتتال لدعػػ ،ت،العتػػ  ر ػػعتالحػػرجتكتككػػذلؾتعدلػػ ت
كراعلتكلفتبكم فلنتاعػلت،تلكلفت فتذلؾتعت  تالل  ،ت فترؤ  تال جل  تالبفتالتبدرؾتاللطرؼتالالجبللد
تالت طلؽ.

عػفت جل ػ ت ػكا تتالػذالبتارجػؿت امؽتكعلت،اكؿت  ط تللذ تالام تتكعفتا   لفتالعافكت  لل
 (1)الث لب.ت م كااتت فتعل التتعكت

 ى:ًا: عموم البمو رابع

 : لغة: البموى عموم

.تتالجعل ػ تتػعؿتعم،تعجعاػ فتال ػكـتع ػلبتإذات عكعػلنتت اػـتالتػف ت ػـعأخكذةتعػفتتعموم:
ت(2).الخل  ت دتكالالع :تالؿ،تاللاط  ت علـ:ت  لؿ

 البموى:
تاالخباػػلرتعػػفت ػػكعكالامػػكلت،تاعبح ػػهتاعا ػػ تااػػب  تكااػػب  ت،امػػكانتت امػػك تتػػرتعكتاخ ػػرتاهللتاػػ  
ت.(3)كاالعبحلف

تالامكلتل   تهكتاخبالرتعكتاعبحلفت   بتالجعل  تك تعملـ.ت،تكععلت اؽت  ب بجتعفت عـك

 
 

                                                           

 .(2/295)تف:ت لل  تالعطمبت فتدرا  تالعذهب(،تإعلـتالحرع 1/82)تا ظر:تالرعمف:ت لل  تالعحبلجت(1)
(،تالػػػرازم:تعخبػػػلرت4/18)ت:تعاجػػػـتع ػػػل  ستالم ػػػ ااػػػفت ػػػلرس(،ت12/426)تا ظػػػر:تااػػػفتع ظػػػكر:تل ػػػلفتالاػػػربت(2)

 .(1/218)تال حلح
الحتالع  ػػػػػػرت ػػػػػػفت ر ػػػػػػبتالتػػػػػػرحت(،تالف ػػػػػػكعف:تالع ػػػػػػ293-1/292)تالػػػػػػرازم:تعاجػػػػػػـتع ػػػػػػل  ستالم ػػػػػػ ا ظػػػػػػر:تت(3)

 .(1/62)الكا ر
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 اصطالحًا: 
ت ر هتالف لل تاادةتبار فلتتع لل:ت

 .(1)"عار بهتإل تالحلج ت فتالكؿت  بكمت  عل،تكالخلصتالالـتعفتعكجكدانتتعلت ككف"ت .1
 .(2)"تعفتال لستك باذرتاالحبرازت  للتالحلل تعكتالحلدث تالبفتبتعؿتكث رانت"ت .2
 .(3)."تت كعتالا  تاح ثت  ابت م تالعر تالبخمصتعكتاالابالدت  ه" .3

ح ثتإ لعلت جبعالفت ػفت،تالم كمتلتتال لا  تع للتالتبخرجت فتالعا  كالع حظتعفتالبار ف
تالامػكلت مػ تلمافػكت ػفتااػضتال جل ػ ،تكث رانتعفتال لستعفت عكـتالامكلت تعؿت ددانت ،تكعلتعفت عػـك

تلعلت فتذلؾتعفتالعت  تالبفت  ابت م تال لست  ل  تع ف لـت  لل.

تالامكلتهكتحلل  اح ػثت،ت لع ت برببت م للتعتػ  تبج ػبتالتػف تكععلت اؽت ظلرتعفت عـك
ف ت،تالعػػر تالػػبخمصتعكتاالاباػػلدت  ػػهت مػػ   ػػابت حرجػػلنتك ػػ  لنتكا ػػطراالنت ػػفتح ػػلةتت  ػػا ببركػػهتتكا 
تالحلجػػ ت،تال ػػلس ت مػػ جع ػػعتا عػػ تتكالع  ػػكدتاػػللاعكـتعفت كػػكفتاالحب ػػلجتتػػلع نت،تهال ػػكذلػػؾتلاعػػـك

ت.(4)اخب ؼت  لبللتكطا لبلل

إالت،تعفتال جل  ت  رتاالحبرازت فت اكا ت  ل  تالتف كعلتعفت عكـتالامكلتبتبرؾتععت
تع هتتعكؿتال ػلستجع اػلنتع لعلت فبرالفت فتعفت عكـتالامكلت اخػ ؼت  ػرتاالحبػرازت  ػدت تػعؿت،ت مـز

ت ردانتكاحدانتك مستالاكؿ.

تالامكلت فتعك ا ف:ت ت"ك ظلرت عـك

 ع  ستالحلج ت فت عكـتا حكاؿتاح ثت ا رتاال ب  ل ت  هتإالتاعت  تزا دة. .1

                                                           

 .(3/228)ت(،تالازدكم:تكتؼتا  رار1/303)تال رخ ف:تع كؿتال رخ فت(1)
 .(31/6)تكالؼ:تالعك ك  تالف ل  تالكك ب  كزارةتا ت(2)
الػرخصتالتػر   ت ػفتكبلاػ تتل ػ افا،تك حك تذكر تتع ػلع ت123صتت، ظر  تال ركرةتالتر   ت:تالزح مفكها تت(3)

 "ت كعتالا  تاح ثت باذرت م تاال  لفتعفت بخمصتع هتعكت ابادت  ه"،ت293عحكلعللتك كااطلل،تص
 ت.302صت،تالرخصتالتر   تعحكلعللتك كااطللتال  اف:ع لع تا ظر:تت(4)
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  تهتكاال فكػػلؾتع ػػهتإالتاعتػػتػػ كعتالكاػػكعتكالبمػػاستاح ػػثت ا ػػرت مػػ تالعكمػػؼتاالحبػػرازت  ػػ .2
ت.(1)"زا دة

 عمة في العفو:  اعتبار عموم البموى عمىاألدلة 

تالامػكلتهػكتا بدلمتتاػهت مػ ت مػ تالا ػرتكر ػعتالحػرج،ت عكفتاال بدالؿتاعلت ح ػثتإفت عػـك
تك تؽتبركه.،تععلت  ابتاالحبرازتع ه

تالػػذالبتكك ػ ـت،تكالاػػؽت،تكال عػؿت،تالارا  ػػثتدـتام ػؿتللػذ تالامػػ تتا   ػػلفتالعافػكت  لػػلكعػفت
ػػػثػػػكبتتك،ت(3)التػػػكارعتطػػػ فتعػػػفتال جل ػػػلتترتػػػلشكت،ت(2)ركثػػػهتكتالخفػػػلشتاػػػكؿتام ػػػؿكت،تذراػػػه ؿتع   

ت(4)العكب .

  .: الضرورةخامياً 

 مبحثــاً حــديث عنهــا لميــأفرد  ، لمــا لهــا مــن أثــر عمــى الصــناعات، نظــرًا ألهميــة الضــرورة
 بذكر األدلة عمى اعتبار الضرورة عمة لمعفو. هنا ويأكتفي، في الفصل الثاني ميتقلً 

 اعتبار الضرورة عمة لمعفو : عمىاألدلة 

  : من القرآن الكريم 
ـِْزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغْرِ اَّللَِّ َفَؿِن اْضاُطرَّ َغا]:تباػلل اكلهت .1 َم اْْلِ َم َوََلْ َم َعَؾْقُؽُم اْدَْقَتَة َوالدَّ ََم َحرَّ ْرَ َبااٍ  إِكَّ

[َعاٍد َفََل إِْثَم َعَؾْقِه إِنَّ اَّللََّ َغُػوٌر َرِحقمٌ  َوََل 
(5) 

ـِْزيِر َوَما ُأِهالَّ لَِغاْرِ اَّللَِّ بِاِه َواْدُـَْخـَِؼاُة َوادَْ ]ت:باػلل اكلهت .2 ُم اْْلِ ُم َوََلْ َمْت َعَؾْقُؽُم اْدَْقَتُة َوالدَّ ْوُقاوَذُة ُحرِّ

ْقُتْم َوَما ُذبَِح َعَذ الـهُصِب َوَأْن َتْس  ُبُع إَِلَّ َما َذكَّ َيُة َوالـَّطِقَحُة َوَما َأَكَل السَّ دِّ َسَ
َتْؼِسُؿوا بِاْْلَْزََلِم َذلُِؽْم َواْدُ

َشْوُهْم َواْخَشْوِن القفِْسٌق  َْؿاُت القْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَػُروا ِمْن ِديـُِؽْم َفََل ََتْ َْ ْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽاْم ِدياـَُؽْم َوَأ

                                                           

 .284ل  تالكم  تالخعستالكارل،تصاللذلف:تال كا دتالف ت(1)
-1/322)ت تتػػػرحتالخط ػػػب:تبحفػػػ تالحا ػػػبت مػػػلاج رعػػػف(،تا409-1/407)ا ظػػػرتالتػػػرا  ف:تع  ػػػفتالعحبػػػلجت(2)

 ت.90(تعاكتتجلع:تعبفتعافتتجلعتالع ع تال ل  تكالب ر ب،تص323
 .209(،تخ ؼ:ت مـتع كؿتالف ه،تص409-1/407)تالترا  ف:تع  فتالعحبلجتا ظر:تت(3)
ت.(326-1/322)ا ظر:تاافت لاد ف:تردتالعحبلرتت(4)
 .173 كرةتالا رة:ت   تت(5)
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ْشََلَم ِديـًا َفَؿِن اْضُطرَّ ِِف ََمَْؿَص  ْثاٍم َفاَِّنَّ اَّللََّ َغُػاوٌر َعَؾْقُؽْم كِْعَؿتِي َوَرِضقُت َلُؽُم اْْلِ  ِْلِ
ٍٍ ٍة َغْرَ ُمَتَجااكِ

[َرِحقمٌ 
(1) 

ًما َعَذ َضاِعٍم َيْطَعُؿُه إَِلَّ َأْن َيُؽوَن َمْقَتًة َأْو َدًما َمْسُػوًحا  إىلُقْل ََل َأِجُد ِِف َما ُأوِحَي ] :بالل اكلهت .3 ُُمَرَّ

ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًؼا ُأِهلَّ لَِغْرِ اَّللَِّ بِِه َفَؿاِن اْضاُطرَّ َغاْرَ َبااٍ  َوََل َعااٍد َفا َم ِخـِْزيٍر َفَِّكَّ اَم َغُػاوٌر َأْو ََلْ َِّنَّ َربَّ

[َرِحقمٌ 
(2) 

،تاهللت ػاحل هتاػدتعاػلحتلمع ػطرتا كػؿتعػفتالعحرعػلتتالبػفتذكربلػلتاآل ػلتتف تإلة: وجه الدل 
كال ركرةتب درت،تر ل بللت م الكم لتتالخعستالبفتحثتتالتر ا تتلحفظتال فستكالبفتهفتإحدل

ت لل درتالذمت ب لكلهتالع طرتعفتالعحرعلتتالعذككرةت فتاآل  تعافكت  ه.،تا درهل

  الينة النبوية: من 
 ِمنْ  َلَنا َيِحلُّ  َفَما َمْخَمَصةٌ  ُتِصيُبَنا ِبَأْرضٍ  إنَّا المَّهِ  َرُيولَ  َيا ُقْمتُ " : َقالَ  المَّْيِثيِّ  َواِقدٍ  َأِبي َعنْ  .1

 .(3) « ِبَها َفَشْأُنُكمْ  َبْقاًل  ِبَها َتْحَتِفُئوا َوَلمْ  َتْعَتِبُقوا َوَلمْ  َتْصَطِبُحوا َلمْ  إَذا»: َفَقالَ  اْلَمْيَتِة؟

اترطتالت جػدتعػلت،تلمع طرتالذمت  عت فتعخع  تعكؿتالع ب تعجلزتال افتتالدللة:وجه 
تب با ك ػهتتػراالنتتعكتب ػطاحك للتعلا ػ تبجػدكاتلػـتإذا  دت  رتا زهػرمتالحػد ثتا كلػه"ت،ت أكمهتعكت تراه

تت.(4)"تالع ب تلكـتحمتتبأكمك للتا م تكال اكؽتال اكحت دـتاادتبجدكاتكلـ

  :من القواعد الفقهية الكمية 
 (5).المحظورات " تبيح قاعدة " الضرورات .1

                                                           

 .3   ت:ت كرةتالعل دةت(1)
 ت.145 كرةتا  الـ:ت   تت(2)
،تاػلبتتذلػؾتك  رتالع ب تعفتلمع طرت جكزتكعلتعكمهت حؿتالتعلتعاكابتجعلعتعخرجهتالا ل فت فتال  فتالكارل،ت(3)

،تالل ثعػػف:تعجعػػعتالزكا ػػد،تكبػػلبتا طاعػػ ،تاػػلبت ػػ عفتبحػػؿتلػػهت19637(تح9/598)عػػلت حػػؿتعػػفتالع بػػ تالل ػػركرةت
ت،تالؿتالل ثعفتركا تالطارا فتكرجللهتث لت.8074(،ح5/70الع ب ،ت)

عكؿتالاتل ،تكلػـتتوالغبوق:هكتعكؿتال اكحتكهكتال دا ،تتالصطباح(ت172-ت8/171التككل ف:ت  ؿتاالكطلر،)ت(4)
 .(172-ت8/171التككل ف:ت  ؿتاالكطلر،)،تعفتالحفل تكهكتالاردمت كعتعفتج دتالبعرتا  نتتتحتفئوا بها

ت(.2/317)تكتف:تالع ثكرت فتال كا دتالف ل  الزرتت(5)
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تال ػركرةتبمػؾتب ػد عتالاتػرطتعتعالحػلنتتالعحػـرتال ركرةتبابارت االنت فتجاػؿتعفت: القاعدة معنى
ت.(1)العخع  ت  دتالع ب تأكؿك،تالعحٌرـتذلؾتالربكلبتإال

ت  ػػدتعالحػػلنتتع ػػمهت ػػفتعحرعػػلنتتكػػلفتعػػلتباػػلل تاهللتجاػػؿتح ػػثتكا ػػحتال ل ػػدةتهػػذ ت ػػفتالب  ػػ ر"ت
ت.(2)" م هتاالاداـت فتإثـتال،تال ركرة

 .(3)بقدرها " تقدر قاعدة " الضرورات .2

تب ػد عتالػذمتال ػدرتع ػهت ػرخصتإ عػلتالعحظػكراتتعػفتال ػركرةتهإل ػتبد كتعلتف تإ"ت:معنى القاعدة
ت  ب ػرتاػؿ،تالعحظػكرت ػفت بك ػعتعفتلػهت مػ ستلعحظػكرتاال  ػلفتا ػطرت ػإذا.ت ح ػبتال ػركرةتاه
تكهذاتال درت ففت فتحكعه.ت،(4)".  طتال ركرةتاهتب د عتعلتادرت م تع ه

ت ػػػ ةت ػػػفتكث ػػػرةت جل ػػػ تحعػػػؿ،تكعػػػفتا   ػػػلفتالعافػػػكت  لػػػلتعػػػفتال جل ػػػ ت جػػػؿتال ػػػركرة
 ت.(6)،تكعكؿتالع ب تال با ل تالركح(5)خكؼ

   :ًا: الحاجةيادي

ويــأفرد ، عمــى اعتبــار الحاجــة عمــة لمعفــوفيــأكتفي بــذكر األدلــة ، نظــرًا ألهميــة الحاجــة
 الحديث عن الحاجة في مبحث ميتقل في الفصل الثاني.

 عمة لمعفو:اعتبار الحاجة  عمى األدلة

كا حلد ػػثتالبػػفتبػػدؿتتكلػػذلؾت أ ػػبدؿتالآل ػلت،تكر ػعتالحػػرجت ػػرال كتالحلجػ ت  لاملػػلتالبك ػػا ت
ت.اعجعك للت م تالب   ر

                                                           

(،تخػػ ؼ:ت مػػـتع ػػكؿت4/444)(تااػػفتال جػػلر:تتػػرحتالكككػػبتالع  ػػر1/49)تل تكال ظػػل را ظػػر:تال ػػاكف:تا تػػاتت(1)
ت(.1/289)ل كااطتالف ل  تالعب ع  تلمب   ركات،تالاادتالمط ؼ:تال كا د208الف ه،تصت

 (.1/296)ل كااطتالف ل  تالعب ع  تلمب   رالاادتالمط ؼ:تال كا دتكات(2)
 .73اافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تصت(3)
 .187زرال:تترحتال كا دتالف ل  ،تصالت(4)
الالػكب :تداػل ؽتعكلػفتال لػ تلتػرحت(،ت1/237)تعكلفتال لػ ت ػفتتػرحت ل ػ تالع بلػ ت:تتعطللبرح ال  ا ظر:تتالت(5)

 .(1/109الع بل ت)
ت.(3/1120ا ظر:تالعرداكم:تالبحا رتترحتالبحر رت)ت(6)
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 ن الكريم: من القرآ 
ينِ  ِِف  َعَؾْقُؽمْ  َجَعَل  َوَما ]:تبالل اكلهت .1  ت.(1)ت[َحَرٍج  ِمنْ  الدِّ

[َحَرٍج  ِمنْ  َعَؾْقُؽمْ  لَِقْجَعَل  اَّللَُّ ُيِريُد  َما]:تبالل اكلهتت .2
 ت.(2)

[اْلُعْسَ  بُِؽمُ  ُيِريُد  َوََل  ْسَ الق بُِؽمُ  اَّللَُّ ُيِريُد ] :بالل اكلهتت .3
 .ت(3)

ٍَ  َأنْ  اَّللَُّ ُيِريُد  ] :بالل اكلهت .4 ػِّ ْكَسانُ  َوُخؾَِق  َعـُْؽمْ  ُُيَ [َضِعقًػا اْْلِ
 .ت(4)

  :من الينة النبوية 
 َغَمَبــُه، ِإلَّ  َأَحــدٌ  الــدِّينَ  ُيَشــادَّ  َوَلــنْ  ُيْيــٌر، الــدِّينَ  ِإنَّ : »َقــالَ   النَِّبــيِّ  َعــنِ  ُهَرْيــَرَة، َأِبــي َعــنْ  .1

ْوَحةِ  ِباْلَغْدَوةِ  َواْيَتِعيُنوا َوَأْبِشُروا، َوَقاِرُبوا، َفَيدُِّدوا  ت.(5)«الدُّْلَجةِ  ِمنَ  َوَشْيءٍ  َوالرَّ
 .(6) «ُتَنفُِّروا َولَ  َوَبشُِّروا، ُتَعيُِّروا، َولَ  َييُِّروا: »َقالَ   النَِّبيِّ  َعنِ  َماِلٍك، ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ  .2
 َدُعـوُ ،»:  المَّهِ  َرُيولُ  َلُهمْ  َفَقالَ  ِبِه، لَيَقُعوا النَّاُس  ِإَلْيهِ  َفثَارَ  الَمْيِجِد، ِفي َبالَ  َأْعرَاِبيِّا َأنَّ  .3

 ُتْبَعثُـوا َوَلـمْ  ُمَييِّـِرينَ  ُبِعثْـُتمْ  َفِإنََّمـا َمـاٍء، ِمـنْ  َيـْجاًل  َأوْ  َمـاٍء، ِمـنْ  َذُنوًبـا َبْوِلـهِ  َعَمى َوَأْهِريُقوا
 .(7) «ُمَعيِِّرينَ 

عفتالتػر ا تجػل تتلر ػعتالحػرجتت مػ تبػدؿتداللػ تكا ػح ت:تاآليـات واألحاديـثوجـه الدللـة مـن 
ت رتكالبك ا .ال كعرادتتالل لست،تكالا رت فتال لس

إالتعفتالحلجػ تهػفتعاػؿترباػ تعػفت،تكعلت عكفتاال بدالؿتال دل تالبفتا بدلمتتاللت م تال ػركرة
ععػلتالحلجػ ت افكابلػلت محػؽتاال  ػلفتالعتػ  ت،تاللػ ؾتإلػ ح ثتإفتال ركرةتبف ػفت،تال ركرةتادرج 

                                                           

 ت.78 كرةتالحج:ت   تت(1)
 ت.6 كرةتالعل دة:ت   تت(2)
 ت.185 كرةتالا رة:ت   تت(3)
 .28 كرةتال  ل :ت   تت(4)
ت.36(ح1/16)ه،تكبلبتاال علف،تالبتالد فت  رعخرجهتالاخلرمت فت ح حت(5)
ت.6125(تح8/30)ت:ت"  ركاتكالتبا ركا"عخرجهتالاخلرمت فت ح حه،تكبلبتا دب،تالبتاكؿتال افتت(6)
 .6128(تح8/30)ت"  ركاتكالتبا ركا"عخرجهتالاخلرمت فت ح حه،تكبلبتا دب،تالبتاكؿتال افتت(7)
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تع زلػػ تب ػػزؿتالحلجػػ تكاػػدتب ػػزؿتالحلجػػ تع زلػػ تال ػػركرةت بأخػػذتحكعلػػلتكلػػذلؾتاػػلؿتالف لػػل ت"ت،تكالحػػرج
تت.(1)"تخل  تعكتكل تت لع تال ركرة

عكتعك ػػعتاال ػػبجعلرت،ت  ػػهتدـتارا  ػػثتالػػذمتثػػكبال،تكعػػفتا   ػػلفتالعافػػكت  لػػلت جػػؿتالحلجػػ 
ت.(3)،تكتعك عت ضتالكمبتعفتال  د(2)كدـتالدعلعؿتكالاثكرتك حكتذلؾ

  : اإليتحالةًا: يابع

ت فتكا ف للهتالتف تب  ركالحكؿتكهكت،تاال ب لؿتكهك،تالبحٌكؿتعفتإ بفالؿاال بحلل تتلغة:
،تا كجػلجتالالػلت ػفتكح ػؿ،ت م لػلت عػزتتالبػفتحلللػلت ػفتا  ماػتتعمتال ػكستا ػبحللت  لؿت،ت  ر 
تطااػهت ػفتب  ػرتالتػف تا ػبحلؿ،تكا ػبحلؿتحػلؿت  دتالاكجتإل تاال بكا تعفتب  رتعكتبحكؿتعلتككؿ

ت.(4)كك فه

تب  رتالتف تكذهلبت فلبه.ت لال بحلل ت فتالم  تهف

 ذكر الفقهاء لها تعريفات متقاربة، وهي عمى النحو التالي: اصطالحًا: 

ت.(5)ح   به"ت فتالتف تا   ب"  .1
 .(6)عخرل"تإل ت ف تعفتالتف ت"تا   ب .2
 .(7)حللهتععتب  رت فت فلبهت م ا ل تالتف ت .3

،ت خػػرتعركػػبتإلػ تالعػػلدةت حػكؿتك ع ػػل فتبفل ػؿتكػػؿتإلػػ ت ي ظػر:تالتػػل عتالامعػفتالع ػػطمحتك ػف"
تاخػػػب ؼت مػػػ تكالتػػػحكـتالز ػػػكتتكبحك ػػػؿ،تعخػػػرلت ػػػ فتإلػػػ تالاػػػ فتا ػػػبحلل تعػػػفت ػػػربتع ػػػهت مػػػ 

                                                           

 .88،تال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصت78ا تال تكال ظل ر،تص:تاافت ج ـت(1)
ت.(1/407)تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(2)
 .(4/246)ت:تحلت بلتا مكافتك ع رةام كافا ظر:تت(3)
ات(4)  .(1/157)ت(،تالف كعف:تالع الحتالع  ر368-28/367)ت دم:تبلجتالاركسا ظر:تالز 
 .(1/327اافت لاد ف:تردتالعحبلرت)ت(5)
ت(.73ت/1):تكفل  تا خ لرالح  ف(،ت1/306)بحف تالعحبلجت فتترحتالع للجتتعف:ثالل (6)
 .(1/303)تا ظر:تالل بعف:تبحف تالعحبلجت(7)
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ت(1)".ت لاكفتإل تع لدرهل

تطا اػػ تإلػػ تطا ابػػهتعػػفتكبحكلػػهتالتػػف تب  ػػركلػػذاتعرلتعفتالبار ػػؼتالع ل ػػبتل  ػػبحلل تهػػكت"ت
تعركػبتإلػ تعركػبتعػفتالعػلدةت حػكؿتك ع ػل فتابفل ػؿتعك،تا ػ ط تاطػرؽت حػ ؿتعفتإعلتكهك،تعخرل
تتت(2)". خر

 لال ػػبحلل تهػػفتا  ػػ بتكب  ػػرت ػػفلتتال جل ػػ تعػػفتطاػػـتعكتلػػكفتعكترا حػػ ،تح ػػثتالت  ػػبط عت
اػػذلؾتالفػردتالبع  ػزتاػ فتال جل ػ تكاػػ فتالعػكادتالعخبمطػ تالػل،تلػذهلبت ػػفلتتال جل ػ تكب  رهػل،تكهػفت

تببحدتععت م ت  رتالبع  ز،تإالتعفت  رتالبع  زتادتالت ككفت  هتبحكؿت فتال فلت.

،تحػػ النتتالعحػػـرتالتػػف ت  ػػ رتكعف،تطػػلهرانتتالػػ جستالتػػف ت  ػػ رتعفتاال ػػبحلل ت مػػ ت بربػػب"تكت
تعفتذلػػؾتكدل ػػؿ،تداػػمتإذاتالع بػػ تكجمػػد،تكبحػػؿتبطلػػرت إ لػػلتبخممػػتتإذاتالخعػػر:تاال ػػبحلل تععثمػػ تكعػػف

ت إ ػهت خػرتا ػعلنتتكحعػؿتذابػهتب  ػرتتذا إ،تبحر عهتعكت جل بهت م ت ػيصتعلتإالتا ت ل تإالح تا  ؿ
تإلػػ تالا ػػبتبحػػكؿتعثػػؿتالحػػراـتإلػػ تالحػػ ؿتابحػػكؿتالاكػػست ح ػػؿتكاػػد،تاالالحػػ تع ػػؿتإلػػ ت رجػػع
ت(3)"..الخعر

 لمعفو:  عمةاألدلة عمى اعتبار اليتحالة 

  :من القرآن الكريم 
 ةً  اْْلَْكَعامِ  ِِف  َلُؽمْ  َوإِنَّ ] :باػلل اكلهت َّا ُكْسِؼقُؽمْ  َلِعْزَ  َشاائًِغا َخالًِصاا َلَبـًا َوَدمٍ  َفْرٍث  َبْْيِ  ِمنْ  ُبُطوكِهِ  ِِف  ِِم

اِربِْيَ  [لِؾشَّ
(4). 

"ت،ت(5)"كالػػػدـتالفػػػرثتاػػػ فتخلل ػػػلنتتالمػػػافتاخػػػركجتادربػػػهت ظػػػ ـت مػػػ ت ػػػاحل هت"ت اػػػه:توجـــه الدللـــة
تع ػفمهت  كػكفتالػدـتع ػهتك كػكفت،الفػرثتكهػكتالكػرشت ػفتعػلتع ػهت ككفتبأكمهتالذمتالتف تعفتكالعا  

                                                           

تكالػػػ جست ػػػفتال ػػػذا تكالػػػدكا ،تصتعحعػػػدت(1) ،ت2اللػػػكارم:تا ػػػبحلل تال جل ػػػلتتك  اػػػ تعحكلعلػػػلتال ػػػباعلؿتالعحػػػـر
 e.cfr.org،تwww،تالعجمستا كركافتلإل بل تكالاحكث

ت.1 فتالطللرةتكالحؿ،تصت(تت ادتال بلرتعاكت دة:تاال بحلل تكعثرهل2)
 الع درتال لاؽ.ت(3)
 .ت66 كرةتال حؿ:ت   تت(4)
ت.(10/124)تف ال رطاف:تالجلععت حكلـتال رتت(5)
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تالكػرشت ػفتالفػرثتك ا ػ ،تال ػركعت ػفتكالمػافتالاػركؽت ػفتالػدـت  جػرمتلا ػلنتتكعك طهتدعلنتتكع   ت رثلنت
تك ػل تجعالعػلتعفتااػدتالفػرثتكاػذارةتالػدـتحعػرةتعػفتخلل ػلنتتحكعبػهتااػضتهػذ تعػفت  احلفتهكتكعل
،تالامعػفتكخػركجتالمػافتخلل ػلنتعػفتاػ فتالػدـتكالفػرثتهػفتح   ػ تاال ػبحلل ت ػفتاال ػط حت(1)."كاحدهت

 لذاتدل ؿت م تعفتاال ػبحلل تت، ظ ؼتععتع هتا بخرجتعفتا فتالدـتكالفرثت لذاتالمافتهكتلافتطلهر
تكعفتال جل  تالبفتاخبمطتتاللطلهرتعافكت  للتال بحللبلل.ت،تعطلرة

  :من الينة النبوية 
  ِالمَّهِ  َرُيولَ  َيِمْعتُ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعن   ُ(2) «َطُهرَ  َفَقدْ  ُدِبغَ  ِإَهابٍ  َأيَُّما: »َيُقول. 
  ِالنَِّبـيَّ  َيْعِنـي - ِبَهـا َمـرَّ  َمْيُموَنـةَ  ِلَمـْوَلةِ  َشـاةً  َأنَّ  َمْيُموَنـَة، َعـنْ  َعبَّـاٍس، اْبـنِ  َعـن  -  َْقــد 

َدَقةِ  ِمنَ  ُأْعِطَيْتَها  َيـا: َفَقـاُلوا ، «ِبـِه؟ َفـاْنَتَفُعوا َفـَدَبُغوُ ، ِإَهاَبَهـا َأَخُذوا َهالَّ : »َفَقالَ  َمْيَتًة، الصَّ
 .(3)«َأْكُمَها ُحرِّمَ  ِإنََّما: »َقالَ  َمْيَتٌة، ِإنََّها المَِّه، َرُيولَ 

تعػفتح ػكافتكػؿتع بػ تجمػدت طلػرتالػدالغتعفالحػد ثلفت ػدالفتداللػ تكا ػح ت مػ ت"تتوجـه الدللـة:
تعأككؿتجمدت تعؿتااعكعهتاالهلبتلفظتك ف،ت"تتع علت"كمع تلاعكـ،تك  ر تالمحـتعأككؿتا فت رؽت  ر
تعكتعد عػلنتت  ػع تكا  عػل،تإهلاػلنتت  ػع تالتالػدالغت ااػد،تلػـت ػدامتإلػ كاالهلبتهكتالجمدت،ت(4)"ك  ر تالمحـ
تعكتا دك ػػػػػ تال ػػػػػباعلؿتال ج ػػػػػ تكالرطكاػػػػػلتتالكر لػػػػػ تالرا حػػػػػ تإزالػػػػػ تهػػػػػفتالػػػػػدالغكت،تجرااػػػػػلنتتعكتجمػػػػػدانت
ت.(5)ا  رهل

  كؿتالدكبكرت ز هتحعلدت فتح    تالدال  تا كله:ت"تع لػلتب مػبتالرطكاػلتتكالافك ػلتتالع ػبخاث تت
تإلػػ حػػـتالػػ جستةت ػػفتجمػدتالع بػػ ت ب جػػ تعجلكربػهتلممكا  ػراضتال ػػذرةتذكاتتالػػركا حتالكر لػ تالعكجػػكد

                                                           

ت.(269/ت7الً   كجف:ت بحتالا لفت فتع ل دتال ر فت)ت(1)
،تحكػػػـت3609(تح2/1193)ت،تاػػػلبتلػػػاستجمػػػكدتالع بػػػ تإذاتدا ػػػتعخرجػػػهتااػػػفتعلجػػػهت ػػػفت ػػػ  ه،تكبػػػلبتالماػػػلست(2)

 ،تا ظرت فت فستالع در.االلال ف:ت ح ح
،تحكػػػـت3610(تح2/1193)تس،تاػػػلبتلػػػاستجمػػػكدتالع بػػػ تإذاتدا ػػػتعخرجػػػهتااػػػفتعلجػػػهت ػػػفت ػػػ  ه،تكبػػػلبتالماػػػلت(3)

ت،تا ظرت فت فستالع در.االلال ف:ت ح ح
ت.(198/ت2العالركفكرم:تعر لةتالعفلب حتترحتعتكلةتالع لا حت)ت(4)
(،الػد  كرم:ت5/327)(،تالعاػلركفكرم:تبحفػ تا حػكذم9/89)ت ػح حتالاخػلرمتف:ت عػدةتال ػلرمتتػرحا ظر:تالا  ت(5)

ت.256بأك ؿتعخبمؼتالحد ث،ص
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تاال ػبحلل كت،ت(1)  فتطلهرةتذاتتطا ا تكخ ل صتكعكا فلتتعخرل لػذلؾت،تهفتاػذلؾتبح ػؽتعفلػـك
ت يففت فت جل  تجمدتالع ب تاذاتدام.ت

  :من المعقول 
 ا  ػؿت  لػلت،تلػلال "تإفت ل رتا   لفتالجد دةتالبفتبـتا   بتالعكادتال ج  تكالعحرعػ ت

 تك ػػػل رتاػػػ لت ج ػػػ تعكتعحرعػػػ تالب ػػػلكؿت بكػػػكفتطكالت ػػػٌصت مػػػ تكك لػػػ،تالطلػػػلرةتكالحػػػؿ
 ػػػفتاكلػػػهت،ت  مػػ ت اػػػلد تاجاملػػػلتللػػػـتحػػ النتط اػػػتالبػػػفتاعػػػبفتاهلل،تلتت ػػػفتا رضاػػ الط

ا َيات] :بالل  َ َّا ُكُؾوا الـَّاُس  َأُّيه [َضقًِّبا َحََلًَل  اْْلَْرضِ  ِِف  ِِم
 َخَؾَق  الَِّذي ُهوَ  ]:تبالل كاكلهتت(2)ت

[ََجِقًعا اْْلَْرضِ  ِِف  َما َلُؽمْ 
 .(4)"ت(3)ت

ت  ػػكصتبب لكللػػلتلػػـتا   ػػلفتهػػذ ت ػػإف،تاػػهتالع طػػكعتال ػػكابتهػػكتكهػػذااػػلؿتااػػفتب ع ػػ :ت"ت
تبب لكللػػلتاػػؿ،تلبحر علػػلتكجػػهت ػػ ،تالعحػػـرتعا ػػ ت ػػفتكالتعحرعػػ ت م  ػػت،تعا ػػ تكال،تلفظػػلنتتالتالبحػػر ـ

تكال  ػػػلست ػػػلل ص،تحمػػػهت مػػػ تابفػػػؽتعػػػلتعا ػػػ ت ػػػفتع  ػػػلنتتكهػػػف،تالط اػػػلتتعػػػفت إ لػػػل،تالحػػػؿت  ػػػكص
تت.(5)"بحم مللت  ب ف

ك ػػػػ ل  ت،تال جل ػػػػلتتإذاتزالػػػػتت ػػػػفلبللكعػػػػفتا عثمػػػػ تلأل  ػػػػلفتالعافػػػػكت  لػػػػلتال ػػػػبحللبللت
ت.(7)الخؿتإل كا بحلل تالخعرت،تالرعلدتإل تال ج  تالاظلـتكا بحلل ت،(6) لاكفتعفتز تت جس

كالعمػػحتالػػذمتكػػلفت،ت(8)كال حػػؿتالػػذمت امػػؼتاللا ػػؿتالػػ جس،تكالػػزرعتالػػذمت ي ػػ فتاعػػل ت جػػس
ت.ع مهت جل  

                                                           

ت.17صت ز هتحعلد:تالعكادتالعحرع تكال ج  ت فتال ذا تكالدكا تا فتال ظر  تكالبطا ؽ،ت(1)
 .168 كرةتالا رة:ت   تت(2)
 .29 كرةتالا رة:ت   تت(3)
 .(18-17ص)تتا تكالدكا تا فتال ظر  تكالبطا ؽ ز هتحعلد:تالعكادتالعحرع تكال ج  ت فتال ذت(4)
ت.(235/ت1اافتب ع  :تالفبلكلتالكارلتالافتب ع  ت)ت(5)
عجعػعت:تزاد تتػ خفت،ت161ا ظر:تالطحطلكم:تحلت  تالطحطػلكمت مػ تعرااػفتالفػ حتتػرحت ػكرتاال  ػلح،تصت(6)

ت.(ت1/66)تا  لرت فتترحتعمب  تا احر
تال را ػػػف:تالػػػذخ رةت،161اال  ػػػلح،تصتا ظػػػر:تالطحطػػػلكم:تحلتػػػ  تالطحطػػػلكمت مػػػ تعرااػػػفتالفػػػ حتتػػػرحت ػػػكرت(7)
ت.(1/303)ت(،تالل بعف:تبحف تالعحبلج1/73:تكفل  تا خ لر)الح  ف(،ت1/189)
 .(1/88)تخرتف:تترحتعخب رتخم ؿتلمخرتفا ظر:تالت(8)
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التاػذرترعػلدت ج نػلت كػكفت  كؿتاافت لاػد ف:ت"تالت تعمػحتكال،تا ع ػلرت ػل رت ػفتالخاػزت جل ػ تلػـزتكا 
ت.(1)الا ف"تال   بت  لرتحعأةتا رت فتكاعتاذرتكالتخ ز رانتتحعلرانتعكتكلف

 : اليتهالكثامنًا: 
:تالعػلؿتا ػبلمؾ  ػلؿت،تلدفىػكال ٌتتؽىتفىػكهػكتال  ت،تعهمكػهتعم:تاال ػبل ؾتع ػدرتعػفتتا ػبلمؾتلغة:

تالتنتك فلد .ت م  لال بل ؾتهكتال  ل تت،(2) كع فدتع ف ه
تالتا ػكرةتا  ػر تاخب طػهتعك،تللفالاػتكػللثكبتكلللللػؾتعكتهللكػلنتتالتػف ت ر ب ت"تاصطالحًا:

ت.(3)"الخازت فتال عفتكل بل ؾتاللب رؼتإ راد ت عكف
تكلللللكػػ ت بكػػكفتالع  ػػكدةتكخ ل  ػػللت ػػفلبللتبف ػػدتاح ػػثتا  رهػػلتالاػػ فتبخػػبمطتعف لال ػػبل ؾ:ت"

ف ت.(4)"تبعلعلنتتبذهبتلـتكا 
كاال بل ؾتالل  ا تلم درتالعافكت  هتت عكفتبار فهتاأ هت فلدتال جل ػ تكاخبفل لػلتالخب طلػلت

فتكل ػتت ػف،تعمتعثػرت ػدؿت م لػلت ػ ت ا ػ ،تا  رهلت م تكجهت فك تت ػفلتتال جل ػ  ح   ػ تا عػرتتكا 
ت.عكجكدةتا  ا ت   م 

ذاتكل ػتتام مػ ت لعبزجػتتعكتال ج ػ تإ،تالا فتالعحرع تالب ػلكؿتف تالدكبكرت ز هتحعلد:ت"تإت  كؿ
 ػإفت،تعػفتالطاػـتكالمػكفتكالػر ح،تحبػ تزالػتت ػفلتتذلػؾتالعخػللطتالع مػكب،تاا فتط ا تح ؿت للا 

ح ػػثتلػػـت ىاػػؽتعػػفتخ ػػل صتك ػػفلتت،تهػػذاتاال ػػبل ؾت يػػذهبت  لػػلت ػػف تال جل ػػ تكالحرعػػ تتػػر لنت
ت.(5)" عكفتعفت ك ؼتاللحرع تعكتال جل  حرع تعكتال ج  تتف تالا فتالع

عػفتح ػثت ػاكا ت  ػؿتالعكك ػلتت،تك عكفتا بالرتعفتا فتاال بل ؾتك  رتالبع  زتابفػلؽ
كعػلتعفتااػضتالامعػل ت،ت عكػفتاال ػبدالؿتاأدلػ تالا ػرت مػ تاال ػبل ؾتكاللبللف،تاا للت فتااض

إالتعفتثعػػ ت،تك م ػػهت عكػػفتاال ػػبدالؿتاأدلػػ تاال ػػبحلل ت،ا باػػرتاال ػػبل ؾت ك ػػلنتعػػفتع ػػكاعتاال ػػبحلل 

                                                           

ت.(327-1/236)اافت لاد ف:تردتالعحبلرت(1)
 .(2/639)الحتالع  رت فت ر بتالترحتالكا ر(،تالف كعف:تالع 1/958)ت ظر:ت  ركز الدل:تال لعكستالعح طات(2)
ت.(4/129)تكالؼ:تالعك ك  تالف ل  تالكك ب  كزارةتا ت(3)
ت،الكحكؿتالع بلمك ت فتالطالـتكالتراب،تالدل ؿتالف لفتالت يت لدتالهعلـ:ت(4)

 http://www.fikhguide.com/expatriate/food-drink/119. 
ت.26صت ز هتحعلد:تالعكادتالعحرع تكال ج  ت فتال ذا تكالدكا تا فتال ظر  تكالبطا ؽ،ت(5)
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ا  عػػػلتاال ػػػبل ؾت فػػػلدتلػػػ ست،ت لال ػػػبحلل تا  ػػػ بتالاػػػ فتال ج ػػػ ،ت لراػػػلنتاػػػ فتاال ػػػبحلل تكاال ػػػبل ؾ
ت لل جل  تعكجكدةتلك للتعخبف  تكام م تجدان.،تاللكم  

ت.(1)«اْلَخَبثَ  َيْحِملِ  َلمْ  َتْينِ ُقمَّ  اْلَماءُ  َكانَ  ِإَذا»: ا كؿتالر كؿتك عكفتاال بدالؿتع  لنت

تكلػـت ظلػرتللػلتعثػرتعػػف،ت ل ػبلمكتت  ػه،تال جل ػ تاذاتكااػتت ػفتعػل تكث ػرتك مبػ فتف ت:تإوجـه الدللـة
ت.طللربهت م تا   ت إفتالعل ،تر حتعكتطاـتعك،تلكف

ت إذا،تذلؾتك حكتالخ ز رتكلحـتكالع ب تالدـتهفتالبفتالخال ثتحـرتاهللتف تإت  كؿتاافتب ع  :ت"
تعفتكعػلتع  تخ ز رتلحـتكال،تع ب تكال،تدـته لؾت اؽتلـ،تكا بلمكت،ت  ر تعك،تالعل ت فتهذ تكاات
ت(2)لمخعر"تتلرالتلللتالتلربت كفتلـتالعل عت فتا بلمكتتإذاتالخعر

تك  ػلست م ػه،تدر هت  دتال عحت فتالف رافتركثتكاكعت،تكعفتا   لفتالعافكت  للت جؿتاال بل ؾ
 لػػػكتتطاػػػ يتاػػػدرككاػػكعتجػػػز تعػػػفتلحػػػـت دعػػػفتع ػػتت ػػػفت،تال ػػػكـتال ػػػ ل لتتال ذا  ػػػ تكالدكا  ػػػ تااػػض

تالاكؿت فت ب  رتلـتعلتجع اهتا باعلؿت جكزت إ هتالعل تعفتامب فك جل  تالاكؿتعث نتإذاتكااتت فت
ت.(3)كللعادكـتال بل كهت لر

 تايعًا: عدم وقوع الضرر.

:تكال ػر:تال فػعت ػد:تاادةتعال فت فتالم  تهػفتكهكت أبف،تعفتال رتعأخكذالضرر لغة:  
،تعمت  ػصتعللػهتعللػهت ػفت ػررت م هتدخؿ:تب كؿ،تال   لف:تكال رر،تكال  ؽتالحلؿتك ك تاللزاؿ
ت مػػ تطمػػؽ تكاػػدتال ػػررتعػػفتال ػػرت ػػـاال،ت ػػرت لػػك،تاػػدفت ػػف،تك  ػػرتحػػلؿت ػػك تعػػفتكػػلفتعػػلتككػػؿ
ت.(4)ا   لفت دخؿت  ص

                                                           

،تا ظػرت،تحكـتااللال ف:ت ح ح63(تح17/ت1)بلبتالطللرةت،تالبتعلت  جستالعل داكدتت فت   ه،تكتكعخرجهتعات(1)
ت فت فستالع در.

ت.(252/ت1) ع  :تالفبلكلتالكارلتاافتبت(2)
 .(9/39)ت(،تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذب6/156)تا ظر:تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(3)
لع ػػػالحت(،تالف ػػػكعف:تا11/314)ت:تبلػػػذ بتالم ػػػ تاللػػػركل،ت(388-12/384)تا ظػػػر:تالزا ػػػدم:تبػػػلجتالاػػػركست(4)

ت.(2/360)الع  ر
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 م ػهتت  ػهتجػرل،تلػ ت ػ   ت ا تػللتاال  ػلفال ػررتهػكتحلفتعحعػدتعػكا ف:ت"تإ  كؿتالػدكبكرت
،ت   لفتلح كاهتعكتعمكهتعكتاحطتك  رتكتدةتعكتعرضتكهزاؿتعكتاحب لجتعمجنتعكتعزاحعػ تكعخللفػ 

ت.(1)"كاعتاهتعلتهكت دتل فاهتاكجهت لـتعكت  ه

 اصطالحًا: 

 ت.(2)"عطم لنتتالل  رتعف دةت"تإلحلؽ
 (3)"عكتإهعلالنت،تعكتبا فلنت،تال  رتباد لنت"تاالخ ؿتاع مح تعترك  تلم فستعكت. 

ت:ترتالعافكتع هتعفتال جل  تإل ت اا فع البتالافكت فتال ررت فتال دكبرجعت

عكت،ت ػبحللبهتعكتا ػبل كهعفتال ػدرتالعافػكتع ػهتعػفتال جل ػ تلػ ست  ػهت ػررت ظػرانتالتاألول: اليبب
فتكجدت رر،تامبه ت.(4) لكت   ؿتكا 

ــاني: اليــبب فتح ػػثتإ،تلل جل ػػ تالبػػفتب ػػعت ػػفتالاػػ فك،ت ب ػػابت ػػفت ػػرراػػدتعفتإزالػػ تال جل ػػ تتالث
ت.(5)إالتعفتإزالبللت حعؿت ررانتعكار،تال جل  ت  للت رر

 األدلة عمى اعتبار عدم الضرر عمة لمعفو:

تع عتال ررتكبحر عهتكهف:تتإل  عكفتاال بدالؿتال دل تالالع تالدا   ت

 ن الكريم: من القرآ 
 ِْسُؽوُهنَّ  َوََل ]:تبالل تاكله اًرا َُ ت.(6)ت[لَِتْعَتُدوا  ِِضَ

 [تبَِوَلِده َلهُ  َمْوُلودٌ  َوَل بَِوَلِدَها َوالَِدةٌ  ُتَضارَّ  َل]:تبالل اكلهت
ت.(7)

 [تَصِفقٌد  َوَل َكاتٌِب  ُيَضارَّ  َوَل]ت:بالل اكلهت
 .(8)ت

                                                           

ت.(1/21)اال  عفعكا ف:تال ررت فتالف هتعحعدتت(1)
تت.165صتالزرال:تترحتال كا دتالف ل  ،ت(2)
 .(1/89)عكا ف:تال ررت فتالف هتاال  عفعحعدتت(3)
 .24الت   ط :تعذكرةت فتع كؿتالف ه،تص:تا ظر:ت(4)
 .(1/106):تدال ؽتعكلفتال ل تلترحتالع بل ا ظر:تالالكبفت(5)
 .231 كرةتالا رة:ت   تت(6)
 .233 كرةتالا رة:ت   تت(7)
ت.282 كرةتالا رة:ت   تت(8)
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  :من الينة النبوية 
  قوله: « (1)«ِضرَارَ  َوَل  َضَررَ  َل. 

  :من القواعد الفقهية الكمية 
 (2)يزال " قاعدة " الضرر. 
  (3)بالضرر" يزال ل الضرر"قاعدة.  
 " باألخف" يزال الضرر األشدقاعدة. 
 (4)أخفهما " بارتكاب ضرراً  أعظمهما روعي مفيدتان تتعارض قاعدة " إذا. 

ذاتكاػػعتكجػػبتال ػػررتإ،تهػػفتبػػدؿتداللػػ تكا ػػح ت مػػ تال لػػفت ػػفتال ػػرروجــه الدللــة مــن األدلــة: 
ت فتال ررتا خؼ.تا ررتع ظـتع هت يففىتت إذاتلـت زاؿتإال،تإزالبه

،تالػػدرهـتاػػدرتعػػفتع لعػػلتعكثػػرتكاحػػدتكػػؿت جل ػػ تثكاػػلفتعاػػهتكػػلفتلػػك كت":تااػػفت جػػ ـت  ػػكؿت
تكدـ،تالراػعتاػدرتعحػدهعلتدـتكلفتكلك،تالع عت فتال بكا لعلتالثكبتراعتادرتعحدهعلت اممتلـتعلت بخ ر
تكاحػػدتكػػؿت ػػفتكػػلفتكلػػك،تالكػػؿتحكػػـتلمراػػعت فت ك ػػه؛ت جػػكزتكال،تدعػػلنتتعاملعػػلت ػػفت  ػػمفتعاػػؿتاآلخػػر
ت ػم ،تالراػعتاػدرتاآلخػرتك ف،تعرال هتث ث ت اممتالتلكفت،عكثرتعحدهعلت فتكلفتعكتالراعتادرتع لعل
ت. جل  تعاملعلت فت  مفتعفتكا   ؿ،تالحكـت فتال بكا لعلتتل ؛تع لعلت ف

ت جػكزتكال،تطػلهرترااػهتالػذمت ػفت  مفتالراعتعفتعاؿتكاآلخر،تطلهرانتتعحدهعلتراعتكلفتكلك
ت.(5)الاكس"ت ف

فتال جل ػ تال م مػ ت ػررهلت كػكفتح ػثتإ،تكعلت عكفتاال بدالؿتاأدل تام تال جل  تكاال ػبحلل 
ت. ككفت ررهلت    نتتللفكاللب،تكبككفتادتا بح متتعكتا بلمكتت مـت اؽتلللتعمتعثر،تام  نت

  

                                                           

ت.14ت اؽتبخر جه،تصت(1)
 .83ال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصت(2)
ت.74،تاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تص83ال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصت(3)
ت.76-75اافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تصت(4)
ت77-76اافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تصتت(5)
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 : المعفو عنه من النجاية المطمب الثاني: القدر

 ِفي َعَمْيُكمْ  َجَعلَ  " َوَما :بالل عفتالعاركؼتعفتالتر ا تجل تتلر عتالحرجت فتال لستل كلهت
عػػفت ػػعلح تالتػػر ا تكر الػػلتلمحػػرجتع لػػلتاػػدتبركػػتتااػػضتالب ػػد راتتلاػػرؼتكتت،(1)َحــَرٍج " ِمــنْ  الــدِّينِ 
لاػػدـتت ظػػرانت،تك ػػعتحػػدتلبمػػؾتالب ػػد راتت ػػفتلػػذاتاجبلػػدتالف لػػل ،تالت باػػلرضتعػػعتالتػػر ا تاعػػل،تال ػػلس

تجل ػلتتكهػفت مػ العافػكت  ػهتعػفتال تتب د راتتالف لل ت ػفتال ػدرتلخبمف ت،تلكجكدت صت  صت م ل
تال حكتاآلبف:تت

 أوًل: الحنفية: 

ك جل ػػ تعخففػػ ت ػػكا تكل ػػتتام مػػ تعكتت،تا ػػع فتهعػػل:ت جل ػػ تع مظػػ تإلػػ ـتالح ف ػػ تال جل ػػ تا  ػػ
ت(2)كث رة.

  تظةمغمالالنجاية: 

ت بال فتبار ؼتعافتح  ف تتلم جل  تالع مظ تكالعخفف ت فتبار ؼتال لحا ف:ت

 : عثػػػؿتاجب لاػػهت ػػػفتحػػرجتكال،ت خػػرت الر ػػػهتكلػػـت ػػصت جل ػػػبهت ػػفتكردتعػػل: هـــي حنيفــة عنــد أبـــيف

 اْلـَتِمْس : »َفَقـالَ  ِلَحاَجِتـِه، َوَيـمَّمَ  َعَمْيـهِ  المَّهُ  َصمَّى النَِّبيُّ  َخَرجَ : َقالَ  المَِّه، َعْبدِ  َعنْ  ركمتلعػل،تا ركاث
ــٍة، ِبَحَجــَرْينِ  َفَأَتْيُتــهُ : َقــالَ  ،«َأْحَجــارٍ  َثاَلَثــةَ  ِلــي ْوَثــَة، َوأَْلَقــى اْلَحَجــَرْيِن، َفَأَخــذَ  َوَرْوَث  ِإنََّهــا: »َوَقــالَ  الرَّ

ت.(4)كالخعرتلدـكا،تهلحعت ؤكؿتالتعلتكاكؿ،تعالرضت صتلهتكل ست جستعم ،(3)«ِرْكٌس 

ت.(5)عثؿتا ركاث،تإ لابهت فتامكلتكالت جل بهت م تابفؽتعلتالصاحبين:وعند 

                                                           

 ت.78 كرةتالحج:ت   ت(1)
(،تال عرا دم:تبحفػ ت1/31العك مف:تاالخب لرتلبام ؿتالعخبلر)(،ت81-1/79)تالكل ل ف:تادا عتال  ل عا ظر:تت(2)

ت.(66-1/65)الف لل 
،تحكـتتا لال ف:ت17(،حت1/25)تللرة،تالبت فتاال ب جل تاللحجر فعخرجهتالبرعذمت فت   ه،تعاكابتالطت(3)

  ح ح،تا ظرت فت فستالع در.

(تال ػػػػػػػعرا دم:تبحفػػػػػػػ ت1/728)الا ل ػػػػػػ تتػػػػػػػرحتاللدا ػػػػػػ تت:الا  ػػػػػػػفت(،1/74)تالز امػػػػػػػف:تبا ػػػػػػ فتالح ػػػػػػػل ؽا ظػػػػػػر:تت(4)
 .(66-1/65)الف لل 

 .(66-1/65)ت(تال عرا دم:تبحف تالف لل 1/194العح طتالارهل ف)تا ظر:تاافتعلزة:تت(5)
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 :النجاية المخففة 

 صتتا جل بهتكردكت،تلحعهت ؤكؿتعلتاكؿك،تك جل بهتطللربهت فت  لفتبالرضت:تعلحنيفة عند أبيف
تهػػكتكاال ػػب زا ت ؤكػػؿتالتك  عػػلتلحعػػهت ؤكػػؿت  عػػلت ػػلـتكهػػكت(1) «. . اْلَبــْولِ  ِمــنَ  اْيــَتْنزُِهوا»:  قولــه

ت.(3)، (2) «َوأَْلَباِنَها َأْبَواِلَها ِمنْ  اْشَرُبوا» كهكت صتطللربهت فتع  لنتتككرد،تالتف ت فتالبال د

ت(4)." جل بهت فتاخبمؼتعل"ت:وعند الصاحبين

فتاخبمفػكاتعكثػرتالعػذاهبتالبػفتحػددتتال ػدرتكا تتععلتال درتالعافكت  هتعفتال جل  ت جدتعفتالح ف  تهـ
تالبف   ت. فتااضت

،ت أاػػؿتالكا ػػرتالػػدرهـتهػػكت:فــي الثيــاب والبــدن المغمظــة النجايــة مــن عنــه فالقــدر المعفــو
تعفتعار بػهتكطر ػؽ،تالكػؼت ػرضتع ػدار  ػدرت:تالػدراهـتعػفتالتػلم مف،ت(5)التػلم مفتالػدرهـتاهتكالعراد
،تكالاػرضهػذاتعػفتح ػثتالع ػلح ت،تالكػؼتع ػدارت لكتالعل تعفتا فت عل،تبا طتثـتدلل اتالعل تب رؼ

ت.(6)ا راطلنتت تركفتكهكتعث لالنتتكز هت اممتعلتععلتعفتح ثتالكزفت لك

تعػػفتعـ،تكالع ػػلح تالاػػرضتح ػػثتعػػفتهػػكتهػػؿتالكا ػػرتالػػدرهـتعػػفتالعػػرادتبحد ػػدت ػػفتكاخبمفػػكا
تجافػػرتعاػػكتتؽك  ػػتكلػػذا،تكالػػااضتاآلخػػرتا بعػػدتالػػكزف،ت ػػااضتالح ف ػػ تا بعػػدتالاػػرض،تالػػكزفتح ػػث

كالبػفتب ػدرتااػرضتتك حػك تكػللاكؿتالعل اػ تال جل ػ ت ػفتالعاباػريتتهػكتالػدرهـتع ػلح ت ػل بارتالل داكم
كالبفتتاللكزفت جل بللت فتاال بالرت إف،تك حكهلتكللاًذرةتجـرتلللتكالبفتالجلعدةتال جل  تكععل،تالكؼ

                                                           

تع هتكالحكـت فتاكؿتعلت ؤكػؿتلحعػهتلداراط فت فت   ه،تكبلبتالطللرة،تالبت جل  تالاكؿتكا عرتاللب ز عخرجهتات(1)
ت،تا ظرتالع درت ف ه.،تعر ؿ7(تح1/128)
 فتإاؿتال دا تكالؿ:ت"اتراكاتعفتعاكالللتتعفت ر   تادعكاتالعد   ت لجبككهل،ت ااثلـتال افتت فتع س،تعفت ل لنتت(2)

،ت1845(تح4/281ؿتاالاػػػؿ)،تاػػػلبتعػػػلتجػػػل ت ػػػفتتػػػربتعاػػػكاتعاػػػكابتا طاعػػػ كعلال لػػػل"تعخرجػػػهتالبرعػػػذمت ػػػفت ػػػ  ه،ت
تا ظرتالع درت ف ه.ت، ح ح

 .(1/38الزا دم:تالجكهرةتال  رة،ت)ا ظر:تت(3)
ت.(1/31لبام ؿتالعخبلر،)ت:تاالخب لرالعك مفت(4)
ت(.1/723اذلؾت  ا تإل تعك عت  ع تالتلم ؿ،تا ظر:تالا  ف:تال  لا تترحتاللدا  ت)(تت عفت5)
تال  ل عت(،تالكل ل ف:تادا ع1/202)ال د ر(،تاافتهعلـ:ت بحت321ت-1/318)(تا ظر:تاافت لاد ف:تردتالعحبلر6)
(،تاافت ج ـ:تالاحرت1/723)ت(،تالا  ف:تال  لا تترحتاللدا  1/31)لعك مف:تاالخب لرتلبام ؿتالعخبلر(،تا1/80)

 .(1/64)(،تال عرا دم:تبحف تالف لل 1/239)تالرا ؽ
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ت.(1)ب درتااتر فتا راطلنت

  ػػلكمتخعػػستتكهػػكتتللػػدرهـكات،(2)( ػػـ2،ت975)اػػللكزفتاػػػتتفالعال ػػركتتالامعػػل تاػػدرهلتكاػػد
ت.(3)كهكتكزفت  ؼتالم رةتال كر  ،ت راعلت

 اعتبار أن القدر المعفو عنه من النجاية هو قدر الدرهم منها: عمىايتدل الحنفية بعدة أدلة 

  :من الينة النبوية  
 َعاِئَشةَ  َيأََلتْ  َأنََّها اْلَعاِمِريَُّة، َجْحَدرٍ  ُأمُّ  َحَماِتي َحدََّثْتِني: َقاَلتْ  َشدَّادٍ  ِبْنتُ  ُيوُنَس  ُأمُّ  َحدََّثْتَنا 

 أَْلَقْيَنـا َوَقـدْ  ِشـَعاُرَنا، َوَعَمْيَنـا المَّـهِ  َرُيـولِ  َمـعَ  ُكْنتُ : َفَقاَلتْ  الثَّْوبَ  ُيِصيبُ  اْلَحْيضِ  َدمِ  َعنْ 
 ثُـمَّ  اْلَغـَداَة، َفَصـمَّى َخـَرجَ  ثُـمَّ  َفَمِبَيـُه، اْلِكَيـاءَ  َأَخـذَ   المَّـهِ  َرُيولُ  َأْصَبحَ  َفَممَّا ِكَياًء، َفْوَقهُ 
 َعَمْيـهِ  اهللُ  َصـمَّى المَّـهِ  َرُيـولُ  َفَقـَبَض  َدٍم، ِمـنْ  ُلْمَعـةٌ  َهـِذ ِ  المَّـِه، َرُيولَ  َيا: َرُجلٌ  َفَقالَ  َجَمَس 
 َوَأِجفِّيَهـا، َهِذ ِ  اْغِيِمي: »َفَقالَ  اْلُغاَلمِ  َيدِ  ِفي َمْصُروَرةً  ِإَليَّ  ِبَها َفَبَعثَ  َيِميَها، َما َعَمى َوَيمَّمَ 

 َرُيـولُ  َفَجـاءَ  ِإَلْيـِه، َفَأَحْرُتَهـا َأْجَفْفتُـهَ  ثُـمَّ  َفَغَيـْمُتَها، ِبَقْصَعِتي َفَدَعْوتُ . «ِإَليَّ  ِبَها َأْرِيِمي ُثمَّ 
 .(4)َعَمْيهِ  َوِهيَ  النََّهارِ  ِبِنْصفِ  َوَيمَّمَ  َعَمْيهِ  اهللُ  َصمَّى المَّهِ 

ت  بح ػػفت  ػػهتا  ػػمللتكععػػر،تعحبعػػؿتال جل ػػ تعػػفتال م ػػؿتعفت مػػ تتتالحلدثػػ دلػػتتوجــه الدللــة:
تت(5).ادرتالدرهـتعافكت  هعفتت م  دؿتذلؾت،تكلـت ادتال  ة،تع للتال م ؿتإزال 

  :من األثر 
 هو وهذا، عنه معفوِّا النجاية من ظفر  مقدار دَّ عَ  - عنه اهلل رضي - عمر أن ُروي ما 

 .(6)الكبير الدرهم مقدار

                                                           

:تاػػػػػدا عت(،تالكل ػػػػػل ف1/202) ػػػػػد ر(،تااػػػػػفتهعػػػػػلـ:ت ػػػػػبحتال321ت-1/318)ا ظػػػػػر:تااػػػػػفت لاػػػػػد ف:تردتالعحبػػػػػلرتت(1)
 جػ ـ:ت(،تااػفت1/723(،تالا  ف:تال  لاػ تتػرحتاللدا ػ ت)1/31(،تالعك مف:تاالخب لرتلبام ؿتالعخبلرت)1/80)ال  ل ع

ت.(1/64(،تال عرا دم:تبحف تالف لل ت)1/239الاحرتالرا ؽت)
 .(1/322الزح مف:تالف هتاال  عفتكعدلبهت)تتكها تا ظر:ت(2)
 .29ف:تجلععتا   م تالف ل  ،تصتالزح مكها تا ظر:تت(3)
،تحكػـتت388حت(1/105،تالبتاال لدةتعفتال جل  تبكػكفت ػفتالثػكبت)الطللرةتداكدت فت   ه،تكبلبتكعخرجهتعات(4)

ت،تا ظرت فت فستالع در.ا لال ف:ت ا ؼ
ت(1/726)تظر:تالا  ف:تالا ل  تترحتاللدا  ا ت(5)
ت(1/31)عك مف:تاالخب لرتلبام ؿتالعخبلر(،تال1/80):تادا عتال  ل عا ظر:تالكل ل فت(6)
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  :من المعقول 
 تلكػػف،تالػػدِّرهـتاػػدرت امػػمتكهػػك،تاال ػػب جل تعك ػػعت ػػفتال جل ػػ تعثػػرت ػػفت فػػلتاػػدتالتػػلرعتعف

 .(1)اللدرهـت  هت ك كا،تالحدثتعك عتذكرتا ب احكا

تت:عند الحنفية في الثوب والبدن أما القدر المعفو عنه من النجاية المخففة

تالركا ػػػ تظػػػلهرت ػػػفتحػػػد ت ػػػذكرتكلػػػـتالفػػػلحشتالكث ػػػرت لػػػكتالخف فػػػ تال جل ػػػ ت ػػػفتالكث ػػػرتحػػػد"
ت ػفت-تاهللترحعػهت-تح  فػ تعاػلت ػألتتاػلؿتع ػهت ك ػؼتعاػفت ػفتركمت،تاالعػلـت ػفتالركا لتتكاخبمفت
تكركل،تك  ػبكثرك هتال ػلست  بفحتػهتعػلتالفػلحشتالكث ر:تكالؿ،تحدات  هت حدتعفت كر تالفلحشتالكث ر
ت.(2)"تارت فتتار:تالؿتع هت  هتالح ف

ع هتت افػفت عػلتدكفتراػعتطػرؼتالثػكبتكللػذ ؿتكالكػـتإذاتكػلفتالع ػلبتلكفتالعذهبت  دهـت
كدكفتراػػعتالع ػػلح تإذات،تدتكالرجػػؿكلل ػػكعػػلتدكفتراػػعتالا ػػكتالع ػػلبتإذاتكػػلفتالع ػػلبتاػػد لنت،تثكاػػلنت

تكلفتالع لبتعكل لن.

تع ػلـتعاػ ـتالراػعت ف،تا بالرتالراعتهكتال درتالعافكت  هتعفتال جل  تالعخفف كا بدلكات م ت
تع لـتعا ـتاالحراـت فتالرعستراعتحمؽكت،تالكؿتع لـتعا ـتالرعستراعتع ح،ت ا حكلـتعفتكث رت فتالكؿ
ت.(3)الكؿتكتؼتع لـتعا ـتالاكرةتراعتكتؼتككذا،تالكؿتحمؽ

تالمالكية:
تكاػػ حتدـتعػػفتدرهػػـتاػػدررك ت  ػػطتهػػكتإالتع لػػـتعػػلتاػػد ت،تالعللك ػػ تذكػػركاتا   ػػلفتالعافػػكت  لػػل

ت ػػللاارة،ت ػػدكفتالا ػػؿتذراعت ػفتالكل  ػػ تال ػػكدا تالػدا رةتكهػػكت،الا مػػفتالػػدرهـتاػدر،تثػػرتالػػدعؿكعتك ػد د
ت.(4)ثخ   تالدـتعفتك  ط تالكع  ت فتعكثرتكلفتكلك،تالتالكع  تالع لح ت فتا در 

                                                           

:تالعحػ طتالارهػل فتعلزةاافت(،ت65-1/64(،تتال عرا دم:تبحف تالف لل ت)1/80):تادا عتال  ل عا ظر:تالكل ل فت(1)
 .(1/193 فتالف هتال اعل فت)

 .(63-62/ت1:تعجععتا  لرت فتترحتعمب  تا احرت)زاد تت خفت(2)
:تزاد تتػػ خفت(،1/193العحػػ طتالارهػػل فت ػػفتالف ػػهتال اعػػل فت)ااػػفتعػػلزة:ت(،ت1/55ا ظػػر:تال رخ ػػف:تالعا ػػكطت)ت(3)

ت.(63/ت1عجععتا  لرت فتترحتعمب  تا احرت)
حلتػػػػػ  تالد ػػػػػكافت مػػػػػ تالتػػػػػرحت(،تالد ػػػػػكاف:ت75-1/74ا ظػػػػػر:تال ػػػػػلكم:تام ػػػػػ تال ػػػػػللؾت اػػػػػربتالع ػػػػػللؾت)ت(4)

ت.(1/72)الكا ر
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ت(1)." دك هتالدرهـتادرتكهكتا خاث فت داتعلت جل  تكؿت   رت فتك اف "ت:تاالرتلدت فتالؿ

ت(2)".ت.الع جدتكدخكؿتلم  ةتالل  ا تال جل لتتعفت  هتالبحرزت ا رتعلتكؿت فت اف "

ت:تال ل ػػدةتالكم ػػ ت  ػػدهـتكهػػفتإلػػ   ػػب دتالعللك ػػ ت ػػفتا   ػػلفتالعافػػكت  لػػلتعػػفتال جل ػػ تكت
ت.(3)"ال جل لتتعفت  هتالبحرزت ا رتعلتكؿت فت اف "

 :والحنابمة الشافعية

،تبحد ػػدتلم ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ دكفت،ت(4)ذكػػركاتا   ػػلفتالعافػػكت  لػػلتعػػفتال جل ػػ 
تت(5)،ت  عتعحؿتالع لعح ت لل   ر،ت  رتعفتال جل  تالعافكت  للال كبرككاتذلؾتلمارؼت فتبحد دت

كالخ  ػ تع لػـتبركػكاتبحد ػدتال ػدرت،ت(6)"ا فػكنتت دك تعمتال لستبال ل تعلتكال م ؿتا ـت فتالؿ"
تالعافكت  هتلمارؼ.

ت  

                                                           

ت.(1/148)تالحطلب:تعكاهبتالجم ؿت(1)
ت.(1/72) لكم:تام  تال للؾت اربتالع للؾالت(2)
  ػلتتلإل  ػلحت،تكحػدثت"تكلعلتكلفتا بخراجتالجز  لتتعفتال ل دة،تادت خف ت م تااػضتا ذهػلفتذكػرتللػلتجزتت(3)

 .(1/72)حلت  تالد كافت م تالترحتالكا ر(،تالد كاف:ت1/72) لكم:تام  تال للؾت اربتالع للؾع ب كح.ت."تال
ت.(1/190):تكتلؼتال  لع(،تالالكبف2/295)ف:ت لل  تالعطمبت فتدرا  تالعذهبإعلـتالحرع ا ظر:تت(4)
ل ػػػػ تا خ ػػػػلرت ػػػػفتحػػػػؿت ل ػػػػ تكف:ت(،تب ػػػػفتالػػػػد ف1/90)تتػػػجلعف:تاالا ػػػػلعت ػػػػفتحػػػػؿتعلفػػػػلظتعاػػػػفتا ظػػػر:تالتػػػػرا  ت(5)

ت.(1/68)االخب لر
 .(1/90)تف:تاالا لعت فتحؿتعلفلظتعافتتجلعالترا  (،ت2/33الرعمف:ت لل  تالعحبلجت)تت(6)
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 : المبحث الثالث
 اتالقدر المعفو عنه من النجايضوابط 

كع  ػلنت،تال جل ػ تاػدرتعػف ػفتتفجملػلت فػعالامػؿتالبػفتعػفتبحدثتت فتالعاحثتال ػلاؽت ػفت
ك ػفتهػذاتالعاحػثت ػأب لكؿتال ػكااطتالبػفتببامػؽتالل ػدرتالعافػكت،ت فتال درتالعافكت  هت  ػدتالف لػل 

العطمػبتالثػل فت ػأبحدثتك ػفت،ت فتالعطمػبتا كؿت ػأبحدثت ػفتح   ػ تال ػكااط،ت  هتعفتال جل  
ت فت كااطتال درتالعافكت  هتعفتال جل  .

 :المطمب األول: حقيقة الضوابط

اطتتالتف تلغة: الضوابط:  كلزكعػهتك ػدـت،تعمتحفظػهتاػللحـزتك الط ت اطلت  اطهعفتالفاؿت ى
ت ػػػلاطتكرجػػػؿ.ت ػػػكااطتجعاػػػه،تكال ل ػػػدة.تالعل ػػػك :تكال ػػػلاط ،تحػػػلـزتعم،ت ػػػلاطت لػػػك،تعفلرابػػػه
ت.(1)لللتالحفظتكث ر:تلألعكر

  . فتعارضتحد ثلعلت فتالفرؽتا فتال لاطتكال ل دةتال لاطتاافت ج ـتكال اكفت رؼتاصطالحًا:

تكال ػػلاط،تتػػب تعاػػكابتعػػفت رك ػػلنتتبجعػػعتال ل ػػدةتعفتكال ل ػػدةتال ػػلاطتاػػ فتالفػػرؽقــال ابــن نجــيم " 
ت.(2)"ا  ؿتهكتهذا،تكاحدتالبتعفت جعالل

،تع لػلتعحكلعلػلتبفلػـتكث ػرةتجز  ػلتت م تب طاؽتالبفتالكمفتا عرتهف:تكال ل دة:"تتقال ابن اليبكي
تكفػػلرةتكػؿ:ت)ك كل ػل،ت خػػبصتعػل:تكع لػل،ت(اللتػؾت ر ػػعتالت ػ فال )تك كل ػلتااػػلب،ت خػبصتالتعػل:ت ع لػل
ت  ػع تعبتػلال ت ػكرت ظػـتاػهتكا ػدتااػلبت خػبصت  عػلتكال للػب،ت(الفػكرت مػ ت لفتعا   ت االل

ت.(3) لاطلنت

ت مػ ت طاػؽ تكمػفتععػرت:تبار ؼتاافت ج ـتكال اكفت عكػفتبار ػؼتال ػلاطتاأ ػهاللجععتا فت
ت فتالبتكاحد.تتكث رةتجز  لت

                                                           

ت.(1/675)العح ط:تال لعكستالف ركز الدلت(،442-439/ت19)تا ظر:تالزا دم:تبلجتالاركست(1)
 .137اافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تصتت(2)
ت.(1/30)ت،تاافتال جلر:تترحتالكككبتالع  ر(126/ت1)العرداكل:تالبحا رتترحتالبحر رت(3)
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 :ضوابط القدر المعفو عنه من النجاية :المطمب الثاني

عػعتالامػـتعفت،تلكؿت م تعفتالامؿتلنتك أ عت لاط،ت أبحدثت فت كااطتال درتالعافكت  ه
تااضتالامؿتببداخؿتععتاا للتالااض.

  : أوًل: ضابط قمة النجاية

الت كلدتتعفتال جل  تا فتعفتهذاتال دركهفتب،تام تال جل  تك زاهبللت م تلمافكت فتال جل  
الاػػػرؼتتإلػػػ  رجػػػعتتال جل ػػػ تامػػػ   ػػػلاطت،تبج اػػػهتاال  ػػػلفت  مػػػت  ػػػاب ،ت لػػػكتام ػػػؿتك ز ػػػه،ت ػػػذكر
تت.(1)كالالدة

ت.(2)كبم بهتالطال عتالل اكؿ"،ت:ت"علتا ب رتتال فكست م هتاتللدةتالا كؿوالعرف هو

ــــادة  " اػػػػلرةت عػػػػلت  ػػػػب رت ػػػػفتال فػػػػكستعػػػػفتا عػػػػكرتالعبكػػػػررةتالع اكلػػػػ ت  ػػػػدتالطاػػػػلعت:توالع
ت.(3)ال م ع "

لتكالت حؿتتر  نتتكالت خللؼتدل  نت،تكالارؼتالعابارتهكتالارؼتال ح حتكهكتعلتبالر هتال لس
الاػػرؼتالفل ػػدتهػػكتعػػلتبالر ػػهتال ػػلستتععػػل،تكباػػلرؼتال ػػلست  ػػدتاال ب ػػ لع،تعحرعػػلنتكالت اطػػؿتكاجاػػلنت

ػت،كلك هت خللؼتالترع عػفتالع كػراتت ػفتتعثػؿتباػلرؼتال ػلستكث ػرانت،تـتعكت اطػؿتالكاجػبر تعكت حػؿتالعحى
ت.(4) لكت لاطتالتا بدادتاه،تكبالر لـتعكؿتالرالتك  كدتالع لعرة،تالعكالدتكالعآبـ

،ت حكعللتالافكتام م تاأ للتل   علت را تال لستعفتال ج،ت لل لاطت فتام تال جل  تهكتالارؼ
ت. هتكث رت  ت فكت  هعتهل إتاكعلت  بكثر تال لستك  ظركت

ت.(5)"تالالدةت فتال لست بال ل تالذمتال درتكهكتام مهت فت اف :تا ـت فتالؿ"تت

                                                           

ت.(1/410)تالترا  ف:تع  فتالعحبلج(،ت2/30الرعمف:ت لل  تالعحبلجت)ا ظر:تت(1)
ت.149الجرجل ف:تالبار فلت،تصتت(2)
 (.ت91/79)صتاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،ت(3)
 ت.501،تال ل دم:تالعطمؽتكالع  د،ص89ا ظر:تخ ؼ:ت مـتع كؿتالف ه،تصتت(4)
 .(1/117)تم:تالعلذبت فت  هتاالعلـتالتل افالت رازتت(5)
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تالل ػػدرتال م ػؿتالعافػػكت  ػػهتعػفتال جل ػػ تالخػػب ؼتت مػػ كا ػل ت هػذاتال ػػلاطت ػػ ت عكػفتالجػػـز
تالعافكت  هتعفتال جل  .تل درتال م ؿاخب ؼتالف لل ت فتب د رتاتإل تلعدكهذات،تع راؼتال لس

ك ػػػأبرؾت،ت ػػلاطتال مػػ تكهػػكت ػػدـتكاػػكعتال ػػررتإلػػ  خػػرتتكعػػعتذلػػؾت عكػػفتإ ػػل  ت ػػلاط
ت لاطلنتع ب  ن.ت ح ثت أب لكلهتال بالرت،تالبف  ؿت  هته ل

" مـــا رآ  :تاكلػػػهتتاعتبـــار العـــرف والعـــادة مصـــدرًا مـــن مصـــادر التشـــريع عمـــىوالـــدليل 
فتتكػػؿتعػػلتكردتاػػهتالتػػرعتعطم ػػلتاػػ تإكعػػلتاػػلؿتالامعػػل ت،ت(1)فهــو عنــد اهلل حيــن " الميــممون حيــناً 

تت.(2)الارؼتإل  لاطتلهتع هتكالتعفتالم  ت رجعت  هت

علت  ب مهتت لل م ؿتالعافكت  هت،(3)الارؼتتكلل جل لتتالعافكت فتام مللتإل كعثمكاتلعلت رجعت
ت.(4)ال لظرتكالكث رتااك ه

 ضابط العير: 

ك  ػػرت،تك  ػػرتالبع  ػػز،تكهػػفت  ػػرتاالحبػػراز،تب لكلػػتت ػػفتالعاحػػثتال ػػلاؽتالا ػػرتكع كا ػػه
تكت  رتالبباع.،تاالزال 

ا ػرت اػدت،تكا ػرةتخصتادرج تت م تا ر علت ،تخر تإل الا رت خبمؼتبأث ر تعفتتخصتكت
تالخب ؼتطا ا تالاتر.ت ظرانت،تاؿتكالاكسعادرج تتخرالااضتاآل م ت

ت أحلكؿتك عت كااطت لع تب محتلالع تال لس.ك م هت

 أوًل: ضابط عير الحتراز:

فتإك م ػػهت عكػػفتال ػػكؿت،تبػػكافتال جل ػػ  ػػفتكعتػػ  تتبحػػدثتتعفت  ػػرتاالحبػػرازتهػػكت ػػاكا ت
خػذتال  ػالبتكا ،ت نتذلػؾت ػا تإلػ ال جل ػ تعػلتا ػبطلعتتككفتالبخلذتالح طػ تكاالاباػلدت ػفال لاطت 

                                                           

،تعكاػكؼت241،تح91البتا لـتتلرترع لفتكعلت  هتعػفتالف ػؿ،صعاكابتال  ة،تعخرجهتعللؾت فتعكط ه،تت(1)
 (.2/221)ح ف.تا ظرتالاجمك ف:تكتؼتالخفل ت

 .98صال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تتا ظر:ت(2)
 .90ت-98ا ظر:تال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصتت(3)
 .(2/295)ف:ت لل  تالعطمبت فتدرا  تالعذهب(،تإعلـتالحرع 1/221)ا ظر:تاافت لاد ف:تردتالعحبلر(4)
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،ت ػ ؽ عػلتجاػؿتاهللت م  ػلت ػفتالػد فتعػفتحػرجتكت،تكادربػهت تالفػردح بتطلات  م،تذلؾت م العا   ت
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مـا "ت.ت.تجل ت فتالحػد ث،تادرتا بطل بللت  لهللتالت كمؼت ف لنتإالت م

ــتكم عــن شــيء فــدعو ."، ايــتطعتم ذا نهي اح ػػبتتالع ػػمـتالب ػػز ت ػػفتال جل ػػلتت مػػ    ا ػػفتتت(1)واك
ت إفتع لاهتتف تعفتال جل  تاادتذلؾت لكت فك.،تا  البتالعا   ت م تذلؾكعخذت،تالع درة

تك خبمػؼاخب ؼتالافكتالخب ؼتالكاتتكالعك عتت ػفت  ػرتاالحبػراز:"ت  كؿتالترا  فت فت
تزعػفت ػفت  هت اف تالت علتالتبل تزعفت فت  اف ،تكالادفتالثكبتعفتكعك اه،تاللكاتت  هتالعافك
تهػكت  ػهتالعافػكتال م ؿتك لاطت،تدال كتتالكـت فت  هت اف تالت علتكالرجؿتالذ ؿت فتك اف ت،ال  ؼ

تذلػؾتإلػ ت  ػبت إف،تبحفظتام تعكتكجلهت م تكاكةتعكتتف ت م ت  ط تإل ت لحاهت   بتالتالذم
ت.(2)"  هت اف ت  

 ثانيًا: ضابط عير التمييز وعير التتبع:

اال  ػلفت ػلخبمطتالحػراـتت رت مػث ػع،تتتح لب ػلتبتػلدتبطػكرانتهػل  نت ػفتكل ػ تعجػلالتتالح ػلةبال
 ك ػػػػؼتإذاتكػػػػلفتا عػػػػرت بامػػػػؽت،تالع ػػػػمـتالبع  ػػػػزتاػػػػ فتال ػػػػثتكال ػػػػع فت مػػػػ كلػػػػذات ػػػػابت،تاػػػػللح ؿ
 ل عرت  ككفت  هت،تكع ب تالدكدت فتالفلكل ،تككل تتهذ تال جل  تالتب فؾت فتهذ تالعلدة،تالل جل  

تعت  تكحرج.

الع ػبطلعتالبفر ػؽتكالبع  ػزتاػ فتتر  حػلكؿتاػد،تلنت ط ػتلنت ػالع ػمـتعفت كػكفتك  تت مػ فتإك م هت 
 ػفتتتفتعػفت ػعلح تالتػر ا تعفت فػإفتلػـت  ػبطعت ػإ ػ،تال جل  تكالعلدةتالبفتاخبمطتتالػلتال جل ػ 

ت  ه.تتهذاتا عرتكبجلكزت

 ػ ت كمػؼتاللاحػثت ػفتال جل ػ ت،ت عكفتا بالرتال ظرتالعابدؿت ػلاطلنتلا ػرتالبع  ػزك م هت
تأب لكؿت لاطتال ظرتالعابدؿت فتال فحلتتال لدع .ك ،تاللع لظ رتعث نت

ت

ت

                                                           

 .3236(تح4/102)تلحجت،تالبت رضتالحجتعرةت فتالاعرعخرجهتع مـت فت ح حه،تكبلبتات(1)
 .(408-1/407)الترا  ف:تع  فتالعحبلجت(2)
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 ثالثًا: ضابط عير الزالة:

كعػعتذلػؾت،ت عكادتالب ظ ؼت  ػدهـتكل ػتتعػفتالا  ػ ،تاد علنتكل تتح لةتال حلا تح لةتا  ط 
كجدكاتع ظفلتتعفتكااػعتا  ػبلـتلمػبخمصتعػفتعكلذلؾت،تال ظل  تكالبطلرت م تتدتال لستحر لنتعكل كات

تال جل لت.

عادعتالامعػل ت ػفتإ جػلدتع ظفػلتتكف مػ تا مػعتال جل ػ تاأ كا لػلتكت،تععلتاآلفت  دتبطكرتتالح لةتت
زال ت ثلرهل كعػعتت،تعػفتالع ظفػلتتال جل  تالزال تالعبلح الك ل ؿتتدا ب فتإذاإ هتك م هت عكفتال كؿت،تكا 

ت.(1)ال جل  ت لفتهذاتا ثرتعافكت  هتذلؾتا فتااضتعفت ثلر

 ضابط عدم إدراك الطرف لمنجاية: 
عمت ػدـترؤ ػ تاال  ػلفتاا  ػهت،تإدراؾتالطػرؼتلم جل ػ ت ػدـ فتالعاحثتال لاؽت ػفتتتيتبحدث ت

 لػػػفت،ت كػػػؿت جل ػػػ تالت راهػػػلتاال  ػػػلفتذكتالطػػػرؼتالعابػػػدؿا ػػػل ت م ػػػهتتك،تت(2)ل مبلػػػل ظػػػرانت،تلم جل ػػػ 
ت جل  تعافكت  لل.

،تالرؤ ػ تالطا ا ػ عػفتكالطػرؼتالعابػدؿتهػكترؤ ػ تاال  ػلفتلألتػ ل تاأاػؿتدرجػ ت ػفتالك ػكحت
بكػػكفتت ػػاؼتالا ػػرتالعابػػدؿت،تك"الرؤ ػػ ت ػػاؼ"تع ػػطمحت ػػعفتالعابػػدؿتالا ػػرت ػػاؼت ػػدخؿكت

ت.(3) 6/36ت-ت6/18عفتت  هتحدةتالا ر
تالع لظ ر.ك م هت  ت كمؼتاال  لفت فتالاحثت فتال جل  تال باعلؿتالعكاراتتعكت

 ضابط عموم البموى: 
تالامػػكلتهػػكتتػػ كعتالػػا  تاح ػػثت  ػػابتتذكػػرتيتت العػػػر تت مػػ  ػػفتالعاحػػثتال ػػلاؽتعفت عػػـك

تالامكلتهفالامعل ت كااطتلتكادتذكر،تاالابالدت  هتالبخمصتعك ت:تاعـك

                                                           

ت.(242-1/241)تا ظر:تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(1)
 .(94-1/93)ت:تحلت  تالاج رعفت م تالخط با ظر:تالاج رعفت(2)
(،تإ ػلدتالر ػلحف:تعتػلكؿت ػاؼت46-1/45)ت(،تالجعؿ:تحلت  تالجعؿ1/323ا ظر:تاافت لاد ف:تردتالعحبلر)ت(3)

ت  الحلن،ت02:00.ت2011بتر فتا كؿت/تعكبكارتت23ا حدتت ح ف تال د،تالا ر:تع را للتكع الالل،
http://www.alghad.com/articles/630747- ت,  

ت2014ع  ػػطس–،تبػػـتبحػػد ثللت ػػفت بت282،ت ػػح ف تكاػػل عتراػػـت ع ظعػػ تال ػػح تالاللع ػػ :ت ػػاؼتالا ػػرتكالاعػػ
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ar/. 

http://www.alghad.com/articles/630747-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7?s=37cd0c38b22cf4cfb099a97611084799
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  نزارة الشيء وقمته: .1
الافػػكت ػػفت  ػػ رتكعػػفته ػػلتكػػلفت،تك زاربػػهت تالتػػف اعػػكـتاالاػػب  تاػػهتاػػدت كػػكفت لااػػلنتعػػفتامػػ 

 .(1)كالافكت علتعلتالت فستلهت ل م ،تال جل لتتك فتعثرتاال بجعلرت فتعحمه
ت.كعلتذكرتت فت لاطتام تال جل  تك دـتكاكعتال ررتالارؼتإل  لاطتال م ت رجعت 

 كثرة الشئ وشيوعه وانتشار :  .2

تاالاػػب  تكعتػ  تالبحػػرزتاػدتتكعػلتعفت" كػذلؾتاػػدت،تعػفتبفلهػػ تالتػنتك زاربػػهت كػػكفت لااػب عػـك
ت ككفتا عرتلكثربهتكت ك هت  تؽتاالحبرازتك اـتاالاب  تاه.

عفتالعػػرادتاػػػللكث رتكا كثػػرتكال ػػلدرتكعػػلتهػػفتال ماػػ تالبػػػفتتإلػػ رحعػػهتاهللتت(2)الػػفكاػػدت اػػهتال زت
كا  علت كففتاالحبرازتعكتاال ب  ل ت  للت،ت هتل ستالعرادتاهتال ما تالعطم  عكت،تب محت ذرانت فتا حكلـ

ثت ػػعتػػ  تك ػػاكا ت ظػػرانتالتػػبالههتا  ػػر تعػػفتالحػػ ؿتكالعاػػلحتكاخب طػػهتاػػهتكاعبزاجػػهتعاػػهتاحت  ػػه
،تكعػػلتهػػكتظػػلهرت ػفتااػػضت ػػكرتال جل ػػلتتكالع ػػب ذراتتكاخػػب طتا عػػكاؿ،ت  ػابتاال فكػػلؾت  ػػه

كا  عػػلت،تهػػذاتإذاتلػػـتببع ػػزتالاػػ فتال ج ػػ تتعكتالعحرعػػ ت ح   ػػذتالت جػػكزتاالاػػداـت م لػػلتعكتالبمػػاستالػػل
ت.(3)"تحبرازتعكتع  ستحلج  لـتع لـتاتبال تععتعت  تاالع

كهػكتا خػذتال  ػالبت،تكتػ ك هتهػكت ػلاطت  ػرتاالحبػرازتك م هت لل لاطت فتكثػرةتالتػف 
تالعا   ت م تبكافتال جل  تاح بتادرةتاال  لف.

 ضابط الضرورة:
 ػأب لكؿتتفكاآل،تا بالرهػلت مػ كا دلػ تالتػر   ت،تذكرتت فتالعاحثتال ػلاؽتح   ػ تال ػركرة

تال كااطتالعبام  تالل ركرة.

                                                           

ت.274ا ظر:تد.حع د:تر عتالحرجت فتالتر ا تاال  ع  ،تصت(1)
تالد فت(2)  .(106-2/104)تا ظر:تال زالف:تإح ل ت مـك
 .274د.حع د:تر عتالحرجت فتالتر ا تاال  ع  ،تصت(3)
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أفت ح ػؿت ػفتالكااػعتخػكؼتاللػ ؾتعكتكػ،تع بظػرةكتت ػ ت  ػرتعبكهعػ عفتبككفتال ػركرةتعح  ت .1
  ا ػػفتعفتت مػػ تذلػػؾتكا ػػل تت،ت(1)الػػ فستعكتالعػػلؿتا ماػػ تالظػػفتح ػػبتالبجػػلربت مػػ البمػػؼت

تحب ت حكـتاجكازتا بخداـتال جل  .ت،تبككفتال ركرةتعح   تكال ع 
تإل الت ؤدمتذلؾتعاترطت،ت لل ررت زاؿت فتالتر ا ،تكارتع للع ررتتإل الت ؤدمتإزالبللتع .2

 ػفتال ػدرتك م ػهت افػكت،ت(2)ح ثت ربكبتال ررتا خؼتلد عتال ررتا  ظـ،تعف دةتع ظـ
كلذلؾت  كؿتعللؾتإذاتكااتتاطرةتعفتاكؿت،تعلت  هتع فا تع ظـت عفتال جل  تلمعحل ظ ت م
كا فتذلؾتا كلهت:"تإفتهذاتلهتع ؿت فت،ت  اففت  هتهفتتككلفتام  نتعكتخعرت فتطالـتعكتد

هت ػػ ت كػػكفترخ ػػ تكهػػكتعفتال ل ػػدةتالعجعػػعت م لػػلتإذاتبالر ػػتتالعف ػػدةتل ػػإالتػػرعت رجػػعت
دتالعبآكمػ تلا ػل تال العرجكح تكالع مح تالراجح تا بفرتتالعف دةت فتج بتالع مح تك طعت

كال  طػػ تال ج ػػ تعتػبعم ت مػػ تالعف ػػدةتككػؿت  طػػ تعػػفتالػ فستك ظػػل رتذلػؾتكث ػػرت ػػفتالتػرعت
العل عتعتبعم ت م تع مح ت   ط تعالر  تا  ط تكا   تالعل عت للـتعػفتالعاػلرضت  كػكفت

 .(3)"تالعل عتطلهرانت
  دـت   ل للت  لل.:تال دةتال ركر لتتبا حتالعحظكراتتتترطتكهكت م كلذلؾتزادتالتل ا  ت

هتال ػركرةتعػفتالعحظػكراتتإ عػلت ػرخصتال ػعفتعلتبد كت":تعمت،ت(4)عفتب درتال ركرةتا درهل .3
ع ػػهتال ػػػدرتالػػذمتب ػػػد عتاػػهتال ػػػركرةت ح ػػب.ت ػػػإذاتا ػػطرتاال  ػػػلفتلعحظػػكرت مػػػ ستلػػػهتعفت

 .(5)" م تادرتعلتب د عتاهتال ركرةت  طاؿت  ب رتع هت،ت بك عت فتالعحظكر
 .(6)"التر   عخللف تا كاعرتكال كاهفت"تعالت ككفتلد عتال ركرةتك  م تعخرلتإالت .4

 
 
 

                                                           

 .126،تتال  اف:تالرخصتالتر   ،تص69صتا ظر:تالزح مف:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،ت(1)
تت.129ال  اف:تالرخصتالتر   ،تصا ظر:تت(2)
 .(1/198)تال را ف:تالذخ رةت(3)
 .84صتت،تال  كطف:تا تال تكال ظل ر،73ا ظر:تاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،صت(4)
 .187الزرال:تترحتال كا دتالف ل  ،تصت(5)
 .299اللذلف:تال كا دتالف ل  تالخعستالكارل،تصت(6)
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 ضابط الحاجة: 
كعػلتعفتالحلجػ تبػأبفتااػدتال ػركرةتعػفت،تذكرتتعفتالحلج تبدكرتحكؿتالبك ا تكر ػعتالحػرج

 ؽتكحػػرجت ػػتلكجػػكد،تك م ػػهت عكػػفتال ػػكؿتعفت ػػكااطتالحلجػػ تبتػػبرؾتعػػعتال ػػركرة،تح ػػثتالبرب ػػب
تع لعل.تعبفلكت ت فتكؿو

 ضوابط الحاجة: 
 كالحرجت فتبركللت  رتعابلد.،تعفتبككفتالحلج تعح   تكال ع  .1
تإلػ عكا ػطتال ػلستكعجعػك لـتالل  ػا تتإلػ عفت ككفتال ػلاطت ػفتب ػد رتبمػؾتالحلجػ تال ظػرت .2

ل كت،تالحلج تالالع   عكا طتالف  تالعا   تالبفتببامؽتاللتالحلج تإذاتكل تتخل  .تا 
ال ػػرضت ػػكلتعخللفػػ تالحكػػـتتإلػػ عفتبكػػكفتالحلجػػ تعبا  ػػ تاػػأالت كجػػدت ػػا ؿت خػػرتلمبك ػػؿت .3

تالالـ.
 (1).ال ركراتتإل تعفتب درتبمؾتالحلج تا ٍدرهلتكعلتهكتالحلؿتالل  ا  .4
تإل الت ؤدمتذلؾتعاترطت،ت لل ررت زاؿت فتالتر ا ،تكارتع للع ررتتإل الت ؤدمتإزالبللتع .5

 .(2)كبتال ررتا خؼتلد عتال ررتا  ظـربىتح ثت يت،تعف دةتع ظـ
 واليتحالة:ضابط اليتهالك 

عػػػفتال جل ػػػ ت ػػػفتالعػػػلدةتتانتثػػػرتعت ا ػػػكػػػ تع لعػػػلتالت يتتالجػػػلععتاػػػ فتاال ػػػبل ؾتكاال ػػػبحلل تعف
ت،(3)كعػلتعفتاال ػبل ؾتطر  ػ تعػفتطػرؽتاال ػبحلل ،تعكترا حػ نتتلنتعكتلك تلنتالعخبمط تاللت كا تكلفتطاع

 ػفتإالتع لػلت،تال جل ػ ت  ػبل ؾتكاال ػبحلل تهػكتال  ػل ت مػ خػرتعفتال ب جػ تال لل  ػ تعػفتاالت اعا 
كلػـت،تك فتاال بل ؾتلـتب  مبتلك للتا بلمكتت فتالطػلهر،تطلهرتإل اال بحلل تادتا  ماتتال جل  ت

ت اؽتعثرتلللتععتا ل للت فتالح    تكالكااع.

العخب ػ فت ػفتت كػكفتاػللرجكعتإلػ ،تطػلهرتإلػ الحكـتال ب ػلؿتال جل ػ تكا   الػلتتفضابط اليتحالة:
ت.ال بحللبللتعفت دـتا بحللبللتاللرجكعتإل لـت  بط عتالحكـ،تالك ع ل  مـت

                                                           

ت.(247/ت1ال كا دتكال كااطتالف ل  تالعب ع  تلمب   رت)تالاادتالمط ؼ:تا ظر:ت(1)
تت.129ا ظر:تال  اف:تالرخصتالتر   ،تصت(2)
،تجلعاػػػ تالزراػػػل،تعػػػؤبعرتكم ػػػ تالتػػػر ا تا كؿ ػػػ ،تا ظػػػر:تحاػػػرتالف ػػػ  ت:تا ػػػبحلل تالع ػػػكراتتكالعل اػػػلتتال جت(3)

 .159ص
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 .طاـتعكتلكفتعكترا ح ت دـتا ل تعمتتعثرت دؿت م تال جل  تعف:تضابط اليتهالكو 

 ضابط عدم وقوع الضرر: 
تالادتعفتبك رت كااطتلذلؾتكهف:ت،تاالزال حب ت ابارتال ررت ررانتعع ك لنتكاجبت

 كهػكتعػلت كػكفت،ت للتػر ا تالتباباػرتإالتال ػررتالعح ػؽ،تعكهكعػلنتعفت ككفتال ػررتعح  ػلنتالت
ت ػ ت اػرةتلػهععػلتال ػ،تعكتا ماػ تالظػف،تعكتع هت   عتحبعلنت،تكادتكاعتاللفاؿ  ػ ت،تررتالعكهػـك

  م هتحكـ.ت ا  
 ًكؿت مػػ تعهػػؿتالخاػػرةتالتعفت كػػكفت ػػررانت لحتػػلنتظػػلهرانتالت يٍتػػتاعا ػػ ،تعفت كػػكفتال ػػررتاىػػٌ ف

 ػػ ت،تععػػلتاذاتكػػلفتع ػػدارتال ػػررت  ػػ رانت،تكػػذلؾتا باػػرت ػػررانتكاجػػبتاالزالػػ تفتكػػلف ػػإ،ت  ػػ رانت
ت.(1)كعفتثـت  ت ع عتع ه،تهت م تع هت ررتعابارإل   ظرت

                                                           

 .(847ت-1/661)تا ف:تال ررت فتالف هتاال  عفا ظر:تعحعدتعكتت(1)



 

 

 

 

  الفصل الثانً
  أثز الضزوري واحلاجً والتحسٍنً
 يف القدر املعفى عنه من النجاساث

 

ت:عالحثتث ث تك  هت

 .القدر المعفو عنه من النجايات أثر الضرورة في: األولالمبحث 

 .أثر الحاجة في القدر المعفو عنه من النجايات: المبحث الثاني

 .أثر التحيين في القدر المعفو عنه من النجايات: المبحث الثالث
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 الثاني الفصل
 النجايات من عنه المعفو القدر في والتحييني والحاجي الضروري أثر

 ل حكػػػلـتت،كللتػػػعكل  ،ت ك ػػػتت ػػػكربللتكعظلػػػرتتجكهرهػػػل،ت ػػػزاتعبع ػػػزتتالتػػػر ا تااػػػدةتع
 ػرتكر ػعتال كعفتع زابلػلتع  ػلنت،تالتر   تجل تتتلعم تلجع عتعحكاؿتالفردت فتعخبمؼت كاحفتالح لة

اا َوََل ُيِريااُد بُِؽااُم القُيِريااُد اَّللَُّ بُِؽااُم ]:تباػػلل الحػػرجتل كلػػهت ااْسَ إ ػػ فتكا ػػحتعػػفتاهللت لػػذات،ت(1)ت[اْلُعْسَ

ك م ػهت ػإفتا حكػػلـتالبػفت ر ػػللتاهللت،ت ػػرتكر ػعتالحػرجت ػػ لـال اػػأفتاهللت ر ػدتاااػلد ت،ت ػاحل هتلااػلد 
تاهللت مػ ت اػلد تتػ  لنت،تاآلخػرة مح تباػكدت مػ تالفػردت ػفتالػد  لتكت م ت الد تالتبخمكتعفتع كعػلتحػـر

التػر ا تعػفتا حكػلـت لػدؼتلبح  ػؽتت ع  ػد،تإالتك  هت ررت اكدت مػ تالفػردتكالعجبعػعت ػفتالػدار ف
عكجتعػدارجتتإلػ كحفػظتال ظػلـتكباع ػرتالػد  لتاكػؿتعػلت ك ػمللت،تع  دت لـتهكتإ الدتالفردتكالجعل ػ 

ت.(2) تكالح لرةالكعلؿتكالخ رتكالعد  

تالعاػلشت ػفتالااػلدتكع ػللحتـكىػالحًتت مػ تكع ل ػللتعا لهػلتالتػر ا ت إف.ت.ت  كؿتاافتال  ـ:ت"
تالاػدؿت ػفتخرجػتتع ػأل ت كػؿتكملػل؛تكحكع ،تكمللتكع للح،تكمللتكرحع ،تكمللت دؿتكهف،تكالعالد

ت م  ػتتث؛ااالتإل تالحكع تك ف،تالعف دةتإل تالع مح تك ف،ت دهلتإل تالرحع تك ف،تالجكرتإل 
فتالتر ا تعف ت ػفتكظمػه،تخم ػهتاػ فتكرحعبػه،ت اػلد تاػ فتاهللت ػدؿت للتر ا تاللبأك ؿ؛ت  للتعدخمتتكا 

ت(3)."عر ه

التػلرعتتاًحكىػـ لػكت لػبـت،ت ػ عفـتالبفتلللتتػأفت ظػ ـت ػفتالف ػهتاالك مـتالع ل دتعفتالامكت
،تكهػكت  ػا تلبح  ػؽتع ل ػدتال ػلستال ل اػ تكحفػظتع ػللحلـ،تعفتا حكػلـتالبػفتتػر للت مػ ت اػلد 

،تكالا ػػػؿ،تكالػػػ فس،ت تالكم ػػػلتتعكتعػػػلت اػػػرؼتالل ػػػركر لتتالخعػػػستكهػػػفتالػػػد فكلػػػذلؾترا ػػػتتالتػػػر ا

                                                           

ت.185 كرةتالا رة:ت   تت(1)
 ت.49الزح مف:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصكها ت(،ت17-2/7)تالتلطاف:تالعكا  لتتا ظر:ت(2)
 .(3/11)إ  ـتالعكاا فت فتربتالاللع فتاافتال  ـ:ت(3)
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ال باػلرت ثلرهػلت ػفت،تا هع ػ تح ػبتعبدرجػ تاك ػل ؿكر ل ػ تالكم ػلتتالخعػست كػكفت،تكالعػلؿ،تكال  ؿ
تت.(1) للبح   لت،ت للحلج لت،تال ركر لت:تكهف،تعراببتث ثتتإل اكاـتععرتا ع ت

الحػػلجفتكالبح ػػ  فت مػػ تال ػػدرتالعافػػكتف ػػؿت ػػأب لكؿتعثػػرتكػػؿتعػػفتال ػػركرمتكتك ػػفتهػػذاتال
ت  هتعفتال جل  .

  

                                                           

تاآلعػػػدم:تاالحكػػػلـت ػػػفتع ػػػكؿتا حكػػػلـ(،ت481-1/480)تداعػػػ :ترك ػػػ تال ػػػلظرتكج ػػػ تكالع ػػػلظرا ظػػػر:تااػػػفتات(1)
(،تااػػػػػػفت لتػػػػػػكر:تع ل ػػػػػػدتالتػػػػػػر ا ت1/31)ت،تالتػػػػػػلطاف:تالعكا  ػػػػػػلت174ب ػػػػػػطفف،تص(،تال زالػػػػػػف:تالع 3/274)

ر ل ػػػ تالع ػػػمح تت،تحكػػػ ـ:14ع ل ػػػدمت  ػػػدتاالعػػػلـتالتػػػلطاف،تص(،تلح ل ػػػ  :تالف ػػػهتال49،ت76اال ػػػ ع  ،تص)
ت.244كالحكع ت فتبتر عت افتالرحع ،تص
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: األولالمبحث   
 أثر الضرورة في القدر المعفو عنه من النجايات

تال ػػػػركرةتك  ابلػػػلتاللكم ػػػلتتالخعػػػػس،تهػػػذاتالعاحػػػثت بكػػػكفتعػػػػفتعطماػػػ ف ،تالعطمػػػبتا كؿ:تعفلػػػـك
تكالعطمبتالثل ف:تعثرتال ركرةت فتال درتالعافكت  هتعفتال جل  .

 : الضرورة وعالقتها بالكميات الخمس حقيقةالمطمب األول: 

 الضرورة:

تحعمب ػػف:تب ػػكؿ،تاال ػػطرارتلع ػػدرتا ػػـكهػػفت،تكال ػػركرة،تعػػأخكذةتعػػفتال ػػررتكهػػكتال ػػ ؽلغــة: 
ترجػؿ  ػلؿت،تالتػف تإلػ تاالحب ػلج:تال ػطرارا،تككػذاتكػذاتإلػ ت ػ فتا ػطرتكاػد،تكػذات م تال ركرة

ت.(1)هل إتعلجنتعم،تالتف تتإل تا طرتكادت،حلج تذكتعم،ت ركرةتكذ

تال  ؽتكالحلج تكالتدة.ت م ال ركرةتل  تبدؿتت عا  

الكم ػلتتت مػ الك ػل ؿتلمعحل ظػ تتال بالرهػلتإحػدل بالرهلترخ ػ تكتح ثت عكفتبار فللتاإاصطالحًا: 
 الخعس.

 :تعريف الضرورة باعتبارها رخصة 

تت.(2)ا كؿ"تابركهتع  ل هتااضتعكت ف هت م تال ررتخكؼ": عرفها الحنفية بأنها

ت:تعا  لفتبحبهتا طكلتكادت:"ع كاعتال ركرةتا كلهتالج لصتاادتذكر تلمبار ؼتتذكرثـت

تالع ب .ت  رت جدتالتعك عت فت ح ؿتعف:تعحدهعل

تااػضتبمػؼتعكت ف ػهتبمػؼتع ػهت خػلؼتاك  ػدتعكملػلت م تعكر تكلك هتعكجكدانتت  رهلت ككفتعف:تكالثل ف
ت.(3)"ع  ل ه

                                                           

ا ػػدم:تبػػلجتالاػػركس)483-4/482)ا ظػػر:تااػػفتع ظػػكر:تل ػػلفتالاػػربت(1) ت(،تاللػػركم:تبلػػذ بتالم ػػ 12/388(،تالز 
ت.(2/720)(،تالفلراامف:تال حلح11/315)
ت(.1/157)تف (تالج لص:تعحكلـتال رت2)
 (.1/157الع درتال لاؽت)ت(3)
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ت.ت(1)"ظ لنتتعكت معلنتتالل ؾتعفتال فست م تالخكؼتهف:ت"المالكيةوعرفها 

كعػلتع لعػلت ركػزافت،تعػلتار اػلفتعػفتح ػثتالع ػعكفتكالعا ػ كالع حظتعػفتكػ تالباػر ف فتع ل
تكلذلؾت لكت  رتتلعؿ.،ت م تكاحدةت  طتعفتالكم لتتالخعستهفتال فست  ط

،ت اػػػرؼتالتػػػل ا  تال ػػػركرةت ػػػفتعاػػػػرضتحػػػد ثلـت ػػػفتحػػػلؿتالع ػػػػطر: الضـــرورة عنـــد الشــــافعية
ػتعكتعكبػلنتتالعخع ػ ت ػفتا كػؿت ػدـتعػفتاللػ ؾت ف ػهت مػ تخلؼتعف للع طرتهك:ت ،تعخك ػلنتتلعر ن

،ته م ػتالعحرعػ تالع بػ تعػفت أكػؿتعف؛ت مػهتحػ النتت أكمػهتعػلت جػدتكلـ،تر   تا  طلعتعك،تعرضتز لدةتعك
ت.(2)ركحهتا   تعم،ترع هتاهت  دتعل

تالبػفتهػف،تالعا حػ تال ػركرة"وقد ذكر الحنابمة تعريفًا مشابهًا لتعريف الشافعية فقد قالوا: 
ت.ا كؿتبرؾتإفتاللتالبمؼت خلؼ

ت جزتا كؿتبرؾتإفت خلؼتعك،تجكعتعفتكلفت كا ،ت ف هت م ت خت تكلفتإذا:تعحعدتالؿت
ت.(3)  لمؾ"تالرككبت فت اجزتعك،ت لمؾتالر   ت فتكا  طع،تالعتفت ف

كالع حظتعفتبار ؼتالتل ا  تكالح لام تلم ركرةتع لعلتادتع ل كاتالعرضتال بالر ت االنتعفت
ككػػ تال ػػاا فتباػػكدتاػػللحفظت مػػ تكم ػػ ت،تكع  ػػلنتا  طػػلعتالر  ػػ ،تا  ػػالبتالعا حػػ تلألخػػذتاللرخ ػػ 

تهت ككفتالبار فلفت  رتتلعم ف.ك م ،تلذلؾت لكت  رتتلعؿتلمكم لتتا خرل،تال فست  ط

 : هي  قد عرفها العمماء المعاصرون بعدة تعريفات منهاولذا ف
تالبػػفتالع ػػللحتعػػفتتػػف ت ػػكتتعالػػلت خػػلؼتاال  ػػلفت مػػ تبطػػرعترالخطػػتعػػفت"حللػػ  .1

تالربكػلبتإالتال ػركرةتهػذ تب ػد عتالتاح ػث،تكالد  لتالد فتع للحتا لـت فتع للتالاد
ت.(4)كابه"ت فتبأخ ر تعك،تالكاجبتبرؾتعك،تالعحٌرـ

                                                           

 .(2/115)الد كاف:تحلت  تالد كافت م تالترحتالكا رت(1)
:تحلتػػ بلتام ػػكافت(تام ػػكاف159-6/158)تجتإلػػ تعار ػػ تعاػػل فتعلفػػلظتالع لػػلجا ظػػر:تالتػػرا  ف:تتع  ػػفتالعحبػػلت(2)

الكهػلجتت،تال عػراكم:تال ػراج310(،تاافتال راا مف:ت بحتال ر بتالعج بت فتتػرحتعلفػلظتالب ر ػب،تص4/263)تك ع رة
ت.567 م تعبفتالع للج،تتص

،تااػفتاداعػ :تالتػرحتالكا ػرت500صتتت(،تالل تالد فتالع د ف:تالاػدةتتػرحتالاعػدة،9/415)تاافتاداع :تالع  فت(3)
تت.(11/96 م تعبفتالع  ع،ت)

 .244،تص كااطتالف ل  تالعب ع  تلمب   رلمط ؼ:تال كا دتكالالاادتا(4)



النجاسا  من عن  ا عف  ال در يف  التحش ين  احلاجي الضز ري أثز   

  75 
 

 ىالثانيىالفصل

ت خػػػلؼتاح ػػػثتالتػػػد دةتالعتػػػ  تعك،تالخطػػػرتعػػػفتحللػػػ تاال  ػػػلفت مػػػ تبطػػػرعتعفت"هػػػف .2
تاللعػػػػلؿتعك،تاللا ػػػػؿتعك،تالاػػػػرضتعك،تاللا ػػػكتعك،تاػػػػلل فستعذلتعك،ت ػػػػررتحػػػدكث

ت ػػفتبػػأخ ر تعك،تالكاجػػبتبػػرؾتعك،تالحػػراـتاربكػػلبت  د ػػذت اػػلحتعكتك باػػ ف،تبكااالػػلكت
تت.(1)"الترعتا كدت عفتظ هت للبت فتت  هتلم ررتد النتتكابه

 باػكدتالل ػررت مػ تإحػدلت،تعفتالبار ؼتعفتال ركرةتهفتحلل تب ػ بتاال  ػلفتكالع حظ
تالكم لتتالخعس.

كع زةتهذاتالبار ػؼتع ػهتتػلعؿتجػلععت ػفتب ر ر ػلتكػؿتع ػكاعتال ػركرةتكهػفتثـتالؿتاادتذلؾ:ت"
،تكالعحل ظػػ ت مػػ تعاػػدعتالبػػكازفتالا ػػدمت ػػفتالا ػػكد،تكاال ب ػػلؿتاعػػلؿتال  ػػر،تكالػػدكا ،ت ػػركرةتال ػػذا 

كبػػرؾتالكاجاػػلتت،تكالعػػلؿتك حكهعػػل،تكالػػد لعت ػػفتالػػ فس،ت  ػػلـتاللفاػػؿتبحػػتتبػػأث رتالرهاػػ تكاالكػػرا كال
ععػػلتعا لهػػلتالخػػلصتاػػد عت ػػررتخػػلرجفت،تالتػػر   تالعفرك ػػ ت.تكهػػذاتهػػكتالعا ػػ تا  ػػـتلم ػػركرة

فتكػ،ت مػ ستهػكت  ػطتعػكطفتاحث ػل،تالهرتكللحر ؽتعكت ررتداخمفتكػللجكع لفتهػكتالعا ػ تالتػل عتكا 
ت.(2)"الامعل   دت

لك ػهتعكثػرتاخب ػلرانت اػرؼت،تك ر للتااػفتعاػلرؾتابار ػؼتار ػبتعػفتبار ػؼتالزح مػف .3
ال ركرةتا كله:ت"تخكؼتالل ؾتعكتال ررتالتد دت م تعحػدتال ػركر لتتلمػ فستعكت

ت.(3)"اهتالل ؾتعكتال ررتالتد دتال  رت    لنتعكتظ لنتإفتلـت د عتعل

عاػػلرؾتع ػػهتباراػػؼتتػػلعؿتلكل ػػ تالكم ػػلتتالخعػػستبار ػػؼتااػػفت ظلػػرتعػػفتبار ػػؼتالزح مػػفتكت
كلػػذلؾتعرلتعفتبار ػؼتااػػفتعاػلرؾتهػػكتعتػعؿتكعكثػػرتاخب ػػلرانت،ت ػكا تكل ػػتتببامػؽتاػػللفردتعكتاآلخػر ف

تعفتبار ؼتالزح مف.ت

ت

ت

                                                           

ت.68-67الزح مف:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصتت(1)
 .68الع درتال لاؽتصتت(2)
 ت.28اافتعالرؾ:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصت(3)
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عفتعجػؿتبج  ػبتالعكمػؼت،تك م هت لل ركرةتحكـتتر فتخلصتا بث فتعفتحكـتتر فت لـ
كلػػ ستالعػػرادتعطمػػؽتالعتػػ  ؛تاػػؿتالعتػػ  تت،(1)كػػـتا  ػػمفالعتػػ  تالبػػفت باػػرضتللػػلت ػػفتبطا  ػػهتلمح

تت(2)للتاامؿتالافك.ل إالعتلرت

 الويائل لممحافظة عمى الكميات الخمس تعريف الضرورة  باعتبارها إحدى: 

تبجرتلـت  دتتإذاتاح ث،تكالد  لتالد فتع للحتا لـت فتع للتادتهفتعلتال"تعرفها الشاطبي:
،تكال اػ ـتال جػلةت ػكتتا خػرلتك ػف،تح ػلةتك ػكتتكبلػلرجت  ػلدت مػ تاػؿ،تا ب لع ت م تالد  لتع للح
 .(3)"العا فتاللخ رافتكالرجكع

تإلػػػ هػػفتالبػػػفتبكػػكفتا عػػػ تاعجعك لػػلتك حلدهػػػلت ػػفت ػػػركرةت"توعرفهــا ابـــن عاشـــور بأنهـــا
  ػػػػلدتتإلػػػػ اح ػػػػثتإذاتا خرعػػػػتتبػػػػؤكؿتحللػػػػ تا عػػػػ ت،تبح ػػػػ مللتاح ػػػػثتالت  ػػػػب  ـتال ظػػػػلـتالخب للػػػػل

 .(4)"كب ش

ح ػثتإفتال ػركرمتإذات  ػدتلػـتب ػب ـت،تكالع حظتعفتالبار ف فتع لعلتار اػلفت ػفتع ػعك لعل
تإالتعفتالتلطافتراطتعهع بللتاع للحتالد  لتكاآلخرة.،تح لةتالفردت فتالح لةتالد  ل

كلػػكتح ػػؿتخمػػؿت،ت لل ػػركراتتالتعجػػلؿتل  ػػب  ل ت  لػػلت ػػكا ت مػػ ت ػػا دتالفػػردتعكتالجعل ػػلت
كادتعك ػحتااػفت لتػكرتالع  ػكدتاػلخب ؿتت،ت(5) لدتكا طرابت فتح لةتال لس تإل ت  للت دلتذلؾ

 فتهػذاتاػدت ػمعتتع ػهت،تكل تتع  فتاػلخب ؿت ظػلـتا عػ ته كلػلتكا ػعح للل ظلـتا ع تا كله:ت"
كلك ػػفتع  ػػفتاػػهتعفتب ػػ رتعحػػكاؿتا عػػ تتػػا ل تاػػأحكاؿتا  اػػلـت،تع ػػرؽتا عػػـت ػػفتالكث  ػػ تكاللعج ػػ 

تت.(6)"تالحلل تالبفتعرادهلتالتلرعتع للتاح ثتالتبككفت م 

ت

                                                           

 ت.244ا ظر:تالع درتال لاؽتصتت(1)
 .11-10تصتا ظر:تالف ؿتا كؿت(2)
 .(18-2/17)تالتلطاف:تالعكا  لتت(3)
 .76اافت لتكر:تع ل دتالتر ا تاال  ع  ،تصت(4)
ت.19ا ظر:تلح ل   :تالف هتالع ل دمت  دتاالعلـتالتلطاف،تصتت(5)
 .76اافت لتكر:تع ل دتالتر ا تاال  ع  ،تصت(6)
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 نظرًا ألهمية الضرورات قامت الشريعة بحفظها من خالل أمرين: و 

 " الكجكد.تجل بتعفتعرا لبللت فت الرةتكذلؾ،تاكا دهلتك ثاتتعركل للت   ـتعلت:أحدهما 
 تجل ػبتعػفتعرا لبلػلت ػفت اػلرةتكذلػؾ،ت  للتالعبكاعتعكتالكااعتاالخب ؿت  للت درعتعلت:الثاني

 .(1)الادـ"

الكجػكدت،تكحفظلػلتعػفتجػل ا ف،تكلذلؾتترعتاهللتعحكلعلنتك رك لنتلمعحل ظػ ت مػ تال ػركر لتتالخعػس
 ف:تكالادـتكهفتكلآلب

 : الوجود جانب من حفظها
 تكالزكػػػلة،تكال ػػػ ة،تاللتػػػللدب فتكال طػػػؽ،تاال عػػػلف:تالكجػػػكدتجل ػػػبتعػػػفتالػػػد فتلحفػػػظتتػػػرع،

ت.ذلؾتعتاهتكعل،تكالحج،تكال  لـ
 تععػػلكالػػدكا تتكالع ػػكفتكالتػػرابتالطاػػلـتع ػػؿتإالحػػ :تالكجػػكدتجل ػػبتعػػفتالػػ فستلحفػػظتتػػرع

 .الح لةتا ل تلل م  بكاؼت
 كال ف لتتالح ل  تكعحكلـ،تال كلح:تالكجكدتجل بتعفتال  ؿتلحفظتترع. 
 ال فستلحفظتترعتكعلتالامـ:تالكجكدتجل بتعفتالا ؿتلحفظتترع 
 تال لس.تا فتالعخبمف تالعالع تتع كؿ:تالكجكدتجل بتعفتالعلؿتلحفظتترع

 العدم جانب من أما حفظها
 تالجلػػػلدتكحعل ػػػ تالا  ػػػ تكالػػػذبت ػػػفتحػػػكزةتاال ػػػ ـ:تالاػػػدـتجل ػػػبتعػػػفتالػػػد فتلحفػػػظتتػػػرع،

 .الادعتإل تالدا فتك  كا 
 إبػ ؼتااػضتعطػراؼتالج ػدتحفلظػلنت،تكال  ػلصتالد ػ :تالادـتجل بتعفتال فستلحفظتترعت

 ا طراؼ. م تالافت
 تككػػػؿتالعف ػػػدات،تلػػػل م تكالا كاػػػ تالع ػػػكراتتحرعػػػ :تالاػػػدـتجل ػػػبتعػػػفتالا ػػػؿتلحفػػػظتتػػػرعت

 الحد ث تعثؿ:تالحت شتكاللرك ف.
 لل م تالحدكدتكك عتالز لتحرع :تالادـتجل بتعفتال  ؿتلحفظتترع. 
 ت.(2)لل م تكالا كا تال را تحرع :تالادـتجل بتعفتالعلؿتلحفظتترعت

                                                           

 (2/18)تالتلطاف:تالعكا  لتت(1)
(،تاافت لتكر:تع ل دتالتر ا ت2/18)ت(،تالتلطاف:تالعكا  لت267-7/266)تا ظر:تالزركتف:تالاحرتالعح طت(2)

ت.78اال  ع  ،تص
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 :جايةالمعفو عنه من النضرورة في القدر المطمب الثاني: أثر ال

،تال ػػركرةتباباػػرتالعرباػػ تا كلػػ تالبػػفتتػػر للتاهللتعػػفتعجػػؿتالعحل ظػػ ت مػػ تالكم ػػلتتالخعػػس
حبػ ت  ػ رتك ػؽتالع لػلجتالراػل فتالػذمتحػدد ت،تارترخ  تع حللتاهللتلمفػردت ػفتالظػركؼتالطلر ػ بكبا

تاهللتله.

ب ر ػػرتعحكػػلـتا ػػبث ل   تت"ت حكػػـتال ػػركرةتعا ػػل تا ثػػرتالعبربػػبت مػػ تكجكدهػػلتالػػذمت  ػػبد ف
طػػػردةتعكتبػػػرؾتالكاجػػػبتعكتبػػػأخ ر تخ  ػػػلنتلم كا ػػػدتالالعػػػ تالع،ت ب  ػػػفتإالحػػػ تالعحظػػػكر،تللػػػلتب ل ػػػالل

ت.(1)"العطا  ت فتا حكاؿتالالد  

 ػإذاتبح  ػتتعاػ حتلمعكمػؼت،ت لل ركر لتتبا حتالعحظكراتتاتػرطتبػك رتتػركطللتك ػكااطلل
تال ركرةتاهتب د عتالذمتال درتع هت رخصتإ علتالعحظكراتتعفتال ركرةتهل إتبد كتعل "ت،تا خذتالل
تاػدرت مػ تع ػهت  ب ػرتاؿ،تالعحظكرت فت بك عتعفتلهت م ستلعحظكرتاال  لفتا طرت إذا.ت ح ب

تت.(2)"  طتال ركرةتاهتب د عتعل

ععػػلتبػػأث رتال ػػركرةت ػػفت،تعكتبػػرؾتكاجػػب،ت ػػأثرتال ػػركرةتت ظلػػرتجم ػػلنت ػػفتإالحػػ تالعحظػػكر
  ػػهتعػػفتال جل ػػ ت  ظلػػرت ػػفتكك لػػلتباػػ حتكػػؿتعػػلتعػػفتتػػأ هتإزالػػ تال ػػركرةت ػػكا تكػػلفتال ػػدرتالعافػػكت

كلذلؾتك عتالامعػل ت،تعكتابرؾتعفركضتعكتاح بتعلتب بد  هتالحلل ،تاإالح تالعحظكرتكلل جل لت
ا خػذتا ػدرتعػفتتإلػ  إذاتع لبتالفردت ركرةتبمج هتت،(3)ال دةتكهفت:"تال ركراتتبا حتالعحظكرات"

ععتا خذتااػ فتاال باػلرت ػكااطت،تكذلؾتحفظلنتلمكم لتتالخعس،تذاتادرتعالحتعافكت  هال جل  تت ل
ت.(4)ال ركرةتالبفتبحدثت  للت فتالف ؿتا كؿ

إالتعػلتب ػد عتاػهتهػذ تال ػركرةت،تك م هت  ت بحددتادرتعفتال جل  تلمافكت  ػهتحػلؿتال ػركرة
تعـتكثر. تاؿ 

ت

                                                           

 ت.279الزح مف:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصت(1)
 (2/281)تلزح مف:تال كا دتالف ل  تكبطا  لبللت فتالعذاهبتا راا ،تا185الزرال:تترحتال كا دتالف ل  ،تصتت(2)
ت.73،تاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تص49ال اكف:تا تال تكال ظل ر،تصت(3)
ت.46-45تصتا ظر:تالف ؿتا كؿت(4)



النجاسا  من عن  ا عف  ال در يف  التحش ين  احلاجي الضز ري أثز   

  79 
 

 ىالثانيىالفصل

 : كاآلتيهي ق بالقدر المعفو عنه من النجاية الكميات الخمس فيما يتعم عمىأثر الضرورة 

ـــدين:أوًل:  عػػػفتتػػػركطتال ػػػ ةتاجب ػػػلبتكت،تإذاتكل ػػػتتال ػػػ ةتعػػػفتع ػػػكؿتالااػػػلداتتلحفػػػظتالػػػد فتال
 ػػدرتعػػفتلتحػػلع نت عػػفتلػػـت ػػبعكفتعػػفتعدا لػػلتإالتكهػػكت،ت عػػلت اػػكؽت ػػفتعدا لػػلت اباػػرت ػػركرة،تال جل ػػ 
ت،ال جل ػػ ت ب ػػحت ػػ بهتكذلػػؾتحفظػػلنتلكم ػػ تالػػد فل ػػدرتعػػفتللػػذاتا ل ػػهت  ػػمفتكهػػكتحلعػػؿت،تال جل ػػ 

 ت.(1)  للت حتت  بهتانتحعؿت جل  تعافكتتعف 

 وقد أورد الفقهاء عدة صور لممصمي الذي يحمل قدرًا من النجاية هي: 

 فتاخبمػػؼتبػػأث ر تعػػفتكا ت،تال باػػلر ت ػػركرةت،(3)ك ػػمستالاػػكؿتكالع بحل ػػ ت(2)عػػرضتالال ػػكر
تكلػكت ػكـتكػؿتالثػكبتعكتالاػدفت   بتالال كرتامؿت فت  كؿتال لكم:ت" اف ،تخرتخصتآل

 تت.(4)عرةت"
 ػػػكؿت،ت ػػػركرةتال باػػػلر تحعػػػؿتال جل ػػػ تعاػػػهتككػػػ ستالاػػػكؿتإلػػػ الفػػػردتتالعػػػرضتالػػػذمت يمجػػػن  

تعافػكانتتكل ػتت ػإف،ت ػ بهتب ػحتلػـتا ػلركرةتكلكت  للت اف تالت جل  تحعؿتالالكبف:ت"ت عف
 ت.(5)  به"تت حتتطلهرانتتح كا لنتتعكتع بجعرانتتحعؿتكعفت  لل

 كث رهػػلتتحعػػؿت ػػفتع  ػػلنتت  ػػكؿتال ػػ كطف:تت"ت افػػ ،تالعجلهػػدتالػػذمت حعػػؿت ػػفتثكاػػهت جل ػػ ت
 ت.ت(6)لم ركرةت"تخكؼت  ةت فتال جل  :تعم

 تا ػبجعلر تعحػؿت ػفتعثػرت  كؿتالترا  ف:ت"تك افػ ت،ت(7) ركرةتالفردتال بالر تعحؿتا بجعلر
 .(8)كا بتر"تا ثرتعحؿت رؽتكلك،تالحجرت م تاالاب لرتلجكازتاطالنتت ف هتحؽت ف

                                                           

-41،تااػػفتعاػػلرؾ:ت ظر ػػ تال ػػركرةتالتػػر   ،تصت78صت:تالػػركضتالعراػػعتتػػرحتزادتالع ػػب  عا ظػػر:تالالػػكبفت(1)
42. 
 ػػػثت خػػػرجتع ػػػهتك م ػػػهتامكلػػػ تك جل ػػػ ت"ت(ت"تجعاػػػهتاكا ػػػ رتكالعػػػرادتالال ػػػكرتال لاػػػتت ػػػفتداخػػػؿتعخػػػرجتال ػػػل طتاح2)

 (.1/71الد كاف:تالترحتالكا رت)
 (.1/337(تا ظر:تالرعمف:ت لل  تالعحبلجت)3)
 .(1/73)ت لكم:تام  تال للؾت اربتالع للؾالت(4)
 .(1/78)ت:تالركضتالعراعتترحتزادتالع ب  عالالكبفت(5)
 .(1/237)عكلفتال ل ت فتترحت ل  تالع بل تعطللب:تلرح ال فات(6)
 .(4/444):تاافتال جلر:تترحتالكككبتالع  را ظرت(7)
 .(1/407)تالترا  ف:تع  فتالعحبلجت(8)
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 تال جل ػػػػ تركا ػػػػ ت مػػػػ ،تالع ػػػػباعؿتالعػػػػل تعػػػػفتع ػػػػلاللتإذاتالعبك ػػػػنتث ػػػػلبت ػػػػفتك افػػػػ "ت
 .(1)."لم ركرة

عت ػفتال جل ػ تعػفتخػ ؿت فػكتالتػلرت،تالػد فتكم ػ ت مػ كعفتخ ؿتهذ تال كرت ظلرتعثػرتال ػركرةت
 .(2)لمعحل ظ ت م تالد ف

 وهكذا نالحظ أمرين هما: 

 الحكـتاللافكت فتال درتالعافكت  هتعفتال جل  ت كد.تال ركرةتبىٍجاؿ .1
ت  للت جؿت،تعفتععتال ركرةتالت بحددتادرتعافكت  هتعفتال جل   .2  علعلتكلفتع دارهلت يًففى

 عكتالعجلهدتالذمت  طرتلحعملل.،تكعثللللتالعر ضتالذمت حبلجتلحعؿت جل  ،تال ركرة

كلـت بعكفتالعكمػؼت،تإذاتكلفتب لكؿتال ذا تعفتع كؿتالالداتتال ركر  تلحفظتال فستالنفس:ثانيًا: 
 مػػهتعفت ب ػػلكؿتال ػػذا تالػػذمت،تعػػفتإتػػالعت ػػركربهتال ذا  ػػ تاللطاػػلـتالطػػلهرتالػػذمتلػػـتبخللطػػهت جل ػػ 

 خللطبهتال جل  .

ت:تا ع فتإل ك   ـتعلت حفظتال فست
 .الطالـتالذمت حفظتالعلج  .1
 اهتالعر ض.الدكا تالذمت بداكلت .2

تكادتعكردتالف لل ت دةت كرتلذلؾتكهف:

 لحفظ المهجة:  الصور التي تتحدث عن الطعام باعتبار  أصالً 
التاذرترعلدت ج نلت ككفتال  كؿتاافت لاد ف:ت" .1 تكال،تا ع ػلرت ػل رت ػفتالخاػزت جل ػ تلـزتكا 

 .(3)الا ف"تال   بت  لرتحعأةتا رت فتكاعتاذرتكالت،خ ز رانتتحعلرانتعكتكلفتعمح
تكهػـتاأ ػد لـتك حركك ػهتالعامػكؿتاػللخازتك   ك هتال  لرلت   جهت علتاهللترحعهتعللؾت  ؿ" .2

كهػذ تالحللػ تالبػفتعكردهػلتت،(4)اػد عل"ت ما ػك للتال ػلست زؿتكلـتاذلؾتاأستالت:الؿت جل  تعهؿ

                                                           

 .ت74صتاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،ت(1)
 .42-41ا ظر:تاافتعالرؾ:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصت(2)
ت.(327-1/236)اافت لاد ف:تردتالعحبلرت(3)
 .(1/198ال را ف:تالذخ رة،ت)ت(4)
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إذاتا طركاتلب لكؿت،تلتتاال  ع  ت فتا دتال ربلل  بف دتع للتالجاالعلـتعللؾتت عكفتعفتب
 تح ػػثتب ػػلكؿتالجا ػػتافاػػؿتال اػػفت،تك  ػػبدؿتلػػذلؾ،تبحبػػكمت مػػ تاػػدرتعػػفتال جل ػػ عطاعػػ ت

تعفتالفرستالت بحرزكفتعفتال جل  ،تافلرستالبفت  ات  .كعامـك
  ِالنَِّبيُّ  ُأِتيَ : َقالَ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعن   ٍَهـِذِ ؟ ُصِنَعتْ  َأْينَ : " َفَقالَ  َغزَاٍة، ِفي ِبُجْبَنة  "

 ِباليِّـكِّيِن، ِفيَهـا اْطَعُنـوا»: َفَقـالَ . َمْيتَـةً  ِفيَهـا ُيْجَعلُ  َأنَّهُ  ُنَرى َوَنْحنُ  ِبَفاِرَس،: َفَقاُلوا
 .(1) « َوُكُموا اهللِ  اْيمَ  َواْذُكُروا

 النَِّبـيُّ  ُأِتـيَ : »َقـالَ  ُعَمـَر، اْبـنِ  َعـنِ ت   ٍَفَيــمَّى ِبِيـكِّيٍن، َفـَدَعا َتُبـوَك، ِفـي ِبُجْبَنـة 
 ت.(2)«َوَقَطعَ 

 (3)بأياً" والنصارى، اليهود تصنعه الذي بالجبن يرى "ل عباس ابن وكان. 

ت  ػػهت ك ػػعتاػػأفت جل ػػ ت خللطػػهتلػػـتعػػلتالجػػافتعكػػؿتجػػكازت مػػ تا عػػ تكاػػلؿتال ػػككم:ت"تعجعاػػتت
ك  ػػلست م لػػلتاػػلافت،تهػػذات  عػػلت بامػػؽتالل ػػ ل لتتال ذا  ػػ ،ت(4)ذكلبػػه"ت حػػؿتالتعػػفتذاحلػػلتع فحػػ 

لل ػركرةتبجاػؿتعػفتجػكازتا ػبخداعللت كػدت ػفتحػؽتالفػردتالػذمتكاػعت ػفت ،تال ركر  تال  ل لت
ك م ػهت،تفتال ػركرةتباػ حتالعحظػكر ػإ،ت ح ؽت  للتعمت ابتعفتع البتالافػكععلتإذاتلـت،ت ركرة

ت  جكزتا باعللللتالل درتالذمتب د عتاهت ركربه.

تتػػػربتإالحػػػ  "..تالطك ػػػف:  ػػػكؿت،تحفلظػػػلنت مػػػ تالػػػ فست،(5)كاػػػللاكؿ،تاػػػللخعرتالم عػػػ تإ ػػػل   .3
ب ؼتالخعر  ت.(6)" كالعخع  تاالكرا تا ابتال  رتعلؿتكا 

،تال باػلر ت ػركرمتعكترا حػ ،تعكتلػكف،تلرتلم جل  تطاػـطالل جل  تكالت تال التتالذمت     .4
 .لح لةتاال  لفتكالح كاف

                                                           

(ت4/482)ت،تع  دتا فتهلتـت،تع  دت ادتاهللتافتالاالستافت ادتالعطمبت ػفتال اػفتعخرجهتعحعدت فتع  د ت(1)
ت،تا ظرت فت فستالع در.،تحكـتالحد ث:تح فتل  ر 2755ح
ت،:تح ػفتاال ػ لد،تحكػـتا لاػل ف3819(ح3/359)،تكبلبتا طاع ت،تاػلبتعكػؿتالجػافعخرجهتعاكتداكدت فت   هت(2)

تالع در.ا ظرت فت فست
 .(4/540)ال  ال ف:تالع  ؼت(3)
 .(9/68)تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذبت(4)
 .73(،تاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،تص8/3847)رحتالبحر را ظر:تالعرداكم:تالبحا رتتت(5)
 .78ال زالف:تالع ب ف ،تصت(6)
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ت  ػ  تك فتحكـتالتجرتالذم،تحكـتا  عدةتالبفتبحبكمت م تال جل  ت فتاخبمؼتالف لل تكه لت
تكذلؾت م تاكل ف:تالثعلرتك فتطللرةت،تكللع ل تالالدع ،تاللعل تالعب جس

 :(1)كالتل ا  ،تكالعللك  ،تكهذاتاكؿتالح ف  ،تجكازتا بخداـتبمؾتا  عدةتالقول األول. 
 تذلػػػؾتال بالرهػػػلت ج ػػػ القـــول الثـــاني كهػػػذاتاػػػكؿت،تكحػػػؿتطلػػػرتاللطػػػلهرتت ػػػ   ػػػإذات،ت:ت حػػػـر

 .(2)الح لام 

اػػػأفت للػػػذ فت  كلػػػكفت،تةتعـتاللػػػلرتالطتبك ػػػبتا تػػػ ل تاخػػػب  لـت ػػػفتاال ػػػبحلل تهػػػؿ:تيـــبب الخـــالف
ععػػلتال ػػكؿت،تاػػللكاتإفتا  ػػعدةتال ج ػػ تطػػلهرةتك جػػكزتا ػػبخداعلل،تاال ػػبحلل تبك ػػبتال جل ػػ تالطلػػلرة

ك م ػػػهت ل  ػػػعدةت  ػػػدهـت ج ػػػ تالت جػػػكزت،تاػػػللكاتاػػػأفتاال ػػػبحلل تالتبك ػػػبتال جل ػػػ تالطلػػػلرةتاآلخػػػر
ذاتا باعمتتالتبطلرتال البلت،تا باعلللل  إالتعفتب  فتاطلهر.تكا 

 األدلة: 

 القول األول: أدلة 

  َإلـى ُعـرَّةٍ  (3)ِمْكَتلَ  َيْحِملُ "  َعْنهُ  اهللُ  َرِضيَ  َوقَّاصٍ  َأِبي اْبنَ  َيْعِني َيْعدٌ  َكانَ : َيِزيدُ  األثر: َقال 
 َعـِذَرةُ  ِهـيَ  اْلُعـرَّةُ : اأْلَْصـَمِعيُّ  َقالَ : ُعَبْيدٍ  َأُبو َقالَ . ُبر   ِمْكَتلُ  ُعرَّةٍ  ِمْكَتلُ : َيْعدٌ  َوَقالَ "  َلهُ  َأْرضٍ 
ت.(4)النَّاسِ 

ت م تجكازتا باعلللل.تدل  نت،ت:تا بخداـتال حلافتلم جل  تال  حتعر هتكب ع دهلوجه الدللة

 :ــول ت ػػفت  ػػبح ؿتكللػػدـ،تالال ػػبحلل ت بطلػػرتاػػلطفتا رضت ػػفتب ػػبح ؿتفتال جل ػػ إتالمعق
ت.(5)كالثعرتالزرعت فتعكجكدتالعا  تكهذا،تالال بحلل ت طلرتلا لنتتك   رتالح كافتع  ل 

                                                           

(،تتالحطػػلب:تعكاهػػبت10/53للدا ػػ ت)(،تالاػػلاربف:تالا ل ػػ تتػػرحتا1/366)تظػػر:تالا  ػػف:تالا ل ػػ تتػػرحتاللدا ػػ ا ت(1)
ت.(3/18(،تالطك ف:تالك  طت فتالعذهبت)1/118الجم ؿ،ت)

تاالا ػػػلع،ت(،تالعػػػلكردم:8/13)تاػػػفتالعفمػػػح:تالعاػػػدعت ػػػفتتػػػرحتالع  ػػػع(،تا9/414)تع  ػػػفا ظػػػر:تااػػػفتاداعػػػ :تالت(2)
 .33ص
ت(.10/79)(تالعكبؿ:تالزا ؿت حعؿت  هتالبعرتك  ر ،تا ظر:تاللركم:تبلذ بتالم  ت3)
ت ػػػػػػػرج فتكالاػػػػػػػذرةت ػػػػػػػفتا رضالكاػػػػػػػرل،تكبػػػػػػػلبتالعزار ػػػػػػػ ،تاػػػػػػػلبتعػػػػػػػلتجػػػػػػػل ت ػػػػػػػفتطػػػػػػػرحتالت ػػػػػػػ فالت:الا ل ػػػػػػػفت(4)
تت.11754ح(6/229)
ت.(8/14)افتالعفمح:تالعادعت فتترحتالع  ع(،تا9/414)ا ظر:تاافتاداع :تالع  فت(5)
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 أدلة القول الثاني:

 بعـذرة يـدمموها ل أن عمـيهم ونشـترط  اهلل ريـول أرض نكـري كنـا: "قـال عبـاس ابـن عـن:تاألثر
ت.(1)"الناس

اتبراطتال حلافت مػ ت ػدـتا ػباعلؿتال جل ػ ت ػفتا ػ حتا رض،تدل ػؿت مػ ت ػدـتتتوجه الدللة:
ت.(2)جكازتا باعلللل

ت.(3)بطلرتالتاال بحلل ح ثتإفت،تعجزاؤ ت  للتكببرا تالل جل  تب ذلعفتالزركعتكالثعلرتبتالمعقول:

تالرد: 

  فتالثعلر.تعكترا ح تع لل،تعكتلكف،تح ثتالت ظلرتعمتطاـ،ترتال جل  إفتاال بحلل تبطل ت .1
بخداـتالزاػؿت ػفتب ػع دتا رضت ظػرانتالعخب كفت فتعجلؿتالزرا  ت ؤكدكفت م ت ركرةتا ػ .2

ت.(4)الكث رةت لفكا د

  القول الراجح:  

ح ػػػثتإفت،تإفتالعػػػداؽت ػػػفتعاػػػكاؿتالف لػػػل ت ػػػفتهػػػذ تالع ػػػأل ت جػػػدتعفتالخػػػ ؼتا ػػػ لـتتػػػكمف
اطلػػلرةتكحػػؿتعػػلتب ػػبجتا رضتت  كلػػكف،تال ػػل م فتاحرعػػ تا ػػبخداـتا  ػػعدةتالبػػفتبحبػػكمت مػػ ت جل ػػ 

كهذاتعلت  كـتاهتالعزار كفتإفتا بخدعكاتبمؾتا  عدةت ػإ لـت خمطك لػلتاعػكادت،تذات   تتاطلهرع للتإ
  بلػفت،تكعػلت ؤكػدتالعخب ػكفت ػفتعجػلؿتالزرا ػ تاػأفتا  ػعدةتالا ػك  تبعػرتاعراحػؿ،تةعخرلتطلهرت
ت.(5)ال بحلل تعكتا بل ؾتبمؾتال جل  اللتا عرت

 ظػػػرانت فتهػػػذ ت،تم ػػهت بػػػرجحتال ػػػكؿتال ل ػػػؿتاجػػكازت ػػػ فتكب ػػػع دتال اػػػلتتال  ػػعدةتال ج ػػػ ك 
تالػػ جستا ػػباعلؿتكحػػؿك ؤكػػدتذلػػؾتاػػكؿتال ػػ  كف:ت"ت،تكبح ػػؽت  لػػلتاال ػػبحلل ،تا  ػػعدةتعف ػػدةتلمبراػػ 

                                                           

تلاػػػػػػػذرةت ػػػػػػػفتا رضالكاػػػػػػػرل،تكبػػػػػػػلبتالعزار ػػػػػػػ ،تاػػػػػػػلبتعػػػػػػػلتجػػػػػػػل ت ػػػػػػػفتطػػػػػػػرحتال ػػػػػػػرج فتكات ػػػػػػػ فالت:تالا ل ػػػػػػػفت(1)
ت.(2/188البمخ ص،)تا ظرتاافتحجر:ت ا ؼ،،11756(،ح6/229)
 .(8/13)افتالعفمح:تالعادعت فتترحتالع  ع(،تا9/414)اافتاداع :تالع  فا ظر:تت(2)
ت.(8/13)ترحتالع  عالعفمح:تالعادعت فتتت(،تااف9/414)تا ظر:تاافتاداع :تالع  فتت(3)
الب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دتالطا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازف:تا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتلمعز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاتالعك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعتا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:تت(4)

 .ttp://www.baytalinsaan.com/body/artoffarming/balanced%20fertalizing.htmاال  لف

ت.44-35عدخؿتإل ت مـتالزرا  تالا ك  ،تصت:تا ظر:ت ادتالع اـتعحعدت(5)
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كهػـت،ت(1)"هل ػإتلمحلجػ تال ػرج ف:تعمتال ػعلدت  لػلت جاػؿتاػأفتالكراه تععتا رضتلب ع دتثلاتتالا  ف
ب ػاحتطػلهرةتتللفاللبػ،تةكعػلتعفتا  ػعدةتال ج ػ تبخمػطتاعػكادتطػلهرت،ت ااركفت ػفتال ػركرةتاللحلجػ 

تا ل ت م تاكؿتالح لام .ت

 صور لمدواء باعتبار  أصاًل لحفظ النفس من األمراض: 

تالع بػػػ تعكػػػؿتؿام ػػػلمت جػػػكز:تالبلػػذ بت ػػػفت  ػػػ نتتال ػػػ  رتالجػػلععتتػػػرحت ػػػفتالبعربلتػػػفت"تاػػلؿ .1
ت  ػػػكـتعػػػلتالعاػػػلحتعػػػفت جػػػدتكلػػػـ،ت  ػػػهتتػػػفل  تعفتع ػػػمـتطا ػػػبتعخاػػػر تإذاتكالاػػػكؿتالػػػدـتكتػػػرب
 ت.(2)ع لعه"

تإفتال جل ػػلتتا  ػػ تك ػػرؼتالػػلتالبػػداكمتللخعر:"ت  جػػكزاػػ  ػػكؿتالرعمػػفت ػػفتجػػكازتالبػػداكمتكت .2
 ت.(3)طلهر"ت  للت   فتالتاأفتكبا   للتا فاللت دؿتطا بتعخار تعك،ت رؼ

ت  ػرتالعل اػ تال جل ػلتتعفت  رهعلتعكتالاكؿتعكتالدـتتربتإل تا طرتإذا  كؿتال ككم:ت"كتت .3
 ت(4)خ ؼ"تا تتراهتلهتجلزتالع كر

ت ف،تع لعلػلت  ػكـتطػلهرانتت جػدتلػـتإذاتالل جل ػلتتالبػداكمت"تجلزتال  ـ:ت ادتافتالازت  كؿكت .4
كهػػػذاتال ػػػكؿت ؤ ػػػؿت،ت(5)ال جل ػػػ "تتاجب ػػػلبتع ػػػمح تعػػػفتعكعػػػؿتكال ػػػ ع تالال  ػػػ تع ػػػمح 

ح ثتع مح تالحفلظت م تال فستال باػلر تععػرانت،ت(6)ععتالبح   فال ركرمتلع لل تبالرضت
،تلمعػػػرك اتتحفظػػػلنتتال جل ػػػلتت حرعػػػت،تلنتع بح ػػػ تال باػػػلر تععػػػرانتتالعػػػرك اتتكحفػػػظ،ت ػػػركر لنت
جرا نت ،تال جستاب لكؿتالعلج تإح ل تإل تال ركرةتد تت إف،تالالداتتعحل فت م ت همللتكا 
 .(7)عكل تب لكلهتكلف

 
                                                           

ت.(8/13)تالالج تالكرد  تال ررتالال  تترحال   كف:تت(1)
 .(1/275الحعكم:ت عزتالا كفت)ت(2)
 .(8/14)تالرعمف:ت لل  تالعحبلجت(3)
 .(9/50)تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذبت(4)
ت.(1/95)ت:تاكا دتا حكلـت فتع للحتاال لـالازتافت ادتال  ـت(5)
 .عفتالبف  ؿت فتال فحلتتال لدع تعفتهذاتالعاحثتف كهذ تالع أل ت أبحدثت  لتاتت(6)
ت.(2/26)ا ظر:تالتلطاف:تالعكا  لتت(7)
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 : النجاياتبحكم التداوي 

ت:اكل فت م تالل جل لتتالبداكمتحكـت فتالف لل تاخبمؼ

اأفت  ؼتالدكا تطا بتع مـت دؿتث  تتاتركطتكذلؾ،تاللكاتاجكازتالبداكمتالل جل لتت:األول القول
تع لعه،ت تت.(1)كالتل ا  تالح ف  تكهذاتاكؿ فتد  ه،تك معه،تكعالت جدتعفتالطلهراتتعلت  ـك

كالح لامػػػ تكاػػكؿتعخػػػرتتكالعللك ػػ تالح ف ػػػ تكهػػذاتاػػكؿ،تالل جل ػػػلتتالبػػداكمتحرعػػػ اػػللكاتت:الثـــاني القــول
ت.(2)تكالتل ا  تلمح ف  ت

 :األدلة

 : القول األول أدلة

  ن الكريم: القرآمن 
َل  َوَقْد ] :تعالىقوله  .1 مَ  َما َلُؽمْ  َفصَّ [هِ الق اْضُطِرْرُتمْ  َما إَِلَّ  َعَؾْقُؽمْ  َحرَّ

(3) 

امػػ ت ت،ت(4)كالتػػؾتالمػػاست ػػ كـتكعزاؿ،تالحػػراـتعػػفتالحػػ ؿتلكػػـتاػػ فتعفتاهللتبف ػػدتاآل ػػ تتوجــه الدللــة:
تاهللت م ػه تاهللت م ػه ،تذلػؾتإلػ إالتإذاتا ػطرت،تالع مـتعفت جب بتعلتحػـر ت جػكزتعفتب ػباعؿتعػلتحػـر
كالبػػػفتالت،تعػػػفتال ػػػ ل لتتال ػػػركر  ،ت ظػػػرانت فتال ػػػذا تكتالػػػدكا ،تعػػػفت جل ػػػلتت ػػػفت ػػػذا تعكتدكا 

هذ تالعحرعلتتب احتعالحػ تلمعحل ظػ ت مػ ت فػستاال  ػلفتح ثتإفت،ت  بط عتالفردتاال ب  ل ت  لل
فتالػػػ فستهػػػفتإحػػػدلتالكم ػػػلتتالخعػػػستالبػػػفتجػػػل تتالتػػػر ا تلمعحل ظػػػ تح ػػػثتإ،ت ػػػفتحللػػػ تال ػػػركرة

ت م لل.

ت

                                                           

(،،تالرعمػػف:ت6/389(،ت)5/228(،)1/210(،تااػفت لاػد ف:تردتالعحبػلرت)1/28ا ظػر:تالز ماػف:تباػ فتالح ػل ؽت)ت(1)
 .(51-9/50(،تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذبت)8/14 لل  تالعحبلجت)

(،تالادكم:تحلتػ  تالاػدكمت مػ ت5/113(،تالكل ل ف:تادا عتال  ل عت)6/450اد ف:تردتالعحبلرت)ا ظر:تاافت لت(2)
(،ت9/423(،تاافتاداعػ :تالع  ػفت)51-9/50(،تال ككم:تالعجعكعتترحتال ككمت)2/491ترحتكفل  تالطللبتالرال فت)

 .ت120صتاافتاداع :ت عدةتالف ه،
 .119 كرةتا  الـ:ت   تت(3)
ت.(7/73)ف ال رطاف:تالجلععت فتعحكلـتال رتا ظر:تت(4)
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  الينة النبوية: من 
 اهللِ  َرُيــولِ  َعَمــى َقــِدُموا ، َثَماِنَيــةً  ُعْكــلٍ  ِمــنْ  َنَفــرًا َأنَّ  ، َأَنــٌس  َحــدََّثِني ، ِقاَلَبــةَ  َأِبــي َعــنْ  .1

ـــهُ  َصـــمَّى ـــهِ  المَّ ـــمَّمَ  َعَمْي ـــاَيُعو ُ  ، َوَي ـــى َفَب ـــاَلمِ  َعَم ـــَتْوَخُموا ، اإِلْي ـــِقَمتْ  ، اأَلْرَض  َفاْي  َوَي
 ، ِإِبِمـهِ  ِفـي رَاِعيَنـا َمـعَ  َتْخُرُجـونَ  َألَ :  َفَقـالَ  ، اهللِ  َرُيولِ  ِإَلى َذِلكَ  َفَشَكْوا ، َأْجَياُمُهمْ 
 ، َوأَْلَباِنَهـا َأْبَواِلَها ِمنْ  َفَشِرُبوا ، َفَخَرُجوا ، َبَمى:  َفَقاُلوا ، َوأَْلَباِنَها َأْبَواِلَها ِمنْ  َفُتِصيُبونَ 

وا  ، آثَـارِِهمْ  ِفـي َفَبَعـثَ  ، اهللِ  َرُيـولَ  َذِلـكَ  َفَبَمـغَ  ، اإِلِبـلَ  َوَطـَرُدوا الرَّاِعيَ  َفَقَتُموا ، َفَصحُّ
 ُنِبـُذوا ثُـمَّ  ، َأْعُيـُنُهمْ  َوُيـِمرَ  ، َوَأْرُجُمُهمْ  َأْيِديِهمْ  َفُقِطَعتْ  ِبِهمْ  َفَأَمرَ  ، ِبِهمْ  َفِجيءَ  ، َفُأْدِرُكوا

 .(1) .َماُتوا َحتَّى الشَّْمسِ  ِفي

طماػلنتلمتػفل تعػػفت،تعذفتلماػر   فتعفت تػػراكاتعػفتعاػكاؿتاالاػػؿتفتال اػفتإتتوجـه الدللــة:
 فتاػػكؿتاالاػػؿت جػست  ػػدتال ػػل م فت،تدل ػؿتكا ػػحت مػػ تجػكازتالبػػداكمتالل جل ػلتكهػػذات،تالعػرض
تاجعمػػ ت  ػػد لتجػػل زتكالبػػداكم،تال ػػركرةت  ػػدتالبػػداكمت ػػفتللػػـتعًذف"  ػػكؿتالجػػك  ف:تت،(2)ا جل ػػبه
تظلػػكرت  ػػدتاػػللخعرتالبػػداكمتجػػكازتا  ػػحلبتااػػضت ػػفت.تكحكػػف.الخعػػرتإالتال ج ػػ تا   ػػلف

ت(3)ال ركرة."

  القياس: من 
اجػلععت،تكالعر ضتكللع ػطرت  اػلحتلػهتذلػؾ،تفتاهللتادتعالحتلمع طرتب لكؿتال جل لتإ .1

ت.(4) ركرةتالعحل ظ ت م تال فس

 :الثاني المذهب أدلة

تالل جل لتتاادةتعدل تع لل:تالبداكمتاحرع تال ل مكفتا بدؿ

ت

ت
                                                           

ت.4369(،ح5/102ربد فت)عخرجهتع مـت فت ح حه،تكبلبتالحدكدتكالد لتت،تالبتحكـتالعحلرا فتالعت(1)
كالتػل ا  تت(،1/34الح ف  تاللكاتاأفتاكؿتعلت ؤكؿتلحعهت جل ػبهتعخففػ ،تالعك ػمف:تاالخب ػلرتلبام ػؿتالعخبػلر،ت)ت(2)

 .(1/233)ترا  ف:تع  فتالعحبلج تالاكؿ،تالتاللكاتا جل 
 .(306-2/305)العطمبتالجك  ف:ت لل  ت(3)
 .(1/388)تا ظر:تاافتب ع  :تالفبلكلتالكارلت(4)
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  ن الكريم:القرآمن 
ا َيا]: تعـالىقوله  .1 َ ََم  آَمـُوا الَِّذينَ  َأُّيه ْؿرُ  إِكَّ ْقَطانِ  َعَؿلِ  ِمنْ  ِرْجٌس  َواْْلَْزََلمُ  َواْْلَْكَصاُب  َواْدَْقِسُ  اْْلَ  الشَّ

ُؽمْ  َفاْجَتـُِبوهُ  [ُتْػؾُِحونَ  َلَعؾَّ
(1) 

تت:تكهفتعراعت كاح:تدلتتاآل  ت م تحرع تالخعرتكالع  رتكا   لبتكا زالـتعفتوجه الدللة

 كتر لن.ت   نت،تكعا  نتتحٌ لنت،تك ج لنتتاذرانتتعمترج لنتتاكك للتك فتع للت 
 ال اح.ت ل  تكذلؾتالت طلفت عؿتعفك فتتتع لل 
 تحراـتاأ للتال كؿتعكت  للتالٌ لفتعجردتعفتب ف رانتتعتدٌتتالالجب لبتكا عر،تالجب لاللتاهللتععرت،

 ر.الب ف تكهكتكز لدةتالحرع ت ف دت لك
 (2)اآلخرةت فتكال جلةتكالفكزتلمفرحت االنتتاجب لاللتاهللتجاؿت. 
  :تالينة النبوية

  .(3)«اْلَخِبيثِ  الدََّواءِ  َعنِ   المَّهِ  َرُيولُ  َنَهى: »َقالَ  ُهَرْيَرَة، َأِبي َعنْ  .1

تخاػثتاػهتعراد"ت:تكا ػؿت،(4)ال ػـا ػؿتإفتالع  ػكدتاػهت،تاخبمؼت فتبأك ػؿتالػدكا تالخا ػثتوجه الدللة:
ت جػػػػكزت ػػػ ،تالح ػػػكافتعػػػفتلحعػػػهت ؤكػػػؿتالتعػػػلتلحػػػـتعك،تخعػػػرتعػػػفتعحػػػـرت  ػػػهت كػػػكفتاػػػأف،تال جل ػػػ 
ت.(5)"البداكم

ت دخمػػهتعفتكهػػكتال جل ػػ تخاػػثتعحػػدهعلتكجلػػ فتعػػفتخاثػػهت كػػكفتاػػدتالخا ػػثتالػػدكا الخطػػلاف:ت"تاػػلؿ
تكاؿا اػػتااػػضتا طاػػل ت  ػػؼتكاػػد،تالمحػػـتعأككلػػ ت  ػػرتالح ػػكافتلحػػكـتعػػفتك حكهػػلتكػػللخعرتالعحػػـر
تعػفتال ػ  تخ ػبهتعػلتإالٌتتعحػـرتكب لكللػلت ج ػ تخا ث تكمللتكهفت،الامؿتلااضتالح كافتااضتك ذرة
تع  ػػلنتتالػدكا تخاػػثت كػكفتكاػػد.ت.تت.ك يٍكػؿت ر  ػػ تعػفتل فػػرتاهللتر ػكؿت  لػػلترخػصت  ػػدتاالاػؿتعاػكاؿ

                                                           

ت.90 كرةتالعل دة:ت   تت(1)
ت.(1/496)تالزح مف:تالبف  رتالك  طتلمزح مف(،ت289-6/288)تف :تال رطاف:تالجلععت حكلـتال رتا ظرت(2)
عخرجػػهتالبرعػػذمت ػػفتكتت،3870(تح4/6)تالطػػبت،تاػػلبت ػػفتا دك ػػ تالعكركهػػ ت ػػ  ه،تكبػػلبعخرجػػهتعاػػكتداكدت ػػفت(3)

،تا ظػرت،تتحكػـتا لاػل ف:ت ػح ح2045(ح4/387)تعكت  ػر    ه،تعاكابتالطبت،تالبتعلتجل ت  عفتابؿت ف هتا ػـت
  فت فستالع در.

 (4/387)البرعذم:ت  فتالبرعذما ظر:تت(4)
 (12/140)الا كم:تترحتال   ت(5)
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تالػ فستكل كػرةتالطاػلعت مػ تالعتػ  تعػفت  ػهتلعػلتذلؾتكر ت ككفتعفت  كرتكال،تكالعذاؽتالطاـتجل تعف
ت.(1)"كراه تكعاؿتاحبعلالنتتع  رتاا للتكلكف،تكر ل تا دك  تطاكـتعفتكال للب،تإ ل 

 اْلَخْمـرِ  َعـنِ   النَِّبـيَّ  َيَألَ  اْلُجْعِفيَّ  ُيَوْيدٍ  ْبنَ  َطاِرقَ  َأنَّ  َأِبيهِ  َعنْ  َواِئٍل، ْبنِ  َعْمَقَمةَ  َعنْ  .2
 َوَلِكنَّـهُ  ِبَدَواءٍ  َلْيَس  ِإنَّهُ »  :َفَقالَ  ِلمدََّواءِ  َنْصَنُعَها ِإنََّما َفَقالَ  َيْصَنَعَها َأنْ  َلهُ  َكرِ َ  َأوْ  َفَنَهاُ ،

 .(2) « َداءٌ 
 ِلُكـلِّ  َوَجَعـلَ  َوالدََّواَء، الدَّاءَ  َأْنَزلَ  المَّهَ  ِإنَّ : » المَّهِ  َرُيولُ  َقالَ : َقالَ  الدَّْرَداِء، َأِبي َعنْ  ، .3

 .(3) «ِبَحرَامٍ  َتَداَوْوا َوَل  َفَتَداَوْوا َدَواءً  َداءٍ 

 ج ػػ تت ػػللخعر،ت لػػ ت ػػفتالبػػداكمتاللعحرعػػلتتكال جل ػػلتتال اػػفتتف ت:تإوجــه الدللــة مــن الحــديثين
ت جػػػكزتالتعم(تاحػػػراـتببػػػداككاتكال:ت)اكلػػػهتتك ؤكػػػدتذلػػػؾ،تتػػػراللت حػػػـرتكعػػػلتالػػػلتالبػػػداكمتلػػػذلؾت حػػػـر

ت(4). ج لنتت كفتلـتكلكتاهللتحرعهتععلتك  رهلتال جل لتتعفتاهللتحرعهتاعلتالبداكم

  تتالمعقول:من

تحرعػهتكعػل،تللػلت  كاػ تط اػلنتتا عػ تهػذ ت م ت حـرتلـت إ هتلخاثهتحرعهتإ علت احل هتاهللتف ت"إ
مْ ف ]تا كلهتإ را  ؿتا فت م  ْمـَا َعَؾْقِفْم َضقَِّباٍت ُأِحؾَّْت َ ُ [بُِظْؾٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

ت م تحـرتكا  علت،(5)

تاػػهت طمػػبتعفت  ل ػػبت ػػ تب لكلػػهت ػػفتك ػػ ل  ،تللػػـتحع ػػ تللػػـتكبحر عػػه،تلخاثػػهتحػػـرتعػػلتا عػػ تهػػذ 
فت إ ػػه،تكالامػػؿتا  ػػ لـتعػػفتالتػػفل  تا ػػكةتال مػػبت ػػفتع ػػهتع ظػػـت ػػ علنتت ا ػػبتلك ػػهتإزالبلػػلت ػػفتعثػػرتكا 
ت.(6)"ال مبتا  ـتالادفت  ـتإزال ت فت ا تادتاهتالعداكمت  ككفت  هتالذمتالخاث

 التداوي بجزء من حيوان نجس:

البػػداكمتاجػػز تعػػفتح ػػكافت جػػستتإلػػ  ػػكرةتالع ػػأل :تإذاتا ػػطرتالعػػر ضتكللك ػػ رتعػػث نت"
                                                           

ت.(4/221)اف:تعاللـتال  فالخطلت(1)
ت.5185(ح6/89)تا ،تالبتال لفت فتالبداكمتاللخعرعخرجهتع مـت فت ح حه،تكبلبتا ترتت(2)
،تا ظرت فت،تحكـتا لال ف:ت ا ؼ3874(ح4/7)ت،تكبلب،تالبت فتا دك  تالعكركه عخرجهتعاكتداكدت فت   هت(3)

ت فستالع در.
 .(8/233)لتككل ف:ت  ؿتا كطلراا ظر:تت(4)
 .160 كرةتال  ل :ت   ت(5)
 .(6/168)العالركفكرل:تبحف تا حكذمت(6)



النجاسا  من عن  ا عف  ال در يف  التحش ين  احلاجي الضز ري أثز   

  89 
 

 ىالثانيىالفصل

تا كػػؿت مػػ تال ػػكؿتا جل ػػبهتكػػأٍفت  ػػؿت ظعػػهتااظػػـت جػػس،تكللع بػػ   لػػؿت جػػكزت،تكالح ػػكافتالعحػػـر
ت.(1)ذلؾ؟ت"

تاللبػػداكمتاػػأستكال  ػػكؿتت ػػفتالفبػػلكلتالل د ػػ :ت"ت،تعجػػلزتالف لػػل تالبػػداكمتااظػػـتح ػػكافت جػػس
تكاآلدعػفتالخ ز ػرت ظػـتإالتالػدكابتعػفت  ػر تعكت ػرستعكتاا ػرتعكتا ػرةتعكتتػلةت ظػـتكػلفتإذاتاللاظـ

ت.(2)"العلتالبداكمت كر ت إ ه

تعفت جػكزتكالتع ػحلا لتاػلؿتطػلهرتااظػـت جاػر تعفت   ا فت ظعهتا ك رتإذا  كؿتال ككم:ت"ت
تالجاػرتإلػ تعحبلجػلنتتكػلفتإفٍتت ظػرتاػ جستجاػر ت ػإفٍت،تع لعػهت  ػكـتطػلهرت مػ تادربػهتععتا جست جار 
ف،تعاذكرت لكتع لعهت  كـتطلهرانتت جدتكلـ ت ز هتككجبتعثـتع لعهت  كـتطلهرانتتكجدتعكتهل إت حبجتلـتكا 
ت.(3)"  كتبمؼتكالت ف هتبمؼتع هت خؼتلـتإف

ف  كؿتالالكبف:ت"ت ،تخػ طتعكت ظػـتعػفتاػ جستكذرا ػهتك حػك ت ػلاهتجاػرتعك،تجرحػهتخػلطتكا 
تعػػفتال ػػررتخػػلؼتإفتالػػ جستالاظػػـتعكتالخػػ ط:تعمتإزالبػػهتبمزعػػهتلػػـتالاظػػـتعكتالجػػرحتك ػػحت جاػػر
تت.(4)"البمؼتخلؼتلكتكعلت  ر تعكتعرض

ت لذ تا اكاؿتبدؿت م تجكازتالبداكمتاللاظلـتعفتح كافت جس.

 الراجح: 

 إ عػلؿت،ت عكػفتالجعػعتاػ فتال ػكل ف،تاادت رضتعاكاؿتالف لل ت فتع أل تالبػداكمتالل جل ػلت
ععػلتإذاتكااػتتال ػركرةتت،تعحػـر   لؿتإفتا  ؿت فتالبداكمتالل جل لتتع ػهت،تالدل ؿتعكل تعفتإهعلله
تكذلػػؾتإ عػػلؿ،ت(5)كلكػػفتاللتػػركطتكال ػػكااطتالبػػفتذكربلػػلت ػػفتالف ػػؿتا كؿ،تكالحلجػػ تزالػػتتالحرعػػ 

تلم ركرة ت.لألدل تالتر   تالكث رةتالبفتبدؿت م تإالح تالعحـر

                                                           

تت.271د.ت للحتالع مـ:تبطل رتال جل لتتكاال بفلعتالل،تصت(1)
ت.(5/354)لج  ت معل :تالفبلكلتالل د  ت(2)
 .(3/138)تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذبت(3)
ت.(1/292)الالكبف:تكتلؼتال  لعت(4)
ت.46-45ص:تتؿتالف ؿتا كتت:ا ظرت(5)
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العحل ظػػ ت كػلفتالاػػدتعػفت،ت مػ تاال  ػػلفتالػػل اػـتاهللتالا ػؿتعػػفتع ظػـتالػػ اـتالبػفتعتإف تالعقــل: ثالثـًا: 
تاهللتكؿتعلت ؤثرتك  ػرتاللا ػؿتكػللخعر،ت م ه  ػإذات،ت للا ػؿت اباػرتعحػدتالكم ػلتتالخعػس،تكلذلؾتحـر

كلػػػـت ػػػبعكفتالعكمػػػؼتعػػػفتالعحل ظػػػ ت م ػػػهتإالتاأخػػػذتاػػػدرتعػػػفت،تطػػػرعت مػػػ تالفػػػردت ػػػركرةتبػػػؤثرت م ػػػه
  ركرة.تال بالرهل،ت لفتالترعت ج زتلهتا خذتاللتال در،تالع كراتتاح ثتالتبؤثرت م تالا ؿ

 اػػدكت،ت ػػب بجتعفتعثػػرتال ػػركرةت مػػ تال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ كا ػػل ت مػػ تعػػلت ػػاؽت يت
الل ػكااطتالتػر   تالبػفتب لكلبلػلت ػفتالف ػؿت،تكا حلنت فتإالح تكؿتعػلتعػفتتػأ هتعفت ز ػؿتال ػركرة

درتك ػفتااػضتالحػلالتتالت  ػ،ت بلػلخعستالبفتجل تتالتػر ا تلر للمعحل ظ ت م تالكم لتتال،تا كؿ
تب د عتال ركرة.تحب ،تعاللتادرتعافكت  ه

،تك ػػ ل  تا  ػػعدةتعػػفتال ػػ ل لتتال ػػركر  ،تك م ػػهتباباػػرتال ػػ ل لتتال ذا  ػػ تكالدكا  ػػ 
كالبػػفتا ب ػػتتالتػػر ا تاللحفػػلظت،تال باػػلرتعفتبمػػؾتتال ػػ ل لتتبحػػل ظت مػػ تإحػػدلتالكم ػػلتتالخعػػس

ت م لل.

كالبفت بح ؽت  للت ػابتت،تال جل  تك م هت إفتال  ل لتتالبفت دخؿت فتب   اللت  ا تعف
عكت،تعػفتا ػبحلل ،ت(1)كالبػفتبحػدثتت  لػلت ػفتالف ػؿتا كؿ،تعكتعكثرتعفتع البتالافػكت ػفتال جل ػ 

 .  جكزتا بخداـتهذ تال  ل لتتال بالرهلتطلهرة،تعكت  رهلتعفتع البتالافك،تا بل ؾ

ت كر:تكهذاتالبالرضتلهت دة،تكاادتهذاتالارضتادت حدثتبالرضت فتال ركرم

 تعارض الضروري مع الحاجي أو التحييني. 
 تعارض الضروري في الكميات الخمس. 
 (2)تعارض الضروري في كمية واحدة. 

ت

ت

ت

                                                           

ت.11-10ا ظرتالف ؿتا كؿتصتت(1)
 (.220-219(تا ظر:تالاكطف:ت كااطتالع مح ت فتالتر ا تاال  ع  ،تصت)2)
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تكطر ؽتحؿتالبالرضت فتال كرتال لا  تهفتكلآلبف:ت

  :تعارض الضروري مع الحاجي أو التحييني 

الحػلجفتكالبح ػ  فتعمتع  لت لعػؿت،ت  دـتال ركرمت م تالحلجفتكالبح   فت  دتبالر لعل
عمت لعػؿتالبح ػ  فتالػذمت،تالبح   فت  ػدتبالر ػلعلتك  دـتالحلجفت م ،تؿتا ل تال ركرم فت ا 

تهت فت ا ؿتا ل تالحلجف.ل إالتحلج ت

 للحػلجفتكالبح ػ  فت،ت  هتهكتا  ؿتالع  كد،تعلت كا ت م كال ابت فتب د ـتال ركرمت
تر ػػػبتعفتاالخػػػ ؿتاػػػللفرعتعكتالك ػػػؼت  ػػػدتكال،تعكتكك ػػػؼتعػػػفتعك ػػػل ه،ت اباػػػراتكفػػػرعتعػػػفت رك ػػػه

تع ػػػػهتاخػػػػب ؿت،تال ػػػػركرةتالت كجػػػػبتإل ػػػػل تا  ػػػػؿتعكتالعك ػػػػكؼ  ػػػػلخب ؿتا  ػػػػؿتال ػػػػركرمت مػػػػـز
 .(1)اخبؿتالفرعتعفتالبتعكلف،ت فتا  ؿتإذاتاخبؿ،تالالا ف

 تعارض الضروري في الكميات الخمس : 

عبدرجػػ تح ػػبتا هع ػػ ت ػػفتخعػػست.ت.تعفتكم ػػلتتالع ػػللحتالعاباػػرةتتػػر لنت  ػػكؿتالاػػكطف:ت"
تكالعلؿ.،تكال  ؿ،تكالا ؿ،تكال فس،تكهفتحفظ:تالد ف،تعرابب

كعػلتاػهت كػكفت،ت علتاهت ككفتحفظتالد فتع دـت م تعلت ككفتاهتحفػظتالػ فست  ػدتبالر ػلعل
كعلتاهت ككفتحفظتالا ؿتع دـت م تعػلت كػكفتاػهت،تال فستع دـت م تعلتاهت ككفتاهتحفظتالا ؿحفظت

تت.(2)"لبالرضت م تعلت ككفتاهتحفظتالعلؿكعلتاهت ككفتحفظتال  ؿتع دـت  دتا،تحفظتال  ؿ

 تعارض الضروري في كمية واحدة : 

 ي ظػػرت،تعكتالا ػػؿ،تعكتالػػ فس،تكللػػد ف،تإذاتبالر ػػتتع ػػمحبلفت ػػركر بلفتعػػفتكم ػػ تكاحػػدة
تلعلتال بالر ف:تل إ

                                                           

ت.(220-219(،تالاكطف:ت كااطتالع مح ت فتالتر ا تاال  ع  ،تصت)2/31)تا ظر:تالتلطاف:تالعكا  لتت(1)
ت.218الاكطف:ت كااطتالع مح ت فتالتر ا تاال  ع  ،تصتت(2)
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فتابف ػػتت  عػػلتهػػفتلاػػكطف:ت"تكا ػػلفتذلػػؾتعفتالع ػػللحتكا ت  ػػكؿتا،تعػػفتح ػػثتع ػػدارتتػػعكللعل .1
بخبمػػػؼت ػػفتع ػػدارتتػػعكلللتلم ػػػلستكلك لػػلتكث ػػرانتعػػلت،تلػػلل إك ػػفتعػػدمتالحلجػػػ ت،تع ػػمح تلػػه

تا بتلرتثعرابللتا  لـ.تكعدل

إذتالت ا ؿتإهدارتعػلتببح ػؽتاػهت،تع   لعلت فتذلؾت م    دـتح   ذتع ـتالع محب فتتعكالنت
،تكاحػػدتعكت  ػػ تام مػػ تعػػفتال ػػلستعػػفتعجػػؿتحفػػظتعػػلتببح ػػؽتاػػهت ل ػػدةتتػػخص،ت ل ػػدةتجعلػػرةتعػػفتال ػػلس

ت.(1)"لدخكلهت للالنت  لـ،ت م تعفتالفردتالت ب ررتابرج حتع مح تالجعل  ت م ه

عفتح ثتعػدمتبكاػعتح ػكللعلت ػفتالخػلرج:تذلػؾتعفتالفاػؿتإ عػلت ب ػؼتاكك ػهتع ػمح تعكت .2
عمتالتاػدتعفتبكػػكفت،ترجحػػلفتالكاػكعتاعا ػ ،ت ػػا دتالكااػعت مػ عف ػدةتح ػبتعػلت  ػػبجت  ػهت

كععػػػػلت،تععػػػػلتكك لػػػػلتع طك ػػػػ تالح ػػػػكؿت كا ػػػػح،تالع ػػػػمح تع طك ػػػػ تالح ػػػػكؿتعكتعظ ك ػػػػ 
عػػلتلػػـت   ػػيتالظػػفتا  ػػ فت،تفتالتػػلرعتاػػدت ػػزؿتع زلػػ تالع  ػػ ت ػػفت لعػػ تا حكػػلـالعظ ك ػػ ت ػػأل

ت.(2)عالرض

عفتاجب ػػػػلبتال جل ػػػػػ ت،تك ػػػػكرةتباػػػػلرضتال ػػػػركرمتعػػػػعتالبح ػػػػػ  فت ػػػػفتاجب ػػػػلبتال جل ػػػػ 
تح  لػلتالل ػركرم،تعكتع فابػه،تعكتالا ػك،ت فس ػكاتتالػتإلػ  إفتع  ػ ت،تبح   ف ػر  ت   ػدـ،ت  ػدتع ى

تكبابارتال جل  تح  للت فكان.،تا بالرتال ركرمت م تا بالرتالبح   ف

ت حرعػػػػػت،تع بح ػػػػػفتالعػػػػػرك اتتكحفػػػػػظ،تكمػػػػػفتعلػػػػػـتالعلجػػػػػ تحفػػػػػظتف تإ  ػػػػػكؿتالتػػػػػلطاف:ت"ت
جػػرا ،تلمعػػرك اتتحفظػػلنتتال جل ػػلت تإح ػػل تإلػػ تال ػػركرةتد ػػتت ػػإف،تالاػػلداتتعحل ػػفت مػػ ت هملػػلتكا 

ت.(3)"عكل تب لكلهتكلف،تال جستاب لكؿتالعلج 

                                                           

ت.221الع درتال لاؽتصت(1)
ت.222ا ظر:تالاكطف:ت كااطتالع مح ت فتالتر ا تاال  ع  ،تصتت(2)
 .(2/26)تالتلطاف:تالعكا  لتت(3)
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 :المبحث الثاني
 أثر الحاجة في القدر المعفو عنه من النجايات 

ععػػلتالعطمػػبت،تالعطمػػبتا كؿ:تتح   ػػ تالحلجػػ تالتػػر   ،ت حبػػكمتهػػذاتالعاحػػثت مػػ تعطماػػ ف
تالثل ف:ت لكتعثرتالحلج ت م تال درتالعافكت  هتعفتال جل  .

 :المطمب األول: حقيقة الحاجة الشرعية

 الحاجة: 
ػػػٍكجيت،تالتػػػف تإلػػػ تاال ػػػطرارت:تعػػػأخكذةتعػػػفتالفاػػػؿتحػػػكجتكهػػػكلغـــة تالطمػػػبت بػػػأبفتاعا ػػػتالحى

ػػػكجيت،تكال ػػػ ع  ،تهل ػػػإت فب ػػػرتالػػػذمتالتػػػف تك مػػػ ،تاال ب ػػػلرت فػػػست مػػػ تبطمػػػؽتالحلجػػػ ،تهػػػكتالف ػػػرتالحي
ت.(1)كالجععتحلجلتكالحلج تعفردت،تالعطمكبتالعاممت فتال  كر:تالحلج كت

كالحلجػ تكال ػركرةتبا ػفت ػفت،تكب ػابتالحػرجتكال ػ ؽتلإل  ػلف،تطمػبهتك يتل ػإفب ػرت للحلج تهفتعلت يت
تال  ؽتكالحرج.تلالتف تكب ااتإل الم  تاال طرارت

تاصطالحًا: 
تكاحػػػدتكهػػػكتالبك ػػػا تكر ػػػعتالحػػػرجتكال ػػػ ؽت ػػػفت ذكػػػرتالامعػػػل ت ػػػدةتبار فػػػلتتبػػػدكرتحػػػكؿتعحػػػكرو

تالعكمؼ.

 العػػػؤدمت ػػػفت،تلػػػلتعػػػفتح ػػػثتالبك ػػػا تكر ػػػعتال ػػػ ؽل إالعفب ػػػرت":تالتػػػلطافتاأ لػػػل  ػػػدت ر لػػػلت
 إذاتلـتبراعتدخؿت مػ تالعكمفػ فتالحػرجت،تالحرجتكالعت  تال ح  تافكتتالعطمكبتإل ال للبت
ت.(2)"لالدمتالعبكاعت فتالع للحتالالع كلك هتالت اممتعاممتالف لدتا،تكالعت  

 "هتالاب ل تع للحللتكا بظلـتععكرهػلت مػ تكجػهتل إعلتبحبلجتا ع تك ر للتاافت لتكرتاأ لل:ت
 مػذلؾتكػلفتتكلك ػهتكػلفت مػ تحللػ ت  ػرتع بظعػ ؛،تاحثتلكالتعرا لبهتلعلت  دتال ظػلـ،تح ف

 .(3)"الت اممتعاممتال ركرم

                                                           

ا دم:تت(1)  .(2/114)تع ل  ستالم  عاجـت:تاافت لرس(،ت495-5/494)تبلجتالاركسا ظر:تالز 
ت.(2/21)تتلطاف:تالعكا  لتالت(2)
ت.80صتتاافت لتكر:تع ل دتالتر ا تاال  ع  ،ت(3)
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 ك ر لػػػلتالتػػػ يتعحعػػػدتالزراػػػلتاأ لػػػل:ت"تهػػػفتالحللػػػ تالبػػػفتب ػػػبد فتب  ػػػ رانتعكتب ػػػل  نت جػػػؿت
فتكلفتالحكـتالثلاتت جملػلت،ت لفتدكفتال ركرةتعفتهذ تالجل ،تلع  كدالح كؿت م تا كا 

 .(1)كالثلاتتلم ركرةتعؤابلن"،تع بعرانت
 ك ر للتالػدكبكرت اػدتالػرحعفتالااػدتالمط ػؼتاأ لػل:ت"تتحللػ تبطػرعت مػ تاال  ػلفت خػلؼتعالػلت

الربكػػػلبتاح ػػػثتالتب ػػػد عتإالت،تلػػػلتعػػػفتح ػػػثتالبك ػػػا ل إ ػػػكتتتػػػف تعػػػفتالع ػػػللحتالعفب ػػػرت
 .(2)"عكتعلت خللؼتال كا دتالالع تلترع،تعحٌرـ

 إعػلت مػ ت،تلمبك ا تكر ػعتال ػ ؽ،تعلتبحبلجهتا  رادتعكتبحبلجهتا ع "تك ر للتعحعدتكل ف:ت
،تالحػرجتكالعتػ  ت– مػ تالجعمػ تت– إذاتلـتبراعتدخؿت م تالعكمفػ فت،تجل تالبأا تتعكتالبأا د

 .(3)"رةعاممتالف لدتالعبكاعت فتال ركتتكادتبامم
 جػػػؿتالبك ػػػا تكر ػػػعتال ػػػ ؽت،تالتػػػنتإلػػػ ك ر لػػػلتالػػػدكبكرتعحعػػػدتالرتػػػ دتاأ لػػػل:ت"تاال ب ػػػلرت 

 .(4)" خللؼتا دل تعكتال كا دتالتر   ععلت،تكالعت  
 ل لػػػلت  ػػػرتلت بربػػػبت مػػػ ت ػػػدـتا ػػػبجلا تالعكمػػػؼتإ ر لػػػلتالػػػدكبكرتعحعػػػدتاللػػػذلفتاأ لػػػل:ت"عػػػ

عكتب ػررتت،(5)"لل،تكالت ىبىػأب  تاف ػدهلتاللػ ؾك اكا ،ت لفتدكفتال ركرة،تكعربابللتعد فتع 
تإحدلتالكم لت.

 والمالحظ من التعريفات كمها:
 ف .التتإل الم كمتكاال ط حفتا كللـتاال ب لرتت  فتالعا راطللتا 
 ااػضتت ككفتاعخللفػبكاذلؾتادت،ترجتكالعت  ت فتالاالدالحلج تبدكرتحكؿتالبك ا تكر عتالح

 ا حكلـتكال كا دتالف ل  .
ت

                                                           

 ت209الزرال:تترحتال كا دتالف ل  ،تصت(1)
 (ت1/243)تل كااطتالف ل  تالعب ع  تالب   رالاادتالمط ؼ:تال كا دتكاتت(2)
 ت34-ت33عحعدتالكل ف:تالحلج تالتر   ،تصت(3)
 (ت1/61)تا حكلـلرت د:تالحلج تكعثرهلت فتد.تاتت(4)
 302اللذلف:تال كا دتالف ل  تالكم  تالخعستالكارل،تصت(5)
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 ػفت،تا باػلرتالحلجػ تاػدتب لكلبلػلت ػفتالف ػؿتا كؿتكهػفتعدلػ تعػأخكذةتعػفتركحتالبتػر ع م تدل تكا 
ت.(1)ر عتالحرجتكالعت  ت فت الد 

 وحفظها يكون كاآلتي:، والحاجة باعتبارها المرتبة الثانية في الحفاظ عمى الكميات الخمس

 كر ػعتحكػـتال جل ػ ت  عػلت،تكػللب عـ ػفتالطلػلرة؛ت،ت:تعلتترعتعػفتالػرخصتالتػر   حفظ الدين
تكال ػ ةتال ػدانت،تكالجعػع،تكر عتال  ل ت فتاال عل ،تك فتال  ةتالل  ر،تإذات  رتإزالبلل

تاللفطرت فتال فرتكالعرض،تك م تج ب تكذلؾت ل رتالاالدات.تاللعرض.ت،تك فتال ـك
 الحػػػ ت،تكتػػػر   تالعكا ػػػلةتاللزكػػػلة،ت:تعلتػػػرعتعػػػفتالػػػرخصتكللع بػػػ تلمع ػػػطرحفـــظ الـــنفس كا 

تعػلت بػأب تاللػذكلةتا  ػم   فتلـت بأتت  هتعفتإرااػ تالػدـتالعحػـر لتت اػكالبعبػعتاللط،تال  دتكا 
 عفت  رتإ راؼتكالتإابلر.ت،تعأك نتكعترالنتكعما لنتكع ك لنتكعركالنت،تععلتهكتح ؿ

 :كرخ ػ ت،تكالجلللػ تالبػفتالتا فكػلؾت  لػلت ػفتال للػب،ت ػ رال  ففت فتال ررتتتحفظ المال
تكالارا لتكال رضتكالتفا تكال راضتكالع لالةتك حكهل.ال مـت

 :ترعتالعلكرتكالط ؽتكالخمع.تحفظ النيل 
 :(2)ر عتالحرجت فتالعكر تحفظ العقل. 

ت

ت  

                                                           

ت.25-24صتا ظر:تالف ؿتا كؿتت(1)
تت.(351-4/350(،)ت22-2/21)ت  لتا ظر:تالتلطاف:تالعكات(2)
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 :المطمب الثاني: أثر الحاجة عمى القدر المعفو عنه من النجاية
 مػ تالفػردتتإالتع ػهتاػدتبطػرع،ت ل ػبتعػعتعحػكاؿتكل ػ تالعكمفػ فبجل تتالتر ا تاأحكلـت لع تب

كلػػذلؾتتػػرعتاهللتعحكلعػػلنتخل ػػ تب ل ػػالـت ػػفتبمػػؾت،تبػػؤثرت مػػ تح ػػلةتالفػػرد،تحػػلالتتا ػػبث ل   تكطلر ػػ 
تاعلتالت بالرضتععتركحتك م ف تالبتر ع.،تالظركؼ

  دت،تكالحلج تببك طتعراببتحفظتالع ل د،تكالتر ا تبع زتتار عتالحرجتكالعت  ت فتالاالد
تالعكمؼ.تم الب   رت تكبح  ؽ،تتر تتلد عتالحرجتكال  ؽ

ت.(1)ر رتعحكلـتا بث ل   تلللتب ل اللكحكـتالحلج تعا ل تا ثرتالعبرببت م تكجكدهلتالذمت  بد فتب 

ت:ت(2)كتلمحلج ت ثلرتهف

 :اليتثناء من القواعد الشرعية ومخالفة القياس 
عػلتهػكتت  كؿتالازتافت ادتال  ـ:"تكالتتؾتعفتالع للحتالبفتخكلفػتتال كا ػدت جملػل:تع لػل

عمتعفتالاالدت جبت مػ لـتالاعػؿتاعػلتتت،(3)"تهتالحلج تالعبأكدةل إكع للتعلتبعست،ت ركرمتالتادتع ه
لكػػفتاػػدت،تذلػػؾت ػػا  نتتإلػػ ب ب ػػ هتا دلػػ تالتػػر   تكعػػلتبربػػبت م لػػلتعػػفتعحكػػلـتتػػر   تعػػلتا ػػبطل كات

،تا دل تكال كا ػدتبىاًرضتللـتااضتالظركؼتكا حكاؿتالبفت تؽت م لـتعاللتالاعؿتاعلتب ب  هتبمؾ
 ت.(4)بخف فلنت م لـتكرحع نتالـ،ت أالحتاهللتلاالد تح   ذتعخللف تبمؾتال كا دتكبرؾتالاعؿتالل

  :مشروعية الرخص 
 فتاأ لػلت"عػلتثاػتت مػ تخػ ؼتكتصتاادةتبار فلتتع للتعلت ر هتالطػكادت رؼتالامعل تالرخ
ا ػػبث ل تعػػفتع ػػؿتكمػػفت،تلاػػذرتتػػلؽ عػػلتتػػرعتك ر لػػلتالتػػلطاف:ت"،ت(5)دل ػػؿتتػػر فتلعاػػلرضتراجػػح"

 ت.(6)ععتاالاب لرت م تعكا عتالحلج ت  ه"،ت  ب فتالع ع

                                                           

ت.279ا ظر:تالزح مف:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تصت(1)
 .(211ت-1/206)تلرت د:تالحلج تكعثرهلت فتا حكلـاعحعدتا ظر:تت(2)
ت.(2/152)اكا دتا حكلـت فتع للحتا  لـتتالازتافت ادتال  ـ:ت(3)
تت.(1/206)تلرت د:تالحلج تكعثرهلت فتا حكلـاتعحعدا ظر:تت(4)
 .(1/459)تالطك ف:تترحتعخب رتالرك  ت(5)
ت.(1/466)تالتلطاف:تالعكا  لتت(6)
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ا  ػػذارتالطلر ػػ تالبػػفتب ب ػػفتالبخف ػػؼت مػػ تال ػػلستكالب  ػػ رتتإلػػ  للعاػػلرضتالػػراجحت ل ػػدت
ت للرخصتكجهتعفتكجك تالبخف ؼتكالبك ا ت م تالعكمؼ.،تكعفتهذ تا  ذارتالحلج تك  رهل،ت م لـ

كعػفتذلػؾتعػلتاللػهت،تعفتع ػالبتالرخ ػ تلنت ددتعفتعهؿتالامـتال بالرتالحلج ت ااكادت رحت
كاػػػدت كػػػكفت ػػػااللتالحلجػػػ تال ػػػككم:ت"ثػػػـتالرخ ػػػ تاػػػدت كػػػكفت ػػػااللتال ػػػركرةتكأكػػػؿتالع ػػػطرتالع بػػػ ت

ت.(1)كللارا ل"

" للرخ  :تهفتعلتتر هتاهللتعػفتا حكػلـتبخف فػلنت مػ تالعكمػؼت ػفتحػلالتتخل ػ تب ب ػفت
لعحظػكرتاػدل ؿتعػعتعكتهػفتا ػبالح تا،تعكتهفتعلتترعتلاػذرتتػلؽت ػفتحػلالتتخل ػ ،تهذاتالبخف ؼ

ت.(2)"ا لـتدل ؿتالحظر

 وترك المأمورات: ، إباحة المحظورات 

ت مػ لـتإهعلللػلتكبركلػل،تعكجبتاهللت م ت الد تجعم تعفتالكاجاػلت.تكععػرهـتالعبثلللػل" ،تكحػـر
ععػػػلتإذاتكػػػلفت،تعكتعتػػػ  تتػػػد دةتا ػػػااللتكذلػػػؾتكمػػػهتلعػػػفتكػػػلفتاػػػلدرانت مػػػ ت امػػػهت  ػػػرتكااػػػعت ػػػفتحلجػػػ 

كاػػدت ػػلغت،تاال  ػػلفتكاااػػلنت  لػػلت ػػإفتاهللتخفػػؼت  ػػهتكرخػػصتلػػهتلعػػلت ز ػػؿتحلجبػػهتكعتػػ بهتك ػػد العل
"تكؿتعأعكرت تؽت م تالاالدت امهتت:ع للتال دةت(3)"، ددانتعفتال كا دتالف ل  ت الف لل تعفتهذاتالعا 

"الكاجاػػػلتتب ػػػ طتتال ػػػدة:كتت،(4) ػػػ طتا عػػػرتاػػػهتككػػػؿتع لػػػفتتػػػؽت مػػػ لـتاجب لاػػػهت ػػػ طتال لػػػفت  ػػػه"ت
ت.(5)لمحلج "

،تك للاػلنتعػلت كػكفت ػفتالبػرخ صت ػفتبػرؾتالكاجػبتعكتبخف فػه،ت للحلج تعدارهلت م تالبخف ؼ
 فتكث ػػػرانتعػػػفتالعحظػػػكراتت عكػػػفت،تالعحظػػػكرفتعثػػػرتالحلجػػػ ت ػػػفتإالحػػػ تا عػػػرتكهػػػذاتا ثػػػرتعكثػػػرتعػػػ

                                                           

 .(10-11/9)تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذبت(1)
 .121:ت مـتع كؿتالف ه،تصؼخ ت(2)
ت.(1/258)تلرت د:تالحلج تكعثرهلت فتا حكلـد.تات(3)
 .(1/142)(،تالحطلب:تعكاهبتالجم ؿ1/196ال را ف:تالذخ رة)ت(4)
 .(20/559)تاافتب ع  :تعجعكعتالفبلكلت(5)
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اخػػ ؼتالكاجاػػلتت إ لػػلت،تكلػػذلؾت يتػػبرطتبا  لػػلتلجػػكازت املػػل،تلاػػدـتبا  لػػلت؛اال  ػػلفتاال ػػب  ل ت  لػػل
الت  ،تكا ل ت م هت إذاتبح ؽت كااطتالحلج تجلزتلمعكمؼتإالح تالعحظكر،تعبا   تاذابلل ت.(1)كا 

  :اختالف األحكام باختالف أحوال الناس 

ذاتكػلفت،ت"الحلج تعفتا  ذارتالطلر  تالبفتلللتعثرت فتبخف ؼتكث رتعفتا حكػلـتالتػر    كا 
عخب لنتاعفتكااػتتلػهتالحلجػ تدكفت  ػر تعػفت،تالحلج ت إ هت ككفتع كطلنتاللتإل هذاتالبخف ؼتعرد ت

 عػلت كػكفتحلجػ تلتػخصت،تاخػب ؼتا حكػلـتاػلخب ؼتحلجػلتتال ػلستإل كهذاتا عرت ؤدمت،تال لس
،تهل ػػإالكاحػػدتعالحػػلنتلفػػردتعكت  ػػ تعػػفتال ػػلس؛تلحػػلجبلـتتف اح ػػثت كػػكفتالتػػ،تالت كػػكفتحلجػػ تل  ػػر اػدت

كالتإتػكلؿت ػفتذلػؾ؛ت فتالكاجػبت مػ ت،تكالاكػستكػذلؾ،تهل ػإعحرعلنت مػ تعػفتدك لػـ؛تلاػدـتحػلجبلـت
جػكزتلػػهتعخللفبلػلت إ ػػهت تإلػػ ععػلتعػػفتاحبػلجت،تالجع ػعتالبػزاـتا حكػػلـتا  ػم  تعػػلتداعػكاتاػػلدر فت م لػل

اػؿت،تكهػذاتا عػرتالت خػبصتاللحلجػ ،تاللبخف ؼت ا حكلـتاال بث ل   تالعب فتإل دكفت  ر تاال ب لؿت
 إ للتبخبصتاعفتكااتت م هتدكفت  ر تععػفت،تهكت لـتلكؿتا  ذارتالطلر  تالبفتب ب فتالبخف ؼ

تت.(2)"كلـتالخب ؼتع ذارتال لستكظرك لـاخب ؼتا حتإل كهذات ؤدمت،تلـتب عت م ه

 قيمين : إلىوعميه فقد قيم العمماء الحاجة باعتبار العموم 
 تكالجاللػػػ ،تكعتػػػرك   تاالجػػػلرة،تا عػػػ فت كػػػكفتاالحب ػػػلجتتػػػلع نتجع ػػػعتع:تالحاجـــة العامـــة،

 كالحكال تك حكهل.
 كلػ ستالعػرادتعػفت،تعكتحر ػ ،تكأهػؿتامػد،ت:تعفت ككفتاالحب لجتخل لنتاطل فػ الحاجة الخاصة

 .(3)"كب ا بتاال ل تاللف  ،ت رد  تإالت لدرانتكك للتخل  تعفتبككفت
ػػكت كبا ػػفتت،(4)"ع زلػػ تال ػػركرةت لعػػ تكل ػػتتعكتخل ػػ ؿتالامعػػل تال ػػدةت"الحلجػػ تب ػػزؿتاػػدتع  

ككػػذلؾتالبػػفتبخػػبصتاف ػػ تب ػػزؿتع زلػػ ت،تهػػذ تال ل ػػدةتعفت"تالحلجػػ تالالعػػ تالبػػفتببامػػؽتاأ مػػبتال ػػلس

                                                           

 .(1/258)تلرت د:تالحلج تكعثرهلت فتا حكلـاتعحعدا ظر:تت(1)
ت.(1/211)تكعثرهلت فتا حكلـلرت د:تالحلج تاتعحعدت(2)
،تالااػػدتالمط ػػؼ:تال كا ػػدت78،تال ػػ كطف:تا تػػال تكال ظػػل ر،تصت88ا ظػػر:تااػػفت جػػ ـ:تا تػػال تكال ظػػل ر،تصتت(3)

،تالزح مف:ت50كل ف:تالحلج تالتر   تحدكدهلتكاكا دهل،تص.ت(245-1/244)تاطتالف ل  تالعب ع  تلمب   ركال كا
 .(1/289)تالعذاهبتا راا  تكبطا  لبللت فتال كا دتالف ل 

تت.88ال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصت،ت78اافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،صت(4)
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فتكل تتالحلج ت فتعربا تدكفتعربا تال ػركرةت ال ركرةت باط تحكعللتعفتح ثتإالح تالعحظكرتكا 
ع  ػػػفتت-كهػػفتعاػػػؿتال ثػػلنت مػػػ تعخللفػػػ تاكا ػػدتالتػػػرعتالالعػػػ تك  ػػ تهػػػذاتعفتا  ػػػؿتعفتهػػذاتالحكػػػـت

إ عػلتهػكتعػفتتػأفتال ػركراتتعحل ظػ تت-اربكلبتالعحٌرـتعكتعخللف تاكا دتالتػرعتالالعػ تتإل المجك ت
مػػػ تالع ػػػللحتال ػػػركر  تلك  ػػػلتكجػػػد لتعػػػفتعدلػػػ تالتػػػرعتعػػػلت ػػػدؿت مػػػ تعفتالحلجػػػ تاػػػدتباطػػػفتحكػػػـت 

تت.(1)ال ركرةتب   رات م تالاالدتكب ل  تلتؤكفتعالتلـ"

 أثر الحاجة في القدر المعفو عنه من النجاية: 

ثػػػرتالحلجػػػ ت مػػػ تالكم ػػػلتتالخعػػػست  عػػػلت بامػػػؽتالل ػػػدرتعععػػػلت،تب لكلػػػتتاآلثػػػلرتالالعػػػ تلمحلجػػػ 
  جػػدتعفتعكثػػرتالف لػػل تكػػلفتبامػػ ملـتلمافػػكتهػػكتالحلجػػ تعػػعتراطلػػلتاللامػػؿت،تالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ 

تا رتكام تال جل  تك  رهل.للا خرلتك

تعثرتالحلج ت م تالكم لتتالخعست  علت بامؽتالل درتالعافكت  هتعفتال جل  ت لفتكلآلبف:

 عػفتلػـت ػبعكفتعػفتعدا لػلتإالتكهػكتت،تالد فإذاتكل تتال  ةتعفتع كؿتالاالداتتلحفظتتالدين:أوًل: 
مفتكهػػكتحلعػػؿتلم جل ػػ ت إ ػػهت  ػػ،تكتػػؽت م ػػهتإزالبلػػلتا باػػرتتحلجػػ ،تحػػلع نتعاػػهتاػػدرتعػػفتال جل ػػ 

 حفلظلنت م تالد ف. ب حت  بهت

تعفتال جل  تهف:تتانتكادتعكردتالف لل ت دةت كرتلمع مفتالذمت حعؿتادرت

  ػػ اهتعػػفتاػػكؿتعكت ػػل طتعػػفتالطفػػؿت ػػكا تالعر ػػع:ت افػػ ت ػػفتثػػكبتالعر ػػا تعكتج ػػدهلت .1
 ك  بحبتلللتعفتببخذتثكالنت خرتلم  ة.،تعكت  رهلتكل تتععلنت

كت،ت عػلت  ػ بتالطا ػبتعػفتال جل ػ تالػذمت ػزاكؿتالجػركحت الطا بتكالجػزارتكالك ػلؼ:تتك افػ .2
 .(2)كالك لؼتالذمت  زحتالك ؼ،تالجزارتالذمت ذاحتالح كاف

ح ػػثتإفتال ػػػلست،ت اػػلللـتطػػػ فتالتػػلرعتالعخػػبمطتالل جل ػػػ  لعػػ تال ػػلستإذاتع ػػػلبتث ػػلالـتعكت .3

                                                           

ت(246-1/245)ف ل  تالعب ع  تلمب   رالاادتالمط ؼ:تال كا دتكال كااطتالت(1)
حلتػػ  تت:(،تال ػػلكم1/72)حلتػػ  تالد ػػكافت مػػ تالتػػرحتالكا ػػرت(،تالد ػػكاف:1/199)تا ظػػر:تال را ػػف:تالػػذخ رةت(2)

،تالك ػػؼ:تالعػػراح ضتكععػػلكفتا ػػل تالحلجػػ ،تا ظػػر:تالحعػػكم:تالع ػػالحت(74-1/73)ال ػػلكمت مػػ تالتػػرحتال ػػ  ر
 (.2/542الع  ر)
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 .(1)تتالعت  ت م لـ مكتععركاتا  مهتلاظع،تكث رةتكل كاتالت عمككفتث لالنت
 النَِّبـيَّ  َأتَـتِ  َيَيـارٍ  ِبْنـتَ  َخْوَلـةَ  َأنَّ  ُهَرْيـَرَة، َأِبـيلحـديث ،تلعت  تإزالبػه،تعثرتال جل  تاادت  ملل .4

: َقـالَ  ِفيِه، َأِحيُض  َوَأَنا َواِحٌد، َثْوبٌ  ِإلَّ  ِلي َلْيَس  اهلِل، َرُيولَ  َيا: َفَقاَلتْ  َوَيمََّم، َعَمْيهِ  اهللُ  َصمَّى
 َأثَـُرُ ، َيْخـُرجْ  َلمْ  ِإنْ  اهلِل، َرُيولَ  َيا: َقاَلتْ  ،" ِفيهِ  َصمِّي ُثمَّ  الدَِّم، َمْوِضعَ  َفاْغِيِمي َطُهْرتِ  َفِإَذا" 

 .(2)«َأَثُر ُ  َيُضرُّكِ  َوَل  اْلَماُء، َيْكِفيكِ : »َقالَ 
كالت خمكت للالنت،تك م هتعفت ب عـتابرابتطلهر،تالب عـترخ  تتر للتاهللتلمعكمؼت  دت  دتالعل  .5

ك تػػؽت مػػ تالعكمػػؼت،تإالتع لػػلتبكػػكفتاػػدتبحكلػػتتعكتا ػػبح مت،تالبػػرابتعػػفتاػػدرتعػػفتال جل ػػ 
فت   لػلتبكػكفت ،تابرابتخللطبهتادرتعػفتال جل ػ تك م هت جكزتلهتعفت ب عـ،تالبحرزتعفتذلؾ

 عكتا بح مت.،تادتا بلمكت
"ت،ت(3) لػػفتعػػػفتالطػػػكا  ف،تعكتا ػػؤرتاللػػػرةتلمحلجػػػ ،تهتاػػدرتعػػػفتال جل ػػػ الك ػػك تتاعػػػل تخللطػػػ .6

ــكٍ  ْبــنِ  َكْعــبِ  ِبْنــتِ  َكْبَشــةَ  لحــديث ــا َأنَّ  َماِل ــاَدَة، َأَب ــهُ  َفَيــَكَبتْ  َدَخــلَ  َقَت  ِهــرَّةٌ  َفَجــاَءتْ  َوُضــوًءا، َل
َناءَ  َلَها َفَأْصَغى ِمْنُه، َفَشِرَبتْ   َأَتْعَجِبـينَ : َفَقالَ  ِإَلْيِه، َأْنُظرُ  َفَرآِني: َكْبَشةُ  َقاَلتْ  َشِرَبْت، َحتَّى اإلِْ

 ِمــنَ  ِإنََّهــا ِبــَنَجٍس، َلْيَيــتْ  ِإنََّهــا: »َقــالَ   المَّــهِ  َرُيــولَ  ِإنَّ : َفَقــالَ  َنَعــْم،: َفُقْمــتُ  َأِخــي؟ اْبَنــةَ  َيــا
 .(4)«َوالطَّوَّاَفاتِ  َعَمْيُكمْ  الطَّوَّاِفينَ 

ح ػػثتجػػل ت ػػفتكبػػلبتحلتػػ بلتا مػػكافتك ع ػػرة:ت"ت افػػ ت ػػفت،ت افػػ ت ػػفتال ػػف تلعػػفتاابمػػ تاػػه .7
فتكثرت فتثكاهتكاد ه."  (5)ال ف تلعفتاابمفتاهتكا 

  جلدت  رهل.ك تؽت م تالع مـتإ،ت(6)   اللتالكفلرتعفتجمكدتالح كا لتالع استالبفت .8
 

                                                           

(،ت75-1/71)حلتػػػػ  تالد ػػػػكافت مػػػػ تالتػػػػرحتالكا ػػػػرت(،تالد ػػػػكاف:199ت-1/198)تا ظػػػػر:تال را ػػػػف:تالػػػػذخ رةت(1)
(،ت(،تااػػػفت409-1/407)ا  ف:تع  ػػػفتالعحبػػػلج(،تالتػػػرت79-78)ت:تحلتػػػ  تال ػػػلكمت مػػػ تالتػػػرحتال ػػػ  رال ػػػلكم

ت.42-41عالرؾ:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تص
(تحػد ثت14/372عخرجهتعحعػدت ػفتع ػ د ت،تع ػ دتالعكثػر فتعػفتال ػحلا ،تع ػ دتعاػفتهر ػرةتر ػفتاهللت  ػهت)تت(2)

تت،تا ظرت فستالع در.ح ف
 .(1/269) بحتالاز زتاترحتالكج ز،تالرا اف:ت(3/149الب ر رتكالبحا رت)ا ظر:تاافتعع رتالحلج:تت(3)
تت.17 اؽتبخر جهتصت(4)
 .(1/80)تاف:تحلت بلتا مكافتك ع رةام كتت(5)
 (.1/208)تكم:تالعجعكعتترحتالعلذب(تا ظر:تال كت6)
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 اختمف الفقهاء في طهارة جمود الحيوانات بالدباغة عمى قولين: وهنا 

الح ف ػ تكتالتػل ا  تكت ػح كفتكااػفت اػدتالحكػـتعػفتالعللك ػ تكركا ػ ت ػفتعحعػدتذهػبتتت:األولالقول 
الكمبتكالعبكلدتعفتكتفتالدال  تبطلرتجمكدتالع ب تإالتجمدتالخ ز رتإتإل ،(1) فتجمدتع ب تعأككؿتالمحـ

تعحدهعل.

ـــاني ـــول الث تلـتعجػػػلزكالكػػػ ،تداػػػمتإذاالت طلػػػرتجمػػػدتالع بػػػ تتإلػػػ تع ػػػهت(2)العللك ػػػ تكالح لامػػػ ذهػػػبت:تالق
ت.(3)العل عت فتال،تالجلعدت فتا باعلله

 : األدلة

تتال دل تالبلل  :تتا كؿا بدؿتال كؿت

  الينة النبوية: من 
  ِالمَّهِ  َرُيولَ  َيِمْعتُ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعن   ُ(4)«َطُهرَ  َفَقدْ  ُدِبغَ  ِإَهابٍ  َأيَُّما: »َيُقول. 

ح ثت  بفلدتذلؾتلرتلجمدتع ب تكؿتح كاف،ت م تعفتالدالغتعطت لـت دؿكالحد ثت"توجه الدللة:
لا ػػ تال ك جػكزتا ػباعللهت ػفتا تػ ل ت"ت(5) طلػرتالط ػهتكظػلهر ،تعمتعفتالجمػدت" عػكـتكمعػ ت"ع عػلعػفت

ت(6)كالعل ا تكالت رؽتا فتعأككؿتالمحـتك  ر .

 

 

 

                                                           

(،ت1/41)ت(،ال ػػػككم:تركضتالطػػػللا ف1/54)ت(،تالد ػػػكاف:تحلتػػػ  تالد ػػػكاف1/85)تالكل ػػػل ف:تاػػػدا عتال ػػػ ل عت(1)
 (.1/49)(،تاافتاداع :تالع  ف1/215)تت(،تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذب33-32)صتتالعلكردم:تاالا لع،

(،ااػػفتاداعػػ :ت1/146درم:تالبػػلجتكاالكم ػػؿتلعخب ػػرتخم ػػؿ)(،الااػػ1/100)تتا ظػػر:تال رطاػػف:تالا ػػلفتكالبح ػػ ؿت(2)
ت.(1/49)الع  ف

 .(1/146لعخب رتخم ؿ،)(،الاادرم:تالبلجتكاالكم ؿت1/100ا ظر:تال رطاف:تالا لفتكالبح  ؿ،ت)تت(3)
 .28 اؽتبخر جهتصتت(4)
 .(1/41)تا ظر:تال  ال ف:ت اؿتال  ـت(5)
ت.(5/327)تالعالركفكرم:تبحف تاالحكذمت(6)
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  ْالنَِّبيِّ  َعنِ ،  َعاِئَشةَ  َعن   َ(1)" «ِدَباُغهُ  َأِديمٍ  ُكلِّ  َطُهورُ » :َقال.  

:ت"تطلػػػكرتكػػػؿتعد ػػػـ"تلفػػػظت ػػػلـت تػػػعؿتجمػػػكدتعػػػلتالت ؤكػػػؿتلحعػػػهتكللكمػػػبتاكلػػػهتتوجـــه الدللـــة:
تكالدالغت ابارتك  م تعفتك ل ؿتبطل رتالجمكد.،ت(2)تظلهرانتتكالخ ز رتك  رهعلتتعكالنت

 القول الثاني:  أدلة

 الينة النبوية: 

  ْالنَِّبـيِّ  ِكتَـابُ  َأتَاَنـا: َقـالَ  ُعَكـْيمٍ  ْبـنِ  المَّهِ  َعْبدِ  َعن « : َْوَل  ِبِإَهـابٍ  اْلَمْيتَـةِ  ِمـنَ  َتْنَتِفُعـوا َل  َأن 
  .(3) «َعَصبٍ 

ت:تالحد ثتكا حتالدالل تاع عتاال بفلعتاجمكدتالع ب .وجه الدللة

 القول الراجح: 

كذلػػػؾتلعػػػلتدلػػػتت م ػػػهت،تال ػػػكؿتال ل ػػػؿتاطلػػػلرةتجمػػػكدتالح كا ػػػلتتجع اػػػلنتااػػػدتالدال ػػػ  بػػػرجحت
ع عتاال بفػلعتت م الحد ثتالذمتا بدؿتاهتالعللك  ت  حعؿتتععل،تعفتطللرةتالجمدتاادتالدامتا حلد ث

 (4).كاادتالدالغت  ع تجمدانت،تح ثت  عفتالجمدتااؿتالدامتإهلالنت،تاللجمكدتااؿتالدالغ

كلػـت ػبعكفتالعكمػؼت،تإذاتكلفتب لكؿتال ذا تعفتع ػكؿتالاػلداتتتلحفػظتالػ فستالنفس:ثانيًا: 
 مػػهتعفت،تؽت م ػػهتإ جػػلد تىػػكتت،تعػػفتإتػػالعتحلجبػػهتال ذا  ػػ تاللطاػػلـتالطػػلهرتالػػذمتلػػـتبخللطػػهت جل ػػ 

كل ػػدت،تكتػػؽت م ػػهتإ جػػلد ت  ػػر ،تذاػػلبتطالعػػهكعػػفتكاػػعت ػػفت،ت ب ػػلكؿتال ػػذا تالػػذمتخللطبػػهتال جل ػػ 
،ت ػػػفتاال ػػػل تلكذلػػػؾتا عػػستالػػػذالبتعػػػرةتعخػػرت،تك ف ػػ تالبالعػػػؿتعػػػعتهػػذ تالحلدثػػػ تإلػػػ  ػػػكؿتعرتػػد لتالرت

 ِلَيْطَرْحـُه، ثُـمَّ  ِفيـِه، َفْمَيْغِمْيـهُ  َشرَاِبُكْم، ِفي الذَُّبابُ  َوَقعَ  ِإَذا: »َقالَ  ،  النَِّبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرَة، َأِبيلحديث 

                                                           

،تا ظػرتث ػلتترجللػهتإ ػ لدتح ػفتكػؿت،27(تح1/49)ت ػ  ه،تكبػلبتالطلػلرةت،تاػلبتالػدالغعخرجهتالداراط فت ػفتت(1)
  فستالع در.

ت.(1/86)كطلرا ظر:تالتككل ف:ت  ؿتاالت(2)
ت(2/1194)تبعخرجػػهتااػػفتعلجػػهت ػػفت ػػ  ه،تكبػػلبتالماػػلس،تاػػلبتعػػفتاػػلؿ:تالت  بفػػعتعػػفتالع بػػ تاإهػػلبتكالت  ػػت(3)
ت،تا ظرت فستالع در. ح حت،تحكـتا لال ف:3613ح
ت.(1/86)تا ظر:تالتككل ف:ت  ؿتاالكطلرت(4)
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،تعفتال جل ػ تام مػ تجػدانتتإلػ ك فتالحػد ثتإتػلرةتت، (1) «ِشَفاءً  اآْلَخرِ  َوِفي َداًء، َجَناَحْيهِ  َأَحدِ  ِفي َفِإنَّ 
دـتتإلػػ اإ ػػل  ت،تكعػػعتكجػػكدتالا  ػػرتالع ػػلدتلمػػدا ت ػػلفتال جل ػػ تبكػػكفتاػػدتا ػػبلمكتتعكتا ػػبح مت

،تكدـتاػؽتكاعػؿتكارا  ػثتكذاػلب،تكدـتال ػعؾ،ت  ػهتالت عكػفتالبحػرزتع ػه،تالاركؽتعفتعأككؿتالمحـ
 َمْيَتتَـانِ  َلُكـمْ  ُأِحمَّـتْ : » لحـديث: ،(2)كالكاػدتكالطحػلؿتعػفتعػأككؿ،ت ػل م تطػلهرعفتكؿتعلتالت فستلهت

ــا َوَدَمــاِن، ــاِن، َفَأمَّ ــاْلُحوتُ  اْلَمْيَتَت ــا َواْلَجــرَاُد، َف ــدُ  الــدََّماِن، َوَأمَّ دت ػػفتلػػكالػػدكدتالعبكت، (3) «َوالطَِّحــالُ  َفاْلَكِب
خػػبمطتكالح كا ػػلتتالبػػفتاػػدت ،ت(5)ث ػػل تخركجػػهعك افػػ ت ػػفتبػػ جستالاػػ ضت،ت(4)الطاػػلـتكػػللجافتكالخػػؿ

مػػ تاػػدرتعػػفتال جل ػػ تلمح ػػكاف،تب ػػد ـتطاػػلـت حبػػكمت تالف لػػل تهلتاػػااضتال جل ػػلت،ت  ػػدتعجػػلز ػػذاؤت
ت جل  ،تك  بدؿت م تذلؾ:تهتح كافتامل مؼتب د ـتتاعا  

 من الينة النبوية: 

  ْالمَّهِ  َرُيولِ  َمعَ  َنَزُلوا النَّاَس  َأنَّ  َأْخَبَر ُ  َعْنُهَما، المَّهُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنَ  المَّهِ  َعْبدَ  َأنَّ  َناِفٍع، َعن 
  ــوَد، َأْرَض ــَر، َثُم ــَتَقْوا الِحْج ــنْ  َفاْي ــا، ِم ــوا ِبْئرَِه ــِه، َواْعَتَجُن ــَأَمَرُهمْ  ِب ــولُ  َف ــهِ  َرُي  َأنْ » المَّ

 الَِّتـي الِبْئـرِ  ِمنَ  َيْيَتُقوا َأنْ  َوَأَمَرُهمْ  الَعِجيَن، اإِلِبلَ  َيْعِمُفوا َوَأنْ  ِبْئرَِها، ِمنْ  اْيَتَقْوا َما ُيَهِريُقوا
 .(6)«النَّاَقةُ  َتِرُدَها َكاَنتْ 

                                                           

،حكػـتا لاػل ف:ت3505(تح2/1159)تاال ػل طػب،تاػلبتعػلت  ػعتالػذالبت ػفتعخرجهتاافتعلجهت ػفت ػ  ه،تكبػلبتالت(1)
 ،تا ظرت فت فستالع در. ح ح

ا لعت فت  هتاالعلـت(،تعاكتال جل:تاال1/191)ت(،تالالكبف:تكتلؼتال  لع1/319 لاد ف:تدرتالعحبلر)تا ظر:تاافت(2)
ت.(1/62)عحعدتافتح اؿ

،تحكػـتا لاػل ف:ت ػح ح،ت3314(ح2/1102)كبػلبتا طاعػ ،تاػلبتالكاػدتكالطحػلؿعخرجهتاافتعلجهت فت ػ  ه،تت(3)
 تا ظرت فت فستالع در.

(،تعاػػكتال جػػل:تاالا ػػلعت ػػفت  ػػهت238-1/237)عكلػػفتال لػػ ت ػػفتتػػرحت ل ػػ تالع بلػػ ا ظػػر:تال ػػ كطف:تتعطللػػبتت(4)
بلػػػػػػػ تالعاػػػػػػػركؼتاتػػػػػػػرحتع بلػػػػػػػ ت(،تالالػػػػػػػكب :تداػػػػػػػل ؽتعكلػػػػػػػفتال لػػػػػػػ تلتػػػػػػػرحتالع 1/62االعػػػػػػػلـتعحعػػػػػػػدتاػػػػػػػفتح اػػػػػػػؿ)

 .(1/109)االرادات
 .(1/82)اف:تحلت بلتا مكافتك ع رةا ظر:تا مكتت(5)
{تثؿاااود أخااااهم صااااَلا ىلإوعخرجػػػهتالاخػػػلرمت ػػػفت ػػػح حه،تكبػػػلبتعحلد ػػػثتا  ا ػػػل ت،تاػػػلبتاػػػكؿتاهللتباػػػلل :ت ت(6)

ت.3379(،حت4/149)ت[73]ا  راؼ:
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فتلػـت كػفت ج نػ"توجه الدللة: ،تع ػهتا ػباعللهتععػرتاإراابػهتلت حػ فتكػلفتعع ك ػلنتكهػذاتالعػل تكا 
ت.(1)"ع هتل جل بهتكذلؾتعلت ككفتعع ك لنتكت،تكععرتاإطالـتعلت جفتاهتاالاؿ

 :الفقهاء في ذلك أقوالومن 

 فتكلفت ب لكؿتال جل  ؛ت  هتالت  مبت م هت   كؿتالكل ل ف:ت"تكالت كر تعكؿتالدجلجتالعحمفتكا 
 ت.(2)عكؿتال جل  تاؿت خمطللتا  رهلتكهكتالحبت  أكؿتذاتكذا"

 ت.(3) جستلمدكاب"بالع  كؿتالخرتف:ت"تتك مفهتالطالـت 
 ذات جفتدا  لنتاعل ت جست تعكمه.تك جكزتعفت طاعهت،تكخاز   كؿتال ككم:ت"تكا   لكت جست حـر

ت.(4)لتلةتكاا رتك حكهعل"
 عكتالت حمػػػػػبت،ت  ػػػػكؿتالالػػػػكبف:"تك جػػػػكزتعفتبامػػػػؼتال جل ػػػػػ تالح ػػػػكافتالػػػػذمتالت ػػػػذاحتار اػػػػلنت

 .(5)ار الن"

تاهللتكػؿتعػلتعػفتتػأ هتعفت ػؤثرت م ػه،تالا ؿتهكتع لطتالبكم ؼالعقل: ثالثًا:  ،تعكت  ػرتاػه،تكل دتحػـر
كلػػـت ػػبعكفتالعكمػؼتعػػفتالعحل ظػ ت م ػػهتإالتاأخػذتاػػدرتعافػػكت،ت مػ تالفػػردتحلجػ تبػػؤثرت م ػه ػإذاتطػػرعت

،تلحفػظتالا ػؿ،تال ػدرتذا خػذتالػ لفتالترعت ج ػزتلػهتا،ت  هتعفتالع كراتتاح ثتالتبؤثرت م تالا ؿ
اػدرتت مػ هتالطا ػبتاػدكا تبحبػكمتل ػإكعتػلرت،تكللفردتالذمت ال فتعػفت ػاكا ت ػفتالحفػظتكاال ػبذكلر

 ذلؾتالدكا .ت مهتعفت ب لكؿتتكلـت جدتلهتاد ؿتعفتالطلهرا،تلع كراتتعكتالكحكؿعفتا

الحلج تب زؿتع زل تال ركرةتتدراجتال كرتال لا  تك كرتلم ركرةتا ل ت م تال دةت" عكفتإ
 .(6) لع تكل تتعكتخل  "

تإلػػ  ػػفتكػػكفتال ػػركرةتبػػؤدمت،ت مػػ تعػػلت ػػاؽت  حػػظتالفػػرؽتاػػ فتال ػػركرةتكالحلجػػ تكا ػػل نت
تالعتػػ  ت،تععػػلتالحلجػػ ت إ لػػلتبيمحػػؽتاػػللعكمؼتالعتػػ  تكالحػػرج،تاللػػ ؾ ككعػػلتإ لعػػلت جبعاػػلفت ػػفت عػػـك

                                                           

 .(1/238)تالا ل ف:تال  فتالكارلت(1)
 .(5/40)تالكل ل ف:تادا عتال  ل عت(2)
ت.(1/97)الخرتف:تترحتعخب رتخم ؿت(3)
 .(9/29) ككم:تالعجعكعتترحتالعلذب(،تال3/279)تكم:ترك  تالطللا فتك عدةتالعفب فال كتت(4)
ت.(6/194)الالكبف:تكتلؼتال  لعت(5)
ت.88ال  كطف:تا تال تكال ظل ر،تصت،78صتاافت ج ـ:تا تال تكال ظل ر،ت(6)
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تال جل ػػ ك م ػػهتاػػدت جػػدتال ػػلرئت ػػفتبػػأث رتالحلجػػ تكال ػػركرةت مػػ تال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفت،تكالحػػرج
 لػلت ػفتإالتعفتهذاتا عرت  اطهتال كااطتالبػفتبحػدثت ،تكادتب زؿتالحلج تع زل تال ركرة،تلنتبتلال

  ػػكؿتااػػفتال جػػلر:ت"ت لػػذ تا تػػ ل ت،ت ػػرادرتال ػػركرةتكالحلجػػ تعبفػػلكتت مػػ تا  بػػأث ،ت(1)الف ػػؿتا كؿ
تعػػفت كابلػػلت ػػكاتتتػػف تعػػفتال ػػركر لت كاػػدت كػػكفت،تكاا ػػللتعامػػمتعػػفتااػػض،تكعػػلتعتػػالللتالت مػػـز

تت.(2)الحلجفت ركر نلت فتااضتال كر"

فتكل تتعد ػ ترباػ تعػفتال ػركر لتت ال باػلرتعفتال ػركر لتتهػفتا  ػؿتإالت"كالحلج لتتكا 
كالعحل ظػػػػ ت م لػػػػلتك ػػػػ م تلمعحل ظػػػػ ت مػػػػ تال ػػػػركر لت.تكعػػػػلتعفتبػػػػرؾت،تعفتالحلج ػػػػلتتعكعمػػػػ تللػػػػل

بػػرؾتال ػػركر لت؛ت فتالعبجػػرئت مػػ تاالخػػ ؿتاػػل خؼتعاػػرضتتإلػػ الحلج ػػلتت ػػؤدمت ػػفتال لل ػػ ت
ت.(3)"الخ ؿتالل ركر لتلتت بجرعت م تا للعبجرئت م تاالخ ؿتاللحلج ،تلمبجرؤت م تعلت كا 

،ت ػأبحدثت ػفتالباػلرضت ػفتالحػلجف،تكاادتالحد ثت فتعثرتالحلج ت فتال درتالعافػكتعػفتال جل ػ 
تكهذاتالبالرضتلهت دةت كر:

 تعارض الحاجي مع الضروري أو التحييني. 
 تعارض الحاجي في الكميات الخمس. 
 تعارض الحاجي في كمية واحدة. 

تكطر ؽتحؿتالبالرضت فتال كرتال لا  تهفتكلآلبف:ت

 :تعارض الحاجي مع الضروري أو التحييني 

هت ػفتل ػإعمت لعػؿتالبح ػ  فتالػذمتالتحلجػ ت،تالبح   فت  دتبالر لعلت م ك  دـتالحلجفت
ت(4)ععلتاذاتبالرضتالحلجفتععتال ركرمت   دـتال ركرمت  هتهكتا  ؿ.،ت ا ؿتا ل تالحلجف

ت

ت
                                                           

ت.47تصت:تالف ؿتا كؿتا ظرت(1)
ت.(4/165)اافتال جلر:تترحتالكككبتالع  رت(2)
 .(16/249)ت كزارةتا كالؼ:تالعك ك  تالف ل  تالكك ب ت(3)
ت(.220-218(،تالاكطف:ت كااطتالع مح ت فتالتر ا تاال  ع  ،تص)ت2/31)ت(تا ظر:تالتلطاف:تالعكا  لت4)
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  الحاجي في الكميات الخمستعارض 

 للحلجفتالذمت كػكفتاػهتحفػظت،تكالعلؿ،تكال  ؿ،تكالا ؿ،تكال فس،تالكم لتتالخعستهفتالد ف
الحػػلجفتالػػذمت كػػكفتاػػهتحفػػظتاػػلل فستكت،تالػػد فتع ػػدـت مػػ تعػػلت كػػكفتاػػهتحفػػظتالػػ فست  ػػدتبالر ػػلعل

 مػ تعػلت كػكفتاػهتتالحلجفتالػذمت كػكفتاػهتحفػظتالا ػؿتع ػدـكت،تع دـت م تعلتاهت ككفتاهتحفظتالا ؿ
لباػػػلرضت مػػػ تعػػػلت كػػػكفتاػػػهتحفػػػظتالحػػػلجفتالػػػذمت كػػػكفتاػػػهتحفػػػظتال  ػػػؿتع ػػػدـت  ػػػدتاكت،تحفػػػظتال  ػػػؿ

 .(1)العلؿ

  :تعارض الحاجي في كمية واحدة 

طر   تإزال تالبالرضت فتالحلجفت فتكم  تكاحدةتهفتكطر   تإزال تالبالرضت فتال ػركرمت
،تعكتالا ػػؿ،تعكتالػ فس،تكللػد ف،تعػفتكم ػ تكاحػػدةت ػػإذاتبالر ػتتع ػمحبلفتحلج بػػلف،ت ػفتكم ػ تكاحػدة

تلعلتال بالر ف:تال  ي ظرت

 .عفتح ثتع دارتتعكللعل 
 بكاعتح كللعلت فتالخلرج.تلعفتح ثتعد 

كب ػػػػدـتالع ػػػػمح تالعح  ػػػػ تالكاػػػػكعت مػػػػ تالع ػػػػمح ت،تح ػػػػثت  ػػػػدـتالع ػػػػمح تا كثػػػػرتتػػػػعكالنت
ت.(2)كعلت فتبالرضتال ركرم،تالع  ك  

،تعفتاجب ػلبتال جل ػ تبح ػ  ف،ت ػ البح   فت فتاجب لبتال جل كرةتبالرضتالحلجفتععتكت
تذلؾتاحلجف،تعت  تالل  تإل ت إفتع    ر     دـتا بالرتالحػلجفتكهػكتر ػعتالحػرجتكالعتػ  ت،ت  دتع ى

 عػػػفتع ػػػلاهتحػػػرجتتػػػد دتلػػػكتطمػػػبتع ػػػهتإزالػػػ ت،تالالل ػػػ ت مػػػ تالبح ػػػ  فتالعبطمػػػبتالجب ػػػلبتال جل ػػػ 
ت  ت فكان. بابارتح  للتبمؾتال جل،تال جل  

ت

ت

  
                                                           

ت.(220-218ص)تت(،تالاكطف:ت كااطتالع مح ت فتالتر ا تاال  ع  ،2/31)تا ظر:تالتلطاف:تالعكا  لتت(1)
 .70صتا ظر:تالعاحثتا كؿتعفتهذاتالف ؿت(2)
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 : المبحث الثالث
 أثر التحيين في القدر المعفو عنه من النجايات

ك ػػػفتهػػػذاتالعاحػػػثت ػػػأبحدثت ػػػفت،تثػػػرتال ػػػركرةتكالحلجػػػ ب لكلػػػتت ػػػفتالعاحثػػػ فتال ػػػلا  فتع
ععػػلتالعطمػػػبت،تالعطمػػػبتا كؿ:تح   ػػ تالبح ػػ ف،تعطماػػ فك بكػػكفتهػػػذاتالعاحػػثتعػػفت،تكعثػػر البح ػػ فت
ت.ال درتالعافكت  هتعفتال جل لتعثرتالبح  فت فتالثل ف:ت

 :المطمب األول: حقيقة التحيين

:تكالح ػف،تعػفتالح ػفتكهػكت ػدتال ػاحتك    ػهتعػأخكذكزفتبفا ػؿتكهػكتت مػ ا ػـتت:لغـة التحيين: 
 .(1)البح ف:تالبجعؿ،ت للح فت اتتلعلتح ف؛ت  لؿترجؿتح فتكاعرعةتح  ل تكح ل  ،تالجعلؿ

تكذلؾتث ث تع رب:ت،تع بح فتعر كب"كالؿتالرا ب:تالح فت الرةت فتكؿت

 .ع بح فتعفتجل تالا ؿ 
 .ع بح فتعفتجل تاللكل 
 (2)"ع بح فتعفتجل تالحس. 

تجع ؿتكعر كبت  ه.تععر للبح  فتهكتكؿت

 تعريفات وهي:  بعدةاصطالحًا: عرف العمماء التحيين 

 بامػػػؽت:ت"تعػػػلتالتاأ ػػػهالحػػػرع فتالجػػػك  فت ػػػفتعاػػػرضتحد ثػػػهت ػػػفتب  ػػػ ـتالامػػػؿتتإعػػػلـت ر ػػػه 
كلك ػهت مػكحت  ػهت ػرضت ػفتجمػبتعكرعػ تعكت ػفت فػفت  ػ ضت،ت تكالتحلج ت لعػ ل تا ركرةتحل

زالػػ ت،للػلتك جػػكزتعفت مبحػػؽتالػػذاتالجػػ ستطلػػلرةتالحػػدث فتعحاا ػػلت ار ػػلت ػػفتهػػذاتتكا  الخاػػثتكا 
 .(3)"كللب ظ ؼتهتب ر حلنتال ال ربتكام ل:تعلتالحتكك حتال دبت

                                                           

ا ػػدم:تبػػلجتالاػػركس13/114)تفتع ظػػكر:تل ػػلفتالاػػربا ظػػر:تااػػت(1) :تعاجػػـتااػػفت ػػلرس(،ت430-34/418)ت(،تالز 
ت.(2/57)تع ل  ستالم  

ا دم:تبلجتالاركست(2)  .(34/418)تالز 
 .(2/79)تالجك  ف:تالارهلفت(3)
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 تالح   ػػػفتالرا ػػػفتلع ػػػمح تببامػػػؽتاللػػػد  لا ػػػلـتالع ل ػػػبتععػػػفتتلنتا ػػػعت رتمتال باػػػلرازتالػػػت ر ػػػهت
،ت:ت"تالبػػفتالتبكػػكفت ػػفتعحػػؿتال ػػركرةتكالتالحلجػػ ت لػػفتالبػػفتبجػػرمتعجػػرلتالبح ػػ  لتا كلػه

تا خػػ ؽتكعحل ػػفتالتػػ ـتكهػػفتب ر ػػرتال ػػلس :ت"تعػػلتهاأ ػػتككػػذاتال را ػػفت ر ػػهت،(1)" مػػ تعكػػلـر
تا خ ؽتكبحر ـتب لكؿتال لذكرا  (2)ت.."كلفتحثلنت م تعكلـر

 ا لـتالع للحتالعر م تالبفتتلـت تلدتلهتعفتالتػرعتعال بالرهلتا ـتعفتتالفال زتتاالعلـت ر ه
حلجػ تكلكػفت  ػعتتإلػ  ػركرةتكالتتإلػ :ت"علتالت رجعتاأ للاللاط فتكالتالال بالرت صتعا فت

عكاػػػػعتالبح ػػػػ فتكالبػػػػز  فتكالب  ػػػػ رتلمعزا ػػػػلتكالعزا ػػػػدتكر ل ػػػػ تعح ػػػػفتالع ػػػػلهجت ػػػػفتالاػػػػلداتت
 .(4)ذلؾت ر للتالطك فتابار ؼتعثمهككت(3)كالعالع ت."

 كبج بتالعد  ػلتتالبػفتبأ فلػلت،ت"تا خذتاعلت م ؽتعفتعحل فتالالداتا كله:تالتلطافتت ر ه
تا خ ؽك جععتذلؾت،تالا كؿتالراجحلت  .(5)"ا ـتعكلـر

 ت"تعػلتكػلفتالػلتكعػلؿتا عػ ت ػفتا كلػهتا عػ تععػر فتاػكاـتت ثلرهلال بالرهلتتاافت لتكرت ر ه:
حبػ ت،تكللػلتالجػ يتع ظػرتالعجبعػعت ػفتعػرعلتا  ػ تا عػـ،تحب تباػ شت ع ػ تعطع  ػ ،ت ظلعلل

لعحل فتالاػلداتت إفت،تعكت فتالب ربتع لل،تبككفتا ع تاال  ع  تعر كالنت فتاال دعلجت  لل
كخ ػػلؿتتا عػػـتاػػااضعـتخل ػػ ت،تعػػدخ نت ػػفتذلػػؾت ػػكا تكل ػػتت ػػلداتت لعػػ تك ػػبرتالاػػكرة

ت.(6)"  ت  للتالعدارؾتالاتر  تالراا  كالحل ؿتع للتععلتبرا،تالمح  تكا  فل الفطرةت

إالتعفت،تاػػػدت ر ػػػهتالامعػػػل تااػػػدةتا باػػػلراتتفتالبح ػػػ  فأك  حػػػظتعػػػفتالبار فػػػلتتال ػػػلا  تاػػػ
عكتا ػـت،تالكم ػلتتالخعػست مػ عرابػبتالعحل ظػ تتع عك للتكعا لهلتكاحػدت ػكا تا باػرتتعرباػ تعػفت

هتل إعلتبد كتكتت،تكالز   ت لل كالجع،تامؽتالل كاحفتالبكع م    للبح   فت،تالامؿتكعفتعا لـتالع للحتع
ت ت.الالداتعحل فتكتتا خ ؽعكلـر

                                                           

 .(161-5/160)تالرازم:تالعح كؿت(1)
 ت.391صتال را ف:تترحتب   حتالف كؿ،ت(2)
 .(1/175ال زالف:تالع ب ف )ت(3)
"البح   ف:تالكااعتعكاعتالبح ػ فتكالبػز  ف،تكر ل ػ تح ػفتالع ػلهجت ػفتالااػلداتتكالعاػلع ت،تكح ػفتا دبت ػفتت(4)

 .(3/206)تال لس"تالطك ف:تترحتعخب رتالرك  ال  رةتا فت
 .(2/22)تالتلطاف:تالعكا  لتت(5)
ت.81اافت لتكر:تع ل دتالتر ا تاال  ع  ،تصت(6)
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ت:تكلآلبفالج ل لتتكهفتكتت،كالعالع تت،كالالداتت،كبجرمتالبح   لتت فتالاالدات

 تعػػفتالز  ػػ تعخػػذكت،تك ػػبرتالاػػكرةت-كاللجعمػػ تالطلػػلراتتكملػػل-:تكإزالػػ تال جل ػػ تفــي العبــادات
تكا بخلب،تعفتال دالتتكال رالتكالب ربتا كا ؿتالخ راتت،تكالط بتالل  لتتكعحل فتالمالس

كهػػػذات،تكعتػػػال تذلػػػؾتال ػػػ لـت ػػػفتالر ػػػؽتك داب،تكاال فلاػػػلتتتالزكػػػكاتت ػػػفتكا  مػػػ تا ط ػػػب
  اكستك ؼتحل ظتتالتر ا ت م تالد ف.

 :تكعجل اػػػ تالعآكػػػؿتال ج ػػػلتتكالعتػػػلربتالع ػػػبخاثلت،تكػػػآدابتا كػػػؿتكالتػػػربتفـــي العـــادات،
 كهذات اكستك ؼتحل ظتتالتر ا ت م تال فس.،تكاال راؼتكاالابلرت فتالعب لكالت

 :تكأخػذ تالعػلؿ؛تإل تكالل  ا ،تكالكألك  ؿتالعل ت،تكللع عتعفتا عتال جل لتتفي المعامالت
تك مبتالاادتع  بتالعحبلجت م تع هتكالاذؿ،تكا باعللهتك اهت فتكالبكرعتإتراؼت  رتعف

كتكتاالع ػػلؾتاػػللعاركؼتع،تكا  كػػلحت ف ػػلل،تك ػػمبتالعػػرعةتع  ػػبتاالعلعػػ ،تالتػػللدةتكاالعلعػػ 
كطمػػبت،تتالعالتػػرةت ػػفتالر ػػؽتكا ػػط،تالزكجػػ ت مػػ تالب ػػ  ؽت ػػدـتعػػف،تالب ػػر حتالالح ػػلف

ت مػػ كهػػذات اكػػستك ػػؼتحل ظػػتتالتػػر ا ت،تكعػػلتعتػػاللل،تالابػػؽتكبكاااػػهتعػػفتالكبلاػػ تكالبػػدا ر
  .علؿتكال  ؿال

 :(1) ل تكال ا لفتكالرهالفت فتالجللدعكتابؿتال ،تكع عتابؿتالحرتاللاادتفي الجنايات. 

إذتل ست  دا للت،تعحل فتزا دةت م تع ؿتالع للحتال ركر  تكالحلج  تإل " لذ تا عكرتراجا ت
ت.(2)"كا  علتجرتتعجرلتالبح  فتكالبز  ف،تاعخؿتاأعرت ركرمتكالتحلجف

 قيمين:  إلىوقيم األصوليون التحييني 

تالطاػػلعت فػػرةت ػػإف،تال ػػلذكراتتكبحػػر ـ:تالتػػرعتاكا ػػدتعػػفتل ل ػػدةتعالر ػػ ت  ػػهتلػػ ستعػػلتالقيــم األول:
ت فتعهـتكاجب لالل،تالجا تت فتع ب ذرةت إ لل،تال جل  تإزال كعفتذلؾتع  لنت،تبحر عللت  ل بتعا  
،ت ػػركجلفت مػػ تالا ػػكدتعالتػػرةتعػػفتال  ػػل تال ػػبح ل تال كػػلحت ػػفتالػػكلفتا باػػلركت،تتعػػرك اكالتالعكػػلـر

                                                           

،تالعػػرداكم:ت(3/206)(،تالطػػك ف:تتػرحتعخب ػػرتالرك ػػ 4/352(ت)23-2/22)تتاف:تالعكا  ػػلتا ظػر:تالتػػلطت(1)
ت.(7/3390)البحا رتترحتالبحر ر

 .(2/23)تالتلطاف:تالعكا  لتت(2)
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ت؛تال كػلحت ػفتالتػللدةتا باػلرتككػذلؾ،تاػللعرك ةتال ػؽت  ػرتكهػكت،الرجػلؿتإلػ ت فك لفتابكالفتالتالر 
ت.كاالظللرتالال  ـتال فلحت فتكبع ز ت،تأ هتلباظ ـ

تعػفت إ لل،تذعبهت فتاعلؿت ف هترا  هت  دتا عتهفتكللكبلا :تتر   تال دةت الرضتعلت:القيم الثاني
تا ػػعتاعب ػػلعتكهػػف،تعلعػػ تال ػػدةتخػػـرت  لػػلتالتػػرعتاحبعػػؿتع بح ػػ  تالاػػلدةت ػػفتعكرعػػ تكك لػػلتح ػػث

ت.(1) اد تكعالعم ت ف هتاعلؿت ف هتعلؿتاال  لف

ت  

                                                           

(،ت271-7/270)تلاحػػػػػرتالعحػػػػػ ط(،تالزركتػػػػػف:تا58-3/56)تال ػػػػػاكف:تاالالػػػػػلجت ػػػػػفتتػػػػػرحتالع لػػػػػلجتا ظػػػػػر:ت(1)
(،تالػػػػػرازم:ت169-4/167)ت،تااػػػػػفتال جػػػػػلر:تتػػػػػرحتالكككػػػػػبتالع  ػػػػػر(7/3388)تالعػػػػػرداكم:تالبحا ػػػػػرتتػػػػػرحتالبحر ػػػػػر

 .(5/161)تالعح كؿ
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 : المطمب الثاني: أثر التحيين في القدر المعفو عنه من النجاية

كحفظلػػػػػلت كػػػػػكفت مػػػػػ تعرابػػػػػبتث ثػػػػػ :ت،تجػػػػػل تتالتػػػػػر ا تلمحفػػػػػلظت مػػػػػ تالكم ػػػػػلتتالخعػػػػػس
 للحػػػػلجفتكالبح ػػػػ  فتهػػػػكتخػػػػلدـتلم ػػػػركرمتكعػػػػؤ ستاػػػػهت،تكالبح ػػػػ   لت،تكالحلج ػػػػلت،تال ػػػػركر لت

تكعح فت كربه.

كػدت مػ تعتػرك   تكبؤت،ت لعلتععلت ا حتالعحظػكرات،ت فت ثلرتال ركرةتكالحلج تتيتكادتبحدث
تر النتلمحرجت  لـ.تكت،البفترخصتاهللتاللتلاالد تبخف فلنت،تا خذتاللرخص

 لػػكت ا ػػفت،تكخلدعػػلنتلػػهتكعح ػػ لنتل ػػكربه،ت للبح ػػ  فتاك ػػفهت ر ػػلنتلأل ػػؿتعمتال ػػركرم
تا خ ؽتكعحل فتالا ت.(1)علت م ؽتاأ حلبتالعرك ةلداتتككؿتاللبك ا تكعكلـر

 امػػػ تالع ػػػمع فتا خػػػذتاػػػل عكرت،ت ت مػػػ تالفػػػردلل ػػػ تكالكعلل ػػػ للبح ػػػ  فت يظلػػػرتا عػػػكرتالجع
ت ل دت فت ترتد فتاهللتا فت  رتالع مع ف.كب،ت  للتباكست كرةتاال  ـتالح     ،تالبح     

 أثر التحيين في القدر المعفو عنه من النجاية: 

تالبح  فت فتال درتالعافكت  هتعفتال جل  تعفتخ ؿتالكم لتتالخعس: أبحدثت فتعثرت

كاػدتتػرعتاهللتللػلتعركل ػلنتكتػركطلنت،تبابارتال  ةتع ػ نتعػفتع ػكؿتالااػلدةتلحفػظتالػد فتالدين:أوًل: 
  ػػػ فتال ػػػ ةتعػػػث نت،تعكعػػػؿتكجػػػهت مػػػ الع ػػػمـتااللبػػػزاـتالػػػلتحبػػػ ت ػػػؤدمت الدبػػػهتت مػػػ ك ػػػ  لنت  ا ػػػفت

تعركلفتال  ةتبابارتعفتا عكرتالبح     .تإل الل  ا ت

 أما تأثير القدر المعفو عنه من النجاية عمى الدين فمه عدة صور منها:

 تالت  ػمفتاػذلؾتالثػكب عػفتاػلبتالبح ػ فتع،ت إذاتع لبتثكبتالع ػمفت جل ػ تعافػكت  لػل،
ال ػم ع تتالفطػرةتعفت لل جل  تإفت فػكت  لػلتإال،تعفتذلؾتةع درتت م كا بادالهتاآخرتإفتكلفت

  الل.  جب بحرزتع للتت كلفتعكلفتاللعكمؼتعف،تب فرتع لل
 تالجعا تعفتال  فتالبفتد لت ت ػا دتعاف فتح ثتركمتتللتالر كؿتل إال  ؿتكالبط بت ـك

 َوَيَمـسُّ  َوِيـَواٌك، ُمْحـَتِمٍم، ُكـلِّ  َعَمـى اْلُجُمَعـةِ  َيـْومِ  ُغْيـلُ : »:تاػلؿ،تتاهللتر كؿتعف،تالخدرم

                                                           

ت.(43-2/22)تا ظر:تالتلطاف:تالعكا  لتت(1)
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ككجػدت،ت إذاتعرادتالعكمؼتعفت  ب ؿت كـتالجعا ت عػ نتالل ػ  ت،ت(1)«َعَمْيهِ  َقَدرَ  َما الطِّيبِ  ِمنَ 
ككذلؾتإفتخمطتالط بتا ػدرتعػفت،ت م ستلهتعفت  ب ؿتاه،تالعل تادتع لاهتادرتعفتال جل  

ؾتككػذل،تالت ؤثرت م ت ح تال ػ ة،تمفتبح   ف ال جل  ت م ستلهتعفت بط بتاهت  هتبكع
 لع لح ؽتالبجع ؿتلمعرعة.ا عرتالل  ا ت

 ػػإذات،تإذاتكػػلفتب ػػلكؿتال ػػذا تعػػفتع ػػكؿتالاػػلداتتالح لب ػػ تلمحفػػلظت مػػ تالػػ فستالــنفس:ثانيــًا: 
   دتعالحتلهتالترعتالبعبعتاللط الت.،تالفردتحلجلبهتعفتال ذا تا  

يجمعهـا فـي كـون الفـرد قـد ، أما تأثير القدر المعفو عنه مـن النجايـة فمهـا عـدة صـور منهـا
 وأراد أن يتمذذ ببعض الطيبات فوقعت فيه نجاية وهي كاآلتي:، اجته من الطعامقضي ح

 كعػلتا ػفتعػفتطالعػهتكاػعت،تككلفتاػدتا ػفتحلجبػهتعػفتالطاػلـ،تإذاتكاعت فتإ ل تالفردتذالب
  مهتعفت طرحهتكافت بر عت فتب لكلهت  هتبكع مف.،ت  هتالذالب

 كللحمك ػػػػػلتتاأ كا لػػػػػلتت،بكع م ػػػػػلنتطالعػػػػػلنتككػػػػػلفت،تإذاتاػػػػػدـتلمفػػػػػردتطاػػػػػلـتعػػػػػفت  ػػػػػرتالع ػػػػػمع ف
 مػػهتعفت بج اػػهتخك ػػلنتعػػفتعفت كػػكفتالطاػػلـتاػػدتطػػايتاػػأكا فتاحبػػكتت مػػ ت جل ػػ تت(2)العخبمفػػ 

 عكت  رهلتعفتال جل لت.،تعكتخعر،تكمحـتخ ز ر
 كااػػدـتب لكلػػهت،تإذاتك ػػؼتلمعػػر ضتدكا تكاػػدتخللطبػػهت جل ػػ تكهػػكتبكع مػػفتالل  ػػا تلمعػػر ض

 الت ب لكله.مهتإ ،تعر ضلفت ككفتعمتبأث رت مافت م تال

تاهللتكػؿتعػلتعػفتتػأ هتعفت ػؤثرت م ػه،تالا ؿتهكتع لطتالبكم ؼتالعقل:ثالثًا:  عكت  ػرت،تكل ػدتحػـر
،ت ت م تالحفظتكعرادتز ػلدةتذلػؾلل فت عبمؾتادرةت كأ،ت إذاتعرادتالفردتز لدةتالحفظتكاال بذكلرتلد ه،تاه

 مػ ستلػهت،ت حبػكمت مػ ت  ػا تعػفتال جل ػ تكادتك ؼتلػهتالطا ػبتدكا نت،ت لفتذلؾتالل  ا تلهتبكع مف
 ب لكلهت  هتالل  ا تلهتبح   فتكل ست ركرم.

                                                           

تالجعا تعخرجهتع مـت فت ح حه،تكبلبتالجعا ،تالبتالط بتكال كاؾت(1)  .1912(،ح3/3)ت ـك
ت،ت ز ػهتحعػلد:تالعػكادتال ج ػ تكالعحرعػ ت ػف230ا ظر:تالدك رم:تعثرتالع بجداتتالطا ػ ت ػفتاػلبتالطلػلرة،تصتت(2)

عػػؤبعرتكم ػػ تالتػػػر ا تإ ػػلدتال   اػػفت:تالج  بػػ فتع ػػلدر تكطر  ػػ تا بخ  ػػهتكا ػػباعلالبه،ت،ت60ال ػػذا تكالػػدكا ،تص
 .(395-394ص)تجلعا تالزرال،،تا كؿ
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 مػػ تعػػلت ػػاؽت ظلػػرتعفتالبح ػػ  فتالبكع مػػفتالت ػػؤثرتكعػػلت ػػؤثرتالحػػلجفتكال ػػركرمتتكا ػػل نت
ك جكزت فت،ت للحلجفتكال ركرمت ؤكدت م تالافكت فتال جل  ،ت م تال درتالعافكت  هتعفتال جل  

الب ػػػػز ت ػػػػفتتإلػػػػ اػػػػؿتإفتالبح ػػػػ  فت ػػػػد كت،تكالحلجػػػػ تالعحظػػػػكرتخ  ػػػػلنتلمبح ػػػػ  فحػػػػللبفتال ػػػػركرةت
تال جل لت.

فت  لػل،ت م لػلتالعحل ظػ تالتلرعتا دتالبفتا عكرتعفتالبح    لتك" تعرابػبتعد ػ تكل ػتتكا 
تعكعمػػػ تاػػػدكرهلتكالحلج ػػػلت،تالع زلػػػ ت ػػػفتع لػػػلتع مػػػ تهػػػفتالبػػػفتلمحلج ػػػلتتعكعمػػػ تع لػػػلتإالتالع ػػػللح

تبػػػػرؾتإلػػػػ تال لل ػػػػ ت ػػػػفت ػػػػؤدمتالبح ػػػػ   لتتبػػػػرؾت ػػػػإفتكع  ػػػػلنت،تللعػػػػلتع ػػػػؿتهػػػػفتالبػػػػفتلم ػػػػركر لت
تلػكتكلػذلؾ،ت ػكا تعػلت مػ تلمبجػرؤتعاػرضتاهتالالخ ؿتا خؼتبرؾت م تالعبجرئت فتال ركر لت؛

ت ػػػإفتكع  ػػػلنت.ت  بح ػػػفتعػػػلت ػػػ بهت ػػػفت كػػػفتلػػػـتال ػػػ ةت ػػػفت ػػػرضتهػػػكتعػػػلت مػػػ تالع ػػػمفتااب ػػػر
تككػػذا،ت ػػرضتهػػكتعػػلتإلػػ تالل  ػػا تكلل فػػؿت-تع لػػلت كػػدتهػػفتالبػػفت-تلمحلج ػػلتتالل  ػػا تالبح ػػ   لت
،تهل ػإتكللع ػدكبتال ػ ةتع ػؿتإلػ تالل  ػا تال امػ تكا ػب الؿتالاػكرةت  ػبر،تال ركر لتتععتالحلج لت
تاركفتاالخ ؿت تاهتعطم لنتتاللع دكبت لالخ ؿ،تاللكؿتكاجالنتت   رتعفت  بلضتاللجز تهل إتكالع دكب

ت.(1)"الكاجبتعركلفتعف

 صورة تعارض التحييني مع التحييني:

باػػلرضت،تعػػفت ػػكرتباػػلرضتالبح ػػ  فتعػػعتالبح ػػ  فت ػػفتال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتال جل ػػ  
 لؿت،تكا عرتالجب لاللتكهكتبح   ف،ت فتال جل  تال لفععت،تا عرتاللبجعؿتكالبط بتكهكتبح   ف

تعـتالاكس.،ت  دـتا عرتاللبح   فت م تال ل تالبح   ف

عـتعفتت؟تاػ تكراهػ ،تالاطكرتكع لح ؽتالبجع ؿتالبفتبحبػكمتاػدرانتعػفتال جل ػ  لؿتب باعؿت
تعػفتاطػرةتكااػتتإذاتاهللترحعػهتعللػؾتاػلؿ"ت،ت ػإفتبركلػلتع  ػؿتللفكاللبت؟ا باعللللت ككفتععتالكراه 

تب ػػعتالز ػػتتتحاػػلت ػػفت ػػل عتااػػفتكاللػػهتامػػ  نتت كػػكفتعفتإالت ػػ جستالتدهػػفتعكتطاػػلـت ػػفتخعػػرتعكتاػػكؿ
تال ل ػدةتعفتكهػكترخ ػ ت كػكفت ػ تهل ػإت رجػعتالتػرعت ػفتع ػؿتلػهتهػذاتإفت  لؿتعفتكععكفتالفأرةت  لل

تج ػػػػبت ػػػفتالعف ػػػػدةتا بفػػػرتتالراجحػػػػ تكالع ػػػمح تالعرجكحػػػػ تالعف ػػػدةتبالر ػػػػتتإذات م لػػػلتالعجعػػػع
ت مػ تعتبعم تال ج  تكال  ط تالترعت فتكث رتذلؾتك ظل رتال فستلا ل تالعبآكم تدال تك طعتالع مح 

                                                           

ت.(43-ت2/38)تمعز دتا ظر:تالتلطاف:تالعكا  لت(،تكل10/225)تالعك ك  تالف ل  تالكك ب  كالؼ:تكزارةتا ت(1)
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تعػفت ػللـتالعػل عتكا  ػ تا  طػ تعالر ػ ت   طػ تع ػمح ت مػ تعتػبعم تالعػل عتعػفت  طػ تككؿتالعف دة
ت(1)طلهران."تالعل عت  ككفتالعالرض

 حكم الصناعات التحيينية التي يدخمها قدر من النجاية: 

تل للتازكا لت ظرتعباددة:تخمللتادرتعفتال جل  ت عكفتال ظرتإال  ل لتتالبح     تالبفتد

،تكاجب ػػلبتال جل ػػ تكػػذلؾتبح ػػ  ف،تجلػػ تع لػػلت ػػ ل  تبح ػػ    تالػػلتاػػدرتعػػفتال جل ػػ  عػػفت
اكا ػػػدتباػػػلرضتالبح ػػػ  فتعػػػعتتإلػػػ    ظػػػرت ػػػفتالبػػػرج حت،ت  باػػػلرضتح  لػػػلتبح ػػػ  فتعػػػعتبح ػػػ  ف

تالبح   ف.

ل تعفتزاك  تعخرلتكهفتككفتهذاتال درتعػفتال جل ػ تاػدتا ػبحلؿتعكتالع أتإل ك عكفتال ظرت
ا ػػل تتـاػػل   بتال جل ػػ تك ػػد،تعفػػرتعػػفتال ػػكؿتاجػػكازتا ػػباعلؿتبمػػؾتال ػػ ل لتا ػػبلمؾتكح  لػػلتالت

 عثرهل.

                                                           

ت.(1/198)تال را ف:تالذخ رةت(1)



 

 

 

 

 
 الفصل الثالث 

تطبٍقاث معاصزة  لصناعاث ضزورٌت 
وحاجٍت وحتسٍنٍت مشتملت على قدر 

 معفى عنه من النجاست
 
 

 :مباحث ثالثة وفيه 
 التي تشمل عمى قدر معفو عنه من النجاية. الصناعات الضرورية المعاصرةالمبحث األول: 
 الصناعات الحاجية المعاصرة التي تشمل عمى قدر معفو عنه من النجاية.المبحث الثاني: 
 الصناعات التحيينية المعاصرة التي تشمل عمى قدر معفو عنه من النجاية.المبحث الثالث: 
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 الفصل الثالث 
 وتحيينية  تطبيقات معاصرة  لصناعات ضرورية وحاجية

 مشتممة عمى قدر معفو عنه من النجاية
ظلػػػرتت،تعػػػعتظلػػػكرتالكث ػػػرتعػػػفتال ػػػ ل لتتكالبػػػفتبحبػػػكمت مػػػ ت  ػػػا تعا  ػػػ تعػػػفتال جل ػػػ 

تا ػػباعلؿتبمػؾتال ػػ ل لت عػػفت،تلعجػػردتدخػكؿتاػػدرتعػػفتال جل ػ ت  لػػل،تالكث ػرتعػػفتالفبػػلكلتالبػفتبحػػـر
 ت ػكاتحكعلػلكت،تح    تهذ تال ػ ل لتت كلفتالادتعفتا لف،تح    تهذ تال جل لت  رتدرا  ت ع   تل

تعكت فتالحلالتتال ركر  تكالحلج  ؟ت،ت بط عتالفردتاال ب  ل ت  لل كل تت فتا حكاؿتالالد  تالبفت

ت،تك فتهذاتالف ؿت أبحدثت فتال درتالعافكت  هتعػفتال جل ػلتت ػفتال ػ ل لتتال ػركر  
تك أج بت فتهذ تالب لؤالت.،تكالبح     ،تكالحلج  

ت  
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  :األول المبحث
 شمل عمى قدر معفو عنه من النجايةالصناعات الضرورية المعاصرة التي ت

ح ثت حبكمت،تكبطا  لتت م لل،ت ل لتتال ركر   أبحدثت فتهذ تالعاحثت فتح    تال 
كالعطمبتالثل ف:تبطا  ػلتت،تالعطمبتا كؿ:تح    تال  ل لتتال ركر  ،تهذاتالعاحثت م تعطما ف
تر  .عال رةتلم  ل لتتال ركت

 المطمب األول: حقيقة الصناعات الضرورية: 

 ػإفتذلػؾت،تالبػفتلػكتبػرؾتاال  ػلفتا ػباعللللتال ػ ل لتتبمػؾهفتك رادتاللت: (1)الصناعات الضرورية
رانتمحؽتاهت رت عكت،تعكتذهلبتع فا تعفتع ل اه،تعكته ؾت  كتعفتع  ل ه،تللل ؾات  اكدت م ه
 ت.(2)حدتالكم لتتالخعسعتد دانت فت

ك ػػػ ل  ت،تكالدكا  ػػػ ،ت عكػػػفتح ػػػرتال ػػػ ل لتتال ػػػركر  ت ػػػفتال ػػػ ل لتتال ذا  ػػػ ك م ػػػهت
ك ػػػ ل  تا  ػػػعدةتعػػػفتال ػػػ ل لتت،تكال ػػػ ل لتتالدكا  ػػػ ،تا  ػػػعدة.تكا باػػػلرتال ػػػ ل لتتال ذا  ػػػ 

ت.التالل ظرتآلحلدتا  ذ  تكا دك  ،تإ علت ككفتالل ظرت  ؿتال ذا تكالدكا ،تال ركر  

تكب ػلكؿ،تع  ػلنتتالكجػكدتجل ػبتعػفتكالا ؿتال فستحفظتإل تراجا تكالالدات  كؿتالتلطاف:"تت
ت(3)".ذلؾتعتاهتكعل،تكالع كك لت،تكالعماك لت،تكالعتركالتتلعأككالتا

  ػػكؿتااػػفت،ت(4)"الػػ فستحفػػظتكجػػكبتعػػفتكجكاػػهت تػػأ،تالع بػػ تعكػػؿتكحػػؿ  ػػكؿتالعػػرداكم:ت"..تت
 ػػػفتالبمػػػؼتااػػػؿتكاك ػػػهتعثػػػؿتع لكعػػػ تا عػػػراضتت-عمتالػػػ فست–اػػػؿتالحفػػػظتعهعػػػهتحفظلػػػلت لتػػػكر:ت"

                                                           

ال  ل لتتل  :تجععت  ل  تكهػفتا ػـتتعػفتالفاػؿت ػ ع،ت  ػلؿت ػ عتالتػف ت ػ التعم:ت عمػه،تكتال ػ ل  :تت(1)
تالاػربك  ػاحتحر ػ تلػه.تا ظػر:تااػفتع ظػكر:تل ػلفتحر  تال ل عتككػؿت مػـتعكت ػفتعلر ػهتاال  ػلفتحبػ ت علػرت  ػهت

ا دم:تبلجتالاركس8/208) الارا ػ تالل ػلهرة:ت(تعجععتالم ػ ت1/348)ت(،تالحعكم:تالع الحتالع  ر21/363)تت(،تالز 
 .(1/525)تالعاجـتالك  ط

ت(،2/115)تحلتػػػػ  تالد ػػػػكافت مػػػػ تالتػػػػرحتالكا ػػػػػرت(،تالد ػػػػػكاف:1/157)تف ا ظػػػػر:تالج ػػػػلص:تعحكػػػػلـتال ػػػػرتت(2)
(،تااػػفت9/415)ت(،تااػفتاداعػػ :تالع  ػػف159-6/158اػػل فتعلفػػلظتالع لػػلجت)التػرا  ف:تتع  ػػفتالعحبػػلجتإلػػ تعار ػ تع
 .28عالرؾ:ت ظر  تال ركرةتالتر   ،تص

ت.(2/18)تالتلطاف:تالعكا  لتت(3)
ت.(3/1120)تالعرداكم:تالبحا رتترحتالبحر رت(4)
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.ت.تك محػػؽتاحفػػظت،تكاػػدتع ػػعت عػػرتاػػفتالخطػػلبتعػػفتدخػػكؿتالتػػلـت جػػؿتطػػل كفت عػػكاس،تال ػػلر  
كهػػفتا طػػراؼتالبػػفت ب ػػزؿتإب  لػػلت،تال فػػكستعػػفتاالبػػ ؼتحفػػظتااػػضتعطػػراؼتالج ػػدتعػػفتاالبػػ ؼ

جامػتت ػفتإب  لػلتخطػأتالد ػ تثؿتا طراؼتالبفتع زل تإب ؼتال فست فتا اداـتالع فا تابمؾتال فستع
ت.(1)"كلعم ت

فت  ػر تعػلؿتعكتع بػ تعكتحػراـتعػفتكلػكتلماطػشتكالتػربتلم ػذا تا كػؿ  كؿتااػفت لاػد ف:ت" تكا 
تعػلتاػدرتتػراهتلػهتخعػرتك  ػد ت طتػلنتتاللػ ؾتخػلؼت مػكك  ػكؿتع  ػلن:"ت،ت(2)" م ػهت ثلبت رضت ع ه
ت فت  ػػ ؛ت  ػدتهمػؾتحبػ تكالتػربتا كػؿتبػرؾت ػإف.ت.تتالاػكؿت مػ تالخعػرتك  ػدـ،ت..الاطػشت ػد ع
هذات  علت بامػؽتا ػ ل  تال ػذا تت،ت(3)"الب ز ؿتعحكـت فت  هتع لفتكا  ه،تالبلمك تإل تال فستإل ل ت  ه

تكالدكا .

 ل  ػػعدةتالل  ػػا ت،ت بامػػؽتا ػػ ل  تا  ػػعدةتال بالرهػػلتعػػفتال ػػ ل لتتال ػػركر  ععػػلت  عػػلت
ت مػ تالطا اػفتال ػعلدت"ح ػثت اعػؿ،تلذلؾت ل  ػعدةت ػركر  تلح ػلةتال اػلت،تلم التتاع زل تالطالـتله

تكا  بلػػػلتالبراػػػ تكخػػػكاصتاػػػكاـتكبح ػػػ فتال البػػػلتتل عػػػكتال ػػػركر  تال ذا  ػػػ تاللا ل ػػػرتالبراػػػ تإ  ػػػل 
ك م ػػػػهت ل  ػػػػعدةتباباػػػػرتعػػػػفتت،(4)اػػػػداخملل"تكالعػػػػل فتاللػػػػكا فتال ظػػػػلـتبح ػػػػ فت ػػػػفت  ػػػػ نت،تكبرك الػػػػل

ح ػػثت اباػػرتال اػػلتتع ػػدرانتعػػفتع ػػلدرتال ػػذا تلػػدلت،تال ػ ل لتتال ػػركر  تلح ػػلةتاال  ػػلفتكال اػػلت
 لل  ل لتتال ذا  ػ تك ػ ل  تا  ػعدةت ػركر  تك بكاػؼت،تكا  عدةت ركر  تلح لةتال الت،تاال  لف

ت م للتح لةتاال  لفتكال الت.

إالتعفتالتػػر ا تاال ػػ ع  تاػػدت،تاػػدرتعػػفتال جل ػػلتدخؿتااػػضتال ػػ ل لتتال ػػركر  ت ػػكاػػدت
تكاػػدتعكردتالف لػػل ت ػػكرانتلم ػػ ل لتتال د عػػ ،تب ػػلعحتتاػػذلؾتال ػػدرتعػػفتعجػػؿت ػػركرةتال ػػذا تكالػػدكا 

تكالبفت دخؿت فت  ل بللتادرتعفتال جل  تكهفتكلآلبف:ت

                                                           

ت.78اافت لتكر:تع ل دتالتر ا تاال  ع  ،تصتت(1)
ت.(6/338)اافت لاد ف:تردتالعحبلرت(2)
 .(6/338)اافت لاد ف:تردتالعحبلرت(3)
تا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتاال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفتالب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دتالطا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازف:ت(4)

www.baytalinsaan.com/body/artoffarming/balancedfertalizing.htm. 
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 العػل تعكتكااػتت ػفت،تثػـتطح لػل،تكللح طػ ،تكاكعتركثتااضتالح كا لتتكللفأرةت فتالحاكب
اح ػػثتالت ظلػػرتلم جل ػػ تعمتعثػػرت مػػ تالع ػػبجت،تعكتالػػدهفتثػػـتا ػػبخدعتت ػػفت ػػ ل  تال ػػذا 

تكلػػـتالح طػػ تعػػعتالفػػأرةتااػػرتطحػػفت  ػػكؿتااػػفت لاػػد ف:ت"تكلػػكت،(1)عػػفتلػػكفتعكتطاػػـتعكترا حػػ 
ذا،ت(2)".لم ػركرةت  ػهت اف تعثر ت ظلر تركا ػت ػأرتالػدراستكاػتت ػفتجػل ت  ػكؿتالحطػلب:ت"تكا 

ذات ػػركرةتهػذ ت ػػح كفت  ػػلؿت.ع ػػهتاالحبػػرازت مػػ ت  ػػدرتلػـ تج ػػدتعػػفترعكاتعػػلت م م ػػكاتدر ػػكاتكا 
 .(3) كا "تعلتعكؿتكللـتكحراك ت زلك تالحبت فتدـتعفترعكاتكعل،تالفأرة

 ت  اػلحتعكمػه،تخ نتت لرتتثـعلبتت،تكاكعتادرتعفتال جل  ت فتالخعرتكح كافت جستكللفأرة،
 .(4)علدةتعخرلتكهفتالخؿتإل  فت  فتال جل  تادتا بلمؾتكا بحلؿت

 لػذات ،تكطاعػلنتتطااػلنتتالجػافكتتالخؿٌتتعفتجز تاعثلا اادتب   اهت لكتتكالجافتالخؿٌتتدكدظلكرت
 .(5)عافكت  هتلباذرتاالحبرازتع ه

   تعمحػلنتت ػلرتتحبػ تلتل ل ػبحتالععمحػ ت ػفتكااػتتإذاتالع بػ تعثػؿ،تا بحلل تا   لفتال ج
تعكتبخممػػتتإذاتالخعػػرت ظ ػػرت لػػف،ترعػػلدانتتك ػلرتتالل ػػلرتعحراػػتتعكتبرااػػلنتت ػػلرتتإذاتكالاػذرة

 .(6)"ل  بحلل تاطللربللت حكـت إ هتدا تتإذاتالع ب تجمد

ف،تالطلػػلرةت ػفتخػ ؼت ػ تالخعػرت ػفتكػلفت ػإف،تالاػ فتا  ػ بت  ػكؿتااػفت جػ ـ:"تكال ػلاع تكا 
تبحبػػػرؽتكالاػػذرةت(7)كال ػػرا فت ؤكػػؿتعمحػػػلنتت ب ػػ رتالععمحػػ ت ػػفتب ػػعتكالع بػػػ تكػػللخ ز رت  ػػر ت ػػفتكػػلف

تككث ػرتالعحػ طت ػفتح  فػ تعاػلتعحعػدتإلػ تك ػـت ك ػؼت اػفتخ  ػلنت،تعحعػدت  ػدتبطلرترعلدانتت ب  ر
ت فتالعخبػػلر؛تع ػػهتال ػػد رت ػػبحتك ػػفتالفبػػكلتك م ػػهتالخ  ػػ تك ػػف،تعحعػػدتاػػكؿتاخبػػلركاتالعتػػل يتعػػف

ت ك ػػؼتعفلكعلػلتعجػػزا تااػضتال بفػػل تالح   ػ تكب بفػػفتالح   ػ تبمػػؾت مػ تال جل ػػ تك ػؼتالتػرعتربػػب

                                                           

(،تااػفت جػ ـ:تالاحػرت1/319)ت(،تاافت لاػد ف:تالػدرتالعخبػلر741-1/740)تظر:تالا  ف:تالا ل  تترحتاللدا  ا ت(1)
 ت.(1/243)الرا ؽ

 .(1/319)فت لاد ف:تالدرتالعخبلراات(2)
ت.(1/118)تالحطلب:تعكاهبتالجم ؿت(3)
ت.(1/740)تظر:تالا  ف:تالا ل  تترحتاللدا  ا ت(4)
 .(1/251)تف:ت لل  تالعطمبت فتدرا  تالعذهبا ظر:تإعلـتالحرع ت(5)
ت.(1/76)تالز ماف:تبا فتالح ل ؽت(6)
 (.6/385الذمت  باعؿتال  حتا رضتالزرا   ،تا ظر:تاافت لاد ف:تالدرتالعخبلر)تال را ف:تهكتالزاؿت(7)
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تال طفػ ،تالتػرعت ػفتك ظ ػر ،تالعمػحتحكػـتبربػبتعمحػلنتت ػلرت ػإذات،كالمحػـتالاظػـت  ػرتالعمػحت إف تتاللكؿ
ت  ػػ جستخعػػرانتت   ػػ رتطػػلهرتكالا ػػ رت بطلػػرتع ػػ  تكب ػػ رت ج ػػ تكهػػف،ت م ػػ تكب ػػ رت ج ػػ 

هػػذات  عػػلت،ت(1) م لػػل"تالعربػػبتالك ػػؼتزكاؿتب ػػبباعتالاػػ فتا ػػبحلل تعفت ار  ػػلت  طلػػرتخػػ نتتك  ػػ ر
ت بامؽتادخكؿتااضتال جل لتت فتال  ل لتتاد علن.

عمتال ػعلدتالطا اػفت،ت(2)الا ػلب فت ػفت بخػذتالػذمت)تال رج ف(الزاؿكععلت  ل  تا  عدةتعمت
كال علدتالطا افتالت،تلتا  لكتاع زل تال ذا تلم،ت لكت ركرمتلم الت،تالعبخذتعفت   تتالح كا لت

ت. فتالثعلر ظلرتتلهتتطاـتعكتلكفتعكترا ح ت

فتالزرعت حـرتكال  كؿتال ككم:ت"تت ت ظلػرتالت  ػهتع ػمه؛ت ػفتال جل ػلتتك ػل رتالزاػؿتكثرتكا 
ت جػستهػكتلػ س:تا  ػحلبت  ػلؿ.تال ػرج فت مػ تال لاػتتالزرعتكععلك"تت(3)".كر حللتال جل  تعثرت  ه

ذا،تطلر،ت  ؿت إذا.تال جل  تاع الةت  جستلكف،تالا ف ت.(4)"طلهرةتالخلرج ت حالبه،ت  اؿتكا 

ا فتعلتذكر تالف لل تككااعتتلنت   لؿتإفتثع ت را،تكلكفت عكفتإفت يكردتا براضته لتعفتالااض
كهػػذاتالفػػرؽت كعػػفت ػػفتعفتعػػلتذكػػر تالف لػػل تكػػلفتكاػػكعت،تال ػػ ل لتتالعال ػػرةتالبػػفتبخللطلػػلتال جل ػػ 

 ػػفتا ػػدتك ػػفتال ػػ ل لتتالعال ػػرةتإ عػػلت كػػكفتطػػرحتال جل ػػ ت،تال جل ػػ ت  ػػهتالت ػػفتا ػػدتكباعػػد
تكباعد.

 فت ظػػرتالف لػػل ت،تك عكػػفتعفت جػػلبت ػػفتهػػذاتاال بػػراضتاػػلل كؿتإفتهػػذاتالفػػرؽت  ػػرتعػػؤثر
التال باػلرتعفتكاػكعتبمػؾتال جل ػ تكػلفت ػفتا ػدتعكت  ػرت،تإ علتكلفتال بالرتال ذا تعفتال ػركرات

تا د.

تت

                                                           

ت.(1/239)اافت ج ـ:تالاحرتالرا ؽت(1)
(،تالطك ػػػػػػف:تالك ػػػػػػ طت ػػػػػػفت3/23)(،تال ػػػػػػلكم:تام ػػػػػػ تال ػػػػػػللؾ3/146)تتااػػػػػػفترتػػػػػػد:تادا ػػػػػػ تالعجبلػػػػػػدتا ظػػػػػػر:ت(2)

ت.(3/284العحبلج)لترا  ف:تع  فت(،تا7/165)العذهب
ت.(3/279)كم:ترك  تالطللا فتك عدةتالعفب فال كتت(3)
ت.(1/17)الع درتال لاؽت(4)
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 لمصناعات الضرورية:  تطبيقات معاصرةالمطمب الثاني: 

 توي عمى قدر من النجاية: منتجات غذائية تحأوًل: 

 ػ ل لتتالا   لفتال ج  تكث رةتإالتع فت أبحدثت فتعتلرهلتكالبػفت عكػفتا ػبخداعللت ػفت
ت:ت()كا   لفتهف

 لنتعكتلحعتلنتهلت كا تكل تت ظعؤتالع ب تكعجزا. 
 (1)كالككل  بركؿتالخ ز رم.،تعفتتحـتك ظـتكجمدتكتالدهفتالخ ز رمتكتكالم  ب فتالخ ز ر 
 ت.(3)لتالدـكا زعت،(2)الدـ
 (4)كالكحكؿت،تالخعر. 
  (5)ع فح تالع ب. 

ت:تللففتكللبلععلتا  ذ  تالبفت دخؿت فتبرك اللتال جل لتت 

 تلل   بخدـتالتحـتكتالدهفتكتالج  ب فتالخ ز رمت فتال  ل لتتال ذا   تالب:  
تكبام الل .1  ككاد ؿتلمدهكفتالح كا   تكال الب  .،تب م ؼتالمحـك
الكر علت،تالمافتالرا بتكالعخمكطتاللفلكل ،تالجافتال ر ش،تالجافتالطرمتع بجلتتا لالف: .2

 (6)العخفكا .

                                                           

()تااضتال جل لتتبابارت  دتااضتالف لل تطػلهرة،تإالتع  ػفت ػأبا  تال ػكؿتال ل ػؿتا جل ػبلل،تح ػثتالتإتػكلؿت ػفت
 ا باعللللت م تال كؿتال ل ؿتاطللربلل،تا  علت ظلرتاالتكلؿت فتا بالرهلت ج  .

 .229صتت،تالع بجداتتالطا  ت فتالبتالطللرةا ظر:تالدك رم:تعثرتت(1)
ت.(1/83)تا ظر:تاافترتد:تادا  تالعجبلدت(2)
 .230ا ظر:تالدك رم:تعثرتالع بجداتتالطا  ت فتالبتالطللرة،تصتت(3)
(ت1/242)اللدا ػػ ،تااػػفت جػػ ـ:تالاحػػرتالرا ػػؽ(،تالا  ػػف:تال  لاػػ تتػػرحت5/115)ل ػػل ف:تاػػدا عتال ػػ ل عا ظػػر:تالكت(4)
ت(،تالتػرا  ف:تع  ػفتالعحبػلج1/83)ت(تااػفترتػد:تادا ػ تالعجبلػد1/80)ت:تحلتػ بلتا مػكافتك ع ػرة(،تا مكاف12/355)
ت.229 فتالبتالطللرة،تص(،تالدك رم:تعثرتالع بجداتتالطا  ت2/77)تبف:تكتلؼتال  لع(،تالالكت1/234)
ا ظػػػر:تاال فحػػػ :ت"تتػػػف ت  ػػػبخرجتعػػػفتاطػػػفتالجػػػدمتالرا ػػػعتع ػػػفرت  ا ػػػرت ػػػفت ػػػك هت ػػػ  مظتالمػػػافتلمجػػػاف"تت(5)

تػرحتعخب ػرتت(،تعاػكت اػدتاهللتالعػللكف:تعػ حتالجم ػؿ24/27)(،تال رخ ػف:تالعا ػكط1/26لح ػل ؽ،)الز امف:تبا  فتا
 .229الدك رم:تعثرتالع بجداتتالطا  ت فتالبتالطللرة،تصت(،ت1/56)ت(تالالكبف:تكتلؼتال  لع2/418خم ؿ)

،تا تػػػ ر:تعاحػػػلثتاجبللد ػػػ ت ػػػفتالف ػػػهتالطاػػػف،ت230الػػػدك رم:تعثػػػرتالع ػػػبجداتتالطا ػػػ ت ػػػفتاػػػلبتالطلػػػلرة،تصتت(6)
إ لدتال   افت:تالج  ب فتع ػلدر ت(،ت64-63صت)ت،ت ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،119ص

 .393صتجلعا تالزرال،،تعؤبعرتكم  تالتر ا تا كؿ تا بخ  هتكا باعلالبه،تكطر  
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 كالاكذ ج.،تكع حكؽتالج مف،تتكؿتع لح ؽتعلمع ت م   ل  تا طاع تالعل أةت .3
 كللاجل فتكالفطل ر.،تعخاكزات  ل  تال .4
 .(1)تكعتركالتتالحم بتك  ل رتالفلكل ،ت  ل  تالعتركالتتالعخبمف  .5

 عكت  ػرتعأككلػ تالمحػـ(ت،تب بخدـتالدعل تالح كا   ت  دتخركجللتعفتالذا ح ت)تعأككلػ تالمحػـت
  :تلل  فتا  ذ  تالب

 ال  ل ؽتالعحتكةتاللدـ. .1
 عاجكفتالدـ. .2
 الح ل . .3
 .(2)كع ذ  تا طفلؿ،تكللللعاكرجر،ت رتلكفتااضتا طاع  ب  .4

 كال  ػػل ؽتكالكجاػػلتتال ذا  ػػ تالع ػػعلةت،تا زعػػلتالػػدـت  ػػبخدـت ػػفتعاماػػلتتلحػػـتالا ػػرتكالػػدجلج
،تكللكاػػػػؾتكالا ػػػػكك ت،تككاػػػػد ؿترخػػػػ صت ػػػػفتزالؿتالاػػػػ ضت ػػػػفتالعاج ػػػػلت،ت)اللػػػػلعاكرجر(

 كع ذ  تا طفلؿ.،تكالخاز،تكالفطل ر
 (3)خدـتع فح تالع ب ت فتبح  رتالجافب ب. 
 (4)كالمافتكالاج فتالعخبعر،تالكحكؿ:ت دخؿت فتااضتع كاعت   رتالفكاكه. 

 

 

 
                                                           

،ت ز ػهتحعػلد:تالعػكادتال ج ػ تكالعحرعػ ت ػفت230ا ظر:تالدك رم:تعثرتالع بجداتتالطا ػ ت ػفتاػلبتالطلػلرة،تصتت(1)
رتكم ػػ تالتػػػر ا تعػػؤبعإ ػػلدتال   اػػفت:تالج  بػػ فتع ػػلدر تكطر  ػػ تا بخ  ػػهتكا ػػباعلالبه،ت،ت60ال ػػذا تكالػػدكا ،تص

ت.(395-394ص)تجلعا تالزرال،،تا كؿ
،ت ز هتحعػلد:تالعػكادتال ج ػ تكالعحرعػ ت ػفت230الدك رم:تعثرتالع بجداتتالطا  ت فتالبتالطللرة،تصت:تا ظر:ت(2)

عػػؤبعرتكم ػػ تالتػػػر ا تإ ػػلدتال   اػػفت:تالج  بػػ فتع ػػلدر تكطر  ػػ تا بخ  ػػهتكا ػػباعلالبه،ت،ت80ال ػػذا تكالػػدكا ،تص
 .(395-394ص)تجلعا تالزرال،،تا كؿ

،تا تػػ ر:تعاحػػلثتاجبللد ػػ ت ػػفت230ا ظػػر:تتا ظػػر:تالػػدك رم:تعثػػرتالع ػػبجداتتالطا ػػ ت ػػفتاػػلبتالطلػػلرة،تصتت(3)
 .80(،تص65-60،ت ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،تص)119الف هتالطاف،تص

 .48 ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،تصت(4)
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 ة: صناعة األدوي ثانيًا:

 حلكؿت،تلللتكالبفت ابتإ جلدت  جتعا ف،تعراضا ك  تا خ رةتالاد دتعفتاآلظلرتت فت
ت ل ػػػبخدعكاتااػػػض،تبمػػػؾتا عػػػراضتلمك ػػػكؿتلاػػػ ج ػػػا لنتعػػػ لـتعػػػكادتالامعػػػل تا ػػػبخداـتالاد ػػػدتعػػػفتال

تلبفتب بخدـت فتال  ل لتتالدكا   ؟تتال جل لتتاكعلت،تال جل لت

تخدم في الصناعات الدوائية هي كاآلتي: النجايات التي تيت

 ة:اليوذلك كاألجزاء الت، الخنزير: ويدخل في الصناعات الدوائية بعض أجزاء الخنزير 

 : جمود الخنازير وعظامها:أولً  "

ل  ػبجت  ػهت ك ػلفت،تاطػرؽتك ع ل  ػ ،ت عفتهذ تالجمكدتكالاظلـت  بخمصتالج  ب فتالخ ز رم
البفتب بخدـت فتباا  ت،تالذمت  بخدـت فت  ل  تالكا كالتتال ما ت،ج  ب فت)ب(تعفتالج ػ ب ف:
كعػلت  ػبجت  ػهتج  بػ فت)ع(ت،تل ػ ل لتتالدكا  ػ ت مػ ت طػلؽتكا ػعكعػلت  ػبخدـت ػفتا،تالعكادتالدكا  ػ 

تت.بخدـتعكثر ت فتال  ل لتتال ذا   الذمت  

 ومن ايتخدامات الجيالتين في الصناعات الدوائية المعاصرة:

 تكالكا كالتتالدكا   تالدا   ،تتتالدكا تال ل   تعكتالمد  بح  رتكا كال. 
   ك حكهلتعفتالع بحمالتتالعحعم تاللعكادتالا ج  .،تإ بلجتعاراصتالعصتال ل   تعكتالطر 
    ج  ب فتلع عتالذكالفتال ر عتلللح ثتب مؼتالل،تإ بلجتا اراصتعكتالعما لتتالدكا. 
   لعلتلهتعفتخل   تالذكالفتافاؿتحرارةتالج ـت.،تبح  رتالبحلع ؿتالترج  تكالعلام 
  كع ػػػلدتلمبلػػػ جت ػػػفتالحػػػركؽتك  رهػػػلتعػػػفت،تا ػػػبخداعهتكعكاػػػؼتلم ػػػزؼت ػػػفتا  عػػػلؿتالجراح ػػػ

 إ لالتتالجمدت.
 ابتا ػػػ،تال ػػػبخداعهت  ػػػدتالحلجػػػ تلباػػػك ضتالػػػدـتالعف ػػػكد،تا ػػػباعللهتكاػػػد ؿتعكتعك ػػػعتلما زعػػػل

ت.(1)"اال لا تعكتالاعم لتتالجراح  

 :يزير نيولين الخناأل : نياً ثا
                                                           

تجلعاػػ تالزراػػل،،تعػػؤبعرتكم ػػ تالتػػر ا تا كؿإ ػػلدتال   اػػف:تالج  بػػ فتع ػػلدر تكطر  ػػ تا بخ  ػػهتكا ػػباعلالبه،تت(1)
 ػاكدتتجلعاػ تاالعػلـتعحعػدتاػفاالحكػلـتالعبام ػ تا ػ ل  تالػدكا ،تت:عؤبعرتالف هتاال  عفتالثػل فت،(396-395ص)

 ,  http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspxاال  ع  ،ت

ت.65كتا ظر:ت ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،تص

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
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،تهػػػكتعػػػلدةتهرعك  ػػػ تبي ػػػبخرجت للاػػػلنت ػػػفتهػػػذاتالا ػػػرتعػػػفتا كر ػػػلستالخ ز ػػػراألنيـــولين: "
كلك لػلت  ػرت،تجل بتذلؾتاكع لتتعحددةتعفتع درتاترمت فتطر ؽتالل د  تالكارث  تإل كبحٌ رت

ت.(1)"ع للتعربفا تالثعفتإل الال ل  ت،تعبك رةتا كرةتكا رة

فتلػػػهتعثػػػرت ػػػ،تالحػػػد ثتعفتا   ػػػكل فتالع ػػػبخمصتعػػػفتا كر ػػػلستالخ ز ػػػرعثاػػػتتالامػػػـتكاػػػدت"
كعكثػػرتع ػػكاعتعخف ػػلتتعاػػدؿتال ػػكرت،تاػػللاكؿتال ػػكرمتالعر ػػ لػػدلت،تبخفػػ ضتعاػػدؿتال ػػكرتاللػػدـ

عكتال ػػػلبجت ػػػفتالعػػػزجت،تببعثػػػؿت ػػػفتا   ػػػكل فتالع ػػػبخمصتعػػػفتا كر ػػػلستالخ ػػػلز رتعكتا ا ػػػلر،تاللػػػدـ
الػػػذمت،تا عثػػػؿت ػػػفتحػػػلالتتعػػػرضتال ػػػكرتهػػػكتح ػػػفتا   ػػػكل فإذتالاػػػ جت،تا  لعػػػلت ػػػفتعركػػػبتكاحػػػد

ت.(2)"  بخمصتعكثرهلتعفتا كر لستالخ لز ر

 ثالثًا: جمد الخنزير: 

"  بخدـتجمدتالخ ز رت ػفتالجراحػ تالجمد ػ تالعال ػرةتلبرا ػعتجمػدتاال  ػلفتالع ػلبتاحػركؽت
عكتجمػػػدت،تجمػػػدتالعػػػر ضت ف ػػػه  ػػػدت ػػػدـتبػػػك رترااػػػ تجمد ػػػ تكل  ػػػ تعػػػفت،تالدرجػػػ تالثللثػػػ تبرا اػػػلنتعؤابػػػلنت

ح ثتكجػدتعفتإ  ػلذتح ػلةتذلػؾتالعػر ضتببطمػبتب ط ػ تعكاػرتع ػلح تععك ػ تعػفتال ػدرت،تإ  ل فت خر
ك ظػػرانتلكػػكفتالرااػػ تالجمد ػػ تالعػػأخكذةتعػػفت،تالعحػػركؽتلحعل بػػهتعػػفتالبمػػكثتكع ػػعتباخػػرتال ػػكا ؿتع ػػه

كعفت ػػمبللت،ترةتعػػفتالػػزعفإذت ر  ػػللتج ػػـتالعػػر ضتاللكم ػػ تااػػدت بػػ،تالخ ز ػػرتاعثلاػػ ت ػػعلدتعؤاػػت
كعفتع ع ػػػ تال جل ػػػلتتكالعحرعػػػلتت ػػػفتال ظػػػرتالتػػػر فت،تااػػػدفتاال  ػػػلفت ػػػم تع ع ػػػ تالتععلزجػػػ 

تاللععلزجػ تالخال ػثتبػأث رت ف"،ت(3)عهكفتعفتععلزجبلػلتكالعخللطػ تلماػدفت ػفتطر ػؽتا كػؿتكالتػرب"
ت.(4)"لمظلهرتكالعالترةتاللع ا  تبأث رهلتعفتع ظـتلمادفتكالعخللط 

 

 

                                                           

 .72 ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،تت(1)
جلعاػػػ تاالعػػػلـتعحعػػػدتاػػػفت ػػػاكدتاال ػػػ ع  ،تاالحكػػػلـتالعبام ػػػ تا ػػػ ل  تالػػػدكا ،تت:عػػػؤبعرتالف ػػػهتاال ػػػ عفتالثػػػل ف(2)

ww.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspxhttp://w 

ت.73 ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،تصت(3)
ت.(21/82)(،تاافتب ع  :تعجعكعتالفبلكل1/432)اافتب ع  :تالفبلكلتالكارلت(4)

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
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 : الهيبارين الخنزيري:رابعاً 

الل الر ف:تعز جت  رتعبجل ستعفتعركالتتك ع ل   تعبتلال تذاتت   ؿت د دةتال ػكر لتت
كهػكت،تععاػل تالخ ز ػر   تالدعك  :تكر  تالا ػرتكت عكفتا بخراجللتعفتا   ل تال    تال كت،تالكار ب  

كالكاػػػدتكالطحػػػلؿتككر ػػػلتتالػػػدـتالا  ػػػل ت  ػػػبجتعػػػفتكث ػػػرتعػػػفتا   ػػػل تالح ػػػ :تعثػػػؿتال  ػػػ جتالر ػػػكمت
فتكل ػتتععاػل تالخ ز ػرتكر ػ تالا ػرتهػفتالع ػدرتالػر  ستل ػ ل  تعتػكلؿت،تكخ  لتالثدمتكا عاػل  كا 

ك أخذتالل الر فت دةتعتكلؿت  دال   :ت ع هتعلت ككفت م ته   تح فت  م  تعكت،تالل الر فتالدكا   
تعكت  رهل.،تحمالتؿتعكتع بلل عكتعح،تعكت م ته   تعراهـ،تكر د  

ـــوقي مـــن بعضـــها اآلخـــر ـــارين ومشـــتقاته لعـــالج بعـــض األمـــراض أو الت ومـــن ، وييـــتعمل الهيب
 ايتعمالته:

تكاحبتل ت  م تال مبتالحلد.،تكالذاح تال در  ت  رتالع ب رة،تعاللج تععراضتال مبتاالكم م  ت-ع

ت.عاللج تالبخثراتتالدعك  تاللج ـ-ب

ت.(1)كالكال  تع لل،ت  تالاع   عاللج تبخثراتتا كردةتالدعكت-ج

تالكال  تعفتبتكؿتالخثراتتالدعك  ت  دتإجرا تجراح تلألك   تالدعك  .-د

الكال ػػ تعػػفتالبخثػػرتكع ػػعتحػػدكثتالبخثػػراتتالدعك ػػ تعث ػػل تالػػدكرافتالارا ػػفتلألتػػخلصتالع ػػلا فت-هػػػ
ت(2)ك جرمتللـت   ؿتلمكمف.،تالل  كرتالكمكم

  :الكحول 
كهػػػكتعتػػػلكرت،تإحػػػداثتال ػػػكرت ػػػفتا تػػػرا تالع ػػػكرةتالعخبمفػػػ الكحػػػكؿتهػػػكتالع ػػػ كؿت ػػػفت

كهػكت ػل ؿت،تهػكتالكحػكؿتاال ث مػف،تكالكحػكؿتالع ػبخدـت ػفتال ػ ل لتتالدكا  ػ تاب ع بهتاركحتالخعػر
 حبػرؽت،ت ػلـ،تطاعػهتحػلرؽتتػد د،تالعػل تإل تد دتالع ؿت،تذكترا ح تخف ف ،تط لر،تعل عت د ـتالمكف

                                                           

جلعاػػػػ تاالعػػػػلـتعحعػػػػدتاػػػػفت ػػػػاكدتاالحكػػػػلـتالعبام ػػػػ تا ػػػػ ل  تالػػػػدكا ،تت:عػػػػؤبعرتالف ػػػػهتاال ػػػػ عفتالثػػػػل فا ظػػػػر:تت(1)
 http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx،تاال  ع  

جلعاػػػ تاالعػػػلـتعحعػػػدتاػػػفت ػػػاكدتاالحكػػػلـتالعبام ػػػ تا ػػػ ل  تالػػػدكا ،تت:اال ػػػ عفتالثػػػل فعػػػؤبعرتالف ػػػهتا ظػػػر:تت(2) 
 http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx،تاال  ع  

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
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ك  ػػػبجت ػػػلدةتعػػػفتب ط ػػػرتالا ػػػلراتتال ػػػكر  ت،تكالفمػػػزاتتال تػػط  بفل ػػػؿتعػػػعتا حعػػػلضت،ت ػػفتاللػػػكا 
ت.(1)كال البلتتال كر  تعكتال تك  ،تالطا ا  تالعبخعرة

 ومن ايتخدامات الكحول في الصناعات الدوائية المعاصرة:

،تالع بح ػػراتتالدكا  ػػ تإلػػ  إ ػػهت  ػػلؼت،ت ظػػرانتلخل ػػ بهت ػػفتابػػؿتالجػػراث ـتكالع كركاػػلت .1
تالػػذ تالكظ فػػ ت،تالجراث ػػػـتعكتالع كركاػػلتتعكتالاكبر ػػلتلعػػدةتطك مػػ ل حفظلػػلتعػػفت عػػكت كالت  ػػـك

،تكلػػذات إ ػػهت  ػػاحتخطػػرانت مػػ تال ػػح ،ت%ت ػػأكثر20 ػػفتالػػدكا تإالتإذاتكل ػػتت  ػػابهت  ػػهت
 .(2)خف تكال تكةتكالبلد  تكاال برخل كهفتال،تك  ابتع راضتال كرت فتعراحمهتا كل 

ك   ػػػدتالل ػػػكاغ:تال ل ػػػدةت،تاغتعكتعح ػػػفتلمعػػػذاؽكعػػػلت  ػػػبخدـتالكحػػػكؿت ػػػفتالػػػدكا تك ػػػكت" .2
،تع ل ػا ل عكفتب لكلللتا ػكرةتعخففػ تكاجر ػلتت،تالدكا   تالبفتببكزعت  للتالا ل رتالفالل 

إذتب ػػؿت،تكببفػػلكتت  ػػبتالكحػػكؿت ػػفتالػػدكا ،تك كػػكفتعخمكطػػلنتعػػعتالعػػل ت ػػفتال ػػدةتدكا  ػػ 
هتالتػػرابتكالعػػكادتل ػػإالػػدكا تك  ػػلؼتتل%تعػػفتعحبػػكت50عكثػػرتعػػفتتإلػػ   ػػابهت ػػفتاا ػػللت

،تكهػػػػػفتعكثػػػػػرتال ػػػػػكا لتتا ػػػػػباعلالنت ػػػػػفتا دك ػػػػػ تالع ك ػػػػػ ،تالاطر ػػػػػ تلبجل ػػػػػزتاالك ػػػػػ رات
ك   ػػدتعػػفت،تك  رهػػلتعػػفتالع بح ػػراتتال ػػل م ،تكالعػػكادتاللل ػػع ،تكع بح ػػراتتال ػػالؿ

كاػدت  ػبخدـتالخعػرتعح ل ػلنتاػدالنتعػفتالكحػكؿت،تالكحكؿتك كاغتبح  فتعذاؽتالدكا تا بخداـ
 .(3)"ال طل هتطاعلنتع اكالنت  دتب لكله،تع كاعتالدكا  فتااضت

ال ػػػبخ صتالعػػػكادتالفاللػػػ تعػػػفتال البػػػلتت،تكعػػػلت  ػػػبخدـتالكحػػػكؿت ػػػفتال ػػػ ل لتتالدكا  ػػػ  .3
ك  ػػدتعحلكلػػ ت،تح ػػثتثاػػتتعفتعاظػػـتهػػذ تالعػػكادتبػػذكبتال ػػبخداـتالكحػػكؿتاال ث مػػف،تالطا ػػ 

كبعثػؿت،تالفالل تببر بت ػفتال ػلع إفتااضتالعكادت،تا ب  لؿتالكحكؿتعفتهذ تالخ  لت
                                                           

االحكلـتالعبام ػ تت:عؤبعرتالف هتاال  عفتالثل فت(31-30الخعرتا فتالطبتكالف ه،تص):تد.تعحعدتالالر:تا ظرت(1)
تجلعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تاالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـتعحعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدتاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  ،ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  تالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا ،ت

.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspxhttp://www.imamu.edu 

االحكلـتالعبام  تت:عؤبعرتالف هتاال  عفتالثل ف،ت48 ز هتحعلد:تالعكادتال ج  تكالعحرع ت فتال ذا تكالدكا ،تصت(2)
،تجلعاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تاالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـتعحعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدتاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل  تالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا ،ت

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx 

جلعاػػػ تاالعػػػلـتعحعػػػدتاػػػفت ػػػاكدتاال ػػػ ع  ،تاالحكػػػلـتالعبام ػػػ تا ػػػ ل  تالػػػدكا ،تت:عػػػؤبعرتالف ػػػهتاال ػػػ عفتالثػػػل ف(3)
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx  اػػدتت, وانظرر 
ا طاػػلؽتعحكػػلـتتال ل ػػرتعاػػكتالا ػػؿ:تحكػػـتا ػػباعلؿتال جل ػػلتتكالعحرعػػلتت ػػفتال ػػ ل لتتال ذا  ػػ تكالبجع م ػػ تعػػدل

،ت ػللحتالع ػػمـ:تبطل ػرتال جل ػلتتكاال بفػػلعت413صتجلعاػػ تالزراػل،،تعػػؤبعرتكم ػ تالتػر ا تا كؿاال ػبحلل ت م لػل،ت
ت.256الل،تص

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
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 ػؤدمت،تلكجكدت  ا تكا رةتعفتالعلدةتالفاللػ تعبر ػا ت ػفتال ػلع،تخطكرةت م تعب لكلفتالدكا 
كعػػلت  ػػبخدـتالذااػػػ ت،تكاػػدتبػػكدمتاح ػػػلةتعب لكللػػل،تحػػػدكثتالب ػػعـتإلػػ ب لكللػػلتد اػػ تكاحػػدةت

الػدكا فت مػ تتػكؿتل كػكفتالعفػردت،تالبفتالتبػذكبتإالت ػفتالكحػكؿ،تااضتالعفرداتتالدكا   
هػػػػذات  ػػػػ نت ػػػػفتا ػػػػبخداعهتكعػػػػذ بتلمعػػػػكادت،تعحمػػػػكؿت ػػػػفتالع بح ػػػػراتتالدكا  ػػػػ تال ػػػػل م 

  ظرانتلادـتذكال للت فتالعل .،تالبفتبك بتالع بح رترا ح تكطاعلنتع ب ل لنت،تالط لرة
لألطفػلؿتلب ػك فتت كبمػؾتالبػفتباطػ،ت ت ػفتااػضتا دك ػ لل ػكادت  ػبخدـتالكحػكؿتا  ػبت  .4

عكتلبخمػ صت،تعكتكع لدتلمبتػ جتعكتالح ل ػ  ،تالع صتعكتبلد  تال الؿتعكتالحداثتال كـ
ك  ػػػباعؿت ػػػفتااػػػضت،تالج ػػػـتعػػػفتالب ػػػعـتاػػػللكحكؿتالع ث مػػػفت ػػػفتطر ػػػؽتال  ػػػ ؿتالكمػػػكم
 .(1)الحلالتتال لدرةتالعلب ت  بتعفتا   لبتالع ابتلأللـتالعارح

 بامػػؽتالل ػػ ل لتتالحد ثػػ تلألطػػراؼتال ػػ ل   ،تكالبػػفت  عػػلت:تصــناعة الطــراف الصــناعية 
تالعػػػلدةتالع ػػػ ا تلألطػػػراؼت لػػػفتإب ػػػبخدـت ػػػفتحػػػلالتتالابػػػر،ت ػػػإ عػػػلتعػػػفتالا  ػػػب ؾ،تعكتف 

فتدخؿت ػفتبرك الػلت ظػلـ،ت للاظػلـتكا تت(2)الختب،تعكتال  راع ؾ،تك  رهل،تكالت دخمللت ظلـ،
عػكاد،تكاللبػللفت كػكفتاػدتا ػبحلؿتعكتل هتع هت  لؼتإتالع بخدع ت ككفت ظلـتعاللج،تاعا  

تا بلمؾ.

ت  

                                                           

 ادتال ل ػرتعاػكتالا ػؿ:تحكػـتا ػباعلؿتال جل ػلتتكالعحرعػلتت ػفتال ػ ل لتتال ذا  ػ تكالبجع م ػ تعػدلتا ظر:تت(1)
 ػػػللحتالع ػػػمـ:تبطل ػػػرتت،ت413صتجلعاػػػ تالزراػػػل،،تؤبعرتكم ػػػ تالتػػػر ا تا كؿعػػػا طاػػػلؽتعحكػػػلـتاال ػػػبحلل ت م لػػػل،ت

جلعاػ تاالحكػلـتالعبام ػ تا ػ ل  تالػدكا ،تت:عؤبعرتالف هتاال ػ عفتالثػل ف،تت257-256ال جل لتتكاال بفلعتالل،تص
تاالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـتعحعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدتاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  ،ت

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx   

عحعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدتال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلس:تا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزا تاال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ل   تلج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـتاال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلف،تت(2)
https://sites.google.com/site/mnnahas/madina/biomaterials.ت

http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages/2_56.aspx
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تثالثًا: صناعة األيمدة:
اػرؼت للعزار كفت بااكفتعلت ،تا  عدةتعفتالع بجلتتال ركر  تلمحفلظت م تال البلتبابارت

،تكهػػفتذلػػؾتالػػ عطتالزرا ػػفتالػػذمت ابعػػدتا ػػكرةتع ل ػػ  ت مػػ تالعػػلدةتالا ػػك  "،تاللزرا ػػ تالا ػػك  
إخػػػراجتكا  ػػػرازاتتا ل ػػػلتالكل  ػػػلتتالح ػػػ تعػػػفت البػػػلتتكح كا ػػػلتتكعح ػػػل تتكالبػػػفتهػػػفت اػػػلرةت ػػػفت ػػػكابج

تت(2)عكتعلت ارؼتاللذالؿ.،تعمتعلت ارؼتال  عدةتالا ك  ت(1)دا   ."
اػػػدرتعػػػفتت مػػػ كالع حػػػظت مػػػ تال ػػػ ل لتتالعبام ػػػ تال  ػػػعدةتعفتعاظػػػـتا  ػػػعدةتبحبػػػكمت

ت(3) ارؼتالل علدتالطا اف.إالتعفتعتلرهلتعلت،تك م هت  تع بط عتح رتع كا لل،تال جل  

ت  

                                                           

ت.8عدخؿتإل ت مـتالزرا  تالا ك  ،تصت:ت ادتالع اـتعحعدت(1)
 .36ا ظر:ت ادتالع اـ:تعدخؿتإل ت مـتالزرا  تالا ك  ،تصت(2)
تالب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دتالطا اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكازفتلمعز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر:ت(3)

http://www.baytalinsaan.com/body/artoffarming/balanced%20fertalizing.htm 
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  المبحث الثاني:
 شمل عمى قدر معفو عنه من النجايةالصناعات الحاجية المعاصرة التي ت

كالعطمػػبت،تح   ػػ تال ػػ ل لتتالحلج ػػ تالعطمػػبتا كؿ:،ت مػػ تعطماػػ فالعاحػػثتتاهػػذ حبػػكمت
تبطا  لتتعال رةتلم  ل لتتالحلج  .تالثل ف:

 حقيقة الصناعات الحاجية:  المطمب األول:

،تلمبك ػا تكر ػعتال ػ ؽ،تا عػ تلال  ل لتتتالبفت حبلجللتا  رادتعكتبحبلجلت   دتاللتبمؾ
عامػػمتتكاػػدتبامػػم،ت ػػإذاتلػػـتبػػراعتدخػػؿت مػػ تالعكمفػػ فتالحػػرجتكالعتػػ  ،تإعػػلت مػػ تجلػػ تالبأا ػػتتعكتالبأا ػػد

ت.(1)الف لدتالعبكاعت فتال ركرة

،تا  ػػػػ ؼ ػػػػ ل  تا ػػػػ ل لتتالعبام ػػػػ تالك م ػػػػهت عكػػػػفتح ػػػػرتال ػػػػ ل لتتالحلج ػػػػ ت ػػػػفت
ت.دخمللتادرتعفتال جل   كالبفت،تكالح ل بتكا حذ  كال  ل لتتالجمد  تكللع است

عفتال  ل لتت،تكال  ل لتتا خرل،تكال  ل لتتالجمد  ،تكا بالر تعفت  ل لتتا   ؼ
كا ػػل ت،تعػػفتبمػػؾتال ػػ ل لتتالاػػد ؿتالطػػلهرتإ جػػلدبمح ػػهتالعتػػ  ت ػػفتعفتالفػػردتتإلػػ اػػلل ظرت،تالحلج ػػ 

تحلج  .ال  ل لتتالتعدرجبللت ف م تذلؾت

كبكعػفتعهع بلػلت،تالح كا لتتبابارتع درانتتعلعلنتعفتع لدرتالثػركةتاالاب ػلد  تعفت ل  ؿ
،تلدتالح ػكا فكع ػدرانتلم ػع،تكعػكردانتلم ػ ل لتتالجمد ػ تكال ػك   ،تاال  ػلف فتكك للتع درانتل ػذا ت

 ػفتتا  ل ػف للع ػدرتت،ت(2) كلفتالتادتعفتالعحل ظ ت مػ تهػذ تالثػركةتاب ػد ـتالامػؼتالج ػدتلمح ػكاف
الع ػػػ ا تعػػػفتتا  ػػػ ؼكبحبػػػؿت،تكالحتػػػل شتا  تػػػلبعمت،تب ذ ػػػ تالح ػػػكافتهػػػكتالعرا ػػػفتالطا ا ػػػ 

حلج ػػ تكل  ػػتت ػػركر  ت ػػفتب ذ ػػ تالكهػػفتاػػذلؾتباباػػرتعػػفتال ػػ ل لتت،تال جل ػػلتتالعركػػزتالثػػل ف
تالح كاف.

بحبػػلجتإل لػػلتالفػػردتعػػفتعجػػؿتالعحل ظػػ ت مػػ تت،كلل ػػ ل لتتالجمد ػػ ترلا خػػععػػلتال ػػ ل لتت
تت ف ه،تكللع استعث ن.

                                                           

 ت.34-ت33ا ظر:تعحعدتالكل ف:تالحلج تالتر   ،تصت(1)
ت.420عحعدتتا ر:تدرا لتت  ل  ت فتا ل لتطا  تعال رة،تص:تا ظرت(2)
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 : صناعة المالبسو  ،لختالط النجاية بغذاء الحيوان الفقهاء صوراً  أوردوقد 

 أوًل: اختالط النجاية بغذاء الحيوان: 

 ذات جػػفتدا  ػػلنتاعػػل ت،ت طاعػػهتلمح ػػكافتعف جػػفتدا  ػػلنتاعػػل ت جػػست مػػهتتإذا   ػػكؿتال ػػككم:ت"تكا 
تعكمػػػه.تك جػػػكزتعفت طاعػػػهتلتػػػلةتكاا ػػػرتك حكهعػػػل"،ت جػػػستكخاػػػز    ػػػكؿت،ت(1) لػػػكت جػػػست حػػػـر
"ت ج لنتتلكتكلفتت  لنتتإفتكلفتالامؼتادرانتالزركتف:ت" الت  ت حـر تكا   .(2) ظلرتب  رتالمحـتحـر

 ايفػػفتتتفتال جل ػػ تاػدتا ػبلمك ،تعكمػه لػكتطػػلهرتك جػكزت،ت ز ػرخافتتػربتجػدمتعػفتلػػتإذا 
ذمتامافتخ ز رت  تاأستاأكمػه؛ت  ػهتلػـت ب  ػرتلحعػهت يتتلكتعفتجد لنتت"  كؿتال رخ ف:،تلل  

ك  كؿتال را ف:ت"تعفتال جل لتتالبفتطرعتتت(3)كلـت اؽتلهتعثر."تكعلت ذمتاهت لرتع بلمكلنت
ك  رهعػػلتتك ظعػػلنتت ػػإذات ػػلرت ػػذا تكعجػػزا تعػػفتا   ػػل تلحعػػلنتت م لػػلتالب  ػػراتتكاال ػػبحلالت

اادتاال بحلل ت كذلؾت  ػكؿت ػفتالا ػرةتالج لػ تكالتػلةتبتػربتت  دت لرتطلهرانت،تعفتا   ل 
ا فتتلتثـت دع لنتإذاتاادتتاال بحلل تطلرتكعلتعفتالدـتإذات لرتع  نت،تلافتخ ز رتك حكتذلؾ

تعلت بامؽتا  ل  تا   ؼ.تك  لست م ه،ت(4)اطللربهتاادتاال بحلل "

 ثانيًا: اختالط النجاية بصناعة المالبس:

 ت  ؿتالت يتعاكت عركتاافت،ت جل  تل جامكفت  لتع لـالع استالبفت   اللتالكفلرتك ظفت"
ال ػػ حت ػػفت بلك ػػهت ػػفتجػػكختحكػػفتعفتالكفػػلرتالػػذ فت اعمك لػػلت جامػػكفت  لػػلتتػػحـتخ ز ػػرت

ت(5)" علتا د ت جل  تلـت حكـتالل جل  ذاتلـت بح ؽت كاتبلرتذلؾت  لـتعفت  رتبح  ؽت  لؿتإ
اػػدتت  ػػرتعتػػلهدةتعلتع لػػلتاكػػكفتال جل ػػ ،ترةتالع اػػسللػػكه ػػلتاػػدت اػػهت مػػ ت مػػ تالحكػػـتاط

ت.ا بلمكتتعكا بحللتت

  

                                                           

 .(9/29)(،تال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذب3/279)تكم:ترك  تالطللا فتك عدةتالعفب فال كتت(1)
ت.(1/130)تكتف:تالع ثكرت فتال كا دتالف ل  الزرتت(2)
 .(11/255)تال رخ ف:تالعا كطت(3)
 .(2/120)تلفركؽال را ف:تات(4)
ت.(1/208)ال ككم:تالعجعكعتترحتالعلذبت(5)
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 تطبيقات معاصرة لمصناعات الحاجية:المطمب الثاني: 

تت:األعالفأوًل: صناعة 

كالامػػؼ:تإطاػػلـت،تعكتهػػكتاػػكتتالح ػػكاف،تالعلتػػ  هػػكتعػػلتبأكمػػهت،تل ػػ :تجعػػعت مػػؼتا  ػػ ؼ
ت.(1)داا ت  لؿتالداا تبابمؼ:تعمتبأكؿال

 .(2)علتبأكمهتالالل ـ":ت"اصطالحاً 

:"تكػػؿتعػػلدةتبحبػػكمت مػػ تعػػكادتتاأ ػػهك اػػرؼتالامػػؼت  ػػدتالعخب ػػ فتاعجػػلؿتالثػػركةتالح كا  ػػ ت
للػػػلتعثػػػرت ػػػف ت ػػػفتت كػػػكفكالت،ت  ػػػك  تعكتعاد  ػػػ ت ذا  ػػػ ت عكػػػفتلج ػػػـتالح ػػػكافتعفت  ػػػبف دتع لػػػل

تت.(3)" حبه

ل جل ػػػ تلمح ػػػكافت ػػػفتالف ػػػؿتب ػػػد ـتالطاػػػلـتالػػػذمت حبػػػكمت مػػػ تاػػػدرتعػػػفتاتجػػػكاز ػػػفتتتاػػػدتبحػػػدثكت
ت.(4)ال لاؽ

 قيمين رئيييين هما: إلىويمكن تقييم مواد العمف 

لؼتكبتػػػػعؿتاتػػػػكؿت ػػػػلـتل ػػػػعػػػػكادتالامػػػػؼت  ػػػػرتالعركػػػػزةتعكتالختػػػػ  تكبحبػػػػكمت مػػػػ تكث ػػػػرتعػػػػفتا ت-1
تالخ را تكللار  ـتكبافتال عحتكبافتالذرةتكبافتالتا رتك  رهل.ا   ؼت

لؼتكبتعؿتالحاكبتكللتا رتكالذرةتكالا ػكؿتكػللفكؿتك  رهػلتل عكادتالامؼتالعركزةتكبككفتام م تا ت-2
كك ػػا تالكبػػلفتكال ع ػػـت،تعثػػؿتك ػػا تال طػػفتا ك  لػػلتالع تػػكرةتك  ػػرتالع تػػكرةتت،الك ػػبتع ػػكاععػػفت

كع ػحكؽت،تالعركالتتالح كا   تكللدـتالعجفؼتكع حكؽتال عؾتكع ػحكؽتالمحػـكعلتبتعؿت،تكال ك ل

                                                           

ا ػػػػػدم:تبػػػػػلجت1/839)ت(،تالف ركز اػػػػػلدل:تال ػػػػػلعكستالعحػػػػػ ط256-9/255)تااػػػػػفتع ظػػػػػكر:تل ػػػػػلفتالاػػػػػربت(1) (،تالز 
ت.(182-24/181)الاركس

ت.(1/319)تل  تالف لل :تاماجفتكتا  افت(2)
 اػػػػػػػػػػػػػػػػدتال ػػػػػػػػػػػػػػػػلدرتح ػػػػػػػػػػػػػػػػكف:تا  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼتالعركػػػػػػػػػػػػػػػػزةتكالخ را كا ػػػػػػػػػػػػػػػػباعلالبللت ػػػػػػػػػػػػػػػػفتب ذ ػػػػػػػػػػػػػػػػ تالح ػػػػػػػػػػػػػػػػكاف،تت(3)

http://www.reefnet.gov.sy/agri/Aalaf.htm. 

ت.82صت(تا ظر:تتالف ؿتالثل ف،ت4)
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لتتكعػػػلتبتػػػعؿتع  ػػػلنتالاطلطػػػلتالالد ػػػ تكالاطلطػػػلتالحمػػػكةتكعخمفػػػلتت ػػػ ل  تال ػػػكرتكعخمفػػػ،تالاظػػػلـ
تت.(1)العطلحفتكلل خلل 

فتالعػكادتال ج ػ تإ ػ،تادرتعفتال جل  ت م البفتبحبكمتتا   ؼطر   تب   عتتإل الل ظرت
درجػ تحػرارةتب ػؿتت مػ ال جل ػلتتبطػايت ػفتاػدكرتتفإح ػثت،ت ػفت مع ػلتتب  ػرتعػفت ػفلبللبدخؿت

%(تكبطحفتكب لؼت90ت-%88  ا ت)تإل كبجفؼت،تكذلؾتل بؿتالاكب ر لتكالف رك لت،ت(120)تإل 
كهػػذ تالامع ػػ تكف مػػ تاب   ػػرتت،تاػػل   ؼخل ػػ تتعك ػػلسكبااػػأت ػػفت،تخػػرلا تكاال ػػل لتالكا ػػ تتإلػػ 

الامػػؼتت ػػفتك م ػػهت  ػػدتكجػػدت،تاال ػػبل ؾلؾت بح ػػؽت  لػػلتح   ػػ تاال ػػبحلل تكتكاػػذ،ت ػػفلتتال جل ػػلت
 ػػكافتاللكع ػػلتتالع ػػعكحتالػػلتلمحتا  ػػ ؼ  جػػكزتب ػػد ـتهػػذ ت،ت مبػػلفتعػػفت مػػؿتالافػػكت ػػفتال جل ػػ 

ت.(2)طا لنت

 والحقائب:  واألحذيةصناعة المالبس  ثانيًا:
الع ػبخدع ت ػفت،تال لست فتالا ػرتالحػد ثتللل إظلرتتالكث رتعفتال  ل لتتالبفت حبلجت

تع ػػكاعتب لكؿتأ ػػ،تجمػػكدت ػػ ل   تاآلخػػركالػػااضت،تاا ػػللتجمػػكدتح كا ػػلتت ج ػػ ،تب ػػ  اللتالجمػػكد
تت.الجمكد

 الجمود:  أنواعأوًل:  
 لػذات،ت ػكا تكػلفتعػفتالع بجػلتتالابركل ػ تعكت  رهػل،تجمدت  ل فتل ستلهتع ػؿتح ػكا ف 

كهػػػكتع بتػػػرت ػػػفتكث ػػػرتعػػػفت،ت تالطلػػػلرةتكاالالحػػػ عاػػػلحتطػػػلهر؛ت فتا  ػػػؿت ػػػفتا تػػػ ل
 الح ل بتكا حذ  تك  رتذلؾ.تكهذاتل ستاداخؿت فتعك كعتالاحث.

                                                           

ا ظػػػػػػػػػػػر:ت اػػػػػػػػػػػػدتال ػػػػػػػػػػػػلدرتح ػػػػػػػػػػػػكف:تا  ػػػػػػػػػػػػ ؼتالعركػػػػػػػػػػػزةتكالخ را كا ػػػػػػػػػػػػباعلالبللت ػػػػػػػػػػػػفتب ذ ػػػػػػػػػػػػ تالح ػػػػػػػػػػػػكاف،تت(1)
http://www.reefnet.gov.sy/agri/Aalaf.htm,كزارةتالزرا ػػ تكا ب ػػ حتا را ػػف،تتالجد ػػدت ػػفتا  ػػ ؼ:تت

http://www.caae-eg.com/new/index.php/2012-12-25-10-49-19/2010-09-18-17-00-

51/2011-01-21-22-12-03/496-2012-01-04-11-58-08.htmlت
ت(تكلمعز د444-443صت)تا ظر:تعحعدتتا ر:تدرا لتت  ل  ت فتا ل لتطا  تعال رة،تت(2)

الع بخدع ت فتب ذ  تالدكاجف:تاكاا تعرا   لتلمزرا  تتعكادتالامؼتحكؿتك ف  تب   عتا   ؼتعفتال جل لتتا ظر:ت
تhttp://aradina.kenanaonline.com/posts/186677،ت2008عكبكارتت16كاال بلجتالح كا ف،ت

http://www.reefnet.gov.sy/agri/Aalaf.htm
http://www.reefnet.gov.sy/agri/Aalaf.htm
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 رتعأككل تالمحـ.تعك،ت(1)  رتالعذكلةت كا تكل تتعأككل تالمحـتلتجمدتالح كا ت   
ت ػفت ػ ل  تالح ل ػػبتكالعماك ػلتتكا حذ ػ تك حػػكتذلػؾال ػػللجمكدتالع ػبخدع ت ػ بػـتدال لػػلت،تـك

تإلػ ك م هت  رجعتاخب ؼتالف لل ت فتجكازتا بخداـتبمؾتال ػ ل لتت،تكب ظ فللتعفتالرطكا تكالدعل 
ت(2)ال؟تعـاخب  لـت فتهؿتالدالغت طلرتاهتجع عتالجمكدت

تعك،تح ل ػػبتعك،ت ػػكا تكل ػػتتع اػػس،تك م ػػهت لل ػػ ل لتتالبػػفتب ػػبخدـت ػػفتخلعبلػػلتالجمػػكد
ت  لػػل،تا ػػبخداعللت مػهتاال بفػلعتالػلتإلػ تاال  ػلفاحبػلجتت ػإذا،ت ػللجمكدت ػبـتدال بلػلتكبطل رهػػل،تعحذ ػ 

تعك،تالع ػػػ ا تعػػػفتالجمػػػكدتكا حذ ػػػ ك م ػػػهت ػػػ تحػػػرجت ػػػفتال ػػػ ةت ػػػفتالع اػػػست،ت ػػػ ل لتتطػػػلهرة
ت.ال  ةت م ت جلدةتعفتالجمد

تباعؿتالذكلةت فت؛تال لبتذمتعفتعكمهت كر تعلتجمدت م تال  ةتبكر تكال  كؿتال رخ ف:ت"ت
فتالجمػػد،تطلػػلرةت ػػفت اعػػؿتلحعػػهت ؤكػػؿتالتك  عػػلتالجمػػد،تكطلػػلرةتالمحػػـتط اػػ ت ػػفتلحعػػهت ؤكػػؿت  عػػل تكا 
ت(3)".اللدالغت طلرتع هتبرلتعالتالحكـ،تللذاتالاؿتعحؿتالجمدت فتالمحـ؛تط ا ت فت اعؿتالتكلف

 حػػػؿتليدعػػػفتلػػػاستالثػػػكبتالػػػ جستعمتالعبػػػ جستككػػػذاتجمػػػدتالع بػػػ ت ػػػفتكتتالرعمػػػف:ت"تكت  ػػػكؿ
 مػ تالف  ػرتكاللم ػؿ؛تك فت جل ػبهتتبكم ؼتا بداع تطللرةتالعماكستععلت تؽتخ ك ػلنتا  ح؛ت فت

ت(4) لم تاالزال ."ت  لر 
ح ػثت ااػرتالف لػل تت(5)"تككذاتجمدتالع ب تالت حؿتلا هتإالتل ػركرة.":ت كؿتام كافتك ع رة كت

الف لل تلاستجمدتالع ب تااؿتالدالغتكهكت حعؿتتعجلزت إذا،ت فتالحلج تالل ركرةت فتااضتالعكا ع
تعكل . كلفتاادتالدالغتكالبطل رت،تال جل لت

ػػفتاػػلؿتاطلػػلرةتالجمػػدتااػػدتالدال ػػ ،تععػػلت مػػ تاػػكؿتعػػفتاػػلؿتااػػدـتطللربػػهت كهػػذات مػػ تاػػكؿتعى
ت.  بخرجتال كؿتاجكازتاال باعلؿتلمحلج 

                                                           

  ػػػػدتال ػػػػل م فتاػػػػلفتجمػػػػد ت جػػػػستااػػػػدتالػػػػدامتكهػػػػكتاحػػػػدتاػػػػكلفتاحعػػػػدت ػػػػفتالعتػػػػلكرت ػػػػفتالعػػػػذهب،)تااػػػػفتاداعػػػػ :تت(1)
ت.(1/49الع  ف،

مػػػػػػػػػػػػػػد لتتالطػػػػػػػػػػػػػػلهرةتكال ج ػػػػػػػػػػػػػػ ت ػػػػػػػػػػػػػػفتالعماك ػػػػػػػػػػػػػػلتتكالح ل ػػػػػػػػػػػػػػب،تالػػػػػػػػػػػػػػدل ؿتالف لػػػػػػػػػػػػػػف،ت لػػػػػػػػػػػػػػدتالهعػػػػػػػػػػػػػػلـ:تالجت(2)
http://www.fikhguide.com/almbt3th/173ت

ت(.255/ت11)ت(تال رخ ف:تالعا كط3)
ت.(2/382)تالرعمف:ت لل  تالعحبلجت(4)
 .(1/352)تافتك ع رة:تحلت بلتام كافتك ع رةام كتت(5)
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  المبحث الثالث:
 ى قدر معفو عنه من النجايةمالصناعات التحيينية المعاصرة التي تشمل ع

ك ػػػػفت،ت ػػػػأبحدثت ػػػػفتهػػػػذاتالعاحػػػػثت ػػػػفتالعطمػػػػبتا كؿت ػػػػفتح   ػػػػ تال ػػػػ ل لتتالبح ػػػػ    
تالعطمبتالثل فت فتبطا  لتتالعال رةتلم  ل لتتالبح     .

 المطمب األول: حقيقة الصناعات التحيينية:

تالل ػلنتتالفػردتحرجػلنتكالت جػدت،تهفتبمؾتال  ل لتتالبفتالت بكاؼت م لػلتحفػظتالكم ػلتتالخعػس
ت فتاال ب  ل ت  لل.

تتست ػػػكرةتع ػػػحلبتالا ػػػكؿتالراجحػػػ تالػػػذ فت بحمػػػكفباكػػػ،ت لػػػفت ػػػ ل لتتبكع م ػػػ  اعكػػػلـر
تا خ ؽتكعحل فتالالدات.

 ػػلفتال ػػ ل لتتتك م ػػه،ت لل ػػ ل لتتالبح ػػ    تهػػفت ػػ ل لتتب ػػعتعكاػػعتالبح ػػ فتكالبػػز ف
الاطػػكرتكع بح ػػراتتالبجع ػػؿتكعػػكادتتالبح ػػ    ت ػػ ل لتتكث ػػرةتإالتع  ػػفت أح ػػرهلت ػػفت ػػ ل  

تكااضتال  ل لتتالعبفرا .،تالب ظ ؼ

  ػدت،تالبػفتببامػؽتاللز  ػ ،ت لل ػحب تالجكا ػبتالجع،ت للتر ا تاهبعتتاكل  تجكا بتح لةتالفرد
ُبااوا َوُكُؾااوا َمْسااِجدٍ  ُكاالِّ  ِعـْااَد  ِزيـَااَتُؽمْ  ُخااُذوا آَدمَ  َبـِااي َيااا]:تباػػلل اػػلؿتاهللت ااُفوا َوََل  َواْْشَ ااهُ  ُتْسِ  ُُيِاابه  ََل  إِكَّ

ااافِْيَ  [اْدُْسِ
تباظ عػػػلنت،تاللع ػػػجدت بامػػػؽتالػػػذمتلمفاػػػؿ،تع ػػػجدتكػػػؿت  ػػػدتالز  ػػػ تاأخػػػذتا عػػػرتظػػػلهر "،ت(1)

تعػػفتال ػػلستاػػهت بػػز فتعػػلتالز  ػػ ك"ت،(2)"كالطػػكاؼتكال ػػ ةتاال بكػػلؼتعثػػؿ،ت  ػػهتالكااػػعتكالفاػػؿتلمع ػػجد
ت.(3)"كالطكاؼتلم  ةتالع لجدتإل تالح كرت  دتاللبز  فتععركا،تالعماكس

تإلػ كد ػلهـت،تالع مع فت م تاال ب ل تابح  فته  بلـتكعظلػرهـتكث ػلالـتكعلتحثتال افت
، إخــوانكم عمــى قــادمون " إنكــم:تح ػػثتاػػلؿت،تكا ب ػػلؿ،تا ػػباعلؿتعػػلت ا ػػ لـت مػػ تذلػػؾتعػػفتط ػػب

، الفحـش يحب ل اهلل فإن، الناس في شامة كأنكم تكونوا حتى، لبايكم وأصمحوا، رحالكم فأصمحوا
                                                           

ت.31 كرةتا  راؼ:ت   تت(1)
 .(3/135)ف اللرا ف:تعحكلـتال رتالك لتت(2)
ت.(4/332)الا لفت فتع ل دتال ر فتالً   كجف:ت بحيتتت(3)
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، غيــمه فأحيــن الجمعــة يــوم اغتيــل " مــن: قــال  النبــي عــن، ذر وعــن أبــي ، (1)الــتفحش" ول
 أتـى ثـم، أهمـه طيـب مـن لـه اهلل كتـب مـا ومـس، ثيابـه أحيـن من ولبس، طهور  فأحين وتطهر
  .(2)األخرى" الجمعة وبين بينه ما له غفر، اثنين بين يفرق ولم يمغ ولم الجمعة

،تلك ػػهتلػػ ستاػػل عرتال ػػركرمتكالتالحػػلجف،ت تالبكع م ػػ لل ػػ ػػللبز فتكالبط ػػبتعػػفتا عػػكرتالجع
تا خػػػ ؽ   ػػػكؿتالتػػػلطافت ػػػفتعاػػػرضتحد ثػػػهت ػػػفت ػػػكرةت،ت لػػػفتباكػػػستعحل ػػػفتالاػػػلداتتكعكػػػلـر

تكاللجعمػػػػػ -تال جل ػػػػػ تكإزالػػػػػ ،تالااػػػػػلداتت فػػػػػف.ت.تت-عمتالبح ػػػػػ  لتت–تجلر ػػػػػ تكهػػػػػف"ت:تالبح ػػػػػ  لت
تهذات  علت بامؽتاز   تاال  لف.ت(3)الز   .ت."تكعخذ،تالاكرةتك برت-كمللتالطللرات

 لمصناعات التحيينية والتي يدخمها قدر من النجاية:  وقد أورد الفقهاء صور

 ت ػػػح حتكهػػػذا:تالعػػػلكردمتاػػػلؿ"ت(4)،عػػػعتكراهػػػ تذلػػػؾ،تا ػػػبخداـتالػػػدهفتالػػػ جست ػػػفتاال ػػػل ة،
ك  ػػػػبث فتعػػػػفتذلػػػػؾتت(5)"جػػػػل ز،تاال ب ػػػػالحت ػػػػفتكالز ػػػػتتال ػػػػعفتعػػػػفت جػػػػستاعػػػػلتكاال بفػػػػلع
 ت(6)ل مبه.تالع الحتدخلفتعفت   بتالفردت علتك اف ،تالع لجد

 تعػػفت ػػلاكفتكابخػػلذ..ت"،تا ػػبخداـتالز ػػتتالػػ جست ػػفت ػػ ل  تااػػضتالع ظفػػلتتكلل ػػلاكف
ت(7)."كثكاهتاد هت فتا باعللهتك جكز،تال جستالز ت

  

                                                           

:تا لاػػل فتحكػػـ،ت4089حت(4/57)تلس،تاػػلبتعػػلتجػػل ت ػػفتإ ػػالؿتاالزارعخرجػػهتعاػػكتداكدت ػػفت ػػ  ه،تكبػػلبتالماػػت(1)
ت،تا ظرت فت فستالع در. ا ؼ

تالجعاػ عخرجهتاافتعلجػهت ػفت ػ  ه،تكبػلبتإالعػ تال ػ ة،تكال ػ  ت  لػل،تاػت(2) (ت1/349)تلبتعػلتجػل ت ػفتالز  ػ ت ػـك
ت،تا ظرت فت فستالع در.،تحكـتا لال ف:تح فت ح ح1097ح
 .(2/22التلطاف:تالعكا  لت،)ت(3)
 ت.(2/86)تتتالكهلبتابك  حتترحتع لجتالط با ظر:ت م علفتالجعؿ:ت بكحلت(4)
 .(15/160العلكردم:تالحلكمتالكا ر،)ت(5)
تتالكهػػلبت(،ت ػػم علفتالجعػػؿ:ت بكحػػل1/278)ع ػػ  تالعطللػػبت ػػفتتػػرحتركضتالطللػػبتا ظػػر:تزكر ػػلتا   ػػلرم:ت(6)

 .(ت2/86)تابك  حتترحتع لجتالط ب
ت.(1/278)ع   تالعطللبت فتترحتركضتالطللبتزكر لتا   لرم:ت(7)
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 معاصرة لمصناعات التحيينية:المطمب الثاني: تطبيقات 

كرا ؽتذلؾتبطكرت فتعجلؿتال  ل  ت فت،تكااا لتالعال رتبطكرانت مع لنت فتكؿتلحظ ت تلد
كادتا بترتتااضتال ػ ل لتتالبػفتبحبػكمت مػ تاػدرتعػفتال جل ػ ت ػفتعجػلؿت،تكل  تعجلالتتالح لة

تال  ل لتتالبح     تك  ل  تالاطكرتكالبجع ؿتكالب ظ ؼ.

 ف: صناعة العطور ومواد التجميل ومواد التنظيأوًل: 

كعفتهذ ت،تب بخدـتالدهكفتالح كا   تكتحكـتالخ ز رت فت  ل  تااضتع كاعتعكادتالب ظ ؼ
تالع بجلتتاآلبف:

 :  أنواع الصابون

تlvory) .)تا فكرم.ت1

ت.ت(Camay).تكلعفت2

ت.ت(lava).تال لتت3

ت.ت(coast and safe guard)ت.تكك تتك  ؼتجلرد4

ت.(تpalmol)تت.تاللعكل ؼ5

 األينان :أنواع معاجين 

ت.تكع حكؽتككلج تت (powder-colcate) .تعاجكفتككلج ت1

ت.تcrest))ت.تعاجكفتكر تت2

ت.ت(ultra brite).تعاجكفتالبراتارا تت3

ت.(1)(chewing gum)ت(.ت مؾ)تكت  جتجـ4

 

                                                           

باعلؿتال جل ػػلتتكالعحرعػػلتت ػػفتال ػػ ل لتتال ذا  ػػ تكالبجع م ػػ تعػػدلت ادال ل ػػرتعاػػكتالا ػػؿ:تحكػػـتا ػػا ظػػر:تت(1)
ت.(421-419،تص)جلعا تالزرال،،تعؤبعرتكم  تالتر ا تا كؿا طالؽتعحكلـتاال بحلل ت م لل،ت
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 بعض ميتحضرات التجميل:

ت.(تدهكفتلمج ـVaseline intensive lotion)ت.ت لزل فتا بفت  ؼتلكتف1

ت.ل مت.تتلعاكت2

ت..تتلعاكتع فؼتالتارتاار ؿ3

 الصناعات المتفرقة:  ثانيًا:

 .بخدـتتحـتالخ ز رتكعلدةتالعا ت فت  ل  تا  كاؼ   
   ككعلدةتإل لؽت فت:،تب بخدـتالج  ب فت فتعجلؿتالطال 

   ل  تا ترط تالكرا  تالع ع  . .1
   ل  تالكراب فتكال  لد ؽ. .2
بتػػ ؽتا كراؽت ػػفتاا ػػللت  ػػدت ػػبحتكا  ػػ ؽتإل ػػلؽتعكراؽتالكبػػبتاجمػػدةتالكبػػلبتلع ػػعت .3

 الكبلب.
   ل  تا ثلثتكتب   عتكراتتالجكلؼ. .4

  (1)  تلحعل  تالطا لتتالح ل  تلم ك   بخدـتالج  ب فت فت  ل  تا   ـتالفكبك را
. 

                                                           

جلعاػػ ت،تعػػؤبعرتكم ػػ تالتػػر ا تا كؿإ ػػلدتال   اػػفت:تالج  بػػ فتع ػػلدر تكطر  ػػ تا بخ  ػػهتكا ػػباعلالبه،تا ظػػر:تت(1)
ت.(397-396ص)تالزرال،
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الملـتالت مـتل لتإالتعػلت معب ػلتإ ػؾتع ػتتالامػ ـت،تج لهتببـتال للحلتالحعدتهللتالذمتاازبهتكت
عحعدتال لدؽتالك دتكال  ةتكال  ـت م ت  د لت،تكا فا لتاعلت معب ل،ت  فا لتالملـت مع لتعل،تالحك ـ
تالد فتإل لهتك حاهتكعفتباالـتاإح لفت ك م ت،تا ع ف تكااد.ت،ت ـك

ت اف ؿتاهللتكع بهتعخبـتاحثفتهذاتااددتعفتال بل جتكالبك  لتتكهفت م تال حكتالبللف:ت

 أوًل: النتائج: 
 حكعػػػلنتعخللفػػػلنتت كالعاطػػػ،تال ػػػدرتالع ػػػب ذرتتػػػر لنتت تهػػػكتذلػػػؾل ػػػال ػػػدرتالعافػػػكت  ػػػهتعػػػفتال ج

   مهتلام .
  ػػػػدـتإدراؾتالطػػػػرؼت)الاػػػػ ف(تكت،تالا ػػػػركت،تع ػػػػالبتالافػػػػكت ػػػػفتال جل ػػػػ تهػػػػف:تامػػػػ تال جل ػػػػ 

تالامػػػػػكلكت،تلم جل ػػػػػ   ػػػػػدـتكاػػػػػكعتكت،ت ػػػػػبل ؾكاال،ت ػػػػػبحلل كاال،تالحلجػػػػػ كت،تال ػػػػػركرةكت،ت عػػػػػـك
 .ال رر

 دتبح ؽت كااطتكؿت م تعفت مؿتالافك.ت،تال جل  الافكت فتالتلرعتالحك ـترببتحكـت   
 ال ػػػػ ل لتتالع ػػػػبخدـت ػػػػفتحكػػػػـتت ػػػػف،تال ػػػػركراتتكالحلج ػػػػلتتكالبح ػػػػ  لتت خبمػػػػؼتبػػػػأث ر

 .ب   اللتادرتعفتال جل  
 ك  ل لتتحلج  تك  ل لتتبح     .،ت  ل لتت ركر  تإل ب  ـتال  ل لتت 
  ت ػفتكك ػهتالت بحػددتذلػؾتال ػدر،ت ظلرتبأث رتال ركرةت م تال ػدرتالعافػكت  ػهتعػفتال جل ػ،

 هتال ركرة.لفت يففت  هتالل درتالذمتب د عتا علعلتك
 اكك ػهتعاػػؿت،ت ظلػرتبػأث رتالحلجػػ ت مػ تال ػػدرتالعافػكت  ػهتعػػفتال جل ػ تت ػػفتجػكازتا خػذتاػػه

 درج تعفتال ركرة.
  ػػػػإذاتبح  ػػػػتتاال ػػػػبحلل ت،ت خبمػػػػؼتبػػػػأث رتالبح ػػػػ  فت مػػػػ تال ػػػػدرتالعافػػػػكت  ػػػػهتعػػػػفتال جل ػػػػ 

 ععلتاذاتلـت بح ؽت  للت بركللتعكلف.،تكاال بل ؾتام لتاجكازتا باعلؿتالع بجلتتا تكراه 
 ثانيًا: التوصيات: 

 درا  تعتبرك تطا  تك  ل  تلمكاكؼت م تبفل  ؿتعكثرت فتعك كعتالاحث.تإل عد كت 
 درا ػػػ تعثػػػرتالبح ػػػ فت مػػػ تال ػػػدرتالعافػػػكت  ػػػهتعػػػفتال جل ػػػ ت ػػػفتاحػػػثتتإلػػػ عد ػػػكتالاػػػلحث فت

تكك ف  تالبرج ح.،تكالبرك زت  هت م تع أل تبالرضتالبح   فتععتالبح   ف،تع ب ؿ
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 الفكارسىقائمُة

 فهرُس اآلياِت القرآنية: أولً 

 الصفحةرقم  اآلية رقم اآلية م
 شورة البؼرة

ِذي ُهوَ ت .1 ضِ  ِف  َما َلُكمع  َخَلَق  هلللَّ َرع ا هللْلع ًَ ت29ت29 ََجِو
َا َيات .2 ضِ  ِف  ِِمَّا ُكُلوهلل هلللنَّاُس  َأُّيه َرع ت29ت168 َضوًِّبا َحََلًل  هللْلع
نعِزيِر َوَما ت .3 ِ َم َوََلعَم هللْلع َم َعَلوعُكُم هللدعَوعَتَة َوهللل َّ ُأِهيلَّ إِىَََّم َحرَّ

يَم  ٍَ َوَل َعياٍَل َفيََل إِ ع يا ََ  َ يُررَّ َْييرع ْع  هللَُِّ َفَميِن هلل
ِ َِِه لَِغرع

 إِنَّ هللََُّ َْيُفوٌر َرِحوٌم  َعَلوعهِ 

ت22ت173

َ  ت .4 ْسع َُ َ َوَل ُيِريُ  َُِكُم هلللع ُوْسع ت49-25ت185 ُيِريُ  هللَُُّ َُِكُم هلللع
ت4ت187 َفَتاَب َعَلوعُكمع َوَعَفا َعنعُكمع ت .5
َو  ت .6 فع ََ َيُلوَىَك َماَذهلل ُينعِفُقوَن ُقِل هلللع ت4ت219 َوَيسع
عِسُكوُهنَّ  َوَل ت .7 هللًرهلل ُُت َتُ وهلل ِِضَ َع ت32ت231 لَِت
ُلوَلٌ  َول ََِوَلِ َها َوهلللَِ ةٌ  ُتَضارَّ  لت .8 ت32ت233 ََِوَلِ ه َلهُ  َموع
ت32ت282 َصِهو ٌ  َول َكاتٌِب  ُيَضارَّ  َولت .9

 شورة الـساء

ت .10 وًفا   َِ َْ َساُن  ىع ِ َف َعنعُكمع َوُخلَِق هللْلع فِّ ت25ت28 ُيِريُ  هللَُُّ َأنع ُُيَ
ت .11 ييِذينَ  ِميينَ  َفييبُِللعمٍ  نَييا َهيياَُلوهلل هلللَّ مع  َضوَِّبيياٍت  َعَلييوعِهمع  َحرَّ

 ََلُمع  ُأِحلَّتع 

ت66ت160

 شورة ادائدة

ت .12 نعِزيِر َوَميا ُأِهيلَّ   ِ ُم َوََلعُم هللْلع َمتع َعَلوعُكُم هللدعَوعَتُة َوهللل َّ ُحرِّ

َيُة َوهلللنَّرِوَحُة. َلِّ ُقوَذُة َوهللدعَُسَ ِ هللَُِّ َِِه َوهللدعُنعَخنَِقُة َوهللدعَوع  لَِغرع

ت23-22ت3

ت .13 ِسييُلوهلل   ييََلِة َفاْيع ََّ ييُتمع إَِا هللل ييِذيَن َُمُنييوهلل إَِذهلل ُقمع َييا هلللَّ َياَأُّيه

َسُحوهلل َُِرُءوِشُكمع  ِ َيُكمع إَِا هللدعََرهللفِِق َوهللمع ُوُجوَهُكمع َوَأيع

. . ِ َبْيع َع َك ُجَلُكمع إَِا هلللع  َوَأرع

ت25-2ت6



 

 

  33; 
 

 الفكارسىقائمُة

 الصفحةرقم  اآلية رقم اآلية م
ياُب ت .14 ََ َىع ي َوهللْلع يُر َوهللدعَوعِْسُ َمع يََم هللْلع يِذيَن َُمُنيوهلل إِىَّ َا هلللَّ َيا َأُّيه

لَُّكمع  ََ َتنُِبوُه َل وعَراِن َفاجع ٌس ِمنع َعَمِل هلللشَّ َلُم ِرجع َزع َوهللْلع

لُِحوَن   ُتفع

ت65ت90

 شورة اْلكعام

ت .15 ُتمع   يُرِررع ْع َم َعَليوعُكمع إِلَّ َميا هلل َل َلُكمع َميا َحيرَّ ََّ َوَق ع َف

 إَِلوعِه 

ت63ت119

ت .16 ُمُه   ََ ًما َعَذ َضاِعٍم َيرع ُقلع َل َأِجُ  ِف َما ُأوِحَي إا ُُمَرَّ

 إِلَّ . .

ت23ت145

 شورة اْلعراف

ت .17 ٍ  َوُكُليوهلل   ِْ ي نِي ََُلَم ُخيُذوهلل ِزينَيَتُكمع ِعنعيَ  ُكيلِّ َمسع ََ َيا 

فِْيَ  ِ به هللدعُْسع
ُه َل ُُيِ ُفوهلل إِىَّ ِ َُوهلل َوَل ُتْسع َ  َوهللْشع

ت112ت31

ت .18 ََباِئَث   ُم َعَلوعِهُم هللْلع رِّ وَِّباِت َوُُيَ له ََلُُم هلللرَّ
ت12ت157 َوُُيِ

 شورة التوبة

َ ت .19 ت4ت43 َأِذىعَت ََلُمع  َعَفا هللَُُّ َعنعَك ِل
ٍم َأَحقه َأنع َتُقوَم فِوِه ت .20 ِل َيوع َوى ِمنع َأوَّ َس َعَذ هلللتَّقع ٌ  ُأشِّ

ِْ
َدَسع

ِرينَ  به هللدعُرَّهِّ
ُروهلل َوهللَُُّ ُُيِ بهوَن َأنع َيَتَرهَّ

 فِوِه ِرَجاٌل ُُيِ

ت2ت108

 شورة هلللنحل

ت .21 امِ  ِف  َلُكمع  َوإِنَّ  ََ َىع ةً  هللْلع َ زع
َِ ِقوُكمع  َل ُروىِيهِ  ِف  ِِمَّا ُىسع  ِمينع  َُ

 ِ ٍث  ََْيع ا َلَبنًا َوََلمٍ  َفرع ًَ
اِرََِْي  َشاِئًغا َخالِ  لِلشَّ

ت27ت66

 شورة هللَلج

ت .22 يِن ِمنع َحَرٍج   َل َعَلوعُكمع ِف هللل ِّ ََ ت34-25ت78 َوَما َج
 شورة هلللرَلق

ُل ت .23 ََ ْع َع َ  هللُُ  َشَو ََ  ٍ هللً  ُعْسع ت14ت7 ُيْسع
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 األحاديثس ثانيًا: فهر 

 الصفحة الحديث الرقم 
 ػػػػد لت،تاهللت م ػػػػهتك ػػػػمـتاجا ػػػػ ت ػػػػفتباػػػػكؾت"تعبػػػػفتال اػػػػفت ػػػػؿت .1

ت  ع تكاطعت"،تا ك ف
ت59

،ت ػػللحكتتكالجػػراد،ت أعػػلتالع ببػػلف،ت"تعحمػػتتلكػػـتع ببػػلفتكدعػػلفت .2
ت للكادتكالطحلؿ"،تكععلتالدعلف

ت81

ثػػـت ػػمفت  ػػه".ت  للػػت:ت ػػإفتلػػـت خػػرجت،ت"تإذاتطلػػرتت ل  ػػم هت .3
تالؿ:ت"ت كف ؾت  ؿتالدـتكالت  رؾتعثر ت"الدـ؟ت

ت18

كاتلىػػـٍتتإذىا"تت .4 لىػػـٍتتبىٍ ػػطىًاحي لىػػـٍتتبىٍابىًا يػػكاتكى ـٍتتاىٍ ػػ نتتًالىػػلتبىٍحبىًف يػػكاتكى ػػٍأ يكي ت ىتى
تت"ًالىل

ت23

ت31ت"تالخاثت حعؿتلـتامب فتالعل تكلفتإذا"ت .5
ت81-80تثـتل طرحهت.ت."،ت م  ع هت  ه،تإذاتكاعتالذالبت فتترااكـ"تت .6
ت35تا ب زهكاتعفتالاكؿت""تت .7
ت35ت"اتراكاتعفتعاكالللتكعلال لل"ت .8
ت59تكاذكركاتا ـتاهللتككمكات"،ت"تاطا كات  للتالل ك فت .9
ت34ت"تعحجلرتث ث تلفتالبعس"تت .10
ت36ت"تإل ثـتعر مفتاللت،ت"تا  مفتهذ تكعجف لل"ت .11
ت .12 ت  ػػػػػددكا،ت ماػػػػػهتإالتعحػػػػػدتالػػػػد فت تػػػػػلدتكلػػػػػف،ت  ػػػػػرتالػػػػد فتإف"

تعػػػػػفتكتػػػػػف تكالركحػػػػػ تالل ػػػػػدكةتكا ػػػػػبا  كا،تكعاتػػػػػركا،تكاػػػػػلراكا
ت"الدلج 

ت25

كجاػػؿتلكػػؿتدا تدكا ت بػػداككاتكالت،ت"تإفتاهللتع ػػزؿتالػػدا تكالػػدكا ت .13
تبداككاتاحراـت"

ت66

"إ عػػلتذلػػؾت ػػرؽتكلػػ ستاللح  ػػ ت ػػإذاتعاامػػتتالح  ػػ ت ػػد فتت .14
ذاتعدارتت ل  مفت  ؾتالدـتك مف"،تال  ة تكا 

ت17

ت78-17تالطكا  فت م كـتكالطكا لت"إ علتهفتعفت،تإ للتل  تتا جست .15
ت .16 ت4ت فكتتلكـت فت دا تالخ ؿتكالرا ؽت"إ فتت"
ت64 ب ػػػػ اكفتعػػػػفتعاكاللػػػػلت،ت"تعالتبخرجػػػػكفتعػػػػعترا   ػػػػلت ػػػػفتإامػػػػهت .17
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 الصفحة الحديث الرقم 
تكعلال للت"

كع ػػػػمحكات،ت أ ػػػػمحكاترحػػػػللكـ،ت"تإ كػػػػـتاػػػػلدعكفت مػػػػ تإخػػػػكا كـت .18
تحب تبكك كاتكأ كـتتلع ت فتال لست.ت."،تلال كـ

ت113ت-112

ت66تل ستادكا تكلك هتدا .""تإ هتت .19
ت80ت"عفتالتب بفاكاتعفتالع ب تاإهلبتكالت  ب"ت .20
ت81ت"تعفت لر  كاتعلتا ب كاتعفتا رهلت..ت"ت .21
ت79ت-28ت"تع علتإهلبتدامت  دتطلر"ت .22
،تعل تعفت ج نتتعك،تعل تعفتذ كالتاكلهت م تكعهر  كا،تد ك "تت .23

ت"عا ر فتبااثكاتكلـتع  ر فتااثبـت إ عل
ت25

ت4تاهللتالافكتكالال   تكالعال لة"" مكاتت .24
ت2ت"تالطلكرتتطرتاال علف"ت .25
ت80ت"تتطلكرتكؿتعد ـتدال ه".ت .26
تالجعاػػػ ت مػػػ تكػػػؿتعحػػػبمـت .27 ك عػػػستعػػػفت،تك ػػػكاؾ،ت"ت  ػػػؿت ػػػـك

ت90ت-89تالط بتعلتادرت م ه."

ت42ت"ت إذاتععربكـتاتف ت أبكاتع هتعلتا بطابـت.ت."ت .28
ت78ت"تثـت مفت  ه،ت إذاتطلرتت ل  مفتعك عتالدـ"تت .29
ت2تطلكرت.ت"تا  رت  ةتب اؿت"تالت .30
ت33-13ت"تالت ررتكالت رارت"ت .31
ت41ت لكت  دتاهللتح فت"ت"تعلتر  تالع معكفتح  لنتت .32
تالجعاػػػ ت أح ػػػفت  ػػػمهت .33 كبطلػػػرت أح ػػػفت،ت"تعػػػفتا ب ػػػؿت ػػػـك

تطلكر .ت."
ت113

ت65ت فتالدكا تالخا ث".ت"ت ل تر كؿتاهللتت .34
ت .35 ت28تاه"ت ل بفاكا،ت دا ك تإهلاللتعخذكاته "
ت18ت"ت طلر تعلتااد ت"ت .36
ت25ت"تب فركاتكالتك ك كا،تبا ركاتكالت  ركا"تت .37
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 ثالثًا: فهرس اآلثار

تال فح تا ثرتالراـت
تك تػبرطتتاهللتر ػكؿتعرضت كػرمتك ل:ت"الؿت الستاافت فت .1

ت"ال لستااذرةت دعمكهلتالتعفت م لـ
ت61

،تكػػػػلفتااػػػػفت اػػػػلست"تالت ػػػػرلتاػػػػللجافتالػػػػذمتب ػػػػ اهتال لػػػػكدت .2
تكال  لرلتاأ لنت"

ت59

تت .3 ٍ ػػػهيت"ت ىٍحًعػػػؿي تاهلليت ى ً ػػػفى ترى ا ػػػلصو تعىاًػػػفتكى ػػػٍادهت ىٍا ًػػػفتاٍاػػػفى ت ى ػػػلفى كى
. تايرٍّ ت ير ةوتًعٍكبىؿي ت ىٍاده:تًعٍكبىؿي اىلؿى تلىهيت"تكى ت ير ةوتًإلى تعىٍرضو تًعٍكبىؿى

ت60

كمتعػػلت .4 ػػد تت-ت  ػػهتاهللتر ػػفت-ت عػػرتعفتري تعػػفتظفػػر تع ػػدارت ى
تالكا رتالدرهـتع دارتهكت  ه،تكهذاتعافكًّاتال جل  

ت36

ت
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 اجعرابعًا: فهرس المصادر والمر 

 ن الكريم وعمومه: آأوًل:  القر 

 فتالكر ـ. ال رت 
 تهػػػػ(370عاػػػكتاكػػػرتالػػػرازمتالج ػػػلصتالح فػػػفت)العبػػػك  :تت مػػػ عحكػػػلـتال ػػػر ف:تعحعػػػدتاػػػفت،

الطااػػػ :ت،تلا ػػػلفت–دارتالكبػػػبتالامع ػػػ تا ػػػركتت،تتػػػله فت مػػػ العح ػػػؽ:ت اػػػدتال ػػػ ـتعحعػػػدت
 ـ.1994هػ/1415،تا كل 

 العاػركؼت،تالعم بتااعػلدتالػد ف،تعاكتالح فتالطارم،ت م افتعحعدتافتت م عحكلـتال ر ف:ت
،تك ػزةت اػدت ط ػ ت مػ العح ؽ:تعك  تعحعػدت،تهػ(504اللك لتاللرا فتالتل افت)العبك  :ت

 هػ.ت1405،تالطاا :تالثل   ،تا ركت،تدارتالكببتالامع  
 ع  كرتافتعحعدتافت ادتالجالرتاافتعحعػدتالعػركزلتال ػعال فت،تعاكتالعظفربف  رتال ر ف:ت

العح ؽ:ت ل رتافتإاراه ـتك   ـتافت الست،تهػ(489البع عفتالح ففتثـتالتل افت)العبك  :ت
 ـ.1997ت-هػ1418،تالطاا :تا كل ،تال اكد  ت–الر لضت،تدارتالكطف،تافت   ـ

 الطااػػػ ت،تدعتػػػؽت–دارتالفكػػػرت،ت تالزح مػػػفالبف ػػػ رتالك ػػػ طتلمزح مػػػف:تدتكهاػػػ تاػػػفتع ػػػطف
 هػ.ت1422ت-ا كل ت

 الجلععت حكلـتال ر فت)تبف  رتال رطافت(:تعاكت ادتاهللتعحعدتافتعحعدتافتعافتاكرتافت رحت
بح  ػػػؽ:تعحعػػػدتالاردك ػػػفت،تهػػػػ(671ا   ػػػلرمتالخزرجػػػفتتػػػعستالػػػد فتال رطاػػػفت)العبػػػك  :ت

اراه ـتعطف ش  ـ.ت1964ت-هػت1384،تالطاا :تالثل   ت،ال لهرةت–دارتالكببتالع ر  ت،تكا 
 تالا لفت فتع ل دتال ر ف:تعاكتالط بتعحعدت د ؽتخػلفتاػفتح ػفتاػفت ااػفتلطػؼتت مػ  بحي

،تالعىكباػػػ تالا ػػػر   تلمطاىل ػػػ تكالٌ ٍتػػػر،تهػػػػ(1307اهللتالح ػػػ  فتالاخػػػلرمتالً   ػػػكجفت)العبػػػك  :ت
 ـ.ت1992ت-هػتت1412،تاى ركتت– ى دىات

 عاػػػكتعحعػػػدتالح ػػػ فتاػػػفت،تعح ػػػفتال ػػػ  :تال ػػػر فت)بف ػػػ رتالا ػػػكم(تعاػػػللـتالب ز ػػػؿت ػػػفتبف ػػػ ر
 اػػػدتالػػػرزاؽت:تالعح ػػػؽ،تهػػػػ(510:تع ػػػاكدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتالفػػػرا تالا ػػػكمتالتػػػل افت)العبػػػك  

 هػ.ت1420،تا كل :تالطاا ،تا ركت–دارتإح ل تالبراثتالارافت،تالعلدم
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 تهػػ(311الزجػلجت)العبػك  :تعاكتإ حلؽت،تعال فتال ر فتكا  رااه:تإاراه ـتافتال رمتافت لؿ،
 ـ.1988ت-هػتت1408الطاا تا كل ت،تا ركتت– للـتالكببت

 ثانيًا: الينة النبوية و شروحها: 

 تهػػ(276بأك ؿتعخبمؼتالحد ث:تعاكتعحعدت ادتاهللتافتع مـتافتاب اػ تالػد  كرمت)العبػك  :ت،
ت-هػػػػػػت1419عز ػػػػػد تكع  حػػػػػ تت-الطااػػػػػ تالثل  ػػػػػ ،تعؤ  ػػػػػ تاالتػػػػػراؽت-العكبػػػػػبتاال ػػػػػ عفت

 ـ.1999
 بحفػػػػ تا حػػػػكذمتاتػػػػرحتجػػػػلععتالبرعػػػػذم:تعاػػػػكتالاػػػػ تعحعػػػػدت اػػػػدتالػػػػرحعفتاػػػػفت اػػػػدتالػػػػرح ـت

 ا ركت.ت–دارتالكببتالامع  ت،تهػ(1353العالركفكرلت)العبك  :ت
 اػفتعحعػدتت مػ البمخ صتالحا رت ػفتبخػر جتعحلد ػثتالرا اػفتالكا ػر:تعاػكتالف ػؿتعحعػدتاػفت

الطااػػػ تا كلػػػ ت،تدارتالكبػػػبتالامع ػػػ ،تهػػػػ(852اػػػفتعحعػػػدتاػػػفتحجػػػرتالا ػػػ   فت)العبػػػك  :ت
 ـ.1989هػ.ت1419

 الجلععتالع  دتال ح حتالعخب رتعفتععػكرتر ػكؿتاهللت ػم تاهللت م ػهتك ػمـتك ػ  هتكع لعػهت
العح ػػػؽ:تعحعػػػدت،ت)ت ػػػح حتالاخػػػلرمت(:تعحعػػػدتاػػػفتإ ػػػعل  ؿتعاػػػكت اػػػداهللتالاخػػػلرمتالجافػػػف

 هػ.1422،تكل الطاا :تا ،تدارتطكؽتال جلة،تزه رتافت ل رتال ل ر
 تالكح  ػفتثػـتال ػػ ال ف،ت ػاؿتال ػ ـ:تعحعػدتاػفتإ ػعل  ؿتاػفت ػ حتاػفتعحعػدتالح ػ ف،

 دارتالحد ث.،تهػ(1182العاركؼتكأ   هتال ع رت)العبك  :ت،ت زتالد ف،تعاكتإاراه ـ
 كعلجػػ تا ػػـتعا ػػهت ز ػػدت،ت ػػ فتااػػفتعلجػػه:تااػػفتعلجػػ تعاػػكت اػػدتاهللتعحعػػدتاػػفت ز ػػدتال زك  ػػف

   ػػؿتت-دارتإح ػػل تالكبػػبتالارا ػػ ت،تبح  ػػؽ:تعحعػػدت ػػؤادت اػػدتالاػػلاف،تهػػػ(273)العبػػك  :ت
ت    تالالافتالحماف.

 ػػ فتعاػػفتداكد:تعاػػكتداكدت ػػم علفتاػػفتا تػػاثتاػػفتإ ػػحلؽتاػػفتاتػػ رتاػػفتتػػدادتاػػفت عػػركت 
العكباػػ ت،تالعح ػػؽ:تعحعػدتعح ػفتالػػد فت اػدتالحع ػد،تهػػ(275ا زدمتال ًِّجٍ ػبل فت)العبػك  :ت

 ا ركت.ت–  دات،تالا ر  
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 كعلجػػ تا ػػـتعا ػػهت ز ػػدت،ت ػػ فتااػػفتعلجػػه:تااػػفتعلجػػ تعاػػكت اػػدتاهللتعحعػػدتاػػفت ز ػػدتال زك  ػػف
   ػػؿتت-دارتإح ػػل تالكبػػبتالارا ػػ ت،تبح  ػػؽ:تعحعػػدت ػػؤادت اػػدتالاػػلاف،تهػػػ(273)العبػػك  :ت

     تالالافتالحماف.
 اػػكت   ػػ تع،تالبرعػػذم،تعحعػػدتاػػفت   ػػ تاػػفت ىػػٍكرةتاػػفتعك ػػ تاػػفتال ػػحلؾ:ت ػػ فتالبرعػػذم

كعحعدت ؤادت ادتالاػلافت،ت(2،ت1بح  ؽتكبام ؽ:تعحعدتعحعدتتلكرت)جػت،تهػ(279)العبك  :ت
اػػػراه ـت طػػػكةت ػػػكضتالعػػػدرست ػػػفتا زهػػػرتالتػػػر ؼت)جػػػػت،ت(3)جػػػػت تػػػرك تعكباػػػ ت،ت(5،ت4كا 

 ـ.1975ت-هػتت1395،تالطاا :تالثل   ،تع رت–كعطاا تع طف تالالافتالحمافت
 ال ػػ دت اػػدتاهللت:تبح  ػػؽ،تكتالح ػػفتالػػداراط فتالا ػػدادماػػفت عػػرتعاػػت مػػ  ػػ فتالػػداراط ف:ت

 ـ.1966ت–هػتت1386،تا ركتت-دارتالعار  ت،تهلتـت عل فتالعد ف
 ٍكًجردمتالخرا ػػل فت مػػ ال ػػ فتالكاػػرل:تعحعػػدتاػػفتالح ػػ فتاػػفت ٍ ػػرى عاػػكتاكػػرت،تاػػفتعك ػػ تالخي

ا ػركتت،تالامع ػ دارتالكبػبت،تالعح ػؽ:تعحعػدت اػدتال ػلدرت طػل،تهػػ(458الا ل فت)العبػك  :ت
 ـ.ت2003ت-هػتت1424،تالطاا تالثللث ،تلا لفت–

 ال  ػػل فت)العبػػك  :ت،تالخرا ػػل فت مػػ ال ػػ فتالكاػػرل:تعاػػكت اػػدتالػػرحعفتعحعػػدتاػػفتتػػا بتاػػفت
الطااػ ت،تا ػركتت-عؤ   تالر لل ت،تح  هتكخرجتعحلد ثه:تح فت ادتالع اـتتماف،تهػ(303
 ـ.ت2001ت-هػتت1421،تا كل 

 عاػػػكتعحعػػػدتالح ػػػ فتاػػػفتع ػػػاكدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتالفػػػرا تالا ػػػكمت،تال ػػػ  تػػػرحتال ػػػ  :تعح ػػػفت
العكبػػػبت،تعحعػػػدتزه ػػػرتالتػػػلك ش-بح  ػػػؽ:تتػػػا بتا ر ػػػؤكط،تهػػػػ(516التػػػل افت)العبػػػك  :ت

 ـ.1983ت-هػت1403،تالطاا تالثل   ،تا ركت،تدعتؽت-اال  عفت
 تاػػفتعحعػػدتاػػفتعك ػػ تاػػفتعحعػػدتاػػفتعحعػػكدتعحعػػدتعاػػك:تالاخػػلرمت ػػح حتتػػرحتال ػػلرمت عػػدة

ت–تالاراػفتالبػراثتإح ػل تدارت،(هػػ855:تالعبػك  )تالا  ػ تالػد فتاػدرتالح فػ تال  بلا تح  ف
 .ا ركت

 تكا   ػلحتداكدتعاػفت ػ فتبلػذ ب:تال ػ ـتااػفتحلتػ  تكعاػهتداكد،تعافت  فتترحتالعااكدت كف
تالحػؽ،تتػرؼتالػرحعف،ت اػدتعاػكتح ػدر،تافت مفتافتعع رتافتعترؼتعحعد:تكعتك بهت ممه

تالطااػػػػ ،تا ػػػػركتت–تالامع ػػػػ تالكبػػػػبتدار،ت(هػػػػػ1329:تالعبػػػػك  )ت اػػػػلدمتالاظػػػػ ـتال ػػػػد  ف،
 .هػت1415تالثل   ،
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 اػػفتت مػػ كتػػؼتالعتػػكؿتعػػفتحػػد ثتال ػػح ح ف:تجعػػلؿتالػػد فتعاػػكتالفػػرجت اػػدتالػػرحعفتاػػفت
 الر لض.ت–دارتالكطفت،تح  فتالاكابت م العح ؽ:ت،تهػ(597عحعدتالجكزمت)العبك  :ت

 تالاجمػػػك فتالجراحػػػفتاللػػػلدمت اػػػدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتإ ػػػعل  ؿ:تااللاػػػلستكعز ػػػؿتالخفػػػل تكتػػػؼ
تعحعػدتاػفتالحع ػدت اػد:تبح  ؽ،تالا ر  ت،تالعكبا (هػ1162:تالعبك  )تالفدا تعاكتالدعت ف،

 .ـ2000ت-تهػ1420تا كل ،ته داكم،تالطاا تافت ك ؼتافا
 ع ػػ دتاالعػػلـتعحعػػدتاػػفتح اػػؿ:تعاػػكت اػػدتاهللتعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتح اػػؿتاػػفتهػػ ؿتاػػفتع ػػدت

إتػراؼ:ت،تك خػركف،ت ػلدؿتعرتػدت-العح ؽ:تتػا بتا ر ػؤكطت،تهػ(241لت ال فت)العبك  :تا
ت-هػػػػػتت1421،تالطااػػػػ :تا كلػػػػ ،تعؤ  ػػػػ تالر ػػػػلل ،تدت اػػػػدتاهللتاػػػػفت اػػػػدتالعح ػػػػفتالبركػػػػف

 ـ.2001
 )ت مػ عاكت ادتالرحعفتعحعػدتاػفتتػا بتاػفت:تالعجبا تعفتال  فت)تال  فتال  رلتلم  ل ف

عكبػػبتالعطاك ػػلتت،تبح  ػػؽ:ت اػػدتالفبػػلحتعاػػكت ػػدة،تهػػػ(303)العبػػك  :تال  ػػل فت،تالخرا ػػل ف
 ـ.1986ت–هػت1406،تالطاا تالثل   ،تحمبت-اال  ع  ت

 ت-تا ػػركتتالفكػػر،تدار،تالل ثعػػفتاكػػرتعاػػفتاػػفت مػػفتالػػد فت ػػكر:تالفكا ػػدتكع اػػعتالزكا ػػدتعجعػػع
 .هػت1412

 عحعػدت اػدتال ػ ـتاػفتخػلفتتعر لةتالعفلب حتترحتعتكلةتالع لا ح:تعاكتالح فت ا دتاهللتاف
إدارةت،تهػػػػػ(1414عحعػػػدتاػػػفتععػػػلفتاهللتاػػػفتح ػػػلـتالػػػد فتالرحعػػػل فتالعاػػػلركفكرمت)العبػػػك  :ت

ت-الطااػػػ تالثللثػػػ ت،تا ػػػلرستالل ػػػدت-الجلعاػػػ تال ػػػمف  تت-الاحػػػكثتالامع ػػػ تكالػػػد كةتكاال بػػػل ت
 ـ.ت1984،تهػت1404

 تهػػػ ؿتاػػػفت   ػػػ تاػػػفت ح ػػػ تاػػػفتالعثي ػػػ تاػػػفت مػػػفتاػػػفتعحعػػػدت امػػػ تعاػػػك:تت امػػػ تعاػػػفتع ػػػ د
ت–تلمبػراثتالعػأعكفتدار،تع ػدت ػم ـتح ػ ف:تالعح ػؽ،ت(هػ307:تالعبك  )تالعك مفتالبع عف،
 .1984ت–ت1404تا كل ،تالطاا ،تدعتؽ

 الع  دتال ح حتالعخب رتا  ؿتالادؿت فتالادؿتإل تر كؿتاهللت ػم تاهللت م ػهتك ػمـ:تعاػكت
العح ػػؽ:تعحعػػدت ػػؤادت،تهػػػ(ت261:تك  الح ػػ فتع ػػمـتاػػفتالحجػػلجتال تػػ رمتال   ػػلاكرمت)العبػػ

 ا ركت.ت–دارتإح ل تالبراثتالارافت،ت ادتالالاف
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 الع ػػ ؼ:تعاػػكتاكػػرت اػػدتالػػرزاؽتاػػفتهعػػلـتاػػفت ػػل عتالحع ػػرمتال عػػل فتال ػػ ال فت)العبػػك  :ت
 الل د.ت-العجمستالامعف،تالعح ؽ:تحا بتالرحعفتا  ظعف،تهػ(211

 م علفتحعدتافتعحعدتاػفتإاػراه ـتاػفتالخطػلبتكهكتترحت  فتعافتداكد:تعاكت،تعاللـتال  ف 
الطااػ تا كلػ ت،تحمػبت–العطااػ تالامع ػ ت،تهػػ(388الا بفتالعاػركؼتاللخطػلافت)العبػك  :ت

 ـ.ت1932ت-هػتت1351
 عكطأتعللؾتاركا  تعحعدتافتالح فتالت ال ف:تعللؾتافتع ستافتعللؾتاػفت ػلعرتا  ػاحفت

 العكبا تالامع  .،تالكهلبت ادتالمط ؼتبام ؽتكبح  ؽ:ت اد،تهػ(179العد فت)العبك  :ت
 تهػػ(1250افتعحعدتافت ادتاهللتالتككل فتال ع فت)العبػك  :تت م   ؿتا كطلر:تعحعدتافت،

ت-هػػػػػت1413،تالطااػػػػ تا كلػػػػ ،تع ػػػػر،تدارتالحػػػػد ث،تبح  ػػػػؽ:ت  ػػػػلـتالػػػػد فتال ػػػػالاطف
تـ1993

 القواعد الفقهية: كتب أصول الفقه و 

 مػػـتا  ػػكؿتلم ل ػػفتالا  ػػلكمتالعبػػك فتتإلػػ االالػػلجت ػػفتتػػرحتالع لػػلجت)ع لػػلجتالك ػػكؿت 
اػػفتبعػػلـتاػػفتحلعػػدتاػػفتت مػػ اػػفت اػػدتالكػػل فتاػػفتت مػػ هػػػ(تب ػػفتالػػد فتعاػػكتالح ػػفت785 ػػ هت

ا ػػػػركتت–دارتالكبػػػػبتالامع ػػػػ ت،ت ح ػػػػفتال ػػػػاكفتككلػػػػد تبػػػػلجتالػػػػد فتعاػػػػكت  ػػػػرت اػػػػدتالكهػػػػلب
 ـ.ت1995ت-هػت1416

 اػفتعحعػدتاػفت ػللـتت مػ اػفتعاػفتت مػ ا حكلـ:تعاػكتالح ػفت ػ دتالػد فتتاالحكلـت فتع كؿ
،تالعكبػػػبتاال ػػػ عف،تالعح ػػػؽ:ت اػػػدتالػػػرزاؽت ف فػػػف،تهػػػػ(631الثاماػػػفتاآلعػػػدمت)العبػػػك  :ت

 لا لف.ت-دعتؽت-ا ركت
 تا تػػػػال تكال ظػػػػل رت مػػػػ تعػػػػذهبتعاػػػػفتح  فػػػػ تال اعػػػػلف:تز ػػػػفتالػػػػد فتاػػػػفتإاػػػػراه ـتاػػػػفتعحعػػػػد،

،تلا ػػػلفت–ا ػػػركتت،تهػػػػ(تدارتالكبػػػبتالامع ػػػ 970)العبػػػك  :تتالعاػػػركؼتاػػػلافت جػػػ ـتالع ػػػرم
تـت1999ت-هػتت1419،تالطاا تا كل 

 دارت،تهػػػ(771ا تػػال تكال ظػػل ر:تبػػلجتالػػد فت اػػدتالكهػػلبتاػػفتب ػػفتالػػد فتال ػػاكفت)العبػػك  :ت
تـ.1991ت-هػ1411الطاا تا كل ت،تالكببتالامع  
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 دارت،تهػ(911لد فتال  كطفت)العبك  :تج ؿتا،تا تال تكال ظل ر:ت ادتالرحعفتافتعافتاكر
 ـ.1990ت-هػت1411،تالطاا تا كل ،تالكببتالامع  

 اهللتجععتالجكاعع:تح فتافت عرتافت ادتا  ؿتالجلععتال  لحتالدررتالع ظكع ت فت مؾ
،تالطااػػػ تا كلػػػ ،تبػػػك س،تعطااػػػ تال ل ػػػ ،تهػػػػ(1347ال ػػػ  لك فتالعػػػللكفت)العبػػػك  :تااػػػدت

تـ.1928
 تاًلف ًهت كؿي لمىهيتع ي ،تدارتالبدعر ػ ،ت  لضتافت لعفتاػفت ػكضتال ػمعف:تالذمتالت ى ىعيتالفىً  ًهتجى

 ـ.ت2005ت-هػتت1426،تالطاا تا كل ،تالععمك تالارا  تال اكد  ت-الر لضت
 ع ػػػػكؿتال رخ ػػػػف:تعحعػػػػدتاػػػػفتعحعػػػػدتاػػػػفتعاػػػػفت ػػػػلؿتتػػػػعستا  عػػػػ تال رخ ػػػػفت)العبػػػػك  :ت

تا ركت.ت–دارتالعار  ت،تهػ(483
 ع ػػػكؿتالف ػػػه:تعاػػػكت اػػػدتاهللتاػػػدرتالػػػد فتعحعػػػدتاػػػفت اػػػدتاهللتاػػػفتالػػػلدرتالاحػػػرتالعحػػػ طت ػػػفت

 ـ.1994ت-هػت1414،تالطاا تا كل ،تدارتالكباف،تهػ(794الزركتفت)العبك  :ت
 عاػػػكت،تالارهػػػلفت ػػػفتع ػػػكؿتالف ػػػه:ت اػػػدتالعمػػػؾتاػػػفت اػػػدتاهللتاػػػفت ك ػػػؼتاػػػفتعحعػػػدتالجػػػك  ف

العح ؽ:ت  حتاػفتعحعػدت،تهػ(478العم بتاإعلـتالحرع فت)العبك  :ت،تركفتالد ف،تالعاللف
ت-هػػػػتت1418الطااػػػ تالطااػػػ تا كلػػػ ت،تلا ػػػلفت–دارتالكبػػػبتالامع ػػػ تا ػػػركتت،تاػػػفت ك  ػػػ ا

تـ.ت1997
 الطااػ تا كلػ ت،تدارتالجػـز،تالبحر رت فتال دةتالعت  تبجمبتالب   ر:ت لعرت ػا دتالز اػلرم

 .1994ت-هػت1415
 افتعحعدتافتعحعػدتالعاػركؼتاػلافتعع ػرتتعستالد فتعحعدت،تالب ر رتكالبحا ر:تعاكت ادتاهلل

،تالطااػ تالثل  ػ ،تدارتالكبػبتالامع ػ ،تهػػ(879حلجتك  لؿتلهتاافتالعكاتتالح ففت)العبك  :ت
 ـ.1983ت-هػت1403

 ب   رتالبحر ر:تعحعدتععػ فتاػفتعحعػكدتالاخػلرمتالعاػركؼتاػأع رتالدتػل تالح فػفت)العبػك  :ت
تا ركت.ت–دارتالفكرت،تهػ(972

 ع تػكراتتعحعػدت مػ تا  ػكفتل تػرتكبػبت،تحدكدهلتكاكا ػدهل:تعحعػدتكػل فالحلج تالتر   ت
 هػ.1424-ـ2004الطاا تاالكلفت،تلا لفت-ال   تكالجعل  تدارتالكببتالامع  تا ركت
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 درا ػػ ت ظر ػػ تبطا   ػػ :تد.تعحعػػدتاػػفت اػػدتالػػرحعفتاػػفت ل ػػرتت–الحلجػػ تكعثرهػػلت ػػفتا حكػػلـت
،تعاػػ تاالعػػلـتعحعػػدتاػػفت ػػاكدتاال ػػ ع    ػػكته  ػػ تالبػػدر ست ػػفتكم ػػ تالتػػر ا تجل،تالرتػػ د

تـ.2008-هػت1429الطاا تاالكلف،تدارتك كزتإتا م لتلم ترتكالبكز ع
 رك ػػ تال ػػلظرتكج ػػ تالع ػػلظرت ػػفتع ػػكؿتالف ػػهت مػػ تعػػذهبتاالعػػلـتعحعػػدتاػػفتح اػػؿ:تعاػػكت

عحعدتعك ؽتالد فت اػدتاهللتاػفتعحعػدتاػفتعحعػدتاػفتاداعػ تالجعػل  مفتالع د ػفتثػـتالدعتػ فت
هػػػ(تعؤ  ػػ تالرٌ ػػلفتلمطال ػػ تكال تػػرت620التػػل رتاػػلافتاداعػػ تالع د ػػفت)العبػػك  :تت،الح امػػف
 ـ.2002-هػ1423الطاا تالطاا تالثل   ت،تكالبكز ع

 تر ل  تالع مح تكالحكع ت فتبتر عت افتالرحع ت) ؿتاهللت م هتك مـ(:تعحعدتطلهرتحك ـ،
 .ـ2002-ق1422،ت116الاددت،تالجلعا تاال  ع  تاللعد   تالع كرة

 تػػرحتب  ػػ حتالف ػػكؿ:تعاػػكتالااػػلستتػػللبتالػػد فتعحعػػدتاػػفتإدر ػػستاػػفت اػػدتالػػرحعفتالعػػللكفت
تػرك تالطال ػ تالف  ػ ت،تالعح ؽ:تطهت ادتالرؤكؼت ػاد،تهػ(684التل رتالل را فت)العبك  :ت

تـ.ت1973ت-هػتت1393،تالطاا تا كل ،تالعبحدة
 تعاػكتالرا ػع،تال ر ػرمترحتعخب رتالرك  :ت م علفتافت اػدتال ػكمتاػفتالكػر ـتالطػك فت،

،تعؤ   تالر لل ،ت ادتاهللتافت ادتالعح فتالبركف:تالعح ؽ،تهػ(716:ت جـتالد فت)العبك  
 ـ.ت1987هػت/تت1407،تالطاا تا كل 

 تالفبػكحفت م ترحتالكككبتالع  ر:تب فتالد فتعاكتالا ل تعحعدتافتعحعدتافت ادتالاز زتافت
،تالعح ػػؽ:تعحعػػدتالزح مػػفتك ز ػػهتحعػػلد،تهػػػ(972العاػػركؼتاػػلافتال جػػلرتالح امػػفت)العبػػك  :ت

تعػت1997ت-هػت1418الطاا تالطاا تالثل   ت،تعكبا تالاا كلف
 [1357ت-هػػت1285ترحتال كا دتالف ل  :تعحعدتاػفتالتػ يتعحعػدتالزراػلت]ػححهتك مػؽت،تهػػ 

ت-هػػػػت1409،تالطااػػ :تالثل  ػػ ،تكر لدعتػػؽت/ت ػػت-دارتال مػػـت،ت م ػػه:تع ػػطف تعحعػػدتالزراػػل
 ـ.1989

 عؤ  ػػ ت،ت ػػكااطتالع ػػمح ت ػػفتالتػػر ا تاال ػػ ع  :تالػػدكبكرتعحعػػدت ػػا دترع ػػلفتالاػػكطف
تـ.2001-هػت1422الطاا تال لد  ت،تالر لل 

   تػالبتا زهػرتت-عكباػ تالػد كةت،تهػ(1375:ت مـتع كؿتالف ه:ت ادتالكهلبتخ ؼت)العبك
  مـ(تالطاا تالثلع  تلدارتال مـ.) فتالطاا تالثلع  تلدارتال
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 عكعؿتالد فتعاكت ادتاهللتاافتالت يتتعست،تالا ل  تترحتاللدا  :تعحعدتافتعحعدتافتعحعكد
تدارتالفكر،تهػ(786الد فتاافتالت يتجعلؿتالد فتالركعفتالالاربفت)العبك  :ت

 تػللبتت،عاػكتالااػلس،ت عزت  كفتالا ل رت فتترحتا تال تكال ظل ر:تعحعدتافتعحعدتعكف
،تالطااػ تا كلػ ،تدارتالكبػبتالامع ػ ،تهػػ(1098الد فتالح ػ  فتالحعػكمتالح فػفت)العبػك  :ت

تـ1985ت-هػت1405
 ػبحتال ػػد ر:تكعػػلؿتالػػد فتعحعػػدتاػػفت اػػدتالكاحػػدتال  كا ػػفتالعاػػركؼتاػػلافتاللعػػلـت)العبػػك  :ت 

 دارتالفكر.،تهػ(861
 )الد فتعحعدتافتإدر ػستاػفت اػدتتعاكتالاالستتللب:تالفركؽت)ع كارتالاركؽت فتع كا تالفركؽ

  للـتالكبب.،تهػ(684الرحعفتالعللكفتالتل رتالل را فت)العبك  :ت
 الفكػرتال ػػلعفت ػفتبػػلر يتالف ػهتاال ػػ عف:تعحعػدتاػػفتالح ػفتاػػفتالاراػٌفتاػػفتعحعػدتالحجػػكمت

الطااػ ت،تلا ػلف-ا ػركت-دارتالكببتالامع  ت،تهػ(1376الثاللافتالجافرمتالفل فت)العبك  :ت
 ـ.1995ت-هػ1416ت-ا كل ت

 الف هتالع ل دمت  دتاالعلـتالتػلطافتكعثػر ت مػ تعالحػثتع ػكؿتالبتػر عتاال ػ عف:تعح ػفت
 ـ.2008-هػت1429الطاا تا كل ت،تدارتال  ـ،تلح ل   

 اكا دتا حكلـت فتع للحتا  لـ:تعاكتعحعدت زتالد فت اػدتالاز ػزتاػفت اػدتال ػ ـتاػفتعاػفت
راجاػػهت،تهػػػ(660العم ػػبتا ػػمطلفتالامعػػل ت)العبػػك  :ت،تال ل ػػـتاػػفتالح ػػفتال ػػمعفتالدعتػػ ف

طااػػػ تجد ػػػدةت،تال ػػػلهرةت–عكباػػػ تالكم ػػػلتتا زهر ػػػ ت،تك مػػػؽت م ػػػه:تطػػػهت اػػػدتالػػػرؤكؼت ػػػاد
تـ.ت1991ت-هػتت1414،تع اكط تع  ح 

 الطااػ ت،تكرابتػفت–ال ػدؼتاامتػرزت،تاكا دتالف ه:تعحعدت عػ ـتاالح ػلفتالعجػددمتالاركبػف
 ـ.1986ت–ت1407،تا كل 

 ل كا دتالف ل  تالكم  تالخعستالكارلتكااضتبطا  لبلػلت مػ تعجبعا ػلتالعال ػر:تعحعػدتاػفتا
 ـ.2009-قت1430،تالطاا تا كل ،تدارتاافتحـز،تع اكدتافت اكدتالاع رمتاللذلف

 ع ػػدتكم ػػ ت،تال كا ػػدتالف ل ػػ تكبطا  لبلػػلت ػػفتالعػػذاهبتا رااػػ :تد.تعحعػػدتع ػػطف تالزح مػػف 
،تالطااػػػ تا كلػػػ ،تدعتػػػؽت–دارتالفكػػػرت،تجلعاػػػ تالتػػػلرا ت-  تالتػػػر ا تكالدرا ػػػلتتاال ػػػ ع

 ـ.ت2006ت-هػتت1427
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 عػلدةت،تال كا دتكال كااطتالف ل  تالعب ع  تلمب   ر:ت ادتالػرحعفتاػفت ػللحتالااػدتالمط ػؼ 
الطااػػػ ت،تالععمكػػػ تالارا ػػػ تال ػػػاكد  ،تالعد  ػػػ تالع ػػػكرة،تالاحػػػثتالامعػػػفتاللجلعاػػػ تاال ػػػ ع  

 .ـ2003هػ/1423،تا كل 
 ع  ػػػكرتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفت اػػػدتالجاػػػلرتااػػػفتعحعػػػدت،تاكاطػػػعتا دلػػػ ت ػػػفتا  ػػػكؿ:تعاػػػكتالعظفػػػر

العح ػؽ:تعحعػدتح ػفت،تهػػ(489العركزلتال عال فتالبع عفتالح فػفتثػـتالتػل افت)العبػك  :ت
،تالطااػػػػ تا كلػػػػ ،تلا ػػػػلف،تا ػػػػركت،تدارتالكبػػػػبتالامع ػػػػ ،تعحعػػػػدتح ػػػػفتا ػػػػعل  ؿتالتػػػػل اف

 ـ.1999هػ/1418
 ػ  تالػد فتالاخػلرمت،تع كؿتالازدكم:ت ادتالاز ػزتاػفتعحعػدتاػفتعحعػدتكتؼتا  رارتترح 

تدارتالكبلبتاال  عف.،تهػ(730الح ففت)العبك  :ت
 عذكرةت فتع كؿتالف ه:تعحعدتا ع فتاػفتعحعػدتالعخبػلرتاػفت اػدتال ػلدرتالجك ػفتالتػ   طفت

تكالحكـ،تهػ(1393)العبك  :ت  ـ.ت2001،ت  الطاا تالخلع،تالعد   تالع كرة،تعكبا تالامـك
 العح كؿ:تعاكت ادتاهللتعحعدتافت عرتافتالح فتافتالح  فتالب عػفتالػرازمتالعم ػبتافخػرت

درا ػػ تكبح  ػػؽ:تالػػدكبكرتطػػهتجػػلارت  ػػلضت،تهػػػ(606الػػد فتالػػرازمتخط ػػبتالػػرمت)العبػػك  :ت
 ـ.ت1997ت-هػتت1418،تالطاا تالثللث ،تعؤ   تالر لل ت،تالامكا ف

 بح  ػؽ:تعحعػدت،تهػ(505عدتال زالفتالطك فت)العبك  :تالع ب ف :تعاكتحلعدتعحعدتافتعح
 ـ.1993ت-هػت1413،تالطاا تا كل ،تدارتالكببتالامع  ،ت ادتال  ـت ادتالتل ف

 عػػػلدةتالاحػػػثتالامعػػػفتاللجلعاػػػ تاال ػػػ ع  ت،تالعطمػػػؽتكالع  ػػػد:تحعػػػدتاػػػفتحعػػػدمتال ػػػل دم 
 ـ.2003-هػ1423،تالطاا تا كل ،تالععمك تالارا  تال اكد  ،تاللعد   تالع كرة

 الطاا تالثل   .،تدارتال  ـتال لهرة،تع ل دتالتر ا تاال  ع  :تعحعدتطلهرتافت لتكر 
 الع ثكرت فتال كا دتالف ل ػ :تعاػكت اػدتاهللتاػدرتالػد فتعحعػدتاػفت اػدتاهللتاػفتالػلدرتالزركتػفت

تـ.1985ت-هػت1405،تالطاا تالثل   ،تكزارةتا كالؼتالكك ب  ،تهػ(794)العبك  :ت
 عؤ  ػػػ ت،ت ػػػ تال ػػػركرةتالتػػػر   تع لر ػػػ تعػػػعتال ػػػل كفتالك ػػػاف:تالػػػدكبكرتكهاػػػ تالزح مػػػف ظرت

 ـ.1985-هػت1415الطاا تالرااا ت،تا ركتت–الر لل ت
 دارتالك ػل تلمطال ػ ت،ت ظر  تال ركرةتالتر   تحػدكدهلتك ػكااطلل:تجع ػؿتعحعػدتاػفتعاػلرؾ

 ـ1988ت-ق1408،تالطاا تاالكلف،تالع  كرةت-كال تر
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 كتب الفقه اليالمي: 

 كتب المذهب الحنفي: 

 عجػدتالػد فتعاػكت،تاالخب لرتلبام ؿتالعخبلر:ت ادتاهللتافتعحعكدتافتعكدكدتالعك مفتالامػدحف
تـ.1937ت-هػتت1356،تال لهرةت–عطاا تالحمافت،تهػ(683الف ؿتالح ففت)العبك  :ت

 العاػػػركؼتاػػلافت جػػػ ـت،تالاحػػرتالرا ػػؽتتػػػرحتك ػػزتالػػػدال ؽ:تز ػػفتالػػػد فتاػػفتإاػػراه ـتاػػػفتعحعػػد
 الطاا تالثل   ت.،تدارتالكبلبتاال  عف،تهػ(970الع رمت)العبك  :ت

 عاػػكتاكػػرتاػػفتع ػػاكدتاػػفتعحعػػدتالكل ػػل فت،تاػػدا عتال ػػ ل عت ػػفتبرب ػػبتالتػػرا ع:ت ػػ  تالػػد ف
تـ.1986ت-هػت1406،تالطاا تالثل   ،تدارتالكببتالامع  ،تهػ(587الح ففت)العبك  :ت

 عاػػكتعحعػػدتعحعػػكدتاػػفتعحعػػدتاػػفتعك ػػ تاػػفتعحعػػدتاػػفتح ػػ فتال  بػػلا تالا ل ػػ تتػػرحتاللدا ػػ :ت
الطااػ ت،تلا ػلف،تا ػركتت-دارتالكببتالامع ػ ت،تهػ(855الح ف تادرتالد فتالا   ت)العبك  :ت

تـ.ت2000ت-هػتت1420،تا كل 
 ت ثعلفتافت: ٍمًافِّ  خػرت،تافتعحجفتالالر فت م با  فتالح ل ؽتترحتك زتالدال ؽتكحلت  تالتِّ

،تال ػػػلهرة،تاػػػكالؽت-العطااػػػ تالكاػػػرلتا ع ر ػػػ ت،تهػػػػ(ت743الز ماػػػفتالح فػػػفت)العبػػػك  :تالػػػد فت
تهػ.ت1313،تالطاا :تا كل 

 عاػػكتاكػػرت ػػ  تالػػد فتال ػػعرا دمت)العبػػك  :ت،تبحفػػ تالف لػػل :تعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتعاػػفتعحعػػد
 ـ.1994ت-هػتت1414،تالطاا تالثل   ،تلا لفت–ا ركتت،تدارتالكببتالامع  ،تهػ(540 حكت

 ًا ػػػػػػًدٌمتال ع ػػػػػػػفتت مػػػػػػ الجػػػػػػكهرةتال  ػػػػػػرة:تعاػػػػػػكتاكػػػػػػػرتاػػػػػػفت اػػػػػػفتعحعػػػػػػػدتالحػػػػػػدادمتالااػػػػػػلدمتالز 
 هػ.1322،تالطاا تا كل ،تالعطاا تالخ ر  ،تهػ(800الح فف)العبك  :ت

 حلتػػ  تالطحطػػلكمت مػػ تعرااػػفتالفػػ حتتػػرحت ػػكرتاال  ػػلح:تعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتإ ػػعل  ؿت
دارتالكبػػبت،تالعح ػػؽ:تعحعػػدت اػػدتالاز ػػزتالخللػػدم،تهػػػت1231بػػك فتت-الطحطػػلكمتالح فػػفت

 ـ.1997ت-هػت1418الطاا تا كل ت،تلا لفت–الامع  تا ركتت
 عحعػدتععػ فتاػفت عػرتاػفت اػدتالاز ػزت لاػد فت،تردتالعحبلرت م تالدرتالعخبلر:تاافت لاػد ف

ت-هػػػػت1412،تالطااػػػ تالثل  ػػػ ،تا ػػػركت-دارتالفكػػػر،تهػػػػ(1252الدعتػػػ فتالح فػػػفت)العبػػػك  :ت
ت.ـ1992
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 دارت،تهػػػ(483العا ػكط:تعحعػػدتاػفتعحعػػدتاػفتعاػػفت ػلؿتتػػعستا  عػ تال رخ ػػفت)العبػك  :ت
 ا ركت.ت–العار  ت

 عجععتا  لرت ػفتتػرحتعمب ػ تا احػر:ت اػدتالػرحعفتاػفتعحعػدتاػفت ػم علفتالعػد كتاتػ خفت
تدارتإح ل تالبراثتالاراف.،تهػ(1078 ارؼتاداعلدتع  دمت)العبك  :ت،تزاد 

 لف ػػهتال اعػػػل فت  ػػػهتاالعػػلـتعاػػػفتح  فػػػ تر ػػفتاهللت  ػػػه:تعاػػػكتالعاػػػللفتالعحػػ طتالارهػػػل فت ػػػفتا
ػلزىةىتالاخػلرمتالح فػفت)العبػك  :ت ارهلفتالد فتعحعكدتافتعحعدتافت اػدتالاز ػزتاػفت عػرتاػفتعى

 لا لف.ت–ا ركتت،تدارتالكببتالامع  ،تالعح ؽ:ت ادتالكر ـت لعفتالج دم،تهػ(616

 كتب الفقه المالكي: 

 ك لل ػػ تالع ب ػػد:تعاػػكتالكل ػػدتعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفترتػػدتادا ػػ تالعجبلػػدت
ت-هػػت1425،تال ػلهرةت–دارتالحػد ثت،تهػػ(595ال رطافتالتل رتالافترتدتالحف ػدت)العبػك  :ت

 ـ.ت2004
 ام ػػػػ تال ػػػػللؾت اػػػػربتالع ػػػػللؾتالعاػػػػركؼتاحلتػػػػ  تال ػػػػلكمت مػػػػ تالتػػػػرحتال ػػػػ  رت)التػػػػرحت

(:تعاػكتال   رتهػكتتػرحتالتػ يتالػدرد رتلكبلاػ لًلػؾو تعى ػلـً عى ػٍذهىًبتااٍلً هتالع ػع تعاػربتالع ػللؾتًلعى
دارت،تهػػػػ(1241التػػػل رتالل ػػػلكمتالعػػػللكفت)العبػػػك  :ت،تالااػػػلستعحعػػػدتاػػػفتعحعػػػدتالخمػػػكبف

 العالرؼ.
 الا لفتكالبح  ؿتكالترحتكالبكج ػهتكالبام ػؿتلع ػل ؿتالع ػبخرج :تعاػكتالكل ػدتعحعػدتاػفتعحعػدت

دارتال ػػػػػربت،تح  ػػػػػه:تدتعحعػػػػػدتحجػػػػػفتك خػػػػػركف،تهػػػػػػ(520اػػػػػفترتػػػػػدتال رطاػػػػػفت)العبػػػػػك  :ت
 ـ.ت1988ت-هػتت1408،تالطاا تالثل   ،تلا لفت–ا ركتت،تاال  عف

 البػػػلجتكاالكم ػػػؿتلعخب ػػػرتخم ػػػؿ:تعحعػػػدتاػػػفت ك ػػػؼتاػػػفتعاػػػفتال ل ػػػـتاػػػفت ك ػػػؼتالااػػػدرمت
الطااػػػ ت،تدارتالكبػػػبتالامع ػػػ ،تهػػػػ(897عاػػػكت اػػػدتاهللتالعػػػكاؽتالعػػػللكفت)العبػػػك  :ت،تال ر ػػلطف

 ـ.1994-هػ1416ت،ا كل 
 حلت  تالد كافت م تالترحتالكا ر:تعحعػدتاػفتعحعػدتاػفت ر ػ تالد ػكافتالعػللكفت)العبػك  :ت

 دارتالفكر.،تهػ(1230
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 تت مػػ ،تحلتػػ  تالاػػػدكمت مػػػ تتػػػرحتكفل ػػ تالطللػػػبتالراػػػل ف:تعاػػػكتالح ػػػف اػػػفتعحعػػػدتاػػػفتعكػػػـر
ت–رتالفكرتدا،تالعح ؽ:ت ك ؼتالت يتعحعدتالا ل ف،تهػ(1189ال ا دمتالادكم)العبك  :ت

 ـ1994ت-هػت1414بلر يتال تر:ت،تا ركت
 تا ػركتت–دارتالفكػرت،تحلت بلتام كافتك ع رة:تعحعػدت ػ ع تال م ػكافتكعحعػدتالارل ػفت ع ػرة،

 ـ.1995-هػ1415
 الذخ رة:تعاكتالاالستتللبتالد فتعحعدتافتإدر ستافت ادتالرحعفتالعللكفتالتل رتاػلل را فت

 ـ.ت1994،تالطاا تا كل ،تا ركتت-ال ربتاال  عفال لتر:تدارت،تهػ(684)العبك  :ت
 تػرحتعخب ػػرتخم ػػؿتلمخرتػػف:تعحعػػدتاػػفت اػػدتاهللتالخرتػػفتالعػػللكفتعاػػكت اػػدتاهللت)العبػػك  :ت

تا ركت.ت–دارتالفكرتلمطال  ت،تهػ(1101
 عاػػكت اػػدتاهللتالعػػللكفت،تعػػ حتالجم ػػؿتتػػرحتعخب ػػرتخم ػػؿ:تعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتعحعػػدت مػػ ش

تـ.1989-ق1409،تا ركتت–رتالفكرتدا،تهػ(1299)العبك  :ت
 اػػكت اػػدتاهللتعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتعكاهػػبتالجم ػػؿت ػػفتتػػرحتعخب ػػرتخم ػػؿ:تتػػعستالػػد فتع

،تهػػػ(954العاػركؼتاللحطػػلبتالر    ػفتالعػللكفت)العبػك  :ت،تالرحعفتالطراام ػفتالع راػف اػد
 ـ.1992ت-هػت1412،تالطاا تالثللث ،تدارتالفكر

 كتب الفقه الشافعي: 

 ز ػفتالػد فت،تبت ػفتتػرحتركضتالطللػب:تزكر ػلتاػفتعحعػدتاػفتزكر ػلتا   ػلرمع ػ  تالعطللػ
 دارتالكبلبتاال  عف.،تهػ(926عاكت ح  تال   كفت)العبك  :ت

 إ ل ػػػ تالطػػػللا فت مػػػ تحػػػؿتعلفػػػلظت ػػػبحتالعاػػػ فت)حلتػػػ  ت مػػػ ت ػػػبحتالعاػػػ فتاتػػػرحتاػػػرةتالاػػػ فت
فت)العبػػػك  :تااػػػدتاعلعػػػلتتالػػػد ف(:تعاػػػكتاكػػػرت)العتػػػلكرتاػػػللاكرم(تاػػػفتعحعػػػدتتػػػطلتالػػػدع لط

 ـ.ت1997ت-هػتت1418،تالطاا تا كل ،تدارتالفكرتلمطال  تكال ترتكالبكر ع،تهػ(1302
 اػػػفتعحعػػػدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتحا ػػػبتالا ػػػرمتت مػػػ االا ػػػلعت ػػػفتالف ػػػهتالتػػػل اف:تعاػػػكتالح ػػػفت

 هػ(450التل رتاللعلكردمت)العبك  :ت،تالا دادم
 عحعدتالخط بتالترا  فتالتل افتتعحعدتاف،تاالا لعت فتحؿتعلفلظتعافتتجلع:تتعستالد ف

 ا ركت.ت–دارتالفكرت،تدارتالفكرت-العح ؽ:تعكببتالاحكثتكالدرا لتت،تهػ(977)العبك  :ت
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 بحف تالحا بت م تترحتالخط بت)تحلت  تالاج رعفت م تالخط ب(:ت م علفتافتعحعػدتاػفت
ًعٌفتالع رمتالتل افت)العبك  :ت ٍ رى  ـ.1995ت-هػت1415هػ(تدارتالفكر1221 عرتالايجى

 العكباػػػ ت،تاػػػفتحجػػػرتالل بعػػػفت مػػػ بحفػػػ تالعحبػػػلجت ػػػفتتػػػرحتالع لػػػلج:تعحعػػػدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفت
 ـ.ت1983ت-هػتت1357،تالبجلر  تالكارلتاع رتل لحاللتع طف تعحعد

 ت مػ الحلكمتالكا رت فت  هتعذهبتاالعلـتالتل افتكهكتتػرحتعخب ػرتالعز ػف:تعاػكتالح ػفت
،تهػػػ(450التػػل رتاللعػػلكردمت)العبػػك  :تت،اػػفتعحعػػدتاػػفتعحعػػدتاػػفتحا ػػبتالا ػػرمتالا ػػدادم

،تدارتالكببتالامع  ،تالت يت لدؿتعحعدت ادتالعكجكدت-عحعدتعاكضتت م العح ؽ:تالت يت
 ـ.1999-هػتت1419،تالطاا تا كل ،تلا لفت–ا ركتت

 رك  تالطللا فتك عدةتالعفبػ ف:تعاػكتزكر ػلتعح ػفتالػد فت ح ػ تاػفتتػرؼتال ػككمت)العبػك  :ت
الطااػػػ ت،ت عػػلفت-دعتػػؽت-ا ػػركت،تالعكبػػػبتاال ػػ عف،ت ػػرتالتػػلك شبح  ػػؽ:تزه،تهػػػ(676
 ـ.1991ت-هػت1412،تالثللث 

 ال ػػػػػراجتالكهػػػػػلجت مػػػػػ تعػػػػػبفتالع لػػػػػلج:تالا عػػػػػ تعحعػػػػػدتالزهػػػػػرمتال عػػػػػراكمت)العبػػػػػك  :تااػػػػػدت
 ا ركت.ت–دارتالعار  تلمطال  تكال ترت،تهػ(1337

 ز ػفت،تاػفتزكر ػلتا   ػلرمتال ررتالال  ت فتترحتالالج تالكرد  :تزكر لتاػفتعحعػدتاػفتعحعػد
تالعطاا تالع ع   .،تهػ(926الد فتعاكت ح  تال   كفت)العبك  :ت

 ػبحتالاز ػػزتاتػػرحتالػػكج زت)التػرحتالكا ػػرتكهػػكتتػػرحتلكبػػلبتالػكج زت ػػفتالف ػػهتالتػػل افت اػػفت 
 اػػػدتالكػػػر ـتاػػػفتعحعػػػدتالرا اػػػفتال زك  ػػػفت)العبػػػك  :ت:تهػػػػ(ت505حلعػػػدتال زالػػػف(ت)العبػػػك  :ت

 الفكر.دارت،تهػ(623
 ػػػبحتال ر ػػػبتالعج ػػػبت ػػػفتتػػػرحتعلفػػػلظتالب ر ػػػب)تال ػػػكؿتالعخبػػػلرت ػػػفتتػػػرحت ل ػػػ تاالخب ػػػلرت 

عاػكت،تعحعػدتاػفتال ػـتاػفتعحعػدتاػفتعحعػد:تك ارؼتاتػرحتااػفتال ػـت مػ تعػبفتعاػفتتػجلع(
،تهػػػػ(918ك اػػػرؼتاػػػلافتال ػػػـتكاػػػلافتال راا مػػػفت)العبػػػك  :ت،تتػػػعستالػػػد فتال ػػػزم،ت اػػػدتاهلل

تلمطال ػ تكال تػرتكالبكز ػع،تال تػرالجفلفتكالجلافتلمطال  تكت ،تلا ػلفت–ا ػركتت،تدارتااػفتحػـز
 ـ.ت2005ت-هػتت1425،تالطاا تا كل 

 بكحػػلتتالكهػػػلبتابك ػػ حتتػػػرحتعػػػ لجتالطػػ بتالعاػػػركؼتاحلتػػػ  تالجعػػؿت)عػػػ لجتالطػػػ بت 
اخب ػر تزكر ػػلتا   ػػلرمتعػػفتع لػػلجتالطػػللا فتلم ػػككمتثػػـتتػػرحهت ػػفتتػػرحتعػػ لجتالطػػ ب(:ت



 

 

  358 
 

 الفكارسىقائمُة

،تهػػػ(1204العاػػركؼتاللجعػػؿت)العبػػك  :ت،تع  ػػكرتالاج مػػفتا زهػػرم ػػم علفتاػػفت عػػرتاػػفت
 دارتالفكر.

 كفل  تا خ لرت ػفتحػؿت ل ػ تاالخب ػلر:تعاػكتاكػرتاػفتعحعػدتاػفت اػدتالعػؤعفتاػفتحر ػزتاػفت
 اػػػدتت مػػػ العح ػػػؽ:ت،تهػػػػ(829ب ػػػفتالػػػد فتالتػػػل افت)العبػػػك  :ت،تعامػػػ تالح ػػػ  فتالح ػػػ ف

 ـ.1994،تالطاا تا كل ،تدعتؽت– رتدارتالخ،تالحع دتامطجفتكعحعدتكهافت م علف
 تػللبت،تعاػكتتػجلع،تعبفتعافتتػجلعتالع ػع تال ل ػ تكالب ر ػب:تعحعػدتاػفتالح ػ فتاػفتعحعػد

  للـتالكبب.،تهػ(593الد فتعاكتالط بتا  فلل فت)العبك  :ت
 العجعكعتترحتالعلذبت))عػعتبكعمػ تال ػاكفتكالعط اػف((:تعاػكتزكر ػلتعح ػفتالػد فت ح ػ تاػفت

 دارتالفكر.،تهػ(676لعبك  :تترؼتال ككمت)ا
 عحعػػدتاػػفتعحعػػدتالخط ػػبت،تع  ػػفتالعحبػػلجتإلػػ تعار ػػ تعاػػل فتعلفػػلظتالع لػػلج:تتػػعستالػػد ف

ت-هػػػػت1415،تالطااػػػ تا كلػػػ ،تدارتالكبػػػبتالامع ػػػ ،تهػػػػ(977التػػػرا  فتالتػػػل افت)العبػػػك  :ت
 ـ.1994

 افت ك ؼتالت رازمت)العبك  :تت م عاكتا حلؽتإاراه ـتافت:تالعلذبت فت  هتاالعلـتالتل اف
 .دارتالكببتالامع  ،تهػ(476

 تعستالد فتعحعدتافتعافتالاالستعحعدتافتحعػزةتتػللبت:ت لل  تالعحبلجتإل تترحتالع للج
 ـ.1984ت-هػ1404طاا ت،تا ركت،تدارتالفكر،تهػ(1004الد فتالرعمفت)العبك  :ت

 عاػكت،تفت ك ؼتافتعحعدتالجػك  ف لل  تالعطمبت فتدرا  تالعذهب:ت ادتالعمؾتافت ادتاهللتا
الطااػػ :تت،دارتالع لػػلج،ت،تهػػػ(478العم ػػبتاإعػػلـتالحػػرع فت)العبػػك  :ت،تركػػفتالػػد ف،تالعاػػللف
تـ.2007-هػ1428،تا كل 
 الك ػػػػ طت ػػػػفتالعػػػػذهب:تعاػػػػكتحلعػػػػدتعحعػػػػدتاػػػػفتعحعػػػػدتال زالػػػػفتالطك ػػػػفت)العبػػػػك  :ت

،تال ػلهرةت–ال  ـتدارت،تعحعدتعحعدتبلعر،تالعح ؽ:تعحعدتعحعكدتإاراه ـ،تهػ(505
 .1417،تالطاا تا كل 

ت

ت
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 كتب الفقه الحنبمي: 

 االا لعت فت  هتاالعلـتعحعدتافتح اؿ:تعك ػ تاػفتعحعػدتاػفتعك ػ تاػفت ػللـتاػفت   ػ تاػفت
،تهػػػػػ(968عاػػػػكتال جػػػػلت)العبػػػػك  :ت،تتػػػػرؼتالػػػػد ف،تثػػػػـتال ػػػػللحف،ت ػػػػللـتالحجػػػػلكمتالع د ػػػػف

 لا لف.ت–ا ركتتتدارتالعار  ،تالعح ؽ:ت ادتالمط ؼتعحعدتعك  تال اكف
 داػػل ؽتعكلػػفتال لػػ تلتػػرحتالع بلػػ تالعاػػركؼتاتػػرحتع بلػػ تاالرادات:تع  ػػكرتاػػفت ػػك ستاػػفت

،ت ػػللـتالكبػػب،تهػػػ(1051 ػػ حتالػػد فتااػػفتح ػػفتاػػفتإدر ػػستالالػػكب تالح امػػ ت)العبػػك  :ت
 ـ.1993ت-هػت1414،تالطاا تا كل 

 الػػػركضتالعراػػػعتتػػػرحتزادتالع ػػػب  ع:تع  ػػػكرتاػػػفت ػػػك ستاػػػفت ػػػ حتالػػػد فتااػػػفتح ػػػفتاػػػفت
 عؤ   تالر لل .ت-دارتالعؤ دت،تهػ(1051إدر ستالالكب تالح ام ت)العبك  :ت

 عك  تافتعحعدتافتعك ػ تاػفت ػللـتاػفت   ػ تاػفت ػللـت:تزادتالع ب  عت فتاخب لرتالع  ع
العح ؽ:ت ادت،تهػ(968اكتال جلت)العبك  :تع،تترؼتالد ف،تثـتال للحف،تالحجلكمتالع د ف

 الر لض.ت–دارتالكطفتلم ترت،تافتعحعدتالاٌ كرت م الرحعفتافت
 التػػػرحتالكا ػػػرت مػػػ تعػػػبفتالع  ػػػع:ت اػػػدتالػػػرحعفتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتاداعػػػ تالع د ػػػفت

دارتالكبػلبتالاراػفتلم تػرت،تهػػ(682تعستالد فت)العبك  :ت،تعاكتالفرج،تالجعل  مفتالح امف
 ز ع.كالبكت

 تهػ(1421الترحتالععبعت م تزادتالع ب  ع:تعحعدتافت للحتافتعحعدتالاث ع فت)العبك  :ت،
 هػ.ت1428ت-ت1422،تالطاا تا كل ،تدارتاافتالجكزم

 عاػػػكتعحعػػػدتالػػػل تالػػػد فتالع د ػػػفت،تالاػػػدةتتػػػرحتالاعػػػدة:ت اػػػدتالػػػرحعفتاػػػفتإاػػػراه ـتاػػػفتعحعػػػد
تـ.ت2003-هػت1424،تال لهرة،تدارتالحد ث،تهػ(624)العبك  :ت

 ع  ػكرتاػفت ػك ستاػفت ػ حتالػد فتااػفتح ػفتاػفتإدر ػست:تكتلؼتال  لعت فتعبفتاالا لع
 دارتالكببتالامع  .،تهػ(1051الالكب تالح ام ت)العبك  :ت

 تعاػػكتإ ػػحلؽ،تالعاػػدعت ػػفتتػػرحتالع  ػػع:تإاػػراه ـتاػػفتعحعػػدتاػػفت اػػدتاهللتاػػفتعحعػػدتااػػفتعفمػػح،
،تالطااػػػ تا كلػػػ ،تلا ػػػلفت–ا ػػػركتت،تالامع ػػػ دارتالكبػػػبت،تهػػػػ(884ارهػػػلفتالػػػد فت)العبػػػك  :ت

تـت1997ت-هػتت1418
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 الع  فتالافتاداع :تعاكتعحعدتعك ؽتالد فت ادتاهللتافتعحعدتافتعحعدتافتاداع تالجعل  مفت
عكباػػػ ت،تهػػػػ(620التػػػل رتاػػػلافتاداعػػػ تالع د ػػػفت)العبػػػك  :ت،تالع د ػػػفتثػػػـتالدعتػػػ فتالح امػػػف

 ال لهرة.
 تلع بلػ :تع ػطف تاػفت ػادتاػفت اػد تال ػ كطفتتػلرةعطللبتعكلػفتال لػ ت ػفتتػرحت ل ػ تا،

الطااػػػ ت،تالعكبػػػبتاال ػػػ عف،تهػػػػ(1243الرح اػػػل  تعكلػػػداتثػػػـتالدعتػػػ فتالح امػػػفت)العبػػػك  :ت
 ـ.1994ت-هػت1415،تالثل   

 كتب الفقه العام: 

  دارتالكبػػبت،تبح  ػػؽتع ػػطف ت اػػدتال ػػلدرت طػػل،تعحكػػلـتالطلػػلرة:تب ػػفتالػػد فتااػػفتب ع ػػ
 ـ.1987ت-هػ1407لطاا تا كل تا،تا ركتت–الامع  ت

 إ  ـتالعكاا فت فتربتالاللع ف:تعحعػدتاػفتعاػفتاكػرتاػفتع ػكبتاػفت ػادتتػعستالػد فت
دارتالكبػػبت،تبح  ػػؽ:تعحعػػدت اػػدتال ػػ ـتإاػػراه ـ،تهػػػ(751ااػػفتاػػ ـتالجكز ػػ ت)العبػػك  :ت

 ـ.1991ت-هػت1411،تالطاا تا كل ،ت  ركتت–الامع  ت
 عحعدتافتعافتاكرتافتع ػكبتاػفت ػادتتػعستالػد فتإ لث تالملفلفتعفتع ل دتالت طلف:ت

،تعكباػػػ تالعاػػػلرؼ،تالعح ػػؽ:تعحعػػػدتحلعػػػدتالف ػػػف،تهػػػػ(751ااػػفتاػػػ ـتالجكز ػػػ ت)العبػػػك  :ت
 الععمك تالارا  تال اكد  .،تالر لض

 الفبلكلتالكارلتالافتب ع  :تب فتالد فتعاكتالاالستعحعدتافت اػدتالحمػ ـتاػفت اػدتال ػ ـت
اػػفتعحعػػدتااػػفتب ع ػػ تالحرا ػػفتالح امػػفتالدعتػػ فت)العبػػك  :تاػػفت اػػدتاهللتاػػفتعاػػفتال ل ػػـت

 ـ.1987ت-هػت1408،تالطاا تا كل ،تدارتالكببتالامع  ،تهػ(728
 عجعػػػػكعتالفبػػػػلكل:تب ػػػػفتالػػػػد فتعاػػػػكتالااػػػػلستعحعػػػػدتاػػػػفت اػػػػدتالحمػػػػ ـتاػػػػفتب ع ػػػػ تالحرا ػػػػفت

عجعػػػعتالعمػػػؾت لػػػدت،تالعح ػػػؽ:ت اػػػدتالػػػرحعفتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتال ػػػـ،تهػػػػ(728)العبػػػك  :ت
ت-هػػػػ1416،تالععمكػػػ تالارا ػػػ تال ػػػاكد  ،تالعد  ػػػ تال اك ػػػ ،ت تالع ػػػحؼتالتػػػر ؼلطال ػػػ
تـ.1995
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 : الكتب الحديثة والفتاوى

 الطااػػػ ت،تدارتال فػػل س،تعاحػػلثتاجبللد ػػ ت ػػفتالف ػػهتالطاػػف:تالػػدكبكرتعحعػػدت ػػم علفتا تػػ ر
 ـ.2006ت-هػت1426ا كل 

 تا ردفت-دارتال فػل س،ت كاؼت كادتالدك رمتعثرتالع بجداتتالطا  ت فتالبتالطللرة:تد.زا د،
 ـ.2007-هػت1427الطاا تا كل ت

 الع  ػكرةت،تدارتاللػدلتال اػكم،تبطل رتال جل لتتكاال بفػلعتالػل:ت ػللحتاػفتعحعػدتالع ػمـ–
 .ت2011الطاا تا كل ت،تع ر

 ا كل .الطاا ت،تعكبا تالفلراافت،تجلععتا   م تالف ل  :تتا  بلذتالدكبكر:تكها تالزح مف 
 تالطاا تال لاا ،تجدةت-الدارتال اكد  ،تالالرت م الخعرتا فتالف هتكالطب:تالدكبكرتعحعدت،

 .1986-هػت1406
 عكباػ تدارتاال عػلفت،تالرخصتالتر   تكتعحكلعللتك كااطللت:ع لع تعحعػدتعحعػدتال ػ اف

 لمطاعتكال تر.
 تدارتاال ػػب لع ،تحع ػػدتر ػػعتالحػػرجت ػػفتالتػػر ا تاال ػػ ع  :تالػػدكبكرت ػػللحتاػػفت اػػدتاهللتاػػف،

 .1412الطاا تالثل   ت
 اػػػدتال ل ػػػرتعاػػػكت،تع.دتعحعػػػدتتػػػا ر،تدرا ػػػلتت  ل ػػػ ت ػػػفتا ػػػل لتطا ػػػ :تع.دت عػػػرتا تػػػ ر 

ت-هػػػت1421الطااػػ تا كلػػ ت،تا ردفت-دارتال فػػل س،ت اػػلستالاػػلز،ت ػػلزؼت ػػلرؼ،تالا ػػؿ
 ـ.ت2001

 الطااػ تالثل  ػ ت،ترتااػفت فػلفدا،تدارتاافتال ػ ـ،تال ررت فتالف هتاال  عف:تد.تعحعدتعكا ف
 ـ.2008ت-هػت1429

  تالطااػػػػ تالثل  ػػػػ ،تدارتالفكػػػػر،تلج ػػػػ ت معػػػػل تار ل ػػػػ ت ظػػػػلـتالػػػػد فتالامخػػػػف:تالفبػػػػلكلتالل د ػػػػ،
 هػ1310

  ال ػػػف ت،تعكباػػػ تد ػػػد س،ت بػػػلكلت  ػػػألك ؾ:تا  ػػػبلذتالػػػدكبكرتح ػػػلـتالػػػد فتاػػػفتعك ػػػ ت فل ػػػ
تالطاا تا كل .،ت م ط فت–ال را  ت

 ًمفٌتالف هتاال  عفت ٍ ع بلذتكر  ستا ـتالف هتاال  عٌفت،تكعدلبه:تع.تد.تكىٍهاى تافتع طف تالز حى
 دعتؽ.ت– كر   تت-دارتالفكرت،تكٌم   تالت ر ا ت-كع كلهتاجلعا تدعتؽت
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 دارت،تالػدكبكرت ز ػهتحعػلد،تالعكادتالعحرع تكال ج  ت فتال ػذا تكالػدكا تاػ فتال ظر ػ تكالبطا ػؽ
 ـ.2004ت-هػت1425ل تالطاا تا كت،تدعتؽت-ال مـ

  ت-دارال   ػػػؿت،تالكك ػػػتت-كزارةتا كاػػػلؼتكالتػػػ كفتاال ػػػ ع  ت:تالعك ػػػك  تالف ل ػػػ تالكك ب ػػػ
 ع ر.ت–عطلاعتدارتال فكةت،تالكك ت

 عؤبعرتكم  تالتػر ا تا كؿ:تالع ػبجداتتالف ل ػ تا ػبحلل تال جل ػلتتكعثرهػلت ػفتحػؿتا تػ ل ت
بعػػػػػػكزتت26-ت25ت-هػػػػػػػت1419عتالثػػػػػػل فترا ػػػػػػت3ت–ت2،تجلعاػػػػػػ تالزراػػػػػػلتا هم ػػػػػػ ،تكطللربلػػػػػل

تـ.1998

 خرى: الريائل العممية والكتب األ

 تكالػػ جست ػػفتال ػػذا تكالػػدكا :تا  ػػبلذت ا ػػبحلل تال جل ػػلتتك  اػػ تعحكلعلػػلتال ػػباعلؿتالعحػػـر
 e.cfr.org،تwww،تالعجمستا كركافتلإل بل تكالاحكث،تالدكبكرعحعدتاللكارم

 ر ػػػػ ستالل  ػػػػ تالتػػػػر   ت،تد.ت اػػػػدتال ػػػػبلرتعاػػػػكت ػػػػدةاال ػػػػبحلل تكعثرهػػػػلت ػػػػفتالطلػػػػلرةتكالحػػػػؿ:ت
 ((www.saaid.netجدة.ت–عجعك  تدل تالارك تالع ر   ت،تالعكحدة

 اتػراؼتا  ػبلذت،تلمالحثػ ت ػلع  ت اػدتاهللت ل ػبت ظػرتاخػلرم،تالعافكت  ػهت ػفت  ػهتالااػلدات
،ت ػػ ع  كم ػػ تالتػػر ا تكالدرا ػػلتتاال،تجلعاػػ تعـتال ػػرم،تالػػدكبكرتعحعػػدتح ػػ فتإاػػراه ـت ػػم ـ

 ـ.1996ت-هػت1416
 ك ػػكااطلل:تع ػػطف تعحعػػدتجاػػرمتتػػعستتبلل ظر ػػ تالافػػكت ػػفتالااػػلدة:تدرا ػػ ت ػػفتع ػػب دا

 http://www.riyadhalelm.com/researches/4/192_nzryah_afo.pdf،تالد ف
 ـ.2007 ادتالع اـتعحعدتعحعد. مـتالزرا  تالا ك  :تتإل عدخؿت 

 كتب المغة والمعاجم: 

 تعاػكتالفػ ض،تجكاهرتال لعكس:تعحٌعدتاػفتعحٌعػدتاػفت اػدتالػرٌزاؽتالح ػ  فبلجتالاركستعفت،
تدارتاللدا  .،تهػ(1205الز ا دمت)العبك  :ت،تالعمٌ بتاعرب  

 تهػػػ(676عاػػكتزكر ػػلتعح ػػفتالػػد فت ح ػػ تاػػفتتػػرؼتال ػػككمت)العبػػك  :ت:تبحر ػػرتعلفػػلظتالب ا ػػه،
ت.1408،تل الطاا تا كت،تدعتؽت-دارتال مـت،تالعح ؽ:ت ادتال  فتالدار
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 دارت،تهػػػػ(816الػػػز فتالتػػػر ؼتالجرجػػػل فت)العبػػػك  :تت مػػػ اػػػفتعحعػػػدتاػػػفتت مػػػ البار فػػػلت:ت
تـ.1983-هػت1403الطاا تا كل ت،تلا لف–الكببتالامع  تا ركتت

 تهػػػػ(370عاػػػكتع  ػػػكرت)العبػػػك  :ت،تبلػػػذ بتالم ػػػ :تعحعػػػدتاػػػفتعحعػػػدتاػػػفتا زهػػػرمتاللػػػركم،
،تالطااػػػػ تا كلػػػػ ،تا ػػػػركتت–اراػػػػفتدارتإح ػػػػل تالبػػػػراثتال،تالعح ػػػػؽ:تعحعػػػػدت ػػػػكضتعر ػػػػب

تـ.2001
 ال ػػػحلحتبػػػلجتالم ػػػ تك ػػػحلحتالارا ػػػ :تعاػػػكت  ػػػرتإ ػػػعل  ؿتاػػػفتحعػػػلدتالجػػػكهرمتالفػػػلراافت

،تا ػػػػركتت–دارتالامػػػػـتلمع  ػػػػ فت،تبح  ػػػػؽ:تعحعػػػػدت اػػػػدتال فػػػػكرت طػػػػلر،تهػػػػػ(393)العبػػػػك  :ت
تـ.ت1987ت-تتهػت1407الطاا تالرااا ت

 تهػػ(817عحعدتافت ا كبتالف ركز الدلت)العبػك  :تال لعكستالعح ط:تعجدتالد فتعاكتطلهرت،
،تاإتػػػػراؼ:تعحعػػػػدت اػػػػ ـتالارا يك ػػػػف،تبح  ػػػػؽ:تعكبػػػػبتبح  ػػػػؽتالبػػػػراثت ػػػػفتعؤ  ػػػػ تالر ػػػػلل 

ت-هػػػتت1426،تالطااػػ تالثلع ػػ ،تلا ػػلفت–ا ػػركتت،تعؤ  ػػ تالر ػػلل تلمطال ػػ تكال تػػرتكالبكز ػػع
تـ.ت2005

 عك ػػػػ تالح ػػػػ  فتال ر عػػػػفتتالكم ػػػػلتتعاجػػػػـت ػػػػفتالع ػػػػطمحلتتكالفػػػػركؽتالم ك ػػػػ :تع ػػػػكبتاػػػػف
عحعػػػػػدتت-العح ػػػػػؽ:ت ػػػػػد لفتدرك ػػػػػشت،تهػػػػػػ(1094عاػػػػػكتالا ػػػػػل تالح فػػػػػفت)العبػػػػػك  :ت،تالكفػػػػػكم
تا ركت.ت–عؤ   تالر لل ت،تالع رم

 تاػػفت مػػ :تل ػػلفتالاػػرب جعػػلؿتالػػد فتااػػفتع ظػػكرتا   ػػلرمت،تعاػػكتالف ػػؿ،تعحعػػدتاػػفتعكػػـر
تهػ.ت1414ت-اا تالثللث تالط،تا ركتت–دارت لدرت،تهػ(711الرك فا تاال ر   ت)العبك  :ت

 ز فتالد فتعاكت اػدتاهللتعحعػدتاػفتعاػفتاكػرتاػفت اػدتال ػلدرتالح فػفتالػرازمت:تعخبلرتال حلح
،تالػػػدارتال عكذج ػػػ ت-العكباػػػ تالا ػػػر  ت،تهػػػػ(العح ؽ:ت ك ػػػؼتالتػػػ يتعحعػػػد666)العبػػػك  :ت

تـ.1999هػت/ت1420،تالطاا تالخلع  ،ت  دات–ا ركتت
 عاػػػػكتالح ػػػػ فت،ت ػػػػلرستاػػػػفتزكر ػػػػل تال زك  ػػػػفتالػػػػرازمعجعػػػػؿتالم ػػػػ تالاػػػػفت ػػػػلرس:تعحعػػػػدتاػػػػفت

،تا ركتت–عؤ   تالر لل ت،تدرا  تكبح  ؽ:تزه رت ادتالعح فت مطلف،تهػ(395)العبك  :ت
تـ.ت1986ت-هػتت1406ت-الطاا تالثل   ت

 عاكت،تالف كعفتثـتالحعكمت م الع الحتالع  رت فت ر بتالترحتالكا ر:تعحعدتافتعحعدتافت
تا ركت.ت–العكبا تالامع  ت،تهػ(770تالاالست)العبك  :ت حك
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 هػػػػ(ت1424دتعحعػػػدتعخبػػػلرت اػػػدتالحع ػػػدت عػػػرت)العبػػػك  :ت:تعاجػػػـتالم ػػػ تالارا ػػػ تالعال ػػػرة
تـ.ت2008ت-هػتت1429،تالطاا تا كل ،ت للـتالكبب،تاع ل دةت ر ؽت عؿ

  دارتال فػػػػل ستلمطال ػػػػ ت،تحلعػػػػدت ػػػلدؽتا  اػػػػفت-عحعػػػدتركاستاماجػػػػفت:تعاجػػػـتل ػػػػ تالف لػػػػل
تـ.ت1988ت-هػتت1408،تالطاا تالثل   ،تكز عكال ترتكالب

 عاػػكتالح ػػ فت)العبػػك  :ت،تعاجػػـتع ػػل  ستالم ػػ :تعحعػػدتاػػفت ػػلرستاػػفتزكر ػػل تال زك  ػػفتالػػرازم
تـ.1979ت-هػت1399،تدارتالفكر،تالعح ؽ:ت ادتال  ـتعحعدتهلركف،تهػ(395

 تت/تحلعػػػدتع ػػػطف ت/تعحعػػػدتالز ػػػلتالعاجػػػـتالك ػػػ ط:تعجعػػػعتالم ػػػ تالارا ػػػ تالل ػػػلهرةت)إاػػػراه ـ
تدارتالد كة.،تال لدرت/تعحعدتال جلر( اد

  تااػػفت مػػ ارهػػلفتالػػد فتالخػػكارزعفت،تعاػػكتالفػػبح،تالع ػػرب:ت ل ػػرتاػػفت اػػدتال ػػ دتعاػػ تالعكػػلـر
ًزٌلت)العبك  :ت تدارتالكبلبتالاراف.،تهػ(610العيطىرِّ

 تعحعػدتاػفت: ااػفتال ل ػفتعحعػدتحلعػدتاػفتت مػ عك ك  تكتلؼتا ط حلتتالف كفتكالامػـك
تػراؼتكعراجاػ :ت1158 ػلارتالفػلركافتالح فػفتالبلػل كمت)العبػك  :تااػدتتعحٌعػد هػػ(تب ػد ـتكا 

ت-الطاا تا كل ت،تا ركتت–عكبا تلا لفت لتركفت،تدحركجت م بح  ؽ:تد.ت،تد.تر  ؽتالاجـ
تـ.1996

 ال لل  ت فت ر بتالحد ثتكا ثر:تعجدتالد فتعاكتال الداتتالعالرؾتافتعحعدتافتعحعدتاػفت
بح  ؽ:تطلهرتعحعدت،تهػ(606الكر ـتالت ال فتالجزرمتاافتا ث رت)العبك  :تعحعدتاافت ادت

تـ.1979ت-هػت1399،تا ركتت-العكبا تالامع  ت،تعحعكدتعحعدتالط لحفت-الزاكلت

 : المواقع اإللكترونية

 : األجزاء الصطناعية لجيم اإلنيان 

https://sites.google.com/site/mnnahas/madina/biomaterials 
 عالف المركزة والخضراء وايتعمالها في تغذية الحيوان: األ

http://www.reefnet.gov.sy/agri/Aalaf.htm. 
 :بوابة أراضينا لمزراعة واإلنتاج الحيواني 

http://aradina.kenanaonline.com/posts/186677 
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 تت:تبيت اإلنيان:www.baytalinsaan.com/body/artoffarming/balanced 
fertalizing.htmت. 

  :جامعة اإلمام محمد بن يعود اإليالمية
http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe/res56/Pages

/2_56.aspx. 
 الدليل الفقهي: http://www.fikhguide.com/almbt3th/173. 
 :تفقه األقمياتhttp://islamqa.info/ar/minorities/102749 
  أعراضها وأيبابها:مشاكل ضعف البصر 

http://www.alghad.com/articles/630747-
%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84-

%D8%B6%D8%B9%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1-

%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87

%D8%A7?s=37cd0c38b22cf4cfb099a97611084799 
  :منظمة الصحة العالمية

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/ar 
 توزارة الزراعة وايتصالح األراضي:http://www.caae-

eg.com/new/index.php/2012-12-25-10-49-19/2010-09-18-17-
00-51/2011-01-21-22-12-03/496-2012-01-04-11-58-08.html 
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 ممخص الريالة

ــدر كهػػكت،تب لكلػػٍتتهػػذ تالر ػػلل تعحػػدتعاػػرزتالعك ػػك لتتالبػػفتببامػػؽتاعك ػػكعتال جل ػػ  " الق
كعػذاهبت،تكهفتبلػدؼتإلػ تا ػلفتح   ػ تال ػدرتالعافػكت  ػهتعػفتال جل ػ ،تالمعفو عنه من النجاية "

تبلػػػػدؼتإلػػػػ تا ػػػػلفتعثػػػػرتال ػػػػركرمتكالحػػػػلجفكعػػػػلت،تكع ػػػػالبتالافػػػػكت ػػػػفتال جل ػػػػ ،تالف لػػػػل ت ػػػػفتذلػػػػؾ
كعػػلتكبلػػدؼتإلػػ تا ػػلفتال ػػ ل لتتالحد ثػػ تالبػػفت،ت ػػفتال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتتال جل ػػ تفكالبح ػػ  

ت دخؿت فتب   اللتادرتعفتال جل  .

تا عتت م تال حكتالبللف:ت،تكادتاتبعمتتهذ تالدرا  ت م تث ث ت  كؿ

  هت فتح    تال درتالعافػكت  ػهتعػفتال جل ػلتتكعػذاهبتالامعػل ت  ػهتك مػؿتتتبحدثكت:تألولالفصل ا
ت.ك كااطهتالافكت فتال جل  

  ػػهت ػػفتعثػػرتال ػػركرمتكالحػػلجفتكالبح ػػ  فت ػػفتال ػػدرتالعافػػكت  ػػهتعػػفتتتبحػػدثتك:تالفصــل الثــاني
تال جل لت.

ت ػػػػفتلت  ػػػػهت ػػػػفتبطا  ػػػػلتتعال ػػػػرةتتلم ػػػػدرتالعافػػػػكت  ػػػػهتعػػػػفتال جل ػػػػتتبحػػػػدثتكتالفصــــل الثالــــث:
تالبح     .كت،تكالحلج  ،تال  ل لتتال ركر  

ععتااػضتالبك ػ لتت،تعؿت م تعهـتال بل جتالبفتبك متتإل للبكعخ رانتع ل تتهذ تالر لل تاخلبع تبت
تالبفتبف دتالالحث ف.

تككل تتال بل جت م تال حكتالبللف:ت

 حكعػػػلنتعخللفػػػلنتت كالعاطػػػ،تال ػػػدرتالع ػػػب ذرتتػػػر لنتت تهػػػكتذلػػػؾال ػػػدرتالعافػػػكت  ػػػهتعػػػفتال جل ػػػ
   مهتلام .

 دتبح ؽت كااطتكؿت م تعفت مؿتالافك.ت،تالافكت فتال جل  التلرعتالحك ـترببتحكـت   
 ال ػػػػ ل لتتالع ػػػػبخدـت ػػػػفتحكػػػػـتت ػػػػف،تال ػػػػركراتتكالحلج ػػػػلتتكالبح ػػػػ  لتت خبمػػػػؼتبػػػػأث ر

 .ب   اللتادرتعفتال جل  
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Abstract  

This study tackles an important issue that is related to the topic of Najasat, 

i.e. “The amount of exempted things from Najasat.” This study aims at 

identifying the meaning of exemption from Najasat, as well as the opinions 

of Fiqh doctrines in this issue. The study also aims at showing the reasons 

for exemption from Najasat. It also shows the effect of the required, 

necessary and beautification on the amount of exemption from Najasat. The 

modern products that entail some kind of Najasat in their products are also 

discussed.   

The study is divided into three chapters, as follows:  

- The first chapter covers the nature of amount of exemption from 

Najasat and the opinion of Fiqh doctrines regarding this issue, as 

well as the reasons of and restrictions on exemption.   

- The second chapter deals with the effect required, necessary and 

beautification on the amount of exemption from Najasat.  

- The third chapter tackles modern applications for the rate of 

exemption from Najasat in the required, necessary and beautification 

productions.  

This study includes a conclusion that contains the findings and some 

recommendations.  

The findings of this study are:  

1. The amount of exemption form Najasat is something that is refused 

in terms of Sharia, yet it is given a contrary rule because of a reason.  

2. Allah Has organized the rulings of exemption from Najasat when all 

the reasons of exceptions are recognized.  

3. The effect of required, necessary or beautification differs when 

exempting from Najasat.  

 

 

 


