
 0220دربمس -وجالیئ  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

159 

 واقضامھافی الشریعت االصالمیتمفھىمھا :العقىد
 

Concept and Kinds of Contracts in Islamic Perspective 

 

 *د۔وضیم مدمىد

 **د۔عبدالعلیم
 

Abstract 

 

Contract is a basic need of human life and every person depends on others to 

fulfill his needs. This research paper is a detailed discussion on concept of 

contracts and its kinds in Islamic perspective. Different definitions of the 

contract have been discussed and elaborated with some illustrations. Major 

portion of the discussion is related to the kinds of contracts from different 

aspects. Ten main divisions of the contracts have been discussed in detail. These 

divisions are: legal and illegal contracts, valid and invalid contracts, obligatory 

and optional contracts, pecuniary and non pecuniary contracts, possessive and 

non possessive contracts, contracts in force and suspended contracts, 

compensatory and donation contracts, guaranteed and non guaranteed contracts, 

original and subsidiary contracts and lastly the immediate and continuous 

contracts. All these categories of the contracts have further different kinds which 

have been discussed in detail so that the reader may understand the nature of his 

daily contracts, its consequences and Sharia order related to all these kinds. This 

research will also be proved beneficial for the society and for the researchers 

also to continue their further research. 
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ان الػلىد مً غشوسۃ االوعان الیىمیت ویعؼ ٰھزہ الػشوسۃ مً الحیت الٰی اإلاذن ومً اإلاذن 

ن کل اوعان 
ٔ
الٰی الذوالث الػاإلایت۔ان مػاملت الػلىد حاسیت مً مً بذء خػاسۃ االوعاهیت ال

ی اآلخش فی خیاجہ وال بذ لہ مً 
ٰ
سحىع اآلخشیً للػاء خاحاجہ۔ ففہم مػنی الػلىد مدخاج ال

اكعامھا غشوسی الداء الفشاثؼ وإلاشاغاۃالحلىق الن غلی کل اوعان فشع بيعبت اآلخش 

 ولہ خلىق غلی اآلخشفاداء الفشاثؼ ومشاغاۃ الحلىق مً ملاضذ الششیػت االظالمیت۔

                                                           
 اكباٌ الحکىمیت للخػلیم الػالی،ظیالکىثاظخار اإلاعاغذ،کلیت غالمت   *

 اظخاد اإلاشاسک،کلیت حىاح اظالمیت الحکىمیت،ظیالکىۃ  **
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بدث الثاوی لىد واإلابدث االٌو فی حػشیف الػ۔اإلادثینمشخمل غلی مب الػلمی  فٰھزاالبدث

 بدثی  بما یلی:   فی جلعیماث الػلىدوجفطیل ٰھزیً اإلا

 حعريف العقىدبدث الاول فی اإلا

فدیىما یىظش غلی  البذ مً بدث غلی کلمت الػلىدمً حھت اللغىیت والاضؿالخیت

فى اللغت هلُؼ الحل و ًؿلم  الػلذغلذ و حمؼ يلمت ھزہ الکلمت مً حھت اللغىیت فٰھزہ ال

ذ ھُلاٌ:غلذث الحبل والبُؼ والػفذھا: الشبـ والشذ والػمان والػھغلى مػاوى هثیرة مى

 غلى الجمؼ بین ؤؾشاف الص يء ًلاٌ:غلذث الحبل فو  1فاوػلذٍ
ً
 2مػلىد ىھٍؿلم ؤًػا

ا:بخيامه  وغلذث البُؼ وهدٍى وغلذث الُمین بالدشذًذ جىهُذ, وغلذة الىياح وغیَر

ً  ومىه كىله حػالى: وببشامه
َ
ا ؤ ُػُلىِد َھ ًَ

ْ
ىا ِبال

ُ
ْوف

َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِزً

َّ
 :وكىله حػالىٰ 3ا ال

َ
ْػِضُمىا ُغْلَذة

َ
 ح

َ
َوال

اِح 
َ
ي لان غلى الضامُت  5خکامہؤی ؤ 4الِىّ خفم الفٍش فدعب َزاالخػٍشف للػلذ ًشبـ ٍو

ی فالػلذ یکىن رسیػت لالسجباؽ والخػاون للمجخ ماھالخػاكذوالخػلم بِى
ٰ
مؼ والاجفاق غل

كػاء الحاحاث بین افشادہ باهىاغھا اإلاخخلفتفیلضم غلی الباجؼ خىالت العلػت ویلضم غلی 

 اإلاشتری اداء زمىھافٰھزہ ھی اهىاع الحاحاث بین افشاد الاإلاجخمؼ۔

ؤما فى اضؿالح الششع للػلذ مػىُان اإلاػنی ألاّوٌ: مػنی غام واإلاػنی الثاوى: مػنی 

 خاص. 

 ًدىاٌو حمُؼ ؤلالتزاماث الششغُت، ظىاء ھى ف لعامأما اإلاعنى ا
ٔ
واهذ هدُجت اجفاق ا

ما، ؤم واهذ هدُجت اسادة شخظ واخذ ؤساد ؤن ًلضم البین  ؿشفین والبُؼ وؤلاحاسة وهدَى

ففی ٰھزہ الػلىد  6هفعه إللتزام ششعى خاص، والُمین والىكف والؿالق والىزسو ؤلاغخاق

کلھا یخىلذ الالتزامیت لصخظ آخش الزی ھى فشیم الػلذ او لىفغ الصخظ الزی یلضم 

  غلیہ خلا لآلخش۔ 

زا اإلاػنی َىألاهثر ھف أما اإلاعنى الخاص ى ما وان هدُجت اجفاق بین ؾشفین. َو

 ختی واد ًىفشد باإلضؿالح ولزا ارا ؤؾللذ ولمت الػلذ جبادس 
ً
 وبظخػماال

ً
 جذاوال

ٰ
ى الزًَ ال

اإلاػنی الخاص، ؤما اإلاػنی الػام فال جذٌ غلُه ولمت الػلذ بال بخيبٍُه ًذٌ غلى 

 کالحاٌ فی حمیؼ اإلاػھذاث والػلىد فی اإلاجخمؼ البششی فی ای خػاسۃ وفی ای مکان۔7الخػمُم.

 حعریفاث العقدبمعىاہ الخاص  

فاٍث، مىھوللذ غشف الفل    ًلى:ا ما ھاء الػلذ بمػنی الخاص بػذة حػٍش
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"مجمىع قدعرف الامام ابً الھمام العقد باهہ ھى العقد ھى مجمىع الایجاب والقبىل:

 8ا"ھاًجاب ؤخذ اإلاخيلمین مؼ كبٌى آلاخش،ؤو هالم الىاخذ اللاثم ملام

فدعب َزا الخػٍشف بن الػلذ مشخمل غلى اًجاب الىاخذ وكبٌى آلاخش ؤو هالم 

ىین فى الػلذ اللضامیت الحلىق والفشاثؼ غلی ششیکی سحل ٌػبر اسادة سحلین الشٍش

 الػلذوھما معاوالن خعب الالتزام غىذ الششع واللاهىن ارا اسجفذ اللػیت الی اإلادکمت۔ 

قد اصدر قدری باشا فکرہ فی حعریف العقد  ارجباط الایجاب بالقبىل علی وجہ الاثر:

ٍه ًثبذ ؤزٍش فى اسجباؽ ؤلاًجاب الطادس مً ؤخذ الػاكذًً بلبٌى آلاخش غلى وحباهہ ھى"

 9اإلاػلىد غلُه"

ش ھًىضح َزا الخػٍشف ؤن ؤلاًجاب ال بذ ؤن ًشجبـ باللبٌى فى اإلاجلغ الزي ًظ

اء وال بذ ؤن ًيخلل الص يء اإلاػلىد غلُه ھفُه ؤلاًجاب ؤو غلى الغىس خعب اخخالف الفل

 فى مً الباجؼ الى اإلاشتري وبر ال ؤكش لئلًجاب واللبٌى ال ٌعمی َزا ؤلاًجاب واللبى 
ً
ٌ غلذا

ما ؤزش اإلاخػلم باإلااٌ الزي ًطذس له ؤلاًجاب ھاء ألن ال بّذ ؤن ًيىن لھاضؿالح الفل

.  واللبٌى

"سبـ بین هالمین ًيشإ غىه قد صرح الامام ابى زھرۃ بان العقد ھى ربغ بین کالمین:ال

 10ما"ھخىم ششعى بةلتزاٍم ألخذ الؿشفین ؤوليلُ

ف ًظھفب َى سبـ هالمى اإلاخيلمین للبُؼ والششاء ش  ؤن الػلذ الششعى ھزا الخػٍش

زا الىالم ًىحب غلى اإلاىحب سد ش يٍء ؤو الثمً ؤًما وان فى ؤلاًجاب وغلى اإلالبل ؤن ًشد  َو

 َٰ ىزا والُمین بذٌ اإلاػلىد غلُه ارا وان الىالم ًخػلم بمػاملت البُؼ ؤما ارا لم ًىً 

 والىكف فػلى اإلاخيلم ؤن ٌػمل خعب هالمه.

"الشبـ بین عرف الاصخاذ علی خفیف العقد باهہ ھى مین والاثرالشرعی:الربغ بین الکال 

ً مً شخطین غلى وحٍه ًترجب غلُه ؤزٍش الششعى"  11هالمین ؤوما ًلىم ملامها، ضادٍس

 
ً
ًبین َزا الخػٍشف بإهه ال بذ ؤن ًيىن هالم اإلالبل فى الػلذ الششعى مخطال

ترجب غلى هالمهما ازش ششعى ومشجبؿا بىالم اإلاىحب واإلالبل واإلاىحب َما سحالن  مخخلفان ٍو

ى لضوم اهخلاٌ اإلااٌ ببذله مً ألاٌو الى آلاخش.  َو

"التزام اصدر علی خید فکرہ بيضبت الخعریف للعقد باهہ ھى: التزامیت اإلاخعاقدیً:

" ى غباسة غً اسجباؽ ؤلاًجاب باللبٌى ،َو
ً
 12اإلاخػاكذًً وحػاَذَما ؤمشا

ً ًخػاَذان غلى ؤمٍش مً ؤمىس البُؼ ًخطح مً َزا الخػٍشف ؤن اإلاخػاكذً

ثبذ التزامُت  زا الخػاَذ َى هدُجت ؤلاًجاب مً ألاٌو واللبٌى مً آلاخش ٍو ؤوالخجاسة َو

 الخػاَذ ليليهما.
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كذ ضشح الکفىی فی مفھىم الػلذ باهہ ھى  :حعلق کالم اإلاخعاقدیً الظھار الاثر فی اإلادل

 غلى 
ً
 13وحٍه ًظهش ؤزٍش فى اإلادل""حػلم هالم ؤخذ الػاكذًً باآلخش ششغا

ما غلى اغخباٍس بإن ھىم َزا الخػٍشف َى ؤن الػلذ َى حػلم الػاكذًً بيلُفھفم

ذٍ فى الػلذ بيعبٍت لآلخش ألداء اإلااٌ ؤو ألداء بذله ھما ًلتزم غلُه اًفاء غھول واخٍذ مى

زا َى ؤزش َزا الخػاكذ فى اإلادل.   بطىسة اللُمت ؤو بطىسة اإلااٌ َو

"َى جىافم اسادجین غلى بخذار فدعب ٰھزاالخػشیف ان الػلذ جین الثر قاهىوی:جىافق اراد

ى ؤزٍش كاهىوٍى   14اثه"ھاوشاء بلتزاٍم ؤو هلله، ؤو حػذًله، ؤو به، ظىاًء وان َزا ألازَش

فدعب َزا الخػٍشف ؤن الػلذ اللاهىوى َى الخىافم بین بسادحى سحلین لئللتزام 

لؤلجش اللاهىوى الزي َى هدُجت ؤلاجفاق بین الشحلین ظىاًء وان اٍء ھؤو الىلل ؤو الخػذًل ؤو به

 ؤو غیر ششعٍى.
ً
 ششغُا

فاث للػلذ  َزٍ الىظش غلیبػذ ف في الفلھظیالخػٍش ى ھش بإن الفاسق بین حػٍش

ف الفل ى ًاهذ غلى ؤلاسجباؽ الزي ٌػخذ الشاسع به ولِغ مجشد ھواللاهىوى َى ؤن الخػٍش

جفاق بین اسادجین غلى ش يٍء ًدشمه الشاسع، وبزالً ًيىن اجفاق ؤلاسادجین ار كذ ًدطل ا

ف الػلذ غىذ اللاهىهُین غیر ماوٍؼ مً دخٌى الػلذ الباؾل فُه.  15حػٍش

 ،
ً
، ماوػا

ً
زا ماال ًيبغى الىكىف غىذٍ، ار البذ ؤن ًيىن الخطشف حامػا َو

یدخىی زي ؤلاظالم َى الػلذ اإلاششوع ال الزی اغخبرھالػلذ، فالػلذ ااء ھالفل فبٰھزاغشف

غلُه الىاط، وما غلى ألافشاد الا الخلُذ الخام بإخيام  ػمللىظام الػام الزي وغؼ لُا

 16م الػلىد.ھالششع الزي هظم ل

زا ٌػنی: ؤن ھوفى حػٍشف الػلذ كذ مّش كٌى الفل اء: بسادة مىفشد، واسادجین، َو

فلـ، بل كذ ًيىن  ؤلاسادة الىاخذة كذ حعخلل بةوشاء التزام وغلذ ال ًلخطش َزا غلى الىُت

، ومً ؤمثاله ؤلالتزام بة
ً
ة واخذة فى الفله ؤلاظالمى الىاكف، وؤلابشاء، داس َزا ؤلالتزام مالُا

  و  والىضُت، والُمین والىفالت.
ً
وبٰھزایخم الالتزامیت  ألاضل فى الػلىد ؤن ًيىن الػاكذ مخػذدا

الحلىق والفشاثؼ بالػل
ٔ
ىد ویجب الالتزام غلی مً حھت الحلىق والفشاثؼ۔فباالخخطاس جيشا

 فشیلی الػلذ ارا خطل جىافم الایجاب واللبٌى بیىھمامً حھت الازش الششعی واللاهىوی۔  

 الثاوي:أقضام العقد بدثاإلا

ففی ٰھزاا اإلابدث بیيذ غششۃ اء الػلىد باغخباساث مخخلفت ھكعم الفل

 ًلي: جفطیلھا بماو جلعیماث للػلىد 
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 وغیر اإلاشروعتم ألاول:العقىد اإلاشروعت یقضخال

وھما غلىد مششوغت وغیر  بلى هىغینمششوغیت الػلذ وغذمھااغخباس بجىلعم الػلىد 

 مششوغت۔  

ا الششع وؤرن ب عقىد مشروعت: .1 ً والھوهي التي ؤحاَص ت ھبا هبُؼ اإلااٌ اإلاخلىم والَش

ا.  17وغیَر

  اھاجھا هبُؼ ألاحىت في بؿىن ؤمھغى ھٰی ا الششع وهھوهي التي مىػ عقىد غیر مشروعت: .2

 في الجاَلُت فمى 18اإلاالكُذ واإلاػامین  وبُؼ
ً
ػت ؤلاظالمُت,ػمماوان مػشوفا  ه الشَش

وهزا غلذالخبرع مً ماٌ اللاضش, والػلذ غلى ما ًىافي آلاداب الػامت مً الفىاخش,ؤو 

مت وهياح اإلاخػت ,ول رلً  غلى ما ًخالف الىظام الػام, واإلظدئجاس غلى بسجياب حٍش

 غیرمىػلذ غلىد ممىىغت غیرمشش 
ً
وغت. وهدُجت غذم مششوغُت الػلذ ؤن ٌػخبر باؾال

فارا کان الػلذ باؾال فال یترجب غلیہ ازش كاهىوی  19لفلذان بخذي ششاثـ ؤلاوػلاد.

 ولزا ال یظھش الالتزامیت غلی ای فشیم مً فشیلی الػلذ۔ 

 اھم الثاوي:العقىد باعخبار الصحت وعدمیقضخال

یػنی الػلىد الصحیدت وغیر  بلى هىغینجىلعم الػلىد بيعبت الصحت وغذمھا 

 الصحیدت۔ 

 ا الششغُت الػامت والخاضت فيھا حمُؼ ششاثؿھوهي ما جىافشث فُ العقىد الصحيدت: .1

ا.هبُؼ الػاكل البالغ اإلااٌ ھا ؤزش اإلالطىد مىھفُترجب غلُ ا الفشغُت,ھا وفي هىاخُھؤضل

یػخبر الششع اھلیخھما للػلذواإلابیؼ اإلاخلىم اإلاىحىد اللابل للدعلُم بةًجاب وكبٌى 

لباجؼ. الی اإلاشتري ملىُت الثمً الی املىُت اإلابُؼ كابال الوػلاد الػلذ۔فیيخلل 

َا ا ؤزش ھفُترجب غلُ یػخبر الششع اهخفاغہ حاثضاحاسة لئلهخفاع بػین مىحىد ػلذؤلا وه

 20 ا مً هلل ؤلاهخفاع بلى اإلاعخاحش وألاحشة بلى اإلااحش.ھمى اإلالطىد

ا الششع وال ًترجب غلُ العقىد غیر الصحيدت: .2 ا ملطىدٍ,ؤو هي ما ال ھوهي ماال ٌػخبَر

.هػلذ 
ً
 وضفا

ً
 ؤضال لىً ال ًيىن مششوغا

ً
يىن مششوغا ,ؤٍو

ً
 ؤضال ووضفا

ً
ًيىن مششوغا

 ووالػلذ في اإلاجىىن والطبي غیراإلامیز ؤو الػلذ 
ً
غلى اإلاُخت والذم وول ما ال ٌػخبر ماال

 21 ٌى في غلىد اإلاػاوغت.ھخالتؤلاهشاٍ والػلذ غلى مدل مج

 وجفطیلھما ما یلی: وكذ كعم الحىفُت الػلذ غیر الصحُذ بلى غلذ باؾل وغلذ فاظذ
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ى ما لم ٌششع بإضله وال وضفه ورلً برا وكؼ خلل في ؤضل العقد الباظل:  َو

 وال وحىدله ,الػلذ بإن ج
ً
 خلف سهً مً ؤسواهه ؤوششؽ مً ششوؽ اوػلادٍ وان الػلذباؾال

يىن الػلذ  ألهه ال وحىد للخطشف بال مً ألاَل في اإلادل, والًترجب غلُه ؤي ؤزشدهُىي, ٍو

فاثذ اإلاػنی مً ول وحه مؼ وحىد الطىسة فدعب,بما الوػذام مدل الخطشف هبُؼ اإلاُخت 

 22اإلاخطشف والبُؼ الطادس مً اإلاجىىن والطبي الزي ال ٌػلل.والذم ؤو الوػذام ؤَلُت 

فٰھزاالػلذ ال یجىص اضال وان سض ی فشیلی الػلذ فالاغخباس للتراض ی بین الفشیلین فی 

 مثل ٰھزاالػلذالن الحشام ال یجىص بالتراض ی فال بذ احاصۃ ششغیت لجىاص الػلذ وجشجب ازشہ۔ 

 م العقدالفاصد:
ً
ىبرا ؤضل الػلذ ظاإلاا ً الخلل وخطل الخلل في الىضف َو

,ھوالػلذ بثمً مج ,ىابإن اشخمل الػلذ غلى ششؽ فاظذ, ؤوسبٰ  ,ھؤوبلى ؤحل مج ٌى  ٌى

, وجترجب غلُه بػؼ ألازاس دون البػؼ.
ً
 ال باؾال

ً
, فةن الػلذ ًيىن فاظذا  23ووالػلذ اإلاىٍش

 ان ظلم ٰھزاالػلذ مً الخلل فی الىضف یطیر الػلذ صحیدا ویترجب الالتزامیت

بین الفشیلین ویجب الػمل خعب مىاضفاث الػلذ ویکىن اإلاخالف غامىا وغشیما ان وكؼ 

 خشحا لخشق الػلذ ویدکم لخػىیؼ الخعاسۃ للؿشف اإلاخػشس۔   

 م الثالث: العقىد باعخبار اللسوم وعدمهیقضخال

ماالًيىن ألخذ الػاكذًً فُه خم الفسخ دون سغا آلاخش "الػلذالالصم َى: 

ى ماًيىن ألخذ الػاكذًً فُه خم الفسخوملابله:   24"الػلذغیر الالصم ؤوالجاثض: َو

ففی ٰھزاالػلذ ارا اجفم الفشیلان غلی ششوؽ ظىاء کاهذ الششوؽ مخػللت 

باإلابیؼ او زمً اإلابیؼ او بای شیئ آخش یلضم غلی الفشیلین وفاء ٰھزہ الششوؽ وان لم یف 

شف الخاظش ویمض ی الػلذ غلی ایت فشیم لضم غلیہ جخفیف الخعاسۃ الا ان یشض ی الؿ

 ضفت کاهذ فیخم الػلذ بشغاثہ والا فیرد وال ازش إلاخالفت الخاظش ان یشد۔

مخخلفت کما غىذالفلھاء۔فلاٌ  لعم الػلذ باغخباس اللضوم وغذمه بلى ؤهىاعیىو 

 العُىؾي: الػلىدالىاكػت بین ازىین غلى ؤكعام:الامام 

 
 
والطشف والعلم والخىلُت والدشٍشً,وضلح اإلاػاوغت  ,والبُؼألاول: الزم مً العرفین قععا

 بتلؤلحىبي بػذ اللبؼ والطذاق وغىع الخلؼ.ھوالحىالت وؤلاحاسة واإلاعاكاة وال

 
 
ت والىدٌػت الثاوي: جائس مً العرفین قععا ,والششهت والىوالت واللشاع والىضُت والػاٍس

 امت.واللشع والجػالت واللػاء والىضاًا وظاثش الىالًاث غیر ؤلام



 0220دربمس -وجالیئ  شش امیہ یقیقحت ہّلجم ولعم االسہیم-فہِم اسالم

165 

ما واإلحاسة ھواإلاعابلت واإلاىاغلت بىاء غلى ؤه یلضموألاصح ؤهه  الثالث: مافيه خالف

: به ومً الضوج غلى  غلی خخمامً اإلاشؤة  یلضمما والجػالت والىياح ھوملابله ًلٌى

 الؿالق. الهہ یلذس ألاصح,والبُؼ وكُل: حاثض مىه 

ىال الرابع: ماهىجائس ويؤل إلى اللسوم ً ھَو  كبل اللبؼ والىضُت كبل اإلاىث.بت والَش

ً بػذاللبؼ والػمان والىفالت وغلذ جائس مً آلاخرظرف و  الخامط: الزم مً والَش

 25ألامان والامامتالػظمی.

فٰھزاالاكعام الخمعت یترجب ازشھا غلی الفشیلین فاللعم الاٌو یلضم غلی فشقی 

ن غامىا الػلذ الػمل خعب ششوؽ الػلذ فان خشق واهدشف ؾشف غً الششوؽ یکى 

للػشس الن مً حعبب فی الخعاسۃ یػىغھا فیلضم غلیہ الخػىیؼ اما اللعم الثاوی فجاثض 

ال یجب بل غلی الفشیلین ان یلبال جطشف آلاخش ویىزلاہ فان كبٌى الحیاصۃ یلضم ازشہ۔اما 

الػلذ الثالث ففیہ سایان الضمہ فشیم واحاصہ فشیم فیرجب ازشہ خعب آساء الفلھاء مً اخخاس 

اللضوم غلیہ الىفاء غلی کل خاٌ ومً اخخاس الاحاصۃ فلہ الخیاس ان شاء یمض ی وان شاء سای 

کً یلضم بػذ حغییر بػؼ الاخىاٌ کما ضشح باالمثلت غمً 
ٰ
یترک واما اللعم الشابؼ فجاثض ول

حػشیف ٰھزاالػلذ۔اما اللعم الخامغ فیلضم غلی فشیم ویجىص لفشیم آخش فارا كبل الفشیم 

ائہ فارا خشج مً الػلذ بشت غً اإلاعاولیت فلیغ غلیہ شیئ مً الػمان ان الثاوی یلضم وف

 وكؼ الػشس لفشیم آخش۔   

ما ھوكاٌ الضسهص ي: ان اللعمت في الحلُلت زالزُت: الصم مً الؿشفین,حاثض مى

ى و  ىالزي جلخػُه اللعمت الػللُت َو الصم مً ؤخذَما حاثض مً آلاخش,وؤما الشابؼ َو

 
ً
)ؤوال( مالِغ الصما

ً
 فػلُم ال ًخطىس برالػاكذ اما ؤن ًملً فسخ الػلذ مؿللا

ً
والحاثضا

ٌ ھول فاالٌو الجاثض والثاوي الالصم,  26.زا ششع فُه الخُاس وؤلاكالت دون ألاو

ی زالزت اكعام خعب ٰھزہ اللعمت 
ٰ
فدعب ٰھزاالشای ان الػلىد ملخطشۃ غل

وؽ الػلذ فان اهدشف یخػمً فھی الػلذ الالصم غلی الفشیلین فال یىدشف فشیم مً شش 

اما اللعم الثاوی فال الضامیت لفشیم بل کل واخذ مخخاس ان شاء كبل واظخمش وان سد 

واهدشف واما اللعم الثالث فیلضم غلی فشیم ویجىص آلخش فال الضامیت لآلخش بل ھى مخخاس ان 

شاء دخل الػلذ وان شاء سد وغمً الضسکص ی اللعم الشابؼ والخامغ کما ضش ح 

عیىؾی فی اللعم الثالث فدکمھما خکم اللعم الثالث فال صیادۃ فیہ غلی سای الامام ال

 الضسکص ؒی۔  
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 م الرابع: العقىد اإلااليت وغیر اإلااليتیقضخال

اسبػت اهىاع وھی الػلىد اإلاالیت والػلىد غیر بلى  لعمتالہ زفی ھجىلعم الػلىد 

حاهب آخش والػلىد اإلاالیت غىذ بػؼ اإلاالیت والػلىد اإلاالیت مً حاهب وغیر اإلاالیت مً 

الػلماء وغیراإلاالیت غىذ آلاخشیً فخفطیل ٰھزہ الاهىاع الاسبػت مایلی کما ضشح بھا العیىؾی 

 : 27والضسکص ی وابً هجیم وغیرھم مً الػلماء

 ى عمی غلحغلى غین مػین مً ألاغُان  ذد برا وكػى بن الػل العقىد اإلااليت: .1
ً
 مالُا

ً
دا

 ظىا ؤوان

ا  ھاع بجمُؼ ؤهىاغى ا بػىع والبُھملىُخ ذهلل مً الطشف والعلم واإلالاًػت وغیَر

ا ؤو بػمل فُھالػلذؤم بغیر غىع ه ا ھبت واللشع والىضُت باألغُان وهدَى

ا.ػلذه  اإلاضاسغت واإلاػاسبت واإلاعاكاة وهدَى

غلى غمل مػین دون ملابل والىوالت والىفالت  ثػلذووهي برا ا العقىد غیر اإلااليت: .2

ا فوالىضُت وغ  مً الؿشفین. تد غیر مالُى غلھی یَر

وھی الػلىد التی مالیت مً حاهب وغیر :عقىد ماليت مً جاهب وغیر ماليت مً آخر .3

ا.مالیت مً حاهب آخش  ت وهدَى  هػلذ الىياح والخلؼ والطلح غً الذم وغلذ الجٍض

فھی الػلىد التی یػذھا  عقىد ماليت عىد بعض العلماء و غیر اإلااليت عىد غیرهم: .4

 ؼ الػلماء مً الػلىد اإلاالیت اما بػؼ آلاخشیً فیػذوهھا مً غلىد غیراإلاالیتبػ

ا.فالجم ا مً الػلىد اإلاالُت ألن اإلاىافؼ ؤمىاٌ ھواإلحاسة وؤلاغاسة وهدَى ىس ٌػخبَر

۔فاضل الخالف غىذَم ؤو في خىم ألامىاٌ ؤما الحىفُت الحػخبراإلاىافؼ غىذَم ؤمىاٌ

ھىا ھى حػبیر اإلاىافؼ مً اإلااٌ ام ال۔فمً غبرھا مً الامىاٌ اغخبرٰھزہ الػلىد مً 

الػلىد اإلاالیت ومً لم یػخبر اإلاىافؼ امىاٌ لم یػخبر ٰھزہ الػلىد مً الػلىداإلاالیت بل 

 اغخبرھا مً الػلىد غیر اإلاالیت۔  

 اھاليشترط في ا القبض والتيھم الخامط: العقىد التي يشترط فيیقضخال

وھما  ا ؤو غذمه بلى هىغینھاء الػلىد باغخباس اشتراؽ اللبؼ فُھكعم الفل

 :الػلىد التی ال یشترؽ فیھا اللبؼ والػلىد التی یشترؽ فیھا اللبؼ وجفطیلھما بما یلی 

اإلاػلىد غلُه  فھی الػلىد التی الیشترؽ فیھا كبؼ :االقبضھعقىد اليشترط في .1

مً َزا الىىع الن اکثر الخجاس یػلذون بٰھزاالىىع مً الػلذ فخین الػلذ في الجملت 

 غلذ  البُؼ اإلاؿلم.
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:ان مً بػؼ الػلىد التی ال یخم الا بلبؼ اإلاػلىد غلیہ ا القبضھعقىد يشترط في .2

ً فلذ فیػخبر اللبؼ ششؽ لٰھزہ الػلىد فلزا یعمی بػلىد اإلاششوؽ باللبؼ  والَش

ً اء في لضوم اللبؼ, ھىس الفلھاشترؽ حم ً بشحىع الشاًَ غً الَش فُبؿل غلذ الَش

ل اإلالً.  29بت غىذ الحىفُت والشافػُت.ھ,ووال28باللٌى ؤو بخطشف ًٍض

فٰھزہ الػلىد جىدطش غلی ششؽ اللبؼ اوغذمھا ان وحذ الششؽ حعمی الػلىد 

 مشترؾت باللبؼ الا فغیرمشترؾت باللبؼ فدعب۔ 

 م الضادش: العقىد الىافدة والعقىد اإلاىقىفتیقضخال

یػنی الػلىد الىافزۃ والػلىد  بلى الىفىر وغذمه بلى هىغین ااء الػلىدهظش ھكعم الفل

 :اإلاىكىفت

فُذ الحىم في ھىافزة: وهي الػلىد الصحُدت التي ال ًخػلم بالػلىد ال .1 ا خم الغیر ٍو

الحاٌ ؤو هي الػلىد التي ًطذس ممً له ؤَلُت الخطشف و والًخه, ظىاء ؤواهذ الىالًت 

ما ؤو ھذ الػلذ لىفعه ؤم هُابت هػلذ الىص ي ؤوالىلي إلاً جدذ والًخؤضلُت همً ٌػل

زٍ الػلىد ال ًدخاج في ظ ا بلى بحاصة الغیرھغلذ الىهُل إلاىوله َو  30۔ىس ؤزاَس

فٰھزہ جىفز غلی الفىس بػذ وفىس ششوؾھا وال جلف غلی امش آخش ولزا جترجب غلیھا 

یت الػلذ فی اؾشاف الػلذوحىاص آلازاس والششؽ اإلاھم فی ٰھزہ الػلىد وھى وحىد ضالخ

 الػلذ ششغاوكاهىها۔   

وهي الػلىد التي ًطذس ممً له ؤَلُت الخطشف دون الىالًت همً  العقىد اإلاىقىفت: .2

ًبُؼ ماٌ غیٍر بغیر برهه ؤو َى غلذ ًخػلم به خم الغیر,هػلذ الفػىلي والطبي اإلامیز 

 31.ي مىكىفت غلى برن اإلاالً والىليھف

ٰھزہ الػلىد لػذم وفىس ضالخیت الػلذ او غذم ضالخیت یػخبرالىكىف فی 

الخطشف فی ملک الغیرفارا جىفشث الششوؽ صحذ الػلىد وجىػلذ مثل اضبذ 

غیرالبالغ بالغا او اإلاجىىن صحیدا او احاص اإلاالک بیؼ اإلابیؼ الزی اوػلذالػلذ غلیھا 

داهافزۃ غیر بذون ارن اإلاالک فخصح الػلىد اإلاىكىفت فی ٰھزہ الاخىاٌ وجطیر غلى 

 مىكىفت۔

 م الضابع: عقىد اإلاعاوضت وعقىد الخبرعیقضخال

 :وغلىد الخبرع وھی اإلاػاوغتغلىد ا بلى ھوغذم مً وحہ اإلاػاوغہجىلعم الػلىد 
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ا اإلابادلت بین اإلاخػاكذًً بما مبادلت ماٌ ھوهي التي مشادَا وغاًخ عقىد اإلاعاوضت: .1

بمىفػت مثل ؤلاحاسة وؤلاظخطىاع  بماٌ مثل البُؼ والطلح غلى ماٌ ؤو مبادلت ماٌ

 32واإلاضاسغت ؤو مبادلت مىفػت بمىفػت هممش في داس بممش في داس ؤخش.

فخىحذ اإلاػاوغت فی ٰھزہ الػلىد کلھاالن البیؼ یىػلذ بمػاوغت مالیت کداٌ البیىع 

الخجاسیت العىكیت جکىن اإلاػاوغت فیھا مػاوغت مالیت وکاالحاسۃ والاظخطىاع واإلابادلت 

جکىن فیھا مبادلت ماٌ بمىفػت  ومبادلت ممش بممشآخش جکىن فیہ مػاوغت مىفػت 

 غلىد اإلاػاوغت۔ بمىفػتولزا حعمٰی ٰھزہ الػلىد 

ا اإلاعاغذة واإلاىدت مً ؤخذ اإلاخػاكذًً ھا واإلاشاد مىھغاًخ عقىد الخبرعاث: .2

 والطذكت والھلآلخش,والخبرع فُ
ً
بت بغیر غىع وبما جبرع في ؤلابخذاء دون ھا بما مؿللا

33اء واللشع.ھؤلاهخ

 
فملطىد غلىد الخبرع ھى الاهخطاس فی اإلاجخمؼ الن اغىیاء اإلاجخمؼ یعاغذون 

الفلشاء واإلادشومین للػاء خاحاجھم ولزا حعمی الخبرع کھیئت الطذكاث والھباث فیھا 

الخبرع کلہ ال غىع وال مؿالبت فیھا مً ضاخب اإلااٌ اما الذیىن فھی جبرع فی ابخذاثھا 

الذاثً یعخدم اإلاؿالبت فی ٰھزہ الػلىد فھی غلىد  فال یعخمش الخبرع فی الذیىن الن

 الخبرع وال مً غلىد اإلاػاوغت الن لیغ فیھا ای شیئ مً اإلاػاوغت۔  

 م الثامً: العقىد باعخبارالضمان وعدمهیقضخال

وھی غلىد غمان  جىلعم الػلىد باغخباس الػمان وغذمه بلى زالزت ؤكعام

 :کالخالیفخطیلھا  غلىد مضدوحت ألازش  ماهت و ؤوغلىد

  عقىد ضمان: .1
ً
وهي التي ٌػخبر اإلااٌ اإلاىخلل,بىاء غلى جىفُزَا مً ًذ بلى ًذ مػمىها

ت ًيىن غلى ھغلى الؿشف اللابؼ له فم ما ًطِبه مً جلف فما دوهه ولى بأفت ظماٍو

 34معاولُخه وخعابه والبُؼ واللشع والطلح ماٌ بماٌ.

الػامً معاوٌ غً حػىیؼ فان اجلف اإلااٌ اولحم الػشس بہ بای ضىسۃ کان 

الػشسکما اجطحذ اللػیت باالمثلت اإلازکىسۃ فی حػشیف ٰھزاالػلذ وایػاخہ ظىاء 

 اضاب الػشس بخػذی الػامً او ؾشف الػلذ او بذون حػذیہ۔

وهي التي ًيىن اإلااٌ اإلالبىع في جىفُزَا ؤماهت في ًذ كابػه لحعاب  عقىد أماهت: .2

 غما ًط
ً
ِبه مً جلف فما دون بالبرا حػذي غلُه ؤو ضاخبه,فالًيىن اللابؼ معاوال

 35اوالىوالت.ھوؤلاحاسة والششهت بإهىاغ كّطش في خفظه واإلًذاع,
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فملطىد غلذ اماهت ھى اخز ماٌ الغیر اماهت ال بیػا والاحاسۃ والدیىا فارا اجذ 

آفت ظماویہ فھلک اإلااٌ وھىسب اوظشق فال یػمً الامین كیمخہ او بذلہ الهہ لم یاخز 

اإلااٌ إلاىفػت مالیت وال ججاسیت بل خمی ضاخب اإلااٌ واغاهہ لحفظ مالہ ولم یشجکب ای 

ملہ ودخلہ فال غمان غلیہ وان زبذ اغخذاءہ او غفلخہ اغخذاء غلی اإلااٌ فػیؼ دون غ

 فی خفظ اإلااٌ فػیہ الػمان ان اجلف اإلااٌ او لحم بہ الػشس الافال غمان غلیہ۔   

زٍ الػلىدهي عقىد مسدوجت ألاثر: .3  فخيص یء الػمان مً وحه وألاماهت مً وحه. َو

ً,والطلح غً ماٌ بمىفػت. ؤلاحاسة, إلااٌ اإلاإحىس ؤماهت في ا اھفاإلحاسة ٌػخبر فُ 36والَش

ا مػمىهت غلى اإلاعخإحش بمجشد جمىىه ھًذ اإلاعخإحش,لىً مىافػه اإلاػلىد غلى اظدُفاث

ا.فلى جشن اإلاإحىس دون ؤن ًيخفؼ به ختی مػذ مذة ؤلاحاسة ًيىن ما فاث ھمً اظدُفاث

 غلى خعابه,وجلضمه ألاحشة التي هي كُمت جلً اإلاىافؼ,والطلح غً ماٌ
ً
 مً اإلاىافؼ فاثخا

 37بمىفػت ٌػخبر في خىم ؤلاحاسة.

ففی غلذ الاحاسۃ لم یيخفؼ اإلاعخاحش باإلااحىس ال یعخدم الػفى غً اداء الاحشۃ 

مؿللا بععب اهہ لم یيخفؼ الن الػلذ هفعہ اغؿاہ خم الاظخفادۃولکىہ لم یعخفذ 

 مىہ بغفلخہ اوبای ظبب آخش فمجشد الػلذ ولذازشہ والضم غلی اإلاعخاحش اداء الاحشۃ۔ 

 م الخاصع : العقىد مً خيث ألاصليت والخبعيتیقضخال

 : غلىد اضلیت وغلىد جبػیت جىلعم الػلىد باغخباس ألاضلُت والخبػُت بلى 

 في وحىدٍ غیر مشجبـ بإمش آخش غلى ظبُل  عقىد أصليت: .1
ً
وهي ول غلذ ًيىن معخلال

فکل غلذ مً  الىحىد والضواٌ ورلً والبُؼ وؤلاحاسة وؤلاًذاع وؤلاغاسة الخبػُت له في

 ٰھزہ الػلىد اضلیت ولیعب بخابػت لػلذ آخش۔

 في وحىدٍ وصواله بػلذآخش,و  عقىد جبعيت: .2
ً
 ومشجبؿا

ً
لک  وهي ما وان الػلذ جابػا

ٰ
ر

ما,فال ًىػلذان ابخذاء برا لم  هالَماکالشھً والکفالت، فالشھً والکفالت  جىزُم لغیَر

علؿان بعلىؾه,بفسخ ؤو ابشاء مً الذًً  ًىً َىان غلذآخش ًلىمان غلُه,َو

 38وهدىرلً.

فٰھزہ الػلىد لیعذ باضلیت بل جبػیت الن وحىدھا جابؼ لػلذ آخش ارا وحذث 

لک الػلذ ال جىحذ مثل ٰھزہ الػلىد فلزا ظمیذ 
ٰ
لک الػلذ وحذ وان لم یىحذ ر

ٰ
ر

 غلىد جابػت ال اضلیت۔
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 م العاشر: العقىد مً خيث الفىريت وؤلاصخمراريتیقضخال

وھما غلىد فىسیت  بلى كعمینمً خیث الفىس والاظخمشاس اوالتراخی جىلعم الػلىد 

 :وغلىد معخمشۃ اومتراخیت وجفطیل ٰھزہ الػلىد بما یلی

وهي الػلىد التي ال جدخاج جىفُزَا بلى صمً ممخذ ٌشغله باظخمشاس,بل  قىدفىريت:ع .1

.ورلً باظدُفاء ول غاكذ ما ھًمىً ؤن جيخ
ً
ٌعخدله ي الػالكت بین الػاكذًً فىسا

 جيخھوالبُؼ والطلح وال
ً
ي الػالكت بین الػاكذًً بإن ٌعلم الباجؼ  العلػت ھبت.فمثال

. ی للمشتر 
ً
علم اإلاشتري الثمً للباجؼ فىسا  َو

ً
 فىسا

ا ٌعخغشق جىفُزَا مذة ممخذة ھوهي التي بدعب مىغىغ عقىد مضخمرة أو متراخيت: .2

 في 
ً
 ؤظاظُا

ً
جىفُزَا,واإلحاسة وؤلاغاسة وششهت مً الضمً بدُث ًيىن الضمً غىطشا

39الػلذ والىوالت وغلذ الخىسٍذ وغلذاإلالاولت.
 

فالػلىد الفىسیت جيخھی بػذ الاظدیفاء غلی الفىس ویيخھی الخػلم بین الػاكذیً 

کما یدذر فی الذکاهین ومشاکض الخجاسیت بان الىاط یشترون العلؼ ویبیػىن ویادون 

عخمشۃ فیعخمش الخػاكذ بین الفشیلین ؾٌى مذۃ الثمً ویدىلىن اإلابیؼ اماالػلىد اإلا

الػلذ فمثال واخذ یعخاحش البیذ إلاذۃ زالر ظىىاث فال یجىص لطاخب البیذ ان 

یخشج اإلاعخاحش مً بیخہ اإلاملىک كبل هھایت العىت الثالثت الن ٰھزہ ھی اإلاذۃ اإلاػلىدۃ 

 فی ٰھزاالػلذ الاحاسۃ۔

 البدث هخائج

والی مىؿلت ومجخمؼ الاوعاوی۔اھم هخاثج  ان الػلىد مھمت للحیاۃ البششی 

 البدث بمایلی:

 ان الػلذ فی اللغت ھى الشبـ والشذوالػمان والػھذ۔ 

  للػلذ غذۃ حػشیفاث فی الاضؿالح والىکت اإلاششکت فی ھزہ الخػشیفاث ھى اسجباؽ

الایجاب واللبٌى الطادس مً اؾشاف الػلذغلی وحہ یثبذ ازشہ فی اإلاػلىد غلیہ ویلضم 

 غلی کل فشیم فی الػلذ۔زش ٰھزاالا

 ان للػلذ غششۃ جلعیماث وفی کل كعم اهىاع شتی للػلذ کما ضشح فی البدث۔ 

  یلضم سغایت ششوؽ الػلذ غلی کل فشیم الػلذ لکىن الػلذ غلذا ششغیا وان لم یشاع

 ای فشیم الػلذ یلضم غلیہ الػمان للػشس الالخم بػذم سغایخہ او مخالفخہ۔
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  مىخفػت فللمشتری الاظخفادۃ مً اإلاػلىد اغخباسا الزش الػلىد  ان کاهذ الػلىدمالیت او

اما الھباث والخبرغاث ان لم یکً فیھا الػىع فللمىھىب واإلاخبرع ان یعخفیذ مً 

الاشیاء اإلاىھىبت واإلاخبرغت کما احاص لہ الىاھب واإلاخبرع۔وٰھزا کلہ هدیجت غلذ غلذہ 

یلضم غلی فشیم وال یلضم غلی  الفشیلان اوفشیم واخذ ان کاهذ الػلىد بىىع الزی

    الثاوی۔  

 اقتراخاث وجىصیاث

الی البدث ال بذ الفشاد اإلاجخمؼ الاظالمی واصحاب الػلم واإلادللین ان  هظشا

 یالخظىا الاكتراخاث والخىضیاث آلاجیت:

  ال بذ للىاط ان یالخظىا فی غلىدھم اخکام الششع اإلازکىسۃ فی غذۃ جلعیماث الػلذ

 یاکلىاویعخػملىا اإلاباح وال یلشبىاالحشام۔کی 

  کً جؿبیم غلىدالخجاساث
ٰ
ان الػلماء كذ خللىاوکخبىا کثیرا غلی ٰھزااإلاىغىع ول

کی یىؿبم اخکام الششیػت غلی اإلاػامالث  غشوسی بالػلىد الششغیت اإلاباخت الػطشیت 

 والػلىد الیىمیت الحذیثت۔

  مثلت غمً بدث اكعام الػلىد کی یدزس ال بذ ان یطشح الامىس اإلاباخت واإلادشمت باال

  الىاط مً الحشام واإلامىىع فػلی الباخثین ان یکخبىا غلی ٰھزہ اإلاىغىغاث۔   

 اإلاصادر واإلاراجع

 

                                                           
لي ،مدمذ بً مىشم بً مىظىساإلاطشي، لعان الػشب،،ؽ ألاولى، داس ضادس،بیروث،  1  ابً مىظىس ألافٍش

 ٌػلىب،اللامىط اإلادُـ،وما بػػها؛ الفیروص آبادي، مجذ الذًً مدمذ بً 9/309باب الػین،لبىان،

ت،مطش،مادة,)غلذ(,  ؤخمذ بً مدمذ بً غلي الفُىمي  ُىمي،الف؛ 313-1/312ؽ:الثالثت،اإلاؿبػت ألامیًر

ت،اللاَشة،1922اإلالشي، اإلاطباح اإلاىیر،ؽ:الخامعت، ؛ ابً فاسط، ابى 2/575مطش،م،مؿبػت ألامیًر

ا،معجم ملاًِغ  -َـ1399اللغت،جدلُم:غبذالعالم مدمذ َاسون، ؽ،الحعً اخمذبً فاسط بً صهٍش

 .4/86م،داسالفىش للؿباغت واليششوالخىصَؼ،1979
 ۔وما بػػها9/309باب الػین، ،لعان الػشب ،ابً مىظىس   2
 1: 5اإلااثذة،  3
 235: 2البلشة،  4
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فاسط,معجم ملاًِغ ؛ ابً 2/575، اإلاطباح اإلاىیر, الفُىمي ؛9/311ابً مىظىس ,لعان الػشب , )غلذ( ,  5

 .4/86اللغت, 
 186،ص:م،داسالفىشالػشبي،اللاَشة،مطش2008-1429ٌ،،اخيام اإلاػامالث الششغُت غلى الخفُف  6
ت الػلذ،داسالفىشالػشبي،اللاَشة،مطش،ص:  7 شة،مدمذ،اإلالىُت وهظٍش  181ابى َص
ج: شُخ غبذالشصاق ابً َمام، هماٌ الذًً مدمذ بً غبذالىاخذ العشاس ي،فخذ اللذًش،حػلُم   8 وجخٍش

 3/177م،داسالىخب الػلمُت،بیروث،لبىان،2003-َـ1424ؽ:ألاولى، اإلاهذي،
ت،مطش:1308، 2كذسي باشا،مششذ الحیران إلاػشفت ؤخىاٌ ؤلاوعان ،ؽ  9  َـ ،اإلاؿبػت الىبري الامیًر

 27:ص،168مادة:
ت الػلذ،ص  10 شة،مدمذ،اإلالىُت وهظٍش  199:ابى َص
 185:،صاإلاػامالث الششغُتاخيام ،خفُفالغلى   11
اع، داسغالم الىخب، م،2003-ٌ 1423ؽ دسسالحيام ششح مجلت ألاخيام، غلي خُذس،  12  103،مادة الٍش

،1/105 
ؤبى البلاء اًىب بً مىس ی الىفىي، هخاب اليلُاث، جدلُم د.غذهان دسوَش ومدمذ اإلاطشي، ؽ   13

 .1/292 ،م ، ماظعت الشظالت ، بیروث، لبىان1998 -َـ 1419:
 http://www.moqatel.comمىلٌى مً مىكؼ :  14
ت الػلىد وما اليها في   15 خالضتهالم مطؿفى اخمذ الضسكاء، اإلاذخل الفلهی الػام،الباب العادط، هظٍش

 .1/384م،داسالللم،دمشم، 1998-َـ1418الفله،ؽ:ألاولى ،
بت الضخُلى ،الفلت ؤلاظالمى وؤدلخه ،  16  4/82 م،داسالفىش،دمشم:1985-َـ2،1405ؽَو
 .636-1/635الضسكاء,اإلاذخل الفلهي الػام, مطؿفى   17

بُؼ اإلاالكُذ: َىبُؼ ما ظخدمل به اهار الحُىان. وبُؼ اإلاػامین: َى ما ظِخىلذ مً فدٌى الحُىان.  18 

 غبذاإلاػبىد،جدلُم:الشُخ غادٌ ؤخمذ  سداإلادخاس غلى الذساإلاخخاس، ابً غابذًً،مدمذ ؤمین،)

اع، العػىدًت، م،2003 -َـ1423 ؽ:الخاضت، ؛ ابً الهمام، فخذ 7/237,238 داسغالم الىخب،الٍش

 ۔6/375,376اللذًش,
, ابً كذامت ،اإلالىؼ مػه الششح الىبیر وؤلاهطاف, الؿبػت ألاولى: 6/375,376ابً الهمام,فخذ اللذًش,   19

؛ مطؿفى الضسكاء,اإلاذخل الفلهي الػام, 11/106,107م، هجش للؿباغت واليششوالخىصَؼ, 1993-َـ1414

1/635. 
ذ غلى الخىغُذ،, الؿبػت ألاولى، داس   20 الخفخاصاوي, ظػذ الذًً معػىد بً غمش الخفخاصاوي الشافعي, الخلٍى

الضسهص ي, بذسالذًً مدمذ بً بهادس, اإلاىثىس في اللىاغذ,  ؛2/123الىخب الػلمُت ،بیروث، 

ذ للصحافت, 1985-َـ1405الؿبػتالثاهُت:  ؛ الشملي، لشمغ الذًً مدمذ 2/409م،ششهت داس اليٍى

م،داسالىخب الػلمُت، 1993-َـ1414الشملي ألاهطاسي، نهاًت اإلادخاج بلى ششح اإلانهاج ، ظىت الؿبػت: 

لذظىقي ، مدمذ غشفه ،خاشُت غلى الششح الىبیر، جدلُم: مدمذ ا ؛451-3/450بیروث، لبىان، 

؛ 1/108(, 109, غلي خُذس , دسس الحيام ششح مجلتألاخيام,)مادة:3/53غلِش، داسالفىش، بیروث، 

, غالم الىخب,  هجم  ؛ 1/95ألاظىىي ،حماٌ الذًً غبذالشخُم,نهاًت العٌى في ششح منها ج ألاضٌى
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-َـ 1407ؿىفي,ششح مخخطش الشوغت, الؿبػت ألاولى، ماظعت الشظالت, الذًً ظلمان بً غبذ اللىي ال

والشان  ،وصاسة ألاوف2006-َـ1427اإلاىظىغت الفلهُت,وصاسة ألاوكاف،ؽ:ألاولى،؛ 445-1/441م, 1987

ذ،  ض الیمنی، ؛2/636،اإلاذخل الفلهي الػام،مطؿفى الضسكاء ؛30/235ؤلاظالمُت،وٍى مدمذ غبذالػٍض

 .263:ي وؤزٍش في الػلىد اإلاػاضشة,ص,الششؽ الجضاجبً ظػذ
 7/234ابً غابذًً,سداإلادخاس, ؛108/ 1(,109مجلتألاخيام, ) مادة:غلي خُذس ,دسس الحيام ششح   21

ً الذًً بً ابشاَُم,ألاشباٍ والىظاثش, داسالفىش, ؛5/305بذاجؼ الطىاجؼ,  الياظاوي, ابً الىجُم، ٍص

اإلاىظىغت الفلهُت,  ؛2/409, اإلاىثىس في اللىاغذالضسهص ي, ؛400,401م, ص1983-َـ1403الؿبػت ألاولى: 

ض الُمني؛2/636الػام,  الضسكاء,اإلاذخل الفلهي؛30/235 الششؽ الجضاجي وؤزٍش في  ،مدمذ غبذالػٍض

 .264:الػلىد اإلاػاضشة, ص
ابً غابذًً,سد اإلادخاس,  ؛400,401ابً الىجُم,ألاشباٍ والىظاثش,  ص؛5/305الياظاوي, بذاجؼ الطىاجؼ,   22

 .8/110,111اإلاىظىغت الفلهُت, ؛ ومابػذَا 6/367في,فخذ اللذًش, ابً الهمام الحى؛7/234
ابً الهمام الحىفي, فخذ اللذًش,  ؛5/305الياظاوي,بذاجؼ الطىاجؼ,  ؛7/234بً غابذًً,سد اإلادخاس, ا  23

 2/409اإلاىثىس في اللىاغذ , الضسهص ي,  ؛400,401:ابً الىجُم,ألاشباٍ والىظاثش, ص ؛ومابػذَا 6/367

 .8/111اإلاىظىغت الفلهُت, ؛
 .2/400, اإلاىثىس في اللىاغذ الضسهص ي,  24
اع, الؿبػت   25 العُىؾي, حالٌ الذًً ،ألاشباٍ والىظاثش, مىخبت هضاس مطؿفى الباص, مىت اإلاىشمت, والٍش

اإلاىثىس في  الضسهص ي,؛400-399:ابً الىجُم,ألاشباٍ والىظاثش, ص ؛2/20,21م, 1997-َـ1418الثاهُت: 

 .30/228,229اإلاىظىغت الفلهُت, ؛6/48ابً كذامت,اإلاغني,  ؛400-2/397, اللىاغذ
 .2/400، اإلاىثىس في اللىاغذ  الضسهص ي,  26
 .7/29اإلاىظىغت الفلهُت, ؛2/28العُىؾي,ألاشباٍ والىظاثش,  ؛2/402الضسهص ي,اإلاىثىس,   27
ً الذًً غبذالشخمً, ؛2/406الضسهص ي,اإلاىثىس,  ؛2/26العُىؾي,ألاشباٍ والظاثش,   28  ابً سحب الحىبلي ،ٍص

ش الفىاثذ, داسابً غفان, شاللىاغذ وجلٍش اليلُىبي الحىفي ،غبذ الشخمً بً مدمذ ؛1/353جدٍش

ؤبى اسحاق ؛4/271َـ, داسالىخب الػلمُت, بیروث, لبىان, 1419ظلُمان,مجمؼ ألانهش, الؿبػت ألاولى: 

 ؛3/198َـ,داسالللم, دمشم, و الذاس الشامُت, بیروث, لبىان, 1417الشیراصي,اإلاهزب, الؿبػت الاولى: 

َـ 1418الششبُني،شمغ الذًً مدمذ بً الخؿُب، مغني اإلادخاج ششح منهاج  الؿالبین،ؽ:ألاولى،

اإلاىظىغت الفلهُت,  ؛6/445,446اإلاغني,  ابً كذامت,؛2/168بیروث،لبىان,  داساإلاػشفت، م،1998

30/231,232. 
الياظاوي,بذاجؼ الطىاجؼ,  ؛12/56,57لبىان, العشخس ي, شمغ الذًً ،اإلابعىؽ, داس اإلاػشفت بیروث,   29

اإلاىظىغتالفلهُت, ؛2/516مغني اإلادخاج, ؛الششبینی،3/491, ولُىبي الحىفي,مجمؼ ألانهش, 6/123

42/130. 
اإلاىظىغت ؛7/234ابً غابذًً,سد اإلادخاس,  ؛1/109(, 113:غلي خُذس,دسالحيام ششح اإلاجلت, )مادة  30

ض  ؛30/236الفلهُت,   ؛266, الششؽ الجضاجي وؤزٍش في الػلىد اإلاػاضشة, صیمنیمدمذ غبذالػٍض

 .2/638, اإلاذخل الفلهي الػام,،الضسكاء
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 ؛7/234ابً غابذًً, سد اإلادخاس,  ؛1/109(, 113غلي خُذس,دسالحيام ششح اإلاجلت, )مادة:  31

, 30/236,237اإلاىظىغت الفلهُت, ؛2/21الششبُني,مغني اإلادخاج,  ؛2/31العُىؾي,ألاشباٍ والىظاثش, 

 ۔2/638,639الضسكاء,اإلاذخل الفلهي الػام, 
, 30/234وما بػذَا؛ اإلاىظىغت الفلهُت,  1/375ابً سحب,اللىاغذ,   ؛2/703الضسهص ي,اإلاىثىس,   32

ض الُمني,الششؽمد،1/640الضسكاء,اإلاذخل الفلهي الػام,  الجضاجي وؤزٍش في الػلىد  مذ غبذالػٍض

 .268:اإلاػاضشة, ص
ض الُمني,الششؽ الجضاجي وؤزٍش  ؛30/234اإلاىظىغت الفلهُت, ؛1/390ابً سحب,اللىاغذ,    33 مدمذ غبذالػٍض

 ۔269في الػلىد اإلاػاضشة, ص
ض الُمني,الششؽ  ؛1/641الضسكاء, اإلاذخل الفلهي الػام, ؛2/322،323الضسهص ي,اإلاىثىس,    34 مدمذ غبذ الػٍض

 .270الجضاجي وؤزٍش فى الػلىد اإلاػاضشة, ص
 ۔2/641واإلاذخل الفلهي الػام,  ؛الضسكاء،2/30ألاشباٍ والىظاثش, ،العُىؾي؛2/323اإلاىثىس, , ،الضسهص ي   35
ض الُمني,الششؽ الجضاجي وؤزٍش فى ؛2/641الضسكاء,اإلاذخل الفلهي الػام,    36 الػلىد مدمذ غبذ الػٍض

 .271اإلاػاضشة, ص
الذسدًشي، الششح الطغیر,  ؛42-4/35(, 1549-1548) مادة: دسس الحيام ششح مجلتألاخيام, ،غلي خُذس   37

3/336. 
 2/646, الضسكاء,اإلاذخل الفلهي الػام, 2/167الششبُني,مغني اإلادخاج,  ؛6/481ابً كذامت,اإلاغني,    38
 ۔7/29اإلاىظىغت الفلهُت, ؛2/28لعُىؾي,ألاشباٍ والىظاثش, ا  39


