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 اوجحرير رئيطلىمة 

 احلؿُد هلل وحده، والصالُة والسالُم عىل من ال كبي بعده، وعىل آله وصحبه.

 أما بعد:

الشـرعيَّ مبـٌي عىل أسٍس ثابتة، وأصوٍل راسخة: مستـدٍة إىل األدلـة فنّن الؼضاَء 

الشـرعقة: ولذا كاكت املسمولقة كبـةة  عـىل عـاال العؾـاء والؼضـاة والبـاح     

املجال الؼضائي، باستػراغ اجلفد، وبذل الوسع   عؾم الؼضاء وفروعـه   الوتـت 

استجد فقه املسـائل: وذلـإل ربـراز احلاضـر، الذي اتـوع فقه الؼضايا والوسائل، و

ه، وأصالته، وصالحقتِه لؽلِّ زماٍن ومؽان.  شؿوخ الؼضاء الشـرعي، وعؾوِّ

ــي امصــل كتائجفــا  ــة الؼضــائقة، الت وإنَّ احلاجــَة تائؿــٌة إىل البحــوث العؾؿق

واوصـقاهتا بـور الوحي املضـيء، واستشفد بؽالم العؾاء الراسخ ، واستـد إىل 

   الشـرع احلؽقم، ومؼاصد الشـريعة العظقؿة.الؼواعد العامة 

وإنَّ مما جتدُر ارشارُة إلقه: أمهقة العـاية بالسوابُل والتطبقؼات الؼضائقة دراسـة  

: والتي ا ري البحوث والدراسـات الؼضـائقة، وجتعؾفـا مالمسـة لؾواتـع، اوكظر  

أسـفل ممـا واعرف با عؾقه العؿل   األحؽام الؼضائقة، وأصبَح الوصـول إلقفـا 

كاَن عؾقه   السابل: حقث اعؿل اجلفات العدلقـة والؼضـائقة   املؿؾؽـة العربقـة 

السعودية عىل كشـِر األحؽام الؼضائقة: مما حيتم عىل الباح   الرجوع إلقفا، وربط 

ألبحـاثفم  ادراساهتم باألم ؾة التطبقؼقـة الواتعقـة، والعـايـة  ـا، وجعؾفـا  ـور  

 ودراساهتم.
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مواكبة ما يصدُر من األكظؿة وما جيدُّ فقفا: حلؼقٌل عـىل املفتؿـ    اـذا كا أنَّ 

 .اوابققـ   اواوضـقح   الشلن: بلن يواكبوا ذلإل الصـقال  

وجمؾُة تضاء: لتـشـر   عدداا اخلامس عشـر جمؿوعـة مـن األبحـاث املفؿـة، 

 والتي اعؽس ااتام الباح    ذا اجلاكـ،، حقـث يـشــر   اـذا العـدد بحـوث

متعؾؼة بؿوضوعات عصـرية كظرية واطبقؼقة، وكوازل تضـائقة، متعؾؼـة بـصـا  

التصويت   إجراءات كظام ارفالس، والعوامل املـمثرة   اسـتحؼاق السؿسـار 

لألجرة   عؼود السؿسـرة التجارية، وحؽم االكتتا  باسم الغة   الشــركات 

عؾقـل الطـالق عـىل مشــقهللة اهلل، وتضاء، وا ااملسامهة، وأثر التورية   القؿ  فؼف  

 والوصـقة باألضحقة.

 

 سائلني اهلل للجميع العون والسداد.

 

 

 

 جملة قضاء يرريررئيس حت

 د عتذ هللا ةن محمذ اوعمراين.أ
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نصاب اوجصويح يف إجراءات نظاً 

 اإلفالش

 

 إعداد

 عبد المجيد بن صالخ المنصور .د

 أستاذ مشازن يف قسم اهعووم اهشـسعية 

  بلوية املوم فود األمهية
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هلل الذي أكؿؾ لـا الديـ وأتؿ لـاا الـعؿا و وجعاؾ أحؽاصاف  ااحل  لؽاؾ احلؿد 

زصااان وصؽااانو وأصاافد أٓ  لااف  ٓ اهلل وحااده ٓ صاااريؽ لاافو أرشااؾ رشااؾف  اااحلؼ 

ظبااده ورشااقلفو أبااام   ااارظف  اوأكاازل صعفااؿ الؽواااز وادقاازانو وأصاافد أن  ؿاادً 

ظؾقاف وظااذ  لااف الؼساط والعاادل ل الـااس ظااذ صار العزااقر وإزصاانو  ااذ اهلل 

  و حبف وصـ تبعفؿ  نحسان.

 أصا  عد:

فنن صـ خزائص الػؼف اإلشامصل ادساوؼرب  اغ أ:ؾاف: صاؿقلقوف وبدرتاف ظاذ 

اشوقعاز اجلديد واحلؽؿ ظذ احلادث صـ أحقال الـاسو حقـام كان صـ ادسوؼر فقف 

ٕ اؾ الوال بزاد:ا ال اارع ا -أي: ادزالح-أن العادات الول صبـا:ا ظذ ادعاين 

ڀ ڀ ) فقفا يؼقم ظذ اإل اح و واداكع صـفا يطالا   الادلقؾو يؼاقل اهلل تعااػ:

ًٓ [119]إكعاام:(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ و و:ذا . وصا ظدا ادحرم يبؼك حم

إ ااؾ  اااز كباار يؾااري موااف كااار صااـ إحؽااام والطااقار  والعااقارض حساا  

 اخومف إزصـ  وإصؽـ  وإحقال وإصخاص.

يدخؾ ل :ذا إ ؾ صا يوعؾؼ  ساقاش  الراظق  لرظقواف  ادزاؾح   اام ٓ و ن مما 

 خيالػ ال اريع  اإلشمصق .
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الساااقاش  صاا كاان صااـ »باال ا اـ ظؼقااؾ ل  قاان كقػقا  شاااقاش  اإلصاام لؾرظقا : 

إفعال  حقا  يؽاقن الـااس صعاف أبارز  ػ الزامح وأ عاد ظاـ الػساادو و ن   

«وحلوٓ كزل  ف  ي ارظف الرشقل 
(1)

. 

صعظؿ صسائؾ اإلصاص  ظرّي  ظاـ صساالؽ الؼطاع خؾّقا  »ويؼقل اإلصام اجلقيـل: 

«ظـ صدارك القؼغ
(2)

. 

ال اااريع  جاااتت  وحزاااقؾ ادزااالح وتؽؿقؾفااا وتعطقااؾ »ويؼااقل ا ااـ تقؿقاا : 

ادػاشد وتؼؾقؾفا  حس  اإلصؽانو وصطؾقهبا ترجقح خار اخلاريـ  ذا   يؿؽاـ أن 

«اصار ال اريـ  ذا   يـدفعا مجقعً و ودفع اجيوؿعا مجقعً 
(3)

. 

 -و:اق صبـال ظاذ ادزاالح-واإلصام صالؽ كس   لقف الؼقل  لن آشوحساان  

تسع  أظ ار العؾؿ
(4)

. 

و:ذا يمكد أن ال اريع  صبـق  ظذ صزالح العباد
(5)

. وإحؽاام وشاائؾ ٓ تاراد 

العباادلذاهتاو و كام ادراد غاياهتا وصؼا د:ا ادوؿاؾ   ؿزاالح 
(6)

و والؼاظادب تؼاقل: 

"تزارف اإلصام ظذ الرظق  صـقط  ادزؾح "
(7)

. 

                                           
 (.6/512 ظمم ادقبعغ ٓ ـ الؼقؿ ) (1)

 (. 75غقاث إصؿ والوقاث الظؾؿ )ص: (2)

 (.23/234جمؿقع فواوى ا ـ تقؿق  ) (3)

 (.5/226ادقافؼات لؾ اضبل ) (4)

 (.4/337 ظمم ادقبعغ ٓ ـ الؼقؿ) (5)

 (.6/513يـظر:  ظمم ادقبعغ ) (6)

(و وإصباه والـظائر ٓ ـ كجاقؿ 121(و وإصباه والـظائر لؾساققضل )ص:1/309ادـاقر لؾزرك ال ) (7)

 (.104)ص:
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دزاالح العباادو وإحؽاام  اوجادكا ال اارع با ادً »ويؼقل اإلصاام ال ااضبل: 

العاديا  تاادور صعاف حقاااام دارو فااسى ال االت القاحااد ُيؿـَااع ل حاال ٓ تؽااقن فقااف 

 ػ أجااؾو يؿوـااع ل  صزااؾح و فاانذا كااان فقااف صزااؾح  جااازو كالاادر:ؿ  الاادر:ؿ

ادبايع و وجيقز ل الؼرضو و قع الرض   القاا سو يؿوـاع حقا  يؽاقن جمارد غارر 

ور ا صـ غر صزؾح و وجيقز  ذا كان فقف صزاؾح  راجحا . و  كجاد :اذا ل  ااز 

«كام ففؿـاه ل العادات االعبادات صػفقصً 
(1)

. 

  وبرارات ٓ خيارج وكؾ صا شبؼ يػقدكا: أن صا يضعف ويل إصر ادسؾؿ صـ أكظؿ

 ل إ ؾ ظـ :ذا الباز الذي يؼزد صـف مؼقؼ صزالح العباد.

كظاام اإلفامسو و:اق  -حرشافا اهلل-وأن صـ :ذه إكظؿ  الول أبّرهتا الدولا  

كظام لف أ:دافف و جراتاتاف ادابوا  ل صاقاده. وباد راس دراشا  جمؿاؾ  جراتاتاف صاـ 

لوؽققااػ الػؼفاال إلجااراتات كظااام ا"الـاحقاا  الػؼفقاا  ل  حاا  صسااوؼؾ أشااؿقوف 

. غر أن ذلؽ البح    يؼزد صـف أن يؽقن دراش  صاصؾ  لؽاؾ "اإلفمس اجلديد

صقادهو حق  فوح الـظام  عد  براره ادجال لؾباحاغ لدراشا  صاا تضاؿـف صاـ صاقاد 

خموؾػ  وصـ ظدب زواياو وكاان صاـ أ:اؿ صاا لػاس اكوبااه البااحاغ وصااراح الؼااكقن 

 جارات الوساقي  "ادوؽررب ل  جراتات الـظام السابع   "وزقيسكزاز ال"فؽرب 

القبائق ..  جرات  ظاادب الوـظاقؿ اداايل..  جارات الوزاػق ..  جارات الوساقي  القبائقا  

لزااغار ادااديـغ..  جاارات  ظااادب الوـظااقؿ ادااايل لزااغار ادااديـغ..  جاارات الوزااػق  

 ."لزغار ادديـغ..  جرات الوزػق  اإلداري 

                                           
 (.5/221ادقافؼات ) (1)
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أن ادقاد ادوعؾؼ   الـزااز اظسا:اا  عاض الغؿاقض والؾابس ظـاد  عاض غر 

ادخوزاغو ودار حقهلا كؼاش لػفؿ صعـا:او وتطبقؼاهتا وأصاؾوفا. و حؽؿ بريب صاـ 

أحببس أن أصارك اجلؿقع هباذا البحا  الاذي  ادف  ػ  االـظام أيام كقكف ص اروظً 

 ظدب أصقر.

 

 أٍداف البخح:

ل صقضااع واحااد:  "كزاااز الوزااقيس"فقفااا ذكاار مجااع ادااقاد الواال ورد  -1

 لقسفؾ ادؼارك   قـفا وضبطفاو ودعرف  صقاضـ الوؽرار صـفا وآخومف.

ورفع الؾابس ظـفاا  "كزاز الوزقيس"صساظدب الؼاكقكقغ ل صارح صقاد  -2

 او قاهنا  ذكر الوطبقؼات وإصاؾ  لؽؾ كزاز  جفوقف ادؽوؿؾ والـابص صساوخدصً 

 وشاقؾ  اجلدول .

و وصادى مؼاؼ العدالا  "كزااز الوزاقيس" قان الوؽققػ الػؼفل لػؽرب  -3

 فقفا  غ فئات الدائـغ وادمك.

 أٍنٔ٘ املْضْع:

 توجذ أمهق  ادقضقع ل إصقر الوالق :

حاج  الؼاكقكقغ داؾ :ذه البحقث الول تسفؿ ل فؽ صػرات  عض اداقاد  -1

اد ظاذ القجاف الزاحقح وك ػ غؿقضفا وحؾ ص ؽمهتاو وتعاغ ل تطبقاؼ اداق

 والسؾقؿو ويوػادى فقفا ادخوص صـ القبقع ل اخلطل ل ففؿ ادقاد.
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حاج  البح  العؾؿل وادؽوبات ادخوز  والدراشات إكاديؿقا  والعؾقاا  -2

داؾ :ذه الدراشات الول تم ؾ هلذه إكظؿ  وصاا تضاؿـوف صاـ صاقادو وترد:اا  ػ 

 بقاظد:ا العؾؿق .

 سبب اختٔار املْضْع:

السااب  :ااق اشااوجا   لطؾاا   عااض ادخوزاااغ ل اؾقاا  صعـااك صااقاد كزاااز 

الوزقيس ادوؽررب ل أكاار صاـ  جارات ل :اذا الـظاامو وصاارح صػرداهتاا  اام يرفاع 

 الؾبس ظـفا. وبد وثؼقا يب  حؽؿ بريب صـ الـظام ل صراحؾف إوػ وحوك  براره.

 مظهل٘ البخح:

 تظفر ص ؽؾ  البح  ل أصريـ:

وضااقح  عااض الـزااقص الـظاصقاا و وغؿااقض صؼزااقد:ا: وذلااؽ ظاادم  -1

 سب  كقهنا صسمجا  صاـ أكظؿا  غار ظر قا و وصاـ الطبقعال أن ياـعؽس :اذا ظاذ 

 ألػاطف.

تؽرار كزقص كزاز الوزقيس ل أكار صـ صقضـو واصاوامهلا ظاذ  عاض  -2

 ادزطؾحات الول مواج  ػ ففؿفا  الرجقع  ػ صادب ادزطؾحاتو ور طفا هبا.

ؽـا صـ الوغؾ  ظاذ :اذه اإلصاؽالقات وهلل احلؿاد  االرجقع  ػ اإلخاقب وبد ر

ادخوزاااغ صااـ واضااعل الـظااام واد ااارفغ ظؾقااف ل وزارب الوجااارب وآشااواامرو 

 وصـاب وفؿ حقل صا تضؿـوف صقاد الـظام صـ صػردات مواج  ػ  قان.
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 خط٘ البخح:

 ؾفا كالوايل:جات رشؿ خط  البح  ل رفقد وثمث  صباح و وتػزاق 

 :صطؾبانوفقف  الوعريػ  ؿػردات البح و الوؿفقدو

 الـزاز ل الؾغ  وآ طمح. إول: ادطؾ 

 الوزقيس ل الؾغ  وآ طمح.الااين:  ادطؾ 

 كزقص كزاز الوزقيس ل الـظام. ادبح  إول:

 صارح كزاز الوزقيس ل الـظام.ادبح  الااين: 

  الوؽققػ الػؼفل لـزاز الوزقيس. ادبح  الاال :
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 التنَٔد
 التعسٓف مبفسدات البحح

 وفقف صطؾبان:

 :اليصاب يف اللغ٘ ّاالصطالحاملطلب األّل: 

 وفقف فرظان:

الـزاز صػاردو مجعاف: كزا  وأكزابات وأكزاب و يؼاال: َأْكَزاَبفو أي: جعاؾ لاف 

َأي: َيْؼَوساؿقكفو وادَـِْزاُ  والـازااُز: إَ اؾ وادَْرِجاعو و و:ؿ َيَوـاَ اُبقَكف اكزاقبً 

وكزاااز كااؾ صااالت: أ ااؾفو يؼااال: :ؾااؽ كزاااز صااال فاامنو َأي: صااا اْشااَوْطرفف. 

والـازاُز صـ ادال: الؼدر الذي ا  فقف الزكاب
(1)

. 

و صا  ضمبف ظذ ظدد إظضات الذي يزح  ف ظؼد اجلؾسا  ففاق  ادث حسا  

القشاقطصا ل ادعجؿ 
(2)

 . وإبرز أكف  ضمق ا طمحل.

  فٍ اصطالح الفقهاء:

ظـد احلـػق  :ق: كؾ صال ٓ ا  فقام دوكف الزكاب
(3)

. 

                                           
 (.1/758) "كز "(و ولسان العرزو صادب: 7/136كواز العغ لؾػرا:قدي ) (1)

 (.2/925ادعجؿ القشاقط إل را:قؿ صزطػك و خريـ ) (2)

 (.3/289البـاي  صارح اهلداي  لؾعقـل ) (3)
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وظـد ادالؽق : صعؾقم صـ الذ:  وصـ الػض  وصـ العروض
(1)

. 

وظـد ال افعق  واحلـا ؾ : بدر صعؾقم دا ا  فقف الزكاب
(2)

. 

وهبذا يظفر أن صعـاه ل ا طمح الػؼفات خموص ل  از الزكاب ل الغالا و وٓ 

 الققم. اظمب  لف دا ا طؾح ظؾقف ظرفً 

  وفٍ اصطالح القانىنُُن:

:ااق: أبااّؾ ظاادد صطؾااقز صااـ إظضااات لؾحضااقر ل آجااوامع لؽاال يؽااقن 

باكقكقًّا
(3)

. 

اإلفاامس ثااامين  اااخومف صػرداهتااا ل كظااام  "الـزاااز"وبااد وردت لػظاا  

صراتو ويؼزد  ف: الؼدر ادطؾقز تقفره ل تزقيس الدائـغ أو ادمك ظذ ادؼسح 

 ًٓ  و وتزادق ظؾقف ادحؽؿ .او أو صؾزصً او حقحً  لقؽقن صؼبق

 :يف اللغ٘ ّاالصطالح الجاىٕ: التصْٓت املطلب

 :فرظانوفقف 

تو والز ت ُيزقا عاقت :ق: جـس لؽؾ صا َوَبَر ل أذن الساصصزدر َ قَّ
(4)

 و 

                                           
 (.504صارح حدود ا ـ ظرف  لؾر اع )ص: (1)

 (.5/150و وحاصاق  الروض ادر ع ٓ ـ باشؿ )(102مرير ألػاظ الوـبقف لؾـقوي )ص: (2)

 (.3/1865صعجؿ الؾغ  العر ق  ادعا ارب د: أمحد خموار ظؿر ) (3)

 (.3/318) " قت"صعجؿ صؼايقس الؾغ  ٓ ـ فارسو صادب:  (4)
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َت فامن  ػامن تزاقيوً  و أي: دظااهايؼاال: َ اقَّ
(1)

. و ضامق لػاظ الوزاقيس ظااذ 

اإلدٓت  الرأي ل جمؾس حادث
(2)

. 

 الوزقيس لقس لف صعـك وا طمح خاص ل الػؼف كام احلال ل الـزاز.

آ ااطمح الؼاااكقين ففااق: اإلدٓت  ااالرأي واإلظااراز ظـااف ل ظؿؾقاا  أصااا ل 

اكوخا ق 
(3)

. 

ويؼزد  اف ل كظاام اإلفامس:  دٓت الادائـغ أو ادامك  ا رائفؿ حاقل ادؼاسح 

 ادؼدم ل آجوامع  ادقافؼ  ظؾقف أو رفضف.

  

                                           
 (.2/57) " قت"(و ولسان العرزو صادب: 7/146) " قت"يـظر: كواز العغو صادب:  (1)

 (.1/527يـظر: ادعجؿ القشاقط ) (2)

 (.2/1330صعجؿ الؾغ  العر ق  ادعا ارب ) (3)
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 املبحح األّل 
 ىصاب التصْٓت يف ىظاو اإلفالس

الـظام ل شو  صقاضعو و:ل صؽررب  ـزافا ل  عاض كزاز الوزقيس ورد ل 

 ادقاضعو وخموؾػ  ل صقاضع أخرىو وشارد:ا كالوايل:

 املْضع األّل:

 :"فزؾ  جرات الوسقي  القبائق "( ل الػزؾ الاال  31كزس ادادب )

(2-  ًٓ  ذا  قتس  ادقافؼ  ظؾقف كؾ فئ  صـ فئات الادائـغو  يؽقن ادؼسح صؼبق

افؼ   ذا  قت  ادقافؼ  ظذ ادؼسح دائـقن راؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿ  وتعد الػئ  صق

ديقن ادزقتغ ل الػئ  ذاهتاو وكان صـ ضاؿـفؿ دائـاقن رااؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ 

 (.- ن وجدوا-كزػ بقؿ  ديقن إضراف غر ذوي العمب  

 املْضع الجاىٕ:

( 79ؿ اداايل ل اداادب )فزؾ  جرات  ظادب الوـظق"تؽرر الـص ل الػزؾ الرا ع 

 :"(2الػؼرب )

)يوحؼؼ ببقل كاؾ فئا  صاـ فئاات الادائـغ لؾؿؼاسح  ذا  اقت  ادقافؼا  ظؾقاف 

دائـقن راؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿ  ديقن ادزقتغ ل الػئ  ذاهتاو وكاان صاـ ضاؿـفؿ 

 ن -دائـقن راؾ صطالباهتؿ أكار صـ كزػ بقؿ  ديقن إضراف غار ذوي العمبا  

 (.-اوجدو
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 املْضع الجالح:

 ( ظذ أن ادحؽؿ :2( الػؼرب )80ل ذات الػزؾ الرا ع كزس ادادب )

)تزدق  ـات ظذ ضؾ  إصغ ظذ ادؼسح ادساوقل دعااير العدالا  ل احلاالوغ 

 أتقوغ:

  ذا ببؾس مجقع فئات الدائـغ وادمك  ادؼسح. -أ

فئااات الاادائـغ  ااادؼسحو و ااقت  ذا ببؾااس فئاا  واحاادب ظااذ إبااؾ صااـ  -ز

ظاذ إباؾ صاـ جمؿاقع  "مخسااغ ل ادائا " ادقافؼ  ظؾقف دائـقن رااؾ صطالبااهتؿ 

بقؿ  صطالباات الادائـغ ادزاقتغ ل مجقاع الػئااتو ورأت ادحؽؿا  أن الوزاديؼ 

 ظذ ادؼسح حيؼؼ صزالح أغؾبق  الدائـغ(.

 املْضع الزابع:

فزااؾ  جاارات الوسااقي  القبائقاا  "ػزااؾ السااادس ( ل ال31تؽاارر كااص ادااادب )

 ."(134لزغار ادديـغ ادادب )

 املْضع اخلامص:

فزؾ  جرات  ظادب الوـظاقؿ اداايل "تؽرر ذكر الـزاز كذلؽ ل الػزؾ السا ع 

 (:2صع  عض الوغقرو فػل الػؼرب ) "(154لزغار ادديـغ ادادب )

 ًٓ   ذا وافؼ ظؾقف كؾ مما يليت: )يعد ادؼسح صؼبق

 الدائـقن ادضؿقكقن  اإلمجاع. - أ
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الدائـقن غر ادضؿقكغ الذيـ راؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿا  دياقن ادزاقتغ   - ز

ظذ إبؾو وكان صـ ضؿـفؿ دائـقن راؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن 

 (.- ن وجدوا-إضراف غر ذوي العمب  

 املْضع الشادض:

 ( ظذ أن:180اخلاصس  جرات الوزػق  كزس ادادب )ل الػزؾ 

)ظذ إصغ ظـد ظزصف  قع أ ؾ توجاوز بقؿوف ر ع بقؿ  أ قل الوػؾقسا  دظاقب 

صاـ الـظاام أو   امغ  "الااصـا   عاد ادائا "حلؽؿ ادادب  االدائـغ  ػ الوزقيس وفؼً 

 الي صعؾقصا  لؾـظار ل ادقافؼا  ظاذ البقاعو وتزوياد:ؿ  - ن جدت-جلـ  الدائـغ 

ٓزص  لدراش  جدوى العروض ادؼدص  ل ارائفو ظاذ أن يؽاقن ذلاؽ خامل صادب 

 صعؼقل (.

 (:108ول ادادب )

صاـ الـظاام ظاذ إصاغ  "السادشا   عاد ادائا "دون  خمل  حؽاؿ اداادب  -1

دظقب الدائـغ ادعؾقص  صطالباهتؿ وظـاويـفؿ لديف  ػ اجوامع لؾؿداول  والوزاقيس 

ر ل أي صـ احلآت الول يرى فقفا ضارورب احلزقل ظذ صقافؼوفؿو  اام ٓختاذ برا

 ل ذلؽ صا يليت:

 صوعددب   لن صارات أي صـ أ قل الوػؾقس  ادمثرب. ا ذا تؾؼك ظروًض  -أ 

أن  باصا   - ـاات ظاذ ادعؾقصاات والقثاائؼ الوال  حقزتاف- ذا ترجح لدياف  -ز 

 دظقى ضد ضرف  خر تز  ل صزؾح  أغؾبق  الدائـغ.
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 ذا رأى أن  رجات  قاع أي صاـ أ اقل الوػؾقسا  لػاسب صعؼقلا  ل صزاؾح   -ج 

 أغؾبق  الدائـغ.

  جرات الزؾح والوقفقؼ  غ ادديـ وغره  ام فقف صزؾح  أغؾبق  الدائـغ. -د 

 ظذ إصغ أن ُيّضؿـ دظقتف لؾدائـغ ادقضقظات ادطروح  لؾوزقيس. -2

 ذا  اقت  اداادب  احقحً ( صاـ :اذه ا1يعد الؼرار ادوخذ  ؿقج  الػؼرب ) -3

 ظؾقف دائـقن يؿاؾقن أغؾبق  بقؿ  صطالبات أ قات الدائـغ ادزقتغ(.

  (.3وال ا:د صـ ادادتغ :ق صا ورد ل الػؼرب )
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 املبحح الجاىٕ 
 شـسح ىصاب التصْٓت يف ىظاو اإلفالس

أثارت :ذه الـزقص فقر  دور الـظام ل أوشاط الؼااكقكقغ وادحااصغ مجؾا  

وػسارات وآشو ؽآت حقل  وقى :ذه ادقادو وصعاين  عض ألػاطفا صـ آش

وصؼا د:او واخوؾػس تػاشار:ؿ لبعض ضامئر:ا وصزاطؾحاهتا ادحوؿؾا  ٕكاار 

الرجااقع  ػ واضااعل الـظااام ٓشااوباك  صااا أصااؽؾ صـاافو  اصااـ صعـااكو وكااان لزاًصاا

 وصراد:ؿ  ذلؽ.

صااارح :ااذه ادااقاد صااع وبااد حاولااس ل :ااذه القربااات ص ااارك  ادخوزاااغ ل 

 تقضاقحفا  لصاؾ  تؼرز ادعـك هلاو وشاقؽقن صارح :ذه ادقاد ل أر ع  صطال :

 املْضع األّل ّالجاىٕ ّالزابع:

و ا( صؽررب  ؾػظ واحاد تؼريًبا134( و)2( الػؼرب )79( و)31ورد كص ادقاد )

 و:ل:

(2-  ًٓ ات الادائـغو  ذا  قتس  ادقافؼ  ظؾقف كؾ فئ  صـ فئ يؽقن ادؼسح صؼبق

وتعد الػئ  صقافؼ   ذا  قت  ادقافؼ  ظذ ادؼسح دائـقن راؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿ  

ديقن ادزقتغ ل الػئ  ذاهتاو وكان صـ ضاؿـفؿ دائـاقن رااؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ 

 (.- ن وجدوا-كزػ بقؿ  ديقن إضراف غر ذوي العمب  

 ئ  القاحدب.فؼقلف: )وتعد الػئ  صقافؼ ...(و أي: الػ
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وبقلااف: ) ذا  ااقت  ادقافؼاا  ظااذ ادؼااسح دائـااقن(و ادؼزااقد  الاادائـغ :ـااا: 

الدائـقن ل الػئ  الول حيسا  فقفاا الوزاقيسو شاقات أكااكقا ممواازيـ أم ظااديغ أم 

 ظامل أم صضؿقكغ أم غر:ؿ...

 ادطالباات: بقلف: )راؾ صطالباهتؿ(و أي: تساوي وتعادل صطالباهتؿو وادؼزقد 

 الديقن.

بقلف: )ثؾال( خيرج صا لق كؼص ظـ الاؾااغ فانن الـزااز   يؽوؿاؾو وٓ يعواز 

 ًٓ  .الوزقيس صؼبق

)بقؿ  ديقن ادزقتغ(و العزب  ؼقؿ  ديقن ادزقتغو فقخرج كزاز ثؾال الادائـغ 

أكػسفؿ. و:ذا غار صاراد ل الاـص. وكاذلؽ ٓ ظازب  وزاقيس أغؾبقا  الادائـغو وٓ 

دد:ؿ وٓ كسبوفؿو فؾق  ّقت ثؾاا الػئ  القاحدب  الؼبقل لؽاـ بقؿا  صطالبااهتؿ دون ظ

فانن الـزااز   يؽوؿاؾ ل :اذه الػئا و ولاق  اقت كزاػ الػئا  أو أباؾ  الاؾاغ صااًم 

 الؼبقل وكاكس صطالباهتؿ تعادل ثؾال صطالبات ادزقتغ صـ ذات الػئ  اظواز ادؼاسح 

 ًٓ تبؾغ بقؿ  الاديقن الاؾااغ  ادائـ واحاد أو اثـاغ صؼا اؾ  صـ الػئ و  ؾ يؿؽـ أن صؼبق

ًٓ صاًم  اظ اريـ دائـً   ل :ذه الػئ .  و ويعوز ادؼسح صؼبق

)ل الػئ  ذاهتا(و خيرج بقؿا  دياقن ادزاقتغ ل جمؿاقع دياقن ادزاقتغ ل كاؾ 

 الػئاتو ففذا غر صراد ل الـصو و  حيدد الـظام فئات الدائـغو وظاذ أي أشااس

(: ) ذا تعاادد الاادائـقن وكااان 74( و)29يؽااقن تزااـقػفؿو و كااام بااال ل ادااادتغ )

داا  ا:ـاك اخومف ل ضبقع  ديقهنؿ أو حؼقبفؿ فعذ ادديـ تزـقػفؿ  ػ فئات وفؼً 

 مدده المئح (.
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 حسا  -( صاـ المئحا : )جيا  أن يوضاؿـ ادؼاسح 16وجات البقان ل ادادب )

ـقػ الدائـغ صع صراظااب أي صعقاار يامثر ل تزاـقػفؿو تز -صا يليت: ف -إحقال

 وصـ ذلؽ صا يليت:

 أن تضؿ كؾ فئ  أ حاز احلؼقق ادو اهب . -1

 صدى تلثر ادؼسح ل :ذه احلؼققو ول تزـقػ الدائـغ  ػ أكار صـ فئ (. -2

وكان ص اروع الـظام بد أصار  ػ ضقا ط صساظدب ل الوزـقػ ثؿ حذفس  عاد 

 و:ل أوضح مما جات ل المئح و ومما جات فقف: برار الـظامو 

 )فعذ ادديـ تؼساقؿفؿ  ػ فئات  ؿراظاب صا يع:

 أن تضؿ كؾ فئ  أ حاز احلؼقق ادو اهب . -1

 .- ن وجدوا-أن ختزص فئ  ظذ إبؾ لؾدائـغ ادضؿقكغ  -2

 الوػاوت  غ حؼقق الدائـغ الؼائؿ  وصدى تلثر ادؼسح ل :ذه احلؼقق. -3

 ااغ حؼااقق الاادائـغ وفااؼ ادحاادد ل ادؼااسحو وصاادى تاالثره ل  الوػاااوت -4

 تزـقػفؿ  ػ أكار صـ فئ .

 أي  صعؾقصات أخرى يرى أهنا ضاروري  لوزـقػ الدائـغ(. -5

ور ام تعؿد الـظام ظدم مديد صؽؾ الػئاات وحزاار:ا: لاسك صسااح  واشاع  

إضاراف:  ذ لؽاؾ لؾؿديـ وإصغ ل اخوقار الوؼساقؿ العادل وادـاش  دزاؾح  

صـ ادديـغ والدائـغ ضبقع  خا   هبؿ وحؼقق خموؾػ  وصوػاوت  توطؾ  الولصاؾ ل 

 الوزـقػ.
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كااام أكااف يؿؽااـ آشااوػادب ل تزااـقػ الاادائـغ ممااا جااات ل الػزااؾ الااااين ظ ااار 

ًٓ 196ادادب ) "أولقي  الديقن"  يؿؽـ لألصغ أن يعوؿده: (و وكضارز ظذ ذلؽ صاا

  العامل.فئ  الدائـغ -1

 فئ  الدائـغ ادضؿقكغ. -2

 فئ  الدائـغ ادؿوازيـ. -3

 ."غر ادضؿقكغ"فئ  الدائـغ العاديغ  -4

 .اوبد يؽقن داخؾ كؾ فئ  أكار صـ فئ  أيًض 

 ًٓ  (.15و كام ل ادادب )وأ:ؿ صارط ل شمص  تؼساقؿ الػئات :ق: أن يؽقن ظاد

 ًٓ لؼباقل أحاد الػئاات ظاذ  ولوطبقؼ :ذا الوزـقػ ظذ بقؿ  الاديقن كضاع صااا

 ادؼسح: 

 : فئ  الدائـغ ادؿوازيـ()صاًم 

 املْافك٘ قٔن٘ دٌْٓ املصْتني و
 √  ٓف 10 1

 √ األػً  20 2

 × األػً  30 3

 √ األػً  40 4

 ألػ. 30ألػو وادعسضقن  70ادقافؼقن  ( ألػ.100جمؿقع ديقن ادؿوازيـ ) 
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الػئ  صقافؼ : ٕن بقؿا  دياقن ادزاقتغ أكاار صاـ الاؾااغو والـزااز  الـوقج :

و ولاق كؼاص ادجؿاقع ظاـ :اذا ا( تؼريًبا66,666ادطؾقز ل :ذه الػئا  لؼبقهلاا )

ل الػئ و كام لق اظسض الدائـ إول صع الاال : ٕن  االربؿ اظوز ادؼسح صرفقًض 

ظاذ :اذه الطريؼا   ؼقا  الػئاات. و وأباؾ صاـ الاؾااغ. ويؼااس ا( ألػً 60ادجؿقع )

وجي  صمحظ  أن :ذه ادقافؼ  صبدئق  حوك كوحؼؼ صـ ال ارط ادؽؿؾ اداذكقر ل 

 ظجز ادادب.

بقلف: )وكان صـ ضؿـفؿ(و الظا:ر أن الضاؿر يعاقد دجؿاقع فئاات الادائـغو 

أي: أن :ذا ال طر صـ ادادب يؾوػس  لقاف  عاد الولكاد صاـ مؼاؼ كزااز ثؾاال بقؿا  

ن ادزقتغ ل كؾ ادجؿقظات. و:ذا الذي تؼوضااقف الزااقاغ  الؾغقيا . لؽاـ ديق

وكاان صاـ "حس  ظؾؿل أن :ذا غر صاراد ظـاد واضاعقفو وأن ادؼزاقد حؼقؼا : 

و او ولقس دجؿاقع الػئاات. و:اذا خؾاؾ لغاقي ياقرث لبًسا"ضؿـ كؾ فئ   ذاهتا

ن صاـ ضااؿـ ولاق باالقا: )وكاان صاـ ضاؿـ كاؾ فئا  دائـاقن...(و أو باالقا: )وكاا

الاؾاغ صـ كؾ فئ  دائـقن راؾ صطالبااهتؿ...(و لؽاان أشاؾؿ وأبارز لؾػفاؿ وأ عاد 

 ظـ الؾبس.

ويػفؿ صـ :ذا الـص: أكف صارط ثاٍن صؽؿؾ وتا ع لؾ اارط إول وصارتبط  افو 

 يؾوػس  لقف  عد اكوامل ال ارط إول. صسوؼًم  اولقس صارضً 
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ل  اادب صااـ أكااار إلػاااظ لبًساابقلااف: )إضااراف غاار ذوي العمباا (و :ااذه اداا

الـظامو و ثارب لؾجدل والـؼاش ل كظر الباح و ولػفؿ ادؼزقد صاـ :اذه الؾػظا  

 ٓ  د صـ الوؼديؿ  بقان فرظغ:

 ادؼزقد  إضراف ذوي العمب  وغر ذوي العمب .الػرع إول: 

تغ.الػرع الااين:   أكقاع ادزقا
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جااات ل ادااادب إوػ ل ادزااطؾحات  قااان الطاارف ذوي العمباا و و:ااق أحااد 

 إضراف الوالق :

صاادير ادااديـ وظضااق جمؾااس  دارتااف وصااـ ل حؽؿفااام وصاااريؽ ادااديـ  -1»

 وادالؽو وأبر ات :مٓت إصخاص وادديـ حوك الدرج  الاالا .

 وادديـ ظمب  ظؿؾ.صـ يؽقن  قـف   -2

 -  ؽؾ صباصار أو غر صباصاار-ال خص الذي يساقطر ظؾقف وظذ ادديـ  -3

صخص  خر أو أكار  ام يقازي كسب  صؾؽق  تزيد ظذ مخساغ ل ادائ  صـ رأس صاال 

 كؾ صـفام.

 اام  -  اؽؾ صباصاار أو غار صباصاار-ال خص الذي يساقطر ظاذ اداديـ  -4

 اغ ل ادائ  صـ رأس صال ادديـ.يقازي كسب  صؾؽق  تزيد ظذ مخس

 اام  -  اؽؾ صباصاار أو غار صباصاار-ال خص الذي يساقطر ظؾقف اداديـ  -5

 «.يقازي كسب  صؾؽق  تزيد ظذ مخساغ ل ادائ  صـ رأس صالف

و ـات ظذ صا شبؼ ل صادب كزاز ادزقتغ فانن كاؾ صاـ لاقس صاـ :امٓت ففاق 

ممواز لقس لاف ظمبا   اداديـ  قجاف صاـ دائـ غر ذوي ظمب و كلي دائـ ظادي أو 

 القجقه ادذكقرب ل أضراف ذوي العمب و والغال  أكف يؽقن صـ البـقك.
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 ًٓ  : ادمكو والدائـقن. و قاهنام فقام يع:الذيـ هلؿ حؼ الوزقيس وفؼ الـظام :ؿ  مجا

ل حؼقبفؿ الـظاصق  أو الوعابدي   ام ل  اادمك الذيـ يرت  ادؼسح أثرً  إول: •

( صااـ الـظااامو 27ذلااؽ احلااط صااـ حؼااقبفؿ أو تلجقااؾ القفااات هبااا أو تؼساااقطفا )م

 ( صـ المئح .39و)

صخص يؿؾاؽ حزا  »وبد ظرف الـظام ل ادزطؾحات صـ :ق ادالؽو و:ق: 

ويؿؽاااـ أن يؿااااؾ هلاااؿ  ال ااااركات وادساااامهغ «. ل رأس صاااال اداااديـ أو شااافاًم 

 دوضاصـغ و دودي ادسئقلق . فؽؾ :مٓت يزـػقن صـ ادمك.ا

 وتزقيس ادمك خموؾػ ظـ تزقيس الدائـغ صـ ظدب أصقر:

 اظااذ تزااقيس الاادائـغ وفًؼاا اوشااا ؼً  يؽااقن تزااقيس اداامك صسااوؼًم  إول:

 ( صـ الـظام.28)م

ال اارك  ٓ يـعؼد اجوامع ادمك  ٓ  حضقر صمك يؿاؾقن ر ع رأس صال  الااين:

( صااـ المئحاا و  قااـام العاازب ل الاادائـغ تبؾااقغفؿ  ؿقظااد 46ظااذ إبااؾ كااام ل )

 آجوامعو ومؼؼ الـزاز ادطؾقز فقفؿ.

يزاادر باارار اداامك  ادقافؼاا  ظااذ ادؼااسح  لغؾبقاا  ثؾااال إشاافؿ أو  الاالاا :

ر احلزص ادزقت و صا   يـص ظؼد تلشاقس ال ارك  أو كظاصفا إشاشال ظاذ غا

( صـ المئح و  قـام إصر ل الدائـغ خموؾػ  حس  كاقع ادؼاسح 46ذلؽو كام ل )

 كام شاقليت.
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تزقيس ادمك  رفض ادؼسح أو تعذر تزقيوفؿ ٓ يمثر ظاذ تزاقيس  الرا ع:

 ( صـ المئح .46الدائـغو ويؿؽـفؿ الوزقيس  عد:ؿ ل القبس ادحددو كام ل )

 بسامن:الدائـقنو و:ؿ  الااين: •

 دائـقن ذوو ظمب و وشبؼ صعرفوفؿ. الؼسؿ إول:

 دائـقن غر ذوي ظمب .الؼسؿ الااين: 

والظا:ر صـ كص ادادب أن ذوي العمب  داخؾقن ل الوزاقيس  اام فاقفؿ ادامك 

وصدير ادديـ وأبر اات اداديـ وصاـ لاف ظمبا  ظؿاؾ صعاف  "ال اركات وادسامهقن"

غر ذوي العمب  ل الوزقيسو لؽـ ادمك يدخؾقن وغر:ؿو كام احلال ل دخقل 

وادؼاسح  او ولؽال يؽاقن الـزااز  الًغاال الوزقيس :ـا  زػوفؿ دائـغ ٓ صمًكا

 ًٓ ٓ  د أن يؽقن: )صـ ضؿـ كؾ فئ  دائـقن راؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ كزاػ  صؼبق

 (.- ن وجدوا-بقؿ  ديقن إضراف غر ذوي العمب  

الدائـغ  ػ ذوي ظمب  وغر ذوي ظمب و فم يؽػال صقافؼا  ويوضح :ذا  وؼساقؿ 

إضراف ذوي العمب و و كام جي  أن يقافؼ ظذ ادؼسح أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن 

غاار ذوي العمباا و أي: لااق افسضااـا أن  عااض غاار ذوي العمباا  صقافااؼ و عضاافؿ 

طالبااهتؿ أكاار صاـ رافضو فم  د لؼبقل ادؼاسح أن يقافاؼ ظؾقاف صاـفؿ دائـاقن رااؾ ص

ل فئا   ا( ألًػا50كزػ بقؿ  ديقهنؿو وصاالف: لق كان جمؿقع ديقن غار ذوي العمبا  )

الدائـغ ادؿوازيـو فم  د لؼبقل ادؼسح أن يقافاؼ ظؾقاف صاـفؿ دائـاقن رااؾ صطالبااهتؿ 

ل :ذا ادااالو فؾاق كؼزاس بقؿا   ا( ألػً 25أكار صـ كزػ بقؿ  ديقهنؿو أي: أكار صـ )
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ًٓ اد و حواك لاق  اّقت زقتغ صـ غر ذوي العمب  ظـ الـزػ   يعوز ادؼسح صؼباق

ظؾقف  ادقافؼا  دائـاقن رااؾ صطالبااهتؿ ثؾاال بقؿا  دياقن ادزاقتغ ل الػئا  ذاهتاا: ٕن 

ؾ   يوحؼؼو و:ق: أن بقؿ  ديقن غار ذوي العمبا    توجااوز الـزاػ.  ال ارط ادؽؿا

ق إضااراف غاار ذوي العمباا و وحوااك ٓ يسااولثر و:ااذا ال ااارط ٕجااؾ محاياا  حؼااق

إضراف ذوو العمب   الوزقيس: لؽقهنؿ أغؾبق و ويوضارر  ذلؽ غر ذوي العمبا و 

فاصسط أن يقافؼ صـفؿ صا بقؿ  ديقهنؿ أكار صـ الـزػ. وهباذا يظفار أن ظباارب )غار 

قن غار ذوي ذوي العمب ( اشواـات صـ ظؿؾق  الوزقيس وبقؿ  الاديقنو وأن بقؿا  ديا

  ؾ ديقن ذوي العمب  ل الوزقيس.العمب  ٓ تؼا

و:ذا جدول يقضح أكار لوزقيس صؼبقل ل فئ  الدائـغ ادؿوازيـو و خار غار 

 اداال إول: :"صؾققن"صؼبقلو وجمؿقع الديقن 

فك٘ دائيٌْ ذّّ عالق٘ و
ملْا

ا
 

فك٘ دائيٌْ غري ذّٖ عالق٘
ملْا

ا
 

 √ ألػ 100دائـ ظادي لقس لف ظمب   √ ألػ 200صاريؽ صوضاصـ دائـ  ا  1

 × ألػ 100 ـؽ لقس لف ظمب   √ ألػ 200صسا:ؿ  دود ادسئقلق  دائـ  ا  2

 √ األػً  60صارك  لقس هلا ظمب   √ األػً  150بري  لؾؿديـ  3

 × األػً  40صخص ضبقعل لقس لف ظمب   × األػً  150صدير ادديـ  4

 

( 700)جمؿقع ديقن ذوي العمب  

و 550ألػو وبقؿ  ديقن ادقافؼغ 

 .150وبقؿ  ديقن ادعسضاغ 

 300جمؿقع ديقن غر ذوي العمب  

و 160ألػو وبقؿ  ديقن ادقافؼغ 

 .140وادعسضاغ 
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الػئ  صقافؼ : ٕن جمؿقع بقؿ  ديقن ادزاقتغ  ادقافؼا  صاـ ذوي العمبا  الـوقج : 

الاؾااغو والـزااز ادطؾاقز ل :اذه الػئا   (و و:ق أكار صـ710وغر ذوي العمب  )

%(و ول كػس القبس ااوزت بقؿ  دياقن ادزاقتغ 66) ا( تؼريبً 666,666لؼبقهلا )

( ألاػ. فػال 300صاـ ) ا( ألػً 160 ادقافؼ  صـ غر ذوي العمب  الـزػ  ؿجؿقع )

ا :ذا اجلدول مؼؼ الـزاز ادطؾقز ل ادادبو حقا  مؼاؼ الـزااز العاامو و:اق ثؾاا

أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن "بقؿ  ديقن ادزقتغو ومؼؼ كزاز غر ذوي العمب  

و و:ذا الـزاز ل غار ذوي العمبا   كاام يطؾا  مؼؼاف "إضراف غر ذوي العمب 

ل حااال وجااقد:ؿو أصااا  ذا   يقجااد أحااد صااـفؿ فاام حاجاا  لؾـظاار فقاافو و كااام يؽوػااك 

 الطريؼ   ؼق  الػئات. الوحؼؼ ل الـزاز العام. ويؼاس ظذ :ذه 

 اداال الااين:

ك٘ دائيٌْ ذّّ عالق٘ و
ْاف

امل
 

ك٘ دائيٌْ غري ذّٖ عالق٘
ْاف

امل
 

 √ ألػ 100دائـ ظادي لقس لف ظمب   √ ألػ 200صاريؽ صوضاصـ  1

 × ألػ 100 ـؽ لقس لف ظمب   √ ألػ 200صسا:ؿ  دود ادسئقلق   2

 × األػً  60ظمب  صارك  لقس هلا  √ األػً  150بري  لؾؿديـ  3

 √ األػً  40صخص ضبقعل لقس لف ظمب   × األػً  150صدير ادديـ  4

 

( 700جمؿقع ديقن ذوي العمب  )

و 550ألػو وبقؿ  ديقن ادقافؼغ 

 .150وبقؿ  ديقن ادعسضاغ 

 300جمؿقع ديقن غر ذوي العمب  

و 140ألػو وبقؿ  ديقن ادقافؼغ 

 .160وادعسضاغ 
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الػئ  غر صقافؼ : ٕن جمؿقع بقؿ  دياقن ادزاقتغ  ادقافؼا  صاـ ذوي  الـوقج :

(و و:ق أكاار صاـ الاؾااغو لؽاـ   توجااوز بقؿا  690العمب  وغر ذوي العمب  )

ديااقن ادزااقتغ  ادقافؼاا  صااـ غاار ذوي العمباا  الـزااػو حقاا   ؾغااس جمؿااقع 

ثؾااا بقؿا  دياقن (. فػل :ذا اجلدول مؼؼ الـزاز العامو و:ق 300( صـ )140)

أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن "ادزقتغو لؽـ   يوحؼؼ كزاز غر ذوي العمب  

. و:ااذا ٕجااؾ محاياا  حؼااقق غاار ذوي العمباا  "إضااراف غاار ذوي العمباا 

 ادعسضاغ. ويؼاس ظذ :ذه الطريؼ   ؼق  الػئات.

قا و و:ذا الـزاز جي  أن يوحؼؼ صاـ وجاقده اداديـ ل  جارات الوساقي  القبائ

 و:ق صـ صسئقلق  إصغ ل  جرات  ظادب الوـظقؿ ادايل.

 املْضع الجالح:

 ( ظذ أن ادحؽؿ :2( الػؼرب )80ل الػزؾ الرا ع كزس ادادب )

)تزدق  ـات ظذ ضؾ  إصغ ظذ ادؼسح ادساوقل دعااير العدالا  ل احلاالوغ 

  ادؼسح. ذا ببؾس مجقع فئات الدائـغ وادمك  -أ أتقوغ:

 ذا ببؾااس فئاا  واحاادب ظااذ إبااؾ صااـ فئااات الاادائـغ  ااادؼسحو و ااقت  -ز

ظاذ إباؾ صاـ جمؿاقع  "مخسااغ ل ادائا " ادقافؼ  ظؾقف دائـقن رااؾ صطالبااهتؿ 

بقؿ  صطالباات الادائـغ ادزاقتغ ل مجقاع الػئااتو ورأت ادحؽؿا  أن الوزاديؼ 

 غ(.ظذ ادؼسح حيؼؼ صزالح أغؾبق  الدائـ
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لؾؿحؽؿ و هلا أن تؼبؾف وهلا أن ترفضف:  ـاات ظاذ ادزاؾح   ا:ذه ادادب تابس حؼً 

جيا   اف أن تؼباؾ تزاقيس  اكظاصقً  االول ترا:ا ل  الح أغؾبق  الدائـغو ولقس كًز 

 الػئ  القاحدب.

فؼقلااف: ) ذا ببؾااس مجقااع فئااات الاادائـغ واداامك  ااادؼسح(و و:ااذا واضااح وٓ 

طبؼ ظذ  جرات الوسقي  القبائقا  و جارات  ظاادب الوـظاقؿ اداايلو  صؽال فقفو و:ق يـ

ب  ظاذ ادؼاسح ل :اذا احلاال: ٕكاف ل حاال مؼاؼ    وواج  ظذ ادحؽؿ  ادزاد

 الاؾاغ جي  الوزديؼو فػل اجلؿقع صـ  از أوػ.

وبقلف: ) ذا ببؾاس فئا  واحادب ظاذ إباؾ صاـ فئاات الادائـغ  اادؼسح(و كالن 

أو الدائـغ العاديغ أو غر:ؿو فؾق افسضـا صقافؼا  فئا     فئ  العامل صاًم تؽقن الػئ

العامل فؾؾؿحؽؿ  الوزديؼ ظذ ادؼاسح  عاد مؼؼفاا صاـ وجاقد ال اارط ادؽؿاؾ 

 الوايل.

وبقلف: ) ذا ببؾس فئ  واحدب ظذ إباؾ(و :ـاا حيوؿاؾ أن ادطؾاقز مجقاع الػئا  

( صاـ اظوباار 79:ق صا شبؼ تؼريره ل ادادب )و وحيوؿؾ أن ادطؾقز صاًم  "العامل"

الػئ  صقافؼ   ؿقافؼ  صـ راؾ صطالباهتؿ ثؾاال بقؿا  ادزاقتغو و:اق إطفار: ٕن 

 الػؼرب   تؼؾ  اإلمجاع.

 وبقلف: )و قت  ادقافؼ  ظؾقف(و أي: ل كػس القبس. و:ذا صارط صؽّؿؾ.

ذ إبؾ صـ جمؿاقع بقؿا  ظ "مخساغ ل ادائ "وبقلف: )دائـقن راؾ صطالباهتؿ 

صطالبات الدائـغ ادزقتغ ل مجقع الػئات(و أي: أكف ٓ يؽػل صقافؼا  فئا  واحادب 
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ظذ إبؾ حوك يزقت دائـقن رااؾ صطالبااهتؿ مخسااغ ل ادائا  صاـ جمؿاقع بقؿا  

صطالبااات الاادائـغ ادزااقتغ ل مجقااع الػئاااتو ولااقس ل كااؾ فئاا   ااذاهتا كااام ل 

 ؼ و فقـظر :ـا  ػ جمؿقع ادزاقتغ  ادقافؼا  ل كاؾ الػئااتو فانن الوزقيوات السا

%( وثؿس فئ  واحادب ظاذ إباؾ ببؾاس ادؼاسح 50كاكس بقؿ  صطالباهتؿ تعادل )

تقن  االرفض أكاار صاـ  فنن لؾؿحؽؿ  ادزادب  ظذ ادؼاسحو لؽاـ  ذا كاان ادزاقا

الػئااات فؾااقس %( صااـ جمؿااقع بقؿاا  صطالبااات الاادائـغ ادزااقتغ ل كااؾ 50)

 لؾؿحؽؿ  حقـئذ الوزديؼ ظذ ادؼسح.

بقلف: )ورأت ادحؽؿ  أن الوزديؼ ظذ ادؼسح حيؼؼ صزالح أغؾبق  الدائـغ(و 

%( ل  جارات  ظاادب 50:ذا فقف  صارب  ػ أن ببقل تزقيس الػئ  القاحدبو وكساب  )

قااؼ :ااذا الوـظااقؿ ادااايل خاضااع لؾسااؾط  الوؼديرياا  لؾؿحؽؿاا و وصوااك تلكااد هلااا مؼ

الوزقيس هبذا ال ؽؾ دزاالح أغؾبقا  الادائـغ فؾفاا أن تؼباؾ  افو وهلاا أن ترفضاف 

وتطؾ  الـزاز إ ع ادػروض ظاذ إصاغ تاقفرهو و:اق صاا شابؼ تؼرياره ل 

 (.79ادادب )
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 و:ذا جدول يقضح اداال لوزقيس صؼبقل و خر غر صؼبقل:

 : فئ  الدائـغ العامل()صاًم 

 املْافك٘ املصْتنيقٔن٘ دٌْٓ  و
 √  ٓف 10 1

 √  ٓف5 2

 √  ٓف 5 3

 ×  ٓف 3 4

 .ا( ألػً 23جمؿقع ديقن العامل ) 
  ٓف. 3و وادعسضقن األػً  20ادقافؼقن 

 الـوقج : الػئ  صقافؼ .

جاادول جمؿااقع بقؿاا  صطالبااات الاادائـغ ادزااقتغ ل مجقااع الػئاااتو وكااان 

 ًٓ  :الوزقيس فقف صؼبق

 املْافكٌْ الفئات قٔن٘ دٌْٓ و
 األػً  20 األػً  23فئ  العامل  1

 األػً  50 األػً  90فئ  ادضؿقكغ  2

 األػً  15 األػً  50فئ  ادؿوازيـ    3

 األػً  15 األػً  37فئ  العاديغ  4

 ألػ. 100ألػو وادعسضقن  100ادقافؼقن  ( ألػ.200جمؿقع ديقن الدائـغ ) 
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ولؾؿحؽؿاا  الوزااديؼ ظؾقااف  ذا رأت أكااف خياادم الوزااقيس صؼبااقلو الـوقجاا : 

صزالح أغؾبق  الدائـغ: ٕن فئ  العامل ببؾاس ادؼاسحو ل حاغ أن فئا  ادضاؿقكغ 

وادؿوااازيـ والعاااديغ   توجاااوز بقؿاا  ديااقن ادزااقتغ ل كااؾ فئاا  الاؾاااغو لؽــااا 

عااادل وجاادكا أن بقؿاا  صطالبااات الاادائـغ ادزااقتغ  ادقافؼاا  ل مجقااع الػئااات ت

%( صـ جمؿقع بقؿ  ديقن ادزقتغ ل كؾ الػئاتو و الوايل جاز لؾؿحؽؿا  أن 50)

 تزادق ظذ ادؼسح.

جاادول جمؿااقع بقؿاا  صطالبااات الاادائـغ ادزااقتغ ل مجقااع الػئاااتو وكااان 

 :االوزقيس فقف صرفقًض 

 املْافكٌْ قٔن٘ دٌْٓ الفئات و
 األػً  20 األػً  23فئ  العامل  1

 األػً  40 األػً  90ادضؿقكغ فئ   2

  ٓف 10 األػً  50فئ  ادؿوازيـ  3

 األػً  15 األػً  37فئ  العاديغ  4

 .األػً  115و وادعسضقن األػً  85ادقافؼقن  ( ألػ.200جمؿقع ديقن الدائـغ ) 

الوزقيس غار صؼباقلو وٓ تزاادق ادحؽؿا  ظاذ ادؼاسح: ٕكاف و ن  الـوقج :

كان فئ  العامل ببؾس ادؼسح  ٓ أن بقؿا  صطالباات الادائـغ ادزاقتغ  ادقافؼا  ل 

%( صااـ جمؿااقع بقؿاا  ديااقن ادزااقتغ ل كااؾ الػئاااتو 50مجقااع الػئااات دون الااا)

  %(.50وادعسضقن أكار صـ )
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 املْضع اخلامص:

فزؾ  جرات  ظادب الوـظاقؿ "( ل الػزؾ السا ع 2( الػؼرب )154ادادب )كزس 

 ظذ أكف: "ادايل لزغار ادديـغ

 ًٓ   ذا وافؼ ظؾقف كؾ مما يليت: )يعد ادؼسح صؼبق

 الدائـقن ادضؿقكقن  اإلمجاع. - أ

الدائـقن غر ادضؿقكغ الذيـ راؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿا  دياقن ادزاقتغ   - ز

ان صـ ضؿـفؿ دائـقن راؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن ظذ إبؾو وك

 (.- ن وجدوا-إضراف غر ذوي العمب  

و:ذا الـزاز خاص  زغار ادديـغ ل  جرات  ظادب الوـظقؿ ادايلو و:ق خموؾػ 

 ظـ الـزاز ادطؾقز ل أ ؾ  جرات  ظادب الوـظقؿ ادايل.

 ًٓ  ذا وافؼ ظؾقف كاؾ مماا ياليت(و :اذا الاـص يادل ظاذ  فؼقلف: )يعد ادؼسح صؼبق

 .اظدم اخلقار  غ أحد احلالوغ الوالقوغو  ؾ ٓ  د صـ مؼؼفام مجقعً 

الاادائـقن ادضااؿقكقن  اإلمجاااع(و :ااذا :ااق ال ااارط إول لؼبااقل  -وبقلااف: )أ

الـزاااز ل ادؼااسحو ويسااوػاد صااـ :ااذه الػؼاارب أكااف ٓ  ااد صااـ صقافؼاا  الاادائـغ 

ًٓ ادضؿق و وٓ يـظار كغ  اإلمجاعو فؾق وافؼس إغؾبقا  صاـفؿ   يعاد ادؼاسح صؼباق

حقـئااٍذ لؾاادائـغ الااذيـ راااؾ صطالباااهتؿ ثؾااال بقؿاا  ديااقن ادزااقتغو و ذا وافااؼ 

الدائـقن ادضؿقكقن  اإلمجاع ببؾ ادؼسح  ذا مؼؼ ال ارط الااين الاقارد ل الػؼارب 

 )ز(و وظؾقف مؼؼ صارط الػؼرب )أ(.
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الدائـقن غر ادضؿقكغ الذيـ رااؾ صطالبااهتؿ ثؾاال بقؿا  دياقن  -وبقلف: )ز

ادزقتغ ظذ إبؾ(و :ذا :ق ال ارط الااينو و:ذه ادادب كص ل وجاقز تؼسااقؿ 

الادائـغ ل  جاارات الوـظااقؿ اداايل  ػ بسااؿغ: صضااؿقكغو وغار ادضااؿقكغ. وبااد 

ط صاقافؼوفؿ  اإلمجااعو وغار ( ظاذ ذلاؽ. فادضاؿقكقن ي اس153كزس اداادب )

ادضؿقكغ جي  صقافؼ  الدائـغ الذيـ راؾ صطالبااهتؿ ثؾاال بقؿا  دياقن ادزاقتغ 

ظذ إبؾ. وبد شبؼ صارح كقػقا  حزاقل :اذا الـزااز ل الػئا  القاحادب. فانذا 

مؼؼ ال اارط إول وال اارط الاااين   يباؼ  ٓ ال اارط ادؽؿاؾو و:اق صاا ورد ل 

 و:ق:ظجز ادادبو 

بقلف: )وكان صـ ضؿـفؿ دائـاقن رااؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن 

(. :ذا صارط صؽؿؾو صعـااه صااؾ صاا تاؿ - ن وجدوا-إضراف غر ذوي العمب  

 صارحف ل ادطؾ  إول  الوػزاقؾو فم حاج  لوؽراره.

وبقلااف: )وكااان صااـ ضااؿـفؿ(و الظااا:ر أن ادؼزااقد: صااـ ضااؿـ الاادائـغ غاار 

 ؿقكغ: ٕن :ذا ال ارط ادؽؿؾ ورد ل فؼرب الدائـغ غر ادضؿقكغ.ادض

وكضارز هلذا الوزقيس ثمث  أصاؾ  تطبقؼق  ل جداول لوزقيوات صؼبقل  وغر 

 صؼبقل :
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 اداال إول: )تزقيس صؼبقل(:

ك٘ الدائيٌْ املضنْىٌْ
ْاف

امل
 

 الدائيٌْ غري املضنْىني

فك٘ عالق٘دائيٌْ ذّّ  √ األػً  50دائـ 
ملْا

ا
 

فك٘ دائيٌْ غري ذّٖ عالق٘
ملْا

ا
 

 √ ألػ 100دائـ 
صاريؽ صوضاصـ 

 ألػ 200
√ 

دائـ ظادي لقس لف 

 ألػ 100ظمب  
√ 

 √ األػً  130دائـ 
صسا:ؿ  دود 

 ألػ 200ادسئقلق  
√ 

 ـؽ لقس لف ظمب  

 ألػ 100
× 

 √ األػً  150دائـ 
بري  لؾؿديـ 

 األػً  150
√ 

صارك  لقس هلا ظمب  

 األػً  60
√ 

جمؿقع بقؿ  ديقن 

الدائـغ ادضؿقكغ 

و وكؾفؿ ا( ألػً 430)

 صقافؼقن ظذ ادؼسح.

 150صدير ادديـ 

 األػً 
× 

صخص ضبقعل لقس لف 

 األػً  40ظمب  
× 

جمؿقع ديقن ذوي العمب  

( ألػو وبقؿ  ديقن 700)

و وبقؿ  550ادقافؼغ 

 .150ديقن ادعسضاغ 

العمب  جمؿقع ديقن غر ذوي 

ألػو وبقؿ  ديقن ادقافؼغ  300

 .140و وادعسضاغ 160

الػئ  صقافؼ : ٕن الدائـغ ادضؿقكغ وافؼقا  اإلمجااعو وأصاا الادائـقن  الـوقج :

غر ادضؿقكغ فنن جمؿقع بقؿ  ديقن ادزاقتغ  ادقافؼا  صاـ ذوي العمبا  وغار 

(و و:اق أكاار صاـ الاؾااغو والـزااز ادطؾاقز ل :اذه الػئا  710ذوي العمب  )

س ااااوزت بقؿاا  ديااقن %(و ول كػااس القباا66) ا( تؼريًباا666,666لؼبقهلااا )
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صااـ  ا( ألًػاا160ادزااقتغ  ادقافؼاا  صااـ غاار ذوي العمباا  الـزااػ  ؿجؿااقع )

( ألػ. فػل :ذا اجلدول مؼؼ صقافؼ  ادضؿقكغ  اإلمجاعو ومؼؼ الـزاز 300)

العام ادطؾقز ل غر ادضاؿقكغو و:اق ثؾااا بقؿا  دياقن ادزاقتغ صاـفؿو ومؼاؼ 

ـ كزااػ بقؿاا  ديااقن إضااراف غاار ذوي أكااار صاا"كزاااز غاار ذوي العمباا  

و و:ذا الـزاز ل غر ذوي العمب   كام يطؾ  مؼؼف ل حاال وجاقد:ؿ "العمب 

 كام شبؼ. ويؼاس ظذ :ذه الطريؼ   ؼق  الػئات.

 اداال الااين: )تزقيس غر صؼبقل(:

 الدائيٌْ غري املضنْىني املْافك٘ الدائيٌْ املضنْىٌْ
 املْافك٘ دائيٌْ غري ذّٖ عالق٘ املْافك٘ ذّّ عالق٘دائيٌْ  √ األػً  50دائـ 

 √ ألػ 100دائـ 
صاريؽ صوضاصـ دائـ 

 ألػ 200 ا 
√ 

دائـ ظادي لقس لف 

 ألػ 100ظمب  
√ 

 √ األػً  130دائـ 
صسا:ؿ  دود ادسئقلق  

 × ألػ 100 ـؽ لقس لف ظمب   √ ألػ 200دائـ  ا 

 √ األػً  60صارك  لقس هلا ظمب   √ األػً  150بري  لؾؿديـ  × األػً  150دائـ 

جمؿقع بقؿ  ديقن 

الدائـغ ادضؿقكغ 

و ووافؼ ا( ألػً 430)

 أكار:ؿ.

 × األػً  150صدير ادديـ 
صخص ضبقعل لقس لف 

 األػً  40ظمب  
× 

جمؿقع ديقن ذوي العمب  

( ألػو وبقؿ  ديقن 700)

و وبقؿ  550ادقافؼغ 

 .150ديقن ادعسضاغ 

ذوي العمب  جمؿقع ديقن غر 

ألػو وبقؿ  ديقن ادقافؼغ  300

 .140و وادعسضاغ 160
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الػئ  غار صقافؼا : ٕكاف اخاسم صاارط ادقافؼا   اإلمجااع ظاذ ادؼاسح  الـوقج :

لؾدائـغ ادضؿقكغو وٓ يـظر لوحؼؼ ال ارط الااين الاقارد ل الػؼارب )ز( صاا دام 

 أن ال ارط إول   يوحؼؼ. 

 )تزقيس غر صؼبقل(: اداال الاال :

 الدائيٌْ غري املضنْىني املْافك٘ الدائيٌْ املضنْىٌْ
 املْافك٘ دائيٌْ غري ذّٖ عالق٘ املْافك٘ دائيٌْ ذّّ عالق٘ √ األػً  50دائـ 

 √ ألػ 100دائـ 
صاريؽ صوضاصـ 

 ألػ 200دائـ  ا 
√ 

دائـ ظادي لقس لف 

 ألػ 100ظمب  
√ 

 √ األػً  130دائـ 
ادسئقلق  صسا:ؿ  دود 

 ألػ 200دائـ  ا 
√ 

 ـؽ لقس لف ظمب  

 ألػ 100
× 

 √ األػً  150دائـ 
بري  لؾؿديـ 

 األػً  150
√ 

صارك  لقس هلا 

 األػً  60ظمب  
× 

جمؿقع بقؿ  ديقن 

الدائـغ ادضؿقكغ 

و وكؾفؿ ا( ألػً 430)

صقافؼقن ظذ 

 ادؼسح.

 150صدير ادديـ 

 األػً 
× 

صخص ضبقعل لقس 

 األػً  40لف ظمب  
√ 

جمؿقع ديقن ذوي العمب  

( ألػو وبقؿ  ديقن 700)

و وبقؿ  550ادقافؼغ 

 .150ديقن ادعسضاغ 

جمؿقع ديقن غر ذوي 

ألػو وبقؿ   300العمب  

و 140ديقن ادقافؼغ 

 .160وادعسضاغ 
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الػئ  غر صقافؼ : ٕكف و ن كان الدائـقن ادضؿقكقن صقافؼغ  اإلمجااع  الـوقج :

فوحؼؼ ال ارط إولو وكاذلؽ جمؿاقع بقؿا  دياقن ادزاقتغ  ادقافؼا  صاـ ذوي 

(و و:ااق أكااار صااـ الاؾاااغو  ٓ أن بقؿاا  ديااقن 690العمباا  وغاار ذوي العمباا  )

ـزاػو حقا   ؾغاس جمؿاقع ادزقتغ  ادقافؼ  صـ غر ذوي العمب    توجااوز ال

(. فػل :ذا اجلدول مؼؼ ال ارط إولو و:ق صقافؼا  الادائـغ 300( صـ )140)

ادضؿقكغ  اإلمجاعو ومؼؼ الـزاز العام ل غر ادضؿقكغو و:ق ثؾاا بقؿ  ديقن 

أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن "ادزقتغو لؽـ   يوحؼؼ كزاز غر ذوي العمب  

و و:ااذا ٕجااؾ محاياا  حؼااقق غاار ذوي العمباا  "إضااراف غاار ذوي العمباا 

 ادعسضاغ كام شبؼ. ويؼاس ظذ :ذه الطريؼ   ؼق  الػئات.

و:ذا الـزاز جي  أن يوحؼؼ إصغ صـ وجقدهو و:ق صـ صسئقلقاتف ل  جرات 

  ظادب الوـظقؿ ادايل لزغار ادديـغ.

 املْضع الشادض:

ل  جارات الوزاػق  ل حاال  ا( ظذ أن :ـااك تزاقيوً 108و 106تـص ادادتغ )

 اظزم إصغ  قع أ ؾ توجاوز بقؿوف ر ع بقؿ  أ قل الوػؾقس و و ذا تؾؼاك ظروًضا

 ـاات ظاذ -صوعددب   لن صارات أي صـ أ اقل الوػؾقسا  ادامثربو و ذا تارجح لدياف 

أن  باصا  دظاقى ضاد ضارف  خار تزا  ل  -ادعؾقصات والقثاائؼ الوال  حقزتاف

و و ذا رأى أن  رجاات  قاع أي صاـ أ اقل الوػؾقسا  لػاسب صزؾح  أغؾبقا  الادائـغ

صعؼقل  ل صزؾح  أغؾبق  الدائـغو ول  جرات الزؾح والوقفقؼ  اغ اداديـ وغاره 

  ام فقف صزؾح  أغؾبق  الدائـغ.
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والـزاز ادطؾقز ٓظاوامد الؼارار وببقلاف: ) ذا  اقت ظؾقاف دائـاقن يؿاؾاقن 

 غ ادزقتغ(.أغؾبق  بقؿ  صطالبات أ قات الدائـ

وهبذا يػسق الـزاز ل  جارات الوزاػق  ظاـ  جارات الوساقي  القبائقا  و جارات 

 ظادب الوـظقؿ ادايلو فم يطؾ  فقف تؼساقؿ الدائـغ  ػ فئااتو وٓ يطؾا  أ اقات 

أغؾبقاا  الاادائـغو وٓ صااـ راااؾ صطالباااهتؿ ثؾااال بقؿاا  ديااقن ادزااقتغو وٓ  مجاااع 

ن صـ ضؿـفؿ دائـقن رااؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ كزاػ  حدى الػئاتو وٓ أن يؽق

و  كام يطؾ  أن يزاقت ظؾقاف - ن وجدوا-بقؿ  ديقن إضراف غر ذوي العمب  

 ."أغؾبق  بقؿ  صطالبات أ قات الدائـغ ادزقتغ"دائـقن يؿاؾقن 

وظؾقف: فقؿؽـ لألصغ أن يعوؿد الؼرارو ويبقع إ قل  ذا  قت ظؾقف دائـاقن 

 قت دائـ واحادو و اذلؽ  ابقؿ  صطالبات الدائـغ ادزقتغ زائدً يؿاؾقن كزػ 

 توحؼؼ إغؾبق و ولق   تزؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿ  ديقن ادزقتغ.

و:ذا يبغ أن الـزاز ادطؾقز لألصغ تقفره ل  جرات الوزػق  أشفؾ وأخاػ 

ل صـ ادطؾقز ل غره صـ اإلجراتاتو وشب  :اذا آخاومف راجاع  ػ الػارق 

 أصريـ:

صقضااقع الوزااقيسو فؿقضااقع الوزااقيس ل  جاارات الوسااقي  القبائقاا  إول: 

و  قـام صقضاقع الوزاقيس ل  جارات الوزاػق  "ادؼسح"و ظادب الوـظقؿ ادايل :ق: 

 ." قع أ قل ادديـ  العرض ادؼدم":ق: 
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دب أمهق  ادقضقع ادزقت ظؾقف وأثرهو فػل  جرات الوسقي  القبائق  و ظااالااين: 

الوـظقؿ ادايل الوزقيس يؽقن ظذ ادؼسحو و:ق صقضقع صفؿ يست  ظؾقف أثر كبر 

ظذ حؼقق ادزقتغو وفقف تؼرير صزار لؾجؿقعو فروظل فقف آحوقااط صاـ جفا  

الـزاز أكار مما روظل ل  قع أ قل ادديـ:  ذ الوزقيس حؼقؼ  لاقس ظاذ أ اؾ 

الؼقؿ  ادؼادرب لأل اؾو وصاـ ادػاسض أن البقعو  كام ظذ العرض ادؼدم لألصغو و

يؽقن إصغ بد اختذ كؾ اإلجراتات المزص  لضامن احلزقل ظذ العرض ادؼبقل 

وادعؼقل وادساوي لؼقؿا  إ اؾ ل الساقق حؼقؼا و و الواايل يؽػال أن يزاقت 

ظؾقف دائـقن يؿاؾقن أكار صـ كزاػ بقؿا  صطالباات أ اقات الادائـغ ادزاقتغ: 

و والوزااقيس ظااذ تؼاادير الؼقؿاا و ولااقس ظااذ اشاااقباع أن أو ٓحًؼاإن إ ااؾ 

 إ ؾ :ؾ شاقباع أو ٓ.

ومؼؼ أصغ الوزػق  صـ اكوامل :ذا الـزاز شفؾ لألصغ وواضح ل الوطبقاؼو 

 وٓ حاج  جلدول  قاين.
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 املبحح الجالح 
 التهٔٔف الفكَٕ ليصاب التصْٓت

أو  مجااعو وٓ ورود هلاا فاقام بارره :ذه ادسلل  حادث و ولقس فقفا كص صاارظل 

و لؽاـ ممؽاـ أن كجاد هلاا صاا ي افد هلاا صاـ أ اقل الػؼاف أو افؼفات ادذا:  شاا ؼً 

 بقاظده أو صسائؾف صا يؾحؼ هبا.

و ااام أن واضااعل الـظااام ياارون أن :ااذه الطريؼاا  ل الوزااقيس فقفااا صزااؾح  

د ل اشااوباك  لؾاادائـغ وادااديـغو فنكااف  عااد ففااؿ حؼقؼاا  الوزااقيس يؿؽااـ أن كسااوـ

ادزااالح ادرشااؾ و "حؽؿااف صااـ خاامل صااا:ديـ بااريبغ ص اااهبغ لاافو ومهااا: 

 . و قاهنام ل ادطؾبغ الوالقغ:"وال قرى ل اإلشمم

 :لتهٔٔف بياٛ علٙ املصاحل املزسل٘املطلب األّل: ا

 وفقف فرظان:

 وفقف صسللوان:

 المسألة األولً: المصالح المزسلة لغة:

 ادزالح ادرشؾ  صركب  صـ كؾؿوغو إوػ: ادزالحو والااكق : ادرشؾ .

وادزالح مجع: صزؾح و و:ل صْػَعَؾ  صـ الزمح ضاد الػسااد
(1)

و وادزاؾح : 

جؾ  كػع أو دفع ضار
(2)

. 

                                           
 (.2/516) " ؾح"(. ويـظر: لسان العرزو صادب: 219ادطؾع )ص: (1)

 (.3/204صارح خموزار الروض  ) (2)
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ؾؼواف وخؾقوافوادرشؾ  أي: ادطؾؼ و كام تؼقل: كان يل ضائر فلرشؾوفو أي: أض
(1)

و 

وصـف: الريح ادرشؾ و أي: ادطؾؼ 
(2)

. 

 :االمسألة الثانُة: المصالح المزسلة اصطالًح

و وصااـ أجاقد صااا بقااؾ فقفااا: اكااارً  ااخوؾاػ ظؾااامت إ ااقل ل تعريػفاا اخومًفاا

أن يرى ادجوفد أن :ذا الػعؾ جيؾ  صـػع  راجحا و ولاقس ل »تعريػ ا ـ تقؿق : 

«ال ارع صا يـػقف
(3)

. 

إو اف الول تمئؿ تزارفات ال ارع وصؼا ده ولؽاـ   ي افد »وبقؾ :ل: 

هلا دلقؾ صعغ صـ ال ارع  آظوبار واإللغاتو وحيزاؾ صاـ ر اط احلؽاؿ هباا جؾا  

«صزؾح  أو دفع صػسدب ظـ الـاس
(4)

. 

ال اارع: لقوباغ لـاا  عاد ذلاؽ وجاف ارتبااط كذكر أكقاع ادزالح  حس  دٓلا  

 صسللوـا  لكسبفاو و:ل ٓ تعدو ثمث  أكقاع:

صا دل ال ارع ظذ اظوباره وصفد لف  دلقؾ صعغ صـ كص أو  مجاع  الـقع إول:

أو بقاسو كدٓلوف ظذ  ظطات الذكر صاؾ حاظ إكاقاغ ل اداراثو وكدٓلواف ظاذ 

والؼقاس ظاذ إصا و وكاإصر  الزامب والزكااب  تـزاقػ احلد ظذ العبد  اإلمجاع

                                           
 (.11/281) "رشؾ"يـظر: لسان العرزو صادب:  (1)

 (.1/31يـظر: فوح الباري ٓ ـ حجر ) (2)

 (.342/ 11ع فواوى ا ـ تقؿق  )جمؿق (3)

 (.2/612(.ويـظر: آظوزام لؾ اضبل )503القشاقط ل الػؼف اإلشمصل لؾدكوقر و:ب  الزحقع )ص: (4)
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 والـفاال ظااـ الزكااا والسااارب  والؼااذف. ففااذا الؼسااؿ جياا  اصواالااف شااقات طفاار 

أن كاؾ صاا جااتت  اف ال ااريع  ادطفارب ففاق  اوجف ادزؾح  فقف أو ٓ: لعؾؿـا يؼقـًا

 صزؾح  لؾعباد.

 مجااع أو بقااسو  صا دل ال ارع ظذ  لغائف وظدم اظوبااره  اـص أوالـقع الااين: 

وصاالف: كؾ صا هنك اهلل ظـف أو خالػ صاارظفو فقجا  تركاف وآ وعااد ظـافو وصفاام 

تقمهـا صـ وجقد ادزؾح  فقف ففل  اضؾ  وٓ ظزب هباو كالوجاارب ل اخلؿار ولعا  

دا فقفام صـ ادـافعو وكالوسقي   غ الاذكر وإكااك ل اداراث لواق:ؿ  اادقسار بزدً 

لؽ حلاج  إكاك ولوساو ام ل الؼرا  و ففاذا  اضاؾ: لدٓلا  ال اارع ادزؾح  ل ذ

ظذ  طمكف  الـص واإلمجاعو وكنلزام الؼادر ظذ العواؼ  زااقام صافريـ ل كػاارب 

القطت ل رصضان لزظؿ أكف ٓ يردظف  ٓ الزاقامو ففاذا  اضاؾ: دزاادصوف الاـص ل 

لؾر حو فؼاد دل ال اارع ظاذ  اؾبً ذلؽو وكعؼد اإلجارب  عد الـدات لزمب اجلؿع  ض

  طمكف: لـفقف ظـ البقع  عد الـدات لزمب اجلؿع .

صزؾح    ي فد ال ارع  اظوبار:ا وٓ  نلغائفا  ادلقؾ صعاغ صاـ  الـقع الاال :

كص أو  مجاع أو بقاسو  ٓ أهنا تومئؿ صع تزارفات ال ارعو أي: ت فد هلا أ قلف 

ال ااارع. و:ااذا الـااقع :ااق صااا يسااؿك العاصاا  وظؿقصااات إدلاا  وتزااارفات 

 : إلرشالف ظـ صفادب دلقؾ صعغ  آظوبار أو اإللغات."ادزؾح  ادرشؾ " ا

ويؿاؾ لاف العؾاامت الساا ؼقن  اا: تضاؿغ الزاـاعو وإجار اد اسك
(1)

و ومجاع 

 ادزحػو واتػاق الزحا   ظذ حد صارز اخلؿر. 

                                           
 (.392-391يـظر: أ قل الػؼف وا ـ تقؿق  د.  الح  ـ ظبد العزيز ادـزقر )ص: (1)
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هلذا الـقع ظ اارب أصاؾا  تقضاح القجاف العؿاع هلاذا  وبد ذكر ال اضبل 

الـااقع
(1)

أو  -أي: ال ااارع-أن يسااؽس ظـااف »و وظااّز ظـااف  ادسااؽقت ظـااف وبااال: 

يسكف: ٕكف ٓ داظق  لف تؼوضاقفو وٓ صقج  يؼرر ٕجؾفو وٓ وبع شاب  تؼريارهو 

: فنهناا   تؽاـ صقجاقدب ثاؿ شاؽس كالـقازل احلادث   عد وفاب الـبال 

صع وجقد:او و كام حدثس  عد ذلاؽو فاحوااج أ:اؾ ال ااريع   ػ الـظار فقفاا ظـفا 

و جرائفا ظذ صا تبغ ل الؽؾقات الول كؿؾ هباا الاديـ. و ػ :اذا الضاارز يرجاع 

ظااذ  مجقااع صااا كظاار فقااف السااؾػ الزااالح ممااا   يسااـّف رشااقل اهلل 

اجلاد صاع اخلزقص مما :اق صعؼاقل ادعـاكو كوضاؿغ الزاـاعو وصسالل  احلارامو و

إخقبو وظقل الػارائضو وصـاف مجاع ادزاحػو ثاؿ تادويـ ال اارائعو وصاا أصابف 

 ػ تؼريره: لوؼديؿ كؾقاتف الوال تساوـبط هباا صـفاا  ذلؽ مما   حيوري ل زصاكف 

و فؾاؿ ياذكر هلاا حؽاؿ   تؼع أشباز احلؽاؿ فقفاا وٓ الػواقى هباا صـاف  ا ذ

د صاـ الـظار فقاف و جرائاف ظاذ خمزقص. ففذا الضارز  ذا حادثس أشابا ف فام  ا

أ قلف  ن كان صـ العاديات أو صـ العبادات الول ٓ يؿؽـ آبوزار فقفاا ظاذ صاا 

 شؿعو كؿسائؾ السفق والـساقان ل أجزات العبادات. 

وٓ  صااؽال ل :ااذا الضااارز: ٕن أ ااقل ال ااارع ظوقاادبو وأشااباز تؾااؽ 

خلزاقص لاقس  حؽاؿ إحؽام   تؽـ ل زصاان الاقحلو فالساؽقت ظـفاا ظاذ ا

يؼوضال جقاز الاسك أو غار ذلاؽو  اؾ  ذا ظرضاس الـاقازل روجاع هباا أ اقهلاو 

                                           
 (.2/612يـظر: آظوزام لؾ اضبل ) (1)
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فقجدت فقفاو وٓ جيد:ا صـ لقس  ؿجوفادو و كاام جياد:ا ادجوفادون ادق اقفقن 

«ل ظؾؿ أ قل الػؼف
(1)

. 

: أن  عااض صااا يضااعف اإلصااام اأيًضاا اوحاادياً  وبااد ذكاار ظؾااامت اإلشاامم باادياًم 

اختاذ شاجـ "تـظقامت :ل صـ ببقؾ ادزالح ادرشؾ و ويؿاؾقن لف  اوالسؾطان صـ 

وأيب  ل الـباااال  او و  يؽااااـ ذلااااؽ صقجااااقدً "لؾؿوفؿااااغ واجلـاااااب

 او ولؽـ دا اكو ارت الرظق  ل زصـ ظؿر  اـ اخلطااز ا وااع  ؿؽا  دارً  ؽر

حيبس فقفا اوجعؾفا شجـً 
(2)

. 

ؾـااس الطعاام والؾبااس وصاا وصـ ذلاؽ: أن العؾاامت أجاازوا لمصاام أن ُيَساّعر ل

لاق ُصؽِاـ صاـ ظـاده شاؾع »يضطرون  لقف لؾؿزؾح  العاص و كاام يؼاقل ا اـ الؼاقؿ: 

حيواج الـَّاس  لقفا أن يبقع  ام صات كان ضارر الـَّاس أظظؿو وهلاذا باال الػؼفاات:  ذا 

«اضطر اإلكسان  ػ ضعام الغر وج  ظؾقف  ذلف لف  اؿـ اداؾ
(3)

. 

وضااع  صااارات اداارور ل ال ااقارع العاصاا و "ويؿاااؾ لااف العؾااامت ادعا ااارون  ااا

و فانن :اذا العؿاؾ فقاف صزاؾح  طاا:رب لؾـااس: حقا   ن "وصعابب  صاـ ٓ يراظقفاا

آلوزام هبذه اإلصارات حيػاظ أرواح الـااس وأصاقاهلؿو وظدصاف يامدي  ػ الوزاادم 

ح  صـ حق  جـسفا بد جاات وتعطقؾ احلرك  و:مك إكػس وإصقال. ففذه ادزؾ

هبااا ال ااارعو وٓ ي ااؽ صسااؾؿ ل أن اإلشاامم ياادظق  ػ حػااظ إكػااس وإصااقالو 

                                           
 (.1/467آظوزام لؾ اضبل ) (1)

 (.1/270الطرق احلؽؿق  ) (2)

 (.2/677الطرق احلؽؿق  ) (3)
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يادل ظاذ حػظفاا هباذه الطريؼا و أي:  قضاع  صاارات  اخاً ا اولؽـ ٓ كجاد كًزا

يؿؽـ بقاشفا ظؾقفا ا قـً  اادرورو وٓ  طريؼ  ت بففا صبفً 
(1)

. وهلذا اظواز جمؿاع الػؼاف 

ؼد ل دورب صمرره الااصـ  بـادر شااري  قجاقان  روكااي دار السامم اإلشمصل ادـع

ـّ إكظؿا  ادوعؾؼا   سخاقص 1414 رم  7 ػ  1صـ  :ا: أكف صـ ادزالح ادرشؾ  ش

ادركبات  ام حيؼؼ صاروط إصـو كسمص  إجفازب وبقاظاد كؼاؾ ادؾؽقا و ورخاص 

وط اخلا ا   الـساب  لؾساـ الؼقادب وآحوقااط الؽاال  ؿاـح رخاص الؼقاادب  ال اار

والؼاادرب والرةياا  والدراياا   ؼقاظااد اداارور والوؼقااد هباااو ومديااد السااارظ  ادعؼقلاا  

واحلؿقل و وأن آلوزام  وؾؽ إكظؿا  الوال ٓ ختاالػ أحؽاام ال ااريع  اإلشامصق  

: ٕكف صـ ضاظ  ويل إصار فاقام يـظؿاف صاـ  جاراتات:  ـااًت ظاذ دلقاؾ اواج  صارظً 

ادرشؾ و ويـبغل أن ت اوؿؾ تؾاؽ إكظؿا  ظاذ إحؽاام ال اارظق  الوال   ادزالح 

ـّ إكظؿا   اتطبؼ ل :ذا ادجال. وكص الؼرار ظذ أن: مما تؼوضاقف ادزاؾح  أيًضا شا

الزاجرب  لكقاظفاو وصـفا الوعزيار اداايل داـ خياالػ تؾاؽ الوعؾاقامت ادـظؿا  لؾؿارور 

ربات وإشقاق صـ أ احاز ادركباات لردع صـ يعرض أصـ الـاس لؾخطر ل الط

  لحؽام احلسب  ادؼررب. اووشائؾ الـؼؾ إخرى: أخذً 

ويؼاس ظذ :ذا الـظام: كؾ إكظؿا  الوال يضاعفا ويل إصار لوحؼقاؼ صزاالح 

. وصا اصاوؿؾس "الديـ أو الـػس أو العؼؾ أو العرض أو ادال"العباد الضاروري  

يرد   لهنا كص صعاغ يؾغقفاا أو يعوز:اا ففال ظؾقف :ذه إكظؿ  صـ صقاد صؾزص    

                                           
 (.206أ قل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف د. ظقاض السؾؿل )ص: (1)
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صـ ببقؾ ادزالح ادرشؾ  صاا داصاس تمئاؿ تزاارفات ال اارعو ويقجاد هلاا جاـس 

اظوزه ال ارعو و:ق كقهنا تز  ل حػظ صالت صـ الضاروريات اخلؿاس. و:اذا 

صا كجده ل صبدأ الوزقيس ووضع كزااز يزاح  اف: حقا  يوحؼاؼ  اذلؽ حػاظ 

اقاع أو اإلجحاف  حؼ أحاد إضاراف ظاذ حسااز ضارف ضارورب ادال صـ الض

 خاارو و:ااق أباارز  ػ العاادل  قااـفؿ ل تقزيعااف وبسااؿوف ظااذ حساا  أكزاابوفؿو 

أو  ـزااز غار ضاا ط  ا ام كزااز صطؾًؼا ا خمف صا لق كاان الوزاقيس صػوقًحا

لؾـازاع وال اؼاق والظؾاؿ واإلجحاافو  لؾحؼققو فنكاف  ام صاؽ شااقؽقن شابقًم 

ه ال اريع  اإلشمصق . واهلل تعاػ أظؾؿ. رٌّ  وصاؾف ٓ ُتؼا
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 :املطلب الجاىٕ: التهٔٔف بياٛ علٙ الظْرٚ يف اإلسالو

 وفقف فرظان:

 وفقف صسللوان:

 المسألة األولً: الشىري لغة: 

واد قرب: اشاوخراج الارأي  ؿراجعا  الابعض  ػ الابعضو الو اور واد اورب 

 صـ بقهلؿ: ِصاْرُت العسؾ:  ذا اخّتذتف صـ صقضعفو واشوخرجوف صـف. بال اهللّ تعااػ:

ااقَرى: إصاار الااذي ُيَوَ اااَوُر فقااف[159] ل ظؿااران:(ڤ ڦ ڦڦ) . وال ُّ
(1)

. بااال 

 .[38]ال قرى:(ں ں ڻ) تعاػ:

 االصطالح:المسألة الثانُة: الشىري فٍ 

 ظرفس ال قرى  وعريػات كاربو وصـ أ:ؿ صا يـاش  البح  صا يع: 

أهناا تبااادل أرات ل أصاار صاـ إصااقر دعرفاا  أ اقهبا وأ ااؾحفا ٕجااؾ  إول:

اظوامده والعؿؾ  ف
(2)

. 

تبادل الرأي  غ ادو اوريـ صـ أجؾ اشاوخمص الزاقاز صاـ الارأيو الااين: 

صـ الؼراراتوإكجع صـ احلؾقلو والسديد 
(3)

. 

                                           
 (.4/434) "صقر"(و ولسان العرزو صادب: 470يـظر: صػردات الؼر ن لؾراغ  إ ػفاين )ص: (1)

 (.2/128صـا:ري ال اريع  اإلشمصق  لؾ اقخ أمحد  قل الديـ العجقز ) (2)

 (.1لؾدكوقر  الح  ـ محقد )ص: "ال قرى ل اإلشمم ممارش  كقا ق "صؼدص   (3)



 
 

 اإلفالس نظبم إجراءات في الحصىيث نصبة 
 

 56 
 

ًٓ  الاال :  ػ الارأي ادقافاؼ  ضؾ  الرأي صاـ أ:ؾافو و جالا  الـظار فقافو و اق

لؾزقاز
(1)

وصـ جمؿقع :ذه الوعاريػ وغر:ا كسوخؾص أ:اؿ خزاائص دعـاك  .

 ال قرى ل آ طمح:

 صبدأ تبادل الرأي  غ جمؿقظ  صو اوريـ. إول:

 ح  لؾو اور.صبدأ تعدد اخلقارات وأرات ادطروالااين: 

صؼزد ال قرى البحا  ظاـ أ اقز اخلقاارات وأ اؾحفا وأكجحفاا  الاال :

 وأبرهبا لؾزقاز والعدل.

 اظوامد أفضؾ اخلقارات وأرات والعؿؾ هبا.الرا ع: 

  دات الرأي يؽقن صـ أ:ؾف وأ حاز ال لنو دون صـ لقس لف ظمب   اخلاصس:

 أو صزؾح   ؿقضقع ال قرى.

 قـاف و اغ كظاام  االوزقيس ل كظاام اإلفامس كجاد أن صابفً و ذا صا الوػوـا دبدأ 

 ال قرى ل اإلشمم صـ ظدب جفات:

صـ ال قرى وفؽارب الوزاقيس توضاؿـ صبادأ تباادل الارأي  اغ  أن كًم  إول:

 ."الدائـقنو وادمك"جمؿقظ  صو اوريـو و:ؿ ل كظام الوزقيس: 

ال قرى يعز كاؾ صسو اار ظاـ صـفام يوعدد فقفام اخلقاراتو فػل  أن كًم الااين: 

رأيفو ول كظام الوزقيس يعز فقف كؾ دائاـ ظاـ اخلقاار ادـاشا  لؾؿاديـ  االؼبقل 

 لؾخقار ادطروح أو رفضف.

                                           
 .(28ال قرى ل ال اريع  اإلشمصق  لؾؼاضال حساغ  ـ  ؿد ادفدي )ص: (1)
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وكذلؽ أرات توعدد فقفامو غر أن :اصش أرات ل ال قرى أوشع صـف ل كظام 

رأياف  الوزقيس الذي يطرح فقف أحاد اخلقااراتو ويعاز فقاف كاؾ واحاد صاـفام ظاـ

 ااالؼبقل أو الاارفض فؼااطو  خاامف ال ااقرى الااذي ٓ يسااوؾزم اخوقااار أحااد صااـ 

 اخلقارات ادطروح و و كام يوعداه دا   يطرح لؾؿـاب  .

صـفام يؼزد صـف البح  ظـ أ ؾح اخلقارات وأكجحفا وأبرهباا  أن كًم  الاال :

 لوزقيس.لؾزقاز والعدل لؾؿسو ار ل ال قرىو ولؾؿديـ والدائـغ ل صبدأ ا

أن ل كؾ صـفام يعوؿاد فاقفام أ اؾح اخلقاارات وأرات وأظادهلا ويعؿاؾ الرا ع: 

 هباو وصا خيواره الدائـقن ل الوزقيس :ق إ ؾح وإظدل ل كظر:ؿ.

أن   دات الرأي ل كؾ صاـفام يؽاقن صاـ أ:ؾاف و ااح  ال النو فػال  اخلاصس:

ظارف لؾؿزاؾح  فقافو ول ال قرى يؽقن ادسو ار خموص وخبر فقام يسو ار  ف و

الوزقيس يؽقن الدائـقن وكحق:ؿ :ؿ أ:ؾف وأ حاز ال لنو و:اؿ إظارف  اام 

 :ق إ ؾح وإظدل هلؿ.

 قـا ل الػرع إول أوجف الو ا ف  غ صبادأ الوزاقيس ل كظاام اإلفامس وصبادأ 

ال قرى ل اإلشممو وتبؼس خا اق  صفؿا  لؾ اقرىو و:ال كقػقا  اظاوامد الارأي 

واخلقارو وذلؽ  اخوقاار إغؾبقا و و:ال فؽارب الـزااز الاذي صاـ خملاف يعوؿاد 

 ال اقرى ل كاؾ دولا و  الرأي القاج  الـػااذو كاام جارى ظؾقاف العؿاؾ ل جماالس

و:ل صقزب جي  أن تؽقن  اارزب ل تعرياػ ال اقرى. وكظاام اإلفامس أخاذ هباذه 
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الػؽرب ل كؾ  جراتاتف السبع و غار أكاف اخوؾاػ ظـاف ل كزااز الوزاقيسو فػال 

ال قرى يمخذ  رأي إغؾبق و ول كظام اإلفمس يمخذ فقف كؾ  جرات  حسا  صاا 

 .افزؾـاه شا ؼً 

اروع ل اإلشاامم  الؽواااز والسااـ و فؿااـ الؽواااز بقلااف وأ ااؾ ال ااقرى ص اا

ں ں ) . وبقلااااااااف تعاااااااااػ:[159] ل ظؿااااااااران:(ڤ ڦ ڦڦ) تعاااااااااػ:

 .[38]ال قرى:(ڻ

وأصا السـ  ففال حافؾا   الوطبقؼاات العؿؾقا  دبادأ اد ااوربو وصـفاا: اشو اارتف 

ٕ حا ف يقم  در دا ظؾؿ  خروج بريشو واشو ار:ؿ ل ادقؾ ظذ ظقاال وذراري 

 اد اركغ ببؾ  ؾح احلديبق  دا صـعقه دخقل البقسو وغرمها صـ إحداث.

أصا فؽرب الوزاقيس وإخاذ  ارأي إغؾبقا  فجقاز:اا صبـال ظاذ باظادب ادزاالح 

و وهلا كظائر يؿؽـ أن ختارج ظؾقفااو يؿؽاـ أن كاذكر صـفاا صاا اادرشؾ  الول ذكركاه شا ؼً 

 يع:

 ًٓ ظؿؾ الرشقل هباذه الساـ  داا ظؾاؿ  اشاوعداد باريش لغازوب أحادو وأهناؿ  :أو

أ اااحا ف  صاااـ جباااؾ أحااادو فجؿاااع  اأببؾاااقا  ػ ادديـااا  وكزلاااقا بريًبااا

واشو ار:ؿ: أخيرج  لقفؿ أم يؿؽ  ل ادديـ ؟ وكان رأياف أٓ خيرجاقا صاـ ادديـا  

با  والـساات صاـ وأن يوحّزـُقا هباو فنن دخؾق:اا بااتؾفؿ ادساؾؿقن ظاذ أفاقاه إز

فقق البققت. ووافؼاف ظاذ :اذا الارأي ظباد اهلل  اـ أيّب و عاض الزاحا  . ولؽاـ 

مجاظ  الزحا   أصااروا  ااخلروج وأحلاقا ظؾقاف ل ذلاؽ. فؽاان الرشاقل أول صاـ 
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وضع رأي إكاري  صقضع الوـػقذ:  ذ هنض صـ ادجؾس فدخؾ  قوف ولبس ٕصوافو 

 ػ لؼاات العادو خاارج ادديـا . وباد شاارع وخرج ظؾقفؿ لقؼقد إبؾق  وإكاريا  

 وـػقذ رأي إغؾبق   الرغؿ صـ خمالػوف لرأيف اخلااص الاذي  الرشقل 

أطفرت احلقادث فقام  عد أكف كان الرأي إحؼ  آتباع
(1)

. 

ظؿؾ أ حاز الرشقل هبذه السـ   عد وفاتف ل حروز الاردبو فؼاد كاان  :اثاكقً 

 ػ ظاادم  ار اا  ادرتااديـ وصسااادوفؿو وكااان رأي  ارأي الغالبقاا  أول إصاار صوجًفاا

 ػ  ار ا  ادرتاديـ وظادم الوسااصح صعفاؿو  اإبؾق  وظذ رأشافؿ أيب  ؽار صوجًفا

واكوفس ادـاب    جـقح الؽاريـ  ػ رأي أيب  ؽر  عد ابوـاظفؿ  فو فؾام وضع :اذا 

وادضاحغ ل الرأي صقضع الوـػقذ كان ادخاالػقن ل الارأي :اؿ أول ادـػاذيـ لاف 

شبقؾ تـػقذه  لصقاهلؿ وأ ـائفؿ وأكػسفؿ
(2)

. 

الزحا   ل ضاظقن ظؿاقاس والرجاقع  الـااس  دا اشو ار ظؿر  :اثالاً 

 ػ ادديـ  وظدم دخقل ال ام اخوؾػقا ظؾقفو حوك بال ٓ اـ ظبااس: )باال: ادع يل 

فؿ صـ كان :ا:ـا صـ ص اقخ  بريش صـ صفاجرب الػوح فادظقهتؿو فؾاؿ خيوؾاػ صاـ

ظؾقف رجمنو فؼالقا: كرى أن ترجع  الـاس وٓ تؼادصفؿ ظاذ :اذا الق ااتو فـاادى 

ظؿر ل الـاس:  ين صزبح ظذ طفر فل بحقا ظؾقف...(
(3)

 و  ػ  خر الؼز .

                                           
 (.1/38الو اريع اجلـائل اإلشمصل صؼارًكا  الؼاكقن القضعل د: ظبد الؼادر ظقدب ) (1)

 ادرجع السا ؼ. (2)

( 5397الؼزاا  روا:ااا البخاااري ل  ااحقحفو كواااز الطاااظقنو  اااز صااا يااذكر ل الطاا و رباااؿ ) (3)

 (و وصسااؾؿ ل  ااحقحفو كواااز السااممو  اااز الطاااظقن والطاارب والؽفاكاا  وكحق:اااو ربااؿ5/2163)

 .(. صـ رواي  ا ـ ظباس 4/1740( )2219)
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و وإكار ار  : لرجقع ظؿر لؼقل اوفقف السجقح  إكار ظددً »بال ا ـ حجر: 

رأ اؿ صاـ ادفااجريـ وإكزاارو فانن ص اقخ  بريش صع صا اكضؿ  لقفؿ ممـ وافؼ 

جمؿقع ذلؽ أكار صـ ظدد صـ خالػف صـ كؾ صاـ ادفااجريـ وإكزاارو ووازن صاا 

ظـد الذيـ خالػقا ذلؽ صـ صزياد الػضاؾ ل العؾاؿ والاديـ صاا ظـاد اد ااقخ  صاـ 

السـ والوجاارزو فؾاام تعاادلقا صاـ :اذه احلقاقا  رجاح  االؽاربو ووافاؼ اجوفااده 

«د اهلل تعاػ ظذ تقفقؼف لذلؽالـصو فؾذلؽ مح
(1)

. 

صـ الوطبقؼات الػؼفق  لألخذ  رأي إكاري : ترجقح  صام صساجد الاذي  :ارا عً 

دياكا  اخيواره أكار اجلامظ و وٓ ظازب دعارضا  الؼؾقاؾ  ذا كاان اإلصاام كػامً 
(2)

ٕن   :

ٓ خيؾق ممـ يؽر:ف اأحدً 
(3)

. 

وتركاس ٕولقاات إصاقر ل اجلامظا  :ذا وبد صارع اإلشمم ال قرى كؿبادأ ظاامو 

ٓخاومف  اأن يضعقا صعظؿ الؼقاظد المزص  لوـػقذ:ا: ٕن :اذه الؼقاظاد ختوؾاػ تبًعا

إصؽـاا  واجلامظااات وإوبااات وإحااقالو وادقاضاااقع الواال يو اااور فقفاااو وكااان 

إخاذ  اارأي إغؾبقاا  ل كااار صااـ آشو اارات :اال إكساا  وإ ااؾح: لوساااوي 

 و اريـ ل آشو اربو وٓ رققز لزقت ظضق صسو ار ظذ ظضق  خر.رتوس ادس

                                           
 (.10/190فوح الباري ) (1)

(و والبقااان 1/77(و والاادر ادخوااار لؾحزااؽػل )65كااقر اإليضاااح وكجاااب إرواح لؾ اااركبميل )ص: (2)

(و 1/187(و وإم لؾ ااافعل )2/27(و وصااارح خموزااار خؾقااؾ )1/418والوحزاااقؾ ٓ ااـ رصااد )

(و والػروع وتزحقح 2/57(و وادغـل ٓ ـ بداص  )240-4/239) وادجؿقع صارح ادفذز لؾـقوي

 (.2/87(و وادبدع ل صارح ادؼـع )3/16الػروع )

 (.4/239ادجؿقع صارح ادفذز لؾـقوي ) (3)
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و ام أن الؼقاظد الوـػقذي  لؾوزقيس صرشؾ  وغر صؼقدب ل ال ارع فنن ال لن ل 

اظوبار كزاز الوزقيس ل كظاام اإلفامس خموؾاػ ظاام :اق ظؾقاف احلاال ل صطؾاؼ 

 ًٓ يؼ  الوزقيس ل كظاام ل ضر ال قرى صـ جف  الؽقػق  وألق : ٕن صا يؽقن ظد

ال قرى بد ٓ يؽقن كذلؽ ل كظام اإلفمس: وهلذا   يعوؿد كظام اإلفمس  رأي 

أغؾبق  الدائـغ وٓ  ـسبوفؿ: ٕكف لقس  الضارورب أن تؽقن إغؾبق  مماؾا  ٕغؾا  

الااديـو والاارتوس فقااف غاار صوساااوي  ل إحؼقاا  صااـ الااديـ: لااذا افااسض الـظااام 

العدلو وتراظل فقفا :ذا اجلاك  ادفؿو و:ق صراظاب بقؿا  دياقن ضريؼ  صعقـ  مؼؼ 

ادزقتغ أو كسب  كؾ دائـ صـ  مجاايل الاديـو ٓ  حسا  رأشافو وصراظااب تؼسااقؿ 

الدائـغ وادزقتغ  ػ فئااتو ولاق   يؽاـ إصار كاذلؽ لسااقطرت إغؾبقا  صاـ 

الـساب  إظاذو وٓ  ادزقتغ ذوي الـسب  الؼؾقؾ  صـ الديـ ظذ رأي إبؾقا  ذوي

 (  ٓف صااًم 10يعؼؾ لامث  دائـغ صـ أر ع  وكزاق  كؾ واحد صـفؿ صـ الديـ )

( ألااػ أن يػرضااقا رأ ااؿ ل  جاارات الوسااقي  القبائقاا  ظااذ دائااـ 100صااـ أ ااؾ )

و ولااقس :ااذا صااـ العاادل: وٕجااؾ ذلااؽ جاااتت فؽاارب اظوبااار ا( ألًػاا70كزاااقبف )

 غ. واهلل أظؾؿ.كزاز الوزقيس  ؼقؿ  ديقن ادزقت

و عد :ذا العرض يوبغ: أن فؽارب كزااز الوزاقيس ل كظاام اإلفامس هلاا صاا 

ي اافد صااـ جـساافا ٓ  عقـفاااو وتمئااؿ تزااارفات ال ااارع:  اادخقهلا ضااؿـ  ضااار 

ادزالح ادرشؾ و ووجاقد كظاائر ص ااهب  هلاا ل الساارب الـبقيا  والػؼاف اإلشامصل 

  وتارخيف. واهلل تعاػ أظؾؿ.
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 اخلامت٘
 ًٓ  .اوجفرً  او شارً او خرً  احلؿد هلل ظذ كعؿف أو

 و عد:

فػل خار  البح  كاذكر خم ا  صاا حاقاه صاـ تقضااقحات وصااروح لابعض 

 صقاد كزاز الوزقيس لـظام اإلفمس:

أن كؾ صا يضعف ويل إصر ادسؾؿ صاـ أكظؿا  وبارارات إ اؾ أكاف يؼزاد  -1

 الرظق   ادزؾح . صـف مؼقؼ صزالح العبادو أو صـ  از شاقاش 

أن صعـك الـزاز ل ا طمح الػؼفات خماوص ل  ااز الزكااب ل الغالا و   -2

 الققم. اوٓ ظمب  لف دا ا طؾح ظؾقف ظرفً 

ادؼزقد  ؿزطؾح الـزااز ل كظاام اإلفامس: الؼادر ادطؾاقز تاقفره ل  -3

 ًٓ و او أو صؾزًصاااو ااحقحً  تزااقيس الاادائـغ أو اداامك ظااذ ادؼااسح لقؽااقن صؼبااق

 وتزادق ظؾقف ادحؽؿ .

ادؼزقد  ؿزطؾح الوزاقيس ل كظاام اإلفامس:  دٓت الادائـغ أو ادامك  -4

   رائفؿ حقل ادؼسح ادؼدم ل آجوامع  ادقافؼ  ظؾقف أو رفضف.

يـص الـظاام أن صؼاسح  جارات الوساقي  القبائقا  و جارات  ظاادب الوـظاقؿ اداايل  -5

ًٓ و جرات الوسقي  القبائق  لزغار ادديـ  ذا  اقتس  ادقافؼا  ظؾقاف كاؾ  غ يؽاقن صؼباق

فئ  صـ فئات الدائـغو وتعد الػئ  صقافؼ   ذا  قت  ادقافؼ  ظذ ادؼاسح دائـاقن رااؾ 
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صطالباهتؿ ثؾال بقؿ  دياقن ادزاقتغ ل الػئا  ذاهتااو وكاان صاـ ضاؿـفؿ دائـاقن رااؾ 

 .- ن وجدوا- صطالباهتؿ أكار صـ كزػ بقؿ  ديقن إضراف غر ذوي العمب 

ل  جرات  ظادب الوـظقؿ ادايل: لؾؿحؽؿ  أن: تزدق  ـات ظذ ضؾا  إصاغ  -6

 ظذ ادؼسح ادسوقل دعاير العدال  ل احلالوغ أتقوغ:

  ذا ببؾس مجقع فئات الدائـغ وادمك  ادؼسح. - أ

 ذا ببؾاس فئاا  واحاادب ظاذ إبااؾ صااـ فئاات الاادائـغ  ااادؼسحو و ااقت  - ز

ظاذ إباؾ صاـ جمؿاقع  "مخسااغ ل ادائا "ظؾقف دائـقن رااؾ صطالبااهتؿ   ادقافؼ 

بقؿ  صطالباات الادائـغ ادزاقتغ ل مجقاع الػئااتو ورأت ادحؽؿا  أن الوزاديؼ 

 ظذ ادؼسح حيؼؼ صزالح أغؾبق  الدائـغ.

7-  ًٓ  ذا وافاؼ  ل  جرات  ظادب الوـظقؿ ادايل لزغار اداديـغ يعاد ادؼاسح صؼباق

 كؾ مما يليت:ظؾقف 

 الدائـقن ادضؿقكقن  اإلمجاع. - أ

الدائـقن غر ادضؿقكغ الذيـ راؾ صطالباهتؿ ثؾال بقؿا  دياقن ادزاقتغ  - ز

ظذ إبؾو وكان صـ ضؿـفؿ دائـقن راؾ صطالبااهتؿ أكاار صاـ كزاػ بقؿا  دياقن 

 .- ن وجدوا-إضراف غر ذوي العمب  

يػقاد أن العازب  ؼقؿا   "بقؿا  دياقن ادزاقتغ"تعؾقؼ اداـظؿ الـزااز  اا  -8

ديقن ادزقتغو وخيرج كزاز ثؾال الدائـغ أكػسفؿ. و:اذا غار صاراد ل الاـص. 

وكذلؽ يػقد أكف ٓ ظزب  وزقيس أغؾبق  الادائـغو وٓ ظادد:ؿ وٓ كسابوفؿو فؾاق 
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فاانن  هتؿ دون الاؾاااغ صاااًم  ااّقت ثؾاااا الػئاا  القاحاادب  ااالؼبقل لؽااـ بقؿاا  صطالبااا

الـزاز   يؽوؿؾ ل :ذه الػئ و ولق  قت كزاػ الػئا  أو أباؾ  االؼبقل وكاكاس 

 ًٓ صاـ  صطالباهتؿ تعادل ثؾال صطالبات ادزقتغ صـ ذات الػئ  اظواز ادؼاسح صؼباق

الػئ و  ؾ يؿؽـ أن تبؾغ بقؿ  الديقن الاؾاغ  دائـ واحاد أو اثـاغ صؼا اؾ ظ ااريـ 

ًٓ ًم صا ادائـً   ل :ذه الػئ .  و ويعوز ادؼسح صؼبق

يااـص الـظااام ظااذ أكااف  ذا تعاادد الاادائـقن وكااان :ـاااك اخااومف ل ضبقعاا   -9

 ديقهنؿ أو حؼقبفؿ فعذ ادديـ تزـقػفؿ  ػ فئات  ؿراظاب صا يع:

 أن تضؿ كؾ فئ  أ حاز احلؼقق ادو اهب . -1

 .- ن وجدوا-أن ختزص فئ  ظذ إبؾ لؾدائـغ ادضؿقكغ  -2

 الوػاوت  غ حؼقق الدائـغ الؼائؿ  وصدى تلثر ادؼسح ل :ذه احلؼقق. -3

الوػاااوت  ااغ حؼااقق الاادائـغ وفااؼ ادحاادد ل ادؼااسحو وصاادى تاالثره ل  -4

 تزـقػفؿ  ػ أكار صـ فئ .

 أي  صعؾقصات أخرى يرى أهنا ضاروري  لوزـقػ الدائـغ. -5

قاار الوؼسااقؿ العاادل ترك الـظام صساح  واشع  لؾؿديـ وإصاغ ل اخو  -10

وادـاش  دزاؾح  إضاراف:  ذ لؽاؾ صاـ اداديـغ والادائـغ ضبقعا  خا ا  هباؿ 

 وحؼقق خموؾػ  وصوػاوت  توطؾ  الولصؾ ل الوزـقػ.

يؿؽااـ آشااوػادب ل تزااـقػ الاادائـغ ممااا جااات ل الػزااؾ الااااين ظ ااار  -11

   ."أولقي  الديقن"
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 ويؿؽـ لألصغ أن يعوؿده:

  العامل.فئ  الدائـغ 

 فئ  الدائـغ ادضؿقكغ 

 .فئ  الدائـغ ادؿوازيـ 

  غر ادضؿقكغ"فئ  الدائـغ العاديغ". 

12-  ًٓ  .أ:ؿ صارط ل شمص  تؼساقؿ الػئات :ق: أن يؽقن ظاد

بقلف: )وكان صـ ضؿـفؿ(و أي: وكان صـ ضؿـ كؾ فئا   اذاهتاو ولاقس   -13

و أو باالقا: "قن...وكاان صاـ ضاؿـ كاؾ فئا  دائـا"دجؿقع الػئاتو ولاق باالقا: 

و لؽاان أشاؾؿ "وكان صـ ضؿـ الاؾاغ صاـ كاؾ فئا  دائـاقن رااؾ صطالبااهتؿ..."

 وأبرز لؾػفؿ وأ عد ظـ الؾبس.

 ادؼزقد  إضراف ذوي العمب  ل الـظام:  -14

  صاادير ادااديـ وظضااق جمؾااس  دارتااف وصااـ ل حؽؿفااام وصاااريؽ ادااديـ

 لدرج  الاالا .وادالؽو وأبر ات :مٓت إصخاص وادديـ حوك ا

  .صـ يؽقن  قـف وادديـ ظمب  ظؿؾ 

   ااؽؾ صباصااار أو غاار -ال ااخص الااذي يساااقطر ظؾقااف وظااذ ادااديـ  

صخص  خر أو أكار  ام يقازي كسب  صؾؽق  تزياد ظاذ مخسااغ ل ادائا   -صباصار

 صـ رأس صال كؾ صـفام.
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  اام -  اؽؾ صباصاار أو غار صباصاار-ال خص الذي يساقطر ظذ اداديـ  

 يقازي كسب  صؾؽق  تزيد ظذ مخساغ ل ادائ  صـ رأس صال ادديـ.

  اام  -  اؽؾ صباصاار أو غار صباصاار-ال خص الذي يساقطر ظؾقف ادديـ 

 يقازي كسب  صؾؽق  تزيد ظذ مخساغ ل ادائ  صـ رأس صالف.

ادؼزقد  إضراف غر ذوي العمب : كؾ صـ لقس صـ :مٓت الساا ؼغو  -15

ذوي ظمب و كلي دائـ ظادي أو ممواز لقس لاف ظمبا   اداديـ  قجاف  ففق دائـ غر

 صـ القجقه ادذكقرب ل أضراف ذوي العمب و والغال  أكف يؽقن صـ البـقك.

16-  ًٓ  : ادمكو والدائـقن.الذيـ هلؿ حؼ الوزقيس وفؼ الـظام :ؿ  مجا

. "ل رأس صااال ادااديـ صااخص يؿؾااؽ حزاا  أو شاافاًم "ادالااؽ :ااق:  -17

يؿاؾ هلؿ  ال اركات وادسامهغ ادوضااصـغ و ادودي ادسائقلق . فؽاؾ ويؿؽـ أن 

 :مٓت يزـػقن صـ ادمك.

ظاذ تزاقيس الادائـغو وٓ يـعؼاد  اوشا ؼً  يؽقن تزقيس ادمك صسوؼًم  -18

اجوامع ادمك  ٓ  حضقر صمك يؿاؾقن ر ع رأس صاال ال اارك  ظاذ إباؾو  قاـام 

د آجااوامعو ومؼااؼ الـزاااز ادطؾااقز فااقفؿو العاازب ل الاادائـغ تبؾااقغفؿ  ؿقظاا

ويزاادر باارار اداامك  ادقافؼاا  ظااذ ادؼااسح  لغؾبقاا  ثؾااال إشاافؿ أو احلزااص 

ادزقت و صا   يـص ظؼد تلشااقس ال اارك  أو كظاصفاا إشاشاال ظاذ غار ذلاؽو 

  قـام إصر ل الدائـغ خموؾػ  حس  كقع ادؼسح.
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كقظاان: دائـاقن ذوو ظمبا و ودائـاقن الدائـقن الذيـ هلؿ حؼ الوزقيس  -19

 غر ذوي ظمب .

ال اااركات "أن ذوي العمباا  داخؾااقن ل الوزااقيس  ااام فااقفؿ اداامك  -20

وصدير ادديـ وأبر ات ادديـ وصـ لف ظمب  ظؿاؾ صعاف وغار:ؿو كاام  "وادسامهقن

احلال ل دخقل غر ذوي العمب  ل الوزقيسو لؽـ ادمك يدخؾقن ل الوزقيس 

 .ازػوفؿ دائـغ ٓ صمكً :ـا  

ًٓ  الؽل يؽاقن الـزااز  الًغا -21 ل  جارات الوساقي  القبائقا   وادؼاسح صؼباق

و جرات  ظادب الوـظقؿ ادايل و جرات الوسقي  القبائق  لزغار ادديـغ ٓ  د أن يؽاقن 

)صـ ضؿـ كؾ فئ  دائـقن راؾ صطالباهتؿ أكار صـ كزػ بقؿ  ديقن إضراف غار 

(. وظؾقاف فام يؽػال صقافؼا  إضاراف ذوي العمبا و -ن وجدوا -ذوي العمب  

و كام جي  أن يقافؼ ظذ ادؼسح أكار صـ كزػ بقؿ  ديقن غر ذوي العمبا و أي: 

لق افسضاـا أن  عاض غار ذوي العمبا  صقافاؼ و عضافؿ رافاض فام  اد لؼباقل 

ؿا  دياقهنؿ: ادؼسح أن يقافؼ ظؾقف صـفؿ دائـقن راؾ صطالباهتؿ أكاار صاـ كزاػ بق

ؾ ٓ  د أن يوحؼؼو و:ق أن بقؿ  ديقن غر ذوي العمب  توجاوز  ٕن ال ارط ادؽؿا

الـزػ. و:ذا ال ارط ٕجؾ محاي  حؼقق إضراف غر ذوي العمبا و وحواك ٓ 

يساولثر إضااراف ذوو العمبا   الوزااقيس لؽاقهنؿ أغؾبقاا و ويوضاارر  ااذلؽ غاار 

 صا بقؿ  ديقهنؿ أكار صـ الـزػ. ذوي العمب و فاصسط أن يقافؼ صـفؿ

ظبارب )غر ذوي العمب (و اشواـات صـ ظؿؾق  الوزاقيس وبقؿا  الاديقنو  -22

 وأن بقؿ  ديقن غر ذوي العمب  ٓ تؼا ؾ ديقن ذوي العمب  ل الوزقيس.
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يؼزد  ؼبقل فئ  واحدب ظذ إبؾ  ادؼسح ل  جرات  ظادب الوـظاقؿ اداايل  -23

أن يقافاؼ ظؾقاف صاـفؿ صاـ رااؾ صطالبااهتؿ ثؾاال بقؿا   لؾوزديؼ ظؾقف صـ ادحؽؿ 

 ادزقتغ.

ٓ يؽػل صقافؼ  فئ  واحدب ظاذ إباؾ لؾوزاديؼ ظاذ ادؼاسح ل  جارات  -24

 ظادب الوـظقؿ ادايل حوك يزقت دائـقن راؾ صطالباهتؿ مخساغ ل ادائ  صـ جمؿاقع 

جمؿااقع ادزااقتغ  بقؿاا  صطالبااات الاادائـغ ادزااقتغ ل مجقااع الػئاااتو فقـظاار  ػ

%( وثؿااس فئاا  50 ادقافؼاا  ل كااؾ الػئاااتو فاانن كاكااس بقؿاا  صطالباااهتؿ تعااادل )

واحدب ظذ إبؾ ببؾس ادؼاسحو فانن لؾؿحؽؿا  ادزاادب  ظاذ ادؼاسحو لؽاـ  ذا 

تقن  ااالرفض أكااار صااـ ) %( صااـ جمؿااقع بقؿاا  صطالبااات الاادائـغ 50كااان ادزااقا

 ؿ  حقـئذ الوزديؼ ظذ ادؼسح.ادزقتغ ل كؾ الػئات فؾقس لؾؿحؽ

%( ل  جرات  ظادب الوـظقؿ اداايل 50ببقل تزقيس الػئ  القاحدب وكسب  )  -25

خاضع لؾسؾط  الوؼديري  لؾؿحؽؿا و وصواك تلكاد هلاا مؼقاؼ :اذا الوزاقيس هباذا 

ال ؽؾ دزالح أغؾبق  الدائـغ فؾفا أن تؼبؾ  فو وهلاا أن ترفضاف وتطؾا  الـزااز 

 (.79 إصغ تقفره. و:ق صا شبؼ تؼريره ل ادادب )إ ع ادػروض ظذ

فؽاارب كزاااز الوزااقيس ل إكظؿاا  احلديااا  لااقس ظؾقفااا دلقااؾ صعااغ صااـ  -26

جـسف ل ال ارع يابوف أو يـػقفو لؽـ تمئاؿ تزاارفات ال اارع صاـ جفا  أكاف يؿؽاـ أن 

كجد صـ أ قلف العاصا  وظؿقصاات إدلا  صاا ي افد هلااو و:اذه صاا يعارف  ادزاؾح  

 ادرشؾ و وصـ ال قا:د الول يؿؽـ أن خترج ظؾقفا الػؽرب: صبدأ ال قرى ل اإلشمم.
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ادزالح ادرشؾ  :ل: إو اف الول تمئؿ تزارفات ال ارع وصؼا اده  -27

ولؽـ   ي فد هلا دلقاؾ صعاغ صاـ ال اارع  آظوباار واإللغااتو وحيزاؾ صاـ ر اط 

 احلؽؿ هبا جؾ  صزؾح  أو دفع صػسدب ظـ الـاس.

تـؼسااؿ ادزااالح حساا  دٓلاا  ال ااارع ظؾقااف  ػ ثمثاا  أبسااام: صزااالح  -28

 صعوزبو وصؾغابو وصزالح صرشؾ .

يؿاؾ العؾاامت ادعا اارون لؾؿزاالح ادرشاؾ   قضاع  صاارات ادارور ل  -29

ال ااقارع العاصاا و وصعابباا  صااـ ٓ يراظقفاااو فاانن :ااذا العؿااؾ فقااف صزااؾح  طااا:رب 

حيػاظ أرواح الـااس وأصاقاهلؿو وظدصاف  لؾـاس: حق   ن آلوزام هبذه اإلصاارات

يمدي  ػ الوزادم وتعطقؾ احلرك  و:مك إكػس وإصقال. ففاذه ادزاؾح  صاـ 

حق  جـسفا بد جات هبا ال ارعو وٓ ي ؽ صساؾؿ ل أن اإلشامم يادظق  ػ حػاظ 

 يدل ظذ حػظفا هبذه الطريؼ . اخاً   اإكػس وإصقالو ولؽـ ٓ كجد كًز 

ضع كزاز يزح  ف يوحؼؼ  اف حػاظ ضاارورب اداال صاـ صبدأ الوزقيس وو -30

الضاقاع أو اإلجحاف  حؼ أحد إضراف ظذ حسااز ضارف  خارو و:اق أبارز  ػ 

العدل  قـفؿ ل تقزيعف وبسؿوف ظذ حس  أكزبوفؿو  خامف صاا لاق كاان الوزاقيس 

أو  ـزااز غار ضاا ط لؾحؼاققو فنكاف  ام صاؽ شااقؽقن  ا م كزاز صطؾؼً  اصػوقًح 

ه ال اريع  اإلشمصق . شبقًم  رٌّ  لؾـزاع وال ؼاق والظؾؿ واإلجحافو وصاؾف ٓ ُتؼا

ظرفس ال اقرى  وعريػاات كااربو وصـفاا: أهناا تباادل أرات ل أصار صاـ  -31

 إصقر دعرف  أ قهبا وأ ؾحفا ٕجؾ اظوامده والعؿؾ  ف.
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وكؼاط الوؼات  غ صبدأ ال اقرى وفؽارب كزااز الوزاقيس ل  ا:ـاك صبفً  -32

 صـ ظدب جفات صـفا:الـظام 

صاـ ال اقرى وفؽارب الوزاقيس توضاؿـ صبادأ تباادل الارأي  اغ  أن كًم  -

 جمؿقظ  صو اوريـ.

صـفام يوعدد فقفام اخلقاراتو فػل ال قرى يعز كؾ صسو اار ظاـ  وأن كًم  -

رأيفو ول كظام الوزقيس يعز فقف كؾ دائـ ظـ اخلقار ادـاش  لؾؿديـ  االؼبقل 

 لؾخقار ادطروح أو رفضف.

وكذلؽ أرات توعدد فقفامو غر أن :اصش أرات ل ال اقرى أوشاع صـاف  -

ل كظام الوزقيس الذي يطرح فقف أحد اخلقااراتو ويعاز فقاف كاؾ واحاد صاـفام 

ظـ رأيف  الؼبقل أو الارفض فؼاطو  خامف ال اقرى الاذي ٓ يساوؾزم اخوقاار 

  .أحد صـ اخلقارات ادطروح و و كام يوعداه دا   يطرح لؾؿـاب 

فؽرب الوزقيس وإخذ  رأي إغؾبق  جقاز:ا صبـل ظذ باظدب ادزاالح  -33

والزاحا    ادرشؾ و وهلا كظائر يؿؽـ أن خترج ظؾقفا ل شارب الـبال 

 ول الػؼف اإلشمصل.

صـ الوطبقؼات الػؼفق  لألخذ  رأي إكاريا  تارجقح  صاام صساجد الاذي  -34

 ادياكا : ٕن أحادً  االؼؾقؾ  ذا كان اإلصام كػمً خيواره أكار اجلامظ و وٓ ظزب دعارض  

 ٓ خيؾق ممـ يؽر:ف.
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صارع اإلشمم ال قرى كؿبدأ ظاامو وتركاس ٕولقاات إصاقر ل اجلامظا   -35

 اأن يضااعقا صعظااؿ الؼقاظااد المزصاا  لوـػقااذ:ا: ٕن :ااذه الؼقاظااد ختوؾااػ تبًعاا

يو اااور ٓخااومف إصؽـاا  واجلامظااات وإوبااات وإحااقالو وادقاضاااقع الواال 

فقفاااو وكااان إخااذ  اارأي إغؾبقاا  ل كااار صااـ آشو ااارات :اال إكساا  

وإ اؾح: لوسااوي رتوس ادسو اااريـ ل آشو ااربو وٓ رققااز لزاقت ظضااق 

 صسو ار ظذ ظضق  خر.

 ام أن الؼقاظاد الوـػقذيا  لؾوزاقيس صرشاؾ  وغار صؼقادب ل ال اارع فانن  -36

اإلفمس خموؾػ ظاام :اق ظؾقاف احلاال ل ال لن ل اظوبار كزاز الوزقيس ل كظام 

 ًٓ ل ضريؼا  الوزاقيس  صطؾؼ ال قرى صـ جف  الؽقػق  وألق : ٕن صا يؽاقن ظاد

ل كظااام ال ااقرى بااد ٓ يؽااقن كااذلؽ ل كظااام اإلفاامس: وهلااذا   يعوؿااد كظااام 

اإلفاامس  اارأي أغؾبقاا  الاادائـغ وٓ  ـساابوفؿ: ٕكااف لااقس  الضااارورب أن تؽااقن 

  ٕغؾ  الديـو والرتوس فقاف غار صوسااوي  ل إحؼقا  صاـ الاديـ: إغؾبق  مماؾ

لذا افسض الـظام ضريؼ  صعقـ  مؼؼ العدلو وتراظل فقفا :ذا اجلاك  ادفؿو و:اق 

صراظاب بقؿ  ديقن ادزقتغ أو كسب  كؾ دائـ صـ  مجايل الاديـو ٓ  حسا  رأشافو 

  يؽاـ إصار كاذلؽ لسااقطرب وصراظاب تؼساقؿ الدائـغ وادزقتغ  ػ فئاتو ولاق 

إغؾبق  صـ ادزقتغ ذوي الـسب  الؼؾقؾ  صـ الديـ ظاذ رأي إبؾقا  ذوي الـساب  

 إظذ.
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 املصادز ّاملساجعفَسس 

 إصااباه والـظااائر ظااذ صااذ:  أيب حـقػاا  الااـعامنو ادملااػ: زيااـ الااديـ  ااـ  .1

مؼقاؼ: ال ااقخ زكرياا :اا(و 970  را:قؿ  ـ  ؿدو ادعروف  ا ـ كجقؿ ادزااري )ت

 م.1999 -:ا 1419لبـانو الطبع  إوػو  -ظؿراتو دار الؽو  العؾؿق و  روت 

إصباه والـظائرو ادملػ: ظبد الرمحـ  ـ أيب  ؽرو جمل الاديـ السااققضل  .2

 م.1990 -:ا 1411:ا(و دار الؽو  العؾؿق و الطبع  إوػو 911)ت

و لؾدكوقر ظقاض  ـ كاصل  ـ ظقض أ قل الػؼف الذي ٓ يسع الػؼقف جفؾف .3

ادؿؾؽاا  العر قاا  السااعقدي و الطبعاا  إوػو  -السااؾؿلو دار الودصرياا و الرياااض 

 م. 2005 - :ا1426

و أ قل الػؼف وا ـ تقؿق و لؾدكوقر  االح  اـ ظباد العزياز ادـزاقر  .4

 :ا.1435دار ا ـ اجلقزيو الطبع  إوػو 

لؾخؿاال الغركاااضل ال اافر آظوزااامو إل اارا:قؿ  ااـ صقشاااك  ااـ  ؿااد ا .5

:ا(و مؼقؼ: شؾقؿ  ـ ظقد اهلاميلو دار ا اـ ظػاانو الساعقدي و 790 ال اضبل )ت

 م.1992 - :ا1412الطبع  إوػو 

 ظمم ادقبعغ ظـ رز العادغو ادملػ: أ ق ظباد اهلل  ؿاد  اـ أيب  ؽار  اـ  .6

قر  ااـ :ااا(و مؼقااؼ: أيب ظبقاادب ص ااف 751أيااقز ادعااروف  ااا ـ بااقؿ اجلقزياا  )ت

 :ا.1423حسـ  ل شؾامنو دار ا ـ اجلقزيو الطبع  إوػو 
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صع "( 204إمو ادملػ: اإلصام أ ق ظبد اهلل  ؿد  ـ  دريس ال افعل )ت  .7

 م.1980 -:ا 1400و دار الػؽرو الطبع  إوػو "خموزار ادزين

 البـاياا  صااارح اهلداياا و ادملااػ: أ ااق  ؿااد  ؿااقد  ااـ أمحااد  ااـ صقشاااك  ااـ  .8

:ااا(و دار الؽواا  855 ااـ حساااغ الغقوااايب احلـػاال  اادر الااديـ العقـاال )ت أمحااد 

 م.2000 -:ا 1420لبـانو الطبع  إوػو  -العؾؿق و  روت 

البقان والوحزاقؾ وال ارح والوقجقف والوعؾقؾ دسائؾ ادسوخرج و ادملػ:  .9

:اا(و مؼقاؼ: د.  ؿاد حجال 520أ ق القلقد  ؿاد  اـ أمحاد  اـ رصاد الؼرضبال )

 -:ااا 1408لبـااانو الطبعاا  الااكقاا و  -خاارونو دار الغاارز اإلشاامصلو  ااروت و 

 م.1988

مرير ألػاظ الوـبقفو ادملػ: أ ق زكريا  قل الديـ حيقك  ـ صارف الـاقوي  .10

:ااا(و مؼقااؼ: ظبااد الغـاال الاادبرو دار الؼؾااؿو دص ااؼو الطبعاا  إوػو 676)ت

 :ا.1408

 الؼاكقن القضعلو ادملػ: ظبد الؼاادر  االو اريع اجلـائل اإلشمصل صؼاركً  .11

 ظقدبو دار الؽات  العريبو  روت.

 حاصاااااق  الااااروض ادر ااااع ٓ ااااـ باشااااؿو مجااااع الػؼاااار  ػ اهلل تعاااااػ:  .12

-1312و ظبااد الاارمحـ  ااـ  ؿااد  ااـ باشااؿ العا ااؿل الـجاادي احلـاابع 

 :ا.  دون ضبع  و دون تاريخ.1392
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لبحارو ادملاػ:  ؿاد  اـ ظاع  اـ الدر ادخوار صارح تـقير إ زار وجاصع ا .13

:اا(و مؼقاؼ: ظباد 1088 ؿد احِلْزـل ادعروف  عمت الديـ احلزؽػل احلـػال )ت 

 م.2002 -:ا 1423ادـعؿ خؾقؾ   را:قؿو دار الؽو  العؾؿق و الطبع  إوػو 

صارح خموزار الروض و ادملػ: شؾقامن  ـ ظبد الؼقي  ـ الؽريؿ الطاقل  .14

:ا(و مؼقؼ: ظبد اهلل  ـ ظبد ادحساـ 716قع كجؿ الديـ )ت الزار اري أ ق الر 

 م.1987 -:ا 1407السكلو صمشس  الرشال و الطبع  إوػو 

صااارح خموزااار خؾقااؾ لؾخرصااالو ادملااػ:  ؿااد  ااـ ظبااد اهلل اخلرصااال  .15

:ااا(و دار الػؽاار لؾطباظاا و  ااروت.  اادون ضبعاا  1101ادااالؽل أ ااق ظبااد اهلل )ت

 و دون تاريخ.

 اإلشمم ممارش  كقا ق  ار   ادؾؽا  العر قا  الساعقدي و  ظاداد: ال قرى ل .16

 دارب ادعؾقصات ل جمؾس ال قرىو تؼديؿ: الادكوقر  االح  اـ ظباد اهلل  اـ محقاد 

 :ا.1424رئقس جمؾس ال قرىو الطبع  إوػو 

ال ااقرى ل ال اااريع  اإلشاامصق و ادملااػ: الؼاضااال حساااغ  ااـ  ؿااد  .17

الاقؿـو الطبعا   -العزيز ادؼاالحو صؽوبا  اإلرصاادو  اـعات  ادفديو تؼديؿ: د. ظبد

 :ا.1428إوػو 

 ااحقح البخاااريو دحؿااد  ااـ  شااامظقؾ أيب ظبااد اهلل البخاااري اجلعػاالو  .18

مؼقااؼ: د. صزااطػك دياا  البغاااو دار ا ااـ كااارو القامصاا و  ااروتو الطبعاا  الاالااا و 

 :ا. 1407
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 ااحقح صسااؾؿو دسااؾؿ  ااـ احلجاااج أيب احلسااـ الؼ اااري الـقسااا قري  .19

 :ا(و مؼقؼ:  ؿد فماد ظبد البابلو دار  حقات الساث العريبو  روت. 261)ت

الطرق احلؽؿق  ل الساقاش  ال ارظق و ٕيب ظبد اهلل  ؿاد  اـ أيب  ؽار  اـ  .20

لػقائاادو صؽاا  أيااقز  ااـ بااقؿ اجلقزياا و مؼقااؼ: كااايػ  ااـ أمحااد احلؿاادو دار ظااا  ا

 :ا.1428ادؽرص و الطبع  إوػو 

غقاث إصؿ ل الوقاث الظؾؿو ادملػ: ظبد ادؾاؽ  اـ ظباد اهلل  اـ  الغقاثل .21

يقشااػ  ااـ  ؿااد اجلااقيـل أ ااق ادعااايل ركااـ الااديـو ادؾؼاا   نصااام احلاارصغ 

:ا(و مؼقؼ: ظباد العظاقؿ الادي و صؽوبا   صاام احلارصغو الطبعا  الااكقا و 478)ت

 :ا.1401

فوح الباري صارح  حقح البخاريو ٕمحد  ـ ظاع  اـ حجار أيب الػضاؾ  .22

العسؼمين ال افعلو مؼقؼ:  ؿد فماد ظباد الباابلو وأصاارف ظؾقاف:  ا  الاديـ 

 :ا. 1379اخلطق و دار ادعرف و  روتو 

الػروعو ادملػ:  ؿد  ـ صػؾح  اـ  ؿاد  اـ صػارج أ اق ظباد اهلل صاؿس  .23

وصعف: تزحقح الػروعو ":ا( 763ؿ الزاحلل احلـبع )الديـ ادؼدشال الراصقـك ث

و مؼقؼ: ظبد اهلل  ـ ظباد ادحساـ السكالو "لعمت الديـ ظع  ـ شؾقامن ادرداوي

 م.2003 -:ا 1424صمشس  الرشال و الطبع  إوػ 

كواز العغو ادملػ: أ ق ظبد الرمحـ اخلؾقؾ  ـ أمحد الػرا:قديو مؼقاؼ:   .24

   را:قؿ الساصرائلو دار وصؽوب  اهلمل. د. صفدي ادخزوصل ود.
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لسان العرزو دحؿد  ـ صؽرم  ـ ظع أيب الػضؾ مجال الديـ ا اـ صـظاقر  .25

 :ا(و دار  ادرو  روتو الطبع  إوػ.711إكزاري الرويػعل اإلفريؼل )ت

ادبدع ل صارح ادؼـعو ادملػ:   را:قؿ  ـ  ؿد  ـ ظبد اهلل  اـ  ؿاد ا اـ  .26

لبـاانو  -:ا(و دار الؽوا  العؾؿقا و  اروت 884ق  ر:ان الديـ )صػؾح أ ق  شحا

 م.1997 -:ا 1418الطبع  إوػو 

جمؿقع الػواوىو لوؼل الديـ أيب العباس أمحد  ـ ظبد احلؾاقؿ ا اـ تقؿقا  احلاراين  .27

:ااا(و مؼقااؼ: ظبااد الاارمحـ  ااـ  ؿااد  ااـ باشااؿو جمؿااع ادؾااؽ ففااد لطباظاا  728)ت

 م. 1995 -:ا1416ادؿؾؽ  العر ق  السعقدي و  -بقي  ادزحػ ال اريػو ادديـ  الـ

و ٕيب زكريا  قل "صع تؽؿؾ  السبؽل وادطقعل"ادجؿقع صارح ادفذز  .28

 :ا(و دار الػؽر.676الديـ حيقك  ـ صارف الـقوي )ت

ادطؾااع ظااذ أ ااقاز الػؼاافو ادملااػ:  ؿااد  ااـ أيب الػااوح الاابعع احلـاابع أ ااق  .29

 -:ااا 1401إدلباالو ادؽواا  اإلشاامصلو  ااروتو ظبااداهللو مؼقااؼ:  ؿااد   ااار 

 م.1981

صعجؿ الؾغ  العر ق  ادعا ااربو ادملاػ: د. أمحاد خمواار ظباد احلؿقاد ظؿار  .30

 -:ااا 1429:ااا(  ؿساااظدب فريااؼ ظؿااؾو ظااا  الؽواا و الطبعاا  إوػو 1424)ت

 م.2008

ادعجااؿ القشاااقطو ادملااػ:   اارا:قؿ صزااطػك وأمحااد الزيااات وحاصااد  .31

 ؿد الـجارو مؼقؼ: جمؿع الؾغ  العر ق و دار الدظقب.ظبدالؼادر و 



 

  اإلفالس نظبم إجراءات في الحصىيث نصبة
 

 77 
 

 ادغـاال ل فؼااف اإلصااام أمحااد  ااـ حـبااؾ ال اااقباينو ٕيب  ؿااد ظبااد اهلل  ااـ  .32

 :ا.1405أمحد  ـ بداص  ادؼدشالو دار الػؽرو  روتو الطبع  إوػو 

ادػردات ل غري  الؼر نو ادملػ: أ ق الؼاشؿ احلساغ  ـ  ؿد ادعروف  .33

:اا(و مؼقاؼ:  اػقان ظادكان الاداوديو دار الؼؾاؿو 502 الراغ  إ ػفاين )ت

 :ا.1412دص ؼو والدار ال اصق و  روتو الطبع  إوػو 

صؼايقس الؾغ و ٕمحد  ـ فاارس  اـ زكرياا الؼزويـال الارازي أيب احلسااغ  .34

 م. 1979 - :ا1399:ا(و مؼقؼ: ظبد السمم  ؿد :ارونو دار الػؽرو 395)ت

ري ال اااريع  اإلشاامصق و ال اااقخ أمحااد  قاال الااديـ العجااقزو صؽوباا  صـااا: .35

 م.1981 -:ا 1401ادعارفو  روتو 

ادـاااقر ل الؼقاظاادو ادملااػ:  ؿااد  ااـ هبااادر  ااـ ظبااد اهلل الزرك ااال أ ااق  .36

ظبداهللو مؼقؼ: د. تقسار فائؼ أمحد  ؿقدو وزارب إوبااف وال ائقن اإلشامصق و 

 :ا.1405و الؽقيسو الطبع  الااكق 

ادقافؼاااتو إل اارا:قؿ  ااـ صقشاااك  ااـ  ؿااد الؾخؿاال الغركاااضل ال اافر  .37

:ا(و مؼقاؼ: أيب ظبقادب ص افقر  اـ حساـ  ل شاؾامنو دار ا اـ 790 ال اضبل )ت

 م. 1997 - :ا1417ظػانو الطبع  إوػو 

كقر اإليضاح وكجاب إرواح ل الػؼف احلـػلو ادملػ: حسـ  ـ ظاامر  اـ  .38

:ا(و مؼقؼ:  ؿد أكاقس صفاراتو ادؽوبا  1069ادزاري احلـػل ) ظع ال اركبميل

 م.2005 -:ا 1246العزاري و 



 
 

 اإلفالس نظبم إجراءات في الحصىيث نصبة 
 

 78 
 

صارح حدود "اهلداي  الؽافق  ال افق  لبقان حؼائؼ اإلصام ا ـ ظرف  القافق   .39

و ادملاػ:  ؿاد  اـ باشاؿ إكزااري أ اق ظباد اهلل الر ااع "ا ـ ظرفا  لؾر ااع

 :ا.1350  العؾؿق و الطبع  إوػو :ا(و ادؽوب894الوقكسال ادالؽل )ت

القشاااقط ل الػؼااف اإلشاامصلو لؾاادكوقر و:باا  الاازحقعو ادطبعاا  العؾؿقاا   .40

 :ا.1388 دص ؼو الطبع  الااكق و 
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 ملدص البحح

ظؼد السؿسارب صـ العؼقد الوجاري  ادفؿ  الوال اكو اارت ل العزاار احلاضاارو 

د إل راصافو و:ق العؼد الذي  ؿقجبف يوؿ تؼري  وجفات الـظر  غ أضراف أي ظؼا

ول كار صـ إحقان ٓ يسوطقع ال خص الق قل  ػ صبوغااه صاـ غار آشاوعاك  

 سؿساٍر وشاقط يدلف ظذ صرادهو  ضافً   ػ أن  عض الزػؼات الوجاري  ٓ ُيؿؽاـ 

  راصفا  ٓ ظـ ضريؼ شامشارب صوخززاغ.

القابااع  وصااع كااارب احلاجاا   ػ السؿسااارب ل العزااار احلاضااار وكااارب حزااقهلا ل

 االعؿع طفرت اخلمفات حقهلاو وكاُرت ادـازظاات الؼضاائق  ل صساائؾفاو خزقً ا

صا يوعؾؼ  اشوحؼاق السؿسار ٕجرتف صـ ظدصف. وبد جات :اذا البحا  لقادرس :اذه 

اجلزئقاا  الواال تعوااز  ااقر اخلمفااات وادـازظااات ل ظؼااد السؿساااربو وذلااؽ  بحاا  

 العقاصؾ وال اروط إشاشاق  الول جي  تقفر:ا ٓشوحؼاق إجرب. 

 وبد رس دراش  :ذا ادقضقع ظـ ضريؼ رفقٍد وصبحاغ:

اصااوؿؾ الوؿفقاد ظااذ الوعرياػ لؾسؿسااارب ل الؾغا  وآ ااطمحو و قااان  وباد

ضبقعوفا الـظاصق و و قان ضريؼ   ح  أحؽاصفا ل كو  الػؼاف اإلشامصلو وضريؼا  

 تـظقؿ أحؽاصفا ل الـظام السعقدي ول الؼقاكغ ادؼارك .

أثاره أصا ادبحاان: فإول صـفام ظـ اكعؼاد العؼد الاذي تقشاط فقاف السؿساارو و

ظااذ اشااوحؼابف لأُلجااربو ويوضااؿـ أر عاا  صطالاا  لدراشاا  :ااذا العاصااؾ ادفااؿ 

 وال ارط ادمثر.
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وادبح  الااين ظـ اكعؼاد العؼد  سب  شعل السؿسارو ووجقد تػقيض لف صـ 

ضارل العؼاد أو صااـ أحادمهاو وأثر:ااا ظاذ اشاوحؼابف لأُلجااربو ويوضاؿـ صطؾبااغ 

 .اوفروظً 

باح  صـ خامل القباقف ظاذ الوجاارز احلدياا  وبد رس دراش  مجقع :ذه اد

ل الؼااقاكغ ادؼاركاا  ول الـظااام السااعقديو وادؼاركاا   لحؽااام الػؼااف اإلشاامصل 

والقبقف ظذ كزقص الػؼفات ل :ذا ادقضقعو و ثرات البحا   اذكر الوطبقؼاات 

الؼضائق  الزادرب ل ادؿؾؽ  العر ق  السعقدي  حقل :اذا ادقضاقع: لؾق اقل  ػ 

 لعقاصؾ وال اروط ادعوزب الول يسوحؼ هبا السؿسار أجره.ا
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Factors influencing the broker's on obtaining the 
wages 

In commercial brokering contracts 

A comparative study 

Dr. Hasan Ghazi Najem Alrhaili 

Assistant Professor Department of private law 

College of Law، Taibah University 

Kingdom of Saudi Arabia 

Research Abstract: 

Commercial brokering contracts is one of the 
contracts that have spread in the present time. They are 
contracts that await the perspectives of some parties to 
be established. In most of the times a person is not able 
to get what he is supposed to get without the assistance 
of commercial liaison brokers to reach his target. In 
addition، some of the deals can’t be completed unless 
through specialized brokers. As the demand for brokers 
increases in the present time and the increase for the its 
attaining in practical have been varying in differences 
and conflicts in the judicial systems. Especially that 
which has connections for obtaining wages or not with 
the rights and conditions of the brokers. This research 
has been established to study this part of the problem 
which considers the axis of conflicts and differences on 
contract agreement with the brokers. That is on 
researching the main reasons and conditions that could 
be available to obtain the rights of the wages.  

This subject has been studied through outsourcing 
two subjects. It has included the definition of brokering 
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in language and terminology and its systematic nature، 
the method of examining their rulings in in the books of 
Islamic jurisprudence، and the method of organizing 
their rulings in the Saudi laws and comparative laws. 
And the ruling on its entitlement to the wages and the 
legend and its passion for this entitlement to the 
payment. The contract، brokered by the broker، and its 
effect on the entitlement to the wages، and contains 
four demands to study this important factor and the 
effective condition، and the second study of the 
contract of the broker's quest، and the existence of a 
delegation of the parties to the contract or one of 
them، and its impact on the entitlement to the wages. 
It consist of four mandates to study this factor including 
the important factor and the effective condition. The 
second research is to establish the contract because of 
the brokers facilitating it and the availability of the 
authorization from the two parties of the contract or 
from one of them. And its effects for obtaining the 
wages and this is found on its requisition and the 
branches. These two studies have been completed 
through the new research experiments in the 
comparative laws and the Saudi laws. The provisions of 
Islamic jurisprudence and their stands on the texts of 
scholars on this subject، and enrich the research by 
mentioning the judicial applications issued in the 
Kingdom of Saudi Arabia on this subject، to reach the 
factors and conditions considered that prompts the 
broker deserve his wages.  
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احلؿد هلل رز العادغو والزمب والسمم ظاذ أفضاؾ إكبقاات وادرشاؾغو كبقـاا 

  ؿدو وظذ  لف و حبف أمجعغ.

 أصا  عد:

حزقهلا ل القابع ادعا اار وتؼاديؿ البحاقث فنن دراش  ادعاصمت الول يؽار 

والدراشات حقهلا صـ إصقر اجلديرب  آ:وامم وادـاب   ل إوشاط العؾؿق  ول 

 اغ الـااس ل العزاار  االبحقث ادوخززا و و ن صاـ ادعااصمت الوال تؼاع كاارً 

فؽاار احلاضار ادعاصمت ادوعؾؼ   ؿسائؾ السؿسارب والقشااض  ل   ارام العؼاقدو 

صـ ادوعابديـ ٓ يسوطقع احلزقل ظذ شؾعوف ادؼزقدب  جفقده الذاتق و  ؾ حيوااج 

 ػ وشاااقط يدلااف ظااذ صبوغاااهو  ضااافً   ػ أن  عااض الزااػؼات الوجارياا  ٓ يؿؽااـ 

  راصفااا  ٓ ظااـ ضريااؼ السامشااارب والقشااطاتو كااام ل صااارات و قااع إوراق ادالقاا  

ا العزاار صاـ ادـ ا ت ادوخززا  ل الوقشاط وغر:او زيادًب ظذ صاا طفار ل :اذ

إل رام العؼقد والوسقيؼ لؾسؾع واخلدصاتو صع صاا :اق حا اٌؾ كاذلؽ ل العزاار 

احلدي  صـ ف قا الوجارب وت عبفاو إصر الذي شبَّ  كاارب اخلمفاات والوـاازع ل 

:ااذا ادجااالو وأ اابحس ادحاااكؿ ل ادؿؾؽاا  تعاااين صااـ كااارب الؼضااايا ادوعؾؼاا  

سؿسارب وادطالب   الجقر الساعلو وأغؾا  :اذه ادطالباات الؼضاائق  ل حؼقؼا   ال

إصر :ل صطالب  السؿسار  لجره لؼات جفقده الول  ذهلا ل الوقشط إل ارام العؼادو 
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وصساااظقف لوؼرياا  وجفااات الـظاار  ااغ أضرافااف. ول كااار صااـ إحقااان يزاادم 

تااقفر العقاصااؾ  السؿسااار  اارفض الاادظقى صااـ ببااؾ ادحؽؿاا  ادخوزاا : لعاادم

وال ااااروط المزصااا  ٓشاااوحؼابف إجااارب: لعااادم صراظااااب السؿساااار لؾعقاصاااؾ 

وال اااروط المزصاا  ٓشااوحؼابف لألجااربو و:اال ظقاصااؾ وصاااروط صوعااددب جياا  

 تقفر:ا كاصؾً و وٓ ُيغـل  عضفا ظـ  عض.

وبااد جااات :ااذا البحاا  إللؼااات الضااقت ظااذ :ااذه العقاصااؾ وال اااروط اداامثرب ل 

سؿسار ٕجره وصؼا ؾ شعقف وجفدهو ودراشاوفا ل الؼاقاكغ ادعا اارب ول اشوحؼاق ال

 الـظام السعقدي والػؼف اإلشمصلو وكذلؽ صـ خمل الوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽ .

 مظهل٘ البخح:

صع كارب بضايا السؿسارب ل القابع العؿع ول ادحاكؿ  ٓ أكاف ٓ يقجاد تـظاقؿ 

ُيـظؿ أحؽاام :اذا العؼاد وَيػِزاؾ ل الـزاظاات ادااارب صوؽاصؾ وواضح ل ادؿؾؽ  

و ثاارًب لؾجادل :اق صاا  احقلفو و ن صـ أ:ؿ صساائؾ ظؼاد الساؿرب وأكار:اا وبقًظا

يوعؾااؼ  االجرب السؿسااار وضااقا ط اشااوحؼابف هلااا والعقاصااؾ اداامثرب ل أحؼقوااف ل 

احلزقل ظؾقفا. وظدم وجقد تـظاقؿ واضاح وصـضابط حيادد العقاصاؾ وال ااروط 

 زص  ٓشوحؼاق السؿسار أجره يبؼك ص ؽؾ  مواج  ػ حؾ.الم

 أٍداف البخح: 

 دف :ذا البح  لوؼديؿ دراش  ظـ العقاصؾ وال اروط والضقا ط ادامثرب ل 

اشاوحؼاق السؿسااار ٕجاارب شااعقف ل   اارام العؼااقد: صااـ أجااؾ ادسااامه  ل تغطقاا  
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و اجاارب خزقً ااو ول صساالل  اشااوحؼاق إاالااـؼص ل تـظااقؿ :ااذا العؼااد ظؿقًصاا

 اظوبار:ااا صااـ أ:ااؿ صسااائؾ :ااذا العؼاادو والقبااقف ظااذ ادقجااقد صااـ تـظقؿفااا ل 

ادؿؾؽ  وتطبقؼاهتا الؼضائق و صع دراش  :ذه اجلقاكا  صاـ خامل ادؼاركا   لحؽاام 

 الػؼف اإلشمصل والوجارز الؼاكقكق  احلديا  ل  عض الدول.

 أسٝل٘ البخح:

 ه إشئؾ :حيرص :ذا البح  ظذ اإلجا   ظـ :ذ

 صا :ل الطبقع  الـظاصق  لعؼد السؿسارب؟  -1

 صا :ق الوـظقؿ الذي حيؽؿ ظؼد السؿسارب ل ادؿؾؽ  العر ق  السعقدي ؟  -2

صا :ل ضريؼ   حا  أحؽاام ظؼاد السؿساارب ل الػؼاف اإلشامصلو وكقػقا    -3

 تـظقؿف ل الؼقاكغ ادؼارك ؟

لـظاام الساعقدي صا :ل العقاصؾ ادمثرب ل اشوحؼاق السؿسار ٕجاره ل ا  -4

 ول الؼقاكغ ادؼارك ؟

:ؾ يسوحؼ السؿسار أجره ظذ جمرد شعقف ل تؼري  وجفات الـظار أم ٓ   -5

  د صـ اكعؼاد العؼد؟

:ؾ ُي سط أن يؽقن اكعؼاد العؼد  ساب  شاعل السؿساارو وصاا أثاره ظاذ   -6

 إجرب؟

:ؾ يؾزم السؿسار أن حيزؾ ظذ تػقيض صـ ضرل العؼاد أو صاـ أحادمها   -7

 لؾوقشط ل   رام العؼد؟ وصا أثر وجقد الوػقيض أو ظدم وجقده ظذ إجرب؟
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صا :ق صقبػ الػؼف اإلشمصل صـ العقاصؾ ادامثرب ل اشاوحؼاق السؿساار   -8

 ٕجره؟ 

صا :ق صقبػ الؼضات السعقدي  خزاقص العقاصاؾ ادامثرب ل اشاوحؼاق   -9

 أجرب السؿسار؟

 أٍنٔ٘ املْضْع:

والوقشط ل العؼقد الوجاري  وغر:ا ل العزاار كارب صعاصمت السؿسارب   -1

 احلاضار.

 عااض الزااػؼات الوجارياا  ل العزااار احلاضااار ٓ يؿؽااـ أن تااوؿ  ٓ ظااـ   -2

 ضريؼ شؿسارو كوداول إوراق ادالق  والعؿمت الـؼدي  و عض ادعادن.

كارب اخلمفات الـاصئ   ساب  اخلامف ل اشاوحؼاق أجارب السؿسااربو أو   -3

 لذي جي  ظؾقف تسؾقؿفا.مديد الطرف ا

كارب بضايا السؿسارب والسعل ل ادحاكؿ  -4
(1)

. 

حاجاا  ادقضااقع لدراشاا  اؿااع  ااغ الؼااقاكغ ادعا ااارب وأحؽااام الػؼااف   -5

 اإلشمصل والوطبقؼات الؼضائق  الزادرب صـ ادحاكؿ ل ادؿؾؽ .

 ظدم وجقد تـظقؿ صسوؼؾ وصوؽاصؾ ُيـظؿ أحؽام السؿسارب ل ادؿؾؽ .  -6

                                           
:اا(و وفاؼ 1439( بضاق  شؿسارب خامل شابع  أصافر فؼاط صاـ ظاام )223تؾؼس ادحاكؿ ل ادؿؾؽ  ) (1)

 ؿؾؽ . صـ قر ل جريدب القضـ ظذ الرا ط:تزاريح صـ وزارب العدل ل اد

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=335115
&CategoryID=5 
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 الشابك٘:الدراسات 

  أضؾع ظذ  ح  أو دراش  صسوؼؾ  تـابش :ذا ادقضقع ل الؼقاكغ ادعا اارب 

 صع ادؼارك   لحؽام الػؼف اإلشمصلو والوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽ .

 خط٘ البخح:

 يوؽقن :ذا البح  صـ صؼدص و ورفقدو وصبحاغو وخار و وتق اقات:

 وتوضؿـ: أمهق  البح و والدراشات السا ؼ و وخط  البح . ادؼدص و 

ويوضؿـ  الوؿفقد: ل صػفقم السؿساربو وضبقعوفا الـظاصق و وتـظقؿ أحؽاصفاو

 مخس  صطال :

 تعريػ السؿسارب. ادطؾ  إول:

 الطبقع  الـظاصق  لعؼد السؿسارب.ادطؾ  الااين: 

 و  الػؼف اإلشمصل.ضريؼ   ح  أحؽام السؿسارب ل ك ادطؾ  الاال :

 تـظقؿ أحؽام السؿسارب ل الـظام السعقدي.ادطؾ  الرا ع: 

 تـظقؿ أحؽام السؿسارب ل الؼقاكغ ادؼارك . ادطؾ  اخلاصس:

ادبح  إول: اكعؼاد العؼد الذي تقشط فقف السؿسارو وأثاره ظاذ اشاوحؼابف 

 ويوضؿـ أر ع  صطال :لأُلْجَربو 

اكعؼاد العؼد الذي تقشط فقف السؿسارو وأثره ظذ اشوحؼابف  ادطؾ  إول:

 ل الؼاكقن. لألجرب

اكعؼاد العؼد الذي تقشط فقف السؿسارو وأثره ظذ اشاوحؼابف  ادطؾ  الااين:

 لألجرب ل الػؼف اإلشمصل.
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الوطبقؼات الؼضائق  ل أثار اكعؼااد العؼاد الاذي تقشاط فقاف ادطؾ  الاال : 

 ابف لألجرب.السؿسار ظذ اشوحؼ

ادؼارك   غ الؼاكقن والػؼف اإلشمصل والوطبقؼاات الؼضاائق  ادطؾ  الرا ع: 

 ل أثر اكعؼاد العؼد الذي تقشط فقف السؿسار ظذ اشوحؼابف لألجرب.

ادبح  الااين: اكعؼاد العؼد  سب  شعل السؿسارو ووجقد تػقيض لف صـ ضرل 

 ويوضؿـ صطؾبغ: أُلجربوالعؼد أو صـ أحدمهاو وأثره ظذ اشوحؼابف ل

اكعؼاد العؼد  سب  شاعل السؿساارو وأثاره ظاذ اشاوحؼابف  ادطؾ  إول:

 لألجربو ويوضؿـ أر ع  فروع:

اكعؼاد العؼد  سب  شعل السؿسارو وأثاره ظاذ اشاوحؼابف  الػرع إول:

 لألجرب ل الؼاكقن.

ابف اكعؼاد العؼد  سب  شعل السؿساارو وأثاره ظاذ اشاوحؼالػرع الااين: 

 لألجرب ل الػؼف اإلشمصل.

الوطبقؼااات الؼضااائق  ل أثاار اكعؼاااد العؼااد  سااب  شااعل  الػاارع الاالاا :

 السؿسار ظذ اشوحؼابف لألجرب.

ادؼارك   غ الؼاكقن والػؼف اإلشمصل والوطبقؼات الؼضائق  الػرع الرا ع: 

 ل أثر اكعؼاد العؼد  سب  شعل السؿسار ظذ اشوحؼابف لألجرب.

وجقد تػاقيض لؾسؿساار صاـ ضارل العؼاد أو صاـ أحادمهاو  الااين: ادطؾ 

  .وأثره ظذ اشوحؼابف لألجرب



 

  لألجرة السوسبر اسححقبق في الوؤثرة العىاهل

 الحجبرية السوسـرة عقىد في

 
 

 91 
 

 ويوضؿـ أر ع  فروع:

وجقد تػقيض لؾسؿسار صـ ضرل العؼاد أو صاـ أحادمهاو الػرع إول: 

 وأثره ظذ اشوحؼابف لألجرب ل الؼاكقن.

أحادمهاو وجقد تػقيض لؾسؿسار صـ ضارل العؼاد أو صاـ الػرع الااين: 

 وأثره ظذ اشوحؼابف لألجرب ل الػؼف اإلشمصل.

الوطبقؼات الؼضائق  ل أثر وجقد تػقيض صـ ضرل العؼاد  الػرع الاال :

 أو صـ أحدمها ظذ اشوحؼاق السؿسار لألجرب.

ادؼارك   غ الؼاكقن والػؼف اإلشمصل والوطبقؼات الؼضائق  الػرع الرا ع: 

صااـ ضاارل العؼااد أو صااـ أحاادمها ظااذ ل أثاار وجااقد تػااقيض لؾسؿسااار 

 اشوحؼابف لألجرب.

 وفقفا: أ:ؿ الـوائري والوق اقات. اخلار و
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 التنَٔد 
 يف مفَْو السنسـسٗ ّطبٔعتَا اليظامٔ٘ 

 ّطسٓك٘ تيظٔه أحهامَا
 ويوضؿـ مخس  صطال :

ل :ذا الوؿفقد شاقوؿ تعريػ السؿسارب ل الؾغ  وآ اطمحو و قاان ضبقعوفاا 

قان ضريؼ   ح  أحؽاصفاا ل كوا  الػؼاف اإلشامصلو وضريؼا  تـظاقؿ الـظاصق و و 

 لؾؿطال  الوالق : اأحؽاصفا ل الـظام السعقدي ول الؼقاكغ ادؼارك و وفؼً 

 املطلب األّل: تعزٓف الشنشـزٗ:

ؿسارب ل الؾغ : لػٌظ فارشاٌل صعرز السَّ
(1)

 صعاٍنو صـفا:و ولف ل الؾغ  ظدب 

شؿسارو و:ق: الؼاقؿ  اإصر احلاافظ »... الؼقام ظذ إصرو بال ل الـفاي :   -1

«لف
(2)

. 

«السؿسارب: البقع وال ارات»البقع وال اراتو بال ل لسان العرز:   -2
(3)

  . 

                                           
. )ط:  دونو الؽقياس: "تاج العروس صـ جقا:ر الؼاصقس"الزَّ قديو  ّؿد  ـ ظبد الرّزاق احلساقـل.  (1)

 (.12/86م(و )1973 -:ا 1393الساث العريبو )

(و  اروت: ادؽوبا  1. )ط:"الـفايا  ل غريا  احلادي  وإثار"ا ـ إثرو  ؿاد  اـ  ؿاد ال ااقباين.  (2)

 (.2/400م(و )1963 -:ا 1383اإلشمصق و )

(و  ااروت: دار  ااادرو 3. )ط:"لسااان العاارز"ا ااـ صـظااقرو  ؿااد  ااـ صؽاارم  ااـ ظااع اإلفريؼاال.  (3)

 (.4/381:ا(و )1414)
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السؿسارب... أن »الوقشط  غ العابديـ إلجرات العؼدو فػل لسان العرز:   -3

فقبقاع هلاؿ صاا جيؾباقن... والسؿساار... :اق ل  يوقكؾ الرجؾ صـ احلاضارب لؾبادي 

«إلصضات البقع االبقع اشؿ لؾذي يدخؾ  غ البائع واد سي صوقشطً 
(1)

. 

وهباذا يوبااغ أن السؿسااارب ل الؾغاا  هلااا ظادب صعاااٍنو ويباادو أن الؾػااظ صاارَّ  عاادب 

صراحؾ  ػ أن  ار  ؿعـك: الوقشط صـ أجؾ   رام العؼدو وأ بح اشاؿ السؿساار 

شؿسار... :ق »ظذ القشاقط الذي يؼقم هبذه ادفؿ و بال احلافظ ا ـ حجر: يطؾؼ 

«ل إ ؾ الؼقؿ  إصر واحلافظ لفو ثؿ اشوعؿؾ ل صوقيل البقع وال ارات لغره
(2)

. 

و فالسؿسااارب اوٓ خيوؾاػ الوعرياػ آ اطمحل ظاـ الوعرياػ الؾغاقي كاارً 

 الوقشط  غ أضراف العؼد إل راصف.:ل: 

 وبد تـقظس تعريػات الػؼفات لؾسؿسار:

«السؿسار :ق: ادوقشط  غ البائع واد سي  لجر...»بال ا ـ ظا ديـ: 
(3)

. 

أي: دٓل تقشاط  - ؽساار السااغ وشاؽقن اداقؿ-شؿساار »ول صـح اجلؾقؾ: 

« غ البائع واد سي ل  قع...
(4)

. 

                                           
 (.381-4/380ادرجع السا ؼ ) (1)

(و دص اؼ: الرشاال  1. )ط:"فوح الباري   ارح  حقح البخاري"ا ـ حجرو أمحد  ـ ظع العسؼمين.  (2)

الوقصااقح "(. واكظر: الساققضلو ظبد الارمحـ  اـ أيب  ؽار. 7/169م(و )2013 -:ا 1434العادق و )

 (.4/1555م(و )1998 -:ا 1419(و الرياض: صؽوب  الرصدو )1. )ط:"صارح اجلاصع الزحقح

. "ادعاروف  حاصااق  ا اـ ظا اديـ" "رد ادحوار ظاذ الادر ادخواار"ا ـ ظا ديـو  ؿد أصغ  ـ ظؿر.  (3)

 (.5/656م(و )1992 -:ا 1412(و  روت: دار الػؽرو )2)ط:

:ا 1409. )ط:  دونو  روت: دار الػؽرو )"صـح اجلؾقؾ صارح خموزار خؾقؾ"ظؾقشو  ؿد  ـ أمحد.  (4)

 (.5/187م(و )1989 -
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الدٓل :ق: صـ يوقشط  غ البائع واد اسي »الوجاري :  وورد ل كظام ادحؽؿ 

«إلرام البقع  لجرب
(1)

. 

وبد ظّز كظام ادحؽؿ  الوجاري   الدٓلو والدٓل :ق: السؿساارو باال ل تااج 

السؿساار: ادوقشاط  اغ الباائع واد اسي إلصضاات البقاعو و:اق الاذي »العروس: 

« السؾعو ويدل البائع ظذ إثامنيسؿقف الـاس الدٓل: فنكف يدل اد سي ظذ
(2)

. 

الػارق »و عض الػؼفات فرق  غ السؿساار والادٓلو باال ا اـ كجاقؿ احلـػال: 

 قـفام :ق: أن السؿساار :اق: الادال ظاذ صؽاان الساؾع  و ااحبفاو والادٓل :اق: 

«االزاح  لؾسؾع  غالبً 
(3)

 . ويبدو أن :ذا الوػريؼ  ـاًت ظذ ظرف ادملػ ل زصـف.

تقجقاف الـؼاد لوعريااػ كظاام ادحؽؿا : ٕكااف ظاّرف  ااح  ادفـاا  و  ويؿؽاـ 

يعرف ادفـ  كػسفا:  ذ ادػسض أن يعرف ظؼد السؿسارب ولاقس صاـ حياسف :اذه 

ادفـ و وكاذلؽ َبْزاار السؿساارب ظاذ البقاع بزاقر ل الوعرياػو فالسؿساارب كاام 

د كاإلجااارب تؽااقن ل الوقشااط ل البقااع تؽااقن كااذلؽ ل الوقشااط ل شااائر العؼااق

 وشائر العؼقد إخرى.

ف السؿسااارب أحااد الباااحاغ  ؼقلااف:  ظؼااد يوعفااد  ؿؼوضاااه صااخص »وبااد ظاارَّ

 لن يبحا  لاف ظاـ صاخص يازم صعاف  "العؿقؾ"ااه صخص  خر  "السؿسار"

                                           
 ( صـ كظام ادحؽؿ  الوجاري .30ادادب ) (1)

 (.12/86و )"تاج العروس صـ جقا:ر الؼاصقس"الزَّ قديو  (2)

(و  روت: دار الؽوا  العؾؿقا و 1. )ط:"الـفر الػائؼ صارح كـز الدبائؼ"ا ـ كجقؿو ظؿر  ـ   را:قؿ.  (3)

 (.3/457م(و )2002 -:ا 1422)



 

  لألجرة السوسبر اسححقبق في الوؤثرة العىاهل

 الحجبرية السوسـرة عقىد في

 
 

 95 
 

«صؼا ؾ أجر اصعقـً  اظؼدً 
(1)

. 

ويؼوزار دور السؿسار ل الغال  ظذ تؼري  وجفات الـظر  غ أضراف العؼد 

 ط  قـفؿ إلرام   راصف صؼا ؾ صا يلخذه صـ أجر لؼات :ذا العؿؾ.والوقش

 املطلب الجاىٕ: الطبٔع٘ اليعامٔ٘ لعكد الشنشـزٗ:

يعوز ظؼد السؿسارب صـ العؼقد الوجاري و ويوؿ  ح  صسائؾف ل كوا  الؼااكقن 

صاـ ببقاؾ إظاامل  ااارًيا ل صقاضاقع العؼاقد الوجاريا و وُتعواز السؿساارب ظؿاًم 

اري  ادـػردبالوج
(2)

 ؿجرد وبقظفاو ولق وبعس درب واحادبو  اااريً  الول ُتعد ظؿًم  

و غض الـظر ظـ صخزاق  الؼائؿ هبا :ؾ :ق تاجر أم صخص صدين؟ ويساوقي أن 

 ًٓ : ٕن اداـظؿ اظواز السؿساارب اأو ظؼاارً  تؽقن السؾع   ؾ ظؼاد السؿساارب صـؼاق

 وصااصًم  اؿ الوقشاط فقافو فقؽاقن ظاًصاصـ غر تػزاقؾ لؾعؼد الاذي تا اااريً  ظؿًم 

لؾؿـؼقل والعؼار
(3)

. 

أصااا  الـسااب  لؾطاارف أخاار الااذي تعاصااؾ صااع السؿسااار فقوقبااػ :ااذا العؿااؾ 

واشاوخدم  ا الـسب  لف ظذ  ػوفو :ؾ :ق تاجر أم صاخص صادين؟ فانن كاان تااجرً 

 ااارًياا اظؼااد السؿسااارب ٕغااراض اارتااف فاانن ظؼااد السؿسااارب :ـااا يؽااقن ظؼاادً 

                                           
العؼقد الوجاري  وظؿؾقات البـقك ضبًؼا لألكظؿ  الؼاكقكق   ادؿؾؽا  العر قا  "الساقد. برصانو ظبد الرمحـ  (1)

 (.33م(و )ص:2017 -:ا 1438(و الؼا:رب: صؽوب  العا  العريبو )7. )ط:"السعقدي 

 ( فؼرب )ج( صـ كظام ادحؽؿ  الوجاري .2ضبًؼا لؾامدب ) (2)

(و اإلشؽـدري : ادؽو  العاريب احلادي و 7. )ط:"عقديالقجقز ل الـظام الوجاري الس"حيقكو شعقد.  (3)

 (.52-51م(و )ص:2004)
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فانن  اصادكقً  الـظري  إظامل الوجاري  الوبعق و و ن كان العؿقؾ صخًز  ا الوبعق : وفؼً 

لؽـاف اشاوعؿؾ  او وكذلؽ  ذا كان العؿقاؾ تااجرً اصدكقً  العؿؾ يعوز  الـسب  لف ظؿًم 

اصدكقً  ظؼد السؿسارب ٕغراض صدكق و فنن السؿسارب :ـا  الـسب  لف تعوز ظؿًم 
(1)

. 

لواااجر ل حااال ممارشااوف لؾسؿسااارب ظااذ شاابقؾ ويؽوساا  السؿسااار  ااػ  ا

صاـ صزاادر  اآحساف  لن يؿوفـفا ظذ شبقؾ آظوقاد والوؽرارو وتؽاقن صزادرً 

 ارزب و وٓ ي سط أن تؽقن ادزدر القحقد ٓرتزابفو  ؾ يؽػال أن تؽاقن صزادرً 

يعوؿد ظؾقف ل صعق وف ورزبفو وكذلؽ يؽوس  ال خص آظوباري  اػ  الوااجر 

ت  ذا كان ك اضفا ل جمال السؿساربكال اركا
(2)

. 

 املطلب الجالح: طزٓك٘ حبح أحهاو الشنشـزٗ يف نتب الفكُ اإلسالمٕ:

ضااؿـ أحؽااام  اُتبحاا  صسااائؾ السؿسااارب وأحؽاصفااا ل الػؼااف اإلشاامصل غالًباا

اإلجارب أو ضؿـ أحؽام اجلعال : ٕن السؿسار يعؿؾ  ؿؼا اؾ صاال ُيادفع  لقافو و:اذا 

أو  "أجاارٌ "ادؼا ااؾ الااذي يلخااذه السؿسااار ُيؽقااػ ل الػؼااف اإلشاامصل ظااذ أكااف 

. وخيوؾػ الوؽققػ حس   اقغ  العؼد والعارف ادزااح  والؼارائـ. وٓ "ُجْعؾ"

ؼد واحد صعغو  ؾ ختوؾػ صسائؾفا حس  كاؾ ُيؿؽـ  دراج أحؽام السؿسارب مس ظ

حال   نحلابفا  اام ي ااهبفا صاـ أحؽاام ل أ اقاز صوػربا  صااؾ  ااز اإلجاارب واجلعالا  

                                           
. )ط:  دونو صزار: كاادي الؼضاابو "القشاقط ل صارح الؼاكقن الوجاري ادزاري"الؼؾققيبو شؿقح .  (1)

 (.2/457م(و )2017)

و "لعر قاا  السااعقدي  العؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقك ضبًؼااا لألكظؿاا  الؼاكقكقاا   ادؿؾؽاا  ا"برصااانو  (2)

 (.39-36)ص:
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والقكال و  ضافً   ػ صا لؾعارف والعاادب صاـ أثار كبار ل تؼريار أحؽاام السؿساارب
(1)

 .

 وشقف يليت صزيد تػزاقؾ ظـ تؽققػ ظؼد السؿسارب ل الػؼف اإلشمصل.

 و فؿـ ذلؽ:ابد خزص  عض الػؼفات لؾسؿسارب  ا ً و

ه  اصا جات ل كوااز ادبساقط لؾسارخساال احلـػال الاذي ظؼاد  اً ا  ااز "وشاامَّ

السؿسار: اشؿ دـ يعؿؾ لؾغار  اإجر »و وظّرف فقف السؿسار  ؼقلف: "السؿسار

ثؿ ذكر  عض أحؽام السؿسارب «. وصارات ا قعً 
(2)

  . 

لبقاان أحؽاام السؿساارب ل كوا اف  فرحاقن فزاًم وخزص الػؼقف اداالؽل ا اـ 

ه: "تبزارب احلؽام" و وكؼاؾ "فزؾ ل السامشاارب والاقكمت وادالصقريـ"و وشامَّ

فقف أبقال اإلصام صالؽ وأبقال كبار فؼفات ادذ:  ادالؽل ل أحؽام السؿسارب
(3)

. 

ي دسائؾ السؿساربو وصـ ذلؽ: الؽواز الذ اخاً   او ـػ  عض الػؼفات كوا ً 

 ااـػف الػؼقااف الوقكسااال أ ااق العباااس ظبااد اهلل  ااـ أمحااد اإل قاااين ادوااق  شااـ  

:ا(352)
(4)

و وخززف لبقان أحؽام السؿسارب بباؾ "صسائؾ السامشارب"وشامه:  

أكار صـ ألػ شـ و و:ق كواز  غر احلجؿ صطبقع وصوداول
(5)

. 

                                           
(و الرياااض: دار 2. )ط:"القشاااض  الوجارياا  ل ادعاااصمت ادالقاا "إضاارمو ظبااد الاارمحـ  ااـ  ااالح.  (1)

 (.127م(و )ص:1997-:ا 1418 صبقؾقاو )

 (.15/114م(و )1993 -:ا 1414. )ط:  دونو  روت: دار ادعرف  "ادبسقط"السارخسالو  ؿد  ـ أمحد.  (2)

. "تبزااارب احلؽااام ل أ ااقل إبضاااق  وصـااا:ري إحؽااام"ا ااـ فرحااقنو   اارا:قؿ  ااـ ظااع القعؿااري.  (3)

 (.2/328م(و )1986 -:ا 1406(و الؼا:رب: صؽوب  الؽؾقات إز:ري و )1)ط:

(و ادغارز: 1. )ط:"ترتق  ادادارك وتؼريا  ادساالؽ"اكظر ترمجوف ظـد: السبولو ظقاض  ـ صقشاك.  (4)

 (.18-6/10م(و )1981 -:ا 1401)صطبع  فضال و 

كوااز "لمشوزادب ظـ :ذا الؽواز وبقؿوف العؾؿق  اكظر:  ح  الدكوقر  ؿد  ـ اهلاادي أ اق إجػاان.  (5)
= 
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 املطلب الزابع: تيعٔه أحهاو الشنشـزٗ يف اليعاو الشعْدٖ:

د ل ادؿؾؽ  تـظقؿ صسوؼؾ وصوؽاصؾ ُيـظؿ أحؽام السؿسااربو وادقجاقد ٓ يقج

فااقام يوعؾااؼ هبااذه ادقضااقع  صااارات يسااارب ل كظااام ادحؽؿاا  الوجارياا  الزااادر 

و حقا  تاؿ ختزااقص (:اا15/1/1350)( وتااريخ 2 ادرشقم ادؾؽل رباؿ )م/

صقاد صـ ادادب الػزؾ الرا ع صـ :ذا الـظام لوـظقؿ أحؽام ظؼد السؿسارب ل مخس 

(و و:اال صااقاد بؾقؾاا  لوـظااقؿ  عااض أحؽااام ظؼااد 34(  ػ ادااادب ربااؿ )30ربااؿ )

السؿساااربو وٓ صااؽ أهنااا ٓ تربااك لؾـفااقض  وـظااقؿ :ااذا العؼااد ادفااؿ وادقجااقد 

 ؽارب ل القابع العؿاع ول ادـازظاات الؼضاائق و كاام أن كظاام ادحؽؿا  الوجاريا  

وفقاف صزاطؾحات وأحؽاام بديؿا و يزاع   كظام بديؿ صضاك ظؾقف تسعقن شـ و

تطبقؼفا ل القبس احلاضارو  ضافً   ػ أن أغؾ  أحؽاصاف صـساقخ   لكظؿا  أخارى 

. وصع :ذا فنن صقاد :ذا الـظام ادوعؾؼا   عؼاد السؿساارب ٓ زالاس ا درت صمخرً 

شاري  ادػعقل: لعدم  دور كظام جديد يـسخفاو وادالصقل صاـ اداـظؿ الساعقدي 

وـظقؿ ظؼد السؿسارب: ٕمهقوف ل القابع العؿعو وكاارب ادـازظاات حاقل أن يبادر  

 يـظؿ أحؽاصف. وصوؽاصًم  صسوؼًم  اأحؽاصفو وُيزدر كظاصً 

ول غر كظام ادحؽؿ  الوجاري  تقجد ٓئح  تـظقؿ ادؽات  العؼاريا  الزاادرب 

:اا ل ظ اار صاقادو ُتاـظاؿ 7/8/1398( وتااريخ 334 ؼرار جمؾس القزرات ربؿ )

                                           

=
 

:اا 1404(و )2و ع1م).  ح  صـ قر ل جمؾ  أ حاث آبوزاد اإلشامصلو "صسائؾ السامشارب لم قاين

 (.74-73م(و )ص:1984 -
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ظؿااؾ ادؽاتاا  العؼارياا و وبااد كزااس ل  عااض صقاد:ااا ظااذ أحؽااام السؿسااارب 

ذه المئح  أحؽام يساارب والوقشط ل  قع العؼارو  ٓ أن إحؽام الول تضؿـوفا :

ٓ تػل  الغرض الذي أك ئس صاـ أجؾافو وهلاذا أظادت وزارب اإلشاؽان ص ااروَع 

توعؾاؼ  عؼاد السؿساارب  آئحٍ  لوـظقؿ العؿؾ ل ادؽات  العؼاري و ويوضؿـ صاقادً 

والوقشط ل ظؿؾقات صارات العؼار و قعف
(1)

. 

ػ تاااريخ  ظااداد :ااذا و - او ـاااًت ظؾقااف: ٓ يقجااد ل الـظااام السااعقدي حالًقاا

صا ُيـظؿ أحؽام وصاروط اشوحؼاق السؿسار ٕجرتفو وباد أرجاع كظاام  -البح 

ادحؽؿ  الوجاريا  صاا يوعؾاؼ هباذه إحؽاام  ػ العارفو فؼاد ورد ل :اذا الـظاام: 

يوبع فقام لؾدٓل صـ احلؼقق وفقام ظؾقف صـ القاجبات وفاقام يساوحؼف صاـ إجارب »

«العرف ادطرد والعادب
(2)

. 

 املطلب اخلامص: تيعٔه أحهاو الشنشـزٗ يف الكْاىني املكارى٘:

يوؿ تـظقؿ أحؽام السؿسارب ل الؼقاكغ ادؼارك   وخزاقص صقاد لبقان أحؽاصفا 

ل الؼاكقن الوجاري: وذلؽ ٕن ظؼد السؿسارب صـ العؼاقد الوجاريا و وصاـ تؾاؽ 

 الؼقاكغ ظذ شبقؾ اداال:

و تااؿ فقااف تـظااقؿ أحؽااام 1999( لسااـ  17ؿ )الؼاااكقن الوجاااري ادزاااري رباا

 (.207(  ػ ادادب )192السؿسارب صـ ادادب )

                                           
 ظذ الرا ط:  م(2018يقكقق 17آبوزادي   واريخ )خز صـ قر ل  حقػ   (1)

http://www.aleqt.com/2018/06/17/article_1405766).html 
 ( صـ كظام ادحؽؿ  الوجاري .31ادادب ) (2)
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و تااؿ تـظااقؿ أحؽااام 1966( لسااـ  12وكااذلؽ باااكقن الوجااارب إردين ربااؿ )

 (.105(  ػ ادادب )99السؿسارب صـ ادادب )

 ول غرمها صـ الؼقاكغ الوجاري  إخرى.

: أن السؿسار يسوحؼ أجره ظاذ ظؿؾاف ل وبد كزس :ذه الؼقاكغ وغر:ا ظذ

الوقشط  غ أضراف العؼدو وظذ صا  ذلف صاـ جفاقد لوؼريا  وجفاات الـظار  اغ 

ادوعابديـو ولؽـف ل القبس كػسف ٓ يسوحؼ أجره ظذ جمرد جفده وظؿؾافو  اؾ ٓ 

 د صاـ تاقفر ظقاصاؾ وصااروط كزاس ظؾقفاا :اذه الؼاقاكغو وتعارض هلاا صااراح 

ًٓ الؼاكقنو و:ذه ا  :ل:  لعقاصؾ وال اروط  مجا

 اكعؼاد العؼد الذي تقشط فقف السؿسار.  العاصؾ إول:

 اكعؼاد العؼد  سب  شعل السؿسار.العاصؾ الااين: 

 وجقد تػقيض صـ ضرل العؼد أو صـ أحدمها. العاصؾ الاال :

فاانذا اجوؿعااس :ااذه العقاصااؾ اشااوحؼ السؿسااار أجاارهو و ذا ختؾااػ أحااد :ااذه 

 ظذ ظؿؾف. ايسوحؼ السؿسار أجرً العقاصؾ   

ول :ذا البح  شاقوؿ صـاب ا  :اذه العقاصاؾ وال ااروط ودراشاوفا: لؾقباقف 

ظااذ الوجااارز الدولقاا  ادعا ااارب ل :ااذا ال االنو ولؾولكااد صااـ صاادى تلثر:ااا ل 

اشوحؼاق السؿسار ٕجرتفو صع ادؼارك   لحؽام الػؼف اإلشامصل الاذي ُيعواز :اق 

جب  الوطبقؼ ل ادؿؾؽ و وصع ِذكر الوطبقؼات الؼضائق  الوال ياوؿ ال اريع  العاص  وا

  القبقف ظؾقفا  خزقص صسائؾ البح .
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 املبحح األّل 
 اىعكاد العكد الرٖ تْسط فُٔ السنساز 

 ّأثسِ علٙ استحكاقُ لأُلْجَسٗ
 ويوضؿـ أر ع  صطال :

خكاقُ املطلب األّل: اىعكاد العكد الذٖ تْسط فُٔ الشنشار، ّأثزِ علٙ است

 لألجزٗ يف الكاىٌْ:

حقـام يبذل السؿسار جفده ويؼقم  ؿفام ظؿؾف لؾوقشط ل تؼريا  وجفاات الـظار 

ظذ جمرد :اذا العؿاؾو  اؾ ُي اسط ٓشاوحؼابف  ا غ أضراف العؼد فنكف ٓ يسوحؼ أجرً 

و وٓ يساوحؼ إجار  ذا   يـعؼاد لألجرب أن يوؿ اكعؼاد العؼاد الاذي تقشاط فقاف فعاًم 

أضرافف الذيـ يسعك السؿسار لوؼري  وجفات كظر:ؿ صفاام  ؾغاس جفاقده  العؼد  غ

وشعقف صـ أجؾ   رام العؼد. و:ذه ُتعوز صـ خمااضر صفـا  السؿساار
(1)

: ٕن السؿساار 

ًٓ  ابااد يبااذل جفااقدً  كااارب دون أن تاامدي :ااذه اجلفااقد  ػ كوقجاا و ممااا يعـاال:  وأظااام

و:اق اكعؼااد العؼاد الاذي -خسارتف جلفده ووبوف  م فائدبو وٕمهق  :ذا العاصؾ ادمثر 

 كزس ظؾقف كار صـ الؼقاكغ ادؼارك و وصـفا ظذ شبقؾ اداال: -تقشط فقف السؿسار

لسؿساار أجاره  ٓ  ذا ٓ يساوحؼ ا»الؼاكقن الوجاري ادزاري الاذي ورد فقاف: 

«أدت وشاضوف  ػ   رام العؼد
(2)

. 

                                           
(و 1. )ط:"العؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقك ل ادؿؾؽاا  العر قاا  السااعقدي "اجلاازو  ؿااد حسااـ.  (1)

 (.74م(و )ص:1984 -:ا 1404د )الرياض: جاصع  ادؾؽ شعق

 ( صـ الؼاكقن الوجاري ادزاري.1( فؼرب )194ادادب ) (2)
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يساوحؼ السؿساار إجار  ؿجارد أن »وباكقن الوجارب إردين الذي جاات فقاف: 

«تمدي ادعؾقصات الول أظطا:ا أو ادػاوض  الول أجرا:ا  ػ ظؼد آتػاق
(1)

. 

وكذلؽ الؼاكقن الؽقيول
(2)

و والؼاكقن اإلصارايت
(3)

 و وغر:ا.

ل ذلااؽ: جماارد اكعؼاااد العؼااد  ااغ ضرفقاافو فاانذا حزااؾ فاانن السؿسااار والعاازب 

يسوحؼ أجره  ؿجرد   رام العؼدو  غض الـظر ظـ تـػقاذ العؼاد ل القاباع والوازام 

أضرافااف  الوزاصاااهتؿ  عضاافؿ ااااه  عااض. فإ ااؾ أن السؿسااار ٓ يضااؿـ تـػقااذ 

العؼد
(4)

عؼاد الاذي تقشاط و ولقس :ذا صـ صفاصفو  ؾ تـوفل صفؿوف  ؿجرد   رام ال

فقف  غ ضرفقفو ويؽقن رام الوـػقذ صـ صسئقلق  ضارل العؼاد
(5)

. وظاذ :اذا كزاس 

 كار صـ الؼقاكغ ادؼارك و وصـ ذلؽ:

يسااوحؼ السؿسااار إجاار »الؼاااكقن الوجاااري ادزاااري حقااـام كااص ظااذ أكااف: 

« ؿجرد   رام العؼد ولق   يـػذ كؾف أو  عضف
(6)

. 

                                           
 ( صـ باكقن الوجارب إردين.1( فؼرب )101ادادب ) (1)

 ( صـ باكقن الوجارب الؽقيول.1( فؼرب )308ادادب ) (2)

 ( صـ باكقن الوجارب اإلصارايت.1( فؼرب )256ادادب ) (3)

(و  ااروت: صـ ااقرات احلؾباال 1. )ط:"العؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقك"ضاافو صزااطػك كااامل.  (4)

 (.68م(و )ص:2006احلؼقبق و )

و اإلشااؽـدري : ط:  اادونو دار ادطبقظااات "العؼااقد وظؿؾقااات البـااقك الوجارياا "الباااروديو ظااع.  (5)

 (.110م(و )ص:2001اجلاصعق و )

 كقن الوجاري ادزاري.( صـ الؼا2( فؼرب )194ادادب ) (6)
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لؽقيولوكذلؽ كص ظؾقف الؼاكقن ا
(1)

و والؼاكقن اإلصارايت
(2)

 و وغر:ا.

صاـ :اذا  اوصع أن إ اؾ ظادُم ضاامِن السؿسااِر تـػقاَذ العؼادو  ٓ أكاف خروًجا

إ ؾ جيقز آتػاق ل ظؼد السؿسارب ظذ أن السؿسار ٓ يسوحؼ أجاره  ٓ  عاد 

اقو لوـػقذ العؼد  ؿقج  آتػا ارام الوـػقذو ول :ذه احلال  يؽقن السؿسار ضاصـً 

وٓ يسوحؼ أجره  ٓ  عد رام العؼد
(3)

  . 

وكذلؽ يسوحؼ السؿسار أجره حوك لق كان العؼد حيواج  ػ تساجقؾ أو تقثقاؼ 

كالعؼااار والساااقاراتو أو حيواااج  ػ  جااراتات صااؽؾق  يػرضاافا الـظااام ك ااارط 

الؽوا   ل تلشاقس ال ااركات
(4)

ول ظؼاد  قاع الساػقـ  
(5)

و فانن السؿساار ل :اذه 

: ايسوحؼ أجره حوك ولق   توؿ :ذه اإلجراتات أو ال ؽؾقات ادطؾق   كظاًصا احلال 

ٕن :ااذه اإلجااراتات ختااص ادوعابااديـ وتؾاازصفامو ولقسااس ل إ ااؾ صااـ صفااام 

 السؿسار. 

                                           
 ( صـ باكقن الوجارب الؽقيول.2( فؼرب )308ادادب ) (1)

 ( صـ باكقن الوجارب اإلصارايت.2( فؼرب )256ادادب ) (2)

 (.2/487و )"القشاقط ل صارح الؼاكقن الوجاري ادزاري"الؼؾققيبو شؿقح .  (3)

ا  جيا  أن يؽاقن ظؼاد تلشااقس »( صـ كظام ال اركات ظذ أكف: 12كزس ادادب ) (4)  اشواـات صارك  ادحا َّ

ال ارك  وكؾ صا يطرأ ظؾقف صـ تعديؾ صؽوقً او وصقثًؼا صـ اجلف  ادخوز  كظاًصا  الوقثقؼو و ٓ كان العؼد 

ًضا صاؽؾًقا ٓكعؼااد ظؼاد ال اارك و و:ذه ادادب تػقد أن ادـظؿ السعقدي اصاسط صاار«. أو الوعديؾ  اضًم 

 و:ق: الؽوا   والوقثقؼ. 

 قاع الساػقـ ... جياري  ساـد رشاؿل... و ذا   »( صـ كظام ادحؽؿ  الوجاري  ظذ أن: 152كزس ادادب ) (5)

وهبذا يوبغ أن ظؼد  قع السػقـ  ظؼد صؽعو ٓ يـعؼد «. حيزؾ ظذ :ذه الزقرب فقؽقن البقع كلكف   يؽـ

 ا ل ؽؾ صعغو و:ق كوا وف ل شـد رشؿل. ٓ وفؼً 
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كبقاع -ل اكعؼااد العؼاد  اويرى  عاض الؼااكقكقغ أن ال اؽؾق   ذا كاكاس صاارضً 

 افاام يسااوحؼ السؿسااار أجااره  ٓ  ذا تااؿ العؼااد وفًؼاا -السااػقـ  ظااذ شاابقؾ اداااال

لؾ ؽؾ ادطؾقز. لؽـ الذي يظفار أن دور السؿساار صاـ حقا  إ اؾ يؼوزاار 

ظذ الوقفقؼ  غ ادوعابديـو فنذا حزاؾ :اذا الوقفقاؼ فؼاد اكوؿاؾ دورهو وٓ صالن 

العؼد و فراغف ل ال ؽؾ ادطؾاقزو  اؾ :اذه صفؿا   لؾسؿسار  عد ذلؽ ل  اقاغ 

ادوعابااديـو  ضااافً   ػ أن كااؾ الوزااارفات الواال تؽااقن  عااد  رااام العؼااد ٓ تؾاازم 

السؿسااارو وٓ تاامثر ل اشااوحؼابف لألجاارو  ٓ  ذا تااؿ آتػاااق  قـااف و ااغ أضااراف 

 ٓ  وامصفاالعؼد ظذ الوزاصف هباو فنهنا تؾزصف ل :ذه احلال و وٓ يسوحؼ إجر 
(1)

. 

وهلذا كزس  عاض الؼاقاكغ ادؼاركا  ظاذ اشاوحؼاق السؿساار لألجار  ؿجارد 

اكعؼاد العؼد آ ودائلو حوك ولق كان العؼاد حيوااج  ػ  جاراتات باكقكقا  صاؽؾق و 

 وصـ ذلؽ:

 ذا كان أحد  ثار العؼد يوقبػ ظذ  رام »صا ورد ل الؼاكقن الوجاري ادزاري: 

كالوسجقؾ ل  قاع العؼاار أو الؼقاد ل الار:ـ الرشاؿل اشاوحؼ   جرات باكقين صعغ

«السؿسار أجره  ؿجرد   رام العؼد آ ودائل
(2)

. 

وكذلؽ يسوحؼ السؿسار أجره  ؿجرد اكعؼاد العؼدو حوك ولق تؿ فسخ العؼاد 

و  ٓ  ذا كااان الػسااخ  سااب  اصااـ أحااد أضرافااف ٕي شااب   عااد اكعؼاااده  ااحقحً 

                                           
العؼااقد وظؿؾقااات البـااقك "(و والباااروديو 68و )ص:"العؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقك"ضاافو  (1)

 (.110و )ص:"الوجاري 

 ( صـ الؼاكقن الوجاري ادزاري.4( فؼرب )194ادادب ) (2)
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: ٕن فساخ العؼاد كاان  ساببف. وظاذ ال  ٓ يسوحؼ أجارً السؿسار فنكف ل :ذه احلا

 ذا ُفسخ العؼاد الاذي تقشاط »:ذا كص الؼاكقن الوجاري ادزاري الذي ورد فقف: 

السؿسار ل   راصف جاز لف ادطالب   لجره أو آحوػااظ  اإجر  ذا كاان باد ببضافو 

« ٓ  ذا ثبس الغش أو اخلطل اجلساقؿ ل جاكبف
(1)

. 

ف الؼاكقن اإلصارايتوكذلؽ كص ظؾق
(2)

 و وغرمها.

ولؽـ ل ادؼا ؾ وصع أن السؿساار يساوحؼ أجاره ظـاد اكعؼااد العؼاد فانن حؼاف 

ظـد اديد العؼادو فؾاف صؼا اؾ صاا تاؿ ظاذ  ايوقبػ ظـد :ذا احلدو وٓ يسوحؼ أجرً 

يديف صـ العؼقد دون صا يسوؼبؾ صـفا
(3)

. و ـااًت ظؾقاف:  ذا كاان العؼاد الاذي تقشاط 

سار ظؼد  جيار شـقي فنكف لاف احلاؼ ل أجارب السؿساارب ظاـ الساـ  إوػ فقف السؿ

صـ اإلجيار دون أجقر صا يسوؼبؾ صـ السـغ ظـد اديد العؼد. وباد كزاس ٓئحا  

حُياّدد ظؼاُد اإلجياار »تـظقؿ ادؽات  العؼاري  ل ادؿؾؽ  ظذ :ذاو حقا  ورد فقفاا: 

وٓ جيقز أن تزياد تؾاؽ العؿقلا   ظؿقل  ادؽو  العؼاري والطرف الذي يوحّؿؾفاو

( ل ادائ  صـ  جيار شـ و حوك لق كان العؼد ددب أضقلو أو حواك لاق جااز 2,5ظـ )

«اّدده ددب أخرى
(4)

. 

                                           
 ( صـ الؼاكقن الوجاري ادزاري.195ادادب ) (1)

 ( صـ باكقن الوجارب اإلصارايت.257ادادب ) (2)

 (.2/482و )"القشاقط ل صارح الؼاكقن الوجاري ادزاري"الؼؾققيبو  (3)

( وتااريخ 334ادادب اخلاصس  صـ ٓئح  تـظاقؿ ادؽاتا  العؼاريا و الزاارب  ؼارار جمؾاس الاقزرات رباؿ ) (4)

 :ا(.7/3/1398)



 
 

  لألجرة السوسبر اسححقبق في الوؤثرة العىاهل 

 الحجبرية السوسـرة عقىد في
 

 106 
 

ــٙ     ــذٖ تْســط فٔــُ الشنشــار، ّأثــزِ عل ــاىٕ: اىعكــاد العكــد ال املطلــب الج

 استخكاقُ لألجزٗ يف الفكُ اإلسالمٕ:

اإلشاامصل  خزااقص ختااريري ظؼااد ختوؾااػ وجفااات كظاار الػؼفااات ل الػؼااف 

السؿسارب ظذ ظؼقد صوعددب كاإلجارب أو اجلعال  أو القكال و والساب  ل :اذا: أن 

لػظ السؿسارب لف صعااٍن و اقر صوعاددبو وكاذلؽ ٓخاومف إظاراف صاع تعادد 

البؾدان وضقل إزصـ  الول صر هبا الػؼف اإلشامصلو وصاـ أجاؾ صارور :اذا الؾػاظ 

 ؼدم ل تعريػف ل الؾغ . ؿراحؾ صوعددب كام ت

ولذلؽ شللوزم ل :ذا البح   زقرب ظؼد السؿسارب الوال ل ظرفـاا احلاضاارو 

و:ل: الوقشط  غ أضراف العؼد لوؼري  وجفات الـظر فاقام  قاـفؿ دون أن يؽاقن 

ج  االسؿسار ضرفً  ل العؼد. وظؼد السؿسارب هباذه الزاػ  ل الػؼاف اإلشامصل خُيارَّ

 شاقليت. ظذ ظؼد اجلعال  كام

ًٓ  َجْعُؾ صاٍل صعؾقم... دـ يعؿؾ لف ظؿًم »واجلعال  :ل:  أو صادب ولاق  ولق جمفق

«جمفقل 
(1)

. 

واجلُْعااؾ :ااق ادؼا ااؾ ادااايل لؾجعالاا و وٓ ُيسااوَحؼ اجلُعااؾ  ٓ  حزااقل إصاار ادوػااؼ 

صفام  ؾغ جفده وظؿؾاف صاا   توحؼاؼ  اظؾقفو وٓ يسوحؼ العاصؾ ل اجلعال  ظذ ظؿؾف أجرً 

ادـػع  ادعؼقد ظؾقفاو  خمف إ ؾ ل اشوحؼاق إجرب ل  از اإلجاارب اخلا ا :  ذ 

يسوحؼ إجر فقفا إجرب  ؿجرد  ذلف العؿؾ ادوػؼ ظؾقف. و:ذا صاـ أ:اؿ الػاروق  اغ 

                                           
:ا 1427(و دص ؼ: صمشس  الرشال و )2. )ط:"صـوفك اإلرادات"ا ـ الـجارو  ؿد  ـ أمحد الػوقحل.  (1)

 (.391-1/390م(و )2006 -
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ااؾ: أن أجارب ادااؾ الػارُق  اغ ُجْعاؾ ادااؾ وُأجارب اد»إُجرب واجلُْعؾ. باال اخلُرصاال: 

«يسوحؼفا تؿ العؿؾ أم ٓو  خمف ُجْعؾ اداؾ ٓ يلخذه  ٓ  ذا تؿ العؿؾ
(1)

. 

وصاال اجلُْعؾ ل ظؼد اجلعال : لق بال صخٌص: َصـ رّد ظعَّ ضالول فؾف كذاو فؾاق 

ظاذ ظؿؾاف  ايبح  ظـ الضال  و  جياد:ا فام يساوحؼ صااقئً  اظؿؾ ادجعقل لف أياصً 

 . ؾ َصـ وجد:ا اشوحؼ اجلُعؾ ولق   يعؿؾ  ٓ بؾقًم وجفدهو ول ادؼا

وبد أجاز اجلعالَ  ادالؽقا ُ 
(2)

وال اافعق  
(3)

احلـا ؾا  
(4)

و و  جيز:اا احلـػقا   ٓ ل 

: دا فقفا صـ الغرر واجلفال ا عض ادسائؾ اشوحساكً 
(5)

. 

 واشودل مجفقر الػؼفات ظذ جقاز:ا  لدل  صـ الؽواز والسـ :

 .[72]يقشػ:(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) فؼقلف تعاػ: أصا الؽواز:

«و:ذا صـ  از اجلعال »بال ا ـ كار ل تػساره: 
(6)

. 

                                           
 (.7/65و )"صارح خموزار خؾقؾ لؾخرصال"اخلرصالو  (1)

. "صقا:ا  اجلؾقاؾ ل صاارح خموزاار خؾقاؾ"احلطازو  ؿاد  اـ  ؿاد  اـ ظباد الارمحـ الطرا ؾساال.  (2)

 (.5/452م(و )1992 -:ا 1412(و  روت: دار الػؽرو )3)ط:

(و  اروت: ادؽوا  3. )ط:"روضا  الطاالبغ وظؿادب ادػواغ"الـقويو  قل الديـ حيقاك  اـ صاارف.  (3)

 (.5/268م(و )1991 -:ا 1412اإلشمصلو )

(و  اروت: دار الؽوا  العؾؿقا و 1. )ط:"ك اف الؼـاع ظـ صوـ اإلبـااع"البفقيتو صـزقر  ـ يقكس.  (4)

 (.4/202م(و )1997 -:ا 1418)

(و  اروت: دار الؽوا  2. )ط:" ادائع الزاـائع ل ترتقا  ال اارائع"الؽاشاينو أ ق  ؽار  اـ صساعقد.  (5)

 (.6/203م(و )1986 -:ا 1406العؾؿق و )

 :ا1420(و الرياض: دار ضقب و )2. )ط:"تػسار الؼر ن العظقؿ"ا ـ كارو  شامظقؾ  ـ ظؿر الؼرصال.  (6)

 (.4/401م(و )1999 -
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ل بز  الؾاديغو حقاـام اصاسط  فام رواه أ ق شعقد اخلدري  وأصا السـ :

ظذ الربق  ُجْعم: ٕهنؿ اشوضاافق:ؿ و  ُيضااّقػق:ؿو وأبار:ؿ  الزحا   

ظذ أخذ:ؿ لؾُجعؾ رشقل اهلل 
(1)

. 

وبد كص الػؼفات ظذ ختريري ظؼد السؿسارب ظذ ظؼاد اجلعالا و وصاـ ذلاؽ: صاا 

بؾس: أرأيس :ؾ جيقز أجر السؿسار ل بقل صالاؽ؟ باال: كعاؿو »ورد ل اددوك : 

وجيعاؾ لاف ل كاؾ  اظـ البزاز يدفع  لقف الرجؾ ادال ي سي لاف  اف  ازً  اشللس صالؽً 

ٓ  لس  ذلؽ. فؼؾاس: أصاـ اجلعاؾ :اذا  ثمث  دكاكر؟ فؼال: اصائ  ي سي لف هبا  زً 

«أم صـ اإلجارب؟ بال: :ذا صـ اجلُْعؾ
(2)

. 

القاجا  أن يساوحؼ صاـ »وبال صاقخ اإلشمم ا اـ تقؿقا  ظاـ أجارب الادٓل: 

«إجرب  ؼدر صا ظؿؾو و:ذه صـ صسائؾ اجلعآت
(3)

. 

و ـاااًت ظااذ ختااريري ظؼااد السؿسااارب  ق ااػف ادعا ااار ظااذ ظؼااد اجلعالاا  فاانن 

ار ل الػؼف اإلشمصل ٓ يسوحؼ أجره ظاذ جمارد ظؿؾاف صفاام  ؾاغ جفاده ل السؿس

الوقشط لوؼري  وجفات الـظر  غ أضاراف العؼادو  اؾ يساوحؼ أجاره  ذا حزاؾ 

ادؼزقد صـ تقشطفو و:ق اكعؼاد العؼد الذي شعك صـ أجؾ الوقشط إل راصف. باال 

                                           
ًٓ رواه البخاري ) (1)  (.2201( ربؿ )4/1728(و وصسؾؿ )2276( ربؿ )3/29احلدي  صطق

(و 1 روايا  شاحـقن ظاـ ا اـ الؼاشاؿ. )ط: "اددوكا "صالؽ  ـ أكس  اـ صالاؽ  اـ ظااصر إ ابحل.  (2)

 (.3/466م(و )1994 -:ا 1415 روت: دار الؽو  العؾؿق و )

(و 1. )ط:"ـ آخوقارات الػؼفق  ل ااقخ اإلشامم ا اـ تقؿقا إخبار العؾؿق  ص"البععو ظع  ـ  ؿد.  (3)

 (.229-228م(و )ص:1998 -:ا 1418الرياض: دار العا ؿ و )
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ِجر ظؾقاف فنّكاف ٓ ُجْعاؾ والسؿسار  ذا   يعؼاد البقاع الاذي اشاوم»ادازري ادالؽل: 

«لف
(1)

 . و:ذا ُصؼوضاك ظؼد اجلعال  كام شبؼ تقضاقحف.

ااط فقااف  كاحوقاجااف  ػ  جااراتات صعقـاا  -أصااا صااا يوعؾااؼ  وقا ااع العؼااد ادوقشَّ

كالوسجقؾو أو احوقاجف  ػ صؽؾ صعغو أو كاان العؼاد يوطؾا  اكاوامل تـػقاذه  اغ 

فانن إ اؾ ل الػؼاف اإلشامصل الرجاقع  ػ صااروط ادوعاباديـ ل :اذا  -ضرفقف

قن  ػ العارف ل صااؾ :اذه اخلزقصو فنن   تقجد  قـفام صاروط فنن ادرجاع يؽا

إصقرو فنذا تعارف الـاس أن السؿسار ٓ يساوحؼ أجاره  ٓ  اوامم تـػقاذ العؼاد أو 

 حزقلف صع صوطؾباتف ال ؽؾق  فانن السؿساار ٓ يساوحؼ أجاره  ٓ  حزاقل :اذه 

إصقرو و ن كان العرف ظذ ظدم اظوبار:اا فانن السؿساار يساوحؼ أجاره  ؿجارد 

م وجقد كص صارظل حيؽؿ :اذا ادقضاقعو و ذا   يقجاد اكعؼاد العؼد: وذلؽ لعد

كص صاارظل ل صااؾ :اذه ادساائؾ فانن ادرجاع يؽاقن ل ااروط العؼاد: حلادي : 

«ادسؾؿقن ظاذ صااروضفؿ»
(2)

. فانذا   يقجاد صاارٌط  اغ ادوعاباديـ فانن ادرجاع 

ؿ "يؽقن لؾعرف: وفؼا لؾؼاظدب اد فقرب:  "العادب ُ ؽَّ
(3)

  . 

                                           
(و  اروت: دار الغارز اإِلشامصلو 1. )ط:"صاارح الوؾؼاغ"ادازريو  ؿد  ـ ظع  ـ ظؿر الوَِّؿقؿل.  (1)

 (.2/750م(و )2008)

(. ورواه 1352( ربااؿ )3/626(و والسصااذي ل اجلاااصع )3594ؿ )( رباا3/298رواه أ ااق داود ل السااــ ) (2)

(.  ؾػاظ: )ادساؾؿقن ظـاد 424البخاري صعؾًؼا  زاقغ  اجلزم ل كواز اإلجااربو  ااز أجارب السؿساارب )ص:

 (.5/142صاروضفؿ(. واحلدي  حسـف السصذيو و ححف إلباين. اكظر:  روات الغؾقؾ )

(و  ااروت: دار الؽواا  1. )ط:"إصااباه والـظااائر"ؽاار  ااـ  ؿااد. الساااققضلو ظبااد الاارمحـ  ااـ أيب   (3)

 (.89م(و )ص:1990 -:ا 1411العؾؿق و )
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"اكاد اروط صارضً  اادعروف ظرفً "الول تـص ظذ أن وكذلؽ الؼاظدب 
(1)

. 

فنذا   يقجد صارٌط أو ظرف فإ اؾ أن السؿساار ٓ يؾزصاف تقا اع العؼادو  اؾ 

يسوحؼ أجره  ؿجرد اكعؼاد العؼد. وشاقليت صزيد تقضاقح هلذه ادسالل  صاـ خامل 

 الوطبقؼات الؼضائق  ل ادطؾ  الوايل.

 عد اكعؼااده فؼاد كاص كاار صاـ الػؼفاات ظاذ أن فساخ أصا صا يوعؾؼ  ػسخ العؼد 

العؼد ادوقشط فقف  ذا كان  نرادب ادوعابديـ واخوقار:ؿ كاام لاق تراضااقا ظاذ اإلبالا  

صـ العؼد فنن أجرب السؿسار ٓ ُتسسد صـف: ٕن الػسخ حزؾ صاـ جفا  ادوعاباديـ 

ر خااارج ظااـ واخوقااار:ؿو فاام يبطااؾ  ااف حااؼ السؿسااارو أصااا  ذا كااان الػسااخ ٕصاا

 ادوعابديـ أو كان  سبٍ  يرجع  ػ السؿسار كغ ف وتدلقسف فنن إجرب ُتسسد صـف.

و ذا »وبد كص ظذ :ذا فؼفات ادالؽق و وصـ ذلؽ: صاا ورد ل صقا:ا  اجلؾقاؾ: 

تػاشخ ادوبايعان  غر حؽؿ   َيُرد السؿسار اجلعؾ كاإلبالا ... ولؾباائع أن خيا اؿ 

« السؿسارب ظذ السؿسار حوك يابس العق و فرجع
(2)

. 

وكااذلؽ كااص ظؾقااف فؼفااات احلـا ؾاا و وصااـ ذلااؽ: صااا ورد ل ك اااف الؼـاااع: 

ُأجاارب الاادٓل...  ن ُفسااَخ  قااٌع  نبالااٍ  وكحق:ااا ممااا يؼااػ ظااذ تااراض صااـ »...

العابديـ...   يرد الدٓل صا أخذه...و و ن   يؼػ الػسخ ظذ تراضاقفام كالػساخ 

                                           
 -:اا 1409(و دص اؼ: دار الؼؾاؿو )2. )ط:"صاارح الؼقاظاد الػؼفقا "الزرباو أمحد  ـ ال ااقخ  ؿاد.  (1)

 (.237م(و )ص:1989

 (.4/452و )"صقا:  اجلؾقؾ ل صارح خموزار خؾقؾ"احلطازو  (2)
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 اااغ الؾااازوم  ادُٓل صاااا أخاااذه: ٕن ادبقاااع وباااع صاااسددً لعقااا  وكحاااقه... َرّد الااا

«وظدصف
(1)

. 

وكذلؽ كص ادالؽق  ظذ أصٍر  خارو و:اق: أن العؼاد  ذا ُفساخ وكاان السؿساار 

ولاق كاان »فنن السؿسار ٓ أجر لف  سب  تدلقسف. ول :ذا يؼقل اخلُرصال:  اصدلًس 

«َفُرّد ادبقع فم جعؾ لف االسؿسار كػسف ُصدلًس 
(2)

. 

ـ ل ادؼا ؾ لق كان رد السؾع   سب  تدلقس البائع فنن السؿسار ٓ يرد صاا ولؽ

فانن كاان »أخذه صؼا ؾ شؿساارتف: ٕن الوادلقس   يؽاـ صاـ ِببؾاف. باال الادردير: 

«فم يرد السؿسار اجلعؾ ظذ البائعو  ؾ يػقز  ف االبائع صدلًس 
(3)

. 

العكد الـذٖ تْسـط فٔـُ    املطلب الجالح: التطبٔكات الكضأٜ٘ يف أثز اىعكاد 

 الشنشار علٙ استخكاقُ لألجزٗ:

يوجف الؼضات ل ادؿؾؽ  العر ق  السعقدي   ػ تؽققػ ظؼد السؿساارب ظاذ أكاف ظؼاد 

 صع بقل مجفقر الػؼفات ادوؼدم ذكره. اجعال و و الوايل يلخذ أحؽام اجلعال  تقافؼً 

الاادائرب  وصااـ إحؽااام الؼضااائق  الواال كزااس ظااذ :ااذا: احلؽااؿ الزااادر صااـ

:ا(  خزقص 1433/ق لعام 2220/3الوجاري   ديقان ادظا  ل الؼضاق  ربؿ )

رفض دظقى اددظل  ادطالب   عؿقل  السؿسارب: لعدم   ارام العؼاد ادوقشاط فقافو 

                                           
 (.5/153و )"ك اف الؼـاع ظـ صوـ اإلبـاع"البفقيتو  (1)

 (.5/143و )"صارح خموزار خؾقؾ لؾخرصال"اخلرصالو  (2)

. )ط:  دونو "وصعف: حاصاق  الدشقبل" "ال ارح الؽبر ظذ خموزار خؾقؾ"الدرديرو أمحد  ـ  ؿد.  (3)

 (.3/128 روت: دار الػؽرو  دون تاريخ(و )
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 ن تؽققػ ظؼد السؿسارب صـ خمل العؼد ادقبع  اغ »ومما جات ل أشباز احلؽؿ: 

وك صاا مؼاؼ العؿاؾ اشاوحؼ ظاصؾاف إجار أضراف :ذه الؼضاق  :ق ظؼد جعال و ص

«و ٓ فم...
(1)

. 

وكذلؽ احلؽاؿ الزاادر صاـ الادائرب الوجاريا   اديقان ادظاا  ل الؼضااق  رباؿ 

:ااا(  خزااقص ضؾاا  السؿسااار  كااامل أجااره: لؼااات 1433/ق لعااام 4026/1)

داا كاان صاـ الاا اس أن العؼاد »وشاضوف ل   رام ظؼاد تالصغو ومماا ورد ل احلؽاؿ: 

زم  ااغ ضاارل الاادظقى أن اددظقاا  تقشااطس إلرااام الوعابااد  ااغ اداادظك ظؾقفااا اداا

وصارك ... لؾولصغ صؼا ؾ صبؾغ ثمث  صميغ ريال ددب ثمث شـقاتو فانن العمبا  

و:ال: جعاؾ صاال صعؾاقم داـ - غ الطرفغ :ل ظمب  ظؼاد جعالا : ٕن اجلعالا  

 الدظقى. و ذا تؼارر ذلاؽ فانن تـطبؼ ظذ العؿؾ الذي تؿ  غ ضرل -يعؿؾ ظؿًم 

أحؽام ظؼد اجلعال  تساري ظذ ظؼد القشاض   ؾ الدظقى... أصاا صطالبا  اددظقا  

 ؿبؾغ شو  صميغ  اابل اجلُعاؾ ادوػاؼ ظؾقاف... فادفعس ادادظك ظؾقفاا  الن العؼاد 

الذي تقشطس ل   راصف فسخوف صاارك ...  عاد صضاال شاـ  صاـ العؼاد:  ـاات ظاذ 

 «.فا حؼ الػسخ خمل السـ  إوػ صـ العؼدالـص الذي يعطق

وبد حؽؿس الدائرب  عدم أحؼق  السؿسار  بابل صبؾغ العؿقل : وذلاؽ لقجاقد 

كص يػقد  صؽاكق  فسخ العؼد خمل شاـ و و ـااًت ظؾقاف ٓ يساوحؼ السؿساار أجارب 

                                           
/ق لعام 36:ا( ادميدب صـ  ؽؿ  آشوئـاف ل الؼضاق  ربؿ )1433/ق لعام 2220/3الؼضاق  ربؿ ) (1)

 :ا(. حؽؿ صـ قر ل ادباد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ ديقان ادظا .1433
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 ابل السـقات. وكزس الدائرب ل احلؽؿ ظذ: أكف لق اشوؿر العؼد ٕكاار صاـ شاـ  

و و:ق صبؾغ تسع  صميغو حوك ولق ُفساخ العؼاد لسؿسار يسوحؼ أجره كاصًم فنن ا

 عد ذلؽ: ٕن الػسخ  عد اكوفات حؼ اخلقار ٓ ظمب  لؾسؿسار  ف
(1)

. 

وكذلؽ ل احلؽؿ الزادر صـ الدائرب الوجاريا   اديقان ادظاا  ل الؼضااق  رباؿ 

وحق   ن أجارب »:ا( تؿ الـص ل أشباز احلؽؿ ظذ أن: 1427/ق لعام 16/3)

السؿسارب هلا حؽؿ اجلعال :  ذ السؿسارب ل :ذا العؼد صؼدرب ظذ العؿؾ  ـاات ظاذ 

ظؼد القشاض  ادقبع  غ اددظل واددظك ظؾقفو وحق   ن الاا اس ل يؼاغ الادائرب 

ظاذ أصار    اأن العؼد  ؾ القشاض    ياوؿو و الواايل فانن ادوقشاط ٓ يساوحؼ صااقئً 

 «.السؿسارب ٓ توقج   ٓ  وامم العؿؾ... ُيـجزه: ذلؽ أن

وكاااذلؽ حؽؿاااس الااادائرب الوجاريااا  ل دياااقان ادظاااا  ل الؼضااااق  رباااؿ 

:ااا(  عاادم اشااوحؼاق اداادظل الااذي ُيطالاا   االجرب 1426/ق لعااام 878/3)

السؿسارب لؼات بقاصاف  الوقشاط إل ارام اتػابقا  ص ااروع ص اسك  اغ ادادظك ظؾقاف 

وٓت. وبااد اشااوـدت الاادائرب ظااذ ظاادم اشااوحؼاق وصمشساا ... لؾوجااارب وادؼااا

 السؿسار لألجرب  ام يع:

  ظدم  رام العؼد الذي تؿ الوقشط فقف صـ أجؾ  لغاات آتػابقا :  ساب  ظادم

 وفات صمشس ... لؾوجارب وادؼاوٓت  لٍي صـ  ـقد آتػابق . 

                                           
/ق 1530:ا( ادميدب صـ  ؽؿ  آشوئـاف ل الؼضااق  رباؿ )1433/ق لعام 4026/1الؼضاق  ربؿ ) (1)

 (. حؽؿ صـ قر ل ادباد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ ديقان ادظا .:ا1436لعام 
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  أجارب صـ كاحق  اصساط كػاذ العؼد صـ ظدصف اجوفدت الدائرب الوجاريا   الن

السؿسارب ٓ ُتسوحؼ  ٓ  ـػاذ العؼد وراصف: ٕكف ثؿارب الوقشاطو وٕن العؼاد  ذا   

 .ُيـػذ فؽلن العؼد   حيزؾ أ ًم 

  ظدم وجقد كص صارظل خاص حيؽاؿ صسالل  اشاوحؼاق أجارب السؿساار ل

حال ظدم تـػقاذ العؼادو ولؽاـ صبااد  ال ااريع  العاصا  وبقاظاد:ا باررت حػاظ 

ؾفا  الباضؾو إصر الذي ٓ يؿؽـ صعف احلؽاؿ  الجرب السؿساار إصقال ومريؿ أك

 صع ظدم تـػقذ العؼد.

وبد أّيادت  ؽؿا  آشاوئـاف :اذا احلؽاؿ الاذي يؼضاال  ارفض الادظقى ل 

(:ا1430لعام  3/ س/214الؼضاق  ربؿ )
(1)

. 

املطلب الزابع: املكارى٘ بني الكاىٌْ ّالفكُ اإلسـالمٕ ّالتطبٔكـات الكضـأٜ٘    

 اىعكاد العكد الذٖ تْسط فُٔ الشنشار علٙ استخكاقُ لألجزٗ:يف أثز 

توقافااؼ الؼااقاكغ ادؼاركاا  اد ااار  لقفااا ل ادطالاا  السااا ؼ  صااع أحؽااام الػؼااف 

اإلشمصل ل أ ؾ ادسلل و و:ق: أن السؿسار ٓ يسوحؼ أجره  ٓ  عد   رام العؼد 

  ل ادؿؾؽاا  الااذي تقشااط فقااف  ااغ ضرفقااف. وكااذلؽ جاااتت الوطبقؼااات الؼضااائق

العر ق  السعقدي  صوقافؼ  صع :ذا الوقجف كام شبؼ  قاكفو وكذلؽ ل أغؾ  ادساائؾ 

 إخرى ادوعؾؼ  هبذه ادسلل .

                                           
 3/ س/214:ا( ادميدب صـ  ؽؿ  آشوئـاف ل الؼضاق  ربؿ )1426/ق لعام 878/3الؼضاق  ربؿ ) (1)

ديااقان ادظااا  (. حؽااؿ صـ ااقر ل ادباااد  وإحؽااام الؼضااائق  الوجارياا  الزااادرب ظااـ :ااا1430لعااام 

(1/171.) 
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وكذلؽ توقافؼ الؼقاكغ ادؼارك  صع الػؼاف اإلشامصل ل أ اؾ صسالل  ظادم ضاامن 

أو حزاقل السؿسار لوـػقذ العؼد أو مؼؼ تقا عف وصسوؾزصاتف صاـ  جاراتات تساجقؾف 

ال ؽؾقات ادعقـ  لبعض العؼاقدو وأن :اذا ل إ اؾ صاـ صفاام ضارل العؼادو  ٓ  ذا 

ُوجااد اتػاااق واصااساط ل ظؼااد السؿسااارب ظااذ ضااامكف لوـػقااذ العؼااد أو مؼااؼ تقا عااف 

 وصسوؾزصاتفو ففـا ٓ يسوحؼ السؿسار أجره  ٓ  عد تـػقذ العؼد ادوقشط فقف.

حال ظادم وجاقد صاارط فانن ادرجاع ل ذلاؽ  ػ   ٓ أكف ل الػؼف اإلشمصل ل

 العرفو أصا الؼقاكغ ادؼارك  فؼد كزس ظذ ظدم ضامكف لوـػقذ العؼد.

وترُك الػؼف اإلشمصل هلذه ادسلل  ٕظراف الـاس صـ  اشـ ال ااريع  و امحقوفا 

لؽؾ زصان وصؽان: دراظاهتاا لألظاراف الوال ختوؾاػ  ااخومف إزصـا  وإصؽـا . وٓ 

صاكع ل الػؼاف اإلشامصل أن ُياـظؿ ويل إصار العارف اجلااري ل البؾاد  خزاقص :اذا 

 لؾؿـازظات وآخومف. اادسال  ل كظام صؽوقز: صراظاًب لؾؿزؾح  وبطعً 

وكااذلؽ توقافااؼ الؼااقاكغ ادؼاركاا  صااع الػؼااف اإلشاامصل ل صساالل  اشااوحؼاق 

ر ادوعاباديـ كاإلبالا و السؿسار أجره  ذا تاؿ فساخ العؼاد  ساب  راجاع  ػ اخوقاا

 وظدم اشوحؼاق السؿسار أجره ل حال غ ف وتدلقسف كام تؼدم  قاكف.

ل  اومػًظا اوصع ذلؽ فنن ادولصؾ ل الوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽ  جيد احوقاضً 

:ذا ادقضقع صـ كاحق  ظدم احلؽؿ لزالح السؿسار ل  عض إحقالو كاام شابؼ 

:ااا( الزااادر ظااـ 1426/ق لعااام 878/3  ربااؿ )ل احلؽااؿ ل الؼضاااق  السااا ؼ

 الدائرب الوجاري   ديقن ادظا .
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لقبااائع خا اا  هبااذه الؼضاااق  أدت  ػ :ااذا  اوبااد يؽااقن :ااذا إصاار راجًعاا

آحوقاطو ويدل ظذ ذلؽ: أن صـ أشاباز احلؽاؿ: حػاظ إصاقال وماريؿ أكؾفاا 

  الباضؾو مما يسودظل ادزيد صـ الوحػظ وآحوقاط.
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 حح الجاىٕ املب
اىعكاد العكد بسبب سعٕ السنساز، ّّجْد تفْٓض لُ مً طسيف العكد 

 أّ مً أحدٍنا، ّأثسِ علٙ استحكاقُ لأُلجسٗ
 ويوضؿـ صطؾبغ:

املطلب األّل: اىعكاد العكد بشـبب سـعٕ الشنشـار، ّأثـزِ علـٙ اسـتخكاقُ       

 :لألجزٗ

 ويوضؿـ أر ع  فروع:

صـ العقاصؾ ادمثرب وال اروط ادعوزب ٓشاوحؼاق السؿساار أجرتاف الوال كاص 

ظؾقفا صاراح الؼاكقن :ق: أن يؽقن اكعؼاد العؼد  غ ضرفقاف باد تاؿ كوقجاً  داا  ذلاف 

 اذل السؿسار صـ جفقد ل تؼري  وجفات الـظر  غ إضرافو وٓ يؽػال جمارد 

و وٓ يؽػاال كااذلؽ جماارد   اارام العؼاادو  ااؾ ٓ  ااد صااـ بقااام را ااط االسؿساار جفاادً 

السببق   غ اجلفقد ادبذول  صـ السؿسار و غ   رام العؼدو  حقا  يؽاقن حزاقل 

 العؼد  سب  ظؿؾ السؿسار.

و ـااًت ظؾقاف: فاانذا اكعؼاد العؼاد  اادون تادخؾ السؿساار أو   يؽااـ   ارام العؼااد 

ل القشاض  فنن السؿسار ٓ يسوحؼ إجار ل :اذه احلالا و  سب  جفد السؿسار 

وكذلؽ احلال فقام لق  ذل السؿسار جفقده لوؼري  وجفاات الـظار ولؽاـ العؼاد 
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اكعؼد  سب  جفقد شؿسار  خر صـاافٍس لافو فانن السؿساار إول ٓ يساوحؼ صاـ 

اإجر صاقئً 
(1)

. 

لف ادطالبا   االوعقيض ظاـ ولؽـ  ذا كان لؾسؿسار جفٌد أثَّر ل   رام العؼد فنن 

جفده ادبذول ل شبقؾ اكعؼاد العؼدو حوك لق كان رام اكعؼاد العؼد  ساب   خار أو 

ظـ ضريؼ شؿسار غرهو ولؼاضال ادقضقع أن يؼّدر أثر جفد السؿساار ل اكعؼااد 

العؼدو وحيؽؿ لف  الوعقيض
(2)

. 

إ ؾ ل الػؼف اإلشامصل أن السؿساار ٓ يساوحؼ أجاره  ٓ  ذا اكعؼاد العؼاد 

 ذا تاؿ العؼاد ظاـ  االذي تقشط فقف  سب  شعل السؿسار كػسفو وٓ يسوحؼ صاقئً 

ضريؼ شؿسار  خر أو  لي ضريؼ  خر: وذلؽ ٕن إ ؾ أن ُأجرب السؿسار صبـقا  

 عؼد  سب  جفده وظؿؾف. ظذ اكعؼاد ال

ااُروِجل احلـػال ل كوا اف  وبد كاص الػؼفاات ظاذ :اذاو وصاـ ذلاؽ صاا بالاف السَّ

بال لدٓل: اظارض ضااقعول و عفاا ظاذ أن لاؽ صاـ إجار : »"أدز الؼاضال"

«كذاو و  يؼدر ففق ظذ رام إجرو فباظفا دٌٓل  خر فؾقس لألول صالت
(3)

. 

                                           
ادقشااقظ  الوجارياا  "(و والؽااقمينو  ؿااقد. 68و )ص:"العؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقك"ضاافو  (1)

 (.2/159م(و )2011 -:ا 1432(و ظاّمن: دار الاؼاف و )5. )ط:"وادزارفق 

 (.2/488القشاقط ل صارح الؼاكقن الوجاري ادزاريو )"الؼؾققيبو  (2)

اااُروجِ  (3) (و  ااروت: دار الب ااائر 1. )ط:"أدز الؼاضااال"لو أمحااد  ااـ   اارا:قؿ  ااـ ظبااد الغـاال. السَّ

 (.182م(و )ص:1997 -:ا 1418اإلشمصق و )
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ًٓ » وورد ل جمؾ  إحؽام العدلق : و  يبعف و عاد ذلاؽ  اظاف   ن ُأظطل دٌٓل صا

 اااح  ادااال فؾااقس لؾاادٓل أخااذ إجااربو و ن  اظااف دٓل  خاار فؾااقس لااألول 

«صالتو ورام إجرب لؾااين
(1)

. 

ضادا أن اكعؼاد العؼاد  اوبد كص  عض الػؼفات ظذ أن السؿسار ٓ يسوحؼ صاقئً 

 ذا بال لدٓل: اظارض  اـعول »  يؽـ  سببفو وصـ ذلؽ: بقل  عض احلـػق :  كف 

و عفاو ظذ أكؽ  ذا  عوفا فؾؽ صـ إجر كذاو فؾاؿ يؼادر الادٓل ظاذ  راام إصار 

فباظفا دٓل  خر... ل آشوحسان ٓ جي  لف إجر: ٕن العرف والعاادب جارت 

«ٕجر  ٓ  البقعأهنؿ ٓ يلخذون ا
(2)

. 

صاـ  ا ٓ أن  عض الػؼفات بّدر جفد السؿسار إولو واظواز أكاف يساوحؼ صااقئً 

 ن كاان »إجرب  ؼدر جفده الذي  ذلفو وصـ ذلاؽ: صاا ورد ظـاد  عاض احلـػقا : 

إول بد ظرضفا وذ:  لف ل ذلؽ دوٌر جاٍر ُيعود  ف فلجر ادااؾ لاف واجا   ؼادر 

«ظـائف وظؿؾف
(3)

. 

ن ل :ذه ادسلل  بقلغ ظـد احلـػق و كذلؽ فقفا بقٓن ظـد احلـا ؾا و فؼاد وكام أ

 اأو دارً  ابال الؼاضال ل الوعؾقاؼ:  ذا دفاع  ػ دٓل ثقً ا: »"آخوقارات"جات ل 

وبال لف:  ع :ذاو فؿضاك وظرض ذلؽ ظذ مجاظ  ص سيـ وظرف ذلؽ  ااح  

                                           
 ( صـ جمؾ  إحؽام العدلق .577ادادب ) (1)

(و  اروت: دار 1. )ط:"ادحقط الز:اين ل الػؼاف الاـعامين"ا ـ َصاَزَبو  ؿقد  ـ أمحد البخاري احلـػل.  (2)

 (.7/485م(و )2004 -:ا 1424الؽو  العؾؿق و )

 (.7/485ادرجع السا ؼ ) (3)
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:ق صـ ذلؽ اد سي أو صاـ غاره   ادبقع فاصوـع صـ البقعو وأخذ السؾع  ثؿ  اظفا 

تؾزصف أجرب الدٓل لؾؿبقع: ٕن إجرب  كام جعؾفا ل صؼا ؾ  العؼاد وصاا حزاؾ لاف 

ذلؽ. بال أ ق العباس: القاج  أن يسوحؼ صـ إجرب  ؼدر صاا ظؿاؾ. و:اذه صاـ 

«صسائؾ اجلعآت
(1)

. 

ٓ يساوحؼ الؼقل  الن السؿساار  وهبذا يظفر أن الػؼف اإلشمصل يوسع لؾؼقلغ:

  ذا   يؽـ شعُقف :ق السب  ل اكعؼاد العؼد. اأجرً 

  ؼدر ظؿؾف وأثره ل اكعؼاد العؼد. اوالؼقل الااين و:ق: أكف يسوحؼ أجرً 

/ق لعاام 3736/3ل الؼضاق  رباؿ )حؽؿس الدائرب الوجاري  ل ديقان ادظا  

:ا(  رفض دظقى اددظل  ادطالب   دفع صبؾاغ صاايل كظار جفاده ل تساقيؼ 1434

بطع  أرض: وذلؽ لعدم  رام العؼد  سب  شؿساارب ادادظل وتساقيؼف لاألرضو 

 ؾ تؿ  قع إرض  سعر يػقق السعر الذي كان يسقق لف السؿسار ويعرضف. وبد 

 اشوحؼاق السؿسار لألجرب  ام يع: اشوـدت الدائرب ظذ ظدم

 .أن العؼد   يـعؼد  سب  جفد السؿسار وشعقف 

  تؽققػ ظؼاد السؿساارب ظاذ أكاف ظؼاد جعالا و وصاـ خزاائص اجلعالا : أن

و وٓ يساوحؼ اجلُعؾ فقفا ٓ يسوحؼف ادجعقل لاف  ٓ  عاد بقاصاف  اادوػؼ ظؾقاف فعاًم 

                                           
 .(229-228و )ص:"إخبار العؾؿق  صـ آخوقارات الػؼفق  ل اقخ اإلشمم ا ـ تقؿق "البععو  (1)
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وحؼاؼ ادؼزاقد صاـ السؿساارب ظاـ  ٓ  وحؼؼ ادؼزقد. و:ـاا   ي اظذ جفده صاقئً 

 ضريؼ السؿسار اددظل.

  :ق: صـ يوقشاط  اغ الباائع »أن كظام ادحؽؿ  الوجاري  َظّرف السؿسار  لكف:

«واد سي إلرام البقع  لجرب
(1)

  . 

فـص ادـظؿ ظذ ضارورب  راام البقاع ٓشاوحؼاق السؿساار لألجارب. ول :اذه 

 الؼضاق  تؿ البقع  غر شعل السؿسار.

وبد أّيادت  ؽؿا  آشاوئـاف :اذا احلؽاؿ الاذي يؼضاال  ارفض الادظقى ل 

:ااااا( ل اجلؾساااا  ادـعؼاااادب  واااااريخ 1436/ق لعااااام 597الؼضاااااق  ربااااؿ )

:ا(2/3/1436
(2)

. 

وكاااذلؽ حؽؿاااس الااادائرب الوجاريااا  ل دياااقان ادظاااا  ل الؼضااااق  رباااؿ 

سا  :ا(  ارفض دظاقى ادادظل  ادطالبا   ادفع صبؾاغ مخ1427/ق لعام 825/3)

كؿمشاس ل ال اارك   "صخص صعت"صميغ ريال كظر بقاصف  الوقشط إلدخال 

اداادظك ظؾقفااا...  ؿبؾااغ صااائول صؾقااقن ريااال. وبااد اشااوـدت الاادائرب ظااذ ظاادم 

 اشوحؼاق السؿسار لألجرب  ام يع:

  ال اخص اداعت"أن العؼد   يـعؼد  سب  جفاقد السؿساارو وأن دخاقل" 

 ظـ ضريؼ  خريـ. اصولخرً ل ال ارك  بد جات  اصاريؽً 

                                           
 ( صـ كظام ادحؽؿ  الوجاري .30ادادب ) (1)

/ق 597:ا( ادميدب صاـ  ؽؿا  آشاوئـاف ل الؼضااق  رباؿ )1434/ق لعام 3736/3الؼضاق  ربؿ ) (2)

 (. حؽؿ صـ قر ل ادباد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ ديقان ادظا .:ا1436لعام 
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  ال اخص اداعت"أكف ظذ فرض  ح  تقشط السؿساار ا واداًت ل دخاقل" 

 لؾ ارك   ٓ أن جفقده   تػؾح ل ذلؽ.

  :وحق   ن ادؼرر ل الؼقاظد ال ارظق : أن ُأجارب »ومما ورد ل أشباز احلؽؿ

... فام االسؿسارب :ل صؼا ؾ الوقشط ل   رام العؼد... وكاقن ادادظل  اذل جفادً 

 «.يعـل: اشوحؼابف ٕجرب السؿسارب  عد أن تؿ   رام العؼد ظـ غر ضريؼف

  تؽققػ ظؼاد السؿساارب ظاذ أكاف ظؼاد جعالا و وصاـ خزاائص اجلعالا : أن

و وٓ يساوحؼ اجلعؾ فقفا ٓ يسوحؼف ادجعقل لاف  ٓ  عاد بقاصاف  اادوػؼ ظؾقاف فعاًم 

حؼاؼ ادؼزاقد صاـ السؿساارب ظاـ  ٓ  وحؼؼ ادؼزقد. و:ـاا   يو اظذ جفده صاقئً 

 ضريؼ السؿسار اددظل.

  :الدٓل: :ق صـ يوقشط  غ »أن كظام ادحؽؿ  الوجاري  ظّرف السؿسار  لكف

«البائع واد سي إلرام البقع  لجرب
(1)

. 

 اوظؾقاف فنكاف ٓ يؽاقن صساوحؼً »ظاذ :اذه اداادب  ؼقهلاا:  اوكزس الدائرب تعؾقًؼا

 «.ر جفده  ن رام العؼد ظـ ضريؼفٕجرب السؿسارب  ٓ  ابقت أث

وبد أّيادت  ؽؿا  آشاوئـاف :اذا احلؽاؿ الاذي يؼضاال  ارفض الادظقى ل 

:ااااا( ل اجلؾساااا  ادـعؼاااادب  واااااريخ 1432/ق لعااااام 6900الؼضاااااق  ربااااؿ )

:ا(29/2/1432)
(2)

. 

                                           
 اري .( صـ كظام ادحؽؿ  الوج30ادادب ) (1)

/ق 6900:ا( ادميدب صاـ  ؽؿا  آشاوئـاف ل الؼضااق  رباؿ )1427/ق لعام 825/3الؼضاق  ربؿ ) (2)

 :ا(. حؽؿ صـ قر ل ادباد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ ديقان ادظا .1432لعام 
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توقافؼ الؼقاكغ ادؼارك  والوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽا  العر قا  الساعقدي  صاع 

الػؼف اإلشمصل  خزقص ظدم اشوحؼاق السؿسار أجاره حواك لاق اكعؼاد العؼاد 

الذي تقشط فقفو صا   يؽـ شعل السؿساار وجفاده :اق الساب  ل اكعؼااد العؼاد. 

ذا أصر صـطؼل: ٕن السؿسار ٓ يسوحؼ أجره صاا   توحؼاؼ الـوقجا  صاـ ظؿؾافو و:

والـوقج  :ل اكعؼاد العؼدو ول حال حزقل :ذه الـوقجا   ساب   خار غار جفاد 

ل :ذه الـوقج و مما يعـل: ظدم اشاوحؼابف  االسؿسار فنن ظؿؾف وجفده   يؽـ صمثرً 

ر صوقافاؼ صاع ظؼاد اجلعالا و و:اق لألجر: ٕن ظؿؾف   يػض  ػ كوقج . و:ذا إصا

العؼد الذي ُيؽّقػ ظؾقف ظؼاد السؿسااربو ول ظؼاد اجلعالا  لاق باال صاخٌص: صاـ 

وجد صايل ادػؼقد فؾف كذا وكذاو ثؿ اجوفد أكار صـ صخص ظذ البحا  ظاـ صالاف 

ل رّده  ػ  ااحبفو أصاا  افنن اجلُعؾ ٓ يسوحؼف  ٓ صـ وجاد :اذا اداال وكاان شاببً 

الاذيـ اجوفادوا وظؿؾاقا ظاذ البحا  ظاـ اداال فام يساوحؼقن   ؼق  إصاخاص

: ٕن العااقر ظاذ اداال ورجقظاف  ػ  ااحبف   يؽاـ  ساببفؿ. ويـطباؼ :اذا اصاقئً 

إصر ظذ السؿسارو فنذا شعك شؿسار واجوفد ل تؼري  وجفات الـظار ٓكعؼااد 

 .االعؼد ثؿ اكعؼد العؼد  سب  شؿسار  خر فنن إول ٓ يسوحؼ صاقئً 

وكذلؽ يوقافؼ صا ذكره صاراح الؼقاكغ ادؼارك  صاع الػؼاف اإلشامصل ل صسالل  

أخرىو و:ل تؼدير جفاد السؿساار  ذا كاان لاف دوٌر ل اكعؼااد العؼاد  ؼادر جفاده 

  وأثره ل   رام العؼدو ولق كان رام العؼد  غر ضريؼف كام تؼدم  قاكف.
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العكـد أّ مـً أحـدٍنا،    املطلب الجاىٕ: ّجْد تفـْٓ  للشنشـار مـً طـزيف     

 :ّأثزِ علٙ استخكاقُ لألجزٗ

 ويوضؿـ أر ع  فروع:

 ضافً   ػ صا شبؼ صـ العقاصؾ وال اروط ادمثرب ٓشاوحؼاق السؿساار أجرتاف جيا  

صفؿو و:ق: أن يؽقن ظؿاؾ السؿساار  ؿقجا  تػاقيض صاـ ضارل أن يوقفر ظاصٌؾ  خر 

العؼد أو صـ أحدمها  وؽؾقػ السؿسار  الوقشط ل   رام العؼاد أو  البحا  ظاـ صوعاباد 

. وهلااذا ٓ يسااوحؼ اأو ضااؿـقً  ا خاارو ويسااوقي ل ذلااؽ أن يؽااقن الوػااقيض  ااارحيً 

فو ودون أن يػقضاف صفام  ؾغس جفقده  ذا أدى :ذا اجلفد صـ تؾؼاات كػسا االسؿسار أجرً 

 أحد هبذا العؿؾ. وبد كزس كار صـ الؼقاكغ ادؼارك  ظذ :ذاو وصـ ذلؽ:

ٓ يسااوحؼ السؿسااار إجاار  ٓ ممااـ »صااا ورد ل الؼاااكقن الوجاااري ادزاااري: 

«فقضف صـ ضرل العؼد ل السعل  ػ   راصف
(1)

. 

اشاوحؼ و ـات ظؾقف:  ذا  ذل السؿساار جفاده  وػاقيض صاـ أحاد ضارل العؼاد 

أجره صـ :ذا الطرف فؼاطو وٓ حياؼ لاف صطالبا  الطارف أخار ل العؼاد: ٕكاف   

يؽؾػف  الوقشط إل رام العؼدو أصاا  ذا كاان ظؿاؾ السؿساار  ؿقجا  تػاقيض صاـ 

الطرفغ فنكف يسوحؼ إجر صـ الطرفغ صـ غر تضاصـ  قـفام
(2)

  .  

                                           
 ( صـ الؼاكقن الوجاري ادزاري.1( فؼرب )198ادادب ) (1)

 (.2/489و )"قط ل صارح باكقن الوجارب ادزاريالقشا"الؼؾققيبو  (2)
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 :وبد كزس كار صـ الؼقاكغ ادؼارك  ظذ :ذاو وصـ ذلؽ

و ذا  در الوػاقيض صاـ الطارفغ كاان »صا ورد ل الؼاكقن الوجاري ادزاري: 

 ًٓ ببؾ السؿسار  غر تضاصـ  قـفام ظـ دفع إجار ادساوحؼ ظؾقافو  كؾ صـفام صسئق

«ولق اتػؼا فقام  قـفام ظذ أن يوحؿؾ أحدمها إجر  لكؿؾف
(1)

. 

 ذا كان السؿسار »وكذلؽ كص ظؾقف الؼاكقن الوجاري الؽقيول الذي ورد فقف: 

صـ كاؾ صاـفام... ويؽاقن كاؾ صاـ العاباديـ  اصـ ضرل العؼد اشوحؼ أجرً  اصػقًض 

 ًٓ ااه السؿسار  غر تضاصـ  قـفام ظـ دفع إجر ادساوحؼ ظؾقاف ولاق اتػؼاا  صسئق

«ظذ أن يوحؿؾ أحدمها مجقع كػؼات السؿسارب
(2)

. 

شبؼ أن ظؼد السؿسارب ل الػؼف اإلشمصل يادور تؽققػاف ظاذ ظؼاد اإلجاارب أو 

ظااذ اجلعالاا  أو ظااذ القكالاا   االجرو وتؼاادم أن ظؼااد السؿسااارب ُيؽّقااػ  زااقرتف 

ن إجارب ادعا ارب ظذ اجلعال . وظذ كؾ :ذه الوؼاديرات فام صاؽ أن إ اؾ أ

صوك صا اشُوحؼس ل :ذه العؼقد فنهنا تؽقن ظذ ادػاقض الاذي ضؾا  العؿاؾ صاـ 

السؿسارو ففل ل ظؼد اإلجارب ظذ ضال  اإلجارب الاذي اشاولجر السؿساارو ول 

اجلعال  ظذ اجلاظؾ الذي ضؾا  العؿاؾ صاـ السؿساار صؼا اؾ اجلُعاؾو وكاذلؽ ل 

ظاذ كافا  الوؼاديرات :ـاا  ؿعـاك:  االقكال   الجر تؽاقن ظاذ ادقكاؾ. و:اؿ مجقًعا

                                           
 ( صـ الؼاكقن الوجاري ادزاري.2( فؼرب )198ادادب ) (1)

 ( صـ باكقن الوجارب الؽقيول.310ادادب ) (2)
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ادػقض الذي فّقض السؿسار وضؾ  صـف العؿؾو فوؽقن أجرتف ظذ ادػقض صاـ 

 حق  إ ؾو و ذا   يقجد تػقيض ظذ كؾ :ذه الوؼديرات فم صقج  لألجرب.

وبد كاص  عاض الػؼفاات ظاذ :اذاو وصاـ ذلاؽ: صاا ورد ل صساائؾ السؿساارب 

يبقع الاقز  عد آشوؼزات و ذل ادجفقد بباؾ أن  وشللوف ظـ السؿسار»لم قاين: 

ي اور  ااحبف؟... فؼاال: ٓ جياقز البقاع  ٓ  انذن  ااحبفو  ٓ أن يؽاقن  ااحُبف 

«فّقض  لقف ذلؽ
(1)

  . 

أرأياس  ذا أخاذ السؿساار صاـ :اذا اد اسي حؼاف... :اؾ : »اومما ورد فقف أيًض 

البائع ففاق جاائزو و كاام حؼاف ؟... فؼال:  ن تطقع  ف اجيقز أن يلخذ صـ البائع صاقئً 

«ظذ صـ أصره أن ي سي لف
(2)

. 

«وأجرب الدٓل ظذ البائع الذي أصره  البقع»وبال الـقوي: 
(3)

. 

وصـ خمل :ذه الـزقص تظفار العؾا  الوال صاـ أجؾفاا كاص الػؼفاات ظاذ أن 

إجرب ظذ البائعو والعؾ  :ل: أن البائع :ق الذي أصر السؿسار وضؾ  صـف البقاع. 

 :ذ :ق صعـك الوػقيض الذي ذكرتف الؼقاكغ اد ار  لقفا ل ادطؾ  السا ؼ.و

وكذلؽ كص كار صـ الػؼفات ظذ أن السؿسارب تؽقن ظذ البائعو واشواـقا صاـ 

:ذا حالً  واحادبو و:ال: حالا  وجاقد صاارٍط  اغ ادوعاباديـ ياـص ظاذ خامف 

                                           
(و  ااروت: دار الغاارز 1. )ط:"صسااائؾ السؿسااارب"اإل قاااينو ظبااد اهلل  ااـ أمحااد الوؿقؿاال الوقكسااال.  (1)

 (.33-32م(و )ص:1992اإلشمصلو )

 (.43-42ادرجع السا ؼ )ص: (2)

 (.9/69و )"روض  الطالبغ وظؿدب ادػوغ"الـقويو  (3)
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و:اذا صاذ:  احلـا ؾا . باال  ذلؽو فوؽقن العزب  ذا ُوجد ال ارط  ام اتػؼقا ظؾقف.

«وأجرُب دٍٓل ظذ  ائٍعو  ٓ صع صارط»البفقيت: 
(1)

. 

 خاارو و:ااق: العاارف فجعؾااقا أجاارب  اوزاد  عااض الػؼفااات ظااذ ال ااارط صاااقئً 

السؿسار ظاذ الباائع  ٓ ل حاال وجاقد صاارط أو ظارف يؼوضاال خامف ذلاؽ. 

دوكاا : أن ُجْعااؾ واداالخقذ صااـ اد»و:ااذا صااذ:  ادالؽقاا  فػاال صااارح اخلرصااال: 

«السؿسار ظذ البائع ظـد ظدم ال ارط والعرف
(2)

. 

إ ؾ ل ُجْعاؾ السؿساار أن يؽاقن ظاذ الباائع ظـاد »ول حاصاق  الدشقبل: 

«ظدم ال ارط أو العرف
(3)

. 

و  يؼر  عض الػؼفاات :اذا آشاواـاتو وَضاَرد الؼاظادب الساا ؼ و وجعؾاقا أجارب 

ا  الن اصاساَضفا ظاذ اد اسي ُصػساٌد لؾعؼاد. و وحؽؿاقاالسؿسار ظذ البائع صطؾؼً 

الدٓلا  ظاذ الباائعو فؾاق : »"هنايا  ادحوااج"و:ذا صذ:  ال افعق . فؼد ورد ل 

«صارضفا ظذ اد سي فسد العؼد
(4)

. 

 ًٓ  ال اااارط  واشاااوظفر  عاااض البااااحاغ ادعا ااااريـ: أن العااازب ل ذلاااؽ أو

                                           
 (.3/241و )"صارح ادـوفك"البفقيتو  (1)

 (.5/143و )"وزار خؾقؾ لؾخرصالصارح خم"اخلرصالو  (2)

و ) اروت: دار "حاصااق  الدشاقبل ظاذ ال اارح الؽبار"الدشقبلو  ؿد  ـ أمحد  اـ ظرفا  اداالؽل.  (3)

 (.3/129الػؽرو  دون تاريخ الطباظ (و )

  (و  روت: دار الؽو  العؾؿقا3. )ط:"هناي  ادحواج  ػ صارح ادـفاج"الرصعو  ؿد  ـ أمحد  ـ محزب.  (4)

 (.4/113م(و )2003 -:ا 1424)
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ُيؼدم ال اارط: ٕن ال اارط كاص والعرفو ول حال اجوامع ال ارط والعرف فنكف 

واتػاق  اريحو فقؼدم ظذ العارف. فانذا   يقجاد صاارط وٓ ظارف فانن إجارب 

تؽقن ظذ ضال  القشاض  صـ السؿسار: ٕكف :ق الذي أصاره وضؾا  صـاف العؿاؾو 

شقات كان ضال  القشاض  اد سي أو البائع
(1)

. 

/ق لعاام 4257/1حؽؿس الدائرب الوجاري  ل ديقان ادظا  ل الؼضاق  رباؿ )

:ا(  رفض دظقى اددظل  ادطالب   دفع بقؿا  القشااض  الوجاريا  لؾؿادظك 1429

لادائرب ظاذ ظؾقف ل تقفر ظروض دقاد  ـات صاـ صااركات خموؾػا . وباد اشاوـدت ا

 ظدم اشوحؼاق السؿسار لألجرب  ام يع:

  ظدم وجقد اتػاق صػفل أو صؽوقز  اغ ادادظل وادادظك ظؾقاف ظاذ  جارات

 السؿسارب والقشاض  الوجاري . 

  ظدم اشوطاظ  السؿسار اددظل  ثبات وجاقد اتػااق  قـاف و اغ ادادظك ظؾقاف

 لوـػقذ القشاض  الوجاري .

:اذا احلؽاؿ الاذي يؼضاال  ارفض الادظقى ل وبد أّيادت  ؽؿا  آشاوئـاف 

:ا(1432/ق لعام 6597الؼضاق  ربؿ )
(2)

. 

                                           
 (.382و )ص:"القشاض  الوجاري "إضرمو  (1)

/ق 6597:ا( ادميدب صـ  ؽؿ  آشوئـاف ل الؼضااق  رباؿ )1429/ق لعام 4257/1الؼضاق  ربؿ ) (2)

 :ا(. حؽؿ صـ قر ل ادباد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ ديقان ادظا .1432لعام 



 

  لألجرة السوسبر اسححقبق في الوؤثرة العىاهل

 الحجبرية السوسـرة عقىد في

 
 

 129 
 

ول تطبقٍؼ بضائل  خر حؽؿاس الادائرب الوجاريا  ل دياقان ادظاا  ل الؼضااق  

:ا(  رفض دظقى اددظل  ادطالب   ـسابوف صؼا اؾ 1429/ق لعام 5086/1ربؿ )

دظل و اغ  حادى ادـ ا ت أتعاز شؿسارب كااا  ظاـ القشااض  الوجاريا   اغ ادا

 آبوزادي . وبد اشوـدت الدائرب ظذ ظدم اشوحؼاق السؿسار لألجرب  ام يع:

  ظدم اشوطاظ  السؿسار اددظل  ثبات وجاقد اتػااق  قـاف و اغ ادادظك ظؾقاف

 لوـػقذ القشاض  الوجاري .

 . ظدم بقام الدظقى ظذ شـدات ثا و  و حقح 

 ت آتػاق  قـف و غ اددظك ظؾقاف فؾاقس ل حال ظدم اشوطاظ  السؿسار  ثبا

لف ل :ذه احلال   ٓ يؿغ اددظك ظؾقفو فُطؾ  يؿقـفو فحؾػ اددظك ظؾقف ظذ كػال 

 الدظقى.

  بقلف :« لق يعطك الـااس  ادظقا:ؿ ٓدظاك رجاال أصاقال باقم

«ودصات:ؿو ولؽـ البقـ  ظذ اددظلو والقؿغ ظذ صـ أكؽر
(1)

. 

آشاوئـاف :اذا احلؽاؿ الاذي يؼضاال  ارفض الادظقى ل وبد أّيادت  ؽؿا  

:ا(1433/ق لعام 252الؼضاق  ربؿ )
(2)

. 

                                           
(. وأ اؾف ل  احقح البخااري 21201( رباؿ )10/427رواه هبذا الؾػظ البقفؼل ل الســ الؽازى ) (1)

 (.1711( ربؿ )3/1336(و ول  حقح صسؾؿ )4552( ربؿ )6/35)

/ق 252:ا( ادميدب صاـ  ؽؿا  آشاوئـاف ل الؼضااق  رباؿ )1429/ق لعام 5086/1الؼضاق  ربؿ ) (2)

 باد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ ديقان ادظا .:ا(. حؽؿ صـ قر ل اد1433لعام 
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ول ادؼا اااؾ حؽؿاااس الااادائرب الوجاريااا  ل دياااقان ادظاااا  ل الؼضااااق  رباااؿ 

:ا(  نلزام اددظك ظؾقف  دفع ادبالغ ادوػؼ ظؾقاف كوقجا  1430/ق لعام 2249/3)

اداادظك ظؾقااف ظااذ ص اااروظغ  تقشااط السؿسااار و ااذل جفااده ل شاابقؾ حزااقل

كوقجً  جلفاقد السؿساار. وباد اشاوـدت الادائرب  ابوزاديغ الول حزؾ ظؾقفا فعًم 

 ظذ اشوحؼاق السؿسار لألجرب  ام يع:

   وجقد ظمب  تعابدي   غ السؿسار واددظك ظؾقاف  ؿقجا  اتػاابقوغ صقبعا

 صـفامو و  يـؽر  حوفا اددظك ظؾقف.

 :[1]ادائدب:(ککژ ژ ڑ ڑ ) بقلف تعاػ. 

  بقلف :«صاروضفؿ ظذ ادسؾؿقن»
(1)

. 

  أن السؿسااارب :اال: ظؼااد يؾواازم ل السؿسااار ِببااؾ صااـ فقضااف  نجياااد صوعابااد

إل رام ظؼد صعغ صؼا ؾ أجر. وبد ُوجد الوػقيض والعؿؾ صـ السؿساار والـوقجا  

 صـ القشاض و و:ل   رام العؼقد ادوقشط فقفا.

:اذا احلؽاؿ الاذي يؼضاال  ارفض الادظقى ل وبد أّيادت  ؽؿا  آشاوئـاف 

:ا(1433/ق لعام 6714الؼضاق  ربؿ )
(2)

. 

ويقجد أحؽاام بضاائق  مماثؾا  صـ اقرب وغار صـ اقربو ولاقٓ خ ااق  اإلضالا  

 صـفاو ولؽـ أكوػل  نيراد صا شبؼ. الذكرُت ظددً 

                                           
 تؼدم خترجيف ل ادبح  إول. (1)

/ق 6714:ا( ادميدب صـ  ؽؿ  آشوئـاف ل الؼضااق  رباؿ )1430/ق لعام 2249/3الؼضاق  ربؿ ) (2)

 قان ادظا .:ا(. حؽؿ صـ قر ل ادباد  وإحؽام الؼضائق  الوجاري  الزادرب ظـ دي1433لعام 
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توقافؼ الؼقاكغ ادؼارك  والوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽا  العر قا  الساعقدي  صاع 

صا كص ظؾقفا الػؼفاات ل الػؼاف اإلشامصل   الن ظادم اشاوحؼاق السؿساار أجاره 

جفقد السؿسار وشعقفو صا   يؽـ لادى حوك لق تؿ   رام العؼد ادوقشط فقف  سب  

السؿسار تػقيض و ذن صـ ضارل العؼاد أو صاـ أحادمها. و:اذا أصار صـطؼال: ٕن 

ل العؼاد إ اع االسؿسار ل حؼقؼ  إصار لاقس ضرًفا
(1)

و و كاام يعؿاؾ صاـ أجاؾ 

ضرل العؼدو أو صـ أجؾ أحد ضرفقفو و الوايل ٓ  د صـ وجقد تػاقيض مماـ يعؿاؾ 

ٓ  افضاقلقً  اؾفو و ذا ظؿؾ صـ غر تػقيض فقعواز تزاارفف تزاارفً السؿسار صـ أج

: ٕكف   يػقضف أحٌد  نجرات :ذا الوزارفايسوحؼ ل صؼا ؾف صاقئً 
(2)

. 

وهبااذا ُيعؾااؿ أن جفااد السؿسااار وتسااّببف ل اكعؼاااد العؼااد ٓ يؽػاال صااا   يقجااد 

ؿؾااف تػااقيض و ذن صااـ ضاارل العؼااد أو صااـ أحاادمها يسااوـد ظؾقااف السؿسااار ل ظ

 واشوحؼابف إجر.

 واحلؿد هلل الذي  ـعؿوف توؿ الزاحلات 

  و ذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا  ؿدو وظذ  لف و حبف أمجعغ.

                                           
و "العؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقك ضبًؼااا لألكظؿاا  الؼاكقكقاا   ادؿؾؽاا  العر قاا  السااعقدي "برصااانو  (1)

 (.49)ص:

 (.2/159و )"ادقشقظ  الوجاري  وادزارفق "الؽقمينو  (2)
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 اخلامت٘

ؿسارب ل الؾغ  :ل لػظ فارشال صعرزو وهلا ل الؾغ  ظدب صعاٍنو صـفاا:  -1 السَّ

والوقشط  غ العاباديـ إلجارات العؼاد. ويبادو  الؼقام ظذ إصرو والبقع وال اراتو

أن الؾػاظ صارَّ  عادب صراحاؾ  ػ أن  اار  ؿعـاك: الوقشاط صاـ أجاؾ   ارام العؼااد. 

 وأ بح اشؿ السؿسار ُيطؾؼ ظذ: القشاقط الذي يؼقم هبذه ادفؿ .

و فالسؿساارب آ خيوؾػ الوعريػ آ طمحل ظـ الوعريػ الؾغاقي كاارً  -2

العؼاد صاـ أجاؾ   راصاف. وباد تـقظاس تعريػاات ظؼاد :ل: الوقشاط  اغ أضاراف 

ظؼد يوعفد  ؿؼوضاه صخص ااه صخص  خر  لن يبحا  "السؿساربو وصـفا أكف: 

 ."صؼا ؾ أجر اصعقـً  الف ظـ صخص يزم صعف ظؼدً 

يؼوزار دور السؿسار ل الغال  ظاذ تؼريا  وجفاات الـظار  اغ أضاراف  -3

 يلخذه صـ أجر لؼات :ذا العؿؾ. العؼد والوقشط  قـفؿ إلرام   راصف صؼا ؾ صا

يعوز ظؼاد السؿساارب صاـ العؼاقد الوجاريا و وياوؿ  حا  صساائؾف ل كوا   -4

 الؼاكقن ل صقاضاقع العؼقد الوجاري .

لؾاامدب  اصـ ببقؾ إظامل الوجاري  ادـػردب ضبًؼا اااريً  ُتعوز السؿسارب ظؿًم  -5

السااؾع   اؾ ظؼااد  فؼارب ج( صااـ كظاام ادحؽؿاا  الوجاريا و ويسااوقي أن تؽاقن 2)

 ًٓ  .اأو ظؼارً  السؿسارب صـؼق
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يؽوساا  السؿسااار  ااػ  الواااجر ل حااال ممارشااوف لؾسؿسااارب ظااذ شاابقؾ  -6

صاـ صزاادر  اآحساف  الن يؿوفـفاا ظاذ شابقؾ آظوقااد والوؽارارو وتؽاقن صزادرً 

 رزب . 

 ُيؽقػ ظؼد السؿسارب  ق ػف ادعا ار ل الػؼف اإلشمصل ظذ أكف ظؼد جعال . -7

يقجااد ل ادؿؾؽاا  تـظااقؿ صسااوؼؾ وصوؽاصااؾ ُيااـظؿ أحؽااام السؿساااربو ٓ  -8

وتقجد  صارات يسارب لبعض أحؽاام السؿساارب ل كظاام ادحؽؿا  الوجاريا  ول 

 ٓئح  تـظقؿ ادؽات  العؼاري  ل صقاد بؾقؾ و ٓ تؽػل لوـظقؿ أحؽام :ذا العؼد.

وفقف صزاطؾحات كظام ادحؽؿ  الوجاري  كظام بديؿ صضاك ظؾقف تسعقن شـ و  -9

وأحؽام بديؿا و يزاع  تطبقؼفاا ل القباس احلاضاارو  ضاافً   ػ أن أغؾا  أحؽاصاف 

 و مما يسودظل  ظادب الـظر فقف.اصـسقخ   لكظؿ  أخرى  درت صمخرً 

يوؿ تـظقؿ أحؽام السؿسارب ل الؼاقاكغ ادؼاركا   وخزااقص صاقاد لبقاان  -10

 رب صـ العؼقد الوجاري .أحؽاصفا ل الؼاكقن الوجاري: وذلؽ ٕن ظؼد السؿسا

ظاذ جمارد جفاده وظؿؾاف ل تؼريا  وجفاات  آ يسوحؼ السؿسار أجارً  -11

الـظر  غ أضاراف العؼادو  اؾ ُي اسط ٓشاوحؼاق السؿساار أجاره أن ياوؿ اكعؼااد 

. و:اذا أصاٌر صوػاؼ ظؾقاف ل الؼاقاكغ ادؼاركا  ول الػؼاف العؼد الذي تقشط فقف فعًم 

 ئق  ل ادؿؾؽ .اإلشمصل ول الوطبقؼات الؼضا

وٓ يؽػل جمرد اكعؼاد العؼد الذي تقشط فقف السؿساارو  اؾ يؾازم أن يؽاقن  -12

اكعؼاد :ذا العؼد  ساب  جفاد السؿساار. و:اذا ظاصاٌؾ صامثر ل الؼاقاكغ ادؼاركا  ول 

 الػؼف اإلشمصلو وجرى ظؾقف العؿؾ ل الوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽ .
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تقشااط السؿسااار ٓشااوحؼاق وٓ يؽػاال كااذلؽ اكعؼاااد العؼااد  سااب   -13

السؿسااار أجااره صااا   يقجااد تػااقيض لؾسؿسااار صااـ ضاارل العؼااد أو صااـ أحاادمها 

 وؽؾقػف  لظامل الوقشط. و:ذا أيضا ظاصٌؾ صمثر يؾزم تقفرهو و:اق صاارٌط صعواز ل 

 الؼقاكغ ادؼارك  ول الػؼف اإلشمصلو ول الوطبقؼات الؼضائق  ل ادؿؾؽ .

ادلصقل صـ جفات الوـظقؿ ل ادؿؾؽا  العر قا  الساعقدي  الساعل إل ادار   -1

كظام صسوؼؾ وصوؽاصؾ ٕحؽام السؿسارب ل ادـؼقل والعؼارو وحسؿ كاؾ ادساائؾ 

ادوعؾؼاا  هبااذا ادقضااقع. فاام تؽػاال ل القبااس احلاضااار ٓئحاا  تـظااقؿ ادؽاتاا  

ري  ظـ السؿسارب لوـظاقؿ :اذا العؼاري و وٓ ادقاد ادقجقدب ل كظام ادحؽؿ  الوجا

 .كارت ادـازظات حقل أحؽاصفصع  اادقضقع ادفؿو خزقً  

وكذلؽ ادالصقل صاـ جفاات الوـظاقؿ ل ادؿؾؽا  الساعل إلظاادب الـظار ل   -2

كظام ادحؽؿ  الوجاري  الذي صضاك ظذ   داره تسعقن شاـ و وفقاف صزاطؾحات 

 صـ أحؽاصف  لكظؿ  أخرى.وصقاد ٓ توـاش  صع العزار احلاضارو وُكسخس كار 

 ثرات :ذا ادقضقع صـ ببؾ الباحاغ: لوغطق  كاف  ادساائؾ ادوعؾؼا   افو صاع   -3

آشوػادب صـ الاروب العظقؿ  الول خؾػفا الػؼفات ل كو  الػؼف اإلشمصلو وذلاؽ 

صـ خمل صؼارك  ادسائؾ ادسوجدب ل العزاار احلاضاار ل :اذا ادقضاقع  لحؽاام 

 الػؼف اإلشمصل.
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 م(.1999-:ا1420الرياض: دار ضقب و 
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ادحاقط الز:ااين ل الػؼاف "ا ـ َصاَزَبو  ؿقد  اـ أمحاد البخااري احلـػال.  -8
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و صؽا  3. )ط: "الساــ الؽازى" البقفؼلو أمحاد  اـ احلسااغ  اـ ظاع. -19
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. "إصااباه والـظااائر"الساااققضلو ظبااد الاارمحـ  ااـ أيب  ؽاار  ااـ  ؿااد.  -31

 م(.1990-:ا 1411و  روت: دار الؽو  العؾؿق و 1)ط:

الوقصااااقح صاااارح اجلااااصع "السااااققضلو ظباااد الااارمحـ  اااـ أيب  ؽااار.  -32

 م(.1998 -:ا 1419و الرياض: صؽوب  الرصدو 1. )ط:"الزحقح

و 1. )ط: "لعؼااقد الوجارياا  وظؿؾقااات البـااقكا"ضاافو صزااطػك كااامل.  -33

 م(.2006 روت: صـ قرات احلؾبل احلؼقبق و 

. )ط: "صااـح اجلؾقااؾ صااارح خموزااار خؾقااؾ"ظؾااقشو  ؿااد  ااـ أمحااد.  -34

 م(.1989 -:ا 1409 دونو  روت: دار الػؽرو 



 

  لألجرة السوسبر اسححقبق في الوؤثرة العىاهل

 الحجبرية السوسـرة عقىد في

 
 

 139 
 

 االعؼاقد الوجاريا  وظؿؾقاات البـاقك ضبًؼا"برصانو ظبد الرمحـ السااقد.  -35

و الؼااا:رب: صؽوباا  العااا  7. )ط: "لألكظؿاا  الؼاكقكقاا   ادؿؾؽاا  العر قاا  السااعقدي 

 م(.2017 -:ا 1438العريبو 

. "القشااقط ل صاارح الؼااكقن الوجااري ادزااري"الؼؾققيبو شاؿقح .  -36

 م(. 2017)ط:  دونو صزار: كادي الؼضابو 

. "ائع ادائع الزاـائع ل ترتقا  ال اار"الؽاشاينو أ ق  ؽر  ـ صساعقد.  -37

 م(.1986 -:ا 1406و  روت: دار الؽو  العؾؿق و 2)ط: 

و ظااّمن: دار 5. )ط: "ادقشقظ  الوجاري  وادزارفق "الؽقمينو  ؿقد.  -38

 م(.2011 -:ا 1432الاؼاف و 

و 1. )ط: "صاارح الوؾؼاغ"ادازريو  ؿد  اـ ظاع  اـ ظؿار الوَِّؿقؿال.  -39

 م(.2008 روت: دار الغرز اإِلشمصل 

. "كواااز صسااائؾ السامشااارب لم قاااين"هلااادي أ ااق إجػااان.  ؿااد  ااـ ا -40
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حمم االلججاب ةاصم اوغري يف اوشـرلات 

 املضاهمة

 

 

 

 إعداد 

 الردمن الرشـيدأسماء بنت عبد 
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 ن احلؿااد هلل كحؿااده وكسااوعقـف وكسااوغػرهو وكعااقذ  اااهلل صااـ صااارور أكػسااـا 

وشاقئات أظاملـاو صـ  ده اهلل فم صضؾ لفو وصـ يضؾؾ فم :اادي لافو وأصافد أن 

ظبده ورشاقلفو  اذ اهلل ظؾقاف  آ  لف  ٓ اهلل وحده ٓ صاريؽ لفو وأصفد أن  ؿدً 

 أصا  عد:   .اكارً  وظذ  لف و حبف وشّؾؿ تسؾقاًم 

فنن ال ااركات ادساامه  تعاد ظزا  الـؿاق آبوزاادي لؾادولو وركقازب صاـ 

 دسامهوفا ل  ـائف وتؼقيوف. اركائزه: كظرً 

ودا كاكس اد ااروظات الوال تؼاقم هباا :اذه ال ااركات توطؾا  رتوس أصاقال 

إفراد ظـفاو فنن الطريؼ العؿع لوؽقيـ رأس صاهلاا :اق آكووااز. ضخؿ  يعجز 

والذي يعد صرحؾ  صـ أ:ؿ ادراحؾ الول رار هباا ال اارك  ادساامه  العاصا : وذلاؽ 

 ٓظوباره القشاقؾ  ادباصارب جلؿع ادوبؼل صـ رأس ادال  عد اكوواز ادمشساغ.

ًٓ وصاـ جاكا   خار فانن ظاصا  الـاااس و ادودي الادخؾ وجا  دوا ل آكووااز جمااا

ٓشاواامر رتوس أصاقاهلؿو  اؾ  ن  عضافؿ جلال  ػ مجاع أكاز ظادد صاـ إشاامت:  اصـاشبً 

لزيادب حزوف ل إشفؿ ظـ ضريؼ صاارائفا مماـ ٓ يرياد ادساامه و  صاا لعجازه أو لعادم 

 رغبوف.

 فام حؽؿ ال ارع ل ذلؽ؟

حؽاؿ آكووااز  اشاؿ "ا:ذا صا شل قـف  ؿ ااقئ  اهلل ل :اذا البحا  ادقشاقم  ا

 ."الغر ل ال اركات ادسامه 
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 أٍنٔ٘ املْضْع:

 تظفر أمهق  ادقضقع ل الـؼاط الوالق :

أن ال ااركات ادسااامه  تعواز الؼؾاا  الـااا ض لؾـؿاق آبوزااادي: وذلااؽ  -1

 سب  صا تؼدصف صـ ص اريع يعجاز إفاراد العااديقن ظاـ تلشااقسفا: حلاجا  :اذه 

 ضخؿ : فؽاكس احلاج  لمكوواز صاش .اد اريع دبالغ صالق  

آكوواااز وشاااقؾ  صااـ وشااائؾ الوؽافااؾ آجوامظاالو فعااـ ضريؼااف ُتػااوح  -2

جمآت اشواامر أصقال إصخاص غر الؼاادريـ ظاذ الادخقل ل أ اقاز الوجاارب 

 ادخوؾػ  لؾؿسامه  فقفا.

و ااالـظر ل الـؼطوااغ السااا ؼوغ و سااب  جلااقت كااار صااـ الـاااس لقشااائؾ  -3

ؾحزقل ظاذ أكاز ظادد صاـ إشاامت لؾظػار  الكز بادر ممؽاـ صاـ أشافؿ وحقؾ ل

 ال اركات طفرت احلاج  لدراش  حؽؿ اشوخدام اشؿ الغر لمكوواز  ف.

 أسباب اختٔار املْضْع:

 صـ أ:ؿ أشباز اخوقاري هلذا ادقضقع صا يليت:

 أمهق  ادقضقع الول شبؼس اإلصارب  لقفا. -1

 ظدم وجقد  ح  صوخزاص ل حؽاؿ اشاوخدام اشاؿ الغار ل آكووااز  -2

و شقات أكان ظـ ضريؼ اهلب  أم ال اراتو أم اشوغمل السؾط -فقام أظؾؿ-
(1)

. 

                                           
  أجد أي  ح  شا ؼو وكؾ صاا حزاؾس ظؾقاف فوااوى  ا(:1426-1425فعـد كوا   :ذا البح  شـ  ) (1)

دجؿقظ  صـ ادعا اريـو  عضفا صؽوقز و عضافا صساؿقعو وظـادصا ظزصاس أصاري ظاذ ك ااره بؿاس 

أحؽاام آكووااز ل ال ااركات " ؿراجعوف والبح  ظامَّ اشاوجد فقافو فقجادت  حًااا واحاًدا  عـاقان: 

 و لؾباح  حسان الساقػ. "ادسامه 
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 أٍدف املْضْع: 

  قان حؽؿ اشوخدام اشؿ الغر ل آكوواز ل ال اركات ادسامه .  -1

واا  ل خدصاا  اجلاكاا  الؼضااائل  بقااان حؽااؿ اشااوخدام اشااؿ غاار ادؽو -2

 آكوواز.

 الدراسات الشابك٘:

صاـ الباحا   اصؼادصً  اتؽؿقؾًقا اواحادً  ا  أجد  عد البح  وآضمع شاقى  حًاا

حسان  ـ   ارا:قؿ السااقػو كؿوطؾا  لؾحزاقل ظاذ درجا  اداجساور ل الػؼاف 

أحؽااام آكوواااز ل ال اااركات "ادؼااارن صااـ ادعفااد العااايل لؾؼضاااتو وظـقاكااف: 

. وبد تعرض دسائؾ :ذا البح   ابوضازو  اإلضاف   ػ فوااوى  عاض "ادسامه 

 اهلقئات ال ارظق  والػؼفات.

 ميَج البخح:

 تبعس ادـفري العؾؿل ل  ح  ادسائؾ الػؼفق و وأذكره  نجياز ظذ الـحق أيت:ا

 مرير  ؾ اخلمف  ن ابوضاك احلال ذلؽ. -1

صاع صراظااب  -فاقام يظفار يل-ذكر إبقال ل ادسلل  صبودئ   الؼقل الراجح  -2

الستق  ادذ:بلو صؼوزارب ظذ ادذا:  الػؼفق  إر ع و صع  قاان صاا وبػاس ظؾقاف 

 صـ رأي لؾؿعا اريـ فقفا.

 اتباع كؾ بقل أدلوفو وصا ورد ظؾقفا صـ صـاب ات وردود. -3

  قان الؼقل الراجح وأشباز ترجقحف. -4
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 خرجس إحادي  صـ صظاهنا صع  قان صا ذكره أ:ؾ آخوزاص فقفا. -5

 الوعريػ  ادزطؾحات وصارح الغري . -6

 اخلار و وضؿـوفا خم   صا تق ؾس  لقف. -7

 ذيؾس البح   ػفرس ادزادر وادقضقظات.  -8

وبااد حر ااس ظااذ آخوزااار وظاادم  ثؼااال البحاا   ااالـؼقٓتو و  أتاارجؿ 

 لألظمم القارد ذكر:ؿ: ل فرهتؿ ظـد أ:ؾ آخوزاص.

 تكشـٔنات البخح:

 اكوظؿ البح  ل صؼدص و وصبحاغو وخار و ظذ الـحق أيت:

اخوقاارهو واهلادف صـافو والدراشاات وفقفا: أمهق  ادقضقعو وأشاباز  ادؼدص و

 السا ؼ و وصـفري البح و وتؼساقامتف.

 وموف ثمث  صطال : ادبح  إول: ل الوعريػ  ؿزطؾحات البح و

 .اتعريػ آكوواز لغ  وا طمًح  ادطؾ  إول:

 . اتعريػ إشامت لغ  وا طمًح ادطؾ  الااين: 

 .اوا طمًح  تعريػ ال اركات ادسامه  لغ  ادطؾ  الاال :

ومواف  ادبح  الااين: ل حؽاؿ آكووااز  اشاؿ الغار ل ال ااركات ادساامه و

 تقضئ  وأر ع  صطال :

 آكوواز  اشؿ الزوج  وإوٓد. ادطؾ  إول:

 .ااشوخدام اشؿ الغر جماكً  :الااينادطؾ  
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 صارات اشؿ الغر صؼا ؾ صبؾغ صايل صؼطقع.: ل ادطؾ  الاا

غاره  -و:اق الراغا  ل آكووااز-ص ارك   اح  اداال  :الرا عادطؾ  

  اشؿف.

   أن يـػع  فو وحيؼؼ ادؼزد صـ ك اره. -تعاػ-أشلل اهلل  ..اوأخرً 

 

 

 و ذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا  ؿدو وظذ  لف و حبف أمجعغ.
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 املبحح األّل 
 يف التعسٓف مبصطلحات البحح

 وموف ثمث  صطال :

 :ااالنتتاب لغ٘ ّاصطالًحاملطلب األّل: تعزٓف 

 وفقف صسللوان:

صزدر لؾػعؾ اخلامشال: اكوو و  ؿعـك: كوا و وصـاف باقل  آكوواز ل الؾغ :

. واكوو  أي: كو  كػساف [5]الػربان:(چ چ چ چ) اهلل تعاػ:

ل ديقان السؾطانو واشوؽوبف ال الت: شللف أن يؽوبف لف
(1)

. 

آكوواز ل ال اركات ادسامه  ظؿؾ  داري ياوؿ  ؿؼوضااه اكضاامم ادؽووا   ػ 

ال ااارك  مااس الولشاااقس صؼا ااؾ اإلشاافام ل رأس صااال ال ااارك   عاادد صعااغ صااـ 

 إشفؿ ادطروح . 

ادال لمشفام ل رأس او:ق دظقب ُتقّجف  ػ أصخاص غر  دوديـ شؾػً 
(2)

. 

كان كقع :ذه ادقجقدات احز  صائع  صـ صقجقدات ال ارك و أيًّ والسفؿ: 
(3)

. 

                                           
 (و  از الؽاف.4/11و ترتق  الؼاصقس ادحقط )"كو "(و صادب: 562زحاح )ص:خموار ال (1)

 (.55(و وصاركات ادسامه  )ص:110إشفؿ والسـدات وأحؽاصفا لؾخؾقؾ )ص: (2)

 (.55(و وصاركات ادسامه  )ص:110إشفؿ والسـدات وأحؽاصفا )ص: (3) 
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وبقؾ ل تعريػف:  ؽ يؿاؾ حز  ل رأس صال صارك  ادسامه 
(1)

. 

ولألشفؿ خزائص صوعددبو صـفا
(2)

: 

 الوساوي ل الؼقؿ . -

 الؼا ؾق  لؾوداول  الطرق الوجاري . -

 الؼا ؾق  لؾوساققؾ. -

 الؼا ؾق  لؾوجزئ  وآكؼسام ل صقاجف  ال ارك .ظدم  -

 :ااملطلب الجاىٕ: تعزٓف األمساٛ لغ٘ ّاصطالًح

 وفقف صسللوان:

ظاذ: أشااصلو وأشاامو وأشاامواتو  اإشامت ل الؾغ : مجاع اشاؿو واؿاع أيًضا

وآشؿ: صا ُيعرف  ف ال الت وُيسودل  ف ظؾقف
(3)

. 

تعريػ إشامت ل آ طمح ٓ يـػؽ ظاـ تعريػاف الؾغاقيو فقعارف  لكاف: صاا 

 يعرف  ف ال خص ويسودل  ف ظؾقف.

 واشوخدام اشؿ الغر يؽقن ظـ ضريؼ ال اراتو واهلب . فقحسـ الوعريػ هبام. 

                                           
 .(498صعجؿ صزطؾحات آبوزاد وادال و دارب إظامل )ص: (1)

(و والؼااااكقن الوجاااري الساااعقدي 498صعجااؿ صزاااطؾحات آبوزاااد واداااال و دارب إظااامل )ص: (2)

 (.308و و307)ص:

 ."شام"(و كممها صادب: 316(و وخموار الزحاح )ص:1/82ادعجؿ القشاقط ) (3)



 
 

 الوسبهوة الشـركبت في الغير ببسن االكححبة حكن 
 

 150 
 

 : الشـزاء: اأوًل

ري صااراًتو ففاق صاارو وادػعاقل ص ااريو صزدر صارى ي اا ال ارات ل الؾغ :

واجلؿع أصاري 
(1)

. 

صؼا اؾ البقاعو وصعـامهاا واحادو و:اق: رؾقاؽ ظاغ أو  وال ارات ل آ طمح:

صـػع  ظذ الول قد  عقض صايل
(2)

. 

ًُ  : الهبة:اثان

و:با و وآشاؿ: ادق:اقز. وآهتااز:  او:بً  اصـ و:بس لف صاقئً  اهلب  ل الؾغ :

ببقل اهلب . وآشوقفاز: شمال اهلب 
(3)

. 

رؾقؽ جائز الوزارف غره ل حقاتف  غر ظقض اهلب  ل آ طمح:
(4)

. 

غاار أن ادؼزااقد  ال ااارات واهلباا  لااقس :ااق ذات آشااؿو و ّكااام احلااؼ ادؿـااقح 

ؼو و قااان كقظاافو  عااد تعريااػ احلاا الزاااح  آشااؿ ل آكوواااز: لااذا كااان لزاًصاا

 تعريػ ال ارك  ادسامه و  خر صزطؾحات البح .

 

  

                                           
(و  اااز 2/707و وترتقاا  الؼاااصقس ادحااقط )"صااارى"(و صااادب: 337يـظاار: خموااار الزااحاح )ص: (1)

 ال اغ.

 (.227(و وادطؾع ظذ أ قاز ادؼـع )ص:1/455يـظر: الغاي  الؼزقى لؾبقضاوي ) (2)

 (و  از القاو.4/661( صادب و: و ترتق  الؼاصقس ادحقط )737يـظر: خموار الزحاح ) (3)

 (.5/360ادبدع ) (4)
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 املطلب الجالح: التعزٓف بالظـزنات املشاٍن٘:

مجااع صااارك و وال ااارك  ل الؾغاا : صااـ صاااركف ي اااركف صااارك و  ال اااركات:

ېئ ېئ ېئ )وآشاااؿ: ال ااااركو واجلؿاااع أصااااراكو وصـاااف باااقل اهلل تعااااػ: 

صاريؽل فقفو وصاركف:  ار صاريؽفو واصاسك الارجمن و أي: اجعؾف [32]ضف:(ىئ

وت اركا أي: صارك أحدمها أخر
(1)

. 

ظؼد يؾوزم  ؿؼوضاه صخزاان أو أكاار »ظرففا كظام ال اركات السعقدي  لهنا: 

 لن يسا:ؿ كؾ صـفؿ ل ص اروع يسوفدف الر ح  وؼديؿ حزا  صاـ صاال أو ظؿاؾ: 

«ل ظـ :ذا اد اروع صـ ر ح أو خساربٓبوسام صا بد يـ 
(2)

  . 

ال اارك  الوال يـؼساؿ »ظرفس ال اركات ادسامه  ل الؼااكقن الساعقدي  لهناا: 

رأس صاهلا  ػ أشفؿ صوساوي  الؼقؿ و وبا ؾ  لؾوداولو وٓ يسلل ال ااركات فقفاا  ٓ 

فقفا ظـ مخس   ؼدر بقؿ  أشفؿفؿو كام ٓ جيقز أن يؼؾ ظدد ال اركات
(3)

. 

و:ااذا الوعريااػ لؾ اااركات ادسااامه  برياا  صااـ تعريػفااا ل الؼاااكقن ادزاااري 

والسقري والعرابلو  ٓ أهنؿ   حيددوا السؼػ إدكك لعدد ادؽووبغ
(4)

. 

                                           
 ."صارك"(و صادب: 336خموار الزحاح )ص: (1)

 (.9كظام ال اركات السعقدي )ص: (2)

 شــ د. زيااد الؼار "الؼااكقن الوجااري الساعقدي "(و و حا 20كظام ال ااركات الساعقدي )ص: (3)

www.kau.edu.sa. 
يـظر: صقبع آبوزاد العادلو  صاراف: د. ظباد الػوااح  ؿاد  امحو شؾساؾ  صؼاآت ضابط ادػاا:قؿ  (4)

 ."صػفقم صارك  ادسامه "آبوزادي  وفؼ صـفري آبوزاد اإلشمصلو صؼال  عـقان: 

http://www.kau.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
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احلاؼ ادؿـاقح لألفاراد ل آكووااز حااؼ صعـاقي ٓ صاادي: ّٕكاف لاقس  ُسااؾط  

 ظذ صالت صعغو و ّكام :ق ُشؾط  ظذ صالت غر صادي. صباصارب ل خص

وصزطؾح احلؼقق ادعـقي  صرك  صـ كؾؿواغ: حؼاققو وصعـقيا . فام  اد صاـ 

  قان كؾ صـفامو ثؿ  قان ادزطؾح. 

 الحقىق:

مجع حؼو واحلاؼ ل الؾغا : كؼاقض الباضاؾو و:اق:  ؿعـاك الاا اس والزاحقحو 

 اجلامظ . وُيطؾؼ ظذ: الـزاق  القاج  لؾػردو أو

وحؼقق اهلل تعاػ: صا جي  ظؾقـا كحقه صـ ظبادتف وتقحقده وضاظوف
(1)

. 

 الحك فٍ االصطالح: 

 ُظرف احلؼ ظـد الػؼفات  عدب تعريػاتو صـفا:

صا ثبس ل ال ارع لمكسانو أو هلل تعاػ ظذ الغر -1
(2)

. 

ااخوزاص يؼرر  ف ال ارع ُشؾط  أو تؽؾقػً  -2
(3)

. 

 اصالًقا اوصؽـاتو شقات أكاان الاا اس صااقئً  كؾ صا ثبس لؾ خص صـ صقزات -3

أو غر صايل
(4)

. 

                                           
 ."حؼؼ"(و كممها صادب: 2/939(و ولسان العرز )1/129الؼاصقس ادحقط )(1) 

 (.150لألشواذ أمحد ففؿل أ ق شـ  )ص:الـظري  العاص  (2) 

 (.3/10كظري  آلوزام العاص  لؾزربات ) -اددخؾ الػؼفل العام  (3)

 (.121صعجؿ ادزطؾحات آبوزادي  ل لغ  الػؼفات لـزيف محاد )ص: (4)
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 وُظرف احلؼ ظـد الؼاكقكقغ  لكف: 

اشوئاار صخص  ؿزّي  يؼرر:ا الؼاكقن لفو وخيقلف  ؿقجبفا أن يوزارف ل بقؿا  

صعقـ   اظوبار:ا ممؾقك  أو صسوحّؼ  لف
(1)

. 

 المعنىَة:

كسب   ػ ادعـكو و:ق: صاا يادل ظؾقاف الؾػاظو ومجعفاا: َصَعاانو  ادعـقي  ل الؾغ :

 وصعاين. 

وادعـقي خمف اداديو واحلؼقق ادعـقي  :ل: احلؼقق غر ادادي 
(2)

. 

الوعريػ  ؿزطؾح احلؼقق ادعـقي 
(3)

: 

و عد الـظر ل كو  الػؼفاتو وإ قلقغ   أظاار ظاذ تعرياػ هلاذا ادزاطؾحو 

صقجقًداو فـجد:ؿ يوؽؾؿقن ظـ  قع وصارات ادـافعو وادـافع لقسس و ن كان صعـاه 

جياااقز  قاااع وصاااارات حاااؼ ادؿااار : »صعـقيااا و يؼاااقل ال اااار قـل  ا ٓ أصاااقرً 

«وكحقه
(4)

. 

                                           
 و وصا  عد:ا(.1/101(و وادؾؽق  لؾعبادي )61احلؼ وصدى شؾطان الدول  لؾدريـل )ص: (1)

 ."ظـا"(و كممها صادب: 4/3147(و ولسان العرز )459زحاح )ص:خموار ال (2)

بسؿ ظؾامت الؼاكقن القضعل احلؼقق  ػ بسؿغ: شاقاشاق و كحؼ آكوخاز والسصاقحو وصدكق . واددكق   (3)

بسااؿس  ػ حؼااقق: ظاصاا و وخا اا . واخلا اا  بسااؿس  ػ: حؼااقق إشاااربو وحؼااقق صالقاا . وادالقاا  

و :ل: احلؼقق العقـق و وال خزاق و وادعـقيا  الوال كحاـ  زادد احلادي  ظـفاا. بسؿس  ػ ثمث  أكقاع

(و وادعااصمت ادالقا  ادعا اارب 398-397يـظر:  حاقث ل فؼاف ادعااصمت ادالقا  لؾؼارب داغال )ص:

 (.54-53ل بر )ص:

 (.2/3صغـل ادحواج ) (4)
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جقاز آظوقاض ظـ فوح الباز والـافذب  عقض وذكر ا ـ بداص  
(1)

. 

«وجيقز ل بقل صالؽ صارات ضريؼ ل دار رجؾ»ويؼقل ادقاق: 
(2)

. 

البققع مجع  قعو ومجع آخومف »وذكر الزرباين ل صارحف ظذ ادقضل صا كّزف: 

«أكقاع: كبقع العغو و قع الديـو و قع ادـػع 
(3)

. 

: احلؼ ادعـقي :ق: ُشؾط  ال خص ظذ صالت غر صااديو خياوص  آكوػااع ا ذً 

 ف دون غرهو وٓ حيؼ ٕحد أن يوعرض لفو أو أن يوزارف فقف
(4)

. 

فاار ممااا شاابؼ: أن احلااؼ ادعـااقي فقااف صااا جيااقز الوزااارف فقااف  بقااع وصااارات و:باا  ويظ

وغر:او و:ق صا يسؿك ظـد الػؼفات  ؿؾؽ ادـػعا و وصـاف صاا ٓ جياقز الوزاارف فقاف وٓ 

 آظوقاض ظـفو و:ق ادسؿك  حؼ آكوػاعو أو صؾؽ آكوػاعو أو حؼ آخوزاص. 

 لكاف صاا خياوص »ظاده: حاؼ آخوزااص ل بقا وبد ظرف ا اـ رجا  

صساااوحؼف  آكوػااااع  ااافو وٓ يؿؾاااؽ أحاااد صزامحوااافو و:اااق غااار با اااؾ لؾوؿاااقل 

«وادعاوضات
(5)

  . 

لذا شؿل :ذا احلؼ  حؼ آخوزاص والسبؼو فسب  اخوزا ف  ف شبؼف  لقفو 

كاالن خيااوص صااخص  ؿؼعااد صااـ صؼاظااد السااقق ادباحاا   ذا وضااع شااؾعوف فقفاااو 

                                           
 (.5/36يـظر: ادغـل ) (1)

 (.4/275الواج واإلكؾقؾ ) (2)

(3) (3/250.) 

 (.3/21(و وكظري  آلوزام لؾزربا )198-1/196يـظر: ادؾؽق  لؾعبادي ) (4)

 (.192)ص: (5)
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لؾعبادب وكحق:او فقؽاقن اجلاالس أحاؼ  ؿجؾساف  ػ وكذلؽ اجلؾقس ل ادساجد 

أن يؼقم ظـف
(1)

. وحقـئذ يؼال: اخوص  ف دون غرهو فؾاقس ٕحاد صزامحوافو  ٓ أكاف 

ٓ جيقز لف آظوقاض ظـف
(2)

. 

صاـ صؾاؽ : »ول الػرق  غ صؾؽ ادـػعا  وصؾاؽ آكوػااع يؼاقل ا اـ الؼاقؿ 

ففق صالؽ لؾؿـػعا و فؾاف آكوػااع  ااقئً ادـػع  صؾؽ آكوػاع وادعاوض و كؿـ اشولجر ص

«وادعاوض و وصـ صؾؽ آكوػاع فؼط ففق ٓ يؿؾؽ آ آكوػااع  اف دون ادعاوضا 
(3)

و 

كلكؾ الضاقػ لطعام ادضاقػو فنكف   اح   ض  ٓ حيزؾ  ف ادؾؽ  حال
(4)

. 

كااؾ صااـ صؾااؽ ادـػعاا  فؾااف اإلجااارب »وجااات ل إصااباه والـظااائر لؾساااققضل: 

«واإلظاربو وصـ صؾؽ آكوػاع فؾقس لف اإلجارب بطًعا
(5)

. 

يوبااغ: أن احلااؼ ادؿـااقح لؾػاارد ل  و عاد :ااذا العاارض لؽاامم الػؼفااات 

آكوواز حؼ صعـقيو ممؾقك لزااحبفو وادؾاؽ يػقاد آخوزااص والاوؿؽـ صاـ 

آكوػاعو ويؿـع الغر صـ آظودات ظؾقف
(6)

ت أو و  ٓ أن الوزاارف فقاف  بقاع أو صاارا

                                           
 (.353(و وإصباه والـظائر لؾساققضل )ص:1/187(و والػروق لؾؼرال )192الؼقاظد )ص: (1)

 (.2/73(. ويـظر: بقاظد إحؽام لؾعز  ـ ظبد السمم )411ادعاصمت ادالق  لؾؼرب داغل )ص: (2)

 (.1/4 دائع الػقائد ) (3)

 (.197الؼقاظد ) (4)

 (.353)ص: (5)

 (:ااا1409مجاادي إوػ  6-1وبد  در برار صـ ادجؿع الػؼفل ل دورتاف ادـعؼادب ل الؽقياس صاـ ) (6)

 و وجات فقف:   لن احلؼقق ادعـقي 

آشؿ الوجاري والعـقان الوجاري... :ل حؼقق خا   ٕ حاهباو أ بح هلا ل العارف ادعا اار » -1

 بقؿ  صالق  صعوزب: لوؿقل الـاس هباو و:ذه احلؼقق يعود هبا صارًظاو فم جيقز آظودات ظؾقفا. 
= 
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:ب  وغر ذلؽ صـ أكقاع الوزارفات ٓ جيقز  ٓ  ذا   يوزادم صع كص صارظلو أو 

 باظدب كؾق : لذا وبع اخلمف فقف  غ العؾامت ادعا اريـ. 

وببؾ  ح  ادسلل  جيدر الوـبقف ظاذ أ:اؿ الضاقا ط الوال ذكر:اا العؾاامت جلاقاز 

الوزارف ل احلؼققو و:ل
(1)

: 

ا صوقبًعا ل ادساوؼبؾو كحاؼ الاقارث ل  اأن يؽقن احلؼ ثا وً  -1 ل احلال ٓ حؼًّ

 اإلرث ببؾ صقت ادقرثو ففق حؼ صوقبع ل ادسوؼبؾ.

أن يؽقن ثا ًوا لزاحبف أ ال  ٓ دجرد دفع الضاارر ظـافو كحاؼ ال ااريؽ  -2

 ل ال ػع و ففق  كام ثبس لف لدفع الضارر ظـف.

 قؿ  ظرًفا.أن يؽقن مما جيري جمرى إصقال ل الوداول والؼ -3

أن يؽقن با ًم لمكوؼال صـ صخص ٔخرو فقخرج  ذلؽ حاؼ ادساوعر ل  -4

 العاري .

 أن يؽقن صـضبًطا ٓ يست  ظؾقف غرر أو جفال  فاح  . -5

                                           

=
 

ـفا  عقض صايل  ذا اكوػك الغرر جيقز الوزارف ل آشؿ الوجاري أو العـقان الوجاري... وكؼؾ أي ص -2

 ًٓ  «.والودلقس والغشو  اظوبار أن ذلؽ أ بح حًؼا صا

 [.97-1[و الؼرارات ]10-1يـظر: برارات وتق اقات جمؿع الػؼف اإلشمصل لؾدورات ]

 ح :  قع احلؼقق ادجردب لؾ اقخ/ تؼل العاامينو ادؼدم  ػ جمؿع الػؼف اإلشمصل ل دورتف اخلاصس  ظام  (1)

 و وصا  عد:ا(.155. ويـظر: أحؽام إشقاق ادالق  دحؿد  زي :ارون )ص:(م1988)

ـع الر او وبد وضع العؾامت ضقا ط صارظق  ل  از ادعاصمت  ذا تقافرت حؽؿ  زح  ادعاصؾ و و:ل: ص

(و 12والظؾؿو وادقسارو والغررو وشد الذرائع. يـظر: احلقافز الوجاريا  الوساقيؼق  خلالاد ادزاؾح )ص:

 و وصا  عد:ا(.595والغرر لؾضارير )ص:
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 املبحح الجاىٕ 
 حهه االنتتاب باسه الغري يف الصـسنات املساٍن٘

 وموف تقضئ  وأر ع  صطال :

ببؾ البدت ل  قان حؽؿ اشوخدام اشؿ الغر ل آكوواز  زقره الاامث أحارر 

  ؾ الـزاع فقفا: 

اتػاق الػؼفات ادعا اريـ ظذ مريؿ اشوخدام اشؿ الغر  -واهلل أظؾؿ-يظفر يل 

  جؿقع  قره  ذا كان كظام ال ارك  ادراد آكوواز فقفا يؿـعف.

 ع:ويؿؽـ أن ُيسودل هلذا آتػاق  ام ي

صااـ »بااال:  أن الـباال  حاادي  أيب :رياارب  الاادلقؾ إول:

«غّ ـا فؾقس صـّا
(1)

 . 

احلدي  كّص ل مريؿ الغاش والوادلقسو ول صاارات حؼاقق  وجف آشودٓل:

أخريـ ل آكوواز غش وتدلقس: وذلؽ ٕن كظام ال ارك  بد حّدد شؼًػا أظاذ 

ٓ يوجاااوزه ادؽوواا و و:ااذا ادسااوخدم حلؼااقق أخااريـ بااد حزااؾ ظااذ حّؼااف 

بف صاـ ادسوحؼ كظاًصا  اشؿفو واحلؼقق ادسوحؼ  لغره  لشامئفؿ. وهبذا يؽقن كزاق

                                           
( 283: )صـ غ اـا فؾاقس صـاا( رباؿ )رواه صسؾؿ ل  حقحف ل كواز اإليامنو  از بقل الـبل  (1)

 (.57)ص:
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لؾ اخص القاحاد. و:اذا غاش وخاداعو  اإشفؿ بد جااوز احلاد ادساوحؼ كظاًصا

 وتعد ظذ حؼقق أخريـ الذيـ الوزصقا  الـظام. 

 إحادي  أصرب  الزدق وإصاك و وصـفا: الدلقؾ الااين: 

البّقعااان  اخلقااار صااا   »بااال:  حاادي  حؽااقؿ  ااـ حاازام أن الـباال 

« قرك هلام ل  قعفامو و ن كوام وكذ ا  ؼس  رك   قعفاميوػّرباو فنن  دبا وَ ّقـا 
(1)

. 

احلدي  دلقؾ ظذ أّن الزدق والبقان صـ  كد أشباز ادبارك  وجف آشودٓل: 

ل الرزق وادالو والؽذز والؽوامن صاـ أظظاؿ أشاباز اخلساارب و اؼ الزكا 
(2)

 .

صقظقد  اخلسااربو وصسوخدم اشؿ غره ل آكوواز صع صـع ال ارك  لذلؽ كاذز 

و ؼ الزك   ـص احلدي و لاذا وضاع العؾاامت ضاقا ط لزاح  ادعااصمتو وصاـ 

أمهفا: الزدقو وإصاك 
(3)

: . ول صعـك :ذا الضا ط يؼاقل اإلصاام الغازايل 

أٓ حي  ٕخقف  ٓ صا حيبف لـػسفو فؽؾ صا لق ظقصؾ  ف صاّؼ ظؾقاف وثؼاؾ ظاذ بؾباف »

«فقـبغل أٓ يعاصؾ غره  ف
(4)

. 

شد الذرائع ادق ؾ  لؾخزقص  واخلمف  غ إضرافو و قاان الدلقؾ الاال : 

 ذلؽ فقام يع:

                                           
( 2079ف ل كواااز البقااقعو  اااز  ذا  ااغ البقعااان و  يؽااوام وكزااحاو ربااؿ )رواه البخاااري ل  ااحقح (1)

 (.665( )ص:3858(و وصسؾؿ ل كواز البققعو  از الزدق ل البقع والبقانو ربؿ )334)ص:

 (.50احلقافز الوجاري  الوسقيؼق  )ص: (2)

 (.50احلقافز الوجاري  الوسقيؼق  )ص: (3)

 (.75-1/74 حقات ظؾقم الديـ ) (4)
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أن البائع حلؼف  ذا ظؾؿ  ر ح ادؽوو  البا:ض باد يؼاقم  ادطالبا   حؼافو ٓ  -1

شاّقام وأّن الـظام ٓ يؼر صاؾ :ذا الوعاصؾو و الوايل فؾـ يؽاقن :ـااك ظؼاد أو تقثؼا  

 الـزاع. أو أوراق رشؿق  مسؿ :ذا

صا بد يػعؾف البائع حلؼافو فؼاد يبقاع اشاؿف  اؾ ودفاس ظائؾواف ظاذ أكاار صاـ  -2

صاخصو وٓ يؽو اػ إصار  ٓ ظـاد آكوواازو فقحزاؾ الـازاع واخلاامفو وٓ 

خمرج صـ :ذا  ٓ  الوزام أكظؿ  ال اركات ادسامه  الول   تزدر :اذه إكظؿا   ٓ 

 لؾؿزؾح  العاص .

صااـ إصااقر  -ظااذ الؼااقل  جااقازه-دام اشااؿ الغاار أن اشااوخالاادلقؾ الرا ااع: 

ادباح و ولمصام تؼققد ادباح
(1)

أن تزاارف "ظـد وجاقد ادزاؾح : ٕن الؼاظادب:  

"اإلصام ظذ الرظق  صـقط  ادزؾح 
(2)

. 

فاإلصاام وكقااؾ ظاـ إصاا  ل الؼقااام  ؿزااحلفؿو ومؼقااؼ العادل  قااـفؿو ورفااع 

الظؾؿ ظـفؿ
(3)

و فادـع صـ اشاوخدام ال اخص اشاؿ غاره صاـ السااقاش  ال اارظق  

                                           
ادؼزقد  وؼققد ادباح:  لزام ويل إصر أو صـ يـقز ظـف  ػعؾ أصر صباح أو تركاف. يـظار: شاؾط  الدولا  ل  (1)

 (.2تؼققد ادباح )ص:

 (.121(و وإصباه والـظائر لؾساققضل )ص:104إصباه والـظائر ٓ ـ كجقؿ )ص: (2)

صااروط لقؽاقن الوؼققاد صباًحااو وٓ يوخاذ فوؼققد اإلصام لؾؿباح لقس ظاذ  ضمبافو  اؾ ٓ  اد صاـ تاقافر  (3)

 وشاقؾ  لؾظؾؿ وآشوبدادو وصـ أ:ؿ ال اروط صا يع:

 أن يؽقن تؼققد ادباح دزؾح  حؼقؼق  صعوزب. -1

 أن يؽقن ادباح صـ ادزالح العاص  الول جعؾ لمصام الوزارف فقفا  اجوفاده دون ادزالح اخلا  . -2

 جـس ادباح.أن يؽقن الوؼققد ل أفراد ادباحو ٓ  -3
= 
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الول توػؼ صاع صؼا اد ال ااريع  صاـ جعاؾ اداال دولا   اغ الـااس كؾفاؿو غـاقفؿ 

  ليدي فئ  بؾقؾ . اوفؼر:ؿو ٓ أن يؽقن  زقرً 

 :املطلب األّل: االنتتاب باسه الزّج٘ ّاألّالد

 وموف صسللوان:

اتػاق الػؼفات ظاذ ماريؿ اكووااز الازوج  اشاؿ زوجواف أو  -واهلل أظؾؿ-يظفر 

زوجاتف  غر رضا:ـ
(1)

: وذلؽ ٓتػابفؿ ظذ أن لؾؿرأب ذص  صالق  صساوؼؾ  اعؾفاا 

جلؿقع الوزارفات ادالق  كالرجؾو فوبقع وت سي وتامجر وتقكاؾ وهتا ...و  أ:ًم 

ؽقن شػقف وٓ حجر ظؾقفا ل ذلؽ  ٓ أن ت
(2)

﮳ ﮴ ﮵ ) : لؼاقل اهلل تعااػ:

 .[5]الـسات:(﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

 و ذا ثبوس هلا ذص  صالق  صسوؼؾ    جيز ٕحد الوعدي ظذ حؼفا  ٓ  رضا:ا.

                                           

=
 

أن تؼققد ادباح ٓ يعد كسًخا حلؽؿ اإل اح و  كام :اق تزاارف صمباس دزاؾح  صاارظق  حادثا  يازول  -4

  زواهلا.

 (.105و وصا  عد:ا(و واحلؼ وصدى شؾط  الدول  ل تؼققده )ص:6يـظر: فؼف تؼققد ادباح )ص:

فا أو و:بوف  ياه فقؽاقن حؽؿفاا داخاًم ل ادؼزقد هبذه ادسلل : أن يؽوو   اشؿفا جماًكاو أصا لق  اظوف حؼ (1)

 صسلل  حؽؿ صارات اشؿ الغرو وصسلل  آشؿ دـ يؽوو   ف. وشاقليت  حافام  ؿ اقئ  اهلل.

وتسؿك: القٓي  ظذ ادالو وتعرف  لهنا: بدرب اإلكسان ظذ الوزارف ل صالف أو صال غره. و:ل بسامن:  (2)

 با ارب وصوعدي .

رت ظذ صال كػسفو و:ل ثا و  لؽؾ صـ لف أ:ؾق  كاصؾ و و:ق: ال خص البالغ العاباؾ فالؼا ارب: شؾط  اد

 (.45/159الرصاقدو ذكًرا كان أو أكاك. يـظر: ادقشقظ  الػؼفق  الؽقيوق  )
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 ودلقؾ آتػاق صا يع: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) بااااقل اهلل تعاااااػ: الاااادلقؾ إول:

 .  [29]الـسات:(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) بقلااف شاابحاكف: الاادلقؾ الااااين:

 .[4]الـسات:(ے ے ۓ ۓ ﮲

ل أياا  الؽريؿاا  إوػ  هنااك اهلل وجااف آشااودٓل صااـ الاادلقؾغ: 

ول أي  إخرى هناك  .اوظدواكً  طؾاًم  اظباده ادمصـغ ظـ أكؾ أصقال  عضفؿ  عًض 

الزوج ظـ إخذ مما أصفر زوجوف  ٓ صا ضا س  ف كػسفا
(1)

. 

صع أن أ اؾف صـاف فغاره صاـ أصقاهلاا  اكان إخذ صـ ادفر  غر رضا:ا  رصً  فنذا

صـ  از أوػ. ول اكوواز الزوج  اشؿفا صع ظدم رضا:ا تعاد ظاذ صالقا  اشاؿفاو 

 .  افقؽقن حراصً 

أهناا أظوؼاس »: ظاـ أم ادامصـغ صقؿقكا   ـاس احلاارث الدلقؾ الاال : 

يقصفا الذي يدور ظؾقفا فقف بالس: و فؾام كان ولقدب و  تسولذن الـبل 

أصعرت يا رشقل اهلل! أين اظوؼس ولقديت؟ بال: أو فعؾس؟ بالس: كعؿو باال: أصاا 

« كؽ لق أظطقوفا أخقالؽ كان أظظؿ ٕجرك
(2)

. 

                                           
 (.153و و3/24(و وتػسار الؼرضبل )521و و1/415يـظر: أحؽام الؼر ن ٓ ـ العريب ) (1)

رواه البخاري ل جاصعف ل كواز اهلب  وفضؾفا والوحريض ظؾقفاو  از :ب  ادرأب لغر زوجفا وظوؼفا  ذا  (2)

﮳ ﮴ ﮵ )كاان هلااا زوج ففاق جااائز  ذا   تؽاـ شااػقف  فانذا كاكااس شاػقف    جيااز وباال اهلل تعاااػ: 

 (.419( )ص:2592ربؿ ) [5]النساء:(﮶
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دل احلدي  ظذ  اح  تزاارفات ادارأب ادالقا  صاـ غار رجاقع  وجف آشودٓل:

 ظواق صقؿقك  جاريوفا صـ غر أن تسو ااره  لزوجفا:  دلقؾ  برار الـبل 

: دااذا   تساللقـل؟ أو تسولذكفو فؾق كان فعؾفا غر  حقح لؼال هلا الـبل 

أو غرهو و كام أصار ظؾقفا  إفضؾ صاـ غار كؽار ظاذ صاا فعؾاس
(1)

. باال ا اـ حجار 

« : ووجف دخقل حدي  صقؿقك  ل السمجا  أهناا كاكاس رصااقدبو وأهناا أظوؼاس

و فؾؿ يسودرك ذلؽ ظؾقفاو  اؾ أرصاد:ا  ػ صاا :اق أن تسولصر الـبل  ببؾ

«إوػو فؾق كان ٓ يـػذ هلا تزارف ل صاهلا ٕ طؾف
(2)

. 

 ذا فارغ  أن الـبال »: صا روى ا اـ ظبااس الدلقؾ الرا ع: 

صـ خطب  العقد أتك الـسات ووظظفـ وذكر:ـو وأصر:ـ  الزدب و فقؾؼغ الػوخ
(3)

 

«واخلقاتقؿ ل ثقز  مل
(4)

 . 

دل احلدي  ظذ  ح  تزارف ادارأب ل صاهلاا  ذا كاكاس رصااقدب وجف آشودٓل: 

بباؾ صاـفـ الزادبات و   صـ غر أن ترجع لازوج أو غاره: ٕن الـبال 

يلصر:ـ  ؿ اورب أحدو ٓ زوج وٓ غره. و ذا كان إصار كاذلؽ فام جياقز ٕحاد أن 

 يعودي ظذ حؼفا ادايلو وصـ ذلؽ آكوواز  اشؿفا صـ غر رضا:ا. 

                                           
 (.5/219يـظر: فوح الباري ) (1)

 (.5/219وح الباري )يـظر: ف (2)

: مجع فوخ و و:ل: اخلقاتقؿ العظام الؽبرب تؾابس ل إياديو ور اام وضاعس - ػوح الػات والوات-الَػَوخ  (3)

(و والـفاي  ل 157ل أ ا ع إرجؾو واؿع أيًضا ظذ: فوخاتو وفواخ. يـظر:  حقح البخاري )ص:

 (.3/408غري  احلدي  وإثر )

 (.157( )ص:979رواه البخاري ل جاصعف ل كواز العقديـو  از صقظظ  اإلصام الـسات يقم العقدو ربؿ ) (4)
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ٓ حيؾ ٕحد صـ صاال أخقاف  ٓ صاا »: بقل الـبل الدلقؾ اخلاصس: 

«ضا س  ف كػسف
(1)

دصاتكؿ وأصقالؽؿ وأظراضؽؿ فنن »: . صع بقلف 

« قـؽؿ حرام كحرص  يقصؽؿ :ذا ل صفركؿ :ذا ل  ؾدكؿ :ذا...
(2)

 . 

احلدياان كص ل حرصا  صاال ادساؾؿو وأكاف ٓ جياقز آظوادات وجف آشودٓل: 

ظؾقف وٓ الوزارف فقف  ٓ  طق  كػس صـف. ول اكوواز الزوج  اشاؿ زوجواف  غار 

 .  ال اشؿفاو فقؽقن حراصً  رضا:ا اظودات ظذ حؼفا ادايل

يؿؽـ أن يسودل:  ؼقاس الزوج  ظذ الزوجو فؽام أكف ٓ جيقز الدلقؾ السادس: 

لؾزوج  آكوواز  اشؿ زوجفا صـ غر رضاه فؽاذلؽ :اق ٓ جياقز لاف أن يؽووا  

  اشؿفا  ٓ  رضا:او  جاصع أن لؽؾ صـفام ذص  صالق  صسوؼؾ .

حؽؿ ادسلل  صبـل ظذ حؽؿ أخذ القالد صـ صال ولدهو فؿاـ باال  ن احا  أخاذ 

لمكووااز  اأ اح لف آكوواز  اشؿفو شقات أكاان  واًجا االقالد صـ صال ولده صطؾؼً 

 ف أو ٓو وصـ أ اح إخذ ظـد احلاجا  فؼاط وصـعاف ظـاد ظادصفا باال  عادم  اح  

 اج . آكوواز  اشؿ إوٓد  ٓ ظـد احل

                                           
(و ورواه البقفؼاال ل السااــ الؽاازى ل كواااز 3/25( )87رواه الااداربطـل ل شااــف ل كواااز البقااقعو ربااؿ ) (1)

 (. والؾػظ لف.6/97ادالؽ )الغز و  از ٓ يؿؾؽ أحد  اجلـاي  صاقئًا جـك ظؾقف  ٓ أن ي ات :ق و

: )رز صبؾاغ أوظاك صاـ شااصع( رواه البخاري ل جاصعف ل كواز العؾؿو  از بقل الـبال  (2)

 (.16( )ص:67ربؿ )
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 تحزَز محل النزاع: 

•  ًٓ ظااذ   احاا  أخااذ القالااد صااـ صااال ولااده  ذا كااان  اتػااؼ الػؼفااات  :أو

 لقف والقلد غر  واج ا واًج 
(1)

. 

 واشودلقا  ام يع: 

فؼال: يا رشقل اهلل!  أتك الـبل  أن رجًم »صا روي: الدلقؾ إول: 

 ًٓ و ن والدي جيواح صايلو بال: أكس وصالؽ لقالدكو  ن أوٓدكؿ صـ  اوولدً   ن يل صا

«أضق  كسبؽؿو فؽؾقا صـ كس  أوٓدكؿ
(2)

 . 

بالاااس: باااال رشاااقل اهلل  ظاااـ أم ادااامصـغ ظائ ااا  الااادلقؾ الاااااين: 

 :«و ا  داـ ي اات  ا ن أوٓدكؿ :با  اهلل لؽاؿو  ا  داـ ي اات  كاًثا

                                           
و:ؾ ي سط صاع حاجواف أن يؽاقن ظااجًزا ظاـ الوؽسا ؟ خامف  اغ الػؼفاات. يـظار:  ادائع الزاـائع  (1)

(و 2/110(و والػقاكااف الاادواين )1/640(و وادعقكاا  )328-3/327(و وتبقااغ احلؼااائؼ )3/440)

 (.587-7/586(و وادغـل )448-3/446(و وصغـل ادحواج )6/489وروض  الطالبغ )

(و وأ ق داود ل شــف ل كواز البققع واإلجااراتو  ااز ل الرجاؾ 2/214د ل صسـده )رواه اإلصام أمح (2)

(و ورواه ا ـ صاج  ل كواز الوجااراتو  ااز صاا لؾرجاؾ 508( )ص:3530يلكؾ صـ صال ولدهو ربؿ )

(.  ؾػاااظ: )أكاااس وصالاااؽ ٕ قاااؽ(. وباااال رشاااقل اهلل 328( )ص:2292صاااـ صاااال ولااادهو رباااؿ )

 كسابؽؿو فؽؾاقا صاـ أصاقالؽؿ(. كؾفاؿ صاـ حادي  ظؿارو  اـ  : ) ن أوٓدكؿ صـ أضقا

 (. 2/1197صعق  ظـ أ قف ظـ جده. و ححف إلباين ل  حقح اجلاصع وزيادتف )

صزاباح " ؾػظ: )أكس وصالؽ ٕ قاؽ(. باال البق ااري ل  ورواه ا ـ صاج  صـ حدي  جا ر 

وبال اهلقاؿل ل ادجؿاع «. ي شـاده  حقحو ورجالف ثؼات ظذ صارط البخار(: »2/769) "الزجاج 

رجالف رجال الزحقحو خم صاقخ الطزاين حبقش  ـ رزق اهللو و  يضعػف أحدو وذكاره (: »4/275)

 «.(و وبال: حدي  جا ر رجالف ثؼات2/102احلافظ ل الدراي  )
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« لقفاالذكقرو ففؿ وأصقاهلؿ لؽؿ  ذا احوجوؿ 
(1)

. 

الدلقمن كص ل   اح  أخذ القالد صـ صال ولده  وجف آشودٓل صـ الدلقؾغ:

لمكووااز وولاده ل غـاك ظـاف جااز لاف  اظـد حاجوف  لقافو فانذا كاان القالاد  واًجا

 آكوواز  اشؿف ولق صـ غر رضاه. 

ل حؽاؿ أخاذ القالاد صاـ صاال ولاده صاـ غار  اخوؾػ الػؼفات  :اثاكقً  •

 حاج   لقف ظذ بقلغو مها: 

لقس لؾقالد إخذ صـ صال ولده صاع ظادم حاجواف. و لقاف ذ:ا  الؼقل إول: 

مجفقر الػؼفاتو ففق صذ:  احلـػق 
(2)

وادالؽق  
(3)

وال افعق  
(4)

. 

  ٓ  رضا:ؿ.  افؾقس لؾقالد أن يؽوو   لشامئفؿ جماكً و ـات ظؾقف: 

  واشودلقا  ام يع: 

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ) بقل اهلل تعاػ:الدلقؾ إول: 

 . [215]البؼرب:(ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت

وجااف آشااودٓل: أياا  الؽريؿاا  دلقااؾ ظااذ فضااؾ الـػؼاا  ظااذ القالااديـ ٓ 

ح  صـ اهلل جؾ ثـاةه ظذ اإلكػاق ظاذ : »وجقهباو جات ل تػسار الطزي 

                                           
 .(2564(. و ححف إلباين ل السؾسؾ  الزحقح و ربؿ )7/480رواه البقفؼل ل الســ الؽزى ) (1)

 (.328-3/327(و وتبقغ احلؼائؼ )3/440يـظر:  دائع الزـائع ) (2)

 (.2/110(و والػقاكف الدواين )1/640يـظر: ادعقك  ) (3)

 (.6/489(و وروض  الطالبغ )1/638يـظر: ادفذز ) (4)
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صـ كاكس كػؼوف غر واجب  صـ أ اات وإصفاات وإبر ااتو وصاـ شاؿك صعفاؿ ل 

 «.  :ذه أي و وتعريػ صـ اهلل ظباده صقاضع الػضؾ الول تزارف فقفا الـػؼات

فنذا   تؽـ الـػؼ  ظذ القالاد واجبا  ظاذ القلاد   جياز لؾقالاد إخاذ صاـ صاال 

 ؽوو   اشؿف  ٓ  رضاه. القلد صـ غر رضاهو وصـ ثؿ فم جيقز لف أن ي

فانن دصااتكؿ وأصاقالؽؿ وأظراضاؽؿ »: بقل الـبل الدلقؾ الااين: 

« قـؽؿ حرام كحرص  يقصؽؿ :ذا ل صفركؿ :ذا ل  ؾدكؿ :ذا...
(1)

 . 

ٓ حيؾ صال اصر  صساؾؿ  ٓ  طقا  كػاس »: بقلف الدلقؾ الاال : 

«صـف
(2)

 . 

احلدياان كص ل مريؿ أصقال ادسؾؿغ  عضفؿ ظذ  عض  ٓ وجف آشودٓل: 

وٓ غاره. فقادخؾ ل العؿاقم صاال  اوالادً   طق  كػسو و  يسواـ 

 آ ـ  ذا أخذ صـف والده.

صاـ   لن :اذه إحاديا  ظاصا  خمزق ا   اام ورد ظـاف ويـابش: 

«أكس وصالاؽ ٕ قاؽ»:  ضاف  صال القلد لقالدهو كؼقلف 
(3)

. وبقلاف: 

« ن أضق  صا أكؾ الرجؾ صـ كسبفو و ن ولده صـ كسبف»
(4)

. 

                                           
 شبؼ خترجيف. (1)

 شبؼ خترجيف. (2)

 شبؼ خترجيف. (3)

 شبؼ خترجيف. (4)
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 لن صا ُذكر صـ أحادي  أضافس صال القلد لقالده جااتت صطؾؼا و وجياز ظـف: 

 ن أوٓدكؿ :با  »: صا يؼقده  احلاج و كام ل بقلف  وجات ظـف 

و   دـ ي ات الذكقرو ففؿ وأصقاهلؿ لؽؿ  ذا احوجوؿ  ااهلل لؽؿو    دـ ي ات  كاثً 

« لقفا
(1)

 حيؿؾ ظذ ادؼقد.  . وادطؾؼ صـ بقلف 

. و لقاف ايبااح لؾقالاد أن يلخاذ صاـ صاال ولاده و ن   يؽاـ  واًجاالؼقل الاااين: 

ذ:  احلـا ؾ 
(2)

. 

 واشودلقا  ام يع: 

  ن»باال:  أن رشاقل اهلل  حادي  ظائ ا  الدلقؾ إول: 

«أضقاا  صااا أكؾااوؿ صااـ كساابؽؿو و ن أوٓدكااؿ صااـ كساابؽؿ
(3)

 ن ». ول رواياا : 

«أوٓدكؿ صـ أضق  كسبؽؿو فؽؾقا صـ أصقاهلؿ
(4)

 . 

احلدي  دلقؾ ظذ أن كس  إوٓد وأصقاهلؿ كؽسا  أ اات وجف آشودٓل: 

وأصقاهلؿو فنذا كان لألز أن يلكؾ صـ كسبف وصالف  ام بقاد أو صاارط فؽاذلؽ صاـ 

 ده وصالف. كس  ول

                                           
 شبؼ خترجيف. (1)

 أن يؽقن صا يلخذه إز فاضًم ظـ حاج  القلد. -1  اروط صـفا: ) (2)

ّٓ يعطل صا أخذه ولده أخر. -2  أ

ّٓ يؽقن إخذ ل صرض صقت أحدمها. -3  أ

 (.29/180(و وجمؿقع فواوى صاقخ اإلشمم )23/388(و وال ارح الؽبر)11/373يـظر: ادغـل )

 شبؼ خترجيف. (3)

 شبؼ خترجيف. (4)
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 الوسؾقؿ  لن كس  القلد وصالف كؽسا  أ قاف وصالاف ظـاد حاجوافو ٓ ويـابش: 

السا ؼ والذي جاات فقاف:  ظذ اإلضمق:  دلقؾ صا دل ظؾقف حدي  ظائ   

 . «ففؿ وأصقاهلؿ لؽؿ  ذا احوجوؿ  لقفا»

«أكس وصالؽ ٕ قؽ»: بقلف الدلقؾ الااين: 
(1)

أكس ». ول رواي : 

«وصالؽ لقالدك
(2)

. 

لؾوؿؾقاؽ:  «ٕ قاؽ»:  عدم الوساؾقؿ  الن الامم ل بقلاف  ويـابش:

: ٕكاف ا. والقالد ٓ يؿؾاؽ القلاد بطًعا«أكس وصالؽ»بال:  ٕن الـبل 

: بقلاف : »حرو و ذا   يؿؾؽف   يؿؾؽ صالف. بال ا ـ ظباد الاز 

 «أكاس»: لقس ظاذ الوؿؾقاؽو وكاام ل بقلاف  «أكس وصالؽ ٕ قؽ»

لاقس ظاذ الوؿؾقاؽو ولؽـاف ظاذ الاز  «وصالاؽ»لقس ظذ الوؿؾقؽ فؽذلؽ بقلف: 

واإلكرام لف(
(3)

  . 

أن كؾ صا حيزؾ ظؾقف اإلكساان  طرياؼ صاارظل ففاق صالاؽ لافو الدلقؾ الاال : 

جعؾ القلاد :با   شقات أكان ظـ ضريؼ ال ارات أم اهلب  أم غر:او واهلل 

ڦ ڦ ڦ ) و[90]إكبقاات:(ۅ ۋ ۅ)لقالدهو كام ل بقل اهلل تعاػ: 

 . و ذا كان إصر كذلؽ صؾؽ صالف وكؾ صا يؿؾؽ كالعبد.[84]إكعام:(ڦڄ

                                           
 شبؼ خترجيف. (1)

 شبؼ خترجيف. (2)

 (.2/230(. ويـظر: ص ؽؾ أثار )7/525آشوذكار ) (3)
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 لكاف ٓ دٓلا  ل أياا  ظاذ صؾاؽ إز داال ولاده: ٕن أياا  ويؿؽاـ أن يـاابش: 

ظذ أكبقائاف  اؾقات اهلل ظؾاقفؿ  الن رزبفاؿ  وردت ل صعرض آصوـان صـ اهلل 

وذري و وٓ يعـل :ذا: أهنؿ يؿؾؽقهنؿ كام يؿؾؽقن شاائر إصاقال: ٕن احلار ٓ  اأوٓدً 

ثمثا  أكاا خزاؿفؿ ياقم »: يُؿؾؽ وٓ يباع وٓ ي سى: لؼاقل الرشاقل 

«فلكؾ ثؿـف ا اع حرً  الؼقاص و وذكر صـفؿ: رجًم 
(1)

 .  خمف شائر ادق:ق ات.

 ام  ا لقف: أخذً  ا ن كان  واًج و ذا ثبس أن القالد ٓ يؿؾؽ ولده   يؿؾؽ صالف  ٓ 

 و والذي بقد إخذ  احلاج . دل ظؾقف حدي  ظائ   

باقل مجفاقر الػؼفااتو و:اق الؼاقل  لكاف لاقس  -واهلل أظؾاؿ-ياسجح السجقح: 

 لؾقالد أن يلخذ صـ صال ولده صع ظدم حاجوف: وذلؽ دا يع:

 بقب صا اشودلقا  ف صؼارك   ام اشودل  ف احلـا ؾ . -1

كان لألز صطؾؼ الوزارف ل صال ولده دا كان لألصر  ـػؼ  القلد  وٕكف لق -2

 ظذ والده حاج .

 ضارارا  القلدو وال اارع  اوٕن ل الؼقل  لحؼق  القالد ل صال ولده صطؾؼً  -3

جات  ـػل الضارر
(2)

. 

  

                                           
(. صاـ 355( )ص:2227رواه البخاري ل  احقحف ل كوااز البقاقعو  ااز  ثاؿ صاـ  ااع حاًراو رباؿ ) (1)

 .حدي  أيب :ريرب 

 (.94يـظر: إصباه والـظائر ٓ ـ كجقؿ )ص: (2)
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 :ااملطلب الجاىٕ: استدداو اسه الغري دلاًى

 وموف صسللوان:

شااؾط  صااارظق  يااوؿؽـ هبااا الااقيل صااـ  ك ااات العؼااقد والوزااارفات  القٓياا :

وتـػقذ:ا دزؾح  ادقػ ظؾقف
(1)

. 

لااذا جياا  ظااذ ويل الؼا ااار صااـ يوااقؿ وجمـااقن وشااػقف ادحافظاا  ظااذ أصااقاهلؿو 

والعؿؾ فقفا  اام حيؼاؼ صزااحلفؿ ويعاقد  االـػع ظؾاقفؿ. جاات ل ادغـال
(2)

لاقيل : »

القوقؿ أن يضارز
(3)

صاـ  ا املفو وأن يدفعف  ػ صـ يضارز لف  فو وجيعاؾ لاف كزااقبً  

 «.  أو أصغ حاكؿو و:ق أوػ صـ تركف أو حاكاًم  اكان أو و اقً  االر ح أ ً 

 واشودلقا  ام يع:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )باااقل اهلل تعااااػ:  الااادلقؾ إول:

ٻ پ پپ پ ڀ ڀ )و صااااااع بقلاااااااف شااااااابحاكف: [152]إكعااااااام:(ڀڀ

 .  [127]الـسات:(وئ وئ ۇئ ۇئۆئ) و وبقلف جؾ ذكره:[220]البؼرب:(ڀڀ

                                           
 (.157الـظريات الػؼفق  )ص: (1)

 (.30/44(. ويـظر: جمؿقع الػواوى )6/338-339) (2)

ادضااار   ل آ ااطمح: دفااع صااال دااـ يوجاار  ااف ظااذ أن يؽااقن الاار ح  قااـفام. يـظاار:  اادائع الزااـائع  (3)

(3/178.) 
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دلس أيات الؽريؿ  وصاا ل صعـا:اا ظاذ ماريؿ بر اان صاال  وجف آشودٓل:

القوؿ وصـ ل حؽؿف  ٓ  ام فقف صزؾحوف وتـؿقا  دالاف  الكقاع الوجاارات الوال لاقس 

فقفا خماضرب
(1)

. 

باال:  أن الـبال  صا روى ظبد اهلل  ـ ظؿرو الدلقؾ الااين: 

«لف صال فؾقوَّجر فقفو وٓ يسكف حوك تلكؾف الزدب  صـ ويل يوقاًم »
(2)

. 

كحقه وروي ظـ ظؿر  ـ اخلطاز 
(3)

. 

فاحلدي  كص ل وجقز آاار ل صال القوؿ: لألصر  ف: حوك ٓ تـؼزف الزكااب 

 فقام لق   يـؿ  لكقاع الوجارات.

صا شبؼ صـ حرص  الوعرض دال القوؿو وأكف ٓ جيقز الوزاارف فقاف  ٓ و ـات ظذ 

ل حدود ادزؾح  الراجح : فنكف حيارم ظاذ الاقيل آكووااز  لشاامت اداقػَّ ظؾاقفؿ 

لـػسفو و كام القاج  ظؾقف أن يؽوو   لشاامئفؿ هلاؿ  ن غؾا  ظاذ طـاف ر اح :اذه 

لاف أن ي ااركفؿ  لشاامئفؿو  الن ادسامه و و ن   يؽـ لؾُؿاقػَّ ظؾاقفؿ صاال فقجاقز 

  يؽقن صـف ادال وصـفؿ إشامتو والر ح  قـفام. واهلل أظؾؿ.

                                           
 (.2/248يـظر: فوح الؼدير لؾ قكاين ) (1)

و  از صا جات ل زكااب صاال القواقؿو ـ رشقل اهلل رواه السصذي ل جاصعف ل كواز الزكاب ظ (2)

 كام روي :ذا احلدي  صـ :ذا القجفو ول  شاـاده صؼاال: »وبال ظـف السصذي:  (.2/25) و(641ربؿ )

 (.788وضعػف إلباين ل  روات الغؾقؾو ربؿ )«. ٕن اداـك  ـ الزباح يضعػ ل احلدي 

(.  ؾػظ: )ا وغقا ل أصقال القواصكو ٓ تلكؾفا الزادب (. 180-4/179رواه البقفؼل ل الســ الؽزى ) (3)

وذكر إلباين تزحقح البقفؼل و  يوعؼباف ل «. :ذا اشـاد  حقحو ولف صقا:د ظـ ظؿر»وبال البقفؼل: 

 دلقؾ ظذ  حوف ظـده. -واهلل أظؾؿ-آروات. و:ذا صـف 
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 ذا و:   اح  آشؿ اشؿف أو دفاس ظائؾواف لغاره مماـ يرياد  قرب ادسلل : 

 دـ ُو:  لف آشؿ أن يؽوو   ف؟ آكوواز  فو ففؾ :بوف جائزب؟ و:ؾ يباح

اخوؾػ الػؼفات ادعا ارون ل حؽؿ آكوواز  اشؿ الغر صـ غار صؼا اؾ صاايل 

  ذا كان الـظام ٓ يؿـع صـف ظذ بقلغو مها: 

تبااح :با  ال اخص اشاؿف داـ يرياد آكووااز  اف  ذا كاان كظاام  الؼقل إول:

ال ارك  ٓ يؿـع ذلؽ
(1)

 ااريـ. و لقف ذ:   عض ادعا
(2)

و و:اق بقااس باقل صاـ 

بال  جقاز  قع آشؿ داـ يرياد آكووااز  اف
(3)

أن صاا جااز  قعاف ": ٕن الؼاظادب: 

"جازت :بوفو وصا ٓ فم
(4)

. 

 واشودلقا  ام يع: 

أن اكوواز اإلكسان  اشؿف حؼ لفو فقجقز أن يبذلاف داـ يرياد صاا  الدلقؾ إول:

داصس ال ارك    رـع صـ ذلؽ
(5)

. 

ظااذ جااقاز :بوااف  ابقاااس :باا  ال ااخص حؼااف ل آكوواااز جماًكااالااااين:  الاادلقؾ

أشفؿف  م ظقض ل خص  خر  عد آكووازو فؽام أكف يباح لف :با  أشافؿف لغاره 

                                           
(و صقبع  شمم وي و صركز الػوقىو فؼف ادعاصمتو بضاايا صالقا  صعا ااربو 55712)يـظر: فوقى ربؿ  (1)

 إشفؿ والسـدات.

 (.92يـظر: أحؽام آكوواز ل ال اركات ادسامه  )ص: (2)

 و وال اقخ ا ـ صـقع.صـفؿ: ال اقخ ا ـ ظؼقؾ  (3)

 (.470يـظر: إصباه والـظائر لؾساققضل )ص: (4)

 (.92يـظر: أحؽام آكوواز ل ال اركات ادسامه  )ص: (5)
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 عد آكوفات صـ آكوواز فؽذلؽ يباح لف أن    حؼف ل آكوواز ا ودات
(1)

. 

مرم :ب  آشؿ داـ يرياد آكووااز  اف. و:اق صاا أفواس  اف اهلقئا   الؼقل الااين:

ال ارظق  ل  ـؽ البمد
(2)

. 

 واشودلقا  ام يع: 

«ٓ ضاارر وٓ ضاارار»: باقل الـبال الدلقؾ إول: 
(3)

. وصاا  ـال 

"ٓ ضاارر وٓ ضاارار"ظؾقف صـ بقاظد تـػل الضاارر وتالصر  نزالوافو وصـفاا: 
(4)

و 

"الضارر يزال"و
(5)

. 

و:ب  ال خص اشؿف لغره يست  ظؾقفا  ضارار  بؼق  ادؽووباغ  زياادب كزااق  

ادوف  صـ إشفؿ ظذ غره صـ ادؽووبغو فقج   زالوف  وحريؿ اهلب 
(6)

. 

                                           
 يـظر: ادرجع السا ؼ. (1)

 ،يـظر: فوقى د. يقشػ ال بقع ظذ السمال: حؽؿ آكوواز  اشاؿ الغار وحؽاؿ اد اارك  ل ادساامه  (2)

www.saaid.net. ( 1/1/1426( تاريخ )100برار اهلقئ  ال ارظق  لبـؽ البمدو ربؿ .)ا: 

بضااق و  ااز الؼضاات ل ادرفاؼو رباؿ ) (3) ـ 4/1078( )2758رواه اإلصام أمحد ل ادقضل صرشاًم ل كوااز ٕا (. صا

اك1/313ضريؼ حيقك ادازين. واإلصام أمحد ل ادسـد ) ـ ـ  حؽاامو  ااز صا ـ صاجا  ل كوااز ٕا ل حؼاف صاا  (و وا 

ـ ظبااس 335( )ص:2341يضار  جاره ربؿ ) . ورواه احلااكؿ ل ادساودرك (. كممها صـا حادي  ا ا

ـ حدي  أيب شعقد اخلادري 2/58ل كواز البققع ) اد ظاذ ». وباال: (. ص :اذا حادي   احقح اإلشـا

لباين ل  روات الغؾقؾ )«. صارط صسؾؿو و  خيرجاه  (.3/408و ححف ٕا

 (.19( ادادب )1/32(و وجمؾ  إحؽام العدلق  )94يـظر: إصباه والـظائر ٓ ـ كجقؿ )ص: (4)

 (.94يـظر: ٕصباه والـظائر ٓ ـ كجقؿ )ص: (5)

 ،يـظر: فوقى د. يقشػ ال بقع ظذ السمال: حؽؿ آكوواز  اشاؿ الغار وحؽاؿ اد اارك  ل ادساامه  (6)

www.saaid.net( و 1/1/1426( تاااريخ )100. باارار اهلقئاا  ال ااارظق  لبـااؽ الاابمدو ربااؿ)ااا:

 (.92وأحؽام آكوواز ل ال اركات ادسامه  )ص:

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/


 
 

 الوسبهوة الشـركبت في الغير ببسن االكححبة حكن 
 

 174 
 

 عدم الوسؾقؿ  ام ُذكرو فؽام أن القا:  حؼف ل آكوواز لاق  ويؿؽـ أن يـابش:

فا غرهو فؽالن ادق:اقز لاف حاؾ اكوو   ـػسف زاحؿ  ؼق  ادؽووبغ فؽذلؽ لق و:ب

  ؾ القا: . 

هناك »: يؿؽـ أن يسودل هلؿ:  حدي  ظبد اهلل  اـ ظؿار  الدلقؾ الااين:

«ظـ  قع القٓت وظـ :بوف الـبل 
(1)

. 

بقاس :ب  احلؼ ل آكوواز ظذ :ب  احلؼ ل القٓتو فؽام أكاف وجف آشودٓل: 

ل احلادي و وأن الاقٓت خياوص  اادعوؼ ٓ اقز :ب  القٓت:  دٓلا  الـفال الاقارد 

 فؼط فؽذلؽ ٓ اقز :ب  احلؼ ل آكوواز.

أن الؼقاااس فاشااد: ٕكااف صااع الػااارقو وذلااؽ ٕن احلااؼ ل ويؿؽااـ أن يـااابش: 

القٓت  كام ثبس  سب   كعام ادعوؼ ظذ العوقاؼ  االعوؼو فام يساوحؼف غاره:  ادلقؾ 

« كاام الاقٓت داـ أظواؼ»: بقل الـبل 
(2)

. واحلاؼ الاا اس ل آكووااز 

ثا س أ ال   م شب و فم ُيؼاس صا ثبس أ ال  ظذ صا ثبس  سب . ول :ذا يؼقل 

دا كان القٓت كالـس  كان صـ أظوؼ ثبس لف القٓت كؿـ ولد لف : »اخلطايب 

ولد ثبس لف كسبفو فؾق كسا   ػ غاره   يـوؼاؾ كسابف ظاـ والادهو وكاذا  ذا أراد أن 

                                           
(و ورواه 409( )ص:2535رواه البخاري ل  حقحف ل كواز العوؼو  ااز  قاع الاقٓت و:بوافو رباؿ ) (1)

 (.656( )ص:3788ٓت و:بوفو ربؿ )صسؾؿ ل كواز العوؼو  از الـفل ظـ  قع الق

(و ورواه البخااري 654( )ص:3777رواه صسؾؿ ل كواز العوؼو  از  قان أن القٓت دـ أظواؼو رباؿ ) (2)

(.  ؾػاظ: )أظوؼقفاا: فانن الاقٓت داـ 409( )ص:2536ل كواز العوؼو  از  قع الاقٓت و:بوافو رباؿ )

 . أظطك القرق(. صـ حدي  ظائ   
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ظـ  ؾف   يـوؼؾ( يـؼؾ وٓته
(1)

  . 

الؼاقل  ن احا  :با  ال اخص حؼاف ل  -واهلل أظؾاؿ-مما شبؼ يسجح السجقح: 

: وذلؽ لؼقب صا ُاشودل  ف هلاذا الؼاقلو وضاعػ دلقاؾ الؼاقل اآكوواز لغره جماكً 

 الوحريؿ  ام ورد ظؾقف صـ صـاب  و ٓ شاقام أن اهلبا  ٓ ختاوص  إغـقااتو فالغالا  

 ل آكوواز لـ  بف  ٓ دحواج.أن القا:  حؼف 

 :املطلب الجاىٕ: طـزاٛ اسه الغري أّ دفرت عاٜلتُ مكابل مبلغ مالٕ مكطْع

اخوؾػ الػؼفات ادعا ارون ل حؽؿ صارات اشؿ الغر صؼا ؾ صبؾغ صاايل صؼطاقع 

  ذا كان الـظام ٓ يؿـعف ظذ بقلغو مها: 

الوحريؿ. و ف أفوس الؾجـ  الدائؿ  لؾبحقث العؾؿق  واإلفواات الؼقل إول:
(2)

و 

و لقااف ذ:اا   عااض الػؼفااات ادعا اااريـو ففااق بااقل ال اااقخ ظبااد اهلل الغااديان
(3)

و 

وال اقخ  الح الػقزان
(4)

و و ف أفوس اهلقئ  ال ارظق  ل  ـؽ البمد
(5)

. 

 ويؿؽـ أن يسودل هلؿ  ام يع: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :بااااقل اهلل تعاااااػالاااادلقؾ إول: 

                                           
 (.5/167) فوح الباري (1)

(2) (23/464.) 

 و و  أجد لف فواوى صطبقظ  حوك ضباظ  :ذا البح . قاشط  صؽاد  :اتػق  ببؾ وفاتف  (3)

صارات أشاامت الغار »(و والذي جات فقف: 4/134يـظر: ادـوؼك صـ فواوى فضاقؾ  ال اقخ  الح الػقزان ) (4)

صـ أجؾ ادسامه  ل ال اركات ادسامه  والبـقك صـ الوزوير ادحرمو فم جيقز فعؾفو والاؿـ الذي يلخذه 

 «.قف اح  آشؿ حرام ظؾقفو والؽس  الذي حيزؾ ظؾقف ص سي إشامت حرام ظؾ

 :ا(.1/1/1426(  واريخ )100يـظر: برار اهلقئ  ال ارظق  لبـؽ البمدو ذو الربؿ ) (5)
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 .[29]الـسات:(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

أياا  الؽريؿاا  كااص ل مااريؿ أكااؾ إصااقال  الباضااؾو وأّن وجااف آشااودٓل: 

إصقال ٓ اقز  ٓ ظـ ضريؼ أكاقاع الوجاارات ادباحا   ذا كاكاس ظاـ تاراض
(1)

 .

و:ذا الـقع صـ البقع و ن حزؾ فقف الّرضا  ٓ أكف اصوؿؾ ظاذ الغارر والغابـ: ٕن 

اد سي يدفع صبؾًغا صؼطقًظا صؼا ؾ حؼ البائع ل آكووازو وبد ير ح فقاف أضاعاًفا 

 و و:ذا  م صؽ صـ الغبـ والغرر ادـفل ظـف صارًظا.-و:ق الغال -

هنك رشقل اهلل ظـ  قع احلزاب»حدي  أيب :ريرب بال: الدلقؾ الااين: 
(2)

و وظاـ 

« قع الغرر
(3)

 . 

ظاـ  هناك رشاقل اهلل »باال:  حدي  ظع  الدلقؾ الاال :

« قع ادضطرو و قع الغررو و قع الاؿر ببؾ أن تدرك
(4)

. 

احلدياان كص ل مريؿ  قع الغاررو وصاارات إشاامت وجف آشودٓل صـ الدلقؾغ: 

داخؾ فقف كاام شابؼ  قاكاف ل وجاف آشاودٓل الساا ؼ. ول  قاع الغارر يؼاقل الـاقوي 

« : وأّصا الـفل ظـ  قع الغرر ففق أ ؾ ظظقؿ صاـ أ اقل كوااز البقاقعو وهلاذا

                                           
(و 29/155(و وجمؿاقع الػوااوى )9/145(و وادجؿاقع )1/521يـظر: أحؽام الؼر ن ٓ اـ العاريب ) (1)

 (.1/349(و و ظمم ادقبعغ )280والؼقاظد الـقراكق  )ص:

 ام بزاد صاـ الراصال ل االت صعاغ. ال اارح  -صااًم -احلزاب صـ الاقااز  :ق  قع صؾزم ظذ صا تؼع ظؾقف (2)

 (.3/167(. ويـظر: ك اف الؼـاع )3/57الؽبر لؾدردير )

-10/156رواه صسؾؿ ل  حقحف ل كواز البققعو  از  طمن  قاع احلزاابو والبقاع الاذي فقاف غارر ) (3)

157.) 

 (.3/255( )3382  قع ادضطرو ربؿ )رواه أ ق داود ل شــف ل كواز البققعو  از ل (4)
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و  ػ أن «بّدصف صسؾؿو ويدخؾ فقف صسائؾ كارب غار صـحزااربو كبقاع أ اؼ وادعادوم

«وكظائر ذلؽو وكؾ :ذا  قعف  اضؾ: ٕكف صـ غر حاج »بال: 
(1)

. 

ظـ  هنك الـبل »: حدي  ظبد اهلل  ـ ظؿر الدلقؾ الرا ع: 

« قع القٓت وظـ :بوف
(2)

. 

بقاس  قع احلؼ ل آكوواز ظذ  قع احلؼ ل القٓتو فؽاام أكاف  وجف آشودٓل:

ٓ جيقز  قع احلؼ ل القٓت:  دٓلا  الـفال الاقارد ل احلادي و وأن الاقٓت خياوص 

  ادعوؼ فؼطو فؽذلؽ ٓ جيقز  قع احلؼ ل آكوواز.

صـاب   الؼائؾغ  وحريؿ :ب  آشاؿ داـ يؽووا   ام شبؼ صـ ويؿؽـ أن ُيـابش: 

ظذ مريؿ :ب  القٓتو و:ق: أن الؼقاس فاشد: ٕكاف صاع الػاارقو وذلاؽ  ا فو بقاًش 

ٕن احلؼ ل القٓت  كام ثبس  سب   كعام ادعواؼ ظاذ العوقاؼ  االعوؼو فام يساوحؼف 

. واحلاؼ الاا اس ل « كاام الاقٓت داـ أظواؼ»: غره:  دلقؾ بقل الـبل 

آكوواز ثا س أ ال   م شب و فم ُيؼاس صا ثبس أ ال  ظذ صا ثبس  ساب . ول 

دا كان القٓت كالـس  كان صـ أظواؼ ثباس لاف الاقٓت : »:ذا يؼقل اخلطايب 

كؿـ ولد لف ولد ثبس لف كسبفو فؾق كس   ػ غره   يـوؼؾ كسابف ظاـ والادهو وكاذا 

 «.ظـ  ؾف   يـوؼؾ  ذا أراد أن يـؼؾ وٓته

                                           
 (.10/156صارح الـقوي ظذ صسؾؿ ) (1)

(و ورواه 5/167( )2535رواه البخاري ل  حقحف ل كوااز العواؼو  ااز  قاع الاقٓت و:بوافو رباؿ ) (2)

 (.10/148صسؾؿ ل كواز العوؼو  از الـفل ظـ  قع القٓت و:بوف )
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ٓ توؾؼاقا اجلؾا »: باقل الـبال الدلقؾ اخلااصس: 
(1)

و فؿاـ تؾؼااه 

«واصسى صـفو فنذا أتك السقق ففق  اخلقار
(2)

. 

:اذا كاص ل ماريؿ تؾؼال اجلؾا :  باقل الـبال وجف آشودٓل: 

 زال  لؾضارر ظاـ اجلالا و و ااقاك  لاف ظؿاـ خيدظافو ورفًؼاا  ل:اؾ البؾاد. و:اذه 

ادعااين صوحؼؼاا  ل صااارات إشااامت: ّٕن الضااارر ٓحااؼ  البااائع و ادسااامهغو وبااد 

يؾحاؼ  اد اسي أيًضاا ل  عاض إحقااانو والؼاظادب ال اارظق : أكاف ٓ ضااارر وٓ 

ضارار
(3)

 ن ال اارع يـظار ل صااؾ :اذه ادساائؾ : »ل :ذا يؼقل الـقوي . و

 ػ صزؾح  الـاسو وادزؾح  تؼوضال أن يـظر لؾجامظا  ظاذ القاحادو ٓ لؾقاحاد 

ظااذ القاحاادو فؾااام كااان البااادي  ذا  اااع  ـػسااف اكوػااع مجقااع أ:ااؾ السااقق واصااسوا 

ظذ الباديو ودا كاان رخقًزاو فاكوػع  ف مجقع شؽان البؾدو كظر ال ارع ٕ:ؾ البؾد 

ل الوؾؼاال  كااام يـوػااع ادوؾؼاال خا اا  و:ااق واحااد ل ببالاا  واحااد   يؽااـ ل   احاا  

الوؾؼل صزؾح و ٓ شاّقام ويـضاف  ػ ذلؽ ظؾا  ثاكقا و و:اق حلاقق الضاارر  ل:اؾ 

                                           
 (.1/282ار البضائع. يـظر: الـفاي  ل غري  احلدي  وإثر )اجلؾ و واجلال  :ق: البادي الذي حيض (1)

 (.164-10/163رواه صسؾؿ ل  حقحف ل كواز البققعو  از مريؿ تؾؼل اجلؾ  ) (2)

: )ٓ ضاارر وٓ ضاارار(. رواه اإلصاام صالاؽ ل ادقضال ل أ ؾ :ذه الؼاظدب: باقل الـبال  (3)

كواز إبضاق و  از الؼضات ل ادرفؼ. صـ ضريؼ ظؿرو  ـ حيقك ظاـ أ قاف صرشاًم. ورواه ا اـ صاجا  ل 

(. صاـ حادي  ظباادب  اـ 2/784( )234كواز إحؽامو  از صـ  ـك ل حؼف صا يضاار  جاارهو رباؿ )

. ورواه الااداربطـل ل كواااز إبضاااق  ا ااـ ظباااس  (. صااـ حاادي 2341الزاااصسو وربااؿ )

:اذا حادي   احقح »(. صاـ حادي  أيب شاعقد اخلادري. وباال ظـاف الاداربطـل: 4/227وإحؽام )

 «.اإلشـاد ظذ صارط صسؾؿو و  خيرجاه
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السااقق ل اكػااراد ادوؾؼاال ظااـفؿ  ااالرخصو وبطااع ادااقاد ظااـفؿو و:ااؿ أكااار صااـ 

«ادوؾؼلو فـظر ال ارع هلؿ
(1)

. 

صااـ احوؽاار»بااال:  صااا ورد أن الـباال  الاادلقؾ السااادس:
(2)

ففااق  

«خاضئ
(3)

. 

احلادي  كاص ل ماريؿ آحوؽاار: دفًعاا لؾضاارر ظاـ ظاصا  وجف آشودٓل: 

ادسؾؿغ: ٕن ادحوؽر ي سي الطعام لؾوجاارب وٓ يبقعاف حواك يؼاؾ ويغؾاق ثؿـافو 

فقوضاّرر  ذلؽ الـاس ضارًرا  ّقـًاو فوؼاس ظؾقف :ذه ادسلل : داا فقفاا صاـ اإلضاارار 

  أخريـ صـ ادسامهغ. 

ع صاـ ادعاصؾا  جفالا   ّقـا : وذلاؽ ٕن اد اسي أن ل :ذا الـق الدلقؾ السا ع:

يدفع صبؾًغا صؼطقًظا كخؿساغ أو صائ  أو أبؾ أو أكارو وبد خيزص لف صؼا اؾ :اذا 

آشؿ صائ  شفؿ أو مخساغ أو أكار أو أبؾو فؿؼا ؾ الااؿـ ادادفقع جمفاقل. و:اذا 

  م صؽ صـ اجلفال  ادحرص  صارًظا.

لغاار وآكوواااز  ااف. و:ااق رأي لاابعض جيااقز صااارات اشااؿ ا الؼااقل الااااين:

                                           
 (.10/163صارح الـقوي ظذ صسؾؿ ) (1)

(و وك اف الؼـااع 4/53ـظر: الػروع )آحوؽار :ق: أن ي سي الؼقت لؾوجاربو وحيبسف لقؼؾ فقغؾق. ي (2)

(3/187.) 

(. صـ ضرياؼ شاعقد 11/43رواه صسؾؿ ل  حقحف ل كواز البققعو  از مريؿ آحوؽار ل إبقات ) (3)

 و وذكره. ـ ادساق  حيدث أن صعؿًرا بال: بال رشقل اهلل 
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ادعا اريـو ففق بقل ال اقخ ظبد اهلل  ـ ظؼقؾ
(1)

و وظبد اهلل  ـ صـقع
(2)

. 

 ويؿؽـ أن يسودل هلؿ  ام يع: 

 .[275]البؼرب:(ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ) بقل اهلل تعاػ: الدلقؾ إول:

 ٓ  أي  الؽريؿ  دلقؾ ظذ   اح  مجقع أكقاع العؼاقد والبقاقعوجف آشودٓل: 

صا خزف الدلقؾ  الوحريؿ كالر او فقدخؾ :ذا الـقع صـ البققع ل العؿقمو ويؽاقن 

اصباًح 
(3)

. 

 عدم الوسؾقؿ  حؾاف أخاًذا  عؿاقم أيا : ّٕن أيا  كاص ل ويؿؽـ أن ُيـابش: 

حؾ مجقع أكقاع البققع ادسوقفق  ل اروط الزاح   ذا   ت اوؿؾ ظاذ طؾاؿ وجفالا  

و -كاام شابؼ  قاكاف-ققع ثبس فقف اجلفال  والغابـ والغارر وغرر. و:ذا الـقع صـ الب

 وصـ ثّؿ فم يؽقن صباًحا. 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) بااااقل اهلل تعاااااػ:الااادلقؾ الااااااين: 

 .[29]الـسات:(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

أي  دلقؾ ظذ مريؿ أكؾ ادسؾؿ داال أخقاف ادساؾؿ  الباضاؾو وجف آشودٓل: 

وأكف ٓ جيقز لف أخذه  ٓ ظـ ضريؼ أكقاع الوجارات ادخوؾػ   ذا كاكس ظـ تراضو 

                                           
 و و  أجد فقفا فوقى صطبقظ . قاشط  صؽاد  :اتػق  ببؾ وفاتف  (1)

جائز صاـ حقا  اجلؿؾا : ٕن حاؼ ال اخص ل آكووااز حاؼ » قاشط  صؽاد  :اتػق و حق  بال فقفا:  (2)

يااقم إر عااات «. اخوزاااصو وحااؼ آخوزاااص جيااقز آظوقاااض ظـااف   ااارط  ذن ويل إصاار ل ذلااؽ

 (  باًحاو ظـ ضريؼ :اتػ  ـؽ الراجحل.11:50الساظ  )

 (.20/349(و وجمؿقع الػواوى )5/7احلاوي الؽبر ) (3)
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و ذا كان إصار كاذلؽ فانذا تراضااك ادوعابادان ظاذ أي ااارب كاكاس ثباس حؾفاا 

 دٓل  الؼر ن
(1)

 و وصـ ذلؽ صارات إشامت ل آكوواز.

 ويؿؽـ أن ُيـابش  ام يع: 

ٓ ُيسّؾؿ جعؾ الساضال :ق ادبقح جلؿقع أكاقاع ادعااصمتو  اؾ ٓ ُ اد صاـ اشاوقػات 

:ااذه ادعاصؾاا  ل اااروط الزااح و وأٓ ت ااوؿؾ ظااذ صااا حرصااف اهلل صااـ الظؾااؿ والغاارر 

واإلضارار  أخريـ. فأي  لقساس ظاذ ظؿقصفااو و كاام :ال خمززا   اام حرصاف اهلل 

ول :ااذا يؼااقل اجلزاااص صااـ أكااقاع الوجااارات.  شاابحاكف ورشااقلف 

  : الااين:  ضمق شائر الوجارات :اق ظؿاقم ل مجقعفاا ٓ »ل تػساره هلذه أي

 مجال فقف وٓ صاريط و فؾاق خؾقـاا وطاا:ره ٕجزكاا شاائر صاا يساؿك اااربو  ٓ أن اهلل 

تعاػ بد خص صـفا أصاقات  ـص الؽوازو وأصااقات  ساـ  الرشاقلو فااخلؿر وادقوا و... 

دحرصات ل الؽواز ٓ جياقز  قعفاا... وهناك رشاقل اهلل ظاـ  قاع الغارر و قاع وشائر ا

العبد أ ؼ... وكحق:ا صاـ البقاظاات ادجفقلا و وادعؼاقدب ظاذ غاررو فجؿقاع ذلاؽ 

«[29]الـسات:(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ)خمزقص صـ طا:ر بقلف: 
(2)

  . 

ل آكوواز ويؿؽـ أن يسودل هلؿ أيًضا:  ؼقاس صارات إشامت الدلقؾ الاال : 

صااـفام حاؼ صعـااقي ممؾااقك لزاااحبف  ظاذ صااارات آشااؿ الوجااريو  جاااصع أن كااًم 

                                           
(و و ظامم 280(و والؼقاظاد الـقراكقا  )ص:29/155(و وجمؿاقع الػوااوى )9/145يـظر: ادجؿقع ) (1)

 (.1/349ادقبعغ )

 (.220-2/219أحؽام الؼر ن ) (2)
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أ ال و وٓ جياقز ٕحاد الوزاارف فقاف وٓ آظوادات ظؾقافو فانذا جااز  قاع آشاؿ 

الوجاري وآظوقاض ظـف  امل
(1)

 فؽذلؽ احلؼ ل آكوواز.  

  لكف فاشد: وذلؽ دا يليت:ويؿؽـ أن ُيـابش الؼقاس: 

ن الؼقل  جقاز  قع آشؿ الوجاري ص ااروط  اكوػاات الغاررو كاام جاات ل أ -1

جياقز الوزاارف ل آشاؿ »برار جمؿاع الػؼاف اإلشامصلو حقا  كاص ظاذ أيت: 

الوجاري أو العـقان الوجاري أو العمص  الوجاري و وكؼؾ أي صـفا  عاقض صاايل  ذا 

«ًؼا صالًقاااكوػك الغرر والودلقس والغشو  اظوبار أن ذلؽ أ بح ح
(2)

. ول صساللوـا 

-كام شبؼ  قاكف-الغرر طا:ر و غ 
(3)

 و وصـ ثؿ فم يزح الؼقاس.

وظااذ فاارض الوسااؾقؿ  اكوػااات الغاارر ل صساالل  صااارات أشااامت أخااريـ ل  -2

آكوواز  ٓ أن بقاشاف ظاذ آشاؿ الوجااري بقااس صاع الػاارق: وذلاؽ ٕن  قاع 

يـ واإلضاارار هباؿو  قاـام :اق واباع ظاذ آشؿ الوجاري ٓ ُيوزقر فقف طؾؿ أخر

  ؼق  ادسامهغ ل صسللوـا.

أن حاااؼ ال اااخص ل آكووااااز حاااؼ اخوزااااصو وحاااؼ الااادلقؾ الرا اااع: 

آخوزاص جيقز آظوقاض ظـف
(4)

. 

 لن احلؼ الذي جيقز أخاذ العاقض ظـاف :اق احلاؼ الاذي ٓ  ويؿؽـ أن يـابش:

                                           
 (.97-1( الؼرارات )10-1يـظر: برارات وتق اقات جمؿع الػؼف اإلشمصل لؾدورات ) (1)

 (.97-1( الؼرارات )10-1يـظر: برارات وتق اقات جمؿع الػؼف اإلشمصل لؾدورات ) (2)

 (.9يـظر: )ص: (3)

 (.24( )ص:1فوقى ال اقخ ظبد اهلل  ـ صـقع. يـظر: :اصش ) (4)
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 اأخريـ. و قاع حاؼ اإلكساان ل اشاؿف غرر فقافو وٓ يستا  ظؾقاف  يؼااع ضاارر 

 .  اي ؿؾ إصريـو فؽان حراصً 

الؼاقل إول الؼائاؾ  وحاريؿ صاارات  -واهلل أظؾاؿ-مما شابؼ ياسّجح السجقح: 

   .إشامت صـ أجؾ آكوواز

 و ّكام ترّجح :ذا الؼقل لعّدب اظوباراتو صـفا:

لؾؼاقل الاااين  بقب صا اشُودل  ف هلذا الؼقل ووجا:وفو وضعػ صا اشُودل  اف -1

  ام ورد ظؾقف صـ صـاب  .

أّن صارات احلؼ ادؿـقح لؾغر صـ أجؾ آكوواز  ف حيؼؼ صزاؾح  خا ا و  -2

وظدصف حيؼؼ صزؾح  ظاص و وظـد تعارض ادزؾحوغ ُتؼاّدم ادزاؾح  العاصا  ظاذ 

ادزؾح  اخلا  : ّٕن درت ادػاشد ُصؼّدم ظذ جؾ  ادزالح
(1)

. 

ـ الظؾؿ لزغار ادساواؿريـ الاذيـ :اؿ أوػ الـااس ودا ل الؼقل  اجلقاز ص -3

وأحقجفؿ هلذا آكووازو فنذا جقزكا صارات إشامت أدى ذلاؽ  ػ جعاؾ إصاقال 

دول   غ إغـقات: ٕكف ظـدصا يزياد ظادد ادساامهغ تضاطر ال اارك   ػ ادحاّ ا و 

 ًٓ   ظ اارب صاـ أن يلخاذ ادؽووا وصـ ثّؿ يدخؾ الـؼص ظاذ مجقاع ادساامهغو فباد

شاااقلخذ أر عاا  أو ثمثاا و و:ؽااذا حساا  ظاادد ادسااامهغو وادوضاااّرر  أشاافؿ صاااًم 

حقـئذ الػؼرو ٓ الغـل ادسوخدم حلؼ غره ل آكووااز. وباد جاات ل بارار اهلقئا  

                                           
(و وإصااباه والـظااائر لؾساااققضل 1/348(و وادـاااقر )1/105ساابؽل )يـظاار: إصااباه والـظااائر لؾ (1)

 (.62)ص:
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فااادـع صااـ اشااوخدام ال ااخص اشااؿ غااره صااـ »ال ااارظق  لبـااؽ الاابمد صااا كّزااف: 

 د ال اريع  صـ جعؾ ادال دولا   اغ الـااس الساقاش  ال ارظق  الول توػؼ صع صؼا

 «.كؾفؿو فؼر:ؿ وغـّقفؿو ٓ أن يؽقن  زقًرا  ليدي فئ  بؾقؾ 

بـريِ   -ٍّـْ الزابـب يف االنتتـاب   -املطلب الجالـح: مظـارن٘ صـاحب املـال     

 :بامسُ ّٓتفكاٌ علٙ ىشب٘ الزبح

د حاؾ  ذا كان الراجح :ق مريؿ صاارات اشاؿ الغار لمكووااز  افو  ٓ أكاف يقجا

صارظل  خرو و:ق اصساك الطرفغ ل آكووازو :ذا  اشاؿف و:اذا  املافو ظاذ أن 

تؽقن كسب  الر ح  قاـفام ص ااظ  حسا  صاا يّوػؼاان ظؾقافو  ّصاا صـا اػ  أو كزااق  

أحااد:ؿ أكااار. و:ااذا صااا أفوااس  ااف اهلقئاا  ال ااارظق  ل  ـااؽ الراجحاال
(1)

واهلقئاا   

ال ارظق  ل  ـؽ البمد
(2)

. 

جياقز لؾؿؽووا  الاذي ٓ جياد صاا »فؼد جات ل برار :قئ   ـاؽ الابمد صاا كّزاف: 

يؽػل صـ ادال الدخقل صع  اح  ادال ل ظؼاد ص اارك و وصاا يوحّؼاؼ صاـ ر اح 

 عااد  اادت الوااداول يوؼاشااامكف  قااـفام  حساا  اتػااابفامو وُي ااسط أن تؽااقن احلزاا  

:ذا ادال وصا كاان فقاف صاـ  اد اروض  لؽؾ صـفام صـ الر ح ص اظ و كلن يؼقل: خذ

 %(. 80%( صـفاو ويل )20ر ح فؾؽ )

أصا لق ُحددت حّز  القاحد صـفام  ؿبؾغ صؼطقع فم جيقزو كام لق بال: خذ :اذا 

ادال فاكوو   ف ولؽ ألػ ريال صـ الر ح ويل صا زاد ظذ ذلؽ: ٕن :ذا يامدي  ػ 

                                           
 :ا(.1/9/1425الدورب الاالا و تاريخ ) -( السـ  الااكق  643يـظر: الؼرار ) (1)

 :ا(.1/1/1426( تاريخ )100يـظر: الؼرار ) (2)
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دبؾغ ادذكقر أو أبؾو أو باد بطع اد ارك  ل الر حو فؼد ٓ تر ح تؾؽ إشفؿ  ٓ ا

 «.تر ح أر اًحا كبرب فق عر  الغبـ

وممّا ٓ خيػك أن دخقل  اح  ادال ل ظؼد ص ارك  صع صاـ شااُقسّجؾ السافؿ 

 اشؿف أبرز  ػ مؼقؼ العدل  قـفام صـ اشوئااره  ؽاصاؾ الار حو ٓ شااّقام وأّن :اذه 

ظذ جقاز ذلاؽو   اارط أن  اد ارك  صسؿقح هبا كظاًصا. فؼد كّص كظام ال اركات

« اشؿ واحد صؼا ؾ ال ارك  يؽقن صسّجًم 
(1)

. 

  

                                           
 (.93-92يـظر: كحق كظام كؼدي ظادلو دحؿد ظؿر صا را )ص: (1)
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 اخلامت٘
احلؿد هلل الذي  ـعؿوف توؿ الزاحلاتو احلؿاد هلل الاذي يساار وأظاانو والزامب 

 والسمم ظذ ادبعقث رمح  لألكاامو كبقـاا  ؿادو وظاذ  لاف و احبف وشاؾؿ تساؾقاًم 

 أصا  عد:      ػ يقم الديـ. اكارً 

 فؼد خؾزس صـ  ح  :ذا ادقضقع  ػ الـوائري أتق :

آكوواااز ل ال اااركات ادسااامه : ظؿاااؾ  داري يااوؿ  ؿؼوضاااه اكضاااامم  -1

 ادؽوو   ػ ال ارك  مس الولشاقس صؼا ؾ اإلشفام ل رأس صال ال ارك .

 السفؿ: حز  صائع  صـ صقجقدات ال ارك . -2

غر صادي خياوص  صزطؾح احلؼ ادعـقي يعـل: شؾط  ال خص ظذ صالت -3

  آكوػاع  ف دون غرهو وٓ حيؼ ٕحد أن يوعرض لف أو أن يوزارف فقف.

اتػؼ الػؼفات ادعا ارون ظذ مريؿ  قع و:ب  حاؼ ال اخص ل آكووااز  -4

  ذا كان كظام ال ارك  ادسامه  يؿـعف: دا فقف صـ الغش والودلقس.

ٕن هلا ذصا  صالقا   حيرم ظذ الزوج آكوواز  اشؿ زوجوف صـ غر رضا:ا: -5

 صسوؼؾ و فنن رضاقس والـظام ٓ يؿـع فم حرج.

 .القس لؾقالد آكوواز  لشامت أوٓده  ٓ  ن كان  واًج  -6

حيرم ظذ القيل آكوواز  لشامت صـ لف وٓيا  ظؾاقفؿو و كاام القاجا  ظؾقاف  -7

ؿ آكوواز  لشامئفؿ  ن كان هلؿ صال وغؾ  ظذ طـف ر ح ادسامه و و ن   يؽاـ هلا

 صال فؾف أن ي اركفؿ  املف.
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 يباح ٕي صخص :ب  حؼف ل آكوواز  ذا كان الـظام ٓ يؿـع صـف. -8

 حيرم  قع احلؼ ل آكوواز: دا يست  ظؾقف صـ الظؾؿ واجلفال  والغرر. -9

10-  ًٓ يؽوو   ف أن ي ارك  اح  ادال  املف و:ق  اشاؿفو  يباح دـ ٓ جيد صا

 سب  ص اظ .صاريط  أن يؽقن الر ح  قـفام  ـ

 

 و ذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا  ؿد وظذ  لف و حبف وشؾؿ.
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 ّاملساجع فَسس املصادز
أحؽاااام آكووااااز ل ال ااااركات ادساااامه و حساااان السااااقػو دار ا اااـ  -1

 لؽسوكق [. اجلقزي. ]كسخ  

:اا(و دار 370أحؽام الؼر نو أ ق  ؽر أمحد  ـ ظع الرازي اجلزاص )ت: -2

 الؽو  العؾؿق .

الؼر نو أ ق  ؽر  ؿد  ـ ظبد اهلل  اـ العاريبو دار الؽوا  العؾؿقا و أحؽام  -3

 :اا.1416

ضاقا ط آكوػااع والوزاارف  "إشفؿ والساـدات"أحؽام إشقاق ادالق   -4

 :اا.1419و 1هبا ل الػؼف اإلشمصلو  ؿد  زي :ارونو دار الـػائسو ط:

:اا(و دار 505 حقات ظؾقم الديـو ٕيب حاصد  ؿد  اـ  ؿاد الغازايل )ت: -5

 ادعرف و  روت.

 روات الغؾقااؾ ل ختااريري أحادياا  صـااار الساابقؾو دحؿااد  ااـ كا ااار الااديـ  -6

 :ااا(و  صاااراف:  ؿااد ز:اار ال اااويشو ادؽواا  اإلشاامصلو1420إلباااين )ت:

 :ا.1405و 2ط:

آشوذكارو ٕيب ظؿر يقشػ  ـ ظباد اهلل  اـ  ؿاد  اـ ظباد الاز الـؿاري  -7

ؼ: شا   ؿد ظطا و ؿاد ظاع صعاقضو دار الؽوا  :ا(و تعؾق463الؼرضبل )ت: 

 :ا.1421و 1ط: لبـانو -العؾؿق و  روت 
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إشفؿ والسـدات وأحؽاصفا ل الػؼف اإلشمصلو أمحد  ـ  ؿاد اخلؾقاؾو  -8

 :اا.1424و 1ط: دار ا ـ اجلقزيو

إصباه والـظائر ظذ صذ:  أيب حـقػ  الـعامنو ٓ ـ كجقؿ زيـ الاديـ  اـ  -9

:ا(و مؼقاؼ:  ؿاد صطقاع احلاافظو دار الػؽارو 970قؿ احلـػل )ت:   را:قؿ  ـ كج

 :ا.1403و 1ط: دص ؼو

إصباه والـظائر ل بقاظد وفروع فؼف ال افعق و جمل الديـ السااققضل  -10

 :ا(و دار  حقات الؽو  العر ق .911)ت:

إصااباه والـظااائرو لواااج الااديـ ظبااد الق:اااز  ااـ ظااع  ااـ ظبااد الؽااال  -11

(و مؼقؼ: ظادل أمحد ظبد ادقجقد وظع  ؿاد صعاقضو دار :ا771السبؽل )ت: 

 :ا.1411و 1ط: الؽو  العؾؿق و

 ظمم اداقبعغ ظاـ رز العاادغو صاؿس الاديـ ا اـ باقؿ اجلقزيا و دار  -12

 اجلقؾ.

 حقث ل فؼف ادعاصمت ادالقا  ادعا ااربو ظاع  قال الاديـ ظاع الؼارب  -13

 .:اا1422و 1ط: داغلو دار الب ائر اإلشمصق و

 اادائع الزااـائع ل ترتقاا  ال ااارائعو لعاامت الااديـ أيب  ؽاار  ااـ صسااعقد  -14

:ا(و مؼقؼ وختريري:  ؿد ظدكان ياشاغ دروياشو دار  حقاات 587الؽاشاين )ت: 

 :ا.1419و 2ط: لبـانو -الساث العريب وصمشس  الواريخ العريبو  روت 
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  :ااا(و صؽوباا751 اادائع الػقائاادو صااؿس الااديـ ا ااـ بااقؿ اجلقزياا  )ت:  -15

 :اا.1415و 1ط: ادميدو

 قع احلؼقق ادجردبو تؼل العاامينو  ح  صؼدم  ػ جمؿع الػؼف اإلشمصل  -16

 م.1988ل دورتف اخلاصس و 

الواااج واإلكؾقااؾ هباااصش صقا:اا  اجلؾقااؾو أ ااق ظبااد اهلل  ؿااد العباادري  -17

 :ا(و صؽوب  الـجاح.897ال فر  ادقاق )ت:

الاديـ ظااامن  اـ ظاع الزيؾعال تبقغ احلؼائؼ صارح كـز الادبائؼو لػخار  -18

:ا(و مؼقؼ: أمحد ظزو ظـاي و صـ قرات:  ؿد ظع  قضاقنو دار 743احلـػل )ت:

 م.2000 -:ا 1420و 1ط: لبـانو -الؽو  العؾؿق و  روت 

ترتقا  الؼاااصقس ادحااقط ظااذ ضريؼا  ادزااباح ادـاار وأشاااس البمغاا و  -19

:اا 1399لبـاانو  -ؿق و  روت لؾطا:ر أمحد الزاويو دار ادعرف  ودار الؽو  العؾ

 م.1979 -

اجلاااصع ٕحؽااام الؼاار نو ٕيب ظبااد اهلل  ؿااد  ااـ أمحااد الؼرضباال )ت:  -20

 :ا.1408و 1ط: لبـانو -:ا(و دار الؽو  العؾؿق و  روت 671

احلاوي الؽبر ل فؼف اإلصام ال افعلو أ ق احلسـ ادااورديو دار الؽوا   -21

 :اا.1414و 1ط: العؾؿق و

الدول  ل تؼققدهو فوحل الادريـلو صمشسا  الرشاال و  احلؼ وصدى شؾط  -22

 :ا.1404و 3ط: لبـانو - روت 
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احلااقافز الوجارياا  الوسااقيؼق  وأحؽاصفااا ل الػؼااف اإلشاامصلو خالااد  ااـ  -23

 :اا.1420و 1ط: ظبداهلل ادزؾحو دار ا ـ اجلقزيو

 الدراياا  ل ختااريري أحادياا  اهلداياا و ل اافاز الااديـ أمحااد  ااـ ظااع  ااـ  -24

:ا(و تزحقح وتعؾقؼ: الساقد ظبد اهلل :اصاؿ 852حجر العسؼمين )ت:  ؿد  ـ 

 القامين اددينو صؽوب  ا ـ تقؿق و الؼا:ربو ودار ادعرف و  روت.

:ااا(و 676روضاا  الطااالبغو ٕيب زكريااا حيقااك  ااـ صااارف الـااقوي )ت:  -25

 مؼقؼ: ظادل أمحد ظبد ادقجقد وظع  ؿد صعقضو دار الؽو  العؾؿق و  روت.

ؾ  إحادي  الزحقح  وصالت صـ فؼففا وفقائد:او دحؿد كا اار شؾس -26

 م.1995 -:ا 1415:ا(و صؽوب  ادعارفو الرياضو 1420الديـ إلباين )ت:

شــ ا ـ صاجافو ٕيب ظباد اهلل  ؿاد  اـ يزياد ا اـ صاجاف الؼزويـال )ت:  -27

 :ا.1421و 2ط: :ا(و  صاراف وصراجع :  الح  ل ال اقخو دار السممو273

:اا(و صطبعا  275يب داودو شؾقامن  اـ إصاع  السجساواين )ت:شــ أ -28

 :اا.1319السعادبو 

:اا(و دار ادحاشاـ 385شــ الداربطـلو ظع  اـ ظؿار الاداربطـل )ت: -29

 لؾطباظ .

السااــ الؽاازىو ٕيب  ؽاار أمحااد  ااـ احلساااغ  ااـ ظااع البقفؼاال )ت:  -30

 :ا(و دار الػؽر.458
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ظبااد البااابل الزرباااين  صااارح الزرباااين ظااذ صقضاال اإلصااام صالااؽو  ؿااد -31

 :ا(و دار الؽو  العؾؿق .1122)ت:

ال ارح الؽبر ظذ خموزار خؾقؾو ٕيب الزكات أمحد  اـ  ؿاد العادوي  -32

:ااا(و ختااريري:  ؿااد ظبااد اهلل صااا:غو دار الؽواا  1201ال اافر  الاادردير )ت: 

 :ا.1417و 1ط: لبـانو -العؾؿق و  روت 

 ظبااد الاارمحـ  ااـ  ؿااد  ااـ ال ااارح الؽباارو ل ااؿس الااديـ أيب الػاارج  -33

:ا(و مؼقؼ: ظبد اهلل  ـ ظباد ادحساـ السكالو 682أمحد  ـ بداص  ادؼدشال )ت: 

 :ا.1415و 1ط: :جر لؾطباظ  والـ ار والوقزيعو

 م.1983صاركات ادسامه و ٕيب زيد رضقانو دار الػؽر العريبو  -34

 حقح البخاري صع فاوح البااريو  ؿاد  اـ  شاامظقؾ البخااريو وفاوح  -35

لباري ٕمحد  ـ حجر العسؼمينو ك ار: رئاش   دارات البحقث العؾؿق  واإلفواات ا

 والدظقب واإلرصاد  ادؿؾؽ .

 ااحقح البخاااريو ٕيب ظبااد اهلل  ؿااد  ااـ  شااامظقؾ البخاااري )ت:  -36

 :ا.1421و 2ط: :ا(و  صاراف وصراجع :  الح  ل ال اقخو دار السممو256

كا اااار الاااديـ إلبااااين  اااحقح اجلااااصع الزاااغر وزيادتااافو دحؿاااد  -37

 م.1988 -:ا 1408و 3ط: :ا(و ادؽو  اإلشمصلو  روتو1420)ت:

 حقح صساؾؿو صساؾؿ  اـ احلجااجو صطباقع صاع صاارح الـاقوي دحقال  -38

 الديـ الـقويو ادطبع  ادزاري .
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الغاي  الؼزقى ل دراي  الػوقىو لعباد اهلل  اـ ظؿار البقضااويو مؼقاؼ:  -39

 م.2008و 1ط: دار الب ائر اإلشمصق وظع  قل الديـ الؼره داغلو 

الغاارر وأثااره ل العؼااقد ل الػؼااف اإلشاامصلو الزااديؼ  ؿااد إصااغ  -40

 :اا. 1416و 2ط: الضاريرو

فواوى الؾجـ  الدائؿ  لؾبحقث العؾؿق  واإلفواتو مجاع: أمحاد الادرويشو  -41

 :ا.1419رئاش  البحقث العؾؿق  واإلفواتو الرياضو 

الرواي  والدراي  صـ ظؾؿ الوػسارو دحؿد  اـ  فوح الؼدير اجلاصع  غ فـل -42

 :ا.1418و 2ط: ظع ال قكاينو دار القفاتو ادـزقربو

 :ااا(و دار الؽواا  العؾؿقاا و762الػااروعو صااؿس الااديـ  ااـ صػؾااح )ت: -43

 :اا.1418و 1ط:

 :ا(و دار ادعرف .684الػروقو صفاز الديـ أ ق العباس الؼرال )ت: -44

ظع.  ح  صـ اقر ظاذ صقباع جمؾا  الزيوقكا  فؼف تؼققد ادباحو ياشاغ  ـ  -45

 اإللؽسوكق .

 الػقاكف الدواين ظذ رشاال  ا اـ أيب زياد الؼارواينو ٕمحاد  اـ غـاقؿ  اـ  -46

:ا(و ضابط وتزاحقح وختاريري: ظباد الاقارث 1126شا   ـ صفـا الـػراوي )ت: 

 :ا.1418و 1ط: لبـانو - ؿد ظعو دار الؽو  العؾؿق و  روت 

و 1ط: جمااد الااديـ الػروز اااديو صمشساا  الرشااال والؼاااصقس ادحااقطو  -47

 م.1986
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الؼاااكقن الوجاااري السااعقديو  ؿااد حسااـ اجلاازو الطبعاا  الرا عاا و  -48

 :ا.1417

 :اا.1/1/1426(و تاريخ 100برار اهلقئ  ال ارظق  لبـؽ البمدو ربؿ ) -49

(و 10-1بااارارات وتق ااااقات جمؿاااع الػؼاااف اإلشااامصل لؾااادورات ) -50

 (.97-1الؼرارات )

حؽااام ل صزااالح إكااامو أ ااق  ؿااد العااز  ااـ ظبااد الساامم بقاظااد إ -51

 :اا.1980و 2ط: :ا(و دار اجلقؾو660)ت:

الؼقاظاااد الـقراكقااا  الػؼفقااا و صااااقخ اإلشااامم ا اااـ تقؿقااا  احلاااراين  -52

 :اا.1422و 1ط: :ا(و دار ا ـ اجلقزيو728)ت:

 :ا(و دار ادعرف .795الؼقاظد ٕيب الػرج ظبد الرمحـ  ـ رج  )ت: -53

:اا(و صؽوبا  1050اع ظـ صوـ اإلبـاعو صـزاقر البفاقيت )ت:ك اف الؼـ -54

 الـزار احلديا .

 لسان العرزو ا ـ صـظقرو دار ادعارف. -55

ادبدع صارح ادؼـاعو ٓ اـ صػؾاح  ر:اان الاديـ أيب  شاحاق   ارا:قؿ  اـ  -56

 -:ااا 1423:ااا(و دار ظااا  الؽواا  لؾطباظاا  والـ ااار والوقزيااعو 884 ؿااد )ت:

 :اا.1401دص ؼو  روتو  مو وادؽو  اإلشمصلو2003

صطبقظاا  صااع "جمؾاا  إحؽااام العدلقاا و لؾجـاا  صااـ العؾااامت والػؼفاااتو  -57

 لبـان. -و دار الؽو  العؾؿق و  روت "صارحفا درر احلؽام
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:اا(و 676ادجؿقع صارح ادفذزو  قل الديـ  اـ صاارف الـاقوي )ت: -58

 دار الػؽر.

 ااـ باشااؿو جمؿاقع فواااوى صاااقخ اإلشااممو مجااع وترتقا : ظبااد الاارمحـ  -59

 :اا.1386و 1ط: صطبع  احلؽقص و

 :اا.1401خموار الزحاحو  ؿد  ـ أيب  ؽر الرازيو دار الػؽرو  -60

 .1ط: اددخؾ الػؼفل العامو صزطػك أمحد الزرباتو دار الػؽرو -61

:اا(و 241ادسـدو ٕيب ظبد اهلل أمحد  اـ  ؿاد  اـ حـباؾ ال ااقباين )ت:  -62

و 1ط: احلااادي و الؼاااا:ربو صاااارحف ووضاااع ففارشاااف: أمحاااد  ؿاااد صااااكرو دار

 :او وضبع : دار  ادرو  روت.1416

:ا(و صطبعا  جمؾاس دائارب 321ص ؽؾ أثارو ٕيب جعػر الطحاوي )ت: -63

 :ا.1333و 1ط: ادعارف الـظاصق و اهلـدو

:اا(و 709ادطؾع ظذ أ قاز ادؼـعو أ ق ظبد اهلل صؿس الديـ البعع )ت: -64

 :اا.1385و 1ط: ادؽو  اإلشمصلو

ت ادالق  ادعا اارب ل الػؼاف اإلشامصلو  ؿاد ظااامن صابرو دار ادعاصم -65

 :اا.1422و 4ط: الـػائسو

صعجؿ ادزطؾحات آبوزادي  ل لغ  الػؼفاتو كزيف محادو ادعفد العاادل  -66

 م.1993و 1ط: لؾػؽر اإلشمصلو القٓيات ادوحدبو

 ان.ادعجؿ القشاقطو   را:قؿ صزطػك و خرونو ادؽوب  العؾؿق و ضفر -67
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صعجؿ صزطؾحات آبوزاد وادال و دارب إظاملو كبقف ظطااسو صؽوبا   -68

 م.2000لبـانو 

ادعقك  ظذ صذ:  ظا  ادديـ و لؾؼاضال ظبد الق:ازو أيب  ؿد  ـ ظباد  -69

:اا(و مؼقاؼ:  ؿاد حساـ  ؿاد حساـ 422الق:از ظع  ـ كزاار اداالؽل )ت: 

 :ا.1418و 1ط: بـانول - شامظقؾ ال افعلو دار الؽو  العؾؿق و  روت 

 :ا(و صؽوب  الؼا:رب.620ادغـلو صقفؼ الديـ ا ـ بداص  )ت: -70

 :ا(و دار  حقات الساث العريب.977صغـل ادحواجو اخلطق  ال ار قـل )ت: -71

 ادؾؽق  ل ال اريع  اإلشامصق و ظباد السامم العبااديو صؽوبا  إبزااكو -72

 م.1975و 1ط:

 الػقزان. ادـوؼك صـ فواوى ال اقخ  الح  ـ فقزان -73
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 إعداد

 نبيل بن صالح بن ناجي الرداديد. 

 عضو هيئة اهتدزيس بلوية اهشـسيعة يف اجلامعة اإلسالمية
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 ن احلؿااد هلل كحؿااده وكسااوعقـف وكسااوغػرهو وكعااقذ  اااهلل صااـ صااارور أكػسااـا 

 ده اهلل فم صضؾ لف وصـ يضؾؾ فم :ادي لفو وأصفد أن ٓ وشاقئات أظاملـاو صـ 

 ظبده ورشقلف. ا لف  ٓ اهلل وحده ٓ صاريؽ لفو وأصفد أن  ؿدً 

 .[102] ل ظؿران:(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 )

 .[1]الـسات:(ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۓ ﮲ ے ے ۓ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[71-70]إحزاز:(﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 أصا  عد:

أ اح لعباده احلؾػ وإيامن: لولكقد صا خيزون  فو أو صاا يريادون  فنن اهلل 

 وبقظف أو ظدم وبقظف.

وتعرض هلذه إياامن أحؽاام واشاواـاتاتو وصـفاا: الوقريا و والولوياؾ ل :اذه 

 حدود وضقا ط؟آيامن. ففؾ يزح ذلؽ صـف ظذ  ضمبف أو لف 

 كؾ ذلؽ يؽقن جقا ف ل :ذا البح .
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 وبسؿوف  ػ رفقدو وثمث  صباح و وخار :

 ل  قان صػردات ظـقان البح و وموف ثمث  صطال :  رفقد:

 .اتعريػ الوقري  لغ  وا طمًح  ادطؾ  إول:

 .اتعريػ القؿغ لغ  وا طمًح ادطؾ  الااين: 

 صعـك الوقري  ل القؿغ وحؽؿفا. ادطؾ  الاال :

 وموف ثمث  صطال : ادبح  إول:  اقغ القؿغ وحؽؿفاو 

  اقغ القؿغ.ادطؾ  إول: 

 و ػاتفو و غره. حؽؿ احلؾػ  اهلل ادطؾ  الااين: 

 حؽؿ احلؾػ  الطمق والعواق. ادطؾ  الاال :

 وف ثمث  صطال : وم ادبح  الااين: أبسام القؿغ صـ حق  وجقز الؽػاربو

 القؿغ الؾغق. ادطؾ  إول:

 القؿغ الغؿقس.ادطؾ  الااين: 

 القؿغ ادـعؼدب. ادطؾ  الاال :

 وموف أر ع  صطال :  ادبح  الاال : أثر الوقري  ل القؿغو

 و وموف صسللوان: اأن يؽقن احلالػ طادً ادطؾ  إول: 

 أن يؽقن ل جمؾس الؼضات. ادسلل  آوػ:

 أن يؽقن ل غر جمؾس الؼضات.ادسلل  الااكق : 

 .اأن يؽقن احلالػ صظؾقصً ادطؾ  الااين: 
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و وٓ صزااؾح  اوٓ صظؾقًصاا اأٓ يؽااقن احلااالػ ٓ طادًاا ادطؾاا  الاالاا :

 صوعدي و وٓ ضارورب.

 صـاقرات ل الوقري و وموف صسللوان: ادطؾ  الرا ع: 

:ااؾ يؼااع ضاامق صااـ وّرى ل حؾػااف  ااالطمق وأراد  ااف ػ: ادساالل  آو

 ختقيػ الزوج ؟ 

وكان بذفاف  ال بذف صخص يعؾؿ زكاه يؼقـً  الق كان  ادبً ادسلل  الااكق : 

 ل الوقري  ظـد مؾقػ احلاكؿ لف؟  اكـاي و ففؾ يؽقن ظذرً 

 وفقفا أ:ؿ الـوائري. اخلار و 

 بائؿ  ادزادر وادراجع.
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 متَٔد 
 اٌ مفسدات عيْاٌ البححيف بٔ

 وموف ثمث  صطال : 

 :ااملطلب األّل: تعزٓف التْرٓ٘ لغ٘ ّاصطالًح

وّراه تقري : أخػاهو كقاراهو ووّرى اخلاز: جعؾاف وراتهو ووّرى ظاـ كاذا:  لغ :

أراده وأطفر غرهو وورى ظـف أي: كزاره ودفع ظـف
(1)

. 

 والدفاع.والوقري  تدور ظذ صعـقغ مها: اإلخػاتو والـزارب 

أن يظفر خمف صا يضؿرهو و:ق آتقان  ؾػظ حيوؿؾ صعـقاغو كالن  :اا طمًح 

يظفر الؽػر  الؾسان صع  ضامر اإليامن ل بؾبف
(2)

. 

أو :ل: أن يليت ادوؽؾؿ  ؾػاظ فقاف   اام ظاذ السااصع لاف صعـقاان بريا  و عقادو 

ويريد البعقدو كؼقلف: :ل ضالؼو ويريد: صـ وثاق
(3)

. 

 :االجاىٕ: تعزٓف الٔنني لغ٘ ّاصطالًحاملطلب 

ضد القسارو مجع: َأُيؿـو وأيامنو وأياصـو وأياصغ. و: الزك و والؼقب لغ :
(4)

. 

                                           
 . الرشال ."وري"(و صادب: 1342حقط )الؼاصقس اد (1)

 :ا(.1420(. دار الؽو  العؾؿق و ط: )11/52البـاي  صارح اهلداي  ) (2)

(. دار الػؽار 2/436(. دار الػؽارو  ادون ط. وحاصااق  العادوي )4/24صارح اخلرصال ظاذ خؾقاؾ ) (3)

 :ا(.1414)

 ."يؿـ"(و صادب: 1241الؼاصقس ادحقط ) (4)
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تقكقد حؽؿ  ذكر صعظؿ ظذ وجف خمزقص :اا طمًح 
(1)

. 

 :املطلب الجالح: معيٙ التْرٓ٘ يف الٔنني ّحهنَا

بريا  و عقادو ويرياد  أن يليت احلالػ  ؾػاظ فقاف   اام ظاذ السااصع لاف صعـقاان

البعقد
(2)

و كلن يؼقل: واهلل :ل ضالؼو ويريد: صـ وثاقو أو يريد  السؼػ: الساامتو 

 و البساط: إرض.

و:ذا كؾف فقام  ذا كان حيوؿؾف الؾػظو أصاا صاا ٓ حيوؿؾاف الؾػاظ فام تػقاد الوقريا  

فقف
(3)

. 

 -أي: الـبل -وكان  ذا أراد غزوب »: ظـ كع   ـ صالؽ 

«وّرى  غر:ا
(4)

. 

فإ ؾ فقفا اجلقاز  ذا كان دزؾح و و  يؽاـ فقفاا أخاذ حلاؼ غاره. وشااقليت 

 تػزاقؾ احلؽؿ ل الوقري  ل ادبح  الاال .

                                           
(. دار الب ااائر. واخلرصااال ظااذ خؾقااؾ 5/5(. ادؽواا  اإلشاامصل. واكظاار الؾباااز )387ادطؾااع )ص: (1)

 (. البايب احلؾبل.4/320(. دار الػؽر. وصغـل ادحواج )3/48)

 (. دار الػؽر.2/436(و وحاصاق  العدوي ظذ كػاي  الطال  الر اين )4/24صارح اخلرصال ) (2)

 ؿل. دار الػؽر.( لؾفقو9/85مػ  ادحواج ) (3)

صااع "( 4418( )8/717أخرجااف البخاااري ل  ااحقحف ل ادغااازيو  اااز حاادي  كعاا   ااـ صالااؽ ) (4)

 (.4/2120و وصسؾؿ ل  حقحفو الوق  و  از حدي  تق   كع   ـ صالؽ )"الػوح



 
 

 وقضبًء فقًهب اليوين في الحىرية أثر 
 

 206 
 

 املبحح األّل 
 صـٔغ الٔنني ّحهنَا

 وموف ثمث  صطال : 

 :املطلب األّل: صـٔغ الٔنني

 القؿغ هلا  اقغوان: 

و أو  اشؿ صـ اشاامئف  ذا كاان ٓ يساؿك  اف شاقاهو أو احلؾػ  اهلل  إوػ:

 ػف صـ  ػاتف. و:ذا صوػؼ ظؾقف ل اجلؿؾ 
(1)

. 

ففذا صـفل ظـف  اتػاق ادذا:  إر ع  وأصا احلؾػ  غر اهلل 
(2)

  . 

العؾاؿو فؿاـفؿ احلؾػ  الطمق أو العوؼ. و:ذه صقضع كازاع ظـاد أ:اؾ الااكق : 

و أو ل حؽؿ القؿغ صـ حق  آلوزام  اذلؽو وصاـفؿ صاـ   يعاد:ا اصـ ظد:ا يؿقـً 

ظذ فعؾ صا ظؾؼ  ف أو يؼع صا ظؾؼ ظؾقاف صاـ ضامق أو  او وجعؾ احلؽؿ صوقبػً ايؿقـً 

. وادسالل  فقفاا تػزااقؾ كبار ٓ اجماازً  اظواق  ذا   يػعؾ صا الوزصافو وشاؿقس يؿقـًا

و ويرجع  ػ صظاهناحيوؿؾفا :ذا البح 
(3)

.  

                                           
(و 4/320(و وصغـال ادحوااج )5/11( ٓ ـ رصد. صؽوب  ا ـ تقؿق . والؾباز )2/387 داي  ادجوفد ) (1)

و وصا  عد:ا( ٓ اـ 35/261( ٓ ـ بداص . ظا  الؽو . وجمؿقع الػواوى )27/430ل ارح الؽبر )وا

 تقؿق . 

 (.27/462(و واإلكزاف )4/320(و وصغـل ادحواج )4/6(و والذخرب )5/12الؾباز ) (2)

غارز. ( ٓ اـ رصاد اجلاد. دار ال2/577(و وادؼدصات ادؿفدات )5/25اكظر: الؾباز صارح الؽواز ) (3)

 (.275-35/261(و وجمؿقع الػواوى )4/320وصغـل ادحواج )
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 :ّصفاتُ، ّبغريِ املطلب الجاىٕ: حهه احللف باهلل 

 و ػاتف فجائزب  الؽواز والسـ  وإمجاع. أصا القؿغ  اهلل 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )بااال تعاااػ:  الؽواااز:

 .[89]ادائدب:(ٴۇۋ

و ين واهلل »: بال: بال رشقل اهلل  وظـ أيب صقشاك السـ : 

صـفا  ٓ أتقس الذي :ق خار  آ أحؾػ ظذ يؿغ فلرى غر:ا خرً  -اهلل ن صات -

«صـفا وكػرت ظـ يؿقـل
(1)

. 

أمجعس إص  ظذ ص اروظق  القؿغو وثبقت أحؽاصفا اإلمجاع:
(2)

. 

 وأصا حؽؿ القؿغ أو احلؾػ  الطمق والعواق فاخوؾػقا ظذ أبقال: 

مريؿ ذلؽ. و لقف ذ:  ادالؽق  الؼقل إول:
(3)

و و عض احلـا ؾا 
(4)

و  اؾ ظـاد 

 ادالؽق  وا ـ تقؿق  يعزر.

                                           
صاع "( 6718( )11/610أخرجف البخاري ل  حقحفو كػارات إياامنو  ااز آشاواـات ل إياامن ) (1)

و وصسااؾؿ ل  ااحقحفو كواااز إيااامنو  اااز كاادز صااـ حؾااػ يؿقـًااا فاارأى غر:ااا خااًرا صـفااا "الػااوح

 . دار ادعرف ."قويصع صارح الـ"( 4239( )11/111)

(و وصغـال 13/435(. دار ادعرف . وادغـال ٓ اـ بداصا  )11/108صارح الـقوي ظذ  حقح صسؾؿ ) (2)

 ( لؾ ار قـل. البايب احلؾبل. 4/320ادحواج )

( لعؾاقش. دار الػؽار. 8/434( ٓ ـ أيب زيد. دار الغرز. وصـح اجلؾقاؾ )5/178الـقادر والزيادات ) (3)

 ( لؾـػراوي. دار الػؽر.1/409والػقاكف الدواين )

صااع الػواااوى "( 5/552(. الرشااال . وآخوقااارات العؾؿقاا  )10/438(و والػااروع )27/467اإلكزاااف ) (4)

 ."الؽزى
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 ن اهلل يـفاااكؿ أن »بااال:  أن الـباال  ظااـ ظؿاار  دلااقؾفؿ:

«فؾقحؾػ  اهلل أو لقزؿس امؾػقا    ائؽؿو وصـ كان حالػً 
(1)

. 

او فقؽقن  رصً و:ذا حؾػ  غر اهلل 
(2)

. 

  اح  ذلاؽ. و لقاف ذ:ا   عاض احلـا ؾا و و:اق باقل  خار ٓ اـ  الؼقل الااين:

تقؿق 
(3)

  . 

 دلقؾفؿ: 

أن الزااحا     يـؽااروا ظااذ صااـ حؾااػ  ااذلؽ كااام أكؽااروا ظااذ صااـ حؾااػ  .1

 الؽعب 
(4)

. 

و و كااام الواازم هلل كااام يؾواازم اأكااف   حيؾااػ  ؿخؾااقق و  يؾواازم لغاار اهلل صاااقئً  .2

 فو فالـذر لف والقؿغ  ف الـذرو وآلوزام هلل أ ؾغ صـ آلوزام 
(5)

. 

كرا:  ذلؽ. و:ق ادذ:  ظـد احلـا ؾ  الؼقل الاال :
(6)

وال افعق  
(7)

. 

  غ أدل  الؼائؾغ  الوحريؿ واإل اح . امجعً  دلقؾفؿ:

                                           
ًٓ أو جااا:ًم  (1) أخرجااف البخاااري ل  ااحقحفو كواااز إدزو  اااز صااـ   ياار  كػااار صااـ بااال ذلااؽ صواالو

و وصسؾؿ ل  حقحفو كواز إيامنو  از الـفل ظاـ احلؾاػ  غار "صع الػوح"( 6108( )10/532)

 . "صع صارح الـقوي"( 4233( )11/108اهلل )

 (. 5/552. آخوقارات العؾؿق  )"ف الػروعوصع"(. الرشال و 10/438تزحقح الػروع لؾؿرداوي ) (2)

 (. 27/467(و واإلكزاف )10/438الػروع ) (3)

 (.5/552(و وآخوقارات العؾؿق  )10/438الػروع ) (4)

 ادزدران السا ؼان. (5)

 (.10/438تزحقح الػروع ) (6)

 (. دار الػؽر. 4/271(و وحاصاق  ظؿرب ظذ مػ  ادحواج )11/6روض  الطالبغ ) (7)
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رجحان الؼقل الااين: دا ذكار ل إدلا و  -واهلل اظؾؿ-الذي يظفر يل السجقح: 

فنن احلؾػ  الطمق أو العوااق حؾاػ  نزالا  صؾؽاف ظـاف الاذي :اق مريؿاف  اوأيًض 

و و كاام أن اإلجياااز صاـ  ااػات اهلل ظؾقافو والوحاريؿ صااـ  اػات اهلل 

. [231]البؼاارب:(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ)وبااد جعااؾ اهلل ذلااؽ صااـ  ياتااف ل بقلااف: 

فجعؾ  دوره ل الـؽاح والطمق واخلؾع صـ  ياتف
(1)

. 

                                           
 (.35/273جمؿقع الػواوى ٓ ـ تقؿق  ) (1)
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  املبحح الجاىٕ
 الٔنني مً حٔح ّجْب الهفازٗ أقساو
 وموف ثمث  صطال : 

املطلب األّل: الٔنني اللغْ
(1)
: 

 :ذه ٓ كػارب فقفا.

 .[89]ادائدب:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)بال تعاػ: 

: ):ق كمم الرجؾ ل  قوف: ٓ واهللو و ذ واهلل(بالس ظائ   
(2)

. 

وأمجعقا ظذ أكف ٓ كػارب ل يؿغ الؾغق
(3)

. 

  

                                           
 اخوؾػقا ل صعـك الؾغق :ـاو فؿـفؿ بال:  هنا الول اري ظذ الؾسان  دون بزد. (1)

فقخارج ال االت ظاذ خامف صاا وصـفؿ صـ بال:  هنا القؿغ ظذ ال الت يظـ الرجؾ أكاف ظاذ يؼاغ صـاف 

 حؾػ ظؾقف. وصـفؿ صـ مجع  غ ادعـغ السا ؼغ.

 وبقؾ: القؿغ ل حال الغض .

 وبقؾ: احلؾػ ظذ ادعزاق . 

(و وصغـاال ادحواااج 1/633(و وادعقكاا  )2/389(و و داياا  ادجوفااد )4/11اكظاار:  اادائع الزااـائع )

 (.27/480(و وال ارح الؽبر )4/324)

(. و اححف إلبااين ل تعؾقؼاف ظاذ 3254داود ل شــفو كواز إياامنو  ااز لغاق القؿاغ )أخرجف أ ق  (2)

 الســ. 

 ( ٓ ـ ظبد الز. دار :جر.12/63(و والوؿفقد )13/451ادغـل ) (3)
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الجاىٕ: الٔنني الغنْضاملطلب 
(1)
: 

 اخوؾػقا صـ حق  وجقز الؽػارب فقفا:

فذ:  اجلؿفقر صـ احلـػق 
(2)

ادالؽق  
(3)

واحلـا ؾ  
(4)

 ػ أكف ٓ كػاارب ل القؿاغ  

الغؿقس: ٕن الذي أتك  ف أظظؿ صـ أن تؽقن فقف الؽػارب
(5)

. 

ۆ )وذ:ااا  ال اااافعق   ػ وجاااقز الؽػاااارب فقفاااا: لعؿاااقم بقلاااف تعااااػ: 

 .[89]ادائدب:(ۈ ٴۇۋ ۆ ۈ

ففق يعؿ اداضال وادسوؼبؾ ل آكعؼاد
(6)

. 

صاـ ابوطاع حاؼ صساؾؿ »بال:  والراجح بقل اجلؿفقر: فنن الـبل 

«حرم اهلل ظؾقف اجلـ و وأوج  لف الـار
(7)

. 

و:ذا يقج  أٓ كػارب ل القؿغ الغؿقس حق    تذكر :ـا
(8)

.  

                                           
شؿقس  القؿغ الغؿقس: ٕهنا تغؿس  احبفا ل اإلثؿ ثؿ تغؿسف ل الـاار. و:ال: صاا ُحؾِاػ فقفاا ظاذ  (1)

(و 5/6ؿ أكف كاذز. وظـد احلـػقا : يادخؾ اداضاال واحلاضاار ل ذلاؽ. اكظار: الؾبااز )صالت و:ق يعؾ

(و وال اااارح الؽبااار 13/448(و وادغـااال )4/325(و وصغـااال ادحوااااج )2/391و دايااا  ادجوفاااد )

(27/470 .) 

 (.3/742(و وحاصاق  ا ـ ظا ديـ )5/6الؾباز ) (2)

 (.1/408( لؾؼاضال ظبد الق:از. دار الباز. وادؼدصات )1/634ادعقك  ) (3)

 ."صع ادغـل"( 13/448خموزار اخلربل ) (4)

 (.4/325صغـل ادحواج ) (5)

 ادزدر السا ؼ. (6)

 (. 137أخرجف صسؾؿ ل  حقحف ل إيامن ) (7)

 (.2/391 داي  ادجوفد ) (8)
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املطلب الجالح: الٔنني امليعكدٗ
(1)
: 

 القؿغ فقفا الؽػارب  اإلمجاع.:ذه 

القؿاغ الوال فقفاا الؽػاارب  نمجااع ادساؾؿغ :ال الوال ظاذ »بال ا ـ ظبد الاز: 

«ادسوؼبؾ صـ إفعال
(2)

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): لعؿقم بقلاف تعااػ: 

 .[89]ادائدب:(ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

 ن صاات -و ين واهلل »بال:  أن الـبل  وحلدي  أيب صقشاك 

صـفاا  ٓ كػارت ظاـ يؿقـال وأتقاس  ايؿغ ثؿ أرى غر:ا خرً ٓ أحؾػ ظذ  -اهلل

«الذي :ق خر
(3)

. 

  

                                           
 ادـعؼدب :ل: القؿغ ظذ أصر صسوؼبؾ كػًقا أو  ثباًتاو كحق: واهلل أفعؾو أو واهلل ٓ أفعؾ.  (1)

(. صؽوباا  الباااز. 1/634(. دار احلاادي . وادعقكاا  لؾؼاضااال ظبااد الق:اااز )4/15 اادائع الزااـائع )

 (. 27/467( ٓ ـ رصد. دار الغرز. وال ارح الؽبر )1/408وادؼدصات )

 (. دار :جر. 12/630الوؿفقد ) (2)

 تؼدم خترجيف. (3)
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 املبحح الجالح 
 ثس التْزٓ٘ يف الٔننيأ

 وموف أر ع  صطال :

 :ااملطلب األّل: أٌ ٓهٌْ احلالف ظامًل

 وموف صسللوان:

ظااذ أن إيااامن  اااهلل تعاااػ ل الاادظاوى الواال ل جمؾااس  اتػااؼ العؾااامت 

الؼضات واحلؽؿ واشوحؾػ فقفا اخلزؿ صـ الؼاضال أهنا ظذ كقا  ادساوحؾػو وٓ 

يـػع احلالػ الوقري  وٓ الولويؾ
(1)

. 

يؿقـاؽ ظاذ صاا »: باال: باال رشاقل اهلل  فعـ أيب :ريارب 

«يزدبؽ  ف  احبؽ
(2)

القؿاغ ظاذ »وجات  ؾػظ:  .«ظؾقؽ  احبؽ»ول لػظ:  .

«كق  ادسوحؾػ
(3)

.  

                                           
( لؾغازايل. دار 7/419(و والقشااقط )2/403(. دار احلدي . و داي  ادجوفاد )4/59 دائع الزـائع ) (1)

(و وصغـاال ادحواااج 13/498(و وادغـاال )3/1080الساامم. وظؼااد اجلااقا:ر الاؿقـاا  ٓ ااـ صاااس )

(و وأشااااـك ادطالاااا  6/338(و وك اااااف الؼـاااااع لؾبفااااقيت )28/432(و واإلكزاااااف )4/321)

(4/245.) 

صاع "( 4259( )11/120أخرجف صسؾؿ ل  حقحفو كواز إيامنو  از القؿغ ظذ كق  ادساوحؾػو ) (2)

 . "صارح الـقوي

 (.4260أخرجف صسؾؿ ل ادقضع السا ؼ ) (3)
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ولق فوح الباز لبطؾس إيامن
(1)

. 

أصا لق كاكس القؿاغ ل جمؾاس الؼضاات  االطمق أو العوااق ففاؾ تـػاع احلاالػ 

 الوقري ؟

 فقفا خمف:

ظـد احلـػق 
(2)

و شقات كان ا ذا كاكس القؿغ  الطمق فالعزب  ـق  احلالػ صطؾؼً  :

 ذا   يـِق خمف الظا:رو فم تطؾؼ زوجوف ٓ بضااًت وٓ دياكا و  اؾ  اأم صظؾقصً  اطادً 

 ثؿ الغؿقسو ولق كقى خمف الظا:ر فؽذلؽو لؽاـ تعواز كقواف  ايلثؿ لق كان طادً 

 دياك  فؼطو فم يزدبف الؼاضال  ؾ حيؽؿ ظؾقف  قبقع الطمق.

وظـد ادالؽق 
(3)

كاام لاق -ؼ  حاؼ  ذا كاكس القؿغ  اهلل تعاػ أو  الطمق ل وثق :

اشوحؾػ صـ ظـده وديع  وأكؽر:او وحؾػ صا لاف ظـادي وديعا و وكاقى حاضاارب 

صعفو وكام لق ظؼد الـؽاح ظذ أكف  ن تسارى ظذ زوجوف فعؾقف الوزدق  اؾا  صالاف 

فم تػقد تؾؽ الـق و  -ثؿ تسارى ظؾقفا حب اق و وبال: كقيس صـ غر جـس احلبش

 حؾقف لف. وكحقه شائر العؼقدو فعذ كق  اد

                                           
(و وظؼاد اجلاقا:ر 7/419(و والقشااقط لؾغازايل )2/403(و و دايا  ادجوفاد )4/59 دائع الزاـائع ) (1)

(و واإلكزاااف 4/321(و وصغـاال ادحواااج )13/498(و وادغـاال )3/1080الاؿقـاا  ٓ ااـ صاااس )

 (.4/245(و وأشـك ادطال  )6/338(و وك اف الؼـاع لؾبفقيت )28/432)

ـ ) (2) ـ ظا اادي صااباه والـظااائر ) (و3/825حاصاااق  ا اا ـ كجااقؿ 1/96وٕا صااع صااارحف غؿااز ظقااقن البزااائر "(ٓ  اا

 (.60-4/59.  دارب الؼر ن والعؾقم اإلشمصق . والؼدوري لف تػزاقؾ  خر. اكظره ل:  دائع الزـائع )"لؾحؿقي

(. وظؿاؿ اخلامف  ادون تػزااقؾو ول غر:اا صاا ذكرتاف صاـ الوػزااقؾ. 1/410ادؼدصات ٓ ـ رصد اجلاد ) (3)

 (.1/411(. صركز كجقبقيف. والػقاكف الدواين لؾـػراوي )3/316الوقضاقح صارح خموزار ا ـ احلاج  )
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و ن كااان ل غاار وثقؼاا  حااؼ فاانن كاكااس  اااهلل تعاااػ فعااذ كقاا  احلااالػ  اتػاااق 

ادذ: و و ن كاكس  الطمق والعواق فعذ خمف ل ادذ: و طاا:ر كامم خؾقاؾ 

و:ق بقل ا ـ الؼاشؿ ظذ كق  احلالػو وبقؾ: ظذ كق  ادحؾقف لافو وبقاؾ:  ن كاان 

 فعذ كق  احلالػ. اان صوطقظً فعذ كق  ادحؾقف لفو و ن ك اصسوحؾػً 

 ذا حؾاػ الؼاضاال اخلزاَؿ  االطمق أو  العوااق فانن الوقريا   وظـد ال افعق :

تـػعفو وآظوبار  ـق  احلالػ
(1)

صاارظق و ففال خالقا  صاـ اشاؿ  ا: ٕهنا لقسس يؿقـً 

اهلل تعاػ أو  ػ  صـ  ػاتف
(2)

. 

فانن الوقريا  ل القؿاغ تـػاع  احؾَّاػ صاافعقً  احـػًقا اوفّرظقا ظؾقفا: لق أن باضاقً 

ال افعل
(3)

. 

أن احلؽؿ واحد ل احلؾػ شقات  اهلل تعاػ أم  الطمق والعواقو وظـد احلـا ؾ : 

أكف ظذ كق  ادحؾػ واظوؼاده
(4)

  . 

 خم   إبقال ل الوقري  ل القؿغ ل جمؾس الؼضات  الطمق أو العواق:

وال ااافعق  ظااذ كقاا  احلااالػو وأصااا :ااؾ تـػااع احلااالػ الوقرياا  أو ٓ؟ فاحلـػقاا  

  .احلـا ؾ  ظذ كق  ادحؾقف لف

                                           
وصغـل احلواج  (. دار  ادر.10/316(و ومػ  ادحواج لؾفقوؿل )11/120صارح الـقوي ظذ صسؾؿ ) (1)

 ( لزكريا إكزاري. دار الؽواز اإلشمصل. 4/402(و وأشـك ادطال  )475و و4/321)

 (.4/324صغـل ادحواج ) (2)

و 4/321(و وصغـل احلواج )10/316(و ومػ  ادحواج لؾفقوؿل )11/120صارح الـقوي ظذ صسؾؿ ) (3)

 (.4/402(و وأشـك ادطال  لزكريا إكزاري )475و

 (.28/432(و واإلكزاف )23/8(و وال ارح الؽبر )13/498غـل )اد (4)
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 :وادالؽق  بسؿقا ادسلل   ػ حالغ

 ظذ وثقؼ  حؼ فعذ كق  ادحؾقف لف. إوػ:

 ظذ غر وثقؼ  حؼ فعذ كق  احلالػ.  الااكق :

القؿااغ ظااذ كقاا  »و:ااذه إبااقال كؾفااا تاادور ظااذ ففااؿ احلاادي  السااا ؼ: 

 .«يؿقـؽ ظذ صا يزدبؽ  احبؽ»و . أ«ادسوحؾػ

 فؿـ ففؿ صـ احلدي  ظؿقم القؿغ وظؿقم احلؼقق بال: ظذ كق  ادحؾقف لف.

بال: :ال الوال يؾازم هباا  " اهلل "وصـ بال: القؿغ :ل القؿغ اد اروظ  

 احلؼ و:ل الول يماخذ هبا اإلكسان  ذا   يزدق.

 وصـفؿ صـ فرق  غ احلؼ وغره.

يظفر: أن القؿغ ظذ كق  ادساوحؾػ  ذا كاان ل جمؾاس الؼضاات وظذ كٍؾ الذي 

 شقاًت كاكس القؿغ  اهلل تعاػ أم  الطمق أم  العواق.

 :ؾ لق حّؾػف خزؿف ل غر جمؾس الؼضات تـػعف الوقري ؟ 

 ًٓ فعؾفاا حقا  يساؼط هباا حاؼ أن الوقري  و ن كان ٓ حيـا  هباا فام جياقز : أو

غره. و:ذا  اإلمجاع
(1)

. 

صـ حؾػ ظذ صال اصرٍ  صسؾؿ  غر حؼاف لؼال اهلل و:اق »: لؼقلف 

«ظؾقف غضبان
(2)

. 

                                           
 (.11/120صارح الـقوي ظذ صسؾؿ ) (1)

و وصساؾؿ ل "فاوح"( 2356( )5/41أخرجف البخاري ل  حقحفو ادسابابو  از اخلزقص  ل البئار ) (2)

 (. 351( )2/337 حقحفو اإليامنو  از وظقد صـ ابوطع حؼ صسؾؿ  قؿغ فاجرب )
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ٓ خمف أن احلالػ صـ غر اشاوحمف وصاـ غار تعؾاؼ  قؿقـاف لاف كقواف : اثاكقً 

ويؼبؾ بقلف
(1)

. 

 :-ا وداتً أي: -أصا  ذا حؾػ لغره ل حؼ أو وثقؼ  صوزًظا 

آظوبار  ـق  احلالػ ولاق كاان ل جمؾاس الؼضاات  ذا   يساوحؾػف  الؼقل إول:

الؼاضال. و:ذا صذ:  ال افعق 
(2)

و عض ادالؽق  
(3)

. 

أكف حيؽؿ ظؾقف  ظاا:ر يؿقـافو أصاا  -أي: بضاتً -آظوبار ل احلؽؿ  الؼقل الااين:

كق  ادحؾقف لفو وبقؾ: ظاذ كقا  فؼقؾ: القؿغ ظذ  -أي:  قـف و غ اهلل تعاػ-دياك  

 االقؿغ  افعذ كق  ادحؾاقف لافو و ن كاان صوزًظا ااحلالػو وبقؾ:  ن كان صسوحؾػً 

فعااذ كقاا  احلااالػ. و:ااق طااا:ر بااقل صالااؽ وا ااـ الؼاشااؿ
(4)

. و:ااذه إوجااف 

 والوػزاقمت ل ادذ:  ادالؽل.

فعاذ كقا   اان طادًاو و ن كااالـق  ظذ كق  احلاالػ  ذا كاان صظؾقًصا الؼقل الاال :

. و:ق الظا:ر صـ صذ:  احلـػق اادسوحؾػ صطؾؼً 
(5)

واحلـا ؾ  
(6)

. 

                                           
 ( لؾؼاضال ظقاض. دار القفات. 5/414 كامل ادعؾؿ ) (1)

 (.12/37(و وروض  الطالبغ )11/120صارح الـقوي ظذ صسؾؿ ) (2)

 (.5/414 كامل ادعؾؿ ) (3)

 ( ٓ ـ رصد اجلد. دار الغرز.1/410ادزدر السا ؼو وادؼدصات ادؿفدات ) (4)

و وحاصااااق  ا اااـ ظا اااديـ "صاااع ال اااارح"( 1/96(و وإصاااباه والـظاااائر )4/59 ااادائع الزاااـائع ) (5)

 (. و:ذا ل القؿغ  اهلل تعاػ.3/825)

:اا(. وصاارح 1414( لؾبفقيت. ظاا  الؽوا و )3/524(و وصارح ادـوفك اإلرادات )13/489ادغـل ) (6)

 (. صؽوب  العبقؽان.7/123الزرك ال ظذ اخلربل )
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خم   إبقال ل :ذه ادسلل  فقؿـ حؾػ  ادون أن تطؾا  صـاف القؿاغ فعاذ 

؟ ـْ  كق  َص

 .اظـد احلـػق  واحلـا ؾ : ظذ كق  ادُسوحؾِػ  ذا كان احلالػ طادً 

 كق  احلالػ دياك .وظـد ال افعق  وطا:ر بقل صالؽ: ظذ 

ل ففااؿ صعـاك احلاادي  السااا ؼ  بؾاس: و:ااذا اجوفااد صااـ :اامٓت الػؼفاات 

وتـزيؾف ظذ ادسلل و فؿـفؿ صاـ جعؾاف ل جمؾاس الؼضاات وظـاد تقجقاف القؿاغ لاف صاـ 

احلاكؿو وصـفؿ صـ باال: ل احلؼاقق ظاذ كقا  ادساوحؾػ وٓ تػقاد الوقريا : ٕن فقفاا 

 يدل ظذ ذلؽ. «يؿقـؽ ظذ صا يزدبؽ  ف  احبؽ»لؾحؼو وظؿقم احلدي :  :ضاًم 

 :ااملطلب الجاىٕ: أٌ ٓهٌْ احلالف معلًْم

صاؾ صـ يسوحؾػف طا  ظذ صالت لاق  ادبف لظؾؿاف أو طؾاؿ غارهو ففاذا تـػعاف 

الوقري و ورـع احلـ  و ثؿ القؿغ الغؿقس
(1)

. 

 وصعـااا  خرجـااا كريااد رشااقل اهلل »ظااـ شااقيد  ااـ حـظؾاا  بااال: 

وائؾ  ـ حجرو فلخذه ظدو لف فوحرج الـاس أن حيؾػقاو وحؾػس أكاف أخال فخاذ 

فاذكرت لاف ذلاؽو فؼاال: أكاس كـاس أ ار:ؿ  ظـفو فلتقـا رشاقل اهلل 

«وأ دبفؿو  دبسو ادسؾؿ أخق ادسؾؿ
(2)

. 

                                           
(و والػوااوى الػؼفقا  الؽازى 4/59(و و ادائع الزاـائع )28/432(و واإلكزااف )13/498دغـل )ا (1)

( لااف. دار الػؽاار. 306( ٓ ااـ حجاار اهلقوؿاال. ادؽوباا  اإلشاامصق . والػواااوى احلدياقاا  )ص:4/374)

 (.7/123وصارح الزرك ال ظذ اخلربل )

 شاــفو كوااز إياامنو  ااز ادعااريض ل (و وأ ق داود ل16726( )27/284أخرجف أمحد ل صسـده ) (2)

 (. و ححف إلباين ل تعؾقؼف ظذ الســ. 10/65(و والبقفؼل ل الســ الؽزى )3256القؿغ )
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: ) ن ل ادعاريض دـدوح  ظـ الؽذز(وبال ظؿر 
(1)

  . 

 (2)وصاؾف ظـ ظؿران  ـ حزاغ 
. 

ــ املطلــب  ــ االجالــح: أال ٓهــٌْ احلــالف ال ظامًل ، ّال ضـــزّرٗ، ّال اّال معلًْم

 :مصلخ٘ متعدٓ٘ مً إصالح الزّجني أّ بني متداصنني

 ل :ذه احلال  ظذ بقلغ:  اخوؾػ العؾامت 

جقاز ذلؽ. وبال  ف ادالؽق  الؼقل إول:
(3)

وال افعق  
(4)

واحلـا ؾ  
(5)

. 

ظدم اجلقاز. و:ق بقل ظـد احلـا ؾ  الؼقل الااين:
(6)

و واخواره ا ـ تقؿق 
(7)

. 

 دلقؾ الؼقل إول: 

 إدل  الدال  ظذ جقاز اشوخدام ادعاريضو صـفا: 

 ين ٓ أباقل » كاف باال:  ظـ رشقل اهلل  ظـ أيب :ريرب  .1

«ا. بال  عض أ حا ف: فنكؽ تداظبـاو فؼال:  ين ٓ أبقل  ٓ حؼً ا ٓ حؼً 
(8)

. 

                                           
(و والطحااوي ل 243(و وا اـ جريار ل هتاذي  أثاار )ص:5/282أخرجف ا ـ أيب صبقف ل صزاـػف ) (1)

 (. 7/369صارح ص ؽؾ أثار )

(و والطحاااوي ل 857(و والبخاااري ل إدز ادػاارد )ص:8/273صاابقف ل صزااـػف ) أخرجااف ا ااـ أيب (2)

 (.7/370صارح ص ؽؾ أثار )

 (.2/17حاصاق  العدوي ظذ الرشال  ) (3)

 (.4/321صغـل ادحواج ) (4)

 (. 23/7(و وال ارح الؽبر )13/499ادغـل ) (5)

 (. 7/123(و وصارح الزرك ال ظذ اخلربل )23/8(و واإلكزاف )11/5الػروع ) (6)

 (. 23/8(و واإلكزاف )5/553الػواوى الؽزى ) (7)

( 1990(و والسصااذي ل جاصعاافو كواااز  اااز صااا جااات ل اداازاح )14/185أخرجااف أمحااد ل صسااـده ) (8)

 وحسـف. و ححف إلباين ل تعؾقؼف ظذ السصذي. 
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ل ادازاح صاـ غار حاجا   -أي: ادعااريض-كان يؼاقل ذلاؽ »ا ـ بداص : بال 

« لقف
(1)

. 

 أتاااك الـبااال  أن رجاااًم  ظاااـ أكاااس  اااـ صالاااؽ  .2

 كا حااصؾقك ظاذ ولاد كابا . باال: ياا »: فاشوحؿؾفو فؼال رشقل اهلل 

: و:ؾ تؾد اإل ؾ  ٓ رشقل اهلل! صا أ ـع  قلد كاب ؟ فؼال رشقل اهلل 

«؟الـقق
(2)

.  

بااآ: ) ن ل ادعاااريض  صااا جااات ظااـ ظؿاار وظؿااران  ااـ حزاااغ  .3

دـدوح  ظـ الؽذز(
(3)

. 

 دلقؾ الؼقل الااين: 

«يؿقـؽ ظذ صا يزدبؽ  ف  احبؽ»صا تؼدم صـ حدي :  .1
(4)

 . 

 و:ذا ظام   يسواـ  ٓ ادظؾقم.

أكف تدلقس كودلقس البقع .2
(5)

. 

                                           
 (.13/501ل )ادغـ (1)

(و 4998(و وأ ق داود ل شــفو كواز إدزو  از صا جات ل ادازاح )21/322أخرجف أمحد ل صسـده ) (2)

حسااـ  ااحقح »(. وبااال: 1991والسصااذي ل جاصعاافو كواااز الااز والزااؾ و  اااز صااا جااات ل اداازاح )

 و ححف إلباين ل تعؾقؼف ظذ الســو و ؼؼق ادسـد. «. غري 

 خترجيف.تؼدم  (3)

 تؼدم خترجيف. (4)

 (.23/8اإلكزاف ) (5)
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 السجقح:

آشودٓل  عؿقم احلدي  فنكف خيص صـف الراجح الؼقل إول: لؼقب دلقؾفو أصا 

 :ذه احلال : دا ذكر صـ إدل  الدال  ظذ اجلقاز. اأيًض 

   قرب ادسلل : :ؾ تـػع الوقري  ظـد احلؾػ  الطمق؟

ى ل ضمق زوجوف ظـد احلؾاػ كؿاـ باال : أكاِس -هلاا اختقيًػا-لزوجواف  لق ورَّ

ضالؼ  ن خرجس صـ الدار  ٓ  نذينو وكقى  ؼقلف: ضالؼ صـ وثاقو أو: ضاالؼ صاـ 

 العؿؾ الػمينو وكحقهو فنن خرجس ففؾ تطؾؼ؟ 

فالوقري  :ـا وبعس ل كػس الؾػظ لؾطمق
(1)

. 

 ففـا ٓ خيؾق إصر صـ حالغ: 

لرد  ػ كقوفو فام كقاه ظؿؾ  ف. و:اذا : ففـا افقام  قـف و غ اهلل احلال إوػ: 

فم يؼع. باال  ا. وكذلؽ ظـد آشوػوات. فنن   يـق ضمبً "دياك "صا يسؿقف الػؼفات 

 ف احلـػق 
(2)

وادالؽق  
(3)

واحلـا ؾ  
(4)

. 

 :ل حال السافع  ػ الؼاضالو أي: حؽاًم احلال الااكق : 

                                           
 . "صع ال ارح الؽبر"( 23/27اإلكزاف ) (1)

 (. 3/264حاصاق  ا ـ ظا ديـ ) (2)

 (.2/403(و و داي  ادجوفد )4/85صقا:  اجلؾقؾ ) (3)

 (. 23/27و واإلكزاف )"وصعف الوزحقح"( 11/5الػروع ) (4)
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 اخوؾػ الػؼفات ل ذلؽ صـ حق  القبقع وظدصف: 

يؼع الطمق بضاًت. و ف بال احلـػقا  الؼقل إول:
(1)

وادالؽقا  
(2)

و وروايا  ظـاد 

احلـا ؾ   ّقهبا ل اإلكزاف
(3)

  . 

 دلقؾفؿ: أن :ذا احوامل  عقد خمف الظا:ر.

ٓ يؼع ضمب . رواي  ظـد احلـا ؾ  الؼقل الااين:
(4)

. 

ئر ففاذا  ػ اهلل وإبرز الؼقل إول: ٕن احلاكؿ يلخذ  الظقا:رو وأصا الساارا

. 

لؽـ لق كاكس :ـاك بريـ  حال لؾػظ أو ظرف ففؾ يؼبؾ الولويؾ؟ الظا:ر كعاؿو 

كام لق اشوحؾػف الظا  فنن الـق  كقا  ادظؾاقم: كاام شااقليت ل أثار الوقريا  ل القؿاغ. 

  فاإلكراه دلقؾ ظذ تلويؾف. 

                                           
 (.3/264حاصاق  ا ـ ظا ديـ ) (1)

 (. 4/85صقا:  اجلؾقؾ ) (2)

(3) (23/27.) 

 (.23/27اإلكزاف ) (4)
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(1)

إبرز ظـدي جقازهو ودا فقف صـ دفع ادعرب ظاـ ادؼاقل »بال  عض ال افعق : 

دالوف وروايوف وصاا مؿؾاف لفو  ؾ يؼرز  جياز ذلؽ  ذا ظؾؿ أكف حيد  ذلؽ وتبطؾ ظ

«صـ ال فاداتو وكحق ذلؽ
(2)

. 

«:ذا طا:ر»ووافؼف اخلطق  ال ار قـل فؼال: 
(3)

  . 

بؾس: :اذا صاـفؿ ختزااقص لعؿاقم احلادي  الاقارد ل الباازو ظاـ أيب :ريارب 

  باااال: باااال رشاااقل اهلل :« يؿقـاااؽ ظاااذ صاااا يزااادبؽ  اااف

« احبؽ
(4)

 لقجقد ادػاشد ل الوعؾقؾ السا ؼ. ا. وكظرً 

والظا:ر يل:  ؼات العؿقم ل احلدي و فم خيزص  اام ذكارو وٓ تـػعاف الوقريا و 

وبذفف لف كان  دون  قـ : لذا   تػدهو وإحؽام صبـا:ا ظذ الظاقا:ر صاـ إلػااظ. 

 و:ذا بضاًتو كام :ـا.

 

  

                                           
   أبػ ظذ :ذه ادسلل   ٓ ظـد ال افعق .  (1)

 (. دار الػؽر. 4/30(و وحاصاق  بؾقبقيب ظذ مػ  ادحواج )3/369صغـل ادحواج ) (2)

 (. 3/369صغـل ادحواج ) (3)

( 4259( )11/120أخرجف صسؾؿ ل  حقحفو كواز إيامنو  از يؿغ احلالػ ظذ كقا  ادساوحؾػ ) (4)

 . "صع صارح الـقوي"



 
 

 وقضبًء فقًهب اليوين في الحىرية أثر 
 

 224 
 

 اخلامت٘
ول خوام :ذا البح  و عاد جقلا  ل :اذا ادقضاقع الاذي ضارح ظـاد الػؼفاات 

  :ل أكار صـ  از صـ أ قاز الػؼف تق ؾس  ػ صا يع 

أن الوقري  صعـا:ا: جعؾ ادعـاك اداراد ورات الؾػاظ الظاا:رو أو:  طفاار لػاظ لاف  .1

  يعؾؿ  ف.صعـقان طا:ر وخػلو وأخذ ادعـك اخلػل. و:ذا كؾف صـ ادوؽؾؿو والساصع ٓ

الوقري  ل القؿغ :ل: أن يليت احلالػ  اهلل أو  الطمق أو العوااق  ؾػاظ فقاف  .2

   ام ظذ الساصع لف صعـقان بري  و عقدو ويريد البعقد.

 جقاز احلؾػ  اهلل تعاػ أو  الطمق أو  العواق. .3

أن إيامن هلا ثمث  أبسام: الؾغقو والغؿقسو وادـعؼدب. وإخر :اق الاذي  .4

 ف كػارب فؼط.فق

 أن  اح  الوقري  ل القؿغ ٓ خيؾق صـ أحقال:  .5

و ففـا القؿاغ والوقريا  فقفاا ٓ تـػعاف ل أكاؾ أصاقال الـااس اأن يؽقن طادً  -أ 

 وحؼقبفؿو ففل ظذ كق  ادحؾاػ.

و ففـااا تـػعااف الوقرياا و ورـااع احلـاا و و ثااؿ القؿااغ اأن يؽااقن صظؾقًصاا -ز 

 الغؿقس.

ي ل -ج  يؿقـااف صزااؾح  وكحق:اااو ففـااا خاامفو  أٓ يؽااقن لؾحااالػ ادااقرا

 وإبرز أن الوقري  جائزب.
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صـ ورّى ل حؾػف  الطمق وأراد  ف ختقيػ الزوجا  فااحلؽؿ ل ذلاؽ فقاف  -د 

فعاذ كقوافو وأصاا بضااًت  -أي:  قـف و اغ اهلل-تػزاقؾ: دياك  وبضاًتو فلصا دياك  

 يؼع ضمبف. وحؽاًم 

 

 

 و حبف.و ذ اهلل ظذ كبقـا  ؿدو وظذ  لف 
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 املصادز ّاملساجع فَسس
 الؼر ن الؽريؿ. .1

 إدز ادػردو دحؿد  ـ اشامظقؾ البخاريو صؽوب  الزديؼ. .2

أشااـك ادطالاا  صااارح روض الطالاا و لزكريااا إكزاااريو دار الؽواااز  .3

 اإلشمصل.

 إصباه والـظائرو جلمل الديـ ظبد الرمحـ الساققضلو دار الؽو  العؾؿق . .4

 حقح صسؾؿو لؾؼاضال ظقاض القحزبلو دار القفات. كامل ادعؾؿ ظذ   .5

  داي  ادجوفد وهناي  ادؼوزدو دحؿد  ـ أمحد  ـ رصدو صؽوب  ا ـ تقؿق . .6

 دائع الزـائع ل ترتق  ال ارائعو ٕيب  ؽر  ـ صسعقد  اـ أمحاد الؽاشااينو  .7

 دار احلدي .

  البـاياا  صااارح اهلداياا و دحؿااقد  ااـ أمحااد  ااـ صقشاااك العقـاالو دار الؽواا .8

 العؾؿق .

مػ  ادحوااج صاارح ادـفااجو ٕمحاد  اـ  ؿاد  اـ ظاع ا اـ حجار اهلقاؿال  .9

 ادؽلو دار الػؽر.

 تزحقح الػروع لعع  ـ شؾقامن ادرداويو الرشال . .10

الوؿفقد دا ل ادقضل صاـ ادعااين وآشااكقدو لققشاػ  اـ ظباد اهلل  اـ ظباد  .11

 الزو دار :جر.
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خلؾقؾ  اـ  شاحاق اجلـاديو صركاز  الوقضاقح صارح خموزار ا ـ احلاج و .12

 كجقبقيف.

صطبااقع صااع فااوح "اجلاااصع الزااحقحو دحؿااد  ااـ  شااامظقؾ البخاااري  .13

 و الريان."الباري

 اجلاصعو دحؿد  ـ ظقساك السصذيو صؽوب  ادعارف. .14

حاصاق  ا ـ ظا ديـ ظذ الدر ادخواار صاارح تـاقير إ زاارو دحؿاد أصاغ  .15

 ا ـ ظا ديـو البايب احلؾبل.

 العدوي ظذ الرشال  ٕيب زيد الؼرواينو لعع  ـ أمحد العدوي.حاصاق   .16

حاصاق  العدوي ظذ صارح اخلرصال ظذ خؾقؾو لعع  اـ أمحاد  اـ صؽارم  .17

 العدويو دار الػؽر.

حاصاق  بؾقاقيب ظاذ صاارح جامل الاديـ ادحاع ظاذ ادـفااجو ٕمحاد  اـ  .18

 شمص  الؼؾققيبو دار الػؽر.

  ـ  دريس الؼرالو دار الغرز. الذخربو ل فاز الديـ أمحد .19

 الســ الؽزىو ٕمحد  ـ احلساغ البقفؼلو ادعرف . .20

 الســو ٕيب داود شؾقامن  ـ إصع  السجسواينو صؽوب  ادعارف.  .21

 صارح اخلرصال ظذ خؾقؾو دحؿد  ـ ظبد اهلل اخلرصال ادالؽلو دار الػؽر. .22

هلل الزرك ااالو صااارح الزرك ااال ظااذ خموزااار اخلرباالو دحؿااد  ااـ ظبااد ا .23

 صؽوب  العبقؽان.



 
 

 وقضبًء فقًهب اليوين في الحىرية أثر 
 

 228 
 

ال ارح الؽبر ظذ ادؼـعو ٕيب الػرج صؿس الديـ ظباد الارمحـ  اـ  ؿاد  .24

 ا ـ بداص و ظا  الؽو .

 صارح ص ؽؾ أثارو ٕمحد  ـ  ؿد  ـ شمص  الطحاويو الرشال . .25

 صارح صـوفك اإلراداتو دـزقر  ـ يقكس البفقيتو ظا  الؽو . .26

 اج الؼ اريو دار ادعرف .الزحقحو دسؾؿ  ـ احلج .27

 ظؼد اجلقا:ر الاؿقـ و لـجؿ الديـ ظبد اهلل  ـ كجؿ  ـ صاسو دار الغرز. .28

غؿااز ظقااقن البزااائر صااارح إصااباه والـظااائرو ٕمحااد  ااـ  ؿااد صؽاال  .29

 احلؿقيو صؽوب  العؾقم اإلشمصق و كرات ال.

 الػواوى احلديا و ٓ ـ حجر اهلقوؿلو دار الػؽر. .30

 ؽزىو ٓ ـ حجر اهلقوؿل ادؽلو ادؽوب  اإلشمصق .الػواوى الػؼفق  ال .31

 الػواوى الؽزى: ٕمحد  ـ ظبد احلؾقؿ ا ـ تقؿق و دار الؽو  العؾؿق . .32

 الػروعو دحؿد  ـ صػؾح  ـ صػرج أيب ظبد اهللو الرشال . .33

الػقاكف الدواين صارح ظذ رشال  الؼرواينو ٕمحد  ـ غاكؿ الـػراويو دار  .34

 الػؽر.

 ادحقطو دحؿد  ـ يعؼقز الػروز   اديو صمشس  الرشال .الؼاصقس  .35

ك اف الؼـاع صاارح اإلبـااعو دـزاقر  اـ ياقكس البفاقيتو مؼقاؼ: :امل  .36

 .  1ط: صزاقؾحلو صطا ع احلؽقص و

 الؾباز صارح الؽوازو لعبد الغـل ادقداين الغـقؿلو دار الب ائر. .37
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 ون صعؾقصات ضبع.جمؿقع الػواوىو ٕمحد  ـ ظبد احلؾقؿ ا ـ تقؿق و  د  .38
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 ق عىل مشيئة هللاثعىيق اوطال 

 دزاسة فقوية مقازنة

 

 

 إعداد

 الردمن آل الشـيخأدمد بن عبد د. 

 األستاذ املساعد بقسم اهفقى املقازن باملعود اهعاهي هوقضاء
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 ن احلؿد هللو كحؿده وكسوعقـف وكسوغػرهو وكعقذ  اهلل صاـ صاارور أكػساـا وصاـ 

شاقئات أظاملـاو صـ  ده اهلل فم صضؾ لفو وصـ يضؾؾ فم :ادي لفو وأصافد أن ٓ 

 لف  ٓ اهلل وحده ٓ صاريؽ لفو وأصفد أن  ؿاًدا ظباده ورشاقلفو  اذ اهلل وشاؾؿ 

 ظؾقف وظذ  لف و حبف وصـ تبعفؿ  نحسان.

 أصا  عد:

ففذا  ح  صقجز ل صسلل  تعؾقاؼ الطامق ظاذ ص ااقئ  اهلل تعااػو و:اق أصار يؽاار 

صـ  حااف  حًااا وافًقااو وبقظفو واخلمف فقف كبرو وإبقال فقف مواج  ػ مريرو و  أر 

 فرغبس أن أبقم  بح  :ذه ادسلل و راجقًا اهلل تعاػ أن يـػعـل  ذلؽ ويـػع غري.

 وصـ اهلل وحده أشوؿد العقنو وظؾقف الوؽمن.

 :خط٘ البخح

 بد بسؿس :ذا البح   ػ: رفقدو وثمث  صباح و وخار :

 وفقف أر ع  صطال :الوؿفقدو 

 عؾقؼ.ل صعـك الوإول: ادطؾ  

 ل تعريػ الطمق واد اقئ . الااين:ادطؾ  

 ل ادراد صـ تعؾقؼ الطمق ظذ اد اقئ . الاال :ادطؾ  

 ل تؼدم ال ارط أو تلخره وأثر ذلؽ. الرا ع:ادطؾ  
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 ادبح  إول: تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ جمردب صـ  اقغ  احلؾػ.

ص اقئ  اهلل تعااػ صاع الوعؾقاؼ ظاذ أصار  خار ادبح  الااين: تعؾقؼ الطمق ظذ 

  زاقغ  احلؾػ.

 ادبح  الاال :  قان آخومف ل صبـك إبقال وضريؼ  ظرض اخلمف.

 وفقفا اخلم   وأ رز الـوائري. ثؿ اخلار و
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 التنَٔد
 :ملطلب األّل: معيٙ التعلٔلا

لعاغ والامم ا» :الوعؾقؼ صـ: ظؾَّؼ ال الت أظؾؼف تعؾقًؼاو بال ا ـ فارس 

والؼاف أ ؾ كبر  حقح يرجع  ػ صعـك واحدو و:ق: أن يـاط ال الت  ال االت 

«العايلو ثؿ يوسع الؽمم فقف. وادرجع كؾف  ػ إ ؾ الذي ذكركاه
(1)

. 

 :املطلب الجاىٕ: تعزٓف الطالم ّاملظـٔٝ٘

«حؾ بقد الـؽاح أو  عضف» الطمق:
(2)

 . 

صزدر صقؿل صـ: صئس ال الت أصاةه ص اقئ و وآشؿ: اد اقئ  واد اقئ :
(3)

  . 

 اإلرادب. وصعـاه:

 :املطلب الجالح: املزاد بتعلٔل الطالم علٙ املظـٔٝ٘

 :ق: أن يعؾؼ الرجؾ ضمق زوجوف ظذ ص اقئ  أحد. 

ولؽـ لقس كؾ أحد تعارف ص ااقئوف  ذا صااتو ولاقس كاؾ أحاد تعواز ص ااقئوفو 

 .  ص اقئ  لف أ ًم و:ـاك صـ ٓ 

                                           
(. واكظر: ادجؿقع ادغق  ل غري  الؼر ن واحلادي  ٕيب صقشااك 4/125صؼايقس الؾغ  ٓ ـ فارس ) (1)

 (.3/362) "كقط"ادديـلو صادب: 

 (. 4/2اإلبـاع ل فؼف اإلصام أمحد  ـ حـبؾ ) (2)

 "صااااقل"(و ولساااان العااارز ٓ اااـ صـظاااقرو صاااادب: 2/478) "رود"الزاااحاح لؾجاااق:ريو صاااادب:  (3)

(1/103 .) 
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ٓخااومف اد اااقئات  اولااذا اخوؾػااس  ااقر تعؾقااؼ الطاامق ظااذ اد اااقئ : تبًعاا

   .كػسفا

 وتػزاقؾفا ظذ الـحق أيت. 

 ًٓ  .  تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل  :أو

 تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  الزوج كػسف.  :اثاكقً 

 تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  الزوج .  :اثالاً 

 تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  صـ تعؾؿ ص اقئوف.  :ارا عً 

 تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  صـ ٓ تعؾؿ ص اقئوف كادمئؽ  واجلـ.  :اخاصًس 

 تعؾقؼ الطمق ظذ صـ ٓ يعؼؾ اد اقئ .  :اشادًش 

 تعؾقؼ الطمق ظذ صا ٓ ص اقئ  لف. :اشا عً 

فؼط و حاـا ل تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل 
(1)

  . 

" نو و ذاو وصوكو وصـو وأيو وكؾام"والوعؾقؼ يؽقن  لدوات ال ارطو و:ل: 
(2)

  . 

و  اؾ يادخؾ ل ذلاؽ صاا لاق باال:  ذا " ن"ظذ أداب  اول صسللوـا لقس  زقرً 

 صات اهللو أو صوك صات اهللو أو أي وبس صات اهللو وكحق ذلؽ مما يػفؿ صـف الوعؾقؼ. 

و أو بال:  ٓ أن ي ات اهللوكذا لق بال: أكس ضالؼ  ن   ي ات اهلل
(3)

  . 

                                           
 (. 311-4/307اكظر ل :ذه: صـا:ري الوحزاقؾ لؾرجراجل ) (1)

 (. 3/140(. واكظر: آخوقار لؾؿق ع )22/445ال ارح الؽبر ) (2)

 (. 3/142(و وآخوقار )567-22/565) "صع اإلكزاف"الؽبر ال ارح  (3)
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" ن صااات اهلل"و ن كااان بااد وبااع اخلاامف ل  عااض الزاااقغ غاار  اااقغ  
(1)

و 

 " ن صاات اهلل"كالزاقغوغ إخرتغ وغرمهاو فؿـفؿ صـ أحلؼفاام  الزااقغ  إم 

 لوغر ادعـك والمزم.  اوصـفؿ صـ أضؾؼ بقلف فقفام: كظرً 

 ولقس  حاـا ل ذلؽو و كام البح  ل أشاس تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ. 

و وتعـااقن أيًضااا "تعؾقااؼ الطاامق ظااذ ص اااقئ  اهلل تعاااػ"وصسااللوـا تعـااقن  ااا

 .  "آشواـات واد اقئ " ا

 أصا تسؿقوفا تعؾقًؼا فظا:ر: ٕن الطمق ظؾؼ ظذ اد اقئ   لداب صارط. 

ٻ )واـات فألكف ورد ل صارع اهلل تعاػو كاام ل بقلاف تعااػ: وأصا كقهنا تسؿك اش

و أي:   [18-17]الؼؾااااااؿ:(ٺ ٺ ٿپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

يؼقلقا  ن صات اهلل
(2)

  . 

صااـ حؾااػ ظااذ يؿااغ فؼااال:  ن صااات اهلل فؼااد »: وكااام ل بقلااف 

«اشواـك
(3)

. 

فانن آشاواـات اشاوػعال »فؼاال:  ووجف ذلؽ ل السـ  بد  قـف ا ـ الؼقؿ 

صـ ثـقس ال االتو كالن ادساواـل  انٓ باد ظااد ظاذ كمصافو فاـاك  خاره ظاذ أولاف 

                                           
 (. 22/566) "صع اإلكزاف"اكظر: ال ارح الؽبر  (1)

 (. 8/518) -شقرب الؼؾؿ-اكظر: تػسار ا ـ كار  (2)

(. ظاـ 3828(و  ربؿ )7/25(و والـسائل ل شــف )3261(و  ربؿ )3/225أخرجف أ ق داود ل شــف ) (3)

(و وأمحااد صاااكر ل تعؾقؼااف ظااذ ادسااـد 2/223ف ا ااـ كااار ل  رصاااد الػؼقااف )أيب :رياارب. و ااحح

 (.8626(و وإلباين ل  حقح شــ الـسائل  ربؿ )6/262)
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 ًٓ ل لػظفو و:ؽذا الوؼققد  ال ارط شقات: فانن اداوؽؾؿ  اف باد   نخراج صا أدخؾف أو

و وأصاا ختزااقص آشاواـات  انٓ  ًٓ ثـك  خر كمصف ظذ أولفو فؼقاد  اف صاا أضؾؼاف أو

«قاهتا فعرف خاص لؾـحابوأخ
(1)

  . 

 :املطلب الزابع: تكدو الظـزط ّتأخزِ يف التعلٔل علٙ املظـٔٝ٘ ّأثزِ

بد توا ع كمم كار صـ العؾامت ظذ أكف ٓ أثار لوؼادم ال اارط أو تالخره ل مريار 

الؼقل ل كؾ صذ: و وشقات بال: أكاس ضاالؼ  ن صاات اهلل تعااػو أو باال:  ن صاات 

 ضالؼ.اهلل تعاػ أكس 

وشاقات باال: أكاس ضاالؼ  ن صاات اهللو أو  ن صاات اهلل »بال ل روض  الطاالبغ: 

«أكس ضالؼ
(2)

. 

تـبقف: حق  بؾـا: يػقد آشاواـات  اد ااقئ  فساقات كاان »ول الؼقاظد إ قلق : 

«صوؼدًصا ظذ اجلزات أو صولخًرا ظـف
(3)

. 

اتزاؾ هباا صاـ ضامق فؿ ااقئ  اهلل ترفاع حؽاؿ كاؾ باقل »ول احلاوي الؽبر: 

«وغرهو شقات تؼدصس اد اقئ  أو تلخرت أو تقشطس
(4)

. 

  

                                           
 (. 4/73 ظمم ادقبعغ ) (1)

(2) (8/96.) 

 (.2/1017ٓ ـ الؾحام ) (3)

(و 12/350اع )(و وك اااف الؼـاا14/37(. واكظاار كااذلؽ: كواااز الوـبقااف ٓ ااـ الرفعاا  )10/260) (4)

 (.3/268وحاصاق  ا ـ ظا ديـ )
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 املبحح األّل 
 اتعلٔل الطالم علٙ مصـٔئ٘ اهلل تعاىل مطلًك

 صْرٗ املشأل٘: 

  خار صريادً 
ٍ
احلاض أو ادـاعو  ا ن بال: أكس ضالؼ  ن صات اهلل و  يعؾؼ ظذ صالت

 ففؾ يؼع :ذا الطمق أم ٓ؟

 اخوؾػ الػؼفات ل :ذه ادسلل  ظذ بقلغ: 

أن الطمق ٓ يؼاع. و:اق صاذ:  احلـػقا  الؼقل إول:
(1)

وال اافعق  
(2)

و و:اق 

رواي  ظـد احلـا ؾ 
(3)

و وصاذ:  الظا:ريا 
(4)

و و:اق باقل ظطاات و  ارا:قؿ الـخعال 

ومحاد وضاوس واحلؽؿ  ـ ظـبس 
(5)

  . 

أكف يؼع. و:ق صذ:  ادالؽق  الؼقل الااين:
(6)

و واد فقر صـ صذ:  احلـا ؾ 
(7)

و 

(8)و:ق ادروي ظـ ا ـ ظباس 
.   

                                           
(و وصااارح خموزااار الطحاااوي 3/142(و وآخوقااار لوعؾقااؾ ادخوااار )158خموزااار الؼاادوري )ص: (1)

 (. 5/88لؾجزاص )

(و واحلااوي الؽبار لؾااموردي 8/96(و وروضا  الطاالبغ لؾـاقوي )14/38كػاي  الـبقف ٓ ـ الرفعا  ) (2)

(10/257). 

 (. 22/565) "صع اإلكزاف"ال ارح الؽبر  (3)

 (. 9/484ادحذ ٓ ـ حزم ) (4)

 (. 22/563(و وال ارح الؽبر )9/454(و وادحذ )38-4/37اكظر: صزـػ ا ـ أيب صاقب  ) (5)

 (. 5/366(و والواج واإلكؾقؾ دخوزار خؾقؾ لؾؿقاق )4/38(و وصـا:ري الوحزاقؾ )2/70اددوك  ) (6)

 (. 22/562) "صع اإلكزاف"بر ال ارح الؽ (7)

 (. 22/564) "صع اإلكزاف"ال ارح الؽبر  (8)
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و:ق بقل شعقد  ـ ادساق  واحلسـ وصؽحقل وبواادب والز:اري والؾقا  وأيب 

ظبقد
(1)

  . 

 األدل٘:

 اشودلقا  عدب أدل و صـفا: 

باال:  أن رشاقل اهلل  صا جات ظـ ا ـ ظؿر الدلقؾ إول: 

«يؿغ فؼال:  ن صات اهلل فؼد اشواـكو فم حـ  ظؾقفصـ حؾػ ظذ »
(2)

 . 

وتعؾقؼ الطمق ظذ صارط يعطك حؽؿ القؿاغو ولاذا يؼاال: حؾاػ  االطمقو 

فلظطل حؽؿ احلالػو واحلاالػ  ذا اشاواـك فؼاال:  ن صاات اهلل   حيـا و وكظاره: 

الطمقو أكف ٓ يؼع
(3)

  . 

ظاذ صاارط يؿؽاـ فعؾاف  ا ذا كاان صعؾًؼا ا لن الطمق ادعؾاؼ يساؿك يؿقـًاوكقبش: 

وتركفو والؼزد صـف احل  ظذ الػعؾ أو السكو ففذا الذي حؽؿف حؽؿ القؿغ
(4)

. 

                                           
 "صاع اإلكزااف"(و وال اارح الؽبار 485-9/484(و وادحاذ )4/38اكظر: صزـػ ا ـ أيب صاقب  ) (1)

(22/562 .) 

حادي  ا ااـ ظؿار حاادي  »(. وبااال: 1531(و  اربؿ )4/108أخرجاف السصااذي ل شاــفو ت: صاااكر ) (2)

وبد رواه ظبقد اهلل  ـ ظؿر وغره ظـ كافع ظـ ا ـ ظؿر صقبقًفاو و:ؽاذا »بال السصذي أيًضا: و«. حسـ

روي ظـ شا  ظـ ا ـ ظؿار صقبقًفااو وٓ كعؾاؿ أحاًدا رفعاف غار أياقز الساخوقاين. وباال  شاامظقؾ  اـ 

ربؿ وأخرجااف ا ااـ حبااان ل  ااحقحف  اا«. "وكااان أيااقز أحقاًكااا يرفعاافو وأحقاًكااا ٓ يرفعااف"  اارا:قؿ: 

 (.5(. واكظر ختريري حدي  أيب :ريرب )ص:10/46(. و ححف البقفؼل صقبقًفا )4340)

 (.10/257اكظر: احلاوي الؽبر ) (3)

 (.615-614(و والؼقاظد الـقراكق  )ص:22/565ال ارح الؽبر ) (4)
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بااال: بااال رشااقل اهلل  :ااق صااا رواه صعاااذ  ااـ جبااؾ الاادلقؾ الااااين: 

 :« ذا بال ٓصرأتف: أكاس ضاالؼ  ن صاات اهلل لاف اشاواـاةهو وٓ ضامق 

«ظؾقف
(1)

 . 

 صسللوـا.و:ذا كص ل 

 لكف ٓ يابسو  ؾ ل غايا  الضاعػ: لضاعػ أحاد رواتافو وكقبش :ذا الدلقؾ: 

 وٓكؼطاظف واضطرا فو كام :ق صبغ ل ختريري احلدي . 

أكاف تعؾقاؼ ظاذ صاارط   يعؾاؿ وجاقدهو والطامق ادعؾاؼ ظاذ الدلقؾ الاال : 

اػو وٓ ظؾؿ صارط ٓ يؼع حوك يوحؼؼ صـ وجقده. و:ـا ادعؾؼ ظؾقف ص اقئ  اهلل تع

لـا  اد اقئ و فم يؼع الطمق
(2)

. 

 لن تؾػظ ادطؾؼ  الطمق :ـا دلقؾ ظذ ص اقئ  اهلل تعاػو فؼد ظؾؿـا:ا وكقبش: 

وحقـئٍذ يؼع الطمق
(3)

. 

                                           
 (. ظاـ  شاامظقؾ  اـ ظقااش باال:11331(و  اربؿ )6/390أخرجف ظبد الرزاق الزاـعاين ل صزاـػف ) (1)

ًٓ حيدث ظـ صعاذ  ـ جبؾ   ...و وذكر احلدي .أخزين محقد  ـ صالؽ أكف شؿع صؽحق

 محقد  ـ صالؽو ضعػف أ ق زرظ  وغره.  حدا:ا: فػقف ظدب  ميا:: »وبال ا ـ الؼقؿ 

ًٓ   يؾؼ صعاًذا. بال أ ق زرظ : الااكق :   ."صؽحقل ظـ صعاذ صـؼطع"أن صؽحق

ـ صؽحاقل  الاالا : ـ صعااذو وصارب يؼاقل: ظا ـ صؽحاقل ظا أكف بد اضطرز فقف محقد :ذا الضعقػو فؿرب يؼقل: ظ

ظـ خالد  ـ صعدان ظـ صعاذ. و:ق صـؼطع أيًضا. وبقؾ: صؽحقل ظـ صالاؽ  ـا خيااصر ظـا صعااذ. باال البقفؼال: 

 ."و  يزح"

ذ:  أحد صاـ الػؼفاات  ػ :اذا أن  شامظقؾ  ـ ظقاش لقس ممـ يؼبؾ تػرده  ؿاؾ :ذا. وهلذا   ي الرا ع :

 (. 4/69 ظمم ادقبعغ )«. احلدي 

 (.22/563(و وال ارح الؽبر ٓ ـ أيب ظؿر )4/137العـاي  صارح اهلداي  لؾبا ريت ) (2)

 (.22/565ال ارح الؽبر ) (3)
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 الن  جارات الطامق ظاذ لسااكف دلقاؾ ظاذ  رادب وأجق  ظـ :ذا آظاساض: 

 يؼاع الطمقوص اقئ  اهلل لؾوؾػظو ولقس  دلقؾ ظذ  رادب 
(1)

. 

الؼقاس ظذ تعؾقؼ الطمق ظذ ص ااقئ   دصال حال ثاؿ صاات و  الدلقؾ الرا ع: 

كعؾؿ ص اقئوفو فنكا ٓ كحؽؿ  قبقع الطامقو فؽاذا صساللوـا. واجلااصع  قاـفام: ظادم 

العؾؿ  اد اقئ و وإ ؾ  ؼات الـؽاحو والقؼغ ٓ يرتػع  ال ؽ
(2)

. 

 سا ؼو وأجق  ظؾقف  ؿاؾ اجلقاز. وبد كقبش  ؿاؾ صا كقبش الدلقؾ ال

أكف  ذا كان تعؾقاؼ احلؾاػ  ؿ ااقئ  اهلل تعااػ يؿـاع صاـ اكعؼااد الدلقؾ اخلاصس: 

 ن صاات اهلل و  يػعاؾ    االقؿغ وكذلؽ تعؾقؼ القظدو فؾاق باال: أباِض ديـاؽ غادً 

لؾقظدو فؿاؾاف  ذا باال: أكاس ضاالؼ  ن صاات اهلل. فانن ضؾؼفاا  عاد ذلاؽ  ايؽـ خمؾػً 

 أن اهلل صات الطمق فقؼع. ظؾؿـا

صاـ القؿاغ والقظاد واإليؼااع  ك اات و لازام لؾاـػس  أن كًم  ويبغ ظدم الػرق:

صعؾؼ  اد اقئ 
(3)

  . 

أهنااام بااآ: )كـااا  الاادلقؾ إول: صااا روي ظااـ ا ااـ ظؿاار وأيب شااعقد 

ل كاؾ صاالتو  ٓ  اكرى آشواـات جاائزً  صعاصار أ حاز رشقل اهلل 

ل الطمق والعواق(
(4)

. 

                                           
 (.10/257احلاوي الؽبر لؾاموردي ) (1)

 (.14/37كػاي  الـبقف ٓ ـ الرفع  ) (2)

 (.4/68 ظمم ادقبعغ ) (3)

حدثـا خالد  ـ يزيد  ـ أشد الوسسي بال: حدثـا مجقاع  اـ ظباد الارمحـ ظاـ »أخرجف اجلقزجاينو بال:  (4)
= 
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و:ذا كؼؾ لممجاعو حوك ولق كان بقل  عضفؿ فؼد اكو ار و  يعؾؿ لاف خماالػو 

 ففق  مجاع شؽقيت. 

 لن إثر  شـاده واه: لضعػ رجاال  شاـادهو كاام :اق صباغ ل ختاريري  وكقبش:

 إثر.

أكااف بااال: ) ذا بااال الرجااؾ  صااا روي ظااـ ا ااـ ظباااس  الاادلقؾ الااااين:

ٓصرأتف: أكس ضالؼ  ن صات اهلل ففل ضالؼ(
(1)

  . 

  لن إثر ٓ يابس ظـ ا ـ ظباسو فنكف ٓ  شـاد لف. وكقبش: 

أن الطمق  زال  صؾؽو فؾؿ يزح تعؾقؼف ظاذ ص ااقئ  اهلل تعااػو  الدلقؾ الاال :

 ااراةهو ووبااع و  بقاًشااا ظااذ اإل ااراتو فاانن لااق بااال: أ رأتااؽ  ن صااات اهلل  ااح  

يوعؾؼ
(2)

. 

 ن دات الػرق  غ اإل رات والطمقو وذلؽ أن اإل ارات ٓ يزاح تعؾقؼاف وكقبش: 

و  خمف الطمقو فنكف يزح تعؾقؼف ظـد اجلؿقع"ظـد ادسودل"ظذ ال ارط 
(3)

. 

                                           

=
 

 «.ا ـ يزيد وظطق  العقل ضعقػانو ومجقع جمفقل»وبال: «. ظطق  العقل ظـ أيب شعقد وا ـ ظؿر

 ؟« شـادهأيـ »(و وبال: 2/210وأورده الذ:بل ل تـؼقح الوحؼقؼ )

 (.4/68وبد  غ ضعػف ا ـ الؼقؿ ل  ظمم ادقبعغ )

ٓ يعؾاؿ »(. وباال ا اـ الؼاقؿ: 22/564  أبػ لف ظذ  شـادو وظزاه ل ال اارح الؽبار  ػ أيب حػاص ) (1)

 (.4/68اإلظمم )«. حال  شـاده حوك يؼبؾ أو يرد

 (.22/564ال ارح الؽبر ) (2)

 (.4/70 ظمم ادقبعغ ) (3)
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 ولق  ح تعؾقؼ اإل رات ظذ ال ارط   يسوؼؿ الدلقؾ. 

اشواـاتو وآشواـات ٓ يزاح  "ات اهللأكس ضالؼ  ن ص"أن بقلف: الدلقؾ الرا ع: 

أن يرفع كؾ ادسواـك صـفو فؽلكف بال: أكس ضاالؼ ثمًثاا  ٓ ثمًثااو فانن آشاواـات ٓ 

 يزحو والطمق وابع.

وكذا لق بال صؼًرا: لزيد ظعَّ صائ   ٓ صائ و فنن ادائ  بد ثبوس  نبرارهو واشاواـاةه 

ٕول الؽمم ٍٓغ: وذلؽ أن حؼقؼ  آشواـات :ـا كؼض
(1)

. 

 لن آشواـات :ـا   يرفاع حؽاؿ الطامق  عاد وبقظافو و كاام صـاع صاـ وكقبش: 

 اكعؼاده ا ودات ظذ وجف الوـجقزو ففق صـعؼد ظذ شبقؾ الوعؾقؼ.

وزياد   ي ال فانن الطامق ٓ  "أكس ضالؼ  ن صات زيد"يبغ ذلؽ: أكف لق بال: 

الطمقيؼع. وٓ يؼال:  ن :ذا آشواـات رفع مجؾ  
(2)

. 

أن الوعؾقؼ ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ ٓ شبقؾ لـا  ػ ظؾؿافو فقؽاقن الدلقؾ اخلاصس: 

صبقًفا  الوعؾقؼ ظذ ادسوحقؾو والوعؾقؼ ظذ ادسوحقؾ ٍٓغ والطامق واباعو فؽلكاف 

و  يعؾؼ "أكس ضالؼ"بال: 
(3)

. 

 وكقبش  جقا غ:

  ادامكع  ل إ ؾ.اجلقاز إول: 

                                           
 (.22/564اكظر: ال ارح الؽبر ظذ ادؼـع ) (1)

 (.4/70اكظر:  ظمم ادقبعغ ) (2)

 (.22/564(و وال ارح الؽبر ظذ ادؼـع )4/31اكظر: صـا:ري الوحزاقؾ لؾرجراجل ) (3)
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 ذا شؾؿـا أكف ٓ شبقؾ لـاا  ػ العؾاؿ  ؿ ااقئ  اهلل :ـااو وأكاف يؼااس ظاذ  تؼريره:

الوعؾقؼ ظذ ادسوحقؾ فنكـا ٓ كؼقل  لن الطمق  ذا ظؾؼ ظذ ادسوحقؾ  كف يؼعو  اؾ 

 كؼقل:  كف غر وابعو وحقـفا يؽقن دلقؾؽؿ دلقًم لـا.

ف ٓ يؼاع حواك أن ادسوحقؾ صالت   يقجادو فانذا ظؾاؼ الطامق ظؾقاف فنكا يبقـف:

يقجد :ذا ادسوحقؾو ولـ يقجد
(1)

. 

 ن شؾؿـا  قبقع الطمق ادعؾؼ ظذ ادساوحقؾ فألجاؾ أكاف لغاق اجلقاز الااين: 

صـ الؽممو والؾغق كادعدوم. لؽـ ٓ يزح بقاس ص ااقئ  اهلل تعااػ :ـاا ظاذ :اذا 

ات فقام ظازم ادارت ادسوحقؾ: ٕن الؽمم هبا لقس لغًقا.  ؾ أصر اهلل تعاػ هبذا آشواـ

ٺ ٿ ٿ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)ظؾقف ل ادسوؼبؾو بال تعااػ: 

. وص اقئ  اهلل تعاػ لقسس صسوحقؾ [24-23]الؽفػ:(ٿ
(2)

. 

أن الؽػااارب أبااقى صااـ آشااواـاتو وصااع ذلااؽ ٓ مااؾ يؿااغ  الاادلقؾ السااادس:

 الطمق والعواق.

آشواـات يؿـع اكعؼاده. والرافع و قان كقهنا أبقى: أهنا ترفع حؽؿ القؿغو  قـام 

وكذلؽ فنن الؽػارب تمثر صوزؾ  وصـػزؾ و وأصا القؿغ فام تامثر  أبقى صـ اداكع.

  ٓ صع آتزال.

و ـات ظؾقف: فنن آشواـات والوعؾقؼ  اد اقئ  ٓ يـػع وٓ يمثر صـ  از أوػ
(3)

. 

                                           
 (.456-22/405) "صع اإلكزاف"(و وال ارح الؽبر 10/258اكظر: احلاوي الؽبر ) (1)

 (.10/311احلاوي الؽبر ) (2)

 (.4/63(و و ظمم ادقبعغ )4/38صـا:ري الوحزاقؾ ) (3)



 
 

 اهلل هشيئة على الطالق جعليق 
 

 246 
 

 وكقبش  جقا غ:

يؿغ الطمقو  اؾ مؾاف: ٕهناا تعطاك صـع كقن الؽػارب ٓ مؾ اجلقاز إول: 

حؽؿ القؿغو كام أن الوحريؿ يعطك حؽؿ القؿغو فوحؾف الؽػارب
(1)

. 

أن الطمق والعواق  ذا وبعاا   تامثر فاقفام الؽػااربو فام يؿؽاـ اجلقاز الااين: 

لؾؽػااارب أن مؾفااامو  خاامف القؿااغو فنهنااا مااؾ  الؽػاااربو  ااؾ الؽػااارات خموزاا  

شائر ال اارعو فام تادخؾ ل القباػ وٓ احلساب  وٓ اخلؾاع وٓ   إيامن ٓ تدخؾ

الطاامقو  خاامف آشااواـات  اد اااقئ و فنكااف ص اااروع ل ظاادب صقاضااعو كالقظااد 

 والقظقد واخلز ظـ ادسوؼبؾ.

و ذلؽ يعؾؿ الػرق  غ الؽػارب وآشواـات. فم يزح :ذا الؼقاس
(2)

. 

تعاػ  ؿباصارب ادطؾاؼ شببفو و:ق الوؾػظ  أكا بد ظؾؿـا ص اقئ  اهلل الدلقؾ السا ع:

 ف. وظؾقف: فنن اهلل تعاػ بد صات :ذا الطمق حق  تؽؾؿ ادطؾؼ  ف. ولذا بال بواادب 

)بد صات اهلل حغ أذن أن تطؾَّؼ( :
(3)

. 

 ؿـع كقن ادطؾؼ بد  اصار شببفو فنن شب  الطامق ادـجاز أو ادعؾاؼ  وكقبش:

ظذ صارط  ذا وبع ال ارطو و:ـا كسؾؿ أن اهلل بد صات الطمقو ولؽـ أي ضامق؟ 

 ادـجز ادطؾؼ أم ادعؾؼ؟

                                           
 (.615الؼقاظد الـقراكق  ٓ ـ تقؿق  )ص: (1)

 (.10/259(. واكظر: احلاوي الؽبر )4/72 ظمم ادقبعغ ) (2)

 (.22/564ال ارح الؽبر ) (3)
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الطمق ادعؾؼ ظذ ص اقئوف. وظؾقف: فنذا ضؾؼفاا  عاد ذلاؽ ظؾؿـاا أن واجلقاز: 

 بد صات ضمبفا.ال ارط بد وجدو وأن اهلل 

فوبغ أن  جرات الطمق ظذ لساكف دلقؾ ظذ  رادب اإلجراتو ٓ اإليؼاعو ولق صات 

اهلل ٕكطؼ العبد  الطمق صـ غر تعؾقؼ وٓ اشواـاتو فؾام أكطؼف هبذا الطامق ادؼقاد 

ظؾؿـا أن شبحاكف   ي ل الطمق ادـجز ل احلال
(1)

. 

ؼ  شمصف ظذ اد اقئ و فنن ذلؽ ٓ يمثر ل الؼقاس ظذ صا لق ظؾالدلقؾ الااصـ: 

 ح   شمصفو فؾق بال: أكا صسؾؿ  ن صات اهلل أو أتك  ال افادتغ ثاؿ باال ظؼقابفام: 

 ن صات اهلل فنكف  ؽقم  نشمصف ل احلال
(2)

. 

  ن دات الػرق.وكقبش: 

 أن اإلشمم ٓ يؼبؾ الوعؾقؼو  ؾ  كف يوـجزو وكذلؽ الردبو فؾق باال ظاـو قاكف: 

كػسف:  كف كافرو أو صؽذز هلل تعاػ  ن صات اهلل حؽؿ  ردتفو  خمف الطامقو فنكاف 

يؼبؾ الوعؾقؼ وآشواـات
(3)

. 

 الن كطؼاف  ال افادتغ أو  ؽقكاف صساؾاًم  خباار ظاام ل ويؿؽـ أن يـابش أيًضاا: 

بؾبفو وٓ يؿؽـ أن يؽقن  يؼاًظا صعؾًؼا ظذ أصر ل ادسوؼبؾو  خمف الطمقو فنكاف 

 ؼاع و ك اتو ويؿؽـ أن يعؾؼ ظذ أصر ل ادسوؼبؾ. ي

                                           
 (.10/258(و واحلاوي الؽبر )9/484(و وادحذ )4/67 ظمم ادقبعغ ) (1)

 (.4/63 ظمم ادقبعغ ) (2)

 (.4/71 ظمم ادقبعغ ) (3)
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 السجقح:

الظا:ر صـ حال ادطؾاؼ ادعؾؼ ضمبف ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ صارجح لؾؼاقل  عادم 

 وبقع الطمق.

 ويبغ ذلؽ: أن ادوؾػظ  اد اقئ  صا يؼزد هبا؟

 ضمًبا صاضاقًا؟:ؾ يؼزد الوزك والولكقدو أم يريد الوعؾقؼ ظذ ادسوؼبؾو أم يريد 

أصا اداضال فم يؿؽـ: ٕكف غر با ؾ لؾوعؾقؼو ولؽـ ر اام أراد الوازك أو تلكقاد 

 بد يريد الوحؼقؼ أو الوعؾقؼ. االقبقعو وصعؾقم أن ادسواـل  اد اقئ  ظؿقصً 

فؽذا :ا:ـاو  ن أراد الوحؼقؼ ففق وابع: ٕكف   يرده و  يؼزد الوعؾقؼ
(1)

  . 

ادسوؼبؾ فنهناا ٓ تطؾاؼ حواك ياوؾػظ  االطمق  عاد ذلاؽو  و ن أراد تعؾقؼف ظذ

 وحقـفا يؽقن اهلل تعاػ بد صات الطمق.

 :ذا الذي يظفر. واهلل أظؾؿ.

وإدل  صـ الػريؼغ فقفا بقب ٓ ختػكو والـظائر  عضافا يؼاقي  يؼااع الطامقو 

 وإخرى تؼاقي ظدصاف. والؼاقل ادارجح أبارز دؼزاد ادطؾاؼ ادعؾاؼ ل العاادب.

والؼقل  عدم القبقع فقف رسؽ  إ ؾو و:ق ظادم وباقع الطامق. و:اذا الؼاقل 

 ظاامم "و وبااد كزاااره ل كوا ااف احلافااؾ :ااق اخوقااار العمصاا  ا ااـ الؼااقؿ 

"ادقبعغ
(2)

و  عد أن  ح  ادسلل  وذكر احلجري فقفاو و:ق صـ ببؾ اخوقاار صااقخ 

                                           
 (.8/96اكظر: روض  الطالبغ ) (1)

(2) (4/77.) 
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و ذا بال لزوجواف: : »"آخوقارات"فقام يظفرو بال ل  اإلشمم ا ـ تقؿق  

أكااس ضااالؼ  ن صااات اهلل وبزااد  ؼقلااف:  ن صااات اهلل أٓ يؼااع  ااف الطاامق   يؼااع  ااف 

 الطمق ظـد أكار العؾامت.

و ن بزد أن يؼع  اف الطامق وباال:  ن صاات اهلل تابقًواا لاذلؽ وتلكقاًدا إليؼاظاف 

باال: يؼاع  وبع ظـد أكار العؾامت. وصـ العؾامت صـ بال: ٓ يؼاع صطؾًؼاا. وصاـفؿ صاـ

«صطؾًؼا. و:ذا الوػزاقؾ الذي ذكركاه :ق الزقاز
(1)

. 

 و:ذا تزاريح صـف  غ.

فالوحؼقؼ ل ادسالل : أن ادساواـل »وأيًضا فؼد كسبف  لقف تؾؿقذه ا ـ الؼقؿو فؼد بال: 

الوحؼقااؼ أو الوعؾقااؼو فاانن بزااد  ااف الوحؼقااؼ  " ن صااات اهلل" صااا أن يؼزااد  ؼقلااف: 

 ن بزد  ف الوعؾقؼ وظدم القبقع ل احلاال   تطؾاؼ. :اذا :اق والولكقد وبع الطمقو و

«الزقاز ل ادسلل و و:ق اخوقار صاقخـاو وغره صـ إ حاز
(2)

. 

و وذكار كحاًقا صاـ "اإلكزااف"ل  وكذا كسابف  لقاف العمصا  ادارداوي 

كزف السالػ
(3)

. 

صساالل  احلؾااػ  ااالطمق :ااؾ يدخؾااف  ولؽااـ بااد  حاا  صاااقخ اإلشاامم 

صاـ حؾاػ ظاذ »: آشواـات الذي يؿـع احلـ  وادذكقر ل باقل الـبال 

                                           
 .(. الطبع  الول ظؾقفا تعؾقؼات ال اقخ  ؿد العاقؿغ 382)ص: (1)

 (.4/77 ظمم ادقبعغ ) (2)

 (.2/1003(. وكؼؾف ظـف أيًضا العمص  ا ـ الؾحام ل الؼقاظد )22/565-566) (3)
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«يؿغ فؼال:  ن صات اهلل فؼد اشواـكو فم حـ  ظؾقف
(1)

وظـاد :اذا فااظؾؿ أن »و فؼال: 

و «إص  اكؼسؿس ل دخقل الطمق والعواق ل حدي  آشواـات ظاذ ثمثا  أبساام...

أن  يؼاع الطامق والعوااق ٓ يادخؾ ل ذلاؽو  الؼقل الاال :»غو ثؿ بال: فذكر الؼقل

  ؾ يدخؾ فقف احلؾػ  الطمق والعواق. و:ذه الرواي  الااكق  ظـ أمحد.

وصااـ أ ااحا ف صااـ بااال:  ن كااان احلؾااػ  زاااقغ  الؼسااؿ دخااؾ ل احلاادي و 

 روايوان.وكػعوف اد اقئ و رواي  واحدبو و ن كان  زاقغ  اجلزات فػقف 

و:ااذا الؼااقل الاالاا  :ااق الزااقاز اداالثقر صعـاااه ظااـ أ ااحاز رشااقل اهلل 

    ومجفقر الوا عغ: فنن ا ـ ظباس وأكاار الواا عغ كساعقد واحلساـ

«جيعؾقا ل الطمق اشواـاتو و  جيعؾقه صـ إيامن
(2)

. 

فؿػفاقم كمصاف يادل ظاذ أن لاف اخوقااًرا  خارو و:اق الؼاقل  قباقع الطاامق ل 

 لوـا صا داصس جمردب ظـ  اقغ  احلؾػ.صسل

يدل ظذ :ذا الػفاؿ وتعؾقؼ ال اقخ  ؿد  ـ ظاقؿغ 
(3)

. وظؾقاف فقؽاقن 

ًٓ  خر ل ادسلل .  لف بق

وحيوؿؾ أكف أراد ظدم دخقلاف ل حادي  آشاواـات فؼاطو  ؿعـاك: أكاف لاق باال: أكاس 

كس ضالؼ  ن دخؾاس الادار  ن ضالؼ  ن صات اهلل فؾقسس يؿقـًاو و كام تؽقن يؿقـًا  ذا بال: أ

 صات اهلل. ففذه يؿغ يـػع فقفا ذكر اد اقئ  صـ حق  ظدم لزوم الؽػارب.

                                           
 شبؼ خترجيف. (1)

 (.610-607الؼقاظد الـقراكق  )ص: (2)

 (.382الوعؾقؼ ظذ الؼقاظد الـقراكق  )ص: (3)



 

  اهلل هشيئة على الطالق جعليق
 

 251 
 

أكاس ضاالؼ  ن صاات "و:ذا صراد لف  م صاؽو لؽاـ يبؼاك أن الزااقغ  ادجاردب 

 :ؾ يـػع فقفا آشواـات؟ "اهلل

 طا:ر كمصف :ـا أكف ٓ يـػعف.

قااراتو وكاذا صاا كسابف لاف ا اـ الؼاقؿ  قـام الـؼؾ الذي أشؾػـاه صاـ كوااز آخو

 وادرداوي وا ـ الؾحام  اريح  غ ل اخوقاره الؼقل  عدم وبقع الطمق.

وأيًضا فؼد فزؾ الؼقل ل الـؼؾ إولو فباغ أن آشاواـات يـػعاف ل حاال دون 

 حالو فبغ أكف يـػعف  ن أراد الوعؾقؼ دون الوحؼقؼ. واهلل أظؾؿ.

فـطؼ  آشواـات صـ دون أن يؼزادهو فحؽؿاف كاام لاق أراد لق شبؼ لساكف تـبقف: 

 الوزك أو الولكقدو وظؾقف فنن الطمق وابع.

واخلمف وابع ل :ذه الزقربو ولقس كام ذكار  عاض أ:اؾ العؾاؿ ادعا ااريـ 

 صـ أن  قرب الوزك ٓ تدخؾ مس الـزاعو وأهنا تطؾؼ  آتػاق.

ٓشاواـات يـػعاف ولاق شابؼ ظاذ لسااكفو و:ذا غر دبقؼ: فنن احلـػق  باالقا  الن ا

ولاق باال: أكاس : »"آخوقار"أن يوعؿده ويؼزد  ف الوزك وكحقه. بال ل  فضًم 

«ضالؼ فجرى ظذ لساكف  ن صات اهلل صـ غر بزد ٓ يؼع
(1)

. 

«وٓ ي سط فقف الؼزدو وٓ الوؾػظ هبام»ول حاصاق  ا ـ ظا ديـ: 
(2)

. 

  

                                           
 (.3/142آخوقار لؾؿق ع ) (1)

(2) (3/368.) 
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  املبحح الجاىٕ
 علٙ مصـٔئ٘ اهلل تعاىل علٙ صْزٗ احللف تعلٔل الطالم

:ق أن يليت  قؿغ الطمق صع الوعؾقؼ ظذ اد اقئ و شقات  زااقغ    قرب ادسلل :

 الؼسؿ أم  زاقغ  اجلزاتو فؽممها تسؿك يؿغ الطمقو وادؼزد احلض أو ادـع.

 ."ظعَّ الطمق ٕفعؾـ كذا  ن صات اهلل تعاػ"صاال الؼسؿ:  ذا بال: 

" ن خرجس صـ الدار فلكس ضالؼ  ن صات اهلل"وصاال اجلزات: 
(1)

. 

 ففذا الطمق :ؾ يـػع فقف آشواـات  اد اقئ  فم يؼع أم ٓ؟

 :"ل اجلؿؾ "اخوؾػ الػؼفات ل ذلؽ ظذ بقلغ 

أن الطاامق ٓ يؼااع. وبااد بااال هبااذا أ ااحاز الؼااقل إول ل  الؼااقل إول:

  وال ااافعق ادساالل  السااا ؼ و وصااـفؿ احلـػقاا
(2)

و و:ااق أحااد الؼااقلغ ظـااد ادالؽقاا و 

اخواره صـفؿ ا ـ اداج قن وا ـ رصد
(3)

. 

و:ق ادؼدم ظـد احلـا ؾ   ن كقى رد اد اقئ   ػ الػعؾ الذي ظؾؼ ظؾقاف الطامقو 

و ن كقى رد اد اقئ   ػ الطمق وبع ظذ إصفر
(4)

  . 

                                           
 (.610اكظر: الؼقاظد الـقراكق  ٓ ـ تقؿق  وتعؾقؼ ال اقخ ا ـ ظاقؿغ )ص: (1)

(و وصاارح خموزاار الطحااوي 3/142(و وآخوقار لوعؾقؾ ادخوار )158اكظر: خموزار الؼدوري )ص: (2)

 (.10/257(و واحلاوي الؽبر لؾاموردي )14/38(و وكػاي  الـبقف ٓ ـ الرفع  )5/88لؾجزاص )

 (.5/36(و والواج واإلكؾقؾ )4/38(و وصـا:ري الوحزاقؾ )1/305اكظر: ادؼدصات ادؿفدات ) (3)

 (.12/352(و وك اف الؼـاع )22/568(و واإلكزاف )22/568ال ارح الؽبر ) (4)

ًٓ واحااًداو وأخاار روايوااان. اكظاار: ادحاارر  وصااـفؿ صااـ بااال:  ن كااقى رد اد اااقئ   ػ الػعااؾ فػقااف بااق
= 
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الدار فلكاس ضاالؼ أو حارب  و ن بال:  ن دخؾس: »"الوـؼقح ظذ ادؼـع"بال ل 

 ن صات اهللو أو أكس ضالؼ أو حرب  ن دخؾس الدار  ن صات اهللو فنن كقى رد اد اقئ  

« ػ الػعؾ   يؼعو و ٓ وبع. وفقفا شبع ضرق لأل حاز
(1)

. 

 (2)وبال هبذا الؼقل أ ق ظبقد 
. 

أن الطمق يؼاع. و:اق إصافر ظـاد ادالؽقا  الؼقل الااين:
(3)

ظـاد  و و:اق روايا 

احلـا ؾ 
(4)

. 

 :-غر ادقبعغ لؾطمق-أدل  الؼقل إول 

 اشودلقا  لدلوفؿ ل ادسلل  السا ؼ و  ضاف   ػ صا يع:

أكف  ذا ظؾؼ الطمق   اارط ظاذ أصار با اًدا  اف احلاض أو ادـاع الدلقؾ إول: 

ـ حؾػ وبال:  ن »: أ بح يؿقـًاو فزح آشواـات فقف: لعؿقم بقلف  ص

«  حيـ صات اهلل 
(5)

. 

                                           

=
 

 (.22/568(و واإلكزاف )2/241)

 (.392والؼقد ادذكقر :ق لؾاملؽق  واحلـا ؾ . واكظر: الوـؼقح لؾؿرداوي )ص:

 (.392)ص: (1)

 (.22/568ال ارح الؽبر ) (2)

(و وصـااا:ري الوحزاااقؾ 1/305(و وادؼاادصات )2/580(و والؽااال ٓ ااـ ظبااد الااز )2/90اددوكاا  ) (3)

(. و:اق ادـزاقص ظؾقاف ل خموزاار خؾقاؾ ل 5/36(و والواج واإلكؾقؾ صارح خموزار خؾقؾ )4/38)

 كػس الزػح .

 (.22/568) "صع اإلكزاف"ال ارح الؽبر  (4)

 (.22/568شبؼ خترجيف. واكظر: ال ارح الؽبر ) (5)
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أكف  ن حزؾ الز  القؿغ   يؼع الطمق: ٕن ال ارط الذي ظؾؼ الدلقؾ الااين: 

ظؾقف الطمق   يقجدو و ن حزؾس ادخالػ  فنن ذلاؽ يعـال: أن اهلل   ي اله: ٕكاف 

لق صاته لقجدو فام صات اهلل كان وصا   ي ل   يؽـ
(1)

. 

 ووجف الوػزاقؾ ظـد صـ فزؾ:

 أراد رد اد اقئ   ػ الػعؾ   تطؾؼ: دا ذكر صـ الدلقؾغ السا ؼغ.أن ادطؾؼ  ن 

 ووجف كقكف  ن بزد ظقد اد اقئ   ػ الطمق أهنا تطؾؼ:

ففق صا شبؼ صاـ أدلا  اداقبعغ لؾطامق ل ادبحا  إولو و:اؿ الؼاائؾقن:  ن 

بال: أكس ضالؼ  ن صات اهلل ضؾؼس ل احلال
(2)

. و:ذه شبؼس صـاب وفا
(3)

. 

 :-ادقبعغ لؾطمق-ل  أ حاز الؼقل الااين أد

أن الطمق لقس صـ إيامن كل يدخؾف آشواـات: ٕن القؿغ :ل احلؾػ  ااهلل تعااػو 

أو  اشؿ صـ أشامئفو أو  زػ  صـ  ػاتفو والطمق ٓ يقجد فقف :ذا ادعـك
(4)

. 

تساؿقوف  ؿـع كقكف لقس يؿقـًاو  ؾ :ق يؿاغو وباد تواا ع الػؼفاات ظاذ وكقبش: 

يؿقـًاو وهلذا لق بال: واهلل ٓ أحؾػ ظذ يؿغ أ ًداو ثؿ بال: لق فعؾاس كاذا فااصرأيت 

ضالؼ حـ 
(5)

  . 

                                           
 (.12/302ك اف الؼـاع ) (1)

 (.64/302(و وك اف الؼـاع )4/59اكظر:  ظمم ادقبعغ ) (2)

 (.14-10اكظر: )ص: (3)

 (.22/568اكظر: ال ارح الؽبر ) (4)

 (.512اكظر: الؼقاظد الـقراكق  )ص: (5)
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 أ ااحاز رشااقل اهلل : »بااال صاااقخ اإلشاامم ا ااـ تقؿقاا  

شؿقه يؿقـًاو وكذلؽ الػؼفات كؾفؿ شؿقه يؿقـًاو وكاذلؽ ظاصا  ادساؾؿغ يساؿقكف 

«يؿقـًا. فؿعـك القؿغ صقجقد فقف
(1)

. 

. فؾػظ  يؿغ :ـا ظاص : «صـ حؾػ ظذ يؿغ...»وظذ :ذا: يدخؾ ل احلدي : 

ٕهنا كؽرب ل شاقاق ال ارطو فوعؿ كؾ يؿغ
(2)

. 

واشودلقا أيًضا  إدل  السا ؼ  صـ ادبح  إول. وبد شبؼس صـاب وفا
(3)

. 

 السجقح:

وظاادم  بااد رجحااس ل ادساالل  إوػ ل الطاامق ادجاارد: أن الطاامق ٓ يؼااعو

وبقظف :ـا صـ  از أوػ: ٕكف يؿغ وبد اشواـكو فقـػعف آشواـات. ولاذا باال كاار 

صـ الؼائؾغ  القبقع ل الطمق ادجرد:  كف :ـا ٓ يؼع
(4)

. 

و و اغ دخاقل ادسالل  ل واخوار :ذا الؼقل صااقخ اإلشامم ا اـ تقؿقا  

الؼقاظاااد "قاااؾ آشاااواـات الاااقارد ل احلااادي  ل  حااا  كػاااقس ل كوا اااف اجلؾ

"الـقراكق 
(5)

.  

                                           
 (.613الؼقاظد الـقراكق  )ص: (1)

 (.7/115اكظر: صارح الزرك ال ظذ خموزار اخلربل ) (2)

 .شبؼ الؽمم ظؾقف (3)

(. وباد 22/568(و واإلكزااف )5/360(و والوااج واإلكؾقاؾ )1/305اكظر: ادؼدصات ٓ اـ رصاد ) (4)

 «.و:ق بقل  ؼؼل إ حاز»كؼؾ ظـ  اح  الوزحقح أكف بال: 

 (.616-607اكظر: )ص: (5)
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  املبحح الجالح
 بٔاٌ االختالف داخل املراٍب يف مبيٙ األقْال 

 ّطسٓك٘ عسض اخلالف
يوضاح صاـ خامل ظارض إباقال وأدلوفاا وجاقد غؿاقض ل دراشا  ادسالل  

 ومرير إبقال فقفاو ويبدو أن شب  ذلؽ يعقد  ػ صا يع:

: ًٓ كقن ادعؾؼ ظؾقف ص اقئَ  اهلل تعاػو والعؾاؿ  اد ااقئ  لاقس  قـًااو و:اق  اؾ  أو

 تـازع كبر حوك صع الوسؾقؿ  عدم العؾؿ.

اخلمف ل كقن الطمق والعواق صـ مجؾ  إيامنو أي: :ؾ يعطك حؽؿفا  ثاكًقا:

 أم ٓ؟

ظاذ أصار و:ال الطامق ادعؾاؼ ظاذ اد ااقئ   ذا ظؾاؼ -أن الزقرب الااكق  ثالًاا: 

ٓ خيػااك دخقهلااا ل صسااؿك  -بزااد  ااف احلااض أو ادـااع أو الوزااديؼ أو الوؽااذي 

القؿغو  خمف إوػو ولؽـ  عض كؼؾ  ادذا:  أضؾؼقا الؼقل ل دخقل ادسالل  

ادقِباع لؾطامق "ظؿقًصا ل  از إيامن أو ظدم دخقهلااو صاع أكاف باد يرياد اإلصاام 

 الزقرب إوػ ادجردب ٓ غر. "امنوالـال لدخقل ادسلل  ل  از إي

الـااال لقبااقع الطاامق وادابااس لدخقلااف ل "وكااذلؽ بااد يريااد اإلصااام أخاار 

الزقرب الااكق  فؼطو والول فقفا الوعؾقؼ ظذ أصر  خر يؼزد  اف احلاض أو  "إيامن
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ادـعو وحقـفا يرى البعض أن الؼقل ادـؼقل ظـ  صاصف خا    اقرب واحادبو  قاـام 

بعض أخر ظؿقصف لؾزقرتغيرى ال
(1)

. 

دا ل اداذا:  صاـ آخاومف ل  ـاات ادسالل   او لقؽ أ ا الؼار  الؽريؿ شاردً 

 وتعؾقؾفاو ول شب  اخلمفو ول ضريؼ  ظرض اخلمفو ومرير إبقال:

فػل كو  ادذ:  احلـػل:  عد ذكر اتػابفؿ ظذ ظدم وبقظاف  ٓ أهناؿ اخوؾػاقا 

واخوؾػقا ل أن بقلف:  ن صات اهلل  عد ذكر : »"العـاي "بال ل  ل  ـات ذلؽ وشببف.

«اجلؿؾ لم طال أو لؾوعؾقؼ
(2)

. 

 اظؾاؿ أن الوعؾقاؼ  ؿ ااقئ  اهلل تعااػ   طاال ظـادمها »ول حاصاق  ا اـ ظا اديـ: 

و أي: رفع حلؽؿ اإلجياز السا ؼ. وظـاد أيب يقشاػ -أي: ظـد أيب حـقػ  و ؿد-

 صوزًم كسائر ال اروط. تعؾقؼو وهلذا صارط كقكف

و  خامف  ًٓ وهلام: أكف ٓ ضريؼ لؾق اقل  ػ صعرفا  ص ااقئوف تعااػو فؽاان   طاا

 ؼق  ال اروط. وظذ كؾ: ٓ يؼاع الطامق ل صااؾ: أكاس ضاالؼ  ن صاات اهلل تعااػ. 

 كعؿ تظفر ثؿرب اخلمف ل صقاضعو صـفا:

اهلل أكس ضاالؼ. فعـادمها صا  ذا بدم ال ارط و  يلت  الػات ل اجلقازو كنن صات 

ٓ يؼع: ٕكف   طالو فم خيوؾػ. وظـده يؼاع: ٕن الوعؾقاؼ ٓ يزاح  ادون الػاات ل 

«صقضع وجقهبا
(3)

. 

                                           
(و وصـااا:ري الوحزاااقؾ ل صااارح 22/569(و واإلكزاااف )616-607اكظاار: الؼقاظااد الـقراكقاا  )ص: (1)

 (.311-4/307اددوك  )

 (.4/135العـاي  صارح اهلداي  لؾبا ريت ) (2)

(3) (3/371.) 
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شاب  »وظـد ادالؽق : :ذا ا ـ رصد احلػقد بد ذكر صا ر ه شبًبا لؾخامف فؼاال: 

ادسوؼبؾ  اخلمف: :ؾ يوعؾؼ آشواـات  إفعال احلاضارب القابع  كوعؾؼف  إفعال 

 أو ٓ يوعؾؼ؟ وذلؽ أن الطمق :ق فعؾ حاضار.

 فؿـ بال: ٓ يوعؾؼ  ف بال: ٓ يمثر آشواـات وٓ اصساط اد اقئ  ل الطمق.

«وصـ بال: يوعؾؼ  ف بال: يمثر فقف
(1)

 .. كذا بال 

و  أر ل كو  ادذا:  إخرى صـ أرجع شب  اخلمف  ػ ذلؽ
(2)

. 

قؿ البوا  فاقام لاق ظؾاؼ الطامق ظاذ ص ااقئ  خمؾاقق تعؾاؿ  ضاف   ػ أكاف ٓ يساوؼ

 ص اقئوفو فنكف ٓ يؼع حوك ي اتو صع أن الطمق ادوؾػظ  ف ل احلال.

 يؼزد الؽمم ل الوعؾقؼ ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ فؼط. وا ـ رصد 

وظـد ال افعق : خمف ل صبـك احلؽؿ ظـد:ؿ صاع اتػاابفؿ ظاذ ظادم وبقظاف. 

واخوؾػ أ حا ـا: :اؾ يؽاقن ذلاؽ آشاواـات يؿـاع : »"الؽبر احلاوي"بال ل 

 صـ اكعؼاد ذلؽ كؾفو أو يؽقن صارًضا يعؾؼ  ف فؾؿ يابس حؽؿف لعدصف؟

 ظذ وجفغ:

أكف اشواـات يؿـع صـ اكعؼادهو فام  :-و:ق الظا:ر صـ صذ:  ال افعل-أحدمها 

 يابس لذلؽ كؾف ظؼد وٓ حؽؿ.

                                           
 (.3/99 داي  ادجوفد ) (1)

 اكظر ادراجع ل: ادبح  إول ظـد ذكر الؼقلغ. (2)
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أكف صارط اكعؼدت ظؾقف :اذه  :- شحاق ادروزيو:ق بقل أيب -والقجف الااين 

«إحؽامو فؾؿ يؾزم: لعدم ال ارطو و ن كاكس صـعؼدب
(1)

. 

فاخوؾػقا اخومًفا كبًرا ل ذكر اخلمف ل ادسلل و حواك أو اؾفا  وأصا احلـا ؾ :

 ػ شبع ضرقو كؼؾفاا ظـاف تؾؿقاذه ا اـ الؾحاام العمص  ا ـ رج  
(2)

وكاذا  

 .ادرداوي 

لـؼؾ ظـد كؾقفام: ل صسلل  الطمق ادعؾؼ ظذ ص ااقئ  اهلل تعااػ  ذا ظؾاؼ و ؾ ا

 ظذ صالت  خر  زاقغ  اجلزات أو الؼسؿ.

 اقغ  الوعؾقؼ والؼسؿ كؼقلف: أكاس ضاالؼ  ن دخؾاس الادار : »"الؼقاظد"بال ل 

 ن صات اهلل تعاػو أو أكس ضالؼ لوادخؾـ الادار  ن صاات اهللو أو أكاس ضاالؼ ٓ تادخؾغ 

 الدار  ن صات اهللو وكحق ذلؽو ففذا فقف كزاع صعروف ل صذ:  اإلصام أمحد.

 وحرر صاقخـا أ ق الػرج ل ذلؽ شبع ضرق لأل حاز:

أن ل ادسلل  روايوغ صطؾًؼاو شقات كان احلؾاػ  زااقغ  اجلازات  الطريؼ  إوػ:

 أو الؼسؿ. و:ذه الطريؼ  صؼوضاك كمم أكار ادوؼدصغ صـ إ حاز...

أن الروايوغ ل احلؾػ  الطمق  زاقغ  الؼسؿ ول الوعؾقؼ ظذ الطريؼ  الااكق : 

.  و صارط يؼزد  ف احلض وادـعو دون الوعؾقؼ ظذ صارط يؼزد  ف وبقع الطمق 

 «.العباسو و:ل صؼوضاك كمم مجاظ  صـ إ حاز... و:ذه الطريؼ  اخوقار أيب

                                           
(1) (10/257.) 

-2/1007و وباد كؼؾفاا ظـاف ا اـ الؾحاام ل كوا اف الؼقاظاد )"الؼقاظاد"  أجد ظـده الطرق ل كواز  (2)

 (.570-22/569(و وادرداوي ل اإلكزاف )1016



 
 

 اهلل هشيئة على الطالق جعليق 
 

 260 
 

 «.كمم كار صـ إ حاز: »"اإلكزاف"ول 

و:اااق اخوقاااار الؼاضاااال ل . »" طؾاااقع ال اااؿس"وصااااؾ لؾ اااارط ادحاااض 

 وا ـ ظؼقؾ. "درجاد"

والطريؼ  الاالا : أن الروايوغ ل  اقغ  الوعؾقؼ  ذا بزد رد اد اقئ   ػ الطمق 

ًٓ واحاًدا... و:اذه ضريؼا   أو أضؾؼو فلصاا  ن رد اد ااقئ   ػ الػعاؾ فنكاف يـػعاف باق

 ابل الطرقو فاكظر:ا وتلصؾفا ثؿ ذكر «. "ادحرر" اح  
(1)

. 

خطر ادسلل  وظدم وجاقد كاص  اغ فقفاا وأثار  اصبقـً - وبال الزرك ال 

وتقبػ أمحد ظـ اجلقاز ل ذلؽ: ٓخاومف : »-ذلؽ ل فوقا اإلصام أمحد 

الـاس فقفو صع ظدم كص باضع ل ذلؽو وخطر ذلاؽو و:اق احلؽاؿ  حاؾ فارج أو 

ذلاؽ ل روايا   بقلاف: أكاف ٓ يـػعاف آشاواـات: صعؾاًم مريؿف. والذي اشاوؼر ظؾقاف 

«لقسا صـ اإليامن -يعـل: الطمق والعواق-حـبؾ: أهنام 
(2)

. 

  

                                           
 (.570-22/569(و واإلكزاف )1016-2/1007الؼقاظد إ قلق  ) (1)

 (.7/113صارح الزرك ال ) (2)
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 اخلامت٘
ًٓ و خًراو وطا:ًرا و اضـًا.  احلؿد هلل أو

 أصا  عد:

ًرا:  ففذا  جياز صا ذكرتف ل البح  أظرضف ُصَػؼَّ

  ظديادبو فام يؼوزاار ظاذ باقل: تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ لف  اقغ

 أكس ضالؼ  ن صات اهلل فؼطو ولؽـ يوؾخص  قاهنا ل اجلؿؾ   وؼساقؿفا  ػ بسؿغ:

 الؼسؿ إول: تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ جمرًدا صـ  اقغ  احلؾػ.

الؼسؿ الااين: تعؾقؼ الطمق ظذ ص اقئ  اهلل تعاػ صضاًفا  لقفا الوعؾقؼ  لصر  خار 

 غ  احلؾػو شقات كاكس جزات أم بساًم: زاق

 وصاال اجلزات:  ن دخؾس الدار فلكس ضالؼ  ن صات اهلل.

 ـ الدار  ن صات اهلل.ؾِ وصاال الؼسؿ: أكس ضالؼ لودُخ 

  فاااخلمف صااـ الؼااقب  " زاااقغ  الوـجقااز" ن بااال: أكااس ضااالؼ  ن صااات اهلل

 ن كاان -الباح   ؿؽانو ولؽؾ حظف صـ الـظرو  ٓ أن إبرز وإرجح ل كظر 

 :ق الؼقل  الوػزاقؾو و:ق: -لف كظر صعوز

أن ادطؾؼ  ن أراد مؼقؼ الطمق وتلكقده أو كطؼ  اد اقئ  تزًكاا وكحاق ذلاؽ أو 

 جرت ظذ لساكف صـ غر بزد فنن الطمق وابع: ٕكف   يؼزد الوعؾقؼ.

 تعااػ باد و ن أراد الوعؾقؼ فم يؼع حوك يقبعاف ثاكقا و فانن أوبعاف ظؾؿـاا أن اهلل

 صاته.
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  و ذا ظؾؼ الطامق ظاذ ص ااقئ  اهلل تعااػ  اإلضااف   ػ تعؾقؼاف ظاذ أصار  خار

با ااًدا  ااذلؽ احلااض أو ادـااع أو الوزااديؼ أو الوؽااذي  كؼقلااف: أكااس ضااالؼ  ن 

دخؾس الدار  ن صات اهلل تعاػو ففذه  ااقغ  يؿاغ يادخؾفا آشاواـات فقـػاع فقفاا. 

 ا.وظؾقف: فم يؼع الطمق أيًض 

  تبااغ صااـ خاامل البحاا  ل كواا  ادااذا:  وصااـ خاامل صااا تااؿ ظرضااف صااـ

إبقال وإدل  والـؼقل صالت صـ خػاات ادسالل و شاقات ل تعؾقؾفاا وصبـا:اا أو ل 

ظرض اخلمف فقفا ومريار اداذ: و ويؽػال ل  قاان ذلاؽ صاا ذكاره ا اـ رجا  

 . :صـ أن لؾحـا ؾ  شبع ضرق ل ظرض اخلمف داخؾ ادذ 

 

 

 :ذا و اهلل الوقفقؼ.

 واحلؿد هلل الذي  ـعؿوف توؿ الزاحلات.
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 فَسس املصادز ّاملساجع
 اإلحسااان ل تؼرياا   ااحقح ا ااـ حبااانو دحؿااد  ااـ حبااان  ااـ أمحااد  ااـ  .1

:اا(و 354حبان  ـ صعاذ  اـ صعباد الوؿقؿال أيب حااتؿ الادارصل البساول )ادواق : 

:ااا(و حؼؼااف 739)ادوااق :  ترتقاا : إصاار ظاامت الااديـ ظااع  ااـ  ؾبااان الػارشااال

وخرج أحادياف وظؾؼ ظؾقف: صعق  إركاةوطو صمشس  الرشال و  روتو الطبعا  

 م.1988 -:ا 1408إوػو 

آخوقار لوعؾقؾ ادخوارو لعبد اهلل  ـ  ؿقد  اـ صاقدود ادق اع البؾادحلو  .2

ؿاقد ظؾقف تعؾقؼاات: ال ااقخ  ":ا(و 683جمد الديـ أيب الػضؾ احلـػل )ادوق : 

و اقرهتا: دار الؽوا  العؾؿقا و  اروتو "و صطبع  احلؾبلو الؼاا:ربو "أيب دبقؼ 

 م.1937 -:ا 1356و "وغر:ا

صاع تعؾقؼاات: ا اـ "آخوقارات الػؼفق و ٓ ـ تقؿق و مؼقؼ: أمحد اخلؾقؾو  .3

 ."ظاقؿغ

 ظمم ادقبعغو ٓ ـ الؼقؿو مؼقؼ:  ؿد  قال الاديـ ظباد احلؿقادو ادؽوبا   .4

  .العزاري

اإلبـاع ل فؼف اإلصام أمحد  ـ حـبؾو دقشاك  اـ أمحاد  اـ صقشااك  اـ شاا   اـ  .5

ظقساك  ـ شاا  احلجااوي ادؼدشاال ثاؿ الزااحلل صاارف الاديـ أيب الـجاا )ادواق : 

 لبـان. -:ا(و مؼقؼ: ظبد الؾطقػ  ؿد صقشاك السبؽلو دار ادعرف و  روت 968
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  السكلو الطبع  إوػ.اإلكزافو لؾؿرداويو مؼقؼ: د. ظبد اهلل .6

  داياا  ادجوفااد وهناياا  ادؼوزاادو ٕيب القلقااد  ؿااد  ااـ أمحااد  ااـ  ؿااد  ااـ  .7

:اا(و دار احلادي و 595أمحد  ـ رصد الؼرضبل ال فر  ا ـ رصد احلػقد )ادواق : 

 م.2004 -:ا 1425الؼا:ربو  دون ضبع و 

ؿاراتو دار الواج واإلكؾقؾ صارح خموزار خؾقؾو لؾؿقاقو مؼقؼ: زكرياا ظ .8

 الؽو  العؾؿق .

تػسااار الؼاار ن العظااقؿو ٕيب الػاادات  شااامظقؾ  ااـ ظؿاار  ااـ كااار الؼرصااال  .9

:اا(و مؼقاؼ: شااصل  اـ  ؿاد شامص و دار 774البزاري ثاؿ الدص اؼل )ادواق : 

 م.1999 -:ا 1420ضقب  لؾـ ار والوقزيعو الطبع  الااكق  

و "ق صاارح خموزاار ادازينو:"احلاوي الؽبر ل فؼف صذ:  اإلصام ال افعل  .10

ٕيب احلسـ ظع  ـ  ؿد  ـ  ؿد  اـ حبقا  البزااري البغادادي ال افر  ادااوردي 

:ااا(و مؼقااؼ: ال اااقخ ظااع  ؿااد صعااقض وال اااقخ ظااادل أمحااد ظبااد 450)ادوااق : 

 م.1999 -:ا 1419لبـانو الطبع  إوػو  -ادقجقدو دار الؽو  العؾؿق و  روت 

ر ادخواارو ٓ اـ ظا اديـ  ؿاد أصاغ  اـ ظؿار  اـ ظباد رد ادحوار ظذ الد .11

:ا(و دار الػؽارو  اروتو الطبعا  1252العزيز ظا ديـ الدص ؼل احلـػل )ادوق : 

 م.1992 -:ا 1412الااكق و 

روض  الطاالبغو لؾـاقويو مؼقاؼ: ز:ار ال ااويشو ادؽوا  اإلشامصلو  .12

 :ا.1412الطبع  الاالا و 
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 ـ ظقساك  اـ شاقرب  اـ صقشااك  اـ الضاحاك شــ السصذيو تللقػ:  ؿد  .13

:ا(و مؼقؼ وتعؾقؼ: أمحد  ؿد صااكر و ؿاد فاماد 279السصذي أيب ظقساك )ادوق : 

ظبااد البااابل و  اارا:قؿ ظطااقب ظااقض اداادرس ل إز:اار ال اااريػو صااارك  صؽوباا  

 م.1975 -:ا 1395وصطبع  صزطػك البايب احلؾبلو صزارو الطبع  الااكق و 

ال ظااذ خموزااار اخلرباالو مؼقااؼ: د. ظبااد اهلل  ااـ جاازيـو صااارح الزرك اا .14

 :ا.1412الطبع  إوػو 

 ال ارح الؽبرو ٓ ـ أيب ظؿر ادؼدشالو مؼقؼ: د. ظبد اهلل السكل. .15

صارح خموزار الطحاويو ٕمحد  ـ ظع أيب  ؽر الرازي اجلزاص احلـػال  .16

وأ.د. شاائد  ؽاداش :ا(و مؼقاؼ: د. ظزاؿس اهلل ظـاياس اهلل  ؿاد 370)ادوق : 

ود.  ؿد ظبقد اهلل خان ود. زيـ   ؿد حسـ فمت و دار الب اائر اإلشامصق  ودار 

 م.2010 -:ا 1431الساراجو الطبع  إوػ 

 الزحاحو لؾجق:ريو مؼقؼ: أمحد ظبد الغػقر ظطار. .17

ظؾؾ السصذي الؽبرو دحؿد  ـ ظقساك  ـ شقرب  ـ صقشاك  ـ الضاحاك  .18

:ااا(و رتبااف ظااذ كواا  اجلاااصع: أ ااق ضالاا  279)ادوااق :  السصااذي أيب ظقساااك

الؼاضااالو حؼؼااف:  اابحل الساااصرائل وأ ااق ادعاااضل الـااقري و ؿااقد خؾقااؾ 

 :ا.1409الزعقديو ظا  الؽو  وصؽوب  الـفض  العر ق و  روتو الطبع  إوػو 

العـاي  صارح اهلداي و دحؿد  ـ  ؿد  ـ  ؿاقد أكؿاؾ الاديـ أيب ظباد اهلل  .19

ال اااقخ صااؿس الااديـ ا ااـ ال اااقخ مجااال الااديـ الروصاال البااا ريت )ادوااق :  ا ااـ

 :ا(و دار الػؽرو  دون ضبع و و دون تاريخ.786
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 الؼقاظد الـقراكق  صع تعؾقؼ ال اقخ ا ـ ظاقؿغو صمشس  ال اقخ. .20

الؼقاظد إ قلق و ٓ ـ الؾحامو مؼقؼ: كا ار الغاصاديو صؽوبا  الرصادو  .21

 ا.:1426الطبع  الااكق و 

الؽال ل فؼف أ:ؾ ادديـ و ٕيب ظؿر يقشػ  ـ ظبد اهلل  اـ  ؿاد  اـ ظباد  .22

:ا(و مؼقؼ:  ؿاد  ؿاد أحقاد ولاد 463الز  ـ ظا ؿ الـؿري الؼرضبل )ادوق : 

ادؿؾؽا  العر قا  الساعقدي و  -صاديؽ ادقريواينو صؽوب  الرياض احلدياا و الريااض 

 م.1980 - :ا1400الطبع  الااكق و 

ادزـػ ل إحادي  وأثارو ٕيب  ؽر  ـ أيب صااقب  ظباد اهلل  اـ  الؽواز .23

:اا(و مؼقاؼ: كاامل 235 ؿد  ـ   را:قؿ  ـ ظاامن  ـ خقاشول العبسال )ادواق : 

 :ا.1409يقشػ احلقتو صؽوب  الرصدو الرياضو الطبع  إوػو 

 ك اف الؼـاعو لؾبفقيتو ضبع : وزارب العدل السعقدي . .24

ل صارح الوـبقفو ٕمحد  ـ  ؿد  ـ ظع إكزاري أيب العبااس كػاي  الـبقف  .25

:اا(و مؼقاؼ: جمادي  ؿاد شاارور 710كجؿ الديـ ادعروف  ا ـ الرفع  )ادواق : 

 م.2009 اشؾقمو دار الؽو  العؾؿق و الطبع  إوػو 

لسان العرزو دحؿد  ـ صؽرم  ـ ظع أيب الػضؾ مجال الديـ ا اـ صـظاقر  .26

:ااا(و دار  ااادرو  ااروتو الطبعاا  711ػعاال إفريؼاال )ادوااق : إكزاااري الروي

 :ا.1414الاالا و 

 ادحررو لؾؿجد ا ـ تقؿق و مؼقؼ: د. ظبد اهلل السكل. .27
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 ادحذو ٓ ـ حزمو مؼقؼ: ظبد الغػار البـداريو دار الؽو  العؾؿق . .28

خموزار الؼدوري ل الػؼف احلـػلو ٕمحد  ـ  ؿد  اـ أمحاد  اـ جعػار  اـ  .29

:ا(و مؼقؼ: كاصؾ  ؿد  ؿد ظقيضا و 428دان أيب احلساغ الؼدوري )ادوق : مح

 م.1997 -:ا 1418دار الؽو  العؾؿق و الطبع  إوػو 

اددوكاا و دالااؽ  ااـ أكااس  ااـ صالااؽ  ااـ ظاااصر إ اابحل اداادين )ادوااق :  .30

 م.1994 -:ا 1415:ا(و دار الؽو  العؾؿق و الطبع  إوػو 179

 د  اـ حـباؾو ٕيب ظباد اهلل أمحاد  اـ  ؿاد  اـ حـباؾ  اـ صسـد اإلصاام أمحا .31

:ا(و مؼقؼ: أمحد  ؿد صاكرو دار احلادي و 241:مل  ـ أشد ال اقباين )ادوق : 

 م.1995 -:ا 1416الؼا:ربو الطبع  إوػو 

ادزـػو ٕيب  ؽر ظبد الرزاق  ـ مهام  ـ كافع احلؿري الاقامين الزاـعاين  .32

قااؼ: حبقاا  الاارمحـ إظظؿاالو ك ااار: ادجؾااس العؾؿاالو :ااا(و مؼ211)ادوااق : 

 :ا.1403اهلـدو الطبع  الااكق و 

 صؼايقس الؾغ و ٓ ـ فارسو مؼقؼ: ظبد السمم :ارونو دار اجلؾقؾ. .33

ادؼدصات ادؿفداتو ٕيب القلقد  ؿد  ـ أمحد  ـ رصد الؼرضبل )ادواق :  .34

لبـاانو  -صلو  اروت :ا(و مؼقؼ: الدكوقر  ؿد حجلو دار الغارز اإلشام520

 م.1988 -:ا 1408الطبع  إوػو 

صـاااا:ري الوحزااااقؾ وكواااائري لطاااائػ الولوياااؾ ل صاااارح اددوكااا  وحاااؾ  .35

:اا(و دار ا اـ 633ص ؽمهتاو ٕيب احلسـ ظع  ـ شعقد الرجراجل )ادوق :  عاد 

 م.2007 -:ا 1428حزمو الطبع  إوػو 
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أكػسااـا  ن احلؿااد هلل كحؿااده وكسااوعقـف وكسااوغػرهو وكعااقذ  اااهلل صااـ صااارور 

وشاقئات أظاملـاو صـ  ده اهلل فم صضؾ لفو وصـ يضؾؾ فم :اادي لافو وأصافد أن 

ظبده ورشقلفو  ذ اهلل وشاؾؿ  آ  لف  ٓ اهلل وحده ٓ صاريؽ لفو وأصفد أن  ؿدً 

 .  اكارً  و ارك ظؾقفو وظذ  لف و حبف وشؾؿ تسؾقاًم 

 أصا  عد: 

«صـ ظؼقد الوؿؾقاؽ»فنن ظؼقد الوزظات 
(1)

و:ال تزاارفات ل اداال خادصا  و 

لؾز واإلحساانو وبائؿا  ظاذ أشااس ادقاشااب
(2)

و وهباا حيزاؾ  شاعاف ادعاقزيـ 

و غـات ادؼاسيـو و باصا  اجلاّؿ الغػار صاـ صزاالح ادساؾؿغو وصاـ وجاقه الوازع 

الق اق و فنن اهلل تزدق ظذ الـااس  اؾا  أصاقاهلؿ ظـاد صاقهتؿ زياادب ل أظامهلاؿو 

 لؾذكقز والساقئات.  ادا بد فاتو وتؽػرً  ااق  تداركً وصارع هلؿ الق 

وصزااالح الق اااق  كاااربو ففاال ضريااؼ ٕدات القاجباااتو وشاابقؾ لؾزاادب  

واإلحسان والزؾ و وبد كاكس واجبا  ل أول اإلشامم لؾقالاديـ وإبار غو كاام 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )دل ظاذ ذلاؽ باقل اهلل شابحاكف:

 .  [180]البؼرب:(ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ

                                           
 (.2/429صؼا د ال اريع  اإلشمصق  ٓ ـ ظاصقر ) (1)

 (.2/430اكظر: صؼا د ال اريع  اإلشمصق  ) (2)
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ثؿ كساخ وجقهباا  عاد كازول  ياات ادقاريا و فالظطك اهلل كاؾ ذي حاؼ حؼافو 

و ؼقس الق اق   عد ذلؽ ص اروظ  وصسوحب  ل حؼ غار الاقارثو مماـ :اؿ  اؾ 

لؾؿعروف وصقضع لزدب  اإلكسان و ره و حساكف
(1)

. 

والق ايا ضاروز وأكقاعو وصـ ضاروز الق اق  الوزع  اداال ل  حقاات بر ا  

قؾ  دب  جاري و كام :ق احلال ل كاار صاـ و اايا الـااس القاقمو ااد ادارت أو تسب

صااـفؿ يواازع   ااالت صااـ ادااال ل حجاا و أو ل ضعااام لؾزااائؿغو أو ل كػؼاا  ظااذ 

 ادساجدو أو ل ذ ح أضحق و أو غر ذلؽ صـ أكقاع الزدبات والؼر ات.

الـااس ل  امد  وبد صاظس الق اق   إضحق  ل الؼرون ادولخربو وظؿاؾ هباا

كجد وغر:اا صاـ البؾادانو و اار هلاا كزااق  كبار صاـ ا:اوامم العاصا  واخلا ا و 

 وتسوفؾؽ الق ايا الققم الؽار صـ أضاحل الـاس وبرا قـفؿ. 

ودااا رأيااس أن :ااذا الـااقع صااـ الق ااايا   يلخااذ كزاااقبف الؽااال صااـ البحاا  

والوػؼف فقافو أفردتاف هباذه الدراشا  والدراش و صع أمهقوف وصدب احلاج   ػ العؾؿ  ف 

 لؾػؼفات والؼضاب وادسوػقديـ. اادسوؼؾ : لوؽقن ظقكً 

 أٍنٔ٘ الدراس٘: 

 تؽوس  :ذه الدراش  أمهق  كبرب صـ كقاح ظدبو صـ أ رز:ا صا يع:

أهنا توـاول الق اق   إضحق و و:ل صـ أصافر أكاقاع الق ااياو وصاـ أكار:اا  -1

ل وابع الـاس وظؿؾفؿو فؼد  ؾغس إضحق  ل كظر إجقاال اداضااق  أظاذ  احضقرً 

                                           
 (.2/260(و وتػسار الؼرضبل )3/385تػسار الطزي ) (1)
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درجات الز والزؾ  لؾؿقسو وكوري ظـ ذلؽ :ذا الؽاؿ اهلائاؾ صاـ الق ااياو حواك ٓ 

 تؽاد و اق  تؽو   ٓ وجاتت إضحق  ل صؼدص  صا يق ال  ف ادق ال. 

يؽاقن  ػ فؼاف أن الق اق   إضاحق  ظباادب وبر ا و واإلكساان أحاقج صاا  -2

 العبادبو والعؾؿ  اد اروع صـفاو وصعرف  الطريؼ  الزحقح  الول تمدى هبا.

أن الػااروع وادسااائؾ ادوعؾؼاا   الق اااق   إضااحق  حزاااقؾ  ضااخؿ و  -3

  ؿسائؾ فريدب ٓ وجقد هلا ل أ قاز الق ايا. اوختوص أيًض 

 أسباب اختٔار املْضْع: 

و فاراده  الدراشا و صاـ أ:اؿ :اذه  :ـاك أشباز ظديدب ٓخوقاار :اذا ادقضاقع

 إشباز صا يع:

ظدم وجقد دراش  صـفجقا  صساوؼؾ  خا ا  هباذا الـاقع صاـ الق ااياو صاع  -1

 أمهقوف وحاج  الـاس  ػ الػؼف فقف.

احلاجاا   ػ تؽققااػ دبقااؼ لؾق اااق   إضااحق و وذلااؽ  سااب  تااداخؾ  -2

 الق اق  والقبػ وخؾط الـاس  قـفام دون رققز.

 إضااحق  أكااقاع وضاااروز  سااب  اخااومف ادق اااك  اافو أن الق اااق   -3

واحلاج  داظق   ػ رققز :ذه إكاقاع   اؽؾ دبقاؼو ورققاز صاا خياص كاؾ كاقع صاـ 

 إحؽامو ٕن ذلؽ ظقن ظذ تـػقذ الق اق .

احلاج   ػ وضع ضقا ط فؼفق  خا   هبذا الـقع صـ الق ايا: وذلاؽ ٓصاوامل  -4

العؼادو مماا يادل ظاذ وجاقد خؾاؾ ل الوطبقاؼو وأن الؽار صـ الق اايا ظاذ ظقاقز ل 

 اشوؿداد الضقا ط الػؼفق  وتـزيؾفا ظذ :ذا الـقع صـ الق ايا فقف بزقر.
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كاارب اد اؽمت ادوعؾؼا   وـػقاذ الق ااق   إضاحق و وكاارب اخلزااقصات  -5

القابع   غ الـاس فقفااو و:اق أصار يساودظل البحا  والـظار وتؼزاال إشابازو 

 تؼديؿ احلؾقل الػؼفق  الـافع . وآجوفاد ل 

 مْقع الدراس٘ مً الدراسات الشابك٘: 

و حواك  ن ادادوكات االؽوا   الػؼفق  ظـ الق اق   إضاحق  كاادرب وصاحقح  جادً 

الػؼفقاا  ل ادااذا:  إر عاا  ٓ تؽاااد تااذكر الق اااق   إضااحق   ٓ لبقااان اد اااروظق  

 اق   إضحق  ٓ  ؼؾقؾ وٓ  ؽار.فحس و وصا ظدا ذلؽ فؾقس هلا تطرق لذكر الق 

ودا صاظس الق اق   إضحق  ل الؼرون ادوالخربو وكاار العؿاؾ هباا ل الابمد 

الـجدي  وإباالقؿ ادوالثرب  الػؼاف احلـابعو كاار السامال ظاـ أحؽاصفااو ووجاد ل 

حزاقؾ  ٓ  الس هباا صاـ إجق ا   -ل  مد كجد خا  -تراث احلـا ؾ  ادولخريـ 

ؾؼ   الق اق   إضحق و  ٓ أهناا فوااوى وتؼريارات وصساائؾ صـااقربو لقساس ادوع

جمؿااقع ا ااـ »خا اا و كادسااائؾ الواال اصااوؿؾ ظؾقفااا  ارشااائؾ صسااوؼؾ  وٓ  حقًثاا

 «.الػقاكف العديدب ل ادسائؾ ادػقدب»ادسؿك « صـؼقر

ول العزار احلدي  طفرت الدراشات ادوخزز  ل الق ايا وإوبااف صااؾ 

الق اااق  والقبااػ ل »لؾ اااقخ ظااع اخلػقااػو وكواااز « أحؽااام الق اااق » كوااز:

الق ااايا والقبااػ ل الػؼااف »ٕمحااد  ؿااقد ال ااافعلو وكواااز « الػؼااف اإلشاامصل

اجلاااصع ٕحؽااام القبااػ »لألشااواذ الاادكوقر و:باا  الاازحقعو وكواااز « اإلشاامصل

الدراشات وصاا  لألشواذ الدكوقر خالد  ـ ظع اد اقؼحو و:ذه« واهلبات والق ايا
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صااهبفا دراشااات ظاصاا  تـزاا  ظااذ ظؼاد الق اااق  وأركاكااف وصاااروضف وأحؽاصااف 

 الؽزىو وٓ تؼػ ظـد أفراد الق ايا وكامذجفا كالق اق   إضحق .

الؽواااز القحقااد الااذي أفاارد الق اااق   إضااحق   الؽوا اا  :ااق كواااز ال اااقخ 

 تػضاقؾ الزادب  ظاـ ادقاس الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  ل»ظبداهلل  ـ زيد  ل  ؿقد 

و و:ق جمؿقظ  صؼآت كوبس  طريؼ  شؿح  خالق  صـ صـفجق  «ظذ إضحق  ظـف

البحاا  العؾؿاال ادوخزااصو وختااوص  ؿبحاا  واحاادو :ااق ص اااروظق  الق اااق  

 إضااحق و وبااد اكوفااك ادملااػ فقااف  ػ  طاامن إضااحق  ظااـ ادقااس شااقات كااان 

ؼر ل ادااذا:  الػؼفقاا   عاصاا و وادااذ:  دااا اشااو ا ق اااق  أو دون و اااق و خمًفاا

 احلـبع خا  . 

 خط٘ البخح:

وضااعس خطاا  البحاا  وفااؼ ترتقاا  ظؾؿاال صـاشاا  حلجااؿ البحاا و وجاااصع 

دسائؾفو و ت ظذ بضاياهو وباد جااتت خطا  البحا  ل صؼدصا  وأر عا  صباحا  

 وخار و وذلؽ وفؼ الوقزيع الوايل: 

وفقفاااا  قاااان اداااراد  البحااا  وأمهقااا  ادقضاااقع وأشاااباز اخوقااااره  ادؼدصااا :

 والدراشات السا ؼ  وخط  البح  وصـفجل فقف.

 حؼقؼ  الق اق   إضحق و فقف ثمث  صطال :  ادبح  إول:

 ادطؾ  إول: الق اق  لغ . 

 .اادطؾ  الااين: الق اق  صارظً 
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 ادطؾ  الاال : تعريػ الق اق   إضحق .

 الوؽققػ الػؼفل لؾق اق   إضحق و فقف ثمث  صطال :   الااين: ادبح

 ادطؾ  إول: الق اق   إضحق  و اق  جلف  بر  .

 ادطؾ  الااين: الق اق   إضحق  و اق  اشوغمل.

 ادطؾ  الاال : الق اق   إضحق  و اق  صرتب .

 حؽؿ الق اق   إضحق و وفقف ثمث  صطال : ادبح  الاال : 

 ادطؾ  إول: ظرض اخلمف الػؼفل.

 ادطؾ  الااين: ظرض أدل  إبقال.

 ادطؾ  الاال :  قان الؼقل الراجح.

 ضاروز الق اق   إضحق و وفقف شو  صطال : ادبح  الرا ع: 

 ادطؾ  إول: الق اق   وسبقؾ ظغ ل أضحق .

 .ادطؾ  الااين: الق اق  ل ظغ ثا و  خترج صـ الاؾ   لضحق 

 ادطؾ  الاال : الق اق  ادؾؽ أو السك  أو فقام خؾػ  لضحق .

 ادطؾ  الرا ع: الق اق  ل الغؾ   لضحق .

 ادطؾ  اخلاصس: الق اق  ل كزاق  ص اع  لضحق .

 ادطؾ  السادس: الق اق  ل صبؾغ صـ ادال  لضحق .

 وفقفا ُأمجؾ أ:ؿ كوائري البح .خار و 



 

  ببألضحية الىصـية
 

 277 
 

 ميَج البخح 

بح  وفاؼ اداـفري العؾؿال العاام ادوباع ل الدراشاات الػؼفقا  شارت ل :ذا ال

 ادعؿؼ و وأ:ؿ ركائز :ذا ادـفري صا يع:

السكقااز ظااذ صقضااقع البحاا  واـاا  آشااوطرادو صااع اتباااع ادااـفري  (1)

آشاااوؼرائل ل مجاااع اداااادب العؾؿقااا و واداااـفري الوحؾاااقع ل مؾقؾفااااو واداااـفري 

 و ـات ادسائؾ.آشوـباضل ل الوؽققػ والوخريري 

تؼساقؿ البح   ػ صباحا و وادباحا   ػ صطالا و وادطالا   ػ فاروعو  (2)

 والػروع  ػ صسائؾو وفؼ صا اشوؼرت ظؾقف صـا:ري البح  الػؼفل.

 الوؿفقد لؾؿسائؾ  وزقير:ا وتقضاقح ادراد صـفا. (3)

دراش  ادسلل  وفؼ ادـفري العؾؿل ادوبع ل دراش  ادسائؾو الؼائؿ ظذ ثمث   (4)

أركان: )ظرض اخلمفو وظرض أدل  إبقالو و قان الؼقل الاراجح(و ول حاال 

  أظار لؾؿسالل  ظاذ خامف صبساقطو فانين أكوػال  عارض وجفاات الـظار الوال 

 أصؽـ آضمع ظؾقفاو وبد أختػػ صـ ظرض إدل  ل صاؾ :ذه ادسائؾ.

العـاياا   وؼرياارات ادواالخريـ صااـ الػؼفااات الـجااديغ ل الؼاارن احلااادي ظ ااار  (5)

 اهلجري وصا  عده: لؽقهنؿ خاضقا ل صقضقع البح  وتؽؾؿقا ظـف أكار ممـ شبؼفؿ. 

العـاي   ضارز إصاؾ  وذكار الوطبقؼاات الؼضاائق  لوقضااقح ادسالل و صاع  (6)

:اا(: ٕمهقا  1389قؿ )تظـاي  خا    ام أثر ظـ شاامح  ال ااقخ  ؿاد  اـ   ارا:

 :ذه الػواوى صـ جف و ودوا ع  العؾامت الذيـ جاةوا صـ  عده لف فقفا.
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 العـاي   ذكر الوـػقذ الؼضائل لؾؿسلل .  (7)

آظوامد ظذ أصفاات ادزاادر وادراجاع إ اؾق  والؽوا  ادعوؿادب الوال   (8)

 اشوؼرت ظؾقفا ادذا:  الػؼفق .

ؾ صع ذكر اشاؿ الساقرب ورباؿ أيا  كوا   أيات الؼر كق  صضبقض   ال ؽ (9)

 ل ادوـ.

ختريري إحادي  صاـ صزاادر:ا إ اؾق و وآكوػاات  عازو احلادي   ن  (11)

ل الزحقحغ أو أحدمهاو فنن كان ل غر الزاحقحغ فال غ صاا ذكاره  اكان خمرًج 

 أ:ؾ ال لن صـ كاحق  درجوف واحلؽؿ ظؾقف.

 ختريري أثار صـ صزادر:ا إ ؾق و دون حؽؿ. (11)

 عريػ  ادزطؾحات العؾؿق .الو (12)

 تقثقؼ الؾغ  صـ ادعاجؿ ادعوؿدب. (13)

 ترمج  إظمم غر اد فقريـ  نجيااز. (14)

:ذا.. واهلل ادرجق وادسمول أن جيعؾ :ذا البح  صـ العؾاؿ الـاافع الاذي ياراد 

 ف وجفف والدار أخربو كام أشللف شبحاكف يؽو  الـػع لؽاتبف وبارئافو وأن جيعؾاف 

لؾؼضاااب وادػوااغ وادوخززاااغو واهلل وحااده :ااق  االعؾااؿو وظقًكاالطاامز  اخادًصاا

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ) ادسوعانو و:ق حسبـا وظؾقف الاوؽمنو

 .[88]:قد:(یی ی ی جئ حئ مئ
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  املبحح األّل
 حكٔك٘ الْصـٔ٘ باألضحٔ٘

 وفقف ثمث  صطال : 

 :الْصـٔـــ٘ لغـــ٘: املطلب األّل

الاقاوو »و اكو جاات ل صعجاؿ صؼاايقس الؾغا : الق اق  ص وؼ  صـ الػعؾ الامثل 

والزادو واحلرف ادعوؾ أ ؾ واحد يدل ظذ و ؾ صالت   التو و ااقس ال االت: 

«و ؾوف
(1)

و وصـف باقهلؿ: أرض وا ااق : أي صوزاؾ  الـبااتو وتؽاقن  ؿعـاك العفادو 

يؼااال أو اااك الرجااَؾ وو اااهو أي: ظفااد  لقااف
(2)

و بااال  اااح  هتااذي  الؾغاا : 

«ا أو اقس  فو وشؿقس و اق : ٓتزاهلا  لصر ادقسوالق اق : ص»
(3)

. 

 :االْصـٔ٘ طـزًع: املطلب الجاىٕ

 ـااات ظااذ خمففااؿ ل اظوبااار  ااخوؾااػ العؾااامت ل تعريااػ الق اااق  ا ااطمًح 

 صاروضفا وتعداد:او وغر ذلؽ صـ صسائؾ هلا أثر ل أحؽاصفا.

«ادقت رؾقؽ صضاف  ػ صا  عد»فعاص  احلـػق  يعرفقهنا  لهنا: 
(4)

  . 

                                           
 (.6/116صعجؿ صؼايقس الؾغ و صادب و اك ) (1)

 (.15/394يـظر: لسان العرزو صادب و اك ) (2)

 (.12/187هتذي  الؾغ و  از الزاد وادقؿ ) (3)

 (.7/330(و  دائع الزـائع )3/205اكظر: مػ  الػؼفات ) (4)
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ويعسض ظؾقف:  لكف غر جاصعو ٕكاف خياوص  ق ااق  الوؿؾقاؽو و:ال الق ااق  

 الربب  دون الق اق   الُؼَرز القاجب  كاحلريو والؽػاربو والزكاب
(1)

. 

ل ثؾ  ظابده يؾزم  ؿقتفو  اظؼد يقج  حؼً »وبال ادالؽق  ل تعريػ الق اق : 

«أو كقا   ظـف  عده
(2)

. 

بد اصوؿؾ ظاذ و اػ الق ااق   لهناا ظؼادو وأهناا تقجا  و:ذا تعريػ جقد: 

غر الوؿؾقاؽ مماا يعفاد  او وأن احلؼ ي ؿؾ رؾقؽ الربب  وادـػع و وي ؿؾ أيًض احؼً 

  ف ادق الو وبد اصوؿؾ ظذ كقظل الق اق : الوزع والوزارف.

و لاقس اتزع  حؼ صضاف  ػ صا  عد ادقت ولق تؼاديرً » :وصـ تعاريػ ال افعق 

«و وٓ تعؾقؼ ظوؼ ظذ  ػ  ود ر
(3)

. 

واظسض ظذ :ذا الوعريػ: أكف صاـ  ااز صاا يعارف ظـاد:ؿ  احلاد السكقبالو  

و:ق صـ العققز الول جي  اـبفا ل الوعاريػو وذلؽ أن تعريػ الق اق  توقبػ 

صعرفوف ظذ صعرف  الود ر والعواؼ ظاذ  اػ و ففاق تعرياػ صوقباػ ظاذ تعاريػغ 

 خريـو و:ذا ظق  ل الوعاريػ
(4)

. 

 : أهنا إصر  الوزارف  عد ادقتو أو الوزع  ادال  عدهوصـ تعاريػ احلـا ؾ
(5)

. 

                                           
 (.6/49اكظر: اجلاصع ٕحؽام القبػ واهلبات والق ايا ) (1)

 (.528صارح حدود ا ـ ظرف  )ص: (2)

 (.6/40(و واكظر: هناي  ادحواج  ػ صارح ادـفاج )3/29أشـك ادطال  ) (3)

 (.6/56اكظر: اجلاصع ٕحؽام القبػ واهلبات والق ايا ) (4)

 (.5/227(و ادبدع ل صارح ادؼـع )7/183اإلكزاف لؾؿرداوي ) (5)
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واظسض ظذ :اذا الوعرياػ  حزااره و ااق  الوازع  لهناا تازع  اداالو و:اذا 

 خيرج احلؼقق ادوعؾؼ   ادال كالق اق   ولجقؾ الديـو و  رات الؽػقؾ صـ الؽػال .

  آظساضااات والوعريااػ ادخوااار تعريااػ ادالؽقاا  إلجيااازه وصااؿقلفو ولؼؾاا

 القاردب ظؾقف.

 :تعزٓف الْصـٔ٘ باألضخٔ٘: املطلب الجالح

لؾق اااق   اوحاادً  يسااوـوري صااـ الوعريػااات السااا ؼ  صااا يؿؽااـ أن يؽااقن رشاااًم 

 الوزع  ادال  عد ادقت ل ذ ح إضحق . إضحق و فالق اق   إضحق  :ل: 

الوزظااتو وباد يؽاقن فالوزع  ادال: و ػ ظام ي ؿؾ الق اق  وغر:اا صاـ 

 بسا و وباد  ايزارف صـف حوك يـوفلو وبد يؽقن ظقـًا اصر دً  اادال ادوزع  ف صبؾغً 

 صـ الغؾ و وبد يؽقن صـػع  واشوغمٓ ل صؼا ؾ إضحق . ايؽقن جزتً 

 وبقلـا:  عد ادقت: بقد خيرج صا شقى الق اق  صـ وجقه الوزظات.

ق ااق و وبقاد خيارج  اف أصاران: و اايا وبقلـا: ذ اح إضاحق : تعقاغ جلفا  ال

 الوؿؾقؽو وصا شقى إضحق  صـ الزدبات ووجقه الز واإلحسان.
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  املبحح الجاىٕ
 التهٔٔف الفكَٕ للْصـٔ٘ باألضحٔ٘

االق اق  ظؼد صـ ظؼقد الوزظات الول ٓ تسودظل ظقًضا
(1)

 او وتوضاؿـ الوزاًصا

 ايا و وجيعؾفاا ضاار ً  حؼ  عد ادقتو و:ذا الق ػ يؽسا  الق ااق   اػ  العؼد

صـ ضاروز آلوزام
(2)

و لؽـفا  رادب صـػردبو والوزام صاـ جفا  واحادبو صالن كاؾ 

الوزظات واهلبات
(3)

و وخيوؾػ الوؽققػ الػؼفل الدبقؼ لؾق اق   ـات ظذ اخاومف 

و وبد تؽقن و اق   ض و وشقف أ اغ ل وتسبقًم  اكص ادق الو فؼد تؽقن وبػً 

 الػؼفق  الول رقز :ذا الـقع صـ الق ايا::ذا ادبح  إو اف 

 :لْصـٔ٘ باألضخٔ٘ ّصـٔ٘ جلَ٘ قزب٘ا: املطلب األّل

تـؼسااؿ الق ااايا  ااالـظر  ػ ادق اااك لااف  ػ بسااؿغ: و اااق  دعااغو وو اااق  

جلف 
(4)

و والق اق  جلف  بد تؽقن ٕصاخاص كالؼرا ا  وادسااكغ والقوااصكو وباد 

وادسااجد وكحاق ذلاؽتؽقن جلف  بر   كاحلري وإضااحل 
(5)

و والضاارز إول 

                                           
 (.528(و وصارح حدود ا ـ ظرف  )ص:175الؼقاظد ٓ ـ رج  )ص: (1)

 (.1/2/207(و صقشقظ  الؼقاظد الػؼفق  )175الؼقاظد ٓ ـ رج  )ص: (2)

 (.1/528العام لؾزربا )اددخؾ الػؼفل  (3)

(و وادبدع ل صارح ادؼـع 4/68(و وصغـل ادحواج )7/14(و والذخرب لؾؼرال )3/211مػ  الػؼفات ) (4)

(5/256.) 

 (.2/466اكظر: صارح صـوفك اإلرادات ) (5)
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صـ الق ايا ظطق  ورؾقؽ: فم يزح لقارثو و كام ي ارع دـ ٓ يرث صـ إبر غ 

أو غر:ؿو فقحا قن القرث   ام فارض هلاؿ ل الق ااق و أصاا الضاارز أخار صاـ 

 الق ايا: ففق  دب  دائؿ  وادؼزقد  ف الاقازو وٓ يضار  ذلف لقارث.

العؾؿ ذلؽو و ححقا و اق  ادرت   الت صـ صالف لقحري  اف ظاـ وبد برر أ:ؾ 

ٕن ادق ااك لاف ٓ يؿؾؽفاا وٓ يـوػاع هبااو و كاام » عض ورثوف أو يضحك  ف ظـاف: 

«يرجااق ثقاهبااا ل أخاارب: ففاال كزاادب  ل صرضااف وجعااؾ ثقاهبااا لؾااقارث
(1)

 و

قاؽو  حقا  :ل الول يؼزد هبا ادق اال الوؿؾ اوالق اق  لؾقارث ادؿـقظ  صارظً »

أن ادق اااك لااف يوزااارف فقفااا تزااارف اداامك  ااالبقع وغاارهو وأصااا  ذا أو اااك 

اإلكسان لبعض ورثواف كقالادهو  لضاحق  دائؿا  ل صؾاؽ صعاغو ففاق ل احلؼقؼا    

«يقص لف  ٓ  الاقاز
(2)

. 

تـػااذ الق اااق  صااـ الاؾاا  ل الؽااؾو شااقات كاكااس »جااات ل الػواااوى اهلـدياا : 

 االن كاكااس الق اااق   ااالؼرزو صااـ الق اااق   اااحلري الػاارضو  الق ااايا هلل تعاااػو

والزكااابو والزاامبو والؽػاااربو والـااذورو و اادب  الػطاارو وإضااحق و وحااري 

الوطااقعو و ااقم الوطااقعو و ـااات ادساااجدو و ظواااق الـسااؿ و وذ ااح البدكاا  وكحااق 

«ذلؽو أو كاكس لؾعباد كالق اق  لزيد و ؽر وخالد
(3)

. 

                                           
 (.157رشائؾ وفواوى أ ا  طغ )ص  (1)

 (.7/120:ا( الدرر السـق  )1298صـ جقاز لؾ اقخ ظبد العزيز  ـ حسـ  ـ حيقك )ت  (2)

 (.6/114الػواوى اهلـدي  ) (3)
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 :باألضخٔ٘ ّصـٔ٘ استغاللالْصـٔ٘ : املطلب الجاىٕ

تـؼسؿ الق ايا  الـظر  ػ ال الت ادق اك  اف  ػ ثمثا  أبساام: و ااق   الرببا  

ل خص صـ الـاسو وو اق   ادـػع  والغؾ  صػردب ظـ الربب و كالق اق  ل اخص 

صـ الـاس  سؽـك الدار أو خدص  العبدو وصـف الق اق  لف  االاؿرب وإجارب صػاردب 

ق  آشوغملو و:ذا الـقع بؾ صـ يذكره صـ الػؼفااتو والق ااق  ظـ الربب و وو ا

 إضحق   ذا كاكس صر قض   عغ كام :ق وابع احلال ل ظاص  الق ايا ففل و ااق  

اشوغملو فنذا بال ادق ال: أو اقس ل  قول  لضحق و فؿعـاه أكف ظفد  اشاوغمل 

لـاقع صاـ الق ااياو و:اذا البقس لزالح إضحق و :ذه :ل السـ  ادطردب ل :ذا ا

 ًٓ : ٕهناا صر ادب صعروف ظـد الـاسو حوك  هنؿ يطؾؼقن ظاذ :اذه الق اايا أشابا

 وصسوغؾ  لألضحق  كفقئ  القبػ.

:ا(587بال الؽاشاين )ت
(1)

و ااق   الرببا : ٕكاف ٓ  اوالق اق   الغؾ  أيًضا: »

«يؿؽـ اشوغملف  ٓ  عد حبس الربب 
(2)

  . 

:اا(1242 ؿاد )توبال ال اقخ ظباد اهلل  اـ 
(3)

 ذا أو ااك  غؾا  كخؾا  ل : »

«أضحق   ارفس ل ذلؽ
(4)

. 

                                           
:اا(و ولاف صاـ 587:ق: أ ق  ؽر  ـ صسعقد  ـ أمحدو ظمت الديـو صـ أئؿا  احلـػقا و تاقل  حؾا  شاـ  ) (1)

 (.46/ 2(و وإظمم لؾزركع )2/244الوزاكقػ  دائع الزـائع. اكظر: اجلقا:ر ادضاق  )

 (.7/389 دائع الزـائع ل ترتق  ال ارائع ) (2)

ـ ظبد الق:از الوؿقؿل الـجديو ولد وك ل ل الدرظق  وتػؼف ظاذ :ق: ظبد اهلل  ـ ال اقخ ادجدد  ؿد   (3)

:اا(. 1242أ قف وغرهو وكان صرجع الؼضات والػوقا ل الدول  السعقدي  إوػ  عد وفاب أ قفو تقل شـ  )

 (.4/131(و وإظمم لؾزركع )32يـظر: ص ا:ر ظؾامت كجد وغر:ؿ )ص:

 (.7/118)الدرر السـق  ل إجق   الـجدي   (4)
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ل  اصـ صالفو فنن صات جعؾاف صعقـًا ا ذا أراد  كسان أن يقبػ وبػً : »وبال 

ل غؾا  كخؾاف أو  او بادًصااصعؾقًصا ا عقـفو و ن صات جعؾف صاقئً  أرض  عقـفاو أو كخًم 

«أرضف: وصا فعؾ صـ ذلؽ ففق حسـ  ن صات اهلل تعاػ
(1)

. 

ل حال احلقاب   يعوز خروجف صاـ الاؾا و  اؾ  اح  اصـجزً  او:ذا  ن كان تزظً 

ظذ صا  عد ادقت ففق و اق و ويعوز خروجفا صاـ  اصـ رأس ادالو و ن كان صعؾؼً 

و اك  اشوغمهلاو شقات كاكس صؼًز الاؾ و وادعوز خروجف صـ الاؾ  العغ ادق ا

صػردب ٓ صارك فقفا اأو ظقـً 
(2)

  . 

 :الْصـٔ٘ باألضخٔ٘ ّصـٔ٘ مزتب٘: املطلب الجالح

الق ايا ضاار ان: و ااق    االت غار صرتا و حيزاؾ الوازع  اف دفعا  واحادب 

 عااد حااغو كؿااـ أو اااك  حجاا  أو ظوااؼ أو  اؾاا  صالااف لؼرياا  أو  اولااقس حقـًاا

صبؾغ صاـ »صسؽغو وأغؾ  و ايا الوؿؾقؽ صـ :ذا الـقعو وو اق   ؿرت و و:ل 

ادال يزارف كؾ يقم أو كؾ شـ  ل جف  صـ جفات الازو أو يعطاك ل اخص صاـ 

«إصخاص  زػ  دائؿ  أو صمبو 
(3)

ف و والق اق   إضاحق  صاـ :اذا الـاقعو وصـا

الق اق    الت صـ غؾا  البساوانو وصاالت صاـ رياع الادارو وكحق:اا صاـ الق اايا 

الرائج   غ الـاس ل العؼقد اداضااق و الوال روظال فقفاا أن تؽاقن  ادب  دائؿا و 

 عد حاغو و:اذا الـاقع صاـ الق اايا  اففذه و ايا اشوغملو حيزؾ الوزع هبا حقـً 

                                           
 (.7/5الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (1)

 (.2/476صارح صـوفك اإلرادات ) (2)

 (.7/205(و واجلاصع ٕحؽام القبػ واهلبات والق ايا )7/120الدرر السـق  ) (3)
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و ابقاا  صااا  ؼاال ادغااّؾو وتـؼطااع  ادوجااددب لااقس لااف أصااد  ااددو  ااؾ تؽااقن صسااوؿرب

 اكؼطاظفو وتعقد  عقدهو وي سط ل :ذه الق ايا ادسوؿرب الول ٓ يعرف هلاا غايا  

وٓ هناي  أن تؽقن صـ الاؾ  كغر:ا صـ الق اياو وادعوز خروجف صـ الاؾا  :اق 

 ادغّؾو فنن   خيرج ادغّؾ صـ الاؾ  أجقز صـفا  ؼدر الاؾ .
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  املبحح الجالح
 ه الْصـٔ٘ باألضحٔ٘ حه

 الذ ح ظـ ادقس لف ضاروز ثمث : 

أن يؽقن ظذ شبقؾ الو اريؽ ل الااقاز: فقضاحل ادارت ظاـ  الضارز إول:

 كػسف وي ارك ادقس ل ثقاز أضحقوف. 

ًٓ  والضارز الااين: ظذ شبقؾ الاز والزادب   أن يضحل ادرت ظـ ادقس اشوؼم

 ظـف. 

لق ااقوف اادقاس تـػقاذً  أن يضاحل ظاـ والضارز الاالا :
(1)

و و:اذا الضاارز 

اخلامف الػؼفال  اإخر :ق  ؾ البح و وشقف أتؽؾؿ ظاـ :اذا الضاارز صبقـًا

 الؼقل الراجحو وذلؽ ل ادطال  الوالق : اوأدل  كؾ بقلو ثؿ صبقـً 

 :عزض اخلالف الفكَٕ: املطلب األّل

 اخوؾػ ل ص اروظق  الق اق   إضحق  ظذ بقلغ:

و:ااق بااقل اجلؿفااقر صااـ الػؼفاااتو فؼااد اتػؼااس ادااذا:  إر عاا  ظااذ  ااح  

لق اااق و وصااذ:  ادالؽقاا  الؽرا:اا  صااع  اإضااحق  ظااـ ادقااس  ذا كاكااس تـػقااذً 

                                           
 (.7/423اكظر: ال ارح ادؿوع ظذ زاد ادسوؼـع ) (1)
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 او شقات كاكس تـػقاذً االزح و واكػرد احلـا ؾ   اشوحباز إضحق  ظـ ادقس صطؾؼً 

 صـ غر و اق . الق اق و أو تزرً 

لق ضحك ظـ صقس وارثاف  الصرهو ألزصاف  الوزادق »جات ل حاصاق  رد ادحوار: 

«هبا وظدم إكؾ صـفا
(1)

وكاره فعؾفاا »و وبال  اح  ال ارح الؽبر صـ ادالؽقا : 

«ظـ صقس  ن   يؽـ ظقـفا ببؾ صقتفو و ٓ كدز لؾقارث  كػاذ:ا
(2)

و وباال ل مػا  

«تؼااع أضااحق  ظااـ صقااس  ن   يااقص هباااوٓ اااقز وٓ »ادحواااج: 
(3)

و ول صـوفااك 

«وأضحق  ظـ صقس أفضؾ صـفاا ظاـ حال»اإلرادات: 
(4)

و وكؼاؾ  ااح  الػاروع 

ظـ ال اقخ تؼل الديـ تػضاقؾ إضحق  ظـ ادقس ظذ الزدب  ظـف
(5)

. 

وٓ يؿـع صـ  ح  الق ااق  كقهناا و ااق   ؼر ا و فاداذا:  إر عا  ظاذ  اح  

وبد برر احلـػق  ذلؽو وبالقا تزح الق اق   ؼر  و شقات كاكاس الؼر ا  الق اق   ؼر  و 

غر خالز  كالعوؼو أو بر    ضا  وحاؼ صاـ حؼاقق اهلل اخلالزا  كااحلري
(6)

و وروى 

 ذا أو ااك  اف »تمصقذ صالؽ ظـف أكف كان يؽره الق ااق   ااحلري ويزاححفاو ويؼاقل: 

«أكػااذت الق اااق  و  تاارّد وحااري ظـااف
(7)

:  ال ااافعق  ظااـ احلـػقاا  و وٓ خيوؾااػ صااذ

                                           
 (.6/335الدر ادخوار وحاصاق  ا ـ ظا ديـ )رد ادحوار( ) (1)

 (.3/247(و واكظر: صقا:  اجلؾقؾ )2/122ال ارح الؽبر لؾ اقخ الدردير ) (2)

 (.321(و واكظر: صـفاج الطالبغ )ص:9/368مػ  ادحواج ) (3)

 (.1/612صارح صـوفك اإلرادات ) (4)

 (.6/101الػروع ) (5)

 (.2/482(و ادحقط الز:اين ل الػؼف الـعامين )4/527 داي  ادبودي )اهلداي  ل صارح  (6)

 (.4/368اددوك  ) (7)
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وادالؽق  ل ذلؽ
(1)

الق ااق   الزادب   ااملو أفضاؾ صاـ الق ااق  »و وبرر احلـا ؾا  أن 

« حري الوطقعو دا تؼدم ل  مب الوطقع أن  دب  الوطقع أفضؾ صـ حج 
(2)

  . 

وصعؾقم أن الق اق   إضحق  و اق    الت دائؿ لاقس لاف أصادو وباد وذ:ا  

الـقع صـ الق ايااجلؿفقر  ػ  ح  :ذا 
(3)

.   

فاحلا ؾ أن الق اق   الغؾ  تـزارف  ػ ادقجقدو و ػ صاا »وبال السارخسال: 

أو   يؼااؾ: ٕن اشااؿ الغؾاا  حؼقؼاا  لؾؿقجااقد واحلااادث  احياادثو شااقات بااال: أ اادً 

«امجقعً 
(4)

و وبد حؽك ا ـ ادـذر اإلمجاع ظاذ  اح  الق ااق   الغؾا و وأن ادارت  ذا 

أو خدص  ظبده تؽقن صـ الاؾ أو اك  سؽـك داره 
(5)

  . 

وٓ يؿـع صـ  ح  :ذه الق اق  حزقل الق اق  ظذ شبقؾ آشوغمل لعؼاار 

وكحقهو فالؼقل  زح  الق اق  القابع  ظذ جف  الوحبقس وآشاوغمل صؼوضااك 

صذ:  اجلؿفقر صـ احلـػق  وادالؽق  وال اافعق  واحلـا ؾا و فؼاد أجاازوا الق ااق  

وا الق اااق   ااالاؿرب والغؾاا  صـػزااؾ  ظااـ الربباا و فقؾوحااؼ  ااذلؽ  ادـااافعو وأجاااز

و اق  آشوغمل
(6)

  . 

                                           
 (.3/59(و أشـك ادطال  )6/195روض  الطالبغ ) (1)

 (.4/363ك اف الؼـاع ظـ صوـ اإلبـاع ) (2)

 (.15/428(و ادجؿقع صارح ادفذز )7/136(و إم لؾ افعل )4/369اددوك  ) (3)

 (.7/354(و ويـظر:  دائع الزـائع )28/2ادبسقط لؾسارخسال ) (4)

 (.77اإلمجاع ٓ ـ ادـذر )ص: (5)

(و وصااارح اخلرصااال 4/445(و وال ااارح الؽباار )7/355(و و اادائع الزااـائع )27/181ادبسااقط ) (6)

 (.6/182(و وادغـل )6/117(و وروض  الطالبغ )8/186)
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وبد صااظس الق ااق   إضاحق  ل الابمد الـجديا  وصاا جاور:ااو وظؿاؾ هباا 

الـاس ل ظاص  الديار السعقدي  ل الؼرون ادولخربو وأبر:ا الؼضاب والعؾامتو وبال 

الـجديا  ل خموؾاػ ضبؼااهتؿ زح  الق اق   إضاحق  فؼفاات الادظقب 
(1)

و وشائؾ 

ال اااقخ محااد  ااـ ظبااد العزيااز
(2)

ظؿااـ بااال: الق اااق   احلجاا  وإضااحق   دظاا !  

 االؼائؾ :ق ادبودع هبذا الؼقلو ٕكف   يسبؼ لذلؽو و ذا كان احلاري فرًضا»فلجاز: 

صـ فرائض اإلشممو والوطاقع  اف صاـ أفضاؾ الؼارزو كقاػ يـفاك ظاـ الق ااق  

اي  صا يؼال: بد تؽقن الق اق  لألبارز أفضاؾ صاـ ذلاؽو ٓ شااقام  الوطقع  ف.. غ

أ اا ضؾحا  حاغ  حغ ف ا أخذ اجلعال  ظاذ ذلاؽو كاام أرصاد الـبال 

: «اجعؾفا ل إبر غ»: تزدق  حديؼوف  رحاتو و  يعغ جف و بال 

لؽاااـ الؼائاااؾ ٓ حيساااـو أراد أن جيعاااؾ تااارك إوػ  دظااا  يـفاااك ظـااافو كاااذلؽ 

«إضحق 
(3)

. 

أصا الضحق  ظـ ادقس فنن كان أو اك هبا ل ثؾا  »ول فواوى الؾجـ  الدائؿ : 

و أو جعؾفا ل وبػ لفو وج  ظذ الؼائؿ ظذ القبػ والق اق  تـػقاذ:او صالف صاًم 

و ن   يؽـ أو اك هبا وٓ جعؾفااو وأحا   كساان أن يضاحل ظاـ أ قاف أو أصاف أو 

                                           
(و والادرر الساـق  ل 4/109ت ال ااقخ  ؿاد  اـ ظباد الق:ااز( )اكظر: فواوى وصسائؾ )ضؿـ صملػاا (1)

(و جمؿاقع فوااوى 9/157(و وفوااوى ورشاائؾ ال ااقخ  ؿاد  اـ   ارا:قؿ )5/401إجق   الـجدي  )

 (.25/11ورشائؾ العاقؿغ )

محد  ـ ظبد العزيز البدراين الدوشاريو تؾؿقذ ال اقخ ظبد الرمحـ  ـ حسـ وباضاال شادير والقصاؿ ل  (2)

 (.16/437:ا(. ترمجوف ل الدرر السـق  )1330ظفد اإلصام فقزؾ  ـ تركلو تقل شـ  )

 (.7/109الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (3)
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دب  ظااـ ادقااسو والزاادب  ظـااف غرمهااا ففااق حسااـو ويعوااز :ااذا صااـ كااقع الزاا

«ص اروظ  ل بقل أ:ؾ السـ  واجلامظ 
(1)

. 

و:ق صؼوضاك بقل مجاظ  صـ ادوؼدصغو و ااريح باقل  عاض ادوالخريـو وباد 

 اخوؾػ ادلخذ الػؼفل الذي صـ أجؾف بقؾ ٓ تزح. 

الؼرزو وآبوزار ظاذ الق ااق  فؿذ:   عض فؼفات السؾػ ادـع صـ و ايا 

:اا( ظاـ أياقزو أكاف شائؾ 456 الربب  وو اق  الوؿؾقؽو وبد روى ا ـ حازم )ت

ٓ أظاارف الق ااايا ل احلااريو  كااام الق اااق  ل »ظااـ الق ااايا ل احلااري؟ فؼااال: 

«ٓ»بؾـا:  ذا فرط ل احلري أيق ال  ف؟ بال: « إبر غ
(2)

. 

ا أو اك  ف ٓ يقجد ل صاالت صاـ جقاز احلري  ذ»:ا(: 456وبال ا ـ حزم )ت

الـزقصو وٓ حيػظ ظـ أحد صـ الزاحا  و وٓ يقجبفاا بقااس: ٕن الق ااق  ٓ 

«اقز  ٓ فقام جيقز لمكسان أن يلصر  ف ل حقاتف  م خمف
(3)

. 

ولاقس العؿاؾ أن يضاحل ظاـ أ قياف »:ا( أكاف باال: 189وروي ظـ صالؽ )ت

«وبد صاتاو وٓ يعجبـل ذلؽ
(4)

 كاام كاره أن يضاحل ظاـ »ض أ احا ف: و وبال  ع

«وٓ ظـ أحد صـ السؾػ ادقس: ٕكف   يرد ظـ الـبل 
(5)

. 

                                           
 (.11/418فواوى الؾجـ  الدائؿ  ) (1)

 (.5/44ذ  أثار )ادح (2)

 (.5/38ادحذ  أثار ) (3)

 (.4/378(و والواج واإلكؾقؾ )5/851اجلاصع دسائؾ اددوك  ) (4)

 (.3/247صقا:  اجلؾقؾ ) (5)
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:ااا( والظا:ريااا   ػ ادـااع صااـ و اااايا 148كااذلؽ ذ:اا  ا اااـ أيب لااقذ )ت

 ن »:ااا(: 148آشااوغمل والق اااق  الواال لااقس هلااا أصاادو وبااال ا ااـ أيب لااقذ )ت

در  ؿادب تزاح فقفاا اإلجاارب بدرت  ؿدب تزح فقفاا اإلجاارب  احسو و ن   تؼا

«لؾق اق  ظذ اإلجارب  طؾسو محًم 
(1)

. 

وٓ اقز الق اق   ام ٓ يـػذ دـ أو ااك لاف هبااو »:ا(: 456وبال ا ـ حزم )ت

أو فقام أو اك  اف شااظ  صاقت ادق االو صااؾ أن يق اال  ـػؼا  ظاذ  كساان صادب 

صابف ذلاؽو ففاذا كؾاف صسامه.. أو  حؿاؾ  ساواكف ل ادساولكػو أو  غؾا  دارهو وصاا أ

« اضؾ ٓ يـػذ صـف صالت
(2)

. 

:اا(1225وصال ال اقخ محد  ـ كا ار  ـ صعؿار )ت
(3)

 ػ تؼقيا  الؼاقل  عادم  

ص اروظق  إضحق  ظـ ادقسو ورجح أن الوزدق  اؿـفا أفضاؾ صاـ ذ حفاا ظاذ 

خمف ادذ: و وزظؿ أن الوضحق  ظـ ادقس   تؽـ صعروف  ظـد السؾػ
(4)

. 

برره  عده ال اقخ ظبد اهلل  ـ زيد ادحؿقدو:ذا إصر 
(5)

 :ا(و واكوزار 1420)ت 

                                           
 (.15/428ادجؿقع صارح ادفذز ) (1)

لؾربب و (و وواضح أن ا ـ حزم يريد أن الق ايا ٓ تؽقن  ٓ ظذ شبقؾ الوؿؾقؽ 8/364ادحذ  أثار ) (2)

 فال الت الذي ٓ يؿؽـ تـػقذه وٓ تؼبقضف لؾؿق اك لف  ف فؾقس  ق اق .

محد  ـ كا ار  ـ ظاامن  ـ صعؿر الوؿقؿلو صـ تمصقذ ال اقخ  ؿد  اـ ظباد الق:اازو تزادر لؾوادريس  (3)

مم :اا(. إظا1225والػوقا زصـ اإلصاصغ ظبد العزيز  ـ  ؿد وا ـف شعقد  ـ ظبد العزيازو تاقل شاـ  )

 (.2/273لؾزركع )

 (.5/401الدرر السـق  ) (4)

صاـ الريااضو وتػؼاف ظاذ ياد  ا:ق: ال اقخ ظبد اهلل  ـ زيد  ل  ؿقدو ولد وك ال  حقضا   ـال راقؿ بريًبا (5)

ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ  ل ال اقخو و:ق الذي رصحف لوقيل صمون الؼضات واإلفوات  دول  بطرو وكاكس 

 www.ibn-mahmoud.com:ا(.يـظر ادقبع الرشؿل لؾ اقخ: 1420وفاتف شـ  )
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الاادٓئؾ العؼؾقاا  والـؼؾقاا  ل تػضاااقؾ »لااف   اادبو وألااػ فقااف رشااال  خا اا   عـااقان: 

و وأضااال ل آظااساض ظااذ ادجقاازيـ «الزاادب  ظااـ ادقااس ظااذ إضااحق  ظـااف

وصـاب ااوفؿ وتػـقااد حججفااؿو وذ:اا   ػ أن الق اااق   إضااحق  أصاار حااادث ل 

والزاحا   والواا عغو  الؼرون ادولخربو وأكف ٓ وجقد هلا ل زصـ الـبال 

و  جير هبا ظؿؾ ادسؾؿغ ل و ايا:ؿ وتزظاهتؿو ويارى أن فؼفاات احلـا ؾا  ادوؼادصغ 

ٓ يااامثر ظاااـفؿ صاااالت ل ص ااااروظق  الق ااااق   إضاااحق و وأن أول صاااـ تؽؾاااؿ ل 

:اا( ظـادصا بارر 728ص اروظقوفا وبال  اشوحباهبا: :ق صاقخ اإلشمم ا اـ تقؿقا  )ت

كام كؼؾ  اح  آخوقاراتو ثاؿ « ادقس أفضؾ صـ الوزدق  اؿـفاأن إضحق  ظـ »

تؾؼػ :اذا الاـص  ااحبا اإلبـااع وادـوفاك فالدخمه ظاذ اداذ:  ل الؼارن احلاادي 

 ػ أن إضااحق  ظبااادب ص ااروظق  لألحقااات فحساا و ولااقس  ظ اارو واكوفااك 

لؾؿقس أن يضحك ظـفو ٓ  لصره وٓ  دون أصره
(1)

  . 

 :زض أدل٘ األقْالع: املطلب الجاىٕ

احوري صـ بال  زح  الق اق   إضحق   لدل  صـ الؽواز والسـ و و لدلا  صاـ 

 إثرو وأ رز أدلوفؿ الول احوجقا هبا صا يع: 

 بال:  ؾقس صع رشاقل اهلل  حدي  جا ر الدلقؾ إول: 

 اشاؿ اهلل واهلل أكازو :اذا »ظقد إضحكو فؾام اكزارف ُأيت  ؽبش فذ حفو فؼاال: 

«ظـل وظؿـ   يضحا صـ أصول
(2)

. 

                                           
 (.87-5/9ؿقد( )الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ظبد اهلل  ل   (1)

(و والسصذي 4/433( )2810أ ق داودو كواز إضاحلو  از ل ال اب يضحك هبا ظـ مجاظ  حدي  ) (2)
= 
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 ن بقل صـ رخص ل الوضاحق  ظاـ ادقاس صطاا ؼ لألدلا  »بال  عض احلـػق : 

كان يضحل  ؽب اغو أحدمها ظـ  وٓ دلقؾ دـ صـعفاو وبد ثبس أكف 

أصوف ممـ صفد لف  الوقحقد وصفد لف  البمغو وأخر ظـ كػسف وأ:ؾ  قوفو وصعؾقم 

و فااادخؾ ل أضاااحقوف صااااتقا ل ظفاااده  صاااـفؿ باااد كااااكقا اأن كاااارً 

 إحقات وإصقات كؾفؿ»
(1)

. 

 طرياؼ إ اال و  أن :اذه إضاحق  وبعاس صاـ الـبال  وكقبش:

و كام أصارك أصوف ل ثقاهباو و:ل بضاق  فعاؾ توؿ ااك صاع باظادب اخلزاائصو فام 

و إحقاات صاـفؿ يؼاس ظؾقفا غر:اا: ٕهناا صااصؾ  جلؿقاع أصا   ؿاد 

وصـ ل إ مز وصاـ شااققجد صاـ :اذه إصا   ػ ياقم الؼقاصا و وٓ وإصقات 

جيقز :ذا الػعؾ هبذه الزػ  صـ غره
(2)

  . 

 ذا »باال:  و ظاـ الـبال حادي  أيب :ريارب الدلقؾ الاااين: 

صات ا ـ  دم اكؼطع ظؿؾف  ٓ صـ ثمث:  دب  جاري و أو ظؾؿ يـوػاع  افو أو ولاد 

« الح يدظق لف
(3)

 . 

                                           

=
 

( وبال: :ذا حدي  غري  صـ :اذا القجافو واحلادي  3/152( )1521ل أ قاز إضاحل حدي  )

 (.4/350الغؾقؾ )(و و ححف إلباين ل  روات 10/452حسـف احلافظ ا ـ حجر ل ادطال  العالق  )

ظاـ غـقا  إدعال لؾعظاقؿ   ااديو ويـظار ل وجاف آشاودٓل  احلادي :  ( كؼًم 5/66مػ  إحقذي ) (1)

 (.5/72 دائع الزـائع ل ترتق  ال ارائع )

 (.46-5/40الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ا ـ  ؿقد( ) (2)

 (.1631رواه صسؾؿ ل الق اق و  از صا يؾحؼ اإلكسان صـ الاقاز  عد وفاتفو ربؿ ) (3)
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أن إضااحق  ظااـ ادقااس داخؾاا  ل :ااذا العؿااقمو فوجااقز  ل:وجااف آشااودٓ

إضحق  ظـ ادقس كغر:ا صـ الؼر ات
(1)

. 

 لن احلدي  ل صعرض ذكر إظامل الول تـػع ادقس  عد صقتفو ولقس  وكقبش:

فقفا تـزاقص ظذ إضحق و كام جرى الوـزاقص ظذ الزدب  والدظات
(2)

. 

يضاحل  ؽب ااغو  ار قعا  باال: رأياس ظؾًقاصاا رواه حاـش  اـ الدلقؾ الاال : 

أو ااين أن أضاحل ظـافو   ن رشاقل اهلل »فؼؾس لف: صا :اذا؟ فؼاال: 

«فلكا أضحل ظـف
(3)

. 

 ضعػ احلدي و وأن الـاس دا شؿعقا  ف تعؾؼقا  ف كام يوعؾؼقن  ؽار  وكقبش:

صـ إحادي  الضعقػ و و ٓ ففق خال صـ احلج 
(4)

. 

صاات وأو ااك أن  و أن رجاًم ا اـ ظبااس  صا روي ظـالدلقؾ الرا ع: 

«ازي»يـحر ظـف  دك و فسئؾ ظـ البؼربو فؼال: 
(5)

. 

                                           
 (.11/417فواوى الؾجـ  الدائؿ  ) (1)

 (.5/70الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ا ـ  ؿقد( ) (2)

(و وأ ااق داود ل 1495أخرجااف السصااذي ل إضاااحلو  اااز صااا جااات ل إضااحق  ظااـ ادقااسو ربااؿ ) (3)

( و ول شاـده صااريؽ  اـ ظباد اهلل الـخعال الؽاقل 2790الضحاياو  از إضاحق  ظاـ ادقاسو رباؿ )

و وأ ق احلسـات الؽقل جمفقلو وحـش  ـ ادعوؿر  دوق لاف أو:اامو ففاق االؼاضالو  دوق خيطئ كارً 

ي  صاريؽ. البادر ادـار حدي  ضعقػو ولذلؽ بال السصذي: :ذا حدي  غري  ٓ كعرفف  ٓ صـ حد

 (.3/208(و والوؾخقص احلبرو ط. العؾؿق  )7/282)

 (.5/37الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ا ـ  ؿقد( ) (4)

( 14657صزـػ ا ـ أيب صاقب و كواز احلريو  از ل البادن صاـ باال ٓ تؽاقن  ٓ صاـ اإل اؾو حادي  ) (5)

وكقعو ظـ محااد  اـ زيادو ظاـ شاؾقامن  اـ يعؼاقزو ظاـ أ قاف ظاـ ا اـ ظبااس  (و بال: حدثـا3/327)
= 
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وجف آشودٓل: أن فقف دلقؾ ظذ ورود الق اق   إضحق  صـ فعاؾ الزاحا   

 وفوقا:ؿ. 

كاكقا »صا ورد ظـ   را:قؿ الـخعل: فقؿـ صات و  حيري؟ بال: الدلقؾ اخلاصس: 

«ُيـحر ظـف  دك حيبقن أن يق الو أن 
(1)

. 

الؼقاس ظذ غر إضحق  صـ الؼرز الول اقز ظـ ادقسو فاا الدلقؾ السادس: 

«ادقت ٓ يؿـع الوؼرز ظـ ادقس:  دلقؾ أكف جيقز أن يوزدق ظـف وحيري ظـف»
(2)

. 

 لن احلري الذي صارع فعؾف ظـ ادقس :ق احلري القاج   ل اؾ ال اارع أو وكقبش: 

قس  قاج  ظذ احلري القاج  اد بّف  الديـ المزم الـذرو فؽقػ يؼاس صا ل
(3)

  . 

وأ رز واحوري صـ بال  عدم  ح  الق اق   إضحق   لدل  صـ ادـؼقل والـظرو 

 أدلوفؿ الول احوجقا هبا صا يع: 

 صاـ ظؿاؾ ظؿاًم : »اصرفقًظا حدي  أم ادامصـغ ظائ ا  الدلقؾ إول: 

«لقس ظؾقف أصركا ففق رد
(4)

 . 

                                           

=
 

 و و شـاده غر صوزؾو شاؾقامن  اـ يعؼاقز :اق شاؾقامن  اـ يعؼاقز  اـ   ارا:قؿ  اـ  ؿاد  اـ

 (.1/663. اكظر: لسان ادقزان ) شامظقؾ  ـ ظع  ـ ظبد اهلل  ـ ظباس 

 ( صـ ضريؼ شعقد  ـ صـزقر ظـ : اقؿ ظـ ادغرب  ـ صؼسؿ ظـ الـخعل.5/44ادحذ  أثار ) (1)

(و والدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشاائؾ وخطا  5/72 دائع الزـائع ل ترتق  ال ارائع ) (2)

 (.39-5/35ال اقخ ا ـ  ؿقد( )

 (.73-5/71  ال اقخ ا ـ  ؿقد( )الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط (3)

(و 2697رواه البخاااري ل الزااؾحو  اااز  ذا ا ااطؾحقا ظااذ  ااؾح جااقر فالزااؾح صااردودو حاادي  ) (4)

 (.1718وصسؾؿ ل كواز إبضاق و  از كؼض إحؽام الباضؾ و  ربؿ )
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أن العبادات تقبقػق و وإ ؾ فقفا احلظرو و  يرد دلقؾ  احقح  آشودٓل:وجف 

 اريح يػقد ص اروظق  إضحق  ظـ ادقاس
(1)

و و:اذا أباقى أدلا  ادااكعغ
(2)

و باال ل 

.. فانذا ا احقحً  اصرفقًظا احادياً  ا  أجد ل الوضحق  ظـ ادقس صـػردً »مػ  إحقذي: 

«فآحوقاط أن يوزدق هبا كؾفا اضحك الرجؾ ظـ ادقس صـػردً 
(3)

. 

ل خطباا  حجاا  الااقداعو أن الـباال  حاادي  أيب  ؽاارب الاادلقؾ الااااين: 

  :ن دصاااتكؿ وأصااقالؽؿ وأظراضااؽؿ ظؾااقؽؿ حاارامو كحرصاا  »بااال 

«يقصؽؿ :ذاو ل صفركؿ :ذاو ل  ؾدكؿ :ذاو فؾقبؾغ ال ا:د الغائ 
(4)

. 

وٓ صؽ  ـص الؼر ن ل »:ا(  ؼقلف: 456صا ذكره ا ـ حزم ) وجف آشودٓل:

ففق صؾاؽ لؾقرثا و و ذ :اق صؾؽفاؿ فام حياؾ  اأن صا خيؾػف ادقس مما   يقص  ف بطعً 

«لؾؿق ال حؽؿ ل صال القرث 
(5)

:ا( يرى أن الق ااق  الوال 456و فا ـ حزم )ت

القرثا  وتزاارف ٓ يؿؽـ تؼبقضفا ل احلال لؾؿق اك لف أهناا تـػاذ ظاذ حسااز 

صـ صاهلؿ ٓ صـ صال اداقرثو و:اذا صعوؿاده ل  طامن الق ااق   ادـػعا  وو ااق  

 آشوغمل وشائر الق ايا ادوجددب الول ٓ غاي  هلا.

                                           
 (.3/247صقا:  اجلؾقؾ ل صارح خموزار خؾقؾ ) (1)

 (.39-5/35الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ا ـ  ؿقد( ) (2)

 (.5/66مػ  إحقذي ) (3)

(و و احقح صساؾؿ 105( كواز العؾؿو  از لقبؾغ ال ا:د الغائا و حادي  )1/33 حقح البخاري ) (4)

 (.1679)( كواز الؼساص و  از تغؾقظ مريؿ الدصات وإظراض وإصقال حدي  3/1306)

 (.27/181ـظر: ادبسقط لؾسارخسال )(و وي8/365ادحذ ) (5)
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ٕن ذلاؽ صـاافع ضارئا  ظاذ »:اا(  ؼقلاف: 463ويقضح ذلؽ ا ـ ظبد الز )ت

أو ااك   االت وصاات صؾؽ القارث   يؿؾؽفا ادقس ببؾ صقتفو وبد أمجعقا أكف لاق 

و:ق ل غر صؾؽف أن الق اق   اضؾ و والق اق   ادـافع كذلؽو ٕكف بد صاات و:ال 

«ل غر صؾؽف
(1)

. 

لؾقرثا و  ذ  ا عدم الوسؾقؿو فاام اشاواـاه ادق اال  الق ااق  لاقس صؾًؽا وكقبش:

ال ارع بد جعؾ لف الاؾ 
(2)

. 

فؽام جياقز مباقس  لن و اق  آشوغمل حؽؿفا حؽؿ القبػو : اوكقبش أيًض 

إ ؾ وتسبقؾ ادـػع و فؽذلؽ اقز الق اق   اشوغمل ذلؽ
(3)

. 

 الغؾ و وكام اقز اإلجارب ل  ا لن الق اق  ادوجددب توعؾؼ غالبً  وكقبش كذلؽ:

صـافع الدار والبسوان والدكانو فؽذلؽ اقز الق اق   اشوغمل ذلؽ
(4)

. 

غاار :ااذاو و:ااق بقاااسو  اوصااا كعؾااؿ هلااؿ صاااقئً »:ااا(: 456بااال ا ااـ حاازم )ت

حج  ظؾقفؿ ٓ هلؿ: ٕن اإلجارب  كاام ااقز فاقام صؾاؽ  اوالؼقاس  اضؾو ثؿ :ق أيًض 

ادماجر رببوفو ٓ فقام ٓ صؾؽ لف فقفو والدار والعبد والبسوان صوـؼؾ   ؿاقت ادالاؽ 

«هلا  ػ صا أو اك فقف  ؽؾ ذلؽو أو  ػ صؾؽ القرث و ٓ  د صـ أحدمها
(5)

. 

                                           
 (.7/279آشوذكار ) (1)

 (.27/181ادبسقط لؾسارخسال ) (2)

 (.15/428(و ادجؿقع صارح ادفذز )27/181ادبسقط لؾسارخسال ) (3)

 (.15/428(و ادجؿقع صارح ادفذز )27/181ادبسقط لؾسارخسال ) (4)

 (.8/370ادحذ  أثار ) (5)
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 اجلفال  اداكع  صـ  ح  العؼد.ال : الدلقؾ الا

أن الق اااق  ادؿواادب لسااـقات والق اااق  ادم اادب ٓ ياادرى صااا ووجااف ذلااؽ: 

«ففق  اضؾو ٓ يعرف  امذا أو اك لف»صؼدار:او و:ذه جفال و 
(1)

. 

:ا( الق اق  ادم دبو صـ كاحقا  كاقن 478وبد اشو ؽؾ أ ق ادعايل اجلقيـل )ت

أ ؾ الق اياو وٓ يـسجؿ  ٓ صع أ اؾ إوباافو آشوغمل ادم د يوعارض صع 

أصا  خراج ديـار ل كؾ شـ  صـ غر ذكار »وبال ل الق اق   ديـار صـ صـافع العبد: 

«اهناي و ففق ص ؽؾ جدً 
(2)

. 

 االن الق اااق  صااـ ظؼااقد الوزظاااتو واجلفالاا  ٓ تاامثر ل الق اااق و  وكااقبش:

شبقؾ القبػ فوـوػل اجلفال  و ويؽقن شبقؾفاويؿؽـ أن ير د هلا الاؾ  كاصًم 
(3)

. 

 باظدب ادػاشد وادزالح. الدلقؾ الرا ع: 

ادبا:ااب وادػااخرب اأن إضحق  ظـ إصقات يؼزاد هباا غالًباووجف ذلؽ: 
(4)

و 

وبد تقشع الـاس فقفا حوك  اروا يضحقن دقتا:ؿ ويـسقن أكػسفؿ
(5)

و وبد  ؾاغ 

و شوغ أضحق و فق اس ا  اادبؾغ إصر  بعض الـاس أكف جيوؿع ظـده بدر مخساغ أ

البا:ضو ثؿ يذ حفا ظـ إصقات فم جيد صـ يلكؾ حلؿفاو و:ذه صػاشاد طاا:ربو 

 لقسس صـ الز ل صالت. 

                                           
 (.8/365ادحذ  أثار ) (1)

 (.11/152هناي  ادطؾ  ل دراي  ادذ:  ) (2)

 (.15/428ادجؿقع صارح ادفذز ) (3)

 (.3/247صقا:  اجلؾقؾ ل صارح خموزار خؾقؾ ) (4)

 (.5/13الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ا ـ  ؿقد( ) (5)
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وصـ صارط إوباف والق ايا: أن تؽقن ظذ جف  صـ جفات الازو فانذا وازن 

 ااؿـ ادـزػ  غ :ذه اجلف  وغر:ا صـ جفات الز واإلحسانو ظؾؿ أن الزادب  

إضحق  أكػع لؾؿقس ولؾحل
(1)

. 

 :بٔاٌ الكْل الزاجح: املطلب الجالح

الؼقل إول الؼاضال  زح  الق اق   إضحق و لاقرود  الراجح صـ الؼقلغ:

إ قل العاص  الدالا  ظاذ أن ادقاس يـوػاع  اام يػعاؾ إحقاات ظـاف صاـ الؼر ااتو 

ؾؿو وص ااك ظؾقاف الـااس ل كاحلري والزدب و وبد اشوؼرت ظذ ذلؽ ُفوقا أ:ؾ الع

واقز إضحق  ظـ ادقاسو كاام »:ا(: 728و ايا:ؿو بال ال اقخ تؼل الديـ )ت

«جيقز احلري ظـف والزدب  ظـف
(2)

. 

ظذ أن الؼقل  زاحوفا  كاام :اق صاـ كاحقا  إ اؾو فانذا اصاوؿؾ تـػقاذ:ا ظاذ 

والؼاظادب ل صػسدبو فادػسدب يـبغل أن تقضعو ولق كاان  وعاديؾ جفا  الق ااق و 

إوباف والق ايا أكف جي  العؿؾ  الق اق  الاا و  ادقافؼ  لؾ ارع
(3)

و كام أكف جيقز 

تغقر جف  القبػو وصارط القابػ  ػ صا :ق أ ؾح صـف
(4)

. 

                                           
 (.61-5/60الدٓئؾ العؼؾق  والـؼؾق  )ضؿـ جمؿقظ  رشائؾ وخط  ال اقخ ا ـ  ؿقد( ) (1)

 (.26/306جمؿقع الػواوى ) (2)

 (.2/455صارح صـوفك اإلرادات ) (3)

 (.5/429الػواوى الؽزى ٓ ـ تقؿق  ) (4)
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:اا(1389وبد كباف  ػ ذلاؽ شاامح  ال ااقخ  ؿاد  اـ   ارا:قؿ )ت
(1)

  

ٓ شااقام والقباقف ظاذ الضاحايا ظاذ إصاقات لاقس لؾساؾػ فقاف كبار » ؼقلف: 

رغب و و  يمثر ظـفؿ فقف صالت كار صفربو أكار صا يمثر ظـفؿ صا :ق صاالت يزاؾح 

و والػاضؾ كاكاس أصااقات ضائقؾ  او أصا  الـسب   ػ :ذه الؽؿق  فؾقس ص اروظً دلقًم 

لق فعاؾ ظاذ :اذا الؼاقل فاالـػع صقجاقد ل وبس أ:ؾ الدظقبو أصا أن فؽاربو و

« الؾحقمو  ٓ أن آكوػاع  الـؼقد أتؿ
(2)

. 

 

 

                                           
:ق:  ؿد  ـ   را:قؿ  ـ ظبد الؾطقػ  ل ال اقخو صػول الديار السعقدي  ورئقس بضاهتا واد اارف ظاذ  (1)

:اا(. يـظار: 1389أصقر الوعؾقؿ فقفا ل ظفد ادؾؽ ظبد العزيز وظفد ا ـقاف شاعقد وفقزاؾو تاقل شاـ  )

 (.141ص ا:ر ظؾامت كجد وغر:ؿ )ص:

 (.9/191را:قؿ )فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ    (2)
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  املبحح السابع
 ضـسّب الْصـٔـ٘ باألضحٔ٘

الق اق   إضحق  هلا جفوان: جفا  ظؼاد و ك ااتو وجفا  تـػقاذو وصاـ خامل 

آشوؼراتو تباغ أن  ك اات الق ااق   إضاحق  يؼاع ظاذ ضااروز صاوكو و اقر 

و وبد تؽقن و ااق  جماردبو و:ـااك تاداخؾ واضاح  اغ وبد تؽقن تسبقًم خموؾػ و 

الق ايا وإشبال ل :ذا ادؼامو وشقف أ غ ل :ذا ادبحا  أ:اؿ  اقر الق ااق  

الزااقغ ادساوعؿؾ  وإصاؾا  العؿؾقا و  ا إضحق  صـ كاحق  العؼد واإلك اتو ذاكارً 

 كقػق  تـػقذ كؾ ضارز صـ :ذه الضاروز:  اوصبقـً 

 :الْصـٔ٘ بتشبٔل عني يف أضخٔ٘: املطلب األّل

 والؽمم ل :ذا ادطؾ  ل فرظغ: 

 ذا كص ادق ال ظذ وباػ ظاغ أو تسابقؾفا ل أضاحق و ففاذا الوزاارف يعاد 

و ااق   قبااػو وادوؼارر ظـااد اجلؿفااقر صاـ الػؼفااات  اح  الق اااق   قبااػو وأن 

 تلخذ حؽؿ الق اق  ل كقهنا تؼدر  اؾ  ادال.الق اق   قبػ 

واحلا اؾ أكاف  ذا ظؾؼاف  ؿقتافو »:اا(: 1252بال ا ـ ظا اديـ ل حاصااقوف )ت

«فالزحقح أكف و اق  ٓزص 
(1)

. 

                                           
 (.4/345الدر ادخوار وحاصاق  ا ـ ظا ديـ )رد ادحوار( ) (1)
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يزااح تعؾقؼااف  ااادقتو كقبػااس داري  عااد صااقيت ظااذ »ول صااـفري الطاامز: 

«الػؼراتو بال ال اقخان: وكلكف و اق 
(1)

. 

أي يزح تعؾقؼ القبػ ادعؾؼ  ادقتو »:ا( ل ادبدع: 884وبال ا ـ صػؾح )ت

واخواره أ ق اخلطاز ل خمففو وكزاره ل ادغـل وال ارحو وذكر أكف طاا:ر كامم 

«أمحدو وبدصف ل الػروع
(2)

. 

الذي  اححف غار واحاد صاـ »:ا(: 1242وبال ال اقخ ظبد اهلل  ـ  ؿد )ت

ويزاار و ااق و ويعواز صاـ الاؾا و احلـا ؾ  وغر:ؿو أكف يزاح تعؾقؼاف  اادقتو 

«كسائر الق ايا
(3)

. 

أصا الق ايا فنهنا صـ الاؾ   م  صؽالو وأصاا القباػ فانن كاان : »وبال 

ل حال الزح  ففق صـ رأس اداالو و ن كاان   يزادر  ٓ ل ادارض  اذلؽ  ادرً 

صاا  ففق صـ الاؾ و وبقلؽ:  ذا بال ل أوبافاف أو و ااياه تارى :اذا باادم ل مجقاع

«ورائل! فؼقلف :ذا ٓ ظزب  فو فؾق و اك  زيادب ظذ الاؾ    يزح
(4)

. 

:اا( ل  عاض أجق واف: أن القباػ 1389وبد  غ ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ )ت

 ذا »ظذ الاؾ و فنن الزائد يرد ظذ القرثا و وباال:  اادعؾؼ ظذ ادقت  ذا كان زائدً 

كان البقوان ٓ خيرجان صـ ثؾا  السكا و فإصابف ل :اذا أن صاا زاد ظاذ الاؾا  ٓ 

                                           
 (.1/307فوح الق:از   ارح صـفري الطمز ) (1)

 (.1/307فوح الق:از   ارح صـفري الطمز ) (2)

 (.7/5الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (3)

 (.1/145جمؿقظ  الرشائؾ وادسائؾ الـجدي  ) (4)
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يؾاازم  ٓ  نجااازب القرثاا   ذا كاااكقا صرصااديـو وظااذ :ااذا فقحزااار القبااػ  البقااس 

«الؽبر ظذ صا كص فقف صـ أضاحل
(1)

. 

 ذا تؼرر أن الق اق   قبػ و اق   حقح و فحؽؿ القبػ أكف يػرد صـ السكا  

وير د هلذه اجلف و فنن كان لؾعغ ريع تعؾؼاس إضاحق   االريع وشاؾؿس العاغ 

كام :لو و ن   يؽاـ لؾعاغ رياع وٓ يؿؽاـ تعؿر:اا وٓ اشاوغمهلاو  او ؼقس وبػً 

فحؽؿ :ذه العغ حؽؿ القبػ الذي تعطؾس صـافعفو فوبااع العاغ وتـؼاؾ  ػ ظاغ 

أخاارى صغّؾاا و فوجعااؾ غؾوفااا ل إضااحق و أو ير ااد صبؾغفااا فقزااارف صـااف ل 

 إضحق  حوك يـػدو ظذ صا تؼرر صـ جقاز  قع القبػ اخلرز.

والااااين: أن ٓ ي ااارضفو شااقات صااارط ظدصااف أو »:ااا(: 1252ا ااـ ظا ااديـ )تبااال 

و أو ٓ يػال شؽسو لؽـ  ار  حق  ٓ يـوػع  ف  الؽؾق   لن ٓ حيزؾ صـاف صاالت أ اًم 

«جائز ظذ إ ح  ذا كان  نذن الؼاضال ورأيف ادزؾح  فقف ا ؿمكوفو ففق أيًض 
(2)

. 

ظاـ صالاؽ:  ن رأى اإلصاام  قاع  رواي  أيب الػارج»:ا(: 1101وكؼؾ اخلرصال )

«ذلؽ دزؾح  جازو وجيعؾ ل صاؾف
(3)

. 

و أو خارز ادساجد وصاا او ذا خرز القبػو و  يرد صااقئً »وكؼؾ ل اإلكزاف: 

«حقلف و  يـوػع  فو فؾمصام  قعف و ارف ثؿـف ل صاؾف
(4)

. 

                                           
 (.9/228رشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ )فواوى و (1)

 (.4/384حاصاق  ا ـ ظا ديـ )رد ادحوار( ) (2)

 (.7/95صارح خموزار خؾقؾ لؾخرصال ) (3)

 (.7/107اإلكزاف لؾؿرداوي ) (4)
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و ذا خاارز صؽااان صقبااقف فوعطااؾ »:ااا(: 728وبااال ال اااقخ تؼاال الااديـ )ت

و ارف ثؿـاف ل كظاره أو كؼؾاس  ػ كظارهو وكاذلؽ  ذا خارز  عاض كػعفو  قع 

إصاكـ ادقبقف ظؾقفا كؿسجد وكحقه ظذ وجف يوعذر ظامرتفو فنكف يزارف رياع 

القبػ ظؾقف  ػ غرهو وصا فضؾ صـ ريع وبػ ظـ صزؾحوف  اارف ل كظارهو أو 

ب: وبد كان ظؿر  اـ  م فائد صزؾح  ادسؾؿغ صـ أ:ؾ كاحقوفو و  حيبس ادال دائاًم 

اخلطاز كؾ ظام يؼسؿ كسقب الؽعب   اغ احلجاقري: وكظار كساقب الؽعبا  ادساجد 

«ادسوغـك ظـف صـ احُلزار وكحق:ا
(1)

. 

وأصا  قع البقس ادقباػ وجعاؾ »:ا(: 1389وبال ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ )ت

لوـػاذ  ثؿـف ل صاصاق و فنن كان ثؿـف  خس صا يؿؽـ  ظادتف ل ظؼاار لاف رياع ثا اس

صـف الق اق و فم  لس  ام ذكرتؿو و ٓ فق سي  ف ظؼاار  ـظار الق اال ال اارظلو 

«ويعؿؾ فقف كام كص ظؾقف ادق ال
(2)

. 

:اا(  ػ رئاقس ادحؽؿا  الؽازى   الن 1389وكو  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ )ت

ل أضااحق و أن يباااع  البقااس ادقبااقف إلصااام الاادظقب  ؿااد  ااـ ظبااد الق:اااز 

قؿواف  ػ أن تـػادو و ن   يسااو  ٓ بقؿا  ضائقؾ  فقضاحل  وؾاؽ الؼقؿا  لاف ويضحل  ؼ

شـ و والبابل  ن أيت  لضحق  ثاكق  فذاكو و ٓ فقوزدق  ف ظذ الػؼرات
(3)

. 

                                           
 (.31/92جمؿقع الػواوى ) (1)

 (.9/135فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (2)

 (.2423( )9/157فواوى ورشائؾ ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (3)
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 :الْصـٔ٘ يف عني ثابت٘ ختزج مً الجلح بأضخٔ٘: املطلب الجاىٕ

أو كخؾاف أو ادراد  الق ااق  ل ظاٍغ ثا وا   لضاحق : أن يق اال الرجاؾ ل  قواف 

دكاكااف  لضااحق و  االي ظبااارب صااـ العبااارات الدالاا  ظااذ الق اااق و فاانذا اكعؼاادت 

 هلا. االق اق  كاكس العغ :ل  ؾ الق اق  وإضحق  صزارفً 

و ذا كاكس العغ ادق اك هبا ل أضاحق  ٓ تزياد ظاـ ثؾا  اداالو وكاص ادق اال 

والعاقام يق اقن »القباػو ظذ تعققـفا هلذا القجفو فالق ااق  :اا :ـاا حؽؿفاا حؽاؿ 

«ظذ شبقؾ القبػ
(1)

و فؾق  ارت الغؾا  أو تعطؾاس فحؽؿفاا حؽاؿ القباػ ادوعطاؾو 

فقزاار  ػ تـػقاذ الق ااق  ولاق  الوالجر أو آشاواامر أو الـؼاؾ أو آشاوبدالو أو غاار 

ذلؽ صـ البدائؾ الزااحل و و:اؾ تؽاقن الق ااق  ثا وا  ل الرببا  وتعؾؼفاا هباا كوعؾاؼ 

ٕرض اخلراجقاا و فوؽااقن الق اااق  صؼدصاا  ل الغؾاا و وصااا  ؼاال صسااوحؼ اخلااراج  ااا

لؾربب و فم يزامحف فقاف ادق ااك لافو رغاؿ أن العاغ خارجا  صاـ الاؾا :  الؾقارث تبعً 

فقػرق  ذلؽ  غ الق اق  والقبػ ادسوحؼ ٕ حا ف  جف  القباػ؟! كامم الػؼفاات 

ادولخريـ حيوؿؾ ذلؽ
(2)

ادوؼدصغ فق ار  ػ  ر ااد العاغ ادق ااك أصا كمم الػؼفات  و

 هبا ل صزارف صعغو وصعاصؾوفا صعاصؾ  القبػ صا داصس خارج  صـ الاؾ .

روى ا ـ أيب الزكادو ظـ أ قفو ظـ الػؼفات الذيـ يـوفاك  ػ باقهلؿ صاـ أ:اؾ ادديـا و 

  صـ أو اك أن جيعؾ ثؾاف ل حائطو ثؿ شابؾ ذلاؽ احلاائط حقا»أهنؿ كاكقا يؼقلقن: 

                                           
 (.144جمؿقظ  الرشائؾ وادسائؾ الـجدي  )اجلزت إول( )ص: (1)

 (.3/225الػواوى الػؼفق  الؽزى ) (2)
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أرادهو فؼال ورثوف: ٓ كجقزو  كام لف ثؾ  حائطفو فاذلؽ جاائز ظؾاقفؿو ادق اال يضاع 

ثؾاف حق  أحا  صاـ صالاف  ؼقؿا  العادل:  كاام احلاائط كالرحاؾ أو السااقػ أو الااقز 

«يق ال  ف لقس لؾقرث  أن يؼقلقا:  كام لف ثؾ  رحؾف وشاقػف وثق ف
(1)

. 

ـ اثـغ صـ فؼفات السؾػو ومهاا ا اـ :ا( ل آشوذكار ظ463روى ا ـ ظبد الز )ت

«صـ أو اك  ػرع صالت و  يقص  ل ؾفو فؾقس   الت»صزص  وا ـ أيب لقذ: 
(2)

. 

ولق أو اك  غؾا  داره وظباده ل »:ا(: 483بال صؿس إئؿ  السارخسال )ت

«ادساكغ جاز.. فنن :ذا ل صعـك القبػ ظذ ادساكغ
(3)

. 

و ااق   الرببا : ٕكاف ٓ  اوالق ااق   الغؾا  أيًضا»:ا(: 587وبال الؽاشاين )ت

«يؿؽـ اشوغملف  ٓ  عد حبس الربب 
(4)

. 

وصـ أو اك   الت خُيارج كاؾ ياقم  ػ غار أصادو ِصاـ َوبقاٍد ل »وبال ادالؽق : 

و وأو اك صع ذلؽ  ق اياو اصسجدو أو شؼل صاتو أو  خبز كؾ يقم  ؽذا وكذا أ دً 

«اؾ و وتقبػ حزوف لذلؽفنكف حياص هبذا ادجفقل ل ال
(5)

. 

و ن أو ااك لرجاؾ  اديـار صاـ غؾا  داره وغؾوفاا »:ا(: 620يؼقل ا ـ بداص  )

ديـاران  حو فنن أراد القرث   قاع كزاػفا وتارك الـزاػ الاذي أجاره ديـاارو فؾاف 

                                           
 (.6/446الســ الؽزى لؾبقفؼل ) (1)

 (.7/279آشوذكار ) (2)

 .(7/389 دائع الزـائع ل ترتق  ال ارائع ) (3)

 (.7/389 دائع الزـائع ل ترتق  ال ارائع ) (4)

 (.4/269الوفذي  ل اخوزار اددوك  ) (5)
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صـعفؿ صـف: ٕكف جيقز أن يـؼص أجره ظاـ الاديـارو و ن كاكاس الادار ٓ ختارج صاـ 

أو أباؾو  اظؾقفو وظؾقفؿ ترك الاؾ و فنن كاكس غؾواف ديـاارً  الاؾ و فؾفؿ  قع صا زاد

«ففق لؾؿق اك لفو و ن كاكس أكار فؾف ديـارو والبابل لؾقرث 
(1)

. 

فاحلا ؾ أن صـ أو اك  اشوغمل صالت جلف  صعقـ  ظذ جفا  الول قادو فقؽاقن 

ظؾقفاو لف حؽؿ القبػ اوبػً 
(2)

. 

 :أّ فٔنا خلف بأضخٔ٘لو أّ الرتن٘ الْصـٔ٘ يف امل: املطلب الجالح

 والؽمم ل :ذا ادطؾ  ل فروع: 

 ًٓ و و  يعاغ  ذا أو اك الرجؾ  لضحق  و  يعغ ادق اك  فو فؾؿ ير د لاذلؽ صاا

ثا و  صـ السك و كلن أو اك  لضحق  وأضؾؼو أو أو اك فقام خؾاػ  لضاحق و  اهلا ظقـً 

أو أو اك ل مجقع السك   لضاحق و أو باال باادم ل مجقاع صاايل أو مجقاع ادؾاؽو ففاذه 

ل خراج اداال  ابادصً  او اق  ص اظ و وتوعؾؼ ل :ذه احلال  جؿقع السك و وتؽقن وبػً 

و فقجعؾاقن القباػ ضاار غ: وباػ ل إظقاان اقاكً وغؾوف كام يزارح  ف ادولخرون أح

دـ يزحح القبػ ل الغؾ  االاا و و ووبػ لؾغؾ  وادـػع  وفابً 
(3)

. 

                                           
 (.6/186ادغـل ٓ ـ بداص  ) (1)

 (.6/471اجلاصع ٕحؽام اهلبات والقبػ والق ايا ) (2)

الزاح  و:اق صاذ:  احلـػقا   الؼاقل إول:اخوؾػ أ:ؾ العؾؿ ل وباػ الغامل وادـاافع ظاذ باقلغ:  (3)

ظاادم الزااح و و:ااق بااقل ال ااافعق   والؼااقل الااااين:وادالؽقا  واخوقااار ال اااقخ تؼاال الااديـ ا ااـ تقؿقا و 

(و 4/378(و وروضا  الطاالبغ )6/20(و وصقا:  اجلؾقؾ )6/457واحلـا ؾ . يـظر:  دائع الزـائع )

 (.171(و وآخوقارات لؾبعع )ص:238وادؼـع )ص:



 

  ببألضحية الىصـية
 

 309 
 

يؿـع صـ  ح  الق ااق  ادطؾؼا  أو اد ااظ  ل  اصارظقً  اوٓ يظفر أن :ـاك صاكعً 

ادؾؽ كؾفو وأكار و ايا العاص  صـ :اذا الضاارزو يق اقن ل أصمكفاؿ  لضاحق  

ًٓ وبد ي والق ااق   اَضْؾًؼا ؽقن ادؾؽ :ق مجاع السك و فوؽقن العغ ادق ااك هباا صاا

ص اروض  فقفااو وياراد هباا الغؾا 
(1)

و ففال و ااق   ؿـػعا   عاض اداال ظاذ شابقؾ 

 ال اققعو وٓ يؽقن ل ذلؽ جماوزب لؾاؾ .

:ا(1099يؼقل ال اقخ ظبد اهلل  ـ ذ:من )ت
(2)

يق اال أحاد:ؿ ل ظؼااره : »

ل الغؾا  ظاذ اد اسيو و اذلؽ  ا:ذهو ويزار ادق ااك  اف ل العؼاار صؼادصً  ؿاؾ 

يعؿؾ فؼفاة:ؿو وصـفؿ ال اقخ  ؿد
(3)

»
(4)

. 

صاـ  ا ذا أراد  كساان أن يقباػ وبًػا»:اا(: 1242وبال ال اقخ ظبد اهلل  ـ  ؿاد )ت

و اصعؾقًصا ا عقـفو و ن صات جعؾف صااقئً  ل أرض  عقـفاو أو كخًم  اصالفو فنن صات جعؾف صعقـً 

«ل غؾ  كخؾف أو أرضف: وصا فعؾ صـ ذلؽ ففق حسـ  ن صات اهلل تعاػ ابادصً 
(5)

. 

                                           
 (.7/126حؽام القبػ واهلبات والق ايا )اجلاصع ٕ (1)

:ق: ظبد اهلل  ـ  ؿد  ـ ذ:منو ظمص  الديار الـجدي و و:ق ا ـ خال ال ااقخ ظااامن  اـ أمحاد  ااح   (2)

حاصاق  ادـوفك اد فقربو وظؾقف برأ ال اقخ ظاامن دا كان ل كجدو و ف اكوػاعو وأخاذ ظـاف كاارون غارهو 

و:ق ادراد  ؼقلف صاقخـاو وتقل شـ  تساع وتساعغ  عاد إلاػ. يـظار:  صـفؿ ادـؼقر  اح  ادجؿقعو

 (.3/1578تسفقؾ السا ؾ  دريد صعرف  احلـا ؾ  )

يؼزد صاقخف  ؿد  ـ أمحد  ـ  شامظقؾو الـجدي احلـبع ظمص  أصاقؼرو كان صعا اًرا لؾ اقخ شاؾقامن  اـ ظاع  (3)

جااد ال اااقخ  ؿااد  ااـ ظبااد الق:ااازو تااقل شااـ  تسااع ومخساااغ  عااد إلااػ. ترمجوااف ل: تساافقؾ السااا ؾ  

(3/1559.) 

 (.9/127فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (4)

 (.7/5الدرر السـق  ) (5)
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و ذا بال: ل العؼاري الػامين »:ا(: 1099وبال ال اقخ ظبد اهلل  ـ ذ:من )ت

«أضحق  كؾ ظامو :ؾ :ق العام؟ أم ادغاؾ؟ الظاا:ر أكاف ادغاّؾ 
(1)

و ففاذا ختزااقص 

 صا شقاه.لؾق اق   ادغؾ صـ الـخؾ دون 

و:ذا صاا بررتاف الؾجـا  الدائؿا : ل رجاؾ أو ااك  الن ل تركواف شابع حجاريو 

كارى أن اؿاع الغؾا  الوال »برروا أن ذلؽ صالت واج  ل الغؾ و وكص جقاهبؿ: 

يسوحؼفا  اح  إرضو وحيري صـفاا كؾاام اجوؿاع صـفاا صاا يامدى  اف حجا  ظاـ 

ؽ تؽاقن إرض واحد صـ السبع و حوك حياري صاـ غؾوفاا شابع حجاريو و عاد ذلا

حرب لقرث  جدك وأ قؽ ظاذ حسا  اداراث ال اارظلو ويؽاقن ذلاؽ  الـقا  ظاـ 

إصخاص الذيـ أراد:ؿ جدكو ولقس ظؾقؽ أن ماري ظاـفؿ  ـػساؽ وٓ  املاؽو 

«و كام ذلؽ واج  ل غؾ  إرض
(2)

.   

ادوؼدصقن وادولخرون ل الؽقػق  الول تـػذ هبا الق ااق  الؼادصا  اخوؾػ الػؼفات 

ل غؾ  الـخؾ كؾافو أو ادؽوق ا  ل العؼاار كؾافو  ذا كاان :اذا العؼاار مجااع السكا و 

 وظد:ا  عض ادولخريـ صـ اد ؽمت.

:اا(1319وبد شئؾ ال اقخ  شحاق  اـ ظباد الارمحـ )
(3)

: ظاـ رجاؾ أو ااك ل 

 الت صعؾقمو :اؾ يعاؿ الـخاؾ كؾاف  ذا   يؽاـ لاف كخاؾ غارهو أم غؾ  كخؾف  عد مماتف  

                                           
 (.2/134صؾخص الػقاكف العديدب ) (1)

 (.16/165فواوى الؾجـ  الدائؿ  ) (2)

 (.7/123الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (3)
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و ثاؿ «أصر الززب وصا يوػرع ظؾقفاا ص اؽؾ ظاّع صاـ باديؿ»يـحزار ل ثؾاف؟ فلجاز: 

:اا(1335كؼؾ ظـ فؼقف كجد ل وبوف ال اقخ  ؿد  ـ  ؿقد )ت
(1)

صااؾ ذلاؽو وأهناا  

صـ اد ؽمت دـ كظر ل أ قهلؿ
(2)

 سلل  يرجع  ػ بقلغ: و وحا ؾ كمصفؿ ل اد

و:ق ل كمم ادوؼدصغ خمرج ظذ كمصفؿ ل الق اق   الـػؼ و وصزباح ادسجد 

وكحق:ا صـ الق ايا ادرتب و اد أهنؿ بالقا ل كحق ذلؽ يقبػ لف الاؾ و و اارح 

  ف  عض الػؼفات ادولخريـ.

أكاف »صعؿر فقؿـ أو اك لزيد  اؾ  صالف ؤخر  ـػؼوف حواك يؿاقت: روي ظـ 

«يقبػ لؾؿق اك لف  الـػؼ  كزػ الاؾ 
(3)

. 

:ا( ل رجؾ أو اك فؼاال: أوبادوا ل :اذا ادساجد 189وروي ظـ صالؽ )ت

صاا »صزباحف وأبقؿقه لفو وأو اك صع ذلؽ  ق اياو كقػ يرى العؿؾ فقف؟ فؼال: 

«ادحا   وبػ لفو واشوزبح  ف فقف حوك يـجز ار لؾؿسجد صـ ذلؽ ل 
(4)

. 

وصـ أو اك فؼال: لػمن صـ غؾا  داري ديـاار كاؾ »:ا(: 189وظـ صالؽ )ت

أو أكارو فؾؿ حيؿؾ الاؾ  داره أو حائطف: فؾقخار القرثا و  اغ    عشـ و أو ثمث  

                                           
و باضاال الريااض وفؼقاف كجاد أواخار الدولا  الساعقدي  ا:ق  ؿد  ـ   را:قؿ  ـ  ؿاقد ال ااريػ كسابً  (1)

 (.3/1759ترمجوف ل تسفقؾ السا ؾ  ):ا(. 1335الااكق و تقل شـ  )

 (.7/123الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (2)

 (.8/365(و ادحذ  أثار )16393( إثر ربؿ: )9/73صزـػ ظبد الرزاق ) (3)

 (.4/361اددوك  ) (4)
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« كػاذ ذلؽو أو بطع لف  اؾ  السك 
(1)

. 

:ا(204وبال أصف  )ت
(2)

أن يـػؼ ظؾقفؿ حقااهتؿو فقعازل هلاؿ  ذا أو ال : »

«ثؾ  ادقسو ٓ صؽ.. و ن ظاصقا حوك كػذ الاؾ  فم صالت هلؿ
(3)

. 

:اذه صسالل  صعروفا  دالاؽ »:ا( ل كظار :اذه ادسالل : 463بال ا ـ ظبد الز )

«وأ حا ف يدظقهنا صسلل  خؾع الاؾ 
(4)

. 

و:ااذا فقااف و اااق و دون حاجاا   ػ خؾااع الاؾاا و وتوعؾااؼ  اادااال ضؾًؼاا فقؽااقن

و ويػارق  اغ االق اق  ل :ذه احلال  اجلزت ادغؾ صـ السك و وتوعؾؼ  الغؾا  مديادً 

الق اق   الغمل وادـافع والق اق   إظقانو وبد تبـك :ذا الرأي  عاض ادالؽقا و 

الاادظقب السااؾػق و و:ااق رأي  وظؿااؾ  ااف الػؼفااات ل كجااد والقصااؿو وصااـفؿ أئؿاا 

اظسض ظؾقف ا ـ صزص  وا ـ أيب لقذ ظـدصا أكؽرا الق اق   الغؾا  صػاردبو وباآ: 

«صـ أو اك  ػرع صالت و  يقص  ل ؾف فؾقس   الت»
(5)

.   

                                           
 (.11/445الـقادر والزيادات ) (1)

:ق: أصف   ـ ظبد العزياز  اـ داودو فؼقاف الاديار ادزااري  ل ظفاده. كاان  ااح  اإلصاام صالاؽ. باال  (2)

:اا(. يـظار: هتاذي  204ال افعل: صاا أخرجاس صزاار أفؼاف صاـ أصاف  لاقٓ ضاقش فقاف. تاقل شاـ  )

 (.1/78(و ووفقات إظقان )1/359الوفذي  )

 (.11/455الـقادر والزيادات ) (3)

 (.7/280آشوذكار ) (4)

 (.7/279آشوذكار ) (5)
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بقل ا ـ أيب لقذ وا ـ صزص  وصاـ تاا عفام باقل  احقح ل »بال ا ـ ظبد الز: 

«أكار الـاسالـظر والؼقاسو و ن كان ظذ خمفف 
(1)

  . 

 ن »وأفوك ا ـ الؼاشؿ ل ادق اك لاف   االت صاـ غؾا  العباد واحلاائط وكحاقه: 

«ضؿـ لف القرث  ذلؽو و ٓ أوبػقا العبد واحلائط
(2)

و فجعؾ ضامن ال الت ادؼادر 

 وباي  صـ خؾع الاؾ  ل الق اق . 

أ:اؾ ظذ صاا اظوااده كاار صاـ »:ا(: 1179وبال ال اقخ ظبد اهلل  ـ ذ:من )ت

القصاؿ وغاار:ؿو يق اال أحااد:ؿ ل ظؼااره  ؿاااؾ :اذهو ويزااار ادق ااك  ااف ل 

ل الغؾاا  ظااذ اد ااسيو و ااذلؽ يعؿااؾ فؼفاااة:ؿ وصااـفؿ ال اااقخ  االعؼااار صؼاادصً 

« ؿد
(3)

. 

:ااا(1319وبااال ال اااقخ  شااحاق  ااـ ظبااد الاارمحـ )ت
(4)

و ااابل اإلخااقان : »

«ل الـخاؾ أوػ ازاقرً يؼقلقن: ماز ل مجقع ثؾ  صالفو ولؽـ جعاؾ الاؾا   
(5)

و 

أن صـ أو اك ل غؾ  كخؾاف   االت صعؾاقمو فنكاف خياوص  اف الـخاؾ  يؼزد 

 ادغؾو وتسؾؿ صـف شائر السك .

                                           
 (.7/279آشوذكار ) (1)

 (.13/32البقان والوحزاقؾ ) (2)

 (.9/127فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (3)

ل ظؾاقم العؼقادب واحلادي   ا:ق كجؾ ال اقخ ظبد الرمحـ  ـ حسـ  ـ  ؿد  ـ ظبد الق:ازو كان  ارظً  (4)

 (.16/433:ا(و ترمجوف ل الدرر السـق  )1319وإ قل والػروعو وتقل ظام )

 (.7/123الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (5)
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 ػ خؾع الاؾ   إ ؾو وأن الاؾ   وبد احوري أ حاز الؼقل إول الذا:بقن

:ق صقضع الق اياو فنذا وبعس ظؾقف الق ااق  فاذاكو و ن زادت أو كاكاس وابعا  

ظذ الغمل وادـافعو فانن أجاز:اا القرثا  ف الهنؿو و ٓ تعاغ حزاار:ا ل الاؾا  

ومرير صا ظداه: ٕن ادق اك لف ٓ حؼ لف فقام زاد ظذ الاؾ 
(1)

. 

الااين الذا:بقن  ػ أن إ ؾح لؾق ااق  أن ٓ تػارد وتبؼاك  واشودل أ حاز الؼقل

 ص اظ  ل السك و ويؾوزم هبا القرث   جؿؾ  صـ إدل و وصـ :ذه إدل  صا يع:

: أن إرض اخلراجقا  صـ ااغؾ   اااخلراج ظاذ وجااف ال اااققعو وجاف آشااودٓل

رببوفاا ل اجلؿؾا و كفقئا  الضااريب  دون بساؿ و وإرض واخلراج صضاروز ظذ 

اخلراجق  تـوؼؾ  ػ القارث  اتػاق العؾامت
(2)

و واقز :بوفا و قعفاو واد اسي يؼاقم 

فقفااا صؼااام البااائعو فقاامدي صااا كااان ظؾقااف صااـ اخلااراج
(3)

 قااع »بااال ا ااـ ذ:اامن: و 

ل ذلاؽ ظاـ  إراضال الول فقفا  زب صعؾقصا   احقح ٓ  طامن فقافو وٓ فارق

«اخلراج ظذ الؼقل  زح   قع اخلراجق 
(4)

. 

                                           
 (.9/564(و وصـح اجلؾقؾ )10/454ادخوزار الػؼفل ٓ ـ ظرف  ) (1)

 (.17/489جمؿقع الػواوى ) (2)

 (.17/489جمؿقع الػواوى ) (3)

 (.9/127فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (4)
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أن الق اااق  صوعؾؼاا   السكاا  كوعؾااؼ اجلـاياا   ربباا  العبااد ل اجلؿؾاا و  ووجفااف:

وشاقده خمر  غ  شمصف أو فدائف
(1)

. 

اك لااف ثا ااس ل مجقااع العااغ ظااذ شاابقؾ ال اااققعو وٓ أن حااؼ ادق اا ووجفااف:

حزار لؾق اق  ل  عضف
(2)

و ولق تؿ حقازب الق اق  ل  عض ادؾاؽ لؽاان ل ذلاؽ 

ٕن غؾا  إ اؾ باد تاـؼصو فام يبؼاك صـفاا  ٓ  ؼادر ادؼادر » ضارار  الق اق و 

«لؾقبػ أو دوكفو فقسوغرق إ ؾ
(3)

. 

(:ا1341وبال ال اقخ حسـ  ـ حساغ )ت
(4)

 ذا ابوسؿقا وجعؾقا لؾقبػ : »

بطع  تػلو ثؿ تعطؾسو فالذي تؼوضاقف بقاظد الػؼفات: أن اإلفراز لؾقبػ اداذكقر 

ادقبقف ٓ يزحو لقجقز العؿؾ  ـص القابػ وتعققـف: و:اذا مقاؾ ظاذ   طاال 

القبااػو أو تؼؾقؾااف  وحقيؾااف ظااـ مجقااع ادؾااؽو  ػ جاازت يسااار صـاافو يوؾااػ  وؾػاافو 

ـ ادعؾقم ضارورب: أن غارض القاباػ جعؾاف ل غؾا  مجقاع وص ;ويضعػ  ضعػف

ادؾؽو و ؼاةه ظذ الدوامو وظبارب الػؼفات ضافح   ؿـع الوزاارف ل القباػو مماـ 

                                           
 (.9/564(و وصـح اجلؾقؾ )7/280آشوذكار ) (1)

 (.9/564(و وصـح اجلؾقؾ )7/280(و آشوذكار )27/182ادبسقط لؾسارخسال ) (2)

 (.4/376الرشائؾ وادسائؾ الـجدي  ) (3)

:ق ال اقخ حسـ  ـ حساغ  ـ ظع  ـ  ؿد  ـ ظبد الق:اازو ويل بضاات إفامج ثاؿ ادجؿعا و وتاقل  (4)

 (.114:ا(. يـظر: ص ا:ر ظؾامت كجد وغر:ؿ )ص:1341 الرياض شـ  )
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لف القٓي  ظؾقف  ام ٓ حاظ أو صزاؾح  لؾقباػ فقافو أو  اام يؼؾاؾ الرغبا  فقافو ولاق 

 ًٓ «ص 
(1)

. 

  والذٌ َتزجح لٍ من القىلُن:

و فقخؾاع هلاا صد هلا كإضحق   ذا   يعغ هلا ادق اال صغاًم أن الق اق  الول ٓ أ

ثؾاا  السكاا  ويوخااذ صـااف صغااؾ لألضااحق و وٓ تعاصااؾ صعاصؾاا  إرض اخلراجقاا و 

 لقجقد فروبات كارب  غ الق اق  واخلراجو ولألصقر الوالق :

: أكااف  ذا   خيؾااع الاؾاا  لؾق اااق و فاانن السكاا  تـ ااغؾ كؾفااا  الق اااق و إول

ؼ  ف تعؾؼ الديـ  الر:ـو وتعؾؼ اخلراج  إرض اخلراجق و ولق كاكاس أكاار وتوعؾ

صـ ثؾ  السك و  سب  اصساط الق اق  ل ادؾؽ وظدم حزار:ا ل الاؾا و وصاـ 

تبعات ذلؽ تعق  إصمكو وتؼؾقؾ الرغب  فقفاو واحلجار ظاذ القرثا  والوضااققؼ 

توعؾااؼ  ااام زاد ظااـ الاؾاا  ظؾااقفؿو وحرصاااهنؿ ممااا فاارض اهلل هلااؿو والق اااق  ٓ 

:  اإلمجاعو فإ ؾح لؾق اق  والقرث  أن يعؿؾ فقفا  ؿاؾ صاا باال أصاف  

« ذا أو ال أن يـػؼ ظؾقفؿ حقاهتؿو فقعزل هلؿ ثؾ  ادقس»
(2)

. 

: أن صعاصؾ  الق اق  صعاصؾ  اخلراج ادضاروز ظذ الربب  يػضال  ػ تل قد الااين

ايوفااو  قاـام لاق كاكاس صر قضا   الاؾا  فنهناا الق اق  واشوؿرار:ا وظدم صعرفا  هن

                                           
 .(7/31الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (1)

 (.11/455الـقادر والزيادات ) (2)
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تبؼك صا  ؼل الاؾ و وتزول  زوالفو وتـؼطع  اكؼطاع غؾوفو وتعقد  عقد غؾوفو ففذا 

ادخرج أشؾؿ لؾق اق و وأبرز  ػ صقافؼ  ال اريع 
(1)

. 

أن آلواازام  إضااحق  وبايااً  لؾسكاا و يـ اام ظـااف ص ااؽمت كااارب ل  الاالاا :

خؾ  الق ااق و وحاجا  الق اال  ػ صطالبا  القرثا  أو صاـ حياؾ الوـػقذو أ رز:ا الب

تؿ ابوطاظف صـ السك  لؾؿق اك لف أو لؾجف  اخلريا و داا  ا ؾفؿو  قـام لق كاكس ثؾاً 

 تداولوف إيدي كام :ق احلا ؾ ل كار صـ و ايا الـاس الققم. 

أول صا يعؿد  لقف الـاطر ل الؼضاق   ذا أراد خؾع الاؾا و أن  ذا تؼرر ذلؽ: فنن 

يؿقز الاؾ  صـ الاؾاغو فنذا رقز الاؾ  وأصؽـ مريزهو أكقطاس  اف الق ااق  وشاؾؿ 

 شائر السك .

أصااا  ذا أو اااك ل ظااغو كبسااوان أو دارو وكاكااس :اال السكاا  أو أغؾاا  السكاا و 

  ادـ ااغؾ   الق اااق  صااع صـػعوفاااو ثااؿ فالساابقؾ  ػ صعرفاا  الاؾاا  يؽااقن  وؼااقيؿ الربباا

كسبوفا  ػ السك  جموؿع  صـ ظؼار وغرهو و ذلؽ يوبغ :ؾ خرجاس العاغ ادغؾا  صاـ 

وادعواز صاـ الاؾا  فاقام أو ااك  ؿـػعواف »الاؾ  أو   خترجو جات ل أشاـك ادطالا : 

                                           
شئؾ ال اقخ  شحاق  ـ ظبد الرمحـ  ـ حسـ: ظـ رجؾ أو ااك ل غؾا  ( »7/123ول الدرر السـق  ) (1)

كخؾف  عد مماتف   الت صعؾقمو :ؾ يعؿ الـخؾ كؾف  ذا   يؽـ لف كخؾ غره؟ أم حيزاار ل ثؾااف؟ فلجااز: 

و صمةه  حروفاف:  أصر الززب وصا يوػرع ظؾقفا ص ؽؾ ظّع صـ بديؿو و:ذا كمم ال اقخ  ؿد  ـ  ؿقد

بال: ففذا كمم ال اقخ فقفاو وأهنا صـ اد ؽمت دـ كظر ل أ قهلؿو و ابل اإلخاقان يؼقلاقن: مااز ل 

 «.ل الـخؾ أوػ امجقع ثؾ  صالفو ولؽـ جعؾ الاؾ   زقرً 
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«وادـػع  و ولق  حقاب ادق اك لف بقؿ  الربب او كبسوان أو اك  اؿرتف صم دً اصم دً 
(1)

. 

و ذا كاكااس العااغ ادـ ااغؾ   الق اااق  تؼبااؾ الؼسااؿ  دون ضاااررو فؾؾقرثاا  أن 

يؼاشؿقا الق اق و فقعزلقا صا لؾق اق  لؾق اق و ويوزارفقا ل البابل ظذ صا شابؼ 

 ذكره ل خؾع الاؾ .

يوعاذر  فارازهو أو يامدي  فارازه  ػ ضاعػ الغؾا  أو  افنن كاكس الق اق  صؼًز 

القرث و فنن إكس  ل صاؾ :ذه احلال أن تؼدر الق ااق   اداالو فوؼادر اإلضارار  

 ؿبؾغ ظذ القرث   ن أرادوا صارات:او أو تباع العغ  جؿؾوفااو ويؽاقن صاا لؾق ااق  

 إحظو وتؼقيؿ الق ااق  ثاؿ  ا ادزؾح  وأخذً  لؾق اق  وصا لؾقرث  لؾقرث و ظؿًم 

 روع لؾؿزؾح . كؼؾفا  ػ صقضع  خر ل صاؾ :ذه احلال ص ا

«لق صارط القابػ أكف ٓ يباع فخرزو يباع وصارضف  ذن فاشد»بال ل ادبدع: 
(2)

. 

:اا( ل كاار صاـ القباائع  وؼاقيؿ 1389وبد أفوك  اف العمصا  ا اـ   ارا:قؿ )ت

الق ايا وكؼؾفا  ػ صقضع  خرو  ذا كان ل كؼؾفا حظ لؾق اق 
(3)

. 

وٓ  الرجاؾ  اؾا  غؾا   ساواكف أ ادً ولق أو ااك »:ا(: 483وبال السارخسال )

صااال لااف غاارهو فؼاشااؿفؿ البسااوان فلغااؾ أحااد الـزاااقبغ و  يغااؾ أخاارو فاانهنؿ 

«ي سكقن فقام خرج صـ الغؾ 
(4)

  . 

                                           
 (.3/58أشـك ادطال  ل صارح روض الطال  ) (1)

 (.5/187ادبدع ل صارح ادؼـع ) (2)

 (.9/139( )9/137رشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ )فواوى و (3)

 (.4/153(و وك اف الؼـاع )2/858(و ويـظر: الؽال ل فؼف أ:ؾ ادديـ  )28/4ل ادبسقط ) (4)
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 :الْصـٔ٘ يف الغل٘ بأضخٔ٘: املطلب الزابع

 ذا أو اك ل غؾا  أرضاف    اع صعؾقصا  أو أضاحق و فالق ااق  ل :اذه احلاال 

يؼال:  ن :ذا تقبقػ جلزت صـ الغؾ  كام :ق  اريح كمم  عاض توعؾؼ  الغؾ و وبد 

الػؼفات ادولخريـ
(1)

 ًٓ تدخؾفا الؼسؿ و وجياقز  اضؾؼً  و وظؾقف فالعغ الاا و  تؽقن صا

فقفا الوزارف  البقع والر:ـ وادـابؾ و وجيقز فقفا الوقبقػو وغر ذلؽ صـ وجاقه 

: اوظادصً  ار صاع الغؾا  وجاقدً : أن إضحق  تدواالوزارفاتو وصـ فروع ذلؽ أيًض 

 فنذا وجدت وجدت إضحق و و ذا اكؼطعس الغؾ  اكؼطعس إضحق  و:ؽذا. 

وأمجعقا ظذ أن الرجؾ  ذا أو اك  غؾ   ساواكف أو  ساؽـك داره »بال ا ـ ادـذر: 

«أو خدص  ظبده تؽقن صـ الاؾ 
(2)

. 

اكغ ولاق أو ااك  غؾا  داره وظباده ل ادسا»:اا(: 483وبال السارخساال )ت

«جاز..: ٕن الغؾ  ظغ صال يوزدق  فو و:ذا و اق   الوزدق ظذ ادساكغ
(3)

. 

وصاـ أو ااك  غؾا  داره أو  غؾا  جـاكاف لؾؿسااكغو جااز »ول هتذي  اددوكا : 

«ذلؽ
(4)

. 

:اا( ل الاذي يق اال لرجاؾ  اديـار 191روي ظـ ظبد الرمحـ  ـ الؼاشؿ )ت

يـار صـ غؾ  كؾ صفر صـ خراج غمصفو صـ غؾ  حائطفو وغؾوف ظ ارب دكاكرو أو  د

                                           
 :ا(  عد شطقر.1242ل كمم ال اقخ ظبد اهلل  ـ  ؿد ) اشارد ذلؽ  ارحيً  (1)

 (.7/273آشوذكار ) (2)

 (.27/189ادبسقط لؾسارخسال ) (3)

 (.4/279الوفذي  ل اخوزار اددوك  ) (4)
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أن الق اق  ل الاؿرب وغؾ  احلائط
(1)

. 

و  احس ا ذا أو اك   جرب صدب أو  اام تاؿار أ ادً »:ا(: 676وبال الـقوي )ت

«جلقاز صؾؽ ادعدوم
(2)

. 

وتزح الق اق   ام ٓ يؼدر ظذ تسؾقؿفو »:ا( ل ادؼـع: 620بال ا ـ بداص  )ت

ل اهلااقاتو واحلؿااؾ ل الاابطـو والؾاابـ ل الضااارعو كااأ ؼو وال اااردو والطاار 

«و ادعدوم كالذي مؿؾ أصوف أو صجرتف
(3)

. 

:ا(1179وبال ال اقخ ظبد اهلل  ـ ذ:من )ت
(4)

أ:اؾ ظذ صا اظواده كار صـ : »

وغاار:ؿو يق اال أحااد:ؿ ل ظؼااره  ؿاااؾ :اذهو ويزااار ادق ااك  ااف ل  القصاؿ

يو و ااذلؽ يعؿااؾ فؼفاااة:ؿ وصااـفؿ ال اااقخ ل الغؾاا  ظااذ اد ااس االعؼااار صؼاادصً 

 ؿد
(5)

»
(6)

. 

                                           
 (.13/222البقان والوحزاقؾ ) (1)

 (.15/428ادجؿقع صارح ادفذز ) (2)

 (.5/265ادبدع ل صارح ادؼـع ) (3)

د  ااح  :ق: ظبد اهلل  ـ  ؿد  ـ ذ:منو ظمص  الديار الـجدي و و:ق ا ـ خال ال ااقخ ظااامن  اـ أمحا (4)

حاصاق  ادـوفك اد فقربو وظؾقف برأ ال اقخ ظاامن دا كان ل كجدو و ف اكوػاعو وأخاذ ظـاف كاارون غارهو 

صـفؿ ادـؼقر  اح  ادجؿقعو و:ق ادراد  ؼقلف صاقخـاو وتقل شـ  تساع وتساعغ  عاد إلاػ. يـظار: 

 (.3/1578تسفقؾ السا ؾ  دريد صعرف  احلـا ؾ  )

لؾ ااقخ شاؾقامن  ايؼزد صاقخف  ؿد  ـ أمحد  ـ  شامظقؾو الـجدي احلـبع ظمص  أصاقؼرو كاان صعا اارً  (5)

 ـ ظع جد ال اقخ  ؿد  اـ ظباد الق:اازو تاق  شاـ  تساع ومخسااغ  عاد إلاػ. ترمجواف ل: تسافقؾ 

 (.3/1559السا ؾ  )

 (.9/127فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (6)
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«و ذا أو اك  ـخؾٍ  ل أضحق  فالعام :ق الاؿارب: »اوبال أيًض 
(1)

: او وباال أيًضا

الػمين أضحق  كؾ ظامو :ؾ :ق العام؟ أم ادغؾ؟ الظاا:ر أكاف  ل العؼارو ذا بال: »

«ادغّؾ 
(2)

. 

 اأراد  كساان أن يقباػ وبًػا ذا »:اا(: 1242وبال ال اقخ ظبد اهلل  ـ  ؿد )ت

 عقـافو و ن صاات جعؾاف  ل أرض  عقـفااو أو كخاًم  اصـ صالفو فانن صاات جعؾاف صعقـًا

ل غؾ  كخؾف أو أرضف: وصا فعؾ صـ ذلاؽ ففاق حساـ  ن صاات  او بادصً اصعؾقصً  اصاقئً 

«اهلل تعاػ
(3)

أصا إرض الوال جعاؾ ل غؾوفاا   اع و:ال صوعطؾا و : »او وبال أيًض 

بسؿوفاو فم صاكع صـ الؼسؿ  واحلال  :ذه: فنذا اتػؼاقا ظاذ الؼساؿ  وضؾ  أ:ؾفا 

بسؿس  قاـفؿو والسابال  بادصا  ل غؾا  إرض اداذكقربو فانن حزاؾ ل الؼساؿ  

«ضارر واصوـع  عضفؿو   جيزو وكذا  ن كان فقفا ضارر ظذ السبؾ
(4)

. 

ا أ اقاع إرض الوال جيعاؾ فقفا»:اا(: 1289وبال ال اقخ ظبد اهلل أ ا  طاغ )

صعؾقص و  ذا زرظس أخذ صـفا صا جعاؾ فقفااو و ذا   تازرع فام جيا  صاالت: وكاؾ 

«شـ  هلا حؽؿفا
(5)

. 

                                           
(و وادراد: أن العام يوعؾؼ  الغؾ  فقابس احلاؼ القاجا  ل الغؾا  صواك 2/134صؾخص الػقاكف العديدب ) (1)

 وجدت. 

 (.2/134صؾخص الػقاكف العديدب ) (2)

 (.7/5الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (3)

 (.7/27الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (4)

 (.7/27الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (5)
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 :الْصـٔ٘ يف ىصـٔب مظاع بأضخٔ٘: املطلب اخلامص

 ذا أو اااك ل مخااس صالااف أو ثؾاااف  لضااحق و ففااذه و اااق  ل كزاااق  ص اااعو 

ولقسس و ااق  ل صعاغو و:اذا صاـ تسابقؾ كزااق  ص ااع صعؾاقم ل :اذه اجلفا  

ادسامبو فوؽقن إضاحل صؼدص  ل غؾ  :ذا الـزاق و وصا زاد  عاد ذلاؽ فحؽؿاف 

 حؽؿ الػائض صـ غؾ  القبػ. 

 اك لزيد  اؾ  صالاف ؤخار  ـػؼواف حواك روى ظبد الرزاق ظـ صعؿر فقؿـ أو

«يقبػ لؾؿق اك لف  الـػؼ  كزػ الاؾ »يؿقتو بال: 
(1)

. 

ولاق أو ااك لزياد  الـػؼا  صاا ظااشو فانن جاقز القرثا  »:ا(: 150وبال أ ق حـقػ  )

ذلؽ وبػ لف مجقع ادال كؾفو ومااص :اق وشاائر ادق ااك هلاؿو  ٓ أن يعاغ ادق ااك 

«ادق اك هلؿ االاؾ و فققبػ لف الاؾ  خا  و وحياص أيًض هلؿ أن يـػؼ ظؾقف صـ 
(2)

  . 

و ن أو ااك  الن حياري ظـاف  اؾااف و  يؼاؾ َحجا و »:اا(: 483بال السارخسال )ت

 ػ :اذا الـاقع صاـ الؼر ا و فقجا   احري ظـف  جؿقع الاؾ : ٕكف جعؾ الاؾ  صزاروفً 

«اظ  أخرىمزاقؾ صؼزقده ل مجقع الاؾ و كام لق أو اك أن يػعؾ  اؾاف ض
(3)

  . 

و ذا أو اك ل ثؾاف  لصقر صوعددبو كحج  و دب  و ضعاامو زامحاس إضاحق  

 اجلفات إخرى وحا س ل الاؾ .

                                           
 (.8/365(و وادحذ  أثار )16393( إثر ربؿ: )9/73صزـػ ظبد الرزاق ) (1)

 (.8/368ادحذ  أثار ) (2)

 (.4/162ادبسقط لؾسارخسال ) (3)
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وصـ أو اك   الت خُيارج كاؾ ياقم  ػ غار أصادو صاـ »جات ل هتذي  اددوك : 

و وأو اك صع ذلاؽ اوبقد ل صسجدو أو شؼل صاتو أو  خبٍز كؾ يقم  ؽذا وكذا أ دً 

« ق اياو فنكف حياص هبذا ادجفقل ل الاؾ و وتقبػ حزوف لذلؽ
(1)

. 

و ذا أو اك  ق ايا وفقفا ظواقو فؾؿ ياػ الاؾا  »:ا(: 334وبال اخلربل )ت

 الؽااؾو ما ااقا ل الاؾاا و وأدخااؾ الااـؼص ظااذ كااؾ واحااد  ؼاادر صااا لااف ل 

«الق اق 
(2)

. 

كاار صاـ ذلاؽ يوساع ٕ اوالاؾ  صوك صا ظغ لعادد صاـ إضااحلو وكاان كاارً 

العددو فلراد القرث  الغض صـ الق اق و أو بزار:ا ل  عض الاؾ   حج  أن :اذا 

 الؼدر كاف ل تـػقذ الق اق و فنهنؿ يؿـعقن صـ ذلؽو ٕن ذلؽ :ضؿ لؾق اق .

:ا(1339وبد برر ال اقخ ظبد اهلل  ـ ظبد الؾطقػ )ت
(3)

:اذه ادسالل   ؼقلاف:  

 ذا ظغ ادق ال إضاحل ل ثؾ  صالفو   جيز لؾقرث  حقازهتاا ل  عاض الاؾا و »

ٕن طا:ر لػظ ادق ال تؼديؿ إضاحلو واخلاارج صاـ الاؾا   عاد:او وٓ جياقز 

«العدول ظـ كزف: و:ذا اإلفراز طؾؿ صـ القرث و واهلل أظؾؿ
(4)

. 

                                           
 (.4/269الوفذي  ل اخوزار اددوك  ) (1)

 (.4/424خموزار اخلربل ) (2)

:ق ال اقخ ظبد اهلل  ـ ظبد الؾطقػ  ـ ظبد الرمحـ  ـ حسـ  ـ ال اقخ ادجدد  ؿد  اـ ظباد الق:اازو  (3)

:اا(. 1339كان ادرجع ل الػوقا والؼضات ل الرياض   ان تلشاقس الدول  السعقدي  الاالا و تاقل شاـ  )

 (.4/99يـظر: إظمم لؾزركع )

 (.7/106الدرر السـق  ل إجق   الـجدي  ) (4)
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أصاا »ظاـ صزرظا  فقفاا و ااق :  :اا( 1389وبال العمص  ا ـ   ارا:قؿ )

حزار:ا ل جف  صا صـ إرض ومرير البابل صـفا فذلؽ ٓ جيقز: لوعؾاؼ القباػ 

«مجقع إرضو وٕكف لقس صـ صزؾح  حزاره ل جزت صـفا  ب رب
(1)

. 

والق اق  ل ثؾ  ادال و ااق  ل كزااق  ص ااع صاـ السكا و وباد يؽاقن :اذا 

ًٓ  االـزاااق  دورً  صسااوغؾ و وبااد يؽااقن خاامف ذلااؽو والـظاار  وظؼااارات وأصااقا

ادزؾحل يؼوضال العؿاؾ ظاذ ديؿقصا  الاؾا  وظادم اشاوفمكفو وذلاؽ  وجؿقاع 

الاؾ  ل ظغ ثا و و فنن حزؾ الساضال ظذ ظغ صاـ السكا  وكاكاس :اذه العاغ 

ٓ ريااع فقفاااو  اصغّؾاا  كالاادور واداازارعو فنهنااا تبؼااك ظااذ حاهلاااو و ن كاكااس ظقـًاا

ق  تزػق  الاؾ  ومبقساف ل ظؼاار يزاارف صاـ غؾواف ظاذ اجلفا  فإ ؾح لؾق ا

 الول ظقـفا ادق الو وكمم الػؼفات ادولخريـ ي ار  ػ ذلؽ.

يؼقل ال اقخ شاؾقامن  اـ ظاع
(2)

 ذا أو ااك  اؾا  صالاف  قاع »:اا(: 1079)ت 

«إثاث وكحقهو وأضاقػ  ػ إثامنو وي سى  ف ٕكف صراد القابػ
(3)

. 

الذي يظفر أن »:ا(: 1099الرياض ال اقخ ظبد اهلل  ـ ذ:من )تبال باضال 

صاراده صاـ غار  قااع كخؾافو  اؾ ي ااسى  ااؿـ العاروض صااـ غار العؼاار والـخااؾ 

«ويقبػ ثؾاف
(4)

. 

                                           
 (.9/121فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (1)

ـ ظباد الق:اازو كاان ظؾاامت كجاد ل زصاكاف  (2) :ق: ال اقخ شؾقامن  ـ ظع  ـ ص ارف الوؿقؿلو جاد ال ااقخ  ؿاد  ا

 (.3/1566ترمجوف ل: تسفقؾ السا ؾ  ):ا(. 1079يرجعقن  لقف ل كؾ ص ؽؾ  صـ الػؼف وغرهو تقل شـ  )

 (.2/125خموزار الػقاكف العديدب ) (3)

 (.2/125خموزار الػقاكف العديدب ) (4)
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:ا( فقؿـ أو اك  قبػ ثؾا  صالافو 1225وبد أفوك ال اقخ محد  ـ صعؿر )ت

يباااع إثاااث » ول ذلااؽ ادااال أثااامن وصقاصااال وأواين وأثاااث وصطعااقمو فؼااال:

وإواين وصااا يزااؾح ويضاااف  ػ إثااامن وي ااسى  ااف: ّٕكااف صااراد القابااػو وٓ 

«يسوؼقؿ إصر  دوكفو وأّصا العؼار فقسك ظذ حالف يؼػ ثؾاف
(1)

. 

الاذي يظفار يل »:ا( ل كحق :اذه ادسالل : 1389وبال العمص  ا ـ   را:قؿ )ت

«:رب لؾقبػ ولؾقرث جقاز جعؾفا ل ظؼار صوحدو ٕن ذلؽ صزؾح  طا
(2)

. 

 اوادوعاغ :اق أكاف ي اسى  جؿقاع الاؾا  ظؼاارً »:ذا ادبدأ  ؼقلف:  وبرر 

يؽقن :ق الاؾا و وادؼادم صاـ غؾواف ظامرتافو ثاؿ إضاحقوانو والباابل  ػ أبارز 

«ظؾقفؿ اوبػً  اورثوف كسبً 
(3)

. 

تم صاع ل أي صؽان يوم او اإلصؽان أن ت سوا  ف ظؼارً »وبالس الؾجـ  الدائؿ : 

و كادكان وكحاقهو أو أن ت اسكقا  اف ل ظؼاار يـؿاك لوؽاقن ا:ذا ادبؾغ ولق  اغرً 

«إضحق  ل غؾوف
(4)

. 

                                           
 (.1/549جمؿقظ  الرشائؾ وادسائؾ الـجدي  ) (1)

 (.9/130فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (2)

 (.9/192فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (3)

 (.16/362فواوى الؾجـ  الدائؿ  ) (4)
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 :الْصـٔ٘ يف مبلغ مً املال بأضخٔ٘: املطلب الشادض

 ذا كان ادق اك  ف صبؾغ صـ ادالو ففذا ادبؾاغ صر اد لألضاحق و فق اسى صـاف 

 عد ظام حوك يـػاد ادبؾاغ ويـػاد  اظاصً  أضحق و واحدب تؾق أخرىو ويوجدد ال ارات

كامةه  ن كان لف كامتو فنذا كػد اكوفس الق اق و و:ذه :ل الؼاظدب ل ادبؾغ صاـ اداال 

  ذا كان صق اك  ف ل بر   صـ الؼرز.

فنن أو اك أن حياري ظـاف  اللػ در:اؿ فبؾغاس »:ا(: 483بال السارخسال )ت

ًٓ  و فالق ال  اخلقارو  ن صات دفع كؾ شـ احججً   حج و و ن صات أحاري ظـاف رجاا

ل شااـ  واحاادب و:ااق أفضااؾ: ٕن الق اااق   اااحلري  ااامل صؼاادر  ؿـزلاا  الق اااق  

« الوزدق  امل صؼدر
(1)

. 

لااق بااال: حيااري ظـاال هبااذه ادائاا و فؾااقحري ظـااف هبااا كؾفاااو و ن »وبااال ادالؽقاا : 

«احججً 
(2)

  . 

أصؽاـ صاـ  و ن بال: أحجقا ظـال  اؾاالو  اارف الاؾا  فاقام»وبال ال افعق : 

«ظدد احلجري
(3)

  . 

و ذا أو اك صـ ٓ حري ظؾقاف أن حياري ظـاف  اللػو  اارف صاـ »وبال احلـا ؾ : 

«ثؾاف صمك  حج   عد أخرى حوك يـػد إلػ
(4)

. 

                                           
 (.4/149ادبسقط لؾسارخسال ) (1)

 (.2/485الـقادر والزيادات ) (2)

 (.2/358ادفذز لؾ ارازي ) (3)

 (.472الروض ادر ع )ص: (4)
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و:ذه الـزقص صـ كمم الػؼفات جموؿعغ تدل ظذ صا ذكرت صـ اتػاابفؿ ظاذ 

 صا  ؾغ. ا ارف ادال ادق اك  ف ل ادزارف ادحدد حوك يـػدو  الغً 

 از:قادً  اوادبؾغ ادق اك  ف ل جف  صـ جفات الز ظرض  لؾـػادو فنن كان صبؾًغا

فانن  اجمزًيا آ يؿؽـ اشواامره ل وبػو فنكف يزارف صـف حوك يـػدو و ن كان صبؾًغا

إ ؾح ل تـػقذ الق اق و أن يوؿ مبقسف ل ظؼار وتسبقؾ صـػعوف
(1)

. 

وصـ أحؽام :ذا ادال: أكف  ذا  ؼل صـف صبؾغ ز:قد ٓ يػل  لضحق و جااز  اارفف 

ل شبع  دك و وجيقز كؼؾف  ػ  مد أخرى يػل فقفا  لضحق و وجياقز ضاؿف  ػ صبؾاغ 

 ت ار  ػ ذلؽ. ز:قد  خر صوحد صعف ل ادزارفو وفواوا:ؿ 

أن إضاحق  ٓ صاؽ »:اا(: 1389جات ل فواوى ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ )ت

 دم كاصؾ أفضؾ صـ الو اريؽ ل شابع  دكا  أو  ؼاربو لؽاـ  ذا كاكاس الق ااق  ٓ 

تؽػل لؼقؿ  دم كاصؾ وأردت أن ت سك ل شبع  دكا  أو  ؼاربو فاذلؽ جاائز وجماز 

« ذا كاكس إضحق  ل خص واحد
(2)

. 

                                           
 (.9/135فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (1)

 (.6/151فواوى ورشائؾ شامح  ال اقخ  ؿد  ـ   را:قؿ ) (2)
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 اخلامت٘

إلطااف احلؿد هلل ل البدت واخلوامو وال ؽر لف ظاذ صاا تػضاؾ  اف صاـ أٓت و

 واإلكعامو و عد: 

فػل خواام :اذا البحا و أمجاؾ صاا تؼارر ل  اػحاتفو وأصاار  ػ أ:اؿ الـواائري 

 العؾؿق  الول تق ؾس  لقفاو و:ل صا يع: 

الق اق   إضاحق  تازع  اداال  عاد اداقتو صزااروف ل الوؼارز  اذ ح  -1

 إضحق . 

ص ادق االو خيوؾػ الوؽققػ الػؼفل الدبقؼ لؾق اق   ـات ظذ اخومف كا -2

 و وبد تؽقن و اق   ض . وتسبقًم  افؼد تؽقن وبػً 

تـؼسؿ الق ايا  الـظر  ػ ادق اك لف  ػ بساؿغ: و ااق  دعاغو وو ااق   -3

جلف و والق ااق  جلفا  باد تؽاقن ٕصاخاص كالؼرا ا  وادسااكغ والقوااصكو وباد 

 تؽقن جلف  بر   كاحلري وإضاحل وادساجد وكحق ذلؽ.

دؼزقد صـفا الااقازو وٓ يضاار  اذهلا لاقارثو و اححقا و اق  الؼر   ا -4

 و اق  ادرت   الت صـ صالف لقحري  ف ظـ  عض ورثوفو أو يضحك  ف ظـف.

تـؼسااؿ الق ااايا  ااالـظر  ػ ال ااالت ادق اااك  ااف  ػ ثمثاا  أبسااام: و اااق   -5

 الربب و وو اق   ادـػع  والغؾ  صػردب ظـ الربب و كالق ااق  ل اخص صاـ الـااس 

 الدار أو خدص  العبدو وو اق  آشوغمل.  سؽـك
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و او اق  آشوغملو بؾَّ صـ يذكر:ا صـ الػؼفاتو و:ل و اق  ووباػ صًعا -6

وجيري فقفا مبقس العغ واشوغمهلا جلفا  خريا  كادسااجد وإضااحل و فطاار 

الزقام وكحق ذلاؽو والق ااق   إضاحق   ذا كاكاس صر قضا   عاغ ففال و ااق  

بال ادق ال: أو اقس ل  قول  لضحق و فؿعـاه أكف ظفد  اشاوغمل اشوغملو فنذا 

 البقس لزالح إضحق .

 عاد حاغو  االق اق   إضحق  و اق  صرتب و أي: حيزاؾ الوازع هباا حقـًا -7

و:ذا الـقع صـ الق ايا ادوجددب لقس هلا أصد  ددو  اؾ تؽاقن صساوؿرب و ابقا  صاا 

  ؼل ادغّؾو وتـؼطع  اكؼطاظفو وتعقد  عقده. 

ي سط ل الق ايا ادسوؿرب الول ٓ يعرف هلا غاي  وٓ هناي و أن تؽقن صاـ  -8

و فانن   خيارج الاؾ  كغر:ا صـ الق اياو وادعواز خروجاف صاـ الاؾا  :اق ادُغاّؾ 

 ادغّؾ صـ الاؾ  أجقز صـفا  ؼدر الاؾ .

اخوؾااػ ل ص اااروظق  الق اااق   إضااحق  ظااذ بااقلغو والااراجح أهنااا  -9

ص اروظ  وجائزبو ظذ أن الؼقل  زحوفا  كام :ق صـ كاحقا  إ اؾو فانذا اصاوؿؾ 

 تـػقذ:ا ظذ صػسدب فادػسدب يـبغل أن تقضعو ولق كان  وعديؾ جف  الق اق . 

 اق   إضحق  هلا جفواان: جفا  ظؼاد و ك ااتو وجفا  تـػقاذو وصاـ الق -11

خاامل آشااوؼرات تبااغ أن  ك ااات الق اااق   إضااحق  يؼااع ظااذ ضاااروز صااوكو 

و وبد تؽقن و اق  جمردبو و:ـاك تداخؾ واضاح و قر خموؾػ و وبد تؽقن تسبقًم 

  غ الق ايا وإشبال ل :ذا ادؼام. 
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أو تسبقؾفا ل أضاحق و ففاذا الوزاارف  ذا كص ادق ال ظذ وبػ ظغ  -11

يعد و اق   قبػو وحؽؿ القبػ أكف يػرد صـ السك  وير د هلذه اجلف و فنن كاان 

كاام :الو و ن    الؾعغ ريع تعؾؼس إضحق   الريع وشاؾؿس العاغ و ؼقاس وبًػا

يؽـ لؾعغ ريع فحؽؿ :ذه العغ حؽؿ القبػ الذي تعطؾس صـافعفو فوبااع العاغ 

ظااغ أخاارى صغّؾاا و فوجعااؾ غؾوفااا ل إضااحق و أو ير ااد صبؾغفااا وتـؼااؾ  ػ 

 فقزارف صـف ل إضح  حوك يـػد.

العغ ادسبؾ  ل أضحق  بد تؽقن مجقاع تركا  ادواق و فانذا كاان الوسابقؾ  -12

ظاذ  ال حال احلقاب  ح العؼد وكان صـ رأس ادالو و ذا كان الوسبقؾ صعؾؼً  اصـجزً 

ؿف حؽؿ الق اق : فم يـػاذ فاقام زاد ظاذ الاؾا   ٓ صا  عد ادقت ففذا القبػ حؽ

  نجازب القرث .

ادراد  الق اق  ل ظٍغ ثا و   لضحق : أن يق ال الرجؾ ل  قواف أو كخؾاف  -13

أو دكاكف  لضاحق و  الي ظباارب صاـ العباارات الدالا  ظاذ الق ااق و فانذا اكعؼادت 

 ا.هل االق اق  كاكس العغ :ل  ؾ الق اق  وإضحق  صزارفً 

 ذا كاكس العغ ادق اك هباا ل أضاحق  ٓ تزياد ظاـ ثؾا  اداالو وكاص  -14

والعاقام »ادق ال ظذ تعققـفا هلذا القجفو فالق اق  :ا:ـا حؽؿفا حؽؿ القباػو 

و فؾق  اارت الغؾا  أو تعطؾاس فحؽؿفاا حؽاؿ القباػ «يق قن ظذ شبقؾ القبػ

اامر أو الـؼاااؾ أو ادوعطاااؾو فقزاااار  ػ تـػقاااذ الق ااااق  ولاااق  الوااالجر أو آشاااو

 آشوبدالو أو غر ذلؽ صـ البدائؾ الزاحل .
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15-  ًٓ و  ذا أو اك الرجؾ  لضحق  و  يعغ ادق اك  فو فؾؿ ير د لذلؽ صاا

ثا و  صاـ السكا و كالن أو ااك  لضاحق  وأضؾاؼو أو أو ااك فاقام  او  يعغ هلا ظقـً 

مجقاع صاايل أو  خؾػ  لضحق و أو أو اك ل مجقع السك   لضاحق و أو باال باادم ل

مجقع ادؾؽو ففذه و اق  ص ااظ و وتوعؾاؼ ل :اذه احلاال  جؿقاع السكا و وتؽاقن 

 .ال خراج ادال وغؾوفو كام يزارح  ف ادولخرون أحقاكً  ابادصً  اوبػً 

اخوؾػ الػؼفات ادوؼدصقن وادولخرون ل الؽقػق  الوال تـػاذ هباا الق ااق   -16

ل العؼاار كؾاف  ذا كااان :اذا العؼاار مجاااع الؼادصا  ل غؾا  الـخاؾ كؾاافو أو ادؽوق ا  

السك و وظد:ا  عض ادوالخريـ صاـ اد اؽمتو وادعؿاقل  اف أهناا توعؾاؼ  جؿؾا  

ل الغؾا و ويارى  اص ااروضً  اادال كام يوعؾؼ اخلراج  إرض اخلراجق و فوؽقن صاقئً 

 الباح  أن إشؾؿ صـ جف  الوـػقذ أن خيؾع هلا ثؾ  ادال. 

ف الـاطر ل الؼضاق   ذا أراد خؾاع الاؾا  أن يؿقاز الاؾا  أول صا يعؿد  لق -17

 صـ الاؾاغو فنذا رقز الاؾ  وأصؽـ مريزه أكقطس  ف الق اق  وشؾؿ شائر السك .

 ذا أو اك ل ظغ كبسوان أو دار وكاكاس :ال السكا  أو أغؾا  السكا و  -18

صـػعوفاا ثاؿ فالسبقؾ  ػ صعرف  الاؾ  يؽقن  وؼاقيؿ الرببا  ادـ اغؾ   الق ااق  صاع 

كسبوفا  ػ السك  جموؿع  صـ ظؼار وغرهو و ذلؽ يوبغ :اؾ خرجاس العاغ ادغؾا  

  صـ الاؾ  أو   خترج.

 ذا كاكس العغ ادـ غؾ   الق اق  تؼبؾ الؼساؿ  دون ضااررو فؾؾقرثا  أن  -19

 يؼاشؿقا الق اق و فقعزلقا صا لؾق اق  لؾق اق و ويوزارفقا ل البابل.
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يوعذر  فرازهو أو يمدي  فرازه  ػ ضاعػ الغؾا   اًز  ن كاكس الق اق  صؼ -21

أو اإلضارار  القرثا و فانن إكسا  ل صااؾ :اذه احلاال أن تؼادر الق ااق   اداالو 

فوؼدر  ؿبؾغ ظاذ القرثا   ن أرادوا صاارات:او أو تبااع العاغ  جؿؾوفااو ويؽاقن صاا 

 لؾق اق  لؾق اق  وصا لؾقرث  لؾقرث .

صعؾقصا  أو أضاحق و فالق ااق  ل :اذه  ذا أو اك ل غؾا  أرضاف    اع  -21

احلال توعؾؼ  الغؾ و وبد يؼال:  ن :ذا تقبقػ جلزت صـ الغؾ و وظؾقف فالعغ الاا وا  

 ًٓ  تدخؾفا الؼسؿ و وجيقز فقفا الوزارف. اضؾؼً  تؽقن صا

 ذا أو اك ل ثؾاف  لضحق و كان كام لق شبؾ الاؾا  ل أضاحق و فر اد  -22

:ذا صـ تسبقؾ كزاق  ص اع صعؾقم ل :ذه اجلف  الاؾ  كؾف دزؾح  :ذه اجلف و و

 ادسامب. 

و ذا أو اااك ل ثؾاااف  االصقر صوعااددبو كحجاا  و اادب  و ضعااام زامحااس   -23

 إضحق  اجلفات إخرى وحا س ل الاؾ . 

كااان لػؼفاااات الااابمد الـجدياا  كظااار صزاااؾحل ل ديؿقصاا  الاؾااا  وظااادم  -24

 ظغ واحادب صاـ السكا و فانن اشوفمكفو فؽاكقا يعفدون ل فواوا:ؿ  وجؿقع الاؾ  ل

ٓ رياع فقفاا  اكاكس :ذه العغ صغّؾ  كالدور وادزارع أ ؼقه ظاذ حالافو و ن كاكاس ظقـًا

 أفوقا  وزػق  الاؾ  ومبقسف ل ظؼار يزارف صـ غؾوف ظذ اجلف  الول ظقـفا ادق ال. 

يوسع ٕكار صاـ ذلاؽ  االاؾ  صوك صا ظغ لعدد صـ إضاحل وكان كارً  -25

   جيز بزار الق اق  ظذ  عض الاؾ و ٕن ذلؽ :ضؿ لؾق اق .  العددو
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 ذا كااان ادق اااك  ااف ل إضااحق  صبؾااغ صااـ ادااالو ففااذا ادبؾااغ صر ااد  -26

لألضااحق و فق ااسى صـااف أضااحق  واحاادب كااؾ ظااامو أو العاادد الااذي كااص ظؾقااف 

ف  عد ظام حواك يـػاد ادبؾاغ ويـػاد كاامةه  ن كاان لا اادق الو ويوجدد ال ارات ظاصً 

كامتو فنذا كػد اكوفس الق اق و و:ذه :ل الؼاظدب ل ادبؾغ صـ ادال  ذا كان صق اك 

  ف ل بر   صـ الؼرز.

ٓ يؿؽـ اشواامره ل وباػو فنكاف يضاحك صـاف حواك  ا ذا كان ادبؾغ ز:قدً  -27

و فنن إ ؾح ل تـػقذ الق ااق  أن ياوؿ مبقساف ل ظؼاار اجمزيً  ايـػدو و ن كان صبؾغً 

 ع .وتسبقؾ صـػ

صـ أحؽام :ذا ادال أكف  ذا  ؼال صـاف صبؾاغ ز:قاد ٓ يػال  لضاحق و جااز  -28

 ارفف ل شبع  دك و وجيقز كؼؾف  ػ  مد أخرى يػال فقفاا  لضاحق و وجياقز ضاؿف 

  ػ صبؾغ ز:قد  خر صوحد صعف ل ادزارف. 
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 قائن٘ املصادز ّاملساجع

الـاصاار: دار ادساؾؿ مؼقاؼ فاماد ظباد اداـعؿ أمحادو و ٓ اـ ادـاذرو اإلمجاع -1

 م.2004 -:ا1425لؾـ ار والوقزيعو الطبع  إوػ 

 روات الغؾقؾ ل ختريري أحادي  صـار السبقؾو  ؿد كا ار الاديـ إلبااينو  -2

:اا  1405 روتو الطبع : الااكقا   - صاراف: ز:ر ال اويشو ادؽو  اإلشمصل 

 م.1985 -

د ظطاو  ؿد ظع صعقضو دار آشوذكارو ٓ ـ ظبد الزو مؼقؼ: شا   ؿ -3

 م.2000 -:ا 1421 روتو الطبع : إوػو  -الؽو  العؾؿق  

أشااـك ادطالاا  ل صااارح روض الطالاا و لزكريااا  ااـ  ؿااد  ااـ زكريااا  -4

 إكزاريو دار الؽواز اإلشمصل.

إظااممو خلاار الااديـ الاازركعو دار العؾااؿ لؾؿميااغو  ااروتو الطبعاا :  -5

 م.2002اخلاصس  ظ ارو 

 م.1990-:ا1410 روتو  -مو لؾ افعلو دار ادعرف  إ -6

اإلكزاف ل صعرف  الراجح صـ اخلمفو لؾؿارداويو دار  حقاات الاساثو   -7

  روتو  دون تاريخ.

ٓ ااـ كجااقؿ ادزاااريو دار الؽواااز  البحاار الرائااؼ صااارح كـااز الاادبائؼو -8

  دون تاريخ. -اإلشمصلو الطبع  الااكق  
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 ارائعو لؾؽاشاين احلـػلو دار الؽو  العؾؿقا و ل ترتق  ال دائع الزـائع  -9

 م.1986 -:ا 1406 روتو الطبع : الااكق و 

البقان والوحزاقؾ وال ارح والوقجقف والوعؾقؾ دسائؾ ادساوخرج و ٕيب  -10

القلقد ا ـ رصدو حؼؼف: د.  ؿد حجل و خرونو دار الغرز اإلشامصلو  اروت 

 م.1988 -:ا 1408لبـانو الطبع : الااكق و  -

الواج واإلكؾقاؾ دخوزاار خؾقاؾو لؾؿاقاق اداالؽلو الـاصاار: دار الؽوا   -11

 م.1994-:ا1416العؾؿق و الطبع : إوػو 

مػاا  إحااقذي   ااارح جاااصع السصااذيو لؾؿباااركػقريو دار الؽواا   -12

  روت. -العؾؿق  

لبـانو الطبعا :  -مػ  الػؼفاتو لؾسؿربـديو دار الؽو  العؾؿق و  روت  -13

 م.1994 -:ا 1414الااكق و 

مػ  ادحواج  ػ أدل  ادـفاجو ٓ اـ ادؾؼاـو ادحؼاؼ: ظباد اهلل  اـ شاعاف  -14

 :ا.1406صؽ  ادؽرص و الطبع : إوػو  -الؾحقاينو دار حرات 

و ادملاػ:  االح «فائاس الوسافقؾ»تسفقؾ السا ؾ  دريد صعرف  احلـا ؾ و ويؾقف  -15

ـ ظباد اهلل أ اق زيادو صمشسا  الرشاال   ـ ظبدالعزيز  اـ ظاع  ل ظاقؿاغو مؼقاؼ  ؽار  ا

 م.2001 -:ا 1422لبـانو الطبع : إوػو  -لؾطباظ  والـ ار والوقزيعو  روت 

صطبعا  دائارب ادعاارف الـظاصقا و هتذي  الوفاذي و لؾحاافظ ا اـ حجارو  -16

 :ا. 1326اهلـدو الطبع : الطبع  إوػو 
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صااار: دار هتااذي  الؾغاا و لألز:ااريو ادحؼااؼ:  ؿااد ظااقض صرظاا و الـا -17

 م.2001 روتو الطبع : إوػو  - حقات الساث العريب 

الوفذي  ل اخوزار اددوك و لؾزاذظلو دراشا  ومؼقاؼ: الادكوقر  ؿاد  -18

إصغ ولد  ؿد شاا   اـ ال ااقخو الـاصاار: دار البحاقث لؾدراشاات اإلشامصق  

 م.2002 -:ا 1423و حقات الساثو ديبو الطبع : إوػو 

قان ل تلويؾ الؼر نو ٓ ـ جريار الطازيو ادحؼاؼ: أمحاد  ؿاد جاصع الب -19

 م.2000 -:ا 1420صاكرو الـاصار: صمشس  الرشال و الطبع : إوػو 

شــ السصذيو ادحؼاؼ:   اار ظاقاد صعاروفو الـاصاار:  -اجلاصع الؽبر  -20

 م.1998 روتو شـ  الـ ار:  -دار الغرز اإلشمصل 

 اجلاااصع ادسااـد الزااحقح ادخوزااار صااـ أصااقر رشااقل اهلل  -21

وشــف وأياصافو لؾبخااريو ادحؼاؼ:  ؿاد ز:ار  اـ كا اار الـا اارو الـاصاار: دار 

 :ا.1422ضقق الـجابو الطبع : إوػو 

ٕحؽااام القبااػ واهلبااات والق اااياو تااللقػ أ.د خالااد  ااـ ظااع اجلاااصع  -22

 :ا.1434لديـق   ؼطرو الطبع  إوػ اد اقؼحو ضبع  وزارب إوباف وال مون ا

اجلاااصع دسااائؾ اددوكاا و ٓ ااـ يااقكس الوؿقؿاال الزااؼعو ادحؼااؼ: جمؿقظاا   -23

 احاغ ل رشائؾ دكوقراهو الـاصار: صعفد البحقث العؾؿق  و حقات الاساث اإلشامصل 

جاصع  أم الؼرى )شؾسؾ  الرشاائؾ اجلاصعقا  ادق ااك  طبعفاا(و تقزياع: دار الػؽار  -

 م.2013 -:ا 1434ظ  والـ ار والوقزيعو الطبع : إوػو لؾطبا
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حاصاق  الدشقبل ظذ ال ارح الؽبرو دحؿد  ـ أمحد  ـ ظرف  الدشاقبل  -24

 ادالؽلو الـاصار: دار الػؽرو  دون ضبع  و دون تاريخ.

حاصاااق  العاادوي ظااذ صااارح كػاياا  الطالاا  الر اااينو ادحؼااؼ: يقشااػ  -25

 روتو الطبعا :  ادون ضبعا و تااريخ  -دار الػؽر  ال اقخ  ؿد البؼاظلو الـاصار:

 م.1994 -:ا 1414الـ ار: 

الدرر السـق  ل إجق   الـجدي و مجع: ظبد الرمحـ  ـ  ؿاد  اـ باشاؿو  -26

 م.1996-:ا1417الطبع : السادش و 

دبااائؼ أويل الـفااك ل ااارح ادـوفااك ادعااروف   ااارح صـوفااك اإلراداتو  -27

 م.1993 -:ا 1414إوػو لؾبفقيتو ظا  الؽو و الطبع : 

و لؾؼرالو ادحؼؼ:  ؿاد حجال و خارونو الـاصاار: دار الغارز الذخرب -28

 م.1994 روتو الطبع : إوػو  -اإلشمصل 

 اروتو  -رد ادحوار ظذ الدر ادخوارو ٓ ـ ظا ديـو الـاصار: دار الػؽر  -29

 م.1992 -:ا 1412الطبع : الااكق و 

وؼـعو لؾبفااقيتو وصعااف: حاصاااق  ال اااقخ الااروض ادر ااع صااارح زاد ادساا -30

 العاقؿغ وتعؾقؼات ال اقخ السعدي.

روضاا  الطااالبغ وظؿاادب ادػوااغو لؾـااقويو مؼقااؼ: ز:اار ال اااويشو  -31

-:اا1412ظامنو الطبع : الاالاا و  -دص ؼ  -الـاصار: ادؽو  اإلشمصلو  روت 

 م.1991
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الـاصاار: ادؽوبا  شــ أيب داودو ادحؼؼ:  ؿد  قال الاديـ ظباد احلؿقادو  -32

  روت. -العزاري و  اقدا 

صجرب الـقر الزكق  ل ضبؼات ادالؽق و  ؿد  اـ  ؿاد  اـ شاا  خمؾاقفو  -33

لبـااانو الطبعاا :  -ظؾااؼ ظؾقااف: ظبااد ادجقااد خقااايلو الـاصااار: دار الؽواا  العؾؿقاا  

 م.2003 -:ا 1424إوػو 

العاقؿاغو دار  ال ارح ادؿوع ظذ زاد ادسوؼـعو دحؿد  ـ  الح  ـ  ؿد -34

 :ا.1428 -:ا1422ا ـ اجلقزيو الطبع : إوػو 

 فواوى السبؽلو ٕيب احلسـ السبؽلو الـاصار: دار ادعارف. -35

 الػواوى الػؼفق  الؽزىو ٓ ـ حجر اهلقوؿل. -36

الػواااوى الؽاازى ٓ ااـ تقؿقاا و الـاصااار: دار الؽواا  العؾؿقاا و الطبعاا :  -37

 م.1987 -:ا 1408إوػو 

الدائؿا و مجاع وترتقا : أمحاد  اـ ظباد الارزاق الادويشو فواوى الؾجـا   -38

 الرياض. -الـاصار: رئاش   دارب البحقث العؾؿق  واإلفوات 

فواوى ورشاائؾ شاامح  ال ااقخ  ؿاد  اـ   ارا:قؿ  اـ ظباد الؾطقاػ  ل  -39

ال اقخو مجع وترتق  ومؼقؼ:  ؿاد  اـ ظباد الارمحـ  اـ باشاؿو الـاصاار: صطبعا  

 :ا.1399طبع : إوػو احلؽقص   ؿؽ  ادؽرص و ال

فواوى وصساائؾ )صطباقع ضاؿـ صملػاات ال ااقخ  ؿاد  اـ ظباد الق:اازو  -40

اجلزت الرا ع(و ادحؼؼ:  الح  ـ ظبدالرمحـ إضرمو  ؿد  اـ ظبادالرزاق الادويشو 

 الـاصار: جاصع  إصام  ؿد  ـ شعقدو الرياضو ادؿؾؽ  العر ق  السعقدي .
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لديـ ظبد الرمحـ  ـ رجا  احلـابعو الؼقاظد ٓ ـ رج و ادملػ: زيـ ا -41

 الـاصار: دار الؽو  العؾؿق .

الؽال ل فؼف أ:ؾ ادديـ و ادملػ: ا ـ ظبد الز الؼرضبلو ادحؼاؼ:  ؿاد  -42

 ؿااد أحقااد ولااد صاديااؽ ادقريواااينو الـاصااار: صؽوباا  الرياااض احلديااا و الرياااضو 

 .م1980-:ا1400ادؿؾؽ  العر ق  السعقدي و الطبع : الااكق و 

كواااز الػااروع وصعااف تزااحقح الػااروعو لعاامت الااديـ ظااع  ااـ شااؾقامن  -43

ادرداويو ادملػ:  ؿد  ـ صػؾح  ـ  ؿد  ـ صػرجو أ اق ظباد اهللو صاؿس الاديـ 

:ا(و ادحؼؼ: ظبد اهلل  ـ ظباد 763ادؼدشال الراصقـل ثؿ الزاحلل احلـبع )ادوق :

 م.2003 -:ا 1424إوػ ادحسـ السكلو الـاصار: صمشس  الرشال و الطبع : 

الؽواز ادزـػ ل إحادي  وأثارو ٕيب  ؽر ا ـ أيب صااقب و ادحؼاؼ:  -44

 م.1409الرياضو الطبع : إوػو  -كامل يقشػ احلقتو صؽوب  الرصد 

ك اف الؼـاع ظـ صاوـ اإلبـااعو ادملاػ: صـزاقر البفاقيتو الـاصاار: دار  -45

 الؽو  العؾؿق .

 ااروتو الطبعاا :  -لـاصااار: دار  ااادر لسااان العاارزو ٓ ااـ صـظااقرو ا -46

 :ا.1414 -الاالا  

ادبدع ل صارح ادؼـعو ٓ ـ صػؾحو الـاصار: دار الؽو  العؾؿقا و  اروت  -47

 م.1997 -:ا 1418لبـانو الطبع : إوػو  -

 ااروتو الطبعاا :  اادون  -ادبسااقطو لؾسارخسااالو الـاصااار: دار ادعرفاا   -48

 م.1993 -:ا 1414ضبع و تاريخ الـ ار: 
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صااوـ اخلرباالو ٕيب الؼاشااؿ ظؿاار  ااـ احلساااغ اخلرباالو الـاصااار: دار  -49

 الزحا   لؾساث.

جمؿاقع الػوااوىو ٓ اـ تقؿقا و مجعفاا ظباد الارمحـ  اـ  ؿاد  اـ باشاؿو  -50

-:اا1416الـاصار: جمؿع ادؾؽ ففد لطباظ  ادزحػ ال ااريػو ادديـا  الـبقيا و 

 م.1995

 ر.ادجؿقع صارح ادفذزو لؾـقويو دار الػؽ -51

جمؿقع فواوى ورشائؾ فضااقؾ  ال ااقخ  ؿاد  اـ  االح العاقؿاغو مجاع  -52

دار الاريااو الطبعا :  -وترتق : ففد  ـ كا اار  اـ   ارا:قؿ الساؾقامنو دار الاقضـ 

 :ا.1413 -إخرب 

جمؿقع ل ادـابؾ  وآشوبدال  إوبافو ٓ اـ باضاال اجلباؾ ادارداويو  -53

 :ا.1422الااكق و مؼقؼ  ؿد شؾقامن إصؼرو الطبع  

وخط  ال اقخ ظبد اهلل  ـ زيد  ل  ؿقدو   ادار وزارب  رشائؾجمؿقظ   -54

 :ا.1429إوباف وال مون اإلشمصق   ؼطرو الطبع  الااكق و 

 اروتو  ادون ضبعا   -ادحذ  أثارو ٓ ـ حزم إكدلسالو دار الػؽار  -55

 و دون تاريخ.

اَزَب البخاااري احلـػاالو ظبااد ادحااقط الز:اااين ل الػؼااف الااـعامينو ٓ ااـ َصاا -56

لبـااانو الطبعاا : إوػو  -الؽااريؿ شاااصل اجلـااديو دار الؽواا  العؾؿقاا و  ااروت 

 م.2004 -:ا 1424
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 :ا.1425اددخؾ الػؼفل العامو صزطػك الزرباو دار الؼؾؿو دص ؼ  -57

اددوكاا و ادملااػ: صالااؽ  ااـ أكااس  ااـ صالااؽ  ااـ ظاااصر إ اابحل اداادين  -58

 م.1994 -:ا 1415دار الؽو  العؾؿق و الطبع : إوػو  :ا(و الـاصار:179)ادوق :

ادساااـد الزاااحقح ادخوزاااار  ـؼاااؾ العااادل ظاااـ العااادل  ػ رشاااقل اهلل  -59

 و دسؾؿ  ـ احلجااجو ادحؼاؼ:  ؿاد فاماد ظباد الباابلو الـاصاار: دار

  روت. - حقات الساث العريب 

 ااقخو ص ا:ر ظؾامت كجد وغر:ؿو ظباد الارمحـ  اـ ظباد الؾطقاػ  ل ال -60

الـاصاااار: دار القامصااا  لؾبحااا  والسمجااا  والـ اااارو الريااااضو الطبعااا : إوػو 

 م.1972-:ا1392

ادزـػو ظبد الرزاق الزـعاينو ادحؼؼ: حبقا  الارمحـ إظظؿالو الـاصاار:  -61

 :ا.1403 روتو الطبع : الااكق و  -اهلـدو ادؽو  اإلشمصل  -ادجؾس العؾؿل 

اكقد الاامكقا و ٕيب الػضاؾ  اـ حجار العساؼمينو ادطال  العالقا   زوائاد ادسا -62

( رشال  ظؾؿق  بدصس جلاصع  اإلصام  ؿد  ـ شاعقدو تـسااقؼ: د. شاعد  اـ 17جمؿقع )

الساعقدي و الطبعا :  -كا ار  ـ ظبد العزيز ال اريو الـاصار: دار العا اؿ و دار الغقا  

 :ا.1419إوػو 

 دي  ـ ظبد ادجقد السؾػل.ادعجؿ الؽبرو ادملػ: الطزاينو ادحؼؼ: مح -63

صعجؿ صؼايقس الؾغ و ٓ ـ فاارسو مؼقاؼ: ظباد السامم  ؿاد :اارونو  -64

 م.1979 -:ا 1399الـاصار: دار الػؽرو 
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صغـل ادحواج  ػ صعرف  صعااين ألػااظ ادـفااجو لؾخطقا  ال اار قـلو دار  -65

 م.1994 -:ا 1415الؽو  العؾؿق و الطبع : إوػو 

 م.1968 -:ا 1388وب  الؼا:ربو ادغـل ٓ ـ بداص و صؽ -66

صؼا د ال اريع  اإلشمصق و  ؿد الطا:ر ا ـ ظاصقرو  ؿد احلبق  ا اـ  -67

 م.2004 -:ا 1425اخلقج و وزارب إوباف وال مون اإلشمصق و بطرو 

صؾخاص الػقاكااف العدياادب ل ادسااائؾ ادػقاادبو تؾخااقص ظبااد الاارمحـ  ااـ  -68

 :ا.1425باشؿ احلـبعو الطبع  إوػو 

 فذز ل فؼف اإلصام ال افعلو لؾ ارازيو دار الؽو  العؾؿق .اد -69

 صقا:  اجلؾقؾ ل صارح خموزار خؾقؾو لؾحطازو الـاصار: دار الػؽر. -70

صقشقظ  الؼقاظد الػؼفقا و  ؿاد  ل  قركاقو الـاصاار: صمشسا  الرشاال و  -71

 لبـان. - روت 

ك  صـ غر:اا صاـ إُ  -72 يادات ظذ َصا ل ادَدوَّ صفااِتو ٓ اـ )أيب الـَّقادر والزا

ااد حجاال و خاارونو دار الغاارز اإلشاامصلو  ااروتو الطبعاا :  زيااد(و مؼقااؼ:  ؿَّ

 م.1999إوػو 

الـقازل ل إوبافو تاللقػ الادكوقر: خالاد  اـ ظاع اد ااقؼحو   ادار  -73

 :ا.1433كرشال ال اقخ راصد  ـ دايؾو 

القافقا . )صاارح اهلداي  الؽافقا  ال اافق  لبقاان حؼاائؼ اإلصاام ا اـ ظرفا   -74

حدود ا ـ ظرف (و دحؿد  اـ باشاؿ إكزااريو أ اق ظباد اهللو الر ااع الوقكساال 

  :ا.1350ادالؽلو ادؽوب  العؾؿق و الطبع : إوػو 
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