
 

 

 

 

 

(333/ ص  1)ج  -األحكام السلطانية  .1

 ْٔ َٔ َم ُٓ ُرِق َف َٔارِِع َواىطُّ ْفَِِيِث الشَّ
َ
ا اْخخَصَّ ةِأ ٌَ  َٔ ُْ ًُ اثلَّاىُِد َو ا اىِْلْص ٌَّ

َ
يَْطانِ وَأ  . كٌُٔف لََعَ َنَظِر الصُّ
(21/ ص  2)ج  -األحكام السلطانية  .2

ا ََل  ٌَ َْ ََحِْو  ٌِ  َِ ُف ْرَباَب الصُّ
َ
ََِع أ ٍْ ْن َي

َ
ْدتَِصِب أ ٍُ اَولِيْ َٓ ُّ َغَرُق ِْ ٌِ ُّ َوُُيَاُف  يحِ  تََصُػ َِْد اْشخَِداِد الرِّ ِصريِ ِغ ٍَ ْ َْ ال ٌِ  ًْ ُٓ َُِػ ٍْ ، َوإَِذا ََحََو َوَكَذلَِم َي

ا الرَِّجاَل َواىنَِّص  َٓ ًْ ِِبَائٍِو فِي ُٓ َِ َب لِينَِّصاءِ ََمَارُِج لِيِِْبَازِ خِلَ اَء ُخِجَز ةَيْ َُ ُُطِّ ُف ََّصَػْج الصُّ َاَجِث .. َوإَِذا ات
ْ

َِْد اَح ََ ِغ   اَّلَّ تَتََِبَّْج
(25/ ص  2)ج  -األحكام السلطانية  .3

ُِْليُ  َٔاِق اْرحَِفاكًا حِلَ ْش
َ
َٔارِِع َواْْل ةْنَِيِث ِِف َمَصالِِم الشَّ

َ
خَِػَث َوآََلِت اْْل ٌْ ُّ َوإَِذا َوَضَع اجلَّاُس اْْلَ ِْ ٌِ ٔا  ُِ هِّ ٌُ َ  ٔهُ َخاًَل َبْػَد َخاٍل  ًْ ي َ ِّ إِْن ل ِ ْصَخِِضَّ ة

ةُ  ارَّ ٍَ ْ ِِػُ  ال ٌُ ُّ إْن َو ِْ ٌِ ِّ ٔا  ِ وا ة ا ََل اْشَخَِضُّ ٌَ ُُشِٔش تُِلرُّ  َياهِ َوآةَارِ اَحْ ٍِ ْ ْشتَِطِث َوََمَارِي ال
َ
ْجَِِدِث وَاْْل

َ
ُل ِِف إْخَراِج اْْل ْٔ َذا اىَْل َْ ا ، َو ٌَ َُِع  ٍْ  تَُِضُّ َويَ

.َضَّ 
(201 ص/  2 ج) - شجاع أبً ألفاظ حل في االقناع .4

 ختئ َل اىطريق نْل نأضيّ املِٓاج، ِف نٍا ضٍان ف اَّل ٌال أو ُفس ةّ فخيفج واكفث ولٔ ةطريق ةٍريرث راذج أو داةخّ ةاىج ولٔ 
ذا .إحلّ شبيو َل اىطروق ٌَ واملِع ذلم غَ  أحيفخّ ٌا ادلاةث ضاخب تضٍَ وإٍُا املخأخريَ أكرث ذلم ِف ُازع وإن املػخٍد ْٔ ْو

ملاهل. املضيع ُّْل تضٍِّ ف اَّل لدلاةث غرضّ أو ةطريق املال وضع ةأن كرص فإن فيّ املال ضاخب تلرص لً إذا داةخّ
(365/ ص  33)ج  -تحفة المحتاج في شزح المنهاج  .5

ا إ َٓ ِريِق َنَدَجٍر فِي َذى اىطَّ
َ
ِِْدَيَث أ نَّ َت

َ
ْذُنٔرِ ِِف الرَّشِّ أ ٍَ ْ ًْ ال ِٓ َْ َتْفِطييِ ٌِ نَي َويُْؤَخُذ  ٍِ ْصيِ ٍُ ْ ِّ َمْطيََدَث ال ِ ُّ ْن كََطَد ة ِْ ٌِ  َ دلَّ َٔ ا حَ ٌَ  َْ ٍَ ًْ تَْض َ  ل

َْ مِ  ٌِ ْي َخَشٍب َخارٍِج 
َ
َِاٍح ( أ َْ َج ٌِ ْو ) 

َ
َدةَ أ كِّ

َ
َخأ ٍُ ْ ََِّث ال ِذهِ الصُّ َْ ٌِْر َوإَِلَّ ىَََتََك اجلَّاُس  َٔ َظا ُْ اِم فََصَل ََ َو ٌَ ِ

ْْ ْٔ ةِإِْذِن ا َ ََ َشارٍِع ( َول ِّ ) إ يِْه



َْ حَْكصِ  ٌِ ْو 
َ
حْيََف َشيًْئا أ

َ
ا اْقَخَضاهُ إوَأ ٍَ ْْشَ ةِاىَْػَطا َن ٍَ ْ ََ ال ْخَص

َ
ْعََم ة اََِّل كَائٍِد َوإِْن أ

َ
َْ َمْْشِ أ ٌِ ْو 

َ
ْو ريِ َخَطٍب ِِف َشارٍِع َضيٍِّق أ

َ
ًْ أ ُٓ ْط اََّلُق

ِّ ََكىْػَ  ِ ِّ ََل لََعَ ةَاِب َخأُُح ِ ِّ ة َخاِغ ٌَ َْ َخ َِّ  ٌِ ْو 
َ
ِّ َوكَْد َجاَوَز اىَْػاَدةَ أ َِ ِطنٍي فِي َْ َغْج ِِت ِِف ٌِ

ْ
ا تَأ ٌَ َِاِح لََعَ  َ

ْ
ُّ ِِف اْل َِّ ٌٔن ( ىَِه ٍُ ْض ٍَ اَدةِ ) َف

ةَ  ارَّ ٍَ ْ ًْ تَُِضَّ ال َ ْن ل
َ
ُّ ةِأ اُغ َارِِج َواجلِّْطِف ةِاىُُْكِّ َوإِْن َجاَز إْْشَ

ْ
اِن اىُُْكِّ ةِاْل ٍَ َْ َض ٌِ ٍِزيَاِب  ْ ِث  ال ٌَ وٌط بَِص اََّل ارِِع َمْْشُ نَّ اَِلْرحَِفاَق ةِالشَّ

َ
ِْل

ْو َضااىْ 
َ
ُع أ َٔقَّ ْٔ َتَِاََه ِِف اَِلْخخَِياِط فََجَرْت َخاِدذٌَث ََل ُتَخ َ اِم ل ٌَ ِ

ْْ ِل ا ْٔ ًُ َردُّ كَ ِّ ُيْػيَ ِ َرى إْط اََّلَق َػاكَِتِث َوب
َ
حْيََف َشيًْئا فَيَْصُج أ

َ
ا وَأ َٓ ِ ِغَلٌث فََصَل ََ ة

ا َمرَّ ِِف اْْلِْْئِ  ٌَ اِن اْنَخََه َوفَاَرَق  ٍَ ِل ةِالضَّ ْٔ َداُرهُ اىَْل ْْ ُو إ ٍَ ْكرَثُ ف اَََّل ُُيَْخ
َ
ْغيَُب وَأ

َ
َِا أ ُْ َاَجَث 

ْ
نَّ اَح

َ
 ةِأ

(22-21/ ص  11)ج  - المجمىع شزح المهذب .6

ن ةِاه إو نصان ضٍِّإن شل َ لَع إضر لَع املصيٍني فيّ ةضيق اىطريق فإن ةِاه جلفصّ لً جيز، و ن ةىن مصجدا ِف طريق َلإو 
ٌام فٓٔ نٍا لٔ خفر فيٓا ةْئا ليٍصيٍني لَع ٌا ذنرُاه ذن اْإن ةِاه ةغري إاز وَل ضٍان غييّ، وٌام جليٍصيٍني فإن َكن ةإذن اْ

نصان لً إن َكن ِْاك مصجد ليٍصيٍني فصل َ شلفّ فأاعده رجو ٌَ املصيٍني ةآتلّ أو ةغري آتلّ وشل َ لَع إوِْاك ٌَ اْل اَّلف.
غييّ ني خطريا أو غيق فيّ كِدت اَّل فػرث رجو ةاَحطري أو شل َ ن فرش ِف مصجد ليٍصيٍإُّ ليٍصيٍني. وجيب غييّ ضٍاُّ ْل

ٔاشع ن فػيّ ةغري إذن اْإٌام ف اَّل ضٍان غييّ ون اْإذاىلِدتو فٍات فإن فػو ذلم ة ٌام فٓٔ نٍا لٔ خفر اْلْئ ِف اىطريق ال
ٔاء َكن ة ٌام لَع اْل اَّلف املذنٔر فيٓاليٍصيٍني ةغري إذن اْ ٌام أو ةغري إذُّ. وكال أةٔ ذن اْإوكال أَحد/ َل ضٍان غييّ، ش

دحليِا أُّ فػو أخصَ ةّ ولً تخػد، وإن غٍارة املصجد ٌَ  خِيفث/ إن فرش اَحطري وغيق اىلِدتو تضٍَ إذا لً تأذن فيّ اْلريان.
ملأذون ن اىػادة جاريث ةاتلِبع ةّ ٌَ غري اشتئذان فيً جيب ضٍان َكن ْذا ٌأذون فيّ ٌَ جٓث اىػرف، وْلوْلأغظً اىلربات، 

 فيّ ُطلا.
(160 ص/  1 ج) - اليىم اإلسالم مىقع من والماجستيز الدكتىراه رسائل بعض محتىي عن نبذ .3

 اىػاٌث املصيٍني خلٔق ٌَ خق لَع اغخدى ٌَ لَع ةاْلرش ُيكً .اجللطان أرش يصخدق فإُّ اعٌث جٓث حرصف بصتب حِضر ٌَ
ٌلآًٌ.  اىلائً ْٔ املصيٍني أٌام ويكٔن ةٓا تنخفػٔن اىيت ومرافلًٓ

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

(333/ ص  1)ج  - تحفة الفقهاء .1

ٔاجب ٌلدار وأٌا  خدترا وروى أتضا ضاع اىِب ٌَ الشافيع وكال.غِدُا حٍر أو شػري ٌَ ضاع أو خِطث ٌَ ضاع ُطف فِلٔل ال
ٔ رويِا ٌا ةٍلاةيث تلتو ف اَّل غريب لهِّ  ْلن ضاع ُطف خِيفث أيب غَ الطغري اْلاٌع ِف ذنر فلد الزبيب وأٌامشٓٔر ْو

ً ِف اىِب كيٍث ٌرو كيٍخّ أن اىغاىب ٔ ضااع خِيفث أيب غَ اَحصَ وروىدتاْر  شػيد أيب غَ روي ملا وحمٍد تٔشف أيب كٔل ْو
ضااع ٌَ طػام أو ضااع ٌَ زبيب واكن طػاٌِا الشػري وكد كال  رشٔل اهلل  غٓد لَع اىفطر زاكة خنرج نِا كال أُّ اْلدري

ْك َ فيػخِب فيّ اىليٍث  أضداةِا إن دكيق اَحِطث والشػري وشٔيلٍٓا ٌريٍٓا ملا روي ِف اَحدتد أدوا ٌدتَ ٌَ كٍح أو دكيق وأٌا ا
اوٌا شٔى ذلم فيػخِب كغِدُا خ اَّلفا ملالم   . يٍخّ ةليٍث اْلشياء املِطٔص غييٓا ةأن أدى ادلراًْ أو اىػروض واثلٍار وحنْٔ

(110-2/101) -الفقو اإلسالمي وأدلتو  .2

ا ُطف ضاع ٌَ خِطث أو ضاع ٌَ ش شياءٌَ أربػث أكال اَحِفيث/ جتب زاكة اىفطر  أو  ريػاَحِطث والشػري واتلٍر والزبيب وكدْر
ُّ غراٌا ْل 0033ويصاوي  ٍاذ اَّلذٔن دْرو حٍر أو زبيب والطاع غِد أيب خِيفث وحمٍد ذٍاُيث أرطال ةاىػرايق والرطو اىػرايق ٌئث

ٔ أضغر ٌَ اهلاشيم  دملغييّ الص اَّلم َكن تخٔضأ ةا هذا َكن ضاع غٍر ريض اهلل غِّ ْو رطيني ويغتصو ةالطاع ذٍاُيث أرطال ْو
ٔا يصخػٍئن اهلاشيم  أو دُاُري أو فئشا أو دفع اىليٍث/ وجئز غِدًْ أن تػطي غَ مجيع ذلم اىليٍث دراًْ  -أن كالإَ واكُ

ٔاجب ِف اَحليلث إغِاء اىفلراء ىلٔهل أغروضا  ٔم واْغِاء ُيطو ةاىليٍث ةو  و ٌا شاء ْلن ال ً غَ املصأىث ِف ٌرو ْذا احل اغِْٔ
   إَ دفع اَحاجث فخبني أن اجلص ٌػيو ةاْغِاء إْأحً وأوفر وأيرس ْلُٓا أكرب ُيطو 

(345-343ص  / 23ج ) -المىسىعة الفقهية الكىيتية  .3

ٔ اْلفضو أو اىػروض ىكَ إن أخرج ٌَ اىِب أو دكيلّ أجزأه ذْب اَحِفيث  إَ أُّ جيزئ اخراج زاكة اىفطر ةاىليٍث ٌَ اجللٔد ْو
 َكن اجلاس ُيرجٔن لَع غٓد رشٔل اهلل كال/  ُطف ضاع وإن أخرج ٌَ الشػري أو اتلٍر أو الزبيب فطاع ملا روى اةَ غٍر 

جػو غٍر ُطف ضاع خِطث ماكن ضاع ٌَ كال اةَ غٍر/ فيٍا َكن غٍر وكرثت اَحِطث  .ضااع ٌَ شػري أو حٍر أو شيج أو زبيب
َكلينب  اْلربػث املِطٔص غييٓا ٌَ اَحتٔب َكىػدس واْلرز أو غري اَحتٔب ياءشحيم اْلشياء. ذً كال اَحِفيث/ ٌا شٔى ْذه اْل

أراد املخطدق أن ُيرج ضدكث اىفطر ٌَ اىػدس ٌر اَّل فإذا  .كيٍخّ ةليٍث اْلشياء املِطٔص غييٓا واْلنب واليدً واىػروض فخػخِب 
ٔم ُطف ضاع ٌَ ةر فإذا َكُج كيٍخّ ُطف ضاع ذٍاُيث كروش ٌر اَّل أخرج ٌَ اىػدس ٌا كيٍخّ ذٍاُيث كروش  وٌَ  .ٌر اَّلفيل

  .كيٍخّتػادل ٌَ اْلشياء اىيت لً تِص غييٓا الشارع ُيرج ٌَ اىػدس ٌا ذلم  اْلرز والينب واْلنب وغري


