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    ﷽ 

بٞ خ٘مًٝ هلل ٠م٢ًٝ، ٠٦ٕعمي٣١ ٠٦ٕعى٢ٍُ، ٠٦م٧ٌ زدهلل ٜٟ ٦َُ٘ ؤ١ٍٕ٠د ٦ٜٟ ٔيحدض 
 ؤلٝد١٘د. ٜٟ ي٢ً٥ خهلل ٌال ٜعٗ ٣٘، ٦ٜٟ يعٙٗ ٌال ٤ديي ٣٘.

 ٦ؤ٥ً٘ ؤٞ ال ب٣٘ بال خهلل، ٦ل٢ً ال ُ٘يٓ ٣٘، ٦ؤ٥ً٘ ؤٞ ٜمًًٝخ لس٢ً ٣٘٧َٔ٦. 
َٟ  ؤَي٥َُّد َيد ي ٍِ ٧ُ١خ   خَّ٘ َٜ ٧خ   آ ُّ َُّ  خظَّ َ َل دِظ٣ِ  خهللَّ َّ َّٟ  ٦َالَ  ظُ ٧ظُ ُٝ َٞ  ِبالَّ  َظ ٧ ُٝ ِٙ  ٕ ُّٜ ٦َؤ٠َُعٛ 

ُْ  ؤَي٥َُّد َيد(1)   خ١َّ٘د

٧خ   ُّ ُٛ  خظَّ ُٕ زَّ ي ََ ٍِ ُٕٛ خَّ٘ َّ َٙ ٟ َو ِ ٜ  ٍٓ  ٍ شٍ  ٠َّ ًَ َُ  ٦َخِل َٙ ٥َد ٦ََو ـَ  ٦ َِ ٥َد   ١ د ٦ََزػَّ  ِٜ َٝ ٥ُ  ١ دالً  ِٜ ـَ َِ 

خ ًُ ِؽي دء َٔ َٕ ٧خ   ٠ِ٦َ ُّ ي ٦َخظَّ ٍِ َ خَّ٘ َٞ ِز٣ِ  خهللَّ دء٧ُ٘ َٕ َٚ  َظ َلد  َ َّٞ  ٦َخألَ َٞ  ِب د َٔ  َ ٛ   خهللَّ ُٕ ي  َٙ يًسد َل ِِ ََ
 (2.)

 

َٟ  َيد ؤَي٥َُّد ي ٍِ ٧ُ١خ خَّ٘ َٜ ٧خ آ ُّ ٧ُ٘٧ُِخ خهللََّ  خظَّ الً  ٦َ  ٧َِ   ٛ ُٕ َ٘ ِٙك   خ. يُص  ًً ي ًِ َٔ   ٛ ُٕ َ٘ د َٝ ُ   ؤَل  ٍِ ٛ   ٦ََيى  ُٕ َ٘ 

  ٛ ُٕ ٧ُ٠َز ٌُ ٟ َٜ ً   خهللََّ  يُِؽك   ٦َ َّ ٌَ  ٣َُ٘ ٧ ُٔ ََ خ َِ ٌَد ٦َ ًِ د ٧ٌَ  ًٝ َلِفي
 (3.) 

 أما بعد،
عُذ خ٦ّ٘ـص بٕ٘دٖ ظمد٠ي ٣١ٜ خ٘سُٙيص ًِيٝد ٦لًيؽد، ٦خٍ٘ي ٜيّ خإلٔالٚ لٟ ٌ

وي٢ُ ٧٤ ظٙٓ خ٘ع٧خزػ خ٘عي ظٕسك ل٦ًخ٠يص خُ٘ـٗ ٦ُ٘خٔع٣ ٦خ٠عّد٣ٜ ٦خ٠عصد٢َ ٣ٍٕ١٘ 
٦ظمصُ خ٘عُذ ٌيٝد ٌي٣ ٜصٙمص خألُٔش زٕٗ ؤَٔد٥٠د، ٦ظًٌك خ٘عَُ خألٔسُ خٍ٘ي 

ُق ظُذ خ٦ّ٘ـص ٌي خإلٔالٚ لسد ٌي ب٤د٠ص خُ٘ٝؤش ٦ظمّي٤ُد، يع٥ً ُ٘ ي خألُٔش. ٌٝد 
 ٦ال ظمفيٝد ٦خ٠عصدَخ ٧ّ٘ش خُ٘ـٗ! 

ٌٕؽيُخ ٜد ظ٦ًَ خ١ّ٘د٘دض ٦خ١ٝ٘دـُخض ل٧ٖ ٧ٜظ٧ق خُ٘ٝؤش، ٦ؤٔؽُ ٜد يعصًَ 
خ١ّ٘دٖ ٧ٜظ٧ق ظُذ خ٦ّ٘ـص، ٦ل١ًٜد ٠ٕعُّت خ٧٘خِك ٠فً ٜٟ ز١ي ـًٙظ١د 

خ ؤوعُ ٜٟ خُ٘ٙيمص ٣٠٧ٕ ـ ٌيٝد يمٕر ـ ًِ ؤوٍ ظ٧ءً خ٘ٝعٕد٤ٗ ٌي خ٘عُذ؛ ٘
خإلٔالٜيص! ٠٦فً آوُيٟ ٜعُزصيٟ زًي١١د خ٘م١يً، خٔعى٧ٙخ ٤ٍخ خ٧ٝ٘ظ٧ق ٘ي٧ٕٞ 

 ٥ٔٝد يٕع٧ًٌ٥ٞ ز٣ ـٝدٖ خُ٘ٙيمص خإلٔالٜيص ٦لًخ٘ع٥د!

                                                           

( (
 .٧ٔ102َش آٖ لُٝخٞ: 1
( (

 .٧ٔ1َش خ١ٕ٘دء: 2
 .71، ٧ٔ70َش خأللّخذ: 3) )
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ٌّٝط زسمػ ٢ٍ٤ خٕ٘ٝإ٘ص ز٥ًي خٔعفالء ل٥ٕٝد ٦٘عف٥ُ خ٘مّيّص ٕ٘ٗ ٌي 
 ُظًق خ٘ٝعٕد٤ٗ، ٦يىير ؤٜٗ خٕ٘ٝٙٓ ٌي يي١١د خ٘م١يً. لي١يٟ، ٌيعمٙٛ خ٘فد٤ٗ، ٦ي

٦يًَْ خ٘سمػ ٢ٍ٤ خ٧ٝ٘ظ٧ق يَخٔص ٥ٌّيص ّٜد٠َص ٌي خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص، ٧٤٦ 
ال يعمُض إلؼسدض خ٧ٙ١ِ٘، ٦ب٠ٝد يًَْ خ٧ٝ٘ظ٧ق ٌي لدٖ ٔد٠ط خ٦ّ٘ـص ٠دّ٘ش، 

 ٜدٌخ ي٧ٕٞ لٕٛ ظُز٥د ٌي خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص؟ 
 ث:وقذ قغوت الثذث إلً ثالثح هثاد

ٜٟ . درست فيه مشزوعية الضزب الوثذث األول: تعشَف الضشب وهششوعُته
 والٖ خآليدض ٦خأللدييػ ٦خإلـٝدق. ٦ًِ ِٕٝع٣ ب٩٘ ٜؽٙسيٟ:

 خأل٦ٖ: ظمُيً خ٘عُذ ٘ىص ٦خصؽاللد
 خ٘ؽد٠ي: ٦ُٜٙليص خ٘عُذ 

 أها الوثذث الثاًٍ: أقىال الوزاهة األستعح فٍ دكن ضشب الضوجح.
ؽد٘ر زمًي خٍ٘ٝخ٤ر خ٥ٍّ٘يص ٌخض خ٘ٙإٞ ٌي ٤ٍخ خ٘سمػ، ًٌّ ِٕٝع٣ ب٩٘ ؤَزمص ٜ

٦ًِ خٔعىُـط ٌي ٤ٍخ خ٘ٝؽٙر ؤ٧ِخٖ لٙٝدء خٍ٘ٝخ٤ر ٜٟ ٔعس٥ٛ، ٦ظٝط ٜمٌُص 
 ظٍدصٗ ظٙٓ خأل٧ِخٖ ٌي لٕٛ ظُذ خ٦ّ٘ـص.

 وأها الوثذث الثالث: ضىاتط جىاص ضشب الضوجح الٌاشضج عٌذ الفقهاء
 ًٌّ ِٕٝع٣ ب٩٘ ؼالؼص ٜؽد٘ر:

ق ٦٘يٓ ٌي خ٧٘ـ٣، ٧٤٦ خ٘عدزػ خأل٦ٖ ٌي  خ٘ٝؽٙر خأل٦ٖ: ِ ُ س ُٜ ؤٞ ي٧ٕٞ خ٘عُذ ويُ 
 ظُذ خ٦ّ٘ـص. 

زي١ط ٌي٣ ؤ٣٠ بٌخ خ٠مًٜط ٌدجًش  :٦خ٘ٝؽٙر خ٘ؽد٠ي: َـمدٞ ٌدجًش خ٘عُذ ل١ً خ٦ّ٘ؾ
 خ٘عُذ ٌة٣٠ يمُٚ.

٦خ٘ٝؽٙر خ٘ؽد٘ػ: خ٘عّخٚ خ٘عُظير ٌي ظإيير خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش. زي١ط ٌي٣ ؤٞ خ٧٘ٔدجٗ 
 إيير خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش الزً ٜٟ ظ١د٥٘٦د زد٘عُظير خ١ٝ٘دٔر.خ٦ُٙٝ٘لص ٌي ظ

ؼٛ زي١ط ٌي ٥٠ديص خ٘سمػ ؤٞ خ٘ىيدَ خألٌعٗ ٧٤ خ٘م٧ٍ ٦٘يٓ خ٘عُذ، ٌدُ٘ٙق ؤزدق 
ً ٌي٣ ٦لط ل٩ٙ ظ٣ُٔ.  خ٘عُذ ٣١ٕ٘٦ ٤ِ 

 ؼٛ خ٘ىدظٝص ٦ٌي٥د ٠عدجؿ خ٘سمػ.
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 ملخص البحث

ـًيًش، خًّ٘يٛ يًَْ ٤ٍخ خ٘سمػ ٜٟ والٖ ٥١ٜؿ ٦صٍي ظمٙيٙي ٜٕإ٘ص ًِيٝص 
ٌي٥د: ظُذ خ٦ّ٘ـص، ٦خ٘فًيً ٜد آٖ ب٘ي٣ لدٖ خ١٘دْ زيٟ ٜعٕد٤ٗ ٜٟ ز١ي ـًٙظ١د، 

 ٦ٜٕٙٓ ٜٟ وي٤ُٛ.
٦ًِ زي١ط ٌي ٤ٍخ خ٘سمػ ٜٟ والٖ خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص ؤٞ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش 
لُ ٜٟ ل٧َّ خ٦ّ٘ؾ ٦ٕٟ٘ ٤ٍخ خ٘مُ ٣٘ ظٍدصيٗ ٌي خ٣ٍّ٘ خإلٔالٜي، ظمٝي خُ٘ٝؤش 

 ٕد٤ٙيٟ. ٦ظُي ل٩ٙ ٥ٔدٚ خ٘ٝىُظيٟ.ٜٟ ظٕد٤ٗ خ٘ٝع
٦ًِ يَْ ٤ٍخ خ٘سمػ خ٘ع٧خزػ خ٘عي ال زً ٥١ٜد، ٟ٘ٝ ٘دء ٜٟ خأل٦ِخؾ ؤٞ يًُّٚ 

 ل٩ٙ ظُذ ٦ِـع٣ خ١٘دّ٘ش.
٦زي١ط ٌي خّ٘ٝدزٗ ؤٞ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش، ٦بٞ ٔد٠ط خُ٘ٙيمص ؤزدلع٣ ٘ف٦ُي 

ؤزدلط ظُذ ٦زع٧خزػ؛ بال ؤ٣٠ ٘يٓ ٧٤ خ٘ىيدَ خأللٕٟ، زٝم٩١ آوُ ؤٞ خُ٘ٙيمص 
ًض ٌي ظُز٥د، ٦لعط ل٩ٙ خ٘م٧ٍ، ٦ـمٙع٣ ٜٟ ٜٕدَٚ  خ١٘دّ٘ش، ٥١ٕ٘٦د ٤ِ 

 خألوالَ.
***** 
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 املبحث األول: تعزيف الضزب ومصزوعيتى

 الوطلة األول: تعشَف الضشب لغح واصطالدا
 الوقصذ األول: تعشَف الضشب لغح:

ى٧ي ٧٤٦ ٘ٙعُذ ٌي ٘ىص خ٘مُذ ٜم٩١ يُمً خأل٥ُ٘ ٦خألصٗ ٌي خالٔعمٝدٖ خ٘ٙ
٦ي ٕ٘ٙيً ٦ََوي٢ُ ٧َ٤ُ٦َ  ُُ م  َٜ ذ:   ُ خ٘عُذ خ٘ٝم٦ُي، ي٧ّٖ ؤز٧ زُٕ خألِيي: خ٘عَّ

ُز٣ُ ظُزدً  (. بال ؤ٣٠ ؼسط ؤٞ خ٘مُذ خٔعمدَض خ٘عُذ ٦ٜٙعّدظ٣ 1)ٜصًَ ظُز٣ يع 
دُي  َذ( خ٘عَّ َُ ٘ٝمدٞ ؤو٨ُ ٌخض صٙص زٕٙٗ ٜد زدألصٗ خ٘ٙى٧ي. ي٧ّٖ خزٟ ٌدَْ: )َظ

َسدُء ؤَص    ٘ خُء ٦َخ َُّ ٣ِ)٦َخ٘ ي  َٙ ُٗ َل َٝ َُ ٦َيُم  َعَمد  ٕ َّٛ يُ ، ؼُ ًٌ  (.2ٌٗ ٦َخِل
 :(2)ومن أهم المعاني التي يأتي تها هذا األصل

.ُ  ٙ ً  ٦خَ٘ى َّ ٌِي خ٘  ُٗ  ٕ ُُذ: خ٘ٙ  خ٘عَّ
ء خُٜ٘ٝي.  ي  َّٙ ٜيص ٘ٙ َُّ ٦ذ ٜؽٗ خ٘ ُُ ع  َٝ  ٘ ء خ ي  َّٙ  خ٘عُيسص: خ٘
٢ خ٘ ٍِ د ٌعُ خ٘صيّٗ ٤َ َٜ د ؤلٕٟ  َٜ دٖ:  َّ ي ً.٦خ٘عُيسص: خٕ٘يً، يُ َّٕ  عُيسص، يم٧١ٞ خ٘
ٟ ٧َ٤ُ ي٣٠٦. َّٝ ِٜ  ٓٙٝ ٘ ص ؤ٦َ بظد٦ش َيإ ُو٤ٍَد خ ٍَ ي ـِ  ٦خ٘عُيسص: ٦َ

٘ ِىَصدٖ. دٖ: ٌاَلٞ ُٔيٛ خ٘عُخجر ؤَي: خ َّ  ٦خ٘عُيسص: خ٘ؽسيمص يُ
َّٙسٟ خ٘ىدؼُ.  َيدء. ٦خ٘عُير: خ٘  ٘ َ ١ً ٜٟ خأل  ُُذ: خ٘ص ِ  خ٘عَّ

 .دء َٝ َّٕ ّػ ٜٟ خ٘  ٕ ي ي ٍِ  ٦خ٘عُير: خ٘فٙيً خَّ٘
 َ٘مِفيٛ.٦خ  ٘ َؽدغ خ  ٕ ٍ  ٘  ٝعُذ: خ
 .ٛ َّٙم  يً خ٘ ٍِ َى  ٘ دٖ: خ ـَ ِ ُ ذ ٜٟ خ٘  ُ  ٦َخ٘عَّ
 .َٟؽُ خ٘ٙي َٝ  ٘ ذ: خ  ُ  ٦َخ٘عَّ

                                                           

 ـ٥ُٝش خ٘ٙىص ـ خزٟ يَيً خألِيي: )ظُذ(.( 1)
 ( ٜمفٛ ّٜدييٓ خ٘ٙىص ـ خزٟ ٌدَْ: )ظُذ(.2)
خزٟ ١ٜف٧َ. ـ ( خ٠فُ: ظ٥ٍير خ٘ٙىص ـ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ خأل٤ُِي خ٦ُ٥٘ي. ٦ٕ٘دٞ خ٘مُذ 3)

٦ـ٥ُٝش خ٘ٙىص ـ خزٟ يَيً خألِيي. ٦خ٘صمدق ظدؾ خ٘ٙىص ٦صمدق خ٘مُزيصـ بٔٝدليٗ خزٟ لٝدي 
 زي: )ظُذ(.خ٘ف٤٧ُي خٍ٘دَخ
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 .٣ُ  ١ ِٜ َعدق ؤَي ٧٠ق  َٝ  ٘ خ ظُذ ٜٟ خ ٍَ ٤َ٦َ 
  ًِ ؤَي صٙر :ٗ َٕ َم  ٘ ذ ٜٟ خ  ُ دٖ: ؤََظد٠َد ِزَع َّ ٗ خ٘صٙر يُ َٕ َم  ٘ ذ: خ  ُ ٦َخ٘عَّ

. ًَّ َع  ٘ ٗ ؤَي خ َٕ َم  ٘  خٔععُذ خ
 :ٌِي خ٥ٕ٘ٗ. ٦خ٘عدَذ يَفص ظٕعؽيٗ  ِٙ ض َو  َ َمص ٜٟ خألَ  ِِؽ 
 ُخ ؤ٦َ ودِيد ظ ًُ ـِ ي٥َد َظد ٌِ ض ِبٌخ وُؾ   َ ٌِي خألَ زد ٦ظُزد٠د. ٦َظُذ ٌاَلٞ 

يٗ:  ِّ ٌِي خ٘ع١َّ  ض.٦َ  َ ٌِي خألَ   ٛ ُع ز  َُ  ٦َِبٌخ َظ
 .ٛز٥ٛ ظُزد٠د ِبٌخ ظصُي ز٥ ُ  ٤ ًَّ  ٦َظُذ خ٘
 .بظُخزد َُٜ  ٦ؤظُذ خُ٘ـٗ َلٟ خأل 
 ٘ ٞي٦.٣ِظدَذ ٌاَل ٌِ د٣٘ ِبٌخ ظفُ  َٜ ٌِي  اَلٞ  ٍُ 
  ِي٣ ٌِ  َٚ د َِ ٌِي َزيع٣، ؤَي ؤَ  ٌٞ ذ ٌال َُ دٖ: ؤظ َّ َسي ط، يُ  ٘ ٌِي خ  ُٛ ذ: خّ٘ٝي ُِ ع ُٝ  ٦خ٘
  ٦خ٘ٝم٩١ خٍ٘ي ي٦ًَ ل٣٘٧ خ٘سمػ ٧٤ ؤصٗ خ٘عُذ خ٘ٝم٦ُي، زميًخ

 لٟ خالٔعمدَخض خألو٨ُ.
 الوقصذ الثاًٍ: تعشَف الضشب فٍ الوصطلخ الفقهٍ

( ٧٤٦ خألصٗ، بال ؤ٥٠ٛ 1ٙى٧ي ٜٕعمٝٗ ل١ً خ٥ٍّ٘دء)خ٘عُذ زد٘ٝم٩١ خ٘ 
 خٔعمد٢٦َ ٦ٜٙعّدظ٣ ٌي ٜمدٞ ؤو٨ُ ٥ٌّيص ٥١ٜ٦د:

ٌي  ي٧ّٖ ِيٟ خً٘يٟ ٜمًٝ خ٘مًخيي: خ٘ٝعدَزص: ٍٜدلٙص ٜٟ خ٘عُذ، ٧٤٦ خٕ٘يُ
 .(2)خألَض. ٦ُ٘لد: لًّ ُ٘ٔص ٌي خُ٘زك زٝدٖ ٜٟ َـٗ ٦لٝٗ ٜٟ آوُ

 ي خ٦٧١٘ي زيٟ خ٘ٝم٩١ خُ٘ٙلي ٦َزػ ؤز٧ ُِٔيد ٜميي خً٘يٟ يمي٩ زٟ ُ٘
٦ؤص٣ٙ خ٘ٙى٧ي ز٣٘٧ّ: ٔٝيط ٜعدَزص؛ ألٞ ٔٗ ٦خلً ٥١ٜٝد يعُذ ٌي خُ٘زك 

 ( .3ز٥ٕٛ، ٦ِيٗ: ٘ٝد ٌي٣ ٜٟ خ٘عُذ زد٘ٝدٖ ٦خ٘عّٙير)
                                                           

( خ٠فُ: خ٘ٝصسدق خ١ٝ٘يُ ٌي وُير خُ٘ٙق خٕ٘سيُ ـ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي خٍ٘ي٧ٜي، ؤز٧ 1)
 خ٘مسدْ. ٦خ٘عمُيٍدض خ٥ٍّ٘يص ـ ٜمًٝ لٝيٛ خإللٕدٞ خ٘ٝفًيي خ٘سُٔعي: )ظُذ(.

 .218( خ٘ع٧ِيً ل٩ٙ ٥ٜٝدض خ٘عمدَيً )ظُذ(. ٦خ٠فُ: خ٘عمُيٍدض: خ٘فُـد٠ي: 2ٚ)
 ز٧ ُِٔيد ٜميي خً٘يٟ يمي٩ زٟ ُ٘ي خ٦٧١٘ي: )ظُذ(.ؤٙىدض ـ ( ظ٥ٍير خألٔٝدء ٦خ3٘)
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٦ٌي زدذ خَ٘مفُ يٕعمٝٗ خ٘عُذ زٝم٩١ خ٘مفُ، ٌٍي خ٘عمُيٍدض خ٥ٍّ٘يص: 
٢. ٦ِدٖ ؤيعد: خ َُ َذ خّ٘دظي ل٩ٙ ي٢ً، بٌخ َلَف َُ يسص ٦خلًُش خ٘عُخجر خ٘عي ٦َظ ُِ ٘عَّ

 (.1ظاوٍ ٌي خألَصدي ٦خ٘فّيِص ٠٦م٤٧ِد)
 بال ؤٞ خ٘سمػ ٔيؽَُ لٕٛ خ٘عُذ ل٩ٙ ٜم١د٢ خ٘ٙى٧ي خ٘ٝم٦ُي.

 الوطلة الثاًٍ: أدلح هششوعُح ضشب الضوجح 
ٜٟ والٖ خ٘سمػ ظسيٟ ٘ٙسدلؽص زإٞ ظُذ خُ٘ـٗ ٦ّ٘ـع٣ ًِ ُ٘ق ٌي خإلٔالٚ 

 ٔدٞ ٤ٍخ خ٘عسيٟ ٜٟ والٖ خألي٘ص خآلظيص:ٜٟ زدذ خ٘عإيير ل٩ٙ خ٧ٙ١ِ٘، ٦
 الوقصذ األول: أدلح هششوعُح ضشب الضوجح هي القشآى الكشَن

ُٜش، ٥١ٜد آيعدٞ ٌّػ ٌي ظُذ خ٦ّ٘ـص  54ٌُُٔ ٍ٘ؿ )ظُذ( ٌي خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ 
 ٤٦ٝد: 

  ٛ َع٥ُ ُ َزم  َٗ خهللَّ ٌَعَّ د  َٝ دِء ِز َٕ ٩َٙ خ١٘ ِ َٞ َل ٧ ُٜ خ َّ٧َِ  ُٖ د ـَ ِ ُ د خآليص خأل٩٘٦: خ٘ َٝ ٍط ٦َِز ٩َٙ َزم  َل
ِظي  ُ ٦َخ٘الَّ َؿ خهللَّ ٍِ د َل َٝ ِر ِز َىي   ٙ ِ٘ َفدٌض  ٌِ د٠َِعدٌض َلد َِ َِ٘مدُض  د ٌَد٘صَّ   ٛ ٥ِِ٘ ٧َخ  ٜ ٟ  ؤَ ِٜ ٧خ  ُّ ٍَ ؤ٠َ 
ٌَاَل    ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة ٌَ  َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ َظَىد

ُى٧خ لَ  خ ]خ١ٕ٘دء: َظس  ًُ ِسي َٔ يِّد  ِٙ َٞ َل د َٔ  َ َّٞ خهللَّ ِسياًل ِب َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ34.] 

ِزيِك  ٢ِدٖ خُّ٘ؼسي ل١ً ظٍٕيُ َُّ ِٟ خ٘ ًِ ز  م  َٔ ٌِي  َ٘ط   َّ َيُص ٠َ ٢ٍ٥٘ خآليص خُٕ٘يٝص: ٦َخآل 
٥َد َٝ َؽ َٙ ٌَ  ٍُ ٤َي  ُِ ِٟ ؤَِزي  َص ز  ـَ َِ ؤَُظ٣ُ َلِسيَسُص ِز١ ُط ِيً زٟ َود َُ  ٜ ٣ِ خ ي  َٙ ض  َل َّ َٙ َٖ ؤَز٤َ٧ُد: َيد ٠َ د َّ ٌَ  ،

  ٟ ِٜ  َّٛ َع  ّ َع ِ٘ َٖ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ: ) د َّ ٌَ ٥َد!  َٝ َؽ َٙ ٌَ ِعي  َٝ ي ُِ َٔ ُع٣ُ   ٘ َُ  ٌ ِ، ؤَ َٖ خهللَّ ٧ ُٔ ََ
 ُٗ ي ُِ س  ـِ خ  ٍَ ُم٧خ ٤َ ـِ  َ : )خ ُٚ اَل َّٕ ٣ِ خ٘ ي  َٙ َٖ َل د َّ ٌَ  ،٣ُ  ١ ِٜ  َّٛ َع  ّ َع ِ٘ َك ؤَِزي٥َد  َٜ ٌَط   َُ َص ٌَد٠  ٥َد(.  ـِ  ٦ َِ 

إ٠َ    ٌَ ٢ُ()ؤََظد٠ِي(  َُ ُ َوي  خَي خهللَّ ََ خ ٦َؤَ ًُ  ٜ ٠َد ؤَ ي  ََ : )ؤَ ُٚ اَل َّٕ ٣ِ خ٘ ي  َٙ َٖ َل د َّ ٌَ َيَص،  ٢ِ خآل  ٍِ ٤َ ُ َٖ خهللَّ َّ2 .) 

                                                           

 ( ٜمًٝ لٝيٛ خإللٕدٞ خ٘ٝفًيي خ٘سُٔعي: )ظُذ(.1)
. ٤٦ٍخ خ٘مًيػ خٍ٘ي 168/ 5( ٔالٚ خُّ٘ؼسي ٧ٜـ٧ي ٌي ظٍٕي٢ُ خ٘فدٜك أللٕدٚ خُّ٘آٞ: 2)

٧خلًي ٌي ٢ٌُٔ ٌي ٔسر ٦ّ٠ٖ آيص: )خُ٘ـدٖ ٧ِخ٧ٜٞ ل٩ٙ خ١ٕ٘دء( ٌي ٔمً زٟ خُ٘زيك، ؤ٦َي٢ خ٘
( ٜٟ 291/ 8( لٟ ّٜدظٗ ز٦ًٞ ب١ٔدي، ٦ؤوُـ٣ خزٟ ـُيُ ٌي ظٍٕي٢ُ )151ؤٔسدذ خ٦ّ١ٖ٘: )ٚ 

 لًيػ خ٘مٕٟ خ٘سصُي ُٜٔال. 
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 َٛ خ ٠ِم  ًُ ٠َد٢ُ َصدِز  ً ـَ ١َػ  ِب٠َّد ٦َ ذ  ِز٣ِ ٦َاَل َظم  ُِ ٌَدظ  ًؽد  َْ ِظى  ًِ ٍ  ِزَي خآليص خ٘ؽد٠يص:  ٦َُو
خٌذ ]ٚ:  ًُ ِب٣َُّ٠ ؤ٦ََّ َمس   ٘  [.44خ

٠ف٠ُد ٌي ؤ٧ِخٖ خٍُٕ٘ٝيٟ ٧٘ـ٠ًد٤ٛ ًِ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤٞ خهلل يىدؼر ٣٘٧َٔ ٧٘ 
٥د 1ؤي٧ذ لٙي٣ خٕ٘الٚ ٘يعُذ ٦ِـع٣، ٦ًِ ٦ٌُٔخ ٌي خّ٘صص ٦َخيدض ٜعمًيش) ( ظف١سع 

 خ٘سدلؽص ٢ٍ٥٘ خألٔسدذ: 
 ٥٠٧ٕ٘د ٘ٛ يصك ٥١ٜد ٘يء لٟ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ. .1

عُذ ٤ي ٦ِـص ؤٔدءض ألٞ ٤ٍخ خ٘سمػ يٕعٍي زإٞ خّ٘ٝص٧ي زد٘ .2
 ٦ّ٘ـ٥د زىط خ١٘فُ لٟ ليٟ خ٧ٙ١ِ٘ ٔيً ٔدٞ.

ألٞ خّ٘صص ظعمًغ لٟ ُ٘ق ٜٟ ِس١ٙد، ٦ـيء ز٥د ١٤د ٥٠٧ٕ٘د ظدزمص ٘ٝد  .3
 ؼسط ٜٟ خ٘عُذ ٌي ُ٘ل١د زدآليص خأل٩٘٦.

 لوطهشج االوقصذ الثاًٍ: أدلح هششوعُح ضشب الضوجح هي الغٌح 
خ١ٕ٘ص خ٘ٝؽ٥ُش زإي٘ص ٔؽيُش ـ٥ُ ٜٟ والٖ خ٘سمػ زإٞ ظُذ خ٦ّ٘ـص ؼدزط ٌي 

 ؤ٥ٝ٤د:
ِٖ خهلل »ِدٖ:  -َظي خهلل ل٣١  -لٟ ؤزي ٔميً خ٘ىًَي   -ـدءِض خُٜؤش ِب٩٘ ٧َٔ

ٗ يعُز١ُي ِبٌخ  -ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ُٟ خ٘ٝمؽ ِ ُٞ ز ٧خ ٍَ ٢، ٌّد٘ط: ٦ِـي َص ًَ ٠٦مٟ ل١
، ِدٖ: ُٓ ٙ ِي خٍ٘فُ لع٩ ظؽَٙك خ٘ٙٝ ُط، ٦ال يص  ٝ ٠ي ِبٌخ ُص ُُ ؽ ِ ٍَ ٦ص٧ٍخٞ  صٙيُط، ٦يُ

َّٙيُط،  َٖ خهلل، ؤَٜد ٥٘٧ِد: يعُز١ي ِبٌخ ص ل٢ً١، ِدٖ: ٌٕإ٣٘ لٝد ِد٘ط؟ ٌّدٖ: يد ٧َٔ
ُٖ خهلل  : ٧٘ -ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ -ٌة٥٠د ظُّؤ ز٧َٕظيٟ، ٦ًِ ٥٠يُع٥د، ِدٖ: ٌّدٖ ٧َٔ

٠ُي ِبٌخ صُٝط، ٌِة٥٠د ظ١ؽُٙ  ِط خ١٘دْ، ِدٖ: ٦ؤٜد ٥٘٧ِد: يٍُؽ ِ ٍَ ٔد٠ط ٧َٔش ٦خلًش ٕ٘
ُٖ خهلل  ٌعص٧ٚ، : ال -ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ -٦ؤ٠د َـٗ ٘دذ، ٌال ؤصسُ، ٌّدٖ ٧َٔ

                                                           

. ٦ظٍٕيُ خ٘ٝدظُيًي = ظإ٦يالض 212/ 15( خ٠فُ: ظٍٕيُ خ٘فدٜك أللٕدٚ خُّ٘آٞ ـ خُّ٘ؼسي: 1)
. ٦ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ 634/ 8ؤ٤ٗ خ١ٕ٘ص ـ لًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ٜم٧ٝي، ؤز٧ ١ٜص٧َ خ٘ٝدظُيًي: 

. ٦ ظٍٕيُ ـدٜك خ٘سيدٞ ـ 117/ 2ـٝك خ٘سي٥ّي:  -. ٦ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ ٘ٙٙدٌمي 258/ 5٘ٙفصدٚ: 
 .211/ 21خ٘ؽسُي: 
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 ُٗ ٙ ِي لع٩ ظؽٙك خ٘ٙٝٓ، ٌِة٠َّد ؤ٤ ُٚ خُٜؤَش ِبال زِةٌٞ ٦ِـ٥د. ٦ؤَٜد ٥٘٧ِد: ِب٠ي ال ؤُص ظص٧
، ِدٖ: ٌةٌخ خٔعيّفَط يد  ُٓ ي ١٘د ٌخْ، ال ٠ٕدي ٠ٕعيّؿ لع٩ ظؽَٙك خ٘ٙٝ ُِ زيط ًِ ُل

 ِ ٗ ٌََص  ُٞ  (.1«)ص٧ٍخ
٘ٛ ي٣٥١  ٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـصـ ٣ خً٘ال٘ص ٌي خ٘مًيػ خُ٘ٙيً ؤٞ خ٧ُٖٔ٘ ٦٦ـ

 لٟ ظُذ ٦ِـع٣.
٠د  ًِ ُُّ ٦ِـِص ؤل ٦لٟ لٕيٛ زٟ ٜمد٦يص: لٟ ؤزي٣ ِدٖ: ُِٙط: يد ٧َٖٔ خهلل، ٜد َل
ِذ خ٧٘ـ٣َ، ٦ال  ُِ يَط، ٦ال ظع َٕ َع  ٔ ٥د ِبٌخ َؼِمَٝط، ٦ظ٤٧َٕٕد ِبٌخ خ َٝ لٙي٣؟ ِدٖ: ؤٞ ظُؽِم

، ٦ال ُ  ِبال ٌي خ٘سيط)ظُّس ِك  ُف  (.2 َظ٥ 
ٔدٞ  ٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـص ـ ٦٦ـ٣ خً٘ال٘ص ٌي خ٘مًيػ خُ٘ٙيً ؤٞ ٥٠ي خ٧ُٖٔ٘

 لٟ ظُذ خ٧٘ـ٣ ٌّػ. ٦ٕٔط لٟ وي٢ُ ٦خ٧ٝ٘ؼٟ ٧ٜؼٟ خ٘سيدٞ.
٧ََيخِق   ٘ َص خ ًَ َلفَّ ٥ِ َ٘ َؼ١ِي ؤَِزي: ؤ٣َُّ٠َ   ً ِٚ ِدٖ: َل ٧َ َل  ِٟ خأل  ٦ ز  ُِ  ٝ ِٟ َل َٞ ز  د َٝ ي  َٙ ُٔ   ٟ َك ٦َل َٜ

 ِ ِٖ خهللَّ ٧ ُٔ ََ-  َٛ َّٙ َٔ ٣ِ ٦َ ي  َٙ ُ َل ٩َّٙ خهللَّ : -َص َٖ د َِ  َّٛ َُ ٦َ٦ََلَؿ، ؼُ َّٔ ٌَ ٣ِ، ٦َ ي  َٙ ٩١َ َل َ ٦َؤَؼ  ًَ خهللَّ ِٝ َم ٌَ  ،
، ِبالَّ  َٓ ِ٘ ٌَ  َُ ًحد َوي  ي  َ٘  َّٟ ٥ُ  ١ ِٜ  َٞ ٧ُٕ ِٙ  ٝ َٓ َظ َ٘ي   ، ٍٞ ٛ  َل٧َخ ُٔ ًَ َّٟ ِل١  ِة٥َُّ٠ ٌَ خ،  ًُ دِء َوي  َٕ ُص٧خ ِزد١٘ ِ َع٧   ٔ  "خ
 َُ ًزد َوي   ُ َّٟ َظ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف ٌَد٤   َٟ  ٙ َم ٌَ   ٞ ِة ٌَ ١ٍَص،  َسي ِ ُٜ ٍص  َٙ دِل ٍَ َٟ ِز ٞ  َيإ ِظي ؤَ

ِسياًل) َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ ُى٧خ َل ٌَاَل َظس    ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة ٌَ ٍق،  ِ ُ َس ُٜ3.) 

ٌِي : ٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـصـ ٦لٟ ـدزُ زٟ لسً خهلل ِدٖ: ِدٖ ٧َٖٔ خهلل  ٧خ خهلَل  ُّ خظَّ
 َّٟ ٥ِ ي  َٙ ٛ  َل ُٕ َ٘ ِص خهلِل، ٦َ َٝ ِٙ َٕ َّٟ ِز ٥ُ ـَ ٦ ُُ ٌُ   ٛ ُع  ٙ َٙ َعم   ٔ ِٞ خهلِل، ٦َخ د َٜ َّٟ ِزإَ ٤ُ٧ ُٝ ظُ  ٍ ٛ  ؤََو ُٕ ِة٠َّ ٌَ دِء،  َٕ  خ١٘ ِ

                                                           

( ٌي خ٘ص٧ٚ، زدذ خُ٘ٝؤش ظص٧ٚ زىيُ بٌٞ ٦ِـ٥د، ٦ِدٖ 2459( ؤوُـ٣ ؤز٧ يخ٦ي ٌي ٣١١ٔ: َِٛ )1)
 : ٦ب١ٔدي٢ لٕٟ.6/499خألص٧ٖ:  خ٘ٙيه لسً خّ٘ديَ خأل٠َدئ٦غ ٌي ظمّي٣ّ أللدييػ ـدٜك

( ٌي خ١ٕ٘دق، زدذ: لُ خُ٘ٝؤش ل٩ٙ 2144( ٦ )2143( ٦ )2142( ؤوُـ٣ ؤز٧ يخ٦ي ٌي ٣١١ٔ: َِٛ )2)
 : ٦ب١ٔدي٢ لٕٟ.٦ِ6/505ـ٥د، ٦ِدٖ خ٘ٙيه لسً خأل٠َدئ٦غ ٌي ظمّي٣ّ أللدييػ ـدٜك خألص٧ٖ: 

٧َٔش خ٘ع٧زص ٦ٌي خٍ٘عٟ زدذ (، ٌي ظٍٕيُ 2610( ٦)3341( ٦ )1197( ؤوُـ٣ خ٘عٍُٜي: َِٛ )3)
 ظمُيٛ خًٜ٘دء، ٦ِدٖ خ٘عٍُٜي: لٕٟ صميك.
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اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

 ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ َّٟ َظ ز٤ُ٧ُ ُِ ٌَدظ   َٓ ِ٘ ٌَ  َٟ  ٙ َم ٌَ   ٞ ِة ٌَ  ،٣ُ٠َ٧٤ُ َُ  ٕ خ َظ ًً ٛ  ؤََل ُٕ َ٘ ُُ ٌُ  َٟ ٞ  اَل ي٧ُِؼح  ٍق،ؤَ ِ ُ  َس
٦ِي) ُُ م  َٝ  ٘ َّٟ ِزد ٧َظ٥ُُ  ٕ ِٔ ٦َ َّٟ ٥ُُِ  ِ َِ   ٛ ُٕ ي  َٙ َّٟ َل ٥َُ٘ ٦َ1.) 

 ٦ٌي ٤ٍيٟ خ٘مًيؽيٟ خألويُيٟ ؼسط خ٘عُذ ّٜيًخ زإال ي٧ٕٞ ٜسُلد.

 الوقصذ الثالث: أدلح هششوعُح ضشب الضوجح هي اإلجواع
 خظٍُ خ٥ٍّ٘دء ل٩ٙ ؤ٣٠ ٦ّٙ٘ؾ ؤٞ يايذ ٦ِـع٣ ٌيٝد ٧٘ ٠ّٙض زد٘عُذ ٧ّٖ٘ خهلل

ِظئسمد٣٠ ٦ظمد٩٘:  َٞ  ٦َخ٘الَّ ٧ٌُ َّٟ  َظَىد ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠  َّٟ َّٟ  ٌَِمف٤ُ٧ُ ٤ُ٦ ُُ ُف كِ  ٌِي ٦َخ٤  ـِ َعد َٝ  ٘  خ
 َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ٞ   ٦َخظ  ِة ٌَ   ٛ ُٕ ١َ ُى٧خ ٌَاَل  ؤََؼم  َّٟ  َظس  ٥ِ ي  َٙ ِسياًل  َل َٔ(2). 

٦ـع٣ ِبٞ ٠ّٙض زمً ِدٖ خزٟ ٤سيُش َِ ُذ  ٧خ ل٩ٙ ؤ٣٠َ يف٧ِ ُ٘ٙـٗ ؤَٞ يع  ُّ ٍَ : ٦َخظَّ
ٌِي خ٘ٝعفك) ؤَٞ  (.3يمف٥د ٦ي٥ف٤ُد 

٦ٌي خإللٕدٚ ُ٘ق ؤص٧ٖ خأللٕدٚ الزٟ ِدٔٛ: ِدٖ خ٧ِ٘يُ خظ٧ٍّخ ل٩ٙ ؤ٣٠ يف٧ِ 
٦يفع١ر  ك٦ّٙ٘ؾ ؤٞ يعُذ ٦ِـع٣ بٌخ ٠ّٙض زمً ؤٞ يمف٥د ٦ي٥ف٤ُد ٌي خ٘ٝعف

 (.4خ٧٘ـ٣ ٦خ٧ٝ٘خظك خ٘ٝى٧ٌص)
ر خُٜؤظ٣ ٦ٌي خ٧ٔ٧ٝ٘لص خ٥ٍّ٘يص خ٧ٕ٘يعيص: خظٍُ خ٥ٍّ٘دء ل٩ٙ ؤٞ ٦ّٙ٘ؾ ظإيي

ٝعفك ٦خ٘عُذ، ٤ِ٧ٙ١٘د، ٦ل٩ٙ ؤٞ ٤ٍخ خ٘عإيير ي٧ٕٞ زد٧٘لؿ ٦خ٥٘فُ ٌي خ٘
٦خ٘الظي ظىد٧ٌٞ ٤ِ٧ٙ٠ٟ ٌمف٤٧ٟ ٦خ٤ف٤٦ُٟ ٌي خ٘ٝعدـك ٧ّٖ٘ خهلل لّ ٦ـٗ: 

 .(5) ٦خظُز٤٧ٟ

                                                           

 زدذ لفص خ١٘سي. 19ٌي خ٘مؿ ـ خ٘سدذ 1218( صميك ٜٕٙٛ: َِٛ: 1)
، ٥٠٦ديص 343/ 2، ٦خُ٘ٙق خٕ٘سيُ ـ خزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي: 334/ 2( زًخجك خ٘ص١دجك ـ خٕ٘دٔد٠ي: 2)

 .209/ 5ظي:  ، ٦ٔٙدي خ١ّ٘دق ـ خ٘س383٧٥/ 6خ٘ٝمعدؾ ـ خُٜ٘ٙي: 
، ؤز٧ خ٘ٝفٍُ: 3) ش زٟ( ٜمًٝ زٟ ٤سيُش خ٤ٍ٘ٙي خ٘ٙيسد٠ي  َُ ( خوعالي خألجٝص خ٘مٙٝدء ـ يمي٩ زٟ )٤َُسي 
(2 /161.) 
( خإللٕدٚ ُ٘ق ؤص٧ٖ خأللٕدٚ الزٟ ِدٔٛ ـ لسً خُ٘لٟٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ِدٔٛ خ٘مدصٝي 4)

 (.92/ 4خ٘م١سٙي )
 .298ـ 295/ 40خ٧ٕ٘يعيص : ( خ٧ٔ٧ٝ٘لص خ٥ٍّ٘يص خ٧ٕ٘يعيصـ ٦ِخَش خأل٦ِدي 5)
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اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

أقوال املذاهب األربعة يف حكه ضزب الشوجةاملبحث الثاىي:   

٦ُٜٙق ٘ؤل٦ِخؾ ٜٟ زدذ زمً ؤٞ ـ٥ُ ٜٟ والٖ خ٘سمػ زإٞ ظُذ خ٦ّ٘ـص 
، ٠ًَْ خآلٞ ؤ٧ِخٖ خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص ٌي لٕٛ ٤ٍخ خ٘عُذ شظإيير خ٦ّ٘ـص خ١٘دُ٘

 ٌيٝد ٧٘ خٔعمّع٣ خ٦ّ٘ـص.
 الوطلة األول: دكن ضشب الضوجح فٍ الوزهة الذٌفٍ

ظسيٟ ٜٟ والٖ خ٘سمػ زإٞ خألل١دي ال يفي٦ّٞ خ٘عُذ ل٩ٙ بؼال٣ِ؛ ٦ب٠ٝد 
ُ ِ ويُ ي٧ٍُِٞ زيٟ خ٘عُذ  س ُٝ ق، ٌيفي٦ّٞ خأل٦ٖ ٦يم ٦ق خ٘ ِ ُ س ُٝ ٧ٜٞ خ٘ؽد٠ي، ٢ٍ٤٦ ُخ٘

 ؤزُِ ؤ٧ِخ٥٘ٛ:
 الوقصذ األول: أقىال علواء الوزهة الذٌفٍ

لٙٝدء خ٤ٍٝ٘ر خ٘م١ٍي ٜع٧ٍّٞ ل٩ٙ ؤٞ خألصٗ ٧٤ ـ٧خِ ظُذ خ٦ّ٘ـص 
 ، ٦ل٩ٙ ٔسيٗ خ٘ٝؽدٖ: شخ١٘دّ٘

َز٥َد ِل١   َُ ، ٦َِبالَّ َظ َِ ٧ ُٙ َٔط  خ١ُّ٘ َُ ٞ  َظ ِة ٌَ ق، ٦َاَل ي٧ّٖ خٕ٘دٔد٠ي:  ِ ُ س ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ َٓ َظ ِ٘ ٌَ  ًَ
 ٍٟ دِج َ٘(1). 

٦خظك ؤٞ خٕ٘دٔد٠ي ي٨ُ ٦ُٜٙليص خ٘عُذ زمٙص خ٧ٙ١ِ٘، ٦بٞ ٔدٞ ٘يٓ ٘ٝفُي 
خ٧ٙ١ِ٘؛ ٦ب٠ٝد ِي٢ً زدإلصُخَ لٙي٣، ٤٦ٍخ ل٩ٙ خلعسدَ ؤٞ خ٘عُذ يإظي ٌي آوُ 

 ٦ٔدجٗ ٜمد٘فص خ٧ٙ١ِ٘.
 ٩ٙ ٔسيٗ خ٧٘ـ٧ذ ٌّدٖ: ٦ٌي ُ٘ق خ٘عُٝظد٘ي زيٟ ؤٞ ٢ٍ٤ خ٦ُٙٝ٘ليص ٘يٕط ل

َّٞ َظإ ِييَس٣ُ  ؛ أِلَ دَظط  َٝ ٌَ ٥َد  ـُ  ٦ َِ ٤َد  ََ َّّ ؤًَش َل َُ  ٜ ، بالَّ خ ٌَ ًَ ٣ُ ٤َ ُٜ ًَ ٌَ  َٓ َٙ ٥َ ٌَ  ََ ِ ّ ًَّ ؤ٦َ  ُل ٟ  ُل َٜ
ِع٣ِ  ـَ  ٦ َِ ُذ   ُ ِؾ َظ  ٦ َّّ ٩َٙ خ٘ َُ ؤ٣َُّ٠َ اَل َيِفُر َل ـ٥ََ خ  ٍَ ِص. ٦َِز٥َ َٜ اَل َّٕ ِغ خ٘  ُ َٙ ًُ ِز يَّ َّ َيَع ٌَ َسدٌق  ُٜ

اًل ؤَ   .(2)ص 

                                                           

 .334/ 2( زًخجك خ٘ص١دجك ٌي ظُظير خُ٘ٙخجك ـ لالء خً٘يٟ ؤز٧ زُٕ خٕ٘دٔد٠ي: 1)
 (.78/ 4( خًَ٘ خ٘ٝىعدَ ٦لد٘يص خزٟ لدزًيٟ )َي خ٘ٝمعدَ( )ُ٘ق خ٘عُٝظد٘ي(: )2)
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 و7102العدد اخلامس               

ٜٟ زيٟ خأللٕدٚ خ٘ىٕٝص  ش٦ًِ زيٟ خ٘فصدٚ زًِص لٕٛ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘
ق: ألٞ خإلزدلص ظُز٥ٟ ل٩ٙ دٌّ ِ ُ س ُٜ ٖ ٌي ظمٙيٗ ٧ٔٞ ظُز٥ٟ ي١سىي ؤٞ ي٧ٕٞ ويُ 

ق. زد٦ـ٣ خ٘عإيير، ٌصدَ ظُ ِ ُ س ُٜ  ويُ 
زٕٙٗ ؤٔؽُ ـالء  شبال ؤٞ خ٘ٙيه ِخيش )يخٜدي ؤ١ًٌي( ؤلؽد٠د لٕٛ ظُذ خ١٘دّ٘

ٌ  ٗ ٥َد، َز ُٜ َُ َي ًَ ِز٥َد اَل ي٥ُ   ُ ٟ  َظ ِٜ دَظط   َٜ   ٧َ٘ ِة٥ََّ٠د  ٌَ َع٣ُ  ـَ  ٦ َِ ِؾ   ٦ َّّ ُِ خ٘ ي ِّ ّدٖ: ِزِىاَلِي َظم 
 َٙ ًُ ِز يَّ َّ َيَع ٌَ ٥َد  َ٘ي  ٣ِ اَل ب َ٘ي  َمُع٣ُ ب ٍَ  ١ َٜ ُك  ـِ  ُ َسدٌق َظ ُٜ َيدِء   ٘ َ ٢ِ خأل  ٍِ ٩َٙ ٤َ َّٞ َظإ ِييَس٣ُ َل ؛ أِلَ ُٟ َٝ ِغ يُع   ُ

صِ  َٜ اَل َّٕ  .(1)خ٘
٧٤ ٜسدق، ٦ؤٞ ٜصٙمص ظإيير خ٦ّ٘ـص  شٌسيٟ ؤٞ لٕٛ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘

 َخـمص ٦ّٙ٘ؾ ٦٘يٓ ٦ّٙ٘ـص، ٦ٍ٘٘ٓ خ٘عُغ ٔالٜع٥د ٌيٝد ٧٘ ظُزط.
 الوقصذ الثاًٍ: أدلح األدٌاف فٍ إتادح ضشب الضوجح الٌاشضج
 :(2)٘ؤلل١دي ؤي٘ص ٜعمًيش ٜٟ خٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص ٦وي٤ُٝد، ٢ٍ٤٦ ؤ٥ٝ٤د

د ٣٘٧ِ ظمد٩٘: خ٘ َٝ ٍط ٦َِز ٩َٙ َزم  ٛ  َل َع٥ُ ُ َزم  َٗ خهللَّ ٌَعَّ د  َٝ دِء ِز َٕ ٩َٙ خ١٘ ِ َٞ َل ٧ ُٜ خ َّ٧َِ  ُٖ د ـَ ِ ُ
ِظي  ُ ٦َخ٘الَّ َؿ خهللَّ ٍِ د َل َٝ ِر ِز َىي   ٙ ِ٘ َفدٌض  ٌِ د٠َِعدٌض َلد َِ َِ٘مدُض  د ٌَد٘صَّ   ٛ ٥ِِ٘ ٧َخ  ٜ ٟ  ؤَ ِٜ ٧خ  ُّ ٍَ ؤ٠َ 

 َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ ٌَاَل  َظَىد   ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة ٌَ  َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ
خ ]خ١ٕ٘دء:  ًُ ِسي َٔ يِّد  ِٙ َٞ َل د َٔ  َ َّٞ خهللَّ ِسياًل ِب َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ ُى٧خ َل  [. ٌدٔعٍدي٦خ ٜٟ خآليص خُٕ٘يٝص: 34َظس 

 .٧ِخٜص خُ٘ـدٖ خ٘عي ظمؽي٥ٛ خ٘مُ ٌي بيخَش خألُٔش 

 .ظ٦َُش ؼدلص خ٦ّ٘ـص ٦ّ٘ـ٥د 

 خ١ٕ٘دء زٝد ٌي ٌ٘ٓ خ٘عُذ. شخ١٘دّ٘ خإلٌٞ زعإيير ٟٜ 

                                                           

َٙسي: )1) . (613/ 1( ٜفٝك خأل٥٠ُ ٌي ُ٘ق ٜٙع٩ّ خألزمُ ـ بزُخ٤يٛ زٟ ٜمًٝ زٟ بزُخ٤يٛ خَ٘م
 (.77/ ٦2خ٠فُ: يََ خ٘مٕدٚ ُ٘ق وَُ خأللٕدٚ ـ ٜال و٦ُٕ :)

(. ٦ُ٘ق ٜىعصُ خ٘ؽمد٦ي ـ 334/ 2( خ٠فُ: زًخجك خ٘ص١دجك ٌي ظُظير خُ٘ٙخجك ـ خٕ٘دٔد٠ي: )2)
(. ٦خ٘سمُ 660/ 5زًَ خً٘يٟ خ٘مي٩١: ) . خ٘س١ديص ُ٘ق خ٥ً٘خيص ـ1/272ؤز٧ زُٕ خُ٘خِي خ٘فصدٚ: 

(. ٦ 237/ 3خ٘ىدُ٘ ٦ظٕٝٙص خ٘ؽ٧َي ـ خزٟ ٠فيٛ خ٘ٝصُي: ) خُ٘خجُ ُ٘ق ١ّٔ خًِ٘دجُ ١ٜ٦مص
َٙؽي:  َٝ  .1/304خ٘ٝمعصُ ٜٟ خ٘ٝىعصُ ٜٟ ٜٕٙٗ خآلؼدَ ـ ؤز٧ خ٘ٝمدٟٔ ـٝدٖ خً٘يٟ خ٘
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 و7102العدد اخلامس               

 ٌّ ي ِّ ُ َل ٌص ٦َخهللَّ ـَ ََ َّٟ َي ٥ِ ي  َٙ ِٖ َل د ـَ ِ ُ ٙ ِ٘ ٦ِي ٦َ ُُ م  َٝ  ٘ َّٟ ِزد ٥ِ ي  َٙ ي َل ٍِ َّ٘ ُٗ خ ؽ  ِٜ  َّٟ ٥َُ٘ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: ٦َ
ٌٛ ]خ٘سُّش:  ي ِٕ  [.228َل

٦ًِ خٔع١سؽ٧خ ٜٟ خآليص خُٕ٘يٝص ل٧ٙ يَـص خُ٘ـدٖ ل٩ٙ خ١ٕ٘دء زٝد يٍيً خ٧ّ٘خٜص 
 .خ٘ؽدلص ل٩ٙ خ٦ّ٘ـص، ٥ٌٙد خ٥ُٝ٘ ٦خ١ٍّ٘ص، ٦لٙي٥د خ٘ؽدلص ٦ّ٘٦ٚ

خ، ٦ٌي٣ ًً  خٔع٧ً٘خ زد٘مًيػ خُ٘ٙيً: لٟ ـدزُ زٟ لسً خهلل، ٧٤٦ لًيػ ؼ٧يٗ ـ
ِص خهللِ :» َٝ ِٙ َٕ َّٟ ِز ٥ُ ـَ ٦ ُُ ٌُ   ٛ ُع  ٙ َٙ َعم   ٔ ِٞ خهلِل، ٦َخ د َٜ َّٟ ِزإَ ٤ُ٧ ُٝ ظُ  ٍ ٛ  ؤََو ُٕ ِة٠َّ ٌَ دِء؛  َٕ ٌِي خ١٘ ِ ٧خ خهلَل  ُّ ، ٌَدظَّ
ًزد ٦َ   ُ َّٟ َظ ُز٤ُ٧ ُِ ٌَدظ   ، َٓ ِ٘ ٌَ  َٟ  ٙ َم ٌَ   ٞ ِة ٌَ  ،٣ُ٠َ٧٤ُ َُ  ٕ خ َظ ًً ٛ  ؤََل ُٕ َ٘ ُُ ٌُ  َٟ ٞ  اَل ي٧ُِؼح  َّٟ ؤَ ٥ِ ي  َٙ ٛ  َل ُٕ َ٘

٦ِي  ُُ م  َٝ  ٘ َّٟ ِزد ٧َظ٥ُُ  ٕ ِٔ ٦َ ، َّٟ ٥ُُِ  ِ َِ   ٛ ُٕ ي  َٙ َّٟ َل ٥َُ٘ ق، ٦َ ِ ُ س ُٜ  َُ  .(1)«َوي 

 ُٝ ق، ٦لُٜص خ٘عُذ ٦ًِ خٔع١سؽ٧خ ٜٟ خ٘مًيػ خُ٘ٙيً بزدلص خ٘عُذ ويُ خ٘ ِ ُ س
ق. ِ ُ س ُٝ  خ٘
  :اَل »خٔع٧ً٘خ زمًيػ خ٧ُٖٔ٘ ـ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـ لٟ لُٝ زٟ خ٘ىؽدذ

َع٣ُ  ـَ  ٦ َِ َذ  َُ َٛ َظ ي ٌِ  ُٗ ـُ َُّ ُٖ خ٘ إَ  ٕ  (.2«)يُ

                                                           

(، ٔعدذ خ٘مؿ، زدذ ٜٟ ؤ٤ٗ ٌي ِٜٟ خ١٘سي ص٩ٙ 1557( زُِٛ: )2/140( ؤوُـ٣ خ٘سىدَي: )1)
مؿ، زدذ خ٘عٝعك ٦خإلُِخٞ ٦خإلٌُخي. (، ٔعدذ خ1568٘( زُِٛ: )2/143خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ، ٦ )

(، ٔعدذ خ٘مؿ، زدذ زيدٞ ٦ـ٢٧ خإللُخٚ ٦ؤ٣٠ يف٧ِ بٌُخي خ٘مؿ ٦خ٘عٝعك ٦1213ٜٕٙٛ: زُِٛ: )
(، ٔعدذ خ٘مؿ، زدذ زيدٞ ٦ـ٢٧ خإللُخٚ ٦ؤ٣٠ يف٧ِ بٌُخي 1213( زُِٛ: )٦4/35خُّ٘خٞ، ٦ )

 خ٘مؿ ٦خ٘عٝعك ٦خُّ٘خٞ.
( )ٔعدذ لُٙش خ١ٕ٘دء، ظُذ خُ٘ـٗ 9123زُِٛ: ) (264/ 8( ؤوُـ٣ خ١ٕ٘دجي ٌي خٕ٘س٨ُ )2)

( )ٔعدذ خ١ٕ٘دق، زدذ ٌي ظُذ خ١ٕ٘دء( 2147( زُِٛ: )211/ ٦ِ2ـع٣(. ٦ؤز٧ يخ٦ي ٌي "٣١١ٔ" )
( )ؤز٧خذ خ١ٕ٘دق، زدذ ظُذ خ١ٕ٘دء(. ٦ؤلًٝ ٌي 1986( زُِٛ: )٦3/153خزٟ ٜدـ٣ ٌي "٣١١ٔ" )

زد٘ف١ص ٦وي٤ُٛ، ١ًٕٜ ؤزي لٍٛ لُٝ  ( )١ًٕٜ خ٘مُٙش خ٘ٝسُٙي124ٟ( زُِٛ: )48/ ٢ً١ٕٜ1: )
زٟ خ٘ىؽدذ َظي خهلل ل٣١(. ِدٖ خ٘ٙيه ٘مير خأل٠َدئ٦غ ٌي ظمّي٣ّ ١ٕٟ٘ ؤزي يخ٦٦ي: 

 (: ب١ٔدي٢ ظميً. ٦ٜك ؤٞ خ٘مًيػ ظميً ٌةٞ خ٘مٙٝدء ل٢٧ٙٝ ل٩ٙ ٜمدٞ:3/480)
 خأل٦ٖ: ؤٞ خّ٘ٝص٧ي ؤٞ خُ٘ـٗ خ٘صد٘ك ال يُٕإٖ ٧٘ ظُذ ٦ِـع٣، ٣٠٧ٕ٘ ال يف٥ٝٙد.
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  ٖخٔع٧ً٘خ ٍٔ٘ٓ لٟ ٔٙيٝدٞ زٟ ل٦ُٝ زٟ خألل٧ٚ لٟ ؤزي٣، ِدٖ: ِدٖ ٧َٔ
 ًُ ٌٞ ل١ًٔٛ، خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ: "خَٔع٧ص٧خ زد١ٕ٘دء وي َّٟ َل٧خ خ، ٌة٥َُّ٠

 ٌٓ٘ َٟ  ٙ ١ص، ٌةٞ ٌم ٞ  يإظيٟ زٍدلٙص ٜسي ِ ٘يٓ ظ٧ٕٙٝٞ ٘يًحد ويُ ٌ٘ٓ، بال ؤ
ُٕٛ ٌال  ق، ٌةٞ ؤؼم١ ِ ُ س ُٜ َّٟ ٌي خ٘ٝعدـك، ٦خظُز٤٧ٟ ظًُزد ويُ  ٤٦ ُُ ٌد٤ف

 (.1َظسى٧خ لٙي٥ٟ ٔسيالً")

 .خٔع٧ً٘خ زّيدْ ظإيير خ٦ّ٘ؾ ٦ِـع٣ ظمّيُخ ل٩ٙ ظمّيُ خٕ٘ي ً لس٢ً 

 تُجح أقىال األدٌافً
٠ىٙٛ ٜٟ لُض ؤ٧ِخٖ خ٤ٍٝ٘ر خ٘م١ٍي ٦ؤي٘ع٣ ب٩٘ ؤٞ خألل١دي ي٦ُٞ بزدلص 

ق. ِ ُ س ُٜ  ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ٌيٝد ٧٘ ؤصُض ل٩ٙ خ٧ٙ١ِ٘ ظُزد ويُ 
 الوطلة الثاًٍ: دكن ضشب الضوجح فٍ الوزهة الوالكٍ

لٕٛ ظُذ ظسيٟ ٜٟ والٖ خ٘سمػ زإٞ خ٘ٝدٕ٘يص ٔد٦َخ ل٩ٙ يَذ خ٘م١ٍيص ٌي 
ويُ خ٦ّ٘ـص؛ ٥ٌٛ ٍٔ٘ٓ ال يفي٦ّٞ خ٘عُذ ل٩ٙ بؼال٣ِ؛ ٦ب٠ٝد ي٧ٍُِٞ زيٟ خ٘عُذ 

ق  ِ ُ س ُٝ ق، ٌيفي٦ّٞ خأل٦ٖ ٦يم٧ُٜٞ خ٘ؽد٠ي، ٢ٍ٤٦ ؤزُِ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٦خ٘ ِ ُ س ُٝ ٜٟ والٖ  خ٘
 :خّ٘ٝدصً خآلظيص

 الوقصذ األول: أقىال علواء الوزهة الوالكٍ
ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣  ٘ٛ يىعًٙ لٙٝدء خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٝدٕ٘ي ٌي ؤصٗ لٕٛ

 خ١٘دُ٘ش، ٧٤٦ بزدلص خ٘عُذ ويُ خ٘ٝسُق، ٢ٍ٤٦ ٠سٍش ٜٟ ؤ٧ِخٖ لٙٝدء خ٤ٍٝ٘ر:

                                                                                                                                                                 

ِش.خ٘ؽد ٧َيَّ َٝ  ٙ ِ٘ دء  َّ  ٠ي: ألٞ ٌي لًٚ خٕ٘اخٖ ٦ًٔٙ خألُٔخَ بز 
َذ.  ٍِ َٔ  ٢ِ ُِ َُ ِزَىي  َس ٞ  ؤَو  َعَم٩، ٦َِب  ٔ َٓ خ ِ٘ ٍَ َُ ِز َس ٞ  ؤَو  ِة ٌَ  ِٖ خ َُ ٍِ  ٘ ِٗ خ ـ  ز٥َُد أِلَ ُِ ً  َيع  َِ َخـك: خ٘ؽد٘ػ: أِل٣َُّ٠َ 

ـ خ٘س٧٥ظي: (، ٦ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق 16/450خ٘ٝف٧ٝق ُ٘ق خ٥ٍٝ٘ذ ـ خ٦٧١٘ي: )
(5/210.) 
( ٌي ظٍٕيُ ٧َٔش خ٘ع٧زص، ٦ِدٖ: ٤ٍخ لًيػ لٕٟ 3087( ؤوُـ٣ خ٘عٍُٜي ٌي ـدٜم٣: َِٛ )1)

 (.2610صميك. ٦ٌي خٍ٘عٟ زدذ ظمُيٛ خًٜ٘دء َِٛ )
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 ِٞ  ٧ ِؿ ٦َخ٘صَّ  ٍ ِم  ٘ ؤَِش ِزد  ُ َٝ  ٘ ٩َٙ خ ِٗ َل ـُ َُّ ُٚ خ٘ َيد ِِ ِص  يَّ ـِ  ٦ َّّ َعَع٩ خ٘  ّ ُٜ   ٟ ِٜ ي٧ّٖ خُّ٘خٌي: 
٩َ٘: خ٘ ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘  َِ اَل َو  اَلِق خأل  ص  دء ٦َخ٘عَّإ ِييِر؛ إِلِ َٕ ٩َٙ خ١٘ ِ َٞ َل ٧ ُٜ خ َّ٧َِ  ُٖ د ـَ دء ]ُ ِ َٕ خ١٘ ِ

34](1). 
ٌسيٟ خُّ٘خٌي ؤٞ ظُذ خ٦ّ٘ـص ٦ُٜٙق، ٧٤٦ ٜٟ ّٜععيدض ٧ِخٜص خُ٘ـٗ ل٩ٙ 

 خُ٘ٝؤش، ٧٤٦ لُ ؼدزط ز١ٛ خآليص خُٕ٘يٝص.
 َّٛ ى٧ي ٌّدٖ: ؼُ َٜ بال ؤٞ خزٟ خ٘مدـر زيٟ ؤٞ ٤ٍخ خ٘عُذ ّٜيً زإٞ ال ي٧ٕٞ 

 َٜ  َُ زًد َوي   ُ َز٥َد َظ َُ الً َظ ز٥َُد ؤَص   ُ ّ  َظ ٛ  َيُف َ٘  ًُ ي ٍِ َّٟ ؤ٣َُّ٠َ ال يُ ـَ   ٞ ِة ٌَ  .(2)ى٧ي، 
ى٧ي ويُ خ٘ٝسُق، ٦ٕٟ٘ خلعدغ خ٘ٝدٕ٘يص ٜٟ ٌُٔ  َٝ ٦خّ٘ٝص٧ي زد٘عُذ ويُ خ٘
خ٘عُذ ويُ خ٘ٝسُق؛ ألٞ خ٘عُذ ويُ خ٘ٝسُق ٧٘ ٔدٞ ٌي ؤٜدٟٔ لٕدٔص ٕ٘دٞ ِدظال 

ى٧ي(  َٜ زٝم٩١ ال يى٩ٙ ل٩ٙ خ٘ٝع٦ُذ ؤ٦ ظدَخ ظَُخ زد٘ىد؛ ٦ٍ٘٘ٓ ِد٧٘خ: )ويُ 
 ؤي ظَُ ٔسيُ زٕسس٣.

٦ِخي خ٘ىُ٘ي زإٞ ٤ٍخ خ٘عُذ ٦ُٜٙؼد زفٟ خ٘عدَذ ؤٞ خ١٘دّ٘ش ٔعُظًق لٟ 
 ٤ِ٧ٙ٠د ٌّدٖ:

٣ِ ؤ٥ََّ٠َد  ـ١َ ِ  ٩َٙ ََٙر َل ٞ  َو ِة ٌَ ٌَدَيَظ٣ُ؛  َّٟ ب ـَ   ٞ ز٥َُد ب  ُ َّٛ َظ ٤َد، ؼُ ُُ َّٛ ٤َف  ، ؼُ ض  َّ َٙ ٠َ  ٟ َٜ ُؿ  ٦َ٦َل 
ُْ خ١ُّ٘  ُُ ٤َداَل َظع  ُُ ي ُِ ّ  َظع  ٛ  َيُف َ٘ ى٧ي  َٜ ٍذ   ُ َِ بالَّ ِزَع ٧ ُٙ(3). 

٧٥ٌ يمُٚ خ٘عُذ ل١ً لًٚ خإلٌديش ٣١ٜ ٌي بصالق خ٧ٙ١ِ٘؛ ألٞ خ٘م٧يش لٟ 
خ٧ٙ١ِ٘ ٤ي لٙص ظمٙيٗ خ٘عُذ؛ ٌةٞ خ٠عٍط خ٘مٙص صدَ خ٘عُذ ب٤د٠ص ٦ظَُخ ويُ 

.َ  ُ  ٜس
 ٦ؤًٔ ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ ٌي خ٘عدؾ ٦خإلٔٙيٗ ٌّدٖ: 

ى٧ي ٘ٛ يف٦ّبٞ وٙر ل٩ٙ ـ٣١  َٜ  .(1)ؤ٥٠د ال ظعُْ خ٧ٙ١ِ٘ بال زعُذ 

                                                           

 (.341/ 4( خٍ٘ويُش ُّ٘ٙخٌي: )1)
 .287( ـدٜك خأل٥ٜدض ـ ـٝدٖ خً٘يٟ خزٟ خ٘مدـر: 2)
 .(7/ 4( ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ٘ٙىُ٘ي: )3)
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ى٧ي ال يف٧ِ ؤزًخ ٥ٜٝد ٔدٞ لدٖ  َٝ ٤٦ٍخ خ٘عإٔيً يٍيً زإٞ خ٘عُذ خ٘ٝسُق خ٘
ى٧ي ٌي٣ ؤظُخَ زد٘ىص ِخجًش لٟ بصالق خ٧ٙ١ِ٘. َٝ  خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش، ألٞ خ٘عُذ خ٘
 ق٦زد٘عد٘ي يعُْ خ٘عُذ ظٝدٜد ٦ّٙ٘ـص خ١٘دّ٘ش، ٦ٌُٔ ٤ٍخ خ٘ٝم٩١ ز٥ٍخ خ٧٘ظ٧

ذ    ُ ٧ِ ِبالَّ ِزَع ُٙ ـ١َ ٣ ؤ٥ََّ٠َد اَل ظع ُْ خ١ُّ٘ ؤز٧ خّ٘دٔٛ خ٘ى٠ُدؼي ٌّدٖ: ِبٞ وٙر ل٩ٙ 
ى٧ي َظ٥َُٔد َٜ(2). 

ى٧ي؛ ٘ٛ  َٜ ٦ٍٔ٘ٓ ِدٖ خزٟ ٘دْ: ٧٘ ٔد٠ط خُ٘ٝؤش ال ظعُْ خ٧ٙ١ِ٘ بال زعُذ 
 .(3)يفّ ظمّي٤ُد

 الوقصذ الثاًٍ: أدلح الوالكُح فٍ إتادح ضشب الضوجح الٌاشضج
لٙٝدء خ٘ٝدٕ٘يص ل٩ٙ بزدلص ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش زإي٘ص ٜٟ خٔعًٖ 

 :(4)خٕ٘عدذ ٦خ١ٕ٘ص ظٕدي ظ٧ٕٞ ٠ٍٓ ؤي٘ص خألل١دي. ٦ٜٟ ؤ٥ٝ٤د
د  َٝ ٍط ٦َِز ٩َٙ َزم  ٛ  َل َع٥ُ ُ َزم  َٗ خهللَّ ٌَعَّ د  َٝ دِء ِز َٕ ٩َٙ خ١٘ ِ َٞ َل ٧ ُٜ خ َّ٧َِ  ُٖ د ـَ ِ ُ ٣٘٧ِ ظمد٩٘: خ٘

ٌَد٘صَّ    ٛ ٥ِِ٘ ٧َخ  ٜ ٟ  ؤَ ِٜ ٧خ  ُّ ٍَ ِظي ؤ٠َ  ُ ٦َخ٘الَّ َؿ خهللَّ ٍِ د َل َٝ ِر ِز َىي   ٙ ِ٘ َفدٌض  ٌِ د٠َِعدٌض َلد َِ َِ٘مدُض  د
ٌَاَل    ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة ٌَ  َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ َظَىد

خ ًُ ِسي َٔ يِّد  ِٙ َٞ َل د َٔ  َ َّٞ خهللَّ ِسياًل ِب َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ ُى٧خ َل  [. ٌدٔعٍدي٦خ ٜٟ خآليص خُٕ٘يٝص: 34]خ١ٕ٘دء:  َظس 
 .٧ِخٜص خُ٘ـدٖ خ٘عي ظمؽي٥ٛ خ٘مُ ٌي بيخَش خألُٔش 

 .ظ٦َُش ؼدلص خ٦ّ٘ـص ٦ّ٘ـ٥د 

 .خإلٌٞ زعإيير خ١٘دّ٘ ٜٟ خ١ٕ٘دء زٝد ٌي ٌ٘ٓ خ٘عُذ 

                                                                                                                                                                 

 (.262/ 5( خ٘عدؾ ٦خإلٔٙيٗ ٘ٝىعصُ وٙيٗ ـ ٜمًٝ زٟ ي٧ًٔ خ٘مسًَي: )1)
 (.142( خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٥ٍّ٘يص ـ خزٟ ـّي خٕ٘ٙسي: )ٚ: 2)
 (.290/ 10( خ٘ٝىعصُ خ٥ٍّ٘ي الزٟ لٌُص: )3)
(. ٦خ٘ٝىعصُ 15/ 4( خ٠فُ: ٧ٜخ٤ر خ٘فٙيٗ ٌي ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ـ خ٘مؽدذ خُ٘لي١ي: )4)

(. ١ٜ٦ك خ٘فٙيٗ ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ـ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ 290/ 10خ٥ٍّ٘ي الزٟ لٌُص )
(. 4/266(. ٦خ٘ع٧ظيك ٌي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ـ ظيدء خً٘يٟ خ٘ف١ًي: )545/ 3لٙيٗ: )

 (.172/ ٦5ظٍٕيُ خُّ٘ؼسي = خ٘فدٜك أللٕدٚ خُّ٘آٞ ـ خُّ٘ؼسي: )
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ِق. ِ ُ َس ُٝ  ٘ ُُ خ ََيِذ َوي  ُذ خأل   ُ َيِص ٧َ٤ُ َظ ٢ِ خآل  ٍِ ٌِي ٤َ ُذ   ُ  ِدٖ خُّ٘ؼسي: ٦َخ٘عَّ

1. ٘٧ِ ُ ٌص ٦َخهللَّ ـَ ََ َّٟ َي ٥ِ ي  َٙ ِٖ َل د ـَ ِ ُ ِٙ٘ ٦ِي ٦َ ُُ م  َٝ  ٘ َّٟ ِزد ٥ِ ي  َٙ ي َل ٍِ ُٗ خَّ٘ ؽ  ِٜ  َّٟ ٥َُ٘ ٣ ظمد٩٘: ٦َ
ٌٛ ]خ٘سُّش:  ي ِٕ ٌّ َل ي ِّ [. ٦ًِ خٔع١سؽ٧خ ٜٟ خآليص خُٕ٘يٝص ل٧ٙ يَـص 228َل

 خُ٘ـدٖ ل٩ٙ خ١ٕ٘دء زٝد يٍيً خ٧ّ٘خٜص ٦ّ٘٦ٚ خ٘ؽدلص ل٩ٙ خ٦ّ٘ـص.
خ، خٔع٧ً٘خ زد٘مًيػ خُ٘ٙ .2 ًً يً: لٟ ـدزُ زٟ لسً خهلل، ٧٤٦ لًيػ ؼ٧يٗ ـ

َّٟ »٦ٌي٣:  ٥ُ ـَ ٦ ُُ ٌُ   ٛ ُع  ٙ َٙ َعم   ٔ ِٞ خهلِل، ٦َخ د َٜ َّٟ ِزإَ ٤ُ٧ ُٝ ظُ  ٍ ٛ  ؤََو ُٕ ِة٠َّ ٌَ دِء؛  َٕ ٌِي خ١٘ ِ ٧خ خهلَل  ُّ ٌَدظَّ
 ٌَ ،٣ُ٠َ٧٤ُ َُ  ٕ خ َظ ًً ٛ  ؤََل ُٕ َ٘ ُُ ٌُ  َٟ ٞ  اَل ي٧ُِؼح  َّٟ ؤَ ٥ِ ي  َٙ ٛ  َل ُٕ َ٘ ِص خهلِل، ٦َ َٝ ِٙ َٕ ، ِز َٓ ِ٘ ٌَ  َٟ  ٙ َم ٌَ   ٞ ِة

٦ِي  ُُ م  َٝ  ٘ َّٟ ِزد ٧َظ٥ُُ  ٕ ِٔ ٦َ ، َّٟ ٥ُُِ  ِ َِ   ٛ ُٕ ي  َٙ َّٟ َل ٥َُ٘ ق، ٦َ ِ ُ س ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ َّٟ َظ ز٤ُ٧ُ ُِ  .(1)«ٌَدظ 

ق، ٦لُٜص  .3 ِ ُ س ُٝ ٦ًِ خٔع١سؽ٧خ ٜٟ خ٘مًيػ خُ٘ٙيً بزدلص خ٘عُذ ويُ خ٘
ق. ِ ُ س ُٝ  خ٘عُذ خ٘

ؤزي٣، ِدٖ: ِدٖ ٧َٖٔ خٔع٧ً٘خ ٍٔ٘ٓ لٟ ٔٙيٝدٞ زٟ ل٦ُٝ زٟ خألل٧ٚ لٟ  .2
ٌٞ ل١ًٔٛ، ٘يٓ  َّٟ َل٧خ خ، ٌة٥َُّ٠ ًُ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ: "خَٔع٧ص٧خ زد١ٕ٘دء وي
 ٌٓ٘ َٟ  ٙ ١ص، ٌةٞ ٌم ٞ  يإظيٟ زٍدلٙص ٜسي ِ ظ٧ٕٙٝٞ ٘يًحد ويُ ٌ٘ٓ، بال ؤ
ُٕٛ ٌال  ق، ٌةٞ ؤؼم١ ِ ُ س ُٜ َّٟ ٌي خ٘ٝعدـك، ٦خظُز٤٧ٟ ظًُزد ويُ  ٤٦ ُُ ٌد٤ف

 .(2)َظسى٧خ لٙي٥ٟ ٔسيالً"

 ٠عيفص ؤ٧ِخٖ خ٘ٝدٕ٘يص

٠ىٙٛ ٜٟ لُض ؤ٧ِخٖ خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٝدٕ٘ي ٦ؤي٘ع٣ ب٩٘ ؤٞ خ٘ٝدٕ٘يص ي٦ُٞ بزدلص  
ى٧ي، بٌخ  َٜ ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش، ٌيٝد ٧٘ ؤصُض ل٩ٙ خ٧ٙ١ِ٘ ظُزد ويُ 

 وٙر ل٩ٙ خ٘فٟ ظُْ خ٧ٙ١ِ٘، ٦بال ٘ٛ يفّ.

                                                           

 ( ٔسُ ظىُيف٣.1)
 ( ٔسُ ظىُيف٣.2)
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 الوطلة الثالث: دكن ضشب الضوجح فٍ الوزهة الشافعٍ
والٖ خ٘سمػ زإٞ خ٘ٙدٌميص ٘ٛ يإظ٧خ زفًيً، ٦ب٠ٝد خِع٧ٍخ آؼدَ ٜٟ ٔسُ، ظسيٟ ٜٟ 

ق، ويُ ٌال يفي٦ّٞ خ٘عُذ ل٩ٙ بؼال٣ِ؛ ٦ب٠ٝد ي٧ٍُِٞ زيٟ خ٘عُذ  ِ ُ س ُٝ ق ٦خ٘ ِ ُ س ُٝ خ٘
  (1)٧ٞ خ٘ؽد٠ي، ٦ًِ خٔع٧ً٘خ زإي٘ص خ٘ٝدٕ٘يص ٦ٔد٠ط ٥٘ٛ ل٧خَخضمٌُٜيفي٦ّٞ خأل٦ٖ ٦ي

 ،ل٩ٙ لًش لٟ خأل٧ِخٖ٘صم٧زص ٌُِ خألي٘ص  ؛ٌي٥د، ٢ٍ٤٦ ؤزُِ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٜك ؤي٘ع٥د
 ٦٘عف١ر خ٘عُٕخَ:

ٜك  يف٥ُ ٜٟ ٔعر خ٘ٙدٌميص ل٧خَ ٜمعًٚ، زٕسر ٜد يف٥ُ ٜٟ ظمدَض خأللدييػ
 زمع٥د ٜٟ ـ٥ص، ٦ٜك خآليص ٜٟ ـ٥ص ؤو٨ُ، ؤٜد خآليص ٥ٌي ٣٘٧ِ ظمد٩٘: 

َع٥ُ  ُ َزم  َٗ خهللَّ ٌَعَّ د  َٝ دِء ِز َٕ ٩َٙ خ١٘ ِ َٞ َل ٧ ُٜ خ َّ٧َِ  ُٖ د ـَ ِ ُ ٟ  خ٘ ِٜ ٧خ  ُّ ٍَ د ؤ٠َ  َٝ ٍط ٦َِز ٩َٙ َزم  ٛ  َل
 َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ ِظي َظَىد ُ ٦َخ٘الَّ َؿ خهللَّ ٍِ د َل َٝ ِر ِز َىي   ٙ ِ٘ َفدٌض  ٌِ َِد٠َِعدٌض َلد َِ٘مدُض  د ٌَد٘صَّ   ٛ ٥ِِ٘ ٧َخ  ٜ ؤَ

ُى٧خ ٌَاَل َظس    ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة ٌَ  َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ِسياًل  ٌَِمف٤ُ٧ُ َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ َل
خ ]خ١ٕ٘دء:  ًُ ِسي َٔ يِّد  ِٙ َٞ َل د َٔ  َ َّٞ خهللَّ  [.34ِب

١ٌصط خآليص ل٩ٙ بزدلص خ٘عُذ ١ٙ٘دّ٘ش زفالء، ٦ؤٜد خ٘مًيػ خٍ٘ي يىعًٙ 
 ـد٢ُ٤ ٜك خآليص خُٕ٘يٝص ٧٥ٌ: 

 -ِدٖ: ِدٖ ٧َٖٔ خهلل  -َظي خهلل ل٣١  -لٟ ِبيدْ زٟ لسً خهلل زٟ ؤزي ٌزدذ 
ز٧خ ِبٜدَء خهلل"-ٛص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙ ُِ . ٌٍي ٤ٍخ خ٘مًيػ ٦َي خ٥١٘ي لٟ (2): "ال َظع 

 ظُذ خ٦ّ٘ـص ز٧ظ٧ق ال ٘سٓ ٌي٣، ٤٦ٍخ ٜد ؤٕ٘ٗ ٜك خآليص خٕ٘دزّص.
                                                           

( ٥٠ديص خ٘ٝؽٙر ٌي يَخيص 16/446،447،450خ٦٧١٘ي: ) ( خ٠فُ: خ٘ٝف٧ٝق ُ٘ق خ٥ٍٝ٘ذ ـ1)
(. ٦خ٘مد٦ي خٕ٘سيُ ـ 9/564(. ٦زمُ خ٤ٍٝ٘ر ٦ُٙ٘يد٠ي )13/274خ٤ٍٝ٘ر ـ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ: )

. ٦ ٜى١ي خ٘ٝمعدؾ ب٩٘ ٜمٌُص ٜمد٠ي ؤٍ٘دؾ 5/208(. ٦خألٚ ٘ٙٙدٌمي: 9/599خ٘ٝد٦َيي: )
 .3/260: زي٦ُض –خ٥١ٝ٘دؾ ـ ٜمًٝ خ٘ىؽير خُ٘ٙزي١ي ـ يخَ خٍُٕ٘ 

( ٌي خ١ٕ٘دق، زدذ ٌي ظُذ خ١ٕ٘دء، ٦ًِ ؤ٦َي خ٘مدٌؿ خزٟ 2146( ؤوُـ٣ ؤز٧ يخ٦ي زُِٛ: )2)
لفُ ٤ٍخ خ٘مًيػ ٌي "خإلصدزص" ٌي ظُـٝص بيدْ زٟ لسً خهلل زٟ ؤزي ٌزدذ، ٦صمك ب١ٔدي٢. 

 (.506/ 6َخـك: ـدٜك خألص٧ٖ زعمّيُ خأل٠َدئ٦غ: )
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 ٦ٌُٔ خ٘ٙدٌميص لًيؽد آوُ يايً خآليص زةزدلص ظُذ خ١٘دّ٘ش ٧٤٦: 
: ١ٔد ٜمُٙ ُِيٗ ال يىٙر ٠ٕ َٖ د َِ ٣ُ ؤ٣َُّ٠َ  ُ َل١  ِظَي خهللَّ ََ  َُ َٝ ٟ  ُل دئ٠د َـد١٘د، ١ًٌّٜد َل
جُٞ ل٩ٙ ؤ٦ِخـ٥ٟ ٍخً٘ٝي١ص ٧ٌـ٠ًد ٠ٕدء٤ٛ يىٙسٟ َـد٥٘ٛ، ٌمدغ ٠ٕدئ٠د ٠ٕدء٤ٛ ٌ

 ِ ُٖ خهللَّ ٧ ُٔ ََ  َٞ ٌَّ إَ ٌَ ٌإظيط خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٦ِٙط ٌجُ خ١ٕ٘دء ل٩ٙ ؤ٦ِخـ٥ٟ، 
َٛ زعُز٥ٟ) َّٙ َٔ ٣ِ ٦َ ي  َٙ ُ َل ٩َّٙ خهللَّ  (. 1َص

 ي: ٥٘٦ٍخ خ٘مًيػ ٦َخيص ؤو٨ُ ؤ٨٧ِ ٤٦
ُٖ خهلل  ٩َّٙ خهلل لٙي٣ -لٟ بيدْ زٟ لسً خهلل زٟ ؤزي ٌزدذ، ِدٖ: ِدٖ ٧َٔ ٦ٔٙٛ   ص

ِٖ خهلل - ُُ ب٩٘ ٧َٔ َٝ ز٧ُخ بٜدَء خهلل" ٌفدء ُل ُِ ٩َّٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ  -: "ال َظع ٌّدٖ:  -ص
، ٌإؼدَي زأٖ ٧َٖٔ خهلل  َّٟ ٛ ٌي ظُز٥ِ ، ٌُوَّ َّٟ ٥ِ ـِ َٞ خ١٘ ِٕدء ل٩ٙ ؤ٦ِخ ِجُ ٩َّٙ خهلل  -ٌَ ص

، ٌّدٖ خ١٘سي  -لٙي٣ ٦ٔٙٛ  َّٟ ٥ُ ـَ َٞ ؤ٦ِخ ٩َّٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ  -٠ٕدٌء ٔؽيُ ي٧ٕٙ : -ص
 ٧٤٦ ."ُٛٔ َِ َٓ ؤ٦٘حٓ زىيد َ٘ي  ، َّٟ ٥ُ ـَ َٞ ؤ٦ِخ ًِ ٠ٕدٌء ٔؽيُ ي٧ٕٙ ً َؼدَي زأٖ ٜمٝ َّ َ٘ "

 ظٕٝٙص ٘ٙمًيػ خأل٦ٖ ٔٝد ٧٤ ٦خظك.
 ٦ٌي ٤ٍخ خ٘عمدَض زيٟ خألي٘ص خٕ٘دزّص ِدٖ ٌي خ٘مد٦ي خٕ٘سيُ: 

ِيٗ: ٌٕيً يعُظر ٤ٍخٞ خ٘ىسُخٞ ٜك خآليص، ٦٘يٓ زصميك ل٩ٙ ٤ٍٜر ٌةٞ 
 د١ٕ٘ص ٌؤلصمدز١د لٟ ٌ٘ٓ ؼالؼص ؤـ٧زص:ز١ٕه خُّ٘آٞ خ٘ٙدٌمي ؤٞ يُ 

ؤل٤ًد: ؤٞ ٜد ـدءض ز٣ خآليص، ٦خ٘ىسُ ٜٟ بزدلص خ٘عُذ ٧ٌخَي ٌي خ٧ٙ١ِ٘ ٦ٜد 
٦ـ٧ي  ٦َي ز٣ خ٘ىسُ خآلوُ ٜٟ خ٥١٘ي لٟ خ٘عُذ ٌي ويُ خ٧ٙ١ِ٘، ٌإزدق خ٘عُذ ٜك

 ٔسس٣، ٩٥٠٦ ل٣١ ٜك خَظٍدق ٔسس٣، ٤٦ٍخ ٜعٍُ ال يمدَض زمع٣ زمعد.
٦خ٘ؽد٠ي: ؤ٣٠ ؤزدق خ٘عُذ ـ٧خِخ ٩٥٠٦ ل٣١ خوعيدَخ ٌي٧ٕٞ خ٘عُذ ٦بٞ ٔدٞ 
ٜسدلد زدإلٌٞ ٌي٣، ٌع٣ُٔ ؤ٩٘٦ ٥١ٙ٘ي ل٣١، ٦ال ي٧ٕٞ ٌ٘ٓ ٜع١دٌيد ٦ال ٠دٔىد 

 ٧ٕ١ٜ٦ود.

                                                           

١ص.1)  ٕ  ( ٘ٛ ؤـ٢ً ٌي ٔعر خ٘
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لُٝ خ٧٘خَي زةزدلع٣ ؼٛ ـدءض ٦خ٘ؽد٘ػ: ؤٞ وسُ خ٥١٘ي لٟ خ٘عُذ ٧ٕ١ٜن زىسُ 
خآليص ٜسي١ص ٕ٘سر خإلزدلص ٌٕد٠ط خ١ٕ٘ص ٠دٔىص ١ٕٙ٘ص، ٦خٕ٘عدذ ٜسي١د ٘ٛ ي١ٕه 

 خٕ٘عدذ خ١ٕ٘ص، ٦خهلل ؤلٙٛ.
ِذ   ُ ٟ  َظ ُي َل يِػ خ٥َّ١٘  ًِ َم  ٘ ٌِي خ ٦ٌي ٦َظص خ٘ؽد٘سيٟ لٕٛ ٤ٍخ خ٧ٝ٘ظ٧ق ٌّدٖ: ٦َ

 ُ ٣ُ خهللَّ َٝ ِل ََ ِميُّ  ٌِ د َّٙ ََ خ٘ د َ٘ دِء. ٦َؤَ َٕ ٣َُ٘: خ١٘ ِ  ِٟ ي  َٙ ٩َ٘ َظإ ٦ِي  ِب
 . َّٟ ِز٥ِ  ُ َُ ِزَع يٍػ آَو ًِ َيِص ؤ٦َ  َل ٧ٌن ِزدآل  ُٕ  ١ َٜ د: ؤ٣َُّ٠َ  َٝ ٤ُ ًُ  ؤََل

 ٩َٙ ُي َل ُٗ خ٥َّ١٘  َٝ ً  يُم  َِ ٩َ٘، ٦َ  ٦َ ِْ خأل   ُ خ٤َِص، ؤ٦َ  َظ َُ َٕ  ٘ ٩َٙ خ ُي َل َٗ خ٥َّ١٘  ِٝ ٦َخ٘ؽَّد٠ِي: ُل
َسُر  َّٕ ي٣ِ خ٘ ٌِ   ً ـَ ٛ  ي٧ُ َ٘ ي  ٍِ ِٖ خَّ٘ ٘ َمد ِذ.خ  ُ ِ٘ٙعَّ  ُِ َف٧ ِ ُٝ  ٘  خ

 َُ َعد ى  ُٝ  ٘ ُُ ٧َ٤ُ خ َِوي ُٗ خأل  خ خ٘عَّإ ٦ِي ٍَ ُط: ٤َ  ٙ ُِ(1). 
٦ًِ ٌُٔ ٌي خ٦ُ٘ظص ٍٔ٘ٓ ظٍصيال آوُ ٌي٣ ؤٞ زمط لٙٝدء خ٤ٍٝ٘ر ًِ 

خِظَر: َُ َٜ ؤَِش َؼاَلُغ   ُ َٝ  ٘ ي خ ِ ً َِ٘عَم  خوعد٦َخ خُ٘ؤي خآلوُ ٌّدٖ: 
خُض  ََ د َٜ ٥َد ؤَ  ١ ِٜ  ًَ ـَ ٞ  ي٧ُ خ٤َد: ؤَ ًَ ًَ  ِبل  ٍٟ َزم  ِٙ ٍٚ َو اَل َٕ ٞ  ظُِفيَس٣ُ ِز اًل، ِزإَ م  ٌِ اًل ؤ٦َ    ٧َِ  ِِ ٧ ُٙ خ١ُّ٘

٤َد. ُُ ُف ز٥َُد ٦َاَل َي٥  ُِ َظَسِص، َيِمف٥َُد ٦َاَل َيع   ُ َٝ  ٘ ٢ِ خ ٍِ ي ٤َ ٍِ ٌَ ١ًد...  َ٘ي ِ  َٞ د َٔ   ٞ  ؤَ
 ُُ ٥َ ، ٦َاَل َيف  َُ َُّ َٕ ٟ  اَل َيَع ِٕ َ٘ ٤َد،  ُِ ٧ ُٙ ُ٠ َُ َّّ ٞ  َيَعَم َيِمف٥َُد خ٘ؽَّد٠َِيُص: ؤَ ٌَ  ،٣ِ ي  َٙ ٤َد َل َُ خ َُ ِبص 

١ َك،  َٝ  ٘ ِٙيُّ خ ِٜ َمد َٝ  ٘ ًٍ ٦َخ ِٜ ُه ؤَز٧ُ َلد ي  َّٙ َك خ٘ َـّ ََ  ، ِٞ اَل  ٧َِ ِذ   ُ ِِ خ٘عَّ ٧َخ ـَ ٌِي  ٤َد. ٦َ ُُ ُف ٦ََي٥ 
ِذ »٦ََصدِلَسد  ٍَّ ٥َ ُٝ  ٘ ِٗ »٦َ « خ ِٜ د َّٙ .« خ٘ َِ ٘ َف٧َخ  خ

ٌِي  ٌِِميُّ  خ َُّ َك خ٘ َـّ ََ ُط:   ٙ ُِ« َِ َُّ َم ُٝ  ٘ ١  « خ َٝ  ٘ ُِ ٧َ٤ُ٦َ خ َف٧َخ  ٘ ِٞ خ آ  ُ ُّ  ٘ ُِ خ َِ٘فد٤ِ  ُُ ٌِ ٧َخ ُٝ  ٘ َك، ٦َخ
. ُٛ َٙ ُ ؤَل  . ٦َخهللَّ َُ َعد ى  ُٝ  ٘  خ

ُذ ِزاَل ِواَلٍي.  ُ ُٞ ٦َخ٘عَّ خ َُ ٥ِف   ٘ ٣ُ خ َٙ ٌَ  ،٣ِ ي  َٙ َُّ َل ََ ٦َظُِص َُّ َٕ ٞ  َيَع َِ٘ؽُص: ؤَ  خ٘ؽَّد
 ٠عيفص ؤ٧ِخٖ خ٘ٙدٌميص

 ؤٞ خ٘ٙدٌميص:٠ىٙٛ ٜٟ لُض ؤ٧ِخٖ خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٙدٌمي ٦ؤي٘ع٣ ب٩٘  

                                                           

 (.368/ 7د٘سيٟ ٦لًٝش خٍ٘ٝعيٟ ـ خ٦٧١٘ي: )( ٦َظص خ٘ؽ1)
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خظ٧ٍّخ ل٩ٙ بزدلص ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ظُزد ويُ ٜى٧ي، ٌيٝد ٧٘  .1
 ظَُٕ خ٧ٙ١ِ٘ ٦ؤصُض لٙي٣.

خوعًٙ لٙٝدء خ٘ٙدٌميص ٌيٝد ٧٘ ـ٥ُ خ٧ٙ١ِ٘ ٣١ٕ٘٦ ٘ٛ يعَُٕ، ٦٘ٛ ظصُ لٙي٣  .2
 ل٩ٙ ٧ِ٘يٟ: ـ٧خِ خ٘عُذ ٦لًٚ خ٘ف٧خِ. ٦خ٘ٝىعدَ: خ٘ف٧خِ.

 خ٘عُذ ـدجّ ٦ظ٣ُٔ ؤ٩٘٦. -2 .3
 :الشاتع: دكن ضشب الضوجح فٍ الوزهة الذٌثلٍ الوطلة

٦ٍٔ٘ٓ خ٘م١دزٙص ًٌّ ظسيٟ ٜٟ والٖ خ٘سمػ ؤ٥٠ٛ ٘ٛ يفي٦ّخ ٦ّٙ٘ؾ ظُذ 
ق ؤ٦ خ٘ٝى٧ي ٦خ٘عُذ  ويُ ٦ِـع٣ ل٩ٙ خإلؼالَ؛ ٦ب٠ٝد ي٧ٍُِٞ زيٟ خ٘عُذ  ِ ُ س ُٝ خ٘

ق، ٌيفي٦ّٞ خأل٦ٖ ٦يم٧ُٜٞ خ٘ؽد٠ي، ٢ٍ٤٦ ؤزُِ ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٦ؤي٘ع٥ٛ: ِ ُ س ُٝ  خ٘
ٌال ٠َُٕ، ٦ؤٜد  (1)ألي٘ص خ٘م١دزٙص ٌٙٛ ظىُؾ لٝد خٔعًٖ ز٣ خٕ٘دز٧ّٞزد١ٕ٘سص 

 ؤ٧ِخ٥٘ٛ ٌإ٥ٝ٤د:
 ـدء ٌي خٕ٘دٌي: 

 :٩َ٘ ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ ٌٝع٩ ـ٥ُ ٥١ٜد بٜدَخض خ٧ٙ١ِ٘...٦لف٥د ٦و٥ٌ٧د خهلل ظمد٩٘، 
َّٟ ]خ١ٕ٘دء:  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ ٧ِ ؤٞ [. ٦ال يف٧ِ ظُز٥د؛ أل٣٠ يف٦َ34خ٘الِظي َظَىد

 ي٧ٕٞ ٌ٘ٓ ٘مٍَ، ؤ٦ ظيُ صًَ ٜٟ ويُ خ٦ّ٘ؾ.

ٌِي   َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف ٩َ٘: ٦َخ٤  ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ ٌةٞ ؤـ٥ُض خ٧ٙ١ِ٘، ٣ٌٙ ٤ف٤ُد ٌي خ٘ٝعدـك، 
ِك ]خ١ٕ٘دء:  ـِ َعد َٝ  ٘  [... 34خ

َّٟ ]خ١ٕ٘دء:  ز٤ُ٧ُ ُِ ٩َ٘: ٦َخظ  ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ [ ٦ِدٖ 34ٌةٞ َيل٥د ٌ٘ٓ، ٦بال ٣ٌٙ ظُز٥د، 
َّٙ  -خ١٘سي  َٛ َص َّٙ َٔ ٣ِ ٦َ ي  َٙ ُ َل بٞ ٕ٘ٛ لٙي٥ٟ ؤال ي٧ؼحٟ ٌُٕ٘ٛ ؤلًخ ظ٣٠٧٤ُٕ، : »-٩ خهللَّ

ق ِ ُ س ُٜ ق: ويُ ً٘يً(2)«ٌةٞ ٌمٟٙ ٌدظُز٤٧ٟ ظُزد ويُ  ِ ُ س ُٜ  .(1). ِدٖ ؼمٙر: ويُ 
                                                           

(. 55ـ54/ 3( خ٠فُ: ُ٘ق ١ٜع٩٥ خإلَخيخض = يِدجُ ؤ٦٘ي خ٩٥١٘ ُ٘ٙق خ١ٝ٘ع٩٥ ـ خ٘س٧٥ظي: )1)
(. ٦خٕ٘دٌي ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ ـ خزٟ ًِخٜص 210/ ٦5ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق ـ خ٘س٧٥ظي: )

 (.92/ 3خًّ٘ٝٔي: )
 ( ٔسُ ظىُيف٣.2)
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١ٌفً ؤ٣٠ ٘ٛ يسك خ٘عُذ زٝفُي ـ٧٥َ ؤٜدَخض خ٧ٙ١ِ٘، ؤ٦ خ٧ٙ١ِ٘ ٜد ٘ٛ ظ صُ 
 ٙدٌميص. خ٦ّ٘ـص لٙي٣، ٦ًِ ـ٥ُ ٜؽٗ ٤ٍخ ل١ً خ٘

َك  (2)٦ًِ صُق زدإلصُخَ صدلر ُ٘ق ١ٜع٩٥ خإلَخيخض َٜ ض   َُّ ٞ  ؤََص ِة ٌَ ٌّدٖ: 
يِػ:  ًِ َِ٘م  ًٍ ي ًِ َ٘  َُ ًزد َوي   ُ َز٥َد َظ َُ ٣ِ َظ ي  َٙ د ٤َِي َل َٜ  ٩َٙ ِٚ َل اَل َٕ  ٘ َفِك، ٦َخ ع  َٝ  ٘ ٌِي خ ٤َد  ُِ  ٤َف 

ـِ » َّٛ يَُعد ًِ ؼُ َمس   ٘ ًَ خ  ٙ ـَ ؤََظ٣ُ  َُ  ٜ ٛ  خ ُٔ ًُ ً  ؤََل ِٙ ِٚ اَل َيف  َي٧   ٘ ُِ خ ٌِي آِو  . (3)«ُم٥َد 
 :٩َ٘ ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ َز٥َد  ُِ ٞ  َيع  ٣ُ ؤَ َٙ ٌَ  ُِ ٥َف   ٘ ق ِزد ًِ َظ  ُ ٛ  َظ َ٘ ض  ٦َ َُّ ٞ  ؤََص ِة ٌَ ٦ٌي ٔٙدي خ١ّ٘دق: 

َّٟ ]خ١ٕ٘دء:  ز٤ُ٧ُ ُِ  [. ٦َ34خظ 
( ًٍ ي ًِ َ٘  َُ ق؛ ؤَي  َوي  ِ ُ س ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ ... َظ ُِ ٘ ٥َف  ًَ خ ُذ َزم   ُ ُٞ خ٘عَّ ٧ُٕ َي ٌَ4.) 

 ٠عيفص ؤ٧ِخٖ خ٘م١دزٙص
 ٠ىٙٛ ٜٟ لُض ؤ٧ِخٖ خ٤ٍٝ٘ر خ٘م١سٙي ٦ؤي٘ع٣ ب٩٘ ؤٞ خ٘م١دزٙص:

خظ٧ٍّخ ل٩ٙ بزدلص ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ظُزد ويُ ٜى٧ي، ٌيٝد ٧٘ 
ؤصُض ل٩ٙ خ٧ٙ١ِ٘ زمً خ٥٘فُ. ٦ال يسًؤ زد٘عُذ ٜك ؤ٦ٖ خ٧ٙ١ِ٘ زىيُ بصُخَ 

 زٕسر خ٦ّ٘ؾ.٦ظُٕخَ؛ أل٣٠ ًِ ي٧ٕٞ زٕسر ـُي ودَـي ٦٘يٓ 

                                                                                                                                                                 

 (.92/ 3ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ ـ خزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي: ) ( خٕ٘دٌي1)
 (.54/ 3( ُ٘ق ١ٜع٩٥ خإلَخيخض = يِدجُ ؤ٦٘ي خ٩٥١٘ ُ٘ٙق خ١ٝ٘ع٩٥ ـ خ٘س٧٥ظي: )2)
(، ٌي ظٍٕيُ ٧َٔش خ٘ٙٝٓ، ٦ٌي خأل٠سيدء، زدذ ٧ِٖ 878زُِٛ: ) 542/ 8( ؤوُـ٣ خ٘سىدَي: 3)

 ٦ٜٕٙٛ خ١ٕ٘دء، ظُذ ٜٟ ي٢ُٕ ٜد زدذ خ١ٕ٘دق، ٦ٌي صد٘مدً، ؤود٤ٛ ؼ٧ٝي ٦ب٩٘▬خهلل ظمد٩٘: 
 .٠مي٥ٝد ٦صٍص خ٘ف١ص ٌي( 2855) َِٛ
 (.209/ 5( ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق ـ خ٘س٧٥ظي: )4)
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 املبحث الثالث: ضوابط جواس ضزب الشوجة الياششة عيد الفقواء
ح ولُظ علً الىجه  الوطلة األول: أى َكىى الضشب غُش ُهثش ِّ

ق  ِ ُ س ُٝ ظسيٟ ٜٟ والٖ ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص خظٍدَ خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص ل٩ٙ لُٜص خ٘عُذ خ٘
زً ٜٟ ٜمٌُص ٜع٩ ٥ٜٝد ٔدٞ لدٖ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش، ٦ال ٠ميً ١٤د ٜد ٔسُ، ٦ب٠ٝد ال 

لد لُخٜد ٌع١ؽسُ لٙي٣ ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء خٕ٘دٍ٘ص. ِ ُ س ُٜ  ي٧ٕٞ خ٘عُذ 
زد١٘فُ ٌي ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء خٕ٘دزّص ٌي خ٘عُذ خ٘ٝسُق ُٜض ٜم١د ؤ٧ِخٖ ِٙيٙص 
٘ٝم١د ٜٟ وال٥٘د لًٚ خٍَُ٘ زيٟ خ٘مٙٝدء ٌي ظمُيً ٦ل٦ًي خ٘عُذ خ٘ٝسُق، ٦بٞ 

مسُ زمع٥ٛ زٍٙؿ: )ظُذ ٜسُق( ٤٦ٍخ لدٖ ١ٔد اللف١د ١ٌُِد ؤليد٠د زد٘عمسيُ، ٔإٞ ي
خألٔؽُ، ٦يمسُ آو٦ُٞ زٍٙؿ: )ظُذ ويُ ٜى٧ي(، ٦ي٨ُ ٤االء ؤٞ ظمسي٤ُٛ ؤ٘ٝٗ 
ّ٘ٙٝص٧ي، ًٌّ ي٧ٕٞ خ٘عُذ ويُ ٜسُق ٣١ٕ٘٦ ظدَ ـًخ ٌي زمط خألٜدٟٔ 
خ٘مٕدٔص ٜٟ خ٘فٕٛ، ٦خ٘فد٤ُ ٜٟ والٖ خ٘سمػ ٌي ٔعر خٍ٘ٝخ٤ر ؤٞ خٍ٘يٟ 

خ٘ٝسُق( ٘ٛ يٕعؽ٧١خ خ٘عُذ ٌي خألٜدٟٔ خ٘مٕدٔص ل٧ُٜخ خ٘عُذ زٍٙؿ: )خ٘عُذ 
٦ب٠ٝد ٧٤ والي ٌي خ٘عمسيُ ٌّػ، ٔٝد ٦ـ٠ًد ٜٟ خ٘مٙٝدء ٜٟ يٕعىًٚ خ٘عمسيُيٟ. ٦ًِ 

 ـٝك ٜمفٛ ٘ىص خ٥ٍّ٘دء خ٘عمسيُيٟ ٌي ظمُي٣ٍ ٘ٙعُذ خ٘ٝسُق ٌّدٖ: 
٢ً٥ ـَ ق: زعٛ خ٘ٝيٛ ٦ٌعك خ٘سدء ٦ُٕٔ خُ٘خء خً٘ٝٙيش، ٜٟ زُق ز٣ خألُٜ،  ِ ُ َس ُٝ  خ٘
ق: خ٘عُذ خٍ٘ي يعُْ ؤؼُخ ٌي خ٘سًٞ، ؤ٦ ٜد ٧٤  ِ ُ س ُٝ ق، ٦خ٘عُذ خ٘ ِ ُ س ُٜ ٦آٌخ٢، ٧٥ٌ 

 .(1)ؤً٘ ٜٟ ٌ٘ٓ
ى٧ي ل١ً  َٝ ٦ّ٘ٙٝيً ٜٟ خالؼالق خ٘عٍصيٙي لٟ ل٦ًي خ٘عُذ خ٘ٝسُق، ؤ٦ خ٘

 :ٜٟ والٖ خّ٘ٝدصً خآلظيص خ٘مٙٝدء ؤٌُٔ ٢ٍ٤ خ٧ّ١ٖ٘
ح فٍ الوزهة الذ  ٌفٍالوقصذ األول: تعشَف الضشب الُوثش ِّ

ي  ٍِ د، ٧َ٤ُ٦َ خَّ٘ ًٙ ٌَدِل ًزد   ُ ٌِي خ٘عَّإ ِييِر َظ َز٥َد  ُِ ٞ  َيع  ٣َُ٘ ؤَ  َٓ َ٘ي  ِدٖ ٌي َي خ٘ٝمعدَ: 
ُي٢ُ  ِ ٧ َٕ ًَ ؤ٦َ  يُ  ٙ ِف  ٘ َُ خ ُِ َٛ ؤ٦َ  َيى  َمف   ٘ ُُ خ ِٕ  ٕ  .(2)َي

                                                           

 ( ٜمفٛ ٘ىص خ٥ٍّ٘دء ـ خّ٘ٙمفي: زُق.1)
 (.79/ 4( خًَ٘ خ٘ٝىعدَ ٦لد٘يص خزٟ لدزًيٟ )َي خ٘ٝمعدَ( )2)
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ق يىدي ٣١ٜ  ِ ُ س ُٜ ٦ِدٖ ٌي ًُٜ٘ خ٘ميُخٞ ب٩٘ ٜمٌُص ؤل٧خٖ خإل٠ٕدٞ: ظُذ 
 .(1)ظًٙ ٠ٍٓ ؤ٦ لع٧

قُ ٦ٌي  َِ ٘ َفد ق ٧َ٤ُ٦َ خ ِ ُ س ُٝ  ٘  .(2)خ٘سمُ خُ٘خجُ ُ٘ق ١ّٔ خًِ٘دجُ: خ
ً  ؤٚ  بال ؤٞ خألل١دي خوع٧ٍٙخ ٌي خ٘عُذ: ٤ٗ يصٗ ٌي لًي خ٘عُزدض ب٩٘ َل

 :ٌيٟٝ ُلٕٛ لٙي٣ زد٘عمّيُ ال؟ ٔدَ خ٘ٙيسد٠ي ٤ٍخ خ٘ىالي ٌي خ٤ٍٝ٘ر ٌّدٖ
: "ٜٟ زٙه -ٔٙٛ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ -لَّظ٣، ٦ال ؤزٙه ز٣ لًخً... ِدٖ ٧َٖٔ خهلل 

. ٧٤٦ ٧ِٖ ٜمًٝ... ٦ِدٖ ؤَز٧ ل١يٍص: ال يسٙه (3)لًخً ٌي ويُ لً ٧٥ٌ ٜٟ خ٘ٝمعًيٟ"
 زد٘عمّيُ ؤَزم٧ٞ ٧ٔؼدً، ٧٤٦ ؤي٩٠ خ٘م٦ًي... ٦ِدٖ ؤَز٧ ي٧ًٔ: ؤزٙه

 .(4)زد٘عمّيُ وٕٝص ٦ٔسميٟ ٧ٔؼدً بٌخ ٔدٞ ٌي ؤُٜ ٌدلٗ 
َ ؤ٣٠ ٔٝك ٧َٖٔ ١٤٦دْ ٦َخيص ؤو٨ُ ٘ٙمًيػ صميمص ٤٦ي: لٟ ٤د٠ث زٟ ٠يد

خهلل ـ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـ ي٧ّٖ: ال يفًٙ ؤلً ٧ٌَ لُٙش ؤ٧ٔخغ، بال ٌي لً ٜٟ 
 .(5)ل٦ًي خهلل

                                                           

 (.31مًٝ ًَِي زد٘د: )ٚ: ( ًُٜ٘ خ٘ميُخٞ ب٩٘ ٜمٌُص ؤل٧خٖ خإل٠ٕدٞ ـ 1ٜ)
/ 5( خ٘سمُ خُ٘خجُ ُ٘ق ١ّٔ خًِ٘دجُ ١ٜ٦مص خ٘ىدُ٘ ٦ظٕٝٙص خ٘ؽ٧َي ـ خزٟ ٠فيٛ خ٘ٝصُي: )2)

10.) 
(،ٔعدذ خألُ٘زص ٦خ٘مً ٌي٥د، زدذ 17662( زُِٛ: )327/ 8( ؤوُـ٣ خ٘سي٥ّي ٌي ٣١١ٔ خٕ٘سيُ: )3)

( زُِٛ: 153/ 21ُخ٠ي ٌي خٕ٘سيُ: )ٜد ـدء ٌي خ٘عمّيُ ٦ؤ٣٠ ال يسٙه ز٣ ؤَزميٟ ٦ِدٖ: ُٜٔٗ. ٦خ٘ؽس
( زدذ خ٘ٝيٛ، خ٧٘٘يً زٟ لؽٝدٞ ودٖ ٜٕمُ لٟ خ١٘مٝدٞ. ٦ظم٣ٍ ٍٔ٘ٓ خ٘ٙيه ٠دصُ خً٘يٟ 197)

 .5503، َِٛ: 793خأل٘سد٠ي ٌي ظميً خ٘فدٜك خ٘صىيُ ٦ِيديظ٣: 
 (.108/ 20(. ٦َخـك: خ٘ٝس٧ٕغ ُٕ٘ٙوٕي: )527ــــ  526/ 10( خألصٗ ٘ٙٙيسد٠ي: )4)
( 1708ٌي خ٘ٝمدَزيٟ، زدذ ٔٛ خ٘عمّيُ ٦خأليذ. ٦ٜٕٙٛ: َِٛ ) 157/ 12٘سىدَي: ( ؤوُـ٣ خ5)

 ٌي خ٘م٦ًي، زدذ ًَِ ؤ٧ٔخغ خ٘عمّيُ.



 

- 0202 - 
 

 هدى ذلند رمضان د/            ضزب الشوجة يف الفقى اإلصالمي حكه 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
ه
د
ه
د
 
ر
ه
ً
ٌ 

 

اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ح فٍ الوزهة الوالكٍ   الوقصذ الثاًٍ: تعشَف الضشب الُوثش ِّ
لُي خُّ٘ؼسي خ٘عُذ خ٘ٝسُق ٜٟ والٖ ظمُي٣ٍ ٘ٙعُذ خ٧٘خَي ٌي خآليص 

 ُ٠ َٞ ٧ٌُ ِظي َظَىد َّٟ خُٕ٘يٝص: ٦َخ٘الَّ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ
خ ]خ١ٕ٘دء:  ًُ ِسي َٔ يِّد  ِٙ َٞ َل د َٔ  َ َّٞ خهللَّ ِسياًل ِب َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ ُى٧خ َل ٌَاَل َظس    ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة  [ ٌّدٖ: 34ٌَ

 ِ ُ َس ُٝ  ٘ ُُ خ ََيِذ َوي  ُذ خأل   ُ َيِص ٧َ٤ُ َظ ٢ِ خآل  ٍِ ٌِي ٤َ ُذ   ُ د ٦َخ٘عَّ ًٝ ُُ َلف  ِٕ  ٕ ي اَل َي ٍِ ِق، ٧َ٤ُ٦َ خَّ٘
 َُ اَلُق اَل َوي  ٣ُ خ٘صَّ  ١ ِٜ ُص٧َي   ّ َٝ  ٘ َّٞ خ ِة ٌَ ٤َ٧ِد،  ِش ٠َ٦َم  َّ  ٕ َّٙ د٘ َٔ َلًص  َِ د ـَ  ُٟ ي ِٙ  .(1)٦َاَل َي

 :٣ِِ٘  ٧َِ ِق   ُ َ٘ ٌِي  يُّ  ُِ ِمرُّ خ٘ؽََّس ُٝ  ٘ َٖ خ د َِ ق»٦َ ِ ُ س ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ َّٟ َظ ز٤ُ٧ُ ُِ َُ « ٦َخظ  ؤَي  َوي 
اَ  ُٜ ُُ ٥َ ًزد اَل َيف   ُ ١ِي َظ ، َيم  َُ ـ٥ََ خ  ٌَ دَء ب ٍَ َى  ٘ َق خ َُّ ٟ  َز ِٜ  ٣َُّٙ ََ٘م ٦َ :  ٛ ُع٥ُ َٖ َزم  د َِ  ، ٍ َ د َ٘ ٍُ ٦َاَل  ؼ ِ

 َّٟ ٥َُ٘ ٢ُ َظإ ِييًسد  ُُ  .(2)ؤََؼ
ي اَل  ٍِ ق، ٧َ٤ُ٦َ خَّ٘ ِ ُ س ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ ٦ؤًٔ ٢ٍ٤ خ٘ٝمد٠ي صدلر ١ٜك خ٘فيٗ ٌّدٖ: َظ

 ِٙ د ٦َاَل َي ًٝ ُُ َلف  ِٕ  ٕ ُِ َي  ٕ َٕ  ٘ د َٔ ١ًد،  ي  َ٘ َلًص  َِ د ـَ  ُٟ  .(3)ي
ى٧ي( َٝ  ٦زمط خ٘ٝدٕ٘يص لسُ لٟ خ٘عُذ خ٘ٝسُق ز٣٘٧ّ: )خ٘

 َّٛ ض  ٦ََلَف٥َد، ؼُ َّ َٙ خ ٠َ ٌَ  ٌٍي خ٘ع٧ظيك ٌي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ِدٖ: ٦َِب
ى٧ي  َٜ  َُ زًد َوي   ُ َز٥َد َظ َُ َّٛ َظ ٤َد، ؼُ َُ  .(4)٤ََف

ًزد  ٠٦صُ ٤ٍخ خ٘عمسيُ ٦ؤصٗ ٣٘ خ٘ىُ٘ي ٌّدٖ:  ُ َز٥َد َظ ُِ ٞ  َيع  َٖ ِزإَ ٧ ُّ ٞ  َي ُر ؤَ ِٔ ١َد ُٝ  ٘ خ
ِص  َٝ  ٕ َّٙ د٘ َٔ ى٧ٌد  َٜ  ُٞ ٧ُٕ ً  َي َِ َلًص،  َِ د ـَ  ُٟ ي ِٙ د، ٦َاَل َي ًٝ ُُ َلف  ِٕ  ٕ ي اَل َي ٍِ َّٞ خَّ٘ ى٧ي؛ أِلَ َٜ  َُ َوي 

 ِٟ َيي   ً ٩َٙ خ٘ؽَّ ِر، ؤ٦َ  َل  ٙ َّ  ٘ ٩َٙ خ  .(5)َل

                                                           

 (.172/ 5( ظٍٕيُ خُّ٘ؼسي: )1)
 (.15/ 4( ٧ٜخ٤ر خ٘فٙيٗ ٌي ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ـ خ٘مؽدذ خُ٘لي١ي: )2)
 (.545/ 3( ١ٜك خ٘فٙيٗ ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ـ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ لٙيٗ: )3)
 (.266/ 4( خ٘ع٧ظيك ٌي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ـ ظيدء خً٘يٟ خ٘ف١ًي: )4)
 (.7/ 4( ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ٘ٙىُ٘ي )5)
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اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

ح فٍ الوزه  ة الشافعٍالوقصذ الثالث: تعشَف الضشب الُوثش ِّ
ل١ً خالؼالق ٦يَخٔص ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء ٌي خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٙدٌمي يف٥ُ ؤ٥٠د ظعمًغ لٟ 

 خ٘عُذ خ٘ٝمُٚ ٦ظفم٣ٙ ٘دٜال ٘مًش ٠ّدغ ٤ي: 
 .ُخ٘ٝسُق زٝم١د٢ خٕ٘دز 

 .لُٜص ظُذ خ٧٘ـ٣ 

 .ًلًٚ ظُٕخَ خ٘عُذ ٌي خ٧ٝ٘ظك خ٧٘خل 

 .لًٚ ز٧ٙن خ٘عُذ ؤي٩٠ خ٘م٦ًي خُ٘ٙليص 

 َِدٖ خ٘ٙدٌمي: 
  ُٙ خ٦َاَل َيس  ًِّ ِذ َل  ُ ٌِي خ٘عَّ  ُه 

 .ًيد ِٜ  ً ُٜ لد، ٦َاَل  ِ ُ س ُٜ  ُٞ ٧ُٕ  ٦َاَل َي

  َ٣ ـ  ٧َ  ٘ ي٣ِ خ ٌِ  ٩َِّ  .(1)٦ََيَع٧َ
 ٦ُ٘ق صدلر خ٘ٝف٧ٝق ٧ِٖ خ٘ٙدٌمي ٌّدٖ:

 ٍ٘ق: خٍ٘ديق خ ِ ُ س ُٝ يى٩ٙ ظًٙ خ١ٍ٘ٓ ٣١ٜ، ؤ٦ ظًٙ لع٧ ؤ٦  يٌد٘
 ظ٧ٙي٣٥.

 ًٜٝ٘يفُق، ٌيىُؾ خً٘ٚ. ي: خٍ٘ي٦خ 

 ٘ؤٞ ي٧خ :ٟ  ٜ  ل٩ٙ ٧ٜظك ٦خلً. ألٞ خّ٘صً ٣١ٜ خ٘عإيير. خ٘عُذ ي٦خً٘ٝ

 .ٟٔ٦يع٩ِ٧ خ٧٘ـ٣: أل٣٠ ٧ٜظك خ٘ٝمد 

  ى٧ٌص َٝ  .(2)٦يع٩ِ٧ خ٧ٝ٘خظك خ٘
ِدٖ خ٘ٝد٦َيي: ٦ؤٜد خ٘عُذ ٧٥ٌ ظُذ خ٘عإيير ٦خالٔعصالق، ٧٤٦ ٔعُذ 
خ٘عمّيّ ال يف٧ِ ؤٞ يسٙه ز٣ ؤي٩٠ خ٘م٦ًي، ٦يع٩ِ٧ زد٘عُذ ؤَزمص ؤ٘يدء: ؤٞ يّعٗ ؤ٦ 

 .(1)يٙيٟ يّٜٟ ؤ٦ يًٜي ؤ٦
                                                           

 (.208/ 5( خألٚ ٘ٙٙدٌمي: )1)
/ 9(. ٦خ٠فُ: خ٘مد٦ي خٕ٘سيُ ـ خ٘ٝد٦َيي: )449/ 16( خ٘ٝف٧ٝق ُ٘ق خ٥ٍٝ٘ذ ـ خ٦٧١٘ي: )2)

598.) 
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اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

 ٣ِ ـ  ٧َ  ٘ ٩َٙ خ لد، ٦َاَل َل ِ ُ س ُٜ ًيد، ٦َاَل  ِٜ  ً ُٜ  َٞ ٧ُٕ ٞ  اَل َي َسِىي ؤَ ٦ِدٖ خ٦٧١٘ي: ٦ََي١ 
 ِٓ ِ٘ ٥َد َٝ  ٘  .(2)٦َخ

 ٦خٔع٧ً٘خ زمُٜص خ٘عُذ ل٩ٙ خ٧٘ـ٣ زد٘مًيػ خُ٘ٙيً:
لٟ ز٥ّ زٟ لٕيٛ لٟ ؤزي٣ لٟ ـ٢ً ِدٖ: ِٙط: يد ٧َٖٔ خهلل ٠ٕدئ٠د ٜد ٠إظي 

ؼٓ ٌإض لُؼٓ ؤ٩٠ ٘حط، ويُ ؤٞ ظعُذ خ٧٘ـ٣، ٦ال ٥١ٜٟ ٦ٜد ٠ٍَ؟ ِدٖ: لُ
ظّسك، ٦ال ظ٥فُ بال ٌي خ٘سيط، ٦ؤؼمٛ بٌخ ؼمٝط، ٦خٔٓ بٌخ خٔعٕيط، ٔيً ٦ًِ 

 .(3)ؤٌع٩ زمعٕٛ ب٩٘ زمط
٦خ٘مّيّص بٞ ظُٔيّ خ٘ٙدٌميص ل٩ٙ لُٜص خ٧٘ـ٣ ـٝيٗ، ٧٥ٌ يمي٠ًد ب٩٘ ظُٕيٛ 

 خّ٘زيُ لٟ ـدزُ ؤٞ خ١٘سي خ٧٘ـ٣ زٕٙٗ لدٚ ٌي خإلٔالٚ لع٩ ٦ـ٣ خ٘مي٧خٞ؛ ٌمٟ ؤزي
ُ  لٙي٣ لٝدَ ًِ ٦ُٔٛ ٌي ٦ـ٣٥ ٌّدٖ: "٘مٟ خهلل خٍ٘ي  ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٜ

ٚ ٦ـ٣ خ٘مٝدَ ٥ٜٝد ٔدٞ لدٖ خ٘مٝدَ، ًِ ٣ٝٔ٦4")  ُ (. ٌال ٘ٓ ؤٞ خإلٔالٚ خٍ٘ي ٔ
ٚ ٦ـ٣ خُ٘ٝؤش ٥ٜٝد ٔدٞ لدٖ خُ٘ٝؤش.  ُ ٔ 

ح في المذهة الحن  .ثليالمقصد الزاتع: تعزيف الضزب الُمثز ِّ
 ـ٥ُ ٜٟ والٖ خ٘سمػ ظٙدز٣ ٔسيُ ٌي خ٘عمسيُ لٟ خ٘عُذ خ٘ٝسُق زيٟ خ٘م١دزٙص 

٦خ٘ٙدٌميص ٜٟ ليػ ظمُظ٧خ ٌي ظمُيً خ٘عُذ ويُ خ٘ٝسُق، ب٩٘ ٠ٍٓ خ١ّ٘دغ 
 ظُّيسد: 

 .ُخ٘ٝسُق زٝم١د٢ خٕ٘دز 

 .لُٜص ظُذ خ٧٘ـ٣ 

                                                                                                                                                                 

 (.598/ 9( خ٘مد٦ي خٕ٘سيُ ـ خ٘ٝد٦َيي: )1)
 (.368/ 7( ٦َظص خ٘ؽد٘سيٟ ٦لًٝش خٍ٘ٝعيٟ ـ ؤز٧ ُِٔيد ٜميي خً٘يٟ يمي٩ زٟ ُ٘ي خ٦٧١٘ي: )2)
، ٦خ٘ؽسُخ٠ي ٌي "خٕ٘سيُ" 77-5/66(. ٦وُـ٣ خ٘ؽسُي ٌي "ظٍٕي٢ُ" 232/ 33( ١ًٕٜ ؤلًٝ: )3)

(. ٦ِدٖ خ٘ٙيه ٘مير خأل٠َدئ٦غ ٌي ظمّي٣ّ ل٩ٙ خ١ًٕٝ٘: 1001( ٦)1000( ٦ )999/)19
 ٢ لٕٟ.ب١ٔدي

 (. 6/163ـ ؤوُـ٣ ٜٕٙٛ، ٔعدذ خ٘ٙسدْ ٦خّ٘ي١ص، زدذ خ٥١٘ي لٟ ظُذ خ٘مي٧خٞ ٌي ٦ـ٣٥ ) 4
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اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
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 و7102العدد اخلامس               

 .لًٚ ز٧ٙن خ٘عُذ ؤي٩٠ خ٘م٦ًي خُ٘ٙليص 

 ٘٤ٍر.ٝٝسُق( ٌي خ٦٘خٔعمٝدٖ ٍ٘ؿ )ٜى٧ي( ب٩٘ ـد٠ر )خ 

ق، ؤي: ويُ ً٘يً. ٦لٙي٣  ِ ُ س ُٜ ٌٍي خٕ٘دٌي ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ: ِدٖ ؼمٙر: ويُ 
ى٧ٌص، ٦خٕ٘ٝعم١ٕص؛ ألٞ خّ٘ٝص٧ي خ٘عإيير ال خإلظالي  َٝ خـع١دذ خ٧ٝ٘خظك خ٘

 .(1)٦خ٘ع٧ٙي٣
 َٝ  ٘ ، ٦َخ َٟ َسؽ   ٘ َع١ُِر خ ٣َُ٘، ٦َيف  ًص  َٜ ُِ  ٕ ٣َ َظ ـ  ٧َ  ٘ َع١ُِر خ ى٧ٌَص ٦ي٧ّٖ خ٘س٧٥ظي: ٦ََيف  َٝ  ٘ ٧َخِظَك خ

٥َ٤َد ِ ٧ َٙ َِ٘حالَّ يُ ١ََص  َٕ َعم   ٕ ُٝ  ٘ ٧َخِظَك خ َٝ  ٘ َع١ُِر خ ، ٦ََيف  ِٗ ع  َّ  ٘ َي خ  .(2)َو٧ 
ق( ؤي ٘يٓ زدً٘ٙيً. ِدٖ  (3)٦لُي خزٟ ًِخٜص ِ ُ س ُٜ )خ٘ٝسُق( ٌّدٖ: ٦ٜم٩١ )ويُ 

ق(. ِدٖ: ويُ ً٘يً. ٦لٙي٣ ِ ُ س ُٜ  خ٘ىالٖ: ٔإ٘ط ؤلًٝ زٟ يمي٩ لٟ ٣٘٧ِ: )ظُزد ويُ 
ى٧ٌص؛ ألٞ خّ٘ٝص٧ي خ٘عإيير ال خإلظالي... ٦ال  َٝ ؤٞ يفع١ر خ٧٘ـ٣ ٦خ٧ٝ٘خظك خ٘

: ال -ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ  -يّيً ٌي ظُز٥د ل٩ٙ لُٙش ؤ٧ٔخغ؛ ٧ّٖ٘ ٧َٖٔ خهلل 
 .(4)يفًٙ ؤلً ٧ٌَ لُٙش ؤ٧ٔخغ، بال ٌي لً ٜٟ ل٦ًي خهلل

ي )ويُ خ٘ٝسُق( ز٣٘٧ّ: ويُ ٜاؼُ ٦ال ٘دَ  ُ  .(5)٦ؤٜد خَّ٘ٔٙي ًٌّ َل
ق: ؤي ويُ ً٘يً ٦يفع١ر  ِ ُ س ُٜ ٦ٌي خإل١ِدق ّٜيً ٜٟ خ٘عٍصيٗ ليػ ِدٖ: ويُ 

ى٧ٌص ٦خٕ٘ٝعم١ٕص: لُٙش ؤ٧ٔخغ ٌإِٗ ٦ِيٗ زِ  َٝ  ش ؤ٦َ  ًُ خ٧٘ـ٣ ٦خ٘سؽٟ ٦خ٧ٝ٘خظك خ٘
 .(6)ٜىُخَ ١ًٜيٗ ٧ٍٜٙي ال ز٧ٕغ ٦ال زىٙر 

                                                           

 (.92/ 3( خٕ٘دٌي ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ ـ خزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي: )1)
 (.209/ 5( ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق ـ خ٘س٧٥ظي: )2)
 (.318/ 7( خ٘ٝى١ي الزٟ ًِخٜص )3)
( 1708ٌي خ٘ٝمدَزيٟ، زدذ ٔٛ خ٘عمّيُ ٦خأليذ. ٦ٜٕٙٛ: َِٛ ) 157/ 12( ؤوُـ٣ خ٘سىدَي: 4)

 ٌي خ٘م٦ًي، زدذ ًَِ ؤ٧ٔخغ خ٘عمّيُ.
 (.184/ 3( ُ٘ق خَّ٘ٔٙي ل٩ٙ ٜىعصُ خ٘ىُِي )5)
(. ٦خ٠فُ: ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق ـ 251/ 3( خإل١ِدق ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ زٟ ل١سٗ )6)

 (.210/ 5خ٘س٧٥ظي: )
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 الوطلة الثاًٍ: سجذاى فائذج الضشب عٌذ الضوج
ٜٗ خ٘م٧َّ، ال يف٧ِ ظُز٥د زال ٜسَُ، ٦ًِ ؤزدلط خألصٗ ؤٞ خُ٘ٝؤش ب٠ٕدٞ ٔد

خُ٘ٙيمص ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش ٘مٕٝص ٦ٜصٙمص ٤٦ي بصالق لدٖ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش 
٦ي١ع٥ي خ٘ىٙٗ خٍ٘ي ٔدٞ يع٥ًي خألُٔش زد٘عٍٕٓ، ٦ظعمُّ ، ٘عصٙك خألُٔش زصالل٥د

 ٜصٙمص خ٘فٝيك خ٦ّ٘ـص ٦خ٦ّ٘ؾ ٦خأل٦الي.
خ٘مٕٝص ٜٟ خ٘عُذ، ٦وٙر ل٩ٙ ـٟ  ٦زد٘عد٘ي ٌٟٝ خ٘ؽسيمي ؤ٣٠ ٧٘ ًٌّض

خ٦ّ٘ؾ ؤٞ ٦ِـع٣ ٟ٘ ظُظًق ٦ٟ٘ ظعُخـك لٟ ٤ِ٧ٙ٠د، زٗ ًِ ظ٧ٕء خأل٧َٜ ٌيٝد زي٥١ٛ 
 ؤٔؽُ، ٌم١ًجٍ ال يعُز٥د ٦يع٥ُٔد ال٠عٍدء خ٘مٕٝص ٜٟ خ٘عُذ.

٦زُٝخـمص ٔعر خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص ٘ٛ يف٥ُ ٌي خ٘سمػ ٌُٔ ٥ٍ٘خ خ٘ٝم٩١ ٌي 
! زي١ٝد ٠ٛ خ٤ٍٝ٘سدٞ ٤ٍخ يمدَضيف٥ُ ٜد  ٘ٛ ٔٝدخ٤ٍٝ٘سيٟ: خ٘م١ٍي ٦خ٘م١سٙي. 

خ٘ٝدٕ٘ي ٦خ٘ٙدٌمي ل٩ٙ لًٚ ـ٧خِ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش بٌخ وٙر ل٩ٙ ـٟ خ٦ّ٘ؾ 
 لًٚ ظُخـم٥د لٟ ٤ِ٧ٙ٠د، ٢ٍ٤٦ ؤ٧ِخ٥٘ٛ:

٦ؤٜد خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٝدٕ٘ي ًٌّ ٠ٛ ل٩ٙ لًٚ ـ٧خِ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش ٌيٝد ٧٘ 
 .وٙر ل٩ٙ ـٟ خُ٘ـٗ ؤ٥٠د ٟ٘ ظعُخـك لٟ ٤ِ٧ٙ٠د

 الوقصذ األول: قىل الوالكُح فٍ ضشب الٌاشضج هع ظي عذم تشاجعها
ظٕٝٓ خ٘ٝدٕ٘يص زإٞ بزدلص ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ُٜظسػ زفٟ خ٦ّ٘ؾ 

ٚ ظُز٥د. ُُ  صالق ٦ِـع٣ زد٘عُذ، ٦َـ٧ل٥د لٟ ٤ِ٧ٙ٠د، ٦بال َل
ز٥َُد ؤَص    ُ ّ  َظ ٛ  َيُف َ٘  ًُ ي ٍِ َّٟ ؤ٣َُّ٠َ ال يُ ـَ   ٞ ِة ٌَ الً ٣٘٧ّ٘ ظمد٩٘: ـدء ٌي خ٘ع٧ظيك: 

( ]خ١ٕ٘دء:  َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ )٦َخ٘الَِّظي َظَىد
[ خآليص... ٦بٌخ وٙر ل٩ٙ ـ٣١ ؤٞ خ٘عُذ ال يٍيً ٘ٛ يفّ ٣٘ ظُز٥د، ألٞ 34

 .(1)خّ٘ٝص٧ي صالق خ٘مدٖ، ٦خ٧٘ٔيٙص ل١ً ـٟ لًٚ ّٜص٤ًد ال ظُٙق

                                                           

 (266/ 4ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر ـ ظيدء خً٘يٟ خ٘ف١ًي: ) ( خ٘ع٧ظيك ٌي ُ٘ق1)
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ِ٦ َُ زًد َوي   ُ َز٥َد َظ َُ َّٛ َظ دٖ ٌي ـدٜك خأل٥ٜدض زىص٧ٚ ظُذ خ٦ّ٘ـص خ١٘دّ٘ش: ؼُ
الً  ز٥َُد ؤَص   ُ ّ  َظ ٛ  َيُف َ٘  ًُ ي ٍِ َّٟ ؤ٣َُّ٠َ ال يُ ـَ   ٞ ِة ٌَ ى٧ي،  َٜ(1). 

ز٥َُد   ُ َّٛ َظ ٤َد، ؼُ ُُ َّٛ ٤َف  ، ؼُ ض  َّ َٙ ٠َ  ٟ َٜ ُؿ  ٦ٌي ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ٘ٙىُ٘ي: ٦َ٦َل 
ٌَدَيَظ٣ُ  َّٟ ب ـَ   ٞ  .(2)ب

ى٧ي  َٜ ذ   ُ ٧ِ ِبالَّ ِزَع ُٙ ُْ خ١ُّ٘ ـ١َ ٣ ؤ٥ََّ٠َد اَل ظع  ٦ٌي خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٥ٍّ٘يص: ِبٞ وٙر ل٩ٙ 
 .(3)َظ٥َُٔد

 الوقصذ الثاًٍ: قىل الشافعُح فٍ ضشب الٌاشضج هع ظي عذم تشاجعها
خظٍُ خ٘ٙدٌميص ٜك خ٘ٝدٕ٘يص ل٩ٙ ؤٞ بزدلص ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ُٜظسػ 

ٚ ظُز٥د.زفٟ خ٦ّ٘ؾ صالق ٦ِـع٣  ُُ  زد٘عُذ، ٦َـ٧ل٥د لٟ ٤ِ٧ٙ٠د، ٦بال َل
د  َّٜ ٌٍي ٥٠ديص خ٘ٝمعدؾ ب٩٘ ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ِدٖ لٟ ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش: ؤَ

٩١ً َل١ ٣َ  َعى   ٕ ُٜ ٧َزٌص  ُّ ُٚ أِل٣َُّ٠َ ُل ُُ َيم  ٌَ  ًُ ي ٍِ َٛ ؤ٣َُّ٠َ اَل يُ ِٙ خ َل ٌَ  .(4)ب
 َٛ ِٙ خ َل ٌَ د ب َّٜ ؛ أِل٣َُّ٠َ  ٦ٌي ظمٍص خ٘ٝمعدؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ: ؤَ ُٚ ُُ َيم  ٌَ  ًُ ي ٍِ ؤ٣َُّ٠َ اَل يُ

شٍ  ًَ دِج ٌَ ٧َزٌص ِزاَل  ُّ  .(5)ُل
**** 

                                                           

(. ٦خ٠فُ: خ٘عدؾ ٦خإلٔٙيٗ ٘ٝىعصُ 287( ـدٜك خأل٥ٜدض ـ ـٝدٖ خً٘يٟ خزٟ خ٘مدـر: )ٚ: 1)
 (.262/ 5وٙيٗ ـ ٜمًٝ زٟ ي٧ًٔ خ٘مسًَي: )

 (.7/ 4( ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ٘ٙىُ٘ي: )2)
 (.142( خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٥ٍّ٘يص ـ خزٟ ـّي خٕ٘ٙسي: )ٚ: 3)
 (.391/ ٥٠6ديص خ٘ٝمعدؾ ب٩٘ ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ـ خُٜ٘ٙي: )( 4)
 (.455/ 7( ظمٍص خ٘ٝمعدؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ ٦ل٧خ٘ي خ٦ُٙ٘خ٠ي ٦خ٘مسديي: )5)
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 الوطلة الثالث: التضام التشتُة فٍ تأدَة الضوجح الٌاشضج
خ٘عّخٚ خ٘عُظير ٌي خ٧٘ٔدجٗ خ٘ؽالغ: )خ٧٘لؿ ؼٛ خ٥٘فُ ؼٛ خ٘عُذ( ل١ً ظإيير 

ٌ ال يٕٟٝ ؤٞ ظسًؤ زد٘عُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ِـع٣ خ١٘دّ٘ش ؤُٜ يّس٣ٙ خ٘مّٗ ٦يإُٜ ز٣ خُ٘ٙق، ب
خ٘ميدش  ٌي ٧ٙ٠ِ يٕٟٝ بصالل٣ زدٕ٘ٙٝص! ٦ودصص بٌخ ٜد ؤو٠ٍد زميٟ خاللعسدَ ؤٞ

خ٦ّ٘ـيص ِدجٝص ل٩ٙ خ٧٘ي ٦خ٘عُخلٛ ٦خاللعُخٚ خٍ٘ي يمٛ خألُٔش ٔدٜٙص ٜعٝؽٙص 
 زد٦ّ٘ـيٟ ٦خأل٦الي.

 ٦ًِ ـ٥ُ ٜٟ والٖ خ٘سمػ ؤٞ خٍ٘ٝخ٤ر خألَزمص ًِ َخل٧خ ٤ٍخ خ٘فد٠ر ٌي
 ظ٥ٛ، ٤٦ي ل٩ٙ خ٘عُظير:٠٦ًٜد

 الوقصذ األول: قىل األدٌاف فٍ التضام التشتُة فٍ التأدَة
 َّٟ ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ َّٗ ٦َخ٘الِظي َظَىد ـَ ٦َ َّّ ٣ُُ٘ َل  ٧َِ ي٣ِ  ٌِ  ُٗ َص  ِدٖ خٕ٘دٔد٠ي: ٦َخأل 

 َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ِك ٦َخظ  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف ِي 34]خ١ٕ٘دء:  ٦َخ٤   ُ َٞ ِزَم د َٔ   ٞ َيِص ٦َِب ُُ خآل  ٌََفد٤ِ  ،]
٧َخ٦ُ   ٘ ِظيِر، ٦َخ  ُ ِٗ خ٘عَّ ِسي َٔ  ٩َٙ ُك َل  ٝ َف  ٘ ٣ُ خ  ١ ِٜ خَي  َُ ُٝ  ٘ َّٟ خ ِٕ َ٘  ُِ َٙ ؽ  ُٝ  ٘ ِك خ  ٝ َف  ٙ ِ٘ ُظ٧َلِص   ٧ َٝ  ٘ ٧َخ٦ِ خ  ٘ خ

 َٓ ِ٘ ٌَ  ُٗ ِٝ َع  .(1)َظم 
 ٌِ َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف َّٟ ٦َخ٤  ٌَِمف٤ُ٧ُ ِك: ٌي خُ٘ٝخًِ، ٦ِدٖ خ٘سيعد٦ي ٌي ظٍٕي٢ُ:  ـِ عد َٝ  ٘ ي خ

ٌال ظًُو٤٧ٟٙ ظمط خ٘ٙمً، ؤ٦ ال ظسد٤٦ُٟ٘ ٌي٧ٕٞ ١ٔديص لٟ خ٘فٝدق. ٦ِيٗ 
َّٟ يم١ي ظُزدً ويُ ٜسُق ٦ال ٘دجٟ، عخ٘ٝعدـك خ٘ٝسديط ؤي ال ظسدي ز٤ُ٧ُ ُِ ٤٧ٟ ٦َخظ 

 .(2)٦خأل٧َٜ خ٘ؽالؼص ُٜظسص ي١سىي ؤٞ يعًَؾ ٌي٥د
ٟ  خ٘مٕٟ ٦ََِ  َّٟ ٦ٌي ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ ٘ٙفصدٚ: َل ٌَِمف٤ُ٧ُ  :٣ِِ٘  ٧َِ ٌِي  َعدَيَش 

ٌِي  ٤َد  َُ َٙط  ٦َِبالَّ ٤ََف ِس َِ   ٞ ِة ٌَ ٤َد ٦ََلَف٥َد،  َِ ٧ ُٙ خ َودَي ٠ُ ٌَ : ب َٖ د َِ ِك  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف ٦َخ٤ 
 ٌَ  ٛ ُٕ ١َ ٞ  ؤََؼم  ِة ٌَ  : َٖ د َِ  َّٛ ٍق، ؼُ ِ ُ َس ُٜ  َُ ًزد َوي   ُ َز٥َد َظ َُ َٙط  ٦َِبالَّ َظ ِس َِ   ٞ ِة ٌَ َفِك،  ع  َٝ  ٘ ُى٧خ خ ال َظس 

٧ُ٠ِذ  ٍُّ َّٟ ِزد٘ ٥ِ ي  َٙ ٧ُٙخ َل َّٙ : اَل َظَم َٖ د َِ ِسيالً  َٔ  َّٟ ٥ِ ي  َٙ  .(3)َل
                                                           

 .334/ 2( زًخجك خ٘ص١دجك ٌي ظُظير خُ٘ٙخجك ـ لالء خً٘يٟ ؤز٧ زُٕ خٕ٘دٔد٠ي: 1)
 (.73/ 2( ظٍٕيُ خ٘سيعد٦ي = ؤ٧٠خَ خ٘ع١ّيٗ ٦ؤُٔخَ خ٘عإ٦يٗ: )2)
 (.238/ 2ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ ٘ٙفصدٚ: )( 3)
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َع٥َط  ٦َِبالَّ  ٞ  خ٠  ِة ٌَ : َيِمف٥َُد  ٍُ َسي  ـُ  ِٟ ًِ ز  ِمي َٔ   ٟ ٦ٌي ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ ٘ٙفصدٚ: َل
َز٥َد َُ ٤َد ٦َِبالَّ َظ َُ  .(1)٤ََف

 التأدَة الوقصذ الثاًٍ: قىل الوالكُح فٍ التضام التشتُة فٍ
يٙعُغ خ٘ٝدٕ٘يص خ٘عُظير ٌي خ٧٘ٔدجٗ خ٘ؽالغ خ٧٘خَيش ٌي ظإيير خ٦ّ٘ؾ ٦ِـع٣ 

 خ١٘دّ٘ش، زٗ ي٧ـس٥٠٧د. 
ٌٍي ؤ٥ٔٗ خً٘ٝخَْ: ٌةٞ ٠ّٙض ٦لف٥د، ٌةٞ خٔعُٝض ٤ف٤ُد، ٌةٞ ِخيض 
ق... بٞ ـٟ خإلٌديش... ِدٖ خ٘صد٦ي: ٤٦ٍخ خ٘عُظير ٦خـر، ٦ؤوٍ  ِ ُ س ُٜ ظُز٥د ويُ 

 .(2)٦ـ٧ز٣ ٜٟ خ١ٕ٘ص
٥َد ٌيمف٥د بٞ ـ٥ُ ٦ٌي خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٥ٍّ٘يص:  ١ ِٜ  ِ٧ ُٙ ٌَِةٞ  ،ٌَِةٞ ِسٙط ٦َِبالَّ ٤ف٤ُد ،خ١ُّ٘

ى٧ي َٜ َع٥َط ٦َِبالَّ ظُز٥َد ظُزد ويُ   .(3)خ٠ 
ز٥َُد   ُ َّٛ َظ ٤َد، ؼُ ُُ َّٛ ٤َف  ، ؼُ ض  َّ َٙ ٠َ  ٟ َٜ ُؿ  ٦ٌي ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ٘ٙىُ٘ي: ٦َ٦َل 

ٌَدَيَظ٣ُ) َّٟ ب ـَ   ٞ  (.4ب
َُ ٦ٌي ـدٜك خأل٥ٜد زًد َوي   ُ َز٥َد َظ َُ َّٛ َظ ٤َد، ؼُ َُ َّٛ ٤ََف ض  ٦ََلَف٥َد، ؼُ َّ َٙ خ ٠َ ٌَ ض: ٦َِب

ى٧ي َٜ(5). 

                                                           

 (.238/ 2( ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ ٘ٙفصدٚ: )1)
ـ ؤز٧ زُٕ زٟ لٕٟ زٟ « ُ٘ق بَ٘دي خٕ٘د٘ٓ ٌي ٤ٍٜر بٜدٚ خألجٝص ٜد٘ٓ»( ؤ٥ٔٗ خً٘ٝخَْ 2)

 (.131/ 2لسً خهلل خ١ٕٙ٘د٦ي: )
ٙسي ( خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٥ٍّ٘يص ـ ؤز٧ خّ٘دٔٛ، ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ لسً خهلل، خزٟ ـّي خ3ٕ٘)

 .141خ٘ى٠ُدؼي: 
(. ٦خ٠فُ: ٧ٜخ٤ر خ٘فٙيٗ ٌي ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ــ 7/ 4( ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ ٘ٙىُ٘ي: )4)

 (.15/ 4خ٘مؽدذ خُ٘لي١ي: )
 (.287( ـدٜك خأل٥ٜدض ـ ـٝدٖ خً٘يٟ خزٟ خ٘مدـر: )ٚ: 5)
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 الوقصذ الثالث: قىل الشافعُح فٍ التضام التشتُة فٍ التأدَة
ي٧ّٖ خ٘ٙدٌميص زد٘عُظير ٌي ٦ٔدجٗ ظإيير خ٦ّ٘ؾ ٦ِـع٣ خ١٘دّ٘ش، ٥١ٕ٘٦ٛ  

 خوع٧ٍٙخ ٌي ٤ٍخ خ٘عُظير والٌد يٕيُخ.
 خ٘ٙدٌمي َل٣ٝ خهلل ي٨ُ خ٘عُظير خ٘ٝم٦ُي، ٦ٌي ٌ٘ٓ ي٧ّٖ: ٌدإلٜدٚ

َّٟ ]خ١ٕ٘دء:  ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ ٣ِِ٘: ٦َخ٘الِظي َظَىد  ٧َِ ٌِي  ط  م  ِٝ َٔ د  َٜ َس٣َ   ٘ ِي ٦َ34ؤَ َِ٘ى٧   َّٞ [ ؤَ
 َٟ ََ٘فف    ٞ ِة ٌَ َسدَلٌص،  ُٜ ِمَفَص   ٘ َّٞ خ ؛ أِلَ َّٟ ٌَِمف٤ُ٧ُ  : َٔد٠َط  خ  ٌَ ِة ٌَ ؛  َٗ ِِ َياَلِج ٧ ُٙ  خ١ُّ٘

إَ  ٌَ ٩َٙ َٓ َل ِ٘ ٍَ َٟ ِز  ٝ َِ ٞ  ؤَ ِة ٌَ ِك  ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف : ٦َخ٤  ٍٗ م  ٌِ ٍٖ ؤ٦َ    ٧ َّ خ ِز ًِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ  ُ ٥َ ـ 
 َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ٌَدظ   : َٓ ِ٘ ٌَ(1). 

 بال ؤٞ خ٘ٙدٌميص خوع٧ٍٙخ زم٢ً:
خِظَر: َُ َٜ ؤَِش َؼاَلُغ   ُ َٝ  ٘ ي خ ِ ً َعَم ِٙ ٌَ  ٌٍي ٦َظص خ٘ؽد٘سيٟ: 

  َ٥  ١ ِٜ  ًَ ـَ ٞ  ي٧ُ خ٤َد: ؤَ ًَ ٍٟ ِبل  ِٙ ٍٚ َو اَل َٕ ٞ  ُظِفيَس٣ُ ِز اًل، ِزإَ م  ٌِ اًل ؤ٦َ    ٧َِ  ِِ ٧ ُٙ خُض خ١ُّ٘ ََ د َٜ د ؤَ
 ٢ِ ٍِ ي ٤َ ٍِ ٌَ  ، ًٍ ٍَِص ٦َُ٘ؽ  ًَ َؼاَل د َزم  ًٔ خًظد ٦َُلُس٧ َُ ٥َد ِبل   ١ ِٜ  ًَ ١ًد، ؤ٦َ  َيِف َ٘ي ِ  َٞ د َٔ   ٞ ًَ ؤَ َزم 

٤َد. ُُ ُف ُز٥َد ٦َاَل َي٥  ُِ َظَسِص، َيِمف٥َُد ٦َاَل َيع   ُ َٝ  ٘  خ
  ََّيِمف٥َُد خ٘ؽ ٌَ  ،٣ِ ي  َٙ ٤َد َل َُ خ َُ ُُ ِبص  ٥َ ، ٦َاَل َيف  َُ َُّ َٕ ٟ  اَل َيَع ِٕ َ٘ ٤َد،  ُِ ٧ ُٙ ُ٠ َُ َّّ ٞ  َيَعَم د٠َِيُص: ؤَ

ِٙيُّ  ِٜ َمد َٝ  ٘ ًٍ ٦َخ ِٜ ُه ؤَز٧ُ َلد ي  َّٙ َك خ٘ َـّ ََ  ، ِٞ اَل  ٧َِ ِذ   ُ ِِ خ٘عَّ ٧َخ ـَ ٌِي  ٤َد. ٦َ ُُ ُف ٦ََي٥ 
١ َك، ٦ََصدِلَسد  َٝ  ٘ ِذ »خ ٍَّ ٥َ ُٝ  ٘ ِٗ خ٘»٦َ « خ ِٜ د َّٙ ». َِ ٘ َف٧َخ  خ

  ٌِي ٌِِميُّ  خ َُّ َك خ٘ َـّ ََ ُط:   ٙ ُِ« َِ َُّ َم ُٝ  ٘ ُِ « خ ٘ َف٧َخ ِٞ خ آ  ُ ُّ  ٘ ُِ خ َِ٘فد٤ِ  ُُ ٌِ ٧َخ ُٝ  ٘ َك، ٦َخ  ١ َٝ  ٘ خ
. ُٛ َٙ ُ ؤَل  . ٦َخهللَّ َُ َعد ى  ُٝ  ٘  ٧َ٤ُ٦َ خ

  ُذ ِزاَل  ُ ُٞ ٦َخ٘عَّ خ َُ ٥ِف   ٘ ٣ُ خ َٙ ٌَ  ،٣ِ ي  َٙ َُّ َل ََ ٦َظُِص َُّ َٕ ٞ  َيَع َِ٘ؽُص: ؤَ  .(2) ِواَلٍي خ٘ؽَّد

                                                           

 .10/73(. ٦خ٠فُ: خ٘عٍٕيُ خٕ٘سيُ ُ٘ٙخِي:208/ 5( خألٚ ٘ٙٙدٌمي: )1)
(. ٦خ٠فُ: خ٘مد٦ي خٕ٘سيُ ـ خ٘ٝد٦َيي: 368/ 7ًٝش خٍ٘ٝعيٟ ـ خ٦٧١٘ي: )( ٦َظص خ٘ؽد٘سيٟ ٦ل2)
(9 /598.) 
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 الوقصذ الشاتع: قىل الذٌاتلح فٍ التضام التشتُة فٍ التأدَة
يٙعّٚ خ٘م١دزٙص ل١ً ظإيير خ٦ّ٘ؾ ٦ِـع٣ خ١٘دّ٘ش زد٘عُظير ٌي ٦ٔدجٗ خ٘عإيير 

 خ٧ٍَٔٝ٘ش ٌي خآليص خُٕ٘يٝص، زٗ ٤ٌس٧خ ب٩٘ ظمُيٛ ظفد٤ِ٦د:
 ٌٍي خٕ٘دٌي ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ: 

 ٣ِِ٘ ٌٝع٩ ـ٥ُ ٥١ٜد ؤٜدَخض خ٧ٙ١٘  ٧ َّ ِ٘  ِ...٦لف٥د ٦و٥ٌ٧د خهلل ظمد٩٘، 

  :خ١ٕ٘دء[ َّٟ ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠ َٞ ٧ٌُ ٩َ٘: ٦َخ٘الِظي َظَىد [. ٦ال يف٧ِ ظُز٥د؛ 34َظَمد
 أل٣٠ يف٧ِ ؤٞ ي٧ٕٞ ٌ٘ٓ ٘مٍَ، ؤ٦ ظيُ صًَ ٜٟ ويُ خ٦ّ٘ؾ.

  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف ٩َ٘: ٦َخ٤  ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ ٌِي  ٌةٞ ؤـ٥ُض خ٧ٙ١ِ٘، ٣ٌٙ ٤ف٤ُد ٌي خ٘ٝعدـك، 
ِك. ـِ َعد َٝ  ٘  خ

  َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ٩َ٘: ٦َخظ  ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘  .(1)ٌةٞ َيل٥د ٌ٘ٓ، ٦بال ٣ٌٙ ظُز٥د، 
 ، ِٖ خ َُ ٍِ  ٘ ٌِي خ ٤َد  ُِ ًَ ٤َف  ز٥َُد بالَّ َزم   ُ ٣َُ٘ َظ  َٓ َ٘ي  ٦ٌي ُ٘ق ١ٜع٩٥ خإلَخيخض: ٦َ

ي٣ِ زِ  ٌِ ؤُ  ًَ ُيس  ٌَ  ، ُُ ـ  َّّ ًَ خ٘عَّإ ِييُر، ٦َخ٘ ص  َّ  ٘ َّٞ خ ؛ أِلَ ِٚ اَل َٕ  ٘ ِٗ ٦َخ ٥َ  ٔ َ ٌَدأل   ِٗ ٥َ  ٔ َ  .(2)دأل 
 ٦ٌي ٔٙدي خ١ّ٘دق ٠ٛ ل٩ٙ لُٜص ظفد٦ِ خ٘عُظير ٌّدٖ:

  َٞ ٧ٌُ ٩َ٘ ٦َخ٘الِظي َظَىد ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ ... ٦ََلَف٥َد... ِِ ٧ ُٙ خُض خ١ُّ٘ ََ د َٜ ٥َد ؤَ  ١ ِٜ  َُ ـ٥ََ خ  ٌَ ٦َِب
َّٟ ]خ١ٕ٘دء:  ٌَِمف٤ُ٧ُ  َّٟ ٤ُ َِ ٧ ُٙ ُ٠34 َ ٩َ٘ خ٘ؽَّدَلِص ٦َخأل  َمط  ب ـَ ََ   ٞ ِة ٌَ  .] َٚ ِ ُ َيِذ ُل

ِسيِم٣ِ. ُٜ  ِٖ ٦َخ َّ ِ٘ ُذ   ُ ُُ ٦َخ٘عَّ ٘ ٥َف   خ

  ٣ِِ٘  ٧ َّ ِ٘ َفِك  ع  َٝ  ٘ ٌِي خ ٤َد  َُ ... ٤ََف َِ ٧ ُٙ ض  خ١ُّ٘ َُ ٥َ ـ  َٚ ٦َؤَ ًَّ َّ د َظ َٜ  ٩َٙ ض  َل َُّ ٞ  ؤََص ٦َِب
ِك. ـِ َعد َٝ  ٘ ٌِي خ  َّٟ ٤ُ٦ ُُ ُف ٩َ٘ ٦َخ٤   َظَمد

  ٣َُٙ ٌَ  ُِ ٥َف   ٘ ق ِزد ًِ َظ  ُ ٛ  َظ َ٘ ض  ٦َ َُّ ٞ  ؤََص ِة ٌَ َّٟ ز٤ُ٧ُ ُِ ٩َ٘ ٦َخظ  ٣ِِ٘ َظَمد  ٧ َّ ِ٘ َز٥َد  ُِ ٞ  َيع  ؤَ
 ِٖ خ َُ ٍِ  ٘ ٌِي خ  ُِ ٥َف   ٘ ًَ خ ُذ َزم   ُ ُٞ خ٘عَّ ٧ُٕ َي ٌَ(3).  

ُاس  العْفُى ُهى الخِّ
                                                           

 (.92/ 3( خٕ٘دٌي ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ ـ خزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي: )1)
 (.55/ 3( ُ٘ق ١ٜع٩٥ خإلَخيخض = يِدجُ ؤ٦٘ي خ٩٥١٘ ُ٘ٙق خ١ٝ٘ع٩٥ ـ خ٘س٧٥ظي: )2)
 (.209/ 5( ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق ـ خ٘س٧٥ظي: )3)
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٠مٛ ًّ٘ ؤزدق خ٘عُٙيك خإلٔالٚ ٦ّٙ٘ؾ ؤٞ يعُذ ٦ِـع٣ خ١٘دّ٘ش، ٦ٕٟ٘ ٘ٛ يإ٢ُٜ 
خ٘عُٙيك خإلٔالٜي ٧٤ زٍ٘ٓ! ال ل٩ٙ ٔسيٗ خإليفدذ ٦ال خالٔعمسدذ. ٦ٔٗ ٜد ؤَخي٢ 

ظٕٝيٟ خُ٘ـٗ ٜٟ صالليص خ٘عإيير ٣٠٧ٔ ِدجً خألُٔش، ٦ظُْ ٥ٍ٘خ خّ٘دجً لُيص 
خ٘عصُي، ٦ٜٟ ـ٥ص ؤو٨ُ و٧ي ٤ٍخ خّ٘دجً ٜٟ ٜىسص خ٘عٕد٤ٗ ٌي خ٘عُذ ٢ً٤ِ٦ 

 ٌي٣، ٦لسر ب٘ي٣ خ٘م٧ٍ، ٘ؤلٔسدذ خآلظيص:
 خىف القصاص -1

٩ ٤ِ٧ٙ٠د، ٌال ألٞ خ٘ٝسدق ؤٞ يعُذ خُ٘ـٗ ٦ِـع٣ ل٩ٙ ًَِ ٜد ظٕعمُ لٙ
يّيً ل٩ٙ ٌ٘ٓ ِيً ٘مُش، ٧٘٦ ِخي ٜدٖ خ٘مُ ٘صد٘ك خ٦ّ٘ـص، ٦ٔدٞ ٥٘د خّ٘صدٚ 

 ٣١ٜ بٞ ٘ٛ يٕٟ ٌي خ٠ً٘يد ٌٍي خآلوُش.
٦بٌخ ٔدٞ خ٧ُٖٔ٘ ـ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـ ًِ ظُْ خ٘عُذ خ٘سٕيػ و٧ٌد ٜٟ 

 خّ٘صدٚ ٌىيُ خ٧ُٖٔ٘ ؤ٩٘٦.
: ٔدٞ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ لٟ ؤٚ ٔٙٝص ٦ِؾ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ِد٘ط

٦ٔٙٛ ٌي زيعي ٦ٔدٞ زي٢ً ٧ٔخْ ًٌلد ٦صيٍص ٣٘ ؤ٦ ٥٘د لع٩ خٔعسدٞ خ٘ىعر ٌي 
٦ـ٣٥، ٌىُـط ؤٚ ٔٙٝص ب٩٘ خ٘مفُخض ٧ٌـًض خ٧٘صيٍص ٤٦ي ظٙمر زس٥ٝص 
ٌّد٘ط: ؤال ؤَخْ ظٙمسيٟ ز٢ٍ٥ خ٘س٥ٝص ٧َٔ٦ٖ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ يًل٧ْ. 

د ٔٝمعٓ ٌّدٖ ٧َٖٔ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ: ٌّد٘ط: ال ٦خٍ٘ي زمؽٓ زد٘مُ ٜ
 (.٧٘1ال وٙيص خ٧َّ٘ي أل٦ـمعٓ ز٥ٍخ خ٧ٕ٘خْ)

٦يٕٟٝ ؤٞ ٠ٙمؿ ٢ُٔ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٘ٙعُذ زٕٗ ؤٕ٘د٣٘ ٌي 
خٔعٙدَش ٌدؼٝص ز١ط ِيٓ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ لي١ٝد ظًّٚ ٥٘د َـالٞ ٜٟ 

َّٞ ٜمد٦يَص زٟ ؤزي ٍٔي ُٖ خهللخ٘صمدزص ٌّد٘ط: ب ٥ٛ َوَؽسد٠ي. ٌّدٖ ٧َٔ ـَ ـ  دٞ، ٦ؤزد 
                                                           

، ٦ِدٖ: ٦ب١ٔدي٢ ـيً ل١ً 10/353ـ ٜفٝك خ٦ّ٘خجً ١ٜ٦سك خ٧ٍ٘خجً ـ لٙي زٟ ؤزي زُٕ خ٥٘يؽٝي: 1
ؤزي يم٩ٙ ٦خ٘ؽسُخ٠ي. ٦ِدٖ ٌي: خ٘عيٕيُ زُٙق خ٘فدٜك خ٘صىيُ ـ خ٘مدٌؿ ِيٟ خً٘يٟ لسً خُ٘ئ٦ي 

د٠يً : ٦َي زإ2/316ٔـ  3ٚ ـ غ1988 -٤ـ 1408 -خُ٘يدض  -خ١ٝ٘د٦ي ـ ٜٕعسص خإلٜدٚ خ٘ٙدٌمي 
 ؤل٤ًد ـيً.
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ٛ ٌال يعك َلَصد٢ُ لٟ لدظ٣ّ، ٦ؤٜد ٜمد٦يُص ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ـ  ٥ ـَ د ؤز٧  َّٜ : ؤ
َٕمع٣،  ١ ٌَ ٤َع٣، ؼٛ ِدٖ: خ٠ٕمي ؤٔدَٜص،  ُِ َٟ ِيً، ٌٕ دَٜص ز َٔ َٖ ٣٘، خ٠ٕمي ؤُ ٧ْٙ ال ٜد ٌَُصم 

َعَسؽط َٗ خهلل ٌي٣ ويُخ، ٦خو   .(1)ٌفم
 ىج تشعىل هللا ملسو هيلع هللا ىلصلُظ للضاسب أع -2

 َظي –ًٌّ ؼسط ؤٞ خ٧ُٖٔ٘ ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٘ٛ يعُذ: ٌمٟ لدجٙص 
ُٖ خهلل ص٩ٙ خهلل لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٘يحد ِػ زي٢ً، ٦ال  -خهلل ل٥١د  َذ ٧َٔ َُ د َظ َٜ ِد٘ط: "

َٗ ٣١ٜ ٘يء ِػ  ٌي١عّٛ ٜٟ  خُٜؤش ٦ال وديٜد، ِبال ؤٞ يفد٤ً ٌي ٔسيٗ خهلل، ٦ٜد ٠ِي
 .(2)ِبال ؤٞ ي١ع٥ٓ ٘يء ٜٟ ٜمدَٚ خهلل ٌي١عّٛ" صدلس٣،
 تشك الضشب هى الُخلق الكشَن -3

٦ـ٧٥َٝ خ٘مٙٝدء زمً ٤ٌُٔٛ إلزدلص ظُذ خ١٘دّ٘ش زي٧١خ ؤ٣٠ ٘يٓ ٧٤ خ٘ىيدَ، 
 ٦ؤٞ خ٘ىيدَ خٍ٘ي يع١دٔر ٜك خ٘ىُٙ خُٕ٘يٛ ٧٤ خ٘م٧ٍ ٦خالٔعٍدء زد٧٘لؿ ٦خ٥٘فُ. 

ص خ٘ٝسيمص ٘ٙعُذ ٌّدٖ: ِدٖ ٠ّٗ خّ٘دظي ؤز٧ زُٕ ٧ِٖ لؽدء ٌي ظٍٕيُ خآلي
 لؽدء: ال يعُز٥د ٦بٞ ؤ٤ُٜد ٥٠٦د٤د ٌٙٛ ظؽم٣، ٦ٕٟ٘ يىعر لٙي٥د.

ِدٖ خزٟ خ٘مُزي: ٤ٍخ ٜٟ ٣ٌّ لؽدء؛ ٌة٣٠ ٜٟ ٣ٝ٥ٌ زدُ٘ٙيمص ٣ٌ٧ِ٦٦ ل٩ٙ ٜفدٞ 
خالـع٥دي، لٙٛ ؤٞ خألُٜ زد٘عُذ ٤د١٤د ؤُٜ بزدلص، ٦٦ًِ ل٩ٙ خُٕ٘خ٤يص ٜٟ ؼُيُ 

لٙي٣ ٦ٔٙٛ ٌي لًيػ لسً خهلل زٟ ِٜمص: "ب٠ي أل٢ُٔ  ؤو٨ُ ٌي ٧ِٖ خ١٘سي ص٩ٙ خهلل
(. ؼٛ ِدٖ خّ٘دظي: 3ُ٘ٙـٗ يعُذ ؤٜع٣ ل١ً وعس٣ ٦٘م٣ٙ ؤٞ يعدـم٥د ٜٟ ي٣ٜ٧")

 (.4ٌإزدق، ٠٦ًذ ب٩٘ خ٘عُْ، ٦بٞ ٌي خ٥٘فُ ٘ىديص خأليذ")

                                                           

. ٧ٜؼإ 2/1114ٌي خ٘ؽالَ، زدذ خ٘ٝؽّٙص ؼالؼد ال ٠ٍّص ٥٘د: ؾ 1480( ٦َخ٢ ٜٕٙٛ َِٛ: 1)
 ٌي خ٘ؽالَ، زدذ ٜد ـدء ٌي ٠ٍّص خ٘ٝؽّٙص. ٦581  2/580خإلٜدٚ ٜد٘ٓ: 

 .4/1814٘آلؼدٚ:  ٌي ٔعدذ خٍ٘عدجٗ، زدذ ٜسدلًظ٣  2327( ٦َخ٢ ٜٕٙٛ َِٛ: 2)
 ( ٔسُ ظىُيف٣.3)
٘س١دٞ ـ ظمّيُ: ٜمًٝ  -ٚ خُّ٘آٞ ـ ؤز٧ زُٕ ٜمًٝ زٟ لسً خهلل خزٟ خ٘مُزي ـ يخَ خٍُٕ٘ؤلٕد 4) )

 .1/536لسً خّ٘ديَ لؽد: 



 

- 0222 - 
 

 هدى ذلند رمضان د/            ضزب الشوجة يف الفقى اإلصالمي حكه 

.
د
.
 
إ
ل
ه
ا
م
 
ه
د
ه
د
 
ر
ه
ً
ٌ 

 

اإلصالمية والعزبية الدراصات  كلية دللة            
 بدبدمياط بدمياط

 و7102العدد اخلامس               

٦ٌي خ٘فٝك زيٟ خآليص ٦خأللدييػ ِدٖ خ٘ٙدٌمي َل٣ٝ خهلل: ٌفمٗ ٥٘ٛ خ٘عُذ،  
 (. ٦1ؤوسُ ؤٞ خ٘ىيدَ ظُْ خ٘عُذ) ٦ـمٗ ٥٘ٛ خ٘م٧ٍ،

 (.٦2ٍٔ٘ٓ ِدٖ خُ٘ٙزي١ي: ٦خأل٩٘٦ ٣٘ خ٘م٧ٍ لٟ خ٘عُذ)
 ٣َُ٘  ٩َ٘  ٦َ ٌَدأل  ُذ،   ُ ٣َُ٘ خ٘عَّ  َِ د ـَ   ٞ ُؾ ٦َِب  ٦ َّّ َّٛ خ٘ ٤٦ٍخ ٜد َـم٣ خ٦٧١٘ي ٌّدٖ: ؼُ

 ُ٧  ٍ َم  ٘  .(3)خ
٦ٌي ٥٠ديص خ٘ٝؽٙر ٌي يَخيص خ٤ٍٝ٘ر: ٌإٜد خ٧ّٖ٘ ٌي خ٘عُذ؛ ٌدأل٩٘٦ ؤالَّ 

 ُذ...يع
٦خ٘فسالَّض ظىعًٙ زدوعالي خألل٧خٖ ٌي خلعٝدٖ خ٘عُذ، ٌدأل٩٘٦ ؤال  يعمُض  

ًُ لٟ خ٘صٍك ٦ُلٕٟ خ٘ٝمدُ٘ش  .(4)٘ٙعُذ خٍ٘ٝعي ب٩٘ خ٘ىَُ ٘مؿ  ٣ٍٕ٠ ٌٍي٣ خ٘مي
دًء  َّ ِز٥َد بز   ُ ُْ َظ  ُ ٩َ٘ َظ  ٦َ ٢ُ، ٦َخأل  ِويِر ٦ََوي   ُ ٌِي خ٘عَّ ٦ِدٖ خزٟ بيَيٓ خ٘س٧٥ظي: ٦َ

شِ  ٧َيَّ َٝ  ٙ ِ٘(5). 
*** 

                                                           

٤ـ ـ خ٘ؽسمص: 1393 –زي٦ُض  -خألٚ ـ ٜمًٝ زٟ بيَيٓ خ٘ٙدٌمي ؤز٧ لسً خهلل ـ يخَ خ٘ٝمٌُص  1) )
 .5/112خ٘ؽد٠يص: 

 .3/260ٜى١ي خ٘ٝمعدؾ ُ٘ٙٙزي١ي:  2) )
 (.368/ 7٘سيٟ ٦لًٝش خٍ٘ٝعيٟ ـ خ٦٧١٘ي: )٦َظص خ٘ؽد ( 3)
 (.276/ 13( ٥٠ديص خ٘ٝؽٙر ٌي يَخيص خ٤ٍٝ٘ر ـ بٜدٚ خ٘مُٜيٟ: )4)
 (.210/ 5( ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق ـ خ٘س٧٥ظي: )5)
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 ىتائج البحث

ٜٟ والٖ يَخٔص ؤ٧ِخٖ خ٘مٙٝدء ٌي خٍ٘ٝخ٤ر خألَزك ظىٙٛ ٢ٍ٤ خًَ٘خٔص ب٩٘ 
 خ١٘عدجؿ خآلظيص:

ل١ًٜد ؤزدق خُ٘ٙق خإلٔالٜي ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش، ٘ٛ يسم٣ ٜؽّٙد  .1
 زال ِي٧ي.

 ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ٜسدق ٘ؤلي٘ص خٕ٘دزّص. .2

يعٕسر زمد٤ص،  ٦زميػ يُٕٕ لفٝد ؤ يٙعُغ ٌي خ٘عُذ ؤال ي٧ٕٞ ٜى٧ٌد، .3
ؤ٦ ـُق، ؤ٦ ٧ٜض، ؤ٦ لالٜص ٔد٧ٕ٘خي ٦خًٕٜ٘دض، ؤ٦ ؤي ظَُ ً٘يً. ٔإٞ 

 يعُز٥د ز٧ٕخْ ؤ٦ ِٝدٖ.

 يعف١ر خ٦ّ٘ؾ ظُذ خ٦ّ٘ـص ل٩ٙ ٦ـ٥٥د ُٕ٘خٜع٣ ٌي خُ٘ٙيمص خإلٔالٜيص. .4

ال زً ٦ّٙ٘ؾ ل١ً ظإييس٣ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ؤٞ يٙعّٚ زعُظير خ٧٘ٔدجٗ خ٘ؽالغ:  .5
 ؼٛ ٤فُ، ؼٛ ظُذ(.)٦لؿ، 

ال يمُ ُ٘ٙـٗ ظُذ ٦ِـع٣ خ١٘دّ٘ش ٌيٝد ٧٘ وٙر ل٩ٙ ـ٣١ ؤ٥٠د ٟ٘  .6
 ظعُخـك لٟ ٤ِ٧ٙ٠د.

خ٘مٕٝص ٜٟ ظُٙيك ظُذ خ٦ّ٘ؾ ٦ّ٘ـع٣ خ١٘دّ٘ش ٤ي ٜمد٦٘ص بصالق  .7
 خألُٔش، خ٘عي زًؤ يًذ خ٘ىالي ٌي٥د، ٦ي٥ًي ظٝد٥ٕٔد ٦خٔعُٝخ٤َد.

ىيدَ خٍ٘ٝعٗ ُ٘لد، لع٩ ٧٘ خٔعمّط خُ٘ٝؤش خ١٘دّ٘ش خ٘عُذ ٌٙيٓ ٧٤ خ٘ .8
٦خ٘ىيدَ ٧٤ خ٘م٧ٍ ٦خ٘عٕدٜك ٦خالٔعٍدء زد٧٘لؿ ٦خ٥٘فُ، بزّدء ٧ٙ٘ي 

 ر ٌي خألُٔش.٦خ٘عمدزُ 

 مت البحث
 واحلند هلل الذي بيعنتى تِته الّصاحلات
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 فوزس املصادر واملزاجع

 خُّ٘آٞ خُٕ٘يٛ ز٦ُخيص لٍٛ لٟ لدصٛ *
زٟ ٩ٔ٧ٜ خ٘ىُخٔد٠ي،  ـٝك ؤلًٝ زٟ خ٘مٕيٟ زٟ لٙي-ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ ٘ٙٙدٌمي -1

 ٤ـ.1414 2خّ٘د٤ُش ـ غ –ؤز٧ زُٕ خ٘سي٥ّي ـ خ١٘دُ٘: ٜٕعسص خ٘ىد٠في 

ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ، ؤلًٝ زٟ لٙي ؤز٧ زُٕ خُ٘خِي خ٘فصدٚ خ٘م١ٍي، خ٘ٝمُّ: لسً  -2
٘س١دٞ، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦،  -خٕ٘الٚ ٜمًٝ لٙي ٘د٤يٟ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض 

 ٚ.٤1994ـ/1415
خّ٘دظي ٜمًٝ زٟ لسً خهلل ؤز٧ زُٕ زٟ خ٘مُزي خ٘ٝمدٌُي خال٘سيٙي  ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ، -3

 -خ٘ٝدٕ٘ي، ظىُيؿ: ٜمًٝ لسً خّ٘ديَ لؽد، خ١٘دُ٘: يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض 
 ٚ. 2003 -٤ـ  1424٘س١دٞ، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٘ؽص، 

ؤلٕدٚ خُّ٘آٞ، لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي، ؤز٧ خ٘مٕٟ خ٘ؽسُي، خّ٘ٝٙر زمٝدي  -4
ي زدٕ٘يد خ٥ُ٘خٔي خ٘ٙدٌمي، خ٘ٝمُّ: ٩ٔ٧ٜ ٜمًٝ لٙي ٦لّش لسً خً٘يٟ، خ٘ٝم٦ُ

 ٤ـ. 1405 2لؽيص، خ١٘دُ٘: يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض، غ
خإللٕدٚ ُ٘ق ؤص٧ٖ خأللٕدٚ، لسً خُ٘لٟٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ِدٔٛ خ٘مدصٝي  -5

 ٤ـ. ٤1406ـ(، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٠يص، 1392خّ٘مؽد٠ي خ٘م١سٙي خ١٘فًي )خ٘ٝع٩ٌ٧: 

، خوعالي خألج -6 ش زٟ( ٜمًٝ زٟ ٤سيُش خ٤ٍ٘ٙي خ٘ٙيسد٠ي  َُ ٝص خ٘مٙٝدء، يمي٩ زٟ )٤َُسي 
 -ؤز٧ خ٘ٝفٍُ، ل٧ٞ خً٘يٟ، خ٘ٝمُّ: خٕ٘يً ي٧ًٔ ؤلًٝ، خ١٘دُ٘: يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص 

 ٚ.2002 -٤ـ 1423٘س١دٞ/ زي٦ُض، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

ُ زٟ ، ؤز٧ زٕ«ُ٘ق بَ٘دي خٕ٘د٘ٓ ٌي ٤ٍٜر بٜدٚ خألجٝص ٜد٘ٓ»ؤ٥ٔٗ خً٘ٝخَْ  -7
 .2٘س١دٞ ـ غ –لٕٟ زٟ لسً خهلل خ١ٕٙ٘د٦ي، يخَ خٍُٕ٘، زي٦ُض 

خألصٗ ٘ٙٙيسد٠ي ـ ؤز٧ لسً خهلل ٜمًٝ زٟ خ٘مٕٟ زٟ ًٌُِ خ٘ٙيسد٠ي، ظمّيُ  -8
ً ز٧ي٧١ٔدٟ٘، يخَ خزٟ لّٚ، زي٦ُض  َّٝ ص: ٜم َٔ خ ََ  2012 -٤ـ  1433 1٘س١دٞ ـ غ –٦َي

.ٚ 
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زٟ ؤلًٝ زٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ ٔد٘ٛ زٟ خإل١ِدق ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ زٟ ل١سٗ، ٩ٔ٧ٜ  -9
 لي٩ٕ 

زٟ ٔد٘ٛ خ٘مفد٦ي خًّ٘ٝٔي، ؼٛ خ٘صد٘مي، ُ٘ي خً٘يٟ، ؤز٧ خ١٘فد، خ٘ٝمُّ: لسً 
 ٘س١دٞ. –خ٘ٙؽيً ٜمًٝ ٩ٔ٧ٜ خٕ٘سٕي، يخَ خ٘ٝمٌُص زي٦ُض 

٤ـ ـ  –زي٦ُض -خألٚ ـ ٜمًٝ زٟ بيَيٓ خ٘ٙدٌمي ؤز٧ لسً خهلل ـ يخَ خ٘ٝمٌُص -10
 :خ٘ؽد٠يص خ٘ؽسمص:

خ٘ع١ّيٗ ٦ؤُٔخَ خ٘عإ٦يٗ، ٠دصُ خً٘يٟ ؤز٧ ٔميً لسً خهلل زٟ لُٝ زٟ ٜمًٝ ؤ٧٠خَ  -11
خ٘ٙيُخِي خ٘سيعد٦ي، خ٘ٝمُّ: ٜمًٝ لسً خُ٘لٟٝ خُ٘ٝلٙٙي، يخَ بليدء خ٘عُخغ 

 ٤ـ. 1418 -زي٦ُض، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦  -خ٘مُزي 

خ٘سمُ خُ٘خجُ ُ٘ق ١ّٔ خًِ٘دجُ، ِيٟ خً٘يٟ زٟ بزُخ٤يٛ زٟ ٜمًٝ، خ٘ٝم٦ُي  -12
٠فيٛ خ٘ٝصُي، ٦ٌي آو٢ُ: ظٕٝٙص خ٘سمُ خُ٘خجُ ٘ٝمًٝ زٟ لٕيٟ زٟ لٙي  زدزٟ

خ٘ؽ٧َي خ٘م١ٍي خّ٘ديَي، ٦زد٘مد٘يص: ١ٜمص خ٘ىدُ٘ الزٟ لدزًيٟ، يخَ خٕ٘عدذ 
 خإلٔالٜي، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٠يص.

زمُ خ٤ٍٝ٘ر )ٌي ٦ٌُق خ٤ٍٝ٘ر خ٘ٙدٌمي(، خ٦ُ٘يد٠ي، ؤز٧ خ٘ٝمدٟٔ لسً  -13
 2009 1ؼدََ ٌعمي خٕ٘يً، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص ـ غزٟ بٔٝدليٗ. خ٘ٝمُّ: خخ٧٘خلً 

.ٚ 

زًخجك خ٘ص١دجك ٌي ظُظير خُ٘ٙخجك، لالء خً٘يٟ، ؤز٧ زُٕ زٟ ٜٕم٧ي زٟ ؤلًٝ  -14
 ٚ.1986 -٤ـ 1406خٕ٘دٔد٠ي خ٘م١ٍي، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٠يص، 

 خ٘س١ديص ُ٘ق خ٥ً٘خيص، ؤز٧ ٜمًٝ ٜم٧ٝي زٟ ؤلًٝ زٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ ؤلًٝ زٟ -15
زي٦ُض، ٘س١دٞ،  -لٕيٟ خ٘ىيعدز٩ خ٘م٩ٍ١ زًَ خً٘يٟ خ٘مي٩١، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص 

 -زإل٩ٙ خ٘صٍمص يٙي٣ « خ٥ً٘خيص ُ٘ٙٝوي١د٠ي»ٚ،  2000 -٤ـ  1420خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 
 ٘ٙمي١ي.« خ٘س١ديص ُ٘ق خ٥ً٘خيص» -ٍٜص٧ال زٍدصٗ 
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ي٧ًٔ خ٘عدؾ ٦خإلٔٙيٗ ٘ٝىعصُ وٙيٗ، ٜمًٝ زٟ ي٧ًٔ زٟ ؤزي خّ٘دٔٛ زٟ  -16
خ٘مسًَي خ٘ى٠ُدؼي، ؤز٧ لسً خهلل خ٧ٝ٘خَ خ٘ٝدٕ٘ي، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، خ٘ؽسمص: 

 ٚ.1994-٤ـ1416خأل٩٘٦، 

ظمٍص خ٘ٝمعدؾ ٌي ُ٘ق خ٥١ٝ٘دؾ، ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي زٟ لفُ خ٥٘يعٝي،  -17
 -٤ـ  1357خٕ٘ٝعسص خ٘عفدَيص خٕ٘س٨ُ زٝصُ ٘صدلس٥د ٜصؽ٩ٍ ٜمًٝ، لدٚ خ١ُ٘ٙ: 

1983 .ٚ 

ُيٍدض، لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ لٙي خّ٘يٟ خُ٘ٙيً خ٘فُـد٠ي، خ٘ٝمُّ: خ٘عم -18
-٤ـ 1403٘س١دٞ، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦ -ـٝدلص ٜٟ خ٘مٙٝدء، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص زي٦ُض 

1983.ٚ 

ظٍٕيُ خ٘ٝدظُيًي = ظإ٦يالض ؤ٤ٗ خ١ٕ٘ص، ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ٜم٧ٝي، ؤز٧  -19
زي٦ُض، ٘س١دٞ،  -خ٘مٙٝيص ١ٜص٧َ خ٘ٝدظُيًي، خ٘ٝمُّ: ي. ٜفًي زد٧ٙٔٚ، يخَ خٕ٘عر 

 ٚ .2005 -٤ـ  1426خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

ظ٥ٍير خألٔٝدء ٦خ٘ٙىدض، ؤز٧ ُِٔيد ٜميي خً٘يٟ يمي٩ زٟ ُ٘ي خ٦٧١٘ي، يخَ  -20
 ٘س١دٞ. –خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، زي٦ُض 

ظ٥ٍير خ٘ٙىص، ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ خأل٤ُِي خ٦ُ٥٘ي، ؤز٧ ١ٜص٧َ، خ٘ٝمُّ:  -21
زي٦ُض، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦،  -ليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي ٜمًٝ ل٧ض ُٜلر، خ١٘دُ٘: يخَ ب

2001.ٚ 

خ٘ع٧ظيك ٌي ُ٘ق ٜىعصُ خزٟ خ٘مدـر، وٙيٗ زٟ بٔمدَ زٟ ٩ٔ٧ٜ، ظيدء  -22
خً٘يٟ خ٘ف١ًي خ٘ٝدٕ٘ي خ٘ٝصُي، خ٘ٝمُّ: ي. ؤلًٝ زٟ لسً خُٕ٘يٛ ٠فير، ُّٜٔ 

 ٚ.2008 -٤ـ 1429 ٠1فيس٧ي٣ ٘ٙٝىؽ٧ؼدض ٦وًٜص خ٘عُخغ، غ

دض خ٘عمدَيً، ِيٟ خً٘يٟ ٜمًٝ خً٘ٝل٧ زمسً خُ٘ئ٦ي زٟ خ٘ع٧ِيً ل٩ٙ ٥ٜٝ -23
ظدؾ خ٘مدٌَيٟ زٟ لٙي زٟ ِيٟ خ٘مدزًيٟ خ٘مًخيي ؼٛ خ١ٝ٘د٦ي خّ٘د٤ُي، لد٘ٛ 

 ٚ.1990-٤ـ1410خٕ٘عر،خّ٘د٤ُش، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 
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 و7102العدد اخلامس               

خ٘عيٕيُ زُٙق خ٘فدٜك خ٘صىيُ، ِيٟ خً٘يٟ ٜمًٝ خً٘ٝل٧ زمسً خُ٘ئ٦ي زٟ ظدؾ  -24
ِيٟ خ٘مدزًيٟ خ٘مًخيي ؼٛ خ١ٝ٘د٦ي خّ٘د٤ُي، ٜٕعسص خإلٜدٚ خ٘مدٌَيٟ زٟ لٙي زٟ 

 ٚ.1988 -٤ـ 1408خُ٘يدض، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٘ؽص،  -خ٘ٙدٌمي 
ـدٜك خألص٧ٖ ٌي ؤلدييػ خ٧ُٖٔ٘، ٜفً خً٘يٟ ؤز٧ خٕ٘مديخض خ٘ٝسدَْ زٟ  -25

ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ خزٟ لسً خُٕ٘يٛ خ٘ٙيسد٠ي خ٘فَّي خزٟ خألؼيُ، ظمّيُ: 
خ٘ؽسمص:  -خ٘ععٝص ظمّيُ زٙيُ لي٧ٞ، ٜٕعسص خ٘م٧ٙخ٠ي  -أل٠َدئ٦غ لسً خّ٘ديَ خ

 خأل٩٘٦.

ـدٜك خأل٥ٜدض، لؽٝدٞ زٟ لُٝ زٟ ؤزي زُٕ زٟ ي٠٧ٓ، ؤز٧ ل٦ُٝ ـٝدٖ خً٘يٟ  -26
خزٟ خ٘مدـر خُٕ٘يي خ٘ٝدٕ٘ي، خ٘ٝمُّ: ؤز٧ لسً خُ٘لٟٝ خألوعُ خألوعُي، 

 ٚ.2000 -٤ـ 1421خ٘يٝدٜص ٘ٙؽسدلص ٦خ١ُ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٠يص، 

ـدٜك خ٘سيدٞ ٌي ظإ٦يٗ خُّ٘آٞ، ٜمًٝ زٟ ـُيُ زٟ يّيً زٟ ٔؽيُ زٟ ود٘ر  -27
خآلٜٙي، ؤز٧ ـمٍُ خ٘ؽسُي، خ٘ٝمُّ: ؤلًٝ ٜمًٝ ٘دُٔ، خ١٘دُ٘: ٜإٔص خُ٘ٔد٘ص، 

 ٚ. 2000 -٤ـ  1420خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

َش زٟ ٩ٔ٧ٜ زٟ  -28  ٧ َٔ ـدٜك خ٘عٍُٜي ١ٟٔ خ٘عٍُٜي، ٜمًٝ زٟ لي٩ٕ زٟ 
٘عمدْ، خ٘عٍُٜي، ؤز٧ لي٩ٕ، ظمّيُ ٦ظمٙيُ: ؤلًٝ ٜمًٝ ٘دُٔ ٦آو٦ُٞ، ُ٘ٔص خ

 ٜصُ. –ٜٕعسص ٦ٜؽسمص ٜصؽ٩ٍ خ٘سدزي خ٘مٙسي 

خ٘فدٜك أللٕدٚ خُّ٘آٞ ـ = ظٍٕيُ خُّ٘ؼسي، ؤز٧ لسً خهلل ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ؤزي  -29
زُٕ زٟ ٌُق خأل٠صدَي خ٘ىَّـي ٘ٝٓ خً٘يٟ خُّ٘ؼسي، ظمّيُ: ؤلًٝ خ٘سُي٠٦ي 

 ٚ. 1964 -٤ـ 1384 2خّ٘د٤ُش، غ –ُخ٤يٛ ؤؼٍيٗ، يخَ خٕ٘عر خ٘ٝصُيص ٦بز

ـ٥ُٝش خ٘ٙىص، ؤز٧ زُٕ ٜمًٝ زٟ خ٘مٕٟ زٟ يَيً خألِيي، خ٘ٝمُّ: َّٜي  -30
 ٚ.1987زي٦ُض، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦،  -١ٜيُ زمٙسٕي، خ١٘دُ٘: يخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝالييٟ 

ىعصُ خ٠ّٝ٘ي، ؤز٧ خ٘مد٦ي خٕ٘سيُ ٌي ٣ٌّ ٤ٍٜر خإلٜدٚ خ٘ٙدٌمي ٧٤٦ ُ٘ق ٜ -31
خ٘مٕٟ لٙي زٟ ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ لسير خ٘سصُي خ٘سىًخيي، خ٥ٙ٘يُ زد٘ٝد٦َيي، 
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خ٘ٙيه لديٖ ؤلًٝ لسً خ٧ٝ٘ـ٧ي، يخَ خٕ٘عر  -خ٘ٝمُّ: خ٘ٙيه لٙي ٜمًٝ ٜم٧ض 
 ٚ. 1999-٤ـ  1419، 1٘س١دٞ، غ –خ٘مٙٝيص، زي٦ُض 

٥ٙيُ زٝال يََ خ٘مٕدٚ ُ٘ق وَُ خأللٕدٚ، ٜمًٝ زٟ ٌُخُِٜ زٟ لٙي خ٘ -32
 و٦ُٕ، يخَ بليدء خٕ٘عر خ٘مُزيص.

يِدجُ ؤ٦٘ي خ٩٥١٘ ُ٘ٙق خ١ٝ٘ع٩٥ خ٘ٝم٦ُي زُٙق ١ٜع٩٥ خإلَخيخض، ١ٜص٧َ زٟ  -33
 1ي٠٧ٓ زٟ صالق خً٘يٟ خزٟ لٕٟ زٟ بيَيٓ خ٘س٧٥ظ٩ خ٘م١س٩ٙ، لد٘ٛ خٕ٘عر، غ

 ٚ.1993 -٤ـ 1414

لٟٝ خ٘ٝدٕ٘ي خٍ٘ويُش، ؤز٧ خ٘مسدْ ٥٘دذ خً٘يٟ ؤلًٝ زٟ بيَيٓ زٟ لسً خُ٘ -34
زي٦ُض،  -خ٥ٙ٘يُ زدُّ٘خٌي، خ٘ٝمُّ: ٜمًٝ لفي ٦آو٦ُٞ، يخَ خ٘ىُذ خإلٔالٜي

  1994 1غ

َي خ٘ٝمعدَ ل٩ٙ خًَ٘ خ٘ٝىعدَ، خزٟ لدزًيٟ، ٜمًٝ ؤٜيٟ زٟ لُٝ زٟ لسً  -35
 ٚ.1992 -٤ـ 1412 2زي٦ُض، غ-خ٘مّيّ لدزًيٟ خًّٜ٘ٙي خ٘م١ٍي، يخَ خٍُٕ٘

، ؤز٧ ُِٔيد ٜميي خً٘يٟ يمي٩ زٟ ُ٘ي ٦َظص خ٘ؽد٘سيٟ ٦لًٝش خٍ٘ٝعيٟ -36
 -يُٜٙ -ظمّيُ: ٤ِيُ خ٘ٙد٦يٗ، خ١٘دُ٘: خٕ٘ٝعر خإلٔالٜي، زي٦ُض خ٦٧١٘ي،

 ٚ.٤1991ـ/ 1412لٝدٞ،   خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٘ؽص، 

١ٟٔ ؤزي يخ٦ي، ؤز٧ يخ٦ي ٔٙيٝدٞ زٟ خأل٘مػ زٟ بٔمدَ زٟ زٙيُ زٟ ً٘خي زٟ  -37
عد٠ي، خ٘ٝمُّ: َ٘مير خ  ٕ ِف ِ ٕ ٗ ٢ُِ زٙٙي، يخَ  -أل٠َا٦غ ل٦ُٝ خألِيي خ٘ ِٜ ً ٔد َّٝ َٜم

 ٚ. 2009 -٤ـ  1430 1خُ٘ٔد٘ص خ٘مد٘ٝيص، غ

ُ٘ق خَّ٘ٔٙي، ٘ٝٓ خً٘يٟ ٜمًٝ زٟ لسً خهلل خَّ٘ٔٙي خ٘ٝصُي خ٘م١سٙي،  -38
 ٚ. 1993 -٤ـ  1413يخَ خ٘مسيٕدٞ، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

ًِخٜص خُ٘ٙق خٕ٘سيُ ل٩ٙ ٜعٟ خ١ّٝ٘ك، لسً خُ٘لٟٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ  -39
خًّ٘ٝٔي خ٘فٝدليٙي خ٘م١سٙي، ؤز٧ خٍُ٘ؾ، ٘ٝٓ خً٘يٟ، يخَ خٕ٘عدذ خ٘مُزي ١ُٙ٘ٙ 

 ٦خ٘ع٧ِيك.
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ُ٘ق ٜىعصُ خ٘ؽمد٦ي ـ ؤلًٝ زٟ لٙي ؤز٧ زُٕ خُ٘خِي خ٘فصدٚ خ٘م١ٍي،  -40
٦يخَ  -خ٘ٝمُّ: ي. لصٝط خهلل ل١ديط خهلل ٜمًٝ ٦آو٦ُٞ، يخَ خ٘سٙدجُ خإلٔالٜيص 

 .خُٕ٘خؾ

٘ٙىُ٘ي، ٜمًٝ زٟ لسً خهلل خ٘ىُ٘ي خ٘ٝدٕ٘ي ؤز٧ لسً ُ٘ق ٜىعصُ وٙيٗ  -41
 زي٦ُض، خ٘ؽسمص. -خهلل، يخَ خٍُٕ٘ ٘ٙؽسدلص 

خ٘صمدق ظدؾ خ٘ٙىص ٦صمدق خ٘مُزيص، ؤز٧ ٠صُ بٔٝدليٗ زٟ لٝدي خ٘ف٤٧ُي  -42
زي٦ُض،  -خٍ٘دَخزي، ظمّيُ: ؤلًٝ لسً خ٘ى٧ٍَ لؽدَ، خ١٘دُ٘: يخَ خ٘مٙٛ ٘ٙٝالييٟ 

 ٚ.1987 -٤ـ  1407خ٘ؽسمص: خُ٘خزمص 

صميك خ٘سىدَي، ٜمًٝ زٟ بٔٝدليٗ ؤز٧ لسًخهلل خ٘سىدَي خ٘فمٍي، خ٘ٝمُّ:  -43
ٜمًٝ ٤ِيُ زٟ ٠دصُ خ١٘دصُ، يخَ ؼ٧َ خ١٘فدش )ٜص٧َش لٟ خٕ٘ٙؽد٠يص زةظدٌص ظُِيٛ 

 ٤ـ.1422ظُِيٛ ٜمًٝ ٌاخي لسً خ٘سدِي(، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

١يٕدز٧َي، خ٘ٝمُّ: ٜٕٙٛ زٟ خ٘مفدؾ ؤز٧ خ٘مٕٟ خّ٘ٙيُي خ٘ هسلن،صميك  -44
 -هـ  1341 1غ الطبعة: األولىزي٦ُض،  –ٜمًٝ ٌاخي لسً خ٘سدِي، يخَ بليدء خ٘عُخغ خ٘مُزي 

 .م 0212

خ٧ّ٘خ٠يٟ خ٥ٍّ٘يص، ؤز٧ خّ٘دٔٛ، ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ لسً خهلل، خزٟ ـّي  -45
 خٕ٘ٙسي خ٘ى٠ُدؼي.

خهلل زٟ ؤلًٝ زٟ  خٕ٘دٌي ٌي ٣ٌّ خإلٜدٚ ؤلًٝ، ؤز٧ ٜمًٝ ٧ٌُٜ خً٘يٟ لسً -46
ٜمًٝ زٟ ًِخٜص، خ٥ٙ٘يُ زدزٟ ًِخٜص خًّ٘ٝٔي، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

 ٚ. 1994 -٤ـ  1414

ٔٙدي خ١ّ٘دق لٟ ٜعٟ خإل١ِدق، ١ٜص٧َ زٟ ي٠٧ٓ زٟ صالق خً٘يٟ خزٟ لٕٟ  -47
 زٟ بيَيٓ خ٘س٧٥ظ٩ خ٘م١س٩ٙ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص.

ل٩ٙ، ؤز٧ خٍ٘عٗ، ـٝدٖ خً٘يٟ خزٟ ١ٜف٧َ  ٕ٘دٞ خ٘مُذ، ٜمًٝ زٟ ُٜٕٚ زٟ -48
 ٤ـ 1414 -زي٦ُض، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٘ؽص  -خأل٠صدَي خ٦ُ٘يٍم٩ خإلٌُي٩ّ، يخَ صديَ 
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خ٘ٝس٧ٕغ ُٕ٘ٙوٕي، ٜمًٝ زٟ ؤلًٝ زٟ ؤزي ٥ٔٗ ٘ٝٓ خألجٝص خُٕ٘وٕي،  -49
 ٚ.1993 -٤ـ 1414زي٦ُض،  –يخَ خ٘ٝمٌُص 

َٙسي  ٜفٝك خأل٥٠ُ ٌي ُ٘ق ٜٙع٩ّ خألزمُ، بزُخ٤يٛ -50 زٟ ٜمًٝ زٟ بزُخ٤يٛ خَ٘م
٘س١دٞ/ زي٦ُض،  -خ٘م١ٍي، خ٘ٝمُّ: وٙيٗ لُٝخٞ خ١ٝ٘ص٧َ، يخَ خٕ٘عر خ٘مٙٝيص 

 ٚ.1998 -٤ـ 1419خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

ٜفٝك خ٦ّ٘خجً ١ٜ٦سك خ٧ٍ٘خجً ـ لٙي زٟ ؤزي زُٕ ٧٠َ خً٘يٟ خ٥٘يؽٝي، خ٘ٝمُّ:  -51
 ٚ. 1994 ٤ـ، 1414لٕدٚ خً٘يٟ خًّ٘ٔي، ٜٕعسص خًّ٘ٔي، خّ٘د٤ُش، 

خ٘ٝف٧ٝق ُ٘ق خ٥ٍٝ٘ذ، ؤز٧ ُِٔيد ٜميي خً٘يٟ يمي٩ زٟ ُ٘ي خ٦٧١٘ي، يخَ  -52
 خٍُٕ٘ )ؼسمص ٔدٜٙص ٜم٥د ظٕٝٙص خٕ٘سٕي ٦خ٘ٝؽيمي(.

خ٘ٝىعصُ خ٥ٍّ٘ي، ٜمًٝ زٟ ٜمًٝ خزٟ لٌُص خ٧َ٘وٝي خ٘ع٠٧ٕي، ؤز٧ لسً خهلل،  -53
َ ٘ؤللٝدٖ خ٘ٝمُّ: ي. لدٌؿ لسً خُ٘لٟٝ ٜمًٝ ويُ، ٜإٔص وًٙ ؤلًٝ خ٘ىسع٧

 ٚ. 2014 -٤ـ  1435خ٘ىيُيص، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦، 

ًُٜ٘ خ٘ميُخٞ ب٩٘ ٜمٌُص ؤل٧خٖ خإل٠ٕدٞ، ٜمًٝ ًَِي زد٘د، خ٘ٝؽسمص خٕ٘س٨ُ  -54
 ٚ.1891 -٤ـ  1308 2خألٜيُيص زس٧الَ، غ

١ًٕٜ خإلٜدٚ ؤلًٝ زٟ ل١سٗ، ؤز٧ لسً خهلل ؤلًٝ زٟ ٜمًٝ زٟ ل١سٗ زٟ ٤الٖ  -55
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َٙؽي خ٘م١ٍي، لد٘ٛ خٕ٘عر  َٝ  زي٦ُض. –خ٘ٝمدٟٔ ـٝدٖ خً٘يٟ خ٘
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 ٚ. 1988 -٤ـ  1408خ١ٍ٘دجٓ ٘ٙؽسدلص ٦خ١ُ٘ٙ ٦خ٘ع٧ِيك، خ٘ؽسمص: خ٘ؽد٠يص، 
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 ٚ.٤1984ـ/1404
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خ٘ف٧ي١ي، ؤز٧ خ٘ٝمد٘ي، َٟٔ خً٘يٟ، خّ٘ٝٙر زةٜدٚ خ٘مُٜيٟ، ل٣ّّ ٦ص١ك ٥ٌد٣َٔ: ي/ 

ير، يخَ خ٥١ٝ٘دؾ، خ٘ؽسمص: خأل٩٘٦،   ً  ٚ.2007-٤ـ1428لسً خ٘مفيٛ ٜم٧ٝي خ٘

*** 
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