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 اوجحرير رئيسلىمة 

  والصالُة والسالُم عذ من ال ىبي بعده، وعذ آله وصحبه.احلمُد هلل وحده، 

  أما بعد:

األبحاث القضائوة ادحكمة  شـرتسعى جملة قضاء إىل حتقوق الريادة والتموز يف ى

علموًا: خدمة للقضاء مـن خـالا الدراتـال القضـائوة العموقـة وادتواعبـة مـ  

 .صـراحتواجال الع

أو ما يمتُّ  ،ور علوه قطب رحى هذه ادجلةوال ريب بينَّ علم القضاء الذي تد

ل: من العلوِم الدقوقة وادهمـة: يقـوا ابـن ورحـون صـوإلوه بصلة أو عالقة أو تي

  علم القضاء يفتقر إىل معروة أحكـام رـري » :(2/ 1)تبصـرة احلكاميف عتابه

جمرى ادقدمال بني يدي العلم بيحكام الوقائ  اجلزئوال، وغالب تلك ادقدمال 

ًا، وعلوها مدار األحكام،  مل ُُيِر هلا يف دواوين الفقه ذعرًا، وال أحاط هبا الفقوه ُخزر

)أحكـام يف  ، ويقوا ابن العـر  «واجلاهل هبا خيبط خبط عشواء يف الظالم

د، ووصٌل منه  ،ويما علم القضاء»: (4/43القرآن  ُر إهلك إىه لنَوٌع من العلم جُمرَّ ولَعمر

وقـد يكـون الرجـل ... بـاحلالا واحلـرام صـرمًعد، غر معروة األحكام، والتب

عاروًا باحلالا واحلرام، وال يقوم بفصـل القضـاء ووهـا،  ،ًا بيحكام األوعااصـرب

يف طريقـه،  باختصار من لفظه، وإُيـاز ،وقد يكون الرجل يييت القضاء من وجهه

 «.وإصابة ادقصود ،ورو  التشتوت ،بحذف التطويل
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يعة دخـوالً أولوـًا: وقـد شــروهذا العلُم أحُد العلوِم التي تـدخل يف علـوم ال

مب ) :يقوا تعاىلعي: شـرجاءل اآليال واألحاديث الدالِة عذ وضل العلم ال

 منـ»: ويقوا ، [11]ادجادلةة (ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث

 .]أخرجف البخاري ومسؾؿ[« يرد اهلل بف خرًا يػؼفف دم الديـ

ې ې ى ى ائ ) :وجاء النصُّ عذ احلكِم بام أىزا اهلل: قـاا تعـاىل

 .[105]الـساء (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

وإنَّ الكتابَة يف هذا العلم: بيدوال البحث العلمي ومنهجه وأتالوبه: يعدُّ مـن 

 تبها الفضل العظوم، واألجر العموم.أوضل القربال التي ىرجو لكا

وىــدعو البــاحاني وادهتمــني إىل ادشــارعة يف األبحــاث العلموــة ادتخصصــة، 

ادستندة إىل ىور الوحي العظوم، وادستشـهدة بكـالم علامئنـا ووقهائنـا، ودراتـة 

 ة والتطبوقال القضائوة.صـرالنوازا ادعا

 سائلني اهلل للجميع العون والسداد.

 حترير جملة قضاءرئيس 

 د عبد هللا بن محمد اوعمراين.أ
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حقيقة اوسهم وأثر ذون يف اوجعىيض 

 عنه عند بيعه

 

 إعداد

 زيد بن عبد العسيس الشثري .د

 عضو هيئة التدريس يف قسم القضاء التجاري 

 باملعود العالي لمقضاء
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احلؿةةهلل ر رب العةةادغىل وهللةةذ ار وشةةؾؿ ونةةار  ظةةذ كبقـةةا  ؿةةهللىل وظةةذ  لةةف 

 وهللحبف ومـ وآه.

 أما نعهلل 

وظـةهللما يةمؿ فنن السفؿ أهؿ ورقة مالقة يةمؿ دةهللاو ا أ أشةقامل ادةاث الياكقيةةىل 

المصةرف فقف نبقعف دون إذن مـ مالؽف دليت احلاجة دعرفةة ضريؼةة المعةقيض ظـةف. 

 وأ هذا البحث  اولة لهللارشة هذه ادسللة ودلهللةقؾفا فؼفًا ثؿ دطبقؼًا.

 وقهلل اكمظؿ هذا البحث أ مباحث ثالثة 

 وفقف ثالثة مطالب   ادبحث إول: ادثع والؼقؿل ظـد الػؼفاء،

 دعريػ اديع والؼقؿل أ الؾغة وظـهلل الػؼفاء. إول:ادطؾب 

 إهللؾ أ المعقيض ظـ ادمؾػات. ادطؾب الثاين:

 وقت دؼهللير المعقيض ظـ اديع والؼقؿل. ادطؾب الثالث:

 وفقف ثالثة مطالب  ادبحث الثاين: أثر ادثع والؼقؿل ظذ السفؿ،

 المعريػ نالسفؿ. ادطؾب إول:

 المؽققػ الػؼفل والؼاكقين لؾسفؿ. ادطؾب الثاين:

 إثر ادسدب ظذ اخلالف أ المؽققػ الػؼفل لؾسفؿ. ادطؾب الثالث:
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وفقةف أرنعةة  ادبحث الثالنث: الععنقيض ظنـ بقنع السنفؿ بغنر  من منـ مالؽنف،

 مطالب 

 هللقر نقع السفؿ نغر إذن مـ مالؽف. ادطؾب إول:

 مـ مالؽف. دؽققػ نقع السفؿ نغر إذن ادطؾب الثاين:

 مؼاركة نغ دؾػ ادغصقب الؼقؿل ونقع السفؿ. ادطؾب الثالث:

 ضريؼة المعقيض ظـ السفؿ ادباع نغر إذن مـ مالؽف. ادطؾب الرابع:

هذا ما دقسةةر إيةراده حةقث هةذه ادسةللةىل أشةلث ار أن اعؾةف خالصةًا لقجفةفىل 

 ويـػع نف كادبف وكؾ مـ اضؾع ظؾقف.

  ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آلف وصحبف.وصذ اهلل وشؾؿ وبارك 
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 املبحح األول 
 املجلٌ والكًنٌ عيد الفكهاء

 :املطلب األّل: تعسٓف املجلٕ ّالكٔنٕ يف اللػ٘ ّعيد الفكَاٛ

 وفقف فرظان 

ادةقؿ واليةاء والةالص أهللةؾ هللةحق  يةهللث ظةذ  "ميؾ"  »قاث انـ فارس 

لشةلء لؾشةلء. وهذا ميُؾ هذاىل أي  كظرهىل واديؾ وادياث أ معـك واحهلل. مـاطرة ا

«ورنام قالقا  ميقؾ كشبقف... وادَيؾ  اديؾ أيضًاىل كَشبف وِصةبف
(1)

واديةؾ  مةا جعةؾ ىل 

ميآىًل أي  مؼهللارًا لغره حيذى ظؾقف
(2)

. 

وأهللةؾ أما الؼقؿل ففق ملخقذ مـ  الؼقؿة والمؼقيؿىل وققمةت الشةةلء دؼةقياًم. 

الؼقؿة الةقاوىل وأهللةؾف أكةؽ دؼةقؿ هةذا مؽةان ذا ىل ونؾغـةا أن أهةؾ مؽةة يؼقلةقن  

اشمؼؿت ادماعىل أي ققممف
(3)

. والؼقؿة  ثؿـ الشةلء نالمؼقيؿ. يؼةاث  دؼةاومقه فةقام 

نقـفؿ. وإذا اكؼاد الشةلء واشمؿرت ضريؼمف فؼهلل اشمؼاص لقجفةف. وأ حةهلليث انةـ 

فن  بنلس بنف. و ما اشنعؼؿت بـؼند   ما اشعؼؿت بـؼد فبعت بـؼد»  ظباس 

                                           
 (.5/296مؼايقس الؾغةىل انـ فارس ) (1)

 (.11/612لسان العربىل انـ مـظقر ) (2)

 (.5/43مؼايقس الؾغة ) (3)
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«فبعت بـسنقئة ف  خر فقف
(1)

 . 

وهذا كالص أهةؾ مؽةةىل «. إذا اشمؼؿت يعـل  ققمت»  ققلف  قاث أنق ظبقهلل 

يؼقلقن  اشمؼؿت ادماعىل أي  ققممةف. ومعـةك احلةهلليث  أن يةهللفع الرجةؾ إػ الرجةؾ 

فنن ناظف نلكير مـ ثالثغ اليقب فقؼقمف ثالثغىل ثؿ يؼقث لف  نعفىل فام زاد ظؾقفا فؾؽىل 

نالـؼهلل ففق جائزىل ويلخذ ما زاد ظذ اليالثغىل وإن ناظف نالـسةقئة نلكير مما يبقعف نالـؼةهلل 

فالبقع مردود ٓ اقز
(2)

. والمؼقيؿ  ققمف أي  أقامفىل وققص السؾعة نؼقؿة
(3)

. 

 لؾؿثع:اخعؾػت تعريػات الػؼفاء 

فعـهلل احلـػقة  ما يقجهلل لف ميؾ أ إشقامل نال دػاوت معمهلل نف
(4)

. قاث أنةق نؽةر 

حهلل آكؼطاع أٓ يقجهلل أ السقمل الذي يباع فقف وإن كان يقجهلل   »البؾخل 

«أ البققت
(5)

. 

وظـهلل ادالؽقة  اديع هق  ادؽقؾ أو ادقزون أو ادعهللود الذي مل دمػةاوت أفةرادهىل 

أهللؾف ميؾقًا ودخؾمف هللـعةما مل يؽـ 
(6)

. 

                                           
(ىل وهللةححف انةـ دقؿقةة أ كمةاب  الةهلللقؾ ظةذ إنطةاث 8/236( )15028أخرجف ظبهلل الرزامل أ مصةـػفىل نةرقؿ ) (1)

 (.4/125(ىل ويـظر  الـفاية أ غريب احلهلليث وإثرىل انـ إثر )6/50المحؾقؾ ضؿـ الػماوى الؽزى )

 (.9/269هتذيب الؾغةىل إزهري ) (2)

 (. 8/5681ؽؾقصىل كشقان نـ شعقهلل احلؿري )صؿس العؾقص ودواء كالص العرب مـ ال (3)

 (.32( )ص 145(ىل وهق كذلؽ أ جمؾة إحؽاص العهلللقة )ادادة 2/456جمؿع إهنر أ صةرح مؾمؼك إنحر ) (4)

 (.2/262حاصةقة الشةركباليل مع درر احلؽاص صةرح غرر إحؽاص ) (5)

(ىل وحاصةةقة العةهللوي ظةذ كػايةة الطالةب 6/135(ىل وصةرح خممصةر خؾقؾ لؾخرصةل )8/288الذخرة لؾؼراأ ) (6)

 (.2/283الرناين )
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 وظـهلل الشافعقة أققاث أ ضبط اديع 

 .كؾ مؼهللر نؽقؾ أو وزن ففق ميع. ويـسب هذا إػ الشافعل  أحدها:

 كؾ مؼهللر نؽقؾ أو وزن مع جقاز السؾؿ فقف. والثاين:

كؾ مؼهللر نؽقؾ أو وزن مع اصسا  جقاز نقع نعضف نبعض. وقةاث نةف  والثالث:

 وغره. الؼػاث 

 ما يؼسؿ نغ الشةريؽغ مـ غر دؼقيؿ. والرابع:

ما ٓ ختمؾػ أجزاء الـقع مـف أ الؼقؿةىل ورنةام ققةؾ أ امةرص والؼقؿةة.  واخلنامس:

قالف العراقققن. ويؼرب مـف ققث مـ قاث  اديع  ادمشاكؾ أ الؼقؿة ومعظؿ ادـافع
(1)

. 

الؼقث الياين وهللح  الـقوي 
(2)

كاحلققان أو نالذرع ىل فخرج ما يباع نالعهلل 

كاليقاب وما يقزن لؽـ ٓ اقز السؾؿ فقف كالغالقة وادعجقنىل فؾقس ذلؽ نؿيع
(3)

. 

واحلـانؾةةة قريبةةقن مةةـ الشةةافعقة أ ضةةبط ادةةيعىل ففةةق ظـةةهللهؿ  كةةؾ مؽقةةؾ أو 

مقزون
(4)

ولقس فقف هللـاظة مباحة يص  السؾؿ فقف 
(5)

 . 

                                           
 (.5/18روضة الطالبغ وظؿهللة ادػمغ ) (1)

 (.10/422ادرجع السانؼ. ويـظر  كػاية الـبقف أ صةرح المـبقفىل انـ الرفعة ) (2)

 (.268السةراج القهاج )ص  (3)

هةذا ادةذهبىل وظؾقةف إهللةحابىل شةقاء »(ىل وقةاث  6/190اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف لؾؿةرداوي ) (4)

وجةزص نةف أ العؿةهللةىل وادحةررىل والةقجقزىل «. متاثؾت أجزاؤه أو دػاودت كإثامن واحلبقب وإدهانىل وغر ذلةؽ

 غرهؿ.والمسفقؾىل وغرهؿ. وقهللمف أ ادغـلىل والشةرحىل والػروعىل والػائؼىل و

(ىل وصةةرح مـمفةك اإلرادات 5/41(ىل وادبةهللع أ صةةرح ادؼـةع )15/263الشةرح الؽبر ظذ ادؼـعىل ت  السكل ) (5)

 (.2/317)دقائؼ أويل الـفك لشةرح ادـمفك( )
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«وهق الصحق  مـ ادذهب  »قاث ادرداوي 
(1)

. 

وظـهلل الؼاكقكقغ  إصةقاء اديؾقة هل المل يؼقص نعضفا مؼاص نعض ظـةهلل القفةاءىل 

والمل دؼهللر ظادة ظـهلل المعامؾ نغ الـاس نالعهلل أو ادؼاس أو الؽقؾ أو القزن
(2)

. 

وهبذا يمبغ أن احلـػقة  ؿ رأي مسمؼؾ ظـ مجفةقر الػؼفةاءىل وإن كةان ادؼصةقد 

امؿفةقر هةق ضةبط ادةيعىل ومل يؽةـ وادمدى واحةهللًاىل مةـ حقةث إن مةمدى قةقث 

ناإلمؽان ضبطف أ ذلؽ الققت إٓ ظـ ضريؼ الؽقةؾ أو الةقزن أو العةهلل
(3)

ىل وهةذا 

هق ادمقافر أ إشقاملىل لؽـف  صقر نام ذكروهىل ورأي احلـػقة أ هذا الباب أوشع 

وأوػىل وهق أن مالف ميؾ أ السقمل شقاء كةان مؽةقاًل أو مقزوكةًا مصةـقظًا أو غةر 

قع ففق ميعمصـ
(4)

. وهذا أوػ وأقرب إػ القاقع مةـ احلصةةر نادؽقةؾ وادةقزون 

 وكحقمهاىل خاهللة أن الصـاظات دطقرت وأهللبحت دققؼة جهللًا.

والؼقؿل ضهلل اديعىل ومجفقر الػؼفاء حيصةرون اديع نام شبؼىل والؼقؿل ما ظهللاهىل 

وهةذا هةق الةراج  وأما ظـهلل احلـػقة ففق  ادمػاوت الذي ما ٓ ميقؾ لف أ السقمل. 

 أ الؼقؿل.

  

                                           
قاث احلارثل  ذكرها الؼاضةل أنةق احلسةةغ »(ىل وفقف  6/191اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف لؾؿرداوي ) (1)

 «.كمانف المامصىل وأنق احلسـ نـ نؽروس أ رءوس ادسائؾ. وذكره الؼاضةل أيضاً أ 

( مـ الؼاكقن ادهللين ادصةري. كؼاًل ظـ  حؼ المعقيض ادهللين نغ الػؼف اإلشالمل والؼةاكقن ادةهللينىل  ؿةهلل 85ادادة ) (2)

 (.264فم  ار الـشار )ص 

 (.110-5/109(ىل وادـمؼك لؾباجل )6/185انـ ظانهلليـ ) ادعهللود ميع ظـهلل احلـػقة وادالؽقة. حاصةقة (3)

 (.10/177(ىل والشةرح ادؿمع ظذ زاد ادسمؼـع )194ىل 193جمؾة إحؽاص الشةرظقةىل اداددان ) (4)
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 :املطلب الجاىٕ: األصل يف التعْٓض عً املتلفات

نعهلل نقان معـك اديع والؼقؿل أ ادطؾب السانؼ أذكر حآت المعةقيض نةاديع 

 والؼقؿل 

ادػؼ الػؼفاء ظذ أن العغ ادغصةقنة إذا كاكةت ناققةة نحا ةا فقجةب ظةذ  أوًٓ:

الغاهللب إظادهتا إػ مالؽفا
(1)

وغره . وحؽك اإلمجاع انـ قهللامة 
(2)

. 

ِه  ـْ َجةهلل  ـْ َأنِقةِف َظة ةاِئِب َظة ـِ السب َقةاَث   ودلقؾ ذلةؽ  حةهلليث َظْبةهلِل ارِ ْنة

َٓ »َيُؼقُث   َشِؿْعُت َرُشقَث ارِ  ِظًبنا َو َٓ َٓ َيْلُخُذ َأَحُدُكْؿ َمَعاَع َصناِحبِِف 

ا، َفنَِما َأَخَذ َأَحُدُكْؿ َظَصا  َها  َِلْقفِ َجادًّ دَّ «َصاِحبِِف َفْؾَرُ
(3)

. 

ـِ  ـْ َشةةُؿَرَة  وكةةذلؽ مةةا جةةاء أ خةةز اْلةةةَحَس َأنب َرُشةةقَث ارِ  َظةة

   َيفُ »َقاَث «َظَذ اْلَقِد َما َأَخَذْت َحعَّك ُتَمدِّ
(4)

. 

                                           
(ىل 5/150(ىل وهنايةةة ادحمةةاج )3/254(ىل وإص )5/275(ىل وادـمؼةةك )4/179(ىل وادهللوكةةة )11/86ادبسةةقط ) (1)

 (.4/497(ىل والػروع )5/193وادغـل )

 (.5/209ادغـل ٓنـ قهللامة ) (2)

(ىل وأنةق 1154( نةرقؿ )6/165(ىل والبقفؼةل أ السةــ الؽةزى )241( نرقؿ )93أخرجف البخاري أ إدب ادػرد ) (3)

إشةـاده هللةحق ىل رجالةف ثؼةات رجةاث الشةةقخغىل غةر ظبةهللار نةـ »(ىل وقاث ادحؼةؼ  5003( نرقؿ )7/351داود )

السمذيىل وظبةهللار وثؼةف الـسةائل وانةـ شةعهللىل وأنق داود و "إدب ادػرد"السائب وجهللهىل فؼهلل روى  ام البخاري أ 

ةهلل نةـ ظبةهلل الةر ـ نةـ ادغةرة نةـ أيب  وذكره انـ حبان أ اليؼات. حيقك هق  انـ شعقهلل الؼطانىل انـ أيب ذئب هةق   ؿب

 «.ذئبىل وجهلل ظبهللار نـ السائب الصحايب هق  يزيهلل أيب السائب نـ يزيهلل

(ىل وأنةةق داود أ البقةةقع نةةرقؿ 1266مةةذي أ البقةةقع نةةرقؿ )(ىل والس20156( نةةرقؿ )33/328أخرجةةف أ ةةهلل ) (4)

حسـ »(ىل وقاث  ؼؼ ادسـهلل  2596(ىل والهللارمل أ البققع نرقؿ )2400(ىل وانـ ماجف أ إحؽاص نرقؿ )3561)

 «.لغرهىل وهذا إشـاد ضعقػ: مـ أجؾ أن احلسـ البصةري مل يذكر شامظف مـ شؿرة
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إذا ادػؼ ضرفان ظذ المعقيض نالؼقؿة فؾفام ما ادػؼا ظؾقف حمك مع وجةقد  ثاكقنًا:

اديع
(1)

. 

إذا دؾػ ادغصقب ففؾ يرد ميؾةف أو ققؿمةفا اخمؾةػ الػؼفةاء ظةذ أقةقاث  ثالثًا:

 ثالثة 

إذا كان ادمؾػ ميؾقًا ودؾػ فنكةف يةرد ميؾةفىل وٓ يؾجةل إػ الؼقؿةة.  :الؼقل إول

وهذا قةقث مجفةقر الػؼفةاء مةـ احلـػقةة وادالؽقةة والشةافعقة واحلـانؾةة
(2)

. وادةيع 

الرأي أ اديع نحسب ما شبؼ نقاكفىل وإذا كان ققؿقةًا ادؼصقد هـا خيمؾػ ناخمالف 

 فرد نهللًٓ مـف ققؿمف. 

 ويهللث  ذا الؼقث  الؼر ن والسـة والـظر. ونقان ذلؽ أ أيت 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ )  ققلف دعةاػ  أوًٓ 

 .[126]الـحؾ (ەئ وئ

وهذا يهللث ظذ وجقب اديؾ أ اديؾقات
(3)

. 

 .[95]ادائهللة (ى ى ائ ائ ەئې )  ققلف دعاػ  ثاكقاً 

فجعؾ الـعؿ ميؾقاً 
(4)

. 

                                           
 (.5/431(ىل وادغـل )2/365مغـل ادحماج ) (1)

(ىل وإص 7/317(ىل والماج واإلكؾقةؾ )4/186(ىل وادهللوكة )9/318(ىل والعـاية صةرح ا هللاية )11/49ادبسقط ) (2)

 (.4/106(ىل وكشاف الؼـاع )4/507(ىل والػروع )7/19(ىل والبقان )3/260)

 (.4/247أحؽاص الؼر ن لؾؽقا ا راشةل ) (3)

 (.8/287الذخرة لؾؼراأ ) (4)
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، َأنَّ َرُجً  َتَؼاَضنك َرُشنقَل اهللِ »  ُهَرْيَرَة    حهلليث َأيِب ثالثاً 

وا َلننُف  َفَلْغَؾَظ َلنُف، َفَفؿَّ َأْصَحاُبُف، َفَؼاَل: َدُظقُه، َفننِنَّ لَِصناِحِب اْلننَحؼِّ َمَؼنآً، َواْصنَسُ

ناُه، َبِعًرا َفَلْظُطقُه  وُه َفنَلْظُطقُه  ِيَّ ـْ ِشـِِّف، َقناَل: اْصنَسُ اُه. َوَقاُلقا: َٓ َكِجُد  َِّٓ َأْفَضَؾ ِم  ِيَّ

ُكْؿ َأْحَسـُُؽْؿ َقَضاءً  «َفنِنَّ َخْرَ
(1)

. 

ـْ َرُجنٍؾ  َأنَّ َرُشنقَل اهللِ »  َرافٍِع  وحهلليث َأيِب  اْشَعْسنَؾَػ ِمن

ـْ  ُجنَؾ َبْؽنَرُه،  َبْؽًرا، َفَؼِدَمْت َظَؾْقِف  ِبٌِؾ م َدَقة، َفنَلَمَر َأَبنا َرافِنٍع َأْن َيْؼِضننَل الرَّ  ِبِِؾ الصَّ

اُه،  ِنَّ َخ  َّٓ ِخَقاًرا َرَباِظًقا، َفَؼاَل: َأْظطِِف  ِيَّ َقاَر َفَرَجَع  َِلْقِف َأُبق َرافٍِع َفَؼاَل: َلنْؿ َأِجْد فِقَفا  ِ

«الـَّاِس َأْحَسـُُفْؿ َقَضاءً 
(2)

. 

ظذ أن احلققان يضؿـ نؿيؾف ٓ نالؼقؿةىل إٓ إذا دعذر اديعىل وظذ  فهللث احلهللييان

أن اديع لقس خاهللًا نادؽقؾ وادقزون وادعهللود
(3)

. 

ويؿؽةةـ أن يـةةاقش آشةةمهللٓث نةةف أ هةةذا ادقضةةع  نةةلن هةةذا لةةقس أ مقضةةع 

 الؼضاءىل وإكام أ القفاء ورد السؾػىل ونحيـا أ ناب الؼضاء.

َكناَن ِظـْنَد َبْعنِض كَِسنا،ِِف،  أن الـبل »  حهلليث أكٍس  رابعًا:

َفاِت اْلنُؿْمِمـَِغ بَِؼْصَعٍة فقَفا َضَعنام، َفَضننَرَبْت بَِقنِدَها َفَؽَسننَرِت  َفَلْرَشَؾْت  ِْحَدى أمَّ

َفا، َوَجَعنَؾ فِقَفنا الطََّعناَم َوَقناَل: ُكُؾنقا ُشةقَث َوالَؼْصةَعَة «اْلَؼْصَعَة َفَضؿَّ . َوَحةَبَس الرب

                                           
 (.2305( نرقؿ )3/99اري )هللحق  البخ (1)

ُكْؿ َأْحَسـُُؽْؿ َقَضاًءىل رقؿ )3/1224هللحق  مسؾؿ ) (2) ا ِمـُْفىل َوَخْرُ ـِ اْشَمْسَؾَػ َصةْقًئا َفَؼَضةك َخْرً  (.1600(ىل َناُب َم

 (.4/101فم  ذي امالث واإلكراص نشةرح نؾقغ ادراصىل  ؿهلل نـ هللال  العيقؿغ ) (3)
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ِحقَحَة َوَحَبَس اْلةَؿْؽُسقَرةَ  َحمبك َفَرُغقاىل َفهلَلَفَع الَؼْصَعَة الصب
(1)

. 

َةةا َقاَلةةْت  وحةةهلليث َظاِئَشةةَة  َمننا َرَأْيننُت َصنناكَِعَة َضَعنناٍم ِمْثننَؾ َصننِػقََّة، »  َأهنب

، َفُؼْؾُت:  َِكاًء فِقِف َضَعاٌم، َفََم َمَؾْؽُت َكْػِسنل َأْن َكَسنْرُتفُ  َأْهَدْت  َِػ الـَّبِلِّ 

اَرُتُف؟ َفَؼاَل:  َِكاٌء َكنَِكاٍء، َوَضَعاٌم َكَطَعامٍ  «َيا َرُشقَل اهللِ! َما َكػَّ
(2)

. 

احةةمج هبةةذا احلةهلليث مةةـ قةاث  يؼضةةةك أ العةةروض   »قةاث انةةـ المةغ 

نإمياث
(3)

ىل واحةمج هبةذا كةؾ مةـ قةاث ناديةؾ أ العةروض وغرهةا: ٕكةف ضةؿـ 

«الطعاص نطعاص ميؾف الؼصعة نؼصعة ميؾفا كام ضؿـ
(4)

. 

نةلن الؼصةعمغ  وأجقب ظـ آشمهللٓث هبذا احلهلليث  نام ذكره البقفؼل 

أ نقمةةل زوجمقةةفىل فعاقةةب الؽاشةةةرة نجعةةؾ الؼصةةعة  كاكمةةا لؾـبةةل 

ادؽسقرة أ نقمفا وجعؾ الصةحقحة أ نقةت هللةاحبمفاىل ومل يؽةـ هـةا  دضةؿغىل 

نةاب ادعقكةة واإلهللةالح دون  وأما مسللة الطعاص ففل  مؿؾة ٕن يؽقن ذلؽ مةـ

نت احلؽؿ نقجقب اديؾ فقف: ٕكف لقس لف ميؾ معؾقصىل وأ ضرمل احلهلليث مةا يةهللث 

ظذ ذلؽىل وأن الطعامغ كاكا خممؾػغ. وار أظؾؿ
(5)

. 

شةبقؾ احلؽةؿ  ظةذ مل يؽـ ذلؽ مـ الـبةل   »وقاث العقـل 

                                           
 (.2481أخرجف البخاريىل ناب إذا كسةر قصعة أو صةقئًا لغرهىل نرقؿ ) (1)

(ىل وانةـ ظبةهلل الةز أ 6/96(ىل والبقفؼل أ الســ الؽةزى )3568(ىل وأنق داود )42/79أخرجف أ هلل أ ادسـهلل ) (2)

 (.5/125(ىل وحسـ إشـاده انـ حجر أ فم  الباري )131-22/130آشمذكار )

 (.13/37ق  البخاري )ظؿهللة الؼاري صةرح هللح (3)

 (.7/149آشمذكار ) (4)

 (.5/126فم  الباري ٓنـ حجر ) (5)
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احبمفاىل فال يهللث ظذ اخلصؿىل وكان دفعف الؼصعة ظقض ادؽسقرة دطققبًا لؼؾب هلل

«ذلؽ ظذ أن الؼصعة وكحقها مـ اديؾقات
(1)

. 

  )أهنام قضةقا ظذ مةـ اشةمفؾؽ روي ظـ ظيامن وانـ مسعقد  خامسًا:

فصالكًا نػصالن ميؾفا(
(2)

. 

أكةف قةاث  )فةنذا ظةهللص اديةؾ مةـ كقظةف فؽةؾ مةا قاومةف  وجاء ظةـ ظةع 

وشاواه ففق أيضًا ميؾ لف مـ هذا الباب(
(3)

. 

أن إهللؾ أ ادمؾػات ضامن اديؾ ناديؾىل وادمؼقص نالؼقؿة شادشًا:
(4)

. 

أن المعةةقيض ظةةـ ادمؾةةػ يؽةةقن نؿةةيعىل وٓ يؾجةةل إػ الؼقؿةةة  :الؼننقل الثنناين

هنائقاً 
(5)

 . (6). وكصةر هذا الؼقث انـ حزص 

 أ قصة الؼصعة. دلقؾف حهلليث أكس 

لؾؿيع ولق مةع اخةمالف وامقاب  أكـا كؼقث نفىل ولؽـ إذا وجهلل ميع أو مشانف 

 يسةر فنن المعقيض يؽقن نؿيعىل لؽـ إذا مل يقجهلل ميع فال يملدك المعقيض نف إذًا.

                                           
 (.13/36ظؿهللة الؼاري صةرح هللحق  البخاري ) (1)

 (.6/438(ىل وادحذ نأثار )5/663المـبقف ظذ مشؽالت ا هللاية ) (2)

 (.6/439ادرجع السانؼ ) (3)

 (.356إصباه والـظائر لؾسةققضل )ص  (4)

إلخراج الؼقث الؼائؾ نةلن إهللةؾ أ المعةقيض أن يؽةقن نةاديع إٓ ظـةهلل ظهللمةفىل ولةقس ظةذ شةبقؾ  "هنائقاً "قهلل وق (5)

وظـةةف  أ اليةقب والؼصةةعة والعصةةةل وكحقهةةا  يضةؿـفا ناديةةؾىل مراظقةةًا لؾؼقؿةةة. »اإلضةالملىل قةةاث أ اإلكصةةاف  

 (.6/193اج  مـ اخلالف )اإلكصاف أ معرفة الر«. ىل وهللاحب الػائؼاخماره الشةقخ دؼل الهلليـ 

 (.6/439ادحذ نأثار ) (6)
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أن المعةقيض ظةـ ادمؾةػ يؽةقن نةرد مةاث ققؿةل مطؾؼةًا. وهةذا  :الؼقل الثالث

 "الةمامص"أ كمانةف  ىل ذكرهةا الؼاضةةل أنةق احلسةةغ رواية ظـ أ ةهلل 

"وس ادسائؾرء"أ  وأنق احلسـ نـ نؽروس 
(1)

. 

أ دؾػ احلققانىل نلكف يصةار إػ الؼقؿةل  وميؾف ما جاء ظـ اإلماص مالؽ 

مطؾؼًا حمك لق وجهلل ققؿل مماثؾ
(2)

ىل نخالف رأي الشافعقة أ هذه ادسللة
(3)

. 

 ومـ أدلعفؿ:

ـِ ُظَؿةَر  أوًٓ:   َأنب َرُشةقَث ما جاء أ الصحقحغ مـ حهلليث َظْبهلِل ارِ ْنة

ـَ الَعْبنِد »َقاَث   ارِ  ـْ َأْظَعَؼ ِصنْرًكا َلنُف دِم َظْبٍد َفَؽاَن َلنُف َمناٌل َيْبُؾنُغ َثَؿن َم

 َّٓ َم الَعْبُد َظَؾْقِف قِقَؿَة َظْدٍل، َفنَلْظَطك ُصننَرَكاَءُه ِحَصَصنُفْؿ، َوَظَعنَؼ َظَؾْقنِف الَعْبنُد، َو ِ ُققِّ

«َفَؼْد َظَعَؼ ِمـُْف َما َظَعَؼ 
(4)

 . 

واشمهللث نف ظذ أن مـ أدؾػ صةقئًا مةـ احلقةقان فعؾقةف   »ر قاث انـ حج

«ققؿمف ٓ ميؾفىل ويؾمحؼ نذلؽ ما ٓ يؽاث وٓ يقزن ظـهلل امؿفقر
(5)

. 

 وجياب ظـ آشعدٓل بف مـ وجفغ:

أن كؼقث  ٓ دعارض نةغ ظةاٍص وخةاصىل فإهللةؾ أ الضةامكات  القجف إول:

                                           
 (.6/191(ىل واإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف )4/506الػروع ) (1)

 (.7/318(ىل والماج واإلكؾقؾ دخمصةر خؾقؾ )8/287ادرجع السانؼ ) (2)

 (.2/495(ىل والهللرر البفقة والروضة الـهللية والمعؾقؼات الرضةقة )7/148كسبف إػ الشافعقة أ آشمذكار ) (3)

 (.1501( نرقؿ )2/1139(ىل وهللحق  مسؾؿ )2522( نرقؿ )3/144هللحق  البخاري ) (4)

 (.5/155فم  الباري ٓنـ حجر ) (5)
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نالؼقؿةىل فقصةب  احلةهلليث خاهللةًا أ مسةللة اديؾقة إٓ أ مسللة ظمؼ العبهلل فقضؿـ 

 العمؼىل أما الضامن فإهللؾ فقف أكف يضؿـ ناديؾ.

الضامن ناديؾقة هق فقام يؿؽـ فقف اديؾقةىل واحلةهلليث ممعؾةؼ نةالعمؼ القجف الثاين: 

وٓ يؿؽـ فقف الضامن ناديؾ فاكمؼؾ لؾؼقؿة
(1)

. 

  َأنب َرُشقَث ارِ َرَة ما ثبت أ هللحق  البخاري مـ حهلليث َأيِب ُهَريْ ثاكقًا: 

   ننُقا الْرْكَبنناَن، َوَٓ َيبِننْع َبْعُضننُؽْؿ َظننَذ َبْقننِع َبْعننٍض، َوَٓ »َقةةاَث َٓ َتَؾؼَّ

ـِ  ـِ اْبَعاَظَفا َفُفَق بَِخْرِ الـََّظنَرْي َتـَاَجُشقا، َوَٓ َيبِْع َحاِضنٌر لَِباٍد، َوَٓ ُتَصنْروا الَغـََؿ، َوَم

ـْ َتننْؿرٍ َبْعَد َأْن َينْحعَ  َهنا َوَصناًظا ِمن «ؾَِبَفا،  ِْن َرِضننَقَفا َأْمَسنَؽَفا، َو ِْن َشنِخَطَفا َردَّ
(2)

 .

نرد الصاع مـ المؿر أ مؼانؾ احلؾقبىل وهللاع المؿر لةقس ميةؾ  فلمر 

احلؾقب وإكام ققؿمف
(3)

. 

إضالقفؿ ظذ الشةةلء الةذي دسةاوت أجةزاؤه أكةف   »قاث اإلماص الشقكاين 

ميع وظذ ما اخمؾػت أجزاؤه أكةف ققؿةل هةق جمةرد اهللةطالح  ةؿىل ثةؿ وقةقع الؼطةع 

والبت مـفؿ نلن اديع يضؿـ نؿيؾف والؼقؿل نؼقؿمف هق أيضًا جمرد رأي ظؿؾةقا ظؾقةفىل 

يث ادصةةراة...ىل وإٓ فؼهلل ثبت ظـ الشارع أكف يضؿـ اديع نؼقؿمفىل كام أ ققلف أ حهلل

«دضؿغ الؼقؿل نؿيؾف وثبت ظـف 
(4)

 ىل ثؿ ذكر حهلليث الؼصعة السانؼ.

                                           
 (.3/23ل )صةرح زاد ادسمؼـعىل د.  ؿهلل نـ  ؿهلل ادخمار الشـؼقط (1)

 (.1515( نرقؿ )3/1155(ىل وهللحق  مسؾؿ )2150( نرقؿ )3/71هللحق  البخاري ) (2)

 ٓ يلخذ نام كص ظؾقف احلهلليث. أنق حـقػة  (3)

 (.662السةقؾ امرار ادمهللفؼ ظذ حهللائؼ إزهار )ص  (4)



 
 

 حقيقة السهم وأثر ذلك في التعىيض عنه عند بيعه 
 

 24 
 

أ رد الؼقؿل نةهللًٓ مةـ  لؽـ أجقب ظـ آشمهللٓث نحهلليث أيب هريرة 

ومعؾقص أكف ٓ يسمبغ أهنا مصةةراة »وغره   اديع نام أجاب نف انـ ظبهلل الز 

إٓ ناحلؾبة الياكقةىل وإذا كان ذلؽ كذلؽ ظؾؿ أن لبـ احلؾبة إوػ قهلل فات أو دغرىل 

«فؾق ألزمقا ادبماع ميؾف خالػقا طاهر اخلز إػ الؼقاسىل وذلؽ غر جائز
(1)

. 

هللةاع  وإكام مل اب ميؾف وٓ ققؿمف نؾ وجةب  »وكام قاث اإلماص الـقوي 

«أ الؼؾقؾ والؽير لقؽقن ذلؽ حهللًا يرجع إلقف ويزوث نف المخاهللؿ
(2)

. 

دةا اصةسى ادصةةراة وفقفةا لةبـ دؾةػ   »وقاث صةقخ اإلشالص انـ دقؿقة 

ظـهلله كان ظؾقف ضامكفىل وإكام قهللر الشارع البةهللث ٕكةف اخةمؾط الؾةبـ الؼةهلليؿ نةالؾبـ 

مل يؿؽةـ ضةامكف نؿيؾةف وٓ احلادث فؾةؿ يبةؼ يعةرف مؼةهللار الؾةبـ الؼةهلليؿىل فؾفةذا 

«نؼقؿمفىل فؼهللر الشارع أ ذلؽ نهللًٓ يؼطع نف الـزاع
(3)

. 

  أن حةؼ ادغصةقب مـةف أ العةغ وادالقةةىل وقةهلل دعةذر إيصةاث العةغ إلقةف ثالثاً 

فقجب إيصاث ادةاث إلقةفىل ووجةقب الضةامن ظةذ الغاهللةب ناظمبةار هللةػة ادالقةةىل 

ومالقة الشةلء ظبارة ظـ ققؿمف
(4)

. 

نلكـا كمػؼ أ أن القاجب هق رد ظغ ادغصقبىل لؽـ ما داص أن العغ غر وااب  

مقجقدة فـصةر إػ اديؾ ولقس ققؿمف: إذ اديؾ أقةرب لصهللةؾ: مؿعةف نةغ امـسةةقة 

                                           
 (.18/216المؿفقهلل دا أ ادقضل مـ ادعاين وإشاكقهلل ) (1)

 (.10/167ؾؿ )صةرح الـقوي ظذ مس (2)

 (.4/538جمؿقع الػماوى ) (3)

 (.11/49ادبسقط ) (4)
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وادالقةىل والؼقؿة لقس فقفا إٓ ادالقةىل فؽان اديؾ أوػ إذا مل يػقت غرضاً 
(1)

. 

والذي يظفر أن الؼقث إوث هق الراج : ٕن فقف مجعًا نغ إدلةىل وهةق اؿةع 

نغ الرأيغ الياين واليالثىل وٕن المعقيض نةاديع مةا داص ادةيع مقجةقدًا وممةقافرًا 

هق إوػىل مع مالحظة أن ادامثؾة مـ كؾ وجف ممعذرة أحقاكًاىل لذلؽ يؼةقث صةةقخ 

مـ كؾ وجف ممعةذر حمةك أ ادؽةقالت فضةاًل  ادامثؾ  »اإلشالص انـ دقؿقة 

ظـ غرهةا: فنكةف إذا أدؾةػ هللةاظًا مةـ نةر فضةؿـ نصةاع مةـ نةر مل يعؾةؿ أن أحةهلل 

الصاظغ فقف مـ احلب ما هق ميؾ أخرىل نؾ قهلل يزيهلل أحةهللمها ظةذ أخةرىل و ةذا 

ىل [152]إكعةاص (ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ)قاث دعاػ  

ظـف البشةرىل و ذا يؼاث  هذا أميةؾ مةـ هةذا إذا  وحتهلليهلل الؽقؾ والقزن مما قهلل يعجز

«كان أقرب إػ ادامثؾة مـفىل إذا مل حتصؾ ادامثؾة مـ كؾ وجف
(2)

. فاديؾ اةب أ كةؾ 

مضؿقن نحسب اإلمؽان
(3)

. 

وأما إذا مل يقجهلل ميؾ أ السقمل فقصار إػ الؼقؿلىل والؼقؿةل ضةهلل ادةيعىل وضةانط 

 اديع أ ادذاهب الػؼفقة السانؼ ذكرها. الؼقؿل خيمؾػ نحسب آخمالف أ حتهلليهلل

 :املطلب الجالح: ّقت تكدٓس التعْٓض عً املجلٕ ّالكٔنٕ

ادمؾػ إذا كان ميؾقًا ودعذر وجقد ميع أو كةان ققؿقةًا اخمؾةػ العؾةامء أ وقةت 

  .دؼهللير المعقيض أ كال احلالمغ

                                           
 (. 8/287الذخرة لؾؼراأ ) (1)

 (.20/565جمؿقع الػماوى ) (2)

 (.2/786الؼقاظهلل الػؼفقة ودطبقؼاهتا أ ادذاهب إرنعة ) (3)
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 وشلنحث ذلؽ أ مسللمغ 

 إذا كان ادمؾػ ميؾقًا ودعذر وجقده  ادسللة إوػ:

 فؾؾػؼفاء أ المعقيض ظـف أققاث 

يقص الغصب. وهةق قةقث أيب يقشةػ :الؼقل إول
(1)

ىل وقةقث ظـةهلل ادالؽقةة
(2)

ىل 

ورواية ظـهلل احلـانؾة
(3)

 . 

 ووجفف:

أن شبب القجقب هق الغصبىل فمعمز ققؿمف يقمف -
(4)

. 

وٕكف الققت الذي دعؾؼ فقف الضامن نالغاهللب -
(5)

. 

«هق أظهللث إققاث  »قاث احلصؽػل 
(6)

. 

ويرد ظؾقف  أن حصةر المعقيض نققص الغصةب قةهلل يؽةقن فقةف إضةةرار نادالةؽىل 

وهق أن فسة ادطالبة نرد ادغصقب إػ مالؽف قهلل دطقثىل وخالث هذه الػسة يسمػقهلل 

الغاهللب ويمضةرر ادالؽىل ورنام اردػع شعر ادغصةقب خةالث فةسة الغصةبىل ثةؿ 

 ػ نعهلل ذلؽ.هؾؽ أو دؾ

                                           
 (.6/183(ىل وحاصةقة انـ ظانهلليـ )314إصباه والـظائر ٓنـ كجقؿ )ص  (1)

 (.7/318الماج واإلكؾقؾ دخمصةر خؾقؾ ) (2)

 (.6/192اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف ) (3)

 (.2/457جمؿع إهنر أ صةرح مؾمؼك إنحر ) (4)

 (.7/318الماج واإلكؾقؾ دخمصةر خؾقؾ ) (5)

 (.6/183الهللر ادخمار مع حاصةقة انـ ظانهلليـ ) (6)
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يةةقص اكؼطةةاع اديةةؾ أو إظةةقازه. وهةةق قةةقث  ؿةةهلل نةةـ احلسةةـ :الؼننقل الثنناين
(1)

ىل 

والػمقى ظـهلل احلـػقة ظذ هذا الرأيىل ونف أفمك كير مةـ صةةققخ ادةذهب
(2)

ىل وهةق 

ققث ظـهلل ادالؽقة
(3)

ىل وققث ظـهلل الشافعقة
(4)

ىل وهق ادذهب ظـهلل احلـانؾة
(5)

. 

 ووجف الؼقل بف:

اديؾ وظهللص وجةقده هةق الققةت الةذي كؼةهللر فقةف المعةقيَض أن وقت اكؼطاع  -

نغرهىل فؾقؽـ هق وقت دؼهللير المعقيض
(6)

. 

وٕن اديؾ إكام وجب َخَؾَػًاىل فال يصار إلقف إٓ ظـهلل العجز ظـ إهللؾىل فمعغ  -

لةةذلؽ اظمبةةار الؼقؿةةة ظـةةهلل العجةةز ظةةـ اديةةؾىل وذلةةؽ وقةةت اكؼطاظةةف
(7)

ىل والؼقؿةةة 

اديةؾوجبت أ الذمة حةغ اكؼطةاع 
(8)

. ويؼصةهلل نآكؼطةاع  ظةهللص وجةقد ادةيع أ 

إشقامل حمك وإن كان ممقافرًا أ البقةقت
(9)

وإكةام يمعةذر أ -ىل والةذي ٓ يـؼطةع 

ٓ يسؼط فقف اديؾ -مقضع دون مقضع
(10)

. 

                                           
 (.314صباه والـظائر ٓنـ كجقؿ )ص (ىل وا9/319ٕالعـاية صةرح ا هللاية ) (1)

 (.6/183حاصةقة انـ ظانهلليـ ) (2)

 (.8/288الذخرة لؾؼراأ ) (3)

 (.20-7/19البقان ) (4)

(ىل وكشةاف الؼـةاع ظةـ 2/318(ىل وصةةرح مـمفةك اإلرادات )6/191اإلكصاف أ معرفة الراج  مةـ اخلةالف ) (5)

 (.4/107ممـ اإلقـاع )

 (.2/457جمؿع إهنر أ صةرح مؾمؼك إنحر ) (6)

 (.95الضامن أ الػؼف اإلشالملىل ظع اخلػقػ )ص  (7)

 (.4/107كشاف الؼـاع ظـ ممـ اإلقـاع ) (8)

 (.9/320فم  الؼهللير ) (9)

 (.20-7/19البقان ) (10)
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أن يقص آكؼطاع ٓ يؿؽـ ضبطف ويرد ظؾقف:
(1)

ىل فؼهلل يـؼطع أ هذا ادؽان ويؽةقن 

 إذا دؿ المحؼؼ مـ كقكف مـؼطعًا فالؼقث نف ققث ققي. ممقافرًا أ مؽان  خرىل إٓ

يةةقص اخلصةةقمة أو يةةقص ادحاكؿةةة. وهةةذا مةةذهب أيب حـقػةةة :الؼننقل الثالننث
(2)

ىل 

ورواية ظـهلل احلـانؾة
(3)

. وققؾ  يقص الؼضاءىل ومـ اظمزه هبذا ففق نـةاء ظةذ أن يةقص 

الؼضاء ٓ يساخك ظـ يقص اخلصقمة
(4)

. 

الذي يؼهللر ققؿة ادغصقبىل فؾق غرص الؼقؿة ثةؿ ووجفف  أن حؽؿ الؼاضةل هق 

قهللر ظذ اديؾ مل يؾزمف دفعف: لمامص احلؽؿ نالبهللث
(5)

. 

لق   »يقص آشمقػاء. قاث الشةقخ  ؿهلل نـ هللال  العيقؿغ  :الؼقل الرابع

ققؾ  إن ظؾقف الضامن نالؼقؿة وقت آشمقػاء مـف لؽان لف وجف: وذلؽ أن إهللةؾ 

مك يسؾؿفىل وهق إذا دعذر فةقام نةغ اإلدةالف ونةغ آشةمقػاء ثبقت اديؾ أ ذممف ح

فؼةةهلل ٓ يمعةةذر ظـةةهلل آشةةمقػاءىل... فـضةةؿـف اديةةؾىل فةةنن دعةةذر فؼقؿةةة اديةةؾ وقةةت 

آشمقػاء: ٕن إهللؾ أن الذي ثبت أ ذمة الغاهللب هق اديؾىل والمعذر قهلل يؽقن 

«أ حغ وٓ يؽقن أ حغ  خر
(6)

. 

                                           
 (.2/457جمؿع إهنر أ صةرح مؾمؼك إنحر ) (1)

 (.454جمؿع الضامكات )ص  (2)

 (.6/192اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف ) (3)

 (.314إصباه والـظائر ٓنـ كجقؿ )ص  (4)

 (.8/288الذخرة لؾؼراأ ) (5)

 (.3/350مغـل ادحماج إػ معرفة معاين ألػاظ ادـفاج ) (6)
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ـ وقت الغصةب إػ دعةذر اديةؾ. وهةذا مةذهب أقصةك ققؿف م :الؼقل اخلامس

الشافعقة
(1)

. وققؾ  أقصةك ققؿف مـ وقةت الغصةب إػ المؾةػ. وهةذا روايةة ظـةهلل 

الشةةافعقة وروايةةة ظـةةهلل احلـانؾةةة
(2)

. وققةةؾ  أقصةةةك ققؿةةف مةةـ وقةةت الغصةةب إػ 

ادطالبة. وهذا ققث ظـهلل الشافعقة
(3)

. 

المؾػ أو أكير الؼقؿمغ مةـ وهـا  أققاث أخرىىل ميؾ  يقص قبض البهللث أو يقص 

يةةقمل البةةهللث والمؾةةػىل أو أكيةةر الؼقؿمةةغ مةةـ يةةقمل اإلظةةقاز والغصةةب. وهةةذه 

روايات ظـهلل احلـانؾة
(4)

. وققؾ  يقص الطؾب
(5)

. 

والذي يظفر أن الؼقث نالمعقيض نلقصةك ققؿف مـ الغصب إػ دعذر اديةؾىل أو 

إػ يقص احلؽةؿ لؽةان أوػ:  إػ ادطالبة هق إطفر كام هق ققث لؾشافعقةىل ولق ققؾ 

فنن ادغصةقب مـةف ممضةةرر نبؼةاء ادغصةقب نقةهلل الغاهللةبىل وهةق مطالةب نةلداء 

ادغصةةقب خةةالث فةةسة غصةةبفىل ومةةلمقر نمسةةؾقؿف إػ ادالةةؽىل وقةةهلل يرغةةب أ نقةةع 

ادغصقب نيؿـ مردػع وٓ يمؿؽـ مـ ذلؽىل والضةرر احلاهللةؾ قبةؾ يةقص ادطالبةة 

إوػ »إػ الؼقث نلن  دظا اإلماص الشقكاين مسمؿر إػ يقص احلؽؿىل وهذا ما 

                                           
 (.3/348مغـل ادحماج إػ معرفة معاين ألػاظ ادـفاج ) (1)

ومـ إهللحاب مةـ حؽةك   »(ىل قاث احلارثل 1/208(ىل والقجقز )32-3/31صةرح ادحع ظذ ادـفاج ) (2)

 (.6/195اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف )«. هذه الرواية

 (. 1/208(ىل والقجقز )32-3/31صةرح ادحع ظذ ادـفاج ) (3)

 (.6/191/192فة الراج  مـ اخلالف )(ىل واإلكصاف أ معر15/255الشةرح الؽبر ظذ ادؼـع ) (4)

(ىل وهةق صةةرح 4/351(ىل وصةةرح زاد ادسةمؼـعىل د. أ ةهلل اخلؾقةؾ )97الضامن أ الػؼف اإلشةالملىل ظةع اخلػقةػ )ص  (5)

 ىل ومل أجهلله  ام.مـشقر ظذ الشبؽة العادقةىل وغر مطبقع. وكسب هذا الؼقث لؾؼاضةل أيب يعذ وانـ ظؼقؾ 
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أن يؽةةقن مضةةؿقكًا نةةلوفر الؼةةقؿ مةةـ وقةةت الغصةةب إػ وقةةت المؾةةػ: ٕن هةةذه 

مظؾؿةىل فنذا زادت ققؿة ذلؽ الشةلء أ نعض إوقات فؿةـ امةائز أكةف لةق كةان 

ناققًا نقةهلل ادالةؽ لباظةف هبةذه الزيةادةىل... والعجةب مةـ قةقث مةـ قةاث  إن الةرهـ 

ض نةنذن مالؽةف مضةؿقن ظةذ ادةرهتـ نةلوفر ققؿةة مةـ الؼةبض إػ المؾةػىل ادؼبق

والغصب الذي هق طؾؿ نحت واشمقالء ظةذ جفةة العةهللوان نغةر ضؾةب الشةةرع 

«مضؿقن نؼقؿمف وقت الغصب
(1)

. 

«هق أهللحفا  »وقاث امقيـل 
(2)

. 

 فؾؾػؼفاء أ المعقيض ظـف أققاث 

يقص الغصب. وهذا مذهب احلـػقة ادػاقاً  :الؼقل إول
(3)

ىل ومذهب ادالؽقة
(4)

ىل 

ورواية ظـ أ هلل
(5)

. 

يقص المؾػ. وهذا مذهب احلـانؾة :الؼقل الثاين
(6)

. 

                                           
 (.662السةقؾ امرار ادمهللفؼ ظذ حهللائؼ إزهار )ص  (1)

 (.7/181هناية ادطؾب أ دراية ادذهب ) (2)

 (.11/55(ىل وادبسقط )5/128(ىل ورد ادحمار ظذ الهللر ادخمار )7/151البهللائع ) (3)

صةرح خممصةر خؾقؾ (ىل ومقاهب امؾقؾ أ 10/326الـقادر والزيادات ظذ ما أ ادهللوكة مـ غرها مـ إمفات ) (4)

(5/281.) 

  (ىل وقةاث احلةارثل 5/41(ىل وادبةهللع أ صةةرح ادؼـةع )6/191اإلكصاف أ معرفة الراج  مةـ اخلةالف ) (5)

أ حةقائج البؼةاث يعطقةف ظةذ شةعر يةقص  أورد ادصـػ وأنق اخلطاب هذا المخريج مـ قةقث اإلمةاص أ ةهلل »

اكمفةك. اإلكصةاف أ معرفةة الةراج  «. خذهاىل نخالف ادغصةقبأخذ. وفرمل نقـفام نلن احلقائج يؿؾؽفا أخذ نل

 (.195-6/194مـ اخلالف )

 (.2/318(ىل وصةرح مـمفك اإلرادات )6/191اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف ) (6)
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الؼقؿة وقت المؼاضةل أ جمؾس احلؽؿ :الؼقل الثالث
(1)

. 

أقصةك ققؿف مـ الغصب إػ المؾةػ. وهةق مةذهب الشةافعقة :الؼقل الرابع
(2)

ىل 

وقاث نف نعض ادالؽقة
(3)

ىل وهق رواية ظـهلل احلـانؾة
(4)

. 

وهذ الؼقث هق أقرب إققاثىل ولق ققؾ  أقصةك ققؿف مـ يقص الغصب إػ يةقص 

احلؽؿ لؽان أوػ: دا شبؼ المعؾقؾ نف أ اديعىل وإن كان الؼقؿل يمققةػ المعةقيض 

 ظـف إػ يقص المؾػ: ٕكف ٓ يؿؽـ معرفة ققؿمف نعهلل ذلؽ.

فةةلكير الػؼفةةاء ظةةذ أن المعةةقيض يؽةةقن نيؿـةةف يةةقص المؾةةػ. وهةةذا مةةذهب 

احلـػقة
(5)

ىل ومذهب الشافعقة
(6)

ىل ومذهب احلـانؾة
(7)

. 

  

                                           
 (.120. الػعؾ الضار والضامن فقف )ص وهذا ققث الشةقخ مصطػك الزرقا  (1)

 (.10/180) الشةرح ادؿمع ظذ زاد ادسمؼـع (2)

 (.7/98(ىل ومـ  امؾقؾ صةرح خممصةر خؾقؾ )5/281مقاهب امؾقؾ أ صةرح خممصةر خؾقؾ ) (3)

ومـ إهللحاب مـ حؽك روايةة نقجةقب أقصةةك الؼةقؿ   »(ىل وقاث احلارثل 5/41ادبهللع أ صةرح ادؼـع ) (4)

ولق غصبفا حةاماًل فقلةهللت أ يةهلله ثةؿ مةات القلةهلل "مـ يقص الغصب إػ يقص المؾػ. وكسب إػ اخلرقل مـ ققلف  

أ الةروايمغ  ومةا  . وهق اخمقار السامري. قاث الؼاضةل "أخذها شةقهللها وققؿة ولهللها أكير ما كاكت ققؿمف

 (.6/195اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف )«. قاث اخلرقلوجهللت رواية نام 

 (.363إصباه والـظائرىل انـ كجقؿ )ص  (5)

 «.ٓ أظؾؿ فقف خالفاً »(ىل وقاث السةققضل  345إصباه والـظائرىل السةققضل )ص  (6)

 (.6/191اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف ) (7)
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 املبحح الجاىٌ 
 أثر املجلٌ والكًنٌ على الشهه

 وفقف ثالثة مطالب 

 :املطلب األّل: التعسٓف بالطَه

 

السفؿ مجع  شةفؿىل ويطؾةؼ أ الؾغةة ظةذ ظةهللة معةانىل مـفةا  احلةظىل والـصةةقبىل 

والـبؾ
(1)

السةغ وا اء وادقؿ أهللةالن  أحةهللمها يةهللث ظةذ   » . قاث انـ فارس

دغر أ لقنىل وأخر ظذ حظ وكصةةقب وصةةلء مةـ أصةةقاء. فالسةفؿة  الـصةةقب. 

ويؼاث  أشفؿ الرجالنىل إذا اقسظاىل وذلؽ مـ السفؿة والـصةقبىل أن يػقز كؾ واحهلل 

. ثةؿ  ةؾ [141]الصةافات (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)مـفام نام يصةقبف. قاث ار دعاػ  

ظذ ذلؽ فسؿل السةفؿ القاحةهلل مةـ السةفاصىل كلكةف كصةةقب مةـ أكصةباء وحةظ مةـ 

«حظقظ
(2)

. ويؼاث  أشفؿ أ الشةلءىل أي  اصس  فقفىل وشامهف أي  قاشؿف
(3)

. 

 

مل يـص كظاص السقمل ادالقة والؾةقائ  الصةادرة ظةـ هقئةة السةقمل ادالقةة وكظةاص 

ـ إكظؿةة العرنقةة لةقس فقفةا كةص ظةذ الشةركات ظذ دعريػ لؾسفؿىل وكيةر مة

                                           
 (.3/2135لسان العرب ) (1)

 (.3/111مؼايقس الؾغة ) (2)

 (.1/476(ىل وادعجؿ القشةقط )8/352(ىل وداج العروس )5/1956الصحاح ) (3)
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دعريػ السفؿىل وجاء أ قاكقن المجارة الؾبـةاين
(1)

أقسةاص ممسةاوية »ىل أن إشةفؿ  

مـ رأس ماث الشةركة غر قانؾة لؾمجزئةىل متيؾفا وثائؼ قانؾة لؾمهللاوث دؽقن اشةؿقة 

«أو لصفراد أو حلامؾفا
(2)

. 

ممؼارنةةةىل ومةةـ ذلةةؽ  أكةةف وأمةةا البةةاحيقن والػؼفةةاء فعرفةةقا السةةفؿ نمعريػةةات 

هللؽ يؿيؾ كصةقبًا ظقـقةًا أو كؼةهلليًا أ رأس مةاث الشةةركةىل قانةؾ لؾمةهللاوثىل يعطةل »

«مالؽف حؼققًا خاهللة
(3)

. 

هللؽق  ممساوية الؼقؿةىل غر قانؾة لؾمجزئةىل وقانؾة لؾمةهللاوث نةالطرمل »أو هل  

«المجاريةىل ومتيؾ حؼقمل ادسامهغ أ الشةركات المل أشفؿقا أ رأس ما ا
(4)

. 

وأهللةرح مـ هذه المعريػات ما جاء أ معقار إهللهللار ومتؾةؽ ودةهللاوث إشةفؿ 

ورقة مالقة ديبت دالؽفا حصة صائعة »الصادر ظـ شقمل ديب ادايل اإلشالمل نلكف  

أ مؾؽقةةة مقجةةقدات أ صةةةركة مسةةامهةىل وهةةل مؾؽقةةة دامةةةىل رقبةةة ومـػعةةةىل وٓ 

«ادج المصػقةدؼمصةر ظذ جمرد حؼقمل مالؽ السفؿ أ الرن  وك
(5)

. 

واحلؼقؼة أن دعريػ السفؿ خيمؾػ نحسب المؽققػ الػؼفل والؼةاكقين لةفىل كةام 

 شةقليت أ ادطؾب الياين.

                                           
نـ دركل  ظبهللار(ىل كؼاًل ظـ كماب  مسئقلقة القشةقط ادهللكقة جتاه ادسميؿر أ شقمل إورامل ادالقةىل د. 1942لسـة ) (1)

 (.61الطائل )ص 

 (.48إشفؿ والسـهللات وأحؽامفا أ الػؼف اإلشالملىل أ هلل اخلؾقؾ )ص  (2)

 ادرجع السانؼ. (3)

 (. 189الشةركات المجاريةىل حسةغ غـايؿ )ص  (4)

 (. 11)ص  (5)
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وجمؿةةقع إشةةفؿ متيةةؾ رأس مةةاث الشةةةركة ادسةةامهة شةةقاء كاكةةت مهللرجةةة أ 

أو أهنا صةركة مسامهة مؼػؾةة ظةذ مسةامهغ  صةقريـىل  "البقرهللة"السقمل ادالقة 

 هذا البحث ظـ أشفؿ الشةركات ادهللرجة.واحلهلليث أ 

والشةركات ادسامهة ادهللرجة أ الققت احلايل ٓ دصهللر هللؽقكًا كةام هةق احلةاث 

أ السانؼىل وإكام يمؿ ختصةقص أشفؿ لؾؿؽممب ظـ ضريؼ قققد إلؽسويـة أ  ػظة 

ادساهؿ اإللؽسوكقة نحسب ظهللد إشفؿ المل يؿؾؽفاىل وكذلؽ احلاث ظـهلل صةةراء 

 هؿ ٕشفؿ الشةركة نعهلل دهللاوث أشفؿفا أ البقرهللة.ادسا

وإشفؿ دمصػ نخصائصىل مـ أمهفا ما كصت ظؾقف ادادة العاصةرة نعهلل ادائةة 

دردب إشفؿ حؼققًا والمزامات ممساويةىل وديبةت »مـ كظاص الشةركاتىل وكصفا  

 لؾؿساهؿ مجقع احلؼقمل ادمصؾة نالسفؿىل وظذ وجف خاص 

 كصةقب مـ هللاأ إرناح المل يمؼرر دقزيعفا. احلؼ أ احلصقث ظذ -1

 احلؼ أ احلصقث ظذ كصةقب مـ مقجقدات الشةركة ظـهلل المصػقة. -2

حؼ حضقر مجعقات ادسامهغىل وآصسا  أ مهللاوٓهتاىل والمصقيت ظةذ  -3

قراراهتا
(1)

. 

 حؼ المصةرف أ إشفؿ. -4

 حؼ ضؾب آضالع ظذ دفادر الشةركة ووثائؼفا. -5

                                           
حمك وإن كان مالؽًا لسفؿ واحهللىل كام كصةت ظةذ ذلةؽ الػؼةرة الياكقةة مةـ ادةادة الياكقةة والسةمغ وادةادة السادشةة  (1)

 غ مـ كظاص الشةركات.واليامك
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 مراقبة أظامث جمؾس اإلدارةىل ورفع دظقى ادسئقلقة ظذ أظضاء ادجؾس. -6

الطعةةـ نةةالبطالن أ قةةرار مجعقةةات ادسةةامهغىل وذلةةؽ نالشةةةروط والؼقةةقد  -7

«القاردة أ الـظاص أو أ كظاص الشةركة إشاس
(1)

. 

هذه هةل أهةؿ خصةائص السةفؿىل وكؾفةا متةـ  لؾؿسةاهؿ أ الشةةركة ادسةامهة 

ظذ كقكف مالؽًا حلصة أ رأس مةاث الشةةركةىل وهةل حؼةقمل مؼارنةة  حؼققًا مسدبة

 دالؽ السفؿ أو احلصة أ ناقل الشةركات.

 ومما لف هللؾة نؿقضقع البحثىل ذكر أكقاع الؼقؿ لؾسفؿىل وهل ثالث ققؿ 

 الؼقؿة آشؿقة لؾسفؿىل وهل  الؼقؿة المل يمؿ هبا آكمماب أ السفؿ. -1

ة الهللفسيةىل وهل  ققؿةة مةا يؿيؾةف السةفؿ أ الؼقؿة احلؼقؼقة لؾسفؿ أو الؼقؿ -2

 هللاأ مقجقدات الشةركة.

الؼقؿة السقققة لؾسفؿىل وهل  ققؿة السفؿ أ السقمل أو البقرهللة -3
(2)

. 

وادفؿ هةق مةا خيةص الؼقؿةة الهللفسيةة والؼقؿةة السةقققةىل فػةل الغالةب أهنةام ٓ 

يةةىل وإكةام الؼقؿةة يمػؼانىل نؾ إن كيرًا مةـ ادسةامهغ رنةام ٓ يعرفةقن الؼقؿةة الهللفس

 السقققة لؾسفؿ.

  

                                           
 وضعت السققؿ لؾمقضةق  وإٓ فؾقس أ كص ادادة. (1)

 (.63يـظر  إشفؿ والسـهللات وأحؽامفام أ الػؼف اإلشالملىل د. أ هلل اخلؾقؾ )ص  

 يـظر حقث ذلؽ  ادرجع السانؼ. (2)
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املطلب الجاىٕ: التهٔٔف الفكَٕ ّالكاىْىٕ للطَه
(1)
: 

نعهلل نقةان المعريةػ واخلصةائص أذكةر مةا يمعؾةؼ نةالمؽققػ الػؼفةل والؼةاكقين 

لؾسفؿىل وهةل مسةللة دار حق ةا كةزاع نةغ ادعاهللةةريـ مةـ الػؼفةاء والؼةاكقكقغىل 

الشةركة ادسامهةىل واشمؼالث ذمة الشةركة  وأهللؾ الـزاع راجع إػ هللػة ادساهؿ أ

ظـ ادسةاهؿىل وظةهللص حتؿؾةف ديقكةًا زائةهللة ظةذ مسةامهمف فقفةاىل واكمسةاب الشةةركة 

صخصةقة معـقيةة مسةمؼؾة ظةـ ادسةامهغىل وهةؾ ادسةاهؿ يؿؾةؽ حصةة صةائعة أ 

 مقجقدات الشةركةىل أو حصة أ رأس ماث الشةركةا

يـبـةل ظؾقةف حتهلليةهلل ميؾقةة السةفؿ مةـ وظالقة هذه ادسةللة نؿحةؾ البحةث  أكةف 

ققؿقمفىل ثؿ أ حاث المعقيض إن كان السفؿ ميؾقًا فةقحؽؿ نسةفؿ مماثةؾىل وإن كةان 

 ققؿقًا فقحؽؿ نؼقؿة السفؿىل ثؿ يـظر أ ضريؼة دؼقيؿ السفؿ.

لذلؽ شلورد خالف ادعاهللةريـ أ هذه ادسللة ناخمصار مع ذكر أهؿ أدلة كؾ 

ا يراه الباحثىل وشلقمصةر ظذ ذكر أهؿ رأيةغ أ ققثىل ثؿ نقان السجق  نحسب م

 ادسللةىل مع العزو ظذ مظاهنا دـ أراد المقشع 

أن السفؿ يؿيةؾ حصةة صةائعة أ مقجةقدات الشةةركة. وهةق مةا  :الرأي إول

ظؾقةةف كيةةر مةةـ ادجةةامع الػؼفقةةة وا قئةةات الشةةةرظقةىل وظؾقةةف كيةةر مةةـ العؾةةامء 

                                           
ؼفةلىل خصةف الػؼةف اإلشةالمل حتهلليهلل حؼقؼةة القاقعةة ادسةمجهللة إلحلاقفةا نلهللةؾ ف»ادؼصقد نالمؽققػ الػؼفل هق   (1)

نلوهللاف فؼفقةىل نؼصهلل إظطاء دؾؽ إوهللاف لؾقاقعة ادسمجهللة ظـهلل المحؼؼ مةـ ادجاكسةة وادشةاهبة نةغ إهللةؾ 

يـظر  المؽققػ الػؼفل لؾققائع ادسمجهللة ودطبقؼادف الػؼفقةىل د.  ؿةهلل ظةيامن صةبر «. والقاقعة ادسمجهللة أ احلؼقؼة

 (.30)ص 
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والباحيغ ادعاهللةريـ
(1)

. 

إن ادحةؾ ادمعاقةهلل ظؾقةف أ نقةع »قةرار جمؿةع الػؼةف اإلشةالمل الةهللويل   جاء أ

السفؿ هق احلصة الشائعة مـ أهللقث الشةركةىل وصةفادة السةفؿ ظبةارة ظةـ وثقؼةة 

«لؾحؼ أ دؾؽ احلصة
(2)

. 

ةًة صةائعًة مةـ مقجقداهتةا »وأ قراره أخةر   ادسةاهؿ أ الشةةركة يؿؾةؽ حصب

مؾؽقةة الرقبةة لةف إػ أن دـمؼةؾ إػ غةره ٕي  نؿؼهللار ما يؿؾؽف مةـ أشةفٍؿىل ودبؼةك

«شبب مـ إشبابىل مـ ختارج أو غره
(3)

. 

أن السةفؿ يؿيةؾ جةزءًا صةائعًا »وأ أحهلل قرارات جمؿع الػؼف اإلشالمل نؿؽةة  

«مـ رأس ماث الشةركةىل وادساهؿ يؿؾؽ حصة صائعة أ مقجقدات الشةركة
(4)

. 

رهةا حةقث إورامل ادالقةة )إشةفؿ وكصت ظذ ذلؽ ادعاير الشةرظقة أ معقا

يؿيؾ السفؿ حصة صائعة أ رأس ماث صةةركة ادسةامهةىل كةام يؿيةؾ »والسـهللات(  

حصة صائعة أ مقجقداهتا وما يسدب ظؾقفا مـ حؼقمل ظـةهلل حتةقث رأس ادةاث إػ 

                                           
 (.6/1242(ىل وجمؾة جمؿع الػؼف اإلشالمل )567ة )ص ادعاير الشةرظق (1)

(ىل والعةهللد 2/1273هةة(. وأ قةرار ادجؿةع يـظةر  جمؾةة ادجؿةع )العةهللد السةادس 1412( ظةاص )63الؼرار رقؿ ) (2)

 (.9/5(ىل والعهللد الماشع )1/73السانع 

 هة(.1423( ظاص )130الؼرار رقؿ ) (3)

هة. وكان الؼرار حقث حؽؿ صةراء أشفؿ الشةركات وادصارف إذا كةان 1415الؼرار الرانع أ الهللورة الرانعة ظشةرة ظاص  (4)

ىل وأنهللى حتػظف وقاث  أ نعض معامالهتا رناىل ووقع الؼرار ظهللد مـ كبار العؾامءىل مـفؿ  الشةقخ مصطػك الزرقاء 

س )نشلن مةهللى مسةئقلقة ادضةارب وجمةالس اإلدارة ظةام حيةهللث مةـ وأ الؼرار الساد«. ٕن ادقضقع حيماج لمػصةقؾ»

وادسةئقث ظةام حيةهللث أ البـةق  وادمشسةات ادالقةة ذات الشخصةةقة »اخلسارة( أ الهللورة كػسفاىل جاء أ أثـةاء الؼةرار  

 «.مباريةآظمبارية هق جمؾس اإلدارة: ٕكف هق القكقؾ ظـ ادسامهغ أ إدارة الشةركة وادؿيؾ لؾشخصةقة آظ
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أظقان ومـافع وديقن وكحقهاىل و ؾ العؼهلل ظـهلل دةهللاوث إشةفؿ هةق هةذه احلصةة 

«الشائعة
(1)

. 

 هذا الرأي: ووجف

أن حؼقؼة السفؿ دؼمضةل ادشةاركة أ الشةةركة ادسةامهة: إذ هةق يؿيةؾ جةزءًا مةـ 

رأس ما اىل ومالؽف يعهلل صةريؽًا فقفاىل ويؿيؾ حصة صائعة أ مقجقداهتةاىل فالشةةريؽ 

ظـهللما يبقع شفؿف أو أشفؿف فنكام يبقع جزءًا مـ كصةقبف أ هذه الشةركةىل ومقجقداهتةا 

وأهللقث مؾؿقشة وحؼقمل ظذ أخريـ مـ أجةرة أو ديةقن وكحقهةاىل دمؿيؾ أ كؼقد 

وٓ خيمؾػ احلؽؿ إن قؾـا  إن الشةركة دشبف صةركة العـان أو صةركة ادضارنةىل أو أهنةا 

صةركة جهلليهللة مسمؼؾة ٓ ختالػ أهللقث الشةريعة وققاظهللها
(2)

 . 

ة أن السةةفؿ ورقةةة مالقةةة يؿيةةؾ حصةةة صةةائعة أ صةةةركة ادسةةامه :الننرأي الثنناين

نصػمفا آظمبارية ولقس أ مقجقداهتةاىل فالشةةركة نصةػمفا آظمباريةة هةل المةل 

متؾؽ إشفؿ مؾؽًا حؼقؼقًاىل ففل المل متؾؽ ادقجقدات المل متيؾفا أشفؿ الشةركةىل 

و ا ذمة مالقة مسمؼؾة ظـ ادسامهغىل و ا أهؾقة مسمؼؾة ظـ ادسامهغ
(3)

. وهذا هق 

                                           
 (.567ادعاير الشةرظقة )ص  (1)

 (.567ادعاير الشةرظقة )ص  (2)

 نعض الباحيغ جعؾ أراء أ ادسللة ثالثةىل وهل  (3)

 الؼقث إوث ادذكقر هـا. 

أن السفؿ ظرضىل أي  شؾعة كبؼقة العروض والسؾع ميؾ اليقاب وغرهةاىل ففةق مةاث أ كػسةفىل وٓ  والؼقل الثاين: 

 يؿيؾ حصة صائعة أ الشةركة وٓ أ مقجقداهتا.

أن السفؿ حصة أ الشةركة ادسامهة كػسفا ناظمبارها صخصةقة اظمبارية وذمة مالقة مسمؼؾة ظـ ذمؿ  الؼقل الثالث: 

ؿ يؿؾةةؽ حصةةة أ الشخصةةةقة ادعـقيةةة كػسةةفا نـسةةبة مةةا يؿؾؽةةف فقفةةا مةةـ أشةةفؿىل وهةةذه ادسةةامهغ فقفةةاىل فادسةةاه
= 
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رأي كير مـ الؼاكقكقغ
(1)

ىل ونعض الػؼفاء ادعاهللةريـ وآقمصاديغ
(2)

. 

لؾشةةةركة ذمةةة مالقةةة مسةةمؼؾة »وحةةقث هةةذا الةةرأي يؼةةقث الةةهللكمقر مصةةطػك كةةامث  

نلهللةةق ا وخصةةقمفا ظةةـ ذمةةؿ الشةةةركاءىل فةةلمقاث الشةةةركة ٓ دعمةةز مؾؽةةًا صةةائعًا نةةغ 

لؾشةركة الشةركاءىل نؾ دعمز هذه إمقاث مؾؽاً لؾشةركةىل واحلصة المل يؼهللمفا الشةريؽ 

خترج ظـ مؾؽفىل ودصب  ممؾقكة لؾشةركة كشخص معـقيىل وٓ يؽةقن لؾشةةريؽ نعةهلل 

«ذلؽ إٓ جمرد كصةقب أ إرناحىل أو أ إمقاث المل دبؼك نعهلل دصػقة الشةركة
(3)

. 

إن الشةركة ادسةامهة ذات ادسةئقلقة ادحةهللودة وإن »ويؼقث الهللكمقر  ؿهلل الؼري  

أضؾؼـا ظؾقفا صةركًة أ لغمـا العرنقة لةقس ظـصةةر اصةسا  ظةهللد مةـ إفةراد أ  ةؾ 

                                           

=
 

الشخصةقة ادعـقية هل المل متؾؽ مقجقدات الشةركةىل ولذلؽ ٓ يؿؾؽ ادساهؿ أن يسمقػ ظذ ظغ مةـ الشةةركة 

احلةؼ يؿـحةف  وإن كان يؿؾؽ كصػ أشفؿفا: ٕن حؼف قاهللةر ظذ حصمف أ الشخصةقة ادعـقية ٓ يمعهللاهاىل وهةذا

حؼ ادشاركة أ الرن  وأ كادج المصػقة وأ حضقر امؿعقة العامة والمصةقيت ظةذ قراراهتةا. وهةذا كةام فعةؾ د. 

ىل د. حسةةغ حامةهلل حسةانىل نحةث مؼةهللص إػ "المؽققػ الػؼفل لشةركات ادسامهة"حسةغ حامهلل حسان أ نحيف  

 (.158مممتر صقرى الػؼفل السادس )ص 

لؼقث الياين نعقهلل جهللًاىل وممدى الؼقث اليالث إػ أن السفؿ ظرض مـ العروضىل وكمقجةة الةرأيغ والذي يظفر أن ا 

الياين واليالث ممؼارنمانىل لذلؽ اكمػقت نذكر الؼقث إوث والؼقث اليالثىل وقهلل اكمػك نالرأيغ كير مةـ البةاحيغ 

حؽؿ دهللاوث أشةفؿ الشةةركات المةل "يف  الذيـ نحيقا هذه ادسللةىل مـفؿ  فضةقؾة الهللكمقر/ يقشػ الشبقع أ نح

أحؽةاص المعامةؾ أ "ىل ادـشقر ظذ الشبؽةىل وفضةقؾة الهللكمقر/ مبار   ث شؾقامن أ رشةالمف  "أ مرحؾة الملشةقس

نقةةع الةةهلليـ ودطبقؼادةةف "(ىل وفضةةةقؾة الهللكمقر/أشةةامة الالحةةؿ أ رشةةالمف  1/183) "إشةةقامل ادالقةةة ادعاهللةةةرة

 هؿ.(ىل وغر2/219) "ادعاهللةرة

 (.193-192(ىل والقجقز أ الؼاكقن المجاري )100الشةركات المجاريةىل شؿقحة قؾققيب )ص  (1)

مةةـفؿ ادشةةايخ   ؿةةهلل أنةةق زهةةرةىل وظبةةهلل الةةر ـ حسةةـىل وظبةةهلل القهةةاب خةةالفىل وفؼةةف الزكةةاةىل د. يقشةةػ الؼرضةةاوي  (2)

 (.318بهلل احلؿقهلل رضقان )ص (ىل وادشايخ  حسـ ملمقنىل وجاد احلؼىل أشقامل إورامل ادالقةىل شؿر ظ1/527)

 (.193-192القجقز أ الؼاكقن المجاري )ص  (3)
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أشفؿفا ركـًا وٓ صةرط هللحة لقجقدهاىل ففل لقست صةركةىل وإكام اصةسا  جمؿقظةة 

ٓ دلثر لةف أ احلؽةؿىل وإكةام هةل صخصةةقة مـ الـاس أ مؾؽقة أشفؿفا أمر ظرضةل 

مـ اخلطل الؼقث نلن »ويؼقث كذلؽ  «. اظمبارية ذات مسئقلقة  هللودة خيؾؼفا الؼاكقن

: إذ هق ٓ يؿؾةؽ ذلةؽىل "يؿؾؽ حصة مشاظة أ مقجقدات الشةركة"حامؾ السفؿ 

يةة ولقس هـا  ما يهللث ظذ هذه ادؾؽقة ٓ أ الـصقص الؼاكقكقة وٓ إظراف المجار

«وٓ إحؽاص الؼضائقة المل هللهللرت لػض ادـازظات ادمعؾؼة هبذا ادقضقع
(1)

. 

 ووجف هذا الرأي:

أن إشفؿ دباع ودشسى ويؽسب مـفا مالؽفا كام يؽسب كؾ دةاجر مةـ شةؾعمفىل 

وققؿمفا السقققة ختمؾػ ظـ الؼقؿة آشؿقةىل مما يهللث ظذ ظةهللص آردبةاط نةغ السةفؿ 

 دعهلل معف إشفؿ ظروض جتارة ميؾ السؾع وغرها.ومقجقدات الشةركةىل مما 

وهذه ادسللة دؿ نسطفا أ ظهللد مـ الرشائؾ والبحقث
(2)

. 

والذي يظفر يل أن الؼقث الياين وإن كان لف حةظ مةـ الـظةر
(3)

إٓ أن الؼةقث نةف  

                                           
المؽققػ الػؼفل لشةةركات ادسةامهةىل د.  ؿةهلل نةـ ظةع الؼةريىل نحةث مؼةهللص إػ مةممتر صةقرى الػؼفةل السةادس  (1)

 (. 197)ص 

لذلؽ مل أر مـاشبة ذكر كامؾ أراء وادـاقشاتىل وهل مـشةقرة أ كمةب ورشةائؾ وأنحةاث يؿؽةـ الرجةقع إلقفةاىل  (2)

ومـ ذلؽ  جمؾة جمؿع الػؼف اإلشالملىل إظهللاد  السادسىل والسانعىل والماشعىل وإشفؿ والسـهللات وأحؽامفا أ 

القةة ادعاهللةةرةىل د. مبةار   ث شةؾقامنىل واخلةهللمات الػؼف اإلشالملىل د. أ هلل اخلؾقؾىل وأحؽاص المعامؾ أ أشقامل اد

آشميامرية أ ادصارفىل د. يقشػ الشبقعىل ونقع الهلليـ ودطبقؼادف أ الػؼف اإلشالملىل د. أشامة الالحؿىل والـهللوة 

 الػؼفقة اليالية لبقت المؿقيؾ الؽقيملىل ونحقث مممتر صقرى الػؼفل السادسىل وغرها.

السةفؿ  ورقةة مالقةة متيةؾ حصةة صةائعة أ »رأيةًا يةرى أكةف وشةط نةغ الؼةقلغىل فؼةاث   ذكر الشةقخ يقشػ الشبقع (3)

الشخصةقة آظمبارية لؾشةركة. وهذه الشخصةقة  ا ذمةة مالقةة مسةمؼؾة ظةـ مالكفةا وهةؿ ادسةامهقنىل و ةا أهؾقةة 
= 
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نعقهلل أ طؾ القاقع ادشاههلل لؾشةركة ادسامهة: وذلؽ لميت
(1)

  

دمؿيةةؾ أ إشةةفؿ المةةل يسةةاهؿ هبةةا أن مقجةةقدات الشةةةركة ادسةةامهة  -1

 ادسامهقنىل ولقست نؿعزث ظـ إشفؿ.

أن الشةركة لقست مسمؼؾة ظـ مسامهقفاىل ففؿ الةذيـ يؼةررون مةـ خةالث  -2

مجعقاهتا العامة الؼرارات ادفؿة المل يسةر ظؾقفا آشميامر أ الشةركة. وكقهنؿ ٓ 

فةق دةا متيؾةف الشةةركة مةـ يؼررون رأهيؿ أ كؾ مقضقظات الشةركة واشميامراهتا ف

ظهللد كبر مةـ ادسةامهغىل يصةعب معةف الرجةقع إلةقفؿ أ مجقةع ذلةؽىل فؽةان مةـ 

مصؾحمفؿ ومصؾحة صةةركمفؿ ققةاص جمؾةس إدارة الشةةركة نةذلؽىل ننصةةراف مةـ 

 ادسامهغ ظـ ضريؼ امؿعقات العامة العادية وغر العادية.

الشةركة هل مـ يؿؾةؽ  أن الؼقث نلن الشةركة مسمؼؾة ظـ ادسامهغ أو أن -3

مقجقداهتةا يةمدي إػ الؼةقث نةلن لةةهلليـا جةاكبغ مسةمؼؾغ  ادسةامهقن مةـ جاكةةب 

والشةركة ومقجقداهتا مـ جاكب  خرىل وهذا ٓ يعضهلله واقع الشةركة ادسامهة: إذ 

                                           

=
 

وآلمزامةةات  كامؾةةةىل ففةةل قانؾةةة لولةةزاص وآلمةةزاص والمؿؾةةؽ وإجةةراء العؼةةقد والمصةةةرفاتىل وحتؿةةؾ الةةهلليقن

وإضةرار القاقعة ظذ الغر أ حةهللود ذممفةا فؼةطىل وٓ يمعةهللاها إػ ادسةامهغ. وكةؾ مةا ييبةت  ةا أو ظؾقفةا ففةق 

نإهللالة ٓ ظذ شبقؾ القكالة ظـ ادسامهغ. وظذ هذا فنن مالؽ السفؿ ناممالكف حصةة أ هةذه الشخصةةقة فنكةف 

قؾ المبعقةىل وهذه ادؾؽقة كاقصةىل فال يؿؾؽ المصةرف نشةلء مـفةاىل ولةق يؿؾؽ مقجقداهتا احلسةقة وادعـقية ظذ شب

زادت ققؿة هذه ادقجقدات ظـ ققؿة أشفؿف فؾقس لف حؼ ادطالبة هباىل كام أكف ٓ يمحؿؾ أ مالف اخلاص الهلليقن أو 

ؾقفةا نالقكالةة إضةرار المل قهلل دؼع نسببفا ظذ أخريـ: ٕكف ٓ يؿؾؽ هذه ادقجةقداتىل ولقسةت يةهلل الشةةركة ظ

المقهللةةةقػ الشةةةرظل لصشةةفؿ وأثةةار ادسدبةةة ظؾقةةفىل نحةةث مؼةةهللص إػ مةةممتر صةةقرى الػؼفةةل السةةادس «. ظـةةف

 (.213)ص 

 ذكر ظهللد مـ الباحيغ ظهللدًا مـ الؾقازص المل دـبـل ظذ هذا الؼقثىل يؿؽـ مراجعمفا أ ادراجع السانؼة. (1)
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أن ادسامهغ هؿ مـ يؿؾةؽ الشةةركة ومقجقداهتةاىل ودزيةهلل مؾؽقةمفؿ نؼةهللر دقشةع 

 الشةركة وزيادة مقجقداهتا.

كةةقن ادسةةامهغ ٓ يمؿؽـةةقن مةةـ اشةةسداد مقجةةقدات الشةةةركة إٓ ظـةةهلل  -4

دصػقمفا ٓ يـػل ظـفؿ مؾؽقمفا أثـاء حقاهتاىل وإكام هذا ٕجؾ ضامن اشمؿرار ظؿةؾ 

 الشةركة واشمؿرار كشاضفاىل ٓ اكػصاث مؾؽقمفؿ ظـفا.

أن ثؿـ السفؿ أ السقمل ادالقةة لةقس مـػصةاًل ظةـ واقةع الشةةركةىل فعةذ  -5

ياث  ظـهلل إظالن الشةركة ظـ نهللئفا أ نقع مـمجاهتا مـ مصـع دةؿ إكشةاؤهىل شبقؾ اد

فنن شعر السفؿ يملثر نذلؽ غالبًاىل والعؽس هللحق ىل وواقع السقمل يشفهلل نذلؽىل 

 ووجقد المػاوت الؽبر نغ الؼقؿة احلؼقؼقة والؼقؿة السقققة ٓ يؾغل هذه احلؼقؼة.

ادسةةامهةىل نةةؾ كةةؾ أن الشخصةةةقة آظمباريةةة لقسةةت خاهللةةة نالشةةةركة  -6

الشةةةركات احلهللييةةة  ةةا صخصةةةقة اظمباريةةة مسةةمؼؾةىل وٓ يسةةمطقع الشةةةريؽ ظـةةهلل 

خروجف مـ الشةراكة أن يطالب نحصمف أ الشةركةىل مما يهللث ظةذ أكةف ٓ فةرمل نةغ 

الشةركة ذات ادسئقلقة ادحهللودة والشةركة ادسامهة وغرها مـ الشةةركاتىل حمةك 

لمضامـقة والمقهللةقةصةركات إصخاص ظـهلل نعضفؿ كا
(1)

. 

 فالذي يظفر أن الؼقث إوث أرج  وأقعهلل وأكسب حلاث الشةركة.

وأما الرأي الؼائؾ نلن السفؿ هق  حصةة »يؼقث الهللكمقر حسةغ حامهلل حسان  

صائعة أ مؾؽقة الشخصةقة آظمباريةىل فنكةف رأي يبعةهلل ظةـ احلؼقؼةة والقاقةعىل وٓ 

                                           
 (.103الشةركات المجاريةىل شؿقحة الؼؾققيب )ص  (1)
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ائج غر مؼبقلة صةرظًاىل ميؾ جقاز نقع السفؿ يسمـهلل إػ أدلة صةرظقةىل ويمدي إػ كم

نعهلل ختصةقصف لؾؿساهؿ وقبؾ أن يهللفع ققؿمفىل وميؾ أن يبقع السفؿ وهق حصةة أ 

لؼهلل كـت كاهللةةرت »ويؼقث فضةقؾمف كذلؽ  «. كؼقد نلكير مـ ققؿمف ونيؿـ ممجؾ

الةةرأي الؼائةةؾ نةةلن السةةفؿ يؿيةةؾ حصةةمف أ الشةةةركة كػسةةفاىل أي  أ الشخصةةةقة 

ية ولةقس أ مقجقداهتةاىل وذلةؽ مـةذ مةا يؼةرب مةـ ظشةةريـ شةـةىل وقةهلل آظمبار

ظؼهللت نعهللها مممترات وكهللوات ومؾػات نحث وجمؿقظة ظؿؾ وكشةرت نحةقث 

نقـت فقفةا أن السةفؿ يؿيةؾ حصةة صةائعة أ مقجةقدات الشةةركة ادسةامهةىل وقةهلل 

جمؿع  اخمارت هذا المؽققػ معاير أيقأ ومعاير شقمل ديب ادايلىل وأيهللهتا قرارات

الػؼف اإلشالمل الهللويلىل فصارت إمجاظاً 
(1)

»
(2)

. 

 :املطلب الجالح: األثس املرتتب علٙ اخلالف يف التهٔٔف الفكَٕ للطَه

نعهلل نقان المؽققػ الػؼفل لؾسفؿ أوض  إثةر ادسدةب ظةذ المؽققةػ السةانؼ 

 فقام لف ظالقة نؿحؾ البحث 

خممؾػة وممغرةىل فؿقجقدات نـاء ظذ الؼقث إوث فنن السفؿ يؿيؾ مقجقدات 

السفؿ الققص لقست هل ادقجقدات كػسفا قبؾ شـة مياًلىل فؼهلل دمغر إهللقث زيادة 

أو كؼصًاىل وإذا كان ظذ الشةركة ديقن فؼهلل دـؼص لسهللاد جزء مـفاىل وهؽةذاىل ومةـ 

ثؿ فنن شفؿ الشةركة الذي دؿ المصةرف فقف قبؾ شـة لقس هق السفؿ كػسف القةقص: 

 مل وآلمزامات ادسدبة ظذ السفؿ.ٓخمالف احلؼق

                                           
 حؽاية اإلمجاع مـ الشةقخ وفؼف ار  ؾ كظر: ٕن الرأي أخر قاث نف ظهللد مـ العؾامء والباحيغ. (1)

 (.158المؽققػ الػؼفل لشةركات ادسامهةىل د. حسةغ حامهلل حسانىل نحث مؼهللص إػ مممتر صقرى الػؼفل السادس )ص  (2)
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وكام شبؼ أ نقان ضانط اديع والؼقؿل فنن السفؿ ظذ رأي مجفقر الػؼفاء مةـ 

ادالؽقة والشافعقة واحلـانؾة لقس ميؾقًا: إذ هق  صقر أ ادؽقؾ وادقزون وادعهللود 

أ غالبًاىل ولقس السفؿ صةقئًا مـ ذلؽىل وظةذ رأي احلـػقةة فالسةفؿ لةقس لةف ميةؾ 

السقمل: دا حلؼف مـ دغر كام شبؼ إيضاحفىل فالسفؿ هبذه الصقرة لةقس لةف ميةؾ أ 

 السقملىل وهذا يـؼؾ السفؿ مـ اديع إػ الؼقؿلىل ظذ كال الرأيغ.

أما ظذ الرأي الياين أ دؽققػ السفؿ نلكف حصة أ رأس ماث الشةركة ادسةامهة 

قس لةةف اردبةةاط مباصةةةر نصةةػمفا آظمباريةةة ولةةقس أ مقجقداهتةةاىل فالسةةفؿ لةة

نؿقجقدات الشةركةىل فال يملثر نمغر هذه ادقجقداتىل فالسفؿ قبؾ شـة هق السفؿ 

 الققصىل ففق هبذه الصػة ميع ظذ رأي احلـػقةىل نخالف امؿفقر.

والذي يظفر أن الؼقث نلن السفؿ ميع ظةذ هةذا الةرأي مةـ كةؾ القجةقه  ةؾ 

عة أ مقجةةقدات الشخصةةةقة دلمةةؾ: إذ أن السةةفؿ وإن كةةان يؿيةةؾ حصةةة صةةائ

آظمبارية إٓ أكف ٓ يـػؽ ظـ مقجقدات الشةركةىل وٓ يؿؽـ أن يؽةقن ذلةؽ: إذ 

أن السفؿ أ الشةركة ادسةامهة نشخصةةقمفا آظمباريةة يؿيةؾ مقجةقدات ممغةرةىل 

 ومـ ثؿ فنن السفؿ ققؿل حمك ظذ رأي احلـػقة.

أراء: دةا يؿيؾةف السةفؿ مةـ فمبغ أن السفؿ ٓ يؿؽـ أن يؽقن ميؾقًا ظذ مجقع 

مقجقدات ممغرةىل إٓ إذا كان الققت قريبًا نغ دارخيغ ممؼارنغ ومل حيةهللث دغقةر 

أ مقجقدات السفؿىل ميةؾ القةقص والقةقمغ وإشةبقعىل وكحةق ذلةؽىل فةقؿؽـ أن 

 يؼاث نلن السفؿ ميع ظذ رأي احلـػقة.
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امل ادالقةة وامفةات وأما امفات الؼضةائقة ومةان الػصةؾ أ مـازظةات إور

 ذات العالقة أ ادؿؾؽة فقجهللت  ؿ رأيغ خممؾػغ 

المعقيض ظـ السفؿ نسفؿ ميؾفىل وقهلل اضؾعت ظةذ حؽؿةغ مةـ  الرأي إول:

الهللوائر المجارية نهلليقان ادظامل )ادحؽؿة المجارية حالقًا(ىل وقرار مةـ مـةة دسةقية 

حالقًا(ادـازظات ادصةرفقة )مـة ادـازظات ادصةرفقة 
(1)

. 

وأ احلؽؿغ الصادريـ مـ ديقان ادظامل ضالب ادهللظقان إظةادة أشةفؿفؿ المةل 

دصةرفت هبا الشةركة مصهللرة إشةفؿ: لعةهللص دفةع امةزء اليةاين مةـ ققؿةة السةفؿ 

آشؿقة نعهلل مطالبمفام نف مـ الشةركةىل وادظقةا ظةهللص وهللةقث ضؾةب الشةةركة دفةع 

 إلقفام. امزء الياين مـ الؼقؿة آشؿقة لؾسفؿ

وجاء أ أشباب حؽؿ إحهللى الهللائردغ
(2)

ونام أن السفؿ يؿيةؾ حصةة ادسةاهؿ   »

الشةةةريؽ أ الشةةةركة انمةةهللاء واكمفةةاء واحلصةةة دعطةةل لصةةاحبفا احلةةؼ أ الةةرن  وأ 

مقجقدات الشةركة وأمقا اىل وأن لؾؿساهؿ احلؼ أ أمر نؼائف أ الشةركة فال از ظذ 

أمر ممعذر  اخلروج مـفا صةرظًاىل ونام أن إظادة إشفؿ المل كان يؿؾؽفا ادهللظل نعقـفا

ٓكمؼا ا إػ أفراد كيرىل إٓ أن هذا ٓ يؿـع مةـ إلةزاص الشةةركة ادةهللظك ظؾقفةا نمؿؾقةؽ 

ادهللظل إشفؿ المةل ختصةف ظةـ ضريةؼ صةةرائفا مةـ شةقمل إورامل ادالقةة نادؿؾؽةة 

                                           
 هة(.1422/ 295الؼرار رقؿ ) (1)

هةة(ىل ظةذ 1431لعةاص  7/إس/987هةة(ىل ورقةؿ حؽةؿ آشةمئـاف  )1427/مل لعةاص 4429/2رقؿ الؼضةقة  ) (2)

  http://cutt.us/3W0Pd  الرانط

http://cutt.us/3W0Pd
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ولقس أ احلؽؿ أخر دسبقب لف ظالقة نؿحؾ البحث«. العرنقة السعقدية...
(1)

. 

لرأي  نلن ققؿة السفؿ السقققة دمغر شةريعًاىل وختمؾةػ ويؿؽـ أن يـاقش هذا ا

نغ الققص والغهلل غالبًاىل ولق كان المغر يسةرًاىل فنذا هللهللر حؽؿ ادحؽؿةة آنمهللائقةة 

فالسفؿ لف ققؿةةىل ثةؿ إذا هللةهللر حؽةؿ آشةمئـاف فسةةقؽقن لؾسةفؿ ققؿةة أخةرى 

حتهلليةهلله لشةةراء خممؾػة غالبًاىل وشةقحصؾ الـزاع نغ الطرفغ أ الققةت الةذي يةمؿ 

السفؿ مـ السةقملىل ورنةام يطؾةب مةـ ادحؽةقص ظؾقةف أن يسةؾؿ ثؿةـ السةفؿ ظـةهلل 

 هللهللور احلؽؿ حمك ٓ حيصؾ كزاع نغ الطرفغىل وهذا حؽؿ نالؼقؿة ولقس ناديؾ. 

المعقيض ظـ السفؿ نؼقؿمفىل وظذ هذا اشمؼر رأي مـمل الػصةؾ  الرأي الثاين:

قةوآشمئـاف أ مـازظات إورامل ادال
(2)

. 

وجاء أ أشباب أحةهلل قةرارات مـةة الػصةؾ
(3)

ةا مطالبمةف )أي  ادةهللظل(   » وأمب

ننلزاص ادهللظك ظؾقف ننظادة إشفؿ  ؾ الـزاع إػ  ػظمف آشميامرية ففذا يعةهلل مةـ 

قبقؾ إظادة احلاث إػ ما كاكت ظؾقفىل وهق مما ٓ يؿؽـ احلؽؿ نف أ هذه احلالةىل ظذ 

ذات( أشاس أن إشفؿ دعةهلل مةـ إصةةقاء الؼقؿقةة )أي  مةـ إصةةقاء ادعقـةة نالة

والمل يعقض ظـ ققؿمفاىل ولقست مـ اديؾقات )أي  مـ إصةةقاء ادعقـةة نةالـقع( 

                                           
هةة(ىل ظةذ 1431لعةاص  7/إس/1104هة(ىل ورقؿ حؽةؿ آشةمئـاف  )1426/مل لعاص 3441/2رقؿ الؼضةقة  ) (1)

  http://cutt.us/eQHyv  الرانط

 يؿؽـ آضالع ظذ ظهللد مـ قرارات مـمل الػصؾ وآشمئـاف أ مـازظات إورامل ادالقة ظذ هذا الرانط  (2)

xhttp://crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.asp  
(ىل وكةةةةام أ الؼةةةةرار رقةةةةؿ 12/26هةةةةة( أ الةةةةهللظقى رقةةةةؿ )1427لعةةةةاص  1/2006/ث/د20الؼةةةةرار رقةةةةؿ ) (3)

 (.24/26هة( الصادر أ الهللظقى رقؿ )1427لعاص  1/2006/ث/د23)

http://cutt.us/eQHyv
http://crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.aspx
http://crsd.org.sa/Ar/Pages/Decision.aspx
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المل يقجهلل  ا كظر مـ جـسفا مساو أو مؼارب  ا أ الؼقؿةة ويؼةقص نعضةفا مؼةاص 

نعض أ القفاء: وذلؽ ٕن السفؿ يؿـ  مالؽف حؼققةًا ختمؾةػ مةـ وقةت ٔخةرىل 

العؿقمقةة لؾشةةركةىل وحةؼ الهللائـقةة ومـ هذه احلؼقمل  حؼ المصقيت أ امؿعقةة 

لؾشةركة أ مقجقداهتا ظـهلل دصػقمفاىل وحؼف أ احلصقث ظذ إرناحىل وقةهلل كصةت 

( مـ كظاص الشةةركات الصةادر نادرشةقص ادؾؽةل ذي 108ظذ هذه احلؼقمل ادادة )

 «.هة17/3/1385( والماريخ 38الرقؿ )ص/

وجاء أ أشباب أحهلل قرارات مـة آشمئـاف
(1)

إهللؾ أ ضامن إظقان أن »  

ادمعهللى ظؾقفا يؽقن نردها نذاهتا إن كان ذلةؽ ممؽـةًاىل أو نةالمعقيض ظـفةا نؿيؾفةا 

مةـ جـسةفا إن حتؼؼةةت صةةروط المعةقيض ناديةةؾىل أو نؼقؿمفةا إن مل يمقسةةر ذلةةؽىل 

وحقث إن إشفؿ دعؽس مؾؽقة مشاظة ودـمؼؾ نةغ ادمعةامؾغ أ شةقمل إشةفؿ 

ة الؼقةةقد ظؾقفةةا دةةلثر شةةؾبل ظةةذ أداء السةةقملىل وإيؼةةاع نسةةةرظة كبةةرةىل وأ إظةةاد

لؾضةرر ظذ أضراف أخرى كيرة غر أضةراف الةهللظقىىل ولةذلؽ فةنن مةـ ادمعةغ 

المعقيض ظـ إشفؿ ناديؾ أو نالؼقؿةىل وكظرًا ٕن أشعار إشفؿ حادة المذنذب 

سةقققة أ مـ وقت ٔخرىل ناإلضافة إػ المػاوت نغ أققامفا الهللفسية وأشعارها ال

كير مـ إحقانىل وٕن إلزاص ادهللظك ظؾقف نشةراء أشفؿ لؾؿهللظل مـ السةقمل يعةهلل 

نؿيانة دعقيض لف نالؼقؿة الـؼهللية يقص المـػقذىل لذلؽ فنن مـةة آشةمئـاف دةرى أن 

 «.العهللالة دمحؼؼ أ المعقيض ظـ إشفؿ نالؾجقء إػ الؼقؿة

                                           
 هة(.1434-2013/ث. س لعاص 648الؼرار رقؿ ) (1)
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الةةذي يمػةةؼ مةةع ضبقعةةة  ونعةةهلل ظةةرض الةةرأيغ يظفةةر أن المعةةقيض نالؼقؿةةة هةةق

السفؿىل كام شبؼ نقاكفىل وهذا ما يظفر يل رجحاكفىل إٓ إذا دراضةك الطرفان ظذ غر 

 ذلؽىل كلن يمػؼا ظذ صةراء القشةقط لعؿقؾف أشفاًم.
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 املبحح الجالح 
 التعىيض عً بًع الشهه بغري طلب مً مالكه

 وفقف ثالثة مطالب 

 :ري طلب مً مالهُاملطلب األّل: صْز التصـسف يف الطَه بػ

مـ ادعؾقص أن إشفؿ دؽقن مقدظةة أ  ػظةة إلؽسوكقةة
(1)

ىل ودسةؿك ) ػظةة 

أورامل مالقة(ىل ودؽقن لهللى صخص مرخص لف مةـ هقئةة السةقمل ادالقةة
(2)

ىل وهةق 

هبذه الصػة أمغ حػظىل ففق حيػظ أمةقاث ظؿقؾةف لهلليةف وٓ يمصةةرف فقفةاىل وظؾقةف 

                                           
هذا هق الذي اشمؼر ظؾقف العؿؾ أ الققت احلايلىل لذلؽ مل أذكر هللقر المصةرف أ السةفؿ إذا كةان هللةؽًاىل كةام هةق  (1)

 احلاث أ السانؼىل حقث إن الغالب أ الققت احلايل هق العؿؾ نالؼققد اإللؽسوكقة.

يؼصةهلل »ا الشخص ادرخص لفىل وهةل  كصت ادادة الياكقة مـ ٓئحة أظامث إورامل ادالقة ظذ إظامث المل يؼقص هب (2)

 نـشاط إورامل ادالقة أي مـ الـشاضات أدقة 

( المعامؾىل وذلؽ نلن يمعامؾ صخص أ ورقة مالقة نصػمف أهللةقاًل أو وكقاًلىل ويشؿؾ المعامؾ البقع أو الشةراء أو 1

 إدارة آكمماب أ إورامل ادالقةىل أو المعفهلل نمغطقمفا.

يؼقص صخص نمؼهلليؿ أصخاص فقام يمعؾؼ نةلظامث إورامل ادالقةةىل أو دؼةهلليؿ آشمشةارات  ( السدقبىل وذلؽ نلن2

 أ أظامث متقيؾ الشةركاتىل أو يمصةرف نلي صؽؾ مـ أجؾ دـػقذ هللػؼة ظذ ورقة مالقة.

 ( اإلدارةىل وذلؽ نلن يهللير صخص ورقة مالقة ظائهللة لشخص  خر أ حآت دسمهللظل المصةرف حسب المؼهللير.3

ادشقرةىل وذلؽ نلن يؼهللص صخص ادشقرة لشخص  خر نشةلن مزايةا وخمةاضر دعامؾةف أ ورقةة مالقةةىل أو  ( دؼهلليؿ4

 ممارشمف أي حؼ دعامؾ يسدب ظذ ورقة مالقة.

( احلػظىل وذلؽ نلن حيػظ صخص أهللقًٓ ظائهللة لشخص  خر دشؿؾ ورقة مالقةىل أو يؼقص نسدقةب ققةاص صةخص 5

 «.اءات اإلدارية الالزمة خر نذلؽىل ويشؿؾ احلػظ الؼقاص ناإلجر
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إورامل ادالقةالمزامات كظامقة أ حػظ 
(1)

ىل فال اقز لف المصةرف أ أشفؿ ظؿقؾف 

 إٓ نؿقافؼة مـف ظذ ذلؽ.

حػةةظ أهللةةقث ظائةةهللة لشةةخص  خةةر »وادؼصةةقد نحػةةظ إورامل ادالقةةة هةةق  

مشمؿؾة ظةذ أورامل مالقةةىل أو دردقةب ققةاص صةخص  خةر نةذلؽىل ويشةؿؾ احلػةظ 

«الؼقاص ناإلجراءات اإلدارية الالزمة
(2)

. 

ظذ وجةف -يؼقص نعؿؾ حػظ إورامل ادالقة أ السقمل السعقدي  واحلؼقؼة أن مـ

هق القشةقط -اخلصقص
(3)

ىل ففق مـ يمقػ حػظ إروامل ادالقةىل وهق مـ يمقػ نقعفا 

ظـهلل ضؾب مالؽفا ذلؽ. وكمج ظـ هذا كير مـ اإلصؽآت: ٕن إشةفؿ دؽةقن أ 

وكقة ونقع إشفؿ المةل حقزة القشةقطىل ولهلليف السؾطة ظذ فم   ػظة ظؿقؾف اإللؽس

لهلليف نغر ضؾب مـ مالؽفاىل كام شةقليت نقاكف أ الػرع إوث. وهـا  هللقر مةـ خمالػةة 

 القشةقط لقست  اًل لؾبحثىل شلذكرها أ الػرع الياين.

فقفا القشةقط نلشفؿ ظؿقؾةفىل شلذكر حتت هذا الػرع أهؿ الصقر المل يمصةرف 

شقاء ضؾب العؿقؾ البقع فخالػ القشةقط أمر ظؿقؾفىل أو يؽقن دصةرف القشةةقط 

  .نالبقع انمهللاء نهللون ضؾب مـ العؿقؾ

                                           
 ( وما نعهللمها مـ ادقاد مـ ٓئحة إصخاص ادرخص  ؿ.82( و)71ميؾ ما جاء أ ادقاد ) (1)

 (.9قائؿة ادصطؾحات ادسمخهللمة أ لقائ  هقئة السقمل ادالقة وققاظهللها ) (2)

القشةقط هق  مـ يمقػ البقع والشةةراء نالقكالةة ظةـ ظؿقؾةفىل ففةق وشةةقط نةغ البةائع وادشةسي أو العؽةسىل وهةق  (3)

 (.127يـهللرج حتت ظؿؾ )المعامؾ( الذي شبؼ إيضاحف أ ا امش رقؿ )
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 وشلذكر الصقر دون دػصةقؾ حق اىل وإكام لمصقر ادسللة فؼط.

نقع السفؿ مةـ القشةةقط نغةر ضؾةب مةـ العؿقةؾىل شةقاء كةان  :الصقرة إوػ

 رف نالبقع ظؿهللًا أو خطًل.المصة

 إذا أمر العؿقؾ وشةقطف نقع شفؿ  هللد فباع شفاًم  خر. :الصقرة الثاكقة

إذا ناع القشةقط إشةفؿ نعةهلل اكمفةاء أمةر العؿقةؾىل كةلن يؽةقن  :الصقرة الثالثة

 إمر لققص واحهللىل فباع أ الققص الياين.

إشفؿ فباع أكير ممةا  إذا حهللد العؿقؾ لقشةقطف قهللرًا  هللدًا مـ :الصقرة الرابعة

 حهللد أ إمر.

وقصهللت مـ اإلصارة إػ هذه الصقر لبقان أن هـا  دصةرفات لؾقشةقط يؽقن 

ضامهنا خممؾػًا ظـ ضامن المصةرف نالبقعىل ومـ ثؿ ففل ٓ دهللخؾ فقام يعـقف الباحث 

 مـ المصةرفات.

نقع القشةقط لسفؿ نيؿـ أقؾ مما حهللده العؿقؾ :إوػالصقرة 
(1)

. 

إشةفؿ أ  ػظةة  "دسةؾقؿ"إذا دةلخر القشةةقط أ ختصةةقص  :الصقرة الثاكقنة

العؿقؾىل حمك اكخػضت ققؿمفا
(2)

. 

                                           
اث انةـ قهللامةة وقهلل كص الػؼفاء ظذ أن القكقؾ إذا ناع نسعر أقؾ مما حهللده لف مقكؾف فنكف يضؿـ الـؼص أ السعرىل ق (1)

«  (ىل 5/98ادغـةل )«. ولقس لف أن يبقع نهللون ثؿـ اديؾىل أو دون ما قةهللره لةف... ويضةؿـ القكقةؾ الةـؼص

 (. 3/383(ىل وحاصةقة الهللشققل )6/161ويـظر  البحر الرائؼ )

ادة اخلامسةة ٕن لقائ  السقمل ادالقة دـص ظذ وجقب ختصةقص إشفؿ أ ادحػظة نعهلل البقع مباصةةرةىل كةام أ ادة (2)
= 
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إذا دلخر القشةقط أ نقةع إشةفؿ ظةـ الققةت ادعمةادىل أو قةهللص  :الصقرة الثالثة

غره مـ العؿالء ظؾقفىل حمك اكخػضت ققؿة السفؿ السقققةىل مةع أن المـػقةذ كةان 

أ الققص ادحهللد لمـػقذ إمرىل فالمـػقذ دؿ مةع نؼةاء إمةرىل والمةلخر هةق ظةـ وقةت 

دؼهلليؿ إمر
(1)

. 

 هذه نعض الصقر المل لقست  اًل لؾبحث.

  

                                           

=
 

(ىل ويضةؿـ القشةةقط الةـؼص احلاهللةؾ أ ققؿةة 17ظشةرة مـ ٓئحة شؾقكقات السقملىل وكذلؽ ققاظهلل المهللاوث )

 السفؿىل كاحلالة إوث.

وضامن كؼص ققؿة ادغصةقب لمغةر إشةعار  ةؾ خةالف نةغ الػؼفةاء  فجؿفةقر الػؼفةاء مةـ احلـػقةة وادالؽقةة  

(ىل وإص 7/118(ىل ومةـ  امؾقةؾ )9/328يـظةر  العـايةة صةةرح ا هللايةة ) والشافعقة واحلـانؾة ظذ ظهللص الضامن.

 (.5/194(ىل وادغـل )3/254)

والؼقث الياين أن الغاهللب يضؿـ الـؼص احلاهللؾ أ ثؿـ السؾعة نسبب كؼص إشعار أ السقمل. وهةذا لةبعض  

(ىل 5/31غ وظؿةهللة ادػمةغ ). روضةة الطةالبالشافعقة ورواية ظـهلل احلـانؾة اخمارها أنق العبةاس انةـ دقؿقةة 

 (.6/155واإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف )

 ويضؿـ القشةقط الـؼص احلاهللؾ أ ققؿة السفؿىل كاحلالة إوث. (1)
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 :املطلب الجاىٕ: تهٔٔف التصـسف يف الطَه

قبؾ احلهلليث ظـ دؽققػ المصةرف أ السفؿ حيسـ احلهلليث ظـ القشةقط الذي 

 دصةرف نبقع إشفؿىل وكقع ظالقمف المعاقهللية مع العؿقؾ.

شةةبؼ نقةةان أن إهللةةؾ أ ادحػظةةة أن دؽةةقن لةةهللى أمةةغ حػةةظىل والقاقةةع أن 

دقػ احلػظ فؼط أص كةان وكةقاًل ظةـ ظؿقؾةف أ  القشةقط هق مـ يؼقص نذلؽىل شقاء

دـػقذ هللػؼة أورامل مالقةىل وحقث إن القشةقط يمؼاضةك أجرًا فقؽقن وكقاًل نةلجرىل 

وإذا كاكت القكالة نلجر
(1)

فنن العؼهلل يؽقن ٓزمًا ويلخذ حؽؿ اإلجارة. وهذا هق  

ققث مجفقر الػؼفاء
(2)

ىل خالفًا لؼقث ظـهلل الشافعقة
(3)

. 

                                           
ظةذ الصةهللقة  ودلقؾ ذلؽ  ما جاء ظـ انـ الساظهللي ادالؽل أكف قاث  )اشمعؿؾـل ظؿةر نةـ اخلطةاب رهلل ار ظـةف (1)

فؾام فرغت مـفا وأديمفا إلقف أمر يل نُعاملةىل فؼؾةت  إكةام ظؿؾةت ر وأجةري ظةذ ارىل فؼةاث  خةذ مةا أظطقةت: فةنين 

ؾـل فؼؾت ميؾ ققلؽىل فؼاث يل رشقث ار  ظؿؾت ظذ ظفهلل رشقث ار    إذا أظطقت فَعؿب

ؾـةل  1045مسؾؿىل كماب الزكاةىل ح )صةقئًا مـ غر أن دسلث فؽؾ ودصهللمل(ىل رواه  أي  فلظطةاين العاملةةىل "(ىل فعؿب

 (.1/328. ادغرب )"وهل أجرة العامؾ لعؿؾف

 (.4/195«. )وأ احلهلليث دلقؾ ظذ أن ظؿؾ الساظل شبب ٓشمحؼاقف إجرة»قاث الشقكاين   

 (.5/68(ىل وادغـل )8/210(ىل وإص )1/188(ىل والػرومل )19/91ادبسقط ) (2)

(ىل وظؼهلل القكالة ودطبقؼادف أ ادصارف اإلشالمقةىل مروان  ؿهلل 391( )23ظر  ادعاير الشةرظقةىل ادعقار رقؿ )ويـ 

ص(ىل 2009ىل يقكقةةق 2ىل ع17ج)أنةةق فضةةةىل جمؾةةة امامعةةة اإلشةةالمقة نػؾسةةطغ )شؾسةةؾة الهللراشةةات اإلكسةةاكقة(ىل 

 هة(.9/9/1413-8(ىل وفماوى كهللوة الزكة اليامـة لالقمصاد اإلشالمل )802)ص 

 (. 5/52هناية ادحماج ) (3)
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الؼاكقكقغ  هق مـ يؼقص نشةراء ونقع إورامل ادالقة نالعؿقلةةوظـهلل 
(1)

حلسةاب  

الغر
(2)

. 

وإذا كاكت أجرة القشةقط معؾؼة ظذ حتؼقؼ العؿؾ الذي وكؾ نف فقؽةقن العؼةهلل 

 ظؼهلل جعالة.

وهةق "نمؼةهلليؿ ظةقض معؾةقص  "وهق اماظةؾ"وهل ظؼهلل يؾمزص فقف أحهلل ضرفقف 

«"العامؾوهق "معؾقص أو جمفقث  دـ حيؼؼ كمقجة معقـة أ زمـ "امعؾ
(3)

. 

هذا إذا كان القشةقط مسمحؼًا لصجر نصػمف أمقـًا دحػظةة أورامل مالقةة. أمةا إذا 

كةام هةق احلةاث ظـةهلل دـػقةذه -كان القشةقط ٓ يسمحؼ أجةره إٓ نعةهلل اكمفةاء ظؿؾةف 

فنن إقرب أكف ظؼهلل جعالة -لعؿؾقات مقكؾف
(4)

. 

نةةلجر أو ظةةاماًل أ ظؼةةهلل امعالةةةويسدةةب ظةةذ كةةقن القشةةةقط وكةةقاًل 
(5)

)وقةةهلل  

اشمحؼ أجردف ظذ ظؿؾف(  أكف أمغ ٓ يضؿـ إٓ إذا دعهللى أو فرط
(6)

ىل فنذا مل يمعهلل 

                                           
 القكقؾ نالعؿقلة مصطؾ  قاكقين يؼصهلل نف  مـ يمعامؾ ناشؿف حلساب مقكؾف. (1)

 (.59يـظر  العؼقد المجارية وظؿؾقات البـق ىل د. ظبهلل الر ـ السةقهلل قرمان )ص  

 ص(.2005)( مـ دعؾقامت السخقص وآظمامد لؾخهللمات ادالقة ودـظقؿفا لسـة 12ادادة ) (2)

 (.15(ىل ادعقار رقؿ )260ادعاير الشةرظقة )ص  (3)

 (.1/315) (ىل والروض ادرنعىل البفقيت3/219(ىل وحاصةقة البجرمل )5/465يـظر  هناية ادحماج ) (4)

يرد ظذ المؽققػ نعؼهلل وكالة نلجر أو ظؼهلل جعالة ظهللد مـ اإليرادات. يـظر أ ذلؽ نحث  أحؽةاص ادـازظةات نةغ  (5) 

 (.32-45القشةقط وادسميؿر أ دهللاوث إورامل ادالقةىل د. أ هلل اخلؿقس )ص 

(ىل وروضةة 6/377) (ىل والذخرةىل الؼراأ6/34شاين )(ىل ونهللائع الصـائعىل الؽا19/59) ادبسقطىل السةرخسةل (6) 

(ىل ومطالةب أويل الـفةك أ صةةرح غايةة 4/347) (ىل وادبهللع صةرح ادؼـعىل انـ مػؾة 4/325. )الطالبغىل الـقوي

 (.3/480) ادـمفكىل الرحقباين
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أو يػرط فال ضامن ظؾقف
(1)

. 

وقهلل ألزص ادـظؿ القشةقط نلن يمعامؾ نؿفةارة وظـايةة وحةرصىل وجةاء ذلةؽ أ 

 كصقص ممعهللدةىل مـفا 

ادة اخلامسة مـ ٓئحةة إصةخاص ادةرخص ما كصت ظؾقف الػؼرة )ب( مـ اد

 -2» ؿ ظذ أن مـ نغ ادبادئ المل اب ظذ الشخص ادرخص لف آلمةزاص هبةا  

 «.ادفارة والعـاية واحلرصىل وذلؽ نؿامرشة أظاملف نؿفارة وظـاية وحرص

وما دـص ظؾقف الؼاظهللة إوػ مـ ققاظهلل السةؾق  أ أظةامث القشةاضة أ إورامل 

ادؾحؼة نؼقاظهلل المهللاوث ظةذ السةؾق  الةذي يؾةزص القشةةقط أن يمعامةؾ نةف مةع ادالقة 

آجمفاد ظـهلل ممارشةة واجبادةفىل اةب أن يمصةةرف القشةةقط نؿفةارة »ظؿالئف وهق  

 «.وحرص واجمفاد حسب إهللقث: وذلؽ خهللمة دصال  ظؿالئف وشالمة السقمل

اضة أ إورامل كام دـص الؼاظهللة اخلامسة مةـ ققاظةهلل السةؾق  أ أظةامث القشة

اب ظةذ القشةةقط أٓ يةامرس ظؿةاًل غةر »ادالقة ادؾحؼة نؼقاظهلل المهللاوث ظذ أكبف 

مػقض أو غر مالئؿ أ حسانات العؿةالءىل وٓ يؿؽةـ أن يمصةةرف القشةةقط إٓ 

نؿقجب دقجقف العؿقؾ لفىل ونشةؽؾ خةاص اةب أٓ يمةهللاوث القشةةقط كقانةة ظةـ 

 «.هلل نالعؿؾقات المل كػذها أ حساب العؿقؾ...العؿقؾىل ثؿ خيطر العؿقؾ فقام نع

كام جاء أ البـهلل السانع مـ إحؽاص المل يمعغ مراظاهتا أ إجةراءات المةهللاوث 

 دـػقةةذ إوامةةر أ الققةةت ادحةةهللد.  -اةةب أن حيةةرص القشةةةقط ظةةذ  أ»نلكةةف  

                                           
 ادراجع السانؼة. (1)
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إضةافة إػ خمالػمةف لؾػؼةرة )ج( مةـ «. دـػقذ إوامر نحسب دعؾقامت العؿقؾ -ب

يؽةقن إظضةاء »لػؼرة الماشعة مـ إكظؿة العامة مـ ققاظةهلل المةهللاوث وكصةفا  ا

 «.مسئقلغ ظـ المحؼؼ مـ دقة واكمامث أوامر البقع والشةراء الصادرة مـ ادسميؿر

فالقشةقط ظؾقف مسئقلقة ظؼهللية ومسئقلقة كظامقةىل وٓ اقز لف المصةةرف إٓ وفةؼ 

 ًا ومسئقًٓ ظـ الضةرر ادسدب ظذ خطئف.ما أمره نف مقكؾفىل فنذا خالػ أهللب  ضامـ

 ويـبـل ظذ هذا:

مؾزص نالمؼقهلل نحةهللود وكالةة مقكؾةفىل فةنذا جتةاوز حةهللود  "القشةقط"أن القكقؾ 

القكالة كان دصةرفف فضقلقًاىل فنن أجازه ادقكؾ وإٓ فنن القكقةؾ يضةؿـ مةا فقدةف 

( فنكةف 300( شةفؿ مةـ أشةفؿف فبةاع )200ظذ مقكؾف. فنذا ضؾب ادسةميؿر نقةع )

( شفؿ: ٕكف دعهللى حهللود ما وكؾ فقةفىل وهؽةذا لةق أن مةهللة 100يضؿـ لؾقكقؾ )

 أمر نقع إشفؿ لققص واحهلل فباع أ الققص المايلىل فقضؿـ هذه إشفؿ.

ولق وكؾ رجةاًل أ المصةةرف أ زمةـ مؼقةهلل مل يؿؾةؽ   »قاث انـ قهللامة 

ٓ ظرفةةا: ٕكةةف قةةهلل يةةمثر المصةةةرف قبؾةةف وٓ نعةةهلله: ٕكةةف مل يمـاولةةف إذكةةف مطؾؼةةًا و

المصةرف أ زمـ احلاجة إلقف دون غرهىل و ذا دا ظغ ار دعاػ لعباددف وقمًا مل اةز 

«دؼهلليؿفا ظؾقف وٓ دلخرها ظـف
(1)

. 

فةةام المؽققةةػ فةةنذا دبةةغ أن القشةةةقط أمةةغ ٓ يضةةؿـ إٓ إذا دعةةهللى أو فةةرطىل 

 لمصةرفادف نبقع أشفؿ ظؿقؾف نغر ضؾب مـفا

                                           
 (.5/95ادغـل ) (1)
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القشةقط أ أشفؿ ظؿؾقف نغر ضؾب مـف فنكف يؽةقن ضةامـًا لةف ظةـ إذا دصةرف 

هذا المصةرفىل شقاء كان ظـ ظؿهلل أو خطل كةادج ظةـ دػريطةفىل وهةق مسةئقث ظةـ 

دعقيض مقكؾف ظـ الضةةرر ادسدةب ظةذ خطئةفىل وخيةرج ظةـ وهللةػ إماكةة إػ 

 وهللػ الضامنىل ويؽقن حؽؿف حؽؿ الغاهللب.

ؾ إذا دعةهللى أو فةرط فحؽؿةف حؽةؿ وهذه كصقص نعض الػؼفةاء أ أن القكقة

 الغاهللب  

وٓ صةلء لرب إرض ظةذ القكقةؾ هـةا: ٕن   »... قاث السةرخسةل  

«الزارع نؿـزلة الغاهللب حغ زرظفا نغر أمر القكقؾ
(1)

. 

والقكقةةؾ إذا خةةالػ ففةةق ضةةامـىل إٓ أن يرضةةةك   »وقةةاث انةةـ قهللامةةة 

قكؾةف فاصةسى غةر مةا أمةره أمرىل فقؾزمف. ومجؾة ذلةؽ  أن القكقةؾ إذا خةالػ م

نشةرائف أو ناع ما مل يمذن لف أ نقعف أو اصسى غر ما ظغ لف فعؾقف ضامن مةا فةقت 

«ظذ ادالؽ أو دؾػ: ٕكف خرج ظـ حاث إماكةىل وهللار نؿـزلة الغاهللةب
(2)

: ٕن 

 ادمؾػ ظؾقف الضامن مطؾؼًا.

 أشةةباب الضةةامن أرنعةةة  ظؼةةهللىل ويةةهللىل وإدةةالفىل  »وقةةاث الزركشةةةل 

 وحقؾقلة.

 العؼهللىل كالبقع واليؿـ ادعغ قبؾ الؼبض والسؾؿ واإلجارة وكحقها. إول:

                                           
 (.155-4/154ادغـل ) (1)

 (.23/139ادبسقط ) (2)
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 القهللىل وهل ضةرنان الثاين: 

كقهلل الغاهللب وادسماص وادسةمعر وادشةسي فاشةهللًاىل وكةذلؽ  يد غر مممتـة، -

 إجر ظذ ققث.

كالقديعة والشةةركة وادضةارنة والقكالةة وكحقهةاىل إذا وقةع مـفةا  ويد أماكة، -

«المعهللي هللارت القهلل يهلل ضامنىل فقضؿـ إذا دؾػت نـػسفاىل كام لق مل يؽـ مممتـاً 
(1)

. 

 

  

                                           
 (.322-2/323ادـيقر أ الؼقاظهلل ) (1)
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 :املطلب الجالح: مكازى٘ بني تلف املػصْب الكٔنٕ ّبٔع الطَه

الؼقؿةل أردت أ هذا ادطؾب نقان نعض الػرومل نغ المعقيض ظـ ادغصةقب 

والسفؿىل لذلؽ شلذكر  راء الػؼفاء أ الؼقؿلىل ثؿ الػرمل نقـفا ونغ المعقيض ظـ 

 السفؿ وفؼًا لميت 

ىل وشةبب الؼةقث نةف ٕن ادغصةقب يبؼةك فةسة نعةهلل الغصةب نقةةهلل ينقم الغصنب

 غاهللبف ثؿ يمؾػ نعهلل ذلؽ.

مةـ أما السفؿ فػل الغالب أن يمؿ المصةرف فقف مباصةرةىل ٓ أن ُيسبؼ نؿـع مالؽةف 

المصةرف فقف كادغصقبىل وحمك مع ادـع مـ المصةرف فقفىل ففل حآت ٓ يؾحؼفةا 

أ الغالب دصةرف أ السفؿ نالبقعىل كلن يمؿ حجةز ادحػظةة لعالقةة متقيةؾ أو خلؾةؾ 

دؼـل كمج ظـف ظهللص متؽـ ادسميؿر مـ المهللاوث ظذ  ػظمف. وهذا لقس لف ظالقة نام يمؿ 

يؿـع مالؽ ادحػظة مـ المصةرف أ أشفؿفىل ثؿ يؼقص  نحيف. ورنام حيصؾ أن القشةقط

نبقع إشفؿىل وهذا مقجقدىل لؽـف قؾقؾ جهللًاىل وأ الغالب أن السبب ظالقة متقيةؾ أو 

مطالبة نؿبةالغ أضةةقػت ظةذ حسةانفىل وكحةق ذلةؽىل فمبةغ أن يةقص الغصةب نالـسةبة 

 المؾػ. ىل ويليت نقان ادؼاركة مع يقص"البقع"لصشفؿ قهلل يؽقن هق يقص المؾػ 

ىل الغاهللب حقـام ُيمِؾػ ادغصقب أو يمؾةػ وهةق نقةهلله فقةهللث ظةذ أن يقم العؾػ

ادغصقب كان نقهلل الغاهللب فسة مـ الةزمـ دطةقث أو دؼصةةرىل ثةؿ دؾةػ أو أدؾةػ 

 وهق نقهللهىل ودؾػف يعـل  هالكف وظهللص وجقده.

أما السفؿ فندالفف يؽقن نبقعفىل ويـمج ظـ ذلؽ ثؿـ السفؿىل وهذه هل ققؿمف أ 
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سقملىل وٓ يملدك ما يعـقف الػؼفاء نمؾػ ادغصقب نلن هيؾؽ نعقـةف وثؿـةف. وظةذ ال

فةنن  "ادعمةهللى ظؾقةف"الؼقث هبذا الةرأي أ المعةقيض ظةـ السةفؿ ادمصةةرف فقةف 

القشةقط يسؾؿ ثؿـ السفؿ إػ مالؽف وٓ صةلء لف: ٕن هذه هل ققؿمةف أ السةقمل 

هلله أ حسةاب ادالةؽ ونالمةايل ٓ ىل وقهلل يؽقن الةيؿـ دةؿ ققة"يقص البقع"يقص المؾػ 

 دؾحؼ القشةقط دبِعة نعهلل ذلؽىل إٓ ادسئقلقَة الـظامقة.

وقهلل ٓ يمؿ إيهللاع اليؿـ أ حساب مالؽ السفؿىل وهذا إذا كان حساب العؿقؾ 

ىل أي  ُوِضةع احلسةاب نالسةالبىل فػةل هةذه احلةاث لةـ يسةمػقهلل مالةؽ "مؽشةقفاً "

حسةةاب القشةةةقط نعةةهلل البقةةع  السةةفؿ مةةـ ثؿةةـ أشةةفؿفىل نةةؾ شةةةقذهب الةةيؿـ إػ

مباصةرةىل ثؿ ُيؾزص القشةقط نعهلل ذلؽ ننظادة اليؿـ نـاء ظذ المعةقيض نالؼقؿةة يةقص 

ىل مع أن الضةةرر أ هةذه الصةقرة أصةهلل "الققص الذي دصةرف فقف القشةقط"المؾػ 

 مـ إيهللاع اليؿـ أ احلساب مباصةرة.

قب أ يةقص احلؽةؿىل ىل ونـاء ظؾقف فنن الؼاضةل حيؽؿ نؼقؿة ادغصةيقم العؼاضنل

ونالـسةةبة لؾسةةفؿ فعـةةهلل احلؽةةؿ نةةالمعقيض حيةةهللد الؼاضةةةل ققؿةةة السةةفؿ أ شةةقمل 

 ىل وحيؽؿ نف ظذ القشةقط."البقرهللة"إشفؿ 

ويرد ظؾقف  أن الققت نغ نقع السفؿ واحلؽؿ يطقث غالبًاىل فػل السعقدية مةياًل 

ى لةهللى مـةة دقدع الشؽقى أ هقئة السقمل ادالقة ثالثةة أصةفر قبةؾ إيةهللاع الةهللظق

الػصؾ أ مـازظات إورامل ادالقةىل ثؿ دبؼةك الةهللظقى أ الؾجـةة مةهللة أضةقث مةـ 

هذه ادهللة غالبًاىل والسفؿ خةالث هةذه الػةسة دمغةر مقجقدادةف وحؼققةفىل فؼةهلل يةمؿ 
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دقزيع أرناحىل وقهلل يمؿ زيادة رأس اداث ظـ ضريؼ أشةفؿ مـحةةىل وكحةق ذلةؽىل إػ 

 الؼةقث هبةذا الةرأي. والؼةقث نةاحلؽؿ نؼقؿةة غر ذلؽ مـ اإلصؽآت ادسدبة ظذ

السفؿ يقص المؼاضةل يػقت ظذ مالؽ السفؿ ادباع نغر ضؾةب مـةف مجقةع احلؼةقمل 

 نغ نقع السفؿ ويقص احلؽؿ.

ىل والؼقؿة دائرة نغ يقص أقصنك ققؿة لؾؿغصقب مـ يقم الغصب  ػ يقم العؾػ 

يقص المؾػىل نؿعـك   الغصب والمؾػىل وشبؼ الؼقث نلن يقص الغصب قهلل يؽقن هق

أن القشةقط يمصةرف أ السفؿ مباصةرة دون ظؾؿ شةانؼ مةـ العؿقةؾىل فةال يؽةقن 

 هـا  وقت نغ الققمغ حمك يمؿ حساب المعقيض.

وهبةةذا يمبةةغ أن السةةفؿ وإن كةةان ققؿقةةًا إٓ أن المصةةةرف فقةةف نةةالبقع لةةقس 

 كالمصةرف أ ادغصقب ناإلدالف.

ع مـ وجفىل ولف صبف نةالؼقؿل مةـ وجةفىل ففةق وإقرب  أن السفؿ لف صبف نادي

مـ حقث مقجقدادف وحؼققف فنهنةا ممغةرةىل فقؽةقن ققؿقةًا مةـ هةذا القجةفىل ومةـ 

حقث أفراده وأكف مقجقد أ السقمل ويؿؽـ معرفة ققؿمف وما كةمج ظـةف مةـ أرنةاح 

ومـ  فقؽقن ميؾقًاىل وظذ هذا فراظك ظـهلل المعقيض الؼقؿة مع إمؽان حسانف نعهلل 

كاديع الذي يؿمهلل المعقيض فقف إػ يقص ادطالبةة نلقصةةك ققؿةف مةـ  "البقع"المؾػ 

 وقت الغصب إػ ادطالبةىل وهذا ققث ظـهلل الشافعقة كام شبؼ نقاكف.

ومجفقر الػؼفاء ظـهللما يمققػقن نالمعقيض إػ يقص المؾػ فصكف ٓ يؿؽـ معرفة 

ققاس دعرفة ققؿمف نعهلل الؼقؿة نعهلل ذلؽ أ الغالب: ٕن ادمؾػ ققؿلىل ولقس هـا  
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دؾػفىل نخالف السفؿ فقؿؽـ معرفةة ققؿمةف نعةهلل المصةةرف فقةف حمةك يةقص احلؽةؿىل 

فإقرب أن المعقيض نلظذ ققؿف يؿمهلل إػ يقص ادطالبة أو يقص احلؽؿ
(1)

. 

وقهللر ادمؾةػ إذا مل   »وأ ضريؼة المؼهللير يؼقث صةقخ اإلشالص انـ دقؿقة 

كةام يػعةؾ أ قةهللر ققؿمةف نآجمفةاد أ معرفةة  يؿؽـ حتهلليهلله ظؿةؾ فقةف نآجمفةاد

«مؼهللار ثؿـفىل نؾ قهلل يؽقن ناخلرص أشفؾىل وكالمها اقز مع احلاجة
(2)

.  

                                           
 شةقليت أ ادطؾب الالحؼ مزيهلل دؼققهلل لؾمعقيض نلظذ ققؿة نالـسبة لصشفؿ. (1)

 (.5/421الػماوى الؽزى ٓنـ دقؿقة ) (2)
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 :املطلب السابع: طسٓك٘ التعْٓض عً الطَه املباع بػري طلب مً مالهُ

شبؼ نقان المؽققػ الػؼفل لؾسفؿ وأكف ققؿل ولقس ميؾقاً 
(1)

ىل وأن لةف صةبفًا نةاديع 

حساب المعقيضىل كام شبؼ إيضاح أن المعقيض ظـ ادمؾةػ يؽةقن نةاديع مـ حقث 

 ما أمؽـ. ونمطبقؼ ذلؽ ظذ السفؿ يمبغ أن لؾمعقيض ظـ السفؿ حالمغ 

  أن يمؿ المعقيض ظـ السفؿ نعةهلل المصةةرف فقةف مباصةةرةىل فةنذا مل احلالة إوػ

كقةقص ويةقمغ يؿض ظذ المصةرف أ السفؿ فسة دمغر فقفا مقجقدادةف وحؼققةف 

وأشبقع وكحق ذلؽ فالسفؿ ميع أ هذه احلالةة. وهةذا ممصةقر أ ققةاص القشةةقط 

نمعقيض ظؿقؾف نعهلل البقع مباصةةرة إذا دبةغ لةف خطةمهىل أمةا المعةقيض ظةـ ضريةؼ 

 جفات المؼاضةل فقلخذ وقمًا ضقياًلىل مما يمعذر معف المعقيض ظـ السفؿ نؿيؾف.

عةةهلل فةةسة دمغةةر فقفةةا مقجةةقدات السةةفؿ   أن يؽةةقن المعةةقيض ناحلالننة الثاكقننة

 وحؼققفىل و ذه احلالة هللقردان 

  أن يؼقص القشةقط نسحب ثؿـ إشفؿ المل دؿ نقعفةا مباصةةرة الصقرة إوػ

نعهلل البقع. ففذه الصقرة هل ادؼصقدة ظـهلل درجق  المعقيض نلظذ ققؿف مـ داريخ 

 الغصب إػ داريخ ادطالبة أو احلؽؿ.

نعهلل فةسة مةـ المصةةرف ففةذا هةق الغالةب إذا وهللةؾت  وكقن المعقيض يؽقن

ادطالبة إػ امفات الؼضائقة: ٕهنا دلخذ وقمًا يغؾب ظذ الظـ فقف دغر مقجقدات 

 السفؿ وما يسدب ظؾقف مـ حؼقمل.

                                           
 أ ادطؾب السانؼ وادطؾب الياين مـ ادبحث الياين. (1)
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 مثال لؾعقضنقح:

( شفؿ وضالب مالؽفا المعقيض ظـفاىل وكان أظةذ شةعر 100إذا دؿ نقع ظهللد )

( ريةآىًل فةنن معادلةة المعةقيض دؽةقن 50المعقيض هةق )نؾغف السفؿ خالث فسة 

 5000=  50× شفؿ  100 وفؼًا لميت 

 فقؽقن ما يسمحؼف مالؽ السفؿ مـ دعقيض هق مبؾغ مخسة  ٓف رياث.

وقهلل متمهلل فسة المعقيض مهللة ضقيؾةىل والسفؿ خالث هذه الػسة قةهلل يصةةرف لةف 

مالةةؽ السةةفؿ ظةةـ أرنةةاحىل وقةةهلل يةةمؿ إهللةةهللار أشةةفؿ مـحةةةىل فؽقةةػ يةةمؿ دعةةقيض 

 أشفؿفا

إذا دؿ إهللهللار أشفؿ مـحة ظذ السفؿ فنن ظهللد إشفؿ شةةقزيهللىل ولـػةرض أكةف 

 دؿ إهللهللار أشفؿ مـحة دردغىل وفؼًا لميت 

 ( شفؿ نغر حؼ.100هة دؿ نقع ظهللد )1/1/1438نماريخ 

( 200هة دؿ مـ  شفؿ لؽؾ شفؿىل فلهللب  ظهللد إشفؿ )1/6/1438نماريخ 

 الػسة دؿ هللةرف رن  نؿؼهللار رياث لؽؾ شفؿ.شفاًم. وخالث هذه 

هةةة دةةؿ مةةـ  شةةفؿ لؽةةؾ شةةفؿىل فلهللةةب  ظةةهللد إشةةفؿ 1/12/1438نمةةاريخ 

 ( شفؿ. وخالث هذه الػسة دؿ هللةرف رن  نؿؼهللار رياث لؽؾ شفؿ.400)

 هة هللهللر قرار مـة الػصؾ.1/2/1439نماريخ 

 ياث.ر100هة وهق 1/8/1438وكظركا إػ أظذ شعر لؾسفؿ فقجهللكاه نماريخ 

( شفؿ: ٕن هةذا 400فػل هذه احلاث ٓ يؿؽـ أن كضةرب هذا ادبؾغ أ ظهللد )



 

  حقيقة السهم وأثر ذلك في التعىيض عنه عند بيعه
 

 65 
 

ىل فؾةؿ يؽةـ هةذا 1/8ىل وإظةذ نمةاريخ 1/12العهللد مةـ إشةفؿ نةهللأ أ دةاريخ 

 العهللد مـ إشفؿ مقجقدًا نماريخ أظذ شعر لؾسفؿ.

ونالمايل فنن حساب إظذ اب أن حيسب لؽؾ ظهللد مةـ إشةفؿ ظةذ حةهللةىل 

 هذا ظذ فساتىل ووفؼًا  ذا ادياث لهلليـا ثالث فسات  ويؽقن

هةةةةةة حمةةةةةك دةةةةةاريخ 1/1/1438مةةةةةـ دةةةةةاريخ البقةةةةةع أ  الػنننننسة إوػ:

( ريةآىًل 90هةىل وكان أظذ شعر لؾسةفؿ خةالث هةذه الػةسة هةق )30/5/1438

 رياث. 9000= 100×90( شفؿىل 100وظهللد إشفؿ )

هةةةة حمةةةك دةةةاريخ 1/6/1438مةةةـ دةةةاريخ ادـحةةةة إوػ أ  الػنننسة الثاكقنننة:

( ريةآىًل 90هةىل وكان أظذ شعر لؾسفؿ خالث هذه الػةسة هةق )29/11/1438

ريةاث. وننضةافة رنة  السةفؿ  20000= 200×100شفؿىل  100وظهللد إشفؿ 

 رياث. 20200 ذه الػسة يؽقن إمجايل ادبؾغ هق 

خ هللةهللور هة حمك داري1/12/1438مـ داريخ ادـحة الياكقة أ  الػسة الثالثة:

( 40هةىل وكان أظذ شعر لؾسةفؿ خةالث هةذه الػةسة هةق )1/2/1439الؼرار أ 

ريةةاث. وننضةةافة رنةة   16000= 400×40شةةفؿىل  400ريةةآىًل وظةةهللد إشةةفؿ 

 رياث. 16400السفؿ  ذه الػسة يؽقن إمجايل ادبؾغ هق 

مبؾةغ ونالـظر إػ أظذ ققؿة خالث الػسات اليالث كجهلله أ الػسة الياكقةىل وهق 

رياثىل مع أن الػسة اليالية أكير مـ حقث ظهللد إشفؿىل لؽـ الػسة الياكقة  20200

 كان السعر أظذ.
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وهذه الطريؼةة هةل المةل شةارت ظؾقفةا مـمةا الػصةؾ وآشةمئـاف أ مـازظةات 

إورامل ادالقة
(1)

ىل حقث جاء أ أشباب أحهلل قةرارات مـةة آشةمئـاف أ مـازظةات 

                                           
رقةة ادالقةةىل ويةمؿ مـة الػصؾ أ مـازظات إورامل ادالقة هةل ادخمصةة نـظةر مجقةع ادـازظةات ادمعؾؼةة نمةهللاوث الق (1)

آظساض ظةذ قراراهتةا أمةاص مـةة آشةمئـاف أ مـازظةات إورامل ادالقةة. ولؾمقضةةق  حةقث هةادغ الؾجـمةغ 

والـظاص اخلاص هبام أكؼؾ كص ادادة اخلامسة والعشةريـ مـ كظاص السقمل ادالقة الصةادر نؿقجةب ادرشةقص ادؾؽةل 

مـة الػصؾ أ مـازظةات "ُدـشئ ا قئة مـة دسؿك  -أ»اء فقفا  هة(ىل حقث ج2/6/1424( وداريخ )30رقؿ )ص/

ختمص نالػصؾ أ ادـازظات المل دؼع أ كطامل أحؽاص هذا الـظاص ولقائحف المـػقذية ولقائ  ا قئةة  "إورامل ادالقة

ة لؾمحؼقةؼ والسقمل وققاظهللمها ودعؾقامهتام أ احلؼ العاص واحلؼ اخلاصىل ويؽقن  ةا مجقةع الصةالحقات الضةةروري

والػصةؾ أ الشةةؽقى أو الةةهللظقىىل نةةام أ ذلةؽ شةةؾطة اشةةمهللظاء الشةةفقد وإهللةهللار الؼةةرارات وفةةرض العؼقنةةات 

 وإمر نمؼهلليؿ إدلة والقثائؼ.

دمؽقن الؾجـة مـ مسمشاريـ قاكقكقغ ممخصصةغ أ فؼةف ادعةامالت وإشةقامل ادالقةة يمؿمعةقن نةاخلزة أ  -ب 

وإورامل ادالقةةىل ويعةغ أظضةاء الؾجـةة نؼةرار مةـ ادجؾةس دةهللة ثةالث شةـقات قانؾةة الؼضايا المجاريةة وادالقةة 

لؾمجهلليهلل. غر أكف اب أٓ دؽقن ٕظضاء الؾجـة مصؾحة مالقة أو جتارية مباصةةرة أو غةر مباصةةرةىل أو هللةؾة قرانةة 

ن دباصةةر الـظةر أ حمك الهللرجةة الرانعةة نلهللةحاب الشةؽقى أو الةهللظقى ادرفقظةة أمةاص الؾجـةة. وظةذ الؾجـةة أ

 الشؽقى أو الهللظقى خالث مهللة ٓ دزيهلل ظذ أرنعة ظشةر يقمًا مـ داريخ إيهللاع الشؽقى أو الهللظقى لهللى الؾجـة.

دشؿؾ اخمصاهللات الؾجـة الـظر أ المظؾؿ مـ الؼرارات واإلجراءات الصادرة ظـ ا قئة أو السقملىل وحيةؼ لؾجـةة  -ج 

 إػ ما كاكت ظؾقفىل أو إهللهللار قرار  خر يؽقن مـاشبًا ويضؿـ حؼ ادمضةرر.  إهللهللار قرار نالمعقيض وضؾب إظادة احلاث

 حتهللد لقائ  وققاظهلل ا قئة اإلجراءات المل يمعغ ظذ الؾجـة ادباظفا نشلن الشؽقى والهللظقى ادؼهللمة  ا. -د

ا قئةةىل ومةا مل يؿةض ظةذ ٓ اقز إيهللاع أي صؽقى أو هللحقػة دظقى لهللى الؾجـة ما مل يمؿ إيهللاظفا أوًٓ لهللى  -هة 

ذلؽ مهللة دسعغ يقمًا مـ داريخ إيهللاظفاىل إٓ إذا أخطرت ا قئة مؼةهللص الشةؽقى أو الةهللظقى نجةقاز اإليةهللاع لةهللى 

 الؾجـة قبؾ اكؼضاء هذه ادهللة.

 اقز اشمئـاف الؼرارات الصادرة مـ الؾجـة أماص مـة آشمئـاف خالث ثالثغ يقمًا مـ داريخ إنالغفا. -و 

ؽةةّقن نؼةةرار مةةـ جمؾةةس الةةقزراء مـةةة آشةةمئـاف مةةـ ثالثةةة أظضةةاء يؿيؾةةقن وزارة ادالقةةة ووزارة المجةةارة د -ز 

والصـاظة وهقئةة اخلةزاء نؿجؾةس الةقزراء لػةسة ثةالث شةـقات قانؾةة لؾمجهلليةهللىل وحيةؼ لؾجـةة آشةمئـاف وفؼةًا 

ورامل ادالقة أو دلكقهلل دؾةؽ الؼةرارات لمؼهلليرها رفض الـظر أ الؼرارات المل دصهللرها مـة الػصؾ أ مـازظات إ

أو إظةةادة الـظةةر أ الشةةؽقى أو الةةهللظقى مةةـ جهلليةةهللىل اشةةمـادًا إػ ادعؾقمةةات اليانمةةة أ مؾةةػ الةةهللظقى أمةةاص مـةةة 

 الػصؾىل وإهللهللار الؼرار الذي دراه مـاشبًا أ مقضقع الشؽقى أو الهللظقىىل ودعهلل قرارات مـة آشمئـاف هنائقة.

ب مـ ا قئة أو السقمل دـػقذ الؼرارات المل دؽمسب الصػة الؼطعقة ظـ ضريؼ امفة احلؽقمقة يمؿ نـاًء ظذ ضؾ -ح 
= 



 

  حقيقة السهم وأثر ذلك في التعىيض عنه عند بيعه
 

 67 
 

ودا كان إهللؾ أ المعةقيض أن يةمؿ نةلقرب مةا يـجةز نةف الضةةرر »إورامل ادالقة  

أن دضةؿـ  -وفؼةًا لمؼةهللير هةذه الؾجـةة-الـادج ظـ نقع إشفؿىل فنن إمر يؼمضةةل 

إشفؿ وفؼ مبادئ وأشالقب دالئةؿ ضبقعمفةاىل وذلةؽ نةالمعقيض ظـفةا نةلظذ ققؿةة 

الـطؼ ناحلؽؿىل وذلؽ  شقققة وهللؾت إلقفا أ ادهللة مـ وقت العؾؿ نالمعهللي إػ وقت

نالـسبة دـ مل يقدع مبؾغ الصػؼة أ حسانفىل حقث إن الضةةرر يسةمؿر واقعةًا ظؾقةف إػ 

ذلؽ الققصىل وٓ يؽقن ننمؽاكف دغقر احلاث ننيؼاف الضةررىل كؿـ أودع أ حسانف مبؾغ 

الصػؼةىل وأ حاث اصةمؿؾت أ هةذه ادةهللة ظةذ أرنةاح لصشةفؿ ادعمةهللى ظؾقفةا فنهنةا 

حؼ ادضةرور إذا كان داريخ اشمحؼاقفا قبؾ أظةذ شةعرىل أمةا إذا اصةمؿؾت  دؽقن مـ

إشفؿ ادعمهللى ظؾقفا ظذ أشفؿ مـحة قبؾ العؾؿ نالمعهللي فنهنا دضةاف إػ إشةفؿ 

إهللؾقةىل ومـ ثؿ يمعغ احمساب المعقيض نإخذ نإهللؾ  لؾؿضةةرور نةغ أظةذ 

هناية يقص المهللاوث السانؼ لققص شعر لصشفؿ ادؿؾقكة لؾؿهللظل مـ وقت العؾؿ وحمك 

دهللاوث أشفؿ ادـحةىل أو أظذ شةعر لصشةفؿ مةع أشةفؿ ادـحةة مةـ أوث يةقٍص لمةهللاوث 

أشفؿ ادـحة إػ أوث يقص دهللاوث أشفؿ ادـحة الالحؼة أو وقت احلؽةؿىل وإذا دعةهللدت 

«ادـ  أو إرناح أو كؾقفام معًا فقمؿ دطبقؼ ادعقار كػسف ظؾقفاًم معاً 
(1)

. 

                                           

=
 

ادخقلة نمـػقذ إحؽةاص الؼضةائقة. وأمةا نالـسةبة لؾؼةرارات الصةادرة لصةال  إضةراف نؿقجةب ادةقاد اخلامسةة 

ـظاص فقمعغ دـػقذها مـ قبةؾ واخلؿسةغ والسادشة واخلؿسةغ والسانعة واخلؿسةغ مـ الػصؾ العاصةر مـ هذا ال

 أولئؽ إضراف ظذ الـحق ادمبع أ دـػقذ إحؽاص الؼضائقة أ الهللظاوى ادهللكقة.

اقز اإلثبات أ قضايا إورامل ادالقة نجؿقع ضرمل اإلثبات نام أ ذلؽ البقاكات اإللؽسوكقة أو الصةادرة ظةـ  -ط 

 «.والزيهلل اإللؽسوين "قعالػاكسؿ"احلاشقب ودسجقالت ا ادػ ومراشالت جفاز 

 هة(.1434-ص2012/ث. س لعاص 612قرار مـة آشمئـاف رقؿ ) (1)
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فمخمؾةػ أ نهللايةة حسةاب المعةقيض ظةـ مـةة  "آنمهللائقة"مـة الػصؾ وأما 

آشمئـافىل حقث يبهللأ حساب المعقيض مـ داريخ البقع ولقس مةـ دةاريخ العؾةؿ 

 نالبقع.

 ومما ي حظ ظذ هذا ادبدأ أيت:

أن نهللاية حساب المعقيض ادـصةقص ظؾقفةا أ قةرار مـةة آشةمئـاف مل  أوًٓ:

الغصب أو يقص البقعىل وإكام مـ المةاريخ الةذي ظؾةؿ فقةف مالةؽ  دؽـ نهللايمف مـ يقص

هة ومل 1/1/1438إشفؿ نبقع أشفؿفىل فنذا كان نقع أشفؿف نغر ضؾب أ داريخ 

هة فةنن حسةاب أظةذ شةعر لؾسةفؿ 1/7/1438يعؾؿ ظـ نقع أشفؿف إٓ نماريخ 

انؼىل شقى ما يبهللأ مـ هذا الماريخىل فرنام ٓ يسمحؼ المعقيض نإظذ أ ادياث الس

 يمعؾؼ نإرناح ادصةروفة ظذ السفؿىل ففذه ٓ دمغر.

وهذا الرأي لف وجف: ٕن العزة نالمعقيض نلظذ شعر هق مـ أجؾ إمؽان نقةع 

السفؿ هبذا السعرىل وٓ يؿؽـ أن يمصقر ذلؽ وهةق مل يعؾةؿ أهللةاًل أن أشةفؿف دةؿ 

ق أراد البقةع نةلظذ شةعر نقعفاىل مما يهللث ظذ أكف رنام يريةهلل آحمػةاظ نالسةفؿ: إذ لة

لطؾب البقع مـ وشةقط إشفؿ الذي يمعامؾ معفىل وأثبت ذلؽ وشةةقط إشةفؿىل 

 وأخز ظؿقؾف نعهللص وجقد أشفؿف.

والػؼفاء ظـهللما كصقا ظذ يقص الغصةب ففةق المةاريخ الةذي يػةسض فقةف ظؾةؿ 

ادغصةةقب مـةةف: دةةا يؽمـةةػ الغصةةب مةةـ الؼفةةر وادـةةعىل وإمةةر خممؾةةػ نالـسةةبة 

 فؿ.لصش
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أن المعقيض نلظذ شعر لؾسفؿ ظذ اإلضالمل  ؾ كظرىل فإوػ أن يمخذ  ثاكقًا:

ممقشط إظذ خالث فسة المعقيضىل فقمؿ مجع إظذ أ مجقع إياص خالث الػسة 

كامؾة ثؿ يمخذ ممقشط إظذىل وهةذا أشةؾؿ وأضةبط: ٕن حسةاب إظةذ لقةقص 

هبذا السعر رنام أهنا قؾقؾة جهللًاىل وظةهللد واحهلل يرد ظؾقف  أن ظهللد إشفؿ المل نقعت 

فقبعةهلل نقةع إشةفؿ إشفؿ المل شةقمؿ المعقيض ظـفا أكير مـ هذا العهللد نؽيةرىل 

ونالسةعر إظةذ الةذي وهللةؾ إلقةف ظـفا نالؽؿقة ادطالب هبا المعقيض المل شقمؿ 

 .السفؿ أ هذا الققصىل فؽان إوػ إخذ نحساب ممقشط إظذ

أن يؼةقص القشةةقط نبقةع إشةفؿ ثةؿ إيةهللاع ققؿمفةا أ حسةاب   الصقرة الثاكقنة

 مالؽفاىل دون ققهلل ظذ ثؿـفا أو مـع مـ المصةرف فقف.

فاملؽ السفؿ يسمطقع صةراء أشفؿ نهللًٓ ظـ إشفؿ المةل دةؿ المصةةرف فقفةاىل 

 فؽقػ يمؿ دعقيضف ظـ هذا المصةرفا

إورامل ادالقةة: دةا  أنهللأ أوًٓ نبقان رأي مـمل الػصؾ وآشمئـاف أ مـازظات

 نقـفام مـ اخمالف أ ضريؼة المعقيضىل ثؿ أوازن نغ الرأيغ نعهلل ذلؽ.

فةةنن »جةةاء أ أشةةباب أحةةهلل قةةرارات مـةةة الػصةةؾ أ مـازظةةات إورامل ادالقةةة  

المعقيض ظـ السةفؿ الةذي دةؿ المصةةرف فقةف ظةذ خةالف دعؾةقامت مالؽةف يؽةقن 

صةرف ادهللظك ظؾقف نالبقع وحمةك دةاريخ نحساب ممقشط شعره اظمبارًا مـ داريخ د

إقامة الهللظقى أماص الؾجـةىل وهق الماريخ الذي حيؼؼ العهللالة ناظمباره المةاريخ الةذي 

هنض فقف مهللظل احلؼ أ ضؾب حؼفىل كام أكف الماريخ الذي اظمهلل نف كظاص السقمل ادالقة 
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ممقشةط لؾـظر أ دؼهللير المعقيض أ ظهللد مـ احلآت ادقجبةة لةف. ويةمؿ احمسةاب 

شعر السفؿ نالرجقع إػ ممقشط شعره لؽؾ يقص واقع نغ الققص الذي دصةةرف فقةف 

البـؽ ادهللظك ظؾقف والققص الذي دؼهللص فقف ادهللظل نهللظقاهىل ومجع ممقشةط كةؾ إيةاص 

وقسؿمف ظذ ظهللدها: لقمحصؾ ادمقشط الػعع لسعر السفؿ خالث دؾؽ الػةسة. وأ 

حةمامٓت ادؼانؾةة لمصةةرف ادةهللظل نؼقؿةة إخذ نؿمقشط شةعر السةفؿ مراظةاة لال

إشفؿ  ؾ الـزاعىل ولمذنذب شعر السفؿ هللعقدًا وكزوًٓ خةالث دؾةؽ الػةسةىل ممةا 

«يعـل  أن إخذ نؿمقشط شعر السفؿ فقف حتؼقؼ لؾعهللالة
(1)

. 

وفرقت الؾجـة نغ هذه الصةقرة والصةقرة السةانؼةىل فػةل هةذه الصةقرة رأت 

ٕن ثؿةـ أشةفؿف مقجةقد أ  ػظمةفىل نخةالف المعقيض نؿمقشط شةعر السةفؿ: 

 الصقرة السانؼة.

ودةا كةان »وأما مـة آشمئـاف فؾفةا رأي خممؾةػىل حقةث جةاء أ أحةهلل قراراهتةا  

إهللؾ أ المعقيض أن يمؿ نلقرب ما يـجز نف الضةرر الـةادج ظةـ نقةع إشةفؿ فةنن 

ادئ وأشالقب دالئؿ إمر يؼمضةل وفؼًا لمؼهللير هذه الؾجـة أن دضؿـ إشفؿ وفؼ مب

ضبقعمفاىل وذلؽ نالمعقيض ظـفا نلظذ ققؿة شقققة وهللةؾت إلقفةا أ ادةهللة مةـ وقةت 

العؾؿ نالمعهللي إػ الققت الذي يمحؼؼ فقف ادضةرور مـ وققع المعهلليىل وحيصؾ ظةذ 

ادشقرة ادمخصصة ويملكهلل لف رفةض ادةهللظك ظؾقةف إظةادة احلةاث إػ مةا كاكةت ظؾقةفىل 

ئؾ ادـاشبة ٓشسداد حؼف مـف نالطرمل ادماحة نحسب ادمعارف وذلؽ ناشمـػاد القشا

                                           
 (.12/26هة( أ الهللظقى رقؿ )1427لعاص  1/2006/ث/د20الؼرار رقؿ ) (1)
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ظؾقف ودون دراٍخ أو إمهاثىل وذلؽ نالـسبة دـ أودع مبؾغ الصػؼة أ حسانف حقث كان 

ننمؽاكف إيؼاف الضةرر القاقع ظؾقف نمصةرفف نيؿـ إشفؿ ادقدع أ حسانف نعةهلل دؾةؽ 

«بقعة كؾ قضةقة ومالنساهتاادهللةىل ويمؿ دؼهللير هذه ادهللة مـ الؾجـة نحسب ض
(1)

. 

 وي حظ ظذ الؼراريـ أيت:

أن وجقد ثؿـ إشفؿ أ حساب مالؽفا نعهلل المصةرف فقفةا يؿؽـةف مةـ  أوًٓ:

آشمػادة مـ هذا اليؿـىل شقاء نشةراء أشفؿ مماثؾة إذا رغب فقفا أو نشةراء أشفؿ 

أخرى. وهذه الصقرة ٓ دلخذ حؽةؿ الغصةب الةذي شةبؼ نقاكةف: ٕن مةـ نقعةت 

عةًاىل وإكةام فؼةهلل أشةفؿف أشفؿف وأودع ثؿـفا أ  ػظمف فنكف مل يػؼهلل أشفؿف وثؿـفا م

وما يمبع السفؿ مـ حؼقملىل كإرناح وادـ  وغرمها مـ احلؼقملىل لؽـ ثؿةـ نقةع 

إشفؿ يسمطقع المصةرف فقف: ٕكف مقدع أ  ػظمفىل مع إخذ أ آظمبار وجقد 

آظمهللاء ظذ أشفؿف ووجقد ادخالػة الـظامقة ادسدبة ظذ هذا المصةرف. وهذا ما 

 والملمؾ أ ضريؼة المعقيض.يسمهللظل الـظر 

يظفر يل أن قرار مـة آشةمئـاف أقةرب إػ الصةقاب: حقةث روظةل فقةف  ثاكقًا:

داريخ ظؾؿ مالؽ السةفؿ نالمصةةرف أ أشةفؿف وأظطةل وقمةًا يسةمطقع فقةف صةةراء 

أشةةفؿ الشةةةركة كػسةةفا أو صةةةراء أشةةفؿ أخةةرىىل والمعةةقيض نةةإظذ فقةةف مراظةةاة 

مباصةرة وقبؾ صةراء مالةؽ إشةفؿ أشةفاًم أخةرىىل  ٓردػاع شعر السفؿ نعهلل نقعف

ويمققػ المعقيض ظـهلل هذا احلهلل دون آشمؿرار إػ داريخ إقامة الهللظقىىل حقةث 

                                           
 هة(.1434-ص2013/ث. س لعاص 648قرار مـة آشمئـاف رقؿ ) (1)
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إن ثؿـ أشفؿف مقجقد أ  ػظمف ويسمطقع صةراء أشفؿ مـ أشفؿ الشةركة كػسفا 

 المل دؿ نقعفا أو أشفؿ أخرى.

مشةةاهبمفا لالظمةةهللاء أ وهةةذه الصةةقرة ٓ دةةزاث  ةةؾ كظةةر ودلمةةؾىل مةةـ حقةةث 

الغصب مـ جفةىل ووجةقد ثؿةـ إشةفؿ أ ادحػظةة مةـ جفةة أخةرى. وضريؼةة 

المعقيض المل شارت ظؾقفا مـة آشمئـاف أ مـازظات إورامل ادالقة قهلل دؽقن 

 هل إكسب وإقرب أ الػسة احلالقة.

بة دةـ دةؿ ومما يـبغل اإلصةارة إلقةف  إػ أن المعةقيض ظةذ رأي الؾجـمةغ نالـسة

إيهللاع ثؿـ أشفؿف ٓ يؾةزص أ كةؾ إحةقاثىل فةنذا دةؿ نقةع أشةفؿ نغةر ضؾةب مةـ 

واشةمؿر الـؼصةان  "دصةةرف القشةةقط"مالؽفا ثؿ كؼصت ققؿة السفؿ نعهلل البقةع 

فنن مالؽ السفؿ لـ يرفع دظقى ويطالب فقفا نالمعقيض: ٕكف يرى أن إهللةؾ  

وهةذا إذا كةان اشةميامره أ السةقمل لف نقع إشفؿىل ولق ضالب فؾـ يسمحؼ صةةقئًاىل 

مـ أجؾ اخمالف إشعار ودغر الؼقؿة السقققة ولقس الهللفسيةىل نؿعـك  أكف يبقةع 

ويشسي ضؾبًا لؾرن  نغ فرمل السعرىل أما ادسميؿر ضقيؾ إجؾ الةذي ٓ يـظةر إػ 

ققؿة السفؿ السقققة فنكف مع اكخػاض شعر السةفؿ شةةقليت ويطالةب نةالمعقيض. 

المػريؼ نغ هذا والذي قبؾف أ قةرارات مـمةل الػصةؾ وآشةمئـافىل ومةا ومل ار 

ظؾقةةف العؿةةؾىل وهةةق ظةةهللص المعةةقيض أ كةةال احلةةالمغىل لؽةةـ يؼةةاث دةةـ يرغةةب أ 

آشميامر وقهلل اكخػض شةعر السةفؿ  هةذا خةر لةؽىل فسمشةسي أشةفاًم أكيةر مةـ 

  ضؽ.إشفؿ المل كاكت أ  ػظمؽىل وإذا ثبت أكؽ ممضةرر فسةقمؿ دعقي
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 اخلامتة

نعهلل آكمفاء مةـ نقةان مسةائؾ هةذا البحةث ناخمصةار أذكةر أهةؿ الـمةائج المةل 

 اكمفقت إلقفا أ البحثىل وفؼًا لميت 

 الرأي الراج  أ اديع هق مالف ميؾ أ إشقاملىل وضهلله الؼقؿل. -1

ادػؼ الػؼفةاء ظةذ أن العةغ ادغصةقنة إذا كاكةت ناققةة نحا ةا فقجةب ظةذ  -2

 وغره. إػ مالؽفاىل وحؽك اإلمجاع انـ قهللامة  الغاهللب إظادهتا

 إذا ادػؼ ضرفان ظذ المعقيض نالؼقؿة فؾفام ما ادػؼا ظؾقف حمك مع وجقد اديع. -3

اخمؾػ الػؼفاء فقام إذا دؾػ ادغصقب ففةؾ الةرد نؿامثةؾ أو نالؼقؿةةىل ظةذ  -4

الؼقؿةة  أققاث ثالثةىل والراج  أن القاجب هق الرد نادامثؾ ما أمؽةـىل وٓ يؾجةل إػ

 إٓ ظـهلل ظهللص ادامثؾ.

أن ادامثؾة مـ كؾ وجف قهلل دؽقن ممعذرةىل وادؼصقد أقرب مماثةؾ ٓ ختمؾةػ  -5

 هللػادف ظـ ادمؾػ.

الراج  أ المعقيض ظـ اديع أكف نلقصةك ققؿة مـ الغصب إػ دعذر اديةؾ  -6

 أو إػ ادطالبة. وهذا ققث لؾشافعقة. ولق ققؾ  إػ يقص احلؽؿ لؽان أوػ.

الةةراج  أن المعةةقيض ظةةـ الؼقؿةةل يؽةةقن نلقصةةةك ققؿةةف مةةـ الغصةةب إػ  -7

المؾػ. وهق مذهب الشافعقةىل وقاث نف نعض ادالؽقةةىل وهةق روايةة ظـةهلل احلـانؾةة: 

 وهذا ٕن الؼقؿل ٓ يؿؽـ معرفة ققؿمف نعهلل دؾػف.
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إذا كان ادمؾػ لقس مغصقنًا فلكير الػؼفاء ظذ أن المعقيض يؽقن نةالـظر إػ  -8

  يقص المؾػ. وهذا مذهب احلـػقةىل ومذهب الشافعقةىل ومذهب احلـانؾة.الؼقؿة أ

الراج  أن السفؿ يؿيؾ حصةة صةائعة أ رأس مةاث الشةةركة ادسةامهة وأ  -9

 مقجقداهتا.

أن الؼقث نلن السفؿ يؿيؾ حصةة صةائعة أ رأس مةاث الشةةركة ادسةامهة  -10

 إصؽآت كيرة. نصػمفا آظمبارية دون مقجقداهتا  ؾ كظر ودلمؾىل ويرد ظؾقف

إذا كان السفؿ حصة صائعة أ رأس ماث الشةركة ومقجقداهتا فنكف ققؿل  -11

 ظذ رأي مجفقر الػؼفاء واحلـػقة.

إذا كان السفؿ حصة صةائعة أ رأس مةاث الشةةركة نصةػمفا آظمباريةة دون  -12

 احلـػقة.مقجقداهتا فنكف ققؿل ظذ رأي مجفقر الػؼفاءىل ويبعهلل أن يؽقن ميؾقًا ظذ رأي 

مـ خالث البحث وجهللت رأيغ لؾجفات الؼضائقة والؾجان ادمخصصة  -13

 أ ادؿؾؽة أ المعقيض ظـ السفؿ 

ومـة دسقية ادـازظةات  "ادحؽؿة المجارية"الهللوائر المجارية نهلليقان ادظامل  -1

 ظذ أن السفؿ ميع ويعقض ظـف نؿيؾف.  "مـة ادـازظات ادصةرفقة"ادصةرفقة 

الػصةؾ وآشةمئـاف أ مـازظةات إورامل ادالقةة ظةذ أن السةفؿ  مـما -2

 ققؿل ويعقض ظـف نؼقؿمف.

 مـ هللقر المصةرف أ السفؿ نالبقع نغر ضؾب مـ مالؽف  -14

نقع السفؿ مـ القشةقط نغر ضؾب مةـ العؿقةؾىل شةقاء كةان المصةةرف  -1

 نالبقع ظؿهللًا أو خطًل كاجتًا ظـ دؼصةر.
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 شفؿ  هللد فباع شفاًم  خر.إذا أمر العؿقؾ وشةقطف نبقع  -2

إذا ناع القشةقط إشفؿ نعهلل اكمفاء أمر العؿقؾىل كلن يؽةقن إمةر لقةقص  -3

 واحهلل فباع أ الققص الياين.

إذا حهللد العؿقؾ لقشةقطف قهللرًا  هللدًا مـ إشفؿ فباع أكير ممةا حةهللد أ  -4

 إمر.

 إهللؾ أن القشةقط أ شقمل إورامل ادالقة وكقؾ نلجر أو ظامؾ أ ظؼهلل -15

امعالة وقهلل اشمحؼ أجردف ظذ ظؿؾفىل ففق أمغ ٓ يضؿـ إٓ إذا دعةهللى أو فةرطىل 

 فنذا مل يمعهلل أو يػرط فال ضامن ظؾقف.

إذا جتاوز القشةقط حهللود القكالة كان دصةرفف فضقلقًاىل فنن أجازه ادقكؾ  -16

 وإٓ فنن القكقؾ يضؿـ ما فقدف ظذ مقكؾف.

ب مـف فنكف يؽقن ضامـًا لةف إذا دصةرف القشةقط أ أشفؿ ظؿؾقف نغر ضؾ -17

ظـ هذا المصةةرفىل شةقاء كةان ظامةهللًا أو خمطئةًا: ٕكةف مػةرطىل وهةق مسةئقث ظةـ 

دعقيض مقكؾف ظـ الضةةرر ادسدةب ظةذ خطئةفىل ويـمؼةؾ مةـ وهللةػ إماكةة إػ 

 وهللػ الضامنىل ويؽقن حؽؿف حؽؿ الغاهللب.

الػؼفةاء دبغ نادؼاركة نغ دؾػ ادغصقب الؼقؿل ونقع السفؿ أن ما ردبةف  -18

ظذ ضريؼة المعقيض ظذ دؾػ ادغصقب يبعهلل دطبقؼفا ظذ نقع السفؿ نغر ضؾب: 

 لقجقد ظهللد مـ آخمالفات نقـفام أ ضريؼة المعقيض.
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إذا كان المعقيض ظـ السفؿ نعهلل المصةرف فقةف مباصةةرة ومل يؿةض ظةذ  -19

المصةرف فقف وقت دمغةر فقةف مقجقدادةف وحؼققةف كقةقص ويةقمغ وأشةبقع وكحةق 

 لؽ فالسفؿ ميع أ هذه احلالةىل ويمؿ المعقيض ظـف نسفؿ ميؾف.ذ

إذا كان المعقيض ظـ السةفؿ نعةهلل فةسة دمغةر فقفةا مقجقدادةف وحؼققةف  -20

وقاص القشةةقط نسةحب ثؿةـ إشةفؿ المةل دةؿ نقعفةا مباصةةرة نعةهلل البقةع فقؽةقن 

 المعقيض نلظذ ققؿة مـ داريخ الغصب إػ داريخ ادطالبة أو احلؽؿ.

ة آشمئـاف أ مـازظات إورامل ادالقة أكف إذا دؿ نقةع شةفؿ ومل درى مـ -21

يمؿ إيهللاع ثؿـف أ  ػظة العؿقةؾ وحسةانف فةنن المعةقيض ظـةف يؽةقن نةلظذ شةعر 

لؾسفؿ مـ داريخ العؾؿ نالمصةرف إػ داريخ الـطؼ نةالؼرارىل وميؾفةا مـةة الػصةؾ 

قةع مباصةةرة ولةقس مةـ ىل إٓ أن المعةقيض ظـةهللها يبةهللأ مةـ دةاريخ الب"آنمهللائقة"

 داريخ العؾؿىل وإوث أوػ.

إوػ أن يؽقن المعقيض نلظذ ققؿة لؾسفؿ ظـ ضريؼ حساب ممقشةط  -22

 إظذ خالث الػسةىل ولقس نلظذ شعر لققص واحهلل.

إذا دؿ نقع السفؿ نغر ضؾب مـ مالؽف ودؿ إيهللاع ثؿـف أ حساب العؿقؾ  -23

ثؿـ السفؿ مقدع أ حساب  ففذا المصةرف خيالػ دؾػ ادغصقبىل مـ حقث إن

 العؿقؾ ويسمطقع العؿقؾ أن يسمػقهلل مـف.

لؾجـمل الػصؾ وآشمئـاف رأيان خممؾػان أ المعقيض ظـ السفؿ الذي  -24

  .دؿ نقعف نغر ضؾب مـ مالؽف وأودع ثؿـف أ احلساب
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 وفؼًا لميت 

درى مـة الػصؾ أن المعقيض يؽقن نحساب ممقشط شعر السفؿ مةـ  -1

مك إقامة الةهللظقىىل وذلةؽ نةالرجقع إػ ممقشةط شةعر السةفؿ داريخ البقع وح

لؽؾ يقص واقع نغ الققص الةذي دصةةرف فقةف القشةةقط والقةقص الةذي دؼةهللص فقةف 

 ادهللظل نهللظقاهىل ومجع ممقشطات كؾ إياص ثؿ قسؿمفا ظذ ظهللدها.

درى مـة آشمئـاف أن المعقيض ظـ هذا السفؿ يؽقن نلظذ ققؿة شقققة  -2

دةةهللة مةةـ وقةةت العؾةةؿ نالمعةةهللي إػ الققةةت الةةذي يمحؼةةؼ فقةةف وهللةةؾت إلقفةةا أ ا

ادضةرور مـ وققع المعهلليىل وحيصؾ ظذ ادشةقرة ادمخصصةة ويملكةهلل لةف رفةض 

ادهللظك ظؾقف إظةادة احلةاث إػ مةا كاكةت ظؾقةفىل وذلةؽ ناشةمـػاد القشةائؾ ادـاشةبة 

 مهاث.ٓشسداد حؼف مـف نالطرمل ادماحة نحسب ادمعارف ظؾقف ودون دراٍخ أو إ

رأي مـة آشمئـاف أ المعقيض ظـ السفؿ الذي دةؿ نقعةف نغةر ضؾةب  -25

مـ مالؽف وأودع ثؿـف أ احلسةابىل وذلةؽ نةلظذ ققؿةة شةقققة لؾسةفؿ مةـ وقةت 

العؾؿ نالمعهللي إػ وقت إمؽان ادمضةرر إهللةالح اخلطةلىل ودققةػ المعةقيض ظـةهلل 

 إػ إثبات وأدلة. هذا احلهلل أشؾؿ وأضبطىل وإن كان المعقيض هبذه الطريؼة حيماج

هذا ما دقسةر مجعف وإيرادهىل فام كان فقف مـ هللقاب فؿـ ارىل وما كان مةـ خطةل 

  .فؿـ كػسةل ومـ الشةقطانىل وأشمغػر ار

 وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ كبقـا حمؿد وظذ آلف وصحبف أمجعغ.
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 قائنة املصادر واملراجع

أحؽاص الؼر نىل ظع نـ  ؿةهلل نةـ ظةعىل أنةق احلسةـ الطةزيىل ادؾؼةب نعةامد  .1

الهلليـىل ادعروف نالؽقا ا راشةل الشافعلىل ادحؼؼ  مقشةك  ؿهلل ظةع وظةزة ظبةهلل 

 هة.1405ىل 2-الؽمب العؾؿقةىل نروت  طظطقةىل الـاصةر  دار 

أحؽةاص متقيةةؾ آشةةميامر أ إشةةفؿىل ففةهلل نةةـ هللةةال  العةةريضىل دار كـةةقز  .2

 .ةه1431ىل 1-قؾقاىل طأصب

أحؽاص ادـازظات نغ القشةقط وادسميؿر أ دهللاوث إورامل ادالقةىل أ هلل نـ  .3

ظبهلل ار نـ هللال  اخلؿقسىل نحةث دؽؿةقع لـقةؾ درجةة اداجسةمرىل ادعفةهلل العةايل 

 هة.1429-1428لؾؼضاءىل جامعة اإلماص  ؿهلل نـ شعقد اإلشالمقةىل 

اإلشالملىل أ هلل اخلؾقةؾىل الريةاض  إشفؿ والسـهللات وأحؽامفا أ الػؼف  .4

 هة.1424ىل 1دار انـ امقزيىل ط

إصباه والـظائرىل زيـ الةهلليـ نةـ إنةراهقؿ نةـ  ؿةهللىل ادعةروف نةانـ كجةقؿ  .5

ادصةريىل وضع حقاصةقف وخرج أحادييف  الشةةقخ زكريةا ظؿةراتىل الـاصةةر  دار 

 هة. 1419ىل 1-لبـانىل ط -الؽمب العؾؿقةىل نروت 

ظبةةهلل الةةر ـ نةةـ أيب نؽةةرىل جةةالث الةةهلليـ السةةةققضلىل إصةةباه والـظةةائرىل  .6

 هة.1411ىل 1الـاصةر  دار الؽمب العؾؿقةىل ط

 هة.1410نهللون ضبعةىل  -إصىل الشافعلىل الـاصةر  دار ادعرفةىل نروتىل ط .7
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اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالفىل ظةالء الةهلليـ أنةق احلسةـ ظةع نةـ  .8

 ـاصةر  دار إحقاء الساث العريب.شؾقامن ادرداوي الهللمشؼل الصاحلل احلـبعىل ال

 هة.1421البقانىل دار ادـفاجىل الطبعة إوػىل  .9

 هة.1416الماج واإلكؾقؾىل دار الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػىل  .10

 هة.1435ىل 3-المؽققػ الػؼفلىل  ؿهلل ظيامن صبرىل دار الؼؾؿىل دمشؼىل ط .11

العز احلـػلىل المـبقف ظذ مشؽالت ا هللايةىل هللهللر الهلليـ ظّع نـ ظّع انـ أيب  .12

حتؼقؼ ودراشة  ظبهلل احلؽقؿ نـ  ؿهلل صاكرىل أكقر هللال  أنق زيةهللىل الـاصةةر  مؽمبةة 

 الرصهلل كاصةرون.

إوػىل  -هتذيب الؾغةىل إزهريىل دار إحقاء الةساث العةريبىل نةروتىل ط .13

 ص.2001

حاصةقة انـ ظانهلليـ =رد ادحمةار ظةذ الةهللر ادخمةارىل دار الػؽةرىل نةروتىل  .14

 هة.1412الطبعة الياكقةىل 

 حاصةقة العهللوي ظذ صةةرح كػايةة الطالةب الرنةاينىل أنةق احلسةـ ظةع نةـ  .15

نهللون ضبعةةىل  -أ هلل نـ مؽرص الصعقهللي العهللويىل الـاصةر  دار الػؽرىل نروتىل ط

 هة.1414داريخ الـشةر  

حؼ المعقيض ادهللين نغ الػؼف اإلشالمل والؼةاكقن ادةهللينىل  ؿةهلل فةم  ار  .16

 ص.2002امعة امهلليهللةىل الـشارىل اإلشؽـهللرية  دار ام

اخلةةهللمات آشةةميامرية أ ادصةةارفىل يقشةةػ الشةةبقعىل الريةةاض  دار انةةـ  .17

 هة.1425ىل 1امقزيىل ط
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 درر احلؽاص صةرح غرر إحؽاصىل  ؿهلل نةـ فرامةرز نةـ ظةع الشةفر نؿةال  .18

خسةروىل الـاصةر  دار إحقةاء الؽمةب العرنقةةىل الطبعةة  نةهللون  -أو مـال أو ادقػ  -

 داريخ.ضبعةىل ونهللون 

 دقةةائؼ أويل الـفةةك لشةةةرح ادـمفةةك ادعةةروف نشةةةرح مـمفةةك اإلراداتىل  .19

مـصقر نـ يقكس نـ هللالح الهلليـ نـ حسـ نـ إدريس البفقدك احلـبذىل الـاصةةر  

 ص.1993 -هة 1414ظامل الؽمبىل 

هةةة(ىل الـاصةةةر  دار الغةةرب اإلشةةالملىل 684الةةذخرةىل الؼةةراأ )ادمةةق    .20

 ص.1994إوػىل  -نروتىل ط

روضة الطالبغ وظؿهللة ادػمغىل أنق زكريا  قل الهلليـ حيقك نـ صةرف الـقويىل  .21

 هة.1412الياليةىل  -ظامنىل ط -دمشؼ  -الـاصةر  ادؽمب اإلشالملىل نروت 

السةراج القهاج ظذ ممـ ادـفاجىل  ؿهلل الزهري الغؿةراويىل الـاصةةر  دار  .22

 ادعرفة لؾطباظة والـشةرىل نروت.

ادمهللفؼ ظةذ حةهللائؼ إزهةارىل  ؿةهلل نةـ ظةع نةـ  ؿةهلل نةـ السةقؾ امرار  .23

 .1-ظبهللار الشقكاين القؿـلىل الـاصةر  دار انـ حزصىل ط

ىل صةؿس الةهلليـ أنةق الػةرج "ادطبقع مع ادؼـع واإلكصاف"الشةرح الؽبر  .24

ظبهلل الر ـ نـ  ؿهلل نـ أ هلل نـ قهللامة ادؼهللشةلىل حتؼقؼ  الهللكمقر ظبهلل ار نـ ظبةهلل 

والهللكمقر ظبهلل الػماح  ؿهلل احلؾقىل الـاصةر  هجر لؾطباظة والـشةةر  ادحسـ السكل

 هة. 1415إوػىل  -مجفقرية مصةر العرنقةىل ط -والمقزيع واإلظالنىل الؼاهرة 
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الشةرح ادؿمع ظذ زاد ادسمؼـعىل  ؿهلل نـ هللةال  نةـ  ؿةهلل العيقؿةغىل دار  .25

 هة. 1428 - 1422ىل 1-الـشةر  دار انـ امقزيىل ط

خؾقةةؾىل  ؿةةهلل نةةـ ظبةةهلل ار اخلرصةةةلىل الـاصةةةر  دار الػؽةةر  صةةةرح خممصةةةر .26

 نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ. -لؾطباظةىل نروتىل ط

الشةةةركات المجاريةةةىل شةةؿقحة الؼؾقةةقيبىل الؼةةاهرة  دار الـفضةةة العرنقةةةىل  .27

 .3-صىل ط1992

صؿس العؾقص ودواء كالص العرب مـ الؽؾقصىل كشقان نـ شعقهلل احلؿريىل  .28

 -شةةقرية(ىل ط -لبـةةان(ىل ودار الػؽةةر )دمشةةؼ  -وت دار الػؽةةر ادعاهللةةةرىل )نةةر

 هة.1414نهللونىل  -هة. ط1420إوػىل 

ظؿةةهللة الؼةةاري صةةةرح هللةةحق  البخةةاريىل أنةةق  ؿةةهلل  ؿةةقد نةةـ أ ةةهلل نةةـ  .29

مقشةك نـ أ هلل نـ حسةغ الغقمانك احلـػك نهللر الهلليـ العقـكىل الـاصةةر  دار إحقةاء 

 الساث العريبىل نروت.

البـق ىل ظبهلل الر ـ السةقهلل قرمانىل مؽمبة العامل العؼقد المجارية وظؿؾقات  .30

 هة.1438ىل 7-العريبىل ط

 نهللون ضبعة. -العـاية صةرح ا هللايةىل دار الػؽرىل ط .31

 هة.1408الػماوى الؽزىىل انـ دقؿقةىل دار الؽمب العؾؿقةىل الطبعة  إوػىل  .32

فم  الباري صةرح هللحق  البخاريىل أ هلل نـ ظةع نةـ حجةر أنةق الػضةؾ  .33

 افعل.العسؼالين الش
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فم  ذي امالث واإلكراص نشةرح نؾقغ ادةراصىل  ؿةهلل نةـ هللةال  العيقؿةغىل  .34

حتؼقؼ ودعؾقؼ  هللبحل نـ  ؿهلل رمضان وأص إشةراء نـةت ظرفةة نقةقملىل الـاصةةر  

 هة.1427ىل 1-ادؽمبة اإلشالمقة لؾـشةر والمقزيعىل ط

 هة.1405الرانعةىل  -الػروعىل ظامل الؽمبىل ط .35

دصحق  الػروع لعالء الةهلليـ ظةع نةـ شةؾقامن ومعف "الػروعىل انـ مػؾ ىل  .36

 هة.1424ىل 1ىل الـاصةر  ممشسة الرشالةىل ط"ادرداوي

الػعؾ الضار والضامن فقفىل الشةقخ مصطػك نـ أ هلل الزرقاىل الهللار الشامقة  .37

 ص.1988لؾطباظة والـشةر والمقزيعىل 

قاظهللة اديع والؼقؿل أ الػؼف اإلشةالملىل ظةع  قةل الةهلليـ الؼةره داغةلىل  .38

 هة.1413ىل 1-ـاصةرون العربىل طال

الؼقاظةةهلل الػؼفقةةة ودطبقؼاهتةةا أ ادةةةذاهب إرنعةةةىل د.  ؿةةهلل مصةةةطػك  .39

 هة. 1427ىل 1-الزحقعىل دار الػؽرىل دمشؼىل ط

 ص.2006ققاظهلل دهللاوثىل هللادرة قهللياًم ظـ ممشسة الـؼهلل العريب السعقدي أ  .40

 هة.1402كشاف الؼـاعىل دار الػؽر وظامل الؽمبىل  .41

صةةةرح المـبقةةفىل أ ةةهلل نةةـ  ؿةةهلل نةةـ ظةةع إكصةةاريىل أنةةق كػايةةة الـبقةةف أ  .42

 -العباسىل كجؿ الةهلليـىل ادعةروف نةانـ الرفعةةىل الـاصةةر  دار الؽمةب العؾؿقةةىل ط

 ص.2009إوػىل 

 هة.1414الياليةىل  -لسان العربىل انـ مـظقرىل دار هللادرىل نروتىل ط .43



 

  عنه عند بيعهحقيقة السهم وأثر ذلك في التعىيض 
 

 83 
 

مػؾة ىل  ادبهللع أ صةرح ادؼـعىل إنراهقؿ نـ  ؿهلل نـ ظبةهلل ار نةـ  ؿةهلل انةـ .44

 لبـةةانىل  -أنةةق إشةةحاملىل نرهةةان الةةهلليـىل الـاصةةةر  دار الؽمةةب العؾؿقةةةىل نةةروت 

 هة.1418إوػىل  -ط

 هة.1414ادبسقطىل دار ادعرفةىل نروتىل  .45

جمؾةةة إحؽةةاص العهلللقةةةىل إظةةهللاد  مـةةة مؽقكةةة مةةـ ظةةهللة ظؾةةامء وفؼفةةاء أ  .46

رخاكةف جتةارِت اخلالفة العيامكقةىل ادحؼؼ  كجقب هقاويـلىل الـاصةر  كةقر  ؿةهللىل كا

 كمبىل  راص ناغىل كرادشةل.

 جمؾة جمؿع الػؼف اإلشالمل. .47

نةهللون  -جمؿع إهنر أ صةرح مؾمؼك إنحرىل دار إحقاء الساث العريبىل ط .48

 ضبعةىل ونهللون داريخ.

جمؿقع الػماوىىل دؼل الةهلليـ أنةق العبةاس أ ةهلل نةـ ظبةهلل احلؾةقؿ نةـ دقؿقةة  .49

ىل الـاصةر  جمؿع ادؾؽ ففهلل لطباظةة احلراينىل ادحؼؼ  ظبهلل الر ـ نـ  ؿهلل نـ قاشؿ

 هة.1416ادصحػ الشةريػىل 

ادحةةذ نأثةةارىل أنةةق  ؿةةهلل ظةةع نةةـ أ ةةهلل نةةـ شةةعقهلل نةةـ حةةزص إكهلللسةةةل  .50

 نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ. -الؼرضبل الظاهريىل الـاصةر  دار الػؽرىل نروتىل ط

ادهللوكةىل مالؽ نـ أكس نـ مالؽ نةـ ظةامر إهللةبحل ادةهللينىل دار الؽمةب  .51

 هة.1415ىل 1-ؾؿقةىل طالع

 هة.1388ادغـلىل مؽمبة الؼاهرةىل  .52
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 ادغـلىل انـ قهللامةىل ت  السكل واحلؾقىل دار هجر. .53

 ص.1979 -هة 1399مؼايقس الؾغةىل انـ فارسىل دار الػؽرىل  .54

ادـمؼةةك صةةةرح ادقضةةلىل البةةاجل إكهلللسةةةلىل الـاصةةةر  مطبعةةة السةةعادةىل  .55

 هة.1332ىل 1-الؼاهرةىل ط

ـ احلجةةاجىل الـةةقويىل دار إحقةةاء الةةساث ادـفةةاج صةةةرح هللةةحق  مسةةؾؿ نةة .56

 . 1392ىل 2-العريبىل نروتىل ط

 كظاص السقمل ادالقة ولقائحف. .57

هناية ادحماج إػ صةرح ادـفاجىل صفاب الهلليـ الرمعىل دار الػؽرىل نةروتىل  .58

 هة.1404أخرةىل  -ط

الةةةقجقز أ الؼةةةاكقن المجةةةاريىل مصةةةطػك كةةةامثىل آشةةةؽـهللرية  مـشةةةلة  .59

 ص.1965ادعارفىل 



اوجعىيض عن اوربح اوفائح يف غري 

 اوديىن

 دراسة تطبيقية مقارنة

 

 

 إعداد

 المجليبن عبد اهلل  عبدالحميد د. 

 

 

 





 

احلؿهلل ر رب العادغىل والصالة والسالص ظذ شةقهلل ادرشؾغىل كبقـا  ؿةهللىل ظؾقةف 

 وظذ  لف أفضؾ الصالة وأدؿ المسؾقؿ.

 أما نعهلل 

ففذا نحث أ مقضقع مفؿىل متس احلاجة إػ حتهلليةهلل كطاقةفىل وحصةةر جزئقادةفىل 

 ونحيف نحًيا دققًؼا يؾقؼ نلمهقمف.

وهذا ادقضقع لف هللؾة وثقؼة نالقاقع العؿع: حقث القرود الؽير  ذه ادسةللة  

أ إحؽاص الؼضائقة أ الؼضاء العاص أو اإلداريىل و ذا اردليت نحيةف نحًيةا دققًؼةا 

ئقة مؼارًكا نالػؼف اإلشالمل والؼاكقن القضعلىل ومؽؿاًل لذلؽ نالمطبقؼةات الؼضةا

أ الؼضةةاء أ ادؿؾؽةةة العرنقةةة السةةعقدية شةةقاء أ الؼضةةاء العةةاص أو اإلداريىل مةةع 

  ذه إحؽاص الؼضائقة. -الذي يمـاشب مع هذا البحث-المحؾقؾ ادخمصةر 

ودا رأيت أن مسللة المعقيض ظـ الرن  الػائت قهلل دـاو ا نعض مـ كمب فقفا 

ىل ورأيةت "رن  الػائةت أ الةهلليقنالمعقيض ظـ ال"نمحهلليهلل جزئقة مـ جزئقاهتا كة

ةةط أ هةةذه ادسةةللة ومل يػةةرمل نةةغ المعةةقيض ظةةـ الةةرن  الػائةةت أ  أن الةةبعض خؾب

مل نقةةـفام: لصةةقاب هةةذه  الةةهلليقن أو غةةره حاولةةت أن أشةةةر ظةةذ خطةةك مةةـ فةةرب

الطريؼةىل واخست أن أنحث هذه ادسللة المل مل يسةبؼ ضرقفةا أ هةذه امزئقةة إٓ 

ٓ دمـاشب مةع الػفةؿ الةهللققؼ دسةللة المعةقيض ظةـ الةرن   نعؿقمقة غر مسؾؿةىل
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الػائتىل واخست أن يؽقن ظـقان هذا البحث  )المعقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ 

 دراشة دطبقؼقة مؼاركة(. -غر الهلليقن 

وقهلل أخذت ظذ كػسةل أ كمانة هذا البحث أن أشةر ناشمؼاللقة دامةةىل مةمضرة 

 وصةروضف. نلضر البحث العؾؿل وحهللوده و دانف

أن يعؾؿـل وأن يـػعـل نام ظؾؿـلىل وأن يهلللـل ظذ الصةقابىل  شائاًل ار 

وهيهلليـل شبقؾ الرصادىل وأن يرزقـل اإلخالص أ الؼقث والعؿؾىل وأن يبعهللين ظـ 

 اخلطل والزلؾ: إكف ويل ذلؽ والؼادر ظؾقف.

 أٍنٔ٘ املْضْع:

امزئقةة ممةا يؽيةر هللؾة هةذا ادقضةقع نةالقاقع العؿةع الؼضةائلىل وأن هةذه -1

 اصساضفا أ العؼقد مـ غر اشميـاء.

أن هذه امزئقة مـ مقضقع المعقيض مل دؾؼ اهمامًما وحتهلليهلًلا دققًؼةا لـطاقفةا -2

أ إنحاث العؾؿقةىل مما اقمضةك فحص جزئقةات مقضةقع المعةقيض ظةـ الةرن  

هللةؾىل ومل الػائتىل وظزث هذه امزئقة المةل مل دؾةؼ إنةراًزا طةاهًرا ظةـ ادقضةقع إ

 دبحث ظذ هذا الـحق الذي ذكردف. 

 أضباب اختٔاز املْضْع:

رغبة الباحةث أ اإلشةفاص أ دراشةة ميةؾ هةذه ادسةائؾ المةل متةس القاقةع -1

 العؿعىل ودؽير احلاجة إلقفا.

أ معامةة مجقةع الؼضةايا والـةقازث المةل دـةزث  إنراز ققؿة الػؼف اإلشةالمل -2
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أطفةر هةذا البحةث أ مقضةقظف هةذه الؼقؿةة لؾػؼةف  نإمة أو حتماج إلقفاىل والذي

 وأهللقلف وققاظهلله ومؼاهللهلله.

 الدزاضات الطابك٘:

رهللهلل الباحث حةغ دؽقكةت لةف فؽةرة دراشةة هةذا ادقضةقع مةا دقسةةر لةف مةـ 

إنحاث المل يؿؽـ أن يؽقن  ا هللؾة نادقضقعىل وشةلذكر هةذه الهللراشةاتىل ثةؿ 

ع آقمصةار ظةذ الهللراشةات المةل أنغ وجف آفسامل نقـفا ونةغ هةذا البحةثىل مة

يؿؽةةـ أن دشةةانف هةةذا البحةةث أ العـةةقان ونعةةض المطبقؼةةاتىل مةةع آخةةمالف أ 

 المػاهللةقؾ وختصص البحث الهللققؼ وصؿقلقة دطبقؼادف 

المعةةقيض ظةةـ الةةرن  الػائةةت أ الـظةةاص اإلداري السةةعقدي ودطبقؼادةةف  -1

ملىل د. ظبهلل الػماح  ؿةهلل الؼضائقة دراشة مؼاركة نإكظؿة القضعقة والػؼف اإلشال

أنق القزيهلل الشةرقاوي. وهق أ حؼقؼمف نحث  ؽؿىل مـشقر أ جمؾة كؾقةة الشةةريعة 

صىل العةهللد احلةادي 11/7/2016والؼاكقنىل فةرع جامعةة إزهةر نطـطةاىل نمةاريخ 

 واليالثقنىل امزء إوث.

 وهذا البحث يؼع أ مائة وأرنع وشبعغ هللػحةىل طفر فقفا جفهلل الباحةث طفةقًرا

ٓ خيػكىل إٓ أكف قهلل أثر فقف ختصصف الهللققؼىل وغؾب ظذ نحيفىل وهق الهللراشة الؼاكقكقة 

 دراشة مسمػقضة. ووهللػ هذا البحث واخمالفف ظـ نحيل أ الـؼاط أدقة 

أضاث الباحث أ المؿفقهلل الذي خصصف لبحث ادسئقلقة وأحؽامفةا وأكقاظفةاىل -

 ادسائؾ دا وهللؾ إػ هذا احلهلل.ولق اخمصةر واقمصةر ظذ مقضع احلاجة مـ هذه 
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أن الباحث قهلل خؾبط نةغ مقاضةع المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةتىل ومل يةمػطـ -

لؽقن هذا ادقضقع يرد ظذ صؼغ  أحهللمها الهلليقنىل وأخر غرها. وهذا البحث 

ٓحظ آخمالف نغ مسائؾ البحثىل وقاص نهللراشة جزئقة مـةفىل ودةر  مةا شةبؼت 

خمالف نغ مسةائؾ البحةث أ المصةقر وإحؽةاصىل ومـًعةا دراشمف: دلكقهلًلا ظذ آ

 لؾمخؾقط نقـفامىل وحرهلًلا فقام وراء هذا ظذ دقة احلؽؿ أ ادسللة  ؾ الهللراشة.

أن اهمامص الباحث ناماكب الػؼفل الذي دعرض لف الباحث هق اهمامص ثاكقي: -

ةىل وأما اماكب ٕن أغؾب مادة نحيف قائؿة ظذ الؼاكقن وإحؽاص الؼضائقة اإلداري

الػؼفل فؼهلل دعرض لف دعرًضةا ٓ يـاشةب دراشةة ادسةائؾ الػؼفقةةىل وإرجاظفةا إػ 

أهللق اىل وذكر اخلالف فقفاىل والصـاظة الػؼفقة أ المخريج الػؼفل دا مل يـصب ظذ 

حؽؿفىل فؽؾ هذا مل يؽـ  ؾ اهمامص الباحثىل وغاية ما ذكره آكمػاء ناإلصةارة إػ 

اإلشالمل الهللويل وادعقار الصادر ظـ هقئة ادحاشبة وادراجعة أ قرار جمؿع الػؼف 

ضامن مـػعة الـؼهللىل وكالًما مؼمضًبا ظـ الػؼفاء أ مـافع ادغصقبىل ولذا فاماكةب 

الػؼفل أ حؽؿ هذه ادسللة يؼع أ مخس هللػحات مـ هذا البحث الطقيؾ. وأمةا 

ُؾةُف إحؽةاص هذا البحث فإهللؾ فقف هةق الهللراشةة الػؼفقةة  ةذا ادق ضةقعىل وُدؽؿ 

الؼضائقة الصادرة أ هذا ادقضقعىل وصةلء مـ ادؼاركة الؼاكقكقة المل ٓ نهلل مـفا أ 

 دراشة جزئقة مـ جزئقات هذا ادقضقع. 

أن الباحث قهلل قصةر كػسف وحصةرها أ المطبقؼات الؼضائقة ظةذ أحؽةاص ديةقان  -

ايا اإلدارية دون غرها مـ الؼضةايا ادظاملىل وظذ اخلصقص إحؽاص الصادرة أ الؼض
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إخرى المةل كاكةت مشةؿقلة نقٓيةة الةهلليقان أ الـظةر الؼضةائل. وأمةا هةذا البحةث 

فمـاوث إحؽاص الصادرة مـ  اكؿ الهلليقان دون دؼققهلل نـقع مـ الؼضاياىل وكذا دعرض 

 ٕحؽاص الؼضاء العاص أيًضاىل ونغ مققػ الؼضاء العاص أ هذا ادقضقع.

ىل "دراشةة دلهللةةقؾقة"ديقان ادظامل مـ المعقيض ظةـ الةرن  الػائةت مققػ -2

وهق نحث مؼهللص ٓشةمؽامث احلصةقث ظةذ درجةة  الباحية  أروى ظبهلل ار الرمق .

هةةىل 1437 -1436اداجسمر أ إكظؿةىل جامعةة الؼصةةقؿىل أ العةاص الهللراشةةل 

الباحيةة جفةهلًلا وقةهلل نةذلت . وجاء البحث نػفارشف أ مائة ومخسةة ظشةةر هللةػحة

جقهلًلا أ نحيفاىل إٓ أكف يمػؼ مع شانؼف أ نعض أوجف آفسامل المل نقـفا ونغ هذا 

 البحثىل ويزيهلل أ أيت 

أهنا درشت مسللة المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت مطؾًؼةاىل وكاكةت نؿعةزث أ -

دراشمفا ظـ المػريؼ نقـفا ونغ الهلليقنىل وهةق مةا خيمؾةػ هةذا البحةث معفةا فقةفىل 

ؼادف ودراشمف الػؼفقة كاكت  صةقرة نةالمعقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر فمطبق

الهلليقن فؼط دون المعةرض لؾمعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ الةهلليقن أ الهللراشةة 

 الػؼفقةىل حقث إكف قهلل أصبع نحًيا.

أن الباحية قهلل أدارت البحث الػؼفل أ هذه ادسللة ظذ الهللراشة الػؼفقة لضامن -

ن مـافع احلر وضامن مـػعة الـؼهلل. وأما هذا البحث فؾؿ يَر هذا مـافع ادغصقب وضام

المؼققةةهلل: ٕن ادةةاكعغ أهللةةاًل يرفضةةقن هةةذا اإلحلةةاملىل فةةاكطؾؼ البحةةث وفةةؼ أهللةةقث 

الهللرس الػؼفل نآشمهللٓث نلهللةقث الشةةريعة وكؾقاهتةاىل والمةل دؽةقن  ةا احلاكؿقةة 
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معةةروف أ مقضةةعف.  ظـةةهللما ُيعقزكةةا الةةـص اخلةةاص أ أي واقعةةة أو كازلةةةىل كةةام هةةق

يضاف إػ هذا أن البحث مل يغػؾ الهلللقؾ الؼقاشةل ننحلامل هذه ادسةللة نةام يشةبففا أو 

 نام هق كظر  اىل لؽـ ناظمباره دلقاًلىل ٓ ناظمبار اكطبامل هذه ادسللة ظؾقفا نؽؾقمفا.

أن الباحية قهلل اقمصةرت أ المطبقؼات القاردة أ نحيفا ظةذ إحؽةاص الؼضةائقة -

ادرة مـ  اكؿ الهلليقان فؼطىل كام أهنةا اقمصةةرت ظةذ ذكةر مخسةة أحؽةاص أ كةؾ الص

جزئقة مـ جزئقات البحثىل وهذا ٓ يسؿك اشمؼراًء ولق كاقًصا. وأما هذا البحث فؾؿ 

يؼمصةر أ دطبقؼادف ظذ أحؽاص  اكؿ الهلليقانىل نةؾ اصةمؿؾ ظؾقفةا وأضةاف إػ ذلةؽ 

نقةان مةا اشةمؼر ظؾقةف الؼضةاء العةاص أ نعض إحؽاص الصادرة مـ الؼضةاء العةاصىل و

جزئقة البحث. كام أن هذا البحث حصةر ظقـة الهللراشة ظذ إحؽاص المل رهللهللها أ 

المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن أو ادـع مـةفىل والمةل يػةقمل ظةهللدها مةا دةؿ 

 الرجقع إلقف أ نحث الباحيةىل وقهلل ذكرُت صةقًئا مـفةا أ هللةؾب البحةث لالشمشةفاد

 وآظمامدىل وأما المحؾقؾ ففق مؿقع ما اضؾع ظؾقف الباحث مـ أحؽاص الهلليقان.

أن هةةذا البحةةث نةةغ ظةةهللص دقةةة الباحيةةة فةةقام ذهبةةت إلقةةف أ دراشةةمفا المحؾقؾقةةة -

ٕحؽاص  اكؿ الهلليقانىل حقةث نقـةت أ مقاضةع
(1)

أن إحؽةاص المةل هللةهللرت مةـ  

مسةمـهللها  حتةريؿ الرنةا اكؿ الهلليقان نادـع مـ المعقيض إكام كان 
(2)

ىل وأمةا إحؽةاص 

                                           
 (.96ىل و2-1حية ادشار إلقف أظاله  )ص يـظر أ نقان هذا  الصػحات المالقة مـ نحث البا (1)

هة( يؼضةل نالمعقيض ظـ الملخر أ شهللاد ادسمحؼات ادالقة 1412وقهلل ورد حؽؿ ظـ أحهلل ادحاكؿ اإلدارية ظاص ) (2)

ٕحهلل ادؼاولغ ظذ جفة اإلدارةىل وهذا يمـا  مع اإلضالمل المل ذكردف الباحية مـ أن ما كان يػضةةل إػ الرنةا فةنن 

 هلليقن متـع مـفىل وظهللص آشمؼراء الصحق  هق الذي أدى إػ هذه الـمقجة. اكؿ ال
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الصادرة مـ  اكؿ الهلليقان نالمعقيض ظةـ الةرن  الػائةت فؽةان احلؽةؿ هبةا لؽقهنةا 

ممعؾؼة نؿـافع اكعؼهلل شبب وجقدهاىل وهذا البحث مةع كقكةف ٓ يبحةث أ المعةقيض 

اىل ظـ الرن  الػائت أ الهلليقن إٓ أكف اشمهللر  ظذ الباحية الـمقجة المل دقهللؾت إلقفة

ونغ أن إحؽاص الصادرة ظـ  ةاكؿ الةهلليقان نآممـةاع ظةـ المعةقيض ظةـ الةرن  

ىل نؾ هذا ادسةمـهلل -كام حصةردف الباحية-الػائت ٓ دسمـهلل أ ادـع إػ مسمـهلل الرنا فؼط 

إكام يؽقن أ الرن  الػائت أ الهلليقنىل وأمةا غرهةا فلحؽةاص الةهلليقان الصةادرة نةادـع 

الةرن  الػائةت احماملًقةاىل ولةذا ٓ اةقز المعةقيض ظـةفىل ومةا  دسةمـهلل أ ادـةع إػ كةقن

دقهللؾت إلقف الباحية أ كمقجمفا المل اشمهللركفا هذا البحث كادج مـ ظهللص المػريةؼ أ 

دراشة مسللة المعقيض ظـ الرن  الػائةت نةغ الةهلليقن وغرهةاىل إمةر الةذي جعةؾ 

ا مل يـةْؾ حًظةا وافةًرا مم-الباحث يؼقص نحصةر جزئقات هذا ادقضقعىل ودـاوث أحهللها 

 نالهللراشة الـظرية المخصصةقة والمطبقؼقة. -مـ البحث

 خط٘ البحح:

 جاء هذا البحث أ مؼهللمةىل ومتفقهللىل وثالثة مباحثىل وخامتة.

المعريػ نؿػردات العـقانىل وأركان المعقيضىل وكطامل البحثىل وفقف  العؿفقد:

 ثالثة مطالب 

 المعريػ نؿػردات العـقان. ادطؾب إول:

 أركان المعقيض.  ادطؾب الثاين:

 حتهلليهلل كطامل البحث وهللقره. ادطؾب الثالث:
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 المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن أ الؼاكقن. ادبحث إول:

 المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن أ الػؼف اإلشالمل. ادبحث الثاين:

دراشة حتؾقؾقة ٕحؽاص الؼضاء أ المعقيض ظـ الرن  الػائةت  ادبحث الثالث:

 وفقف مطؾبان:أ غر الهلليقنىل 

أحؽاص الؼضاء العاص أ المعقيض ظـ الرن  الػائةت أ غةر ادطؾنب إول: 

 الهلليقن.

أحؽاص الؼضةاء اإلداري أ المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ  ادطؾب الثاين:

 غر الهلليقن.

 كمائج البحث وخالهللة مسائؾف. وفقفا أنرز اخلامتة:

 

  واهلل ادسععان ظذ كؾ حال، وٓ حقل وٓ وققة  ٓ باهلل العع العظقؿ.
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 التنهًد

 وفقف ثالثة مطالب 

 :املطلب األّل: التعسٓف مبفسدات العيْاٌ

 وفقف فرظان 

 أوًلا: الحعىيض:

 تعريػف لغة: -أ

قاث انـ فارس
(1)  « العغ والقاو والضاد كؾؿمان هللحقحمانىل إحةهللامها

 دهللث ظذ نهللث لؾشةلءىل وإخرى ظذ زمان.

فإوػ  الِعَقُضىل والػعؾ مـف الَعْقُضىل قاث اخلؾقؾ
(2)

  ظةاض يعةقض ظقًضةا 

وظقاًضاىل وآشةؿ العةقضىل وادسةمعؿؾ
(3)

المعةقيضىل دؼةقث  ظقضةمف مةـ هبمةف  

                                           
هق  العالمة الؾغقي ادحهللث أنق احلسةغ أ هلل نـ فارس نـ زكريا نـ  ؿهلل نـ حبقب الؼزويـل ادعروف نالرازيىل  (1)

ظةذ ضريؼةة أهةؾ احلةؼىل ادالؽل الؾغقيىل كزيؾ مهذانىل وكان رأًشا أ إدبىل نصةًرا نػؼةف مالةؽىل مـةاطًرا مةمؽؾاًم 

ومذهبف أ الـحق ظذ ضريؼة الؽقفقغىل مجع إدؼان العؾؿ إػ طرف أهؾ الؽمانة والشةعرىل ولةف مصةـػات ورشةائؾىل 

 (.17/103هة(ىل يـظر  شةر أظالص الـبالء )395وخترج نف أئؿة. مات نالري أ هللػر شـة )

اإلمةةاص هللةةاحب العرنقةةة ومـشةةئ ظؾةةؿ العةةروضىل  هةةق  العالمةةة اخلؾقةةؾ نةةـ أ ةةهلل الػراهقةةهلليىل أنةةق ظبةةهلل الةةر ـىل (2)

هةة(ىل 100البصةريىل أحهلل إظالصىل وكان رأًشا أ لسان العربىل ديـًا ورًظا قاكًعا ممقاضًعاىل كبر الشلن. ولهلل شةـة )

 (.7/430ومات شـة نضع وشمغ ومائة. يـظر  شةر أظالص الـبالء )

لعالمةة ظبةهلل السةالص هةارون أ دعؾقؼةف ظةذ مؼةايقس الؾغةة. أي  الذي يؽير اشمعاملف هق ظقضف ٓ ظاضةف. أفةاده ا (3)

 (.4/118(ىل )4هامش )
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خةةًرا
(1)

ا لؾعةةقض والصةةؾةىل واشمعاضةةـل  إذا ىل واظماضةةـل فةةالن  إذا جةةاء ضالًبةة

«شللؽ العقض...
(2)

. 

فحؼقؼةةة المعةةقيض أ الؾغةةة إًذا  إكةةف دبةةهلليؾ الشةةةلء نالشةةةلء. ويسةةؿك ادبةةهللث 

 ىل واؿعفام أ ادعـك  نهللث الشةلء."ظقًضا"

 تعريػ الععقيض اصط ًحا: -ب

فةقا المعةقيض ظةذ ضريؼةة احلةهلل  ةؿ مل ُيعر  طفر يل نعهلل الممبع أ كالص الػؼفةاء أهنب

مسمعؿؾة أ أكير ادصـػات  -أظـل  لػظة المعقيض-ادعروفةىل ولؽـ هذه الؾػظة 

الػؼفقة نادعـك ادعروف أ الؾغةىل وهق نةهللث الشةةلءىل أو العةقضىل أو مةا يةهللفع أ 

ن ظةقض  خةر ممػةؼ ظؾقةف شةؾًػا. وهةذا مؼانؾ صةلء ماىل أو اشمبهللاث ظةقض مؽةا

 . "المعقيض"إخر نعقـف يسؿقف الػؼفاء نالـص  

 وهذه نعض كصقهللفؿ أ هذا إمر 

وفسخ ا بةة ٓ حيمةاج لؾخةرصىل نةؾ اةقز المعةقيض   » (3)قاث الؼراأ 

                                           
 (.2/193) "ظقض"العغىل مادة   (1)

(ىل ولسةان العةربىل 3/44) "ظةقض"(. ويـظةر  هتةذيب الؾغةةىل مةادة  4/188) "ظةقض"مؼايقس الؾغةىل مادة   (2)

 (.7/192) "ظقض"مادة  

هق  العالمة إهللقيل صفاب الهلليـ الصـفاجل أ هلل نـ إدريس ادشفقر نالؼراأىل كان مالؽًقا إماًما أ أهللقث الػؼةف  (3)

أمجع الشافعقة وادالؽقة ظةذ أن أفضةؾ أهةؾ »وأهللقث الهلليـ ظاًدا نالمػسةر ونعؾقص أخر. قاث دؼل الهلليـ نـ صؽر  

لؼهلليؿةىل والشةقخ كاهللةر الهلليـ نـ مـر ناإلشؽـهللريةىل والشةقخ دؼل ظصةركا نالهلليار ادصةرية ثالثة  الؼراأ نؿصةر ا

دقأ الؼراأ «. الهلليـ انـ دققؼ العقهلل نالؼاهرة ادعزيةىل وكؾفؿ مالؽقة خال الشةقخ دؼل الهلليـىل فنكف مجع نغ ادذهبغ

دةذهبىل ٓنةـ (ىل والةهلليباج ادةذهب أ معرفةة أظقةان ا6/146هة(. يـظر  القاأ نالقفقاتىل لؾصػهللي )684شـة )

 (.1/236فرحقن )
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«نالؼؾقؾ والؽير
(1)

. 

ٓ وأمةا مةـ نةاع شةؾعة نةهللراهؿ فنكةف   » (2)وقاث أنق العباس انـ دقؿقةة 

اب ظؾقف أن يؼمضةل ظـ صةلء مـفةا فؾقًشةا إٓ ناخمقةارهىل وكةذلؽ مةـ اصةساها 

ظةـ الةيؿـ أو نعضةف  الععنقيض نهللراهؿ فعؾقف أن يقفقفا دراهؿىل فنن دراضةقا ظةذ

«نػؾقس نالسعر القاقع جاز
(3)

. 

إٓ نؼقؿة اديؾىل وما ظقضف نهللون الؼقؿة نةام  الععقيضوٓ اقز لف »وكذا ققلف  

الـةةاس نةةف فنمةةا أن يضةةؿـ مةةا كؼةةص مةةـ حةةؼ القرثةةةىل وإمةةا أن يػسةةخ  ٓ يمغةةانـ

«المعقيض ويقأ الغريؿ حؼف
(4)

. 

مـ ناع نةهللراهؿ قةهلل اشةمؼرت نذممةف   »(5)وقاث الشةقخ مـصقر البفقيت 

«فقملدك المعقيض ظـفاىل وهـا مل ديبت الؼقؿة نذممف
(6)

. 

                                           
 (.5/202الذخرة ) (1)

هق  اإلماص الرناين أنق العباس أ هلل نـ ظبهلل احلؾقؿ نـ ظبهلل السالص نـ دقؿقة احلراينىل أحهلل أظالص اإلشةالص وجممفةهللي  (2)

هةة(. 728هةة(ىل ودةقأ شةـة )661إمةىل ضبؼت صفردف أفاملىل وألػ المصاكقػ المل مل يسبؼ ديؾفةا. ولةهلل شةـة )

 (ىل وما نعهللها.3يـظر  العؼقد الهللرية أ ذكر نعض مـاقب صةقخ اإلشالص انـ دقؿقةىل ٓنـ ظبهلل ا ادي )ص 

 (.29/456جمؿقع الػماوى ) (3)

 (.31/325جمؿقع الػماوى ) (4)

كسبة إػ هُبةقتىل -هق  العالمة أنق السعادات مـصقر نـ يقكس نـ هللالح الهلليـ نـ حسـ نـ أ هلل نـ ظع البفقيت  (5)

هةة(ىل خةهللص ادةذهب احلـةبع خهللمةة فائؼةةىل وأصةفر كمبةف صةةرحف ظةذ 1000. ولةهلل شةـة )-ؾهللة نؿصةر مـ الغرنقةن

هةةة(. يـظةةر  خالهللةةة إثةةرىل لؾؿحبةةل 1051. دةةقأ شةةـة )"زاد ادسةةمؼـع"و "مـمفةةك اإلرادات"ىل و"اإلقـةةاع"

 (.3/1131(ىل والسحب القانؾة )4/462)

 (.4/110كشاف الؼـاع ) (6)



 
 

 التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن 
 

 98 
 

الؾػظةةة وفةةؼ ادعـةةك فقمبةةغ هبةةذا مطانؼةةة الػؼفةةاء لؾؾغةةقيغ أ اشةةمعامث هةةذه 

اىل كام هق احلاث أ الضامن.  ادعروف لغةىل وإن مل حيهللب الػؼفاء لؾمعقيض حهللًّ

أما أ اهللةطالح الػؼفةاء »وهبذا يمبغ غؾط نعض الباحيغ ادعاهللةريـ حقـام قاث  

ًٓ مـف لػظ الضامن «فؾؿ أقػ ظذ ذكٍر لؾػظ المعقيض نعقـفىل وإكام اشمعؿؾقا نهلل
(1)

. 

وا لؾضامنىل ولؽـ كـػل  كسؾؿفـحـ  وا لؾمعقيض حهلًلا كام حهللُّ نلنب الػؼفاء مل حيهللُّ

الزظؿ الؼائؾ نلن الػؼفاء مل يسمعؿؾقا هذه الؾػظة نادعـك الؾغةقي ادعةروف الةذي 

 يؼمضةل إنهللاث الشةلء.

وإذا طفر ما دؼهللص فـممؿ ما شبؼ نبقان دعريػ هةذا ادصةطؾ  ظـةهلل ادعاهللةةريـىل 

ـ المعريػةات دصةطؾ  المعةقيضىل وشـؼمصةةر ظةذ ذكةر وقهلل أكير ادعاهللةةرون مة

 ىل فؿـ ذلؽ -ٓ اشمؼصاء لؽؾ ما ذكر-أمهفا إيضاًحا لؾؿراد 

«دفع ما وجب مـ نهللث مايل نسبب إحلامل ضةرر نالغر»هق   -1
(2)

. 

«رّد نهللث المالػ» -2
(3)

. 

"«جز الضةرر الذي يؾحؼ ادصاب» -3
(4)

. 

«هق دغطقة الضةرر القاقع نالمعهللي أو اخلطل» -4
(5)

. 

                                           
 (.35واجبات العامث وحؼققفؿ أ الشةريعة اإلشالمقةىل شؿر  ؿهلل مجعة العقاودة )ص  (1)

 (.13/35ادقشقظة الػؼفقة ) (2)

 (.1/158الـظرية العامة لؾؿقجبات والعؼقد أ الشةريعة اإلشالمقةىل هللبحل ادحؿصاين ) (3)

 (.115شةقهلل أمغ  ؿهلل )ص ادسئقلقة المؼصةرية ظـ فعؾ الغر أ الػؼف اإلشالمل ادؼارنىل  (4)

 (.87كظرية الضامنىل د. وهبة الزحقع )ص  (5)
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«اداث الذي حُيؽؿ نف ظذ مـ أوقع ضةرًرا ظذ غره أ كػس أو ماث» -5
(1)

. 

جةز الضةةرر الةذي حلةؼ "وكؾ هذه المعةاريػ دشةس  أ معـةك واحةهللىل هةق  

ًٓ "نادضةرور . كام أهنا دشس  مع ادعـك الؾغقي أ كقن العقض ادبذوث ُيعمز نةهلل

ا كان كقظف.  أو أ مؼانؾ الضةرر أيًّ

معريػ إخر هق إقرب: ٓصماملف ظذ أكقاع الضةرر الذي يؼع وظـهللي أن ال

ظذ اإلكسان أو ظذ ما يؿؾؽفىل ناإلضافة إػ القشةقؾة المل حيصؾ هبا ادمضةرر ظةذ 

حؼف أ المعقيضىل وهةل احلؽةؿ ادؾةِزُص نةف. مةع أكةف يؿؽةـ الؼةقث نلكةف قةهلل حيصةؾ 

دمسةبب أ الضةةرر نعةرض ادضةرور ظذ المعقيض مـ غر حؽؿ نفىل كام لق نادر ا

 المعقيض ظذ ادضةرورىل واقمـع نف ادضةرورىل ولؽـ الغالب خالف هذا.

ًٓ مةـ  "المعةقيض"وقهلل اردضةقُت المعبةر ظةـ ظـةقان هةذا البحةث نؾػظةة  نةهلل

الضامن: ٓصمفار هذا ادصطؾ  أ المعبر نف ظةـ جةز الضةةرر أ أحؽةاص الؼضةاء 

 لصؾةىل ودقاضع الـاس أ هذا العصةر ظؾقف.وأ أكير الؽمانات ادعاهللةرة ذات ا

فقا الضامن نادعـك ادمقافؼ مع معـك المعقيض الذي  ثؿ إن مجفقر الػؼفاء مل ُيعر 

ضؿ ذمة الضةامـ إػ ذمةة ادضةؿقن "أصةركا لف شؾًػاىل وإكام أرادوا نؿعـك الضامن  

ىل كةام هةق معةروف ظـةهلل أكيةر فؼفةاء ادالؽقةة"ظـف أ المةزاص احلةؼ
(2)

والشةافعقة 
(3)

 

                                           
 (.155المعقيض ظـ الضةرر أ الػؼف اإلشالملىل  ؿهلل نـ ادهللين نقشامل )ص  (1)

(. 7/30(ىل والمةاج واإلكؾقةؾ دخمصةةر خؾقةؾ )2/793(ىل والؽةاأ أ فؼةف أهةؾ ادهلليـةة )2/174يـظر  المؾؼغ ) (2)

 «.صغؾ ذمة أخرى ناحلؼ»ظـهللهؿ  ودعريػ الضامن 

(ىل وأشـك ادطالةب أ 2/312(ىل واإلقـاع أ حؾ ألػاظ أيب صجاع )5/240يـظر  حتػة ادحماج أ صةرح ادـفاج ) (3)
= 
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واحلـانؾة
(1)

. وأما الضامن نادعـك ادؼارب دعـةك المعةقيض فؼةهلل أصةار إلقةف نعةض 

فؼفةةاء احلـػقةةة
(2)

وغةةرهؿ 
(3)

. مةةع إخةةذ أ آظمبةةار أن الػؼفةةاء قةةهلل يسةةمعؿؾقن 

"مقجةةب الغةةرص مطؾًؼةةا"مصةةطؾ  الضةةامن نؿعـةةك أظةةؿىل وهةةق 
(4)

. إٓ أنب هةةذا أ 

. وار   أظؾؿ.آشمعامث ٓ أ احلهلل 

 :الرتحثاوًيا: 

 تعريػ الربح لغة:-أ

. رن  أ جتاردف رنًحا ورنحاًكا. والعرب دؼةقث لؾرجةؾ إذا دخةؾ جرالمب الـامء أ 

أ المجارة  نالرناح والسامح
(5)

. 

 تعريػ الربح اصط ًحا:-ب

ا لؾةرن ىل إٓ أن اشةمعام ؿ  ةذا ادصةطؾ  يةهللثُّ ظةذ أهنةؿ ٓ  مل حُيهللب الػؼفاء حةهللًّ

 يريهللون نف غر ادعـك الؾغقيىل وهق  الـامء.

                                           

=
 

المةزاص حةؼ ثانةت أ ذمةة الغةرىل أو إحضةار ظةغ »(. ودعريةػ الضةامن ظـةهللهؿ  2/253صةرح روض الطالب )

 «.مضؿقكةىل أو نهللن مـ يسمحؼ حضقره

(ىل وادبةةهللع أ صةةةرح ادؼـةةع 115-4/114(ىل وصةةةرح الزركشةةةل ظةةذ خممصةةةر اخلرقةةل )2/129يـظةةر  الؽةةاأ ) (1)

 «.ضؿ ذمة الضامـ إػ ذمة ادضؿقن ظـف أ المزاص ديـف»(. ودعريػ الضامن ظـهللهؿ  4/233)

(. ودعريػةف 4/6ـظائر )(ىل وغؿز ظققن البصائر صةرح إصباه وال2/252يـظر  درر احلؽاص صةرح غرر إحؽاص ) (2)

 «.الضامن ظبارة ظـ رد ميؾ ا الؽ إن كان ميؾًقا أو ققؿمف إن كان ققؿًقا»ظـهللهؿ  

 «.والضامن  ظبارة ظـ غرامة المالػ»(. وظرفف نؼقلف  5/753يـظر  كقؾ إوضارىل لؾشقكاين ) (3)

 (.292)ص  "ضؿـ"معجؿ ادصطؾحات ادالقة وآقمصادية أ لغة الػؼفاءىل مادة   (4)

 "رنةة "(. ويـظةةر  الصةةحاح ودةةاج الؾغةةةىل مةةادة  3/322) "رنةة "يـظةةر  ادحؽةةؿ وادحةةقط إظظةةؿىل مةةادة   (5)

 (.2/474) "رن "(ىل ومؼايقس الؾغةىل مادة  1/363)
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ىل واظمز مهللة كَمءاداث الؼؾقؾ ٓ يظفر لف   »(1)قاث إماص احلرمغ امقيـل 

«الربح يػرض فقفا الـامء نالـماج أو
(2)

. 

ماث القمةقؿىل فةال يسةمحؼف  كَمء  الربح  »(3)وقاث مقفؼ الهلليـ انـ قهللامة 

«غره إٓ نعؼهلل
(4)

. 

«  أحهلل كقظل الـامءالربح»وقاث أيًضا  
(5)

. 

ىل والؼصهلل هـا هق المؿيقؾ لقمض  وغر ذلؽ مـ الـصقص ظـ الػؼفاء 

 الؽالصىل ولقس آشمؼصاء واحلصةر.

 ثالثا: الفائث:

اشةةؿ فاظةةؾ مةةـ  الػةةقتىل ومعـةةاه  السةةبؼ والةةذهاب وظةةهللص  الػا،ننت لغننة:-أ

اإلدرا . دؼقث  فادـل كذاىل أي  شبؼـل
(6)

. 

                                           
نـ يقشػ نـ  ؿهلل نـ حققيف امةقيـلىل أنةق ادعةايل نةـ أيب  ظبهللارنـ يقشػ نـ  ظبهللارهق  العالمة ظبهلل ادؾؽ نـ  (1)

أظؾؿ ادملخريـ مـ أهللحاب اإلمةاص الشةافعل ». قاث انـ خؾؽان  "إماص احلرمغ" ؿهللىل الػؼقف الشافعلىل ادؾؼب نة

لةف كمةب أ الػؼةف «. ظذ اإلضالملىل ادجؿع ظةذ إماممةفىل ادمػةؼ ظةذ غةزارة ماددةف ودػــةف أ العؾةقص مةـ إهللةقث

 (.3/167هة(ىل يـظر  وفقات إظقان )478وأهللقلف وأهللقث الهلليـ. دقأ شـة )

 (.3/100هناية ادطؾب ) (2)

 ظبةهللارنـ أ هلل نـ  ؿهلل نـ قهللامة نـ مؼهللاص نـ كصةر نةـ  ظبهللارهق  العالمة الػؼفقة الزاههلل مقفؼ الهلليـ أنق  ؿهلل  (3)

ظقةؾ شةـة ) هةة(ىل وألةػ المصةاكقػ الػؼفقةة أ ادةذهبىل وأهللةب  541ادؼهللشةل ثؿ الهللمشؼل الصاحلل. ولهلل نجامب

 (.3/281هة(ىل يـظر  ذيؾ ضبؼات احلـانؾة )620ظؾقفا ادعمؿهلل. دقأ شـة )

 (.4/181ادغـل ) (4)

 (.4/140ادرجع السانؼ ) (5)

 "فةقت"(ىل وهتذيب الؾغةةىل مةادة  8/137) "فقت"(. ويـظر  العغىل مادة  2/69) "فقت"لسان العربىل مادة   (6)

(14/235.) 
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"داج العروس"وأ 
(1)

فادةف إمةر فقًدةا وفقاًدةا  ذهةب ظـةف... فةات إمةرىل   »

وإهللؾ  فات وقت فعؾفىل ومـف  فادةت الصةالة  إذا خةرج وقمفةا ومل دػعةؾ فقةف. 

 «.وفادف الشةلء  أظقزه

 الػا،ت اصط ًحا:-ب

ٓ خيرج ادعـك آهللطالحل ظـ ادعـك الؾغقيىل وادراد نف هـةا  مةا ذهةب ظةذ 

 طل الذي اردؽبف الػاظؾ.ادمضةرر مـ رن  كمقجة اخل

 راتعا: الذيىن:

 الديقن لغة:-أ

وكةؾ صةةلء مل يؽةـ حاضةةًرا ففةق ديةـ. وأدكةت فالًكةا أديـةفىل أي  »مجع ديةـىل 

«أظطقمف ديـًا. ورجؾ مهلليقن  قهلل ركبف ديـ
(2)

. 

"مؼايقس الؾغة"وأ 
(3)

ديـ  الهللاث والقاء والـقن أهللؾ واحهلل إلقف يرجع فروظف   »

«آكؼقاد والذثكؾفا. وهق جـس مـ 
(4)

ومةـ هةذا البةاب  الةهلليـىل ُيؼةاث  ». ثؿ قاث  

دايـت فالًكا  إذا ظامؾمف ديـًاىل إما أخًذا وإما إظطاء. والهلليـ مـ ققةاس البةاب ادطةرد: 

 «."الهلليـ ذث نالـفار وغؿ نالؾقؾ"ٕن فقف كؾ الذث والذثىل ولذلؽ يؼقلقن  

                                           
نقهللي )ادمق    (1) هة(ىل يـظةر  مةادة  1205دحؿهلل نـ  ؿهلل نـ ظبهلل الرّزامل احلسةقـلىل أنق الػقضىل ادؾّؼب نؿردضةك الزب

 (.5/33) "فقت"

 (.8/72) "ديـ"العغىل مادة   (2)

(3) (2/320.) 

 (.2/319) "ديـ"دة  هة(. ما395ٕيب احلسةغىل أ هلل نـ فارس نـ زكرياء الؼزويـل الرازيىل ادمق   ) (4)
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 الديقن اصط ًحا:-ب

 ىل أحهللمها أظؿُّ مـ أخر.يسمعؿؾ الػؼفاء الهلليـ نؿعـقغ

"مطؾؼ احلؼ الالزص أ الذمة"أما ادعـك إظؿ فريهللون نف  
(1)

ىل نحقةث يشةؿؾ 

ا كةان شةبب وجقهبةاىل أو حؼةقمل  ضةة كسةائر  كؾ ما ثبت أ الذمة مـ أمقاثىل أيًّ

الطاظات مـ هللالة وهللقص وحج وكذر... إلخ
(2)

. 

 وأما ادعـك إخص  فؾؾػؼفاء ققٓن أ حؼقؼمف 

مةا ييبةت أ الذمةة مةـ مةاث أ معاوضةة أو إدةالف أو "أكف ظبارة ظـ  أحدمها:

. وهذا هق ققث مجفقر احلـػقة"قرض
(3)

. 

يةةىل  وظذ ذلؽ خيرج ظـف كؾ ما ثبت نغر هذه إشباب اليالثةىل كالزكةاةىل والهلل 

وأرش امـايةىل وكحق ذلؽ
(4)

. 

يـ ما »واحلؼقؼة   وقاث نعض احلـػقة أ المػريؼ نغ الهلليـ والؼرض أ احلهلل الهللب

«لف أجؾىل وما ٓ أجؾ لف فؼرض
(5)

. 

يـ  الثاين:  . "كؾ ما ييبت أ الذمة مـ ماث نسبب يؼمضةل ثبقدف"أن الهللب

                                           
 (.3/80(ىل والغرر البفقة )3/334(ىل وحاصةقة الهللشققل )3/22يـظر  فم  الغػار صةرح ادـار ) (1)

 (.208)ص  "ديـ"معجؿ ادصطؾحات ادالقة وآقمصادية أ لغة الػؼفاءىل أ. د. كزيف  ادىل مادة   (2)

 (.4/164(ىل وحاصةقة الشؾبل ظذ دبقغ احلؼائؼ )4/5يـظر  غؿز ظققن البصائر ) (3)

 (.208)ص  "ديـ"يـظر  معجؿ ادصطؾحات ادالقة وآقمصادية أ لغة الػؼفاءىل مادة   (4)

 (.5/108يـظر  البحر الرائؼ صةرح كـز الهللقائؼ ) (5)
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وهذا هق ققث ادالؽقة
(1)

والشافعقة 
(2)

واحلـانؾة 
(3)

. 

وظذ ذلؽ  يهللخؾ فقف كؾُّ ما لزص أ الذمة مـ أمقاثىل شقاء ثبمت أ كظر ظةغ 

مـػعةىل أو ثبمت حًؼا ر دعاػ مـ غر مؼانؾىل كالزكاةمالقةىل أو 
(4)

. 

 

يؼصهلل نالرن  الػائت أو الؽسب الػائت أ امؿؾة  ما كةان ادضةةرور يلمةؾ أ 

احلصقث ظؾقف مـ كسب ما داص هذا إمؾ لف أشباب معؼقلة
(5)

 . 

ونملمؾ جزئقات هذا ادقضقع نـظرة صؿقلقة وامزئقة  ؾ البحث يؿؽةـ أن كصةؾ 

مةا ذهةب ظةذ ادضةةرور "إػ دعريػ المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن نلكةف  

 . "حتؼقؼف نسبب اإلخالث نآلمزاصىل أو نسبب الػعؾ الضارىل ومل يؽـ  ؾف ديـًا أ الذمة

ادضةةرور ظةذ ادمسةبب أ دػقيةت الةرن  ظةذ  ماث حُيؽؿ نف لصال "أو يؼاث  

 ."وجف المعهللي فقام ٓ يؽقن  ؾف ديـًا أ الذمة

 ففذا المعريػ إخر صؿؾ أمقًرا ثالثة 

 وهللػ المعقيض ادحؽقص نفىل وهق  أكف ماث.-أ

                                           
 (.9/597(ىل ومـ  امؾقؾ )8/197يـظر  صةرح اخلرصةل ) (1)

 (.7-6/6(ىل وهناية ادحماج )6/384يـظر  حتػة ادحماج ) (2)

 (.4/543(ىل ومطالب أويل الـفك )4/404يـظر  كشاف الؼـاع ) (3)

 (.208)ص  "ديـ"معجؿ ادصطؾحات ادالقة وآقمصادية أ لغة الػؼفاءىل مادة   (4)

 (.268ؼادف الؼضائقةىل د. الشةرقاوي )ص يـظر  المعقيض ظـ الرن  الػائت أ الـظاص اإلداري السعقدي ودطبق (5)
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ىل -وظـةهلل الػؼفةاء  المعةهللي-اصماملف ظذ أركان المعةقيض اليالثةة  اخلطةل -ب

. وإلقةف -وظـهلل الػؼفاء  اإلفضةاء-السببقة نغ اخلطل والضةرر والضةررىل والعالقة 

 ."ادضةرورىل وادمسببىل والمعهللي"دشةر الؽؾامت القاردة أ المعريػ 

حصةر جزئقة البحثىل وهل  المعقيض ظـ الرن  الػائةت أ غةر الةهلليقنىل -ج

قن  ةؾ ىل أي  ٓ يؽة"مما ٓ يؽقن  ؾف ديـًا أ الذمةة"وإلقفا اإلصارة أ المعريػ  

 الرن   ديـًا أ الذمة.
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أزناٌ التعْٓض: املطلب الجاىٕ
(1)
: 

إنب مسئقلقة ادرء ظـ الضةرر الـادج ظـ فعؾف ٓ دؼقص إٓ نيالثة أركانىل فنذا وجةهللت 

 هذه إركان فؼهلل حتؼؼت ادسئقلقةىل ووجهلل مقجب المعقيضىل وهذه إركان هل  

 والخطأ لغة: 

اخلاء  اشؿ وضع مقضع ادصهللرنػم  
(2)

. وأهللؾ مادة الؽؾؿة مـ اخلاء والطاء 

 وا ؿز دسمعؿؾ أ معاٍن ممعهللدة ٓ خترج أ جمؿؾفا ظـ أيت 

اخلطل الذي هق  ضةهلل الصةقابىل ُيؼةاث  أخطةل خُيطةئ إذا دعةهللى الصةقابىل -1

وشؾؽ شبقؾ اخلطل ظؿهلًلا أو شفًقا. وُيؼاث  أخطل  غؾط وجاكب الصقاب
(3)

. وأ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )الؼةةةةةةةةةةةر ن العظةةةةةةةةةةةقؿ  

اه نالباء: ٕكف أ معـك  ظيردؿىل أو  غؾطمؿ.[5]إحزاب (ۓۓ  . ظهللب

اخلطةةل الةةذي هةةق  ضةةهلل العؿةةهللىل شةةقاء كةةان خطةةل أ الػعةةؾ أو خطةةل أ -2

الؼصهلل
(4)

. وقةرئ هبةام ققلةف دعةاػ   ٱ ٻ )ىل ومـف  اخلطُل واخلطاءىل وقةهلل ُيؿةهللُّ

                                           
شلشةر أ دعهللاد هذه إركان ظذ ما ذكره الؼاكقكققن: لؽقهنؿ هؿ الؾةذيـ أفةردوا هةذه إركةان هبةذه ادسةؿقاتىل  (1)

وجاءت أحؽاص الؼضاء اإلداري ظذ هذا آشمعامثىل وأ ثـايا احلةهلليث شةلذكر مققةػ الػؼةف اإلشةالمل مةـ كةؾ 

شالمل جةاء مقافًؼةا  ةذا الةركـ أص خمالًػةاا وهةؾ وافةؼ أ آشةؿ وادعـةك أيًضةا أو وافةؼ أ ركـىل وهؾ الػؼف اإل

 أحهللمها وخالػ أ أخرا

 (.254الزاهر أ غريب ألػاظ الشافعلىل ٕيب مـصقر  ؿهلل إزهري ا روي )ص  (2)

 (.4/292) "خطق"يـظر  العغىل مادة   (3)

 .(4/293) "خطق"يـظر  العغىل مادة   (4)
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[92]الـساء (ٻ ٻ ٻ پ پ پپ
(1)

. 

 وققؾ  خطكَء  إذا دعؿهللىل وأخطل  إذا مل يمعؿهلل.

اخلطةةل نؿعـةةك  الةةذكبىل ُيؼةةاث  َخطِةةكء خيطةةل  إذا أذكةةبىل نؿعـةةك  أخطةةلىل -3

ةهلل مـةف واخلطقئة  الذكبىل أو مةا ُدُعؿ 
(2)

ڌ ڌ ڎ ڎ ). ومـةف ققلةف دعةاػ  

 .[31]اإلرساء (ڈ ڈ

 الخطأ في االصطالح: 

جرى اخلالف نغ الؼاكقكقغ والػؼفةاء أ دعريةػ اخلطةل آهللةطالحل الةذي  

يؼصهلله كةؾ فريةؼىل ولةذا شةـذكر دعريػةف ظـةهلل كةؾ فريةؼىل ثةؿ كبةغ وجةف آدػةامل 

 وآفسامل نقـفام 

جعريف الخطأ عىذ القاوىوييه:

دعهللدت دعريػات الؼاكقكقغ لؾخطل ناظمباره أحهلل أركان المعقيضىل وشـؼمصةةر 

 ؿ هذه المعريػات هـا ظذ أه

اإلخالث نقاجب شانؼىل مؼسن ناإلدرا -
(3)

. 

إخالث نقاجب قاكقين مؼسن نندرا  ادخؾ إياه-
(4)

. 

                                           
 (.254الزاهر أ غريب ألػاظ الشافعل )ص  (1)

 (.7/207) "خطا"هتذيب الؾغةىل ٕيب مـصقر إزهري ا رويىل مادة   (2)

 (.28دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقةىل د.  ؿهلل الهللوشةري )ص  (3)

 (.62-61 اضةرات أ ادسئقلقة ادهللكقة أ دؼـقـات البالد العرنقةىل د. شؾقامن مرقس )ص  (4)
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الػعؾ ادخالػ لؾؼاكقن-
(1)

. 

اكحراف أ السؾق  نحقث ٓ ُيؼةهللص ظؾقةف الرجةؾ العةادي إذا وجةهلل أ كػةس -

الظروف اخلارجقة المل أحاضت نادسئقث
(2)

. 

 الفقهاء:جعريفات الخطأ عىذ 

ف الػؼفاء اخلطل نؿعـاه الشامؾ لقجةقه اخلطةل كؾفةاىل شةقاء أ العبةادات أص  ظرب

ادعامالتىل أ إققاث أص إفعاث أص الظـقن
(3)

 ىل ومـ دؾؽ المعريػات  

«اخلطل ضهلل الصقاب والعهللوث ظـف» -
(4)

 . 

اخلطل  فعؾ أو ققث يصهللر ظـ اإلكسان نغر قصهلله نسبب در  الميبت ظـةهلل » -

«أمر مؼصقٍد شقاهمباصةرة 
(5)

. 

«أن يعؿهلل إػ الػعؾ ٓ إػ ادػعقث» -
(6)

 ىل كؿـ رمك إػ إكساٍن يظـف هللةقهلًلا.

«كؾ ما وقع مـ فاظؾف مـ غر قصهلل وٓ إرادة» -
(7)

. 

أن مهلللقث اخلطل لهللى الػؼفاء ٓ خيمؾػ ظـةف أ الؾغةةىل شةقاء  ويعضح مما شبؼ:

قلةف ظـةهللهؿ  أن يؽةقن أريهلل نف ما هق ضهلل الصقابىل أص مةا هةق ضةهلل العؿةهللىل فؿهللل

                                           
 (.426كظرية السببقة أ ادسئقلقة نغ الػؼف اإلشالمل والؼاكقينىل د. ظبهلل الؾطقػ الؼرين )ص  (1)

 (.1/155ادسئقلقة المؼصةرية نغ الشةريعة والؼاكقنىل د.  ؿهلل فقزي فقض ار ) (2)

 (.53-52ادسئقلقة المؼصةرية أ مـظقر الػؼف اإلشالملىل د.  ؿهلل ادرزوقل )ص  (3)

 (.4/380كشػ إشةرار صةرح أهللقث البزدويىل لعبهلل العزيز نـ أ هلل نـ  ؿهللىل ظالء الهلليـ البخاري احلـػل ) (4)

 (.4/380كشػ إشةرار ) (5)

 ادرجع السانؼ. (6)

 (.2/1106ظبهلل الز ) الؽاأ أ فؼف أهؾ ادهلليـةىل ٓنـ (7)
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الػعؾ غر مؼصقد أهللاًلىل أو أن يؽقن مؼصقًدا ولؽـ دؽةقن كمقجمةف ظةذ خةالف 

قصهلل الػاظؾ أو طـف
(1)

. 

ونؼل امزء إهؿ أ هذه ادسللةىل وهق  هؾ ثؿت ادػامل نغ الؼةاكقكقغ والػؼفةاء 

 المعقيضايعمز ركـًا أ  -نؿعـاه الذي ذكره الؼاكقكققن-ظذ معـك اخلطلا وهؾ هق 

طفر لؾباحث نعهلل دراشة معـك اخلطل ظـهلل الؼاكقكقغ والػؼفاء  أنب نغ الػريؼغ  

دـافًرا واخمالًفا أ معـك اخلطل هـاىل وكقكف ركـًا مـ أركان المعقيضىل وأن الػؼفةاء 

كاكقا أقرب إػ الؾغقيغ أ معـك اخلطلىل وأن الؼاكقكقغ كاكقا أنعهللىل مما دردةب ظةذ 

ن دؽقن دسؿقة الؼاكقكقغ  ةذا الةركـ ناخلطةل غةر دققؼةة مةـ حقةث هذه الـمقجة أ

 ادساقفا مع معـاه أ الؾغة.

نةادعـك  "اخلطةل"يضاف إػ هةذا  إمؽاكقةة إيؼةاع الؾةبس أ اشةمعامث مصةطؾ  

الذي أراده الؼاكقكققن مع ادعـك الذي اشمؼرب ظـهلل الؾغقيغ وفؼفاء الشةريعةىل ولذا 

عـك الذي يؼصهلله الؼاكقكققن هـا لقس هةق اخلطةلىل نةؾ هةق فنن دعبر الػؼفاء ظـ اد

ىل وهذا طاهر أ اشمعامث الػؼفاءىل فةننب الػؼفةاء مل يشةسضقا "الععدي"المعبر نؾػظ 

إلااب الضامن خطل الػاظؾ نادعـك ادعروف ظـهلل الؼةاكقكقغىل والةذي ُيؼصةهلل نةف  

مؽةةان دققةةع اإلخةةالث نقاجةةب كظةةامل مةةع قصةةهلل اإلضةةةرارىل أو ظةةذ إقةةؾ مةةع إ

حهللوث الضةررىل نؾ اكمػقا أ ادباصةر نؿباصةردف لؾػعؾ الضار أ دردقب ادسةئقلقة 

 ظذ فعؾفىل وإكام اصسضقا المعهللي أ حاث المسبب أ الضةرر.

                                           
 (.56 -55ادسئقلقة المؼصةرية أ مـظقر الػؼف اإلشالملىل د.  ؿهلل ادرزوقل )ص  (1)
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فالػؼفاء إًذا ُيعزون ظـ اخلطل الذي هةق ركةـ أ المعةقيض أ الؼةاكقن نؾػةظ  

ـٌ أ الضةامن. وهةق دعبةر"المعهللي" أدملُّ وأصةؿُؾ مةـ لػةظ اخلطةل  ىل الذي هق ركة

الةةذي قةةهلل ُيققةةع أ الؾةةبسىل وٓ يةةهللثُّ ظةةذ ادةةراد مـةةف إٓ نمؼققةةهلل: إذ ٓ ُيشةةسط أ 

المعهللي هاهـا الؼصهللىل فالضامن ٓزٌص دباصةر الضةرر أو ادمسبب فقف ممةك مةا وجةهلل 

المعهللي
(1)

 ىلىل شقاٌء قصهلل اإلضةرار أص ٓىل نقـام أ الؼاكقن يشةسط فقةف دةقافر ركـةغ
  

مها  العهللوانىل واإلدرا 
(2)

. 

وإذا طفر هذا فالمعهللي أ اشةمعامث الػؼفةاء يطؾةؼ ظةذ معةان ممعةهللدةىل يؿؽةـ 

 إمجا ا أ ثالثة أمقر 

العؿةةؾ ادحظةةقر أ ذادةةف صةةةرًظاىل أي  نةةهللون حةةؼ أو جةةقاز صةةةرظلىل شةةقاء -أ

جتاوز أ ذلؽ إػ حؼ الغر أص ٓ
(3)

 ا

ًظا أو ظرًفا أو ظادةجماوزة ما يـبغل أن ُيؼمصةر ظؾقف صةر-ب
(4)

. 

المؼصةر واإلمهاث وقؾة آحساز أ الشةلء-ج
(5)

. 

                                           
والسبب ممك كان نطريةؼ المعةهللي ففةق كادباصةةرة أ (  »20/177) "ادبسقط"قاث صؿس إئؿة السةرخسةل أ  (1)

 «.شبب لؾضامن والمسبب نقهللػ المعهللي(  »4/482) "ا هللاية"وأ  «.إااب الضامن

 «.أ ادباصةرة ٓ يشسط المعهللي...ىل وأما المسبب فال نهلل مـ المعهللي(  »3/29) "البحر الرائؼ"وأ  

 (.425(ىل وكظرية السببقة أ ادسئقلقة نغ الػؼف اإلشالمل والؼاكقين )ص 67دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (2)

(ىل والضةرر أ الػؼف اإلشالملىل د. أ هلل مةقاأ 79يـظر  الػعؾ الضار والضامن فقفىل لصشماذ مصطػك الزرقا )ص  (3)

(2/803.) 

(ىل والضةةةرر أ الػؼةةف 93-92يـظةةر  كظريةةة الضةةامن أ الػؼةةف اإلشةةالمل العةةاصىل د.  ؿةةهلل فةةقزي فةةقض ار )ص  (4)

 (.2/803اإلشالمل )

 (ىل مضاًفا إلقفا ادراجع السانؼة.227ػؼف اإلشالملىل د. شؾقامن  ؿهلل أ هلل )ص يـظر  ضامن ادمؾػات أ ال (5)
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فؽؾ هذه اإلضالقات اليالثة داخؾة أ اشمعامث الػؼفاء لؾػظ المعهللي ادقجب »

«لؾضامن
(1)

. 

ف نعض فؼفاء ادالؽقةة المعةهللي نلكةف   المصةةرف أ صةةلء نغةر إذن رنةف »وظرب

«دون قصهلل متؾؽف
(2)

. 

نالمعهللي إذا كان  رًمةا نلهللةؾفىل كةندالف أمةقاث أخةريـىل أو ويقهللػ الػعؾ 

ص دةا هللةاحبف مةـ إمهةاث  كان  رًما نقهللػفىل وهق ما كان جائًزا أ أهللةؾف لؽةـ حةر 

ودؼصةرىل ومعقار اإلمهاث والمؼصةر هق  جماوزة احلهلل ادعماد ادةللقف نةغ الـةاسىل 

وكظةةرة الشةةةريعة ويؽةةقن المعةةهللي نالؼصةةهلل السةةةلءىل أو ناإلمهةةاث والمؼصةةةر. 

لؾؿسةةئقلقة مةةـ خةةالث دردقبفةةا ظةةذ المعةةهللي جعةةؾ مةةـ ادؿؽةةـ حتؿقةةؾ الصةةغر 

وادجـقن ومـ أ حؽؿفؿ ادسةئقلقة ظةام حُيهللثقكةف مةـ أضةةرار ُدصةةقب أخةريـ 

نسبب دعهللهيؿ إما مباصةرة أو دسبًبا: ٕن أشاس الضامن أ ذلؽ هق وجقد المؾةػ 

المؾةػ كظةر إػ ادمِؾةػ أهةق مباصةةر أص ادمعؾؼ نحؼقمل أخةريـىل فؿمةك مةا وجةهلل 

ممسببا نؼطع الـظر ظـ كقكف مؽؾًػا أص ٓ
(3)

 ا

ورنةط الضةامن نةاإلدالف مةـ نةاب رنةط إحؽةاص   »(4)قاث انـ الؼةقؿ 

نلشباهباىل وهق مؼمضةك العهللث الذي ٓ دمؿ ادصؾحة إٓ نفىل كام أوجب ظذ الؼادةؾ 

                                           
 (.70دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (1)

 (.3/607(ىل والشةرح الصغر ظذ أقرب ادسالؽىل لؾهللردير )351يـظر  حهللود انـ ظرفة مع صةرح الرهللاع )ص  (2)

 (.72-71دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (3)

هق  العالمة  ؿهلل نـ أيب نؽر نـ أيقب نـ شعهلل الزرظل ثؿ الهللمشةؼلىل الػؼقةف إهللةقيل ادػسةةر الـحةقيىل صةؿس  (4)
= 
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قضؿـ الصبل وادجـقن والـةائؿ مةا خطل دية الؼمقؾىل ولذلؽ ٓ يعمؿهلل المؽؾقػىل ف

أدؾػقه مـ إمقاث. وهذا مـ الشةرائع العامة المةل ٓ دةمؿ مصةال  إمةة إٓ هبةا: 

فؾق مل يضؿـقا جـايات أيهللهيؿ ٕدؾػ نعضفؿ أمقاث نعةض وادظةك اخلطةل وظةهللص 

الؼصهلل. وهذا نخالف أحؽةاص اإلثةؿ والعؼقنةاتىل فنهنةا دانعةة لؾؿخالػةة وكسةب 

«فػرقت الشةريعة فقفا نغ العامهلل وادخطئ العبهلل ومعصةقمفىل
(1)

. 

ويظفةةر هبةةذا  أن اإلشةةالص قةةهلل وضةةع لؾمعةةهللي معقةةاًرا مـضةةبًطاىل يشةةؿؾ مجقةةع 

جقاكب ادسئقلقة ادهللكقة: إذ هق وهللػ ممعؾؼ نالػعؾ ٓ نالػاظؾ
(2)

. 

وٓ ُيشسط أ المعهللي هـا دعؿهلل الػعؾ أو قصهلل اإلضةرار أو مها مًعا: إذ احلؽؿ 

ـ قبقؾ خطاب القضع الذي يسدب ظذ شببفىل وهق اردؽةاب فعةٍؾ مل نالمعقيض م

يلذن نف الشارع: لؽقكف ظذ خالف القاجبىل أو لمحريؿف دا هللاحبف مةـ إمهةاث أو 

دؼصةر أ الـظر ادلمقر نف صةرًظا
(3)

. 

وظذ هذا  فننب شبب احلؽؿ نالمعقيض هق وجقد واقعة ماديةىل إما فعؾ أو در  

قبقةؾ اخلطةل ادقجةب لؾمعةقيضىل دون كظةر إػ كقةة الػاظةؾ أو  اظمزها الشارع مـ

 الباظث ظذ اردؽاب هذا الػعؾ.

                                           

=
 

قص انـ ققؿ امقزيةىل دػؼف أ ادذهب وأفمكىل وٓزص الشةقخ دؼل الةهلليـ وأخةذ ظـةفىل ودػةــ أ ظؾة ظبهللارالهلليـ أنق 

 (.2/384هة(ىل يـظر  ادؼصهلل إرصهلل )751اإلشالصىل ولف دصاكقػ كيرة كافعة. دقأ شـة )

 (.2/116إظالص ادققعغ ظـ رب العادغ ) (1)

(ىل ودفةع 232(ىل وضةامن ادمؾػةات أ الػؼةف اإلشةالمل )ص 65الضامن أ الػؼف اإلشةالملىل لعةع اخلػقةػ )ص  (2)

 (.73ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص 

 (.74دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (3)
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وهبذا فننب معقار المعهللي ٓ يمعؾؼ نالـقة أو الباظثىل وإكام يمعؾؼ نالػعؾ ذادف وما 

فقف مـ خمالػةىل شقاء دا ألزص نف الشارع احلؽقؿ أو الـظاص أو ما ظهلله الـاس دعهللًيا
(1)

. 

 الؼاكقن ناظمبار كقظل ادسئقلقة يـؼسؿ إػ واخلطل أ 

 ىل وهق  اإلخالث نالمزاص ظؼهللي مهللين. اخلطل دم ادسئقلقة اددكقة العؼدية-1

وهق إما المزاص نمحؼقؼ غاية وكمقجةىل كالمزاص البائع ننيصاث البضاظة لؾؿشسيىل 

ادةريض مةـ أو المزاص نبذث ظـايةىل كالمزاص الطبقب جتاه ادريض نبذث العـاية لشػاء 

مرضف
(2)

. 

 ىل وهق  اإلخالث نالمزاص كظامل مهللين.اخلطل دم ادسئقلقة اددكقة العؼصنرية-2

وهق أ الغالب المزاص نبذث ظـايةىل نلن حيرص الشخص أ شؾقكف ظةذ القؼظةة 

والمبصةر حمك ٓ يصةقب أخريـ نالضةررىل وقةهلل يؽةقن المزاًمةا نمحؼقةؼ كمقجةةىل 

 القهللقث إػ حتؼقؼ كمقجة معقـة معمزة. نلن يبمغل ادرء مـ شؾقكف

فنذا اكحرف ظـ هذا السؾق  القاجب وكان أ اشمطاظمف المؿققز نحقث يةهللر  

أكةةف قةةهلل اكحةةرف كةةان هةةذا آكحةةراف خطةةًل يسةةمقجب مسةةئقلقمف المؼصةةةرية ظةةـ 

إضةرار المل دسدب ظؾقف
(3)

 . ومـ دقانع ادسئقلقة  لزوص المعقيض.

                                           
 (.101ضامن العهللوان أ الػؼف اإلشالملىل د.  ؿهلل شةراج )ص  (1)

(ىل وادسئقلقة ادهللكقةة نقهللةػفا جاكًبةا مةـ الضةامن أ 779-1/777يـظر  القشةقط أ صةرح الؼاكقن ادهللينىل لؾسـفقري ) (2)

 (.83 -82(ىل ودفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص 82الػؼف اإلشالملىل د.  ؿهلل أنق شعهلل )ص 

 يـظر  ادراجع السانؼة. (3)
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ُيعمةز أوث  -حسةب دعبةر الػةريؼغ-اخلطل أو المعةهللي إذا دبغ هذا  فنن ركـ 

إركان المل ٓ ققاص لؾؿسئقلقة إٓ هباىل وهق أشبؼفا وققًظاىل فال جتب ادسئقلقة إٓ 

كمج مـف ضةرر -أو دعهللٍ -إذا وقع خطل 
(1)

. 

 جعريف الضـرر لغة:-

 الضاد والراء ثالثة أهللقث 

 خالف الـػع.إول: 

 اجمامع الشةلء. والثاين:

الؼقة والثالث:
(2)

. 

 والذي يـاشب ما كحـ فقف هق إهللؾ إوث.

وأ العغ
(3)

والضةرر  الـؼصان يهللخؾ أ الشةلءىل دؼقث  دخؾ ظؾقةف ضةةرر   »

وكؾ ما كان مـ شقء حاث وفؼر أ نهللن ففق ضةرىل وما كان ضهلًلا لؾـػةع «. »أ مالف

«ففق ضةر
(4)

. 

                                           
 (.49مـظقر الػؼف اإلشالملىل د.  ؿهلل ادرزوقل )ص  ادسئقلقة المؼصةرية أ (1)

 (.3/360) "ضةر"مؼايقس الؾغةىل مادة   (2)

 (.7/7) "ضةر"مادة   (3)

 (.11/314) "ضةر"هتذيب الؾغةىل مادة   (4)
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 جعريف الضـرر في االصطالح:  -

 تعريػ الضنرر ظـد الؼاكقكقغ: -أ

وردت دعريػةةات كيةةرة لؾضةةةرر أ ادصةةادر الؼاكقكقةةةىل و ةةذه المعريػةةات قةةهللر 

 مشس  فقام نقـفاىل وشـؼمصةر ظذ ذكر نعضفا نقاًكا لؾؿراد 

«هق إذى الذي يصةقب ماث ادضةرور أو كػسف»الضةرر  -
(1)

 . 

الذي يصةقب الشخص مـ جراء ادساس نحؼ مـ حؼققف  هق إذى»وققؾ  -

أو نؿصؾحة مشةروظة لفىل شقاء كان ذلؽ احلؼ أو دؾةؽ ادصةؾحة ممعؾًؼةا نسةالمة 

«جسؿف أو ظاضػمف أو ناملف وحريمف أو صةرفف واظمبارهىل أو غر ذلؽ
(2)

. 

ويالحظ ظذ هذا المعريػ آشمطراد نذكر مسمؾزمات الضةررىل والمػصةقؾ أ 

ضةرر ؾ ال
(3)

. 

ولذا فالمعريػ إوث أرج : ٓخمصةاره ووضةقحفىل فؼةهلل نةغ اداهقةة وحةهللد 

ادسةاس   »-نـةاء ظةذ المعريةػ ادخمةار- ؾ الضةةرر. فالضةةرر ظـةهلل الؼةاكقكقغ 

نؿصؾحة لؾؿضةرورىل شقاء أكاكت هذه ادصؾحة مالقةىل ويقهللةػ الضةةرر ظـهللئةٍذ 

ىل ويقهللػ الضةرر ظـهللئةٍذ نلكةف نلكف ضةرر ماديىل أص كاكت مصؾحة معـقية أو أدنقة

«معـقي أو أديب
(4)

. 

                                           
 (.482الـظرية العامة لاللمزاصىل د. مجقؾ الشةرقاوي )ص  (1)

 (.42 اضةرات أ ادسئقلقة ادهللكقة أ دؼـقـات البالد العرنقةىل د. شؾقامن مرقس )ص  (2)

 (.283دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (3)

 (.482الـظرية العامة لاللمزاصىل د. الشةرقاوي )ص  (4)
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: ٕنب فؽننؾ ضنننرٍر قابننٌؾ لؾععننقيض واكعػنناء الضنننرر يسننععبع شننؼق  الععننقيض

أكف ٓ دظقى نهللون "الهللظقى ٓ دسؿع أ هذه احلالة: ٓكمػاء ادصؾحةىل والؼاظهللة  

. ويؽػل أن دؽقن ادصؾحة مشةروظة لؾؿضةرور"مصؾحة
(1)

الياكقة . جاء أ ادادة 

ٓ يؼبةؾ أي ضؾةب أو دفةع ٓ دؽةقن لصةاحبف فقةف »مـ كظاص ادرافعات الشةةرظقة  

 «.مصؾحة قائؿة مشةروظة...

 ويـؼسؿ الضنرر ظـد الؼاكقكقغ  ػ قسؿغ:

ىل وهق  اإلخةالث نحةؼ مةايل لؾؿضةةرور ذي ققؿةة مالقةةىل أو الضنرر ادادي -1

 نؿصؾحة مشةروظة لف ذات ققؿة مالقة.

 لضةرر ادادي ٓ نهلل لف مـ صةرضغ ولؽل يمحؼؼ ا

أن يؽقن الضةرر  ؼًؼاىل فال دسؿع دظةقى المعةقيض إذا مل يؽةـ الضةةرر قةهلل  -

الضةةرر "وقع فعاًلىل ويؽػل أ حتؼؼف أن يؽقن مما شةقؼع حةماًمىل وهةق مةا يسةؿك نةة

 الذي حتؼؼت أشبانفىل ودراخت أثاره كؾفا أو نعضفا. "ادسمؼبؾ

إخةةالث نحةةؼ مةةايل أو نؿصةةؾحة مالقةةة لؾؿضةةةرورىل أن يسدةةب ظةةذ الضةةةرر  -

فالضةرر الذي ُيسةمحؼ ظؾقةف المعةقيض اةب أن يؼةع ظةذ حةٍؼ مةايل مةـ حؼةقمل 

ادضةرور أو مصؾحة مـ مصاحلف
(2)

. 

                                           
 (.284دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (1)

 (ىل ودفةةةع ادسةةةئقلقة ادهللكقةةةة ودطبقؼاهتةةةا الؼضةةةائقة 286ريةةةة العامةةةة لاللمةةةزاصىل د. الشةةةةرقاوي )ص يـظةةةر  الـظ (2)

 (.292-285)ص 
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ىل وهق  ما يصةقب اإلكسان أ ظاضػمف أو صةرفف أو الضنرر إديب أو ادعـقي -2

ن أن يسةبب لةف خسةارة ماديةةىل كراممفىل ففق مساس نالـاحقة الـػسةقة لوكسةان دو

"الضةرر غر ادايل"ففق ٓ يؿس الذمة ادالقةىل ورنام كان إدمل دسؿقمف نة
(1)

. 

 تعريػ الضنرر ظـد الػؼفاء: -ب

أ الؼر ن الؽريؿ أ أرنعة وشبعغ مقضًعا نؿعاٍن خممؾػةىل  "ضةرر"وردت مادة 

أوهللؾفا نعض الباحيغ إػ ثامكقة معانٍ 
(2)

ومشةمؼاهتا  "ضةةرر"مةادة ىل وكذا وردت 

أ أحاديث كيرة لؾهللٓلة ظذ ظهللد مـ ادعاين
(3)

. وأما الػؼفاء فنن اشةمعام ؿ  ةذه 

 الؽؾؿة ٓ خيرج ظـ ثالثة معان 

 اشمعامث الضةرر أ  مؼانؾ الـػع. -1

 اشمعامث الضةرر نؿعـك  إحلامل ادػسهللة نالغر. -2

أخاه صةقًئا مـ حؼققفاشمعامث الضةرر نؿعـك  أن ُيـؼص الرجؾ  -3
(4)

. 

 وهذه مجؾة مـ دعريػات الػؼفاء وإهللقلقغ لؾضةرر 

«إحلامل مػسهللة نالغر مطؾًؼا»الضةرر   -
(5)

. 

«الـازث مما ٓ مهللفع لف»الضةرر   -
(6)

. 

                                           
 يـظر  ادرجعان السانؼان. (1)

 (.40-1/22يـظر  الضةرر أ الػؼف اإلشالملىل د. أ هلل مقاأ ) (2)

 (.64-1/41ادرجع السانؼ ) (3)

 (.79-1/71ادرجع السانؼ ) (4)

 (.236وهق دعريػ كجؿ الهلليـ الطقأ. المعقغ أ صةرح إرنعغ )ص  (5)

 (.180)ص  "المعريػات"وهق دعريػ امرجاين أ  (6)
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هق  الـؼصان مةـ  الضنررالـػع هق  الزيادة مـ القجف ادقافؼ لؾؿصؾحةىل و» -

«القجف ادخالػ
(1)

. 

«ظبارة ظـ حتصةقؾ إملىل أو ما يؽقن وشةقؾة إلقفالضةرر  » -
(2)

. 

 ويشس  الػؼفاء دم حمؾ الضنرر أربعة صنرو :

1- . ًٓ  أن يؽقن ما

أن يؽقن ممؼقًماىل أي  لف ققؿة صةرًظاىل فال ضامن أ إدالف مخر ظذ مسةؾؿ:  -2

 لعهللص مالقمف صةرًظا.

ٓ يؿؾؽفةةا أحةةهللىل أن يؽةةقن ممؾقًكةةاىل فةةال ضةةامن أ إدةةالف ادباحةةات المةةل  -3

 كالؽص أ مـانمفىل واداء أ مـانعفىل إذا مل يمحؼؼ مـ ذلؽ ضةرر ظذ أحهلل.

أن يؽقن  سًماىل أي  غر مفهللرىل فال ضامن أ إدالف ماث حةريب: ٓكعةهللاص  -4

فائهللة المضؿغ: ٓكمػاء القٓية ظؾقف
(3)

. 

غره مـ ضةرر إٓ إذا كان اخلطل الصادر ظـف  ٓ دؼقص مسئقلقة ادرء ظام ُيصةقب

شبًبا أ حصقث هذا الضةررىل فقجقد رانطة أو ظالقة نةغ اخلطةل والضةةرر نحقةث 

يؽقن إوث شبًبا أ حصقث الياين هق الركـ اليالث مـ أركان ققاص مسئقلقة ادةرء 

ظـ الضةرر الـادج مـ فعؾف ودصةرفف
(4)

 . 

                                           
 (.9/3982كػائس إهللقث أ صةرح ادحصقثىل لشفاب الهلليـ أ هلل الؼراأ ) (1)

 (.9/4000ادرجع السانؼ ) (2)

 (.89فقض ار )ص  كظرية الضامن أ الػؼف اإلشالمل العاصىل د.  ؿهلل (3)

 (.269يـظر  ادسئقلقة المؼصةرية أ مـظقر الػؼف اإلشالمل )ص  (4)
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 جعريف السثثية في اللغة:-أ

قذة مـ السببىل ويطؾؼ لغة ظذ  كؾ ما ُيمقهللؾ نف إػ غةره. ومـةف  شةؿل ملخ

احلبؾ شبًبا
(1)

. 

 جعريف راتطة السثثية في القاوىن:  -ب

ظرفةةت رانطةةة السةةببقة نمعريػةةات ممعةةهللدة كـظائرهةةا مةةـ إركةةان السةةانؼةىل 

 وشـؼمصةر هـا ظذ ذكر نعضفا نقاًكا لؾؿراد 

«اردباط الضةرر ناخلطل»فؼقؾ هل   -
(2)

. 

أن دقجهلل ظالقة مباصةرة نغ اخلطل الذي اردؽبةف ادسةئقثىل والضةةرر »وققؾ   -

«الذي أهللاب ادمضةرر
(3)

. 

«الصؾة الـاجتة ظـ العؿؾ ادسبب لؾضةرر»وققؾ  هل   -
(4)

. 

الصؾة المل درنط ما نةغ الػعةؾ والـمقجةةىل وديبةت أن اردؽةاب »وققؾ  هل   -

«الـمقجةالػعؾ هق الذي أدى إػ حهللوث 
(5)

. 

ويمبغ مـ هذه المعريػات  أنب العالقة السببقة  هللؾة أو رانطة نغ أمريـىل مهةا  

اخلطل والضةرر. ففل إذًا  وهللٌػ يؾحؼ كاًل مـ هذيـ الركـغ
(6)

. 

                                           
 (.8/424) "شبب"(ىل واحلؽؿ وادحقط إظظؿىل مادة  1/458) "شبب"يـظر  لسان العربىل مادة   (1)

 (.205معجؿ ادصطؾحات الشةريعة والؼاكقنىل د. ظبهلل القاحهلل كرص )ص  (2)

 (.2/990ادهللين امهلليهللىل لؾسـفقري ) القشةقط أ الؼاكقن (3)

 (.1066الؼامقس الؼاكقين اليالثلىل دقريس كخؾة و خرون )ص  (4)

 (.293ظالقة السببقة أ قاكقن العؼقناتىل د.  ؿقد كجقب )ص  (5)

 (.36كظرية السببقة أ ادسئقلقة نغ الػؼف اإلشالمل والؼاكقين )ص  (6)
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وٓ دمحؼؼ رانطة السببقة نةغ اخلطةل والضةةرر إٓ إذا كةان إخةر أثةًرا لةصوث 

وهذا يعـل  أكةف ُيشةسط لمحؼةؼ هةذه الرانطةة وكمقجة لفىل نحقث دص ُّ كسبمف إلقفىل 

أٓ يؼع نعهلل اخلطل ما يؼطع كسبة الضةرر إلقف
(1)

. 

 جعريف راتطة السثثية في الفقه اإلسالمي: -ج

دليت الرانطة السببقة أ الػؼف اإلشالمل وفؼ مصطؾحات أخرى: إذ مل يسمعؿؾ 

مصةةطؾ  ظالقةةة السةةببقةىل وإكةةام جةةاء هةةذا ادصةةطؾ  ضةةؿـ  الػؼفةةاء 

ادصطؾحات الؼاكقكقة احلهللييةىل إٓ أن مضةؿقن العالقةة السةببقة مقجةقد أ الػؼةف 

اإلشالمل
(2)

. 

ىل أي  إفضةاء اخلطةل إػ "اإلفضةاء"ظـ رانطة السببقة  نة ويعز الػؼفاء 

إحهللاث الضةررىل وإشـاد الضةرر وكسبمف إػ فعؾ ادمعهللي
(3)

. 

والضةرر إما مباصةةرة أو دسةبًباىل فةال ضةامن أ  "اخلطل"أو  الرانطة نغ المعهللي 

غر ادباصةةرة والمسةبب
(4)

. ويريةهللون نالسةببقة  رنةط الضةةرر الةذي أراد الشةارع 

رفعفىل أو الزجةر ظـةف نػعةؾ مةـ إفعةاث: مةـ أجةؾ دردقةب ادسةئقلقة ظةذ فاظؾةف 

وإلزامف نالضامن
(5)

. 

                                           
 (.273ـظقر الػؼف اإلشالمل )ص يـظر  ادسئقلقة المؼصةرية أ م (1)

 (.37يـظر  كظرية السببقة أ ادسئقلقة نغ الػؼف اإلشالمل والؼاكقين )ص  (2)

 (.320يـظر  دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (3)

 (.96يـظر  كظرية الضامن أ الػؼف اإلشالمل العاصىل د.  ؿهلل فقض ار )ص  (4)

 (.164يـظر  ضامن العهللوان أ الػؼف اإلشالمل )ص  (5)
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ون ظةةـ رانطةةة السةةببقة ناإلفضةةاء فسةةـؼػ ظـةةهلل هةةذا وإذا كةةان الػؼفةةاء ُيعةةز

 .ادصطؾ  قؾقاًل: لـجع معـاه أ الؾغة وأ اشمعامٓت الػؼفاء 

 جعريف اإلفضاء لغة:

الػةةاء والضةةاد واحلةةرف ادعمةةؾ  أهللةةؾ هللةةحق  يةةهللث ظةةذ  اكػسةةاح أ صةةةلء »

«وادساع. مـ ذلؽ الػضاء  ادؽان القاشع
(1)

 . 

ٹ ٹ ٹ ٹ )وأفضةةةك فةةالن إػ فةةالن وهللةةؾ. ومـةةف ققلةةف دعةةاػ  

. ظهللاه ننػ: ٕن فقف معـك  وهللؾ[21]الـساء (ڤ
(2)

. 

وأما اإلفضاء أ آهللطالح ففق  أن يؽقن الػعؾ مقهللاًل إػ كمقجة ٓ دمخؾػ 

ظـف إذا اكمػت ادقاكع
(3)

. 

 شـروط اعحثار اإلفضاء في الضمان:

 ضامن ما يع ُيشسط ٓظمبار اإلفضاء أ ال

أٓ يقجهلل لؾضةرر أو اإلدالف شبٌب  خر غرهىل شقاٌء أكةان هةق مباصةةًرا أص  -1

 دسبًبا.

أٓ يمخؾؾ نغ السبب ونغ الضةرر فعؾ فاظؾ خممارىل وإٓ أضةقػ الضةامن  -2

إلقف ٓ إػ السبب: وذلؽ دباصةردف
(4)

. 

                                           
 (.4/508) "فضةك"مؼايقس الؾغةىل مادة   (1)

 (.8/251) "فضةك"يـظر  ادحؽؿ وادحقط آظظؿىل مادة   (2)

 (.96كظرية الضامن أ الػؼف اإلشالمل العاص )ص  (3)

 (.224-28/223(ىل وادقشقظة الػؼفقة )146يـظر  جمؿع الضامكات )ص  (4)
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 ويشؿؾ اإلفضاء هـا أمريـ 

 إػ احلؽؿ مـ غر دلثر.السببىل وهق  ما يؽقن ضريًؼا  -أ

العؾةىل وهل  ما صةرع احلؽؿ ظـهلله حتصةقاًل لؾؿصؾحة -ب
(1)

. 

وإفضاء الػعؾ إػ الضةةرر إمةا أن يؽةقن نطريةؼ ادباصةةرة أو نطريةؼ المسةببىل 

ادباصةةر ضةامـ وإن مل يمعؿةهللىل وادمسةبب ٓ "ومـ هـا وجهللت الؼاظةهللة الػؼفقةة  

يضؿـ إٓ إذا كان ممعهللًيا
(2)

. 

ركان ادسئقلقةىل وإن صئت فؼؾ  أركان المعقيض. فنذا وجةهللت هةذه هذه هل أ

إركةةان فؼةةهلل حتؼةةؼ مقجةةب المعةةقيضىل وإن ُفِؼةةهلَل واحةةهلٌل مـفةةا مل يمحؼةةؼ مقجةةب 

المعقيضىل وكان لؾؼضاء أن يصةرف الـظر ظـ دظقى ادةهللظل نطؾةب المعةقيض: 

 لعهللص دقافر هذه إركان وحتؼؼفا.

  

                                           
 (.322يـظر  دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص  (1)

 (.324(. ويـظر  دفع ادسئقلقة ادهللكقة ودطبقؼاهتا الؼضائقة )ص 243يـظر  إصباه والـظائرىل ٓنـ كجقؿ )ص  (2)
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 :ّصْزِحتدٓد ىطام البحح : املطلب الجالح

يمحهللد كطامل هذا البحث نؿسللة المعقيض ظـ فقات الرن  أ غر الهلليقنىل وأمةا 

المعقيض ظـ إرناح الػائمة كمقجة ادامضؾة أ أداء الهلليقن فؼهلل كيرت فقفةا إنحةاث 

ادسمؼؾةىل أو المانعة ٕنحاث ورشائؾ ظؾؿقة ذات هللؾة
(1)

ىل فالبحث فقفا قهلل ُأصبع مـ 

جقاكبفىل ومل يبؼ إضافٌة فقف إٓ أ جاكب آخمقار والسجق ىل وهةذا خيمؾةػ مةـ مجقع 

 ناحث ٔخر: نـاء ظذ ما هلل  لهلليف واقمـع نف مـ حجج الػريؼغ.

وأما هذا البحث فننب كطاقةف يـحصةةر أ المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر 

ظؼهلليةًة -لقة مهللكقةة الهلليقنىل فؽؾ مسللة ٓ دعمز ديـًا وكاكةت ادسةئقلقة فقفةا مسةئق

 فنهنا دؽقن داخؾة ضؿـ كطامل البحث. -كاكت أو دؼصةرية

                                           
 ومـ هذه الهللراشات  (1)

 ادميهللات الشةرظقة حلؿؾ ادهلليـ ادامضؾ ظذ القفاءىل أ. د. كزيف  اد. -1

 ."نحقث أ قضايا فؼفقة معاهللةرة". دؼل العيامين. ضؿـ كمانف د -2

 جقاز إلزاص ادهلليـ ادامضؾ نمعقيض الهللائـىل لؾشةقخ مصطػك الزرقا. -3

 نـ مـقعىل مـشقر ضؿـ جمؿقع فماوى ونحقث. ظبهللارمطؾ الغـل طؾؿىل لؾشةقخ  -4

 المعقيض ظـ الضةرر مـ ادهلليـ ادامضؾىل أ. د.  ؿهلل الزحقع. -5

 العؿؾ ادصةرأىل د. ظبهلل احلؿقهلل البعع. ونحث هذه ادسللة ضؿـ مسائؾ الؽماب.أشاشةقات  -6

 .ظبهللاراإلجراءات ادؼسحة دقاجفة ادامضؾةىل د. أ هلل نـ ظع  -7

 ادامضؾة أ الهلليقنىل د. شؾقامن الهللخقؾ. -8

 الشةروط المعقيضةقة أ ادعامالت ادالقةىل د. ظقاد العـزي. -9

ادسللة ومـشةقرة ضةؿـ جمؾةة جمؿةع الػؼةف اإلشةالمل الةهللويلىل وخصقهلًلةا العةهللد مجؾة مـ إنحاث دطرقت  ذه  -10

السادس واليامـ. وكذا ضؿـ أظامث الـهللوة الرانعة لبقت المؿقيؾ الؽقيملىل وجمؾة دراشات اقمصادية إشةالمقةىل أ 

ظةاص  3)ص/ هةة(ىل والعةهللد1409ىل ظةاص 1(ىل وكذا جمؾة جامعة ادؾؽ ظبهلل العزيز أ العهللديـ )ص/2ىل ع/3العهللد )ص/

 هة(. وغرها مـ إنحاث والهللراشات ادسمؼؾة أو ادجؿقظة ضؿـ كمب ورشائؾ ظؾؿقة.1411
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فنذا ُظرضت ظذ الؼضاء واقعة لقس  ؾفا ديـًا وثبت لؾؼضاء أن ادةهللظك ظؾقةف 

جتةاه مصةؾحة مةـ مصةال  ادةهللظلىل وكةان مةـ  ثةار هةذ  "دعهللًيا"قهلل اردؽب خطل 

ق مل حيصةؾ مةـ ادةهللظك الػعؾ دضةرر ادهللظل مـ فقات إرنةاح المةل شةةقجـقفا لة

ظؾقف ما أقهللص ظؾقفىل وثبمت العالقة السةببقة نةغ اخلطةل والضةةررىل وضالةب ادةهللظل 

فقفا نالمعقيض ظةام حلؼةف مةـ ضةةرر كةادج ظةـ فةقات إرنةاح المةل دسةبب فقفةا 

ادهللظك ظؾقف ففؾ حُيؽؿ لؾؿضةرور دعقيٌض ظام فادف مـ أرناح كمقجة ققاص ادسئقلقة 

 ا هذا هق  ؾ البحث.ظذ ادهللظك ظؾقف هـا

 -مةياًل - ننغالمل  ةؾ جتةاري -نؿقجب الصالحقة-لق قامت جفة حؽقمقة  -1

مهللة معقـة ثؿ دبغ لؾؼضاء ثبقت خطل مـ امفة جتاه قرار اإلغالملىل ودردب ظذ هةذا 

لمحؼؼت هةذه إرنةاحىل ٓمل  اإلغالمل فقات إرناح المل لق مل حيصؾ ميؾ هذا اإلغ

وقهلل ضالب ادضةرور نالمعقيض ظـ إرناح الػائمة كمقجة هذا الؼرار
(1)

. 

أخؾب ادهللظك ظؾقف نلحهلل نـقد العؼهللىل وثبت لهللى الؼضاء دعؿهلل ادهللظك ظؾقةف  -2

اإلخالَث هبذا البـهلل. والبـهلل الذي حصؾ اإلخالث فقف هق  أن ادهللظك ظؾقف قهلل المزص 

ًٓ  "ادعؼةقد ظؾقةف"ص نقـفام  نلنب  ةؾ آشةميامر لؾؿهللظل أ العؼهلل ادز لةقس مشةغق

نعؼهلل اشميامري شانؼىل ثؿ دبةغ نعةهلل نةهللء العؿةؾ أن  ةؾ آشةميامر مشةغقث نعؼةهلل 

                                           
 هذه أحهلل الققائع المل كظرهتا إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليقان ادظاملىل وأهللهللرت فقفا حؽاًم. (1)



 

  التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن
 

 125 
 

شانؼىل مما يؼمضةل دعارض العؼهلليـىل ودقاردمها ظذ  ؾ واحةهلل. وضالةب ادةهللظل 

ناشمؿرار العؼهللىل والمعقيض ظـ اخلسائر وإرناح الػائمة
(1)

. 

ظؼهلل اشميامري نغ ضةرفغىل يؼضةةل أ أحةهلل صةةروضف  نةلن مالةؽ إرض  -3

يؾمزص ننزالة أنةراج الؽفرنةاء المةل دؼةػ ظائًؼةا أمةاص ادسةميؿر أ اشةميامر إرضىل 

ونعةةهلل نةةهللء ادسةةميؿر أ اإلظةةهللاد إويل لؾعؿةةؾ ومطالبمةةف دالةةؽ إرض القفةةاء 

مل ُيْبةهلِل أي ظةذر مؼبةقث أ نالمزامف أظرض وجتاهةؾ ظـةفىل ومل يؼةؿ هبةذا آلمةزاصىل و

آممـاع ظـ القفاء نفىل ودعذر ظذ ادسميؿر آشمؿرار أ العؿؾ نةهللون إزالةة هةذه 

إنةةراج الؽفرنائقةةةىل فطالةةب ادةةهللظل ناشةةمؿرار العؼةةهللىل ومطالبةةة ادةةهللظك ظؾقةةف 

نالمعقيض ظـ اخلسائر وإرناح الػائمة
(2)

. 

رية لؾؿهللظل: لؽقكف دةلخر أ ققاص جفة اإلدارة ننغالمل أحهلل ادحالت المجا -4

دسهلليهلل الغرامات ادسمحؼة ظؾقفىل وقهلل ثبةت لؾؼضةاء هللةحة مةا يةهللظل نةف ادةهللظلىل 

اء هذا اإلغالمل وضالب ادهللظل نإرناح المل فادت ظؾقف جرب
(3)

. 

  

                                           
(ىل ودةةاريخ 38243616وأهللةةؾ هةةذه الصةةقرة قضةةةقة هللةةهللر فقفةةا حؽةةؿ مةةـ ادحؽؿةةة العامةةة نجةةهللة نةةرقؿ ) (1)

 هة(.2/7/1438)

ىل ومؽةةان آشةةميامر  دولةةة "ادالةةؽ لةةصرض"وصةةةركة إمارادقةةة  "ادسةةميؿر"ظؼةةهلل اشةةميامري نةةغ صةةةركة شةةعقدية  (2)

 اإلمارات العرنقة ادمحهللة.

 هة(.1427( لعاص )43/د/ف/26مؾخص لؼضةقة هللهللر فقفا حؽؿ مـ ادحؽؿة اإلدارية نرقؿ ) (3)
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  املبحح األول
 التعىيض عً الربح الفائت يف غري الديىٌ يف الكاىىٌ

 متَٔد:

ظذ هةذا اإلخةالث مسةئقلقة مهللكقةةىل فادسةئقلقة  إذا أخؾ أحهلٌل نالمزاص ما فقسدب

ادهللكقة جزاٌء يسدب ظذ اإلخةالث نةالمزاص شةانؼىل كةام يسدةب ظؾقفةا دعةقيض ظةـ 

 هبذا آلمزاص. "ادسئقث"الضةرر الـاجؿ ظـ إخالث الشخص 

ودؽقن هذه ادسئقلقة مسئقلقة ظؼهللية إذا كان مصهللر آلمزاص هق اإلرادةىل نقةـام  

 ة دؼصةرية إذا كان مصهللر هذا آلمزاص هق الؼاكقن.دؽقن ادسئقلق

والمعقيض ظةـ الةرن  الػائةت هةق جمةرد دطبقةؼ لؾؼقاظةهلل العامةة أ ادسةئقلقة  

ادهللكقة: ٕن المعقيض ٓ اب إٓ نـاء ظذ مسئقلقة شانؼة 
(1)

. 

 التعْٓض عً السبح الفاٜت يف غري الدٌْٓ يف الكاىٌْ:

الؼاظهللة العامة أ معظؿ إكظؿة والؼقاكغ القضعقة  أن المعقيض ظـ الضةرر 

 يؼقص ظذ ظـصةريـ أشاشةقغ مفؿغ 

 ما حلؼ ادضةرور مـ خسارة. -أ

وما فادف مـ كسب-ب
(2)

 . 

                                           
 (.170  الػائت أ الؼضاء اإلداريىل د. ظبهلل الػماح الشةرقاوي )ص المعقيض ظـ الرن (1)

 (.177ادرجع السانؼ )ص  (2)
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فالؼاكقن ٓ يؿـع أن ُيعمز الؽسب الػائت ظـصةًرا مـ ظـاهللةر المعقيضىل وهق 

ث ظؾقف إذا دقفرت صةروط اشمحؼاقفما كان ادضةرور يلمؾ أ احلصق
(1)

 . 

ويشةؿؾ المعةقيض مةا حلةؼ »( مـ الؼاكقن ادهللين ادصةري  221جاء أ ادادة )

الهللائـ مـ خسارة وما فادف مـ كسبىل نشةرط أن يؽقن هةذا كمقجةة ضبقعقةة لعةهللص 

 «. القفاء نآلمزاص أو لؾملخر أ القفاء نف

ُيؼةهللر الضةامن أ مجقةع (  »266دة رقةؿ )وجاء أ الؼاكقن ادهللين إردين أ ادةا

إحقاث نؼهللر ما حلؼ ادضةرور مـ خسارة وما فادف مـ كسةبىل نشةةرط أن يؽةقن 

 «.ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾػعؾ الضار

( مةـ وثقؼةة الؽقيةت لؾؼةاكقن ادقحةهلل لةهللوث جمؾةس 267وجاء أ ادادة رقؿ )

بارهةةا قاكقًكةةا وهللةةادقت ظؾقفةةا ادؿؾؽةةة ناظم-المعةةاون لةةهللوث اخلؾةةقج العرنقةةة 

يؼهللر المعقيض أ مجقع إحقاث نؼهللر ما حلؼ ادضةرور مـ »ما كصف   -اشسصادًيا

 «.خسارة وما فادف مـ كسبىل نشةرط أن يؽقن ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾػعؾ الضار

يمحهللد الضةرر الةذي »( مـ قاكقن ادعامالت ادهللكقة اإلمارايت  201وجاء أ ادادة )

غر ادشةروع نالمعقيض ظـف ناخلسارة المل وقعت والؽسةب  يؾمزص ادسئقث ظـ العؿؾ

الذي فاتىل ضادا كان ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾعؿؾ غر ادشةروع. ودعمز اخلسارة القاقعةة 

أو الؽسب الػائت كمقجة ضبقعقةة لؾعؿةؾ غةر ادشةةروع إذا مل يؽةـ أ ادؼةهللور دػةادهيام 

 «.ـ الشخص العادينبذث امفهلل ادعؼقث الذي دؼمضةقف طروف احلاث م

                                           
 (.169ادرجع السانؼ )ص  (1)
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يؼةهللر المعةقيض أ »( مـ قاكقن ادعامالت ادهللكقة العامين  181وجاء أ ادادة )

مجقع إحقاث نؼهللر ما حلؼ ادضةرور مةـ ضةةرر ومةا فادةف مةـ كسةبىل نشةةرط أن 

 «.يؽقن ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾػعؾ الضار

يمحةهللد الضةةرر »( مـ الؼاكقن ادةهللين الؽةقيمل مةا كصةف  230وجاء أ ادادة ) 

الذي يؾزص ادسئقث ظـ العؿؾ غر ادشةروع نالمعقيض ظـف ناخلسارة المةل وقعةت 

 «.والؽسب الذي فاتىل ضادا كان ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾعؿؾ غر ادشةروع

يمحةهللد الضةةرر الةذي -أ»( مـ الؼاكقن ادهللين البحريـةل  161وجاء أ ادادة )

يؾمةزص ادسئقث ظةـ العؿةؾ غةر ادشةةروع نةالمعقيض ظـةف ناخلسةارة المةل وقعةت 

 والؽسب الذي فاتىل ضادا كان ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾعؿؾ غر ادشةروع.

ودعمةةز اخلسةةارة القاقعةةة أو الؽسةةب الػائةةت كمقجةةة ضبقعقةةة لؾعؿةةؾ غةةر  -ب

ام نبذث امفهلل ادعؼقث الذي دؼمضةةقف طةروف ادشةروع إذا مل يؽـ أ ادؼهللور دػادهي

 «.احلاث مـ الشخص ادعماد

يمحةهللد الضةةرر الةذي -1»( مـ الؼاكقن ادةهللين الؼطةري  201وجاء أ ادادة )

يؾمزص ادسةئقث ظةـ العؿةؾ غةر ادشةةروع نةالمعقيض ظـةف ناخلسةارة المةل وقعةت 

 دشةروع.والؽسب الذي فاتىل ضادا كان ذلؽ كمقجة ضبقعقة لؾعؿؾ غر ا

ودعمةةز اخلسةةارة القاقعةةة أو الؽسةةب الػائةةت كمقجةةة ضبقعقةةة لؾعؿةةؾ غةةر  -2

ادشةروع إذا مل يؽـ أ ادؼهللور دػادهيام نبذث امفهلل ادعؼقث الذي دؼمضةةقف طةروف 

 «.احلاث مـ الشخص العادي
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فؽؾ هةذه الؼةقاكغ دمػةؼ ظةذ أن المعةقيض ظةـ الضةةرر يؽةقن ظةذ مةا حلةؼ 

 ا فادف مـ خسارة. ادضةرور مـ كسب وم

وأما أ ادؿؾؽة العرنقة السعقدية فال يقجهلل فقفا قاكقٌن مهللين يـظؿ أحؽةاص الققةائع 

ادهللكقةىل وإكام الـظاص العاص فقفا هق  الشةةريعة اإلشةالمقةىل المةل دمةللػ مةـ إهللةؾغ  

ىل كام جاء أ الـظاص إشاشةل لؾحؽؿ أ كماب ار دعاػىل وشـة رشقلف 

ادؿؾؽة العرنقة السعقدية دولٌة إشةالمقةىل ذات شةةقادة دامةةىل ديـفةا »مـف   ادادة إوػ

 ...«.اإلشالصىل ودشمقرها كماب ار دعاػ وشـة رشقلف 

وإذا هلل  ما دؼهللص فنن هذه ادسللة مةـ ادسةائؾ المةل مل يةرد فقفةا مةـ الشةةريعة 

إهللةقث مةـ  -جةقاًزا أو حتةرياًم -كٌص خاص نعقـفىل نؾ يؿؽـ آشمهللٓث ظؾقفةا 

الؽؾقة والؼقاظهلل العامة أ الشةريعةىل وهذا مقهللان خصب ٓخمالف أكظار الػؼفةاء 

ادجمفهلليـ فقف ظـهلل المطبقؼ. ويؿؽـ القققف ظةذ احلؽةؿ ادػصةؾ أ هةذه ادسةللة 

مـ خةالث آضةالع ودراشةة إحؽةاص الصةادرة ظةـ الؼضةاء أ ادؿؾؽةة العرنقةة 

قؼ أحؽاص الشةريعة أ الققائع ادعروضةة السعقدية: لؽقن الؼضاء هق ادخقث نمطب

ا كمجؾ الؽالص ظةـ رأي الؼضةاء أ هةذه ادسةللة  ظؾقف. وإذا طفر هذا آردباط فنكب

 إػ حقث أفردكا لف الؽالصىل وذلؽ أ ادبحث اليالث.

شقاء أكةان ذلةؽ -ودؼهللير المعقيض ظـ الضةرر أ إكظؿة والؼقاكغ العرنقة 

مـ ادسائؾ المل يسمؼؾُّ هبا قاضةةل  -ادسئقلقة المؼصةريةظـ ادسئقلقة العؼهللية أو 

ًٓ مةا  ادقضقعىل حقث يمعغ ظذ الؼاضةل ظـهلل دؼةهللير ققؿةة المعةقيض أن ُيؼةهللر أو
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أهللاب ادضةرور مـ خسارةىل ثؿ ُيؼهللر كذلؽ ما فات ادضةرور مـ كسب أو رن ىل 

ُيؿيةؾ ققؿةة  وجمؿقع ما حلؼ ادضةرور مـ خسارة ناإلضافة إػ ما فادةف مةـ كسةب

المعقيض ادسمحؼ لف
(1)

. 

 وهـا مسللةىل وهل  هؾ هـا  فرمل نغ الرن  الػائت ودػقيت الػرهللةا

ذكر نعض الؼاكقكقغ  أن هـا  فرًقا نغ الرن  الػائت ودػقيت الػرهللةىل فةإوث  

 هق ما كان يلمؾف ادضةرور ما داص هذا إمؾ لف أشباب معؼقلة. وهق أمر احماميل.

الػرهللة  فقـبغل أن يمسةبب الػاظةؾ نخطئةف أ دضةةققع فرهللةة ظةذ أما دػقيت 

هللاحب الشلنىل حترمف مما كان يمققع حتؼقؼةف مةـ كسةبىل أو حمةك جتـةب خسةارةىل 

ناظمبار أن المعةقيض هـةا يؽةقن ظةـ دػقيةت الػرهللةة ذاهتةا ناظمبةاره أمةًرا  ؼًؼةاىل 

 ولقس ظـ مقضقع الػرهللة لؽقكف أمًرا احماملًقا.

ن الرن  الػائت ُيعمز ظـصةًرا مـ ظـاهللةةر المعةقيض: ٕن ويمجذ الػرمل  نؽق

المعقيض الذي ُيؼهللره الؼاضةل يمعغ أن يشمؿؾ ظذ ما حلؼ ادهللظل مـ ضةرر وما 

فادف مـ كسبىل أي  أكف يؼقص ظةذ ظـصةةريـ  أحةهللمها  الضةةرر الةذي حلةؼ فعةاًل 

 نادهللظلىل وأخر  الؽسب الذي فادف.

أشاًشةا ٓشةمحؼامل المعةقيضىل نؿعـةك  أن الؽسةب أما دػقيت الػرهللةة فمعةهللُّ 

الػائت يؿؽـ المعقيض ظـف ظذ أشاس دػقيت الػرهللةىل والمةل دعةهللُّ أمةًرا  ؼًؼةاىل 

نعؽس الػرهللة ذاهتاىل والمل ُدعهللُّ أمًرا  مؿاًل 
(2)

. 

                                           
 (.169المعقيض ظـ الرن  الػائت أ الؼضاء اإلداري )ص  (1)

 (.272المعقيض ظـ الرن  الػائت أ الؼضاء اإلداري )ص  (2)
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ويؼةةع ظةةذ ادضةةةرور ظةةبء إثبةةات الضةةةرر الةةذي وقةةع ظؾقةةف كمقجةةة دػقيةةت 

ا ققؿةة نحةهلل ذاهتةاىل نغةض الـظةر ظةـ الؽسةب الػرهللةىل ناظمبار أن فرهللة الرن   

ادحمؿؾ أ حالة ظهللص دػقيمفاىل وضادا أنب  ا ققؿة فنن دػقيمفةا ظةذ هللةاحبفا يؿيةؾ 

ضةرًرا حؼقؼًقا يسمحؼ ظـف دعقيًضاىل وكؾام زادت ققؿة هذه الػرهللةة ازداد الضةةرر 

ذلؽ ادحؼؼ الـاجؿ ظـ دػقيمفاىل واشمحؼ هللةاحبفا دبًعةا لةذلؽ دعقيًضةا أكةز: لة

يمعغ ظذ ادضةةرور أن ُييبةت أن فرهللةة حتؼقةؼ الةرن  أو الؽسةب كاكةت حؼقؼقةة 

وجهلليةىل ونالمايل حلؼ نف ضةرر  ؼؼ كجؿ ظةـ دػقيمفةاىل واةقز لؾؿضةةرور إثبةات 

ذلؽ نؽافة ضرمل اإلثبات نام فقفا الشفادة والؼرائـ واخلزةىل أي  ٓ يشسط دؼهلليؿ 

دلقؾ معغ دون غره إلثبات وققع الضةرر
(1)

.  

                                           
(ىل والمعةقيض ظةـ 24المعقيض ظـ دػقيت الػرهللةة أ ضةقء أحؽةاص الؼضةاء اإلداريىل حلؿةهللي أنةق الـةقر )ص  (1)

 (.267الرن  الػائت أ الؼضاء اإلداري )ص 
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  املبحح الجاىٌ
 التعىيض عً الربح الفائت يف غري الديىٌ يف الفكه اإلسالمٌ

ظـ هذه ادسللة نعقـفا هبذا الرشةؿىل ونالملمةؾ لةبعض  مل يمؽؾؿ الػؼفاء 

مـ دطرمل  ذه ادسللة ناقمضاب أو أصار إلقفةا ننصةارات غةر وافقةة ودراشةة غةر 

مسللة ضامن مـافع ادغصةقبىل وذكةر خرجفا ظذ كجهلل أكف ممخصصة وٓ ممعؿؼة 

 اخلالف ادشفقر نغ الػؼفاء أ ضامن مـافع ادغصقبىل واكمػك نف.

وأ رأيل أن مسللة المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن نحاجةة ٕن 

دهللرس كـازلةىل مل يرد فقفا كةٌص خةاصىل وُيسةمهللثُّ  ةا نالؼقاظةهلل العامةة وإهللةقث 

الؽؾقةةة أ الشةةةريعة
(1)

نةةلس أن يؽةةقن ضةةامن مـةةافع ادغصةةقب أحةةهلل إدلةةة  ىل وٓ

ج ظؾقفا مسللمـا نالؽؾقة.  الؼقاشةقة  ذه ادسللةىل ٓ أن خُترب

ونممبعل لؾهللراشات الػؼفقةة ادعاهللةةرة وإحؽةاص الؼضةائقة الصةادرة مةـ الؼضةاء 

 العاص والؼضاء اإلداري وجهللت أن اخلالف أ هذه ادسللة يؿؽـ أن يؽقن ظذ رأيغ 

ظهللص جقاز المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غةر الةهلليقن. وذهةب  إول: الرأي

إػ هذا الشةقخ ظع اخلػقػ
(2)

.  

                                           
الؼر ن واحلهلليث فقفام كؾامت جامعة هل ققاظهلل ظامة وقضايا كؾقةةىل دمـةاوث   »قاث صةقخ اإلشالص انـ دقؿقة  (1)

خؾ فقفا ففق مذكقر أ الؼر ن واحلهلليث ناشؿف العاصىل وإٓ فال يؿؽـ ذكةر كةؾ صةةلء كؾ ما دخؾ فقفاىل وكؾ ما د

 (.34/207جمؿقع الػماوى )«. ناشؿف اخلاص

(. وأيًضةا  المعةقيض ظةـ الضةةرر أ الػؼةف اإلشةالملىل 46ىل و19ىل و17يـظر  الضةامن أ الػؼةف اإلشةالمل )ص  (2)

 (.126-125دحؿهلل نقشامل )ص 
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وظؾقةةف اشةةمؼر الؼضةةاء العةةاص أ ادؿؾؽةةة العرنقةةة السةةعقديةىل ونعةةض الةةهللوائر 

الؼضائقة أ الؼضاء اإلداري
(1)

. 

جقاز المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن إذا كان ممكهلًلا. ونف  الرأي الثاين:

هللهللر قرار جمؿع الػؼف اإلشالمل المانع دـظؿة المعاون اإلشالمل
(2)

ىل واخماره الشةقخ 

مصطػك الزرقا
(3)

ىل والشةةقخ ظبةهلل ار (4)ىل وإشماذ الهللكمقر وهبةة الةزحقع 

نةةـ مـقةةع
(5)

الؼضةةائقة أ الؼضةةاء اإلداري أ نعةةض الةةهللوائر  ىل وأخةةذت هبةةذا الةةرأي

 ادؿؾؽة.

 أدلة أصحاب الؼقل إول:

 يؿؽـ آشمهللٓث ٕهللحاب هذا الؼقث نأيت 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )ققلةةف دعةةاػ  -1

 .[29]الـساء (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

 .[188]البؼرة (ڱ ڱ ڱ ں ں)وققلف دعاػ  

                                           
 "الهللراشة المحؾقؾقة ٕحؽةاص الؼضةاء الصةادرة أ هةذه ادسةللة"أ ادبحث اليالث  -صاء ار دعاػإن -شةقليت معـا  (1)

 اإلصارة إػ هذه إحؽاص.

 هة(.1421( أ صفر رجب مـ ظاص )109/12/3/1الؼرار رقؿ ) (2)

 (.118يـظر  الػعؾ الضار )ص  (3)

 (.101ىل و24يـظر  كظرية الضامن )ص  (4)

 (.3/191نـ مـقع ) ظبهللارماوى ونحقث الشةقخ يـظر  جمؿقع ف (5)
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قاث امصاص وجف الدٓلة:
(1)

قاث انـ ظباس واحلسـ  أن »أ دػسةر هذه أية   

«يلكؾف نغر ظقض
(2)

. والمعقيض ظام ُيسؿك نالرن  الػائت أخذ ماث نال ظقض
(3)

. 

 ويؿؽـ أن ُيـاقش مـ وجقه: 

ٓ يلكةؾ »أن أية فسةرت نؿعاٍن أخرى غر ما ذكةرىل فػسةةرت نةلن ادعـةك  -أ

«نعضؽؿ ماث نعض نشفادات الزور
(4)

. 

امصاصوقاث 
(5)

 وأكؾ اداث نالباضؾ ظذ وجفغ   »

 أخذه ظذ وجف الظؾؿ والسةرقة واخلقاكة والغصبىل وما جرى جمراه. أحدمها:

أخذه مـ جفة  ظقرةىل كحةق الؼةامر وأجةرة الغـةاء والؼقةان وادالهةل  وأخر:

والـائحة وثؿـ اخلؿر واخلـزير واحلر وما ٓ اقز أن يمؿؾؽف وإن كان نطقبة كػةس 

 «. مالؽف. وقهلل اكمظؿت أية حظر أكؾفا مـ هذه القجقه كؾفا مـ

فةةالـفل مؼقةةهلل نقهللةةػىل وهةةق أن دلكؾةةف نالباضةةؾىل ويمضةةؿـ ذلةةؽ  أكةةؾ أنةةهللاث 

العؼقد الػاشهللةىل كلثامن البقاظات الػاشةهللة وكةؾ صةةلء مةا أناحةف ار دعةاػىل فلمةا 

الذي أناحف ار دعاػ مـ العؼقد فال مهللخؾ فقف
(6)

. 

                                           
هق  العالمة أ هلل نـ ظعىل أنق نؽر الرازيىل ادعروف نامصةاصىل وهةق لؼةب لةفىل اإلمةاص الؽبةر الشةلن. ولةهلل شةـة  (1)

 "أحؽةاص الؼةر ن"هة(ىل شؽـ نغهللاد وظـف أخذ فؼفاؤهاىل وإلقف اكمفت رياشة إهللحاب. لف مةـ ادصةـػات  305)

هة(ىل ولف مـ العؿر 370ا. دقأ شـة )ىل وغره"صةرح خممصةر الطحاوي"و "صةرح خممصةر أيب احلسـ الؽرخل"و

 (.1/85( شـة. يـظر  امقاهر ادضةقة أ ضبؼات احلـػقة )65)

 (.3/127أحؽاص الؼر نىل ٕيب نؽر امصاص ) (2)

 هة(.1416( لعاص )10/د/ف/20يـظر  احلؽؿ الصادر مـ ديقان ادظامل نرقؿ ) (3)

 (.70غريب الؼر نىل ٓنـ قمقبة )ص  (4)

 (.1/312 ن )أحؽاص الؼر (5)

 (.2/438أحؽاص الؼر نىل لؾؽقا ا راشةل ) (6)
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ه ادعاين ادذكقرة لمية الؽريؿة فننب المعقيض ظـ الةرن  الػائةت ونـاًء ظذ هذ

أ غر الهلليقن ٓ يـطبؼ ظؾقف وهللػ مـ هذه إوهللاف وادعاين المل ذكرهتةا ظةـ 

 العؾامء أ دػسةر أيةىل ولقس أحهلل ادعـقغ نلوػ مـ أخر. 

بقةؾ أخةذ المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن ُيعمةز مةـ ق فنن ققنؾ:

ًٓ نؿعـك أيةىل ويؽقن مـ قبقؾ أكؾ أمقاث الـاس نالباضؾ.  الظؾؿىل فقؽقن مشؿق

نعهللص المسؾقؿ نلنب المعقيض ظـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن مةـ  جُياب ظـف:

قبقؾ الظؾؿىل نؾ هق دائٌر أ فؾةؽ العةهللث واإلكصةاف: ٕنب أهللةؾ الظؾةؿ أ الؾغةة  

وضع الشةلء أ غر مقضعف
(1)

ةريعة  ظبةارة ظةـ المعةهللي ظةـ احلةؼ إػ ىل وأ الش

الباضؾىل أو هق  المصةرف أ مؾؽ الغر وجماوزة احلةهلل
(2)

. والمعةقيض ظةـ الةرن  

الػائت أ غر الهلليقن لقس كذلؽىل نؾ هق أخٌذ نحؼ وأ مؼانؾ دػقيت حةؼ: ٕن 

حؼقؼمف جز الضةرر الالحةؼ لؾؿضةةرور أ فةقات حةؼك ممكةهلل دسةبب الػاظةؾ أ 

 حؼ.دػقيمف نغر 

أكف ظذ المسؾقؿ نلن معـك أية ما ذكروه فننب ادعـك الذي ذكروه ٓ يـطبةؼ -ب

ظذ مسللمـا هذه: إذ المعقيض أو الضامن مؼمضةاه جةز الضةةرر احلاهللةؾ نػةقات 

الرن ىل ولقس هق مؼايضة دؼمضةل ثؿـًا وميؿـًاىل حمك ُيؼاث  إكف أخذ نغةر ظةقضىل 

 فباب الضامن مػارمٌل لباب ادعاوضات. 

                                           
 (.3/405) "طؾؿ"(ىل وادخصصىل مادة  10/23) "طؾؿ"ادحؽؿ وادحقط إظظؿىل مادة   (1)

 (.144يـظر  المعريػاتىل لؾجرجاين )ص  (2)
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قاث نهللر الهلليـ الزركشةل
(1)

ضامن إمقاث مبـل ظةذ جةز الػائةتىل وضةامن   »

«الـػس مبـل ظذ صػاء الغؾقؾ
(2)

. 

نغةر "ادؼصقد نؼقث نعض السؾػ أ دػسةر معـك أية نلكف  ما كان  فنن ققؾ:

هق  مطؾؼ ادعـك الؾغقي لؾمعقيضىل الؼائؿ ظذ اإلنهللاث. فالمعقيض هـةا  "ظقض

ئت لقس لف مؼانؾىل ولقس مؼصقدكا ادعاوضة ادالقة المل ألزممؿقكةا ظـ الرن  الػا

 هباىل والمل دؼمضةل ثؿـًا وميؿـًا.

نلن ادعـك الؾغقي لؾمعةقيض وهةق اإلنةهللاث مـطبةؼ ظةذ المعةقيض جُياب ظـف: 

ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقنىل وثبقت ادؼانؾ مما ٓ ُيـؽر: إذ أضراف المعةقيض 

قض ظـف هق  الضةرر ادادي الذي حلؼ ادضةرور نػةقات الةرن ىل ممقفرٌة هـاىل فادع

ض هق  مردؽب الضةرر أو  ُره الؼضاُء مز هذا الضةررىل وادةُةعق  والعقض  ما ُيؼهلل 

ض هق  ادضةةرور. فصة ب هبةذا صةؿقث المعةقيض ظةـ الةرن   ادمسبب فقفىل وادعقب

ـ أكةؾ أمةقاث الػائت لصهللؾ الؾغةقي لؾمعةقيضىل وظةهللص دخقلةف حتةت الـفةل ظة

 الـاس نالباضؾ.

أن ادعـك امامع ٕكؾ أمقاث الـاس نالباضؾ هةق  مةا كةان فقةف جتةاوًزا حلةؼ -ج

ار أو حةةؼ العبةةاد أ المعةةامالتىل كالرنةةا والؼةةامر وادقسةةةر والظؾةةؿ والسةةةرقة 

                                           
باركات الـافعةاتىل كةان ادصةري الشفر نالزركشةلىل هللاحب ادصـػات اد ظبهللارهق  العالمة نهللر الهلليـ  ؿهلل نـ  (1)

هة(ىل يـظر  هبجةة الـةاطريـ إػ دةراجؿ ادمةلخريـ 794هة(ىل ودقأ شـة )745فؼقًفا أهللقلًقا أديًبا فاضاًل. ولهلل شـة )

 (.76مـ الشافعقة البارظغىل لؾعامري )ص 

 . (16/30(ىل وهناية ادطؾب )2/81(. ونـحقه ظـهلل امقيـل أ الزهان )2/324ادـيقر أ الؼقاظهلل ) (2)
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والغصةب وشةائر ادحرمةةات المةل دةةهللخؾ أ المعةامالت ادالقةةةىل والمعةقيض ظةةـ 

اًل حتت واحهلل مـ هذه ادـاهل المل دـضقي حتةت إهللةؾ الرن  الػائت لقس داخ

 ادحرصىل وهق  أكؾ أمقاث الـاس نالباضؾ.

ٓ حيؾ شنؾػ »  حهلليث ظبهلل ار نـ ظؿرو قاث  قاث رشقث ار  -2

«وبقع، وٓ صنرضان دم بقع، وٓ ربح ما مل تضؿـ، وٓ بقع ما لقس ظـدك
(1()2)

. 

ومل يذكر ادسمهللث هبذا احلهلليث وجف الهللٓلة مـةف ظةذ مسةللمـاىل ويظفةر أن  ةؾ 

 .«وٓ ربح ما مل تضؿـ»  آشمشفاد مـ هذا احلهلليث هق  ققلف 

ولؽـ وجف آشمهللٓث ٓ يملدك مطؾًؼاىل فنْن َقَصةهلَل ادسةمهللث نقجةف آشةمهللٓث  

هلل رنة  أ صةةلء مل ق "وهق ادضةرور"أن ادحؽقص لف نالمعقيض ظـ الرن  الػائت 

 يضؿـف.

نلن آشمهللٓث ووجفةف غةر هللةحق ىل وأكةف ٓ دٓلةة أ هةذا  ققؾ جقاًبا ظـ هذا:

وأن معـك ىل احلهلليث مطؾًؼا ظذ ظهللص جقاز المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن

أن معـك )ما مل يضةؿـ( أي  مةا مل يؿؾةؽىل وذلةؽ  إول: احلهلليث يهللور ظذ معـقغ 

 هق الغصبىل فنكف غر مؾؽ لؾغاهللبىل فنذا ناظف ورن  أ ثؿـف مل حيؾ لف الرن .

                                           
(ىل أنةقاب 1234(ىل والسمةذي )3/283(ىل كماب البققعىل ناب أ الرجؾ يبقةع مةا لةقس ظـةهلله )3504أخرجف أنق داود ) (1)

(ىل كمةاب 4611(ىل والـسةائل )2/526ىل ناب ما جاء أ كراهقة نقع ما لقس ظـهلل  )البققع ظـ رشقث ار 

حةهلليث »(. وقةاث السمةذي  11/253( )6671)(ىل وأ ةهلل أ مسةـهلله 7/288البققعىل ناب نقع ما لةقس ظـةهلل البةائع )

 «.هذا حهلليث ظذ صةرط مجؾة مـ أئؿة ادسؾؿغ هللحق (  »2/21) "ادسمهللر "وقاث احلاكؿ أ «. حسـ هللحق 

اشةةمهللث هبةةذا احلةةهلليث ظةةذ ادـةةع أ هةةذه ادسةةللة إحةةهللى الةةهللوائر الؼضةةائقة المانعةةة لةةهلليقان ادظةةامل أ حؽؿفةةا رقةةؿ  (2)

 هة(.1427( لعاص )3/د/دج/179)
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وهق ادعـك إصفر لؾحهلليث  أن معـك )مةا مل يضةؿـ(  مةا مل يؼةبض: ٕن  الثاين:

السؾعة قبؾ قبضفا لقست أ ضةامن ادشةسيىل فةنذا دؾػةت دؾػةْت مةـ مةاث البةائع
(1)

 .

فباب احلهلليث أ ادعاوضاتىل وما كحـ فقف مـ قبقةؾ الضةامنىل ونةغ البةانغ فةرمل أ 

 ادقضقع والغاية.

"صةرح السـة"جاء أ 
(2)

وٓ ربنح منا مل »أ نقان معـك هذه الؾػظة أ احلهلليث   

هق  أن يبقع ما اصساه قبؾ أن يؼبضفىل فال يص : ٕكف مل يهللخؾ نةالؼبض   »«يضؿـ

 «.أ ضامكف

هةق إحةالث مةاٍث مؽةافئ مؽةان  المعقيض أ هللحق  فؼف الشةرع ادطفةرأن -3

ماث مػؼقدىل وهق مل ُيشةرع إٓ جةًزا دةا يؾحةؼ نادةاث مةـ فةقات أو كؼصةان فعةعىل 

والمعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن لقس كذلؽ
(3)

. 

الةذي كةان شةةقحؼؼف -  نعهللص المسةؾقؿ نةلن الةرن  ادمكةهلل وُيؿؽـ اجلقاب ظـف

ىل ولةق مل  -ةرور لق مل حيصؾ الػعؾ الضارادض ًٓ لقس نامثىل نؾ هةق مةاث ممحؼةؼ مة 

ًٓ دا جاز المعةقيض ظةـ ادـػعةة المةل فقهتةا الغاهللةب: ٕن ادـػعةة هـةا ٓ  يؽـ ما

: ٕهنا حتصؾ صةقًئا فشةقًئا. ًٓ ًٓ وإكام م   دمحؼؼ حا

والغةةرر أن المعةةقيض ظةةـ الةةرن  الػائةةت أ غةةر الةةهلليقن ُيققةةع أ امفالةةة -4

ادـفل ظـفام صةرًظاىل فننب حساب الرن  الػائت قائٌؿ ظةذ جمةرد المخؿةغ والمققةعىل 

                                           
 (.2/21يـظر  شبؾ السالصىل لصمر الصـعاين ) (1)

 (.5/1938(ىل ومرقاة ادػادق  صةرح مشؽاة ادصانق ىل ٕيب احلسـ ا روي )8/144صةرح السـةىل ٕيب  ؿهلل البغقي ) (2)

 هة(.1431( لعاص )10/د/إ/302يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ ) (3)
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ففق غر مـضبطىل وٓ يؿؽـ حتهلليهلل مؼهللاره نصػة دققؼة
(1)

. 

نعهللص المسؾقؿ نقققع امفالة والغرر ادـفل ظةـفام صةةرًظا: ٕن  وجُياب ظـ هذا:

لةقس ظةذ المحهلليةهلل ادـضةبطىل المعقيض أو الضامن أ أهللؾف قةائٌؿ ظةذ المؼةهلليرىل و

وظذ هذا دصةرف الػؼفاء واشمعام ؿىل إذ المحهلليهلل ادـضبط والؼطع نف غر ممصقر 

 أ المؼهللير كشةرط ٓ يص  نهللوكف.

حغ -ثؿ إن امفالة والغرر مـمػقان هـاىل فنن الؼضاء هق الذي ُيؼهللر المعقيض  

ىل نـاًء ظذ معاير واضحة وأشس شةؾقؿة أ المؼةهلليرىل يطؿةئـ -مطالبة ادضةرور نف

نةلن هةذا  -نـةاء ظةذ ادميةهللات وادعطقةات المةل نـةك ظؾقفةا-الؼضاء نغؾبة الظةـ 

وادمؿيةؾ أ دػقيةت الةرن  ظؾقةف لةق مل المؼهللير جانر لؾضةرر الذي حلؼ ادضةةرورىل 

يؼع الضةررىل فاكمػك الزظؿ نقجقد الغرر وامفالة وحلققفام لؾمعقيض ظةـ الةرن  

 الػائت أ غر الهلليقن.

ثةةؿ إن الغةةرر وامفالةةة وهللةةػان صةةةرظقانىل جةةاءت الشةةةريعة ناظمبارمهةةا أحةةهلل 

ت هبةاىل وٓ ادـاهل المل دؾحؼ البققعىل فمحرمفاىل ودؽسقها هللػة البطالن ممك حلؼ

نةةهلل مةةـ معرفةةة معـامهةةا هـةةا حمةةك كعؾةةؿ دقةةة ادسةةمهللث أو ظةةهللص دقمةةف حةةغ وهللةةػ 

المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن نلكف مبـٌل ظةذ امفالةة والغةررىل وأهنةام 

 يؾحؼان نالمعقيض أ هذه احلالة.

                                           
هةة(ىل 1429( لعةاص )5/د/إ/92يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الةهللوائر الؼضةائقة المانعةة لةهلليقان ادظةامل نةرقؿ ) (1)

 هة(.1432( لعاص )228/20/2واحلؽؿ ذي الرقؿ )
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إػ أن امفالة كقٌع مـ أكقاع الغررىل فؽؾ جفالة غررىل  فذهب انـ دقؿقة 

كؾ غرر جفالةولقس 
(1)

. 

هةل  المةل دةمدي إػ الؼةامر والغةررىل وٓ يةهللري  وققؾ نالػرمل نقـفامىل فامفالةة

العاقهلل ظذ أي صةلء يهللخؾ
(2)

. 

والغرر هق  ما دردد نغ القجقد والعهللص
(3)

ىل أو نغ احلصقث والػقات
(4)

ىل أو مةا 

ضقيت معرفمفىل وجفؾت ظقـف
(5)

. 

الغةةرر -هةةادغ العبةةاردغ  أن العؾةةامء قةةهلل يمقشةةعقن أ ونةةغ الؼةةراأ 

ىل فقسةمعؿؾقن إحةهللامها مقضةع إخةرىىل ثةؿ ذكةر الػةرمل نةغ امفالةة -وامفالة

ما ٓ يهللري هؾ حيصؾ أص ٓىل جفؾت هللػمف أص ٓىل كةالطر  والغررىل فبغ أن الغرر 

 أ ا قاءىل والسؿؽ أ اداء. 

ما ظؾؿ حصةقلف وجفؾةت هللةػمفىل كبقةع الشةخص مةا أ وادجفقل اصط ًحا: 

كؿةةفىل ففةةق حيصةةؾ قطًعةةاىل لؽـةةف ٓ يةةهللري أي صةةةلء هةةق. فؽةةؾ واحةةهلل مةةـ الغةةرر 

وادجفقث اهللطالًحا أظؿ مـ أخر مـ وجف وأخص مـ وجف
(6)

 . 

                                           
 (.117لؼقاظهلل الـقراكقة الػؼفقة )ص يـظر  ا (1)

 (.3/265يـظر  إظالص ادققعغ ) (2)

 (.4/429يـظر  الػروع ) (3)

 (.5/728يـظر  زاد ادعاد ) (4)

 ادرجع السانؼ. (5)

 (.3/265يـظر  الػرومل ) (6)
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ٓ يؿؽـ  -ناحلهللود المل ذكرها الػؼفاء-وهبذا يمبغ أنب وهللػ امفالة والغرر 

 أن ُيمصقر أ المعقيض ظـ الرن  ادمكهلل الػائت أ غر الهلليقن.

ُشؾ ؿ أن هذيـ القهللػغ قهلل يمصقر حلققفام نغر البققع فنهنام يـمػقان ظةـ  ثؿ لق

نالمؼةهللير ادـاشةب والعةادث  -الذي كمحهللث ظـف هـةا-المعقيض ظـ الرن  ادمكهلل 

 الذي يؼهللره الؼضاء.

ققاس المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن ظذ المعقيض ظـف أ ناب -5

الرن  أ كؾك مـفامالهلليقنىل نجامع ظهللص دلكهلل حصقث 
(1)

. 

 وجُياب ظـ هذا مـ ث ثة وجقه:

وهق المعقيض ظـ الرن  الػائت أ -أن آهللؾ ادؼقس ظؾقف غر ممػٍؼ ظؾقف -أ

ىل نؾ وقع الـزاع أ جقازه مـ ظهللمف-غر الهلليقن
(2)

. 

أن الؼقاس هـا ققاس مع الػارمل: فنن العامد الذي اظمؿهلل ظؾقف مـ مـع مةـ -ب

الػائت أ الهلليقن  أكف يػضةل إػ الرناىل والمعقيض ظـ الرن   المعقيض ظـ الرن 

 الػائت أ غر الهلليقن ٓ يمحؼؼ فقف اإلفضاء إػ الرناىل فافسقا.

هق  ؾ الـزاع أهللاًلىل  "ظهللص دلكهلل حصقث الرن "أن ققلؽؿ نلن العؾة هل  -ج

  وخيمؾػ ناخمالف الققائعىل والؼضاء يبسط شةؾطمف وكػةقذه أ دؼةهللير دلكةهلل الةرن

                                           
 هة(.1429( لعاص )5/د/إ/92يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ ) (1)

(ىل ومطؾ الغـل طؾؿىل ضةؿـ جمؿةقع 13يـظر  جقاز إلزاص ادهلليـ ادامضؾ نمعقيض الهللائـىل لؾشةقخ مصطػك الزرقا )ص  (2)

 (.362-359(ىل وادامضؾة أ الهلليقنىل د.شؾقامن الهللخقؾ )ص 3/240فماوى ونحقث الشةقخ ظبهللار نـ مـقع )
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َص أمامةفىل فلهللةب  اخلةالف خالًفةا أ حتؼقةؼ ادـةاط ٓ أ  مـ ظهللمفىل نـاًء ظذ مةا ُقةهلل 

 أهللؾ ادسللة.

أن الػؼفاء قهلل كصقا ظذ ظهللص ضامن الغاهللب لؾرن  ادػسضىل ومـُع اداث مةـ -6

هللاحبف نسبب الغصب والسةرقة أصهللُّ طؾاًم مـ مـعةف: نسةبب ادامضؾةةىل ومةع ذلةؽ مل 

والسارمل المعقيَض ظـ ضةرر الملخر أو فقات مـافع اداثيقجبقا ظذ الغاهللب 
(1)

. 

ما ذكرمتقه ظـ الػؼفاء هبذا اإلضالمل غر دققةؼىل  ويؿؽـ اجلقاب ظـف بلن ُيؼال:

 وشةقليت أ أدلة ادجقزيـ ما يردُّ هذا الذي ذكرمتقه.

ثؿ لق ُشؾ َؿ هللحة ما دؼقلقن فنن أ أدلة الشةريعة وققاظةهللها العامةة مةا يؿؽةـ 

كةام -آشمـاد إلقف أ الؼقث نجقاز المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن 

 .-شةقليت أ أدلة ادجقزيـ

أن الؼقاظهلل الػؼفقة وإهللقث الشةرظقة دؼضةل نلن أخذ ادةاث ٓ يؽةقن إٓ -7

أو أ مؼانؾة مةاث ُأِخةَذ أو ُأدؾةػىل وإٓ كةان أكةاًل لةف نالباضةؾىل وظةذ ذلةؽ ، دزًظا

دعقيًضا ظـ ضةرر مل يسدةب ظؾقةف دؾةػ دةاث غةر جةائٍز صةةرًظا: ٕن يؽقن أخذه 

أشاس المعقيض أ كظر الػؼفاء هق مؼانؾة اداث ناداثىل فةنذا ققنةؾ ادةاث نغةر مةاث 

كان أكاًل لف نالباضؾ
(2)

. 

 

                                           
 هة(.1429( لعاص )5/د/إ/92ان ادظامل نرقؿ )يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليق (1)

 (.19يـظر  الضامن أ الػؼف اإلشالملىل لعع اخلػقػ )ص  (2)
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 وجُياب ظـ هذا مـ وجقه:

 نةةالمزع أو أ مؼانؾةةة ادةةاث-أن حصةةةر أخةةذ ادةةاث أ الطةةريؼغ ادةةذكقريـ -أ

غر مسؾبؿىل نؾ هق مـمؼض نةالمعزير نادةاث أ قةقث ضائػةة مةـ  -ادلخقذ أو ادمؾػ

 ادحؼؼغ مـ أهؾ العؾؿ. وهذا إخر لقس داخاًل ضؿـ الطريؼغ ادذكقريـ.

أن ما ذكروه مـ أن الؼقاظهلل الػؼفقة وإهللقث الشةرظقة دؼضةل نلن أخةذ  -ب

ُأِخةةَذ أو ُأدؾةةػ دعؿةةقٌؿ دـؼصةةف الهللقةةة ادةةاث ٓ يؽةةقن إٓ دزًظةةا أو أ مؼانؾةةة مةةاث 

والصحة. ثؿ هق مؼانؾ نلن هـا  مـ إهللقث العامة أ الشةريعة ما يشةفهلل مةقاز 

 أخذ اداث مؼانؾ ما فات ادضةرور مـ فقات الرن .

وهل أن المعقيض هـةا مةـ قبقةؾ أكةؾ ادةاث -إذا هلل ب ما دؼهللص فنن الـمقجة -ج

ادـؼقضةة أ الػؼةردغ السةانؼمغ دؽةقن غةر والمل نـقت ظذ ادؼهللمات  -نالباضؾ

هللحقحةىل مضاًفا إلقفا ما شبؼ نقاكف مةـ كةالص العؾةامء أ معـةك إكةؾ نالباضةؾ أ 

 مـاقشة الهلللقؾ إوث لؾامكعغ.

أن الرن  ادمكهلل الذي كةان شةةقحؼؼف ادضةةرور لةق مل حيصةؾ الػعةؾ الضةار -د

ىل ًٓ ىل وٓ يضةره كقكف غر مقجقد حا ًٓ فؾقس ذلؽ نشةةرٍطىل نةؾ يؽػةل أن  ُيعمز ما

يؽقن ممكهلًلا حصقلف أ ادسمؼبؾ لق مل حَيُْؾ الػعؾ الضةار دوكةفىل كةام هةق احلةاث أ 

ىل وهةل معهللومةة -كام شةةقليت-ادـػعة المل يػقهتا الغاهللب نغصبفىل ففل مضؿقكة 

غر حاضةرة: ٕهنا حتصؾ صةقًئا فشةقًئاىل ولؽـفا ممكهللة احلصقث أ ادسمؼبؾ: ولذا 

 المعقيض ظـ فقاهتا. جاز
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أن المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن هق أ حؼقؼمةف  نةذث مةاث أ -8

أكف ٓ اةقز ٕحةهلل أن يلخةذ مةاث "مؼانؾ ضةرر  مؿؾ مل ييبتىل والؼاظهللة الػؼفقة  

"أحهلل نال شبب صةرظل
(1)

. 

لةف نلن اداث ادلخقذ دعقيًضا ظـ إرنةاح ادمكةهللة الػائمةة ويؿؽـ اجلقاب ظـف: 

 شبب صةرظلىل وهق جز الضةرر الالحؼ نادضةرور كمقجة دػقيت الرن  ظؾقف.

أن المعةةقيض إكةةام يؽةةقن ظةةـ الضةةةرر ادةةادي القاقةةع فعةةاًلىل ٓ الضةةةرر -9 

آحماميلىل ونام أن الرن  الػائت حيمؿؾ حتؼؼف وظهللص حتؼؼف فنكف ٓ يسمحؼ دعقيًضةا 

ظـف
(2)

الضةرر اداثؾ القاقةع فعةاًل الةذي . وققاظهلل الشةريعة دلنك المعقيض إٓ ظـ 

يؿؽـ دؼقيؿةف نادةاثىل أمةا ادمققةع فةال دعةقيض فقةف: ٕكةف معةهللوص وقةت حةهللوث 

ادخالػةىل وٓ ققؿة لؾؿعهللوصىل فال يص  مؼانؾمف نامث
(3)

. 

 ويؿؽـ اإلجابة ظـ هذا مـ وجقه:

أنب الةةرن  الػائةةت الةةذي كةةمؽؾؿ ظـةةف إكةةام هةةق الةةرن  الةةذي حتؼؼةةت فقةةف أركةةان -أ

المعقيضىل وهق الذي كسؿقف رنًحا ممكهلًلاىل ولقس احماملًقاىل وإذا كان كالمـا أ ادمكةهلل 

ٓ أ آحماميل فقـبغل أٓ حيصؾ خالف حقـئةٍذىل وإن حصةؾ ففةق خةالف راجةع إػ 

                                           
 هة(.1429( لعاص )5/د/إ/92يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ ) (1)

هة(ىل وكذا 1423( لعاص )30/د/دج/101يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ ) (2)

هةةة(ىل واحلؽةةؿ رقةةؿ 1433( لعةةاص )1/3/إ/137(ىل وكةةذا احلؽةةؿ رقةةؿ )1427( لعةةاص )10/د/إ/51احلؽةةؿ رقةةؿ )

 هة(ىل وغرها.1416( لعاص )10/د/ف/20هة(ىل وكذا احلؽؿ رقؿ )1410( لعاص )9/د/إ/21)

 هة(.1410( لعاص )9/د/إ/21يـظر  احلؽؿ الصادر مـ إحهللى الهللوائر الؼضائقة المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ ) (3)
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المل يطؾب ادضةرور فقفا دعقيضف ظام فادف مهللى حتؼؼ وهللػ الرن  ادمكهلل أ القاقعة 

ىل وهةذا خيمؾةػ -كام يظفةر-مـ رن ىل ففق خالف أ حتؼقؼ ادـاط ٓ أ أهللؾ ادسللة 

مـ واقعة ٕخرى نحسب طروففا وأحقا اىل ويسمبهللُّ الؼضاء نسؾطة المؼهللير هـاىل مع 

كةام -الؼقث ننمؽاكقة وضع ضةانط لؾةرن  ادمكةهلل حتةمؽؿ إلقةف كافةة الصةقر والققةائع

ـب الذي ٓ ُيسؾبؿ نف  أن ُيطؾؼ الؼقث وُاعؾ كالؼاظةهللة -شةقليت أ أدلة ادجقزيـ . ولؽ

والـظرية العامة نلن الشةريعة ٓ جُتقز المعقيض ظـ الرن  الػائةتىل وأكةف ٓ يعةهللو إٓ 

مسدٌد نغ القققع وظهللمفىل ويـمج ظةـ هةذا السةبب  -ظذ الهللواص-صةقًئا  مؿاًلىل وأكف 

 هللص جقاز المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن.الؼقُث نع

حسةب -أن دػقيت الرن  ادمكهلل هق أ حؼقؼمف ضةةرر ماثةؾ وواقةع فعةاًل -ب

 ىل َفةةِؾةَؿ ادـع مـ المعقيض ظـ فقادف إًذاا-دعبركؿ

أنب دسببقؽؿ لؾؿـع مـ المعقيض ظـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن نؽقكةف -ج

ًٓ حمةك ُيؼةاث معهللوًما غر شؾقؿ: ٕن الر ن  الػائت ٓ يمصقر وققظف فةقًرا أو حةا

ًٓ لةق  هبذا آصساطىل ففق معهللوٌص أ حؼقؼمفىل ولؽـف يموث إػ المحؼؼ والعؾؿ نف م 

ُت لفىل ويمقهللؾ إػ العؾؿ نف نمؼهللير أهؾ اخلزة لؾرن  لق مل يؼةع  مل يؼع السبب ادػق 

 اظهلل وادعاير المل يامرشفا الؼضاء.اداكع مـفىل أو نمؼهلليره نالـسبة لـظائره وفؼ الؼق

ثؿ إنب وهللػ العهللص هذا يـمؼض نالمعقيض ظـ مـػعة العغ ادغصقنةىل فادـػعة 

حغ الغصب معهللومةىل ولقست ماثؾة أو واقعًة فعاًلىل نؾ حتصؾ أ ادسةمؼبؾ صةةقًئا 

فشةقًئاىل ومع هذا أجاز نعض الػؼفاء المعةقيض ظةـ ادـػعةة المةل فقهتةا الغاهللةب 



 
 

 التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن 
 

 146 
 

لؾعغ المل دشمؿؾ ظؾقفا ادـػعةىل وألزمقا الغاهللب أجرة ميؾفا مةهللة نؼائفةا  نغصبف

 .-كام شةقليت معـا أ أدلة ادجقزيـ-أ يهلله 

أن الرن  الػائت غر مـضبطىل مما يسدب ظؾقف ظهللص إمؽاكقة حتهلليةهلل مؼةهللارهىل -9

فؾفذا مـع مـ المعقيض ظـف
(1)

. 

نعةهللص المسةؾقؿ نةام ذكةرىل إذ ظةهللص إمؽاكقةة حتهلليةهلل المعةقيض لةقس  وجُياب ظـنف:

معقةةاًرا لؾمعةةقيض مةةـ ظهللمةةفىل نةةؾ معقةةار المعةةقيض هةةق وجةةقد اخلطةةل والضةةةرر 

والعالقة السببقة نقـفامىل وهةل أركةان المعةقيضىل فةنذا وجةهللت اشةمحؼ ادضةةرور 

 المعقيض ظام فادف مـ رن .

يقان ادظاملجاء أ أحهلل إحؽاص الصادرة ظـ إحهللى  اكؿ د
(2)

واب أٓ يؼػ   »

الؼضاء أ ميؾ هذه احلآت مققًػا شؾبًقا نعهللص دعقيض ادضةرور نحجة أن المعقيض 

ٓ يؿؽـ دؼهلليره نشؽؾ دققؼىل فنن الؼضاء مطالٌب نمحةري العهللالةة أ ذلةؽ نمحهلليةهلل 

المعقيض نشؽؾ دققؼ وظادثىل فنذا دعةذر ذلةؽ يصةار إػ المعةقيض نةام يغؾةب ظةذ 

جانر لؾضةررىل فؽام هق معؾقص فنكف اقز أن دبـك إحؽاص ظةذ غؾبةة الظةـىل  الظـ أكف

وهذا مسؾؿ نفىل لذا فنكف يغؾب ظذ طـ الهللائرة أن ادهللظل كان شةرن  مةهللة اإلغةالمل 

ىل كةام -أي  إغالمل  ؾف نةهللون شةـهلل كظةامل-ما كان يرنحف أ ادهللة السانؼة لوغالمل 

ًضا ظـ أمر  مؿؾ القققعىل نؾ هق دعةقيض دمكهلل الهللائرة أن هذا المعقيض لقس دعقي

 «.ظـ ضةرر  ؼؼىل وهق دػقيت فرهللة آشميامر ادماحة لؾؿهللظل

                                           
 هة(.1436/س( لعاص )4670/2أحهلل مالحظات  ؽؿة آشمئـاف اإلدارية ظذ احلؽؿ ذي الرقؿ ) (1)

 هة(.1436/س( لعاص )4670/2احلؽؿ رقؿ ) (2)
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 أدلة أصحاب الؼقل الثاين:

 يؿؽـ آشمهللٓث دـ ذهب إػ هذا الؼقث نأيت 

إدلة العامة الهللالة ظذ كػةل الضةةرر أ الشةةريعةىل وحتةريؿ إحلةامل الضةةرر -1

 نالغرىل ومـ ذلؽ 

«ٓ ضنرر وٓ ضنرار»أكف قاث   ما ُروي ظـ الـبل -أ
(1)

. 

أنب احلهلليث داثٌّ ظذ أكف لةقس لوكسةان أن ُيضةةرب نلخةاهىل فُقـؼصةف وجف الدٓلة: 

صةقًئا مـ حؼف
(2)

وقةهلل جةاء الشةةرع نةالـفل ، والضةرر إحلامل مػسهللة نالغر مطؾًؼا. 

نحسةب حةاث الضةةرر ظـفىل ودلت الـصةقص ظةذ أنب الضةةرر إذا وقةع فنكةف ُاةز 

 وكقظفىل ومـ الضةرر  دػقيت الرن  ظذ هللاحبف نغر حؼ.

"الضةرر ُيزاث"أن مـ أدلة الػؼف  أن -ب
(3)

 . 

                                           
(ىل كمةاب إقضةةقةىل نةاب الؼضةاء أ ادرفةؼ 2758حلهلليث مـ ضرمل ممعهللدةىل وقهلل أخرجةف مالةؽ أ ادقضةل )روي هذا ا (1)

(ىل كمةاب إحؽةاصىل نةاب مةـ نـةك أ 2340(ىل وانـ ماجف أ الســ )5/55( )2865(ىل وأ هلل أ ادسـهلل )4/1078)

(ىل والبقفؼةل 5/407ؼمؾ إذا اردةهللت )(ىل ناب أ ادرأة د4539(ىل والهللارقطـل أ الســ )2/784حؼف ما يضةر نجاره )

(. وقةهلل روي هةذا احلةهلليث مقهللةقٓ 6/114(ىل كماب الصؾ ىل ناب ٓ ضةرر وٓ ضةرار )11384أ الســ الؽزى )

هذا احلهلليث أشةـهلله الةهللارقطـل »وقاث أنق ظؿرو نـ الصالح  «. ولف ضرمل يؼقى نعضفا نبعض»ومرشال. قاث الـقوي  

وحيسةـفىل وقةهلل دؼبؾةف مجةاهر أهةؾ العؾةؿ واحمجةقا نةفىل وقةقث أيب داود  إكةف مةـ مـ وجقهىل وجمؿقظفا يؼةقي احلةهلليث 

(ىل 2/211وار أظؾؿ. يـظر  صةرح جامع العؾقص واحلؽؿ )«. إحاديث المل يهللور الػؼف ظؾقفا يشعر نؽقكف غر ضعقػ

ؼةلىل ٓنةـ الةسكامين (ىل وامةقهر الـ2/323(ىل ودـؼق  المحؼقةؼىل لؾةذهبل )5/68ودـؼق  المحؼقؼىل ٓنـ ظبهلل ا ادي )

 (.4/362(ىل والمؾخقص احلبر )4/384(ىل وكصب الراية )6/158)

 (.4/66يـظر  صةرح الزرقاين ظذ ادقضل ) (2)

 (.8/3846يـظر  المحبر صةرح المحريرىل لؾؿرداوي ) (3)
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قاث السةققضل
(1)

هذه الؼاظهللة يـبـل ظؾقفا كير مـ أنقاب الػؼةفىل مةـ ذلةؽ    »

الةةرد نالعقةةبىل ومجقةةع أكةةقاع اخلقةةار مةةـ اخةةمالف القهللةةػ ادشةةةروط والمعزيةةر 

ادشسي وغر ذلةؽىل واحلجةر نلكقاظةفىل والشةػعة: ٕهنةا صةةرظت لةهللفع وإفالس 

ضةرر الؼسؿة والؼصاص واحلهللود والؽػارات وضامن ادمؾةػ والؼسةؿة وكصةب 

إئؿة والؼضاة ودفع الصائؾ وقماث ادشةركغ والبغاة وفسخ الـؽاح نةالعققب أو 

«اإلظسار أو غر ذلؽ...
(2)

. 

الضةرر الالحؼ نادضةرور كمقجةة الضةةرر.  وإزالة الضةرر دؽقن نرفعفىل ونجز

وجقًنةاىل ومةـ مسةائؾف   "الضةرر يزاث"  »(3)قاث الشةقخ زكريا إكصاري 

«وجقب رّد ادغصقب وضامكف نالمؾػ
(4)

. 

الضةرر يزاثىل ولعؾفةا صةةرط الػؼةفىل فةنن مؼصةقد   »ويؼقث الزركشةل 

إحؽاص الػؼفقة مفامت جؾب ادـةافع ودفةع ادضةارىل فالؼسةؿ اليةاين كؾةف ونعةض 

                                           
هق  العالمة أنةق الػضةؾ جةالث الةهلليـ ظبةهلل الةر ـ نةـ كةامث الةهلليـ أيب نؽةر نةـ  ؿةهلل السةةققضل ادعةروف نةانـ  (1)

هةة(ىل وكةان كيةر الشةةققخ والمةللقػىل نؾةغ ظةهللة 849إشةققضلىل ولهلل أ الؼاهرة لقؾة إحهلل مسمفؾ رجب شـة )

أ معجؿةفىل واكصةةرف إػ امؿةع والمةللقػ صةققخف إجازة وقراءة وشامًظا كحق مائة ومخسةغ صةقًخاىل وقهلل مجعفؿ 

وهق هللغرىل فبؾغت ظهللة مملػادف كحق شمامئة ما نغ رشائؾ أ ورقة أو ورقمغ وكمةب أ ظةهللة جمؾةهللاتىل والغالةب 

هةةة(ىل يـظةةر  الـةةقر السةةافر ظةةـ أخبةةار الؼةةرن العاصةةةرىل 911أ مصةةـػادف دؾخةةقص كمةةب أخةةريـ. دةةقأ شةةـة )

 (.1/328ىل لؾشقكاين )(ىل والبهللر الطالع51لؾعقهللروس )ص 

 (.84يـظر  إصباه والـظائر )ص  (2)

ةةـبقؽل إزهةةري الشةةافعل. ولةةهلل ظةةاص  (3) ةةهلل نةةـ أ ةةهلل نةةـ زكريةةا إكصةةاري السُّ هةةق  العالمةةةىل زيةةـ الةةهلليـ زكريةةا  ؿب

هة(ىل دصهللى لؾمهللريس أ حقاة صةققخفىل واكمػع نف الػضالء ضبؼة نعهلل ضبؼةىل وصةرح ظهللة كمبىل وألػ مةا ٓ 826)

 (.2/123هة(ىل يـظر  إمماع الػضالء نَساِجؿ الؼّراء فقام نعهلل الَؼرن الياِمـ اِ جري )928صةك كيرة. دقأ شـة )حي

(ىل وحاصةقة العطار ظةذ صةةرح امةالث ادحةع ظةذ مجةع امقامةع 147غاية القهللقث أ صةرح لب إهللقث )ص  (4)

(2/398.) 



 

  التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن
 

 149 
 

«إوث ميةةاث  ةةذه الؼاظةةهللة...
(1)

ىل ثةةؿ ذكةةر أميؾةةة ظؾقفةةا  كاإلدالفةةات والغصةةب 

والمػقيت...ىل وأهنا دزاث نضامن ادمؾػات والغصقب نلكقاظفا
(2)

. 

اظهللة دٓلة ظذ رفع الضةرر والمعةقيض ظـةفىل ومةـ ذلةؽ  الةرن  فػل هذه الؼ

الػائت أ غر الهلليقنىل فنن الػعؾ الضار احلاجز دون حتؼقؼ الرن  ُيرفعىل ويضاف 

اء الػعؾ الضار.   إلقف جز الضةرر نالمعقيض ظام فات مـ رن  جرب

ٓ الضةةرر "مؼقةهللٌة نؼاظةهللة أخةرىىل وهةل  أن  "الضةرر ُيزاث"قاظهللة  فنن ققؾ:

"ُيزاث نالضةرر
(3)

. 

ةةا لةةق شةةؾؿـا أكةةف يؾحةةؼ مردؽةةب الػعةةؾ الضةةار نةةاحلؽؿ ظؾقةةف  جُينناب ظـننف: نلكب

نالمعقيض ضةرر فنن هذا إضةرار نحؼىل ولقس ادؼصقد هق إحلامل الضةةرر كػسةفىل 

نؾ الضةرر هـا جاء دبًعا ٓ أهللاًلىل والضةرر إذا كان أ اشمقػاء حةٍؼ فةنن الشةةريعة 

سمحؼ لف هق مةـ أدخةؾ الضةةرر ظةذ كػسةف ناردؽانةف لؾػعةؾ ٓ متـع مـف: لؽقن اد

الضارىل كاحلاث أ ادحهللود أ امؾهلل أو مؼانؾة ادعمهللي نؿيؾ اظمهللائفىل فػل كؾ مـفام 

 ضةررىل ولؽـف ظذ وجف ادؼانؾة والمعقيضىل فجاز. 

ققةةاس المعةةقيض ظةةـ الةةرن  الػائةةت أ غةةر الةةهلليقن ظةةذ ضةةامن مـةةافع -2

 آظمهللاء نمػقيت إمقاث واحلؼقمل أ كؾك مـفام نغر حؼ.ادغصقبىل نجامع 

                                           
 (.3/464دشـقػ ادسامع نجؿع امقامع ) (1)

 يـظر  ادرجع السانؼ. (2)

 (.74(ىل وإصباه والـظائرىل ٓنـ كجقؿ )ص 1/41يـظر  إصباه والـظائرىل لؾسبؽل ) (3)
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مـ دعهللى ظةذ مـػعةة غةر مـػعةة احلةر والبضةع فةال »جاء ظـد فؼفاء ادالؽقة: 

يضؿـفا إٓ نالػقاتىل شقاء اشةمعؿؾ أو ظطةؾىل كالةهللار يغؾؼفةاىل والهللانةة حيبسةفاىل 

«والعبهلل ٓ يسمخهللمف
(1)

. 

ر  ا يضؿـ مـػعمفا إذا نؼقت أ يةهلله كؾ ظغ  ا مـػعة دسملج» وظـد الشافعقة:

مهللة  ا أجرةىل حمك لةق غصةب كماًنةا وأمسةؽف مةهللة وضالعةف أو مسةًؽا فشةؿف أو مل 

«يشؿف لزمف أجردف
(2)

. 

ومـ غصب صةقًئا فعؾقف رده...ىل وظؾقةف أجةرة ميؾةف مةهللة » وظـد فؼفاء احلـابؾة:

«ـفا كإظقانمؼامف أ يهلله: ٕكف فقت ظؾقف مـػعمفىل وادـافع  ا ققؿةىل فقضؿ
(3)

. 

والرن  أحهلل ادـافع المل يؿؽـ دؼققؿفاىل ناظمبار أن الرن  يؿؽـ أن يمحؼؼ لق مل 

حيصؾ اداكعىل و ذا قاث نعض ادالؽقة
(4)

لؾؿغصقب مـف قهللر ما كان يةرن  فقفةا   »

فجةةاز المعةةقيض ظةةـ فةةقات الةةرن ىل كادـػعةةة المةةل فقهتةةا «. لةةق كةةان ادةةاث أ يةةهلله

مـفىل نجامع دػقيت ادـافع نغر حؼىل فالمسبب أ دػقيةت الغاهللب ظذ ادغصقب 

 الرن  غصٌب حؽاًم.

                                           
(ىل والشةةرح الؽبةر ظةذ خممصةةر 143(ىل وصةرح خممصةر خؾقؾىل لؾخرصةل )ص 412يـظر  جامع إمفات )ص  (1)

 (.3/455خؾقؾىل لؾهللردير )

 (.2/343ادطالب ) (ىل وأشـك5/13يـظر  روضة الطالبغ ) (2)

(ىل 4/182(ىل وصةرح الزركشةل ظذ خممصةر اخلرقل )301يـظر  العهللة صةرح العؿهللةىل لبفاء الهلليـ ادؼهللشةل )ص  (3)

 (.5/45وادبهللع صةرح ادؼـع )

 (.6/143يـظر  صةرح اخلرصةل ) (4)
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ٓ يؿؽةـ المسةؾقؿ نصةحة هةذا الؼقةاس: لقجةقد الػةارملىل ونقاكةف أ  فنن ققنؾ:

 إمقر أدقة  

الػرمل نغ الغصب ونغ دػقيت الرن  أ غر الهلليقنىل وذلةؽ أن ضةانط حتؼةؼ -أ

 وجماهرةىل ولقس المػقيت أ مسللمـا كذلؽ.الغصب يؽقن نآشمقالء قفًرا وغؾبة 

نلن هذا القهللػ الػارمل الذي ذكرمتقه غةر مةمثٍر: ٕن المسةبب أ  جُياب ظـف:

احلجب كؼصهلل ادـع أ ادعـكىل وأما إوهللاف المل ذكرمتقها ففل أوهللاف دمعؾؼ 

نحةةةهللود الصةةةقرة وٓ دةةةمثر ظةةةذ ادعـةةةكىل وآدػةةةامل أ إخةةةر طةةةاهر نقةةةـفامىل 

الػؼفاء أ الؼقاس دهللثُّ ظذ هذا ادعـكىل فؼاشقا ظذ الغصب مسةائؾ  واشمعامٓت

ىل ومةةـ دؾةةؽ  دون مسةةللمـا أ قةةرب ادعـةةك ٕحؽةةاص الغصةةبىل وهةةذا طةةاهر جةةعٌّ

 إققسة المل ُجِعَؾ الغصب فقفا أهللاًلىل وهل فرع لف 

الالقةةةط إذا أقةةةبض الؾؼطةةةة لـػسةةةف
(1)

ىل وإذا اممـةةةع ادةةةقَدع مةةةـ رد القديعةةةة 

لصةةاحبفا
(2)

وإذا مـةةع البةةائع ادشةةسي مةةـ قةةبض الةةيؿـ ىل
(3)

ىل وإذا حةةبس الصةةاكع 

اليةةقب ظةةذ ظؿؾةةف
(4)

ىل وإذا اشةةملجر ادسةةملجر دانةةة ثةةؿ جتةةاوز هبةةا ادؽةةان ادحةةهللد 

فلهللاهبا فقف صةلء
(5)

فؽؾ هذه الػروع وغرها أحلؼفا الػؼفاء نالغصةبىل وردبةقا  ىل

                                           
 (.2/202(ىل والؽاأىل ٓنـ قهللامة )98ىل و11/13يـظر  ادبسقط ) (1)

 (.2/202(ىل والؽاأىل ٓنـ قهللامة )117ىل و11/114يـظر  ادبسقط ) (2)

 (.3/244يـظر  كشاف الؼـاع ) (3)

 (.4/448(ىل وادبهللع صةرح ادؼـع )5/395يـظر  ادغـل ) (4)

 (.4/240يـظر  صةرح الزركشةل ظذ خممصةر اخلرقل ) (5)
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الػائةةت أ غةةر المعةةقيض ظةةـ الةةرن  -ظؾقفةةا أحؽامفةةا. وإذا دلمؾةةت مسةةللمـا 

وجهللهتا مما يؿؽـ إحلاقفا نؿيقالهتاىل وأهنا دشس  مع الغصةب أ ادعـةكىل  -الهلليقن

فمؾحؼ نفىل نؾ هل أقرب إػ إهللةؾ ادؼةقس مةـ الػةروع المةل ذكركاهةا ممةا أحلؼةف 

 الػؼفاء نف أ إحؽاص.

قةهلل كةصب ظةذ أن الةرن  الػائةت أ الغصةب أو  أن نعض الػؼفةاء -ب

ظـفىل وهق أهللةرح وأققى وأكير اكطباًقا ظذ مسللة المعةقيض ظةـ غره ٓ ُيعقض 

الرن  الػائت أ غر الهلليقن مـ مسللة المعقيض ظـ مـافع ادغصقبىل فمؾحؼ هبا 

 وٓ ُدؾحؼ نضامن مـافع ادغصقب: لؽقن مسللمـا أقرب لصوػ مـ الياكقة.

جاء أ صةرح ادـمفك
(1)

اهللٍب مةاث وٓ يضؿـ رنٌ  فات ظذ مالٍؽ نحبس غ  »

 «.جتارٍة مهللًة ُيؿؽـ أن يرن  فقفا إذا مل يمجر فقف غاهللب

وجاء أ فماوى ا قمؿل
(2)

وٓ يضةؿـ القهللةةل الةرن  الػائةت نسةبب ظةهللص   »

المجارة. فؼهلل حؽك أئؿمـا وجفةغ فةقام لةق دةر  الةقيل المصةةرف فةـؼص ادةاثىل أو 

فرهللاده أو ظةامرة داره دؾػ مـ غر دػريط أ حػظفىل كلن در  دؾؼق  ضؾعف أو نقع 

 «.أو إجارهتا أو ظؾػ دوانف حمك مادت...

القارد ظـ نعض احلـانؾة حيمؿؾ احمامٓتىل مـفا   نلن الـؼؾ إوثوجياب ظـف: 

أن هذا الـص الػؼفل يـصةرف إػ رن  الـؼقد: ٕهنؿ اصسضقا فقام دضؿـ مـػعمةف 

                                           
 وهذه إحهللى الزيادات المل وردت أ ادـمفك ومل درد أ اإلقـاع. وار أظؾؿ. (.2/297) (1)

 (.4/89(. ويـظر  كشاف الؼـاع )3/44) (2)
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ؽىل فةال ُيضةؿـ أن يؽقن مـػعة اةقز أخةذ العةقض ظؾقفةاىل والـؼةقد لقسةت كةذل

الرن  الذي فقدف ادامضؾ نعهللص وفائف لؾهللائـ
(1)

 ىل وكالمـا هـةا إكةام هةق أ المعةقيض 

ظـ الرن  الػائت أ غةر الةهلليقنىل وادـػعةة هـةا ممصةقرةىل ويؿؽةـ  -أو الضامن-

دؼقيؿفاىل شقاء كاكت  ؼؼة أ احلاثىل نلن دؽقن أ ظغ قائؿةىل أو  يؾة إػ المحؼةؼ 

العغ لق مل حيصؾ الػعؾ الضار نالمسبب أ ققامفاىل ولق مل كؼةْؾ واحلصقث نعهلل ققاص 

هبذا حلصؾ المـاقض نغ هذا الـؼؾ ونغ ققث مـ قةاث مةـ الػؼفةاء نضةامن مـػعةة 

ادغصقب المل فقهتا ظذ الغاهللب
(2)

 . وشةقليت آحمامث أخر قريًبا.

فضةاًل ظةـ وأما الـؼؾ أخر ظـ ا قمؿل ففق لةقس  ةؾ ادػةامل نةغ الشةافعقةىل 

الػؼفاءىل نؾ أحهلل القجفغ ظـهللهؿ أكف يضؿـف
(3)

ىل وكذا ُكؼؾ ظـ مجاظة مةـ الػؼفةاء 

 مـ غر الشافعقة.

وإذا در  العامؾ العؿؾ حمةك فسةهلل اليؿةر فقـبغةل   »(4)يؼقث انـ دقؿقة  

أن اب ظؾقةف كصةةقب ادالةؽىل ويـظةر كةؿ اةلء لةق ظؿةؾ نطريةؼ آجمفةادىل كةام 

ٕن دركف العؿؾ مـ غر فسخ العؼةهلل حةراص وغةررىل  يضؿـ لق يبس الشجر: وهذا

وهق شبب أ ظةهللص هةذا اليؿةرىل فقؽةقن كةام لةق دؾػةت اليؿةرة حتةت القةهلل العاديةةىل 

 «.كالضامن نالمسبب أ اإلدالف

                                           
 (.289-288يـظر  ادميهللات الشةرظقة حلؿؾ ادهلليـ ادامضؾ ظذ القفاءىل أ. د. كزيف  اد )ص  (1)

 ؼ كؼؾ كصقهللفؿ.وهؿ  فؼفاء الشافعقة واحلـانؾة ونعض ادالؽقة. وقهلل شب (2)

 (.2/211(ىل وأشـك ادطالب )10/20يـظر  كػاية الـبقف أ صةرح المـبقفىل ٓنـ الرفعة ) (3)

 (.4/34(ىل وادسمهللر  ظذ جمؿقع الػماوى )5/406الػماوى الؽزى ) (4)
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أن مـةةافع ادغصةةقب مقجةةقدة: فؾةةذلؽ وجةةب ضةةامهناىل نخةةالف الةةرن  -ج

اء أ صةةرح الػائتىل فنكف غر مقجةقد: فؾةذلؽ اممـةع ضةامكف والمعةقيض ظـةف. جة

ادـمفك
(1)

وٓ يضؿـ رنٌ  فات ظذ مالٍؽ نحبس غاهللٍب ماث جتارٍة مهللًة ُيؿؽةـ   »

أن يرن  فقفا إذا مل يمجر فقةف غاهللةبىل كةام لةق حةبس ظبةهلًلا يريةهلل مالؽةف أن يعؾؿةف 

 .«ٕهنا ٓ وجقد هلاهللـاظة مهللة يؿؽـ دعؾؿفا فقفا: 

 نلن ُيؼاث  ماذا دؼصهللون نعهللص القجقد هـاا وجُياب ظـف:

فنن قصهللدؿ  ظهللص القجقد الػعع الذي ُيؼانؾ العةهللص ففةذا لةقس ماكًعةا أو شةبًبا 

لؾؿـع: إذا لق قؾمؿ نف ٓكمؼض مع ققلؽؿ نضامن مـةافع ادغصةقب: ٕن ادـػعةة أ 

 أهللؾفا معهللومةىل ولقست مقجقدًةىل وإكام حتهللث صةقًئا فشةقًئا.

وقةهلل ٓ حيصةؾىل  وإن قصهللدؿ  أن الرن   مؿٌؾ وغر  ؼؼ أو فعع فؼةهلل حيصةؾ

وما كان مسدًدا ففق لؾعهللص أقربىل ففق مـمؼض نضامن مـةافع ادغصةقب أيًضةا: إذ 

نضامن مـةافع ادغصةقب مل يشةسط أن يؽةقن  -كام شبؼ-أكير مـ قاث مـ الػؼفاء 

الغاهللب قهلل اشمعؿؾفاىل نؾ جمرد حجبفا ظـ هللاحبفا ومـعف مـ اشمغال ا مقجٌب 

غر  ؼؼىل فةرنام  -لق مل حيصؾ اداكع-ا أو رنحفا لضامهناىل مع أن اكمػاظف ناشمغال 

دبؼةك العةةغ أ يةةهلله وٓ يسةةملجرها أحةهلٌل مـةةفىل أو يـمػةةع هبةةا نةلي وجةةف مةةـ وجةةقه 

آكمػاع ظـ ضريؼ ادعاوضةىل فؽذلؽ الرن  الػائت أ غر الهلليقنىل فؾق فرضـا أن 

 ا فةال الػعؾ الضار مل حيصؾ فؼهلل يسمغؾ العغ فرن ىل وقةهلل ٓ يمحؼةؼ لةف اشةمغال

 يؼع الرن ىل فاشمقيا أ احلؽؿ: ٓشمقائفام أ ادعـك.

                                           
 (.4/89(. ويـظر  كشاف الؼـاع )2/297) (1)
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ـُ آكمػةةاُع نةةف وحيصةةؾ الةةرن  مـةةف أ حةةاث  وإن قصةةهللدؿ  أن الشةةةلَء الةةذي ُيؿؽةة

كةةام أ اديةةاث ادـؼةةقث أظةةاله أ كةةص نعةةض فؼفةةاء -آشةةمغالث غةةر مقجةةقد أهللةةاًل 

عؾؿفةا العبةهلل نعةهلُلىل وهةل كمعؾقؿ الصـاظة لؾعبهلل ففل غر مقجةقدة: إذ مل يم -احلـانؾة

مظـة الرن ىل فنذا حبس الغاهللب العبهلل ظـ شةقهلله ودسبب حبسف أ ظهللص دعؾقؿف دؾؽ 

الصـاظة مما أدى إػ دػقيت الرن  الذي كان يؿؽةـ أن اـقةف السةةقهلل مةـ ظبةهلله كظةر 

دعؾقؿف الصـاظة فالـص الػؼفل هـا يؿـع مـ المعقيض ظـ الرن : لؽقن  ؾ الةرن  

ويؿؽـ أن يؾحؼ نف أ المؿيقةؾ  مةا لةق اشةملجر صةخص أرًضةا مةهللة  معهللوًما أهللاًل.

ضقيؾة إجؾ ظذ أن يؼقص نبـاء مشةروع فقفةا مةهللرك لؾةرن  والةهللخؾىل فمسةبب مالةؽ 

إرض أ خطل أدى نف إػ ظرقؾة ققاص ادشةروع وفقات الرن  الذي كان شةقـمج مـةف 

 معهللوٌص وغر مقجقد.  -شةروعوهق اد-لقٓ ققاص هذا اخلطلىل ففـا أيًضا  ؾ الرن  

إنب هةذا ادعـةك يؿؽةـ أن يؽةقن  فقؼال جقاًبا ظذ هذا آحنعَمل أو آفنسا :

ىل ونةف ُاؿةع نةغ أهلل ب دػسةٍر لؾـص الػؼفل الذي ذكةره العالمةة البفةقيت 

قق ؿ نؿـع المعقيض ظـ الرن  الػائت أ ادغصقبىل ونغ قق ؿ نالمعقيض ظةـ 

"مطالب أويل الـفك"كفىل وقهلل جاء أ مـافع ادغصقب وضام
(1)

ما يميهلل هذا ادعـكىل  

وٓ يضؿـ رنٌ  فات ظذ مالٍؽ نحبس غاهللٍب ماث جتةارٍة مةهللًة ُيؿؽةـ أن »فؼاث  

يرن  فقفا إذا مل يمجر فقف غاهللبىل كام لق حبس ظبهلًلا يريهلل مالؽف أن يعؾؿةف هللةـاظة 

                                           
هةة(ىل مطالةب 1243هلًلاىل ثؿ الهللمشةؼل احلـةبع )ادمةق   دصطػك نـ شعهلل نـ ظبهلله السةققضل صفرةىل الرحقباين مقل (1)

 (.4/8أويل الـفك )
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مُ مهللة يؿؽـ دعؾقؿف الصةـاظة فقفةاىل  ظنذ غاصنٍب دم تضنؿغ  فننن الصنـاظة ٓ ُتؼنقَّ

 «.مـافعف، وٓ دم تضؿغ ظقـف  ن تؾػ: ٕهنا ٓ وجقد هلا

حمك مع دقجف هةذا -ومع هذا كؾف فنكف يؿؽـ الؼقث نعهللص المسؾقؿ هبذا احلؽؿ  

 : وذلؽ دا شةقليت أ الهلللقؾغ اليالث والرانع مـ أدلة ادجقزيـ. -المػسةر

عقيض ظـ الػائت. قاث نهللر الهلليـ أن ادؼصقد مـ الضامن جز الضةرر نالم -3

وضامن إمقاث مبـةل ظةذ جةز الػائةتىل وضةامن الةـػس   »(1)الزركشةل 

 «.مبـل ظذ صػاء الغؾقؾ

الؼصةهلل نالضةامن جةز حةؼ ادالةؽ   »(2)وقاث مقفةؼ الةهلليـ نةـ قهللامةة  

وقاث الشةقخ مـصقر البفةقيت  «.ننااب قهللر ادػقت ظؾقفىل وقهللر الـؼص هق امانر

(3)«  الؼصهلل نالضامن جز حؼ ادالؽ ننااب قهللر ما فقت ظؾقف .» 

 والمعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن يمسؼ مع هذا ادؼصهلل وٓ ُيـاقضف.

ققاس جقاز المعقيض ظـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن ظةذ جةقاز دفةع  -4

العرنقنىل نجامع دػقيت الػرهللة أ كؾك مةـفام. ووجفةف  أن مةا يهللفعةف ادشةسي أ 

حاث ظهللولف ظـ إمتاص ظؼهلل البقع هةق دعةقيٌض ظةـ مـػعةة مظـقكةة القجةقدىل وهةل 

لؾبةائع: ٕكةف  دػقيت فرهللة نقع العغ لشخٍص  خر قهلل يؽقن فقفا غبطة ومصةؾحة

نقًعا معؾًؼا حيمؿؾ ظهللولف ظـف نعهلل مةهللة مةـ  -دافع العرنقن-قهلل ناظفا ظذ ادشسي 

                                           
 (.16/30(ىل وهناية ادطؾب )2/81(. ونـحقه ظـهلل امقيـل أ الزهان )2/324ادـيقر أ الؼقاظهلل ) (1)

 (.5/185ادغـل ) (2)

 (.4/89كشاف الؼـاع ) (3)
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الزمـىل ومع هذا فؼهلل اظمز الضامن لمؾؽ ادـػعةة ادظـقكةة أمةًرا مشةةروًظاىل فُقؼةاس 

ظؾقف جقاز إلزاص ادمسبب أ دػقيت الرن  نالمعقيض
(1)

 ىل نؾ هق أوػ.

ٌد ومعؾةقصىل أ حةغ أن المعةقيض نلنب مبؾغ ال وجُياب ظـف: عرنقن واضةٌ  و ةهللب

ظـ الضةرر الؽامـ أ دػقيت الرن  جمفقثىل وامفالة فقف مـ جفةة القجةقد ومةـ 

جفة ادؼهللار ومـ جفة الزمـ
(2)

. 

نلكف لق شؾؿـا وجقد امفالة أ احلاث فنهنا ٓ دمثر أ احلؽؿ  وكققش هذا اجلقاب:

إذا  لت إػ العؾؿ
(3)

أ المعقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقنىل  ىل وهذا ممحؼؼ

 فنكف وإن ُجِفؾ أ احلاث إٓ أكف  يٌؾ إػ العؾؿىل وفؼ ققاظهلل المؼهللير ادعروفة.

ظةذ المعزيةر نادةاث: ٕن  ختريج المعقيض ظـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن-5

ض ظـف ناداث الضةرر أ كؾك مـفام ظق 
(4)

أكةقاعىل فؿـةف إدةالف أو كام أن المعزير ناداث  ىل

 دغقر أو متؾقؽ لؾغرىل ويهللخؾ أ هذا إخر  دعقيض ادضةرور ظـ فقات رن  مالف.

                                           
 (.393-392(ىل وادامضؾة أ الهلليقن )ص 219-3/214نحث أ مطؾ الغـل طؾؿ ) (1)

 (.393يـظر  ادامضؾة أ الهلليقن )ص  (2)

وهةةق الةةذي ُيػمةةل نةةف صةةةقخ اإلشةةالص انةةـ دقؿقةةة ودؾؿقةةذه انةةـ الؼةةقؿ أ فةةروع ممعةةهللدة. يـظةةر  جمؿةةقع الػمةةاوى  (3)

 (.5/310(ىل وإظالص ادققعغ )34/127)

(. ومسللة المعزير ناداث حصؾ فقفةا خةالف نةغ الػؼفةاء ر فةؿ ارىل وادةذاهب 25ىل لؾزحقع )ص كظرية الضامن (4)

الػؼفقة إرنعة ظذ ظهللص جقاز المعزير ناداثىل نؾ حؽك الهللشققل اكعؼاد اإلمجاع ظؾقف. وذهب صةقخ اإلشالص انةـ 

أن العؾامء الؾةذيـ كصةقا ظةذ  غ انـ دقؿقة دقؿقة ودؾؿقذه انـ الؼقؿ إػ جقاز المعزير ناداث إدالًفا وأخًذاىل ون

(ىل 62-4/61ادـع يؼقلقن نامقاز أ دػاهللةقؾ نعض ادسائؾ. يـظر أ هذه ادسللة  رد ادحمار ظذ الةهللر ادخمةار )

(ىل واحلسةةبة أ 12/526(ىل وادغـةةل )4/265(ىل وإصىل لؾشةةافعل )9/359والبقةةان والمحصةةةقؾىل ٓنةةـ رصةةهلل )

 (.225(ىل والطرمل احلؽؿقة )ص 28/110(ىل وجمؿقع الػماوى )49)ص  اإلشالصىل ٓنـ دقؿقة
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إػ إدةالفىل  -أي  العؼقنةات ادالقةة-وهل دـؼسةؿ   »(1)قاث انـ دقؿقة  

 ."وإػ دغقرىل وإػ متؾقؽ الغر

نالػرمل نقـفامىل فالمعقيض ظـ الرن  الػائت ُدعامف قاظهللة امقانرىل ولةذا  وكققش:

اب أ هذه احلالة أن يؽقن المعقيض مساوًيا لؾضةرر القاقعىل وهـا يصة  أن كطؾةؼ 

ظذ هذه احلالة مصطؾ  المعقيضىل نخالف المعزير ناداثىل فنكف مـةهللرٌج حتةت قاظةهللة 

يةر نادةاث ٓ ُيشةسط أن يؽةقن مسةاوًيا الزواجر. ويسدةب ظةذ هةذا  أن مؼةهللار المعز

لؾضةرر احلؼقؼل الػعع أو الرن  الػائتىل واداث ادبذوث أ هةذه احلالةة يصةهللمل ظؾقةف 

وهللػ العؼقنة ٓ المعقيضىل فؾؿ يصة  المخةريج واإلحلةامل أ هةذه ادسةللةىل إٓ إذا 

نصةحة دعذر ظؾقـا الؼقث نالمعقيض ادايل أ نعض هللقر ادسللةىل فنكةف يؿؽةـ الؼةقث 

 المخريجىل أخًذا نؽقكف ظؼقنة دعزيرية ٓ دعقيًضا مالًقا ممؽافًئا.

إحلامل المعقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن ظةذ الشةةرط امزائةل -6
(2)

ىل 

فادـػعة أ إخر مظـقكة القجقدىل ومع هذا فؼهلل اظمز الضامن لمؾؽ ادـػعة ادظـقكة
(3)

. 

أن الةةرن  الػائةةت أ غةةر الةةهلليقن يعمةةز أ حؼقؼمةةف إدالًفةةاىل واإلدةةالف أحةةهلل -7

مقجبةةات المعةةقيضىل فصةة ب هبةةذا أن المعةةقيض ظةةـ الةةرن  الػائةةت أ غةةر الةةهلليقن 

مسمؼقٌؿ ظذ قاظهللة ضامن ادمؾػات والمعقيض ظـفةا. قةاث صةةقخ اإلشةالص انةـ دقؿقةة 

                                           
 (.49احلسبة أ اإلشالصىل ٓنـ دقؿقة )ص  (1)

هة(ىل والشةرط امزائل أ غر 1436/س( لعاص )4670/2يـظر  احلؽؿ الصادر ظـ إحهللى  اكؿ الهلليقانىل رقؿ ) (2)

ودةةاريخ  35هقئةةة كبةةار العؾةةامء نعةةهللد ) الةةهلليقن جةةائزىل نخةةالف الةةهلليقنىل فنكةةف فقفةةا  ةةرص. وهبةةذا هللةةهللر قةةرار

 (.12/3 -109(ىل وقرار جمؿع الػؼف اإلشالمل الهللويل رقؿ )21/8/1394

 (.5/1419يـظر  جمؾة جمؿع الػؼف اإلشالمل ) (3)
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(1)«  اإلدالف كقظان  إظهللاص مقجقدىل ودػقيت دعهللوص اكعؼهلل شبب وجقده .»

 .ومسللمـا مـهللرجٌة حتت الـقع الياين الذي ذكره صةقخ اإلشالص انـ دقؿقة 

أن المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن ٓ يمدي إػ أمةر  ةرصىل كالرنةا  -8

ءت هبةا كصةقص الؽمةاب والظؾؿ والؼامر وادقسةر وكحقها مةـ ادحرمةات المةل جةا

والسـةىل أو اكعؼهلل ظؾقفا إمجاع شؾػ إمةىل نؾ يمسؼ مع ققاظهلل الشةريعة العامةة المةل 

جاءت نرفع الضةرر وجزهىل وجاءت إدلة الؼقاشةقة ممػؼة معفا ٓ معارضة  ا. مع 

ما يضةاف إػ هةذا مةـ حتةريؿ دعطقةؾ أمةقاث الـةاس نغةر حةؼىل أو مةا يةمدي إلقفةاىل 

ب الػعةؾ الضةار ادمسةبب لػةقات حتؼقةؼ ادـةافع ادمؿيؾةة أ الةرن ىل كحجبفا ناردؽةا

والملخر أو احلجب كاإلنطاث أ إااب الضامن
(2)

: ٕن ادـع مـ الشةلء حمك دػقت 

مـػعمف ظذ ادسمحؼ لف مقجٌب لؾضامن حمك وإن كاكت ادـػعة معهللومة مل دظفر
(3)

. 

 املْاشى٘ ّالرتجٔــــح:

والهللراشة دسللة المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن حيسـ  نعهلل العرض

نـا أ خماص هذه الهللراشة أن كؼةػ ظةذ أهةؿ ادسمؿسةؽات المةل يمحصةـ هبةا كةؾ 

فريؼ: وذلؽ مةـ نةاب العةرض ادةقجز دةا شةبؼىل قبةؾ أن كصةؾ إػ الـمقجةة المةل 

 طفرت لؾباحث نعهلل الملمؾ والهللراشة.

                                           
 (.4/43(ىل ادسمهللر  ظذ جمؿقع الػماوى )5/406الػماوى الؽزى ) (1)

 (.8/89يـظر  ادبسقط ) (2)

 (.4/43(ىل وادسمهللر  ظذ جمؿقع الػماوى )5/406يـظر  الػماوى الؽزى ) (3)
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  الػائت أ غر الهلليقن إكام هق رنة  احةماميل غةر فلغؾب اداكعغ يرون أن الرن

ممكهللىل وهؿ أ هذه امزئقةة يؾمؼةقن مةع ادجقةزيـ: ٕنب ادجقةزيـ يؼقةهللون امةقاز 

نؽةةقن الةةرن  الػائةةت ممكةةهلًلا ولةةقس احماملًقةةاىل فةةاخلالف أ هةةذه الـؼطةةة يضةةةقؼىل 

دـةاط أ ودؼسب كؼطة آدػامل فةقام نقةـفؿ إػ حةهلل مةاىل ويبؼةك اخلةالف أ حتؼقةؼ ا

القاقعة المل يهللظل هللاحب ادصؾحة فقفا أن الػعةؾ الضةار الةذي اردؽبةف ادةهللظك 

ظؾقف قهلل أدى إػ دػقيت الرن  ظؾقفىل هؾ الرن  الذي فات ُيعمز ممكهلًلا أص ٓا وأ 

هةةذا دٓلةةة ظةةذ أن الضةةانط مقجةةقدىل ولؽةةـ اخلةةالف إكةةام يؽةةقن أ اكطبةةامل هةةذا 

 ػقيت الرن .الضانط ظذ القاقعة ادهللظك فقفا نم

ثؿ أيًضا  كرى أن هللقر دلكهلل الرن  ختمؾػ مـ واقعة لقاقعةىل فاشمهللٓٓت اداكعغ 

ض ظـف إكام هق أ إهللقث ادقجقدة المل دمضؿـ مـافع  دهللث ظذ أن الرن  الذي ُيعقب

وقهلل دػقت ناحلبس أو ادـع مـفاىل كالهللار والهللانة وكحقمهاىل وأما إذا  -يؿؽـ دؼقيؿفا-

 دقجهلل وإكام دقجهلل أ اد ث كؿشةروع اشةميامري مل يـمةف نعةهلل ففةذا يؿـةع كاكت العغ مل

مـف: لؽقن الرن  فقف احماملًقاىل حمك وإن كان دػقيةت الةرن  أو فرهللةة الةرن   ؼؼةةىل 

 ويهللث ظذ هذا مـاقشاهتؿ لؾؿجقزيـ ادسمهلللغ نضامن مـافع ادغصقب.

نعهلل الملمؾ والهللراشة دبغ أن الرأي أ هذه ادسللة ادفؿة ٓ نهلل فقف مـ دػصةقؾ: 

ٓخمالف احلآت المل اشمؼرأها الباحث مـ الققائع ادعروضة أماص الؼضاءىل مع 
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اشمصحانف لصهللقث العامة وققاظةهلل الشةةريعة احلاكؿةة أ ميةؾ هةذه ادسةائؾىل ممةا 

 لقفا الباحث مـمظؿة أ أيت أدى إػ أن دؽقن الـمقجة المل دقهللؾ إ

أن الضانط ادـضبط أ المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن هةق  أن -1

يؽقن الرن  الػائت ممكهلًلا ولقس احماملًقاىل وأن دمحؼؼ أركان المعقيض اليالثة المةل 

شبؼ ذكرها أ متفقهلل هذا البحث. فمعرض مجقع الصقر والققائع ظةذ هةذا الضةانطىل 

 معف جاز المعقيض ظـفىل وما ٓ فالىل ونف يعرف احماملقة الرن  أو دلكهلله.فام ادػؼ 

أن آخمالف قهلل حيصؾ لؾـاطر أو مـ يمصهللر لػصؾ اخلصقمات أ معرفةة -2

ما إذا كان الرن  أ هذه الصقرة  ؼًؼا وممكهلًلا أص ٓىل ففق اخمالف أ حتؼقؼ ادـاط 

عىل ويردػةع هةذا اإلصةؽاث أ ٓ أ أهللؾ ادسللةىل وآخةمالف أ هةذا شةائغ وواقة

 الـؼطة اليالية.

 أن هللقر المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غةر الةهلليقن ٓ ختؾةق مةـ حةآت -3

ىل وأ كةةؾ هةةذه -حسةةب اشةةمطالع الباحةةث لؾؼضةةايا ادعروضةةة أمةةاص الؼضةةاء-

احلآت يظفةر لؾباحةث أن المعةقيض ظةـ دػقيةت الةرن  أ غةر الةهلليقن جةائزىل 

الة ظذ حهللةىل حسب مؽؿـ الرن  و ؾفىل وٓ خيؾق وخيمؾػ وهللػ احلؽؿ لؽؾ ح

 احلاث حسب هذا آظمبار إخر مـ أيت  

أ أهللةةؾ مةةـ  -نسةةبب الػعةةؾ الضةةار-أن يؽةةقن  ةةؾ الةةرن  ادةةهللظك فقادةةف -أ

ىل كالعؼار والسةقارة وكحقمهاىل ففـا اقز المعةقيض ظةـ الؼا،ؿةإهللقث وإظقان 

الرن  الػائت فقفاىل شقاٌء كان الػعؾ الضار أ هللقرة حبس العةغ نغةر حةؼ ظةـ 
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مالؽفةةاىل أو مةةـ يؿؾةةؽ مـػعمفةةاىل أو كمقجةةة اإلخةةالث نشةةةرط مةةـ الشةةةروط المةةل 

الؼضاء: يسدب ظذ ظهللص القفاء هبا ظهللص آكمػاع مـ العغىل أو أي فعؾ  خر ُيؼهللره 

 إحلاًقةةا  ةةذه احلالةةة نؼةةقث مةةـ قةةاث مةةـ الػؼفةةاء نجةةقاز ضةةامن مـةةافع ادغصةةقب 

 . -اشمغؾفا الغاهللب أو حبسفا دون اشمغالث-

اإلدالف كقظةان  إظةهللاص مقجةقدىل ودػقيةت دعةهللوص   »(1)قاث انـ دقؿقة 

وهذا دػقيت. ودػقيت الرن  أ غر الهلليقن مؾحةؼ نةالـقع «. اكعؼهلل شبب وجقده

مـ آدالف الذي ذكره أنق العباس انـ دقؿقةىل وهق  دػقيت ادعةهللوص الةذي الياين 

اكعؼةةهلل شةةبب وجةةقده. وظؾقةةف فقؽةةقن المعةةقيض هـةةا ظةةذ وفةةؼ قاظةةهللة امةةقانر ٓ 

الزواجةرىل نحقةث يراظةك أ دؼةهللير المعةقيض أن يؽةقن مسةاوًيا لؾضةةرر القاقةةعىل 

عةةقيض أ ضريؼةةة وادمؿيةةؾ أ فةةقات الةةرن ىل ودمحؼةةؼ ادسةةاواة نةةغ الضةةةرر والم

المؼهللير المل يراها الؼضاء مـ حقث ظةهللد ادؼةهللريـىل وممقشةط المؼةهلليرىل وكقػقمةف. 

 وأ إحؽاص الؼضائقة الصادرة أ ميؾ هذا ادسللة مزيهلل إيضاح ودبقان.

غةر مقجةقد  -نسةبب الػعةؾ الضةار-أن يؽقن  ؾ الرن  ادهللظك فقادةف  -ب

ىل وإكةةام شةةةققجهلل أ ادسةةمؼبؾىل وهةةذا يُ  ًٓ قجةةهلل كيةةًرا أ ظؼةةقد آشةةميامر ظةةذ حةةا

اخمالف أكقاظفا وهللقرهاىل كادسميؿر الذي يسملجر أرًضا مـ ادمجر نعؼهلٍل ضقيةؾ 

إجؾ: نغرض الؼقاص نؿشةروع معغىل ويشسط ظذ ادمجر صةروًضا ممثرةىل نهللون 

حتؼقؼفةةا لةةـ يةةمؿؽـ ادسةةملجر مةةـ إقامةةة مشةةةروظف وشةةةقمعطؾ نـةةاء ادشةةةروعىل 

                                           
 (.5/406الػماوى الؽزى ) (1)
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لجر نػةةقات الةةرن  أ ادشةةةروع نسةةبب اإلخةةالث نالشةةةرطىل ففـةةا ويمضةةةرر ادسةةم

لةق كػةذ ادةمجر مةا المةزص -ادشةروع غر مقجقدىل ولؽـ شةقؽقن مقجقًدا أ اد ث 

ىل ففـةا يؽةقن المعةقيض ظةذ وفةؼ قاظةهللة الزواجةر: لمعةذر دؼةهللير الةرن  مةـ -نف

لمعزيةر ادةايلىل اخلبرىل واديؾ قهلل ٓ يمحؼؼىل وظؾقف فقؽقن المعقيض هـةا مةـ قبقةؾ ا

فال يشسط أن يؽقن المعقيض مسةاوًيا لؾةرن  الػائةتىل ففةق ظؼقنةةىل والمعةقيض 

جةاء ظةذ شةبقؾ المبعقةةة. وأ هةذا هللةقن ٕمةقاث الـةةاس وحؼةققفؿ مةـ دالظةةب 

لةف مةـ الققةع أ  -خصقهلًلا أ قضايا آشميامر-ضعاف الـػقس. والزجر ناداث 

مع مةا جةاءت نةف كصةقص الشةةريعة  كػقس ادمالظبغ ما لقس لغره. وهذا يمسؼ

مـ حتريؿ اإلضةرار نادسؾؿىل وأن مالف معصقصىل ودميهلله كصقص الشةريعة القاردة 

 أ المعزير ادايل.

إذا المزص أحهلل ادمعاقهلليـ أ ظؼةهلل مةـ العؼةقد نلكةف ظـةهلل اإلخةالث نالمزامادةف -4

 ادـصقص ظؾقفا أ العؼهلل فنكةف يمحؿةؾ المعةقيض ظةـ الةرن  الةذي فةات نسةبب

إخاللف نالمزامادف ادـصقص ظؾقفا أ العؼهلل ففـا اقز المعقيض حمك وفةؼ قاظةهللة 

مـ صةةرط ظةذ كػسةف ضائًعةا "امقانر: ٕكف صةرط ظذ كػسف هذا الشةرط خمماًراىل و

"غر مؽره ففق ظؾقف
(1)

.  

                                           
. يـظةر  هللةحق  البخةاريىل كمةاب الشةةروطىل نةاب مةا اةقز مةـ وهذه الؼاظهللة مـ قةقث الؼاضةةل صةةري   (1)

(ىل 3/198قاث  مائةة إٓ واحةهللة أو ثـمةغ )آصساط واليـقا أ اإلقرار والشةروط المل يمعارففا الـاس نقـفؿ وإذا 

 (.5/376(ىل وإظالص ادققعغ )8/59(ىل كماب البققعىل ناب الشةرط أ الؽراء )14303ومصـػ ظبهلل الرزامل )
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 املبحح الجالح 
 دراسة حتلًلًة ألحكاو الكضاء املتعلكة بالتعىيض 

 الديىٌ عً الربح الفائت يف غري

 املطلب األّل: أحهاو الكضاٛ العاو يف التعْٓض عً السبح الفاٜت يف غري الدٌْٓ:

نعهلل الممبع الػاحص ٕكير إحؽاص الصادرة مـ الؼضاء العاص أ هذا ادقضقع 

وجهللت أكف قةهلل اشةمؼرب الؼضةاء فقةف ظةذ ظةهللص مشةةروظقة المعةقيض ظةـ الؽسةب 

أ -إحؽاص خممؾػة ادـاضةاتىل مةا نةغ رنة  الػائت أ غر الهلليقنىل وجاءت هذه 

أكف غر ممكهلل وأكف ٓ يعهللو أن يؽقن احماملًقاىل والمعقيض ظـ الرن   -كظر الؼضاء

الػائت ٓ يؽةقن إٓ لةرن  ممكةهللىل ومةا نةغ أحؽةاٍص أضؾؼةت الةرفضىل فآجمفةاد 

 إوث مـ قبقؾ آخمالف أ ادـاطىل والياين رفٌض لؾؿبهللأ مـ أشاشف.

( ودةاريخ 38243616ـ ادحؽؿة العامة نجهللة الصؽ ذي الةرقؿ )وقهلل هللهللر م

هةىل ومقضقظف  كزاع أ دـػقذ ظؼةهلل نةغ إحةهللى ادمشسةات المجاريةة 2/7/1438

وأحهلل إكهللية الرياضةقة أ ادؿؾؽةىل حقث دهللظل ادمشسة نلهنا قهلل أنرمت مع ادهللظك 

صعاره دةهللة ظشةةر ظؼهلل اشميامر دؿمؾؽات الـادي ومرافؼف وأجفزدف و "الـادي"ظؾقف 

شـقاتىل مؼانؾ نطاقة دصهللرها لؾجؿفقر ناصسا  شةـقيىل وختةقث البطاقةة حامؾفةا 

آشمػادة مـ الـادي ومرافؼفىل وفةؼ مةا حتةهللده صةةروط البطاقةةىل وققؿةة العؼةهلل نةغ 

ادمشسة والـادي مائة مؾققن رياثىل دةهللفعفا ادمشسةة لؾـةادي ظةذ ظشةةر دفعةات أ 
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ظقة أن الـادي قهلل حاث نقـفا ونغ دـػقذ العؼهلل نمخؾػ ظشةر شـقاتىل وقهلل ادظت ادهلل

الـادي ظـ القفاء نالمزامادفىل وقهلل ضؾبت ادهللظقة المعةقيض ظةـ الةرن  الةذي فاهتةا: 

 كمقجة إخالث ادهللظك ظؾقف نالمزامادف ادـصقص ظؾقفا أ العؼهلل الذي نقـفام. 

ن  فقام خيةص  ةؾ الشةاههلل وهةق المعةقيض ظةـ الةر-وقهلل جاء مـطقمل احلؽؿ 

ونام أن ضؾب ادهللظقة ظـ المعقيض ظةـ الةرن  الػائةت ادمققةع ضؾةب   »-الػائت

غر صةرظل: لؽقن المجارة دؼع نغ الغـؿ والغرصىل وميةؾ هةذا ٓ يؼةهللر وٓ يصةار 

 «.إلقف: لؽل ٓ يؽقن وشةقؾة لؾمؽسب الغر مشةروع

هللص ويالحظ مـ المعؾقؾ الةذي انمـةك ظؾقةف احلؽةؿ ظةهللص الؼـاظةة نادبةهللأىل مةع ظة

ادسامل المعؾقؾ مع احلؽؿ وطروف القاقعةىل ونآضالع ظذ جمريات الققائع يظفةر 

اردؽاهبا: لؾمةلثر ظةذ شةةريان  "الـادي"أن ثؿت أمقر ممثرة دعؿهلل الطرف أخر 

العؼهلل ودـػقذهىل وميؾ هذا ُيعمز دعهللك مـ الطرف أخةر نؿـعةف ظةـ اكمسةاب حؼةف 

أ مسائؾ ظذ أن مـةع احلةؼ مةـ  ء ادشةروع وآكمػاع نفىل وقهلل كص الػؼفا

هللاحبف اكمػاًظا أو دصةرًفا يلخذ حؽؿ الغاهللب
(1)

ىل فال يؿؽـ أ ميؾ هذا أن ُيؼاث  

إن المجارة دائرة نغ الغـؿ والغرصىل وإكام المسؾقؿ هبذا أ حاث السالمةىل أما أ حاث 

 المعةهللي والمعؿةهلل أ دػقيةت احلؼةقمل فُمغؾةب ققاظةهلل الشةةريعة وإهللةقث العامةة

الؼطعقة الؼاضةقة نرفع الضةرر نعهلل وققظفىل وجزه نام يمػةؼ والضةةرر. ويؿؽةـ أ 

مةع -ميؾ هذه إحقاث إن مل يؼـع الؼاضةل نؿبهللأ المعقيض لعهللص إمؽاكقة المؼةهللير 

  أن يؼرر دعزيًرا مالًقا يؽػ ادعمهللي ظـ دؼحؿ ميؾ هذه ادسالؽ. -ظهللص المسؾقؿ

                                           
 (.3/239(ىل وكشاف الؼـاع )12/440يـظر  ادغـل ) (1)
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ٖ يف التعْٓض عً السبح الفاٜت يف غـري  أحهاو الكضاٛ اإلداز املطلب الجاىٕ:

 الدٌْٓ:

"الؼضةاء اإلداري"نممبعل ٕكير إحؽاص الصادرة ظـ  اكؿ ديةقان ادظةامل 
(1)

 

أ هذا ادقضقع طفر يل أن الؼضاء اإلداري لقس ظذ اجمفةاٍد واحةهلٍل أ ميةؾ هةذا 

ػائةت ادقضقعىل نؾ خيمؾػ إمر فقف نغ اجمفاد يرى جقاز المعقيض ظـ الرن  ال

مةع أن -أ غر الهلليقنىل ويؼانؾف اجمفاد يرى ادـع مـف نعبارة مطؾؼة مـ غةر دؼققةهلل 

 .-واقع الؼضةقة يهللث ظذ إمؽاكقة اظمبار الرن  فقفا ممكهلًلا

وهـا  أحؽاص كصت ظذ أن قضةاء الةهلليقان قةهلل اشةمؼر ظةذ أن المعةقيض ظةـ 

مع مجؾة مـ إحؽةاص الرن  الػائت ٓ يؽقن إٓ إذا كان ممكهلًلا. وخيمؾػ الباحث 

أظـةةل  مقةةهللان حتؼقةةؼ -أ حتؼةةؼ وهللةةػ الةةرن  ادمكةةهلل مةةـ ظهللمةةفىل وهةةذا ادقةةهللان 

 يؽقن  ؾ اخمالف وجتاذب نغ الـاطريـىل وهق اخمالف شائغ أ امؿؾة. -ادـاط

وقهلل ورد أ إحهللى دقهللةقات ورصةة العؿةؾ ادـعؼةهللة نؿؼةر  ؽؿةة آشةمئـاف 

هة ادعـقكة  نةة)دظاوى المعةقيض ظةـ 16/10/1437اإلدارية نالرياض نماريخ 

ظةةهللص »إضةةةرار ادسدبةةة ظةةذ ادشةةاريع( أ الػؼةةرة السادشةةة مةةـ المقهللةةةقات  

المعقيض ظـ الرن  الػائت وإضةرار ادحمؿؾة وفقات ادـػعة وفؼ ادسمؼر ظؾقةف 

أ قضاء ديقان ادظامل: ٕهنا أضةرار احماملقةة لقسةت حالةة وٓ مباصةةرةىل لؽةـ قةهلل 

المعقيض ظـ الرن  الػائت نشةرط أن يؽقن مةا فةات ادضةةرور مةـ كسةب اقز 

 «.أكقهللىل كام اقز المعقيض ظـ ادـػعة الػائمة المل اكعؼهلل شبب وجقدها

                                           
ت مظؾةة ديةقان ادظةاملىل قبةؾ أن أ احلؼبة المل كاكت حت -أيًضا-صؿؾ اشمطالع الباحث ٕحؽاص الهللوائر المجارية  (1)

 دسؾخ دؾؽ الهللوائر إػ ادحاكؿ المجارية أ الؼضاء العاص.
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ويالحظ أ هةذه المقهللةةقة إضةالمل ادـةع مةـ المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ 

ر أ نةةهللايمفاىل ووهللةةػف نةةنضالمل نلكةةف احةةماميل مةةـ غةةر مةةـ  الؼضةةاء شةةؾطة المؼةةهللي

آحماملقة أو المحؼؼ لؾرن  مـ ظهللمفامىل وأ  خر المقهللةقة اشميـت الرن  الػائةت 

 ادمكهلل أ  خرها نصةقغة المؼؾقؾ )لؽـ قهلل...(!

هةىل ومقضقظف  مطالبة 1427( لعاص 43/د/ف/26احلؽؿ الصادر نرقؿ )-1

ادهللظل جفة اإلدارة نمعقيضةف الةرن  الػائةت ظةـ إغةالمل  ةؾ مةقاد البـةاء الةذي 

يؿؾؽفىل مع إلغاء قرارات الغرامات ادػروضةة ظؾقةفىل وجةاء أ دسةبقب احلؽةؿ مةا 

وحقث إن مـ إشباب ادقجبة لؾضامن  احلقؾقلة نغ احلؼ وهللاحبف شقاء »كصف  

ا كاكت احلقؾقلة هل مـع هللاحب احلؼ مـ ممارشة حؼف ظةذ كان ظقـًا أو مـػعةىل ود

كحةةق يةةمدي إػ اإلضةةةرار نةةف أ كػسةةف أو مالةةف نؿـعةةف مةةـ رظايمةةف أو حػظةةفىل وإذ 

أخطلت ادهللظك ظؾقفا ننغالمل  ؾ ادهللظل مما أدى إػ احلقؾقلة نقـف ونغ المصةرف 

خلسةارة الـاجتةة فقف نآجتار والرظايةىل وحقث ردب ضةرًرا ظةذ ادةهللظلىل وذلةؽ نا

ظـ إغالمل ادحؾىل ميؾ دفع أجرة ادحؾ وأجةرة العةامث وفةقات إرنةاح ادمحؼؼةة 

المل كان حيصؾ ظؾقفا أثـاء ظؿؾ ادحؾىل فنكف يمعغ دعقيض ادهللظل ظـ مجقع دؾؽ 

إضةرار المل حلؼت نف جراء إغالمل  ؾةفىل وإذ ٓ جمةاث مةز الضةةرر الـةادج ظةـ 

ةاىل ققاًشةا ظةذ الغصةبىل نجةامع دعطقةؾ إغالمل ادحةؾ إٓ نمعقيضةف  دعقيًضةا ماديًّ
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ادـػعة ودػقيمفاىل وآشمقالء ظؾقفا أ كؾ مـفامىل ودا كان مـ ادؼرر فؼًفا وقضاء أن 

أمر دؼهللير المعقيض مةسو  لؾؼاضةةل ادـةقط نةف احلؽةؿ أ الةهللظقىىل وٓ ديريةب 

شةةؾطمف  ظؾقةةف ناظمبةةاره قاضةةةل ادقضةةقع: لؽةةقن ذلةةؽ ممةةا يسةةمؼؾ نةةف أ حةةهللود

ًٓ ٓ وكةس فقةف وٓ  المؼهلليرية نام ٓ معؼب ظؾقف أ هذا الشةلن مةا داص دؼةهلليره ظةاد

صططىل وما مل يؽـ ثؿة كٌص يؾزص نادباع معاير معقـة أ خصقهللفىل ولذا فنكف اةقز 

 «.أن ُيؼضةك نمعقيض إمجايل ظـ مجقع إضةرار المل حاقت نادضةرور

احلؽةؿ الصةادر : الرن  الػائةتومـ إحؽاص المل هللهللرت نالمعقيض ظـ -2

هة( 1434لعاص  2/2/د/دج/95مـ إحهللى ادحاكؿ المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ )

أ الهللظقى ادمضؿـة أن ادهللظل شبؼ أن اصسى مـ ادهللظك ظؾقةف جفةاز نةروجؽس 

( ريةاثىل ثةؿ أدخةؾ 400,000( رياثىل ودفع مـ ققؿمةف مبؾةغ )500,000نؼقؿة )

ادةةهللظك ظؾقةةفىل إٓ أهنةةا قامةةت نحجةةزه ورفضةةت دسةةؾقؿفىل امفةةاز لؾصةةةقاكة لةةهللى 

فلهللهللرت الهللائرة حؽؿفا الـفائل ننلزاص ادهللظك ظؾقفا نلن دعقةهلل امفةاز لؾؿةهللظلىل 

( ريةةاثىل كمعةةقيض ظةةـ فةةقات ظةةرض مؼةةهللص 250,000ودةةهللفع لؾؿةةهللظل مبؾةةغ )

 لؾؿهللظل مـ قبؾ ممشسة جتارية ٓشمئجار ذلؽ امفاز دهللة شـة. 

ة نالمعقيض ظـ الرن  الػائةت  احلؽةؿ الصةادر ظةـ ومـ إحؽاص الصادر-3

(ىل حقث ضالب ادةهللظل ةه1436/س لعاص 4670/2إحهللى  اكؿ الهلليقان رقؿ )

نمعقيضف ظـ إضةرار ادمؿيؾةة أ خسةاردف ادمحؼؼةة وفةقات الةرن : كمقجةة قةرار 

مؽمةةب العؿةةؾ نةةنغالمل  ؾةةفىل واشةةمـهلل مؽمةةب العؿةةؾ أ إغةةالمل ادحةةؾ إػ كةةقن 
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 يؼةةؿ نمقطقةةػ العـصةةةر الـسةةائل أ  ؾةةف لبقةةع اإلكسسةةقارات هللةةاحب ادحةةؾ مل

الـسةةائقةىل وفةةؼ الؼةةرار الةةقزاري اخلةةاص نزكةةامج كطاقةةاتىل وقةةهلل دبةةغ لؾةةهللائرة 

الؼضةةائقة أن الؼةةرار الةةقزاري مل يمضةةؿـ ظؼقنةةة إغةةالمل ادحةةؾ ضةةؿـ العؼقنةةات 

اشةةل ( مةـ الـظةاص إش38ادؼررةىل وٓ ظؼقنة إٓ نـصىل كةام كصةت ظؾقةف ادةادة )

لؾحؽؿىل مما دـمفل معف الهللائرة إػ اشةمحؼامل ادةهللظل دعقيًضةا ظةام فادةف مةـ الةرن  

ادمققع: كمقجة ققاص ادهللظل نمػقيمفا ظذ ادهللظل نال وجف حؼ. وقهلل ٓحظت  ؽؿة 

آشمئـاف ظذ هذا احلؽؿىل وكؼضت نؽقن الؼضاء اشمؼرب ظذ ظهللص المعقيض ظـ 

احلؽؿ متسؽت نرأهيا أ المعقيض ظـ الرن   الرن  الػائت. ولؽـ الهللائرة مصهللرة

 الػائتىل وشببت نمسبقبات مفؿة كرى ظرضفا أ الـؼاط أدقة 

مل دسؾؿ الهللائرة مصهللرة احلؽؿ لالشةمئـاف فةقام أضؾؼةف مةـ كةقن الؼضةاء قةهلل -

أن  -مصهللرة احلؽؿ-اشمؼر ظذ ظهللص المعقيض ظـ الرن  الػائتىل ونقـت الهللائرة 

قضت نالمعقيض ظـ الرن  الػائت ممك ما اكعؼهلل شبب إحؽاص "هـا  ظهللًدا مـ 

 ."وجقده ودقفرت صةروضفىل ومـفا احلؽؿ رقؿ...

الؼقاس ظذ الشةرط امزائلىل وآشمـاد إػ قرار هقئة كبار العؾامء الصادر فقف -

كةام أن »هةىل جةاء أ دسةبقب احلؽةؿ مةا كصةف  21/8/1394( وداريخ 25نرقؿ )

هةىل ادمضؿـ 21/8/1394( وداريخ 25رها رقؿ )هقئة كبار العؾامء أهللهللرت قرا

 -أي  الشةرط امزائل-مشةروظقة الشةرط امزائلىل فذكرت فقف ما كصف  ونملمؾف 

يمض  أكف أ مؼانؾة فقات مـػعة غر  ؼؼةة وققظفةاىل ولؽةـ كظةًرا إػ أن ادخالػةة 
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لؼةقث ادسدبة ظذ دػقيت فرهللة اكمساب ادـػعة هللارت أهؿ ظةائؼ لمػقيمفةا اجتةف ا

نضامن هذه ادـػعةىل وميؾ ذلؽ مسللة العرنقنىل فنن ادشسي يبذث مبؾًغا مةـ ادةاث 

مؼهللًما ظـهلل متاص ظؼهلل الشةراء ظذ أن يؽقن لف اخلقار مهللة معؾقمةىل فنن قةرر الشةةراء 

هللار العرنقن جزًءا مـ اليؿـىل وإن قرر ظهللص الشةراء هللار العرنقن مسمحًؼا لؾبائع 

ظرض نضاظمف لؾبقع نعهلل اردباضف مع ادشسي نعؼةهلل البقةع  أ مؼانؾة ظهللص متؽـف مـ

ادعؾؼ. ووجةف اشةمحؼامل العرنةقن أ حةاث ظةهللوث ادشةسي ظةـ الشةةراء  أكةف أ 

مؼانؾة دػقيت فرهللة نقع هذه السؾعة نيؿـ أكز مـ ثؿـ نقعفةا ظةذ ادشةسي نقًعةا 

 «.معؾًؼا يمحؿؾ العهللوث ظـف

مع قابؾقعفنا -عقيض ظـ الربح الػا،ت إحؽام العل وردت بآمعـاع ظـ الع-ب

ففنل كثنرة، وهنل إغؾنب ظنذ أحؽنام ادحناكؿ  -دم الـظر أن تؽقن أرباًحا ممكدة

 العابعة لؾديقان، مما يؿؽـ أن يعطل اكطباًظا باشعؼرار قضاء الديقان ظؾقف، ومـفا: 

 1/3/إ/137احلؽؿ الصادر مـ أحهلل ادحاكؿ المانعة لهلليقان ادظامل نرقؿ )-1

ومضؿقن الهللظقى  مطالبة ادهللظل ظام متت إزالمف مـ إراضةةل  هة(ىل1429لعاص 

الشاملقة مـ مزرظمةفىل ومةا فادةف مةـ رنة : جةراء حرماكةف مةـ إمتةاص ظؼةهلل اإلاةارىل 

وجتهلليهلله مع صةركة مؼاوٓتىل وإلزامف ننظادة مبؾغ الغرامةة المةل شةبؼ أن دفعفةا. 

ة: حقث اشةمـهللت إػ حؽةؿ قضةائل وقهلل ثبت لؾهللائرة خطل ادهللظك ظؾقفا أ اإلزال

هللادر أ صلن أرض أخرى غر المل متت ظؾقفا اإلزالة. وقهلل اممـعت الةهللائرة ظةـ 

نةلن »احلؽؿ لؾؿهللظل نام ضؾبف مـ المعقيض ظـ الرن  الػائتىل وشةببت حؽؿفةا  
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الرن  الػائت مـ ظةهللص إمتةاص ظؼةهلل اإلاةار وجتهلليةهلله مةع  "ادهللظل"ما يمعؾؼ نطؾبف 

ن ادـػعة مل يبةؼ  ةا وجةقد نػةقات العةغىل وادـػعةة ممجةهللدةىل إحهللى الشةركات فن

وهل دانعة لبؼاء العغىل فال يؿؽـ المعةقيض ظةـ ادـػعةة نعةهلل زوا ةا: ٕن إجةر 

والضامن ٓ امؿعان.... يضاف إػ هذا كقكف رنًحا  مؿاًلىل فؼهلل يؼع وقةهلل ٓ يؼةعىل 

 «.وٓ ظزة نادحمؿؾىل وهق ما اشمؼر ظؾقف قضاء

لعةاص  15/د/إ/23 احلؽؿ الصادر ظـ إحهللى  ةاكؿ الةهلليقان نةرقؿ )جاء أ-2

هة(ىل ومضؿقن الهللظقى  ققاص ادهللظل نننراص ظؼهلل مع ادهللظك ظؾقفةا ٓشةمئجار 1428

 ةةاث جتاريةةة دةةهللة شةةـة واحةةهللةىل ونعةةهلل اشةةمئجاره لمؾةةؽ ادحةةالت دبةةغ ظةةهللص وجةةقد 

ة دةلخر ادةهللظك ظهللادات كفرنائقة ومشاكؾ فـقة أخةرىىل وقةهلل ثبةت لؾةهللائرة الؼضةائق

ظؾقفا أ إيصاث المقار الؽفرنائل لؾؿحاث المجارية دون وجقد شبب مـ ِقبؾ ادهللظل 

أ ذلؽ الملخر. وضالب ادهللظل نهللفع دعقيض لؼةاء خسةائره اداديةةىل ودعقيضةف ظةام 

فادف مـ كسبىل وقهلل حؽؿت الهللائرة ظذ ادةهللظك ظؾقةف ننرجةاع إجةرة إػ ادةهللظلىل 

نلن ادمعغ أن المعقيض »الؽسب الػائتىل وشببت لذلؽ  وأظرضت ظـ احلؽؿ لف ن

إكام يؽقن ظـ إضةرار ادمقؼـة وادحؼؼةىل وٓ جماث لؾمعقيض ظـ إضةرار ادحمؿؾة. 

 «.وظؾقف فال وجف لمحؿقؾ ادهللظك ظؾقفا مسئقلقة هذه إضةرار ادحمؿؾة

لعاص  10/د/إ/51جاء أ احلؽؿ الصادر ظـ إحهللى  اكؿ الهلليقان نرقؿ )-3

هة(ىل ومضؿقن الهللظقى  أن ادهللظل ُيطالةب امفةة اإلداريةة نمعقيضةف ظةـ 1428

إضةرار المل حلؼمف جراء اممـاع امفة ظـ جتهلليهلل دصةرحيف خلهللمة حجاج الهللاخؾىل 
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وُيطالةةب ادةةهللظل نمعقيضةةف ظةةام فادةةف مةةـ رنةة  نسةةبب ذلةةؽىل وقةةهلل ثبةةت لؾةةهللائرة 

 : لعةهللص وجةقد كةص يميةهلل الؼضائقة  خطةل امفةة أ ظةهللص مةـ  ادةهللظل المصةةري

آممـاعىل وقهلل المػمت الهللائرة ظـ المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت الةذي شةببف هةذا 

قهلل اشمؼر قضاء ديقان ادظامل ظذ ظهللص المعةقيض »اخلطلىل وشببت  ذا احلؽؿ  نلكف 

ظـ الرن  الػائت: ٕكف أمر احماميلىل والمعقيض إكام يؽقن ظـ ضةرر  ؼؼ القققع 

قهؿىل والرن  الػائت غر  ؼةؼ الققةقعىل وإكةام هةق  مؿةؾىل فةال غر  مؿؾ وٓ مم

 «. يعقض ظـفىل ودؼضةل الهللائرة نرفض ضؾبف ظـف

احلؽؿ الصةادر  :مـ إحؽاص القاردة أ رفض المعقيض ظـ الرن  الػائت-4

هةةة(ىل ومضةةؿقن 1427لعةةاص  3/د/دةةج/179مةةـ إحةةهللى  ةةاكؿ الةةهلليقان رقةةؿ )

ج ادهللظقة قسةًرا مـ البقفقف الذي دشغؾف مـ الهللظقى  أن ادهللظك ظؾقف قامت ننخرا

الباضـىل وضالبت ادهللظقة المعقيض ظـ إرناح الػائمة كمقجة اخلطل الةذي اردؽبمةف 

ادهللظك ظؾقفا. وقةهلل ثبةت لؾةهللائرة اردؽةاب ادةهللظك ظؾقفةا لؾخطةل أ حةؼ ادهللظقةة 

نطردهةةا مةةـ ادققةةع دون حةةؼىل ومةةع ذلةةؽ أظرضةةت الةةهللائرة ظةةـ ضؾةةب ادهللظقةةة 

نةلن المعةقيض ظةـ »ض ظام فاهتا مـ رن ىل وشببت لرفض احلؽؿ نةذلؽ  نالمعقي

أن الـبةةل  الةةرن  الػائةةت غةةر جةةائز فؼًفةةا: دةةا رواه ظبةةهلل ار نةةـ ظؿةةر 

   حيؾ شؾػ وٓ بقنع، وٓ صننرضان دم بقنع، وٓ ربنح منا مل »قاث ٓ

«يضؿـ، وٓ بقع ما لقس ظـدك
(1)

.» 

                                           
 شبؼ ختريج احلهلليثىل كام شبؼ آظساض ظذ آشمهللٓث نف أ هذه ادسللةىل وذلؽ ظـهلل ذكر أدلة اداكعغ. (1)
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الرن  الػائت  احلؽؿ الصادر ومـ إحؽاص الصادرة نرفض المعقيض ظـ -5

هةةة(ىل ومضةةؿقن 1417لعةةاص  30/د/ف/7مةةـ إحةةهللى  ةةاكؿ الةةهلليقان رقةةؿ )

نطريؼةة ظشةقائقةىل دردةب ظةذ  "احلصةادة"الهللظقى  أن ادهللظك ظؾقفا قامت نـؼؾ 

إثرها أضةةرار حلؼةت هبةاىل وضالةب ادةهللظل  المعةقيض ظةام أهللةاب احلصةادة مةـ 

زراظل الذي مل دسةمخهللص فقةف. وقةهلل ثبةت أضةرارىل وظام فادف مـ رن  خالث العاص ال

لؾهللائرة أن ادهللظك ظؾقفا مل دبذث العـاية الالزمة لؾحػاظ ظذ احلصادة أثـاء كؼؾفةاىل 

مما يعـل  ثبقت ركـ اخلطلىل ولؽـ الهللائرة مع هذا أظرضت ظـ احلؽؿ نالمعقيض 

ؾ ظام فات ادهللظل مـ رن : كمقجة خطل ادهللظك ظؾقفةا ادمؿيةؾ أ ظةهللص العـايةة نـؼة

لؽةقن ادطالبةة نةالمعقيض ظةـ »ألة. وشببت الهللائرة آلمػات ظـ هذا الطؾب  

 «.الرن  الػائت ٓ يقجهلل ما يسـهلله صةرًظا أو يميهلله كظاًما

 9/د/إ/21وجاء أ احلؽؿ الصادر ظـ إحهللى  اكؿ الهلليقان أيًضا نرقؿ )-6

ٕخةر هة(ىل ومضؿقن الهللظقى  ادظاء ادةهللظل ظةذ ادةهللظك ظؾقةف أن ا1410لعاص 

ىل وقةهلل ضالبةت ادهللظقةة إلةزاص "أصةةرضة مةـ ظالمةة شةقين"ناع ظؾقف نضاظة مؼؾهللة 

ادةةهللظك ظؾقفةةا دعقيضةةفا ظةةـ الةةرن  الػائةةت نعةةهللد إصةةةرضة ادؼؾةةهللة المةةل ناظفةةا 

ادهللظك ظؾقف. وقةهلل ثبةت لؾةهللائرة نقةع ادةهللظك ظؾقةف لبضةائع ظؾقفةا ظالمةة مؼؾةهللةىل 

ظةـ الةرن  الػائةتىل وشةببت  ولؽـ أظرضت الهللائرة ظـ ضؾب ادهللظل المعقيض

أن الرن  يمعؾةؼ نالؽسةب والعؿةؾ والسةعلىل وهةل  ثةار »الهللائرة  ذا اإلظراض  

ممققعةىل وققاظهلل الشةريعة دلنك المعقيض إٓ ظـ الضةرر اداثؾ القاقع فعاًل الةذي 
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يؿؽـ دؼقيؿةف نادةاثىل أمةا ادمققةع فةال دعةقيض فقةف: ٕكةف معةهللوص وقةت حةهللوث 

 «.ؾؿعهللوصىل فال يص  مؼانؾمف نامثادخالػةىل وٓ ققؿة ل

هذه أمثؾة لبعض إحؽام الصادرة مـ حماكؿ الديقان برفض احلؽؿ بالععقيض 

 .ظـ الربح الػا،ت

وقهلل وقػ الباحث أثـاء رهللهلله وحصةره  ذه إحؽاص ظذ حؽؿ لف ُنْعهلٌل أظؿؼ 

مما كحـ فقفىل وهةق حؽةؿ هللةادر مةـ إحةهللى  ةاكؿ الةهلليقان نةرفض دـػقةذ حؽةؿ 

ؽةةقن احلؽةةؿ اصةةمؿؾ ظةةذ دعقيضةةات مؼانةةؾ الضةةةرر ادعـةةقي والةةرن  أجـبةةل: ل

هةةةة(ىل 1416لعةةةاص 10/د/ف/20الػائةةةتىل وذلةةةؽ أ احلؽةةةؿ الصةةةادر نةةةرقؿ )

ومضؿقن الطؾب الذي دؼهللص نةف ضالةب المـػقةذ لمـػقةذ احلؽةؿ الةذي لصةاحلف  أن 

ادهللظقةةة حتؿةةؾ حؽةةاًم لصةةاحلفا هللةةادٍر مةةـ  ؽؿةةة ديبىل ويمضةةؿـ إلةةزاص ادمشسةةة 

ظؾقفا نلن دهللفع لؾؿهللظقة ادبالغ ادحؽةقص هبةا لصةاحلفاىل وهةذه ادبةالغ هةل  ادهللظك

ظبارة ظام فات ادهللظقة مـ أرناح كمقجة ظهللص ققاص ادهللظك ظؾقفةا نشةةراء السةةقارات 

وقطع الغقار  ؾ العؼةهلل ادةزص نقةـفام. وقةهلل رفضةت الةهللائرة ضؾةب دـػقةذ احلؽةؿىل 

ئةت والضةةرر ادعـةقي يققةع نلحةهلل نلن احلؽةؿ نةالرن  الػا»وشببت  ذا الرفض  

الطرفغ الضةرر نلكؾ مالف نال شبب حؼىل نؾ لرن  مل يمحؼؼىل نؾ يمققةع حصةقلفىل 

وقهلل ظامت الشةريعة اإلشالمقة جريؿة الغصب والسةرقةىل ووضعت  ام أحؽاًما 

وظؼقنةةات دون أي دعةةقيض مةةايل ُيضةةاف إػ ادةةاث ادسةةةرومل أو ادغصةةقب ظـةةهلل 

رمل والغاهللب قهلل فقدا ظذ هللاحب احلؼ الةرن  ادمققةع فةقام اشمقػائفىل مع أن السا
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لق كان اداث ادسةرومل أو ادغصقب أ يهللهىل وهذا يهللث ظذ أن مبةهللأ الةرن  الػائةت 

ٓ دؼةةره الشةةةريعة اإلشةةالمقة. وحقةةث إكةةف مةةـ ادسةةؾؿ نةةف أيًضةةا  أن اشةةمحؼامل 

ببقة نقـفامىل وأكف المعقيض رهغ نمقفر أركاكف اليالثة  اخلطلىل والضةررىل وظالقة الس

يشسط أ الضةرر أن يؽقن  ؼؼ القققع ولقس احماملًقاىل وحقث إن الضةرر الذي 

دهللظقف ادهللظقة ودطؾب المعقيض ظـف هق أمر مسمؼبع غر  ؼؼ القققعىل ممةا اعؾةف 

ًٓ غر ممكةهللىل وهةق إمةر الةذي يمخؾةػ معةف ركةـ الضةةرر الةالزص دةقافره  احمام

 «.صمؿؾ ظؾقف احلؽؿ إجـبل ادطؾقب دـػقذهٓشمحؼامل المعقيض الذي ا

ومع دؼهلليركا لؾمسبقب الذي شببت نف الةهللائرة حؽَؿفةا إٓ أكةف أ كظةر الباحةث 

كان دسبقًبا غر دققؼىل فالصقر والػروع الػؼفقة المل كاكت  ةؾ اشةمهللٓث الةهللائرة 

نؾ  وكذا ضريؼة كسبمفا لؾػؼفاء مـ غر دؼققهلل دذهب معغ جاءت كؾفا غر دققؼةىل

خمالػة دا قرره فؼفاء الشافعقة واحلـانؾة مـ ضامن مـافع ادغصقب مما شبؼ ذكره أ 

 أدلة ادجقزيـ.

كام أن هذا المسبقب جاء خمالًػا لصهللقث الؼضةائقة مةـ حقةث اممـةاع الةهللائرة ظةـ 

دـػقذ حؽؿ كافٍذ أ مسللة مـ مسائؾ آجمفاد المل يسقغ ميؾف فقفاىل حقةث حؽؿةت 

الطؾب مع كقكف قهلل هللهللر فقف حؽؿىل ومل يؽـ احلؽةؿ خمالًػةا حلؽةؿ قةهلل الهللائرة نرفض 

اشمؼر أ الشةريعة مـعةف واكعؼةهلل اإلمجةاع ظؾقةفىل نةؾ هةق مةـ ادسةائؾ المةل هةل  ةؾ 

لالجمفادىل وما كان كذلؽ فال يـبغل أن دمضاد إحؽاص أ ميؾف: حقث ادقرد وادحؾ 

 ؿ السانؼ ادسمؼر.واحهللىل نحقث يمضادُّ احلؽؿ إخر الـاصئ مع احلؽ
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وٓ ُيؼاث اظساًضةا ظةذ هةذا  إن الةهللائرة مل حتؽةؿىل وإكةام اممـعةت مةـ المـػقةذ:  

وذلؽ ٕن رفضفا لمـػقذ احلؽؿ إجـبل يعمز حؽةاًم لػًظةا ومعـةكىل فلمةا الؾػةظ  

فؼهلل كصت الهللائرة ظذ أهنا  حؽؿت نرفضفا لطؾب المـػقذىل وأما ادعـةك  فةاحلؽؿ 

هةةةق حؽةةةٌؿ نؿشةةةروظقة المعةةةقيض ظةةةـ الةةةرن  الػائةةةت  " ةةؾ المـػقةةةذ"إوث 

واشمحؼاقفىل ومؼمضةك هذا احلؽؿ وثؿردف  دـػقذه واإللزاص نفىل وأما احلؽؿ إخر 

 ففق رفض احلؽؿ نالمعقيض: لعهللص مشةروظقمف واشمحؼاقف! "رفض المـػقذ"

هةةذا مةةا دقسةةةر إيةةراده هـةةا مةةـ إحؽةةاص الؼضةةائقة المةةل ورد الةةـص فقفةةا ظةةذ 

 ع ظـ احلؽؿ نالمعقيض ظـ الرن  الػائت أ غر الهلليقن.آممـا

ومـ خالث دراشةمل  ةذه إحؽةاص المةل ذكرهتةا هـةا وكةذا إحؽةاص الـظةرة 

إخرى المل كاكت  ؾ دراشة لؾباحث أ هذا ادقضقع أيًضا
(1)

 طفر يل ما يع  

أن أغؾةةب إحؽةةاص الصةةادرة ظةةـ  ةةاكؿ الؼضةةاء اإلداري قةةهلل كصةةت ظةةذ -1

ىل وأكةف ٓ آمم ـاع ظـ المعقيض ظـ الرن  الػائةت مطؾًؼةاىل ووهللةػمف نلكةف احةماميلٌّ

يقجهلل أ الشةريعة ما ُيسقغ احلؽؿ نالمعقيض ظـ الرن  الػائت إذا كةان احماملًقةاىل 

كام أكف ٓ دقجهلل هـا  مـ الصقر وادسائؾ الػؼفقة ما يؿؽـ إحلةامل المعةقيض ظةـ 

أغؾب هذه إحؽاص دـصُّ ظةذ أن قضةاء الرن  الػائت أ غر الهلليقن هباىل وكاكت 

الهلليقان قهلل اشمؼرب ظذ آممـاع ظـ احلؽؿ نةالمعقيض ظةـ الةرن  الػائةت: لؽقكةف 

                                           
المل وقػت ظؾقفا أو نـقت ظؾقفا هذا ذكرت هـا نعًضا مـ إحؽاص الؼضائقة لالشمشفاد هباىل ولقست هل إحؽاص  (1)

البحث فؼطىل نؾ إحؽاص المل مجعمفا وجعؾمفا هل العقـة المل أجريت ظؾقفا الهللراشة قارنت مائة حؽةؿىل وحمةك 

 ٓ دطقث هللػحات البحث مجعت هذه إحؽاصىل وجعؾمفا أ مسةرٍد خاص هبا أ هناية البحث مـ مجؾة ادالحؼ.



 

  التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن
 

 177 
 

احماملًقةا. ويظفةةر هبةةذا أن اخلةةالف نةةغ إحؽةةاص الصةةادرة نةةالمعقيض وإحؽةةاص 

 القاردة نادـع إكام هق خالف أ حتؼقؼ ادـاطىل ٓ أ أهللؾ ادسللة. 

أن إحؽاص المل جاءت نةادـع مةـ المعةقيض مل دػةرمل نةغ حتؼةؼ المػقيةت -2

ونغ طـقة الرن ىل فلكاضت إحؽاص القاردة نادـع نآحماملقة مـ غر دػريؼىل وأمةا 

الؼاكقكققن فؼهلل فرققا نغ المػقيت والرن  مةـ حقةث الؼطعقةة والظـقةةىل فبقـةقا أن 

ؽ ممؽـىل والقاقع يهللثُّ ظؾقفىل ولةذا المػقيت قهلل يؽقن نسبب قطعلىل وأن دصقر ذل

كصةةقا ظةةذ أن المعةةقيض ظةةـ الةةرن  الػائةةت مشةةةروع هبةةذا آظمبةةارىل وهةةق كةةقن 

المػقيت ممحؼًؼا ولقس احماملًقا. وهـا  فةرمل أ الردبةة وإحؽةاص نقةـفامىل فةالرن  

حمك كحؽؿ نالمعقيض ظـف ٓ يشسط أن يؽقن قطعل المحؼؼىل نؾ ُيؽمػك نقجةقد 

ة لقجقده لق مل حيصؾ اخلطل اداكع مـ حتؼؼفىل وظذ هذا جرى الػؼفةاء الظـقة الغالب

أ دضةةؿغ مـةةافع ادغصةةقب وإن مل يـمػةةع هبةةا الغاهللةةب مةةهللة مؽيفةةا  "ادجقةةزون"

 ظـهللهىل نخالف المػقيت فال نهلل مـ طفقر المحؼؼ فقف. 
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 اخلامتة

 احلؿهلل ر الذي نـعؿمف دمؿ الصاحلات.

 ونعهلل 

 البحث  ففذا ظرض ٕنرز كمائج هذا

ادؼصقد نالمعقيض ظـ الرن  الػائت هق  مةا ذهةب ظةذ ادضةةرور حتؼقؼةف -1

 نسبب اإلخالث نآلمزاصىل أو نسبب الػعؾ الضارىل ومل يؽـ  ؾف ديـًا أ الذمة. 

أو يؼاث  ماث حُيؽؿ نف لصال  ادضةرور ظذ ادمسبب أ دػقيت الرن  ظذ وجف 

 لذمة.المعهللي فقام ٓ يؽقن  ؾف ديـًا أ ا

ىل "أو المعةةهللي نمعبةةر الػؼفةةاء"يؼةةقص المعةةقيض ظةةذ ثالثةةة أركةةان  اخلطةةل -2

 ."أو اإلفضاء نمعبر الػؼفاء"والضةررىل والعالقة السببقة 

الؼاظهللة العامةة أ معظةؿ إكظؿةة والؼةقاكغ القضةعقة  أن المعةقيض ظةـ -3

 الضةرر يؼقص ظذ ظـصةريـ أشاشةقغ مفؿغ 

 ارة.ما حلؼ ادضةرور مـ خس-أ

 وما فادف مـ كسب.-ب

فالؼاكقن ٓ يؿـع أن ُيعمز الؽسب الػائت ظـصةًرا مـ ظـاهللةر المعقيضىل وهق 

 ما كان ادضةرور يلمؾ أ احلصقث ظؾقف إذا دقفرت صةروط اشمحؼاقف.
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ظـ مسةللة المعةقيض ظةـ الةرن  الػائةت أ غةر  مل يمؽؾؿ الػؼفاء  -4

ة ادعاهللةةةرة وإحؽةةاص الؼضةةائقة الةةهلليقنىل ونممبةةع الباحةةث لؾهللراشةةات الػؼفقةة

الصادرة مـ الؼضاء العاص والؼضاء اإلداري طفر أن اخلالف أ هذه ادسللة يؿؽـ 

 أن يؽقن ظذ رأيغ 

ظهللص جقاز المعقيض ظـ الرن  الػائت أ غةر الةهلليقن. وذهةب  الرأي إول:

إػ هةةذا الشةةةقخ ظةةع اخلػقةةػىل وظؾقةةف اشةةمؼر الؼضةةاء العةةاص أ ادؿؾؽةةة العرنقةةة 

 السعقديةىل ونعض الهللوائر الؼضائقة أ الؼضاء اإلداري.

جقاز المعقيض ظـ الرن  الػائةت أ غةر الةهلليقن إذا كةان  ؼًؼةا الرأي الثاين: 

ونف هللهللر قرار جمؿع الػؼف اإلشالمل المانع دـظؿةة المعةاون اإلشةالملىل  وممكهلًلا.

 واخمةةاره الشةةةقخ مصةةطػك الزرقةةا وإشةةماذ الةةهللكمقر وهبةةة الةةزحقع 

والشةقخ ظبهلل ار نـ مـقعىل وأخذت هبذا الرأي نعض الهللوائر الؼضائقة أ الؼضةاء 

 اإلداري أ ادؿؾؽة.

وظقة المعقيض ظـ الؽسةب الػائةت أ اشمؼرب الؼضاء العاص ظذ ظهللص مشةر -5

أ كظةةر -غةةر الةةهلليقنىل وجةةاءت هةةذه إحؽةةاص خممؾػةةة ادـاضةةاتىل مةةا نةةغ رنةة  

أكف غر ممكهللىل وأكف ٓ يعةهللو أن يؽةقن احماملًقةاىل والمعةقيض ظةـ الةرن   -الؼضاء

الػائت ٓ يؽةقن إٓ لةرن  ممكةهللىل ومةا نةغ أحؽةاٍص أضؾؼةت الةرفضىل فآجمفةاد 

 مالف أ ادـاطىل والياين رفٌض لؾؿبهللأ مـ أشاشف.إوث مـ قبقؾ آخ

جاءت أغؾب إحؽاص الصادرة ظةـ  ةاكؿ الؼضةاء اإلداري نةالـص ظةذ  -7

.   آممـاع ظـ المعقيض ظـ الرن  الػائت مطؾًؼاىل ووهللػمف نلكف احماميلٌّ
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مطـسد باألحهاو الكضأٜ٘ اليت زجع إلَٔـا الباحـح الصـادزٗ مـً  ـانه      

 ْاٌ املظامل:الكضاٛ العاو ّدٓ

 اجلهة املصدرة للحكه رقه احلكه

 ادحؽؿة العامة نجهللة (ةه2/7/1438وداريخ  38243616)

 ديقان ادظامل (ةه1427لعاص  43/د/ف/26)

 ديقان ادظامل ة(ه1434لعاص  2/2/د/دج/95)

 ديقان ادظامل ة(ه1436/س لعاص 4670/2)

 ديقان ادظامل ة(ه1429لعاص  1/3/إ/137)

 ديقان ادظامل ة(ه1428لعاص  15/د/إ/23)

 ديقان ادظامل ة(ه1428لعاص  10/د/إ/51)

 ديقان ادظامل ة(ه1427لعاص  3/د/دج/179)

 ديقان ادظامل ة(ه1417لعاص  30/د/ف/7)

 ديقان ادظامل ة(ه1410لعاص  9/د/إ/21)

 ديقان ادظامل ة(ه1416لعاص 10/د/ف/20)

 ديقان ادظامل ة(ه1414لعاص  12/ف/21/2)

 ديقان ادظامل ة(ه1420لعاص  2/د/دج/65)

 ديقان ادظامل ة(ه1434لعاص  2/2/د/دج/36)

 ديقان ادظامل ة(ه1436/مل لعاص 15860/1)
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 اجلهة املصدرة للحكه رقه احلكه

 ديقان ادظامل ة(ه1435/مل لعاص 939/1)

 ديقان ادظامل ة(ه1435لعاص  3/3/دج370)

 ديقان ادظامل ة(ه1431لعاص  10/د/إ/302)

 ديقان ادظامل ة(ه1429لعاص  5/د/إ/92)

 ديقان ادظامل ة(ه1417لعاص  30/د/ف/7)

 ديقان ادظامل ة(ه1430لعاص  10/د/دج/264)

 ديقان ادظامل ة(ه1432لعاص  228/20/2)

 ديقان ادظامل ة(ه1433لعاص  4/د/دج/26

 ديقان ادظامل ة(ه1432لعاص  30/د/دج/101

 ديقان ادظامل ة(ه1429لعاص  33/د/إ/111

 ديقان ادظامل ة(ه1435لعاص  3/2/د/دج/53)

 ديقان ادظامل ة(ه1428لعاص  15/د/إ/23)

 ديقان ادظامل ة(ه1428لعاص  9/د/إ/59)

 ديقان ادظامل ة(ه1427لعاص  11/د/إ/62)

 ديقان ادظامل ة(ه1425لعاص  12/د/دج/88)
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 فهرس املصادر واملراجع

هة(ىل 370أ هلل نـ ظع أنق نؽر الرازي امصاص )ت دللقػ  أحؽام الؼرآن،  -1

 لبـان. -حتؼقؼ   ؿهلل هللادمل قؿحاويىل دار إحقاء الساث العريبىل نروت 

ظةع نةـ  ؿةهلل نةـ ظةع الطةزي ادعةروف نالؽقةةا  دةللقػ  ىلالؼنرآن أحؽنام -2

هة(ىل حتؼقؼ  مقشةك  ؿهلل ظع وظزة ظبةهلل ظطقةةىل دار 504ا راشةل الشافعل )ت 

 هة.1405لبـانىل الطبعة الياكقةىل  -نروت الؽمب العؾؿقةىل 

دللقػ  زكريا نـ  ؿةهلل نةـ زكريةا  أشـك ادطالب دم صنرح رو  الطالب، -3

 هة(ىل دار الؽماب اإلشالمل.926إكصاري )ت 

زيةـ الةهلليـ نةـ دةللقػ  إصباه والـظا،ر ظنذ منذهب أيب حـقػنة النـعَمن،  -4

ع حقاصةةقف وخةرج هةة(ىل وضة970إنراهقؿ نةـ  ؿةهللىل ادعةروف نةانـ كجةقؿ )ت 

لبـةانىل الطبعةة  -أحادييف  الشةقخ زكريةا ظؿةراتىل دار الؽمةب العؾؿقةةىل نةروت 

 ص.1999 -هة 1419إوػىل 

دةللقػ  جةالث الةهلليـ نةـ  إصباه والـظا،ر دم ققاظد وفروع فؼف الشافعقة، -5

هةةةة(ىل دار الؽمةةةب العؾؿقةةةةىل الطبعةةةة إوػىل 911ظبةةةهلل الةةةر ـ السةةةةققضل )ت 

 ص.1990 -هة 1411

دللقػ   ؿهلل نـ أيب نؽر انـ ققؿ امقزيةة   ظ م ادققعغ ظـ رب العادغ، -6

هة(ىل قهللص لف وظؾؼ ظؾقف وخةرج أحادييةف و ثةاره  مشةفقر نةـ حسةـ  ث 751)ت 

 هة.1423قزيىل السعقديةىل الطبعة إوػىل شؾامنىل دار انـ ام
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دللقػ   ؿهلل نـ أ هلل اخلطقب الشةةرنقـل  اإلقـاع دم حؾ ألػاظ أيب صجاع، -7

 الشافعلىل حتؼقؼ  مؽمب البحقث والهللراشاتىل دار الػؽرىل نروت.

هة(ىل دار ادعرفةىل نروت 204 ؿهلل نـ إدريس الشافعل )ت  دللقػ  ىلإم -8

 ص.1990-هة 1410لبـانىل  -

 دةةللقػ  ، الػضنن ء بننساجؿ الؼننّراء فننقَم بعنند الؼننرن الثننامـ اهلجننري  معنناع -9

ىل دار الـةهللوة العادقةة لؾطباظةة والـشةةر إلقاس نـ أ ةهلل حسةةغ الشةفر نالسةاظايت

 هة.1421والمقزيعىل الطبعة إوػىل 

دةةللقػ  أ ةةهلل نةةـ إدريةةس الؼةةراأ  أكننقار الننزوأ دم أكننقاء الػننروأ، -11

 هة(ىل دار ظامل الؽمب.684)ت 

دللقػ  زيـ الهلليـ نـ إنراهقؿ نـ  ؿهلل  لبحر الرا،ؼ صنرح كـز الدقا،ؼ،ا -11

 الشفر نانـ كجقؿىل دار الؽماب اإلشالملىل الطبعة  الياكقةىل نهللون داريخ.

دةللقػ   ؿةهلل نةـ ظةع  البدر الطنالع بؿحاشنـ منـ بعند الؼنرن السنابع، -12

 لبـان. -هة(ىل دار ادعرفةىل نروت 1250الشقكاين )ت 

دةةللقػ  ظبةةهلل ادؾةةؽ نةةـ ظبةةهلل ار نةةـ يقشةةػ  قل الػؼننف،الزهننان دم أصنن -13

 -هة(ىل حتؼقؼ  أ. د. ظبهلل العظقؿ الهلليبىل دار إكصارىل الؼةاهرة 478امقيـل )ت 

 هة.1399مصةرىل الطبعة إوػىل 

  دةةللقػ ، هبجننة الـنناطريـ  ػ تننراجؿ ادعننلخريـ مننـ الشننافعقة البننارظغ -14

هةة(ىل دار انةـ حةزص 864فعل )ت  ؿهلل نـ أ هلل نـ ظبهلل ار الغزي العامري الشةا

 هة.1421لؾطباظة والـشةر والمقزيعىل نروتىل الطبعة إوػىل 
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دةللقػ   ىلالبقان والعحصنقؾ والشنرح والعقجقف والععؾقؾ دسا،ؾ ادسعخرجة -15

هة(ىل حتؼقؼ  د.  ؿهلل حجل و خرونىل دار 520 ؿهلل نـ أ هلل نـ رصهلل الؼرضبل )ت 

 ص.1988 -هة 1408الطبعة الياكقةىل لبـانىل  -الغرب اإلشالملىل نروت 

 ؿهلل نـ يقشػ نـ أيب الؼاشؿىل  دللقػ  ىلالعاج واإلكؾقؾ دخعصنر خؾقؾ -16

هةةة(ىل دار الؽمةةب العؾؿقةةةىل الطبعةةة إوػىل 897أنةةق ظبةةهلل ار ادةةقامل ادةةالؽل )ت 

 ص.1994 -هة 1416

ظالء الهلليـ ظع نـ شةؾقامن دللقػ   ىلالعحبر صنرح العحرير دم أصقل الػؼف -17

هة(ىل حتؼقؼ  د. ظبهلل الر ـ امزيـ ود. ظقض الؼةرين ود. أ ةهلل 885رداوي )ت اد

 ص.2000 -هة 1421السعقديةىل الطبعة إوػىل  -السةراحىل مؽمبة الرصهللىل الرياض 

 ىل"ومعنف حاصننقعا الشننرواين والعبنادي"حتػة ادحعناج دم صننرح ادـفناج  -18

هةة(ىل حتؼقةؼ  مـةة مةـ 974)ت أ هلل نـ  ؿهلل نـ ظع نـ حجةر ا قمؿةل دللقػ  

 هة.1357العؾامءىل ادؽمبة المجارية الؽزى نؿصةر لصاحبفا مصطػك  ؿهللىل 

دةللقػ   ؿةهلل نةـ  تشـقػ ادسامع بجؿنع اجلقامنع لعناج النديـ السنبؽل -19

هةة(ىل دراشةة وحتؼقةؼ  د. شةةقهلل ظبةهلل العزيةز 794ظبهللار نـ هبادر الزركشةل )ت 

بحةث العؾؿةل وإحقةاء الةساثىل الطبعةة إوػىل ود. ظبهلل ار رنقعىل مؽمبة قرضبة لؾ

 ص.1998 -هة 1418

هةة( دار 816دللقػ  ظع نـ  ؿهلل الشةريػ امرجةاين )ت  الععريػات، -21

 ص.1983 -هة 1403لبـانىل الطبعة إوػىل  -الؽمب العؾؿقةىل نروت 
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الععننقيض ظننـ الننربح الػا،ننت دم الـظننام اإلداري السننعقدي وتطبقؼاتننف  -21

د. ظبهلل الػماح  ؿهلل أنق القزيهلل الشةرقاويىل جمؾةة كؾقةة الشةةريعة  دللقػ  ىلالؼضا،قة

 ص.11/7/2016والؼاكقنىل فرع جامعة إزهر نطـطاىل داريخ العهللد 

 ؿةةهلل نةةـ ادةةهللين  دةةللقػ  ىلالععننقيض ظننـ الضنننرر دم الػؼننف اإلشنن مل -22

 ه.1428نقشاملىل دار كـقز إصبقؾقاىل الطبعة الياكقةىل 

 دةللقػ ، أحؽام الؼضناء اإلداريالععقيض ظـ تػقيت الػرصة دم ضقء  -23

 ص.2013 هللي أنق الـقرىل جمؾة ادـارىل 

شؾقامن نـ ظبهلل الؼقي نـ ظبهلل الؽريؿ  دللقػ ، الععقغ دم صنرح إربعغ -24

 -هة(ىل حتؼقؼ  أ هلل َحاج  ّؿهلل ظيامنىل ممشسةة الريةانىل نةروت 716الطقأ )ت 

 هة.1419لبـانىل الطبعة إوػىل 

دللقػ  أ هلل نـ ظع نـ  أحاديث الرافعل الؽبر،العؾخقص احلبر دم ختريج  -25

ظؾؼ ظؾقف واظمـك نف  أنق ظاهللؿ حسـغ ظبةاس نةـ  هة(ىل852)ت حجر العسؼالين 

 هة.1416قطبىل ممشسة قرضبة لؾطباظة والـشةر والمقزيعىل الطبعة إوػىل 

دللقػ  ظبهلل القهاب نـ ظةع نةـ كصةةر اليعؾبةل العؾؼغ دم الػؼة ادالؽل،  -26

هةة(ىل حتؼقةؼ   ؿةهلل نةق خبةزة احلسةـل المطةقاينىل دار 422دةالؽل )ت البغهللادي ا

 ص.2004 -هة 1425الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػىل 

صةؿس الةهلليـ أنةق ظبةهلل ار  دةللقػ ، تـؼقح العحؼقؼ دم أحاديث الععؾقنؼ -27

هةة(ىل حتؼقةؼ  مصةطػك أنةق 748 ؿهلل نـ أ هلل نةـ ظةيامن نةـ قةايامز الةذهبل )ت 

 هة.1421الغقط ظبهلل احلل ظجقبىل دار القضـىل الرياضىل الطبعة إوػىل 



 
 

 التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن 
 

 186 
 

 ؿهلل نـ أ ةهلل نةـ ظبةهلل ا ةادي دللقػ   ىلتـؼقح العحؼقؼ دم أحاديث الععؾقؼ -28

 ؿةهلل نةـ جةاد ار وظبةهلل العزيةز نةـ كاهللةةر هة(ىل حتؼقؼ  شامل نةـ 744احلـبع )ت 

 ص.2007 -هة 1428السعقديةىل الطبعة إوػىل  -اخلباينىل أضقاء السؾػىل الرياض 

هةة(ىل حتؼقةؼ  370 ؿةهلل نةـ أ ةهلل إزهةري )ت دةللقػ   هتذيب الؾغة، -29

 ص. 2001 ؿهلل ظقض مرظبىل دار إحقاء الساث العريبىل نروتىل الطبعة إوػىل 

 قػ  انـ احلاجب الؽردي ادالؽل.دلل جامع إمفات، -31

وهننق: اجلننامع ادسننـد الصننحقح ادخعصنننر مننـ أمننقر "اجلننامع الصننحقح  -31

دللقػ  أيب ظبهلل ار  ؿهلل نـ إشةامظقؾ نةـ إنةراهقؿ نةـ  ،"رشقل اهلل وشــف وأيامف

ادغةةرة امعػةةل البخةةاريىل دشةةةرف نخهللممةةف والعـايةةة نةةف   ؿةةهلل زهةةر نةةـ كاهللةةةر 

 هة.1422لبـانىل الطبعة إوػىل  -ىل نروت الـاهللةرىل دار ضقمل الـجاة

دللقػ  زيـ  جامع العؾقم واحلؽؿ دم صنرح مخسنغ حديثًا مـ جقامع الؽؾؿ، -32

الهلليـ أيب الػرج ظبهلل الر ـ نـ صةفاب الةهلليـ البغةهللادي انةـ رجةب احلـةبعىل حؼؼةف  

 هة.1424صعقب إركاؤوط وإنراهقؿ ناجسىل ممشسة الرشالةىل الطبعة إوػىل 

هةة(ىل 671)ت   ؿهلل نةـ أ ةهلل الؼرضبةل ىل دللقػ ٕحؽام الؼرآناجلامع  -33

ىل مصةةر -دار الؽمةب ادصةةريةىل الؼةاهرة ىل أ هلل الزدوين وإنراهقؿ أضػةقش حؼؼف 

 ص. 1964 -هة 1384الياكقةىل الطبعة 

الشةةقخ مصةطػك  دةللقػ ، جقاز  لنزام ادنديـ ادَمضنؾ بععنقيض الندا،ـ -34

الزرقاىل مؼاث مـشقر أ جمؾة أنحاث آقمصاد اإلشالملىل مركز أنحاث آقمصةاد 

 هة.1405اإلشالمل نجامعة ادؾؽ ظبهلل العزيزىل العهللد الياينىل ادجؾهلل الياينىل 
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دللقػ  ظبهلل الؼادر نـ  ؿهلل الؼرصةةل اجلقاهر ادضنقة دم ضبؼات احلـػقة،  -35

ػماح  ؿهلل احلؾقىل دار هجر لؾطباظة والـشةةرىل هة(ىل حتؼقؼ  ظبهلل ال775احلـػل )ت 

 ص.1993 -هة 1413لبـانىل الطبعة الياكقةىل  -نروت 

دللقػ  ظالء الةهلليـ ظةع نةـ ظةيامن نةـ اجلقهر الـؼل ظذ شــ البقفؼل،  -36

 إنراهقؿ نـ مصطػك ادارديـلىل الشفر نانـ السكامينىل دار الػؽر.

 ؿةهلل نةـ أ ةهلل نةـ ظرفةة  دةللقػ  ىلحاصنقة الدشققل ظذ الشنرح الؽبر -37

 هة(ىل دار الػؽر.1230الهللشققل ادالؽل )ت 

نةقٓملىل  -ىل ادطبعةة الؽةزى إمريةة حاصنقة الشؾبل ظذ تبقغ احلؼنا،ؼ -38

 هة.1313مصةرىل الطبعة إوػىل  -الؼاهرة 

  دةةللقػ  ىلحاصنننقة العطننار ظننذ صنننرح اجلنن ل ادحننع ظننذ مجننع اجلقامننع -39

 هة(ىل دار الؽمب العؾؿقة.1250لشافعل )ت حسـ نـ  ؿهلل نـ  ؿقد العطار ا

أ هلل نـ ظبهلل احلؾقؿ نـ ظبهلل السالص انـ دقؿقة  دللقػ ، احلسبة دم اإلش م -41

 هة(ىل دار الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػ.728)ت 

دللقػ   ؿهلل أمغ نـ فضةؾ خ صة إثر دم أظقان الؼرن احلادي ظشنر،  -41

 هة(ىل دار هللادرىل نروت.1111)ت ار نـ  ب الهلليـ نـ  ؿهلل ادحبل 

دللقػ   ؿهلل نـ فرامقز نـ ظع الشفر درر احلؽام صنرح غرر إحؽام،  -42

 .هة(ىل دار إحقاء الؽمب العرنقة885نؿال خسةرو )ت 

د.  ؿةهلل الهللوشةةريىل  دةللقػ  ىلدفع ادسئقلقة اددكقة وتطبقؼاهتا الؼضنا،قة -43

 هة.1431 دار كـقز إصبقؾقاىل الطبعة إوػىل
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انةةـ فرحةةقن دةةللقػ   الننديباج ادننذهب دم معرفننة أظقننان ظؾننَمء ادننذهب، -44

هة(ىل حتؼقؼ ودعؾقؼ   ؿهلل إ هللي أنق الـقرىل دار الساث لؾطبع 799ادالؽل )ت 

 مصةر. -والـشةرىل الؼاهرة 

هةة(ىل حتؼقةؼ   ؿةهلل 684أ هلل نـ إدريةس الؼةراأ )ت دللقػ   الذخرة، -45

 ص.1994لبـانىل الطبعة إوػىل  -حجلىل دار الغرب اإلشالملىل نروت 

دللقػ  زيـ الهلليـ أيب الػرج ظبهلل الر ـ نةـ  الذيؾ ظذ ضبؼات احلـابؾة، -46

ىل حتؼقؼ   ؿهلل حامهلل الػؼلىل مطبعة السةـة هة(795)ت صفاب الهلليـ أ هلل احلـبع 

 هة.1372مصةرىل  -ادحؿهلليةىل الؼاهرة 

 بننق حـقػننة،رد ادحعننار ظننذ النندر ادخعننار صنننرح تـننقير إبصننار دم فؼننف أ -47

لبـةانىل  -دللقػ   ؿهلل أمغ نـ ظؿر ظانهلليـىل دار الػؽر لؾطباظة والـشةرىل نةروت 

 ص.1992 -هة 1412الطبعة الياكقةىل 

دللقػ  أيب زكريا حيقك نـ صةرف الـقوي  روضة الطالبغ وظؿدة ادػعغ، -48

ظةامنىل  -دمشةؼ -الهللمشؼلىل حتؼقؼ  زهر الشاويشىل ادؽمب اإلشالملىل نةروت 

 ص.1991 -هة 1412الياليةىل الطبعة 

صؿس الهلليـ أيب ظبهلل ار  ؿهلل نةـ دللقػ   زاد ادعاد دم هدي خر العباد، -49

أيب نؽر الزرظل الهللمشؼل انـ ققؿ امقزيةىل حؼؼ كصقهللف وخرج أحادييةف وظؾةؼ 

ظؾقف  صعقب إركاؤوط وظبهلل الؼادر إركاؤوطىل ممشسة الرشةالة ومؽمبةة ادـةار 

 هة.1415عة والعشةرونىل اإلشالمقةىل الطبعة السان
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أيب مـصةقر  ؿةهلل إزهةري  دةللقػ ، الزاهر دم غرينب ألػناظ الشنافعل -51

 هة(ىل حتؼقؼ  مسعهلل ظبهلل احلؿقهلل السعهللينىل دار الطالئع.370ا روي )ت 

 ؿةهلل نةـ إشةامظقؾ إمةر دةللقػ   شبؾ الس م ادقصؾة  ػ بؾقغ ادنرام، -51

هللةبحل حسةـ حةالملىل دار الصـعاينىل حؼؼف وخرج أحادييف وضبط كصةف   ؿةهلل 

 هة.1421انـ امقزيىل الطبعة الياكقةىل 

دللقػ   ؿهلل نـ ظبهلل ار نةـ  قةهلل  السحب القابؾة ظذ ضنرا،ح احلـابؾة، -52

الـجهللي احلـبعىل حؼؼف وقهللص لف وظؾؼ ظؾقف  نؽر أنق زيهلل وظبهلل الةر ـ العيقؿةغىل 

 هة.1416لبـانىل الطبعة إوػىل  -ممشسة الرشالةىل نروت 

انةـ ماجةف أنةق ظبةهلل ار  ؿةهلل نةـ يزيةهلل الؼزويـةلىل  دللقػ ماجف،  شــ ابـ -53

 حتؼقؼ   ؿهلل فماد ظبهلل الباقلىل دار إحقاء الؽمب العرنقة وفقصؾ ظقسةك البايب احلؾبل.

دللقػ  أيب داود شؾقامن نـ إصعث السجسماينىل حتؼقؼ  شنــ أيب داود،  -54

 نروت. - ؿهلل  قل الهلليـ ظبهلل احلؿقهللىل ادؽمبة العصةريةىل هللةقهللا 

 ؿةةةهلل نةةةـ ظقسةةةةك نةةةـ شةةةقرة السمةةةذي دةةةللقػ   ىلشنننــ السمنننذي -55

هة(ىل حتؼقؼ ودعؾقؼ  أ هلل  ؿهلل صاكر و ؿهلل فماد ظبهلل البةاقل وإنةراهقؿ 279)ت 

ظطةةقةىل صةةةركة مؽمبةةة ومطبعةةة مصةةطػك البةةايب احلؾبةةلىل مصةةةرىل الطبعةةة الياكقةةةىل 

 ص.1975 -هة 1395

هةة(ىل حؼؼةف 385)ت  ظع نـ ظؿر الةهللارقطـلدللقػ   ،الدارقطـلشــ  -56

وضبط كصف وظؾؼ ظؾقف  صعقب إركاؤوط وحسـ صؾبل ومجةاث ظبةهلل الؾطقةػىل 

 هة.1424لبـانىل الطبعة إوػىل  -ممشسة الرشالةىل نروت 
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دللقػ  أيب ظبهلل الر ـ أ هلل نـ صعقب الـسائلىل قهللص لف   الســ الؽزى، -57

ظبهلل ار نـ ظبهلل ادحسـ السكلىل أصةرف ظؾقف  صعقب إركاؤوطىل حؼؼةف وخةرج 

 هة.1421أحادييف  حسـ ظبهلل ادـعؿ صؾبلىل ممشسة الرشالةىل الطبعة إوػىل 

دةةةللقػ  أ ةةةهلل نةةةـ احلسةةةةغ نةةةـ ظةةةع نةةةـ مقشةةةةك السنننــ الؽنننزى،  -58

اخلراشاينىل أنق نؽر البقفؼةلىل حتؼقةؼ   ؿةهلل ظبةهلل الؼةادر ظطةاىل دار اخلسةروجردي 

 ص.2003 -هة 1424لبـانىل الطبعة الياليةىل  -الؽمب العؾؿقةىل نروت 

أيب ظبهلل الر ـ أ ةهلل نةـ صةعقب الـسةائلىل حؽةؿ دللقػ   شــ الـسا،ل، -59

قةهللة ظذ أحادييف و ثاره وظؾؼ ظؾقف   ؿهلل كاهللةر الهلليـ إلباينىل اظمـةك نةف  أنةق ظب

مشةةفقر حسةةـ  ث شةةؾامنىل مؽمبةةة ادعةةارف لؾـشةةةر والمقزيةةعىل الريةةاضىل الطبعةةة 

 هة.1417إوػىل 

الذهبل صؿس الهلليـ  ؿهلل نـ أ هلل نـ ظيامن دللقػ   شنر أظ م الـب ء، -61

أصةرف ظذ حتؼقؼ الؽمةاب وخةرج أحادييةف  صةعقب إركةاؤوطىل  هة(ىل748)ت 

 هة.1403وػىل لبـانىل الطبعة إ -ممشسة الرشالةىل نروت 

شةقهللي  ؿةهلل الزرقةاينىل الطبعةة دللقػ   صنرح الزرقاين ظذ مقضل مالؽ، -61

 هة.1310اخلريةىل 

صنرح الزركشنل ظذ خمعصنر اخلرقل دم الػؼف ظذ مذهب اإلمام أمحد بـ  -62

صؿس الهلليـ  ؿهلل نـ ظبهلل ار الزركشةل ادصةةري احلـةبعىل حتؼقةؼ دللقػ   حـبؾ،

لةةر ـ امةةزيـىل مؽمبةةة العبقؽةةانىل الريةةاضىل الطبعةةة وختةةريج  ظبةةهلل ار نةةـ ظبةةهلل ا

 هة.1413إوػىل 
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احلسةغ نـ مسةعقد نةـ  ؿةهلل نةـ الػةراء البغةقيىل دللقػ   صنرح السـة، -63

دمشؼىل  -حتؼقؼ  زهر الشاويش وصعقب إركاؤوطىل ادؽمب اإلشالملىل نروت 

 هة.1403الطبعة الياكقةىل 

أيب دةللقػ   اإلمام مالنؽ،الشنرح الصغر ظذ أقرب ادسالؽ  ػ مذهب  -64

الزكات أ هلل نـ  ؿهلل نـ أ ةهلل الةهللرديرىل وهبامشةف دعؾقةؼ  أ ةهلل  ؿةهلل الصةاوي 

 ص.1986ادالؽلىل خرج أحادييف  الهللكمقر مصطػك كامث وهللػلىل دار ادعارفىل 

هة(ىل 1201أ هلل الهللردير )ت  دللقػ  ىلظذ خمعصنر خؾقؾ الشنرح الؽبر -65

 دار الػؽر.

 ؿةةهلل نةةـ ظبةةهلل ار اخلرصةةةل  دةةللقػ  ىللؾخرصنننلصنننرح خمعصنننر خؾقننؾ  -66

 لبـان. -هة(ىل دار الػؽر لؾطباظةىل نروت 1101ادالؽل )ت 

دةةللقػ  إشةةامظقؾ نةةـ  ةةاد  الصننحاح وتنناج الؾغننة وصننحاح العربقننة، -67

هةة(ىل حؼؼةف  أ ةهلل ظبةهلل الغػةقر ظطةارىل دار العؾةؿ لؾؿاليةغىل 393امقهري )ت 

 ص.1990لبـانىل الطبعة الرانعةىل  -نروت 

د. أ هلل مقاأىل دار انـ الؼقؿىل الطبعة  دللقػ  ىلالضنرر دم الػؼف اإلش مل -68

 هة.1429الياكقةىل 

دراشة فؼفقة مؼاركة نلحؽةاص ادسةئقلقة  ضَمن العدوان دم الػؼف اإلش مل -69

د.  ؿهلل شةراجىل دار ادمشسة امامعقة لؾهللراشةات  دللقػ  المؼصةرية أ الؼاكقنىل

 هة. 1414وػىل والـشةر والمقزيعىل الطبعة إ
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د. شؾقامن  ؿهلل أ ةهللىل مؽمبةة  دللقػ  ىلضَمن ادعؾػات دم الػؼف اإلش مل -71

 . ةه1412وهبةىل الطبعة إوػىل 

ظةةع اخلػقةةػىل دار الػؽةةر العةةريبىل  دةةللقػ  ىلالضننَمن دم الػؼننف اإلشنن مل -71

 ص.2000

دللقػ   ؿهلل نـ أيب نؽر نـ أيقب الطرأ احلؽؿقة دم السنقاشة الشنرظقة،  -72

هة(ىل حتؼقةؼ  كةايػ نةـ أ ةهلل احلؿةهللىل دار ظةامل الػقائةهللىل 751امقزية )ت  انـ ققؿ

 هة.1428مؽة ادؽرمةىل الطبعة إوػىل 

ظبهلل الر ـ نـ إنراهقؿ نـ أ هللىل أنةق  ؿةهلل  دللقػ ، العدة صنرح العؿندة -73

 هة.1424هة(ىل دار احلهلليثىل الؼاهرةىل 624هباء الهلليـ ادؼهللشةل )ت 

 ؿهلل نةـ  دللقػ  إلش م أمحد بـ تقؿقة،العؼقد الدرية مـ مـاقب صنقخ ا -74

دار ،  ؿةهلل حامةهلل الػؼةل أ هلل نـ ظبهلل ا ادي نـ يقشػ الهللمشؼل احلـبعىل حتؼقؼ 

 .الؽادب العريبىل نروت

د.  ؿقد كجقبىل دار الـفضة  دللقػ ، ظ قة السببقة دم قاكقن العؼقبات  -75

 ص.1982العرنقةىل داريخ الـشةرىل 

زكريا نـ  ؿهلل نـ أ هلل نـ  دللقػ ، لغاية القصقل دم صنرح لب إصق -76

 هة(ىل دار الؽمب العرنقة الؽزىىل مصةر.926)ت  زكريا إكصاري

زكريا نـ  ؿهلل نـ أ هلل نـ دللقػ   ىلالغرر البفقة دم صنرح البفجة القردية -77

 هة(ىل ادطبعة ادقؿـقة.926زكريا إكصاري )ت 



 

  التعىيض عن الربح الفائت في غير الديىن
 

 193 
 

أيب  ؿهلل ظبةهلل ار نةـ مسةؾؿ نةـ قمقبةة الةهلليـقري  دللقػ ، غريب الؼرآن -78

 هة.1398هة(ىل حتؼقؼ  أ هلل هللؼرىل دار الؽمب العؾؿقةىل 276)ت 

أ ةهلل نةـ  ؿةهلل دةللقػ   ىلغؿز ظققن البصا،ر دم صننرح إصنباه والـظنا،ر -79

هةةة(ىل دار الؽمةةب العؾؿقةةةىل الطبعةةة إوػىل 1098مؽةةل احلسةةةقـل احلؿةةقي )ت 

 ص.1985 -هة 1405

دللقػ  انـ دقؿقةىل حتؼقؼ ودعؾقؼ ودؼهلليؿ   ؿهلل ومصةطػك  زى،الػعاوى الؽ -81

 هة.1408لبـانىل الطبعة إوػىل  -ظبهلل الؼادر ظطاىل دار الؽمب العؾؿقةىل نروت 

ىل دللقػ  زيـ الهلليـ نـ إنراهقؿ نـ كجقؿىل مطبعة فعح الغػار بشنرح ادـار -81

 .ةه1355مصةرىل داريخ الـشةر   مصطػك البايب احلؾبلىل

ومعف دصحق  "صؿس الهلليـ  ؿهلل نـ مػؾ  ادؼهللشةلىل دللقػ   الػروع، -82

ىل حتؼقةؼ  ظبةهلل ار نةـ "ادرداويىل وحاصةقة انـ قـهللس ظذ الػروعدللقػ  الػروع 

 هة.1424ظبهلل ادحسـ السكلىل ممشسة الرشالة ودار ادميهللىل الطبعة إوػىل 

دراشة وهللةقاغة قاكقكقة ممهللؾة ظةذ كصةقص  الػعؾ الضار والضَمن فقف -83

إشةماذ  دةللقػ  الشةريعة اإلشالمقة اكطالًقا مـ كصقص الؼاكقن ادةهللين إردينىل

 هة.1409مصطػك الزرقاىل دار الؼؾؿىل دمشؼىل 

مةقريس كخؾةةىل د. روحةل البعؾبؽةل  دللقػ ، الؼامقس الؼاكقين الث ثل -84

 . ةه1416وهللالح مطرىل مـشقرات احلؾبل احلؼقققةىل نروتىل الطبعة اخلامسةىل 
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أ هلل نـ ظبهلل احلؾقؿ نـ ظبهلل السالص انةـ دقؿقةة ، راكقة الػؼفقةالؼقاظد الـق -85

هة(ىل حتؼقؼ  د. أ هلل نـ  ؿهلل اخلؾقؾىل دار انةـ امةقزيىل الطبعةة إوػىل 728)ت 

 هة.1422

 مقفةؼ الةةهلليـ ظبةةهلل ار نةةـ أ ةةهلل نةةـ  دةةللقػ  ىلالؽنادم دم فؼننف اإلمننام أمحنند -86

العؾؿقةةةىل الطبعةةة إوػىل هةةة(ىل دار الؽمةةب 620 ؿةةهلل نةةـ قهللامةةة امامظةةقع )ت 

 ص.1994 -هة 1414

ىل دللقػ  يقشػ نـ ظبهللار نـ  ؿهلل نـ ظبهللالز نـ الؽادم دم فؼف أهؾ ادديـة -87

هة(ىل حتؼقؼ   ؿةهلل أحقةهلل ولةهلل ماديةؽ ادقريمةاينىل 463ظاهللؿ الـؿري الؼرضبل )ت 

 ص.1980 -هة 1400السعقديةىل الطبعة الياكقةىل -مؽمبة الرياض احلهللييةىل الرياض

هةة(ىل دردقةب 170ىل دللقػ  اخلؾقؾ نـ أ هلل الػراهقةهللي )ت لعغب اكعا -88

 وحتؼقؼ  د. مفهللي ادخزومل ود. إنراهقؿ السامرائلىل دار ومؽمبة ا الث.

مـصةقر نةـ يةقكس نةـ إدريةس دةللقػ   كشاف الؼـاع ظـ معـ اإلقـناع، -89

لبـةةانىل الطبعةةة  -البفةةقيتىل حتؼقةةؼ   ؿةةهلل أمةةغ الضةةـاويىل ظةةامل الؽمةةبىل نةةروت 

 هة.1417إوػىل 

دللقػ  ظةالء الةهلليـ  كشػ إشنرار ظـ أصقل فخر اإلش م البزدوي، -91

لبـةانىل  -هة(ىل دار الؽماب العريبىل نروت 730ظبهلل العزيز نـ أ هلل البخاري )ت 

 .دار الؽماب اإلشالمل. نهللون معؾقمات
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دللقػ  أ ةهلل نةـ  ؿةهلل نةـ ظةع إكصةاري كػاية الـبقف دم صنرح العـبقف،  -91

هةةة(ىل حتؼقةةؼ  جمةةهللي  ؿةةهلل شةةةرور ناشةةؾقصىل دار 710نةةانـ الرفعةةة )ت  ادعةةروف

 ص.2009الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػىل 

هةة(ىل 711انـ مـظةقر )ت دللقػ   ؿهلل نـ مؽرص نـ ظذ  لسان العرب، -92

 هة.1414لبـانىل الطبعة الياليةىل  -دار هللادرىل نروت 

نرهةان الةهلليـ إنةراهقؿ نةـ  ؿةهلل انةـ مػؾة   ادبدع صنرح ادؼـع، تنللقػ: -93

لبـانىل الطبعة  -احلـبعىل حتؼقؼ   ؿهلل حسـ الشافعلىل دار الؽمب العؾؿقةىل نروت 

 ص.1997 -هة 1418إوػىل 

لبـان  -صؿس الهلليـ السةرخسةلىل دار ادعرفةىل نروت  دللقػ  ادبسق ، -94

 هة.1409

دةللقػ  أيب  لنـعَمن،جمؿع الضَمكات دم مذهب اإلمام إظظؿ أيب حـقػنة ا -95

هةة( دراشةة وحتؼقةؼ  د.  ؿةهلل أ ةهلل 1030 ؿهلل نـ غاكؿ نـ  ؿهلل البغهللادي )ت 

 -شةراج ود. ظةع مجعةة  ؿةهللىل دار السةالص لؾطباظةة والـشةةر والمقزيةعىل الؼةاهرة 

 ص.1999 -هة 1420مصةرىل الطبعة إوػىل 

أ ةةهلل نةةـ ظبةةهلل احلؾةةقؿ نةةـ دقؿقةةة لشةةةقخ اإلشةةالص  ىلالػعنناوى جمؿننقع -96

هة(ىل مجع ودردقب  ظبهلل الةر ـ نةـ  ؿةهلل نةـ قاشةؿىل جمؿةع ادؾةؽ ففةهلل 728)ت 

 ص.1995 -هة 1416السعقديةىل  -لطباظة ادصحػ الشةريػىل ادهلليـة الـبقية 

د.  دةةللقػ  ىلحماضنننرات دم ادسننئقلقة اددكقننة دم تؼـقـننات الننب د العربقننة -97

 ص. 1992شؾقامن مرقسىل دار الـفضة العرنقةىل 
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دةللقػ  ظةع نةـ إشةامظقؾ نةـ شةةقهلله ظظؿ دم الؾغة، ادحؽؿ وادحقط إ -98

هة(ىل حؼؼف  ظبهلل السمار أ هلل فراجىل معفهلل ادخطقضةات نجامعةة الةهللوث 458)ت 

 ص.1958 -هة 1377العرنقةىل الطبعة إوػىل 

 أيب احلسةةـ ظةةع نةةـ إشةةامظقؾ نةةـ شةةةقهلله ادرشةةةل دةةللقػ ، ادخصننص -99

نةروتىل  -لةساث العةريب هة(ىل حتؼقؼ  خؾقؾ إنراهؿ جػاثىل دار إحقةاء ا458)ت 

 هة.1417الطبعة إوػىل 

دللقػ  ظع نـ شؾطان  ؿةهلل ادةال  مرقاة ادػاتقح صنرح مشؽاة ادصابقح، -111

 ص.2002 -هة 1422لبـانىل الطبعة إوػىل  -ا روي الؼاريىل دار الػؽرىل نروت 

 ؿهلل نـ ظبهلل ار نةـ  ؿةهلل احلةاكؿ  دللقػ  ىلادسعدرك ظذ الصحقحغ -111

 -دار الؽمةب العؾؿقةةىل نةروت ، حتؼقؼ  مصطػك ظبهلل الؼادر ظطةا، هة(405)ت 

 ص.1990 -هة 1411الطبعة إوػىل ، لبـان

مجعف وردبف   ؿهلل نـ ظبةهلل ، ادسعدرك ظذ جمؿقع فعاوى صنقخ اإلش م -112

 هة.1418هة(ىل الطبعة إوػىل 1421الر ـ نـ قاشؿ )ت 

نةةـ حـبةةؾ أ ةةهلل نةةـ  ؿةةهلل دةةللقػ   ىلمسننـد اإلمننام أمحنند بننـ حـبننؾ -113

هة(ىل حتؼقؼ  صعقب إركةاؤوط وظةادث مرصةهلل و خةرونىل إصةةراف  د. 241)ت 

لبـانىل الطبعة إوػىل  -ظبهلل ار نـ ظبهلل ادحسـ السكلىل ممشسة الرشالةىل نروت 

 ص.2001 -هة 1421
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د.  ؿةهلل فةقزي  دةللقػ  ىلادسئقلقة العؼصنرية بنغ الشننريعة والؼناكقن -114

 . ةه1382ىل -الشةريعة والؼاكقن كؾقة-فقض ارىل رشالة دكمقراه 

 دةللقػ  ىلادسئقلقة العؼصنرية ظـ فعؾ الغر دم الػؼف اإلش مل ادؼارن -115

 ص.2001د. شةقهلل أمغ  ؿهللىل نهللون دار كشةرىل الؼاهرةىل داريخ الـشةر  

د.  ؿةةهلل  دةةللقػ  ىلادسننئقلقة العؼصنننرية دم مـظننقر الػؼننف اإلشنن مل -116

 هة.1439ياكقةىل ادرزوقلىل مؽمبة المقنةىل الطبعة ال

 دةللقػ  ىلادسئقلقة اددكقة بقصػفا جاكًبا مـ الضَمن دم الػؼف اإلش مل  -117

د.  ؿةةهلل صةةما أنةةق شةةعهللىل نحةةث مـشةةقر أ جمؾةةة جامعةةة اإلمةةاص  ؿةةهلل نةةـ شةةعقد 

 هة.1413( لشفر  رصىل 6اإلشالمقةىل العهللد )

ظبةةهلل الةةرزامل نةةـ مهةةاص نةةـ كةةافع احلؿةةري الةةقامين دةةللقػ   ىلادصننـػ -118

 هةةة(ىل حتؼقةةؼ  حبقةةب الةةر ـ إظظؿةةلىل ادجؾةةس العؾؿةةل 211الصةةـعاين )ت 

 هة.1403لبـانىل الطبعة الياكقةىل  -ا ـهللىل ادؽمب اإلشالملىل نروت  -

مصطػك نـ شعهلل نـ  دللقػ  ىلمطالب أويل الـفك دم صنرح غاية ادـعفك -119

هةةة(ىل ادؽمةةب اإلشةةالملىل 1243قبةةاكك مقلةةهلًلا )ت ظبةةهلله السةةةققضل صةةفرة الرح

 ص.1994 -هة 1415الطبعة الياكقةىل 

الشةقخ ظبهلل ار نـ مـقعىل  دللقػ  مطؾ الغـل وأكف حيؾ ظرضف وظؼقبعف، -111

مـشةةقر ضةةؿـ جمؿةةقع فمةةاوى ونحةةقث الشةةةقخىل إظةةهللاد  شةةعهلل السةةعهللانىل دار 

 هة.1422العاهللؿةىل الرياضىل الطبعة إوػىل 
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أ. د. ىل دةللقػ  القنة وآقعصنادية دم لغنة الػؼفناءمعجؿ ادصطؾحات اد -111

 ص.2008 -هة 1429شقريةىل الطبعة إوػىل  -كزيف  ادىل دار الؼؾؿىل دمشؼ 

د. ظبةهلل القاحةهلل كةرصىل  دةللقػ ، معجؿ مصطؾحات الشنريعة والؼاكقن -112

 ص.1/1/2013دار الؽمب الؼاكقكقةىل داريخ الـشةرىل 

ظبهلل ار نـ أ هلل نـ  ؿهلل نـ قهللامةة  دللقػ  ادغـل صنرح خمعصنر اخلرقل، -113

هة(ىل حتؼقؼ  ظبهلل ار نـ ظبهلل ادحسـ السكل وظبهلل الػماح  ؿهلل احلؾةقىل دار 620)ت 

 هة. 1417السعقديةىل الطبعة الياليةىل  -ظامل الؽمب لؾطباظة والـشةرىل الرياض 

دللقػ  أيب احلسةغ أ هلل نـ فارس نـ زكرياىل حتؼقؼ  ظبهلل  مؼايقس الؾغة، -114

 ص.1979 -هة 1399 ؿهلل هارونىل دار الػؽر لؾطباظة والـشةر والمقزيعىل  السالص

إنراهقؿ نـ  ؿهلل نـ  دللقػ ادؼصد إرصد دم مكر أصحاب اإلمام أمحد،  -115

هةةة(ىل حتؼقةةؼ  د. ظبةةهلل الةةر ـ نةةـ شةةؾقامن 884)ت ظبةةهلل ار نةةـ  ؿةةهلل انةةـ مػؾةة  

 ص.1990 -هة 1410العيقؿغىل مؽمبة الرصهللىل الرياضىل الطبعة إوػىل 

د. شةؾقامن  دةللقػ دراشنة فؼفقنة تلصننقؾقة تطبقؼقنة،  ادَمضؾة دم الديقن -116

 هة.1433الهللخقؾىل ضبعة دار كـقز إصبقؾقاىل الطبعة إوػىل 

دللقػ  نهللر الهلليـ  ؿهلل نـ ظبهلل ار نـ هبادر  ادـثقر دم الؼقاظد الػؼفقة، -117

هةةة(ىل وزارة إوقةةاف الؽقيمقةةةىل الؽقيةةتىل الطبعةةة الياكقةةةىل 794الزركشةةةل )ت 

 ص.1985 -هة 1405
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 ؿةهلل نةـ أ ةهلل نةـ  ؿةهلل  دةللقػ  ىلمـح اجلؾقنؾ صننرح خمعصننر خؾقنؾ -118

 هة1409لبـانىل  -هة(ىل دار الػؽرىل نروت 1299ظؾقشىل أنق ظبهلل ار ادالؽل )ت 

 ص.1989 -

هللةةادرة ظةةـ وزارة إوقةةاف والشةةئقن  ادقشننقظة الػؼفقننة الؽقيعقننة، -119

 هة.1427-1404اإلشالمقةىل الؽقيتىل 

مالةةةؽ نةةةـ أكةةةس إهللةةةبحل ادةةةهللين دةةةللقػ   ىلمقضنننل اإلمنننام مالنننؽ -121

هةةة(ىل حتؼقةةؼ  نشةةار ظةةقاد معةةروف و ؿةةقد خؾقةةؾىل ممشسةةة الرشةةالةىل 179)ت 

 هة.1412

روايةة حيقةك نةـ حيقةك "ؽ نـ أكسىل إماص دار ا جرة مالدللقػ   ادقضل، -121

ىل حؼؼف وخرج أحادييف وظؾؼ ظؾقةف  نشةار ظةقاد معةروفىل دار "الؾقيل إكهلللسةل

 هة.1417الغرب اإلشالملىل الطبعة الياكقةىل 

، ضنؿـ جمؿقظنة ادميدات الشننرظقة حلؿنؾ ادنديـ ادَمضنؾ ظنذ القفناء -122

أ. د.  دةللقػ أبحاث بعـنقان: دراشنات دم أصنقل ادندايـات دم الػؼنف اإلشن مل، 

 هة.1411كزيف  ادىل دار الػاروملىل الطائػىل الطبعة إوػىل 

كصننب الرايننة ٕحاديننث اهلدايننة مننع حاصنننقعف بغقننة إدعننل دم ختننريج  -123

(ىل حؼؼف   ؿهلل هة762دللقػ  ظبهلل ار نـ يقشػ نـ  ؿهلل الزيؾعل )ت  الزيؾعل،

لبـةةانىل ودار الؼبؾةةة لؾيؼافةةة  -ظقامةةةىل ممشسةةة الريةةان لؾطباظةةة والـشةةةرىل نةةروت 

 ص.1997 -هة 1418السعقديةىل الطبعة إوػىل  -اإلشالمقةىل جهللة 
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دراشةةة  كظريننة السننببقة دم ادسننئقلقة بننغ الػؼننف اإلشنن مل والؼنناكقين -124

د. ظبةهلل الؾطقةػ الؼةرينىل مـشةقرات احلؾبةل احلؼقققةةىل  دةللقػ  دلهللةقؾقة مؼاركةةىل

 ص.2016الطبعة إوػىل 

 -د. وهبة الزحقعىل دار الػؽر ادعاهللةرىل نروت  دللقػ  ىلكظرية الضَمن -125

 هة.1429لبـانىل الطبعة اليامـةىل 

د. مجقةؾ الشةةرقاويىل دار الـفضةة  دةللقػ  ىلالـظرية العامة ل لعزامات -126

 ص.1984العرنقةىل 

 دةةللقػ  ىللعامننة لؾؿقجبننات والعؼننقد دم الشنننريعة اإلشنن مقةالـظريننة ا -127

 ص.1/1/1983هللبحل ادحؿصاينىل دار العؾؿ لؾؿاليغىل الطبعة الياكقةىل 

صةفاب الةهلليـ أ ةهلل نةـ  دةللقػ  كػا،س إصقل دم صنرح ادحصنقل، -128

حتؼقةةؼ  ظةةادث أ ةةهلل ظبةةهلل ادقجةةقد وظةةع  ؿةةهلل ، هةةة(684إدريةةس الؼةةراأ )ت 

 ص.1995 -هة 1416ػك البازىل الطبعة إوػىل معقضىل مؽمبة كزار مصط

 ؿهلل نةـ أيب العبةاس أ ةهلل نةـ  دللقػ  ىلادحعاج  ػ صنرح ادـفاج هناية -129

هةة 1404لبـةانىل  -هة(ىل دار الػؽرىل نروت 1004 زة صفاب الهلليـ الرمع )ت 

 ص.1984 -

ظبةةهلل ادؾةةؽ نةةـ ظبةةهلل ار نةةـ  دةةللقػ  ىلهنايننة ادطؾننب دم درايننة ادننذهب -131

هة(ىل حؼؼف وهللـع ففارشةف  أ. د/ ظبةهلل العظةقؿ  ؿةقد 478يقشػ امقيـل )ت 

 ص.2007 -هة 1428الهلّليبىل دار ادـفاج لؾـشةر والمقزيعىل الطبعة إوػىل 
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دللقػ  ظبهلل الؼادر نـ صةقخ نـ  ،الـقر السافر ظـ أخبار الؼرن العاصنر -131

ار الؽمب العؾؿقةىل نةروتىل الطبعةة إوػىل هة(ىل د1038ظبهلل ار العقهللروس )ت 

 هة.1405

 ؿةهلل ظةع الشةقكاينىل دةللقػ   كقؾ إوضار مـ أشنرار مـعؼك إخبار، -132

حؼؼف وضبط كصف وخرج أحادييف و ثةاره وظؾةؼ ظؾقةف   ؿةهلل هللةبحل نةـ حسةـ 

 هة.1417حالملىل دار انـ امقزيىل الطبعة إوػىل 

صننرح "منام ابنـ ظرفنة القافقنة اهلداية الؽافقة الشافقة لبقنان حؼنا،ؼ اإل -133

ىل دةةةللقػ   ؿةةةهلل نةةةـ قاشةةةؿ إكصةةةاري الرهللةةةاع ادةةةالؽل "حننندود ابنننـ ظرفنننة

 هة.1350هة(ىل ادؽمبة العؾؿقةىل الطبعة إوػىل 894)ت 

نرهةةان الةةهلليـ ظةةع نةةـ أيب نؽةةر دةةللقػ   اهلدايننة صنننرح بدايننة ادبعنندي، -134

لةةب ادفةةهلليىل دار ادرغقـةةاينىل ظؾةةؼ ظؾقةةف وخةةرج  يادةةف وأحادييةةف  ظبةةهلل الةةرزامل غا

 هة.1424لبـانىل الطبعة إوػىل  -الؽمب العؾؿقةىل نروت 

مؼاركةةة مةةع قةةاكقن  واجبننات العننَمل وحؼننققفؿ دم الشنننريعة اإلشنن مقة -135

شؿر  ؿهلل مجعة العةقاودةىل رشةالة ماجسةمرىل جامعةة  دللقػ  العؿؾ الػؾسطقـلىل

 . ةه1431الؼهللسىل داريخ الـشةر  

الةةهلليـ خؾقةةؾ نةةـ أيبةةؽ الصةةػهللي  ىل دةةللقػ  هللةةالحالننقادم بالقفقننات -136

هةةة(ىل حتؼقةةؼ  أ ةةهلل إركةةاؤوط ودركةةل مصةةطػكىل دار إحقةةاء الةةساثىل 764)ت 

 ص.2000 -هة 1420لبـانىل  -نروت 
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السةـفقريىل ىل دللقػ  د. ظبةهلل الةرزامل القشنقط دم الؼاكقن اددين اجلديد -137

 ص.2000الطبعة الياليةىل مـشقرات احلؾبل احلؼقققةىل نروتىل 

 أيب العبةةاس أ ةةهلل نةةـ  دةةللقػ  وأكبنناء أبـنناء الزمننان،وفقننات إظقننان  -138

هةة(ىل حؼؼةف  إحسةان ظبةاسىل دار هللةادرىل 681 ؿهلل نـ أيب نؽر نةـ خؾؽةان )ت 

 ص.1968لبـانىل  -نروت 
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اوحمم يف اوجعارض بني اوجعيني واوجقدير يف 

 اوىصـية

 

 

 

 إعداد 

 عبد اهلل بن منصور الغفيلي .د

 لمقضاء األستاذ املشارك باملعود العالي
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 احلؿهلل رىل والصالة والسالص ظذ رشقث ار.

 أما نعهلل 

فؼهلل اظمـت الشةريعة نلحؽاص المعامالت أ احلقاة كام ظـقت هبا نعةهلل القفةاةىل فعؼةهلل 

كمانًا لؾقهللايا شطروا فقف مسائؾفا وحهللدوا ضقانطفاىل ثؿ كزلت كةقازث دمةانع الػؼفاء 

ادعاهللةرون ظذ حؾ مشؽالهتاىل ودػمقت معضالهتاىل وقهلل كان مـفا ما اشةمؽمبت فقةف 

أ نالدكا ادباركةىل حػظفا ار مـارة - "هقئة كبار العؾامء"مـ ادمشسة العؾؿقة الرائهللة 

أ اخمالف المؼهللير ظـ المعقغ أ القهللةقة الصةادرة ىل وكاكت ادسللة -لؾعؾؿ وا هللى

مـ ادقهللةلىل و ؿؾ لػظ ادقهللةل ومشؿقلف ظـهلل دعقغ اليؾث نةبعض أمالكةفىل فؼةهلل 

يزيهلل اداث ادعغ ظـ مؼهللار اليؾث وقةهلل يةـؼصىل كةام شةـبقـف أ هللةقرة ادسةللةىل وهةل 

البحث لؾسكقز  مسللة دققؼة مل أقػ ظؾقفا أ كماب ممؼهللص وٓ مملخرىل لذا دقجفت أ

وآخمصار والمخريج ممجـبًا كيرًا مـ ادؼهللمات أو آشمطراداتىل ممبعًا ذلؽ نسةز 

إحقاث ودؼسةقؿفاىل ونقان احلؽؿ أ كؾ مـفاىل مسمؿهللًا المسهلليهلل والمقسةر مـ العؾقؿ 

احلؽقؿ الؼهلليرىل وهق ادسمعان وظؾقةف الةمؽالنىل وكؿؾةف ار نةالؼبقثىل وغػةر لؾباحةث 

 هللؾ  لف ولؾؼارئ الؼقث والعؿؾ.الزلؾىل وأ
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 أٍنٔ٘ املْضْع:

 دؽؿـ أمهقة ادقضقع أ ظهللة أشبابىل مـفا 

 كقهنا مسللة كازلة حيماجفا كير مـ الـاس ٓشةقام مـ ادقهللةغ وادقهللةقات. -1

 خؾق ادؽمبة الػؼفقة مـ نحث أ ادسللة. -2

 دعؾؼ ادسللة نزاءة ذمة ادقت مـ حؼ ار وحؼ اخلؾؼ.-3

 دػاوت إحؽاص والصقر أ ادسللة مما يسمهللظل نقاهنا. -4

 الدزاضات الطابك٘:

نعهلل آضالع ظةذ ففةارس ادؽمبةات امامعقةة وادركزيةة والبحةث ظةذ صةبؽة 

ادعؾقمات وأدلة البحث مل أقػ ظذ مةـ دـةاوث هةذه ادسةللة أ نحةث مسةمؼؾ أو 

 ضَؿـفا نحيًا  خر.

 خط٘ البحح:

  اصمؿؾ البحث ظذ ما يع

 متفقد بالععريػ بالقصنقة وحؽؿفا ومؼدارها.

 المعقغ أ القهللةقة وأثره.  ادبحث إول:

 الققت ادعمز أ دؼهللير العغ ادقهللةك هبا وأثر ذلؽ.ادبحث الثاين: 

حؽؿ اخمالف دعقغ ادقهللةك نف ظةـ دؼةهلليره ادـصةقص ظؾقةف  ادبحث الثالث:

 وفقف أرنعة مطالب . ناليؾث

 هللقرة ادسللة.ادطؾب إول: 
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 حترير  ؾ الـزاع. ادطؾب الثاين:

 إذا كاكت العغ ادقهللةك هبا أقؾ مـ اليؾث. ادطؾب الثالث:

 إذا كاكت العغ ادقهللةك هبا أكير مـ اليؾث. ادطؾب الرابع:

 اخلامتة. 

 ميَج البحح:

لقمضةة  دصةةقير ادسةةللة ادةةراد نحيفةةا دصةةقيرًا دققؼةةًا قبةةؾ نقةةان حؽؿفةةا:  -1

 ."دصقير إػ ادسللة احماجت إن" ادؼصقد مـ دراشمفا

مع  -إن وجهلل-إذا كاكت ادسللة مـ مقاضع آدػامل فلذكر حؽؿفا نهلللقؾف  -2

 دقثقؼ آدػامل مـ مظاكف ادعمزة.

  يع إذا كاكت ادسللة مـ مسائؾ اخلالف فلدبعفا ما -3

ونعضةفا حترير  ؾ اخلالف إذا كاكت نعض هللقر ادسللة  ؾ خةالف  -أ 

  ؾ ادػامل.

ذكةةر إقةةقاث أ ادسةةللة ونقةةان مةةـ قةةاث هبةةا مةةـ أهةةؾ العؾةةؿىل ويؽةةقن  -ب 

 ظرض اخلالف حسب آجتاهات الػؼفّقة.

 ظؾقف القققف دقسةر آقمصار ظذ ادذاهب ادعمزةىل مع العـاية نذكر ما -ج 

هبةا  فلشةؾؽ ىل وإذا مل أقػ ظذ ادسللة أ مةذهب مةاالصال  السؾػ أققاث مـ

 مسؾؽ المخريج.

 دقثقؼ إققاث مـ مصادرها إهللؾّقة. -د 
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 ظؾقفةةا يةرد اشمؼصةاء أدلةة إقةةقاث مةع نقةان وجةةف الهللٓلةةىل وذكةر مةةا -ه 

 ىل وما ااب نف ظـفا أذكر ذلؽ نعهلل الهلللقؾ مباصةرة.مـاقشات

 السجق  مع نقان شببف وذكر ثؿرة اخلالف إن وجهللت. -و 

 ؾّقة.آظمامد ظذ أمفات ادصادر وادراجع إهلل -4

 السكقز ظذ مقضقع البحث وجتـب آشمطراد. -5

 جتـب ذكر إققاث الشاذة. -6

 .نالبحث واضحة هللؾة لف مما الؼضايا مـ جهلل العـاية نهللراشة ما -7

 درققؿ أيات ونقان شقرها مضبقضة نالشؽؾ. -8

ختريج إحاديث مـ مصادرها إهللؾّقةىل وإثبات الؽماب والباب وامةزء  -9

إن مل دؽةةـ أ الصةةحقحغ - درجمفةةا أ الشةةلن أهةةؾ ذكةةره والصةةػحةىل ونقةةان مةةا

 .أحهللمها مـ ىل فنن كاكت كذلؽ فلكمػل حقـئذ نمخرافا مـفام أو-أحهللمها أو

 ختريج أثار مـ مصادرها إهللؾّقةىل واحلؽؿ ظؾقفا. -10

 مةـ المعريػ نادصةطؾحات مةـ كمةب الػةـ الةذي يمبعةف ادصةطؾ ىل أو -11

 .ادعمؿهللة ادصطؾحات كمب

معةاجؿ الؾغةة ادعمؿةهللةىل ودؽةقن اإلحالةة ظؾقفةا نادةادة  دقثقؼ ادعاين مـ -12

 وامزء والصػحة.

 العـاية نؼقاظهلل الؾغة العرنّقة واإلمالءىل وظالمات السققؿ. -13

 ذكر خامتة ممضؿـة ٕهؿ الـمائج والمقهللةقات. -14

 إدباع البحث نػفارس ادراجع وادصادر. -15
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 متهًد

 يف تعسٓف الْصـٔ٘ ّحهنَا ّمكدازٍا

ظـةةهلل الػؼفةةاء  المؿؾقةةؽ ادضةةاف إػ مةةا نعةةهلل ادةةقت  ويةةراد هبةةادطؾةةؼ القهللةةةقة 

نالمزعىل شقاء كان ذلؽ أ إظقان أو أ ادـافع
(1)

. 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )وهل مشةروظة نالؽمابىل كام أ ققلف دعةاػ  

 .[180]البؼرة (ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ

قةاث  قةاث رشةقَث  والسـة دالة ظذ مشةروظقمفاىل كام جاء ظـ انـ ظؿر 

مننا حننْؼ اِمننرٍم مسننؾٍؿ لننف صنننلُء ُيقصنننل فقننف َيبِقننُت لقؾعننغ  ٓ »  ارِ 

. رواه البخاري«ووصنقُعف مؽعقبٌة ظـَده
(2)

. 

واإلمجاع مـعؼهلل ظذ اشمحباب القهللةةقة لغةر وارث مةـ ثؾةث السكةة
(3)

ىل فةنن 

زادت ظـ اليؾث كاكت مقققفة ظذ إجازة القرثة
(4)

ىل فنن أجازوها كػةذتىل وإٓ مل 

                                           
(ىل ومغـةةل ادحمةةاج 4/579(ىل وحاصةةةقة الصةةاوي ظةةذ الشةةةرح الصةةغر )5/457) الةةهللر ادخمةةار ورد ادحمةةار (1)

 (.43)ج "وهللةقة"(ىل ادقشقظة الػؼفقة الؽقيمقةىل مادة  4/336(ىل وكشاف الؼـاع )3/38)

 (.2738هللحق  البخاريىل رقؿ  ) (2)

(ىل واإلقـةاع أ مسةائؾ 8/390(ىل وادغـةل )76كؼؾ اإلمجاع مجع مـ أهؾ العؾؿ. اكظةر  اإلمجةاع ٓنةـ ادـةذر )ص  (3)

 (.4/423(ىل ومقشقظة اإلمجاع أ الػؼف اإلشالمل )2/75اإلمجاع )

اليؾةث ومجؾة ذلؽ  أن القهللةةقة لغةر الةقارث دؾةزص أ »أصار إلقف انـ قهللامة نؼقلف  وهذا مذهب مجاهر العؾامء كام  (4)

«. إن ردوه نطةؾ أ قةقث مجقةع العؾةامءمـ غر إجازةىل وما زاد ظذ اليؾث يؼػ ظذ إجازهتؿىل فنن أجةازوه جةازىل و

(ىل والمؾؼةةةغ أ الػؼةةةف ادةةةالؽل 8/207(ىل واكظةةةر  صةةةةرح خممصةةةةر الطحةةةاوي لؾجصةةةاص )8/404ادغـةةةل )

 (.7/183(ىل واإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف لؾؿرداوي )8/213(ىل واحلاوي الؽبر )2/218)
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يـػذ مـفا إٓ اليؾثىل شقاء كاكت القهللةةقة مؾؽةًا معقـةًا أو مشةاظًا: ٕن احلةؼ  ةؿىل 

 فؿمك دـازلقا ظـ حؼفؿ ناإلجازة كان ذلؽ دزظًا مـفؿ.

ومما يمكهلل مشةروظقة القهللةقة ما اقمضاه الؽةرص اإل ةل والر ةة مـةف نالعبةاد أن 

ؼك  ؿ نعهلل مقهتؿىل اري  ةؿ إجةر مـفةا حةغ اكؼطةاع فم   ؿ أنقانًا مـ اخلر دب

العؿؾىل فشةرع  ؿ القهللةقة نالمزع نلمقا ؿ نف أ وجقه اخلر وشبؾ ادعروفىل نةام 

ٓ اةةاوز اليؾةةثىل ومةةـ لػظةةة اليؾةةث صةةاع أ نعةةض ادجمؿعةةات إظةةالن القهللةةةقة 

ر مـ أهؾ ىل مما شبب اإلصؽاث والؾبس لهللى كي"ُثُؾيِل"وإصفارها نؾػظ  اليؾث أو 

آخمصاص والشةلن أ حتهلليةهلل ادةراد نؿيةؾ دؾةؽ الصةةقغةىل كةام شةـبقـف أ هللةقرة 

 .-نعقن ار-ادسللة 
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 املبحح األول 
 حكه التعًني يف الىصـًة وأثره

 ادراد نالقهللةقة نادعغ هـا  المـصةقص ظذ المزع نعغ معؾقمة غر مشاظة.

أو هللحمفا: دا جاء أ حهلليث شةعهلل نةـ ولقس المعقغ أ القهللةقة صةرضًا مقازها 

أيعصدأ بثؾثنل مالنف؟ فؼنال لنف »دا شلث الـبل هللذ ظؾقف وشؾؿ   أيب وقاص 

: ٓ، قننال : ٓ، فؼننال شننعد: فالشننطر؟ فؼننال الـبننل الـبننل 

«: الثؾث، والثؾث كثرشعد: فالثؾث، قال الـبل 
(1)

. 

كةالص الػؼفةاء أ والشاههلل مـةف  أن اليؾةث جةزء مشةاع ٓ معةغىل وظؾقةف خيةرج 

القهللةقة نادشاع
(2)

. 

                                           
 (.1628(ىل ومسؾؿىل رقؿ  )2744رواه البخاريىل رقؿ  ) (1)

أمجع أهؾ العؾؿ ظذ أن الرجؾ إذا أوهللةةك لؾرجةؾ نيؾةث مجقةع مالةف ففؾةؽ مةـ »كؼق ؿ أ ناب القهللةقة نادشاع   (2)

اإلصةراف ظذ مذاهب العؾةامء ٓنةـ ادـةذر «. اداث صةلء أن الذي دؾػ يؽقن مـ ماث القرثة وادقهللةك لف ناليؾث

(4/431.) 

الةةذخرة لؾؼةةراأ «. ناليؾةةث أو العمةةؼ أو نشةةةلء أ السةةبقؾ جتةةقز نةةام خيةةص ادقةةت كالقكالةةة كحةةق القهللةةةقة»و 

(7/160.) 

ادفةةذب «. جتةةقز القهللةةةقة نادشةةاع وادؼسةةقص: ٕكةةف متؾقةةؽ جةةزء مةةـ مالةةفىل فجةةاز أ ادشةةاع وادؼسةةقص كةةالبقع»و 

(1/590.) 

 (.6/111روضة الطالبغ وظؿهللة ادػمغ )«. وٓ يؾزص إٓ اليؾثىل كام أ القهللةقة نادشاع»

وٓ نهلل مـ معرفة القارث قهللر الزائهلل ظةذ اليؾةث وقةهللر السكةة إن كاكةت القهللةةقة نؿشةاعىل ٓ معةغىل فؾةق جفةؾ »

 (.3/246إظاكة الطالبغ ظذ حؾ ألػاظ فم  ادعغ )«. أحهللمها مل يص 
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كام أن القهللةقة دص  نؿعغ أيضًا نادػامل الػؼفاء
(1)

ىل ويهللث لذلؽ مةا روي ظةـ 

أكننف أوصنننك بحديؼننة معقـننة ٕمفننات ادننممـغ »  ظبةةهلل الةةر ـ نةةـ ظةةقف 

  ًمجقعا»
(2)

. 

وهذا المعقغ يؽقن ناإلصارة مع حضقرهىل أو نصػات كاصةػة متقةز هةذا ادعةغ 

ظـ غره
(3)

. 

وإذا كاكت القهللةقة دعغ وادقهللةك لف معغ أيضًا ففـا اب إظطاء ادقهللةك لةف 

ظغ القهللةقةىل وٓ حيؼ لغرهؿ متؾؽف أو مساومة ادقهللةك لف أو جعؾف مشاظاً 
(4)

. 

وكذا إذا كاكت القهللةقة معقـة لؽـ لغر معغ كلهؾ البؾهلل أو فؼراء ادهلليـةة دـػةذ 

ةلىل وٓ دغةر وٓ دبةهللثالقهللةقة ظذ ما أوهللةك نةف ادقهللة
(5)

وئ ): لةـص أيةة  

 .[181]البؼرة (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ

                                           
 (.6/154(ىل وادغـل )4/111(ىل وإص )4/327(ىل وادهللوكة )6/446الػماوى ا ـهللية ) (1)

وهللةةححف إلبةةاين. واشةةمهللث نةةف انةةـ حةةزص أ ادحةةذ «. حسةةـ غريةةب»(ىل وقةةاث  3750ىل رقةةؿ  )رواه السمةةذي (2)

(8/355.) 

 (.8/260حاصةقة الرهقين ظذ صةرح الزرقاين ) (3)

 (.6/151(ىل وادغـل )6/163(ىل وادـمؼك )4/111يـظر  إص ) (4)

وقةهلل أمجعةت إمةة أن القهللةةقة إذا كاكةت »(ىل وكصةف  9/426يـظر  ما شبؼىل وادعقةار ادعةرب وامةامع ادغةرب ) (5)

ناليؾث أو أقؾ لغةر وارث إذا مل يؼصةهلل مضةارة القرثةة دـػةذىل فةنذا مل يؼةض ظؾةقفؿ نالمـػقةذ نةؾ كةان مقققفةًا ظةذ 

اخمقارهؿ ورضاهؿ كان ذلؽ متؽقـًا  ؿ مـ رد القهللةةقةىل واإلمجةاع ظةذ خالفةفىل وٓ أظؾةؿ أ ادةذهب نةؾ وٓ أ 

إن هذه القهللةقة حياصُّ هبةا أهةؾ "غ أن يؽقن ادقهللةك لف معقـًا أو جمفقًٓ. وقهلل قاث أ ادهللوكة  غره ققًٓ نالػرمل ن

 .«. وٓ أظؾؿ أيضًا أ ذلؽ خالفاً "القهللايا ظـهلل ضةقؼ اليؾث
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وممةةا يسدةةب ظةةذ المعقةةغ ظـةةهلل الػؼفةةاء لؾقهللةةةقة  ذهاهبةةا ظةةذ ادقهللةةةك لةةف إذا 

مةـ أوهللةةل »هؾؽت أو دؾػت قبؾ مقدفىل نخالف ما لق كاكت مشاظةىل قاث مالؽ  

لف نعبهلل فامت العبهلل فال حؼ لف أ ماث ادقت. وقاث غةره  ٕن ادةاث إكةام يـظةر إلقةف 

ؽ فؽلن ادقت مل يسكفىل وكلكةف مل يؽةـ يقص يـظر أ اليؾثىل فام مات أو دؾػ قبؾ ذل

أوهللةك فقف نشةلء: ٕكف ٓ يؼقص دقت وٓ يؼقص ظةذ مقةت. قةاث ذلةؽ انةـ ظبةاس 

»(1)وهق  ؾ ادػامل لهللى الػؼفاء .
(2)

. 

  

                                           
 (.4/322ادهللوكة ) (1)

 (.6/151(ىل وادغـل )4/111ىل وإص )(385/7نهللائع الصـائع ) (2)
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  املبحح الجاىٌ
 الىقت املعترب يف تكدير العني املىصـى بها

اداثادػؼ الػؼفاء ظذ أن الؼهللر الذي دص  القهللةقة نف هق ثؾث 
(1)

. 

وذهةةب أكيةةر أهةةؾ العؾةةؿ إػ أن الققةةت ادعمةةز أ دؼةةهللير هةةذا اليؾةةث إذا كةةان 

ادقهللةةةك نةةف ظقـةةًا هةةق  ظـةةهلل مةةقت ادقهللةةةل: ٕن صةةةرط متؾقؽفةةا هةةق نعةةهلل حقةةاة 

ادقهللةلىل ونف اشمحؼ ادقهللةك إلقف اداث ادقهللةك نف
(2)

. 

عةهلل القهللةةقة وقبةؾ فام كان مـ زيادة أ ققؿة اداث ادعغ ادقهللةك نةف أو كؼةٍص ن

مقت ادقهللةل فال يعمهلل نف حمك دؾزص القهللةقة نؿقت ادقهللةل. وظؾقةف فؼةهلل دؽةقن 

القهللةةةقة مشةةةروظة ظـةةهلل هللةةهللورها مةةـ ادقهللةةةل: لؽقهنةةا مل جتةةاوز اليؾةةثىل وغةةر 

مشةروظة ظـهلل مقت ادقهللةل: لمجاوزها اليؾث: لةـؼص مةاث ادقهللةةلىل مةا مل اةز 

القرثة ادؼهللار الزائهلل ظـ اليؾث
(3)

.  

                                           
(ىل واحلةاوي الؽبةر 2/218(ىل والمؾؼةغ أ الػؼةة ادةالؽل )8/207ي لؾجصةاص )اكظر  صةرح خممصةةر الطحةاو (1)

 (.7/183(ىل واإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالف لؾؿرداوي )8/213)

(ىل وصةةرح الزرقةاين ظةذ خممصةةر 8/479البحر الرائؼ صةرح كـز الهللقائؼ ومـحة اخلالؼ ودؽؿؾة الطةقري )اكظر   (2)

(ىل وادغـةل ٓنةـ قهللامةة 2/341(ىل وادفذب أ فؼف اإلماص الشافعل لؾشةةرازي )8/250خؾقؾ وحاصةقة البـاين )

 (.4/427(ىل وحاصةقة الهللشققل )6/258)

 وهـا  أققاث أخرى أ ادسللة كذكرها هـا إمجآً   (3)

وإلقةف  نعهلل مقدف خترج ممكة المجفقز والهللفـىل ودمدى الةهلليقنىل ثةؿ مةا نؼةل خيةرج مـةف ثؾةث القهللةةقة.  الؼقث الياين 

إن در  صةقئًا مةـ ادةاث قةؾ »(ىل وانـ حزصىل وكص ظباردف  8/139ذهب نعض ادالؽقة وانـ حزص. صةرح الزقاين )

أو كير  ديقن ار دعاػ إن كان ظؾقف مـفا صةلءىل كاحلج والزكاة والؽػارات وكحق ذلؽىل ثؿ إن نؼةل صةةلء أخةرج 
= 
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  املبحح الجالح
 حكه اختالف التعًني عً التكدير

 وفقف أربعة مطالب:

 املطلب األّل: صْزٗ املطأل٘: 

دمض  هللقرة ادسللة فقام إذا كان لػظ القهللةةقة ناليؾةث مةع دعقةغ ادقهللةةك نةف 

 الذي قهلل يمػؼ وقهلل خيمؾػ قهللره ظـ اليؾث.

هذا العؼارىل ثؿ ظـهلل وفاة وميالف  إذا قاث ادقهللةل  هذا العؼار هق ثؾيلىل أو ثؾيل 

ادقهللةل كان العؼار ادقهللةك نف مماثاًل أو أكير أو أقؾ ققؿة مـ اليؾثىل فام احلؽؿ أ 

 هذه احلآتا وما ادعمز دعققـف أص دؼهلليرها

 هذا ما شـحاوث نقاكف مـ خالث ادطالب المالقة 

 املطلب الجاىٕ: حتسٓس  ل اليصاع:

اوية ليؾث دركة ادقهللةل فال إصؽاث أ آكمػاء إذا كاكت ققؿة العؼار مس أوًٓ:

                                           

=
 

مـف ادقتىل وإن مل يػضؾ مـةف صةةلء كةان كػـةف ظةذ مةـ  مـف ديقن الغرماء إن كان ظؾقف ديـىل فنن فضؾ صةلء كػـ

حضةر مـ الغرماء أو غرهؿىل فنن فضؾ نعهلل الؽػـ صةلء كػذت وهللةقة ادقت أ ثؾث ما نؼلىل ويؽةقن لؾقرثةة مةا 

 (.8/265ادحذ نأثار )«. نؼل نعهلل القهللةقة

زاد مل يؼع ظؾقف اشةؿ القهللةةقةىل وجعؾفةا وقت القهللةقة: ٕن القهللةقة ماث يمجهللد ويؽير أو يؼؾىل فام   الؼقث اليالث 

 (.5/369. يـظر  فم  الباري )ظذ وقت القهللةقة أضبط

يةةقص المـػقةذىل أي  يةةقص دـػقةةذ القهللةةقة. ونةةف قةةاث نعةض ادالؽقةةة. الشةةةرح الؽبةر لؾشةةةقخ الةةهللردير   الؼةقث الرانةةع 

 (.9/408ىل وادعقار ادعرب )(4/427وحاصةقة الهللشققل )
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 .نالعؼار أ القهللةقة: دطانؼة لػظ القهللةقة لؾحؼقؼة ومقافؼمفا لؼقؿة العغ

إذا أجاز القرثة القهللةقة ناليؾث شقاء زادت ظذ العؼار ادعغ واشةمقفت  ثاكقًا:

أ هللةحة اليؾث أو جاوزت اليؾث ٓردػاع ققؿة العؼار ادعغىل فاحلؽؿ هـةا طةاهر 

 القهللةقة وكػادها.

أن يؽقن هـا  دػسةر مـ ادقهللةل أو صفادة ظةذ ذلةؽ أو قريـةة معمةزة  ثالثًا:

 دالة ظذ مراد ادقهللةل نحصةر القهللةقة أ العؼار ادعغىل أو ظهللص ذلؽ.

أن يؽقن هـا  دعارض نغ الهللٓلة احلؼقؼقة لؾػظ ادقهللةل ونغ الهللٓلة رابعًا: 

 العرفقة.

 مل يؽـ هـا  ظرف وٓ دلقؾ يعارض الهللٓلة الؾغقية. إذا خامسًا:

واحلؽؿ طاهر أ احلالمغ إولقغىل وحيماج لبقان أ احلآت اليالث إخةرةىل 

 .-نعقن ريب-كام شةقليت 

 املطلب الجالح: إذا ناىت العني أنجس مً الجلح:

ىل وكاكت ققؿةة "هذا العؼار هق ثؾيلىل أو ثؾيل هق هذا العؼار "إذا قاث ادقهللةل 

العؼار أكير مـ اليؾث ظـهلل وفاة ادقهللةلىل شقاء كاكت كذلؽ ظـهلل هللهللور القهللةقة 

أو كاكت أقؾ مـ اليؾث ثؿ كؿت ققؿة العؼار وزادت فصةارت ظـةهلل وفادةف ولةزوص 

 القهللةقة أكير مـ اليؾثىل فؾذلؽ حالمان  
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 فؼهلل اخمؾػ أهؾ العؾؿ ظذ أققاثىل أنرزها ققٓن 

دص  القهللةقة نلكير مـ اليؾث. وهق مذهب امؿفقر مـ احلـػقة  الؼقل إول:

وادالؽقة واحلـانؾة
(1)

. 

ٓ دص  فقام زاد ظذ اليؾث. وهق مةذهب الشةافعقةىل وروايةة ظةـ  الؼقل الثاين:

اإلماص أ هلل وققث إوزاظل
(2)

. 

وشةةةبب اخلةةةالف فةةةقام يظفةةةر  أن ادـةةةع الةةةقارد أ حةةةهلليث شةةةعهلل نةةةـ أيب 

ادمؼهللص وقاص
(3)

هؾ هق لؾمعبهلل أص هةق معؼةقث ادعـةك لةهللفع الضةةرر ظةـ  

 القرثةا

 فؿـ رأى أن ادـع لؾمعبهلل حؽؿ نعهللص الصحة.

ومةةةـ رأى أن ادعـةةةك معؼةةةقث ادعـةةةك أجازهةةةا
(4)

ىل وهةةةق إقةةةرب: حلةةةهلليث 

ـْ َأْن َتنَذَرُهْؿ َظاَلنًة »ادمؼهللصىل وفقف   شعهلل َؽ َأْن َتَذَر َوَرَثَعَؽ َأْغـَِقاَء َخنْرٌ ِمن  ِكَّ

ُػقَن الـَّاَس  «َيَعَؽػَّ
(5)

. 

                                           
(ىل 3/205(ىل وصةةرح خممصةةر خؾقةؾ لؾخرصةةل )10/417(ىل والعـايةة صةةرح ا هللايةة )7/370نهللائع الصةـائع ) (1)

 (.17/216(ىل والشةرح الؽبر ظذ ادؼـع ت  السكل )6/220ادغـل )(ىل و2/261وامامع ٕحؽاص الؼر ن )

 (.6/220(ىل وادغـل )4/49وصةرح مـفج الطالب )(ىل 6/49هناية ادحماج إػ صةرح ادـفاج ) (2)

 .شبؼ (3)

 (.330القهللايا والمـزيؾ دحؿهلل الملويؾ )ص  (4)

 (.3/411(ىل وصةرح خممصةر الروضة لؾطقأ )7/404يـظر  البحر ادحقط ) (5)
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وٕن إهللؾ أ إحؽةاص المعؾقةؾ
(1)

ظؾمةفىل ىل وإكةام يؽةقن المعبةهلل فةقام ٓ دعؼةؾ 

 خالفًا حلالمـا هذه.

 وقهلل اخمؾػ أهؾ العؾؿ ظذ ققلغ 

هللحة القهللةقةىل لؽـفا مقققفة ظذ إجازة القرثةةىل فةنن أجازوهةا  الؼقل إول:

كػذتىل وإٓ هللحت أ اليؾث فؼط. وهذا مذهب مجفةقر أهةؾ العؾةؿ مةـ احلـػقةة 

افعقة واحلـانؾةوادالؽقة والش
(2)

. 

ـْ َأْن َتَذَرُهْؿ »  واشمهلللقا  نؼقلف  َؽ َأْن َتَذَر َوَرَثَعَؽ َأْغـَِقاَء َخْرٌ ِم  ِكَّ

ُػقَن الـَّاَس  «َظاَلًة َيَعَؽػَّ
(3)

. 

 وادـع كان ٕجؾ القرثة: دا دؼهللصىل فؾام أشؼطقا حؼفؿ هللحت القهللةقة وكػذت.

 نطالن القهللةقةىل وقهلل اخمؾػقا ظذ رأيغ  الؼقل الثاين:

نطةةالن القهللةةةقة مطؾؼةةًا ولةةق ننجةةازة القرثةةة وهةةذا قةةقث انةةـ  الننرأي إول: -

ىل وإلقف ذهب انـ حزصالشافعقةاداجشقن مـ ادالؽقةىل وادزين مـ 
(4)

. 

                                           
 (.1628(ىل ومسؾؿ )2742رواه البخاري ) (1)

(ىل وصةةةرح خممصةةةر خؾقةةؾ لؾخرصةةةل 10/417(ىل والعـايةةة صةةةرح ا هللايةةة )5/63آخمقةةار لمعؾقةةؾ ادخمةةار ) (2)

(ىل وفؼةف ادقاريةث والقهللةةقة أ 1/589(ىل وادفةذب )4/110ىل وإص )(7/31(ىل والذخرة لؾؼةراأ )3/205)

 (.116الشةريعة اإلشالمقةىل د. كصةر فريهلل  ؿهلل واهللؾ )ص 

 (.1628(ىل ومسؾؿ )2742رواه البخاري ) (3)

(ىل 8/356(ىل وادحةةةذ نأثةةةار )4/47(ىل ومغـةةةل ادحمةةةاج )6/496(ىل ومقاهةةةب امؾقةةةؾ )2/1024الؽةةةاأ ) (4)

  (.7/273وآشمذكار )
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نطةالن القهللةةقة فةقام زاد ظةـ اليؾةث مةا مل ازهةا القرثةةىل فةنذا  الرأي الثناين: -

وكػذت أجازوها هللحت 
(1)

. 

وصةذت ضائػةةىل مةـفؿ ظبةهلل الةر ـ نةـ كقسةانىل فؾةؿ اقةزوا »قاث انـ ظبهلل الةز  

القهللةقة نلكير مـ اليؾث وإن أجازها القرثةىل وقالقا  لقس  ةؿ أن اقةزوا لؾؿقهللةةل 

«ذلؽىل و ؿ أن يعطقا ادقهللةك لف مـ فرائضفؿ وشائر أمقا ؿ ما صاءوا
(2)

. 

أن رجً  أظعؼ شنعة ممؾنقكغ »  واشمهلللقا  نحهلليث ظؿران نـ حصةغ 

، فجنزأهؿ لف ظـد مقتف مل يؽـ لف مال غنرهؿ، فندظا هبنؿ رشنقل اهلل 

«أث ثًا، ثؿ أقرع بقـفؿ، فلظعؼ اثـغ، وأرأ أربعة، وقال لف ققًٓ صديداً 
(3)

. 

لق أن الـاس غضنقا منـ الثؾنث  ػ »  كام اشمهلللقا  نحهلليث انـ ظباس 

«قال: الثؾث، والثؾث كثر الربع: فنن الرشقل 
(4)

. 

ىل فةنذا كةان وٕن ادـع النقارد حلنؼ القرثنةىل الؼقل إول: دا تؼدموالراج  هق  

القرثة ذوي غـك أو در  ادقهللةةل  ةؿ مةآً كيةرًا فلشةؼطقا حؼفةؿ رجةاء إجةر 

 لؾؿقهللةل واصسكقا أ إجر معف فال يظفر ما يؿـع ذلؽ.

  

                                           
 .(ىل وادراجع السانؼة2/133الػقاكف الهللواين ظذ رشالة انـ أيب زيهلل الؼرواين ) (1)

 (.7/273آشمذكار ) (2)

 (.1668رواه مسؾؿىل رقؿ  ) (3)

 (.1629(ىل ومسؾؿىل رقؿ  )2743رواه البخاريىل رقؿ  ) (4)
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 العني املْصـٙ بَا أقل مً قٔن٘ الجلح:املطلب السابع: إذا ناىت 

ادقهللةك هبا ظـهلل وفاة ادقهللةل  -كالعؼار ميالً -وهللقرهتا  أن دؽقن ققؿة العغ 

 أقؾ مـ اليؾثىل شقاء كاكت مماثؾة لف أو أزيهلل أو أقؾ ظـهلل هللهللور القهللةقة أ حقادف.

 ثةؿ دبةغ أن ققؿةة العؼةار "هذا العؼار هق ثؾيل"ومياث ذلؽ  لق قاث ادقهللةل  

ظـهلل وفاة ادقهللةل دساوي مؾققن ريةآىًل نقةـام دركمةف دعةادث مخسةة ماليةغىل فصةار 

 العؼار يساوي اخلؿس ٓ اليؾث.

 فاحلؽؿ دم مثؾ هذه الصقرة حسب إحقال العالقة:

فقطؾةةب الشةةفقد إن وجةةهللواىل ويسةةللقن ظةةـ مةةراد ادقهللةةةل نقهللةةةقمفىل ويعمةةز 

 قق ؿ: ٕهنؿ إظرف نؿراده وشةقامل الؽالص شباقف وحلاقف.

فالشفادة والؼريـة هل ادػسةرة لؽؾ ما ٓ يؿؽـ العؿؾ نؿقجب الؾػظ ادةبفؿ. 

ن ققيت حؽؿ نؿقجبفةاىل وادعقث أ ذلؽ ظذ الؼرائـىل فن  »قاث انـ الؼقؿ 

وإن ضةةعػت مل يؾمػةةت إلقفةةاىل وإن دقشةةطت ضؾةةب آشةةمظفارىل وشةةؾؽ ضريةةؼ 

«آحمقاط. ونار المقفقؼ
(1)

. 

دون ادؼةهللارىل  -كالعؼار ميالً -ومـ الؼرائـ ادعمزة الهللالة ظذ إرادة اداث ادعغ 

منـ  وهق اليؾث ادـصقص ظؾقف أ هللةقغة القهللةقة  كةقن ققؿةة العؼةار أقةؾ نؽيةر

                                           
 (.2/563السةقاشة الشةرظقة ط  ظامل الػقائهلل )الطرمل احلؽؿقة أ  (1)
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ظـهلل هللهللور القهللةقة مـ ادقهللةلىل كام لةق كاكةت دعةادث العشةةر مةياًلىل  ثؾث السكة

فقعؾؿ مـف أكف مل يرد ادؼهللارىل وهق ثؾث دركمفىل وإكةام أراد القهللةةقة هبةذا ادةاث ادعةغ 

 مـ ظؼار وكحقه نغض الـظر ظـ مؼهللاره.

كةام هةق -وهذه احلالة مػسضة فقام إذا كان هـا  ظرف طةاهر أ نؾةهلل ادقهللةةل 

ىل حقث يطؾؼ ظامة الـاس لػظ اليؾث هبذه الصةقغة ظذ مةاث -احلاث ظـهللكا أ كجهلل

معغ كعؼار وكحقهىل ويريهللون هبا القهللةقة المل يمؼرب ادقهللةل هبا ر نغض الـظر 

ؼهللار هذا العؼار مـ السكةظـ م
(1)

. 

 فؼد اخعؾػ أهؾ العؾؿ دم أهيَم ادؼدم، ظذ ققلغ:

دؼةةهلليؿ الهللٓلةةة العرفقةةة ظةةذ الهللٓلةةة الؾغقيةةة. وكسةةب هةةذا إػ  الؼننقل إول:

مجاهر أهؾ العؾؿ مـ احلـػقة وادالؽقة والشافعقة واحلـانؾة
(2)

. 

                                           
أفادين هبذا العرف مباصةرة ظهللد مةـ أهللةحاب الػضةةقؾة ادخمصةةغ مةـ قضةاة إوقةافىل ومةـفؿ  د. ظبةهلل العزيةز  (1)

الؽؾقةىل رئقس  ؽؿة إحقاث الشخصةقة نؿؽةىل والشةقخ شؾقامن أنا اخلقؾىل قاضةل إوقةاف أ  ؽؿةة إحةقاث 

اضىل والشةقخ شؾقامن اماشةرىل ادشةرف العاص ظذ مركز واقػ ادمخصةص نالقهللةايا وإوقةافىل الشخصةقة نالري

 .جزاهؿ ار خراً 

وأ شماث دجؿقظة قضاة إوقاف أ ادؿؾؽة حقث دٓلة ميؾ هذا الؾػظ أجانقا  نؼصةر القهللةقة ظذ العؼةار ولةق  

فإغؾب أكف يؼصهلل  وهللةةقمل أ العؼةار ٓشةةقام ظـةهلل  "ؼارثؾيل أ الع"كان أقؾ مـ اليؾثىل وأكف إذا قاث ادقهللةل  

العقاص. ومل يـص أحهلل مـ أهللحاب الػضةقؾة ظذ خمالػة ذلؽىل كام أفادين نةف فضةةقؾة الشةةقخ كةايػ الـةافع قاضةةل 

 .إوقاف أ  ؽؿة إحقاث الشخصةقة نالرياضىل جزاه ار خراً 

ىل (5/86والبحةةر ادحةةقط أ أهللةةقث الػؼةةف )ىل (112ث )ص وصةةةرح دـؼةةق  الػصةةقىل (2/19دقسةةةر المحريةةر ) (2)

  (.3/435وخممصةر المحرير صةرح الؽقكب ادـر )
= 
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ظةذ الهللٓلةةة العرفقةة. كسةةبف  "الؾغقيةةة"دؼةةهلليؿ الهللٓلةة احلؼقؼقةة  الؼنقل الثناين:

الشـؼقطل إػ احلـػقة
(1)

ىل كام كؼؾف السةققضل ظـ نعض الشافعقة
(2)

. 

                                           

=
 

 وهذه مجؾة مـ كؼقث إئؿة أ نقان ما شبؼ   

ظةذ مةا "أي  أ خطةاب أهةؾ الشةةرع  "الشةةرظل أ لسةاكف"كام يؼهللص ادعـةك (  »2/19احلـػقة  دقسةر المحرير ) 

 «.ىل أي  أهؾ العرف خاهللًا كان أو ظامًا يؼهللص ظذ الؾغقي"كذا العرأ أ لساهنؿ"ىل أي  الؾغقيىل "شؾػ

حيؿؾ الؾػظ ظذ احلؼقؼةة دون ادجةازىل والعؿةقص دون المخصةةقصىل (  »112ادالؽقة  صةرح دـؼق  الػصقث )ص  

ؾ دون الزيةادةىل واإلفراد دون آصسا ىل وآشمؼالث دون اإلضامرىل وظةذ اإلضةالمل دون المؼققةهللىل وظةذ الملهللةةق

وظذ السدقب دون المؼهلليؿ والملخرىل وظذ الملشةقس دون الملكقهللىل وظذ البؼاء دون الـسخىل وظةذ الشةةرظل دون 

 «.العؼعىل وظذ العرأ دون الؾغقي

إذا دةردد الؾػةظ نةغ ادسةؿك العةرأ والؾغةقي قةهللص العةرأ (  »5/86الشافعقة  البحةر ادحةقط أ أهللةقث الػؼةف ) 

ثؿ الؾغقي. كذا قالف إهللقلققن. وخيالػف ققث الػؼفاء  ما لقس لف حهلل أ الشةةرع وٓ أ الؾغةة يرجةع فقةف  ادطردىل

إػ العرف. فنكف هللةري  أ دلخر العرف ظـ الؾغةة. ومجةع نقةـفام نقجةقهىل مـفةا  ظةهللص ورودمهةا ظةذ  ةؾ واحةهللىل 

ـسبة إلقفةاىل وكةالص إهللةقلقغ أ أهللةؾ ادعـةكىل فؽالص الػؼفاء أ الضقانطىل وهل أ الؾغة أضبطىل فمؼهللص الؾغة نال

 «.وهق أ العرف أطفرىل فقؼهللص نالـسبة إلقف

احلؿةؾ ظةذ الشةةرظل  "إن دعةذر"ظذ الؼةقث إوث (  »3/435احلـانؾة  خممصةر المحرير صةرح الؽقكب ادـر ) 

 الشارع العادات أ مقاضع كيرة. ىل أي  فنكف حيؿؾ ظذ العرأ: ٕكف ادمبادر إػ الػفؿىل و ذا اظمز "فالعرأ"

  )مـ دظل إػ ولقؿةة ىل يعـل  فنكف حيؿؾ ظذ الؾغقيىل كؼقلف "فالؾغقي"فنن دعذر احلؿؾ ظذ العرأ  

 فؾقجبىل فنن كان مػطرًا فؾقلكؾىل وإن كان هللائاًم فؾقصؾ(.

(. 525(ىل واكظر  كماب دعةارض الةهللٓٓت الؾػظقةةىل لؾةهللكمقر ظبةهلل العزيةز العقيةهلل )ص 6/195أضقاء البقان ) (1)

ورنام كان ناظث الـسبة أن احلـػقة يؼسؿقن العةرف إػ حقث كاقش كسبة الشـؼقطل إػ احلـػقةىل وأن هذا وهؿ مـفىل 

الهللٓلة العرفقة أ العرف العةاص. اكظةر  إصةباه  ظاص وخاصىل وقهلل كؼؾ أكيرهؿ ققًٓ واحهللًا أ ادسللةىل وهق دؼهلليؿ

(ىل لؽـ كص غةر واحةهلل ظةذ ظةهللص اظمبةار العةرف اخلةاصىل فةال يؼةهللص ظةذ الهللٓلةة 83والـظائر ٓنـ كجقؿ )ص 

(ىل والبحةر الرائةؼ 89الؾغقيةىل وكسب البعض إػ أن هذا هق ادةذهب. اكظةر  إصةباه والـظةائر ٓنةـ كجةقؿ )ص 

(ىل وظذ هةذا فةالمعؿقؿ ٓ 4/518(ىل والهللر ادخمار مع حاصةقة انـ ظانهلليـ )453كات )(ىل وجمؿع الضام5/253)

 .يص ىل وإوػ هق المػريؼ نغ احلالغ ظـهلل كؼؾ اخلالف

كام يـبـل ظؾقف مسللمـا هذهىل فعـهلل احلـػقة  يعمز هذا العةرف خاهللةًا نلهةؾ كجةهلل وإن كةان ظامةًا نقةـفؿىل وظؾقةف فةال  

 .ص الهللٓلة الؾغقية ظـهللهؿ. وار أظؾؿحيؽؿ نالعرف ظـهللهؿىل ودؼهلل

 (.93وهق  الؼاضةل حسةغ. إصباه والـظائر لؾسةققضل )ص  (2)
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وقهلل يؼاث نؼقث ثالث كام كؼؾ ظـ انـ السبؽل
(1)

ناحلؽؿ ناإلمجاث ظـهلل دعارض  

الهللٓلمغ احلؼقؼقة والعرفقة
(2)

. 

العرفقةة ظةذ والراج  هق  ما ذهب إلقف مجفقر أهؾ العؾؿىل إػ دؼةهلليؿ الهللٓلةة 

الهللٓلة الؾغقية: ٕكف ادمبادر إػ الػفؿىل و ةذا اظمةز الشةارع العةادات أ مقاضةع 

كيرة
(3)

ىل فقؽقن ادؼهللص أ هللقردـا هق اظمبار دٓلة العرفىل فقؽمػك نالعؼةار ادعةغ 

 وإن كان أقؾ مـ اليؾث.

 وكالص الةقاقػغ واحلةالػغ وادقهللةةغ وكحةقهؿ  ؿةقث»قاث صةقخ اإلشالص  

«ظذ احلؼائؼ العرفقة دون الؾغقية
(4)

. 

أكةف شةئؾ  ظةـ رجةؾ أوهللةةك نةللػ »وميؾ هذا ما يـؼؾف إثرص ظـ اإلماص أ ةهلل  

«درهؿ أ السبقؾىل أاعؾ أ احلج مـفاا قاث ٓىل إكام يعرف الـاس السبقؾ  الغزو
(5)

. 

                                           
 (.6/195) "أضقاء البقان"كؼؾف ظـف الشـؼقطل أ كمانف   (1)

إصةباه "ىل فؼةهلل قةاث أ "نالـسةبة إيلب "وهذه الـسبة نحاجة إػ حترير: ٕن ما أ كمبف فقف ظهللص وضقح نعض الشةةلء  (2)

وهةذا فصؾ  واصمفر ظـهلل الػؼفاء أن ما لقس لف ضانط أ الؾغة وٓ أ الشةرع يرجةع فقةف إػ العةرفىل   »"والـظائر

ن العرف مؼهللص ظةذ الؾغةةىل وٓ مـافةاة نةغ إمةريـ: لعةهللص ىل وظـهلل إهللقلقغ أهللةري  أ دؼهلليؿ الؾغة ظذ العرف

 «.دقاردمها ظذ  ؾ واحهللىل كام قرركاه أ صةرحل ادخمصةر وادـفاجىل وحؽقـاه ظـ الشةقخ اإلماص دغؿهلله ار نر مف

 (.1/51إصباه والـظائر لؾسبؽل )

خاضب أنهللًاىل فػل الشةرع الشةرظل: ٕكةف ثؿ هق  ؿقث ظذ ظرف اد  »"دـشةقػ ادسامع نجؿع امقامع"وقاث أ  

 (.1/479دشـقػ ادسامع نجؿع امقامع )«. ظرففىل ثؿ العرف العاصىل ثؿ الؾغقي...

فنذا كان العرف مطردًا فبفا وكعؿتىل وهذا هق ادطؾقبىل وكؿشةل ظةذ مةا جةرى ظؾقةف العةرفىل »قاث انـ ظيقؿغ   (3)

الشةةرح ادؿمةع ظةذ «.  لمخر ما ظؾقف وما لف: حمك ٓ يؼةع كةزاع...وإذا مل يؽـ مطردًا وجب ظذ كؾ مـفام أن ُيَبغ  

 (.9/456زاد ادسمؼـع )

 (.31/144جمؿقع الػماوى ) (4)

 (.6/481الشةرح الؽبر ظذ ممـ ادؼـع ) (5)
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مةراده وكالص أ هلل يؼمضةقف أ روايةىل ويؼبؾ أ دػسةر ادقهللةل »قاث انـ دقؿقة  

«وافؼ طاهر الؾػظ أو خالػف
(1)

. 

اةةب  ةةؾ كةةالص »ويمكةةهلل هةةذا ادػفةةقص الشةةةقخ ظبةةهلل الةةر ـ السةةعهللي نؼقلةةف  

«الـاضؼغ ظذ مرادهؿ مفام أمؽـ أ العؼقد والػسقخ واإلقرارات وغرها
(2)

. 

 جىثيهان:

لق ققؾ هـا نالمػريؼ نغ ما إذا كان ادقهللةل ضالب ظؾؿ أو ظةامل: إذ إوث  .1

نغ الهللٓٓتىل ودؾؽ قريـة ظذ إراددف احلؼقؼةىل نخالف العاملىل فقغؾب ظؾقف يؿقز 

 إرادة العرفىل ويغقب ظـف المؿققز نغ دٓٓت إلػاظ.

يمقجف أن يـهللب القرثة لالحمقاط أ إمتاص إخراج اليؾث مـ نةاقل السكةة ٓ  .2

ةركاء أ شةقام إذا كان ٓ يؾحؼفؿ نذلؽ ضةقؼ: لغـاهؿ وكيرة أمقا ؿ: لقؽقكةقا صة

 إجر مع مقرثفؿ.

ىل ولقس مـ ظرف أهةؾ البؾةهلل "هذا العؼار ثؾيل"وهللقرهتا  أن يؼقث ادقهللةل  

 إضالمل اليؾث ظذ القهللةقةىل وٓ هق معفقد أ لسان ادقهللةل.

 فقحعؿؾ دم احلؽؿ هـا وجفان:

لػةظ ادقهللةةلىل وهةق ثؾةث السكةةىل وظةهللص حصةةر إخذ نهللٓلة القجف إول: 

                                           
 (.5/440الػماوى الؽزى ٓنـ دقؿقة ) (1)

 (.197الؼقاظهلل وإهللقث امامعة لؾشةقخ ظبهلل الر ـ السعهلليىل مؽمبة السـة )ص  (2)
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القهللةقة نالعؼار ادعغ وكحقه: ٕن ذلؽ مؼمضةك لػظف نؾ كصفىل وقركةف ناإلصةارة 

 داث معغ يهللخؾ هذا اداث فقف دخقًٓ أولقًا وٓ يؼصةره ظؾقف.

وقهلل يميهلله  دقشةةقع الػؼفةاء أ ألػةاظ القهللةةقةىل ومـةف  أكةف ٓ يشةسط الؼبةقث 

ـة أ القهللةقة وأميا اىل ويمقشع فقفا ما ٓ يمقشع أ غرها. قةاث انةـ نإلػاظ ادعق

لؽـ ٓ يمعغ الؼبقث نالؾػظىل نؾ ازئ ما قةاص مؼامةف مةـ إخةذ والػعةؾ »قهللامة  

«الهللاث ظذ الرضةك
(1)

 هة.ا. 

وهذا هق إهللؾ أ ففةؿ كةالص الـةاسىل كةام نقـةف صةةقخ اإلشةالص نقاكةًا واضةحًا 

الةةقاقػغ واحلةةالػغ وادقهللةةةغ وكحةةقهؿ  ؿةةقث ظةةذ احلؼةةائؼ وكةةالص »نؼقلةةف  

«العرفقة دون الؾغقية
(2)

. 

ظذ أكا كؼقث  هذا هق ادػفقص مـ هذا الؽالص أ العرفىل وإهللؾ دؼريةر الؾغةة ٓ 

 دغقرهاىل فقسمهللث نذلؽ ظذ أن هذا هق مػفقص الؾػظ أ الؾغة: إذ إهللؾ ظهللص الـؼؾ.

ة لػظ ادقهللةل نحصةر العؼار أ اليؾثىل ٓ لؾعةرفىل إخذ نهللٓل القجف الثاين:

هةذا العؼةار "وإكام لؽةقن ذلةؽ مؼمضةةك الهللٓلةة الؾغقيةةىل حقةث قةاث ادقهللةةل  

ىل أو كحق ذلؽ مما يػقهلل لغة نحصةر القهللةةقة هبةذا العؼةارىل مةا مل يؽةـ الػةرمل "ثؾيل

 .-كام ذكركا-نقـفام كبرًا ظـهلل هللهللور القهللةقة 

                                           
 (.4/454(ىل واكظر  مطالب أويل الـفك أ صةرح غاية ادـمفك )6/156ادغـل ٓنـ قهللامة ) (1)

 (.31/144جمؿقع الػماوى ) (2)
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 ويميد هذا: 

ظذ العؼار ادشار إلقف أ القهللةقة مشؽق  فقفىل فـبؼك ظذ القؼةغىل أن الزائهلل  .1

وهق إهللؾ نبؼاء مؾؽ لؾقرثة اليانت نؿقت مقرثفؿ ادقهللةل
(1)

. 

أن القهللةةةقة نةةامث معةةغ كعؼةةار وكحةةقه دسةةمؾزص دعؾةةؼ احلةةؼ هبةةاىل وفةةقات  .2

آشمحؼامل نػقاهتا
(2)

 ىل مما يؼقي حصةر القهللةقة نمؾؽ العغ.

 عمزىل ويمـازظفام أهللالن وكال القجفغ ققي م

 أهللؾ إنراء ذمة ادقهللةل وآحمقاط حلؼ اخلالؼ. -

 وأهللؾ شالمة ماث القرثة وحػظف. -

ولعؾ إوث أققى: لؽقكف طاهر الؾػظ ادطؾؼ الذي مل جتر ظادة خاهللة أو ظامة 

 أو قريـة طاهرة لمؼققهللهىل مع كقكف إنرأ لذمة ادقهللةل وإحقط أ حؼف.

 سب ما حيمػ ناحلاث لهللى كاطر الؼضةقة.وقهلل خيمؾػ السجق  نح

  

                                           
 :وهذا ما يؼرره كير مـ أهؾ العؾؿ (1)

ةل ما يهللظل مـ الهلليـ إٓ نؿسمـهلل صةرع... فنما أن يضؿـ ما كؼص مـ حؼ لقس لؾقهللةل أن يؼض»قاث انـ دقؿقة   

 (.31/325جمؿقع الػماوى )«. القرثة وإما أن يػسخ المعقيض ويقأ الغريؿ حؼف

والهلللقؾ ظذ ذلؽ  أن ادـع إكام هق حلؼ القرثةىل فنذا أجازوا فؼهلل دركةقا مةا كةان  ةؿ مةـ »وقاث أنق القلقهلل الباجل   

 (.6/157ادـمؼك صةرح ادقضل )«. ػسخآظساض وال

أ إهللؾ حلؼ القرثةىل فنذا أجازوه مل يؿمـع. واخمؾػقا نعةهلل ذلةؽ أ وقةت اإلجةازةىل فةامؿفقر »وقاث انـ حجر   

فم  الباري ٓنـ حجةر «. ظذ أهنؿ إن أجازوا أ حقاة ادقهللةل كان  ؿ الرجقع ممك صاءواىل وإن أجازوا نعهلله كػذ

(5/373.) 

 (.11كام دؼهللص ذكره أ حؽؿ دعقغ القهللةقة )ص  (2)
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 اخلامتة

 واصمؿؾت ظذ أهؿ كمائج البحث ودقهللةقادف

القهللةقة  المؿؾقةؽ ادضةاف إػ مةا نعةهلل ادةقت نةالمزعىل شةقاء كةان ذلةؽ أ  -

 إظقان أو أ ادـافع.

اإلمجاع مـعؼةهلل ظةذ اشةمحباب القهللةةقة لغةر وارث مةـ ثؾةث السكةةىل فةنن  -

 مقققفة ظذ إجازة القرثة.زادت ظـ اليؾث كاكت 

 القهللةقة دص  نؿعغ ونؿشاع نادػامل الػؼفاء. -

الققت ادعمز أ دؼهللير اليؾث ظـهلل مقت ادقهللةل: ٕكف نةف اشةمحؼ ادقهللةةك  -

 إلقف اداث ادقهللةك نف.

إذا قاث ادقهللةل  هذا العؼار هق ثؾيةلىل ثةؿ ظـةهلل وفادةف كةان العؼةار ممةاثاًل أو  -

 فام ادعمز دعققـف أص دؼهلليرها فقف حآت أكير أو أقؾ ققؿة مـ اليؾثىل 

 إذا كان أكير مـ اليؾث وأجازه القرثة فال يظفر ما يؿـع جقاز ذلؽ. -1

 إذا كاكت العغ ادقهللةك هبا أقؾ مـ ققؿة اليؾثىل فال خيؾق مـ أحقاث  -2

أن يؽقن هـا  صةفادة أو قريـةة معمةزة دالةة ظةذ مةراد ادقهللةةل نحصةةر  - أ

 أو ظهللص ذلؽىل فقمخذ هبا. القهللةقة أ العؼار ادعغ

أن يؽقن هـا  دعارض نغ الهللٓلة الؾغقية لؾػظ ادقهللةل ونةغ الهللٓلةة  - ب

 العرفقةىل فمؼهللص الهللٓلة العرفقة.
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إذا مل يقجهلل ظرف يعارض الهللٓلة الؾػظقة فإخذ نهللٓلة لػةظ ادقهللةةل  - ت

 إنراء لؾذمة واحمقاضًا لهلليـف. -وهق ثؾث السكة-

إلػاظ ادمهللاولة نغ الـاس أ القهللةقةىل ومتققزها ومما أوهللةل نف هـا  حصةر  -

 نحسب ظرف البؾهلل ادمهللاولة فقفىل ودـزيؾ إحؽاص الشةرظقة ظؾقفا.

 دقظقة الـاس نصةقغ القهللايا وأحؽامفا وضقانطفا الشةرظقة ومسمجهللاهتا. -

وار ادقفؼىل وا ادي إػ شةقاء السةبقؾىل وهةق حسةبـا وكعةؿ القكقةؾىل ونةف يةمؿ 

 هذا ادؽمقب.ادؼصقد مـ 

 

 

 

فالؾفؿ ظػقك وقبقلؽ ورضقاكؽ، وص تؽ وش مؽ ظذ كبقؽ حمؿد وآلف 

 وصحبف أمجعغ.
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 املراجعواملصادر فهرس 

أحؽاص الؼةر نىل الؼاضةةل  ؿةهلل نةـ ظبةهلل ار أنةق نؽةر نةـ العةريب ادعةافري  .1

اإلصبقع ادالؽلىل خرج أحادييف وظؾبؼ ظؾقف   ؿةهلل ظبةهلل الؼةادر ظطةاىل دار الؽمةب 

 ص.2003 -هة 1424العؾؿقةىل نروتىل الطبعة الياليةىل 

آخمقار لمعؾقؾ ادخمارىل ظبهلل ار نـ  ؿقد نةـ مةقدود ادقهللةع البؾةهللحلىل  .2

الؼةاهرةىل  -جمهلل الهلليـ احلـػلىل دعؾقةؼ  الشةةقخ  ؿةقد أنةق دققؼةةىل مطبعةة احلؾبةل 

 ص.1937 -هة 1356داريخ الـشةر  

رىل دةللقػ  أيب ظؿةر يقشةػ نةـ آشمذكار امامع دةذاهب فؼفةاء إمصةا .3

ظبهللار نـ ظبهلل الز الـؿةري الؼرضبةلىل دار الـشةةر  دار الؽمةب العؾؿقةةىل نةروتىل 

 صىل الطبعة إوػىل حتؼقؼ  شامل  ؿهلل ظطا و ؿهلل ظع معقض.2000

إصباه والـظائرىل زيـ الةهلليـ نةـ إنةراهقؿ نةـ  ؿةهللىل ادعةروف نةانـ كجةقؿ  .4

 -ريا ظؿراتىل دار الؽمةب العؾؿقةةىل نةروت ادصةريىل خرج أحادييف  الشةقخ زك

 ص.1999 -هة 1419لبـانىل الطبعة إوػىل 

إصباه والـظائرىل ادملػ  ظبهلل الر ـ نـ أيب نؽرىل جالث الهلليـ السةققضلىل  .5

 ص.1990 -هة 1411الـاصةر  دار الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػىل 

ـ السةبؽلىل دار إصباه والـظةائرىل دةاج الةهلليـ ظبةهلل القهةاب نةـ دؼةل الةهللي .6

 ص.1991 -هة1411الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػىل 
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اإلصةةةراف ظةةذ مةةذاهب العؾةةامءىل أنةةق نؽةةر  ؿةةهلل نةةـ إنةةراهقؿ نةةـ ادـةةذر  .7

الـقسةةانقريىل حتؼقةةؼ  هللةةغر أ ةةهلل إكصةةاري أيب  ةةادىل مؽمبةةة مؽةةة اليؼافقةةةىل 

 ص.2004 -هة 1425اإلمارات العرنقة ادمحهللةىل الطبعة إوػىل 

ان أ إيضاح الؼر ن نالؼر نىل  ؿهلل إمةغ نةـ  ؿةهلل ادخمةار نةـ أضقاء البق .8

 -ظبهلل الؼادر امؽـل الشـؼقطلىل دار الػؽةر لؾطباظةة والـشةةر والمقزيةعىل نةروت 

 ص. 1995 -هة 1415لبـانىل ظاص الـشةر  

إظاكة الطالبغ ظذ حؾ ألػاظ فم  ادعغىل أنق نؽر نـ  ؿهلل صطا الهللمقاضلىل  .9

 ص. 1997 -هة 1418الـشةرىل الطبعة إوػىل دار الػؽر لؾطباظة و

اإلقـاع أ مسائؾ اإلمجاعىل أنق احلسـ ظع نـ  ؿهلل انةـ الؼطةان الػاشةةلىل  .10

حتؼقؼ  حسـ فقزي الصعقهلليىل الػارومل احلهلليية لؾطباظة والـشةرىل الطبعة إوػىل 

 ص.2004 -هة 1424

  دار إصىل دةةللقػ   ؿةةهلل نةةـ إدريةةس الشةةافعل أيب ظبةةهلل ارىل دار الـشةةةر .11

 ص.1990 -هة 1410الػؽرىل نروتىل 

اإلكصاف أ معرفة الراج  مـ اخلالفىل ظالء الهلليـ أنةق احلسةـ ظةع نةـ  .12

شةةؾقامن نةةـ أ ةةهلل ادةةرداويىل حتؼقةةؼ  الةةهللكمقر ظبةةهلل ار نةةـ ظبةةهلل ادحسةةـ السكةةل 

والهللكمقر ظبهلل الػماح  ؿةهلل احلؾةقىل هجةر لؾطباظةة والـشةةر والمقزيةع واإلظةالنىل 

 ص.1995 -هة 1415ة مصةر العرنقةىل الطبعة إوػىل مجفقري -الؼاهرة 

إوشط أ الســ واإلمجاع وآخمالفىل أنق نؽر  ؿهلل نـ ادـذرىل حتؼقةؼ   .13

 هة.1409أيب ّ اد هللغر أ هلل ضةقػىل الطبعة إوػىل ضقبةىل 
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البحر الرائؼ صةرح كـةز الةهللقائؼ ومـحةة اخلةالؼ ودؽؿؾةة الطةقريىل زيةـ  .14

 ر ادعرفة نروتىل الطبعة الياكقة.الهلليـ انـ كجقؿ احلـػلىل دا

البحر ادحقط أ أهللقث الػؼفىل أنق ظبهلل ار نهللر الهلليـ  ؿهلل نـ ظبةهلل ار نةـ  .15

 ص.1994 -هة 1414هبادر الزركشةلىل دار الؽمبلىل الطبعة إوػىل 

نةةهللائع الصةةـائع أ دردقةةب الشةةةرائعىل دةةللقػ  ظةةالء الةةهلليـ الؽاشةةاينىل دار  .16

 صىل الطبعة الياكقة.1982نروتىل  -الـشةر  دار الؽماب العريب 

الشةةةرح "نؾغةةة السةةالؽ ٕقةةرب ادسةةالؽ ادعةةروف نحاصةةةقة الصةةاوي  .17

ىل ٕيب العباس أ هلل نـ  ؿهلل اخلؾةقيتىل الشةفر "الصغر هق صةرح الشةقخ الهللردير

 نالصاوي ادالؽلىل دار ادعارفىل نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ.

السةبؽلىل دراشةة وحتؼقةؼ  د دشـقػ ادسامع نجؿع امقامعىل لماج الةهلليـ  .18

شةقهلل ظبهلل العزيز ود. ظبهلل ار رنقعىل مؽمبة قرضبة لؾبحث العؾؿل وإحقاء الةساثىل 

 ص.1998 -هة 1418الطبعة إوػىل 

المؾؼغ أ الػؼة ادالؽلىل أنق  ؿهلل ظبهلل القهاب نـ ظع نةـ كصةةر اليعؾبةل  .19

طةقاينىل دار الؽمةب البغهللادي ادالؽلىل حتؼقؼ  أيب أويس  ؿهلل نق خبزة احلسةـل الم

 ص.2004 -هة 1425العؾؿقةىل الطبعة إوػ 

دقسةر المحريرىل  ؿهلل أمغ نـ  ؿقد البخاري ادعروف نلمر نادصاه احلـػلىل  .20

 ص. 1996 -هة 1417كسخة  مصطػك البايب احلؾبل وهللقردف  دار الػؽرىل نروتىل 
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السمذيىل ىل  ؿهلل نـ ظقسةك "ادطبقع ناشؿ  امامع الصحق "جامع السمذي  .21

 حتؼقؼ  أ هلل صاكر و ؿهلل فماد ظبهلل الباقلىل دار إحقاء الساث العريبىل نروت.

امةةامع الصةةحق  ادخمصةةةرىل دةةللقػ   ؿةةهلل نةةـ إشةةامظقؾ أيب ظبةةهلل ار  .22

 هةةةىل ادحؼةةؼ   ؿةةهلل 1422البخةةاري امعػةةلىل دار ضةةقمل الـجةةاةىل الطبعةةة إوػىل 

 زهر نـ كاهللةر الـاهللةر.

رح الؽبرىل دللقػ   ؿهلل ظرفةف الهللشةققلىل دار حاصةقة الهللشققل ظذ الشة .23

 الـشةر  دار الػؽرىل نروتىل حتؼقؼ   ؿهلل ظؾقش.

حاصةقة الهللشققل ظذ الشةرح الؽبرىل  ؿةهلل نةـ أ ةهلل الهللشةققلىل حتؼقةؼ   .24

  ؿهلل ظبهلل ار صاهغىل الطبعة إوػىل دار الؽمب العؾؿقة.

ػ الرهةقينىل حاصةقة الرهقين ظذ صةرح الزرقاينىل  ؿهلل نـ أ هلل نةـ يقشة .25

 هة.1306الطبعة إوػىل ادطبعة إمرية نبقٓملىل مصةرىل 

حاصةةقة انةـ "حاصةقة رد ادخمار ظذ الهللر ادخمةار صةةرح دـةقير إنصةار  .26

ىل دللقػ  انـ ظانهلليـىل دار الـشةر  دار الػؽر لؾطباظةة والـشةةرىل نةروتىل "ظانهلليـ

 ص.2000 -هة 1421

ىل دار الػؽةةر لؾطباظةةة والـشةةةر احلةةاوي الؽبةةرىل ظةةع نةةـ  ؿةةهلل ادةةاوردي .27

 ص.2003 -هة 1424والمقزيعىل 

الذخرةىل صفاب الهلليـ أ هلل نـ إدريس الؼراأىل حتؼقؼ   ؿهلل حجةلىل دار  .28

صىل وادؽمبة المجارية الؽزى نؿصةر لصةاحبفا  مصةطػك 1994الغربىل نروتىل 

  ؿهلل.
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روضةةة الطةةالبغ وظؿةةهللة ادػمةةغىل أنةةق زكريةةا  قةةل الةةهلليـ حيقةةك الـةةقويىل  .29

ظةامنىل الطبعةة  -دمشةؼ  -ؼقؼ  زهةر الشةاويشىل ادؽمةب اإلشةالملىل نةروت حت

 ص.1991 -هة 1412الياليةىل 

شــ السمذيىل دللقػ   ؿهلل نـ ظقسةك أنق ظقسةةك السمةذيىل اظمـةك نةف   .30

أنق ظبقهللة مشفقر نـ حسـ  ث شؾامنىل مؽمبة ادعارف لؾـشةر والمقزيعىل الريةاضىل 

 الطبعة إوػىل نهللون داريخ.

رقاين ظذ خممصةةر خؾقةؾ صةرح  .31 ومعةف  الػةم  الرنةاين فةقام ذهةؾ ظـةف "الزُّ

ىل ادملػ  ظبةهلل البةاقل نةـ يقشةػ نةـ أ ةهلل الزرقةاين ادصةةريىل ضةبطف "الزرقاين

وهللححف وخةرج  يادةف  ظبةهلل السةالص  ؿةهلل أمةغىل الـاصةةر  دار الؽمةب العؾؿقةةىل 

 ص.2002 -هة 1422لبـانىل الطبعة إوػىل  -نروت 

 ظذ ممـ ادؼـعىل ظبهلل الةر ـ نةـ  ؿةهلل نةـ أ ةهلل نةـ قهللامةة الشةرح الؽبر .32

ادؼهللشةةةل امامظةةقع احلـةةبعىل دار الؽمةةاب العةةريب لؾـشةةةر والمقزيةةعىل أصةةةرف ظةةذ 

 ضباظمف   ؿهلل رصةقهلل رضا هللاحب ادـار.

الشةرح الؽبر لؾشةقخ الهللردير وحاصةةقة الهللشةققل ظةذ الشةةرح الؽبةرىل  .33

 ادالؽلىل دار الػؽرىل نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ. ؿهلل نـ أ هلل نـ ظرفة الهللشققل 

الشةرح الؽبرىل صؿس الهلليـ أنق الػرج ظبةهلل الةر ـ نةـ  ؿةهلل نةـ قهللامةة  .34

ادؼهللشةلىل حتؼقؼ  الهللكمقر ظبهلل ار نـ ظبهلل ادحسـ السكل والةهللكمقر ظبةهلل الػمةاح 

مجفقرية مصةر  - ؿهلل احلؾقىل هجر لؾطباظة والـشةر والمقزيع واإلظالنىل الؼاهرة 

 ص.1995 -هة 1415العرنقةىل الطبعة إوػىل 
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ىل لؾشةقخ  ؿهلل نـ أ هلل نةـ "ادسؿك  خممصةر المحرير"صةرح الؽقكب ادـر  .35

ظبهلل العزيز نـ ظع الػمقحل ادعروف نةانـ الـجةارىل حتؼقةؼ  الةهللكمقر  ؿةهلل الةزحقع 

 هة.1418والهللكمقر كزيف  ادىل مؽمبة العبقؽانىل 

عىل  ؿهلل نـ هللةال  نةـ  ؿةهلل العيقؿةغىل دار الشةرح ادؿمع ظذ زاد ادسمؼـ .36

 هة.1428 - 1422الـشةر  دار انـ امقزيىل الطبعة إوػىل 

صةرح دـؼق  الػصقث أ اخمصار ادحصقث أ إهللقثىل صفاب الهلليـ أنق  .37

العباس أ هلل نـ إدريس الؼراأىل ضبعة جهلليهللة مـؼحة ناظمـاء  مؽمةب البحةقث أ 

 هة.1424الػؽرىل 

اويىل أ هلل نـ ظع أنق نؽر الرازي امصاص احلـػةلىل صةرح خممصةر الطح .38

حتؼقؼ جمؿقظة مـفؿ  د. ظصةؿت ار ظـايةت ار  ؿةهلل وأ. د. شةائهلل نؽةهللاش ود. 

 ؿةةةهلل ظبقةةةهلل ار خةةةانىل دار البشةةةائر اإلشةةةالمقة ودار السةةةةراجىل الطبعةةةة إوػىل 

 ص.2010 -هة 1431

دةالؽلىل دار صةرح خممصةر خؾقؾ لؾخرصةلىل  ؿهلل نةـ ظبةهلل ار اخلرصةةل ا .39

 الػؽر لؾطباظةىل نروتىل نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ.

هللةةةحق  مسةةةؾؿىل دةةةللقػ  مسةةةؾؿ نةةةـ احلجةةةاج أيب احلسةةةةغ الؼشةةةةري  .40

الـقسانقريىل دار الـشةر  دار إحقاء الساث العريبىل نروتىل حتؼقؼ   ؿهلل فماد ظبهلل 

 ص.2000 -هة1421الباقلىل الطبعة إوػىل 

نؽةر انةـ الؼةقؿ امقزيةةىل حتؼقةؼ د. كةايػ الطرمل احلؽؿقةةىل  ؿةهلل نةـ أيب  .41

 هة.1428احلؿهللىل دار ظامل الػقائهللىل الطبعة إوػىل 
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العـاية صةرح ا هللايةىل  ؿهلل نـ  ؿهلل نـ  ؿقدىل أكؿةؾ الةهلليـ أنةق ظبةهلل ار  .42

 الرومل البانريتىل دار الػؽرىل نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ. 

احلؾةقؿ انةـ دقؿقةةىل الػماوى الؽزىىل دؼل الهلليـ أنق العباس أ هلل نـ ظبةهلل  .43

 ؿهلل ظبهلل الؼادر ظطةا ومصةطػك ظبةهلل الؼةادر ظطةاىل دار الؽمةب العؾؿقةةىل الطبعةة 

 ص.1987 -هة 1408إوػىل 

الػمةةاوى ا ـهلليةةةىل مـةةة ظؾةةامء نرئاشةةة  كظةةاص الةةهلليـ البؾخةةلىل دار الػؽةةرىل  .44

 هة.1310الطبعة الياكقةىل 

أيب الػضؾ  فم  الباري صةرح هللحق  البخاريىل دللقػ  أ هلل نـ ظع نـ حجر .45

 العسؼالين الشافعلىل دار الـشةر  دار ادعرفةىل نروتىل حتؼقؼ   ب الهلليـ اخلطقب.

هق صةرح لؾؿملػ ظذ كمانف  مةـفج "فم  القهاب نشةرح مـفج الطالب  .46

ىل زكريا نـ  ؿةهلل نةـ "الطالب الذي اخمصةره ادملػ مـ مـفاج الطالبغ لؾـقوي

حيقةك السةـقؽلىل دار الػؽةر لؾطباظةة  أ هلل نةـ زكريةا إكصةاريىل زيةـ الةهلليـ أنةق

 ص.1994 -هة 1414والـشةرىل 

فؼةةف ادقاريةةث والقهللةةةقة أ الشةةةريعة اإلشةةالمقةىل د. كصةةةر فريةةهلل  ؿةةهلل  .47

 واهللؾىل ادؽمبة المقفؼقةىل مصةرىل نهللون داريخ.

أو  "الػقاكف الةهللواين ظةذ رشةالة انةـ أيب زيةهلل الؼةرواينىل أ ةهلل نةـ غةاكؿ  .48

اب الةهلليـ الـػةراوي إزهةري ادةالؽلىل دار الػؽةرىل نـ شامل انـ مفـاىل صةف "غـقؿ

 ص.1995 -هة 1415
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الؼقاظهلل وإهللقث امامعةىل لؾشةقخ ظبهلل الر ـ السةعهلليىل مؽمبةة السةـةىل  .49

 ص.2002الطبعة إوػىل 

الؽاأ أ فؼف أهؾ ادهلليـةىل دللقػ  أيب ظؿر يقشػ نـ ظبهلل ار نـ  ؿهلل نـ  .50

ظبهلل الز الـؿري الؼرضبلىل حتؼقؼ   ؿهلل  ؿهلل أحقهلل ادقريمةاينىل دار الـشةةر  مؽمبةة 

 هة. 1400الرياض احلهللييةىل الرياضىل الطبعة الياكقةىل 

كشاف الؼـاع ظـ ممـ اإلقـاعىل مـصةقر نةـ يةقكس نةـ هللةالح الةهلليـ نةـ  .51

 سـ نـ إدريس البفقيت احلـبعىل الـاصةر  دار الؽمب العؾؿقة. ح

جمؿع الضامكاتىل أنق  ؿهلل غاكؿ نـ  ؿةهلل البغةهللادي احلـػةلىل دار الؽمةاب  .52

 اإلشالملىل نهللون ضبعةىل ونهللون داريخ.

جمؿقع الػماوى صةقخ اإلشةالص انةـ دقؿقةةىل دةللقػ  أ ةهلل ظبةهلل احلؾةقؿ نةـ  .53

ر  مؽمبة انـ دقؿقةىل الطبعة الياكقةىل حتؼقؼ  ظبةهلل دقؿقة احلراين أيب العباسىل دار الـشة

 الر ـ نـ  ؿهلل نـ قاشؿ العاهللؿل الـجهللي. 

ادحذىل دللقػ  ظع نـ أ هلل نةـ شةعقهلل نةـ حةزص الظةاهري أيب  ؿةهللىل دار  .54

 الـشةر  دار أفامل امهلليهللةىل نروتىل حتؼقؼ  مـة إحقاء الساث العريب.

ىل حتؼقةةؼ  "روايةةة شةةحـقن"ادهللوكةةة الؽةةزىىل مالةةؽ نةةـ أكةةس إهللةةبحل  .55

 هة.1419 هللي الهللمرداش  ؿهللىل الطبعة إوػىل مؽمبة كزار البازىل 

مطالةةب أويل الـفةةك أ صةةةرح غايةةة ادـمفةةكىل مصةةطػك نةةـ شةةعهلل نةةـ ظبةةهلله  .56

 ص.1994 -هة 1415السةققضل احلـبعىل الـاصةر  ادؽمب اإلشالملىل الطبعة الياكقةىل 
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أهةةؾ إفريؼقةةة وإكةةهلللس  ادعقةةار ادعةةرب وامةةامع ادغةةرب ظةةـ فمةةاوي .57

وادغربىل أنق العباس أ هلل نةـ حيقةك القكشةريسةةلىل خرجةف  مجاظةة مةـ الػؼفةاءىل 

 ننصةراف  الهللكمقر  ؿهلل حجل.

مغـةةل ادحمةةاج إػ معرفةةة معةةاين ألػةةاظ ادـفةةاجىل دةةللقػ   ؿةةهلل اخلطقةةب  .58

 الشةرنقـلىل دار الـشةر  دار الػؽرىل نروت.

ار نـ قهللامة ادؼهللشةلىل حتؼقؼ  الةهللكمقر ادغـلىل دقفؼ الهلليـ أيب  ؿهلل ظبهلل  .59

 هة. 1412ظبهلل ار السكل وظبهلل الػماح احلؾقىل دار هجرىل الطبعة الياكقةىل 

ادـمؼك صةرح ادقضلىل أنق القلقهلل شؾقامن نـ خؾػ نةـ شةعهلل نةـ أيةقب نةـ  .60

نجةةقار  افظةةة  -وارث المجقبةةل الؼرضبةةل البةةاجل إكهلللسةةةلىل مطبعةةة السةةعادة 

 هة. 1332وػىل مصةرىل الطبعة إ

ادفذب أ فؼف اإلماص الشافعلىل أنق اشةحامل إنةراهقؿ نةـ ظةع نةـ يقشةػ  .61

 الشةرازيىل دار الؽمب العؾؿقة.

مقاهب امؾقةؾ أ صةةرح خممصةةر خؾقةؾىل صةؿس الةهلليـ  ؿةهلل نةـ  ؿةهلل  .62

ظقـةةل ادةةالؽلىل الـاصةةةر  دار الػؽةةرىل الطبعةةة  الطرانؾسةةةلىل ادعةةروف ناحلطةةاب الرُّ

 ص.1992 -هة 1412الياليةىل 

مقشقظة اإلمجاع أ الػؼف اإلشالملىل إظهللاد  د. أشامة نةـ شةعقهلل الؼحطةاين  .63

ود. ظع نـ ظبهلل العزيز نـ أ هلل اخلضةري و خريـىل دار الػضةقؾة لؾـشةةر والمقزيةعىل 

 ص.2012 -هة 1433ادؿؾؽة العرنقة السعقديةىل الطبعة إوػىل  -الرياض 
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 الباحيغىل ضبعة دار السالشؾ.ادقشقظة الػؼفقة الؽقيمقةىل جمؿقظة  .64

هناية ادحماج إػ صةرح ادـفاجىل صؿس الهلليـ  ؿهلل نـ أنق العبةاس أ ةهلل نةـ  .65

 ص.1984 -هة 1404 زة صفاب الهلليـ الرمعىل الـاصةر  دار الػؽرىل نروتىل الطبعة 

القهللايا والمـزيؾىل دحؿهلل الملويةؾىل مـشةقرات  وزارة إوقةاف ادغرنقةةىل  .66

 هة. 1425

 



 

 أثر اوجىبة يف إسقاط اوحد

 دراسة فقوية مقارنة مع ذكر املبادئ القضائية يف املممكة العربية السعودية

 

 

 

 إعداد

 محمد بن فهد بن عبد العسيس الفريحد. 

 عضو هيئة التدريس باملعود العالي لمقضاء
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احلؿةةهلل ر كحؿةةهلله وكسةةمعقـف وكسةةمغػرهىل وكعةةقذ نةةار مةةـ صةةةرور أكػسةةـا إن 

وشةقئات أظاملـاىل مـ هيهلله ار فال مضؾ لف ومـ يضؾؾ فال هادي لفىل وأصفهلل أن ٓ 

 إلف إٓ ار وحهلله ٓ صةريؽ لفىل وأصفهلل أن  ؿهللًا ظبهلله ورشقلف.

 .[102] ث ظؿران (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

 .[1]الـساء (ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ﮲ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 .[71-70]إحزاب (﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

أما نعهلل
(1)

  

فنن المقنة  ا فضؾ كبرىل وأجر ظظقؿىل و ا  ثار حسـةىل ولعؾ مـ فضؾفاىل وحسـ 

رأيُت ذلؽ أردُت أن أمجةع كةالص  أثرها أن كان  ا دلثر أ شؼقط نعض احلهللودىل ودا

 ىل فؽان هذا البحث ور احلؿهلل وادـة."أثر المقنة أ إشؼاط احلهلل"أهؾ العؾؿ حقث 

وٓ صؽ أن العـقان يهللث ظذ إمهقةة: إذ إكةف يمعؾةؼ نشةةرحية مةـ ادجمؿةعىل وقةهلل 

يسدب ظذ امفؾ نف أمقر ظظقؿةىل كنقامة احلهلل ظذ مـ لف صبفة أو لف ماكع مـ مقاكةع 

                                           
 اكظر  خطبة احلاجة. (1)
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إقامة احلهلل كالمقنةىل فؽان مـ القاجب خاهللة ظذ الؼضاة أن يؾؿ نجقاكب ادقضةقعىل 

 ويهللر  ماهقمف وأمهقمفىل ويعرف مظاّكفىل فؾرنام دظت إلقف احلاجة أ وقت ما.

 الدزاضات الطابك٘: 

  وقػت ظذ نحث مـشقر أ جمؾة الهللراشات اإلشالمقة نجامعة ادؾؽ شةعقد

احلةةهللودىل مةةانر إشةةامظقؾ احلجاحجةةةىل جامعةةة  ث أثةةر المقنةةة أ إشةةؼاط "ظـقاكةةف  

. ومةةع دقافؼةةف مةةع ظـةةقان البحةةث إٓ أكةةف دـةةاوث ادسةةللة كؾفةةا أ ادبحةةث "البقةةت

اليالث فؼطىل وفقام يؼارب مخس هللػحاتىل وجعؾ الؼسؿة ثـائقة نةغ حةهلل احلرانةة 

 ونؼقة احلهللودىل ونحث ادسللة نـاء ظذ ذلؽىل وجعؾ إققاث أ الؼسؿ الياين ثالثةة

أققاث. وهذا إمجاث أ ظؿقص ادسللةىل واخمصار لؽير مـ دػاهللةقؾفاىل كةام أن هـةا  

دػاهللةقؾ ادفؿة أ إقةقاث وإدلةة مل يةذكرهاىل كةام أن هـةا  مسةائؾ مل يمـاو ةا أ 

نحيةةفىل كؿسةةللة مةةـ دؽةةررت رددةةفىل والزكةةهلليؼىل وشةةاب ارىل وشةةاب رشةةقلف 

.ىل وغرها مما أ هذا البحث 

 أثر المقنة أ جرائؿ احلهللودىل لغقث الػاخريىل "حث ظـقاكف  كام وقػت ظذ ن

. فقجهللت البحث جمؿةاًل أ ذكةر إقةقاث وإدلةةىل "جمؾة دراشات قاكقكقةىل نغهللاد

جاظاًل دقاد الؼاكقن العراقل حضقرًا أ نحيفىل وقهلل جعؾ البحث فقةف ظةذ ضريؼةة 

فضةة والزيهلليةة أ البحث اداضةل أ الؼسؿة اليـائقةةىل غةر أكةف أضةاف أقةقاث الرا

ادسللةىل وكذلؽ أدخؾ مظاهر المقنة فقفاىل ومل يمطرمل إػ مسائؾ مفؿة لؾؼضاة مـ 

المل  ا مـ طفقر أ هذا العصةرىل كلثر دقنةة مةـ دؽةررت رددةف ظةذ احلةهلل أو مةـ 
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الساب مـةاب ار أو السةاب  -والعقاذ نار-طفرت زكهللقمفىل أو دقنة الساحرىل أو 

 . دؼاص رشقلف 

   المقنةة وأثرهةا أ "كام وقػت ظةذ رشةالة ماجسةمر مطبقظةة قةهللياًم نعـةقان

ص 1981إشؼاط احلهللود أ الػؼف اإلشالملىل إظهللاد  ظع داود جػةاثىل مؼهللمةة ظةاص 

. وهل وإن دقافةؼ ظـةقان البحةث معفةا إٓ أن نحةث ادسةائؾ "إػ جامعة إزهر

أشبانفىل كةام أن هةذا البحةث خممؾػ أ دقثقؼ إققاث وإدلةىل وأ السجق  ونقان 

 دـاوث مسائؾ مل درد أ دؾؽ الرشالةىل مـفا  

 أثر دقنة مـ دؽررت رددف أ شؼقط احلهلل. .1

 أثر دقنة الزكهلليؼ ظذ شؼقط احلهلل ظـف. .2

 أثر دقنة الساحر أ شؼقط احلهلل. .3

 أثر دقنة شاب ار أ شؼقط احلهلل ظـف. .4

 أ شؼقط احلهلل ظـف. أثر دقنة شاب الرشقث  .5

 هذا البحث دؿ ذكر ادبادئ والؼرارات الؼضائقة أ ادؿؾؽة.كام أن أ  .6

  كةةام وقػةةت ظةةذ نحةةث دةةؿ دؼهلليؿةةف اشةةمؽامًٓ دمطؾبةةات احلصةةقث ظةةذ درجةةة

اداجسمر أ قسؿ العهللالة امـائقة مـ كؾقة الهللراشات العؾقا مـ جامعة كايػ العرنقةة 

قهلل فادف ما فات البحقث . و"المقنة وأثرها أ إشؼاط احلهللود"لؾعؾقص إمـقةىل ظـقاكف  

اداضةقةىل فؿياًل أ أثر المقنة ظذ حهلل الةردة وقةع نحيفةا أ هللةػحة واحةهللة فؼةطىل ومل 

يرجع إػ كماب فؼفل مـ كمب ادذاهب ظـهلل نحيفةاىل معرضةًا ظةـ نحةث مسةللة أثةر 

 . دقنة الزكهلليؼىل والساحرىل وشاب ارىل وشاب رشقلف 
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   الؼةذف أ الػؼةف اإلشةالمل أثر المقنة ظةذ ظؼقنةة"وهـا  نحث ظـقاكف" .

 والبحث طاهر مـف آقمصار ظذ مسللة الؼذف فؼط.

  هة لؾحصقث ظذ درجة دكمةقراه 1411ودؿ القققف ظذ رشالة مؼهللمة ظاص

. وقةةهلل "أثةةر المقنةةة أ إشةةؼاط احلةةهلل"الػؾسةةػة أ إدب ختصةةص فؼةةفىل ظـقاهنةةا  

وحهلل الزكا وحهلل صةرب اقمصةرت الباحية ظذ أثر المقنة أ حهلل الردة وحهلل الؼذف 

 اخلؿر فؼطىل وقهلل فات هذه الرشالة ما يع  

 أثر المقنة أ حهلل احلرانة. .1

 أثر دقنة مـ دؽررت رددف أ شؼقط احلهلل. .2

 أثر دقنة الزكهلليؼ ظذ شؼقط احلهلل ظـف. .3

 أثر دقنة الساحر أ شؼقط احلهلل. .4

 أثر دقنة شاب ار أ شؼقط احلهلل ظـف. .5

 أ شؼقط احلهلل ظـف. أثر دقنة شاب الرشقث  .6

 كام أن أ هذا البحث دؿ ذكر ادبادئ والؼرارات الؼضائقة أ ادؿؾؽة. .7

وٕجؾ ما مضةك رأيت أن البحقث والرشائؾ اداضةقة ٓ دعقةؼ هةذا البحةثىل 

وقةةهلل ازدان نةةذكر ادبةةادئ والؼةةرارات الؼضةةائقة ادعؿةةقث هبةةا أ ادؿؾؽةةة العرنقةةة 

مسائؾ مل يمطرمل  ا أهللةحاب البحةقث ادةذكقرة. السعقديةىل وكام ُوِجهلل فقف نحث 

 وفؼفؿ ار.
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 خط٘ البحح:

  ىل واصمؿؾت ظذ أوًٓ: ادؼدمة

 آشمفالث. -1

 مقضقع البحث. -2

 أمهقة ادقضقع. -3

 خطة البحث. -4

 ادـفج ادمبع أ البحث. -5

 ىل وفقف ثالثة مطالب  ثاكقًا: العؿفقد

 دعريػ المقنة ونقان فضؾفا.ادطؾب إول: 

 حؽؿ المقنة مـ الذكقب ومـ مقجبات احلهلل. الثاين:ادطؾب 

 دعريػ احلهلل واإلشؼاط.  ادطؾب الثالث:

 ىل وفقف أرنعة مباحث  ثالثًا: أثر العقبة دم  شؼا  احلد

 ىل وفقف مطؾبان  ادبحث إول: أثر العقبة دم حد احلرابة

 أثر المقنة أ حهلل احلرانة ووقمفا.ادطؾب إول: 

دقنة ادحارب ظذ احلهللود إخرى المةل اردؽبفةا قبةؾ أثر ادطؾب الثاين: 

 المقنة.

 ىل وفقف ثالثة مطالب  ادبحث الثاين: تقبة ادرتد ومـ دم حؽؿف

 أثر دقنة ادردهلل أ إشؼاط احلهلل ظـف وكقػقمفا. ادطؾب إول:
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 دؽرار الردة وأثرها أ قبقث المقنة. ادطؾب الثاين:

يؼ ومةةـ شةةب ار دعةةاػ أو شةةب دقنةةة السةةاحر والزكةةهلل ادطؾننب الثالننث:

 .رشقلف 

 ادبحث الثالث: أثر تقبة الؼامف دم  شؼا  احلد ظـف.

 ادبحث الرابع: أثر العقبة دم  شؼا  حد الزكا والسنرقة وصنرب ادسؽر.

 اخلامتةىل وفقفا أهؿ الـمائج والػقائهلل. رابعًا:

 ففرس مصادر وادراجع. خامسًا:

 

 ميَج البحح:

ادمبةع أ كمانةة البحةقثىل وذلةؽ نجؿةع ادةادة العؾؿقةة مةـ  شةرُت ظذ ادةـفج

ادصادر وادراجع ادؿؽـةىل وذكةر إقةقاثىل كةام ظةزوُت أيةات إػ شةقرها نةذكر 

رقؿفا واشؿ السقرةىل وخرجُت إحاديث وأثارىل فنن كان احلهلليث ممػؼةًا ظؾقةف 

 خرى.اكمػقت نمخراف مـفامىل وإن مل يؽـ فقفام خرجمف مـ كمب السـة إ

وأ نحث ادسائؾ العؾؿقة ما كةان  ةؾ ادػةامل ذكردةفىل وإن كاكةت ادسةللة  ةؾ 

خالف نّقـمف مع السجق  إن طفر يلىل وذكرت ادبادئ الؼضائقة أ ادقضع ادـاشب 

  ا مـ البحث. وار ادسمعان.
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 التنهًد

 وفقف ثالثة مطالب 

 :املطلب األّل: تعسٓف التْب٘ ّبٔاٌ فضلَا

الرجقع ظـ الذكبىل ومـفةا  المةقب
(1)

ڤ ڦ ڦ ڦ )ىل قةاث ار دعةاػ  

 .[3]غافر (ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ

وداب إػ ار يمقب دقنًا ودقنة وممانًا  أكاب ورجع ظـ ادعصةقة إػ الطاظة
(2)

. 

احلةاثىل  الـهللص ظةذ مةا شةؾػ مـةف أ اداضةةل مةـ ادعاهللةةلىل واإلقةالع ظـةف أ

والعزص ظذ أٓ يعاوده أ ادسمؼبؾ
(3)

. 

«الرجقع ظـ إفعاث ادذمقمة إػ ادؿهللوحة»وققؾ أ دعريػفا  
(4)

. 

هةل  الرجةقع »أ دعريػ المقنة   وقاث الشةقخ  ؿهلل إمغ الشـؼقطل 

«ظـ الذكب واإلكانة إػ ار نآشمغػار مـف
(5)

. 

                                           
 (.95ىل والمعريػات )ص "دقب"اكظر  الصحاحىل مادة   (1)

 ."دقب"اكظر  لسان العربىل مادة   (2)

 (. 1/144اكظر  مهللارج السالؽغ ) (3)

 (.95المعريػات )ص  (4)

 (.6/138أضقاء البقان ) (5)
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ىل و ذا يػةرح فنن لؾمقنة مـزلة لقست لغرها مـ الطاظات ظـهلل ار 

نةف ناديةاث الـبةلُّ  أن اهلل »  نمقنة ظبهلله حغ يمقب فرحًا ظظقاًمىل وقهلل قرب

أصد فرحًا مـ فرح القاجد لراحؾعف العل ظؾقفا ضعامنف وصننرابف دم إر  ادفؾؽنة 

«بعدما فؼدها
(1)

فالمقنةة مةـ أحةب العبةادات إػ ار دعةاػىل وهةق شةبحاكف حيةب  .

 .[222]البؼرة (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)المقانغىل 

وقهلل يؽقن الذكب أكػع لؾعبهلل إذا اقسكت نف المقنة مـ كير مـ الطاظات
(2)

. 

ىئ ی ی ی )كام أن المقنة شةبب مةـ أشةباب الػةالحىل قةاث ار دعةاػ  

 .[31]الـقر (ی جئ حئ مئ ىئ

ث السةقئاُت حسـاتىل قاث ار دعاػ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )ونالمقنة ُدبهللب

 .[70]الػرقان (ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ھ ھ ھ ے ے )ومـ أراد ادماع احلسـ فعؾقةف نالمقنةةىل قةاث ار دعةاػ  

 .[3]هقد (ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

الذي جاد  والمقنة مـ فضؾ ار أوًٓ و خرًاىل أوًٓ  أ ا هللاية إلقفاىل ففق شبحاكف

 ظذ ظبهلله نلن وفؼف لؾمقنةىل و خرًا  أ قبق ا مـف.

                                           
(ىل ومسةؾؿ أ كمةاب المقنةةىل نةاب أ احلةض ظةذ 6308أخرجف البخاري أ كماب الهللظقاتىل نةاب المقنةةىل رقةؿ ) (1)

 (.2744المقنة والػرح هباىل رقؿ )

 (.1/229اكظر  مهللارج السالؽغ ) (2)
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 :املطلب الجاىٕ: حهه التْب٘ مً الرىْب ّمً مْجبات احلد

   القجقب.حؽؿفا

وقهلل دظاهرت دٓئؾ الؽماب والسـة وإمجةاع إمةة ظةذ   »قاث الـقوي 

«وجقب المقنة
(1)

. 

ودلخر المقنة ٓ اقزىل ففةق فالمقنة واجبة ظذ كؾ مؽؾػ مـ كؾ ذكب اقسففىل 

ذكب جتب مـف المقنة
(2)

. 

ادػؼقا ظذ أن المقنةة مةـ مجقةع ادعاهللةةل واجبةةىل وأهنةا   »قاث الـقوي 

واجبة ظذ الػقرىل ٓ اقز دلخرهاىل شقاء كاكت ادعصةقة هللغرة أو كبرة. والمقنة 

«مـ مفامت اإلشالص وققاظهلله ادملكهللة
(3)

. 

نغ إمةة أ وجةقب المقنةةىل وأهنةا فةرض  ٓ خالف  »وقاث الؼرضبل 

«ممعغ
(4)

. 

فنذا كان هذا أ وجقب المقنة مـ الذكب ظؿقمًا فصن دمحمؿ أ حؼ مةـ وقةع 

 فقام أوجب حهللًا أوػ.

 

                                           
 (.12رياض الصاحلغ )ص  (1)

 (.6/138اكظر  أضقاء البقان ) (2)

 (.17/63اكظر  صةرح هللحق  مسؾؿ ) (3)

 (.12/217مامع ٕحؽاص الؼر ن )ا (4)
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 :املطلب الجالح: تعسٓف احلد ّاإلضكاط

اخةمالط أحةهللمها   ادـعىل ويسؿك احلاجز نغ الشةقئغ  حهللًا: ٕكف يؿـع مةـ لغة

جان  حةهلّلاد: ٕكةف يؿـةع مةـ اخلةروج نأخرىل ويؼاث لؾسب
(1)

. وفصةؾ مةا نةغ كةؾ 

ه صةقئغ َحهللٌّ نقـفامىل ومـمفك كؾ صةلء َحهللُّ
(2)

. 

حؼًا ر دعاػ -أو وجبت-  ظؼقنة مؼهللرة جتب ودم آصط ح
(3)

. 

ف نلكةةف    ظؼقنةةة مؼةةهللرة صةةةرظًا أ معصةةةقة: لمؿـةةع مةةـ الققةةقع أ»كةةام ُظةةر 

«ميؾفا
(4)

. 

ه نةف الػؼفةاءىل  ومما يـبف ظؾقف هـا  أن إضالمل احلهلل أ لػظ الشةةرع أوشةع ممةا حةهللب

احلهللود أ لػظ الؽماب والسـة يراد هبا  الػصؾ نةغ   »حمك قاث انـ دقؿقة 

ەئ وئ وئ ۇئ ) احلالث واحلراصىل ميؾ  خر احلالث وأوث احلراصىل فقؼةاث أ إوث 

. وأمةا [187]البؼةرة (ڑ ک ک ک کگ) الياين . ويؼاث أ [229]البؼةرة (ۇئۆئ

«دسؿقة العؼقنة ادؼهللرة حهللًا ففق ظرف حادث
(5)

. 

                                           
 ."حهللد"اكظر  الصحاحىل مادة   (1)

 ."حهللد"لسان العربىل مادة   (2) 

 (.113(ىل والمعريػات )ص 9/36اكظر  ادبسقط ) (3)

 (.5/113مـمفك اإلرادات ) (4)

 (.28/348جمؿقع الػماوى ) (5)
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فةةنن احلةةهلل أ لسةةان الشةةارع أظةةؿ مـةةف أ اهللةةطالح   »وقةةاث انةةـ الؼةةقؿ 

الػؼفاء: فنهنؿ يريهللون ناحلهللود  ظؼقنات امـايات ادؼهللرة نالشةرع خاهللةىل واحلهلل 

نةف هةذه العؼقنةة دةارةىل ويةراد نةف كػةس  أ لسان الشارع أظؿ مـ ذلةؽىل فنكةف يةراد

«امـاية دارة... ويراد نف دارة جـس العؼقنة وإن مل دؽـ مؼهللرة
(1)

. 

ـَ إَصةقاء   َؼُط ِم شؼط الشةلء مـ يهللي ُشؼقضًا َوَأْشَؼْطُمُف أكا  مـ الَسْؼِطىل والسب

مةا يسةؼط قبةؾ متامةفىل وَأْشةَؼَطت الـاقةة أي   َما ُدْسِؼطُف َفاَل َدْعَمهللُّ نفىل وَشْؼُط القلهلل 

ألؼت ولهللهاىل يؼاث  دؽؾبؿ نؽالص فام َشَؼَط نحرٍف وما َأْشَؼَط حرفاً 
(2)

. 

«إزالة ادؾؽ أو احلؼ ٓ إػ مالؽ وٓ إػ مسمحؼ»  هق  واصط حاً 
(3)

. 

: إذ يسةةمعؿؾف الػؼفةةاء نةةادعـك كػسةةفىل ويسةةمعؿؾف » ونؿعـةةك اإلشةةؼاط  احلةةطُّ

«يضًا أ إشؼاط احلامؾ امـغالػؼفاء أ
(4)

. 

  

                                           
 (.2/23إظالص ادققعغ ) (1)

 ."شؼط"ىل ولسان العربىل مادة  "شؼط"اكظر  الصحاحىل مادة   (2)

 (.1/143ادقشقظة الػؼفقة ) (3)

 (.4/226ادقشقظة الػؼفقة ) (4)
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 املبحح األول 
 أثر التىبة يف حد احلرابة

 وفقف مطؾبان 

 :املطلب األّل: أثس التْب٘ يف حد احلساب٘ ّّقتَا

رىل  -نسؽقن الراء-  احلْرب لغة ممكيةىل يؼةاث  وَقعةت نقةـفؿ حةربىل وقةهلل دةذكب

َحَرَنف حَيُرنف حرنًا  إذا أخذ مالفىل ودركف نةال صةةلءىل وقةهلل  وهل  ضهلل السؾؿىل يؼاث 

حرب ماَلةُفىل أي  شؾبفىل ففق  روب وحريبىل وحرنقمف  مالف الذي ُشةِؾَبفىل وققةؾ  

حريبة الرجؾ  مالف الذي يعقش نف
(1)

. 

هؿ الؼقص يعرضقن نالسةالح لؾؼةقص حمةك يغصةبقهؿ جمةاهرة أ   »واصط حاً 

«الصحاري والطرمل
(2)

«دًا ظذ الشقكة مع البعهلل ظـ الغقثاظمام»ىل 
(3)

. وقةهلل جةاء 

احلرانةةة ٓ دمحؼةةؼ إٓ إذا مل يسةةمطع »أ ادبةةادئ والؼةةرارات الؼضةةائقة مةةا كصةةف  

«ادَحاَرب ضؾب الغقث أو آشمعاكة نلحهلل
(4)

. 

                                           
 ."حرب"ىل ولسان العربىل مادة  "حرب"اكظر  الصحاحىل مادة   (1)

 (.12/474(ىل وادغـل )6/152إص ) (2)

 (. 4/248زاد ادحماج ) (3)

 (.1318رقؿ ادبهللأ ) (4)
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«فؽؾ مـ قطع الطريؼ وأخاف الـاس ففق  ارب»
(1)

. 

«حرانةاحلرانة دعمؿهلل ظذ ادغالبةىل وإذا فؼهللت فال »و
(2)

. 

فالعؾامء ممػؼقن ظذ أهنا إصفار السالح خةارج ادصةةرىل أمةا داخؾةف »وظذ هذا 

«فخالف
(3)

. 

احلرانة دؽةقن أ العؿةرانىل »وقهلل جاء الـص أ ادبادئ والؼرارات الؼضائقة أن 

« كام دؽقن أ الصحراء
(4)

. 

 ٓ خيؾق أهؾ احلرانة مـ حالغ 

أن دؽقن دةقنمفؿ قبةؾ الؼةهللرة ظؾةقفؿىل فمسةؼط ظةـفؿ حةهللود ار  احلال إوػ:

دعاػ ناإلمجاع
(5)

. 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ )يهللث لذلؽ ققث ار دعةاػ  

[34]ادائهللة (ھ ھ ھ ے
(6)

. 

                                           
 (.8/427مقاهب امؾقؾ ) (1)

 (.1288ادبادئ والؼرارات الصادرة مـ ا قئة الؼضائقة العؾقاىل رقؿ ادبهللأ ) (2)

 (.4/229نهللاية ادجمفهلل ) (3)

 (.1301رقؿ ادبهللأ ) (4)

 (.2/73(ىل وأضقاء البقان )34/180(ىل وجمؿقع الػماوى )12/483(ىل وادغـل )12/16اكظر  ادحذ ) (5)

إػ ققث مرجقح أ مسللة قطع القةهللىل وأكةف ٓ يسةؼطىل وطةاهر أيةة شةؼقط امؿقةع. اكظةر  مغـةل وأصار نعضفؿ  

 (.2/53(ىل ودػسةر انـ كير )4/183ادحماج )

دقنة مردؽب حهلل احلرانة قبؾ الؼهللرة ظؾقف أقؾ أحقالف أن يؽقن صبفة يةهللرأ هبةا »جاء أ ادبادئ والؼرارات ما كصف   (6)

 (. 1135)رقؿ ادبهللأ «. احلهلل ظـف
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ويبؼك ظؾقفؿ حؼةقمل أدمقةغىل فقؼةمص مةـفؿ أ إكػةس وامةراحىل وغرامةة 

ولقيل الهللص العػقىل ولصاحب ادةاث إشةؼاضف ظةـفؿ. اداث والهللية دا ٓ قصاص فقفىل 

هذا ققث أكير العؾامء
(1)

. 

 نعهلل الؼهللرة ظؾقفؿىل فال يسؼط ظـفؿ حهلل احلرانة مطؾؼًا. احلال الثاكقة:

 يهللث لذلؽ ما يع  

اإلمجاع ادـعؼهلل ظذ أن المقنة نعهلل الؼهللرة ٓ ُدسؼط احلهلل -1
(2)

. قةاث انةـ دقؿقةة 

«   ظةذ أن قةاضع الطريةؼ والؾةص وكحقمهةا إذا  -فقام أظؾؿ  -ادػؼ العؾامء

رفعقا إػ ويل إمر ثؿ دانقا نعهلل ذلؽ مل يسةؼط احلةهلل ظةـفؿىل نةؾ جتةب إقاممةف وإن 

«دانقاىل فنن كاكقا هللادقغ أ المقنة كان احلهلل كػارة  ؿ
(3)

. 

ٕهنؿ ممبفؿقن أ إطفار دقنمفؿ نعهلل الؼهللرة ظؾقفؿىل فال دمحؼؼ دةقنمفؿ: إذ  -2

لمعطقؾ احلهللىل فؾقس لوماص وٓ ٕولقاء الهللص العػةق ظةـفؿ: ٕن مةا  قهلل ُدمبخذ ذريعة

وجب ظؾقفؿ قبؾ المقنة حؼ ر دعةاػىل لةقس مةـ حةؼ أحةهلل أن يسةؼطف ظةـفؿىل ٓ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )اإلماص وٓ أولقاء ادؼمقثىل وهذا يهللث ظؾقف ققلف دعةاػ  

                                           
(ىل والةةذخرة 487(ىل والؽةةاأ )ص 6/300(ىل وادهللوكةةة )6/55(ىل ونةةهللائع الصةةـائع )9/199اكظةةر  ادبسةةقط ) (1)

(ىل 6/371(ىل وصةةرح الزركشةةل )10/159(ىل وروضةة الطةالبغ )1/334(ىل واإلقـاع ٓنـ ادـذر )12/133)

 (.2/73(ىل وأضقاء البقان )2/516(ىل وأحؽاص الؼر ن لؾجصاص )10/299واإلكصاف )

(ىل وامةامع ٕحؽةاص 8/242(ىل وصةرح هللحق  البخاري ٓنةـ نطةاث )3/409كظر  أحؽاص الؼر ن لؾجصاص )ا (2)

 (.143و3/142(ىل وإظالص ادققعغ )6/149الؼر ن )

 (.28/300جمؿقع الػماوى ) (3)
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. فاحلهلل يسؼط نالمقنةة قبةؾ [34]ادائهللة (ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

ظؾقفؿىل ودلت نادػفقص أكف ٓ يسؼط نعهلل الؼهللرة ظؾقفؿالؼهللرة 
(1)

. 

 

                                           
(ىل وصةةةرح 12/483(ىل وادغـةةل )4/253(ىل وزاد ادحمةةاج )6/301(ىل وادهللوكةةة )6/56اكظةةر  نةةهللائع الصةةـائع ) (1)

(ىل وأثةةر 5/414(ىل والػؼةةف ظةةذ ادةةذاهب إرنعةةة )6/150(ىل وامةةامع ٕحؽةةاص الؼةةر ن )4/91الزركشةةةل )

 (.458الشبفات أ درء احلهللود )ص 
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املطلب الجاىٕ: أثس تْب٘ احملازب علـٙ احلـدّد األخـسٚ الـيت ازتهبَـا قبـل       

 :التْب٘

 ٓ خيؾق ملؽ مـ حالغ: 

  أن يؽقن قهلل اردؽب دؾؽ احلهللود أثـاء احلرانةة قبةؾ الؼةهللرة ظؾقةف احلال إوػ

 مـ احلرانة ققٓن  فػل شؼقضفا نمقنمف وقبؾ المقنة 

أهنا دسؼط نالمقنة. وهق ققث ظـهلل احلـػقة الؼقل إول:
(1)

وظـهلل الشافعقة 
(2)

ىل وهةق 

ادذهب ظـهلل احلـانؾة إٓ حهلل الؼةذف
(3)

"كشةاف الؼـةاع". قةاث هللةاحب 
(4)

ومةـ "  »

 "قبؾ الؼهللرة ظؾقةف ٓ نعةهللها شةؼط ظـةف حةؼ ار"أي  مـ قطاع الطريؼ  "داب مـفؿ

  نغةر خةالف "ادبةهللع". قةاث أ "لؼطع والؼمؾ واكحماص الؼمةؾمـ الصؾب وا"دعاػ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ) كعؾؿف... لؼقلف دعاػ 

مخةرىل فقسةؼط ظةـ ادحةارب  "حمك حهلل زكا وشةرقة وصةرب". [34]ادائهللة (ھ ے

 «.إذا داب قبؾ الؼهللرة ظؾقف: لعؿقص أيةىل نخالف حهلل الؼذف

وظؾؾقا قق ؿ
(5)

   

ار دعاػىل فسؼطت نالمقنة كحهلل ادحارنةىل إٓ حهلل الؼذف فنكةف نلهنا حهللود  -1

 ٓ يسؼط: ٕكف حؼ  دمل.

                                           
 (12/411اكظر  حاصةقة انـ ظانهلليـ ) (1)

 (.10/158اكظر  روضة الطالبغ ) (2)

 (.14/188(ىل وكشاف الؼـاع )12/484اكظر  ادغـل ) (3)

(4) (14/188.) 

 (.12/484اكظر  ادغـل ) (5)
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 وٕن أ إشؼاضفا درغقبًا لف أ المقنة. -2

أهنةةا ٓ دسةةؼط نالمقنةةة. وهةةق ادةةذهب ظـةةهلل احلـػقةةة الؼننقل الثنناين:
(1)

ىل وقةةقث 

ادالؽقة
(2)

ىل وإطفر ظـهلل الشافعقة
(3)

ىل ورواية ظـ اإلماص أ ةهلل
(4)

عؾةف انةـ ىل وقةهلل ج

قهللامة احمامًٓ 
(5)

. 

 فقمخذ ادحارب نام شقى حهلل احلرانة مـ حؼقمل ار وحؼقمل أدمقغ.

«أهنا ٓ ختمصُّ ادحارنَةىل فؽاكت أ حؼف كفل أ حؼ غره»وظؾؾقا قق ؿ  
(6)

. 

  أن يؽقن قهلل اردؽبفا قبةؾ احلرانةة ثةؿ حةارب ودةاب قبةؾ الؼةهللرة احلال الثاكقة

ظؾقف
(7)

وإن أدك حهللًا   »فال يسؼط احلهلل إوث. جزص نف انـ قهللامةىل إذ قاث   

قبؾ ادحارنة ثؿ حارب وداب قبؾ الؼهللرة ظؾقف مل يسؼط احلهلل إوث: ٕن المقنة إكام 

«يسؼط هبا الذكب الذي داب مـف دون غره
(8)

. 

                                           
 (.5/424(ىل وامقهرة الـرة )11/5949اكظر  المجريهلل ) (1)

 (.3/343(ىل وظؼهلل امقاهر اليؿقـة )4/303اكظر  نهللاية ادجمفهلل ) (2)

 (.10/158(ىل وروضة الطالبغ )3/581اكظر  ادفذب ) (3)

 (.10/300اكظر  اإلكصاف ) (4)

 (.12/484اكظر  ادغـل ) (5)

 (. 12/484ادغـل ) (6)

وػىل وكص ظؾقف نعض احلـانؾة كانـ قهللامة أ   (7) وث مـ احلاث ٕا ع ظذ الؼقث ٕا (ىل إذ أهللحاب 12/484) "ادغـل"وهذا مػرب

 . وار أظؾؿ.الؼقث الياين ٓ يسؼطقن احلهلل نالمقنة. ومل أجهلل كالماً مزيهللاً أ هذه احلالة غر ما ذكره انـ قهللامة 

 (.12/484ادغـل ) (8)
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 املبحح الجاىٌ  
 تىبة املرتد ومً يف حكنه

 وفقف ثالثة مطالب  

 :أثس تْب٘ املستد يف إضكاط احلد عيُ ّنٔفٔتَااملطلب األّل: 

  مةـ الةردةىل وآردةهللاد  الرجةقعىل ومـةف ادردةهللىل والةردة ظةـ اإلشةالص لغنةهق 

والرجقع ظـف
(1)

. 

ڳ ڳ )الراجع ظـ ديةـ اإلشةالص إػ الؽػةر: لؼقلةف دعةاػ   واصط حًا:

[217]البؼرة (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
(2)

. 

إذا داب ادردهلل نلن رجع إػ اإلشالص شؼط ظـف حهلل الردةىل وهذا  ؾ إمجاع. قاث 

إئؿة ممػؼقن ظذ أن ادردةهلل إذا أشةؾؿ ظصةؿ ننشةالمف   »اإلماص انـ دقؿقة 

«دمف ومالفىل وإن مل حيؽؿ نذلؽ حاكؿ
(3)

. فمقنمف متـع مـ الؼمؾ
(4)

. 

                                           
 ."ردد"ىل ولسان العربىل مادة  "ردد"اكظر  الصحاحىل مادة   (1)

 (.12/264(ىل وادغـل )13/149(ىل واحلاوي لؾاموردي )1/210اكظر  دبصةرة احلؽاص ) (2)

 (.35/205جمؿقع الػماوى ) (3)

(ىل ومقاهةب 485(ىل والؽةاأ أ فؼةف أهةؾ ادهلليـةة )ص 309-3/308(ىل وحتػةة الػؼفةاء )11/5852اكظر  المجريهلل ) (4)

 (.6/236(ىل وصةرح الزركشةل )12/269(ىل وادغـل )13/151(ىل واحلاوي )3/158(ىل وإص )8/373امؾقؾ )
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )ققلةةف دعةةاػ   -1يةةهللث لةةذلؽ  

 . ففذا يهللث ظذ أن المقنة مـ الؽػر متحق ما كان قبؾفا.[38]إكػاث (ھ

«اإلش م هيدم ما كان قبؾف»  ققث الـبل  -2
(1)

. 

وٕن مؼمضةك قمؾف هق الردةىل فنذا رجع وداب زاث ادؼمضةل لؾؼمةؾ فسةؼط ظـةف  -3

نمقنمف
(2)

ىل وٓ يعزر إن مل دمؽرر رددف ناإلمجاع
(3)

ٕن أ ذلؽ دـػرًا لف ظـ اإلشالص: 
(4)

. 

وخيةةذ  نةةلن يشةةفهلل أن ٓ إلةةف إٓ ار وأن  ؿةةهللًا ظبةةهلله ورشةةقلف 

شبقؾفىل وإن كان كػره نجحهلل فرض وكحقه فمقنمف مع إدقاكف نالشفاددغ  إقةراره 

مةـ كةؾ نادجحقد نف: ٕكف كذب ار ورشقلف نام اظمؼهللهىل أو يمزأ مع الشفاددغ 

ديـ خالػ اإلشالص
(5)

. 

أمرت أن أقاتؾ الـناس حعنك يؼقلنقا: ٓ  لنف »  يهللث ظذ هذا ققلف 

 ٓ اهلل، فؿـ قال: ٓ  لف  ٓ اهلل، فؼد ظصؿ مـل كػسف ومالف  ٓ بحؼف، وحسابف ظذ 

«اهلل
(6)

«ويممـقا يب وبَم جئت بف». وأ رواية  
(7)

.  

                                           
 (.121أخرجف مسؾؿ أ كماب اإليامنىل ناب كقن اإلشالص هيهللص ما قبؾفىل رقؿ احلهلليث ) (1)

 (.6/236اكظر  صةرح الزركشةل ) (2)

 (.175اكظر  اإلمجاع ٓنـ ادـذر )ص  (3)

 (.6/288اكظر  مطالب أويل الـفك ) (4)

 (.4/349(ىل وادؿمع أ صةرح ادؼـع )12/288اكظر  ادغـل ) (5)

(ىل 2946الـةةاس إػ اإلشةةالص والـبةةقةىل رقةةؿ ) بخةةاري أ كمةةاب امفةةادىل نةةاب دظةةاء الـبةةل أخرجةةف ال (6)

 (.20ومسؾؿ أ كماب اإليامنىل ناب إمر نؼماث الـاس حمك يؼقلقا  ٓ إلف إٓ ار  ؿهلل رشقث ارىل رقؿ )

 (.21ر  ؿهلل رشقث ارىل رقؿ )أخرجفا مسؾؿ أ كماب اإليامنىل ناب إمر نؼماث الـاس حمك يؼقلقا  ٓ إلف إٓ ا (7)
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 :قبْل التْب٘املطلب الجاىٕ: تهساز السدٗ ّأثسِ يف 

 لؾعؾَمء دم هذه ادسللة ققٓن:

أن ادردهلل إذا دؽةررت رددةف يسةممابىل ويةهللرأ ظـةف احلةهلل إذا دةابىل  الؼقل إول:

شقاء دؽررت رددف مردغ أو أكير. وهق ادذهب ظـهلل احلـػقةة
(1)

ىل وقةقث ادالؽقةة
(2)

 

والشافعقة
(3)

ىل ورواية ظـ اإلماص أ هلل
(4)

. 

ظهللص قبقث دقنمف. وهق الؼقث الياين ظـهلل احلـػقة الؼقل الثاين:
(5)

ىل والرواية الياكقة 

ظـ اإلماص أ هللىل وهل ادذهب
(6)

. 

 أدلة الؼقث إوث  

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )قةةةةةةةةةةةةقث ار دعةةةةةةةةةةةةاػ   (1

. فأية ظامة دمـاوث نعؿقمفا مـ دؽررت رددف[38]إكػاث (ھ
(7)

. 

                                           
 (.43ىل و13/17(ىل وحاصةقة انـ ظانهلليـ )6/70(ىل وفم  الؼهللير )359-2/358اكظر  أحؽاص الؼر ن ) (1)

 (.8/191(ىل ومقاهب امؾقؾ )479اكظر  ظققن ادسائؾ )ص  (2)

 (.4/140(ىل ومغـل ادحماج )76-10/75(ىل وروضة الطالبغ )6/158اكظر  إص ) (3)

(ىل فؼةةهلل شةةئؾ اإلمةةاص أ ةةهلل 10/332(ىل واإلكصةةاف )6/238(ىل وصةةةرح الزركشةةةل )12/269اكظةةر  ادغـةةل ) (4)

«  (ىل 7/3701مسةائؾ الؽقشةج )«. الرجؾ يسؾؿ ثؿ يردهلل ثؿ يسؾؿ ثؿ يردهللا قاث  مةا داص يمةقب يسةمماب

 (.2701رقؿ ادسللة )

 .(43ىل و13/17(ىل وحاصةقة انـ ظانهلليـ )6/70اكظر  فم  الؼهللير ) (5)

 (.10/332(ىل واإلكصاف )6/236(ىل وصةرح الزركشةل )12/269اكظر  ادغـل) (6)

 (.13/449اكظر  احلاوي ) (7)
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ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)وققلةةف دعةةاػ   (2

. وهذا يشؿؾ حمك مـ دؽررت رددف[146-145]الـساء (ۇ ۇ ۆ
(1)

. 

ه  أن رجاًل مـ إكصار أدةك رشةقث ار  (3 وهةق أ جمؾةس فسةارب

ألنقس »فؼةاث   يسملذكف أ قمؾ رجؾ مـ ادـافؼغىل فجفةر رشةقث ار 

يشننفد أن ٓ  لننف  ٓ اهلل؟ قننال إكصنناري: بننذ يننا رشننقل اهلل! وٓ صننفادة لننف، قننال 

: ألقس يشفد أن حمؿدًا رشقل اهلل؟ قال: بذ يا رشقل اهلل! رشقل اهلل 

وٓ صفادة لف، قال: ألقس يصع؟ قال: بذ يا رشقل اهلل! وٓ ص ة لف، فؼال رشقل 

«فؿ: أولئؽ الذيـ هناين اهلل ظـاهلل 
(2)

. 

دةفىل  فادردهلل نمقنمف ورجقظف إػ اإلشةالص يـطبةؼ ظؾقةف احلةهلليث وإن دؽةررت ردب

كػ ظـ ادـةافؼغ نةام أطفةروا مةـ الشةفادةىل مةع إخبةار ار  فالـبل »

«دعاػ لف نباضـفؿ
(3)

 . 

أن ادردهلل إذا أدك نالشفاددغ نعهلل الردة فنكف حيؽؿ ننشالمف كام لق اردهلل مرة ثؿ  (4

أشؾؿ
(4)

. 

                                           
 (.12/269اكظر  ادغـل ) (1)

رواه أ ةهللىل ورجالةف (  »1/24(ىل وقةاث ا قيؿةل أ جمؿةع الزوائةهلل )23670أخرجف اإلماص أ ةهلل أ ادسةـهللىل رقةؿ ) (2)

 «.هذا إشـاد رجالف رجاث الصحق (  »1/125أ إحتاف اخلرة ادفرة )وقاث البقهللةري «. رجاث الصحق 

 (.12/271ادغـل ) (3)

 (.6/70اكظر  فم  الؼهللير ) (4)
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الؼقث الياينأدلة 
(1)

   

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )ققلف دعةاػ   (1

فؿـ دؽررت رددف اكطبؼت ظؾقةف . أية [137]الـساء (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 أية.

ٓ مـ أشؾؿ نعهلل دؽرر ، وامقاب  أن هذا فقؿـ مات ظذ كػره وثبت ظذ رددف

الردة مـف
(2)

. 

] ث (ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻)ققلةةةةةةةةةةةةةةف   (2

«وآزدياد يؼمضةل كػرًا ممجهللدًاىل وٓ نهلل مـ دؼهللص إيامن ظؾقف». [90ظؿران 
(3)

. 

«أن مـ ازداد كػرًا مل يمبىل ومـ داب مل يزدد كػراً »وامقاب  
(4)

. 

«ٕن دؽررها قريـة دؽذنف أ دقنمف»و (3
(5)

. 

«وٕن دؽرار الردة مـف يهللث ظذ فساد ظؼقهللدف وقؾة مبآدف نالهلليـ» (4
(6)

. 

اإلشالص نعهلل كؾ ردة صبفة حتؼـ هبا الهللماءىل ٓ أهنا درامل هباوامقاب  أن دؽرر 
(7)

. 

                                           
 (.14/253(ىل وكشاف الؼـاع )12/269اكظر  ادغـل ) (1)

 (.6/240(ىل وصةرح الزركشةل )12/52(ىل والبقان )13/149اكظر  احلاوي ) (2)

 (.14/253كشاف الؼـاع ) (3)

 (.13/155احلاوي ) (4)

 (.6/238صةرح الزركشةل ) (5)

 (.254ىل و14/253كشاف الؼـاع ) (6)

 (.6/239صةرح الزركشةل ) (7)
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الراج  هق الؼقث إوثىل وهق  أن مـ دؽررت رددف إذا داب ورجع إػ 

اإلشالص شؼط ظـف حهلل الردة: إذ المقنة هتهللص الذكب الذي دِقَب مـفىل قاث ار دعاػ  

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ )

گ گ گ ڳ ڳ ک گ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ۀ ہ ہ ۀۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ڳ ڳ ڱ

 .[89-86] ث ظؿران (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

فالهللماء حيماط  ةا أكيةر مةـ غرهةاىل »كام أن دقنمف دقرث الشبفة الهللارئة لؾحهللىل 

«وٓ يصار  ا إٓ نقؼغ
(1)

. وإذا طفر لـاطر الؼضةقة دعزيره لمؽةرر الةردة مـةف فنكةف 

يعزره
(2)

 إن ناكت ادصؾحة أ ذلؽ. 

 جىثيه:

اخلةالف نةغ إئؿةة أ قبةقث دةقنمفؿ أ الظةاهر مةـ   »قاث انـ قهللامةة 

أحؽاص الهللكقا  مـ در  قمؾفؿىل وثبقت أحؽةاص اإلشةالص أ حؼفةؿىل وأمةا قبةقث ار 

دعاػ  ا أ الباضـ وغػراكف دـ داب وأقؾع طاهرًا أص ناضـًا فال خالف فقفىل فةنن ار 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )دعاػ قاث أ ادـةافؼغ  

«[146]الـساء (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ى ىائ ائ ەئ
(3)

.  

                                           
 (.1511ادبادئ والؼرارات الصادرة مـ ا قئة الؼضائقة العؾقاىل رقؿ ادبهللأ ) (1)

 (.12/52(ىل والبقان )13/449اكظر  احلاوي ) (2)

 (.12/271ادغـل ) (3)
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املطلب الجالح: تْب٘ الطاحس ّالصىدٓل ّمـً ضـب ات تعـاو أّ ضـب زضـْلُ      

: 

  إُْخَذُةىل وهق كؾ ما لطػ ملخذه ودملىل ففةق شةحرىل وقةهلل َشةَحره السحر لغة

َؾةُفىل ورجؾ شاحر مةـ  يسُحُرُه ِشْحرًا وَشَحَرُه أيضًا نؿعـك  َخهلَلَظُفىل وكذلؽ إذا َظؾب

ققص َشَحَرة وُشّحار
(1)

. 

   يطؾؼ ظذ  واصط حاً 

ق َؾ ظذ غر حؼقؼمفىل ففق اري جمةرى المؿقيةف  .1 اشؿ لؽؾ أمر َخِػَل شببف وخُتُ

واخلهللاع
(2)

. 

مل نةغ » .2 ظزائؿ ورقك وُظؼهلل ُدمث ر أ إنهللان والؼؾقبىل فُقْؿِرُض ويؼُمُؾ وُيػر 

«ادرء وزوجف
(3)

 ادؼصقد هـا.. وهق 

  الضةقؼىل ولقس أ كالص العةرب زكةهلليؼىل وإكةام دؼةقث العةرب  رجةؾ الزكدقة لغة

زكهللمل وزكهللقل  إذا كان صهلليهلل البخؾىل فنذا أرادوا معـك ما دؼقلف العامة قالقا  مؾحهللىل 

ودهريىل والزكهلليؼ  الؼائةؾ نبؼةاء الةهللهرىل وزكهللقمةف أكةف ٓ يةممـ نةأخرة ووحهللاكقةة 

ربىل وامؿع زكادقةىل وقهلل دزكهللملىل وآشؿ زكهللقةاخلالؼىل وهق فارشةل مع
(4)

. 

«هق الذي يظفر اإلشالص ويبطـ الؽػر  »واصط حاً 
(5)

. 

                                           
 ."شحر"ىل ولسان العربىل مادة  "شحر"اكظر  الصحاحىل مادة   (1)

 (.1/50اكظر  أحؽاص الؼر ن لؾجصاص ) (2)

 (.2/463(ىل واكظر  فم  ادجقهلل )5/331الؽاأ ٓنـ قهللامة ) (3)

 ."زكهللمل"ىل ولسان العربىل مادة  "زكهللمل"اكظر  الصحاحىل مادة   (4)

 (.546ا هللاية ٕيب اخلطاب )ص  (5)
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جىتة الساحر:

 اخمؾػ العؾامء أ قبقث دقنمف ظذ ققلغ 

ٓ دؼبةةؾ دقنمةةفىل ويؼةةاص ظؾقةةف احلةةهلل. وهةةق قةةقث ادشةةفقر ظـةةهلل  الؼننقل إول:

احلـػقة
(1)

ىل وهق ققث مالؽىل وققهلله  نام إذا ُطِفَر ظؾقفىل أما إذا جاء دائبًا قبؾ الظفةقر 

فمؼبؾ دقنمف
(2)

. وهق رواية ظـ اإلماص أ هللىل وهل ادذهب
(3)

. 

أن دقنمةف دؼبةؾ. وهةق قةقث الشةافعلالؼقل الثناين: 
(4)

رى ظةـ ىل والروايةة إخة

اإلماص أ هلل
(5)

. 

وهادان الروايمان أ ثبقت حؽةؿ المقنةة أ الةهللكقا مةـ   »قاث انـ قهللامة 

شؼقط الؼمؾ وكحقهىل فلما فقام نقـف ونغ ار دعاػ وشؼقط ظؼقنة الهللار أخرة ظـف 

فمص ىل فنن ار دعاػ مل يسهلل ناب المقنة ظـ أحهلل مـ خؾؼفىل ومـ دةاب إػ ار قبةؾ 

«كعؾؿ أ هذا خالفاً دقنمفىل ٓ 
(6)

. 

  

                                           
 (.6/99(ىل وفم  الؼهللير )7/296اية صةرح ا هللاية )اكظر  البـ (1)

 (.299-3/298(ىل وظؼهلل امقاهر اليؿقـة )585اكظر  الؽاأ )ص  (2)

 (.10/332(ىل واإلكصاف )12/303اكظر  ادغـل ) (3)

 (.12/67(ىل والبقان )13/165اكظر  احلاوي ) (4)

 (.10/332(ىل واإلكصاف )5/334اكظر  الؽاأ ) (5)

 (.12/303ادغـل ) (6)
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  األدلة:

 اشمهللث أهللحاب الؼقث إوث نام يع  

أن الساحر كةافر نةـص الؽمةاب .1
(1)

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ىل قةاث ار دعةاػ  

 .[102]البؼرة (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

وهةق   »مل يسممقبقا السةاحرىل قةاث انةـ قهللامةة  أن الصحانة  .2

«أكف اشمماب شاحراً  طاهر ما كؼؾ ظـ الصحانةىل فنكف مل يـؼؾ ظـ أحهلل مـفؿ
(2)

. نةؾ 

«اقمؾةقا كةؾ شةاحر  »إمر نؼةمؾفؿىل فؼةهلل قةاث  جاء ظـ ظؿر 
(3)

 .

«وهذا اصمفر فؾؿ يـؽرىل فؽان إمجاظاً »
(4)

. 

«أن ظؾؿ السحر ٓ يزوث نالمقنة» .3
(5)

ٓ ضريؼ لـا إػ إخالهللةف أ دقنمةف: »ىل و

«ٕكف ُيْضِؿُر السحر وٓ افر نف
(6)

. 

 اشعدل أصحاب الؼقل الثاين بَم يع: 

السحر لقس نلظظؿ مـ الشةر ىل وادشةر  يسممابىل ومعرفمف لؾسحر ٓ »أن  .1

«متـع قبقث دقنمفىل فنن ار دعاػ قبؾ دقنة شحرة فرظقن
(7)

. 

                                           
 (.12/302اكظر  ادغـل ) (1)

 (.12/303ادغـل ) (2)

(ىل وأنةق داود أ شةــفىل كمةاب اخلةراج واإلمةارة والػةلءىل نةاب أ أخةذ 1657أخرجف اإلماص أ هلل أ ادسـهللىل رقؿ ) (3)

(ىل 12/414(ىل و)8/520) "ادحةذ"(ىل وشؽت ظـةف. وهللةححف انةـ حةزص أ 3043امزية مـ ادجقسىل رقؿ )

 (.5/62وانـ الؼقؿ أ الزاد )

 (.12/303ادغـل ) (4)

 (.5/334ة )الؽاأ ٓنـ قهللام (5)

 (.14/255كشاف الؼـاع ) (6)

 (.12/303ادغـل ) (7)
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أن الساحر لق كان كافرًا فلشؾؿ هلل  إشالمف ودقنمةفىل فةنذا هللةحت المقنةة » .2

«مـفام هللحت مـ أحهللمها كالؽػر
(1)

. 

وامقاب  أن هذا ققاس مع الػارمل كةام شةةقليت أ السجةق ىل ثةؿ هةق أ مؼانةؾ 

 كام مر أ أدلة الؼقث إوث. إمجاع الصحانة 

كقكف حيسـ السحر ٓ اب ظؾقف صةلءىل كام لق قةاث  أكةا أحسةـ السةةرقة »و .3

«وٓ أشةرملىل فال صةلء ظؾقفىل كذلؽ هذا ميؾف
(2)

فعؾؿف نالسحر ٓ يؿـةع دقنمةف: . »

«ؾ شاحر الؽماب إذا أشؾؿنهلللق
(3)

. 

أ ثبقت حؽؿ المقنة أ الهللكقا مـ شؼقط الؼمؾ وكحقهىل »وامقاب  أن البحث 

فلما فقام نقـف ونغ ار دعاػ وشؼقط ظؼقنة الهللار أخرة ظـف فمص ىل فنن ار دعةاػ 

ا مل يسهلل ناب المقنة ظـ أحهلل مـ خؾؼفىل ومـ داب إػ ار َقبَِؾ دقنمفىل ٓ كعؾؿ أ هةذ

«خالفاً 
(4)

«واحلهلل نعةهلل ثبقدةف ٓ يسةؼط نالمقنةة». وحهلل الساحر الؼمؾىل 
(5)

ىل وطةاهر 

«أثار الؼمؾ نؽؾ حاث»
(6)

أكةف  هللة  ظةـ ظؿةر   ». قاث انـ الؼقؿ 

 .»(7)أمر نؼمؾفىل وهلل  ظـ حػصة 

                                           
 (.12/303ادغـل ) (1)

 (.12/68البقان ) (2)

 (.5/334الؽاأ ٓنـ قهللامة ) (3)

 (.12/303ادغـل ) (4)

 (14/254كشاف الؼـاع ) (5)

 (.6/242صةرح الزركشةل ) (6)

 (.5/62زاد ادعاد ) (7)
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هق  الؼقث إوث الؼائؾ نعهللص قبقث دقنمةف: وذلةؽ لؼةقة  -وار أظؾؿ-الراج  

فالصحانة مل يسممقبقا السحرة نؾ قمؾقهؿىل وٓ يصة  ققةاس السةاحر ظةذ أدلمفؿىل 

ادشةر : ٕكف أكير فسةادًا مـةفىل وأيضةًا ققاشةف ظةذ السةاحر الؽةافر ٓ يصة : ٕن 

 اإلشالص اب ما قبؾف.

وقهلل هللهللرت فمقى الؾجـة الهللائؿةة لوفمةاء نسجةق  هةذا الؼةقثىل وأن السةاحر 

يؼمؾ مطؾؼاً 
(1)

دجمؿعىل والغالب ظؾقف ظهللص الصةهللمل أ المقنةة: إذ نؼائف ضةرر نا
(2)

 .

السحر لقس نؿـزلة الؽػر ادجرد الذي يـمفةل »وجاء أ ادبادئ الؼضائقة ما كصف  

«نالمقنة مـفىل وظؿؾ السحر ودعؾؿف وظؿؾف لمخريـ مـ أظظؿ الػساد
(3)

. 

 

 اخمؾػ العؾامء أ ذلؽ ظذ ققلغ 

دقنمف. وهذا ققث ظـ أيب حـقػةظهللص قبقث الؼقل إول: 
(4)

ىل وهق طاهر ادذهب ظـهلل 

احلـػقة
(5)

ىل وهق ققث مالؽ
(6)

ىل ورواية ظـ اإلماص أ هلل
(7)

ىل وهل ادشفقر مـ مذهبف
(8)

. 

                                           
 (.1/552ادجؿقظة إوػ ) -اكظر  فماوى الؾجـة الهللائؿة  (1)

 .(ىل وهق ما رجحف شامحمف 7/81اكظر  جمؿقع فماوى الشةقخ ظبهلل العزيز نـ ناز ) (2)

 (.1341اكظر  ادبادئ والؼرارات الصادرة مـ ا قئة الؼضائقة العؾقاىل رقؿ ادبهللأ )(3)

 (.11/5847جريهلل )(ىل والم2/359اكظر  أحؽاص الؼر ن لؾجصاص ) (4)

 (.5/136اكظر  البحر الرائؼ ) (5)

 (.544(ىل والؼقاكغ الػؼفقة )ص 585(ىل والؽاأ )ص 457اكظر  ظققن ادسائؾ )ص  (6)

 (.10/333(ىل واإلكصاف )12/269اكظر  ادغـل ) (7)

 (.2/484اكظر  جمؿقع الػماوى ٓنـ دقؿقة ) (8)
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قبةةقث دقنمةةف. وهةةق قةةقث الشةةافعلالؼننقل الثنناين: 
(1)

ىل وقةةقث ظةةـ أيب حـقػةةة
(2)

ىل 

والرواية الياكقة ظـ اإلماص أ هلل
(3)

. 

   إدلة

 أدلة الؼقث إوث  

والزكةةةهلليؼ ٓ . »[160]البؼةةةرة (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)قةةةاث ار دعةةةاػ   .1

دظفر مـف ظالمة دبغ رجقظف ودقنمف: ٕكف كان مظفرًا لوشالص مسةرًا لؾؽػرىل فةنذا 

«وقػ ظذ ذلؽ فلطفر المقنة مل يزد ظذ ما كان مـف قبؾفاىل وهق إطفار اإلشالص
(4)

 .

فنكف ما زاث مظفرًا لوشالصىل فؾؿ يمجهللد ننشالمف اليةاين فال شبقؾ إػ العؾؿ نمقنمفىل 

حاث خمالػة دا كان ظؾقفىل نخالف الؽافر إهللع
(5)

. 

أهنام ادػؼا ظذ قمؾ الزكادقةىل واخمؾػةا  ما ثبت ظـ ظع وانـ ظباس  .2

أ هللػة الؼمؾ
(6)

. 

«أكف رنام أفسهلل ظؼائهلل ادسؾؿغ أ الباضـىل وأ ذلؽ خطر وضةرر ظظقؿ» .3
(7)

ىل 

«ومػسهللة نؼائف نغ أطفر ادسؾؿغ مـ أظظؿ ادػاشهلل»
(8)

. 

                                           
 (.12/49(ىل والبقان )13/152اكظر  احلاوي ) (1)

 (.5/136اكظر  البحر الرائؼ ) (2)

 (.10/333(ىل واإلكصاف )12/269اكظر  ادغـل ) (3)

 (.12/269ادغـل ) (4)

 (.2/847اكظر  اإلصةراف لؾؼاضةل ظبهلل القهاب ) (5)

 (.6922رقؿ) أخرجف البخاري أ كماب احلهللودىل ناب حؽؿ ادردهلل وادردهللة واشممانمفؿىل (6)

 (.6/238صةرح الزركشةل ) (7)

 (.3/143إظالص ادققعغ ) (8)
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ـب أ ظباده أهنؿ إذا رأوا نلشةف مل يةـػعفؿ اإلشةالصىل وهةذا » .4 أن ار شبحاكف َش

«إكام أشؾؿ ظـهلل معايـة البلس
(1)

. 

ـب أ ادحةةارنغ أهنةةؿ إن دةةانقا قبةةؾ الؼةةهللرة ظؾةةقفؿ قبؾةةت » .5 أن ار دعةةاػ َشةة

عهلل الؼهللرة ظؾةقفؿىل و ارنةة الزكةهلليؼ لوشةالص نؾسةاكف دقنمفؿىل وٓ دـػعفؿ المقنة ن

أظظؿ مـ  ارنة قاضع الطريؼ نقهلله وشـاكفىل فةنن فمـةة هةذا أ إمةقاث وإنةهللانىل 

«وفمـة الزكهلليؼ أ الؼؾقب واإليامنىل ففق أوػ أٓ دؼبؾ دقنمف نعهلل الؼهللرة ظؾقف
(2)

. 

وإفسةاده أ إرض  ٓريب أن  ارنةة الزكةهلليؼ ر ورشةقلف » .6

ـْ هللةاث ظةذ ظشةةرة دراهةؿ  أظظؿ  ارنة وإفسادًاىل فؽقػ دةليت الشةةريعة نؼمةؾ َمة

لذمل أو ظذ نهللكف وٓ دؼبؾ دقنمفىل وٓ دليت نؼمؾ َمةـ دأنةف الصةقث ظةذ كمةاب ار 

«ىل والطعـ أ ديـف ودؼبؾ دقنمف نعهلل الؼهللرة ظؾقفوشـة رشقلف 
(3)

 ا

 أدلة الؼقل الثاين: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) دعةةةاػ ققلةةةف  .1

 والزكهلليؼ لقس نعقهللًا ظـ ادـافؼ فقلخذ حؽؿف. .[146-145الـساء ](ۇ ۇ ۆ

وامقاب  أن الزكةهلليؼ طفةرت زكهللقمةف فُلخةذ هبةاىل نخةالف ادـةافؼ ففةق خمةٍػ 

 لـػاقف.

                                           
 (.3/142إظالص ادققعغ ) (1)

 (.3/142إظالص ادققعغ ) (2)

 (.3/143إظالص ادققعغ ) (3)
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أمرت أن أقاتؾ الـناس حعنك يؼقلنقا: ٓ  لنف  ٓ اهلل، فؿنـ »  ققلف  .2

«بحؼننف، وحسننابف ظننذ اهللقننال: ٓ  لننف  ٓ اهلل فؼنند ظصننؿ مـننل كػسننف ومالننف  ٓ 
(1)

 .

فاحلةةهلليث يةةهللث ظةةذ ظصةةؿة الةةـػس وادةةاث إذا كطةةؼ نالشةةفادةىل وهةةذا حاهللةةؾ أ 

 الزكهلليؼ المائب.

وامقاب  ما مضةك أ أدلة الؼقث إوث  أن الزكهلليؼ أظظؿ حرنًا ظذ اإلشالص 

وادسؾؿغ مـ ادحاربىل وفساده أكزىل وهق نزكهللقمف والؼهللرة ظؾقف وقمؾةف نـةاء ظةذ 

ذلؽ قهلل ُأِخَذ نحؼ اإلشالص أ احلػاظ ظذ الهلليـىل ونحؼ ادسؾؿغ أ  ايمفؿ مةـ 

 الزكادقة. 

 دا أطفروا مـ اإلشالص مةع مةا كةاكقا كػ ظـ ادـافؼغ الـبل » .3

ادعطةةؾ والزكةةهلليؼ دةةا يظفروكةةف مةةـ  يبطـةةقن مةةـ خالفةةفىل فقجةةب أن ُدؽةةػب ظةةـ

«اإلشالص
(2)

. 

 وامقاب  أن الزكهلليؼ طفر مـف ما يقجب قمؾفىل نخالف ادـافؼ.

أن أحؽاص الهللكقا ظذ الظاهرىل وهذا قهلل داب مما كان ظؾقفىل فقمخذ نام طفر لـا  .4

أمجعةقا أن أحؽةاص الةهللكقا ظةذ الظةاهرىل وأن   »مـ دقنمفىل قاث انـ ظبهلل الةز 

 .»(3)السةرائر إػ ار 

                                           
 شبؼ ختراف. (1)

 (.3/413ادفذب ) (2)

 (.10/157المؿفقهلل ) (3)
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وامقاب  كعؿىل وهذا الزكةهلليؼ قةهلل ُأخةذ نظةاهر ظؿؾةفىل وهةل الزكهللقةةىل ودقنمةف 

ـع مـ إقامة احلهلل ظؾقفىل وقةهلل مضةةك أن ذكةر كةالص انةـ قهللامةة أمرها إػ ارىل وٓ مت

 أ مسللة دقنة الساحر
(1)

. 

السجق   ٓ صؽ أن هذه ادسةللة مةـ ادسةائؾ ادفؿةة: خلطقرهتةاىل ففةل دمعؾةؼ 

نالهللماءىل ولقجقد الزكادقة أ كير مـ ظصةقر اإلشةالصىل ويةزدادون حةاث ضةعػ 

ادسؾؿغىل وأ درجق  الؼقث إوث حسؿ كبر لباب الزكهللقةىل فةنذا ظؾةؿ كيةر مةـ 

إطفار زكهللقمف: لمسؾؿ رقبمفىل قةاث  الزكادقة أن دقنمف غر مؼبقلة وأكف يؼمؾ فرنام در 

يا ر العجبىل كقػ يؼاوص دلقؾ إطفاره لوشةالص نؾسةاكف نعةهلل   »انـ الؼقؿ 

الؼهللرة ظؾقف أدلة زكهللقمف ودؽررها مـف مرة نعهلل مرةىل وإطفاره كؾ وقةت لالشةمفاكة 

ناإلشالص والؼهللح أ الهلليـ والطعـ فقف أ كؾ جمؿةعا مةع اشةمفاكمف نحرمةات ار 

نالػرائض وغر ذلؽ مةـ إدلةةا وٓ يـبغةل لعةامل قةط أن يمققةػ أ  واشمخػافف

قمؾ ميؾ هذاىل وٓ دس  إدلة الؼطعقة لظاهٍر قهلل دبغ ظةهللُص دٓلمةف ونطالهنةاىل وٓ 

 دسؼط احلهللود ظـ أرناب امرائؿ نغر مقجب.

كعؿ لق أكف َقْبَؾ رفعف إػ السؾطان طفر مـف مـ إقةقاث وإظةامث مةا يةهللث ظةذ 

اإلشالص وظذ المقنة الـصقحة ودؽرر ذلؽ مـف مل يؼمةؾ... وهةذا المػصةةقؾ  حسـ

«أحسـ إققاث أ ادسللة
(2)

 . 

                                           
 (.12/303اكظر  ادغـل ) (1)

 (.3/144إظالص ادققعغ ) (2)
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كةؾ مقضةع قؾـةا  ٓ دؼبةؾ المقنةة فةال   »  قاث الزركشةل الػا،دة إوػ

اشممانة: لعهللص فائهللهتاىل وكؾ مقضع قؾـا نؼبقث المقنة فنكف ٓ يؼمةؾ حمةك يسةمماب: 

«لؾهللماء احمقاضاً 
(1)

. 

  أكف إذا ُقمؾ الزكةهلليؼ نعةهلل إظالكةف المقنةة ٓ يؼةاث  قةهلل ُقمةؾ طؾةاًمىل الػا،دة الثاكقة

الػؼفاء ممـةازظقن أ قبةقث دقنةة   »وهذا  ؾ ادػاملىل قاث اإلماص انـ دقؿقة 

الزكهلليؼىل فلكيرهؿ ٓ يؼبؾفاىل وهق مذهب مالةؽ وأهةؾ ادهلليـةةىل ومةذهب أ ةهلل أ 

ق أحةهلل الؼةقلغ أ مةذهب أيب حـقػةة ووجةف أ مةذهب أصفر الروايمغ ظـةفىل وهة

الشافعلىل والؼقث أخر  دؼبؾ دقنمفىل وقهلل ادػؼقا ظذ أكف إذا قمؾ ميؾ هذا ٓ يؼاث  

«قمؾ طؾامً 
(2)

. 



 أواًل: جىتة مه سة اهلل:

أمجةع   »ادػؼ العؾةامء ظةذ أن شةب ار كػةرىل قةاث إشةحامل نةـ راهقيةف 

أو دفع صةقئًا أكزلةف  أو شب رشقث ار  العؾامء أن مـ شب ار 

«ار أو قمؾ كبقًا مـ أكبقاء ار وهق مع ذلؽ مؼر نام أكزث ار أكف كافر
(3)

. 

                                           
 (.6/246صةرح الزركشةل ظذ خممصةر اخلرقل ) (1)

 (.2/484جمؿقع الػماوى ) (2)

 (.4/226المؿفقهلل ) (3)



 
 

 أثر التىبة في إسقاط الحد 
 

 274 
 

مةةا ظةةذ طفةةر إرض مسةةؾؿ خيةةالػ أ أكةةف كػةةر   »وقةةاث انةةـ حةةزص 

«جمرد
(1)

. 

فقؿـ شب ار دعاػ فةنن »ؿقة  وأن الساب يؼمؾ إن مل يمب مـ ققلفىل قاث انـ دق

كان مسؾاًم وجب قمؾف ناإلمجاع: ٕكف نذلؽ كةافر مردةهللىل وأشةقأ مةـ الؽةافر: فةنن 

الؽافر يعظؿ الربىل ويعمؼهلل أن ما هق ظؾقف مـ الهلليـ الباضةؾ لةقس ناشةمفزاء نةار 

«وٓ مسبة لف
(2)

. 

 وإن أطفر المقنة فؼهلل اخمؾػ العؾامء أ قبق ا ظذ ققلغ 

أهنا دؼبؾىل وٓ يؼاص ظؾقف احلهلل. وهق ققث احلـػقة إول:الؼقل 
(3)

والشةافعقة 
(4)

ىل 

ورواية ظـ اإلماص أ هلل
(5)

. 

ٓ دؼبؾ دقنمفىل ويؼةاص ظؾقةف احلةهلل. وهةق ادشةفقر ظـةهلل ادالؽقةة الؼقل الثاين:
(6)

ىل 

ورواية ظـ اإلماص أ هللىل وهل ادذهب 
(7)

هذا الؼقث لف   ». وقاث انـ دقؿقة 

«دقجف وققة
(8)

. 

                                           
 (.12/435ادحذ ) (1)

 (.3/1017الصارص ادسؾقث ) (2)

 (13/44(ىل وحاصةقة انـ ظانهلليـ )1/677اكظر  جمؿع إهنر ) (3)

 (.10/75ىل وروضة الطالبغ )(18/46اكظر  هناية ادطؾب ) (4)

 (.10/333(ىل واإلكصاف )6/238اكظر  صةرح الزركشةل ) (5)

 (.544(ىل والؼقاكغ الػؼفقة )ص 1/496(ىل وظؼهلل امقاهر اليؿقـة )585اكظر  الؽاأ )ص  (6)

 (.10/332(ىل واإلكصاف )7/486(ىل وادبهللع )6/238اكظر  صةرح الزركشةل) (7)

 (.3/1029اكظر  الصارص ادسؾقث ) (8)
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 األدلة:

 اشمهللث أهللحاب الؼقث إوث نام يع  

أن مـ داب داب ار ظؾقفىل ٓ شةقام أن هذا حؼ لف شةبحاكفىل وار أمةر ظبةاده  .1

نالمقنةىل فالساب قهلل رجع ظـ هذا نمقنمفىل فال يؼاص ظؾقف احلهلل
(1)

. 

أن الـصارى يسبقن ار نؼق ؿ  هق ثالث ثالثةىل ونؼق ؿ  إن لف ولهللًاىل كةام » .2

صنعؿـل ابنـ آدم، ومنا يـبغنل لنف »أكف قاث   ظـ ار  أخز الـبل 

ملؽ، وكذبـل ابـ آدم، وما يـبغل لف ملؽ، فلما صعؿف  ياي فؼقلف:  ن يل ولدًا، وأكا 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ). وقةةةةةةاث شةةةةةةبحاكف  «إحنننننند الصننننننؿد

. وهةق [74]ادائةهللة (ہ ہ ہ ھ ھھ) ىل إػ ققلف [73]ادائةهللة (گگ

شبحاكف قهلل ُظِؾؿ مـف أكف ُيسؼط حؼةف ظةـ المائةبىل فةنن الرجةؾ لةق أدةك مةـ الؽػةر 

«وادعاهللةل نؿةؾء إرض ثةؿ دةاب دةاب ار ظؾقةف
(2)

المقنةة مةـ هةذا مؼبقلةة ». و

«نآدػامل
(3)

 . فؽذلؽ هـا.

يسةةممابىل فةةنن دةةاب وإٓ   أن مةةـ شةب ار روي ظةـ انةةـ ظبةةاس  .3

قمؾ
(4)

. 

                                           
 (.1/677اكظر  جمؿع إهنر ) (1)

 (.3/1020الصارص ادسؾقث ) (2)

 (.5/324الؽاأ ٓنـ قهللامة ) (3)

ىل ثؿ وّجفةف نلكةف شةبف نـةاء ظةذ «أ إشـاد احلهلليث ظـف مؼاث»(ىل وقاث  3/645ذكره انـ دقؿقة أ الصارص ادسؾقث ) (4)

 أكف ٓ يعمؼهلل أكف رشقث.
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 أدلة الؼقث الياين  

ژ ڑ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ)ققلةةةف دعةةةاػ   .1

-65]المقنةةةةةةةةة (گ گ گ گ ڳ ڳڳڑ ک ک ک ک

ٕن ذكبةةف ظظةةقؿ جةةهللًاىل يةةهللث مـةةف ظةةذ فسةةاد ظؼقهللدةةف ». فبةةغب أكةةف ٓ ُظةةذر لةةف: [66

«واشمخػافف نار دعاػ
(1)

. 

أكف قاث  مـ شبب ار أو أحهللًا مـ إكبقاء فاقمؾقه جاء ظـ ظؿر  .2
(2)

 .

هذا مع أن شةردف أ ادردهلل أكف يسمماب ثالثًاىل ويطعةؿ كةؾ   »قاث انـ دقؿقة 

يقص رغقػًا لعؾف يمقبىل فنذا أمر نؼمؾ هذا مـ غر اشممانة ظؾؿ أن جرمف أغؾظ ظـهلله 

«مـ جرص ادردهلل ادجرد
(3)

. 

«الزكهلليؼ أن ذكبف ظظقؿ جهللًاىل أصبف» .3
(4)

ڇ ) ىل فال دؼبؾ دقنمفىل وقهلل قاث ار دعةاػ 

حةةةةزاب (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک . [57]ٕا

فنهنا دهللث ظذ قمؾ مـ يمذي ار كام دةهللث ظةذ قمةؾ مةـ يةمذي   »قاث انـ دقؿقة 

«رشقلف
(5)

. 

                                           
 (.14/254كشاف الؼـاع ) (1)

 (ىل  مجًا نف.3/798ذكره انـ دقؿقة أ الصارص ادسؾقث ) (2)

 (.3/798الصارص ادسؾقث ) (3)

 (.4/347ادؿمع أ صةرح ادؼـع ) (4)

 (.3/1026الصارص ادسؾقث ) (5)
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إطفر هق الؼقث اليةاينىل وهةق ظةهللص قبةقث دقنمةف: لةقرود ذلةؽ ظةـ  السجقح:

مل يبؾغـا ظـ أحةهلل مةـ   »ىل حمك قاث انـ دقؿقة اخلؾقػة الراصهلل ظؿر 

الصحانة أكف أمر ناشممانة الساب إٓ ما روى ظـ انـ ظبةاسىل وأ إشةـاد احلةهلليث 

«ظـف مؼاث
(1)

. وهبذا جاء ادبهللأ الؼضائل
(2)

. 



 اخمؾػ العؾامء أ قبق ا ظذ ققلغ 

أكف يؼمؾىل وٓ دؼبؾ دقنمف. وهق ققث مجاهر العؾةامءالؼقل إول: 
(3)

ىل نةؾ حؽةك 

اإلمجاع ظهللد مـ أهؾ العؾؿ
(4)

 . 

                                           
 (.3/645الصارص ادسؾقث ) (1)

 (.1331اكظر  ادبادئ والؼرارات الصادرة مـ ا قئة الؼضائقة العؾقاىل رقؿ ادبهللأ ) (2)

(ىل 544(ىل والؼةقاكغ الػؼفقةة )ص 378(ىل والمؾؼةغ )ص 5/135(ىل والبحةر الرائةؼ )6/98اكظر  فم  الؼةهللير ) (3)

 (.10/332(ىل واإلكصاف )12/299(ىل وادغـل )18/46وهناية ادطؾب )

مـ مسؾؿ أو كافر فنكف اب قمؾف. هذا مذهب ظؾقف ظامةة أهةؾ  مـ شب الـبل »  قاث انـ دقؿقة  (4)

. وممةـ قالةف مالةؽ "الؼمةؾ أمجع ظقاص أهؾ العؾؿ ظذ أن حهلل مـ شب الـبةل "العؾؿ. قاث انـ ادـذر  

والؾقث وأ هلل وإشحاملىل وهةق مةذهب الشةافعلىل وقةهلل حؽةك أنةق نؽةر الػارشةةل مةـ أهللةحاب الشةافعل إمجةاع 

الؼمؾىل كام أن حهلل مةـ شةب غةره امؾةهلل. وهةذا اإلمجةاع الةذي  ظذ أن حهلل مـ يسب الـبل  ادسؾؿغ

حؽاه هذا  ؿقث ظذ إمجاع الصهللر إوث مةـ الصةحانة والمةانعغىل أو أكةف أراد نةف إمجةاظفؿ ظةذ أن شةاب الـبةل 

   أمجعت إمة ظذ قمةؾ ممـؼصةف مةـ "اب قمؾف إذا كان مسؾاًمىل وكذلؽ ققهلله الؼاضةل ظقاضىل فؼاث

. وكذلؽ حؽك ظـ غر واحهلل اإلمجاع ظذ قمؾف ودؽػره. وقاث اإلماص إشحامل نةـ راهقيةف أحةهلل "ادسؾؿغ وشانف

ةقئًا ممةا أكةزث ار ظةز أو دفةع صة أمجع ادسؾؿقن ظذ أن مـ شب ار أو شب رشقلف "إئؿة إظالص  

ٓ أظؾةؿ ". وقاث اخلطايب  "وجؾ أو قمؾ كبقًا مـ أكبقاء ار ظز وجؾ أكف كافر نذلؽىل وإن كان مؼرًا نؽؾ ما أكزث ار

أمجةةع العؾةةامء ظةةذ أن صةةادؿ الـبةةل ". وقةةاث  ؿةةهلل نةةـ شةةحـقن  "أحةةهللًا مةةـ ادسةةؾؿغ اخمؾةةػ أ وجةةقب قمؾةةف

 ؾقف نعذاب ار لفىل وحؽؿةف ظـةهلل إمةة الؼمةؾىل ومةـ صةؽ أ كػةره ادمـؼص لف كافرىل والقظقهلل جار ظ

 (.16-2/13الصارص ادسؾقث )« "وظذانف كػر

 (.2/215(ىل والشػا )4/226(ىل والمؿفقهلل )174واكظر  اإلمجاع ٓنـ ادـذر )ص  
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«مـ شب كبقًا مـ إكبقاء قمؾ نادػامل الػؼفاء  »قاث انـ دقؿقة 
(1)

. 

ىل وأن يمعةغ قمةؾ السةاب لرشةقث ار   »وقاث انةـ الؼةقؿ 

وهذا إمجاع مـ اخلؾػةاء الراصةهلليـىل وٓ »ىل إػ أن قاث  «قمؾف حهلل ٓ نهلل مـ اشمقػائف

«ُيعؾؿ  ؿ أ الصحانة خمالػ
(2)

. 

أن لةةف دقنةةةىل ويسةةؼط احلةةهلل ظـةةف هبةةا. وقةةقث ظـةةهلل احلـػقةةة الؼننقل الثنناين:
(3)

ىل 

وادالؽقة
(4)

والشافعقة 
(5)

أ هلل ىل ورواية ظـ اإلماص
(6)

. 

 األدلة:

 اشمهللث أهللحاب الؼقث إوث نام يع  

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ )ققلةةةةةف دعةةةةةاػ   .1

. [66-65]المقنة (گ گ گ گ ڳ ڳڳڑ ک ک ک ک

ففمٓء قهلل كػروا مع اظمذارهؿ ومل يؼبؾ مةـفؿىل فالسةاب أوػ أٓ يؼبةؾ مـةف: ٕن ار 

 ذكر ادسمفزئ وهق دون الساب.

ظةذ قمؾةفىل  مـ إمجةاع اخلؾػةاء الراصةهلليـ  ما كؼؾف انـ الؼقؿ  .2

                                           
 (.35/123(ىل واكظر  )10/290جمؿقع الػماوى) (1)

 (.3/440زاد ادعاد ) (2)

 (.5/135(ىل والبحر الرائؼ )6/98)اكظر  فم  الؼهللير  (3)

 (.1/496(ىل وظؼهلل امقاهر اليؿقـة )585اكظر  الؽاأ )ص  (4)

 (.12/288(ىل البقان )18/46اكظر  هناية ادطؾب ) (5)

 (.10/333(ىل واإلكصاف )6/236اكظر  صةرح الزركشةل ) (6)
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وٓ ُيعؾؿ  ؿ أ الصحانة خمالػ
(1)

وأثار ظـ الصحانة نذلؽ   »ىل نؾ قاث 

«كيرةىل وحؽك غر واحهلل مـ إئؿة اإلمجاع ظذ قمؾف
(2)

. 

  الؼقاس ظذ ظهللص شؼقط حهلل الؼذف نؿجرد المقنةىل قاث انـ قهللامة  .3

«فال يسؼط نالمقنة كحهلل الؼذفٕن قمؾف ُمقَجُب السب  والؼذفىل »
(3)

. 

 أدلة أصحاب الؼقل الثاين:

 اشمهلللقا نام يع 

 (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)قةةةةةةةقث ار دعةةةةةةةاػ   .1

 . والساب كػر نسبفىل ثؿ داب مـ كػره فمؼبؾ دقنمفىل فقهللخؾ أ ظؿقص أية.[38]إكػاث 

إن زظؿ ر ولهللًا فؼهلل شب ار دعاػىل ودقنمف مؼبقلة نغر خالفىل فةنذا ُقبِؾةت  .2

أوػ دقنة مـ شب ار دعاػ فمقنة مـ شب رشقث ار 
(4)

. 

: ٕكةةف حةةؼ  دمةةل ٓ يعؾةةؿ وكةةققش  ٓ دؼبةةؾ دقنةةة شةةاب الـبةةل 

إشؼاضفىل نخالف دقنة مـ شب ار دعاػىل فار يؼبؾ المقنة أ خالص حؼف
(5)

 ىل ظذ

 ما مضةك مـ اخلالف أ خصقص اخلالف أ شاب ار.

                                           
 (.3/440اكظر  زاد ادعاد ) (1)

 (.5/60زاد ادعاد ) (2)

 (.5/324الؽاأ ) (3)

 (.181-9/180(ىل وادبهللع )5/324اكظر  الؽاأ ) (4)

 (.10/333(ىل واإلكصاف )10/194اكظر  الػروع ) (5)
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 السجقح:

ٓ دؼبؾ نؾ  الراج  هق الؼقث إوثىل وأن دقنة مـ شب الرشقث 

قهلل أمجعةقا ظةذ قمؾةف  يؼمؾ: لعظقؿ ذكبف وكبر جرمفىل فاخلؾػاء الراصهللون 

 وشػؽ دمف.

يؼمةؾ  وهبذا جةاءت ادبةهللأ والؼةرار الؼضةائل أن مةـ شةب الـبةل 

  .(1)حهللًا: لقجقب الغرة ظذ حرمة ادصطػك 

                                           
 (.1335ىل و1334اكظر  ادبادئ والؼرارات الصادرة مـ ا قئة الؼضائقة العؾقاىل رقؿ ادبهللأ ) (1)
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 املبحح الجالح 
 أثر تىبة الكاذف يف إسكاط احلد

 :املطلب األّل: أثس تْب٘ الكاذف يف إضكاط احلد

  الرمل ناحلجارةىل يؼاث  هؿ نغ حاذف وقاذفىل فاحلاذف نالعصةاىل لغةالؼذف 

ادحصـة أي  رماهاىل والمؼاذف  الساملوالؼاذف ناحلجارةىل وقذف 
(1)

. 

هق  رمل نزكا أو لقاط أو صفادة نلحهللمها ومل دؽُؿِؾ البقـة واصط حاً 
(2)

. 

  ادػؼ العؾامء أن دقنة الؼاذف ٓ دسؼط ظـف حهلل الؼذف. قةاث ادةاوردي 

«نادػاملمـ قذف مل يسؼط ظـف نالمقنة امؾهلل »
(3)

. 

«ادػؼقا ظذ أن المقنة ٓ درفع احلهلل  »وقاث انـ رصهلل 
(4)

. 

وممـ حؽك اإلمجاع ظذ ذلؽ ادقفؼ انـ قهللامة
(5)

والؼرضبل 
(6). 

                                           
 ."قذف"اكظر  الصحاحىل مادة   (1)

 (.14/70اكظر  كشاف الؼـاع ) (2)

 (.17/25احلاوي ) (3)

 (.4/284نهللاية ادجمفهلل ) (4)

 (.12/405اكظر  ادغـل ) (5)

 (.12/179اكظر  امامع ٕحؽاص الؼر ن ) (6)
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 املبحح الرابع 
 أثر التىبة يف إسكاط حد الزىا والشـرقة وشـرب املشكر

 حتسٓس  ل اليصاع:

اخلالف واقع إذا داب قبؾ الؼةهللرة ظؾقةفىل أمةا نعةهلل الؼةهللرة فؼةهلل قةاث انةـ الؼةقؿ 

«   ًاحلهللود ٓ دسؼط نالمقنة نعهلل الؼهللرة ادػاقا»
(1)

. 

 إذا داب قبؾ الؼهللرة ظؾقف  ل اخلالف: 

 فؼهلل اخمؾػ العؾامء أ هذه ادسللة ظذ ققلغ 

أهنا دسؼط نالمقنة. وهق أهلل  الؼقلغ ظـهلل الشافعقة الؼقل إول:
(2)

ىل وادذهب 

ظـهلل احلـانؾة
(3)

. 

أهنا ٓ دسؼط نالمقنةة. وهةق ادةذهب ظـةهلل احلـػقةة الؼقل الثاين:
(4)

وادالؽقةة 
(5)

ىل 

وققث ظـهلل الشافعقة
(6)

ىل ورواية ظـ اإلماص أ هلل
(7)

. 

                                           
 (.143-3/142إظالص ادققعغ ) (1)

 (.12/511(ىل والبقان )3/581(ىل وادفذب )13/370اكظر  احلاوي ) (2)

 (.10/300(ىل واإلكصاف )10/159(ىل والػروع )12/484اكظر  ادغـل ) (3)

 (.2/516(ىل وأحؽاص الؼر ن لؾجصاص )7/100(ىل والبحر الرائؼ )11/5949اكظر  المجريهلل لؾؼهللوري ) (4)

 (.540(ىل والؼقاكغ الػؼفقة )ص 3/339(ىل وظؼهلل امقاهر اليؿقـة )2/864اكظر  اإلصةراف ) (5)

 (.10/158(ىل وروضة الطالبغ )3/581(ىل وادفذب )13/370اكظر  احلاوي ) (6)

واكظةةر  اإلكصةةاف «. ظةةذ ادةةذهب»(ىل وقةةاث  4/322(ىل وادؿمةةع أ صةةةرح ادؼـةةع )12/484اكظةةر  ادغـةةل ) (7)

(10/300.) 
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 إدلة:

اشمهللث أهللحاب الؼقث إوث
(1)

 نام يع   

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ )( قةةةةقث ار دعةةةةاػ أ الةةةةزاين  1

 .[16]الـساء (ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )( ققلف دعةاػ أ حةهلل السةارمل  2

 .[39]ادائهللة (ڃڃ ڃ چ چ چ چ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ )( ققلةةف دعةةاػ  3

كةةص الشةةارع ظةةذ اظمبةةار دقنةةة   ». قةةاث انةةـ الؼةةقؿ [34]ادائةةهللة (ھ ے

ادحارب قبؾ الؼهللرة ظؾقفىل إما مـ ناب المـبقف ظذ اظمبار دقنة غره نطريؼ إوػىل 

فنكف إذا دفعت دقنمف ظـف حهلل حرانة مع صهللة ضةررها ودعهلليف فصن دهللفع المقنةة مةا 

«دون حهلل احلراب نطريؼ إوػ وإحرى
(2)

. 

«أكف خالص حؼ ار دعاػىل فقسؼط نالمقنة( »4
(3)

ؾ احلةهللود وار شبحاكف جع»ىل 

ظؼقنة ٕرناب امرائؿىل ورفع العؼقنة ظـ المائب صةةرظًا وقةهللرًاىل فؾةقس أ صةةرع 

«ار وٓ قهللره ظؼقنة دائب البمة
(4)

.  

                                           
 (.2/78(ىل وإظالص ادققعغ )12/484(ىل وادغـل )512-12/511اكظر أ أدلمفؿ  البقان ) (1)

 (.2/78إظالص ادققعغ ) (2)

 (.12/484اكظر  ادغـل ) (3)

 (.2/78إظالص ادققعغ ) (4)
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أدلة الؼقل الثاين
(1)

: 

 اشمهلللقا نام يع 

وهةذا ظةاص . »[2]الـةقر (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ)( ققث ار دعاػ  1

«أ المائب وغره
(2)

. 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺ )( وققلةةةف دعةةةاػ  2

. ومل يػرمل نغ دائب وغره[38]ادائهللة (ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
(3)

. 

 وامقاب  أن هذا  ؿقث نعهلل الؼهللرة ظؾقف ٓ قبؾفا مع المقنة.

أقاص احلهللود ظذ مـ اردؽبفاىل وقهلل جاء نعضفؿ دائبةًا  ( أن الـبل 3

ضالبًا المطفر ومع ذلؽ مل يسؼط احلهلل ظـفؿ
(4)

. 

«فؾؿ يسؼط نالمقنة كؽػارة القؿغ والؼمؾأن احلهلل كػارةىل ( »4
(5)

. 

 السجقح:

هق الؼقث إوث: لظفقر أدلمةف وققةاص حجمةفىل وقةهلل قةاث  -وار أظؾؿ-الراج  

مـ أصاب صنقئًا مـ ملنؽ فسنسه اهلل ظؾقنف فنلمره  ػ اهلل، »  الرشقث 

                                           
 (.12/485(ىل وادغـل )2/864(ىل واإلصةراف )11/5949اكظر أ أدلمفؿ  المجريهلل لؾؼهللوري ) (1)

 (.12/485اكظر  ادغـل ) (2)

 (.2/864اكظر  اإلصةراف ) (3)

جؿ (ىل واكظر أ رجؿ الزاين أ ظفهلله 12/485اكظر  ادغـل ) (4)   هللحق  البخاريىل كماب احلةهللودىل نةاب الةرب

 (.1691(ىل وهللحق  مسؾؿىل كماب احلهللودىل ناب رجؿ اليقب أ الزككىل رقؿ احلهلليث )6820نادصذىل رقؿ احلهلليث )

 (.12/485ادغـل ) (5)
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« ن صاء ظػا ظـف و ن صاء ظذبف
(1)

. فال ماكع مـ كقن المقنة مسةؼطة  ةذه احلةهللود 

ادذكقرةىل ٕكف ناردؽاهبا قهلل يؽقن مسمقجبًا لؾحهللىل ٓ أن احلهلل قهلل وجب ظؾقفىل فةال 

 حيؾ إشؼاضفىل وهق نمقنمف أشؼط مقجب احلهللىل وأمره إػ ار. وهةذا كؾةف مشةةروط 

المةل ُظةز  قبؾ وهللق ا لؾجفات ادخمصة الؼائؿة مؼاص اإلماصىل وهل  -كام مضةك-

 ظـفا نالؼهللرة ظؾقف.

  والؼقاس أ هذه ادسللة ظذ ادحارنة ققاس أولقي. قاث اإلماص انـ دقؿقة 

إن داب مـ الزكا والسةرقة أو صةةرب اخلؿةر قبةؾ أن يرفةع إػ اإلمةاص فالصةحق  أن »

«احلهلل يسؼط ظـف كام يسؼط ظـ ادحارنغ ناإلمجاع إذا دانقا قبؾ الؼهللرة
(2)

. 

فنن ققؾ  فامظز جاء دائبًا والغامهللية جاءت دائبةىل وأقاص ظؾقفام »الؼقؿ   وقاث انـ

 احلهلل.

ققؾ  ٓ ريةب أهنةام جةاءا دةائبغىل وٓ ريةب أن احلةهلل أقةقؿ ظؾةقفامىل وهبةام احةمج 

أهللحاب الؼقث أخرىل وشللت صةقخـا ظـ ذلؽ فلجاب نام مضةؿقكف  نةلن احلةهلل 

ناحلهلل ظذ المطفةر نؿجةرد المقنةةىل  مطفرىل وأن المقنة مطفرةىل ومها اخمارا المطفر

إػ ذلؽىل وأرصهلل إػ اخمقةار  وأنقا إٓ أن يطفرا ناحلهللىل فلجاهبام الـبل 

ه  تركعؿقه يعقب فقعقب »المطفر نالمقنة ظذ المطفر ناحلهللىل فؼاث أ حؼ ماظز  

ولق دعغ احلهلل نعهلل المقنة دا جاز دركفىل نؾ اإلماص خمر نغ أن يسكف كةام  «اهلل ظؾقف؟

                                           
(ىل ومسةؾؿ أ كمةاب احلةهللودىل نةاب 6784أخرجف البخاري أ كماب احلهللودىل ناب احلهللود كػةارةىل رقةؿ احلةهلليث ) (1)

 (.1709حلهللود كػارات ٕهؾفاىل رقؿ احلهلليث )ا

 (.34/180جمؿقع الػماوى ) (2)
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. ونةغ أن يؼةقؿ كةام «امهب فؼد غػر اهلل لنؽ»قاث لصاحب احلهلل الذي اظسف نف  

أقامف ظذ ماظز والغامهللية دا اخمارا إقاممف وأنقا إٓ المطفر نفىل ولذلؽ ردمها الـبل 

 ف ظؾقفام. وهذا ادسؾؽ وشط مسةؾؽ مةـ مرارًا ومها يلنقان إٓ إقامم

يؼقث  ٓ جتقز إقاممف نعهلل المقنةة البمةةىل ونةغ مسةؾؽ مةـ يؼةقث  ٓ أثةر لؾمقنةة أ 

«إشؼاضف البمةىل وإذا دلمؾت السـة رأيمفا ٓ دهللث إٓ ظذ هذا الؼقث القشط
(1)

. وار 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )يؼةةةقث  

 .[135] ث ظؿران (ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 

                                           
 (.2/79إظالص ادققعغ ) (1)
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 اخلامتة

 احلؿهلل ر وحهلله والصالة والسالص ظذ مـ ٓ كبل نعهلله.

 أما نعهلل 

 فلخمؿ نلهؿ الـمائج ادسمخؾصة والػقائهلل ادسمـبطة مـ هذا البحثىل فلققث  

o  معـك المقنةىل وهق  الـهللص ظذ ما شؾػ أ اداضةلىل واإلقالع ظـةف أ احلةاثىل

 والعزص ظذ أٓ يعقد إلقف أ ادسمؼبؾ.

o  المقنة ومؽاكمفا أ الشةريعةىل وأهنا مـ أظظؿ ادــ مـ ارىل وهل الباب فضؾ

 الذي يؾج مـف ادذكب إػ ار شبحاكف.

o .المقنة واجبة مـ مجقع الذكقبىل خاهللة ما أوجب حهللًا 

o  معـك احلةهللىل وهةق  ظؼقنةة مؼةهللرة صةةرظًا أ معصةةقة لمؿـةع مةـ الققةقع أ

 ميؾفا.

o  أو احلؼ ٓ إػ مالؽ وٓ إػ مسمحؼ.دعريػ اإلشؼاطىل وهق  إزالة ادؾؽ 

o  دبغ مـ خالث البحث أن دقنة ادحةارنغ قبةؾ الؼةهللرة ظؾةقفؿ دسةؼط ظةـفؿ

 احلهلل ناإلمجاعىل أما نعهلل الؼهللرة ظؾقفؿ فال دسؼط احلهللود نالمقنة ادػاقًا.

o  دقنة ادردهلل دعصؿ دمف ومالف نآدػاملىل ومـ دؽررت رددف فعذ قةقلغىل ودةؿ

 ا دهللرأ احلهلل. وار أظؾؿ.درجق  قبق ا أ كقهن

o . دقنة الساحر والزكهلليؼ ٓ دهللرأ ظـفام احلهلل ظذ الصحق 
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o  ومـ شب ار أو شب رشقلف  .فقؼاص ظؾقف احلهلل ولق داب 

o .دقنة الؼاذف قهلل ُحؽل اإلمجاع ظذ أهنا ٓ درفع احلهلل 

o  وأما أثر المقنة أ إشؼاط حهلل الزكا والسةرقة والسؽر فالصحق  أكةف إن دةاب

 ف إػ السؾطان فاحلهلل يسؼط ظـف.قبؾ رفع

 

 

  .الذي بـعؿعف تعؿ الصاحلاتواحلؿد هلل 

 وصذ اهلل ظذ الـبل الؽريؿ، وظذ آلف وصحبف وشؾؿ.
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 فهرس املصادر واملراجع 

إحتاف اخلرة ادفرة نزوائهلل ادساكقهلل العشةةرةىل ادملةػ  أيب العبةاس صةفاب   .1

البقهللةةري الشةافعلىل حتؼقةؼ  دار ادشةؽاة الهلليـ أ ةهلل نةـ أيب نؽةر نةـ إشةامظقؾ 

لؾبحث العؾؿل ننصةراف  أيب متقؿ ياشةر نـ إنراهقؿىل دار القضـ لؾـشةرىل الرياضىل 

 هة.1420الطبعة إوػىل 

أثةةر الشةةبفات أ درء احلةةهللودىل دةةللقػ  شةةعقهلل نةةـ مسةةػر الةةقادظلىل مؽمبةةة  .2

 هة.1418المقنةىل الطبعة إوػىل 

نؽر أ هلل نـ ظع الةرازي امصةاصىل ت/ ظبةهلل أحؽاص الؼر نىل دللقػ  أيب  .3

 هة.1415السالص  ؿهلل صاهغىل دار الؽمب العؾؿقةىل نروتىل الطبعة إوػىل 

اإلصةرافىل لؾؼاضةل ظبهلل القهاب نـ كصةرىل ختريج  احلبقب نـ ضاهرىل دار  .4

 هة. 1420ىل 1انـ حزصىل نروتىل ط

هلل إمةغ نةـ أضقاء البقان أ إيضاح الؼر ن نالؼر نىل دةللقػ  الشةةقخ  ؿة  .5

 ؿهلل ادخمار الشـؼقطلىل ت/  ؿهلل اخلالهلليىل دار الؽمب العؾؿقةىل نروتىل الطبعة 

 هة.1421إوػىل 

إظالص ادققعغ ظـ رب العادغىل دللقػ  صؿس الهلليـ أيب ظبهلل ار  ؿهلل نـ  .6

 أيب نؽر ادعروف نانـ ققؿ امقزيةىل ت   ؿهلل  قل الهلليـ ظبهلل احلؿقهلل.

 احىل دةةللقػ  الةةقزير ظةةقن الةةهلليـ أيب ادظػةةر اإلفصةةاح ظةةـ معةةاين الصةةح .7

 حيقك نـ  ؿهلل نـ هبرة احلـبعىل مـشقرات  ادمشسة السعقهللية نالرياض.
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 اإلقـةةاعىل لومةةاص أيب نؽةةر  ؿةةهلل نةةـ إنةةراهقؿ نةةـ مـةةذر الـقسةةانقريىل ت    .8

 هة.1408ظبهللار نـ ظبهلل العزيز امزيـىل الطبعة إوػىل 

  ؿةهلل نةـ إدريةس الشةافعلىل دار ادعرفةةىل إصىل دللقػ  اإلمةاص أيب ظبةهلل ار .9

 هة.1393نروتىل الطبعة الياكقةىل 

اإلكصةاف أ معرفةة الةراج  مةـ اخلةةالف ظةذ مةذهب اإلمةاص أ ةهلل نةةـ  .10

حـبؾىل دللقػ  ظالء الةهلليـ أيب احلسةـ ظةع نةـ شةؾقامن ادةرداويىل ت   ؿةهلل نةـ 

 هة.1377حامهلل الػؼلىل دار إحقاء الساث العريبىل نروت الطبعة إوػىل 

ىل دار 2البحر الرائؼ صةرح كـز الهللقائؼىل لزيـ الهلليـ انـ كجقؿ احلـػلىل ط  .11

 ادعرفةىل نروت. 

نهللائع الصـائع أ دردقب الشةرائعىل دللقػ  اإلماص ظالء الهلليـ أيب نؽر نـ   .12

شعقد الؽاشاين احلـػلىل ت   ؿهلل ظهللكان نـ ياشةغ درويةشىل دار إحقةاء الةساث 

 وت.وممشسة الماريخ العريبىل نر

نهللايةةة ادجمفةةهلل وهنايةةة ادؼمصةةهللىل دةةللقػ  أيب القلقةةهلل  ؿةةهلل نةةـ أ ةةهلل نةةـ رصةةهلل  .13

 هة.1418الؼرضبلىل ت  ظبهلل احلؿقهلل ضعؿة حؾبلىل دار ادعرفةىل نروتىل الطبعة إوػىل 

البقان أ مذهب اإلماص الشافعلىل لؾعؿراينىل اظمـك نف  قاشؿ الـقريىل دار  .14

 ادـفاج. 

إقضةقة ومـاهج إحؽاصىل دللقػ  العالمةة نرهةان دبصةرة احلؽاص أ أهللقث  .15

 هة.1416الهلليـ ادالؽلىل ت  مجاث مرظشعىل دار الؽمب العؾؿقةىل الطبعة إوػىل 
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المجريةةهللىل ٕيب احلسةةةغ  ؿةةهلل الؼةةهللوريىل ت  د.  ؿةةهلل شةةةراج ود. ظةةع  .16

 هة.1424 ؿهللىل دار السالصىل الؼاهرةىل الطبعة إوػىل 

السؿرقـهلليىل ت/ د.  ؿهلل ظبهلل الزىل مؽمبة دار حتػة الػؼفاءىل لعالء الهلليـ  .17

 هة.1419ىل 3الساثىل الؼاهرةىل ط

المؾؼغ أ الػؼةف ادةالؽلىل لؾؼاضةةل ظبةهلل القهةاب نةـ كصةةرىل ت/  ؿةهلل  .18

 الغاينىل مؽمبة كزار الباز.

دػسةر انـ كيرىل ٕيب الػهللاء إشامظقؾ نـ كيةرىل مؽمبةة الريةاض احلهللييةةىل  .19

 هة.1400الطبعة إوػىل 

هلل دا أ ادقضل مـ ادعاين وإشاكقهللىل ٕيب ظؿر يقشػ نـ ظبةهلل الةز المؿفق .20

الـؿريىل ت/مصطػك نـ أ هلل العؾقي و ؿهلل ظبهلل الؽبةر البؽةريىل وزارة ظؿةقص 

 هة.1387إوقاف والشئقن اإلشالمقةىل ادغربىل 

المعريػاتىل لعع نـ  ؿهلل نـ ظع امرجةاينىل ت  إنةراهقؿ إنقةاريىل دار  .21

 هة.1418لطبعة الرانعةىل الؽماب العريبىل ا

امامع ٕحؽاص الؼر نىل ٕيب ظبهلل ار  ؿةهلل نةـ أ ةهلل الؼرضبةلىل ت  ظبةهلل  .22

 هة.1418الرزامل ادفهلليىل دار الؽماب العريبىل الطبعة إوػىل 

امقهرة الـرةىل ٕيب نؽر ظع احلةهللادىل ت  د. شةائهلل نؽةهللاشىل دار أروقةةىل  .23

 هة.1436إردنىل الطبعة إوػىل 

أ فؼف مذهب اإلماص الشافعلىل دللقػ  أيب احلسةغ ظةع نةـ احلاوي الؽبر  .24

 ؿهلل اداورديىل ت  ظع معقض وظادث ظبهلل ادقجقدىل دار الؽمب العؾؿقةةىل الطبعةة 

 هة.1419إوػىل 
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خطبة احلاجةىل دللقػ   ؿهلل نـ كاهللةر الهلليـ إلباينىل ادؽمب اإلشالملىل  .25

 هة.1400الطبعة الرانعةىل 

أ هلل نـ إدريس الؼراأىل ت   ؿهلل نق خبةزةىل دار الذخرةىل لشفاب الهلليـ  .26

 هة.1994الغربىل الطبعة إوػىل 

ىل دحؿهلل أمغ "ادعروف نحاصةقة انـ ظانهلليـ"رد ادحمار ظذ الهللر ادخمار  .27

انـ ظؿر نـ ظانهلليـىل ت/ د. حساص الهلليـ نـ  ؿهللىل دار اليؼافة والساثىل دمشةؼىل 

 هة. 1421ىل 1ط

دةةللقػ  أيب زكريةةا حيقةةك نةةـ صةةةرف  روضةةة الطةةالبغ وظؿةةهللة ادػمةةغىل .28

 هة.1412الـقويىل إصةراف  زهر الشاويشىل ادؽمب اإلشالملىل الطبعة الياليةىل 

رياض الصاحلغىل دللقػ  أيب زكريةا حيقةك نةـ صةةرف الـةقويىل ممشسةة  .29

 هة.1414الرشالة ومؽمبة الرياضىل الطبعة اليامـةىل 

حسةـ الؽةقهجلىل ت  زاد ادحماج نشةرح ادـفاجىل العالمة ظبةهلل ار نةـ   .30

 هة.1407ظبهلل ار إكصاريىل ادؽمبة العصةريةىل الطبعة اليامـةىل 

زاد ادعةةةاد أ هةةةهللي خةةةر العبةةةادىل ٓنةةةـ الؼةةةقؿ امقزيةةةةىل ت  صةةةعقب  .31

إركةةةاؤوط وظبةةةهلل الؼةةةادر إركةةةاؤوطىل ممشسةةةة الرشةةةالةىل الطبعةةةة السةةةانعة 

 هة.1415والعشةرونىل 

إصعث السجسةماين إزديىل  شــ أيب داودىل لوماص أيب داود شؾقامن نـ .32

 ت   قل الهلليـ ظبهلل احلؿقهللىل ادؽمبة العصةرية.
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صةرح الزركشةل ظذ ممـ اخلرقلىل دللقػ  صةؿس الةهلليـ  ؿةهلل نةـ ظبةهلل ار   .33

 هة.1414الزركشةلىل ت  د. ظبهلل ار امزيـىل دار أويل الـفكىل نروتىل الطبعة الياكقةىل 

 اهقؿ الصةةبقحل صةةةرح هللةةحق  البخةةاريىل لعةةع نةةـ نّطةةاثىل ت/ إنةةر .34

 هة.1423ىل 2وياشةر نـ إنراهقؿىل مؽمبة الرصهللىل الرياضىل ط

 الشةةػا نمعريةةػ حؼةةقمل ادصةةطػكىل ادملةةػ  أنةةق الػضةةؾ ظقةةاض نةةـ  .35

 هة. 1407مقشةك نـ ظقاض السبملىل دار الػقحاءىل ظامن الطبعة الياكقةىل 

ىل لوماص أ هلل نـ دقؿقةىل الصارص ادسؾقث ظذ صادؿ الرشقث  .36

 هة.1417ىل 1احلؾقاين و ؿهلل صقدريىل رمادي لؾـشةرىل الهللماصىل طت   ؿهلل 

ىل دةةللقػ  إشةةامظقؾ نةةـ  ةةاد "دةةاج الؾغةةة وهللةةحاح العرنقةةة"الصةةحاح  .37

 هة.1376امقهريىل ت  أ هلل ظطارىل دار العؾؿ لؾؿاليغىل نروتىل الطبعة إوػىل 

ادسؿك  امةامع الصةحق  مةـ أمةقر الرشةقث وشةــف "هللحق  البخاري  .38

ىل دصـقػ  اإلماص احلافظ أيب ظبهلل ار  ؿهلل نةـ إشةامظقؾ البخةاريىل اظمـةك "وأيامف

 هة. 1419نف  أنق هللفقب الؽرملىل نقت إفؽار الهللولقةىل 

هللحق  مسؾؿ  دصـقػ  اإلماص احلافظ أيب احلسةةغ مسةؾؿ نةـ احلجةاجىل  .39

 هة.1419هللفقب الؽرملىل نقت إفؽار الهللولقة لؾـشةر والمقزيعىل اظمـك نف  أنق 

 ظؼةةهلل امةةقاهر اليؿقـةةة أ مةةذهب ظةةامل ادهلليـةةةىل دةةللقػ  جةةالث الةةهلليـ  .40

ظبةةهللار نةةـ صةةاسىل ت/  ؿةةهلل أنةةق إجػةةان وظبةةهلل احلػةةقظ مـصةةقرىل دار الغةةرب 

 هة.1415اإلشالملىل الطبعة إوػىل 
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رىل ت/ظةع نقرويبةةىل دار ظققن ادسائؾىل لؾؼاضةل ظبهلل القهةاب نةـ كصةة .41

 هة. 1430ىل 1انـ حزصىل نروتىل ط

فماوى الؾجـة الهللائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفماءىل مجع  أ هلل الهللويشىل دار  .42

 هة.1411أويل الـفكىل الطبعة إوػىل 

فم  الؼهلليرىل دللقػ  كامث الهلليـ  ؿهلل نـ ظبهلل القاحهلل ادعروف نانـ ا امص  .43

 هة.1389ىل الطبعة إوػىل احلـػلىل صةركة ومؽمبة احلؾبل نؿصةر

فم  ادجقهلل لشةرح كماب المقحقهللىل دللقػ  ظبهلل الر ـ نـ حسـ نـ الشةةقخ  .44

 هة.1417 ؿهلل نـ ظبهلل القهابىل ت  القلقهلل نـ فريانىل دار الصؿقعلىل الطبعة الياكقةىل 

 الػؼف ظذ ادذاهب إرنعةىل دللقػ  ظبهلل الر ـ امزيريىل دار الػؽر. .45

ـةىل دللقػ  أيب ظؿر يقشػ نـ ظبةهلل ار الؼرضبةلىل الؽاأ أ فؼف أهؾ ادهللي .46

 هة.1398مؽمبة الرياض احلهللييةىل ت   ؿهلل ادقريماينىل الطبعة إوػىل 

الؽةةاأىل دقفةةؼ الةةهلليـ ظبةةهلل ار نةةـ قهللامةةةىل ت/ ظبةةهلل ار السكةةلىل دقزيةةع  .47

 هة. 1419ىل 2وزارة الشئقن اإلشالمقةىل ط

ـة ممخصصة أ وزارة كشاف الؼـاع ظـ اإلقـاعىل دـصقر البفقيتىل ت/ م .48

 هة.1423ىل 1العهللث نادؿؾؽة العرنقة السعقديةىل ضباظة وزارة العهللثىل ط

لسان العربىل لؾعالمة أيب الػضؾ مجاث الهلليـ  ؿهلل نـ مؽرص نةـ مـظةقر  .49

 هة.1414إفريؼلىل دار الػؽرىل الطبعة الياليةىل 

ئؿةةة ادبةةادئ والؼةةرارات الصةةادرة مةةـ ا قئةةة الؼضةةائقة العؾقةةا وا قئةةة الهللا .50

والعامة نؿجؾس الؼضاء إظذ وادحؽؿة العؾقاىل إهللهللار  مركز البحةقث نةقزارة 

 هة.1438ىل 1العهللث ادؿؾؽة العرنقة السعقديةىل ط
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ادبسقطىل لشؿس الهلليـ السةرخسةلىل دار الهللظقةىل ضبع نؿطبعةة السةعادة  .51

 هة.1324نؿصةرىل 

نـ أيب نؽر نـ جمؿع الزوائهلل ومـبع الػقائهللىل ادملػ  أنق احلسـ كقر الهلليـ ظع  .52

 هة.1414شؾقامن ا قيؿلىل ادحؼؼ  حساص الهلليـ الؼهللشةلىل مؽمبة الؼهللشةلىل الؼاهرةىل 

ىل جمؿقع فماوى ومؼةآت ممـقظةةىل لؾشةةقخ ظبةهلل العزيةز انةـ نةاز  .53

مجع  د.  ؿهلل نـ شةعهلل الشةقيعرىل حتةت إصةةراف  رئاشةة إدارة البحةقث العؾؿقةة 

 هة.1421ىل 3واإلفماءىل ط

إلشالص انـ دقؿقةىل مجةع ودردقةب  ظبةهلل الةر ـ نةـ جمؿقع فماوى صةقخ ا  .54

 هة.1416قاشؿىل ضباظة وزارة الشئقن اإلشالمقة نادؿؾؽة العرنقة السعقديةىل 

ادحةةذ صةةةرح ادجةةذىل لعةةع نةةـ حةةزصىل ت/أ ةةهلل صةةاكرىل ودصةةحق   مؽمةةب  .55

 هة.1422ىل 2المحؼقؼ نهللار إحقاء الساث العريبىل دار إحقاء الساث العريبىل نروتىل ط

مهللارج السالؽغىل لشؿس الهلليـ ظبهلل ار  ؿهلل نـ أيب نؽر ادعروف نةانـ   .56

 هة.1419ققؿ امقزيةىل دار إحقاء الساثىل الطبعة إوػىل 

مسـهلل اإلماص أ هللىل إلماص السـة أ هلل نـ حـبؾىل أصةةرف ظؾقةف  د. ظبةهلل ار  .57

 هة.1429ىل 1السكلىل ممشسة الرشالةىل نروتىل ط

ايةة ادـمفةكىل ادملةػ  مصةطػك نةـ شةعهلل مطالب أويل الـفةك أ صةةرح غ .58

 هة.1415الرحقباكك احلـبعىل ادؽمب اإلشالملىل الطبعة الياكقةىل 

ادهللوكةةة الؽةةزىىل لومةةاص مالةةؽ نةةـ أكةةسىل دار هللةةادرىل ضبعةةت نؿطبعةةة  .59

 هة.1323السعادةىل 
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ادغـلىل ٓنةـ قهللامةةىل ت  ظبةهلل ار السكةل وظبةهلل الػمةاح احلؾةقىل دار ظةامل  .60

 هة.1417ةىل الؽمبىل الطبعة اليالي

ادؿمع أ صةرح ادؼـعىل لزيـ الهلليـ ادـجك نـ ظيامن نـ ادـجةك المـةقخلىل  .61

 هة.1424ىل 3ت  ظبهلل ادؾؽ الهللهقشىل ط

 هة.1406ادقشقظة الػؼفقة الؽقيمقةىل الطبعة الياكقةىل  .62

مغـل ادحماج إػ معرفة ألػاظ ادـفاجىل لؾشةقخ  ؿةهلل الشةةرنقـلىل صةةركة   .63

 هة.1377رىل ومؽمبة مصطػك احلؾبل نؿصة

ىل ت/ د. ظبهللار "انـ الـجار"مـمفك اإلراداتىل دحؿهلل نـ أ هلل الػمقحل  .64

 هة.1419ىل 1السكلىل ممشسة الرشالةىل ط 

ادـفةةاج صةةةرح هللةةحق  مسةةؾؿ نةةـ احلجةةاجىل ٕيب زكريةةا حيقةةك الـةةقويىل  .65

 هة.1419ىل 5ت/خؾقؾ صةقحاىل دار ادعرفةىل نروتىل ط

 ؿةهلل نةـ  ؿةهلل ادغةريب مقاهب امؾقةؾ لشةةرح خممصةةر خؾقةؾىل دةللقػ   .66

 احلطابىل ت  زكريا ظؿراتىل دار الؽمب العؾؿقة.

هناية ادطؾب أ دارية ادذهبىل لعبهلل ادؾؽ امةقيـلىل ت/د. ظبةهلل العظةقؿ  .67

 هة.1428ىل 1الهلليبىل دار ادـفاجىل جهللةىل ط

ىل 1ا هللايةىل لعع ادرغقـاينىل اظمـك نف  ضالث يقشػىل دار إحقاء الساثىل ط .68

 هة.1416

 



 

 

 ثفريق اوشهىد حاه أداء اوشهادة

 دراسة مقارنة

 

 

 إعداد

 عبد اهلل بن أحمد سالم المحماديد. 

 األستاذ املشارك يف قسم الفقى املقارن باملعود العالي لمقضاء
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احلؿهلل ر رب العادغىل والصالة والسالص ظذ أصةرف إكبقاء وادرشةؾغىل كبقـةا 

  ؿهلل وظذ  لف وهللحبف والمانعغىل ومـ دبعفؿ ننحسان إػ يقص الهلليـ.

 أما نعهلل 

فالشفادة وشةقؾة مـ وشائؾ اإلثبات: ُصةرظت حػظًا لؾحؼقمل وهللةقاكة  ا ظـ 

 الضةقاع. وقهلل أمجعت إمة ظذ مشةروظقمفاىل وأهنا حجٌة صةرظقٌة ودلقٌؾ لؾؼضاء. 

وإهللؾ أن دؽقن الشفادة نؿجؾس الؼضاء: ٕن الغرض مـفا احلؽؿ نؿقجبفةاىل 

صب لقػصؾ فقف نغ ادمـازظغفالنهلل أن دؽقن نحضةرة احلاكؿ أ جمؾسف الذي كُ 
(1)

. 

حةاث الؼةهللرة ظةذ الـطةؼ.  -ٓ كمانةة وٓ إصةارة-وٓ ُيؼبؾ أداؤها إٓ مشاففة 

جاء أ ادادة الرانعة والعشةريـ نعهلل ادائة مـ كظةاص ادرافعةات الشةةرظقة مةا كصةف  

ن دمدبى الشفادة صػفقًاىل وٓ اقز آشمعاكة أ أدائفةا نؿةذكرات مؽمقنةة إٓ نةنذ»

غ ذلؽ ضبقعة الهللظقى «الؼاضةلىل ونشةرط أن دسق 
(2)

. 

مل الؼاضةل نغ الشفقد حاث أدائفؿ الشةفادة أ جمؾةس الؼضةاءىل  ولؽـ هؾ ُيػر 

فقسؿع صفادَة ُكةؾ  صةاههلل ظةذ اكػةرادىل ونةهللون حضةقر نةاقل الشةفقدىل أص ُدسةؿع 

 الشفادة نحضقرهؿ مجقعًا دون حاجة إػ المػرقةا 

                                           
 (. 189ضرمل الؼضاء أ الشةريعة اإلشالمقة )ص  (1)

 (. 124كظاص ادرافعات الشةرظقة )ادادة  (2)
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دراشنة  -تػريؼ الشفقد حال أداء الشنفادة "ظـقكت لف نةهذا جماث نحيلىل وقهلل 

 ."مؼاركة

 خط٘ البحح:

 ودشمؿؾ ظذ أرنعة مباحث وخامتةىل ونقان ذلؽ ظذ الـحق أيت  

   دعريػ الشفادة. ادبحث إول

   المػريؼ نغ الشفقد أ الػؼف. ادبحث الثاين

مل فقفا نغ الشفقد. ادبحث الثالث    احلآت المل ُيػرب

   المػريؼ نغ الشفقد أ الـظاص. ادبحث الرابع

 ىل ودشمؿؾ ظذ أهؿ الـمائج المل دقهللؾت إلقفا أ البحث. اخلامتة

 ميَج البحح:

 دصقير ادسللة ادراد نحيفا: لقمض  ادؼصقد مـ دراشمفا. -1

إن احماجةت ادسةللة إػ  حترير  ؾ الـزاع نذكر مقاضـ آدػةامل واخلةالف -2

 ذلؽ.

آقمصةةار ظةةذ ادةةذاهب الػؼفقةةة ادعمةةزةىل ودقثقةةؼ إقةةقاث مةةـ الؽمةةب  -3

 ادعمؿهللة أ كؾ مذهب.

اشمؼصاء أدلة إققاثىل وذكر ما يرد ظؾقفةا مةـ مـاقشةات أو اظساضةاتىل  -4

 وامقاب ظـفا ما أمؽـ.

 درجق  ما يظفر رجحاكفىل ونقان شبب السجق . -5



 

  تفريق الشهىد حال أداء الشهادة
 

 301 
 

 رهاىل نذكر اشؿ السقرة ورقؿ أية.ظزو أيات إػ شق -6

ختةةريج إحاديةةث وأثةةار مةةـ مصةةادرهاىل فةةنن كةةان احلةةهلليث أو إثةةر أ  -7

الصةةحقحغ أو أ أحةةهللمها اكمػقةةت نةةذلؽ لؾحؽةةؿ نصةةحمفىل وإٓ خّرجمةةف مةةـ 

 ادصادر إخرى مع ذكر ما قالف أهؾ احلهلليث أ درجمف.

 دقثقؼ ادعاين الؾغقية مـ كمب الؾغة ادعمؿهللة. -8

 عريػ نادصطؾحات وصةرح الغريب مـ الؽمب ادعمؿهللة أ هذا الػـ.الم -9

 العـاية نؼقاظهلل الؾغة العرنقة واإلمالء وظالمات السققؿ. -10

 العـاية نهللراشة ما لف هللؾة واضحة نالبحث. -11

 خمؿ البحث نخامتة دمضؿـ أهؿ الـمائج.  -12

أ أشةةلث ار أن يقفؼـةةا لؾصةةقابىل وأن اـبـةةا الزلةةؾىل وأن يرزقـةةا اإلخةةالص 

 الؼقث والعؿؾ.
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  املبحح األول
 تعريف الصهادة

 تعسٓف الشَادٗ يف اللػ٘: -أ

الشةةغ   »ابنـ فنارسالشفادة  مصهللر َصةِفهلَل َيْشةَفهلُل صةفادًةىل ففةق صةاههلٌل. قةاث 

«وا اء والهللاث أهللٌؾ يهللث ظذ حضقر وظؾؿ وإظالص
(1)

. 

واحلضةقرىل والعؾةؿىل والشفادة أ الؾغة دليت نعهللة معةاٍنىل مـفةا  اخلةز الؼةاضعىل 

 واإلظالصىل وادعايـةىل والعالكقةىل واإلقرارىل والؼسؿ أو القؿغ.

   اإلخبار نام صاههلله وَصِفهلَلُه. وأصؾ الشفادة

ْؾُت. وظذ إداءىل دؼقث   ِؾىل دؼقث  صفهللُت نؿعـك  حتؿب وهل ُدْطَؾُؼ ظذ  المبَحؿُّ

ْيُمفاىل وظذ ادشفقد ن ْؾةُت صةفادةىل صفهللُت ظـهلل احلاكؿ نشفادة أي  أدب فىل دؼقث  حتؿب

 نؿعـك  ادشفقد نف.

ـةة المةل ُدـبةئ ظةـ  ودسؿقُمفا نالشفادة إصارة إػ أهنا ملخقذة مـ ادشةاههللة ادمقؼب

 ادعايـة: ٕن الشاههلل خُيز ظام صاههلله وظايـف. 

  هل مشمؼة مـ الشةفقدىل نؿعـةك  احلضةقر: ٕن الشةاههلل حيضةةر جمؾةس وققؾ

ل ا حلاضةر صاههللًاىل وأداؤه صفادةالؼضاء لصداءىل فُسؿ 
(2)

. 

                                           
 (. 517مؼايقس الؾغة )ص  (1)

(ىل وادغةةةرب أ دردقةةةب ادعةةةرب 497(ىل والـفايةةةة أ غريةةةب احلةةةهلليث وإثةةةر )ص 1/421اكظةةةر  الصةةةحاح ) (2)
= 
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 تعسٓف الشَادٗ يف االصطالح: -ب

إخباُر هللهللمٍل إلثبات حؼك نؾػظ الشفادة أ جمؾس الؼضاء
(1)

. 

إخباُر حاكٍؿ ظـ ظؾٍؿ لقؼضةل نؿؼمضاه
(2)

. 

إخباٌر نحؼك لؾغر ظذ الغر نؾػظ أصفهلل
(3)

. 

اإلخبار نام َظِؾؿف نؾػٍظ خاص
(4)

. 

وهذه المعريػات ممؼارنة ادعـك مع اخةمالٍف يسةةر أ العبةاراتىل وقةهلل أفةادت 

اإلخبار نحؼك لؾغر ظذ الغر نؾػٍظ خاصك "نلن الشفادة أ اهللطالح الػؼفاء هل  

 . "أ جمؾس الؼضاء

ةؾ الشةفادة أو أدى الشةفادة أ  ـْ حتؿب هذا وُيْطِؾُؼ الػؼفاء لػةظ الشةاههلل ظةذ َمة

 جمؾس الؼضاء. 

                                           

=
 

(ىل 124(ىل وادصةباح ادـةر )ص 3/239(ىل ولسةان العةرب )496(ىل وادطؾع ظذ ألػةاظ ادؼـةع )ص 149)ص 

 (. 231(ىل وأكقس الػؼفاء )ص 292والؼامقس ادحقط )ص 

 (.7/56(ىل والبحر الرائؼ )9/100(ىل والبـاية صةرح ا هللاية )4/207قغ احلؼائؼ )(ىل واكظر  دب6/2فم  الؼهللير ) (1)

 (.4/146الشةرح الؽبر لؾهللردير هبامش حاصةقة الهللشققل ) (2)

 (.5/377(ىل وحاصةقة امؿؾ ظذ صةرح ادـفج )4/318حاصةقما قؾققيب وظؿرة ) (3)

 (.15/258(ىل وكشاف الؼـاع )6/635صةرح مـمفك اإلرادات ) (4)
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ؾ هق  ظبارة ظـ َفْفِؿ احلادثة وضبطفا نادعايـة أو نالسامع والمبَحؿُّ
(1)

. 

ونعبارة أخرى هق  أن ُيهللظك لقشفهلل ويسمحػظ الشفادة
(2)

. 

ُؾ لف العؾَؿ نام صفهلل نفأما إداء ففق  إظالُص الشاههلِل احلاكَؿ نشف اددف نام حُيص 
(3)

. 

ونعبارة أخرى هق  أن ُيهللظك لقشفهلل نام َظِؾةَؿف واْشُمحِػَظ إياه
(4)

.  

                                           
 (.8/6030الػؼف اإلشالمل وأدلمف ) (1)

 (.1/175دبصةرة احلؽاص ) (2)

 (.2/598صةرح حهللود انـ ظرفة ) (3)

 (. 1/176دبصةرة احلؽاص ) (4)
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  املبحح الجاىٌ
 التفريل بني الصهىد يف الفكه

ادػؼ الػؼفاء ظذ اشمحباب المػريؼ نغ الشفقد أ حاث المفؿة والريبة
(1)

. 

 واشعدلقا بَم يع:

«يريبؽ  ػ ما ٓ يريبؽدع ما »  ققلف  -1
(2)

. 

مل نةغ وجف الدٓلة   دث احلهلليث ظذ إخذ نآحمقاطىل ومـ آحمقاط أن ُيػةرب

الشفقد أ حاث المفؿة والريبة
(3)

. 

  )أن شبعة كػٍر خرجةقا َفُػِؼةهلل واحةهلٌل مةـفؿىل فلدةت ُروي ظـ ظع  -2

قفؿىل وأقةاص كةؾب واحةهلٍل ظـةهلل  زوجمف ظؾقًاىل فةهللظا السةمة فسةل ؿ ظـةف فةلكؽرواىل فػةرب

ـْ حيػظفىل ودظا واحهللًا مـفؿ فسللف فلكؽرىل فؼاث  ار أكةز. فظةـ  ؾ نف َم شارية ووكب

                                           
(ىل 6/268(ىل وادهللوكةةة )7/18(ىل ونةهللائع الصةةـائع )16/87(ىل وادبسةةقط )328اكظةر  خممصةةةر الطحةاوي )ص  (1)

(ىل 19/17(ىل وهنايةةة ادطؾةةب )8/129(ىل وإص )8/206(ىل ومقاهةةب امؾقةةؾ )8/356والـةةقادر والزيةةادات )

(ىل واإلكصةاف 10/81(ىل وادبةهللع )8/254(ىل وهناية ادحمةاج )22/358(ىل وادجؿقع )96وأدب الؼضاء )ص 

 (. 3/357(ىل والسةقؾ امرار )15/149(ىل وكشاف الؼـاع )9/146(ىل ومعقكة أويل الـفك )28/488)

(ىل 4/286(ىل والسمذي أ شــفىل أنقاب هللةػة الؼقامةة والرقةائؼ والةقرع )1/200أخرجف اإلماص أ هلل أ ادسـهلل ) (2)

(ىل 5201(ىل رقةؿ )5/117دةر  الشةبفات ) (ىل والـسائل أ شــفىل كماب إصةةرنةىل نةاب احلةث ظةذ2518رقؿ )

(ىل والبقفؼل أ الســ الؽزىىل كماب البققعىل ناب كراهقة مبايعة مةـ أكيةر مالةف مةـ 2/13واحلاكؿ أ ادسمهللر  )

حف احلةاكؿ ووافؼةف الةذهبلىل «. هذا حهلليث هللةحق »(ىل وقاث ظـف السمذي  5/335الرنا أو ثؿـ ادحرص ) وهللةحب

حف إلباين أ إرواء ا  (. 1/44لغؾقؾ )وهللحب

 (. 16/87اكظر  ادبسقط ) (3)
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فهللوا ظؾقةؽ وأكةا الباققن أكف قهلل اظسفىل فهللظاهؿ فةاظسفقاىل فؼةاث لةصوث  قةهلل صة

قادؾؽىل فاظسَفىل فؼمؾفؿ(
(1)

. 

أن دػريؼ الشفقد مع آردقاب كهللٌب مـ شــ إكبقاء وإئؿة: لِةاَم فقف مـ  -3

آحمقاط وكػل آردقاب
(2)

. 

أكف مما ُيمقهللؾ نف إػ إثبات احلؼ ودفع الباضؾ -4
(3)

. 

ابـ قاث  وكصب نعض الػؼفاء ظذ أن المػريؼ أ هذه احلالة يؽقن أ رفٍؼ ولغ.

مل الشفقد إٓ ظـ هتؿةىل ويػعؾف أ رفٍؼ كشػًا   »فرحقن وٓ يـبغل لؾؼاضةل أن ُيػر 

رفقؼًا مـ كؾ ما يريهللىل حمةك دصة  لةف نةراءهتام مةـ المفؿةةىل أو حتةؼ الريبةة ظؾةقفام 

«فُمطرح صفادهتام. قالف انـ ظبهلل احلؽؿ
(4)

. 

حاجةة حقـئةذ إػ المػرقةةىل فنن اكمػت المفؿة والريبة فعامة الػؼفاء يرون أكف ٓ 

نؾ هللةرح نعضفؿ نعهللص جقاز المػريؼ نغ الشفقد إذا كاكقا ظهللوًٓ مرضةقغ
(5)

. 

                                           
(ىل 7746(ىل رقةةؿ )9/348أخرجةةف نـحةةقه انةةـ أيب صةةةقبة أ مصةةـػفىل كمةةاب الةةهللياتىل نةةاب الرجةةؾ يؼمؾةةف الـػةةر ) (1)

 (. 8/41والبقفؼل أ الســ الؽزىىل كماب امـاياتىل ناب الـػر يؼمؾقن الرجؾ )

 (.16/183احلاوي الؽبر ) (2)

 (.3/357ر )السةقؾ امرا (3)

 (.2/172دبصةرة احلؽاص ) (4)

(ىل 8/355(ىل والـةةقادر والزيةةادات )6/268(ىل وادهللوكةةة )7/18(ىل ونةةهللائع الصةةـائع )16/87اكظةةر  ادبسةةقط ) (5)

(ىل 4/315(ىل وأشةةـك ادطالةةب )16/183(ىل واحلةةاوي الؽبةةر )7/507(ىل وإص )7/199وصةةةرح اخلرصةةةل )

 (.3/357(ىل والسةقؾ امرار )10/81(ىل وادبهللع )6/232ؼـع )(ىل وادؿمع أ صةرح اد14/70وادغـل )



 

  تفريق الشهىد حال أداء الشهادة
 

 307 
 

 ودلقؾفؿ أ ذلؽ ما يع 

أن الشاههلل أمغ فقام يمدي مةـ الشةفادةىل ومل دظفةر خقاكمةف لؾؼاضةةلىل فةال  -1

يمعـت
(1)

معفؿىل وقهلل ُأمركا ننكرامفؿ 
(2)

. 

فةةال يؿؽةةـفؿ أداء الشةةفادة ظةةذ أن المػريةةؼ يشةةقش ظؾةةقفؿ ظؼةةق ؿىل  -2

وجففا
(3)

. 

ـْ صةفهللوا لةف نغةر شةبب يقجةب  -3 أن المػريؼ َيُػتُّ أ أظضادهؿ وَظُضهلِل َم

ذلؽىل مع كقكف مل َيِرْد نف صةرٌع اب ادباظف ويمعغ ادصةر إلقف
(4)

. 

أن المػريؼ نال مقجب يمدي إػ كراهة الـاس لؾشةفادة -4
(5)

ةًا  : ٕن فقةف غضب

مـفؿ
(6)

. 

وكصب نعض الشافعقة ظذ جقاز المػريؼ نغ الشفقد حمك أ حاث ظهللص المفؿةة 

ةةًة وٓ ريبةةًة فالصةةحق  الةةذي ظؾقةةف   »الـننقويوالريبةةة. قةةاث  وإن مل اةةهلل فةةقفؿ ِخػب

امؿفقر أكف ٓ يػرقفؿ: ٕن فقف غضًا مـفؿ
(7)

 . 

                                           
د ظؾقفىل وُيؾزمف نام يصعب ظؾقةف أداؤهىل ويققعةف فةقام  "فالن يمعـت فالكاً "المعـت  المشهلليهللىل فنذا قالت العرب   (1) فؿرادهؿ  ُيشهلل 

ُؾف. اكظر  ادغرب أ دردقب ادعرب )ص   (. 156(ىل والؼامقس ادحقط )ص 2/61(ىل ولسان العرب )183يشؼ ظؾقف حتؿُّ

 (.16/87ادبسقط ) (2)

 (.7/18ـائع )نهللائع الص (3)

 (.3/357السةقؾ امرار ) (4)

 (.316-15/315الشةرح ادؿمع ) (5)

 (.4/406(ىل ومغـل ادحماج )4/315(ىل وأشـك ادطالب )8/157روضة الطالبغ ) (6)

(ىل والؼةامقس 7/198(ىل ولسةان العةرب )1/856َغضب مـف َيُغضُّ  إذا وضع وكؼص مـ َقهلْلِرِه. اكظر  الصحاح ) (7)

 (.649ادحقط )ص 
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قفؿ نؿسللة اخلصؿ فال  «نلسوقاث الروياين  ُيػرقفؿ. وقاث البغقي  إن فرب
(1)

. 

ويرى ادالؽقة المػريؼ أ حاث الشفادة ظذ الزكاىل ُوجهللت الريبة أو مل دقجهلل
(2)

. 

وظذ العؽس مـ ذلؽ ذهب نعض الػؼفاء إػ جةقاز المػريةؼ نةغ الشةفقد أ 

كؾ صةلء إٓ أ الشفادة ظذ الزكا: ٕن دػريؼ صفقد الزكا ودلديمفؿ الشةفادة ظةذ 

أثـاء دلدية ُكؾ  واحهلٍل لشفاددف نؿعزٍث ظـ أخةرىل اكػراد يعـل ظهللص اكمامث الـصاب 

فقؽقكقن قذفة
(3)

. 

قةةقن وقةةت إداء فؼةةط. قةةاث  وهةةذا غةةر هللةةحق : ٕهنةةؿ يةةلدقن مجقعةةًاىل وُيػرب

ققلف  يمدون أ وقةت واحةهلل أي  أن يؽةقن إدقةاهنؿ مجقعةًاىل »أ حاصةقمف   العدوي

ققن حةغ الملديةة نالػعةؾىل أو أن ا لمػريةؼ القاقةع أ أزمـةة قريبةة فال يـاأ أهنؿ ُيػرب

«كالزمـ القاحهلل
(4)

. 

قةةقا أي  ظـةةهلل إداء نعةةهلل إدقةةاهنؿ  ةةؾ احلةةاكؿ   »الدشننققل وقةةاث ققلةةف  وُفر 

«مجقعاً 
(5)

. 

فال وجف لفىل وما ظؾبؾقا نف مـ  "إٓ أ صفادة زكك"وأما ققلف    »الشقكاين وقاث

ؾؿىل نؾ ولق صفهلل كؾ واحةهلل أهنؿ يؽقكقن قذفة دعؾقٌؾ ناضٌؾىل لقس ظؾقف أثارٌة مـ ظ

                                           
 (.8/157روضة الطالبغ ) (1)

(ىل وصةةةرح اخلرصةةةل 2/172(ىل ودبصةةةرة احلؽةةاص )8/355(ىل والـةةقادر والزيةةادات )6/268اكظةةر  ادهللوكةةة ) (2)

 (. 4/165قل )(ىل وحاصةقة الهللشق7/199)

 (.3/358اكظر  السةقؾ امرار ) (3)

 (.7/199حاصةقة العهللوي هبامش صةرح اخلرصةل ) (4)

 (. 4/165حاصةقة الهللشققل ) (5)
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مـفؿ أ وقت غر الذي صفهلل نف أخر وإن دباظهللت إوقاتىل كام وقع أ صةفادة 

الشفقد ظذ ادغرةىل فنن زيادًا دلخر وصفهلل أ وقت  خرىل وقهلل حضةر ذلةؽ أظقةان 

«الصحانة ومل ُيـؽروهىل وٓ قالقا  إن ادملخر قاذٌف 
(1)

. 

المػريؼ نةغ الشةفقد أ حةاث المفؿةة    أن الػؼفاء ممػؼقن ظذ جقازفاخل صة

 والريبة: ٕن ذلؽ مـ ناب آحمقاط ودفع الريبةىل ٓ مـ ناب المعـت.

 وإلقؽ نعضًا مـ كصقص الػؼفاء القاردة أ هذا الشلن  

وٓ يـبغةل لةف أن يمعـةت الشةفقد: فةنن ذلةؽ رنةام   »الطحناوي خمعصنرجاء أ 

مل نةغ خؾط ظذ الشاههلل ظؼؾةف وإن كةان هللةحقحًا أ  صةفاددفىل وٓ نةلس نةلن ُيػةر 

«الشفقد إذا اهتؿفؿ
(2)

. 

ص الشةفقد مجقعةًا أو واحةهللًا واحةهللًا: ٕن   »ادبسق وأ  وٓ يضةر الؼاضةل أن ُيؼهلل 

اليانت نالـص اصساط العهللد والعهللالةة أ الشةفقد: ونةذلؽ يظفةر جاكةب الصةهللملىل 

 ةا إٓ أن يردةاب أ  فالمػريؼ نقـفؿ أ ادجؾةس يؽةقن زيةادةىل والؼاضةةل ٓ يمؽؾةػ

دع مننا يريبننؽ  ػ مننا ٓ »  أمةةرهؿىل فعـةةهلل ذلةةؽ ظؾقةةف أن حيمةةاط: لؼقلةةف 

«يريبؽ
(3)

مل نقـفؿىل إٓ أكف ٓ يـبغل لف أن يمعـةت معفةؿ: فةنن  . ومـ آحمقاط أن ُيػر 

المعـت خيؾط ظذ الرجؾ ظؼؾف وإن كان هللحقحًا أ صفاددفىل وٕن الشاههلل أمغ فةقام 

يةةمدي مةةـ الشةةفادةىل ومل يظفةةر خقاكمةةف لؾؼاضةةةلىل فةةال يمعـةةت معفةةؿىل وقةةهلل أمركةةا 

                                           
 (. 3/358السةقؾ امرار ) (1)

 (.328خممصةر الطحاوي )ص  (2)

 شبؼ ختراف.  (3)
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مل نقـفؿ فال نلس أن يسلث كؾ واحهلل مـفؿ  أيـ كان  ننكرامفؿىل إٓ أكف إذا اهتؿفؿ وفرب

هذاا وكقػا وممك كانا ففق مـ ناب آحمقاط ودفع الريبةىل ٓ مـ نةاب المعـةت. 

وإن اخمؾػقا أ ذلؽ اخمالفًا ُيػسهلل الشفادة أنطؾفاىل وإن كان ٓ ُيػسهللها أجازهاىل وٓ 

«يطرحفا نالمفؿة والظـ: فنن الظـ ٓ يغـل مـ احلؼ صةقئاً 
(1)

. 

ٓ يعبث نالشفقد: ٕن ذلؽ يشقش ظؾقفؿ ظؼةق ؿىل فةال   »دا،ع الصـا،عبوأ 

قفؿ ظـهلل أداء  يؿؽـفؿ أداء الشفادة ظذ وجففاىل وإذا اهتؿ الشفقد فال نلس نلن ُيػر 

الشفادةىل فقسل ؿ  أيـ كانا وممك كانا فنن اخمؾػقا اخمالفًا يقجب ردب الشةفادة 

«ردبهاىل وإٓ فال
(2)

. 

وٓ يـبغل لف أن ُيعـ ت الشفقد: فنكف رنام أهبت الشةاههلل   »الؽادموجاء أ كماب 

قفؿ أ الشفادة «وخؾط ظؾقفىل وإذا اهتؿ الؼاضةل الشفقد جاز لف أن ُيػر 
(3)

. 

قةقن إن   »احلؽام تبصنرةوأ  قاث انـ الؼاشؿ  كةؾ الشةفقد ٓ ُيسةللقن وٓ ُيػرب

قةقن وُيسةللقن. وقةاث أصةفب  ٓ كاكقا ظةهللوٓىًل إٓ الشةفقد ظةذ الزكةا فةنهنؿ ُيػرب 

مل نغ الشفقد أ حهللك وٓ غةره إٓ أن يسةساب مةـ صةفادهتؿىل فؾةف أن يسةمهللث  ُيػرب

«ظذ هللحة ذلؽ نالمػرقة نقـفؿ
(4)

. 

                                           
 (.16/87ادبسقط ) (1)

 (.7/18نهللائع الصـائع ) (2)

 (.2/959الؽاأ أ فؼف أهؾ ادهلليـة ادالؽل ) (3)

 (.2/172دبصةرة احلؽاص ) (4)
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ققا وجقنًا أ الزكا فؼط دون غره: لقسةلث كةؾ واحةهلل   »الشنرح الؽبروأ  وفر 

أىا فةنن اخمؾػةقا أو ظذ حهللدف  كقػ رأىا وأ أي وقت رأىا وأ أي مؽةان ر

وا «نعضفؿ نطؾتىل وُحهللُّ
(1)

. 

مل الؼاضةل نغ الشفقد إذا خشةل ظبيفؿ   »إموجاء أ كماب  وٓ نلس أن ُيػر 

أو جفؾفؿ نام يشفهللون ظؾقفىل ثؿ يققػفؿ ظذ ما صفهللوا ظؾقةفىل وظةذ السةاظة المةل 

 يشفهللون فقفاىل وظذ الػعؾ والؼقث كقػ كانىل وظذ مـ حضةر ذلؽ معفؿىل وظذ

 «. ما يسمهللث نف ظذ هللحة صفادهتؿ وصفادة مـ صفهلل معفؿ

وهؽذا إذا اهتؿفؿ نالمحامؾ أو احلقػ ظذ ادشفقد ظؾقفىل والمحامؾ دةـ »قاث  

حقا الشفادة َقبَِؾةَفاىل وإن اخمؾػقا فقفا اخمالفةًا  يشفهللون لف أو امـػ لفىل فنن هللحب

«ُيػسهلل الشفادة ألغاها
(2)

. 

رداب الؼاضةل نالشفقد أو دقهؿ غؾطفؿ خلػة ظؼةٍؾ إذا ا  »روضة الطالبغوأ 

قفؿ «وجهللها فقفؿ فقـبغل أن ُيػر 
(3)

. 

مل صةفقدًا اردةاب هبةؿىل   »مغـل ادحعاجوأ  ُـّ لؾؼاضةل قبؾ المزكقة أن ُيػر  وُيَس

أو دقهؿ غؾطفؿ: خلػةة ظؼةٍؾ وجةهللها فةقفؿىل ويسةلث كةاًل مةـفؿ  ظةـ زمةان  ةؾ 

الشفادة ظامًا وصفرًا ويقمًا أو غهللوة أو ظشةقةا وظؿةـ كمةب صةفاددف معةفا وأكةف 

مفؿىل وإٓ كمب نحز أو مهللادا وكحق ذلؽ: لقسمهللث ظذ هللةهللقفؿ إن ادػؼةت كؾؿة

                                           
 (. 4/165الشةرح الؽبر لؾهللردير هبامش حاصةقة الهللشققل ) (1)

 (.8/129إص ) (2)

 (.8/157روضة الطالبغ ) (3)
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فقؼػ ظـ احلؽؿىل وإذا أجانف أحهللهؿ مل َيهلَلْظُف يرجع إػ الباقغ حمك يسةل ؿ: لةئال 

خيةةزهؿ نجقانةةفىل فةةنن اممـعةةقا مةةـ المػصةةةقؾ ورأى أن يعظفةةؿ وحيةةذرهؿ ظؼقنةةة 

ةؾقا وجةب  صفادة الزور وظظفؿ وحةذرهؿىل فةنن أهللةةروا ظةذ صةفادهتؿ ومل ُيػص 

زة نام يبؼةك مةـ ريبةةىل وإكةام اشةُمحب لةف ظؾقف الؼضاء إذا وجهللت صةروضفىل وٓ ظ

ذلةةؽ قبةةؾ المزكقةةة ٓ نعةةهللها: ٕكةةف إن اضؾةةع ظةةذ ظةةقرة اشةةمغـك ظةةـ آشةةمزكاء 

قفؿ وإن ضؾةب  والبحث ظـ حا ؿىل وإن مل َيْرَدْب فقفؿ وٓ دقهؿ غؾطفؿ فةال ُيػةر 

ًا مـفؿ «مـف اخلصؿ دػريؼفؿ: ٕن فقف غضب
(1)

. 

قفؿىل فسةلث كةؾب واحةهلل ظةـ صةفاددف وإن ارداب   »ادغـلوجاء أ  نشفادهتؿ فرب

وهللةةػمفاىل فقؼةةقث  كـةةَت أوث مةةـ صةةفهللىل أو كمبةةتىل أو مل دؽمةةبا وأ أي  مؽةةان 

صةةفهللتا وأ أي  صةةفرىل وأي  يةةقصا وهةةؾ كـةةت وحةةهلل  أو معةةؽ غةةر ا فةةنن 

«اخمؾػقا شؼطت صفادهتؿىل وإن ادػؼقا نحث ظـ ظهللالمفؿ
(2)

. 

روأ  كؿ نشفقد مل خيز قةقة ضةبطفؿ وديةـفؿ اشةُمحب وإذا ارداب احلا  »اُدَحرَّ

قفؿىل ويسلث كؾ واحهلل  ظـ كقػقةة المحؿةؾا وأيةـىل وممةكىل ونةلي  مقضةع  أن ُيػر 

ؾ وحهلله أو مع غرها فنن اخمؾػةقا مل يؼبؾفةاىل وإن ادػؼةقا وظظفةؿ  كانا وهؾ حتؿب

«وخقففؿىل ثؿ حؽؿ إن ثبمقا
(3)

. 

                                           
 (.406-4/405مغـل ادحماج ) (1)

 (. 14/70ادغـل ) (2)

 (.645ادحرر أ الػؼف )ص  (3)
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ٍة لزمف  »الػروعوأ    "ادحةرر"و "الؽاأ"البحثىل وأ  وإن ارداب حاكؿ مـ نقـ 

ةؾ وحةهللها وأيةـىل  يسمحب دػريؼفؿىل ويسلث كؾ واحهلل  ظـ كقػقة المحؿؾا هؾ حتؿ 

فىل فنن ثبمقا َحَؽَؿىل وإٓ مل يؼبؾفا «وممكا فنن ادػؼقا وظظ وخقب
(1)

. 

أما إذا كاكقا ظةهللوًٓ مرضةةقغ فةال اةقز هةذا المػريةؼ: ٕكةف   »الشقكاينوقاث 

أظضادهؿ وَظُضهلِل مـ صفهللوا لف نغر شبب يقجب ذلؽىل مع كقكةف مل يةرد َيُػتُّ أ 

نف صةرٌع اب ادباظف ويمعغ ادصةر إلقفىل وأما إذا كان حةا ؿ ظـةهلل احلةاكؿ مؾمبسةًا 

فلراد أن خيمز هللهللقفؿ وادػاقفؿ ظذ ما صفهللوا نف فال نلس هبذا: فنكف ِمةامب ُيمقهللةؾ 

اكمػعـا هبذا المػريؼ أ غر قضةةقةىل وٓ شةةقام نف إػ إثبات احلؼ ودفع الباضؾىل وقهلل 

إذا كان الشفقد قهلل جاءوا أ الشفادة نؾػظ واحهلل مـ غر اخمالف: فنن ذلةؽ ِمةةامب 

ُيةةمذن نالريبةةة ويةةهللظق إػ المفؿةةة نةةلهنؿ قةةهلل دقاضةةموا أن يشةةفهللوا نةةذلؽ الؾػةةظ 

مةا صةفهلل  ودقاهللقا نف نقـفؿىل والغالب أ صفادة الصهللمل أن ُيمد ي كؾُّ صاههلل معـك

ـْ صةفهلل معةف أو خالػمةف  نف أخر نللػاظ ُيعز  هبا ظـهلل المبلديةىل شقاء وافؼت لػَظ َمة

 مع آدػامل ظذ ادعـك.

قفؿ احلاكؿىل ثةؿ يسةل ؿ ظةـ  وِمةامب يقض  الصهللمل مـ الؽذب مع الريبة أن ُيػر 

ع  ؿ ذلةؽ: فةنن الشةفادة الؽاذنةة  هللػاٍت دمعؾؼ نالزمان أو ادؽان أو احلاثىل وُيـَق 

ُ هلِلهلْلُقفا «ظـهلل هذا دمعيبُر غايَة المبَعيُّرىل ويظفر َخَؾُؾفا وَيَمَبغب
(2)

. 

                                           
 (.6/474الػروع ) (1)

 (.358-3/357السةقؾ امرار ادمهللفؼ ظذ حهللائؼ إزهار ) (2)
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ٓ اةقز أن ُيعـ ةت الشةاههلليـ: ٕن هةذا يةمدي إػ   »ابـ ظثقؿنغوقاث الشةقخ 

كراهة الـاس الشفادةىل وٕكف إذا ظـمفام فنن نعض الـاس لةقس ظـةهلله دؾةؽ الؼةقةىل 

الشةفادةىل فةال اةقز دعـقةمفامىل وٓ اكمفارمهةا وٓ  فرنام يمضعضةع ويضةعػ أ أداء

مل الشةفقدىل ويطؾةب مةـ كةؾ  اممحاهنامىل إٓ إذا هللار ظـهلله صةؽ فةال نةلس أن ُيػةر 

ا«واحهلل صفادةىل ويـظر هؾ دمـاقض الشفادة أو ٓ
(1)

. 

ونعهلل الـظر أ  راء الػؼفةاء وأقةقا ؿ يمبةغب لـةا أنب إجةراءات الشةفادة أ الػؼةف 

اإلشالمل دمؿقز نالقسةر والسفقلة: اكطالقةًا مةـ يسةةر الشةةريعة وشةفقلمفاىل فؼةهلل 

دركةةت إمةةر كؾةةف لؾؼاضةةةلىل وأظطمةةف السةةؾطة الؽامؾةةة أ اختةةاذ مةةا يةةراه مـاشةةبًا 

المػرد نالشاههلل أو دػريؼف ظـ غةره مةـ الشةفقدىل لؾقهللقث إػ احلؼقؼةىل ومل ُدؼق هلله ن

نؾ أرصهللت إػ معامؾة الشاههلل معامؾة حسةـة: ٕن الشةاههلل نشةفاددف ُيعمةز ممديةًا 

رشالة شامقةىل حقث إكف نحضقره جمؾس الؼضةاء وإدٓئةف نةام لهلليةف مةـ معؾقمةات 

يؽقن خادمًا لؾعةهللث وُمعقـةًا ظةذ إحؼةامل احلةؼ. ومةـ هـةا فةنن ظةذ الؼاضةةل أن 

مػادى أيب فعٍؾ مـ صلكف أن يمدي إػ اممـاع الشاههلل ظـ الشفادةىل وأ المػرقة نغ ي

الشفقد دغؾقٌب ماكب الؽذب والمفؿة فقفؿ ظذ جاكب الصةهللمل والةزاءةىل إمةر 

الةةذي ٓ يردضةةةقف الشةةفقد ٕكػسةةفؿىل فةةقحؿؾفؿ ذلةةؽ ظةةذ آممـةةاع ظةةـ اإلدٓء 

ةف جعةؾ الػؼفةاء المػر قةة نةغ الشةفقد إكةام دؽةقن ظـةهلل المفؿةة نشفادهتؿ. و ذا ُكؾ 

 والريبةىل فنن اكمػت المفؿة والريبة فال وجف ظـهللهؿ لؾمػرقة. 

                                           
 (. 316-15/315الشةرح ادؿمع ) (1)
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 ( أ728/4رقةؿ )وقهلل هللهللر نذلؽ قرار جمؾس الؼضاء إظذ هبقئمةف الهللائؿةة 

ظذ الؼاضةل ظـهلل الريبة أ الشفادة دػرقةة الشةفقدىل »هة( وكّصف  15/4/1429)

ـةةقا مةةـ مؼانؾةةة نعضةةفؿ  وأن حيضةةةروا أ وقةةت واحةةهلل مةةا أمؽةةـ ذلةةؽىل وأٓب ُيؿؽب

«لبعٍض وقت الشفادة
(1)

. 

مل نةغ كةؾ  ًاىل فُقػةرب وإذا كان الشفقد كساًء فُمسؿع صفادة ُكةؾ  اثـمةغ مةـفؿ شةقيب

ڳ ڳ ) اثـمغ اثـمغىل ٓ نغ كؾ واحهللة وإخةرى: وذلةؽ إظةامًٓ لؼقلةف دعةاػ 

ٓجمامع. وٓ دذكر إٓ مع ا[282]البؼرة (ڱ ڱ ڱ ڱں
(2)

. 

مل نقةـفامىل أي  ادةرأدغ. ُحؽةل  أن أص نشةةر   »قرة ظققن إخقارجاء أ  وٓ ُيػرب

قةقا نقةـفامىل فؼالةت  لةقس  صفهللت هل وأص الشافعل ظـهلل احلاكؿىل فؼاث احلةاكؿ  َفر 

. [282]البؼةرة (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں) لؽ ذلؽىل قةاث ار دعةاػ 

 فسؽت احلاكؿ.

وهذا فرٌع حسةـىل واشةمـباٌط جقةهللىل "احلؽاية  قاث الماج السبؽل نعهلل كؼؾ هذه 

ومـةزٌع غريبىل وادعروف أ مذهب ولهللها  إضالمل الؼقث نلن احلةاكؿ إذا اردةاب 

نالشفقد اشُمحب لف المػريؼ نقـفؿ. وكالمفا هللةةري  أ اشةميـاء الـسةاء: لؾؿـةةزع 

«"الذي َذَكَرْدُفىل وٓ نلس نف
(3)

.  

                                           
 (. 551ادبادئ والؼرارات )ص  (1)

 (.11/99اكظر  قرة ظققن إخقار دؽؿؾة حاصةقة انـ ظانهلليـ ) (2)

 (.11/99قرة ظققن إخقار دؽؿؾة حاصةقة انـ ظانهلليـ ) (3)
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  املبحح الجالح
 فًها بني الصهىداحلاالت اليت ُيفرَّم 

 يف حال التَن٘ ّالسٓب٘. -1

اقز المػريؼ نغ الشفقد أ حاث المفؿة والريبة نادػامل أهؾ العؾؿ
(1)

. 

ـْ خػقةت ظؾقةف ظهللالمةف مةـ الشةفقد أن   »اداورديقاث  اظؾؿ أكف ٓ خيؾق حاث َم

 يراهؿ ظذ كامث أو اخمالث. 

 حيةمج إػ اخمبةارهؿىل فنن ر هؿ ظذ وفقر العؼؾ وصهللة المقؼظ وطفقر احلةزص مل

قفؿ لسما ؿىل واقمصةر ظةذ إثبةات أشةامئفؿ: لقمةقػ أهللةحاب مسةائؾف  وٓ أن ُيػر 

 البحث ظـ ظهللالمفؿ. 

وإن ر هةةؿ ظةةذ اخةةمالث مةةـ قؾةةة احلةةزص وضةةعػ الةةرأي واضةةطراب العؼةةؾ 

 اخمزهؿ قبؾ إثبات أشامئفؿ. 

هللةػة  واخمبارهؿ يؽقن نمػةريؼفؿ وشةماث كةؾ واحةهلل مةـفؿ ظةذ اكػةراده ظةـ

صفاددفىل أ شببفا وزماهنا ومؽاهنا: لقرود الشةرع نف ظـهلل آردقابىل كالذي روي  

قا ننهللانة امرأة فاممـعت ظؾةقفؿىل فشةفهللوا " أن أرنعة مـ حقاصةل كبل ار داود مهُّ

                                           
(ىل والـةةقادر والزيةةادات 7/18(ىل ونةةهللائع الصةةـائع )16/87(ىل وادبسةةقط )328اكظةةر  خممصةةةر الطحةةاوي )ص  (1)

(ىل والعزيةةز 8/129(ىل وإص )2/172(ىل ودبصةةةرة احلؽةةاص )2/959(ىل والؽةةاأ أ فؼةةف أهةةؾ ادهلليـةةة )8/356)

(ىل 123ؽؿقةة )ص (ىل والطةرمل احل14/70(ىل وادغـةل )8/157(ىل وروضة الطةالبغ )12/508صةرح القجقز )

 (. 3/357(ىل والسةقؾ امرار )6/531(ىل وصةرح مـمفك اإلرادات )10/81وادبهللع )
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ظؾقفا ظـهلل داود نالزكاىل ففؿب نرمجفاىل فبؾغ ذلؽ شةؾقامن وهةق يؾعةب مةع الصةبقانىل 

قفؿ وشةل ؿىل فةاخمؾػقاىل فاشمهللظك أرنعة مـ الصبقان ف شفهللوا نؿيؾ ذلؽىل ثةؿ فةرب

قفؿ وشةل ؿىل فاخمؾػقاىل فردب صفادهتؿ "فردب صفادهتؿىل فبؾغ ذلؽ داودىل فػرب
(1)

. 

مل الشفقد داكقةاثىل صةفهلل ظـةهلله أرنعةة ظةذ امةرأة نالزكةاىل "وققؾ   ـْ فرب ث َم إن أوب

قفؿ وشل ؿىل فاخمؾػقاىل فهللظا ظؾقفؿىل فـزلت كار فلحرقمفؿ "فػرب
(2)

. 

وُحؽل  )أن شبعًة خرجقا أ شػر َفُػِؼهلَل واحهلل مـفؿىل فجاءت امرأدةف إػ ظةع نةـ 

ةؾ نةف  قفؿىل وأقةاص كةؾ واحةهلل مةـفؿ إػ شةارية ووكب ظل ظؾقفؿ َقْمَؾفىل فػرب أيب ضالب دهللب

رجاًلىل واشمهللظك أحهللهؿ وشةللف فةلكؽرىل فؼةاث ظةع  ار أكةز. فظـةقا حةغ شةؿعقا 

إوثىل ثؿ اشمهللظاهؿ واحهللًا نعهلل واحهلل فلقرواىل فؼاث إوث  دؽبره أكف كزب ظذ إقرار 

أكا ما أقررتىل فؼاث  قهلل صفهلل ظؾقؽ أهللحانؽ(
(3)

. 

فيبت أن دػريؼ الشفقد مع آردقاب كهللٌب مـ شــ إكبقةاء وإئؿةة: لِةةاَم فقةف 

«مـ آحمقاط وكػل آردقاب
(4)

. 

                                           
 (.566-7/565أخرجف انـ ظساكر أ دارخيف ) (1)

روى انـ ظساكر أ درمجة شؾقامن مةـ ضريؼةف مةـ حةهلليث انةـ (  »4/194) "دؾخقص احلبر"وقاث انـ حجر أ  

إرنعة الذيـ صفهللوا ظذ ادرأة نالزكا: لؽقهنا اممـعةت مةـفؿ أن يزكةقا هبةاىل ظباس قصة ضقيؾة لسؾقامن نـ داود أ 

مل مل نغ الشفقدىل ودرأ احلهلل ظـفا. فعذ هذا هق أوث مـ فرب وا ظذ شؾقامنىل فػرب  «.فلمر داود نرمجفاىل فؿرُّ

(ىل 2450(ىل رقةؿ )7/80أخرجف انـ أيب صةقبة أ مصـػفىل كماب البققع وإقضةقةىل ناب أ المػريةؼ نةغ الشةفقد ) (2)

والبقفؼل أ الســ الؽزىىل كماب احلهللودىل ناب صفقد الزكا إذا مل امؿعقا ظذ فعةؾ واحةهلل فةال حةهلل ظةذ ادشةفقد 

(8/235 .) 

 شبؼ ختراف.  (3)

 (. 16/183احلاوي الؽبر ) (4)
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ومجؾة ذلؽ  أن احلاكؿ إذا اردةاب نشةفادة الشةفقد   »ظبد الرمحـ ابـ قدامةوقاث 

. وٓ [282]البؼةرة (گ گ ڳ ڳ)احماج إػ البحةث ظةـفؿ: لؼةقث ار دعةاػ  

قفؿ ويسلث  قفام: لقظفر لف حاُ امىل فقُػر  كعؾؿ أكف مرضةلٌّ حمك كعرفف أو ُكخز ظـفىل فقُػر 

ـْ صةةف هللىل أو كمبةةتىل أو مل كةةؾب واحةةهلل  ظةةـ صةةفاددفىل وهللةةػمفاا فقؼةةقث  كـةةَت أوث َمةة

دؽمبا وأ أي  مؽاٍن صفهللتا وأ أي  صفرىل وأي  يقصا وهؾ كـت وحهلل  أو معؽ 

ُث  غر ا فنن اخمؾػقا شؼطت صفادهتؿ: ٕكف قهلل طفر لف مةا يؿـةع قبقَ ةا. ويؼةاث  أوب

ـْ فعؾ هذا داكقاث. وققؾ  شؾقامن  «وهق هللغر َم
(1)

. 

ُث قاث ظع   »ابـ الؼقؿقاث  مل نغ الشاههلليـ(   )أكا أوب ـْ فرب «َم
(2)

. 

 يف حال الشَادٗ علٙ الصىا. -2

اب ظـهلل ادالؽقة دػريؼ صفقد الزكاىل شقاء حصؾت ريبة أص ٓ. وقاث نعضةفؿ  

المػرقة مـهللونة ٓ واجبة
(3)

. 

قةةاث انةةـ الؼاشةةؿ  كةةؾ الشةةفقد ٓ ُيسةةللقن وٓ   »الـننقادر والزينناداتجةةاء أ 

ققن إذا كاكقا ظهللوٓىًل إٓ ققن وُيسللقن.  ُيػرب  الشفقد ظذ الزكا فنهنؿ ُيػرب

                                           
 (.489-28/488الشةرح الؽبر ) (1)

 (.57الطرمل احلؽؿقة )ص  (2)

مل »وقهلل أشـهلل انـ أيب صةقبة هذا اخلز فؼاث    حهللثـا ظع نـ هاصؿ ظـ أنقف ظـ  رز نـ هللال   )أن ظؾقًا أوث مـ فةرب

 (. 17729(ىل رقؿ )14/103اكظر  ادصـػىل كماب إوائؾىل ناب أوث ما ُفعؾ ومـ فعؾف )«. نغ الشفقد(

(ىل وصةةةرح اخلرصةةةل 2/172ةرة احلؽةةاص )(ىل ودبصةة8/355(ىل والـةةقادر والزيةةادات )6/268اكظةةر  ادهللوكةةة ) (3)

 (. 4/165(ىل وحاصةقة الهللشققل )7/199(ىل وحاصةقة العهللوي هبامش صةرح اخلرصةل )7/199)
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ا«قاث مالؽ  ويـبغل أن يسل ؿ  كقػ كاكت صفادهتؿ
(1)

. 

قةةقن أ صةةفادة الزكةةا وجقنةةًاىل شةةقاء   »صنننرح اخلرصنننلوأ  صةةفقد الزكةةا ُيػرب

ققن «حصؾت ريبة أص ٓىل نخالف غر الزكا ٓ ُيػرب
(2)

. 

ه الؾؼاين نلن المػرقة   »العدويقاث  «مـهللونة ٓ واجبةوردب
(3)

. 

 يف شَادٗ الصبٔاٌ بعضَه علٙ بعض يف اجلساح ّالكتل. -3

 اخمؾػ الػؼفاء أ قبقث صفادة الصبقان حغ إداء ظذ ققلغ 

ٓ ُدؼبؾ صفادة الصبقان مطؾؼًا. ونف قاث احلـػقةة الؼقل إول:
(4)

والشةافعقة 
(5)

ىل 

وادذهب ظـهلل احلـانؾة
(6)

 ء الشفادة.ىل حقث اصسضقا البؾقغ ٕدا

ُدؼبةةؾ صةةفادة الصةةبقان نعضةةفؿ ظةةذ نعةةض أ امةةراح والؼمةةؾ  الؼننقل الثنناين:

خاهللة. ونف قاث ادالؽقة
(7)

ىل ورواية ظـهلل احلـانؾة
(8)

.  

                                           
 (.8/355الـقادر والزيادات ) (1)

 (.7/199صةرح اخلرصةل ) (2)

 (.7/199حاصةقة العهللوي هبامش صةرح اخلرصةل ) (3)

(ىل قةةرة ظقةةقن إخقةةار دؽؿؾةةة حاصةةةقة انةةـ ظانةةهلليـ 7/90لرائةةؼ )(ىل والبحةةر ا6/422اكظةةر  نةةهللائع الصةةـائع ) (4)

(11/97.) 

 (. 18-23/17(ىل وادجؿقع )17/59(ىل واحلاوي الؽبر )7/51اكظر  إص ) (5)

(ىل 6/327(ىل وادؿمةع أ صةةرح ادؼـةع )29/323(ىل والشةرح الؽبر )507اكظر  اإلرصاد إػ شبقؾ الرصاد )ص  (6)

 (. 29/321واإلكصاف )

(ىل والؽةةةاأ أ فؼةةةف أهةةةؾ ادهلليـةةةة ادةةةالؽل 2/237(ىل والمػريةةةع )5/163(ىل وادهللوكةةةة )2/250اكظةةةر  ادقضةةةل ) (7)

 (. 229(ىل والؼقاكغ الػؼفقة )ص 4/1773(ىل ونهللاية ادجمفهلل )2/908)

(ىل واإلكصةاف 10/213(ىل وادبةهللع )680(ىل وادحةرر أ الػؼةف )ص 507اكظر  اإلرصاد إػ شةبقؾ الرصةاد )ص  (8)

(29/323.) 
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اخمارها صةقخ اإلشالص انـ دقؿقةو
(1)

وانـ الؼقؿ 
(2)

. 

 واصسضقا لؼبقث صفادهتؿ صةروضًاىل هل 

 ؽقمًا  ؿ ناإلشالصىل اثـغ فصةاظهللًاىل كقهنؿ يعؼؾقن الشفادةىل أحرارًاىل ذكقرًاىل 

ِقفؿ مظـةة دعؾةقؿفؿىل  وأن ُدمخذ صفادهتؿ قبةؾ أن يمػرقةقا إػ نقةقهتؿ: ٕن أ دػةرُّ

ققا وقت إداءىل وأن يمػؼةقا أ صةفادهتؿ ظةذ  وا الشفادة ظذ اكػرادىل فُقػرب وأن ُيمدُّ

ر كبةار صةلء واحهللىل فنن اخمؾػت فال دؼبؾىل وأٓ يقجهلل معفةؿ كبةرىل فؿمةك حضةة

فشةةفهللوا شةةؼط اظمبةةار صةةفادة الصةةبقانىل شةةقاء كةةان الؽبةةار رجةةآً أو كسةةاء: ٕن 

صفادة الـساء جتقز أ اخلطلىل وظؿهلل الصبل كاخلطل
(3)

. 

 األدلة:

 أدلة الؼقل إول:

ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ )ققلةةةةةف دعةةةةةاػ   -1

 .[282]البؼرة (گ گ گ ڳ ڳ

الشفهللاءوالصبقان لقسقا مـ رجالـاىل ولقسقا ممـ كرضةك مـ 
(4)

. 

 .[282]البؼرة (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ)ققلف دعاػ   -2

                                           
 (. 15/306اكظر  جمؿقع فماوى صةقخ اإلشالص انـ دقؿقة ) (1)

 (. 144(ىل والطرمل احلؽؿقة )ص 1/84اكظر  إظالص ادققعغ ) (2)

(ىل وصةةرح اخلرصةةةل 2/39(ىل ودبصةةةرة احلؽةاص )10/211(ىل والةذخرة )3/138اكظةر  ظؼةهلل امةةقاهر اليؿقـةة ) (3)

 (. 591-7/590(ىل وحاصةقة الروض ادرنع )146(ىل والطرمل احلؽؿقة )ص 7/197)

 (.10/213(ىل وادبهللع )14/147(ىل وادغـل )17/60(ىل واحلاوي الؽبر )7/51اكظر  إص ) (4)
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ففذا هنلىل والـفل ٓ يمـاوث الصبلىل فهللث ظذ أكف لقس مـ الشفهللاء
(1)

. 

ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )ققلةةةةةةةةةةةةةةف دعةةةةةةةةةةةةةةاػ   -3

 .[283]البؼرة (ڦڦ

فلخز شبحاكف أن الشاههلل الؽادؿ لشفاددف  ثٌؿىل والصبل ٓ يلثؿىل فةهللث ظةذ أكةف 

لقس نشاههلل
(2)

. 

ظةـ صةفادة الصةبقانىل  ظـ انـ أيب مؾقؽة  )أكةف شةلث انةـ ظبةاس  -4

فؼةةاث  ٓ أرى أن جتةةقز صةةفادهتؿىل إكةةام أمركةةا ار ممةةـ كرضةةةكىل وإن الصةةبل لةةقس 

نؿْرضةل(
(3)

. 

و ؾ مالؽ قةقث انةـ ظبةاس نعةهللص إجازهتةا »أ صةرحف لؾؿقضل   الزرقاينقاث 

«ظذ صفادهتؿ ظذ الؽبار
(4)

. 

ققلف ظذ كػسف أ اإلقرارىل فةلوػ أٓ ُدؼبةؾ صةفاددف ظةذ أن الصبل ٓ ُيؼبؾ  -5

غره
(5)

. 

                                           
 (. 10/210(ىل والذخرة )6/423ئع الصـائع )اكظر  نهللا (1)

 (. 10/213(ىل وادبهللع )29/323(ىل والشةرح الؽبر )23/20اكظر  ادجؿقع ) (2)

(ىل والبقفؼل أ 15494(ىل رقؿ )8/348أخرجف ظبهلل الرزامل أ ادصـػىل كماب الشفاداتىل ناب صفادة الصبقان ) (3)

 (. 10/161الصبقان ومـ َقبِؾفا أ امراح ما مل يمػرققا ) الســ الؽزىىل كماب الشفاداتىل ناب مـ ردب صفادة

 (.4/21صةرح الزرقاين ظذ مقضل اإلماص مالؽ ) (4)

(ىل وصةةرح مـمفةك اإلرادات 9/359(ىل ومعقكة أويل الـفك )14/147(ىل وادغـل )17/60اكظر  احلاوي الؽبر ) (5)

(6/657 .) 
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أن الشفادة فقفا معـك القٓيةىل والصبل ُمقػب ظؾقف -6
(1)

. 

أن الصبل ٓ حتصؾ اليؼة نؼقلف: لعهللص خقفف مـ ملثؿ الؽذب -7
(2)

. 

أن الشفادة أ إمقاث أخةػ مـفةا أ الةهللماءىل وهةل غةر مؼبقلةة مةـفؿ أ  -8

أٓ ُدؼبؾ أ الهللماءإمقاثىل فلوػ 
(3)

. 

 أدلة الؼقل الثاين:

أن الرجاث ٓ حيضةرون مع الصبقان أ لعبفؿىل وقهلل اةرح نعضةفؿ نعضةًاىل  -1

فجاز لؾضةرورة أن ُدؼبؾ صفادة نعضفؿ ظذ نعض: حمك ٓ دضةقع احلؼقمل
(4)

. 

أن الشةرع قهلل كهللب إػ دعؾقؿ الصبقان الرمل والصةراع وغرمها مما يهللرهبؿ  -2

معرفة الؽر والػر و ؾ السالحىل ومعؾقص أهنؿ أ غالةب أحةقا ؿ  ظذ احلرب مـ

خيؾقن نلكػسفؿ أ ذلؽىل وقهلل اـل نعضفؿ ظذ نعضىل فؾةق مل ُيؼبةؾ قةقث نعضةفؿ 

ظذ نعض ُٕههللرت دمةاؤهؿ. وقةهلل احمةاط الشةةرع نحةؼ الةهللماء حمةك َقبِةَؾ فقفةا 

الؾقث والقؿغىل وإن كان مل يؼبؾ ذلؽ أ درهؿ واحهلل
(5)

. 

أكف قهلل دقاضلت مذاهب السؾػ الصةال  ظةذ قبةقث صةفادهتؿىل فؼةاث نةف مةـ  -3

الصحانة  ظع نةـ أيب ضالةبىل ومعاويةة نةـ أيب شةػقانىل وظبةهلل ار نةـ الةزنر. ومةـ 

                                           
 (.6/422اكظر  نهللائع الصـائع ) (1)

 (. 10/213(ىل وادبهللع )29/324لشةرح الؽبر )اكظر  ا (2)

 (.14/147(ىل وادغـل )17/60اكظر  احلاوي الؽبر ) (3)

 (. 1/84(ىل وإظالص ادققعغ )17/59اكظر  احلاوي الؽبر ) (4)

(ىل والشةةرح الؽبةر 2/307(ىل والػقاكةف الةهللواين )10/210(ىل والةذخرة )3/137اكظر  ظؼهلل امقاهر اليؿقـةة ) (5)

 (.145(ىل والطرمل احلؽؿقة )ص 4/163لؾهللردير هبامش حاصةقة الهللشققل )



 

  تفريق الشهىد حال أداء الشهادة
 

 323 
 

المانعغ  شعقهلل نـ ادسةقبىل وظةروة نةـ الةزنرىل وظؿةر نةـ ظبةهلل العزيةزىل والشةعبلىل 

أيب مؾقؽةىل وقاث  )ما أدركت والـخعلىل وصةري ىل وانـ أيب لقعىل وانـ صفابىل وانـ 

مـ الؼضاة إٓ وهؿ حيؽؿقن نؼقث انـ الزنر(. وقاث أنق الزكاد  )هل السـة(
(1)

. 

 السجقح:

الراج  قبقث صفادة الصبقان نعضفؿ ظذ نعض أ امراح والؼمؾ لؾضةةرورة: 

ٕن الغالب ظهللص حضقر الؽبةار معفةؿىل فؾةق مل ُدؼبةؾ صةفادة نعضةفؿ ظةذ نعةض 

ٕدى ذلؽ إػ إههللار دمائفؿ وضةقاع احلؼقملىل مع غؾبة الظـ نصهللقفؿ إن مل يؽةـ 

ققا وقةت إداءىل وادػؼةت كؾؿةمفؿىل  يؼقـًاىل ٓ شةقام إذا جلء هبؿ ظـهلل ادصةقبةىل وُفر 

 فنن الغالب مع دؾؽ الشةروط الصهللمل وكهللرة الؽذب. 

فمهللظق الضةرورة لؼبقث صفادهتؿ ظذ الشةروط ادعمزةىل والغالب   »الؼرادمقاث 

مع دؾؽ الشةروط الصهللمل وكهللرة الؽذبىل فمؼةهلليؿ ادصةؾحة الغالبةة ظةذ ادػسةهللة 

«الـادرة هق دأب هللاحب الشةرع
(2)

. 

وكذلؽ َظِؿَؾ الصحانة وفؼفاء ادهلليـةة نشةفادة الصةبقان ظةذ   »الؼقؿ ابـوقاث 

جتةةارح نعضةةفؿ نعضةةًاىل فةةنن الرجةةاث ٓ حيضةةةرون معفةةؿ أ لعةةبفؿىل ولةةق مل ُدؼبةةؾ 

صفادهتؿ لضاظت احلؼقمل ودعطؾت وأمهؾتىل مع غؾبة الظـ أو الؼطع نصةهللقفؿىل 

                                           
(ىل وادحةةةذ 351-8/348(ىل ومصةةةـػ ظبةةةهلل الةةةرزامل )5/163(ىل وادهللوكةةةة )250-2/249اكظةةةر  ادقضةةةل ) (1)

(ىل 14/146(ىل وادغـةةل )3/138(ىل وظؼةةهلل امةقاهر اليؿقـةة )10/162ىل والسةــ الؽةزى )(10/287-288)

 (.4/21(ىل وصةرح الزرقاين )39-2/38(ىل ودبصةرة احلؽاص )146-145والطرمل احلؽؿقة )ص 

 (.10/210الذخرة ) (2)
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ودةقاضئفؿ ظةذ  وٓ شةقام إذا جاءوا جممؿعةغ قبةؾ دػةرقفؿ ورجةقظفؿ إػ نقةقهتؿ

ققا وقت إداءىل وادػؼت كؾؿمفؿىل فنن الظـ احلاهللةؾ حقـئةذ مةـ  خز واحهللىل وُفر 

صفادهتؿ أققى نؽير مـ الظـ احلاهللةؾ مةـ صةفادة رجؾةغ. وهةذا ممةا ٓ يؿؽةـ 

دفعف وجحةهلله. فةال كظةـ نالشةةريعة الؽامؾةة الػاضةؾة ادـمظؿةة دصةال  العبةاد أ 

ا احلؼ ودضةقعف مةع طفةقر أدلمةف وققهتةاىل ودؼبؾةف ادعاش وادعاد أهنا هتؿؾ ميؾ هذ

«مع الهلللقؾ الذي هق دون ذلؽ
(1)

. 

  

                                           
 (. 1/84إظالص ادققعغ ) (1)
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  املبحح الرابع
 التفريل بني الصهىد يف اليظاو

ُدسؿع صفادة كؾ صاههلل ظذ »جاء أ كظاص ادرافعات الشةرظقة السعقدي ما كصف  

«اكػراد نحضقر اخلصقص دون حضقر ناقل الشفقد الذيـ مل ُدسؿع صفادهتؿ
(1)

. 

ُدمدبى الشفادة أ جمؾةس الؼضةاءىل »وجاء أ كظاص اإلجراءات امزائقة ما كصف  

«وُدسؿع صفادة كؾ صاههلل ظذ حهللة
(2)

. 

ـْ  فالـظاص ُيؾزص الؼاضةل نلن يسؿع صفادة كؾ صاههلل ظذ اكػراد نهللون حضقر َم

يؾقف مةـ الشةفقدىل أي  الةذيـ مل ُدسةؿع صةفادهتؿ نعةهللىل أمةا نالـسةبة دةـ دةؿ شةامع 

 صفادهتؿ فال ماكع مـ شامع صفادة الشاههلل أ حضقرهؿ.

فادؼصقد نآكػراد هـةا هةق نالـسةبة دةـ مل ُدسةؿع صةفادهتؿ مةـ الشةفقدىل دون 

الشفقد السانؼغ الذيـ أدلقا نالػعؾ نشفادهتؿ
(3)

. 

واحلؽؿة مـ ذلؽ  حمك ٓ يملثر الشاههلل الالحؼ نالشاههلل السانؼ ظـهلل اإلدٓء نشفاددف 

 .(4)مػرقة يمحؼؼ الؼاضةل مـ هللهللمل الشاههللىل ويمقهللؾ إػ معرفة احلؼقؼةأمامف. فبال

                                           
 (.123كظاص ادرافعات الشةرظقة )ادادة  (1)

 (.168كظاص اإلجراءات امزائقة )ادادة  (2)

(ىل وحؼةةقمل الشةةاههلل وواجبادةةف 61اكظةةر  إجةةراءات اإلثبةةات نالشةةفادة والقؿةةغ أ كظةةاص ادرافعةةات الشةةةرظقة )ص  (3)

 (.870(ىل وقاكقن اإلجراءات امـائقة )ص 433(ىل وأحؽاص اإلثبات أ ضقء قاكقن اإلثبات آحتادي )ص 52)ص 

(ىل وصةةةرح كظةةاص ادرافعةةات 62اكظةةر  إجةةراءات اإلثبةةات نالشةةفادة والقؿةةغ أ كظةةاص ادرافعةةات الشةةةرظقة )ص  (4)

(ىل وإيضةةاحات ظةةذ كظةةاص 351(ىل والةةقجقز أ كظةةاص ادرافعةةات الشةةةرظقة السةةعقدي )ص 369الشةةةرظقة )ص 

 (. 395اإلجراءات امزائقة )ص 
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وإذا كان الشفقد مةـ الـسةاء فُمسةؿع صةفادة كةؾ اثـمةغ مةـفـ شةقّيًاىل ونةذلؽ 

جاءت الػؼرة إوػ مـ الالئحة المـػقذية لؾامدة اليالية والعشةةريـ نعةهلل ادائةة مةـ 

فا   الشةفقد كسةاًء َفَقةمِّؿ المػريةؼ نةغ كةؾ إذا كةان »كظاص ادرافعات الشةرظقةىل وكصُّ

«اـمغ مـفـ شقيًّ اث
(1)

. 

مُل نةغ الشةفقد ظـةهلل اشمشةفادهؿىل وُدسةؿع   »الشنقخ ظبد اهلل بـ خـغقاث  ُيَػرب

«صفادة كؾ صاههلل مـػردًا ظـ الشاههلل أخرىل كام ُدؼرره هذه ادادة
(2)

. 

وهق أمٌر مفةؿ نخاهللةة مةع الريبةةىل إٓ الـسةاءىل فؼةهلل جةاء الةـص دآً ظةذ مـةع 

ڳ ڳ ڱ ڱ )دػريةةؼ الـسةةاء ظـةةهلل أداء الشةةفادةىل يؼةةقث ار دعةةاػ  

ح احلـػقة[282]البؼرة (ڱ ڱں . ونذلؽ هللةرب
(3)

. 

مُل نغ كؾ اثـمغ اثـمغىل ٓ نغ كؾ واحهللة وإخرى.  فعؾقف ُيَػرب

إذا »وػ مـ الالئحة المـػقذية  ذه ادادةىل وكصةفا  وقهلل أخذت نذلؽ الػؼرة إ

«كان الشفقد كساء فقمؿ المػريؼ نغ كؾ اثـمغ مـفـ شقياً 
(4)

. 

وإذا مل يؾمزص الؼاضةل نؿؼمضةك هذا الـظاص وشؿع صفادة أحهلل الشةفقد نحضةقر 

صاههلل  خر مل ُدسؿع صفاددف نعهلل فال يسدب ظذ ذلؽ نطالن الشةفادة: ٕن اُدةـظ َؿ مل 

يؼصهلل البطالن نادخالػةةىل وإكةام أرصةهلل إػ السةؾق  الققةائل إميةؾ أ المعامةؾ مةع 

                                           
 (.107ظقة )ص الالئحة المـػقذية لـظاص ادرافعات الشةر (1)

 ادادة اليالية والعشةرون نعهلل ادائة مـ كظاص ادرافعات الشةرظقة. (2)

 (.11/99(ىل وقرة ظققن إخقار دؽؿؾة حاصةقة انـ ظانهلليـ )228اكظر  إصباه والـظائر )ص  (3)

 (.1/605الؽاصػ أ صةرح كظاص ادرافعات الشةرظقة السعقدي ) (4)
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لثر الشةاههلل الالحةؼ نالشةاههلل السةانؼىل وٓ صفادة الشفقدىل وقصهلله أ ذلؽ ظةهللص دة

دؼةةقى ميةةؾ هةةذه ادخالػةةة إػ درجةةة إنطةةاث الشةةفادةىل ولؽةةـ دةةمثر أ ققؿةةة صةةفادة 

الشاههلل الياينىل وقهلل ُدضعػ مـ ققؿمفا: ٓحمامث دلثرها نشفادة الشاههلل إوث
(1)

. 

ففذه اإلجراءات ٓ ُدعهللُّ جقهرية حمك يسدب ظذ خمالػمفا نطالٌن ماىل وكةؾ مةا 

اة أ هذا الظرف أ إمر أن لؾؿحؽؿة دؼهللير صفادة الشاههلل ادمدب
(2)

. 

وقهلل أجاز الـظاص ظـهلل آقمضاء مقاجفة الشفقد نعضفؿ نبعض نعةهلل دػةريؼفؿ: 

لمػـقهلل ما قهلل يؼع نغ أققا ؿ مـ دـاقض. جاء أ كظاص اإلجراءات امزائقة ما كصف  

كؾ صاههلل ظذ حهللةىل واقز ظـهلل  ُدمدبى الشفادة أ جمؾس الؼضاءىل وُدسؿع صفادة»

"«آقمضاء دػريؼ الشفقد ومقاجفة نعضفؿ نبعض
(3)

. 

فقاض  أنب غاية ادـظؿ مـ دؾؽ ادادة هق القهللقث إػ معرفة احلؼقؼة أ صلن ما 

وقع فقف اخمالف نغ الشفادات
(4)

. 

  أن الـظاص ُيؾزص الؼاضةل نمػريؼ الشةفقد وشةامِع صةفادة كةؾ  صةاههلل اخل صةو

 اكػراد أ مجقع الؼضايا مطؾؼًاىل ودون حتهلليهلل نحاث المفؿة والريبة. ظذ

  

                                           
(ىل وأحؽةاص اإلثبةات أ ضةقء 62اكظر  إجةراءات اإلثبةات نالشةفادة والقؿةغ أ كظةاص ادرافعةات الشةةرظقة )ص  (1)

 (.433قاكقن اإلثبات آحتادي )ص 

 (. 870اكظر  قاكقن اإلجراءات امـائقة )ص  (2)

 (.168كظاص اإلجراءات امزائقة )ادادة  (3)

(ىل وقاكقن اإلجراءات امـائقة ُمعؾبؼًا ظؾقف ن راء الػؼفةاء وأحؽةاص 149ص اكظر  صةرح كظاص اإلجراءات امزائقة ) (4)

 (. 677الؼضاء )ص 
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 اخلامتة

 احلؿهلل ر وحهللهىل والصالة والسالص ظذ مـ ٓ كبل نعهلله.

 ونعهلل 

 فلخمؿ هذا البحث نلهؿ الـمائج المل دقهللؾت إلقفاىل وهل 

أن الشةةفادة هةةل  اإلخبةةار نحةةؼك لؾغةةر ظةةذ الغةةر نؾػةةٍظ خةةاص أ جمؾةةس  -1

 الؼضاء.

 أن إداء ُيؼصهلل نف  أن ُيهللظك الشاههلل لقشفهلل نام َظِؾؿف واشُمحػظ إياه. -2

ادػؼ الػؼفاء ظذ اشمحباب المػريؼ نةغ الشةفقد أ حةاث المفؿةة والريبةةىل  -3

فنن اكمػت المفؿة والريبة فعامة الػؼفاء يرون أكف ٓ حاجة حقـئةذ إػ المػرقةةىل نةؾ 

ح نعضفؿ نعهللص جقاز المػريؼ نغ الشفقد إ  ذا كاكقا ظهللوًٓ مرضةقغ.هللةرب

مل فقفا نغ الشفقد ظـهلل الػؼفاءىل هل  -4  احلآت المل ُيػرب

 أ حاث المفؿة والريبة. وذلؽ نادػامل أهؾ العؾؿ. -أ 

أ حةةاث الشةةفادة ظةةذ الزكةةاىل شةةقاء حصةةؾت ريبةةة أص ٓ. وذلةةؽ ظـةةهلل  -ب 

 ادالؽقة.

أ صةفادة الصةبقان نعضةفؿ ظةذ نعةض أ امةراح والؼمةؾ. ظةذ رأي  -ج 

 ةىل ورواية ظـهلل احلـانؾة.ادالؽق



 

  تفريق الشهىد حال أداء الشهادة
 

 329 
 

أن الـظاص ُيؾزص الؼاضةل نلن يسؿع صةفادة كةؾ صةاههلل ظةذ اكػةراد أ مجقةع  -5

 الؼضايا دون حتهلليهلل نحاث المفؿة والريبة.

أن ادؼصقد نآكػراد نالشاههلل هـا  لقس آكػراد نف مطؾؼةًاىل ولؽةـ اكػةراده  -6

سانؼغ الذيـ أدلقا ظـ ناقل الشفقد الذيـ مل ُدسؿع صفادهتؿ نعهللىل دون الشفقد ال

 نالػعؾ نشفادهتؿ.

 أن احلؽؿة مـ المػريؼ  حمك ٓ يملثر الشفقد نبعضفؿ البعض. -7

مل نغ  -8 ًاىل فُقػرب إذا كان الشفقد مـ الـساء فُمسؿع صفادة كؾ اثـمغ مـفـ شقيب

 كؾ اثـمغ اثـمغىل ٓ نغ كؾ واحهللة وإخرى.

أحةهلل الشةفقد نحضةقر  إذا مل يؾمزص الؼاضةل نؿؼمضةك الـظةاص وشةؿع صةفادة -9

صاههلل  خر مل ُدسؿع صفاددف نعهلل فال يسدب ظذ هذه ادخالػة نطالن الشفادةىل ولؽةـ 

 ُدْضِعُػ مـ ققؿة صفادة الشاههلل الياين: ٓحمامث دلثرها نشفادة الشاههلل إوث.

أجةةاز الـظةةاص ظـةةهلل آقمضةةاء مقاجفةةة الشةةفقد نعضةةفؿ نةةبعض نعةةهلل  -10

ة احلؼقؼة أ صةلن مةا وقةع فقةف اخةمالف دػريؼفؿ: وذلؽ هبهللف القهللقث إػ معرف

 نغ الشفادات.

  .واحلؿد هلل الذي بـعؿعف تعؿ الصاحلات

 وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد، وظذ آلف وصحبف أمجعغ.
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 قائنة املصادر واملراجع

 .الؼرآن الؽريؿ -1

 جراءات اإلثبنات بالشنفادة والقؿنغ دم كظنام ادرافعنات الشننرظقة دراشنة  -2

ظبةةهلل ادحسةةـ نةةـ ظبةةهلل الةةر ـ  ث الشةةةقخىل نحةةث دؽؿةةقع لـقةةؾ درجةةة مؼاركننة، 

 هة.1422اداجسمرىل ادعفهلل العايل لؾؼضاءىل 

م 1992( لسنـة 11أحؽام اإلثبات دم ضقء قاكقن اإلثبات آحتادي رقنؿ   -3

ىل د.  ؿةةهلل ادرشةةةل زهةةرةىل مطبقظةةات جامعةةة دم ادعننام ت اددكقننة والعجاريننة

 ص.2005 -هة1425الطبعة إوػىل اإلمارات العرنقة ادمحهللةىل 

ىل صةفاب "وهق: الدرر ادـظقمات دم إقضنقة واحلؽقمات"أدب الؼضاء  -4

الهلليـ أنق إشحامل إنراهقؿ نـ ظبهلل ار ادعروف نةانـ أيب الةهللص احلؿةقي الشةافعلىل 

 حتؼقؼ  د.  ؿهلل مصطػك الزحقع.

ىل هلاصؿلاإلرصاد  ػ شبقؾ الرصاد، الشنريػ حمؿد بـ أمحد بـ أيب مقشنك ا -5

صىل حتؼقةؼ  الةهللكمقر 1998 -هةة1419ممشسة الرشالةىل نروتىل الطبعةة إوػىل 

 ظبهلل ار السكل.

ىل  ؿهلل كاهللةةر الةهلليـ إلبةاينىل  رواء الغؾقؾ دم ختريج أحاديث مـار السبقؾ -6

 ص.1979 -هة1399ادؽمب اإلشالملىل الطبعة إوػىل 

كصاري الشةافعلىل ىل أنق حيقك زكريا إأشـك ادطالب صنرح رو  الطالب -7

 ادؽمبة اإلشالمقة لصاحبفا  احلاج رياض الشةقخ.
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ىل زيةةـ الةةهلليـ انةةـ كجةةقؿ إصننباه والـظننا،ر ظننذ مننذهب أيب حـقػننة الننـعَمن -8

 هة.1413لبـانىل الطبعة إوػىل  -احلـػلىل دار الؽمب العؾؿقةىل نروت 

ةىل انـ قةقؿ امقزيةةىل دار احلةهلليثىل الؼةاهر ظ م ادققعغ ظـ رب العادغ،  -9

 صىل حتؼقؼ  ظصاص الهلليـ الصبانطل.2006 -هة1427

ىل  ؿهلل نـ إدريةس الشةافعلىل دار القفةاءىل ادـصةقرةىل الطبعةة إوػىل إم -10

 صىل حتؼقؼ  د. رفعت فقزي ظبهلل ادطؾب.2001-هة1422

ىل ظةع نةـ شةؾقامن ادةرداويىل دار اإلكصاف دم معرفة الراجح مـ اخل ف -11

 حتؼقؼ  الهللكمقر ظبهلل ار السكل.صىل 1996 -هة1417هجرىل الطبعة إوػىل 

ىل الشةةقخ قاشةؿ أكقس الػؼفاء دم تعريػات إلػاظ ادعداولنة بنغ الػؼفناء -12

هةةىل حتؼقةؼ  د. أ ةهلل نةـ ظبةهلل 1427الؼقكقيىل دار انةـ امةقزيىل الطبعةة إوػىل 

 الرزامل الؽبقسةل.

ىل د.  يضنناحات ظننذ كظننام اإلجننراءات اجلزا،قننة وفننؼ آخننر الععنندي ت -13

 ص.2016 -هة1437سةغ ادقجانىل الطبعة الرانعةىل إنراهقؿ نـ ح

ىل زيةةـ الةةهلليـ انةةـ كجةةقؿ احلـػةةلىل دار البحننر الرا،ننؼ صنننرح كـننز النندقا،ؼ -14

 لبـان. -ادعرفةىل نروت 

ىل ظةةالء الةةهلليـ أنةةق نؽةةر نةةـ مسةةعقد بنندا،ع الصننـا،ع دم ترتقننب الشنننرا،ع -15

ؼ   ؿةهلل صىل حتؼق2000 -هة1420الؽاشاينىل دار ادعرفةىل نروتىل الطبعة إوػىل 

 خر ضعؿة حؾبل.
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أنق القلقهلل  ؿهلل نـ أ هلل نـ رصةهللىل دار انةـ بداية ادجعفد وهناية ادؼعصد،  -16

 صىل حتؼقؼ  ماجهلل احلؿقي.1995 -هة1416حزصىل نروتىل الطبعة إوػىل 

 ؿقد نـ أ هلل العقـل احلـػلىل دار الؽمب العؾؿقةةىل البـاية صنرح اهلداية،  -17

 صىل حتؼقؼ  أيؿـ هللال  صعبان.2000 -هة1420نروتىل الطبعة إوػىل 

احلافظ أنق الؼاشؿ ظع نـ احلسـ ادعروف نةانـ ظسةاكرىل تاريخ دمشؼ،  -18

 هة.1407مؽمبة الهللارىل ادهلليـة ادـقرةىل 

أنق القفاء إنراهقؿ نـ  تبصنرة احلؽام دم أصقل إقضنقة ومـاهج إحؽام، -19

 ص.2003 -هة1423فرحقن ادالؽلىل دار ظامل الؽمبىل الرياضىل 

ىل ظةيامن نةـ ظةع الزيؾعةلىل دار ادعرفةةىل تبقغ احلؼا،ؼ صنرح كـز الندقا،ؼ -20

 نروتىل الطبعة الياكقة.

 -ىل ظبقهلل ار نـ احلسةغ نـ امالبىل دار الغرب اإلشالملىل نروت العػريع -21

 صىل حتؼقؼ  د. حسةغ نـ شامل الهللمهاين.1987 -هة1408لبـانىل الطبعة إوػىل 

ىل انـ حجر العسةؼالينىل أحاديث الرافعل الؽبرتؾخقص احلبر دم ختريج  -22

 لبـان. -دار ادعرفةىل نروت 

ىل صةفاب الةهلليـ الؼؾقةقيب والشةةقخ ظؿةرةىل دار حاصنقعا قؾقنقيب وظؿنرة -23

 إحقاء الؽمب العرنقةىل مصةر.

ىل الشةةقخ شةؾقامن امؿةؾىل دار إحقةاء الةساث حاصنقة اجلؿنؾ ظنذ ادنـفج -24

 لبـان. -العريبىل نروت 
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ىل  ؿةهلل نةـ ظرفةة الهللشةققلىل دار ققل ظنذ الشننرح الؽبنرحاصنقة الدشن -25

 الػؽرىل نروت.

ىل ظبةةهلل الةر ـ نةةـ  ؿةهلل نةةـ حاصننقة النرو  ادربننع صننرح زاد ادسنعؼـع -26

 ص.1994 -هة1414قاشؿىل الطبعة السادشةىل 

مطبقظةة "ىل ظع نةـ أ ةهلل العةهللويىل حاصنقة العدوي ظذ صنرح اخلرصنل -27

 ت.ىل دار هللادرىل نرو"هبامش صةرح اخلرصةل

ظةع نةـ  ؿةهلل ادةاورديىل دار الؽمةب العؾؿقةةىل نةروتىل احلاوي الؽبر،  -28

صىل حتؼقؼ  الشةقخ ظةع معةقض والشةةقخ ظةادث 1994 -هة1414الطبعة إوػىل 

 ظبهلل ادقجقد.

حسةةةغ نةةـ مشةةقح ادشةةقحىل حؼننقأ الشنناهد وواجباتننف دراشننة مؼاركننة،  -29

 هة.1426نحث دؽؿقع لـقؾ درجة اداجسمرىل ادعفهلل العايل لؾؼضاءىل 

أ ةةهلل نةةـ إدريةةس الؼةةراأىل دار الغةةرب اإلشةةالملىل نةةروتىل الننذخرة،  -30

 صىل حتؼقؼ   ؿهلل نق خبزة.1994الطبعة إوػىل 

ىل حيقك نـ صةرف الـقويىل دار الؽمةب العؾؿقةةىل نةروتىل روضة الطالبغ -31

 حتؼقؼ  الشةقخ ظادث ظبهلل ادقجقد والشةقخ ظع معقض.

دار الغةةرب اإلشةةالملىل  ىل  ؿةةهلل نةةـ ظقسةةةك السمةةذيىلشننــ السمننذي -32

 صىل حتؼقؼ  د. نشار ظقاد معروف.1998نروتىل الطبعة الياكقةىل 

ىل أ هلل نـ احلسةغ البقفؼةلىل دار ادعرفةةىل نةروتىل الطبعةة الســ الؽزى -33

 هة.1352إوػىل 
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ىل أنق ظبهلل الر ـ أ هلل نـ صعقب الـسةائلىل ممشسةة الرشةالةىل شــ الـسا،ل -34

 صىل حتؼقؼ  حسـ ظبهلل ادـعؿ صؾبل.2001 -هة1422نروتىل الطبعة إوػىل 

ىل  ؿهلل نةـ ظةع الشةقكاينىل دار السنقؾ اجلرار ادعدفؼ ظذ حدا،ؼ إزهار -35

صىل حتؼقةةؼ   ؿةةهلل هللةةبحل 2012 -هةةة1433انةةـ كيةةرىل دمشةةؼىل الطبعةةة الرانعةةةىل 

 حسـ حالمل.

ىل أنةةق ظبةةهلل ار  ؿةةهلل إكصةةاري الرهللةةاعىل دار صنننرح حنندود ابننـ ظرفننة -36

صىل حتؼقؼ  د.  ؿهلل أنق إجػان 1993الطبعة إوػىل  الغرب اإلشالملىل نروتىل

 والطاهر ادعؿقري.

ىل  ؿةةهلل نةةـ ظبةةهلل ار اخلرصةةةلىل دار صنننرح اخلرصنننل ظننذ خمعصنننر خؾقننؾ -37

 هللادرىل نروت.

ىل  ؿةهلل نةـ ظبةهلل البةاقل نةـ يقشةػ ظذ مقضل اإلمام مالنؽ صنرح الزرقاين -38

 صىل حتؼقؼ   ؿهلل فماد ظبهلل الباقل.2011 -هة1432الزرقاينىل دار احلهلليثىل الؼاهرةىل 

ىل ظبهلل الةر ـ نةـ  ؿةهلل انةـ قهللامةة ادؼهللشةةلىل دار هجةرىل الشنرح الؽبر -39

 صىل حتؼقؼ  الهللكمقر ظبهلل ار السكل.1996 -هة1417الطبعة إوػىل 

مطبةةقع هبةةامش حاصةةةقة " ؿةةهلل نةةـ أ ةةهلل الةةهللرديرىل  الشنننرح الؽبننر، -40

 ىل دار الػؽرىل نروت."الهللشققل

ىل الشةةقخ  ؿةهلل نةـ هللةال  العيقؿةغىل دار ؿعع ظذ زاد ادسعؼـعالشنرح اد -41

 هة.1428انـ امقزيىل الهللماصىل الطبعة إوػىل 
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ىل مـصةقر نةـ يةقكس البفةقيتىل ممشسةة الرشةالةىل صنرح مـعفك اإلرادات -42

 صىل حتؼقؼ  د. ظبهلل ار السكل.2000 -هة1421نروتىل الطبعة إوػىل 

ظبةهلل احلؿقةهلل نةـ ظبةهلل ار احلرقةانىل ىل د. صنرح كظام اإلجنراءات اجلزا،قنة -43

 ص.2015 -هة1436الطبعة إوػىل 

ىل د. إنةراهقؿ نةـ صنرح كظنام ادرافعنات الشننرظقة وفنؼ آخنر الععندي ت -44

 ص.2015 -هة1436حسةغ ادقجانىل الطبعة إوػىل 

ىل أنق كصةةر إشةامظقؾ نةـ  ةاد امةقهريىل دار الػؽةرىل نةروتىل الصحاح -45

 صىل حتؼقؼ  صفاب الهلليـ أيب ظؿرو.1998 -هة1418الطبعة إوػىل 

ىل انةـ قةقؿ امقزيةةىل دار احلةهلليثىل الطرأ احلؽؿقة دم السننقاشة الشننرظقة -46

 صىل حتؼقؼ  شةقهلل ظؿران.2002 -هة1423الؼاهرةىل الطبعة إوػىل 

ىل أ هلل إنراهقؿ نؽىل ادؽمبة إزهريةة ضرأ الؼضاء دم الشنريعة اإلش مقة -47

 ص. 2012 -هة1432لؾساثىل الؼاهرةىل الطبعة إوػىل 

ىل ظبهلل الؽريؿ نـ  ؿهلل الرافعلىل دار الؽمب العؾؿقةىل العزيز صنرح القجقز -48

صىل حتؼقؼ  الشةقخ ظع معقض والشةقخ 1997 -هة1417نروتىل الطبعة إوػىل 

 ظادث ظبهلل ادقجقد.

ىل ظبهلل ار نةـ كجةؿ نةـ صةاسىل ظؼد اجلقاهر الثؿقـة دم مذهب ظامل ادديـة -49

صىل حتؼقةةؼ  1995 -هةةة1415نةةروتىل الطبعةةة إوػىل دار الغةةرب اإلشةةالملىل 

 الهللكمقر  ؿهلل أنق إجػان وظبهلل احلػقظ مـصقر.
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كةةامث الةةهلليـ  ؿةةهلل نةةـ ظبةةهلل القاحةةهلل ادعةةروف نةةانـ ا ةةامص فننعح الؼنندير،  -50

 هة.1315احلـػلىل دار هللادرىل نروتىل الطبعة إوػىل 

 ت ىل أنةةق ظبةةهلل ار  ؿةةهلل نةةـ مػؾةة ىل دار الؽمةةب العؾؿقةةةىل نةةروالػننروع -51

 صىل حتؼقؼ  حازص الؼاضةل.1997 -هة1418لبـانىل الطبعة إوػىل  -

ىل د. وهبةة الةزحقعىل دار الػؽةرىل الطبعةة الرانعةةىل الػؼف اإلشن مل وأدلعنف -52

 ص.1997 -هة1418

ىل الشةةقخ أ ةهلل نةـ غـةقؿ الػقاكف الدواين ظذ رشالة ابـ أيب زيد الؼرواين -53

ل وأوٓده نؿصةةرىل الطبعةة الياليةةىل الـػراوي ادالؽلىل مؽمبة مصطػك البايب احلؾبة

 ص.1955 -هة1374

ىل  ؿهلل نةـ يعؼةقب الػةروز  نةاديىل ممشسةة الرشةالةىل الؼامقس ادحقط -54

 ص.2003 -هة1424نروتىل الطبعة السانعةىل 

د.  ؿهلل  ؿهلل مصةباح الؼاضةةلىل مـشةقرات قاكقن اإلجراءات اجلـا،قة،  -55

 ص.2013احلؾبل احلؼقققةىل الطبعة إوػىل 

ؼننًا ظؾقننف بنناراء الػؼفنناء وأحؽننام الؼضنناء قنناكقن اإل -56 جننراءات اجلـا،قننة معؾَّ

د.  ؿهلل  ؿقد شعقهللىل دار الػؽر العةريبىل الؼةاهرةىل وادشؽ ت العؿؾقة دم تطبقؼف، 

 ص.2009 -هة1430الطبعة إوػىل 

 ؿهلل ظالء الهلليـ أفـةهلليىل قرة ظققن إخقار تؽؿؾة حاصنقة ابـ ظابديـ،  -57

صىل حتؼقةةؼ  ظبةةهلل ادجقةةهلل 2000 -هةةة1420إوػىل دار ادعرفةةةىل نةةروتىل الطبعةةة 

 ضعؿة حؾبل.
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ىل  ؿهلل نـ أ هلل نـ جزيىل دار الؽمب العؾؿقةةىل نةروتىل الؼقاكغ الػؼفقنة -58

 ص.1998 -هة1418الطبعة إوػىل 

ىل ظبهلل ار نـ  ؿهلل نـ الؽاصػ دم صنرح كظام ادرافعات الشنرظقة السعقدي -59

 ص.2008 -هة1429خـغىل مؽمبة العبقؽانىل الطبعة الياكقةىل 

ىل أنق ظؿةر يقشةػ نةـ ظبةهلل الةزىل مؽمبةة الؽادم دم فؼف أهؾ ادديـة ادالؽل -60

صىل حتؼقةؼ   ؿةهلل  ؿةهلل أحقةهلل 1978 -هةة1398الرياض احلهللييةىل الطبعة إوػىل 

 ولهلل ماديؽ ادقريماين.

ىل مـصقر نـ يقكس البفةقيتىل وزارة العةهللث كشاف الؼـاع ظـ معـ اإلقـاع -61

 ص.2008 -هة1429سعقديةىل الطبعة إوػىل أ ادؿؾؽة العرنقة ال

ال ،حة العـػقذية لـظام ادرافعات الشنرظقة مع تعدي ت القزارة اجلديدة  -62

ففرشفا  ظع نـ حيقك نانؽرىل دار ادغـل لؾـشةر والمقزيعىل الريةاضىل ظذ ال ،حة، 

 ص.2008 -هة1429

لةساث ىل مجاث الهلليـ  ؿهلل نـ مؽرص نـ مـظةقرىل دار إحقةاء السان العرب -63

 ص.1999 -هة1419العريبىل نروتىل الطبعة الياليةىل 

ادبننادم والؼننرارات الصننادرة مننـ اهلقئننة الؼضننا،قة العؾقننا واهلقئننة الدا،ؿننة  -64

هننن  ػ ظننام 1391والعامننة بؿجؾننس الؼضنناء إظننذ وادحؽؿننة العؾقننا مننـ ظننام 

ىل إهللةةهللار  مركةةز البحةةقث نةةقزارة العةةهللثىل الريةةاضىل الطبعةةة إوػىل هننن1437

 ص.2017 -هة1438
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ىل أنق إشحامل إنراهقؿ نةـ  ؿةهلل نةـ مػؾة ىل ادؽمةب ادبدع دم صنرح ادؼـع -65

 ص.1974 -هة1394اإلشالملىل 

 ىل صؿس الهلليـ السةرخسةلىل دار ادعرفةىل نروتىل الطبعة الياكقة.ادبسق  -66

ىل حيقةك نةـ صةةرف الـةقويىل دار إحقةاء الةساث ادجؿنقع صننرح ادفنذب -67

  ؿهلل كجقب ادطقعل.صىل حتؼقؼ  1995 -هة1415العريبىل 

ىل مجع ودردقب  ظبةهللالر ـ نةـ جمؿقع فعاوى صنقخ اإلش م أمحد ابـ تقؿقة -68

 ؿةةهلل نةةـ قاشةةؿىل جمؿةةع ادؾةةؽ ففةةهلل لطباظةةة ادصةةحػ الشةةةريػىل ادهلليـةةة ادـةةقرةىل 

 ص.1995 -هة1416

ىل أنةةق الزكةةات ظبةةهلل السةةالص انةةـ دقؿقةةةىل دار انةةـ حةةزصىل ادحننرر دم الػؼننف -69

صىل حتؼقؼ  ظبةهلل العزيةز الطقيةؾ 2008 -هة1429إوػىل لبـانىل الطبعة  -نروت 

 وأ هلل امامز.

لبـانىل  -ىل أنق  ؿهلل ظع نـ حزصىل دار إحقاء الساث العريبىل نروت ادحذ -70

 ص.1997 -هة1418الطبعة إوػىل 

ىل أنق جعػر أ هلل نـ  ؿهلل نـ شالمة الطحاويىل دار إحقاء خمعصنر الطحاوي -71

 صىل حتؼقؼ  أيب القفاء إفغاين.1986 -هة1406 العؾقصىل نروتىل الطبعة إوػىل

 ىل مالؽ نـ أكسىل دار هللادرىل نروت.اددوكة الؽزى -72

ىل أنةةق ظبةةهلل ار احلةةاكؿىل مؽمةةب ادطبقظةةات ادسننعدرك ظننذ الصننحقحغ -73

 اإلشالمقةىل حؾب.
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 ىل أ هلل نـ حـبؾ الشةقباينىل دار هللادرىل نروت.مسـد اإلمام أمحد -74

ىل أ ةهلل نةـ  ؿةهلل الػقةقملىل مؽمبةة ؽبنرادصباح ادـر دم غريب الشنرح ال -75

 ص.1990لبـانىل نروتىل 

ىل ظبةةهلل الةةرزامل الصةةـعاينىل ادؽمةةب اإلشةةالملىل الطبعةةة الياكقةةةىل ادصننـػ -76

 صىل حتؼقؼ  حبقب الر ـ إظظؿل.1983 -هة1403

ىل ظبةةهلل ار نةةـ  ؿةةهلل نةةـ أيب صةةةقبةىل الةةهللار ادصننـػ دم إحاديننث وأثننار -77

 صىل حتؼقؼ  خممار أ هلل الـهللوي.1981 -هة1402السؾػقةىل ا ـهللىل الطبعة إوػىل 

ىل  ؿةهلل نةـ أيب الػةم  الةبععىل مؽمبةة السةقاديىل ادطؾع ظذ ألػناظ ادؼـنع -78

صىل حتؼقةةؼ   ؿةةقد إركةةاؤوط وياشةةةغ 2003 -هةةة1423جةةهللةىل الطبعةةة إوػىل 

 اخلطقب.

ىل  ؿةهلل نةـ أ ةهلل الػمةقحل الشةفر نةانـ معقكة أويل الـفك صنرح ادـعفنك -79

صىل حتؼقةؼ  1996 -هة1416لبـانىل الطبعة إوػىل  -خضةرىل نروت  الـجارىل دار

 د. ظبهلل ادؾؽ نـ ظبهلل ار نـ دهقش.

ىل أنةةق الػةةم  كاهللةةةر ادطةةرزيىل مؽمبةةة لبـةةانىل ادغننرب دم ترتقننب ادعننرب -80

 صىل حتؼقؼ   ؿقد فاخقري وظبهلل احلؿقهلل خممار.1999نروتىل الطبعة إوػىل 

هللامةةة ادؼهللشةةةلىل دار ظةةامل الؽمةةبىل ىل مقفةةؼ الةةهلليـ ظبةةهلل ار انةةـ قادغـننل -81

صىل حتؼقةؼ  الةهللكمقر ظبةهلل ار السكةل 1997 -هةة1417الرياضىل الطبعةة الياليةةىل 

 وظبهلل الػماح احلؾق.
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ىل  ؿهلل الشةرنقـل اخلطقةبىل مطبعةة مغـل ادحعاج  ػ معرفة ألػاظ ادـفاج -82

 ص.1958 -هة1377مصطػك البايب احلؾبل وأوٓده نؿصةرىل 

نـ فارسىل دار إحقاء الساث العريبىل نروتىل الطبعة ىل أ هلل مؼايقس الؾغة -83

 ص.2001 -هة1422إوػىل 

زيةةـ الةةهلليـ ادـجةةل المـةةقخل احلـةةبعىل دار خضةةةرىل ادؿعننع دم صنننرح ادؼـننع،  -84

 صىل حتؼقؼ  د. ظبهلل ادؾؽ نـ دهقش.1997 -هة1418لبـانىل الطبعة إوػىل  -نروت 

نةـ ظبةهلل الةر ـ  ىل  ؿةهلل نةـ  ؿةهللمقاهب اجلؾقؾ لشنرح خمعصننر خؾقنؾ -85

 ص.2003 -هة1423ادغريب ادعروف ناحلطابىل دار ظامل الؽمبىل 

 -هةة1420ىل مالؽ نـ أكسىل دار ادعرفةىل نةروتىل الطبعةة الياكقةةىل ادقضل -86

 صىل حتؼقؼ  خؾقؾ ملمقن صةقحا.1999

(ىل ودةاريخ 2الصادر نادرشقص ادؾؽل رقؿ )ص/كظام اإلجراءات اجلزا،قة،  -87

 هة.22/1/1435

(ىل ودةاريخ 1الصادر نادرشقص ادؾؽل رقؿ )ص/افعات الشنرظقة، كظام ادر -88

 هة.22/1/1435

ىل أنق السعادات ادبار  نـ  ؿهلل امةزري الـفاية دم غريب احلديث وإثر -89

 هة.1421انـ إثرىل دار انـ امقزيىل الهللماصىل الطبعة إوػىل 

الةرمعىل ادؽمبةة ىل أنق العباس أ هلل نـ  زة هناية ادحعاج  ػ صنرح ادـفاج -90

 اإلشالمقة لصاحبفا  احلاج رياض الشةقخ.



 

  تفريق الشهىد حال أداء الشهادة
 

 341 
 

ىل ظبةةهلل ادؾةةؽ نةةـ ظبةةهلل ار امةةقيـلىل دار هنايننة ادطؾننب دم درايننة ادننذهب -91

صىل حتؼقةةؼ  أ. د/ ظبةةهلل العظةةقؿ 2007 -هةةة1428ادـفةةاجىل جةةهللةىل الطبعةةة إوػىل 

  ؿقد الهلليب.

أنةق  ؿةهلل  ىلالـقادر والزيادات ظذ ما دم اددوكة منـ غرهنا منـ إمفنات -92

ظبةةهلل ار نةةـ أيب زيةةهلل الؼةةرواينىل دار الغةةرب اإلشةةالملىل نةةروتىل الطبعةةة إوػىل 

 صىل حتؼقؼ   ؿهلل إمغ نق خبزة.1999

د. ممةةقيل ظبةةهلل ادةةممـ  ،الننقجقز دم كظننام ادرافعننات الشنننرظقة السننعقدي -93

  ص.2017 -هة1438ادرشةلىل دار اإلجادةىل الرياضىل الطبعة إوػىل 

 



 

 

 


