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 بيع الشجر إذا كان فيه مثر باد
                                                                   الجبوري خالد فياض صليم. م. 

 ن
                                                 قسةةم النةةانون / كليةةت النةةانون / جامعةةت ركريةة  

 ن

 
ـ   والصػػ ة والسػػ ـ  مػػ  ، لػػـ لممػػـ مػػق سػػقفاإلن  مػػـ ،بػػقلممـ الحمػػهلل ا الػػلي  مػػ

الػلي محػػق اا بػػا ظممػػقت  ()سػػلهللنق وشػػالمنق محمػػهلل ، والسػػ اج المنلػ ، البشػل  النػػلل 
و مػ  ، وأ مػ  بػا منػق  اإلسػ ـ واإللمػقف، وأزاؿ ممقلـ الوثنلة والضػ ؿ، الجهؿ والكا 

هجهػـ بححسػقف والتقبملف ومف تبمهـ وسػق   مػ  ن، آلا وأصحقبا شموس الممـ والم فقف
 .إل  لـو الهلللف

 : أما بعد
منمػػػلًا لمبشػػػ لة مل جػػػًق لهػػػـ مػػػف ظممػػػقت الجق ملػػػة  ()فػػػاف اا بمػػػث محمػػػهللًا 

، وشػػ ع لهػػـ  مػػ  لسػػقف نبلػػا هلللنػػًق متكػػقمً    لاتلػػا البقطػػؿ مػػف بػػلف لهلللػػا و  مػػف لماػػا
 ى وكقنػت مكقنػة أمتػا التػن أمنػت بػا بػلف ا مػـ ا لػ، فقمف با أنقس وكا  بػا آلػ وف

تتنقسػػب تنقسػػبًق ط هلللػػًق مػػه التزامهػػق بححكػػقـ للػػؾ الػػهلللف فكممػػق كػػقف التػػزامهـ أكثػػ  كقنػػت 
، مكقنتهـ أ م  لللؾ ن ا ـ  نهللمق التزمػوا بهلللنػا التزامػًق كػقمً  فػن ملتمػؼ نػواحن الحلػقة

كقنوا لاتحوف بمهللاف المممو ة بمهللًا بمهلل أل  حت  حكمػوا ا  ض مػف الصػلف شػ حًق حتػ  
إ  أنهـ لمق ابتمهللوا  ف مبػقهللئ للػؾ الػهلللف الحنلػؼ بػهللخوا للسػ وف تمػؾ ، ا نهلللس غ بقً 

حتػػ  إلا مػػق ابتمػػهللوا ، البمػػهللاف بمػػهللًا بمػػهلل ألػػ  وكقنػػت اللسػػق ة  مػػ  حػػهلل  لسػػق تهـ لػػهلللنهـ
 ف هلللنهـ وأحكقما لس وا كؿ شنخ حت  أنهـ لسػ وا أناسػهـ وأصػبحوا إتبق ػًق لملػ  ـ 

فتحولػػػت  ػػػلن ا مػػػة مػػػف امػػػة ، ق الحقضػػػ مػػػف ا مػػػـ و ػػػلا مػػػق نػػػ ان واضػػػحًق فػػػن  صػػػ ن
و ػػلا مػػق جمػػؿ الحمػػؿ ثمػػلً   مػػ  كق ػػؿ ، حقكمػػة إلػػ  امػػة محكومػػة ممموبػػة  مػػ  أم  ػػق
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المممقخ والهلل قة فن إ جقع  لن ا مة إل  منهجهق الحملمن مف اجػؿ أف تنهػؿ مػف ال افػهلل 
 .الملب اللي أ طقن اا إلق ق

ف  ممػػقخ  ػػلن ا مػػة فػػحنهـ كػػقنوا بحػػؽ و ثػػة  ا نبلػػقخ حلػػث نجػػهلل ـ  مػػ  مػػ  وا 
 ()الزمػػقف لحػػقولوف بكػػؿ حػػوة أف لملػػهللوا ا مػػة إلػػ  مػػق كقنػػت  ملػػا فػػن  صػػ  نبلهػػق 

فػػالاوا  جمهػػق الكتػػب والمجمػػهللات فػػن شػػت  صػػنوؼ ، ولػػهللفموف  نهػػق كػػؿ شػػقلبة وهللللػػؿ
 .الممـو الش  لة وغل  ق

 ػف  ومه للؾ أصقب ا مة اإلس ملة مق أصقب غل  ق مف ا مـ مػف ا بتمػقهلل
وجمػػؿ أبنػػقخ  ػػلن ا مػػة ا  ػػ اؼ والتمقللػػهلل أحكقمػػًق ، المػػنها الػػلي ثبتػػا لهػػق حقلػػهلل ق ا وؿ

ل جمػػوف إللهػػق بػػهللؿ ال جػػوع إلػػ  شػػ ع اا ولحكمػػوف بهػػق واف كقنػػت ملقلاػػة إلحكػػقـ اا 
 ز وجؿ وسبب للؾ الجهؿ باحكقـ اا التن بمن الكثل  منهق فن طلقت الكتب المهلللمة 

و ػػلا لاسػػػ  ، المكتبػػقت أو موضػػو ة فػػن البلػػوت لمزلنػػة والتاػػقل م كونػػة  مػػ   فػػوؼ 
حولنػػق إف الحمػػؿ أصػػبً ثمػػلً   مػػ  المممػػقخ وطػػ ب الممػػـ فػػن إلػػ اج  ػػلن ا حكػػقـ مػػف 
صػػاحقت تمػػؾ الكتػػب إلػػ  ا ض الواحػػه وهلل ػػوة المسػػمملف كقفػػة إلػػ  ا حتكػػقـ إللهػػق بػػهللؿ 

 .ا حتكقـ إل  الطقغوت
بلػه الشػج  إلا كػقف فلػا )لا الموضػوع و ػو ومف  ػلا المنطػؽ كػقف التلػق ي لهػ

ولجهػػؿ كثلػػ  مػػف  ػػؤ خ ، وللػػؾ   ملػػة  ػػلا الموضػػوع ولكثػػ ة مػػف لتمقمػػؿ بػػا (ثمػػ  بػػقهلل
وكػؿ ، باحكقما ممق سبب الكثل  مف اللصومقت و بمق لصؿ ا مػ  احلقنػًق إلػ  التمقتػؿ

 .للؾ بسبب  هللـ ا لتزاـ بمق أم  با الشق ع الك لـ
مػػت المػػقهللة الممملػػة أوً  مػػف كتػػب الامػػا فػػهللونت منهػػق أمػػق لطػػة  ممػػن فػػقنن جم

أ اخ الامهػػقخ وأهلللػػتهـ ثػػـ حق نػػت بلنهػػق و جحػػت مػػق  التػػا  اجحػػًق  مػػ  أسػػقس الػػهللللؿ هللوف 
 .تمصب لمل ب  م  حسقب مل ب أل  وحسمت البحث  م  مبحثلف ولقتمة

ة هلل سػت فلػػا مق لػػ، فػػن تم لػؼ البلػػه حسػمتا  مػػ  أ بمػة مطقلػػب: فكاا  لممبثااث ل   
ولكػؿ ، تم لؼ البله ومش و لتا وأ كقنا وش وطا وبمض الللق ات المتمممة با

 .مف  لن المواضله ف و ا
ثػـ أتبمتػا بلقتمػةج سػجمت فلهػػق ، حكػـ بلػه الشػج  إلا كػقف فلػا ثمػ  بػقهلل لممبثاث لمااا  

 .مملص بحثن  لا
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 ادلبذث األول 
 .شروطه، مع وأركانه، تعريف البيع يف اللغة واالصطالح

 : لغة البيع
، (1)وبمت الشنخ ش لتا، البله ضهلل الش اخ والبله ش اخ الضًق و و مف ا ضهللاهلل

و  (مبلػػه)والشػػنخ ، الضػػًق اشػػت ان (بق ػػا)شػػ ان و  (مبلمػػقً )و  (بلمػػقً )وبػػقع الشػػنخ لبلمػػا 
 (أبػػػقع)بتشػػػهلللهلل اللػػػقخ و  (بلمػػػقف)مثػػػؿ ملػػػلط مللػػػوط ولمػػػقؿ لمبػػػقله والمشػػػت ي  (مبلػػػوع)

لا (3)بتق ػػػا اشػػػػت ان، وا(2)الشػػػنخ   ضػػػػا لمبلػػػػه ، و ػػػػو شػػػقل والملػػػػقس مبق ػػػػًق إلا بق ػػػػا وا 
 .(4)اشت ان

 : البيع اصطالدا  
والمػقؿ  ػو مػق ، بانػا مبقهلللػة المػقؿ بقلمػقؿ  مػ  وجػا الت اضػن: عرفه احلنفيةة -1

والمقللػػة إنمػػق ثبتػػت بتمولػػؿ ، ولمكػػف اهلللػػق ن إلػػ  وحػػت الحقجػػة، لملػػؿ إللػػا الطبػػه
لـ لثبػػت بهػػق وبحبقحػػة ا نتاػػقع بػػا شػػ  ًق فمػػق النػػقس كقفػػة أو بتمػػولـ الػػبمض والتمػػو 

ومق لكوف مػق  ، لكوف مبقح ا نتاقع بهللوف تموؿ النقس   لكوف مق  كحبة حنطة
لا  ػهللـ ا مػ اف لػـ ، بلف النقس و  لكوف مبقح ا نتاقع   لكػوف متمومػًق كػقللم  وا 

 .(5)لثبت واحهلل منهمق كقلهللـ
م غػػػوب وللػػػؾ حػػػهلل لكػػػوف  و  فػػػا بمضػػػهـ بانػػػا مبقهلللػػػة شػػػنخ م غػػػوب بشػػػنخ

 .(6)بقلموؿ أو لكوف بقلامؿ
 .(7)وبمولا بقلامؿ بله الممقطقة، وحصهلل بمولا بقلموؿ اإللجقب والمبوؿ

انا  مهلل ممقوضة  م  غلػ  منػقفه و  متمػة ، وعرفه ادلالكية بالوجه األعم -2
 .  (8)للة
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، فللػػػػ ج الممػػػػهلل  مػػػػ  المنػػػػقفه والنكػػػػقح ولػػػػهلللؿ  بػػػػة الثػػػػواب والصػػػػ ؼ والسػػػػمـ
[ احػػهلل  وضػػلا غلػػ  ل ػػب و  فضػػة (9)] لو مكقلسػػة، قلػػب   فػػًق الػػص منػػا بزلػػقهللةوالم

مملف  م  الملف فلا لتل ج  بػة الثػواب والصػ ؼ والسػمـ الهللالمػة فػن ا  ػـ  ف الهبػة 
فػػن الثػػواب   مكقلسػػة فلهػػق أي   ممقلبػػة فلهػػق والصػػ ؼ المبقهلللػػة لمموضػػقف فلهػػق مػػف 

مػق غلػ   أس المػقؿ و ػو المسػمـ فلػا الملف والسمـ المملف فلهق المػلف و ػو    أس المػقؿ وا 
 .(10)فقنا فن اللمة وممن  كوف  أس المقؿ مملنًق انا للس فن اللمة

 .(11)و  فا بمضهـ بانا نمؿ الممؾ بموض بوجا جقلز
 . (12)بانا ممقبمة مقؿ بمقؿ  م  وجا ملصوص: عرفه الشافعية -3

منامة  م  الهللواـ و  فا بمضهـ بانا  مهلل ممقوضة محضة لمتضن ممؾ  لف أو 
وبقلمحضة نحػو النكػقح وبمولػا  مػ  ، الهبة: فل ج بمولا ممقوضة،    م  وجا الم بة

الهللواـ اإلجقزة فحنهق واف كقنت فلهق ممقبمة منامة مقؿ فملست  م  الهللواـ وبمولا    م  
  .(13)قؿ بمقؿ فهو  م  وجا الم بةم بة الم ض واف كقف فلا ممقوضة موجا ال

 .(14)بانا مبقهلللة المقؿ بقلمقؿ تمملكًق وتممكقً : لةعرفه احلناب -4
ولكػػػػ وا إف اشػػػػتمقحا مػػػػف البػػػػقع  ف كػػػػؿ واحػػػػهلل مػػػػف المتمقحػػػػهلللف لمػػػػهلل بق ػػػػا ل لػػػػل 

ولحتمػػؿ أف كػػؿ واحػػهلل منهمػػق لبػػقله صػػقحبا أي لصػػقفحا  نػػهلل البلػػه ولػػللؾ ، واإل طػػقخ
 .سمن البله صامة

 .وحقؿ بمضهـ  و اإللجقب والمبوؿ إلا تضمف  لنن لمتمملؾ
 .(15)و هلل  ملا بانا حهلل حقص  لل وج بله الممقطقة منا وهلللوؿ  موهلل سوى البله فلا

بانػا اإللجػقب والمبػوؿ المػلاف تنتمػؿ بهمػق المػلف الممموكػة مػف : عرفه األمامية -5
 .(16)مقلؾ إل  غل ن بموض ممهلل 

 : الرتجيح
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، مكػقً اللي أ جحا  و مق ل ب إللا الحنقبمة و و مبقهلللة المقؿ بقلمقؿ تمملكًق وتم
 .وللؾ لكونا شقمً  لممن  البله

والمػػقؿ كمػػق حػػقؿ الحنالػػة و ػػو مػػق لتمولػػا النػػقس كقفػػة ولكػػوف مبػػقح شػػ  ًق و ػػلن 
المبقهلللة تهللؿ  م  الت اضن  نهق تمنن تسملـ المبله إل  المشت ي وتسمـ الثمف مف حبؿ 

وحولهـ تممكػًق ، البقله و و مق حقلا الحنالة و و الممقوضة التن لك  ق المقلكلة والشقفملة
وتمملكًق لهللؿ  م  ثبػقت  ػلن المبقهلللػة أي أنهػق غلػ  مؤحتػة بوحػت فلممػؾ احػهلل مق السػممة 
ولتممؾ ا ل  الثمف وفلا الضًق الت اضن واضػً  ف الممػؾ   لثبػت  ي منهمػق إلا لػـ 

 .واا ا مـ، لكف حهلل ل ج مف صقحبا و و  اض بللؾ

 ادلطلب الثاني 
 :أركان البيع وشروطه

المبحػػػث مػػػف أ ػػػـ المبقحػػػث فػػػػن موضػػػو نق  ػػػلا وللػػػؾ  ف بلػػػه أصػػػػوؿ   ػػػلا
البسػػقتلف ثمق  ػػق لػػهلللؿ تحػػت مسػػم  البلػػه وكػػؿ  كػػف مػػف أ كػػقف البلػػه  كػػف مػػف أ كقنػػا 

ولػػلا فحننػػق ، وتػػال  أي  كػػف مػػف  ػػلن ا  كػػقف لػػؤث  تػػاثل ًا مبقشػػ ًا فػػن صػػحة  ػػلا البلػػه
 .سنهلل س أ كقف البله وش وطا كجزخ مف أجزاخ  لا البحث

 :  ف  هذل لممطلب فرعا 
 .  أركا  لمبيع: لمفرع ل   
 .  شر ط لمبيع: لمفرع لماا  
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 الفرع األول
 .عةبيةان الةأرك

الصلمة  ػن اإللجػقب والمبػوؿ الػهللا ف : ل ى الحنالة إف البله لا  كف واحهلل  و
 مػػػػ  تبػػػػقهللؿ الممكػػػػلف بػػػػلف البػػػػقله والمشػػػػت ي مػػػػف حػػػػوؿ او فمػػػػؿ ومػػػػق  ػػػػهللا ق لمػػػػهلل مػػػػف 

 .(17)الش وط
 :  ه  (08)بي ما يرى جمه ر لمفقهاء إ  أركا  لمبيع االاة

 .و مق البقله والمشت ي:  قحهللاف -1

 .و و الثمف والمثمف: مموهلل  ملام -2

 .و ن اإللجقب والمبوؿ: الصلمة -3
 الفرع الثاني

 .عةةيةبةةروط الةةش
 :  شر ط لمبيع ع د لمث فية: أوال  

  :(09)قسم لمث فية شر ط لمبيع إمى أربعة أقسام  ه 
و ػن ، ف  لنممهلل البله إ  إلا تحممت بػا  ػلن الشػ وط، شرط لال عقاد: لمقسم ل   

فمنهػق مػق لتممػؽ بقلمقحػهلل سػواخ كػقف بقلمػًق أو مشػت لًق ومنهػق مػق لتممػؽ ،  م  أنواع
بقلممػػػهلل ومنهػػػق مػػػق لتممػػػؽ بقلمكػػػقف ومنهػػػق مػػػق لتممػػػؽ بػػػقلممموهلل ونػػػلك  فلمػػػق لػػػاتن 

 : تاصلمهـ
 :لمقحهلل فقشت طوا فلاأمق مق لتممؽ بق :أ الً 
 .أف لكوف  قحً  ف  لنممهلل بله المجنوف و  ش اخن -1
ولتوحػػػؼ ناػػػقل بلػػػه الصػػػبن ، أف لكػػػوف مملػػػزًا فػػػ  لنممػػػهلل بلػػػه الصػػػبن غلػػػ  المملػػػز -2

 .المملز  م  إجقزة الولن أو الوصن
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أف لكػػوف المقحػػهلل متمػػهللهللًا فػػ  لصػػمً الواحػػهلل  قحػػهللًا مػػف الجػػقنبلف فػػن بػػقب البلػػه إ   -3
فاجػػقزوا لػػا بلػػه مػػقؿ ناسػػا مػػف ابنػػا الصػػمل  بمثػػؿ ، ا مػػف للػػؾ ا بإنهػػـ اسػػتثنو 

أو لشػػػت ي مػػػقؿ الصػػػمل  لناسػػػا وكػػػللؾ الوصػػػن إلا بػػػقع مػػػقؿ ناسػػػا مػػػف ، حلمتػػػا
لناسػا إلا كػقف فلػا ناػػه ظػق   لمصػمل  وا   فػػ   الصػمل  أو اشػت ى مػقؿ الصػػمل 

 .لجوز بقإلجمقع فن المل ب
فلػػا أف لكػػوف المبػػوؿ موافمػػًق لنلجػػقب بػػقف لمبػػؿ أمػػق مػػق لتممػػؽ بقلممػػهلل فقشػػت طوا : اا ياااً 

المشت ي مق أوجبا البقله فقف لقلاا بقف حبؿ غل  مق أوجبا أو بمض مق أوجبػا أو 
فػػػحلا حػػػقؿ البػػػقله بمتػػػؾ  ػػػلا ، بملػػػ  مػػػق أوجبػػػا أو بػػػبمض مػػػق أوجبػػػا   لنممػػػهلل البلػػػه

مػػت شػػ اخن البسػػتقف بمشػػ ة أ ؼ هلللنػػق  فػػقف البلػػه   لنممػػهلل إ  إلا حػػقؿ المشػػت ي حب
 .بهلا الثمف إمق إلا حقؿ حبمت ش اخن بتسمة أ ؼ هلللنق  مثً  فقف البله   لنممهلل

وأمق اللي ل جه إلػ  مكػقف الممػهلل فقشػت طوا فلػا شػ طًق واحػهللًا و ػو اتحػقهلل المجمػس : اامااً 
بقف كقف اإللجقب والمبوؿ فن مجمس واحهلل فقف التمؼ المجمػس   لنممػهلل حتػ  لػو 

مػػقـ ا لػػ   ػػف المجمػػس حبػػؿ المبػػوؿ أو اشػػتمؿ بممػػؿ ألػػ  اوجػػب احػػهلل مق البلػػه ف
 .لوجب الت ؼ المجمس ثـ حبؿ   لنممهلل البله

  -:وأمق اللي ل جه إل  الممموهلل فقشت طوا فلا: رلبعاً 
أف لكوف موجوهللًا ف  لنممهلل بله الممهللوـ ومق لا لط  المهللـ كبله ثمػ ة المػقـ المػقهللـ  -1

إف بقع ثم ة المقـ المػقهللـ فهػو بلػه الممػهللـو وكلا بله الثمق  حبؿ بهللو ص حهق  نا 
 .فما لط  المهللـ و و مق سنهلل سا فن محما، واف بقع الثمق  حبؿ بهللو ص حهق

أف لكوف مقً  متمومًق ش  ًق  ف البله مبقهلللة المقؿ بقلمقؿ ف  لنممهلل بله الح   نا  -2
قح لػػػلس بمػػػقؿ و  لنممػػػهلل بلػػػه اللمػػػ  ولحػػػـ اللنزلػػػ  ونحػػػو للػػػؾ مػػػف كػػػؿ مػػػق   لبػػػ

 .ا نتاقع با ش  قً 
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أف لكوف ممق لتممػؽ بػا الممػؾ  ف البلػه تمملػؾ فػ  لنممػهلل بلػه المشػب المبػقح ولػو  -3
 .نبت فن ا ض ممموكة

أف لكػوف ممموكػًق لمبػقله  نػػهلل البلػه فػقف لػػـ لكػف   لنممػهلل واف ممكػػا بمػهلل للػؾ بوجػػا  -4
الممصػوب وكػللؾ ، مف الوجون إ  السمـ فقنػا لنممػهلل فلػا بلػه مػق سػلممكا بمػهلل الممػهلل

 .إلا بق ا المقصب ثـ ضمنا المقلؾ فقف بلما لنممهلل
 .أف لكوف ممهللو  التسملـ  نهلل الممهلل فقف لـ لكف ف  لنممهلل البله -5

 :  شر ط لم فاذ  ه : لمقسم لماا  
و و أف لكوف المبله ممموكػًق لمبػقله فػ  لناػل بلػه الاضػولن  نمػهللاـ : الممؾ والو لة -1

 فًق  م  إجقزة المقلؾ.الممؾ والو لة لكنا لنممهلل موحو 
ف  لنال بله الم  وف والمستاج   نا واف ، أف   لكوف فن المبله حمًق لمل  البقله -2

 .كقف محبوسًق فن لهللن ولكف لممل  حؽ فلا ف  لنال بلما
 شر ط لمصثة : لمقسم لماامث
منهػػق شػػ وط  قمػػة تتممػػؽ بجملػػه أفػػ اهلل البلػػه ومنهػػق لقصػػة تتممػػؽ بػػبمض :  هاا  أ اا لع
 :فامق الش وط المقمة فمنهق، اهلل هللوف بمضا ف  

مق لك نق مف ش وط ا نممقهلل والناقل  ف مق   لنممهلل و  لنال البله بهللونا ض و ة إل  -1
الصػػحة أمػػ  زالػػهلل  مػػ  ا نممػػقهلل والناػػقل فكػػؿ مػػق كػػقف شػػ ط ا نممػػقهلل أو الناػػقل كػػقف 
ش ط لمصػحة ضػ و ة ولػلس كػؿ مػق لكػوف شػ ط لمصػحة أف لكػوف شػ ط لمناػقل أو 
ا نممػػقهلل فػػقف البلػػه الاقسػػهلل لنممػػهلل  نػػهلل اتصػػقؿ المػػبض بػػا  نػػهلل الحنالػػة واف لػػـ لكػػف 

 .صحلحقً 
أف لكػػػوف المبلػػػه مممومػػػًق وثمنػػػا مممومػػػًق  ممػػػًق لمنػػػه المنقز ػػػة فػػػقف كػػػقف احػػػهلل مق  -2

مجهػػوً  جهقلػػة   تاضػػن إلػػ  المنقز ػػة   لاسػػهلل ف  ف الجهقلػػة إلا كقنػػت ماضػػلة 
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ل لـ تكف إل  المنقز ة كقنت مقنمة مف الت سملـ والتسمـ ف  لحصؿ ممصوهلل البله وا 
 .ماضلة إل  المنقز ة   تمنه مف للؾ فلحصؿ الممصوهلل

اللمو مف الش وط الاقسهللة كقف لشت ي شج ًا بشػ ط أف لكػوف مثمػ ًا  ف المشػ وط  -3
 .و  لمكف الوحوؼ  ملا لمحقؿ فكقف مف وجوهللن غ  ، لحتمؿ الوجوهلل والمهللـ

 :أما لمشر ط لمخاصة فه 
 .فحف كقف مجهوً  لاسهلل البله، أف لكوف ا جؿ مممومًق فن بله فلا أجؿ -1
 .ف  لصً بلما حبؿ المبض -المبض فن بله المشت ي لممنموؿ  -2
 .الممقثمة بلف البهللللف فن أمواؿ ال بق -3

  شر ط لملز م: لمقسم لمرلبع
شػػػ ط المػػػزوـ  ػػػو أف لكػػػوف الممػػػهلل بقتػػػًق  ق لػػػًق  ػػػف شػػػ ط الللػػػق  لممقحػػػهلللف أو 

 .فحف البله بش ط الللق    لمـز،  مق حهلل
  شر ط لمبيع ع د لمجمه ر: ثانيا  

نمق وضموا شػ وطًق ، لـ لمسـ جمهو  الامهقخ ش وط البله كمق حسمهق الحنالة وا 
 :لكؿ  كف مف أ كقف البله وكمق لاتن

   :لمعاقدل  :أ الً 
فػػ  لصػػً  مػػهلل مػػف المجنػػوف و  الصػػبن غلػػ  ، ولشػػت ط فلهمػػق الممػػؿ والبمػػوغ

، أمق الصبن المملز فمهلل م  بنق أف الحنالػة لجلػزوف بلمػا (20)المملز و  مك ن بمل  حؽ
لػػػػ   ػػػػلا ل ػػػػب المقلكلػػػػة ، وكػػػػلا المحجػػػػو   ملػػػػا بسػػػػاا، أو الوصػػػػن إلا أجػػػػقزن الػػػػولن وا 

 .(21)والحنقبمة فن  والة والزلهلللة واإلمقملة
و  ول ػػب الشػػػقفملة والحنقبمػػة فػػػن  والػػة إلػػػ   ػػهللـ جػػػواز بلػػه الصػػػبن المملػػػز 

و ف الممػػػػؿ   لمكػػػػف ،  نػػػػا غلػػػػ  مكمػػػػؼ فاشػػػػبا غلػػػػ  المملػػػػز، المحجػػػو   ملػػػػا بسػػػػاا
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الوحػػوؼ منػػا  مػػ  الحػػهلل الػػلي لصػػً بػػا التصػػ ؼ للاقلػػا وتزالػػهللن لاػػن التػػهلل ج فجمػػؿ 
 .(22)ف  تثبت لا أحكقـ المم خ حبؿ وجوهلل المظنة، الشق ع لا ضقبطًق و و البموغ

 : رد عليه
  ى      ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىې   ې  ې   چ وتمػػػػقل إف حولػػػػا سػػػػبحقنا 

  ىى  ى  ى      ىی    یی  ی              ى  ى  ىى  ى  ى   ى  ى  ى  ىى

چ   ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى   ى
(23). 

نمق لتحمؽ للؾ بتاػولض التصػ ؼ إلػلهـ فػن ، ممنقن التب و ـ لتممموا  شهلل ـ وا 
 قحؿ مملز محجػو   ملػا فلصػً تصػ فا بػالف و نا ، البله والش اخ للممـ  ؿ تمل  أو ً 

وفػػػق ؽ غلػػػ  المملػػػز فحنػػػا   تحصػػػؿ لػػػا المصػػػمحة بتصػػػ فا لمػػػهللـ تمللػػػزن ، وللػػػا كقلمبػػػهلل
أف الممؿ ا طػ ع : و هللوا  م  حولهـ، ومم فتا و  حقجة إل  التبق ن  نا حهلل  مـ حقلا

لممػػـ فػػن  كمػػق،  ملػػا بانػػا لمكػػف أف لممػػـ للػػؾ بتصػػ فقتا وج لقنهػػق  مػػ  وفػػؽ المصػػمحة
 .(24)وصحة تص فا كلا  هنق، حؽ البقلغ فحف مم فة  شهللن ش ط لهللفه مق لا إللا

 :الرتجيح
والػػلي أ جحػػا  ػػو مػػق ل ػػب إللػػا الجمهػػو  مػػف صػػحة بلػػه الصػػبن المملػػز إلا 
ألف لػػا وللػػا أو وصػػلا لمػػق فلػػا مػػف مصػػمحة ظػػق  ة و ػػن الوحػػوؼ  مػػ  مػػهللى إهلل اكػػا 

خ المامو  با فن ايآلػة الم آنلػة التػن احػتا وح صا  م  مقلا و و الممصوهلل مف ا بت 
 .بهق الجمهو 

 لممعق د عليه : اا ياً 
 :(05)لشترط لمجمه ر ف  لممعق د عليه ما يأت 

فػػػ  لصػػػً بلػػػه الػػػنجس كقلكمػػػب واللنزلػػػ  و  متػػػنجس   لمكػػػف ، أف لكػػوف طػػػق  اً  -1
 .تطهل ن كقللؿ والمبف
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، اه ومق ناما محـ  كقللم أف لكوف نقفمًق ف  لصً بله الحش ات وكؿ سبه   لن -2
 .ومق   لبقح إ   نهلل ا ضط ا  كقلملتة

 .إمكقف تسملما ف  لصً بله الطل  فن الهواخ -3
 .أف لكوف ممموكًق لبقلما وحت الممهلل ممكًق تقمقً  -4
 .ف  لصً بله المجهوؿ، أف لكوف المبله والثمف ممموملف لممتمقحهلللف -5

 :الرتجيح
 ػػو اشػػت اط أف لكػػوف المبلػػه والػػثمف  الػػلي أ جحػػا  ػػو مػػق ل ػػب إللػػا الجمهػػو 
ولكن   لمػه المتمقحػهلللف فػن الحػ ج ، ممموملف لممتمقحهلللف ؛  نا   لصً بله المجهوؿ

 .واا ا مـ. بمهلل البله
 لمصيغة: اامااً 

 .والثقنلة الصلمة الامملة، لمبله صو تقف لنممهلل بهمق أحهلل مق الصلمة الموللة
و ػػػن التػػػن لػػػتـ بهػػػق بلػػػه أصػػػوؿ ، والمبػػػوؿو ػػػن اإللجػػػقب : لمصااايغة لمق مياااة: أ الً 

والمبػػػوؿ أف . واإللجػػػقب لمػػػوؿ بمتػػػؾ أو ممكتػػػؾ أو لاػػػظ لػػػهللؿ  ملهمػػػق، البسػػػقتلف وثمق  ػػػق
ف تمهللـ المبػوؿ  مػ  اإللجػقب بماػظ المقضػن، لموؿ اشت لت أو حبمت ونحو مق : فمػقؿ، وا 

 ف لاػػػظ اإللجػػػقب والمبػػػوؿ وجػػػهلل منهمػػػق  مػػػ  وجػػػا ، بمتػػػؾ صػػػً: فمػػػقؿ، ابتمػػػت منػػػؾ
 .(26)فصً كمق لو تمهللـ اإللجقب، حصؿ منا الهلل لة  م  ت اضلهمق بات

ف تمهللـ بماظ الطمب فمقؿ  :فالا وجهقف، بمتؾ: بمنن بستقنؾ فمقؿ: وا 
 .(27)وبا حقؿ المقلكلة والشقفملة والحنقبمة فن  والة، لصً البله: ل   
 .(28)وبا حقؿ الحنالة والحنقبمة فن  والة ثقنلة،   لصً: لماا  

إلا تمػػهللـ بماػػظ ا سػتاهقـ مثػػؿ إف لمػػوؿ أتبلمنػن بسػػتقنؾ بكػػلا فلمػوؿ بمتػػؾ لػػـ أمػق 
 .(29)لصً
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ول ػػب بمػػض الحنقبمػػة والزلهلللػػة إلػػ  صػػحة البلػػه إلا وحػػه بكػػؿ لاػػظ لػػهللؿ  مػػ  
الت اضػػن كمػػوؿ الموصػػن وللتػػؾ أو أشػػ كتؾ فلػػا أو و بتكػػا أو أ طلتػػؾ فلمػػوؿ المقبػػؿ 

ا حػػقؿ المشػػت ي بمنػػن بكػػلا أو اشػػت لت وكمػػق إل، اشػػت لت أو ابتمػػت أو حبمػػت أو  ضػػلت
منػػػؾ بكػػػلا فمػػػقؿ البػػػقله بػػػق ؾ اا لػػػؾ فلػػػا أو  ػػػو مبػػػق ؾ  ملػػػؾ فػػػقلبله الػػػلي أحمػػػا اا 
سػبحقنا وتمػػقل  وجممػػا ممتضػػلًق  نتمػػقؿ ا مػػ ؾ مػػف مقلػػؾ إلػػ  مقلػػؾ   لمتبػػ  فلػػا إ  

ة أو مج هلل الت اضػن وطلبػة الػناس بػاي لاػظ وحػه و مػ  أي صػاة كػقف ولػو بمجػ هلل إشػق  
كتقبة فحلا حصؿ  لا المنقط وتاػ ؽ البػقله والمشػت ي مػف المجمػس  اضػلف بػقلبله طلبػة 
بػا ناسػق مق فمػهلل انتمػؿ للػؾ البلػه مػف ممػؾ البػقله إلػ  ممػؾ المشػت ي إلا كػقف البلػه ممػػق 

 .(30)احؿ الش ع بلما وجوز التمقمؿ فلا
 . أو بله الممقطقة: لمصيغة لمفعلية: اا ياً 

أف لموؿ أ طنن بهلا الهلللنق  لبػزًا فلمطلػا مػق ل ضػلا أو  وصو ة بله الممقطقة
فمػػهلل ل ػػب إلػػ  صػػحة  ػػلا البلػػه كػػؿ مػػف ، لمػػوؿ لػػل  ػػلا الثػػوب بمشػػ ة هللنػػقنل  فلالػػلن

 .(31)الحنالة والمقلكلة والحنقبمة والزلهلللة
 .ول ب الشقفملة وا مقملة إل   هللـ صحة مثؿ  لا البله

ٹ  چ :نػػا منػػوط بقل ضػػق لمولػػا تمػػقل وحػػقلوا إنمػػق احتػػلا فػػن البلػػه إلػػ  الصػػلمة  

 چ ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
(32). 

فػانلط الحكػـ بسػبب ظػق   و ػو الصػلمة فػ  ، وال ضق أم  لان   لطمه  ملػا
تنممهلل بقلممقطقة إل الامؿ   لهللؿ بوضما فقلممبوض بهق كقلممبوض ببلػه فقسػهلل فلطقلػب 

وبهلللػا إف تمػؼ وحػقؿ بمضػهـ لمبػقله أف لمتمػؾ الػثمف  كػؿ صػقحبا بمػق هللفػه إللػا إف بمػن
ظاػ  بمثػؿ حمػا والمقلػؾ  اض  ػلا ، اللي حبضا أف سقوى حلمػة مػق هللفمػا  نػا مسػتحؽ

 .(33)وأمق ا ل ة ف  مطقلبة لطلب الناس بهق، فن الهللنلق
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ول ب بمض الحنالة وبمض الشقفملة وبمض الحنقبمة إل  جواز الممقطقة فن 
 .(34)بمؿ والبلض ونحو قاللسل  واللسلس كقل

 : لثتج أصثاب لمرأي ل    لمقائ  بصثة بيع لممعاطاة
بػػقف اا سػػبحقنا وتمػػقل  احػػؿ البلػػه ولػػـ لبػػلف كلالتػػا فوجػػب ال جػػوع فلػػا إلػػ  

والمسػمموف فػن أسػواحهـ وبلق ػقتهـ ، الم ؼ كمق  جػه إللػا فػن المػبض وا حػ از والتاػ ؽ
 . م  للؾ

نمػق  مػؽ الشػق ع  ملػا احكقمػًق ، مممومػًق  نػهلل ـو ف البله كقف موجػوهللًا بلػنهـ  وا 
و   ف  ()ولـ لنمؿ  ف النبن ، ف  لجوز تملل ن بقل أي والتحكـ، وأبمقن  م  مق كقف

ولػػو كػػقف للػػؾ ، مػػه كثػػ ة وحػػوع البلػػه بلػػنهـ اسػػتممقؿ اإللجػػقب والمبػػوؿ( )أصػػحقبا 
ف البلػه ممػػق تمػـ بػػا و ، ولػـ لتصػػو  مػنهـ إ مقلػػا والمامػة  ػف نممػػا، شػ طًق لوجػب نممػػا

بلقنػػًق  قمػػًق ولػػـ للػػؼ حكمػػا  نػػا  ()البمػػوى فمػػو اشػػت ط لػػا اإللجػػقب والمبػػوؿ لبلنػػا 
ولػػـ لنمػػؿ للػػؾ  ػػف النبػػن ، لاضػػن إلػػ  وحػػوع الممػػوهلل الاقسػػهللة كثلػػ ًا وأكمهػػـ المػػقؿ البقطػػؿ

() و   ف احهلل مف أصحقبا. 
أكثػػػ   مػػػوهلل  ولكقنػػػت، ولػػػو كػػػقف اإللجػػػقب والمبػػػوؿ شػػػ طًق فػػػن البلػػػه لشػػػؽ للػػػؾ

و ف اإللجػقب والمبػوؿ إنمػق لػ اهللاف لمهلل لػة  مػ  ، المسمملف فقسهللة وأكث  أمػوالهـ مح مػة
فحلا وجهلل مق لهللؿ  ملا مف المسقومة والتمقطن حقـ ممقمهمق واجزأ  نهمق لمهللـ ، الت اضن
 .(35)التمبهلل فلا

ول ػػب بمػػض الشػػقفملة إلػػ  أف مػػف الػػل حوالجػػا مػػف البلػػقع مػػ ة بمػػهلل مػػ ة مػػف 
غل  مبقلمة و  ممقطقة ثـ بمهلل مهللة لحقسبا ولمطلا الموض فهلا البله بقطؿ  نا للس 

 .بله لاضن و  ممقطقة ف  لمهلل بلمقً 
 : رد بعضهم إمى ذمك با  لخذ لمثاجات م  لمبياع على ضربي 
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ا لحمػًق أو لبػزًا مػثً  و ػلا  ػو المقلػب فلػهللفه إللػا مطموبػة إف لموؿ أ طنػن بكػل: ل   
فهػػلا مجػػزـو ، فلمبضػػا ول ضػػ  بػػا ثػػـ بمػػهلل مػػهللة لحقسػػبا ولػػؤهللي مػػق اجتمػػه  ملػػا

 . بصحتا  نهلل مف لجوز الممقطقة
أف لمتمس مطموبة مف غل  تم ض لثمف كا طنن كلا  غلؼ لبػز مػثً  فهػلا : لماا  

 . محتمؿ
، بػػقف للػػؾ فلػػا نظػػ  والمقلػػب أف هلل بلمػػًق و  ممقطػػقةمهـ انػػا   لمػػو هللوا  مػػ  بػػل

 .(36)لكوف حهلل  ثمف الحقجة مممومًق لهمق  نهلل ا لل واإل طقخ واف لـ لتم ضق لا لاظقً 
  :الرتجيخ

الػػػلي أ جحػػػا فػػػن بلػػػه الممقطػػػقة مػػػق ل ػػػب إللػػػا أصػػػحقب الػػػ أي ا وؿ المقلػػػؿ 
لػهللللؿ الػلي اسػتهلللوا بػا بصحة بله الممقطقة لمق فلا مف التلسػل   مػ  النػقس ول جقحػة ا

فقلػػػلي ، أمػػػق فػػػن مسػػػالة الػػػل الحقجػػػقت مػػػف البػػػقله ثػػػـ التحقسػػػب بمػػػهلل للػػػؾ،  مػػػ   ألهػػػـ
أ جحػػػا  ػػػو  ػػػهللـ صػػػحة  ػػػلا البلػػػه فػػػن حقلػػػة  ػػػهللـ التمػػػ ض لمػػػثمف  نػػػا لػػػؤهللي إلػػػ  

لقصػػة واف أسػػمق  الحقجػػقت فػػن تلبػػلب مسػػتم  و  ، اللصػػومة بػػلف البػػقله والمشػػت ي
كمػػق انػػا ، ب  مػػ  البػػقله تبلػػلف سػػم  الحقجػػة لممشػػت يمسػػتم   مػػ  سػػم  واحػػهلل لػػلا وجػػ

لجب  مػ  المشػت ي مم فػة سػم  ق  نػهلل شػ الا لهػق ثػـ التحقسػب بمػهلل للػؾ  مػ  حػهلل  مػق 
أمػػق فػػن حقلػػة التمػػ ض إلػػ  الػػثمف كمولػػا أ طنػػن بػػهلللنق  ، ألػػلن ولػػؤهللي مػػق اجتمػػه  ملػػا

ة التػن تاضػن إلػ  لبزًا ثـ أللن فقف للؾ لكوف هللللً   م  ال ضق و  لػؤهللي إلػ  الجهقلػ
 .النزاع فلكوف البله صحلحًق واا ا مـ
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 ادلبذث الثاني
 دكم بيع الشجر اذا كان فيه مثر باد 

مػػف بػػقع شػػج ًا فلػػا ثمػػ ًا فهػػؿ لػػهلللؿ الثمػػ  فػػن البلػػه تبمػػًق ل صػػؿ و ػػو الشػػج  
 بمج هلل الممهلل أو لبم   م  ممؾ البقله استصحقبًق لمق كقف  ملا الحقؿ ؟

 :ذلهب  كما يأت فيه تفصي  بي  لمم
ل ػػب الحنالػػة إلػػػ  أف مػػف بػػقع نلػػػً  أو شػػج ًا فلػػا ثمػػػ  فثم تػػا لمبػػػقله إ  أف 

مػف اشػت ى ا ضػًق فلهػق نلػؿ فػػقلثم ة : )()لشػت طا المبتػقع واحتجػوا  مػ  للػؾ بمولػا 
 .(37)(إ  أف لشت طا المبتقع، لمبقله

  كػقلز ع و ف اتصقؿ الثم  بقلشج  واف كػقف لممػا فهػو لممطػه   لمبمػقخ فصػق
حلػػث   لػػهلللؿ فػػن بلػػه ا  ض ولمػػقؿ لمبػػقله احطػػه الثمػػ ة وسػػمـ المبلػػه فػػن حقلػػة  ػػهللـ 
هلللػػوؿ الثمػػ ة فػػن  مػػهلل البلػػه  ف ممػػؾ المشػػت ي مشػػموؿ بممػػؾ البػػقله فكػػقف  مػػ  البػػقله 

 .(38)تا لما وتسملما إل  المشت ي
، (40)لش طفن كونهق لمبقله إ  بق (39)ولـ لا ؽ الحنالة بلف المؤب ة وغل  المؤب ة

 .(41)واحتجوا  م  للؾ بقف النلؿ اسـ للات الشج ة ف  لهلللؿ مق  هللان إ  بم لنة زالهللة
مػػػف بػػػقع شػػػػج ًا  ملػػػا ثمػػػػ    لػػػهلللؿ الثمػػػػ  فمػػػو اسػػػػتاج  الشػػػج  مػػػػف : وزاهللوا

المشػػت ي للتػػ ؾ  ملػػا الثمػػ  لػػـ لجػػز ولكػػف لمػػق  إلػػ  اإلهلل اؾ فمػػو أبػػ  المشػػت ي لللػػ  
 .(42)حطه الثم البقله إف شقخ أبطؿ البله أو 

ول ب المقلكلة إل  أف مف بقع نلً  وفن النلؿ ثم  لـ لؤب  فقلثم ة لممشػت ي 
سواخ اشت طا أو لـ لشت طا و  لحتقج إل  اشت اطا فقف كقنت النلمة حهلل أبػ ت فثم تهػق 

 .(43)لمبقله إ  أف لشت طا المبتقع فن صامتا فلكوف للؾ لا بقشت اطا
ظهػػػو  حكػػػـ للػػػؾ فػػػن البلػػػه كحكمػػػا فػػػن ايآبػػػق ، وأمػػػق سػػػقل  الثمػػػق  فقلممػػػهلل وال

وأجػقزوا بلػه الثمػ ة كمهػق فػن  ؤوس الشػػج  مػف ال طػب والمنػب والتػلف والزلتػوف وسػػقل  
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ا شجق  مه ا صؿ واف لـ لبهلل ص حا فقف لـ لشت ط المبتػقع الثمػق  بمػهلل آبػق  النلػؿ 
 .(44)للؾأو بمهلل ظهو  الثمق  فن سقل  ا شجق  ثـ أ اهلل ش الا حبؿ بهللو ص حا ف

مػف ابتػقع نلػً  بمػهلل : )انا حقؿ ()واحتجوا لمق ل بوا لا بمق صً  ف النبن 
 .(45)(أف لؤب  فثم تهق لملي بق هق إ  أف لشت طا المبتقع

 . بماله قا  لمشافعية
أف مػػػف بػػػقع الػػػلكو  مػػػف النلػػػؿ بمػػػهلل تشػػػمؽ طممهػػػق فػػػقلطمه لمبػػػقله وا   : وزاهللوا

 .لممشت ي: أصحهمق: فوجهقف
 .بائع لماا   مل

 :أما ما عدل لم خ  م  لمشجر فأقسام))
مػػق لمصػػهلل مػػف الػػو ؽ كقلحنػػقخ فقنػػا إلا ظهػػ  و حػػا كػػقف لمبػػقله  نػػا   : لمقساام ل   

 . ثم  لا سوى الو ؽ
 : و و ض بقف، مق لمصهلل منا الو هلل: لمقسم لماا  
مػهلل . ثـ لتاتً فهو كقلو هلل ا حم  ؛ فحلا بلػه أصػما ب(46)لل ج فن أكمقـ: لمضرب ل   

ف بلػػه حبػػؿ تاتحػػا فمممشػػت ي ، ل وجػػا وتاتحػػا فهػػو لمبػػقله كطمػػه النلػػؿ المتشػػمؽ وا 
 . م  ا صً
 .فحف ل ج و هللة فممبقله وا   فمممشت ي، لل ج و هللن ظق  ًا كقللقسملف:  لمضرب لماا  
 :مق لمصهلل منا الثم ة و و نو قف: لمقسم لماامث

 .تلف والمنب فهو كقللقسملفمق تل ج ثم تا بق زة ب  حش  و  أكمقـ كقل: ل   
 :(47)((و و ض بقف، مق تل ج ثم تا بمش  وأكمقـ: لماا  

مػػق تلػػ ج ثم تػػا فػػن نػػو  ثػػـ لتنػػقث  نػػو ن فتبػػ ز الثمػػ ة بػػ  حقلػػؿ كقلمشػػمش : أثاادهما
، فػػحف بمػػه ا صػػؿ حبػػؿ انممػػقهلل الثمػػ ة انممػػهللت لممشػػت ي، والتاػػقح والكمثػػ ي وشػػبههق
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ف كقف النو  حهلل ل ج ف بق ا ب، وا  ف بق ا بمهلل . مهلل ا نممقهلل وتنقث  النو  فممبقلهوا  وا 
 :فوجهقف، ا نممقهلل وحبؿ تنقث  النو 

 .(48)(أنا لمبقله: )أنهق لممشت ي ؛ والثقنن: أصثهما
 :: مق لبم  لا حقلؿ  م  الثم ة الممصوهللة و و صناقفلمضرب لماا  

مبػػقله وا   فػحلا بلػػه أصػما وحػػهلل ظهػ  ال مػػقف فهػو ل. لػا حشػػ ة واحػهللة كقل مػػقف: ل   
 . فهو لممشت ي
فػػقف بق هػػق حبػػؿ ل وجهػػق ، مػػق لػػا حشػػ اف كػػقلجوز والمػػوز والاسػػتؽ ونحػػون:  لماااا  

 . و  لمهلل مه للؾ تشمؽ المش  ا  م   م  ا صً، فقللي لل ج لممشت ي وا   فممبقله
، ثػػـ مػػف  ػػللف الصػػنالف مػػق تلػػ ج ثم تػػا فػػن حشػػ  بملػػ  نػػو  كػػقلجوز والاسػػتؽ

 .نو  ثـ لتنقث  نو ن كقل مقف والموزومنهق مق تل ج فن 
ومػق لكػ  مػف حكمهمػق  ػػو فلمػق إلا بلػه ا صػؿ بمػهلل تنػػقث  النػو  فػقف بلػه حبمػػا 

 .(49) قهلل فلا الك ـ كقلسقبؽ
إلا بقع أصػً  و ملػا ثمػ ة لمبػقله لػـ لكمػؼ حطػه الثمػ ة إلػ  أواف الجػلال : وزاهللوا

بػػًق  ف نمػػؿ المبلػػه  مػػ  فػػقف كػػقف ممػػق لمطػػه  طبػػًق لػػـ لكمػػؼ حطمػػا إ  أف لصػػل   ط
 .(50)حسب المقهللة والمقهللة فن حطه الثمق   و أواف الجلال ف  لكمؼ المطه حبما

 : (50)أما لمث ابلة فقد قسم ل لمشجر إمى ستة أقسام  ه 
مق لمصهلل ز  ن كقلو هلل ونحون اللي لبم  ا وامًق فهػو كقلنلػؿ إف تاتحػت : لمقسم ل   

 فهو لممشت ي. أكمقما وتشمؽ جوزن فهو لمبقله وا  
هػو لمبػقله  نهػق مق لا ثمػ ة بػق زة كقلمنػب والتػلف فمػق كػقف منػا ظػق  ًا ف: لمقسم لماا  

ثمػػ ة ظػػق  ة فهػػن كػػقلطمه المػػؤب  ومػػق ظهػػ  بمػػهلل الممػػهلل فهػػو لممشػػت ي  نػػا حػػهللث 
 .فن ممكا
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مػػق لػػا حشػػ    لػػزاؿ إلػػ  ا كػػؿ كقل مػػقف والمػػوز فهػػو لمبػػقله اف كػػقف : لمقساام لماامااث
 .حش ن مف مصمحتا فهو كاجزاخ الثم ةظه   ف 
مق لا حش اف كمجوز والموز فهو لمبقله بناس الظهػو   ف حشػ ن   لػزاؿ : لمقسم لمرلبع

 .با فن المقلب إ  بمهلل الجلال فهو كقل مقف
وحلػػؿ إف تشػػمؽ حشػػ ن ا  مػػ  فهػػو لمبػػقله وا   فهػػو لممشػػت ي  نػػا   لػػهللل  فػػن 

 .حش ن ا  م  بل ؼ ال مقف
مق لظه  ثم ن فن نو ن ثـ لتنقث  نو ن فلظه  كقلتاقح والمشمش فمػق : مخامسلمقسم ل

تنػػقث  نػػو ن فهػػو لمبػػقله ومػػق لػػـ لتنػػقث  نػػو ن فهػػو لممشػػت ي  نػػا   لظهػػ  إ  بمػػهلل 
وحلػػؿ انػػا لمبػػقله لظهػػو  نػػو ن  ف اسػػتتق  الثمػػ ة ، تنػػقث  نػػو ن فكػػقف كتػػقبل  النلػػؿ

 .بقلمش  ا بلضبقلنو  كقستتق  ثم ة النلؿ بمهلل التابل  
مػق لمصػهلل و حػا كػقلتوت فلحتمػق انػا لممشػت ي بكػؿ حػقؿ حلقسػًق  مػ  : لمقسم لمساادس

 .سقل  الو ؽ ولحتمؿ انا تاتً فهو لمبقله وا   فهو لممشت ي  نا  ق  نق كقلثم 
فقف تض   ا صؿ بت ؾ الثمق  هللوف حطػه إلػ  وحػت الجػلال تضػ  ًا كبلػ ًا فالػا 

 :وجهقف
 . ض  تت ؾ واف ت: لثدهما
 . (52)لجب   م  حطمهق: لماا  

وحلثمػػق كػػقف الثمػػ  لمبػػقله فقنػػا لالػػلن أوؿ وحػػت ألػػلن بحسػػب المػػقهللة ولػػو كػػقف 
 .بمقلا لل ًا لا و و الصحلً  نهلل ـ

 .(53)وحلؿ لؤل ن إل  وحت أللن فن المقهللة إف لـ لشت طا المشت ي
لمبػقله إلا ول ب الظق  لة مػل ب المقلكلػة والشػقفملة والحنقبمػة فػن كػوف الثمػ ة 

مق حبؿ ايآبق  فػقلطمه لممبتػقع إ  أنهػـ ، كقنت النلؿ حهلل أب ت إ  أف لشت طهق المبتقع وا 
وأمػق البلػه فػ  حتػ  لز ػو فػحلا أز ػ  جػقز ، لـ لجوزوا فن ثم ة النلؿ إ  ا شت اط فمػط
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فلهػػق ا شػػػت اط مػػػه ا صػػػوؿ وجػػػقز فلهػػػق البلػػػه مػػػه ا صػػػوؿ هللوف ا صػػػوؿ ولػػػلس  ػػػلا 
 .وحهللن النلؿ المابو  الحكـ إ  فن

وأمػػػق سػػػقل  الثمػػػق  فػػػقف مػػػف بػػػقع ا صػػػوؿ وفلهػػػق ثمػػػ ة حػػػهلل ظهػػػ ت أو لػػػـ لبػػػهلل 
صػػػ حهق فػػػقلثم ة ضػػػ و ة و  بػػػهلل لمبػػػقله   لحػػػؿ بلمهػػػق إ  مػػػه ا صػػػوؿ و  هللونهػػػق و  

واحتجوا  م  تلصػلص النلػؿ بمػق لكػ وا بػقف الػنص لػـ لػ هلل إ  فلهػق ، اشت اطهق اص ً 
 .كوف الملقس  نهلل ـ بقطؿفمط مه وجوهلل ايآبق  و 

مػػػف بػػػقع نلمػػػة أو نلمتػػػلف فلهػػػق ثمػػػ  حػػػهلل ابػػػ  لػػػـ لجػػػز لممبتػػػقع اشػػػت اط :  زلد ل
ومف بقع حصة لػا مشػق ة ، ثم تهق اصً  و  لجوز للؾ إ  فن ث ث نل ت فصق هللاً 

فػػن نلػػػؿ فػػقف كػػػقف لمػػػه لػػا فػػػن حصػػتا فلهػػػق لػػػو حسػػمت ثػػػ ث نلػػ ت فصػػػق هللًا جػػػق  
 ف  والثم ة فػن الكػؿ لمبػقله و بػهلل واحتجػوا لمػق ل بػوا إللػا بػقف لممبتقع اشت اط الثم ة وا  

لػػػـ لحكػػػـ بق شػػػت اط إ  فػػػن النلػػػؿ واحػػػؿ مػػػق لمػػػه  ملػػػا اسػػػـ نلػػػؿ ثػػػ ث  ()النبػػػن 
 .(54)فصق هللاً 

وأمق ا مقملة فل بوا إل   هللـ هلللوؿ الثم ة بمهلل ظهو  ق فن بلػه الصػوؿ مطممػًق 
 .(55)نهق تهلللؿ فن بلمة لقصةو  غل ن مف المموهلل إ  فن ثم ة النلؿ فح

ول ب ابف أبن للم  إل  أف الثم ة لممشػت ي فػن حػقؿ كػوف النلػؿ حػهلل أبػ ت أو 
 .(56)لـ تؤب 

 : الرتجيخ
اللي أ جحا  ػو مػق ل ػب إللػا المقلكلػة ومػف وافمهػـ مػف أف الثمػ ة حبػؿ التػابل  

الثقبػت  ػف أمق بمهلل التابل  فهن لمبػقله إ  أف لشػت طا المبتػقع لوجػوهلل الػنص ، لممشت ي
فػػن للػػؾ لكونػػا جمػػؿ ايآبػػق  حلػػهللًا فػػن الحػػهلللث فػػقف لػػـ لكػػف المػػ اهلل للػػؾ لمػػق  ()النبػػن 

كقف لمثؿ  لا الملهلل فقلهللة كمق انا إلا اب  لكوف شللًق متكػقمً  لمكػف فصػما  ػف ا صػؿ 
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أمق حبؿ ايآبػق  والظهػو  فمػهلل ، وبلما مه وجوهلل الت ؼ بلف الامهقخ فن صحة  لا البله
 .هللـ جواز بله الثم  لوحهللناجمموا  م   

أمػػق حطػػه الثمػػ  أو ت كػػا إلػػ  أواف الجػػلال فػػن حقلػػا كونػػا لمبػػقله فقلػػلي ل جحػػا 
البقحث  و حوؿ الجمهو  بت كا إل  أواف الجلال  ف فن حطما حبؿ للؾ إضق ة لممقؿ 

لحػػقؽ الضػػ   بقلبػػقله و ػػلا مػػق   تمػػ ن الشػػ لمة اإلسػػ ملة وتػػ هللن المق ػػهللة الشػػ  لة    )وا 
ولكوف المشت ي اشت ى ا صػوؿ و ػو  ػقلـ بػللؾ فػ  لكػوف فػن للػؾ  (و  ض ا ض   

 .إض ا  با
وأمق سقل  الثمق  فهػن ، أف النلؿ   لجوز فلا إ  ا شت اط: أمق حوؿ ابف حـز

 . نا لنك  الملقس، لمبقله ض و ة فقنا ل ب إل  للؾ
، لا الػػ أيومػػه للػػؾ فقلػػلي لملػػؿ إللػػا البقحػػث ول جحػػا فػػن  ػػلن المسػػالة  ػػو  ػػ

نمػق إلمكػػقف أف لكػوف  ػػلا البلػه ط لمػػًق ، ولػلس للػػؾ لمسػبب الػػلي ل ػب إللػػا ابػف حػػـز وا 
 .مف ط ؽ ال بق وصو تا

أف لشػػت ي البسػػتقف بػػثمف ثػػـ لػػهللفه إلػػ  البػػقله جػػزخًا مػػف  ػػلا الػػثمف ثػػـ لشػػت ي 
الثمػػق  بػػثمف أ مػػ  مػػف ثمػػف المثػػؿ  مػػ  أف لكػػوف تسػػهلللهلل الجػػزخ البػػقحن مػػف الػػثمف فػػن 

ط الثم  فلكوف ح ضًق ج  نامًق ول لمة مف الل اله المؤهلللة إل  ال بػق وفػن جمػؿ وحت لمق
 .واا ا مـ، الثم ة بمهلل التابل  لمبقله أو إنهق لممشت ي بقلش ط سهللًا لمثؿ  لن الل لمة
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  اخلامتة
 :م  خال  بثا ا ف  بيع لمامر إذل كا  فيه امر باد

 .مة قحهلل وممموهلل  ملا والصل: أ كقف البله ث ثة -1
 .البله  م  ض بلف إلجقب وحبوؿ -2
إلا التمػػػ  اإللجػػػقب والمبػػػوؿ لمػػػه البلػػػه جػػػػقلزًا ولثبػػػت لكػػػؿ مػػػف المتمقحػػػهلللف للػػػػق   -3

 .المجمس
 .المهللة فن للق  الش ط ث ثة ألقـ   لزاهلل  ملهق -4
لكوف الللق  لممشت ي فن حقلة تلمؼ الصاة التن وصؼ بهق المبلػه ولػزـو البلػه  -5

 .فن حقلة  هللـ التلمؼ
أو مق لػز ع  جػؿ الممػه   لػهلللؿ فػن ، اللي لز ع مف اجؿ أف لكوف لشبقً الشج   -6

 .البله إ  بقللك 
أمػػق بمػػهلل ، فػن حقلػػة بلػػه الشػج  و ملػػا ثمػػ  فػػحف الثمػ ة تكػػوف لممشػػت ي إلا لػـ تػػؤب  -7

 .التابل  فهن لمبقله إ  أف لشت طهق المشت ي
 .لجوز بله الثمق  بمهلل بهللو ص حهق بكؿ حقؿ -8
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 اذلوامش
                                                      

 .298/ 1 (بقع)مقهللة : لسقف الم ب: لنظ  (1)
 .71: ملتق  الصحقح: لنظ  (2)
 .1/79الممجـ الوسلط : لنظ  (3)

 .365/ 2: تقج الم وس مف جوا   المقموس: لنظ  (4)

 .278/ 5: البح  ال الؽ: لنظ  (5)
 .133/ 5: بهللاله الصنقله فن ت تلب الش اله: لنظ  (6)
 .278/ 5البح  ال الؽ : لنظ  (7)
 .71/ 2: الاواكا الهللوانن: لنظ  (8)
 ف كػؿ واحػهلل مػف المتمقحػهلللف ل لػهلل أف لممػب ،  مػهلل صػقحب مشػقححة: لو مكقلسة (9)

 .2/116: الاما  م  الملا ب ا  بمة: لنظ . صقحبا

 .72/ 2: الاواكا الهللوانن: لنظ  (10)

 .177/ 2: كاقلة الطقلب: لنظ  (11)

ممنػػن المحتػػقج إلػػ  مم فػػة ممػػقنن ، 273/ 2: محمػػهلل الشػػ بلنن: اإلحنػػقع: لنظػػ  (12)
 .2/ 2: ألاقظ المنهقج

 .3/ 2: إ قنة الطقلبلف: لنظ  (13)

 .4/3: الممنن: لنظ  (14)

 .2/4: الممنن والش ح الكبل : لنظ  (15)

 .146: الملتص  المنقفه فن فما ا مقملة: لنظ  (16)

والامػػػا  مػػػ  ، ومػػػق بمػػػهلل ق 133/ 5ت تلػػػب الشػػػ اله بػػػهللاله الصػػػنقله فػػػن : لنظػػػ  (17)
 .155/ 2: بهلل ال حمف الجزل ي: الملا ب ا  بمة

وكشػػػػقؼ ، 2/3وممنػػػػن المحتػػػػقج ، 2/3: بممػػػػة السػػػػقلؾ  حػػػػ ب المسػػػػقلؾ: لنظػػػػ  (18)
 .146/ 3: المنقع  ف متف اإلحنقع
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حقشػػػلة ابػػػف . ومػػػق بمػػػهلل ق 135/ 5بػػػهللاله الصػػػنقله فػػػن ت تلػػػب الشػػػ اله : لنظػػػ  (19)
 .ومق بمهلل ق 2/157وبهللالة المجتههلل ، 5/69: بهلللف ق

، 4/10: وحملػػػة المممػػػقخ فػػػن مم فػػػة مػػػلا ب الامهػػػقخ، 2/4بممػػػة السػػػقلؾ : لنظػػػ  (20)
، 1/276: وال وضػػػػة البهلػػػػة شػػػػ ح المممػػػػة الهللمشػػػػملة، 3/151وكشػػػػقؼ المنػػػػقع 

 .3/6: والسلؿ الج ا  المتهللفؽ  م  حهللالؽ ا ز ق  لمشوكقنن

، 3/6والسػػلؿ الجػػ ا  ، 4/6والممنػػن والشػػ ح الكبلػػ  ، 2/4بممػػة السػػقلؾ : لنظػػ  (21)
 .1/276: وال وضة البهلة

 .4/6والممنن والش ح الكبل  ، 2/7ممنن المحتقج : لنظ  (22)

 .6ايآلة ، سو ة النسقخ: لنظ  (23)
منصػػػػو  بػػػػف لػػػػونس : وشػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات، 2/10ممنػػػػن المحتػػػػقج : لنظػػػػ  (24)

 .2/141هللا  الاك  ، البهوتن

: وشػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات، 2/10وممنػػػػن المحتػػػػقج ، 2/5بممػػػػة السػػػػقلؾ : ظػػػػ لن (25)
2/141. 

 .2/4وا  قنة الطقلبلف، 2/3وبممة السقلؾ ، 5/133لنظ : بهللاله الصنقله  (26)

 .4/3والممنن والش ح الكبل  ، 2/4وا  قنة الطقلبلف ، 2/3بممة السقلؾ : لنظ  (27)

 .4/3 ح الكبل  والممنن والش، 5/133بهللاله الصنقله : لنظ  (28)
، 2/4وا  قنػػػػة الطػػػػػقلبلف ، 2/3بممػػػػة السػػػػقلؾ ، 5/133بػػػػهللاله الصػػػػنقله : لنظػػػػ  (29)

 .4/3والممنن والش ح الكبل  

 .6/ 3والسلؿ الج ا  ، 147/ 3كشقؼ المنقع : لنظ  (30)

والسػػػػلؿ الجػػػػ ا  ، 141/ 2وشػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات  5/77فػػػػتً المػػػػهللل  : لنظػػػػ  (31)
3/8. 

 .29 ايآلة، سو ة النسقخ (32)
 .1/275وال وضة البهلة ، 2/4ممنن المحتقج : لنظ  (33)

 .3/148وكشقؼ المنقع ، 2/4وممنن المحتقج ، 5/77لنظ : فتً المهللل   (34)
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 .4/4الممنن والش ح الكبل  : لنظ  (35)

 .2/4ممنن المحتقج : لنظ  (36)

 انػا لػـ لجػهلل  ػلا: لك  صقحب كتقب الهلل الة الحقفظ بف حجػ  المسػم نن: لنظ  (37)
 .2/147: ابف حج  المسم نن: الهلل الة فن تل لا أحقهلللث الههللالة/ الحهلللث

 .240/ 6: البنقلة ش ح الههللالة لمملنن: لنظ  (38)

أف لجمػؿ طمػه لكػو  النلػؿ فػن طمػه إنقثهػق وفػن سػقل  الشػج  أف تنػو  : ا بق  (39)
 .158/ 2بهللالة المجتههلل : لنظ / وتممهلل

 .99/ 5فتً المهللل  : لنظ  (40)
 .164/ 5بهللاله الصنقله :  لنظ (41)

 .27/ 5البح  ال الؽ : لنظ  (42)

 4/495: وموا ب الجملؿ، 337-1/336: الكقفن: لنظ  (43)

 .4/495: وموا ب الجملؿ، 1/336: الكقفن: لنظ  (44)

 .173/ 3وصحلً مسمـ  2/768صحلً البلق ي  (45)

 .1/304ال وضة البهلة ، و ن جمه أكمة و ن غطقخ الثم ة والنو  (46)

 .1/304: وال وضة البهلة، 3/549:  وضة الطقلبلف (47)
 .3/550:  وضة الطقلبلف (48)
 .280-1/279: المهلب. 550 -3/549 وضة الطقلبلف : لنظ  (49)

 .280/ 1المهلب : لنظ  (50)
 .2/72الكقفن : لنظ  (51)
 .65/ 5اإلنصقؼ : لنظ  (52)

 .65/ 5المصهلل  السقبؽ : لنظ  (53)

 .424/ 8المحم  : لنظ  (54)
 .305/ 1ال وضة البهلة : لنظ  (55)

 .190/ 2الممنن والش ح الكبل  : لنظ  (56)
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 ادلراجع وادلصادر
  لمقرآ  لمكريم 
، بلػػػ وت/ هللا  الاكػػػ / السػػػلهلل البكػػػ ي بػػػف السػػػلهلل محمػػػهلل الػػػهللملقطن: إ قنػػػة الطػػػقلبلف -1

 .ـ1976 ػ 1394، 2ط
 ػػػػ 1394، 2ط، لبنػػػقف، بلػػػ وت/ هللا  الاكػػػ / محمػػػهلل الشػػػ بلنن اللطلػػػب: اإلحنػػػقع -2

 .ـ1976
اإلنصػػقؼ فػػن مم فػػة الػػ اجً مػػف اللػػ ؼ  مػػ  مػػل ب اإلمػػقـ المبجػػؿ احمػػهلل بػػف  -3

(.  ػػ510ت )  خ الهلللف أبو الحسف  مػن بػف سػملمقف الحنبمػن : الم هللاوي: حنبؿ
 (.ـ1955 ػ 1374) 1ط. هللا  إحلقخ الت اث الم بن. محمهلل حقمهلل الامن: تحملؽ

، هللا  المم فػة بلػ وت، ا لـ بػف محمػهللزلػف بػف إبػ  : البح  ال الؽ شػ ح كنػز الػهللحقلؽ -4
 .ـ1993، 1ط

هللا  ،   خ الهلللف أبن بك  بف مسموهلل الكقسقنن: بهللاله الصنقله فن ت تلب الش اله -5
 .ـ1980 ػ 1400، الطبمة الثقنلة، لبنقف، بل وت/ الكتب الممملة

محمػػػهلل بػػػف احمػػػهلل بػػػف محمػػػهلل بػػػف احمػػػهلل بػػػف  شػػػهلل ، بهللالػػػة المجتهػػػهلل ونهقلػػػة الممتصػػػهلل -6
 .لبنقف، بل وت، هللا  الاك (، ػ 595ت)الحالهلل 

، مصػػ / المكتبػػة التجق لػػة الكبػػ ى/ احمػػهلل الصػػقوي: بممػػة السػػقلؾ  حػػ ب المسػػقلؾ -7
 .ـ1981

، الطبمػػػػة ا ولػػػػ / هللا  الاكػػػػ / محمػػػػوهلل بػػػػف محمػػػػهلل الملنػػػػن: البنقلػػػػة شػػػػ ح الههللالػػػػة -8
 .ـ1986

هللا  للبلػػػق ، محمػػهلل م تضػػ  الحسػػلنن الزلػػهللي، تػػقج المػػ وس مػػف جػػوا   المػػػقموس -9
 (.ت. هلل، )2ط، بنمقزي للبلق تحملؽ -لتوزله لمنش  وا
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 بػػن بكػػ  محمػػػهلل بػػف احمػػهلل الشقشػػػن : حملػػة المممػػقخ فػػػن مم فػػة مػػلا ب الامهػػػقخ -10
 .2ط، لقسلف احمهلل: تحملؽ الهللكتو ، مكتبة ال سقلة، الماقؿ

هللا  / احمػػهلل بػػف  مػػن بػػف حجػػ  المسػػم نن: الهلل الػػة فػػن تلػػ لا أحقهلللػػث الههللالػػة -11
 (.ت. هلل) قشـ  تحملؽ  بهللاا/ المم فة بل وت

/ هللا  الكتػقب الم بػن، لػزلف الػهلللف ألمػقممن: ال وضة البهلة ش ح المممة الهللمشملة -12
 .مص 

محمػػػػػهلل بػػػػػف  مػػػػػن الشػػػػػوكقنن : السػػػػػلؿ الجػػػػػ ا  المتػػػػػهللفؽ  مػػػػػ  حػػػػػهللالؽ ا ز ػػػػػق  -13
 .ـ1996: محموهلل إب ا لـ: تحملؽ/ بل وت، هللا  الكتب الممملة،  ػ(1250ت)

ت )لػػػػونس بػػػػف إهلل لػػػػس البهػػػػوتن منصػػػػو  بػػػػف : تػػػػاللؼ، شػػػػ ح منتهػػػػ  اإل اهللات -14
 .لبنقف، بل وت،  قلـ الكتب(،  ػ1051

 ػػػ( 256 بػػن  بػػهللاا محمػػهلل بػػف إسػػمق لؿ البلػػق ي المتػػوف  )صػػحلً البلػػق ي: -15
 .1422/2001، 1هللا  إحلقخ الت اث الم بن، بل وت، ط

صحلً مسمـ:)لنمقـ أبن الحسف مسمـ بف الحجقج المشل ي النلسقبو ي المتوف   -16
، بل وت، لبنقف، ط ػ( هللا  اب261  .1423/2002، 1ف حـز

، بلػ وت، هللا  الاك ، كمقؿ الهلللف محمهلل بف  بهلل الواحهلل،  بف الهمقـ: فتً المهللل  -17
 .لبنقف

نشػ  مكتبػة الثمقفػػة ،  بػهلل الػ حمف الجزلػػ ي: تػاللؼ، الامػا  مػ  المػلا ب ا  بمػػة -18
 .ـ2005 ػ 1425، 1ط، المق  ة، مص ، الهلللنلة

، 1ط: بلػػػ وت، هللا  الاكػػػ / نػػػلـ بػػػف سػػػقلـ المػػػقلكناحمػػػهلل بػػػف غ: الاواكػػػا الػػػهللوانن -19
 .ـ1987

، بلػ وت/ هللا  الكتػب الممملػة/ لوسػؼ بػف  بػهللاا بػف  بػهلل البػ  الم طبػن: الكقفن -20
 .ـ1990، 2ط
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، مكتبػػة النصػػػ / منصػػػو  بػػف لػػونس البهػػوتن/ كشػػقؼ المنػػقع  ػػف مػػتف اإلحنػػقع -21
 .ـ1997: تحملؽ   ؿ مصلمحن/ ال لقض

تحملػػػؽ : بلػػػ وت، هللا  الاكػػػ (،  ػػػػ743ت)مػػػقلكن أبػػػو الحسػػػف ال: كاقلػػػة الطقلػػػب -22
 .1991، 2ط، لوسؼ الشلخ محمهلل البمق ن

، هللا  لسػػػػقف المػػػػ ب،  ػػػػػ(711ت)لمم مػػػػة ابػػػػف منظػػػػو  ا ف لمػػػػن: لسػػػػقف المػػػػ ب -23
 .ـ1980، 1ط، لبنقف، بل وت

(،  ػػػػ456ت)أبػػػن محمػػػهلل  مػػػن بػػػف احمػػػهلل بػػػف سػػػملهلل بػػػف حػػػـز : تػػػاللؼ، المحمػػػ  -24
 .  الاك هللا، الشلخ احمهلل محمهلل شقك : تحملؽ

، هللا  الكتػػقب الم بػػن،  ػػػ(666ت)محمػػهلل بػػف أبػػن بكػػ  الػػ ازي ، ملتػػق  الصػػحقح -25
 .ـ1995، 2ط/ بل وت

/ مطبمػة النممػقف/ جماػ  بػف الحسػف الحمػن: الملتص  المنقفه فػن فمػا ا مقملػة -26
 (.ت. هلل)النجؼ 

الػػ ج  ػػلن الطبمػػة الػػهللكتو  إبػػ ا لـ أنػػلس والػػهللكتو   بػػهلل الحمػػلـ ، الممجػػـ الوسػػلط -27
. الطبمػة الثقنلػة، المػق  ة/ طلة الصوالن ومحمهلل لمؼ اا احمهلل اشػ ؼمنتش  و 

 . ػ1397
هللا  / محمػهلل السػ بلنن اللطلػب: ممنن المحتقج إل  مم فة ممقنن ألاػقظ المنهػقج -28

 .1ط، بل وت/ إحلقخ الت اث الم بن
موفؽ الػهلللف بػف حهللامػة الممهللسػن وشػمس الػهلللف بػف حهللامػة : الممنن والش ح الكبل  -29

 . ػ1395، بل وت، الكتقب الم بنهللا  / الممهللسن
 .بل وت، هللا  الاك ، إب ا لـ بف  من الشل ازي، المهلب -30
، 2موا ػػػب الجملػػػؿ: محمػػػهلل بػػػف  بػػػهلل الػػػ حمف المم بػػػن/ هللا  الاكػػػ ، بلػػػ وت، ط -31

 ـ.1990


