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 ادؼدمة

و وـ شوقت ت  ،إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعوق  او هلل  وـ ذون أكػسوـ 

أظامفـ ،  ـ هيده اهلل ؾال  ضؾ فف، و ـ يضوؾؾ ؾوال دو لي فوف، وأصوفد أن ٓ إفوف إٓ اهلل 

 .وحده ٓ ذيؽ فف وأصفد أن حمؿدًا ظبده ونشقفف

 [102عمران: ]آل( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )  

 [1]النساء:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ) 

 [  71-70]األحزاب:(   ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 أ   اعد،،،

وذ إ وقن حمودهت ، ،  ،ؾنن أصدق احلديث ـت ب اهلل، وأحسـ اهلدي دودي حمؿود 

 :وـؾ حمدهتٍة ادظٍة، وـؾ ادظٍة والفٍة، وـؾ والفٍة ذم افـ ن، واعد

نن افؼيعة اإلشال قة اؼقاظدد  افؽؾقة، و قازيـف  ادـضبطة، وأشسف  افث اتة، ؾ

وظط ئف  ادستؿر، ص حلة فؽؾ ز  ن و ؽ ن، ؾؽامل افؼيعة وصؿقهل   ـ أارز ظقا ؾ 

 ـ  اهلل ظذ نشقفف  أكزلهتب ، ، ؾام  ـ ح لهتة حتدث وٓ ك زفة تـزل ا دسؾؿغ إٓ وؾقام 

ڦ ):يؽشػ ظـف  ويبغ حؽؿف ،  صداق  فؽ ذم ـت ب اهلل تع ػافقحقغ    

 .[89]افـحؾ: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

، وافـ طر افتع  ؾ افادع  الت اد فقة دق إوشع، وإجدن ا فدناشة فعؿقم  وا ب

 احةاادرابققع ذم دذا افب ب يعؾؿ أن  ـ ادع  الت افتل ظؿ افتع  ؾ هب  افققم    يسؿك 
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 -حسبام ادا-إصؾقة  ـ كقازل افعك، إٓ أن اجلديد   ؽـ اصقن،توإن مل  ل، ودادرـبة

حمًط  فؾسمال، و قوًع  فؾـؼ ش، اؾ   ، جعؾتف ـ ؿققل واصساض ت     أحدث ؾقف دق

خ صة وإن  ،دـتسبغ فؾعؾؿ، ؾضاًل ظـ افع  ةْشؽِؾ ا لئ إ ر ظذ اعض اتُ  تأصبح

 ت تتع  ؾ اف  ـ خالل ظؼد ادرااحة. سـثًرا  ـ ادمش

 «أثر الؼبض يف بقوع ادرابحة ادركبة» ظـقان احثل: ؾج ء

 إىل:  بحثد  الهي

 فقاؿع تستجقب حؾقل فتؼديؿ وفاعؾقته اإلشال ل افػؼفل ادـفج ؿدنة تبقغ •

 افػؼفقة وافضقااط وافؼقاظد، إصقل ظذ ا ٓظتامل وادستجدات وافتطقنات افعك

 .افث اتة

  وحتؾقاًل وإشس احثً  ادع سيـ ؿبؾ من افؼض ي  دذه  ع افتع  ؾ ـقػقة تقوقح •

 افتل اظتؿدود  إلصدان ؾت وادؿ.

 ادرـبة ادرااحة اققع ذم افؼبض أهتر حقل ادع سيـ آناء مجع افدناشة حت ول •

 ظذ اـ ء افػؼفقة ادذادب ظذ  فؽ وختريج، ادرـبة ادرااحة ذم ؿقؾ    واشتؼص ء

 .أصقهلؿ

 ، وهي:عذ ستة مباحث وووعاد وقد اشتؿؾت هذ
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 بقعتعريف ال ادبحث األول:

 اصتؿؾ ظذ  طؾبغ:وؿد 

 ع لغًة:تعريف البق األول:دطؾب ا

افذناع ذم افتـ ول، وافَبْقَعة: افصػؼة ظذ إجي ب افبقع  ـ افثالهتل َاَقَع، ودق اسط 

 .(1)افبقع، وافَبْقع: اشؿ يؼع ظذ ادبقع، وافبقع ن: افب ئع وادشسي

 ، (2)شوافعغ أصؾ واحد، ودق اقع افقء والقاءافب ء »وذم  عجؿ  ؼ يقس افؾغة: 

  (3)أيًض ، ودق  ـ إودال افؼاءوافبقع: ود افؼاء، وافبقع: 

 ع اصطالًحا:تعريف البق الثاين:ادطؾب 

فل، وافث ات اختؾػت ظب نة افػؼف ء اشلن تعريػ افبقع ذم آصطالح افػؼوؿد  

 ل اامل ظذ وجف خمصقص:فدهيؿ أكف  ب لفة   

 . حلـػقة: يرون أن افبقع  ب لفة   ل اامل اؼط ترايض افطرؾغؾ

شدق  ب لفة اد ل ا د ل ا فسايض اطريؼ آـتس ب»ؾؼد ج ء ذم ؾتح افؼدير:  
(4)

. 

 .اد فؽقة: ظرؾقا افبقع الكف ظؼد  ع ووة ظذ ؽر  ـ ؾعو

شلؾع ظقض ذم  عقض»ج ء ذم  قادب اجلؾقؾ:  
(5)

ظؼد »: افؽبروذم افؼح  ،

                                 
 (. 8/23ش، )اقع»  لة  ،اـ  ـظقنا(يـظر: فس ن افعرب، 1)

 (.1/327اـ ؾ نس، )ا عجؿ  ؼ يقس افؾغة، ( 2)

افضدان: مه  صػت ن وجقليت ن يتع ؿب ن ذم  قوع واحد يستحقؾ اجتامظفام ويؿؽـ انتػ ظفام ـ فسقال وافبق ض. ( 3)

 (.18يـظر: افتعريػ ت، اجلرج ين، ص )

 (.6/247)ؾتح افؼدير، حمؿد اـ ظبد افقاحد افسققاد، ادعروف ا اـ اهلامم،  (4)

 قادب اجلؾقؾ ذم ذح خمتك خؾقؾ، أاق ظبد اهلل حمؿد اـ ظبد افرمحـ افطرااؾز ادغريب، ادعروف ا حلط ب ( 5)
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ش ـ ؾع  ع ووة ظذ ؽر
(1)

. 

 ع ووة   فقة يملي إػ  ؾؽ ظغ أو  ـػعة افش ؾعقة: يرون أن افبقع دق ظؼد و

  ب حة ظذ افتلاقد.

ظؼد  ع ووة   فقة يػقد  ؾؽ ظغ أو  ـػعة ظذ افتلاقد ٓ »:  غـل ادحت جج ء ذم 

شظذ وجف افتحريؿ
(2)

. 

أو  ـػعة  ب حة ظذ افتلاقد ذم  ؼ اؾ  ،ؾقا افبقع الكف  ب لفة   ل ااملاحلـ اؾة: ظرو

 ظقض   يل. 

 ب حة ظذ افتلاقد  ظغ   فقة أو  ـػعة دق ظب نة ظـ متؾقؽ»كص ف: ج ء ذم اإل

شاعقض   يل 
(3)

. 

أن   ء اختؾػت ذم تعريػ افبقع، إٓظب نات افػؼفأن : بني هذه التعريػات ادوازكة

ادعـك واحد، ودق  ب لفة   ل اامل ظـ ضريؼ افسايض، و ع  فؽ كجد اختالؾً  ذم اقع 

إن اظتزوا ادـ ؾع يعتزون ادـ ؾع   ًٓ وظؾقف ٓ يصح اقعف ، واد فؽقة وادـ ؾع، ؾ حلـػقة ٓ 

 ًٓ ، ذم حغ أن افش ؾعقة واحلـ اؾة اظتزوا أن تب لل  ؿ مل يعتزوا تب لل ادـػعة اقعً أهن  إٓأ قا

 ادـػعة ا د ل اقٌع إ ا ـ ن متؾقؽ ادـػعة ظذ وجف افتلاقد.

وأنى أن     دب إفقف افش ؾعقة واحلـ اؾة دق افصقاب، وافتعريػ افراجح فدي دق 

                                                                                          
 (.4/222، )ظقـل اد فؽلافر  

 (.3/2)افؼح افؽبر ظذ خمتك خؾقؾ  ع ح صقة افدشقؿل، حمؿد اـ أمحد افدنلير،  (1)

 (.2/323)افؼاقـل، (  غـل ادحت ج إػ  عرؾة  ع ين أفػ ظ ادـف ج، حمؿد اخلطقب 2)

اإلكص ف ذم  عرؾة افراجح  ـ اخلالف ظذ  ذدب اإل  م أمحد اـ حـبؾ، أاق احلسـ ظع اـ شؾقامن ادرلاوي، ( 3)

(4/262.) 
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متؾقك عني مالقة أو مـػعة مباحة عذ التلبقد بعوض » ـ أكف:   ـر ذم اإلكص فافذي 

 .«مايل
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 تعريف الؼبض ادبحث الثاين:

 اصتؿؾ ظذ  طؾبغ:وؿد 

 :تعريف الؼبض يف الؾغة: األولادطؾب 

افؼ ف وافب ء وافض ل أصؾ واحد يدل ظذ رء  لخق ، تؼقل: »ؿ ل ااـ ؾ نس: 

شؿبضت افقء  ـ اد ل وؽره ؿبًض 
(1)

. 

وؿ ل افزخمؼي
(2)

ؿبض ادت ع وأؿبضتف إي ه وؿبضتف، وتؼ اض »ذم إش س:  

شادتب يع ن، وؿ اضتف  ؼ اضة وأؿبضتف
(3)

. 

 : وؿبضت افقء ؿبًض  ،افؼبض مجع افؽػ ظذ افقء»وج ء ذم فس ن افعرب: 

 .ن الص اعؽ ؾفل افؼبصة، ا فص لوافؼبضة:    أخذت اجؿع ـػؽ ـؾف، ؾن ا ـ  ،أخذتف

حتقيؾؽ ادت ع إػ  :ؿبقفؽ ادت ع وإن مل حتقفف، وافؼبض ااـ إظرايب: افؼبض ؿ ل

وؿبض ظذ افقء واف يؼبض ؿبًض   ،حقزك، وافؼبض: افتـ ول فؾقء اقدك  ال سة

شاكحـك ظؾقف اجؿقع ـػف. . . وص ن افقء ذم ؿبضتل، أي ذم  ؾؽل
(4)

. 

  ـف :  ،ظؾامء افؾغة أن افؼبض فف  ع ن فغقية ـثرةتبغ  ـ أؿقال 

                                 
 (.5/52ش، )ؿبض» عجؿ  ؼ يقس افؾغة، ااـ ؾ نس،   لة  (1)

دق أاق افؼ شؿ ج ن اهلل حمؿقل اـ ظؿر اـ حمؿد اخلقانز ل،  ػن، فغقي،  ـ أئؿة ادعتزفة، و ـ  الزخمرشي:( 2)

 دو(.538وتقذم شـة )  صـػ تف: تػسر افؽش ف،

 (.22/151افذدبل، ) يـظر: شر أظالم افـبالء، 

 (.2/47افزخمؼي، ) ( أش س افبالؽة،3)

 (.7/214ش، )ؿبض»فس ن افعرب، ااـ  ـظقن،   لة  (4)
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اجلؿع: ودق خالف افبسط، تؼقل: اسط ـّػف وؿبضف ، أي: مجعف ، ومجع افط ئر   -1

 جـ حقف: ؿبضفام، وافؼبضة: مجقع افؽػ.

تـ ول افقء: وؿبض افقء: تـ وفف ا فقد  ال سًة، وافؼبض: يطؾؼ ظذ اشتالم   -2

 اد ل ا فقد.

 بَِض افرجُؾ: أي   ت.ادقت: تؼقل: ؿُ   -3

ڳ )و ـف ؿقفف تع ػ: اإلهاع: ؾ فؼبقض  ـ افدواب: افنيع كؼؾ افؼقائؿ،   -4

و فؽ  :[19]ادُؾؽ: (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

وافؼ اض: افس ئؼ افنيع افسقق، ٕن افطر إ ا أهع مجع كػسف وأضراؾف، 

 تؼقل: ؿبض اإلاؾ: ش ؿف  شقًؿ  ظـقًػ .

 افتضققؼ: ؾ فؼ اض: دق افذي يؿسؽ افرزق وؽره ظـ افـ س، ؿ ل تع ػ:  -5

 .[245البقرة: ] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئوئ)
افعزل ظـ افقء: تؼقل ؿبضتف ظـ إ ر: أي ظزفتف -6

(1)
. 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ) :احلقز وتلـد ادؾؽ: و ـف ؿقفف تع ػ -7

َ ر: (ەئ وئ وئ  ، أي ذم حقزتف حقث ٓ متؾقؽ ٕحد.[67]افز 

ؾال حد فؾؼبض خ ص ذم  إػ افعرف: افؼبض ادرجع ذم  شبؼ أنا مميظهر و 

وتـ ول افقء، وادقت، واإلهاع،  ،فغقية ـثرة ـ جلؿع وإكام ونل اؿع نٍ  ،افؾغة

 .احلقز وتلـد ادؾؽوافتضققؼ، وافعزل ظـ افقء، 

                                 
 - 7/213(: وفس ن افعرب، ااـ  ـظقن، )652يـظر: ادػرلات ذم ؽريب افؼرآن، افراؽب إصػف ين، ص ) (1)

 (.222(: وافتعريػ ت، اجلرج ين، ص )2/487ش، )ؿبض»  لة  (: وادصب ح ادـر، افػقق ل،215
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 :تعريف الؼبض يف اصطالح الػؼفاء: الثاينادطؾب 

ن افؼبض ظـددؿ يطؾؼ ظع  عـقغ، ؾؿـفؿ  ـ ؿ ل: أ ىادتتبع فؽالم افػؼف ء ير إن

ن افؼبض دق افتخؾقة، و ـفؿ  ـ أنجع أ ره إػ افعرف ؾبقـف  ـ خالل أكقاظف حسب إ

 ؾؾؾػؼف ء ادم د ن ذم حتديد  ػفقم افؼبض ظذ افتػصقؾ افت يل: ،اختالف إصق ء ذم كػسف 

 االجتاه األول: لؾجؿفور من ادالؽقة والشافعقة واحلـابؾة:

ـقه اقافعرف و ػإنجعقا أ ره أاؾ  ،ٕؿس  ف ج  ًع تعريًػ  مل يضع اجلؿفقن فؾؼبض  

أو افؽقؾ، أو  أن افؼبض ذم ؽر افعؼ ن يؽقن ا فـؼؾ، واتػؼقا ظذ ،ؿس  ف ـ خالل أ

 ا فتـ ول، أو ا فتحقيؾ، أو ا فتخؾقة، حسب اختالف إصق ء ذم أوص ؾف  وأحقاهل .

 ظذ افتػصقؾ افت يل:  

 عـد ادالؽقة:   -1

ا شتقػ ء ؿدنه  ـ  ةافؼبض ذم اجلزاف افتخؾقة، أو كؼؾف  ـ  ؽ كف، و   ؾقف حؼ تقؾق 

 ـقؾ أو وزن أو ظد، و   ظدا  فؽ ؾ درجع ؾقف إػ افعرف ـتسؾقؿ  ؼقل افدااة. 

 .(1)شوؿبض ؽر افعؼ ن مم  فقس ؾقف حؼ تقؾقة ا فعرف»ؿ ل احلط ب: 

 :عـد الشافعقة  -2

افؼبقض ختتؾػ ذم إصق ء حسب اختالؾف  ذم أكػسف ، وحسب »وؿ ل اخلط يب: 

 .(2)شقف اختالف ظ لات افـ س ؾ

                                 
 (.4/477(  قادب اجلؾقؾ، احلط ب، )1)

 (.3/136(  ع مل افســ ذح شــ أيب لاول، اخلط يب، )2)
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وذًظ   ػ افعرف فعدم وجقل    يضبطف فغةً إ درجع ذم افؼبض ظـد افش ؾعقة ؾ

وذم افعبد  ،ؾقام يتـ ول ا فقد ؾؼبضف ا دـ وفة، و   يـؼؾ ا فـؼؾ ،ذم افنؿة رزـ إلحق ء واحل

فؾؼبض، وادؽقؾ ا فؽقؾ  لختب نمه  يؽػاوافدااة اتسرمه   ـ  ؽ هنام ٓ شرمه  وٓ 

ل افؼبض ظـددؿ دق آشتقالء وافتؿؽغ  ـ آوادقزون ا فقزن وافعؼ ن ا فتخؾقة، و 

 .(1)هت ن افؼظقة ظؾقف  ـ كؼؾ فؾضامن وجقاز افتكفافتكف ادػقد فستقب أ

 عـد احلـابؾة:  -3

اًل، أو وؿبض ـؾ رء احسبف، ؾنن ـ ن  ؽقاًل، أو  قزوًك ، اقع ـق»ؿ ل ااـ ؿدا ة:  

 .(2)شوزًك ، ؾؼبضف اؽقؾف ووزكف

يؽقن ؿبضف احسبف، ؾ دؽقؾ ا فؽقؾ، وادقزون ا فقزن، ظـد احلـ اؾة ؽؾ رء ؾ 

افدك كر ا فتـ ول ا فقد، وافثق ب اـؼؾف ، واحلققان وواجلزاف اـؼؾف  ـ  ؽ كف، وافدنادؿ 

افؼع اظتز افؼبض وكص ظؾقف ومل يبقـف، ؾقؽقن ادرجع ن و فؽ ٕ :اتؿشقتف  ـ  ؽ كف

  .(3)ػ افعرف ـ فتػرقإؾقف 

 :والظاهرية ورواية عـد احلـابؾة : لؾحـػقة وقول لؾشافعقةثايناالجتاه ال

يرى أصح ب دذا آدم ه أن افؼبض يعـل افتخؾقة أو افتخع، ودق أن خيع افب ئع اغ 

 ـفام ظذ وجف يتؿؽـ ادشسي  ـ افتكف ؾقف.ادبقع وادشسي، ارؾع احل ئؾ اق

                                 
 (.9/275ادجؿقع، افـقوي، )( يـظر: 1)

 (.6/186ادغـل، ااـ ؿدا ة، )( 2)

 .(6/186ادغـل، ااـ ؿدا ة، )( يـظر: 3)
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أن خيع افب ئع  :افتسؾقؿ، وافؼبض ظـدك  دق افتخؾقة، وافتخع ودق»ؿ ل افؽ ش ين:  

 ،ارؾع احل ئؾ اقـفام ظذ وجف يتؿؽـ ادشسي  ـ افتكف ؾقف ،اغ ادبقع واغ ادشسي

تسؾقؿ افثؿـ  ـ ادشسي إػ اًم فؾؿبقع، وادشسي ؿ اًض  فف، وـذا ؾقجعؾ افب ئع  سؾِ 

 .(1)شافب ئع

ؽر  يأن افتخؾقة ـ ؾقة فـؼؾ افضامن إػ ادشس ،وؾقف وجف آخر»وج ء ذم ؾتح افعزيز: 

 .(2)شـ ؾقة فؾتسؾط ظذ افتكف

وؿد نوى أاق اخلط ب ظـ أمحد نواية أخرى، أن افؼبض ذم ـؾ »وج ء ذم ادغـل: 

  فف، اقـف واغ ادبقع  ـ ؽر ح ئؾ، ؾؽ ن ؿبًض رء ا فتخؾقة  ع افتؿققز: ٕكف خذ 

 .(3)شـ فعؼ ن

 .(4)شوؿبضف فف: دق أن يطؾؼ يده ظؾقف الن ٓ حي ل اقـف واقـف »وذم ادحذ: 

ؾؿـ خالل أؿقال افػؼف ء يتبغ أن افعؾامء مل يضعقا تعريًػ  ج  ًع  فؽؾ أؿس م افؼبض 

ػؼف ء ذم تعريػ افؼبض تبًع  أؿس  ف: و فؽ ٕن اختالف افوإكام اقـقه  ـ خالل 

إػ  –ـؼ ظدة أش شقة  –، ـام أهنؿ أنجعقا أ ره ٓختالؾفؿ ذم أؿس  ف و   يتحؼؼ اف

افعرف، ؾام ُظد ذم ظرف افـ س ؿبًض ، ؾفق ؿبض، و   ٓ ؾال، ودذا دق إؿقى وادعتؿد 

 ظـد اجلؿفقن.

  

                                 
 (.5/148ادائع افصـ ئع، افؽ ش ين، )( 1)

 (.8/444ؾتح افعزيز اؼح افقجقز، افراؾعل، )( 2)

 (.187-6/186ادغـل، ااـ ؿدا ة، )( 3)

 (.7/472اـ حزم، )اادحذ ا ٔهت ن، ( 4)
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 ادركبة تعريف ادرابحة ادبحث الثالث: 

 اصتؿؾ ظذ هتالهتة  ط فب:وؿد 

 ادرابحة لغًة:: تعريف األولدطؾب ا

يؼ ل: اعت ادت ع  رااحة، أو اصسيتف وافزي لة، و دل  ػ ظؾة  ـ افراح، ودق افـامء

 .(1)  رااحة: إ ا شؿقت فؽؾ ؿدن  ـ افثؿـ ناحً 

 وؿد أونل أدؾ افؾغة ذم ـتبفؿ  عـًك  ؼ نًا  دعـك ادرااحة افػؼفل:

و احل ء أصؾ واحد، يدل ظذ َصػٍّ ذِم ُ َب َيَعٍة، و ـ  وافب ءافراء » :ؿ ل ااـ ؾ نس

ِنْاٌح  :يراح ؾقف ، يؼ ل : فؽ ناح ؾالن ذم اقعف يراح، إ ا اْشَتَشػَّ ، ودم نة نااحة

 .(2)شَوَنَاٌح 

ا ح »ج ء ذم فس ن افعرب: و وافعرب تؼقل فؾرجؾ إِ ا لخؾ ذم افتج نة ا فرَّ

امح، ؿ ل إَزدري: َناَِح ؾالٌن وناَاْحتف ودذا اقٌع ُ ْراٌِح إِ ا ـ ن ُيْرَاُح ؾقف وافعرب  وافسَّ

ىئ ): وؿقفف تع ػدم نتف إِ ا َناَِح ص حُبف  ؾقف  ودم نة نااحٌة ُيْرَاُح ؾقف   َناَِحْت تؼقل 

ؿ ل َأاق إِشحؼ  عـ ه    َناُِحقا ذم دم ن،ؿ َٕن افتج نة ٓ  [16]البقرة:( ىئ ىئ

 .(3)شَاُح إِكام ُيْرَاُح ؾقف َترْ 

                                 
(: وافؼ  قس ادحقط، 1/215(: وادصب ح ادـر، افػقق ل، )1/363ش، )ناح»يـظر: افصح ح، اجلقدري،   لة  (1)

 (218افػروزآا لي، ص )

 (.2/474ش، )ناح» عجؿ  ؼ يقس افؾغة، ااـ ؾ نس،   لة  (2)

 (.2/443فس ن افعرب، ااـ  ـظقن، )( 3)

 



13 

 

وَأْنَاْحتف ظذ ِشْؾَعتِف َأي َأظطقتف ِناحً  وؿد َأْناَحف اؿت ظف وَأظط ه   ًٓ »وؿ ل أيضً : 

ْؾَعَة ُ راَاَحة ظذ ـؾ  ُ راَاحة َأي ظذ افراح اقـفام واعُت افقَء ُ راَاَحًة ويؼ ل اِْعُتف افسِّ

 .(1)شاصسيتف ُ راَاحة ظؼة لنادؿ لندؿ

 :اصطالًحا: تعريف ادرابحة الثاينادطؾب 

 وشل ـر اعضً   ـف : تعدلت تعريػ ت افػؼف ء فؾؿرااحة،

 .(2)شؽت افؾِ اقع ازي لة  عؾق ة ظذ     ُ »ظرؾف  ص حب ادبسقط ؾؼ ل: 

يذـر افب ئع فؾؿشسي افثؿـ افذي اصسى اف افسؾعة  أن»ااـ نصد اؼقفف:  ف ظرؾو

 .(3)ش    ويشسط ظؾقف ناحً 

 .(4)شؾقف ظذ هتؿـ ادبقع إول  ع زي لة افثؿـظؼد اـل »أ   افراؾعل ؾؼ ل: 

 .(5)شافبقع ارأس اد ل وناح  عؾقم» :ؾؼ لااـ ؿدا ة أ   و

وااـ ظدم حتديد افراح، اقـام كص افنخز  وافث فثافث ين ويالحظ ظذ افتعريػ 

تؽقن  عؾق ة: وإٓ ـ ن افثؿـ اد أن  ظذ حتديد افراح، ودق إصح ٕن افزي لة ٓؿدا ة 

، ؾقختؾ ذط  ـ ذوط افبقع ودق افعؾؿ ا فثؿـ. ًٓ  افؽع جمفق

بقع بؿثل : دق افتعريػ ادخت ن فؾؿرااحة افػؼف ء ؾنن تعريػ تواـ ء ظذ    تؼدم  ـ 

 .الثؿن األول مع زيادة ربح معؾوم بني ادتعاقدين

                                 
 (.443 -2/442، )ادرجع افس اؼ( 1)

 (.13/83فنخز، )ادبسقط، ا (2)

 (3/229اداية ادجتفد، ااـ نصد، )( 3)

 (.9/5ؾتح افعزيز ذح افقجقز، افراؾعل، )( 4)

 (.4/136ادغـل، ااـ ؿدا ة، )( 5)
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 :تعريف ادرابحة ادركبة: الثالثادطؾب 

إ   أن تؽقن  رااحة اسقطة ذم صقن،  افؼديؿة، أو  ادرااحةأن افتل ؾ كجد  ظـد

ذم افصقن احلديثة، وؿد ظرؾت ادرااحة ادرـبة اتعريػ ت  تؼ ناة، و ـ دذه   رـبة رااحة 

 افتعريػ ت    يليت:

أن يتػؼ ادكف وافعؿقؾ، ظذ أن يؼقم ادكف اؼاء افبض ظة ظؼ ًنا أو ؽره، » -1

عؿقؾ أن يشسهي   ـ ادكف اعد  فؽ، ويؾتزم ادكف الن يبقعف  فف، ويؾتزم اف

 .(1)شو فؽ اسعر ظ جؾ أو آجؾ، حتدل كسبة افزي لة ؾقف ظذ شعر افؼاء  سبًؼ 

ذاء ادكف شؾعة اطؾب ظؿقؾف اثؿـ  عجؾ، هتؿ اقعف  إفقف اثؿـ  مجؾ اـ ء »  -2

 .(2)شظذ  قاظدة اقـفام  ؾز ة ذم اعض ادص نف، ؽر  ؾز ة ذم  ص نف أخرى

   ـف ذاء شؾعة  عقـة ا دقاصػ ت افتل حيدلد  أن يتؼدم افعؿقؾ إػ افبـؽ ض فبً » -3

  رااحة ا فـسبة افتل ة فف ؾعاًل ظذ أش س افقظد  ـف اؼاء تؾؽ افسؾعة افالز 

 .(3)ش  حسب إ ؽ كق تفيتػؼ ن ظؾقف ، ويدؾع افثؿـ  ؼسطً 

 ع  ؾة  رـبة  ـ وظديـ: وظد ا فؼاء  ـ افعؿقؾ )أ ر ا فؼاء(، ووظد  ـ   -4

ازي لة ناح  عغ ادؼدان أو افـسبة ظذ افثؿـ ادكف ا فبقع اطريؼ ادرااحة )أي 

إول، أو افثؿـ وافؽؾػة(، وؿد اخت ن ادكف وافعؿقؾ ـالمه  آفتزام ا فقظد، 

 .(4)وحتؿؾ كت ئج افـؽقل ظـف

                                 
 (.7-6، ص )شال قة، ل. حمؿد شؾقامن إصؼراقع ادرااحة فم ر ا فؼاء ـام دمريف افبـقك اإل( 1)

 (، احث: ل. نؾقؼ ادكي.2/1133جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل اخل  س، )( 2)

 (، احث: ل. افصديؼ افرضير.2/994جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل اخل  س، )( 3)

 (.25، ص )نف اإلشال قة، ل. يقشػ افؼرو وي( يـظر: اقع ادرااحة فم ر ا فؼاء ـام دمريف ادص 4)
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ودذه افتعريػ ت  تؼ ناة ذم اق ن حؼقؼة ادرااحة ادرـبة، ويؽؿؾ اعضف  اعًض ، 

قحف حؼقؼة ادع  ؾة الشؾقب واوح  بسط، وأخت ن  ـف  افتعريػ إول: و فؽ فتقو

  ع افسـقز ظذ افعقا ؾ ادمهترة ؾؼفًق  ذم دذه ادع  ؾة.
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 األلػاظ التي تطؾق عذ ادرابحة ادركبةرابع: ادبحث ال

دـ ك ظدة أفػ ظ، و صطؾح ت، وأفؼ ب، تطؾؼ ظذ ادرااحة ادرـبة: و ـ أارزد     

 يليت:

 ادرابحة لآلمر بالرشاء: -1

أول افتسؿق ت هلذا  ودق ،ادرااحة فم ر ا فؼاء، أو اقع ادرااحة فم ر ا فؼاء

 .أصفر  سؿق ، و ادصطؾح طفقًنا

ويػفؿ  ـ دذه افتسؿقة أن دـ ك اقًع  ا درااحة فشخص أ ر، وضؾب افؼاء، ـام أكف 

صطؾح ؾقام يػفؿ  ـ فػظ )أ ر( اإلفزام، وآفتزام ا فبقع وافؼاء، ؾن ا أضؾؼ دذا اد

 .(1)يبدو  ـ ظـقاكف، ؾنكف يرال اف ادرااحة ادرـبة ادؾز ة فؾطرؾغ

وإن ـ ن يستخدم دذا ادصطؾح فـقظل ادرااحة ادؾز ة، وؽر ادؾز ة، ذم ـت ا ت 

 افب حثغ.

 ادرابحة لؾواعد بالرشاء:  -2

يعز اعض افب حثغ )ا فقاظد( ادل )أ ر( حتك تدل افتسؿقة ظذ  رحؾتل دذه 

 .ادع  ؾة،  رحؾة افقظد، و رحؾة افبقع، شقاء ـ ن افقظد  ؾزً   أو ؽر  ؾزم

 واعدة عذ ادرابحة: اد -3

، هتؿ اقع  ًٓ اؿسح اعض افب حثغ تسؿقتف  ادقاظدة ظذ ادرااحة: ٕهن   قاظدة أو

 .(2)ا درااحة

                                 
 (، احث: ل. نؾقؼ ادكي.2/1137ؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل اخل  س، )جمؾة جم( يـظر: 1)

 (، احث: ل. نؾقؼ ادكي.2/1137جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل اخل  س، )( يـظر: 2)
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  بقع ادواعدة: -4

اف:   ؾتز ً  اف أو ؽر  ؾتزم ،صقند   بـقة ظذ افقظد و فؽ ٕن دذه ادع  ؾة ذم مجقع

نمحفؿ –وفؽقال ختتؾط ظذ اعض افـ س  ع )اقع ادرااحة( ادحرن ظـد  تؼد ل افػؼف ء 

 .(1)ذم اققع إ  ن -اهلل

 ادرابحة ادرصفقة: -5

ا درااحة ادكؾقة، أو ادرااحة ذم ادص نف، أو ـام دمرهي   ظـف  يعز اعض افب حثغ

ادص نف: و فؽ ٕن دذه ادع  ؾة أصبحت ص ئعة فدى ادص نف اإلشال قة، حتك أهن  

 .(2)تشؽؾ أؽؾب ألوات آشتثامن فدهي 

  

                                 
 اؽر اـ ظبد اهلل أاق زيد. (، احث: ل.2/967جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل اخل  س، ) ( يـظر:1)

(: واقع ادرااحة 25يقشػ افؼرو وي، ص ) اقع ادرااحة فم ر ا فؼاء ـام دمريف ادص نف اإلشال قة، ل. ( يـظر:2)

(: وجمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، 7-6فم ر ا فؼاء ـام دمريف افبـقك اإلشال قة، ل. حمؿد شؾقامن إصؼر، ص )

 (، احث: ل. نؾقؼ ادكي.2/1137افعدل اخل  س، )
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 اخلطوات اإلجرائقة لؾؿرابحة ادركبةامس: ادبحث اخل

 :(1)خطقات، أمهف     يليتمتر  ع  ؾة ادرااحة ادرـبة اعدة 

 تؼديؿ افعؿقؾ ضؾب افؼاء.  -1

 حتديد افقاظد ا فؼاء  قاصػ ت افسؾعة ادطؾقاة.  -2

 حتديد افقاظد ا فؼاء جفة  عقـة فؼاء افسؾعة  ـف .  -3

 لناشة ادكف افبق ك ت ادؼد ة  ـ افعؿقؾ.  -4

 لناشة ادكف افسؾعة ادطؾقاة.  -5

 إارام افقظد ا فؼاء )آتػ ق(.  -6

 إخذ انفزا قة افقظد.  -7

 لؾع  بؾغ فضامن جدية تـػقذ افقظد.  -8

 حتديد د  ش افراح ذم  رحؾة افقظد.  -9

 أخذ ادكف وامك ت  ـ افعؿقؾ ذم  رحؾة افقظد.  -11

 تع ؿد ادكف  ع ا ئع افسؾعة.  -11

 ؿبض وحق زة ادكف فؾؿبقع.  -12

 تع ؿد ادكف  ع افعؿقؾ.  -13

 حتديد هتؿـ ادبقع.  -14

 حتديد ادص نيػ افتل يؿؽـ إو ؾتف  إػ افثؿـ.  -15

 حتديد د  ش افراح.  -16

                                 
 (.36-17، ص )ل فؾؿرااحة، ظز افديـ حمؿد خقجةافدفقؾ افؼظ( يـظر: 1)
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 حتديد ذوط افسدال.  -17

 حتديد افضامك ت ادطؾقاة.  -18

  

 



20 

 

وأثر ؾؿرابحة ادركبة ل صور من التطبقؼات احلديثةالسادس: ادبحث 

 الؼبض فقفا

كتقجة فؽثرة افصقن  ،ؿبؾ اقعف  ؾروع ـثرة ةيتػرع ظـ اصساط ؿبض افسؾعة ادشسا

يتؿ افتب يع هب  ظـ ضريؼ  ناع صقنأوؿد اخست  ،تـػقذ دذا افـقع  ـ افبققعهب  يتؿ  لافت

  .صقؾفل  د  شبؼ تو فؽ فبق ن حؽؿف  تطبقؼً  ؼاء، ر ا فادرااحة فماقع 

 وىل:الصورة األ

ة  قن ا فؼاء( ذاء شؾعل ر ا فؼاء( يطؾب  ـ افبـؽ )ادصخص )أ يتلأن ي 

 ا نؾ ،ؿس ط اراح  عؾقم ر ا فؼاء( ا ٕظذ أ أيؾقؼقم افبـؽ ابقعف  ظؾقف ) ، عقـة

ػ   فؽ إيذدب  ، ر ا فؼاءافبـؽ افػ تقنة ادبدئقة  ـ أ ل ذمواشتؾؿ ادقطػ ادسم

 ر هتؿ يعروف  ظذ ض فبف  )أ ،ػ خم زن افبـؽإهتؿ يـؼؾف   ،افسؾعة ويشسهي   ـف فؾبـؽ

  .ذائف  وؿع  عف ظؼد افبقع  ا نؽب ذمنؾ ،ا فؼاء(

  : فؽ دذا كصف ا ذمؿرانً  لشال صدن جمؾس افػؼف اإلأوؿد  (1)ؾفذه افصقنة ج ئزة

« ًٓ ن اقع ادرااحة فم ر ا فؼاء إ ا وؿع ظذ شؾعة اعد لخقهل  ذم  ؾؽ ادل قن، إ: أو

ض د  ـ كت تؼع ظذ ادل قن  ستقفقة  ، ، دق اقع ج ئزوحصقل افؼبض ادطؾقب ذظً 

وتبعة افرل ا فعقب اخلػل وكحقه  ـ  قجب ت افرل اعد افتسؾقؿ،  ،افتؾػ ؿبؾ افتسؾقؿ

  .(2)شوتقاؾرت ذوط افبقع واكتػت  قاكعف

                                 
 (، احث: ل. افصديؼ افرضير.1/486يـظر: جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل افس لس، )( 1)

 (.2/1577( جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل اخل  س، )2)
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 ،ادؿؾؽة افعراقة افسعقلية ؾت ء ذمؾتت افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلأوـذفؽ 

  :ودذا كص افػتقى

 عقـة أو  قصقؾة اقصػ  -  ثاًل  -إكس ن  ـ آخر أن يشسي شق نة  إ ا ضؾب»

بت  ـف وؿبضف : ج ز دـ ضؾبف  أن ؾِ يضبطف ، ووظده أن يشسهي   ـف، ؾ صساد   ـ ضُ 

   مجؾة اراح  عؾقم، وفقس دذا  ـ اقع اإلكس ن    ا أو أؿس ضً يشسهي   ـف اعد  فؽ كؼدً 

 ـف افسؾعة إكام ا ظف  ظذ ض فبف  اعد أن اصساد  وؿبضف ،  تبؾِ فقس ظـده: ٕن  ـ ضُ 

ؿبؾ أن يشسهي  أو اعد ذائف إي د  وؿبؾ ؿبضف :  -  ثاًل  -وفقس فف أن يبقعف  ظذ صديؼف 

 .(1)شحتك حيقزد  افتج ن إػ نح هلؿ ،ظـ اقع افسؾع حغ تبت ع افـبل  لفـف

 الصورة الثاكقة:

ـؽ ذاء شؾعة  عقـة، فقؼقم افبـؽ اعد  فؽ ابقعف  أن يطؾب أ ر ا فؼاء  ـ افب

ظؾقف الؿس ط اراح  عؾقم، ؾن ا اشتؾؿ ادقطػ ادختص ؾ تقنة افؼاء ادبدئقة  ـ أ ر 

ًٓ  ـ أن يـؼؾف  إػ خم زن  ا فؼاء، يذدب إػ   فؽ افسؾعة ويشسهي   ـف فؾبـؽ، وفؽـف اد

يرشؾ فف  ـ يستؾؿف ، ؾتؽقن افسؾعة اعد  افبـؽ، يطؾب  ـ افب ئع أن يسـف  ظـده إػ أن

دذا أ  كة ظـد افب ئع، وتـؼؾب يده ظؾقف   ـ يد وامن اعد افبقع وؿبؾ افتسؾقؿ، إػ يد 

 أ  كة: ٕكف خع اغ ادشسي وافسؾعة، ؾنن ص ء تسؾؿف ، وفؽـف مل يشل وترـف  ظـد ا ئعف .

ى افسؾعة، ودل اؿؽ ن هتؿ يتصؾ ادقطػ ادختص ا ٔ ر ا فؼاء وخيزه الكف اصس

ـذا، وؿد يؽقن أ ر ا فؼاء  ع ادقطػ، ؾقعرض ظؾقف افسؾعة، ؾن ا نؽب ذم ذائف  

 وؿع  عف ظؼد افبقع، وشؾؿف افسؾعة أو أظط ه إ ًك  اتسؾؿف .

                                 
 (.13/153( ؾت وى افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾت ء، مجع وترتقب أمحد افدويش، )1)
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ؾفذه افصقنة صبقفة »ؾػل دذه افصقنة يؼقل افدـتقن افصديؼ حمؿد إ غ افرضير: 

   تسؾؿ  قطػ افبـؽ افسؾعة  ـ ا ئعف   ٕن اقع افبـؽ افسؾعة فط فبف  وؿع اعد :ا ٕوػ

 .(1)شا فتخؾقة اغ ادقطػ وافسؾعة اعد ذائف   ـف

 الصورة الثالثة: 

افػ تقنة ادبدئقة  ـ أ ر ا فؼاء، ويشسي افسؾعة فؾبـؽ  افبـؽ قطػ أن يتسؾؿ 

ؿبؾ ، هتؿ يزم ظؼد افبقع  ع أ ر ا فؼاء  تػحسب افػ تقنة، وؿد يؽقن دذا افؼاء ا هل

  ا دبؾغ ادبغ ذم افػ تقنة فقسؾؿف فؾب ئع، ويتسؾؿ  ـف أ ر ا فؼاء صقؽً  ، ويعطلؿبضف 

 افسؾعة.

دذه افصقنة ؽر صحقحة ٕن افبـؽ، وإن ـ ن ؿد متؾؽ افسؾعة ؿبؾ أن يبقعف  و

 .(2)تدخؾ ذم وامكف ، وملفط فبف ، إٓ أكف مل يتسؾؿف  ٓ حؼقؼة وٓ حؽاًم 

وؿد ج ء حتريؿ دذه افصقنة ذم كص ؿران جمؿع افػؼف اإلشال ل، وذم كص ؾتقى 

 افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾت ء افؾذيـ شبؼ  ـرمه  ؿبؾ ؿؾقؾ.

 الصورة الرابعة:

ادبدئقة  ـ أ ر ا فؼاء، هتؿ يزم  عف ظؼد افؼاء ؾ تقنة  افبـؽ قطػ أن يتسؾؿ 

و فؽ ؿبؾ أن يشسي افبـؽ افسؾعة، هتؿ  ، عؾقمافبقع فؾسؾعة ادبقـة ذم افػ تقنة اراح 

  ا فثؿـ ادبغ ذم افػ تقنة فقسؾؿف فؾب ئع، ويتسؾؿ أ ر أ ر ا فؼاء صقؽً يعطل افبـؽ 

 افسؾعة. افب ئع ا فؼاء  ـ

                                 
 (، احث: ل. افصديؼ افرضير.1/486لس، )جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل افس  (1)

 .(1/487، )ادرجع افس اؼ ( يـظر:2)
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ٕن افبـؽ ، ودل أصد حر ة  ـ افصقنة افث فثة:  ؿطعً دذه افصقنة ؽر صحقحة و

تدخؾ ذم كط ق ظؼد افؼرض اػ ئدة، وإن ـ ن ، ؾفل ويؼبضف  ا ع افسؾعة ؿبؾ أن يتؿؾؽف 

 .(1)وؿع ذم صقنة ظؼد افبقع

وؿد ج ء حتريؿ دذه افصقنة ذم كص ؿران جمؿع افػؼف اإلشال ل، وذم كص ؾتقى 

 ؾت ء افؾذيـ شبؼ  ـرمه  ؿبؾ ؿؾقؾ.افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإل

  

  

                                 
 .(، احث: ل. افصديؼ افرضير.1/487جمؾة جمؿع افػؼف اإلشال ل، افعدل افس لس، ) ( يـظر:1)
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 اخلامتة

 :فتل تقصؾت إفقف ذم هن ية افبحث ٓ يسعـل إٓ أن أؿدم اعض افـت ئج ا

أن افؼبض ٓ  عـك خ ص فف ذم افؾغة وٓ ذم افؼرآن افؽريؿ وٓ ذم افسـة افـبقية  -1

ؿبًض ، إػ افعرف، ؾام ُظد ذم ظرف افـ س وؿد اظتزه افؼع وأضؾؼف ؾ درجع ؾقف 

 ؾفق ؿبض، و   ٓ ؾال، ودذا دق إؿقى وادعتؿد ظـد اجلؿفقن

أن يتػؼ ادكف وافعؿقؾ، ظذ أن يؼقم ادكف صقن،  ادرااحة ادرـبة  أن -2

اؼاء افبض ظة ظؼ ًنا أو ؽره، ويؾتزم افعؿقؾ أن يشسهي   ـ ادكف اعد  فؽ، 

جؾ، حتدل كسبة افزي لة ؾقف ويؾتزم ادكف الن يبقعف  فف، و فؽ اسعر ظ جؾ أو آ

 .ظذ شعر افؼاء  سبًؼ 

هل  مخسة  سؿق ت أخرى، فؽـ دذه افتسؿقة دل إلق  ادرااحة ادرـبةأن  -3

 اصطالًح .

، فف أناع صقن،  ـف :  صقنت ن ج ئزت ن، افؼبض ذم اققع ادرااحة ادرـبة أهترأن  -4

 وصقنت ن ممـقظت ن.
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 ادصادر وادراجع ففرس 

 الؼرآن الؽريم.         

دو(، حتؼقؼ: حمؿد ا شؾ ظققن افسقل، لان 538افزخمؼي )ت: :أساس البالغة -1

 .دو1419، فبـ ن -اروت  /افؽتب افعؾؿقة

دو(، لان افؽتب افعؾؿقة، 587افؽ ش ين )ت:  بدائع الصـائع يف ترتقب الرشائع: -2

  .دو1426، افطبعة افث كقة

-اروت /لان ادعرؾةد(، 595:افؼرضبل )تنصد ا :بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد -3

 د.1425، افطبعة افس اعةفبـ ن، 

ل. حمؿد شؾقامن إصؼر،  بقع ادرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه البـوك اإلسالمقة: -4

 دو.1415لان افـػ ئس فؾـؼ وافتقزيع/ إنلن، افطبعة افث كقة، 

ل. يقشػ افؼرو وي،  مقة:بقع ادرابحة لآلمر بالرشاء كام جتريه ادصار  اإلسال -5

 دو.1427 ؽتبة ودبة/ افؼ درة، افطبعة افث كقة،

، لان افؽتب افعؾؿقة، دو(897: تافغرك ضل ) :التاج واإلكؾقل دخترص خؾقل -6

 .دو1416، افطبعة إوػ

، فبـ ن –اروت  /دو(، لان افؽتب افعؾؿقة816اجلرج ين )ت:  :التعريػات -7

 .دو1423 ،افطبعة إوػ

ظز افديـ حمؿد خقجة، جمؿقظة لفة افزـة، ؿط ع  الرشعي لؾؿرابحة:الدلقل  -8

 دو.1419إ قال، ذـة افزـة فالشتثامن وافتـؿقة، افطبعة إوػ، 

دو(، 1221: افدنلير )ت :الرشح الؽبر عذ خمترص خؾقل مع حاشقة الدسوقي -9
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 .دو1421، افطبعة إوػ لان افػؽر،

دو(، حتؼقؼ: أمحد 393اجلقدري )ت: العربقة:الصحاح تاج الؾغة وصحاح  -11

 . دو1427فطبعة افرااعة، ظبد افغػقن ظط ن، لان افعؾؿ فؾؿاليغ/ اروت، ا

مجع وترتقب أمحد افدويش،  فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحوث العؾؿقة واإلفتاء: -11

ضبع نئ شة إلانات افبحقث افعؾؿقة واإلؾت ء/ افري ض، افطبعة إوػ، 

 دو.1419

، ادون ضبعة دو(، لان افػؽر623افراؾعل )ت:  :العزيز برشح الوجقزفتح  -12

 وادون ت نيخ.

 دو(، لان افػؽر، ادون ضبعة وادون ت نيخ.861ااـ اهلامم )ت: :فتح الؼدير -13

(، حتؼقؼ:  ؽتب حتؼقؼ افساث د 817افػروز آا لي )ت:  الؼاموس ادحقط: -14

 مشسة افرش فة فؾطب ظة ذم  مشسة افرش فة انذاف حمؿد كعقؿ افعرؿُسقد، 

 .دو1426 افث  ـة، افطبعة، فبـ ن –وافـؼ وافتقزيع/ اروت 

 ،افطبعة افث فثةاروت،  /لان ص لند(،  711 :اـ  ـظقن )تا :لسان العرب -15

 .دو1414

فبـ ن، ادون ضبعة،  -دو(، لان ادعرؾة/ اروت 483افنخز )ت:  ادبسوط: -16

 .دو1414

تصودن ظوـ : التابع دـظؿة ادؤممتر اإلسؤالمي بجؤدةجمؾة جمؿع الػؼه اإلسالمي  -17

 .دو1428 ، ـظؿة ادممتر آشال ل اجدة

(: أاق زـري  افـقوي د476)ت:  ادجؿوع رشح ادفذب لؾشرازي -18
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 (، لان افػؽر، )ضبعة ـ  ؾة  عف  تؽؿؾة افسبؽل وادطقعل(.د676)ت:

فبـ ن،  –اروت  /افؽتب افعؾؿقةدو(، لان 456اـ حزم )ت: ا :ادحذ باآلثار -19

 دو.1425، افطبعة إوػ

(، ادؽتبة افعؾؿقة/ د772افػقق ل )ت: ادصباح ادـر يف غريب الرشح الؽبر: -21

 اروت، افطبعة إوػ، ادون ت نيخ.

دو(، ادطبعة افعؾؿقة/ 388اخلط يب )ت: معامل السـن رشح سـن أيب داود: -21

 .دو1351، افطبعة إوػ، حؾب

دوو(، حتؼقوؼ: ظبود افسوالم حمؿود 395اـ ؾو نس )ت: ا معجم مؼايقس الؾغة: -22

 .دو1399فػؽر، ادون ضبعة، د نون، لان ا

لان د(، 977:افؼاقـل )ت :مغـي ادحتاج إىل معرفة معاين ألػاظ ادـفاج -23

 .دو1421 ادون ضبعة، ،فبـ ن - اروت /افؽتب افعؾؿقة

ل. و ادحسـ افسـل  دو(، حتؼقؼ: ل. ظبد اهلل ظبد622اـ ؿدا ة )ت: ا :ادغـي -24

 .دو1428 ،افطبعة افس لشةظبد افػت ح حمؿد احلؾق، لان ظ مل افؽتب، 

دو(، لان افػؽر/ 954احلط ب )ت:  مواهب اجلؾقل يف رشح خمترص خؾقل: -25

 .دو1412افطبعة افث فثة،  اروت،
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 4   ........ ................................ؾب افث ين: تعريػ افبقع اصطالًح ادط

 7....   ...........................................ادبحث افث ين: تعريػ افؼبض

 7   ............. ..........................طؾب إول: تعريػ افؼبض ذم افؾغةاد
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