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 اإلسالمية لمنهج السيد الخوئي )قده( في الفكر ءقرا

 

 م.م ناهدة جليل عبد الحسن                                                                          

 /جامعة كربالء اإلسالميةكلية العلوم 

 

 المقدمة

نبانددن المودد  ل  األنددنر خادد  الالحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسر  اددل ا دد   ال ادد       

ال ادل ندل سدن   ادل  األخادن  السدنتننن األبد ا ال ال اله ال ابال ال نه يل الك ار ال ال  امنئنن 

 الهلليل.يور  إللنهجهم 

 البلهلل                               

 الز ددام الحددوزاع اللامادد  فمددن ال دد ه فبددن  الاإلفتددن  ان الىدداهلل ال ددوئد (سهللطاسددا نن ال  نهدد        

ندل نودق سد ن ثمدن ا   امد  جاااد   أفثد ننبد ط اللامدد خدس   أثمد مجتههلليل ، السهلل الم اجع الال

الال ضدددنين   الفددد ن تاددق اللاددور اإلسددسند  ددن ل ال  ددلاهلل ال كددد   لالاألفضدد األزفددل،هددد 

  الالمجتهدهلليل الال ضدس  الل دنر المهم  ،حاث ن  ج  ال يهلليده نادنع ال  هدن اإلسسنا الالمواسق 

الالل دن  الالتضددحا    ىدا نه ال ك يد  الت بدده الحنفدل بنلبد  ددوان هم  نوا دا  ن ادل  الا يل اخدالد 

 الالمجتمع . اإلسسرل هللن  

خددنب بدده فددد البحددث  الأسدداوا، لال  ددا نتماددزز الىدداهلل ال ددوئد (سددهللطا بمددنه   امددد اليتمادد      

لددا الد بي بدال ال كد  الحدوزالق الالث نفددنع الملن د ال التدد تلد   ااهددن د ذفد هلل يس ،الاهدم ندنالالتد

 إلددل إضددنف الال  هادد  ، األ ددولا الالن  يدنع الوددلب  ن هلل نده اللامادد  فددد نحااددل المىددنئل المل ددهللال 

النبددنند نتاندد  ال  ددان   أسددسالتحااددل الالتددهللسا  فددد هددهللط المىددنئل اللامادد  الهللسا دد  ال  حهددن  اددل 

   األ ددولا م نىددب   نددهلل  ادد ط ،السددهلل نماددز فددد فثادد  نددل المددوا ت الن  يددنع لدد أ ا ،ابتكدد  فاهددن 

هدنر فدد  إسدهنريل سب وط ، الفنن لده التد ا ته ع  نهلل ال  هن  ال  اآل ا جهلليهللال  ا   بآ ا الال  ها  

 . اته فد استنبن  المىنئل ال  ها   ام ال جن  السهلل  اهلل   حن  امان سويمن لههللا اللام النهللخا
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 إلدل إضدنف  األخد  لت ىا  ال ادور ال د ان ال ا هدن ندل الح دو  اللاماد  فمن بهلل  جههللا فبا ا فد ا

 نهنر الحوزال اللاما  النهلل يس ال اب  فاهن .

التغاا  الاالن تنح  ال سضنين انتده النوافبد   ود ط الن  إللالفنن  له ننه   امد نجهلليهللق يهلل و 

ن دهلل ال  اماد  فنئ د  يحتنج الل ح فد  فك يد  اجتهنتيد  نبلدن لت دو  الحادنال اللنند  ، فاده فل  و  

 . لتحاال نثل ههللط المىنئل الايجنت الحاو  لهن

 اجدال نددل ل الىددهللات  ، ضدداعالىدداهلل (سدهللطا حددو  احدهلل الموا أل ا د  د   ن بادد  ف هد يددتم أخاد ا

 .الالتوفا  

                                                                      

                                                         

 

 

 : المنهج العلمي للسيد الخوئي)قده( األولالمبحث 

 

فد الحوزال  األخ  ل هلل فنن ننه  الىاهلل ال وئد(سهللطاننهجن نتمازا  ال  ا ط نل المننه     

 اللاما  ،فاتجال ننهجه بلهللال خونئص ننهن :

 الفقه  أصول: المنهج العلمي في أوال

ل سدب وط ،نثدل يال  األ سرالتد ت سهن  األ ولا  خن   فد بلض المبنحثان الىاهلل له ن  ال      

ننهلل نشدننه  اإلنىننالمىنئل االجتمن ا  فد فل نجتمع   سئد الن  أهمنل نىنل  الوضع التد نلهلل 

التد نننسب  ،فكنن لاىاهلل ن  ي  جهلليهللال هد ن  ي  التلههلل اآلخ يليىت هللر الاغ  فوساا  لات نهم نع 

  سئادد  ال نوددو ي  ،الان فددل  نوددهللي اههددد تاللدد   نالنننجدد   نهددىددنل  الن الهللاللدد  نكنندد  هددهللط الم

لاددتسزر بددال الا ددص ال ددنب الالملنددل نىددتلمل يوددبض الاضددلن ح ا ددن  اددل ضددو  هددهللط الن  يدد  

الم ووب ،الن الوضع  بن ال  ل التلههلل الال    الان فل نىتلمل نلههلل بنن الين   بنلا ص اال 

 . نلنل خنب إفهنر إ اتال نهلل 

اال تبن ق الن ىنند ،فمل يجلل اليلتب   األن  إب از بن ال  ل  اإلنشن الا ته  بال ال  هن  ان      

السدداا  السددببن لتح ادد  المددنتال ،فددنلباع فددد (بلدد ا الالودداض ( ددنلح ا  اإلنشددنئا الواضددع الجمادد  

 األند لتح د    ا فدد  دنلم اال تبدن  ،ان فدون الوداغ  سدببن ا تبن يدنالالزالجا  فد (زالج ا الهك 

 . الل س   ااه ،ال نل الواضع الال نل إثبنند الهلللالنل و  اللكل  أن اال تبن ق فد النكنح الالباع 
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لس تبدن  الن ىدنند الالدهلللال  ااده هدو  الإب ازفنلىاهلل ال وئد (سهللطا ي   ان فل ههللط الموا ت ا تبن  

ال ضدد بده ،فااشدن ع لدا ذ أنضدلالل س  الالشن ع سهلل  إنضن ثم  نل الملتب  ، ألل سئداال نكنز 

 ا تبن  نمنثل .

 مدل ال  هدن  ب ن دهللال التدزاحم اللاىاهلل ن  ي  فد التلن   بنلنىب  لاواجبنع الضدمنا  ،بلدهلل ان      

يىد ي بىد و   فدنألن ا المو ت ،فنتا لدم يدتمكل المكادق ندل الجمدع بدال الدواجبال الضدمناال فد ه 

 تلال الجزئاال . إ سق،فت ع الملن ض  بال  نتلا  

الثنب  بم هللننع الحكمد   اد  تاخدل فدد ندهلللو  الا دص  اإل سقالهلللال أق ان  إ سقالفد ن  ي     

 دل الىدكوع فدد ن دنر  إندنهدو تاللد  نن دا   إنمنلاس ل  ن  فنإل سقانمن هو الل ل  ب فنن الحنفم 

  ل ن هللننع الحكم  . أالالبانن 

ننظ ال الل الواسع  اإلنن اعال يمكل ان نكون جزافن الن  اإلنن اعالسهلل حال نىنل  حجا  نثبتنع     

 . الإثبنننالمسزن  بانهمن ثبونن  أسنسالحنفا   ل نهلللوالنهن االلتزانا  بنلواس    ال 

الان ت سد  فدد  ادم  أ دولا فدن تب  الدبلض ننهدن نىدنئل  اد   األ دولا الله ن  ال فد المىنئل 

ال هددن ال الن المىددنلتال نددل المىددنئل المىددام   الأ ددنل ال  دده ننهددن نىددنل  حجادد  ال ددواه   أ ددو 

نددل اجددل تلددا الين بدد   ااهددن ال كدد  فاهددن  الإ مددن الن دد   إلبددهللا الواضددح   نددهلل الجماددع فسنجددن  

 . األ ولا ضنبي المىنل  

  لهن الجهدهلل الشدنق لا د الج بمبندل اال ولا  نل   لهن الىاهلل(سهللطافب  الهننك فثا  نل المىنئل   

ثم ال  اماد  فدد ال  ده  أنتج ال ولا  الم نب   بلماا  االستنبن  التد  امد   ال فد البحوث ا

  هلليهللال . أخ  فد نوا ت 

 

 ثانيا: المنهج العلمي في الفقه 

ا ، الفنن  نسنض ه  هالاستهللالالنل  ه ننهجه ال  هد فكنن نل المننه  المهم  فد نهلل يس ا أنن       

اال ولا  الال  ها  ،البلهلل االست  ا  يجمع المنه  الاضح  ال ؤ  فمن نجهلل تلا فد   الحنع بحثه 

ه ثدم يننسشدهن تلداس تلداس ،البلدهلل حولد األتلد سال ندل   تنع الموضوع الم ات ت استه اليجمع فل نن

لدا ذل نل سونده بدال االتلد  االخد   فدد ذلدا الموضدوع فاتبدال ندل لا ي ام الهلللال ال  لد المتا ذ

ص بانن الهللس  فد التح ا  الالبحث بنلنتاج  التد ي نضاهن ،الهنن نسحسهلل نه  ال االستنبن  ،فا  ج 

. 

سب وط نل اللامن  فمثس فد حن   ا المكاق بلدهلل الودسال  ان له نوا ت ف ها  ان  ت فاهن  ل ال قال

الحنلد  السدتازانهن  ط(سدهللطا ال ي بد  سن دهللال ال د ا  فدد هد ،فنلىداهلل فد انه ا تىل نل الجننبد  اال ال 
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الم نل   ال  لا  اللمااد  ،فلادل هدهللا يجدب ا دنتال الودسال المت هللند  الالجمدع بدال الوضدو  الالغىدل 

 لاوسال االنا  .

انن ن  يته نؤفهلل  ال ان الشه  ال م ق بهللاي  الاحهللال بنلنىدب  لاجمادع الاليمكدل ان يكدون حاولده     

لدا  ادل  مد ق ال دنب ،اذ ندل ال  دن سادنس ذاال نن  د   ده هن ال ان ا نىبان ،بنن يكون لكل بادهلل

نىبا   اوع الشدمس ،الالشده  ال مد ق يبدهللا ب د الج ال مد  ندل المحدنق أق بدال الشدمس الاال   

 ط الن  ي  .لتلااسع ال ا هن يبهللع الىاهلل فد ه ،الههللط ظنه ال فونا  نحهللتال ،بههللط ا

 دد ص نددنال بنلهبدد  اال  ا ناددااللبددنتاع الالملددننسع فددد نىددنل  اذ اللده ن دد ال ف هادد  نجمددع بددال     

الحانزال اال االحان  ،فلنهلل ال  هن  ال ف ق بانه البال الماا بنلش ا  فس يجب فاه ال مدس لازيدنتال فدد 

ال ام  لكل الىاهلل ي د ق بدال المادا بنلهبد  اال الحادنزال اال االحادن  ال خمدس فدد نادا الزيدنتال اندن فدد 

نىدبد لادن ص اليضن حدو  الضدمنن الش ا  فاجب فاه ال مس ،الفد نىنل  اخ   نتلا   بنل مس ا

 المشت ك بال المنلا الاالننر . الوا ت فد المن  المتلا  فد ال مس فنلنىب  ن ت  ال المن 

  بادنهم بنلت نضدل خ البويل اال الا ي تىدمون المدنالن االالت انن فد نىنل  اال ث فلنهلل ال  هن  اا   

نلتىنالق الان فننوا لا ان المن  ي تىم بانهم ب، الىاهلل له ن  ي  فد ذ فو ال اال االنوث ان اختا وا بنل 

لا ان ن تضدل ال ن دهللال فدد فدل ندو ت ال ت الند  فنلضنبي اللدنر لد فو ال الاالنوث  ،ن تا ال فد ال 

بت ىام المن  بال احنت الجمن   نل تالن الت ااهلل ب وو ا  زائهللال الفمن الال فا ن هدو الت ىدام بادنهم 

 فهو بحنج  الل س ين  النؤن  زائهللال .بنلتىنالق ،الانن الت ىام بانهم بنلت نضل 

اليسحدص  اددل هددهللا المددنه  المتبددع لهلليدده تاللدد  الاضددح   اددل  مدد  افكددن ط التسدد  الن دد  الالدد اق     

اضنف  الل جمن  البانن الالتلبا  الالل ن هلل ال  اما   نلا  حاث نجا  فد نهلل سته ال  هاد  ال ك يد  

نن بلادهلل الغدو   ماد  االثد   ندهللنن يواجده اللاما  الننبض  بنالفكن  الاال ا  الهو س ب  حنهن ،فكد

المىنئل اللويو  الال وا هلل المل هللال ن  ين الن با ان نل ن تاق الجهنع فههللط الم هلل ال ال نئ   نتجىهلل 

ننددنالال الابادد  فددد نحااددل المىددنئل المل ددهللال الالن  يددنع الوددلب  اال ددولا  الال  هادد  بودداغ  اسددهل 

هنا  الوسنتال فد  امدد ل ك ي  الواسل  الهللانا  الال سع انن امن الن نابن ،الب ضل ههللط ال هلل ال الالمؤه

 اال و  الال  ه ابتك  فاهمن ا ا  الن  ينع لم يىب ه الاهن  ا ط فمن ن هللن  اال ن ال الاه .

 

 

 

  

 التجديدي للسيد الخوئي )قده( المنهج المبحث الثاني :
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اال دولا   فثاد  ندل ابحنثدهان االبهللاع الالتجهلليهلل ال ق نمااز فاه الىاهلل ال وئد سهلل ظه  جاان فدد     

الال  ها  الال جنلا  ال ا هن ،الن االفكن  الاال ا  سهلل نننن  فد  جل اللام الالتن يخ الال كد  ،فكدنن 

 له استالنا خنب لم تاق نواحد الحانال بحاو  تسا   الاجوب  نت ن  .

الالجدوت   جس نن تحن  ال التجهلليهلل الن يهللا لاتغاا  بحىب نوافبد  اللود  (سهللطافكنن الىاهلل ال وئد

،فكدنن اال  ن جدع ي  دي لدهلل س ال  اده نادا الموافبد   يت ادب ندللد ا المىنئل ال  هاد  المىدتجهللال ال

ن ىا  ال  ان فد النجق بن تبن هن فنن  ن ت   لمثل ناا الهلل اس  فكنن  ننخ  نل ال د ان ننيتودل 

 بنلش يل  ف ي .

نده  دنر ظ الفدن سدنه ال السهلل سنهم الىداهلل ال دوئد فدد ح فد  التغااد  بمدن نىدمض لده ال د ال  ال    

بددنلتزانل نددع الحكددم الجددنئ  فددد اللدد اق فددد ناددا الح بدد  ،فكنندد  نهنندده  ددلب  لاغنيدد  فددد انددو  

 الش يل  الالحانال .

الفدد  ادم ، الالمسحص  ال نهلل سد  الىداهلل ال دوئد انهدن نجمدع ا ا  اسدنن نه اضدنف  الدل ا ائده      

 مدل هللت ن فز ال االق فد الىاىا  الىدنهللي  ال جن  الق نوسو ته ال ام  التد ان  ت فاهن ،فكنن يح

هن اننر البنحثال فد فتنبه نلجم  جدن    نل هللال اليى ي الق  نهم ال مل هم ي الالن فحل بهن نشكا

 الحهلليث .

النل هنن يجب ان ي ن  فد ح ه ان ن نر ثبونه اسو  الا سل نل ن دنر اثبننده   دم ان  ادو ن ننده     

ه احهلل نسن نه الىاهلل نحمهلل بنس  الودهلل  (سدهللطا البلدض ندل اثبننن سهلل ا بض جاان الظنه ا فمن سن   ن

سند الادور الندنهم ن  ج  ال يهلليه هم نل اال سر الال ضس  ا بحوا الاور ن جلانع لالنلم االسد

 تنند (تار ظاها ز ام الحوزال اللاما  فد النجق اال    .الىاهلل  اد الىاى

 

 نبذة عن مسيرته الفكرية 

 

 نىا نه ال ك ي  ن وا  اللكل سو  ن ف هن بشئ نل االختون  .ي ف  اللسن  ال ضاد       

نددهللال نزيددهلل  اددل نوددق سدد ن ن بددع الىدداهلل ال وئد(سددهللطا  اددل ف سددد الددهلل س فددد النجددق اال دد   

حنض  فد الت ىا  الال  ه الا وله ،ن ك بومنع الاضح   ال  د حنع التغااد  الالت دو  ،ان د  

الال ام الالق فاه  ش اع الكتب الاالبحنث فد نل باته  ونل  لالام الالمل ف  الازته  فاه الكتنا 

 ددتل اللاددور الت س فادده فثادد  نددل  سبدده الم دد بال الدد يل تالنددوا نحنضدد انه الن  ي اندده فددد ال  دده 

الاال و  ال ا هن نل اللادور حتدل باغدوا ن حاد  االجتهدنت فل دهلل لهدم ندنيل   بدنلحوزاع اللاماد  
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 ن حتل يمادز سدهلل ال هدوال  الحضدو   ادل اليهللي ط حوا ا الن ن (سهللطا (نجاس ال تو ا يت اسه الىاهلل

 االستنبن  ،الفنن يهللي  ه ا المجاس لاس .

البلدهلل الودسال يحنضد  ل سبده فد نىجهلل ال ض ا  فدد النجدق اال د    جمن   الفنن يواد     

بهلل س نن يىمل بنلبحث ال ن ج ، ت س فتنا المكنسب لاشاخ االنون ق ثم فتنا الل الال الدوث ل 

 ن ،اليندنس  اليحددنفم ،ننتهادن الددل االتلدد  اليحادل اليلاددل ،اليدوازن الي ددن  لاىداهلل الادزتق ،فكددنن يد ف

 نني اط نل تلال سوق .

الل اسددد الاال دد هنند الالنددنئاند اللكددل  الهددمالل ي دد   النتامدد   اددل اس ددنا المهلل سدد  اال ددولا    

خنب بهن ،فمهلل س  اال  هنند اخ ع  نبع فاى د الالل اسدد اخد ع نهلل سدته  دنبع ننه  نهلل س  

 .ئاند جمع بانهمن  امد الالنن

الحنفاد  بنلل دن   الىداهلل ال وئد(سدهللطا نىدا نه للدنلم الجاادلالتدد نتامد  فاهدن ا فهد ط المهلل سد  ال ائدهللال

 الاللام الالمل ف  .

 

 

 المبحث الثالث :نموذج تطبيقي فقهي 

 

سو  انننال  فد ه ا المبحث ا ا  الىاهلل ال وئد (سهللطا فد نوضدوع ندل المواضداع االخسساد       

 لمن له نل اهما  الخوو ا  فد ه ا الوس  اال الهو نوضوع الك ا نل الننحا  ال  ها  . المهم 

ان الك ا لغ  هو االخبن   ل الشئ ب س  ننهو سدوا  فاده اللمدهلل اال ال  دن الهدو ن داض الودهللق 

 فمن فد لىنن الل ا .

هم ان :الملدد ال   ندهلل اهددل الاغد  ال ادد  (سدهللطاالكد ا   فدن اال  دد  ن  ادل  اق  الىدداهلل ال وئد-1

،الان المدد ات بنلم ددنب  الكدد ا ن دداض الوددهللق ،فوددهللق الكددسر بنلم نب دد  الف بدده بلددهللر الم نب دد  

(بنلكى ا هو ن ات المتكام  الان الم ات بنلم نب  (بنل تضا هو الواسدع الن دس االند  المحكدد ،ثدم ان 

الف بدده الىدداهلل يدد ف  فسنددن  ددل الن ددنر اليننسشدده الن ددنتط :ان  ددهللق ال بدد  ن نب تدده ال ت ددنت الم بدد  

ب ضا  ال هللنهن الان فنن اال ت نت خ ن ال ت  ااه الىاهلل ال وئد بلهللال  تالت اهمهن :انه لو اخب  احهلل 

فد ال ن ج الهد الاسل  فاه فننه  ال نىداا الن دنر خبد  فدنذا ،ندع انده  دنتق  لم يلت هلل بوسو هن

 بنلض ال ال .
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حاددث اظهد ع  اد ط التو يد    فدن اال  دد  ن : التو يد  لغد  ال يدد  ال بد  نو يد  اذا سددت نه ال -2

(ال به  فد خ الج (سهللطا:يكون لا ص نلناانن احهللهمن ا اع نل االخ  ،الفد ذلا سن  الىاهلل ال وئد 

التو يدد   ددل الكدد ا نوضددو ن ،فننهددن فددد الاغدد  بملنددل الىددت  فكددنن المددتكام الا   ندد اتط  ددل 

و ن نل د  الم ن ب بنظهن   ا ط الخال الاه انده ا ات ظدنه  فسنده ،السدهلل   فد  ان دن ان الكد ا هد

الهلل نالق الن ىننا  لاواسع ،الن نل د  ظدنه  الكدسر اليت د ع  ادل هد ا ان جدواز التو يد  ال ي دتص 

  بمو ت االض  ا  النحوط النهن لاى  نل نىتثنانع الك ا بل هد خن ج   نه نوضو ن 

النل هنن ذهب اال حنا فامن سدانند ندل جدواز الكد ا  ندهلل الضد ال ال الدل الجدوا التو يد  ندع  

 بتمكل المتكام نمن ي  ج به فسنه  ل الك اا .نهن ال ااوا ذلا التمكل ن

 حكم الك ا -3

نل المت    ااه بال ال  هن  الالمىام به ح ن  الك ا بل ح نته ض ال ي  ،اللكل يمكل ان ن  ا     

 نناليل نجلل نل الك ا الاجبن اله ا نت ال انن فونه نىدتحبن اال نك الهدن اال نبنحدن ،ف دهلل ال ت فدسر 

يدهلل   ادل اسدتحبنا الكد ا بدنللنوان الثدننوق سدن  :(ندن ندل ندؤننال اهتجد الا  (سهللطا ال وئدلاىاهلل 

اال ب ئ  ننهمن فد الثنلث  ،سال ه ا حن  ال نلم فمن بن  الم اور ؟ ف ن  ندن بدن  الم ادور فوق ثسث 

نلم اليوا  الل ال نلم فا و  انن ال نلم حتل يوداحن ، الندل الواضدض جدهللا ان سدو  الم اور:اندن ال د

 ف ا السهلل ذنه االننر (عا ال ن فه فاكون نىتحبن نؤفهللا ا .

ننسشدهم فدد تلاادد  (سهللطاالسن  بلض ال  هن  بح ن  الك ا بنالتل  اال بل  ،لكل الىاهلل ال وئد       

الم  وع به انه نىتنهلل الدل الكتدنا  الالىدن   انفمل المحتمل   الجمنعاالل ل الاالجمنع ف ن  :(انن  

 دل ع نلبهللق انن الل ل فننه اليحكم بح ن  الك ا بلنوانه االاللد نع س ع الن   فسيكون هنن اجمن

ن نب الم ىهللال الالمض ال  ااه الفاق يحكم الل ل ب بض االخبن  الك اب  التدد اليت ندب  ااهدن ن ىدهللال 

 تناوي  اال اخ الي  ا .

حكمده بدنلوجوط انا  فح ن  ال ام ،الل ا ي تادق  ال ح ن  الك ا الذف  انهن لاى  ذ الافهلل الىاهلل   

الاال تبن اع ال ااه فنذا نوسق الواجب  ال الك ا الانحود ع بده الم هللند  السلد  المزاحمد  بدال 

 ح ن  الك ا البال ذلا الواجب فد ن نر االنتثن  الج ع  ااه احكنر المتزاحمال .

  ن  ذانا  ي   ان الح ن  هد بنلوجوط الاال تبن اع الال  هن  االخ يل ي النهن ح(سهللطا اذن الىاهلل

  

 

 

 حكم التو ي   -4
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ذفدد   ددنحب الجددواه  ان التو يدد  تاخادد  فددد الكدد ا انددن نوضددو ن الانددن حكمددن سن :(الالتو يدد     

 الالهز  نل  ا  س ين  تاخسن فد اسمه الحكمه الالف ق فد المح ر ننه ا

ا تب  ن هور التو ي  خدن ج  دل ن هدور الكد ا نوضدو ن الحكمدن فاكدون الزر  (سهللطاالىاهلل ال وئد

اشدداخ االنوددن ق الاالنددنر نددع االضدد  ا  ال هللندده نواف ددن بدد لا لالحكددم بجددواز التو يدد  ن ا ددن أق 

 ال ماند فد ه ا الحكم .

ب ي هب الىاهلل (سهللطا الدل الت ودال بدال االحكدنر التكاا اد  الاالحكدنر الوضدلا  ،ف دد االاللدل نجد    

التو ي  نع انكننهن الالثنند النجب ،الي هب احهلل البنحثال بنل و  ان ن وال الىداهلل (سدهللطا فدد نحاده 

الانه اليجوز الاجو  الل الك ا نع انكنن التو ي  للهللر  هللق االض  ا  الللهللر  هللق االض  ا  

نلتدنلد نع  هللر انكدنن ذلدا يىد ي ال ادهلل البلمل يلام نوا تهن اليمكنه است هللانهن ،نع انكنن التو ي  

  يجوز الك ا نبن  ال  نهلل االض  ا  للهللر انكنن التو ي  .

 

 الموا ت المىو   لاك ا  -5

نل المىو نع لاك ا هد االضد  ا  الاال دسح بدهلللال سولده نلدنلل (اال ندل افد ط السابده ن دامل 

 ل لمل اض   الاه ا الايضن سن هللال الض ال اع نباضبناليمنن ا السوله (عا (نننل  ئ االالسهلل احاه 

 لهللفع الض   البهللند اال المنلد . المحضو اع ،السهلل است نض  االخبن  بجواز الحاق فنذبن

انن اال  سح فمل االخبن  الهللال   ادل ذلدا  دحاح  نلناليد  بدل  مدن  (الموداض لداس بكد اا ا 

 ث  : هللق الف ا ال سح بال الننس ا الفد ن سا  الواس د  ل ابد  بهللل (عا سن  :(الكسر ثس

فاودابه  دل بىنهللط  ل ابد الحىل ال ضن (عا سن  :(ان ال جل لاوهللق  ال اخاه  ال ل الوهللالق

  هللسه فاكون ف ابن  نهلل ل ،الان ال جل لاك ا  ال اخاه ي يهلل ن له فاكون  نهلل ل  نتسن ا .

جمنع الالل ل الن االجمنع لاس اجمن ن نلبهللين فن د ن السدهلل بنال االستهللال  (سهللطاالننس  الىاهلل ال وئد

 ال الاينع ،انن الل ل الان فنن حنفمن اال انه ال يحكم ب لا فد جماع الموا ت . استنهلل الل

انن االي  الش ي   فننهن نهلل   ال جواز الدتكام بكامد  الك د  الاال ندهللات فدد االسدسر  ندهلل االضد  ا  

 .،فتهلل   ال جواز الك ا فد  ا  ذلا ب  ي  االلل 

 

 المبنلغ  فد الك ا -6

ح ا د  فمدن اذا ا  دل اذا فنن  المبنلغ  بنلزينتال  ال الواسع فنن  فد بن  (سهللطاي ف  الىاهلل ال وئد   

زيهللا ت همن فا و  ا  اته  ش ال ت اهم ،اال اذا زا  الحىال (عان ال الاحهللال الي و  ز ع  شد يل 

ن ال الندل هد ا ال بادل ننتيد  الملدال با دص الاحدهلل نوضدوع لاكثد ال الالمبنلغد  فننده اخبدن   دل الكثد ال 
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هلل ان المبنلغدد  اذا  ددهللع ن نل دد  لاواسددع فهددد فدد ا اال نددع الجددوت س يندد   اددل بنلهاادد  الا تبدد  الىددا

 المبنلغ  .

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 الخاتمة

فد ختنر ه ا البحث الموغ   ل ناا الش وا  الل ام  التد اث ع اللنلم االسسند بنللاور       

الاال ولا  الالحهلليثا  الالبس ا  ال ا هن ،البن سل  بىا   الس ا ال نبى    ل الالملن   ال  ها  

ه ا اللام الشننخ فد ال ك  االسسند بانن بلض نىن اع المنه   نهللط الذف نن بلض الموا ت التد 

نمااز فاهن نل ان  اتانه الن  ينع نل ابتكن انه اللاما  الالس نن اننر نهلل سته اللاما  فد النجق 

د نكث  بال حانال الننس الهو الك ا ،فتم لل ن با  ف هد لموضوع نل المواضاع التحتل ال انن ا

    ا ا  الىاهلل(سهللطا فد ه ا الموضوع النن ن  ع  نه ثم خننم  البحث الفد ذلا ا جو نل ل 

ان يل   لد ن وا ق فد ه ا االن  الان يكون خنلون لوجهه الك يم انه نلم المولل النلم النوا  

 .الونلض لمل فتب  نه ه ا الجههلل البىايالاههللا للسث  

 

___________________________________________________________ 
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