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 محجىيات امعدد

 

 سنيامن آل سنيامن بن امعصيص عبد بن خامد. د

 

 امدورسي سنيامن بن طاللد. 

 

 امحليه حمد بن عبدهللا بن مساعد. د

  

 اميىسف هللا ضيف بن سنيامند. 

 

 امطىامه هللا عبد بن حريفة بن سنطان. د

 

 امعايد عايد بن امسحمن عبد. د
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 كنمة زئيس امجحسيس

اإلكًون مو مل يعؾؿ، واًمصالة واًمًالم قمغم احلؿد هلل اًمذي قمؾَّؿ سموًمؼؾؿ، قمؾَّؿ 

ظمػم مـ ىمه وطمؽؿ، وروقان اهلل قمغم صحوسمتف اًمؽرام، وقمغم مـ شمٌعفؿ سمنطمًوٍن 

 إمم يقم اًمؼقوم.

 أمو سمعد: 

ومننَّ ممو يعلم قمغم إرؾموء دقموئؿ اًمعدل، ويؼقي مٌوين اًمَػْصؾ، وُيرؾّمخ َمعوملَ 

مل: اجلومع سملم اًمتلصقؾ اًمؼضوء: اًمٌحٌ اًمعؾؿل ذم اعمجول اًمؼضوئل واًمـظو

 واًمتطٌقؼ، اًمؼوئؿ قمغم اعمقزان اًمعؾؿل اًمدىمقؼ.

مجعقي ىمضوء( مجعقًي قمؾؿقي ىمضوئقي، ُأؾمًً خلدمِي اًمؼضوء ذم يموومي وًمؽقن )

جموٓشمف، وسمؿختؾػ وؾموئؾف وأؾموًمقٌف، يمون مـ إطمدى ىمـقاهتو، وأسمرز ظمدموهتو ذم 

ًمؼضوء اؾماًم هلو: وهو هل اعمجول اًمعؾؿل، هق إصدار جمؾي قمؾؿقي حمّؽؿي، ضمعؾً ا

شمؽشػ اًمؾثوم، ومتقط اًمًتور قمـ قمددهو اًمتوؾمع، سملسمحوصمف اعمحؽؿي اعمتـققمي، واًمذي 

 كلمؾ أن حتؼؼ آصمورهو اعمرضمقة، وأهداومفو اعمـشقدة، وصمؿراهتو اعملمقًمي.

 أؾملُل اهلل أن يـػع هبذا اًمعدد، وأن يؾفؿـو اًمتقومقؼ واًمًداد.

 رئيس حترير جملة قضاء

   م مد د امر را  أ.د عبد اهلل

 



 
 

 انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ 
 

 8 

 

 

 

 

 

 

╝  

 

 

 



 

  انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ
 

 9 

 

 امعالكة بني امنظاو واملانىن

 إعداد

 ل سني انسني ان آ م  عبد امرزيز م  خامد د.

 نشارك يف قسه الدراسات اإلسالمية والعربيةـاألستاذ ال

 نعادنـنمك فود لمبرتول والـجامعة ال
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ر سموًمعؾؿ ىمؾقب اعمممـلم احلؿد هلل ذم اًمديـ،  همـ أطمىَّ مـ قمٌود ف، وومؼَّ اًمذي كقَّ

واعمرؾمؾلم، واًمصالة واًمًالم قمغم اعمٌعقث رمحي  وضمعؾفؿ مـ ورصمي إكٌقوء

نطمًون إمم يقم ومـ شمٌعفؿ سم فوصحٌ فًمؾعوعملم، كٌقـو وىمدوشمـو حمؿد، وقمغم آًم

 اًمديـ، أمو سمعد:

مـ اًمؼضويو اجلدًمقي: اًمعالىمي سملم اًمـظوم واًمؼوكقن، ومدى صحي اًمتعٌػم هبام  فومنك

 هقمغم إطمؽوم آضمتفوديي اًمتل شمراقمك ومقفو أصقل آؾمتـٌوط اًمنمقمل: وهذ

اًمؼضقي ىمد يٌدو ٕول وهؾي أهنو مًلًمي اصطالطمقي وًمقًً قمؿؾقي، ممو جيعؾ 

 ذم مشوطمي ٓ) فأك اعمشفقرة اًمعٌورات مـ إذ ا:يًػمً  -اعمٌدأ فيضم مـ-اخلطى ومقفو 

 حيظك واًمذي اإلؾمالمل، سموًمتنميع فًمتعؾؼ اعمًؿك: حلًوؾمقي: ًمؽـ ،(آصطالح

وعمو ًمؾتًؿقي مـ ، اإلؾمالمقي هقيتفؿ مرشمؽزات أطمد فًمؽقك اعمًؾؿلم: سموقمتزاز

إـمالق مصطؾح شمٌعوت: ذهًٌ ـموئػي مـ اًمعؾامء واًمٌوطمثلم اعمعوسيـ إمم مـع 

)اًمؼوكقن( قمغم إطمؽوم آضمتفوديي اًمتل روقمل ومقفو وقاسمط آضمتفود اًمنمقمل: 

اؿمتفر إـمالق اًمؼوكقن قمغم مو يمون مـ ووع اًمٌنم، دون مراقموة ًمًقودة  فٕك

، ومـ فؾمقودة اًمنميعي سمؿصطؾح خيص فاًمنميعي: ومقـٌغل ختصقص مو روقمقً ومق

ًمؽ آظمرون: ٓشمًوع دائرة : اًمـظوم. وظموًمػفؿ ذم ذفأكًى اعمصطؾحوت ًم

إىمقال؟ ومو اًمراضمح؟ وىمٌؾ  ههذ فآصطالح. ومام هق شمػصقؾ أىمقاهلؿ؟ ومو شمقضمق

ذًمؽ: مو طمؼقؼي اًمـظوم واًمؼوكقن؟ ومو واىمع احلول ذم شمًؿقي اًمؼًؿ إيموديؿل 

 اعمختص سمؿًاممهو ذم اعمؿؾؽي؟
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ة بغ افعالؿ: فإؾمئؾي هل مو قمؼد هذا اًمٌحٌ ًمؾجقاب قمـفو: إذ قمـقاك ههذ

 إمم أرسمعي مٌوطمٌ، سموإلووومي إمم اعمؼدمي واخلومتي: فوشمؿ شمؼًقؿ ،افـظام وافؼاكون

 اعمؼدمي.

 اعمٌحٌ إول: طمؼقؼي اًمـظوم.

 اعمٌحٌ اًمثوين: طمؼقؼي اًمؼوكقن.

اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: واىمُع احلوِل ذم شمًؿقِي اًمؼًؿ إيموديؿل اعمختص ذم 

 اعمؿؾؽي: سملم اًمـظوم واًمؼوكقن.

 اًمراسمع: اخلالف ذم اًمعالىمي سملم اًمـظوم واًمؼوكقن.اعمٌحٌ 

 اخلومتي: وومقفو كتوئٍ اًمٌحٌ.

 وىمد شمؿ شمقظمل اعمـفٍ اًمعؾؿل أيت:

 أوًًل: مـفج إظداد افبحث:

)مـ ضمفي قمرض اعمحتقى( هق اعمـفٍ اًمقصػل، ومـ ضمفي  فاعمـفٍ اًمذي ؾمؾؽت

يعتؿد "كقع اًمعؿؾقوت اًمعؼؾقي: اعمـفجون آؾمتؼرائل، وآؾمتـٌوـمل: إذ اًمٌحٌ 

قمغم دمؿقع احلؼوئؼ واعمعؾقموت، صمؿ مؼوركتفو، وحتؾقؾفو، وشمػًػمهو: ًمؾقصقل إمم 

قصقػ ، حيصؾ هبو اؾمتـٌوط احلؽؿ اًمنمقمل، أو سمقون اًمت(1)"شمعؿقامت مؼٌقًمي

 ه)وهذا ادراد بادـفج افوصػّي يف مثل هذاًمراضمح ًمؽؾ قمـٍم مـ قمـوس اًمٌحٌ، 

 افبحوث افؼظقة(.

                                           

(: أسمجديوت اًمٌحٌ ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي 234د. أمحد سمدر، )ص أصقل اًمٌحٌ اًمعؾؿل ومـوهجف ًمـِ  (1)

 .)واًمـص اعمذيمقر ًمألول، سمقد أن اًمثوين اؾمتشفد سمف وقمزاه إمم إول( (61د. ومريد إكصوري، )ص ًمـِ
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 وقمـد شمدقمقؿ اًمـتوئٍ سموٕدًمي يؽقن ذًمؽ سمطريؼلم:

اؾمتؼراء مو أمؽـ مـ اجلزئقوت ذات اًمصؾي سمعـٍم اًمٌحٌ  افطريق األول:

 .)وهذا ادـفج اًلشتؼرائي(ًمؾقصقل إمم ىمضويو يمؾقي قمومي، 

 شمتٌع إدًمي اًمنمقمقي، واًمدراؾموت ذات اًمصؾي سمعـوس اًمٌحٌ، افطريق افثاين:

وسمعد اًمتتٌع أىمقم سموًمًؼم واًمتحؾقؾ واعمـوىمشي اًمالزمي، ومـ صمؿ اؾمتـٌوط اًمـتوئٍ 

 .)وهذا ادـفج اًلشتـباضي، وهو افغافب( اعمـوؾمٌي ًمعـٍم اًمٌحٌ

 :هثاكًقا: مـفج صقاؽة افبحث وإجراءات

سمرؾمؿ اعمصحػ، مع سمقون اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أيي ذم صؾى  يمتوسمي أيوت. 1

 اًمٌحٌ سملم معؼقوملم ]...[.

ذم اًمصحقحلم أو  فختريٍ إطموديٌ وأصمور: ومنن يمون احلديٌ سمؾػظ. 2

مـ أهؿ اعمصودر  فمـفام. وإن مل يؽـ ذم أي مـفام: ظمرضمت فأطمدمهو: ايمتػقً سمتخرجي

 .فومق أهؾ احلديٌ فإظمرى اعمعتؿدة، مع ذيمر مو ىموًم

 ومقام يتعؾؼ سموخلالوموت اًمػؼفقي: طمرصً قمغم اعمـفٍ أيت:. 3

 فيًتدقمق مو سمحًى إىمقال شمرشمقى ويؽقن اعمًلًمي، ذم إىمقال ذيمر أ.

 .اًمًقوق

 مـ قمؾقفو يرد مو وذيمر اًمدًٓمي، فوضم سمقون مع إىمقال أدًمي ذيمرب. 

 .وأضمقسمي اقمؽماووت،

 .فؾمٌٌ سمقون مع اًمؽمضمقح، جـ.

مـ  فيتعؾؼ سموٕقمالم: ايمتػقً سموإلؿمورة إمم اًمعٍم اًمذي قموش اًمعؾؿ ومقومقام . 4
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 ظمالل ذيمر ؾمـي اًمقوموة قمؼى ذيمر آؾمؿ مٌوذة ذم اًمصؾى.

ومقام يتعؾؼ سموًمـؼقل: قمزوت كصقص اًمعؾامء وآراءهؿ ًمؽتٌفؿ مٌوذة، ومل . 5

أقمز سموًمقاؾمطي إٓ قمـد شمعذر اًمقىمقف قمغم إصؾ. وضمعؾً اإلطموًمي إمم اعمصدر ذم 

واجلزء واًمصػحي، وذم طموًمي اًمـؼؾ سموعمعـك  فسموًمـص سمذيمر اؾمؿ فوًمي اًمـؼؾ مـطم

شمؽقن اإلطموًمي سمذيمر ذًمؽ مًٌقىًمو سمؽؾؿي: )اكظر...(. وإذا شمعددت اعمصودر ذم 

اإلطموًمي اًمقاطمدة ويموكً قمغم درضمي متؼورسمي ذم شمقصمقؼ اعمعؾقمي: ومنن يموكً عممًمػلم 

وكً عممًمػلم معوسيـ مل أراِع ومقفو متؼدملم رشمٌتفو قمغم طمًى ووموة اعممًمػ، وإذا يم

ًٌو معّقـًو.  شمرشمق

: طمقٌ مل أهم افدراشات افسابؼةوىمٌؾ آكتفوء مـ اعمؼدمي حتًـ اإلؿمورة إمم 

 أىمػ قمغم دراؾمي مًتؼؾي قمـ مقوقع اًمٌحٌ ؾمقى سمحٌ ومؼول: ومهو:

سمحٌ: )مقىمػ اًمنميعي اإلؾمالمقي مـ يمؾؿي ىموكقن(، ًمؾشقخ سمشور اعمػدى. . 1

 (.هـ1434( حمرم )5ذم جمؾي اًمؼضوئقي، اًمعدد )وهق مـشقر 

 اًمعتقٌل. مطر سمـ ؾمعد ًمؾديمتقر اًمـظوم(، ودؾمتقريي اًمؼوكقن إؿمؽوًمقي )سملم مؼول: .2

 م(.18/5/2012و11) ذم اعمديـي، ضمريدة ذم مـشقريـ ضمزئلم مـ مؼول وهق

ومـ أسمرز مو يالطمظ قمؾقفام: قمدم شمتٌع ضمقاكى اعمًلًمي: ومـ سملم هذه اجلقاكى: 

)واىمُع احلوِل ذم شمًؿقِي اًمؼًؿ إيموديؿل اعمختص ذم اعمؿؾؽي: سملم اًمـظوم 

واًمؼوكقن(، وإوًمقيي ذم شمًؿقتف: وًمعؾ ؾمٌى ذًمؽ أهنام هيدومون إمم سمقون ظمالصي 

ط، ( صػحي ومؼ13اعمقوقع، وًمقس دراؾمتف: طمقٌ إن اًمٌحٌ اعمذيمقر: يؼع ذم )

 حوت.ذم أرسمع صػ -شمؼديًرا-سمقـام اعمؼول سمجزئقف: يؼعون 

وذم ظمتوم هذه اعمؼدمي أمحد اهلل شمعومم وأؿمؽره يمام يـٌغل جلالل وضمفف وقمظقؿ 
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ؾمؾطوكف قمغم أن ين زم إمتوم هذا اًمٌحٌ، يمام ٓ يػقشمـل أن أؿمؽر يمؾ مـ أؾمدى زم 

معرووًمو، هذا واهلل أقمؾؿ، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف، ومـ 

 شمٌعفؿ سمنطمًون إمم يقم اًمديـ.
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 .يؼًُ انُظاو نغت: انًطهب األول

 اسمـ ىمول يمام-اًمـظوم ذم اًمؾغي مشتؼ مـ مودة )َكَظَؿ(، واًمـُّقُن َواًمظَّوُء َواعمِْقُؿ 

  شَمْلًمِقِػ  قَمغَم  َيُدلُّ  َأْصٌؾ "(: هـ395ت) ومورس
ٍ
ء  .(1)"وشَمْؽثقِػف َرْ

ْمًُمَم َيـْظُِؿُف َكْظاًم وكِظوًمو َكَظَؿ "ومـ هذا إصؾ مو ضموء ذم )اًمؼومقس(:  اًمؾُّ

َػُف، ومَجََعُف ذم ؾِمْؾٍؽ، وموْكَتَظَؿ وشَمـَظََّؿ... واًمـِّظوُم: يُمؾُّ ظَمْقٍط ُيـَْظُؿ سمف ًُمْمًُمٌم  َؿُف: أًمَّ وَكظَّ

 .(2)"وكحقه

ومـ اعمجوِز: اًمـِّظوُم: ِماَلُك إَْمِر، شَمُؼقُل: "ومـف مو ضموء ذم )شموج اًمعروس(: 

َتِؼْؿ ـَمِريَؼُتف ]واجلؿع[: َأْكظَِؿٌي، وَأَكوفمِقُؿ، وُكُظٌؿ، ًَمْقَس هِلَ  ًْ ـْ كَِظوٍم: إَِذا مَلْ شَم َذا إَْمِر ِم

. َتلْمِ  سمَِضؿَّ

ػَمُة واهلَْدُي واًمَعوَدُة، ُيؼوُل: َمو َزاَل قمغم كِظوٍم واطمٍد: َأي: قَمودٍة،  ًِّ وَأْيضو: اًم

َٓ اؾْمتَِؼوميٌ  َوًَمْقَس َْٕمِرِهْؿ كِظوٌم: َأي: ًَمْقَس ًَمفُ  َٓ ُمَتَعؾٌَّؼ َو  .(3)"َهْدٌي َو

وُق "وأيًضو ضموء ذم )اعمعجؿ اًمقؾمقط(:  ًَ شمِقُى وآشمِّ  .(4)"اًمـظوُم... اًمؽمَّ

                                           

 .(1034، )ص"كظؿ"اعمؼويقس ذم اًمؾغي، مودة  (1)

 .(1162، )ص"كظؿ"اعمحقط، مودة اًمؼومقس  (2)

 .(33/497، )"كظؿ"شموج اًمعروس، مودة  (3)

 .(934، )ص"كظؿ"اعمعجؿ اًمقؾمقط، مودة  (4)
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مالك إمر، واؾمتؼومي  ظذ ما تؼدم: ؾؿن أهم ادعاين ادعـوية فؾـظام: وبـاءً 

 ـمريؼتف، واًمًػمة واهلدي واًمعودة، واًمؽمشمقى وآشمًوق.

 .يؼًُ انُظاو اصطالًحا: انثاٍَانًطهب 

، ًمؽـ مل أضمد ًمدهيؿ شمعريًػو ظبارات افػؼفاء ادتؼدمغًمػظ )اًمـظوم( يرد يمثػًما ذم 

اصطالطمقًّو ًمف، واًمذي يظفر أهنؿ مل خيصقه سمؿعـك اصطالطمل مًتؼؾ، وإكام 

اعمعـك اًمؾغقي: ومفق سمؿعـك: اًمٌمء اعمًتؼقؿ واعمرشمَّى  -ذم اجلؿؾي-يريدون سمف 

 ؼ: ومـ أمثؾي هذه آؾمتعامٓت:واعمتًَّ

قمـ اعمشوريمي ذم ضمقش أؾمومي:  ¶مو ضموء ذم ؿملن صَمـِْل قمكمٍّ ٕيب سمؽٍر . 1

َيْقَم ُأطُمٍد:  ملسو هيلع هللا ىلصَأىُمقُل ًَمَؽ َمو ىَموَل ًَمُؽْؿ َرؾُمقُل اهلِل : »¶طمقٌ ىَمول قمكم ٕيب سمؽر 

ـْ ُأِصقَى  َؽ، وَمَقاهللِ ًَمِئ ًِ َٓ شَمْػَجَعـَو سمِـَْػ َٓ َيُؽقُن ًمِْْلِؾْماَلِم سَمْعَدَك  َأؿِمْؿ ؾَمْقَػَؽ، َو ومِقَؽ 

 .(2) شَأسَمًدا، وَمَرضَمَع، َوَأْمَه اجْلَْقَش  (1)كَِظاًما

َد  كَِظام  ااًْمَؼَدُر: "أكف ىمول:  ¶مو ضموء قمـ اسمـ قمٌوس . 2 ـْ َوطمَّ اًمتَّْقطِمقِد، وَمَؿ

تِل  ـَ سمِوًْمَؼَدِر، وَمِفَل اًْمُعْرَوُة اًْمُقصْمَؼك اًمَّ َد اهلَل شَمَعومَم اهللَ شَمَعومَم َوآَم ـْ َوطمَّ َٓ اْكِػَصوَم هَلَو، َوَم

ٌَُف سمِوًْمَؼَدِر َكْؼٌض ًمِؾتَّْقطِمقدِ  َب سمِوًْمَؼَدِر، وَمنِنَّ شَمْؽِذي  .(3) "َويَمذَّ

، واهلُل كظاَم افعاَلِ إن ذم )اًمؽًى( "(: هـ189احلًـ )ت سمـ ىمقل حمؿد. 3

                                           

 .كظوًمو: هؽذا ذم اعمصدر) سموًمـصى!(، وًمعؾ إىمرب: رومع اًمؽؾؿي سمقصػفو اؾمؿ )يؽقن( ممظمًرا (1)

 .▲ايي قموئشي ، وإصمر مـ رو(1618 ، ح2/791أظمرضمف اسمـ إقمرايب ذم معجؿف، ) (2)

(: 205، ح160(: واًمػريويب ذم اًمؼدر، )ص2/876أظمرضمف أضمري )هبذا اًمؾػظ( ذم اًمنميعي، ) (3)

سمـ  سمـ اًمـعامن قمـ حيقك حمؿد"، وىمول قمؼقٌف: (1880، ح8/143واًمعؼقكم ذم اًمضعػوء اًمؽٌػم، )

أصقل اقمتؼود  : واًمالًمؽوئل ذم ذح"اًمعالء جمفقل، وحيقك مؽموك احلديٌ، ومل يلت سموحلديٌ همػمه

 .(1224، ح4/742أهؾ اًمًـي، )
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يمًَى اًمعٌود،  وافـظامشمعومم طمؽؿ سمٌؼوء اًمعومَل إمم طملم ومـوئفو، وضمعؾ ؾمٌَى اًمٌؼوء 

 .(1)"، وذًمؽ ممـقع مـفكظامهوذم شمريمف ختريى 

... ومنن ىمقؾ: ومتقفمقػ اخلراج مـ اعمصوًمح "(: هـ505وىمقل اًمغزازم )ت. 4

أمو إذا  ومفؾ إًمقف ؾمٌقؾ أم ٓ؟ ىمؾـو: ٓ ؾمٌقؾ إًمقف مع يمثرة إمقال ذم أيدي اجلـقد،

ظمؾً إيدي مـ إمقال، ومل يؽـ مـ مول اعمصوًمح مو يػل سمخراضموت اًمعًؽر، 

وًمق شمػرق اًمعًؽر واؿمتغؾقا سموًمؽًى خلقػ دظمقل اًمؽػور سمالد اإلؾمالم، أو 

ذم سمالد اإلؾمالم: ومقجقز ًمْلموم أن يقفمػ  (2)ظمقػ صمقران اًمػتـي مـ أهؾ اًمعرامـي

رأى ذم ـمريؼ اًمتقزيع اًمتخصقص قمغم إهمـقوء مؼدار يمػويي اجلـد، صمؿ إن 

سموٕرايض ومال طمرج: ٕكو كعؾؿ أكف إذا شمعورض ّذان أو رضران ىَمَصَد اًمنمُع دومَع 

أؿمدِّ اًميريـ وأقمظؿ اًمنميـ، ومو يمديف يمؾ واطمد مـفؿ ىمؾقؾ سموإلووومي إمم مو 

كظام خيوـمر سمف مـ كػًف وموًمف، ًمق ظمؾً ظمطي اإلؾمالم قمـ ذي ؿمقيمي، حيػظ 

 .(3)"ودة اًمنمور، ويؼطع ماألمور

مً قمؾقف اعمخوًمػي: عمو "(: هـ684وىمقل اًمؼراذم )ت. 5 إن اعمحؽقم قمؾقف إكام طُمرِّ

                                           

 .(34/96(: اعمًٌقط، )47اًمؽًى، )ص (1)

ىمد شمؽقن هذه اًمؽؾؿي همريٌي، ًمؽـفو مًتعؿؾي ذم مشتؼوت أظمرى مشفقرة، مثؾ: )قَمْرُم اًمؾحِؿ(،  (2)

صٌؾ اًمعلم واًمراء واعمقؿ أ"هـ( اعمعـك إصكم هلو ومؼول: 395و)ضمقٌش قمَرْمَرٌم(، وىمد ذيمر اسمـ ومورس )ت

ةٍ  ٍة وطِمدَّ قَمرَم وماَلن قمرًمو: اؿْمَتدَّ "، ومـ هذا إصؾ مو ضموء ذم )اعمعجؿ اًمقؾمقط(: "واطمٌد يدلُّ قمغم ؿِمدَّ

. وقمؾقف: ومؿعـك أهؾ اًمعرامـي: أي أهؾ احلّدة "وظمٌٌ َويَموَن ذيًرا، َووُماَلًكو َأَصوسَمُف سمنماؾمي وأذى

 .واخلٌٌ، واًمنمس وإذى

(. واكظر: 597، )ص"قمرم"(: اعمعجؿ اًمقؾمقط، مودة 763، )ص"مقمر"اعمؼويقس ذم اًمؾغي، مودة 

 .(438اعمصٌوح اعمـػم، )ص

 .(1/426اعمًتصػك، ) (3)
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ِي احلويمؿ، واكخرام   .(1)"، وشمشقيش كػقذ اعمصوًمحافـظامومقفو مـ مػًدِة مشوىمَّ

، متعودًمي افـظام... سمؾ هل ذيعي ممشمؾؿي "(: هـ751وىمقل اسمـ اًمؼقؿ )ت. 6

، مطفرة مـ يمؾ دكس، مًؾؿي ٓ ؿمقي ومقفو، ممؾمًي إىمًوم، مؼمأة مـ يمؾ كؼص

 .(2)"قمغم اًمعدل واحلؽؿي واعمصؾحي واًمرمحي: ىمقاقمدهو ومٌوكقفو

ومـ آؾمتعامٓت إظمرى وضمقده ذم أؾمامء سمعض اًمؽتى: مـفو: شمًؿقي . 7

ـِ )سمديع  اجلومع سملم يمتويب اًمٌزدوي واإلطمؽوم(، افـظام أطمد يمتى أصقل اًمػؼف سم

ـِ )شمـًقؼ هـ694احلـػل )تٕمحد اًمًوقمويت   افـظام(، وشمًؿقي أطمد يمتى احلديٌ سم

 (.هـ1305ذم مًـد اإلموم أيب طمـقػي اًمـعامن( ًمؾشقخ حمؿد طمًـ اًمًـٌفكم )ت

 أمو ذم اًمعٍم احلورض ومؼد اؿمتفر إـمالىمف قمغم معـقلم:

 (3)اؿمتفر ذم سمعض اًمدول واهلقئوت اًمدوًمقيادعـى األول: افؼواظد ادؾزمة: 

                                           

 .(10/149اًمذظمػمة، ) (1)

 .(3/240أقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، ) (2)

(: 2/443)(: اًمتوج واإليمؾقؾ عمختٍم ظمؾقؾ، 1/211وعمزيد مـ إمثؾي اكظر: مـفوج اًمًـي اًمـٌقيي، )

(: شمؽؿؾي اعمجؿقع ذح 8/305(: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ، )15/34يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ آىمـوع، )

 .(13/356اعمفذب، )

ًٓ مـ )ىموكقن( و)ىموكقين( اخلالومي اًمعثامكقي" (3) ىموًمف د.  - "أول مـ اؾمتعؿؾ يمؾؿي )كظوم( و)كظومل( سمد

، وأطمول إمم مجؾي مـ (22اًمػؼف، )ص حمؿد قمٌد اجلقاد ذم يمتوسمف: أصقل اًمؼوكقن مؼوركي سملصقل

 .-ممًمػوشمف، وًمؽـ مل أمتؽـ مـ اًمقصقل إمم أّي مـفو عمعرومي اًمتػوصقؾ

واؾمتعامل )اًمـظوم( قمقًوو قمـ )اًمؼوكقن( هق اًمًوئد ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي، يمام ىمد يًتعؿؾ ذم 

عامهلام: اًمـظوم إؾمود سمعض اهلقئوت اًمدوًمقي: مثؾ جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم، ومـ أمثؾي اؾمت

ًمؾحؽؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي، واًمـظوم إؾمود عمجؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم. اكظر اًمراسمطلم 

 :أشمقلم

 http://cutt.us/FEbJpراسمط هقئي اخلؼماء سمؿجؾس اًمقزراء اًمًعقدي:  -

 http://cutt.us/7IFBrراسمط اًمـظوم إؾمود عمجؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم:  -
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سمؿصطؾح )اًمـظوم( قمقًوو قمـ مصطؾح )اًمؼوكقن(، وممو يًتعؿؾقكف ومقف: اًمتعٌػم 

قمـد صقوهمي اجلقاكى اإلضمرائقي واًمشؽؾقي قمغم ؿمؽؾ مقاد، ٕيِّ ؿملن مـ ؿممون 

اًمـوس سمؿؼته اعمصؾحي اًمنمقمقي، أو طمتك قمـد إقمودة صقوهمي صـػ مـ إطمؽوم 

واًمذي يٌدو أن  اًمنمقمقي آضمتفوديي قمغم ؿمؽؾ مقاد قمغم مـقال اًمؼوكقن اًمقوعل،

اًمداومع اًمرئقس ًمذًمؽ هق اًمتحرز مـ شمقهؿ اًمـوس أن هذه اًمصقوهمي مل شمراَع ومقفو 

أطمؽوم اًمنميعي: سموقمتٌور أن اًمؼوكقن اًمقوعل هق اعمتٌودر ًمؾذهـ قمـد ؾمامع 

 مصطؾح )اًمؼوكقن(.

ك ىمقاكقـُفو  وهذا آؾمتعامل هق اًمًوئد ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي: طمقٌ شُمًؿَّ

يمتًؿقي ىموكقهنو اًمدؾمتقري سموًمـظوم إؾمود ًمؾحؽؿ، وشمًؿقي ىموكقين أكظؿًي: 

اعمراومعوت واإلضمراءات اجلزائقي سمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي وكظوم اإلضمراءات 

اجلزائقي، وشمًؿقي اًمؼوكقن اًمتجوري سموًمـظوم اًمتجوري )أو كظوم اعمحؽؿي اًمتجوريي(، 

ؾ إن ضُمؾَّ إكظؿي ، سم(1)وهؽذا: كظوم اًمنميموت، وكظوم اجلومعوت... إًمخ

واًمؼقاكلم اعمشؽميمي سملم اعمؿؾؽي ودول اخلؾقٍ قمـدمو يرد ومقفو مصطؾح اًمـظوم يؼؽمن 

سمف مٌوذة مصطؾح )اًمؼوكقن(، وحيوط اعمتلظمر مـفام ذيمًرا هبالًملم: سمقصػف مػًنا عمو 

 .(2)ىمٌؾف

                                           

اكظر: يمشووموت وومفورس جمؿققمي إكظؿي اًمًعقديي، مـشقر قمغم اعمقىمع اًمشٌؽل هلقئي اخلؼماء:    (1)

http://cutt.us/HQ9Cy 

ومـ أمثؾي ذًمؽ: إقمالن طمؼقق اإلكًون عمجؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعرسمقي: طمقٌ شمؽرر شمػًػم  (2)

، 10، 9، 7، 6، 4، 2مودة: وهل اعمقاد: ) 47ًمغي )اًمـظوم سمـ )اًمؼوكقن( ذم ؾمٌع قمنمة مودة مـ مقاده اًمٌو

13 ،15 ،26 ،27 ،28، 30 ،31 ،42 ،44 ،45 ،46). 

سمؾ إكف ذم اعمقىمع اًمشٌؽل ًمألموكي اًمعومي عمجؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعرسمقي: قمـد ذيمر اًمعـوويـ 

 =لم(: طمقٌ قمطػقا سملم إؾموؾمقي ذم اًمصػحي اًمرئقًي مـ اعمقىمع: اظمتوروا اًمتعٌػم سمـِ )إكظؿي واًمؼقاك
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واًمذي يعـقـو ذم هذا اًمًقوق اًمتعريػ آصطالطمل ًمؾـظوم، ومؿـ اظمتوروا 

 سمف هلؿ مـفجون ذم شمعريػف: اًمتعٌػم

 اعمـفٍ إول: شمعريػ اًمـظوم سمقصػف مرادوًمو عمصطؾح اًمؼوكقن:

: ومـ (1)وهذا مو ؾمؾؽف أهمؾى اًمٌوطمثلم وٓ ؾمقام اعمختصقن ذم اًمؼوكقن

 شمعريػوهتؿ:

شمعريػ أصحوب يمتوب )اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي(: طمقٌ ىموًمقا ذم . 1

ذم اًمدراؾموت اًمؼوكقكقي أكف: جمؿققمي  يؿؽــو شمعريػ اًمؼوكقن أو اًمـظوم"اًمتعريػ: 

اًمؼقاقمد اًمعومي اًمتل شمـظؿ ؾمؾقك إومراد ذم اعمجتؿع، وشُمؾزُم اًمًؾطُي اًمعومُي إومراَد 

قمغم اطمؽمامفو سموًمؼقة قمـد آىمتضوء: وذًمؽ قمـ ـمريؼ شمقىمقع اجلزاء قمغم 

 .(2)"خموًمػفو

شمعريػ أصحوب يمتوب )اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي(: طمقٌ . 2

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

إكظؿي واًمؼقاكلم، وىمصدوا سمذًمؽ شمػًػم أطمد اعمصطؾحلم سمؤظمر. اكظر ذًمؽ ذم اًمراسمط أيت: 

http://cutt.us/qW0eH 

و سموًمـظوم، سمؾ هـوك اؾمتعامٓت متعددة ًٕمػوظ أظمرى، مثؾ  واؾمتعامل ًمػظ مرادف ًمؾؼوكقن ًمقس ظموصًّ

ؾمتعؿؾً هذه إًمػوظ: جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي عمجؿققمي اعمجؾي واعمدوكي واعمًطرة، ومـ اًمؽتى اًمتل ا

مـ قمؾامء اًمدوًمي اًمعثامكقي، وجمؾي إطمؽوم اًمنمقمقي ٕمحد اًمؼوري، ودًمقؾ مًوـمر اًمتؼويض أموم اعمحويمؿ 

يـوير  25اعمغرسمقي ًمؾديمتقر يمريؿ حلرش، ومدوكي إهة اعمغرسمقي، وىمد طمدصمتفو وزارة اًمعدل اعمغرسمقي ذم )

 http://cutt.us/ndzPzشقرة قمغم اًمراسمط اًمشٌؽل: ، وهل مـ(م2016

(: ىمويض اًمتـػقذ ذم اًمـظوم 14اكظر: رومع اًمدقمقى اًمؼضوئقي ذم اًمـظوم اًمًعقدي ًمًومل اًمشؿري، )ص (1)

(: دور جمؾس اًمشقرى ذم إقمداد إكظؿي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي 10اًمؼضوئل اًمًعقدي ًمٌـدر اًمعٌقد، )ص

وؾمقليت ذم اهلقامش اًمثالصمي اًمتوًمقي ذيمر ـموئػي مـ اعمراضمع (. 12اًمًعقديي ًمغوزي اجلفـل، )ص

 .إظمرى

 .(18اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي ًمؾديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمػحؾ ومخًي آظمريـ، )ص (2)
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روا مؼدمي اًمؽتوب سملكف اظمت وروا ذم اؾمؿ اًمؽتوب مصطؾح إكظؿي، ًمؽـفؿ صدَّ

، صمؿ اـّمرد ذم يمتوهبؿ اؾمتخداُم مصطؾح (1)"يؼصد سموٕكظؿي اًمًعقديي: اًمؼقاكلم"

اًمؼوكقن... يتؽقن مـ جمؿققمي مـ "ىمقهلؿ ذم اًمتعريػ:  اًمؼوكقن، ومـ ذًمؽ:

سملهنو: ىمقاقمد جمردة اًمؼقاقمد شمقصػ سموًمؼوكقكقي، هذه اًمؼقاقمد يؿؽـ شمعريػفو 

وقمومي، حتؽؿ ؾمؾقك إومراد ذم اعمجتؿع، وهل مؾزمي، ويؽمشمى قمغم خموًمػتفو ضمزاٌء 

 .(2)"شُمقىمعف اًمًؾطُي اًمعومي

شمعريػ أصحوب يمتوب: )اًمقضمقز ذم اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي(: طمقٌ ىموًمقا . 3

اًمـظوم اًمًعقدي: هق جمؿقع اًمؼقاقمد اعمـظؿي ًمًؾقك إومراد، "ذم اًمتعريػ: 

اًمتل شمضؿـ اًمدوًمي اًمًعقديي شمطٌقؼفو: ؾمقاء يمون مصدر شمؾؽ اًمؼقاقمد: اًمنميعي و

 .(3)"اإلؾمالمقي أو إكظؿي أو اًمعرف

 شمعريػ اًمـظوم سمقصػف مصطؾًحو مًتؼاًل ىمًقاًم ًمؾؼوكقن: ادـفج افثاين:

قمزَّ أن دمَد شمعريًػو اصطالطمقًّو ًمؾـظوم سمقصػف ىمًقاًم ًمؾؼوكقن: إذ ضُمؾُّ اًمؽتى اًمتل 

 اًمـظوم مع اًمّتعومؾ وهق -اًمذيمر أكػ-ُف سموًمـظوم شمًؾؽ اعمـفٍ إول شُمعرِّ 

 مضؿقكف حتؽل شمعريػوت وضمقد ذاك ذم يًعػـو ىمد وًمؽـ ًمؾؼوكقن، مرادوًمو سموقمتٌوره

وكً سمؿًؿقوت أظمرى، أي: شمؼّقد اًمتعريػ سملهؿ مو يؿقز اًمـظوم قمـ مطؾؼ يم وإن

                                           

 .(5اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي ًمؾديمتقر أيؿـ ؾمؾقؿ وأرسمعي آظمريـ، )ص (1)

 .(10ؾمؾقؿ وأرسمعي آظمريـ، )صاعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي ًمؾديمتقر أيؿـ  (2)

 .(6د. قمٌد اًمًالم أسمق ـمٌـجي وسموطمثلم آظمريـ، )ص اًمقضمقز ذم اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي ًمـِ (3)

مـؼقل مع اظمتصور يًػم مـ شمعريػ قمٌد اًمعزيز اًمـعقؿ، ذم يمتوسمف:  -ومقام يٌدو -واًمتعريػ اعمذيمقر 

ظموًمد اًمرويس، ود. رزق اًمريس (: طمقٌ أورده د. 7أصقل إطمؽوم اًمنمقمقي ومٌودئ إكظؿي، )ص

، وقمزواه إمم قمٌد اًمعزيز اًمـعقؿ، ومل أىمػ قمغم (8ذم يمتوهبام اًمؼقؿ: اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي، )ص

 .يمتوب اًمـعقؿ
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يعي، ومـ اعمـوؾمى ذيمر قمقـي اًمؼوكقن، وهق يمقن إطمؽوم اضمتفوديًي مقاومؼًي ًمؾنم

مـ هذه اًمتعريػوت، صمؿ ذيمر اًمتعريػ اًمذي يرشمضقف اًمٌوطمٌ: ومؿـ اًمتعريػوت اًمتل 

 اؿمتؿؾً قمغم أهؿ مو يؿقز اًمـظوم:

ـَ قمـقاَكف . 1 شمعريػ اًمشقخ قمٌد اًمقهوب ظمالف: طمقٌ أًّمَػ يمتوسًمو وؿَّ

ؾمالمقي(، وممّو اًمتًؿقتلم مًعو )واؾمؿ اًمؽتوب: اًمًقوؾمي اًمنمقمقي أو كظوم اًمدوًمي اإل

ر سمف ؿممون اًمدوًمي "ضموء ومقف:  قمؾؿ اًمًقوؾمي اًمنمقمقي: قمؾؿ ُيٌحٌ ومقف قماّم شُمدسمَّ

اًمتل شمتػؼ وأصقل اإلؾمالم، وإن مل يؼؿ قمغم  (1)اإلؾمالمقي: مـ اًمؼقاكلم واًمـظؿ

.  يمّؾ شمدسمػم دًمقٌؾ ظموصٌّ

]وقمؼى ذًمؽ: َذيَمَر مقوقَع هذا اًمعؾؿ ومؼول:[ ومقوققُمف: اًمـظؿ واًمؼقاكلم 

اًمتل شمتطؾٌفو ؿممون اًمدوًمي، مـ طمقٌ مطوسمؼتفو ٕصقل اًمديـ، وحتؼقؼفو مصوًمح 

 .(2)"اًمـوس وطموضموهتؿ

مو يضعف أوًمق إمر مـ "اًمشقخ حمؿد رؿمقد روو: طمقٌ ىمول: شمعريػ . 2

إطمؽوم اًمـظومقَّي واًمًقوؾمقي، وحتديد قمؼقسموت اًمتعزير، ممو حيتوج إًمقف، سمنمط أٓ 

 .(3)"خُيوًمِػ مو ورد ذم اًمنمع

                                           

اًمعطػ سملم اًمؼقاكلم واًمـظؿ حمؾ إؿمؽول، وًمعؾف ىمصد اعمعـك اًمؾغقي ًمؾؼقاكلم واًمـظؿ، أو مراده: أن مو  (1)

يًؿك ؾمقوؾمي ذقمقي وكظوًمو، يمام يدظمؾ ذم مًؿك اًمؼوكقن سموقمتٌور أن اًمؼوكقن  يتػؼ مع أصقل اإلؾمالم

يشؿؾ مو يتػؼ مع اًمنميعي ومو خيوًمػفو، ومتؽقن اًمـًٌي سملم أومراد اًمؼوكقن واًمـظوم هل اًمعؿقم 

 .واخلصقص اعمطؾؼ: وموًمؼوكقن أقمؿ مطؾؼو، واًمـظوم أظمص مطؾًؼو

 .(4اإلؾمالمقي ذم اًمشمون اًمدؾمتقريي واخلورضمقي واعموًمقي، )صاًمًقوؾمي اًمنمقمقي أو كظوم اًمدوًمي  (2)

 .(7/361جمؾي اعمـور، ) (3)

هـ( ذيمر هذا اًمتعريػ سمقصػف شمعريًػو 1354إمم أن إؾمتوذ حمؿد رؿمقد روو )ت ويـبغي افتـبقه:

 = ًمؾؼوكقن، وًمؽـ اعمعـك اًمذي ذيمره رؿمقد روو هق سمعقـف مو اؾمتؼرت شمًؿقتف ذم اعمؿؾؽي سموًمـظوم: طمقٌ
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اًمًقوؾمي اًمنمقمقي: هل إطمؽوم "شمعريػ د. قمٌد اًمرمحـ شموج: طمقٌ ىمول: . 3

اًمتل شُمـَظَّؿ هبو مراومؼ اًمدوًمي، وشُمدسمَّر هبو ؿممون إمي، مع مراقموة أن شمؽقن متػؼي مع 

روح اًمنميعي، كوزًمي قمغم أصقهلو اًمؽؾقي، حمؼؼي أهمراوفو آضمتامقمقي، وًمق مل يدل 

 .(1)"ي اجلزئقي اًمقاردة ذم اًمؽتوب أو اًمًـيقمؾقفو رء مـ اًمـصقص اًمتػصقؾق

 افتعريف ادختار:

 سملكف: -سمقصػف ىمًقام ًمؾؼوكقن-يؿؽـ شمعريػ اًمـظوم 

)جمؿققمي مـ اًمؼضويو اًمؽؾّقِي آضمتفودّيِي اًمعؿؾّقِي اعمؾزمِي، اًمتل ُيرضمع ومقفو إمم 

.)  اًمؼضوء قمـد اًمتـوزع ذم اًمتطٌقؼ، وخَتضُع ًمضقاسمِط آضمتفوِد اًمنمقملِّ

 ح افتعريف وبقان ادحسزات:رش

ر اًمتعريػ هبذه اًمؽؾؿي ًمقشؿؾ أي جمؿققمي مـ إكظؿي، ؾمقاء : )جمؿوظة( ُصدِّ

اشمًع كطوىمفو أم ووق، ومقدظمؾ ومقفو كظوم ممؾمًي مو )وهق مو يًؿك سموحلقيمؿي 

 اًمداظمؾقي(، أو أطمد أكظؿي اًمدوًمي، أو مجقع أكظؿتفو، أو كظوم إىمؾقؿل، أو دوزم.

ضويو( مجع ىمضقي، وهل اجلؿؾ اخلؼميي اًمتل حتتؿؾ اًمصدق )اًمؼ :)من افؼضايا(

 ، وهل ضمـس ذم اًمتعريػ.(2)واًمؽذب ًمذاهتو

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ؾمئؾ قمـ اًمػرق سملم اًمنمع واًمؼوكقن ومعرومفام، صمؿ ذيمر اًمػرق سمقـفام قمغم كحق يدل قمغم أن مراده سموًمؼوكقن 

أطمؽوم اًمنمع ٓ سمد "مو اؾمتؼرت شمًؿقتف قمـدكو سموًمـظوم: ومِؿاّم ىمول ذم اًمػرق سملم أطمؽوم اًمنمع واًمؼوكقن: 

(، وأطمؽوم اًمؼوكقن شمؽقن سمؿحض أن شمًتـد إمم أطمد إدًمي إرسمعي )اًمؽتوب واًمًـي واإلمجوع واًمؼقوس

اًمرأي، وأن أطمؽوم اًمنمع جيى اًمعؿؾ هبو دائاًم مو مل يعرض موكع يؾجئ إمم ارشمؽوب أظمػ اًميريـ، 

 ."وأطمؽوم اًمؼوكقن جيقز شمريمفو واؾمتٌدال همػمهو هبو عمجرد آؾمتحًون

 .(12اًمًقوؾمي اًمنمقمقي واًمػؼف اإلؾمالمل، )ص (1)

 .(60اًمًؾؿ ًمؾدمـفقري، )صاكظر: إيضوح اعمٌفؿ ذم معوين  (2)
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، مثؾ: )اإلىمرار طمجي ىموسة (1)هل مو طُمِؽؿ ومقفو قمغم مجقع أومرادهو :)افؽؾقة(

: ومؼد طُمؽؿ ذم هذه اجلؿؾي قمغم مجقع صقر اإلىمرار سملكف طمجي قمغم (2)قمغم اعمؼر(

 همػمه.اعمؼرر، وٓ يتعداه إمم 

وًمػظ )يمؾقي( ومصؾ وىمقد أول ذم اًمتعريػ، ظمرضمً سمف اًمؼضويو اجلزئقي، وهل 

مو طمؽؿ ومقفو قمغم سمعض أومرادهو: مثؾ ىمقهلؿ: )ىمد يثًٌ اًمػرع وإن مل يثًٌ 

: ومؼد طُمؽؿ ومقفو قمغم سمعض اًمػروع وًمقس مجقعفو. وظمرضمً سمف (3)إصؾ(

 اًمؼضويو اًمشخصقي، مثؾ: )مٌورٌك ؿموقمٌر(.

ويو اًمؽؾقي( أومم مـ شمعٌػم سمعض أهؾ اًمؼوكقن سمـ )ىمقاقمد قمومي واًمتعٌػم سمـ )اًمؼض

ن اًمشلن ذم اًمؼوقمدة آصطالطمقي: ٕ :، ووضمف قمدم اًمتعٌػم سمـ)اًمؼقاقمد((4)جمردة(

أن شمؽقن سملًمػوظ دىمقؼي وحمؽؿي وخمتٍمة: وٓ شمشتؿؾ قمغم شمؼًقامت وأكقاع، وهذه 

آؾمتعووي قمـ ًمػظ  اعمقاصػوت همػم متحؼؼي ذم أهمؾى اعمقاد اًمـظومقي: هلذا شمؿ

)اًمؼقاقمد( سمام يػنه، ويؼٌؾ اًمتػريع واًمتؼًقؿ سمال إؿمؽول، وهق: )اًمؼضويو 

اًمؽؾقي(: ٕكف شمػًػم قمؾؿل خمتٍم عمصطؾح )اًمؼقاقمد( دون اًمتزام سمدًٓمي هذا 

: طمقٌ يؼمز أهؿ مو يؿقز طمؼقؼي اًمؼقاقمد، وهل أهنو شمـطٌؼ قمغم مجقع (5)اعمصطؾح

                                           

 .(52اكظر: إيضوح اعمٌفؿ ذم معوين اًمًؾؿ ًمؾدمـفقري، )ص (1)

 .(41 ، ىموقمدة1/381(: شمرشمقى اًممزم، )285اكظر: إؿمٌوه واًمـظوئر ٓسمـ كجقؿ، )ص (2)

، (1/231(: جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي وذطمفو ًمألشمود، )177، ىموقمدة 2/875اكظر: شمرشمقى اًممزم، ) (3)

 .(81)مودة 

اكظر مـ أمثؾي شمعريػوهتؿ: اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي ًمؾديمتقر أيؿـ ؾمؾقؿ وأرسمعي آظمريـ،  (4)

 .، وىمد ؾمٌؼ كؼؾ شمعريػفؿ سمتاممف ىمٌؾ سمضع صػحوت(10)ص

، طمقٌ اؾمتطرد ذم (54-13اكظر ذم شمعريػ اًمؼوقمدة: اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ًمشقخـو د. يعؼقب اًمٌوطمًلم، ) (5)

 ."ىمضقي يمؾقي"امء ذم شمعريػ اًمؼقاقمد، صمؿ اظمتور هلو شمعريًػو خمتًٍما، وهق أهنو: مـوىمشي مو ىموًمف اًمعؾ

 =أن مصطؾح )اًمؼقاقمد( قمـد أهؾ إكظؿي واًمؼوكقن يتـوول اعمقاد اًمؼوكقكقي ومما جيدر افتـبقه إفقه: 
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 .ا مـ اعموهقيتعريػ مو ًمقس ضمزءً ضمزئقوهتو، دون أن يدظمؾ ذم اًم

وصػ )اًمؼضويو( سملهنو )يمؾقي( أومم ممو ورد ذم سمعض شمعريػوت أهؾ ووضمف 

ٕن اًمعؿقم واًمتجريد ًمقًو مـ طمؼقؼي اًمؼوقمدة  :(1)اًمؼوكقن سملهنو: )قمومي وجمردة(

اًمـظومقي وموهقتفو، وإكام مـ ذوـمفو: إذ يشؽمط اًمتجرد قمـد صقوهمي اًمؼوقمدة 

، وإكام شمتـوول أطمؽوم (2)"تـوول واىمعي سمعقـفو، وٓ ؿمخصو ًمذاشمفومال شم"اًمـظومقي، 

اًمتٍموموت اًمتل يؿؽـ أن شمتحؼؼ ذم اًمقاىمع دون حتديد. يمام يشؽمط اًمعؿقم ذم 

ذم أصقل -اًمتطٌقؼ: سمحقٌ شمشؿؾ مجقع مـ شمـطٌؼ قمؾقف دون متققز. ومـ اعمعؾقم 

 أن اًمنموط ٓ شمذيمر ذم اًمتعريػوت. -اًمتعريػ ذم قمؾؿ اعمـطؼ

ُ اعمـوط اًمرئقس ًمألكظؿي ومؽوهنو، وهل إطمؽوم : جتفادية()اًل ًمػظ يٌلمِّ

آضمتفوديي اًمتل مل شمدل قمؾقفو اًمـصقص اًمنمقمقي سمشؽؾ مٌوذ، وإكام حتتوج إمم 

 اؾمتـٌوط ممـ هؿ أهؾ ًمذًمؽ.

وهذا ومصؾ صموٍن ذم اًمتعريػ، ظمرضمً سمف: اًمؼضويو اًمؽؾقي اًمتل أصمٌتتفو اًمـصقص 

ومفذه ٓ يـوؾمى أن شمًؿك أكظؿي، وإكام أطمؽوم ذقمقي اًمنمقمقي سمشؽؾ مٌوذ، 

 وكحق ذًمؽ.

وهذه اًمؼضويو آضمتفوديي: يغؾى اؾمتعامهلو ومقام يتعؾؼ سموجلوكى اإلضمرائل، 

يمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي، وكظوم اإلضمراءات اجلزائقي، يمام متتدُّ إمم إطمؽوم 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ًٓ أوًمقًّو، طمتك ًمق اؿمتؿؾً قمغم شمؼًقامت، وشمعداد، وًمؽـ ًمؽقن اًمتعريػوت شمًتدقمل  واًمـظومقي شمـوو

اًمدىمي ذم اًمتعٌػم: شمؿ اًمعدول قمـ )اًمؼقاقمد( ذم اًمتعريػ إمم مو يػنهو، وهق )اًمؼضويو اًمؽؾقي(: 

 .ًمألؾمٌوب اعمذيمقرة ذم اًمصؾى

اكظر مـ أمثؾي شمعريػوهتؿ: اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي ًمؾديمتقر أيؿـ ؾمؾقؿ وأرسمعي آظمريـ،  (1)

 .(. وىمد ؾمٌؼ كؼؾ شمعريػفؿ سمتاممف ىمٌؾ سمضع صػحوت10)ص

 .(81اعمػصؾ ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ًمشقخـو د. يعؼقب اًمٌوطمًلم، )ص (2)
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 ِ  إقمراف واعمصوًمح، اعمقوققمقي اًمتل يغؾى قمؾقفو اعمروكي واًمتغػمُّ وومًؼو ًمتغػمُّ

 وختضع ًمالضمتفود سمشؽؾ أهمؾٌل: يمـظوم اجلومعوت، وكظوم اعمرور.

د كطوق اًمؼضويو اًمؽؾقي آضمتفوديي، وهل اعمتعؾؼي سمتٍموموت )افعؿؾقة( : ًمػظ حُيدِّ

 أـمراف اعمجتؿع، وقمالىمي سمعضفؿ سمٌعض.

وهق ومصؾ صموًمٌ ذم اًمتعريػ، ظمرضمً سمف: اًمؼضويو اًمعؾؿقي، وهل اًمتل شمتعؾؼ 

 صقرات اًمـوس: يمؼضويو اًمعؼقدة آضمتفوديي.سمت

، (1)واًمتعٌػم سمـ )اًمعؿؾقي( مًتػود مـ اًمتعريػ اًمشوئع ًمؾػؼف قمـد إصقًمقلم

وهق أومم مـ شمعٌػم سمعض أهؾ اًمؼوكقن سملكف ىمقاقمد )شمـظؿ ؾمؾقك إومراد ذم 

 : ٕن إكظؿي واًمؼقاكلم ىمد ٓ شمتعؾؼ سمًؾقك إومراد ومقام سمقـفؿ، وإكام(2)اعمجتؿع(

سمًؾقيمفؿ مع اًمشخصقوت اعمعـقيي ؾمقاء أيموكً ذيموت أم ممؾمًوت أهؾقي أم 

طمؽقمقي، أم شمتعؾؼ اسمتداء سمتٍموموت اعممؾمًوت إهؾقي ومقام سمقـفو، أم ومقام سمقـفو وسملم 

اجلفوت احلؽقمقي )يموٕكظؿي اًمتجوريي واإلداريي(، يمام أن سمعض اعمقاد اًمـظومقي 

ظمصقمي، وهل مو شمًؿك اًمؼضويو واًمؼوكقكقي ىمد شمؽقن سمؼصد اإلصمٌوت دون 

 اإلهنوئقي.

: ًمػظ يٌلم ضموكى اًمؼقة اًمتطٌقؼقي ذم إكظؿي: طمقٌ إهنو حُتؿك )ادؾزمة(

                                           

(: ذح خمتٍم اًمرووي، 1/26(: اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح، )17اكظر: ذح شمـؼقح اًمػصقل، )ص (1)

 .(1/15(: اًمٌحر اعمحقط، )1/168)

ومخًي آظمريـ، اكظر مـ أمثؾي شمعريػوهتؿ: اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي ًمؾديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمػحؾ  (2)

(: اًمقضمقز 10(: اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي ًمؾديمتقر أيؿـ ؾمؾقؿ وأرسمعي آظمريـ، )ص18)ص

(: اعمدظمؾ ًمدراؾمي 6د. قمٌد اًمًالم أسمق ـمٌـجي وسموطمثلم آظمريـ، )ص ذم اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي ًمـِ 

ريػفؿ سمتاممف ىمٌؾ (. وىمد ؾمٌؼ كؼؾ شمع8اًمعؾقم اًمؼوكقكقي ًمـ د. ظموًمد اًمرويس، ود. رزق اًمريس، )ص

 .سمضع صػحوت
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 سمعؼقسموت شمضؿـ اًمتزام اًمؽوومي هبو.

وهذا اًمؾػظ يعد أهؿ اًمػصقل اعمؿقزة حلؼقؼي إكظؿي: ٕن إطمؽوم اًمتل شمرد 

إذا يموكً هلو ىمقة اإلًمزام، وسمدوهنو  ذم اعمقاد إكام شمرشمؼل إمم أن شمصـػ قمغم أهنو أكظؿي

 شمٌؼك جمرد شمعؾقامت وإرؿمودات ووصويو...إًمخ.

سملن هـوك ىمقاقمد همػم مؾزمي، يموًمؼقاقمد اعمؽؿؾي، ومع  فزام:وؿد يرد ظذ ؿقد اإل

 ذًمؽ شمًؿك ىمقاقمد كظومقي!

ُيًّؾؿ أن اًمؼقاقمد اًمـظومقي قمغم درضموت: ومؿـفو اًمؼقاقمد أمرة،  واجلواب:

وًمؽـ ٓ يًؾؿ أن اعمؽؿؾي همػم مؾزمي: إذ اًمشوئع ذم يمتى ومـفو اعمؽؿؾي، 

ًمزام متػووشمي: إذ أمرة أىمقى مـ ضمفي أهنام مؾزمتون، سمقد أن درضمي اإل (1)اًمؼوكقن

أكف ٓ جيقز ًمؾطروملم آشمػوق قمغم خموًمػتفو. سمقـام اًمؼقاقمد اعمؽؿؾي جيقز ًمألومراد 

 طمقـئٍذ.آشمػوق قمغم خموًمػتفو، ًمؽـ ًمق مل يتػؼو: شمؽقن مؾزمي 

وهبذا ُيعؾؿ أن هذا ومصؾ راسمع ظمرضمً سمف اًمػتووى واإلرؿمودات وآؾمتشورات 

واًمتقصقوت واًمتطٌقؼوت اًمعؿؾقي ًمشتك اًمعؾقم، وأي ىمضويو ىموسمؾي ًمؾتطٌقؼ دون أن 

 يؽقن هلو ىمقة اإلًمزام.

هذه اجلؿؾي ًمقًً ىمقدا : )افتي ي رجع ؾقفا إػ افؼضاء ظـد افتـازع يف افتطبقق(

ذم اًمتعريػ، وإكام شمقوقٌح ًمؾؼقد اًمًوسمؼ، وهق ىمقد )اإلًمزام(: ٕن وومصال ضمديدا 

ام حتتوج ذم أيمثر إطمقال اعمقاد واًمؾقائح اًمـظومقي ًمقًً مػصؾي قمغم اًمقىموئع، وإك

                                           

، واكظر مـف (65اكظر: اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي ًمؾديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمػحؾ ومخًي آظمريـ، )ص (1)

(: اعمدظمؾ ًمألكظؿي واحلؼقق 52(: اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼوكقن ًمـ د. قمؿرو ـمف، )ص24، 18أيًضو: )ص

 .(20ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي ًمـ د. ومقاد قمٌد اعمـعؿ، )ص
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إمم اضمتفوٍد ذم اًمتطٌقؼ: ومنن طمصؾ شمـوزٌع ذم اًمتطٌقؼ وموعمرضمع ذم ذًمؽ اًمؼضوء، إذ 

يض وايمتًَى طمؽُؿف صػَي اًمؼطع، يتؿ اًمؽماومع إمم اًمؼضوء، ومتك مو طمؽَؿ اًمؼو

، واعمحؽقم قمؾقف مؾزًمو وطموز ىمقَة إمِر اعمؼيض: أصٌح احلؽؿ ؾمـدا شمـػقذيو

 سموحلؽؿ، طمتك ًمق اؾمتدقمك إمُر اؾمتخدام اًمًؾطي اًمتـػقذيي ًمؾؼقِة اجلؼميي.

ومجؾي )اعمؾزمي اًمتل ُيرضمع ومقفو إمم اًمؼضوء قمـد اًمتـوزع ذم اًمتطٌقؼ( أومم ممو ضموء 

شمعريػوت اًمؼوكقكقلم: )وشُمؾزُم اًمًؾطُي اًمعومُي إومراَد قمغم اطمؽمامفو سموًمؼقة ذم سمعض 

 اًمؼضوئقي: ٕن اًمًؾطي اًمعومي ًمقًً هل اًمتل شمصدر إطمؽوم (1)قمـد آىمتضوء(

اعمؾزمي، وإكام يصدرهو اًمؼضوة، واًمًؾطي شمنمف قمغم شمـػقذهو: هلذا شمًؿك )اًمًؾطي 

مؾزمي، وجيى اًمعؿؾ هبو، ويعوىمى مـ اًمًؾطي شمصدر ىمرارات اًمتـػقذيي(. كعْؿ: 

ًمؽـ اًمذي حيّدد وٓيَي اًمؼويض، ويعطقف صالطمقي اإلًمزام،  خيوًمػفو، ووزم إمر هق

وًمًؾطي اًمتـػقذيي ذم اًمـفويي مؾزمي سمتـػقذ إطمؽوم اًمتل يصدرهو قمـد اًمتظّؾؿ وم

اًمؼويض طمتك ًمق يمون اًمتظؾؿ قمغم اًمًؾطي، سمؾ ُووعً حمويمؿ إداريي خمتصي 

 و ومقفو.رومً اًمتل شمؽقن اًمدوًمي ـم سموًمؼضويو

ًمقًً ىمقًدا وومصاًل  -أيًضو-هذه اجلؿؾي  :)وختضع فضوابط اًلجتفاد افؼظي(

ذم اًمتعريػ، وإكام مزيد شمقوقح ًمؾؼقد اًمثوين، وشمليمقد ٕمهقي حتؼؼف، )وهق ىمقد: 

آضمتفوديي(: ومفذا اًمؼقد واجلؿؾي اإليضوطمقي ًمف يٌقـون ضموكى اًمؼقة اًمذاشمقي ذم 

وهق ظمضققمفو ًمضقاسمط آضمتفود اًمنمقمل، واًمتل ذم مؼدمتفو ظمضقع إكظؿي: 

هذا آضمتفود ًمًقودة اًمنميعي اإلؾمالمقي، ويمؾقوهتو اًمعومي، وقمدم خموًمػتف إدًمي 

اًمنمقمقي إصؾقي واًمتٌعقي: وهذا يعطل اعمًؾؿ صمؼًي وشمًؾقاًم سمـتوئٍ هذا آضمتفود: 

                                           

اكظر مـ أمثؾي شمعريػوهتؿ: اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي ًمؾديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمػحؾ ومخًي آظمريـ،  (1)

 .(. وىمد ؾمٌؼ كؼؾ شمعريػفؿ سمتاممف ىمٌؾ سمضع صػحوت18)ص



 

  انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ
 

 29 

 قمغم اًمقىموئع، هذا مـ ضمفي. ؾمقاء أيمون ذًمؽ ذم صقوهمي إكظؿي، أم ذم شمطٌقؼفو

ومـ ضمفي أظمرى ومنن وموئدة ختصقص اًمؼقد اًمثوين سمؿزيد شمقوقح: ٕكف يؼمز ه 

ف سموؾمؿ مًتؼؾ وهق )إكظؿي( قمقًوو قمـ )اًمؼقاكلم(: إذ اًمشوئع  ختصقص اعمعرَّ

ذم اؾمتخدام مصطؾح )اًمؼوكقن( أكف يراد سمف مو يمون مـ ووع اًمٌنم، دون ظمضقع 

ختصقص مو خيضع ًمًقودة اًمنميعي سمؿصطؾح خيصف وهق ًمًقودة اًمنميعي: ومـوؾمى 

 -ًمؾؼوكقن ىمًقاًم  يراه مـ قمـد-ـد شمعريػ اًمـظوم )اًمـظوم(، ومتشًقو مع ذًمؽ: قم

اعمعـك اًمشوئع ًمؾؼوكقن، وهق ظمضقع اًمـظوم ًمًقودة يتعلم إسمراُز اًمذي يؿقزه قمـ 

 اًمنميعي.

وًمتؿققز هذا اعمعـك يصػقكف  ادعـى افثاين: احلق افعام وادبادئ وادصافح افعامة:

سموًمعوم )اًمـظوم اًمعوم( سمؿعـك اعمٌودئ إؾموؾمقي اًمعومي اًمتل ٓ يًتؼقؿ اًمشلن اًمعوم 

سمدوهنو: هلذا يؽثر ورود هذا اعمصطؾح ذم كصقص اًمؼقاقمد اعمؾزمي )اعمقاد( اًمتل 

، وممو يؿؽـ أن يدظمؾ ذم (1)شمقضمى اطمؽمام اًمـظوم اًمعوم، ومتـع مـ اإلظمالل سمف

                                           

 :ومـ أمثؾي هذه اًمـصقص ذم إكظؿي اًمًعقديي واخلؾقجقي (1)

 اختوذ أيٍّ مـ اإلضمراءات أشمقي:إدارة اجلؾًي ووٌطفو مـقـمون سمرئقًفو، وًمف ذم ؾمٌقؾ ذًمؽ "أ. 

، مـ أي ورىمي يؼدمفو أـمراف افـظام افعام(. أن يلمر سمؿحق اًمعٌورات اجلورطمي، أو اعمخوًمػي ًممداب أو 1

 .(13. كظوم اعمراومعوت أموم ديقان اعمظومل، اعمودة )"اًمدقمقى...

ذ شمـػقذ احلؽؿ وإمر مع اًمتؼقد سمام شمؼيض سمف اعمعوهدات وآشمػوىمقوت: ٓ جيقز ًمؼويض اًمتـػق"ب. 

(. أٓ يتضؿـ احلؽُؿ أو إمر مو 5إضمـٌل إٓ قمغم أؾموس اعمعومؾي سموعمثؾ، وسمعد اًمتحؼؼ ممو يليت:..(. 

 .(11. كظوم اًمتـػقذ اًمًعقدي، اعمودة )"ذم اعمؿؾؽي افـظاِم افعامخيوًمػ أطمؽوَم 

ظوم وًمقائحف إذا يمون ضمديًدا يؽقن آظمؽماع ىموسماًل ًمؾحصقل قمغم سمراءة ـمًٌؼو ٕطمؽوم هذا اًمـ"ضمـ. 

ومـطقًيو قمغم ظمطقة اسمتؽوريف وىموسماًل ًمؾتطٌقؼ اًمصـوقمل، وٓ يتعورض مع أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي أو 

. كظوم سمراءة آظمؽماع ًمدول جمؾس اًمتعوون "أو أداب اًمعومي ذم دول جمؾس اًمتعوون... افـظام افعام

 .(1 ، ومؼرة2 اعمودة)ًمدول اخلؾقٍ، 



 
 

 انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ 
 

 30 

عـك: اعمصطؾح اعمشفقر: )اًمـظوم اًمعوعمل اجلديد(، وأيًضو مصطؾحوت: هذا اعم

 اًمـظوم اًمًقود، وآىمتصودي، وآضمتامقمل، وإظمالىمل... إًمخ.

 ؾام افتعريف اًلصطالحي هلذا افـظام افعام؟

: (1)مصطؾح )اًمـظوم اًمعوم( ووعف اًمؼوكقكققن، ًمؽـ شمٌويـً آراؤهؿ ذم شمعريػف

اًمـًٌقي اعمتػووشمي ذم حتديد طمؼقؼتف، واًمتل ىمد ختتؾػ عمو ومقف مـ همؿقض كوشمٍ قمـ 

و ومٌدًأ أؾموؾمقًّو  سموظمتالف اًمزمون واعمؽون: ومفق أىمرب إمم أن يؽقن شمقضمًفو قمومًّ

يتقاومؼ أهُؾ آضمتفود أو أهُؾ اًمعرف قمؾقف، مـف إمم أن يؽقن مٌدًأ ىموكقكقًّو، حيدده 

اُح اًمؼوكقن، وهذا مو دوم ، ويضٌط شمػوصقؾف ذَّ إكؽور "ع سمعض اًمؼوكقكقلم إمم اعمؼـِـّ

وضمقد مػفقم ىموكقين ًمؾـظوم اًمعوم،... وقمؼمَّ سمعضفؿ أكف ٓ يعدو أن يؽقن جمرد 

 .(2)"رأٍي وإطمًوٍس، أيمثر مـف مًؾؿي قمؾؿقي

وذم اجلوكى اعمؼوسمؾ طموول يمثػم مـ اًمؼوكقكقلم صقوهمي شمعريػ اصطالطمل ًمؾـظوم 

 ومن تعريػاهتم:اًمعوم: 

ومف سملكف: شمعريػ د. ممدوح قمرمقش. 1 جمؿقع اعمٌودئ إؾموؾمقي ": طمقٌ قمرَّ

اًمعؾقو ًمؾـظوم اًمؼوكقين اًمـوومذ ذم اًمدوًمي، واًمتل يؼقم قمؾقفو كظوم اعمجتؿع: ؾمقوؾمقًّو 

و وديـقًّو وىموكقكقًّو وأظمالىمقًّو، ويؽقن ًمؾدؾمتقر اًمدور احلوؾمؿ ذم شمؽقيـ  واىمتصوديًّ

 .(3)"اًمـظوم اًمعوم

شمعتؼم اًمؼوقمدة اًمؼوكقكقي "قٌ ىمول قمـف: شمعريػ د. قمٌد اًمرزاق اًمًـفقري: طم. 2

                                           

 .(48، 47اًمـظوم اًمعوم ًمؾدوًمي اعمًؾؿي ًمـ د. قمٌد اهلل اًمعتقٌل، )صاكظر:  (1)

 .(48اًمـظوم اًمعوم ًمؾدوًمي اعمًؾؿي، )ص (2)

 .(196اًمؼوكقن اًمدوزم اخلوص واعمؼورن، )ص (3)
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مـ اًمـظوم اًمعوم إذا ىُمصد هبو حتؼقُؼ مصؾحٍي قمومي: ؾمقوؾمقي أو اضمتامقمقي أو 

 .(1)"اىمتصوديي، شمتعؾؼ سمـظوم اعمجتؿع إقمغم، وشمعؾق قمغم مصؾحي إومراد

شمعريػ اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اًمتـػقذ اًمًعقدي: طمقٌ ضموء ومقفو: . 3

اًمعوم هق: اًمؼقاقمد اًمؽؾقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي، اعمًتـدة إمم اعمؼصقد سموًمـظوم "

 .(2)"كصقص اًمؽتوب واًمًـي

 أهنو أسمرزت معومل مفؿي ذم حتديد اًمـظوم اًمعوم: ومما تتؿقز به هذه افتعريػات:

طمقٌ ضمعؾ إول مـفو ) وهق شمعريػ د. قمرمقش( اعمرضمَع اًمرئقس ذم حتديد  -

 اًمـظوم اًمعوم ٕي جمتؿع هق دؾمتقر ذًمؽ اعمجتؿع.

يمام اقمتـك اًمتعريػ اًمثوين )وهق شمعريػ د. اًمًـفقري( سمؿصدر آظمر ًمؾـظوم  -

اًمعوم، يؿقز اًمؼقاقمد اًمؼوكقكقي اًمتػصقؾقي اًمتل يدظمؾ طمؽؿفو ذم كطوق اًمـظوم اًمعوم 

قماّم دوهنو مـ اًمؼقاقمد: ومفل اًمؼقاقمد اًمتل ىمصد هبو حتؼقؼ مصوًمح قمومي شمتعؾؼ 

 سمـظوم اعمجتؿع إقمغم وشمعؾق قمغم مصؾحي إومراد.

أمو اًمتعريػ اًمثوًمٌ )وهق شمعريػ اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اًمتـػقذ  -

اًمًعقدي(: ومؼد ورد ذيمره ذم ؾمقوق ذوط شمـػقذ إطمؽوم وإوامر إضمـٌقي، 

 ذوط شمـػقذ هذه إطمؽوم اًمصودرة مـ همػم حمويمؿ اعمؿؾؽي: قمدم خموًمػي ومـ سملم

اًمـظوم اًمعوم اًمذي يؿقز حمويمؿ اعمؿؾؽي، وهق اكًجومف مع ىمقاقمد اًمنميعي اًمؽؾقي: 

                                           

 .(3/59مصودر احلؼ، ) (1)

، وهل ٓ شمزال ذم ـمقر اًمتحديٌ، (11/3رىمؿ)اًمالئحي اًمتـػقذيي اًمـظوم اًمتـػقذ اًمًعقدي، اًمالئحي  (2)

 http://cutt.us/NZXxaودمدهو ذم اعمقىمع اًمشٌؽل ًمقزارة اًمعدل اًمًعقديي، قمغم اًمراسمط أيت: 
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وهذا اًمتعريػ ومقف قمؿقم، وًمؽـف يتـوول وؿـًو مو ضموء ذم اًمتعريػ إول واًمثوين: 

 يعي ممو شمشؿؾف:ٕكف مـ اعمعؾقم أن اًمؼقاقمد اًمؽؾقي ذم اًمنم

اؾمتعامل اًمـوس طمجي جيى اًمعؿؾ "، و(1)"اًمعودة حمؽؿي" مثؾ:: ىمقاقمد اًمعرف

 .(2)"هبو

شمٍمف اإلموم قمغم اًمرقمقي مـقط "وىمقاقمد اعمصوًمح واعمػوؾمد: مثؾ: 

، ومفذه اًمؼقاقمد (4)"يتحؿؾ اًمير اخلوص ًمدومع رضر قموم"، و(3)"سموعمصؾحي

م قمؾقفو مصوًمح اعمجتؿع اًمعؾقو اًمتل وكحقهو مـ مجؾي اعمٌودئ إؾموؾمقي اًمتل شمؼق

 شمعؾق قمغم مصؾحي إومراد.

 

                                           

، 2/821(: شمرشمقى اًممزم، )115(: وٓسمـ كجقؿ، )ص1/221اكظر: إؿمٌوه واًمـظوئر ًمؾًققـمل، ) (1)

 .(161ىموقمدة 

(: جمؾي إطمؽوم اًمنمقمقي وذطمفو ًمألشمود، 1/90) اكظر: اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح ًمؾتػتوزاين، (2)

 (.57(: ىمقاقمد اًمػؼف ًمؾؼميمتل: )ص37، مودة )(1/86)

(: وٓسمـ كجقؿ، 1/278(: إؿمٌوه واًمـظوئر ًمؾًققـمل، )4/39اكظر: أكقار اًمؼموق ًمؾؼراذم، ) (3)

 .(75، ىموقمدة 1/518(: شمرشمقى اًممزم، )149)ص

 .(259، ىموقمدة 2/1167(: شمرشمقى اًممزم، )109ؿ، )صاكظر: إؿمٌوه واًمـظوئر ٓسمـ كجق (4)
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 .يؼًُ انقاَىٌ نغت: انًطهب األول

ذيمر يمثػم مـ أصحوب اعمعوضمؿ أن يمؾؿي )اًمؼوكقن( دظمقؾي قمغم اًمعرسمقي، يمام 

 وـمريؼف، واجلؿع: ىمقاكلم
ٍ
 .(1)ذيمروا أهنو سمؿعـك: إصؾ، وِمْؼقوُس يمؾِّ رء

واظمُتؾػ ذم أصؾفو: ومؼقؾ: يمؾؿي )ىموكقن( يقكوكقي إصؾ، وىمقؾ: ومورؾمقي، 

دظمؾً إمم اًمعرسمقي قمـ ـمريؼ اًمنيوكقي، ويمون معـوهو إصكم اعمًطرة، أو اًمعصو 

( ذم اًمؾغي اًمالشمقـقي: KANUNًٓمي هذه اًمؽؾؿي ). وىمد شمطقرت د(2)اعمًتؼقؿي

ذم يمثػم مـ اًمؾغوت إوروسمقي  ومصورت شمعـل: اًمؼوقمدة أو اًمتـظقؿ، صمؿ حتقًمً أن

ًمقؼصد هبو جمؿققمي اًمؼقاقمد اعمرشمٌطي سموًمتـظقؿ اًمؽـز، سمقـام اعمصطؾح اعمعوس 

اًمًوئد ذم اًمؾغي اًمػركًقي ًمؾدًٓمي قمغم اًمؼوكقن اًمذي يصدر مـ اًمًؾطي اًمتنميعقي 

 .(3)(LAW(، وذم اًمؾغي اإلكجؾقزيي: )LOIهق )

                                           

(: 561(: اعمصٌوح اعمـػم، )ص350، 13/349ذم اعمعوضمؿ أشمقي: ًمًون اًمعرب، ) "ىمــ"اكظر: مودة  (1)

 .(763(: اعمعجؿ اًمقؾمقط، )ص1582اًمؼومقس اعمحقط، )ص

الم ًمؾديمتقر (: ومؾًػي اًمتنميع ذم اإلؾم763(: اعمعجؿ اًمقؾمقط، )ص734اكظر: اًمؽؾقوت، )ص (2)

(: ومؼف اًمـقازل ًمـ د. سمؽر أسمق زيد )سمحٌ: اعمقاوعي ذم آصطالح قمغم 15صٌحل حمؿصوين، )ص

د. ظموًمد اًمرويس  (: اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي ًمـِ 1/184ظمالف اًمنميعي وأومصح اًمؾغك(، )

 .(47(: كظرات ذم شمؼـلم اًمػؼف اإلؾمالمل ًمراومع اًمؼقز، )ص5ود. رزق اًمريس، )ص

(: ومؼف اًمـقازل )سمحٌ: اعمقاوعي 15اكظر: ومؾًػي اًمتنميع ذم اإلؾمالم ًمؾديمتقر صٌحل حمؿصوين، )ص (3)

 =د. ظموًمد اًمرويس ود. رزق اًمريس،  (: اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي ًمـِ 1/184ذم آصطالح(، )
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 .يؼًُ انقاَىٌ اصطالًحا: انًطهب انثاٍَ

سمً وأصٌح هلو  مع يمقن يمؾؿي )اًمؼوكقن( ًمقًً قمرسمقي ذم إصؾ، سمقد أهنو قُمرِّ

، سمؾ أورد سمعضفؿ هذه اًمؽؾؿي ذم (1)اؾمتعامل ؿموئع قمـد يمثػم مـ اًمعؾامء اعمتؼدملم

(، ويمتوب ىمقاكلم هـ428أؾمامء يمتٌفؿ: يمؽتوب اًمؼوكقن ذم اًمطى ٓسمـ ؾمقـو )ت

 (.هـ741ضمـزي اعموًمؽل )ت إطمؽوم اًمنمقمقي ومًوئؾ اًمػروع اًمػؼفقي ٓسمـ

ومع يمثرة اؾمتعامل اًمعؾامء اعمتؼدملم ًمؽؾؿي )اًمؼوكقن( مل أىمػ هلؿ قمغم شمعريػ 

د،  اصطالطمل هلو، وًمعؾ مـ أؾمٌوب ذًمؽ أهنو ُكؼؾً إمم اًمعرسمقي سمؿعـك ًمغقي حمدَّ

ومؾؿ حيتوضمقا إمم ختصقصف سمؿعـك اصطالطمل يؿقزه قمـ سمؼقي معوين مشتؼوت 

 عمشتؼوت.اًمؽؾؿي: ًمعدم وضمقد شمؾؽ ا

أمو ذم اًمقىمً احلورض: ومؼد اؾمتؼر إـمالق مصطؾح اًمؼوكقن قمغم اًمؼقاقمد اًمؽؾقي 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

كظر مـ (: وا71(: أصمر اًمـفضي اًمعؾؿقي احلديثي قمغم اًمػؽر اًمؼوكقين ًمـ د. ومقصؾ اًمٌحػمي، )ص5)ص

 :اعمراضمع إضمـٌقي

VICTIMS’ RIGHTS AND ADVOCACY AT THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. T. Markus Funk. Page 21. 

 :ومـ همٓء اًمعؾامء (1)

َماِل "هـ(، وممو ىمول: 463(. اخلطقى اًمٌغدادي )ت1 ًُّ ـِ اًم ـْ َأضَموَب قَم َوَأوْمَضُؾ اًمـُّظَّوِر َوَأىْمَدُرُهْؿ َم

َلًَميِ  سمَِجَقاٍب  ًْ ُ ومِقِف ومِْؼَف اعمَْ ٌَلمِّ . اًمػؼقف واعمتػؼف "َكَظِريٍّ حَيُْرُس سمِِف ىَمَقاكلَِم اًمـََّظِر َوىَمَقاقِمَدُه، صُمؿَّ جُيِقُى سمَِجَقاٍب ُي

 .(2/109ًمؾخطقى اًمٌغدادي، )

ٍـّ "هـ(: ومػل شمؼًقؿ طمديثف قمـ احلدود ذيمر أهنو 505(. اًمغزازم )ت2 : وَم جَيِْري جَمَْرى  شَمْشَتِؿُؾ قَمغَم وَمـَّلْمِ

ْمتَِحوَكوِت ًمِتِْؾَؽ اًْمَؼَقاكلِِم... ِٓ ٍـّ جَيِْري جَمَْرى ا  .(1/12. اعمًتصػك، )"اًْمَؼَقاكلِِم، َووَم

يؾحؼ سموًمتلديى شملديى أسموء وإمفوت ًمؾٌـلم واًمٌـوت، "هـ(، وممو ىمول: 684(. اًمؼراذم )ت3

. "غم اًمؼقاكلم اًمنمقمقي مـ همػم إومراط...واًمًودات ًمؾعٌقد واإلموء، سمحًى ضمـويوهتؿ واؾمتصالطمفؿ قم

 .(459ذح شمـؼقح اًمػصقل، )ص

... ىَمَقاكلَِم ؾِمَقوؾِمقًَّي َيـَْتظُِؿ "هـ(: طمقٌ ؾمؿك مو حُيدصمف وٓة إمر مـ ؾمقوؾموت: 751(. اسمـ اًمؼقؿ )ت4

 .(4/283. أقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، )"هِبَو َمَصوًمُِح اًْمَعومَلِ 
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اعمؾزمي اًمتل شمضعفو اًمدول سمحًى اعمصودر واعمعويػم اًمتل شمرشمضقفو شمؾؽ اًمدول، 

وهتدف هذه اًمؼقاقمد إمم شمـظقؿ اًمعالىمي سملم أـمراف اعمجتؿع قمغم وضمف حيػظ 

 مصوحلفؿ سمشؽٍؾ ؿمومٍؾ ومتقازٍن.

قاقمد ىمد يتًع كطوىمفو ًمتشؿؾ اًمعالىمي سملم اًمدول، وىمد شمضقؼ ًمتشؿؾ وهذه اًمؼ

ًٓ معقـًو: مثؾ: اًمؼوكقن اًمدوزم، وىموكقن اًمعؿؾ  ومئي حمددة مـ اعمجتؿع أو جمو

 واًمعامل، واًمؼوكقن اًمتجوري... إًمخ.

وشمعريػ اًمؼوكقن هبذا اًمـظر ىمد طمظل سموهتامم يمٌػم ًمدى أهؾ اًمؼوكقن، وهلؿ 

، يضقؼ سمـو اعمؼوم قمـ اًمتػصقؾ ومقفو، وىمد ؾمٌؼ ذيمر مجؾي شمعريػوت يمثػمة ومتـققمي

مـ اًمتعريػوت آصطالطمقي ًمؾـظوم سمقصػف مرادوًمو ًمؾؼوكقن: ومام ىمقؾ هـوك يؿؽـ 

 .(1)أن يؼول هـو

 

 

 

 

                                           

(: كظرات ذم شمؼـلم اًمػؼف 10د. رضموء كوضمل، )ص ضمع: اكظر: مدظمؾ ًمؾعؾقم اًمؼوكقكقي ًمـِ وعمزيد مـ اعمرا (1)

(: أصقل احلؽؿ وكظوم اًمقٓيي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي، ًمـ د. قمٌد 47اإلؾمالمل، ًمراومع اًمؼقز، )ص

(: معجؿ 21د. حمؿد قمٌد اجلقاد، ) اًمرمحـ احلؿقيض: أصقل اًمؼوكقن مؼوركي سملصقل اًمػؼف ًمـِ 

 .(370د. قمٌد اًمقاطمد يمرم، )ص وت اًمؼوكقكقي ًمـِ اعمصطؾح
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اًمعؾؿقي اًمتل شمعـك سمتدريس إكظؿي اًمًعقديي، ويمذًمؽ قمـد شمًؿقي إىمًوم 

اًمؽؾقوت، ٓ يقضمد شمقاومؼ ذم اًمتًؿقي: ومؼد شمًؿك سموؾمؿ اًمؼوكقن أو إكظؿي أو 

 احلؼقق أو اًمًقوؾمي اًمنمقمقي.

أن اًمتًؿقي اًمًوئدة  يالحظ:وسمتتٌع اعمقاىمع اًمشٌؽقي ًمؾجومعوت اًمًعقديي 

قٌ ؾمؿل اًمؼًؿ سموًمؼوكقن ذم ًمؾؼًؿ اًمعؾؿل هل )اًمؼوكقن(، صمؿ )إكظؿي(: طم

ًْ سمف 10( ىمًاًم، سمقـام ؾُمّؿل سموٕكظؿي ذم )21) ق ( أىمًوم، وأمو )احلؼقق(: ومؼد ؾُمؿِّ

سمعض اًمؽؾقوت ومحًى، وأمو )اًمًقوؾمي اًمنمقمقي( ومؾؿ أضمدهو أـمؾؼً قمغم اًمؼًؿ 

س ذم أطمد أىمًومف قمدة مقاد ذم اًمًقوؾمي  إٓ ذم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؼضوء: طمقٌ شُمدرَّ

 إكظؿي، ًمؽـفؿ همؾٌقا ذم شمًؿقي اًمؼًؿ مصطؾح )اًمًقوؾمي اًمنمقمقي وذم

اًمنمقمقي(، وىمًؿقه إمم ؿمعٌتلم: )اًمشعٌي اًمعومي، وؿمعٌي إكظؿي(: كعؿ يقضمد 

ىمًُؿ )اًمًقوؾمي اًمنمقمقي( ذم همػم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؼضوء )يموجلومعي اإلؾمالمقي(، ًمؽـف 

 ىمًقؿ ًمؼًؿ )إكظؿي(.

أكف ىمد يًؿك اًمؼًؿ سمـِ  ؾك األؿسام:ظذ اخلطط افدراشقة يف ت ومما يالحظ

)إكظؿي(، وًمؽـ قمـد شمقصقػ اعمػردات أو ذيمر اعمراضمع ومؼد يًتخدم مصطؾح 

ـِ )اًمؼوكقن(، وًمؽـف  اًمؼوكقن، وهذا يمثػم، ويمذًمؽ اًمعؽس قمـد شمًؿقي اًمؼًؿ سم

 سمشؽؾ أىمؾ.
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أن اجلؿعقي اًمًعقديي إيموديؿقي اعمتعؾؼي سموًمتخصص،  ومما يالحظ أيًضا:

يؽقن اؾمؿفو )مجعقي إكظؿي اًمًعقديي(، واًمذي يًؽمقمل آكتٌوه: أن  اظمتورت أن

مؼر هذه اجلؿعقي هق يمؾقي احلؼقق واًمعؾقم اًمًقوؾمقي سمجومعي اعمؾؽ ؾمعقد، وهذه 

 .(1)اًمؽؾقي اظمتورت شمًؿقي ىمًؿفو إيموديؿل سمـِ )اًمؼوكقن( وًمقس )إكظؿي(

ىمًوم اًمتل اظمتورت وهذا سمقون ًمألىمًوم اًمتل اظمتورت مصطؾح )إكظؿي(، وإ

 مصطؾح )اًمؼوكقن( ذم اجلومعوت اًمًعقديي:

 إىمًوم اًمتل اظمتورت مصطؾح )إكظؿي(: أوًًل:

 ادوؿع افشبؽي اجلامعة افؽؾقة افؼسم م

 اًمنميعي ذم اًمريوض إكظؿي 1
 سمـ اإلموم حمؿد

 ؾمعقد اإلؾمالمقي
http://cutt.us/abr4A 

 إكظؿي 2

اًمنميعي 

واًمدراؾموت 

 اإلؾمالمقي

 سمـ اإلموم حمؿد

 ؾمعقد اإلؾمالمقي
http://cutt.us/ty6jD 

 كجران اًمعؾقم اإلداريي إكظؿي 3
http://adsc.nu.edu.sa/sy

stems 

 اإلدارة وإقمامل إكظؿي 4
إمػمة كقرة سمـً 

 قمٌد اًمرمحـ
http://cutt.us/Fq0g9 

 http://cutt.us/uKFID ضموزان إدارة إقمامل إكظؿي 5

 http://cutt.us/1JQLJ كجران اًمعؾقم اإلداريي إكظؿي 6

 http://cutt.us/ObLBK اًمطوئػ اًمنميعي وإكظؿي إكظؿي 7

                                           

 http://www.asl.org.sa/siteاكظر: اعمقىمع اًمشٌؽل جلؿعقي إكظؿي اًمًعقديي:  (1)
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 ادوؿع افشبؽي اجلامعة افؽؾقة افؼسم م

 http://cutt.us/vHrC شمٌقك اًمنميعي وإكظؿي إكظؿي 8

 إكظؿي 9

اًمنميعي 

واًمدراؾموت 

 اإلؾمالمقي

 http://cutt.us/7QEbK اًمؼصقؿ

 http://cutt.us/C6EvQ اجلومعي اإلؾمالمقي اًمنميعي إكظؿي 10

 إىمًوم اًمتل اظمتورت مصطؾح )اًمؼوكقن(: ثاكًقا: 

 ادوؿع افشبؽي اجلامعة افؽؾقة افؼسم م

1 
اًمؼوكقن اخلوص، 

 واًمؼوكقن اًمعوم

احلؼقق 

واًمعؾقم 

 اًمًقوؾمقي

 http://cutt.us/UTJ1l اعمؾؽ ؾمعقد
 

2 
اًمؼوكقن اخلوص، 

 واًمؼوكقن اًمعوم
 http://cutt.us/cQUAr اعمؾؽ قمٌد اًمعزيز احلؼقق

3 
اًمؼوكقن اخلوص، 

 واًمؼوكقن اًمعوم
 http://cutt.us/iTVVI اعمؾؽ ومقصؾ احلؼقق

 اًمؼوكقن 4

اًمعؾقم 

اإلداريي 

 واعموًمقي

 http://cutt.us/FvoQx اعمؾؽ ظموًمد

5 
اًمؼوكقن )ىمقد 

 اًمتلؾمقس(

اًمنميعي 

 واًمؼوكقن

اإلموم قمٌد 

 ومقصؾ سمـ اًمرمحـ
http://cutt.us/cjCNq 

 http://cutt.us/qwYXb اعمجؿعي إدارة إقمامل اًمؼوكقن 6
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 ادوؿع افشبؽي اجلامعة افؽؾقة افؼسم م

 اًمؼوكقن 7
اًمنميعي 

 واًمؼوكقن
 http://cutt.us/OLuJ7 اجلقف

 اًمؼوكقن 8

اًمعؾقم 

واًمدراؾموت 

 اًمـظريي

اجلومعي اًمًعقديي 

 اإلًمؽؽموكقي
http://cutt.us/mjYfc 

 اًمؼوكقن 9

اًمعؾقم 

واًمدراؾموت 

اإلكًوكقي 

 سموًمدوادمل

 http://cutt.us/vHw7C ؿمؼراء

 http://cutt.us/nKYuM احلدود اًمشامًمقي إدارة إقمامل اًمؼوكقن 10

 اًمؼوكقن 11
اًمنميعي 

 واًمؼوكقن
 http://cutt.us/zAJuE طموئؾ

12 
اًمؼوكقن اخلوص، 

 واًمؼوكقن اًمعوم
 http://cutt.us/HWDml ـمقٌي احلؼقق

13 
اًمنميعي 

 واًمؼوكقن

اًمعداًمي 

 اجلـوئقي

 كويػ اًمعرسمقي

 ًمؾعؾقم إمـقي
http://cutt.us/BenAd 

 إدارة إقمامل اًمؼوكقن 14
 سمـ إمػم ؾمطوم

 قمٌد اًمعزيز
http://cutt.us/x12Kq 

 http://cutt.us/Rrk8I ضمدة إقمامل اًمؼوكقن 15

 

 



 
 

 انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ 
 

 40 

 وأسمرز أىمًوم اًمؼوكقن ذم اجلومعوت اًمًعقديي إهؾقي:

 اعمقىمع اًمشٌؽل اجلومعي اًمؽؾقي اًمؼًؿ م

 http://cutt.us/kw5NA دار اًمعؾقم احلؼقق اًمؼوكقن 16

 http://cutt.us/kw5NA إمػم ؾمؾطون احلؼقق اًمؼوكقن 17

 اًمؼوكقن 18
احلؽؿي ًمألقمامل 

 واًمؼوكقن
 http://cutt.us/VUpaV دار احلؽؿي

 http://cutt.us/N6WF8 اًمقاممي إدارة إقمامل اًمؼوكقن 19

 اًمؼوكقن 20
اًمعؾقم واًمدراؾموت 

 اإلكًوكقي

 سمـ إمػم حمؿد

 ومفد
http://cutt.us/PoLFs 

 http://cutt.us/IaMpD إصوًمي احلؼقق اًمؼوكقن 21
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 .: األقىالأواًل

مـ ظمالل مو ضموء ذم اعمٌوطمٌ اًمثالصمي اًمًوسمؼي يتضح أن اًمٌوطمثلم اعمعوسيـ 

اًمؼوكقن قمغم إكظؿي اعمرقمقي، وذم وضمف اًمعالىمي  خمتؾػقن ذم مدى ذقمقي إـمالق

 سملم اًمـظوم واًمؼوكقن قمغم ىمقًملم:

ضمقاز إـمالق مصطؾح )اًمؼوكقن( قمغم اًمؼقاقمد اعمؾزمي اًمتل ختضع  افؼول األول:

ًمضقاسمط اًمنميعي اإلؾمالمقي، وضمقاز شمًؿقتفو سمـِ )اًمـظوم(، إذ اعمصطؾحون عمًؿك 

، يمام رضمحف سمعض (1)واطمد، وهذا اًمؼقل هق اًمًوئد قمـد اعمفتؿلم سموًمؼوكقن

 .(2)اعمختصلم سموًمنميعي، مـفؿ د. سمشور اعمػدى

وًمـًٌي واًمعالىمي سملم أومرادمهو هل اًمؽمادف، ومؽؾ مو يصدق وقمغم هذا اًمؼقل وم

 .(3)قمؾقف ىموكقن ومفق كظوم، واًمعؽس صحقح

: قمدم إـمالق مصطؾح )اًمؼوكقن( قمغم اًمؼقاقمد آضمتفوديي اعمؾزمي افؼول افثاين

ًمنميعي اإلؾمالمقي، وآؾمتعووي قمـف سمؿصطؾح )اًمـظوم(، اًمتل ختضع ًمضقاسمط ا

                                           

 .وىمد ؾمٌؼ شمقصمقؼ ذًمؽ قمـد اًمتعرف آصطالطمل ًمؾـظوم (1)

ىمضوئقي، اًمعدد اكظر: سمحثف اعمقؾمقم سمـِ )مقىمػ اًمنميعي اإلؾمالمقي مـ يمؾؿي ىموكقن(، اعمـشقر ذم جمؾي  (2)

 .(.284ص)هـ، 1434، حمرم (5)

ومؼته اًمؼقل سمؽمادومفام: ضمقاز إـمالق اًمـظوم قمغم يمؾ مو يًؿك ىموكقًكو: طمتك ًمق مل خيضع ًمضقاسمط  (3)

 .اًمنميعي
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 .(1)ػم مـ ومؼفوء اعمؿؾؽيذا اًمؼقل هق اًمًوئد ًمدى يمثوه

وقمغم هذا اًمؼقل: وموًمعالىمي سملم اًمؼوكقن واًمـظوم هل اًمتٌويـ: ٕن يمؾ واطمد 

مـفام ًمف مػفقم مًتؼؾ: ومؽؾ مو يصدق قمؾقف ىموكقن ٓ يصدق قمؾقف كظوم، 

 .واًمعؽس سموًمعؽس

ًُا: األدنت وانًُاقشت  .ثاَ

قمغم  مـ أدًمي اًمؼقل إول )وهق اًمؼقل سمجقاز إـمالق مصطؾح )اًمؼوكقن(

اًمؼقاقمد اعمؾزمي اًمتل ختضع ًمضقاسمط اًمنميعي اإلؾمالمقي، وأن اًمؼوكقن مرادف 

 ًمؾـظوم(:

، (2)أن ًمػظ )اًمؼوكقن( مًتعؿؾ ًمدى قمؾامء اًمنميعي مـذ اًمؼدم افدفقل األول:

                                           

سمـ إسمراهقؿ آل اًمشقخ، ود. سمؽر أسمق زيد، وؿمقخـو قمٌد اهلل آل ظمـلم، يمام  ومـ سمقـفؿ: ؾمامطمي اًمشقخ حمؿد (1)

ر ذم مؼول ًمف، وأيًضو ىمول سمف د. حمؿد اًمزطمقكم، ًمؽـف مل يٍمح سموعمـع مـ اؾمتعامل شمٌـوه د. ؾمعد مط

مصطؾح اًمؼوكقن ومقام شمقاومؼ مع اًمنميعي، سمؾ ذيمر أكف ٓ ومرق سمقـفام مـ ضمفي اًمؾغي، وىمد اؾمتعؿؾفام 

مل، اًمػؼفوء، سمقد أكف يؿقؾ إمم شمليقد مـفٍ اعمؿؾؽي ذم اؾمتعامل )اًمـظوم(: ًمؾحػوظ قمغم اًمتؿقز اإلؾمال

وًمؾتليمقد قمغم وضمقب اؾمتؿداد إطمؽوم واًمتـظقامت مـ شمراصمـو اإلؾمالمل. وكؼؾ يمالمف ؿمقخـو قمٌد اهلل 

 .آل ظمـلم

(: ومؼف اًمـقازل ًمـ د. سمؽر أسمق زيد 380، 12/366سمـ إسمراهقؿ، ) اكظر: ومتووى ورؾموئؾ اًمشقخ حمؿد

قخـو قمٌد اهلل آل ظمـلم، (: اعمدظمؾ إمم ومؼف اعمراومعوت ًمش1/185)سمحٌ: اعمقاوعي ذم آصطالح(، )

(: سملم إؿمؽوًمقي 111(: اًمتـظقؿ اًمؼضوئل.. وشمطٌقؼوشمف ذم اعمؿؾؽي ًمـ د. حمؿد اًمزطمقكم، )ص124)ص

سمـ مطر، مؼول مـ ضمزئلم مـشقريـ ذم ضمريدة اعمديـي، ذم  )اًمؼوكقن(، ودؾمتقريي )اًمـظوم( ًمـ د. ؾمعد

 :، وراسمط اعمقىمع اًمشٌؽل هلام(م18/5/2012و 11)

http://cutt.us/HGpzZ   http://cutt.us/x7Te 

مع اًمتـٌقف قمغم أن د. سمؽر أسمق زيد ٓ يرى منموقمقي اؾمتعامل اًمـظوم أيًضو. اكظر: معجؿ اعمـوهل اًمؾػظقي، 

 .(523)ص

 .وىمد ؾمٌؼ ذيمر ـموئػي مـ كصقصفؿ قمـد شمعريػ اًمؼوكقن (2)
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، ومؽون هذا ذم طمؽؿ اإلمجوع (1)ومل يرد قمـ أطمد مـفؿ حتػظ قمغم هذا آؾمتعامل

جيى آؾمتعووي قمـف سمؾػظ )اًمـظوم(: وإكام إمر اًمعؿكم مـفؿ قمغم اعمنموقمقي: ومال 

 يرضمع إمم إوًمقيي ذم اًمتًؿقي ومحًى: ٕن مًاممهو واطمد.

ض ظذ ذفك:  سملن اعمًتعؿؾ قمـد اعمتؼدملم هق اعمعـك اًمؾغقي ًمؾؼوكقن، واظس 

وًمقس مو اصطؾح قمؾقف اعمتلظمرون، )وهق اًمؼوكقن اًمقوعل اًمذي يـٍمف إًمقف 

ملًمقوًمو ذم اًمؽماث ": طمقٌ إن هذا اعمعـك اجلديد مل يؽـ )اًمؼوكقن( قمـد اإلـمالق(

اإلؾمالمل، سمؾ ضموء سمدياًل ًمؾحؽؿ اًمنمقمل، ممو محؾ سمعض قمؾامء مٍم قمغم حتريؿ 

 .(2)"اؾمتعامًمف

أن ختصقص أطمد اًمعؾقم ًمؾػٍظ مو سمؿعـك اصطالطملٍّ ظموصٍّ ًمقس  افدفقل افثاين:

مؾِزًمو ًمٌؼقي اًمعؾقم إٓ إذا واومؼقهؿ ذم كػس اعمعـك، واؾمتؿروا قمغم هذه اعمقاومؼي، 

وهذا آؾمتؿرار مل يتحؼؼ ذم ًمػظ )اًمؼوكقن(: ومػل سمدايي اكتشور اًمؼقاكلم اًمقوعقي 

وه اًمؾغقي إمم مو يمون مـ ووع ذم اًمٌالد اإلؾمالمقي ُكؼؾ ًمػظ )اًمؼوكقن( مـ معـ

اًمٌنم، واؾمتعؿؾً اًمؼقاكلم يمٌديؾ ًمألطمؽوم اًمنمقمقي، وهذا مو يؼمر رومض يمثػم 

مـ قمؾامء اًمنميعي ذم ذًمؽ اًمقىمً هلذا اعمصطؾح، ًمؽـ شمغػم احلول سمعد ذًمؽ، 

واؾمتػود سمعض قمؾامء اًمنميعي مـ ـمريؼي صقوهمي اًمؼقاكلم ذم إقمودة صقوهمي سمعض 

                                           

د. سمؽر أسمق زيد )سمحٌ: اعمقاوعي ذم  اكظر ذم اإلؿمورة إمم مضؿقن هذا اًمدًمقؾ: ومؼف اًمـقازل ًمـ (1)

(: سملم إؿمؽوًمقي اًمؼوكقن ودؾمتقريي اًمـظوم، اجلزء إول مـ مؼول مـشقر ذم 1/185آصطالح(، )

: http://cutt.us/HGpzZم، وراسمطف قمغم اعمقىمع اًمشٌؽل: 11/5/2012ضمريدة اعمديـي ذم )

، (5قر ذم جمؾي ىمضوئقي، اًمعدد )مقىمػ اًمنميعي اإلؾمالمقي مـ يمؾؿي ىموكقن ًمٌشور اعمػدى، سمحٌ مـش

 .(282ص)هـ، 1434حمرم 

مؼول: سملم إؿمؽوًمقي )اًمؼوكقن(، ودؾمتقريي )اًمـظوم(، اجلزء إول مـ اعمؼول اعمـشقر ذم ضمريدة اعمديـي، ذم  (2)

 .http://cutt.us/HGpzZم، وراسمطف اًمشٌؽل: 11/5/2012
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فوديي قمغم مـقاهلو، وهذا كؼؾ صموٍن ًمؾػظ: طمقٌ أصٌح إطمؽوم اًمنمقمقي آضمت

)اًمؼوكقن( يشؿؾ أيَّ ىمقاقمَد مؾزمٍي شُمصوغ قمغم ؿمؽؾ مقاد، ؾمقاء أيموكً مقاومؼًي 

ًمؾنميعي أم خموًمػًي هلو، وإذا أريد سمف أطمد اعمعـقلم قمغم اخلصقص وإظمراج اعمعـك 

مل، واًمؼوكقن اًمثوين ومنكف خيص آؾمؿ سمام يػقد ذًمؽ: يملن ُيؼول: اًمؼوكقن اإلؾمال

 اًمقوعل.

كعؿ، اؾمتؼالل إطمؽوم آضمتفوديي اعمقاومؼي ًمؾنميعي سمؿصطؾح خيصفو 

)يموًمـظوم( هق إومم، ًمؽـ إوًمقيي رء، ومـع إـمالق ًمػظ )اًمؼوكقن( قمغم هذه 

 اًمؼقاقمد رء آظمر.

وهذا اًمدًمقؾ يؿؽـ إقمودة صقوهمتف قمغم ؿمؽؾ ضمقاب: ًمقصٌح ضمقاسًمو قمـ 

 آقمؽماض اًمًوسمؼ.

أن مو شمصدره اعمؿؾؽي مـ ىمقاقمد مؾزمي اظمتورت شمًؿقتف سمـ افثافث:  افدفقل

)اًمـظوم(، وهذه اًمؼقاقمد ىمد شمؽقن مشؽميمي مع دول أظمرى يمدول جمؾس اًمتعوون، 

وممو يالطمظ ذم هذه اًمؼقاقمد اعمشؽميمي: أكف قمـدمو يرد ومقفو مصطؾح اًمـظوم يؼؽمن سمف 

هبالًملم: سمقصػف مػًنا عمو  مٌوذة مصطؾح )اًمؼوكقن(، وحيوط اعمتلظمر مـفام ذيمًرا

ىمٌؾف، وهذا يدل قمغم أن اعمؿؾؽي شمًتعؿؾ مصطؾح اًمـظوم قمغم كحق مرادف 

 .(1)ٓؾمتعامل اًمؼوكقن ذم سمؼقي دول اخلؾقٍ

أن إىمًوم إيموديؿقي اًمتل شمدرس اًمتخصص ذم اجلومعوت افدفقل افرابع: 

)اًمؼوكقن(، مع أن اًمًعقديي سمعضفو خيتور شمًؿقي اًمؼًؿ سمـ )اًمـظوم(، وسمعضفو خيتور 

                                           

ٕول ًمؾـظوم، وهق اًمؼقاقمد اعمؾزمي(، وذًمؽ ذم وىمد ؾمٌؼ اًمتؿثقؾ واًمتقصمقؼ ًمذًمؽ قمـد سمقون: )اعمعـك ا (1)

 .اعمطؾى اًمثوين مـ اعمٌحٌ إول
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مًاممهو واطمد، وظمطط إىمًوم متؼورسمي، سمؾ ىمد يرد اًمتقاومؼ ذم اًمتًؿقي ذم اًمؼًؿ 

اًمقاطمد سمحقٌ يتؽرر آؾمامن مًعو قمغم وضمف مؽمادف: ؾمقاء أيمون ذًمؽ ذم ظمطط 

اًمتدريس، أم شمػوصقؾ اعمؼررات اًمدراؾمقي واعمراضمع إؾموؾمقي، أم قمغم ًمًون 

هذا يمؾف يدل قمغم اًمؼٌقل اًمعؿكم إلـمالق أطمدمهو ... إًمخ، و(1)إؾموشمذة واًمطالب

قمغم أظمر، وشمرادومفام، ومو حيصؾ مـ حتػظ قمـد سمعض اعمختصلم ومفق إمو مـ ضمفي 

 إوًمقيي ومحًى، وإمو أكف حتػظ كظري يعن شمطٌقؼف إٓ سمتؽؾػ.

أمو اًمؼقل اًمثوين )وهق اًمؼقل سمعدم إـمالق مصطؾح )اًمؼوكقن( قمغم اًمؼقاقمد 

ًمضقاسمط اًمنميعي اإلؾمالمقي، وأن اعمصطؾح اعمـوؾمى هلو هق  اعمؾزمي اًمتل ختضع

 اًمـظوم(: ومؿـ أدًمتف:

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ىمقًمف شمعومم:  افدفقل األول:

 .[104]اًمٌؼرة: ﴾ۆ ۆ

قمـ اؾمتعامل اًمؾػظ اًمؾغقي اًمصحقح اًمذي "ومػل هذه أيي هنك اًمنمع احلؽقؿ 

اطمٍد قمـد اًمعرب، حيتؿؾ معـك وموؾمًدا: ومؽؾؿي )راقمـو(، ويمؾؿي )اكظركو( سمؿعـك و

إٓ أن اهلل شمعومم هنك قمـ اؾمتعامل ًمػظ )راقمـو(، سمًٌى اؾمتعامًمف ذم معـك سموـمؾ، 

 .(2)"وأمر سموؾمتعامل ًمػظ سمديؾ قمـف ٓ مػًدة ومقف، وهق )اكظركو(

وًمػظ )اًمؼوكقن( يلظمذ طمؽؿ ًمػظ )راقمـو(: ٕن )اًمؼوكقن( قمـد اإلـمالق 

أن كطؾؼ قمغم اًمتنميعوت "ؼ يـٍمف إمم مو يمون حمًضو مـ ووع اًمٌنم: ومال يؾق

                                           

 .ؾمٌؼ احلديٌ قمـ شمًؿقوت إىمًوم إيموديؿقي اعمختصي ذم اعمؿؾؽي سمشؽؾ مػصؾ ذم اعمٌحٌ اًمثوًمٌ (1)

مؼول: سملم إؿمؽوًمقي )اًمؼوكقن(، ودؾمتقريي )اًمـظوم(، اجلزء إول مـ اعمؼول اعمـشقر ذم ضمريدة اعمديـي، ذم  (2)

 .http://cutt.us/HGpzZم، وراسمطف اًمشٌؽل: 11/5/2012)
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اإلؾمالمقي اؾمؿ )اًمؼقاكلم( مفام يمون مـ شمقاومر طمًـ اًمـقي: عمو ذم هذا اًمتعٌػم مـ 

 .(1)"اًمؾٌس واإلهبوم

كًّؾؿ أن اًمؼوكقن قمـد اإلـمالق ويؿؽن أن يعسض ظذ هذا افدفقل بلن يؼال: 

اكتشور يـٍمف إمم مو يمون حمًضو مـ ووع اًمٌنم إذا يمون اعمراد سمذًمؽ ذم سمدايي 

اًمؼقاكلم اًمقوعقي ذم اًمٌؾدان اإلؾمالمقي ومحًى، ومفذا جيعؾ إـمالىمف ذم ذًمؽ 

اًمقىمً قمغم إطمؽوم اعمقاومؼي ًمؾنميعي ومقف مو ومقف مـ اًمؾٌس واإلهيوم، أمو ذم اًمقىمً 

احلوزم: ومؼد شمغػم احلول وأصٌح يشؿؾ أيًضو إطمؽوم آضمتفوديي اعمقاومؼي ًمؾنميعي 

اًمؼوكقن سمام يدل قمغم ختصقصف سمام يقاومؼ اًمنميعي:  اإلؾمالمقي، ويزول اًمؾٌس سمـعً

يموًمتعٌػم سمـ )اًمؼوكقن اإلؾمالمل(، أو سمقضمقد أي ىمرائـ طموًمقي أو ًمػظقي شمقوح اعمراد 

 وشمزيؾ اإلهيوم.

ًمػظي )ىموكقن( واومدة قمغم مصطؾحوشمـو، وىمد اكتزع سمًٌٌفو "أن  افدفقل افثاين:

يعي واًمنمع ، واًمنمملسو هيلع هللا ىلصاًمـص اًمنمقمل وىمقل اهلل شمعومم، وىمقل رؾمقًمف 

 .(2)"اإلؾمالمل

ض ظذ ذفك: هذه »سملن يمقهنو واومدة ٓ يعد ىمدطًمو ذم اؾمتعامهلو: ٕن  واظس 

اًمؾػظي ىمد اكتؼؾً إمم اًمعرسمقي، ومتؽقن مـ إًمػوظ اعمعرسمي، ومال سملس ذم 

، ؿملهنو ؿملن سمؼقي إًمػوظ اعمعرسمي، وهذا ؿموئع ذم مجقع اًمؾغوت، (3)شاؾمتخدامفو

                                           

، وأطمول إمم سمحٌ: )ومضؾ (1/185ومؼف اًمـقازل ًمـ د. سمؽر أسمق زيد )سمحٌ: اعمقاوعي ذم آصطالح، ) (1)

ي قمغم اًمنمائع اًمًامويي اًمًوسمؼي، واًمؼقاكلم اًمقوعقي( ًمؾشقخ أيب ؿمفٌي: ومل أىمػ قمغم اًمنميعي اإلؾمالمق

 .كًخي مطٌققمي مـ سمحٌ اًمشقخ أيب ؿمفٌي

 .(1/185د. سمؽر أسمق زيد )سمحٌ: اعمقاوعي ذم آصطالح(، ) ومؼف اًمـقازل ًمـِ  (2)

 .(29احلؽؿ اًمنمقمل واًمؼوقمدة اًمؼوكقكقي ًمعكم إطمقدب، )ص (3)



 

  انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ
 

 47 

خراط واًمتخوـمى سملم أصحوب إًمًـ اعمختؾػي: هلذا وىمد اىمتضتف رضورة آك

ذهى سمعض اًمعؾامء إمم وضمقد أًمػوظ ذم اًمؼرآن همػم قمرسمقي ذم إصؾ، وًمؽـفو 

سمً سموٓؾمتعامل، وملظمذت طمؽؿ إًمػوظ اًمعرسمقي، ومـ أمثؾي ذًمؽ:  نَاِشَئَة ﴿"قُمرِّ
ٌَِشقٌَّي، و [6]اعمزمؾ: ﴾اللَّيْلِ  ق  ﴿ٌي، وِهـِْديَّ  [35]اًمـقر: ﴾ِمْشََكة  ﴿طَم  [31]اًمؽفػ: ﴾إِْستَْْبَ

يل  ﴿و ِ  .(1)"وَموِرؾِمقَّي [82]هقد: ﴾ِسج 

أمو ىمقهلؿ: سملكف )اكتزع سمًٌٌفو اًمـص اًمنمقمل...(: ومفذا مًؾؿ ذم سمدايي اكتشور 

 -آكًػو-المقي ومحًى، يمام ؾمٌؼ إيضوح ذًمؽ اًمؼقاكلم اًمقوعقي ذم اًمٌؾدان اإلؾم

 احلوزم شمغػم إمر.قمـد آقمؽماض قمغم اًمدًمقؾ اًمثوين، وذم وىمتـو 

-أن مصطؾح اًمؼوكقن يًتعؿؾ قمـد يمثػم مـ قمؾامء احلؼقق " افدفقل افثافث:

 متػرع ومفق ،(اًمـظوم) سمخالف ،(اًمنمقمل احلؽؿ) مؼوسمؾ ذم -اًمنمقمقلم وظموصي

 يؽقن ومال اًمؼوكقكقلم، قمـد اًمؼوكقن مرشمٌي ذم ًمقس ومفق وقمؾقف اًمنمقمل: احلؽؿ قمـ

سمام يػقد ذًمؽ ذم مثؾ ىمقهلؿ: )اًمنميعي  يعؼمون كجدهؿ وًمذًمؽ ًمؾـظوم: مرادوًمو

واًمؼوكقن(، يمام كجد احلؼقىمقلم اًمنمقمقلم يضقػقن يمؾؿي )اإلؾمالمل( إمم اًمؼوكقن، 

قمـدمو يًتخدمقن ًمػَظ )ىموكقن(، ومقؼقًمقن: )اًمؼوكقن اإلؾمالمل(: إلظمراج 

 .(2)"مػفقمف آصطالطمل اعمخوًمػ

ي اًمدًمقؾ: )مصطؾح اًمؼوكقن ضموء ذم سمداي ويؿؽن أن يعسض ظذ ذفك بلن يؼال:

..(، وهذا إىمرار سملكف اؾمتعامٌل قمـد يمثػم مـ .يًتعؿؾ قمـد يمثػم مـ قمؾامء احلؼقق

                                           

(: اعمًتصػك، 210(: وًمؾتقؾمع اكظر: إطمؽوم اًمػصقل، )ص2/32)  اًمروويذح خمتٍم (1)

 .(1/274(: رووي اًمـوفمر، )1/212(: ومقاشمح اًمرمحقت، )1/105)

مؼول: سملم إؿمؽوًمقي )اًمؼوكقن(، ودؾمتقريي )اًمـظوم(، اجلزء إول مـ اعمؼول اعمـشقر ذم ضمريدة اعمديـي، ذم  (2)

 http://cutt.us/HGpzZ م، وراسمطف اًمشٌؽل:11/5/2012)
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 احلؼقىمقلم، وًمقس قمـد اجلؿقع وٓ طمتك قمـد إيمثر.

أمو آؾمتدٓل سمعطػ اعمغويرة ذم ىمقهلؿ: )اًمنميعي واًمؼوكقن(: ومفذا ظمورج حمؾ 

يعي، وموًمنميعي يمقون مًتؼؾٌّ ذم مودشمف، اًمـزاع: ٕن طمديثـو قمـ اًمـظوم وًمقس اًمنم

وذم قمؾقمف ومراضمعف... إًمخ، وخيتؾػ يمؾقًّو قمـ اًمؼوكقن وقمؾقمف: هلذا ٓ همرو أن 

 يعطػ سمقـفام قمطػ مغويرة.

وىمقهلؿ ذم اًمدًمقؾ: )سمخالف )اًمـظوم(، ومفق متػرع قمـ احلؽؿ اًمنمقمل(: ومفذا 

وٕكظؿي: ومؿًؾٌؿ، أمو إذا اًمؽالم حمؾ كظر: ومنذا أريد سمف أكف طموُل أهمؾِى مو يًؿك سم

ُأريد سمف مجقع إكظؿي ومغػم مًؾؿ: إذ هـوك قمدد همػم ىمؾقؾ مـ اًمؼقاقمد اعمؾزمي ٓ 

 يؼرهو قمومي قمؾامء اًمنميعي قمغم اًمرهمؿ مـ شمًؿقتفو )أكظؿي(.

وسمـوء قمغم ذًمؽ: ومنن اًمؼقل سموًمؽمادف مٌـل قمغم وضمقد شمًوٍو جمؿؾ ذم 

ون حمًضو مـ ووع اًمٌنم يًؿك ذم آؾمتعامل، وإن يمون مع شمػووت ومقف: ومام يم

اًمغوًمى ىموكقًكو، وىمد يًؿك كظوًمو، يمام أن مو واومؼ اًمنميعي اإلؾمالمقي يًؿك ذم 

اًمغوًمى كظوًمو، وىمد يًؿك ىموكقًكو، وٓ ؿمؽ أن إومم اؾمتخدام اًمؾػظ ذم معـوه 

اًمغوًمى ذم يمؾ مـفام، ًمؽـ إوًمقيي رء ومـع إـمالق أطمدمهو قمغم أظمر رء 

 آظمر.

اًمتًؿقي سموًمؼوكقن هلو شمٌعوت اصطالطمقي همػم ٓئؼي: ذم مؼدمتفو  ل افرابع:افدفق

ع، وقمـ ومعؾفؿ سموًمتنميع وكحق  شمعٌػم أهؾ اًمؼوكقن قمّؿـ يـشئ اًمؼوكقن سموعمنمِّ

ذًمؽ، ومفذه إًمػوظ شمقهؿ أن اعمراد هبو اًمتنميع اسمتداء وًمقس سمـوء، واًمتنميع اسمتداء 

ول يزول قمـد اؾمتخدام ًمػظ )اًمـظوم(: ، وهذا اإلؿمؽ(1)ٓ يؽقن إٓ مـ قمـد اهلل

                                           

 = :طمقٌ وردت قمدة كصقص ختص هذه اًمتًؿقي سمنمع اهلل شمعومم: مـفو (1)
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ع وشمنميع، وىمد  ٕن إًمػوظ اعمًتخدمي معف هل اعمـظِّؿ واًمتـظقؿ... وًمقس منمِّ

ضمرى قمرف آؾمتعامل قمغم إـمالىمفو قمغم كتوج آضمتفود اًمٌنمي اخلووع ًمؾضقاسمط 

 اًمنمقمقي، وقمدم إـمالىمفو قمغم إطمؽوم اعمًتؼوة مـ اًمـصقص.

 ضغ:وؿد اظسض ظذ ذفك باظسا

: أي سمـوء (1)أن اعمراد سموًمتنميع: اًمتنميع سمـوء وًمقس اسمتداءاًلظساض األول: 

ًٓ ممـ  و واؾمتؼال ًً واؾمتـٌوـًمو مـ اعمصودر اعمعتؼمة ذقًمو، وًمقس اسمتداء وشملؾمق

 صوهمقا اعمقاد واًمؾقائح اعمؾزمي.

هذا شملويؾ مل يتحؼؼ ذـمف: ومال يؽقن  ويؿؽن أن جياب ظذ ذفك بلن يؼال:

 ًٓ : إذ مـ ذوط صحي اًمتلويؾ: أن يقضمد مو يرضّمح اعمعـك همػم اًمظوهر، مؼٌق

ويؼدمف قمغم اعمعـك اًمظوهر اعمتٌودر ًمؾذهـ، وهذا اًمنمط همػم متحؼؼ: طمقٌ ٓ 

شمقضمد أي ىمريـي شمدل قمؾقف، سمؾ إن اًمؼوكقكقلم ٓ يؾتػتقن إمم هذا اًمتلويؾ! طمقٌ 

مصدر هذا اإلكشوء،  ـيطؾؼقن اًمتنميع قمغم مطؾؼ إكشوء اًمؼقاكلم، سمغض اًمـظر قم

 وهؾ هق اسمتداء أو سمـوء، أو ظمؾقط سمقـفام؟

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ  ﴿ىمقًمف شمعومم:  -1

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 .[13]اًمشقرى: ﴾ ڻ ڻ ڻ

 ﮼ ﮻  ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے   ے ھ ﴿وىمقًمف شمعومم:  -2

 .[21]اًمشقرى: ﴾    ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وىمقًمف شمعومم:  -3

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ

 ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[48]اعموئدة: ﴾ ﮷ ﮶      ﮵ ﮴ ﮳

 .(23د. حمؿد اعمرزوىمل، )ص اكظر: اًمًؾطي اًمتـظقؿقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي ًمـِ  (1)
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ع وسملم ًمػظ اًمؼوكقن:  اًلظساض افثاين: ٓ شمالزم سملم ًمػظل: اًمتنميع واعمنمِّ

ٕهنام ٓ يشؽميمون معف ذم أصؾ آؿمتؼوق اًمؾغقي، وممو يميمد ذًمؽ أهنام يؿؽـ 

 اؾمتعامهلام مع ًمػظ )اًمـظوم( أيًضو.

 -أقمؾؿ واهلل-اعمنمع ومقفام إؿمؽول معتؼم: وموٕؾمؾؿ وًمؽقن ًمػظل اًمتنميع و

 سموٓؾمتعووي أؾمقةً  واعمؼـّـ، اًمتؼـلم سمؾػظل اًمؼوكقن مصطؾح مع قمـفام آؾمتعووي

 .واعمـّظؿ اًمتـظقؿ سمؾػظل اًمـظوم مصطؾح ذم قمـفام

 .ثانًثا: انترجُح وتىجُهه

اًمـصقص أن إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل ٓ شمؽقن دٓٓت  -واهلل أقمؾؿ-اًمراضمح 

يعي: ومعـد صقوهمتفو فموهرة ومقفو، وإكام يغؾى قمؾقفو آضمتفود وومًؼو ًمضقاسمط اًمنم

: وموٕومم شمًؿقتفو كظوًمو، وًمؽـ ٓ يظفر وضمقُد موكٍع ذقمل مـ قمغم ؿمؽؾ مقاد

 شمًؿقتفو ىموكقًكو.

وًمتقضمقف هذا اًمؽمضمقح مـ اعمـوؾمى سمقون طمؽؿ شمًؿقي اًمدرضمي إقمغم مـ 

 ضمي إدكك مـفو: إذ هـوك صمالث درضموت ذم اًمتًؿقي:إطمؽوم آضمتفوديي، واًمدر

إطمؽوم اًمتل شمؽقن دٓٓت اًمـصقص فموهرة ذم أهمؾٌفو، قمـد  افدرجة األوػ:

صقوهمتفو قمغم ؿمؽؾ مقاد: ومال يًقغ شمًؿقتفو ىموكقًكو وٓ كظوًمو، وإكام شمٌؼك اًمتًؿقي 

قمغم ؿمؽؾ اًمنمقمقي )اًمػؼف وإطمؽوم ذقمقي(، واًمققموء واًمؼوًمى اًمذي دُمؿع ومقف 

مقاد يًؿك مدوكي أو جمؾي وكحق ذًمؽ: يملن شمًؿك مدوكي أطمؽوم إهة، أو جمؾي 

 أو ومؼف احلدود، أو اظمتصوًرا: مدوكي إهة، وهؽذا.

إطمؽوم اًمتل شمعتؿد سمشؽؾ أهمؾٌل قمغم آضمتفود وآؾمتـٌوط افدرجة افثاكقة: 

قتفو ىموكقًكو همػم اعمٌوذ مـ اًمـصقص، قمـد صقوهمتفو قمغم ؿمؽؾ مقاد: ومقًقغ شمًؿ
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 وكظوًمو، ًمؽـ إومم ذم اعمؿؾؽي شمًؿقتفو كظوًمو.

اًمؼًؿ إيموديؿل اعمختص: ومفذا يًقغ شمًؿقتف ىموكقًكو وكظوًمو، فدرجة افثافثة: ا

 ًمؽـ إومم شمًؿقتف ىموكقًكو.

 وتػصقل ذفك مع افتوجقه ظذ افـحو اآليت:

تاب وافسـة األحؽام افؼظقة افتي تؽون دًلًلت كصوص افؽ افدرجة األوػ:

مثؾ أطمؽوم إهة، واعمعومالت اعموًمقي، واحلدود اًمنمقمقي، قمـد  طاهرة ؾقفا،

صقوهمتفو قمغم ؿمؽؾ مقاد: ٓ يًقغ شمًؿقتفو ىموكقًكو وٓ طمتك كظوًمو، وإكام شمًؿك 

أطمؽوًمو ذقمقي، أو ومؼًفو، أو مدوكي، أو جمؾي، وكحق ذًمؽ مـ إؾمامء اًمتل متقزهو 

حضي اًمتل اىمؽمكً أؾمامؤهو سمغؾٌي اًمصـوقمي اًمٌنميي، قمـ إطمؽوم آضمتفوديي اعم

 يموًمؼقاكلم وإكظؿي.

أن ذم ذًمؽ شمـزهًيو ٕطمؽوم اًمنميعي اًمتل مـ قمـد اهلل،  ومن أوجه ترجقح ذفك:

ومتققًزا هلو قمـ اًمؼقاكلم أو إكظؿي اًمتل يغؾى قمؾقفو آضمتفود اًمٌنمي: ومال يؾقؼ 

 اًمؼقاكلم أومراد مـ ومرًدا -مثاًل -اعموًمقي  أن شُمعدَّ إطمؽوُم اًمنمقمقُي ذم اعمعومالت

 !آظمر سمنمي ىموكقن أي ؿملن ؿملهنو اعمدكقي

إطمؽوم اًمنمقمقي اًمتل ٓ شمؽقن دٓٓت اًمـصقص فموهرة  افدرجة افثاكقة:

ومقفو، وإكام يغؾى قمؾقفو آضمتفود وومًؼو ًمضقاسمط اًمنميعي، قمـد صقوهمتفو قمغم ؿمؽؾ 

مقادٍّ وىمقاقمَد مؾزمٍي: ٓ يظفر وضمقُد موكٍع ذقمل مـ شمًؿقتفو كظوًمو وٓ طمتك 

 ىموكقًكو.

ًمؾصـوقمي اًمٌنميي،  أهنو ذم اًمقاىمع ختضع سمشؽؾ يمٌػم ومن أوجه ترجقح ذفك:

همويي مو ذم إمر أكف روقمل ومقفو اًمضقاسمط اًمنمقمقي، وقمدم إىمرار مو خيوًمػ 

 اًمنميعي.
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وهل شمغؾى ومقام يتعؾؼ سموجلوكى اإلضمرائل: يمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي، وكظوم 

اإلضمراءات اجلزائقي، يمام متتدُّ إمم إطمؽوم اعمقوققمقي اًمتل يغؾى قمؾقفو اعمروكي 

ِ إقمراف واعمصوًمح، وختضع ًمالضمتفود سمشؽؾ أهمؾٌل: يمـظوم  واًمتغػمُّ وومًؼو ًمتغػمُّ

 اجلومعوت، وكظوم اعمرور.

ومع قمدم فمفقر وضمقد اعموكع اًمنمقمل مـ شمًؿقتفو كظوًمو وٓ طمتك ىموكقًكو: ومنن 

 و عمو يليت:إومم شمًؿقتفو ذم اعمؿؾؽي كظومً 

وز أكف ىمد صدرت ومتقى ذقمقي مـ ؾمامطمي اًمشقخ قمٌد اًمعزيز اسمـ سم. 1

( شمطؾى قمدم اؾمتخدام ًمػظ اًمتنميع وشمٌعوشمف، واىمؽمكً هذه اًمػتقى هـ1419)ت

سمؼرار جمؾس اًمقزراء اًمًعقدي: ومصور هلو طمؽؿ اإلًمزام: إذ مـ اًمؼقاقمد اعمؼررة: أن 

 .(1)"طمؽؿ احلويمؿ يرومع اخلالف"

 وكص اًمؼرار مع اإلؿمورة إمم مضؿقن اًمػتقى:

( مو هـ1/3/1396وشموريخ )( 328ضموء ذًمؽ ذم ىمرار جمؾس اًمقزراء رىمؿ )"

كصف: )إن جمؾس اًمقزراء... سمعد آـمالع قمغم اخلطوب اعمرومقع مـ ومضقؾي رئقس 

(، اعمتضؿـ أكف هـ13/11/1394( ذم )16558/1/1اجلومعي اإلؾمالمقي رىمؿ )

ىمد يرد ذم سمعض إكظؿي واًمؼرارات اًمرؾمؿقي إـمالق يمؾؿي )اعمنمع( قمغم مـ ىموم 

( ذم 1423مو ضموء سمؼراري جمؾس اًمقزراء رىمؿ ) سمقوع اًمـظوم، ومـ أمثؾي ذًمؽ:

(، وكظًرا ًمؽقن هـ21/9/1394( ذم )1439( ورىمؿ )هـ21/9/1394)

اعمنّمع قمغم اإلـمالق هق اهلل وطمده: ومنن إـمالق هذا اًمؾػظ قمغم همػمه همػم ٓئؼ. 

ر اعمقاومؼي  وسمـوء قمغم شمقضمقف اعمؼوم اًمًومل سمعرض اعمقوقع قمغم جمؾس اًمقزراء، ىمرِّ

                                           

 .(4/511(: ذح اًمؽقيمى اعمـػم، )7/14اًمصـوئع، )سمدائع  (1)
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ؾمتعامل يمؿؾي )اعمنّمع( ذم إكظؿي وإقمامل اًمتـظقؿقي إظمرى، قمغم قمدم ا

 .(1)"(وآؾمتعووي قمـفو سمؽؾؿي أظمرى مـوؾمٌي

أن ًمػظ )اًمـظوم( يغؾى اؾمتخدامف قمغم مو واومؼ اًمنميعي، سمخالف اًمؼوكقن، . 2

وٓ ؿمؽ أن إومم سملن يًؿك اًمٌمء سموٓؾمؿ اًمذي حَيؿؾ اعمعـك اًمغوًمى: ٕكف هق 

 هـ إًمقف قمـد اإلـمالق.اًمذي يـٍمف اًمذ

أن مصطؾح )اًمـظوم( هق اًمشوئع قمـد اًمـوس ذم اعمجتؿع اًمًعقدي: طمقٌ . 3

يرد ذم مجقع اعمخوـمٌوت اًمرؾمؿقي قمغم ًمًون اعمًموًملم واعمقفمػلم واعمراضمعلم، يمام 

يرد قمغم ًمًون اًمـوس ذم خموـمٌوهتؿ اًمعوديي، وهذا مؽًى ذقمل، ومقـٌغل اعمحوومظي 

 قمؾقف.

م( ًمػظ قمريب أصقؾ، سمقـام ًمػظ )اًمؼوكقن( دظمقؾ قمغم اًمعرسمقي، أن ًمػظ )اًمـظو. 4

 واًمؾػظ اًمعريب إصقؾ أومم مـ اًمدظمقؾ.

 افدرجة افثافثة: تسؿقة افؼسم األـاديؿي:

أن شمًؿقي اًمؼًؿ إيموديؿل سمـِ )اًمؼوكقن( أومم مـ  -واهلل أقمؾؿ-اًمذي يظفر 

 )اًمـظوم( عمو يليت:

و أكف هق اعمصطؾح اًمًوئد ًمدى أهؾ آ. 1 ًً ظمتصوص، وشمغقػم اؾمؿف حيدث ًمٌ

ًمدى اًمطالب وؿمقًئو مـ آزدواضمقي واًمتـوىمض: إذ يمقػ يًؿك اًمؼًؿ رؾمؿقًّو 

سموًمـظوم أو إكظؿي أو اًمًقوؾمي اًمنمقمقي، سمقـام مـ اًمـوطمقي اًمعؿؾقي يغؾى قمؾقف اؾمؿ 

اًمؼوكقن؟! طمقٌ هق آؾمؿ اًمشوئع ذم ؾمقق اًمعؿؾ، وقمغم ًمًون اإلقمالم، وذم 

ؿقي، سمؾ قمغم ًمًون ضمؾ أؾموشمذهتؿ ذم ىمًؿ إكظؿي، وقمغم ًمًون اعمراضمع اًمعؾ

                                           

 .(23د. حمؿد اعمرزوىمل، )ص اًمًؾطي اًمتـظقؿقي ًمـِ  (1)
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زمالئفؿ ذم إىمًوم اعمـوفمرة اًمتل اظمتورت اؾمؿ اًمؼوكقن )وهق إهمؾى ذم شمًؿقي 

 إىمًوم إيموديؿقي ذم اعمؿؾؽي يمام ؾمٌؼ سمقوكف ذم اعمطؾى اًمًوسمؼ(.

همػم  أن اًمتقاومؼ ذم اؾمؿ اًمؼوكقن مع إىمًوم إظمرى اعمـوفمرة ذم ضمومعوت. 2

ؾمعقديي ٓ يؾزم مـف اإلىمرار سموعمخوًمػوت اًمنمقمقي ذم ظمطط شمؾؽ إىمًوم ومؼرراهتو 

.. إًمخ: وًمق يمون ذًمؽ ٓزًمو ًمتعلم شمغقػم أؾمامء ضمؾِّ .اًمدراؾمقي، ومراضمعفو اًمعؾؿقي

س ذم اعمؿؾؽي )يموًمتؼـقي وآىمتصود وقمؾؿ  إىمًوم اًمعؾؿقي واإلكًوكقي اًمتل شُمدرَّ

همؾٌفو ملظمقذ مـ طمضورات أضمـٌقي، وومقفو خموًمػوت آضمتامع... إًمخ(: ٕن أ

 ذقمقي، وهذا مل يؼؾ سمف أطمد!

أن جمرد شمغقػم آؾمؿ إمم )إكظؿي(، أو )اًمًقوؾمي اًمنمقمقي(، وكحق ذًمؽ، . 3

ُس اًمعؾُؿ وومًؼو (1)مع سمؼوء اعمًؿك: ٓ يغػم مـ اًمقاىمع ؿمقًئو : ٕكف ذم اًمـفويي ؾَمُقَدرَّ

و وًمقس طمؼقؼقًّو.ٔظمر مو شمقصؾ ًمف أهؾ آظمتصوص،   ممو جيعؾ اًمتغقػَم صقريًّ

هق مراقموة اًمضقاسمط اًمنمقمقي ذم اظمتقور اعمؼررات  :وادعول ظؾقه أصافةً 

اًمدراؾمقي اعمـوؾمٌي، وووع ظمطط اًمتدريس اًمدىمقؼي، واعمـوهٍ اعمـتجي، ورسمطفو سمام 

حتتوضمف مـ اًمعؾقم اًمنمقمقي ذات اًمصؾي، واكتؼوء إؾموشمذة اعممهؾلم واًمقاقملم 

صقي اعمجتؿع اعمًؾؿ، واًمتؼقيؿ اًمدوري ًمألداء، واًمتطقير اعمًتؿر ًمتؾؽ سمخصق

اخلطط: وومًؼو ًمؽػوءة اعمخرضموت، وحتؼقًؼو عمتطؾٌوت ؾمقق اًمعؿؾ، واكًجوًمو مع 

اًمؼضوء اًمنمقمل، وٓ يشؽمط ًمتحؼقؼ ذًمؽ شمًؿقتف كظوًمو، يمام أكف ٓ يؿـع مـ 

 حتؼقؼف شمًؿقتف ىموكقًكو.

                                           

ـْ مـَع اًمتًؿقَي سموًمؼوكقن مـَع اًمتًؿقَي سموًمـظوم أيًضو: مـفؿ د. سمؽر أسمق زيد. اكظر:  (1) ويميمد هذا: أنَّ سمعَض َم

 .(493، 1/383معجؿ اعمـوهل اًمؾػظقي، )
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مثوزمٌّ أيمثر مـف واىمعل: إذ دؾمتقريي ًمػظ )اًمـظوم( ذم  أن اظمتقور اؾمؿ )اًمـظوم(. 4

اعمؿؾؽي، وأصوًمتف اًمعرسمقي، وؾمالمتف مـ ضمؾ إؿمؽوًمقوت مصطؾح )اًمؼوكقن(... 

و ًمتؼديؿ مصطؾح )اًمـظوم(، ًمؽـ قمـد شمطٌقؼ ذًمؽ ذم  إًمخ: ضمقاكى مرضمحي كظريًّ

شور اًمقاىمع شمؼمز إؿمؽوٓت أيمثر مـ شمؾؽ اعمؽوؾمى، ذم مؼدمتفو: آزدواضمقي )اعم

 إًمقفو ذم اًمدًمقؾ إول(، واًمصقريي )اعمشور إًمقفو ذم اًمدًمقؾ اًمثوًمٌ(.

وممو يميمد أن اًمتًؿقي سمـ )اًمـظوم( همػم واىمعقي، أكف قُمِدل قمـف إمم اًمؼوكقن ذم قمّدة 

ضمومعوت: مـفو ضمومعي اعمؾؽ ؾمعقد، إذ ىمًؿ إكظؿي ومقفو مـ أىمدم أىمًوم إكظؿي 

( قموًمو، ويمون يًؿك سموٕكظؿي، ويمون أطمد 33)ذم اعمؿؾؽي: طمقٌ يزيد قمؿره قمغم 

( صدر ىمرار جمؾس اًمتعؾقؿ اًمعوزم هـ1427أىمًوم يمؾقي اًمعؾقم اإلداريي، وذم قموم )

اًمؼويض سمتؼًقؿ يمؾقي اًمعؾقم اإلداريي إمم يمؾقتلم: يمؾقي إكظؿي واًمعؾقم اًمًقوؾمقي، 

ىمرار  ( صدرت اعمقاومؼي اًمًومقي قمغمهـ1431ويمؾقي إدارة إقمامل، وذم قموم )

 .(1)جمؾس اًمتعؾقؿ اًمعوزم سمتعديؾ مًؿك اًمؽؾقي إمم يمؾقي احلؼقق واًمعؾقم اًمًقوؾمقي

اًمؼقُل سملن شمًؿقتف )ىموكقًكو( ؾمقؽقن ؾُمؾَّاًم إلطمالل اًمؼقاكلم اًمقوعقي حمؾ . 5

َس اًمزائَد مـ هذا اعمصطؾح: ٕكف جمرد ؿمؽقك  ًّ ر اًمتح إطمؽوم اًمنمقمقي ٓ يؼمِّ

ًٓ سملن هذا اًمتؿـّع ًمف شملصمػم: وفمـقن ٓ شمرشمؼل إمم اًمؼطع و اًمقؼلم، وًمق ؾمؾؿـو ضمد

 ومغويي مو ذم إمر أكف ؾمقمظمر إطمالل اًمؼقاكلم اًمقوعقي وًمـ يؿـعفو!

أن يؼتحؿ ومؼفوء اًمنميعي هذا اعمقدان، ومقًتػقدوا مـ  -واهلل أقمؾؿ-وإطمرى 

آظمر مو شمقصؾ ًمف أهؾ اًمؼوكقن مـ كتوٍج قمؾؿل، ويعروقه قمغم يمؾقوت اًمنميعي 

                                           

هـ، وهق 1436هـ/1435اكظر: اًمتؼرير اًمًـقي ًمؽؾقي احلؼقق واًمعؾقم اًمًقوؾمقي، ًمؾعوم اجلومعل  (1)

 http://cutt.us/96Bb1مـشقر قمغم اعمقىمع اًمشٌؽل: 
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مفو اًمتػصقؾقي: ومام واومؼ اًمنميعي ىمٌؾقه، ومو ظموًمػفو أو اكحرف قمـفو ردوه وأطمؽو

أو ىمقمقه، وسمقـقا ؾمٌى اًمرد أو اًمتؼقيؿ: شمطؿقـًو ًمؾؿًؾؿلم، وإىمـوقًمو ًمغػمهؿ. وأيؿ 

اهلل، مو مـ مًؾؿ إٓ وًمديف ىمـوقمي ىمطعقي سملن ذع اهلل هق اًمنمع اًمقطمقد اًمؽػقؾ 

ائؿي، وًمقًً اًمقمهقي وأكقي، وأن قمؾامء سمتحؼقؼ مصوًمح اًمعٌود: احلؼقؼقي واًمد

اًمنميعي ًمدهيؿ مـ احلؼوئؼ واًمؼماهلم مو يًتطقعقن هبو شمػـقد أي شمؼـلم خيوًمػ ذع 

 .هذا من جفةاهلل. 

يـٌغل أن ٓ يغقى قمـ أذهوكـو أن دراؾمي اًمػؼقف اًمنمقمل  ومن جفة أخرى:

 ًمؾؼوكقن ؾمقختٍم قمؾقف اجلفد ذم أمريـ:

قمغم طمؼقؼي اعمعومؾي احلؼقىمقي اعمعوسة مـ اعمصدر  : أن يتعرف سمـػًفأحدمها

اًمرئقس، وهق قمؾؿ اًمؼوكقن: ٕكف اًمعؾؿ اعمعـل سمصقوهمي اًمؼقاقمد اعمـظؿي ًمتعومالت 

آىمتصودي، واًمًقود، واًمعًؽري، واًمطٌقى... إًمخ، وٓ ؿمؽ أن ومفؿ اًمػؼقف 

ؾمقوشمف اًمذايت حلؼقؼي اًمقاىمعي )سمقصػف دارؾًمو عمٌودئ اًمؼوكقن وُمؾاِمًّ سملؾمو

ومصطؾحوشمف(: ؾمقجعؾفو أيمثر ووقطًمو ًمف، وأظمٍم ًمقىمتف، ممو ًمق اؾمتعون سمغػمه ذم 

 ومفؿفو.

مـ إطمؽوم، شمريمتفو اًمنميعي ٓضمتفود اًمعؾامء:  يمٌػمةً  أن هـوك ـموئػيً  افثاين:

ومتغػمة سمحًى  مركقيؾمقاء أيموكً هذه إطمؽوم إضمرائقًي حمضًي، أم مقوققمقي 

ٓ ؿمؽ ومقف أن آؾمتػودة ممو اكتفك مـف أهؾ اًمؼوكقن ذم شمغػم اًمقىموئع واعمصوًمح، وممو 

هذا اًمـقع مـ إطمؽوم، أومم مـ دموهؾف وظمقض اًمتجرسمي سمؿعزل قمـف: ٕن هـوك 

ىمدًرا مشؽميًمو سملم قمؾامء اًمنميعي واًمؼوكقن، وهق ؾمؼم اًمقىموئع واؾمتؽشوف اًمقؾموئؾ 

 اعمحؼؼي ًمؾؿصوًمح.
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 ٌ:ذم هنويي اعمطوف هذه أهؿ كتوئٍ اًمٌح

ًمػظ )اًمـظوم( يرد يمثػًما ذم قمٌورات اًمػؼفوء اعمتؼدملم، واًمذي يظفر أهنؿ  (1)

 -ذم اجلؿؾي-مل خيصقه سمؿعـك اصطالطمل مًتؼؾ، وإكام يريدون سمف 

 اعمعـك اًمؾغقي: ومفق سمؿعـك: اًمٌمء اعمًتؼقؿ واعمرشمَّى واعمتًَّؼ.

اؿمتفر ذم سمعض اًمدول واهلقئوت اًمدوًمقي اًمتعٌػم سمؿصطؾح )اًمـظوم(  (2)

قمقًوو قمـ مصطؾح )اًمؼوكقن(، وهذا آؾمتعامل هق اًمًوئد ذم اعمؿؾؽي 

ك ىمقاكقـُفو أكظؿًي، سمؾ إن ضمؾ إكظؿي  اًمعرسمقي اًمًعقديي: طمقٌ شُمًؿَّ

واًمؼقاكلم اعمشؽميمي سملم اعمؿؾؽي ودول اخلؾقٍ قمـدمو يرد ومقفو مصطؾح 

 اًمـظوم يؼؽمن سمف مٌوذة مصطؾح )اًمؼوكقن(، وحيوط اعمتلظمر مـفام ذيمًرا

 هبالًملم: سمقصػف مػًنا عمو ىمٌؾف.

: شمعريػف سمقصػف أحدمهاًمؾٌوطمثلم اعمعوسيـ مـفجون ذم شمعريػ اًمـظوم:  (3)

: شمعريػف سمقصػف مصطؾًحو مًتؼاًل ىمًقاًم وافثاينمرادوًمو عمصطؾح اًمؼوكقن. 

 ًمؾؼوكقن.

جمؿققمي "مـ أمثؾي شمعريػ اًمـظوم سمقصػف مرادوًمو عمصطؾح اًمؼوكقن:  (4)

ـظؿ ؾمؾقك إومراد ذم اعمجتؿع، وشُمؾزُم اًمًؾطُي اًمؼقاقمد اًمعومي اًمتل شم

اًمعومُي إومراَد قمغم اطمؽمامفو سموًمؼقة قمـد آىمتضوء: وذًمؽ قمـ ـمريؼ 

 ."شمقىمقع اجلزاء قمغم خموًمػفو
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اًمتعريػ اعمختور ًمؾـظوم سمقصػف مصطؾًحو مًتؼاًل ىمًقاًم ًمؾؼوكقن:  (5)

يرضمع ومقفو تل )جمؿققمي مـ اًمؼضويو اًمؽؾّقي آضمتفودّيي اًمعؿؾّقي اعمؾزمي، اًم

، وختضع ًمضقاسمط آضمتفود إمم اًمؼضوء قمـد اًمتـوزع ذم اًمتطٌقؼ

 اًمنمقمل(.

ذيمر يمثػم مـ أصحوب اعمعوضمؿ اًمعرسمقي أن يمؾؿي )اًمؼوكقن( دظمقؾي قمغم  (6)

 وـمريؼف.
ٍ
 اًمعرسمقي، يمام ذيمروا أهنو سمؿعـك: إصؾ، وِمْؼقوُس يمؾِّ رء

اًمؼقاقمد اًمؽؾقي ذم اًمقىمً احلورض: اؾمتؼر إـمالق مصطؾح )اًمؼوكقن( قمغم  (7)

اعمؾزمي اًمتل شمضعفو اًمدول سمحًى اعمصودر واعمعويػم اًمتل شمرشمضقفو شمؾؽ 

اًمدول، وهتدف هذه اًمؼقاقمد إمم شمـظقؿ اًمعالىمي سملم أـمراف اعمجتؿع قمغم 

 وضمف حيػظ مصوحلفؿ سمشؽٍؾ ؿمومٍؾ ومتقازٍن.

قمـد شمًؿقي إىمًوم اًمعؾؿقي اًمتل شُمعـَك سمتدريس إكظؿي اًمًعقديي،  (8)

ؾقوت، ٓ يقضمد شمقاومؼ ذم اًمتًؿقي: واًمتًؿقي اًمًوئدة ًمؾؼًؿ ويمذًمؽ اًمؽ

اًمعؾؿل هل )اًمؼوكقن(، صمؿ )إكظؿي(: طمقٌ ؾمؿل اًمؼًؿ سموًمؼوكقن ذم 

( ضمومعوت، وأمو 10( ضمومعي ؾمعقديي، سمقـام ؾُمّؿل سموٕكظؿي ذم )21)

ًْ سمف سمعض اًمؽؾقوت ومحًى، وأمو )اًمًقوؾمي  ق )احلؼقق(: ومؼد ؾُمؿِّ

 ؾؼً قمغم اًمؼًؿ إٓ ذم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؼضوء.اًمنمقمقي( ومؾؿ أضمدهو أـم

اظمتؾػ اًمٌوطمثقن اعمعوسون ذم طمؽؿ إـمالق مصطؾح )اًمؼوكقن( قمغم  (9)

اًمؼقاقمد اعمؾزمي اًمتل ختضع ًمضقاسمط اًمنميعي اإلؾمالمقي، وطمؽؿ إوِمرادهو 

أن هـوك صمالث  -واهلل أقمؾؿ-ؿصطؾح مًتؼؾ: يموًمـظوم. واًمراضمح سم

 درضموت:

تل شمؽقن دٓٓت اًمـصقص فموهرة ذم إطمؽوم اًم افدرجة األوػ:
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أهمؾٌفو، قمـد صقوهمتفو قمغم ؿمؽؾ مقاد: ٓ يًقغ شمًؿقتفو ىموكقًكو 

وٓ كظوًمو، وإكام شمٌؼك اًمتًؿقي اًمنمقمقي: )اًمػؼف وإطمؽوم 

نمقمقي(، واًمؼوًمى اًمذي دُمؿع ومقف قمغم ؿمؽؾ مقاد يًؿك مدوكي اًم

 أو جمؾي وكحق ذًمؽ.

شؽؾ أهمؾٌل قمغم آضمتفود إطمؽوم اًمتل شمعتؿد سم افدرجة افثاكقة:

وآؾمتـٌوط همػم اعمٌوذ مـ اًمـصقص، قمـد صقوهمتفو قمغم ؿمؽؾ 

مقاد: يًقغ شمًؿقتفو ىموكقًكو وكظوًمو، ًمؽـ إومم ذم اعمؿؾؽي 

 شمًؿقتفو كظوًمو.

: اًمؼًؿ إيموديؿل اعمختص: ومفذا يًقغ شمًؿقتف ىموكقًكو افدرجة افثافثة

 وكظوًمو، ًمؽـ إومم شمًؿقتف ىموكقًكو.

واهلل شمعومم أقمؾؿ، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف ومـ هذا 

 شمٌعفؿ سمنطمًون إمم يقم اًمديـ.
 

 



 
 

 انؼالقت بٍُ انُظاو وانقاَىٌ 
 

 60 

أسمجديوت اًمٌحٌ ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي: حمووًمي ذم اًمتلصقؾ اعمـفجل: د. ومريد  (1

 /ـه1417إكصوري. اًمدار اًمٌقضوء: مـشقرات اًمػرىمون. ط إومم، 

 م.1997

ظمؾػ، أسمق اًمقًمقد  سمـ أطمؽوم إصقل: ؾمؾقامن إطمؽـوم اًمػصقل ذم (2

(. حتؼقؼ: د. قمٌداهلل حمؿـد اجلٌقري. سمػموت: ـه474اًمٌـوضمل )ت

 م.1989/ـه1409، 1ممؾمًـي اًمرؾموًمـي. ط

إسمراهقؿ  سمـ إؿمٌوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن: زيـ اًمعوسمديـ (3

صقدا: (. حتؼقؼ: قمٌداًمؽريؿ اًمػضكم. ـه970اعمعروف سموسمـ كجقؿ )ت

 م.1998/ـه1418، 1اعمؽتٌي اًمعٍميي. ط

أيب سمـؽر،  سمـ إؿمٌوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع اًمشوومعقي: قمٌداًمرمحـ (4

(. حتؼقؼ: حمؿد حمؿد شمومر وذيؽف. ـه911اجلالل اًمًـققـمل )ت

 م.1998/ـه1418، 1اًمؼوهرة: دار اًمًالم. ط

أصقل اًمٌحٌ اًمعؾؿل ومـوهجف: د. أمحد سمدر. اًمؽقيً: ويموًمي  (5

 م.1982عمطٌققموت. ط اًمًودؾمي، ا

أصقل احلؽؿ وكظوم اًمقٓيي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي: د. قمٌد اًمرمحـ  (6

احلؿقيض. اًمريوض: مريمز اعمؾؽ ومقصؾ ًمؾٌحقث واًمدراؾموت اإلؾمالمقي. 

 م.2011/ـه1432، 1ط
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أصقل اًمؼوكقن مؼوركي سملصقل اًمػؼف: د. حمؿد قمٌد اجلقاد حمؿد.  (7

 م )سمدون رىمؿ اًمطٌعي(.1991/ـه1411اإلؾمؽـدريي: مـشلة اعمعورف، 

أيب سمؽر، اسمـ اًمؼقؿ  سمـ أقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم: حمؿد (8

قموم  .(. حتؼقؼ: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمعد. سمػموت: دار اجلقؾـه751)ت

 م.1973

إقمالن طمؼقق اإلكًون عمجؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعرسمقي. إموكي  (9

م. مـشقر قمغم 2015وم اًمعومي عمجؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعريب. قم

 http://cutt.us/W9vEMاًمراسمط اًمشٌؽل: 

إدريس، اًمشفوب اًمؼراذم  سمـ أكقار اًمؼموق ذم أكقاء اًمػروق: أمحد (10

(. سمػموت: قمومل اًمؽتى. )مصقر قمـ ـمٌعي دار إطمقوء اًمؽتى ـه684)ت

 (.ـه1347اًمعرسمقي، قموم 

ّؾؿ ذم اعمـطؼ: أطمـؿد (11 ًّ  قمٌداعمـعؿ سمـ إيضوح اعمٌفؿ مـ معوين اًم

، 1(. سمػموت: مؽتٌي اعمعورف. طـه1193اًمدمـفـقري )ت

 م.1996/ـه1417

سملم إؿمؽوًمقي اًمؼوكقن ودؾمتقريي اًمـظوم، مؼول مـ ضمزئلم مـشقريـ ذم  (12

 م. وراسمط اعمقىمع اًمشٌؽل هلام:18/5/2012و 11ضمريدة اعمديـي، ذم 

http://cutt.us/HGpzZ http://cutt.us/x7Te 

حمّؿد، اعمؾّؼى سمؿرشمه  سمـ ّؿدشموج اًمعروس مـ ضمقاهر اًمؼومقس: حم (13

سمقدي   . حتؼقؼ جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم. دار اهلدايي.هـ(1205)ت اًمزَّ

يقؾمػ، أسمق قمٌد اهلل اعمقاق  سمـ اًمتوج واإليمؾقؾ عمختٍم ظمؾقؾ: حمؿد (14
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 م.1994/ـه1416، 1(. سمػموت: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.طـه897)ت

 سمـ ؿحؼؼ(: حمؿدشمرشمقى اًممزم ذم ؾمؾؽ إموزم )أصؾف رؾموًمي موضمًتػم ًمؾ (15

قمٌداًمعزيز آل  سمـ (. حتؼقؼ: ظموًمدـه1061ؾمؾقامن كوفمر زادة )يمون طمقًّو 

 م.2004/ـه1425، 1ؾمؾقامن. اًمريوض: مؽتٌي اًمرؿمد. ط

اًمتؼرير اًمًـقي ًمؽؾقي احلؼقق واًمعؾقم اًمًقوؾمقي، ًمؾعوم اجلومعل  (16

 http://cutt.us/96Bb1. مـشقر قمغم اعمقىمع اًمشٌؽل: ـه1436/ـه1435

(. دار ـه1354اعمجؿقع ذح اعمفذب: حمؿد سمخقً اعمطقعل )تشمؽؿؾي  (17

 اًمػؽر ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع. )سمدون رىمؿ اًمطٌعي وشملرخيفو(.

 سمـ اًمتؾقيح إمم يمشػ طمؼوئؼ اًمتـؼقح )اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح(: مًعقد (18

(. سمػموت: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي. )سمدون ـه792قمؿر، اًمًعد اًمتػتوزاين )ت

 و(.رىمؿ اًمطٌعي وشملرخيف

 سمـ اًمتـظقؿ اًمؼضوئل ذم اًمػؼف اإلؾمالمل وشمطٌقؼوشمف ذم اعمؿؾؽي: د. حمؿد (19

 م.1980/ـه1400، 1مصطػك اًمزطمقكم. دمشؼ: دار اًمػؽر. ط

حمؿد  سمـ أمحد سمـ احلؽؿ اًمنمقمل واًمؼوقمدة اًمؼوكقكقي: دراؾمي مؼوركي: قمكم (20

إطمقدب. سمحٌ شمؽؿقكم ًمـقؾ درضمي اعموضمًتػم ذم ىمًؿ اًمًقوؾمي اًمنمقمقي 

مطر اًمعتقٌل. اًمعوم اجلومعل  سمـ فد اًمعوزم ًمؾؼضوء. إذاف: د. ؾمعدسموعمع

 .ـه1427/ ـه1426

دًمقؾ مًوـمر اًمتؼويض أموم اعمحويمؿ اعمغرسمقي: يمريؿ حلرش. اعمغرب: دار  (21

 م.2012/ـه1433، 1اًمٌقضوء. ط

دور جمؾس اًمشقرى ذم إقمداد إكظؿي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي:  (22
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رؾموًمي مؼدمي اؾمتؽامٓ عمتطؾٌوت احلصقل قمغم قمكم اجلفـل.  سمـ هموزي

درضمي اعموضمًتػم ذم اًمعداًمي اجلـوئقي مـ ضمومعي كويػ اًمعرسمقي ًمؾعؾقم 

 م.2006/ـه1427إمـقي. إذاف: د. حمؿد ومضؾ اعمراد. اًمريوض، 

(. حتؼقؼ: حمؿد ـه684إدريس، اًمشفوب اًمؼراذم )ت سمـ اًمذظمػمة: أمحد (23

 م.1994، 1اإلؾمالمل. طسمق ظمٌزة. سمػموت: دار اًمغرب 

قمؿر،  سمـ رد اعمختور قمغم اًمدر اعمختور ذح شمـقير إسمصور: حمؿد أملم (24

(. سمػموت: دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي واًمـنم. ـه1252اًمشفػم سموسمـ قموسمديـ )ت

 م.2000 - ـه1421قموم 

قمًوف اًمشؿري.  سمـ رومع اًمدقمقى اًمؼضوئقي ذم اًمـظوم اًمًعقدي: ؾمومل (25

ًٓ عمتطؾ ٌوت احلصقل قمغم درضمي اعموضمًتػم ذم اًمعداًمي رؾموًمي مؼدمي اؾمتؽام

اجلزائقي مـ ضمومعي كويػ اًمعرسمقي ًمؾعؾقم إمـقي. إذاف: أ. د. ومماد قمٌد 

 م.2012/ـه1433اعمـعؿ. اًمريوض، 

 سمـ رووي اًمـوفمر وضمـي اعمـوفمر ذم أصقل اًمػؼف قمغم مذهى اإلموم أمحد (26

قؼ: أ. د. (. حتؼـه620أمحد، اعمقومؼ اسمـ ىمدامي )ت سمـ طمـٌؾ: قمٌداهلل

 م.1993/ـه1413، 1قمٌداًمؽريؿ اًمـؿؾي. اًمريوض: مؽتٌي اًمرؿمد. ط

قمٌداهلل  سمـ اًمًؾطي اًمتـظقؿقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي: د. حمؿد (27

 م.2004،هـ/1425، 1اعمرزوىمل. اًمريوض: مؽتٌي اًمعٌقؽون. ط

اًمًقوؾمي اًمنمقمقي أو كظوم اًمدوًمي اإلؾمالمقي ذم اًمشمون اًمدؾمتقريي  (28

قمٌد اًمقاطمد ظمالف  سمـ واعموًمقي: اًمشقخ قمٌد اًمقهوبواخلورضمقي 

 .ـه1350(. اًمؼوهرة: اعمطٌعي اًمًؾػقي ومؽتٌتفو. قموم ـه1375)ت
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اًمًقوؾمي اًمنمقمقي واًمػؼف اإلؾمالمل: د. قمٌد اًمرمحـ شموج. مٍم: ضمومع  (29

. وهق مـشقر قمغم اًمراسمط اًمشٌؽل أيت: ـه1415إزهر، 

http://www.alukah.net/books/files/book_6261/bookfile/alseyasa.pdf 

احلًـ اًمالًمؽوئل  سمـ ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي واجلامقمي: هٌي اهلل (30

محدان اًمغومدي. اًمريوض: دار  سمـ ؾمعد سمـ (. حتؼقؼ: أمحدـه418)ت

 م2003/ ـه1423، 8ـمقٌي.ط

ـفو اسمــف: حمؿـد ( وأمتـه1326ذح اعمجؾي: حمؿد ظموًمد إشموؾمـل )ت (31

(. سمويمًتون: اعمؽتٌي احلٌقٌقي. )سمدون رىمؿ اًمطٌعي ـه1341ـموهـر )ت

 وشملرخيفو(.

إدريس،  سمـ ذح شمـؼقح اًمػصقل ذم اظمتصور اعمحصقل ذم إصقل: أمحد (32

(. طمؼؼف: ـمف قمٌداًمرؤوف ؾمعد. اًمؼوهرة: ـه684اًمشفوب اًمؼراذم )ت

 فو(.مؽتٌي اًمؽؾـقوت إزهريي )سمدون رىمؿ اًمطٌعي وشملرخي

قمٌداًمؼقي، أسمق اًمرسمقـع اًمطـقذم  سمـ ذح خمتصـر اًمرووـي: ؾمؾقامن (33

قمٌداعمحًـ اًمؽميمل. سمػموت:  سمـ (. حتؼقؼ: أ. د. قمٌداهللـه716)ت

م )ـمٌع قمغم كػؼي اعمؾؽ قمٌد 1990/ـه1410، 1ممؾمًي اًمرؾموًمي. ط

 قمٌداًمعزيز آل ؾمعقد(. سمـ اهلل

يُّ )ت سمـ اًمنميعي: حمؿد (34  سمـ حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل(. ـه360احلًلم أضُمرِّ

 م.1999/ـه1420، 2قمؿر اًمدمقجل. اًمريوض: دار اًمقـمـ. ط

( )سمدون معؾقموت هـ322قمؿرو اًمعؼقكم )ت سمـ اًمضعػوء اًمؽٌػم: حمؿد (35

 كنم(.
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(. ـه1389إسمراهقؿ آل اًمشقخ )ت سمـ ومتووى ورؾموئؾ ؾمامطمي اًمشقخ حمؿد (36

 ىموؾمؿ. مؽي اعمؽرمي: مطٌعي سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ مجع وشمرشمقى حمؿد

 .ـه1399، 1احلؽقمي. ط

(. سمػموت: ممؾمًي اًمرؾموًمي. ـه1429ومؼف اًمـقازل: د. سمؽر أسمق زيد )ت (37

 م.1996/ـه1416، 1ط

(. حتؼقؼ: ـه463قمكم، اخلطقى اًمٌغدادي )ت سمـ اًمػؼقف واعمتػؼف: أمحد (38

 .ـه1421، 2يقؾمػ اًمغرازي. اًمدموم: دار اسمـ اجلقزي. ط سمـ قمودل

حمؿصوين. سمػموت: دار اًمعؾؿ ومؾًػي اًمتنميع ذم اإلؾمالم: د. صٌحل  (39

 م.1980، 5ًمؾؿاليلم. ط

ومقاشمح اًمرمحقت سمنمح مًؾؿ اًمثٌقت )مطٌقع مع اعمًتصػك(: قمٌداًمعكم  (40

(. سمػموت: ـه1225كظوم اًمديـ حمؿد، اًمؾؽـقي إكصوري )ت سمـ حمؿد

 مؽتٌي اعمثـك، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب. )سمدون رىمؿ اًمطٌعي وشملرخيفو(.

م اًمؼضوئل اًمًعقدي: دراؾمي شملصقؾقي مؼوركي ىمويض اًمتـػقذ ذم اًمـظو (41

ًٓ عمتطؾٌوت  سمـ سموًمؼوكقن اعمٍمي: سمـدر حمؿد اًمعٌقد. رؾموًمي مؼدمي اؾمتؽام

احلصقل قمغم درضمي اعموضمًتػم ذم اًمعداًمي اجلـوئقي مـ ضمومعي كويػ اًمعرسمقي 

ًمؾعؾقم إمـقي. إذاف: أ. د. أذف قمٌد اًمرزاق ويح. اًمريوض، 

 م.2011/ـه1432

(. حتؼقؼ: ـه817يعؼقب اًمػػموزآسمودي )ت سمـ اعمحقط: حمؿد اًمؼومقس (42

مؽتى حتؼقؼ اًمؽماث ذم ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمنذاف: حمؿد كعقؿ 
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قد. سمػموت: ممؾمًي اًمرؾموًمي ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع. ط ًُ ، 8اًمعرىم

 م.2005/ هـ1426

 م.1998، 1اًمؼوكقن اًمدوزم اخلوص واعمؼورن: د. ممدوح قمرمقش. ط (43

ؿد قمؿقؿ اإلطمًون اعمجددي اًمؼميمتل ىمقاقمد اًمػؼف: حم (44

 .ـه1407، 1(.يمراشمٌم: جلـي اًمـؼوسمي واًمـنم واًمتلًمقػ. طـه1402)ت

 سمـ اعمصودر(: د. يعؼقب - تاعمؼقمو –اًمؼقاقمد اًمػؼفقي )اعمٌودئ  (45

، 1قمٌداًمقهوب اًمٌوطمًلم. اًمريوض: مؽتٌي اًمرؿمد، ذيمي اًمريوض. ط

 م.1998/ـه1418

 سمـ (. حتؼقؼ: قمٌد اهللـه301اًمِػْريويِب )تحمؿد  سمـ يمتوب اًمؼدر: ضمعػر (46

 م.1997/ ـه1418، 1محد اعمـصقر. اًمريوض: أوقاء اًمًؾػ. ط

(. حتؼقؼ: د. ؾمفقؾ زيمور. ـه189احلًـ اًمشقٌوين )ت سمـ اًمؽًى: حمؿد (47

 .ـه1400، 1دمشؼ: اًمـوذ قمٌد اهلودي طمرصقين. ط

 (. حتؼقؼ: جلـيـه1051يقكس اًمٌفقيت )ت سمـ يمشوف اًمؼـوع: مـصقر (48

ىموؾمؿ. اًمريوض:  سمـ إسمراهقؿ سمـ متخصصي سمنذاف اًمشقخ قمٌداًمعزيز

 .ـه1430وزارة اًمعدل، قموم 

مقؾمك  سمـ اًمؽؾقوت )معجؿ ذم اعمصطؾحوت واًمػروق اًمؾغقيي(: أيقب (49

(. حتؼقؼ: قمدكون درويش وحمؿد اعمٍمي. سمػموت: ـه1094اًمؽػقي )ت

 ممؾمًي اًمرؾموًمي.
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اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمؾـظوم اًمتـػقذ اًمًعقدي. وهل ٓ شمزال مًقدة ذم ـمقر  (50

اًمتحديٌ، ومـشقرة قمغم اعمقىمع اًمشٌؽل ًمقزارة اًمعدل اًمًعقديي: 

http://cutt.us/ndzPz 

(. سمػموت: دار ـه711مؽرم، اسمـ مـظقر )ت سمـ ًمًون اًمعرب: حمؿد (51

 .ـه1414صودر. ط اًمثوًمثي، قموم 

(. سمػموت: دار ـه483ًمشؿس اًمنظمز )تأمحد، ا سمـ اعمًٌقط: حمؿد (52

 م )سمدون رىمؿ اًمطٌعي(.1993/ـه1414اعمعرومي. قموم 

(. حتؼقؼ: أ. د. ـه1359قمٌداهلل اًمؼوري ) سمـ جمؾي إطمؽوم اًمنمقمقي: أمحد (53

، 1قمٌداًمقهوب أسمق ؾمؾقؿـون، ود. حمؿد إسمراهقؿ. ضمدة: هتومي. ط

 م.1981/ـه1401

اًمدوًمي اًمعثامكقي )مطٌققمي مع جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي عمجؿققمي مـ قمؾامء  (54

ذطمفو ًمألشمود(. سمويمًتون: اعمؽتٌي احلٌقٌقي. )سمدون رىمؿ اًمطٌعي 

 وشملرخيفو(.

(، ويمتوب آظمرون ـه1354جمؾي اعمـور: إؾمتوذ حمؿد رؿمقد روو )ت (55

 )سمدون معؾقموت كنم(.

حمؿد آل ظمـلم. اًمريوض: دار  سمـ اعمدظمؾ إمم ومؼف اعمراومعوت: اًمشقخ قمٌد اهلل (56

 م.2001/ـه1422، 1طاًمعوصؿي. 

اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي اًمًعقديي: د. أيؿـ ؾمعد ؾمؾقؿ، ود. زيود  (57

اًمؼرر، ود. قمٌد اهلل اًمعطوس، ود. قمٌد اهلودي اًمغومدي، ود. كويػ 

 م.2015/ـه1436، 5اًمنميػ. ضمدة: دار طموومظ. ط
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اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي: د. قمٌد اًمرزاق اًمػحؾ، وأ. د. حمؿد قمؿران، وأ.  (58

هلقاري، وأ. د. أمحد قمشقش، ود. حمؿد قمٌد احلؿقد، ود. حمؿقد د. أكقر ا

 م.1993/ـه1414، 2اعمظػر. مٍم: مطٌعي اًمصػو، ط

اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي: د. ظموًمد اًمرويس، ود. رزق اًمريس.  (59

 م.2015/ـه1436، 6اًمريوض: مؽتٌي اًمشؼري. ط

 اعمقىمع اًمشٌؽل:اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼوكقن: د. قمؿرو ـمف سمدوي. مـشقر قمغم  (60

http://cutt.us/LaW9I 

اعمدظمؾ ًمألكظؿي واحلؼقق ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي: د. ومماد قمٌد  (61

 http://cutt.us/MF8JP اعمـعؿ. سمحٌ مـشقر قمغم اعمقىمع اًمشٌؽل:

مدظمؾ ًمؾعؾقم اًمؼوكقكقي: د. رضموء كوضمل مؽووي. اًمرسموط: دار اًمًالم.  (62

 م.2004، 2ط

عمؿؾؽي اعمغرسمقي. وزارة اًمعدل واحلريوت. مديريي مدوكي إهة اعمغرسمقي. ا (63

م. مـشقرة قمغم اًمراسمط اًمشٌؽل: 2016يـوير  25اًمتنميع. 

http://cutt.us/Ln13Z 

(. ـه505حمؿد اًمغزازم )ت سمـ . اعمًتصػك مـ قمؾؿ إصقل: حمؿد (64

سمػموت: مؽتٌي اعمتـٌل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب )سمدون رىمؿ اًمطٌعي 

 وشملرخيفو(.

حلؼ ذم اًمػؼف اإلؾمالمل: د. قمٌد اًمرزاق اًمًـفقري. سمػموت: دار مصودر ا (65

 م.1997/ـه1417إطمقوء اًمؽماث اًمعريب. ط إومم،

حمؿد اًمػققمل  سمـ اعمصٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم: أمحد (66
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(. ـمراسمؾس ًمٌـون: اعممؾمًي احلديثي ًمؾؽتوب. )سمدون رىمؿ ـه770)ت

 اًمطٌعي وشملرخيفو(.

(. ـه340حمؿد، اسمـ إقمرايب )ت سمـ سمق ؾمعقد أمحدمعجؿ اسمـ إقمرايب: أ (67

، 1إسمراهقؿ احلًقـل. اًمدموم: دار اسمـ اجلقزي، ط سمـ حتؼقؼ قمٌد اعمحًـ

 م.1997/هـ1418

معجؿ اعمصطؾحوت اًمؼوكقكقي: د. قمٌد اًمقاطمد يمرم. سمػموت: قمومل اًمؽتى،  (68

 م.1987/ـه1407، 1مؽتٌي اًمـفضي اًمعرسمقي. ط

قمٌد اهلل أسمق زيد  سمـ ذم إًمػوظ: د. سمؽرمعجؿ اعمـوهل اًمؾػظقي وومقائد  (69

، 3(. اًمريوض: دار اًمعوصؿي ًمؾـنم واًمتقزيع. طـه1429)ت

 م.1996/هـ1417

اعمعجؿ اًمقؾمقط. جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي. ىموم سمنظمراج اًمطٌعي: د. إسمراهقؿ أكس  (70

 م.1972/ـه1392، 2ومـ معف. اؾمتوكٌقل: اعمؽتٌي اإلؾمالمقي. ط

(. ـه395زيمريو، أسمق احلًلم )ت سمـ ومورس سمـ اعمؼويقس ذم اًمؾغي: أمحد (71

 /ـه1415، 1حتؼقؼ: ؿمفوب اًمديـ أسمق قمؿرو. سمػموت: دار اًمػؽر. ط

 م.1994

قمٌد احلؾقؿ،  سمـ مـفوج اًمًـي اًمـٌقيي ذم كؼض يمالم اًمشقعي اًمؼدريي: أمحد (72

(. حتؼقؼ: حمؿد رؿمود ؾمومل. اًمريوض: ـه728ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )ت

 م.1986/هـ1406، 1ؾمعقد اإلؾمالمقي. ط سمـ ضمومعي اإلموم حمؿد

اعمقىمع اًمشٌؽل جلؿعقي إكظؿي اًمًعقديي:  (73

http://www.asl.org.sa/site 
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اعمقىمع اًمشٌؽل ًمؽؾقي احلؼقق واًمعؾقم اًمًقوؾمقي ذم ضمومعي اعمؾؽ ؾمعقد:  (74

http://cutt.us/96Bb1 

اعمقىمع اًمشٌؽل ًمألموكي اًمعومي عمجؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعرسمقي:  (75

http://cutt.us/qW0eH 

 http://cutt.us/7IFBrاعمقىمع اًمشٌؽل عمجؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اًمدوزم:  (76

اعمقىمع اًمشٌؽل هلقئي اخلؼماء سمؿجؾس اًمقزراء اًمًعقدي:  (77

http://cutt.us/FEbJp 

مقىمػ اًمنميعي اإلؾمالمقي مـ يمؾؿي ىموكقن: سمشور اعمػدى، سمحٌ مـشقر  (78

 282، صـه1434، حمرم 5ذم جمؾي ىمضوئقي، اًمعدد 

كظوم اًمتـػقذ اًمًعقدي. اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي. مـشقر ذم اعمقىمع  (79

 اًمشٌؽل هلقئي اخلؼماء سمؿجؾس اًمقزراء اًمًعقدي:

http://cutt.us/G6zsW. 

ؾمفؾ  سمـ اًمـظوم اًمعوم ًمؾدوًمي اعمًؾؿي: دراؾمي شملصقؾقي مؼوركي: د. قمٌد اهلل (80

 م.2009/ـه1430اًمعتقٌل. اًمريوض: دار يمـقز إؿمٌقؾقو. ط إومم، 

كظوم اعمراومعوت أموم ديقان اعمظومل. اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي. مـشقر ذم  (81

 اعمقىمع اًمشٌؽل هلقئي اخلؼماء سمؿجؾس اًمقزراء اًمًعقدي:

http://cutt.us/Qi4AI. 

كظوم سمراءة آظمؽماع ًمدول جمؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ. مـشقر ذم اعمقىمع  (82

 http://cutt.us/tdpZlاًمشٌؽل ًمألموكي اًمعومي ًمدول جمؾس اًمتعوون: 
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كظرات ذم شمؼـلم اًمػؼف اإلؾمالمل: راومع ًمقٌ اًمؼقز. اًمريوض: مريمز كامء.  (83

 م.2015، 1ط

اًمقضمقز ذم اعمدظمؾ ًمدراؾمي إكظؿي: د. قمٌد اًمًالم أسمق ـمٌـجي ود، حمؿد  (84

ؾمقيؾؿ، ود. قمودل اًمػجول. ضمومعي طموئؾ، ىمًؿ كظؿ اعمعؾقموت )مطٌقع 

 م.2011/ـه1432سمقصػف مذيمرة داظمؾقي(. قموم 

85) VICTIMS’ RIGHTS AND ADVOCACY AT THE INTERNATIONAL CRIMINAL 

COURT. T. Markus Funk. Oxford University Press. Second edition, 2010. 
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 صيغ امجمىيه ذات امسبح املجغري

 إعداد:

 سني ان امدوسري م  طاللد. 

 جامعة القصيه -يف كمية الشريعة  املقارن املساعدأستاذ الفقى 
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احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف 

 وصحٌف أمجعلم، أمو سمعد:

صقغ اًمتؿقيؾ  ريي سموًمٌحٌ واًمتحرير واًمدراؾمي:حلَ ومؿـ اعمًوئؾ اًمػؼفقي اعمفؿي ا

اًمٌديؾي اًمتل حتؼؼ همروفو، وًمذا أطمًٌٌ أن أيمتى ومقفو ، واًمصقغ ذات اًمرسمح اعمتغػم

 اعمًومهي ذم حترير أطمؽومفو. هذا اًمٌحٌ آماًل 

 :وضوع وأشباب اختقارهأمهقة اد

 :فيما يلي اختياره املوضوع وأسبابأمهية  تتجلى
شمغػم ؾمعر اًمًقق ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ، وهق مو يدومع سموعمصورف  (1

يتقاومؼ مع ؾمعر  امتغػمً  احتؼؼ قموئدً  يمتقيؾقاإلؾمالمقي إمم اًمٌحٌ قمـ صقغ 

 اًمًقق.

 طَمريي سموًمٌحٌ واًمدراؾمي. امتغػمً  اوضمقد صقغ قمدة حتؼؼ قموئدً  (2

 :خطة افبحث

 يتألف البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثان وخامتة.
 وأؾمٌوب اظمتقوره، وظمطتف. ي اًمٌحٌ، وومقفو: أمهقادؼدمة

 .إجيوسمقوت وؾمؾٌقوتاًمعوئد اًمثوسمً واًمعوئد اعمتغػم: : افتؿفقد

 صقغ اًمتؿقيؾ ذات اًمرسمح اعمتغػم، وومقف مطؾٌون: :اعمٌحٌ إول



 

  صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر
 

 75 

 ، وومقف ومرقمون:اعمراسمحي سمرسمح متغػماعمطؾى إول: 

 .اعمراد سموعمراسمحي سمرسمح متغػماًمػرع إول: 

 .طمؽؿ اعمراسمحي سمرسمح متغػماًمػرع اًمثوين: 

 وومقف ومرقمون:، : اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿثويناعمطؾى اًم

 .اعمراد سموعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ ًمػرع إول:ا

 .اًمػرع اًمثوين: طمؽؿ اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ

 اعمٌحٌ اًمثوين: سمدائؾ صقغ اًمتؿقيؾ ذات اًمرسمح اعمتغػم، وومقف أرسمعي مطوًمى:

 ، وومقف ومرقمون:: اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾولاعمطؾى إ

 .اعمراد سموًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾاًمػرع إول: 

 .اًمػرع اًمثوين: طمؽؿ اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾ

شمغػم مؼدار اًمؼًط ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى اًمتغػم  :ثويناعمطؾى اًم

 وومقف ومرقمون: ،ذم اعممذ

اعمراد سمتغػم مؼدار اًمؼًط ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى اًمػرع إول: 

 .اًمتغػم ذم اعممذ

اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى اًمػرع اًمثوين: طمؽؿ شمغػم مؼدار اًمؼًط ذم 

 .اًمتغػم ذم اعممذ

 ، وومقف ومرقمون:ط سموجلؿع سملم اًمٌقع أضمؾ واعمشوريمياًمتحقّ :ًمٌاعمطؾى اًمثو

 .: اعمراد سموًمتحّقط سموجلؿع سملم اًمٌقع أضمؾ واعمشوريميولاًمػرع إ

 .ط سموجلؿع سملم اًمٌقع أضمؾ واعمشوريمياًمػرع اًمثوين: طمؽؿ اًمتحقّ 
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سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، وسمققع آضمؾي سمًعر اًمًقق اجلؿع  :راسمعاعمطؾى اًم

 ، وومقف ومرقمون:يقم إداء

اعمراد سموجلؿع سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، وسمققع آضمؾي سمًعر اًمػرع إول: 

 .اًمًقق يقم إداء

اًمػرع اًمثوين: طمؽؿ اجلؿع سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، وسمققع آضمؾي سمًعر 

 .اًمًقق يقم إداء

 .اخلامتة

 !اًمؾفؿ»ًمصقاب اًمؼقل واًمعؿؾ  وأن يقومؼـو مجقعً  ضمؾ ضمالًمفهلل وملؾملل ا وبعد:

قمومل اًمغقى  ،قات وإرضؿوموـمر اًمً ،رب ضمؼمائقؾ ومقؽوئقؾ وإهاومقؾ

اهدين عمو اظمتؾػ ومقف مـ  ،أكً حتؽؿ سملم قمٌودك ومقام يموكقا ومقف خيتؾػقن :واًمشفودة

رب ، واحلؿد هلل (1)شإكؽ هتدي مـ شمشوء إمم ساط مًتؼقؿ :احلؼ سمنذكؽ

 اًمعوعملم..

 

 

                                           

يمون يػتتح سمف صالشمف إذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  ▲ذم صحقحف مـ طمديٌ قموئشي  ♫رواه اإلموم مًؾؿ  (1)

 .(2/185ىموم مـ اًمؾقؾ، )



 

  صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر
 

 77 

مو مـ ؿمؽ أن ًمؽؾ مـ اًمعوئد اًمثوسمً واًمعوئد اعمتغػم ًمصقغ اًمتؿقيؾ: إجيوسمقوت 

أمر مو إهمضوَء اًمـظر قمـ  تمو شمًٌى يمثرة اًمـظر إمم إجيوسمقو اوؾمؾٌقوت، ويمثػمً 

ػول اعمػوؾمد اًمتل شمؽمشمى قمغم اؾمتٌدال مالطمظي ؾمؾٌقوشمف، وًمذا ومنن مـ اعمفؿ قمدم إهم

 اًمعوئد اعمتغػم ذم صقغ اًمتؿقيؾ سموًمعوئد اًمثوسمً.

إن مـ أسمرز ؾمؾٌقوت اًمعوئد اعمتغػم: أكف ٓ يؿؽـ اًمٌـوء قمؾقف ذم حتديد اًمتؽوًمقػ 

وإرسموح: ٕن مو ىمد يظـ أكف هومش رسمح ىمد يتحقل إمم ظمًورة حمؼؼي سمًٌى شمغػم 

يؿؽـ  وكًٌقً  وطمظ أن اًمعوئد اًمثوسمً مفام يمون مرشمػعً ؾمعر اًمتؿقيؾ، وذم اعمؼوسمؾ يال

سمـوء أرسموح اعمـتجوت واخلدموت قمؾقف. ومع ذًمؽ يـٌغل أن يؼورن اعمرء أؾمعور سمقعف 

وذائف سمتؾؽ إؾمعور اًمًوئدة طملم إضمرائف ًمؾعؼد، وًمقًً شمؾؽ إؾمعور اًمتل 

ـد إضمرائف يموكً ؾموئدة، أو شمؾؽ اًمتل ؾمتًقد ذم اعمًتؼٌؾ، ومؽام أكف يػعؾ ذًمؽ قم

 ًمؾٌققع احلوًمي: يػعؾف قمـد إضمرائف ًمؾٌققع أضمؾي.

جلقء يمثػميـ  -ومقام يظفر- أن اًمعوئد اًمثوسمً هق إصؾح ذم اًمعؿقم وإن ممو يٌلّم 

يمون ذًمؽ ذم ؾمعر اًمػوئدة أو ؾمعر  ؾمقاءً -ممـ يتعروقن عمخوـمر شمغػم اًمًعر 

اًمتل  ،(Swaps)مثؾ قمؼقد اعمٌودٓت  ،(Hedging) (1)إمم قمؼقد اًمتحقط -اًمٍمف

                                           

. "رهمقباعمتقىمع وهمػم اعم اإلضمراءات اًمتل شمتخذ حلاميي اعمول مـ اًمتؼؾى همػم"ف: يعرف اًمتحّقط سملك (1)

 .يـظر: قمؼقد اًمتحقط مـ خموـمر شمذسمذب أؾمعور اًمعؿالت، ًمؾٌوطمٌ
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دومع اًمطرف إول وموئدة صموسمتي ًمؾطرف  -سمشؽؾ مقضمز ذم سمعض أكقاقمفو-شمعـل 

 اًمثوين، مؼوسمؾ حتؿؾف اًمػوئدة اعمتغػمة اًمتل قمغم اًمطرف إول.

٪ 50وىمد اكتنمت قمؼقد مٌودٓت اًمػوئدة سمشؽؾ يمٌػم طمتك سموشمً شمشؽؾ كًٌي 

 .(1)أو شمزيد مـ إمجوزم ىمقؿي اعمشتؼوت

د أهمؾى  اًمؽتوب اًمغرسمقلم أؾمٌوب فمفقر مٌودٓت أؾمعور اًمػوئدة، وكؿقهو ويرُّ

سمصقرة وموىمً يمؾ اًمتصقرات، إمم اًمتؼؾٌوت اعمتزايدة ذم أؾمعور اًمػوئدة سمعد صدور 

م سموًمًامح سموكطالق أؾمعور 1979ىمرار جمؾس إدارة سمـؽ آحتود اًمػقدرازم قموم 

 .(2)اًمػوئدة دون ىمققد

ئد اعمتغػم هق: أن اًمػوئدة اعمتغػمة أطمد أؾمٌوب مـ خموـمر اًمعو ويمام أن ممو يٌلم ؿمقئً 

كشقء إزمي اعموًمقي اًمعوعمقي إظمػمة، وذًمؽ أن معظؿ اًمؼروض اًمتل مـحً 

ًمؾعؿالء ذوي اعمالءة اعمـخػضي يموكً سمػوئدة متغػمة، ويموكً أؾمعور اًمػوئدة متدكقي، 

صمؿ أظمذت ذم اًمصعقد إمم اًمؼدر اًمذي مل يؿؽـ همٓء اًمعؿالء مـ اًمقوموء 

 .(3) ...وًمتزاموهتؿسم

إن هذا اًمًٌى همػم دىمقؼ: ٕن ارشمػوع ؾمعر اًمػوئدة يؼوسمؾف اكخػوض ذم ؾنن ؿقل: 

 اعمديقكقي، اًمذي يعـل ذم اًمـفويي قمدم ارشمػوع اًمؼًط.

أن هذا ًمقس قمغم إـمالىمف، ويتضح ذًمؽ سموعمثول اًمتوزم: ومنذا يمون اًمديـ  ؾاجلواب:

                                           

إدارة اعمخوـمر، د. ـمورق اهلل ظمون و د. طمٌقى أمحد، شمرضمؿ إصؾ مـ اإلكجؾقزيي إمم اًمعرسمقي د. قمثامن  (1)

 .(57سموسمؽر أمحد، )ص

 .(247سمتٍمف يًػم: اعمشتؼوت اعموًمقي، د. ؾمؿػم روقان، )صيـظر  (2)

 .(36-35يـظر: إزموت اعموًمقي ذم وقء آىمتصود اإلؾمالمل، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (3)
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يمون ؾمعر اًمػوئدة قمغم اًمًـي ، و(1)قمغم قمنم ؾمـقات وىمدره مؾققن ريول مؼًطً 

٪، ومذًمؽ يعـل أهنو شمٌؾغ )أرسمعلم أًمػ ريول(، وذم اًمًـي اًمثوكقي ؾمقـخػض 4إومم 

اًمديـ سمعد أداء أطمد إىمًوط إمم )شمًع مئي أًمػ ريول( ومؾق ارشمػع ؾمعر اًمػوئدة إمم 

)مخس وأرسمعلم  :٪ ومنهنو ؾمتؽقن قمغم جمؿقع اًمديـ اعمتٌؼل )شمًع مئي أًمػ ريول(5

 ل(.أًمػ ريو

 هق أطمد أمريـ: -ومقام يظفر-هذا وإن مـ أسمرز دواقمل اًمؾجقء إمم اًمعوئد اعمتغػم 

ارشمٌوط اًمراهمى سموًمعوئد اعمتغػم سمعوئد آظمر متغػم، ومفق يريد أن يؼوسمؾ اًمعوئد  (1

 اًمذي ًمف اًمعوئَد اًمذي قمؾقف.

اعمؼوركي سملم اًمػقائد اًمرسمقيي، وسملم صقغ اًمتؿقيؾ اإلؾمالمقي، سمحقٌ رسمام  (2

 .وويموة اًمػقائد اًمرسمقيي متومً ُيراد هلو حم

ٓ يٌدو أكف احلؾ  ـثر من صورهأن اًمعوئد اعمتغػم ذم  واخلالصة مما شبق:

إومضؾ ذم صقغ اًمتؿقيؾ، سمؾ اًمعوئد اًمثوسمً اعمحدد قمـد أصؾ اًمعؼد هق إومضؾ، 

وهق إن يمون حيقي سمعض اًمًؾٌقوت واعمخوـمر، إٓ أهنو ىمد شمؽقن دون مو يقضمد ذم 

 اًمعوئد اعمتغػم.

وإذا صمًٌ أن سمعض صقغ اًمعوئد اًمثوسمتي حمرمي: ومنكف ٓ ؿمؽ أن اًمير اًمذي ومقفو 

اًمـػع، وإن ظمػل قمغم سمعض اًمـوس سمعض أوضمف اًمير، يمام يالطمظ: أكف ٓ  أيمثر مـ

يؾزم أن شمؽقن مجقع أومراد اعمعومؾي اعمحرمي مشتؿؾًي قمغم اًمير كػًف: ذًمؽ أن اًمـظر 

إكام يؽقن إمم اًمعؿقم، واًمنميعي ىموئؿي قمغم مٌدأ ؾمد اًمذرائع اعمقصؾي إمم احلرام، 

                                           

مع أن متقؾمط أمد اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ ىمد يؽقن أيمثر مـ ذًمؽ، ويمؾام ـموًمً اعمدة:يمون ارشمػوع  (1)

 .كًٌي مو يمدي مـ اًمديـ إمم جمؿققمف  ؾمتؽقن أىمؾاًمؼًط سمورشمػوع ؾمعر اًمػوئدة أيمثر: ٕن 
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ًمؾٌوب: مل ختصص ذم مقوع مـ  اًمعؾي إذا ووعً طمًاًم "ىمول اسمـ رؿمد اجلد: 

ٕضمؾ اًمتفؿي -اعمقاوع، أٓ شمرى أن مـع ىمٌقل ؿمفودة إب ٓسمـف، وآسمـ ٕسمقف 

 .(1)"ومل يـؼض سمـودر اواطمدً  ومحؿؾ اًمٌوب حمؿاًل  -اًمغوًمٌي ذم اًمطٌوع

 .صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر :انًبحث األول

 وومقف مطؾٌون:

 .اعمراسمحي سمرسمح متغػماعمطؾى إول: 

 .: اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿثويناعمطؾى اًم

 .ادرابحة بربح متغرادطؾب األول: 

( مـ أيمثر صقغ (2)صقغي اعمراسمحي، أو اعمراسمحي اعمريمٌي )اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء

ًمدى  شمعوماًل  (3)اًمتؿقيؾ اًمتل طمظقً سموًمٌحٌ واًمدراؾمي، يمام أهنو مـ أيمثر اًمصقغ

، إذ يذيمر سمعض اًمٌوطمثلم أن سمقع اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء (4)اعمصورف اإلؾمالمقي

٪ مـ جمؿؾ قمؿؾقوت اًمٌـقك اإلؾمالمقي، صمؿ ذع ذم 90٪ و40حيتؾ مو سملم 

                                           

 .(2/368اعمؼدموت اعمؿفدات، ) (1)

يػضؾ سمعض اًمٌوطمثلم اًمعدول قمـ هذه اًمتًؿقي إمم شمًؿقوت أظمرى... وٓ يظفر مو يقضمى اًمعدول  (2)

 قمـ مصطؾح )اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء(: إذ إكف مع ؿمفرشمف واظمتصوره: يموؿمٌػ قمـ اعمعـك اعمراد هبو، يمام

طمقل هذه اعمعومؾي، وضموء  ♫سمـ احلًـ  أكف ىمد ضموء مصطؾحو )أمر( )واعملمقر( ذم يمالم حمؿد

(، 133سمـ احلًـ، ) اعمخورج ذم احلقؾ، عمحؿدطمقهلو. يـظر:  ♫مصطؾح )أمر( ذم يمالم اسمـ اًمؼقؿ 

 .(40-4/39(، إقمالم اعمقىمعلم، ٓسمـ اًمؼقؿ، )238-30/237اعمًٌقط، ًمؾنظمز، )

 . اًمتعومؾ ًمدى اعمصورف اعمراسمحي اعمريمٌي، سمقـام يؼؾ أو يـدر إضمراء اعمراسمحي اًمًٌقطياًمشوئع ذم (3)

يـظر: إدارة اعمخوـمر، د. ـمورق اهلل ظمون ود. طمٌقى أمحد، شمرضمؿ إصؾ مـ اإلكجؾقزيي إمم اًمعرسمقي د.  (4)

 .(67قمثامن سموسمؽر أمحد، )ص
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ات سمؾغً كًٌي اعمراسمحي مـ جمؿؾ ءطمدى اإلطمصوإ، وذم (1)اًمتػصقؾ ذم سمعضفو

 .(2)٪95صقغ اًمتؿقيؾ ذم أطمد اًمًـقات قمـد أطمد اًمٌـقك إمم كًٌي 

ٌ هـو طمؽؿ اعمراسمحي أو اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء، وإكام هق ذم وًمقس حمؾ اًمٌح

 .طمؽؿ اًمعوئد اعمتغػم ًمؾؿراسمحي، أو مو يًؿك سموعمراسمحي سمرسمح متغػم

 افػرع األول: ادراد بادرابحة بربح متغر.

قمـد اًمعؼد، أمو  ايراد سموعمراسمحي سمرسمح متغػم: أن يؽقن رأس اعمول ذم اعمراسمحي حمددً 

 .(3)اسمتداًء ًمؾػؽمة يمومؾي، وإكام يرسمط سمؿمذ مـضٌط ًمؽؾ ومؽمةاًمرسمح ومال حيدد 

                                           

(. 452واًمؼوكقن واًمتطٌقؼ، قموئشي اًمنمىمووي اعموًمؼل، )صيـظر: اًمٌـقك اإلؾمالمقي اًمتجرسمي سملم اًمػؼف  (1)

ويـظر أيًضو: اًمتػوصقؾ اًمعؿؾقي ًمعؼد اعمراسمحي ذم اًمـظوم اعمٍمذم اإلؾمالمل، د. حمؿد قمٌد احلؾقؿ قمؿر، 

وؿـ سمحقث كدوة ظمطي آؾمتثامر ذم اًمٌـقك اإلؾمالمقي اجلقاكى اًمتطٌقؼقي واًمؼضويو واعمشؽالت، 

(، دمرسمي اًمٌـقك 229ًقد كقازش قمكم زيدي، قمغم اًمٌحٌ اًمًوسمؼ، )ص(، ويـظر: شمعؾقؼ اًم182)ص

اًمتجوريي اًمًعقديي ذم سمقع اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء، قمٌداًمرمحـ احلومد، ص: ح، شمؼقيؿ مًػمة آىمتصود 

(، اًمتحديوت اًمتل شمقاضمف اًمعؿؾ اعمٍمذم اإلؾمالمل، عمـقر 29اإلؾمالمل، أ.د قمٌد اًمرمحـ يني، )ص

-98(، ويـظر ضمدول يٌلم مدى طمجؿ اعمراسمحي مـ سملم صقغ اًمتؿقيؾ: )ص69صإىمٌول وآظمريـ، )

(، ويـظر آظمر ذم: شمؼقيؿ دور اعمصورف اإلؾمالمقي ذم شمطقير اًمعؿؾ اعمٍمذم، د. أمحد جمذوب، 100

 .(114(، )صهـ1425طمقًمقي اًمؼميمي، اًمعدد اًمًودس رمضون )

 .(100-98عمـقر إىمٌول وآظمريـ، )صيـظر: اًمتحديوت اًمتل شمقاضمف اًمعؿؾ اعمٍمذم اإلؾمالمل،  (2)

 .(9-8عمعرومي يمقػقي اًمرسمط يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (3)
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 .(1)افػرع افثاين: حؽم ادرابحة بربح متغر

 ًمؾؿعوسيـ مـ أهؾ اًمعؾؿ واًمٌوطمثلم ىمقٓن ذم هذه اعمًلًمي، وذًمؽ يمام يكم:

 افؼول األول: جواز ادرابحة بربح متغر.

 .(2)اًمشٌقكموممـ ىمول هبذا مـ اًمٌوطمثلم: ومضقؾي اًمديمتقر يقؾمػ 

 افؼول افثاين: حتريم ادرابحة بربح متغر.

مقوقع  ، ضموء ذم ىمراره سمشلنعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالملا وىمد اظمتور هذا اًمؼقل

 ىمرر اعمجؿع مو يكم:": اًمٌقع أو اًمتلضمػم سموًمًعر اعمتغػم

 أن قمؼد اًمٌقع سمًعٍر آضمؾ متغػم ٓ يصح: ًمألؾمٌوب أشمقي: :أوًًل 

ؼد، وهل ضمفوًمي يمٌػمة شمػضـل إمم اعمـوزقمي، وحيصؾ ضمفوًمي اًمثؿـ وىمً اًمع (1

 معفو اًمغرر واعمخوـمرة وًمقًً مـ اجلفوًمي اًمقًػمة اعمغتػرة.

ذم ذمي اعمشؽمي، وشمغػمُّ اعممذ سموًمزيودة يعـل زيودة  وإن شملضمقؾ اًمثؿـ جيعؾف ديـً  (2

 .(3)"اًمديـ سمعد ًمزومف، ممو يقىمع ذم ؿمٌفي اًمرسمو

: (4)مل: إذ ضموء ذم ىمراره سمشلن اًمٌقع سموًمتؼًقطيمام اظمتوره جمؿع اًمػؼف اإلؾمال

 ضمؾ اًمتـصقص ذم اًمعؼد قمغم ومقائد اًمتؼًقط، مػصقًميً ذم سمقع أ وٓ جيقز ذقمً "

                                           

 .اًمؽالم هـو مـصى قمغم طمؽؿ شمغػم اًمرسمح ذم اعمراسمحي ومحًى (1)

 (، ومول ومضقؾي اًمديمتقر إمم اًمتقىمػ ذم سمحثف اعمؼدم سمعد ذًمؽ13-12يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، )ص (2)

اًمٌقع واًمتلضمػم  إمم اًمدورة اًمثوكقي واًمعنميـ ًمؾؿجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل،

 .(22سموًمًعر اعمتغػم، )ص

، ؾؿجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمراسمطي اًمعومل اإلؾمالملًماًمثوكقي واًمعشـريـ  رةدويـظر: اًمؼرار اًمثوين ًمؾ (3)

http://ar.themwl.org/node/185). 

 .طمظ أن اعمراسمحي اعمتغػمة كقع مـ اًمٌقع اعممضمؾيال (4)
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اشمػؼ اًمعوىمدان قمغم كًٌي اًمػوئدة، أم  قمـ اًمثؿـ احلول، سمحقٌ شمرشمٌط سموٕضمؾ، ؾمقاءً 

دون اًمرسمح إمم مـع مو هق  -يمام هق فموهر-. سمؾ ذهى (1)"رسمطوهو سموًمػوئدة اًمًوئدة

اعمتغػم، وذًمؽ طملم مـع اًمتـصقص ذم اًمعؼد قمغم ومقائد اًمتؼًقط، مػصقًمي قمـ 

 اًمثؿـ احلول.

يمام ىمد اظمتور هذا اًمؼقل اعمجؾس اًمنمقمل هلقئي اعمحوؾمٌي واعمراضمعي ًمؾؿمؾمًوت 

جيى أن يؽقن يمؾ مـ صمؿـ اًمًؾعي ذم "اعموًمقي اإلؾمالمقي، ضموء ذم اعمعويػم اًمنمقمقي: 

ًمؾطروملم قمـد اًمتقىمقع قمغم قمؼد  وومعؾقمً  ار سموًمنماء ورسمحفو حمددً سمقع اعمراسمحي ًممم

اًمٌقع. وٓ جيقز سملي طمول أن يؽمك حتديد اًمثؿـ أو اًمرسمح عممذات جمفقًمي أو ىموسمؾي 

قمغم مًتقى  اًمؾتحديد ذم اعمًتؼٌؾ: وذًمؽ مثؾ أن يعؼد اًمٌقع وجيعؾ اًمرسمح معتؿدً 

وكع مـ ذيمر اعممذات اعمعروومي ذم اًمذي ؾمقؼع ذم اعمًتؼٌؾ، وٓ م (LIBOR)اًمؾقٌقر 

مرطمؾي اًمققمد ًمالؾمتئـوس سمف ذم حتديد كًٌي اًمرسمح، قمغم أن يتؿ حتديد اًمرسمح ذم قمؼد 

وٓ يٌؼك اًمرسمح  ،ؾػيؽاعمراسمحي ًمممر سموًمنماء قمغم أؾموس كًٌي معؾقمي مـ اًم

 .(2)"سموًمؾقٌقر أو سموًمزمـ ومرشمٌطً 

أو ممذ أؾمعور أؾمفؿ  ،قرجيقز اختوذ ممذ مثؾ معدل ًمقٌ": ووضموء ومقفو أيًض 

ًمتحديد اًمرسمح ذم اًمققمد سموعمراسمحي ذيطي إسمرام قمؼد اعمراسمحي  ووؾمؾع حمددة، أؾموؾًم 

 .(3)"قمغم رسمح معؾقم ٓ يتغػم سمتغػم ذًمؽ اعممذ

                                           

 .(109( سمشلن اًمٌقع سموًمتؼًقط، )ص51ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل، اًمؼرار رىمؿ ) (1)

 .(4/6(، اًمٌـد )114( اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء، )ص8اعمعويػم اًمنمقمقي، اعمعقور رىمؿ ) (2)

 .(5/3(، اًمٌـد )458اعممذات، )ص( 27اعمعويػم اًمنمقمقي، اعمعقور رىمؿ ) (3)
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 .(1)مجفقر اًمعؾامء واًمٌوطمثلم اعمعوسيـ -وأيًض -واظمتور هذا اًمؼقل 

 األدفة:

 (:أدفة افؼول األول )جواز ادرابحة بربح متغر

 افدفقل األول:

، ذًمؽ أن إصؾ ذم اعمعومالت اعموًمقي (2)آؾمتدٓل سمؼوقمدة إصؾ ذم اًمعؼقد

 ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ إمم قمؿقم ىمقل اهلل شمعومم: ااؾمتـودً  (3)احلؾ واًمصحي

 .[1]اعموئدة: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ﴿، وىمقًمف شمعومم: [275]اًمٌؼرة:

                                           

يـظر: اعمخوـمر ذم صقغ اًمتؿقيؾ اعمٍمذم اإلؾمالمل، د. حمؿد اًمؼري، طمقًمقي اًمؼميمي، اًمعدد اًمًودس،  (1)

(، اخلدموت آؾمتثامريي ذم اعمصورف وأطمؽومفو ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، 290)ص

د اهلل اًمؾحقدان قمغم سمحٌ اعمراسمحي سمرسمح متغػم سمـ قمٌ (، شمعؼقٌوت د. حمؿد اًمؼري، و د. صوًمح2/622)

 .ًمؾديمتقر يقؾمػ اًمشٌقكم، وشمعؾقؼ د. قمٌد اًمًتور أسمق همدة قمؾقف

 .(14يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)

هل  -يمام يؼقل اًمزريمٌم-ذهى إمم هذا مجفقر أهؾ اًمعؾؿ ظمالوًمو ًمروايي مرضمقطمي قمـ اإلموم أمحد  (3)

 .زم وهمػمهمذهى اسمـ طم

(، ومو سمعدهو، 365(، اًمؼقاقمد اًمؽؾقي، )ص48-5/5(، اإلطمؽوم، ٓسمـ طمزم، )3/3يـظر: إم، )

 .(285-1/284(، اعمقاومؼوت، )5/140(، ذح اًمزريمٌم، )1/344إقمالم اعمقىمعلم، )

ن أن اًمروايي اًمتل أؿمور إًمقفو اًمزريمٌم: ملظمقذة مـ روايي اعمـع مـ وىمػ اإلكًو –واهلل أقمؾؿ  –ويظفر 

ومنن أمحد ىمد يعؾؾ أطمقوًكو سمطالن اًمعؼد سمؽقكف  "سمؼقًمف:  ♫قمغم كػًف، اًمتل  أؿمور إًمقفو ؿمقخ اإلؾمالم 

، اًمؼقاقمد اًمؽؾقي، "يمام ىموًمف ذم إطمدى اًمروايتلم ذم وىمػ اإلكًون قمغم كػًف مل يرد ومقف أصمر وٓ ىمقوس،

يمر همػم روايي قمغم ؾمعي اـمالقمف اًمتل ىمؾ كظػمهو: مل يذ ♫(. وذًمؽ ٕن ؿمقخ اإلؾمالم 365)ص

وإذا يمون ذًمؽ يمذًمؽ:  ♫روايي سحيي ذم هذا ًمذيمرهو اًمشقخ  ♫اًمقىمػ. وًمق يمون ًمْلموم أمحد 

ٓ يًؾؿ ًمف: إذ إكف رسمام يمون ملظمذ اإلموم هق أن اًمقىمػ أًمصؼ سمجوكى  ♫ومنن مو ذيمره اًمزريمٌم 

 .اًمتعٌد مـ ضموكى اعمعومؾي، واهلل أقمؾؿ
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 اًمـٌل نأ    أيب وىموص سمـ يمام يشفد هلذا إصؾ مـ اًمًـي طمديٌ ؾمعد

ومحرم مـ أضمؾ  :مـ ؾملل قمـ رء مل حيرم وضمرمً  إن أقمظؿ اعمًؾؿلم» :ىمول ملسو هيلع هللا ىلص

ومـفو اًمعؼقد اًمتل مل يرد -، ووضمف اًمدًٓمي مـف أن إصؾ ذم إؿمقوء (1)شمًلًمتف

 هق: احلؾ، وهذا فموهر مـ احلديٌ. -ومقفو مـع

 يـاؿش ذفك:

مو يدل قمغم  سملن آؾمتدٓل هبذه اًمؼوقمدة قمغم اجلقاز مًؾؿ طمقـام ٓ يليت

ويـؼؾ قمـ هذا إصؾ، وىمد ضموء مو يدل قمغم حتريؿ هذه اعمعومؾي، يمام  ،اًمتحريؿ

 ؾمقليت ذم أدًمي اًمؼقل اًمثوين.

 افدفقل افثاين:

 :ڤوضمقد اًمؽمايض، يمام ىمول  :إكام اؿمؽمط ًمصحي اًمتجورة ▐أن اهلل 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

 .(2)اعمعومؾي، واًمؽمايض متحؼؼ ذم هذه  [29]اًمـًوء: ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ

 يـاؿش ذفك من وجفغ:

أن مـ ذوط اًمروو اعمعتؼم أن يؽقن سمؿعؾقم، ومال يتحؼؼ اًمروو  افوجه األول:

سمٌمء ىمٌؾ اًمعؾؿ سمف، ومؼدار اًمرسمح ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم همػم معؾقم طملم  وذقمً 

 اًمعؼد.

ًمؽمايض سميورة احلس ٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ ا"(: 456يؼقل اسمـ طمزم )ت

                                           

سموب مو يؽره مـ يمثرة اًمًمال وشمؽؾػ مو ٓ ، سموًمؽتوب واًمًـي يمتوب آقمتصوممتػؼ قمؾقف، اًمٌخوري ذم  (1)

 .(7/58، )ملسو هيلع هللا ىلصيمتوب ومضوئؾ اًمـٌل (، ومًؾؿ ذم 7289(، )9/95، )يعـقف

 .(15-14يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)
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، ويؼقل: (2)"واًمروو ٓ يؽقن إٓ سمؿعؾقم" ، ويؼقل:(1)"سمؿجفقل سمؿعؾقم ٓ

ومنن  ،مو وٕكف يظـ أكف يٌؾغ صمؿـً  ;يرى ٓ يؽقن اًمؽمايض إٓ سمؿعؾقم اعمؼدار، وىمد"

 .(3)"اًمٌوئع اعمشؽمي، وإن سمؾغ أىمؾ مل يرَض  سمؾغ أيمثر مل يرَض 

ويؼقل  ،(4)"واًمروو سموعمجفقل ٓ يصح"(: 483ويؼقل اًمنظمز )ت

 (5)"اًمٌقع واًمروو ٓ يتعؾؼ إٓ سموعمعؾقم اًمروو ذط"(: 587وؾموين )تاًمؽ

 .(6)"اًمروو سموًمٌمء ٓ يتؿ ىمٌؾ اًمعؾؿ سمف"(: 743 ويؼقل اًمزيؾعل )ت

ًمروو سموعمجفقل واإلسمراء مـ ا"(: 660قمٌد اًمًالم )ت سمـ ويؼقل اًمعز

واعمؼمأ شمقضمف اًمروو واإلسمراء مع اجلفوًمي سموًمروو  إذ ٓ يتصقر: اعمجفقل ٓ يصحون

 .(7)"إٓ إمم معؾقم أو مظـقن مـف، يمام ٓ يتصقر شمقضمف اإلرادة

أكف ًمق ىمدر ؾمالمي اًمؽمايض ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم مـ مقاكع  افوجه افثاين:

ن اًمروو ًمقس اًمنمط اًمقطمقد ذم اًمعؼقد، سمؾ صمؿي ذوط أظمرى همػم نصحتف: وم

 اًمثوين.متحؼؼي ذم اعمراسمحي اعمتغػمة، يمام ؾمقليت ذم أدًمي اًمؼقل 

 افدفقل افثافث:

أن اًمغرر أو اًمغٌـ ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم دون اًمغرر اًمذي يقضمد ذم اًمرسمح 

                                           

 .(7/223اعمحغم، ) (1)

 .(7/345اعمحغم، ) (2)

 .(7/359(. ويـظر: )7/512اعمحغم، ) (3)

 .(11/217اعمًٌقط، ) (4)

 .(5/156سمدائع اًمصـوئع، ) (5)

(. ويـظر: اًمعـويي ذح اهلدايي، ًمؾٌوسمريت، 4/25(. ويـظر: )4/79شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ، ) (6)

(6/193). 

 .(177-2/176ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم، ًمؾعز، ) (7)
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اًمثوسمً اعمحدد: ٕن اإلكًون ؾمػمى سمًعر اًمًقق اعمًتؼٌكم اًمذي يتٌويع سمف 

اًمـوس، سمقـام ىمد يشعر سموًمغٌـ طمقـام يؽقن اًمًعر ذم اعمًتؼٌؾ دون مو شمعوىمد قمؾقف، 

 وكحق ذًمؽ ذم اًمغرر.

 يـاؿش هذا اًلشتدًلل:

سملن اًمغرر أو اًمغٌـ وكحقمهو، واًمروو وكحقه، إكام حمؾ اًمـظر إًمقفو: طملم اًمعؼد: 

وموؿمؽماط قمدم اًمغرر يؽقن سموًمـظر إمم اعمعؼقد إًمقف طمول اًمعؼد ٓ ذم اعمًتؼٌؾ، وًمق 

عمو ظمال قمؼد مـ همرر ممـقع،  :يمون ًمؾـظر ذم ؾمعر اًمًؾعي ذم اعمًتؼٌؾ أصمر ذم اًمغرر

ون ذم اًمٌققع احلوًمي، ٓ يعؾؿ مو ؾمقؽقن قمؾقف طمول اًمًؾعي ذم أي وىمً وموإلكً

إكام يؽقن سموًمـظر إمم ىمقؿي اًمًؾعي طملم اًمعؼد، أمو يمقن  :مًتؼٌكم، ويمذًمؽ اًمغٌـ

ومال مدظمؾ ًمذًمؽ قمغم  :اًمًؾعي شمٌوع سمضعػ أو كصػ ؾمعرهو ذم وىمً مًتؼٌكم

 اًمغٌـ.

، أمو -ٓ ىمٌؾف أو سمعده-د إكام يتحؼؼ ويـظر إًمقف طملم اًمعؼ :ويمذًمؽ ذط اًمروو

، وإٓ وومال أصمر ًمذًمؽ إـمالىمً  :يمقن اإلكًون ٓ يرى سمعد إضمراء اًمعؼد وًمزومف

 ٕومه ذًمؽ إمم إومًود اًمٌققع.

افدفقل افرابع:

اًمؼقوس قمغم سمعض اًمٌققع احلوًمي اًمتل شمتػؼ مع اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم أن اًمثؿـ 

 ومقفو همػم مًؿك ذم اًمعؼد، وذًمؽ يمام يكم:

 .(1)اًمٌقع سمًعر اعمثؾ أو سمام يـؼطع سمف اًمًعر :أوًًل 

                                           

 .(16صيـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، ) (1)
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ووضمف اًمشٌف سملم هذا اًمٌقع واعمراسمحي سمرسمح متغػم: أن اًمثؿـ ذم يمؾقفام همػم 

 مًؿك ذم اًمعؼد، وإكام يتحدد سمـوًء قمغم ؾمعر اًمًقق.

 :(1)يـاؿش هذا افؼقاس

 ، ومنن هذا ىمقوس معسمًعر اعمثؾ أو سمام يـؼطع سمف اًمًعر قمغم اًمتًؾقؿ سمصحي اًمٌقع

: أن اًمٌقع سمًعر اعمثؾ هق سمقع سمًعر طموّل ىموئؿ يؿؽـ ٕيِّ مـ ووجه ذفكاًمػورق، 

اًمعوىمديـ اًمعؾؿ سمف، سمقـام اًمًعر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم: ؾمعر مًتؼٌكم همػم ىموئؿ، ٓ 

 .-همػممهوٓ اًمعوىمدان وٓ - يعؾؿف أطمدٌ 

اًمذي  وممو يقوح ذًمؽ: أن مـ أدًمي ضمقاز اًمٌقع سمًعر اعمثؾ، أن ؾمعر اعمثؾ هق

يصور إًمقف قمـد ومًود اًمعؼد وقمدم اًمتؿؽـ مـ اًمرد: ومجوز اقمتٌوره اسمتداًء: ٕن 

، سمقـام اًمٌقع سمًعر (2)"ىمقؿي اعمثؾ اًمتل شمراوقو هبو أومم مـ ىمقؿي مثٍؾ مل يؽماوقو هبو"

وشعر ادثل ظـد مًتؼٌكم: يتـوزقمف ؾمعر اعمثؾ قمـد اًمعؼد، وؾمعر اعمثؾ قمـد إداء، 

 ر.افعؼد أوػ باًلظتبا

إن اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم دون اًمٌقع سمًعر اعمثؾ مـ ضمفي أكف ذم  ؾنن ؿقل:

 اًمرسمح ومحًى، سمقـام هق ذم اًمٌقع سمًعر اعمثؾ داظمؾ قمغم مجقع اًمثؿـ.

هق أن اًمرسمح مًتؼؾ ذم هذا اًمعؼد قمـ رأس اعمول. ومـ صمؿ ومنكف يـظر  ؾاجلواب:

 .إمم مؼدار اًمغرر ومقف، ٓ سمضؿف إمم رأس اعمول: ٕكف اعمؼصقد أصاًل 

                                           

يالطمظ أن قمومي مـ مـع هذه اعمعومالت: ومنكام مـعفو ٕضمؾ اًمغرر ومحًى، سمقـام ٓ شمؼتٍم قمؾي اعمـع هـو  (1)

 .قمغم اًمغرر، يمام ؾمقليت

 .(336(. ويـظر: ضمومع اعمًوئؾ، اعمجؿققمي اًمراسمعي، )ص6/324اًمػروع، ) (2)
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 .(1)اًمٌقع سمام سموع سمف ومالن :اثاكقً 

ووضمف اًمشٌف سملم هذا اًمٌقع واعمراسمحي سمرسمح متغػم هق: أن اًمثؿـ ذم يمؾقفام همػم 

 تػؼ اًمطرومون قمغم ـمريؼي مـضٌطي ًمتحديده.حمدد ذم اًمعؼد، وإكام ي

 يـاؿش هذا افؼقاس:

ومثؿي ومرق ممصمر سمقـف وسملم اعمراسمحي  "اًمٌقع سمام سموع سمف ومالن"قمغم اًمؼقل سمصحي 

يؿؽـ اًمعؾؿ سمف: ٕكف واىمع،  "اًمٌقع سمام سموع سمف ومالن"سمرسمح متغػم، مـ ضمفي أن 

اًمٌقع سمام سموع سمف "قمغم أن سمخالف اًمًعر ذم اعمراسمحي اعمتغػمة ومنكف مًتؼٌكم ٓ يعؾؿ. 

يمام ىمول ؿمقخ  ،دون حتديد صمؿـ ًمؾؿقيَمؾ ،ومقف ؿمٌف سموًمتقيمقؾ سموًمٌقع أو اًمنماء "ومالن

اًمٌقع "، وهذا مو ٓ يؽقن ذم اعمراسمحي اعمتغػمة. يمام أن (2)(728)ت   اإلؾمالم 

اقمتٌور اًمـوس سموًمرضمؾ "ًمف وضمف آظمر مـ اجلقاز مـ ضمفي أن  "سمام سموع سمف ومالن

 .(3)"أيمثر مـ اقمتٌورهؿ سمٌقع اعمًوومي :ىمد كصى كػًف ًمٌقع اًمٌضوئعاعمشفقر اًمذي 

 .(4)اًمٌقع سموًمرىمؿ :اثافثً 

ووضمف اًمشٌف سملم هذا اًمٌقع واعمراسمحي سمرسمح متغػم هق: أن اًمثؿـ ذم يمؾقفام ٓ 

 يعؾؿ ذم احلول وإكام يعؾؿ ذم اعمآل.

                                           

 .(20يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (1)

 .(1/300(، اًمـؽً واًمػقائد اًمًـقي قمغم مشؽؾ اعمحرر، ٓسمـ مػؾح، )222يـظر: كظريي اًمعؼد، )ص (2)

 .(8/174اًمنمح اعمؿتع، ) (3)

 .(21يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (4)
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 يـاؿش هذا افؼقاس:

 ًٓ قمغم اًمؼقل سمصحتف  (1)ًمؾعوىمديـ أو أطمدمهو سملن اًمٌقع سموًمرىمؿ إذا يمون جمفق

إووومي إمم مو ؾمٌؼ مـ يمقن اًمًعر ذم هذه اًمٌققع -ي سمرسمح متغػم يػورق سمقع اعمراسمح

اعمشؽمي يرى سمؿخؼمة اًمٌوئع، وهق مو اؿمؽماه سمف مـ ذًمؽ "أن  مـ ضمفي -ىموئؿ

 اًل ، وهذا ضموئز: ٕكف إذا يمون ًمق ويّمؾ ويمق(2)"اًمٌدل، ويرسمحف ومقف مو يتػؼون قمؾقف

يشؽمي ًمف أو يٌقع ومل يعلم ًمف اًمثؿـ ضموز، وموًمنماء سموًمثؿـ اًمذي اؿمؽمى ًمف اًمٌوئع 

اضمتفود اًمتوضمر ًمـػًف أسمؾغ ذم اًمعودة مـ اضمتفود اًمقيمقؾ "أومم سموجلقاز: ٕن 

اًمذي رأيتف مـ كصقص أمحد: أكف إذا يمون "(: 728. ىمول اسمـ شمقؿقي )ت(3)"عمقيّمؾف

شؽمي أن يشؽميف مـف سمذًمؽ اًمثؿـ، وإن مل يعؾؿ سمؼدر اًمثؿـ ضموز ًمؾؿ واًمٌوئع قموعمً 

 .(4)"ىمدره: ومنكف صمؿـ مؼدر ذم كػس إمر، وىمد ريض هق سمخؼمة اًمٌوئع وأموكتف

ومنن ضمقاز اًمٌقع أفمفر: ٕكف  يمـ اجلفي ذات اعمًموًمق اوإذا يمون ؾمعر اًمرىمؿ حمددً 

، يمام أن اًمػرق سمقـف ذم هذه احلوًمي (5)مـ ضمـس اًمٌقع سمًعر اًمًقق اًمذي ٓ خيتؾػ

                                           

ًٓ  "اًمٌقع سموًمرىمؿ"فموهر يمالم ؿمقخ اإلؾمالم قمـ  (1)  اًمذي مـعف قمومي اًمػؼفوء أن اًمرىمؿ يؽقن جمفق

إذا قمؾؿ اعمشؽمي ىمدر اًمرىمؿ: مل يشؽؾ قمغم أطمد، وًمؽـ  "ًمؾؿشؽمي ومحًى، ىمول ذم كظريي اًمعؼد: 

(. ومع ذًمؽ ومؼد ذيمر سمعض 222: )ص"اعمًئقل قمـف اًمرىمؿ اًمذي رىمؿف اًمٌوئع ومل يعؾؿ اعمشؽمي ىمدره

 .(11/133اًمػؼفوء ضمفوًمتف ٕطمدمهو أو هلام مجقًعو. يـظر: اإلكصوف، )

أن اًمرىمؿ هق اًمثؿـ اًمذي اؿمؽمى سمف اًمٌوئع اًمًؾعي. يـظر: كظريي اًمعؼد، يمام أن فموهر يمالمف: 

اًمرىمؿ "(، وومقف يؼقل: 1/299(، اًمـؽً واًمػقائد اًمًـقي قمغم مشؽؾ اعمحرر، ٓسمـ مػؾح، )222)ص

 .(1/300: )"رأس اعمول

 .(222كظريي اًمعؼد، )ص (2)

 .(1/300(. ويـظر: اًمػقائد اًمًـقي، )222كظريي اًمعؼد، )ص (3)

 .(224كظريي اًمعؼد، )ص (4)

 .(8/171يـظر: اًمنمح اعمؿتع، ) (5)
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 وسملم اعمراسمحي سمرسمح متغػم أضمغم.

ن ؿمقخ اإلؾمالم أ   ( 763 ومع مو ؾمٌؼ: ومؼد كؼؾ اسمـ مػؾح )ت

: (1)اًمًودس"( يقضمى ذم كحق ذًمؽ صمؿـ اعمثؾ ومحًى. ىمول ذم اًمػروع: 728)ت

غم معرومي اًمثؿـ، ومال يصح سمرىمؿ جمفقل، أو سمام يـؼطع ؾمعره، أو يمام يٌقع اًمـوس قم

 .(2)"إصح ومقفـ، وصححف ؿمقخـو سمثؿـ اعمثؾ يمـؽوح

)سمعتؽ مـ هذه اًمصؼمة: يمؾ  ،(3)سمقع سمعض اجلؿؾي سمتحديد ؾمعر اًمقطمدة :ارابعً 

 .(4)(ىمػقز سمدرهؿ

ووضمف اًمشٌف سملم هذا اًمٌقع واعمراسمحي سمرسمح متغػم هق: أن اًمثؿـ ذم يمؾقفام همػم 

ػؼ قمؾقفو اًمطرومون ٓ شمػيض إمم متحدد قمـد اًمعؼد، وإكام يتحدد ذم اعمآل وومؼ آًمقي يت

 اًمـزاع.

 يـاؿش هذا افؼقاس:

سملم هذه اعمًلًمي وسملم اًمرسمح ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم، وذًمؽ  ارً ممصم وىمً صمؿي ومر نسمل

ٕن ـمرذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم جيفالن مؼدار اًمرسمح: ٕكف يتحدد ذم وىمً ٓطمؼ، 

اجلفوًمي قمـده مـتػقي،  -وهق اعمشؽمي-ذم طملم أن أطمد اًمطروملم ذم هذه اعمعومؾي 

مـفو مو ؿموء. أمو  ذًمؽ أكف قمؾؿ ؾمعر اًمقطمدة ومؼدارهو، وهق خمػم ذم أن يشؽمي

                                           

 .أي مـ ذوط اًمٌقع (1)

 .(4/34(. ويـظر: اعمٌدع، )6/155اًمػروع، ) (2)

وممو يشفد ًمذًمؽ أكف صحح اًمٌقع دون شمًؿقي اًمثؿـ وًمف صمؿـ اعمثؾ. يـظر: طموؿمقي اسمـ ىمـدس قمغم 

 .(180آظمتقورات، )ص(، 132-11/131(، اإلكصوف، )6/156اًمػروع، )

 .(21يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (3)

 .(6/208يـظر: اعمغـل، ) (4)
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اًمٌوئع ومفق وإن يمون ٓ يعؾؿ قمدد اًمقطمدات اًمتل ؾمقشؽمهيو اعمشؽمي، إٓ إن ذًمؽ 

همػم ممصمر قمـده: ٕكف ًمق مل يؽـ يريد قمرض اًمًؾعي يمؾفو ًمؾٌقع: ٓؾمتثـك مـفو مو ٓ 

يريد سمقعف، وهبذا يتٌلم أكف ٓ ضمفوًمي ممصمرة ذم هذه اعمعومؾي سمخالف اعمراسمحي سمرسمح 

 .(1)متغػم

 افدفقل اخلامس:

اًمؼقوس قمغم سمعض اًمٌققع أضمؾي اًمتل شمتػؼ مع اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم أن اًمثؿـ 

 ومقفو همػم مًؿك ذم اًمعؼد، وذًمؽ يمام يكم:

. )سمقع اًمًؾعي سموًمـػؼي مدة حمددة قمغم (2)اًمٌقع سمنمط اًمـػؼي عمدة معؾقمي :أوًًل 

 معلم(.

 يـاؿش هذا افؼقاس:

مـ سمقع اًمغرر همػم اعممصمر: إذ إكف  "ددة قمغم معلمسمقع اًمًؾعي سموًمـػؼي مدة حم"سملن 

 ا، ووضمف يمقن اًمغرر ومقف يًػمً (3)همرر يًػم يعػك قمـ مثؾف، وكحق ذًمؽ ذم اإلضمورة

                                           

 .(11/140يـظر: اًمنمح اًمؽٌػم، ًمشؿس اًمديـ اسمـ ىمدامي، ) (1)

 .(23يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)

 .(2/56اًمؼوقمدة اًمثوكقي واًمًٌعقن، )يـظر: شمؼرير اًمؼقاقمد وحترير اًمػقائد،  (3)

وإن يمون اجلقاز ذم اإلضمورة أفمفر: مـ ضمفي أن قمدم اًمتحديد اًمدىمقؼ ذم اًمثؿـ يؼوسمؾف قمدم اكضٌوط دىمقؼ 

ذم اعمثؿـ )قمؿؾ إضمػم(، ًمؽـ اًمنميعي اهمتػرت هذا اًمغرر طمًثو قمغم اًمًعل وآيمتًوب، ىمول اسمـ 

كضٌوط اًمعؿؾ اعمتعوىمد قمؾقف، وقمن معرومي اًمعومؾ مو ومفذه اًمعؼقد ٓ ختؾق مـ همرر ًمعن ا "قموؿمقر: 

يـجر إًمقف مـ اًمرسمح مـ ضمراء قمؿؾف، وًمعن اكضٌوط مو يـجر إمم صوطمى اعمول ومقفو مـ إكتوج أو قمدمف، 

همػم أن اًمنميعي أًمغً هذا اًمغرر: ٕن أرضار مراقموشمف أؿمد مـ أرضار إًمغوئف: عمو ذم مراقموشمف مـ طمرمون 

(. ويـظر: 493: مؼوصد اًمنميعي ٓسمـ قموؿمقر، )ص"ًعل وآيمتًوب...يمثػم مـ إمي ومقائد اًم

 .(5/20(. ويـظر: زاد اعمعود، )73)ص
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هق: أن اًمـػؼي معؾقمي أو مؼورسمي، وهلذا متك مو اظمتؾ هذا إمر سملن مل ُيَعلّم اعمـػؼ 

 إمم احلرمي. قمؾقف، أو يمون ممـ ٓ شمـضٌط كػؼتف: اكتؼؾ احلؽؿ مـ اجلقاز

)و( يصح اًمٌقع )سمـػؼي قمٌده( ومالن أو أمتف ومالكي "ىمول ذم يمشوف اًمؼـوع: 

سمخالف كػؼي سمعػمه أو  ألن ذفك فه ظرف يضبطه، ;ىمؾ أو يمثر ومعقـً  و( أو زمـً ا)ؿمفرً 

ويمذا طمؽؿ إضمورة )ومؾق ومًخ اًمعؼد( سمـحق قمقى )رضمع( اعمشؽمي )سمؼقؿي  ،كحقه

ػ اًمصؼمة أو اًمصـجي أو اًمؽقؾ اعمجفقًملم، اعمٌقع قمـد شمعذر معرومي اًمثؿـ( سمتؾ

وىمؾـو: يرضمع سمؼقؿي اعمٌقع إذن ٕن اًمغوًمى أن اًمٌمء يٌوع  ،وقمدم وٌط كػؼي اًمعٌد

 .(1)"سمؼقؿتف

قمغم أن اعمًتلضَمر سمـػؼتف إذا فمفر  اوممو يميمد آكضٌوط ذم ذًمؽ أن اعموًمؽقي كصق

 ًٓ سمخالف قمودة اًمـوس: ومؾؾؿًتلضمر اًمػًخ، إٓ أن يرى إضمػم سمـػؼي  أيمق

 .(2)وؾمط

وسملم  "قمغم معلم حمددةً  سمقع اًمًؾعي سموًمـػؼي مدةً " اًمػرق سملم وهبذا يتٌلّم 

، وموٕول ًمف قمرف يرضمع إًمقف، إووومي إمم شمؼديره مـ ـمرذم اًمعؼد، "اعمراسمحي اعمتغػمة"

، إووومي إمم أكف يضؿ إمم وٓ ىموئاًم  ومـضٌطً ًمقس  "اعمراسمحي اعمتغػمة"سمقـام اًمرسمح ذم 

 همػم صموسمً. اذًمؽ يمقكف متغػمً 

، وىمد "قمغم معلم حمددةً  سمقع اًمًؾعي سموًمـػؼي مدةً "إن اًمثؿـ ممضمٌؾ ذم  ؾنن ؿقل:

 ومفق متغػم يموعمراسمحي سمرسمح متغػم، ومع هذا أضموزه احلـوسمؾي وهمػمهؿ. :يزيد ويـؼص

                                           

 .(18-2/17(. ويـظر: ذح اعمـتفك، )3/173يمشوف اًمؼـوع، ) (1)

(، اًمنمح اًمؽٌػم وطموؿمقي اًمدؾمقىمل، 14-7/13(، ذح اخلرر، )7/470يـظر: مقاهى اجلؾقؾ، ) (2)

 .(7/470)(، مـح اجلؾقؾ، 4/14)
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اًمـػؼي، وًمقًً اًمـػؼي ذاهتو،  أن اًمذي يزيد ويـؼص هق ىمقؿي ؾاجلواب هو:

ٓ ىمقؿي اًمـػؼي، وقمغم هذا: ومال أصمر ًمغالء أو  حمددةً  واًمعقض إكام هق اًمـػؼي مدةً 

 ًَّ ؿ: ٓ أصمر ًمغالء أو ؾَ رظمص ىمقؿي اًمـػؼي: إذ إن اًمعؼد ًمقس قمؾقفو، كظػم ذًمؽ ذم اًم

ؿ ومقف، ٕن اعمعؼقد قمؾقف هق اًمًؾعي. وهذا يمؾف خيوًمػ اًمرسمح ذم ؾَ ًْ ؿُ ـرظمص اًم

 اعمراسمحي اعمتغػمة.

أو شمغػم طموضمي اعمـػؼ  -مثاًل -إن اًمـػؼي شمتػووت سمحًى اًمػصقل  ؾنن ؿقل:

 قمؾقف.

اًمتغػم سمحًى اًمػصقل مدرك ومعؾقم طمول اًمعؼد. أمو شمغػم  ؾاجلواب هو:

 ًٓ ، صمؿ إن هذا اًمتغػم اعمخوًمػ ًمؾعودة ٓ طموضمي اعمـػؼ قمؾقف ومذًمؽ خيوًمػ إصؾ أو

 مـ يمالم اعموًمؽقي. -ويمام ؾمٌؼ ىمريًٌ -اًمعؼد يطوًمى سمف اعمتير مـ ـمرذم 

ًَّ  :اثاكقً   .(1)ؿ سمًعر اًمًققؾَ اًم

قمغم ؾمعر اًمًقق يقم اًمتًؾقؿ:  ووضمف ذًمؽ: أكف ٓ ومرق سملم يمقن اعمحدد سمـوءً 

 اًمثؿـ أو اعمثؿـ، واًمتػريؼ سمقـفام شمػريؼ سملم متامصمؾلم.

 يـاؿش هذا افؼقاس:

اسمـ : حلديٌ ااًمتًؾقؿ كظرً مع أن ذم اًمؼقل سمجقاز اًمًؾؿ سمًعر اًمًقق يقم 

 :وهؿ يًؾػقن سموًمتؿر اًمًـتلم واًمثالث ،اعمديـي ملسو هيلع هللا ىلصىمدم اًمـٌل  :ىمول ¶قمٌوس 

: ومنن (2)شمـ أؾمؾػ ذم رء ومػل يمقؾ معؾقم ووزن معؾقم إمم أضمؾ معؾقم»: ومؼول

                                           

 .(24يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (1)

(، ومًؾؿ، ذم يمتوب 3/85متػؼ قمؾقف، اًمٌخوري ذم يمتوب اًمًؾؿ، سموب اًمًؾؿ ذم وزن معؾقم، ) (2)

 .(. وهذا ًمػظ اًمٌخوري5/55اعمًوىموة، )
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هذه اًمصقغي مع مو ومقفو مـ ؿمٌي سمٌقع اعمراسمحي سمرسمح متغػم: إٓ أن اًمغرر ذم اعمراسمحي 

ًَّ سمرسمح متغػم  أن   ذفك:ومما يبّغ ؿ سمًعر اًمًقق يقم اًمتًؾقؿ، ؾَ أؿمد مـف ذم اًم

 ًَّ سمؿثؾف إووومي إمم رسمح  امؼدرً  وؿ سمًعر اًمًقق يؽود يؽقن صمؿـً ؾَ طموصؾ سمقع اًم

، سمقـام طموصؾ سمقع (1)(أو معلم )ريول ذم اًمؽقؾق مثاًل  ،(٪ مثاًل 5معؾقم: مشوع )

إمم رسمح همػم معؾقم، وإكام  ف إوووميً سمؿثؾ امؼدرً  واعمراسمحي سمرسمح متغػم يؽود يؽقن صمؿـً 

 ر.عؾؿ ذم أضمؾ ٓطمؼ، وهذا ومرق ممصمِّ يُ 

ًَّ    ( 728د هذا: أن ؿمقخ اإلؾمالم )تميمِّ وممو يُ  ؿ ؾَ اًمذي ضموء قمـف ضمقاز اًم

اًمًعر "ضمقاز اًمٌقع سمًعر اًمًقق اعمًتؼٌكم  ، مل يرَ (2)سمًعر اًمًقق يقم اًمتًؾقؿ

قمـ أمحد: ضمقاز اًمٌقع سموًمرىمؿ  واًمذي وضمدشمف مـصقًص "، ىمول: "اًمذي مل يًتؼر سمعد

 .(3)"وسموًمؼقؿي، دون اًمًعر اًمذي مل يًتؼر سمعد، ومل يعؾؿف اًمٌوئع

وًمؽـ يـؼطع ومقام سمعد، وجيقز  ،وأمو إذا يمون اًمًعر مل يـؼطع سمعد"وىمول:  (86

اظمتالف ىمدره: ومفذا ىمد مـع مـف: ٕكف ًمقس وىمً اًمٌقع صمؿـ مؼدر ذم كػس 

                                           

قمغم آظمتقورات. يـظر:  معلّم يمام ذيمر ؿمقخ اإلؾمالم، ومشوع يمام ذيمر اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم ذم شمعؾقؼف (1)

 .(193(،  آظمتقورات، )ص337-336ضمومع اعمًوئؾ، اعمجؿققمي اًمراسمعي، )ص

ذم هذه اعمًلًمي مـحٍم ذم كص ومريد ضموء ذم ضمومع اعمًوئؾ،  ♫يٌدو أن يمالم ؿمقخ اإلؾمالم  (2)

 قمغم-(، ويٌدو أن اسمـ مػؾح 1/63(، وهق ذم اًمػتووى اًمعراىمقي، )337-336اعمجؿققمي اًمراسمعي، )ص

مل يٌؾغف قمـ ؿمقخف ذم هذه اعمًلًمي ؾمقى هذه اًمػتقى، ومـؼؾ ضمزًءا مـفو ذم  -اظمتصوصف سموسمـ شمقؿقي

 .(193(. ويـظر: آظمتقورات، )ص6/325اًمػروع، )

 .حمتؿؾ، وًمقس سحًيو، وٓ أقمؾؿ أكف ُكؼؾ ضمقاز ذًمؽ قمـ همػمه ♫ويمالم اًمشقخ 

 .(220كظريي اًمعؼد، )ص (3)
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ومؼد يؽقن ؾمعره ومقام سمعد  ،ـيإمر، وإؾمعور ختتؾػ سموظمتالف إزم

 .(1)"اًمعؼد أيمثر ممو يمون وىمً اًمعؼد

يليت ذيمرهو -أظمرى همػم اًمغرر  رُيؼول هذا قمغم أن ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم حموذي

ًَّ  -ذم أدًمي اعمـع  ؿ سمًعر اًمًقق يقم اًمتًؾقؿ.ؾَ ٓ شمقضمد ذم اًم

 افدفقل افسادس:

ة، سمجومع اًمتغػّم ذم يمؾ ىمقوس اعمراسمحي سمرسمح متغػم قمغم اإلضمورة سملضمرة متغػم

 .(2)مـفام، واإلضمورة كقع مـ اًمٌققع

 يـاؿش هذا اًلشتدًلل:

شمػورق سمقع اعمراسمحي سمرسمح  -افموهرً  امع أن ذم ضمقازهو كظرً -سملن اإلضمورة اعمتغػمة 

، ومؽون وومشقئً  ومتغػم مـ ضمفي أن اعمعّقض قمـف ذم اإلضمورة يؼٌض ويًتقرم ؿمقئً 

ف اقمتٌور، وهذا يػورق اًمٌقع اًمذي يؼٌض ذم ٓقمتٌور اًمًعر يقم آؾمتقػوء وضم

ومؽون اعمراقمك قمـد اًمرضمقع إمم ؾمعر اعمثؾ هق: ؾمعر اعمثؾ قمـد  دةً واطم إصؾ مرةً 

 اًمعؼد ٓ قمـد اًمتحوؾمى.

 اًمػرق سملم اًمٌقع واإلضمورة: أن اإلضمورة قمؼد قمغم مـػعي شمػقت يمام أن ممو يٌلّم 

  شمػقت قمـد قمدم آكتػوع هبو مدةً قمـد قمدم آكتػوع هبو، سمقـام اًمٌقع قمؼد قمغم قملم ٓ

، سمقـام ىمد و، وهلذا ضمرت اًمعودة أن اإلكًون يمضّمر سمًعر اعمثؾ مفام يمون مـخػًض معقـيً 

ؾ طمًٌفو إمم طملم ، ويػّض وٓ يٌقع اإلكًون اًمًؾعي سمًعر مثؾفو إذا يمون مـخػًض 

 .وئً ارشمػوع ؾمعرهو: ٕن احلٌس ٓ يػقت قمؾقف ؿمق

                                           

 .(165ظر: )ص(. ويـ224كظريي اًمعؼد، )ص (1)

 .(29يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)
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 ادرابحة بربح متغر(:أدفة افؼول افثاين )حتريم 

 افدفقل األول:

 ، وذًمؽ مـ وضمفلم:(2)، أو ؿمٌفتف(1)اؿمتامل اعمراسمحي سمرسمح متغػم قمغم اًمرسمو

أن اًمثؿـ ىمد يزيد قمـد طمؾقل إضمؾ قمام يمون قمؾقف قمـد اًمعؼد،  افوجه األول:

وذًمؽ قمـدمو يؽقن هومش اًمرسمح ذم اًمًقق قمـد طمؾقل إضمؾ أيمثر مـف قمـد إضمراء 

 .(3)اًمعؼد

مقوقع اًمٌقع أو اًمتلضمػم سموًمًعر  سمشلن عمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالملء ذم ىمرار اضمو

ذم ذمي اعمشؽمي، وشمغػمُّ اعممذ سموًمزيودة يعـل  وإن شملضمقؾ اًمثؿـ جيعؾف ديـً ": اعمتغػم

 .(4)"زيودة اًمديـ سمعد ًمزومف، ممو يقىمع ذم ؿمٌفي اًمرسمو

قمغم ديـ اعمراسمحي ًمؼوء  أن اًمرسمح اعمتغػم إكام يمظمذ ذم طمؼقؼي إمر افوجه افثاين:

، وإذا يمون -وهذا فموهر-إضمؾ اعمتػؼ قمؾقف، وًمقس قمغم اًمًؾعي حمؾ اعمراسمحي 

جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل مـع مـ اًمتـصقص قمغم ومقائد اًمتؼًقط ذم اًمعؼد مػصقًمي 

ومؽقػ هبذه اًمصقرة  :ًمشٌفي اًمرسمو -صموسمتيً  طمتك ًمق يموكً حمددةً -قمـ اًمثؿـ احلول 

اًمتل حيًى ومقفو رسمح اعمراسمحي قمغم ديـ اعمراسمحي، ضموء ذم ىمرار جمؿع اًمػؼف 

                                           

ذم اًمػتح: أكف يدظمؾ ذم حتريؿ اًمرسمو مجقع أيمؾ اعمول سموعمعووووت اًمٌوـمؾي  ♫سملّم احلوومظ اسمـ رضمى  (1)

اعمحرمي، واؾمتطرد ذم سمقون ذًمؽ ذم يمالم اًمًؾػ. يـظر ومتح اًمٌوري ذم ذح صحقح اًمٌخوري، 

(2/532-534). 

(، اخلدموت آؾمتثامريي ذم اعمصورف وأطمؽومفو 9يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (2)

 .(2/622ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، )

 .(29يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (3)

، ًمعومل اإلؾمالملؾؿجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمراسمطي اًماًمثوكقي واًمعشـريـ  رةدويـظر: اًمؼرار اًمثوين ًمؾ (4)

http://ar.themwl.org/node/185). 
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اًمتـصقص ذم اًمعؼد قمغم ومقائد  :ذم سمقع إضمؾ وٓ جيقز ذقمً "اإلؾمالمل: 

 .(1)"اًمتؼًقط، مػصقًمي قمـ اًمثؿـ احلول، سمحقٌ شمرشمٌط سموٕضمؾ...

: ٕن اًمرسمح ىمّقم (3)( رسمو(2)أن سمقع )ده دوازده ¶سمؾ رأى اسمـ قمٌوس 

 سموًمثؿـ، ومؽقػ هبذه اًمصقرة؟

وأمو إذا ىمقم اًمًؾعي سمؼقؿي طموًمي "(: 728وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )ت

يمام ىمول اسمـ  ،ومفذا مـفل قمـف ذم أصح ىمقزم اًمعؾامء :وسموقمفو إمم أضمؾ سمليمثر مـ ذًمؽ

 صمؿ سمعً ،وإذا اؾمتؼؿً سمـؼد ،ومال سملس :صمؿ سمعً سمـؼد ،قمٌوس: إذا اؾمتؼؿً سمـؼد

واهلل  .أي ىمقمً :ومتؾؽ دراهؿ سمدراهؿ. ومعـك ىمقًمف: اؾمتؼؿً :سمـًقئي

 .(4)"أقمؾؿ

 كوؿش افوجه األول:

إمم هومش اًمرسمح ذم  اًمديـ ًمقس ومقف زيودة: ٕن اًمعوىمديـ مل يـظرا أصاًل "سملن 

اًمًقق قمـد اًمعؼد، وإكام ضمرى اًمعؼد قمغم اًمًعر إظمػم اسمتداًء، وموًمذي اؾمتؼر ذم 

 .(5)"ؾغ إظمػم ومؼط دون مو ىمٌؾفذمي اعمشؽمي هق اعمٌ

                                           

 .(109( سمشلن اًمٌقع سموًمتؼًقط، )ص51ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل، اًمؼرار رىمؿ ) (1)

 .(2/52(، ذح اعمـتفك، )3/230يمؾؿي ومورؾمقي شمعـل: اًمعنمة اصمـو قمنم. يـظر: يمشوف اًمؼـوع، ) (2)

 .(4/409يـظر: مصـػ اسمـ أيب ؿمقٌي، ) (3)

 .(29/496جمؿقع اًمػتووى، ) (4)

 .(29يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (5)
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 افدفقل افثاين:

رؾمقل اهلل اًمذي هنك قمـف  (2()1)دظمقل سمقع اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم سمقع اًمغرر

، وذًمؽ أن مؼدار اًمرسمح ومقفو متغػم همػم معؾقم: ومؼد يزيد قمغم اعمتقىمع وىمد (3)ملسو هيلع هللا ىلص

مـ  و( عمّو ذيمر ؿمقئً 751يؼقل اسمـ اًمؼقؿ )تيـؼص، وضمفؾ ذًمؽ كقع مـ اًمغرر، 

وكحق ذًمؽ ممو ٓ يعؾؿ طمصقًمف أو ٓ يؼدر قمغم شمًؾقؿف، أو ٓ "سمقققموت اًمغرر: 

 . واًمرسمح ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم: همػم معؾقم اعمؼدار.(4)"ومؼداره ،يعرف طمؼقؼتف

قن ، وإكام اًمشلن ذم يم(5)واؿمتامل اعمراسمحي سمرسمح متغػم قمغم اًمغرر أمٌر فموهرٌ 

أم ٓ؟ ويؿؽـ قمرض اعمراسمحي سمرسمح متغػم قمغم وقاسمط اًمغرر  ااًمغرر ومقفو ممصمرً 

 اعمعػق قمـف طمتك يتٌلم مدى حتؼؼ اًمغرر اعمؿـقع ومقفو مـ قمدمف.

وسموًمـظر ذم كصقص اًمنميعي وذم يمالم أهؾ اًمعؾؿ: يتٌلم أن اًمغرر يعػك قمـف ذم 

 :(6)طموٓت أرسمع

 إذا يمون ذم همػم اعمعووووت اعموًمقي. (1

 .ايمون يًػمً إذا  (2

                                           

(. ويـظر ذم شمعريػوت 29/22: جمؿقع اًمػتووى، )"اعمجفقل اًمعوىمٌي"قمرف ؿمقخ اإلؾمالم اًمغرر سملكف  (1)

 .(34-28اًمغرر: اًمغرر وأصمره ذم اًمعؼقد، د. اًمصديؼ اًميير، )ص

(، اخلدموت آؾمتثامريي ذم اعمصورف 12سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )صيـظر: اعمراسمحي  (2)

 .(2/622وأطمؽومفو ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، )

(. وًمف ـمرق يمثػمة قمـ 5/3ضموء ذًمؽ ذم طمديٌ ذم طمديٌ أيب هريرة ذم صحقح مًؾؿ، يمتوب اًمٌققع ) (3)

 .(102ظر:  )صهمػمه مـ اًمصحوسمي، طمتك قمده اًمؽتوين ذم كظؿ اعمتـوصمر مـ اعمتقاشمر، يـ

 (.5/818زاد اعمعود، ) (4)

 .(144-2/143(، آقمتصوم، )2/14ىمؾام يًؾؿ سمقع مـ كقع همرر. يـظر: اعمقاومؼوت، ) (5)

 .يالطمظ أن هذه احلوٓت ًمقًً جمؿًعو قمؾقفو (6)
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 .(1)همػم مؼصقد وإذا وىمع شمٌعً  (3

 .(2)إذا دقمً إًمقف احلوضمي (4

 وقمـد قمرض اعمراسمحي سمرسمح متغػم قمغم احلوٓت اًمًوسمؼي ومًقتٌلم أيت:

اعمراسمحي سمرسمح متغػم: مـ قمؼقد اعمعووووت اعموًمقي، ومال شمدظمؾ ذم احلوًمي  -أ

 إومم مـ طموٓت اًمغرر اعمعػق قمـف.

 ڤ: ًمقس سمقًػم: ذًمؽ أن أهؾ اًمعؾؿ اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم -ب

، إٓ أهنؿ اظمتؾػقا ذم وٌطف، وممو ضموء (3)جمؿعقن قمغم اهمتػور اًمغرر اًمقًػم

، وًمقس مـ ؿملن اًمـوس (4)"مو ؿملن اًمـوس اًمتًومح ومقف"ذم وٌطف: 

اًمتًومح ذم مثؾ اًمغرر احلوصؾ ذم اًمرسمح اعمتغػم: اًمذي ىمد يزيد قمغم وعػ 

مـ كصػ اعمتقىمع، وقمغم ذًمؽ ومال شمدظمؾ اعمتقىمع يمام ىمد يـؼص إمم أىمؾ 

 اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم احلوًمي اًمثوكقي مـ طموٓت اًمغرر اعمعػق قمـف.

: أن اًمعؾامء يذيمرون أن ا أن اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم ًمقس يًػمً وممو يٌلّم 

واحلوضمي " :(728اًمغرر اًمقًػم إكام أسمقح ًمؾحوضمي، يؼقل ؿمقخ اإلؾمالم )ت

واهمتػر "( ذم خمتٍمه: 776، وىمول ظمؾقؾ )ت(5)"و يًػم اًمغرراًمشديدة يـدومع هب

                                           

 .يالطمظ: أن احلوًمتلم اًمثوكقي واًمثوًمثي شمؽودان شمـدرضمون حتً احلوًمي اًمراسمعي (1)

(، اًمغرر ذم اًمعؼقد وآصموره ذم 612-583ذم اًمعؼقد، د. اًمصديؼ اًميير، )ص يـظر: اًمغرر وأصمره (2)

 .(47-39اًمتطٌقؼوت اعمعوسة، )ص

(، ذح مًؾؿ 9/311(، اعمجؿقع، )4/354(، اًمذظمػمة، )3/1215يـظر: سمدايي اعمجتفد، ) (3)

 .(3/60(، اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير، )10/156ًمؾـقوي، )

 .(3/60طموؿمقي اًمدؾمقىمل، ) (4)

 .(29/49جمؿقع اًمػتووى، ) (5)
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 .-يمام ؾمقليت-هـو  . وًمقًً احلوضمي اعمٌقحي ًمؾغرر متحؼؼيً (1)"همرر يًػم ًمؾحوضمي

يمام أن سمعض أهؾ اًمعؾؿ يذيمرون أكف قُمػل قمـ يًػم اًمغرر: ٕكف يصعى اًمتحرز 

 .ا، ٓ متغػمً وصموسمتً مـف، ومعؾقم أكف يؿؽـ اًمتحرز مـ اًمغرر ذم اعمراسمحي سمجعؾ اًمرسمح 

  أن اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم ًمقس سمقًػم، سمؾ هق همرر وموطمش.وهبذا يتٌلّم 

، وذًمؽ ٕن اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم: وىمع ذم اعمعؼقد قمؾقف أصوًميً  (1

، ومال يؿؽـ أن يؽقن اًمغرر متحؼؼ ذم رسمح اعمراسمحي، وهق اعمؼصقد أصوًميً 

اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم احلوًمي اًمثوًمثي مـ طموٓت . وقمغم ذًمؽ ومال شمدظمؾ وشمٌعً 

 اًمغرر اعمعػق قمـف.

، احلوضمي اعمٌقحي ًمؾغرراًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم: ًمقس ممو شمدقمق إًمقف  (2

 ووضمف ذًمؽ:

ومعـك ذًمؽ أن شمـًد مجقع اًمطرق  أن احلاجة ادبقحة فؾغرر هي احلاجة ادتعقـة،

ذي ومقف همرر، ومؿتك مو هتقل اًمطريؼ اعمنموقمي ًمؾقصقل ًمؾغرض ؾمقى ذًمؽ اًمعؼد اًم

اًمؾجقء إمم ـمريؼ مشتؿؾ قمغم حمرم سمدقمقى  اعمنموع ًمدومع احلوضمي: مل جيزْ 

ىمول اًمعؾامء: مدار اًمٌطالن سمًٌى ":   ( 676، ىمول اًمـقوي )ت(2)احلوضمي

أكه إذا دظت احلاجة إػ ارتؽاب  :اًمغرر واًمصحي مع وضمقده قمغم مو ذيمركوه، وهق

ضموز اًمٌقع، وإٓ  ا، أو يمون اًمغرر طمؼػمً ز ظـه إًل بؿشؼةافغرر وًل يؿؽن اًلحسا

                                           

 .(4/294(، اًمتوج واإليمؾقؾ، )5/820(، زاد اعمعود، )17/143(. ويـظر: اًمتؿفقد، )176ص) (1)

(، احلوضمي وأصمرهو ذم إطمؽوم دراؾمي كظريي شمطٌقؼقي، د. 606-604يـظر: اًمغرر وأصمره ذم اًمعؼقد، )ص (2)

 .(190-1/187أمحد اًمرؿمقد، )
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 .(1)"ومال

وذم اعمراسمحي يؿؽـ آؾمتغـوء قمـ اًمرسمح اعمتغػم سموًمرسمح اًمثوسمً، ومؾؿ شمٌؼ طموضمي 

  معتؼمة شمٌقح اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم.

يتٌلم أن اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم ًمقس مـ ىمٌقؾ اًمغرر اعمعػق  وبام شبق:

قمـف، وممو يميمد أكف مـ اًمغرر اعمؿـقع: أكف همرٌر مؼصقٌد، ومو يمون هذا ؿملكف ومنكف: 

(: أن اًمغرر اعمؼصقد يػًد اًمعؼقد، سمخالف اًمغرر 536ممـقع يمام ىمرر اعموزري )ت

 .(2)قاًمقًػم همػم مؼصقد اًمذي شمدقمق اًميورة إمم اًمعػ

 كوؿش اًلشتدًلل بافغرر بـ:

اعمراسمحي "أن اجلفوًمي اعمػًدة ًمؾعؼد هل اجلفوًمي اعمػضقي ًمؾـزاع، واجلفوًمي ذم  (1

ًمقًً مػضقي: ٕن اًمرسمط سمؿمذ مـضٌط: ٓ يمدي إمم  "سمرسمح متغػم

 اًمـزاع.

، ومـ صَمؿ وموًمغرر ومقفو مغتػر "اعمراسمحي سمرسمح متغػم"أن احلوضمي داقمقي إمم  (2

 ًمؾحوضمي.

رر يًػم، مـ ضمفي أكف مفام يمون اًمتغػم ومفق يًػم سموًمـًٌي إمم اًمًعر أن اًمغ (3

 اًمؽكم ًمؾًؾعي.

 جياب ظن ادـاؿشة األوػ:

سملن اًمنميعي ضموءت سمؿـع اجلفوًمي اًمشديدة اًمتل شمػيض إمم اًمـزاع، طمتك وًمق 

ظمؾً سمعض صقرهو مـ اإلومضوء إمم اًمـزاع: ذًمؽ أن اًمنميعي طمًؿً هذا 

                                           

 .(9/311اعمجؿقع، ) (1)

 .(1/310(، ويـظر: مجفرة اًمؼقاقمد اًمػؼفقي، )2/160عمعؾؿ، )ا (2)



 

  صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر
 

 103 

ًمؾٌوب: مل ختصص  اًمعؾي إذا ووعً طمًاًم "(: 520تىمول اسمـ رؿمد اجلد )اًمٌوب، 

-ذم مقوع مـ اعمقاوع، أٓ شمرى أن مـع ىمٌقل ؿمفودة إب ٓسمـف، وآسمـ ٕسمقف 

. (1)"ومل يـؼض سمـودر اواطمدً  ومحؿؾ اًمٌوب حمؿاًل  -ٕضمؾ اًمتفؿي اًمغوًمٌي ذم اًمطٌوع

إطمقال، ويمام ؾمٌؼ: صمؿي ومرق سملم اجلفوًمي اعمؼصقدة اًمتل يعػك قمـفو ذم سمعض 

 واجلفوًمي اعمؼصقد اعمتعؿدة.

أكف ٓ يًّؾؿ سملن اجلفوًمي ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم همػم اعمػضقي ًمؾـزاع،  واخلالصة:

إمم اًمػرق سملم اجلفوًمي اعمػضقي إمم اًمـزاع، وهمػم  ا( مشػمً 587اًمؽوؾموين )ت ىمول

 :صؼمةمـ  اوإن يمون ىمػقزً  ،صح :مـ هذه اًمصؼمة اوًمق ىمول: سمعتؽ ىمػقزً "اعمػضقي: 

 ًٓ ٕن اًمصؼمة اًمقاطمدة متامصمؾي  ;ًمؽـ هذه ضمفوًمي ٓ شمػيض إمم اعمـوزقمي ،جمفق

 وٕن سملم ؿموة وؿموة شمػووشمً  ;سمخالف اًمشوة مـ اًمؼطقع وصمقب مـ إرسمعي ،اًمؼػزان

. وٓ ؿمؽ أن اجلفوًمي ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم (2)"ويمذا سملم صمقب وصمقب ووموطمًش 

 ."اًمؼطقع سمعتؽ ؿموة مـ هذا"أؿمد مـ اجلفوًمي ذم 

 جياب ظن ادـاؿشة افثاكقة:

ٕضمؾ احلوضمي:  "اعمراسمحي سمرسمح متغػم"سملكف ٓ يصح اًمؼقل سموهمتػور اًمغرر ذم 

طموضمي همػم ؿمديدة، وهمػم متعقـي، صمؿ إن اًمغرر ومقفو يمثػم  -إن ؾمّؾؿ هبو-ٕهنو 

 مؼصقد.

                                           

 .(2/368اعمؼدموت اعمؿفدات، ) (1)

 .(5/281(. ويـظر: اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ، )5/158سمدائع اًمصـوئع، ) (2)
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 جياب ظن ادـاؿشة افثافثة:

يًػم، وذًمؽ ٕن مؼدار اًمرسمح:  سملكف ٓ يًؾؿ سملن اًمغرر ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم:

يمام -مؼصقد أؾموس ًمؾؿتعوىمديـ، وهذا اًمتغػم اًمذي يؾحؼ اًمرسمح ًمقس سموًمقًػم 

: ومؾامذا امغتػرً  ا. وإن ممو يميمد ذًمؽ: أكف إذا يمون اًمتغػم احلوصؾ ًمؾرسمح يًػمً -ؾمٌؼ

ٓ شمؽقن اعمراسمحي سمرسمح صموسمً: ٕن اًمزيودة واًمـؼصون ذم اًمرسمح ذم اًمًقق يًػمة ٓ 

ً إًمقفو؟ واًمقاىمع أن اًمداقمل إمم إجيود صقغي اعمراسمحي سمرسمح متغػم هق أن شمغػم يؾتػ

 ؾمعر اعمراسمحي ًمقس سمقًػم ٓ يؾتػً قمـد اعمتعوىمديـ.

ومال  -يمام ؾمٌؼ-إمم أكف همرر مؼصقد  وسمذًمؽ يتٌلم أن اًمغرر همػم يًػم، إوووميً 

 يصح ضمعؾف مـ اًمغرر اعمعػق قمـف.

اًمعؾؿ ٕضمؾ اًمغرر: يرى أن اًمغرر ذم يمثػم وقمغم يمٍؾ: ومنن اًمـوفمر ومقام مـعف أهؾ 

 مـف دون اًمغرر اعمقضمقد ذم اعمراسمحي سمرسمح متغػم.

 افدفقل افثافث:

. ووضمف ذًمؽ: (1)اعمـفل قمـفو "سمقعتلم ذم سمقعي"دظمقل اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم 

أو سمؽذا  اسمعتؽ هذه اًمًؾعي سمؽذا كؼدً  :أن يؼقل "سمقعتلم ذم سمقعي"أن مـ معوين 

سمقعتلم ذم "ـػؽمىمون دون اظمتقور ٕطمد اًمثؿـلم، ومع يمقن هذا اًمتػًػم ًم، صمؿ يكًقئيً 

خمتؾػ ومقف قمـد اًمػؼفوء، إٓ أهنؿ ٓ ظمالف سمقـفؿ ذم مـع هذه اًمصقرة مـ  "سمقعي

 .(2)اًمٌقع

                                           

 .(15يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (1)

(. ويـظر: إقمالم اعمقىمعلم، 82وأصمره ذم اًمعؼقد، )ص (، اًمغرر3/1208يـظر: سمدايي اعمجتفد، ) (2)

(3/485). 
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  دظمقل اعمراسمحي سمرسمح متغػم ذم هذه اًمصقرة اعمحرمي:وممو يٌلّم 

ـلم، ومنن اعمراسمحي سمرسمح متغػم أكف سمقـام حتٍم هذه اًمصقرة اعمحرمي اًمثؿـ سملم صمؿ -1

 ًمقس ومقفو حتديد ًمؾثؿـ، ومفل أومم سموعمـع.

أن احلديٌ يؿـع اًمٌقع سمثؿـلم مع وضمقد مؼوسمؾ ًمألضمؾ ًمؾػرق سملم اًمثؿـ  -2

مـ إدكك، سمقـام ذم اعمراسمحي سمرسمح  إقمغم وإدكك، وموًمثؿـ إقمغم أسمعد أضماًل 

متغػم يثًٌ اًمثؿـ إقمغم دون أن يـتػع اعمديـ مـ اًمزيودة ذم اًمديـ سمٌمء، 

 ومقؽقن اعمـع آيمد.

أكف إذا يمون يؿـع مـ اًمٌقع سمثؿـلم، مع أن حتديد أطمدمهو يؼع سموظمتقور اعمشؽمي  -3

عمـع ذم سمقع )اعمديـ(: ٕكف اًمذي خيتور إضمؾ اًمذي يدومع ومقف اًمثؿـ، ومنن ا

 .(1)ًمؾؿمذ وسمؾ وومؼً  ،اعمراسمحي سمرسمح متغػم: أومم ٕكف يؼع دون اظمتقوره

 كقىمش هذا آؾمتدٓل:

ن طمتك وسملن اعمراسمحي سمرسمح متغػم ًمقس ومقفو إٓ صمؿـ واطمد، ومؾقس ومقفو صمؿـ

 .(2)"سمقعتلم ذم سمقعي"ـشمدظمؾ ذم هذا اًمتػًػم ًم

                                           

 .(، وومقف أوضمف أظمرى17-16يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (1)

 .(34يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)
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 جياب ظن هذه ادـاؿشة:

همػم متحؼؼي ذم سمقع اعمراسمحي  "سمقعتلم ذم سمقعي"ـاًمصقرة ًممع اًمتًؾقؿ سملن هذه 

سمرسمح متغػم، إٓ أهنو ٓ شمًؾؿ مـ اعمعـك اًمذي ٕضمؾف ُمـع مـ اًمٌقع سمثؿـلم، وذًمؽ 

 ٕن قمؾي اعمـع قمـد أهؾ اًمعؾؿ أطمد أمريـ:

إذا  (2)يمذاو "(: 587، ىمول اًمؽوؾموين )ت(1)ف: اجلفؾ سمثؿـ اعمٌقعفاًمغرر. ووضم -أ

ألن  ;ئي إمم ؾمـتلمأو سملًمػ ومخًام ،اًمعٌد سملًمػ درهؿ إمم ؾمـي ىمول: سمعتؽ هذا

 "اعمراسمحي سمرسمح متغػم". وإووومي إمم مو ؾمٌؼ سمقوكف مـ شمؾٌس (3)"افثؿن جمفول

، وهذا فموهر مـ "اًمٌقع سمثؿـلم"سموًمغرر: ومنن ضمفوًمي اًمثؿـ ومقفو أؿمد مـفو ذم 

وىمديـ، سمقـام ضمفي أن اًمثؿـ ذم اًمٌقع سمثؿـلم حمصقر سملطمد صمؿـلم معؾقملم ًمؾع

حيتؿؾ قمدة أصمامن همػم معؾقمي ٕطمد مـ  "اعمراسمحي سمرسمح متغػم"ؾمعر اًمرسمح ذم 

 اعمتعوىمديـ.

، ىمول    (179اًمرسمو أو ؾمد اًمذريعي إًمقف، وإمم هذا ذهى اإلموم موًمؽ )ت -ب

ن كؼد اًمعنمة إو ،ر اًمعنمة يموكً مخًي قمنم إمم أضمؾٕكف إن أظّم "اعمـع:  معؾاًل 

( 595، وىمول اسمـ رؿمد )ت(4)"اخلؿًي قمنم اًمتل إمم أضمؾيمون إكام اؿمؽمى هبو 

ؾمد اًمذريعي  :وقمؾي امتـوقمف قمـد موًمؽ": (179)تيمالم اإلموم موًمؽ  ومقوحً 

ًٓ  إلمؽون :اعمقضمٌي ًمؾرسمو إكػوذ اًمعؼد سملطمد  أن يؽقن اًمذي ًمف اخلقور ىمد اظمتور أو

                                           

(، سمدايي 2/95واين، )(، اًمػقايمف اًمد5/158(، سمدائع اًمصـوئع، )137-17/136يـظر: آؾمتذيمور، ) (1)

 .(3/1209اعمجتفد، )

 .أي: اًمٌقع وموؾمد (2)

 .(5/158سمدائع اًمصـوئع، ) (3)

 .(3/1209(، سمدايي اعمجتفد، )3/20(. ويـظر: اعمدوكي )2/663سمـ حيقك، ) اعمقـمل سمروايي حيقك (4)
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أطمد صمؿ سمدا ًمف ومل يظفر ذًمؽ، ومقؽقن ىمد شمرك  ،اًمثؿـلم اعممضمؾ أو اعمعجؾ

اًمثؿـلم ًمؾثؿـ اًمثوين، ومؽلكف سموع أطمد اًمثؿـلم سموًمثوين، ومقدظمؾف صمؿـ سمثؿـ كًقئي، 

. ومع يمقن قمؾي اعمـع هذه أسمعد مـ ؾموسمؼتفو، ومؼد ؾمٌؼ (1)"أو كًقئي ومتػوواًل 

 سمقون وضمف اؿمتامل اعمراسمحي سمرسمح متغػم قمغم اًمرسمو أو ؿمٌفتف.

 افراجح:

 -واهلل أقمؾؿ-هذيـ اًمؼقًملم  سمعد قمرض هذه اعمًلًمي، وموًمذي يظفر رضمحوكف مـ

 هق مـع اعمراسمحي سمرسمح متغػم عمو ؾمٌؼ مـ أدًمي اعمـع.

إكام ىمول سموجلقاز  سمرسمح متغػموسمام أن اًمػروع اًمػؼفقي اًمتل ىمقًً قمؾقفو اعمراسمحي 

وهمػمه، وسمعضفو مل يـؼؾ اجلقاز ومقفو قمـ أطمد    ( 728ومقفو ؿمقخ اإلؾمالم )ت

 -واهلل أقمؾؿ-ؼقل سمؿـع اعمراسمحي سمرسمح متغػم همػمه: ومنن مـ اعمفؿ اإلؿمورة إمم أن اًم

 وذفك من أوجه:    هق اًمذي يتخرج قمغم أصقل ؿمقخ اإلؾمالم

إمم صقرة اًمٌقع سمًعر  -يمام هق فموهر-أن سمقع اعمراسمحي سمرسمح متغػم أىمرب  (1

اًمًقق ذم اعمًتؼٌؾ، مـ صقرة اًمٌقع سمًعر اًمًقق طمول اًمعؼد، وىمد ؾمٌؼ 

قع سمًعر اًمًقق ذم اعمًتؼٌؾ، ومـ رء مـ يمالم ؿمقخ اإلؾمالم ذم مـع اًمٌ

وًمؽـ يـؼطع ومقام سمعد،  ،وأمو إذا يمون اًمًعر مل يـؼطع سمعد"ذًمؽ ىمقًمف: 

ـع مـف: ٕكف ًمقس وىمً اًمٌقع صمؿـ مؼدر وجيقز اظمتالف ىمدره: ومفذا ىمد مُ 

ومؼد يؽقن ؾمعره ومقام  :ذم كػس إمر، وإؾمعور ختتؾػ سموظمتالف إزمـي

 .(2)"ؼدسمعد اًمعؼد أيمثر ممو يمون وىمً اًمع

                                           

 .(3/1209سمدايي اعمجتفد، ) (1)

 .(165(. ويـظر: )ص224كظريي اًمعؼد، )ص (2)
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أن اعمراسمحي سمرسمح متغػم شمًتخدم ذم يمثػم مـ إطمقون إن مل يؽـ ذم أيمثرهو  (2

ًمغرض اًمتقرق، واًمتقرق اعمـظؿ، ورأي ؿمقخ اإلؾمالم هق حتريؿ اًمتقرق 

 ومؽقػ سموعمـظؿ؟ (1)اًمػردي

 :م اًمًؾعي سمؼقؿي طموًمي وسموقمفو إمم أضمؾ سمليمثر مـ ذًمؽوأمو إذا ىمقّ "ىمقًمف:  (3

يمام ىمول اسمـ قمٌوس: إذا اؾمتؼؿً  ،ومفذا مـفل قمـف ذم أصح ىمقزم اًمعؾامء

ومتؾؽ  :صمؿ سمعً سمـًقئي ،وإذا اؾمتؼؿً سمـؼد ،ومال سملس :صمؿ سمعً سمـؼد ،سمـؼد

 .(2)"واهلل أقمؾؿ .ىمقمً :أي ً:دراهؿ سمدراهؿ. ومعـك ىمقًمف: اؾمتؼؿ

                                           

يؿـع مـ مًلًمي  ♫ويمون ؿمقخـو "(، وقمٌورشمف: 3/223يـظر: إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، ) (1)

(، 6/316، اًمػروع، ٓسمـ مػؾح، )"اًمتقرق، وروضمع ومقفو مراًرا وأكو طمورض: ومؾؿ يرظمص ومقفو

 .(29/500(. ويـظر: جمؿقع اًمػتووى، )11/196اإلكصوف، ًمؾؿرداوي، )

 .(502، 447، 442، 431، 303، 29/302جمؿقع اًمػتووى، )وًمؾشقخ ىمقل آظمر سموًمؽراهي. يـظر: 

: إذ إكف ذيمره قمـف أظمص شمالمقذه ومل ♫واًمظوهر أن اًمؼقل سموًمتحريؿ هق إظمػم ًمشقخ اإلؾمالم 

: ذم شمرمجتف ضموء ذم اًمًحى اًمقاسمؾيقمـف همػمه، ومعؾقم اظمتصوص اسمـ مػؾح سمشقخ اإلؾمالم.  ايذيمرو

ؿقي طمتك يمون اًمشؿس اسمـ اًمؼقؿ يراضمعف ذم ذًمؽ، ويمون ويمون أطمػظ اًمـوس عمًوئؾ اًمشقخ اسمـ شمق"

اًمشقخ اسمـ شمقؿقي يؼقل ًمف: مو أكً اسمـ مػؾح، سمؾ أكً مػؾح، وىمول اسمـ اًمؼقؿ ًمؼويض اًمؼضوة مقومؼ 

مو حتً ىمٌي اًمػؾؽ أقمؾؿ سمؿذهى اإلموم أمحد مـ اسمـ  :-ئيأي سمعد اًمًٌعام- (31اًمديـ احلجووي ؾمـي )

 .(3/1092) "مػؾح هذا، وقمؿره كحق اًمعنميـ

 .(29/496جمؿقع اًمػتووى، ) (2)
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 انًطهب انثاٍَ: انًرابحت يغ حافز انخصى.

 بحة مع حاؾز اخلصم.افػرع األول: ادراد بادرا

هل أن جيري آشمػوق سملم اعمٍمف واًمعؿقؾ قمغم رسمح أقمغم ممو هق ذم اًمًقق، 

 .(1)مع اًمققمد مـ اعمٍمف ًمؾعؿقؾ سمخصؿ مو زاد قمـ معدل اًمرسمح ذم اًمًقق

 افػرع افثاين: حؽم ادرابحة مع حاؾز اخلصم.

 طموومز اخلصؿ مـ طموًملم: ٓ خيؾقسموجلؿؾي 

أن يؽقن اخلصؿ ذم طموًمي زيودة معدل اًمرسمح قمـ اعمعدل ذم اًمًقق: همػم  -1

، ومنذا مل يؽماوقو: رضمع اًمعوىمدان إمم حقـهمؾزم، سمؾ يؽقن اًمؽمايض قمغم اخلصؿ ذم 

 .(2)مو هق حمدد ذم اًمعؼد

ومػل هذه احلوًمي: ٓ يظفر أي إؿمؽول، مو دام أن اخلصؿ يؼع سموٓشمػوق ذم وىمتف ٓ 

: ٕن اًمعؿقؾ ًمـ يرى سمنضمراء قمؼد فر أن هذا ادؼسح ظؿعفؽن ًل يظقمـد اًمعؼد، 

أن سمًعر رسمح أقمغم ممو هق ذم اًمًقق مؼوسمؾ وقمد ىموسمؾ ًمعدم اًمتـػقذ سموخلصؿ. يمام 

هذا آشمػوق رسمام يؽقن همػم مؾزم مـ طمقٌ اًمصقرة: ًمؽـف مؾزم مـ طمقٌ احلؼقؼي 

 واًمعرف، ومتعقد هذه احلوًمي إمم احلوًمي اًمثوكقي اًمالطمؼي.

 ويؽقن اخلصؿ ذم طموًمي مو شمٌلم زيودة معدل اًمرسمح قمـف ذم اًمًقق: مؾزمً  أن -2

 ًمؾدائـ )اعمٍمف(.

                                           

(، اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، 41يـظر: محويي رأس اعمول، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (1)

 .(34(، اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص35)ص

 .(34اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (2)
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 ومػل هذه احلوًمي: صمؿي رأيون ًمؾعؾامء واًمٌوطمثلم اعمعوسيـ، وذًمؽ يمام يكم:

 ضمقاز اعمراسمحي مع احلوومز اعمؾزم سموخلصؿ. افرأي األول:

هلقئي اًمنمقمقي عمٍمف ، وا(1)وىمد أظمذ هبذا اًمرأي اهلقئي اًمنمقمقي ًمٌـؽ اًمٌالد

 .(3)، وأظمذ سمف قمدد مـ اًمٌوطمثلم(2)ىمطر اإلؾمالمل

 حتريؿ اعمراسمحي مع احلوومز اعمؾزم سموخلصؿ. افرأي افثاين:

 .(4)وىمد أظمذ هبذا قمدد مـ اًمٌوطمثلم

 األدفة:

 أدفة افرأي األول )جواز ادرابحة مع احلاؾز ادؾزم باخلصم(:

 افدفقل األول:

 ڑ ڑ ژ ژ﴿، ًمؼقًمف شمعومم: (5)أن إصؾ ذم اًمنموط اًمصحي

 .(6)شاعمًؾؿقن قمغم ذوـمفؿ»: ملسو هيلع هللا ىلص، وىمقل اًمـٌل [1]اعموئدة: ﴾ک

                                           

 .(101يـظر ىمرار اهلقئي رىمؿ: ) (1)

 .(35يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)

(، محويي رأس اعمول، 9، )صد. قمٌد اًمًتور أسمق همدة متدسمر قمغم اعمراسمحي سمرسمح متغػم شمعؾقؼيـظر:  (3)

 .(41)ص

 .(34يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (4)

 .(35اًمشٌقكم، )صيـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ  (5)

سمـ موًمؽ،  هذا احلديٌ ضموء مرومققًمو قمـ همػم واطمد مـ اًمصحوسمي، مـفؿ أسمق هريرة، وقموئشي، وأكس (6)

سمـ ظمديٍ، واسمـ قمؿر، وٓ ختؾق هذه إطموديٌ مـ مؼول، وطمديٌ أيب  سمـ قمقف، وراومع وقمؿرو

يمؿ ذم اعمًتدرك، (. واحلو3594(، ح )4/16هريرة أظمرضمف أسمق داود ذم إىمضقي، سموٌب ذم اًمصؾح، )

(، 2891، 2890(، ح )3/426(، واًمدارىمطـل، ذم اًمٌققع، )2309(، ح )2/57ذم اًمٌققع، )

 =(، وذم 11211(، ح )6/79واًمٌقفؼل، ذم اًمؽؼمى، ذم اًمنميمي، سموب اًمنمط ذم اًمنميمي وهمػمهو، )
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 يـاؿش ذفك:

طمقـام ٓ يليت مو مًؾؿ سمف  -قمغم صحي اًمنموط-ا إصؾ سملن آؾمتدٓل هبذ

 إصؾ، يمام ؾمقليت.وذم أدًمي اًمرأي اًمثوين مو يـؼؾ قمـ هذا  ،يدل قمغم اًمتحريؿ

 افدفقل افثاين:

أن آًمتزام سموخلصؿ ًمقس مـ ىمٌقؾ اؿمؽماط ظمصؿ اًمديـ ذم طمول شمعجقؾ 

ؾمداده: ٕن اعمديـ مًتحؼ خلصؿ مو زاد قمـ معدل اًمرسمح ذم اًمًقق طمتك ًمق مل 

يعجؾ اًمًداد ىمٌؾ طمقـف، وموخلصؿ طموومز قمغم اًمدظمقل ذم مراسمحي سمًعر مرشمػع، ٓ 

ـ سموب اجلعوًمي، وهق كظػم شمرديد إضمر ذم اإلضمورة قمغم شمعجقؾ اًمًداد، ومفق م

ومؾؽ  :اوإن ظمطتف همدً  ،إن ظمطً اًمثقب اًمققم ومؾؽ درهؿ :ًمؾتحػقز، يملن يؼقل

 .(1)كصػ درهؿ، وىمد كص مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ قمغم صحتف

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 .(، وهمػمهؿ4348(، ح )4/75ؿمعى اإليامن: )

ف أو صححف سمؿجؿقع ـمرىمف همػم واطمد، مـفؿ إًمٌوين ومجقع ـمرق احلديٌ ٓ ختؾق مـ مؼول، وىمد طمًـ

ومجؾي اًمؼقل: أن احلديٌ سمؿجؿقع هذه اًمطرق يرشمؼل إمم درضمي "ذم اإلرواء ذم ختريٍ مقؾمع ًمف، ىمول: 

، "اًمصحقح ًمغػمه، وهل وإن يمون ذم سمعضفو وعػ ؿمديد: ومًوئرهو ممو يصؾح آؾمتشفود سمف..

 .(2/272) (، ويـظر: يمشػ اخلػوء، ًمؾعجؾقين،5/142-146)

وموضمتامقمفو مـ ـمرق يشد سمعضفو  :يمون اًمقاطمد مـفو وعقًػو إنوهذه إؾموكقد و"ىمول ؿمقخ اإلؾمالم: 

 .(29/147جمؿقع اًمػتووى، ) "وهذا اعمعـك هق اًمذي يشفد ًمف اًمؽتوب و اًمًـي، سمعًضو

 .(41(، محويي رأس اعمول، )ص35يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (1)



 
 

 صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر 
 

 112 

 يـاؿش ذفك:

: ومنن مقضمى (1)"وع وشمعجؾ"مع اًمتًؾقؿ سموًمػرق سملم هذه اًمصقرة وصقرة 

اعمنموـمي ذم أصؾ  "وع وشمعجؾ"اخلصؿ أفمفر مـ مـع مـع اعمراسمحي مع طموومز 

 اًمعؼد، وذًمؽ مـ وضمفلم:

معؾقم، سمقـام مؼدار اخلصؿ ذم  "وع وشمعجؾ"أن مؼدار اخلصؿ ذم  - أ

جمفقل: إذ إكف متقىمػ قمغم ؾمعر ممذ  "اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ"

اعمراسمحوت أو كحقه قمـد طمؾقل اًمؼًط. وهذا وضمف وموطمش مـ اًمغرر همػم 

 ."وشمعجؾوع "مقضمقد ذم 

 وإذا يمون اؿمؽمط اًمقوع مـ اًمديـ مؼوسمؾ اًمتعجقؾ ذم أصؾ اًمعؼد ممـققمً  - ب

سمقعتلم ذم "مـ ضمفي أكف يدظمؾ ذم اًمٌقع سمثؿـلم، اًمذي هق أطمد شمػًػمات 

: ومنكف ذم صقرة اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ أفمفر: ٕكف سمقع سمثؿـلم "سمقعي

 أطمدمهو معؾقم وأظمر جمفقل.

ؾثؿة ؾرق بغ ما مـعه افعؾامء من افبقع بثؿـغ، وبغ افصورة  وإذا تبّغ ذفك:

أن اًمثؿـلم ذم اإلضمورة وىمعو قمغم  ادذـورة من ترديد افثؿن يف اإلجارة، وبقان ذفك:

ؿمقئلم خمتؾػلم: ظمقوـمي اًمثقب ذم يقم، وظمقوـمتف ذم يقملم، سمقـام ذم اًمٌقع سمثؿـلم حمؾ 

                                           

مـ أوضمف اًمػرق سملم اعمًلًمتلم: أن مًلًمي )وع وشمعجؾ( هل ذم اًمديقن اعممضمؾي، ومقؽقن احلط مـ اًمديـ  (1)

مؼوسمؾ شمعجقؾ إضمؾ، سمقـام اخلصؿ ذم اعمًلًمي حمؾ اًمٌحٌ يؽقن قمـد طمؾقل اًمؼًط. يـظر: اًمٌطوىموت 

 .(149اًمٌـؽقي، د. قمٌد اًمقهوب أسمق ؾمؾقامن، )ص

. يـظر: اًمعـويي ذح اهلدايي، ًمؾٌوسمريت، "وع وشمعجؾ" جيقزون وممو يٌلّم هذا اًمػرق: أن احلـػقي ٓ

 .(20/59مصوحلي اًمؽػقؾ اعمؽػقل ًمف قمغم سمعض اًمديـ. يـظر: اعمًٌقط ) ا(. وأضموزو8/426)
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ـ اإلضمورة اعمشور إًمقفو ذم اًمٌقع أن يؼقل ، وإكام كظػم مًلًمي شمرديد صمؿ(1)اًمعؼد واطمد

. صمؿ إكف يؿؽـ أن يؼول: (2): صمؿـ هذا اًمثقب مئي درهؿ، وصمؿـ هذا مخًقنمثاًل 

ٕكف يؿؽـ ضمعؾفو مـ سموب اجلعوًمي اًمتل شمغتػر ومقفو  :صح اًمعؼد ذم هذه اًمصقرة

 .(3)اجلفوًمي، وٓ يؿؽـ مثؾ ذًمؽ ذم اًمٌقع

قمغم مـع شمرديد اًمثؿـ ذم  ڤ، قمغم أن مجفقر أهؾ اًمعؾؿ ي ؼال هذا

 اعمـفل قمـفو. (5)"سمقعتلم ذم سمقعي"ـوسمعضفؿ أحلؼف سم ،(4)اإلضمورة

 افدفقل افثافث:

ط اًمقوع مـ اًمديـ اقمغم ومرض يمقن اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ مـ ىمٌقؾ اؿمؽم

ومؾقس ذم هذا اًمنمط مو يؿـع مـف مـ كص صحقح  :مؼوسمؾ اًمتعجقؾ ذم أصؾ اًمعؼد

 .(6)أو إمجوع سيح...

 اؿش ذفك:يـ

 سمام ؾمقليت مـ أدًمي مـع اعمراسمحي مع احلوومز اعمؾزم اخلصؿ.

 افدفقل افرابع:

ختريٍ اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ قمغم أن اخلصؿ قمؼد هٌي جلزء مـ اًمثؿـ معؾؼ 

قمغم شمًقيغ  ا.. اقمتامدً .جلزء مـ اًمثؿـ اعممضمؾ قمغم شمغػم اًمًعر أو قمغم ممذ مو

                                           

 .(5/138(، شمٌقلم احلؼوئؼ، )4/186(، سمدائع اًمصـوئع، )8/86(، )6/334يـظر: اعمغـل، ) (1)

 .(3/499يـظر: إقمالم اعمقىمعلم، ) (2)

 .(6/334يـظر: اعمغـل، ) (3)

 .(8/86(، اعمغـل، )4/186(، سمدائع اًمصـوئع، )15/100يـظر: اعمًٌقط، ) (4)

 .(420-3/419يـظر: اعمدوكي، ) (5)

 .(36يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (6)
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 .(1)ذم اهلٌي سمعض اعمذاهى ًمؽؾ مـ اًمتعؾقؼ واجلفوًمي

 يـاؿش ذفك:

ذم قمؼد  ومـ: أن يؽقن مشؽمـمً  ٓ خيؾق "قمؼد هٌي جلزء مـ اًمثؿـ"سملن مو ؾمؿل 

ومؼط، أو همػم مشؽمط، ومنن يمون همػم  ذم اًمعؼد أو مشوومفيً  يمون يمتوسميً  اعمراسمحي ؾمقاءً 

مشؽمط: ومنن اًمعؿقؾ ًمـ يرى سموًمدظمقل ذم مراسمحي أقمغم مـ ؾمعر اًمًقق دون 

 مؼوسمؾ.

ذم قمؼد اعمراسمحي، ومنن ذًمؽ خيرضمف قمـ معـك  ومنموـمً  "قمؼد اهلٌي" وأمو إن يمون

اًمتؼمع إمم معـك اعمعوووي: ومنن اؿمؽماط قمؼد اًمتؼمع ذم قمؼد اعمعوووي حيقؾف إمم قمؼد 

 مـ اًمعقض. امعوووي: إذ إن اؿمؽماـمف ذم قمؼد اعمعوووي جيعؾ ًمف ضمزءً 

ـ ؾمؾػ قمغم طمديٌ اًمـفل قم و( معؾؼً 728ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )ت

اهلٌي واًمعوريي واًمعريي  :مثؾ ،عف إمم اًمٌقع واإلضمورةمجشمؼمع  ويمّؾ ": (2)وسمقع

                                           

 .(9، )صد. قمٌد اًمًتور أسمق همدة متدسمر قمغم اعمراسمحي سمرسمح متغػم شمعؾقؼيـظر:  (1)

سمـ ؿمعقى قمـ أسمقف قمـ ضمده مرومققًمو، وًمػظف قمـد أيب داود: )ٓ  ضموء اًمـفل قمـ ذًمؽ ذم طمديٌ قمؿرو (2)

...(. وىمد أظمرج طمديثف أسمق داود، ذم يمتوب اًمٌققع واإلضمورات، سموب ذم اًمرضمؾ يٌقع مو حيؾ ؾمؾػ وسمقع

، سموب مو ضموء ذم ملسو هيلع هللا ىلص(، واًمؽممذي، ذم أسمقاب اًمٌققع قمـ رؾمقل اهلل 3504) (، ح3/769ًمقس قمـده، )

(، واًمـًوئل، ذم يمتوب اًمٌققع، سموب سمقع مو 1234) (، ح516-2/515يمراهقي سمقع مو ًمقس قمـدك، )

 .(، وهمػمهؿ205، 178، 2/174(، واإلموم أمحد ذم اعمًـد، )7/288ًمقس قمـد اًمٌوئع، )

اسمـ موضمف ذم يمتوب اًمتجورات، سموب اًمـفل قمـ سمقع مو ًمقس وأصؾ احلديٌ دون حمؾ اًمشوهد رواه 

 .(2188) (، ح541-3/540قمـدك، وقمـ رسمح مو مل يضؿـ، )

، وواومؼف اسمـ اًمؼطون ذم سمقون اًمقهؿ واإلهيوم، "هذا طمديٌ طمًـ صحقح"واحلديٌ ىمول قمـف اًمؽممذي: 

 .(5/148(، وإًمٌوين ذم اإلرواء، )2/21(، وصححف احلويمؿ ذم اعمًتدرك، )5/487)

ىمول أسمق قمٌد اًمرمحـ إذرمل: ًمقس يصح مـ "سمـ ـموهر اعمؼدد:  وموئدة: ضموء ذم ذظمػمة احلػوظ، عمحؿد

(. ويـظر: اًمؽومؾ ذم اًمضعػوء، ٓسمـ قمدي، 5/2704، )"سمـ ؿمعقى إٓ هذا طمديٌ قمؿرو

(5/115). 
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ومجامع . مثؾ اًمؼرض :هل :واعمحوسموة ذم اعمًوىموة واعمزارقمي واعمٌويعي وهمػم ذًمؽ

ألن ذفك افتزع إكام ـان ألجل  :أن ٓ جيؿع سملم معوووي وشمؼمع :معـك احلديٌ

ؾنذا اتػؼا ظذ أكه فقس بعوض  .من افعوض اؾقصر جزءً  ،امطؾؼً  اادعاوضة ًل تزظً 

 .(1)"...بغ أمرين متـاؾقغ امجعً 

: ومنن اًمعؼمة سموحلؼوئؼ ٓ سموعمًؿقوت. شمًؿقي اخلصؿ هٌيً  ووٓ يغػم ذم احلؽؿ ؿمقئً 

إؾمامء شمتٌع اعمؼوصد، وٓ جيقز ٕطمد "(: 728ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )ت

سمؿجرد اظمتالف أًمػوظ مل ختتؾػ معوكقفو أن يظـ أن إطمؽوم اظمتؾػً 

ومؼوصدهو، سمؾ عمو اظمتؾػً اعمؼوصد هبذه إومعول اظمتؾػً أؾمامؤهو وأطمؽومفو، 

 .(2)"شإكام إقمامل سموًمـقوت» :وإكام اعمؼوصد طمؼوئؼ إومعول وىمقامفو

اعمنموط ذم قمؼد اعمراسمحي: معوووي ذم طمؼقؼي إمر، ومنكف  "اهلٌي"وإذا شمٌلم أن 

، أو هٌي اعمجفقل، سمؾ يعقد اًمٌحٌ إمم طمؽؿ (3)قف ضمقاز شمعؾقؼ اهلٌيٓ يـطٌؼ قمؾ

 اعمعوووي قمـ اعمجفقل.

                                           

 .(63-29/62(. ويـظر: جمؿقع اًمػتووى، )284اًمؼقاقمد اًمؽؾقي، )ص (1)

 .(95ؾ قمغم سمطالن اًمتحؾقؾ، )صسمقون اًمدًمق (2)

 .ًمقس اعمراد سمحٌ اًمعؼد اعمعؾؼ (3)
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 أدفة افرأي افثاين )حتريم ادرابحة مع احلاؾز ادؾزم باخلصم(:

 افدفقل األول:

، ويظفر واؿمتامل اعمراسمحي مع احلوومز اعمؾزم سموخلصؿ قمغم اًمغرر اعمؿـقع ذقمً 

 اًمغرر ومقفو مـ وضمفلم:

سمحصقل اخلصؿ مـ قمدمف، وذًمؽ ٕن اخلصؿ معؾؼ قمغم اكخػوض اجلفؾ  - أ

ؾمعر اعممذ طملم إداء قمـ ؾمعر اًمرسمح ذم اعمراسمحي، وطمصقل ذًمؽ 

 جمفقل.

اجلفؾ سمؿؼدار اخلصؿ: إذ إكف مرشمٌط سمؼدر اكخػوض ؾمعر اعممذ، وهق أمر  - ب

 جمفقل.

وقمغم هذا ومؼد اؿمتؿؾً اعمراسمحي مع احلوومز اعمؾزم سموخلصؿ قمغم همرر وموطمش 

 )جمفقل احلصقل، وجمفقل اًمؼدر(.

 افدفقل افثاين:

، مـ ضمفي "سمقعتلم ذم سمقعي"أن ومقفو معـك اًمٌقع سمثؿـلم اًمذي هق أطمد شمػًػمات 

)وهق  وأظمر جمفقل )وهق اًمًعر اعمٌلم ذم اًمعؼد( سمقع سمثؿـلم أطمدمهو معؾقمأكف 

اًمعؾؿ  اًمًعر اعمؽمشمى قمغم ؾمعر اعممذ طملم إداء(، سمؾ اًمصقرة اًمتل مـعفو أهؾ

 : ٕن يمال اًمثؿـلم ومقفو معؾقم.اأىمؾ همررً 

إن اًمٌقع ذم اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ ٓ يؼع إٓ سملطمد اًمثؿـلم )اًمثؿـ  ؾنن ؿقل:

ًمف أو أرومع مـف، أو اًمثؿـ  واعمٌلم ذم اًمعؼد إن يمون ؾمعر اعممذ طملم إداء مًوويً 

 اعمؽمشمى قمغم ؾمعر اعممذ إن شمٌلم ظمالف ذًمؽ(.

 سمثؿلم ٓ يؿؽـ أن يـػذ إٓ قمغم أطمدمهو، ومع ذًمؽ ُمـع. يمذًمؽ اًمٌقع ؿقل:
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 افدفقل افثافث:

 اعمـفل قمـف، يمام ذم طمديٌ (1)اًمثُّـَْقوع قدظمقل اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ ذم سم

، واعمزاسمـي ،قمـ اعمحوىمؾي ملسو هيلع هللا ىلصهنك رؾمقل اهلل » :ىمول ¶ قمٌد اهلل سمـ ضموسمر

، وقمـ اًمثُّـَْقو -اعمعوومي هلسمقع اًمًـلم  :(2)ىمول أطمدمهو-واعمخوسمرة  ،واعمعوومي

 .(3)شاًمعرايو ذمورظمص 

سمدًٓمي اًمروايي  (4)وآؾمتثـوء ذم اًمٌقع اعمـفل قمـف هق: آؾمتثـوء اعمجفقل

، وسمدًٓمي إطموديٌ إظمرى (5)شإٓ أن شمعؾؿ اًمثُّـَْقووقمـ »إظمرى ًمؾحديٌ: 

 .(6)اًمتل ضموء ومقفو مو يدل قمغم ضمقاز اؾمتثـوء اعمعؾقم

ؾمتثـوء اعمجفقل ذم اًمٌقع مـفل قمـف: ومنن طمؼقؼي اعمراسمحي مع وإذا شمٌلم أن آ (87

احلوومز اعمؾزم سموخلصؿ هق: أهنو اؾمتثـوء معؾؼ عمجفقل، ومفق اؾمتثـوء معؾؼ: 

                                           

 .إي: آؾمتثـوء ذم اًمٌقع (1)

 .¶أي: أطمد اًمراويلم قمـ ضموسمر  (2)

 .(5/18رواه مًؾؿ، يمتوب اًمٌققع، ) (3)

(، اًمؼقاقمد 10/195(، ذح اًمـقوي قمغم مًؾؿ، )133-1/132يـظر: مشؽؾ أصمور، ًمؾطحووي، ) (4)

 .(180-5/179(، كقؾ إوـمور، )424-423)صاًمؽؾقي، 

(، 3405) (، ح695-2/694رواهو أسمق داود، ذم يمتوب اًمٌققع واإلضمورات، سموب ذم اعمخوسمرة، ) (5)

(، واًمـًوئل، ذم 1290) (، ح2/564واًمؽممذي ذم أسمقاب اًمٌققع، سموب مو ضموء ذم اًمـفل قمـ اًمثُّـقو، )

(، وذم سموب اًمـفل قمـ سمقع اًمثُّـقو 7/38ؾٌ واًمرسمع، )يمتوب اًمٌققع، سموب اًمـفل قمـ يمراء إرض سموًمث

 .(10/195(. وصحح إؾمـودهو اًمـقوي ذم ذطمف قمغم مًؾؿ، )7/296طمتك شُمعؾؿ، )

، واؾمتثـك محالكف إمم أهؾف. يـظر: ملسو هيلع هللا ىلصاعمتػؼ قمؾقف، عمو سموع مجؾف قمغم اًمـٌل  ¶يمحديٌ ضموسمر  (6)

 (، ح3/189داسمي إمم مؽون مًؿك ضموز، )اًمٌخوري، ذم يمتوب اًمنموط، سموب إذا اؿمؽمط اًمٌوئع فمفر اًم

 .(5/51(. ومًؾؿ ذم صحقحف، يمتوب اعمًوىموة، )2718)
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ٕكف متقىمػ قمغم ؾمعر اعممذ طملم إداء، وجمفقل: ٕكف ىمدر اعمًتثـك 

 متقىمػ قمغم مدى اكخػوض ؾمعر اعممذ.

حلديٌ هق ذم اعمثؿـ، وآؾمتثـوء هـو ذم إن آؾمتثـوء اًمقارد ذم ا ؾنن ؿقل:

 اًمثؿـ.

إن ؾُمؾؿ سملن احلديٌ ذم اعمثؿـ ومحًى، ومؽذًمؽ طمؽؿ اًمثؿـ: ٕن مـوط  ؿقل:

، ىمول اًمشقيموين (1)هق: اًمغرر شإٓ أن شمعؾؿ اًمثُّـَْقو»احلؽؿ ذم اًمـفل قمـ 

واحلؽؿي ذم اًمـفل قمـ اؾمتثـوء اعمجفقل مو يتضؿـف مـ اًمغرر مع "(: 1250)ت

 ، واًمغرر يدظمؾ قمغم اًمثؿـ يمام يدظمؾ قمغم اعمثؿـ.(2)"اجلفوًمي

هذا، ومع مو ؾمٌؼ مـ مقاكع ذقمقي ًمؾؿراسمحي مع احلوومز اعمؾزم سموخلصؿ: ومنكف 

أقمغم ممو ذم  ومـ اًمنميموت ىمد ٓ شمؼٌؾ سملن يًجؾ قمؾقفو رسمحً  ايالطمظ أن يمثػمً 

 .(3)اًمًقق طمتك وًمق اًمتزم اعمٍمف سموخلصؿ

 افراجح:

هق مـع اعمراسمحي مع  -واهلل أقمؾؿ-تفو، وموًمذي يظفر سمعد قمرض اعمًلًمي وأدًم

 ًمؼقة أدًمي اعمـع اًمتل ؾمٌؼ سمقوهنو، واهلل أقمؾؿ. :طموومز اخلصؿ اعمؾزم

 

 

                                           

 .(5/180(، كقؾ إوـمور، )3/167(، يمشوف اًمؼـوع، )1/323يـظر: أطمؽوم اًمؼرآن، ٓسمـ اًمعريب، ) (1)

 .(5/180كقؾ إوـمور، ) (2)

 .(36يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (3)



 

  صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر
 

 119 

 وومقف أرسمعي مطوًمى:

 .: اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾولاعمطؾى إ

ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى اًمتغػم شمغػم مؼدار اًمؼًط  :ثويناعمطؾى اًم

 .ذم اعممذ

 .ط سموجلؿع سملم اًمٌقع أضمؾ واعمشوريمياًمتحقّ :ًمٌاعمطؾى اًمثو

اجلؿع سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، وسمققع آضمؾي سمًعر اًمًقق  :راسمععمطؾى اًما

 .يقم إداء

 .انتىرق انًتجذد قصُر األجم انًطهب األول

 صر األجل.افػرع األول: ادراد بافتورق ادتجدد ؿ

هق أن يتػؼ ـمرومو اعمعومؾي قمغم إسمرام شمقرق هبومش اًمرسمح اًمًوئد قمـد إضمراء 

ذم  رأس اعمول ورسمحف، قمغم أن يؽقن ؾمداد اًمديـ يموماًل  ؿموماًل  اًمعؿؾقي ًمؾديـ يموماًل 

قمؾقف  ومـ اًمديـ متػؼً  اهنويي ومؽمة متػؼ قمؾقفو، ومنذا طمؾ إضمؾ ؾمدد اًمعؿقؾ ضمزءً 

دل شمؾؽ اًمػؽمة ومؼط، أمو سموىمل اًمديـ ومقتؿ ؾمداده سمنضمراء مع رسمحف اًمذي يعو ومًٌؼً 

قمؿؾقي شمقرق أظمرى هبومش رسمح ضمديد هق هومش اًمرسمح ذم سمدايي شمؾؽ اًمػؽمة، 

ومقؽقن اًمعؿقؾ ؾمدد سموىمل اًمديـ إول واؾمتؼر ذم ذمتف ديـ ضمديد أقمغم مـف، 
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 وهؽذا ذم سمؼقي اًمػؽمات.

 افػرع افثاين حؽم افتورق ادتجدد ؿصر األجل.

 ، وذًمؽ يمام يكم:(1)رأيون ًمؾعؾامء واًمٌوطمثلم اعمعوسيـ ذم طمؽؿ هذه اعمًلًمي صمؿي

 ضمقاز اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾ. افرأي األول:

وىمد أظمذ هبذا اًمرأي قمدد مـ اهلقئوت اًمنمقمقي، مثؾ اهلقئوت اًمنمقمقي ًمؾٌـؽ 

، يمام أظمذ سمف قمدد مـ (2)إهكم، وسمـؽ اجلزيرة، وسمـؽ ديب اإلؾمالمل وهمػمهو

 .(3)اًمٌوطمثلم

 حتريؿ اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾ. افرأي افثاين:

 وىمد أظمذ هبذا اًمؼقل قمدد مـ اًمعؾامء واًمٌوطمثلم.

 األدفة:

 أدفة افرأي األول )جواز افتورق ادتجدد ؿصر األجل(:

 افدفقل األول:

اًمذي -ًمقس مـ ضمـس ىمؾى اًمدائـ ديـف  -ىمصػم إضمؾ-أن اًمتقرق اعمتجدد 

سمتلظمػم ؾمداده مؼوسمؾ زيودة حيصؾ قمؾقفو ذم اًمؼدر أو اًمصػي  -يـفطمؾ أضمؾف قمغم مد

                                           

مـ اًمقاوح أن هذا اخلالف ذم اًمتقرق اعمتجدد إكام يليت قمغم اًمؼقل اًمراضمح سمجقاز اًمتقرق اًمذي ىمول سمف  (1)

 .مجفقر أهؾ اًمعؾؿ، أمو مـ يؿـع اًمتقرق مـ أصؾف: ومؿـ سموب أومم أن يؿـع هذه اعمًلًمي

 .(37يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، )ص (2)

يـ أطمؽوم (3) ف وسمدائؾف اعمعوسة، د. كزيف محود، وؿـ يمتوسمف: ذم ومؼف اعمعومالت اعموًمقي يـظر: ىمؾى اًمدَّ

 .(140-135واعمٍمومقي اعمعوسة ىمراءة ضمديدة، )ص
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 .(1)...ساطمي أو طمقؾي

 يـاؿش ذفك:

 سمعدم اًمتًؾقؿ، سمؾ هق مـ ضمـس ىمؾى اًمديـ اعمحرم، يمام ؾمقليت.

 أدفة افرأي افثاين ) حتريم افتورق ادتجدد ؿصر األجل(:

احلؼقؼل قمـ  قُوضِمَد اًمتقرإن هذا اعمعومؾي إذا ُكظر إًمقفو سمصقرهتو اعمثوًمقي، سمحقٌ 

ومر ومقف ذوـمف مـ متؾؽ اًمًؾع، وشمعققـفو، وقمدم قمقدهتو إمم قايمؾ ومؽمة، اًمذي شمت

 -وأيًض -سموئعفو إول، وكحق هذه اًمنموط: ومنهنو قمغم هذه اًمصقرة اعمثوًمقي ٓ ختؾق 

 مـ مقاكع اًمتحريؿ، ومؽقػ سمام دوهنو.

 مو يكم: -ثؾ صقرهقمغم أم-ومـ أدًمي حتريؿ اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾ 

 افدفقل األول:

اؿمتامل هذه اعمعومؾي قمغم ىمؾى اًمديـ، ووضمف ذًمؽ أن اعمديـ ذم هذه اعمعومؾي 

يًؼط قمـف اًمديـ مؼوسمؾ وضمقب ديـ أيمثر مـف قمؾقف، قمـ ـمريؼ شمقرق ضمديد، 

 وهؽذا يتؽرر ىمؾى اًمديـ سمحًى ـمقل أضمؾ اًمتؿقيؾ.

، وذم اأو معًن  ايمون اعمديـ مقًه  وىمؾى اًمديـ قمغم اعمديـ همػم ضموئز: ؾمقاءً 

اإلمجوع قمغم حتريؿ زيودة اًمديـ    ( 728ؿملن اعمعن طمؽك ؿمقخ اإلؾمالم )ت

مل يؽـ  ╚وؾمقؾي يمون، وذم ؿملن اعمقه طمؽك أن اًمصحوسمي  ييقمغم اعمعن سمل

 سمقـفؿ كزاع ذم طمرمتف.

ٓ وٓ جيقز اًمزيودة قمؾقف سمؿعومؾي و ،اعمعن جيى إكظوره"ومـ يمالمف ذم هذا: 

                                           

 .(138يـظر: ىمؾى اًمديـ أطمؽومف وسمدائؾف اعمعوسة، )ص (1)
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 .(1)"همػمهو سمنمجوع اعمًؾؿلم

: مل جيز سمنمجوع اعمًؾؿلم أن اوأمو إذا طمؾ اًمديـ ويمون اًمغريؿ معًن "وىمول: 

 .(2)"سمؾ جيى إكظوره :يؼؾى سموًمؼؾى ٓ سمؿعومؾي وٓ همػمهو

وًمؽـ شمقؾمؾقا سمؿعومؾي أظمرى: ومفذا  ،(3)وأمو إذا يمون هذا هق اعمؼصقد"وىمول: 

وأمو اًمصحوسمي ومؾؿ يؽـ سمقـفؿ كزاع أن هذا  ،شمـوزع ومقف اعمتلظمرون مـ اعمًؾؿلم

وأصمور قمـفؿ سمذًمؽ يمثػمة مشفقرة. واهلل شمعومم  ،(4)شإكام إقمامل سموًمـقوت»ومـ :حمرم

طمرم اًمرسمو عمو ومقف مـ رضر اعمحتوضملم وأيمؾ اعمول سموًمٌوـمؾ وهق مقضمقد ذم 

 .(5)"اعمعومالت اًمرسمقيي

ذًمؽ ذم إضمؾ سمصقرة يظفر إن اطمتول قمغم أن يزيده ذم اًمثؿـ ويزيده "وىمول: 

ومنن هذا هق اًمرسمو اًمذي أكزل  :ومل يؽـ ًمف قمـده إٓ اًمديـ إول ،مل جيز ذًمؽ :رسموهو

ومنن  :شمؼيض أو شمريب :اهلل ومقف اًمؼرآن: ومنن اًمرضمؾ يؼقل ًمغريؿف قمـد حمؾ إضمؾ

ومحرم اهلل ورؾمقًمف ذًمؽ وأمر  :ىمضوه وإٓ زاده هذا ذم اًمديـ وزاده هذا ذم إضمؾ

 .(6)"ـ مل يـتفسمؼتول م

                                           

 .(28/74جمؿقع اًمػتووى، ) (1)

 .(29/419جمؿقع اًمػتووى، ) (2)

 .إضمؾأي: زيودة اًمديـ مؼوسمؾ زيودة  (3)

( 1؟، )حملسو هيلع هللا ىلصمتػؼ قمؾقف: اًمٌخوري ذم يمتوب سمدء اًمقطمل، سموب يمقػ يمون سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل  (4)

 .(6/48(، ومًؾؿ، ذم يمتوب اجلفود، )1/6)

 .(29/419جمؿقع اًمػتووى، ) (5)

، 438-437، 29/302(. ويـظر إووومي إمم مو ؾمٌؼ: جمؿقع اًمػتووى، )29/430جمؿقع اًمػتووى، ) (6)

439). 
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 : إن هذه اعمعومؾي شمؼع سمروو اعمديـ )اًمعؿقؾ(.ؾنن ؿقل

مـ  ٓ أصمر ًمروو اعمديـ ذم اجلقاز، وموًمرسمو طمرام طمتك وًمق وىمع قمـ شمراضٍ  ؿقل:

واحلؽؿي مـ حتريؿ اًمرسمو إذا مو ىمقرن سمغػمه مـ اًمؽٌوئر: ًمقًً ضمؾقي،  اعمؽماسمَقلم،

 .(1)عيذم اًمنمي وكًٌقً  اومـ صَمؿ ضموء حتريؿف متلظمرً 

 افدفقل افثاين:

اؿمتامل اعمعومؾي قمغم اًمتقرق اعمـظؿ، وىمد قمرومف اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سملكف: 

ىمقوم اعمٍمف سمعؿؾ كؿطل يتؿ ومقف شمرشمقى سمقع ؾمؾعي )ًمقًً مـ اًمذهى أو "

اًمػضي( مـ أؾمقاق اًمًؾع اًمعوعمقي أو همػمهو، قمغم اعمًتقرق سمثؿـ آضمؾ، قمغم أن 

سملن يـقب قمـف ذم  -ؼد أو سمحؽؿ اًمعرف واًمعودةإمو سمنمط اًمع-يؾتزم اعمٍمف 

 .(2)"آظمر سمثؿـ طمورض، وشمًؾقؿ صمؿـفو ًمؾؿًتقرق سمقعفو قمغم مشؽمٍ 

وىمد صدر سمتحريؿ اًمتقرق اعمـظؿ ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي 

اًمعومل اإلؾمالمل، وىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اعمـٌثؼ مـ مـظؿي اعمممتر اإلؾمالمل، 

ُيػفؿ مـ اعمعقور اًمنمقمل هلقئي اعمحوؾمٌي واعمراضمعي ًمؾؿمؾمًوت  يمام أكف

: يمام اظمتوره أيمثر اعمشوريملم ذم كدوة دًمي اًمؼميمي (3)اإلؾمالمقي طمقل اًمتقرق اعموًمقي

                                           

(. ويـظر: سمقون اًمدًمقؾ قمغم سمطالن 2/124أؿمور إمم هذا اعمعـك اإلموم اًمشوـمٌل. يـظر: اعمقاومؼوت، ) (1)

 .(85، 83اًمتحؾقؾ، )ص

( سمشلن مقوقع اًمتقرق يمام دمريف سمعض اعمصورف ذم اًمقىمً احلورض، 2ىمرار اعمجؿع اًمػؼفل رىمؿ ) (2)

 .(23/10/1424-19)ًمؾدورة اًمًوسمعي قمنمة اعمـعؼدة ذم اًمػؽمة مـ 

قمدم اًمرسمط سملم قمؼد ذاء اًمًؾعي سموٕضمؾ وقمؼد سمقعفو " (:4/6) ضموء ذم وقاسمط صحي قمؿؾقي اًمتقرق (3)

يمون اًمرسمط سموًمـص ذم اعمًتـدات، أم  سمثؿـ طمول سمطريؼي شمًؾى اًمعؿقؾ طمؼف ذم ىمٌض اًمًؾعي ؾمقاءً 

 ."سموًمعرف، أم سمتصؿقؿ اإلضمراءات

 =و ويمقؾفو ذم سمقع اًمًؾعي اًمتل اؿمؽماهو مـفو، وقمدم شمقيمؾ قمدم شمقيمقؾ اًمعؿقؾ ًمؾؿمؾمًي أ" (:4/7)
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 .(1)واًمعنميـ اًمراسمعي

أكف يدظمؾ ذم سمقع اًمعقـي اًمذي مـعف مجفقر اًمػؼفوء:  ومن أدفة مـع افتورق ادـظم:

، وهق اع اًمًؾعي ًمؾؿتقرق كًقئي سمليمثر مـ صمؿـفو كؼدً ٕن اعمٍمف هق اًمذي يٌق

ومال ومرق سملم  -وسملىمؾ مـ صمؿـفو اًمذي سموقمفو هق سمف- ااًمذي يتقمم سمقعفو عمـ يشوء كؼدً 

هذا ومو ًمق اؿمؽماهو اعمٍمف ًمـػًف، وموعمٍمف يتقمم يمؾ رء ذم اًمتقرق اعمٍمذم 

 .(2)اعمـظؿ

ًمف طمؽؿفو: ذم اًمـظر  نًمؼقل سمل وضمف دظمقل اًمتقرق اعمـظؿ ذم اًمعقـي، أو اويتٌلّم 

إمم اًمعؾي مـ حتريؿ اًمعقـي، وهل اًمؼصد اًمظوهر ًمؾحصقل قمغم اًمـؼد سمزيودة، وهق 

مؼوسمؾ  وكؼديً  ويمذًمؽ ذم اًمتقرق اعمـظؿ: إذ إن طموصؾف شمقومػم اعمٍمف ًمؾعؿقؾ مٌؾغً 

 .أداء اًمعؿقؾ أيمثر آضماًل 

وطمؽؿفو: ومنكف مو  ٓ أصمر ًمف ذم شمغقػم طمؼقؼتفو وويمقن شمؾؽ اعمعومؾي شمًؿك شمقرىمً 

يمام أؿمور ًمذًمؽ ؿمقخ اإلؾمالم  ،اؾمتٌقح يمثػم مـ اًمرسمو إٓ سملؾمامء معومالت مٌوطمي

 .(3)  ( 728اسمـ شمقؿقي )ت

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

اعممؾمًي قمـ اًمعؿقؾ ذم سمقعفو، قمغم أكف إذا يمون اًمـظوم ٓ يًؿح ًمؾعؿقؾ سمٌقع اًمًؾعي سمـػًف إٓ سمقاؾمطي 

اعممؾمًي كػًفو: ومال موكع مـ اًمتقيمقؾ ًمؾؿمؾمًي قمغم أن يؽقن ذم هذه احلوًمي سمعد ىمٌضف اًمًؾعي طمؼقؼي 

 .(493(، )ص4/7(، اًمٌـد )30 اًمنمقمقي، اعمعقور رىمؿ ). اعمعويػم"أو طمؽاًم 

يـظر: مؾحؼ ىمرارات وشمقصقوت كدوات اًمؼميمي ذم آىمتصود اإلؾمالمل مـ احلوديي واًمعنميـ طمتك  (1)

 .(89اخلومًي واًمعنميـ، مجع وشمـًقؼ د. قمٌد اًمًتور أسمق همدة و د. أمحد حمقل اًمديـ، )ص

رأي اًمػؼفل، د. اًمصديؼ اًميير، طمقًمقي اًمؼميمي، اًمعدد اًمًودس يـظر سمتٍمف يًػم: اًمتقرق اعمٍمذم اًم (2)

(. وىمد اؾمتطرد ذم سمقون أكف ٓ يدظمؾ ومقام أضموزه اًمشوومعقي أو اسمـ طمزم مـ 197)ص (،1425رمضون )

 .اًمعقـي

 .(85(. ويـظر: )ص84يـظر: سمقون اًمدًمقؾ قمغم سمطالن اًمتحؾقؾ، )ص (3)
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 افدفقل افثافث:

قمغم إضمراء اًمتقرق اًمثوين ومو يؾقف، وقمغم  وأن قمؼد اًمتقرق إول ؾمقتضؿـ اشمػوىمً 

ومو يؾقف قمـد إضمراء اًمتقرق إول:  ،هذا: ومال خيؾق هومش اًمرسمح ذم اًمتقرق اًمثوين

ًٓ ومـ أن يؽقن معؾقمً  اعمعومؾي  : مل شممدِّ احمددً  و، ومنن يمون معؾقمً ، أو يؽقن جمفق

مع هومش اًمرسمح ذم  وهمروفو اعمراد مـفو: ٕن اًمرسمح اعمحدد ىمد ٓ يؽقن متقاومؼً 

 اًمًقق قمـد إضمراء اًمتقرق اًمثوين.

 مف: ومنن هذا اًمتزائسمحف قمـد إضمراأمو إن يمون آشمػوق قمغم شمقرق حيدد هومش ر

سمؿجفقل وآًمتزام سموعمعووووت يشؽمط ومقف اكتػوء اًمغرر، يؼقل صوطمى حترير 

ومفق يمؾ مو ومقف  -وهق اعمؾتزم سمف-وأمو اًمريمـ اًمثوًمٌ "اًمؽالم ذم مًوئؾ آًمتزام: 

يمون ومقف همرر أم ٓ؟ إٓ ومقام يمون مـ سموب اعمعووووت: ومقشؽمط ومقف  مـػعي، وؾمقاءً 

 .(1)"اًمغرر اكتػوء

 افراجح:

هق حتريؿ اًمتقرق اعمتجدد  -ومقام يظفر-سمعد قمرض اعمًلًمي وأدًمتفو، وموًمراضمح 

 ىمصػم إضمؾ، ًمؼقة أدًمي اعمـع اًمتل ؾمٌؼ ذيمرهو، واهلل أقمؾؿ.

                                           

 .(69ًمؾحطوب، )صحترير اًمؽالم ذم مًوئؾ آًمتزام،  (1)
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: تغُر يقذار انقسط فٍ انتًىَم طىَم األجم بحسب ثاٍَانًطهب ان

 انتغُر فٍ انًؤشر.

افؼسط يف افتؿويل ضويل األجل بحسب تغر مؼدار افػرع األول: ادراد ب

 .افتغر يف ادمرش

غػم مؼدار اًمؼًط ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى يراد هبذا اعمؼؽمح: أن يت

دون شمغقػم، ومنذا ارشمػع اعممذ قمـ اًمًعر  اًمتغػم ذم اعممذ مع سمؼوء أصؾ اًمديـ

ػض اعممذ ِزيَد ذم مؼدار اًمؼًط مؼوسمؾ ختػقض مدة اًمًداد، وإذا كخ :اعمتػؼ قمؾقف

 .(1)يـخػض مؼدار اًمؼًط مؼوسمؾ اًمزيودة ذم مدة اًمًداد :قمـ اًمًعر اعمتػؼ قمؾقف

تغر مؼدار افؼسط يف افتؿويل ضويل األجل بحسب افتغر يف افػرع افثاين: حؽم 

 .ادمرش

 شمغػم مؼدار اًمؼًط مـ طموًملم: ٓ خيؾقطمًى اعمؼؽمح، 

جيري سموًمؽمايض ذم طمقـف،  -قمغم مو ؾمٌؼ سمقوكف-أن يؽقن شمغػم مؼدار اًمؼًط  -1

ذم أصؾ اًمعؼد، ومؾقس ذم ذًمؽ موكع ذقمل: ٓكتػوئف مـ  وسمحقٌ ٓ يؽقن مؾزمً 

ومؾقس ومقف اًمتزام سمؿجفقل، يمام أن ومقف حتؼقؼ مصؾحي متٌودًمي  ،اعمحوذير اًمنمقمقي

 ًمؾطروملم شمؽقن سموًمروو مـ ىمٌؾفام.

قمؾقف ذم أصؾ  جيري آشمػوق -قمغم مو ؾمٌؼ سمقوكف-أن يؽقن شمغػم مؼدار اًمؼًط  -2

ومنن  :ًمؾطروملم، ويرسمط سمؼدر شمغػم ذم ؾمعر اعممذ واًمعؼد، سمحقٌ يؽقن مؾزمً 

                                           

(، اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. 143-141يـظر: اًمتحقط ذم اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (1)

 .(33ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص
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مـ اًمغرر اعمـفل قمـف، مـ ضمفي دظمقل اجلفوًمي قمغم مؼدار  قهذه اًمصقغي ٓ ختؾ

 اًمؼًط وأمد إضمؾ.

 ومعؾقمً  ا، ومقضمى أن يؽقن حمددً (1)"مـ اًمثؿـ وإضمؾ يلظمذ ىمًطً "و

ًط وأمد إضمؾ مؼصقد مراد ًمؽال اًمعوىمديـ: ومؾؿ دمز ًمؾعوىمديـ، يمام أن مؼدار اًمؼ

 اجلفوًمي ومقفام.

 ملسو هيلع هللا ىلصىمول ىمدم اًمـٌل  ¶اسمـ قمٌوس ويدل قمغم وضمقب اًمعؾؿ سموٕضمؾ طمديٌ 

ومػل  :مـ أؾمؾػ ذم رء: )ومؼول :اعمديـي وهؿ يًؾػقن سموًمتؿر اًمًـتلم واًمثالث

(: 204)ت. ىمول اإلموم اًمشوومعل (2)(إمم أضمؾ معؾقم :ووزن معؾقم ،يمقؾ معؾقم

 :يدل :شومؾقًؾػ ذم يمقؾ معؾقم وأضمؾ معؾقم :مـ ؾمؾػ» :ملسو هيلع هللا ىلصىمقل رؾمقل اهلل "

 ٻ﴿: ويمذًمؽ ىمول اهلل ضمؾ صمـوؤه ،قمغم أن أضمول ٓ حتؾ إٓ أن شمؽقن معؾقمي

 .(3)"[282]اًمٌؼرة: ﴾پ پ پ پ ٻ

ذم اًمٌقع  وذم اجلؿؾي قمغم اؿمؽماط يمقن إضمؾ معؾقمً  ڤوىمد اشمػؼ اًمعؾامء 

 اعممضمؾ.

... وٓ كعؾؿ ذم وٓسمد مـ يمقن إضمؾ معؾقمً "(: 620ىمدامي )تىمول اسمـ 

اشمػؼقا قمغم أكف "(: 676، وىمول اًمـقوي )ت(4)"واؿمؽماط اًمعؾؿ ذم اجلؿؾي اظمتالومً 

                                           

 .(29/30(. ويـظر: )29/499جمؿقع اًمػتووى، ) (1)

ًوىموة (، ومًؾؿ، يمتوب اعم3/85متػؼ قمؾقف، اًمٌخوري ذم يمتوب اًمًؾؿ، سموب اًمًؾؿ ذم وزن معؾقم، ) (2)

 .(. وهذا ًمػظ اًمٌخوري5/55)

 .(3/96إم، ) (3)

 .(6/403اعمغـل، ) (4)
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 .(1)"ٓ جيقز اًمٌقع سمثؿـ إمم أضمؾ جمفقل

: مـ ضمفي أكف ٓ يعقد قمغم ااعمعومؾي إمم يمقن اًمغرر يًػمً  وربام يذهب ادجقز هلذه

 .اواًمتغػم ذم إضمؾ إن طمصؾ ؾمقؽقن حمدودً  مؼدار اًمثؿـ،

 واهلل أقمؾؿ.، هق اعمـع فؽن األطفر:

 

 

 

 

 

                                           

 .(9/412اعمجؿقع، ) (1)
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 : انتحىط بانجًغ بٍُ انبُغ اِجم وانًشاركت.ثانثانًطهب ان

 بغ افبقع اآلجل وادشارـة. (1)افػرع األول ادراد بافتحّوط باجلؿع

أضمؾ يؿؽـ اًمؾجقء إمم حتصقؾ رسمح متغػم قمـ ـمريؼ اجلؿع سملم اًمٌقع 

 ًٓ يؼقم سمٌقع اجلزء إيمؼم  :مـ سمقع اًمًؾعي مجقعفو سمثؿـ آضمؾ صموسمً واعمشوريمي، ومٌد

(، أمو اجلزء اًمٌوىمل ٪ مثاًل 90مـ اًمًؾعي سمثؿـ آضمؾ، وًمقؽـ سمـًٌي رأس اعمول )

ًمؾعؿقؾ مؼوسمؾ كًٌي  و٪( ومقدظمؾ ومقف اعمٍمف ذيؽً 10اًمذي يؿثؾ كًٌي اًمرسمح )

 .(2)متػؼ قمؾقفو مـ اًمرسمح

وج اعمٍمف مـ هذا اجلزء اًمذي ؿمورك ومقف اًمعؿقؾ قمـ ـمريؼ ويؿؽـ ظمر

مع أىمًوط اًمٌقع أضمؾ  وويؿؽـ ضمعؾ ذًمؽ متقاومؼً  ،صقغي )اًمنميموت اعمتـوىمصي(

 اًمذي يؿثؾ اجلزء إيمؼم.

 واهلدف مـ هذه اًمصقغي هل اجلؿع سملم:

 احلػوظ قمغم رأس اعمول ومحويتف )قمـ ـمريؼ اًمٌقع أضمؾ(. -أ

 غػم )قمـ ـمريؼ اعمشوريمي اعمتـوىمصي(.احلصقل قمغم رسمح مت -ب

مرشمٌط سملداء اًمـشوط آىمتصودي، "ومقزة هذه اًمصقغي أن قموئد اًمتؿقيؾ ومقفو 

وًمقس سملداء أؾمقاق آئتامن ومعدٓت اًمػوئدة. وهذا أيمثر قمداًمي ًمؾطروملم مـ 

                                           

: وذًمؽ ٕكف إذا سموع ضمزًءا مشوقًمو مـ "اضمتامع اًمٌقع أضمؾ واعمشوريمي"ىمد يؽقن إدق ذم اًمتعٌػم:  (1)

 .ـفو، واهلل أقمؾؿاًمًؾعي قمغم ـمرف: ؾمقؽقن هق وإيوه شمؾؼوئًقو ذيموء ومقفو، يمؾ سمحًى طمصتف م

-147(، اًمتحّقط ذم اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل، )ص34يـظر: اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (2)

148). 
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 واًمػوئدة وممذات أؾمقاق آئتامن: عمو هق معروف مـ آرشمٌوط اًمعؽز قمؿقمً 

 .(1)"وئدة واًمـشوط آىمتصودي...سملم معدل اًمػ

 افػرع افثاين: حؽم افتحوط باجلؿع بغ افبقع اآلجل وادشارـة.

شمؼقم هذه اًمصقغي ذم إؾموس قمغم سمقع ضمزء مشوع مـ ؾمؾعي معقـي )يشؽؾ 

اًمـًٌي إيمؼم مـفو اًمتل شمقازي رأس اعمول( قمغم اًمعؿقؾ، وقمغم ذًمؽ يؽقن اعمٍمف 

 .(2)أمجع اًمعؾامء قمغم ضمقاز سمقع اجلزء اعمشوعوقمؿقؾف ذيؽلم ذم اًمًؾعي. وىمد 

: ومؾقس ذم "اعمشوريمي اعمتـوىمصي"وإذا يموكً اًمصقغي شمؼقم قمغم أؾموس اًمٌقع مع 

ذًمؽ مـ سملس مو دام أن اًمعؼديـ اعمجؿقع سمقـفام مـ قمؼقد اعمعووووت اعموًمقي، وٓ 

 .(3)يؽمشمى قمغم اجلؿع سمقـفام حمذور ذقمل

سمد أن يؽقن اًمققمد مـ اًمطروملم همػم مؾزم: ٕكف وذم طموًمي اعمشوريمي اعمتـوىمصي ٓ

ٓ جيقز آًمتزام سموًمٌقع أو اًمنماء سمًعر اًمًقق ذم اعمًتؼٌؾ: عمو يتضؿـف ذًمؽ 

آًمتزام مـ اًمغرر، ومـ ذوط آًمتزام إذا يمون مـ سموب اعمعووووت اكتػوء اًمغرر، 

ومقف  ومفق يمؾ مو -وهق اعمؾتزم سمف-وأمو اًمريمـ اًمثوًمٌ "(: 954ىمول احلطوب )ت

 :؟ إٓ ومقام يمون مـ سموب اعمعووووت(4)يمون ومقف همرر أم ٓ مـػعي، وؾمقاءً 

                                           

(. ويـظر: اًمتحّقط ذم اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل، 34اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل اًمًقيؾؿ، )ص (1)

 .(148-147)ص

 .(29/233جمؿقع اًمػتووى، )(، 9/308(، اعمجؿقع، )6/364يـظر: اعمحغم، ) (2)

 .(422-418(، )ص25يـظر: اعمعويػم اًمنمقمقي، معقور اجلؿع سملم اًمعؼقد ) (3)

، 120، 15/119هذا سمـوًء قمغم مذهى اإلموم موًمؽ ذم قمدم اقمتٌور اًمغرر ذم اًمتؼمقموت. يـظر اعمدوكي، ) (4)

123 ،124). 
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 .(2)"ومقف اكتػوء اًمغرر (1)ومقشؽمط

ومنكف ؾمقؿؽـ اعمٍمف سمقع كصقٌف ذم  :وسمام أن اًمغرض هق اًمٌقع سمًعر اًمًقق

 اًمًقق، إذا مل يرهمى سمنمائف اًمعؿقؾ.

إٓ أهنو ٓ حتؼؼ همرض ومؼصقد  -ومقام يظفر-ومع اًمؼقل سمجقاز هذه اًمصقغي 

اعمراسمحي سمرسمح متغػم: ٕن اًمعؿقؾ إذا ارشمػع معدل اًمرسمح ًمـ يرى سمنماء طمصي 

اعمٍمف سمًعر مرشمػع قمـ ؾمعرهو ذم اًمًقق يعقض مو وموت اعمٍمف مـ رسمح ذم 

 اًمٌقع إول.

انجًغ بٍُ بُغ آجم بثًٍ يحذد، وبُىع آجهت بسؼر  :انرابغانًطهب 

 انسىق َىو األداء.

اجلؿع بغ بقع مـ اعمؼؽمطموت اًمٌديؾي اًمتل يؼؽمطمفو اًمٌوطمٌ ًمتحؼقؼ رسمح متغػم: 

، وهذا اعمؼؽمح ٓ خيؾق مـ آجل بثؿن حمدد، وبقوع آجؾة بسعر افسوق يوم األداء

اعمراسمحي سمرسمح "إؿمؽول ذم كظر اًمٌوطمٌ، همػم أهنو دون اإلؿمؽوٓت اًمقاردة قمغم: 

، ومقـٌغل "سموعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ"و، "اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾ"، و"متغػم

عمؼصقد  وأن يؽقن أومم سموجلقاز قمـد اعمجقزيـ ًمتؾؽ اًمصقغ، وهق أيمثر حتؼقؼً 

شمغػم مؼدار اًمؼًط ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى "اعمراسمحي سمرسمح متغػم مـ: 

 ."اًمتغػم ذم اعممذ

                                           

سمـ إسمراهقؿ اًمٌعكم  ذم مًوئؾ آًمتزام، ًمعكم ذم اعمطٌقع )ويشؽمط(، واًمتصقيى مـ خمتٍم حترير اًمؽالم (1)

 ./ب(2اعموًمؽل، مصقرة مـ خمطقـموت إزهر، )

 .(69حترير اًمؽالم ذم مًوئؾ آًمتزام، )ص (2)
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بسعر افػرع األول: ادراد باجلؿع بغ بقع آجل بثؿن حمدد، وبقوع آجؾة 

 افسوق يوم األداء.

يؿؽـ احلصقل قمغم رسمح متغػم قمـ ـمريؼ اجلؿع سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، 

 ًٓ مـ سمقع اًمًؾعي مجقعفو سمثؿـ آضمؾ  وسمققع آضمؾي سمًعر اًمًقق يقم إداء، ومٌد

سمٌقع اجلزء إيمؼم مـ اًمًؾعي  اعمؿقل يؼقم ،صموسمً يقاضمف مشؽؾي شمغػم ؾمعر اًمعوئد

 سمثؿـ آضمؾ مؼًط سملىمًوط حمددة قمـد إضمراء اًمعؼداًمذي يؿثؾ كًٌي رأس اعمول 

٪( اًمذي يؿثؾ 10ؾػي اًمؽؾقي ًمؾًؾعي، أمو اجلزء اًمٌوىمل )ؽ(، سمؼقؿي اًم٪ مثاًل 90)

كًٌي اًمرسمح: ومقؼًؿ سمعدد أىمًوط اًمٌقع أضمؾ إول، ومنذا يمون اًمثؿـ اًمٌقع إول 

٪( قمغم 10أىمًوط ذم مدى قمنم ؾمـقات: يؼًؿ اجلزء اًمذي يؿثؾ اًمرسمح ) ةقمنم

قمنمة أضمزاء، جُيرى قمغم يمؾ ضمزء مـفو قمؼد سمقع آضمؾ سمثؿـ اعمثؾ طملم إداء، قمغم 

٪( 90مع أىمًوط اًمٌقع إول اًمذي يشؽؾ كًٌي ) وأن يؽقن وىمً إداء متقاومؼً 

 مـ اًمًؾعي.

 واهلدف مـ هذه اًمصقغي هل اجلؿع سملم:

ظ قمغم رأس اعمول ومحويتف )قمـ ـمريؼ اًمٌقع أضمؾ سمثؿـ حمدد احلػو - أ

 قمـد إضمراء اًمعؼد(.

احلصقل قمغم رسمح متغػم )قمـ ـمريؼ اًمٌققع أضمؾي سمثؿـ اعمثؾ قمـد  - ب

 إداء(.

وـان يؿؽن أن تؼوم افصقغة بجؿقعفا ظذ أشاس افبقوع اآلجؾة بعدد 

مـ  ون رأس اعمول ظموًمقً ، ًمؽـ هذا مـ ؿملكف أن يؽقاألؿساط، بثؿن ادثل ظـد األداء

احلاميي، سمحقٌ حيتؿؾ أن يؽقن جمؿقع أصمامن هذه اًمٌققع اًمؼوئؿي قمغم ؾمعر اعمثؾ قمـد 
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ؾػي اًمؽكم اًمذي حتؿؾف اعمٍمف، وهق مو يعـل دظمقل اعمٍمف ؽإداء: دون ؾمعر اًم

 قمـ حتؼقؼ اًمرسمح. ذم خموـمرة طمصقل رأس اعمول ومضاًل 

ؿن حمدد، وبقوع آجؾة بسعر افػرع افثاين: حؽم اجلؿع بغ بقع آجل بث

 افسوق يوم األداء.

يتلًمػ هذا اعمؼؽمح مـ اجلؿع سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، وسمققع آضمؾي سمًعر 

اًمًقق طملم إداء، وقمغم هذا ومنن طمؽؿ هذا اعمًلًمي يـٌـل قمغم طمؽؿ اًمٌقع سمًعر 

 وومال يظفر أّن ذم هذه اًمصقغي اعمؼؽمطمي موكعً  :اًمًقق طملم إداء، ومـ ىمول سموجلقاز

 هلذا اعمحذور. :قمـده، ومـ ىمول سموعمـع ومًقؼقل سموعمـع هـو وذقمقً 

قمدم ضمقاز اًمٌقع سمًعر اًمًقق يقم إداء: عمو يدظمؾ قمغم هذا  وافراجح هو:

اًمٌقع مـ اًمغرر اعممصمر، واًمذيـ أضموزوا اًمٌقع سمًعر اًمًقق طملم اًمعؼد: مل جيقزوا 

ق سملم طملم ومرّ    اًمٌقع سمًعر اًمًقق طملم إداء، يمام صـع ؿمقخ اإلؾمالم 

وجيقز  ،اًمـققملم: سملم اًمًعر اعمًتؼر اًمذي ٓ خيتؾػ، وسملم اًمًعر اًمذي مل يًتؼر

 اظمتالف ىمدره. وىمد ؾمٌؼ كؼؾ رء مـ يمالمف ذم هذا اًمشلن.

ًمؼقومفو قمغم أؾموس اًمًعر اعمًتؼٌكم،  :أن هذه اعمعومؾي همػم ضموئزة واخلالصة:

 ر اعمًتؼٌكم، واهلل أقمؾؿ.ًمؽـفو شمتؿشك قمغم أصقل مـ يرضمح ضمقاز اًمٌقع سموًمًع
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احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم أذف إكٌقوء واعمرؾمؾلم كٌقـو 

 حمؿد، وقمغم آًمف وأصحوسمف أمجعلم، أمو سمعد:

ومػل ظمومتي هذا اًمٌحٌ، أوضمز أسمرز مو فمفر مـ كتوئٍ، ومنن طموًمػـل ذم ذًمؽ 

قمـده، وإن يموكً إظمرى ومؿـ وموحلؿد هلل اًمذي ٓ يليت اخلػم إٓ مـ  :اًمصقاب

ىمصقري وشمؼصػمي، وذم يمال احلوًملم أؾمتغػر اهلل مـ اًمتؼصػم، وأسمرأ إًمقف مـ 

 احلقل واًمؼقة.

 أبرز افـتائج:

مـع اعمراسمحي سمرسمح متغػم: عمو شمشتؿؾ قمؾقف مـ اًمرسمو أو ؿمٌفتف، واًمغرر،  (1

 وهمػممهو مـ اعمحوذير.

ن طموومز اخلصؿ همػَم مؾزم، ٓ يظفر موكع مـ اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ إذا يمو (2

 وإكام ُيتػؼ قمؾقف ذم طمقـف.

: ٓطمتقائفو قمغم ومـع اعمراسمحي مع طموومز اخلصؿ إذا يمون طموومز اخلصؿ مؾزمً  (3

 اعمؿـقع، وهمػممهو مـ اعمحوذير. اًمثُّـَْقواًمغرر اعمؿـقع، ودظمقهلو ذم سمقع 

مـع اًمتقرق اعمتجدد ىمصػم إضمؾ: ٓؿمتامًمف قمغم ىمؾى اًمديـ اعمحرم،  (4

 رق اعمـظؿ اعمؿـقع، وهمػممهو مـ اعمحوذير.واًمتق

مؼدار اًمؼًط ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى ٓ يظفر موكع مـ شمغػم  (5

ذم  وإذا يمون يؼع سموًمؽمايض ذم طمقـف، سمحقٌ ٓ يؽقن مؾزمً  اًمتغػم ذم اعممذ

 أصؾ اًمعؼد.
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مؼدار اًمؼًط ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ سمحًى اًمتغػم ذم إفمفر مـع شمغػم  (6

ذم أصؾ اًمعؼد: ًمدظمقل اجلفوًمي قمغم إضمؾ  وإذا يمون منموـمً  اعممذ

 ومؼدار اًمؼًط.

، سمنمط أن اًمتحقط سموجلؿع سملم اًمٌقع أضمؾ واعمشوريميٓ يظفر موكع مـ  (7

 يؽقن اًمققمد ذم اعمشوريمي اعمتـوىمصي همػم مؾزم.

مـع اجلؿع سملم سمقع آضمؾ سمثؿـ حمدد، وسمققع آضمؾي سمًعر اًمًقق يقم إداء:  (8

 اًمصقغي قمغم اًمغرر اعممصمر.ٓطمتقاء هذه 

هذا وًمعؾ مشؽؾي )شمغػم ؾمعر اًمًقق ذم اًمتؿقيؾ ـمقيؾ إضمؾ( شمؽقن داقمقي 

ًمؾؿصورف اإلؾمالمقي إمم اًمتـقيع سملم صقغ اًمتؿقيؾ، وزيودة طمصي اًمصقغ اًمؼوئؿي 

 قمغم أؾموس اعمشوريمي.

قمـد اعمصورف -ومنن مـ اعمفؿ اًمتليمقد قمغم أٓ شممصمر اعمـوومًي آىمتصوديي  :اأخرً 

قمغم اعمـوومًي اًمنمقمقي اًمتل شمتؿثؾ  -اإلؾمالمقي مع مثقالهتو أو مع اعمصورف اًمرسمقيي

 ذم اخلروج مـ اإلؿمؽوٓت اًمنمقمقي، واهلل أقمؾؿ.

اًمؾفؿ صؾ قمغم حمؿد وأزواضمف وذريتف يمام صؾقً قمغم آل إسمراهقؿ، وسمورك قمغم »

، واحلؿد هلل (1)شحمؿد وأزواضمف وذريتف يمام سموريمً قمغم آل إسمراهقؿ إكؽ محقد جمقد

 رب اًمعوعملم..

                                           

، -دون شمرمجي-: اًمٌخوري ذم يمتوب إكٌقوء، سموب ؓ متػؼ قمؾقف مـ طمديٌ أيب محقد اًمًوقمدي  (1)

(، 8/77؟، )ملسو هيلع هللا ىلص(، وذم يمتوب اًمدقمقات، سموب هؾ يصغم قمغم همػم اًمـٌل 3369) (، ح4/146)

ذم  شوقمغم أزواضمف وذريتف» :(. وًمػظف17-2/16(، واًمؾػظ ًمف، ومًؾؿ ذم يمتوب اًمصالة، )6360) ح

 .اعمقوعلم
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حمؿد قمٌد اًمؼودر قمٌد اهلل اسمـ اًمعريب، حتؼقؼ:  سمـ أطمؽوم اًمؼرآن، أسمق سمؽر حمؿد (1

 قمطو، دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي واًمـنم، ًمٌـون.

طمزم إكدًمز أسمق حمؿد، دار  سمـ أمحد سمـ اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم، قمكم (2

 .1404، 1احلديٌ، اًمؼوهرة، ط

إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، قمالء اًمديـ  (3

اًمٌعكم اًمدمشؼل احلـٌكم، طمؼؼف وظمرج  قمٌوس سمـ حمؿد سمـ أسمق احلًـ قمكم

، 1طمًـ اخلؾقؾ، دار اًمعوصؿي، اًمريوض، ط سمـ حمؿد سمـ أطموديثف: أمحد

1418. 

إدارة اعمخوـمر، د. ـمورق اهلل ظمون و د. طمٌقى أمحد، شمرضمؿ إصؾ مـ  (4

اعمعفد  -اإلكجؾقزيي إمم اًمعرسمقي د. قمثامن سموسمؽر أمحد، اًمٌـؽ اإلؾمالمل ًمؾتـؿقي

 .1424، 1قث واًمتدريى، ضمدة، طاإلؾمالمل ًمؾٌح

إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ، حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين،  (5

 .1405، 2إذاف: زهػم اًمشوويش، اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت، ط

إسمراهقؿ اًمًقيؾؿ،  سمـ إزموت اعموًمقي ذم وقء آىمتصود اإلؾمالمل، د. ؾمومل (6

 .1431ؾمالمقي، ؾمعقد اإل سمـ ضمومعي اإلموم حمؿد

حمؿد اًمؾخؿل اًمغركوـمل اًمشوـمٌل، حتؼقؼ:  سمـ مقؾمك سمـ آقمتصوم، إلسمراهقؿ (7

 .1429، 1د. هشوم اًمصقـل، دار اسمـ اجلقزي، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي، ط
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ىمقؿ اجلقزيي،  سمـ إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، ؿمؿس اًمديـ أسمق سمؽر (8

 .1411، 1اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، طحتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمًالم إسمراهقؿ، دار 

 .1410إدريس اًمشوومعل، دار اعمعرومي، ط  سمـ إم، حمؿد (9

 سمـ اإلكصوف )مع اًمنمح اًمؽٌػم واعمؼـع(، قمالء اًمديـ أسمق احلًلم قمكم (11

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، دار  سمـ أمحد اعمرداوي، حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل سمـ ؾمؾقامن

 .1426قمومل اًمؽتى، اًمريوض، 

أمحد  سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد، أسمق اًمقًمقد حمؿد (11

اسمـ رؿمد اًمؼرـمٌل، طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف وظمرج أطموديثف: موضمد احلؿقي، دار 

 .1416، 1اسمـ طمزم، سمػموت، ط

سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع، قمالء اًمديـ اًمؽوؾموين، دار اًمؽتوب  (12

 م.1982، 2اًمعريب، سمػموت، ط

سمقون اًمدًمقؾ قمغم سمطالن اًمتحؾقؾ، ٓسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ محدي قمٌد اعمجقد  (13

 اًمًؾػل، اعمؽتى اإلؾمالمل.

قمٌد اعمؾؽ  سمـ حمؿد سمـ سمقون اًمقهؿ واإلهيوم ذم يمتوب إطمؽوم، قمكم (14

اًمؽتومل احلؿػمي اًمػود أسمق احلًـ اسمـ اًمؼطون، حتؼقؼ: د. احلًلم آيً 

 .1418، 1ؾمعقد، دار ـمقٌي، اًمريوض، ط

قمٌداهلل اًمشٌقكم، سمحٌ مؼدم  سمـ اًمٌقع واًمتلضمػم سموًمًعر اعمتغػم، أ.د يقؾمػ (15

إمم اًمدورة اًمثوكقي واًمعنميـ ًمؾؿجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل 

 اإلؾمالمل.
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يقؾمػ اًمعٌدري اعمعروف سموعمقاق،  سمـ اًمتوج واإليمؾقؾ عمختٍم ظمؾقؾ، حمؿد (16

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.

قمكم اًمزيؾعل، دار اًمؽتوب  سمـ احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ، قمثامنشمٌقلم  (17

 .2اإلؾمالمل، ط

دمرسمي اًمٌـقك اًمتجوريي اًمًعقديي ذم سمقع اعمراسمحي ًمممر سموًمنماء، قمٌد  (18

 .1424، 1قمكم احلومد، دار سمؾـًقي، اًمريوض، ط سمـ طمومد سمـ اًمرمحـ

احلطوب، حتؼقؼ قمٌد اًمًالم حمؿد  سمـ حترير اًمؽالم ذم مًوئؾ آًمتزام، حمؿد (19

 .1404، 1حمؿد اًمنميػ، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ط

إسمراهقؿ اًمًقيؾؿ، اعمعفد  سمـ اًمتحقط ذم اًمتؿقيؾ اإلؾمالمل، د. ؾمومل (21

اإلؾمالمل ًمؾٌحقث واًمتدريى، قمضق جمؿققمي اًمٌـؽ اإلؾمالمل ًمؾتـؿقي، 

 .1428، 1ط

اعمرداوي، مطٌقع مع اًمػروع، ؾمؾقامن  سمـ شمصحقح اًمػروع، قمالء اًمديـ قمكم (21

، 1قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت، ط سمـ حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل

1424. 

اًمتػوصقؾ اًمعؿؾقي ًمعؼد اعمراسمحي ذم اًمـظوم اعمٍمذم اإلؾمالمل، د. حمؿد قمٌد  (22

احلؾقؿ قمؿر، وؿـ سمحقث كدوة ظمطي آؾمتثامر ذم اًمٌـقك اإلؾمالمقي 

ؼضويو واعمشؽالت، قمؼدت سموًمتعوون سملم اعمجؿع اجلقاكى اًمتطٌقؼقي واًم

اعمؾؽل ًمٌحقث احلضورة اإلؾمالمقي واعمعفد اإلؾمالمل ًمؾٌحٌ واًمتدريى، 

 .1407ؿمقال  20-25

رضمى  سمـ أمحد سمـ شمؼرير اًمؼقاقمد وحترير اًمػقائد، زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ (23
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احلـٌكم، وٌط كصف وقمؾؼ قمؾقف ووصمؼ كصقصف وظمرج أطموديثف وآصموره: أسمق 

طمًـ آل ؾمؾامن، ـمٌعي وزارة اًمشمون اإلؾمالمقي،  سمـ قمٌقدة مشفقر

1424. 

شمؼقيؿ دور اعمصورف اإلؾمالمقي ذم شمطقير اًمعؿؾ اعمٍمذم، د. أمحد جمذوب،  (24

 .1425طمقًمقي اًمؼميمي، اًمعدد اًمًودس رمضون 

 سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمتؿفقد )وؿـ مقؾمققمي ذوح اعمقـمل(، أسمق قمؿر يقؾمػ (25

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل سموًمتعوون مع مريمز  سمـ د. قمٌد اهلل قمٌد اًمؼم، حتؼقؼ:

 .1426، 1هجر ًمؾٌحقث واًمدراؾموت اًمعرسمقي واإلؾمالمقي، اًمؼوهرة، ط

اًمتقرق اعمٍمذم اًمرأي اًمػؼفل، د. اًمصديؼ اًميير، طمقًمقي اًمؼميمي، اًمعدد  (26

 .1425اًمًودس رمضون 

ؼشػمي مًؾؿ اًم سمـ احلجوج سمـ اجلومع اًمصحقح، أسمق احلًلم مًؾؿ (27

 اًمـقًوسمقري، مصقرة دار اعمعرومي اًمطٌعي اًمعومريي، سمػموت.

قمقًك اًمؽممذي، حتؼقؼ: د. سمشور قمقاد  سمـ اجلومع اًمؽٌػم، أسمق قمقًك حمؿد (28

، 2معروف، دار اجلقؾ، سمػموت، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ط

 م.1998

حتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمًالم اسمـ شمقؿقي،  سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ ضمومع اعمًوئؾ، أمحد (29

 .1422، 1قمزير ؿمؿس، دار قمومل اًمػقائد، مؽي اعمؽرمي، ط

وؾمــف وأيومف، أسمق  ملسو هيلع هللا ىلصاجلومع اعمًـد اًمصحقح اعمختٍم مـ أمقر رؾمقل اهلل  (31

إؾمامقمقؾ اًمٌخوري، قمـويي حمؿد زهػم اًمـوس، مصقرة دار  سمـ قمٌد اهلل حمؿد

 .1422، 1ـمقق اًمـجوة قمـ ـمٌعي سمقٓق، سمػموت، ط
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احلًلم اًمٌقفؼل، طمؼؼف وراضمع  سمـ ًمشعى اإليامن، ٕيب سمؽر أمحداجلومع  (31

كصقصف وظمرج أطموديثف: اًمديمتقر قمٌد اًمعكم قمٌد احلؿقد طمومد، اًمـوذ: 

 .1423، 1مؽتٌي اًمرؿمد، اًمريوض، ط

مجفرة اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ذم اعمعومالت اعموًمقي، د. قمكم أمحد اًمـدوي، كنم ذيمي  (32

 .1421، 1اعمجؿققمي اًمنمقمقي، ط -اًمراضمحل اعمٍمومقي ًمالؾمتثامر

قمٌد  سمـ احلوضمي وأصمرهو ذم إطمؽوم دراؾمي كظريي شمطٌقؼقي، د. أمحد (33

 .1429، 1كوس اًمرؿمقد، دار يمـقز إؿمٌقؾقو، اًمريوض، ط سمـ اًمرمحـ

يقؾمػ  سمـ إسمراهقؿ سمـ طموؿمقي اسمـ ىمـدس قمغم اًمػروع، شمؼل اًمديـ أسمق سمؽر (34

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل،  سمـ قمٌد اهللاًمٌعكم، مطٌقع مع اًمػروع، حتؼقؼ: د. 

 .1424، 1ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت، ط

طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم، حمؿد قمرومي اًمدؾمقىمل، دار اًمػؽر،  (35

 سمػموت.

محويي رأس اعمول، د. يقؾمػ اًمشٌقكم، سمحٌ همػم مـشقر مؼدم ًمؾؿممتر  (36

مجودى  23-22اًمًوسمع ًمؾفقئوت اًمنمقمقي ًمؾؿمؾمًوت اعموًمقي اإلؾمالمقي، 

 .1429إومم، 

اخلدموت آؾمتثامريي ذم اعمصورف وأطمؽومفو ذم اًمػؼف اإلؾمالمل )اًمصـوديؼ  (37

قمٌد اهلل اًمشٌقكم، دار اسمـ اجلقزي،  سمـ واًمقدائع آؾمتثامريي(، د. يقؾمػ

 .1425، 1اًمدموم، ط

ـموهر اعمؼدد، حتؼقؼ: د. قمٌد اًمرمحـ اًمػريقائل،  سمـ ذظمػمة احلػوظ، حمؿد (38

 . 1416، 1دار اًمًؾػ، اًمريوض، ط
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زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعٌود، اسمـ ىمقؿ اجلقزيي، طمؼؼ كصقصف وظمرج  (39

أطموديثف وقمؾؼ قمؾقف: ؿمعقى إركوؤوط وقمٌد اًمؼودر إركوؤوط، اًمرؾموًمي، 

 .1407، 15سمػموت، ط

محقد، حتؼقؼ  سمـ قمٌداهلل سمـ ـوسمؾي، حمؿداًمًحى اًمقاسمؾي قمغم رضائح احل (41

ؾمؾقامن اًمعثقؿلم، ممؾمًي  سمـ د. قمٌد اًمرمحـ -قمٌد اهلل أسمق زيد سمـ سمؽر

 .1416، 1اًمرؾموًمي، سمػموت، ط

يزيد اًمؼزويـل، حتؼقؼ: د. سمشور  سمـ ، أسمق قمٌد اهلل حمؿد(1)ؾمــ اسمـ موضمف (41

 .1418، 1قمقاد معروف، دار اجلقؾ، ط

إؿمعٌ اًمًجًتوين، إقمداد وشمعؾقؼ:  سمـ داود ؾمؾقامن ؾمــ أيب داود، أسمق (42

 .1394، 1قمزت قمٌقد اًمدقموس وقمودل اًمًقد، دار احلديٌ، محص، ط

مقؾمك أسمق سمؽر اًمٌقفؼل،  سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ؾمــ اًمٌقفؼل اًمؽؼمى، أمحد (43

 .1414حتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو، مؽتٌي دار اًمٌوز، مؽي اعمؽرمي، 

قمؿر اًمدارىمطـل، طمؼؼف: ؿمعقى إركوؤوط  سمـ ، قمكمؾمــ اًمدارىمطـل (44

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ممؾمًي اًمرؾموًمي،  سمـ وآظمرون، إذاف: د. قمٌد اهلل

 .1424، 1سمػموت، ط

ؿمعقى اًمـًوئل، دار  سمـ ، أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد-اًمصغرى-ؾمــ اًمـًوئل  (45

 إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت.

                                           

 .قمغم همالف اعمطٌقع )اسمـ موضمي( سموًمتوء اعمرسمقـمي، وإصح سموهلوء (1)

: " هوء ؾمويمـي أظمرسمػتح اعمقؿ واجلقؿ وسمقـفام أًمػ وذم  فوموضم "ىمول اسمـ ظمؾؽون ذم وومقوت إقمقون: 

(4/279). 
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قمٌد اهلل  سمـ ًمشؿس اًمديـ حمؿدذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل،  (46

قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ، دار  سمـ اًمزريمٌم اعمٍمي احلـٌكم، حتؼقؼ د. قمٌد اهلل

 .1413، 1اًمعٌقؽون، ط 

اًمنمح اًمؽٌػم )مع اإلكصوف واعمؼـع(، ؿمؿس اًمديـ أسمق اًمػرج قمٌد  (47

قمٌد  سمـ ىمدامي اعمؼدد، حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ اًمرمحـ

 .1426ًمؽميمل، دار قمومل اًمؽتى، اًمريوض، اعمحًـ ا

 اًمنمح اًمؽٌػم، ؾمقدي أمحد اًمدردير أسمق اًمؼميموت، دار اًمػؽر، سمػموت. (48

حمؿد اًمعثقؿلم، دار اسمـ  سمـ صوًمح سمـ اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمًتؼـع، حمؿد (49

 .1428 - 1422، 1اجلقزي، اًمدموم، ط

 دار اًمػؽر.قمٌد اهلل اخلرر،  سمـ ذح خمتٍم ظمؾقؾ، حمؿد (51

ؾمالمي اًمطحووي،  سمـ حمؿد سمـ ذح مشؽؾ أصمور، ٕيب ضمعػر أمحد (51

 .1415، 1حتؼقؼ: ؿمعقى إركوؤوط، ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت، ط

 يقكس اًمٌفقيت، قمومل اًمؽتى. سمـ ذح مـتفك اإلرادات، مـصقر (52

 حمؿقد اًمٌوسمريت، دار اًمػؽر. سمـ حمؿد سمـ اًمعـويي ذح اهلدايي، حمؿد (53

اًمغرر وأصمره ذم اًمعؼقد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل دراؾمي مؼوركي، د. اًمصديؼ حمؿد  (54

إملم اًميير، دار اجلقؾ، اًمدار اًمًقداكقي ًمؾؽتى، سمػموت، اخلرـمقم، 

 .1410، 2ط

اًمػتووى اًمعراىمقي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ: قمٌداهلل قمٌداًمصؿد  (55

 .1425، 1اعمػتل، اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت، ط
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ومتح اًمٌوري ذم ذح صحقح اًمٌخوري، ٓسمـ رضمى احلـٌكم، دار اسمـ  (56

 .1422، 2اجلقزي، اًمدموم، ط

قمٌد  سمـ مػؾح اعمؼدد، حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل سمـ اًمػروع، ؿمؿس اًمديـ حمؿد (57

 .1424، 1اعمحًـ اًمؽميمل، ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت، ط

و اًمـػراوي، دار اًمػؽر، مفـ سمـ ؾمومل سمـ همـقؿ سمـ اًمػقايمف اًمدواين، أمحد (58

1415. 

اًمؼرار اًمثوين ًمؾدورة اًمثوكقي واًمعشـريـ ًمؾؿجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل سمراسمطي  (59

 .http://ar.themwl.org/node/185اًمعومل اإلؾمالمل، 

ىمرارات وشمقصقوت جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اعمـٌثؼ مـ مـظؿي اعمممتر  (61

د. قمٌد اًمًتور أسمق ، سمتـًقؼ وشمعؾقؼ: 10-1ضمدة ًمؾدورات -اإلؾمالمل

 .1418، 2همدة، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل، ضمدة، ط

 (.101ىمرار اهلقئي اًمنمقمقي ًمٌـؽ اًمٌالد رىمؿ ) (61

يـ أطمؽومف وسمدائؾف اعمعوسة، د. كزيف محود، وؿـ يمتوسمف: ذم ومؼف  (62 ىمؾى اًمدَّ

 .1428 ،1اعمعومالت اعموًمقي اعمعوسة ىمراءة ضمديدة، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، ط

قمٌد  سمـ ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم، ٕيب حمؿد قمز اًمديـ قمٌد اًمعزيز (63

احلًـ اًمًؾؿل اًمدمشؼل، حتؼقؼ: ـمف قمٌد  سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ اًمًالم

 .1414اًمرؤوف ؾمعد، مؽتٌي اًمؽؾقوت إزهريي، اًمؼوهرة، 

اًمعٌوس اًمؼقاقمد اًمـقراكقي اًمػؼفقي سموؾمؿفو اًمصحقح )اًمؼقاقمد اًمؽؾقي(، أسمق  (64

قمٌد اًمًالم اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ وشمعؾقؼ: حمقًـ قمٌد  سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ أمحد

 .1423، 1اًمرمحـ اعمحقًـ، مؽتٌي اًمتقسمي، اًمريوض، ط



 
 

 صُغ انتًىَم راث انربح انًتغُر 
 

 144 

حمؿد أسمق أمحد  سمـ قمٌد اهلل سمـ قمدي سمـ اًمؽومؾ ذم وعػوء اًمرضمول، قمٌد اهلل (65

 .1409، 3اجلرضموين، حتؼقؼ: حيقك خمتور همزاوي، دار اًمػؽر، سمػموت، ط

يقكس اًمٌفقيت، حتؼقؼ: هالل  سمـ يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع، مـصقر (66

 .1402مصقؾحل مصطػك هالل، دار اًمػؽر، سمػموت، 

يمشػ اخلػوء ومزيؾ اإلًمٌوس قمام اؿمتفر مـ إطموديٌ قمغم أًمًـي اًمـوس،  (67

 حمؿد اًمعجؾقين اجلراطمل، مؽتٌي اًمؼدد، اًمؼوهرة. سمـ إؾمامقمقؾ

مػؾح احلـٌكم أسمق  سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ اعمؼـع، إسمراهقؿاعمٌدع ذم ذح  (68

 .1400إؾمحوق، اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت، 

 اعمًٌقط، ؿمؿس اًمديـ اًمنظمز، دار اعمعرومي، سمػموت. (69

 ذف اًمـقوي، اعمطٌعي اعمـػميي. سمـ اعمجؿقع ذح اعمفذب، حيقك (71

ىموؾمؿ، واسمـف  سمـ ؿدحم سمـ جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم، مجع: قمٌد اًمرمحـ (71

 .1423، 1حمؿد، مصقرة دار قمومل اًمؽتى، ط

 طمزم، دار اًمػؽر. سمـ ؾمعقد سمـ أمحد سمـ اعمحغم، قمكم (72

احلًـ اًمشقٌوين، مؽتٌي اًمثؼوومي اًمديـقي،  سمـ اعمخورج ذم احلقؾ، عمحؿد (73

 .1419اًمؼوهرة، 

طمقًمقي اعمخوـمر ذم صقغ اًمتؿقيؾ اعمٍمذم اإلؾمالمل، د. حمؿد اًمؼري،  (74

 اًمؼميمي، اًمعدد اًمًودس.

ؾمعقد  سمـ أكس إصٌحل، روايي: ؾمحـقن سمـ اعمدوكي اًمؽؼمى، موًمؽ (75

اًمؼوؾمؿ اًمعتؼل، شمصقير: دار قمومل اًمؽتى،  سمـ اًمتـقظمل قمـ قمٌد اًمرمحـ

 .1424اًمريوض، 
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قمٌداهلل اًمشٌقكم، سمحٌ مؼدم ًمؾؿؾتؼك  سمـ اعمراسمحي سمرسمح متغػم، أ.د يقؾمػ (76

 قمقي ًمؾؿصورف اإلؾمالمقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي.اًمثوين ًمؾفقئوت اًمنم

اعمراسمحي سمرسمح متغػم، د. ؾمومل إسمراهقؿ اًمًقيؾؿ، سمحٌ مؼدم ًمؾؿؾتؼك اًمثوين  (77

 ًمؾفقئوت اًمنمقمقي ًمؾؿصورف اإلؾمالمقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي.

وسمقري، قمٌداهلل أسمق قمٌداهلل احلويمؿ اًمـقً سمـ اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم، حمؿد (78

، 1حتؼقؼ: مصطػك قمٌد اًمؼودر قمطو، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ط

1411. 

 اعمًـد، أمحد اسمـ طمـٌؾ أسمق قمٌداهلل اًمشقٌوين، ممؾمًي ىمرـمٌي، مٍم. (79

اعمشتؼوت اعموًمقي، د. ؾمؿػم قمٌداحلؿقد روقان، دار اًمـنم ًمؾجومعوت،  (81

 .1426، 1اًمؼوهرة، ط

 سمـ إسمراهقؿ اسمـ أيب ؿمقٌي، حتؼقؼ: محد سمـ حمؿد سمـ اعمصـػ، أسمق سمؽر قمٌد اهلل (81

، 1إسمراهقؿ اًمؾحقدان، مؽتٌي اًمرؿمد، اًمريوض، ط سمـ قمٌد اهلل اجلؿعي وحمؿد

1425. 

اعمعويػم اًمنمقمقي، هقئي اعمحوؾمٌي واعمراضمعي ًمؾؿمؾمًوت اعموًمقي اإلؾمالمقي،  (82

1428 ،1435. 

قمؿر اعموزري، حتؼقؼ:  سمـ قمكم سمـ اعمعؾؿ سمػقائد مًؾؿ، ٕيب قمٌداهلل حمؿد (83

 م.1992، 2حمؿد اًمشوذزم اًمـقػر، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ط

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل و د. قمٌد  سمـ اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي، حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل (84

 .1419، 4اًمػتوح احلؾق، دار قمومل اًمؽتى، اًمريوض، ط
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د احلٌقى مؼوصد اًمنميعي، عمحؿد اًمطوهر اسمـ قموؿمقر، حتؼقؼ: د. حمؿ (85

 سمؾخقضمي.

اعمؼدموت اعمؿفدات ًمٌقون مو اىمتضتف رؾمقم اعمدوكي مـ إطمؽوم اًمنمقمقوت  (86

 سمـ واًمتحصقالت اعمحؽامت ٕمفوت اعمًوئؾ اعمشؽالت، أسمق اًمقًمقد حمؿد

أمحد اسمـ رؿمد اًمؼرـمٌل، حتؼقؼ: د. حمؿد طمجل، دار اًمغرب اإلؾمالمل، 

 .1408، 1سمػموت، ط

دوات اًمؼميمي ذم آىمتصود اإلؾمالمل مـ احلوديي مؾحؼ ىمرارات وشمقصقوت ك (87

واًمعنميـ طمتك اخلومًي واًمعنميـ، مجع وشمـًقؼ د. قمٌد اًمًتور أسمق همدة و 

 د. أمحد حمقل اًمديـ.

حمؿد اعمعروف سمعؾقش،  سمـ أمحد سمـ مـح اجلؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾ، حمؿد (88

 .1409دار اًمػؽر، 

 سمـ زيمريو حمقل اًمديـ حيقكاحلجوج، ٕيب  سمـ اعمـفوج ذح صحقح مًؾؿ (89

 .1392، 2ذف اًمـقوي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ط

حمؿد اًمؾخؿل اًمشوـمٌل،  سمـ مقؾمك سمـ اعمقاومؼوت، أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ (91

 سمـ وٌط كصف وىمدم ًمف وقمؾؼ قمؾقف وظمّرج أطموديثف: أسمق قمٌقدة مشفقر

 . 1424طمًـ آل ؾمؾامن، ـمٌعي وزارة اًمشمون اإلؾمالمقي، 

قمٌد اًمرمحـ  سمـ حمؿد سمـ مقاهى اجلؾقؾ ذم ذح خمتٍم ظمؾقؾ، حمؿد (91

 .1412، 3اعمعروف سموحلطوب، دار اًمػؽر، ط

 كظريي اًمعؼد، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، مريمز اًمؽتوب ًمؾـنم. (92

كظؿ اعمتـوصمر مـ احلديٌ اعمتقاشمر، أسمق اًمػقض ضمعػر احلًـل اإلدريز  (93
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، مصقرة قمـ اعمطٌعي 1400اًمشفػم سموًمؽتوين، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 

 . 1328اعمقًمقيي، وموس، 

اًمـؽً واًمػقائد اًمًـقي قمغم مشؽؾ اعمحرر عمجد اًمديـ اسمـ شمقؿقي،  (94

مػؾح احلـٌكم أسمق إؾمحوق، مؽتٌي اعمعورف،  سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ

 .1404، 2اًمريوض، ط

قمٌد اهلل اًمشقيموين، حتؼقؼ: قمصوم  سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ حمؿد كقؾ إوـمور، (95

 .1413، 1اًمديـ اًمصٌوسمطل، دار احلديٌ، مٍم، ط
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 كىانني األحىال امشخصيةمىافلة 

 الخجيازات ابن ثيمية

 إعداد

 ح د امدقيل  م عبداهلل  م د. مساعد

 العالي لمقضاء عضو هيئة التدريس يف املعود
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﷽ 

احلؿد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سموهلدى وديـ احلؼ ًمقظفره قمغم اًمديـ يمؾف ويمػك 

، اسمف وشمقطمقدً  ا، وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف إىمرارً اسموهلل ؿمفقدً 

 قمٌده ورؾمقًمف، صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمؾؿ شمًؾقاًم  اوأؿمفد أن حمؿدً 

 .امزيدً 

 أما بعد:

، وريض ملسو هيلع هللا ىلصومنن اهلل شمٌورك وشمعومم عمو ظمتؿ رؾموٓشمف إمم أهؾ إرض سمـٌقـو حمؿد 

طمتك ىمقوم اًمًوقمي، يمون مـ يمامل طمؽؿتف وطمًـ شمدسمػمه أن  وؾمٌحوكف اإلؾمالم ديـً 

هيقئ مـ قمؾامء اعمًؾؿلم ذم يمؾ زمون مـ جيدد هلؿ ديـفؿ، وجيوهد سمؼؾؿف وًمًوكف ذم 

يٌعٌ هلذه إمي قمغم رأس يمؾ موئي ؾمـي  إن اهلل» ؾمٌقؾ ذًمؽ، يمام ضموء ذم احلديٌ:

 .(1)شمـ جيدد هلو ديـفو

 سمـ قمٌداحلؾقؿ سمـ وأطمًى أن ؿمقخ اإلؾمالم، شمؼل اًمديـ، أسمو اًمعٌوس، أمحد

، مـ أقمظؿ اًمعؾامء اعمجدديـ (3)(هـ728، واعمتقرم قموم )(2)قمٌداًمًالم اسمـ شمقؿقي

ققم ذم يمثػم مـ أسمقاب قمؾؿ ذم اًمؼرون اعمتلظمرة، وًمف سموًمغ إصمر ذم اًمعومل اإلؾمالمل اًم

ؿمعقاء، وٓ  واًمنميعي، سموًمرهمؿ مـ أن دقمقشمف ىمد طمقرسمً ذم طمقوشمف وسمعد ووموشمف طمرسمً 

                                           

( مـ طمديٌ أيب 4291( رىمؿ )4/109أظمرضمف أسمق داود، يمتوب اعمالطمؿ، سموب مو يذيمر ذم ىمرن اعموئي ) (1)

أسمق اًمػضؾ  :لظمريـوممـ كص قمغم صحتف مـ اعمت"(: 9/1356. ىمول ذم قمقن اعمعٌقد )  هريرة 

 ."احلويمؿ ذم اعمًتدرك واًمٌقفؼل ذم اعمدظمؾ :ومـ اعمتؼدملم ،سمـ طمجرااًمعراىمل و

 .♫وطمقٌ أـمؾؼً ًمػظ: )اسمـ شمقؿقي( و)اًمشقخ( و)ؿمقخ اإلؾمالم( و)أسمق اًمعٌوس( ومفق اعمراد  (2)

اجلومع ًمًػمة  وىمد صـػً ذم شمرمجتف قمنمات اًمؽماضمؿ اعمطقًمي واعمختٍمة، دمد هموًمٌفو جمؿققمي ذم يمتوب: (3)

 .ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ظمالل ؾمٌعي ىمرون، مجعف: حمؿد قمزير ؿمؿس وقمكم اًمعؿران
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زاًمً هذه احلرب وشمؾؽ احلؿالت ًمؾتـػػم مـ قمؾؿف ىموئؿي طمتك وىمً يمتوسمي هذه 

إؾمطر، إذ شمطوًمعـو وؾموئؾ اإلقمالم يمؾ طملم سمؿـ يتفؿف سملكف مـظر ومؽر اًمتطرف 

 وريض قمـف.   موكـو امتداد ومؽري ًمؽتوسموشمف واًمغؾق، وأن همالة ز

وإين ٕطمتًى قمـد اهلل وووموء هلذا اًمعومل اعمٌورك أن أيمتى ورىموت أسملّم ومقفو 

ومؼط مـ أوضمف كػل هذه اًمػريي واعمغوًمطي، إذ جيد اًمؼورئ ذم هذا  اواطمدً  ووضمفً 

و اًمٌحٌ مو ومتح اهلل سمف قمغم هذا اًمعومل اًمرسموين مـ ومؼف ؾمديد واىمعل شمصؾح سمف دكق

اًمـوس يمام يصؾح سمف ديـفؿ، وشمـتظؿ سمف مصوحلفؿ وشمـتػل سمف قمـفؿ اعمػوؾمد. يمام يرى 

ذم  (1)اًمؼورئ يمقػ أن اعمؼــلم طملم أرادوا صقوهمي ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي

ًٓ  وواىمعقً  وقمؿؾقً - واًمعومل اإلؾمالمل، مل جيدوا ذم قمدٍد مـ اعمًوئؾ ومؼفً   ومـٌثؼً  معتد

 .  أىمرب مـ ومؼف أيب اًمعٌوس  -مـ كصقص اًمنميعي ومؼوصدهو اًمؽؾقي

ومـ اعمعؾقم أن ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل شمـطؾؼ ذم 

مـ ومؼف اعمذاهى إرسمعي )احلـػقي، واعموًمؽقي، واًمشوومعقي، واحلـوسمؾي(،  (2)اجلؿؾي

ومؼي اظمتقور ؿمقخ وًمؽـفو قمدًمً ذم سمعض اعمًوئؾ قمـ اعمذاهى إرسمعي إمم مقا

، عمو رأت أن اظمتقورات اًمشقخ هل إىمرب ًمتحؼقؼ اعمصؾحي ودرء   اإلؾمالم 

 اعمػًدة، واكتظوم يمقون إهة واعمجتؿع.

                                           

إطمقال اًمشخصقي مصطؾح ىموكقين طمودث، ويراد سمف ومرع مـ ومروع اًمؼوكقن اخلوص، وهق مو يتعؾؼ  (1)

 سملطمؽوم إهة مـ اًمـؽوح واًمطالق وشمقاسمعفام، يموًمـًى واحلضوكي واًمـػؼوت واًمرووع واًمعدد

وهمػمهو. وختتؾػ اعمدارس اًمؼوكقكقي ذم إحلوق مًوئؾ اًمؽميموت واًمقىمػ واًمقصقي واهلٌي سموٕطمقال 

اًمشخصقي. وىمد اكتؼد سمعض اًمعؾامء اعمعوسيـ شمًؿقي هذه إطمؽوم سموؾمؿ إطمقال اًمشخصقي. يـظر: 

 .(410معجؿ اعمـوهل اًمؾػظقي )ص

قمـد مجقع اًمعؾامء، سمؾ وسمام يصودم اًمـصقص  ورسمام ؿمذ سمعضفو ذم مقاوع سمام خيرق اإلمجوع اعمًتؼر (2)

 .اعمحؽؿي مـ اًمؽتوب واًمًـي
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واًمذي يعد أول -اقمتامد اًمؼوكقن اعمٍمي    وىمد سملّم اًمشقخ حمؿد أسمق زهرة 

 ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي صقوهمي ذم اًمعومل اإلؾمالمل، وأومودت مـف يمثػم مـ

 وٕن ..."ذم قمدد مـ مقاده قمغم اظمتقورات اسمـ شمقؿقي، ومقؼقل:  -اًمؼقاكلم سمعد ذًمؽ

 ذم سموًمنميعي شملظمذ اإلؾمالمقي إمي مـ ـموئػي أن شمعتـؼفو واًمعؼوئد اًمػؼف ذم آراءه

 واًمقىمػ واًمقصقي اًمزواج ىمقاكلم ذم اعمٍميلم كحـ وٕكـو وىمقاكقـفو، أطمؽومفو يمؾ

 ملظمقذ م1929 ًمًـي 25 رىمؿ اًمؼوكقن قمؾقف اؿمتؿؾ ممو ومؽثػم آرائف، مـ هنؾـو ىمد

 .(1)"اظمتقوراشمف مـ مؼتٌس آرائف، مـ

مـ قمؾامء وىمضوة قمٍمه سمًٌى هذه  وؿمقخ اإلؾمالم ىمد أوذي أذًى قمظقاًم 

أراء، وكصًٌ ًمف اعمحويمامت، وُرمل سملسمشع إوصوف، واهتؿ سموًمشذوذ وظمرق 

 ذه أراء ويمتوسموشمف ومقفو.اإلمجوع، صمؿ أودع اًمًجـ قمؼقسمًي ًمف قمغم شملصقؾف هل

وذم يقم "(: هـ718ذم ؾمقوق طمقادث قموم )   يؼقل شمؾؿقذه اسمـ يمثػم 

مًؾؿ  سمـ اخلؿقس مـتصػ رسمقع إول اضمتؿع ىمويض اًمؼضوة ؿمؿس اًمديـ

سموًمشقخ اإلموم اًمعالمي شمؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقي، وأؿمور قمؾقف سمؽمك اإلومتوء ذم مًلًمي 

خلوـمره  وأضموب إمم مو أؿمور سمف رقموييً احلؾػ سموًمطالق، ومؼٌؾ اًمشقخ كصقحتف، 

وظمقاـمر اجلامقمي اعمػتلم، صمؿ ورد اًمؼميد ذم مًتفؾ مجودى إومم سمؽتوب مـ 

ؼد ذم اًمًؾطون ومقف مـع اًمشقخ شمؼل اًمديـ مـ اإلومتوء ذم مًلًمي احلؾػ سموًمطالق، وقمُ 

قدي سمف ذم اًمٌؾد، ويمون ذًمؽ جمؾس، واكػصؾ احلول قمغم مو رؾمؿ سمف اًمًؾطون، وكُ 

دوم اعمرؾمقم ىمد اضمتؿع سموًمؼويض اسمـ مًؾؿ احلـٌكم مجوقمي مـ اعمػتلم اًمؽٌور، ىمٌؾ ىم

وىموًمقا ًمف أن يـصح اًمشقخ ذم شمرك اإلومتوء ذم مًلًمي اًمطالق، ومعؾؿ اًمشقخ كصقحتف، 

                                           

 .(7(. ويـظر: كظوم اًمطالق ذم اإلؾمالم ًمؾشقخ أمحد ؿمويمر )ص4اسمـ شمقؿقي طمقوشمف وقمٍمه )ص (1)
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، صمؿ ىمول ذم ؾمقوق طمقادث قموم (1)"وأكف إكام ىمصد سمذًمؽ شمرك صمقران ومتـي وذ

ؼد جمؾس سمدار اًمًعودة قمُ  وذم يقم اخلؿقس صموين قمنميـ رضمى": (هـ720)

ًمؾشقخ شمؼل اًمديـ اسمـ شمقؿقي سمحية كوئى اًمًؾطـي، واضمتؿع ومقف اًمؼضوة واعمػتقن 

مـ اعمذاهى، وطمي اًمشقخ، وقموشمٌقه قمغم اًمعقد إمم اإلومتوء سمؿًلًمي اًمطالق، صمؿ 

مخًي أؿمفر "ويموكً مدة طمًٌف سمًٌى ومتقاه ، (2)"سموًمؼؾعي ٌس اًمشقخ يقمئذٍ طُم 

 .(3)"ووصمامكقي قمنم يقمً 

وؾمقؼػ اًمؼورئ ذم صمـويو هذا اًمٌحٌ اعمقضمز قمغم مو يثػم اًمعجى ويدقمق ًمؾتلمؾ 

ذم اًمتؿؽلم سمعد آسمتالء، إذ جيد أن هذه أراء اًمتل أوذي سمًٌٌفو  ڤذم ؾمـي اهلل 

ذم  ومؾزمً  وصورت سمعد ؾمٌعي ىمرون مـ ووموشمف ىموكقكً  -وأضمزل مثقسمتف   -اًمشقخ 

 أيمثر سمؾدان اعمًؾؿلم.

طوق هذا اًمٌحٌ مـ مًوئؾ: أن يؽقن اظمتقور اسمـ شمقؿقي وووسمط مو يدظمؾ ذم ك

اعمذاهى إرسمعي يمؾفو، صمؿ واومؼً اًمؼقاكلم حمؾ  (4)ذم اعمًلًمي ىمد ظموًمػ معتؿد

 اظمتقور اسمـ شمقؿقي ومقفو. -يمؾفو أو سمعضفو-اًمدراؾمي 

                                           

 .(18/177اًمٌدايي واًمـفويي ) (1)

 .(18/202اعمصدر اًمًوسمؼ ) (2)

 .(18/206اعمصدر اًمًوسمؼ ) (3)

ت داظمؾ يمؾ مذهى مـ اعمذاهى إرسمعي وومًؼو ًمتعدد اًمروايوت قمـ إموم اعمذهى شمتـقع آضمتفودا (4)

وًمتـقع اضمتفودات أصحوسمف ذم اًمتخريٍ قمغم أىمقاًمف، واعمراد سموعمعتؿد ذم اعمذهى مو اؾمتؼر قمؾقف اعمتلظمرون 

مـ قمؾامء يمؾ مذهى ذم اًمؽمضمقح واًمػتقى، وًمؽؾ مذهى آًمقي شمؼريٌقي ذم حتديد اعمعتؿد ذم اعمذهى 

دهؿ. ومـ اًمؽتى اًمتل اقمتـً سمتحديد اعمعتؿد ذم اعمذهى: ذح قمؼقد رؾمؿ اعمػتل ٓسمـ قموسمديـ قمـ

احلـػل، وكقر اًمٌٍم ذح ظمطٌي اعمختٍم ًمؾفالزم اعموًمؽل، واًمػقائد اعمدكقي ومقؿـ يػتك سمؼقًمف مـ أئؿي 

 .اًمشوومعقي ًمؾؽردي اًمشوومعل، وظمومتي اإلكصوف ًمؾؿرداوي احلـٌكم
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 وضمغراومقً  ووىمد اىمتٍمت ذم اًمدراؾمي قمغم مخًي ىمقاكلم، أراهو متثؾ سمؿجؿؾفو شمـققمً 

 ًمدول اًمعومل اإلؾمالمل، وهل: وواومقً  وقمقً واضمتام وومذهٌقً 

وصمقؼي مًؼط ًمؾـظوم )اًمؼوكقن( اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول  (1

 هـ1417ة قموم ، اًمصودرقيجمؾس اًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعرسم

 يمؼوكقن اؾمؽمؿمودي ًمدول اعمجؾس.م( 1996)

م، 1929ًمعوم  25ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اعمٍمي )اًمؼوكقن رىمؿ  (2

 م(.2000 ًمًـي 1 م، واًمؼوكقن رىمؿ1985ًمعوم  100قن اعمعدل سموًمؼوك

م 1959ًمعوم  188ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل )رىمؿ  (3

 وشمعديالشمف(.

 (.م2004) ـه1424مدوكي إهة اعمغرسمقي، اًمصودرة قموم  (4

 م.2010ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين، اًمصودر قموم  (5

 إمم مؼدمي، وؾمٌعي مٌوطمٌ، وظمومتي: وؿد ؿسؿت افبحث

 اعمٌحٌ إول: اًمطالق اعمعؾؼ سمؼصد اًمقؿلم.

 اعمٌحٌ اًمثوين: مو يؼع سمتعدد اًمطالق.

 اعمٌحٌ اًمثوًمٌ: ـمالق اعمعتدة مـ ـمالق رضمعل.

 اعمٌحٌ اًمراسمع: ـمالق اًمًؽران.

 اعمٌحٌ اخلومس: ـمالق اًمغضٌون.

 اًمرضمعي. شمقصمقؼاعمٌحٌ اًمًودس: 

 اعمٌحٌ اًمًوسمع: متعي اعمطؾؼي.
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وئؾ حمؾ اًمٌحٌ سموًمدراؾمي اعمًتػقضي ًمألىمقال وإدًمي ومل أىمصد اؾمتقػوء اعمً

واًمؽمضمقح سمقـفو قمغم اًمـًؼ اعملًمقف ذم اًمدراؾموت اًمػؼفقي، وإكام اىمتٍمت ذم دراؾمي 

يمؾ مًلًمي قمغم مو يتـوؾمى مع هدف اًمٌحٌ، وملذيمر اعمعتؿد ذم اعمذاهى إرسمعي 

 ًٓ قوره مـ إدًمي، دون ، صمؿ أذيمر اظمتقور اسمـ شمقؿقي مع سمقون أهؿ مو سمـك قمؾقف اظمتإمجو

ذيمر أدًمي اجلؿفقر ومو كقىمشً سمف اؾمتدٓٓت اسمـ شمقؿقي: ٕن اعمؼصقد هق شمصقر 

اظمتقور اسمـ شمقؿقي اًمذي اكػرد سمف قمـ معتؿد اعمذاهى إرسمعي، وسمقون مقاومؼي اًمؼقاكلم 

حمؾ اًمدراؾمي ًمف، دون سمقون اًمراضمح مـ اعمرضمقح ذم شمؾؽ اعمًوئؾ، واًمتل ىمد 

 .(1)وت ؾموسمؼيسمدراؾم وُأؿمٌعً سمحثً 

ًمعٌوده، ومو شمقومقؼل إٓ سمف، قمؾقف  وًمقضمفف، كوومعً  وواهلل أؾملل أن جيعؾ قمؿكم ظموًمًص 

 شمقيمؾً وإًمقف أكقى.

 

 

 

                                           

قمؾؿقي اقمتـً سمدراؾمي اظمتقورات اسمـ شمقؿقي ومؼوركتفو سموعمذاهى اًمػؼفقي، ودراؾمي وهـوك قمدة رؾموئؾ  (1)

أدًمي إىمقال دراؾمي مًتػقضي شمشؿؾ اعمقازكي واًمؽمضمقح سمقـفو، ومـ أسمرز شمؾؽ اًمدراؾموت: اظمتقورات 

 ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي اًمػؼفقي عمجؿققمي مـ اًمٌوطمثلم ذم يمؾقي اًمنميعي سموًمريوض، وشمقًػم اًمػؼف اجلومع

 .ًمالظمتقورات اًمػؼفقي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ًمؾديمتقر/أمحد مقاذم
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 وومقف مطؾٌون:

 اختُار ابٍ تًُُت: انًطهب األول

ًمؾطروملم،  وًمؾحقوة اًمزوضمقي طملم شمؽقن وقؼً  ووقمالضًم  واهلل اًمطالق خمرضًم  ذع

 وإهنوء عمعوكوهتام طملم يتعذر قمؾقفام أداء طمؼ اهلل ذم سمعضفام.

ًمؽـ اؾمتعؿؾ سمعض اًمـوس اًمطالق ذم همػم مقوعف، ومصوروا يعؾؼقن اًمطالق 

طملم إرادة احلض قمغم ومعؾ أو شمرك أو شمليمقد اخلؼم دون ىمصد طمؼقؼي اًمطالق، 

 وموؾمتعؿؾقا اًمطالق اؾمتعامل اًمقؿلم قمغم ظمالف مو ذقمف اهلل.

قمـد قمدم إرادة اًمزوج حلؼقؼي -ـ صمؿ اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم مقضمى هذه اًمصقغي وم

سموعمؼصقد، أو  اهؾ هق اًمقؿلم اقمتٌورً  -اًمطالق، وإكام يريد احلض أو اعمـع أو اًمتليمقد

 سمظوهر اًمؾػظ؟ اوىمقع اًمطالق اقمتٌورً 

، (3)، واًمشوومعقي(2)، واعموًمؽقي(1)ومذهى ومؼفوء اعمذاهى إرسمعي مـ احلـػقي

                                           

 .(4/23(، اًمٌحر اًمرائؼ )3/24(، سمدائع اًمصـوئع )8/136يـظر: اعمًٌقط ) (1)

(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم 2/345(، اًمتفذيى ذم اظمتصور اعمدوكي )1/576يـظر: اعمؼدموت اعمؿفدات ) (2)

 .(2/131اًمنمح اًمؽٌػم )

 .(3/307(، أؾمـك اعمطوًمى )15/391(، احلووي اًمؽٌػم )5/202إم )يـظر:  (3)
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 إمم وىمقع اًمطالق سمذًمؽ اًمؾػظ متك طمصؾ إمر اعمعؾؼ قمؾقف. (1)سمؾيواحلـو

 اًمطالق قمؾؼ إذا"واظمتور اسمـ شمقؿقي اًمتػصقؾ ذم ذًمؽ سمحًى إرادة اعمتؽؾؿ، ومـ

 مـ اأمرً  ومعؾً إذا ًمؾطالق امريدً  يؽقن أن مثؾ ،قمـدهو اًمطالق إيؼوع يؼصد سمصػي

ًِ  فومعؾتِ  إن: هلو ومقؼقل ،إمقر  مطؾؼ ومفذا ،ومعؾتف إذا يطؾؼفو أن ىمصده ،ـموًمؼ وملك

 يـفوهو أن ىمصده مـ سمخالف اخلؾػ، ومجوهػم اًمًؾػ قمـد اًمطالق سمف يؼع

 هق سمؾ يطؾؼفو، أن (2)حيى مل يؽرهف اًمذي ذًمؽ ومعؾً وًمقسموًمقؿلم،  ويزضمرهو

 اًمطالق يؼع أن امريدً  ٓ اًمػعؾ، قمـ عمـعفو اًمقؿلم ىمصد ًمؽـف ومعؾتف، وإن هلو مريد

 اًمًؾػ مـ اًمعؾامء ىمقزم أفمفر ذم اًمطالق سمف يؼع ٓ (3)طمؾػ ومفذا ،ومعؾتف وإن

 .(4)"يؿلم يمػورة جيزئف سمؾ واخلؾػ،

 ًمؼقًمف سملدًمي يمثػمة، مـفو:    واشتدل

 قمرف ذم وأيًض  يؿلم وهل اًمؾغي، أهؾ سموشمػوق ويؿقـً  أن هذه اًمصقغي شمًؿك :أوًًل 

                                           

 .(5/302(، يمشوف اًمؼـوع )9/99(، اًمػروع )3/126يـظر: اًمؽوذم ٓسمـ ىمدامي ) (1)

 .وًمعؾ إىمرب مو أصمٌتف "مل جيز"ذم إصؾ:  (2)

. "احلض واعمـعواحلوًمػ ٓ يؽقن طموًمًػو إٓ هبذيـ اًمنمـملم: سمؽراهي اجلزاء، مع ىمصد ": ♫ىمول  (3)

 .(1/61اًمرد قمغم اًمًٌؽل )

، 1/61(، اًمرد قمغم اًمًٌؽل )35/267( و)223، 33/139(. ويـظر: )33/70جمؿقع اًمػتووى ) (4)

(، اظمتقورات ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ 378(، إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي )ص384، 136

(. وىمد سملم اًمشقخ 5/18ع اًمػتووى )(، اعمًتدرك قمغم جمؿق124شمقؿقي ًمؼمهون اًمديـ اسمـ اًمؼقؿ )ص

ظمطل اًمؼقل سموكعؼود اإلمجوع قمغم وىمقع اًمطالق اعمعؾؼ سمؼصد اًمقؿلم: ٕن احلؾػ سموًمطالق طمودث  ♫

، وذيمر أن أصمور اًمقاردة قمـ اًمصحوسمي ذم مًلًمي اًمقؿلم سمتعؾقؼ اًمـذر واًمعتؼ ╚سمعد زمـ اًمصحوسمي 

خيّرج قمؾقفو  -م وىمقع اعمعؾؼ قمؾقف قمـد احلـٌ طمقٌ أومتقا ومقفو سمؽػورة اًمقؿلم وقمد -واًمتزام اًمؽػر 

اًمؼقل سمعدم وىمقع اًمطالق قمـد احلـٌ وإضمزاء اًمؽػورة: يمام سملم أكف ىمد صح قمـ ـموووس وهمػمه مـ 

 .ومؼفوء اًمتوسمعلم اًمػتقى سمؽػورة اًمقؿلم ذم احلؾػ سموًمطالق، ممو يٌطؾ دقمقى اإلمجوع
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. وىمد دًمً (1)طمؽؿفو ذم شمـوزقمقا وًمؽـ ،ويؿقـً  شمًؿك أهنو ذم يتـوزقمقا مل اًمػؼفوء

رة، ومقدظمؾ احلؾػ سموًمطالق ذم  أدًمي اًمؽتوب واًمًـي قمغم أن أيامن اعمًؾؿلم مؽػَّ

، وىمقل اهلل [89]اعموئدة: ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿قمؿقم ىمقل اهلل شمعومم: 

مـ طمؾػ »: ملسو هيلع هللا ىلص، وىمقل اًمـٌل [2]اًمتحريؿ: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿شمعومم: 

 .(3)(2)شوًمقؽػر قمـ يؿقـف ،اًمذي هق ظمػم ومؾقلِت  :اقمغم يؿلم ومرأى همػمهو ظمػمً 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وضمف آؾمتدٓل سمؼقل اهلل شمعومم:    وىمد سملّم 

وهذا كص قموم ذم يمؾ يؿلم حيؾػ هبو "ومؼول:  ،وسمديعً  وسمقوكً ، [2]اًمتحريؿ: ﴾ٹ

وىمد ذيمره ؾمٌحوكف سمصقغي اخلطوب ًمألمي  ،تفوأن اهلل ىمد ومرض هلؿ حتؾّ  :ًؾؿقناعم

وكف سملن إمي حيؾػقن مع قمؾؿف ؾمٌح، ملسو هيلع هللا ىلصسمعد شمؼدم اخلطوب سمصقغي اإلومراد ًمؾـٌل 

ًمميي، يمقػ وهذا  ورض يؿلم واطمدة ًمقس هلو حتؾي، ًمؽون خموًمػً ومؾق ومُ  ،سمليامن ؿمتك

ع م ومعـقيً  ومـف صقرة واطمدة، ٓ سمـص وٓ سمنمجوع، سمؾ هق قموم قمؿقمً  ّص قموم ٓ خُي 

ومنمع اًمتحؾي  ،مـع اعمؽؾػ مـ اًمػعؾ قمؿقمف اًمؾػظل، ومنن اًمقؿلم معؼقدة شمقضمى

 عمو ومقف مـ اًمتخػقػ واًمتقؾمعي، وهذا مقضمقد ذم اًمقؿلم سموًمعتؼ :هلذا اًمعؼد مـوؾمى

 .(4)"...مهوواًمطالق أيمثر مـف ذم همػم

مل حيدث ذم زمـفؿ احلؾػ سموًمطالق، سمؾ هق أمر  ╚أن اًمصحوسمي  :اثاكقً 

أو أقمتؼ مموًمقؽف سمؼصد  احمدث سمعدهؿ، وىمد أومتك قمدد مـ اًمصحوسمي ومقؿـ كذر كذرً 

                                           

 .(355(، اًمؼقاقمد اًمـقراكقي )ص1/60(، اًمرد قمغم اًمًٌؽل )33/45يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (1)

 أن يليت اًمذي هق ظمػم سموب كدب مـ طمؾػ يؿقـًو ومرأى همػمهو ظمػًما مـفو، يمتوب إيامن، أظمرضمف مًؾؿ (2)

 .   مـ طمديٌ أيب هريرة .(1650( رىمؿ )3/1271) ويؽػر قمـ يؿقـف

 .(1/42(، اًمرد قمغم اًمًٌؽل )33/69يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (3)

 .(337اًمـقراكقي )صاًمؼقاقمد  (4)
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أن طمؾػف يؿلم مؽػرة:  -ٓ سمؼصد طمؼقؼي اًمـذر واًمعتؼ-احلض أو اعمـع أو اًمتليمقد 

 ًٓ سمؼصد -عمؼوصد ومعوين إًمػوظ، ومقخّرج قمؾقف اًمؼقل سملن اًمطالق اعمعؾؼ  إقمام

أومم سمحؽؿ اًمقؿلم ذم أن مقضمٌف قمـد احلـٌ اًمؽػورة ٓ  -احلض أو اعمـع أو اًمتليمقد

وىمقع اًمطالق: ٕن كذر اًمطوقمي واًمعتؼ ممو يتشقف اًمشورع إلكػوذمهو، سمخالف 

 .(1)اًمطالق اًمذي يتشقف اًمشورع إمم قمدم وىمققمف

 .(2)أكف ىمول: ) اًمطالق قمـ وـمر( ¶قمـ اسمـ قمٌوس  روي مو :اثافثً 

ٓ عمـ يؽره  ،طالق إكام يؼع سمؿـ همروف أن يقىمعف اسمـ قمٌوس أن اًمسملّم "ومؼد 

 .(3)"يموحلوًمػ سمف واعمؽره قمؾقف ،وىمققمف

ذم إًمزام احلوًمػ سموًمطالق مؼته يؿقـف مـ اعمػوؾمد مو ٓ شمليت اًمنميعي  أن :ارابعً 

اإلؾمالمقي سمؿثؾف، وإكام هق مـ ضمـس إهمالل وأصور اعمقوققمي قمـ هذه إمي 

 :ومنن اًمرضمؾ إذا طمؾػ سموًمطالق"، (4)رطمقمي، إذ ذع اهلل ًمألمي شمؽػػم أيامهنواعم

: مـ أداء أموكي وكحقهو أو ًمقؿـعـ اًمقاضمى قمؾقف ،أو ًمقؼطعـ رمحف ،ًمقؼتؾـ اًمـػس

ًمقؿقـف أن يؼم ويتؼل ويصؾح سملم اًمـوس، أيمثر ممو جيعؾ  ومنكف جيعؾ اًمطالق قمرويً 

ون قمؾقف مـ رضر اًمدكقو وأظمرة مو ىمد أمجع ًمقؿقـف، صمؿ إن ورم سمقؿقـف يم اهلل قمرويً 

مـ رضر  وؼ امرأشمف ومػل اًمطالق أيًض اعمًؾؿقن قمغم حتريؿ اًمدظمقل ومقف، وإن ـمؾّ 

أمو اًمديـ: ومنكف مؽروه سموشمػوق إمي مع اؾمتؼومي طمول  كقو واًمديـ مو ٓ ظمػوء سمف.اًمد

 ،آشمصولاًمزوضملم: إمو يمراهي شمـزيف أو يمراهي حتريؿ، ومؽقػ إذا يموكو ذم همويي 

                                           

 .(33/61(، جمؿقع اًمػتووى )334( و)ص326) - 324يـظر: اًمؼقاقمد اًمـقراكقي )ص (1)

 .(7/45سموب اًمطالق ذم اإلهمالق واًمؽره )، يمتوب اًمطالقمعؾًؼو سمصقغي اجلزم،  أظمرضمف اًمٌخوري (2)

 .(33/61جمؿقع اًمػتووى ) (3)

 .(48، 1/38يـظر: اًمرد قمغم اًمًٌؽل ) (4)
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، قمظقاًم  اوسمقـفام مـ إوٓد واًمعنمة مو جيعؾ ذم ـمالىمفام ذم أمر اًمديـ رضرً 

 أطمدمهو سملم أن خيرج مـ ػّم ويمذًمؽ رضر اًمدكقو، يمام يشفد سمف اًمقاىمع، سمحقٌ ًمق ظُم 

ًمطالق، وىمد ىمرن اهلل موًمف ووـمـف وسملم اًمطالق، ٓظمتور ومراق موًمف ووـمـف قمغم ا

 .(1)"سمؼتؾ اًمـػس ومراق اًمقـمـ

 .يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: نًطهب انثاٍَا

( مـ اًمـظوم اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس 85ضموء ذم اعمـودة )

 سمف ىمصد إذا إٓ ،شمريمف أو رء ومعؾ قمغم اعمعؾؼ اًمطالق يؼع ٓ ()أ"اًمتعوون: 

 .اًمطالق

 (.اًمطالق سمف ىمصد إذا إٓ احلرام أو اًمطالق، سمقؿلم سموحلـٌ اًمطالق يؼع ٓ (ب

 سموًمؼوكقن اعمعدل م1929 ًمًـي 25رىمؿ  اًمؼوكقن اعمٍمي( مـ 2وضموء ذم اعمودة )

 رء ومعؾ قمغم احلؿؾ سمف ىمصد إذا اعمـجز همػم اًمطالق يؼع ٓ"م: 1985 ًمًـي 100

 ."همػم ٓشمريمف  أو

 اًمطالق يؼع ٓ"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل: 36وضموء ذم اعمودة )

 ."اًمقؿلم سمصقغي اعمًتعؿؾ أو ،اعمنموط وأ ،اعمـجز همػم
ٓ  :احلؾػ سموًمقؿلم أو احلرام"( مـ مدوكي إهة اعمغرسمقي: 91وضموء ذم اعمودة )

 ."ٓ يؼع :اًمطالق اعمعؾؼ قمغم ومعؾ رء أو شمريمف": (93، وذم اعمودة )"يؼع سمف ـمالق

 اًمطالق يؼع ٓ"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين: 87وضموء ذم اعمودة )

اًمقؿلم "(: 90، وذم اعمودة )"شمريمف أو ءر ومعؾ قمغم احلؿؾ سمف ىمصد إذا اعمـجز همػم

                                           

 .(338اًمـقراكقي )ص اًمؼقاقمد (1)
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وأمثوهلام ٓ يؼع اًمطالق هبام: مو مل شمتضؿـ  (قمكّم احلرام)و (قمكّم اًمطالق)سمؾػظ: 

 ."صقغي اًمطالق خموـمٌي اًمزوضمي، أو إووومتف إًمقفو وسمـقي إيؼوع اًمطالق

سمام يقاومؼ  اًمؼقاكلم كطؼً ساطميً قاد اًمًوسمؼي أن هذه مـ ظمالل اعم ويتٌلّم 

 .عؾؼ سمؼصد اًمقؿلم ٓ يؼعلن اًمطالق اعماظمتقور اسمـ شمقؿقي سم
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 وومقف مطؾٌون:

 .اختُار ابٍ تًُُت: انًطهب األول

اعمنموع ذم اًمطالق أن يقىمع اًمرضمؾ سمزوضمتف ـمؾؼًي واطمدًة ومؼط، صمؿ يؿًؽ طمتك 

، ومنن أوىمع صمالث ـمؾؼوت أو ـمؾؼتلم ويراضمعفو إن أراد إصالطًم شمـؼيض قمدهتو أو 

ًِ ـموًمؼ صمالصمً  -مقصقف سمعدد أو إؿمورة-دومعًي واطمدًة سمؾػظ واطمد  ، ويملن يؼقل: أك

ًِ ـموًمؼ، ويشػم سمثالصمي أصوسمع أو أصٌعلم،  أو سموًمثالث، أو ـمؾؼتلم، أو يؼقل: أك

ـموًمؼ، أكً ـموًمؼ: ، يملن يؼقل: أكً وويمذًمؽ ًمق يمرر ًمػظ اًمطالق مرشملم أو صمالصمً 

 اًمتلؾمقس ٓ اًمتليمقد، ومؼد اظمتؾػ اًمػؼفوء ومقام يؼع سمذًمؽ مـ  اىموصدً 

 ، (3)، واعموًمؽقي(2)، ومذهى ومؼفوء اعمذاهى إرسمعي مـ احلـػقي(1)ـمؾؼوت

                                           

مثؾ أن ، وإن ـمؾؼفو صمالصًمو سمؽؾؿي أو سمؽؾامت ذم ـمفر واطمد ىمٌؾ أن يراضمعفو": ♫ىمول اسمـ شمقؿقي  (1)

وكحق ذًمؽ مـ ، أو أكً ـموًمؼ أكً ـموًمؼ أكً ـموًمؼ ،أو أكً ـموًمؼ أًمػ ـمؾؼي ،صمالصًمو يؼقل: أكً ـموًمؼ

ى موًمؽ وأيب طمـقػي وأمحد اًمؽالم: ومفذا طمرام قمـد مجفقر اًمعؾامء مـ اًمًؾػ واخلؾػ وهق مذه

وفموهر مذهٌف. ويمذًمؽ ًمق ـمؾؼفو صمالصًمو ىمٌؾ أن شمـؼيض قمدهتو: ومفق أيضو طمرام قمـد إيمثريـ وهق 

مذهى موًمؽ وأمحد ذم فموهر مذهٌف. وأمو اًمًـي إذا ـمؾؼفو ـمؾؼي واطمدة مل يطؾؼفو اًمثوكقي طمتك يراضمعفو 

. جمؿقع اًمػتووى "أن يطؾؼفو اًمثوكقيًمف  ومحقـئذٍ  ،أو يتزوضمفو سمعؼد ضمديد سمعد اًمعدة ،ذم اًمعدة

(33/72). 

 .(3/287(، رد اعمحتور )6/18(، اعمًٌقط )2/180يـظر: حتػي اًمػؼفوء ) (2)

 .(2/411(، سمؾغي اًمًوًمؽ )4/62(، مقاهى اجلؾقؾ )2/71يـظر: اعمدوكي ) (3)
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 إمم أكف يؼع اًمعدد اًمذي شمؾػظ سمف. (2)، واحلـوسمؾي(1)واًمشوومعقي

أن اًمطالق سمؾػظ يدل قمغم شمعدد اًمطؾؼوت: ٓ يؼع سمف إٓ    واظمتور اسمـ شمقؿقي 

ومفق  :أو يمؾامت ذم ـمفر واطمد ،سمؽؾؿي وإذا ـمؾؼفو صمالصمً " :ـمؾؼي واطمدة ومؼط، ومؼول

وىمقؾ: ٓ  ،ومؼقؾ: يؼع هبو اًمثالث ،اًمعؾامء. وشمـوزقمقا ومقام يؼع هبو حمرم قمـد مجفقر

 .(3)"اًمؽتوب واًمًـيوهذا هق إفمفر اًمذي يدل قمؾقف  ،يؼع هبو إٓ ـمؾؼي واطمدة

 ًمؼقًمف سملدًمي يمثػمة، مـفو:   واؾمتدل 

يمون اًمطالق قمغم قمفد رؾمقل اهلل »ىمول:  ¶مو ضموء قمـ اسمـ قمٌوس  :أوًًل 

 سمـ ، وأيب سمؽر، وؾمـتلم مـ ظمالومي قمؿر، ـمالق اًمثالث واطمدة، ومؼول قمؿرملسو هيلع هللا ىلص

اخلطوب: إن اًمـوس ىمد اؾمتعجؾقا ذم أمر ىمد يموكً هلؿ ومقف أكوة، ومؾق أمضقـوه 

ٓسمـ قمٌوس: أشمعؾؿ أكام يموكً اًمثالث  أسمق اًمصفٌوء ىمولو .شقمؾقفؿ، وملمضوه قمؾقفؿ

؟ ومؼول اسمـ مـ إمورة قمؿر و، وأيب سمؽر، وصمالصمً ملسو هيلع هللا ىلصدمعؾ واطمدة قمغم قمفد اًمـٌل 

 .(4)(كعؿ)قمٌوس: 
 وجه افدًلفة:

 سملّم أن ـمالق اًمثالث ذم زمـ اًمتنميع اًمذي هق قمفد ¶اسمـ قمٌوس  أن

، وشمليمد ذًمؽ واؾمتؿر ذم ظمالومي أيب سمؽر، (5)ااًمـٌقة يمون ـمالق اًمثالث يؼع واطمدً  

                                           

 .(8/75(، رووي اًمطوًمٌلم )3/14(، اعمفذب )5/195يـظر: إم ) (1)

 .(5/366(، مطوًمى أوزم اًمـفك )3/94(، ذح مـتفك اإلرادات )22/185اإلكصوف )يـظر:  (2)

(، إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات 1/275(. ويـظر: ضمومع اعمًوئؾ )33/71جمؿقع اًمػتووى ) (3)

 .(367اًمػؼفقي )ص

 .(1472رىمؿ ) (2/1099وب ـمالق اًمثالث )سميمتوب اًمطالق، ، أظمرضمف مًؾؿ (4)

امرأشمف صمالصًمو سمؽؾؿي واطمدة وملًمزمف  ملسو هيلع هللا ىلصـمؾؼ قمغم قمفد اًمـٌل  وٓ كعرف أن أطمًدا": ♫ىمول اًمشقخ  (5)

د قمؾقفو ؿوٓ كؼؾ أهؾ اًمؽتى اعمعت ،وٓ روي ذم ذًمؽ طمديٌ صحقح وٓ طمًـ ،سموًمثالث ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل 

 .(33/12. جمؿقع اًمػتووى )"ذم ذًمؽ ؿمقًئو
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: ومدل ذًمؽ قمغم أن هذا هق إصؾ ذم طمؽؿ ـمالق ¶وصدر إمورة قمؿر 

مـ سموب اًمًقوؾمي اًمنمقمقي: ًمردع  واًمثالث ذم اًمنمع، وأن قمؿر إكام أوىمعف صمالصمً 

إن عؾي سمؼقًمف: )قمغم هذه اًم ◙، وىمد كص قمؿر (1)اًمـوس عمو دمووزوا ذم ذًمؽ

اًمـوس ىمد اؾمتعجؾقا ذم أمر ىمد يموكً هلؿ ومقف أكوة، ومؾق أمضقـوه قمؾقفؿ، وملمضوه 

ـ اًمصحوسمي مأصمور اًمثوسمتي قمؿـ أًمزم سموًمثالث جمؿققمي "(، وهبذا يتٌلم أن قمؾقفؿ

يمام  ،وٓزمً  وٕمتف ذقمً  ملسو هيلع هللا ىلصشمدل قمغم أهنؿ مل يؽقكقا جيعؾقن ذًمؽ ممو ذقمف اًمـٌل 

ذًمؽ إذا  سمؾ يموكقا جمتفديـ ذم اًمعؼقسمي سمنًمزام ،د اًمطؾؼي اًمثوًمثيحتريؿ اعمرأة سمعذع 

إكام ٓ يؿؽـ  وٓزمً  وذقمً ٕمتف  ملسو هيلع هللا ىلصومام ذقمف اًمـٌل ". (2)"اًمـوس قمـف ومل يـتفِ  ،يمثر

د مـ قمؾامء وٓ جيقز أن يظـ سملطم ،ملسو هيلع هللا ىلصٕكف ٓ يؿؽـ كًخ سمعد رؾمقل اهلل  :شمغقػمه

 .(3)"ػوء اًمراؿمدونٓ ؾمقام اخلؾ ،ٓ ؾمقام اًمصحوسمي ،اعمًؾؿلم أن يؼصد هذا

 سمـ مم اسمـ قمٌوس، قمـ اسمـ قمٌوس، ىمول: ـمؾؼ ريموكيمق قمـ قمؽرميمو ضموء  :اثاكقً 

، اؿمديدً  وذم جمؾس واطمد، ومحزن قمؾقفو طمزكً  ويزيد أظمق سمـل اعمطؾى امرأشمف صمالصمً  قمٌد

ذم »، ىمول: ومؼول: وىمول: ـمؾؼتفو صمالصمً  «يمقػ ـمؾؼتفو؟»: ملسو هيلع هللا ىلصىمول: ومًلًمف رؾمقل اهلل 

ىمول:  ،«وملرضمعفو إن ؿمئً، ومنكام شمؾؽ واطمدة» ىمول: ،ىمول: كعؿ «واطمد؟جمؾس 

 .(4)يرى أكام اًمطالق قمـد يمؾ ـمفر اسمـ قمٌوس ومؽون ،ومرضمعفو

                                           

 .(33/97يـظر: اعمصدر اًمًوسمؼ ) (1)

 .(33/91اعمصدر اًمًوسمؼ ) (2)

 .(33/93اعمصدر اًمًوسمؼ ) (3)

رىمؿ  (7/339اًمؽؼمى ) : واًمٌقفؼل ذم اًمًــ(2387( رىمؿ )4/215)أظمرضمف أمحد ذم مًـده  (4)

(، وأمحد ؿمويمر ذم كظوم اًمطالق ذم 5/263وصحح هذه اًمروايي اسمـ اًمؼقؿ ذم زاد اعمعود ) (.14764)

ذم ذح  . وىمول اًمـقويقمـ أيب يعغم شمصحقحفو (9/362) احلوومظ ذم اًمػتح (. وكؼؾ27اإلؾمالم )ص

ومروايي  ،وأمو اًمروايي اًمتل رواهو اعمخوًمػقن أن ريموكي ـمؾؼ صمالصًمو ومجعؾفو واطمدة"(: 10/71)مًؾؿ 

 =حمتؿؾ ًمؾقاطمدة  "أًمٌتي"وًمػظ  ،وإكام اًمصحقح مـفو مو ىمدمـوه أكف ـمؾؼفو أًمٌتي ،وعقػي قمـ ىمقم جمفقًملم
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 وجه افدًلفة:

هذا احلديٌ كص سيح اًمدًٓمي ذم اقمتٌور اًمثالث ـمؾؼوت سمؾػظ واطمد شمؼع 

يمام  ريموكي، وهذه اًمروايي اًمٍمحيي هل أصح اًمروايوت حلديٌ ـمؾؼًي واطمدًة طمؽاًم 

 .(1)وهمػمه مـ إئؿي   سمقـف اإلموم أمحد 

عؾ قمغم اًمقضمف اًمذي ومنذا ومُ  ،وطمرمف أظمرى ممو أسموطمف اهلل شمورةً  اًمطالقأن  :اثافثً 

أطمؾف يمام يؾزم مو  ،اكوومذً  ومل يؽـ ٓزمً  -يمام ذم ـمالق اًمثالث- مف اهلل ورؾمقًمفطمرّ 

 .(3)(2)«دومفق ر :ًمقس قمؾقف أمركو مـ قمؿؾ قمؿاًل » :ملسو هيلع هللا ىلصًمؼقًمف  :اهلل ورؾمقًمف

أن إيؼوع صمالث ـمؾؼوت هبذه اًمصقغي خموًمػ عمؼوصد اًمنميعي ذم سموب  :ارابعً 

إلرضموع اعمرأة إمم ومرصي ًمؾرضمؾ اًمطالق مـ اًمؽموي، وقمدم آؾمتعجول، وشمرك 

قمصؿتف ذم أصمـوء اًمعدة أو سمعدهو سمعؼد ضمديد، ومنيؼوع اًمثالث دومعًي واطمدًة ذ سمال 

 ،وأكف ًمق أسموطمف ًمؾزم اًمػًود ،مـعف ممو هنل قمـف  طمؽؿتف ذماًمشورع سملّم و، (4)ظمػم

 أن اًمػعؾ يٌلّم : [1]اًمطالق: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ ومؼقًمف شمعومم:

مـع ـمالق ؿؼصقد اًمشورع وم ،مـ هذا اًمػًود وومحرم مـعً  :ًمق أسمقح حلصؾ سمف اًمػًود

وًمقٓ ذًمؽ ًمػعؾف اًمـوس واقمتؼدوا صحتف  ،ؽؿ سمٌطالكف ًمقزول اًمػًوداًمثالث واحل

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

يؼتيض اًمثالث ومرواه سموعمعـك  "أًمٌتي" وًمعؾ صوطمى هذه اًمروايي اًمضعقػي اقمتؼد أن ًمػظ ،وًمؾثالث

 ."اًمذي ومفؿف وهمؾط ذم ذًمؽ

 .(. وراضمع مو شمؼدم ذم ختريٍ احلدي33/15ٌ( و)32/311يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (1)

سموب كؼض ، يمتوب إىمضقي: ومًؾؿ، (3/69سموب اًمـجش )، يمتوب اًمٌققعأظمرضمف اًمٌخوري معؾًؼو،  (2)

 .▲(. مـ طمديٌ قموئشي 1718رىمؿ ) (3/1343) ورد حمدصموت إمقر إطمؽوم اًمٌوـمؾي

 .(33/18( و)32/87يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (3)

 .(33/21يـظر: اعمصدر اًمًوسمؼ ) (4)
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يمام أن إيؼوع اًمطالق اًمثالث ذريعي ًمقىمقع اًمـوس ذم كؽوح  ،(1)ًمػًودومقؾزم ا

ؾؿ جيز أن ، وماًمتحؾقؾ اعمحرم قمـد اكًداد سموب إرضموع اًمزوضمي إمم قمصؿي زوضمفو

يمام  ،ذم مثؾ هذا احلول سمؾ ضمعؾ اًمثالث واطمدةً  ،زال مػًدة سمؿػوؾمد أهمؾظ مـفوشم

 .(2)وأيب سمؽر أومم ملسو هيلع هللا ىلصيمون قمغم قمفد رؾمقل اهلل 

 يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: انثاٍَانًطهب 

( مـ اًمـظوم اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس 85ضموء ذم اعمودة )

 ـمؾؼي إٓ :إؿمورةً  أو ،يمتوسميً  أو ،وًمػظً  سموًمعدد اعمؼؽمن سموًمطالق يؼع ٓ"اًمتعوون: 

 ."واطمدة

 سموًمؼوكقن اعمعدل م1929 ًمًـي 25رىمؿ  اًمؼوكقن اعمٍمي( مـ 3وضموء ذم اعمودة )

 ."واطمدة يؼع إٓ ٓ -إؿمورة أو وًمػظً - سمعدد اعمؼؽمن اًمطالق"م: 1985 ًمًـي 100

 اعمؼؽمن اًمطالق"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل: 37وضموء ذم اعمودة )

 ."واطمدة إٓ يؼع ٓ -إؿمورةً  أو وًمػظً - سمعدد
 وًمػظً -اًمطالق اعمؼؽمن سمعدد "( مـ مدوكي إهة اعمغرسمقي: 92وضموء ذم اعمودة )

 ."آ يؼع إٓ واطمدً  -أو يمتوسميً  أو إؿمورةً 
 اعمؼؽمن اًمطالق"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين: 89وضموء ذم اعمودة )

 ـمؾؼي إٓ سمف يؼع ٓ واطمد: جمؾس ذم اعمؽرر واًمطالق ،-إؿمورةً  أو وًمػظً - سموًمعدد

 ."واطمدة

                                           

 .(33/26يـظر: اعمصدر اًمًوسمؼ ) (1)

وهق أن إيؼوع اًمطالق اًمثالث ىمد -(. وهذا اعمؾحظ اعمؼوصدي 93، 33/92يـظر: اعمصدر اًمًوسمؼ ) (2)

 .ذم اعمًلًمي ♫يمون طمورًضا سمؼقة ذم يمتوسموت اًمشقخ  -ؾقؾأجلل اًمـوس ًمـؽوح اًمتح
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ذم أن اسمـ شمقؿقي ىمقل  اًمؼقاكلم شمقاومؼ هذه اعمقاد أن شمؾؽمـ ظمالل  ويتٌلّم 

 .آ يؼع إٓ واطمدً  ؼؽمن سمعدداًمطالق اعم
اًمطالق اعمؽرر ذم طمؽؿ ساطمي قمغم  كص اًمؼوكقن إردين ويؾحظ هـو أن

وقمطػ ذًمؽ قمغم طمؽؿ اًمطالق اعمؼؽمن سمعدد  اطمدً أكف ٓ يؼع إٓ واو ،جمؾس واطمد

واًمعطػ يؼتيض اعمغويرة، سمقـام مل شمٍمح سمذًمؽ اًمؼقاكلم إظمرى اعمذيمقرة، ومفؾ 

 يدظمؾ اًمطالق اعمؽرر ذم قمؿقم كصفو قمغم طمؽؿ اًمطالق اعمؼؽمن سمعدد؟!

وىمد شمـوول هذا اإلؿمؽول اًمشقخ حمؿد أسمق زهرة ذم ؾمقوق ذطمف هلذه اعمودة مـ 

 ثوروهـو يُ ":   اًمؼوكقن اعمٍمي، وأضموب قمـف إضموسمًي سمديعًي أكؼؾفو سمـصفو، ىمول 

اًمـظر ومقام إذا ىمول ًمزوضمتف اعمدظمقل هبو ذم جمؾس واطمد: أكً ـموًمؼ، أكً ـموًمؼ، 

ى إئؿي إرسمعي، أو شمؼع ـمؾؼي أكً ـموًمؼ، أشمؼع اًمطؾؼوت اًمثالث، يمام هق مذه

اًمؼوكقن مذهٌف ذم اًمطالق  واطمدة، يمام هق مذهى سمعض اًمًؾػ اًمذيـ اؿمتّؼ 

 اعمؼؽمن سموًمعدد مـ آرائفؿ؟

ومال كتجووز اًمظوهر ذم - وفموهريً  وًمػظقً  اإكـو سمال ؿمؽ ًمق ومّنكو اًمؼوكقن شمػًػمً 

ػي، ومتطؾؼ إن هذا اًمـقع مـ اًمطالق يطٌؼ ومقف مذهى أيب طمـق :ًمؼؾـو -اًمتػًػم

اعمدظمقل هبو سموًمعدد اًمذي شمتوسمع اًمطالق سمف، وًمؽـ اًمؼقاكلم ٓ شمػن سمظقاهر 

أًمػوفمفو ومؼط، سمؾ شمػن سملهمراوفو، ومذيمراهتو اإليضوطمقي، ومصدرهو اًمتورخيل 

 واًمػؽرة اًمعؾؿقي اًمتل اكٌعٌ مـفو كظر اًمذيـ ىموًمقهو.

ج ًمف أن يطؾؼ وهمرض اًمؼوكقن واوح ذم أكف يريد اًمؼضوء قمغم ومؽرة أن اًمزو )أ(

 واطمدةً  اًمزوضمقي دومعيً  ى، وأن ًمف أن يػصؿ قمروأو اصمـتلم أو صمالصمً  واطمدةً  دومعيً 

ذم جمؾس واطمد، وإذا يمون ذًمؽ همرض اًمؼوكقن واًمعؾي اًمٌوقمثي قمؾقف، ومنكف 

، وجيعؾ واطمدةً  يؽقن مـ اًمعٌٌ أن جيعؾ اًمطالق سمؾػظ اًمثالث ـمؾؼيً 
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هذه إمم شمؾؽ، ويػر مـ  اًمطالق اعمتتوسمع صمالث ـمؾؼوت: ٕن اعمطؾؼ يؽمك

وإن يمون فموهره ذم اعمؼؽمن -طمؽؿ اًمؼوكقن سملؾمفؾ ـمريؼ، وًمػظ اًمؼوكقن 

ومنكف حيتؿؾ ؿمؿقل اًمطالق اعمتتوسمع  -سموًمعدد اًمذي يقصػ ومقف اًمطالق سموًمعدد

 ذم جمؾس واطمد: ٕكف مؼؽمن سموًمعدد ذم اعمعـك، وإن مل يقصػ ًمػظ اًمعدد.

اىمؽمكً سمصدور اًمؼوكقن شمذيمر ذًمؽ: ٕهنو وإن اعمذيّمرة اإليضوطمقي اًمتل  )ب(

، "أو إؿمورةً  واًمطالق اعمتعدد ًمػظً " :قمؼّمت قمـ اًمطالق اعمؼؽمن سموًمعدد سمؼقهلو

، ٓ ؿمؽ ذم ووٓ ؿمؽ أن اًمطالق اعمتتوسمع ذم جمؾس واطمد ـمالق متعدد ًمػظً 

مـ ضمفي أن مراد ووع اًمؼوكقن مـ يمؾؿي  وذًمؽ، ومؽون ذًمؽ اًمتعٌػم مٌّقـً 

، صمؿ يشػم مـ ضمفي صموكقي إمم أن اعمؼصد و، مو هق متعدد ًمػظً وظً مؼؽمن سموًمعدد ًمػ

وهق محؾ اعمطّؾؼ قمغم أٓ يًػم إٓ ذم اًمطريؼ  ،مـ اًمؼوكقن ذم هذا اًمٌوب

اًمذي رؾمؿف اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومال يطؾؼ دومعي واطمدة، واًمطالق ذم اعمجؾس 

 .واطمدةً  يعد دومعيً  -ووًمق متتوسمعً -اًمقاطمد 

ذه اعمودة مـ اًمؼوكقن يقوح ذًمؽ، ومنن اًمػؼفوء اًمذيـ وإن اعمصدر اًمتورخيل هل )ج(

، هؿ اًمذيـ ىمرروا أن ىمرروا أن اًمطالق اًمثالث سمؾػظ اًمثالث يؼع واطمدةً 

. ومـ اعمـطؼ اعمًتؼقؿ أن اعمتتوسمع ذم جمؾس واطمد ٓ يؼع إٓ واطمدةً  اًمطالق

كلظمذ سمرأهيؿ يمؾف، وهق ذم مقوقع واطمد، مو دامً أًمػوظ اًمؼوكقن شمتًع ًمف، 

شمضقؼ قمـف، وىمد ذيمركو أن اًمؼوكقن حيتؿؾ ذًمؽ اًمتػًػم اًمذي يرضمح مـ  وٓ

 .(1)"طمقٌ اعمعـك

                                           

 .(76(. ويـظر: كظوم اًمطالق ذم اإلؾمالم ًمؾشقخ أمحد ؿمويمر )ص306إطمقال اًمشخصقي )ص (1)
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 وومقف مطؾٌون:

 .اختُار ابٍ تًُُت: انًطهب األول

اًمرضمعقي ذم أصمـوء قمدهتو شمٌؼك زوضمًي يرسمطفو سمؿطؾؼفو رسموط اًمزوضمقي طمتك  اعمطؾؼي

: هؾ يؾحؼ اًمطالق هبو يمًوئر ڤشمـؼيض قمدهتو، ومـ صمؿ اظمتؾػ اًمػؼفوء 

 اًمزوضموت؟

، (3)، واًمشوومعقي(2)، واعموًمؽقي(1)ومذهى ومؼفوء اعمذاهى إرسمعي مـ احلـػقي

 إمم حلؼقق اًمطالق هبو ووىمققمف. (4)واحلـوسمؾي

 .(5)"اًمرضمعقي ٓ يؾحؼفو اًمطالق، وإن يموكً ذم اًمعدة"اسمـ شمقؿقي أن  واظمتور

 ًمؼقًمف سملدًمي، مـفو:   واؾمتدل 

 ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ىمقًمف شمعومم: :أوًًل 

 .[2]اًمطالق:

                                           

 .(3/70(، رد اعمحتور )3/463(، ومتح اًمؼدير )3/134يـظر: سمدائع اًمصـوئع ) (1)

 .(5/406اًمتوج واإليمؾقؾ )(، 2/571(، اًمنمح اًمصغػم )4/21يـظر: ذح اخلرر ) (2)

 .(8/42(، حتػي اعمحتوج )10/245(، اًمٌقون ًمؾعؿراين )3/47يـظر: اعمفذب ) (3)

 .(5/343(، يمشوف اًمؼـوع )23/84(، اإلكصوف )7/393يـظر: اعمٌدع ) (4)

(، اظمتقورات ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ًمؼمهون اًمديـ 368إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي )ص (5)

 .(33/67(. ويـظر: جمؿقع اًمػتووى )123ـ اًمؼقؿ )صاسم
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 وجه افدًلفة:

وسملم أن يدقمفو ، سملم اًمرضمعي اعمطؾؼ ذم أصمـوء قمدة مطؾؼتف اًمرضمعقي ظمػّم أن اهلل 

مل يؿًؽ يمون  :ىمٌؾ اكؼضوء اًمعدة ومنذا ـمؾؼفو صموكقيً  ،نطمفو سمنطمًونشمؼيض اًمعدة ومقُ 

 .(1)قمـف ومال يؼع ومـفقً  و، ومقؽقن ـمالىمً ومل ينح سمنطمًون ،سمؿعروف

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ىمقًمف شمعومم:  :اثاكقً 

 .[1]اًمطالق: ﴾پ

 وجه افدًلفة:

طمتك شمـؼيض اًمعدة أو  قمغم أكف ٓ جيقز إرداف اًمطالق ًمؾطالقأن أيي دًمً 

ومؿتك ـمؾؼفو اًمثوكقي  -ٓؾمتؼٌول اًمعدة :أي- إكام أسموح اًمطالق ًمؾعدة فو: ٕكفيراضمع

ًمؾعدة، ومفق  و، ومؾؿ يؽـ ـمالىمً واًمثوًمثي ىمٌؾ اًمرضمعي سمـً قمغم اًمعدة ومل شمًتلكػفو

 .(2)مـفل قمـف، واًمطالق اعمـفل قمـف ٓ يؼع

 .يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: انًطهب انثاٍَ

اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس  ( مـ اًمـظوم84ضموء ذم اعمودة )

 وهمػم ،صحقح زواج ذم يموكً إذا إٓ اًمزوضمي قمغم اًمطالق يؼع ٓ"اًمتعوون: 

 ."معتدة

 اًمطالق يؼع ٓ"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين: 81وضموء ذم اعمودة )

 ."معتدة وهمػم ،صحقح زواج ذم يموكً إذا إٓ اًمزوضمي قمغم

                                           

 .(368(، إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي )ص33/80يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (1)

 .(368(، إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي )ص33/79يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (2)



 

  ابٍ تًُُتيىافقت قىاٍَُ األحىال انشخصُت الختُاراث 
 

 171 

اًمزوضمي همػم معتدة إليؼوع اًمطالق، ومػفقم وذم هذه اعمقاد اؿمؽماط يمقن 

اًمنمط أن اعمعتدة ٓ يؾحؼفو ـمالق، وهق قموم ومقشؿؾ اعمعتدة اًمٌوئـ واًمرضمعقي، 

 وهذا مقاومؼ ٓظمتقور اسمـ شمقؿقي سملن اعمطؾؼي اًمرضمعقي ٓ يؾحؼفو ـمالق.
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 وومقف مطؾٌون:

 .اختُار ابٍ تًُُت: انًطهب األول

اًمذي هموب قمؼؾف سمًٌى شمـوول اعمًؽر مـ  (1)اًمػؼفوء ذم طمؽؿ اًمًؽران اظمتؾػ

همػم قمذر: هؾ يؼع ـمالىمف سموقمتٌور أكف هق مـ شمًٌى قمغم كػًف سملمر حمرم، أم ٓ يؼع 

 (2)ـمالىمف سموقمتٌور أكف ٓ يتلشمك مـف اًمؼصد عمو ومؼد قمؼؾف؟

هق  (6)واحلـوسمؾي، (5)، واًمشوومعقي(4)، واعموًمؽقي(3)واعمعتؿد ذم مذهى احلـػقي

 وىمقع ـمالق اًمًؽران.

                                           

ومؿتك يمون ٓ يعؾؿ مو يؼقل  ،يعؾؿ مو يؼقلن أاًمغويي اًمتل يزول هبو طمؽؿ اًمًؽر ": ♫ىمول اًمشقخ  (1)

اًمًؽران  وهذا هق طمدّ  ،صؾ جيى اقمتامدهأومفذا  ،ذا قمؾؿ مو يؼقل ظمرج قمـ طمؽؿفإو ،ومفق ذم اًمًؽر

 .(2/144. آؾمتؼومي )"قمـد مجفقر اًمعؾامء

 .(2/66يـظر: سمدايي اعمجتفد ) (2)

(. وذهى سمعض 2/38اجلقهرة اًمـػمة )(، 3/266(، اًمٌحر اًمرائؼ )2/195يـظر: حتػي اًمػؼفوء ) (3)

 .احلـػقي إمم قمدم وىمقع ـمالىمف

 .(4/43(، مقاهى اجلؾقؾ )4/259يـظر: اًمٌقون واًمتحصقؾ ) (4)

(. وظمرج اعمزين مـ اًمشوومعقي 3/279(، مغـل اعمحتوج )7/7(، احلووي اًمؽٌػم )5/270يـظر: إم ) (5)

 .وىمققمف قمغم ىمديؿ ىمقزم اًمشوومعلعدم اًمؼقل سم

(. وقمـ 3/74(، ذح مـتفك اإلرادات )22/140(، اإلكصوف )5/381ذح اًمزريمٌم ) يـظر: (6)

 .اإلموم أمحد روايي ًمقًً هل اعمذهى سمعدم وىمقع ـمالىمف
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ومـ شملمؾ أصقل ":   واظمتور اسمـ شمقؿقي قمدم وىمقع ـمالق اًمًؽران، ومؼول 

اًمنميعي ومؼوصدهو شمٌلّم ًمف أن هذا اًمؼقل هق اًمصقاب، وأن إيؼوع اًمطالق 

سموًمًؽران ىمقل ًمقس ًمف طمجي صحقحي يعتؿد قمؾقفو... واًمصحقح أكف ٓ يؼع 

 .(1)"اًمطالق إٓ ممـ يعؾؿ مو يؼقل

 ًمؼقًمف سملدًمي يمثػمة، مـفو:    واؾمتدل

 اًمـٌل أمر ،زكك أكف وأىمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل إمم ضموء عمو ◙ موًمؽ سمـ أن موقمز :أوًًل 

 يمون؟ ومدل ذًمؽ قمغم أكف ًمق ٓ أم ؾمؽران هق هؾ ًمقعؾؿقا :(2)يًتـؽفقه أن ملسو هيلع هللا ىلص

 -ومـفو ـمالىمف-يمؾفو  أىمقاًمف أن قمؾؿ إىمراره يصح مل وإذا ،إىمراره يصح مل وؾمؽراكً 

 .(3)اعمجـقن يملىمقال سموـمؾي

 ، ومروي╚قمـ اًمصحوسمي  صموسمً احلؽؿ سمعدم إيؼوع ـمالق اًمًؽران أن :اثاكقً 

أكف ىمول: )ًمقس عمجـقن وٓ ًمًؽران  ◙ قمػون سمـ قمـ أمػم اعمممـلم قمثامن

أكف ىمول: )ـمالق اًمًؽران واعمًتؽره: ًمقس  ¶، وقمـ اسمـ قمٌوس (4)ـمالق(

 .(6)"اًمصحوسمي ظمالومف ومقام أقمؾؿومل يثًٌ قمـ ":   . ىمول اًمشقخ (5)سمجوئز(

                                           

(، إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات 1/346(. ويـظر: ضمومع اعمًوئؾ )33/103جمؿقع اًمػتووى ) (1)

 .(365اًمػؼفقي )ص

وىمول  .  ( قمـ أيب سمريدة 4458رىمؿ ) (10/329)إمر سموؾمتـؽوه موقمز أظمرضمف اًمٌزار ذم مًـده  (2)

 ."رضموًمف رضمول اًمصحقح": (6/432جمؿع اًمزوائد )اهلقثؿل ذم 

 .(33/102يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (3)

ران يمتوب اًمطالق، سموب اًمطالق ذم اإلهمالق واًمؽره واًمًؽ ،سمصقغي اجلزم أظمرضمف اًمٌخوري معؾًؼو (4)

 .(7/45واعمجـقن وأمرمهو )

يمتوب اًمطالق، سموب اًمطالق ذم اإلهمالق واًمؽره، واًمًؽران  سمصقغي اجلزم، أظمرضمف اًمٌخوري معؾًؼو (5)

 .(7/45واعمجـقن وأمرمهو )

 .(14/117(. ويـظر: )33/102جمؿقع اًمػتووى ) (6)
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، يمام ىمول يؼقل مو يعؾؿ ٓ ومفق :اًمنمب ذم وقموصقً  يمون وإن اًمًؽران أن :اثافثً 

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿ شمعومم:

 إكام»: ، وذم احلديٌصحقح ىمصد ًمف يؽـ مل يؼقل مو يعؾؿ مل وإذا ،[43]اًمـًوء:

ومنن ضمـقكف  ،وضمعؾف جمـقكً  وحمرمً  ووصور هذا يمام ًمق شمـوول ؿمقئً ، (1)شسموًمـقوت إقمامل

مجقع "، ومـنن (2)ومال يصح ـمالىمف وٓ همػم ذًمؽ مـ أىمقاًمف :وإن طمصؾ سمؿعصقي

ًمقس  :ومؿـ ٓ متققز ًمف وٓ قمؼؾ ،إىمقال واًمعؼقد منموـمي سمقضمقد اًمتؿققز واًمعؼؾ

 .(3)"ًمؽالمف ذم اًمنمع اقمتٌور أصاًل 

ٕن ذم هذا مـ : قمؼوب اًمًؽران سمنيؼوع ـمالىمف ٓ شمليت سمؿثؾف اًمنميعي نأ :ارابعً 

عوىمى اًمشخص ومنكف ٓ جيقز أن يُ  ،زوضمتف اًمؼميئي وهمػمهو مو ٓ جيقزاًمير قمغم 

 ،سمذكى همػمه: وٕن اًمًؽران قمؼقسمتف مو ضموءت سمف اًمنميعي مـ اجلؾد وكحقه

مـ سموب ظمطوب " وإيؼوع اًمطالق ،(4)ومعؼقسمتف سمغػم ذًمؽ شمغقػم حلدود اًمنميعي

أو  ووذًمؽ أن يمقن اًمًؽران معوىمًٌ  ،اًمقوع واإلظمٌور ٓ مـ سموب ظمطوب اًمتؽؾقػ

همػم معوىمى ًمقس ًمف شمعؾؼ سمصحي قمؼقده وومًودهو: ومنن اًمعؼقد ًمقًً مـ سموب 

سمؾ هل مـ اًمتٍموموت  ،اًمعٌودات اًمتل يثوب قمؾقفو وٓ اجلـويوت اًمتل يعوىمى قمؾقفو

 .(5)"ممـ واًمؽوومراًمتل يشؽمك ومقفو اًمؼم واًمػوضمر واعم

                                           

(: ومًؾؿ سمؾػظ: 1( رىمؿ )1/6؟ )ملسو هيلع هللا ىلصيمقػ يمون سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل اهلل أظمرضمف اًمٌخوري، سموب  (1)

 .(1907رىمؿ ) (3/1515) شإكام إقمامل سموًمـقي: »ملسو هيلع هللا ىلصسموب ىمقًمف  ،يمتوب اإلمورة ،شإكام إقمامل سموًمـقي»

 .(33/103يـظر: جمؿقع اًمػتووى ) (2)

 .(33/107اعمصدر اًمًوسمؼ ) (3)

 .(33/104يـظر: اعمصدر اًمًوسمؼ ) (4)

 .(33/107اعمصدر اًمًوسمؼ ) (5)
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 .يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: انًطهب انثاٍَ

( مـ اًمـظوم اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس 83ودة )ضموء ذم اعم

 ."سمًؽر اًمتؿققز وموىمد يمون مـ.. .ـمالق يؼع ٓ"اًمتعوون: 

 اعمعدل سموًمؼوكقن م1929 ًمًـي 25( مـ اًمؼوكقن اعمٍمي رىمؿ 1وضموء ذم اعمودة )

 ."اًمًؽران ـمالق يؼع ٓ"م: 1985 ًمًـي 100

 ـمالق يؼع ٓ"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل: 35وضموء ذم اعمودة )

 ."...اًمًؽران -1 :سمقوهنؿ أيت إؿمخوص

ٓ يؼٌؾ ـمؾى اإلذن سمطالق "( مـ مدوكي إهة اعمغرسمقي: 90وضموء ذم اعمودة )

 ."اًمًؽران اًمطوومح
 ـمالق يؼع ٓ"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين: 86وضموء ذم اًمـامدة )

 ."اًمًؽران

ـمالق اًمًؽران،  وىمقعذم اًمـص قمغم قمدم  واعمقاد اعمذيمقرة سحيي سمؿـطقىمفو

 وىمد واومؼً اظمتقور اسمـ شمقؿقي ذم هذه اعمًلًمي.
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 وومقف مطؾٌون:

 .ابٍ تًُُتاختُار : انًطهب األول

، ومفق طموًمي مـ آوطراب (1)ًمالكتؼوم وهق صمقران دم اًمؼؾى ـمؾًٌ  افغضب:

اًمعصٌل، وقمدم اًمتقازن اًمػؽري، حتؾ سموإلكًون إذا قمدا قمؾقف أطمد سموًمؽالم أو 

 .(2)همػمه

واًمغضى ىمد يدومع اًمرضمؾ إمم إيؼوع اًمطالق دون ىمصد طمؼقؼل عمػورىمي اعمرأة، صمؿ 

 قمؼؾف وهدوء روطمف أؿمد اًمـدم.يـدم سمعد ؾمؽقت همضٌف واؾمتؼرار 

ذم ؾمقوق حترير حمؾ كزاع اًمػؼفوء ذم طمؽؿ ـمالق    وىمد ذيمر اسمـ اًمؼقؿ 

 اًمغضٌون أن اًمغضى قمغم صمالث مراشمى:

أن حيصؾ ًمْلكًون مٌودئف وأوائؾف سمحقٌ ٓ يتغػم قمؾقف قمؼؾف وٓ ذهـف  أحدها:"

حي ويعؾؿ مو يؼقل ومو يؼصده، ومفذا ٓ إؿمؽول ذم وىمقع ـمالىمف وقمتؼف وص

أن يٌؾغ سمف  افؼسم افثاين:قمؼقده، وٓ ؾمقام إذا وىمع مـف ذًمؽ سمعد شمردد ومؽره. 

اًمغضى هنويتف سمحقٌ يـغؾؼ قمؾقف سموب اًمعؾؿ واإلرادة ومال يعؾؿ مو يؼقل وٓ 

                                           

 .(608ػردات أًمػوظ اًمؼرآن )صيـظر: م (1)

 .(29/18يـظر: اعمقؾمققمي اًمػؼفقي ) (2)
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مـ شمقؾمط  افؼسم افثافث:يريده، ومفذا ٓ يتقضمف ظمالف ذم قمدم وىمقع ـمالىمف... 

ِف إمم آظمره سمحقٌ صور يموعمجـقن، ذم اًمغضى سملم اعمرشمٌتلم ومتعدى مٌودئف ومل يـت

 .(1)"ومفذا مقوع اخلالف وحمؾ اًمـظر

وهبذا يتٌلم أن حمؾ اًمٌحٌ واًمـزاع إكام هق ذم اًمغضى اعمتقؾمط اًمذي يعؾؿ 

 صوطمٌف مو يؼقل، ًمؽـف ىمد اؿمتد همضٌف طمتك اظمتؾ متققزه وظمرج قمـ طموًمف اعمعتودة.

هق  (5)، واحلـوسمؾي(4)، واًمشوومعقي(3)، واعموًمؽقي(2)واعمعتؿد ذم مذهى احلـػقي

 وىمقع ـمالق اًمغضٌون ذم هذه احلول.

إن همػمه اًمغضى ومل "واظمتور اسمـ شمقؿقي قمدم وىمقع اًمطالق ذم هذه احلول، وأكف 

                                           

(، سمؾغي اًمًوًمؽ 3/244(. ويـظر: رد اعمحتور )39إهموصمي اًمؾفػون ذم طمؽؿ ـمالق اًمغضٌون )ص (1)

 .(5/235(، يمشوف اًمؼـوع )3/273(، ومتووى اًمرمكم )2/542)

وىمد كؼؾ اسمـ قموسمديـ ذم رد  (.3/43(، اًمؾٌوب ذح اًمؽتوب )156يـظر: خمتٍم اًمؼدوري )ص (2)

( يمالم اسمـ اًمؼقؿ اًمًوسمؼ ذم درضموت اًمغضى وأصمرهو ذم وىمقع اًمطالق وشمرضمقحف قمدم 3/244اعمحتور )

...ًمؽـ أؿمور ذم اًمغويي إمم خموًمػتف ذم اًمثوًمٌ "وىمقع ـمالق مـ اؿمتد همضٌف ومل يػؼد قمؼؾف، صمؿ ىمول: 

هذا اعمقاومؼ قمـدكو عمو مر ذم اعمدهقش، طمقٌ ىمول: ويؼع اًمطالق مـ همضى ظمالوًمو ٓسمـ اًمؼقؿ اهـ، و

ًمؽـ يرد قمؾقف أكو مل كعتؼم أىمقال اعمعتقه مع أكف ٓ يؾزم ومقف أن يصؾ إمم طموًمي ٓ يعؾؿ ومقفو مو يؼقل وٓ 

يريده... واًمذي يظفر زم أن يماًل مـ اعمدهقش واًمغضٌون ٓ يؾزم ومقف أن يؽقن سمحقٌ ٓ يعؾؿ مو يؼقل، 

واظمتالط اجلد سموهلزل... وموًمذي يـٌغل اًمتعقيؾ قمؾقف ذم اعمدهقش وكحقه  سمؾ يؽتػك ومقف سمغؾٌي اهلذيون

. وفموهر هذا اًمًقوق أن اسمـ قموسمديـ "إكوـمي احلؽؿ سمغؾٌي اخلؾؾ ذم أىمقاًمف وأومعوًمف اخلورضمي قمـ قمودشمف

يقاومؼ رأي اسمـ شمقؿقي، ًمؽـف رأي ؿمخيص ًمف، وٓ يؿثؾ اعمعتؿد ذم اعمذهى، وفموهر ىمقل همػمه مـ احلـػقي 

 .إـمالق اًمؼقل سمقىمقع ـمالق اًمغضٌون مو مل يغى قمؼؾف -وىمػً قمغم يمالمفؿممـ -

 .(2/542(، سمؾغي اًمًوًمؽ )2/366(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل )3/150يـظر: اًمٌقون واًمتحصقؾ ) (3)

 .(8/32(، حتػي اعمحتوج )10/73(، اًمٌقون ًمؾعؿراين )5/276يـظر: إم ) (4)

 .(5/322، مطوًمى أوزم اًمـفك )(5/235(، يمشوف اًمؼـوع )9/9يـظر: اًمػروع ) (5)
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 .(1)"يزل قمؼؾف، مل يؼع اًمطالق

سملن اًمغضى اًمشديد ىمد أجلل صوطمٌف ومحؾف قمغم اًمطالق  ؿوفه:   وظؾل 

ؾؿ يٌَؼ ًمف ىمصد صحقح ومفق وملوىمعف وهق يؽرهف، ًمقًؽميح مـ ومقرة اًمغضى، وم

 .(2)يموعمؽره، وهلذا ٓ يؾزمف كذر اًمطوقمي ذم طمول اًمغضى اًمشديد

 .يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: انًطهب انثاٍَ

( مـ اًمـظوم اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس 83ضموء ذم اعمودة )

وموىمد اًمتؿققز سمًؽر ٓ يؼع ـمالق اعمجـقن، واعمعتقه، واعمؽره، ومـ يمون "اًمتعوون: 

 ."أو سمغضى أو همػمه

 ـمالق يؼع ٓ"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل: 35وضموء ذم اعمودة )

 وموىمد يمون ومـ واعمؽره واعمعتقه واعمجـقن اًمًؽران -1 :سمقوهنؿ يتأ ؿمخوصإ

 ."همضى مـ اًمتؿققز

سمطالق  ٓ يؼٌؾ ـمؾى اإلذن"( مـ مدوكي إهة اعمغرسمقي: 90وضموء ذم اعمودة )

 ."واًمًؽران اًمطوومح واعمؽره، ويمذا اًمغضٌون إذا يمون مطٌؼً 

ٓ يؼع ـمالق  أ."( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين: 86وضموء ذم اًمـامدة )

 اًمًؽران وٓ اعمدهقش وٓ اعمؽره وٓ اعمعتقه وٓ اعمغؿك قمؾقف وٓ اًمـوئؿ.

                                           

(. ويـظر: اظمتقورات ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ًمؼمهون اًمديـ اسمـ اًمؼقؿ 22/138اإلكصوف ) (1)

: قمـ رضمؾ اظمتصؿ -رمحف اهلل شمعومم-وؾمئؾ "(: 33/109ضموء ذم جمؿقع اًمػتووى ) تـبقه:(. 123)ص

صمالصًمو، ومفؾ جيى سمذًمؽ أم ٓ؟ مع زوضمتف ظمصقمًي ؿمديدًة، سمحقٌ شمغػم قمؼؾف ومؼول ًمزوضمتف: أكً ـموًمؼ 

. وفموهر هذا اًمؼقد مقاومؼتف "إذا سمؾغ إمر إمم أن ٓ يعؼؾ مو يؼقل يموعمجـقن، مل يؼع سمف رء ؾلجاب:

ًٓ صموكًقو ًمؾشقخ   .♫ًمؾجؿفقر، ومقؽقن ىمق

 .(5/7(، اعمًتدرك قمغم جمؿقع اًمػتووى )22/139يـظر: اإلكصوف ) (2)
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هق اًمذي همؾى اخلؾؾ ذم أىمقاًمف وأومعوًمف كتقجي همضى أو همػمه  اددهوش ب.

 ."سمحقٌ خترضمف قمـ قمودشمف

وفموهر هذه اعمقاد مقاومؼي اظمتقور اسمـ شمقؿقي سمعدم وىمقع ـمالق اًمغضٌون، متك 

  خيتؾ سمًٌٌف إدرايمف. ايمون همضٌف ؿمديدً 
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 وومقف مطؾٌون:

 .اختُار ابٍ تًُُت: انًطهب األول

ؼ إذا أراد مراضمعي اعمرأة أن يشفد قمغم اًمرضمعي، ومؼول اعمطؾّ  ڤمر اهلل أ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿ ؾمٌحوكف:

، وىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء: هؾ إمر  [2]اًمطالق: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک

 سموإلؿمفود قمغم اًمرضمعي ًمؾقضمقب أو آؾمتحٌوب؟

، (2)، واعموًمؽقي(1)واعمعتؿد مـ مذاهى اًمػؼفوء إرسمعي مـ احلـػقي

هق أن إمر ًمالؾمتحٌوب، ومال جيى اإلؿمفود قمغم  (4)، واحلـوسمؾي(3)واًمشوومعقي

 اًمرضمعي.

 اهلل أن اًمعجى مـ صمؿ"واظمتور اسمـ شمقؿقي وضمقب اإلؿمفود أو اإلقمالن، ومؼول: 

                                           

 .(3/402(، رد اعمحتور )4/162اًمؼدير )(، ومتح 6/23يـظر: اعمًٌقط ) (1)

(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح 5/418(، اًمٌقون واًمتحصقؾ )1/548يـظر: اعمؼدموت اعمؿفدات ) (2)

 .(. وذهى سمعض اعموًمؽقي إمم وضمقب اإلؿمفود ظمالوًمو ًمؾؿشفقر مـ مذهٌفؿ2/424اًمؽٌػم )

(. وذهى 3/336غـل اعمحتوج )(، م8/216(، رووي اًمطوًمٌلم )14/353يـظر: هنويي اعمطؾى ) (3)

 .اًمشوومعل ذم اًمؼديؿ مـ ىمقًمقف إمم وضمقب اإلؿمفود، واًمؼقل سموٓؾمتحٌوب هق إفمفر قمـد اًمشوومعقي

(. واًمؼقل 3/148(، ذح مـتفك اإلرادات )23/82(، اإلكصوف )5/448يـظر: ذح اًمزريمٌم ) (4)

 .سموًمقضمقب روايي قمـ أمحد ظمالوًمو ًمؾؿشفقر مـ مذهٌف
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 يقضمٌف وٓ ،اًمـؽوح ذم سمف يلمرون صمؿ ،اًمـؽوح ذم سمف يلمر ومل اًمرضمعي ذم سموإلؿمفود أمر

وأًمزم ؿمقخـو سمنقمالن اًمرضمعي "، وىمول شمؾؿقذه اسمـ مػؾح: (1)"!!اًمرضمعي ذم أيمثرهؿ

، وموًمشقخ يرى أن اإلقمالن يغـل قمـ اإلؿمفود: (2)"يموًمـؽوح :اإلؿمفود وأواًمتنيح 

 .(3)ٕكف أسمؾغ مـف ذم شمقصمقؼ اًمرضمعي

 يطؾؼفو ىمد أكف"سمٌقون طمؽؿي اإلؿمفود قمغم اًمرضمعي، وهل  ؿوفه:    وظؾل

 وٓ ،وحمرمً  وـمالىمً  ذًمؽ سمعد يطؾؼفو طمتك ذًمؽ يمتامن اًمشقطون ًمف ومقزيـ ويردمعفو

 ىمد أكف ًمقظفر :اًمرضمعي قمغم يشفد أن اهلل وملمر ،وطمرامً  معف ومتؽقن أطمد يدري

 يزيـ ًمئال قمؾقفو: يشفد أن اًمؾؼطي وضمد مـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل أمر يمام ،ـمؾؼي سمف وىمعً

 ظمغم سمؾ يراضمعفو ومل ـمؾؼفو إذا ومنكف اًمطالق سمخالف وهذا اًمؾؼطي، يمتامن اًمشقطون

 سمؼقً إذا مو سمخالف مطؾؼي، هل سمؾامرأشمف،  ًمقًً أهنو ًمؾـوس يظفر ومنكف ،ؾمٌقؾفو

 .(4)"يطؾؼفو مل أم أـمؾؼفو اًمـوس يدري ٓ ومنكف قمـده زوضمي

                                           

 .(32/129تووى )جمؿقع اًمػ (1)

(، 6/416(، اعمٌدع )392(. ويـظر: إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي )ص9/155اًمػروع ) (2)

 .(5/42اعمًتدرك قمغم جمؿقع اًمػتووى )

وذًمؽ أن اًمـؽوح أمر ومقف سموإلقمالن وملهمـك إقمالكف مع "(: 32/129يمام ذم جمؿقع اًمػتووى ) ♫ىمول  (3)

اعمرأة شمؽقن قمـد اًمرضمؾ واًمـوس يعؾؿقن أهنو امرأشمف ومؽون هذا اإلفمفور اًمدائؿ ومنن ، دوامف قمـ اإلؿمفود

سمؾ هذا  ،قمغم وٓدة امرأشمف ومنن اًمـًى ٓ حيتوج إمم أن يشفد ومقف أطمًدا ،مغـًقو قمـ اإلؿمفود يموًمـًى

 ."وملهمـك هذا قمـ اإلؿمفود :يظفر ويعرف أن امرأشمف وًمدت هذا

 .(32/129(. ويـظر: )33/34جمؿقع اًمػتووى ) (4)
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 .يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: انًطهب انثاٍَ

( مـ اًمـظوم اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس 92ضموء ذم اعمودة )

 ."احلول ذم اًمزوضمي هبو وشمعؾؿ ،اًمرضمعي شمقصمؼ"اًمتعوون: 

 قمدم مع": م2000 ًمًـي 1 رىمؿ اًمؼوكقن اعمٍمي( مـ 22وضموء ذم اعمودة )

 ؾيؼٌ ٓ ،اإلصمٌوت ـمرق سمؽوومي هلو مطؾؼفو مراضمعي إصمٌوت ذم اًمزوضمي سمحؼ اإلظمالل

 رؾمؿقي سمقرىمي اعمراضمعي هبذه يعؾؿفو مل مو مطؾؼتف مراضمعتف اًمزوج ادقموء اإلكؽور قمـد

 سمعد وأ طموماًل  شمؽـ مل مو وذًمؽ ،هلو ـمالىمف شمقصمقؼ شموريخ مـ ويقمً  ؾمتلم اكؼضوء ىمٌؾ

 ."سموعمراضمعي إقمالهنو طمتك قمدهتو اكؼضوء

 اًمطالق"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل: 38وضموء ذم اًمـامدة )

 ،قمؼد دون مـف قمدهتو أصمـوء زوضمتف مراضمعي ًمؾزوج ضموز مو وهق: رضمعل -1 :ىمًامن

 رادأ مـ"( قمغم أن 39، وىمد كصً اعمودة )"اًمطالق سمف يثًٌ سمام اًمرضمعي وشمثًٌ

 ،سمف طمؽؿ واؾمتحصول يؼوقمفإ سمطؾى اًمنمقمقي اعمحؽؿي ذم اًمدقمقى يؼقؿ نأ اًمطالق

 ظمالل اعمحؽؿي ذم اًمطالق شمًجقؾ قمؾقف وضمى اعمحؽؿي مراضمعي قمؾقف شمعذر ذاومن

 ."اًمعدة مدة

إذا رهمى اًمزوج ذم إرضموع "( مـ مدوكي إهة اعمغرسمقي: 124وضموء ذم اعمودة )

أؿمفد قمغم ذًمؽ قمدًملم، ويؼقمون سمنظمٌور اًمؼويض  ورضمعقً  وزوضمتف اعمطؾؼي ـمالىمً 

 ."اومقرً 
 قمغم جيى"( مـ ىموكقن إطمقال اًمشخصقي إردين: 97وضموء ذم اًمـامدة )

 شمًؿع ٓ"(: 101، وذم اعمودة )"اًمؼويض أموم ورضمعتف ـمالىمف يًجؾ أن اًمزوج

 مـ وزواضمفو قمدهتو اكؼضوء سمعد مطؾؼتف مراضمعتف إصمٌوت اعمطؾؼ دقمقى اإلكؽور قمـد

 ."ورؾمؿقً  مًجؾي اًمرضمعي شمؽـ مل مو ،اًمطالق قمغم ويقمً  شمًعلم سمؿيض همػمه
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وكؾحظ أن هذه اًمؼقاكلم ىمد اشمػؼً قمغم وضمقب شمقصمقؼ اًمرضمعي سمام يؿـع يمتامهنو، 

سمقـام قمؿؿ وإن اظمتؾػً ذم آًمقي اًمتقصمقؼ، وموؿمؽمط اًمؼوكقن اعمغريب اًمشفودة سمعقـفو، 

اًمؼوكقن اخلؾقجل واعمٍمي طمصقل اعمؼصقد سمؽؾ ـمريؼي مـ ـمرق اإلصمٌوت 

 واًمتقصمقؼ، واؿمؽمط اًمؼوكقن اًمعراىمل وإردين شمًجقؾ اًمرضمعي أموم اًمؼويض.

وهبذا يتٌلّم مقاومؼي هذه اًمؼقاكلم ًمػحقى اظمتقور اسمـ شمقؿقي، مراقمقًي سمذًمؽ حتؼقؼ 

تالقمى هبذا اًمؽقون مـ ىمٌؾ وعوف مصوًمح اكضٌوط يمقون إهة وآطمؽماز قمـ اًم

 اًمـػقس.
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 وومقف مطؾٌون:

 .اختُار ابٍ تًُُت: انًطهب األول

سمدومع مول إمم مطؾؼتف يًؿك )متعي(، جيؼم سمف يمن ىمؾٌفو ؼ اعمطؾّ  ڤأمر اهلل 

ڻ ڻ ڻ ﴿ ، ومؼول ؾمٌحوكف:ويمكس سمف وطمشتفو اًمتل طمصؾً سمًٌى اًمطالق

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

ڈ ﴿، وىمول ؾمٌحوكف: [236]اًمٌؼرة: ﴾﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ھ ھ ھ ﴿، وىمول ؾمٌحوكف: [241]اًمٌؼرة: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 .[28]إطمزاب: ﴾﮹

، وهق (1)ذم وضمقب هذه اعمتعي، ومذهى احلـػقي ڤوىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء 

إمم أن اعمتعي ٓ دمى إٓ  (3)ـوسمؾي، واعمذهى قمـد احل(2)اًمؼديؿ مـ ىمقزم اًمشوومعل

 ًمؾؿطؾؼي ىمٌؾ اًمدظمقل وىمٌؾ أن يػرض هلو اعمفر.

                                           

 .(3/110(، رد اعمحتور )3/157(، اًمٌحر اًمرائؼ )6/61يـظر: اعمًٌقط ) (1)

 .(9/471(، اًمٌقون ًمؾعؿراين )9/548يـظر: احلووي اًمؽٌػم ) ) (2)

 .(3/27(، ذح مـتفك اإلرادات )21/280(، اإلكصوف )3/72يـظر: اًمؽوذم ٓسمـ ىمدامي ) (3)
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 إمم أن اعمتعي ٓ دمى سمحول، وإكام هل مـدوسمي. (1)وذهى اعموًمؽقي

، (2)وذهى اًمشوومعل ذم ىمقًمف اجلديد واًمذي هق اًمؼقل إفمفر قمـد أصحوسمف

إمم أن اعمتعي واضمٌي ًمؽؾ مطؾؼي، ؾمقى اعمطؾؼي ىمٌؾ  (3)وهق روايي قمـد احلـوسمؾي

 اًمدظمقل وىمد ومرض هلو اعمفر.

واظمتور اسمـ شمقؿقي وضمقب اعمتعي ًمؽؾ مطؾؼي دون اؾمتثـوء كقع مـ اعمطؾؼوت، 

وموًمؼقل اًمثوًمٌ أصح: وهق اًمروايي إظمرى قمـ أمحد: أن يمؾ مطؾؼي ":   ومؼول 

 .(4)"قمؾقف فموهر اًمؼرآن وقمؿقمف هلو متعي: يمام دّل 
سمظوهر أيوت أمرة سمتؿتقع اعمطؾؼي، ومظوهرهو اًمعؿقم  فؼوفه:    واشتدل

ـِ طموًمي دون أظمرى  ومنن اهلل ضمعؾ اًمطالق ؾمٌى "ذم يمؾ اعمطؾؼوت، وأهنو مل شمًتث

قمؾقف فموهر اًمؼرآن  يمام دّل  ...قمام ؾمٌٌف اًمعؼد واًمدظمقل وومال جيعؾ قمقًو  :اعمتعي

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿طمقٌ ىمول:  ،وقمؿقمف

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿ومنكف ىمد ىمول:  ووأيًض  ،[241]اًمٌؼرة:

 ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

                                           

 .(4/105(، مقاهى اجلؾقؾ )1/549اعمؿفدات )(، اعمؼدموت 2/239يـظر: اعمدوكي ) (1)

 .(7/321(، رووي اًمطوًمٌلم )9/471(، اًمٌقون ًمؾعؿراين )9/548يـظر: احلووي اًمؽٌػم ) (2)

 .(21/280(، اإلكصوف )8/351يـظر: اًمػروع ) (3)

(، إظمٌور اًمعؾؿقي مـ 21/280(، اإلكصوف )8/350(. ويـظر: اًمػروع )32/27جمؿقع اًمػتووى ) (4)

(. وكؼؾ اسمـ مػؾح ذم اًمػروع 4/202(، اعمًتدرك قمغم جمؿقع اًمػتووى )341آظمتقورات اًمػؼفقي )ص

 سموؾمتثـوء اعمطؾؼي ىمٌؾ اًمدظمقل، وىمد ومرض هلو اعمفر مـ قمؿقم ♫( اظمتقوًرا صموكًقو ًمؾشقخ 8/351)

وضمقب اعمتعي ًمؾؿطؾؼي. وىمد سمـقً هذا اعمٌحٌ قمغم اظمتقوره إول ًمؾعؿقم وقمدم آؾمتثـوء: ٕكف اًمذي 

يـطٌؼ قمؾقف ووسمط اًمٌحٌ وهق خموًمػي اعمعتؿد ذم اعمذاهى إرسمعي، إذ إن اظمتقوره اًمثوين يقاومؼ إفمفر 

 .وقمـد اًمشوومعقي يمام شمؼدم، ومال يعد خموًمًػو عمعتؿد اعمذاهى إرسمعي سمجؿؾتف
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ومل خيص ذًمؽ سمؿـ مل يػرض هلو  ،وملمر سمتؿتقع اعمطؾؼوت ىمٌؾ اعمًقس، [49]إطمزاب:

 ،ومنذا يمون ؾمٌى اعمتعي هق اًمطالق ووأيًض ، مع أن هموًمى اًمـًوء يطؾؼـ سمعد اًمػرض

 .(1)"ومًٌى اعمفر هق اًمعؼد

 يىافقت انقىاٍَُ الختُار ابٍ تًُُت: انثاٍَانًطهب 

: اًمزوضمي مًتحؼوت شمشؿؾ"( مـ مدوكي إهة اعمغرسمقي: 84ضموء ذم اعمودة )

 اًمزواج ومؽمة شمؼديرهو ذم يراقمك اًمتل واعمتعي اًمعدة، وكػؼي وضمد، إن اعممظمر اًمصداق

 ."شمقىمقعف ذم اًمزوج شمعًػ ومدى اًمطالق، وأؾمٌوب ًمؾزوج، اعموًمقي واًمقوعقي
واومؼ اًمؼوكقن اعمغريب ساطمي اظمتقور اسمـ شمقؿقي ًمعؿقم وضمقب اعمتعي ًمؽؾ  وىمد

 ًمؽؾ مطؾؼي دون اؾمتثـوء. وقمومً  وموًمقً  ومطؾؼي: إذ ضمعؾفو طمؼً 

 

 

 

 

                                           

 .(32/27جمؿقع اًمػتووى ) (1)
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 احلؿد هلل وطمده، واًمصالة واًمًالم قمغم مـ ٓ كٌل سمعده، وسمعد:

مقاومؼي ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي ومؼد شمـووًمً ذم هذا اًمٌحٌ اعمقضمز 

ٓظمتقورات اسمـ شمقؿقي اعمخوًمػي ًمؾؿذاهى إرسمعي، واىمتٍمت ذم اًمدراؾمي قمغم 

ىمقاكلم إطمقال اًمشخصقي ًمعدد مـ دول اًمعومل اإلؾمالمل )اخلؾقجل اعمقطمد، 

وذيمرت اعمًوئؾ اًمتل واومؼً ومقفو شمؾؽ ، واعمٍمي، واًمعراىمل، واعمغريب، وإردين(

عتؿد اعمذاهى اًمػؼفقي إرسمعي اًمؼقاكلم أو سمعضفو اظمتقور اسمـ شمقؿقي اعمخوًمػ عم

 :يمؾفو، وذًمؽ قمغم اًمـحق اًمتوزم

قمدم وىمقع اًمطالق اعمعؾؼ سمؼصد اعمـع إن أراد     اظمتور اسمـ شمقؿقي -1

اعمتؽؾؿ هبذا اًمؾػظ احلض أو اعمـع أو اًمتصديؼ أو اًمتؽذيى دون إيؼوع 

اًمطالق طمؼقؼي، وىمد واومؼف قمغم ذًمؽ اًمؼوكقن اخلؾقجل واعمٍمي واًمعراىمل 

 وإردين. واعمغريب

أن اًمطالق سمؾػظ يدل قمغم شمعدد اًمطؾؼوت ٓ يؼع سمف إٓ ـمؾؼي  واظمتور -2

واطمدة ومؼط، وىمد واومؼف قمغم ذًمؽ اًمؼوكقن اخلؾقجل واعمٍمي واًمعراىمل 

 واعمغريب وإردين.

وىمد واومؼف قمغم ـمالق رضمعل ٓ يؾحؼفو ـمالق آظمر،  واظمتور أن اعمعتدة مـ -3

 ذًمؽ اًمؼوكقن اخلؾقجل وإردين.
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قمدم وىمقع ـمالق اًمًؽران، وىمد واومؼف قمغم ذًمؽ اًمؼوكقن اخلؾقجل واظمتور  -4

 واعمٍمي واًمعراىمل واعمغريب وإردين.

وًمق مل يزل قمؼؾف، وىمد  اؿمديدً  وواظمتور قمدم وىمقع ـمالق اًمغضٌون همضًٌ  -5

 واومؼف قمغم ذًمؽ اًمؼوكقن اخلؾقجل واًمعراىمل واعمغريب وإردين.

 ؽ اًمؼوكقن اخلؾقجلاًمرضمعي، وىمد واومؼف قمغم ذًم شمقصمقؼواظمتور وضمقب  -6

 واًمعراىمل واعمغريب وإردين. واعمٍمي

 واظمتور وضمقب اعمتعي ًمؽؾ مطؾؼي، وىمد واومؼف قمغم ذًمؽ اًمؼوكقن اعمغريب. -7

واحلؿد هلل اًمذي سمـعؿتف شمتؿ اًمصوحلوت، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم 

 .ايمثػمً  آًمف وصحٌف وؾمؾؿ شمًؾقاًم 
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 آراؤه وومؼفف: حمؿد أسمق زهرة، دار اًمػؽر اًمعريب. -هاسمـ شمقؿقي طمقوشمف وقمٍم -1

 إطمقال اًمشخصقي: حمؿد أسمق زهرة، دار اًمػؽر اًمعريب. -2

إظمٌور اًمعؾؿقي مـ آظمتقورات اًمػؼفقي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: قمالء  -3

حمؿد اخلؾقؾ، دار  سمـ أمحد : د.حتؼقؼ، حمؿد اًمٌعكم سمـ اًمديـ قمكم

 .ـه1418اًمريوض، اًمطٌعي إومم، ، اًمعوصؿي

اظمتقورات ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ًمؼمهون اًمديـ اسمـ اًمؼقؿ: حتؼقؼ:  -4

 .ـه1424ضمود اهلل، دار قمومل اًمػقائد، اًمطٌعي إومم،  سمـ حمؿد سمـ ؾمومل

آؾمتؼومي: ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ: رؿمود ؾمومل، ضمومعي اإلموم  -5

 .ـه1403إومم، ، اًمطٌعي اإلؾمالمقيؾمعقد  سمـ حمؿد

أؾمـك اعمطوًمى ذم ذح روض اًمطوًمى: أسمق حيقك زيمريو إكصوري، دار  -6

 اًمؽتوب اإلؾمالمل.

 سمـ أيب سمؽر سمـ إهموصمي اًمؾفػون ذم طمؽؿ ـمالق اًمغضٌون: أسمق قمٌداهلل حمؿد -7

أيقب )اسمـ ىمقؿ اجلقزيي(، حتؼقؼ: حمؿد قمػقػل، اعمؽتى اإلؾمالمل، 

 .ـه1408سمػموت، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

 .ـه1410إدريس اًمشوومعل، دار اعمعرومي، سمػموت،  سمـ اإلموم حمؿد إم: -8
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ؾمؾقامن  سمـ اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف: قمالء اًمديـ قمكم -9

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، دار هجر،  سمـ ، حتؼقؼ: د. قمٌد اهللاحلـٌكم اعمرداوي

 .ـه1419

اًمؽتوب اسمـ كجقؿ احلـػل، دار ًمديـ اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ: زيـ ا -11

 .اًمطٌعي اًمثوكقي ،اإلؾمالمل

رؿمد اًمؼرـمٌل  سمـ أمحد سمـ سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد: أسمق اًمقًمقد حمؿد -11

 .ـه1415سمػموت،  ،ظموًمد اًمعطور، دار اًمػؽر :اعموًمؽل، حتؼقؼ

يمثػم اًمدمشؼل،  سمـ قمؿر سمـ اًمٌدايي واًمـفويي: احلوومظ قمامد اًمديـ إؾمامقمقؾ -12

 .ـه1417جر، اًمطٌعي إومم، حتؼقؼ: د. قمٌداهلل اًمؽميمل، دار ه

مًعقد  سمـ سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع: قمالء اًمديـ أسمق سمؽر -13

 .ـه1406اًمؽوؾموين احلـػل، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

 سمـ سمؾغي اًمًوًمؽ ٕىمرب اعمًوًمؽ )طموؿمقي اًمصووي(: أسمق اًمعٌوس أمحد -14

ؿموهلم، دار اًمؽتى ، حتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمًالم اعموًمؽل حمؿد اًمصووي

 .ـه1415اًمعؾؿقي، 

أيب اخلػم اًمعؿراين  سمـ اًمٌقون ذم مذهى اإلموم اًمشوومعل: أسمق احلًلم حيقك -15

 .هـ1421 ،ضمدة، اًمطٌعي إومم ،اًمشوومعل، دار اعمـفوج

اًمٌقون واًمتحصقؾ واًمنمح واًمتقضمقف واًمتعؾقؾ ذم مًوئؾ اعمًتخرضمي: أسمق  -16

المل، سمػموت، حتؼقؼ: د حمؿد سمـ رؿمد اًمؼرـمٌل، دار اًمغرب اإلؾمااًمقًمقد 

 .ـه1408طمجل، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

يقؾمػ اعمقاق  سمـ اًمتوج واإليمؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾ: أسمق قمٌد اهلل حمؿد -17

 .ـه1416اعموًمؽل، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطٌعي إومم، 
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، دار اًمؽتى احلـػل حتػي اًمػؼفوء: أسمق سمؽر قمالء اًمديـ اًمًؿرىمـدي -18

 .ـه1414اًمثوكقي، اًمعؾؿقي، سمػموت، اًمطٌعي 

سمـ طمجر اهلقتؿل اًمشوومعل، اعمؽتٌي احتػي اعمحتوج ذم ذح اعمـفوج: أمحد  -19

 .ـه1357اًمتجوريي اًمؽؼمى سمؿٍم، 

اًمتفذيى ذم اظمتصور اعمدوكي: أسمق ؾمعقد اسمـ اًمؼماذقمل اعموًمؽل، حتؼقؼ:  -21

اًمشقخ، دار اًمٌحقث ًمؾدراؾموت  سمـ حمؿد إملم وًمد حمؿد ؾمومل

 .ـه1423إومم،  اًمطٌعي ،اث، ديباإلؾمالمقي وإطمقوء اًمؽم

قمٌداحلؾقؿ اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ: حمؿد قمزير ؿمؿس،  سمـ أمحد :ضمومع اعمًوئؾ -21

 .ـه1422مؽي اعمؽرمي، اًمطٌعي إومم،  ،دار قمومل اًمػقائد

حمؿد اًمعٌودي احلـػل، اعمطٌعي اخلػميي،  سمـ قمكم سمـ اجلقهرة اًمـػمة: أسمق سمؽر -22

 .ـه1322اًمطٌعي إومم، 

، اعموًمؽل قمرومي اًمدؾمقىمل سمـ اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم: حمؿدطموؿمقي  -23

 دار اًمػؽر.

حمؿد  سمـ احلووي اًمؽٌػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل: أسمق احلًـ قمكم -24

اعمووردي، حتؼقؼ: قمكم معقض، وقمودل قمٌد اعمقضمقد، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 

 .ـه1419 ،سمػموت، اًمطٌعي إومم

ذح شمـقير إسمصور )طموؿمقي اسمـ قموسمديـ(:  رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ذم -25

حمؿد أملم قموسمديـ اًمدمشؼل احلـػل، دار اًمػؽر، سمػموت، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

 .ـه1412

قمٌد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي، حتؼقؼ:  سمـ اًمرد قمغم اًمًٌؽل: ؿمقخ اإلؾمالم أمحد -26

 .ـه1435، اًمطٌعي إومم، حمؿد اعمزروع، دار قمومل اًمػقائد سمـ قمٌد اهلل
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ذف  سمـ اًمطوًمٌلم وقمؿدة اعمػتلم: أسمق زيمريو حمقل اًمديـ حيقكرووي  -27

، حتؼقؼ: زهػم اًمشوويش، اعمؽتى اإلؾمالمل، اًمطٌعي اًمشوومعل اًمـقوي

 .ـه1412اًمثوًمثي، 

أيب سمؽر  سمـ زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعٌود: ؿمؿس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمؿد -28

ؾموًمي، اعمعروف سموسمـ اًمؼقؿ، حتؼقؼ: ؿمعقى إركوؤوط، ممؾمًي اًمر

 .ـه1401سمػموت، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

إؿمعٌ إزدي اًمًجًتوين،  سمـ ؾمــ أيب داود: احلوومظ أسمق داود ؾمؾقامن -29

 حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ قمٌد احلؿقد، اعمؽتٌي اًمعٍميي، سمػموت.

قمكم اًمٌقفؼل، حتؼقؼ:  سمـ احلًلم سمـ اًمًــ اًمؽؼمى: احلوومظ أسمق سمؽر أمحد -31

 .ـه1414ار اًمٌوز، مؽي اعمؽرمي، حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو، مؽتٌي د

قمٌد اهلل اخلرر اعموًمؽل، دار  سمـ ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمؾقؾ: حمؿد -31

 .اًمػؽر، سمػموت

ذف اًمـقوي اًمشوومعل، دار  سمـ ذح صحقح مًؾؿ: أسمق زيمريو حيقك -32

 .ـه1392إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

د. قمٌد  :، حتؼقؼاحلـٌكم ريمٌمقمٌد اهلل اًمز سمـ ذح خمتٍم اخلرىمل: حمؿد -33

اًمريوض، اًمطٌعي إومم،  ،قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ، مؽتٌي اًمعٌقؽون سمـ اهلل

 .هـ1413

 سمـ ذح مـتفك اإلرادات )دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك(: مـصقر -34

 .ـه1414قمومل اًمؽتى، سمػموت، اًمطٌعي إومم، دار احلـٌكم،  يقكس اًمٌفقيت

صحقح اًمٌخوري اعمًؿك اجلومع اعمًـد اًمصحقح اعمختٍم مـ أمقر  -35

إؾمامقمقؾ  سمـ وؾمــف وأيومف: اإلموم أسمققمٌداهلل حمؿد ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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كوس اًمـوس، دار ـمقق اًمـجوة، اًمطٌعي  سمـ اًمٌخوري، حتؼقؼ: حمؿد زهػم

 .ـه1422إومم، 

احلجوج اًمؼشػمي  سمـ صحقح مًؾؿ: اإلموم أسمق احلًلم مًؾؿ -36

سمقري، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، اًمـقًو

 سمػموت.

قمقن اعمعٌقد ذح ؾمــ أيب داود: أسمق اًمطقى حمؿد ؿمؿس احلؼ اًمعظقؿ  -37

آسمودي، حتؼقؼ: قمٌد اًمرمحـ حمؿد قمثامن، اعمؽتٌي اًمًؾػقي، اعمديـي اعمـقرة، 

 .ـه1388 ،اًمطٌعي اًمثوكقي

محزة إكصوري اًمرمكم اًمشوومعل،  سمـ ومتووى اًمرمكم: ؿمفوب اًمديـ أمحد -38

 مجعفو: اسمـف حمؿد، اعمؽتٌي اإلؾمالمقي.

 سمـ ومتح اًمٌوري سمنمح صحقح اإلموم أيب قمٌد اهلل اًمٌخوري: احلوومظ أمحد -39

سمـ طمجر اًمعًؼالين، رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطموديثف: حمؿد ومماد قمٌد اقمكم 

 اًمٌوىمل، وىموم سمنظمراضمف وصححف وأذف قمغم ـمٌعف: حمى اًمديـ اخلطقى،

 .ـه1379دار اعمعرومي، سمػموت، 

، احلـػل قمٌد اًمقاطمد اعمعروف سموسمـ اهلامم سمـ ومتح اًمؼدير: يمامل اًمديـ حمؿد -41

 دار اًمػؽر، سمػموت.

قمٌد اعمحًـ  سمـ قمٌد اهللد. حتؼقؼ:  ،سمـ مػؾح احلـٌكمااًمػروع: حمؿد  -41

 .ـه1424 ،اًمؽميمل، ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمطٌعي إومم

 م.2010إردين، اًمصودر قموم ىموكقن إطمقال اًمشخصقي  -42

 م وشمعديالشمف(.1959ًمعوم  188ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اًمعراىمل )رىمؿ  -43

م، 1929ًمعوم  25ىموكقن إطمقال اًمشخصقي اعمٍمي )اًمؼوكقن رىمؿ  -44
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 م(.2000 ًمًـي 1 م، واًمؼوكقن رىمؿ1985ًمعوم  100اعمعدل سموًمؼوكقن 

طمؼؼف وظمرج أطموديثف: اًمؼقاقمد اًمـقراكقي اًمػؼفقي: ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي،  -45

، ثوكقياًمطٌعي اًم ، اًمدموم،حمؿد اخلؾقؾ، دار اسمـ اجلقزي سمـ أمحد .د

 .ـه1428

 ،سمـ ىمدامي احلـٌكم، دار اًمؽتى اًمعؾؿقياأمحد  سمـ اًمؽوذم: أسمق حمؿد قمٌد اهلل -46

 .ـه1414اًمطٌعي إومم، 

، دار  احلـٌكميقكس اًمٌفقيت سمـ يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع: مـصقر -47

 .اًمعؾؿقياًمؽتى 

، حتؼقؼ: احلـػل ـموًمى اًمدمشؼل سمـ اًمؾٌوب ذح اًمؽتوب: قمٌد اًمغـل -48

 حمؿد حمقل اًمديـ قمٌد احلؿقد، اعمؽتٌي اًمعؾؿقي، سمػموت.

مػؾح احلـٌكم، اعمؽتى  سمـ اعمٌدع ذم ذح اعمؼـع: سمرهون اًمديـ إسمراهقؿ -49

 .ـه1400سمػموت،  ،اإلؾمالمل

، دار اعمعرومي، سمػموت، أمحد اًمنظمز احلـػل سمـ اعمًٌقط: أسمق سمؽر حمؿد -51

 .ـه1414

أيب سمؽر  سمـ جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد )سمغقي اًمرائد(: أسمق احلًـ قمكم -51

 .هـ1412اهلقثؿل، دار اًمػؽر، سمػموت، 

 سمـ شمقؿقي: مجع وشمرشمقى قمٌد اًمرمحـ سمـ جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم أمحد -52

 ىموؾمؿ سمؿًوقمدة اسمـف حمؿد، جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي اعمصحػ سمـ حمؿد

 .اًمنميػ، اعمديـي اًمـٌقيي

يمومؾ حمؿد احلـػل، حتؼقؼ:  حمؿد اًمؼدوري سمـ أمحدخمتٍم اًمؼدوري:  -53

 ـه1418إومم،  اًمطٌعي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، قمقيضي
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 (.م2004) ـه1424مدوكي إهة اعمغرسمقي، اًمصودرة قموم  -54

أكس إصٌحل، روايي ؾمحـقن قمـ قمٌد  سمـ اعمدوكي: إموم دار اهلجرة موًمؽ -55

 .ـه1415اًمؼوؾمؿ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطٌعي إومم،  سمـ اًمرمحـ

 سمـ قمٌد اًمرمحـ :اعمًتدرك قمغم جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم: مجع وشمرشمقى -56

 .ـه1418، ىموؾمؿ، اًمطٌعي إومم سمـ حمؿد

طمـٌؾ: حتؼقؼ: ؿمعقى إركوؤوط وآظمريـ، ممؾمًي  سمـ مًـد اإلموم أمحد -57

 .ـه1421اًمرؾموًمي، اًمطٌعي إومم، 

قمٌد  سمـ قمؿرو سمـ ًـد اًمٌزار اعمًؿك )اًمٌحر اًمزظمور(: أسمق سمؽر أمحدم -58

، وآظمريـ اخلوًمؼ اًمعتؽل اعمعروف سموًمٌزار، حتؼقؼ: حمػقظ اًمرمحـ زيـ اهلل

 .إومم اًمطٌعي اًمـٌقيي،مؽتٌي اًمعؾقم واحلؽؿ، اعمديـي 

 فك: مصطػك اًمًققـمل اًمرطمقٌوينتمطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح همويي اعمـ -59

 .ـه1415سمػموت، اًمطٌعي اًمثوكقي،  ،احلـٌكم، اعمؽتى اإلؾمالمل

، اًمريوض، دار اًمعوصؿي ،قمٌد اهلل أسمق زيد سمـ سمؽر: معجؿ اعمـوهل اًمؾػظقي -61

 .هـ1417اًمطٌعي اًمثوًمثي، 

أمحد اعمٍمي  سمـ مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ اعمـفوج: حمؿد -61

 سمػموت. ،اًمشوومعل اًمشفػم سموخلطقى اًمنمسمقـل، دار اًمػؽر

مػردات أًمػوظ اًمؼرآن: اًمراهمى إصػفوين، حتؼقؼ: صػقان قمدكون  -62

 .ـه1423داوودي، دار اًمؼؾؿ، دمشؼ، اًمطٌعي اًمثوًمثي، 

رؿمد اًمؼرـمٌل، دار  سمـ أمحد سمـ اعمؼدموت اعمؿفدات: أسمق اًمقًمقد حمؿد -63

 .ـه1408 ،اًمغرب اإلؾمالمل، اًمطٌعي إومم
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قمكم اًمشػمازي،  سمـ ق إسمراهقؿاإلموم اًمشوومعل: أسمق اؾمحو فاعمفذب ذم ومؼ -64

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.

قمٌد اًمرمحـ  سمـ مقاهى اجلؾقؾ ذم ذح خمتٍم ظمؾقؾ: أسمق قمٌد اهلل حمؿد -65

 .ـه1412اًمطٌعي اًمثوًمثي،  ،احلطوب اعموًمؽل، دار اًمػؽر

ن موقمـ وزارة إوىموف واًمش ةاعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي: صودر -66

 (.ـه1427-1404اًمؽقيً، ) ،اإلؾمالمقي

يقؾمػ اجلقيـل،  سمـ قمٌد اهلل سمـ هنويي اعمطؾى ذم درايي اعمذهى: قمٌد اعمؾؽ -67

اًمطٌعي إومم، ضمدة، حتؼقؼ: قمٌد اًمعظقؿ حمؿقد اًمّديى، دار اعمـفوج، 

 .ـه1428

( اعمقطمد ًمألطمقال اًمشخصقي ًمدول جمؾس اًمؼوكقنوصمقؼي مًؼط ًمؾـظوم ) -68

يمؼوكقن م( 1996) هـ1417ة قموم اًمصودر ،قياًمتعوون ًمدول اخلؾقٍ اًمعرسم

 اؾمؽمؿمودي ًمدول اعمجؾس.
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 ثلييد امطالق باملايض

 )دزاسة فلهيَّة(

 إعداد

 ضيف اهلل اميوسف  م سني اند. 

 أستاذ مساعد يف كمية الرتبية باجملنعة ، قسه الدراسات اإلسالمية



 
 

 تقُُذ انطالق بانقاضٍ 

 )دراست فقهَّت(
 

 198 

هبداه، وأؾملًمف معقكتل، وىمٌقل قمؿكم، وأصكم احلؿد هلل رب اًمعوعملم، أؾمتفدي 

 وأؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف.

ا بعد:  أمَّ

ومنن اهلل شمعومم ظمؾؼ ظمؾؼف، وومطرهؿ قمغم اًمعقش ذم فمالل إهة، وذع ذم 

ذقمف اًمؼقيؿ مو شمؼقم سمف إهة، وحُتؿك مـ اًمتػؽؽ وآهنقور، وًمؽـف أسموح 

، وعمو يمثر اًمطالق ذم واًمـوس إًمقف أطمقوكً  اًمطالق: عمو يعؾؿف ؾمٌحوكف مـ طموضمي

شمـودى اًمؽثػم مـ  :ًمؽثرشمف ًمدى إمؿ اًمغرسمقي واعمجتؿعوت اإلؾمالمقي اًمققم شمٌعً 

قمؼالء اعمًؾؿلم ومصؾحقفؿ عمحووًمي قمرىمؾي يمثرة اًمطالق، واًمعقدة سمف إمم ووعف 

اًمطٌقعل، وىمد شمـّققمً اضمتفودات همٓء، ومؿـفو مو هق وؿـ آضمتفود اًمًوئغ، 

، واًمتل (شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض)ـفو مو حيتوج إمم دراؾمي وكظر، ومـ ذًمؽ ومؽرة وم

ًٓ  ويعتؼمهو دقموهتو قمالضًم  و ود اًمطالق، ومؿـ أضمؾ اعمشوريمي ذم معرومي مدى  ومعَّ

 :مقاومؼي ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض ًمؾنميعي، ومدى حتؼقؼفو ًمؾؿصوًمح اًمنمقمقي

 ؾمطرت ومقفو هذا اًمٌحٌ، وهذه شمعريػي سمف.

 .: ظـوان افبحثأوًًل 

 )شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض، دراؾمي ومؼفقَّي(.

 : حدود افبحث.اثاكقً 

 هذا اًمٌحٌ يتـوول ىمضقتلم:
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 شمؼققد وىمقع اًمطالق سموًمؼويض. -أ

 شمؼققد إيؼوع اًمطالق سموًمؼويض. -ب

 يمام ؾمػمد ذم حمؾف مـ اًمٌحٌ إن ؿموء اهلل. (اإليؼوع)همػم  (اًمقىمقع)و

 .: مشؽؾة افبحثاثافثً 

ول ىمضقي شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض سمًؾى اًمزوج طمؼ اًمطالق وكؼؾف اًمٌحٌ يتـو

ًمؾؼويض، ومدى مقاومؼي ذًمؽ ًمؾنميعي اإلؾمالمقي، وًمؾؿصوًمح واعمػوؾمد اًمتل 

 شمراقمقفو اًمنميعي.

 .: تساؤًلت افبحثارابعً 

هؾ شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض اضمتفود ؾموئغ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي، أم أكف خموًمػ 

 رع مـ هذا اًمتًوؤل قمّدة أؾمئؾي:ًمـصقصفو، وأصقهلو؟، ويتػ

 هؾ شمؼققد وىمقع اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض يعورض اًمنميعي اإلؾمالمقي؟ -1

 ؟وهؾ اًمطالق اًمشػقي يعتؼم ٓهمقً  -2

 هؾ يًقغ شمؼققد إيؼوع اًمطالق سموًمؼويض؟ -3

 هؾ ًمتؼققد اًمطالق سموًمؼويض أصمٌر واوح ذم شمؼؾقؾ وىمققموت اًمطالق؟ -4

آكػراد سموًمطالق مػوؾمد هؾ ًمتؼققد اًمطالق سموًمؼويض وؾمؾى اًمزوج طمؼ  -5

 شمرسمق قمغم مصوًمح ذًمؽ؟
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 .: أمهقة افدراشةاخامًس 

شمـٌع أمهقي هذه اًمدراؾمي مـ أمهقي حمؾفو، ومقوققمفو، وضمدهتو، ويتضح ذًمؽ 

 مـ ظمالل مو يكم:

ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض ومؽرة معوسة، وٓ شمزال حتتوج إمم اعمزيد مـ  -1

 اًمدراؾموت اًمػؼفقي.

اعمختؾػي شمغذي  م، وٓ شمزال ىمـقات اإلقمالوإقمالمقً هذه اًمػؽرة مدقمقمي  -2

ظفر اجلوكى اعمنمق هذه اًمػؽرة سمؿقاصؾي اًمطرح همػم اعمتقازن، واًمذي يُ 

 عرض قمـ ؾمقئوهتو!!.هلذه اًمػؽرة، ويُ 

ي إمم اضمتفود ًمٌعض اعمتخصصلم ذم سمقهذه اًمػؽرة اكتؼؾً مـ ومؽرة همر -3

آضمتفود، ومدى  اًمنميعي، وموعمجتؿع اعمًؾؿ حمتوج إمم سمقون أدوات هذا

 مقاومؼتف ًمؾنميعي اإلؾمالمقي.

 .: أهداف افدراشةاشادًش 

شمقصقػ ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض، وإيضوح صقرهو، ومًتـدات هذه  -1

 اًمػؽرة.

محويي اعمجتؿع اعمًؾؿ مـ هيون اًمتنميعوت اًمغرسمقي، وهمؾٌتفو قمؾقف سمؼقاًمى  -2

 ذقمقي.

قل شمؼققد اًمطالق دراؾمي آضمتفود ًمدى سمعض اًمػؼفوء اعمعوسيـ ذم ىمٌ -3

سموًمؼويض، وسمقون سمطالن هذا آضمتفود سمعدم مقاومؼتف ًمألصقل اًمنمقمقي 

سمٌمء مـ اًمتػصقؾ اعمـوؾمى، ومؿعظؿ مـ شمؽؾؿ  :واعمؼوصد اًمنمقمقي

ؾؿ سمؽالم جمؿؾ، ويمذًمؽ شمؽؾؿ ومقف اًمديمتقر أمحد اًمغزازم ذم سموعمقوقع يتؽ

، 53ص يمتوسمف: اًمطالق آكػرادي شمداسمػم احلد مـف، دراؾمي مؼوركي، 
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ويمذًمؽ اًمديمتقر مجقؾ ومخري ذم يمتوسمف: اًمتداسمػم اًمنمقمقي ًمؾحد مـ اًمطالق 

، وًمؽـ اعمقوقع ٓ يزال سمحوضمي إمم 381اًمتعًػل ذم اًمػؼف واًمؼوكقن ص

مزيد مـ اًمدراؾمي، وشمتؿقز دراؾمتل سموًمتػصقؾ ذم صقر اعمقوقع، يمام أهنو 

 ، ودًٓمًي ومؾؿ ختؾط سملماشمعروً ًمؾؿقوقع مـ كوطمقي ومؼفقي شمصقرً 

اعمًتـدات اًمػؼفقي واًمؼوكقكقي، ومل شمـظر ًمؾؿقوقع مـ اًمـوطمقي اًمثؼوومقي، سمؾ 

طمٍمت اًمـظر ذم مو يتعؾؼ سموٓضمتفود اًمػؼفل طمقل اًمـوزًمي، هؾ هق 

 اضمتفود ؾموئغ أو ٓ؟

 .: مـفج افبحثاشابعً 

هت ذم هذا اًمٌحٌ قمغم اعمـفٍ اًمقصػل، واًمتحؾقكم، واعمـفٍ اعمؼورن قمغم 

، ومؼد ىمؿً و، وشمقصمقؼً و، وخترجيً ا مثؾ هذه اًمٌحقث يمتوسمًي، وقمزوً اًمطريؼي اعمعتودة ذم

ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض وشمػريعفو مـ ظمالل واىمعفو اًمعؾؿل، صمؿ  سمتقصقػ

مـ أىمقال أهؾ  اقمروً ٕدًمي اعمجقزيـ، وكوىمشتفو سمام أمؽــل مـوىمشتفو سمف مًتػقدً 

ومقام مل أضمد ًمف مـوىمشي، وقمزوت إىمقال ٕصحوهبو ؾمقاًء يموكً ذم  ااًمعؾؿ، وجمتفدً 

اًمؽتى أو يموكً مطروطمي ذم اًمقؾموئؾ اإلقمالمقي اعمختؾػي، وقمزوت أيوت، 

وظمرضمً إطموديٌ مـ أصقهلو، ومو يمون ذم اًمصحقحلم ايمتػقً سمعزوه إًمقفام، 

 وضمف قمغم وومو يمون ظمورج اًمصحقحلم شمؽؾؿً قمـف سمام ُيٌلّم طموًمف صحًي ووعػً 

 آظمتصور، وراقمقً ذم يمتوسمي اًمٌحٌ ىمقاقمد اإلمالء، وقمالموت اًمؽمىمقؿ.
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 .: خطة افبحثاثامـً 

 وومقف: افتؿفقد:

 اعمطؾى إول: شمعريػ اًمطالق، وطمؽؿف، وطمؽؿتف.

 اعمطؾى اًمثوين: كشلة ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض.

 شمؼققد وىمقع اًمطالق سموًمؼويض. وومقف مطؾٌون: ادبحث األول:

 إول: شمؼققد وىمقع اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض.اعمطؾى 

 اعمطؾى اًمثوين: شمؼققد وىمقع اًمطالق سمنيؼوقمف قمـد اًمؼويض، أو اعملذون.

 .شمؼققد إيؼوع اًمطالق ادبحث افثاين:

 وومقفو أهؿ اًمـتوئٍ. اخلامتة:

، واهلل مقٓكو، ومقمم اهلل شمعومم أن يـػعـل سمف ويـػع سمف اعمًؾؿلم هذا وأؾملل

 دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم. اعمًؾؿلم، وآظمر
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 وومقف مطؾٌون:

 اعمطؾى إول: شمعريػ اًمطالق، وطمؽؿف، وطمؽؿتف.

 اعمطؾى اًمثوين: كشلة ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض.

 .تؼرَف انطالق، وحكًه، وحكًته: انًطهب األول

 افطالق فغًة:

ومفل ـموًمؼ  ،وـمالىمً  ، وـَمؾؼً شمطُؾُؼ وؼ اًمرضمؾ امرأشمف شمطؾقؼً مـ ىمقهلؿ: ـمؾّ 

وـموًمؼي، ورضمؾ ِمطالق: يمثػم اًمطالق ًمؾـًوء، وامرأة ـُمؾَؼي: يمثػمة اًمتطؾقؼ، وكوىمي 

 .(1)مطؾؼي: مرؾمؾي شمرقمك طمقٌ ؿموءت

رد، يدل قمغم : اًمطوء، واًمالم، واًمؼوف أصٌؾ صحقح مطّ    وىمول اسمـ ومورس

 اًمتخؾقي، واإلرؾمول، ومطالق اًمزوج ًمزوضمتف هق سمؿعـك إرؾموهلو وإـمالىمفو مـ

 .(2)طمٌوهلو، اًمتل أوصمؼً هبو قمـد زوضمفو

 :اتعريف افطالق اصطالًح 

 .(3)سموًمـؽوح وقمرومف احلـػقي سمؼقهلؿ: رومع اًمؼقد اًمثوسمً ذقمً 

                                           

 .(6/280(، اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ )1/429اًمصحوح ) (1)

 .(3/420مؼويقس اًمؾغي ) (2)

 .(2/188(، شمٌقلم احلؼوئؼ )3/252اًمٌحر اًمرائؼ ) (3)
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 سملكف: صػي طمؽؿقي، شمرومع طمؾقي متعي اًمزوج سمزوضمتف. (1)وقمرومف اعموًمؽقي

 سملكف: طمؾ قمؼد اًمـؽوح سمؾػظ اًمطالق وكحقه.(2)وقمرومف اًمشوومعقي

 سملكف: طمؾ ىمقد اًمـؽوح، أو سمعضف. (3)وقمرومف احلـوسمؾي

ومفذه إًمػوظ وإن اظمتؾػً إَّٓ أهنو متحدة ذم اعمعـك، وهق أن اًمطالق رومع ًمؼقد 

، أو رومع ًمٌعض ىمقد اًمـؽوح إن يمون اًمطالق وسموئـً  وإن يمون ـمالىمً  واًمـؽوح هنوئقً 

 .ورضمعقً 

 حؽم افطالق:

اًمًـي مـ اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أصؾ منموقمقي اًمطالق: عمو ضموء ذم اًمؽتوب و

، ًمؽـفؿ اظمتؾػقا ذم (4)كصقص شمدل قمغم منموقمقتف، وإلمجوع اعمًؾؿلم قمغم ذًمؽ

وىمد  ،وىمد خيرج قمـفو ذم أطمقال؟ أو هق اعمـع ،طمؽؿف إصكم: هؾ هق اإلسموطمي

إذا آمم  وقمـد احلوضمي، ويؽقن واضمًٌ  ووموًمطالق يؽقن مٌوطًم  (5)خيرج قمـف ذم أطمقال؟

ذم احلقض، وذم اًمطفر  وويؽقن حمرمً  اًمزوج قمـ زوضمتف، ومل يرضمع قمـ يؿقـف،

 .(6)، وُيًـ إذا شميرت مـف اًمزوضمي ومل شمًتطع اخلؾعاًمذي ضمومع ومقف زوضمتف

وضمي: ومؼد اظمتؾػ ومقف اًمػؼفوء سمـوًء قمغم اظمتالومفؿ وأمو إذا يمون اًمطالق ًمغػم طم

                                           

 .(2/30(، اًمػقايمف اًمدواين )5/268مقاهى اجلؾقؾ ) (1)

 .(3/263أؾمـك اعمطوًمى ) (2)

  .(8/429اإلكصوف )(، 7/363اعمغـل ) (3)

 .(8/234اعمغـل ) (4)

 .(29/8اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي ) (5)

(، اًمٌحر اًمرائؼ 3/95(، سمدائع اًمصـوئع )8/3(، رووي اًمطوًمٌلم )2/771اًمؽوذم، ٓسمـ قمٌد اًمؼم ) (6)

 (.3/106(، اًمؽوذم، ٓسمـ ىمدامي )3/254)

 (.9/123مدًة حمددًة، اإلكصوف )اإليالء: أن حيؾػ اًمزوج أكف ٓ يطل زوضمتف مطؾًؼو، أو  
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ذم: هؾ إصؾ ذم اًمطالق اإلسموطمي أو احلظر؟ ومؿـ رأى أن أصؾف اإلسموطمي أضموزه، 

 إصؾ ومقف احلظر مـعف، وهذا سمقون ًمؾؿًلًمي: ومـ رأى أن

 اختؾف افػؼفاء يف ذفك ظذ ؿوفغ:

 ٓ جيقز اًمطالق مـ همػم طموضمي. افؼول األول:

، وهق (2)قمغم مو يٌـقف اسمـ اهلامم، وأّيده اسمـ قموسمديـ (1)وهق مذهى احلـػقي

 .(3)روايي قمـ أمحد، وفموهر اظمتقور اسمـ شمقؿقي

 همػم طموضمي مع اًمؽراهي. جيقز اًمطالق مـ افؼول افثاين:

، واًمشوومعقي، وروايي قمـ اإلموم أمحد ذم اعمذهى، ويرى (4)وهق مذهى اعموًمؽقي

 .(5)سمعض احلـػقي أن هذا اًمؼقل مذهٌفؿ

                                           

 :-طمًى ومفؿ اًمٌوطمٌ-ىمقهلؿ: هؾ إصؾ ذم اًمطالق احلظر، أو اإلسموطمي ًمف صمالصمي معوٍن  تـبقه:

 .هؾ هق مٌوح مطؾًؼو، أو أكف ممـقع إٓ حلوضمي، وهذا اعمعـك هق مو سمًط اًمٌوطمٌ اخلالف ومقف أقماله

أسموطمتف حلوضمي اخلالص مـ اًمـؽوح، وهذا وشمليت سمؿعـك أن أصقل اًمنميعي شمدل قمغم اعمـع مـف، ًمؽـ 

 .(3/254اعمعـك يػقد طمؽؿي منموقمقي اًمطالق، ويـظر اًمٌحر اًمرائؼ )

وشمليت سمؿعـك أن اًمنميعي طمظرشمف إٓ سمؿؼدار معلم )صمالث وملىمؾ(، وقمغم يمقػقي معقـي، سملن ُيطؾؼ ـمؾؼي 

(، 32/293اًمػتووى )واطمدة ذم ـمفر مل جيومعفو ومقف، وهذا يمثػم ًمدى اًمػؼفوء، ويـظر جمؿقع 

 .(8/331واإلكصوف )

 .(3/228(، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )3/465ومتح اًمؼدير ) (1)

 .(3/106(، اًمؽوذم، ٓسمـ ىمدامي )8/235اعمغـل ) (2)

 .(33/81جمؿقع اًمػتووي، ٓسمـ شمقؿقي ) (3)

 .(33/81جمؿقع اًمػتووى، ٓسمـ شمقؿقي ) (4)

 .(3/254يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ كجقؿ ذم اًمٌحر اًمرائؼ ) (5)
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 األدفة، وادـاؿشة:

اؾمتدل اًمؼوئؾ سمتحريؿ اًمطالق مـ همػم طموضمي سموًمؽتوب، واًمًـي، واًمؼقوس، 

 واًمـظر.

 .: افؼرآن افؽريمأوًًل 

و اًمؽتوب   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: ڤ ومؼقًمفأمَّ

 .[102]اًمٌؼرة: ﴾چ

طمقٌ سمّقـً أيي أن اًمتػريؼ سملم اًمزوضملم مـ قمؿؾ اًمًحرة، وقمؿؾ اًمًحرة 

 .(1)إَّٓ ًمؾحوضمي وحمرم، ومقؽقن اًمتػريؼ سملم اًمزوضملم حمرمً 

ـاؿش:   سملن أيي ذم حتريؿ اًمتػريؼ سموًمًحر، ومفل ظمورضمي قمـ حمؾ اًمــزاع.وي 

 .: افسـةاثاكقً 

إن إسمؾقس يـصى قمرؿمف قمغم اًمٌحر، »أكف ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلص احلديٌ قمـ اًمـٌليمام ذم 

وملىمرهبؿ إًمقف مــزًمًي أقمظؿفؿ ومتـي، ومقلشمقف اًمشقطون ومقؼقل: مو زًمً  ،ويٌعٌ هايوه

طمتك يلشمقف اًمشقطون  .وسمف طمتك ومعؾ يمذا ويمذا، ومقؼقل ًمف إسمؾقس: مل شمػعؾ ؿمقئً 

مـف، ويؼقل ًمف: أكً  ومقؼقل: مو زًمً سمف طمتك ومّرىمً سمقـف وسملم امرأشمف، ومقدكقف

 .(2)شأكً

: عمو يشتؿؾ اومؼد سملّم احلديٌ اًمنميػ أن اًمطالق قمؿؾ اًمشقطون وهق حيٌف ضمدً 

قمؾقف اًمطالق مـ مػوؾمد، وموٓؾمتجوسمي ًمؾشقطون ذم إيؼوع اًمطالق مـ همػم طموضمي 

 إًمقف حمرمي.

                                           

 .(33/81ومتووى اسمـ شمقؿقي ) (1)

 .(7284أظمرضمف مًؾؿ، سموب حتريش اًمشقطون وسمعثف هايوه ًمؾػتـي، ورىمؿف ) (2)
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ـاؿش:  سملن احلديٌ وارٌد ذم سمقون اًمًٌى اخلػل ًمؾطالق، ٓ ًمٌقون طمؽؿف وي 

 ًمؾـوس.

اب:  سملن ذًمؽ ٓ يؿـع مـ اؾمتـٌوط طمؽؿف مـ اًمـص مو دام اًمؾػظ حيتؿؾف، وجي 

 واًمؼقاقمد اًمنمقمقي ٓ شملسموه.

 .: افؼقاساثافثً 

اؾمتدًمقا سموًمؼقوس قمغم ـمؾى اًمزوضمي اخلؾع مـ زوضمفو، وإطمقال مًتؼقؿي، 

 :أي امرأة ؾملًمً زوضمفو اًمطالق مـ همػم سملس»: ملسو هيلع هللا ىلص يمام ذم ىمقًمف (1)ومؽام أكف حمّرم

قمغم اًمزوج إذا يموكً  و، ومؽذًمؽ اًمطالق يؽقن حمرمً (2)شوموجلـي قمؾقفو طمرام

 إطمقال مًتؼقؿي.

ـاؿش:  سمقضمقب اًمػرق سملم اًمزوج مريد اًمطالق، واعمرأة ـموًمٌي اخلؾع، ومفذا ي 

 اًمطالق سمقده، وشمؾؽ ًمقس سمقدهو.

اب:  سملن هذا ومرق همػم ممصمر: ٕن قمؾي اًمـفل قمـ ـمؾى اخلؾع هل قمدم وجي 

ًمؾطالق طموضمي ومفق ـمالق مـ همػم ، ومنذا مل يؽـ شمـ همػم سملس»: ملسو هيلع هللا ىلص ؼقًمفاحلوضمي: ًم

ذم اخلؾع ومنن اًمعؾي شمعؿؿف  ا، ومنذا يمون احلديٌ واردً (3)، واًمعؾي شمعؿؿ معؾقهلوسملس

 .اًمعؾي كػًفوًمؾطالق إذا وضمدت ومقف 

                                           

 .(33/81ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ) (1)

(، وإؾمـوده صحقح قمغم ذط مًؾؿ يمام ذم إرواء اًمغؾقؾ 2055(، واسمـ موضمف )22493أظمرضمف أمحد ) (2)

 .(2270)(، واًمدارمل 7/100)

 .(1/337إرؿمود اًمػحقل ) (3)
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 : افـظر:ارابعً 

ة ذم كػؼ سمًٌٌف أمقال يمثػمومؼوًمقا: إن اًمزواج قمؼد قمظقؿ ذو مصوًمح يمثػمة، وىمد أُ 

مفر، وسمقً، ومتعؾؼوهتام، ومفدم هذه اعمصوًمح، وشمٌديد شمؾؽ إمقال مـ همػم ؾمٌى 

 .(1)طمرمفام اهلل قمغم قمٌوده معتود هق اإلومًود، واإلهاف اًمؾذانذقمل أو 

 أدفة افؼائؾغ بجواز افطالق من ؽر حاجة مع افؽراهة:

 اؾمتدل أوٓء سموًمؽتوب، واًمًـي، وإصمر.

 : افؽتاب:أوًًل 

 ٻ ٱ﴿اؾمتدًمقا سمآيوت اًمطالق اًمتل ختوـمى اًمزوج سمف، مثؾ: ىمقًمف شمعومم: 

 ڌ ڌ﴿، ويمؼقًمف شمعومم: [231]اًمٌؼرة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿، ويمؼقًمف شمعومم: [232]اًمٌؼرة:

 ، وهمػمهو مـ أيوت.[236]اًمٌؼرة: ﴾ھ ھ

إسموطمي اًمطالق مطؾؼي، ومل شمؼقد اًمطالق أن أيوت ذم ووجه اًلشتدًلل هبا: 

 .(2)سموحلوضمي، واعمطؾؼ جيى اًمعؿؾ سمف قمغم إـمالىمف

ـاؿش من وجفغ:  ي 

أن أدًمي اًمؼقل اعمحرم شُمؼقد هذه اإلـمالىموت، واًمنميعي حمؽؿي ومتػن  األول:

 اًمـصقص سمعضفو سمٌعض.

                                           

 .(3/228(، طموؿمقي اسمـ قموسمديـ )3/463ومتح اًمؼدير ) (1)

 .(2/189شمٌقلم احلؼوئؼ ) (2)
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يؿ: ٕهنو ُيؼول هلمٓء اعمًتدًملم: أكتؿ مل شمعؿؾقا سمنـمالق هذه أيوت اًمؽر افثاين:

 شمدل قمغم اإلسموطمي اعمطؾؼي، وأكتؿ ىمقدمتقهو سموًمؽراهي.

 : افسـة:اثاكقً 

 .(1)شأسمغض احلالل قمـد اهلل اًمطالق»اؾمتدًمقا سمام ضموء ذم احلديٌ اعمرومقع: 

، وأكف طمالل، ڤ أن احلديٌ وصػ اًمطالق سملكف سمغقض هللوجه اًلشتدًلل: 

 .(2)وطموضمي مؽروهً وهذه طمؼقؼي اًمعؿؾ اعمؽروه، ومقؽقن اًمطالق مـ همػم 

 وأ جقب:

 .(3)أن احلديٌ وعقػ اًمًـد افوجه األول:

ومع وعػف وموٓؾمتدٓل سمف قمغم قمدم طمرمي اًمطالق مـ همػم طموضمي  افوجه افثاين:

، ومل ڤؓهمػم ىموئؿ: ٕن احلديٌ يتؽّؾؿ قمـ إصؾ ذم اًمطالق أكف مٌغقض هلل

، ڤٌؓغقض هلليتؽؾؿ قمـ شمػصقالت اًمطالق، وموًمطالق إصؾ ومقف اعمـع: ٕكف م

وإكام وصػ سملكف طمالل ًمؾحوضمي إًمقف، ومنذا وضمدت احلوضمي اًمداقمقي ىموومً أصؾ 

و إذا مل شمقضمد احلوضمي اًمداقمقي، ومام  سمعضف: ًمرضمحوهنو ذم اعمصوًمح، ودرء اعمػوؾمد، أمَّ

مٌغقض هلل،  ، وهق طمقـئذٍ (4)اًمذي يـؼؾ اًمطالق مـ اًمٌغض، ويصػف سملكف )طمالل(

 ؾقس.ومـ يمٌور أقمامل قمدو اهلل إسم

أكف ظموٍل مـ دًٓمي ُيعتؿد  -يمام يرى اًمٌوطمٌ -واإلكصوف ذم دًٓمي هذا احلديٌ

                                           

(، وىمول 2018(، واسمـ موضمف، يمتوب اًمطالق )2180أظمرضمف أسمق داود، سموب ذم يمراهقي اًمطالق ) (1)

 .(9/256كف ُأقمؾ سموإلرؾمول )(، وذم ومتح اًمٌوري: أ7/322اًمٌقفؼل: مرؾمؾ يمام ذم اًمًــ اًمؽؼمى )

 .(3/254اًمٌحر اًمرائؼ ) (2)

 .(7/106(، إرواء اًمغؾقؾ )9/256ومتح اًمٌوري ) (3)

 .(3/228يـظر هذا اعمعـك ذم: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ) (4)
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قمؾقفو ذم إضموزة اًمطالق مـ همػم طموضمي، أو ذم حتريؿف، وإكام هق وارد ًمٌقون سمغض 

 اهلل شمعومم ًمؾطالق احلالل، ومؾتطؾى إدًمي قمغم هذه اعمًلًمي ظمورج هذا اًمـص.

وهل  ،ذم شمطؾقؼف زوضمتف ¶ رويمذًمؽ اؾمتدًمقا سمام ضموء ذم طمديٌ اسمـ قمؿ

ومنن ؿموء سمعد ذًمؽ أمًؽ، وإن »أمره أن يراضمعفو، صمؿ ىمول ًمف:  ملسو هيلع هللا ىلص طموئض أن اًمـٌل

 .(1)شؿموء ـمؾؼ

إن ؿموء أمًؽ، وإن ؿموء » :ملسو هيلع هللا ىلص وذم ىمقًمف"مو كصف:    ىمول اإلموم اًمـقوي 

ؽره ًمؾحديٌ اعمشفقر ذم دًمقؾ قمغم أكف ٓ إصمؿ ذم اًمطالق سمغػم ؾمٌى، ًمؽـ يُ  شـمؾؼ

، شأسمغض احلالل إمم اهلل اًمطالق»ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل :داود وهمػمهؾمــ أيب 

ومقؽقن طمديٌ قمؿر: ًمٌقون أكف ًمقس سمحرام، وهذا احلديٌ ًمٌقون يمراهقي 

 .(2)"اًمتـزيف

ـاؿش  :  يمالم اًمـقوي  وي 

وهق شمعؾقؼ اًمطالق قمغم جمرد مشقئي اًمزوج،  ،سمعدم فمفقر اعمُدقمك ذم احلديٌ

ديٌ أكف يؿـع ـمالىمف طمول احلقض، ومنذا زال وًمق مـ همػم ؾمٌى: ٕن ؾمقوق احل

أذن ًمف سموًمطالق، وهذا اإلذن اًمنمقمل ًمقس ومقف دًٓمي واوحي أكف إذن  احلقض

ىمقد  ملسو هيلع هللا ىلص مطؾؼ، سمؾ حيتؿؾ أكف يمذًمؽ، وحيتؿؾ أكف إذن قمـد احلوضمي، ومل يذيمر اًمـٌل

احلوضمي: ٕن إصؾ ذم اًمعؼالء قمدم اًمطالق مـ همػم طموضمي، وموًمػطرة موكعي مـ 

 .(3)ذًمؽ، واًمقازع اًمػطري يموًمقازع اًمنمقمل

                                           

 .(7160أظمرضمف اًمٌخوري، سموب هؾ يؼيض اًمؼويض وهق همضٌون ) (1)

 .(10/61ذح اًمـقوي قمغم مًؾؿ ) (2)

 .(4/295(، اًمػتووى اًمؽؼمى، ٓسمـ شمقؿقي )82ذم مصوًمح إكوم )صىمقاقمد إطمؽوم  (3)



 

 تقُُذ انطالق بانقاضٍ

 )دراست فقهَّت(

 
 

 211 

 : األثر:اثافثً 

ًمزوضموهتؿ، مـ همػم شمؼققد  ╚ وموؾمتدًمقا سمام ضموء مـ ـمالق سمعض اًمصحوسمي

 .(1)سموحلوضمي

 اي اقمتامدً يمون ًمؾحوضم ╚ سملن اًمطالق اًمصودر مـ همٓء اًمصحوسمي ك وؿش:

قمـ  قمغم أن اًمغوًمى ذم اإلكًون اًمًقي ومضاًل  اقمغم يمامل ديـفؿ، ومروآهتؿ، واقمتامدً 

 .(2)ٓ يطؾؼ إَّٓ حلوضمي ملسو هيلع هللا ىلص صحوسمي رؾمقل اهلل

 افسجقح:

اًمراضمح ًمدى اًمٌوطمٌ هق اًمؼقل سمتحريؿ اًمطالق ًمغػم طموضمي، وهل وضمقد قمذر 

مقاومؼتفو ًمف ذم : يمـػرشمف مـفو، أو قمدم معتودذقمل: يمػحش اًمزوضمي، أو قمذر 

ومراؿمف وطمقوشمف قمغم وضمف يّي سمف، أو يؿـعف مـ اًمراطمي واًمعػوف، وشمرضمقحل هلذا 

اًمؼقل: ًمؼّقة أدًمتف، وؾمالمتفو مـ اعمـوىمشي اعمقهـي، وعمقاومؼتف ًمألصؾ ذم اًمطالق 

 وهق احلظر.

 وأرى من ادفم ذـر ثالث مسائل:

مـ  اومنن يمثػمً  ،سمـوًء قمغم مو شمرضمح مـ حتريؿ اًمطالق مـ همػم طموضمي األوػ:

، أو قمودًة: يمؿـ وطمقادث اًمطالق اعمعوس حمرمي: خلؾقهو مـ سمقاقمٌ معتؼمة ذقمً 

قمغم وقػ، أو ذم مشؽؾي ظمورج حمقط إهة واًمزوضمي، ويمؿـ  ويطؾؼ زوضمتف طمؾػً 

ٓ يـوؾمٌف،  يطؾؼ زوضمتف: ٕهنو صٌغً ؿمعره سمؾقن ٓ يـوؾمٌف، أو ومعؾً مرًة ومعاًل 

 وٓ يؾزمفو ذقمً  ازائدً  ومل شمٌذل ٕمف اطمؽمامً  طوًمى، أومـ اعم وأو ـمؾًٌ مـف مطؾًٌ 

                                           

 .(3/254اًمٌحر اًمرائؼ ) (1)

 .(3/465ومتح اًمؼدير ) (2)
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ؼ ، أو مل شمصـع ًمف ـمعومف قمغم وضمف اًمنقمي، أو همػم ذًمؽ مـ اًمتقاومف اًمتل ُيطؾِّ ووقمرومً 

 سمعض اًمـوس زوضموهتؿ مـ أضمؾفو!!.

يظفر ًمؾٌوطمٌ أن مًلًمي اًمطالق مـ همػم طموضمي يؿؽـ أن شُمعتؼم كوزًمي  افثاكقة:

شمؽّؾؿقا قمـ  ڤ قمغم ذي قمؾؿ أن اًمػؼفوء اًمًوًمػلمضمديدة معوسة، وٓ خيػك 

ًمؽـ يغؾى قمغم فمـل سمؾ أيمود أضمزم  -وهق اًمطالق مـ همػم طموضمي-أصؾ اعمًلًمي 

و سمؽثوومي، ويمؿقي ًمدى أؾمالومـ اأن اًمطالق مـ همػم طموضمي معتؼمة مل يؽـ مقضمقدً 

 وضمقده اعمعوس!!

ؿقتفو، ومقو ومقاىمع اًمطالق، وطمجؿف اًمؽثقػ جيعؾ هذه اعمًلًمي كوزًمي سموقمتٌور يم

 شُمرى ًمق رأى اًمػؼفوء اًمًوسمؼقن شمالقمى يمثػم مـ اًمـوس اًمققم سموًمطالق ومفؾ

 ؾمقظؾقن قمغم اًمؼقل سموًمؽراهي ومؼط؟

ًمذًمؽ يرى اًمٌوطمٌ رضورة اؾمتدقموء اضمتفود معوس ذم طمؽؿ اًمطالق مـ همػم 

ومحويي عمؼوصد  ومع كصقص اًمنمع، وىمقاقمده، وطمػظً  وطموضمي ذم هذا اًمزمون، متشقً 

ؽومف قمغم وقء مو ىمّرره أهؾ اًمعؾؿ ذم أن طمؽؿ اعمًلًمي إذا ـمرأ قمغم اًمنمع ذم أطم

واىمع اعمًلًمي مو حيقؾ مؼصقد اًمنمع ذم احلؽؿ اًمثوسمً هلو، ويعوروف جيى مراقموة 

 هذا اًمطورئ سمام يعقد اعمًلًمي إمم مؼصقدهو اًمنمقمل.

ذم طمؽؿ ذقمل  ا: أن مـ أطمدث أمرً    ؿلتضموء ذم ومتووى اسمـ طمجر اهلق

ٓ  ،ومنكف حيدد ًمف طمؽؿ طمًٌام أطمدث :أصقل اًمنميعي -متـع هذا إمرأي - متـعف

 .(1)سمحًى مو يمون ىمٌؾ اإلطمداث

                                           

 .(1/200ومتووى اسمـ طمجر اهلقتؿل ) (1)
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ؾمٌى طمرمتف ديـقي، وٓ يؿؽـ معوىمٌي صوطمٌف: ًمعدم  بغرأن اًمطالق افثافثة: 

اكضٌوط أؾمٌوب اًمطالق، طمقٌ إن مـفو اًمقاوح، ومـفو اخلػل، ومو هق مشؽمك 

، أظمروييً  ، وشمؽقن طمرمتف ديـقيً ومقعن وٌطف ىمضوءً  سملم إمريـ، ومام يمون هذا ؾمٌقؾف

ؼ مـ همػم ؾمٌى: وعمو ؼ حتً دقمقى أكف ـمؾَّ ومـ هـو ومال يتجف ـمؾى قمؼقسمي اعمطؾِّ 

يؽمشمى قمغم ذًمؽ مـ إومشوء إهار، واًمؾجقء إمم اًمؽذب، واومتعول إؾمٌوب، 

 واًمػجقر ذم اخلصقمي.

ذقمف هلؿ، ومفق ، وًمؽـ حلوضموت اًمـوس إًمقف ڤ ٌغضف اهلليواًمطالق أمر 

، يمام أن اعمقت طمؼ مؽتقب، واهلل شمعومم يؽره مًوءة قمٌده وذقمً  ڤ مٌغقض هلل

اعمممـ سمف، ًمؽـ ٓسُمدَّ مـف سمحؽؿي اهلل، ومام أىمرب اًمطالق مـ اعمقت، هذا مقت 

ًمؽـ ىمومً هلام احلوضمي،  ،اًمػرد، وذاك مقت إهة، ومؽالمهو مقشمون سمغقضون

وىمؾ ـمرد اًمطالق قمـف، يمام يطرد أؾمٌوب اعمقت ومؾقحوول اًمع :ودقمً إًمقفام احلؽؿي

و  طمتك يلشمقف ٓ حموًمي، ومنذا يمون اًمطالق متحتاًم  وموإلكًون قمغم اًمًعي ذم ذع اهلل، أمَّ

 ومفق إمم اإلصمؿ أىمرب. :وقموسمثً  وإذا يمون ومقوقيً 

 حؽؿة مؼوظقة افطالق:

إمم  وإصؾ ذم اًمـؽوح آؾمتؿرار، وآؾمتؼرار، وًمؽـ صمؿي مو ىمد يدقمق أطمقوكً 

ضمعؾً  -واهلل أقمؾؿ- اخلروج مـ قمفدة اًمـؽوح، وومرائضف، ووفموئػف، ًمذًمؽ

 قمـد احلوضمي إًمقف. واؾمتثـوئقً  واًمنميعي اًمطالق سموسمً 

ومنكف رسمام ومًدت احلول سملم  :واًمعؼمة داًمي قمغم ضمقازه"ضموء ذم اًمنمح اًمؽٌػم: 

ًمـػؼي سمنًمزام اًمزوج ا اجمردً  ارضرً ومقصػم سمؼوء اًمـؽوح مػًدة حمضي، و ،اًمزوضملم
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 :واًمًؽـك، وطمٌس اعمرأة مع ؾمقء اًمعنمة، واخلصقمي اًمدائؿي مـ همػم وموئدة

 .(1)"ًمتزول اعمػًدة احلوصؾي مـف ،وموىمته ذًمؽ ذع مو يزيؾ اًمـؽوح

 ڍ ڇ﴿ د ضمعؾً اًمنميعي اًمطالق سمقد اًمرضمؾ يمام يدل قمؾقف مثؾ ىمقًمف:وىم

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

عمو ؿمؽل  ملسو هيلع هللا ىلصوًمؼقًمف  ،[49]إطمزاب: ﴾ڳ ڳ گ گ گگ ک

إكام اًمطالق عمـ أظمذ »إًمقف قمٌد ممؾقك أن ؾمقده يريد شمطؾقؼ زوضمتف مـف: 

أن اًمطالق ًمؾزوج اعمؿؾقك وًمقس  ملسو هيلع هللا ىلص، وذم هذا احلديٌ طمؽؿ اًمـٌل (2)شسموًمًوق

 .(3)ًمًقده، ومدّل قمغم أن اًمطالق سمقد اًمزوج ٓ سمقد همػمه

ٕكف هق اًمذي ظمن قمغم اًمـؽوح، وحتؿؾ شمٌعوشمف اعموديي، واًمعودة واًمػطرة أن و

اإلكًون حيػظ مصوحلف وأمقاًمف، ومال يػرط ومقفو إَّٓ ًمٌوقمٌ أيمؼم سمخالف مو ًمق يمون 

يمثر مـ أاًمطالق سمقد اًمزوضمي اًمتل مل شمغرمف، وٕن اًمرضمؾ أىمدر قمغم وٌط قمقاـمػف 

اًمطالق أمر ؿمخيص ٓ يدرك احلوضمي إًمقف مـ وٕن  ،ًمعقاىمى إمقر ااعمرأة: كظرً 

قمدمفو ؾمقى اًمزوضملم، واًمزوضمي مل شمغرم ومؾق ضمعؾ اًمطالق سمقدهو ًمؽثر هدم 

اًمٌققت ومـوؾمى يمقكف سمقد اًمزوج، وًمقس سمقد مـ مل يًتطع معرومي اًمرهمٌي اًمزوضمقي 

قمغم اعمصؾحي ومؼط طمتك يؼول: إكف يؿؽـ  ووودهو، واًمزواج واًمطالق ًمقس مٌـقً 

قد اًمعؼالء مـ أوًمقوء وطمؽوم: ٕهنؿ يعرومقن اعمصؾحي!! سمؾ هق ضمعؾ اًمطالق سم

                                           

(، واحلووي، 3/253(، وكحقه ذم اًمٌحر اًمرائؼ )8/233اًمنمح اًمؽٌػم قمغم خمتٍم اخلرىمل ) (1)

 .(10/114ًمؾاموردي )

(، وطمًـف إًمٌوين ذم 14956( واًمٌقفؼل ذم اًمؽٌػم، )2081اسمـ موضمف، سموب ـمالق اًمعٌد، )أظمرضمف  (2)

 .(7/8إرواء اًمغؾقؾ: )

 .(5/278زاد اعمعود ) (3)
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قمؼد روطمل كػز ٓ يدرك حتؼؼ مؼوصده وقمدمفو ؾمقى اعمٌوذ ًمف مـ زوج أو 

 .(1)زوضمي، ًمؽـ اظمتص سمف اًمزوج عمو ذيمر أقماله

 .َشأة فكرة تقُُذ انطالق بانقاضٍ: انًطهب انثاٍَ

قمـدهؿ سملم اًمؽـقًي  هذه اًمػؽرة كشلت ذم اًمغرب، ومعـدمو طمصؾ اًمتعورض

اًمتل متـع اًمطالق، وشمؼمم اعمجتؿع مـ مشويمؾ اًمزواج اًمػوؿمؾ جلل سمعض طمؽومفؿ 

إمم مـوزقمي اًمؽـقًي، وملسموح اًمطالق، صمؿ طمصؾ شمغذيي ذًمؽ سمعد اًمـفضي إوروسمقي 

اًمتل اؾمتؿدت كظؿفو مـ قمؼقل اعمػؽريـ، وشمريمً شمعوًمقؿ اًمؽـقًي اعمحرمي 

 ًمؾطالق!

، ًمؽـف حمػقف سمـظر اًمؼويض، اإمؿ اًمـٍماكقي ضموئزً وأصٌح اًمطالق قمـد معظؿ 

ومقتؼدم اًمزوج سمدقمقى اًمطالق إمم اًمؼويض، ومقـظر ومقفو اًمؼويض، ويصدر طمؽؿف 

 .(2)سمتطؾقؼ اًمزوضمي

مو:  ووهذا يدل قمغم شمطقر إورسمقلم وإمريؽقلم، واىمؽماهبؿ مـ اًمػطرة كققمً 

ضمعؾقا معقور شمؼققؿ  ٕهنؿ يًػمون ذم جمول إسموطمي اًمطالق قمـد احلوضمي، ًمؽـفؿ

، يمام هق اعمًتؼر ذم ذيعي اإلؾمالم، وؿمخصقً  ا، ٓ معقورً وىمضوئقً  ااحلوضمي معقورً 

 واًمظوهر أهنؿ صوئرون إمم ذيعي اإلؾمالم سمحؽؿ اًمػطرة، واعمـطؼ اًمًؾقؿ.

سمعد اسمتعوث ومئوم مـ  ووسمعد اشمصول اًمنمق اإلؾمالمل سموًمغرب، وظمصقًص 

عض أومؽور اًمغرب، وطمووًمقا كؼؾفو إمم ؿمٌوب مٍم إمم أوروسمو شملصمر همٓء سمٌ

                                           

 .(62(، اًمطالق آكػرادي، )ص9/242احلووي ًمؾاموردي ) (1)

 www.ahti.el7ed.comمؼول: ؾمؾى طمؼ اًمرضمؾ ذم اًمطالق، قمغم اًمراسمط:  (2)

  www.oujdaddty.netislamومؼول: ؿمٌفوت طمقل اًمطالق: 
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جمتؿعوهتؿ اًمنمىمقي، ومـ ذًمؽ دقمقة سمعضفؿ سمؿـع اًمطالق اًمشخيص، ورسمطف 

سموًمؼويض، وهذه يموكً دقمقى ؾموومرة ًمؽمك أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي، وشمغريى 

 اعمجتؿع اعمًؾؿ، وًمًً أن سمصدد كظرهو.

، وقمروقهو وؾحقً مص وومؼفقً  ووًمؽـ صمؿي مـوسون هلذه اًمػؽرة أًمًٌقهو ًمٌوؾًم 

وشمدقمق إًمقف مؼوصدهو، ومٌوقمثفو ذقمل  ،قمغم أهنو ممو حتؽؿف اًمنميعي وومؽريً  وقمرًو 

 وًمقس جمرد شمؼؾقد ًمؾغرسمقلم. ،مصؾحل

، وشمؾؿقذه ىموؾمؿ أملم ذم (1)سمدأ هذا اًمطرح مـ مػتل مٍم اًمشقخ حمؿد قمٌده

ًمدى ومؼفوء مٍم وإمي  ، ومل جيد هذا اًمطرح اؾمتجوسميً (2)يمتوسمف )حترير اعمرأة(

ومفق مـ سموب اًمعؿؾ  :اإلؾمالمقي، ومو كراه مـ قمؿؾ سمعض اًمدول اإلؾمالمقي

 سموًمؼقاكلم واًمـظؿ اًمغرسمقي، ٓ اًمعؿؾ سموًمنميعي اإلؾمالمقي.

وممو جيدر اًمتـٌف ًمف أن سمقاقمٌ هذه اًمػؽرة قمـد اًمغرب ًمقًً هل سمقاقمثفو ًمدى 

عمـع اًمؽـقًي مـ اًمطالق، ذم  اًمنمق، وموًمغرسمققن جللوا إمم هذه اًمػؽرة معورويً 

طملم أن مـ يدقمق إًمقفو ذم جمتؿعوشمـو اإلؾمالمقي سموقمثف إيمؼم قمغم ذًمؽ هق يمثرة 

 -وشمف هلذه اًمػؽرةقموهق يند إىمـو-اًمطالق قمـد اعمًؾؿلم، وًمذًمؽ كجد ىموؾمؿ أملم 

 .(3)ات اًمطالق ذم مٍم، وشمًوهؾ اًمؽثػم مـ قمومي اًمـوس سمفءيطرح إطمصو

ف حمؿد قمٌده: مـ أضمؾ محويي إهة اعمٍميي واعمًؾؿي مـ إًمقفو هق وؿمقخ وومدقم

سموًمٌوطمٌ قمـ احلؼ أن يـظر هؾ ىمؾَّ اًمطالق ذم اعمجتؿعوت اًمتل  آهنقور! ومحرّي 

                                           

 .(2/123إقمامل اًمؽومؾي ) (1)

 .(90حترير اعمرأة )ص (2)

 .(90حترير اعمرأة )ص (3)
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ـمقيؾي، وؾمـلم قمديدة!! أو سمعٌورة أظمرى: هؾ أصمٌتً هذه  ورسمطتف سموًمؼويض أطمؼوسمً 

دقمقى اعمصوًمح جمرد  اًمػؽرة كجوطمفو عمو دظمؾً طمقز اًمتطٌقؼ، أم شمٌلّم أن مو ومقفو مـ

 دقمقى مجوًمقي، يمشػ اًمدهر قمـ ؾمقأهتو، وىمٌقح داظمؾتفو.

، وًمؽـف يًؾط اًمـظرة قمؾقفو مـ و، وشمورخيقً ووهذا اًمٌحٌ ٓ يتـوول اًمؼضقي صمؼوومقً 

ضمفي اًمرأي اعمقاومؼ هلو اًمذي أصموره سمعض اعمتخصصلم ذم اًمنميعي هؾ هق اضمتفود 

 ، أو ٓ؟.وؾموئغ ذقمً 

!! سمؾ ٓ كزال كًؿعف سملم اًمػقـي اعمـدصمر خ اًمػؼفوهذا اًمرأي ًمقس مـ شموري

، وإن مـ اعمفؿ ًمطوًمى احلؼ ذم هذه اًمؼضقي أن يٌحٌ اومؼروءً  ووإظمرى مرئقً 

هؾ اعمقاومؼي قمغم ومؽرة شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض هل جمرد اؾمتجوسمي ٕومؽور اًمغرب 

وطمضورهتؿ، ومفل رضب مـ رضوب اًمدظمقل معفؿ طمتك ذم طمجر اًمضى!! أو 

 مصوحلفو اًمؽؾقي.ويػروف اًمقاىمع، ومتؾقف ًمغي اًمنميعي،  هل اضمتفود

 

 

 

 

 



 
 

 تقُُذ انطالق بانقاضٍ 

 )دراست فقهَّت(
 

 218 

 ومـعً -ؾمٌؼ اًمٌقون أن مصدر هذه اًمػؽرة همريب، ومؼد اكتؼؾقا مـ مـع اًمطالق 

روا ىمقاكقـفؿ ًمؾٌالد اإلؾمالمقي ُأقمجى إمم شمؼققده سمـظر اًمؼويض، وطمقـام صدّ  -وسموشمً 

ًٓ هبو سمعض اًمـوس ، وطموول سمعضفؿ وسحيً  ، ومتؼٌؾفو ىمًؿ مـفؿ قمغم قمالهتو ىمٌق

 ًٓ هلو سمام يؿؽـف آؾمتدٓل سمف مـ أدًمي اًمنميعي  إفمفور مقاومؼتفو ًمؾنميعي، مًتد

 وىمقاقمدهو ومؼوصدهو.

ؿًؽوهتو ُأكٌف قمغم أن شمؼققد وىمقع اًمطالق سموًمؼويض ًتوىمٌؾ سمقون شمؾؽ أراء، وم

 ضمعؾً يمؾ صقرة ذم مطؾى:ًمف صقرشمون سمقـفام اظمتالف، ًمذًمؽ 

 شمؼققد وىمقع اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض. ادطؾب األول:

 شمؼققد وىمقع اًمطالق سمنيؼوقمف قمـد اًمؼويض، أو اعملذون. ادطؾب افثاين:

 تقُُذ وقىع انطالق بًىافقت انقاضٍ: انًطهب األول

ويؼصدون سمذًمؽ: أن اًمطالق ٓ يؼع سمنرادة مـػردة مـ اًمزوج، سمؾ ٓسُمدَّ أن 

سموعمقاومؼي قمغم  يصدر اًمؼويض طمؽاًم  مـ اًمؼويض، وسمعد إضمراءات معقـييطؾٌف اًمزوج 

اًمطالق، ويشؽمط همٓء قمغم اًمؼويض ىمٌؾ إصدار احلؽؿ حمووًمي اًمصؾح سملم 

 اًمزوضملم.

سمعض اعمختصلم سموًمػؼف، وقمغم  وهذه ومؽرة همرسمقي يمام ؾمؾػ، وًمؽـ دقمو إًمقفو
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مػتل مٍم ذم زموكف، وشموسمعف قمغم ذًمؽ سمعض  (1)رأؾمفؿ اًمشقخ حمؿد قمٌده

، وحمووًمي إًمٌوؾمفو و، ومو كزال كًؿع سموًمدقمقة إمم هذه اًمػؽرة أطمقوكً (2)اًمٌوطمثلم

 .وومؼفقً  وذقمقً  وًمٌوؾًم 

 مع كصقص اًمؽتوب واًمًـي، وإمجوع ووٓ شمزال إمي راومضي هلذه اًمػؽرة متشقً 

، ًمؽـ طمقٌ فمفرت هذه اًمدقمقة (3)ااًمػؼفوء قمغم أن اًمطالق طمؼ ًمؾزوج اكػرادً 

دراؾمي شمؽقن احلوضمي موؾمي ًم طمقـئذٍ  :قمغم أهنو اضمتفود ومؼفل مـوؾمى ووقمؾؿقً  وإقمالمقً 

 أدًمتفو ًمقتحدد ًمـو ومقفو مقىمػ ومؼفل سمرهوين.

 األدفة، وادـاؿشة:

وًمؽتوب واًمًـي، اؾمتدل أصحوب ومؽرة شمؼققد وىمقع اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض سم

 وإصمر واًمـظر.

 .: افؽتابأوًًل 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: ڤ اؾمتدًمقا سمؼقل اهلل

 .[1]اًمطالق: ﴾پ پ

سموقمتٌوره وزم  ملسو هيلع هللا ىلص أن اعمخوـمى سمؤيي اًمؽريؿي هق اًمـٌلوجه اًلشتدًلل باآلية: 

يلظمذ طمؽؿف ذم اإلذاف قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص أمر اعمًؾؿلم، ومؽؾ وزم أمر ًمؾؿًؾؿلم سمعده

                                           

(، وذم مؼول: اًمطالق حيتوج إمم طمؽؿ ذم حمؾف دقمقة احلؼ ذيمر أن شمؼققد 2/123إقمامل اًمؽومؾي ) (1)

 .اًم اًمطالق سمحؽؿ اًمؼويض هق مذهى اعمعتزًمي ىمدي

 .(، مؼول سمعـقان: دقمقة إمم مراضمعي أطمؽوم اًمطالق، ومريد اًمعثامين1166يـظر: ضمريدة اًمتجديد، قمدد ) (2)

(، 7/357(، اعمػصؾ ٕطمؽوم اعمرأة )9/338(، اًمػؼف اإلؾمالمل، ًمؾزطمقكم )2/311ومتووى إزهر ) (3)

ًٓ ومؼفًقو، وضمريدة اًمؾقاء  .(14805اًمعدد ) ضمريدة إهرام، مؼول: اًمطالق اًمشػقي يثػم ضمد
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إمم مؼوصد اًمنميعي، ومـ ذًمؽ شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض إذا  أطمؽوم اًمطالق، وردهو

 .(1)صمًٌ ًمقزم إمر وضمقد اعمصؾحي اًمعومي ذم ذًمؽ

ـاؿش:   سملكف اؾمتدٓل ظموـمئ قمغم اعمًلًمي حمؾ اًمٌحٌ، ويتٌلّم ذًمؽ سمعدة أوضمف:ي 

وٕمتف معف، ومل أضمد  ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقوق أيي يدل قمغم أن اخلطوب ًمؾـٌلافوجه األول: 

واحلؽوم سموخلطوب اًمؼرآين ذم هذه  ملسو هيلع هللا ىلص يـ ذيمر اظمتصوص اًمـٌلمـ اعمػن اأطمدً 

، ﴾ٻ ٻ﴿أيي، ويقوح ذًمؽ: جملء اخلطوب سمؾػظ اجلؿع ذم ىمقًمف: 

ػم اجلؿع يػقد ًمغًي ، ووؿ﴾ٿ ٿ﴿، ﴾ٺ ٺ﴿، ﴾پ﴿

، وٓ سمقٓة إمر سمعده، سمؾ هق قموم ذم مجقع ملسو هيلع هللا ىلص سموًمـٌل وأن إمر ًمقس ظموًص  ووذقمً 

 .(2)هبو إمي ٌى ًـدة ًمؾجؿع خموـماعمأن إومعول  ل قمغمدوم :إمي

ؾمٌى كزول أيي يدل قمغم قمؿقم اخلطوب، وهق مو رواه أسمق داود افوجه افثاين: 

ؽـ إكصوريي أهنو ـمُ  سمـ قمـ أؾمامء سمـً يزيد ًَّ ، ومل يؽـ ملسو هيلع هللا ىلص ؼً ذم قمفد اًمـٌلؾِّ اًم

ؼً أؾمامء سموًمعدة ًمؾطالق، ومؽوكً أول مـ طملم ـمؾّ  ڤ ًمؾؿطؾؼي قِمدة، وملكزل اهلل

 ، واًمدًٓمي مـ احلديٌ واوحي.(3)ومقفو اًمعدة ًمؾؿطؾؼوت ُأكزًمً

ومنن وسموحلؽوم سمعده:  ملسو هيلع هللا ىلصغم اًمتًؾقؿ سملن اخلطوب ظموص سموًمـٌل قمافوجه افثافث: 

ذًمؽ يعـل أكف جيى قمؾقف شمعؾقؿ اًمـوس طمدود اهلل ذم اًمطالق، واإلذاف قمؾقفؿ ذم 

                                           

(، مؼول: دقمقة إمم مراضمعي أطمؽوم اًمطالق، ومريد 233ىمضويو اعمرأة اعمًؾؿي ذم مقاضمفي اًمتحديوت )ص (1)

 .(1166اًمعثامين، ضمريدة اًمتجديد، )

صمؿ ظموـمى أمتف:  ملسو هيلع هللا ىلص(، وىمول: كودى اًمـٌلَّ 8/145(، وشمػًػم اًمٌغقي )18/149شمػًػم اًمؼرـمٌل ) (2)

(، وومقف: )ظمقـمى سمف 1/126سمـ قمٌداًمًالم ) ٕكف اًمًقد اعمؼدم، ومخطوب اجلؿقع معف، وشمػًػم اًمعز

 .(8/287(، وزاد اعمًػم )1/44480وهق قموم ٕمتف(، وشمػًػم اًمرازي )

(، وصححف إًمٌوين 15155(، واًمٌقفؼل ذم اًمؽؼمى )2283أظمرضمف أسمق داود، سموب ذم قمدة اعمطؾؼي، ) (3)

 .(1973صحقح ؾمــ أيب داود ) ذم
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 شمطٌقؼفو. وهذا ىمدر مـ اعمعـك ٓ شُمـوزقمقن ومقف.

يي قمغم أن ًمؾحويمؿ شمغقػم اًمنميعي اًمثوسمتي ذم اًمطالق، وكؼؾفو ًمؽـ أن ُيًتدل سمؤ

مـ طمؼقق إومراد إمم واضمٌوت احلؽوم، هذا مل شملذن ومقف أيي مـ ىمريى، وٓ مـ 

سمعقد، سمؾ ومقفو مو يدل قمغم رده مـ إطموًمتفو اعمتؽررة قمغم إومراد يمام هق مٌلم ذم 

 اًمقضمف إول.

إصمر ضمقؾ،  ميد سملقمامهلؿ اعمتؽررة ضمقاًل اعم-اًمثوسمً  (1)ومنمجوع اعمًؾؿلم اعمـؼقل

، وهذه اًمنميعي صموسمتيً  قمغم أن اًمطالق طمؼ ًمؾرضمؾ ذيعيً  -، وحمؽقملموطمؽومً 

وت ماًمثوسمتي اًمراؾمقي ٓ شمزًمزل سمؿثؾ هذه آؾمتدٓٓت اعمرؾمؾي اًمتل شمؾجل ًمؾعؿق

اًمقاؾمعي، وٓ أريد اخلقض أن ذم ىمضقي اعمصؾحي، وآقمتامد اعمؼوصدي ًمدى 

ًٓ همٓء:   ًمدًمقؾ قمغم دًمقؾ، وًمؽـ ؾملكظره ذم مقوعف اًمالئؼ سمف. ٕن ذم ذًمؽ إدظمو

ـَّي:وصموكقً  ًُ  : اًم

 قمؿر سمـ أكف قمـدمو ـمؾؼ اسمـف قمٌداهلل ◙ اؾمتدًمقا سمام ضموء ذم طمديٌ قمؿر

سمذًمؽ أمر اسمـ قمؿر سمؿراضمعي  ملسو هيلع هللا ىلص زوضمتف وهل طموئض، ومُلظمؼِم اًمـٌل ¶

وء ـمؾؼفو، وإن ؿموء ومؾػماضمعفو طمتك شمطفر، صمؿ إن ؿم هُ رْ مُ »زوضمتف، ومؼول: 

 .(2)شأمًؽفو

أذف قمغم ـمالق اسمـ قمؿر، وهمضى قمؾقف عمو  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـٌلوجه اًلشتدًلل: 

ـمؾؼ زوضمتف وهل طموئض، وأمره سمؿراضمعتفو، ممو يدل قمغم أن ًمقزم إمر ؾمؾطي 

 ملسو هيلع هللا ىلص مـ ظمالل مو ُيػفؿ مـ أن اًمـٌل وذقمقي ذم إىمومي اًمطالق، ويظفر ذًمؽ ضمؾقً 

                                           

 .(7/298(، اعمغـل )11/121(، احلووي، ًمؾاموردي )8/10ومتح اًمؼدير ) (1)

 .(7160أظمرضمف اًمٌخوري، سموب هؾ يؼيض اًمؼويض وهق همضٌون، ) (2)
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وهق ـمالق صودر سمنرادة مـػردة مـف، ًمؽـ عمو يمون ومقف أسمطؾ ـمالق اسمـ قمؿر اًمًوسمؼ 

، ومؾؾحويمؿ أن يٌطؾ ـمالق اًمزوج، أو إزواج ملسو هيلع هللا ىلص مػًدة قمغم اًمزوضمي أسمطؾف اًمـٌل

اعمتػرديـ سمف قمـد وضمقد مػوؾمد ذم ـمالىمفؿ شمػقت هبو اعمصوًمح اًمنمقمقي ذم اًمـؽوح 

 .(1)واًمطالق

ـاؿش:  ذم ـمالىمف ًمزوضمتف وهل طموئض دًمقؾ قمغم  ¶ سملن ىمصي اسمـ قمؿري 

قمـد معرومي  وًمف، يتضح ذًمؽ ضمؾقً  مـع شمؼققد اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض، وًمقًً دًمقاًل 

 ¶ أن اًمؼصي سمؽومؾفو شمدل قمغم أن حمؾ اإلكؽور اًمـٌقي اًمصودر قمغم اسمـ قمؿر

هق ـمالىمف طمول احلقض، وًمقس ذم اًمؼصي مو يدل، أو مو ُيػفؿ مـف مـع اًمزوج مـ 

أن يًتلذكف ذم ـمالق زوضمتف،  ملسو هيلع هللا ىلص كػرادي ذم اًمطالق، ومؾؿ يطؾى مـف اًمـٌلطمؼف آ

 .(2)سمؾ أىمره قمغم ـمالىمف آكػرادي، وإكام مـعف مـ ـمالق زوضمتف وهل طموئض

ومنن ىمقؾ: ؾمؾؿـو سملن مرشمؽز اًمـفل ذم احلديٌ هق ـمالق احلوئض، ًمؽـ ٓ يؿـع 

عؾقم ًمؾجؿقع ذًمؽ مـ آؾمتدٓل سموحلديٌ قمغم مًلًمي أظمرى سمطريؼ اًمتٌع، وم

ؾَمعي معوين اًمـصقص اًمنمقمقي، وشمـّقع دٓٓهتو اًمؼصديي، واًمتٌعقي، ومحقٌ إن 

مـ ـمالق احلوئض، ورده قمؾقف، ومؽذًمؽ يصؾح  ¶ مـع اسمـ قمؿر ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل

، وموؾمتدًٓمـو وقمومً  اًمؽؾ طمويمؿ أن يرد اًمطالق اعمـػرد قمـد شمير اعمجتؿع مـف رضرً 

ام هق اؾمتدٓل مؼوصدي ملظمقذ مـ أوؾمع مـ آؾمتدٓل احلرذم واعمعـقي، وإك

 ًمػظ احلديٌ، ومعـوه ومؼصده.

مـحٍم ذم أن  ◙ؿتؿ أن اؾمتدًٓمؽؿ سمحديٌ اسمـ قمؿر ؾمؾافوجه افثافث: 

                                           

(، دقمقة إمم مراضمعي أطمؽوم ومريد اًمعثامين، 206ىمضويو اعمرأة اعمًؾؿي ذم مقاضمفي اًمتحديوت )ص (1)

 .(1166اًمتجديد، )اًمطالق، ضمريدة 

 .(217ىمضويو اعمرأة اعمًؾؿي ذم مقاضمفي اًمتحديوت )ص (2)
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 وأذف قمغم هذا اًمطالق، ومـع مـ ـمالق احلوئض عمو يمون خموًمػً  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل 

عمصوحلفو ومؽذًمؽ جيقز ًمؾحؽوم اإلذاف قمغم ـمالق اًمـوس قمغم  اًمؾنميعي، مـوومرً 

هؾ شمؼققد اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض داظمؾ ذم  وضمف حيؼؼ مؼوصد اًمنميعي، ومقؼول

هذا اعمؼصد اًمنميػ؟، أو هق ظمورج قمـف ىمد شمعدى ىمضقي طمراؾمي اًمنميعي إمم 

 ٿ ٿ﴿، يمام ذم ىمقًمف شمعومم: ملسو هيلع هللا ىلص شمٌديؾفو، وشمغقػمهو اًمذي مل يعطف اهلل ًمرؾمقًمف

 .[15]يقكس: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

معـك حيقؾ اًمنميعي ويغػمهو:  ملسو هيلع هللا ىلص ومال يؿؽـ أن ُيػفؿ مـ طمديٌ رؾمقل اهلل

ٕن ذًمؽ مٌطؾ ًمؾديـ، هودم ًمؾنميعي، ومـ ومفؿ مـ طمديٌ مو مثؾ هذا اًمػفؿ 

 ومػفؿف ظموـمئ!!

وموحلوصؾ أن اؾمتدًٓمؽؿ سموحلديٌ قمغم ضمقاز شمؼققد اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض 

ت اًمنميعي اًمتل مل جيعؾ اهلل ٕطمٍد شمغقػمهو ٓ كٌل وٓ قمومل اوراؾمتدٓل شمرده رض

 وٓ طمويمؿ.

 .: األثراثافثً 

شمٍمف ذم سمعض أطمؽوم اًمطالق واًمـؽوح سمام حيؼؼ  ◙ اؾمتدًمقا سملن قمؿر

مـفو اعمصوًمح اًمنمقمقي، ومؼد صمًٌ قمـف أكف أمه اًمطالق اًمثالث قمغم أصحوسمف، وىمد 

، ويمذًمؽ مـع طمذيػي مـ (1)يعتؼم واطمدة، وقمفد أيب سمؽر ملسو هيلع هللا ىلص يمون ذم قمفد اًمـٌل

 .(2)اًمزواج سموًمؽتوسمقوت

                                           

 .(3747أظمرضمف مًؾؿ، سموب ـمالق اًمثالث، ) (1)

 .(3/475(، وصحح إؾمـوده اسمـ يمثػم ذم شمػًػمه )4223أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػًػمه، ) (2)
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مع أكف يمام يظفر يراه  (1)أكف أسمطؾ ـمالق اًمًؽران ◙ وضموء قمـ قمثامن

 ، ومع ذًمؽ أسمطؾ ـمالىمف: عمو ومقف مـ رضر قمغم اًمـًوء.ومؽؾػً 

ـاؿش هذا اًلشتدًلل:  ، ◙ سملكف اؾمتدٓل ذم همػم حمؾ اًمــزاع، ومنن قمؿروي 

ضمتفدا ذم سمعض مًوئؾ اًمطالق اًمتل هل حمؾ ًمالضمتفود، ا ◙ ويمذًمؽ قمثامن

، وٓ إمجوع اعمًؾؿلم، واضمتفودهؿ ذم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ومل خيوًمػو يمتوب اهلل، وٓ ؾمـي رؾمقًمف

ؾموئغ، وأمو مـع قمؿر ًمؾزواج مـ اًمؽتوسمقوت ومفق مـع هنل، ويمػ ؾمقوؾمي، ومل يؼؾ 

 .ىموئاًم  و، ومل يٌطؾ زواضًم (2)إكف طمرام، وٓ يصح ◙ قمؿر

ومتؼقًمقن: إن اًمطالق آكػرادي ًمغق وسموـمؾ، ومؾؿ شمؽتػقا سموًمزضمر قمـف  وأمو أكتؿ

مع صحتف، وًمق ايمتػقتؿ سموعمـع اًمًقود مع اًمصحي ًمؽون ًمؽؿ مــزع ذم مثؾ هذه 

 أصمور، وؾمقليت سمقون ذًمؽ، ومـوىمشتف ذم مًلًمي شمؼققد إيؼوع اًمطالق سموًمؼويض.

ٕن اًمًؽران  مـف: اًمطالق اًمًؽران يمون اضمتفودً  ◙ ويمذًمؽ إسمطول قمثامن

يماظمذ سمام يصدر مـف مـ رضر دموه اًمغػم، أمو رضره قمغم كػًف ذم زوضمتف ومؾؿ 

: ًمقضمقد موكع اعمماظمذة وهق همقوب اًمعؼؾ، مع قمدم ◙ يماظمذه سمف قمثامن

اعمؼتيض ًمؾؿماظمذة وهق قمدم اًمير سمؤظمريـ: ٕن رضر ـمالىمف قمغم كػًف، 

 ، واهلل أقمؾؿ.(3)وأهؾف

                                           

 .(1/155قر ذم ؾمــف )سمـ مـص أظمرضمف اًمٌخوري شمعؾقًؼو ذم سموب اًمطالق ذم اإلهمالق، وأظمرضمف ؾمعقد (1)

 .(4/366شمػًػم اًمطؼمي ) (2)
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 .: افـظرارابعً 

مراقموة اعمصوًمح واعمػوؾمد سموًمـظر )هلؿ، وأضمرى سمرهون ذم يمالمفؿ هق أيمثر دًمقؾ 

 ريؾجف اًمزوج قمـد احلوضمي، وإَّٓ ومفق حمظق و، طمقٌ إن اًمطالق ضمعؾ سموسمً (اعمؼوصدي

: عمو ومقف مـ مػوؾمد، ومتشتقً إوٓد، وشمضققع اًمزوضمي، وإشمالف إمقال، أصاًل 

توج أه، وأوٓد منمديـ ومو دمره شمؾؽ اعمػوؾمد قمغم اعمجتؿع، واًمدوًمي مـ إك

مـ أؾمٌوب ومًوده، وىمد وضمدكو أن  وقمغم اعمجتؿع، أو ؾمًٌٌ  يؽقكقن ذم هموًمٌفؿ قموًميً 

هذا اًمطالق يمثر ذم هذا اًمزمون: ًمعجؾي إزواج، وهتقرهؿ ذم اؾمتعامًمف سمدون 

ؾمٌى، أو ًمًٌى يؿؽـ طمؾف، وضمّرأهؿ قمغم ذًمؽ ؾمؾطتفؿ اًمتنميعقي ذم إيؼوع 

كوؾمى كزع هذه  :ًمطالق قمـ مؼصقده اًمنمقمل، ومحقٌ ظمرضمقا سمو(1)اًمطالق

قمغم اعمؼصقد اًمنمقمل مـ اًمطالق،  اًمًؾطي مـفؿ، وكؼؾفو إمم اًمؼويض حموومظيً 

ح سملن احلؽؿ قمغم إهة اعمًؾؿي، وهلؿ أن يؼقًمقا: إن سمعض اًمػؼفوء ّس  ووطمػوفمً 

ه ؤاًمنمقمل إذا ـمرأ قمؾقف مو خيوًمػ مؼصقد اًمنميعي ذم هذا احلؽؿ ومنكف جيى إقمطو

 .(2)سمؿراقموة مو ـمرأ قمؾقف، وٓ ُيٌؼك قمغم احلؽؿ إول اضمديدً  طمؽاًم 

ـاؿش:  سملن هذا اًمدًمقؾ اعمؼوصدي دًمقؾ مجوزم قموـمػل، ًمقس ذا طمجي قمؾؿقي، ي 

 سمؾ طمجتف طمجي ؿمعريي ٓ شمؼٌؾ ذم إطمؽوم واًمعؾقم، وسمقون ذًمؽ مـ أوضمف:

يعي شمؼرر قمـد أهؾ اًمعؾؿ أن أقمغم وأقمظؿ وأؾمؿك مؼوصد اًمنمافوجه األول: 

، ومؼقًمف (3)هل كصقص اًمؼرآن واًمًـي، وموخلطوسموت اًمنمقمقي هل مؼوصد اًمنميعي

                                           

، ومؼول: )اًمطالق حيتوج إمم طمؽؿ(، ذم جمؾي: دقمقة احلؼ، (2/123إقمامل اًمؽومؾي، عمحؿد قمٌده ) (1)

 .(90، حترير اعمرأة )صwww.habous.gov.ma(. 91وزارة إوىموف اعمغرسمقي، اًمعدد )

 .(1/200ومتووى اسمـ طمجر اهلقتؿل ) (2)

 .(2/288اعمقاومؼوت ) (3)
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أقمظؿ مؼوصده أن شمؼقؿ  ، [43]اًمٌؼرة: ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿شمعومم: 

 اًمصالة، وشممشمك اًمزيموة.

ومـ مؼوصد اًمنميعي أن يؽقن طمؼ اًمطالق ًمؾزوج هق اًمذي يؼرر اؾمتعامًمف، 

دقمقى مؼوصديي ختوًمػ  وقمدم اؾمتعامًمف: ٕن كصقص اًمنميعي ىموًمً ذًمؽ، ومليي

ومفل مردودة مو مل يؼؿ اًمدًمقؾ اًمؼطعل أو اًميورة  :مؼوصد ظمطوب اًمنمع

اًمقاوحي ذم اكػصول اعمؼصد اًمنمقمل مـ اخلطوب اًمنمقمل ذم حمؾ معلم ًمطورئ 

ـمرأ، ومفـوك يؿؽـ آضمتفود ذم اًمعؿؾ سمؼقاـمع اًمنميعي ذم محويي اعمصوًمح، ودومع 

مـ  و، وًمقس ىمريًٌ اـ هذا ًمقس مقضمقدً اًميورات إمم طملم زوال اًمطورئ، وًمؽ

اًمقضمقد ذم ىمضقي شمؼققد اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض!! وموٕمي ذم مجوهػمهو ٓ زاًمً 

، ومـ ـمؾؼ مـفؿ ومفق إمو حمتوج ًمؾطالق، أو (1)مٌتعدة قمـ اًمطالق إَّٓ قمـد احلوضمي

ؽـ متعجؾ ومقف، وموعمحتوج ٓ حيرم مـ طموضمتف اًمتل أسموطمفو اهلل ًمف، ويٌؼك اعمتعجؾ يؿ

قمالج طموٓشمف سموضمتفودات ٓ ختوًمػ اًمنميعي وهل يمثػمة كوومعي، ومـ مل يًتجى 

رسمف، ومامذا يػعؾ سمف؟! ومع ذًمؽ ومؾقزم  هلذه آضمتفودات ومفق ىمد رض كػًف، ومل يتؼِّ 

 ذم إرضموع هذا اعمتعجؾ إمم اعمًؾؽ اًمنمقمل. وإمر أن يتدظمؾ ذقمً 

وطرار أن اعمًؾؿلم مؾزمقن أن مـ اعمعؾقم مـ ديـ اإلؾمالم سموٓافوجه افثاين: 

، (2)، وأن هذه اًمنميعي ىموئؿي قمغم اًمعدل اعمػصؾملسو هيلع هللا ىلص سمنميعي رؾمقل اهلل حمؿد

، ومنذا وُمتح سموب آضمتفود وًمقس قمغم اًمعدل اعمجؿؾ، ومؼد ومصؾً أطمؽومفو شمػصقاًل 

إطمؽوم اعمػصؾي سمـظريوت اًمعدل واإلصالح اًمعومي آل ذًمؽ إمم إسمطول  ذم ردِّ 

                                           

اًمقـمـ،  ي٪( يمام ذم ويؽٌقديو، ويـظر صحقػ21كًٌي اًمطالق ذم اعمجتؿعوت اإلؾمالمقي متقؾمط مو ) (1)

 .م2016- 7-2مؼول: مخس طموٓت ـمالق يمؾ ؾموقمي، ؾمؿقي اًمًامقمقؾ، 

 .(14/38ومتووى اسمـ شمقؿقي ) (2)
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، وأصٌح اعمػؽرون ملسو هيلع هللا ىلص يمدي إمم شمعطقؾ رؾموًمي رؾمقل اهلل سمام واًمنميعي هنوئقً 

 سمـ همػم ذيعي حمؿد اضمديدً  وقمقن ًمؾـوس ديـً ذم مؼوم إكٌقوء ينمِّ  واًمعؾامء طمقـئذٍ 

 ًمؽـ سمغطوء اعمصوًمح واعمؼوصد وكحقمهو. ملسو هيلع هللا ىلص قمٌداهلل

: أن آضمتفود اًمًوئغ يؽقن داظمؾ اًمنميعي ٓ ظمورضمفو، (1)وًمذًمؽ أمجع اًمعؾامء

مـ كصقصفو ومػفقمفو، وىمقاقمدهو ومؼوصدهو مع مراقموة  ومـٌثؼً سملن يؽقن 

أصقل آؾمتدٓل ومقفو، أمو مو يمون مـ حتصقالت إومؽور اعمجردة ومفق أوهوم 

 ًمٌتي.أوفمـقن ٓ شمـًى ًمالضمتفود اًمنمقمل 

وهذا مو كؼقًمف هـو: ومنكف ىمد اؾمتؼر إمر قمغم أن اًمنميعي اإلؾمالمقي شمعطل 

ام، ومؽقػ ُيرد كف اعمـػؼ واًمؼقّ إإذ  :ًمؾعدل مراقموةً  (2)اًمزوج طمؼ آكػراد سموًمطالق

هذا احلؽؿ اًمتػصقكم اًمثوسمً اعمًتؼر سملكظور مٌـقي قمغم كظر قموم وأومؽور ؿمخصقي؟!! 

ومًقف شُمـًخ اًمؽثػم مـ أطمؽومفو  -يمام ُيًؿك-إذا ىمٌؾً إمي مثؾ هذا آضمتفود 

 ا اًمٌدايوت اهمؽمارً سموًمعدل، واإلصالح اًمعوم اًمذي ىمد ُيًتحًـ ذم اعمػصؾي شمعؾاًل 

سمعذوسمي أًمػوفمف، ومجول وقمقده، وًمؽـ هقمون مو شمثًٌ اًمتجورب أكف ظمداع قمؼقل، 

 وأوهوم كػقس.

 -وواىمعً -، ومفؾ هق وًمق ؾمؾؿـو سمنمؽوكقي مثؾ هذا آضمتفود ذقمً افوجه افثافث: 

أكتٍ ىمؾي اًمطالق، ووقؼ وىمققمف، واجلقاب قمـ ذًمؽ حيؽقف اًمقاىمع اًمذي ٓ 

أن اًمطالق مع شمؼققده سموًمؼويض ذم ازديود، وًمؽ أن شمعؾؿ أن  ُيؽذب، اًمدال قمغم

                                           

 .(1/7إقمالم اعمقىمعلم ) (1)

(، احلووي ًمؾاموردي 3/253(، اًمٌحر اًمرائؼ )8/233اًمنمح اًمؽٌػم قمغم خمتٍم اخلرىمل ) (2)

(10/114). 
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يمؾفو، أو معظؿفو شُمؼقد اًمطالق سمؿقاومؼي  (1)ذم اًمطالق واًمعنم دول إومم قموعمقً 

 اًمؼويض.

، ومـ ىمقد اًمطالق وذم طملم أن اًمدول اإلؾمالمقي شمعد أىمؾ جمتؿعوت اًمعومل ـمالىمً 

 ، ومحقـئذٍ (2)دهؿ مرشمػعيسمؿقاومؼي اًمؼويض مـ اًمدول اًمعرسمقي كًٌي اًمطالق قمـ

يطقى ًمـو أن كؼقل: مو اًمذي دمـقف إمي ًمق ىمٌؾً هذه اًمػؽرة مع صمٌقت ومشؾفو ذم 

 ه؟!مظمط وقمومل اًمتطٌقؼ؟! أختوًمػ اًمنميعي سمـظر مؼوصدي صمًٌ واىمعً 

وهمػم ظموٍف قمغم اًمعؼالء أن اًمتجورب، واًمقىموئع هل حمؽ دقمقى اعمصوًمح 

ًٓ  مجقاًل  وىمد يؽقن قمذسمً  ، واًمؽالم اًمـظري(3)واعمػوؾمد اًمدكققيي سموًمـظر  مؼٌق

، ومـ مؼررات اورضرً  و مداه كػعً ًمؽـ إظمضوقمف ًمؾتجورب اعمتؽررة يٌلمِّ  :اًمًطحل

 .(4)أهؾ اًمعؾؿ: أن اًمتجورب دًمقؾ مـ أدًمي اعمصوًمح واعمػوؾمد اًمدكققيي

ومنكـو كجد هلو  :ًمق ؾمؾؿـو سمنومودة هذه اًمػؽرة ذم شمؼؾقؾ اًمطالقافوجه افرابع: 

، ومقضوف إمم خموًمػي اًمنميعي وٓ مظـقكيً  ، ٓ متخقؾيً واىمعقيً  قمظقؿيً  دمػوؾم

 مػوؾمدهو قمغم اًمزوج واًمزوضمي واعمجتؿع.

، ويقىمع سمام هق أقمظؿ مـفو، ٓ يعوًمٍ مػًدةً  وواًمـظر اعمصؾحل اعمؼٌقل ذقمً 

قمغم ظمطل هذا اًمـظر: ٕن اًمـظر اًمنمقمل  وواىمعقً  ومتك يمون يمذًمؽ صور هذا دًمقاًل 

 سموًمعدل واإلصالح مـ مجقع ضمفوشمف. متقازن، آظمذ

                                           

 .ويؽٌقديو، يمؾؿي ـمالق (1)

 .(1/66مدى طمريي اًمزوضملم ذم اًمطالق ) (2)

 .(2/212(، اعمقاومؼوت )2/344إطمقوء قمؾقم اًمديـ ) (3)

 .(41سمـ قمٌداًمًالم )ص اًمؼقاقمد اًمصغرى، ًمؾعز (4)
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، (1)ؾمؾٌف طمريتف ومن مػاشد تؼققد افطالق بؿواؾؼة افؼايض ظذ افزوج:

واحلجر قمغم اًمرضمول يملهنؿ ؾمػفوء، وشمؼديؿ اًمـًوء قمؾقفؿ سمام يضعػ ىمقامتفؿ، 

ف قمؼقهلؿ، ومـ مػوؾمده أظمذه ٕمقال ـموئؾي مـ اًمزوج قمـد اًمطالق، ممو ويًػِّ 

، أو متقؾمط اًمدظمؾ، ومـ مػوؾمده قمغم اًمزوج اون ومؼػمً يؿـعف مـ اًمطالق إذا يم

واًمزوضمي أكف يؾجل اًمزوج إمم إومشوء أهار سمقتف أموم اًمؼويض، وىمد يمدي ذًمؽ إمم 

ذم ىمضويو اًمنمف واًمعرض، وهذا ُيي سموًمزوج واًمزوضمي  وومضوئح يمؼمى ظمصقًص 

 وأوٓدمهو.

تف، وظمؾؼ أكف ىمد يمدي إمم اومتعول اًمؽذب مـ اًمزوج قمغم زوضم ومن مػاشده:

 غ ًمف ـمالىمفو قمـدمو ٓ يؽقن قمـده أقمذار يؼٌؾفو اًمؼويض.أقمذار شمًقِّ 

ي إمم شمًؾطف ي إمم يمآسمي اًمزوج اًمـوومر مـ زوضمتف، وىمد يمدِّ أكف يمدِّ  ومن مػاشده:

اًمٌغض هلو واًمـػرة مـفو، واًمؼضوء ٓ  ىقمؾقفو: ٕكف ًمقس ًمديف قمذر ذم ـمالىمفو ؾمق

ًمؾزوضمي  اهتو، ومتـؼؾى شمؾؽ اًمؽآسمي اوطفودً يعؽمف هبذه اًمعقارض اًمـػًوكقي مع ؿمد

 اًمتل أًمزم اًمزوج سمعنمهتو ومفق ذم قمذاب، وهل يمذًمؽ.

ي إمم اكتشور اًمزكو، طمقٌ إن اًمزوج اًمراهمى قمـ زوضمتف أكف يمدِّ  ومن مػاشده:

اًمزواج سملظمرى: ًمئال شمتؽرر  واًمعوضمز قمـ ـمالىمفو ىمضوًء يـػر مـفو، وٓ يًتطقع هموًمًٌ 

ومر ذًمؽ اًمػحش ذم فمؾ أكظؿي قاؾمقام مع شم ،اعملؾموة ومقفرع سمعضفؿ إمم اًمعشقؼوت

اًمتحرر مـ اًمعػي. ويمذًمؽ شمػعؾ اًمزوضمي، ومقتٌودًمقن اخلقوكوت ذم سمعض إطمقال 

 واحلوٓت!!

                                           

، مؼول: ذم ومًود دقمقى شمؼققد اًمطالق www.marac.roit.comل: )شمؼققد اعمدوكي ًمؾطالق(: مؼو (1)

 https://ferkous.comسموًمؼويض، ًمؾشقخ ومريمقس 
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ًمؾؿرأة ود اًمرضمؾ، ومصور  وواوحً  اويمذًمؽ أفمفرت شمطٌقؼوت هذا اًمـظوم حتقزً 

ـ ضمفتلم مـ ضمفي اًمزواج، ومـ ضمفي اًمطالق، أمو اعمرأة ومغوكؿي مـ قمؾقف اًمغرم م

ـّ  اجلفتلم، ممو أدى إمم قمؽس اًمػطرة، وىمؾى مقازيـ احلؼ، وضمعؾ اًمـًوء ويملن هل

 اًمؼقامي قمغم اًمرضمول.

ـ اًمزواج: عمو قمًمدى اًمرضمول  وويمذًمؽ أفمفرت شمطٌقؼوت هذا اًمـظوم قمزوومً 

ًمطالق شمضوقمػ مًئقًمقوت اًمزواج ؾمقف يؽمشمى قمؾقف مـ إدظموهلؿ ذم مًئقًمقوت ا

طمقٌ  :ااعمنموع: ٕن اًمطالق ذم يمؾ زواج حمتؿؾ، وهذا أرض سموًمـًوء يمثػمً 

ـّ اًمعـقؾمي.  اكتنمت ومقف

 وئً ، صدِ اقمؽرً  وهذه اعمػوؾمد اضمتؿعً ؾمقاىمقفو ًمتصى ذم همدير اعمجتؿع موءً 

، ومقف فمؾؿ وومحش وأذيي وشمنميد وطمرمون وىمؾؼ، ومؽقػ شمقازن شمؾؽؿ وُأضموضًم 

 ؾغل مػوؾمد مودييً مصؾحي شمؼؾقؾ اًمطالق اعمقهقمي؟! ومفؾ يؾقؼ سموًمػؼقف أن يُ  اعمػوؾمد

عمـ  اوىمد جيد اًمٌوطمٌ قمذرً  هبو اًمقاىمع!!مـ أضمؾ مصؾحي مقهقمي يمذّ  حمًقؾميً 

وىمد سمدت  ،اًمققم إًمقفوشمـحؾ هذه اًمػؽرة ىمٌؾ موئي قموم، ًمؽـ مو قمذر مـ يدقمق 

 ؾمقءاهتو ًمؽؾ ذي قمقـلم؟!!

يمثرة اًمطالق يؿؽـ معوجلتفو سموضمتفودات ومؼفقي، أن مشؽؾي افوجه اخلامس: 

وؾمقوؾمي ذقمقي وؿـ طمدود اًمنميعي، وداظمؾ معوين آضمتفود ومقفو، ومؾقس هـوك 

 ومقف. ارضورة داقمقي إمم كؼض مو أسمرمتف اًمنميعي مـ طمريي اًمزوج ذم ـمالىمف متػردً 

ذم مًوئؾ مشتفرة ذم اًمطالق، ومـ ؿملن إظمذ  ڤ وىمد اظمتؾػ اًمػؼفوء

ًٓ -ال اًمًوئغي ختػقػ وىمققموت اًمطالق، ومـ ذًمؽ سمٌعض إىمق  :-آ طمًٍم  مثو

 واطمدة. -واعمجؿقع صمالصمً -اقمتٌور اًمطالق  -1

 إسمطول ـمالق اًمًؽران اًمعويص سمًؽره وهمػم اًمعويص. -2
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 قمغم ومفؿف. اممصمرً  اؿمديدً  وإسمطول ـمالق اًمغضٌون همضًٌ  -3

 إسمطول اًمطالق اًمٌدقمل. -4

 .وٓ ـمالىمً  واقمتٌور احلؾػ سموًمطالق يؿقـً  -5

وكحق ذًمؽ مـ آضمتفودات اًمًوئغي اًمتل يؿؽـ اإلومتوء هبو، واًمؼضوء هبو 

 طمًى أصقل آؾمتدٓل.

ـذفك يؿؽن إجراء بعض افتدابر افسقاشقة افؼظقة، وافتي من صلهنا أن 

 ختػف من كسب افطالق، مثل:

وضمعؾ ذًمؽ  ؿ إزواج أطمؽوم اًمزواج واًمطالق ًمق سمشؽؾ خمتٍم،شمعؾق -1

 ذم قمؼد اًمزواج. وذـمً 

 ىمٌقل ومؽرة اًمصداق اعممظمر، وشمؼـلم ذًمؽ. -2

 .ءً وىمضو وؼي ًمقىمقع اًمطالق ومتقشمٌـل آضمتفودات اعمضقِّ  -3

 اإلًمزام سموعمتعي ًمؽؾ مطؾؼي. -4

 اإلصالح سملم اًمطؾقؼلم اًمرضمعقلم سمطريؼي رؾمؿقي مؼــي. -5

ذم رضب اعمطؾؼ  ◙ همػم منموع، يمام ومعؾ قمؿر وقمؼقسمي مـ ـمؾؼ ـمالىمً  -6

، ويمام يمون اًمًؾػ يػعؾقن، وذًمؽ سمعد ىمقوم احلجي قمؾقف جمرمي ومعؾف، (1)والصمً صم

                                           

(، وصحح إؾمـوده اسمـ طمجر ذم ومتح اًمٌوري 1073سمـ مـصقر ذم ؾمــف، طمديٌ رىمؿ ) أظمرضمف ؾمعد (1)

(9/362.) 

اًمتعًػل، مجقؾ ومخري، واًمطالق آكػرادي وشمداسمػم احلد ( يـظر اًمتداسمػم اًمنمقمقي ًمؾحد مـ اًمطالق 2)

 .مـف، د أمحد سمخقً

 =ويمذًمؽ رؾموًمي موضمًتػم: اًمتداسمػم اًمنمقمقي ًمؾحد مـ اًمطالق ذم اًمػؼف اإلؾمالمل وىموكقن إطمقال 
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 (2، وهمػمهو)وكحق ذًمؽ مـ اًمتداسمػم اًمًقوؾمقي

واؾمعي، وهمـقي قمـ إومؽور اًمقاومدة اًمضورة اعمخوًمػي هلو،  -سمحؿد اهلل- وموًمنميعي

أن يؾجل ذم طمؾ مًلًمي اًمطالق إمم طمؾقل ختوًمػ اًمنميعي، مـ  ووٓ يًتؼقؿ ومؼفً 

واًمٌدائؾ اعمغـقي قمـ رسمط اًمطالق  همػم أن شمؾتؿس احلؾقل اعمنموقمي أو اعمٌوطمي،

 ؾذم إصؾ مثؾ مو ُذيمر أقماله، ومـفو سمدائ يسموًمؼويض يمثػمة، مـفو سمدائؾ شمنميعق

ًمنمقمقي، وسمذًمـو ومقفو وًمق ىُمِدر أكـو قمؿؾـو سموحلؾقل اشمرسمقيي وأهيي واضمتامقمقي، 

 صمؿ اوطرركو إمم همػمهو جلوز ذًمؽ، وًمؽـ هذا مل يؽـ وًمـ يؽقن. ،اًمقؾمع

 .تقُُذ وقىع انطالق بإَقاػه ػُذ انقاضٍ، أو انًأروٌ: انًطهب انثاٍَ

ويؼصدون سمذًمؽ أن اًمطالق ٓ يصح طمتك يتؾػظ سمف اًمزوج أموم اًمؼويض أو 

ـمؾؼ اًمرضمؾ زوضمتف ظمورج حمقط اعملذون، وسمحضقر ؿمفقديـ ؾمؿقعلم كوـمؼلم، ومؾق 

 اًمؼضوء، أو اعملذون ومفق ـمالق ٍٓغ، وًمق ـمؾؼ قمنمات اعمرات، وُيًؿقن هذا

اًمطالق سموًمطالق اًمشػقي، ومثؾف ًمق ـمؾؼ سموًمؽتوسمي، أو سمرؾموئؾ اجلقال، أو 

 قمـدهؿ. وٓهمقً  واإلكؽمكً، ومؽؾ ذًمؽ يعتؼم ـمالىمً 

ققد اًمطالق سمؿقاومؼي وهذه اًمػؽرة يٌدو ًمؾٌوطمٌ أهنو شمطقير وحتقير ًمػؽرة شمؼ

سموًمؼٌقل: ًمذًمؽ قُمِؿؾ قمغم شمؾطقػفو، وإظمراضمفو سمصقرة حترير  اًمؼويض واًمتل مل حتظَ 

اًمطالق، ومـع اًمطالق اًمشػقي، وًمذًمؽ دمد سمعض أصحوب هذا اًمرأي يؾزمقن 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ومؼد ووح ذم www.al-eman.com  اًمشخصقي اعمعؿقل سمف ذم حمويمؿ ومؾًطلم، مـشقرة قمغم اًمراسمط:

اًمتداسمػم اًمؽمسمقيي واًمشخصقي وإهيي واعمجتؿعقي اًمقاىمقي مـ يمثرة اًمطالق، مثؾ: ىمراسمي موئتل صػحي 

اًمعـويي سموظمتقور اًمزوضمي واعمقاومؼي قمغم اًمزوج، وآؾمتؼرار اًمـػز، وشمرك اًمزوج ًمؾشح وشمرك اًمزوضمي 

إمم ًمْلهاف، وشمػفؿ اًمزوضملم ًمؾحقوة اًمزوضمقي، واًمعـويي سموًمرىمقي اًمنمقمقي، واحلذر مـ ؾمؾٌقوت اًمدقمقة 

 .طمريي اعمرأة
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اًمؼويض سمؿحووًمي إضمراء اًمصؾح ىمٌؾ اإلذن ًمؾزوج سموًمتؾػظ سموًمطالق، وقمغم يمؾ 

 اطالق آكػرادي سموقمتٌورهو ـمالىمف اًمشػقي ًمغقً طمول ومفل ؾموًمٌي ًمؾزوج طمؼف ذم اًم

 .(1)ٓ يعتد سمف

 األدفة، وادـاؿشة:

اؾمتدل اًمؼوئؾقن سمتؼققد وىمقع اًمطالق سمنيؼوقمف قمـد اًمؼويض سملدًمي اًمؼقل سمتؼققد 

 ومتؽقن أدًمتفؿ ذم جمؿؾفو صمالصمي: اواطمدً  اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض، وزادوا قمؾقف دًمقاًل 

 د اًمطالق إمم مؼصده اًمنمقمل.اًمدًمقؾ اعمؼوصدي ذم راألول: 

 قمالىمتفو سمؼضويو اًمطالق. واًمًقوؾمي اًمنمقمقي واًمتل صمًٌ ذقمً افثاين: 

وهذان اًمدًمقالن ؾمٌؼ إيضوطمفام قمغم ؾمٌقؾ اًمتػصقؾ ذم مًلًمي شمؼققد اًمطالق 

 سمؿقاومؼي اًمؼويض، وؾمقليت مزيد إيضوح ًمؾدًمقؾ اًمثوين ذم اعمٌحٌ اًمثوين.

ق قمـد قمدد مـ ومؼفوء اًمعٍم، ومـفؿ: أن اًمشفودة ذط ًمصحي اًمطالافثافث: 

وهمػمهؿ، وإذا ؾموغ هذا اًمؼقل اعمشؽمط  (4)وأسمق زهرة (3)وإًمٌوين (2)أمحد ؿمويمر

ًمؾشفودة ذم صحي اًمطالق ضموز شمـظقؿف مـ سموب اًمًقوؾمي اًمنمقمقي: محويًي ًمألهة، 

 ًمؾطالق. وشمؼؾقاًل 

                                           

(، ومتووى إزهر 1166دقمقة إمم مراضمعي أطمؽوم اًمطالق، ومريد اًمعثامين، ضمريدة اًمتجديد، اًمعدد ) (1)

(2/311). 

 .(80كظوم اًمطالق ذم اإلؾمالم )ص (2)

 .اًمنميط اًمثومـ مـ ؾمؾًؾي اهلدى واًمـقر، اًمػتقى اًمراسمعي )هؾ اإلؿمفود ذط ًمصحي اًمطالق؟( (3)

 .(369ي، أسمق زهرة )صإطمقال اًمشخصق (4)
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ـاؿش هذا افدفقل من وجفغ:  وي 

ًمصحي  وقمغم أن اًمشفودة ًمقًً ذـمً أن اًمػؼفوء جمؿعقن افوجه األول: 

 اًمطالق، وهذه كؼقل قمـفؿ شمػقد ذًمؽ:

مـ  -طمػظً قمـف- وخموًمػً  ين مل أًمَؼ إ": (1)ذم إم ؓ  ىمول اإلموم اًمشوومعل

دًٓمي اظمتقور،  -واهلل أقمؾؿ-أن يطؾؼ سمغػم سمقـي قمغم أكف  وأهؾ اًمعؾؿ أن طمرامً 

 ."واطمتؿؾً اًمشفودة قمغم اًمرضمعي مـ هذا مو اطمتؿؾ اًمطالق

ًمـػل  وذم كػل اًمقضمقب، وكػل اًمقضمقب مًتؾزم ىمطعً  ؓ  ويمالم اًمشوومعل

 اؿمؽماط اًمصحي.

ذم أن مـ ـمؾؼ، ومل  ووٓ كعؾؿ ظمالومً ": (2)وىمول اسمـ طمزم ذم مراشمى اإلمجوع

 ."د أن اًمطالق ًمف ٓزم، وًمؽـو ًمًـو كؼطع أكف إمجوعشفِ يُ 

سمعد يمالمف قمغم أن إمر ذم اًمرضمعي يػقد  ؓ  وىمول أسمق سمؽر اجلصوص

... أٓ شمرى أكف ذيمر اًمطالق ومقفو، وٓ يشؽ أطمد ذم وىمقع اًمطالق سمغػم "اًمـدب: 

 .(3)"سمقـي

وىمد فمـ سمعض اًمـوس أن اإلؿمفود هق ": ؓ  وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

اًمطالق، وفمـ أن اًمطالق اًمذي ٓ يشفد قمؾقف ٓ يؼع، وهذا ظمالف اإلمجوع، 

 .(4)"اًمؽتوب واًمًـي، ومل يؼؾ أطمد مـ اًمعؾامء اعمشفقريـ سمف وظمالف

                                           

 .(7/84إم ) (1)

 .(72مراشمى اإلمجوع )ص (2)

 .(5/351أطمؽوم اًمؼرآن، ًمؾجصوص ) (3)

 .(33/33(، جمؿقع اًمػتووى )3/296اًمػتووى اًمؽؼمى، ٓسمـ شمقؿقي ) (4)
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يعرض سموًمشقعي اًمذيـ ىموًمقا: سموؿمؽماط اًمشفودة ذم صحي  ؓ  ويملن اًمشقخ

سملن هذا اًمؼقل  ؓ  ، صمؿ ضمزم"وًمؼد فمـ سمعض اًمـوس..."اًمطالق ذم ىمقًمف: 

 ظمالف اإلمجوع، وظمالف اًمؽتوب واًمًـي.

وٓؿمؽماط ًمؾؽتوب واًمًـي، ضمزمف سموإلمجوع قمغم خموًمػي اًمؼقل سم ؓ  ومٌـك

 .(1)ذم كقؾ إوـمور ؓ  ويمذًمؽ ذيمر اإلمجوع اًمشقيموين

وممو يميمد اإلمجوع قمغم قمدم اؿمؽماط اًمشفودة ًمصحي اًمطالق أن اًمػؼفوء يؼٌؾقن 

وج، وأن قمومتفؿ قمغم قمدم ضمقاز اخلصقمي ذم اًمطالق إذا ادقمتف اًمزوضمي وأكؽره اًمز

سمعضفؿ جيقز هلو اًمٌؼوء سمحؽؿ احلويمؿ، إذا شمقؼـ اًمطالق اًمٌوئـ مـف، و سمؼوئفو معف

 وقمغم اًمزوج اإلصمؿ، ومؾؿ يؼٌؾ أطمد مـفؿ سمعدم صحي اًمطالق: ًمعدم اًمشفقد.

ذًمؽ وأكؽر، أو صمًٌ ذًمؽ وؾمؿعً  وومنذا ـمؾؼ صمالصمً ": ؓ  ىمول اسمـ ىمدامي

مـف مو اؾمتطوقمً،  هلو متؽقـف مـ كػًفو، وقمؾقفو أن شمػرّ  قمدًملم مل حيّؾ  قمـدهو سمؼقل

رادهو، وشمػتدى مـف إن ىمدرت.... وهذا ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ، ىمول ومتتـع مـف إذا أ

مـف مو اؾمتطوقمً، وشمػتدى  أيب ؾمؾقامن واسمـ ؾمػميـ: شمػرّ  سمـ زيد ومحود سمـ ضموسمر

مـف، وىمول  مـف سمؽؾ ممؽـ، وىمول اًمثقري وأسمق طمـقػي وأسمق يقؾمػ وأسمق قمٌقد: شمػرّ 

وٓ يصقٌفو إَّٓ  ،(2)تفويَ رْ قمُ وٓ مـ ؿمعرهو،  وشمٌدي ًمف ؿمقئً  وٓموًمؽ: ٓ شمتزيـ ًمف، 

، صمؿ يؽقن (3)ًتحؾػيُ  :قمـ احلًـ واًمزهري واًمـخعل يي، وروهوهل مؽر

 :قمؾقف اإلصمؿ، واًمصحقح مو ىموًمف إوًمقن: ٕن هذه شمعؾؿ أهنو أضمـٌقي مـف حمرمي قمؾقف

                                           

 .(7/25كقؾ إوـمور ) (1)

َد ِمـَْفو. َوقُمْرَيُتَفو:  (2) رَّ اَهو َوَمو دَمَ َنَّ َذًمَِؽ َأْي: ُمَعرَّ ِٕ ضْماَلِن َواًْمَقضْمُف،  و. َوُيَؼوُل: اعمََْعوِري: اًْمَقَداِن َواًمرِّ ضُمْرَدهُتَ

 .([4/297سَموٍد َأسَمًدا ]مؼويقس اًمؾغي )

 .(6/414يـظر: اعمصـػ، ًمعٌداًمرزاق، سموب اًمرضمؾ جيحد امرأشمف اًمطالق هؾ يًتحؾػ؟ ) (3)
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 .(1)"ومقاضمى قمؾقفو آمتـوع واًمػرار مـف يمًوئر إضمـٌقوت

و مو ضموء قمـ سمعض اًمًؾػ ممو  ُاؾمتدل سمف قمغم اؿمؽماط اًمشفودة ًمصحي وأمَّ

ومفق ٓ خيوًمػ مو شمؼرر مـ اإلمجوع إذا وُمفؿ قمغم طمًى ؾمقوىمف، ووؿ يمالم  :اًمطالق

 سمعضف إمم سمعض. ڤ اًمًؾػ

عمو ؾمئؾ قمـ رضمؾ ـمؾؼ قمـد رضمؾ واطمدة، وقمـد رضمؾ واطمدة،  ؓ  ومعطوء

 .(2)"ًمقًتو سمٌمء إكام ؿمفد يمؾ رضمؾ قمغم واطمدة"ىمول: 

وًمقس ؿمفودة اًمتحؿؾ، سمؿعـك أكف قمـد اخلصقمي سملم هذا ذم ؿمفودة إداء 

اًمزوج وزوضمتف ذم اًمطالق ٓ يؼٌؾ قمطوء ىمقل اًمزوضمي سملن زوضمفو ـمؾؼفو إَّٓ 

سمشوهديـ جمتؿعلم، ويميمد ذًمؽ أن قمطوء ُيديـ اًمزوج إذا ادقمً قمؾقف اًمزوضمي أكف 

أو د، ومؼد ؾمئؾ قمـ رضمؾلم ـمؾؼو، شفِ إن ـمالىمف سموـمؾ: ٕكف مل يُ  :ـمؾؼفو، ومل يؼؾ

ومل ". اًمشوهد ىمقًمف: (3)"يديـون"أقمتؼو ذم أمر خيتؾػون ومقف، ومل شمؼؿ سمقـي ومقف، ومؼول: 

 ."شمؼؿ سمقـي

إووومًي إمم أن قمطوء يمغػمه مـ اًمعؾامء يػتل سمقىمقع اًمطالق اًمؽـوئل إذا كقى 

ومؽقػ  :وهل مضؿرة (4)اًمزوج اًمطالق سمف، واًمطالق اًمؽـوئل مرضمعف إمم اًمـقي

 ُيشفد قمؾقفو.

                                           

 .(17/261(، وكحقه ذم اعمجؿقع )8/440اعمغـل ) (1)

 .(، وإؾمـوده صحقح6/374أظمرضمف قمٌداًمرزاق ذم مصـػف ) (2)

 .(6/276أظمرضمف قمٌداًمرزاق ذم مصـػف ) (3)

 .(6/137يـظر: اعمصـػ ًمعٌداًمرزاق ) (4)
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مرأشمف قمـدمو ؾمئؾ قمـ رضمؾ ـمؾؼ ا": ؓ اؾمتدًمقا سمف: أن اًمشعٌل ويمذًمؽ ممو 

طمتك  قمـد رضمؾلم وامرأة، ومشفد قمـده اًمرضمؾ واعمرأة، وهموب أظمر ومؼول: شمعزل

 .(1)"جيلء أظمر

ومؼوًمقا: إكف مل حيؽؿ سموًمطالق: ًمعدم وضمقد ؿموهديـ، وهذا ومفؿ واوح ظمطمه: 

الق كػًف صحقح قمـد ٕن اعمًلًمي ذم ظمصقمي طمقل إصمٌوت اًمطالق، وإَّٓ وموًمط

صمؿ راضمعفو ومجفؾ أن  ،اًمشعٌل سمدون ؿمفقد، ومؼد ؾمئؾ قمـ رضمؾ ـمؾؼ امرأشمف

ًمصحي اًمطالق ٕسمطؾ  وشفد إذا قمؾؿ، ومؾق يموكً اًمشفودة قمـده ذـمً يشفد، ىمول: يُ 

 .اًمطالق، ومل يلمر سموإلؿمفود قمغم اًمرضمعي: ًمعدم صحي اًمطالق طمقـئذٍ 

ومودقمً  ،أطمد إزواج عمو شمؾػظ سموًمطالق اًمؽـوئل ؓ  اًمشعٌل أدانوىمد 

 .(2)ف: ًمعدم اًمشفقدىمالـمومل يٌطؾ  ،ـمؾؼفو فامرأشمف أك

 اومال خيػك قمغم مـ اـمؾع قمغم ومتووهيؿ أكف ٓ يؿؽـ أن يػفؿ مـفو جمتؿعي أن أطمدً 

مـفؿ ىمول: إن اًمشفودة ذط ًمصحي اًمطالق ظموصي وأهنؿ يديـقن اًمزوج، 

، ويؼٌؾقن اخلصقمي سملم اًمزوضملم ذم اًمطالق، وًمق ويطؾؼقن سموًٕمػوظ اًمؽـوئقي

 يموكقا يشؽمـمقن اًمشفودة ومقف عمو ىموًمقا هبذه إىمقال.

و اؾمتشفودهؿ قمغم اؿمؽماط اًمشفودة ذم صحي اًمطالق سملهنو ذط ذم صحي  وأمَّ

اًمـؽوح، ومقؼوس اًمطالق قمغم اًمـؽوح ذم ذًمؽ، ومنذا يمون اًمـؽوح يشؽمط ومقف ؿموهدان 

كف أمر ظمطػم يتعؾؼ سمف هدم اًمـؽوح، وشمػقيً مصوحلف، قمدٓن ومؽذًمؽ اًمطالق: ٕ

                                           

 .(6/374أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم مصـػف ) (1)

 .(5/254أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم مصـػف ) (2)
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 .(1)ومنذا يمون اًمٌـوء ُيشؽمط ومقف اإلؿمفود وموهلدم يمذًمؽ

ـاؿش هذا افدفقل:  سملكف ىمقوس سموـمؾ: عمخوًمػتف ًمؾـص واإلمجوع، ومفق ىمقوس وي 

قمغم قمدم اؿمؽماط  -أهؾ اًمًـي-وموؾمد آقمتٌور: عمو ؾمٌؼ شمؼريره مـ إمجوع اعمًؾؿلم 

ًمطالق، ويمذًمؽ ُيؼول: إن اًمـؽوح حمتوج إمم اإلؿمفود: ٕكف قمؼد يؼقم اًمشفودة ذم ا

سمؽمايض صمالث إرادات: اًمزوج واًمزوضمي واًمقزم، ومقحتوج إمم اإلؿمفود: ٕن شمعدد 

سمخالف اًمطالق ومفق ومًخ صودر مـ إرادة واطمدة،  ،اإلرادات مظـي آظمتالف

 وموإلؿمفود ذم طمؼف همػم ٓزم.

ومنن هذا اًمؼقل ٓ  :ؽماط اًمشفودة ذم اًمطالقًمق ؾمؾؿـو سمصحي اؿمافوجه افثاين: 

، مؽتقسميً  يؾزم مـف أن شمؽقن اًمشفودة قمـد اًمؼويض، سمؾ وٓ يؾزم أن شمؽقن حمررةً 

وهق ممـ يشؽمط اًمشفقد ًمصحي اًمطالق يؼقل قمـ  ؓ  وًمذًمؽ وموًمشقخ إًمٌوين

، واًمًقوؾمي اًمنمقمقي (2)شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض: إكف أؾمخػ مو يًؿع ذم هذا اًمزمـ

أصمٌتف اًمنمع، وأمجع قمؾقف اعمًؾؿقن، وىمقًمؽؿ ذم شمؼققد اًمطالق  ٌطؾ طمؽاًم ٓ شم

قمؾقف ظمورج حمقط  اوًمق يمون مشفقدً  ،سمنيؼوقمف قمـد اًمؼويض يؾزم مـف إسمطول اًمطالق

ًمؽون  :ًمؽـف صحقح ذم كػس إمر اًمؼضوء، كعؿ ًمق ىمؾتؿ: إن اعمـع مـف ؾمقوؾميً 

و إسمطول مو ىمررشمف  ،ًمؼقًمؽؿ وضمف ُيؿؽـ اًمـظر ومقف يمام ؾمقليت ذم اعمٌحٌ اًمثوين، أمَّ

ومفذا ظُمْؾٌػ مـ اًمؼقل ًمقس قمؾقف أصمورة مـ قمؾؿ ؾموئغ، سمؾ ومقف  :اًمنميعي سمعد وىمققمف

 سموطمي اًمػروج اًمتل طمرمفو اهلل ورؾمقًمفإ أؿمـعفومـ  ،ٌؼ ذطمفومػوؾمد قمظؿك ؾَم 

  سمؾٌوس اًمنمع. -سموهلل اقمقوذً -، ومقؽًك اًمزكو ملسو هيلع هللا ىلص

                                           

ؾمؾًؾي اهلدى واًمـقر، ًمؾشقخ إًمٌوين: )هؾ اإلؿمفود  اًمػتقى اًمراسمعي اعمًتخرضمي مـ اًمنميط اًمثومـ مـ (1)

 .ذط ًمصحي اًمطالق؟(

 .(5/6اًمًؾًؾي اًمصحقحي ) (2)
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هذه صقرة مـ صقر شمؼققد اًمطالق سموًمؼويض، ًمؽـفو ختتؾػ قمـ اًمصقرشملم 

 : ًمذًمؽ ضمعؾتفو ذم مٌحٌ مًتؼؾ.اضمدً  مفاًم  واًمًوسمؼتلم اظمتالومً 

ومفذه اًمصقر شُمؼقد إيؼوع اًمطالق سموًمؼضوء، ًمؽـفو ٓ شُمؼقد وىمققمف سموًمؼضوء، 

أن يطؾؼ قمـد  -قمغم هذا اًمؼقل- ؾمي اًمنمقمقيسمؿعـك أن اًمزوج مؾزم مـ سموب اًمًقو

اًمؼويض، وقمؾقف إدب إذا مل يػعؾ، ًمؽـف ًمق ـمؾؼ ظمورج حمقط اًمؼضوء ومطالىمف 

 .(1)صحقح، ومفل شمؼققد ًمْليؼوع ٓ ًمؾقىمقع

وًمذًمؽ ومفذه اًمصقرة ؾموعمي مـ إسمطول مو صححتف اًمنميعي، وؾموعمي مـ إًمغوء 

اًمؼويض مـ سموب اعمصوًمح اًمتل  طمؼ اًمزوج ذم اًمطالق، ًمؽـفو ىمقدشمف سمنيؼوقمف قمـد

 شمرقموهو اًمًقوؾمي اًمنمقمقي.

... وًمق أن احلويمؿ ىمرر قمدم "وىمد أضموز هذا اًمتؼققد سمعض اعمػتلم، طمقٌ ىمول: 

ومقؾزم ـموقمتف ذم ذًمؽ إَّٓ ًمير، ومـ أوىمع  :إيؼوع اًمطالق إَّٓ سمعد ضمؾًي اًمؼضوء

وهذا ممو يصؾح ًمؾحويمؿ : عمخوًمػتف وزم إمر إَّٓ ًمعذر، اًمطالق ىمٌؾ ذًمؽ يؽقن آصماًم 

ف اًمشورع إمم اؾمتؼرار اًمعصؿي شمؼققده ًمؾؿصؾحي واًمًقوؾمي اًمنمقمقي، وًمتشقّ 

                                           

-19ذم ) 115792ومتقى ذم إؾمالم ويى، مريمز اًمػتقى، )طمؽؿ شمؼققد احلويمؿ ًمؾطالق( ومتقى رىمؿ: ) (1)

ف وزارة اًمشمون هـ، واعمػتل ومريؼ مـ أهؾ اًمعؾؿ ذم اعمريمز اًمتوسمع ًمؾؿقىمع اًمذي شمنمف قمؾق12-1429

 اإلؾمالمقي ذم سمعض اًمدول اخلؾقجقي، ويـظر اًمراسمط

fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id 
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شمرٍو ودراؾمي،  ـوسمؼوئفو، وهذا مـ اًمقؾموئؾ عمـع اًمتفقر ذم اًمطالق، ومال يؼع إَّٓ قم

ًمؽـ إذا اوطر اعمرء إمم اًمطالق، أو دقمتف طموضمي مؾحي إًمقف ىمٌؾ اكتظور ضمؾًي 

 .(1) "ًمؾعذر... ومال طمرج قمؾقف :اًمؼضوء

واؾمتدًمقا سملن ًمقزم إمر طمؼ شمؼققد سمعض اعمٌوطموت عمصؾحي راضمحي ذم سمعض 

الق اًمثالث ذم ـمإوىموت، وىمد مـع قمؿر اًمزواج مـ اًمؽتوسمقي ذم ظمالومتف، وأمه 

 يمؼمى. سمقـقكيً  وجمؾٍس واطمد، وضمعؾف سموئـً 

يمالمفؿ  وأصحوب اًمتقضمف اعمجقز ًمتؼققد إيؼوع اًمطالق سموًمؼويض اؾمتدًمقا يمام ذم

، ومو شمتضؿـف شمؾؽ أصمور مـ اًمـظر اأصمرً  ◙ اًمًوسمؼ سمدًمقؾلم: مو ضموء قمـ قمؿر

اعمؼوصدي اعمٌـل قمغم شمؼققد احلويمؿ ًمؾؿٌوح قمـد اعمصؾحي، أو احلوضمي، وطمقٌ إن 

 قمغم اًمـحق أيت: اواطمدً  اومؾــظر ومقفام كظرً  :اًمدًمقؾلم مرضمعفام إمم دًمقؾ واطمد

اًمزواج سموًمؽتوسمقوت، ضموء قمغم كحق مـ مـعف  ◙ مو ضموء قمـ قمؿر: أوًًل 

مـ  ◙ اهلل قمٌقد سمـ ، ومـع ـمؾحي◙ اًمقامن سمـ ظموص ذم مـع طمذيػي

 ذًمؽ.

ذًمؽ سمعؾٍؾ، مـفو: ظمقف شمؼؾقد اعمًؾؿلم حلذيػي، وـمؾحي  ◙ وقمؾؾ

، ومـفو: ظمقومف قمغم اًمعومي كؽوح اًمؽتوسمقوت همػم (2)ومقؽميمقن اعمًؾامت

، يمام سمقـً (4)إمم كؽوح اعمجقؾمقوت، ومـفو: ظمقومف أن يتعدى إمر (3)اعمحصـوت

                                           

 .مرضمع ؾموسمؼ (1)

 .(4/366شمػًػم اًمطؼمي ) (2)

هنو طمرام، أشمزقمؿ أهنو طمرام وملظمكم ؾمٌقؾفو، ىمول: ٓ أزقمؿ أ"(، وومقف ىمول طمذيػي: 4223أظمرضمف اًمطؼمي ) (3)

 .(3/475، وىمول اسمـ يمثػم: إؾمـوده صحقح يمام ذم شمػًػمه )"وًمؽـل أظموف أن شمعوـمقا اعمقمًوت مـفـ

أظمرضمف قمٌداًمرزاق، وومقف: )ومنهنو سملرض جمقس، وإين أظمشك أن يؼقل اًمؼوئؾ ىمد شمزوج هبو صوطمى  (4)

 .وجيفؾ اًمرظمصي اًمتل يموكً مـ اهلل: ومقتزوضمقا مـ كًوء اعمجقس( ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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 ذًمؽ روايوت إصمريـ.

أسموح اهلل مـ زواج  ممو وقمومً  ومل يؿـع اًمـوس مـعً  ◙ وقمغم يمؾ طمول ومعؿر

قمغم شمؼققد إيؼوع اًمطالق  ◙ ومال دًٓمي ذم ومعؾ قمؿر اًمؽتوسمقوت، وطمقـئذٍ 

سموًمؼويض: ًمعدم اعمقاومؼي سملم اًمدًمقؾ واعمدًمقل، إذ اًمدًمقؾ أظمص مـ اعمدًمقل، 

 ًمدًمقؾ ورد ذم مـع ظموص، واعمدًمقل ذم مـع قموم.ومو

ذم إيؼوع اًمطالق اعمجؿقع واقمتٌوره  ◙ وأمو آؾمتدٓل سمػعؾ قمؿر: اثاكقً 

 ملسو هيلع هللا ىلص قمغم ظمالف مو يمون قمؾقف إمر ذم قمفد اًمـٌل وسموئـً  واًمثالث ذم جمؾس واطمد ـمالىمً 

ذًمؽ طالق سموًمؼويض، وسمقون ، ومفذا ًمقس ومقف مــزٌع عمـ أضموز شمؼققد اًم(1)وأيب سمؽر

 :مـ أرسمعي أوضمف

اضمتفود ذم معوىمٌي مـ ظموًمػ اًمنميعي قمؼقسمي ٓ  ◙ أن ومعؾ قمؿراألول: 

ًتدل سمف قمغم شمؼققد اًمطالق ومؽقػ يُ  :شمعورض أصقل اًمنميعي وىمقاقمدهو

سموًمؼويض؟! هؾ يمؾ مطؾؼ يًتحؼ اًمعؼقسمي اًمنمقمقي؟ طمتك يؾزم سمـظوم قموم ًمؽؾ 

 مطؾؼ.

ٓ خيوًمػ  (2)ًمزام سموًمثالثوكظومف ذم اإل ◙ أن قمؼقسمي قمؿرافوجه افثاين: 

اًمنمع: عمو شمؼرر مـ قمؼقسمي مـ شمعدى طمدود اهلل ذم اًمطالق، وٓ خيوًمػ ًمػظ 

ذقمل: ٕن مـشله هق  ضمعكم، وًمػظ اًمطالق هق ًمػظ واعمطؾؼ: ٕكف ـمؾؼ صمالصمً 

أًمزم سمؿؼته أًمػوفمفؿ  ◙ ؼ ومفق واوعف وهق ذقمل: ٕذن اهلل سمف، ومعؿراعمطؾِّ 

خػقػ اًمنمقمل: ًمتعدهيؿ طمدود اهلل، وأمو كظوم شمؼققد اعمجؿققمي، وأؾمؼط قمـفؿ اًمت

                                           

 .(3747أظمرضمف مًؾؿ، سموب ـمالق اًمثالث، ) (1)

 .(3747أظمرضمف مًؾؿ، سموب ـمالق اًمثالث ) (2)
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إيؼوع اًمطالق سموًمؼويض ومفق خيوًمػ ذع اهلل: ٕكف ىمد يعوىمى مـ مل يتعد طمدود اهلل 

، ومو شمرشمى ووهق خيوًمػ ًمػظ اعمطؾؼ: ٕكف يعوىمٌف قمغم شمؾػظف سمام أذن ًمف ومقف ذقمً 

صمؿ شمعوىمٌقكف قمؾقف، وكظومؽؿ  ،، ومؽقػ يلذن اهلل ًمف ومقف(1)قمغم اعملذون ومفق ملذون

همػم منموع،  وًمق يموكً اًمعؼقسمي ومقف ظموصي عمـ ـمؾؼ ـمالىمً  ◙ يقاومؼ ومعؾ قمؿر

 دومعي واطمدة. ويمؿـ ـمؾؼ صمالصمً 

ومفذا ٓ  :قموم وقه قمغم اًمعؼقسمي اًمعؿريي عمـ ـمؾؼ صمالصمً تؿوأمو واإلًمزام اًمذي ىمً

 قمـد اًمتلمؾ، وإمعون اًمـظر. ◙ يقاومؼ ؾمقوؾمي قمؿر

 ىمقوؾمؽؿ شمؼققد إيؼوع اًمطالق سموًمؼويض قمغم مو ومعؾف قمؿرأن افوجه افثافث: 

ممو ؾمٌؼ ذيمره، ودقمقى أن هذا داظمؾ وؿـ ىموقمدة: )شمؼققد احلويمؿ ًمؾؿٌوح  ◙

أمٌر همػم صحقح: ٕن اًمطالق مـ ضمفي شمعؾؼف سموعمطؾؼ ٓ يـطٌؼ  :(2)قمـد احلوضمي(

مـ مـع زواج اًمؽتوسمقوت، ومـ إيؼوقمف اًمطالق  ◙ قمغم مو ذيمر كحقه قمـ قمؿر

 ، ومـ صمؿ ومال يـطٌؼ قمغم ىموقمدة: )شمؼققد احلويمؿ ًمؾؿٌوح(.وجؿقع صمالصمً اعم

ظمطل، وشمــزيؾف قمغم ىموقمدة: )شمؼققد احلويمؿ  ◙ ومؼقوس ذًمؽ قمغم ومعؾ قمؿر

ًمؾؿٌوح( ظمطل: ٕن اًمطالق مـ ضمفي طمؽؿف اًمنمقمل، ومـ ضمفي سموقمثف اًمشخيص 

، أو قمؼقسمي ٓ يؿؽـ ًمؾحويمؿ وٓ ًمغػمه أن يضٌطف سمـظوم قموم سمخالف زواج اًمؽتوسمقي

همػم منموع، يقوح ذًمؽ أن اًمطالق مـ ضمفي طمؽؿف اًمنمقمل ًمقس  واعمطؾؼ ـمالىمً 

، وىمد و، وىمد يؽقن واضمًٌ و، وىمد يؽقن مًتحًٌ و، سمؾ ىمد يؽقن مؽروهً دائاًم  ومٌوطًم 

ومفؾ يؿؽـ إدراضمف حتً ىموقمدة: )شمؼققد  :و، ومنذا يمون اًمطالق واضمًٌ (3)ويؽقن حمرمً 

                                           

 .(110جمؿققمي اًمػقائد اًمٌفقي )ص (1)

 .(1/144آقمتصوم ) (2)

 .(6يـظر: )ص (3)
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ؼ اًمذي أوضمى اهلل قمؾقف اًمطالق أن يطؾى ضمؾًي احلويمؿ ًمؾؿٌوح(، ومفؾ يؾزم اعمطؾ

 ـمالق ًمدى اًمؼويض؟!!

مقوقع اًمطالق مـ ضمفي طمؽؿف اًمنمقمل همػم مطرد، ومال يؿؽـ إظمضوقمف  اإذً 

ًمـظوم قموم: ٕن ذًمؽ يمدي إمم خموًمػي اًمنميعي، أو قمغم إىمؾ يٌطؾ إدراج هذا 

، ومنن ومٌوطًم اًمـظوم حتً ىموقمدة: )شمؼققد احلويمؿ ًمؾؿٌوح(: ٕن سمعض اًمطالق ًمقس 

 ىمقؾ: يؿؽـ اًمؼقل: سمتؼققد إيؼوع اًمطالق اعمٌوح سموًمؼويض أمو اًمقاضمى ومال!

 و، أو مٌوطًم ووموجلقاب: أن هذا كقٌع مـ اًمػقى: ٕن معرومي يمقن اًمطالق واضمًٌ 

إصمٌوت وضمقب اًمطالق قمؾقف  قمؾقف يعن،، يتعذر أو وؿمخصقً  وعؾؼي سموعمطؾؼ شمعؾؼً مت

 مـ قمدمف، وىمد يـشل مـ ذًمؽ مػوؾمد هتقن قمـدهو مػًدة اًمطالق.

شمضؿـً اًمػتقى اعمٌقحي ًمتؼققد إيؼوع اًمطالق قمـد اًمؼويض سمام يدل افوجه افرابع: 

طمقٌ أسموطمً  :قمغم شمـوىمضفو مـ ضمفي أكف ٓ يؿؽـ وٌط اًمطالق سمؼقد اًمؼويض

ف ىمٌؾ ضمؾًي اًمؼضوء، وهذا اقمؽماف سملن اًمطالق ًمؾيورة، أو احلوضمي اًمتل شمًتدقمق

ومؾقس  :اًمطالق ٓ يؿؽـ وٌطف: ٓظمتالف سمقاقمثف وأؾمٌوسمف، ومو يمون هبذه اعمثوسمي

 ًمؾؼضوء قمؾقف ؾمٌقؾ، واهلل شمعومم أقمؾؿ.
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 وومقفو أهؿ كتوئٍ اًمٌحٌ:

 هق طمؾ قمؼد اًمـؽوح، أو سمعضف سمؾػظ اًمطالق وكحقه. واًمطالق ذقمً  (1

 وذم اإليالء، ويؽقن حمرمً  وؽوم اخلؿًي ومقؽقن واضمًٌ اًمطالق شمليت قمؾقف إطم (2

إذا اطمتوضمً اعمرأة إًمقف مع  وذم احلقض، ويمؾ ـمالق سمدقمل، ويؽقن مًـقكً 

ًمؾحوضمي إًمقف أو إذا مل حيتٍ اًمزوج إًمقف  وقمجزهو قمـ اعمخوًمعي، ويؽقن مٌوطًم 

وٓ اًمزوضمي: ومؼد اظمتؾػ اًمػؼفوء ومقف، واًمراضمح ًمؾٌوطمٌ حتريؿف: ٕن 

 ًمطالق احلظر.إصؾ ذم ا

اًمطالق ضُمعؾ سمقد اًمرضمؾ مـ سموب اًمؼقامي، ومؼوسمؾي سمام همرم قمغم قمؼد  (3

 اًمـؽوح.

وأصؾ هذه اًمػؽرة ضموء مـ -رسمط اًمطالق سموًمؼويض ًمف صمالث صقر،  (4

 :-اًمغرب

رسمط اًمطالق سمؿقاومؼي اًمؼويض، ويرى اًمٌوطمٌ أن هذا رأي  افصورة األوػ:

 مصودم ًمؾنميعي اإلؾمالمقي.

ويرى قمـد اًمؼويض،  اوىمقع اًمطالق سمؽقكف حمررً  رسمط افصورة افثاكقة:

 .وعمو شمؼرر ذقمً  اًمٌوطمٌ أن هذه اًمصقرة مصودمي

 ق سموًمؼويض سمؿعـك إًمزام اًمزوج سمعدمرسمط إيؼوع اًمطال افصورة افثافثة:

 :اًمطالق إَّٓ قمـد اًمؼويض، وًمؽـ ًمق ـمؾؼ ًمقىمع ـمالىمف ويمدب
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ضمقازهو: ؾموئغ، ويرى اًمٌوطمٌ قمدم اًمطالق ومقفو ومفذه اًمصقرة 

 ًمؾنميعي وًمعدم اكضٌوـمفو. فوعمخوًمػت

 اًمؼقل سموؿمؽماط اًمشفودة ًمصحي اًمطالق ىمقل خموًمػ ًمْلمجوع. (5

وهق يصؾ إمم رد ومؽرة شمؼققد اًمطالق -هذا وإن ممو يقد اًمٌوطمٌ اًمتـٌقف قمؾقف 

ؿ قمغم ومؼفوء اًمعٍم إجيود حتَّ أن يٌلّم أكف ممو يتَ  :-سموًمؼويض: عمخوًمػتفو ًمؾنميعي

ل شمؼػ ذم صد قمقادي اًمت ،ي سموٓضمتفودات اعممصؾي واًمًوئغياًمٌدائؾ اًمنمقمق

 اكتشور اًمطالق.

وآظمر دقمقاكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم ظموشمؿ اًمـٌقلم 

 .واعمرؾمؾلم وآًمف وصحٌف
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حمؿد ىمؿحووي،  :قمكم أيب سمؽر اجلصوص، حتؼقؼ سمـ أطمؽوم اًمؼرآن ٕمحد (1

 .ـه1405 قوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت،دار إطم

 .اًمؼوهرة ،دار اًمػؽر اًمعريب حمؿد أسمق زهرة، إطمقال اًمشخصقي، (2

 أسمق طمومد، دار اعمعرومي، ،حمؿد اًمغزازم سمـ إطمقوء قمؾقم اًمديـ، حمؿد (3

 .سمػموت

حمؿد صمومر،  :حتؼقؼ ،أؾمـك اعمطوًمى ذح روض اًمطوًمى، زيمريو إكصوري (4

 .ـه1403دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت،

أيب سمؽر اسمـ ىمقؿ اجلقزيي،  سمـ إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، حمؿد (5

 مٍم، ،مؽتٌي اًمؽؾقوت إزهريي ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمعد، :حتؼقؼ

 .ـه1388

حمؿد قمامرة،  .د :دار اًمنموق، حتؼقؼ حمؿد قمٌده، ،إقمامل اًمؽومؾي (6

 م.1993 اًمطٌعي إومم، اًمؼوهرة،

 .ـه1393 ،اعمعرومي، سمػموتدار  إدريس اًمشوومعل، سمـ حمؿد إم، (7

ؾمؾقامن اعمرداوي أيب  سمـ ًمعكم، اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف (8

، سمػموت، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، حتؼقؼ: حمؿد طمومد اًمػؼل، احلًـ

 اًمطٌعي اًمثوكقي.
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قمكم  سمـ إرؿمود اًمػحقل إمم حتؼقؼ: احلؼ مـ قمؾؿ إصقل، حمؿد (9

 حتؼقؼ: أمحد قمزو. اًمشقيموين، دار اًمػؽر اًمعريب، سمػموت،

كجقؿ احلـػل  سمـ إسمراهقؿ سمـ ًمزيـ اًمديـ، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ (10

 سمػموت.، دار اعمعرومي، (ـه970)ت

مًعقد  سمـ ًمعالء اًمديـ أيب سمؽر، سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع (11

 .ـه1415، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، (ـه587اًمؽوؾموين احلـػل )ت

قمٌداًمرزاق  سمـ حمؿد سمـ عمحؿد، اًمؼومقسشموج اًمعروس مـ ضمقاهر  (12

دار ، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ اعمحؼؼلم، اعمؾؼى سمؿرشمه اًمزسمقدي، احلًقـل

 اهلدايي.

قمكم اًمزيؾعل  سمـ ًمػخر اًمديـ قمثامن، شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمــز اًمدىموئؼ (13

 .ـه1313، اًمؼوهرة، دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، احلـػل

 .ًمؾؽممجي واًمـنميمؾامت طمريي ، ىموؾمؿ أملم، حترير اعمرأة (14

، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، طمجر اهلقتؿل سمـ ٕمحد، حتػي اعمحتوج سمنمح اعمـفوج (15

 .ـه1416، اًمطٌعي إومم، سمػموت

اًمتداسمػم اًمنمقمقي ًمؾحد مـ اًمطالق ذم اًمػؼف اإلؾمالمل وىموكقن إطمقال  (16

اًمشخصقي اعمعؿقل سمف ذم اعمحويمؿ اًمنمقمقي ذم ومؾًطلم، طموشمؿ طمومد 

 /www.al-eman.com ضمًتػم مـشقرة قمغم اًمراسمطاًمٌقتووي، رؾموًمي مو

اًمتداسمػم اًمنمقمقي ًمؾحد مـ اًمطالق اًمتعًػل ذم اًمػؼف واًمؼوكقن، مجقؾ  (17

 2008ومخري ضموكؿ، دار احلومد ًمؾـنم واًمتقزيع، قمامن، إردن، 
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مًعقد  سمـ عمحل اًمًـي أيب حمؿد احلًلم، شمػًػم اًمٌغقي )معومل اًمتــزيؾ( (18

اًمطٌعي ، دار ـمقٌي، وقمثامن مجعي وؿػميي، حتؼقؼ: حمؿد اًمـؿر، اًمٌغقي

 .ـه1417، اًمراسمعي

احلًلم  سمـ قمؿر سمـ )مػوشمح اًمغقى( ومخر اًمديـ حمؿد شمػًػم اًمرازي (19

 .ـه1421، اًمطٌعي إومم، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمرازي

، ضمرير اًمطؼمي سمـ عمحؿد، شمػًػم اًمطؼمي )ضمومع اًمٌقون ذم شملويؾ اًمؼرآن( (20

 .ـه1420، اًمطٌعي إومم، ممؾمًي اًمرؾموًمي

اًمطٌعي ، دار اسمـ طمزم، قمٌد اًمًالم اًمًؾؿل اًمدمشؼل سمـ شمػًػم اًمعز (21

 .قمٌد اهلل اًمقهقٌل .د :حتؼقؼ، 1416، إومم

أمحد  سمـ ٕيب قمٌداهلل حمؿد، شمػًػم اًمؼرـمٌل )اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن( (22

اًمطٌعي ، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، (ـه671إكصوري اًمؼرـمٌل )ت

 .ـه1408، إومم

 .47114، اًمعدد:ضمريدة إهرام (23

 .1166، اًمعدد:ضمريدة اًمتجديد (24

 .14805، اًمعدد:ضمريدة اًمؾقاء (25

، مؼول: مخس طموٓت ـمالق يمؾ ؾموقمي، ؾمؿقي اًمًامقمقؾ، ضمريدة اًمقـمـ (26

 م.2016-7-2سمتوريخ 

، يب إزهرياًمًؿقع أ ًمصوًمح قمٌد، ضمقاهر اإليمؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾ (27

 سمػموت.، دار اًمػؽر
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، تور قمغم اًمدر اعمختور ذح شمـقير إسمصور(حـ قموسمديـ )رد اعمطموؿمقي اسم (28

، اًمطٌعي اًمثوكقي، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، قموسمديـ سمـ قمؿر سمـ عمحؿد أملم

 .ـه1407

، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، قمكم اعمووردي سمـ ٕيب احلًـ، احلووي اًمؽٌػم (29

 .ـه1414، اًمطٌعي إومم، سمػموت

دار ، ذف اًمديـ اًمـقوي سمـ ًمقحقك، رووي اًمطوًمٌلم وقمؿدة اعمػتلم (30

 .ـه1412، سمػموت، اًمؽتى اًمعؾؿقي

اعمؽتى ، قمكم اجلقزي سمـ قمٌد اًمرمحـ، ذم قمؾؿ اًمتػًػم زاد اعمًػم (31

 .ـه1404، اًمطٌعي اًمثوًمثي، سمػموت، اإلؾمالمل

أيب سمؽر أيقب، اسمـ اًمؼقؿ،  سمـ ، حمؿدملسو هيلع هللا ىلصزاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعٌود  (32

 .هـ1415اًمًوسمعي واًمعنميـ، ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمطٌعي 

)هؾ اإلؿمفود  اًمنميط اًمثومـ مـ ؾمؾًؾي اهلدى واًمـقر، اًمػتقى اًمراسمعي (33

 .(؟ذط ًمصحي اًمطالق

د ماحمؿد وم :حتؼقؼ، يزيد أيب قمٌد اهلل اًمؼزويـل سمـ حمؿد، ؾمــ اسمـ موضمف (34

 .سمػموت ،دار اًمػؽر، قمٌداًمٌوىمل

، اًمؽتوب اًمعريبدار ، إؿمعٌ اًمًجًتوين سمـ ؾمؾقامن، ؾمــ أيب داود (35

 سمػموت.

، ؾمقرة اًمؽممذي سمـ قمقًك سمـ عمحؿد، ؾمــ اًمؽممذي )اجلومع اًمصحقح( (36

 .ـه1395، اًمطٌعي اًمثوكقي، مٍم، مؽتٌي احلؾٌل، حتؼقؼ: أمحد ؿمويمر
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قمٌد اًمرمحـ اًمدارمل، دار اًمؽتوب اًمعريب،  سمـ ؾمــ اًمدارمل، قمٌد اهلل (37

 زمرزم.، حتؼقؼ: أمحد ومقاز هـ1407سمػموت، اًمطٌعي إومم، 

حمؿد قمٌد اًمؼودر  :حتؼقؼ، قمكم اًمٌقفؼل سمـ احلًلم سمـ أمحد، ىاًمًــ اًمؽؼم (38

 .ـه1414، مؽي، مؽتٌي اًمٌوز، قمطو

حتؼقؼ: د. ، ؿمعقى أيب قمٌداًمرمحـ اًمـًوئل سمـ محدأ، ؾمــ اًمـًوئل (39

 سمػموت.، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، و د. ؾمقد يمروي، قمٌداًمغػور ؾمؾقامن

، قمٌداهلل آل محقد سمـ حتؼقؼ: د. ؾمعد، (ـه227مـصقر )ت سمـ ؾمــ ؾمعقد (40

 اًمطٌعي إومم.، اًمريوض، دار اًمعصقؿل

ذف اًمـقوي، دار  سمـ ذح اًمـقوي قمغم صحقح مًؾؿ، ٕيب زيمريو حيقك (41

 .هـ1392إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، اًمطٌعي اًمثوكقي، 

، ىمدامي اعمؼدد سمـ ٕيب اًمػرج قمٌداًمرمحـ، اًمنمح اًمؽٌػم مع اعمغـل (42

 .ـه1413، اًمطٌعي اًمثوكقي، اعمـور، د رووحتؼقؼ: رؿمق

، إؾمامقمقؾ أيب قمٌداهلل اًمٌخوري اجلعػل سمـ عمحؿد، صحقح اًمٌخوري (43

 .ـه1407، اًمطٌعي اًمثوًمثي، سمػموت، دار اسمـ يمثػم، حتؼقؼ: د. مصطػك اًمٌغو

 حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمٌد، احلجوج اًمؼشػمي اًمـقًوسمقري سمـ صحقح مًؾؿ (44

 .سمػموت، اًمعريبدار إطمقوء اًمؽماث ، اًمٌوىمل

اًمطالق آكػرادي وشمداسمػم احلد مـف، دراؾمي مؼوركي، د. أمحد سمخقً  (45

 .هـ1420اًمغزازم، دار اًمـفضي اًمعرسمقي، 

، وقػ اهلل اًمققؾمػ سمـ ؾمؾقامن. د، دراؾمي ومؼفقي شمطٌقؼقي، اًمعـػ إهي (46

 .هـ1434قؾقو، اًمريوض، دار يمـقز إؿمٌ
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 htt\\.wwwlslamic.councit.comومتووي إزهر (47

 دار اًمػؽر.، تؿلاًمؽؼمى اًمػؼفقي، ٓسمـ طمجر اهلقاًمػتووى  (48

حتؼقؼ: ، قمٌداحلؾقؿ اسمـ شمقؿقي سمـ ٕيب اًمعٌوس أمحد، اًمػتووى اًمؽؼمى (49

 .ـه1408، اًمطٌعي إومم، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، قمٌداًمؼودر قمطو

 سمـ مجع وشمرشمقى: قمٌداًمرمحـجمؿقع اًمػتووى، ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي،  (50

، ـمٌعي جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطٌوقمي اعمصحػ اًمنميػ، ىموؾمؿ سمـ حمؿد

 .ـه1416

دار ، اهلامم اًمًققاد سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ عمحؿد، ومتح اًمؼدير ًمؾعوضمز اًمػؼػم (51

 اًمطٌعي اًمثوكقي.، سمػموت، اًمػؽر

 .دمشؼ، دار اًمػؽر، اًمزطمقكم ٌيوه .د، وأدًمتف، اًمػؼف اإلؾمالمل (52

همـقؿ اًمـػراوي  سمـ أمحد، اًمػقايمف اًمدواين قمغم رؾموًمي أيب زيد اًمؼػمواين (53

 .ـه1438، اًمطٌعي إومم، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، إزهري اعموًمؽل

، إسمراهقؿ اًمـعؿي، ىمضويو اعمرأة اعمًؾؿي ذم مقاضمفي اًمتحديوت (54

aimuitaka.org.php 

قمٌد اًمًالم، دار اًمػؽر اعمعوس،  سمـ ، قمٌد اًمعزيزاًمؼقاقمد اًمصغرى (55

 .إيود اًمطٌوع :حتؼقؼ، هـ1416، وممدمشؼ، اًمطٌعي إ

، ىمدامي اعمؼدد أيب حمؿد سمـ ًمعٌداهلل، طمـٌؾ سمـ اًمؽوذم ذم ومؼف اإلموم أمحد (56

 سمػموت.، اعمؽتى اإلؾمالمل
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، اًمؼم اًمؼرـمٌل قمٌد سمـ حمؿد سمـ ًمققؾمػ قمٌداهلل، اًمؽوذم ذم ومؼف أهؾ اعمديـي (57

، اًمطٌعي اًمثوكقي، مؽتٌي اًمريوض احلديثي، حتؼقؼ: حمؿد حمؿد أملم

 .ـه1410

طمـٌؾ، أيب قمٌد اهلل اًمشقٌوين، ممؾمًي  سمـ حمؿد سمـ ـد أمحد، أمحدمً (58

 اًمرؾموًمي، ىمرـمٌي.

، اعمرد هقدؾِم  سمـ إؾمامقمقؾ سمـ ٕيب احلًـ قمكم، اعمحؽؿ واعمحقط إقمظؿ (59

 .م2000، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، قمٌد احلؿقد هـداوي :حتؼقؼ

اًمطٌعي ، اًمػؽردار ، قمٌد اًمرمحـ اًمصوسمقين، مدى طمريي اًمزوضملم ذم اًمطالق (60

 .اًمثوًمثي

 سمـ ٕيب حمؿد، مراشمى اإلمجوع ذم اًمعٌودات واعمعومالت وآقمتؼودات (61

 .سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، طمزم سمـ أمحد

أيب ؿمقٌي  سمـ حمؿد سمـ ٕيب سمؽر قمٌداهلل، اعمصـػ ذم إطموديٌ وأصمور (62

، مؽتٌي اًمرؿمد، حتؼقؼ: يمامل احلقت اًمًققـمل، (ـه235اًمؽقذم )ت

 .ـه1409، اًمطٌعي إومم، اًمريوض

، حتؼقؼ: إقمظؿل، أيب سمؽر، مهوم اًمصـعوين سمـ اًمرزاق ًمعٌد، اعمصـػ (63

 .ـه1402، اًمطٌعي اًمثوكقي، سمػموت، اعمؽتى اإلؾمالمل

، سمػموت، دار اًمػؽر، ىمدامي اعمؼدد سمـ أمحد سمـ ٕيب حمؿد قمٌداهلل، اعمغـل (64

 .ـه1405، اًمطٌعي إومم

ممؾمًي ، قمٌد اًمؽريؿ زيدان .د، اعمًؾؿاعمػصؾ ذم أطمؽوم اعمرأة وسمقً  (65

 .ـه1420، اًمطٌعي اًمثوًمثي، سمػموت، اًمرؾموًمي
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قمٌد اًمًالم  :حتؼقؼ، زيمريو سمـ ومورس سمـ ٕيب احلًلم أمحد، مؼويقس اًمؾغي (66

 .ـه1423ـمٌعي ، احتود يمتوب اًمعرب، هورون

، مقؾمك اًمؾخؿل اًمغركوـمل اًمشفػم سموًمشوـمٌل سمـ إسمراهقؿ، اعمقاومؼوت (67

 .ـه1417، اًمطٌعي إومم، دار اسمـ قمػون، مشفقر طمًـ :حتؼقؼ

 سمـ حمؿد سمـ ٕيب قمٌداهلل حمؿد، مقاهى اجلؾقؾ ًمنمح خمتٍم ظمؾقؾ (68

حتؼقؼ: زيمريو ، (ـه954قمٌداًمرمحـ اعمغريب اعمعروف سموحلطوب )ت

 .ـه1423، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، قمؿػمات

، اًمًالؾمؾدار ، وزارة إوىموف سموًمؽقيً، اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (69

 اًمطٌعي اًمثوكقي.، اًمؽقيً

-12-19ذم  115792، ومتقى رىمؿ مريمز اًمػتقى، مقىمع إؾمالم ويى (70

، هـ1429

اًمراسمط

fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&O

ption=FatwaId&Id. 

، أمحد حمؿد ؿمويمر، مؽتٌي اًمًـي، اًمطٌعي اًمثوكقي، كظوم اًمطالق ذم اإلؾمالم (71

 م.1998

 سمـ عمحؿد، ر مـ أطموديٌ ؾمقد إظمقور ذح مـتؼك إظمقوركقؾ إوـمو (72

 .اًمطٌعي إومم، مٍم، دار احلديٌ، حتؼقؼ: اًمصٌوـمل، قمكم اًمشقيموين

  .، اعمقؾمققمي احلرةويؽقٌقديو (73
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 كسمة املال بني امىزثة يف امحياة

 إعداد

 هعبد اهلل امطوام  م حذيفة  م سنطان .د

 األستاذ املساعد بقسه الدراسات اإلسالمية

 جامعة اجملنعة
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احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إكٌقوء واعمرؾمؾلم، كٌقـو 

 :وسمعد حمؿد وآًمف وصحٌف أمجعلم

ًٓ  وإمو يمًًٌ  (ؿملن اعمول) وسملمَّ أطمؽومفومنن ممو ضموء سمف اًمديـ اإلؾمالمل  مـ  أو سمذ

مـ ضموكى آظمر، وًمذا شمًورقمً اهلؿؿ ذم يمًٌف وإكػوىمف  أو فمؾاًم  وإهاومً ضموكى، وإمو 

ًمؾثقاب، وظمشقي مـ اًمعؼوب، وىمد يمثرت اًمتًوؤٓت  وقمغم اًمقضمف اعمطؾقب: ـمؾًٌ 

وهق مو ُيطؾؼ قمؾقف طمقل مو يؼقم سمف اًمٌعض مـ ىمًؿي موًمف سملم ورصمتف ذم طمقوشمف، 

ضمزئقوشمف سمعؾؿ  ، وهق مقوقع ًمف قمالىمي مـ سمعض(1)ىمًؿي اًمؽميمي ذم احلقوة

، وأًمصؼفو ا، وأقمالهو ىمدرً قمؾقم اًمنميعي مؽوكيً  اًمذي هق مـ أضمّؾ  ،(2)اًمؽميموت

ًمعؾؿ اًمػرائض  (3)أن يؽقن اًمغويي إؾمؿك وسمحقوة اًمـوس وطموضموهتؿ، ويمػوه ذومً 

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل  ُروي ذًمؽ قمـيمام  ،اًمذي هق كصػ اًمعؾؿ

                                           

 .يطؾؼ هذا اًمعـقان دمّقًزا، وإٓ ومنن ىمًؿي اعمول ذم احلقوة ٓ شمًؿك شمريمي، وؾمقليت سمقون ذًمؽ (1)

هؾ شمؽقن  –إسمـوء واًمٌـوت  –ًوئؾ اعمشؽميمي سمقـفام: مًلًمي ىمًؿي اعمول سملم إوٓد ومـ هذه اعم (2)

سموًمتًووي أو سموًمؼًؿي اًمػروقي يموًمؽميمي، ويمذًمؽ: هؾ يؾزم أن يؼًؿ ًمٌوىمل اًمقرصمي مع إوٓد وكحق 

 .ذًمؽ، وؾمقليت سمحٌ هوشملم اعمًلًمتلم إن ؿموء اهلل شمعومم

 .(20/153اًمشقيعر )يـظر: جمؿقع ومتووى اسمـ سموز، مجع:  (3)

 (2/908)( 2719رىمؿ ) أظمرضمف اسمـ موضمف ذم يمتوب: اًمػرائض، سموب: احلٌ قمغم شمعؾقؿ اًمػرائض (4)

مـ  ششمعؾؿقا اًمػرائض وقمؾؿقهو، ومنكف كصػ اًمعؾؿ وهق يـًك، وهق أول رء يـزع مـ أمتل»سمؾػظ: 

سمـ  طمػصومداره قمغم "(: 3/180ىمول اسمـ طمجر ذم اًمتؾخقص احلٌػم )،    طمديٌ أيب هريرة

رواه اسمـ موضمف.. "(: 6/106ىمول إًمٌوين ذم إرواء اًمغؾقؾ )، و"سمـ أيب اًمعطوف وهق مؽموك قمؿر

 ."سمـ قمؿر وىمد وعػف مجوقمي طمديٌ طمػص
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سمف اًمـوس  ٕكف يٌتغم :إكام ؾمؿل اًمػرائض كصػ اًمعؾؿ": (1)ىمول اسمـ قمققـي

مـ  (3)شمقضمدٕهنو  :وإكام سموًمغ ذم إمر سمتعؾؿفو"، وذم اًمؽقصمر اجلوري: (2)"يمؾفؿ

 .(4)"إذ ٓ جمول ًمؾرأي ومقفو :اًمـصقص

ىمًؿي اعمول سملم "ومرأيً أن ُأًمؼل اًمضقء قمغم هذه اعمًلًمي ذم سمحٌ أؾمؿقتف: 

 وذم اخلػم، وـمؾًٌ  رهمٌيً ، ىمصدت مـف اإلومودة طمقل مًوئؾ اًمٌحٌ: "اًمقرصمي ذم احلقوة

 قمغم كنم اًمعؾؿ. وًمؾؿعروف، وطمرًص 

 :وضوعأمهقة اد

 ومقام يكم:قوقع شمتٌلم أمهقي اعم

احلؼقق ؿعرومي سمطموضمي اعمًؾؿ عمعرومي هذا اعمقوقع: ًمقعٌد اهلل قمغم سمصػمٍة  (1

 .و، وٓ يٌخس اًمـوس ؿمقئً ومقعطل يمؾ ذي طمٍؼ طمؼف ،اًمتل ًمف واًمتل قمؾقف

ح سمٌعض أومراد اعمجتؿع: إذ ىمد يرهمى ذم ًمف شمعؾؼ واوأن هذا اعمقوقع  (2

  يعرف اجلوكى اًمنمقمل ذم ذًمؽ.، وًمـامَّ ىمًؿي موًمف ذم احلقوة

ٌّ سمحٌ هذا اعمقوقع أصمور اعمؽمشمٌي قمغم  (3 قمغم  ذات أمهقٍي سموًمغٍي ممو حي

 اًمتحؼقؼ واًمتؿحقص ذم دراؾمي هذا اعمقوقع.

                                           

ث احلرم اعمؽل، مـ اعمقازم، وًمد سموًمؽقومي،  سمـ قمققـي هق: ؾمػقون (1) سمـ مقؿقن اهلالزم اًمؽقذم، أسمق حمؿد، حمدِّ

، واؾمع اًمعؾؿ يمٌػم اًمؼدر: ىمول اًمشوومعل: ًمقٓ موًمؽ وؾمػقون ًظو صمؼيً وؾمؽـ مؽي وشمقذم هبو، يمون طمووم

( ٍَّ ( طمجي، ًمف اجلومع ذم احلديٌ، ويمتوب ذم اًمتػًػم، شمقذم ؾمـي 70ًمذهى قمؾؿ احلجوز، وىمد وطم

 .(1/242) ، ًمؾذهٌل(، شمذيمرة احلػوظ9/174ريخ سمغداد، ًمؾخطقى اًمٌغدادي )وهـ(. يـظر: شم198)

 .(12/5)ومتح اًمٌوري، ٓسمـ طمجر  (2)

أن اًمصقاب: )شممظمذ(، وأن اًمتصحقػ طمصؾ مـ  -واهلل أقمؾؿ-يمذا ذم إصؾ اعمطٌقع، واًمذي يظفر  (3)

 .اًمـوىمؾ قمـ اعمخطقـمي

 .(10/306ًمؾؽقراين ) (4)
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 :وضوعأهداف اد

 .ىمًؿي اعمول ذم احلقوةشمقوقح مػفقم  (1

 .احلؽؿ اًمنمقمل ذم ىمًؿي اعمول ذم احلقوةسمقون  (2

 .إفمفور إصمر اعمؽمشمى قمغم ىمًؿي اعمول ذم احلقوة (3

 افدراشات افسابؼة:

 وىمقاقمد اًمرؾموئؾ ومفورس ـمريؼ قمـ اعمقوقع هذا ذم ىتِ يمُ  ومقام اًمٌحٌ سمعد

ٌٍ  أو سمرؾموًميٍ  اعمقوقع هذا أومرد مـ أضمد مل اًمعومي اعمؽتٌوت ذم اعمعؾقموت  ومؼفل سمح

قمٌد  سمـ ًمؾديمتقر: ومفد "ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت"سمعـقان:  وهمػم أين وضمدت سمحثً 

 .85اهلل احلقد، مـشقر ذم جمؾي اًمٌحقث اًمػؼفقي اعمعوسة، اًمعدد 

ًمف وهلذا  اخمتًٍم  ووىمٌؾ ذيمر أوضمف آشمػوق وآظمتالف سملم اًمٌحثلم، أذيمر شمعريػً 

 اًمٌحٌ ًمقتضح اعمراد وهق يموًمتوزم:

مؽقن مـ مؼدمي ومتفقد وأرسمعي ومصقل  افسـة ؿبل ادوت( بحث )ؿسؿة: أوًًل 

قمغم: )شمعريػ ىمًؿي اًمؽميمي، أمهقي ىمًؿي اًمؽميمي واًمػرائض،  وظمومتي، ومؽون مشتؿاًل 

طمؼقؼي اعمقت، اًمػصؾ إول: ىمًؿي اًمؽميمي سمعد اعمقت، اًمػصؾ اًمثوين: ىمًؿي 

اعمقت،  اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت، اًمػصؾ اًمثوًمٌ: اًمرضمقع ومقام ىُمًؿ مـ اًمؽميمي ىمٌؾ

 اًمػصؾ اًمراسمع: ىمًؿي اًمؽميمي ذم طمول اعمقت اًمدموهمل(.

( مؽقن مـ مؼدمي بحث هذا ادوضوع: )ؿسؿة ادال بغ افورثة يف احلقاة: اثاكقً 

قمغم: )شمعريػ اًمؼًؿي، شمعريػ  مطوًمى وظمومتي، ومؽون مشتؿاًل  صمالصميومتفقد و

اعمول ذم احلقوة،  اعمول، اعمطؾى إول: ىمًؿي مجقع اعمول ذم احلقوة، ىمًؿي ضمزء مـ

اعمطؾى اًمثوين: ىمًؿي اعمول سملم إوٓد سموًمتًووي أو اًمؼًؿي اًمػروقي، اعمطؾى 
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 اًمثوًمٌ: ىمًؿي اعمول سملم ؾموئر اًمقرصمي مع إوٓد(.

 وصمؿي أوضمف اشمػوق واظمتالف سملم اًمٌحثلم ومهو يموًمتوزم:

أوضمف آشمػوق سمقـفام: ذم شمعريػ اًمؼًؿي، طمؽؿ ىمًؿي ضمزء مـ اعمول ىمٌؾ  :أوًًل 

 اًمقوموة، طمؽؿ اًمتًقيي سملم إوٓد ذم اجلؿؾي.

 أوضمف آظمتالف سمقـفام: شمـؼًؿ أوضمف آظمتالف سمقـفام إمم ىمًؿلم: :اثاكقً 

ىمًؿي اعمول سملم إوٓد / إوضمف اًمعومي: شمعريػ اعمول، شمؼًقؿ افؼسم األول:

إمم يمؾ اعمول أو ضمزء مـف ودراؾمتفام يمومؾي، طمؽؿ ىمًؿي مجقع اعمول سملم  ذم احلقوة

 .إوٓد مع ؾموئر اًمقرصمي

 : إوضمف اًمتػصقؾقي:افؼسم افثاين

ذم شمطرىمف عمًلًمي ىمًؿي ضمزء مـ اعمول  "ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت"أن سمحٌ  (1

 اىمتٍم قمغم سمعض إدًمي، سمقـام ذم هذا اًمٌحٌ ذيمرت أدًمي ضمقهريي أظمرى.

مل ُيػصؾ اًمٌوطمٌ سمرأي اًمػؼفوء  "ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت"ٌ ذم سمح (2

سحيي ذم  ووإكام أؿمور إمم أكف مل جيد ًمٌعضفؿ كصقًص  ،إرسمعي طمقول اعمًلًمي

اعمًلًمي مـ ضموكى، ومـ ضموكى آظمر اظمتٍم اًمٌوطمٌ ذم هذه اعمًلًمي 

صمؿ أـمول اًمـػس  ،)ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اًمقوموة( سمحدود اًمصػحي أو اًمصػحتلم

ي اًمعدل سملم إوٓد، سمقـام ذم هذا اًمٌحٌ ذيمرت مـ يموكً هلؿ ذم مًلًم

كصقص مـ اًمػؼفوء، ومـ مل شمؽـ هلؿ كصقص ىمؿً سموًمتخريٍ قمغم 

ؿً اعمًلًمي إمم ضمزئلماأىمقاهلؿ ومذ ًَّ إمو ىمًؿي اعمول يمؾف أو  ،هٌفؿ، وىم

وًمؽؾ مًلًمي ذيمرت إىمقال ومقفو واعمـوىمشي واًمؽمضمقح وإدًمي  ،ضمزء مـف

 .وقمنم صػحوت شمؼريًٌ طمتك وصؾً إمم 
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، وٓ شمصح هذه (ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت)مًؿك اًمٌحٌ ومقفام وموٕول:  (3

، وىمد أؿمور إمم رء مـ (شمريمي)اًمتًؿقي: ٕن اعمول ىمٌؾ اعمقت ٓ ُيًؿك 

: (ىمًؿي اعمول سملم اًمقرصمي ذم احلقوة)ذًمؽ، سمقـام ذم اًمٌحٌ اًمثوين يمون آؾمؿ 

قف سمعض اًمػؼفوء اعمتؼدملم يمام ذم ًمًٌٌلم: إول: أن هذا اعمصطؾح أؿمور إًم

ومفل  :كقؾ اعمآرب، اًمثوين: أن هذه اًمتًؿقي هل اًمًوئغي مع مضؿقن اًمٌحٌ

 وٓ شمًؿك شمريمي. ،شمًؿك ىمًؿي أو هٌي

أن صوطمى اًمٌحٌ إول اؾمتطرد ذم اًمؽميموت واًمػرائض واًمؼًؿي سمعد  (4

إكام هل شمقـمئي  ،وهذه ًمقًً هلو قمالىمي ذم صؾى اعمقوقع ،اعمقت

 واكؽى قمغم اعمًلًمي كػًفو. ،ـام اًمٌحٌ اًمثوين ضمعؾفو يموعمدظمؾومدظمؾ، سمق

ذم مًلًمي اًمعدل سملم إوٓد، اىمتٍم اًمٌوطمٌ ذم )ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت(  (5

ؾ ذم اعمًلًمي إن  قمغم طمؽؿ اًمعدل سملم إوٓد، سمقـام ذم اًمٌحٌ اًمثوين ومصَّ

 ه.يمون قمـ شمراٍض سمقـفؿ أو قمدمف، ويمذًمؽ إن يمون اًمتػضقؾ عمًّقغ مـ همػم

ذم سمحٌ )ىمًؿي اًمؽميمي ىمٌؾ اعمقت( ذيمر اًمٌوطمٌ مًلًمتلم ًمقًتو مـ صؾى  (6

اعمقوقع ومهو: ىمًؿي اًمؽميمي سمعد اعمقت، وهذه مغويرة عمًلًمي اًمؼًؿي سمعد 

اعمقت، ومًلًمي طمؽؿ ىمًؿي اًمؽميمي ذم اعمقت اًمدموهمل، وهذه اعمًلًمي 

وًمقًً مـ صؾى اعمقوقع، سمقـام ذم هذا  ،مرشمٌطي سمٌوب اعمػؼقد وكحقه

وهذا مو أقمرض  ،اًمٌحٌ ذيمرت ىمًؿي اًمؽميمي سملم ؾموئر اًمقرصمي مع إوٓد

 .وقمـف صوطمى اًمٌحٌ إول متومً 
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 :ادوضوعمـفج 

، يمام : ًمقتضح اعمؼصقد مـ دراؾمتفودىمقؼً  ااعمقوقع شمصقيرً  يرصقىمؿً سمت

ىمؿً سمعزو أيوت وشمرىمقؿفو، و ،اقمتؿدت قمغم أمفوت اعمصودر واعمراضمع إصؾقي

ـً مو ذيمره أهؾ اًمشلن ذم درضمتفو إن مل ظمّرضمً إطموديٌ، وسمقَّ ، يمام وسمقون ؾمقرهو

، شمؽـ ذم اًمصحقحلم أو أطمدمهو، ومنن يموكً يمذًمؽ ايمتػقً طمقـئٍذ سمتخرجيفام

 اقمتـقً سمؼقاقمد اًمؾغي اًمعرسمقي واإلمالء وقمالموت اًمؽمىمقؿ.و

أقمطً  ،ٌحٌسمخومتي، وهل قمٌورة قمـ مؾخص ًمؾ قوقعأشمٌعً اعم :اوأخرً 

 ، مع إسمرازي ٕهؿ اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾً إًمقفو.ٌحٌشمضؿـف اًم قمام ومؽرة واوحي

اًمٌحٌ سموًمػفورس اعمتعورف أشمٌعً همػم اعمشفقريـ، و قمالمًمأل ًشمرمجيمام 

 قمؾقفو.

 :وضوعادبحث خطة 

 ، وظمومتي، وومفرس:مطوًمى صمالصميمـ مؼدمي، ومتفقد، و قوقعاعم يتؽقن

 .ومـفَجف، وشمؼًقامشمِفأمهقَي اعمقوقع، وأهداوَمف،  وشمتضؿـ:ادؼدمة: 

 :ًلًمتون، وومقف مىمًؿي اعمولمػفقم افتؿفقد: 

 .اًمؼًؿي: شمعريػ إومم ًلًمياعم

 .شمعريػ اعمول :ياًمثوكقًلًمي اعم

 ىمًؿي اعمول ذم احلقوة، وومقف مًلًمتون:طمؽؿ األول:  طؾباد

 اعمًلًمي إومم: ىمًؿي مجقع اعمول ذم احلقوة.

 احلقوة. اعمًلًمي اًمثوكقي: ىمًؿي ضمزء مـ اعمول ذم
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 ىمًؿي اعمول سملم إوٓد سموًمتًووي أو اًمؼًؿي اًمػروقي.ادطؾب افثاين: 

 ىمًؿي اعمول سملم اًمقرصمي مع إوٓد.ادطؾب افثافث: 

 وشمشؿؾ أهؿ اًمـتوئٍ. اخلامتة:

يقم  وًمقضمفف اًمؽريؿ، كوومعً  وأن يؽقن هذا اًمعؿؾ ظموًمًص شمعومم هذا وأؾملل اهلل 

اًمعرض قمؾقف، إكف ؾمؿقع جمقى، وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف 

 أمجعلم.
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 :ًلًمتونوومقف م

 .افؼسؿةتعريف : األوػ سلفةاد

 وومقفو ومرقمون:

 افػرع األول: تعريف افؼسؿة يف افؾغة:

، ىمول اسمـ (1)اًمتجزئيؿ سموًمػتح، وهق ذم اًمؾغي سمؽن اًمؼوف: اؾمؿ ًمؾَؼً

اًمؼوف واًمًلم واعمقؿ أصالن صحقحون: يدل أطمدمهو: قمغم مجول ": (2)ومورس

اًم  ًْ ؿ مصدر ىمًؿً اًمٌمء ىَم ًْ ، وطمًـ، وأظمر: قمغم دمزئي رء.. وأظمر اًمَؼ

ؿ سمؽن اًمؼوف ًْ  .(3)"واًمـصقى ىِم

 ،هذا ىمًؿل :ومقؼول ،واًمـصقىواحلظ قمغم احلصي  اًمؼًؿي طمقـئذٍ  ؼومتطؾ

 .(4)، واجلؿع أىمًوماًمؼًؿي :وآؾمؿ ،واىمتًؿقا اعمول سمقـفؿ

                                           

 .(12/478) ، ٓسمـ مـظقريـظر: ًمًون اًمعرب (1)

موًمؽًقو، ومـ شمصوكقػف: سمـ زيمريو اًمؼزويـل، أسمق احلًلم، يمون ؿموومعًقو صمؿ حتقل  سمـ ومورس هق: أمحد (2)

هـ(. يـظر: سمغقي اًمققموة، ًمؾًققـمل 395اعمجؿؾ ذم اًمؾغي، ومؼويقس اًمؾغي، وطمؾقي اًمػؼفوء، شمقذم ؾمـي )

(1/352). 

 .(5/86مؼويقس اًمؾغي ) (3)

 .(2/503) ، ًمؾػققمل(، اعمصٌوح اعمـػم12/478) ًمًون اًمعرب يـظر: (4)
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 افػرع افثاين: تعريف افؼسؿة يف اًلصطالح:

هل:  (2)، وىمول اجلرضموين(1)"معرومي كصقى اًمقاطمد مـ اعمؼًقم قمؾقف"هل: 

 .(3)"متققز احلؼقق وإومراز إكصٌوء"

 .ادسلفة افثاكقة: تعريف ادال

 ومرقمون: ووومقف

ل  ف ادال يف افؾغة:افػرع األول: تعري واعمقؿ واًمقاو واًمالم يمؾؿي -مصدر متقَّ

 ًٓ اعمول ذم ": (5)، ضموء ذم اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر(4) -واطمدة هل اختذ مو

إصؾ مو يؿؾؽ مـ اًمذهى واًمػضي، صمؿ أـمؾؼ قمغم مو يؼتـك ويؿؾؽ مـ إقمقون، 

 ."أيمثر أمقاهلؿوأيمثر مو يطؾؼ اعمول قمـد اًمعرب قمغم اإلسمؾ: ٕهنو يموكً 

قمّرف اًمػؼفوء اعمول سمعدة شمعريػوت ومـ  افػرع افثاين: ادال يف اًلصطالح:

 .(6)"، واىمتـوؤه سمال طموضميويٌوح كػعف مطؾؼً مو "أضمقدهو أن يؼول هق: 

                                           

 .(4/448) ، ًمؾٌفقيتيـظر: يمشوف اًمؼـوع (1)

سمـ قمكم اًمنميػ اجلرضموين، أسمق احلًـ، احلـػل، ًمف كحق مخًلم مصـًػو ومـ  سمـ حمؿد هق: قمكم (2)

، هـ(. يـظر: اًمضقء اًمالمع816مصـػوشمف: اًمتعريػوت، طموؿمقي اًمؽشوف، طموؿمقي اعمختٍم، شمقذم ؾمـي )

 .(2/196(، سمغقي اًمققموة )5/328) ًمؾًخووي

 .(1/175اًمتعريػوت ) (3)

 .(5/285مؼويقس اًمؾغي ) (4)

 .(4/373ٓسمـ إصمػم ) (5)

(، ويـظر: اًمٌحر اًمرائؼ، ٓسمـ كجقؿ 3/12مطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح همويي اعمـتفك، ًمؾرطمقٌوين ) (6)

(، اعمقاومؼوت، 2/281(، اًمػقايمف اًمدواين، ًمؾـػراوي )4/501(، طموؿمقي رد اعمحتور )5/277)

(، اًمروض 327ًمؾًققـمل )ص(، إؿمٌوه واًمـظوئر، 5/63(، إم، ًمؾشوومعل )2/32ًمؾشوـمٌل )

 .(304اعمرسمع، ًمؾٌفقيت )ص
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موًَمُف سملم اإلكًون يؼًؿ أن "هق:  وادؼصود بؼسؿة ادال بغ افورثة يف احلقاة

 .(1)"ورصَمتِِف ذم طمقوشمف

 .ل: قسًت انًال فٍ انحُاةانًطهب األو

 وومقف مًلًمتون:

 ادسلفة األوػ: ؿسؿة مجقع ادال يف احلقاة

اعمـؼقل مـفو  ؾمقاءً -أن يعؿد اإلكًون ذم طمقوشمف إمم أمقاًمف يمؾفو  :ادسلفةصورة 

 ومقؼًؿفو سملم ورصمتف اًمنمقمقلم وٓ يٌؼك رء مـفو ًمف؟ -أم اًمعؼور

 مـ طموًمتلم:ٓ ختؾق ىمًؿي اعمول سملم اًمقرصمي ذم احلقوة 

 أن َيؼًؿ اإلكًوُن موًَمف ذم طمقوشمف سموؾمؿ اًمؽميمي. احلافة األوػ:

 أن َيؼًؿ اإلكًوُن موًَمف ذم طمقوشمف سموؾمؿ اهلٌي أو اًمعطقي. احلافة افثاين:

عمو : اًمؽميمي ومنكف ٓ يصح ذًمؽ أن يؼًؿ اإلكًون موًمف ذم طمقوشمف سموؾمؿ أما احلافة األوػ

 يكم:

 اًمتل وهقئتفو ًمصػتفو وخموًمػ مـوىمض (شمريمي) احلقوة ذم اعمول ىمًؿي شمًؿقي أن :أوًًل 

 ٻ ٻ ٻ﴿ :اًمؽميموت ؿملن ذم شمعومم اهلل ىمول ،ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقًمف شمعومم اهلل ذيمرهو

وومِِعل ىمول ،(2)وؿمقئً  يؽمك ومؾؿ احلقوة ىمقد قمغم أكف دام ومو ،[12]اًمـًوء: ﴾ٻ  :   اًمشَّ

ًٓ  ويمون"  قمقام وىمقل اًمعرب، ًمًون ذم صمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صمؿ ،ڤ اهلل قمـ معؼق

                                           

 .(2/34يـظر: كقؾ اعمآرب، ًمؾتغؾٌل ) (1)

 ىمٌؾ اًمقرصمي قمغم اًمؽميمي شمقزيع طمؽؿ -425"سمعـقان:  –اإلكؽمكً  –يـظر: مقىمع قمغم اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي  (2)

 .ًمؾشقخ اًمعالمي اسمـ قمثقؿلم رمحف اهلل شمعومم " قمثقؿلم سمـا - اعمقت
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 ،ومقروصمً  يمون موت، ومنذا يؿقت، طمتك اأسمدً  ومقروصمً  يؽقن ٓ اءً امر أن سمٌؾدكو، اًمعؾؿ أهؾ

 طمؽؿ ظمالف -أقمؾؿ شمعومم واهلل- قمؾقف دظمؾ ،وطمقً  ورث ومؿـ اعمقشمك، ظمالف إطمقوء وأن

 .(1)"مجؾتف ذم خُيَتؾػ مل هبذا، معـو واًمـوس ومؼؾـو: ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وطمؽؿ ،ڤ اهلل

مقت  -اًمؽميمي- قمغم أن مـ أريمون شمؼًقؿ اعمػماث (2)أن اًمػؼفوء اشمػؼقا :اثاكقً 

 .أو طمؽاًم  صوطمٌفو طمؼقؼيً 

و سموعمعويـي، يمام إذا ؿُمقِهد مقًِّتو، أو سموًمٌقـي أو  وموعمقت احلؼقؼل: هق اكعدام احلقوة إمَّ

امع. ًَّ  اًم

 واعمقت احلؽؿل: هق أن يؽقن سمحؽؿ اًمؼويض مع اطمتامل احلقوة.

 :(4)أو اًمعطقي (3)اهلٌي أن يؼًؿ موًمف ذم طمقوشمف سموؾمؿ احلافة افثاكقةوأما 

                                           

ان، ويـظر: شمػًػم اًمًعدي )ص2/540موم اًمشوومعل )شمػًػم اإل (1)  .(217(، مجع: د. أمحد اًمػرَّ

(، 2/382ًمؾنمسمقـل ) ،(، واإلىمـوع6/288اًمذظمػمة، ًمؾؼراذم )(، 5/482يـظر: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ) (2)

 .(4/448(، ويمشوف اًمؼـوع )6/320) ، ٓسمـ ىمداميواعمغـل

ًٌو، وهل اًمعطقي اخلوًمقي مـ إقمقاض.  اهلٌي ًمغي: ملظمقذة مـ: َوَهَى، يؼول: وهى (3) ًٌو وَوَه هيى وْه

متؾقؽ ضموئز اًمتٍمف "(، واهلٌي اصطالطًمو: 6/147(، مؼويقس اًمؾغي )6/495يـظر: ًمًون اًمعرب )

ًٓ شمعذر قمؾؿف، مقضمقًدا، مؼدوًرا قمغم شمًؾقؿف، همػم واضمى، ذم احلقوة، سمال قمقض،  ًٓ معؾقًمو، أو جمفق مو

(، ويـظر: شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ، ًمؾزيؾعل 4/377) وًمى أوزم اًمـفك. مط"ومقام يعد هٌي قمروًمو

(، 6/56(، اعمغـل )6/296) ، ٓسمـ طمجر(، حتػي اعمحتوج4/97(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل )5/91)

ىمول اسمـ وأؿمػم إمم أن يمثػًما مـ اًمػؼفوء يرون أن اهلٌي واًمعطقي سمؿعـك واطمد. (، 4/298يمشوف اًمؼـوع )

وومرق  ،وهق ىمقل اًمشوومعل ،ومصؾ: وٓ ومرق ومقام ذيمركو سملم اهلٌي واًمصدىمي"(: 6/56) ىمدامي ذم اعمغـل

 .يـظر: اعمراضمع اًمًوسمؼي، و"موًمؽ وأصحوب اًمرأي سمقـفام

ًٓ يعطقف إقمطوء، وآؾمؿ اًمعطوء، ورضمؾ معطوء: يمثػم اًمعطوء. يـظر: اًمصحوح (4)  ،اًمعطقي ًمغي: أقمطوه مو

، . رووي اًمطوًمٌلم"شمؼمع اإلكًون سمامًمف قمغم همػمه" (، واًمعطقي اصطالطًمو:6/2430ًمؾجقهري )

 ، ًمؾرصوع(، ذح طمدود اسمـ قمرومي6/116سمدائع اًمصـوئع، ًمؾؽوؾموين )(، ويـظر: 5/364) ًمؾـقوي

 .(6/56(، اعمغـل )2/549)
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 حترير حمل افـزاع:

اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أن اإلكًون إذا يمون يمومؾ إهؾقي ًمف أن هيى مجقع موًمف 

 .(1): ٕكف طمر اًمتٍمف ومقفمـ دون اإلهاف واًمتٌذير ٕضمـٌل

 ؟قوة أو ٓأوٓده ذم احلقمغم يمؾف موًمف  هيىأن  جيقزهؾ  واظمتؾػقا

 حترير حمل افـزاع:

 اعمول ذم احلقوة ضموئزة: ٕن ًمف طمؼ اًمتٍمف ومقف. ىمًؿياًمػؼفوء قمغم أن  (2)اشمػؼ

 واظمتؾػقا ذم اًمؽراهقي مـ قمدمفو قمغم ىمقًملم:

مو يػفؿ مـ قمغم اًمقرصمي ذم احلقوة شمؽره، وهذا  أن ىمًؿي اعمول يموماًل  افؼول األول:

، وىمقل (1)اًمشوومعقيويػفؿ مـ مذهى ، (4)اعموًمؽقيىمقل ، و(3)احلـػقي مذهى

                                           

، "واشمػؼقا قمغم أن ًمْلكًون أن هيى مجقع موًمف ًمألضمـٌل"(: 4/112ىمول اسمـ رؿمد ذم سمدايي اعمجتفد ) (1)

، "اكعؼد قمغم ضمقاز قمطقي اًمرضمؾ موًمف ًمغػم وًمده اإلمجوعأن "(: 15/372جؿقع، ًمؾـقوي )وضموء ذم اعم

(، سمدائع اًمصـوئع 6/215ًمؾجصوص ) ،أطمؽوم اًمؼرآن(، 8/3824اًمتجريد، ًمؾؼدوري )يـظر: و

، (، اعمٌدع2/483) ، ًمؾًـقؽلأؾمـك اعمطوًمى(، 2/155اًمػقايمف اًمدواين، ًمؾـػراوي )(، 6/199)

 .(5/372) ٓسمـ مػؾح

(، واًمػروع، ٓسمـ 1/407) اعمطوًمى أؾمـك(، و6/289(، واًمذظمػمة )7/272يـظر: رد اعمحتور ) (2)

 .(16/197(، ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي، مجع اًمدويش )7/414مػؾح )

مل أضمد أطمًدا مـ ومؼفوء احلـػقي ّسح ذم طمؽؿ ىمًؿي اعمول ذم احلقوة سملم اًمقرصمي همػم أهنؿ سطمقا ذم سموب  (3)

(، 26/343(، )22/221واًمصدىمي واهلٌي متؼورسمتون. يـظر: اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي ) –اًمصدىمي 

ؼم قمـ اعمًلًمي ومَؾف ذًمؽ  ومـ"ومؼوًمقا:  أراد اًمتَّصدق سمامًمف يمّؾف وهق يعؾؿ مـ كػًف طمًـ اًمتَّقيمؾ واًمصَّ

َّٓ ومال جيقز، ويؽره عمـ ٓ صؼم ًمف قمغم اًمضقؼ أن ُيـؼص كػؼي كػًف قمـ اًمؽػو . رد اعمحتور "وميي اًمتَّ يوإ

 .(6/265(، ويـظر: اعمحقط اًمؼمهوين، ٓسمـ موزة )7/272)

(، وىمد ىمول اًمـػراوي ذم اًمػقايمف 20/240) ًمؾخرر ،ذح خمتٍم ظمؾقؾ(، 6/289يـظر: اًمذظمػمة ) (4)

، وفموهر هذا أن "يمام ٓ يؽره ىمًؿتف سمقـفؿ قمغم أن ًمؾذيمر مثؾ طمظ إكثقلم"(: 2/159اًمدواين )

 =رمحفؿ اهلل شمعومم يمره موًمؽ وإئؿي  :ومرع"يرون اًمؽراهي ذم هٌي اعمول يمؾف، ًمؽـ ىمول اًمؼراذم: اعموًمؽقي ٓ 



 
 

 قسًت انًال بٍُ انىرثت فٍ انحُاة 
 

 268 

 .(2)احلـوسمؾي قمـد

 اشتدفوا ظذ ذفك بام يع:

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ىمقًمف شمعومم:  افدفقل األول:

 .[29]اإلهاء: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

 هجؿقع مو ذم يدأن اهلل شمعومم أمر اإلكًون أّٓ ُيـػؼ أو يتصدق سم وجه اًلشتدًلل:

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

هؾ هق ًمؾامل يمؾف أو  –أن يمالم اًمـػراوي مطؾؼ  -واهلل أقمؾؿ-، واًمذي يظفر "سمـقف ضمؾٕ :هٌي موًمف يمؾف

ظر: اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف، ومو ىموًمف اًمؼراذم مؼقد، واًمؼوقمدة: أن اعمطؾؼ حيؿؾ قمغم اعمؼقد. يـ  –جلزء مـف؟ 

ذيمر يمالًمو ىمد ُيػفؿ مـف ظمالف مو ؾمٌؼ ذيمره  ♫(، وأؿمػم إمم أن اسمـ قمٌد اًمؼم 2/628ٕيب يعغم )

ومقجقز  ،ن يؼر ًمؾعوق دون اًمٌورأ :مثؾ ،طمد سمـقف دون همػمهؿ اقمتؼم ذم ذًمؽ مو ذيمركوومنن أىمر ٕ"ومؼول: 

ه اعمًلًمي مـ سموب اًمتػضقؾ سملم إوٓد، وًمقًً (، وهذ2/887. اًمؽوذم )"وًمق أىمر ًمؾٌور مل جيز ،ىمرارهإ

 .داظمؾي ذم هذه اعمًلًمي، واهلل أقمؾؿ

مل أضمد أطمًدا مـ ومؼفوء اًمشوومعقي ّسح ذم طمؽؿ ىمًؿي اعمول ذم احلقوة سملم اًمقرصمي همػم أهنؿ سطمقا ذم  (1)

وهق يصؼم  ،ًمق ومضؾ قمـ يمػويتف ويمػويي مـ شمؾزمف يمػويتف وقمـ ديـف مول :ومصؾ"سموب اًمصدىمي، ومؼوًمقا: 

وقمؾقف حتؿؾ  ،سمؾ يؽره :وإٓ ومال ،سمجؿقع اًمػووؾ :أي ،اؾمتحى ًمف اًمتصدق سموجلؿقع :يىمقمغم اإلوو

(، 1/407. أؾمـك اعمطوًمى )"شمصدق سمجؿقع موًمف     إظمٌور اعمختؾػي اًمظوهر خلؼم أن أسمو سمؽر

يتصدق واظمتؾػ اًمـوس ذم ىمدر مو يًتحى ًمف أن "(: 3/391وضموء ذم احلووي اًمؽٌػم، ًمؾاموردي )

واًمذي قمـدكو أن آؾمتحٌوب ذم ذًمؽ معتؼم سمحول اعمصدق، ومنن يمون طمًـ اًمقؼلم ىمـققًمو ٓ يؼـطف .. سمف

وملمو مـ يمون وعقػ اًمقؼلم يطعـف  ..وموٕومم أن يتصدق سمجؿقع موًمف :اًمػؼر، وٓ يًلل قمـد اًمعدم

، ويـظر: سمحر "ًمفسمؾ يتصدق سمحًى طمو ،وموٕومم أن ٓ يتصدق سمجؿقع موًمف :اًمػؼر، ويًلل قمـد اًمعدم

 .(7/244اعمذهى، ًمؾرويوين )

ومصؾ: ىمول أمحد: أطمى أن ٓ يؼًؿ موًمف، ويدقمف قمغم ومرائض اهلل "(، وومقف: 6/61يـظر: اعمغـل ) (2)

وٓ يؽره ىمًؿ طمل موًمف سملم أوٓده، كؼؾف إيمثر، وقمـف: "(، ىمول اسمـ مػؾح: 7/414، واًمػروع )"شمعومم

(، وىمد ضموء ذم ومتووى 196ويـظر: دًمقؾ اًمطوًمى، ًمؾؽرمل )ص، "سمغم، وكؼؾ اسمـ احلؽؿ: ٓ يعجٌـل

كـصح واًمدك أٓ يؼًؿ موًمف ذم طمقوشمف، ومرسمام اطمتوج إًمقف سمعد "(، وومقف: 16/463اًمؾجـي اًمدائؿي )

 ذم واإلكًون اعمػماث شمقزيع طمؽؿ"سمعـقان:  –اإلكؽمكً  –. ويـظر: مقىمع قمغم اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي "ذًمؽ

 ."ٓ سملس، وإومضؾ قمدمف: ًمئال يٌؼك سمدون مول"، وومقف ىمول: "اًمػقزان صوًمح اًمشقخ طمقوشمف؟
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، يمام يؽقن اًمٌعػم احلًػم ،ػؼي واًمتٍمفـاًم ؼعد ُمـْؼطًعو قمـًمئال ي :إًمقف فمع طموضمت

وإكَّام هنك اهلل قمـ اإلومراط ذم اإلكػوق وإظمراج مجقع مو طمقشمف يده مـ اعمول مـ ظمقػ 

 .(1)قمؾقف احلنة قمغم مو ظمرج قمـ يده

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ذم صػوِت قمٌوِد اًمرمحـ:  ڤىمقًمف  افدفقل افثاين:

 .[67]اًمػرىمون: ﴾ی ی ی ی جئ حئ

ومقن إذا أكػؼقا، ومؼته : أن اهلل شمعومم وصػفؿ وجه اًلشتدًلل سملهنؿ ٓ ُيْنِ

 مـ اعمول وقمدُم إكػوىِمف يمؾِّف.
ٍ
 ذًمؽ إسمؼوُء ضمزء

إنَّ مـ  ،ىمؾً: يو رؾمقل اهلل": ىمول ◙موًمؽ  سمـ قمـ يمعى افدفقل افثافث:

أمًؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصومؼول رؾمقل اهلل  ،صدىمي إمم اهلل وإمم رؾمقًمف شمقسمتل أن أْكَخؾَِع مـ موزم

 .(2) "شموًمؽ ومفق ظمػم ًمؽ قمؾقؽ سمعض

سموٓىمتصور قمغم اًمصدىمي  ملسو هيلع هللا ىلصوإكام َأَمَره ": (3)اًمـقوي فىموًممو  وجه اًلشتدًلل:

ره سموًمػؼر وظمقومً  وسمٌعضف ظمقومً   .(4)"أن ٓ يصؼم قمغم اإلووىمي ومـ شميُّ

 يمام يؿؽـ أن يًتدل هلؿ سمام ىمد يؽمشمى قمغم ذًمؽ مـ أرضار مـفو:

رسمام شمػتح سموب اًمعقز واحلوضمي قمغم صوطمٌفو ًمق امتـع أن ىمًؿي اعمول  :أوًًل 

                                           

 .(252-10/250يـظر: اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن، ًمؾؼرـمٌل ) (1)

إذا شمصدق، أو أوىمػ سمعض موًمف، أو سمعض رىمقؼف، أو دواسمف، أظمرضمف اًمٌخوري، يمتوب: اًمقصويو، سموب:  (2)

 .(4/7( )2757رىمؿ ) ومفق ضموئز

مـ ىمرى طمقران ذم سمالد اًمشوم، ارحتؾ مع  -كقى  -سمـ مري، أسمق زيمريو، وًمد سمؼريي  ذفسمـ  هق: حيقك (3)

ث، وًمغقي، مـ أهؿ  واًمده إمم دمشؼ، وومقفو شمعؾَّؿ وؾمؿع احلديٌ، قُمِرف سموًمذيموء واًمِػطـي، ومؼقف، وحمدِّ

مصـػوشمف: اعمجؿقع ذم ذح اعمفّذب، وذح صحقح مًؾؿ، وريوض اًمصوحللم، ورووي اًمطوًمٌلم، 

 .(5/354(، ؿمذرات اًمذهى )2/476هـ(. يـظر: ـمٌؼوت اًمشوومعقي، ًمْلؾمـقي )676ذم ؾمـي )شمق

 .(17/76ذح صحقح مًؾؿ ) (4)
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: ٓ أكف ىمول، ◙ قمـ اسمـ قمٌوس": (2)، ىمول اسمـ يمثػم(1)أظمرون مـ إقموكتف

صمؿ  ،شمعؿد إمم موًمؽ ومو ظمقًمؽ اهلل وضمعؾف ًمؽ معقشي ومتعطقف امرأشمؽ أو سمـقؽ

ويمـ أكً اًمذي شمـػؼ قمؾقفؿ  ،وًمؽـ أمًؽ موًمؽ وأصؾحف ،شمـظر إمم مو ذم أيدهيؿ

 .(3)"مـ يمًقهتؿ وممكتفؿ ورزىمفؿ

وًمقس صمؿي رء قمـده  ،أكف ىمد يتزوج اًمقاهى ويقًمد ًمف سمعد ذًمؽ وًمد: اثاكقً 

 .(4)ًمقعطقف اعمقًمقد احلودث

أكف رسمام يؿقت سمعض ورصمتف ىمٌؾف، سمحودث سملم قمشقي ووحوهو، ومقـؼؾى : اثافثً 

 .(5)واًمقارث مقروصمً 

سمقـفؿ ومرسمام يقومؼ أطمدهؿ ومقام أظمذه ومقتجر سمف ويزداد ويـؿق  أكف إذا ىمًؿف: ارابعً 

ويؽقن قمـد اعمقت مو سمقده أيمثر ممو سمقد اًمقرصمي أظمريـ ومققىمع هذا ذم ىمؾقهبؿ 

 .(6)وؿمقئً 

قمغم اًمقرصمي ذم احلقوة دمقز سمال يمراهي، وهذا  أن ىمًؿي اعمول يموماًل  افؼول افثاين:

                                           

 .(6/2922يـظر: اًمتجريد ) (1)

سمـ درع اًمؼرر اًمٌٍموي اًمدمشؼل، أسمق اًمػداء، قمامد اًمديـ،  سمـ وقّ  سمـ يمثػم سمـ قمؿر هق: إؾمامقمقؾ (2)

خ ومؼقف، ًمف مصـػوت يمثػم ة، مـفو: اًمٌدايي واًمـفويي، وشمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، وضمومع اعمًوكقد، طموومظ ممرِّ

هـ(. يـظر: 774واظمتصور قمؾقم احلديٌ، واًمػصقل ذم اظمتصور ؾمػمة اًمرؾمقل، شمقذم سمدمشؼ ؾمـي )

 .(6/231ؿمذرات اًمذهى )

 .(2/188شمػًػم اسمـ يمثػم ) (3)

 .(6/61يـظر: اعمغـل ) (4)

 ىمٌؾ اًمقرصمي قمغم اًمؽميمي شمقزيع طمؽؿ -425"سمعـقان:  –اإلكؽمكً  –يـظر: مقىمع قمغم اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي  (5)

 .ًمؾشقخ اًمعالمي اسمـ قمثقؿلم " قمثقؿلم سمـا - اعمقت

 .اعمرضمع اًمًوسمؼ (6)
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 .(1)، واًمصحقح مـ اعمذهىىمقل أيمثر احلـوسمؾي

: ىمول ◙ اخلطوب سمـ قمؿروومقف أن  ◙سمؼصي أيب سمؽر  اشتدفوا ظذ ذفك

ًٓ  ويقمً  ملسو هيلع هللا ىلصأَمَركو رؾمقل اهلل " قمـدي، ومؼؾً: اًمققم  أن كتصدق، ومقاومؼ ذًمؽ مو

ؼقً سممو أ»: ملسو هيلع هللا ىلص، ومجئً سمـصػ موزم، ومؼول رؾمقل اهلل وأؾمٌؼ أسمو سمؽر إن ؾمٌؼتف يقمً 

: ملسو هيلع هللا ىلصىمول: وأشمك أسمق سمؽر سمؽؾ مو قمـده، ومؼول ًمف رؾمقل اهلل  ،ومؼؾً مثؾف شٕهؾؽ؟

ىمؾً: ٓ أؾموسمؼؽ إمم رء  ،هلؿ اهلل ورؾمقًمف ىمول: أسمؼقً شمو أسمؼقً ٕهؾؽ؟»

 .(2)"اأسمدً 

عمو شمصّدق سمامًمف يمؾف:  ◙مل ُيـؽر قمغم أيب سمؽر  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  :وجه اًلشتدًلل

 .◙ومعؾف أسمق سمؽر ومدل قمغم أن ىمًؿي اعمول يمؾف ضموئزة سمال يمراهي، وإّٓ عمو 

يمون قمـده مـ اإليامن واًمقؼلم واًمتقيمؾ مو جيعؾف  ◙سملن أسمو سمؽر  كوؿش:

ىمول  يصؼم قمـد اًمعقز، وهذا مو اؾمتثـوه أصحوب اًمؼقل سموًمؽراهي مـ اًمؽراهي،

يؼ " :(3)اخلطويب عمَِو  :ظمروضمف مـ موًمف أمجع ◙وإكام مل ُيـَؽر قمغم أيب سمؽٍر اًمصدِّ

                                           

وٓ يؽره ىمًؿ طمل موًمف سملم أوٓده، كؼؾف إيمثر، وقمـف: "(، ىمول اسمـ مػؾح: 7/414يـظر: اًمػروع ) (1)

ذم ىمًؿي اعمول سملم : ومصؾ"(، وومقف: 2/34، ويـظر: كقؾ اعمآرب )"وكؼؾ اسمـ احلؽؿ: ٓ يعجٌـلسمغم، 

ويٌوح ًمِْلكًون مـ ذيمٍر أو أكثك أن يؼًؿ موًَمُف سملم ورصَمتِِف قمغم ىمدِر ومريضي اهلل شمعومم، وًمق ، اًمقرصمي ذم احلقوة

ـَ أن يقًَمَد ًمف ذم ، "ًمقحُصَؾ اًمتعديؾ :طمّصتف وضمقسًمو ويعطل مـ طَمَدَث ًمف سمعد ىمًؿِي مولٍ ، طمقوشمِفِ  أمؽ

ٓ يؽره ًمؾحل ىمًؿ موًمف سملم أوٓده قمغم اًمصحقح مـ "(: 17/72ىمول اعمرداوي ذم اإلكصوف )

 ."اعمذهى

(، ىمول إركوؤوط: 3/108( )1678أظمرضمف أسمق داود، يمتوب: اًمزيموة، سموب: اًمرظمصي مـ ذًمؽ رىمؿ ) (2)

إؾمـوده طمًـ، وهق قمغم ذط "(: 5/366د )، وىمول إًمٌوين ذم صحقح ؾمــ أيب داو"طمديٌ طمًـ"

 ."مًؾؿ

ث، مـ أهؾ سمًً اخلطويب سمـ اخلطَّوب اًمًٌتل، أسمق ؾمؾقامن سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد هق: محد (3)  -، ومؼقف حمدِّ

 =، "معومل اًمًــ ذم ذح ؾمــ أيب داود"سمـ اخلطَّوب، مـ شمصوكقػف:  مـ كًؾ زيد -مـ سمالد يموسمؾ 
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وٓ "، وىمول اًمـقوي: (1)"يؼقـف، ومل خُيَْػ قمؾقف اًمػتـيقُمؾَِؿ مـ صحي كقتف، وىمقة 

، وىمول (2)" وراوقً  اومنكف يمون صوسمرً  فسمجؿقع موًمِ  ◙خُيوًمُِػ هذا صدىمَي أيب سمؽٍر 

ًمؼقة يؼقـف،  :◙ذم طمؼ أيب سمؽر اًمصديؼ  ومفذا يمون ومضقؾيً ": (3)اسمـ ىمدامي

تصدق أطمد هذيـ . وإن مل يقضمد ذم اعم.ذا مؽًى اشموضمرً  وويمامل إيامكف، ويمون أيًض 

 .(4)"رهيمُ 

 يمام يؿؽـ أن يًتدل هلؿ سمام ىمد يؽمشمى قمغم ذًمؽ مـ مـوومع ومـفو:

عمو  اـظرً سمعد مقت اعمقرث: وم وًمٌوب اًمـزاع اًمذي حيصؾ هموًمًٌ  وىمطعً أن ومقف : أوًًل 

يعقشف سمعض أومراد اعمجتؿع مـ ظمالوموت وكزاقموت سمعد ووموة مقرصمفؿ ذم يمقػقي 

اًمشخص إمم ىمًؿي موًمف ذم طمقوشمف: ، يؾجل طمقـفو ىمًؿي اًمؽميمي وشمـػقذهو وكحق ذًمؽ

 .ث صوطمى أمقال ـموئؾيوظموصي إذا يمون اعمقرِّ  ،عمثؾ هذه اخلالوموت وشمػوديً 

ومنكف  ،ن اًمشخص إذا ىمًؿ موًمف سملم ورصمتفإاًمعؽس مـ ذًمؽ: طمقٌ : اثاكقً 

وظموصي إوٓد اًمذيـ مـ أمفوت ؿمتك: ومؾقس صمؿي  ،إًمػي سمقـفؿ شمؼع

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

صملموإصالح "، "وسمقون إقمجوز اًمؼرآن" وهمػمهو، شمقذم ذم سمًً ؾمـي  "وهمريى احلديٌ"، "همؾط اعمحدِّ

(، اًمدر اًمثؿلم ذم أؾمامء اعمصـػلم، ٓسمـ 254هـ(. يـظر: اًمتؼققد عمعرومي رواة اًمًــ واعمًوكقد )ص388)

 .(1/160(، إكٌوه اًمرواة قمغم أكٌوه اًمـحوة، ًمؾؼػطل )286اًمًوقمل )ص

 .(2/78معومل اًمًــ ) (1)

 .(17/76ذح صحقح مًؾؿ ) (2)

سمـ ىمدامي اعمؼدد، أسمق حمؿد، أطمد يمٌور قمؾامء احلـوسمؾي، وًمد ؾمـي  سمـ حمؿد سمـ أمحد هق: قمٌد اهلل (3)

ث، قُمِرف قمـد اعمتلظمريـ سمشقخ اعمذهى، مـ أهؿ مصـػوشمف: اعمغـل، 541) هـ(، ومؼقف أصقزم حمدِّ

ـ(. يـظر: ؾمػم أقمالم ه620واًمؽوذم، واعمؼـع، واًمعؿدة، ورووي اًمـوفمر ذم أصقل اًمػؼف، شمقذم ؾمـي )

 .(2/133(، ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي، ٓسمـ رضمى )22/165اًمـٌالء، ًمؾذهٌل )

إذا ومروـو أكف إذا شمصدق سمام يـؼص مموكتف ظمرج يتؽػػ "(، ىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم: 3/102اعمغـل ) (4)

ع ويشؽمي، ومفذا ٓ جيقز، ًمؽـ إذا قمؾؿ أكف إذا شمصدق سمام يـؼص مموكي أهؾف ظمرج يشتغؾ ويٌق :اًمـوس

 .(6/273. اًمنمح اعمؿتع )"يػعؾ، ومنن ذًمؽ ٓ سملس سمف   يمام يمون أسمق سمؽر 
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 .(1)سموهلؿ يشغؾ رء

إيمرام اًمقرصمي طمتك يًعدوا ويـعؿقا هبذا اعمول أموم مرأى مقرصمفؿ، وذم مؼتٌؾ : اثافثً 

 .(2)طمقوهتؿ

ًمؾجؿقؾ عمـ يموكً هلؿ أيوٍد سمقضوء مـ اًمقرصمي يموًمزوضمي  اووموًء وردً  أن ومقف: ارابعً 

وطمقـفو ٓ يؽقن اعُمتقرمَّ ؾمِعد  ،، ومؼد شمعوضمؾ اعمـقُي أطمَدهؿ ىمٌؾ مقت مقّرصمفؿمثاًل 

ث(3)عمولسمٌمء مـ ا  .(4): ٕن مـ ذوط اعمػماث طمقوة اًمقارث طملم مقت اعمقرِّ

ه ءَ وٓ يـول أسمـو ،اإلدراك سملن سمعض اًمقرصمي ىمد يؿقت ذم طمقوة أسمقف مثاًل : اخامًس 

، وطمقـفو يظؾ همٓء (5)رء مـ اًمؽميمي: ٕن اسمـ آسمـ يًؼط سمقضمقد آسمـ

 .(6)أقماممفؿأو قمغم إىمؾ ًمقس هلؿ يمام ٕسمـوء  ،إطمػود ذم ومؼر وقمقز

: أن مو ؾمٌؼ إكام هق سموًمـظر مـ ضمفي أظمذ: ًمؽـ تـاؿش هذه األدفة افعؼؾقة

ط قمغم اًمؼدر ومل يصؼم قمغم  ،يـٌغل أن يـظر حلول اعمعطل أو اًمقاهى، ومرسمام شَمًخَّ

لم واًمتقيمؾ سموًمؽراهي إٓ عمـ ًمقس قمـده مـ اإليامن واًمقؼ كُؼؾ احلوضمي سمعد ذًمؽ، ومل

طمتك ٓ  :وقمـده مـ اًمصحي مو يًتطقع أن يعؿؾ هبو ،همػم متًخط امو جيعؾف صوسمرً 

 حيتوج ًمغػمه.

                                           

سمـ قمٌد اًمعزيز اًمراضمحل  يـظر: اًمشقخ ؾمؾقامن اًمراضمحل ىمصتف مع اًمقىمػ، إقمداد: أوىموف ؾمؾقامن (1)

 .(26)ص

 .(13يـظر: اعمرضمع اًمًوسمؼ )ص (2)

 .اعمرضمع اًمًوسمؼ (3)

 .(14(، واًمػرائض، ًمالطمؿ )ص18اسمـ قمثقؿلم )صيـظر: شمًفقؾ اًمػرائض، ًمؾعالمي  (4)

اًمؼوقمدة اًمثوكقي: ذم اًمػروع، ومؽؾ ذيمر وارث مـ اًمػروع "( وومقف: 69يـظر: شمًفقؾ اًمػرائض )ص (5)

 ."حيجى مـ حتتف ؾمقاء يمون مـ ضمـًف أم ٓ، وموٓسمـ حيجى أسمـوء آسمـ وسمـوت آسمـ

 .(14يـظر: اًمشقخ ؾمؾقامن اًمراضمحل ىمصتف مع اًمقىمػ )ص (6)
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 سمعد قمرض اًمؼقًملم وأدًمي يمؾ مـفام يظفر أن اًمراضمح هق أن يؼول: سملنافسجقح: 

ومقؽره عمـ ًمقس قمـده صؼم وٓ  :ىمًؿي مجقع اعمول قمغم طمًى أطمقال اًمشخص

إنَّ اًمتَّصدق ": (1)ىمول اًمشقيموين، اصوسمرً  ايمون ىمودرً  حتؿؾ، وجيقز سمال يمراهي عمـ

و قمغم ذًمؽ يعؾؿ مـ كػًف  ،سمجؿقع اعمول خيتؾػ سموظمتالف إطمقال ومؿـ يمون ىمقيًّ

ُل ومعؾ أيب سمؽر اًمصديؼ  ،اًمصؼم مل ُيْؿـع  ╚وإيثور إكصور  ،◙وقمؾقف َيَتـَزَّ

، وىمول (2)"الوم :ومـ مل يؽـ يمذًمؽ ،قمغم أكػًفؿ وًمق يمون هبؿ ظمصوصي

يـػؼقن ذم ؾمٌقؾ اهلل مجقع أمقاهلؿ،  ╚يمون يمثػم مـ اًمصحوسمي ": (3)اًمؼرـمٌل

، (4)"وؿمدة سمصوئرهؿ ،ًمصحي يؼقـفؿ :ومل يـؽر قمؾقفؿ ملسو هيلع هللا ىلصومؾؿ يعـػفؿ اًمـٌل 

 وذًمؽ عمو يكم:

 قؽقكقايمؾفو وم ؿأمقاهلقا أظمريـ عطيُ ٓ أن اهلل شمعومم أمر اعمًؾؿلم سملن  :أوًًل 

ڭ ڭ ۇ ﴿شمعومم:  ولؼ، وم(5)وهذا مع اًمزيموة ومام اًمٌول سموهلٌي ،ومؼراء

 .[141]إكعوم: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

                                           

سمـ قمٌد اهلل اًمشقيموين، ومؼقف جمتفد مـ يمٌور قمؾامء اًمقؿـ، وًمد هبجرة ؿمقيمون  سمـ حمؿد سمـ قمكم هق: حمؿد (1)

هـ(، وموت طمويماًم 1229هـ(، كشل سمصـعوء، ووزم ىمضوءهو ؾمـي )1173مـ سمالد ظمقٓن سموًمقؿـ ؾمـي )

ذم اًمتػًػم.  "ديرومتح اًمؼ"، و"كقؾ إوـمور ذح مـتؼك إظمٌور"هـ(، ومـ مصـػوشمف: 1250هبو ؾمـي )

(، معجؿ اعمػنيـ مـ صدر اإلؾمالم 6/298(، إقمالم ًمؾزريمكم )2/214يـظر: اًمٌدر اًمطوًمع )

 .(2/593) وطمتك اًمعٍم احلورض

 .(8/288) إوـمور، ًمؾشقيموين كقؾيـظر:  (2)

يـ، سمـ ومرح إكصوري اًمؼرـمٌل، أطمد قمؾامء اعموًمؽقي، وأطمد يمٌور اعم سمـ أيب سمؽر سمـ أمحد هق: حمؿد (3) ػنِّ

أىموم ذم مٍم،  مل يؽـ ؿمديد اًمتعصى عمذهٌف، مـ أهؿ مصـػوشمف: اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن، وًمف يمتى 

 .(5/335هـ(. يـظر: ؿمذرات اًمذهى )671أظمرى ذم اًمزهد، شمقذم ؾمـي )

 .(10/250اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ) (4)

 .(2/706(، اعمغـل )7/110) اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآنيـظر:  (5)
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أن مـ أهؿ إمقر اًمداقمقي إمم شمؼًقؿ اعمول ذم احلقوة ظمشقي آظمتالف : اثاكقً 

واًمـزاع اًمذي حيصؾ سمعد ووموة اعمقرث سملم اًمقرصمي ذم ؿملن ىمًؿي اًمؽميمي، وإن يمون 

إـمالىمف، ومؼد ذيمر اًمػؼفوء أن مـ اًمؼقاقمد اًمنمقمقي إٓ أكف ًمقس قمغم  اهذا حمؿقدً 

ووضمف هذه اًمؼوقمدة  ،(1)"درء اعمػوؾمد أومم مـ ضمؾى اعمصوًمح"اعمعتؼمة ىموقمدة: 

ث عموًمف سمعد هٌتف ًمقرصمتف أومم مـ  :سمؼًؿي اعمول ذم احلقوة: أن درء مػًدة طموضمي اعمقرِّ

 واإلطمًون إًمقفؿ. ،مصؾحي شملًمقػفؿ

 ومـفو: (2)أن اًمعؾامء ضمّقزوا اًمتصدق سمجؿقع اعمول سمضقاسمط :افثً ثا

 أن يؽقن ـمقى اًمـػس ٓ يـدم قمغم اًمٌؼوء سمال مول. (1

أن مو يرضمقه ذم اعمًتؼٌؾ مموصمؾ عمو شمصدق سمف ذم احلول، وٓ حيتوج إًمقف ذم  (2

اعمًتؼٌؾ ًمـػًف، أو عمـ شمؾزمف كػؼتف، أو يـدب اإلكػوق قمؾقف، وإٓ مل يـدب ًمف 

ومنن ىمقؾ: "، ىمول اًمؼرـمٌل: قمؾقف إن حتؼؼ احلوضمي عمـ شمؾزمف كػؼتف ذًمؽ سمؾ حيرم

وردت أظمٌور صحقحي ذم اًمـفل قمـ اًمتصدق سمجؿقع مو يؿؾؽف اعمرء، ىمقؾ ًمف: 

إكام يمره ذًمؽ ذم طمؼ مـ ٓ يقصمؼ مـف اًمصؼم قمغم اًمػؼر، وظموف أن يتعرض 

 .(3)"ًمؾؿًلًمي إذا ومؼد مو يـػؼف

، واهلل وو ُذيمر همػم مضؿقن سموًمـًٌي ًمف هموًمًٌ هذا مع اًمصدىمي ومام اًمٌول سموهلٌي، وم

 شمعومم أقمؾؿ.

                                           

 .(4/212(، واًمػروق، ًمؾؼراذم )5ىمقاقمد إطمؽوم، ًمؾعز اسمـ قمٌد اًمًالم )صيـظر:  (1)

 ، ًمؾحصـل(، يمػويي إظمقور2/323(، اًمػقايمف اًمدواين )2/357يـظر: طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ) (2)

(، اعمغـل 1/407أؾمـك اعمطوًمى )(، 6/236(، اعمجؿقع )2/262طموؿمقي اًمعدوي )(، 1/124)

(3/102). 

 .(18/27إطمؽوم اًمؼرآن )اجلومع  (3)
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 ادسلفة افثاكقة: ؿسؿة جزء من ادال يف احلقاة

أن يعؿد اإلكًون ذم طمقوشمف إمم ضمزء مـ أمقاًمف ومقؼًؿف سملم ورصمتف  :ادسلفةصورة 

 ؟(1)مـف ًمف وئً اًمنمقمقلم ويٌؼل ؿمق

مـ أمقاًمف قمغم ورصمتف سمال  ااًمػؼفوء قمغم أكف جيقز ًمْلكًون أن يؼًؿ ضمزءً  (2)اشمػؼ

 يمراهي.

: سملدًمي اًمؼقل اًمثوين ذم اعمًلًمي اًمًوسمؼي اًمؼوئؾلم سمجقاز ىمًؿي واشتدفوا ظذ ذفك

 ومجقازه سمجزء مـف مـ سموب أومم، ويضوف إمم ذًمؽ مو يكم: ،مجقع اعمول سمال يمراهي

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ىمقًمف شمعومم:  افدفقل األول:

 .[29]اإلهاء: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

 هجؿقع مو ذم يدأن اهلل شمعومم أمر اإلكًون أّٓ ُيـػؼ أو يتصدق سم اًلشتدًلل:وجه 

 ومدل سمؿػفقم اعمخوًمػي قمغم أن ىمًؿي ضمزء مـف ضموئزة سمال يمراهي. :إًمقف فمع طموضمت

ىمؾً: يو رؾمقل اهلل، إنَّ مـ "ىمول:  ◙موًمؽ  سمـ يمعىقمـ  افدفقل افثاين:

أمًؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف، ومؼول رؾمقل اهلل شمقسمتل أن أْكَخؾَِع مـ موزم صدىمي إمم اهلل وإمم 

 .(3) "شقمؾقؽ سمعض موًمؽ ومفق ظمػم ًمؽ

أن يتصدق سمجزء إمم  ◙موًمؽ  سمـ أرؿمد يمعى ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  وجه اًلشتدًلل:

                                           

وهذا مو ؾمور قمؾقف سمعض رضمول إقمامل اعمعوسيـ يموًمشقخ ؾمؾقامن اًمراضمحل. يـظر: اًمشقخ ؾمؾقامن  (1)

 .(4اًمراضمحل ىمصتف مع اًمقىمػ )ص

(، اًمػقايمف اًمدواين 3/253(، حتػي اًمػؼفوء، ًمؾًؿرىمـدي )12/47يـظر: اعمًٌقط، ًمؾنظمز ) (2)

(، أؾمـك اعمطوًمى 2/396، مغـل اعمحتوج، ًمؾنمسمقـل )(4/97(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل )2/159)

 .(6/246(، اعمغـل واًمنمح اًمؽٌػم )1/407)

 .ؾمٌؼ خترجيف (3)
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: (1)مـ موًمف وُيٌؼل سمعضف: ومدل قمغم أن ىمًؿي ضمزء مـ اعمول ضموئزة، ىمول اًمٌخوري

 .(2)"ومفق ضموئز :سموب: إذا شمصدق، أو أوىمػ سمعض موًمف أو سمعض رىمقؼف أو دواسمف"

أيمثر  ◙يمون أسمق ـمؾحي ": ىمول ◙موًمؽ  سمـ أكسقمـ افدفقل افثافث: 

 ًٓ مـ كخؾ، ويمون أطمى أمقاًمف إًمقف سمػمطموء، ويموكً مًتؼٌؾي  إكصور سموعمديـي مو

 يدظمؾفو وينمب مـ موء ومقفو ـمقى، ىمول أكس ملسو هيلع هللا ىلصاعمًجد، ويمون رؾمقل اهلل 

]آل  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: ومؾام أكزًمً هذه أيي: ◙

ومؼول: يو رؾمقل اهلل، إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل  ◙أسمق ـمؾحي ىموم  [92قمؿران:

 وإن أطمى أمقازم إزمَّ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿شمٌورك وشمعومم يؼقل: 

سمػمطموء، وإهنو صدىمي هلل، أرضمق سمرهو وذظمرهو قمـد اهلل، ومضعفو يو رؾمقل اهلل طمقٌ 

مول راسمح، وىمد  ، ذًمؽ مول راسمح، ذًمؽسمٍخ »: ملسو هيلع هللا ىلصأراك اهلل، ىمول: ومؼول رؾمقل اهلل 

: أومعؾ ◙ ومؼول أسمق ـمؾحي شؾمؿعً مو ىمؾً، وإين أرى أن دمعؾفو ذم إىمرسملم

 .(3)"يو رؾمقل اهلل، ومؼًؿفو أسمق ـمؾحي ذم أىمورسمف وسمـل قمؿف

ًمؼقًمف:  :مـ موًمف اأراد أن يؼًؿ ضمزءً  ◙أن أسمو ـمؾحي  وجه اًلشتدًلل:

ًٓ "ويمون أطمى أمقاًمف إًمقف" إمم  ملسو هيلع هللا ىلصوملرؿمده اًمـٌل  ،همػمهو : ًمقدل قمغم أن قمـده أمقا

                                           

سمـ اعمغػمة اًمٌخوري، أسمق قمٌد اهلل، طَمؼْم اإلؾمالم، واحلوومظ حلديٌ  سمـ إسمراهقؿ سمـ إؾمامقمقؾ هق: حمؿد (1)

اعمػرد، وًمد ذم سمخورى، وىموم  ، صوطمى اجلومع اًمصحقح واًمتلريخ واًمضعػوء وإدبملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

( أًمػ طمديٌ، شمقذم ؾمـي 600سمرطمؾي ـمقيؾي ذم ـمؾى احلديٌ، ؾمؿع مـ كحق أًمػ ؿمقخ، ومجع كحق )

 .(9/47(، هتذيى اًمتفذيى )2/122هـ(. يـظر: شمذيمرة احلػوظ )256)

 .(4/7صحقح اًمٌخوري ) (2)

(، وأظمرضمف 2/119( )1461أظمرضمف اًمٌخوري، يمتوب: اًمزيموة، سموب: اًمزيموة قمغم إىمورب رىمؿ ) (3)

ومضؾ اًمـػؼي واًمصدىمي قمغم إىمرسملم واًمزوج وإوٓد، واًمقاًمديـ وًمق مًؾؿ، يمتوب: اًمزيموة، سموب: 

 .(2/693( )998رىمؿ ) يموكقا منميملم
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أن يؼًؿف سملم أىمورسمف، وأومم إىمورب هؿ اًمقرصمي، ومدل قمغم أن مـ أراد أن يؼًؿ 

 مـ موًمف أن يؼًؿف سملم ورصمتف، وًمقس مو يؿـع مـ ذًمؽ. وؿمقئً 

أن مـ إدًمي اًمتل اؾمتدل هبو اًمؼوئؾقن سمؽراهقي ىمًؿي مجقع اعمول:  افدفقل افرابع:

وًمقس صمؿي رء ُيعطك  ،و ىمد ُيقًمد ًمف مقًمقد ضمديدظمشقي أن حيتوج إًمقف ومقام سمعُد، أ

 ًمف اكتػك هذان إمران. وًمف، ومنذا أسمؼك ؿمقئً 

 .انًطهب انثاٍَ: قسًت انًال بٍُ األوالد بانتساوٌ أو انقسًت انفرضُت

 ٓ ختؾق ىمًؿي اعمول سملم إوٓد مـ طموًمتلم:

 أن شمؽقن اًمؼًؿي سموًمؽمايض سمقـفؿ.احلافة األوػ: 

 أن شمؽقن اًمؼًؿي سمعدم اًمؽمايض سمقـفؿ. افثاكقة:احلافة 

 ألبقمغم أن ًم اًمػؼفوء (1)اشمػؼومؼد  :إذا يموكً اًمؼًؿي سموًمؽمايض أما احلافة األوػ

أن يػووؾ سملم أوٓده ذم اهلٌي إذا يمون ذًمؽ سمروو اًمٌوىملم: ٓكتػوء اًمعداوة 

 .، ذيطي أن يؽقن رووهؿ سموظمتقورهؿ وىمـوقمتفؿ(2)واًمؼطقعي اًمتل هل اًمعؾي

ًمقس ًمؾقاًمد أن يػضؾ سمًٌى ذًمؽ، سمؾ ":   ز ىمول ؾمامطمي اًمشقخ اسمـ سمو

وؾمؿحقا  ،وىموًمقا: أقمط أظموكو يمذا ،وإذا يموكقا مرؿمديـ وشمًوحمقا. .جيى أن يعدل

ومنذا ىموًمقا: كًؿح أن شمعطقف ؾمقورة أو شمعطقف يمذا.. ويظفر ًمف أن  ،وواوحً  وؾمامطًم 

                                           

(، رؾموًمي اًمؼػمواين 2/246(، سمدايي اعمجتفد )7/288(، اًمٌحر اًمرائؼ )6/199يـظر: سمدائع اًمصـوئع ) (1)

 .(5/372اعمٌدع )(، 4/538اًمتفذيى، ًمؾشػمازي )(، 5/378)(، رووي اًمطوًمٌلم 118)ص

(، 4/401(، مطوًمى أوزم اًمـفك )4/310(، يمشوف اًمؼـوع )5/415) ، ًمؾرمكميـظر: هنويي اعمحتوج (2)

 .(5/373(، اعمٌدع )7/140اإلكصوف )
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 .(1)"ومال سملس :مـف ووٓ ظمقومً  ؾمامطمفؿ طمؼقؼي ًمقس جمومؾيً 

 :نومؾفو صقرشمو :سمقـفؿ إذا يموكً اًمؼًؿي سمعدم اًمؽمايض وأما احلافة افثاكقة

غ.افصورة األوػ:   أن شمؽقن اًمؼًؿي مـ همػم مًقِّ

 أن شمؽقن اًمؼًؿي مع اعمًّقغ.افصورة افثاكقة: 

 .-مثاًل  يموٓؾمتقاء ذم احلوضمي-مع قمدم اعمًقغ شمؽقن أن  األوػأما افصورة 

 حترير حمل افـزاع:

، (3)ىمًؿي اعمولأن يعدل سملم أوٓده ذم  ألبقمغم أكف يًتحى ًم (2)اًمػؼفوء اشمػؼ

وٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم اؾمتحٌوب اًمتًقيي، ويمراهي "ىمول اسمـ ىمدامي: 

 .(4)"اًمتػضقؾ

 قمغم ىمقًملم: ذم اًمقضمقب مـ قمدمف (5)قا اظمتؾػو

قمـد ، واعمشفقر (6)، وهذا ىمقل سمعض اعموًمؽقيفؿاًمتًقيي سمقـدمى  :ولافؼول األ

                                           

 .(20/53(، )9/234جمؿقع ومتووى اسمـ سموز ) (1)

(، 7/288) (، اًمٌحر اًمرائؼ6/199دائع اًمصـوئع )(، سم6/215ًمؾجصوص ) ،يـظر: أطمؽوم اًمؼرآن (2)

(، رووي 2/401) ذح اًمـقوي قمغم مًؾؿ(، 118(، رؾموًمي اًمؼػمواين )ص2/246سمدايي اعمجتفد )

(، اًمدرر اًمًـقي، حتؼقؼ: اسمـ ىموؾمؿ 5/372اعمٌدع )(، 4/538اًمتفذيى )(، 5/378اًمطوًمٌلم )

(7/91). 

. يـظر: اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي صدىمي أم وىمًػو أم شمؼمقًمويموكً شمؾؽ اًمعطقي هٌي أم هديي أم ؾمقاء  (3)

(30/158). 

 .(6/53اعمغـل ) (4)

 سمـ سمشػم ؾمٌى اظمتالومفؿ ذم هذه اعمًلًمي: هق اظمتالومفؿ ذم ومفؿ إًمػوظ اًمقاردة ذم طمديٌ اًمـعامن (5)

وًمف، ومقىمع ، هؾ اعمؼصقد هبو اًمؽراهي أو اًمتحريؿ؟ مع اشمػوىمفؿ قمغم أن اإلكًون طمر اًمتٍمف ذم م  

 .(2/246. يـظر: سمدايي اعمجتفد )╚اًمتعورض سملم اًمؼقوس وإصمر ومعؾ اًمصحوسمي 

 .(2/246يـظر: سمدايي اعمجتفد ) (6)



 
 

 قسًت انًال بٍُ انىرثت فٍ انحُاة 
 

 280 

 .(3)، وهمػمهؿ(2)، ومذهى اًمظوهريي(1)احلـوسمؾي

أقمطوين أيب قمطقي، "ىمول: أكف  (4)سمشػم سمـ قمـ اًمـُّعامنضموء بام اشتدفوا ظذ ذفك 

 ملسو هيلع هللا ىلصوملشمك رؾمقل اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلص: ٓ أرى طمتك شمشفد رؾمقل اهلل (5)قمؿرة ومؼوًمً أمل

ومؼول: إين أقمطقً اسمـل هذا قمطقي، وملمرشمـل أمف أن أؿمفدك يو رؾمقل اهلل، ومؼول: 

واقمدًمقا سملم ، وموشمؼقا اهلل» ىمول: ،؟ ىمول: ٓشأقمطقً ؾموئر وًمدك مثؾ هذا»

 .(6)"، ىمول: ومرضمع أيب ورد قمطقتفشأوٓديمؿ

: ي، وذم روايشوملرضمعف»ىمول: ٓ، ىمول:  ش؟أيُمؾَّ وًمدك َكَحْؾَتف مثؾ هذا»وذم ًمػظ ىمول: 

 .شوموردده»

ك أن يؽقكقا إًمقؽ ذم اًمؼم »، صمؿ ىمول: شوملؿمفد قمغم هذا همػمي»وذم ًمػظ:  أينُّ

 .شومال إًذا»ىمول: سمغم، ىمول: ، شؾمقاءً 

                                           

 .(17/68(، اإلكصوف )6/51يـظر: اعمغـل ) (1)

 .(9/142) ، ٓسمـ طمزميـظر: اعمحغم (2)

اًمٌخوري، وإؾمحوق، ورضمحف يمام ذهى إًمقف ـموووس، واسمـ اعمٌورك، وجموهد، وقمروة، واسمـ طمٌون، و (3)

(، 5/214) ، ٓسمـ طمجر. يـظر: ومتح اًمٌوريرمحفؿ اهلل شمعومم اسمـ طمجر، واًمصـعوين، واًمشقيموين

(، كقؾ إوـمور 3/90) ، ًمؾصـعوين(، ؾمٌؾ اًمًالم241، ٓسمـ ضمزي، )صاًمؼقاكلم اًمػؼفقي

(6/121). 

واسمـ صوطمٌف،  ملسو هيلع هللا ىلصسمـ صمعؾٌي إكصوري اخلزرضمل، صوطمى رؾمقل اهلل  سمـ ؾمعد سمـ سمشػم هق: اًمـعامن (4)

وهق أول مقًمقد وًمد ذم اإلؾمالم مـ إكصور سمعد اهلجرة، يمون ضمقاًدا ؿموقمًرا ؿمجوقًمو، شمقذم ؾمـي: 

 .(6/440) ، ٓسمـ طمجراإلصوسمي: . يـظرـ(ه65)

سمـ سمشػم، وهل  ـعامنسمـ امرئ اًمؼقس إكصوريي اخلزرضمقي، أم اًم سمـ صمعؾٌي هل: قمؿرة سمـً رواطمي (5)

 ، ٓسمـ يمثػم(، اًمٌدايي واًمـفويي8/244. يـظر: اإلصوسمي )   سمـ رواطمي أظمً اًمصحويب قمٌد اهلل

(4/257). 

 .(2/914( )2447أظمرضمف اًمٌخوري، يمتوب: اهلٌي، سموب: اإلؿمفود ذم اهلٌي، رىمؿ ) (6)



 

  قسًت انًال بٍُ انىرثت فٍ انحُاة
 

 281 

 .(1)شومنين ٓ أؿمفد قمغم ضمقر»وذم ًمػظ: 

 :(2)وضمف اًمدًٓمي ومقام يكم

وهذه يمؾفو ": (4)، ىمول اسمـ اًمؼقؿ(3)، واجلقر طمراماه ضمقرً ؾمامَّ ؓملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  (1

صحقحي وسحيي ذم اًمتحريؿ واًمٌطالن مـ قمنمة أوضمف شممظمذ مـ أًمػوظ 

 .(5)"هذا احلديٌ

وهق ": (7)، ىمول اًمصـعوين(6)سمرده وإرضموقمف وإمر يؼتيض اًمقضمقب ملسو هيلع هللا ىلصأمره  (2

                                           

( 1623رىمؿ )أظمرضمف مًؾؿ، يمتوب: اهلٌوت، سموب: يمراهي شمػضقؾ سمعض إوٓد ذم اهلٌي،  (1)

واظمتالف إًمػوظ ذم هذه اًمؼصي اًمقاطمدة "(: 5/214) اًمٌوري ذم ومتح اسمـ طمجرول (، ىم3/1243)

يرضمع إمم معـك واطمد، وىمد متًؽ سمف مـ أوضمى اًمتًقيي ذم قمطقي إوٓد.. وذهى اجلؿفقر إمم أن 

رضمقع، ومحؿؾقا ره، واؾمتحًٌ اعمٌودرة إمم اًمتًقيي، أو اًماًمتًقيي مًتحٌي، ومنن ومضؾ سمعًضو، صح ويمُ 

 ."إمر قمغم اًمـدب، واًمـفل قمغم اًمتـزيف

سمـ  ٓ ،(، ومتح اًمٌوري7/98ٓسمـ سمطول ) ،(، ذح اًمٌخوري5/371(، اعمٌدع )6/52يـظر: اعمغـل ) (2)

 .(1/365) ، ٓسمـ اًمؼقؿ(، إهموصمي اًمؾفػون5/214طمجر )

 .(6/52يـظر: اعمغـل ) (3)

اهلل ؿمؿس اًمديـ اعمعروف سموسمـ ىمقؿ اجلقزيي، وًمد ؾمـي سمـ أيقب، أسمق قمٌد  سمـ أيب سمؽر هق: حمؿد (4)

، مـ أؿمفر شمالمقذ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، ومـ أهؿ 691) ث، مػنِّ هـ(، ومؼقف طمـٌكم،  أصقزم، حمدِّ

هـ(. 751، شمقذم ذم دمشؼ ؾمـي )"اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي"، و"مدارج اًمًوًمؽلم"، و"زاد اعمعود"مصـػوشمف: 

(، اعمؼصد إرؿمد ذم ذيمر أصحوب اإلموم أمحد، ٓسمـ مػؾح 5/170يـظر: ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي )

(1/235). 

 .(9/461هتذيى ؾمــ أيب داود ) (5)

 .(6/52) يـظر: اعمغـل (6)

سمـ حمؿد، أسمق إسمراهقؿ، اًمؽحالين صمؿ اًمصـعوين، اعمعروف سموٕمػم،  سمـ صالح سمـ إؾمامقمقؾ هق: حمؿد (7)

قمؾامء اعمديـي، وسمرع ذم مجقع اًمعؾقم، ومـ شمصوكقػف: جمتفد، ىمرأ احلديٌ قمغم أيموسمر قمؾامء صـعوء و

، هـ(. يـظر: اًمٌدر اًمطوًمع1182، شمقذم ؾمـي )"ؾمٌؾ اًمًالم"، و"شمقوقح إومؽور ذح شمـؼقح إكظور"

 .(6/38) ، ًمؾزريمكم(، إقمالم2/133) ًمؾشقيموين
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طمقٌ سمودر إمم  ◙، وهذا مو ومفؿف سمشػم (1)"اًمذي شمػقده أًمػوظ احلديٌ

 .آمتثول ومرد اًمعطقي

قمغم سمعض يقرث سمقـفؿ اًمعداوة شمػضقؾ سمعض إوٓد سملن  (2)ـام اشتدفوا

: (4)، ىمول اسمـ طمجر(3)واًمٌغضوء وىمطقعي اًمرطمؿ، واًمقؾمقؾي إمم احلرام طمرام

ٕن ىمطع اًمرطمؿ واًمعؼقق حمرمون ومام  :ومـ طمجي مـ أوضمٌف أكف مؼدمي اًمقاضمى"

 .(5)"واًمتػضقؾ ممو يمدي إًمقفام  ،ويمدي إًمقفام يؽقن حمرمً 

، وهذا ىمقل مجفقر اًمػؼفوء مـ فؿاًمتًقيي سمقـ (6)يًتحى افؼول افثاين:

ىمقل ، و(9)، واًمشوومعقي ذم اعمعتؿد(8)، واعموًمؽقي ذم اعمشفقر قمـدهؿ(7)احلـػقي

                                           

 .(3/89يـظر: ؾمٌؾ اًمًالم ) (1)

 قمرض أصمـوء ذم اًمًوسمؼي اعمراضمع يـظر: أمهفو. مـ هق هـو ُذيمر ومو سمذيمرهو، اعمؼوم يطقل أظمرى أدًمي وهلؿ (2)

 .اًمؼقل

 .(5/214) ، ٓسمـ طمجر(، ومتح اًمٌوري6/52يـظر: اعمغـل ) (3)

سمـ حمؿد اًمؽـوين اًمعًؼالين، أسمق اًمػضؾ، ؿمفوب اًمديـ، مـ أئؿي اًمعؾؿ واًمتوريخ،  سمـ قمكم هق: أمحد (4)

ذح  يرة، ًمف شمصوكقػ يمثػمة، مـفو: ومتح اًمٌورأصؾف مـ قمًؼالن سمػؾًطلم، مقًمده وووموشمف سموًمؼوه

ؾخقص احلٌػم ذم ختريٍ أطموديٌ اًمراومعل اًمؽٌػم، وسمؾقغ اعمرام مـ أدًمي اًمتصحقح اًمٌخوري، و

 .(1/87) (، اًمٌدر اًمطوًمع2/36) هـ(. يـظر: اًمضقء اًمالمع852إطمؽوم، شمقذم ؾمـي )

 .(5/214ومتح اًمٌوري ) (5)

ىمول موًمؽ "(: 7/226) ، ٓسمـ قمٌد اًمؼماًمؽراهي ضموء ذم آؾمتذيمورأي: جيقز اًمتػضقؾ سمقـفؿ مع  (6)

حؾي دون ـِّ واًمؾقٌ واًمثقري واًمشوومعل وأسمق طمـقػي وأصحوهبؿ: ٓ سملس أن يػضؾ سمعض وًمده سموًم

 ."سمعض، ويمصمره سموًمعطقي دون ؾموئر وًمده، وهؿ مع ذًمؽ يؽرهقن ذًمؽ

(، طموؿمقي رد اعمحتور 5/696عمختور )(، اًمدر ا7/288(، اًمٌحر اًمرائؼ )12/56يـظر: اعمًٌقط ) (7)

(8/455). 

 ، ًمؾٌوضمل(، اعمـتؼك241(، اًمؼقاكلم اًمػؼفقي )ص7/226(، آؾمتذيمور )7/225يـظر: اًمتؿفقد ) (8)

(4/55). 

مغـل اعمحتوج (، 4/538(، اًمتفذيى )15/371اعمجؿقع )(، 5/378يـظر: رووي اًمطوًمٌلم ) (9)

(3/567). 
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 .(1)احلـوسمؾي  قمـد

 .(2)سمشػم اعمتؼدم ذيمره سمـ سمحديٌ اًمـعامن اشتدفوا ظذ ذفك

عمو أمره  وأمره سموإلؿمفود قمغم اهلٌي، وًمق يموكً طمرامً  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  وجه افدًلفة:

ٕن أمره سمنؿمفود همػمه سيح ذم  :ومحؿؾقا إمر ذم احلديٌ قمغم اًمـدب ،(3)سمذًمؽ

 .(4)اجلقاز

سملن هذه اًمصقغي اًمقاردة ذم احلديٌ ًمقًً ًمْلذن سموإلؿمفود، وإكام هل  كوؿش:

، وىمقًمف: [40]ومصؾً: ﴾ڇ ڇ ڇ﴿ًمؾتقسمقخ واًمتفديد، يمؼقًمف شمعومم: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ﴿، وىمقًمف: [46]اعمرؾمالت: ﴾ی ىئ ىئ ېئىئ﴿

هذا اعمعـك ًمٌودر إمم آمتثول  ◙وًمق مل يػفؿ سمشػم ، [29]اًمؽفػ: ﴾چ

ًمذًمؽ  ملسو هيلع هللا ىلص، ويميد هذا شمًؿقتف (5)، ومل يرّد اًمعطقيملسو هيلع هللا ىلصسمنؿمفود همػم اعمصطػك 

صمؿ يلمر سموإلؿمفود قمؾقف طمؼقؼي، وهذه دًٓمي سمؼقي  ،اأن يًؿقف ضمقرً قٌعد ، وم(6)اضمقرً 

 .(7)أًمػوظ احلديٌ

سملن هذه اًمصقغي سحيي ذم اًمدًٓمي قمغم كػل  :اويؿؽن أن جياب ظـه أيًض 

 ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ أن اهلٌي ىمد وىمعً قمغم كحق خموًمػ ًمؾنمع، وإٓ عمو أمره  :اجلقاز

 سمنرضموقمفو وردهو.

                                           

 .(6/52يـظر: اعمغـل ) (1)

 .خترجيفؾمٌؼ  (2)

 .(15/371(، اعمجؿقع )4/85) ، ًمؾطحووييـظر: ذح معوين أصمور (3)

 .(6/110(، كقؾ إوـمور )5/415(، هنويي اعمحتوج )7/226يـظر: اًمتؿفقد ) (4)

 .(4/311يـظر: يمشوف اًمؼـوع ) (5)

 .(6/111يـظر: كقؾ إوـمور ) (6)

 .(215-5/214) ، ٓسمـ طمجريـظر: ومتح اًمٌوري (7)
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 إن أسمو سمؽر اًمصديؼ"ىموًمً: أهنو  ▲قموئشي  سمام ورد قمـ :اواشتدفوا أيًض 

مـ موًمف سموًمغوسمي، ومؾام طميشْمف اًمقوموة  (2)قمنميـ َوؾْمًؼو (1)يمون َكَحَؾفو ضمودَّ  ◙

ىمول: واهلل يو سُمـَقَّي مو مـ اًمـوس أطمد أطمى إزم همـًك سمعدي مـؽ، وٓ أقمزُّ قمكمَّ ومْؼًرا 

 (3)يمـً َكَحْؾُتِؽ ضَمودَّ قمنميـ َوؾْمًؼو، ومؾق يمـً ضَمَدْدشمِقِف َواطْمَتْزشمِقفِ  وإينسمعدي مـؽ، 

و أظَمَقاِك وُأظمتوك وموىمتًؿقه قمغم يمتوب يمون ًمؽ، وإكَّام هق اًمققم مول وارث، وإكَّام مه

 .(4)"اهلل

ىمد قمؾؿقا سمام يمون مـ أيب سمؽر  ╚أن اًمصحوسمي اًمؽرام  :اًلشتدًللوجه 

قمغم قمدم وضمقب  وومؽون ذًمؽ إمجوقمً ، ومل يـؽر قمؾقف أطمد مـفؿ، ذم اًمعطقي ◙

 .(5)اًمتًقيي

ًمعؾ أسمو سمؽر ، أو (6)يموكقا راولم سمذًمؽ ▲لن إظمقة قموئشي سم: كوؿش

يعودل ذًمؽ، أو يمون كحؾفو وهق يريد أن يـحؾ  يمون ىمد كحؾ أوٓده كحاًل  ◙

ظمصفو سمعطقتف حلوضمتفو  ◙حيتؿؾ أكف ، صمؿ (7)وملدريمف اعمقت ىمٌؾ ذًمؽ، همػمهو

                                           

سمؿعـك اعمجدودة، واعمعـك: أقمطوهو كحاًل دمدُّ مـفو مو يٌؾغ قمنميـ َوؾْمًؼو،  -سموجلقؿ وشمشديد اًمدال- اجلودّ  (1)

 .(14/361أي: شمؼطع. يـظر: كخى إومؽور ذم شمـؼقح مٌوين إظمٌور ذم ذح معوين أصمور، ًمؾعقـل )

أهؾ احلجوز، وأرسمعامئي وصمامكقن  اًمَقؾْمؼ: سمػتح اًمقاو: ؾمتقن صوقًمو، وهق صمالصمامئي وقمنمون رـماًل قمـد (2)

 .رـماًل قمـد أهؾ اًمعراق قمغم اظمتالومفؿ ذم مؼدار اًمصوع واعمد. اعمرضمع اًمًوسمؼ

ًِ "(: 4/85ضموء ذم ذح اًمزرىموين قمغم اعمقـمل ) (3) سمػتح اجلقؿ واًمدال إومم وإؾمؽون - ضمددشمقف ومؾق يمـ

 ."أي: طمزشمقف -مػتقطميسمنؾمؽون احلوء واًمزاي سمقـفام ومقىمقي - واطمتزشمقف ،ىمطعتقف :-اًمثوكقي

(، صححف إًمٌوين ذم إرواء 2/752( )40رىمؿ ) ،أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل سموب: مو ٓ جيقز مـ اًمـحؾ (4)

 .(6/61اًمغؾقؾ )

 ، ًمؾطحوويخمتٍم اظمتالف اًمعؾامء (، ويـظر:4/310يمشوف اًمؼـوع )(، و6/289اًمذظمػمة )يـظر:  (5)

 .(5/215طمجر ) ٓسمـ ،ومتح اًمٌوريو(، 4/154)

 .(4/154(، خمتٍم اظمتالف اًمعؾامء )5/215) ، ٓسمـ طمجريـظر: ومتح اًمٌوري (6)

 .(5/387(، اعمغـل )6/215يـظر: اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ) (7)
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وقمجزهو قمـ اًمؽًى واًمتًٌى ومقف، مع اظمتصوصفو سمػضؾفو، ويمقهنو أم اعمممـلم 

ي ذم ومعؾ أطمد إن لكف ٓ طمجسم ا، وأظمػمً (1)، وهمػم ذًمؽ مـ ومضوئؾفوملسو هيلع هللا ىلصزوج اًمـٌل 

ويتعلم محؾ "، ىمول اسمـ ىمدامي: (2)ملسو هيلع هللا ىلصظموًمػ اعمرومقع وٓ يعورض سمف ىمقل اًمـٌل 

طمديثف قمغم أطمد هذه اًمقضمقه: ٕن محؾف قمغم مثؾ حمؾ اًمـزاع مـفل قمـف، وأىمؾ 

، وىمول اسمـ (3)"اضمتـوب اعمؽروهوت ◙أطمقاًمف اًمؽراهي، واًمظوهر مـ أيب سمؽر 

سمنذن اًمٌوىمل أو يمون عمعـك يمزموكي أو وفموهره أكف إذا ظمص سمعضفؿ ": (4)مػؾح

، (5)"قمؿك أو ـمؾى قمؾؿ ضموز، وأكف ٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمصحي واعمرض

مو يدل قمغم إسموطمي اعمػووؾي، وإكام يمؾ  ◙ومقتؾخص أكف ًمقس ذم طمديٌ أيب سمؽر 

 .(6)مو ومقفو إسموطمي اهلٌي ًمؾقًمد: إذ ًمقس ومقفو أكف مل يـحؾ أظمريـ ىمٌؾ اهلٌي أو سمعدهو

 افسجقح:

هق اًمؼقل  -واهلل أقمؾؿ-أدًمي يمؾ مـفام يظفر أن اًمراضمح أسمرز سمعد ذيمر اًمؼقًملم و

إول: ًمؼقة مو اؾمتدًمقا سمف، ومـوىمشي أدًمي اًمؼقل اًمثوين، ومقاومؼتف ًمـصقص 

ىمول  ،اًمنميعي اإلؾمالمقي اًمتل شملمر سموًمعدل وحتٌ قمؾقف، وشمـفك قمـ اجلقر واًمعؼقق

ًمؽون  :ٍمحيي اًمتل ٓ معورض هلو سموعمـعومؾق مل شملِت اًمًـي اًمصحقحي اًم"اسمـ اًمؼقؿ: 

                                           

 .(5/387يـظر: اعمغـل ) (1)

 .(6/215يـظر: اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن ) (2)

 .(6/52يـظر: اعمغـل ) (3)

هـ(، ومؼقف أصقزم، مـ 712اعمؼدد، أسمق قمٌد اهلل، وًمد ؾمـي )سمـ حمؿد اًمرامقـل  سمـ مػؾح هق: حمؿد (4)

يمٌور قمؾامء احلـوسمؾي، شمتؾؿذ قمغم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي، مـ أهؿ مصـػوشمف: اًمػروع، يمتوب أداب 

هـ(. يـظر: اعمؼصد إرؿمد 763اًمنمقمقي، اًمـؽً واًمػقائد اًمًـقي قمغم مشؽؾ اعمحرر، شمقذم ؾمـي )

(2/517). 

 .(5/373اعمٌدع ) (5)

 .(9/148يـظر: اعمحغم ) (6)
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يؼتيض  :ومو شمضؿـتف مـ اعمصوًمح ودرء اعمػوؾمد ،اًمؼقوس وأصقل اًمنميعي

 .(1)"حتريؿف

 أطمدهؿ يؽقن يملن- اعمًقغ قمـدسمقـفؿ  ؼًؿيؽقن اًمشملن سمافثاكقة  صورةافوأما 

 ومؼد اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم ذًمؽ قمغم ىمقًملم: :-ذًمؽ كحق أو ومريًض  أو أقمؿك

، وهق مذهى مجفقر اًمػؼفوء مـ متلظمري ؿققز سمقـفؿجيقز اًمت األول:افؼول 

 .(5)، ورضمحف يمثػم مـ احلـوسمؾي(4)واًمشوومعقي (3)، ومذهى اعموًمؽقي(2)احلـػقي

ضمود  ▲طمقٌ أقمطك قموئشي  ◙سمػعؾ أيب سمؽر واشتدفوا ظذ ذفك 

وومقف دًمقؾ قمغم ضمقاز شمػضقؾ سمعض إوٓد ": (7)ىمول اًمٌغقي، (6)وقمنميـ وؾمؼً 

                                           

 .(1/365) إهموصمي اًمؾفػون (1)

(، ومتـتػل اًمؽراهي قمـد احلـػقي: إذا يمون اًمتػضقؾ ًمزيودة ومضؾ ًمف ذم 6/127يـظر: سمدائع اًمصـوئع ) (2)

 .(7/288اًمديـ. يـظر: اًمٌحر اًمرائؼ )

ًمقضمف مو مـ ضمفي خيتص هبو (، وقمـد اعموًمؽقي شمـتػل اًمؽراهي: إذا أقمطك اًمٌعض 4/55يـظر: اعمـتؼك ) (3)

 .أطمدهؿ، أو همرامي شمؾزمف، أو ظمػم يظفر مـف. اعمرضمع اًمًوسمؼ

ومنن ظمص سمعضفؿ مع روو اًمٌوىملم، أو أقمطك مـ فمـ قمؼقىمف: "(، وومقف: 5/415يـظر: هنويي اعمحتوج ) (4)

أو اعمتؿقز ًمػؼره، ورىمي ديـف، أو أطمرم وموؾمًؼو: ًمئال يٍمومف ذم معصقي، أو قموىًمو، أو زاد أو آصمر إطمقج، 

، وحمؾ اًمؽراهي قمـد اًمشوومعقي: قمـد آؾمتقاء "مل يؽره ▲سمـحق ومضؾ يمام ومعؾف اًمصديؼ مع قموئشي 

ذم احلوضمي أو قمدمفو وإٓ ومال يمراهي، ويًتثـك اًمعوق واًمػوؾمؼ إذا قمؾؿ أكف يٍمومف ذم اعمعويص ومال يؽره 

 .(3/567طمرموكف. يـظر: مغـل اعمحتوج )

د احلـوسمؾي شمـتػل احلرمي مع وضمقد اعمًقغ قمغم مو رضمحف اسمـ ىمدامي وهمػمه (، وقمـ6/53يـظر: اعمغـل ) (5)

 .مـ ومؼفوء اعمذهى. اعمرضمع اًمًوسمؼ

 .رجيفؾمٌؼ خت (6)

ا 436سمـ حمؿد اًمٌغقي، حمقل اًمًـي، وًمد ؾمـي ) سمـ مًعقد هق: احلًلم (7) ً هـ(، يمون ومؼقًفو ؿموومعًقو، مػنِّ

مصـػوشمف: اًمتفذيى ذم اًمػؼف، ومعومل اًمتـزيؾ ذم اًمتػًػم، وذح يمٌػًما، مـ أهؾ اًمًـي واجلامقمي، مـ أهؿ 

 .(2/136هـ(. يـظر: وومقوت إقمقون، ٓسمـ ظمؾؽون )516اًمًـي، شمقذم ؾمـي )
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 .(1)"اًمـحؾي قمغم سمعضذم 

قمغم أيب سمؽر  ╚أكف مل يـؽر أطمد مـ اًمصحوسمي اًمؽرام  وجه اًلشتدًلل:

ويمقهنو زوج اًمـٌل  ،، وًمقس ذًمؽ إٓ عمعـك ومقفو مـ اًمػؼف واًمعؾؿ◙ اًمصديؼ

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3)ؾمٌؼً مـوىمشي هذا اًمدًمقؾوىمد 

، (4)، وهق ىمقل ذم اعمذهى احلـٌكمؿققز وًمق وضمد مًقغحيرم اًمت افؼول افثاين:

 .(5)ومذهى اًمظوهريي

 .(6)◙سمشػم  سمـ سمحديٌ اًمـعامن واشتدفوا ظذ ذفك:

 ملسو هيلع هللا ىلصن اًمـٌل إ: طمقٌ ◙ سمشػم سمـ قمؿقم طمديٌ اًمـعامنوجه اًلشتدًلل: 

، وأمر اامتـع مـ اًمشفودة قمغم اًمعطقي: ًمقضمقد اعمػووؾي ومقفو، وؾمامهو ضمقرً 

أو ٓ، سمنرضموقمفو، دون أن يًتػصؾ قمـ وضمقد دواقمل ومؼمرات هلذا اًمتػضقؾ 

 .(7)ملسو هيلع هللا ىلصًمٌلمَّ ذًمؽ اعمصطػك  :ًمقضمقد مؼمرات اوًمق يمون اًمتػضقؾ ضموئزً 

وًمقس  ،◙اسمـف اًمـعامن  ذم ملسو هيلع هللا ىلصوصػ ًمؾرؾمقل  ◙ اسملن سمشػمً  يـاؿش:

أؿمفد "، ومؼوًمً أمف: (8)صمؿي مًقغ ًمتػضقؾف: ٕكف اسمـ ًمزوضمي أظمرى

                                           

 .(8/303ذح اًمًـي ) (1)

 .(17/65(، اًمنمح اًمؽٌػم )6/53يـظر: اعمغـل ) (2)

 .(17يـظر: )ص (3)

 .(4/311يمشوف اًمؼـوع )  (،6/53) يـظر: اعمغـل (4)

 .(9/148يـظر: اعمحغم ) (5)

 .خترجيفؾمٌؼ  (6)

 .(17/67اًمنمح اًمؽٌػم ) (،6/53) يـظر: اعمغـل (7)

 .(5/72يـظر: يمشػ اًمؾثوم، ًمؾًػوريـل ) (8)
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 .(1)"اهلل رؾمقل

يظفر أن اًمراضمح هق  :سمعد قمرض اًمؼقًملم وأدًمي يمؾ مـفام ومـوىمشتفو افسجقح:

أن يؼول سملن إصؾ قمدم اًمتػضقؾ سملم إوٓد إٓ سمقضمقد اعمًقغ هلذا اًمتػضقؾ، 

 شؽمط ذم هذا اعمًقغ ذـمون:وي

يموعمرض واًمعجز قمـ اًمتؽًى وكحق  افموهرً  ومًقهمً أن يؽقن  افؼط األول:

 .ذًمؽ

اًميورة شمؼدر "يؽقن اًمتػضقؾ سمؼدر احلوضمي إًمقف: ٕن أن  افؼط افثاين:

 .(2)"ؼدرهوسم

وأمو إذا يمون اًمتػضقؾ عمًقغ همػم فموهر إمو ًمصغر ؾمـ إسمـوء أو ؿمدة سمرهؿ أو 

ًمتػضقؾفؿ قمغم ؾموئر إظمقاهنؿ  وومال يصح أن شمؽقن هذه إؿمقوء مًقهمً  ،كحق ذًمؽ

 ومال ..ًمقس ًمؾقاًمد أن يػضؾ سمًٌى ذًمؽ، سمؾ جيى أن يعدل ":   ىمول اسمـ سموز

وًمؽـ ٓ يػضؾ  ..هذا مـ وأسمر هذا مـ أطمًـ هذا أن أضمؾ مـ شمػضقؾ ًمف جيقز

سمؾ يمؾفؿ ؾمقاء ذم  ;وٓ يقيص ًمٌعضفؿ دون سمعض ،سمعضفؿ قمغم سمعض ذم اًمعطقي

 .(3)"اعمػماث واًمعطقي

 ،وذهى اجلؿفقر إمم أن اًمتًقيي مًتحٌي ومؼط"وضموء ذم اًمرووي اًمـديي: 

 ىمد أمر ملسو هيلع هللا ىلصواحلوصؾ: أن اًمـٌل  ،ًمقفوأضموسمقا قمـ إطموديٌ سمام ٓ يـٌغل آًمتػوت إ

وؾمؿك  ،وىمد شمقمم اهلل ؾمٌحوكف يمقػقي ذًمؽ ذم حمؽؿ يمتوسمف ،سموًمتًقيي سملم إوٓد

                                           

 .خترجيف ؾمٌؼ (1)

 .(2/543يـظر: مقؾمققمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي، ًمؾٌقركق ) (2)

 .(11/81اعمؿتع )اًمنمح (، ويـظر: 20/53(، )9/234جمؿقع ومتووى اسمـ سموز ) (3)
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ومؿـ زقمؿ أكف جيقز اًمتػضقؾ ًمًٌى مـ إؾمٌوب يموًمؼم وكحقه  :ااًمتػضقؾ ضمقرً 

وٓ يـػعف اعمجلء سمام هق أقمؿ مـ هذا احلديٌ اعمؼتيض ًمألمر  ،ومعؾقف اًمدًمقؾ

 .(1)"ًقييسموًمت

قمغم أن اًمراضمح هق وضمقب اًمعدل سملم إوٓد ذم اًمعطويو إٓ إذا ُوضمد  وسمـوءً 

ذًمؽ ومنن اًمػؼفوء اظمتؾػقا ذم يمقػقي اًمعدل سمقـفؿ هؾ شمؽقن فموهر ذم  مًقغ

 سموًمتًووي، أو سموًمؼًؿي اًمػروقي قمغم ىمقًملم:

يؼًؿ سمقـفؿ قمغم طمًى اًمؼًؿي اًمػروقي، ومقجعؾ ًمؾذيمر مثؾ  افؼول األول:

سمعض ، و(3)اعموًمؽقيسمعض و، (2)سمعض احلـػقي طمظ إكثقلم، وهق مذهى

 .(6)، واظمتقور اًمؾجـي اًمدائؿي(5)، واعمذهى قمـد احلـوسمؾي(4)اًمشوومعقي

 بام يع: واشتدفوا ظذ ذفك

 .(7)¶سمشػم  سمـ طمديٌ اًمـعامن افدفقل األول:

أمر سموًمعدل، واًمعدل ذم ذًمؽ يتحؼؼ سمنقمطوء اًمذيمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  وجه افدًلفة:

 .مثؾ طمظ إكثقلم

أن اهلل شمعومم ىمًؿ سمقـفؿ ومجعؾ ًمؾذيمر مثؾ طمظ إكثقلم، وأومم مو  افدفقل افثاين:

                                           

 .(2/165) عمحؿد صديؼ ظمون (1)

ذح (، 4/455(، طموؿمقي رد اعمحتور، )6/127(، سمدائع اًمصـوئع )7/288يـظر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (2)

 .(4/88معوين أصمور )

 .(2/262(، طموؿمقي اًمعدوي )2/275سمدايي اعمجتفد )(، 7/228يـظر: آؾمتذيمور ) (3)

 .(5/214) ، ٓسمـ طمجر(، ومتح اًمٌوري5/416، هنويي اعمحتوج )(7/544يـظر: احلووي اًمؽٌػم ) (4)

 .(196(، دًمقؾ اًمطوًمى )ص4/310(، يمشوف اًمؼـوع )6/53يـظر: اعمغـل ) (5)

 .(16/216ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي )يـظر:  (6)

 .(6/53يـظر: اعمغـل ) (7)
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 .(1)ىمًؿي اهلل ي سمفاىمتد

 وهنام إذا شمزوضمو مجقعً إ طمقٌاًمذيمر أطمقج مـ إكثك مـ أن افدفقل افثافث: 

وإكثك هلو ذًمؽ، ومؽون أومم  ،وموًمصداق واًمـػؼي وكػؼي إوٓد قمغم اًمذيمر

ًمزيودة طموضمتف، وىمًؿي اهلل شمعومم ًمؾؿػماث مراقمك ومقفو هذا اعمعـك،  :سموًمتػضقؾ

 .(2)ويـٌغل أن يتعدى ذًمؽ إمم اًمعطقي ذم احلقوة

ومُتعطك إكثك مثؾ مو يعطك اًمذيمر، وهذا  :سموًمتًووي يؼًؿ سمقـفؿ افؼول افثاين:

، وروايي قمـد (5)اًمشوومعقيمذهى ، و(4)اعموًمؽقيىمقل قمـد ، و(3)ذهى احلـػقيم

 .(7)اًمظوهرييمذهى ، و(6)ؾياحلـوسم

 بام يع: واشتدفوا ظذ ذفك

، (8)شسمقـفؿ ؾمقِّ »ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل وومقف  ◙طمديٌ اًمـعامن افدفقل األول: 

 أينك أن يؽقكقا ًمؽ ذم اًمؼم ؾمقاء؟ ىمول: كعؿ، ىمول: ومًقِّ »وقمؾَّؾ ذًمؽ سمؼقًمف: 

 .(9)شسمقـفؿ

أن اًمٌـً يموٓسمـ ذم اؾمتحؼوق سمرهو ويمذًمؽ ذم قمطقتفو: ٕكف  وجه اًلشتدًلل:

                                           

 .(4/310(، يمشوف اًمؼـوع )6/52(، اعمغـل )7/228يـظر: آؾمتذيمور ) (1)

 .اضمع اًمًوسمؼياعمر (2)

 .(4/455(، طموؿمقي رد اعمحتور )6/127(، سمدائع اًمصـوئع )7/288يـظر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (3)

 .(2/275(، سمدايي اعمجتفد )7/228يـظر: آؾمتذيمور ) (4)

 .(4/539(، اًمتفذيى )5/416(، هنويي اعمحتوج )7/544يـظر: احلووي اًمؽٌػم ) (5)

 .(6/53يـظر: اعمغـل ) (6)

 .(9/149يـظر: اعمحغم ) (7)

 .خترجيف ؾمٌؼ (8)

 .خترجيف ؾمٌؼ (9)
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 .(1)ٓ يراد مـ اًمٌـً رء مـ اًمؼم إٓ اًمذي يراد مـ آسمـ مثؾف

أًمؽ وًمد همػمه؟ ومؼول: كعؿ، ومؼول: أٓ »ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصمو روي أن اًمـٌل  افدفقل افثاين:

 .(2)شؾمقيً سمقـفؿ؟

مل يؼؾ: أًمؽ وًمد همػمه ذيمر أو أكثك؟ وذًمؽ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمـٌل وجه اًلشتدًلل:

يؽقن إٓ وطمؽؿ إكثك ومقف يمحؽؿ اًمذيمر، وًمقٓ ذًمؽ: عمو ذيمر اًمتًقيي إٓ سمعد 

صمًٌ اؾمتقاء طمؽؿفؿ ذم  :قمؾؿف أهنؿ ذيمقر يمؾفؿ، ومؾام أمًؽ قمـ اًمٌحٌ قمـ ذًمؽ

 .(3)ذًمؽ قمـده

إكام صمًٌ وطمؽويي ومال قمؿقم هلو، و أكف ىمضقي ذم قملم كوؿش احلديث برواياته:

هؾ يمون ومقفؿ أكثك أو ٓ،  ◙أوٓد سمشػم  طمؽؿفو ومقام موصمؾفو، وٓ كعؾؿ ذم

ىمد قمؾؿ أكف ًمقس ًمف إٓ وًمد ذيمر، وحيتؿؾ أكف أراد اًمتًقيي ذم أصؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوًمعؾ اًمـٌل 

اًمعطوء ٓ ذم صػتف، ومنن اًمؼًؿي ٓ شمؼتيض اًمتًقيي مـ يمؾ وضمف، ويمذًمؽ احلديٌ 

كجدهؿ يموكقا يؼًؿقن إٓ قمغم يمتوب  ٓ": (4)أظمر، ودًمقؾ ذًمؽ ىمقل قمطوء

 .(6)، وهذا ظمؼم قمـ مجقعفؿ(5)"اهلل

                                           

 .(17/61(، اًمنمح اًمؽٌػم )6/53يـظر: اعمغـل ) (1)

 .ؾمٌؼ خترجيف (2)

 .(6/53يـظر: اعمغـل ) (3)

وكشل  –سموًمقؿـ  –سمـ أيب رسموح، شموسمعل، مـ أضمالَّء اًمػؼفوء، ُوًمِد ذم ضمـد  سمـ صػقان سمـ أؾمؾؿ هق: قمطوء (4)

صمفؿ، شمقذم ومقفو ؾمـي )سمؿؽي،  ومؽون  هـ(. يـظر: طمؾقي إوًمقوء، ٕيب كعقؿ 114مػتل أهؾفو وحمدِّ

 .(5/78(، ؾمػم أقمالم اًمـٌالء )3/310)

 .(9/98( )16499أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ، ذم اًمتػضقؾ ذم اًمـحؾ، رىمؿ ) (5)

 .(6/54يـظر: اعمغـل ) (6)
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اًمؼقل سمعد ذيمر اًمؼقًملم وأسمرز أدًمي يمؾ مـفام يظفر أن اًمراضمح هق  افسجقح:

قمطقي إوٓد اعمنموع أن يؽقن قمغم "ىمول اسمـ اًمؼقؿ:  : ًمؼقة مو اؾمتدًمقا سمفإول

عي اًمرطمؿ، واًمتًقيي سملم اًمذيمر : ٕن اهلل شمعومم مـع ممو يمدي إمم ىمطقإرصمفؿىمدر 

ومقػيض ذًمؽ إمم اًمعداوة، وٕن  :قؾضوإكثك خموًمػي عمو ووعف اًمنمع مـ اًمتػ

ومؾق مل يؽـ إصؾح اًمتػضقؾ سملم اًمذيمر وإكثك عمو ذقمف،  ،اًمنمع أقمؾؿ سمؿصوحلـو

وٕن اهلل شمعومم ضمعؾ إكثك  ،وٕن طموضمي اًمذيمر إمم اعمول أقمظؿ مـ طموضمي إكثك

ؾ مـ أمر اهلل وملّي ومرق سملم أن يػّض  قمغم اًمـصػ مـ اًمذيمر ذم اًمشفودات..

 .(1)"ويًقى سملم مـ أمر اهلل سموًمتػضقؾ سمقـفام ،سموًمتًقيي سمقـف وسملم أظمقف

ٓ جيقز ًمْلكًون أن يػضؾ سمعض أسمـوئف قمغم ":   وىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم 

نكف يعطل اًمذيمر وعػ مو يعطل إكثك: ًمؼقل سمعض إٓ سملم اًمذيمر وإكثك، وم

 100ومنذا أقمطك أطمد أسمـوئف  (2)شواقمدًمقا ذم أوٓديمؿ :اشمؼقا اهلل» :ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل 

، أو ودرمهً  50ويعطل اًمٌـوت  ،عطل أظمريـ موئي درهؿوضمى قمؾقف أن يُ  :درهؿ

 .(3)"يرد اًمدراهؿ اًمتل أقمطوهو ٓسمـف إول ويلظمذهو مـف

 

 

                                           

 .(3/152سمدائع اًمػقائد ) (1)

 .خترجيف ؾمٌؼ (2)

 .(6/377جمؿقع ومتووى اسمـ سموز ) (، ويـظر:3/30) ، مجع: اعمًـدومتووى إؾمالمقي (3)
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 .انًال بٍُ األوالد دوٌ سائر انىرثتانًطهب انثانث: قسًت 

هؾ يؾزمف أن يؼًؿف  :إذا أراد اإلكًون أن يؼًؿ موًمف سملم أوٓده :ادسلفةصورة 

 أو ٓ؟ قمغم سموىمل اًمقرصمي يموًمزوضمي مثاًل 

 -دون اًمزوضمي مثاًل -ٓ ختؾق ىمًؿي اعمول ًمٌعض اًمقرصمي دون أظمريـ يموٕوٓد 

 مـ طموًمتلم:

 رضار هبؿ.أَّٓ يؼصد اإل احلافة األوػ:

 أن يؼصد اإلرضار هبؿ. احلافة افثاكقة:

ومؾػُمضمع إمم مًلًمي ىمًؿي مجقع  :إن يمون سمغػم ىمصد اإلرضار هبؿ أما احلافة األوػ

 .(1)اعمول قمغم إوٓد

اًمػؼفوء قمغم أكف  (2)ومؼد اشمػؼ :إن يمون سمؼصد اإلرضار هبؿ وأما احلافة افثاكقة

، وطمرمف أوٓده أن وسمجؿقع موًمف أضمـٌقً  وٓ ظمالف أكف ًمق آصمر"يصح، ىمول اخلطويب: 

ومؿـ سموب أومم، وًمؽـف  :، وإذا أقمطك إوٓد وطمرم سمؼقي اًمقرصمي(3)"ومعؾف موضٍ 

 يلصمؿ.

 اشتدفوا ظذ ذفك بام يع:

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ىمقًمف شمعومم:  افدفقل األول:

 .[12]اًمـًوء:

                                           

 .(15يـظر: )ص (1)

(، أؾمـك اعمطوًمى 5/356(، طموؿمقي اًمرهقين قمغم ذح اًمزرىموين )7/370يـظر: سمدائع اًمصـوئع ) (2)

 .(6/71(، اعمغـل )3/39)

 .(3/173معومل اًمًــ ) (3)
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ًمتؽقن وصقتف قمغم اًمعدل ٓ قمغم  :أي"مو ىموًمف اسمـ يمثػم:  وجه اًلشتدًلل:

سملن حيرم سمعض اًمقرصمي أو يـؼصف، أو يزيده قمغم مو ىمدر  ،اإلرضار واجلقر واحلقػ

. .اهلل ذم طمؽؿتف وىمًؿتف اهلل ًمف مـ اًمػريضي، ومؿـ ؾمعك ذم ذًمؽ يمون يمؿـ وودّ 

ومفق طمرام  :إمم زيودة سمعض اًمقرصمي وكؼصون سمعضفؿ ووؾمقؾيً  ومتك يمون طمقؾيً 

 .(1)"وسمـص هذه أيي اًمؽريؿي ،سموإلمجوع

أيمثر  ◙يمون أسمق ـمؾحي ": ىمول ◙موًمؽ  سمـ أكسقمـ افدفقل افثاين: 

 ًٓ مـ كخؾ، ويمون أطمى أمقاًمف إًمقف سمػمطموء، ويموكً مًتؼٌؾي  إكصور سموعمديـي مو

 يدظمؾفو وينمب مـ موء ومقفو ـمقى، ىمول أكس ملسو هيلع هللا ىلصاعمًجد، ويمون رؾمقل اهلل 

]آل  ﴾ٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ ﴿: ومؾام أكزًمً هذه أيي: ◙

ومؼول: يو رؾمقل اهلل، إن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل  ◙أسمق ـمؾحي  ىموم [92قمؿران:

 وإن أطمى أمقازم إزمَّ  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿شمٌورك وشمعومم يؼقل: 

سمػمطموء، وإهنو صدىمي هلل، أرضمق سمرهو وذظمرهو قمـد اهلل، ومضعفو يو رؾمقل اهلل طمقٌ 

مول راسمح، ذًمؽ مول راسمح، وىمد  ، ذًمؽسمٍخ »: ملسو هيلع هللا ىلصأراك اهلل، ىمول: ومؼول رؾمقل اهلل 

: أومعؾ ◙ ومؼول أسمق ـمؾحي شؾمؿعً مو ىمؾً، وإين أرى أن دمعؾفو ذم إىمرسملم

 .(2)"يو رؾمقل اهلل، ومؼًؿفو أسمق ـمؾحي ذم أىمورسمف وسمـل قمؿف

أن يؼًؿ اعمول قمغم يمؾ  ◙مل يلمر أسمو ـمؾحي  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  وجه اًلشتدًلل:

أومم إىمورب هؿ إوٓد، وًمق يمون ورصمتف، وىمد أرؿمده أن جيعؾفو ذم إىمرسملم و

 .ملسو هيلع هللا ىلص ًمف اًمـٌل يؾزمف أن يؼًؿ هذا اعمول قمغم مجقع ورصمتف ًمٌلّم 

                                           

 .(2/202شمػًػم اسمـ يمثػم ) (1)

 .ؾمٌؼ خترجيف (2)
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 وقمؾؿ اهلدى كٌل قمغم واًمًالم واًمصالة اًمصوحلوت شمتؿ سمـعؿتف اًمذي هلل احلؿد

 :سمعدأمو  اًمؽرام وصحٌف آًمف وقمغم حمؿد كٌقـو إقمالم

 أهؿ أذيمر "ىمًؿي اعمول ذم احلقوة" ومقف شمـووًمً اًمذي اًمٌحٌ هذا هنويي ػلوم

 :إًمقفو شمقصؾً اًمتل اًمـتوئٍ

 .موًَمُف سملم ورصَمتِِف ذم طمقوشمفاإلكًون يؼًؿ أن اعمؼصقد سمؼًؿي اعمول هق أن  (1

 أن ىمًؿي اعمول ذم احلقوة ٓ شُمًؿك شمريمي، سمؾ هق هٌي أو قمطقي. (2

 .وجيقز أن هيى اإلكًون موًمف ًمغػم وارث اشمػوىمً  (3

قمغم إوٓد قمغم طمًى أطمقال اًمشخص،  يموماًل اًمراضمح ضمقاز ىمًؿي اعمول  (4

 قمغم اًمصؼم سمال يمراهي. اومتؽره عمـ ٓ يًتطقع اًمصؼم، ودمقز عمـ يمون ىمودرً 

 .وقمغم إوٓد دمقز سمال يمراهي اشمػوىمً  ىمًؿي ضمزء مـ اعمول ذم احلقوة (5

جيقز أن يؼًؿ اإلكًون موًمف ًمٌعض اًمقرصمي دون سمعضفؿ إذا ريض اًمٌوىمقن  (6

 .واشمػوىمً 

 إوٓد ذم ىمًؿي اعمول ٓ دمقز إٓ إذا ُوضمد مًقغ فموهر اًمتؿققز سملم (7

 يمؿرض وكحقه.

 ويمراهي ،سملم إوٓد اًمتًقيي اؾمتحٌوب ذم اًمعؾؿ أهؾ سملم ظمالف ٓ (8

 ذم اهلٌي واًمعطقي. اًمتػضقؾ

 وإكثك، اًمذيمر سملم إٓ سمعض قمغم أسمـوئف سمعض ؾيػضِّ  أن ًمْلكًون جيقز ٓ (9
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 يمام ذم ىمًؿي اعمػماث. إكثك يعطل مو وعػ اًمذيمر عطليُ  ومنكف

اًمراضمح ذم ىمًؿي اعمول سملم اًمقرصمي أن شمؽقن قمغم احلًٌي اًمػروقي ًمؾذيمر  (11

 مثؾ طمظ إكثقلم.

دمقز ىمًؿي اعمول ًمألوٓد دون ؾموئر اًمقرصمي إن يمون سمغػم ىمصد اإلرضار،  (11

 وإن يمون سمؼصد اإلرضار ومتـػذ مع اإلصمؿ.

 علمواهلل أقمؾؿ، وصغم اهلل قمغم حمؿد وآًمف وصحٌف أمج
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 اًمؼرآن اًمؽريؿ. (1

: اسمـ دىمقؼ اًمعقد، اًمـوذ: شملًمقػإطمؽوم اإلطمؽوم ذح قمؿدة إطمؽوم،  (2

 مطٌعي اًمًـي اعمحؿديي، سمدون ـمٌعي وسمدون شموريخ.

قمكم أسمق سمؽر اًمرازي اجلصوص احلـػل،  سمـ أطمؽوم اًمؼرآن، شملًمقػ: أمحد (3

ًمٌـون،  ،اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقيحتؼقؼ: قمٌد اًمًالم حمؿد قمكم ؿموهلم، 

 م.1994/ـه1415اًمطٌعي: إومم، 

إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ، شملًمقػ: حمؿد كوس اًمديـ  (4

سمػموت،  -إًمٌوين، إذاف: زهػم اًمشوويش، اًمـوذ: اعمؽتى اإلؾمالمل 

 م.1985 - هـ1405اًمطٌعي: اًمثوكقي 

 سمـ قمٌد اًمؼم سمـ حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر يقؾمػ آؾمتذيمور، شملًمقػ: أيب (5

قموصؿ اًمـؿري اًمؼرـمٌل، حتؼقؼ: ؾمومل حمؿد قمطو، حمؿد قمكم معقض، 

 -هـ1421سمػموت، اًمطٌعي: إومم  -اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 م.2000

زيمريو  سمـ حمؿد سمـ أؾمـك اعمطوًمى ذم ذح روض اًمطوًمى، شملًمقػ: زيمريو (6

، اًمـوذ: دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، إكصوري، زيـ اًمديـ أسمق حيقك اًمًـقؽل

 اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي وسمدون شموريخ.

أيب سمؽر، ضمالل اًمديـ  سمـ واًمـظوئر، شملًمقػ: قمٌد اًمرمحـ إؿمٌوه (7
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 - ـه1411اًمطٌعي: إومم،  ،اًمًققـمل، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

 م.1990

 سمـ أيقب سمـ أيب سمؽر سمـ إهموصمي اًمؾفػون مـ مصويد اًمشقطون، شملًمقػ: حمؿد (8

ؾمعد ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ اجلقزيي، حتؼقؼ: حمؿد طمومد اًمػؼل، اًمـوذ: 

 مؽتٌي اعمعورف، اًمريوض.

أمحد  سمـ اإلىمـوع ذم طمؾ أًمػوظ أيب ؿمجوع، شملًمقػ: ؿمؿس اًمديـ حمؿد (9

اخلطقى اًمنمسمقـل اًمشوومعل، مؽتى اًمٌحقث واًمدراؾموت دار اًمػؽر 

 سمػموت.

اًمديـ أسمق احلًـ  اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف، شملًمقػ: قمالء (11

ؾمؾقامن اعمرداوي اًمدمشؼل اًمصوحلل احلـٌكم، اًمـوذ: دار إطمقوء  سمـ قمكم

 سمدون شموريخ. -اًمؽماث اًمعريب، اًمطٌعي: اًمثوكقي 

حمؿد،  سمـ إسمراهقؿ سمـ اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ، شملًمقػ: زيـ اًمديـ (11

: اعمعروف سموسمـ كجقؿ اعمٍمي، اًمـوذ: دار اًمؽتوب اإلؾمالمل، اًمطٌعي

 سمدون شموريخ. -اًمثوكقي 

اعمحوؾمـ  : اًمرويوين، أيب، شملًمقػسمحر اعمذهى )ذم ومروع اعمذهى اًمشوومعل( (12

اًمـوذ: دار اًمؽتى ، : ـمورق ومتحل اًمًقد، حتؼقؼإؾمامقمقؾ سمـ قمٌد اًمقاطمد

 م.2009اًمطٌعي: إومم، ، اًمعؾؿقي

 سمـ أمحد سمـ اًمقًمقد حمؿد سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد، شملًمقػ: أيب (13

رؿمد اًمؼرـمٌل اًمشفػم سموسمـ رؿمد احلػقد، اًمـوذ: دار  سمـ أمحد سمـ حمؿد
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 - ـه1425اًمؼوهرة، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي، شموريخ اًمـنم:  -احلديٌ 

 .م2004

 سمـ سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع، شملًمقػ: قمالء اًمديـ، أسمق سمؽر (14

أمحد اًمؽوؾموين احلـػل، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطٌعي:  سمـ مًعقد

 م.1986 - ـه1406اًمثوكقي، 

ؾمعد ؿمؿس اًمديـ  سمـ أيقب سمـ أيب سمؽر سمـ سمدائع اًمػقائد، شملًمقػ: حمؿد (15

 اسمـ ىمقؿ اجلقزيي، اًمـوذ: دار اًمؽتوب اًمعريب، سمػموت.

 سمـ قمكم سمـ اًمٌدر اًمطوًمع سمؿحوؾمـ مـ سمعد اًمؼرن اًمًوسمع، شملًمقػ: حمؿد (16

 سمػموت. -قمٌد اهلل اًمشقيموين اًمقؿـل، اًمـوذ: دار اعمعرومي  سمـ حمؿد

، شملًمقػ: قمثامن (17 ْؾٌِلِّ  سمـ شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ وطموؿمقي اًمشِّ

حمجـ اًمٌورقمل، ومخر اًمديـ اًمزيؾعل احلـػل، احلوؿمقي: ؿمفوب  سمـ قمكم

،  سمـ إؾمامقمقؾ سمـ يقكس سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ اًمديـ أمحد ْؾٌِلُّ يقكس اًمشِّ

اًمطٌعي: إومم، سمقٓق، اًمؼوهرة،  -اًمـوذ: اعمطٌعي اًمؽؼمى إمػميي 

 .هـ1313

محدان  سمـ ضمعػر سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ اًمتجريد ًمؾؼدوري، شملًمقػ: أمحد (18

أسمق احلًلم اًمؼدوري، حتؼقؼ: مريمز اًمدراؾموت اًمػؼفقي وآىمتصودي، أ. د 

اًمؼوهرة،  -.. أ. د قمكم مجعي حمؿد، اًمـوذ: دار اًمًالم .حمؿد أمحد هاج

 .م2006 - هـ1427اًمطٌعي: اًمثوكقي، 
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أيب أمحد، أسمق سمؽر قمالء اًمديـ  سمـ دأمح سمـ اًمػؼفوء، شملًمقػ: حمؿد يحتػ (19

اًمًؿرىمـدي، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، اًمطٌعي: اًمثوكقي، 

 .م1994 - هـ1414

طمجر  سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حتػي اعمحتوج ذم ذح اعمـفوج، شملًمقػ: أمحد (21

اًمعؾامء، اهلقتؿل، روضمعً وصححً: قمغم قمدة كًخ سمؿعرومي جلـي مـ 

اًمـوذ: اعمؽتٌي اًمتجوريي اًمؽؼمى سمؿٍم ًمصوطمٌفو مصطػك حمؿد، اًمطٌعي: 

 1983 - هـ1357سمدون ـمٌعي، قموم اًمـنم: 

 صوًمح /اًمتحؼقؼوت اعمروقي ذم اعمٌوطمٌ اًمػروقي، عمعوزم اًمشقخ اًمديمتقر (21

 ، مؽتٌي دار اعمـفوج.ـه1431ومقزان اًمػقزان، اًمطٌعي إومم  سمـا

 سمـ أمحد سمـ ؿمؿس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمؿدشمذيمرة احلػوظ، شملًمقػ:  (22

ىَموْيامز اًمذهٌل، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت، اًمطٌعي:  سمـ قمثامن

 م.1998 -ـه1419إومم، 

حمؿد اًمعثقؿلم، اًمـوذ: دار  سمـ صوًمح سمـ شمًفقؾ اًمػرائض، شملًمقػ: حمؿد (23

 .ـه1427اسمـ اجلقزي، اًمطٌعي: 

قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضموين،  سمـ حمؿد سمـ اًمتعريػوت، شملًمقػ: قمكم (24

وٌطف وصححف مجوقمي مـ اًمعؾامء سمنذاف اًمـوذ، اًمـوذ: دار اًمؽتى 

 م.1983- ـه1403اًمعؾؿقي سمػموت، اًمطٌعي: إومم 

اًمتعؾقؼوت احلًون قمغم صحقح اسمـ طمٌون ومتققز ؾمؼقؿف مـ صحقحف،  (25

 سمـ طمٌون سمـ أمحد سمـ طمٌون سمـ وؿموذه مـ حمػقفمف، ممًمػ إصؾ: حمؿد

 سمـ احلًـ قمكم ، شمرشمقى: إمػم أيبلَمْعٌَد، اًمتؿقؿل، اًمدارم سمـ معوذ
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قمٌد اهلل، قمالء اًمديـ اًمػورد احلـػل، ممًمػ اًمتعؾقؼوت  سمـ سمؾٌون

 سمـ كجويت سمـ احلوج كقح سمـ احلًون: أسمق قمٌد اًمرمحـ حمؿد كوس اًمديـ،

آدم، إؿمؼقدري إًمٌوين، اًمـوذ: دار سمو وزير ًمؾـنم واًمتقزيع، ضمدة، 

 .م2003 - هـ1424طٌعي: إومم، اًم

 سمـ إدريس سمـ قمٌد اهلل حمؿد شملًمقػ: اًمشوومعل أيب، شمػًػم اإلموم اًمشوومعل (26

قمٌد مـوف اعمطؾٌل اًمؼرر  سمـ قمٌد اعمطؾى سمـ ؿموومع سمـ قمثامن سمـ اًمعٌوس

ان )رؾموًمي  سمـ مجع وحتؼقؼ ودراؾمي: د. أمحد، اعمؽل مصطػك اًمػرَّ

اًمطٌعي ، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي -اًمـوذ: دار اًمتدمريي ، ديمتقراه(

 .م2006 - 1427إومم: 

اًمػضؾ  اًمتؾخقص احلٌػم ذم ختريٍ أطموديٌ اًمراومعل اًمؽٌػم، شملًمقػ: أيب (27

طمجر اًمعًؼالين، اًمـوذ: دار اًمؽتى  سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ أمحد

 م.1989 - ـه1419اًمعؾؿقي، اًمطٌعي: اًمطٌعي إومم 

قمٌد  سمـ قمؿر يقؾمػ عمعوين وإؾموكقد، شملًمقػ: أيباًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ ا (28

قموصؿ اًمـؿري اًمؼرـمٌل، حتؼقؼ:  سمـ قمٌد اًمؼم سمـ حمؿد سمـ اهلل

حمؿد قمٌد اًمؽٌػم اًمٌؽري، اًمـوذ: وزارة قمؿقم  ،أمحد اًمعؾقي سمـ مصطػك

 .ـه1387اعمغرب، قموم اًمـنم:  -إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي 

 سمـ احلًلم حمؿد أسمق اًمًـي، حمقل: شملًمقػ، اًمشوومعل اإلموم ومؼف ذم اًمتفذيى (29

 قمٌد أمحد قمودل: ، حتؼقؼاًمشوومعل اًمٌغقي اًمػراء سمـ حمؿد سمـ مًعقد

 إومم،: اًمطٌعي، اًمعؾؿقي اًمؽتى دار: اًمـوذ، معقض حمؿد قمكم اعمقضمقد،

 .م1997 - هـ1418
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 سمـ شمقًػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ذم شمػًػم يمالم اعمـون، شملًمقػ: قمٌد اًمرمحـ (31

معال اًمؾقحيؼ، اًمـوذ:  سمـ اهلل اًمًعدي، حتؼقؼ: قمٌد اًمرمحـ قمٌد سمـ كوس

 .م2000- ـه1420ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمطٌعي: إومم 

وؾمــف وأيومف =  ملسو هيلع هللا ىلصاجلومع اعمًـد اًمصحقح اعمختٍم مـ أمقر رؾمقل اهلل  (31

إؾمامقمقؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخوري  سمـ صحقح اًمٌخوري، شملًمقػ: حمؿد

اًمـوس، اًمـوذ: دار ـمقق اًمـجوة، كوس  سمـ اجلعػل، حتؼقؼ: حمؿد زهػم

 .ـه1422اًمطٌعي: إومم 

 سمـ قمٌد اهلل حمؿد اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن = شمػًػم اًمؼرـمٌل، شملًمقػ: أيب (32

ومرح إكصوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمٌل،  سمـ أيب سمؽر سمـ أمحد

حتؼقؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهقؿ أـمػقش، اًمـوذ: دار اًمؽتى اعمٍميي، 

 م.1964 - ـه1384اًمثوكقي، اًمطٌعي: 

قمرومي  سمـ أمحد سمـ طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم، شملًمقػ: حمؿد (33

 اًمدؾمقىمل اعموًمؽل، اًمـوذ: دار اًمػؽر، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي وسمدون شموريخ.

حمؿد  سمـ أمحد سمـ طموؿمقي اًمرهقين قمغم ذح اًمزرىموين، شملًمقػ: حمؿد (34

 .ـه1306اًمرهقين، اًمطٌعي إومم، 

احلًـ،  قمغم ذح يمػويي اًمطوًمى اًمرسموين، شملًمقػ: أيب طموؿمقي اًمعدوي (35

مؽرم اًمصعقدي اًمعدوي، حتؼقؼ: يقؾمػ اًمشقخ حمؿد  سمـ أمحد سمـ قمكم

سمػموت، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي، شموريخ اًمـنم:  -اًمٌؼوقمل، اًمـوذ: دار اًمػؽر 

 م.1994 - ـه1414
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اًمؽٌػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل وهق ذح خمتٍم اعمزين،  احلووي (36

طمٌقى اًمٌٍمي اًمٌغدادي،  سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ احلًـ قمكم شملًمقػ: أيب

اًمشقخ قمودل أمحد  -: اًمشقخ قمكم حمؿد معقض حتؼقؼاًمشفػم سموعمووردي، 

قمٌد اعمقضمقد، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، اًمطٌعي: إومم، 

 .م1999- هـ1419

أيب  سمـ طمًـ اعمحورضة ذم شموريخ مٍم واًمؼوهرة، شملًمقػ: قمٌد اًمرمحـ (37

 :حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهقؿ، اًمـوذ :سمؽر، ضمالل اًمديـ اًمًققـمل، حتؼقؼ

 :مٍم، اًمطٌعي -قمقًك اًمٌويب احلؾٌل وذيموه  -دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي 

 .م1967 - هـ1387إومم 

 سمـ قمٌد اهلل سمـ كعقؿ أمحد أيب طمؾقي إوًمقوء وـمٌؼوت إصػقوء، شملًمقػ: (38

 -مفران إصٌفوين، اًمـوذ: اًمًعودة  سمـ مقؾمك سمـ إؾمحوق سمـ أمحد

 م.1974 - ـه1394سمجقار حموومظي مٍم، 

 سمـ أسمك سمؽر سمـ يقؾمػ سمـ دًمقؾ اًمطوًمى ًمـقؾ اعمطوًمى، شملًمقػ: مرقمل (39

ىمتقٌي كظر حمؿد اًمػوريويب،  أمحد اًمؽرمك اعمؼدد احلـٌكم، حتؼقؼ: أيب

 ـه1425اًمـوذ: دار ـمقٌي ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمريوض، اًمطٌعي: إومم، 

 م.2004/

: قمٌد حتؼقؼاًمًـقي ذم إضمقسمي اًمـجديي، شملًمقػ: قمؾامء كجد إقمالم،  اًمدرر (41

 م.1996/ـه1417ىموؾمؿ، اًمطٌعي: اًمًودؾمي،  سمـ حمؿد سمـ اًمرمحـ

قمٌد  سمـ إدريس سمـ اًمديـ أمحداًمعٌوس ؿمفوب  اًمذظمػمة، شملًمقػ: أيب (41

: حمؿد طمجل، 13، 8، 1اًمرمحـ اعموًمؽل اًمشفػم سموًمؼراذم، حتؼقؼ: ضمزء 
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: حمؿد سمق ظمٌزة، 12 - 9، 7، 5 - 3: ؾمعقد أقمراب، ضمزء 6، 2ضمزء 

 .م1994سمػموت، اًمطٌعي: إومم،  -اًمـوذ: دار اًمغرب اإلؾمالمل

 سمـ قمؿر سمـ حمؿد أملمرد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور، شملًمقػ: اسمـ قموسمديـ،  (42

سمػموت، اًمطٌعي: -قمٌد اًمعزيز قموسمديـ اًمدمشؼل احلـػل، اًمـوذ: دار اًمػؽر

 م.1992 - ـه1412اًمثوكقي، 

صالح  سمـ يقكس سمـ : مـصقر، شملًمقػاًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًتؼـع (43

ومعف: طموؿمقي اًمشقخ ، احلـٌكم إدريس اًمٌفقيت سمـ اًمديـ اسمـ طمًـ

ظمرج أطموديثف: قمٌد اًمؼدوس حمؿد ، ًعدياًمعثقؿلم وشمعؾقؼوت اًمشقخ اًم

 .ممؾمًي اًمرؾموًمي -اًمـوذ: دار اعمميد ، كذير

 سمـ زيمريو حمقل اًمديـ حيقك رووي اًمطوًمٌلم وقمؿدة اعمػتلم، شملًمقػ: أيب (44

ذف اًمـقوي، حتؼقؼ: زهػم اًمشوويش، اًمـوذ: اعمؽتى اإلؾمالمل، 

 م.1991/ ـه1412قمامن، اًمطٌعي: اًمثوًمثي،  -دمشؼ -سمػموت

اًمطقى حمؿد صديؼ  شملًمقػ: أيب، ي اًمـديي ذح اًمدرر اًمٌفقياًمروو (45

اًمـوذ: ، قمكم اسمـ ًمطػ اهلل احلًقـل اًمٌخوري اًمِؼـَّقضمل سمـ طمًـ سمـ ظمون

 .دار اعمعرومي

حمؿد احلًـل،  سمـ صالح سمـ إؾمامقمقؾ سمـ ؾمٌؾ اًمًالم، شملًمقػ: حمؿد (46

اًمؽحالين صمؿ اًمصـعوين، أسمق إسمراهقؿ، قمز اًمديـ، اعمعروف يملؾمالومف 

 سموٕمػم، اًمـوذ: دار احلديٌ، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي وسمدون شموريخ.

يزيد اًمؼزويـل، حتؼقؼ:  سمـ قمٌد اهلل حمؿد ؾمــ اسمـ موضمف، شملًمقػ: أيب (47

د يمومؾ ىمره سمؾكم  -قمودل مرؿمد  -ؿمعقى إركموط  قَمٌد اًمّؾطقػ  -حمؿَّ
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 - هـ1430طمرز اهلل، اًمـوذ: دار اًمرؾموًمي اًمعوعمقي، اًمطٌعي: إومم، 

 .م2009

قمكم  سمـ ؿمعقى سمـ قمٌد اًمرمحـ أمحد اًمًــ اًمؽؼمى، شملًمقػ: أيب (48

اخلراؾموين، اًمـًوئل، طمؼؼف وظمرج أطموديثف: طمًـ قمٌد اعمـعؿ ؿمؾٌل، 

قمٌد اعمحًـ  سمـ أذف قمؾقف: ؿمعقى إركوؤوط، ىمدم ًمف: قمٌد اهلل

 - هـ1421سمػموت، اًمطٌعي: إومم،  -اًمؽميمل، اًمـوذ: ممؾمًي اًمرؾموًمي 

 .م2001

مقؾمك  سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ ًمؽؼمى، شملًمقػ: أمحداًمًــ ا (49

ْوضِمردي اخلراؾموين، أسمق سمؽر اًمٌقفؼل، حتؼقؼ: حمؿد قمٌد اًمؼودر قمطو،  اخلُْنَ

 - هـ1424اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، اًمطٌعي: اًمثوًمثي، 

 .م2003

 .-آكؽمكً  -اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي  (51

 سمـ قمٌد اًمٌوىمل سمـ حمؿد ذح اًمزرىموين قمغم مقـمل اإلموم موًمؽ، شملًمقػ: (51

يقؾمػ اًمزرىموين اعمٍمي إزهري، حتؼقؼ: ـمف قمٌد اًمرءوف ؾمعد، 

 - ـه1424اًمؼوهرة، اًمطٌعي: إومم،  -اًمـوذ: مؽتٌي اًمثؼوومي اًمديـقي 

 م.2003

 سمـ مًعقد سمـ ذح اًمًـي، شملًمقػ: حمقل اًمًـي، أسمق حمؿد احلًلم (52

حمؿد زهػم -ركموطاًمػراء اًمٌغقي اًمشوومعل، حتؼقؼ: ؿمعقى إ سمـ حمؿد

دمشؼ، سمػموت، اًمطٌعي: اًمثوكقي،  -اًمشوويش، اًمـوذ: اعمؽتى اإلؾمالمل 

 م.1983 - ـه1403
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قمٌد اهلل اخلرر اعموًمؽل  سمـ خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر، شملًمقػ: حمؿد ذح (53

سمػموت، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي  -أسمق قمٌد اهلل، اًمـوذ: دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي 

 وسمدون شموريخ.

حمؿد  سمـ صوًمح سمـ زاد اعمًتؼـع، شملًمقػ: حمؿداًمنمح اعمؿتع قمغم  (54

-1422اًمطٌعي: إومم،  ،اًمعثقؿلم، دار اًمـنم: دار اسمـ اجلقزي

 .ـه1428

 سمـ احلًـ قمكم ذح صحقح اًمٌخورى ٓسمـ سمطول، شملًمقػ: اسمـ سمطول أيب (55

إسمراهقؿ، دار اًمـنم: مؽتٌي  سمـ متقؿ يوه قمٌد اعمؾؽ، حتؼقؼ: أيب سمـ ظمؾػ

 م.2003 - ـه1423اًمطٌعي: اًمثوكقي، اًمرؿمد، اًمريوض، 

قمٌد  سمـ ؾمالمي سمـ حمؿد سمـ ضمعػر أمحد ذح معوين أصمور، شملًمقػ: أيب (56

ؾمؾؿي إزدي احلجري اعمٍمي اعمعروف سموًمطحووي، طمؼؼف  سمـ اعمؾؽ

حمؿد ؾمقد ضمود احلؼ( مـ قمؾامء إزهر  -وىمدم ًمف: )حمؿد زهري اًمـجور 

ثف: د يقؾمػ قمٌد اًمرمحـ اًمنميػ، راضمعف ورىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطمودي

اًمٌوطمٌ سمؿريمز ظمدمي اًمًـي سموعمديـي اًمـٌقيي، اًمـوذ: قمومل  -اعمرقمشكم 

 .م1994، هـ1414 -اًمؽتى، اًمطٌعي: إومم 

 سمـ اًمشقخ ؾمؾقامن اًمراضمحل وىمصتف مع اًمقىمػ، إقمداد: أوىموف ؾمؾقامن (57

 قمٌد اًمعزيز اًمراضمحل.

محود  سمـ امقمقؾكٍم إؾم شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي، شملًمقػ: أيب اًمصحوح (58

اًمـوذ: دار اًمعؾؿ  قمطور،اجلقهري اًمػورايب، حتؼقؼ: أمحد قمٌد اًمغػقر 

 م.1987 - هـ 1407سمػموت، اًمطٌعي: اًمراسمعي  -ًمؾؿاليلم 
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 سمـ أمحد سمـ طمٌون سمـ صحقح اسمـ طمٌون سمؽمشمقى اسمـ سمؾٌون، شملًمقػ: حمؿد (59

ًٌُتل، حتؼقؼ:  سمـ معوذ سمـ طمٌون َمْعٌَد، اًمتؿقؿل، أسمق طموشمؿ، اًمدارمل، اًم

سمػموت، اًمطٌعي: اًمثوكقي،  -ؿمعقى إركموط، اًمـوذ: ممؾمًي اًمرؾموًمي 

 م.1993 - ـه1414

صحقح ووعقػ ؾمــ اًمـًوئل، شملًمقػ: حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين،  (61

مـ  -اعمجوين  -مصدر اًمؽتوب: سمركومٍ مـظقمي اًمتحؼقؼوت احلديثقي 

 مريمز كقر اإلؾمالم ٕسمحوث اًمؼرآن واًمًـي سموإلؾمؽـدريي.إكتوج 

 سمـ احلًلم سمـ يعغم، حمؿد شملًمقػ: اًمؼويض أيب، اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف (61

 سمـ د أمحد :طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف وظمرج كصف، ظمؾػ اسمـ اًمػراء سمـ حمؿد

 -ؾمػم اعمٌوريمل، إؾمتوذ اعمشورك ذم يمؾقي اًمنميعي سموًمريوض  سمـ قمكم

 :اًمطٌعي، سمدون كوذ :اًمـوذ، ؾمعقد اإلؾمالمقي سمـ ضمومعي اعمؾؽ حمؿد

 .م1990 - هـ1410اًمثوكقي 

قمقن اعمعٌقد ذح ؾمــ أيب داود، ومعف طموؿمقي اسمـ اًمؼقؿ: هتذيى ؾمــ  (62

 سمـ أمػم سمـ أيب داود وإيضوح قمؾؾف ومشؽالشمف، شملًمقػ: حمؿد أذف

طمقدر، أسمق قمٌد اًمرمحـ، ذف احلؼ، اًمصديؼل، اًمعظقؿ آسمودي،  سمـ قمكم

 .هـ1415سمػموت، اًمطٌعي: اًمثوكقي،  -: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي اًمـوذ

 سمـ ومتووى إؾمالمقي ٕصحوب اًمػضقؾي اًمعؾامء ؾمامطمي اًمشقخ: قمٌد اًمعزيز (63

ومضقؾي  ،حمؿد اًمعثقؿلم سمـ صوًمح سمـ ومضقؾي اًمشقخ: حمؿد ،سموز سمـ قمٌد اهلل

إووومي إمم اًمؾجـي اًمدائؿي،  ،قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ سمـ اًمشقخ: قمٌد اهلل

 سمـ قمٌد اًمعزيز سمـ حمؿد :وىمرارات اعمجؿع اًمػؼفل، شملًمقػ )مجع وشمرشمقى(

: 1قمٌد اهلل اعمًـد، اًمـوذ: دار اًمقـمـ ًمؾـنم، اًمريوض، اًمطٌعي:، ضمـ 
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: اًمطٌعي 3، ضمـ هـ1413: اًمطٌعي إومم، 2، ضمـ هـ1413اًمطٌعي اًمثوكقي، 

 .هـ1415عي إومم، :اًمط4ٌ، ضمـ م1994 - هـ1414إومم، 

 سمـ اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾٌحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء، مجع وشمرشمقى: أمحد ومتووى (64

، 1/، دار اعمميد، اًمريوض، ط18732قمٌد اًمرزاق اًمدويش، ومتقى رىمؿ: 

 .22/19، ـه1424

طمجر أسمق  سمـ قمكم سمـ ومتح اًمٌوري ذح صحقح اًمٌخوري، شملًمقػ: أمحد (65

، رىمؿ 1379سمػموت،  -اعمعرومي  اًمـوذ: دار ،اًمػضؾ اًمعًؼالين اًمشوومعل

يمتٌف وأسمقاسمف وأطموديثف: حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل، ىموم سمنظمراضمف وصححف 

وأذف قمغم ـمٌعف: حمى اًمديـ اخلطقى، قمؾقف شمعؾقؼوت اًمعالمي: قمٌد 

 سموز. سمـ قمٌد اهلل سمـ اًمعزيز

قمٌد اًمعزيز اًمالطمؿ، اًمـوذ:  سمـ حمؿد سمـ اًمػرائض، شملًمقػ: قمٌد اًمؽريؿ (66

اعمؿؾؽي اًمعرسمقي  -اإلؾمالمقي وإوىموف واًمدقمقة واإلرؿمود وزارة اًمشئقن 

 .ـه1421اًمًعقديي، اًمطٌعي: إومم، 

اًمػروق وأكقار اًمؼموق ذم أكقاء اًمػروق، ًمؾؼراذم، ومعف إدرار اًمنموق قمغم  (67

أكقار اًمػروق وسمحوؿمقي اًمؽتوسملم هتذيى اًمػروق واًمؼقاقمد اًمًـقي ذم 

عمؽل اعموًمؽل، وٌطف وصححف: قمكم ا سمـ إهار اًمػؼفقي، ًمؾشقخ: حمؿد

ظمؾقؾ اعمـصقر، مـشقرات: حمؿد قمكم سمقضقن، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطٌعي 

 .ـه1418إومم، 

هموكؿ  سمـ اًمػقايمف اًمدواين قمغم رؾموًمي اسمـ أيب زيد اًمؼػمواين، شملًمقػ: أمحد (68

مفـو، ؿمفوب اًمديـ اًمـػراوي إزهري اعموًمؽل،  سمـ )أو همـقؿ( اسمـ ؾمومل
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 - ـه1415ؽر، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي، شموريخ اًمـنم: اًمـوذ: دار اًمػ

 م.1995

حمؿد قمز اًمديـ قمٌد  ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم، شملًمقػ: أيب (69

احلًـ اًمًؾؿل اًمدمشؼل،  سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ قمٌد اًمًالم سمـ اًمعزيز

اعمؾؼى سمًؾطون اًمعؾامء، راضمعف وقمؾؼ قمؾقف: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمعد، 

اًمؼوهرة، ـمٌعي: ضمديدة مضٌقـمي  -زهريي اًمـوذ: مؽتٌي اًمؽؾقوت إ

 م.1991 - هـ1414مـؼحي، 

قمٌد اهلل،  سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ اًمؼوؾمؿ، حمؿد اًمؼقاكلم اًمػؼفقي، شملًمقػ: أيب (71

 اسمـ ضمزي اًمؽؾٌل اًمغركوـمل.

ؾمؾقامن  سمـ اًمػروع ومعف شمصحقح اًمػروع ًمعالء اًمديـ قمكم يمتوب (71

مػرج، أسمق قمٌد اهلل، ؿمؿس  سمـ حمؿد سمـ مػؾح سمـ اعمرداوي، شملًمقػ: حمؿد

قمٌد  سمـ : قمٌد اهللحتؼقؼاحلـٌكم،  اًمصوحللاًمديـ اعمؼدد اًمرامقـك صمؿ 

 - هـ1424اعمحًـ اًمؽميمل، اًمـوذ: ممؾمًي اًمرؾموًمي، اًمطٌعي: إومم 

 .م2003

صالح  سمـ يقكس سمـ يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع، شملًمقػ: مـصقر (72

 اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي.إدريس اًمٌفقيت احلـٌكم،  سمـ اًمديـ اسمـ طمًـ

يمشػ اًمؾثوم ذح قمؿدة إطمؽوم، شملًمقػ: ؿمؿس اًمديـ، أسمق اًمعقن  (73

 وووٌطً  وؾمومل اًمًػوريـل احلـٌكم، اقمتـك سمف حتؼقؼً  سمـ أمحد سمـ حمؿد

: كقر اًمديـ ـموًمى، اًمـوذ: وزارة إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي ووخترجيً 

 .م2007 - هـ1428ومم، ؾمقريو، اًمطٌعي: إ -اًمؽقيً، دار اًمـقادر  -
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قمٌد  سمـ حمؿد سمـ سمؽر ، شملًمقػ: أيبآظمتصوريمػويي إظمقور ذم طمؾ همويي  (74

معغم احلًقـل احلصـل، شمؼل اًمديـ اًمشوومعل، حتؼقؼ:  سمـ طمريز سمـ اعمممـ

دمشؼ،  -قمكم قمٌد احلؿقد سمؾطجل وحمؿد وهٌل ؾمؾقامن، اًمـوذ: دار اخلػم 

 م.1994اًمطٌعي: إومم، 

 سمـ إمم ريوض أطموديٌ اًمٌخوري، شملًمقػ: أمحداًمؽقصمر اجلوري  (75

حمؿد اًمؽقراين اًمشوومعل صمؿ احلـػل، حتؼقؼ: اًمشقخ  سمـ قمثامن سمـ إؾمامقمقؾ

أمحد قمزو قمـويي، اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، اًمطٌعي: 

 .م2008 - هـ1429إومم، 

قمغم، أسمق اًمػضؾ، مجول اًمديـ  سمـ مؽرم سمـ شملًمقػ: حمؿد، ًمًون اًمعرب (76

، سمػموت -اًمـوذ: دار صودر ، اسمـ مـظقر إكصوري اًمرويػعك اإلومريؼك

 .هـ1414 -اًمطٌعي: اًمثوًمثي 

حمؿد اسمـ  سمـ قمٌد اهلل سمـ حمؿد سمـ اعمٌدع ذم ذح اعمؼـع، شملًمقػ: إسمراهقؿ (77

مػؾح، أسمق إؾمحوق، سمرهون اًمديـ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، 

 .م1997 - هـ1418اًمطٌعي: إومم، 

أيب ؾمفؾ ؿمؿس إئؿي اًمنظمز،  سمـ أمحد سمـ اعمًٌقط، شملًمقػ: حمؿد (78

سمػموت، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي، شموريخ اًمـنم:  -اًمـوذ: دار اعمعرومي 

 م.1993 - ـه1414

أيب  سمـ احلًـ كقر اًمديـ قمكم جمؿع اًمزوائد ومـٌع اًمػقائد، شملًمقػ: أيب (79

ذ: مؽتٌي ؾمؾقامن اهلقثؿل، حتؼقؼ: طمًوم اًمديـ اًمؼدد، اًمـو سمـ سمؽر

 .م1994، هـ1414قموم اًمـنم:  اًمؼدد، اًمؼوهرة،
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زيمريو  اعمجؿقع ذح اعمفذب )مع شمؽؿؾي اًمًٌؽل واعمطقعل(، شملًمقػ: أيب (81

 ذف اًمـقوي، اًمـوذ: دار اًمػؽر. سمـ حمقل اًمديـ حيقك

 سمـ ، شملًمقػ: قمٌد اًمعزيزؓ سموز  سمـ جمؿقع ومتووى اًمعالمي قمٌد اًمعزيز (81

 ؾمعد اًمشقيعر. سمـ مجعف وـمٌعف: حمؿدسموز، أذف قمغم  سمـ قمٌد اهلل

طمزم إكدًمز  سمـ ؾمعقد سمـ أمحد سمـ حمؿد قمكم اعمحغم سمؤصمور، شملًمقػ: أيب (82

سمػموت، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي  -اًمؼرـمٌل اًمظوهري، اًمـوذ: دار اًمػؽر 

 وسمدون شموريخ.

اعمعوزم  اًمؼمهوين ذم اًمػؼف اًمـعامين ومؼف اإلموم أيب طمـقػي، شملًمقػ: أيب اعمحقط (83

َموَزَة اًمٌخوري  سمـ قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز سمـ أمحد سمـ حمؿقد ًمديـا سمرهون

: قمٌد اًمؽريؿ ؾمومل اجلـدي، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، حتؼقؼاحلـػل، 

 .م2004 - هـ1424سمػموت، اًمطٌعي: إومم، 

 سمـ ؾمالمي سمـ حمؿد سمـ ضمعػر أمحد خمتٍم اظمتالف اًمعؾامء، شملًمقػ: أيب (84

ؾمؾؿي إزدي احلجري اعمٍمي اعمعروف سموًمطحووي،  سمـ قمٌد اعمؾؽ

سمػموت،  -حتؼقؼ: د. قمٌد اهلل كذير أمحد، اًمـوذ: دار اًمٌشوئر اإلؾمالمقي 

 .ـه1417اًمطٌعي: اًمثوكقي، 

، ملسو هيلع هللا ىلصاعمًـد اًمصحقح اعمختٍم سمـؼؾ اًمعدل قمـ اًمعدل إمم رؾمقل اهلل  (85

حمؿد احلجوج أسمق احلًـ اًمؼشػمي اًمـقًوسمقري، حتؼقؼ:  سمـ شملًمقػ: مًؾؿ

 سمػموت. -ومماد قمٌد اًمٌوىمل، اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

قمكم  سمـ حمؿد سمـ اعمصٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم، شملًمقػ: أمحد (86

 سمػموت. -اًمػققمل صمؿ احلؿقي، أسمق اًمعٌوس، اًمـوذ: اعمؽتٌي اًمعؾؿقي 
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 سمـ ؾمعد سمـ مطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح همويي اعمـتفك، شملًمقػ: مصطػك (87

صمؿ اًمدمشؼل احلـٌكم، اًمـوذ:  ااًمًققـمل ؿمفرة، اًمرطمقٌوين مقًمدً  قمٌده

 م.1994 - ـه1415اعمؽتى اإلؾمالمل، اًمطٌعي: اًمثوكقي، 

 سمـ ؾمؾقامن محد اًمًــ، وهق ذح ؾمــ أيب داود، شملًمقػ: أيب معومل (88

اخلطوب اًمًٌتل اعمعروف سموخلطويب، اًمـوذ: اعمطٌعي  سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد

 .م1932 - هـ1351طمؾى، اًمطٌعي: إومم  -اًمعؾؿقي 

مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ اعمـفوج، شملًمقػ: ؿمؿس اًمديـ،  (89

أمحد اخلطقى اًمنمسمقـل اًمشوومعل، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي،  سمـ حمؿد

 م.1994 - ـه1415اًمطٌعي: إومم، 

ىمدامف  سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ حمؿد مقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل اعمغـل، شملًمقػ: أيب (91

اجلامقمقكم اعمؼدد صمؿ اًمدمشؼل احلـٌكم، اًمشفػم سموسمـ ىمدامف اعمؼدد، 

 - ـه1388اًمـوذ: مؽتٌي اًمؼوهرة، اًمطٌعي: سمدون ـمٌعي، شموريخ اًمـنم: 

 م.1968

 سمـ ؾمعد سمـ ظمؾػ سمـ اًمقًمقد ؾمؾقامن اعمـتؼك ذح اعمقـمل، شملًمقػ: أيب (91

اًمـوذ: مطٌعي وارث اًمتجقٌل اًمؼرـمٌل اًمٌوضمل إكدًمز،  سمـ أيقب

 .ـه1332سمجقار حموومظي مٍم، اًمطٌعي: إومم،  -اًمًعودة 

زيمريوء اًمؼزويـل اًمرازي، أسمق  سمـ ومورس سمـ أمحد: شملًمقػاًمؾغي،  مؼويقس (92

: قمٌد اًمًالم حمؿد هورون، اًمـوذ: دار اًمػؽر، قموم اًمـنم: حتؼقؼاحلًلم، 

 م.1979 - ـه1399

زيمريو حمقل اًمديـ  يباحلجوج، شملًمقػ: أ سمـ اعمـفوج ذح صحقح مًؾؿ (93
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سمػموت،  -ذف اًمـقوي، اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب  سمـ حيقك

 .ـه1392اًمطٌعي: اًمثوكقي، 

حمؿد اًمؾخؿل اًمغركوـمل اًمشفػم  سمـ مقؾمك سمـ إسمراهقؿ: شملًمقػ اعمقاومؼوت، (94

طمًـ آل ؾمؾامن، اًمـوذ: دار اسمـ  سمـ قمٌقدة مشفقر : أيبحتؼقؼسموًمشوـمٌل، 

 م.1997/ـه1417 قمػون، اًمطٌعي إومم

صودر قمـ: وزارة إوىموف واًمشئقن ، اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي (95

 - 1404اًمطٌعي: )مـ ، ضمزءا 45قمدد إضمزاء: ، اًمؽقيً -اإلؾمالمقي 

 -اًمًالؾمؾ  : اًمطٌعي اًمثوكقي، دار23 - 1إضمزاء ، (هـ1427

، مٍم -: اًمطٌعي إومم، مطوسمع دار اًمصػقة 38 - 24إضمزاء ،اًمؽقيً

 .: اًمطٌعي اًمثوكقي، ـمٌع اًمقزارة45 - 39زاء إضم

حمؿد آل  سمـ أمحد سمـ مقؾمققمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي، شملًمقػ: حمؿد صدىمل (96

سمقركق أسمق احلورث اًمغزي، اًمـوذ: ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت، اًمطٌعي: 

 .م2003 - هـ1424إومم، 

قمومر إصٌحل  سمـ موًمؽ سمـ أكس سمـ مقـمل اإلموم موًمؽ، شملًمقػ: موًمؽ (97

صححف ورىمؿف وظمرج أطموديثف وقمؾؼ قمؾقف: حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل،  اعمدين،

 - هـ1406اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، قموم اًمـنم: 

 .م1985

كخى إومؽور ذم شمـؼقح مٌوين إظمٌور ذم ذح معوين أصمور، شملًمقػ: أسمق  (98

 سمـ أمحد احلـػل سمدر اًمديـ اًمعقـل، حتقؼؼ: أسمق متقؿ يوه سمـ حمؿد حمؿقد

 .ـه1429إسمراهقؿ، وزارة اًمشمون وإوىموف سمؼطر، اًمطٌعي: إومم قموم 
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أيب اًمعٌوس  سمـ هنويي اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج، شملًمقػ: ؿمؿس اًمديـ حمؿد (99

محزة ؿمفوب اًمديـ اًمرمكم، اًمـوذ: دار اًمػؽر، سمػموت، اًمطٌعي:  سمـ أمحد

 م.1984/ـه1404 -ط أظمػمة 

اًمديـ أسمق اًمًعودات  جمد: شملًمقػذم همريى احلديٌ وإصمر،  اًمـفويي (111

حمؿد اسمـ قمٌد اًمؽريؿ اًمشقٌوين اجلزري اسمـ  سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اعمٌورك

م، حتؼقؼ: 1979 - ـه1399سمػموت،  -اًمـوذ: اعمؽتٌي اًمعؾؿقي  إصمػم،

 حمؿقد حمؿد اًمطـوطمل. -ـموهر أمحد اًمزاوى 

اًمشقيموين اًمقؿـل، قمٌد اهلل  سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ كقؾ إوـمور، شملًمقػ: حمؿد (111

حتؼقؼ: قمصوم اًمديـ اًمصٌوسمطل، اًمـوذ: دار احلديٌ، مٍم، اًمطٌعي: 

 م.1993 - ـه1413إومم، 

قمٌد  سمـ قمؿر سمـ شملًمقػ: قمٌد اًمؼودر، كقؾ اعمآرب سمنمح دًمقؾ اًمطوًمى (112

ٌَوين سمـ أيب شمغؾى سمـ اًمؼودر اسمـ قمؿر ْق : اًمديمتقر ، حتؼقؼؾمومل اًمتغؾٌل اًمشَّ

اًمطٌعي: ، اًمـوذ: مؽتٌي اًمػالح، اًمؽقيً، إؿمؼر حمؿد ؾُمؾقامن قمٌد اهلل

 .م1983 - هـ1403إومم، 

)ذح طمدود  اهلدايي اًمؽوومقي اًمشوومقي ًمٌقون طمؼوئؼ اإلموم اسمـ قمرومي اًمقاومقي (113

ىموؾمؿ إكصوري، أسمق قمٌد اهلل،  سمـ اسمـ قمرومي ًمؾرصوع(، شملًمقػ: حمؿد

اًمطٌعي: إومم،  ،اًمرصوع اًمتقكز اعموًمؽل، اًمـوذ: اعمؽتٌي اًمعؾؿقي

 .ـه1350

اًمعٌوس ؿمؿس اًمديـ  وومقوت إقمقون وأكٌوء أسمـوء اًمزمون، شملًمقػ: أيب (114

أيب سمؽر اسمـ ظمؾؽون اًمؼممؽل اإلرسمكم،  سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ أمحد

 سمػموت. -حتؼقؼ: إطمًون قمٌوس، اًمـوذ: دار صودر 
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رشوط امدعىي يف نظاو 

 عات امرشعية امسعىدياملساف

 -دزاسة فلهية ملازنة  -

 إعداد

 عايد امرايد م  د. عبد امرح م

 كمية الشريعة -األستاذ املشارك بقسه الفقى 

 سعود اإلسالميةبن  جبامعة اإلماو حمند
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احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إكٌقوء واعمرؾمؾلم، كٌقـو 

 أمو سمعد: ..وصحٌف أمجعلمحمؿد وقمغم آًمف 

ومؼد ضموءت اًمنميعي سمحػظ طمؼقق اًمـوس، وصقوكتفو مـ آقمتداء، وإىمومي 

اًمعدل سمقـفؿ، ومنمقمً هلؿ اًمتؼويض: ًمػصؾ اخلصقموت، وىمطع اعمـوزقموت، 

 وإقمطوء يمؾ ذي طمؼ طمؼف.

أن هقل هلو مـ  -اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي-ومـ كعؿ اهلل شمعومم قمغم سمالدكو 

 ًمؾٌالد، شمرضمع إًمقف مجقع إكظؿي. ااإلؾمالم، وجيعؾفو دؾمتقرً حيؽؿفو سمنميعي 

اًمؼضوء، اًمذي طمظل سمعـويي  -ذم هذا اًمٌؾد اعمٌورك-وممو يًتؿد مـ اًمنميعي 

قمظقؿي، ومُلصدرت ًمف شمـظقامت ظموصي شمعـك سمعؿؾف وطمًـ ؾمػمه، ومـ ذًمؽ كظوم 

 اعمراومعوت اًمنمقمقي.

قى مـ سمدايتفو، طمتك اًمػصؾ وكظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ُيعـك سمتـظقؿ ؾمػم اًمدقم

 ومقفو.

 وهـوك أمقر شمعقق اًمدقمقى، ومتـع ىمٌقهلو، يمػؼد ذط مـ ذوـمفو.

رشوط وٕن اًمـظوم مل يـص قمغم هذه اًمنموط رهمًٌ ذم سمحٌ هذا سمعـقان )

 (.-دراشة ؾؼفقة مؼاركة-افدظوى يف كظام ادراؾعات افؼظقة افسعودي 

 :أمهقة ادوضوع

وسمقون مو يتعؾؼ سموًمدقمقى مـذ  ،ذم شمـظقؿ اًمتؼويضًمـظوم اعمراومعوت أصمر يمٌػم 
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ًمؽؾ مو حيتوضمف اعمدقمل واعمدقمك  وضموءت مقاده مقوحيً  ،رومعفو إمم اًمػصؾ ومقفو

 قمؾقف.

أو  ،أو يٌطؾ آؾمتؿرار ومقفو ،وممو ضموء ومقف سمقون مو يؿـع مـ ؾمامع اًمدقمقى

 يعطل اعمدقمك قمؾقف طمجي ذم دومعفو قمـف.

 ٓ شمصح قمـد قمدمف. ،قىذم اًمدقم وومو يمون يمذًمؽ يؽقن ذـمً 

وووعفو ذم  ،وًمذا يمون مـ إمهقي سمؿؽون مجع هذه اًمنموط اعمتـوصمرة ذم اًمـظوم

 .مؼوركيً  ومؼفقيً  ويدرؾمفو دراؾميً  ،سمحٌ واطمد يـتظؿفو

 :أشباب اختقار ادوضوع

 أمهقي اعمقوقع يمام ؾمٌؼ سمقوكف. -1

 آؾمتدٓل هلو.و ،وذيمر أىمقال اًمػؼفوء ومقفو ،احلوضمي اعمؾحي جلؿع هذه اًمنموط -2

 ،مل يٌحٌ اًمٌحٌ اًمنمقمل اعمًتقرم -طمًى اـمالقمل-إن هذا اعمقوقع  -3

 .ذم سمقوكف ًومهيوملردت اعم

 :أهداف ادوضوع

 ويمالم اًمػؼفوء ومقفو. ،شمؼديؿ دراؾمي ومؼفقي ممصؾي دمؿع هذه اًمنموط -1

يًفؾ مطوًمعتفو  ،ظمدمي ًمؾؼضوء واًمؼضوة سمجؿع هذه اًمنموط ذم مؽون واطمد -2

 مع أدًمتفو.

 ،مؼوركيً  ومؼفقيً  اعمًومهي ذم دراؾمي كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي دراؾميً  -3

 .ووٓ ؾمقام وأكف ىمد صدر طمديثً 

ؾمتؼمهـ قمغم أكف ًمقس ذم كظوم اعمراومعوت مو  ،:ومؼفقيً  دراؾمي اًمـظوم دراؾميً  -4

 ؿ ذم ذًمؽ.وًمعكم ذم مجعل ًمنموط اًمدقمقى أيمقن ممـ ؾموه ،يعورض اًمنميعي
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 :افدراشات افسابؼة

 ذم دراؾمي مًتؼؾي. وومؼفقً  ووسمحثتفو سمحثً  ،مجعً هذه اًمنموط مل أضمد دراؾميً 

 :ومهو ،إٓ أين اـمؾعً قمغم دراؾمتلم هلام قمالىمي سموعمقوقع

)اًمؽوؿمػ ذم ذح سمـحمؿد آل ظمـلم اعمقؾمقم  سمـ ذح معوزم اًمشقخ قمٌد اهلل -1

ذح ًمؾـظوم اًمصودر قموم وهق  ،كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي(

إٓ أكف مل يذيمر مـ ذوط اًمدقمقى  ،ذح ومقف معوًمقف اًمـظوم يموماًل  ،ـه1421

صمؿ أيمؿؾ سمعض اًمنموط يمام ذيمرهو  ،ذم اًمـظوم إٓ ذـمل اًمصػي واعمصؾحي

 ودون ذيمر مو يـوؾمٌفو مـ مقاد اًمـظوم. ،اًمػؼفوء دون دراؾمي هلو

 ،وىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجورييكظريي اًمدقمقى سملم اًمنميعي اإلؾمالمقي  -2

ؿ قمـ ذوط اًمدقمقى ذم حمؿد كعقؿ يوؾملم: طمقٌ شمؽؾّ  :ًمألؾمتوذ اًمديمتقر

وىمورن  ،وىمد ذيمر اًمنموط يمام ذيمرهو اًمػؼفوء ،اًمػصؾ اًمثوين مـ اًمٌوب إول

ق إمم كظوم اعمراومعوت ومل يتطرّ  ،ذًمؽ سمام ذم ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوريي

طمقٌ ؾملسمحٌ اًمنموط اًمتل  ،دي: وهلذا ومنكف خيتؾػ قمـ سمحثلاًمنمقمقي اًمًعق

ومٌحثل ٓ يتعرض  ،ذم كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي ممو ذيمره اًمػؼفوء

 ًمنموط اًمدقمقى قمـد اًمػؼفوء.

 :ضابط ادوضوع

أؾمتـٌط مو ذيمره اًمـظوم مـ ذوط اًمدقمقى اًمتل ذيمرهو ذم اًمػؼفوء، وملدرؾمف 

اًمػؼفقي إرسمعي، ومنذا ذيمرت اشمػوق اًمػؼفوء: ومنكام  دراؾمًي ومؼفقًي مؼوركًي سموعمذاهى

 أقمـل اشمػوق هذه اعمذاهى إرسمعي.

وأمو مو ذيمره اًمػؼفوء مـ ذوط، ومل ُيذيمر ذم اًمـظوم مو يشػم إًمقف،: ومال يدظمؾ 
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شمدظمؾ اًمنموط اًمتل شمدل قمؾقفو كصقص اًمـظوم ومل ذم هذا اًمٌحٌ، ويمذًمؽ ٓ 

 يذيمرهو اًمػؼفوء.

 :مـفج افبحث

 ن ًمؽؾ مٌحٌ سمعـقان اًمنمط.أقمـق أ(

 :أىمًؿ يمؾ مٌحٌ ىمًؿلم ب(

 :كص اعمودة اعمًتـٌط مـفو اًمنمط :أوًًل 

ومنن ذيمر ذم أيمثر مـ  ،أذيمر اعمودة اًمتل أظمذ مـفو اًمنمط مـ كظوم اعمراومعوت -1

 يمام أذيمر مو حيتوج إًمقف مـ اًمالئحي اًمتـػقذيي هلو. ،ومودة ذيمرهتو مجقعً 

  اًمنمط ومو يتعؾؼ سمف.أسملّم  -2

 :اًمدراؾمي اًمػؼفقي :اثاكقً 

مع شمقصمقؼ  ،اعمًلًمي مـ مقاوع آشمػوق ذيمرت طمؽؿفو سمدًمقؾف ًإذا يموك -1

 ذًمؽ.

ذيمرت إىمقال ومقفو سمعد حتؼقؼ  ،إذا يموكً اعمًلًمي مـ مًوئؾ اخلالف -2

مع  ،وشمقصمقؼفو مـ يمتى اعمذهى كػًف ،وصحي اًمـًٌي ومقفو ،إىمقال

 وسمقون ؾمٌٌف. ،اًمؽمضمقح

 ،صمؿ أذيمر دًمقؾف ،أذيمر اًمؼقل ،إىمقال ذم اعمًلًمي اعمختؾػ ومقفوقمـد قمرض  -3

ومنن  ،ومو أضمقى سمف قمـ هذه اعمـوىمشي ،ومو كقىمش سمف ،ووضمف آؾمتدٓل

رت اعمـوىمشي سمـقىمش أو صدرت اإلضموسمي سملضمقى وموعمـوىمش أو اعمجقى  ،صدَّ

رهتام سمقُ  ،همػمي صمؿ سمعد  ،وموعمـوىمش أو اعمجقى أكو ،وبجُي  ـوىمش أووإن صدَّ

 ذًمؽ أذيمر اًمراضمح.
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قمزو أيوت اًمؼرآكقي اًمقاردة ذم اًمٌحٌ إمم ؾمقرهو: وذًمؽ سمٌقون اؾمؿ  -4

 ورىمؿ أيي. ،اًمًقرة

مع سمقون  ،ختريٍ إطموديٌ اًمـٌقيي وأصمور قمـد أول ورودهو ذم اًمٌحٌ -5

 درضمتفو إن مل شمؽـ ذم اًمصحقحلم أو أطمدمهو.

 تصور ذم مثؾ هذه اًمٌحقث.ذم آظم مل أشمرضمؿ ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ رهمٌيً  -6

ومنن شمشوهبً أؾمامء  ،ذيمر اؾمؿ اًمؽتوب سموهلومش دون ذيمر اؾمؿ اعممًمػأ -7

 مقز سمقـفو سمذيمر اؾمؿ اعممًمػ.أُ نين وم :اًمؽتى

 تؼسقامت افبحث:

 ، وظمومتي.وؾمتي مٌوطمٌمؼدمي، ومتفقد،  :اكتظؿً ظمطي اًمٌحٌ ذم

واًمدراؾموت  ،وأهداومف ،اظمتقورهوأؾمٌوب  ،وومقفو أمهقي اعمقوقع ادؼدمة:

 .فشمؼًقامشممـفٍ اًمٌحٌ وو ،وووسمط اعمقوقع ،اًمًوسمؼي

 اًمتعريػ سمؿػردات اًمعـقان. افتؿفقد:

 :وومقف مطؾٌون

 واًمدقمقى. ،شمعريػ اًمنمط :اعمطؾى إول

 اًمتعريػ سمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي. :اعمطؾى اًمثوين

 أهؾقي اعمتداقمقلم. :اعمٌحٌ إول

 لم صوطمٌل صػي ذم اًمدقمقى.يمقن اعمتداقمق :اعمٌحٌ اًمثوين

 .وضمقد اعمصؾحي ذم اًمدقمقى ًمصوطمٌفو :اعمٌحٌ اًمثوًمٌ

 .ويمقن اعمدقمك قمؾقف معقـً  :اعمٌحٌ اًمراسمع
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 .ويمقن اعمدقمك سمف معؾقمً  :اعمٌحٌ اخلومس

 .وقمودةً  يمقن اعمدقمك سمف حمتؿؾ اًمثٌقت قمؼاًل  :اعمٌحٌ اًمًودس

اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾً ـً ومقفو أهؿ سمقّ  ضمعؾً ذم هنويي اًمٌحٌ ظمومتيً  اخلامتة:

 إًمقفو.

ومـفو إيمامل  ،سموًمشؽر قمغم كعؿف اًمظوهرة واًمٌوـمـي ڤأشمقضمف إمم اهلل  ويف اخلتام

 اًمٌحٌ قمغم هذا اًمقضمف.

أن يغػر زم مو طمصؾ مـل ذم هذا اًمٌحٌ مـ اًمتؼصػم  ڤهذا وأؾملل اهلل 

 وأن جيعؾ هذا اًمٌحٌ قمـد طمًـ فمـ مـ ىمرأه. ،واًمزًمؾ

محده قمغم ذًمؽ، وإن يؽـ همػم ذًمؽ ومؿـل ومـ ومنن يؽـ يمذًمؽ ومؿـ اهلل، وأ

 وصغم اهلل قمغم كٌقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمؾؿ. اًمشقطون، وأؾمتغػر اهلل.
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 :وومقف مطؾٌون

 وشمعريػ اًمدقمقى. ،شمعريػ اًمنمط :اعمطؾى إول

 اًمتعريػ سمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي. :اعمطؾى اًمثوين

 .وتؼرَف انذػىي ،تؼرَف انشرط :انًطهب األول

 :تعريف افؼط :أوًل

 افؼط فغة:

 :واًمنْمط سمتًؽلم اًمراء ،أصؾ يدل قمغم قمؾؿ وقمالمي :اًمشلم واًمراء واًمطوء

ومـف  ،ومجعف أذاط ،اًمعالمي :واًمنَمط سمتحريؽ اًمراء ،واًمتزامف ءإًمزام اًمٌم

 .(1)أي قمالموهتو ،أذاط اًمًوقمي

 :اافؼط اصطالًح 

وٓ قمدم  ،وٓ يؾزم مـ وضمقده وضمقد ،مو يؾزم مـ قمدمف اًمعدم": هق :ىمقؾ

 .(2)"ًمذاشمف

                                           

(، ًمًون 334، )ص(، خمتور اًمصحوح233، )ص(، أؾموس اًمٌالهمي3/260) مؼويقس اًمؾغي :اكظر (1)

 .(869، ص  )(، اًمؼومقس اعمحقط7/329)اًمعرب 

 .(1/452) (، ذح اًمؽقيمى اعمـػم82) اكظر: ذح شمـؼقح اًمػصقل (2)
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 .(1)"سمف وقمـده ٓ وضمقسمً  ااؾمؿ عمو يضوف احلؽؿ إًمقف وضمقدً " :هق :وىمقؾ

 .(2)"واكعدم سموكعدامف مع ىمقوم ؾمٌٌف ،ضمد احلؽؿ سمقضمقدهمو وُ "هق  :وىمقؾ

 :شمعريػ اًمدقمقى :وصموكقً 

 :ًمغيً  اًمدقمقى

وهق  ،وأصؾ اًمػعؾ )دقمق( ،ودقمقى قمل ادقموءً ادقمك يدّ  :يؼول ،اؾمؿ عمو يدقمقف

 دقمقت) :شمؼقل مـؽ يؽقن ويمالم سمصقتإًمقؽ  ءأصؾ واطمد يدل قمغم إموًمي اًمٌم

 :مـفو ،وشمطؾؼ اًمدقمقى ويراد هبو ذم اًمؾغي قمدة معون ،(دقموءً  أدقمق

 ڇ چ چ چ چ ڃ﴿ٱٱ :ومـف ىمقل اهلل شمعومم ،اًمدقموء -1

 .[10]يقكس: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

 ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ٱ:ومـف ىمقل اهلل شمعومم ،اًمطؾى واًمتؿـل -2

 .[57]يس:

 اهلل ىمقل ومـف ،يمون أو سموـماًل  وزقمؿتف زم طمؼً  ء:ادقمقً اًمٌم :شمؼقل :اًمزقمؿ -3

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :شمعومم

 .شمزقمؿقن :أي ، [27]اعمؾؽ:

 .(3)خيؼم سمذًمؽ قمـ كػًف :أي ،ومالن يّدقمل سمؽرم ومعوًمف :يؼول :اإلظمٌور -4

                                           

 .(2/303) اكظر: أصقل اًمنظمز (1)

 .(1/162)(، رووي اًمـوفمر1/68) فاًمتؿفقد ذم أصقل اًمػؼاكظر:  (2)

(، خمتور 131، )ص(، أؾموس اًمٌالهمي280، 2/279اكظر مو ؾمٌؼ مـ اعمعوين ذم: مؼويقس اًمؾغي ) (3)

 .(1655، )ص(، اًمؼومقس اعمحقط262-14/257) (، ًمًون اًمعرب206، 205، )صاًمصحوح
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 :ااصطالًح  افدظوى

 :اًمدقمقى قمـد احلـػقي شمعريػ (أ

 .(1)"إمم كػًف طموًمي اعمـوزقمي ءإووومي اًمٌم" :هل :ىمقؾ

 .(2)"مطوًمٌي طمؼ ذم جمؾس مـ ًمف اخلالص قمـد صمٌقشمف" :هل :وىمقؾ

 دومعف أو همػمه ىمٌؾ طمؼ ـمؾى سمف يؼصد اًمؼويض قمـد مؼٌقل ىمقل" :هل :وىمقؾ

 .(3)"كػًف طمؼ قمـ

 :اًمدقمقى قمـد اعموًمؽقي شمعريػ (ب

 معتؼمٌ  كػعٌ  قمؾقف ًمف يؽمشمىأمر  أو، معلم ذمي ذم مو أو معلم ـمؾٌى ": هل :ىمقؾ

 .(4)"ذقًمو

 .(5)"وىمقل سمحقٌ ًمق ؾمؾؿ أوضمى ًمؼوئؾف طمؼً " :هل :وىمقؾ

 :اًمدقمقى قمـد اًمشوومعقي شمعريػ ج(

 .(6)"طمويمؿ قمـد همػمه قمغم ؼٍّ طَم  وضمقِب  قمـ إظمٌور" :هل :ىمقؾ

ــؾ إظمٌــور قمـــ ؾمــوسمؼ طمــؼ أو سموـمــؾ ًمؾؿخــؼم قمــغم همــػمه " :هــل :وىمق

                                           

 .(7/144) اهلدايي(، اًمؽػويي قمغم 7/191(، اًمٌحر اًمرائؼ )4/290) شمٌقلم احلؼوئؼاكظر:  (1)

 .(7/143) (، كتوئٍ إومؽور8/386) (، اًمٌـويي ذم ذح اهلدايي7/143) اًمعـويي قمغم اهلدايياكظر:  (2)

 .(5/541اًمدر اعمختور )اكظر:  (3)

 .(11/5اًمذظمػمة ) (4)

 .(2/608) (، ذح طمدود اسمـ قمرومي9/485) اعمختٍم اًمػؼفل (5)

(،هنويي اعمحتوج 4/461(، مغـل اعمحتوج )10/285) (، حتػي اعمحتوج4/386أؾمـك اعمطوًمى ) (6)

(8/333). 
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 .(1)"احلؽؿ سمؿجؾس

 :اًمدقمقى قمـد احلـوسمؾي شمعريػ د(

 ذم أو همػمه يد ذم رء اؾمتحؼوق كػًف إمم اإلكًون إووومي" :هل :ىمقؾ

 .(2)"ذمتف

 .(3)"مؾؽف زاقماًم  ءـمؾى اًمٌم" :هل :وىمقؾ

أو عمـ  كػًف إمم اإلكًون إووومي)بلهنا  :وافتعريف ادختار فؾدظوى أن كؼول

 .(قمـد همػمه ويؿثؾف طمؼً 

وإكام أوػً إًمقف )أو عمـ يؿثؾف( ًمقدظمؾ  ،وهق شمعريػ مؼورب ًمتعريػ احلـوسمؾي

 اًمقزم واًمقيص وكوفمر اًمقىمػ واًمقيمقؾ.

أو  ،وأو ديـً  ،ويموكً قمقـً  ؾمقاءً  ،قمـد همػمه(: ًمتدظمؾ مجقع احلؼقق و)طمؼً وؿؾت: 

 يموحلضوكي. وحمًض  وطمؼً 

 .انتؼرَف بُظاو انًرافؼاث انشرػُت انسؼىدٌ :انًطهب انثاٍَ

 :تعريف افـظام :أوًل

 :افـظام فغة

 رءووؿ  ،اًمتلًمقػ :واًمـظؿ ء،اًمـقن واًمظوء واعمقؿ أصؾ يدل قمغم شملًمقػ ر

 :واًمـظوم ،أًمػف ومجعف ذم ؾمؾؽ :ووكظومً  ويـظؿف كظاًم  ،وكظؿ اًمؾمًمم ،آظمر رءإمم 

                                           

 .(10/285حتػي اعمحتوج ) (1)

 همويي اعمـتفك (،3/518) (، ذح مـتفك اإلرادات10/145) (،  اعمٌدع14/275اعمغـك ٓسمـ ىمدامي ) (2)

(3/452). 

 .(403، ص  )اعمطؾع (3)
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 وأكوفمقؿ. ،وكظؿ ي،أكظؿ :واجلؿع ،ظؿ سمف ًممًمم أو ظمرز أو كحقمهويمؾ ظمقط كُ 

 :أي ،ًمقس ٕمرهؿ كظوم :يؼول ،اهلديي واًمًػمة :واًمـظوم ،وكظوم يمؾ أمر ماليمف

 .(1)وقمؼده ،ؿمؽف :وكظؿ احلٌؾ ،وٓ متعؾؼ وٓ اؾمتؼومي ،ًمقس ًمف هدى

 :اافـظام اصطالًح 

جمؿققمي اًمؼقاقمد اًمتل حتؽؿ ؾمؾقك إومراد ذم اجلامقمي واًمتل يتعلم " :هق :ىمقؾ

 .(2)"وًمق سموًمؼقة إذا ًمزم إمر ،قمؾقفؿ اخلضقع هلو

ىمقاقمد ؾمؾقيمقي اضمتامقمقي قمومي مؾزمي شمـظؿ اًمرواسمط سملم " :هق :وىمقؾ

 .(3)"عمجتؿعاإؿمخوص ذم 

 :تعريف ادراؾعات :اثاكقً 

 ادراؾعات فغة:

أصؾ واطمد  :واًمراء واًمػوء واًمعلم ،وهل مـ اًمػعؾ )رومع( ،مراومعي :مػردهو

 يدل قمغم ظمالف اًمقوع.

 :مـفو ،ويليت اًمرومع ذم اًمؾغي قمغم قمدة معون

ٱ.[3]اًمقاىمعي: ﴾ڳ گ ﴿ :ومـف ىمقل اهلل شمعومم ،ظمالف اخلػض -1

وسمّؾغ  ،إذا أذاع ظمؼمه :رومع ومالن قمغم اًمعومؾ :يؼول ،إفمفورهو اًمٌمءإذاقمي  -2

 ىمصتف.

                                           

، (، خمتور اًمصحوح463، )صأؾموس اًمٌالهمي (،5/423اكظر مو ؾمٌؼ مـ اعمعوين ذم: مؼويقس اًمؾغي ) (1)

 .(1500، ص  )(، اًمؼومقس اعمحقط12/578) ًمًون اًمعرب  ،(667)ص

 .(15، )صاعمدظمؾ ًمؾعؾقم اًمؼوكقكقي اكظر: (2)

 .(27، )صاعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼوكقن اكظر: (3)
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ورومعف إمم  ، [34]اًمقاىمعي: ﴾ ں ں ﴿ :ومـف ىمقل اهلل شمعومم اًمٌمء،شمؼريى  -3

 .(1)إذا ؿمؽوه :وراومعف إًمقف ،وىمدمف إًمقف ًمقحويمؿف ،احلويمؿ إذا ىمرسمف مـف

 :اادراؾعات اصطالًح 

 ىمقؾوكظوم اعمراومعوت  ،سمنووومي يمؾؿي كظوم إًمقفو و معـك اعمراومعوت اصطالطًم يتٌلّم 

واإلضمراءات اًمتل  ،جمؿققمي إكظؿي اًمتل حتدد جمريوت اًمتؼويض" :هق :ذم شمعريػف

وإضمراء اًمًػم ومقفو أموم  ،أموم اًمؼضوء يتٌعفو اخلصقم قمـد رومع دقمقاهؿ

 .(2)"اًمؼويض

اًمـصقص اًمػؼفقي اعمؼررة ًمتـظقؿ ىمقاقمد وأطمؽوم ؾمػم اعمراومعي، ومو "وىمقؾ: هق: 

 .(3)"يتعؾؼ هبو مـذ سمدايي اًمدقمقى طمتك اًمػصؾ ومقفو

 :كظام ادراؾعات افؼظقة افسعودي :اثافثً 

جمؿققمي اعمقاد اًمصودرة مـ وزم  :يؼصد سمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي

 طمتك اًمػصؾ ومقفو. ،ومو يتعؾؼ هبو مـذ سمدايي اًمدقمقى ،إمر ًمتـظقؿ ؾمػم اعمراومعي

 وشموريخ ،(21)م/ رىمؿ اًمؽريؿ اعمؾؽل سموٕمر قمؾقف اعمقاومؼي صدرت وىمد

 اعمؾؽل سموٕمر قمؾقف اعمقاومؼي صدرت ضمديد سمـظوم شمعديؾف شمؿ صمؿ ،ـه20/5/1421

 اًمتـػقذيي اًمالئحي صدرت صمؿ ،هـ22/1/1435 وشموريخ (،1/ م) رىمؿ اًمؽريؿ

 .(4)ـه19/5/1435 وشموريخ ،(39933) سمرىمؿ اًمعدل وزير مـ سمؼرار اًمـظوم هلذا

                                           

خمتور (، 170، )ص(، أؾموس اًمٌالهمي424، 2/423اكظر مو ؾمٌؼ مـ اعمعوين ذم: مؼويقس اًمؾغي ) (1)

 .(933، )ص(، اًمؼومقس اعمحقط131، 8/129) (، ًمًون اًمعرب250، )صاًمصحوح

 .(7)ص اًمؼقاقمد اإلضمرائقي ذم اعمراومعوت اًمنمقمقي،: اكظر (2)

 .(281، )صاعمدظمؾ إمم ومؼف اعمراومعوت: اكظر (3)

وء قمغم اكظر: كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي وٓئحتف اًمتـػقذيي ذم مقىمع اعمجؾس إقمغم ًمؾؼض (4)

 .(www.scj.gov.saاًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي )
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 .ـه1435ومو ؾملقمتؿده ذم هذا اًمٌحٌ هق اًمـظوم اجلديد اًمصودر قموم 

 ،سموحلؼقق اخلوصي ذم إمقالوكظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي ظموص 

ومؾفو كظوم ظموص  :وأمو اجلـويوت واحلدود واًمتعزيرات ومو يتعؾؼ هبو ،وإكؽحي

عد كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي هق ويُ  (،كظوم اإلضمراءات اجلزائقي)يًؿك 

ومام مل يـص قمؾقف مـ دقمووى ضمزائقي ذم كظومفو يرضمع ومقف  ،اًمـظوم إم سموًمـًٌي ًمغػمه

 .(1)م اعمراومعوتإمم كظو

متضؿـي  وويتؽقن كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي اعمعدل مـ أرسمعي قمنم سموسمً 

 :وشمقزيعفو يمؤيت ،صمـتلم وأرسمعلم وموئتل مودة

 أطمؽوم قمومي.: اًمٌوب إول

 23- 1وومقف اعمقاد مـ 

 آظمتصوص. :اًمٌوب اًمثوين

 .40 - 24وومقف اعمقاد مـ 

 رومع اًمدقمقى وىمقدهو. :اًمٌوب اًمثوًمٌ

 .48 - 41وومقف اعمقاد مـ 

 طمضقر اخلصقم وهمقوهبؿ واًمتقيمقؾ ذم اخلصقمي. :اًمٌوب اًمراسمع

 .60 - 49وومقف اعمقاد مـ 

 إضمراءات اجلؾًوت وكظومفو. :اًمٌوب اخلومس

 .74 - 61وومقف اعمقاد مـ 

 اًمدومقع واإلدظمول واًمتدظمؾ واًمطؾٌوت اًمعوروي. :اًمٌوب اًمًودس

                                           

 .(18، 17، )صاكظر: اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي (1)
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 .85 - 75 وومقف اعمقاد مـ

 وىمػ اخلصقمي واكؼطوقمفو وشمريمفو. :اًمٌوب اًمًوسمع

 .93 - 86وومقف اعمقاد مـ 

 شمـحل اًمؼضوة وردهؿ قمـ احلؽؿ. :اًمٌوب اًمثومـ

 .100 - 94وومقف اعمقاد مـ 

 إضمراءات اإلصمٌوت. :اًمٌوب اًمتوؾمع

 .158 - 101وومقف اعمقاد مـ 

 إطمؽوم. :اًمٌوب اًمعوذ

 .175 - 159وومقف اعمقاد مـ 

 ـمرق آقمؽماض قمغم إطمؽوم. :احلودي قمنم اًمٌوب

 .204 - 176وومقف اعمقاد مـ 

 اًمؼضوء اعمًتعجؾ. :اًمٌوب اًمثوين قمنم

 .217 - 205وومقف اعمقاد مـ 

 اإلهنوءات. :اًمٌوب اًمثوًمٌ قمنم

 .239 - 218وومقف اعمقاد مـ 

 أطمؽوم ظمتومقي. :اًمٌوب اًمراسمع قمنم

 .(1)242 - 240وومقف اعمقاد مـ 

                                           

اكظر: كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي اعمـشقر ذم مقىمع اعمجؾس إقمغم ًمؾؼضوء قمغم اًمشٌؽي  (1)

 .(www.scj.gov.saاًمعـؽٌقشمقي )
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 :كص ادادة ادستـبط مـفا افؼط :أوًًل 

 :ادادة افسادشة وافسبعون

اًمدومع سمعدم اظمتِصوص اعمحؽؿي ٓكتػوء وٓيتفو أو سمًٌى كقع اًمدقمقى أو "

أو اًمدومع سمف سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى ٓكِعدام اًمِصػي أو إهؾقي أو اعمصؾحي أو  ،ىمقؿتفو

ٌَّى آظمر، ع سمف ذم أي مرطمؾي شمؽقن ومقفو اًمدقمقى وحتؽؿ سمف : جيقز اًمدوم.....ٕيِّ ؾم

 .(1)"اعمحؽؿي مـ شمؾؼوء كػًفو

قِمل"هق  افدؾع قَمك قمؾقف شَمدوَمُع دقمقى اعمُدَّ  .(2)"اإلشمقون سمدقمقى مـ ىمٌؾ اعمدَّ

قَمك قمؾقف، شَمردُّ " :وىمقؾ هق اإلشمقون سمدقمقى ىمٌؾ احلؽؿ أو سمعده مـ ىمٌؾ اعمدَّ

قِمل  .(3)"وشَمزيُؾ دقمقى اعمُدَّ

قِمل هق" :وىمقؾ قَمك قمؾقف عمقاضمفي دقمقى اعمُدَّ  .(4)"ىمقل يليت سمف اعمدَّ

ويؿؽـ  ،وكحقمهو ،أو اإلسمراء ،سموإلكؽور ومقوققمقً  ويؿؽـ أن يؽقن دومعً  وافدؾع

                                           

 .اومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي( مـ كظوم اعمر29اكظر: )ص (1)

 .(4/185) مـ جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقي، درر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم (1631) اعمودةاكظر:  (2)

 .(186، 4/185) درر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم (3)

 .(1/33) اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي (4)
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 .(1)سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى وأن يؽقن دومعً 

سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى هيدف مـف اًمداومع قمدم ؾمامع اًمؼويض ًمؾدقمقى  وافدؾع

 سمًٌى ومؼد ذط مـ ذوـمفو.

 أن اًمداومع ًمف أن يدومع سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى ٓكعدام اعمودة اًمًوسمؼي مو يٌلّم وذم 

 قمغم أن إهؾقي ذط مـ ذوط اًمدقمقى. إهؾقي: ممو يدّل 

ـً أن إهؾقي شمشؽمط ٓؾمتؿرار ؾمػم اخلصقمي: طمقٌ ضموء وذم مودة أظمرى سمقّ 

قوققِمفو، ومنن مو مل شُمؽـ اًمدقمقى ىمد هتقلت ًمؾحؽؿ ذم م" ادادة افثامـة وافثامكغذم 

ؾمػم اخلصقمي يـؼطع سمقوموة أطمد اخلصقم أو سمػؼِده أهؾقي اخلصقمي، أو سمزوال ِصػي 

اًمـقوسمي قمؿـ يمون ُيٌوِذ اخلصقمي قمـف، قمغم أن ؾمػم اخلصقمي ٓ يـؼطع سموكتِفوء 

ًٌو ًمؾؿقيمِؾ إذا يمون ىمد سمودر ومعلّم  اًمقيموًمي، وًمؾؿحؽؿي أن متـح أضماًل    ويمقاًل ُمـوؾِم

و إذا هتقلت اًمدقمقى  ،مـ اكتفوء اًمقيموًمي إومم وقمنم يقمً  ظمالل مخًي اضمديدً  أمَّ

 .(2)"ًمؾُحؽؿ ومال شمـؼطِع اخلصقمي، وقمغم اعمحؽؿي احُلؽؿ ومقفو

مو مل  ،أن أهؾقي اعمتداقمقلم ذط ًمؾدقمقى ذم اسمتدائفو وأصمـوء ؾمػمهو وهذا يعـي

 شمؽـ اًمدقمقى ىمد هتقلت ًمؾحؽؿ ذم مقوققمفو.

 ٓ يعـل وقوع طمؼ وموىمد إهؾقي: إذ إكف ؾمقـقب واؿمؽماط إهؾقي ذم اعمتداقمقلم

 أو وصقف. ،قمـف وًمقف

جيى "وىمد ضموء ذيمر إوًمقوء وإوصقوء ذم اعمودة اخلومًي واًمًتلم سمعد اعموئي 

إومفوم اخلصقم سمطرق آقمؽماض اعمؼررة  -سمعد اًمـطؼ سموحلؽؿ-قمغم اعمحؽؿي 

                                           

 .(354، 1/353)اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي  (1)

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي34اكظر: )ص (2)
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ـظور وممثكم إضمفزة ومقاقمقدهو. يمام جيى قمؾقفو إومفوم إوًمقوء وإوصقوء واًم

إن صدر احلؽؿ ذم همػم مصؾحي مـ يـقسمقن قمـف أو سملىمؾ ممو -احلؽقمقي وكحقهؿ 

وأهنو ؾمؽمومع اًمؼضقي إمم حمؽؿي  ،سملن احلؽؿ واضمى آؾمتئـوف أو اًمتدىمقؼ -ـمؾٌقا

 .(1)"آؾمتئـوف

 :افدراشة افػؼفقة :ثاكقا

 : افعؼل:أوًًل 

قمغم صػي يصح معفو ىمقًمف  قموىماًل اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أن اعمدقمل جيى أن يؽقن 

 ،ف: وذًمؽ أن اًمدقمقى شمٍّم (2)شمًؿع دقمقاه: ومال شمؼٌؾ اًمدقمقى مـ جمـقنو

أن اًمـٌل  ▲ذم احلديٌ قمـ قموئشي و ،اعمجـقن ٓ يصح شمٍمومف: ًمعدم شمؽؾقػفو

 ،قمـ اًمصٌل طمتك حيتؾؿو ،قمـ اًمـوئؿ طمتك يًتقؼظ :رومع اًمؼؾؿ قمـ صمالصمي» :ىمول ملسو هيلع هللا ىلص

 .(3)شقمـ اعمجـقن طمتك يعؼؾو

                                           

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي57اكظر: )ص (1) 

(، مقاهى اجلؾقؾ 4/2(، اًمػتووى اهلـديي )7/191(، اًمٌحر اًمرائؼ )6/222اكظر: سمدائع اًمصـوئع ) (2)

(، اهلدايي 4/248(، إقموكي اًمطوًمٌلم )10/293( حتػي اعمحتوج )247، )ص(، قمؿدة اًمًوًمؽ6/126)

 .(7/398( ذح اًمزريمٌم قمغم اخلرىمل )14/276(، اعمغـل )2/189)

 فداود ذم ؾمــ وأسمق (،24694رىمؿ )، طمديٌ (41/224ذم اعمًـد ) -واًمؾػظ ًمف-أمحد رواه  (3)

ذم  ـًوئلاًمو ،(4398رىمؿ )أو يصقى طمًدا، طمديٌ  ينق سموب اعمجـقن، يمتوب احلدود، (4/363)

اسمـ و(، 3432رىمؿ )طمديٌ  ٓ يؼع ـمالىمف مـ إزواج، مـ سموب، (، يمتوب اًمطالق6/156ؾمــف )

 .(2041رىمؿ )، طمديٌ سموب ـمالق اعمعتقه واًمصغػم واًمـوئؿ، (، يمتوب اًمطالق2/658موضمف ذم ؾمــف )

 .كحقه   وذم اًمٌوب قمـ قمكم 

(، 2/4، إرواء اًمغؾقؾ )(3/226اًمٌدر اعمـػم )(، 2/333كظر: كصى اًمرايي )واحلديٌ صحقح، ا

 .(1/347صحقح ؾمــ اسمـ موضمف )
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ذًمؽ وقمؾقف جيى أن يؽقن ممـ يماظمذ سمنىمراره ًمق أىمر:  كيمام اشمػؼقا قمغم أن اعمدقم

ومنذا مل يؽمشمى قمغم إىمرار  ،ٕن همرض اعمدقمل مـ دقمقاه طمصقًمف قمغم مو يدقمقف

قمغم هذا ومال شمصح وقمؾقف طمؽؿ سمنًمزامف سمام أىمر سمف مل يؽـ ًمؾدقمقى وموئدة:  كاعمدقم

 .(1)اًمدقمقى قمغم اعمجـقن

 قمؾقف. كواعمدقم ،يشؽمط اًمعؼؾ ذم اعمدقملممو ؾمٌؼ يتضح أكف و

: إذ يؼقم سمرومع اًمدقمقى قمـف وٓ يعـل هذا وقوع طمؼ اعمدقمل إن يمون جمـقكً و

ومؽون اؿمؽماط هذا اًمنمط إكام هق مـ سموب طمػظ طمؼ اعمجـقن ًمعجزه قمـ  ،وًمقف

 اعمطوًمٌي سمف.

ومنن مل يؽـ ًمف وزم  ،ومؽمومع اًمدقمقى قمغم وًمقف ،وقمؾقف جمـقكً  كومنن يمون اعمدقم

ًؿع إذا يموكً مع اعمدقمل سمقـي قمـد وموًمدقمقى قمؾقف يموًمدقمقى قمغم اًمغوئى شمُ  ،ورضطم

 .(2)احلـوسمؾيواعموًمؽقي واًمشوومعقي 

ويرى احلـػقي أن اًمغوئى اعمًتؽم أو اعمؿتـع قمـ احلضقر اًمذي مل يؿؽـ إطمضوره 

 .(3)ويًؿع اًمدقمقى قمؾقف ،ى قمـف اًمؼويض ويمقاًل يـصِّ 

ومجقازه ذم طمؼ  :ًتؽم أو اعمؿتـع قمـ احلضقرومنذا أضموزوا هذا ذم طمؼ اًمغوئى اعم

 اعمجـقن مـ سموب أومم.

                                           

(، مقاهى اجلؾقؾ 4/2(، اًمػتووى اهلـديي )7/191(، اًمٌحر اًمرائؼ )6/222اكظر: سمدائع اًمصـوئع ) (1)

(، اهلدايي 4/248(، إقموكي اًمطوًمٌلم )10/293( حتػي اعمحتوج )247، )ص(، قمؿدة اًمًوًمؽ6/126)

 .(7/398( ذح اًمزريمٌم قمغم اخلرىمل )14/276(، اعمغـل )2/189)

(، مغـل 2/243(، اًمقضمقز )4/162(، اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير )3/134اكظر: قمؼد اجلقاهر اًمثؿقـي ) (2)

 .(354 ،6/353(، يمشوف اًمؼـوع )2/210(، اعمحرر)4/407اعمحتوج )

 .(8/60اًمٌـويي ذم ذح اهلدايي )(، 8/89اكظر: اعمحقط اًمؼمهوين ) (3)
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 : افبؾوغ:اثاكقً 

ٓ وومال شمًؿع اًمدقمقى مـف  ،اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أن اًمصٌل همػم اعمؿقز يموعمجـقن

 .(1)قمؾقف

 :هؾ شمًؿع اًمدقمقى مـف أو قمؾقف؟ قمغم صمالصمي أىمقال ،اظمتؾػقا ذم اًمصٌل اعمؿقزو

هذا ىمقل وٓ قمؾقف: وٓ شمًؿع اًمدقمقى مـ اًمصٌل اعمؿقز  :افؼول األول

 .(2)اًمشوومعقي واحلـوسمؾي

ومف ٓ ىمقل ًمف مـ ٓ يصح شمٍّم و ،ومفسملن اًمصٌل اعمؿقز ٓ يصح شمٍّم  :واشتدفوا

 .(3)ٓ إكؽورهوومال شمًؿع دقمقاه  ،يعتؿد

أمو اًمدقمقى قمؾقف ومتًؿع و ،اًمتػصقؾ: ومتًؿع اًمدقمقى مـ اًمصٌل :افؼول افثاين

، كحقمهو، وآظمتالسو ،اًمـفىو ،آؾمتفالكو ،يموًمغصى :دقمووى اإلشمالفذم 

، اًمًؾػو ،اًمنماء، وٓ شمًؿع ذم دقمووى اعمعووووت اعموًمقي آظمتقوريي: يموًمٌقعو

 .(4)كحقمهو: وهذا ىمقل اعموًمؽقيو

                                           

(، مقاهى اجلؾقؾ 1/107( شمٌٍمة احلؽوم )5/543(، اًمدر اعمختور )6/222اكظر: سمدائع اًمصـوئع ) (1)

(، طموؿمقي اجلؿؾ قمغم 10/293(، حتػي اعمحتوج )7/136(، ذح اًمزرىموين قمغم ظمؾقؾ )6/126)

 .(2/826اعمخدرات )( يمشػ 29/122(، اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي )5/408ذح اعمـفٍ )

(، اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ 5/408طموؿمقي اجلؿؾ قمغم ذح اعمـفٍ ) ،(10/293) اكظر: حتػي اعمحتوج (2)

 .(2/826(، يمشػ اعمخدرات )29/122ىمدامي )

 .(10/146(، اعمٌدع )29/122اكظر: اًمنمح اًمؽٌػم ٓسمـ ىمدامي ) (3)

(، ذح اًمزرىموين قمغم 1/107ٌٍمة احلؽوم )( شم622 ،2/621) ٓسمـ قمٌد اًمرومقع احلؽوم علماكظر: م (4)

 .(1/30ذح اًمتحػي )ذم (، اًمٌفجي 7/136ظمؾقؾ )
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 واشتدفوا:

 .(1)قمغم صحي اًمدقمقى مـف سملن ًمف أن يطوًمى سمحؼقىمف

إٓ أن اًمدقمقى  ،يؼقًمقن سمعدم صحي إىمرارهأمو اًمدقمقى قمؾقف ومؿع أن اعموًمؽقي و

اًمغصى: وذًمؽ ٕن هذه إؿمقوء شمؾزمف إذا وشمالف ًؿع قمؾقف ذم كحق دقمووى اإلشمُ 

أمو دقمووى اعمعورووت اعموًمقي آظمتقوريي ومال شمًؿع قمؾقف: ٕهنو و ،صمٌتً قمؾقف سمٌقـي

 .(2)ًمق صمٌتً قمؾقف سمٌقـيوٓ شمؾزمف 

 :ويـوىمش ىمقهلؿ سمصحي دقمقى اًمصٌل اعمؿقز

رسمام مل  ذ: إفًمف إٓ أكـو كؿـعف مـفو حموومظي قمغم طمؼ وإن يموكً طمؼً وسملن اًمدقمقى 

مـعف مـ اًمتٍمف ذم ور قمؾقف ن اًمشورع طمجَ إصمؿ  ،حيًـ اعمطوًمٌي سمحؼي ومقضقع

 ومؾقؽـ مـفو قمدم ؾمامع دقمقاه. ،طمؼقىمف

ًمف: وهذا ىمقل  وقمؾقف إذا يمون ملذوكً وشمًؿع دقمقى اًمصٌل اعمؿقز  :افؼول افثافث

 .(3)ياحلـػق

ٍموموت اًمصٌل اعمؿقز اعملذون ًمف شموىمد ىمول احلـػقي سمذًمؽ ٕهنؿ يرون صحي 

 .(4)اًمدقمقى مـ هذه اًمتٍموموت ومتصحو ،اًميرواًمدائرة سملم اًمـػع 

 :ويـوىمش ىمقهلؿ سمصحي دقمقى اًمصٌل اعمؿقز

 سمؿثؾ مو كقىمش سمف أصحوب اًمؼقل اًمثوين.

                                           

 .(7/136( ذح اًمزرىموين قمغم ظمؾقؾ )6/127اكظر: مقاهى اجلؾقؾ ) (1)

 .(1/107(، شمٌٍمة احلؽوم )2/622اكظر: معلم احلؽوم ٓسمـ قمٌد اًمرومقع ) (2)

 .(5/543اعمختور )(، اًمدر 166 ،1/186) ةاكظر: رووي اًمؼضو (3)

 .(7/404(، ىمرة قمققن إظمقور )6/143اكظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ) (4)
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 :وويـوىمش ىمقهلؿ سمصحي اًمدقمقى قمغم اًمصٌل اعمؿقز مطؾؼً 

ومال وموئدة  ،إن يموكً اًمدقمقى قمؾقفو ،سملكف إن يموكً اًمدقمقى قمغم وصقف ومـعؿ

 قمغم اًمصغػم سمنىمراره ًمؾحجر قمؾقف. ؼهمـفو إذا مل يؽـ مع اعمدقمل سمقـي: إذ ٓ يُ 

أهنو ٓ شمصح اًمدقمقى مـ اًمصٌل اعمؿقز: وذًمؽ ًمؼقة مو  -اهلل أقمؾؿو- افراجحو

 عمـوىمشي مو اؾمتدل سمف اعمخوًمػ.و ،اؾمتدًمقا سمف

اًمؼقل سمعدم صحي دقمقاه ومقف حموومظي قمغم طمؼف مـ اًمضقوع: إذ رسمام مل حيًـ و

 يتقمم وًمقف اعمطوًمٌي سمحؼف.و ،اعمطوًمٌي سمحؼف ومقضقع

 وأما افدظوى ظؾقه:

قمغم ؾمامع  -ذم اجلؿؾي-أن اًمػؼفوء متػؼقن  -سمعد اًمتلمؾ-وموًمذي يظفر زم 

 إن يمون مع اعمدقمل سمقـي. ،اًمدقمقى قمؾقف

 :ذاوإًمقؽ سمعض كصقصفؿ ذم ه

قْمَقى سمِِف " :ىمول اًمطراسمؾز ذم شمؼًقؿ اًمدقمووي َؿُع احْلَويمُِؿ اًمدَّ ًْ َوِمـَْفو َمو َي

قَمك قَمَؾقْ  َٓ ُيْؾِزُم احْلَويِمُؿ اعْمُدَّ قَموُه، َو ِي َمو ادَّ ٌَقِّـَِي قَمغَم ِصحَّ ـْ إىَموَمِي اًْم قِمَل ِم ـُ اعمُْدَّ ِف َوُيَؿؽِّ

 ."سمِوجْلََقاب

 .(1)اًمًػقفوصمؿ ذيمر أن هذا اًمـقع هق اًمدقمقى قمغم اًمصغػم 

اَم " :ىمول اسمـ ومرطمقنو قْمَقى مِمَّو َيْؾَزُمَفو ذِم َأْمَقاهِلِ ًْ اًمدَّ و إْن يَموَك ِمْثُؾ َمو َيُؽقُن  ،َوَأمَّ

 
ِ
 َأْو هَمْصٌِِف َأْو اظْمتاَِلؾِمِف َأْو هَنٌِْ  ،ِمـُْفاَم قَمغَم اًْمَعَداء

ِ
ء ْ ِف، َويَموجْلُْرِح يَموؾْمتِْفاَلِك اًمٌمَّ

                                           

 .(58، )صاكظر: معلم احلؽوم ًمؾطراسمؾز (1)
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ٌََفُف  قِمل -قَمْؿًدا َأْو ظَمَطلً -َواًْمَؼْتِؾ َوَمو َأؿْم ـْ اعمُْدَّ ٌَقِّـََي ِم َؿُع اًْم ًْ ُف َي ٌَوَت  ،وَمنِكَّ ُػُف إصْم َوُيَؽؾِّ

ِي َدقْمَقاهُ   .(1)"ِصحَّ

َف قَمغَم " :ىمول اًمنمسمقـلو قْمَقى قَمغَم َصٌِلٍّ َوجَمْـُقٍن، سَمْؾ إْن شَمَقضمَّ  وَماَل شَمِصحُّ اًمدَّ

ـْ َوزِمٌّ طَمورِضٌ  ْ َيُؽ ُف قَمغَم َوًمِقِِّفاَم، وَمنِْن مَل َتِحؼُّ ًْ قَمك ُم ٌِلِّ َأْو اعمَْْجـُقِن طَمؼٌّ َموزِمٌّ ادَّ اًمصَّ

َتوُج  َّٓ َأْن َيُؽقَن ُهـَوَك سَمقِّـٌَي َوحُيْ َؿُع، إ ًْ قْمَقى قَمغَم اًْمَغوِئِى وَماَل شُم قْمَقى قَمَؾْقِفاَم يَموًمدَّ وَموًمدَّ

ؾْمتِْظَفورِ َمَعَفو إمَم  ِٓ  قَمغَم  ،َيِؿلِم ا
ِ
يَماَم ؾَمَقْليِت إْن ؿَموَء اهللُ شَمَعومَم ذِم سَموِب اًْمَؼَضوء

 .(2)"اًْمَغوِئِى 

ومـ ادقمك قمغم هموئى أو مًتؽم ذم اًمٌؾد أو مقً أو " :ـ شمقؿقياسمىمول اعمجد و

 .(3)"ؾمؿعً :صٌل أو جمـقن وًمف سمقـي

صمٌوت إ: طمقٌ يرى سمعضفؿ أن ؾمامع اًمدقمقى عمجرد وإكام اختؾػوا يف افتػاصقل

 ،كام شمًؿع إذا يموكً ممو يؾزمفؿ اًمصٌل ًمق صمًٌإهنو أيرى سمعضفؿ و ،اًمٌقـي ومؼط

ع قمغم اعملذون ًمف سموٓدمور إذا يموكً اًمدقمقى قمؾقف ومقام أذن ًؿسمعضفؿ يرى أهنو شمو

 .(4)ًمف ومقف

 

                                           

 .(1/107اكظر: شمٌٍمة احلؽوم ) (1)

 .(4/407اكظر: مغـل اعمحتوج ) (2)

 .(2/210) اكظر: اعمحرر (3)

(، طموؿمقي اًمنمواين قمغم حتػي 1/107(،شمٌٍمة احلؽوم )2/622ع )اكظر: معلم احلؽوم ٓسمـ قمٌد اًمرومق (4)

(، 2/224)قمغم ذح اًمغزي (، طموؿمقي اًمٌوضمقري 4/248(، إقموكي اًمطوًمٌلم )10/293) اعمحتوج

 .(1/186) ةرووي اًمؼضو
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 :كص ادادة ادستـبط مـفا افؼط :أوًًل 

 ادادة افسادشة وافسبعون:

اًمدومع سمعدم اظمتِصوص اعمحؽؿي ٓكتػوء وٓيتفو أو سمًٌى كقع اًمدقمقى أو "

أو اًمدومع سمف سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى ٓكِعدام اًمِصػي أو إهؾقي أو اعمصؾحي أو  ،ىمقؿتفو

ٌَّى آظمر،.....: جيقز اًمدومع سمف ذم أي مرطمؾي شمؽق ن ومقفو اًمدقمقى وحتؽؿ سمف ٕيِّ ؾم

 .(1)"اعمحؽؿي مـ شمؾؼوء كػًفو

إمم ذم اعمٌحٌ اًمًوسمؼ أن اًمدومع سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى هيدف مـف اًمداومع  :ؿؾت

 قمدم ؾمامع اًمؼويض ًمؾدقمقى سمًٌى ومؼد ذط مـ ذوـمفو.

وذم اعمودة اًمًوسمؼي مو يٌلم أن اًمداومع ًمف أن يدومع سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى ٓكعدام 

  أن اًمصػي ذط مـ ذوط اًمدقمقى.اًمصػي: ممو يدل قمغم

اًمدقمقى واًمدومع مـ صوطمى احلؼ اًمذي ًمف ؿملن ذم  أن شمؽقن :واًمصػي يراد هبو

 .(2)أو مـ يؼقم مؼومف ،اًمؼضقي

 :وًمذا ومقؿؽـ اًمؼقل سملن صوطمى اًمصػي ذم اًمدقمقى هق

                                           

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي29اكظر: )ص (1) 

 .(278، )ص(، كظريي اًمدقمقى1/34)اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي اكظر:  (2)
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 ذم اًمدقمقى. سملن يؽقن أصقاًل  ،أو اعمداومع قمـفو ،ـموًمى احلؼ ًمـػًف - 1

 اًمقيمقؾ قمـ همػمه ذم اخلصقمي. - 2

 اًمقزم قمغم وموىمد إهؾقي. - 3

 اًمقيص قمغم وموىمد إهؾقي. - 4

 كوفمر اًمقىمػ. - 5

 وممثكم اًمنميموت. ،يمؿؿثكم إضمفزة احلؽقمقي ،ممثؾ اًمشخصقي آقمتٌوريي - 6

 :وىمد ضموء ذيمر همٓء ذم اًمـظوم ذم اعمودة اًمتوؾمعي وإرسمعلم وكصفو

فؿ أو مـ يـقب قمـُفؿ، ومنذا ذم اًمققم اعمُعلم ًمـظر " ًِ اًمدقمقى حيي اخلصقم سملكُػ

 .(1)"ؾ طمًى اًمـِظومقشمعلم يمقكف ممِـّ ًمُف طمؼ اًمتقيم يمون اًمـوئى ويمقاًل 

سمعد -جيى قمغم اعمحؽؿي "وذم اعمودة اخلومًي واًمًتلم سمعد اعموئي: طمقٌ ضموء ومقفو 

إومفوم اخلصقم سمطرق آقمؽماض اعمؼررة ومقاقمقدهو. يمام جيى  -اًمـطؼ سموحلؽؿ

إن -قمؾقفو إومفوم إوًمقوء وإوصقوء واًمـظور وممثكم إضمفزة احلؽقمقي وكحقهؿ 

سملن احلؽؿ واضمى  -صدر احلؽؿ ذم همػم مصؾحي مـ يـقسمقن قمـف أو سملىمؾ ممو ـمؾٌقا

 .(2)"ئـوفوأهنو ؾمؽمومع اًمؼضقي إمم حمؽؿي آؾمت ،آؾمتئـوف أو اًمتدىمقؼ

ٓ ": طمقٌ ضموء ومقفو وويمظمذ اؿمؽماط اًمصػي ذم اًمدقمقى مـ اعمودة اًمثوًمثي أيًض 

 .(3)"ًمخإيؼٌؾ أي ـمؾى أو دومع ٓ شمؽقن ًمصوطمٌف ومقف مصؾحي...

 شمعـل أكف صوطمى صػي ذم اًمدقمقى. (ًمصوطمٌف) :ومؼقًمف

                                           

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي20اكظر: )ص (1)

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي57اكظر: )ص (2)

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي1اكظر: )ص (3)
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 ثاكقا: افدراشة افػؼفقة:

أو مـ يؼقم  اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم اؿمؽماط أن شمؽقن اًمدقمقى مـ صوطمى احلؼ

 .(1)مؼومف يرومعفو قمغم مـ قمؾقف احلؼ أو مـ يؼقم مؼومف

 هذا مو ذيمرهو اًمؼوكقكققن حتً مًؿك اًمصػي ذم اعمتداقمقلم.و

ومذيمروا أن  -وإن مل يطؾؼقا قمؾقف مًؿك اًمصػي-ىمد أظمذ هبذا اًمنمط اًمػؼفوء و

ذم اًمدقمقى سملن يدقمل ًمـػًف  مـفام أصقاًل  ؾقمؾقف ٓسمد أن يؽقن يم كاعمدقمواعمدقمل 

ًٌ  ،أو يدومع قمـفو  قمـف. وأو يؽقن كوئ

ًؿع ٓ شمُ و ،ًؿع مـف اًمدقمقىومال شمُ  :ومنن مل يؽـ اعمدقمل واعمدقمك قمؾقف يمذًمؽ

 .(2)قمؾقف

 وزيد ًمقس وًمقً و ،دقمك قمغم ؾمومل سملن اًمًقورة اًمتل معف مؾؽ خلوًمدا اومؾق أن زيدً 

ًمقس ًمف  (ٕن اعمدقمل )زيد :ؿعومؿثؾ هذه اًمدقمقى ٓ شمً ،قمـف وٓ ويمقاًل  ،خلوًمد

 ؿملن ذم اًمدقمقى.

دقمل قمغم ؾمومل سملن قمؾقف أن يًؾؿف اًمًقورة اًمتل ذم مؾؽ ا ايمذًمؽ ًمق أن زيدً و

ًؿع: ٕن ومنن هذه اًمدقمقى ٓ شمُ  ،قمـف خلوًمد وٓ ويمقاًل  ووؾمومل ًمقس وًمقً  ،ظموًمد

 ًمقس ًمف ؿملن ذم اًمدقمقى. وؾموعمً 

                                           

( مقاهى اجلؾقؾ 1/109(، شمٌٍمة احلؽوم )1/166(، رووي اًمؼضوة )4/36اكظر: اًمػتووى اهلـديي ) (1)

(، احلووي 2/186(، أؾمـك اعمطوًمى )10/310(، )10/299(، حتػي اعمحتوج )6/125)

 .(11/259(، اإلكصوف )6/331(، يمشوف اًمؼـوع )17/295)

مقاهى  ،(1/109(، شمٌٍمة احلؽوم )4/36(، اًمػتووى اهلـديي )1/166اكظر: رووي اًمؼضوة ) (2)

(، احلووي 2/186(، أؾمـك اعمطوًمى )10/310(، )10/299(، حتػي اعمحتوج )6/125اجلؾقؾ )

 .(6/331يمشوف اًمؼـوع )، (11/259(، اإلكصوف )17/295)
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قمـ  قمؾقف ويمقاًل  كأكف يؿؽـ أن يؽقن اعمدقمل أو اعمدقم :ويمام ذيمر اًمػؼفوء أيًض 

 ،وىمقل اًمشوومعقي ،اعمشفقر قمـد اعموًمؽقيوهمػمه ذم اخلصقمي: وهق ىمقل احلـػقي 

 .(1)واحلـوسمؾي

 قمؾقف إٓ أن يؽقن امرأةً  كومؾؿ جيزهو ًمؾؿدقم ،ظموًمػ ذًمؽ ؾمحـقن مـ اعموًمؽقيو

 .(2)كحقهؿوأو مريد ؾمػر  ،وأو مريًض  -،ٓ خيرج مثؾفو-

يداومع و ،أو اًمقيص يؽماومع قمـ اًمقتقؿ أو اًمًػقف ،يمام ذيمروا أن وزم اًمقتقؿ

 .(3)قمـف

 .(4)يؿؽـف أن يؽماومع قمـ اعمقىمقف قمؾقفؿ ،وذيمروا أن كوفمر اًمقىمػ

طمقٌ يؿؽـ ىمقوس ىمقوم ممثؾ اًمشخصقي  ،هذا مثؾ ممثؾ اًمشخصقي آقمتٌورييو

أو أطمد اعمقىمقف قمؾقفؿ  ،آقمتٌوريي سموًمؽماومع أو اًمدومع قمغم ضمقاز ىمقوم كوفمر اًمقىمػ

 سموًمؽماومع أو اًمدومع ومقام خيص اًمقىمػ.

                                           

(، شمٌٍمة احلؽوم 3/51(، اعمؼدموت اعمفدات )4/256 احلؼوئؼ )قلم(، شم3/228ٌاكظر: حتػي اًمػؼفوء ) (1)

(، يمشوف اًمؼـوع 4/378( اعمٌدع )2/220اعمحتوج ) (، مغـل1/348(، اعمفذب )1/123)

(3/463). 

 .(1/125اكظر: شمٌٍمة احلؽوم ) (2)

(، شمٌٍمة 5/266(، طموؿمقي اًمشؾٌل قمغم شمٌقلم احلؼوئؼ )57، )صاكظر: معلم احلؽوم ًمؾطراسمؾز (3)

(، 8/344(، هنويي اعمحتوج )8/317(، رووي اًمطوًمٌلم )6/39(، مقاهى اجلؾقؾ )1/109احلؽوم )

 .(10/282(، اعمٌدع )14/233عمغـل )ا

(، ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾ 226، )ص(، إؿمٌوه واًمـظوئر140، )صاكظر: معلم احلؽوم ًمؾطراسمؾز (4)

(، يمشوف اًمؼـوع 7/67(، اإلكصوف )8/343(، هنويي اعمحتوج )4/411(، رووي اًمطوًمٌلم )6/99)

(4/268). 
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 :كص ادادة ادستـبط مـفا افؼط :أوًًل 

 ادادة افثافثة:

ٓ ُيؼٌؾ أيِّ ـمؾى أو دومع ٓ شمؽقن ًمصوطِمٌف ومقف مصؾحي ىموئؿي منموقمي،  -1"

ومع ذًمؽ شمؽػل اعمصؾحي اعمُحتؿؾي إذا يمون اًمغرض مـ اًمطؾى آطمتقوط ًمدومع 

ر حُمِدق أو آؾمتقثوق حلؼ خُيشك زوال دًمقُؾف قمـد اًمـِزاع ومقف.  رضَّ

و، وًمُف وضمى قمؾقف رومُضف أو يمقديي إن فمفر ًمؾؿحؽؿي أن اًمدقمقى صقريي -2

 .(1)"سمتعزير احلُؽؿ قمغم مـ يثًٌ قمؾقف ذًمؽ

مو مل يؽـ  -،وأم دومعً  ويموكً ـمؾًٌ  ؾمقاءً -ؼٌؾ اًمدقمقى كصً اعمودة قمغم أكف ٓ شمُ 

 وموعمصؾحي ذط ًمؼٌقل اًمدقمقى. ،ًمصوطمٌفو ومقفو مصؾحي

سمؾ إن سمعضفؿ  ،وىمد ضمعؾ اًمؼوكقكققن اعمصؾحي اًمنمط اًمرئقس ًمؼٌقل اًمدقمقى

 .(2)ضمعؾفو اًمنمط اًمقطمقد هلو

أو جيـقفو اعمدقمك قمؾقف  ،فٌاعمـػعي اًمتل جيـقفو اعمدقمل مـ ـمؾ :واعمصؾحي يراد هبو

                                           

 .اًمًعقدي( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي 1اكظر: )ص (1)

، (1/194) (، اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوريي568) اكظر: ىمقاقمد اعمراومعوت ذم اًمتنميع اعمٍمي اعمؼورن (2)

 .(1/138) اًمقؾمقط ذم ذح ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوريي
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 .(1)يموكً هذه اعمـػعي ضمؾى كػع أم دومع رضر ؾمقاءً  ،مـ دومعف

قمغم اؿمؽماط اعمصؾحي: طمقٌ ضموء  ومو يدل أيًض  غادادة افسادشة وافسبعوذم 

 كصفو:

دم اظمتِصوص اعمحؽؿي ٓكتػوء وٓيتفو أو سمًٌى كقع اًمدقمقى أو اًمدومع سمع"

أو اًمدومع سمف سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى ٓكِعدام اًمِصػي أو إهؾقي أو اعمصؾحي أو  ،ىمقؿتفو

ٌَّى آظمر،.....: جيقز اًمدومع سمف ذم أي مرطمؾي شمؽقن ومقفو اًمدقمقى وحتؽؿ سمف  ٕيِّ ؾم

 .(2)"اعمحؽؿي مـ شمؾؼوء كػًفو

هذا قمغم أن  دّل  ،ع سمعدم ىمٌقل اًمدقمقى ٓكعدام اعمصؾحيومنذا يمون يؿؽـ اًمدوم

 اعمصؾحي ذط ًمؼٌقل اًمدقمقى.

إمم أطمد  سمؾ إن اًمـظوم أذن ًمؽؾ مـ ًمف مصؾحي ذم اًمدقمقى أن يتدظمؾ ومقفو مـظاًم 

وكصفو  ،نوادادة احلادية وافثامكاحلؽؿ ًمـػًف: طمقٌ ضموءت هبذا  وأو ـموًمًٌ  ،اخلصقم

إمم أطمد اخلصقم أو ـموًمٌو  اًمدقمقى مـظاًم  جيقز ًمؽؾ ذي مصؾحي أن يتدظمؾ ذم"

 .(3)"احلؽؿ ًمـػًف سمطؾى مرشمٌط سموًمدقمقى....

مو يشؽمط  مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي ادادة افثافثة وذـرت

ٓ ُيؼٌؾ أيِّ ـمؾى أو دومع ٓ شمؽقن ًمصوطِمٌف ومقف " :ًمؾؿصؾحي: طمقٌ ضموء ومقفو

                                           

(، كظريي اعمصؾحي ذم 1/322) (، أصقل اعمراومعوت1/194) اكظر: اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوريي (1)

 مـ اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، 3مـ اعمودة ) 1(، اًمػؼرة )56) اًمدقمقى

 .(1/36) اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي (،2)ص

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي29اكظر: )ص (2) 

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي31اكظر: )ص (3)
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 .(1)"مصؾحي ىموئؿي منموقمي

 ن افؼوط ثالثة:ومن هذا افـص يتبغ أ

وهذا يمظمذ مـ  ،أن شمؽقن اعمصؾحي ًمصوطمى اًمطؾى أو اًمدومع :افؼط األول

 ًمصوطمٌف ومقف(.) :ىمقًمف

 أن شمؽقن اعمصؾحي ىموئؿي. :افؼط افثاين

 أن شمؽقن اعمصؾحي منموقمي. :افؼط افثافث

 وىمد شمؼدم ذم اعمٌحٌ اًمًوسمؼ. ،ومفق مو يًؿك سمنمط اًمصػي :ؾلما افؼط األول

مقضمقدة طمول  :أي ،ومؿعـك يمقن اعمصؾحي ىموئؿي :افثاينوأما افؼط 

 ، وهذا خيرج اعمصؾحي اعمحتؿؾي.(2)اًمتداقمل

 إًل أن افـظام أجاز ؿبول افدظوى وفو ـاكت ادصؾحة حمتؿؾة يف حافتغ:

ومفق  :،إذا يمون اًمغرض مـ اًمطؾى آطمتقوط ًمدومع رضر حمدق :احلافة األوػ

  ىمرب وىمققمف.وإن مل يؼع إٓ أن هـوك ىمرائـ شمدل قمغم

إذا يمون اًمغرض مـ اًمطؾى آؾمتقثوق عمـ خيشك زوال دًمقؾف قمـد  :احلافة افثاكقة

اًمـزاع ومقف: ومـ ذًمؽ ـمؾى اعمعويـي إلصمٌوت احلوًمي أو إصمٌوت ؿمفودة خيشك 

 .(3)ومقاهتو

مـ  مًتؼٌاًل  امو أضموزه اًمـظوم عمـ خيشك رضرً  :ومن األمثؾة ظذ احلافة األوػ

                                           

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي1)صاكظر:  (1)

(، اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي 1/122) اكظر: اًمقؾمقط ذم ذح ىموكقن اعمراومعوت (2)

 .(1/39)اًمًعقدي 

مـ  (3، 2اًمػؼرة )و، (1، )صمـ اعمودة اًمثوًمثي مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي 1اكظر: ومؼرة ) (3)

، اًمـظريي اًمعومي ذم اًمدقمقى ذم اعمراومعوت وإصقل اعمدكقي (2، )صغم هذه اعمودةاًمالئحي اًمتـػقذيي قم

 .(1/40)، اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي (125)
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جيقز مل " ادادة افعارشة بعد ادائتغى وىمػفو: طمقٌ ضموء ذم أقمامل ضمديدة أن يطؾ

يضور مـ أقمامل شمؼوم سمغػم طمؼ أن يتؼدم إمم اعمحؽؿي اعمختصي سموعمقوقع سمدقمقى 

سموعمـع إذا اىمتـع  اوقمغم اًمؼويض أن يصدر أمرً  ،مًتعجؾي ًمقىمػ إقمامل اجلديدة

 .(1)"سمؿًقهموشمف...

ـمؾى اعمعويـي: طمقٌ أضموز اًمـظوم ًمصوطمى  :ومن األمثؾة ظذ احلافة افثاكقة

 ،ادادة افعؼين بعد ادائةيمام ذم  ،اعمصؾحي اعمحتؿؾي ـمؾى اعمعويـي إلصمٌوت احلوًمي

جيقز ًمؽؾ صوطمى مصؾحي ذم إصمٌوت معومل واىمعي حيتؿؾ أن شمصٌح حمؾ "وكصفو 

سمدقمقى  وأن يتؼدم إمم اعمحؽؿي اعمختصي هبو مؽوكً  كزاع أموم اًمؼضوء مًتؼٌاًل 

 .(2)"تعجؾي عمعويـتفو سمحضقر ذوي اًمشلن وإصمٌوت طموًمتفو...مً

يمام أضموز اًمـظوم ًمصوطمى اعمصؾحي اعمحتؿؾي ـمؾى إصمٌوت إىمرار اخلصؿ ذم طمؼ 

وكصفو  ،ادادة افثامـة واألربعغ بعد ادائةيمام ذم  ،همػم مًتحؼ إداء وىمً اخلصوم

 ،ؼر هبوقمؾقف ًمقُ  وؼً جيقز عمـ سمقده ورىمي قموديي أن خيوصؿ مـ شمتضؿـ هذه اًمقرىمي طم"

 .(3)"وًمق يمون آًمتزام اًمقارد ومقفو همػم مًتحؼ إداء وىمً اخلصوم...

 ،عأي اًمتل أسموطمفو اًمنم :ومؿعـك يمقن اعمصؾحي منموقميً  :وأما افؼط افثافث

 .(4)وؿمفد هلو سموٓقمتداد

واقمتد اًمـظوم  ،اًمتؼويض ومقفو عاعمـػعي اًمتل أسموح اًمنم :وًمق ىمقؾ سمتػًػمهو سملهنو

 ًمؽون أومم. ،هبو

                                           

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي74اكظر: )ص (1) 

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي44اكظر: )ص (2) 

 .ـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي( م53اكظر: )ص (3)

 .(1/47)اكظر: اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي  (4)
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 :خيرج مو يليت -اعمعـك-واًمتعٌػم سموعمصؾحي اعمنموقمي هبذا 

 يمام ًمق ـموًمى سمثؿـ مخر. ،فو اًمشورعاعمصؾحي اًمتل مل يٌحْ  -1

يموًمتـوزع ذم  ،ًمؽـ مل ينمع اًمتؼويض ومقفو ،اًمشورع وطمفواعمصؾحي اًمتل أسم -2

أو  ،يمام ًمق كوزقمف ذم وضمقب اًمصالة ذم اعمًجد مجوقمي ،شمؼدير طمؽؿ يمكم ومؼفل

يمام ًمق كوزقمف ذم سمطالن  ،اًمتـوزع ذم صحي اًمعٌودة أو ومًودهو أو ذوـمفو أو مقاكعفو

 ،أو اًمتـوزع ذم اعمطوًمٌي سمػعؾ اًمػضوئؾ يمام ًمق كوزقمف أكف مل يعره أو مل يؼروف ،صالشمف

أو  ،يمام ًمق كوزقمف ذم إيمرامف سمعد اًمثالث ،أو اًمتـوزع ذم اعمًتحٌوت واعمؽروهوت

يمام ًمق كوزقمف أكف مرض ومل يعده أو  ،ً سموًمذمي ويًؼط سمػقاشمفاًمتـوزع ذم مو ٓ يثٌ

 قمطس ومل يشؿتف.

يموًمدقمقى اًمصقريي واًمؽقديي: ٕن اًمـظوم مل يعتد  ،اًمدقمقى همػم احلؼقؼقي -3

مـ اعمودة اًمثوًمثي مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي  2سمف ذم اًمػؼرة  ويمام ضموء مٍمطًم  ،هبو

وضمى  :أو يمقديي اًمدقمقى صقرييإن فمفر ًمؾؿحؽؿي أن " :وكصفو ،اًمًعقدي

 .(1)"سمتعزير قمؾقف رومُضفو، وًمُف احلُؽؿ قمغم مـ يثًٌ قمؾقف ذًمؽ

 اح افـظام رشوط ادصؾحة بلهنا:وؿد ذـر بعض افؼاكوكغ ورّش 

 يمقن اعمصؾحي مقضمقدة. -1

 يمقن اعمصؾحي طموًمي. -2

 يمقن اعمصؾحي منموقمي. -3

 يمقن اعمصؾحي طمؼقؼقي. -4

                                           

كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ( مـ 1اكظر: )ص (1)

 .(53-1/47)اًمًعقدي 
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 .(1)يمقن اعمصؾحي ٓزمي -5

سملكف ٓ اظمتالف سمقـفام:  :يؿؽـ اًمؼقل :وبادؼاركة بقـفا وبغ ما ذـره افـظام

يؿؽـ إدظموهلو حتً  ،ويمقهنو طموًمي ،طمقٌ إن اؿمؽماط يمقهنو مقضمقدة طمول اًمتداقمل

 ،مقضمقدة طمول اًمتداقملإٓ إذا يموكً : ومنن اعمصؾحي ٓ شمؽقن ىموئؿي (ىموئؿي)ىمقًمـو 

 وىمً اًمتداقمل. وموعممضمؾ ٓ يؽقن ىموئاًم  ،مو يدقمك سمف همػم ممضمؾيمون و

 .(منموقمي) :يؿؽـ إدظموهلو حتً ىمقًمـو ،وطمؼقؼقيً  واؿمؽماط يمقهنو منموقميً 

: وذًمؽ ٕكف "ًمصوطمٌف ومقف مصؾحي" :يدظمؾ حتً ىمقًمـو ،واؿمؽماط يمقهنو ٓزميً 

 وإذا مل يـتػع هبو مل حتؼؼ ًمف اعمصؾحي. ،مل يـتػع هبو اعمدقمل إن مل شمؽـ اعمصؾحي ٓزميً 

 :افدراشة افػؼفقة :ااكقً ث

 :ما يتعؾق باصساط ادصؾحة يف افدظوى :أوًًل 

اعمـػعي اًمتل جيـقفو اعمدقمل مـ  :ذـرت بلن معـى ادصؾحة ادشسضة يف افدظوى

ؾمقاء يموكً هذه اعمـػعي ضمؾى كػع أم دومع  ،أو جيـقفو اعمدقمك قمؾقف مـ دومعف ،فٌـمؾ

 .رضر

ومفؿ يشؽمـمقن ذم اًمدقمقى أن  ،مقضمقد قمـد اًمػؼفوء وهذا ادعـى فؾؿصؾحة

حيصؾ سمًٌٌفو قمغم وموئدة ُيؾزم هبو و ،شمؽقن ذات همرض صحقح يـتػع هبو مـ أىمومفو

يشغؾ اًمؼويض قمـ وفمقػتف إؾموس سملمقر  وظمصؿف: سمحقٌ ٓ شمؽقن إىمومتفو قمٌثً 

 ًمقس مـ ورائفو كػع.

 قمؾقف مل شمًؿع. كومنن مل يؽـ ذم اًمدقمقى مصؾحي ًمؾؿدقمل ُمؾزمي ًمؾؿدقم

                                           

ىموكقن  ذح (، اًمقؾمقط ذم1/322) اعمراومعوت(، أصقل 1/194) اكظر: اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوريي (1)

 .(1/39)(، اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي 1/113) اعمراومعوت
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 :قمغم ذًمؽ مـ يمالم اًمػؼفوء مو يليتممو يدل و

 احلـػقة:

قمغم اخلصؿ سمعد  وإذا أًمزمً ؿمقئً  -أي اًمدقمقى-وإكام شمصح " :ىمول مـال ظمنو

 (1)"ٓ يؼدم قمؾقف قموىمؾ وإٓ يمون قمٌثً و ،صمٌقهتو

قمغم اخلصؿ سمعد صمٌقهتو وإٓ  ويمقهنو مؾزمي ؿمقئً  ووذـمفو أيًض " :وىمول احلصؽػل

 .(2)"ويمون قمٌثً 

 ادافؽقة:

َؿيٍ  "وُمْعَتؼَمٌ ذقمً " :َوىَمْقًُمـَو" :اًمؼراذمىمول  ًِ ـْ َدقْمَقى قُمنْمِ ؾِمْؿ اًزا ِم وَمنِنَّ  ،اطْمؽِمَ

َؿُع ِمْثَؾ َهَذا ًْ َٓ َي قِملٌّ  :احْلَويمَِؿ  ُى قَمَؾْقِف ًمَِطوًمٌِِِف َكْػٌع َذْ شمَّ َٓ َيؽَمَ ُف  َكَّ
قْمَقى َأْرسَمَعُي  ،ِٕ َوًمِؾدَّ

وطٍ  يً  ،َأْن شَمُؽقَن َمْعُؾقَميً  :ُذُ هُبَو اًْمَعوَدةُ  ،حُمَؼَّ  .(3)"َيَتَعؾَُّؼ هِبَو هَمَرٌض َصِحقٌح  ،َٓ شُمَؽذِّ

ؿَْمَقوء اًمتوومفي" :وىمول ْٕ قْمَقى ذِم ا َؿُع احْلَويمُِؿ اًمدَّ ًْ َٓ َي  .(4)"احْلَِؼػَمةِ  َويَمَذًمَِؽ 

ةً " :وىمول قمؾقش قْمَقى ُمْعَتؼَمَ و هَمَرٌض َصِحقٌح  ،َأْن شَمُؽقَن اًمدَّ و  ،َيَتَعؾَُّؼ هِبَ هُبَ َٓ شُمَؽذِّ

قَمك قَمَؾْقِف شَمْؾَزُمفُ  َز سمِ  ،اًْمَعوَدُة، َوشَمُؽقُن مِمَّو ًَمْق َأىَمرَّ هِبَو اعمُْدَّ ةٍ "ـَواطْمؽَمَ ـْ َدقْمَقى  "ُمْعَتؼَمَ ِم

ِعػَمةِ  مٍ  "هَمَرٍض َصِحقٍح "ـَوسمِ  ،َكْحِق اًْمَؼْؿَحِي َواًمشَّ ـْ َدقْمَقى ُأضْمَرٍة قَمغَم حُمَرَّ  .(5)"ِم

أن شمؽقن معؾقمي، حمؼؼي، ٓ  وهلذه اًمدقمقى أرسمعي ذوط:" :وىمول اعمـجقر

                                           

 .(2/330اكظر: درر احلؽوم ذح همرر إطمؽوم ) (1)

 .(543 ،5/544اكظر: اًمدر اعمختور ) (2) 

 .(5، 11/6اكظر: اًمذظمػمة ) (3)

 .(478، 5/479اكظر: اًمذظمػمة ) (4)

 .(312 ،8/313اكظر: مـح اجلؾقؾ ) (5)
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 .(1)"شمؽذهبو اًمعودة، يتعؾؼ هبو همرض صحقح

 افشاؾعقة:

أو ًمػوئدة  ،اًمغرض اعمعتؼم ،وأن يؽقن إىمومتفو ًمغرض اعمدقمل" :ىمول اًمرمكم

 .(3)مؾزميواؿمؽمط اًمشوومعقي يمقن اًمدقمقى  ،(2)"حمصؾي

 احلـابؾة:

وأهنو ٓ شمصح قمغم مـ ٓ طمؼ  ،(4)ذيمر احلـوسمؾي أهنو شمصح سمؽؾ طمؼ وًمق ىمؾ

 .(6)حتريرهوووإهنو ٓ شمًؿع سمقـي سمحؼ آدمل معلم ىمٌؾ دقمقاه سمحؼف  ،(5)قمؾقف

وضمقد  :يتٌلم اشمػوق اًمػؼفوء قمغم أن مـ ذوط اًمدقمقى :ومما شبق من افـؼول

إٓ مل يؽـ ًمؾدقمقى وأن هذه اعمصؾحي ٓسمد أن شمؽقن ٓزمي و ،مصؾحي ًمصوطمٌفو

 وموئدة.

 :ما يتعؾق بافؼوط :اثاكقً 

 :ذيمرت أن اًمـظوم اؿمؽمط ًمؾؿصؾحي صمالصمي ذوط

 ."ًمصوطمٌف ومقف"هذا مـ ىمقًمف وأن شمؽقن اعمصؾحي ًمصوطمى اًمطؾى أو اًمدومع:  -1

 أن شمؽقن هذه اعمصؾحي ىموئؿي. -2

                                           

 .(2/604اكظر: ذح اعمـفٍ اعمـتخى إمم ىمقاقمد اعمذهى ) (1)

 .(4/391اكظر: طموؿمقي اًمرمكم قمغم أؾمـك اعمطوًمى ) (2)

 .(8/288( رووي اًمطوًمٌلم )7/404اكظر: اًمقؾمقط ) (3)

 .(490، )صاكظر: مغـل ذوي إومفوم (4)

 .اعمرضمع اًمًوسمؼاكظر:  (5)

 .(6/500اكظر: مطوًمى أوزم اًمـفك ) (6)
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 أن شمؽقن هذه اعمصؾحي منموقمي. -3

ؾمٌؼ اًمؽالم قمام يػقده  ،يمقن اعمصؾحي ًمصوطمى اًمطؾى أو اًمدومع :افؼط األول

 .(1)هذا اًمنمط ذم ذط اًمصػي

 "ىموئؿي" يأن اًمتعٌػم سمؾػظ وذيمرت ؾموسمؼً  :يمقن اعمصؾحي ىموئؿي :افؼط افثاين

 :يشؿؾ أمريـ

 ،يمقن اعمصؾحي اًمتل يراد احلصقل قمؾقفو مقضمقدة طمول اًمتداقمل :األمر األول

أن يدقمل رضمؾ قمغم آظمر أكف مل يعطف  :ومثول ذًمؽ ،وهذا هق إصؾ ذم اًمدقمقى

ومفـو اعمصؾحي مقضمقدة وىمً رومع  ،ويطؾى مـف دومعف إًمقف ،صمؿـ اعمٌقع احلول

 حلصؾ اعمدقمل قمغم طمؼف. ،قمؾقف سموًمدومع كومؾق طمؽؿ اًمؼويض سمنًمزام اعمدقم ،اًمدقمقى

 :"ة طمول اًمتداقمليمقن اعمصؾحي اًمتل يراد احلصقل قمؾقفو مقضمقد" :وؿوفـا

ذًمؽ ٕن اعمصؾحي اعمحتؿؾي ىمد شمتحؼؼ وىمد ٓ وخيرج اعمصؾحي اعمحتؿؾي: 

 شمتحؼؼ: ومـ صمؿ ومال طموضمي إلؿمغول اًمؼضوة سمٌمء مقهقم.

مقضمقد قمـد اًمػؼفوء: طمقٌ ذيمروا أن  ،واؾمتثـوء اًمـظوم سمعض اعمصوًمح اعمحتؿؾي

ر أن يطوًمى ومؾؾجو ،ومؾف اعمطوًمٌي سمدومعف ىمٌؾ أن يؼع ،:مـ ظموف طمصقل اًمير

أو  اًمؾجور مـع ضموره مـ ضمعؾ داره خمٌزً و ،فضموره سمنىمومي ضمداره اعموئؾ أو كؼِض 

وهمػمهو  ،ًمف مـعف مـ طمػر سمئر ذم مؾؽف خيوف مـف إحلوق اًمير سمامء ضمورهو ًة،ورىمصَّ 

 .(2)ًمق مل شمؽـ مقضمقدة وىمً اًمتداقملو ،مـ إرضار اًمتل خيوف وىمققمفو

                                           

 .مـ هذا اًمٌحٌ( 18اكظر: )ص (1)

(، اًمتؾؼلم 5/237(، اًمدر اعمختور )7/32(، اًمٌحر اًمرائؼ )162، )صاكظر: معلم احلؽوم ًمؾطراسمؾز (2)

 =(، مغـل اعمحتوج 2/255(، شمٌٍمة احلؽوم )2/786(، معلم احلؽوم ٓسمـ قمٌد اًمرومقع )2/432)
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وًمؾؼويض  ،أي ًمف اعمطوًمٌي هبو وىمً اًمتداقمل :ييمقن اعمصؾحي طموًمّ  :األمر افثاين

مو ًمق ادقمك رضمؾ قمغم  :هذا مثؾوقمؾقف سموحلؽؿ:  كإًمزام اعمدقمو ،احلؽؿ هبو ًمؾؿدقمل

ومفـو إضمرة طموًمي صمٌتً ذم ذمي  ،يمون ىمد قمؿؾ قمـدهو ،آظمر أكف مل يعطف أضمرشمف

 قمؾقف سموكتفوء اعمدقمل مـ اًمعؿؾ اعمًتلضمر ٕضمؾف. كاعمدقم

 (:يي طموًمّ يمقن اعمصؾح): وؿوفـا

ومؿثؾ هذه اًمدقمقى ٓ شمًؿع: ٕكف  ،سمف ممضمؾ كخيرج اعمصؾحي اًمتل ومقفو اعمدقم

 قمؾقف سموًمًداد مع وضمقد إضمؾ اًمذي هق طمؼ ًمف. كٓ يؿؽـ إًمزام اعمدقم

إٓ أن هذا ًمقس حمؾ اشمػوق سملم اًمػؼفوء: طمقٌ اظمتؾػقا ذم ىمٌقل اًمدقمقى سمديـ 

 :ظذ ثالثة أؿوالممضمؾ 

اًمدقمقى سمديـ ممضمؾ إذا يمون اًمغرض مـفو طمػظ اًمٌقـي: صحي  :افؼول األول

 .(1)وىمقل قمـد احلـوسمؾي ،وهذا ىمقل قمـد اًمشوومعقي

 واشتدفوا:

إٓ أن هـوك وموئدة هلذه اًمدقمقى: وهل  ،قمؾقف كسملكف وإن مل يؿؽـ إًمزام اعمدقم

ومتثًٌ ذم احلول ًمقطوًمى هبو  ،ومقلمـ اعمدقمل همقوهبو سمعد ذًمؽ أو مقهتو ،شمًجقؾ اًمٌقـي

 .(2)عمًتؼٌؾذم ا

 ،هذا ىمقل قمـد اًمشوومعقيو: وصحي اًمدقمقى سمديـ ممضمؾ مطؾؼً  :افؼول افثاين

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

، (302، )ص(، إطمؽوم اًمًؾطوكقي4/73(، أؾمـك اعمطوًمى )7/358) (، هنويي اعمحتوج4/86)

 (.174، 175، )ص(، همويي اعمطؾى7/52اعمغـل )

 .(11/274(، اإلكصوف )10/74(، اعمٌدع )18/431(، يمػويي اًمـٌقف )7/409اكظر: اًمقؾمقط ) (1)

 .(10/74(، اعمٌدع )11/163(، اًمػروع )18/431يمػويي اًمـٌقف ) (،7/409اكظر: اًمقؾمقط ) (2)
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 .(1)وىمقل قمـد احلـوسمؾي

 واشتدفوا:

وهق أن يثًٌ أصؾ احلؼ ذم  ،سملن اعمدقمل ًمف همرض صحقح ذم مثؾ هذه احلوًمي

 .(2)احلول: ًمؽل يؿؽـف اإلًمزام سمف ذم اعمًتؼٌؾ

 ،هذا إصح قمـد اًمشوومعقيوقمدم صحي اًمدقمقى سمديـ ممضمؾ:  :افؼول افثافث

 .(3)وهق اًمصحقح مـ مذهى احلـوسمؾي

 واشتدفوا:

 .(4)ومال وموئدة مـفو ،:سملكف ٓ يؽمشمى قمغم هذه اًمدقمقى إًمزام ذم احلول -1

ومال يؿؾؽ  ،:ٕن اًمديـ اعممضمؾ ٓ يًتحؼ اعمدقمل اعمطوًمٌي سمف ىمٌؾ طمؾقًمف -2

 .(5)اًمؼضوءاًمرومع إمم جمؾس وآؾمتعداء 

 سمؼٌقل اًمدقمقى ذم اًمديـ اعممضمؾ أو رومضفو. واعموًمؽقي شمٍمحيً وومل أضمد ًمؾحـػقي 

أهنؿ يرون صحي اًمدقمقى سمديـ ممضمؾ  ـالم احلـػقةوًمؽـ يؿؽـ أن يػفؿ مـ 

 إذا يمون اًمغرض مـفو طمػظ اًمٌقـي.

يؾزم مـ و ،إكام ومفؿ ذًمؽ مـفؿ: ٕهنؿ يرون ضمقاز ـمؾى شمقصمقؼ اًمديـ اعممضمؾو

                                           

 .(11/274(، اإلكصوف )11/163(، اًمػروع )6/429(، هنويي اعمطؾى )7/409اكظر: اًمقؾمقط ) (1)

 .(10/74(، اعمٌدع )11/163(، اًمػروع )18/431(، يمػويي اًمـٌقف )7/409اكظر: اًمقؾمقط ) (2)

(، 11/162)(، اًمػروع 18/431(، يمػويي اًمـٌقف )6/429(، هنويي اعمطؾى )7/409اكظر: اًمقؾمقط ) (3)

 .(11/274(، اإلكصوف )10/74اعمٌدع )

 .(18/431(، يمػويي اًمـٌقف )7/409اكظر: اًمقؾمقط ) (4)

 .(6/429(، هنويي اعمطؾى )17/293اكظر: احلووي ) (5)
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 .(1)ىمقهلؿ سمجقاز إصمٌوشمف ىمٌؾ طمؾقًمف: إذ اًمتقصمقؼ ومرع اًمثٌقتذًمؽ 

ومقؿؽـ أن يػفؿ مـفؿ أهنؿ يرون قمدم صحي اًمدقمقى سمديـ  وأما ادافؽقة

 ،ممضمؾ

 وؿد ؾفؿته من أمرين:

 .(2)قمؾقف ًمزمتف كاؿمؽماـمفؿ يمقن اًمدقمقى ممو ًمق أىمر هبو اعمدقم :األمر األول

 سمف. ًمق أىمروواًمديـ اعممضمؾ ٓ يؾزم اعمدقمك قمؾقف 

أكف ٓ يـٌغل ًمؾؼويض أن يؼٌؾ مـ  :وأصؾ هذا" :ىمول اسمـ ومرطمقن :األمر افثاين

 .(3)"إٓ قمغم أمر يداومع أو خيوصؿ أو يطؾى أظمذه يقم شمؼقم سمقـتف أطمد سمقـيً 

 :"أو يطؾى أظمذه يقم شمؼقم سمقـتف" :ومؼقًمف

يػفؿ مـف قمدم صحي اًمدقمقى سمديـ ممضمؾ: ٕن اعمدقمل ٓ يطؾى أظمذه قمـد 

 سمؾ ؾمقٌؼك إضمؾ ًمؾؿدقمك قمؾقف. ،اًمٌقـيإىمومي 

 افسجقح:

ًمذا مل وأن أدًمي إىمقال مل شمؾتؼ قمغم مقرد واطمد:  -واهلل أقمؾؿ-اًمذي يظفر زم 

 :ويؿؽـ اجلؿع سملم هذه إىمقال سملن كؼقل ،أطمتٍ إمم مـوىمشتفو

أو إصمٌوت  ،إذا يمون هـوك همرض مـ إىمومي اًمدقمقى سمديـ ممضمؾ يمتًجقؾ اًمٌقـي

                                           

(،  كظريي 3/582(، اًمدر اعمختور )6/225(، اًمٌحر اًمرائؼ )227، 228اكظر: ًمًون احلؽوم ) (1)

 .(312، )صاًمدقمقى

 ،(7/136(، ذح اًمزرىموين قمغم ظمؾقؾ )6/124(، مقاهى اجلؾقؾ )1/102ة احلؽوم )اكظر: شمٌٍم (2)

 .(1/18ذح مقورة قمغم اًمتحػي )

 .(1/110اكظر: شمٌٍمة احلؽوم ) (3)
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ًٓ  دون ،أصؾ اًمديـ  وومتؼٌؾ اًمدقمقى: ٕن ًمؾؿدقمل ومقفو همرًو  اعمطوًمٌي سمف طمو

ومنهنو ٓ شمؼٌؾ: إذ ٓ  ،إن يمون اًمغرض مـفو احلصقل قمغم اًمديـ اعممضمؾو ،وصحقحً 

 وموٕضمؾ مـ طمؼف. ،يؿؽـ إًمزام اعمدقمك قمؾقف سموًمديـ اعممضمؾ

 ياًمذي يظفر زم أن اًمتعٌػم سمؾػظو :أن شمؽقن اعمصؾحي منموقمي :افؼط افثافث

 :يشؿؾ أمريـ "منموقمي"

 .وأن يؽقن مو يدقمك سمف مٌوطًم  :األمر األول

 .وأن يؽمشمى قمغم اًمدقمقى كػع معتؼم ذقمً  :األمر افثاين

 :ااألمر األول: أن يؽون ما يدظى به مباًح 

ومال  ،اعمحرم ًمذاشمف :هذا خيرجواًمنمع:  فومالسمد أن شمؽقن اًمدقمقى ذم طمؼ أسموطم

يمرسمو أو أضمرة ،مو ضموء سمًٌى حمرم :يمام خيرج ،شمصح دقمقى مًؾؿ سمخؿر أو ظمـزير

هبو ٓ  ومو ًمقس ًمف ىمقؿي ذقمً و ،سمف ذم هذه احلوًمي همػم متؼقم كقمغم حمرم: ٕن اعمدقم

ومال يؽقن ًمؾدقمقى همرض صحقح: وهذا سموشمػوق  ،قمؾقف سمف قمكيؿؽـ إًمزام اعمد

 .(1)اًمػؼفوء

 :ااألمر افثاين: أن يستب ظذ افدظوى كػع معتز رشظً 

 ،يؽمشمى قمغم اًمدقمقى كػع مل شمًؿع: ٕهنو طمقـئذ ٓ شمؽقن ذات همرضإذا مل 

 ،ومال شمًؿع ،ومنهنو ًمقس ذات همرض صحقح ،ويمذًمؽ إذا مل شمؽـ اًمدقمقى طمؼقؼقي

                                           

(، 2/330(، درر احلؽوم ذح همرر إطمؽوم )3/40(، حتػي اًمػؼفوء )21/13اكظر: اعمًٌقط ) (1)

(، طموؿمقي 10/417(، حتػي اعمحتوج )5/145اًمٌقون )(، 8/309(، مـح اجلؾقؾ )5/478اًمذظمػمة )

(، مطوًمى 490، )صفوموم(، مغـل ذوي ا4/177ٕ(، اًمؽوذم )4/391اًمرمكم قمغم أؾمـك اعمطوًمى )

 .(6/500أوزم اًمـفك )
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 .(1)واًمدقمقى إذا مل شمؽـ ذات همرض صحقح مل شمًؿع سموشمػوق اًمػؼفوء

ومفؾ  ،ٓ ىمقؿي ًمف اًمؽـف كػع ىمؾقؾ ضمدً  ،ًمؽـ ىمد يؽمشمى قمغم اًمدقمقى كػع ًمؾؿدقمل

 ًؿع اًمدقمقى هبذا؟شم

 :اختؾف افػؼفاء ظذ ؿوفغ

 .(2): وهذا مذهى احلـوسمؾياصحي اًمدقمقى سموًمٌمء اًمؼؾقؾ ضمدً  :افؼول األول

 ويستدل هلم:

ؾٍِؿ »ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصمومي، أن رؾمقل اهلل قمـ أيب أُ سمام ورد  ًْ ـِ اىْمَتَطَع طَمؼَّ اْمِرٍئ ُم َم

َم قَمَؾْقِف اجْلَـَّيَ سمَِقِؿقـِِف، وَمَؼْد َأْوضَمَى اهلُل ًَمُف اًمـَّوَر،  وَمَؼوَل ًَمُف َرضُمٌؾ: َوإِْن يَموَن ؿَمْقًئو  ،َوطَمرَّ

ـْ َأَراكٍ  ًٌو ِم ػًما َيو َرؾُمقَل اهلِل؟ ىَموَل: َوإِْن ىَمِضق ًِ  .(3)شَي

 وجه اًلشتدًلل:

ومو طمرم  ،يمؼضقى مـ أراك اوًمق يمون يًػمً  ،طمرم أظمذ مول اعمًؾؿ ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل 

 ومتًؿع ومقف اًمدقمقى. ،وضمى رده إن أظمذ ،أظمذه

: وهذا ىمقل احلـػقي آ شمًؿع اًمدقمقى سموًمٌمء اًمؼؾقؾ ضمدً  :افؼول افثاين

 .(4)وىمقل قمـد احلـوسمؾي ،واعموًمؽقي

                                           

، (5 ،11/6) اًمذظمػمة ،(543 ،5/544) اعمختور اًمدر ،(2/330) إطمؽوم همرر ذح احلؽوم درر اكظر: (1)

طموؿمقي اًمرمكم قمغم ، (2/604ذح اعمـفٍ اعمـتخى إمم ىمقاقمد اعمذهى )، (312 ،8/313مـح اجلؾقؾ )

 .(6/500( مطوًمى أوزم اًمـفك )490( مغـل ذوي إومفوم، )ص4/391أؾمـك اعمطوًمى )

 .(6/501(، مطوًمى أوزم اًمـفك )3/482) فك اإلراداتتذح مـ (،11/240اكظر: اإلكصوف ) (2)

 ةضمرولم ومسمقؿسموب وقمقد مـ اىمتطع طمؼ مًؾؿ ، توب إيامن(، يم1/122رواه مًؾؿ ذم صحقحف ) (3)

 .(218طمديٌ رىمؿ ) ،سموًمـور

(، 1/18(، ذح مقورة قمغم اًمتحػي )11/5(، اًمذظمػمة )23ًمؾطراسمؾز، )صاكظر: معلم احلؽوم  (4)

 .(11/241(، اإلكصوف )11/163اًمػروع )
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 .(1)وسملكف ٓ يؽمشمى قمغم هذه اًمدقمقى ًمطوًمٌفو كػع ذقمل ومتؽقن قمٌثً  :واشتدفوا

ومال يؿؽـ وٌط  ،قمـد همػمهؿ سملن احلؼػم قمـد ىمقم ىمد يؽقن قمظقاًم  :ويـاؿش

 ذًمؽ.

 هق ؾمامع اًمدقمقى.وومـرضمع إمم إصؾ 

: ٕن احلديٌ ومقف هنل ااًمؼقل إول أن اًمدقمقى شمًؿع ذم اًمؼؾقؾ ضمدً  :افراجح

وإذا  ،اىمضقى إراك ىمؾقؾ ضمدً وًمق يمون ىمضقى أراك: و ،قمـ أظمذ مول اعمًؾؿ

مـ وؾموئؾ اًمزامف سمرده رومع و ،وضمى رده قمغم مـ أظمذه ،وضمد اًمـفل قمـ أظمذه

 ًمدقمقى قمؾقف.ا

وإن مل  ،يؿؽـ اًمؼقل سملن اًمػؼفوء اشمػؼقا قمغم اًمؼقل هبذا اًمنمط ومما شبق:

 يذيمروه سمؾػظف.

 :ذوط اعمصؾحي قمـدهؿ سمام يليت ويؿؽن تؾخقص

 .اًمدومع أوأن شمؽقن اعمصؾحي ًمطوًمى  -1

 أن شمؽقن هذه اعمصؾحي مقضمقدة طمول اًمتداقمل. -2

 ممضمؾي.أن شمؽقن هذه اعمصؾحي مقضمقدة طموًمي ٓ  -3

 .وذقمً  أن شمؽقن معتؼمةً  -4

 قمؾقف قمـد صمٌقهتو. كًمؾؿدقم زميً ٓأن شمؽقن  -5

 .أن شمؽقن اعمصؾحي طمؼقؼقيً  -6

                                           

 .(11/5اكظر: اًمذظمػمة ) (1)
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 :كص ادادة ادستـبط مـفا افؼط :أوًًل 

 ادادة احلادية واألربعون:

شمقدع ًمدى  ،شمرومع اًمدقمقى مـ اعمدقمل سمصحقػي مقىمعي مـف أو ممـ يؿثؾف -1"

 اعمحؽؿي مـ أصؾ وصقر سمعدد اعمدقمك قمؾقفؿ.

 :وجيى أن شمشؿؾ صحقػي اًمدقمقى اًمٌقوكوت أشمقي

ومفـتف أو وفمقػتف، ومؽون إىمومتف،  ،ورىمؿ هقيتف ،آؾمؿ اًمؽومؾ ًمؾؿدقمل -أ

 ،قيتف ومفـتف أو وفمقػتفورىمؿ ه ،وآؾمؿ اًمؽومؾ عمـ يؿثؾف ،ومؽون قمؿؾف

 ومؽون قمؿؾف. ،ومؽون إىمومتف

 ،ومو يتقاومر مـ معؾقموت قمـ مفـتف أو وفمقػتف ،آؾمؿ اًمؽومؾ ًمؾؿدقمك قمؾقف -ب

ومنن مل يؽـ ًمف مؽون إىمومي معؾقم ومآظمر حمؾ إىمومي  ،ومؽون قمؿؾف ،ومؽون إىمومتف

 يمون ًمف.

 شموريخ شمؼديؿ اًمصحقػي. -ج

 ى.اعمحؽؿي اعمرومققمي أمومفو اًمدقمق -د

مؽون إىمومي خمتور ًمؾؿدقمل ذم اًمٌؾد اًمذي ومقف مؼر اعمحؽؿي إن مل يؽـ ًمف مؽون  -ـه

 إىمومي ومقفو.
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 .(1)"مقوقع اًمدقمقى، ومو يطؾٌف اعمدقمل، وأؾموكقده -و

ومػل اًمػؼرة )ب( مـفو أوضمًٌ معرومي  ،اصسضت هذه ادادة افعؾم باددظى ظؾقه

: وذًمؽ ًمقتؿقز ومال يؽقن مٌفاًم  ،وسمعض اعمعؾقموت قمـف ،اؾمؿ اعمدقمك قمؾقف يموماًل 

 قمـ همػمه.

وىمد  ،عد ذًمؽ مـ حترير اًمدقمقى اًمذي قمغم اًمؼويض أن يًلل اعمدقمل قمـفويُ 

قمغم اًمؼويض أن يًلل اعمدقمل قمام هق ٓزم ": مو كصف ادادة افسادشة وافستغ ضموء ذم

 ًمتحرير دقمقاه ىمٌؾ اؾمتجقاب اعمدقمك قمؾقف، وًمقس ًمف اًمًػم ومقفو ىمٌؾ ذًمؽ.

اعمدقمل قمـ حتريرهو أو امتـع قمـ ذًمؽ، ومقحؽؿ اًمؼويض سمٍمف  وإذا قمجز

 .(2)"اًمـظر قمـ اًمدقمقى

 :افدراشة افػؼفقة :ثاكقا

إصؾ ذم اًمدقمقى أن شمؽقن قمغم ظمصؿ معلم: وذًمؽ ًمؽل يؿؽـ ومصؾ اًمـزاع 

أدقمك قمغم ظمصؿل ؾمومل أكف مل يقومـل ديـل  :ومقؼقل ،إًمزامفام سموحلؽؿوسملم اعمتداقمقلم 

 سمام يـػرد سمف قمـ همػمه. وويعلم ؾموعمً  ،اًمذي قمؾقف

قمغم أهؾ هذه اًمؼريي أن أطمدهؿ أشمؾػ  لدقمأ :يمام ًمق ىمول، ومنن ادقمك قمغم مٌفؿ

 قمؾقف؟ قمكأو ٓسمد مـ شمعقلم اعمد ،ؾمقوريت: ومفؾ شمًؿع هذه اًمدقمقى

 اختؾف افػؼفاء يف صحة افدظوى ظذ ادبفم ظذ أربعة أؿوال:

وأيمثر  ،هذا ىمقل اعموًمؽقيوقمدم صحي اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ:  :افؼول األول

                                           

 .اًمنمقمقي اًمًعقدي( مـ كظوم اعمراومعوت 17اكظر: )ص (1)

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي26اكظر: )ص (2)
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 .(1)وهق ىمقل احلـوسمؾي ،اًمشوومعقي

 واشتدفوا:

اجلفوًمي سمؿـ قمؾقف احلؼ متـع مـ حتؼقؼ و ،اإلًمزام سموحلؽؿ :سملن وموئدة اًمدقمقى

 .(2)هذا اإلًمزام

واظمتقور  ،هذا ىمقل قمـد اًمشوومعقيوصحي اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ:  :افؼول افثاين

 .(3)ؾمالم اسمـ شمقؿقيؿمقخ اإل

 واشتدفوا بام يليت:

أيب طَمْثَؿي  سمـ ؾمفؾ، قمـ ؾمفؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمـ أيب ًمقغم -1

ٌَْد اهللِ  ؾَمْفٍؾ َوحُمَقَِّصَي ظَمَرضَمو إمَِم  سمـ أكف أظمؼمه هق ورضمول مـ يمؼماء ىمقمف: َأنَّ قَم

ْؿ، وَمُلظْمؼِمَ  ـْ ضَمْفٍد َأَصوهَبُ ، ِم ، ظَمْقؼَمَ ٌَْد اهلِل ىُمتَِؾ َوـُمِرَح ذِم وَمِؼػٍم َأْو قَملْمٍ حُمَقَِّصُي َأنَّ قَم

ٌََؾ طَمتَّك ىَمِدَم قَمغَم   وَمَلشَمك هَيُقَد وَمَؼوَل: َأْكُتْؿ َواهلِل ىَمَتْؾُتُؿقُه، ىَموًُمقا: َمو ىَمَتْؾـَوُه َواهللِ، صُمؿَّ َأىْم

ٌََؾ  ـِ  -َوُهَق َأيْمؼَمُ ِمـْفُ -َصُي ُهَق َوَأظُمقُه طُمَقيِّ  ىَمْقِمِف، وَمَذيَمَر هَلُْؿ، َوَأىْم مْحَ ٌُْد اًمرَّ  سمـ َوقَم

ِلُّ  ، وَمَؼوَل اًمـٌَّ ْ »عمَُِحقَِّصَي:  ملسو هيلع هللا ىلصؾَمْفٍؾ، وَمَذَهَى ًمَِقَتَؽؾََّؿ َوُهَق اًمَِّذي يَموَن سمَِخْقؼَمَ ْ يَمؼمِّ ش يَمؼمِّ

َؿ حُمَقَِّصُي، وَمَؼوَل رَ  َصُي، صُمؿَّ شَمَؽؾَّ ، وَمَتَؽؾََّؿ طُمَقيِّ َـّ ًِّ و َأْن َيُدوا : »ملسو هيلع هللا ىلصؾُمقُل اهلِل ُيِريُد اًم إِمَّ

و َأْن ُيْمِذُكقا سمَِحْرٍب  ٌَُؽْؿ، َوإِمَّ إًَِمْقِفْؿ سمِِف، وَمُؽتَِى َمو  ملسو هيلع هللا ىلص، وَمَؽَتَى َرؾُمقُل اهللِ شَصوطِم

:  ملسو هيلع هللا ىلصىَمَتْؾـَوُه، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهلِل  ـِ مْحَ ٌِْد اًمرَّ َصَي َوحُمَقَِّصَي َوقَم ق»حِلَُقيِّ َتِحؼُّ ًْ ؾُِػقَن، َوشَم َن َأحَتْ

                                           

قمغم  (، ذح اعمحكم16/235(، احلووي )4/297(، اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾدردير )4/72اكظر: اًمػروق ) (1)

 .(6/344(، يمشوف اًمؼـوع )11/271(، اإلكصوف )4/163) اعمـفوج

 .(16/235اكظر: احلووي ) (2)

(، اإلكصوف 582، )ص(، آظمتقورات اًمػؼفقي11/167(، اًمػروع )2/291اكظر: اًمقضمقز ) (3)

(11/271). 
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ؾِِؿلَم، شَأوَمَتْحؾُِػ ًَمُؽْؿ هَيُقُد؟»، ىَموًُمقا: َٓ، ىَموَل: شَدَم َصوطِمٌُِؽْؿ؟ ًْ قا سمُِؿ ًُ ، ىَموًُمقا: ًَمْق

ـْ قِمـِْدِه ِموَئَي َكوىَميٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوَمَقَداُه َرؾُمقُل اهلِل   .(1)ِم

 وجه اًلشتدًلل:

 ومل يعقـقا رضماًل  ،ؾمؿع دقمقى إكصور أن اًمقفقد ىمتؾقا صوطمٌفؿ ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل 

 .(2)قمغم صحي اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ ومدّل  ،مـ اًمقفقد ومعقـً 

 وكوؿش هذا اًلشتدًلل بام يليت:

قَن ِمـُْؽْؿ » :ىمول ملسو هيلع هللا ىلصأكف ورد ذم سمعض أًمػوظ احلديٌ أن اًمـٌل  :أوًًل  ًُ ُؿ مَخْ ًِ َيْؼ

تِفِ   .(4)قمؾقف كوهذا ومقف شمعقلم ًمؾؿدقم ،(3)شقَمغَم َرضُمٍؾ ِمـُْفْؿ، وَمُقْدوَمُع سمُِرمَّ

مل يًؿعفو ؾمامع طمؽؿ ًمؾؼضوء ومقفو: سمدًمقؾ أكف مل يطؾى  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  :اثاكقً 

 أو ؾمتؽقن ،هلؿ سمام يؽقن سمف اإلصمٌوت اإكام يمالمف يمون إظمٌورً و ،طمضقر اًمقفقد

 .(5)اًمؼًومي

ٍق  سمـ ىمتودةقمـ  -2 سمنِْمٌ -اًمـعامن، ىمول: يمون أهؾ سمقً مـو ُيَؼوُل هلؿ: سمـق ُأسَمػْمِ

 ٌ ٌَنمِّ ْعَر هَيُْجق سمِِف َأْصَحوَب َرؾُمقِل اهللِ  -َوسُمَشػْمٌ َوُم َويَموَن سُمَشػْمٌ َرضُماًل ُمـَوومًِؼو َيُؼقُل اًمشِّ

                                           

يمتوب احلويمؿ إمم قمامًمف ، سموب: إطمؽوم (، يمتوب:4/341ذم صحقحف ) _واًمؾػظ ًمف  _رواه اًمٌخوري  (1)

اًمؼًومي (، يمتوب: 3/1294(، ومًؾؿ ذم صحقحف )7192، طمديٌ رىمؿ )واًمؼويض إمم أمـوئف

 .(6/1669، طمديٌ رىمؿ )اًمؼًومي، سموب: واًمديوت واعمحورسملم واًمؼصوص

(، اإلكصوف 582، )ص(، آظمتقورات اًمػؼفقي11/167(، اًمػروع )2/159اكظر: اًمقضمقز ) (2)

(11/271). 

(، يمتوب: اًمؼًومي واعمحورسملم واًمؼصوص واًمديوت، 3/1292هذه اًمروايي رواهو مًؾؿ ذم صحقحف ) (3)

 .(2/1669سموب: اًمؼًومي، طمديٌ رىمؿ )

 .(12/191اكظر: اعمغـل ) (4)

 .اكظر: اعمرضمع اًمًوسمؼ (5)
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وِم وَموسْمَتوَع  :....... إمم أن ىمولصُمؿَّ َيـَْحُؾُف سَمْعَض اًمَعَرِب  ملسو هيلع هللا ىلص ـَ اًمشَّ ًْ َووومَِطٌي ِم وَمَؼِدَم

ل ِروَموقَميُ  ْرَمِؽ وَمَجَعَؾُف ذِم  سمـ قَمؿِّ ـَ اًمدَّ سَمِي ؾِماَلٌح َزْيٍد مِحْاًل ِم سَمٍي ًَمُف، َوذِم اعمَنْمُ  َمنْمَ

َعوُم  سَمُي، َوُأظِمَذ اًمطَّ ًْ اعمَنْمُ ٌَ ، وَمـُِؼ ًِ ٌَْق  اًم
ًِ

ـْ حَتْ َوِدْرٌع َوؾَمْقٌػ، وَمُعِدَي قَمَؾْقِف ِم

اَلُح، ًِّ اِر َوؾَمَلًْمـَو وَمِؼقَؾ ًَمـَو: ىَمْد َرَأْيـَو سَمـِل :.... إمم أن ىمولَواًم ـَو ذِم اًمدَّ ًْ ًَّ ٍق  وَمَتَح ُأسَمػْمِ

َّٓ قَمغَم سَمْعِض ـَمَعوِمُؽؿْ  َٓ َكَرى ومِقاَم َكَرى إِ ْقَؾِي، َو ىَموَل ...... اؾْمَتْقىَمُدوا ذِم َهِذِه اًمؾَّ

ًُ َرؾُمقَل اهلِل  ل  ملسو هيلع هللا ىلصىَمَتوَدُة: وَمَلشَمْق ، قَمَؿُدوا إِمَم قَمؿِّ
ٍ
ًٍ ِمـَّو َأْهَؾ ضَمَػوء : إِنَّ َأْهَؾ سَمْق ًُ وَمُؼْؾ

وا قَمَؾْقـَو ؾِماَلطَمـَو، َزْيٍد وَمـَ  سمـ ِروَموقَميَ  دُّ سَمًي ًَمُف، َوَأظَمُذوا ؾِماَلطَمُف َوـَمَعوَمُف، وَمْؾػَمُ ٌُقا َمنْمَ َؼ

ِلُّ  و اًمطََّعوُم وَماَل طَموضَمَي ًَمـَو ومِقِف، وَمَؼوَل اًمـٌَّ  .(1)....شؾَمآُمُر ذِم َذًمَِؽ : »ملسو هيلع هللا ىلصوَمَلمَّ

 وجه اًلشتدًلل:

مـفؿ  مل يعقـقا رضماًل و ،ؾمؿع دقمقى اعمنوق مـف قمغم سمـل أسمػمق ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل 

 .(2)ومدل قمغم ضمقاز اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ ،يتفؿقكف سموًمنىمي

 ويـاؿش هذا اًلشتدًلل:

يمام ضموء قمـد  ،أسمػمق سمـ قمؾقف ـمعؿي قمككف ورد أن اعمدإصمؿ  ،أن احلديٌ وعقػ

                                           

( يمتوب شمػًػم اًمؼرآن، سموب ومـ ؾمقرة اًمـًوء، 5/244ذم ؾمــف ) _واًمؾػظ ًمف  _رواه اًمؽممذي  (1)

(، واًمطؼماين 4/426(، واحلويمؿ ذم اعمًتدرك )5/169(، واًمطؼمي ذم شمػًػمه )3036احلديٌ رىمؿ )

 .(19/9ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم )

سمـ ؾمؾؿي احلراين.  هذا طمديٌ همريى ٓ كعؾؿ أطمًدا أؾمـده همػم حمؿدواحلديٌ ىمول قمـف اًمؽممذي: 

سمـ ىمتودة  سمـ قمؿر سمـ إؾمحوق، قمـ قموصؿ سمـ سمؽػم، وهمػم واطمد هذا احلديٌ قمـ حمؿد وروى يقكس

 .مرؾماًل 

 .وىمول احلويمؿ: صحقح قمغم ذط مًؾؿ، وطمًـف إًمٌوين

(، صحقح ؾمــ اًمؽممذي 4/428رك قمغم اًمصحقحلم )(، اعمًتد5/247اكظر: ؾمــ اًمؽممذي )

(3/44). 

 .(11/271(، اإلكصوف )582، )ص(، آظمتقورات اًمػؼفقي11/167اكظر: اًمػروع ) (2)
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 .(1)ومال شمؽقن دقمقى قمغم مٌفؿ ،اًمطؼمي

شمصح اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ إذا شمعذر اًمتعقلم: سملن يؽقن ؾمٌى  :افؼول افثافث

ودقمقى اًمغصى واًمنىمي  ،يمدقمقى اًمدم ،قمؾقف قمكاًمدقمقى يـػرد سمف اعمد

 .(2)هذا ىمقل قمـد اًمشوومعقيووكحقهو:  ،شمالفواإل

 :قمغم ؾمامع اًمدقمقى ذم مو ذيمر واشتدفوا

 ،قمؾقف يؼصد يمتؿفو قمكواعمد ،أن هذه إؿمقوء ًمقس ًمصوطمى احلؼ ومقفو اظمتقور

قمؾقفؿ ٓ  قمكواعمد ،ومـصحح اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ: ٕن اعمدقمل يتير سموعمـع

 .(3)يتيرون سموًمقؿلم

 ويـاؿش:

قمؾقفؿ ذم هذه  قمكومنذا مل حيؾػ اعمد ،احلؽؿ ًمؾؿدقمل :سملن اعمؼصقد مـ اًمدقمقى

ومو ٓ  ،ومؾؿ يؽـ ًمؾدقمقى وموئدة طمقـئذٍ  ،إؿمقوء اعمذيمقرة ومعغم مـ ؾمقؼيض؟!

 ًؿع.دة مـف ٓ يُ وموئ

هق مذهى احلـػقي وٓ يصح اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ إٓ ذم اًمؼًومي:  :افؼول افرابع

 .(4)وىمقل قمـد اًمشوومعقي

                                           

 .(5/169اكظر: ضمومع اًمٌقون ) (1)

 .(4/109(، مغـل اعمحتوج )2/159اكظر: اًمقضمقز ) (2)

 .(7/388اًمرؿمقدي قمغم هنويي اعمحتوج )(، طموؿمقي 4/109(، مغـل اعمحتوج )2/159اكظر: اًمقضمقز ) (3)

(، درر 8/453اًمٌحر اًمرائؼ )شمؽؿؾي (، 6/170(، شمٌقلم احلؼوئؼ )286/287اكظر: سمدائع اًمصـوئع ) (4)

 .(2/159(، اًمقضمقز )4/158احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم )
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 واشتدفوا ظذ ظدم صحتفا يف ؽر افؼسامة:

يؿؽـ  مل قمؾقف مٌفاًم  قمكوإذا يمون اعمد ،اإلًمزام سموحلؽؿ :سملن وموئدة اًمدقمقى

 .(1)طمؼ اعمدقمل إًمزامف: إذ ٓ يقضمد أطمد يممر سملن يمدي

 واشتدفوا ظذ صحتفا يف افؼسامة:

وهل  ملسو هيلع هللا ىلص سمدقمقى إكصور قمغم اًمقفقد أهنؿ ىمتؾقا صوطمٌفؿ: طمقٌ ؾمؿعفو اًمـٌل

 قمغم همػم معلم.

 وىمد ؾمٌؼً مـوىمشتف.

 افراجح:

ًؿع: ًمؼقة مو ٓ شمُ  -سمؿعـك إًمزامف سموحلؼ-اًمؼقل إول أن اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ 

 وعمـوىمشي اؾمتدٓل اعمخوًمػلم. ،اؾمتدل سمف أصحوب هذا اًمؼقل

سملن اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ إذا يمون مـ قمدد حمصقريـ ٓ يشؼ  :يؿؽن أن يؼال

اؾمتؽشوف احلؼ ومؼط ٓ اًمؼضوء  :ويؽقن اًمغرض مـفو ،ومنهنو شمًؿع ،اؾمتدقموؤهؿ

أو  ،قمؾقفؿ قمكوهذا ومقام إذا يمون مع اعمدقمل سمقـي سملن ظمصؿف أطمد همٓء اعمد ،سمف

 شمدل قمغم ذًمؽ.يموكً اًمؼرائـ اًمؼقيي 

                                           

 .(4/158اكظر: درر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم ) (1)
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 :كص ادادة ادستـبط مـفا افؼط :أوًًل 

 ادادة احلادية واألربعون:

شمقدع ًمدى  ،شمرومع اًمدقمقى مـ اعمدقمل سمصحقػي مقىمعي مـف أو ممـ يؿثؾف -1"

 اعمحؽؿي مـ أصؾ وصقر سمعدد اعمدقمك قمؾقفؿ.

 :وذيمر مـفو :أشمقيوجيى أن شمشؿؾ صحقػي اًمدقمقى اًمٌقوكوت 

 .(1)"ومو يطؾٌف اعمدقمل، وأؾموكقده ،مقوقع اًمدقمقى -و

ومػل اًمػؼرة )و( مـفو أوضمًٌ معرومي  ،اؿمؽمـمً هذه اعمودة اًمعؾؿ سموعمدقمك سمف

 وهذا هق مو يًؿك سموعمدقمك سمف. ،ومو يطؾٌف اعمدقمل ،مقوقع اًمدقمقى

لل اعمدقمل قمغم اًمؼويض أن يً اًمذيعد مـ حترير اًمدقمقى واًمعؾؿ سموعمدقمك سمف يُ 

قمغم اًمؼويض أن يًلل اعمدقمل "ودة اًمًودؾمي واًمًتلم مو كصف: اعموىمد ضموء ذم  ،قمـف

قمام هق ٓزم ًمتحرير دقمقاه ىمٌؾ اؾمتجقاب اعمدقمك قمؾقف، وًمقس ًمف اًمًػم ومقفو ىمٌؾ 

ذًمؽ، وإذا قمجز اعمدقمل قمـ حتريرهو أو امتـع قمـ ذًمؽ، ومقحؽؿ اًمؼويض سمٍمف 

 .(2)"اًمـظر قمـ اًمدقمقى

                                           

 .اًمنمقمقي اًمًعقدي( مـ كظوم اعمراومعوت 17اكظر: )ص (1) 

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي26اكظر: )ص (2)
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سملم مقىمعف  اومنن يمون قمؼورً  ،ل أن يٌلم اعمدقمك سمف سمام يتؿقز سمفومقؾزم اعمدقم

 .(1)وهؽذا ،وضمـًفو ،سملم ىمدرهو اوإن يمون كؼقدً  ،وطمدوده

 :افدراشة افػؼفقة :ثاكقا

 ،قمؾقف قمكواعمد ،ذم ذهـ اعمدقمل امعـك اًمعؾؿ سموعمدقمل أن يؽقن متؿقزً 

 .(2)واًمؼويض

 :هذا اًمنمط اظمتؾػ ومقف اًمػؼفوء قمغم ىمقًملمو

ومال يصح ؾمامع اًمدقمقى  ،وسمف معؾقمً  كيشؽمط يمقن اعمدقم :األول افؼول

وهق  ،وىمقل قمـد اًمشوومعقي ،واعمشفقر قمـد اعموًمؽقي ،سمؿجفقل: وهذا مذهى احلـػقي

 .(3)مذهى احلـوسمؾي

 واشتدفوا بام يليت:

أن اًمغرض مـ اًمدقمقى: احلصقل قمغم طمؽؿ مـ اًمؼويض يؾزم ومقف اعمدقمك  -1

ًٓ قمؾقف سموعمدقمك سمف، ومنذا يمون  مل يتؿؽـ اًمؼويض مـ  هذا اعمدقمك سمف جمفق

 .(4)احلؽؿ سمف

                                           

 .(1/320) اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدياكظر:  (1)

(، طموؿمقي اًمدؾمقىمل 7/154(، ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾ )7/135اكظر: ذح اًمزرىموين قمغم ظمؾقؾ ) (2)

 .(4/144قمغم اًمنمح اًمؽٌػم )

(، 1/101(، شمٌٍمة احلؽوم )11/6(، اًمذظمػمة )6/222(، سمدائع اًمصـوئع )17/30ًقط )اكظر: اعمٌ (3)

(، 14/67(، اعمغـل )247، )ص(، قمؿدة اًمًوًمؽ17/309(، احلووي )6/124مقاهى اجلؾقؾ )

 .(11/271اإلكصوف )

 (،17/309(، احلووي )11/6(، اًمذظمػمة )4/290(، شمٌقلم احلؼوئؼ )6/222اكظر: سمدائع اًمصـوئع ) (4)

 .(10/73(، اعمٌدع )14/279(، اعمغـل )2/310اعمفذب )
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 وكوؿش:

ذًمؽ ٕن اإلىمرار سموعمجفقل وسملكف ٓ يًؾؿ أكف ٓ يؿؽـ اإلًمزام سمؿجفقل: 

 .(1)صح إًمزامف سمف ،ومنذا صح إىمراره ،صحقح

 وأجقب:

 .(2)ومؾؿ يؾزمف سمؿجفقل ،سملن اعمؼر سموعمجفقل يؾزمف احلويمؿ سمتػًػمه

 وكوؿشت هذه اإلجابة:

ومؾق مل يصح إىمراره، مل كطؾى مـف  ،سملن إًمزامف سموًمتػًػم ومرع قمـ إًمزامف سموإلىمرار

 .(3)اشمػًػمً 

اعمجفقل ٓ يؿؽـ و ،دقمقى اعمدقمل حتتوج إمم سمقـي شمثًٌ صحي مو يدقمقف -2

 .(4)إصمٌوشمف سموًمٌقـي

 وكوؿش:

 يؿؽـ أن يؽقن سموإلىمرار: وموًمٌقـي ًمقًً وطمدهو ،سملن اإلًمزام يمام يؽقن سموًمٌقـي

اإلىمرار سموعمجفقل صحقح ومقثًٌ سمف و ،سمؾ يؿؽـ أن يثًٌ سموإلىمرار ،شمثًٌ احلؼاًمتل 

 .(5)احلؼ واإلًمزام

أن احلويمؿ يًلل اعمدقمك قمؾقف قمام ادقموه ظمصؿف، وٓ يؿؽـ ًمؾؿدقمل قمؾقف  -3

                                           

 .(7/148اكظر: كتوئٍ إومؽور ) (1)

 .(7/154) ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾ(، 11/6اكظر: اًمذظمػمة ) (2)

 .(7/154) ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾاكظر:  (3)

 .(4/290(، شمٌقلم احلؼوئؼ )6/222(، سمدائع اًمصـوئع )17/30اكظر: اعمًٌقط ) (4)

 .(7/154) ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾ(، 7/148اكظر: كتوئٍ إومؽور ) (5)
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 .(1)أن جيقى قمـ رء جمفقل

وىمقل  ،يصح ؾمامع اًمدقمقى سمؿجفقل: وهذا ىمقل قمـد احلـػقيافؼول افثاين: 

 .(2)وهق اظمتقور اسمـ شمقؿقي ،ىمقل قمـد احلـوسمؾيو ،قمـد اعموًمؽقي

 واشتدفوا بام يليت:

ـْ )وائؾ، قمـ أسمقف، ىمول: سمـ  قمـ قمؾؼؿي -1 َمْقَت َوَرضُمٌؾ ِم ـْ طَمْيَ ضَموَء َرضُمٌؾ ِم

ِلِّ  ٌَـِل قَمغَم ملسو هيلع هللا ىلصيمِـَْدَة إمَِم اًمـٌَّ : َيو َرؾُمقَل اهلِل، إِنَّ َهَذا ىَمْد هَمَؾ ِملُّ ، وَمَؼوَل احْلَْيَ

: ِهَل َأْريِض ذِم َيِدي َأْزَرقُمَفو ًَمْقَس ًَمُف  يَِب، وَمَؼوَل اًْمؽِـِْديُّ ِٕ  ًْ َأْرٍض زِم يَموَك

، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللِ  :  ملسو هيلع هللا ىلصومِقَفو طَمؼٌّ ِملِّ ، ىَموَل:  ىَموَل:ش َأًَمَؽ سَمقِّـٌَي؟»ًمِْؾَحْيَ َٓ

ٌَوزِم قَمغَم َمو طَمَؾَػ شوَمَؾَؽ َيِؿقـُفُ » َٓ ُي ضُمَؾ وَموضِمٌر  ، ىَموَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ، إِنَّ اًمرَّ

، وَمَؼوَل: 
ٍ
ء ـْ َرْ ُع ِم َّٓ َذًمَِؽ »قَمَؾْقِف، َوًَمْقَس َيَتَقرَّ ، وَموْكَطَؾَؼ شًَمْقَس ًَمَؽ ِمـُْف إِ

ـْ طَمَؾَػ قَمغَم َموًمِِف ًمَِقْليُمَؾُف فُمْؾاًم، »َأْدسَمَر:  عمََّو ملسو هيلع هللا ىلصًمَِقْحؾَِػ، وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهلِل  َأَمو ًَمِئ

 .(3)(شًَمَقْؾَؼلَمَّ اهللَ َوُهَق قَمـُْف ُمْعِرٌض 

 وجه اًلشتدًلل:

وهمػم اعمقصقف  ،ؾمؿع دقمقى احليمل ذم أرض همػم مقصقومي ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل 

 .(4)ومدل قمغم صحي اًمدقمقى سمؿجفقل ،جمفقل

                                           

 .(3/1324)(، اًمتقوقح 6/344(، يمشوف اًمؼـوع )10/73(، اعمٌدع )17/309اكظر: احلووي ) (1)

(، 7/135(، ذح اًمزرىموين قمغم ظمؾقؾ )1/101(، شمٌٍمة احلؽوم )7/148) كتوئٍ إومؽوراكظر:  (2)

 .(582، )ص(، آظمتقورات اًمػؼفقي11/271(، اإلكصوف )11/167اًمػروع )

 ةضمرولم ومسمقؿسموب وقمقد مـ اىمتطع طمؼ مًؾؿ ، يامن(، يمتوب ا1/123ٕرواه مًؾؿ ذم صحقحف ) (3)

 .(223طمديٌ رىمؿ ) ،سموًمـور

 .(582، )صاكظر: آظمتقورات اًمػؼفقي (4)



 
 

 انًرافؼاث انشرػُت انسؼىدٌ شروط انذػىي فٍ َظاو 

 -دراست فقهُت يقارَت  -
 

 368 

 ويـاؿش اًلشتدًلل:

 ،يًؾؿ أن اعمدقمك سمف جمفقل، سمؾ هق معؾقم مشفقر قمـد اخلصؿلمسملكف ٓ 

 .(1)وشمؽػل ؿمفرشمف قمـدمهو قمـ ذيمر سمؼقي صػوشمف

مؼٌقل، واإلىمرار طمجي يؿؽـ سمًٌٌفو إًمزام اعمدقمك قمؾقف  سموعمجفقلاإلىمرار  -2

سمام أىمر سمف، ومنذا أىمر سمؿجفقل أًمزم سمف، وإذا صح إًمزامف سموعمجفقل، صحً 

 .(2)اًمدقمقى حلصقل اًمغرض مـفو

ومؾزمف  ،اإلىمرار قمؾقفو ،وموًمدقمقى ًمف ،سملن اإلىمرار خيتؾػ قمـ اًمدقمقى :وكوؿش

صمؿ أن اعمدقمل ًمف داع إمم حترير دقمقاه ومؾؿ كًؿع مـف  ،مو قمؾقف مع اجلفوًمي دون مو ًمف

 ،ٓ يممـ رضمققمف قمـ إىمرارهوسمقـام اعمؼر ٓ داقمل ًمف إٓ اًمتحرير  ،دقمقى اعمجفقل

 .(3)صمؿ كطوًمٌف سمتػًػمه ،ومقضقع طمؼ اعمؼر ًمف وملًمزمـوه إيوه مع اجلفوًمي

 افسجقح:

يمام ٓ  ،أكف ٓ يؿؽـ اًمؼقل سمؿـع اًمدقمقى سمؿجفقل -واهلل أقمؾؿ-اًمذي يظفر زم 

يؿؽـ اًمؼقل سمصحي ؾمامقمفو سمنـمالق: وًمذًمؽ كجد أن اًمؼقًملم يتػؼون قمغم أكف ٓ 

يتػؼون قمغم أن اجلفوًمي اًمتل متـع مـ يمام ، يؿؽـ اًمؼضوء سموعمجفقل طمتك يتٌلم

أن مو أمؽـ احلؽؿ سمف مع  :وهذا يعـل ،متـع مـ إىمومي اًمدقمقى ،اؾمتقػوء اعمحؽقم سمف

 ًٓ  .(4)شمصح اًمدقمقى سمف: يموإلىمرار سموعمجفقل أو اًمقصقي سمف يمقكف جمفق

                                           

 .(11/272(، اإلكصوف )11/165اكظر: اًمػروع ) (1)

 .(7/154) ذح اخلرر قمغم ظمؾقؾ ،(7/148اكظر: كتوئٍ إومؽور ) (2)

 .(7/303اكظر: اعمغـل ) (3)

(، حتػي 17/309(، احلووي )11/6(، اًمذظمػمة )544 ،5/545اكظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ) (4)

 .(4/486(، اًمؽوذم )2/189(، اهلدايي )10/296اعمحتوج )
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 :سملكف شمًؿع اًمدقمقى سمؿجفقل ذم إطمدى طموًمتلم :وفذا يؿؽــي افؼول

قمـ ـمريؼ  اًمقصقل إمم اًمعؾؿ هبذا اعمجفقل: ؾمقاءً  إذا أمؽـ :احلافة األوػ

 :ومـ إمثؾي قمغم ذًمؽ ،أو اًمؼويض أو همػمهؿ ،قمؾقف قمكاعمدقمل أو اعمد

 قمـد اعمتداقمقلم. اسمف مشفقرً  كإذا يمون اًمٌمء اعمدقم -1

 وأضمرة احلضوكي. ،يموًمـػؼي، قمغم شمؼدير اًمؼويض وسمف مقىمقومً  كإذا يمون اًمٌمء اعمدقم -2

وًمؽـف ٓ يعؾؿف قمغم  ،سمف قمغم وضمف اإلمجول كيعؾؿ اًمٌمء اعمدقمإذا يمون اعمدقمل  -3

 هق ٓ يعؾؿ مؼداره.ووضمف اًمتػصقؾ: وهذا يمام ًمق ـمؾى كصقٌف مـ اإلرث 

 قمكسمف يؿؽـ اًمقصقل إمم اًمعؾؿ هبو قمـ ـمريؼ اعمد كإذا يموكً ضمفوًمي اعمدقم -4

 ره.يمام ًمق يمون سمقـفام معومؾي صمًٌ سمًٌٌفو طمؼ ًمؾؿدقمل ًمؽـ ٓ يعؾؿ ىمد ،قمؾقف

ًٓ  وإذا يمون اعمًتقرم سموحلؽؿ ؿمقئً  :احلافة افثاكقة يموًمقصقي  ،يصح أن يؽقن جمفق

 سموعمجفقل.
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 :كص ادادة ادستـبط مـفا افؼط :أوًًل 

 ادادة األوػ بعد ادائة:

اعمراومعي متعؾؼي سموًمدقمقى مـتجي ومقفو جيى أن شمؽقن اًمقىموئع اعمراد إصمٌوهتو أصمـوء "

 .(1)"ضموئًزا ىمٌقهلو

 :أن اًمقاىمعي اعمدقمك هبو اًمتل يراد إصمٌوهتو يشؽمط هلو صمالصمي ذوط بقـت هذه ادادة

وىمد أووحً اًمالئحي  ،أن شمؽقن اًمقاىمعي متعؾؼي سموًمدقمقى :افؼط األول

مو يمدي إصمٌوهتو  :له :ومؼوًمً ،اًمتـػقذيي هلذه اعمودة معـك اًمقاىمعي اعمتعؾؼي سموًمدقمقى

 .(2)مٌوذة أو همػم مٌوذة إمم إصمٌوت اًمدقمقى أو ضمزء مـفو

 وهذا خيرج مو ٓ وموئدة مـ ذيمره ذم ؾمػم اًمدقمقى.

وىمد أووحً اًمالئحي  ،أن شمؽقن اًمقاىمعي مـتجي ذم اًمدقمقى :افؼط افثاين

اعممصمرة ذم  :هل :ومؼوًمً ،اًمتـػقذيي هلذه اعمودة معـك اًمقاىمعي اعمـتجي ذم اًمدقمقى

 .(3)وأو إصمٌوشمً  واًمدقمقى كػقً 

وىمد أووحً اًمالئحي اًمتـػقذيي  ،ىمٌقهلو اأن شمؽقن اًمقاىمعي ضموئزً  :افؼط افثافث

                                           

 .( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي39اكظر: )ص (1)

 .(96( مـ اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، )ص1ومؼرة ): اكظر (2)

 .(96( مـ اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، )ص2ومؼرة )اكظر:  (3)
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هل: ممؽـي اًمقىمقع ومال ختوًمػ اًمعؼؾ  :ومؼوًمً ،هلذه اعمودة معـك اًمقاىمعي اجلوئز ىمٌقهلو

 .(1)أو احلس

ومال ختوًمػ اًمعؼؾ  ،ذهبوومـ هذا يتٌلم أكف ٓسمد ذم اًمدقمقى مـ اكػؽويمفو قمام يؽ

 ًؿع.شمُ  ومال ،ومنن ظموًمػً أطمدمهو قمؾؿـو أهنو دقمقى يموذسمي ،أو احلس

 :افدراشة افػؼفقة :ثاكقا

ذًمؽ سملن شمؽقن اًمقىموئع وممو ذيمر مـ ذوط اًمدقمقى اكػؽويمفو قمام يؽذهبو: 

ومال ختوًمػ اًمعؼؾ  ،حمتؿؾي اًمثٌقت ،اًمقىمقع يصمٌوهتو أصمـوء اًمتداقمل ممؽـإاعمراد 

 واًمعودة.

هذا ومل شمًؿع اًمدقمقى: ًمتقؼــو سمؽذهبو:  ،قمؼاًل  سمف مًتحقاًل  كومنذا يمون اعمدقم

ومؿثؾ هذه اًمدقمقى كجزم سمؽذهبو:  ،ومو ًمق ادقمك سمـقة مـ هق أيمؼم مـف ؾمـً  :مثؾ

 .(2)هذا سموشمػوق اًمػؼفوءومـف:  وعمـ هق أصغر ؾمـً  وٓؾمتحوًمي أن يؽقن إيمؼم اسمـً 

يمام ًمق ادقمً امرأة قمغم  ،ي ًمؾعودة واحلسصمٌوهتو خموًمػإومنن يموكً اًمقاىمعي اعمراد 

 ؟ومفؾ شمًؿع ،رضمؾ صوًمح اؿمتفر سمعؾؿف وديوكتف أكف زكك هبو مؽرهيً 

 :اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم ؾمامع اًمدقمقى اًمتل حتقؾفو اًمعودة قمغم ىمقًملم

 ،هذا ىمقل احلـػقيوٓ شمًؿع اًمدقمقى اًمتل ختوًمػ اًمعودة واحلس:  :افؼول األول

                                           

 .(96اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، )ص( مـ 3اكظر: ومؼرة ) (1)

، (، اًمؼقاكلم اًمػؼفقي5/544(، اًمدر اعمختور )7/192(، اًمٌحر اًمرائؼ )6/224)اكظر: سمدائع اًمصـوئع  (2)

(، رووي اًمطوًمٌلم 1/19(، ذح مقورة قمغم اًمتحػي )1/104(، شمٌٍمة احلؽوم )198)ص

(، 10/74(، اعمٌدع )11/163(، اًمػروع )4/391(، طموؿمقي اًمرمكم قمغم أؾمـك اعمطوًمى )8/290)

 .(6/344يمشوف اًمؼـوع )
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 .(1)وىمقل قمـد احلـوسمؾي ،وىمقل قمـد اًمشوومعقي ،واعموًمؽقي

 واشتدفوا:

 .(2)اًمدقمقى اًمؽوذسمي ٓ شمًؿعو ،سملن اًمدقمقى اًمتل ختوًمػ اًمعودة يظفر يمذهبو

شمًؿع اًمدقمقى اًمتل ختوًمػ اًمعودة واحلس: وهذا مذهى  :افؼول افثاين

 .(3)اًمشوومعقي

وإن يمون اًمظوهر -سملن اًمذي متـعف اًمعودة  :وًمعؾف يًتدل هلؿ ،ل أجد هلم دفقاًل و

ًٓ  ،إٓ أكف همػم مًتحقؾ اًمقىمقع -ـ ادقموهيمذب م ًمقضمقده:  مودام أن هـوك اطمتام

 ومؾتًؿع اًمدقمقى.

 مومل يدع اعمدقمل أن معف سمقـيً  ،قمدم ؾمامع اًمدقمقى ومقام خيوًمػ اًمعودة :افراجحو

ومو يمون  ،اذًمؽ ٕن مو خيوًمػ اًمعودة كودر اًمقىمقع ضمدً وًؿع: ومتُ  ،قمغم مو ذيمر

 إٓ مل يؾتػً إًمقف.و ،يمذًمؽ حيتوج إمم سمقـي ًمؾـظر ومقف

                                           

(، اًمؼقاكلم اًمػؼفقي 5/544(، اًمدر اعمختور )7/192(، اًمٌحر اًمرائؼ )6/224سمدائع اًمصـوئع )اكظر:  (1)

(، 8/290(، رووي اًمطوًمٌلم )1/19(، ذح مقورة قمغم اًمتحػي )1/104(، شمٌٍمة احلؽوم )198)

(، يمشوف اًمؼـوع 10/74(، اعمٌدع )11/163(، اًمػروع )4/391طموؿمقي اًمرمكم قمغم أؾمـك اعمطوًمى )

(6/344). 

 .(2/280(، ىمقاقمد إطمؽوم )5/544(، اًمدر اعمختور )7/192اكظر: اًمٌحر اًمرائؼ ) (2)

  .(4/392(، أؾمـك اعمطوًمى )2/280(، ىمقاقمد إطمؽوم )8/290اكظر: رووي اًمطوًمٌلم ) (3)
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شمعومم أن جيعؾف قمـد  احلؿد هلل قمغم مو مـ سمف مـ إمتوم هذا اًمٌحٌ، وأؾملل اهلل

 طمًـ فمـ مـ ىمرأه أو ؾمؿعف، وأن حيًـ اًمعوىمٌي ويغػر اًمزًمؾ.

وذم ظمتوم هذا اًمٌحٌ أذيمر أسمرز اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾً إًمقفو، وهل قمغم اًمـحق 

 :يتأ

قمـد  و)إووومي اإلكًون إمم كػًف أو عمـ يؿثؾف طمؼً اًمتعريػ اعمختور ًمؾدقمقى:  -1

 همػمه(.

يؼصد سمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي: جمؿققمي اعمقاد اًمصودرة مـ وزم  -2

إمر ًمتـظقؿ ؾمػم اعمراومعي، ومو يتعؾؼ هبو مـذ سمدايي اًمدقمقى، طمتك اًمػصؾ 

 ومقفو.

 ،اجلديد اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي مو ؾملقمتؿده ذم هذا اًمٌحٌ هق كظوم -3

اًمصودرة ذم اًمعوم اًمالئحي اًمتـػقذيي هلذا اًمـظوم و ،ـه1435اًمصودر قموم 

 كػًف.

 ،وأرسمعي قمنم سموسمً  يتؽقن كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي اعمعدل مـ: -4

 .متضؿـي صمـتلم وأرسمعلم وموئتل مودة

ء اؿمؽمط كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي أهؾقي اعمتداقمقلم ذم اسمتدا -5

وأصمـوء ؾمػمهو، مو مل شمؽـ اًمدقمقى ىمد هتقلت ًمؾحؽؿ ذم  اًمدقمقى
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مـي ؾمتـٌط هذا مـ اعمودشملم اًمًودؾمي واًمًٌعلم، واًمثواو مقوققمفو،

 واًمثامكلم.

، ويًتـٌط هذا مـ اعمودة اخلومًي يـقب قمـ وموىمد إهؾقي وًمقف، أو وصقف -6

 .واًمًتلم سمعد اعموئي

ؼؾ ذم اعمدقمل، واعمدقمك شؽمط اًمعأكف يُ مو ضموء ذم اًمـظوم، اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم  -7

 قمـف وًمقف، أو وصقف. ؾمقـقب وأكف، قمؾقف

، شمرومع اًمدقمقى قمغم وًمقف، وإن يمون اعمدقمك قمؾقف جمـقكً يمام ذيمر اًمػؼفوء أكف  -8

ومنن مل يؽـ ًمف وزم طمورض، وموًمدقمقى قمؾقف يموًمدقمقى قمغم اًمغوئى شمًؿع إذا 

 .يموكً مع اعمدقمل سمقـي

يموعمجـقن، ومال شمًؿع اًمدقمقى اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أن اًمصٌل همػم اعمؿقز يمام  -9

 .مـف وٓ قمؾقف

 .ٓ شمصح اًمدقمقى مـ اًمصٌل اعمؿقزاًمراضمح مـ أىمقال اًمػؼفوء أكف  -11

قمغم ؾمامع  -ؿؾيذم اجل-أن اًمػؼفوء متػؼقن  -سمعد اًمتلمؾ-اًمذي فمفر زم  -11

وإكام اختؾػوا يف  ،، إن يمون مع اعمدقمل سمقـي اًمصٌل اعمؿقزاًمدقمقى قمغم

صمٌوت اًمٌقـي ومؼط، إامع اًمدقمقى عمجرد : طمقٌ يرى سمعضفؿ أن ؾمافتػاصقل

ًمق صمًٌ،  اًمصٌل يؾزمفؿع إذا يموكً ممو ؿكام شمًإهنو أويرى سمعضفؿ 

إذا يموكً اًمدقمقى قمؾقف  طمور سموٓع قمغم اعملذون ًمف ؿوسمعضفؿ يرى أهنو شمً

 .ومقام أذن ًمف ومقف

اؿمؽمط كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي يمقن اعمتداقمقلم صوطمٌل صػي  -12

 واؾمتـٌط هذا مـ اعمودشملم اًمًودؾمي واًمًٌعلم، واًمثوًمثي.ذم اًمدقمقى، 
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اًمدقمقى واًمدومع مـ صوطمى احلؼ اًمذي ًمف ؿملن ذم  وًمصػي: أن شمؽقنيراد سم -13

 .اًمؼضقي، أو مـ يؼقم مؼومف

، أو ـموًمى احلؼ ًمـػًف، أو اعمداومع قمـفو صوطمى اًمصػي ذم اًمدقمقى هق: -14

اًمقىمػ، أو ممثؾ ، أو اًمقزم أو اًمقيص أو كوفمر اًمقيمقؾ قمـ همػمه ذم اخلصقمي

اًمشخصقي آقمتٌوريي، واؾمتـٌط هذا مـ اعمودشملم اًمتوؾمعي وإرسمعلم، 

 واخلومًي واًمًتلم سمعد اعموئي.

اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم اؿمؽماط أن شمؽقن اًمدقمقى مـ صوطمى احلؼ أو مـ يؼقم  -15

، يموًمقيمقؾ، واًمقزم مؼومف يرومعفو قمغم مـ قمؾقف احلؼ أو مـ يؼقم مؼومف

 واًمقيص وكوفمر اًمقىمػ.

وضمقد اعمصؾحي ذم اًمدقمقى  ؽمط كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدياؿم -16

احلوديي اًمًودؾمي واًمًٌعلم، وو قاد اًمثوًمثي،ؾمتـٌط هذا مـ اعماوًمصوطمٌفو، 

 واًمثامكلم.

اعمـػعي اًمتل جيـقفو اعمدقمل مـ ـمؾٌف، أو جيـقفو اعمدقمك قمؾقف يراد سموعمصؾحي:  -17

 .رضر يموكً هذه اعمـػعي ضمؾى كػع أم دومع مـ دومعف، ؾمقاءً 

ذيمر اًمـظوم أكف يشؽمط ًمؾؿصؾحي أن شمؽقن ًمصوطمى اًمطؾى أو اًمدومع، وأن  -18

 شمؽقن ىموئؿًي، وأن شمؽقن منموقمًي، ويًتـٌط هذا مـ اعمودة اًمثوًمثي.

إذا يمون اًمغرض  -وًمق يموكً اعمصؾحي حمتؿؾي:-ىمٌقل اًمدقمقى اًمـظوم أضموز  -19

عمـ آؾمتقثوق مـ اًمطؾى آطمتقوط ًمدومع رضر حمدق، أو يمون اًمغرض مـف 

 واؾمتـٌط هذا مـ اعمودة اًمثوًمثي. خيشك زوال دًمقؾف قمـد اًمـزاع ومقف،

اشمػؼ اًمػؼفوء قمغم أن مـ ذوط اًمدقمقى: وضمقد مصؾحي ًمصوطمٌفو، وأن  -21
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 هذه اعمصؾحي ٓسمد أن شمؽقن ٓزمًي، وإٓ مل يؽـ ًمؾدقمقى وموئدة.

اؾمتثـوء اًمـظوم سمعض اعمصوًمح اعمحتؿؾي، مقضمقد قمـد اًمػؼفوء: طمقٌ ذيمروا  -21

 .ـ ظموف طمصقل اًمير،: ومؾف اعمطوًمٌي سمدومعف ىمٌؾ أن يؼعأن م

إذا يمون هـوك همرض مـ إىمومي اًمدقمقى سمديـ اًمراضمح قمـد اًمػؼفوء أكف  -22

 ًٓ ومتؼٌؾ  ممضمؾ يمتًجقؾ اًمٌقـي، أو إصمٌوت أصؾ اًمديـ، دون اعمطوًمٌي سمف طمو

اًمدقمقى، وإن يمون اًمغرض مـفو احلصقل قمغم اًمديـ اعممضمؾ، ومنهنو ٓ 

 .شمؼٌؾ

 .ااًمػؼفوء ؾمامع اًمدقمقى ذم اًمؼؾقؾ ضمدً  اًمراضمح قمـد -23

، واؿمؽمط كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي يمقن اعمدقمك قمؾقف معقـً  -24

 واؾمتـٌط هذا مـ اعمودة احلوديي وإرسمعلم.

اًمراضمح مـ أىمقال اًمػؼفوء أن اًمدقمقى قمغم اعمٌفؿ إذا يمون مـ قمدد  -25

حمصقريـ ٓ يشؼ اؾمتدقموؤهؿ، ومنهنو شُمًؿع، ويؽقن اًمغرض مـفو: 

وهذا ومقام إذا يمون مع اعمدقمل سمقـي سملن  اؾمتؽشوف احلؼ ومؼط ٓ اًمؼضوء سمف،

 ظمصؿف أطمد همٓء اعمدقمك قمؾقفؿ، أو يموكً اًمؼرائـ اًمؼقيي شمدل قمغم ذًمؽ.

، واؿمؽمط كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي يمقن اعمدقمك سمف معؾقمً  -26

 واؾمتـٌط هذا مـ اعمودة احلوديي وإرسمعلم.

ل شُمًؿع قمـد اًمػؼفوء إذا أمؽـ اًمقصقل إمم اًمراضمح أن اًمدقمقى سمؿجفق -27

يصح أن يؽقن  واًمعؾؿ هبذا اعمجفقل، أو إذا يمون اعمًتقرم سموحلؽؿ ؿمقئً 

 ًٓ  ، يموًمقصقي سموعمجفقل.جمفق

، واؿمؽمط كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي يمقن اعمدقمك سمف معؾقمً  -28
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 واؾمتـٌط هذا مـ اعمودة إومم سمعد اعموئي.

، مل شمًؿع اًمدقمقى: ًمتقؼــو اعمدقمك سمف مًتحقؾ قمؼاًل  ذيمر اًمػؼفوء أكف إذا يمون -29

سمؽذهبو، ومنن يمون اعمدقمك سمف خيوًمػ اًمعودة مل شمًؿع، مو مل يدع اعمدقمل أن معف 

 سمقـًي قمغم مو ذيمر.

يمام أؾملًمف  ،أن يغػر زم مو سمدر مـ شمؼصػم أو زًمؾ ڤأدقمق اهلل  ..اوأخرً 

وآظمر دقمقاكو أن  ،ًمقضمفف اًمؽريؿ ووجيعؾف ظموًمًص  ،أن يـػع هبذا اًمعؿؾ ؾمٌحوكف

 وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كٌقـو حمؿد، وقمغم آًمف وصحٌف أمجعلم. احلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 

 

 

 

 



 
 

 َظاو انًرافؼاث انشرػُت انسؼىدٌشروط انذػىي فٍ  

 -دراست فقهُت يقارَت  -
 

 378 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ. (1

احلًلم اًمػراء احلـٌكم سمـ  أيب يعغم حمؿد ًمـ:إطمؽوم اًمًؾطوكقي،  (2

ـمٌعي ؾمـي (، صححف وقمؾؼ قمؾقف: حمؿد طمومد اًمػؼل، هـ458)ت

 م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.2000، هـ1421

آظمتقورات اًمػؼفقي مـ ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: اظمتورهو اًمعالمي  (3

قمٌوس اًمٌعكم اًمدمشؼل سمـ  حمؿدسمـ  اًمشقخ قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم

(، أذف قمغم شمصحقحف اًمشقخ: قمٌد اًمرمحـ طمًـ حمؿقد، هـ803)ت

 ي، اًمريوض، اًمًعقديي.اعممؾمًي اًمًعقدي

مقدود اعمقصكم احلـػل سمـ  حمؿقدسمـ  قمٌد اهلل ًمـ:آظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختور،  (4

سمػموت،  م، دار اعمعرومي،1975، هـ1395(، اًمطٌعي اًمثوًمثي هـ683)ت 

 ًمٌـون.

حمؿد كوس اًمديـ إًمٌوين،  ًمـ:إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمًٌقؾ،  (5

م، اعمؽتى 1985،هـ1405ٌعي اًمثوكقي سمنذاف زهػم اًمشوويش، اًمط

 اإلؾمالمل، سمػموت، ًمٌـون.

قمؿر اًمزخمنمي سمـ  اًمؼوؾمؿ حمؿقد يباهلل أ ضمور ًمـ:أؾموس اًمٌالهمي،  (6

 سمػموت ًمٌـون. (، حتؼقؼ قمٌداًمرطمقؿ حمؿقد، دار اعمعرومي،هـ538)ت

سمـ  زيمريو قكاًمشقخ أيب حي ًمـ:، أؾمـك اعمطوًمى ذم ذح روض اًمطوًمى (7

 اعمؽتٌي اإلؾمالمقي. (،هـ926إكصوري )ت أمحد سمـ  حمؿد
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سمـ  اًمشقخ زيـ اًمديـ ًمـ:، إؿمٌوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن (8

، هـ1405(، ـمٌعي: هـ970حمؿد اًمشفػم سموسمـ كجقؿ )تسمـ  إسمراهقؿ

 م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.1985

ؾمفؾ اًمنظمز  أيبسمـ  أمحدسمـ  اإلموم أيب سمؽر حمؿد ًمـ:، أصقل اًمنظمز (9

(، طمؼؼف: أسمق اًمقوموء إومغوين، قمـقً سمـنمه: جلـي إطمقوء اعمعورف هـ490)ت

 ، مطوسمع دار اًمؽتوب اًمعريب.هـ1372اًمـعامكقي، سمحقدر أسمود، اًمديمـ سموهلـد، 

 ًمـ:، أصقل اعمراومعوت واإلضمراءات وإطمؽوم ذم اعمقاد اعمدكقي واًمتجوريي (11

 أمحد مًؾؿ، دار اًمػؽر اًمعريب.

اًمعورف سموهلل اًمًقد سمـ  أيب سمؽر اعمشفقر سموًمًقد اًمٌؽري ًمـ:، اًمطوًمٌلمإقموكي  (11

 حمؿد ؿمطو اًمدمقوـمل، إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمٌـون.

سمـ  أمحد اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف قمغم مذهى اإلموم اعمٌجؾ (12

ؾمؾقامن اعمرداوي احلـٌكم سمـ  قمالء اًمديـ أيب احلًـ قمكم ًمـ:طمـٌؾ: 

صححف وطمؼؼف: حمؿد طمومد اًمػؼل اًمطٌعي اًمثوكقي،  (،هـ885)ت

 ـمٌعف دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب. تم، أقمود1986، هـ1406

كجقؿ احلـػل سمـ  اًمعالمي زيـ اًمديـ :ًمـاًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ:  (13

 دار اًمؽتوب اإلؾمالمل. (، اًمطٌعي اًمثوكقي،هـ970)ت

مًعقد سمـ  أيب سمؽر قمالء اًمديـ ًمـ:، سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع (14

م، دار 1986، هـ1406(، اًمطٌعي اًمثوكقي هـ587اًمؽوؾموين احلـػل )ت 

 اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.

هاج  ًمـ:اًمٌدر اعمـػم ذم ختريٍ إطموديٌ وأصمور اًمقاىمعي ذم اًمنمح اًمؽٌػم،  (15

أمحد إكصوري اًمشوومعل، اعمعروف سمـ سمـ  قمكمسمـ  اًمديـ أيب طمػص قمؿر
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مجول اًمديـ، ومصطػك سمـ  (، حتؼقؼ حمقل اًمديـهـ804)ت)اسمـ اعمؾؼـ( 

 أسمق اًمغقط قمٌد احلل، دار اهلجرة ًمؾـنم واًمتقزيع.

(، هـ855أمحد اًمعقـل )تسمـ  أيب حمؿد حمؿقد ًمـ:، اًمٌـويي ذم ذح اهلدايي (16

 م، دار اًمػؽر، سمػموت، ًمٌـون.1990 هـ1411اًمطٌعي اًمثوكقي 

قمٌد اًمًالم اًمتًقزم )ت سمـ  أيب احلًـ قمكم ًمـ:، اًمٌفجي ذم ذح اًمتحػي (17

م، دار اعمعرومي ًمؾطٌوقمي واًمـنم 1977، هـ1397(، اًمطٌعي اًمثوًمثي هـ1258

 ًمٌـون. واًمتقزيع، سمػموت،

ؾمومل اًمعؿراين سمـ  أيب اخلػمسمـ  اًمٌقون ذم مذهى اإلموم اًمشوومعل: حيقك (18

 (، دار اعمـفوج.هـ558اًمشوومعل اًمقؿـل، )ت 

سمرهون اًمديـ أيب  ًمـ:شمٌٍمة احلؽوم ذم أصقل إىمضقي ومـوهٍ إطمؽوم،  (19

، هـ1301 (، اًمطٌعي إوممهـ799ومرطمقن )تسمـ  حمؿدسمـ  اًمقوموء إسمراهقؿ

 اعمطٌعي اًمعومرة اًمنمومقي مٍم.

قمكم سمـ  اًمعالمي ومخر اًمديـ قمثامن ًمـ:، شمٌقلم احلؼوئؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ (21

اعمطٌعي اًمؽؼمى سمٌقٓق،  هـ1313 (، اًمطٌعي إوممهـ743اًمزيؾعل )ت 

 مٍم.

أيب أمحد اًمًؿرىمـدي سمـ  أمحدسمـ  قمالء اًمديـ حمؿد ًمـ:، حتػي اًمػؼفوء (21

، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، م1984 ،هـ1405(، اًمطٌعي إومم هـ539)ت

 سمػموت، ًمٌـون.

سمـ  حمؿدسمـ  اًمعالمي ؿمفوب اًمديـ أمحد ًمـ:، حتػي اعمحتوج سمنمح اعمـفوج (22

(، مطٌقع هبومش طموؿمقتل هـ973اًمشوومعل )ت  طمجر اهلقتؿلسمـ  قمكم

 طمقوء اًمؽماث اًمعريب.إاًمنمواين واسمـ ىموؾمؿ اًمعٌودي قمؾقف، دار 
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قمثامن اًمؼوهري، اًمشفػم سمـ  اًمشقخ قمٌد اًمؼودر ًمـ:شمؽؿؾي اًمٌحر اًمرائؼ،  (23

 ، اًمطٌعي اًمثوكقي، دار اًمؽتوب اإلؾمالمل.(هـ1030سموًمطقري )ت كحق

(، هـ422ويض قمٌد اًمقهوب اًمٌغدادي )ت اًمؼ ًمـ:اًمتؾؼلم ذم اًمػؼف اعموًمؽل،  (24

م، اًمـوذ اعمؽتٌي 1995 هـ1415حتؼقؼ: حمؿد اًمغوين، اًمطٌعي إومم 

 .اًمتجوريي مؽي اعمؽرمي

احلًـ أيب اخلطوب سمـ  أمحدسمـ  حمػقظ ًمـ:، اًمتؿفقد ذم أصقل اًمػؼف (25

(، حتؼقؼ اًمديمتقر مػقد حمؿد أيب قمؿشي، اًمطٌعي هـ510اًمؽؾقذاين )ت

 م، دار اعمدين ًمؾطٌوقمي واًمـنم، ضمدة، اًمًعقديي.1985 ،هـ1406إومم 

أمحد سمـ  حمؿدسمـ  اًمعالمي أمحد ًمـ:، اًمتقوقح ذم اجلؿع سملم اعمؼـع واًمتـؼقح (26

قمٌد اهلل اعمقامن، اًمطٌعي سمـ  (، دراؾمي وحتؼقؼ كوسهـ939اًمشقيؽل )ت 

 ، اعمؽتٌي اعمؽقي، اًمًعقديي.هـ1419اًمثوًمثي 

ـمٌعي ؾمـي  (،هـ310)ت  ضمرير اًمطؼميسمـ  حمؿدأيب ضمعػر  ًمـ:، ضمومع اًمٌقون (27

 ًمٌـون. م، دار اعمعرومي ًمؾطٌوقمي واًمـنم، سمػموت،1986 هـ1406

سمـ  حمؿدسمـ  اًمشقخ إسمراهقؿ ًمـ:، طموؿمقي اًمٌوضمقري قمغم اسمـ ىموؾمؿ اًمغزي (28

 .طمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي، مٍمإمطٌعي دار  (،هـ1277أمحد اًمٌوضمقري )ت 

مـصقر إزهري سمـ  قمؿرسمـ  قامنؾمؾ ًمـ:طموؿمقي اجلؿؾ قمغم ذح اعمـفٍ،  (29

 ًمٌـون. سمػموت، طمقوء اًمؽماث اًمعريب،إدار  (،هـ1204اعمعروف سموجلؿؾ )ت 

اًمعالمي ؿمؿس اًمديـ اًمشقح  ًمـ:، طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽٌػم (31

(، روضمعً هذه اًمطٌعي قمغم هـ1230قمرومي اًمدؾمقىمل )تسمـ  أمحدسمـ  حمؿد

 واًمـنم واًمتقزيع.اًمـًخي إمػميي، دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي 

سمـ  حمؿدسمـ  قمٌد اًمرزاقسمـ  أمحد ًمـ:، طموؿمقي اًمرؿمقدي قمغم هنويي اعمحتوج (31

(، مطٌقع مع هنويي اعمحتوج، هـ1096أمحد، اعمعروف سموعمغريب اًمرؿمقدي )ت
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اًمٌويب  كم، ذيمي مؽتٌي ومطٌعي مصطػ1967 هـ1386اًمطٌعي إظمػمة 

 .احلؾٌل وأوٓده سمؿٍم

أيب اًمعٌوس أمحد اًمرمكم اًمؽٌػم  ًمـ:طموؿمقي اًمرمكم قمغم أؾمـك اعمطوًمى،  (32

 إكصوري، مطٌقع هبومش أؾمـك اعمطوًمى، اعمؽتٌي اإلؾمالمقي.

قمٌد احلؿقد اًمنمواين، مطٌقع مع  ًمـ:، طموؿمقي اًمنمواين قمغم حتػي اعمحتوج (33

 حتػي اعمحتوج، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب.

اًمشقخ ؿمفوب اًمديـ أمحد اًمشؾٌل،  ًمـ:، طموؿمقي اًمشؾٌل قمغم شمٌقلم احلؼوئؼ (34

، اعمطٌعي اًمؽؼمى سمٌقٓق، هـ1313مطٌقع مع شمٌقلم احلؼوئؼ، اًمطٌعي إومم 

 .مٍم

حمؿد سمـ  أيب احلًـ قمكم ًمـ:، احلووي اًمؽٌػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل (35

(، حتؼقؼ: حمؿد معقض وقمودل قمٌد اعمقضمقد، اًمطٌعي هـ450اعمووردي )ت

 م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.1994 هـ1414إومم 

حمؿد سمـ  قمكمسمـ  ًمعالمي حمؿدا ًمـ:اًمدر اعمختور ذح شمـقير إسمصور،  (36

مطٌقع مع رد اعمحتور ، (هـ1088) ل احلـػلػاحلصـل اًمشفػم سموحلصؽ

اًمٌويب  كـمٌع وكنم مؽتٌي ومطٌعي مصطػ م،1966 هـ1386اًمطٌعي اًمثوكقي 

 سمؿٍم. احلؾٌل وأوٓده،

أو -قمكم اًمشفػم سمؿال سمـ  ومرامرزسمـ  احلؽوم ذح همرر إطمؽوم: حمؿددرر  (37

(، وهبومشف طموؿمقي اًمنمكٌالزم، دار هـ885ظمنو، )ت -مـال أو اعمقمم

 إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي، دون ـمٌعي وٓ شموريخ.

قمكم طمقدر، شمعريى اعمحومل ومفؿل  ًمـ:، درر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم (38

 .ػموت، ًمٌـوناحلًقـل، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سم
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( حتؼقؼ: هـ684إدريس اًمؼراذم )ت:سمـ  ؿمفوب اًمديـ أمحد ًمـ:، اًمذظمػمة (39

ؾمعقد أقمراب، حمؿد أسمق ظمٌزة، اًمديمتقر حمؿد طمجل، اًمطٌعي إومم 

 م، دار اًمغرب اإلؾمالمل.1994

حمؿد أملم  ًمـ:، رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور اًمشفػم سمحوؿمقي اسمـ قموسمديـ (41

 م،1966 ،هـ1386اًمطٌعي اًمثوكقي  (،هـ1252اًمشفػم سموسمـ قموسمديـ )ت 

 سمؿٍم. ـمٌع وكنم مؽتٌي ومطٌعي مصطػل اًمٌويب احلؾٌل وأوٓده،

ذف اًمـقوي اًمدمشؼل )ت سمـ  قكيمريو حيزاإلموم أيب  ًمـ:، رووي اًمطوًمٌلم (41

(، حتؼقؼ: اًمشقخ قمودل قمٌد اعمقضمقد واًمشقخ قمكم حمؿد معقض، هـ676

 اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون. م، دار اًمؽتى1992 هـ1412اًمطٌعي إومم 

أمحد اًمرطمٌل سمـ  حمؿدسمـ  أيب اًمؼوؾمؿ قمكم ًمـ:، رووي اًمؼضوة وـمريؼ اًمـجوة (42

(، طمؼؼفو وىمدم هلو وشمرضمؿ عمصـػفو: اًمديمتقر: صالح هـ499اًمًؿـوين )ت 

م، ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت، 1984، هـ1404اًمديـ اًمـوهل، اًمطٌعي اًمثوكقي 

 ًمٌـون.

سمـ  اإلموم مقومؼ اًمديـ أيب حمؿد قمٌد اهلل ًمـ:، رووي اًمـوفمر وضمـي اعمـوفمر (43

(، ومعف ذطمفو كزهي اخلوـمر هـ620ىمدامي اعمؼدد اًمدمشؼل )ت سمـ  أمحد

سمدران اًمدومل صمؿ سمـ  مصطػلسمـ  أمحدسمـ  اًمعوـمر ًمألؾمتوذ قمٌد اًمؼودر

 ، اًمًعقديي.، مؽتٌي اعمعورف اًمريوضهـ1404اًمدمشؼل، اًمطٌعي اًمثوكقي 

يزيد اًمؼزويـل سمـ  ظ أيب قمٌد اهلل حمؿداحلووم ًمـ:ف، ؾمــ اسمـ موضم (44

(، طمؼؼ كصقصف ورىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطموديثف وقمؾؼ قمؾقفو: هـ275)ت

 طمقوء اًمؽماث اًمعريب.إم، دار 1975 ،هـ1395حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل، ـمٌعي 
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إؿمعٌ اًمًجًتوين إزدي سمـ  أيب داود ؾمؾقامن ًمـ:، ؾمــ أيب داود (45

د اًمدقموس وقمودل اًمًقد، اًمطٌعي (، إقمداد وشمعؾقؼ: قمزت قمٌقهـ275)ت:

 م، دار اسمـ طمزم، سمػموت.1997 ،هـ1418 ،إومم

سمـ  احلوومظ أيب قمقز حمؿد ًمـ:ؾمــ اًمؽممذي، ويًؿك اجلومع اًمصحقح،  (46

دار ، إسمراهقؿ قمطقة قمقض(، حتؼقؼ: هـ297ؾمقرة اًمؽممذي )ت سمـ  قمقز

 احلديٌ، اًمؼوهرة.

ؿمعقى اًمـًوئل سمـ  اإلموم أيب قمٌد اًمرمحـ أمحد: ؾمــ اًمـًوئل، ًمـ (47

(، سمنمح احلوومظ ضمالل اًمديـ اًمًققـمل وطموؿمقي اًمًـدي اقمتـك هـ303)ت

 ،هـ1409سمف ورىمؿف وووع ومفورؾمف: قمٌد اًمػتوح أسمق همدة، اًمطٌعي اًمثوًمثي 

م، اًمـوذ مؽتٌي اعمطٌققموت اإلؾمالمقي سمحؾى وىمومً سمطٌوقمتفو دار 1989

 اًمٌشوئر اإلؾمالمقي، سمػموت، ًمٌـون

إدريس سمـ  اإلموم ؿمفوب اًمديـ أيب اًمعٌوس أمحد ًمـ: ،ذح شمـؼقح اًمػصقل (48

ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمعد، اًمطٌعي إومم  (، حتؼقؼ:هـ684اًمؼراذم )ت

 .، مـشقرات مؽتٌي اًمؽؾقوت إزهريي، اًمؼوهرة، مٍمهـ1393

وم ذح طمدود اسمـ قمرومي، اعمقؾمقم اهلدايي اًمؽوومقي اًمشوومقي ًمٌقون طمؼوئؼ اإلم (49

(، هـ894قمٌد اهلل حمؿد إكصوري اًمرصوع )ت: أيب اسمـ قمرومي اًمقاومقي، ًمـ

م، دار 1993حتؼقؼ حمؿد أسمق إضمػون، واًمطوهر اعمعؿقري، اًمطٌعي إومم 

 اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ًمٌـون.

قمٌد اهلل سمـ  اًمشقخ أيب قمٌد اهلل حمؿد ًمـ:، ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمؾقؾ (51

طمقوء وكنم (، دار اًمؽتوب اإلؾمالمل إلهـ1101اخلرر اعموًمؽل )ت 

 اًمؽماث اإلؾمالمل، اًمؼوهرة.
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يقؾمػ اًمزرىموين سمـ  اًمشقخ قمٌد اًمٌوىمل ًمـ:، ذح اًمزرىموين قمغم خمتٍم ظمؾقؾ (51

 (، دار اًمػؽر، سمػموت، ًمٌـون.هـ1099)ت 

قمٌد اهلل سمـ  ؿمؿس اًمديـ حمؿد ًمـ: ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل، (52

قمٌد سمـ  (، حتؼقؼ: اًمشقخ قمٌد اهللهـ772اًمزريمٌم اعمٍمي احلـٌكم )ت 

 اًمرمحـ اجلؼميـ، اًمطٌعي إومم، ـمٌع قمغم كػؼي قمٌد اًمعزيز وحمؿد اجلؿقح.

اًمشقخ ؿمؿس اًمديـ أيب  ًمـ:سموًمشوذم سمنمح اعمؼـع،  كاًمنمح اًمؽٌػم اعمًؿ (53

ىمدامي اعمؼدد سمـ  أمحدسمـ  أيب قمؿر حمؿدسمـ  اًمػرج قمٌد اًمرمحـ

سمـ  هللمطٌقع مع اعمؼـع واإلكصوف، حتؼقؼ اًمديمتقر: قمٌد ا(، هـ682)ت

 م، دار هجر.1996، هـ1417قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، اًمطٌعي إومم، 

حمؿد اًمدردير سمـ  اًمشقخ أمحد ًمـ:، اًمنمح اًمؽٌػم قمغم خمتٍم ظمؾقؾ (54

(، مطٌقع هبومش طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمؾقف، روضمعً هذه هـ1201)ت

 اًمطٌعي قمغم اًمـًخي إمػميي، دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي واًمـنم واًمتقزيع.

قمٌد اًمعزيز اًمػتقطمل سمـ  أمحدسمـ  اًمعالمي حمؿد ًمـ:، اعمـػمذح اًمؽقيمى  (55

اًمديمتقر حمؿد اًمرطمقكم،  (، حتؼقؼ:هـ972احلـٌكم اعمعروف سموسمـ اًمـجور )ت 

 .م، دار اًمػؽر، دمشؼ، ؾمقريو1980 ،هـ1400واًمديمتقر كزيف محود، ـمٌعي 

أمحد اعمحكم سمـ  اًمشقخ ضمالل اًمديـ ًمـ:، ذح اعمحكم قمغم متـ اعمـفوج (56

قمؾقف، مطٌعي دار  ة(، مطٌقع هبومش طموؿمقتل ىمؾققيب وقمؿػمهـ864)ت

 .اًمٌويب احلؾٌل وذيموءه، مٍم كطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي ٕصحوهبو قمقًإ

قمكم اعمـجقر سمـ  أمحد ًمـ:، ذح اعمـفٍ اعمـتخى إمم ىمقاقمد اعمذهى (57

(، دراؾمي وحتؼقؼ: حمؿد اًمشقخ حمؿد إملم، اًمـوذ: دار قمٌد هـ995)ت

 اهلل اًمشـؼقطل.
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اًمشقخ  ًمـ:ك، ًمنمح اعمـتف كذح مـتفك اإلرادات اعمًؿك دىموئؼ أومم اًمـف (58

 (، دار اًمػؽر.هـ1051إدريس اًمٌفقيت )ت سمـ  يقكسسمـ  مـصقر

اًمػود  ةأمحد مقورسمـ  حمؿد ًمـ:، ذح مقورة اًمػود قمغم حتػي احلؽوم (59

 .(، دار اًمػؽرهـ1072)ت

 ملسو هيلع هللا ىلصاعمًؿك اجلومع اًمصحقح اعمًـد مـ طمديٌ اًمرؾمقل صحقح اًمٌخوري  (61

(، هـ256إؾمامقمقؾ اًمٌخوري )ت:سمـ  : أيب قمٌد اهلل حمؿدًمـ ،وؾمــف وأيومف

حتؼقؼ: حمى اًمديـ اخلطقى، رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطموديثف: حمؿد ومماد قمٌد 

 .اًمٌوىمل، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، سمػموت، ًمٌـون

صحح أطموديثف حمؿد كوس اًمديـ  سموظمتصور اًمًـد: اسمـ موضمفصحقح ؾمــ  (61

إًمٌوين، سمتؽؾقػ مـ مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، أذف قمغم 

م، اعمؽتى 1988، هـ1408 ثوًمثيـمٌوقمتف زهػم اًمشوويش، اًمطٌعي اًم

 .اإلؾمالمل، سمػموت، ًمٌـون

صحح أطموديثف حمؿد كوس اًمديـ صحقح ؾمــ اًمؽممذي سموظمتصور اًمًـد:  (62

مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، أذف قمغم إًمٌوين، سمتؽؾقػ مـ 

م، اعمؽتى 1988، هـ1408 ،ـمٌوقمتف زهػم اًمشوويش، اًمطٌعي إومم

 .اإلؾمالمل، سمػموت، ًمٌـون

صحح أطموديثف حمؿد كوس اًمديـ صحقح ؾمــ اًمـًوئل سموظمتصور اًمًـد:  (63

إًمٌوين، سمتؽؾقػ مـ مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، أذف قمغم 

م، اعمؽتى 1988، هـ1409 ،زهػم اًمشوويش، اًمطٌعي إوممـمٌوقمتف 

 .اإلؾمالمل، سمػموت، ًمٌـون
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(، هـ261احلجوج اًمؼشػمي )تسمـ  يب احلًلم مًؾؿ، ٕصحقح مًؾؿ (64

م، دار 1991 ،هـ1412 ،حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل، اًمطٌعي إومم حتؼقؼ:

 احلديٌ.

كجؿ سمـ  يـ قمٌداهللضمالل اًمد ًمـ:قمؼد اجلقاهر اًمثؿقـي ذم مذهى قمومل اعمديـي،  (65

د. حمؿقد أسمق إضمػون، وقمٌد احلػقظ ، حتؼقؼ (هـ661)تاسمـ ؿموس 

 دار اًمغرب اإلؾمالمل. م،1995، هـ1415اًمطٌعي إومم:  ،مـصقر

اًمـؼقى اعمٍمي، سمـ  ؿمفوب اًمديـ أمحد ًمـ:، قمؿدة اًمًوًمؽ وقمدة اًمـوؾمؽ (66

اًمعٍميي، قمـل سمطٌعف ومراضمعتف: قمٌد اهلل إكصوري، مـشقرات اعمؽتٌي 

 سمػموت.

حمؿقد اًمٌوسمريت سمـ  اإلموم أيمؿؾ اًمديـ حمؿد ًمـ:، اًمعـويي قمغم اهلدايي (67

 .(، مطٌقع مع اًمنمح ومتح اًمؼدير، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريبهـ786)ت

شمؼل اًمديـ أيب  ًمـ:، همويي اعمطؾى ذم معرومي اعمذهى ذم ومروع اًمػؼف احلـٌكم (68

( حتؼقؼ: طمًـ حمؿد هـ883زيد اجلراقمل احلـٌكم اًمدمشؼل )ت سمـ  سمؽر

، م2004طمًـ إؾمامقمقؾ، مـشقرات حمؿد قمكم سمقضقن، اًمطٌعي إومم، 

 إدارة اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.

اهلـديي، ًمــظوم ومجوقمي مـ قمؾامء اهلـد إقمالم اًمطٌعي اًمراسمعي  ىاًمػتوو (69

 طمقوء اًمؽماث اًمعريب ًمؾـنم واًمتقزيع، سمػموت، ًمٌـون.إ، دار هـ1406

حمؿد سمـ  مػؾحسمـ  ًمشقخ ؿمؿس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمؿدا ًمـ:، اًمػروع (71

إومم ، اًمطٌعي حتؼقؼ د. قمٌد اهلل اًمؽميمل(، هـ763اعمؼدد احلـٌكم )ت 

 .ممؾمًي اًمرؾموًميم، 2003، هـ1424

قمٌد سمـ  إدريسسمـ  اإلموم ؿمفوب اًمديـ أيب اًمعٌوس أمحد ًمـ:، اًمػروق (71

 .اًمؽتى، سمػموت (، قموملهـ684اًمرمحـ اًمصـفوضمل اعمشفقر سموًمؼراذم )ت 
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يعؼقب سمـ  اًمعالمي اًمؾغقي جمد اًمديـ حمؿد :اًمؼومقس اعمحقط، ًمـ (72

مؽتى حتؼقؼ اًمؽماث ذم ممؾمًي  (، حتؼقؼ:هـ817سمودي )ت آاًمػػموز

 ممؾمًي اًمرؾموًمي، سمػموت.م، 1986، هـ1406اًمطٌعي إومم، اًمرؾموًمي، 

ء حمؿد قمال ًمـ:، ىمرة قمققن إظمقور شمؽؿؾي رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور (73

 ،هـ1386 ،اًمطٌعي اًمثوكقي، حمؿد أملم اًمشفػم سموسمـ قموسمديـسمـ  اًمديـ

 .اًمٌويب احلؾٌل وأوٓده، سمؿٍم كـمٌع وكنم مؽتٌي ومطٌعي مصطػ م،1966

ن، اًمطٌعي ًمدرقموا قمٌداهلل ًمـ:اًمؼقاقمد اإلضمرائقي ذم اعمراومعوت اًمنمقمقي،  (74

 م، مؽتٌي اًمتقسمي، اًمريوض.2001، هـ1422إومم، 

سمـ  أيب حمؿد قمز اًمديـ قمٌد اًمعزيز ًمـ:، ذم مصوًمح إكوم ىمقاقمد إطمؽوم (75

 (، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.هـ660قمٌد اًمًالم اًمًؾؿل )ت

حمؿد اًمعشاموي، وقمٌد  ًمـ:، ىمقاقمد اعمراومعوت ذم اًمتنميع اعمٍمي اعمؼورن (76

 اًمقهوب اًمعشاموي، اعمطٌعي اًمـؿقذضمقي، مٍم.

ضمزي اًمغركوـمل سمـ  أمحدسمـ  ًمؼوؾمؿ حمؿداًمشقخ أيب ا ًمـ:، اًمؼقاكلم اًمػؼفقي (77

 (، اعمؽتٌي اًمثؼوومقي، سمػموت.هـ741اعموًمؽل )ت 

سمـ  قمٌد اهلل ًمـ:، اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي (78

م، دار اسمـ 2012، هـ1433ؾمعد آل ظمـلم، اًمطٌعي اخلومًي، سمـ  حمؿد

 ومرطمقن، اًمريوض، اًمًعقديي.

أيب حمؿد مقومؼ اًمديـ قمٌد  ًمـ:طمـٌؾ، سمـ  أمحدموم اعمٌجؾ اًمؽوذم ذم ومؼف اإل (79

زهػم اًمشوويش، اًمطٌعي اًمثوكقي  (، حتؼقؼ:هـ620ىمدامي اعمؼدد )ت سمـ  اهلل

 دمشؼ، سمػموت. ،م، اعمؽتى اإلؾمالمل1979 هـ1399

يقكس اًمٌفقيت )ت سمـ  مـصقر ًمـ:، يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع (81

 .دار قمومل اًمؽتى، سمػموت(، هـ1051
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واًمريوض اعمزهرات ذح أظمٍم اعمختٍمات ذم ومؼف  يمشػ اعمخدرات (81

أمحد اًمٌعكم سمـ  قمٌد اهللسمـ  زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ ًمـ:اإلموم أمحد، 

(، ىموم سمؿراضمعتف وشمصحقحف: قمٌد اًمرمحـ طمًـ حمؿقد، مـ هـ1192)ت:

 مـشقرات اعمؽتٌي اًمًعقديي سموًمريوض.

مطٌقع مع ذح  ضمالل اًمديـ اخلقارزمل اًمؽرٓين ًمـ:، اًمؽػويي قمغم اهلدايي (82

 .ومتح اًمؼدير، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب

يمػويي اًمـٌقف ذح اًمتـٌقف ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعل: أيب اًمعٌوس كجؿ اًمديـ  (83

(، حتؼقؼ: جمدي حمؿد هور سموؾمؾقم، هـ710حمؿد اسمـ اًمرومعي )تسمـ  أمحد

 م، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.2009اًمطٌعي إومم، 

أيب سمـ  ٕيب اًمقًمقد إسمراهقؿ حمؿد ًمـ:، رومي إطمؽومًمًون احلؽوم ذم مع (84

 اًمػضؾ اعمعروف سموسمـ اًمشحـي احلـػل، مطٌقع مع معلم احلؽوم، دار اًمػؽر.

مـظقر سمـ  مؽرمسمـ  اًمعالمي أيب اًمػضؾ مجول اًمديـ حمؿد ًمـ:ًمًون اًمعرب،  (85

 (، دار صودر، سمػموت، ًمٌـون.هـ711ومريؼل اعمٍمي )ت اإل

قمٌد سمـ  حمؿدسمـ  أيب إؾمحوق سمرهون اًمديـ إسمراهقؿ ًمـ:، اعمٌدع ذم ذح اعمؼـع (86

سمػموت،  اعمؽتى اإلؾمالمل، ،م1980ـمٌع ؾمـي  (،هـ884مػؾح )ت سمـ  اهلل

 ًمٌـون

أيب ؾمفؾ سمـ  أمحدسمـ  اًمشقخ ؿمؿس إئؿي أيب سمؽر حمؿد ًمـ:، اعمًٌقط (87

م، دار اعمعرومي، 1989 ،هـ1409ـمٌعي ؾمـي  (،هـ490اًمنظمز )ت 

 سمػموت، ًمٌـون

ؿمقخ اإلؾمالم جمد  ًمـ:، طمـٌؾسمـ  ذم اًمػؼف قمغم مذهى اإلموم أمحداعمحرر  (88

 ،(، اًمطٌعي اًمثوكقيهـ652سمـ شمقؿقي )ت ااًمديـ أيب اًمؼميموت قمٌد اًمًالم 

 م، مؽتٌي اعمعورف، اًمريوض، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي.1984 ،هـ1404
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سمـ  سمرهون اًمديـ أيب اعمعوزم حمؿقد ًمـ:اعمحقط اًمؼمهوين ذم اًمػؼف اًمـعامين  (89

(، حتؼقؼ قمٌد هـ616موزة اًمٌخوري احلـػل )تسمـ  قمٌداًمعزيزسمـ  أمحد

 اًمؽريؿ ؾمومل اجلـدي، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، ًمٌـون.

قمٌد اًمؼودر اًمرازي )ت سمـ  أيب سمؽرسمـ  شملًمقػ: اإلموم حمؿد خمتور اًمصحوح: (91

 م، دار اجلقؾ، سمػموت، ًمٌـون.1987 ،هـ1407(، ـمٌعي ؾمـي هـ666

قمرومي اًمقرهمؿل اًمتقكز اعموًمؽل سمـ  حمؿدسمـ  حمؿد ًمـ:، اًمػؼفلختٍم اعم (91

(، حتؼقؼ: طموومظ قمٌد اًمرمحـ حمؿد ظمػم، اًمطٌعي إومم، هـ803)ت

 م، اًمـوذ: ممؾمًي ظمؾػ أمحد اخلٌتقر ًمألقمامل اخلػميي.2014، هـ1435

ؾمعد آل ظمـلم، اًمطٌعي سمـ  حمؿدسمـ  قمٌد اهلل ًمـ:، اعمدظمؾ إمم ومؼف اعمراومعوت (92

اًمريوض، م، دار اًمعوصؿي ًمؾـنم واًمتقزيع، 2001، هـ1422إومم، 

 .اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي

قمٌد اًمٌوىمل اًمٌؽري وآظمريـ، اًمعراق،  ًمـ:اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمؼوكقن،  (93

 م.1982

د. شمقومقؼ طمًـ ومرج، ود. حمؿد حيقك مطر،  ًمـ:اعمدظمؾ ًمؾعؾقم اًمؼوكقكقي،  (94

 م.1990اًمدار اجلومعقي، مٍم، ـمٌعي قموم 

 اًمديمتقر: أمحد أسمق اًمقوموء، دار اعمعورف. ًمـ:، اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوريي (95

قمٌد اهلل احلويمؿ سمـ  اإلموم أيب قمٌد اهلل حمؿد ًمـ:اعمًتدرك قمغم اًمصحقحلم،  (96

قمٌد اًمؼودر قمطو،  ك(، دراؾمي وحتؼقؼ: مصطػهـ405اًمـقًوسمقري )ت 

 .ًمٌـون ، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت،م1990 ،هـ1411 ،اًمطٌعي إومم

طمـٌؾ اًمشقٌوين )ت سمـ  حمؿدسمـ  ؿمقخ اإلؾمالم اإلموم أمحد ًمـ:اعمًـد،  (97

(، إذاف اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمؽميمل، حتؼقؼ: ممؾمًي اًمرؾموًمي، هـ241
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، ممؾمًي اًمرؾموًمي، هـ1413إذاف: ؿمعقى إركوؤوط، اًمطٌعي إومم، 

 سمػموت، ًمٌـون.

اًمًققـمل اًمرطمقٌوين، مصطػك  ًمـ:مطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح همويي اعمـتفك،  (98

-طمػظف اهلل-ل صموين آىموؾمؿ سمـ  اًمشقخسمـ  قمغم كػؼي صوطمى اًمًؿق قمكمـمٌع 

 ؾمالمل.مـشقرات اعمؽتى اإلم، 1961، هـ1381اًمطٌعي إومم، ، 

(، هـ360أمحد اًمطؼماين )تسمـ  : أيب اًمؼوؾمؿ ؾمؾقامناعمعجؿ اًمؽٌػم، ًمـ (99

 اسمـ شمقؿقي.حتؼقؼ: محدي قمٌداعمجقد اًمًؾػل، اًمطٌعي اًمثوكقي، مؽتٌي 

اإلموم قمالء  ًمـ:، معلم احلؽوم ومقام يؽمدد سملم اخلصؿلم مـ إطمؽوم (111

 ظمؾقؾ اًمطراسمؾز احلـػل، دار اًمػؽر.سمـ  اًمديـ

سمـ  اًمشقخ أيب إؾمحوق إسمراهقؿ ًمـ:، معلم احلؽوم قمغم اًمؼضويو وإطمؽوم (111

سمـ  ىموؾمؿسمـ  اًمديمتقر حمؿد (، حتؼقؼ:هـ733قمٌد اًمرومقع )ت سمـ  طمًـ

 .م، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمػموت، ًمٌـون1989 قمقود، ـمٌعي ؾمـي

ىمدامي اعمؼدد )ت سمـ  أمحدسمـ  مقومؼ اًمديـ أيب حمؿد قمٌد اهلل ًمـ:اعمغـل،  (112

قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، واًمديمتقر قمٌد سمـ  اًمديمتقر قمٌد اهلل (، حتؼقؼ:هـ620

م، هجر ًمؾطٌوقمي واًمـنم 1986 هـ1406اًمػتوح حمؿد احلؾق، اًمطٌعي إومم 

 ؼوهرة.واًمتقزيع، اًم

مغـل ذوي إومفوم قمـ اًمؽتى اًمؽثػمة ذم إطمؽوم قمغم مذهى اإلموم  (113

قمٌد اهلودي سمـ  احلًـسمـ  اًمعالمي مجول اًمديـ يقؾمػ ًمـ:، طمـٌؾسمـ  أمحد

قمٌد اعمؼصقد، سمـ  (، اقمتـك سمف أسمق حمؿد أذفهـ909اًمدمشؼل احلـٌكم )ت

 عقديي.م، مؽتٌي دار ـمؼميي، اًمريوض، اًم1995ً، هـ1416اًمطٌعي إومم، 
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اًمشقخ حمؿد اًمنمسمقـل اخلطقى  ًمـ:، مغـل اعمحتوج إمم اعمعرومي أًمػوظ اعمـفوج (114

مؾتزم اًمطٌع واًمـنم ذيمي مؽتٌي  ،م1958 ،هـ1377(، ـمٌعي هـ977)ت 

 اًمٌويب احلؾٌل وأوٓده سمؿٍم. كومطٌعي مصطػ

(، هـ395زيمريو )ت سمـ  ومورسسمـ  أيب احلًلم أمحد ًمـ:مؼويقس اًمؾغي،  (115

دار  م،1991 ،هـ1411 ،اًمطٌعي إومم اًمًالم حمؿد هورون،قمٌد  حتؼقؼ:

 .اجلقؾ، سمػموت ًمٌـون

رؿمد اًمؼرـمٌل سمـ  أمحدسمـ  أيب اًمقًمقد حمؿد ًمـ:، اعمؼدموت اعمؿفدات (116

 ،هـ1408 ،(، حتؼقؼ: حمؿد أمحد أقمراب، اًمطٌعي إوممهـ520)ت

 .م، دار اًمغرب اإلؾمالمل1988

أمحد قمؾقش سمـ  أيب قمٌد اهلل حمؿداًمشقخ  ًمـ:، مـح اجلؾقؾ قمغم خمتٍم ظمؾقؾ (117

م، دار اًمػؽر ًمؾطٌوقمي واًمـنم 1989 ،هـ1409(، ـمٌعي ؾمـي هـ1299)ت 

 واًمتقزيع.

قمكم سمـ  اًمشقخ أيب إؾمحوق إسمراهقؿ ًمـ:، اعمفذب ذم ومؼف اإلموم اًمشوومعل (118

 (، دار اًمػؽر.هـ476سمودي اًمشػمازي )ت آاًمػػموز

قمٌد سمـ  حمؿدسمـ  اهلل حمؿدأيب قمٌد  ًمـ:، مقاهى اجلؾقؾ ًمنمح خمتٍم ظمؾقؾ (119

 ،هـ1412 ،(، اًمطٌعي اًمثوًمثيهـ954اًمرمحـ اعمغريب اعمعروف سموحلطوب )ت 

 م، دار اًمػؽر.1992

ؿمؿس  ًمـ:(، ومتح اًمؼديركتوئٍ إومؽور ذم يمشػ اًمرمقز وإهار )شمؽؿؾي  (111

(، دار إطمقوء اًمؽماث هـ988)ت ىمقدر اعمعروف سمؼويض زاده سمـ  اًمديـ أمحد

 اًمعريب.
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يقؾمػ سمـ  قمٌد اهلل مجول اًمديـ أيب حمؿد: اًمرايي ٕطموديٌ اهلدايي، ًمـكصى  (111

(، شمصحقح أصؾ اًمـًخي سمعـويي سموًمغي مـ إدارة هـ762احلـػل اًمزيؾعل )ت 

 ، شمقزيع اعمؽتٌي اًمتجوريي، مؽي اعمؽرمي.اعمجؾس اًمعؾؿل سموهلـد، دار احلديٌ

، اعمدكقي واًمتجورييكظريي اًمدقمقى سملم اًمنميعي اإلؾمالمقي وىموكقن اعمراومعوت  (112

، دار قمومل اًمؽتى، م2003، هـ1423حمؿد كعقؿ يوؾملم، ـمٌعي قموم  ًمـ:

 اًمريوض.

صالح اًمديـ  ًمـ:، اًمـظريي اًمعومي ذم اًمدقمقى ذم اعمراومعوت وإصقل اعمدكقي (113

م، دار اجلقؾ، 1988، هـ1408قمٌد اًمؾطقػ اًمـوهل، اًمطٌعي إومم، 

 سمػموت، ودار قمامر سمعامن.

قمٌداعمـعؿ أمحد اًمنمىمووي، مؽتٌي قمٌداهلل  ًمـ:، ذم اًمدقمقىكظريي اعمصؾحي  (114

 م.1947، هـ1366وهٌي، اًمطٌعي إومم، 

محزة سمـ  أمحدسمـ  ؿمؿس اًمديـ حمؿد ًمـ:، هنويي اعمحتوج إمم ذح اعمـفوج (115

 ،(، اًمطٌعي إظمػمةهـ1004اًمرمكم اعمٍمي اًمشفػم سموًمشوومعل اًمصغػم )ت

اًمٌويب احلؾٌل وأوٓده  كػم، ذيمي مؽتٌي ومطٌعي مصط1967 ،هـ1386

 سمؿٍم.

يقؾمػ اجلقيـل سمـ  قمٌداهللسمـ  هنويي اعمطؾى ذم درايي اعمذهى: قمٌداعمؾؽ (116

 هـ1428(، حتؼقؼ: قمٌداًمعظقؿ حمؿقد اًمديى، اًمطٌعي إومم، هـ478)ت

 م، دار اعمـفوج، ضمدة.2007-

(، هـ510أمحد اًمؽؾقذاين )ت:سمـ  اًمشقخ أيب اخلطوب حمػقظ ًمـ:، اهلدايي (117

دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ، هـ1423، اًمطٌعي إومم حمؿد طمًـ إؾمامقمقؾحتؼقؼ: 

 سمػموت، ًمٌـون.
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(، ـمٌعي ؾمـي هـ505حمؿد اًمغزازم )تسمـ  أيب طمومد حمؿد ًمـ:، اًمقضمقز (118

 ًمٌـون. ًمؾطٌوقمي واًمـنم، سمػموت، اًمـوذ: دار اعمعرومي، م،1979 ،هـ1399

اًمديمتقر رمزي  ًمـ:، ياًمقؾمقط ذم ذح ىموكقن اعمراومعوت اعمدكقي واًمتجوري (119

 ؾمقػ، اعمطٌعي اًمعوعمقي.

(، طمؼؼف وقمؾؼ قمؾقف: هـ505أيب طمومد اًمغزازم )ت ًمـ:اًمقؾمقط ذم اعمذهى  (121

 م، دار اًمًالم.1996، هـ1417حمؿد حمؿد شمومر، اًمطٌعي إومم، 

، قمغم مقىمع اعمجؾس إقمغم (pdf)كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، مؾػ  (121

 ًمؾؼضوء.

، قمغم (pdf)اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمًعقدي، مؾػ  (122

 مقىمع اعمجؾس إقمغم ًمؾؼضوء.

 .(www.scj.gov.sa)مقىمع اعمجؾس إقمغم ًمؾؼضوء قمغم اًمشٌؽي اًمعـؽٌقشمقي:  (123

 

 

 

 

 



 


