
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (189 ص/  1 ج) - المسترشذٌن بغٍت 

ٔ واليث فيّ هل حكَ لً فإن اىظاْر، املال زٌلة ندفع واليث فيّ هل ٌا لك يف اإلٌام أمر اٌخرال جيب (ك/ مصأىث)  احللٔق ٌَ ْو
ٔاجتث اً  أو ٌتاخاً  ةّ املأمٔر اكن وإن مػارفّ، يف ةرصفّ واالشخلالل إحلّ ادلفع جاز املِدوبث أو ال  جيب لً خراٌاً  أو مهرْو
ٔجٔب إىل ٌال ذً اتلدفث، يف فيّ وحردد( ر م) كاهل نٍا فيّ أمره اٌخرال  فلط، ظاْراً  ىكَ حمرٌاً  ولٔ اإلٌام ةّ أمر ٌا لك يف ال

 املأمٔر، ةػليدة واملتاح املِدوب يف واىػربة أيضاً، فلط فظاْراً  وإال وباظِاً  ظاْراً  وجب اعٌث مػيدث فيّ اكن إن غداه وٌا
 فيٍا اإلٌام ظاغث جتب أُّ واحلاغو/ ق ش وكال/ كيج. اْ يأذً أُّ ةاظِاً  وٌػىن ،االٌخرال ةػدم يأذً ال أُّ ظاْراً  كٔهلً وٌػىن

ٔاجب مهروه، أو حبرام ىيس مما وباظِاً  ظاْراً  ةّ أمر  رشب نرتك مػيدث فيّ اكن إن املتاح وًلذا جيب، واملِدوب يخأكد، فال



 يف هل اجلاس رشب ةػدم يِادي ةأن ُائتّ أمر الصيعان أن وكع وكد اهليئات، ةذوي خصث فيّ ألن ةكراْخّ كيِا إذا اتلنتاك
ٔاق ٔه واىلٓاوي، األش ٔا فخاىف  كتو ولٔ رجع ذً بيشء اإلٌام أمر ولٔ ألمره، اٌخراالً  اآلن رشبّ وحيرم اىػػاة، فًٓ ورشب
ٔجٔب يصلط لً ةّ اتليبس  .اْ ال
 (222 ص/  3 ج) - الكبائر اقتراف عن الزواجر 

ا ٍَّ   ََعَ  يَُدل   َوِم
َ
ًَ  نَّ أ ةِ  ََتِْري َٔ ا ةِاىُْلَضاةِ  ََيَْخع   اَل  الرِّْط ٍَ حَ  َن ِّ  ََصَّ ِ َِ  لِيَْتْدرِ  ِخاَلفًا وَاِخدٍ  َغْيُ  ة ِ  ََجَاَغثَ  ةْ ا وََغْيِه ْْحَدُ  َروَاهُ  ٌَ
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َْ  أ ِب  َع

َ
 أ

اِغِديِّ  ُْحَْيدٍ  ُّ  اهلل َرِضَ  الصَّ ِْ نَّ  َع
َ
ِّ  اهلل َغّلَّ  اهلل َرُشٔلَ  أ ًَ  َغيَْي َدايَا/ }كَالَ  َوَشيَّ الِ  َْ ٍَّ ا .{ُغئٌُل  اىُْػ ٌَ ةُٔ َروَاهُ  َو

َ
ِّ  يِف  َداُود أ َْ  ُشنَِِ  َع

ِب 
َ
ثَ  أ ٌَ ا ٌَ

ُ
ِّ  اهلل َغّلَّ  اهلل َرُشٔلُ  كَالَ / كَالَ  أ ًَ  َغيَْي َْ / }وََشيَّ َْْدى َطَفاَغثً  لِرَُجوٍ  َطَفعَ  ٌَ َ

ا هَلُ  فَأ َٓ ِديَّثً  َغيَْي َت  َػَلدْ  َْ
َ
َْ  َنتِيًا ةَاةًا أ ٌِ 

َٔاِب  ةْ
َ
َبا أ   .{الرِّ

  (221/ ص  5فتخ الباري البن دجر  )ج 

الرطٔة لك ٌال دفع حلبخاع وكٔهل رطٔة ةضً الراء وًلرسْا وجئز اىفخح ويه ٌا يؤخذ ةغي غٔض ويػاب أخذه وكال ةَ اىػريب 
ٔاشعث وكد ذتج خديد غتد اهلل ةَ غ ةّ ٌَ ذي جاه غُٔا َع ٌا ال حيو ٍرو يف واملرتيش كاةضّ والرايش ٌػعيّ والرائض ال

ذً كال اذلي يٓدى ال َيئ أن يلػد ود املٓدي  .ىػَ الرايش واملرتيش أخرجّ اىرتٌذي وغددّ ويف روايث والرائض والرايش
إحلّ أو غُّٔ أو ٌاهل فأفضيٓا األول واثلاىد جائز ألُّ يخٔكع ةذلم الزيادة َع وجّ َجيو وكد تصخدب إن اكن حمخاجا 

ٔ الرطٔةواملٓدي ال يخلكف وإال فيهره وك ٔدة وغهصٓا وأٌا اثلاين فإن اكن ملػػيث فال حيو ْو وإن اكن  د حكٔن شبتا ليٍ
ىعاغث فيصخدب وإن اكن جلائز فجائز ىكَ إن لً يكَ املٓدي هل خانٍا واالاعُث دلفع ٌظيٍث أو إيػال خق فٓٔ جائز 

 .وىكَ يصخدب هل حرك األخذ وإن اكن خانٍا فٓٔ خرام اه ميخػا
  2/111الباجوري 

وحيرم غييّ كتٔل الرطٔة ويه ٌايتذل ليلاض حلدكً ةغي احلق او حلٍخِع ٌَ احلكً ةاحلق "خلربىػَ اهلل الرايش واملرتيش 
ٔاز ٌَ جٓث ادلافع ال ٌَ جٓث اىكَ ايف احلكً" واٌا لٔ دفع هل طيأ حلدكً هل ةاحلق فييس ٌَ الرطٔة املدرٌث   اْ آلخذجل

 (331 ص/  5 ج) - الخطٍب شرح على الذبٍب تذفت 

 .ٌعيلاً  احلكً َع األخذ اىلاض َع حيرم اكن وإن ادلفع جاز ةاحلق حلدكً رىش لٔ أُّ أفًٓ( احلق ةغي حلدكً/ )كٔهل
 العربٍت الكتب إدٍاء دار 153-152: ص ىالثان الجزء الذٌن علوم إدٍاء 

 خرٌج وكد غرض غَ َيئ وال الرضا غَ يػدر ٌٍِٓا واخد لك أن ٌع اهلديث و الرطٔة ةني اىفرق غَ شئو( مصأىث) 
ٔاب آجو إٌا اىغرض وىكَ ىغرض إال كط يتذهل ال املال ةاذل فليج األخرى دون إخداٍْا  ٌال إٌا اىػاجو و اعجو وإٌا اكثل

ٔد َع وإاعُث فػو وإٌا  إىل ةاملدتث ليخٔغو وإٌا غيِٓا يف ليٍدتث إٌا حمتخّ ةعيب إحلّ املٓدى كيب إىل حلرب وإٌا ٌػني ٌلػ
 إىل يٓدي الصيعان إىل اكملدخاج ٌػني ةفػو إاعُث املراد يكٔن أن( اثلاىد) --- ْذه ٌَ احلاغيث فاألكصام وراءْا غرض
ٔاب ْٔ اذلي اىػٍو ذلم يف فييِظر احلال ةلريِث يػرف ْديث فٓذه غِده ماكُث هل وٌَ وخاغخّ الصيعان وًليو  اكن فإن اثل
غيه خرم األخذ وان اكن واجتا ندفع ظيً ٌخػني َع لك ٌَ يلدر غييّ أو إنصان ظيً أو خرام إدرار حِجزي يف اكلصيع خراٌا

)اخلامس( أن يعيب اتللرب إىل كيتّ  ---- ٌا يأخذه ويه الرطٔة اىيت ال يظم يف َتريٍٓا أو طٓادة ٌخػيِث فيدرم غييّ
ةّ ٌَ خيد اُّ أنس فلط ةو حلخٔغو جباّْ إىل أغراض هل يِدرص جنصٓا وان لً  وَتػيو حمتخّ ال ملدتخّ وال لألنس

يِدرص غيِٓا وٌلن لٔال جاّْ وخظٍخّ لاكن ال يٓدي إحلّ فإن اكن جاّْ ألجو غيً أو نصب فاألمر فيّ أخف وأخذه مهروه 
ا فإن اكن جاّْ ةٔاليث حٔالْا ٌَ كضا ء أو غٍو أو واليث غدكث أو جتايث ٌال فإن فيّ مظاةٓث الرطٔة ولهِٓا ْديث يف ظاْْر

أو غيه ٌَ األغٍال الصيعاُيث خىت واليث األوكاف ٌرال وٌلن لٔال حيم الٔاليث لاكن ال يٓدي إحلّ فٓذه رطٔة غرضج يف 
 إحلّ اتلٔغو يٍكَ ٌا إذ جنصّ ٌػرض اهلديث إذ اىلػد ةٓا ىف احلال ظيب اتللرب وانتصاب املدتث وىكَ األمر يِدرص ىف

ٔا مما فٓذا اىغي ذلم إىل املال لصيً غيه احلال ىف وىل لٔ أُّ املدتث يتىغ ال أُّ وآيث َيىف ال لٔاليثةا  فيّ الهراْث أن َع احفل
ٔا طديدة  ىف جاه ٌلاةيث ىف املتذوىث الرطٔة وبني املدضث اهلديث ةني دائر فإُّ ٌخػارضا فيّ واملػىن خراٌا نُّٔ ىف واخخيف
 ةػد يػعٕ اكن فٍا وأةيّ أٌّ ةيج يف ُفصّ يلدر أن ينتيغ والٔيل فاىلاض اىتظديدات ْذه ذبخج وإذا ---- ٌػني غرض
ٔ اىػزل  ْدايا يف غييّ أطلك ٌاو أخذه فدرام لٔاليخّ يػعاه إٍُا أُّ يػيً وٌا واليخّ يف يأخذه أن هل جئز أٌّ ةيج يف ْو

ٔا ْو أًُٓ أغدكائّ .فييجخنتّ طتٓث فٓٔ ٌػزوال اكن لٔ يػعُّٔ اكُ



  (211/ ص  4)ج  -إعانت الطالبٍن 

ٔجد يف ُاخيخّ أي ةرله وٌَ َع دون مصافث اىػدوى غاىح هل غيه) كٔهل لزٌّ ) كٔهل وٌَ حػني يف ُاخيث( أي ليلضاء ةأن لً ي
نتيّ حمو ح /ويف املغين ٌا ُػّ.كٔهل وًلذا ظيتّ( أي وًلذا ييزٌّ ظيتّ اىلضاء إن حػني هل)ليداجث إحلّكتٔهل( أي اىلضاء 

وجٔب اىعيب إذا ظَ اإلجاةث نٍا حبرّ األذريع فإن َتلق أو غيب َع ظِّ غدٌٓا ملا غيً ٌَ فصاد الزٌان وأئٍخّ لً ييزٌّ 
ألن اجلاس مضعرون إىل غيٍّ وُظره فأطتّ  جتاره َع األغحفإن غرض غييّ لزٌّ اىلتٔل فإن اٌخِع غىص ولإلٌام إ

غاخب اىعػام إذا ٌِػّ املضعر فإن كيو أُّ ةاٌخِاغّ خينئذ يػي فاشلا وحيٍو كٔهلً جيرب َع أُّ يؤمر ةاتلٔبث أوال فإذا 
ٔاردة يف ابلا ب واشتظػاره ٌَ ُفصّ اىػجز حاب أجرب أجيب ةأُّ ال يفصق ةذلم ألُّ ال يٍخِع اغبلا إال ٌخأوال ليخدذيرات ال

ٔء وًليف يفصق ٌَ اٌخِع ٌخأوال حأويال شائغا أداه اجخٓاده إحلّ وأن املِيج هل ٌَ غذاب  وغدم اغخٍاده َع ُفصّ األٌارة ةالص
 كٔهل وإن خاف)كٔهل ولٔ ةتذل ٌال( أي إن كدر غييّ فاضال غٍا يػخرب يف اىفعرة)ا ـه اهلل وشخعّ هل غدم اتليبس ةٓذا األمر

ٌَ ُفصّ امليو( أي ييزٌّ اىلتٔل واىعيب وإن خاف ٌَ ُفصّ اجلٔر واىظيً وإذا حٔاله اخرتز غِّ نصائر فروض األغيان
كٔهل نره ليٍفضٔل اىلتٔل واىعيب( وذلم ملا روي غَ )كٔهل فإن لً يخػني فيٓا( أي يف ُاخيخّ ةأن وجد ٌَ يػيح هل غيه)

وحمو نراْث ٌا ذنر خيد لً يخٍزي املفضٔل .ّل اهلل غييّ وشيً ال تصأل األٌارةغتد الرْحَ ةَ شٍرة أُّ كال هل اجليب غ
ةكُّٔ أظٔع يف اجلاس أو أكرب إىل اىلئب أو أكٔى يف اىليام يف احلق أو ألزم ملجيس احلكً وإال جاز هل اىلتٔل واىعيب 

كٔهل وحيرم ظيتّ( أي اىلضاء )ليٍفضٔل ذلمكٔهل إن لً يٍخِع األفضو( فإن اٌخِع فٓٔ اكملػدوم وال يكره )ٌَ غي نراْث
كال يف الروض ورشخّ وإن اكن ِْاك كاض فإن اكن غي مصخدق ليلضاء فاكملػدوم وإن اكن مصخدلا هل فعيب غزهل خرام 
وإن اكن ٌفضٔال فإن فػو أي غزل ووىل غيه ُفذ ليرضورة أي غِدْا وأٌا غِد حٍٓد األغٔل الرشغيث فال يِفذ َصح ةّ 

كٔهل ةػزل غاىح هل ( أي ليلضاء فإن اكن غي غاىح هل فال حيرم )اْفيٍا إذا ةذل ٌال ذللم واىظاْر أُّ ةدوُّ نذلماألغو 
واغيً أن اذلي َتػو ٌَ الكٌّ أن كتٔل اىلضاء حػرتيّ األخاكم اخلٍس ٌا غدا اإلةاخث .ظيتّ ةػزهل ةو يصَ ولٔ ةتذل املال

وحيرم ةػزل فيجب إذا حػني يف اجلاخيث ويِدب إن لً يخػني وٌلن أفضو ٌَ غي ويكره إن اكن ٌفضٔال ولً يٍخِع األفضو 
 . غاىح ولٔ ٌفضٔال

 العربٍت الكتب إدٍاء دار 296-295: ص الرابع الجزء المذلً هامشه مع القلٍوبً داشٍت 

 ةّ  حللٔم  أخدًْ  فيٓا  اإلٌام  فئيل  اجلاخيث  يف  هل  الػاحلني  خق  يف(  نفايث  فرض  ْٔ)   اجلاس  ةني  احلكً  أي  اىلضاء  نخاب
 اكن  ةأن  اجلاخيث  يف  واخد  هل  يخػني  لً  وإن  أي(  وإال)   وحلّ إذا وكتٔهل( ظيتّ لزٌّ) غيه يػيح لً ةأن واخد فيٓا هل( حػني فإن)

 وكيو  اىلتٔل)   األغيح  غي  ؤْ(  فييٍفضٔل)   ةخٔحلخّ  يرىض  أي(  يخٔاله)   األغيح  أي(  وٌلن  أغيح  غيه  اكن  فإن. ) غيه  ٌػّ
 اىعيب  هل  ويصخدب  ييزٌّ  وكيو  اىلتٔل  هل  يِدب  واىفاضو(  حيرم  وكيو  ظيتّ  يكره)   األول  َع(  و)   وحٔحلخّ  ظيتّ  وحيرم(  ال

 نرش  ةّ  يرجٔ  خامال  اكن  إن  اىعيب)   هل(  ويِدب  اىلتٔل  فيّ  ٌريّ)   غيه(  اكن  وإن. ) اكملػدوم  فٓٔ  يخٔىل  ال  األغيح  اكن  وإن
 هل(  فاألوىل)   الرزق  إىل  حمخاجا  وال  خامال  يكَ  لً  وإن  أي(  وإال) املال ةيج ٌَ ةّ وحيػو( الرزق إىل حمخاجا) اكن( أو اىػيً

 اجلاخيث  يف  أي(  لزٌّ  كٔهل)   (. أغيً  واهلل  الػديح  َع)   واىلتٔل  اىعيب  هل(  ويكره)   الرشح  يف  الرافيع  كال  نٍا(  كيج  حرًلّ) 
 ةذهل  وجب  ٌِّ  ٌال  ةذل  َع  حٔكف  ولٔ,  ةاٌخِاغّ يفصق وال اٌخِع لٔ غييّ وجيرب وظِّ ٌَ اىػدوى مصافث دون ٌا ويه فلط
 ظاىب  ويفصق  ٌِّ  ةأفضو  ولٔ  غاىح  ىػزل  وحيرم,  غاىح  غي  ىػزل  ةذهل  ويِدب  نذلم  يػزل  خلال  وبذهل,  اآلخذ  يٍيهّ  وال

 .ٌال ةذل ةغي ولٔ, غزهل
  اإلمام دمحم عبذ الرؤف المناوي 3/435فٍض القذٌر 

)كال اخلعاب( واألغو ىف ٌتايػث اإلٌام أن يتايػّ أن يػٍو ةاحلق ويليً احلدود ويأمر ةاملػروف ويِىه غَ املِهر فٍَ جػو 
ٔد فلد دخو يف   غَ أب ْريرة( اْ 4الٔغيد )خً ق ٌتايػخّ ملا يػعاه دون مالخظث امللػ

  ً282-12/279عمذة القاري شرح صذٍخ بخاري لإلمام بذرالذٌن أبً دمحم مذمود بن أدمذ العٍن 

ٔاخد ةَ زياد غَ األغٍض كال شٍػج أةا غاىح يلٔل شٍػج أةا ْريرة رض  خدذِا مٔىس ةَ اشٍاغيو كال خدذِا غتد ال
/ ذالذث اليِظر اهلل احلًٓ ئم  اىلياٌث واليزًليًٓ وهلً غذاب احلً رجو اكن هل فضو يلٔل كال رشٔل اهلل غّل اهلل غييّ وشيً

اىل ان –  ورجو ةايع إٌاٌا اليتايػّ إال لرلُيا فإن أغعاه ٌِٓا رض وإن لً يػعّ شخطٌاء ةاىعريق فٍِػّ ٌَ إةَ الصبيو 
، ويف روايث ظً وْذا ْهذا يف روايث الهظٍيٓينام األغوكٔهل "رجو"اي اثلاين ٌَ اثلالذث رجو ةايع إٌاٌا املراد ْٔ اإلٌ -كال

غيه ةايع إٌاٌّ واملراد ٌَ املتايػث ِْا ْٔ املػاكدة غييّ واملػاْدة فاكن لك واخد ٌٍِٓا ةاع ٌاغِده ٌَ غاختّ وأغعاه 
 .خالػث ُفصّ وظاغخّ ودخييث أمره


