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َق اا ا    

اع ا  ر .د 

ا ا ا   

   اة  

 

  

ا   م ا   ة واوا رّب ا  و  ا  و آ و

 اه إ وا م  ر  و أ  ..ا  

 : أ  

  وا ا  را  ع أنا أم  ة، وا ام   ا ّن ا

 أ ، ام اء ول اا إ اا  ظ  وأ ا أر  ،ا 

ذ و ، أ ،را  ءد  ظ ا ا  و ،ب اوأ ت اا 

 و أ ما ا  ا وا اما  ذروة   م ط  ات او

ا   ط و ا ا او ،(َا)_  _    ا وا ب، ووا ا

اع ا ا أن   ا ا  ل ا ا   ول ال وار ا 

 ا ح اأ  ،ا ا ا     ب ن ا  ط  أو ،ا

 ووا دور  ار  اظ  ا ا  ل    ط ن را

 ا ،    ه ا و ،  موإ ا   ا ا ذ

 ا  مأ  أ  ذ  ًءو ،وا ا ،وا أة، ار وا أن   

 نا دا اا ا و ،م ده وزووأو ،ظ و ،م َا ن د ،

  أم  ،ا ا ظ    ا م  أ ن ا  ا او ،

ا ا     .بس ام  وا ما   زرع   ،تن وادا 

  ى   رة اا  را و ،ا ا   درا  ا او

ا ا  َق ا )   ء او ع اه ا سا.(  

أ ص ور ا و  ا أن    وار  و و در 

..اوا  

ى دأ م َق او ا    ن ا ا وأ ى ما ا وأ .

   ا  َا    ا  َا  را ا ا ن. وا 

 ا إ ذ  وا .وأ    َا  ن اا ا ه. وو م 

ا أ   ن اا   ا و ،ا  ل  إ  ا  در

.اوا  
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   اري ع :

ول ا أاء ا  رة ا و  ل  ادءات ا وات اذ ّن  

 ،وا ا أ و ،ا  واا ب، وروا ا  ي ود ا ا

 أ و   مود ا ا إ  أن ع اا   ؟أ ء إ دون أن 

ا اي ن ان ن ا. وا د أن ار إ در ا ا    وي ظي 

ا  ،ه ك  وار أ ا أّن ا  ا ،ىت اا    

  أن ا مد وآ .ا  و   م  ع وا ا رأن ا د ا

 .أ و آ و  م  و ا و رّب ا 

  

  ا اول 

 و َ ا    

(أو :وا  ا -  

، ل:   و طم ا وزوال اف ،  دة أا : ذ  ان، وان 

َوآ  ِْ ََُْآ إذا اطم م وزال اف . وآ ي إذا ز اف  .ل  أ م

   امن،    ا ن  امن  ا، ورة ا و ان رة ا )١(.ٍَْف

 : ِْما أُمََُو.)٢( . ا  :أي )٣(   

و أو  ا ا  )٤(.   دار ه ن  ن أو  وأ ا  اح:

 ا ا أ  ا، ر أّن ان  أ   ا اد او ا واع 

  .ا  نا  ا    اكآم ر 

 

  

(م :ف اأ-  

 ا ل ا ر، "او ،ر :أ  و ، نا   د ا  يا 

"د ا إءوا ر ا وإنءوا د ن ،آنوا ا  ض  ون٥(.و(   

                                                
١_ )آ ،٤(.  
٢_ )ل، آم٢٧ا(.  
) ،ادات   اآن ، ،ان من ٥٠٢ام، أ ا ا   اوف ا ام (ت  _٣

، اودي١ا ار اا ،وت ،  -، دار ا، ص ١٤١٢د،  ٩٠  ،(أ)دة ،را ،    ل ا ا أ

  ،دة(أ). ١٣/٢١ه ، ١٤١٤وت ،  –، دار در ، (٣ن اب ،   ٧١١ ا ر امري ا (ت 
/ ١، ا) ،درر ا ح ر ا، دار إء ا ٨٨٥و،   از   ا  و (ت  _٤

)، ار ار ح  ار ١٠٨٨ا     ،  اِْ اوف ء ا ا ا (ت ، ٢٩٢

 ،اإ  ا  ، ،را ١و ،ا ١٤٢٣، دار ا- ٢٠٠٢،٣٣٦ ص .   
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( و :نا -   

  ا   دا إذ أ ب واا  نا أ ا  ذنا ن، وأا 

    .ده ا و  

١_  ل :با  َََُ ُِْْأ ُ ِا َ َََْ َ ُهِْ َركََْا َُِْا َِ ٌَْن أَوإ.)٦(  

مل أ :أي (ركا)   هإ .آنض أّن)٧( اوا" : ل ا  ب إدار ا   

  ب، وطا  ذ  أو ،  أو ،دم أو ، رة، أو ط أو ،أداء ر  دار ا

ووط  إ  و ،دار ا  ددا دا  مأ أ مأ أو م ٨(".ا(   

 )٩(ل: "ذ ا واة   أدم  أ _  _ا   أّن_ _    _ا: أ _٢

   س أوا وا ا   ا    ١٠(." و( روا و   نا"

 و أدم  و ؤد "ا    و ١١(.أ(    أ وا

. أن ّي و  ء، و  و  ا ذ وأ ط ل ا "   

 إذا  د  ا و ن  ه  ا ام ء واء ا  أدم ، أّن

أ ا رواأ ."ذ  و ار)١٢(    

 ا   وط ا _   _ر ا  أم : "ذ إ رل ا   أ م _ب

 ل   م  غ ،   أم أ م  أ ط ؟ه،   ل  ه

                                                                                                                                                   
٥_  ااأ   ،  ت) زا  ا ا    بأ   ٧٥١،(    ، ،ا أ أ

   .٨٧٤ /٢، ١٩٩٧ –ه ١٤١٨، ردى ، ا،١ أ اي ،    اروري،
٦_ آ ،٦(ا (  
)، ا  اآن اوف ٦٧١اط (ت  اط ، ا أ  ا   أ  أ   ح  _٧

 ،أط اوإ دوما أ ، ،طا ٢ ا ة،  –،  دار ا١٣٨٤ا - ١٩٦٤ ، ٧٥ /٨ .  
،( ،    ، اآن ا اوف  ا٧٧٤ا ، أ ااء إ     (ت  _٨

،ا وت، ١ ، ،ا ١٤١٩، دار ا ،٤/١٠٠.  
٩_ :أم .ه وذ َإذا م ،ت ال: أ .ا م  اد :أ   ركدات اا أ ا  ،ا ا

ا   ا وا ،: ط،(  ٦٠٦ا ا (ت      ا  ا ام اري 

   ،دة().٥٢ /٢،١٩٧٩ -  ١٣٩٩وت، ، د  ا، ا ا  -أ ااوى 
١٠_  ا إ   ا ري، أه)٢٥٦(تاز  ، ا ا ا ا،،ا م  ١ ،

، ر   ه  ا وازع  ا، وا  ا واع،ب ا ب وا،  ب٩/٩٧،١٤٢٢دار طق اة،

،٧٣٠٠( ا.(    
، ( أ داود ،َ ، ٢٧٥أ داود، ن  ا  إق    اد  و ازدي اِْم (ت  - ١١

 ورما- ،  ه ِ ١ ، ا ١٤٣٠، دار ا  - ٢٠٠٩ ، ب ،٣/٨٠ ،دب ا  ا أ  د ا ،

)ا ت ٢٧٥١ر) ،وا    ا  أ  ٢٧٣)، ا،  ا ،(  دار ،ا  اد 

ا ء ا٨٩٥ /٢،  إؤد  نب ا ،تب ا ،. . وا  
١٢_ ت ، ا)  وفا ب اا  اإ     ن ٣٨٨أ( ،  ح و ،ا 

، ، داود ١أا ا ، ، ، ١٣٥١  - ١٩٣٢ ،٢/٣١٤ .    
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 أ  ر  أم  أ ا ز :ل ار  : ،ب وا   تن ر  

 ل ال ر ة ن ا_  _ أ  تأ  مأ " :  

."م)١٣(   ل  ج أن ما د ده ا أود   دا دوا" ن ا

 ن اأ  و ،و   م "أدم"  ، أ  ،أو أم ذ ،  

"و.)١٤(    

(ن: راا أ-   

  نا  وإذا ا ،م  ر يا و ،أو   اعوأم أ  نا

   ى :ره 

، إذ  ا  ا   ا اع� م   ماول: أن : و ا اع  أو 

   ا ، و ا اع أن 

    )١٥( .  أو ة أو

:مص ا ناأ   ك نا  عا او :أو م   عا ا و ،د اأن وآ

    )١٦(  ، أو   أو د  ااد.

( :َا و-   

١_ .ن ذ و ا  نأ   ،  نن ا أن  أم  ءا ا :ل  )١٧( ا

:ما   " مو ،م   ،ا    م �ا   ن وإن ،ن اأ

 ن إذا   ، أ ة وال ا  قا  ا  ةا  مأ  ري أم 

"ا    ،ا  دو  ١٨(.ا(  

                                                
  ،اري)، ٣١٧١( ، ر ا، أن اء وار،ب ا،  ب٤/١٠٠ا ا ا ا ، اري، _١٣

 –ار إء ااث ا ) ا ا ا  ،  ، اد  ا ، د٢٦١ اج أ ا اي (ت 

   وا ري . ، )٨٢، ر ا،(اب ة ا،ب  ة ا و،ب ٤٩٨ /١وت ، 
،  دار ا ،( ، ا١١٨٢ام ، ا أ إا   إ  ح   ا ام، (ت  _١٤

٢/٤٨٩.  
 اوي، ،١٨٥ /،(٢ ا  اح ا، دار ا١٢٣٠ا  ،  أ   ا ا (ت  _١٥

،وا ز ، ،ة او ا وت، ٣رو ،ا ١٤١٢، ا- ١٩٩١ ،٢٧٨ /١٠،  ا ، ا

ا أ   ت) ا ا ٩٧٧،جظ اأ م  ج إا ،(١ ،ا ١٤١٥، دار ا  - 

١٩٩٤،ت ، ٦/٥١) ا   ا     اق إإ أ ن ا ، ٨٨٤ا،ح ا  عا،(١ ،

  .٣٥٢ /٣ ، ١٩٩٧ -  ١٤١٨ن ،  –دار ا ا ،وت 
١٦_  در ما.  
١٧_ ما :،  ت) ا ما أ  د   أ ،ء ا٥٨٧(، ، ، اا   ا ا٢ ،

 ، ا ١٤٠٦دار ا - ١٩٨٦،٧/١٠٦ ، ،ا  ،٢/١٨٥ا ،ج، ،اا ٦/٥١،  ا  ، ا ا

 ا    أ  ا   أ  ة٦٢٠(ت  اا  ، ا، ( ،٢٤٢ /٩  .  
١٨_ ما،  ، ا ا٧/١٠٦.  
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ء  أّن ا    ان،  ز أن ان� ّن ا   ا: ا ا _٢

.      و ،  نف، وا١٩( ا(    

٣_ .ا   يا اأو ا ،ا  ن اأ   أّم  ءا غ: أطا  )٢٠( ا ور

 را ي أراده اا: "  ن اأّن أ  ا٢١(."وأ(  ا  ا ن إن ا وأ

.  زه، و   مأ   ءن  )٢٢( اأ   أم   اا  وأ

وا ل ا و ا ى  اا  وا  

� وذ ّن ان  ار ا   او وأ، وا   أن رك ، )٢٣( اوات.

.وا ا    ا أّن ا   )٢٤(  

  

ل أه    ،  ّم  �م ّر اء  أّم   ان  هار:  _٤

   )٢٥( .ار

(د نا   :-   

د اء ن ا  أ ، ا  ذ اء إ أّن ان   ّ  اض و 

، أو  ، أم   ، أ، أو أ، أو ف ، أو  س ، أو  ع، أو   ل:

م أو ط ،   أو، .رة اوا  نا   )٢٦(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١٩_ ما ،، ا ا٧/١٠٦،،ا ،ا ٩/٢٤٢ا.    
٢٠_ ما، ا ا، ج،  ،٧/١٠٦ا  ،٦/٥١ا،ا ،ا ٩/٢٤٢، ا.    
، ٢٠٠٤ - ١٤٢٥، ١)، اع، ا ، اد  ا أ٣١٩،ا ار، أ    إا  ار اري (ت  _٢١

   .٦٤ص
٢٢_ ،ما ،، ا ا٧/١٠٦،،ا ا ،٩/٢٤٢ا.    
٢٣_ ،ما ،، ا ا٧/١٠٦،،ا وي، روع، ١٠/٢٧٩اا ، ٣/٣٥٢، ا  .  
٢٤_ ما،  ، ا ا٧/١٠٦.  
٢٥_ ،ا وي، رو١٠/٢٧٩ا،ا ،ا ٩/٢٤٢،ا.    
٢٦_ ،ما ،، ا اوي، ر،٧/١٠٦ا،ا ع، ١٠/٢٧٩وا ، ٣/٣٥٢، ا.  
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ما ا  

 ا   

أ ا ا  إ وة ز     دوره  اف وال وا دون 

و ،  ضة ا أّن ى ا إذ  ا ل ا ءآراء ا  ف طا  

.    دار ا  ٢٧( ا(  مل ا إ ا أن  " وإذا د  

"  دارم  .)٢٨( ا  أ  ةه ا و ّن إ �ذ   دون ا 

 ي ا ن و ف و  ،ه و  ن ل أنا  ول   أ ا

   ته ا  ر وا ا  وو  وإ أم 

  داا إ إ ام   إذا زادت أّن ا  ب   

 ،ا  دون  ن إا  ز  ذ أ .٢٩( ا(     لا إ ذ وأ

     ن    ة اة إذ أّن اوا ة اا رة إض ا م إذا

  ة ء اإ    ، هاب ووا اد ال ا ور رةا م إذا و

 م   ا  مل ا ." ّن � ةا ا  ب  و و ة واا   

   رةا" .)٣٠(  م را  اآ وا ا   ا أم و

 )٣١( ا   ذ   م  ت أو أاض أى   اث أطل  ه اة .

:ض ال ا   ا أي وا ا  و  

١_ ذ  إّن    وا ما  ا   ير ال اا  ا إ 

  وا ا أو إ ، ا اإ  إ اا   ةوا د    أ

.وة اأ   

٢_  أ ا ّن إ إّن رأي ا  ر أّن اا ، ا و آ    

  ا اإذ ا ، اا  أ   ون   أ دار ا  ا  ز  ا

 إ:  أ  د اا ون إاوا ، ا أ  د اا  .ن ون أو

  ل ا" ّن �ذ أ م  أم  أوا أم  ،ا  ن ا  ا أ

                                                
٢٧_  ما،  ، ا ا٧/١١٠.  
٢٨_ مت ، ا) ما ما ا    أ   ا أ ن ا٥٩٣(،  ا   يا ا

       ،  ة  -أ١١٩،صا .  
٢٩_ :  ت) ا ا ا   أ    أ  د  أ ر ا ، ٨٥٥ا ا،(

،اح اوت١ ، ا ن،  -، دار ا١٤٢٠  - ٢٠٠٠  ،٧/٢٠٧، ،ا ا  اا اا    ل ا

 وفت ا) ا ٨٦١،دار ا ،ا ،( ٦/٢٢  ،  وف ب اا ،  اإ  ا ز ، ا

  .١٠٩ /٥) ،ا اا ح  ا ، دار اب ا ،٩٧٠اي (ت 
)، اا  ح ا ٥٩٣م ام، (ت م ، أ ا ن ا   أ    ا اا - ٣٠

  .٢/٣٩٦ن ،  –اي ،، طل  ، دار اء ااث ا ، وت 
٣١_  ،اح ا ا، ٧/٢٠٧ا.  
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ة ، وة  وون ،ودون ا، وا د  ز ط   ،ون ون

 را  دم إ   ، "  أو  إ :   رة و ٣٢(.أو(    

 :ا ة إ  ن    وأ  

  و ا  واا ا واما إ.  )٣٣(ة ا   . ال اول:

:مل اا ا  را و  نة ا إّن  أ  لء إذ أّن اا  لا  

أ أر  .  ة ا إ مأ  ج  ءا وأ. ا  أّن  و ا

"  م ّنإ ا   و   د ا م إذا أة اة�ا ّن رل  ا  إ

."ا )ل  )٣٤ا ا بأ رع واا  ا مة ا إذ أّن ،مة ا  س

وز ا   : ل أ ر ُْأ ََْرأ ْرضا ِ اُِ)ل  )٣٥دن ا _  _ 

  انأر أ  أ.ا  )٣٦(   لّن ا ء�دون ا  ة لا اص إ وأ

 د   را  د أا   إذ أّن   ط د ا  ا أن  

   مش وااض�  واد ا  ا رأ  )٣٧(ا، وا ا   اأة.

 ر إ من إذ أّن اا    ما  ّن �   ما   أ ر ةا

.ل دار ا ذنح واض ا نن ا  لا و أ   

 وم أ  ا  وأ   وما م وان ا ،  أ ا ة إ

 م  ا  ا  ،ء ا"   وا  نا  زو ااء  و ،ة

ز، و   و ا أّن ا ز  اء دون أن  ة أو ة )٣٨( م ط أو ة".

  ة إ نة ا ى أّنا ا   ىم  .ا   ن ط أن 

                                                
 -  ا، دار اط،( ع وى ور ا   ١٤٢١ا     ،  ا (ت  _٣٢

 ،١٤١٣دار ا ،٤٩٣ /٢٥.  
 ،ض ،(  ج ا وة ا  ا،٦٧٦اوي ،  ا أ ز   ف اوي (ت  _٣٣

،ض ١أ ،١٤٢٥، دار ا - ص٢٠٠٥،٣١١.  
٣٤_ ، ج ، اا ٥٣ /٦.  
  ).٢، آ (ا _٣٥
٣٦_ ، ج  اا  ،٨٧ /٦.  
٣٧_ ، ج  اا  ،٥٣ /٦.  
٣٨  - ،ا ا ، ٩/٢٤٤ا .  
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.  و ا ط ن و ا ا أّن َ ا   و ا   أن )٣٩( 

  ا وا َ اُْ َِْا)٤٠(.  

:ا و  

م، و د  اء، وا ص  ق، م ز  إّن  اء  ا اا أي:

. وأف ا  ا   اا ، وّن ا   دون ال،   ا اص

 ّن اّنن، وء وا ،   ، اا   ،دار ا  ا  أ 

     أّن ا  ،دوم و ا   ي ، ا ز أ   ن  ّلا

 زت ،اإ  ا  زت ذا ،ا ،ىا  .  )٤١(   

   و و  ة ا ّن لا أ اا  اهراء ومه ا  م و

 أ ا  بي أا ا د، و_  ا أّن   _ر     وزاا ا_  ا ر_   

ل ا أ" إذا أ_   ،دي ا_ ك  دار ا إ أن  أو دي " أي " ك ال 

"أ  .)٤٢(  ما ل او"   دا   ع إا ا  ا ا  د 

  أذا ن ان اا  أ و ءت  ان و    ز  ،اطق

ا  ة ا ه أن ة ط ن ه وإن رد  ،أن وإ  ا  و  ن ر

."  ٤٣(إ(       

 و ا   آراء إذا  أ ا     ا و    ال إّن و

ا ا  آ  ا   ا،  أم ا ا  را  ا واا ى 

 .ب ا  

  

  

  

  

  

  

                                                
، ٢)،امف   اا  اف،٨٨٥اداوي ، ء ا أ ا   ن اداوي ا ا (ت  - ٣٩

ء ادار إ،ر (ت ،٢٠٣ /٤اث اا  ا ا ا أ   ا  ،را رادات٩٧٢اا ،(  

،ا ا   ا  ،١ ،ا  ،١٤١٩ - ١٩٩٩،٢٣٤ /٢ا، ا ح ا  م  ر ،

ا إدر   ا ١٠٥١(  ت،ا ع، دار اا   عف ا،(١٠٤ /٣.  
٤٠_ ) آ ،٢٩ا.(  
٤١_ ،ا ،ا ٩/٢٤٤ا.  
٤٢_ .ر ما  
 ، دار ا١) ،ا اار ا  ا ازر،١٢٥٠ام       ، ا ام ا (ت  _٤٣

  .٩٦٩ ، ص
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ا ا  

وا ا   

وا  ظا أ  ل ا  ودر   ا ا  ل    ف

  ءت ا ا ا دا  اه ا  اا وا ، ذىق اإ  م 

أّن ا ده ا اب ووا _  _  ل"  وإّن ر ، ا ح را  ا  

 ة أر   ".)٤٤(   ا ا     اداء "وا ا    

  ن، ن  م أو، "  نل  )٤٥(.أو أو_  _ آ  "  اً ظ  أ

  أو أ ، ق ط  أو أو ام ا   م � م ط " .)٤٦( ا و

 اظ  م وه  ا ا  اا  د، وول   اع  ا 

:ا  

     ا  أّن ا ء إر ا ذ :ا د .ا )٤٧(  ل ا

   ن اا ا  اض   وا إّن ا "  _ر ا  _   ا ام

")٤٨(، ب ا و وا   ا  ةن اة ا أن وا" :وي ال او

")٤٩(  ويا ل او ،_  ا ر_  ،نا ذا امإ " َُر ا " ا )ل  ،  )٥٠و

 ا ا"  يل او ، ضُ  نا  ي ام " )٥١(" :ا ل او   ا

م و  .")٥٢( ا ا و  و  ،براء واا  ا  مم ا

و  ّن ا     وأ .من وطأ  رض اب او ن دو 

 دار ا  ا  ،ا   ا  دع، ووا  ا أ ا إ

                                                
٤٤_ ، ا ا ا ري، ا١٤٢٢ا،٤/٩٩ب ا، ،ا ر ،   ا   ب إ، )٣١٦٦.(    
، ( اري ح  اري، دار ا ، وت، ٨٥٢ا ، أ     أ ا ام ا(ت _٤٥

  .٢٥٩ /١٢ه ، ١٣٧٩
)، ا ،أ  ٣٠٥٢ر اَ ،) أ ا إذا اا رات  ب اا ،ب،٤/٦٥٨ أ داود ، أ داود، -  ٤٦

دار ا  ، ، ٣ ادر  ،)،ا اى،٤٥٨أ  ا     اَْْوِدي اام، (ت 

  ان  ر أ ا و أا   أ ب  ،اب ،٣٤٤ /٩، ٢٠٠٣ -  ١٤٢٤ت،  –ا ،وت 

و ظ  ا  ورد و ،  اذا أإ)ا ده ١٨٧٣١، را وا ( .  
٤٧_ ما ،ا ١٠٧/ ٧، ا،  ا وي، روع،٢٨١ /١٠،اف ا ،١٠٥ /٣.   
٤٨_ما،ا ا ،ا  ،١/٢٨٣ .  
،( اوي  ح  ا ام ،، ١١٨٩اوي، أ ا   أ   اي اوي (ت  _٤٩

ا  ا ،وت ،دار ا ،١٤١٤ - ١٩٩٤،٩ /٢.   
٥٠_، ا وي، رو١٠/٢٨١ا.  
) ،م ا  درا ا ،،  ٤٧٨ا ، أ ا  ا   ا     ا(ت  _٥١

،ّد ا ج، ١ا١٤٢٨،دار ا -٢٠٠٧، ٤٧٠ /١٧.    
٥٢_  اا،  ،ا أ ٧٣٧ /٢أ.   
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 أو ،أو ذ ،  ن أن من ا ن .  ن ءر ا ا  نو 

.ا  نو م �ا  صب ا٥٣( و(  ع ام   نو ذ من ا إذا وأ

  ء  وب اص  ن: 

.ا ل أ ص. وا ا ما   :ولل اف  )٥٤( ا :لا ا بأ وا

إذ أّن ا ،وا ا  واةا ،دار ا أ و ا  ا   أ  ا 

ا  صا    او  و ٥٥( .دار ا(   مل ا دا ا و" 

ا  أ       إ    دار ا، وا ّن _: ا أي  _ ّن

  م ،ا وط د إ    رض  ا   دار ا د ب، وإدار ا

" ا  .)٥٦( وا ّن ا :لا ا  دو   إذ أم ا  نو 

 ا  صا أّن م ذ ف إ .ع او  ى ا دة أّن ا  

 ص اا ا ا ء ا ا و ه ا  بار  ن دا

 أم  ،  رد  نا   ه اا م  ا  يا  ر ام

.ا  

 وا ء ار ا ل و ، ا  إذا ا  صب او :مل اا

.ا   ورأي أ ٥٧( وا(وا .اا ة ووا  وا ّن ا :رل ا

  موأ ا  أّن ا ذ ف إ ،ء اأ  أّن ا   ،  م

. اءا ي أ   ٥٨( دار ا(   

ال اإم  ء  ا   إذ ن:وأ ا  ص  

 وا ء ار ا ل ص، و ا   :ولل اا  

.ا وأ ٥٩( وا( :    رل اوا-  

                                                
٥٣_ ،ا ،ا :ت ،١٣/٨٢) ا ا ا    ا  أ،١١٠١ا ،دار ا ،   ح ،(

  .٥٢٤ /٥،ا،ف اع،٢٣٩ /٥ا، اج،،٨/٣وت،
٥٤_ ما ا ا، ،٢٣٦/ ٧،  را     ن ا  : ا  ح ا ، ا

    .١٠٥ /٦، ١٣١٣اة،  _،ا اى ا، ق،(١ ٧٤٣ا ا (ت 
٥٥_  ا ا، م٢٣٦/ ٧،ا   .  
٥٦_  ر ما   .  
٥٧_ ، ما ا ا،٢٣٦/ ٧ ، ا ، ، ا ج ،٢٤١ /٤ا  ، ٢٣٩ /٥، ا،  ع ، ، ا٧ا/ 

٢١٤.    
٥٨_  ا ا، مج ،٢٣٦/ ٧،اا  ، ع٢٣٩ /٥، اا،  ٢١٤ /٧، ، ا.   
٥٩_  ، ا،اا ٣٢٨ /٨ا ت  ، ا) ما ا وارث ا  بأ      ن ا أ ،

٤٧٤،طح ا ا ،(١ ،  ، دةا  ،١٣٣٢ ،وردي، ،٩٧ /٧ا         ا أ

، دار    ،، ١ض ، دل أ  اد،)،اوي ا    ا ا٤٥٠اي اادي(ت 

     .٢١٤ /٧، ا  ،اع ،١٢/١٠، ١٩٩٩-  ١٤١٩ن،  –ا ا ،وت 
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و وا ا  ق ت اا   را إذ ا ب اا  (أو  واةا 

    إاء ا ، و ه ات:

    َُِب اََْوأ رُب اَْي أََْ  )٦٠(  ا د و  ورديل ا ويا ن م "

"د و ،وي م   .)٦١( : دو  

إّن م ا   ةا   ا  واةا  وَنُِا ُُ َُِب اَْأ    ةا  واةا وم

        ا ا  ّن� ا  اءا    َْي اََْ ََو ◌ٰ 

ََُِوا)ّن م )٦٢  صي ا اف ووا    وا ا  واةا   ا

   ه ل ا نا مو ٦٣( .ا(    را  لا ت اا و َْ

وو ا  ا أم     )٦٤(. اٌء إَِْ ِْنِْ ُ َُِ أَْ ٌِِء ٌَع َُِْوِف َوأَد

. ن أ    وا ،ا  ةا  ّن ا �٦٥(ا(  

ن ا ل أن دون ا ا   ل    ا  ةإّن ا : دو  ة

.ا  )ل )٦٦ ما ا    ا  ةا (ا    )   ادا " 

   )٦٨("  د اة  ا  )٦٧(َ ٌَْد اََُِْ إْذ َل ُْ أُ ٌُُْد أَ َن 

:وأ  ق ا إّن ل  دون ا  ةا طأّن ا  ل  َِ اَُآ َِا َأ َ

ْا ِ ُصَِا َُْ.)٦٩(    

    ز أن لم ا  ةا  ادأّن ا   : دو  

   ص   َوَِِْاَِ َنَْما ََْو)٧٠(     وا ا اا 

ِ كُِْ اكَََ ْنَوإ)٧١( ا  ص.)٧٢(   

                                                
٦٠_ ) آ ،٢٠ا( .  
٦١_ ،وي اوردي، ا١٢/١١ا .  
٦٢_ ) آ ،ط١٩( .  
٦٣_ ا  ،ا،٦/١٠٥  .  
٦٤_ ا) ة، آ١٧٨( .  
، ١)،أ اآن،  ، ا٣٧٠ ،   اص، أ  أ   اازي اص ا (ت  _٦٥

  .١٦٣ /١،١٩٩٤- ١٤١٥ن،–دار ا ا، وت 
   .١٧٢ /١ أ اآن، اص، _٦٦
  . )١٢٤، ١٢٣ااء، ان ( _٦٧
)، ا ٧٥٠ ام ،ء ا أ ا   ن  إا   ارد، ا  ام (ت ا _٦٨

دار ا ،ا   ٢٨/ ٨،ا   و .  
٦٩_ ) ة، آ١٧٨ا( .  
٧٠_ ) ت، آ٨ا( .  
٧١_ ) ت، آ٨ا( .  
٧٢_ ما ا ا ٢٩/ ٨،، ا  .  
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 ود و دا وأ ا إذ    ا دا   رل اا :ا (م

 ا ما  صا م   رواه _  _ ا _  _ " :ل أم ُ َ"  .)٧٣( 

 ا   ا  ا ل وون ا را     أّن ا ان اا  "

و  )٧٤(. م  مة    ار  "وذ أم  ذ أو ا أو  أو  ن�

ا"    ارري  د ا  م اص  ا إذا   ا ل 

."    أم  )ل  )٧٥ ر  ت  ر أّن اا ى او" و  ا  _ 

 _ ر  .")٧٦(   أّن ص إا م أ   ا ات اه ا  ور

  ا  ون أّن إذ ،وا ا  ر ا   ا  تد

  صأو ا ا ٧٧( .دون ا(  و  و ا ه اُ  "َ   

وو ا  ا أّن ا    ا �ّن ا    )٧٨(." و ذو   ه

 ا  ذو  و      ن ا   . )٧٩( أّن ا   

.دة و ا ف إ أط  )٨٠(  

.ا   رأي أ ص. وا   ا   إذا :مل ا٨١( ا(  : وا  

 (أو ل ،با  ْا ِ ُصَِا َُْ َِ اَُآ َِا َأ َ.)أّن و )٨٢ ،ا  ا و

 من ا اء    ص ، ا مد  و ا   ا  صا

                                                
    ).٦٩١٥( ، ر ا  ، ا، ب ت ،ب ا٩/١٢ ا ا، اري،  _٧٣
٧٤_ ا   ، ،ا ٤/١٧ .    
 اي، دار  اذي ح ، )١٣٥٣أ ا   ا   ا ارري (ت  رري،ا _٧٥

      .٤/٥٥٧ا ا ، وت،
)، ااف  ا اء،  ، أ امري ٣١٩ ار، أ    إا  ار اري (ت ا _٧٦

 ،١ رأس ا ،  ،-  ،رات١٤٢٥ا  - ٢٠٠٤  ، ٣٥١ /٧   .   
  . ٨/٣٣٧، ا ، ا اا، ٦/١٠٤، ا ، ا ، ١/١٧٤أ اآن ، اص،  _٧٧
)، ا ،أ  ا أ     اام، ا ٢٧٥١،ر ا(٤/٣٧٩ا  ، رواه أ داود، ، - ٧٨

،ر ٢٤ /٨،١٩٨٦ –ه ١٤٠٦،  ات ا ، ، ٢ة، )ا  ا ، ،  اح أ٣٠٣(ت 

)ت ٤٧٤٦ا)  ا ،ََْ  ذ  ن  أ  ن    ن ، أ ن ٣٥٤) ، ا ا (

 ،ورما  ، ،ن ا وت، ٢، ا  ،١٩٩٣ -ه ١٤١٤ ،ص،٣٤٠ /١٣ب ا ،تب ا،  ر

)٥٩٩٦ا.(   
)، م ١٢٥٠ام       ،  ا ام ا (ت و ، ١/١٧٤اص، أ اآن ،  _٧٩

،ا ا  ، ،روط١ا ، ،١٤١٣، دار ا - ١٩٩٣ ،١٦ /٧.  
)،ار  ار،  ا ٦٨٣ا ، ا أ ا  ا  د  دود ا ا(ت  _٨٠

  .٢٧ /٥ ، ١٩٣٧ -  ١٣٥٦،اة، 
٨١_  ا ا، م٢٣٦/ ٧،ا .   
٨٢_ ) ة، آ١٧٨ا( .  
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.ا أو  )٨٣(   لا ا بأ  لا ت اا و َا نأ َِ َْْ َََْو

ِ.)٨٤(  ، اء اإ  وا ا  ق  و  أم ،ا  ا وو

   رة اا ده او ،ا د ج إ ةد م دون ا ا  لوا

.    )٨٥(   

ا ب اص  أد  ا  ذا إ :  رواه م) ا : ال أب 

و  )٨٦(." و      ا إ أن دي وإ أن د " _  _ا أّن _  _أ ة 

 إ إ ا وأم "   د ائ   أنأم ل  _  _ا_     _رواه ا  د

." ركا ا  رقوا اما وا  ث ا ى إ ل ا٨٧(ر(    ا وو

  ا  ت  إذ أّن ا  ا   و ،ان ا أم ،ا

   )٨٨( م وأى.

 أو دار ا   دا ا  ل إذ أّن ا ل اا ا بأ ل: أا (

.  صاء ا  ه و ،ع اء و٨٩( أ(   

د ءوا رأّن ا رة إا   ء وأدال اأ  ضا ا و ر ا  

  إذا ا  صب او   أّن رأي أ َ ،     ن أنم و ور

    ،ف ممو دو   أم و ،ءات اوا ا اا   

ا  ا   وف     ، د ا ن ا       

ا ا  اى واء، را ص ا وا ر او    ا 

م و دي اأي، إذ ى  ا و ارق أّن اص إذا   م  ا  ا

 ذ ف إ ، اء   اطوا وا أ     ء فوا ت اما إ

 وا ا   أن م    قو   ا ن إا أ  أّن ا

أ    وأن ،   ّن� تا أ  ل وأن ، ا    ول أن 

  ن، وا أ ا وا إ    ما  ءإ   ا  ا

وا ا     أ ا  او   وا و ا. ي أق اوا  

)٩٠(   

                                                
٨٣_  ا ا ،ما ٢٨/ ٨،ا .   
٨٤_ ا) ة، آ٤٥( .  
   .١٧٢ /١ أ اآن، اص، _٨٥
    ).٦٨٨٠( ،ب     ِ ْ اّ، ر ا،ت ،ب ا٩/٥ا ا ، اري،  _٨٦
    ).٦٨٧٨( ،، ر ا}أن ا ، }ِ َب،ب ات٩/٥ا ا ، اري،  _٨٧
   .١٧٢ /١ أ اآن، اص، _٨٨
٨٩_  ا ا، م٢٣٦/ ٧،ا .   
٩٠_  ا ا، م٢٣٦/ ٧،ا ،،ر، ا٢٧ /٥ا .   
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اا ا  

ل واا   

أ ا ا   اظ  ل ا وأ، وو  أ       أو 

     ءا  نّن ا �وذر أ  ولدوأو م ،ق أو  و

اأ   أم  ،و د اء وأوم  ي نّن ا،ا  ا  : ن و

 تون، وار اؤه اوأ زووا ، ي أا ا   ادا  ،ات، واوا ،

ن.ا )ص ا)٩١ءت م وو اأ  و  ر ءم  مل ا .دوأو  "

" اأ وا ،وذرار م و ،ر  ا .)٩٢(  ل او   إذا إّن ا "

."  ل و و د    وأن  أن  و  نأ )٩٣(  مل او وإذا د "

ا بدار ا ا " د  و اأ  ء ض أن   .)وي  )٩٤ا ل اإذا  "و

" ي ام ول ا ا  )٩٥(" د  دار ا ن أو ذ ،ن    ال واود  أن

ل ا  و ر اء إ أ  ا ون أّن )٩٦( ُ ض ، ول اي "  ان 

ا ب ودار ا د إ و ،  ول و ،   دار ا  ي ال ا .

  ا و ار اب، وْ أب اّ و د  دارم ن أو ذّ أو  "ا اوي 

 ،ا اُ ا، وإُ ،ا اا و ذا ،ا ت وإن ،م دهأو ُ  ،كُ ط د أْن

" ّ دا   ضُ  نأ   ،ه ض أو  ود ود  م  ل )٩٧(.وو " ا ا 

وإذا د  دار ا ن ودع ً  أو ذ أو أ إه،  د إ دار اب، مم ن 

  م �و م  مأ   دار ا د إ    أو ً أو ا أو رً د

ا م  ج �  و م  نا  ًط وإن د ، ا  دار ا  

   بدار ا  م  نا  ذا ، يا   نا  ن دار ا  م

" نا   ص ا ،.)٩٨(  ل أو" ف  ّن وإن ،إ  إن ط 

."   ، أو  أو  )ن  )٩٩ّن ا� ور إ  ب امدار ا  ت ا وإذا

   ر  إ ور و  ،   ا ا أو   ا درة 

اأ  .  ا   ر   ا  نا  أن  بار ا ا  ل ا

                                                
٩١_ ،   ،ا وت ٣ ،ب ان،  –، دار ا١٣٩٧  - ١٩٧٧،٢/٦٩٧ .  
٩٢_ ،ما ا ا ،١٠٧/ ٧ .   
٩٣_  ،ا  ،٢/٣١٧ا .   
٩٤_ ،ما،ا٢/٣٩٥ا .   
٩٥_  ،ا وي، رو١٠/٢٨٩ا.   
٩٦_ ،ا ، ا درا  ا ٤٧٠ /١٧م.    
٩٧_  ،ا وي، رو١٠/٢٨٩ا.   
٩٨_  ،ا ،ا ٩/٢٤٥ا.  
٩٩_ .ر ما  
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."  نا  و ،وار إ ب امدار ا  ت وإن " ا)١٠٠(  ذ ّنإ " و    نا

، ارث، اما إ ذا ام ،ل  ز ." وا ،وا ،ا  ق�ا )وإذا  )١٠١

 ،د  ا   ا رق ووا   ض ا ّن ا  ل ا ض

 :   نرق واا  ا إ  ءا  ا م ا و  

ول: ذل اق  ا  أّن ا إ  ل  وا رق اا     ل  م

ن. اا ر إ ١٠٢( وإ(   ّن ء ل وا  

  

 ا ة ا   هو . ة  .رقا  )١٠٣(   

  ا  إّن : دده و  ا او ،أو دا   ن اء ع او و إ

 .دا   و   نا دا و ل ا   

.ل ا ق   ب او إ ل آ  وا وا ا ذ :مل ا١٠٤( ا( 

   ز  ،  ،رق ل ا   .ق وال ء: ّن ارق 

 ل ا و  ل ا ّن �ا  ا ا مل اا ا   اوا

ا  ل ا  ظا  نأّن ا   ،وا أ  ع أّن ا  ،و 

 أ ،   س وال اأ  ا مب اأ أ ه ا  ،هرق وزردع ا

إء ه ا  ارق ر ن ال    ا     و ت أ �ّن 

ل ا ون  دون أن   أم ز أو ة ،  أ ا  ااق ن

  أء ادب .      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١٠٠_ ا  ،ا ،ا٩/٢٤٥.  
١٠١_  ،ا ،ا ٩/٢٤٥ا.  
١٠٢_ ،ما  ا ا،٧١/ ٧، ،اح ا ا ،ج،٧/١٢اا  ،٥/٤٩٠،ا  .  
١٠٣_ ،ما  ا ا،٧/٧١،  ،اح ا ا ،٧/١٢ا   .  
١٠٤_  ،  ح ،ج،  ،٨/٩٦اا  ،ع،٥/٤٩٠اا ، ٧/٤٤٧،ا   .  
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 �ا  آن  :و أ و آ و  م  ة واوا رّب ا  ا

ا  ا :و ا    إ   

١_   ه ا  ،ةر او ا  ءا  ا  ر ن ه دار  

 ن أو دا ا  ،      نا   د ا   ر

وا ا وا ا إ أم وا اموا ن ا ن ا ى اوم .و 

  ادو (ء اا)  اوأط ا  ن ق أو ق أرا وا  ا ا

أص أو  ون أم د   د ط  ه ا ، واف   إمذ ة 

د.    

 ٢_   أن ع اإذ ا ا  ز ء، و   ر      نا

ا ا  و .  ر ين اا   ذ  ءو ،  موإ إ   

  رةأو إ  ض، أوا      إذ ا ا أ ا وإذا ا 

   اد،       

 ٣_     رهد  اا ا  ،وا ل واا ود ،ممء اا د ا

ا اما  دا   ،ى   دار ا  دة ة  ذنا و ن، أوا  

 م  آ و ،راأو ا رة أو ا أ  ي وا طة مو ا  ا ا

ا و  لا م دو إ  ن و  و.  

٤_  ا  ن أو ،  ءا ا  إ   ن اا   

إ ا إإذ ذ. دون  ة   

٥_   اءا وا ،د  أو ا  ي   ة أو   ا ا و

 ت ان ام  وأ ،ما  اإم  ا ع ام  ءا وا ،ا 

  أ ا  ت ادر ال أوإم  م ء اا_  ا ر_   ى أّن إذ

و ا،  ان  ا دار ا   داا  د ن   ا اص.

. عوا  و  

٦_    وو وأ زو  وأ ل ا ل   ا ا 

ر ن    و ،  الأ    ،وا أ  وأ .  

٧_ د اا   ا ا ا      ى اول اا  ر اء  

   د و ،دو و  با   ر دار ا  دأو ا ا  ء ا

وأ ،دار ا      أو م  رأن م    ،أم  ن واا 

.  

 م  أ  ا  و ت أز   أن  ل ام اآ و اوأ

و ا و رّب ا  أن ا مد وآ  م هو  ل و   م 

أ و آ وَمْْو أأ َِْن َمإ َمِْاَُ  ََر  ◌ۚ  َِا َ َََُ َ اًْإ ََْ َِْْ َو ََر
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َِْ ِْ  ◌ۚ ِِ َ ط  َ ََُ َو ََر  ◌ۖ َ َُْواَََْواْر َ َِْوا   ◌ۚ  ْا َ َمُْْم َمَْ َْمأ

َِ١٠٥(ا(   

 

 ادر واا   

ا ا ، ا أ ادات ارك       ا  ا ام اري  .١

ا   ا، ا اوى اا أ ط : ،وا -  ا ،ا  د

 .١٩٧٩ - ١٣٩٩ا ، وت، 

)،ا ٢٤١أ   ، أ  ا أ      ل  أ ام (ت  .٢

 ورما  ،،- ، ونوآ ، دل١ ، ا  ،١٤٢١  - ٢٠٠١ . 

٣. مت ا) ما ا وفا   ا ا آن ٥٠٢، أا   داتا، (

، اودين ام ان ،،١ ار اا ،وت ،  -، دار ا، ١٤١٢د  .   

٤. وارث ا  بأ      ن ا أ ، ت ا) ما ا ٤٧٤ ،(

،طح ا ١ا ،  ، دةا  ،١٣٣٢ .  

ه)،ا ا ا ا ،  ٢٥٦اري، أ ا   إ ا (ت .٥

،ا م  ة،١زق ا١٤٢٢، دار ط . 

٦.   م  ر ،تا  ) ا ا إدر   ا ح اف ١٠٥١،(

ا ع، دار اا   عا. 

)،ا اى، ٤٥٨ا ،أ  أ  ا     اَْْوِدي اام، (ت  .٧

، درا  ، وت ٣ ،ا ت،  –، دار ا١٤٢٤  - ٢٠٠٣ . 

٨.   ا ،ردا   اإ  ن   ا أ ء ا ،ما ا

 .)، ا ا   ا، دار ا٧٥٠ام (ت 

 - )ا ا ٢٧٩اي، َْ    رة    اك، اي، أ  (ت  .٩

 ب اوف، دار ا اد ر ،، يا –  ،وت١٩٩٨ . 

)،أ اآن،  ، ا ٣٧٠اص، أ  أ   اازي اص ا (ت  .١٠

 ،  وت ١، ا ن،–، دار ا١٤١٥-١٩٩٤. 

١١. ت  ا)ا     ا   ا  ا ٤٧٨، أ درا  ا م، (

،ّد ا ا  ،، ج، ١ا١٤٢٨،دار ا -٢٠٠٧. 

( ٣٥٤ا ن ، أ    ن  أ  ن  ذ ََْ ، ا  (ت  .١٢

ا ،ورما  ، ،ن ا  ن وت، ٢، ا  ،١٩٩٣ -ه ١٤١٤. 

                                                
١٠٥  - ) ة ، آ٢٨٦ا(  
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، ( اري ح  ٨٥٢ا ، أ     أ ا ام ا(ت .١٣

 .ه١٣٧٩اري، دار ا ، وت، 

)، ار ١٠٨٨ء ا ا ا (ت  ا     ،  اِْ اوف .١٤

 ،اإ  ا  ، ،را ر وا  ح ر١ا ،ا دار ا ،

١٤٢٣ - ٢٠٠٢. 

١٥. ،ت  ا) ا ا ا    ا  ١١٠١أ ،دار ا ،   ح ،(

 .وت

 ،( ٣٨٨، أ ن     إا  اب ا اوف  (ت ا .١٦

، ، داود أ  ح و ،١ا ، ، ا ١٣٥١، ا  - ١٩٣٢. 

١٧. ، ارت  ا) ارا أ     ا ٣٨٥أرما  ، ، ا ،( و

،ونوت ١وآ ،ا  ،–  ،ن١٤٢٤  - ٢٠٠٤ . 

، ( ٢٧٥أ داود، ن  ا  إق    اد  و ازدي اِْم (ت  .١٨

 ورما َ ،، داود أ- ،  ه ِ ١ ، ا ١٤٣٠، دار ا  - ٢٠٠٩  .  

،( ا  اح ا، دار ١٢٣٠ا  ،  أ   ا ا (ت  .١٩

.ا 

٢٠.  ا ا را     ن ا  : ا  ح ا ، ا

 . ١٣١٣، اة _،ا اى ا، ق،(١ ٧٤٣(ت 

٢١. ،   ،ا وت ٣ ،ب ان،  –، دار ا١٣٩٧  - ١٩٧٧. 

،( اج إ  ٩٧٧ا،  ا   أ ا ا ا (ت  .٢٢

،جظ اأ م١ ،ا ١٤١٥، دار ا - ١٩٩٤. 

٢٣.    ،مت ا) ا ما ا     ١٢٥٠  ار اا ا، (

،رزا ا١ دار ا ،. 

٢٤. ،ما ،ا ا  ، ،روطا ١م ، ،١٤١٣، دار ا - ١٩٩٣. 

)،ا ، ، ٢١١م (ت ام ، أ   ازاق    م اي ام ا .٢٥

،ا ا ٢ا ا ،-  ،ه.١٤٠٣ا 

)، ١١٨٢ام ، ا أ إا   إ  ح   ا ام، (ت  .٢٦

دار ا ،ا .   

)،ع وى ور ا١٤٢١    ا     ،  ا (ت  .٢٧

 طدار ا ،ا-  ،١٤١٣دار ا . 

،( اوي  ح  ١١٨٩اوي، أ ا   أ   اي اوي (ت  .٢٨

 .١٩٩٤ - ١٤١٤ا ام ، ، ا  ا، دار ا ،وت،
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)، أ ٥٤٣ ا ، ا أ     ا  ا اي ا ا (ت ا .٢٩

 ،آنوت ٣ا ،ا ن، –، دار ا١٤٢٤  - ٢٠٠٣ . 

٣٠. ا ا ا   أ    أ  د  أ ر ا ،ت  ا)

٨٥٥،اح ا وت١)،ا ، ا ن،  -، دار ا١٤٢٠   - ٢٠٠٠  . 

) ،ا ، ٦٢٠ا ا ،  ا أ   ا  أ    ا ا   (ت  .٣١

 .  اة

)، ا ٦٧١ط (ت اط ، ا أ  ا   أ  أ   ح  ا .٣٢

 ،أط اوإ دوما أ ، ،طا  وفآن اا ٢ دار ا  ،

 ة،  –ا١٣٨٤ا - ١٩٦٤ . 

)، أ أ ٧٥١ا ا  ،  أ   أب    ا ا  از (ت  .٣٣

 ، ،ا ،روريا    ، يا أ  دي، ١ر ،١٩٩٧ –ه ١٤١٨، ا. 

٣٤. مت ، ا) ا ما أ  د   أ ،ء ا٥٨٧   ا ا ،(

، ، ا٢ا ، ا ١٤٠٦، دار ا - ١٩٨٦. 

٣٥.  اء إا أ ، ت ا)    ٧٧٤ ، ا  وفا آن اا ،(

،ا    ،وت، ١ ، ،ا ١٤١٩، دار ا . 

،( ا  ،  اد  ٢٧٣ا  أ  ا    او، (ت  .٣٦

ا ء ادار إ ،ا. 

)،اوي ا   ٤٥٠اوردي، أ ا        اي اادي(ت  .٣٧

،دا  دل أ ، ض   ،، ا ا ١ ،ا دار ا ،

 . ١٩٩٩-  ١٤١٩ن،  –وت 

 ،( اذي ح   ١٣٥٣ ا ارري (ت رري، أ ا   اا .٣٨

  اي، دار ا ا ، وت.

)،امف   ٨٨٥اداوي ، ء ا أ ا   ن اداوي ا ا (ت  .٣٩

،فا  ا٢ااث اء ادار إ ،. 

٤٠. ما ، ت) ما ما ا    أ   ا أ ن ا٥٩٣ ،(

      ، ،  أ ا   يا ا– ةا. 

 –م، اا  ح ا اي ،، طل  ، دار اء ااث ا ، وت ا .٤١

 .ن

)،اع  ٨٨٤ا ، ن ا أ إق إا     ا   ا (ت  .٤٢

،ح اوت ١ ،ا ن ،  –، دار ا١٤١٨  - ١٩٩٧ . 

) ،درر ا ح ر ا، دار  ٨٨٥و،   از   ا  و (ت  .٤٣

ا ء اإ. 
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)، اع، ا ، اد  ا ٣١٩ا ار، أ    إا  ار اري (ت  .٤٤

،١٤٢٥، ١أ - ٢٠٠٤. 

 . ٢٠٠٤ - ١٤٢٥ارات،  -،  ، رأس ا ١ ار، ا .٤٥

٤٦.    ل ا ا ر، أ ت ا) ري امر ا ا   ٧١١ (

 ، بن ا،در ٣ وت ،  –، داره . ١٤١٤ 

)،ار  ٦٨٣ا ، ا أ ا  ا  د  دود ا ا(ت  .٤٧

 .  ١٩٣٧ -  ١٣٥٦ار،  ا ،اة، 

٤٨.  ،را ر (ت اا  ا ا ا أ   رادات، ٩٧٢اا ،(

،ا ا   ا  ،١ ،ا  ،١٤١٩ - ١٩٩٩. 

) ،ا اا ح ٩٧٠ا ، ز ا  إا  ، اوف ب ا  اي (ت  .٤٩

ا ب ادار ا ،  . 

)ا  ا ، ٣٠٣ا ،أ  ا أ     اام، ا (ت  .٥٠

،ة ح أا  ،٢ ، ، ت اا  ،١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ . 

 ا وة ا ،، رو )،٦٧٦اوي،  ا أ ز   ف اوي (ت  .٥١

،وا وت، ٣ز ،ا ١٤١٢، ا- ١٩٩١. 

٥٢. ،ض أ  ض ، ،ا  ة او ج ا ،وي١ا ،١٤٢٥، دار ا - 

٢٠٠٥. 

 ا  ،  ، ) ا ا٢٦١اري،   اج أ ا اي (ت  .٥٣

 اث اء ادار إ ، ا  اد– وت. 

،( ا، دار ٨٦١ا ا ،ل ا    اا اا اوف  ا (ت  .٥٤

ا. 
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 م  ة واوا رب ا  ا : أ ..أ و آ و   

 ,و ا ا   ق مه او ,ا ا  ق  َّن ا

    رهد  اا ا  ،وا ل واا ود ،ممء اا د 

, و و  ا ا أن أل ق ا  ،  َ دا    انىم ا اا

 :و و   

 .ا  :ولا    

.وا ا  :م  

 .ل واا  :  

  ا  دار ا، ور ا  ا ا   ا م ّن واق 

وأ و د    ،أ  ي وا طم.   
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 Abstract   
    Praise be to Allah, the lord of the worlds and peace and blessings be 
upon the prophet Muhammad and his family and companions...                                                               
But after: 
   The trustee has rights in the Islamic fiqh, and the rights stems from 
the Islamic law and comprehensiveness of capacity, Islam is a religion 
of brotherhood humanitarian and the religion of the justice  and freedom 
and peace , and deal with the trustee new come to their homes decent 
treatment do not know other laws, as long as the governor to hold 
safety , I have tried to reduce trustee rights in three titles are :                                                                                                                                      
1- the right of the residence  
2- Right of self and body  
3- Right on money and parents  
     And the rights of the three parts tell us that trustee in the Islamic 
jurisprudence enjoys his freedom of movement in the religion of islam, 
and the exercise of his activity which delegation for him, it's also enjoys 
the sanctity of blood ,his money and his family .   

 


