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 المقدمة
ددِح الحمددد ح دمددد  ْ ِلِ ددِح الواب  َهددر اا ِ)ه ددِع الاددَّي الشددرين ج ل ددح الحبددره  وبواددر ))ار

ًَا ((  ع ك  ِفًة ليِمج  ِأَِاِد ِأن  ِيَّاياِن ِأ)  ِأَِاِد ش  و   .(1)ِ)الناِارَِ خي
َدمة لو رلمبج اا ِيدر ِأيهِادر النابيد ه أَ  )الصاله )السالم عوى )ببنر محمد  سوه هللا 
ينًا (( ددنًا ِ)ِ)ددَّي دًا ِ)م ِبشوي َِ ِشددرهي ِنر ِسددو  ددر ِأَ  َهددر  (2ا إي)ا )قددد أسددكج ان)سددرن ضدد  ارَا  عمر

)إصددالدار ضابددر  مددج عمددح لنفددج ال بددرد )لددنا  أعوددى السنددرن. )أخددن  المفسددديج ضدد  
 رقبام برلخسنان )أذلام ض  أسفح النبنان. ارَا ض 

ل ح ال مح سببًر مج أسبر  ال بش النغبد يخدم ان)سرن به أ نرء لودتده  )ردن  
قسددم مددج ال مددرر )ارلددناء  ددب   الصددنرعرخ )الحددنا  ضاخددَّ يددعضن درلددرخ النددر  
) كسب ألنته مج عنق لببنه ) وب  مر يحترله هع )عبرلده عسدر  أن يسدد  ادر خودة 

َدمددًر أ) ي ددبج  اددر  ددرً   أ) يصددح سددم  هددَّا األبددنًا مشددتن ًر( ر)دده )صددب )فسدده  اددر 
لو مددح ري ددن مددج )ادددد مددج  ندد  ان)سددرن )رمددر أن الفقدده انسددالم  يتنددر)ر الحكددم 
ألتكوبف  لإل)سرن منَّ ) دته دتى يعسد ضد  التدنا  لدبع م ده إ  مدر قدمده مدج عمدح 

َ را السن  .  (3اة أ) دفنه مج دفن النرَ(الخبن أ) الشن ض  قبن اإمر َ)ضة مج 
)قد عنى هَّا الفقه بحكم ارلبن المشتَن الَّْ )حج بصددد  بدرن دكمده )ال مدح 
الَّْ ي موه إذا هوك عند  بسبب يمكج تفرديه أ)   يمكج ذلك )دكم ارلدنه عودى هدَّا 

بن عوى صردب ال مح )  صردب ال مح ال مح لك  ياخَّ  ح دقه ضال يتسر)  هَّا ارل
أ) المنف ددة عوددى ارلبددن )متددى يأددمج إذا أخددح ب مودده أ) أهوكدده ضبدددأخ عمودد  هددَّا 
مست بنًر بدرح عودى إتمدرم هدَّا السادد المتعاضدج )مدج ضد ف  )قودة دبوتد  ضقدد أخدَّخ 
أقطددز  هددناخ مددج توددك الساددعد ال نبمددة التدد  ) نهددر عومرا)ددر ضدد  ددددا   متشددربكة 

َدم هللا مج أضأى منام إلى هللا )أسكنه ضسب  لنرته. ارغصرن )ار  َاد  ( 
)إ  ضكبددز رم ددرل  أن يسمددج هددَّا ال مددح بساددد  لكندد  شددمنخ عددج سددرعد السددد 
ََ ضد  )ضدج لبندة إسدالمبة  )استشنخ أهدح الخبدنه رقددم لددين  )نخدعا)  خدمدة )أشدر

 ممر ألد  )البًر عو و لمكتبتنر انسالمبة. 
مج  تر  ا قتصرد انسدالم  إ  أ)د    دد مدج تسنرتد   )مج اعتناض  با)  لست
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َض  هللا  ض  هَّا القسم مج الفقه   داد عومًر )خعضًر مج الععبد ض  دديث أ   هن نه 
َسعر هللا صدوى هللا عوبده )سدوم : مدج سد ح عدج عودم ي ومده ضكتمده  عنه قرر : ا قرر 

َغبة من  ض  التن)د مج ال ودم الدَّْ ددثو عوبده  (4األسم يعم القبرمة  وسرم مج )رَ ( (
دن هللا لد  ب أدًر مدج  ا سالم ض   ح لعا)به   ضبدأخ ألمج أشترخ هَّا البحدث )قدد يسا
أمارخ الكتب ممر تفأح به عو و ب   أصدقر   )ر   المكتبرخ ال رمة )لع أ)ادر   

هدَّا البحدث لدَّا ضدر)  اسدت فن هللا مدج ان أببدت تكرد تفد  إ  بسدنء يسدبن ممدر يتطوبده 
غبددن الصددعا  أ) مددر يقددن  مندده بددم اعتددََّ إلددى مددج )لددد خودداًل ضدد  عمودد  )الكمددرر ح 

 سبحر)ه )ت رلى )أشكن  ح مج أسد  إل و )صحًر لتكموته )الحمد ح أ)ً  )آخنًا. 
)قددد ل وددت عنعا)دده ارلبددن المشددتَن  مددر هددع أسددمه ضدد   تددب الفقدده انسددالم   
)التنامًر من  باصعر  تربة البحعث )دسمار لم أتعسج ض   ح الناء ارعمدرر )المندرضج 
يدرلناع  )الحر دك )الخبدرا )الصدبرل )البندرء )السدر   )الددبرل )البقدرر )الفدال  )الحدداد 
)النسرَ )غبنهر )ايتفبت  َّ ن دكمار  رن ضنَ هدال ء مدردْ ) كدرد يادعن ر)ده ضبمدر 

)لكند  تعسد ت ضد  ضدمرن ارلبدن المشدتَن مدج الطببدب د)ن النفع )لسم ان)سرن 
)الكحرر )الحسرم )الخترن )الفصرد )البنال ؛ رن الخالا ضد  الأدمرن )اسدج   )ضدنَ 
هال ء ض  النفع أ) ارطناا ) ح مدر عددا الدنفع )ارطدناا هدبج )قسدمت بح د  إلدى 

َ ر)ده  تمابد )بالبة مبردث  تكومت ض  التمابد عج ت ن ف ضمرن ارلبدن المشدتَن )أ
)دلبوه الشدنع  )شدن)ا ضدمر)ه )مدر ي بدن صدفة ارلبدن )المسدتالن ضبده    ن قسدمًر 

 يببنًا مج الفقارء قرر بأمر)ه )لع ب بن ت ٍد منه. 
 المبحث ار)ر: تنر)لت ضبه دكم ارلبن المشتَن ض  ارعمرر )المنرضج. 

دددرم )ال دددرر المبحدددث ال ر) :) تأدددمج دكدددم ارلبدددن المشدددتَن االطببدددب )الحسو كحو
رد )البنوال( )مج يدع  با)ه مج أهح هَّ  ا ختصرصرخ )أم رلار.   )الختورن )الفصو

 .  المبحث ال رلث: بح ت ضبه ألنه ارلبن المشتَن
بددم ختمددت البحددث بدداهم النتددر ل التدد  تعصددوت إلباددر )ل وددت بطرقددرخ المصددردَ 

َئ )  يتشتت ضكن   ب ج قدناءه البحدث )المنالج ض  )ارية البحث لبكعن ض  متنر)ر القر
َ  ال رلمبج أ)ً  )آخنًا الوادم ال وندر ممدج عودم )عمدح )عومندر  )ربج التنالم )الحمد ح 
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ِم  نيبِج ِيدع  مي ْا ِ)ليو م دال  فيدن  ليد  ِ)ليِعاليدِد راِندر اغ  مر ينف نر )ا)ف نر بمر عومتندر ) د)در عومدًر : اا َِ
ِسر   ((  عم  ال حي  .  (5اِيق 

 متهيد: 
يتبريج ارلبن المشدتَن عدج ارلبدن الخدرح بادكرمده )ر موده )ارلبدن المشدتَن 
هع الَّْ )صب )فسه لو مح بالن ري دن مدج شدخا )اددد  ن الم قدعد عوبده أمدر أن 
يكعن عماًل أ) منف ة )هَّا   يختا به شخا )  يسب عودى ال رمدح أن ي مدح لادَّا 

 الشخا ضقط . 
رلحدددداد )الصدددبرل )الحمدددرر )الحر دددك )الددددهرن )الطببدددب )ارلبدددن المشدددتَن هدددع  

)الحسددرم )الكحددرر )القصددرَ )السددر   )السددبرَ )الناعدد  )البنددرء ) مكددج أن يوحدد   اددر 
الحددنا )الماددج الحدي ددة  رلسددرعرت  )الكانردددر   )المبكر)بددك )الطبددر  )مسوددد الكتدددب 

يسدتسد مدج  )النقرش )السصرح )النخنض  )مصو  ارلانه الحدي ة )غبنهم   بدن ممدر
 الحنا )الماج الحدي ة. 

َ ر)دده )تاصددبوه  )سددنبحث ضدد  هددَّا التمابددد ت ن ددف ضددمرن ارلبددن المشددتَن )أ
الشنع  )شن)ا ضمر)ه )لمر لاَّا مج ارهمبدة لوكشدز عدج بدرق  أدكرمده ل وتده ضد  

 خمسة ضن) . 
 الفرع األول: تعريف ضمان األجري املشرتك

 ء )رده ضدمنًر )ضدمر)ًر  فدح بده  الأمرن ض  الو ة: الأمبج الكفبدح ضدمج الشد
وده   يقدرر ضدالن ضدرمج )ضدمبج  سدرمج )سدمبج ) رضدح ) فبدح  يقدرر  )ِضماِنه إيدر   فا
ضددمنت الشدد ء أضددمنه ضددمر)ًر ضا)ددر ضددرمج )هددع مأددمعن  )ضددمج الشدد ء الشدد ء 
أ)دعه إير  يقرر تعد  الععرء المتر  )المبت القبن )قد تأمنه ) دح شد ء ل وتده ضد  

 .  (6اإير )عرء ضقد ضمنته 
 (7ا)أمر ت ن فه شنعًر: ضاع لبن الأنَ

 ارلبن ت ن فه ل ة: ارلن السناء عوى ال مح. 
َه: بكسدددن الامدددنه اسدددم لءلدددنه )هددد   دددناء ارلبدددن )دكددد  الأدددم بم ندددى  لدددر )اني

 الماخعذ   )هع ععا ال مح. 
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َه: مج أِلن يالن  لر )هع مر أعطبت مدج ألدن ضد  ال مدح )ارلدن ال دعا  )قدد )اني
ًَا  )ارلبن المستالن )لم ه الدناء )ا سدم منده  ن   ألنًا )آلن  هللا ايسر ن   ) الي أِلِن  ِيال 

َه  .(8اانلر
 

 األجري املشرتك
ح مدنام ت ن فه شدنعًر: اختوفدت ت ن فدرخ الفقادرء لءلبدن المشدتَن )لمدر يبدد) لكد

 )رحسب الدلبح الَّْ ي تمد عوبه ) مر يات : 
. لرء ت ن فه ض  الفتر)  الاندية اارلبن المشتَن مج يتقبح ال مدح مدج غبدن 1
  ضقد لعدظ ضد  ت ن فده مدج دبدث اخدَّ ال مدح مدج أي دن مدج )اددد )لدبع مدج (9ا)ادد(

   )ادد ضقط  مر هع الحرر ض  ارلبن الخرح.
ضقد )نن ضد  ت ن فده إلدى ال مدح )أبدن   (10ا. )أمر الشبخ أ ع الحسج المنغبنر) 2

  )لددبع (11اَن مددج   يسددتح  ارلددنه دتددى ي مددح  رلصددبرل )القصددرَ(ضقددرر اضرلمشددت
 ألنته بمسند ال قد  ح   د مج إ)ترج لمر ي موه. 

َد3ْ ا)أمدر ارلبدن المشدتَن ضادع الدَّْ  (12ا. )قرر الشبخ عو   ج محمد المدر)
يكعن عموه ضد  يدد )فسده لمسدتالن  مدج عموده لمسدتالن آخدن  رلقصدر بج )الخبدرطبج 

 .  (13اض  دعا)بتام(
َ رن ارلبن المشتَن  الفن  ال ر) : أ

َ رن ارلبن المشتَن ضا  خمسة:   أمر أ
 . الماللن. 1
 . المستالن )شنا صحة عقدهمر التمببن )شنا لن)مه التكوبز )النشد. 2
 . الصب ة )ه   ح مر يدر عوى النضر. 3
 ًر. . ارلنه )ه   ح مر يص  أن يكعن بمن4
. المنف ددة )  ددد ان تكددعن مبردددة أمددر المنددرضج المحنمددة  رلن)ددر )النددع  )ال نددرء 5

 .  (14ا)الماله  ضال تسع 
َر ة عرقد )م قعد عوبه )صب ة )ألنه َ رن أ  .  (15ا)قرر الشرض بة ار
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َه )ارلبددن مددج الكتددر  )السددنة الفددن  ال رلددث: الدددلبح الشددنع  عوددى لددعا  ا نلددر
 )انلمر 

َدخ آيرخ   بنه منار:   الدلبح مج الكتر  الكن م )
. قعله سبحر)ه )ت رلى عج أ نت  ش بب )معسدى عوبامدر )عودى )ببندر الصداله 1

ْه  ِقدعي ِخ ال  دِتا ِلن  دِن ِمدجي اس  ن    إينا ِخب  دِتا لي دِداه ِمر ِيدر ِأِ دتي اس  دبج     )السالم : اا ِقرِلدت  إيد  ِمي ار 
دِت  ِسٍل ِضإين  ِأت ِمم  ِن)ي  ِبِمر)يِ  دي ِنِت ا ِهرِتب جي ِعِوى ِأن  ِتا ل  ِد  ا   كيِحِك إيد  (ِقرِر إي)وي  أ َي د  ِأن  أ ) 

بِج(( رليحي ِج الصا )ي  إين  ِشرِء َّللاا  مي د  ِك ِسِتسي َِ ِ)ِمر أ َي د  ِأن  ِأش  ا ِعِوب  دي ن  نًا ِضميج  عي  .  (16اِعش 
2 )) ِض  ِج ِلك م  ِضآت عه جا أ ل عَِه جا  .  (17ا. قعله سبحر)ه )ت رلى : اا ِضإين  ِأَ 

َدخ أدرديث منار:   الدلبح مج السنة المطانه ضقد )
َعدى ال دنم ضقدرر  عدج النبد   . عج أ   هن دنه 1 قدرر امدر ب دث هللا )ببدًر إ  

َ ط َعرهر عوى قنا  .  (19ارهح مكة( (18اأصحربه )أ)ت؟ ضقرر: ) م  نت أ
َلاًل مج  ن  الديح بم مج  ند   ا)استالن النب   . عج عر شة 2 )أ ع بكن 

نو تر قد غمدع يمدبج دودز ضد   -الخن ت المرهن برلاداية-  (20اعبد  ج عدْ هرديًر خي
َادوتبامدر ))اعددا   آر ال رح  ج )ا ح )هع عوى ديدج  فدرَ قدن ش ضرمندر  ضددض ر إلبده 

َتحال  )ا)طو  م امدر غرَ بعَ ب د بالث لبرٍر ضاترهمر  نادوتبامر صببحة  لبرٍر بالث ضر
  ضبصد  (21اعرمن  ج ضابنه )الدلبح الديو  ضاخَّ  ام أسفح مكدة )هدع طن د  السدردح(

 عمح ارلبن المشتَن عوى المنرضج )ارعمرر لحرلة النر  لَّلك. 
َه    مدر أن الحرلدة إلدى المندرضج )ارعبدرن (22ا)ألمج أهح ال وم عودى لدعا  انلدر

تستدع  إلى )لعد ألبن مشدتَن يقدعم ب موادر )  يخفدى مدر برلندر  مدج الحرلدة إلدى 
َ عردة ين بادر )  يمكدج ان  دح  َه أ)  ذلك ر)ده لدبع  دح شدخا يمودك )رقودة مدج سدبر

ًَا لوسدددكج أ)  أن  دددح الندددر  يسدددتطب عن ان ي مودددعا  دددح أعمدددرلام الندددر  يموكدددعن دا
 بايديام ضا)لب ذلك إلى )لعد ألبن مشتَن يقعم  َّلك. 

 الفن  النابج: شن)ا ضمرن ارلبن المشتَن
لدبع  ددح ألبددن مشددتَن يأدمج )لكددج هنددرَ شددن)ا لأدمر)ه   )قددد لم تاددر مددج 

    بج الشن)ا الت  اشتنطار ب   الفقارء الَّيج قرلعا با)ه يأمج   )ه :
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َه لو مح ل رمة النر . 1  . أن ينصب ارلبن )الصر)ج )فسه لوصن ة )انلر
. أن ي بب عج الَّاخ المصنععة ضب موار ض   بته أ) محوده   أمدر إذا لدم ي دب 2

 .  (23اعنار بان عموار ض   بت صردبار )لع  رن غر بًر أ) بحأنته ضال يأمج
. أن يكعن ض  )س ه دضج ذلدك الفسدرد )الادالَ ضودع غنقدت السدفبنة مدج مدعج 3

 ضال يأمج.  (24اأ) صدمار لبح أ)  ل  الحمرر بسبب  دمة النر  )ا)كسن الدن
ة أمدر لدع  درن صدردب المتدر  م ده . أن يكعن محح عموه مسدومًر إلبده برلتخوبد4

َايبددًر ضدد  السددفبنة ضر)كسددنخ بسددَّ  المددال  أ)  ددرن عوددى الدابددة  أ) ) بودده  ددان يكددعن 
 .  (25اض طبت مج سعقه ضال يأمج

 .  (26ا) يبرشن انتالا أ) تكعن يد  غبن مالتمنة. أن يتسبب أ5
. أن   يكعن ض  الصن ة ت ن ن )أمر إن  رن ضبار ت ن ن   قب الواللاله )أم رلده 6

 ضال يأمج. 
عندده ضوددع أ عطددى شددخا غالمدده . أن يكددعن مصددنععه ممددر يمكددج أن ي بددب 7

 رلبن مشتَن لب ومه ض ر  عنه )ادعى هن)ره ضال يكعن ضرمًنر. 
. أن يكعن المأمعن ممر يسدع  أن يأدمج برل قدد ضدال يأدمج  ند  آدم ممدج 8

غدنق ضدد  السدفبنة مددج مدد  أ) سددقط مددج الدابدة )ان  ددرن بسدعقه )قددعد  رن العالددب 
 .  (27السنريةضمرن اآلدم  )هَّا   يسب برل قد  ح يسب بر

 الفن  الخرمع :  برن صفة ارلبن )المستالن ضبه )ضبمر ي بن توك الصفة 
 )سنبحث هَّا الفن  ض  مسالتبج : 

 المسالة ار)لى : صفة ارلبن المشتَن )المستالن ضبه . 
ه هددع )المسددتالن    رلقمددرش ي مددح مندده )هددح أن ارلبددن أمددبج عوددى مددر ت رقددد عوبدد 

ال ع    )السود يدناد منده صدب ه   )الخشدب ي مدح منده الصدند)ق )الكنسد    )الحديدد 
 ي مح منه السبز )البر  )الشبرَ   )الكتر  يناد طبرعته . 

 )لوفقارء ض  هَّا بالبة أقعار : 
رلت ددْ  ادَّا قدرر القعر ار)ر : إن يد ارلبن المشتَن يد أمر)ة ضال ضدمرن عوبده ا  ب

َض  هللا عنامر  )شن   القرض  )ا دع دنبفدة ) ضدن )المرلكبدة )الن ديدة    عمن )عو  
 َدمه هللا . (28ا)َ)اية عج الشرض  
 )استدلعا عوى ذلك  



  حكم األجير المشترك فــــي الفقه اإلسالمي

امعة االنبار للعلوم مجلة ج
 Issn:2071-6028 االسالمية

95 

   (29ابقعله سبحر)ه )ت رلى اا )  تايوعا أمعالكم  بنكم برلبرطح (( -1
)له الد لة : ارصح ض  الشن  عصمة أمعار الندر  ضدال تحدح إ   علده )اضد    

ار النددر  )ددع  مددج ضددرلحكم برلأددمرن عوددى مددج لددم يحكددم عوبدده الشددن  ريودده أمددع 
    (30االبرطح )عكع مر لرءخ به الشن  ة انسالمبة )لن برتار 

 .  (31ابقعله سبحر)ه )ت رلى اا ضال عد)ان إ  عوى النرلمبج ((  -2
    )أمر )له الد لة : لم يعلد الت دْ مج هَّا ارلبن   ر)ه ماذ)ن له ض  القب

إ  إذا هودك بسدبب يمكدج ا دتدنا  عنده  رل صدب  (32االاالَ ضوبع هع سببر ضبده 
)السنقة ر)ه يمكج أن يتالضر  بخالا مر   يمكدج ا دتدنا  عنده  درلمعخ )الحن د  

 .   (33اال رلب ر)ه   تقصبن مج لاته 
َسدعر هللا صدوى هللا عوبده )سدوم . عج عمن)  ج 3 ش بب عج أ بده عدج لدد  أن 

 .    (34اقرر : ا  ضمرن عوى مالتمج ( 

)لدده الد لددة : ضدد  الحددديث د لددة عوددى ا)دده   يأددمج مددج  ددرن امبنددر عوددى عددبج 
مح إ  أن يتوز بسدبب عموده ر)ه )ضج يد  برذن صردب ال  (35ايرلعديج )المست بن

يتخن   ال ع  بسبب خبرطته   ا) مدج لدناء سدعء غسدوه   أ) مدج  لد  الحمدرر أ) 
َاد ان يشدد بده الحمدح   ضر)قودب دموده   ))حدع  َبر ضدا مج ا)قطر  الحبح الَّْ اصب  

 . (36اذلك  ن هَّ  ارض رر مأرضة إلى ارلبن   )هع لم يالمن ا  برل مح المصو  
ء مسدوم إ  عدج طبدب )فسده ( 4 . بقعله صوى هللا عوبددده )سوم ا   يحدح مدرر أمدْن
 .   (37ا

َه )   )له الد لة : ضال يأمج العد  )الع بح ؛ ر)ه قب  المتر  لنفسده دنضد  انلدر
َه إ  برل مح   )قد ا  طوع  منه لتاد بإصالدار )هَّا الميمكنه قب  بمج انلر

َ  ة  القعر ال ر)  : إن ارلبن المشتَن ضرمج ت وببًر لمصوحة صردب المرر )سدا لوَّ
. 

َض  هللا عنامر )ره قرر ا دع يعسدز حمحمدد )َ)ايدة عدج  )هع َ)اية عج عمن )عو  
 َدمام هللا . (38االمرلكبة )الشرض بة )الحنر وة 

 )استدلعا عوى ذلك :
  (39ابقعله سبحر)ه )ت رلى اا )  تايوعا أمعالكم  بنكم برلبرطح ((  -1
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ح ب أكم أمدعار ب د  )له الد لة : المناد تحن م أيح ارمعار ب بن )له الح  ضال ياي
  ضددإذا هوددك المتددر  يأددمج ارلبددن ؛ رن  (40اعددج طن دد  النوددم )السددنقة )ال صددب 

الحفظ مستح  عوبه إذ   يمكنه ال مح إ  بده   ضدإذا هودك بسدبب يمكدج ا دتدنا  منده 
مددر يسددب عوبدده يرل صددب )السددنقة  ددرن التقصددبن مددج لاتدده ضبأددمنه  رلعدي ددة     

ضمرن مر يالبن ارعبرن بأرعته ضبت ود   بدد  )لدع ب بدن ت دٍد أ) تقصدبن خصعصدر مدر 
يددرن يمكددج لءلبددن إخفددرا     مددر يأددمج القصددرَ مددر ياوددك  بددد  بسددبب عمودده )م ودده 

 .   (41االخبر  )الطبرخ لمر ضسد بطبخه )خبن  
ر)ه يتصنا ض  مودك غبدن  لمنف دة )فسده ضعلدب ان يكدعن مدج ضدمر)ه  رلمسدت بن ؛ 
) ن ارلددنه تنلددج إلبدده ضعلددب ان يكددعن الأددمرن عوبدده  ددرلماللن المسددتح   لنتاددر 
َ دة  يَّلك ا لبن يسب ان يكعن عوبه ضمرن المرر  ن ا لنه عر ده إلبه ضبكدعن  رل ر

  (42االمأمع)ة 
   (43ابقعله صوى هللا عوبه )سوم  : ا عوى البد مر أخَّخ دتى تالدْ ( -2

)له الد لة : يد ا لبن يد ضمرن   عوى سو ة يالبن ضبار عموده    رلخبدرا )القصدرَ 
بدده   )سددعاء ألقددب  سددعاء اعمددح ضدد   بتدده ا) در)عتدده بددرلن ان )صددب )فسدده لوقبددرم

 . (44ابصن ته أم   ؟
َض  هللا عنه ا تأمبج ب   الصنر  (  -3  . (45اَْ) عج عمن  ج الخطر  
َضد  هللا عنده ا)ده ا ضدمج ال سدرر )الصدبرل  (  -4 َْ) عدج عود   دج ا د  طرلدب 

 ن ا لبن لم يدالمن ا  ب مدح ضبده صدال   (46ا)قرر ا   يصو  النر  ا  ذلك ( 
َه ضبتأمج  َه ضإذا اضسد ضقد خرلز م نى ا لر  . (47اانلر

ي تنا عوى هَّا المَّهب با)ده غودب مصدوحة المداللن عودى ا لبدن ضأدمنه )لدع      
 ب بن ت د ا) تفن ط   )هَّا قان لو رمح )تحمبوه ضعق طرقته . 

القعر ال رلث : إ)ه ضرمج ان  رن مقصنا ا) قدد دصدح الادالَ بدرمن يمكدج ان يحتدرا 
 له   )ره قرر ا ع يعسز حمحمد )ا ج دنم . 
 هللا )استدلعا عوى ذلك َدمام  (48ا)هع الصحب  مج مَّهب الحنر وة )الشرض   

 .   (49ابقعله سبحر)ه )ت رلى ا ضال عد)ان ا  عوى النرلمبج (  -1
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)له الد لة : يأمج ارلبدن مدر يتودز ب موده ) لد  الحمدرر مدج غبدن منادمدة الندر  
)م ودده  (50ا)ا)قطددر  الحبددح الددَّْ يشددد بدده ا لبددن الحمددح )غددنق السددفبنة ضدد  مدددهر 

َه )اهمدرر )قدح البأدر ج )تخن نادر برهمدرر لدد   َه بسدبب السدنعة المتادع ا)قال  السدبر
 صردب المخنن   ا)  تقصبن  ض  الحفرظ عوبار . 

  (51ابقعله سبحر)ه )ت رلى ا )  تايوعا أمعالكم  بنكم برلبرطح (  -2
ة : ضكح مج خرلز مر امن به ا) )ا  عنه ا) ت د  عوى مرر غبن  ا) غدن )له الد ل

  (52ابف ح ضر)ه يأمج 
 (53ابقعله صوى هللا عوبه )سوم ا أد ارمر)ة الدى مدج ا تمندك )  تخدج مدج خر)دك( -3

َ دة ضادع  )له الد لة : القرب  لحد  )فسده )دد  غبدن  ان  ادنخ شدر بة الدنهج )ال ر
 .                                                                  (54اضرمج

المسدددوم ددددنام دمددده )مرلددده  بقعلددده صدددوى هللا عوبددده )سدددوم ا  دددح المسدددوم عودددى -3  
 . (55ا)عنضه(

َسددعر هللا صددوى هللا عوبدده )سدوم عددج إضددرعة )إهددالَ )ايددح مددرر  )لده الد لددة : )اددى 
َه لنمده ضدمر)ار اذا  درن الادالَ  المسوم باْ )له مج العلع  ضإذا قصن صردب انلدر

 برمن يمكج ا دتبرا له )صد    . 
 لة :منرقشة ارد

 قعر أصحر  القعر ار)ر إن يد ارلبن   يد أمر)ة ضال ضمرن عوبه إ  برلت دْ .  
 يند عوبه بمر يات  : 

 .   (56ا. استد لام برآلية الكن مة : اا ضال عد)ان إ  عوى النرلمبج (( 1
لندر  ضادع  درلم لنفسده يند عوبه : بان الَّْ  رن سببر ضد  هدالَ أ) اضدرعة أمدعار ا

)لح  أخبه   ضإذا عنا أ)ده   يأدمج ضقدد يصدطنج أسدبر  الادالَ ؛ رن ارمر)دة قدد 
 ض فت ضال د مج سجو قر)عن شنع  يأمج أمعار النر  . 

 . ا ستد ر بقعله صوى هللا عوبه )سوم : ا   يحح مرر امنئ ( . 2
 .   (57اأخَّخ دتى تالدْ ( يند عوبه : بقعله صوى هللا عوبه )سوم : ا عوى البد مر

 )هَّا )ا ض  محح الننا  . 
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 قعر أصحر  المَّهب ال ر)  : بأمرن ارلبن المشتَن . 
 يند عوبه بمر يات  : 

 .   (58اأ . استد لام برآلية الكن مة : اا )  تايوعا أمعالكم  بنكم برلبرطح ((
يدند عوبده : با)ادر لدم تدند ضد  ضدمرن ارلبدن المشدتَن   )إ)مدر  درن سدبب )ن)لادر ضدد  

 .   (59اخصعمة أَا  بج امنئ القبع )ربج عبدان  ج أشع  الحأنم  
   . ا ستد ر برلحديث الشن ف : ا عوى البد مر أخَّخ ( 

 .   (60اله صوى هللا عوبه )سوم : ا   ضنَ )  ضناَ ( يند عوبه : بقع 
)ضنَ المرر عوى ارلبن قد يفعق الأنَ الصح  ؛ ر)ه قد ي سن عج سداد  ضب ود  

 بر  عموه )قعخ عبرله . 
َض  هللا عنامر .   ج. مر َْ) عج الخوبفتبج الناشديج عمن )عو  

   مر أن ضبه مج التشدد مر ضبه   )قد يكدعن  (61ايند عوبه : با)امر َ)ايترن ض بفترن
بسددبب دردبددة تفددعق دددر خ الك بددن ضدد   مر)نددر   خصعصددر عندددمر يكمددح الددنا بقددعر 

َض  هللا عنه :   يصو  النر  إ  هَّا .   عو  
 قعر أصحر  المَّهب ال رلث : بان ضرمج ان  رن مقصنا . 

 يات  :  يند عوبه بمر
 .   (62اأ . ا ستد ر برآلية الكن مة : اا ضال عد)ان إ  عوى النرلمبج ((

  ضمدددج  دددَّر  (63ايدددند عوبددده بقعلددده سدددبحر)ه )ت دددرلى : اا ضدددرتقعا هللا مدددر اسدددتط تم ((
 )َ ب د ذلك . استطرعته ض  الحفرظ عوى أمعار النر  ضاع م َّ

يدند عوبده :  64  . ا ستد ر برلحديث الشن ف : اا  ح المسوم عوى المسوم ددنام ((
  ) دددرن سدددبب  (65ابقعلددده سدددبحر)ه )ت دددرلى : اا )  تدددايوعا أمدددعالكم  بدددنكم برلبرطدددح ((

َاد أ  يوه    مر سب  ذلك . )ن)لار ضبمج لحد مرر أخبه )أ
 التنلب  : 

مج خالر عنا المَّاهب )منرقشة أدلتار ضرلَّْ يبد) لد  هدع تدنلب  المدَّهب ال رلدث 
بأمرن ارلبن إن  رن مقصدنا أ) قدد دصدح الادالَ بدامن يمكدج أن يحتدرا لده ؛ ر)ده 
ارقن  إلى الصعا    )هع   إضناا ضبده )  تفدن ط    مدر أ)ده قدعر أي دن الحنفبدة )ا دج 
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نم   )هدددع الصدددحب  مدددج مدددَّهب  الشدددرض بة )الحنر ودددة   ) سدددتطبج الحدددريم المدددرهن دددد
َاد إهددالَ أمددعار النددر    )رتشددسبج الحسددبة ضدد   بفناسددته أن يصددح إلددى قصددد مددج أ
َلدر   َأ  أن مرله أيح  ومر ضبسدتطبج أن يقددم الددلبح ن السعق انسالمبة   )أمر مج 

ببنة عودى مدج ادعدى )البمدبج عودى مدج دقه   لقعر النب  صوى هللا عوبه )سوم : ا ال
   حهللا أعوم .  (66اأ)كن (

 المسالة ال ر)بة : مر ي بن صفة ا لبن المشتَن . 
إذا  رن الش ء المالعَ  صبرغة بع  )خبرطته )المتدر  المحمدعر ضد  السدفبنة 

َه ضاع ي تبن أمر)ة ض  يد ا رلبن عند انمدرم أ د  دنبفدة )مدج أ) عوى الدابة أ) السبر
)اضقه مج أصحر  القعر ار)ر ض  المسالة ار)لى   لكنه قد تت بن صدفة ارمر)دة إلدى 

 :   (67االأمرن  مر ض  اردعار الترلبة 
لحفدظ : ضبمدر إذا أهمددح ارلبدن ضد  دفددظ المتدر  ضبوتدنم بأددمر)ه ؛ رن . تدَن ا1

ارلبن لمدر قدب  الشد ء المداللن ضقدد التدنم دفنده   )تدَن الحفدظ معلدب لوأدمرن   
 يرلعدي ة . 

. ا تالا )ا ضسرد : ضإذا ت د  ارلبن )ت مد ا تالا أ) برلغ ضد  إصدال  مدر 2
كدج ارلبدن مت ددير ضد  ا ضسدرد بدان دقو يرن ألبنا عوبه دتى أهوكه ضدمج   )إن لدم ي

ق أ) ألقدددر  ضددد  مدددعاد  بمبر) دددة ضدددردتنق   أ)  دددرلمال  تاودددك  القصدددرَ ال دددع  ضتخدددنو
َدمادم هللا ( ؛  السفبنة بسدبب قبردتده السدب ة ضبأدمج عندد أ د  دنبفدددددة )صدردببه ا 

 رن ال مح الماذ)ن ضبه هع ال مح المصو  . 
 .  (68اأمج برل قد . أن يكعن المأمعن ممر يسع  أن ي3

)قرر الشرض بة ) ضدن :   يأدمج ارلبدن مدر لدم يحصدح منده ت دد أ) تقصدبن ضد  
عموددده ؛ رن عموددده مددداذ)ن ضبددده )إن لدددم يكدددج ماذ))دددر ضبددده ضدددال يمكنددده التحدددن  عدددج 

 . (69االفسرد
 املبحث األول
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 حكم األجري املشرتك يف األعمال واملنافع
سنبحث ض  هَّا المبحث دكم ارلبن المشتَن عوى ارعمرر )المنرضج التد  ت قدد 

 عوى عمح م وعم أ) منف ة م وعمة ))ببج ذلك ض  مطوببج: 
 املطلب األول: حكم األجري املشرتك يف األعمال

 (70ا)ببج ض  هَّا المطوب دكم ارلبن عودى ارعمدرر )هد  التد  ت قدد عودى عمدح
م وددعم  بنددرء داَ أ) لددداَ )خبرطددة بددع  )قمددبا )دمددح شدد ء إلددى معضددج )إصددال  
َه الطببددب )الكحددرر )الختددرن )مددر شددربه ذلددك ممددر ي ددد عمدداًل )قددد  ينسدد  أ) آلددة )إلددر

 إذا هوك المتر  ض  يد  إلى بالبة مَّاهب:  اختوز الفقارء ض  تأمبج ذلك
المَّهب ار)ر: إن مر هوك ض  يد  مدج ال دبج التد  ي مدح ضبادر أ) ضدرعت ب بدن 
عومدده أ) بسددبب   يمكددج التحددن  مندده ضددال يأددمج  ددرلاالَ بددرلحن   )ال ددنق )المددعخ 

دنبفدة ) ضدن )الن ديدة )النرهن دة  )هدع قدعر عطدرء )طدر))  )أ د   اَّا قدرر عود  
)انمرمبة   )َ)اية لومرلكبة )الحنر وة   )أدد قعل  الشدرض   لكنده لدم يدب  بده ؛ ر)ادر 

َه ضوم تصن مأمع)ة  رل بج المستالنه  . (71اعبج مقبعضة ب قد انلر
 )استدلعا عوى ذلك

بِج(( 1 ِ)اِن إي  ِعِوى النارليمي  .  (72ا. بقعله سبحر)ه )ت رلى : اا .... ِضال ع د 

 لة : ال بب دصدح ب مدح مداذ)ن ضبده )  يمكدج التحدن  مدج هدَّا ال بدب )له الد
ضدال يسدتطبج القصدرَ أن يقصدن إ  بإددداث خوددح يمكدج التسدرم  ضبده ر)در لدع طرلبنددر  
ب دم دصعر الخوح   ر)ق نر  ض  دنج )الحنج منف  )ذلك أشبه برلحسدرم )البدنال ضودم 

)الحفدظ  (73الاالَ ضوبع مدج صدن هيعلد الت دْ ؛ ر)ه ماذ)ن له ض  القب    )أمر ا
. 2                       (74اتب ددًر   مقصددعدًا )ال ددبج أمر)ددة ضدد  يددد   مسددتح  عوبدده

َسددعر هللا صددوى هللا عوبدده )سددوم : اأدي ارمر)ددة إلددى مددج  ا تمنددك )  تخددج مددج  بقددعر 
 .  (75اخر)ك(

َلدح آخدن شد ء ضدا)كن  )عندد  شد ء لومنكدن  )له الد لة : إذا  رن لونلح عوى 
)أمدر مدج لدم يت دد )لدم يتسدبب  (76اضوبع له أن يسدتعض  منده بقددَ مدر ذهدب لده عوبده

بسدبب يعلددب الأدمرن مددج لنريددة أ) تفدن ط ضددال يأددمج  )لدم يددند ضدد  الشدن  مددر يدددر 
عوى إيسر  التادية مبرشدنه )  يقدرر ان مدج تناخدى ضقدد ت دد  )  مدج ضدنا ب ددم الدند 
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ًَا   ح التفن ط ان يتَن الدابة ض  مكدرن تنتربده السدبر  أ) يأدج المتدر  )المدرر ضد   ضع
مكرن تدخوه الوصعح مج )لعد معضج يدامج عوبادر ضد  دفنادر ضبده )مدر شدربه ذلدك 

 .  (77امج ارمعَ الت  يتحق   ار التفن ط
 .  (78اا  يحح مرر امنئ مسوم إ  بطبب )فسه( . بقعر النب  2

)له الد لة : ر)ه قب  لمنف دة ال بدن ضدال يأدمج  درلمعد  )الع بدح )المسدرق  
 .  (79ا)المقرَا

المَّهب ال ر) : يأدمج ارلبدن المشدتَن مدر تودز ضد  يدد  بدال عدََّ أ)  تقصدبن 
وحة منه أ) قد دصح الاالَ بدامن يمكدج التحدن  منده  رل صدب )السدنقة لمكدرن المصد

َ  ة رن المرر  بد  )دي ة.   )سدا لوَّ
)قدعر النرهن دة   اَّا قرر عمن )عبد هللا  ج عتبدة )شدن   )َ)ايدة عدج عود  

)أ دد  يعسددز حمحمددد )ا ددج أ دد  لبوددى )هددع َ)ايددة عددج الحنر وددة )قددعر ب دد  المرلكبددة 
 .  (80ا)الشرض بة دفنًر رمعار النر 

 )استدلعا عوى ذلك
حي (( . بقعله سبحر)ه )ت رلى : اا )ِ 1 ِبرطي ِنك م  بيرل  ِعاِلك م  ِ ب    ِتا ي و عا ِأم 

  .(81ا
)له الد لة: مرر الصر)ج )ارلبدن محدنم عودى غبدن  لكنده ان ت دد  ضاهودك ضادع 

)ا دتبدرا  (82امأباج )إضرعة مدر يونمده دفنده ت دٍد )هدع مودنم بحفدظ مدر اسدت مح ضبده
 .  (83امعار النر  )الب ل ال يتسنأ ضباوك أمعار النر  الت  ض  يد ر

 .  (84ااعوى البد مر أخَّخ دتى تالدْ( . بحديث سمنه عج النب  2
: يبددَّر ارلبددن مساددعد  لو مددح المصددو  لوحفددرظ عوددى أمددعار النددر  )لدده الد لددة

   اَّا القدعر يفتدى البدعم تب دًر لت بدن أددعار الندر  )رده يحصدح صدبر)ة (85ا)ممتوكرتام
َدمامددر هللا إ)مددر يأددمج إذا  ددرن  أمددعار النددر  )عنددد انمددرمبج أ دد  يعسددز حمحمددد 

مسددتالن محدددبًر ضبدده ب مددح أمددر لددع أعطددر  مصددحفًر لب مددح لدده غالضددًر أ) سددبفًر المتددر  ال
لب مدح لده غمددًا ضأدر  المصددحز )السدبز ضدال يأدمج )عندد أ دد  يعسدز لدع دضدج لدده 

 .  (86امبنا)ًر لبصو   فتبه ضأر  ال عد الَّْ  بج الكفتبج   يأمج
 ال )انين رء مطوقر المَّهب ال رلث: يأمج الصنر  )الصع 

َض  هللا عنامر )هع َ)اية لومرلكبة )الحنر وة    (87اهَّا منْ) عج عمن )عو  
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َض  هللا عنه : ا تأمبج ب   الصن  . (88ا ر  (َْ) عج عمن 
ضدددمج ال سدددرر )الصدددبرل   )قدددرر : ا  يصدددو   . َ)  الشدددرض   أن عوبدددر 1

ن  لمنف دة )فسده ضعلدب أن يكدعن ضد    ر)ده تصدنا ضد  مودك غبد(89االنر  إ  ذلك (
ضمر)ه  رلمسدت بن )رن ارلدنه تنلدج إلدى الصدر)ج )ارلبدن ضعلدب أن يكدعن الأدمرن 

َ ة المأمع)ة عوى ا ين درء  (90اعوبه  رلماللن المستح  لاللنه ض وى هَّا يكعن  رل ر
َ  اريدددْ  البدده ا  أن تقددعم  بنددة )الصددنر  الأددمرن ضدد  دمددح الط ددرم )الشددنا  لتسددر

 (91ا االيه ب بن سببه
اا)دده  ددرن يأددمج الصددبرل  . َ)  ل فددن  ددج محمددد عددج أ بدده عددج عودد  2

 .  (92ا)الصر غ( )قرر ا  يصو  النر  إ  ذاَ(
. ضبكدعن عمودده مأدمعن عوبدده ر)دده   يسدتح  ال ددعا إ  برل مدح  ضمددر تعلددد 3

مددج السددر)  ضدد  القصددرح  (93امندده يسددب أن يكددعن مأددمع)ر  رل ددد)ان بقطددج عأددع
 )الحد. 

منرقشددة اردلددة: اسددتد ر أصددحر  المددَّهب ار)ر عوددى عدددم الأددمرن ان  ددرن 
 عومه أ) بسبب   يمكج التحن  منه يند عوبه بمر يات : ال بب )الاالَ ب بن 

بِج(( 1 ِ)اِن إي ا ِعِوى النارليمي  . ا ستد ر برآلية الكن مة : اا .... ِضال ع د 
َدخ ض  المشن بج ممر هم عوبه مدج الشدَن )قتدرر المسدومبج  يند عوبه : بر)ار )

 .  (94ا رلمضرن ا)تاعا عج قترر المالمنبج ضمج قرتوام ب د ذلك ضاع 
. ا سدتد ر بحددديث أداء ارمر)ددة يددند عوبدده بر)دده خددرح بررمر)ددة اذا  ددرن مددرر 2

الخر ج عند مج خرن أمر)تده )هدع يددر عودى أن الخبر)دة ا)مدر تكدعن ضد  ارمر)دة  لدرء 
ًً   )خبر)دة لود لدة عودى ا تمدرن ان)سدرن    لمحرضنتده  (95اض  الو ة خرن يخعن خع)ِر

 عوى اآلدا  )ارخالق الت  ينب   أن يكعن عوبار المسوم. 
. اسددتد لام بحددديث مددرر المسددوم: يددند عوبدده بددرن ارلبددن )صددردب البأددرعة 3

يواددم مسددومعن   ضوددبع الحفددرظ عوددى مددرر ارلبددن )الصددر)ج  بددا)لى مددج الحفددرظ عوددى 
 مرر الماللن. 

اعودى البدد مدر أخدَّخ دتدى  المسدوم بقدعر النبد   .  مر يند عوى ددديث مدرر4
 .  (97ا)لاَّا قرر صردب الَّخبنه اضعلب أن يأمج  رلقنا( (96اتالد (

أمر المَّهب ال ر)  مج قعلام بأمرن ارلبن المشتَن بال عدََّ أ)  تقصدبن منده 
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 بمر يات : ضبند عوبه 
. ا سدددتد ر برآليدددة الكن مدددة يدددند عوبددده بقعلددده سدددبحر)ه )ت دددرلى : اا ....   1

ِتن ويم عِن ِ)  ت ن ِوم عِن (( 
)ارلبن المشتَن مالتمج عوى مر ددحو ضد  دع تده )هدع      (98ا

)  يقصدن ضد   لم ينوم صردب المتر  )ال قح   يسم  با)ه ياودك بأدرعة مدج ا تمنده
الحفددرظ عوباددر  )دده يحددر)ر ان يكسددب مددج ي مددح عنددد  )هددَّا   يحصددح ا  اذا )بدد  
النر  برمر)ته ))ناهته مج خبنته ب موه )شده محرضنته عوى أمدعار الندر  )رأدر  ام 

  . 
اادَا)ا  . ا ستد ر بحديث اعوى البد مر اخَّخ...( يدند عوبده بقدعر النبد  2

  )هَّا لبع عوبه  بندة بر)ده قدد اهودك مت مددا  (99االحد)د عج المسومبج مر استط تم(
َضج الخطا عج امة محمد     مر يند عوى هدَّا المدَّهب با)ده مخدرلز لمدر  بم ا)ه قد 

السددعاد ا عنددم مددج النددر  ضدد  العبددعق  ب أددار   )خصعصددر الصددنر   دد     عوبدده
تت طددح دن ددة الحبددره )المسددومعن يددد )ادددده عوددى مددج سددعاهم يقددعم  ددَّمتام أد)ددرهم 

 .(100ا)المسوم يالخَّ منه برلنرهن حهللا اعوم برلسنا ن
ْ مج )له   ي بت أهدح المَّهب ال رلث : يند عوبه بمر قرر الشرض   : ا )قد َ) 

 .   (101اال وم م وه ( 
 التنلب : 

مددج خددالر عددنا اردلددة )منرقشددتار ضرلددَّْ يبددد) لدد  هددع تددنلب  المددَّهب ار)ر 
بان ارلبن المشتَن اذا اهدتم  بأدر ج الندر  )درلبدرتام )قدد  دَّر لادد  ضد  الحفدرظ 

دهر عج متنر)ر السناق )مدر يالذيادر )التادد ضد  عوبار  ان ل وار ض  دن  م وار )اب 
َدهر  رموة سدرلمة ضد  عموادر ضدال يأدمج مدر لدم يت ددا ا) يامدح لكد  تبقدى ال قدة  دبج 
ا لددناء )أصددحر  ا عمددرر )لتشددسبج دن ددة ال مددح )مددد ا لبددن بمددر يحسددج صددن ته 
 )لبحصح ا لبن عودى النتده ؛  د  ي بدح  ادر اسدنته ) نضدد مستم ده بمدر يحترلده منده

 حهللا اعوم.
 
 

 املطلب الثاني 
 حكم األجري املشرتك يف املنافع 
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َه الدد)َ )المنددر ر )الحعا)بدت لوسدكج )الخددنن  )هد  التد  ت قدد عوددى منف دة  إلدر
)الددد)ا  لون ددع  )الحمددح )ال بددر  )الحودد  لوددبع )الن نددة )النددن)ا لوحفددظ )ا سددت مرر 

  ة الى مَّهببج:)أم رر هَّا   بن )قد اختوز الفقارء ض  ضمرن الن المنف
المَّهب ار)ر : يأمج ارلبن المشتَن اذا اتوز أ) اضسد ا) تَن الحفظ مت دير 
َه لون ع  ضبكبحار ا) يأنرار ا) يسدتالن الدداَ  مت مدا ضبه  رن يستالن الدابة )السبر

َ ار ضتتوز هَّ  ارعبرن.  لوسكج ضببرلغ ض  دفن مسر
 .(102االن دية )هع قعر لوشرض بة اَّا قرر الحنر وة )أي ن الحنفبة )المرلكبة ) 

 )استدلعا عوى ذلك:
َضددد  هللا عنددده عدددج النبددد  1 اعودددى البدددد مدددر اخدددَّخ دتدددى  . بحدددديث سدددمنه 
 .(103اتالدْ(

)لدده الد لددة: اذا عمددح ا لبددن ضدد  در)عتدده ضبأددمج  ددح مددر اتددى عوددى يديدده مددج 
مصددعل ا  ضبمددر  ددرن ضبدده ت ن ددن مددج ا عمددرر عوددى ا لبددن رنو دددنق ا)  سددن ضدد  ال

 .(104اا لنه قد استعلبت ض  مقر ح ال مح ضاشبه ذلك إذا هوك  تفن ط مج ارلبن
َضدد  هللا عندده 2 . بمددر َْ) أن أ)ددع  ددج مرلددك قددرر : ا أن عمددن  ددج الخطددر  

َضد  هللا  غنمه بأرعة  ر)ت م ه ضسنقت أ) ضرعت ض نمادر إيدر  عمدن  دج الخطدر  
 .(105ا ت رلى عنه (

)له الد لة: يأمج ارلبن مر توز ض  يد  ر)ه قب  ال دبج لمنف تده مدج غبدن 
 مر يونمه الأمرن ان توفت ال بج المستالنه ب د)ان  رلأن  مج غبن  (106ااستحقرق

 .(107ارية عوى مرر ال بندرلة ر)ه لن
المددَّهب ال ددر) :   يأددمج ارلبددن المشددتَن مددر توددز مددج المنف ددة التدد  تببحاددر 
َه ؛ ر)ه ماذ)ن لءلبن أن ي مدح ضبادر بمدر ضبده إصدال  هدَّ  ارشدبرء  درلة هَّ  ا لر

ن )اددد مج غبن ت د )  إهمرر  اَّا قرر ب   الحنفبة )المرلكبة )الن دية )هع قعر  ضد
 .  (108اقعل  الشرض بة

 . (109اتالدا (اعوى البد مر اخَّخ دتى  ) ستدر لام بقعر النب  
)لدده الد لددة: ان توفددت ال ددبج المسددتالنه بف ودده مددج غبددن عددد)ان لددم ي ددنم  ددان 
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ضدددن  الدابدددة التددد  اسدددتالنهر لون دددع  ) بحادددر  وسدددرم أ) ضدددنرار لبادددديار لوطن ددد  
 ددرن بف ددح مدداذ)ن ضبدده   )رن ارلبددن قددب   (110ا) حن اددر ضوددم يأددمج رن مددر هوددك

 َ )رن ال بدب دصدح مدج د)ن ت مدد  (111اال بج لمنف ته )منف ة المرلك ضادع  رلمأدر
 . (112اإتالا )الصنر    يأمنعن إ  مر ت مد)ا إتالضه

 منرقشة اردلة 
 يند عوى المَّهب ار)ر مج قعلام  تأمبج ارلبن المشتَن بمر يات  :

. استد لام برلحديث الشن ف اعوى البدد مدر اخدَّخ( يدند عوبده:  بحدديث عبدد 1
َسعر هللا  َض  هللا عنه أن  قرر : االمسوم أخدع المسدوم   ينومده )   هللا  ج عمن 

َّا التأددمبج عرمددًر ضدد   ددح ارلددناء عوددى )مددج  وددم المسددوم أن يس ددح هدد (113ايسددومه(
 المنرضج مج ان ضبام ارمبج الَّْ يحرضظ عوى مر ) ح البه أمن دفنه. 

يدند عوبده : بدان ارلبدن هدَّا يشدك ضبده إذا  . ا ستد ر بمر َْ) عج أ)ع 2
عددرن   ضددرذا ضددر  ضددرعت الحرلددة مددج  ددبج مترعدده ر)دده لددع  ددرن هددالَ لأددر  المتر

أددهمر )رق  اآلخن ادتمح أن يكعن ارلبن قدد خباهدر أ) أتوفادر مت مددًا أ) قصدن ضد  
 دفنار .  

 التنلب 
الَّْ يتنل  ل  با)ه   يمكج أن يقرر  تأدمبج ارلبدن المشدتَن دا مدر رن لكدح 

ندر دردبة شان )دكم تب ًر  خدتالا ا لدناء ضد  ار مندة )ارمكندة ضدرذا  درن ارلبدن أمب
)  تعلددد  بنددة عوددى ا)دده أهمددح ضدد  الحفددظ أ) اتوددز مت مدددًا ضددال يأددمج )أمددر إن  ددرن 
ارلبددن ضدد   ب ددة غبددن أمبنددة )هددع قددد يامددح ضددال ي ودد  بددر  محودده ) تددَن الحرلددرخ 
المع علة إلبه مج غبن دفظ )  ياتم بحفنار أ) أن درلة شخا قد أتوفدت مدج  دبج 

صدن ضد  الحفدظ   ضرلدَّْ يبدد) لد  تدنلب  الحرلرخ ارخن  أ)  رن يت مدد ا همدرر ) ق
المددَّهب ار)ر مددج ضددمرن ارلبددن ضدد  المنددرضج لقددعر هللا سددبحر)ه )ت ددرلى : ااإن هللا 

)ا ارمر)رخ إلى أهوار ((  ضر)ه يأمج حهللا أعوم.    (114ا يامن م أن تالدو
 
 
 

 املبحث الثاني
 م والكحال واخلتان والفصاد والبزاغحكم األجري املشرك كالطبيب واحلجا
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َه الطببدب )الحسدرم )الكحدرر )الختدرن )الفصدرد  (115اسنبحث ض  هَّا المبحث إلدر
المشددتَن ضاددع أمددر أن يكددعن مددج أهددح الخبددنه أ) أ)دده لددبع خببددنا ب مودده  (116ا)البددنال

 )سنبحث هَّا ض  مطوببج. 
 املطلب األول: إذا كان هؤالء من أهل اخلربة 

 )قد اختوز الفقارء ض  ضمر)ه إذا سن  عموه ضاهوك إلى مَّهببج :
)البنال بسنابة المَّهب ار)ر: يأمج الطببب )الحسرم )الكحرر )الخترن )الفصرد 

 عموام ضباوك إذا تسر)  المحح الم ترد )ان  رن درذقر بصبنًا. 
 (117ا اَّا قرر الحنفبة )الشرض بة )الحنر وة

 )استدلعا عوى ذلك
بِج((1 ِ)اِن إي  ِعِودى النادرليمي   ضدإذا  (118ا . بقعله سبحر)ه )ت رلى: اا ....  ِضدال ع دد 

ألن  الطببدب تخددينًا لومدن   مدج د)ن أن يختبدن دسرسدبته )تحموده الصدح  ضمدرخ 
ج الطببب   )م دح ذلدك :  دح مدر  درن درصداًل بسنريدة التقصدبن )انهمدرر المن   ضم

يمددج قطددج يددد السددرَق )رددرلغ ضدد  قط اددر دتددى سددن  القطددج إلددى مددر لددبع مطوعرددًر 
) ح مج  رن درذقًر لكنه قد لنت يد   ان تسر)  قطج الخترن إلى الحشدفة  (119اقط ه

حح القطج أ) يكدعن قطدج بآلدة  رلدة يك دن ألمادر أ) إلى ب أار أ) أ)ه قطج ض  غبن م
أ) ض  )قت   يصو  القطج ضبه ضاع ضرمج ر)ه إتالا  رل مدد )محدنم ض وده ضبأدمج 

 .  (120اسنايته
المَّهب ال ر) :   يأمج الطببب )الحسرم )الكحرر )الختدرن )الفصدرد )البدنال إن 

) يتسدر)  المكدرن الم تدرد عاللده إذا أد  يرن ماذ))ًر لده )صدردب خبدنه مدر لدم يت دد أ
 . (121اإلى الاالَ  اَّا قرر المرلكبة )الشرض بة )الن دية

 )استدلعا عوى ذلك
َسدعر هللا 1 قدرر : ا مدج  . بحديث عمدن)  دج شد بب عدج ا بده عدج لدد  أن 

 (122اتطبب )  ي وم منه طب ضاع ضرمج(
)له الد لة : ضمج عوم منه طب )هع مج ي نا ال ودة )د)اءهدر )هدع ددرذق ضد  

ر)ده إذا ض دح الم تدرد ضقدد    (123اعموه )شاد له أصحر  هَّا ال مح ضال ضمرن عوبده
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يمكنه ا دتنا  عج السناية ضا  تبتنى عوى قعه المناج )ض فه )ذلك غبدن م ودعم ضدال 
 (125ا مر أن هال ء عموعا عماًل ماذ))ًر ضبه ضاع  قطج انمرم يد السدرَق  (124ايتقبد به

مر لم تسج أيديام بمبرل ة قطدج مدر لدبع مطوعردًر قط ده أ)  نسدبرن آ خ السناددة ضد  
برطج المن    مج قطج يد السرَق ضبرلغ ض  قط ار دتى سدن  القطدج إلدى مدر لدبع 

 .  (126امطوعرًر قط ه
أن يكع)عا ذْ) دَّق ض  عموام )لادم  )هنرَ شنطرن ل دم ضمر)ام )همر ار)ر:

 ار بصبنه )م نضة ر)ه إذا لم يكج  َّلك لم يحح له مبرشنه القطج )إذا قطدج )لدم يكدج 
 يَّلك يأمج سنايته. 

ال ر) : أن   تسن  أيديام ضبتحر) )ا مر ينب   ان يقطج ؛ ر)ام دبن َّ يكع)دعن 
م ض وددعا ض دداًل ماذ))ددًر ضدد  قط ددعا قط ددًر ماذ))ددًر ضبدده  قطددج انمددرم يددد السددرَق أ) ا)ادد

 .  (127اض وه
 منرقشة اردلة

اسددتد ر أصددحر  المددَّهب ار)ر عوددى ضددمرن الطببددب )الحسددرم )أصددحر  هددَّ  
 ارعمرر يند عوبه بمر يات 

َدخ بصدددد قتددرر 1 َد عوبدده بددرن اآليددة الكن مددة ) . اسددتد لام برآليددة الكن مددة 
ا ((   أْ المشدددن عن عدددج قتدددرر المسدددومبج ِتِادددع  : اا ِضدددال  (128االمشدددن بج : ااِضدددإيني ا) 

بِج ((  ِ)اِن إي  ِعِوددى الناددرليمي . عوددى مددج اعتددد  ))قدد  الصددو  )مددج أْ لاددة   (129اع ددد 
 يرن الم تدْ . 

 ن أصحر  هَّ  الماج بسناية عموام يند عوبه بمر يات . قعلام بأمر2
ا تدا))ا عبرد هللا ضإنو هللا سبحر)ه لم يأج داًء إ  )ضدج م ده  أ. بقعر النب  

داْ)   يمكددج إ  أن ي بندده طببددب ذ) خبددنه يأددبط )ععدده . )التدد(130اشددفرًء إ  الاددنم (
 )  بوج مناخ تنر)له . 

َاس  )هع دا مدر ينمد  خبنتده ضد    . أن الطببب قد لد )التاد ض  تحصبوه الد
َاسة )التسنرة ) بَّر مساعد  لشدفرء المدن    )الشدفرء  بدد هللا سدبحر)ه )ت درلى :  الد

دددفيبجي ((  دددِع ِيش  دددت  ِضا    إ  أن الطببدددب )أم رلددده سدددبب مدددج أسدددبر   (131ااا ِ)إيِذا ِمنيض 
الشفرء ضال دنج عوبه ب دد ذلدك إ  إذا قصدن تقصدبنًا )اضدحًر  درن أهمدح المدن   )لدم 
ي طدده ال ددالج ضدد  )قتدده المنرسددب أ) اسددت مح آ خ موعبددة أ) تددَن ضحددا المددن   

 المتكنَ )م رينته أ) )حع ذلك. 
 

 التنلب : 
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ًا عودددى مدددر تقددددم ضرلدددَّْ يبدددد) لددد  تدددنلب  المدددَّهب ال دددر)  ؛ رن الطببدددب عدددعد
)أصحر  هَّ  الماج مدج الحسدرم )الكحدرر )الختدرن )الفصدرد )البدنال إذا  دَّلعا لاددهم 
ضدد  عمواددم ) ددر)عا أصددحر  خبددنه )دددَّق )قددد أخددَّ)ا بررسددبر  مددج إدأددرَ ارلاددنه 

ضمرن عوبام  هدَّا )قدد ألمدح  الحدي ة الال مة ل موام )شاد لام أقنا)ام بخبنتام ضال
عدددم ضددمر)ام بشددنطبج    ددع)ام ذْ) دددَّق ضدد  صددن تام )لاددم  اددر  (132اا ددج قدامددة

َه )ان      مر أ)ام عموعا عماًل ماذ))ًر ضبده بدم أن عوبندر ارخدَّ (133ا تسن  أيديامبصر
َاد  هللا سددبحر)ه )ت ددرلى   ددد ان يكددعن  بررسددبر  )  )قصددن ضباددر )ان )ددالمج بددان مددر أ

 حهللا أعوم. 
 املطلب الثاني

 عمل من مل يكونوا من أهل اخلربة واالختصاص 
ا مدج ي مدح طبببدًر أ) ضصدردًا أ)  حدرً  أ) دسرمدًر أ) سنببج ض  هَّا المطوب خطد

ختر)ًر أ)  ناغًر مشتن ًر )هع لبع بخن ل مج  وبرخ أ) م رهد الطب )   وبدرخ )م رهدد 
 هَّ  ارعمرر. ضقد اختوز الفقارء ض  ذلك إلى مَّهببج

المَّهب ار)ر: إذا أخطا هَّا ) رن صردب خبنه )لم يشاد لده أهدح ا ختصدرح 
 .  (134اه  اَّا قرر المرلكبة )الحنر وة ض  النفع )َ)اية عج الشرض بةضال ش ء عوب

 )استدلعا عوى ذلك 
َسدعر هللا 1 َضد  هللا عنده قدرر : قدرر  : ا عبدرد  . بحديث اسدرمة  دج شدن ك 

 (135اهللا ضإن هللا سبحر)ه لم يأج داًء إ  )ضج م ه شفرء إ  الانم (
)له الد لة: إذا عمح هال ء مر أمن)ا بصالده )ان لم يكع)عا مج أهدح ال ودم ضدال 

َرام  مدر أن   بدنا مدج الدَّيج ي مودعن هدَّ   يأمنعن ر)ام يسدتفبد)ن  ) ت ومدعن  تسدر
ارعمرر استفرد)ا مج طعر التسنردة )ال دالج ممدر قدح بده خطدال  لددًا )ر أدام صدردب 

 )لم يتطعَ عومه.  (136اعوم لكنه لم ي مح برختصرصه ا) لتخعضه ضك ن خطال 
ض ودددبام الأدددمرن    ادددَّا قدددرر الحنفبدددة  المدددَّهب ال دددر) : إذا أخطدددا أددددد هدددال ء

 .   (137ا)المرلكبة )الحنر وة )الن دية  )َ)اية عج الشرض بة
 )استدلعا عوى ذلك

 .  (5اامج تطبب )  ي وم منه طب ضاع ضرمج( . بقعله 1
َايدة ضمدر دصدح مدج )له الد   لة: يأمج مت رط  الطدب الدَّْ لدبع لده خبدنه )د

السنرية بسبب عالله ضاع مت د   ر)ه لم يتقدم له به م نضة   ضقد هسم بساوده عودى 
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.  ) قر   (138ااتالا ار)فع )أقدم برلتاعَ عوى مر لم ي ومه ضبكعن قد غنَ برل وبح
الخترن )الحسرم )البناق ر)ام ادععا مر لبع لادم بده عودم )هدم عوبه الفصرد )الكحرر ) 

 .  (139البسعا باهح خبنه ض  عموام
ضمج عمح  (140ا ايح المسوم عوى المسوم دنام دمه )مرله )عنضه( . بقعله 2

أذ  المسوم برلدم )المرر )ال نا )غبن متبقج مج )سردده ضادع م تدد  عماًل يالدْ إلى
 (141ا)ا عتداء عوى المسوم دنام.

 منرقشة اردلة
. استدر أصحر  المَّهب ار)ر عوى أن   ش ء بخطدا مدج يددع  الطدب يدند 1

 عوبه بمر يات :
 ْ يددند عوبدده بحددديث النبدد  أ. اسددتد لام برلحددديث الشددن ف ضدد  طوددب التدددا) 

. (142ااايمر طببب تطبدبا عودى قدعم   ي دنا لده تطبدب قبدح ذلدك ضاعندت ضادع ضدرمج(
. رن ذلك غنو ال وبح )أ)همده با)ده طببدب ددرذق   (143ا)المناد به قطج ال ن)ق )الك  

 لبع  َّلك .  )هع
 . قعلام إذا عمح هال ء )ان لدم يكع)دعا أهدح عودم ضدال يأدمنعن يدند عوبده بدرن 
هَّا الَّْ ل ح )فسده طبببدًر أ) ا)تحدح إددد  صدفرخ أصدحر  هدَّ  ارعمدرر قدد ادعدى 

 لنفسه مننلة غبن مر ل وه هللا  ار ضإن هللا ل ح النر  عوى مناتب. 
دد ارمدن الدى  ديث النب  ج. أدعبرء هَّ  ارعمرر السوبوة مند)د)ن بح اإذا )سو

 .  (144اغبن أهوه ضر)تنن السرعة(
د.  مر أن هَّا قد غش النر  بردعر ه ال ودم )انلمدرم بشدفرء ارمدناا   )النبد  

 مدج لدم يكدج (145اامج دمح عوبنر السال  ضوبع منر )مدج غشدنر ضودبع مندر( يقعر(
 مج أهح ا ختصرح ضاع غرش. 

 التنلب  : 
مج خالر عنا اردلة )منرقشتار يتأد  لد  تدنلب  المدَّهب ال در)  ؛ رن مدج 

َسار  َ  أصدحر  الحرلدة با)اده لدبع أدعى خبنه هَّ  ارعمرر )اخَّ يمر ضال  د مدج اخبدر
خببنًا  ح خبنته محد)ده ض  هَّ  ارمعَ ضإن  مرَ  )قرم ب موه ضاهودك أ) سدن  عموده 
َلتدده ال ومبددة )ان  ددرن  إلددى انضددناَ بدداَ)ا  النددر  ضإ)دده ضددرمج إن   ددرن لددم يبددبج د
 صدددردب )بدددة سدددوبمة يقصدددد خدمدددة الندددر   رن هدددَّ  النبدددة   ت فبددده مدددج المسدددر وة
َضدعا ب اللده مدج عومادم بخبنتده  القر)ع)بة )ال قر  ارخدنْ) إ  إذا عودم الندر  بده )
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المحد)ده  ان يكعن المن   أ) مج هع محترج هَّ  ا ختصرصرخ ب بدًا عج المديندة 
)أهدددح ا ختصدددرح )الخبدددنه العاسددد ة  أ)   يمتودددك ألدددنه النقدددح )ال دددالج مدددج الطببدددب 

َأْ السماعَ حهللا أع  وم. الحرذق ؛ )هَّا 
 املبحث الثالث

 أجرة األجري املشرتك
ارلنه لءلبن االطببب )الحسرم )الكحدرر  (146اسنبحث ض  هَّا المبحث استحقرق

)الختدرن )الفصددرد )البددنال( عوددى منف ددة مبردددة أ) عمددح مبددر  )  يسددع  عوددى المنددرضج 
 )ا عمرر المحنمة . 

)ارلنه ه  مر ياخَّ  ال رمح )الصر)ج مكرضاه عوى عمدح أ) منف دة بسادد مبرشدن 
 .  (147اشن)  خالر عموبة ان)ترجيقعم ارلبن بإيسرد  لحسر  صردب الم

 )لءلنه در خ بالث ه  : 
 . أن يشتنا الطنضرن دوعلار ضتكعن درلة اتفرقر 1
 . أن يشتنطر تالبوار أ) تنسبمار ضتكعن ماللوة أ) منسمة. 2
)هدددَّا مدددر اختودددز ضبددده  (148ا. أن يطوقرهدددر ضدددال يشدددتنطرن دوعلادددر )  تالبوادددر3

 الفقارء إلى : 
المددَّهب ار)ر: ارلددنه تكددعن درلوددة تموددك برل قددد )تسددتح  بددرلتمكبج  اددَّا قددرر 

َه الصحبحة الشرض بة  . (149ا  )الن دية ض  انلر
 استدلعا عوى ذلك: ) 
ِض  ِج ِلك م  ِضآت عه جا أ ل عَِه جا (( 1  . (150ا. بقعله سبحر)ه )ت رلى : اا ِضإين  ِأَ 

َضد ت )لددهر اسدتحقت ألنهدر   )هدَّا    )له الد لة: ضرن  دَّلت ارم النضدر  ضا
َه  تسددوبم ي ندد  أ)اددر   تسددتح  ارلددنه إ  ب ددد اسددتكمرر النضددر  ضددإ ذا دصددوت ارلددر

 . (151االمنف ه )لب تسوبم ارلنه
َسددعر هللا صددوى هللا 2 َضدد  هللا عنامددر قددرر : قددرر  . بحددديث عبددد هللا  ددج عمددن 

 .   (152ا عوبه )سودددم : ا أعطعا ارلبن ألن  قبح أن يسز عنقه (
)لددده الد لدددة : يحدددث الحدددديث الشدددن ف عودددى ت سبدددح ارلدددنه ضددد  أ)ر  مدددرن 

 (153ااستحقرقار
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المَّهب ال ر) :   تت سدح ارلدنه )  تمودك بمسدند ال قدد    دح تسدب  ضد  مقر ودة 
ضكومر مأدى مدج المنف دة لدنء مودك مدر يقر وده مدج ارلدنه   لكدج لمدر شد  أن  المنف ة

َدمده  يستعض  ذلك عوى يسبن ا لناء استح  ألنه يدعم  بدعم    ادَّا قدرر أ دع دنبفدة 
َه الفرسده .  (154اهللا   )هع قعر لون دية  ض  انلر
 )استدر عوى ذلك

ِض  ِج ِلك م  ِضآت عه جا أ ل عَِه جا (( 1  .  (155ا. بقعله سبحر)ه )ت رلى : اا ِضإين  ِأَ 
)لدده الد لددة: ارلددنه   تسددب برل قددد )فسدده  ددح تسددب ب ددد الفددنال مددج ال مددح رن 

َه التناخدد  مددج لر)ددب  (156امنف ددة تحدددث شددب ًر ضشددب رً ال ددنق ددددث بدده )ال ضمددج ضددن)
 . (157االمنف ة التناخ  مج البدر اآلخن

َضد  هللا عنامدر ان النبد  2 عا ارلبدن قدرر اأعطد . بحديث عبد هللا  ج عمدن 
 . (158األن  قبح أن يسز عنقه(

)له الد لة: تودنم ا لدنه أن يددض ار المداللن لدنءا لدنءا بحسدب مدر يقدب  مدج 
المندرضج   إ  إذا اشدتنا ا لبددن )المداللن ذلددك أ) يكدعن مددر يعلدب التقددديم  دان يكددعن 

َه  (159اععضر م بنر  عقد م ر)ضة تقتأ  المسر)اه  بج ال عضبج ضمر لدم ؛ رن ا لر
 . (160ايسوم الم قعد عوبه لومستالن )هع ال مح ضال يسوم ال عا )هع ارلنه لءلبن 

 منرقشة اردلة : 
 . استد ر أصحر  المَّهب ار)ر عوى استحقرق ارلنه برل قد . 1

 يند عوبه بمر يات  : 
برآلية الكن مة يند عوبه : بدان ارلدنه تمودك برل قدد ضتتب ادر أدكدرم أ . ا ستد ر 

 الموك لكنار   تستح  ا  بقدَ مر ينتل ارلبن المشتَن مج ال مح . 
  . استد لام برلحديث الشن ف يند عوبه : بقدعر النبد  صدوى هللا عوبده )سدوم 

  )لدبع أشدد عودى ان)سدرن مدج  (161ا : ا المسوم أخع المسوم   ينومده )  يسدومه (
أن ينوم ضبالخَّ دقه المرل     مر أن ارلبن   يستح  مج ارلدنه إ  بقددَ مدر ي دنق 

 )عنقه قد يطعر لكح مده عموه . 
ج. مددج بددر  ا قتصددرد لو رمددح )تددعضبن شدد ء لدده ضددال ي طددى ارلددنه  رموددة لكدد  

؛ ر)ده يحتدرج د)مدر إلدى آلدة ال مدح   )هدَّ  يشدتن ار مدج  يقتصد هع ايأر ض  )فقرتده
السددعق  ضددإذا أعطدد  ارلددنه  رموددة منددَّ ال قددد قددد  ي سددن ضدد  )اريددة ال مددح مرلبددر عددج 

 معاصوة عموه . 
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. استد ر أصحر  المَّهب ال ر)  عوى أن ارلنه   تموك برل قد )فسه  ح ض  2
 مقر وة المنف ة   يند عوبه بمر يات  : 

 لام برآلية الكن مة : يند عوبده : بدان )لده ا سدتد ر  ادَّ  اآليدة )إن أ . استد
 َّلج النضر  أعطبج ارلنه   )هَّا   ي ن  استكمرر النضر   د لدة قعلده ت درلى : اا 

ِن  (( ج  ِله  أ خ  ضي ت م  ِضِست ن  ج إلدى   )لع  رن ذلدك ب دد النضدر  لمدر ادتدر (162ا ِ)إين  ِتِ رِسن 
 .    (163امنض ة أخن  

  . ا ستد ر برلحديث الشن ف مج اعطرء ا لبن ألنته قبح أن يسز عنقه   
يند عوبه : بان ارلبدن ي دنق ضد  أبندرء ال مدح   ضادَّا ي ند  أ)ده يسدتحقار قبدح اتمدرم 

 عموه    مر يسع  تاخبنهر ضبمج اشتنا التاخبن . 
 نلب  : الت

مج خالر عنا اردلة )منرقشتار لكدال الطدنضبج يبدد) أن تدنلب  المدَّهب ار)ر 
مج ايسر  ارلنه برل قد هع ار)لى لكنار   تستح  إ  مر ينتل ارلبدن المشدتَن لد ال 
يتأنَ باخَّ ارلنه مج أ)ر عموه ضبنفقار ل برله )لشال)ن  بته )ل ال يتأدنَ صدردب 

ل  ) بقدى صدردب ال مدح ينتندن ا)تادرء عموده )قدد تطدعر ال مح عند عسن ارلبن المر
 ضدإذا (164اعوبه المدده   )النبد  صدوى هللا عوبده )سدوم يقدعر : ا   ضدنَ )  ضدناَ ( 

اعطددى صددردب ال مددح مددج ارلددنه بقدددَ مددر يصددوه مددج ال مددح المنفددَّ  ددرن أدفددظ لحدد  
 الطنضبج )دسمر لوخالا      يحصح   حهللا ت رلى أعوم . 
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 ةــــــــــــاخلامت

الحمد ح الَّْ تختم به المامرخ )تنتاد  بده الصدرلحرخ )الصداله )السدالم عودى 
)ببدده محمددد صددوى هللا عوبدده )سددوم سددبد الكر نددرخ )عوددى آلدده )أصددحربه الددَّيج التنبددعا 

 المعرقرخ : 
ة مر ايتشفت مج عب  هَّ  الن را الناهدنه تعصدوت الدى لمودة )ر د : ضف  )اري

 مج النتر ل الت  )تست مج بنرير هَّا المبحث   ) مر يات  : 
تببج ل  أن ارلبن المشتَن   يشدتنا أن ي مدح لسمدج  ببدن مدج الندر     دح  .1

 يمكج أن ي مح نبنبج أ) أي ن لبكعن ألبنا عرمر . 
َلد  البرددث أ)ده   يأدمج مدر تنر   الفقارء ض  ضمرن ارل .2 بن المشتَن )قدد 

 توز مج خالر عموه إ  أن يفنا أ) يامح مر استومه لو مح . 
تنل  ل  أ)ه   ضنق لد  ضد  ضدمرن ارلبدن المشدتَن سدعاء أيدرن ألبدنا عودى  .3

 المنرضج أم عوى ارعمرر . 
تدد  تبددبج لوبردددث أ)دده   ضددنق ضدد  اردكددرم  ددبج الطببددب )أصددحر  ا عمددرر ال .4

تدددخح ضدد  إصددال  لسددم ان)سددرن )أعأددر ه سددعاء أيددرن اختصرصددر أم غبددن 
 اختصرح )أم رلامر . 

الددَّْ يدددع  عمددح الطببددب )الختددرن )الكحددرر )الحسددرم )الفصددرر )البددنال )لددبع  .5
برختصددرح    يأددمج إذا  ددرن بمنطقددة ب بددده عددج أهددح ا ختصددرح إذا  ددبج 

ح ا ختصددرح ضدد  هددَّ  درلتدده ال ومبددة لونددر  )لددم يكددج هنددرَ غبددن  مددج أهدد
 ارعمرر . 

 ملنياواحلمد هلل رب الع
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 املصادر واملراجع

 هَّ  قر مة برلمصردَ )المنالج الت  اعتمدخ عوبار ) مر يات : 
ا ختبرَ لت وبح المخترَ  تدالبز عبدد هللا  دج محمدعد  دج مدعد)د المتدعضى سدنة  .1

 هد مطب ة مصطفى البر   الحوب  برلقرهنه. 683
َْ   داَ أسبر   .2 الندن)ر   لإلمدرم عود   دج أدمدد  دج محمدد العادددْ النبسدر ع

 الكتب ال ومبة    بن)خ . 
َ  ضد  التنمبدة  أطن)ددة  .3 َد البشن ة ضد  ا قتصدرد انسدالم  )آبدر استخدام المعا

َا  مج قبح  رمح صكن عن ن القبس   مقدمدة إلدى  وبدة ال ودعم انسدالمبة  د تع
 لرم ة ب داد. 

 لببج لوسبد محمد شطر الدمبرط    داَ إدبرء التناث ال نر   بن)خ. إعر)ة الطر .4
 م . 1980،  5االعالم ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط .5

بحددعث ضقابددة ضدد  قأددرير اقتصددردية م رصددنه  لوددد تعَ محمددد سددوبمرن ارشددقن  .6
َدن ا  . 1)آخن ج داَ النفر ع ار

ه  لودددد تعَ محمدددد عبدددد ال فدددرَ الشدددن ف  عمبدددد  وبدددة بحدددعث ضقابدددة م رصدددن  .7
َاسرخ انسالمبة لرم ة الكع ت داَ ا ج دنم ا  . 1الشن  ة )الد

 دددا ج الصددنر ج ضدد  تنتبددب الشددنا ج  لإلمددرم عددالء الددديج أ دد  بكددن  ددج مسدد عد  .8
 هد داَ الكتب ال ومبة  بن)خ. 587الكرسر)  الحنف  المتعضى سنة 

المقتصدد  لإلمددرم محمدد  دج أدمددد  دج محمددد  دج ادمددد   دايدة المستادد ))اريددة .9
 هد داَ الفكن. 595القنطب  ار)دلس  المتعضى سنة 

البدايددة )الناريددة   انمددرم الحددرضظ إسددمرعبح  ددج   بددن الدمشددق    المتددعضى  .10
 هد . 747

هددد داَ 539تحفددة الفقاددرء  ل ددالء الددديج محمددد السددمنقندْ المتددعضى سددنة  .11
 ن)خ. الكتب ال ومبة  ب

تطببقرخ قعاعد الفقه عند المرلكبدة مدج خدالر  تدر  ايأدر  المسدرلك )شدن   .12
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َاسدددرخ انسدددالمبة  المدددنال المنتخدددب  أ.د. الصدددردق ال ن دددر)  داَ البحدددعث لود
 )ادبرء التناث. 

ت وبقدددرخ الدددد تعَ بشدددرَ عدددعاد  م دددن)ا عودددى سدددنج التنمدددَّْ  داَ ال دددن   .13
 انسالم . 

  لءسددترذ محمددد  ددج عودد  السددريع   خددنوج أدردي دده تفسددبن آيددرخ اردكددرم  .14
 الشبخ :   ن ر عمبناخ   داَ الكتب ال ومبة    بن)خ . 

تفسددبن القددنآن ال نددبم  لإلمددرم إسددمرعبح  ددج   بددن القن شدد  الدمشددق    داَ  .15
 الم نضة  بن)خ. 

السددرمج الكببددن سددنج التنمددَّْ   لإلمددرم أ دد  عبسددى التنمددَّْ المتددعضى سددنة  .16
 داَ ال ن  انسالم . هد 279

17.  َْ السرمج ردكرم القنآن   تفسبن القنطبد    لإلمدرم محمدد  دج أدمدد ا )صدر
 القنطب    داَ الكتر  ال نر  . 

لعاهن انيوبدح شدن  مختصدن خوبدح ضد  مدَّهب انمدرم مرلدك   انمدرم صدرل   .18
  ج عبد السمبج ار هْن   داَ الفكن    بن)خ . 

  لإلمرم محمد أمبج الشدابن بدر ج عر دديج المتدعضى سدنة درشبة ا ج عر ديج .19
  بن)خ.  -هد  داَ الم نضة 1306

َدمده هللا لإلمدرم عود   دج محمدد  دج  .20 الحرْ) الكببن ض  ضقه انمرم الشدرض   
َدْ   داَ الكتب ال ومبة  بن)خ.   دببب المر)

شد    الخنش  عوى مختصن خوبح  لالمرم محمدد  دج عبدد هللا  دج عود  الخن  .21
 هد   داَ صردَ .  1101تعض  برلقرهنه سنة 

َ ع القناض  المتعضى سدنة  .22 هدد 684الَّخبنه  لوشبخ شار  الديج أدمد  ج إد
 داَ ال ن  انسالم . 

َ را الصرلحبج مدج  دالم سدبد المنسدوبج  لإلمدرم يحبدى  دج شدنا الندعْ)  .23
  بن)خ.  -هد داَ ا ج   بن دمش 676المتعضى سنة 

لم ددرد ضدد  هدددْ خبددن ال بددرد   لالمددرم محمددد  ددج أ دد  بكددن الدمشددق     اد ا .24
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 هد . 752المتعضى سنة 
سدددبح السدددالم شدددن   ودددعل المدددنام  لإلمدددرم محمدددد  دددج إسدددمرعبح الكحال)ددد   .25

 هد  داَ إدبرء التناث ال نر . 1182الم ن)ا بررمبن المتعضى سنة 
القن) ند  المتدعضى سدنة  سنج ا ج مرلة  لإلمرم أ   عبد هللا محمدد  دج ين دد .26

 هد داَ الم نضة  بن)خ. 273
سدددنج أ ددد  دا)د  لإلمدددرم سدددوبمرن  دددج ارشددد ث السسسدددتر)  المتدددعضى سدددنة  .27

 هد داَ الحديث القرهنه. 275
الدار قطني ، علي بنن عمنر وبنل ال انن الندار قطنني ال اندادف الم نل    سنن .28

م ، ت قيق : الانيد 1966 -هـ  1386بيروت ،  -هـ ، دار المعر ة  385سنة 

 ع د هللا هاشم يماني المدني . 

السنج الكبن    لإلمرم أدمد  دج الحسدبج  دج عود  البباقد    المتدعضى سدنة  .29
 هد   داَ الكتب ال ومبة    بن)خ   لبنرن . 458

السنج الكبدن   لإلمدرم أ د  عبدد الدندمج ادمدد  دج شد بب النسدر   المتدعضى  .30
 ة. هد مالسسة النسرل303سنة 

السبح السناَ المتدض  عوى ددا   ار هرَ  لوشبخ محمد  ج عو  الشدع ر)   .31
 هد داَ الكتب ال ومبة  بن)خ. 1250المتعضى سنة 

 شنا ج انسالم.  .32
الشن  الكببن هرمش الم ن   لشمع الديج عبد الندمج  ج محمد  ج ادمدد  .33

 هد داَ الحديث القرهنه. 682 ج قدامة المتعضى سنة 
َ دددع البادددعت   .34 َاداخ  لوشدددبخ منصدددعَ  دددج يدددع)ع  دددج إد شدددن  منتادددى ا 

 هد داَ الفكن. 1051المتعضى سنة 
شن  من  السوبح عوى مختصدن ال المدة خوبدح   الشدبخ محمدد عودبش   داَ  .35

 صردَ . 
َْ  لإلمددرم الحدرضظ محمدد  دج إسدمرعبح  ددج  .36 َْ بشدن  ضدت  البدر صدحب  البخدر

َْ   داَ ا  لكتب ال ومبة  بن)خ. إ ناهبم البخر
صحب  مسوم بشن  النعْ) لالمرم ا   الحسبج مسوم  ج الحسرج  دج مسدوم  .37
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 هد داَ ادبرء التناث ال نر    بن)خ.261القشبْن المتعضى سنة 
َر ة     عبد هللا محمدد  دج عبدد الدندمج الدمشدق   .38 ضتر)  أ مة المَّاهب ا 

 مكتبة اس د. ال  مر)  مج عومرء القنن ال رمج الاسْن 
 .2هد ا1310الفتر)  الاندية المطب ة الكبن  ا مبن ة بمصن  طبج سنة  .39
َْ  لالمدرم الحدرضظ ادمدد  دج عود   دج دسدن  .40 َْ شدن  صدحب  البخدر ضت  البدر

 هد داَ الكتب ال ومبة  بن)خ.852ال سقال)  المتعضى سنة 
َْ  ضت  الم بج بشن  قدنه ال دبج  لو المدة   دج الدديج  دج عبدد .41 ال ن دن الموببدر

 مج عومرء القنن الترسج الاسْن  داَ ادبرء الكتب ال نربة بمصن.
 الفقه ا سالم  )ادلته  لوشبخ )هبة مصطفى الندبو   داَ الفكن الم رصن. .42
 ضقه السنة  لوسبد سر    داَ الكتر  ال نر   بن)خ. .43
َسدرلة ا د    دد القبن)ا)د   لوشدبخ .44 أدمدد  دج غندبم  دج  الفعايه الدد)ا)  عودى 

 مكتبة ال قرضة الدينبة القرهنه. 1126سرلم النفناْ) المرلك  المتعضى سنة 
قوبددعر  )عمبددنه  لالمددرم شددار  الددديج ادمددد  ددج أدمددد  ددج سددالمة القوبددعر   .45

 هد مطب ة مصطفى البر   الحوب  )أ) د  بمصن.1069المتعضى سنة 
مكدنم  دج منندعَ  داَ صدردَ  لسرن ال دن   لو المدة لمدرر الدديج محمدد  دج .46

  بن)خ.
مسمج ا )ان ض  موتقى ا بحن  لومحق  عبد الندمج  ج محمد  دج سدوبمرن  .47

 هد داَ الكتب ال ومبة  بن)خ.1078الكوببعل  المتعضى سنة 
َدمه هللا  لو المة ا د  محمدد  .48 مسمج الأمر)رخ ض  مَّهب ا مرم ا   دنبفة 

 هد  داَ السالم القرهنه. 1030ضى سنة  ج غر)م  ج محمد الب دادْ المتع 
المسمددع  شددن  الماددَّ   لالمددرم ا دد    ن ددر محبدد  الددديج  ددج شددنا النددعْ)  .49

 داَ ادبرء التناث ال نر    بن)خ. المتعضى سنة 
هدد 456المحوى      محمد عو   ج ادمد  ج س بد  ج دنم المتدعضى سدنة  .50

 داَ ادبرء التناث ال نر .
ََ عوددى  .51 َْ المسدتد الصدحبحبج لالمددرم الحدرضظ ا دد  عبدد هللا الحددريم النبسددر ع
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 هد  داَ الكتب ال ومبة    بن)خ. 405المتعضى سنة 
م ن  المحترج الى م نضة م ر)  الفرظ المنارج  لوشبخ شدمع الدديج محمدد  .52

 هد داَ الم نضة    بن)خ.977 ج الخطبب الشنربن  المتعضى سنة 
هدد داَ 620هللا  ج ادمد  ج قدامة المتعضى سدنة الم ن   لمعض  الديج عبد  .53

 الحديث   القرهنه.
َه ار)قددرا )الشددال)ن انسددالمبة  الكع ددت  مطب دددة  .54 المعسددععة الفقابددة  ) ا

 .3المعسععة الفقابة ا
)بح ا )طرَ شن  منتقى ا خبرَ مج ادرديث سبد ا خبرَ  لوشبخ محمد  دج  .55

َه.1255عو   ج محمد الشع ر)  المتعقى سنة   هد مكتبة ا يمرن برلمنصع
الادايددة شددن   دايددة المبتدددْ  لوشددبخ ا دد  الحسددج عودد   ددج عبددد السوبددح  .56

هدددد مطب دددة مصدددطفى البدددر   الحوبددد  )ا) د  593المنغبندددر)  المتدددعضى سدددنة 
 بمصن.

 العلبن ض  الفقه ا سالم   لود تعَ )هبة مصطفى الندبو   داَ الفكن. .57
  

 

 

 

 
 

 
 اهلوامش

                                           
َه الفنقرن: مج اآلية  (1ا  .62سع
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َه اردنا : مج اآلية  (2ا  .45سع

 .  4/639السرمج الكببن سنج التنمَّْ :  (3ا

 .  1/243. سنج ا ج مرله : الحديث اسنرد  دسج (4ا

َه إ ناهبم: اآلية  (5ا  . 41سع

 . 13/257لسرن ال ن   (6ا

 . 6/  1( مسمج الأمر)رخ 2ا

 .11)  4/10لسرن ال ن   (8ا

 .  4/500الفتر)  الاندية  (9ا

أ ع الحسج المنغبنر) : هع عود   دج أ د  بكدن  دج عبدد السوبدح المنغبندر)    منسدع  إلدى منغبندرن مديندة  (10ا
َ و  :  َاء سبحعن )لبحعن   )هع مج أير ن ضقارء الحنفبة . ارعالم لون (5/73  . 

 .3/344الاداية  (11ا

َدْ: هع عو   ج محمد  ج دببب   )لد برلبصنه )ا)تقدح الدى ب دداد    درن إمرمدر ضد  ضقده الشدرض بة   (12ا  المر)
هدد . البدايدة )الناريدة 774)هع أ)ر مج لقدب باقأدى القأدره أيدرم القدر م بدامن هللا ال برسد    تدعض  سدنة 

 .  13/88  ج   بن : 

َدمه هللا  الحرْ) الكببن ض  ضقه (13ا  . 7/425انمرم الشرض   

 . 3/1164الفعايه الد)ا)   (14ا

 . 3/67قوبعر  )عمبنه  (15ا

َه القصا: اآلية  (16ا  . 27-26سع

َه الطالق: مج اآلية  (17ا  . 6سع

َ ط: القبناا ل نء مج ِألناء الددينرَ )هدع )صدز ع شدن  ضد  ِأي دن الدبالد )ِأهدح الشدرم يس وع)ده لدنءًا مدج  (18ا القنا
َر ة )عشن ج . يننن : لس  .  7/374رن ال ن  : ِأ

َْ  (19ا َْ بشن  ضت  البر  .  4/557صحب  البخر

 .   2/29 ت : هع الدلبح الحرذق برلد لة  ا)ه يننن ض  خنخ ار نه . يننن : لسرن ال ن  : الخن  (20ا

َْ  (21ا َْ بشن  ضت  البر  .  4/557صحب  البخر

 . 3/216.)السبح السناَ: 2/450. )م ن  المحترج : 7/283الم ن   (22ا

 . 9/110   درشبة  أ ج عر ديج7/28الخنش  عوى مختصن خوبح  (23ا

 . 159/ 13الدن : هع الحب   )قبح الدن أص ن مج الحب . لسرن ال ن  :  (24ا

َدمده هللا  (25ا   9/110  )درشدبة ا دج عر دديج 1/103يننن: مسمج الأمر)رخ ض  مدَّهب انمدرم أ د  دنبفدة 
 . 7/28) ننن: الخنش  

 . 397تطببقرخ قعاعد الفقه عند المرلكبة مج خالر  تر   إيأر  المسرلك )شن  المنال المنتخب ح (26ا

 . 9/114  )درشبة ا ج عر ديج 1/103يننن: مسمج الأمر)رخ  (27ا

  )م نددد  المحتدددرج :   5/502  )الدددَّخبنه  7/27  )الخنشددد  عودددى مختصدددن خوبدددح  3/244الادايدددة :  (28ا
  3/216)السبح السناَ  7/391  )الم ن  : 3/117)اعر)ة الطرلببج  2/450

َه البقنه : اآلية  (29ا  .  188سع

 3/216السبح السناَ  (30ا

َه البقنه : اآلية  (31ا  .  193سع
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 5/3848الفقه انسالم  )أدلته  (32ا

 3/244الاداية :  (33ا

 .  6/289سنج الكبن  لوبباق  :  (34ا

  2/54ا ختبرَ :  (35ا

 9/110يج درشبة ا ج عر د (36ا

 6/100السنج الكبن   (37ا

اعر)ددة الطددرلببج  5/502ه الددَّخبن  3/175 دايددة المستاددد  1/103مسمددج الأددمر)رخ  3/244الادايددة :  (38ا
  7/391الم ن   7/427الحرْ) الكببن  3/116

َه البقنه : اآلية  (39ا  .   188سع

  1/91تفسبن آيرخ اردكرم لوسريع :  (40ا

 . 3/785.)من  السوبح :  4/1359.)رداية المستاد :  3/244يننن الاداية :  (41ا

 .  7/427ببن : الحرْ) الك (42ا

 .  3/566)الحديث دسج صحب  . سنج التنمَّْ :  (43ا

  5/502الَّخبنه :  (44ا

  6/122السنج الكبن  لوبباق   (45ا

 المصدَ )فسه .   (46ا

  2/54ا ختبرَ : (47ا

.  9/19.)المحودددددددى : 7/436.)الحدددددددرْ) الكببدددددددن : 3/175.)ردايدددددددة المستادددددددد : 3/244الادايدددددددة :  (48ا
 7/391الم ن :

َه البقنه : اآلية  (49ا  .  193سع

  1/103ن مسمج الأمر)رخ  نن (50ا

َه البقنه : اآلية  (51ا  .  188سع

  398تطببقرخ قعاعد الفقه عند المرلكبة ح  (52ا

ََ ع 3/543سنج التنمَّْ:  (53ا   2/46وى الصحبحبج الحديث عوى شنا مسوم   المستد

  398تطببقرخ قعاعد الفقه عند المرلكبة ح  (54ا

 .   325/  4المصدَ السر   :  (55ا

َه البقنه : اآلية  (56ا  .  193سع

َْ   سنج التنمَّْ :  (57ا  .   566/  3)هع عوى شنا البخر

َه البقن  (2ا  . 188ه ا ية :سع

َْ : ح (59ا  .  28أسبر  النن)ر لونبسر ع

 سب  تخن سه .  (60ا

 .  6/202السنج الكبن  لوبباق  :  (61ا

َه البقنه اآلية : 62ا  . 193( سع
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َه الت ر ج : اآلية  (63ا  .  16سع

 . 325/  4سنج التنمَّْ : ( 64ا

َه البقنه ا ية : 65ا  . 188( سع

 .  8/123سنج البباق  الكبن  :  (66ا

  )م ند  المحتدرج  5/374  )الدَّخبنه :  9/114  )درشبة ا ج عر دديج :  4/211يننن  دا ج الصنر ج : (67ا
 :2/450 . 

 . 5/374  ) ننن : الَّخبنه :  4/411  )ردا ج الصنر ج :  1/103مسمج الأمر)رخ : (68ا

 .  2/450  )م ن  المحترج :  1/103 مسمج الأمر)رخ :(69ا

 . 3/514مسمج ار)ان  (70ا

  1278  ارم 5/523  )الدَّخبنه 5/27  )الخنش  9/114  )درشبة ا ج عبديج 4/210 دا ج الصنر ج  (71ا
  )المحوددى 3/316  )السددبح السددناَ 7/391  )الم ندد  82  )ضددت  الم ددبج ح3/117)إعر)ددة الطددرلببج 

 . 2/187  )شنا ج انسالم 9/19

َه البقنه: مج اآلية  (72ا  .193سع

 . 4/210يننن:  دا ج الصنر ج  (73ا

 . 1/100مسمج الأمر)رخ لوب دادْ  (74ا

ََ عودى الصدحبحبج 2/543  سنج التنمَّْ: 3/288سنج أ   دا)د  (75ا   )الحديث عوى شنا مسوم   المستد
2/46 . 

 . 2/543تنمَّْ: ت وبقرخ الد تعَ بشرَ ععاد م ن)ا عوى سنج ال (76ا

 . 3/216السبح السناَ  (77ا

 .   6/100  : السنج الكبن  لوبباق (78ا

 . 5/513الَّخبنه  (79ا

  )م ندد  2/175  )ردايددة المستاددد 7/28  )الخنشدد  3/518  )مسمددج ار)اددن 4/500الانديددة الفتددر)   (80ا
َر ددة ح2/451المحتددرج    9/19  )المحوددى 7/416  )الشددن  الكببددن 186  )ضتددر)  أ مددة المددَّاهب ار

 . 2/761)رحعث ضقابة ض  قأرير اقتصردية م رصنه 

َه البقنه: مج اآلية  (81ا  . 188سع

 . 9/20المحوى  (82ا

 . 4/210 دا ج الصنر ج  (83ا

 . 2/545  الحديث دسج صحب  سنج التنمَّْ: 3/294سنج أ   دا)د  (84ا

 . 2/132يننن: العلبن ض  الفقه انسالم   (85ا

 .  4/500الفتر)  الاندية  (86ا

  )السددددنج الكبددددن  9/20  )المحوددددى 7/391  )الم ندددد  15/248  )المسمددددع  2/175 دايددددة المستاددددد  (87ا
 . 3/198  )ضقه السنة   202/  6لوبباق : 

 .   6/122لكنه ض بز   ي بت عند أهح ال وم . السنج الكبن  لوبباق  :  (88ا

 .   6/122السنج الكبن  لوبباق  : (89ا

 . 7/246الحرْ) الكببن  (90ا

 .   3/785من  السوبح :  (91ا
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 .  6/122:  الحديث منسح )هع ض بز   السنج الكبن  لوبباق  (92ا

 . 7/391الم ن   (93ا

 . 1/227تفسبن القنآن ال نبم  (94ا

 . 13/144رن ال ن  لس (95ا

 سب  تخن سه.  (96ا

 . 5/523الَّخبنه  (97ا

َه البقنه: اآلية  (98ا  . 297سع

 .   8/413الحديث ضبه ضعز   السنج الكبن  لوبباق  : (99ا

 .140َ را الصرلحبج ح (100ا

 6/202السنج الكبن  لوبباق  :  (101ا

  الحدرْ) 2/450  م ن  المحتدرج 15/247  المسمع  2/175   داية المستاد 4/310 دا ج الصنر ج  (102ا
َاداخ 7/415  الم ن  7/426الكببن   .3/362  )بح ا )طرَ 2/377  شن  منتاى ا 

َْ   2/542الحددديث دسددج صددحب   سددنج التنمددَّْ:  3/294سددنج ا دد  دا)د  (103ا . )هددع عوددى شددنا البخددر
ََ عوى الصحبحبج :   .  2/55المستد

 .2/175 داية المستاد  (104ا

 .  6/290السنج الكبن  لوبباق  :  (105ا

 .15/247المسمع   (106ا

 المصدَ )فسه .  (107ا

  الحدرْ) 2/451  م ند  المحتدرج 15/247  المسمدع  2/175   دايدة المستادد 3/31 دا ج الصدنر ج  (108ا
َاداخ 2/426يببن   .  3/362  )بح ار)طرَ 2/377  شن  منتاى ا 

 سب  تخن سه.  (109ا

 . 15/246المسمع   (110ا

 . 15/246المصدَ )فسه  (111ا

 . 2/175يننن:  داية المستاد  (112ا

َْ بشن  الفت  :  (113ا  .  5/123صحب  البخر

َه النسرء : اآلية  (114ا  .  58سع

 . 3/336الفصرد: الفصد ش  ال نق )الفصد قطج ال ن)ق. لسرن ال ن   (115ا

 . 8/418  البنال: البنل هع الش  )البنال الببطرَ المختا  د)اء الحبعا)رخ يننن: لسرن ال ن  (116ا

  )مسمج الأمر)رخ ض  مدَّهب أ د  دنبفدة 2/54  )ا ختبرَ لت وبح المخترَ 9/116درشبة ا ج عر ديج  (117ا
  ) اد  414-7/408)الم نددددد     7/427  )الحدددددرْ) الكببدددددن : 15/251  )المسمدددددع  1/145-147

 .3/72الم رد : 

َه البقنه: مج اآلية  (118ا  . 193سع

 . 15/251المسمع   (119ا
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 . 7/408الم ن   (120ا

  الفعايه 2/175   داية المستاد 4/512  الفتر)  الاندية 3/245  الاداية 6/65درشبة ا ج عر ديج  (121ا
  منتاددى   شددن 7/408  الم ندد  3/123  إعر)ددة الطددرلببج 7/427  الحددرْ) الكببددن 3/1179الددد)ا)  
َاداخ   . 3/259  )بح ار)طرَ  3/71   اد الم رد : 2/277ا 

َْ هع صحب  أم   سنج أ د  دا)د  قرر أ ع دا)د هَّا الحديث لم ين)  إ  (122ا   سدنج ا دج 4/194العلبد   )د
ََ عوى الصحبحبج : 4/103مرلة   .  4/212. )هع صحب  انسنرد   المستد

 . 3/359 يننن: )بح ار)طرَ (123ا

 . 2/54يننن: ا ختبرَ )درشبته ت وبقرخ أ   دقبقة  (124ا

 . 7/408الم ن   (125ا

 .  9/116  )درشبة ا ج عر ديج 7/408يننن: الم ن   (126ا

 .  9/116  )درشبة ا ج عر ديج 7/408يننن: الم ن   (127ا

 . 1/227يننن: تفسبن القنآن ال نبم  (128ا

َه البقنه: مج اآلية  (129ا  . 193سع

 .  5/115. )الحديث اسنرد  صحب  . سنج ا ج مرله : 4/3سنج ا   دا)د  (130ا

َه الش ناء: اآلية  (131ا  . 80سع

هع معض  الديج عبدد هللا  دج ادمدد  دج محمدد  دج قدامدة )لدد بسمرعبدح )تفقده  ب دداد عودى مدَّهب ا مدرم  (132ا
َدمه هللا )تعض  سنة   .  102/  13  البداية )النارية  620ادمد 

 . 7/408الم ن   (133ا

  شدن  منتادى 7/414  الشدن  الكببدن هدرمش الم ند  3/123  إعر)دة الطدرلببج 2/176 داية المستاد  (134ا
َاداخ   . 2/277ا 

 .  5/115. )اسنرد  صحب  . سنج ا ج مرله : 4/3سنج أ   دا)د  (135ا

 . 3/123يننن: إعر)ة الطرلببج  (136ا

  الفعايددده الدددد)ا)  2/176   دايدددة المستادددد 9/116  درشدددبة ا دددج عر دددديج 4/512الفتدددر)  الانديدددة  (137ا
َاداخ 7/427  الحرْ) الكببن 3/1180  .3/359  )ح ار)طرَ 2/377  شن  منتاى ا 

َْ هددح هددع صددحب  ام    سددنج ا دد  دا)د ( قددرر ا136ا   )قددرر 4/194 ددع دا)د:ا هددَّا لددم يددن)  ا  العلبددد   )ددد
ََ عوى الصحبحبج    4/212الحريم هع صحب  ا سنرد   المستد

 .   3/71 اد الم رد :  (138ا

 . 3/359)بح ار)طرَ  (139ا

 .  4/325سنج التنمَّْ :  (140ا

 . 7/418يننن: الشن  الكببن  (141ا

 . 4/194سنج أ   دا)د  (142ا

 المصدَ )فسه .   (143ا

َْ :  (144ا َْ شن  ضت  البر  .  1/189صحب  البخر

َ را الصرلحبج ح2/108صحب  مسوم بشن  النعْ)  (145ا (  444 . 
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َسعر هللا  س ح أ)ع  ج مرلك  (146ا دسمه أ ع طببدة ضدامن لده بصدرعبج  عج  سب الحسرم ضقرر اادتسم 

 . 10/242  النعْ) مج ط رم...( صحب  مسوم بشن 

َد البشن ة ض  ا قتصرد انسالم  ح (147ا  . 292استخدام المعا

 /3  قوبعر  )عمبنه 7/395الحرْ) الكببن (148ا

 . 3/359  )بح ار)طرَ 3/68  قوبعر  )عمبنه 7/395الحرْ) الكببن  (149ا

َه الطالق: مج اآلية  (150ا  . 6سع

 .  397-7/396يننن: الحرْ) الكببن  (151ا

عطرء  ج يسرَ منسال   )هع اص  مج المسدند . سدنج  اسنرد  ض بز   )قد َْ) عج   د  ج أسوم عج (152ا
 .  4/93ا ج مرله : 

 .  7/396يننن: الحرْ) الكببن  (153ا

  ))بددددح  2/172  )ردايددددة المستاددددد :  3/544  )مسمددددج ار)اددددن 2/55  )ا ختبددددرَ 3/232الادايددددة  (154ا
 .  3/359َ : ار)طر

َه الطالق: مج اآلية  (155ا  . 6سع

 .  3/359  ) ننن : )بح ار)طرَ :  2/55ا ختبرَ  (156ا

 . 3/232الاداية  (157ا

 سب  تخن سه .  (158ا

 .   3/359)بح ار)طرَ :  (159ا

 . 3/545مسمج ار)ان  (160ا

َْ  : صحب  البخ (161ا َْ بشن  ضت  البر  .  5/123ر

َه الطالق :  (162ا  .   6سع

 .    7/397يننن : الحرْ) الكببن :  (163ا

َاَ)دْ . السنج الكبن  :  (164ا  .   6/115تفند به ع مرن  ج محمد عج الد


