
  ا���
	رة ا�و��

  ا�و�ف


ر�ف ا�و�ف :�  

هو يف اللغة : احلبس ، تقول : وقفت كذا إذا حبسته، واحلُُبس ما ُوِقق،  ويراد به املنع أيضا،ألن الواقف  

  )1(عندما يوقف الشيء فإنه مينع من التصرف يف املوقوف

وجوده الزما بقاؤه يف ملك  أما يف االصطالح فقد جاء يف حدود ابن عرفة أنه :" إعطاء منفعة شيء مدة

  )2(معطيه ومل تقديرا"

�واھب ��ط� ذات ا���ن و����� "�����"��و��: � ، !� �"#�
، )�د أ%رج "� ذات ا���ن، �

  إ�
ھ
 و* ��ط�� ا������.

، )�د ا�/رز "� ا��
ر�� وا���رى، �ن �����ر ا��ق �� ا0/ر-
ع "�دة و-وده"و)و��: 

 "�د �وت ا��0/��د ��#
.ن ا���رى /ر-7 �6
�"ا���ن ا���
رة �/� 5
ء، و�#  


ؤه �� ��ك ��ط�� و�و /�د�را)و��: �" 

ه، و�و �
ن �زوم "�
:� �� ��ك ��ط�� *ز���� ،
  /�د�را، ذ�ك �ن /6ر�� ���
 و)�� ���وع، 

 :��<" 
�"س ا���ن ?�� ��م ��ك @ /�
�� ، وا�/6دق "
������ ?�� -#� و?ّرف أ�	
�"س �
ل ���ن ا*�/�
ع "� �7 "�
ء ?��� ، و?رف ">�� "�ن -#
ت ا�"ر ا"/داء أو ا�/#
ء 

  ""�ط7 ا�/6رف �� ر)"/� ?�� �6رف �"
ح �و-ود

  د��ل ��رو��� ا�و�ف :

ولقد قامت أدلة الكتاب والسّنة على تقريره ، وبيان  الوقف مشروع ، بل هو قُربة ، وأمر مرغب فيه شرعًا ،

  مشروعيته :

  أما الكتاب - 

َلن تـََناُلوْا اْلِبر َحتى تُنِفُقوْا ِمما ُتِحبوَن َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيٍء فَِإن الّلَه ِبِه  �: أوال: فقول اهللا تبارك وتعاىل
  ]. 92[ آل عمران :  �َعِليمٌ 

                                                           

  ا�ظر: �0
ن ا��رب ،*"ن ��ظور، و��-م ��
��س ا���E *"ن �
رس، �
دة: و)ف.)1(

   52/540رح �دود ا"ن ?ر��، �"� ?"د @ ا�ر6
ع،)2(



وقد روي يف تفسري هذه اآلية أن أبا طلحة رضي اهللا عنه ملا مسع هذه اآلية الكرمية رغب يف الوقف ، وأتى  

( َلن تـََناُلوْا اْلِبر يستشريه .فقال:" يا رسول اهللا ، يقول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه :  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 
قال : وكانت حديقة كان رسول اهللا يدخلها ويستظل ا  -حب أموايل إىل بـَيـَْرحاُء وإن أ،َحتى تُنِفُقوْا ِمما ُتِحبونَ 

ْي َرسوَل اهللا َحيث أراَك فهي إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله ، أرجو ِبرُه وُذْخرَُه ، َفَضْعها أ -، ويشرب من مائها 

، ورددناه عليك ، فاجعله يف األقربني " . ، فقال رسول اهللا:"بخ أبا طلحة ، وذلك مال رابح ، قبلناه منك اهللاُ 

  )3(فتصدَق به أبو طلحَة على ذوي رِمحِِه ، قال : وكان منهم : أيب وحساُن"
: ��

:)و�� /���
ِ��نَ ! �ِ�ٌم �ِ�ْ�ُ����ُوْا ِ�ْن َ%ْ�ٍر َ#َ�ن ُ�ْ"َ!ُرْوهُ َوّ�ُ َ
( [ آل ?�ران :  َوَ�� َ�ْ!َ

  ]، ���ظ ِ�ْن َ%ْ�ٍر  ?
م �5�ل و-وه ا�%�ر ��#
 ، و��#
 ا�و)ف . 115

  وأ�� ا�/ّ'. ، #-,�د�ث "*�رة ، �'&� : -


 رواه أ"و ھر�رة ر	� @ ?�� ، أن ر0ول @ )
ل:"-�  �'إذا ��ت ا3'/�ُن ا'�ط1 
�م �'�!1 �� ،�� إ9 �ن *:*. : إ9 �ن 8د�. �7ر�. أو �  . )4(" أو و�د ��8; �دو �� 

وا�6د)� ا�-
ر�� ���و�� ?�د ا����
ء ?�� ا�و)ف . وا�و�د ا�6
�O ، ھو ا��
:م "��وق   

�� ، و��وق ا��"
د .�/ @  

-  ً

 رواه ا"ن ?�ر ر	� @ ?�#�
 أن ?�ر "ن ا�%ط
ب ر	� @ ?�� ، أ6
ب أر	�

ل �� ، 

 ر0ول @ ، إ��Q أ6"ُت أْرَ	
ً "%�"ر ، �م : "%�"ر ، �>/� ا��"�Q ( �0/>�ره ��#�

�ت أ6ُب �
* )ط أ��َس ?�دي ��� ، ��
 />�ر�� "� ؟ )
ل  : " إن �ْ>ت ,�/ت أ8ْ�َ&� و�8د�

ل : �/6دق "#
 ?�ر : أ�� * ُ�"
ُع و* �وھب و* ُ�وَرُث ، و/6دَق "#
 �� ا���راء �&� " . (

"�ل @ ، وا"ن ا�0"�ل ، وا�	�ف ، و* ُ-�
َح ?�� �ن ، و�� ا��ُْر"� ، و�� ا�ر)
ب ، و�� 0
ل Vَر �/�و�W روف ، وُ�طَ�َم���
" 
  )5("َو�َِ�#
 أن �>�َل ��#

  �Wر �/�ول : �Wر �د%ر ���
ل .  

  وا��5#ور أن و)ف ?�ر ر	� @ ?�� ھذا �
ن ھو أول و)ف �� ا0X م .  

                                                           

ق إ�� و���� !م رّد ا�و��ل إ���، ر)م:  607رواه ا�"%
ري (  )3( Qب:َ�ن /6د
" ،
�

ب ا�و6/� ،607   

  1631رواه مسلم ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ، رقم: )4(


ب: ا�YY5روط ��YY ا�و)YYف ، ر)YYم:  )5(YY" ،روطYY5ب ا�
YY/� �YY� ري
YY%"ب  2586رواه ا�
YY/� �YY� ،م�YY0�و ،

  .  1632ا�و��6، "
ب:ا�و)ف، ر)م: 

  



و)د ا5/#ر ا�و)ف "�ن ا�6�
"� وا�/5ر ، �/� )
ل -
"ر ر	� @ ?�� : �
 "�� أ�د  
  .)6(�ن أ6�
ب ر0ول @ �� ��درة إ* و)ف 

  ,"�. ��رو�. ا�و�ف :

ا�و)ف �5روع ، "ل ھو )ُر"� ُ�!
ب ?��#
 ا��ؤ�ن ، �ذ�ك �
ن ھ�
ك �ن �Wر 5ك �وا:د   
: 
#�� O��� ، َ�م �!�رة �/5ر�7 ا�و)ف�وِ  


ب ا�/�ّرب إ�� @ /�
�� �� /0"�ل ا��
ل �� 0"�ل @ و/��6ل ا��ز�د �ن ا�-ر " O/�
�� إ�� @ /�
�� ، و�ز�ده وا�!واب ، ���س Z5 أ�بQ إ�� )�ب ا��ؤ�ن ، �ن ?�ل %�ر �ز�

. ��� ً
"�ّ  

0
ن ا��ؤ�ن ، وھو �"رھن ?�� إظ#
ر ?"ود�/� ] /�
�� ، و�ّ"� �� ، �Xا �"Wق ر���/
: ��
( َ�ن َ�َ'��ُوْا ���"� @ /�
�� * /ظ#ر وا	�� إ* �� �-
ل ا���ل وا�/ط"�ق . )
ل /�

� ُ�ِ,�@ونَ    .]92�ران: [ آل ?اْ�ِ�ر� َ,��A ُ�'!ِ�ُوْا ِ���


ء ا�%�ر -
ر�
ً "�د و�
/� ، وو6ول ا�!واب ��#�راً إ��� �" �� ً
/���ق رW"� ا��ؤ�ن أ�	
، وھو �� )"ره ، ��ن ���ط7 ?��� �ن ا�د��
 ، و* �"�� �� إ* �
 �0"� وو)�� �� 0"�ل @ 


ل ��
/� ، أو �
ن 0""
ً �� و-وده �ن و�د 6
�O ، أو ?�م ُ��/�7 "� .�  


ن /���ق �!�� 
ر �ن ا��6
�O ا0X ��� ، �\ن أ�وال ا�و)
ف إذا أُ�0ن ا�/6ّرف ��#

 أ!ر �"�ر و�وا:د -ّ�� �� /���ق �!�ر �ن �6
�O ا���0��ن : �"�
ء ا��0
-د ، وا��دارس #�


�� ، و�Wرھ
 �ن ا��6
�O وا��5
:ر .�Xر �!ل ا�ذان وا:
  ، وإ��
ء ا���م ، وإ)
�� ا��5

��راء وا��0
��ن وا��/
م وأ"�
ء ا�0"�ل ، وا�ذ�ن أ)�د/#م "�ض 0ّد �
-� �!�ر �ن ا�

/#م ، و/ط��ب -

/#م . �\ن �� أ�وال ا�و)
ف �
 ��وم "0ّد �-
ا�ظروف ?ن �0ب �

  )�و"#م . و@ أ?�م ..

  أر"�ن ا�و�ف :

  :أر�
ن ا�و)ف أر"��

  اBول : وا�ٌف :

أن ��ون �ن أھل ا�/"رع ؛  �� و)�وھو ا��
�ُك ��ذات أو ا������ ا�/� أو)�#
. و5رط 6�
وھو ا����ّف، أي : ا�"
�_ ا�ر�5د ا��%/
ر، �  �O6 �ن 6"�، و* �-�ون، و* ���0، و* 

  �� ا�و)ف ?�� ا��ر"
ت ا0X ���.�5/رط ا0X م �6و��ره.

                                                           

  ،5/550ا�ظر: ا�روض ا��ر"7 5رح زاد ا��7��/0: )6(




م ا�و)ف.��ن ���د "ن %
�د أّ�� 0�7 ا"ن ا��
0م ��ول : و�`�
م أن �Xن ا� Oّ6و�
  �� ا�-#
د. ��ّ"س ا�%�ل 

  : .#ٌ و�و�ُ 'C ا�
�ن ا�ا�*�

وھو �
 ُ�ِ�َك �ن ذات أو �����، و�و ��واً�
 �و)ف ?�� �0/�ق � �/�
ع "ر�و"� أو 

 أو ?�ً�
ا���ل ?��� ؛ أو �ً
  ط�

ھر�رة ر	� @ ?�� )
ل  �
 رواه أ"وا��روض، و��#
 ا�0 ح  وا�د��ل ?�� -واز و)ف
�م "
�6د)�. ���ل : ��7 ا"ن -��ل و%
�د "ن ا�و��د : أ�ر ر0ول @ ��6 @ ?��� و0

�� �'�م ا�ن ��7ل إ9ّ أ'� "�ن #��ًرا «و?"
س "ن ?"د ا��ط�ب. ��
ل ��6 @ ?��� و�0م :
#-H'�ه � ور/و��. وأّ�� %��د #G'"م �ظ��ون %��ًدا �د ا,��س أدرا� وأ�ده #C /��ل 

��� 8د�. �. وأّ�� ا�
��س �ن �د ا��ط�ب #
م ر/ول  C&# م���� و/ � A�8 �

�&
� �&� .»و�*

ً �7 أ�
 ا�د��ل ?�� -واز و)ف ا���وان �
 رو/� -ّ
أم ���ل )
�ت : �
ن أ"و ���ل �

 
ر0ول @ ��6 @ ?��� و�0م ���
 )دم )
�ت  أم ���ل : )د ?��ت أّن ?�� �-�، �
�ط��
�5
ن �/� د%  ?���، ��
�ت : �
 ر0ول @ إّن ?�ّ� �-�وإّن �"� ���ل "�ًرا، )
ل أ"و ��

أط&� #��,J «� @ ?��� و�0م : ���ل : 6د)ت، -��/� �� 0"�ل @. ��
ل ر0ول @ �6

��� #C# �'G /��ل ��>?ط
ھ
 ا�"�ر. ��
�ت : �
 ر0ول @، إ�� ا�رأة )د �"رت  »

�رة #C ر��Mن �7زئ ,7.«و�0�ت، �#ل  �ن ?�ل �-زئ ?ّ�� �ن �-/� ؟ )
ل :«.  

وھو �� @ ?��� و�0م أ)ّر أ"
 ���ل ?�� /0"�ل ا�"�ر، 6 وو-� ا*0/د*ل أّن ا��"�
  ا��/� �ن اX"ل.

�ن ا,��س #رً/� #C /��ل � إ���ً'� ��N و�8د�ً�� �وده، #Gن «:و د���� أ�	
 ا��د�ث 


� ورّ�� ورو*� و�و�� #C ��زا'� �وم ا�����.��«.  

: ���  ا�*��ث : �و�وٌف 

وھو ا��0/�ق �6رف ا���
�7 ?���، 0واء �
ن ?
) ً أو �Wر ?
)ل �ر"
ٍط و)ْ�َطرٍة 

. و�0-د،#��
�� ��

 وإ)#� 6X 
#��? ���

 /0/�ق 6رف ��W ا�و)ف أو ��#�\�  

ن �0و-د �� ا*0/�"
ل ��ن �و* �رق "�ن �ن ھو �و-ود �ّ�
 ذ�ر �� ا��
ل، أو �
�0و�د  �� ا��0/�"ل �ز�د �! ً ��O6 ا�و)ف ?���. وھو *زم ���ده، ?�� �
 *"ن ا��
0م، 


  .�/و)ف ا���E إ�� أن �و-د �ُ��ط
ھ

وو-� 6�� ا�و)ف ?�� �ن �م �و-د "�د أّن ا��"س �/و-� إ�� �ن �Oّ6 و-وده و�/و)7 
  �زوم ���.



و�Oّ6 ا�و)ف ?�� ا��و-ود أو ?�� �ن �0و-د، و�و �
ن ِذ�ّ�
ً إذا �
ن ��/زً�
 ا�-ز�� 
ّ�
ً. "% ف 
 ��وا)ف أم أ-�"�
 �� ذ�ك أ�
ن ا��و)وف ?��� )ر�"0واء ووأ��
م ا0X م، �W

.
�ً�W ھرة و�و
  ا���0م �
��ر"� ��� ظ

ا���
س ?�� -واز �6/�. و)د و�6ت أ0�
ء "�ت أ"� ود��ل 6�� ا�و)ف ?�� ا�ذّ�� :
  "�ر أّ�#
 وھ� �
�رة.

 ،

طل �� ��/�د�" 
#�� 7�� 
أّ�
 ا�و)ف ?�� ��
:س أھل ا�ذ�� �  �-وز، وا�د��ل : أّن �
 
�� 5رب ا�%�ر أو أ?ط
ھ
 أھل ���ون )د 6رف 6د)/� �� ����6، ��
 �و 6ر�#

  ا��0وق.

: .ٌO�ِ8 : 1ا�را�  

  إ�
 6ر��� أو �Wر 6ر���.و/�ون 

ْ�ُت. وا�/����>ّن �أ�
 ا�6ر��� ">ن  Q"0 "0ُت أو�0تُ «�ول ا�وا)ف : و)�ُت أو "�« .

، »0ّ"�ت«. ���دان ا�/>"�د �ط�ً�
 )ُّ�د ا���ظ أو أط�ق، �
ن ?�� �����ن أم *، و�ذا »و)�تُ «و
��ّ�د ">-ل ">ن �	رب ��و)ف أ- ً ��5ر ��0ن �! ً، أو ��ّ�د "-#� /��ط7، ��
 �و )�ده �/� 


ة 5%ص �و)وف ?���.��"  

وا�د��ل ?�� إ�
دة ��ظ ا�و)ف ا�/>"�د إذا أط�ق و�م ���د : أّن ��#و�� �� ا��رف ��6د "�  
  ا�0"�ل وا�/>"�د و/���ك ����/� ?�� ا�دوام، �و-ب ا���م "ذ�ك ���.


 ��ظ ا��"س �  ���د "د*�� ا��رف ا�/>"�د إذا أط�ق و�م ���د، وإّ��
 ">د�� أ%رى، وھ� وأ�ّ 
:  

. »ا,�س أ8�&� و/�ل *�ر�&�«أ. )ول ا��"� ��6 @ ?��� و�0م ���ر ر	� @ ?�� :

وو-� ا*0/د*ل أّن ?�ر أراد أن �/6ّدق "
�6ل �>5
ر ?��� ا��"� ��6 @ ?��� و�0م 
6ل و�0ّ"ل ا�!�رة، �دّل ?�� أّن ��ظ ا�/�"�س �ؤّ"د ا�6ل، و�و �م ��ن �ذ�ك ">ن ��ّ"س ا�

  �م ��ن ا�Eرض �
6 ً ؛ �ّ�� �
�ت ا�رض /�ود إ�� ���� ��"طل Wر	� �� ا�/6ّدق "�.

)ت و���ت. و�5/رط ��#
 ��د*�� ?�� ا�و)ف   �>ن ��ول ا�وا)ف:��� ر�Wر ا�6
أ� Q6د/
  ! !� أ�ور، ھ� : 

/رن "��ٍد �دل ?�� ا��راد ��و : * �"
ع، و* �وھب ؛ أو /6د)ت "� ?�� "�� أن /� - 1

� ن ط
:�� "�د ط
:��، أو ?�"#م و��0#م. �#ذه ا���
ظ )ر��� ?�� ا�و)ف * ?�� ا�6د)� 
  .\�� ��ون ��ً�
 ��ن /6دق "� ?�����\ن �م /�ن ھ�
�ك )ر��� .



َ/ْ�َ�ِط7ُ، �
���راء أو ا��0
-د. و* "د ھ�
 أن ��ون ا��و)وف ?��� ��ّ�ً�
 أو -#� *  - 2

أ�ً	
 �ن )�د ���د ا�و)ف، ��و�� : * �"
ع و* �وھب، و��و�� : ?�� "�� � ن ط
:�� "�د 

 /�دم.� ����#� 
  ط
:��، وإ*ّ �
ن ��ً�

وا�د��ل ?�� ا5/راط أ�د ھذه ا�5روط ����ل ��ظ ا�6د)� ?�� ا�و)ف : أّ�#
 وردت �� 
@ ?��، ��د )
ل ا�راوي : �/6دق "#
 ?�ر ؛ أ�� * �"
ع و* �وھب و* �د�ث ?�ر ر	� 

�ورث، و/6دق "#
 �� ا���راء و�� ا��ر"� و�� ا�ر)
ب و�� 0"�ل @ وا"ن ا�0"�ل 
 .cف... ا��	وا�  

 �#ذا �"س  ا�6د)� "�دم ا�"�7 وا�#"� وا���راث ؛ و-��#
 �� �����ن * ���ط�ون، �/���د

  .�م ?�� ذ�ك��6 @ ?��� و0و)د أ)ره ا��"� 

و��وب ?ن ا��E�6 ا�/%��� "�ن ا��و)وف و"�ن ا��
س، �
��0-د، وا�ر"
ط، وا��در�0، 

 �و "�� �0-ًدا و%�ّ� "��� و"�ن ا��
س، و�م �%ّص )وً�
 دون �� .
وا���/ب،وإن �م �/��ظ "#

  )وم، و* �رً	
 دون ��ل. 

  �زوم ا�و�ف :

﴾ أَْو#ُوْا �ِ�ْ�ُ
ُ�ودِ -وز �� ا�ر-وع ��� ؛ ��و�� /�
�� : ﴿ا�و)ف ?�د *زم ��وا)ف، �  �

ّ�� �� �ّل ?�د، وا�/�"�س ?�د ��-ب ا�و�
ء "�.]1[ا���>دة ? ��fوو-� ا*0/د*ل أّن ا .  

و* %�
ر �� ا�و)ف، ��و ا5/رط ا�وا)ف ا�%�
ر �� ا�ر-وع "طل 5رط� و�زم ا�و)ف ؛ 
  �ّن ا����6 ا���ود ا��زوم.

  ��م �
�م "ذ�ك. وا�د��ل : و* �5/رط

أ. أّن ?�ر "ن ا�%ط
ب �"س أر	� "\5
رة �ن ا��"� ��6 @ ?��� و�0م و/د"�ر ��، !م 

 �/ب و!��� ا�/�"�س �م �!"ت أّ�� ?ر	#
 ?�� ا��"� ��6 @ ?��� و�0م ?رض ا���م �ّ�

.
  وا��	
ء ����م "�زو�#

و�م ��ن �ر-�ون إ�� ا��	
ة  ب. إ-�
ع ا�6�
"� ?�� �زوم ا��"س "�-ّرد ا�/�"�س،
.
  ����م "�زو�#

  �� 9 ���رط #C ا�و�ف :

* �5/رط �� ا��"س ا�/�-�ز، ��-وز أن ��ول ا���ّ"س : ھو �"س ?�� �ذا "�د 5#ر  -

أو ��0. و��زم إذا -
ء ا�-ل ا�ذي ?ّ���. ود��ل -واز ?دم ا�/�-�ز : ا���
س ?�� ا��/ق ؛ 
  �ّ�� ��ل ��روف "�Eر ?وض.



دث د�ن ?�� ا���ّ"س �� ذ�ك ا�-ل �\ّ�� �	ّر إذا �م ��ز ا��"س ?ن ا�وا)ف. أّ�
 �\ن �
  إذا ��ز ?�� أو �
�ت ����/� ��Eر ا�وا)ف �� ذ�ك ا�-ل �\ّ�� * �	ّر �دوث ا�د�ن.

>"�د، �- Q/، "ل �-وز و)�� ��0 أو � ا* �5/رط ��� ا���ر ا�6ر��W أو ��ا�6ر� �E�6�

7 ��ً�
 �� أو ��Eره. وإذا ا5/رط ا�وا)ف ا�/��Eر وا�/"د�ل "
�"�7 أ�!ر �-ل ���وم، !م �ر-
  وا�5راء، واXد%
ل واX%راج،�م �-ز ا"/داء، �\ن و)7 �	� و?�ل "�.

* �5/رط ��� /���ُن ا��6رِف �� ��ّل 6ر��، �-
ز أن ��ول : أو)�/� ] /�
��، �ن  -


�بW �� �� 6رف� 

�ب ��  �Wر /���ن �ن �6رف ��. و�6ُِرف ���Eن ا�
?ر�#م، �\ن �

�ب �� ?ر�#م، ">ن �م ��ن �#م W زاة ?�ل "�. �\ن �م ��نE�� ر�#م ا�6رف �ھل ا���م أو?

د، 0واء �
�وا �� ��ّل ا�و)ف #/-*

�ب ��#
، ��6رف ?�� ا��ُ�راُء "W *ن و
أو)
ف أو �

� ا�و)ف ا���6ود أو �Wره. وو-� ا?/"
ر ا��رف ?�د اXط ق و?دم ا�/���ن أّن ا��رف  �
��� ا��ر"� وا�"ّر، �\ّن ?ّ�ن ا�وا)ف ذ�ك "���0 ا�/�� "/�����، وإن �م ��ّ�ن ا�/�� ?�� 


��رف.وھذا إذا �م �%/ص ا��و)وف "-�
?� �����، وإ*ّ 6رف �#م ��/ب ا���م."  

 ��
و* �"طل ا�و)ف "�دم /���ن ا�و-� ا�ذي �6رف ��� ؛ �ّن ا�و)ف �راد "� و-� @ /�

ن �ط�ً�
 و�م �-ز إ"ط
�� ؛ �ّ�� �و وا� 
��ر"� إ���، �\ذا �م ���ن ا�وا)ف ا�-#� ا�/� )6دھ

: ��
  6رح "�6ده �م �%رج ?ن ��م ا�و)ف وھو إرادة و-� @ /�

* �5/رط )ُ"وُل �0/���. إذ )د ��ون �Wر ��6ور، أو �Wر �و-ود، أو * ���ن )"و�� -

 
ً�
 وأھ ً ���"ول، ">ن �
ن ر�5ًدا، ��0-د، وھذا �� �Wر ا���ّ�ن. وأّ� Q���ُ ّق�ن ا��0/
إذا �
  ��5/رط )"و��. �\ن �
ن �Wر ر�5د �
��"رة "و�ّ��.

�\ن رّد ا���ّ�ن ا�ھل أو و�ّ� ا�6"� أو ا��-�ون أو ا����0، ا�و)ف و�م ��"��، �  �ر-7 

د ا��
�م، * �%6وص ا���راء. #/-
وھذا إذا -��� ��ً�
 �ر"�، و�6رف ��Eر ا��0/�ّق "

 
ا�وا)ف �"0ً
 �ط�ً�
، )"�� �ن ?ّ��� أم *. وأّ�
 إن )6د ا���ّ�ن "%6و�6 �\ن رّده ?
د ��ً�
  ����ّ"س.

  و7وب ا���ع �رط ا�وا�ف :


"�. وا��راد "
�-واز /��
�-ب ا/"
ع 5رط ا�وا)ف إن -
ز. 0واء �
ن 5رط� "
���ظ أو "

"ل ا����وع، ��5�ل ا���روه وذ�ك �/�6%( 

ث، و��رش ا��0-د ��Xص ا�ذ�ور دون ا


�"0ط، و�>	��� ?�� �ّل ?
م "�د �و/�. �\ن �م �-ز �م �/"7. ود��ل و-وب ا/"
ع 5رط "
ا�وا)ف : أّن ا��
ل �
��، و�م �>ذن �� 6ر�� إ*ّ ?�� و-� �%6وص، وا�6ل �� ا��وال 

  ا��6��.


م ا��را�� أّ�� ��"�E أن �%ّ�ف ا�وا)ف 5روط�، و�Xو�� ؛ وذ�ر ا
أن * �	ّ�ق ?�� �/�
0
ن، ���ون أ"�_ �� ا�-ر، �Xب ا

، و/��0رھ
 �ن "#/��
�ّ�� و���0  إ�� أ�ل ا��رام "�%

  و)د /�دم ذ�ر �"س ?�ر ر	� @ ?�� و��ف و70ّ ���.



: ��� 
  و�ن ا�5رط ا�-
:ز �

� ا5/راط /%�6ص أھل �ذھٍب �ن ا��ذاھب ا�ر"�� "6رف ا���E �#م، أو "/در�س �-


 �� �0-ده.�ً
  �در0/�، أو "�و�� إ�


ظر و)��، ��-ب ا/"
ع  -� 
ا5/راط /%�6ص �
ظٍر ��ّ�ن. ">ن 5رط ا�وا)ف أن � ً�

6
ء "
��ظر ��Eره، إ*ّ أن �-�ل �� �Xره. و��س �� ا�E� ��? 5رط�،و* �-وز ا��دول

 �و��6 ا�وا)ف ذ�ك. و��ث �
ت ا��
ظر وا�وا)ف �ّ� -�ل ا��ظر ��ن 5
ء. وإن �
ن /ً��


�م. و���
ظر ?زل ���0.��
  إن و-د، وإ*ّ �

�\ن �م �-�ل ا�وا)ف ��و)ف �
ظًرا �
��0/�ق إن �
ن ���ً�
 ر�5ًدا، ھو ا�ذي �/و�ّ� أ�ر 
ا�و)ف،  وإذا �
ن ا��0/�ق ا����ن أ�!ر �ن وا�د و�
�وا ر5داء، �\ّ�� ��رع "��#م. �\ن �م 

  ��ن ا��0/�ّق ر�5ًدا �و���.


�م �و�ّ� �ن 5
ء، وأ-ر/� �ن ر���. و�ذا وإن �
ن ا���
�0/�ق �Wر ���ن �
���راء �
إن �
ن ا�وا)ف ?�� �0-د و��وه، �\ّن ا��
�م �و�ّ� ?��� �ن �5
ء ��ن �ر/	��، إن �م 

  ��ن ا�وا)ف �ً�
 و* و�6 ��.

-  ��? �(
ا5/راط /"دَ:ِ� 5%ص ����� �ن ا��0/���ن "�ذا �ن ��W ا�و)ف، !م ��0م ا�"

  ��، ��-ب ا���ل "� �ن 5رط ا�وا)ف ��ص ا�5
رع.ا�"�

ا5/راط أ�� إْن ا�/
َج �ْن �"س ?��� إ�� ا�"�7 �ن ا�و)ف "
َع، ����ل "5رط�. و* "د -

  �ن إ!"
ت ا��
-� وا���ف ?��#
، إ*ّ أن �5/رط أن �6دق "  ���ن.

ّ�
ً، أو ��ً�
 ا5/راط أ�� إْن /0ّوَر ?�� ا�و)ف ظ
�ٌم ر-7َ ا�و)ف ��ً�
 �� إن �
ن � -

  �وار!�  إن �
ت، أو ��ً�
 �� ن. �\�� ���ل "5رط�.

: ���  �ر17 ا�و�ف 'د %راب ا��و�وف 

در�0، و%ر"ت ھذه و�م �رج ?ودھ
 إذا �"س ?�� �5ء، ���طرة و�0-د و�

����� إن أ��ن ؛ ر-7 ا��"س �� )�طرة أ%رى أو �0-د آ%ر أو �در�0 أ%رى. �\ن ���!�#


�وً?
 أي : �� )ر��. �\ن ر-� ?ودھ
 و)ف �#
، ��6رف �� /ر���#
  �م ���ن ��� �!�#
.
  و/-د�دھ
 و�
 �/��ق "\6 �#

و�ن �"س ?�� ط�"� ا���م "��ّل ?ّ���، !م /�ّذر ذ�ك ا���ل، �\ّن ا��"س * �"طل "ل 
  ���ل ��!��.

��� ودم 7واز ��
� إذا "�ن ��ًرا و�و %رب :  إ8:ح ا�و�ف وا�'!�. 



)ف �Wّ� ��-ب ?�� ا��
ظر أن �"دأ "\6 ح ا�و)ف ��#
 إن �6ل "� %�ل ؛ إذا �
ن ��و
� � �  �/"7 5رطُ % �َ  ا�وا)فُ  طَ رَ وأن ���ق ?��� ��#
 إن �
ن ��/
ج ����� �
���وان، وإن 5َ 

  �� ذ�ك ؛ �ّ�� % ف 0ّ�� ا�و)ف، و�ّ�� �ؤّدي إ�� إ/ �� و?دم "�
:�، وھو * �-وز.


 ا��و)وف ?��� ا6X ح "�د #��
وإذا �م ��ن ��و)ف ر�7 و�6ل "� %�ل �دار، وأ"� 0
�\ذا أ�6�ت ر-�ت "�د �دة ذ�ك ا��راء،  و/O�6 ">-رةأن ط�ب ���، �\ّ�� �%رج �/�رى 


رة ���و)وف ?���. �\ن أO�6 ا-Xا" 
/داء �م �%رج. وھذا إذا �م ��ن ��و)ف ر�7. أي : ��
"�و/� ا��و)و�� ن ��0ن ��#
. وأّ�
 �و -�ل وا)ف ا��0-د "�ً/
 �ن �و و)ف داًرا ?�� � 


م و��وه، و* ��رى �Xن ر�7 ا�و)ف، * ?�� ا� ��وه ��0ن ���، �\ّن إ6 �م و�
�X
  ا�"�ت �ذ�ك.

���"س ؛ �ّ�#
 �م /�"س إ*ّ  ّن إ�راءھ
 /��Eرٌ أو�رد ?�� ا�Xراء �`6 ح 0ؤال، وھو 
ا�-واب أّ�� �و �0ّم أّ�#
 �م /�"س إ*ّ �����0 ؛ �ّن ا���ّ"س ���م أّ�#
 �����0  * ���راء ؟ و

 
� 

ج �`6 ح، و�م �و)ف �#/�/� 

�	رورة ��ون آذً�"� �" O�6/ "0ت�ر �ن �E� 
��را:#
  ?��� ?�د ا��
-� �ذ�ك.

 V"��ل، و* ��زم ا�

، و* س ���وأّ�
 دواب ا�-#
د وا�ر"
ط، �\ّن ا����� ?��#
 �ن "�ت ا��#/

 ؛ #/�W ن� 
��زم أ�ً	
 ا���ّ"س ?��� 0واء �
ن ��ّ�ً�
 أو �Wر ��ّ�ن، و* /ؤا-ر ����ق ?��#
���� ا��0ط
ن أو �
:"� إ-راء ا����� ?��#
 �ن "�ت �
ل ا���0��ن. وإن �م ��ن "�ت �
ل أو �م 

رب �Eرض ���ن ا�/و6ل إ��� "�َ�ت وُ?ّوَ	ت "� 0 ٌح و��وه ��
 * ���� �� ؛ �ّ�� أ)
ا�وا)ف.�\ن �
�ت ��
 و)ف ?�� ���ن، أي : �� �Wر ا�-#
د "ل ��/�7 ا��و)وف ?��� "� �� 

  أ�ور ���0،  �\ّن ���/� ?�� ا��و)وف ?���.


 �"س ?��� و��/��W �� �" 7ره، إذ  -إذا �
ن �Wر ?�
ر- و�ذ�ك �"
ع ��� �" 7ُ�/��ُ * 
�

ن و�/ب ?�م /"�� أو * ��/�7 "#
 �� /�ك 
�!وب وا���واوذ�ك �5رط ا��"�7 ا*�/�
ع "�. 
ا��در�0، �/"
ع و�-�ل ا�!�ن �� �!�� �
� ً إن أ��ن، أو ��-زء �ن ذ�ك ا��5ء إن �م ���ن 

  5راء �
�ل، ">ن �5
رك "� �� �5ء. �\ن �م ���ن /6دق "
�!�ن.

�/�7 و6
ر * � -"�0ر ا�راء- أّ�
 ا���
ر ا���ّ"س �  �-وز "��� و* �O6، وإْن %ِرَب 


ع و�و "�Eره �ن -��0، �
0/"دا�� "�!�� "�  � .
"�. و0واء �
ن داًرا أو �وا��ت أو �Wرھ
 
��� 
�Wر %رب �  �-وز. و* �-وز "�7 ��	� �ن أ�-
ر أو أ5%
ب ؛ �\ن /�ذر ?ودھ


 /�دم. ود��ل ?دم -واز "�7 ا���
ر :� ��? ��!� �� 
  �"0ت ��� -
ز ���#

  وذ�ك �Wر -
:ز. ط ا�وا)ف. أّن �� "��� إ"ط
ل 5رأ

ب. أّن ا���
رة /�/�ل �ن ��
ن إ�� آ%ر، ��م ��ن �� /"��/� ?�� %را"� إ/ ف �� �-واز 
  ?ودة ا���
رة إ���.

  .ھذا �� ا�و)ف ا�6��O، وج. أّن �� "��� إ"ط
*ً ��ّق �ن -�ل �� 



�>ن ��"ش ا��
�م أو ا��0ط
ن ا���
"ر و�"�� ��#
 �0-دا أو �در�0 و�	�ق أ�
 ا�"
طل 
 
�

 ?�� ا���0��ن ��
 �دث ز�#" �ّ��� 
"�را�� �6ر، ، �#ذه �-ب ھد�#
 )طً�
، وُ��ُ	#

"�ُت ا��
ل �6رف �� �6
�O ا���0��ن، �/"
ع �ذ�ك أو �"�� "#
 �0-د �� ��ّل -
:ز أو 

:ً * ����ون ��#
 �5 �وار!#م إذ ھم)�طرة ���7 ا��
��. و* /�ون .  

و�0/!�� �ن ��7 "�7 ا���
ر ا���"س، إذا "�7 �/و7ِ�0 �0-ٍد -
�7 ��-وز ؛ أو /و��0 
 َ-"ًرا ?�� ا��0/���ن أو ا��
ظر ��"رٍة أو طر�ٍق ��رور ا��
س، ��-وز "�7 ا�و)ف �ذ�ك و�و

��0ف، ��د ?��وا ذ�ك �� ��ل ا��ّ���ن أو �Wرھم. ود��ل ا�-واز 0واء �
ن ا�و)ف ?�� ، 
���� ا��
�� ?�� ا������ ا�%
�6، وا���7 �� ، و/ر-��
 �����6 @ ?��� و�0م �0-ده

  /و7�0 ا��0-د وا���"رة وا�طر�ق ?
م أ?ّم  �ن ��7 ا�دار ا���ّ"�0. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ا��,�Mرة ا�*�'�.: 

  ا3�رة


ر�ف ا3�رة:�  

.O� :9أو ،��
6
"� وا��روض، و�راد  : �#
 ?دة ��Xا 
��د �راد "#
 ا�/داول، و�راد "#
  �%�و، ��
ل ?را ا��5ء "���� % ."#
 أ�ض ا

  ھ�/���ك  ����� �ؤ)/� "  ?وض.*�'��: ا8ط:,�:

  �%رج ?�د ا�"�7 ��� /���ك ?�ن، و/���ك ذات،  "/���ك �����"��و��

  أي ھذا ا�/���ك ��ون ��دة  وز�ن، ."�ؤ)/� "و)و�� 


رة ��#
 /���ك ����� "�وض.أ، ""  ?وض"و)و�� -Xرج "� ا%  

  ,"م ا3�رة :


رة ا��دب ؛ �ّ�#
 �ن ا�/�
ون ?�� ا�%�ر وا���روف. �#� ��دو"� إن ?Xا�6ل �� ا
  و)�ت �ن �
�ك ا�ذات وا������، أو �ن �
�ك ا������ إن -�ل �� ذ�ك. ود��ل ا��دب :

﴿ : ��
�ُوا أ. )و�� /�
  .]77[ا�,J ﴾ اْ�َ%ْ�رَ َواْ#َ

"لّ �
روف «:  أ�� )
ل -
"ر و�ذ��� ر	� @ ?�#�
،)و�� ?��� ا�0 م ���
 �رو�� ب. 

0/�
ر �نوأ�#أي : وا-"� ا�داء.. »ا�
�ر�. �ؤداة«، وأ�� )
ل:.»8د�.
�6وان "ن  

6"�
 ���د ؟ ��
ل : أ���Wل : أ
. أي : )»9 �ل �ر�. ��Mو'.«أدراً?
 �وم ���ن، ��

�/�ف./	�ن "  


س «)
ل ا"ن ر5د ا�-ّد : ��� �E"��� ،ع �ن ?�ل ا���روف وأ% ق ا��ؤ���ن
إ?
رة ا��/
 �" Oّ5وا "� و����وه. و�ن ��7 ذ�ك و�
أن �/وار!وا ذ�ك ���
 "��#م، و�/�
��وا "�، و* �/5
�  إ!م ?��� و* �رج، إ*ّ أّ�� )د رWب ?ن ��
رم ا�% ق و���ودھ
، وا%/
ر 

#��:�

و�ذ�و�#«)7(..  

.��
"Xر�� وا��راھ� وا�رة ا�و-وب وا�
  و)د ��رض �`?

                                                           

  2/469ا���د�
ت ا���#دات، *"ن ر5د:)7(




�و-وب ���E ?ن �5ء  -� 
، و/�ون ھ ��. ذ�ك ا��5ء ��ن �%�5 "�د�����ر �5:
0/�
ن "� ا�����6 �� 
�A ا3ِْ*ِم َواْ�ُ
ْدَوانِ �و�� /�
�� : ﴿�را�
 �>ن ���ر �5:َ﴾ َو9َ َ�َ
�َوُ'وْا َ

  )8(و/�ون ��روھ� ��و�#
 /��ن ?�� ��روه..]2[ا���>دة 

  أر"�ن ا3�رة :


 أر"�� : ���ر، و�0/��ر، و�0/�
ر، و�
 دّل ?��#
 �ن ��ظ أو �Wره.#�
  أر�

  ا�ر"ن اBول : ا�ُ�ِ
�ر :

و* وھو َ�
ِ�ُك ا�����ِ�، و�و �م ���ك ا�ذات. و�5/رط ��� أن * ��ون ��-وًرا ?���..

َرٍة، أ�
 �� ��س "�
�ك ��5ء، وا��	و�� � ��ون 6"�
، و* #��0
، و*?َ\" 
#� 
�ً�
إْن �
ن �

 

َرة، �/O6 إ?
ر/� �#
 �� أ�
 إن ���#
 /O6 إ?
ر/� وإن �
ن * ��"�E �� ذ�ك.�\�#-َ\"
.
  �!ل �
 ا0/>-رھ
 ��، ر�وً"
 أو �� ً أو �Wرھ�

  ا�ر"ن ا�*�'C : ا�ُ�ْ/َ�ِ
�ر :

ع iر" Q/�� ً ن أھ
أو  أو ُ�6َْ�فٍ  ُ�0ِْ�مٍ  ?��� "/�ك ا������. �  �Oّ6 إ?
رة %
دمٍ  وُھَو َ�ْن �
  �د�ث �َ�
ِ�ٍر، إذ ا��
�ر ��س أھ ً �ن �/"رع ?��� "ذ�ك، و�ذا آ�� ا�-#
د إذا �
ن �ر"َ�
ً. �/بُ 


ة رو�ذا * �-وز إ?
رة ا�وا�� ا�/� �0/���#
 أھل ا��0وق �5رب ا�%�ر، و* إ?
  /�زم أ�ًرا ���وً?
.ا0��0��ن، و��و ذ�ك �ن �ّل �
 ا�دواب ��ر�وب �Xذاء ا�

  ا�ر"ن ا�*��ث : ا�ُ�/َ�َ
�ر :

وھو ذو َ�ْ�َ�َ�ٍ� ُ�َ"
َ�ٍ�، �ن ?رض أو ��وان أو ?�
ر ��/�7 "�، َ�7َ َ"َ�
ِء َ?ْ�ِ�ِ�، ��رّد �ر"� 
  "ذ�ك."�د ا*�/�
ع "�. أ�
 ا�ط�
م وا�5راب ��ؤ�ل أو �5رب �  ��
ر �ن ��� ذھ
ب ?��� 

َ�
ُم وا�5راب ���Eر ؛ �#و  Qر، وأ?ط� ا�ط�E�� ر أو دراھم��
وإذا أ?ط�ت ا�َ�ْ�ُن �ن د�
َ)ْرٌض * ?
ر��، وإن و)7 "��ظ ا��
ر�� ؛ �ن ����� ا��
ر�� �
 رّدت ?��#
 �رّ"#
 "�د 

  ا*�/�
ع "#
، و�� ا*�/�
ع "�
 ذ�ر ذھ
ب ا���ن ��	��� و�و )
�ت "ّ��� "# ��.

5
رة أ��ظ�� �>?ر/ك أو /واء أ"�'ت  : ا�O�8.را�1 : ا�ر"ن ا�X

و�� �ّ�
 �دل ?�� ا� و"��
.
  ا�ر	

��ّل �
 �دّل ?�� /���ك ا������ "�Eر ?وض �
ف، ��ن * /�زم ا��
ر�� إ*ّ إذا )�دت "��ل 
.�/<�0 
  أو أ-ل، ��

  �زوم �د ا3�رة :


رة إذا )ّ�د ">�د أ�ر�ن :?Xزم ?�د ا��  

                                                           

  .6/197ا�ذ%�رة �`�
م ا��را��: )8(



  )ّ�د "َ�َ�ل، �ط�ن إردب، أو ���� ��ذا، أو ر�وب ��. إذااBول : 

: C'�*م أو أ)ل أو أ�!ر. و�ا�
، �س �رّب ا��
رّ�� أ%ذھ
 )"ل ذ�كأو إذا )ّ�د ">َ-ل، �>ر"�� أ�

 ��س �� ا�ر-وع �� ��� ،
ّن ا��ّدة )د 6
رت �ّ�
ً ���0/��ر، ��م ��ن �����ر ا�ر-وع ��#

  ا�#"�.

ا��0/�
ر )"��، 0واء �
ن ا��5ء ا���ل أو ا�-ل، ���س �ر"#
 أ%ذ و�0/�ّر ا���د *�ِ�َ	
ء 
أو �Wر ذ�ك، أو �
ن ?رً	
.  أو ��لٍ  ا��0/�
ر أرً	
 �زرا?�، أو ���0، أو ��واً�
 �ر�وبٍ 

  وا�د��ل ?�� ?دم -واز ا�ر-وع :

﴿ : ��
َ&� ا��ِذ�َن آَ�ُ'وْا أَْو#ُوْا �ِ�ْ�ُ
�ُودِ أ. )و�� /�   .]1 [ا���>دة﴾ َ�� أَ�@


ل ا��"� ��6 @ ?��� و�0م : ( ،
"لّ �
روف «ب. ?ن -
"ر و�ذ��� ر	� @ ?�#�


رة 6د)�.)9(»8د�.?Xوا ،
  . وو-� ا*0/د*ل أّن ا�6د)� * �-وز ا�ر-وع ��#

ج. ا���
س ?�� ا���رى ؛ �ّن ا����ر )د ��ّ�� ا*�/�
ع �ّدة ���و��، و6
رت ا���ن �� 
0ً
 ?�� ا���رى. �ده "��د �"
ح، ��م ��ن
  )10(�� ا�ر-وع ��#
 "�Eر ا%/�
ر ا����ّك )�


رة و�\ن ?Xء. �َ �م /�ّ�د "��ل أو أ-ل أط��ت ا
5 �/� 
   َ /�زم، و�رّ"#
 أ%ذھ

  ا��'�زع ��ن ا��
�ر وا��/�
�ر :


ب ?��� ؛ �
�َ�ْوُل ���0/��ر ��6ّدق و* 	�
ن E� 
إذا /�ف ا��0/�
ر أو 	
ع، و�
ن ��
إ*ّ �َ�ِر�َ�ِ� َ�ِذِ"ِ�، �>ن ��ول : /�ف أو 	
ع �وم �ذا، �/�ول ا�"��� : �ده �د أ�
���ن  ?���،

0���
 ذ�ك و* رأ��
ه. 
  رأ��
ه ��� "�د ذ�ك ا��وم، أو /�ول ا�ر��� ا�/� ��� �� ا��0ر : �

َط، إن اّد?� ?��� ا����ر أ�� إ��
 �6ل ا�/�ف أو ا�	�
ع أو ا��0/��ر أ�#
 و���ف  Qَ�ر 
�

ب  ?��� أم * ا���ب ا�ذي )
م "� "/�ر�ط�،E� 
  .0واء �
ن �ّ�

���ول ا��0/��ر رددُت ا���َن ا��0/�
رَة، و��وُل ا����ُر أ��  وإذا /�
ز?
 �� رّد ا��0/�
ر،

ب ?��� �
���وان، إ*Q �م �رد، E� * 

��ول ���0/��ر �� ّرّده، َ�
 َ�ْم َ�ْ	َ�ْن �ر"�، وھو ��


رة �%وف اد?
ء ا��0/��ر ا�رّد، ����:ٍذ * ��"ل )و��  وَدٍة أ5#دھ
 ا����رُ �َ"َ�َ�� َ�6�ُْ ?Xد ا�?
  .*ّ �"��� /5#د �� "رّدھ
 �رّ"#
"رّدھ
 إ


ب ?��� �دا"�، !ّم رّدھ
 إ�� ا6ط"�� و�م �د��#
 إ��� E� * 
وإذا ا0/�
ر ر-ل �ن آ%ر �
� ا�	�
ن ؛ �ّن ا�	�
ن إّ��
 أو إ�� �ن �-ري �-راه �ن و��ل ��ّوض إ���، �م ��0ط ?�

                                                           

)9(  

  2/623ا5Xراف ���ت �0
:ل ا�% ف: )10(



ه، ورّده إ�� ا6ط"�� * �-ري �-رى رّده دِ �َ ه �َ ��0ط "
�رّد إ�� 6
�ب ا��
ر�� أو �ن �دُ 
  .)11(إ�� �ده، ��
ن ��
 �و أ�0�#
 إ�� أ-�"�

  �8ّرف ا��/�
�ر #��� ا/�
�ره :

Y0ن ا<Y� ،�ُ�َ!ْ�ِ وز ���0/��ر أن ���ل ا���ل ا��>ُذوَن �� ���، وأن ���ل-� 
Y#"ر��� �Y"ر دا
�/

 إ��� �ن ھو �!��، أو ����ل ?��#
 �ر���
ن �ذا #"�O�( را �ن

  )�طY#��? ل��ن �Y� را
Yط�(

  ��5ر.


 �Y-�  Yوز، و�	Y�ن إن ?ط"Yت Y#� 

رھ�/Y0ا 
Y� لY!� رىY%أ ��
0� �� 
وأ�
 ا�ذھ
ب "#
.O-0م وھو ا�ر

رة ?�� )ول ا"ن ا��-X
�  

Y�ّ� ّرY	َو أYھ 
Y� لY��� أن �Y� و* �-وز �Y� ّلY(رار أY	Xك اYن ذ�
Y� وYو� ،�Y� 

رھ�/Y0ا 

.��
  ا�وزن أو �� ا��0


 أن /�Y�ّل : إY� �Yو� .�Y" بYط�/ * 
Y� رة
Y/و �Y�!�" طب�/ 

رة �/ 
طYب !م إذا ��ل ?��#
  .وإ�
 أن //�ّ�ب وإ�
 أن /�0م 


 ؛ ���Y و)Yت ا�/�Yدي، أو  Y#��? دة
Yو)ت ا�ز� 
#َ/ُ�َ�(ِ 
�\ْن َزاَد َ�
 َ/ْ�طُب "� و?ِطَ"ْت ��ر"#
 
Y��� 
Yوي �راؤھ
Y0� مY� : ل
�� �راء ا�زا:د ��ط، و%�ر/� /��� 	رره. و��ر�� ا�زا:د أن ��
�Y0�% : لY�( ،
Y#��? لY�� 
Y��� 
Yوي �راؤھ
Y0� مYل : و�Y�( ،رةY5? : لY�( ذا\� ،�� 
 ا0/�
رھ

  ?5ر ؛ د�7 إ��� ا�%��0 ا�زا:دة ?�� �راء  �
 ا0/��رت ��.

 �YY�� ت ؛��Y0و �Y" بYYط�/ 
Y� ت، أو��Y0 ت أوYY"��/ ت أوY"و?ط ،�Y" بYYط�/ * 
Y� ن زاد\Y�
  ا�زا:د ��ط �� ا�ر"7 6ور.

 �Y��(د وY:طب "� �/��"ت، ��� ا�ْ�َ!ُر ِ�َن ا�ِ�َراِء ��زا�/ 
و"�� ا�0
د�0 : وھ� �
 إذا زاد �
  أي : أر�5 ��زم ا��0/��ر.ا�َ�ْ�ِب، 


، وإن YY#/��( ن�YY	 تYY"ن ?ط\YY� ،رة
YY-X
�� ��
YY0�ا� 
YY�ل وأYY��دة ا�
YYز� �YY� م YYذا ا��YYوھ
  �0�ت ��راء ا�زا:د، وإن /��"ت �
��!ر �ن �راء ا�زا:د وأرش ا���ب.

 ،ً YY6��� ً ّ �/YY0� ّدYY�/ ضYY�� ��
YY0�دة ا�
YYأن ز� ،��
YY0�ل وا�YY��دة ا�
YYن ز��YY" رقYYوا��
  ���ل �\�� �6
�ب ���>ذون ���."% ف ز�
دة ا

    

                                                           

  .2/623ا5Xراف: )11(



  ا��,�Mرة ا�*��*.


	� ا������  


ر�ف ا�و"��.:�  

.O� 9أو: ��
ا���ظ و ا�	�
ن و ا�/�و�ض . ��
ل :  ���
ھ
 -"�/O ا�واو و �0رھ
  - ا�و�
�ت أ�ري �� ن : �و	/� إ��� . Qو�  

  ) : أي ا��
�ظ.173(آل ?�ران: �,/ُ�'� � و'
م ا�و"�ل��و�� /�
�� :أ�
 ا���ظ ���#

 
�A ����� )و�� /�
�� :�ا�/�و�ض، أ�ض أ�رك إ���.61[ا���
ل : �و�وّ"ل  Vأي �و [  

  : �ا8ط:,*�'��:

�/

 ��"ل ا���
"� إ�� �Wره "�6_  ������ �� ����  ���� �� 
  .)12(ھ� /�و�ض 5%ص �

ض ا���
م "� "���0، ���وم "� أأي  Vم "/6ّرف ���ك ھذا ا��َ�و
���
ن ��ّوض ا��رء �Wره "
 ،��� �"
ض ، ?�� أن ��ون ھذا ا���ل /Oّ6 ا��� Vة ا���و

ل ��
/�، أي ��� �� ��?  

  ا�و"��.: ,"م

 ،��
"Xا�-واز وا ��
و)د ، �دو"� : إن �
�ت إ?
�� ?�� ��دوبو)د /�ون �ا�6ل �� ا�و�

ن ��#
 إ?
�� ?��  و)د /�ون �را�
: إن، � : إن �
ن ��#
 إ?
�� ?�� ��روه��روھ/�ون �

و)د /�ون وا-"� : إن /و)ف ?��#
 د�7 	رر ?ن ا��و�ل ، ��
 إذا و��� "5راء ، أ�ر ��رم
  �ط�
م �	طر إ���، وھو ?
-ز ?ن 5را:


ع:و)د !"/ت  �-X6ل ?�� ذ�ك ا�ب وا�0ّ�� و
/��
" 
  �5رو?�/#

  �ب :أ�� ا�"�

 : ��
[ا��0
ء  ﴾وإن ِ%ْ!ُ�م ِ���َق ��'&�� #��
*وا َ,َ"��ً �ن أھ�� وَ,َ"��ً �ن أھ�&�﴿��و�� /�
:35[  

أي إذا �6ل �زاع "�ن ا�زو-�ن وا5/ّد و�م �/وا��
 ، �V���ُن َ�َ��
ن ��و�
ن و����ن  
6
ً "5>ن ا�زو-�ن 
 �#و ?
م �� -?�#�
 ��ظران �� ا��ر ، وھذا ا��ص وإن �
ن %

.��
  �5رو?�� ا�و�

                                                           

  .1/283أ0#ل ا��دارك 5رح إر5
د ا�0
�ك،  )12(



 :��
��-ِ�ُ"ْم ﴿و)و�� /�# ً���

*وا أَ,َدُ"م ِ�َوِرِ�ُ"م ھذه إ�A ا��د�'. #��'ظر أ�@&� أز"A ط�-#"
  ] : �"�ُث وا�د �ن ا�-�
?� /و��ل �� ��#م.19" [ا��#ف:﴾�رزٍق �'�

�A و7� أ�C �-ت ��8را﴿و�ذ�ك )و�� : ]،  �93و0ف : [﴾اذھ�وا ����C8 ھذا #-��وه 

  و��#م "
�ذھ
ب "
����ص وإ��
:� ?�� و-� أ"��.��د 

  وأ�� ا�/ّ'.: #-,�د�ث "*�رة، �'&�:

وّ�ل ?�رو "ن أُ��� ا�	�ري ر	� @ ?�� �� )"ول ��
ح أم �"�"�  �أن ر0ول @  -
.
  ر��� "�ت أ"� ��0
ن ر	� @ ?�#�


 رواه را�7 �و�� ر0ول @  -� 
�زوج ���و'.  �إن ر/ول � أ�� )
ل:  �و��#
 أ�	
  .)13(",:9ً ، و�'A �&� ,:9، و"'ت ا�/!�ر ��'&��

��� و/�م و�
 رواه ?روة ا�"
ر)� ر	� @ ?�� )
ل: - � A�د#1 إ��A ر/ول � 8
د�'�راً �B�ري �� ��ة، #���ر�ت �� ����ن ، #�
ت إ,داھ�� �د�'�ر، و7>ت �����ة وا�د�'�ر 

��� و/�م  � A�8 C�'ا� Aا� C# ك� �ذ"ر �� �� "�ن �ن أ�ره ، #��ل �� : "��رك # ،
  )14("8!�. ���'ك

?ن أ"� ھر�رة وز�د "ن %
�د ا�-#��، أّ�#�
 أ%"را أّن ر-��ن ا%/6�
 إ�� �
 روي -

ب @. و)
ل /�" 

 ر0ول @ ا)ض "���� : 
ر0ول @ ��6 @ ?��� و�0م ، ��
ل أ�دھ�


ب @ وا:ذن �� أن أ/��ّم. )
ل : اf%ر، وھو أ��##�
 : أ-ل، /�" 

 ر0ول �
)ض "����

ل : إّن ا"�� �
ن ?�0ً�
 ?�� ھذا، �ز�� "
�رأ/�. �>%"ر��  أّن ?�� ا"�� ا�ر-م. »�"ّ�م«�� ،

5
ة و"-
ر�� ��. !ّم إّ�� 0>�ت أھل ا���م �>%"رو�� : أّن �
 ?�� ا"�� -�د  �:

�/د�ت ��� "��
�� أّ��
 ا�ر-م ?�� ا�رأ/�. ��
ل ر0ول @ ��6 @ ?��� و�0م �
:� و/Eر�ب ?
م. وأ%"رو

��ك«:و-�د  »أ�� وا�ذي '!/C ��ده، �M�Bّن ��'"�� �"��ب �. أّ�� H'�ك و�7ر��ك #رّد 
 .

. وأ�ر أ0ً�ْ�ُ
 ا��0�� أن �>/� ا�رأة اf%ر، �\ن ا?/ر�ت ر-�#�ً
ا"�� �
:�، وWّر"� ?

.

?/ر�ت، �ر-�#�  

0/د*ل أّن ا��"� ��6 @ ?��� و�0م وّ�ل أ��0ً
 ا��0�� ?�� إ)
�� ا��دود، وو-� ا* 
  �#و �دّل ?�� -واز ا�و�
�� �� ذ�ك.

                                                           


ء �� �راھ�� /زو�k ا���رم، ر)م:)13(- 

ب: �" ،k�ب ا�
  .841أر-� ا�/ر�ذي �� �/

)14(  �Y"ر�#م ا��Y�ُ ر��ن أنY5�ؤال ا�Y0 :ب
Y" ، ب(
. 4334آ��Y..، ر)Yم:  �أ%ر-� ا�"%
ري �� �/
ب ا���

  .1258وا�/ر�ذي �� أ"واب ا�"�وع، "
ب: �د!�
 أ"و �ر�ب ، ر)م:



  ,"�. ��ر�1 ا�و"��.:

إن @ /�
�� %�ق ا��
س �/�
و/�ن �� ا��واھب وا��درات ، و�/O �#م أ"وب ا�رزق ، 
  وا���
ش.و�0ّر ��لl ��#م 0"� ً أو أ�!ر �ن 0"ل ا��0ب 

 ��
��ن ا��
س َ�ن أو/� ا��درة وا���
ءة ا�/� /-��� ?�� ا0/�داد �ن �"
5ر -��7 أ?�
"���0 ، إ* أ�� )د //وا�� ?��� ا�5واWل و//زا�م ?��� ا�?�
ل ، ��	طر إ�� �0
?دة 
اf%ر�ن وا*0/�
�� "#م.و�ن ا��
س َ�ن �م �ؤَت �ن ا��درة وا���
ءة �
 �ؤھ�� ����
م ">?�
ل 

د ��ون و ">�سV ا��
-� إ��#
. و)د /�ون �د�� ا��درة وا���
ءة ، و��ن /���6 ا�%"رة �� )
?�ل �ن ا�?�
ل أو ��6�� �ن ا��6
�O.و��#م َ�ن ��ون 6
�ب �ق ، و���� �م �ؤَت �ن 

دراً ?�� أن �ظ#ر ��� و�دا�7 ?ن ���0، ( ���-� 
ا��-� وا��0
ن، وا��6
�� وا�"�
ن، �

  ��ن ��� �� �-/� ، ����ب "
ط�� ��
ً.و)د ��ون %6�� أ


�0 ��!�ر �ن ا��
س أن ��/�د ?�� �Wره، و�0/��د �ن � �-
�ن أ-ل ذ�ك ��� �
�ت ا��

�ت أم �!�رة ، ��
�ت ا���6�� �� /5ر�7 ا�و�
�� ، 0دا � ����( ، ��
%"را/� �� "�ض أ?�

��
"ر��� إذ )
ل: "�
 -�ل  ���
-� و/��0را ����
��� ، ور��
 ���رج ا�ذي -
ء 5رع @ /�
 : k�رج" [ا��78?���م �� ا�د�ن �ن .[  

�A ا�و"��. :  أ%ذ ا7Bرة 


:زة "�وض و- ��
  .�ت "�وض �#� إّ�
 إ-
رة أو -�
���Eر ?وض ؛ �\ن �
"ا�و�

�\ن �
�ت إ-
رة ��5/رط �-وازھ
 أن /�ون ">-رة �0ّ�
ة، وأ-ل �0ّ��، و?�ل 
  ��روف.

 .��
  وإن �
�ت -�
�� �/>%ذ أ��
م ا�-�

  وإن �
�ت "�Eر ?وض �#� ��روف �ن ا�و��ل.

  أر"�ن ا�و"��. :

ل ���. Qل وو��ل وا��و� Vو�و� �E�6 ،��"أر ��
  أر�
ن ا�و�

1 -  Vز �� ا�/6ّرف �� ا��5ء ����0، �\ّ�� ا��و�
ل، وھو 6
�ب ا��ق. وھو �ّل �ن -

.��� �"
  �-وز �� ا*0/�

وھو �ّل �ن -
ز �� ا�/6ّرف ����0 �� ا��5ء، -
ز �� أن ��وب ��� ?ن  ا�و��ل. - 2


ث.�Xا O��/ رأة أن��
� 7�
0/�
"�، إ*ّ أن ���7 � � ً "
  �Wره، إذا �
ن )


ع 	"Xر أو ا
و���7 ا���0م �ن /و��ل ا��/
"� ?�� ��0م أو ?�� "�7 أو 5راء أو ا0/:-
أّن ا��/
"� )د ��Eظ ?�� ا���0��ن إذا وّ�ل ?��#م  ���. و?�ّ� ا���7 �� /و���� ?�� ��0م :



)6ًدا �ذاھم، ���رم ?�� ا���0م إ?
�/� ?�� ذ�ك. وأّ�
 ?�� ا�"�7 وا�5راء �mّ�� * �/�ّرز 

�ر"
 وا�%�ر، و�
 * /�ّل ا���
و	� "�. و)د �و)7 ا���0م ���،�ن ا��را��  


، و�� ا�%�ر و��وه �/6ّدق �\ن و)7 �\ّ�� �/6ّدق "�
 زاد ?�� رأس ا��
ل �� ا�ر"
  "-���� �ّ�� ��ّ� !�ن �� �#و �رام ���. و�� ا�ر"
 إّ��
 /�رم ا�ز�
دة ��ط.


 ؛ أي : »ِ�َ�
َ"�ٌ «وھذان ا�ر��
ن �>%وذان �ن )ول ا�/�ر�ف :"ً
. وا���
"� /�0/زم ���ً"
 و��
  �وّ� ً وو�� ً.

. أي : �ن ا���وق ا��
��� أو »�� َ�قّ «ا��وّ�ل ���. وھو �>%وذ �ن )ول ا�/�ر�ف : - 3

.��
�0>/� "�
�� إن 5
ء @ /� 
�� �"

ز�ر، �
�5رط �و�� ��"ل ا����/�
� 
  �Wرھ

. وا�داُل ?رً�
 أ?ّم �ن أن ��ون »"�
 �دلّ «ا��E�6. وھ� �>%وذة �ن )ول ا�/�ر�ف : - 4


 ��ًظ
 أو �Wره، ��/
"� أو إ5
رة. )
ل "�	#م : أو ?
دة �/6ّرف ا�زوج �زو-/#�
� �� �

دة ?�� ا�/و��ل ��
0
�/�،أو /6ّرف ا�ر-ل X%و/� �ذ�ك، �\�� ���ول " ���
وھ� ?

  ���	� ����، وا��ول )و�� ���
 �د?��، �/� �!"ت ا���7 ���/6رف �ن رب ا��
ل.

  و* "د �ن )"ول ا�و��ل.

ِد )ول : و��/َك، أو : أ�ت و���� ؛ �\�� * ���د، و Qو* ���� ا�/و��ل ِ"ُ�َ-ر ��
/�ون و�

ط���� �ل �
 أ"#م ��� ا��و�ل ?���، وھو )ول ا"ن "�5ر. و)
ل ا"ن �و�س : /��د و/�ّم. "

وھو )و�#م �� ا�و�
�� إن )6رت ط
�ت، وإن ط
�ت «ووا��� ا"ن ر5د�� ا���د�
ت، )
ل :

  . »)6رت

  : و?�� )ول ا"ن "�5ر درج ا�c�5 %��ل �� �%/6ره. �  ���� َ�/�Q �"ّ�ن �� أ�د أ�ر�ن

َض ��و��ل ">ن ��ول ا��وّ�ل : و��/ك و�
�� ��ّو	� أو �� -��7 أ�وري اBول : Qأن ُ�َ�و
  وھذھ/�رف "
�و�
�� ا��ط���.أو �� �ّل �5ء و��و ذ�ك.

: C'�*ص أو ا�
أن ُ�َ�ّ�َن �� ِ"َ�صl أو َ)ر�َ�ٍ� �� �5ء %
ّص، ���
ح أو "�7 أو 5راء �%

 �م /��د "�.وھذه /�رف "
�و�
�� ا����دة، �  ?
م.�� 
  �-وز /-
وزھ

  �� 9 �8ّ; #�� ا�و"��. :


 * ��"ل ا���
"� �ن ا�?�
ل ا�"د��� �� ا��"
دات، ��و ا�َ�ِ��ن �   -� �� ��
* /Oّ6 ا�و�

�O6 /و��ل �ن ���ف ?�� ؛ و��و ا�6َ ة �  �O6 /و��ل �ن ��6ّ� ?�� �رً	
 أو �� ً، 

�� "��ل �Xره �� ا�W س أو �%طب ?�� ��-وز."% ف /و��ل
  �ؤم ��� ا��

و* /O6 ا�و�
�� �� َ�6ِ�َْ�ٍ�، َ�ِظَ#
ٍر �  �وّ�ل �ن �ظ
ھر ?�� زو-/� و* ��ز�� -

�5ء. و�ذا 0
:ر ا���
�6 : ��ن أ�ر �Wره أن �5/ري �� %�ًرا أو ��/ل ��0ً
 "�Eر �ق أو 



أ��
م ھذه ا���ر�
ت �6Eب أو �0رق و��و ذ�ك �  ��
ل �� ��
"�، و��
ل �� أ�ر. و/�زم 
.

ط�#�/�  

� ؛ �ّن ا�و��ل �
:ب ?ن ا��و�ل َ� وْ ود��ل ?دم 6ّ�� ا�و�
�� �� ا�����6 : د*�� ا�َ  

ن �� أن �����، و)د !"ت أّن ا��وّ�ل �م ��ن �� ��ل ا�����6، ��
ن ا�و��ل ">ن * � 
���

  �-وز �� ذ�ك أو��.


�� ا�ذي "�د � ن أو : ا6W"� �� و�ن )
ل ��Eره : ا��ل �� �
 �-وز، �ـ: ا0رق � ��
.��
  ���، أو : ا)/ل �� �ن )/ل أ"� ا�!
"ت 5رً?
 ؛ 0�� ��
"� وو�

: ��  ا��'�زع ��ن ا��و"ل وو"�

 Vؤ%ذ "�ول ا��و�� Qل �و�
�� ""�7 أو �Wره، واد?� اXذن �� ل إْن /6رف ا�و��ل �� �
 Vا��و� �ُ�َ�
ن ا�6ل ?دم "�و�� ِ" َ َ���ن ?��� ؛ � ل �� اXْذِن �� �� ذ�ك. و�ؤ%ذذ�ك، وَ%


	�� إ*ّ ا�ط ق، وا���
ح اXذن، وھذا ظ
ھر �� �/
��Eر ا���وض. وأّ�
 ا���ّوض �/6ر�
 
"�ره، و"�7 دار ��0
ه، ���
م ا��رف ?�� أن /�ك ا��ور * /�درج /�ت ?�وم ا�و�
��، وإ��


 ا�و��ل "\ذن %
ص.#����  

�� اXذن و%
��� �� �6/� ">ن )
ل : أذ�/ك �� رھ��، و)
ل و�ذا �ؤ%ذ "�و�� إذا وا��� 

 �� -�س ا�!�ن أو ��و��، ��ن ھ�
 �ؤ%ذ ��
ا�و��ل :�� "���، أو /6
د)
 ?�� ا�"�7 و/%

  "�و�� إّن َ�َ�ف، �\ن �م ���ف َ�َ�َف ا�و��ل و�
ن ا��ول ��.

�� "� ���0،  و�0/!�� �ن ذ�ك ��ؤ%ذ "�ول ا�و��ل إذا د�7 ا��و�ل �� !�ً�
 ��5/ري
َ�ِن ���0 ��6
ن، و%
��� ا��و�ل ">ن )
ل : أ�ر/ك �/5/ري "� "��ًرا  Q!�
وا5/رى ا�و��ل "

َ?� ا�و��ل أّ�� ا��6
ن ُھَو ا�َ�>ُ�وُر "ِ�، وأ5َْ"َ� �� د?واه وَ�َ�َف، �
�َ�ْوُل َ�ُ�. Qواد ،ً !�  

ول �� وWرم ا�و��ل �\ن �م �5"� �� د?واه أو أ5"� و�م ���ف، َ�َ�ف ا��و�ل و�
ن ا��
  ا�!�ن. �\ن ��ل ا��و�ل �
ن ا��ول ��.

  ا'
زال ا�و"�ل :

 Qرَ ���زل ا�و��ل ��و�W أو 
"َ�ْوِت ُ�و�ِ�ِ� أْو "ِ�ْزِ�ِ�، إْن َ?ِ�َم ا�و��ل "
��وت أو  ��ّوٍض  ً	
.
�ً�
  ا��زل. ���س �� ا�/6رف "�د ا���م "�
 ذ�ر، وإ*ّ �
ن 	

  ?�� ا��ذھب. و�
 /6رف ��� )"ل ا���م �#و �
ض


ل ا��ق ��Eر�
ء. و�ذا ���زل "���0�/�*  

  و���زل �Wر ا���وض "/�
م �
 وّ�ل ���.



زل ا�و"�ل '!/� :  

  �-وز ��و��ل أن ��زل ���0 ?ن ا�و�
�� �ن �Wر �	ور �وّ���، وا�د��ل :

أ. )�
س ا�و�
�� ?�� ا�ط ق ؛ ��� ر�7 ?�د * ��/�ر إ�� ر	
 5%ص ��م ��/�ر إ�� 
  .ّن �ّل �ن �م ��ن ر	
ه 5رًط
 �� ر�7 ?�د�م ��ن �	وره 5رًط
 ��� ذ�ك � �	وره

 �"�
ب. ا���
س ?�� ا��راض ؛ �ّ�� ?�د -
:ز ��
ن ��دھ�
 �0%� �ن �Wر �	ور 6
  ذا ا���
س �"�� ?�� ?دم �زوم ?�د ا�و�
��.ھو

   



.
  ا��,�Mرة ا�را�

  ا�رھن �د


ر�!��:  

:.O� :9"س ،  -ھو أو�ا�  �Eا�� �� :��
و�ل �5ء ��"وس �#و �رھون،  و��� )و�� /�
) : أي ��/0"� و���و?� �ن د%ول ا�-�� �وم 38"�لi ��ٍس "�
 �0"ْت رھ���" (ا��َد!ر : 


0ب ?��.�/ �/� ، 
  ا���
��، "0"ب �
 �0"/� �� ا�د��

  )15(��ل ��M� �و*ق �� #C د�ن )
ل ا"ن ?ر��: ھو:*�'��: ا8ط:�7:


���: ھو -�ل �
ل و!��� �� د�ن ��0/و�� ��� ?�د /�ذر -
ء �� �دو�� ا���� ا�و�
�:
  .)16(و�

وھذا ا�-�ل إ��
 ھو ��/وّ!ق، أي ��0/و!ق ا�دا:ن �ن أن َدْ��� �ن �ذھب و�	�7، "ل �ط�:ن 
  إ�� ا�� ��0ود إ���.

ْ�ن، "��ث إذا /�ّذر  ?�� ا��د�ن أن �و�� َدْ��� �� أ-��،   Qل ا�د"

���ن /-�ل �رھو�� ���
.
  ا0/ط
ع ا�دا:ن أن �0/و�� َدْ��� �ن ھذه ا���ن، ">ن ُ/"
ع و�>%ذ َدْ��� �ن !��#

.�  ا�رھن: ��رو

ا�رھن -
:ز و�5روع، "\-�
ع ا���0��ن �� �ل ا��6ور وا�ز�
ن، و�0/�د ھذا 

ع�-Xو��0 �"��  ا ��
  و�دل ?�� ذ�ك: ��
 !"ت �ن �6وص 6ر��� �� �/
ب @ /�

﴿��
�A /!ر و�م �7دوا "����ً #رھ�ٌن ���وM.)و�� /�] . �د�ّت 283﴾ [ا�"�رة:وان "'ُ�م 

  ا��f ?�� أن ا�رھ
ن /�وم ��
م ا��/
"� �� /و!�ق ا�َدْ�ن.

  وأ�
 ا���0 : �>�
د�ث �!�رة 

ودر?� �رھو�� ?�د � ?�� )
�ت: "/و�� ر0ول @ ، ��#
 �د�ث ?
:�5 ر	� @

ً �ن ��5ر"?

  �. و�� روا��: أن ا��"� )17(�#ودي "! !�ن 6�
ا5/رى �ن �#ودي ط�

  .)18(إ�� أ-ل ���وم وار/#ن ��� در?
 �ن �د�د"

                                                           

  52/126رح �دود ا"ن ?ر��: )15(

)16( ��
6
دق ا�Eر��� ���
  .3/626�دو�� ا���� ا��



ا�رھن ُ�رَ"ب �'!��� وُ��َرب ��ُن  أ�� �
ن ��ول:" �و��#
 �د�ث أ"� ھر�رة ?ن ا��"� 
�A ا�ذي �ر"ب و��رب ا�'!�.ر إذا "�ن �رھو'�، و   .)19"(ا�د�

  �7وز #C ا�/!ر وا�,Mر: ا�رھن

��"

ء �� ا��f ا�0- .Mً #رھ�ن ���و���7دوا "��ٍر و�م !/ A�.﴾، وظ
ھرھ
 ﴿وان "'�م 
ھذا ا�ظ
ھر �Wر ��6ود،  أن ا�رھن إ��
 �5رع �
ل ا��0ر و?�د ?دم و-ود ا��
/ب، إ* أن

�ن ا�رھن �� ا��0ر ا���6ود ��� ا�/و!ق، و��
 أن ا�/و!ق ��ون �� ا��0ر، �\ن ا��
-� إ��� 

ز ا�/و!�ق "� �� ا��0ر �-وز ا�/و!�ق "� �� ا��	ر، - 
أ�	
 /�ون �� ا��	ر، و�ل �

ا5/رى �ن �#ودي  �وا�ذي �دّل ?�� -واز ذ�ك �د�ث ?
:�5 ر	� @ ?�#
 أن ا��"� 

 �� ا��د��� ، �#�
 �Wر �0
ِ�َرْ�ن �
� 

ً إ�� أ-ل ، ورھ�� در?
ً �ن �د�د.وا�ظ
ھر أ�#��
ط�

ب �� ا��د��� أ�	
 ُ�ُ!ر، �دّل ?�� أ�� * �5/رط �6�� ا�رھن أيo �ن ھذ�ن Q/�ُوا� ،

  ا��ر�ن.

" ��<" :��fب �� ا/

�ب �� وا)7 وأ-
ب ا����
ء ?ن ���� ذ�ر ا��0ر و?دم ا��E�� ن
�

�ب أن ��/
ج إ�� ا*ر/#
ن �� ا��0ر، ا�ذي �!�راً �
 ُ��دم ��� ا�5#ود و��/�د Eا��ر، إذ ا�

����( �"
  )20(ا��
/ب ، *�0�
 �� /�ك ا�ز�
ن ا�/� �
�ت ��#
 ا��راءة وا��/

  ,"م ا�رھن:

﴿:��
ذه �E�6 �ن وھ #رھ�ن ���وM.﴾ظ
ھر ا��f أن ا�رھن وا-ب ا0/�
دا ��ول @ /�
6َِ�_ ا��ر، إذ ا����� ����ن ���م رھ
ن، و��ن ا����
ء ا/��وا ?�� أن ا�رھن ��س "وا-ب ، 
وأ�� أ�ر -
:ز ، �����ّف أن ����� وأن * ����� ، ��� 5رع �/و!�ق ا��ق، و�`�0
ن أن �وّ!ق 

  أن * �و!��.- ��� و

﴿ :��fا �� ��
��ؤد[ ا�ذي اؤ��ن #Gن أَ�ن �و)د أ�د ���� ا�-واز )و�� /�# ً�M

Mُ"م �
ْ�ن دون /و!ق أھ  �#ذا ا*:/�
ن، و��ؤدV ا��
�� أ��'�� Qأي ����ن ا��د�ن ا��ؤ/�ن ?�� ا�د : ﴾

                                                                                                                                                                                     

)17( �Y"درع ا�� �Y� ل�( 

م ا�"%
ري �� �/
ب ا�-#
د، "
ب: ��Xم:  �أ%ر-� اY(رب، رY�ا� �Y� ص�Y�وا��

2759.  

)18( �Y"ب: 5راء ا��

م ا�"%
ري �� ا�"�وع ا�"�وع، "�Xم: �أ%ر-� اY(ر ، �:�Y0��

م ��Y0م: 1962"Y�Xوا ،


ة، "
ب: ا�رھن و-وازه �� ا��	ر وا��0ر، ر)م:(

ب ا��0/� ��1603.  


م ا�"%
ري: ر)م:  )19(�X2512أ%ر-� ا.  

  .ا���� ا���#-�: )20(



دون إ0
ءة ، ووا	O أن ا*:/�
ن * ��ون إ* إذا �م ��ن ار/#
ن ، �ن ط�ب ا*ر/#
ن د��ل 
.��
  ا�5ك �� ا��

  ��رو�. ا�رھن: ,"�.

6
�O ا��
س، وا��
س �/�
��ون  -
ءت ا�5ر���� ��
ا�Eراء "
�/��0ر ور�7 ا��رج ور?

-ون إ�� ا���د �  �-دو��، وھم ��/
-ون إ�� "�ض ا�7�0، /�� 

 "��#م، و�!�راً ����

-ون إ�� ا0/�راض ا���د أو />-�ل ا�!�ن، و* �-دون َ�ن �!ق "#م ���ط�#م ا��
ل أو /���

ا��
ل أو ا����0 "�
 �وّ!ق ��� و�ط�:�� إ�� أ�� ��0ود ا����0 دون و!��� ، و�رWب 6
�ب 

�� و* - إ��� �
� ً �و�وراً، و* �رWب���

ت و�را��
ت، �  �ر	� "�6
أن ��7 �� �%

#5
د، ��ط�ب ���0 /�ون و!��� �� �ده ��
"ل ���، و�ر	� 6
�ب Xوا �"
/��
" ��/��

ً �0/ط�7ا��
-� إ�� ا���د أو />-�ل ا�!�ن "#ذا ا�/و!�ق، �?
أن ���E/0 ?ن ����/� - �د�7 �/

  .)21(�ط
�ب ا�و!���، وھ�
 //��ق ��6�� ا�طر��ن، و�0#ل ا�/�
�ل "�ن ا��
س

  أر"�ن �د ا�رھن

  ��رھن أر�
ن �0
:ر ا���ود، ھ�:

  وھ�
 ا��ذان ��و�
ن "\�5
ء ھذا ا���د، وھ�
 ا�راھن وا��ر/#ن. ا�
��دان:

:.O�8ء ھذا ا���د. ا�
  أي ا�� م ا�ذي �6در ?ن ا��
ِ)َدْ�ن ��دل ?�� إ�5

ْ�ن ، ا�ذي ھو 0"ب ھذا ا���د، وا�ذي ��ون �� ذّ�� ا�راھن  ا��رھون ��: Qوھو ا�د
  ���ر/#ن.

  وھو ا���ن ا�/� /و	7 �دى ا��ر/#ن و!��� "ّدْ���. ا��رھون:

  ا�ر"ن اBول: ا�
��دان:

ْ�ن، وذ�/� �E5و��  وھ�
 ا�راھن وا��ر/#ن : �
�راھن Qك ا�رھن، أي ا�ذي ?��� ا�د�
ھو �
ْ�ن �� ذ�� ا�راھن، وا�ذي /و	7 ا���ن  Qه ا��ر/#ن، وا��ر/#ن: ھو ا�دا:ن ا�ذي �� ا�د
-/ �"

.��
  ا��رھو�� /�ت �ده و�0ط


 �5/رط �� ?
)د ا�"�7 وھو ��
ل ا�ھ���، ">ن ��ون ���زا، � 
و�5/رط �� �ّلً ��#�
��-ور ?��� ���0 أو E6ر، �  �O6 ا�رھن �ن �Wر ���ز �E6ر أو  �Wر ��ره، و�Wر

  -�ون أو �0ر، �ن �Wر ا����ز * ��رف ر	
ه �ن ?د��، وا�ر	
 أ0
س ا���ود، 

                                                           

  ا�ظر: ا��ر-7 ا�0
"ق. )21(




 �5/رط �� ا�راھن ز�
دة ?�� �
 ذ�ر ?دم ا��رض، �  �-وز ���ر�ض أن �رھن ��
ر!�، و�-وز �و�� ا��/�م �ن �� د�ن )د�م 0
"ق ?ن �ر	�، ��� �/#م "/#ر�ب �
�� ?ن ا�و

6
�O ا�و��.� �� * ���
  و�6 أو �Wره أن �رھن �ن �
ل ا��/�م �� �6

:.O�8ا� :C'�*ا�ر"ن ا�  


ب وا��"ول: وھ�
 �ل � م �دل ?�� ا�رھن وا��"ول "�، �ن ا�راھن -�Xوھ� ا
�ن، أو %ذ ھذ Qَ�ك ?�ّ� �ن ا�د 
����0  -ا وا��ر/#ن، �>ن ��ول ا�راھن: رھ�/ك داري ھذه "�

رھ�
ً "!�ن ھذا، ��5ء ا5/راه، ���ول 6
�ب ا�د�ن �� ا��
��ن: )"�ت ، أو ار/#�ت  - �� �ده 
  ، و��و ذ�ك.

و/�ون ا��E�6 6ر��� �
���ظ ا�ذي /�دم، و/�ون "�Eر ��ظ 6ر�O، �>ن �د�7 ا��د�ن 
.
  ��دا:ن ���0 و��ول أ�#�0
 ?�دك �/� أو�� �ك د��ك �\ن /�ك ا����0 /�ون رھ�

  "ن ا�*��ث: ا��رھون:ا�ر

وھو ا���ن ا�/� �	�#
 ا�راھن ?�د ا��ر/#ن ���/"#0
 و!��� "َدْ���، و)د ا5/رط ا���#
ء 
:
#�� ، 
#�

 5روط
ً ��O6 ار/##��  

 ً�'�: �  �Oّ6 رھن ا������ ، �>ن �رھ�� ���0 دار، �ن ا������ //�ف "�رور أن �"ون 

 �د ا��"س.ا�ز�ن، �  ��6ل "#
 /وّ!ق و* /!"ت ?��#  

1���: أي //و�ر ��� 5روط ا��"�7 ، ">ن ��ون �و-وداً و)ت ا���د، وأن ��ون أن �"ون ���:ً �

ً 5ر?
ً، وأن ��ون ��دوراً ?�� /��0��، وأن ��ون )د و)7 ?��� ا�/��ّك � Vھرا �/�و

*ً ط�

.��
  �ن ا�راھن أو د%ل �� �0ط


�� ، ��� �Wر �W0/ِ�ُده أ 
�و-ود ?�د ا���د، و* رھن ط�ر �� ا�#واء �  �Oّ6 رھن �

ل ذي )��� �" 
0�� 
��� �Wر ��دور ?�� /��0��، ��
 * �Oّ6 رھن ��ب و %�ز�ر ، ��#�

،ً
  5ر?

  ا�ر"ن ا�را�1: ا��رھون ��:

وھو ا��ق ا�ذي ���ر/#ن �� ذ�� ا�راھن، وا�ذي �و	7 ا�رھن "��
"��، و�5/رط ��� 
  أ�ور ، وھ�:

أي ��
 �!"ت �� ا�ذ�� �
�دراھم وا�د�
��ر و��وھ
 �ن ا��� ت ا��/داو�� ،  :أن �"ون َدْ�'�ً 
م "#
 ا��5
ء ، �ن ��6ود ا�رھن ا0/��
ء ا��رھون "� �ن )��� ا��رھون و!���  Qوا�/� /�و

ْ�ن. Qء، وھذا ���ن �� ا�د
  ?�د /�ّذر ا�و�



�ن 0واء أ�
ن !�ن �"�7 ا5/راه ا�راھن إ�� أ Qأم و* ?"رة "0"ب ا�د ،ً
-ل، أم �
ن )ر	

 ���ر/#ن.� ً

ً "0"ب إ/ �� �5:�

ن 	��  

و�-وز ?�د ا�رھن )"ل أن �/�رر ا�د�ن، �>ن ��ول ا�راھن : رھ�/ك ھذه ا��0
رة ?�� أن 

 )"ل /"
/�ر	�� ?5رة آ*ف Wدا، ��� ��س �ن 5رط 6�� ا�رھن أن ��ون ا�د�ن !

 : ��
و�ن ��6ود ا�رھن ا�/و!ق، وھو  .ْ�ُ�وMٌَ.﴾﴿َ#ِرَھ�ٌن �� ا�رھن، وذ�ك ���وم )و�� /�

6ل، 0واء /�دم ا�رھن ?�� !"وت ا�د�ن أو />%ر�.  

  �زوم �د ا�رھن:

إذا و-دت أر�
ن ?�د ا�رھن "5روط#
 ��د ا���د 6���
ً، و��ن ھل �زم ا���د؟ "���� 
�� ا�%�
ر أ�� ��س ��راھن أن �ر-7 ?�� ، و��ز�� د�7 ا���ن ا��رھو�� ���ر/#ن، ام * �زال 

  �� ذ�ك، ان 5
ء د�7 وان 5
ء ر-7؟

وا�-واب: أن ?�د ا�رھن ?�د -
:ز )"ل ا��"ض، وأن ا��"ض �ن /�
�� ، و5رط * ��زم 
 
إ* "�، ��
 دا�ت ا���ن ا��رھو�� "�د ا�راھن �
ن �� ا�ر-وع ?ن رھ�#
، �\ذا د��#


 �زم ا���د ، و6
ر �ن �ق ا���6 ً
��ر/#ن ا�/"
�0 ، ���ر/#ن، و)"	#
 ا��ر/#ن )"	
  و��س ��راھن وا0/رداد ا���ن ا��رھو�� إ* "ر	
ه.

: ���  �� �'درج #C ا�رھن و�و �م �'ص 


 5-ر، ا�درج ا�5-ر �� ا�رھن، #�� 
��درج �� ا�رھن �
 ��درج �� ا�"�7، ��ن رھن أر	
ا �و-ودو�و �م ��ص ?���، و�ذ�ك ا���وان، �ن رھن ا�م ا�درج ��#
 ا�-��ن، 0واء �
ن 

  .و)ت ?�د ا�رھن أو �م �و-د

 ���/0� ���0 ��� ،
#� 
و��درج �� رھن ا��Eم ا�6وف ا�/
م ?�� ظ#رھ
 و)ت ا�رھن، /"�
وھ� ���ل، و"�ض ا�د-
ج، وأ-رة ا�دار،�"ن ا���وان، و?0ل ا .و* ��درج"
�رھن )6دت

  .)22(��راھن إ* أن �5/رط#
 ا��ر/#ن

  ا��روط #C ا�رھن :


ن �وا��
 ���/	� ا���د، وھو ا�/و!ق و	�
ن ا�د�ن، �!ل �-وز �ن ا�5روط �� � 
ا�رھن �
أن �5/رط ا��ر/#ن )"ض ا�رھن، أو �5/رط أن �"��� �� ا�د�ن، �ن �!ل ھذا ا�5رط 
�0/�ز�� ا���د 	��
، و�و �م ��ص ?���، و�-وز �ذ�ك �ل 5رط * ��
�� ��/	� ا���د، 


،           أو �5/رط ا�راھن أن ��ون �>ن �5/رط ا��ر/#ن أن !�رة ا�5-رة رھن �7 أ�6#
  ا�رھن ?�� �د ?دل.

                                                           

  .3/244الكبري، انظر الشرح  -)22(




 ���/	� ا���د �0د ا�رھن، �>ن �5/رط ا�راھن ?�� ا��ر/#ن ?دم ��
�\ن �
ن ا�5رط ��
  ا��"ض، أو ?دم "�7 ا�رھن �� ا�د�ن.

7 �
0د َظّن 6�/�، -
ز ��راھن ا�ر-وع ���، �ن ا�رھن �رع ?ن �" �� 
و�ن ا5/رط رھ�
  ا ��ض ا�6ل، ��ض ا��رع.ا�"�7، �\ذ

  ,��زة ا�رھن :


زة ا��ر/#ن ��رھن، 5رط *%/6
�6 "�، دون 0
:ر ا�Eر�
ء ?�د �وت ا�راھن أو ��
 : ��
ْ�ُ�وMٌَ.﴾إ� �0، ��ول @ /� ، �\ن />%ر ا��"ض إ�� أن �
ت ا�راھن أو أ��س ﴿َ#ِرَھ�ٌن ��

وز أن �%/ص "#
 "�	#م دون "طل ا�رھن، �ن �ق -��7 ا�Eر�
ء �/��ق "
�/ر��، �  �-
  "�ض.

 : ��
ْ�ُ�وMٌَ.﴾و*"د �ن ا0/دا�� ا��"ض إ�� �دوث ا��
�7 ��و�� /� ، �\ن )"	� !م ﴿َ#ِرَھ�ٌن ��

رة، أو ا�ود���، أو �Wر ذ�ك و�6ل ?Xا��ر/#ن ?ن طر�ق ا 

د إ�� �د ا�راھن "ر	?


ءه �� �د ا�راھن "ر	
 ا��
�7 "طل ا�رھن، ��دم /��ق ا��"ض ا��5روط �� ا��f، و�ن إ"�
  ا��ر/#ن �%رج �� ?ن ا�رھن، ��"طل ا�رھن.

و�-وز أن �/�ق ا�راھن وا��ر/#ن ?�� و	7 ا�رھن ?�د أ��ن �/را	�
ن ?���، و��دi ذ�ك 
 : ��
﴿َ#ِرَھ�ٌن )"	
، ���د ا%/6
ص ا��ر/#ن "
�رھن ?�د �6ول ا��
�7، ��و�� /�

﴾.ٌMَْ�ُ�و ن، وھذا �/��ق "�"ض ا���ن، و��� ��"وض "ر	
 ، �\ن ���
ه ��"و	� �ن ا�راھ��
  ا��ر/#ن، ��>�� )"	� "���0.


ث وا�ط�
م وا��0
رة، !�
وا��"ض �%/�ف �� �ل �5ء "�0"�، ��
 ���ن ���� و��
ز/�، �

ر وا�!�
ر ?�� رؤوس و��
و�/� إ�
ه،  ��"	� "���� إ�� ا��ر/#ن���
و�
 * ���ن ���� �

  /���ن ا��ر/#ن �ن ا*�/�
ع "�.ا�5-
ر، ��"	� "
�/%��� و

�ق ا�رھن :ْHَ  

و��Q/�� �ذ�ك ">ن ��ول ا��ر/#ن ��راھن : إ�Wق ا�رھن ���
ه أ* ُ��كQ ا�رھن �ن ا��ر/#ن، و
/� �� د���، �#ذا 5رط "
طل *  Q�ا�د�ن �� ا�-ل، ���ت رھ�ك، وإ* أ%ذت ا�رھن "ُر


طل، ��د ، و��� ?�د )O6�)23، ��#� ا��"� (ص) ?ن �Wق ا�رھن"�
Wرر، وأ�ل �
ل "
��ون ا�رھن أ�!ر �ن ا�د�ن، و)د ��ون أ)ل، إذ * ُ�درى �
�� ا�/� ��ون ?��#
 ?�د ��ول 

  .)24(أ-ل ا�د�ن

                                                           

  .2/51انظر املستدرك،  -)23(
  .2/1168انظر املعونة،  -)24(



  ا�رھن 9 ��7زأ :

ا�رھن �/��ق "�ل -زء �ن أ-زاء ا�د�ن، �  �/"�Qض، �ن �ل -زء ��� و!��� "-��7 ا�د�ن، 

ط�ر ��( ���
د ا��د�ن، و�ذا �و �
ن ا�رھن !� Qر، �0د
ن ��5ر أو )�O �! ، وا�د�ن أ�ف د��

 ،���

ط�ر ��( ���
�!�
#�6
، و"�� ا��6ف اf%ر، �  �زال �ن �ق ا��ر/#ن ا*�/�
ظ "�

"ل �6ف ا�د�ن ا�"
)�، و��س �ن �ق ا�راھن أن �0/%�ص �#�6
 "�6ف ا�د�ن ا�ذي ��

د  أداه، و�ذ�ك �و 	
ع �6ف ا�رھن وھو ا�ر"�� )�
ط�ر، Qن 0ُرق �! ، )"ل أن �0د<"
ا�راھن �5:
 �ن ا�د�ن، ���س �ن �ق ا��ر/#ن أن �ط
�ب "رھن "د�#
، وذ�ك، �ن ا�رھن 


ل ��"وس "�ق، �و-ب أن ��ون ��"و0
 "�ل -زء ����)25(.  

: ���Hا�رھن و .�!'  

���� ا�رھن /�ون ?�� ا�راھن، إذا �
ن ��/
ج إ�� ����، �!ل ا���وان، و�ذ�ك �W/� �ن �راء 
��� «أو �0ل /�ون ��، ��� "
ق ?�� ����، )
ل (ص) : �ق ا�رھن، �H ��,�8'��، وO� 9


ن، وا�H«)26( ُEر���	�
رم، و�ن ا��ر/#ن ��س �� �ن ا�رھن إ* �م "
�Eُ ، و�ن ا�%راج "
ْھُن ُ�ْرَ"ُب ِ�َ'َ!َ�ِ�ِ� «ق، وأ%ذ د��� �ن !��� ?�د /�ذر ا�داء، و)ول ا��"� (ص) : �ّق ا�/Qو! ا�ر�

ر[ إَِذا َ"�َن َ�ْرُھوً'� 
 ?�� أن ا�راھن ا�ذي �� )27(»َوُ�ْ�َرُب َ�َ�ُن ا�د��:
، ���ول ?�د ?��
  .)28(�ا�ر)"�، �� أ-ر ر�وب ا�رھن، و�� �
 �/-دد ��� �ن �"ن، وذ�ك ��
"ل ا����� ?��


��ر/#ن ��س �� أن ��/�7 �ن ا�رھن "�5ء، 0واء �
ن ��وا�
 أو �Wره، �\ذا ر�ب ا�دا"�، �
أو ��"#
، أو اE/0ل ا���
ر، �
ن ?��� أ-ر/�، �د��#
 ��راھن، ��� ا��
�ك، و�ن ا����� ?���، 

ب@ أََ,ُدُ"ْم أَْن ُ�ْؤَ�A َ�ْ�ُرَ�ُ�ُ� 9 َ�ْ,َ��َِ�ن� أََ,ُدُ"ْم َ��ِ�َ�َ. َر7ٍُل Oَ�ِْ�ِر إْذ'ِِ�، أَُ�,ِ «)
ل (ص) : 
َ�� َ�ْ%ُزُن َ�ُ&ْم Mُُروُع َ�َواِ��ِ&ْم  �'ِG#َ ،�ُ�ُ�
أَْطِ
َ��ِ�ِ&ْم َ#: َ�ْ,َ��َِ�ن� وَ#ُ�ْ"َ/َر َ��ُب ِ%َزاَ'�ِِ� َ#ُ�ْ'َ�َ*لَ َطَ

  .)29(»أََ,ُدُ"ْم َ��ِ�َ�َ. اْ�ِرٍئ Oِ�ِْ�ِر إِْذ'ِ�ِ 

AMَ�َ أّن� اْ�َ%َراَج  أَنQ َر0ُوَل ِ@ (ص)«?�#
 : و�� �د�ث ?
:�5 ر	� @ 
َ��نِ  �M��ِ�«)30(.  

                                                           

  .3/257والشرح الكبري،  2/1164املعونة،  -)25(
  ، وقال : حديث صحيح.2/51احلاكم يف املستدرك،  -)26(
  .2511البخاري رقم  -)27(
  .2/363انظر املقدمات،  -)28(
  .2293ابن ماجه رقم  -)29(
  ، وقال : حديث حسن.1206الرتمذي حديث رقم  -)30(



  �� �د%ل #C ا�رھن �ن ا�'���ء :

د%ل �� ا�رھن، و"�	� * �د%ل، �
�ذي �د%ل �� ا�رھن �ا���
ء ا��/و�د ?ن ا�رھن، "�	� 
: ��� 
�  


ن �Wر ���6ل ?ن ا�رھن، �0َِ�ن ا�دا"�، و��
ء ا��E6ر �ن 1� 
  ا���وان.. �


ن ���6  ?ن ا�رھن ���� ?�� 6ور/� وِ%ْ��/�، �و�د ا���وان، �\�� دا%ل �7 ا�2� 
م . �


ن ���6  ?ن ا�رھن ?�� �Wر 6ور/� وِ%��/�،  �� ا�رھن،� 
� 
�"��، و!�رة ا��%ل، �أّ�
  .ول ا���د ��، �ن ا�6ل ?دم /�
)31(وأ-رة ا�دار، و��وھ
، �#و �Wر دا%ل �� ا�رھن

  ��ر�&ن ���'!�. :ر7وع ا


ق أو �م ��Xأ���� ?�� ا�رھن، 0واء أذن �� ا�راھن �� ا 
�ر-7 ا��ر/#ن ?�� ا�راھن "�
، إذ ا��Eّ� ��راھن، �
����� �ذ�ك ?���، �ن ا��Eم "
�Eرم، )32(�>ذن، ��� )
م ?�� "وا-ب

: �/fوا�ر-وع ��ون ?�� ا�/��6ل ا  

1 ��? �����
ا���وان أو ا���
ر إذا ا�/
ج إ�� إ6 ح، و�و . �ر-7 ا��ر/#ن ?�� ا�راھن "

زادت ا����� ?ن )��� ا�رھن، و/�ون ا����� ا�/� أ���#
 ا��ر/#ن د��
 �� ذ�� ا�راھن، �  
  ./%6م �ن ا�رھن ?�د )�
م ا�Eر�
ء

. ا����� ?�� 5-ر أو زرع %�ف ?��� ا�/�ف "0"ب ا��ط
ع �
ء، أو �Wره، إذا ا�/�7 2

، وأ��ق ?��� ا��ر/#ن، �\�� �ر-7 "
����� �� !�ن ا�!�رة أو ا��ب، ا�راھن ?ن ا����� ?���
و* /�ون ا����� �� ذ�� ا�راھن، وا��رق "��#
 و"�ن ا����� ?�� ا���وان أن ا����� ?�� 
ا���وان �د%ول ?��#
 �ن "
دئ ا��ر، ��� *"د ��#
، �#� ���و�� ?�د ا���د، ��>ن 

ذا �م �5/رط أ�#
 /ؤ%ذ �ن ا�رھن �
�ت ��0
 �� ذ�� ا��ر/#ن ر	� "#
 �ن "
دئ ا��ر، �\
  .)33(ا�راھن، "% ف ا��ط
ع ا��
ء و��وه، �\�� �Wر �د%ول ?���

  �8رف ا�راھن #C ا�رھن :

إذا "
ع ا�راھن ا�رھن ا����ن، و/6رف ��� )"ل أن ��"	� ا��ر/#ن، وا��ر/#ن ��رط �م 
��� "  رھن، ��� ��رط �� ���، �ط
�"� "�"	�، �	� "���، وإن �م �-ز ا"/داء، و"�� د

                                                           

  .86و 8/83والذخرية،  2/371هذا هو املشهور وقد روي عن مالك إن ذلك كله داخل يف الرهن، انظر املقدمات،  -)31(
  .8/130انظر الذخرية،  -)32(
  .3/252انظر الشرح الكبري،  -)33(



 Qع ا�رھن، ��� �\ن �م ��رط و-د
" �/� �Wا�"�7، و��ون �� ط�"�، و��ن ا�راھن راو �	
  .ا�!�ن رھ�
 "د��

وإذا "
ع ا�راھن ا�رھن "�د أن )"	� ا��ر/#ن، ����ر/#ن رد ا�"�7 إن "�7 ">)ل �ن )در 
  .)34(ز ا�"�7، و�/�-ل د��� �ن ا�!�نا�د�ن، إ* أن ���ل �� �
 ��ص ?ن ا�د�ن، و�� أن �-�


ّدي ا��ر�&ن ���1 ا�رھن :�  

وإذا /�دى ا��ر/#ن، و"
ع ا�رھن )"ل ا�-ل، ��%�ر ا�راھن "�ن أن �-�ز ا�"�7، و�>%ذ 
و* �رده إ�� ا��ر/#ن، أو �رد ا�"�7 و�	7  و�	�� ?�د أ��ن، رھ�
 إ�� ا�-ل ا�!�ن،

  * �"��� �رة !
���.ن � ا�رھن ?�د أ��ن، و* ��ّ�ن ��� ا��ر/#ن،

 ���? 
وإذا "
ع ا��ر/#ن ا�رھن "�د ��ول أ-ل ا�د�ن، ���راھن رد ا�"�7 وأ%ذ رھ��، و�د�7 �
  �ن ا�د�ن، و�ر-7 ا��5/ري ��رھن "�
 د��� �ن ا�!�ن ?�� ا�"
:7 ا�ذي ھو ا��ر/#ن.

  ��ط:ت ا�رھن :

  وا�د �ن ا��ور اf/�� :�"طل ا�رھن، و�رد إ�� �
��� �  ��/�7 "� ا��ر/#ن، وذ�ك "

. إذا ا)/رن ا�رھن "5رط ��
)ض ����6ود �ن ا�رھن، �>ن �5/رط ا�راھن أ* ��0م ا�رھن 1

  ���ر/#ن، أو أ* �"��� ا��ر/#ن ?�د ا�-ل، إذا د?ت ا��
-� إ�� "���.

. إذا �
ن ا�رھن �/ر/"
 ?�� ?�د �
0د، �
�"�7 و)ت �داء ا�-���، أو )رض ر"وي، وا�/زم 2


 أ�� ��ز�� ا�و�
ء "
�رھن، ��"طل ا�رھن إن �
�ت ��� �
ا��د�ن "رھن، و�0�� ���ر/#ن، ظ
 ��� ،�?
ا����0 )
:��، ��� �/ر/ب ?�� ?�د �
0د، و�رد ا�رھن ��راھن، و/رد ا����0 ا��"
"��ز�� �ن ظن أن ?��� د��
، �د��� �6
�"�، !م /"�ن أ�� * د�ن ?���، �\�� �0/رده �ن 

.�"�
6  


ت ا��"�7، و/ر/"ت ا����� ?�� ا�راھن، ����ر/#ن ا�/�0ك "
�رھن �/� �د�7 �� ا�راھن �\ن �
  ا�����.


 أ�� * ��ز�� ا�و�
ء "
�رھن �� ا���د ا��
0د، وأ?ط� رھ�
، �\ن ��
أ�
 إذا �
ن ا�راھن ?

، و�رد ا�رھن، �\ن �
ت ا��"�7، �
ن ا�رھن ��"و0
 ف�:
 ا���د ا��
0د �رد، إن �
ن ا��"�7 )


  .)35(��!��، إن �
ن �ن ا��!��
ت أو )��/�، إن �
ن ��و�
 �/� �0ددھ

                                                           

  .3/248انظر الشرح الكبري،  -)34(
  .3/240انظر الشرح الكبري وحاشية الدسوقي،  -)35(



3 : ��
﴿َ#ِرَھ�ٌن . �"طل ا�رھن "�6ول ا��
�7 ��راھن )"ل أن ��"	� ا��ر/#ن، ��و�� /�

﴾.ٌMَْ�ُ�و 
�7 �وت ا�راھن، أو �ر	�، أو -�و�� ا��/��6ن "�و/�، أو إ� �0 ����
، وا��راد "
ا �6ل ��راھن وا�د �ن ھذه ا��وا�7 )"ل أن ��وز ا��ر/#ن ا�رھن و)�
م ا�Eر�
ء ?���، �\ذ

"طل ا�رھن، و�و �
ن -
دا �� ط�ب ا��وز، �  ����� ا�-د �� ا�ط�ب، �
دام �م �/م �� 
  ا��وز، و6
ر ا��ر/#ن ��Eره �ن ا�Eر�
ء ��
6ص �!�#م "�0"� د���.

�>ن ���ره إ�
ه، أو  . إذن ا��ر/#ن ��راھن �� ا�/6رف �� ا�رھن، و-و*ن �ده ���،4

�	�� ود��� ?�ده، أو �>ذن �� �� ��0
ه، أو />-�ره، أو �>ذن �� �� "���، و��0�� إ���، 
  ��"طل ا�رھن �� ھذه ا��وال، إذا �6ل ا��
�7 ��واھب، و��6ر ا�د�ن "  رھن.

  ا9%�:ف #C أ8ل ا�رھن :

��	��� إ�
ه إن �
ن ��
 �ن �
ن "�ده �5ء، �
د?� أ�� ود��� ?�ده، واد?� ر"� أ�� رھن، 

ب ?��� �! ، �
��ول ��د?� ��� ا�رھ���، ��� �/�0ك "
�6ل، �#و �د?� ?���، و?�� E�


ل (ص) : ( ،
�و �
طA ا�'�س �دواھم 9دA ر�7ل أ�وال «�ن اد?� ا�رھ��� أن �!"/#
�A �ن أ'"ر�A ا��دC، وا����ن   .)36(»�وم ود��ءھم، و�"'� ا���'. 


ن �5%ص ?�� آ%ر د�ن، و�
ن /�ت �د ا�دا:ن �5ء ���د�ن، �
د?� أ�دھ�
 و�ذ�ك إذا �

��ول أ�	
 ��د?� ��� ا�رھ��� � ،
أن ذ�ك ا��5ء رھن �� ا�د�ن، و)
ل اf%ر : ��س رھ�
"�����، ��� �/�0ك "
�6ل، إ* ��ر��� أو ?رف �� ���0 /�
رف ا��
س ?�� د�7 رھن 

#5
دة ا��رف ���، و* ��"ل )ول �ن ��� ا�رھ��� ��#
، �\ن ا��ول )ول �ن �د?� ا�رھ���� ،
5
ھد�
� 
  .)37(�7 ا��ر���، ��#

  ا9%�:ف #C �در ا�رھن :

 
إذا /�ف ا�رھن، و/�
زع ا�راھن وا��ر/#ن �� )دره، �
��ول ���ر/#ن، �/� �و اد?� رھ�
اھن : دون ��دار ا�د�ن، و�ذ�ك إذا �
ن ا�رھن �و-ودا، وا%/��
 �� )دره، �>ن ��ول ا�ر


ن، و��ول ا��ر/#ن ا�رھن �/
ب وا�د، وا��/
ب اf%ر ?�دي ود���، �
��ول "
ا�رھن �/
  .)38(���ر/#ن، ��� �ؤ/�ن ?�� ا�رھن، و�م �/و!ق ��� "\#5
د ?�� ?���
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  ا9%�:ف #C �در ا�د�ن :

 إذا ا%/�ف ا�راھن وا��ر/#ن �� )در ا�د�ن، 6دق �ن 5#د ا�رھن �� "�����، �\ذا )
ل ا�راھن


��ول ��راھن، و��ّد ا�رھن � ،�:

ن، وا�رھن �0
وي �/:
ا�د�ن �
:�، و)
ل ا��ر/#ن : ا�د�ن �
0
ن إ*ّ �Xھد ��، �ن ا��ر/#ن أ%ذ ا�رھن و!��� "د���، وا�5>ن أن * �/و!ق ا
5�
 "��دار �

  .د���، أو أ�!ر، * أ)ل

�����

 �وم ا���موا���/د "�(
5
ھد، ا�/� ��ّوم "#
 ا�رھن إذا �
ن "�
 * �وم ا*ر/#
ن، ��� �

  .وا�5
ھد ��/د "#5
د/� �وم ا���م

0
وي  � 
وإن /�ف ا�رھن ?�د ا��ر/#ن ?�ل "���/� �وم ا*ر/#
ن، �ن ا��
س إ��
 �رھ�ون �
.
"�
W د�و�#م  


�(
?�د ا��ر/#ن، أو��  و�5/رط ��ون ا�رھن 5
ھدا ?�� ��دار ا�د�ن أن ��ون ا�رھن "
  ./�م ?�� ھ �� "����م و 	�
�� إن ھ�ك

أّ�
 إن ھ�ك ا�رھن، و�
ن �� 	�
ن ا�راھن  أو )
�ت ?�� ھ �� "�د ا��ر/#ن "���، أو /�ف 

رم، وا�6ول W ��� ،ھد ?�� )در ا�د�ن، "ل ا��ول ��� )ول ا��ر/#ن
5�
"�د أ��ن، �م ��ن �


رم �7 �����Eو?� ?�� أن ا��ول )ول ا�	39(�و(.  

ف �� )در ا�د�ن ���ر/#ن، ">ن اد?� ا��ر/#ن أن د��� �
:�، �\ن 5#د ا�رھن ?�د ا*%/ 
و�
ن ا�رھن �0
وي �
:�، ��ف ?�� د?واه، وأ%ذ ا�رھن �� د���، إ*ّ أن ��/�� ا�راھن 
"د�7 ا��
:�، �\ن ��ل ا��ر/#ن ?ن ا����ن ��ف ا�راھن، وWرم �
 أ)ر "� �ن ا�د�ن، �\ن ��ل 


ن ا��ول ���ر/#ن.� ،
  ھو أ�	

�رھن ?�د ا*%/ ف �� ا�د�ن ��راھن، ">ن اد?� أن �
 ?��� %�0ون، واد?� �\ن 5#د ا
ا��ر/#ن أ�� �
:�، وا�رھن �0
وي %��0ن، ��ف ا�راھن ?�� د?واه، وأ%ذ رھ��، ود�7 

.
  ا�%��0ن ا�/� أ)ّر "#

وإن �م �5#د ا�رھن �وا�د ��#�
، �>ن �د?� ا�راھن أن ا�د�ن ! !ون و�د?� ا��ر/#ن أ�� 
)��� ا�رھن /0
وي أر"��ن، ����ف �ل �ن ا�راھن وا��ر/#ن ?�� د?واه، و��� %�0ون، و

د?وى 6
�"�، و�"دأ "
��ر/#ن، �\ذا ��ف أ%ذ ا�رھن �� د���، إ*ّ أن ��/�� ا�راھن "���/�، 
"د�7 ا�ر"��ن، * ا�%��0ن ا�/� اد?
ھ
 ا��ر/#ن، �\ن ��ل ا��ر/#ن ?ن ا����ن ��ف 

 . )40(�ر"��ن ا�/� ھ� )��� ا�رھنا�راھن، وأ%ذ رھ��، ود�7 ا
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