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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢من ذيم٦م اعمْم٤مرسم٦م ُمـ أهؿ أوقمٞم٦م اًمتج٤مرة واؾمتثامر إُمقال، إذ شمتٙم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م 

رؤوس إُمقال ُمع ظمؼمات وضمٝمقد إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م هب٤م. وقم٘مد اعمْم٤مرسم٦م ُمـ أىمدم 

اًمٕم٘مقد اًمتل قمروم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم، وم٢من ))اعمْم٤مرسم٦م يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقرة سمٞمٜمٝمؿ 

ن قمٚمٞمٝمؿ اًمتج٤مرة، ويم٤من أصح٤مب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ىمريش، وم٤من إهمٚم٥م يم٤م

ىمد ؾم٤مومر سمامل همػمه ىمٌؾ اًمٜمٌقة يمام  ملسو هيلع هللا ىلصإُمقال يدومٕمقهن٤م إمم اًمٕمامل، ورؾمقل اهلل 

ؾم٤مومر سمامل ظمدجي٦م، واًمٕمػم اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م أسمق ؾمٗمٞم٤من يم٤من أيمثره٤م ُمْم٤مرسم٦م ُمع أيب 

، ويم٤من أصح٤مسمف ي٤ًمومرون ملسو هيلع هللا ىلصؾمٗمٞم٤من وهمػمه، ومٚمام ضم٤مء اإلؾمالم أىمره٤م رؾمقل اهلل 

ُمْم٤مرسم٦م ومل يٜمف قمـ ذًمؽ، واًمًٜم٦م ىمقًمف وومٕمٚمف وإىمراره، ومٚمام أىمره٤م سمامل همػمهؿ 

 .(1)يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م سم٤مًمًٜم٦م((

وذم قمٍمٟم٤م احل٤مض شمٓمقرت ـمٌٞمٕم٦م ذيم٤مت اعمْم٤مرسم٦م شمٌٕم٤ًم ًمتٓمقر أؾم٤مًمٞم٥م 

اًمتج٤مرة واإلدارة اعمٕم٤مسة، مم٤م يًتقضم٥م إُمٕم٤من اًمٜمٔمر قمٜمد شمٜمزيؾ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م 

اًمّمقر اعمٕم٤مسة، ُمع ُمراقم٤مة أصمر اعمًتجدات ٕطمٙم٤مم اعمْم٤مرسم٦م وحت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـمٝم٤م ذم 

 ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مط سمٕمض إطمٙم٤مم.

                                           

 (.19/195جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)



 ػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب ٔتطثٛقاتّ انقضائٛح

391

وإن ُمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕم٘مد اعمْم٤مرسم٦م، واًمتل حتت٤مج إمم شم٠مصٞمؾ 

وحترير: قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقمقى شمْمٛملم اعمْم٤مرب: إذ إن هم٤مًم٥م اًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م 

سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سمتحٛمٞمؾ اعمْم٤مرب ُمـ أصح٤مب إُمقال ود اعمْم٤مرسملم سم٠مُمقاهلؿ شمتٕمٚمؼ 

 ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م يٚمحؼ سمامل اعمْم٤مرسم٦م ُمـ اخل٤ًمرة واًمتٚمػ.

وإصؾ ذم هذه اعمٜم٤مزقم٤مت هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب سمٜمٗمل أؾم٤ٌمب اًمْمامن 

قمٜمف، وُمـ صمؿ ُمٓم٤مًم٦ٌم رب اعم٤مل سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُم٤م يدقمٞمف ُمـ شمٕمدي اعمْم٤مرب أو 

قم٤مُم٤ًم ذم يمؾ اًمّمقر، إذ ُيٜمت٘مؾ  شمٗمريٓمف سمامل اعمْم٤مرسم٦م. ًمٙمـ إقمامل هذا إصؾ ًمٞمس

قمٜمف ذم سمٕمض إطمقال إمم ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمْم٤مرب سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُم٤م يقضم٥م دومع اًمْمامن 

 قمـ ٟمٗمًف.

)ظبء اإلثبات دم دظقى ًمذا قمزُم٧م ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل قمغم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م: 

، مجٕم٧م ومٞمف سملم اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛم٠ًمًم٦م تضؿغ ادضارب وتطبقؼاتف افؼضائقة(

إصؾ ومٞمٝم٤م ودراؾم٦م أسمرز اًمّمقر آؾمتثٜم٤مئٞم٦م ُمـ هذا إصؾ واًمتل يٜمت٘مؾ  سمٌٞم٤من

ومٞمٝم٤م قم٥مء اإلصم٤ٌمت إمم اعمْم٤مرب، صمؿ أقم٘م٧ٌم اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٙمؾ صقرة ُمـ 

اًمّمقر سمدراؾم٦م شمٓمٌٞمؼ ىمْم٤مئل ُمـ إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة قمـ حم٤ميمؿ اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري 

 أو اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

٦م هذا اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م، قمغم اًمٜمحق واٟمتٔمٛم٧م ظمٓم

 أيت:

 اعم٘مّمقد سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقمقى شمْمٛملم اعمْم٤مرب. ادبحث األول:

 إصؾ ذم اعمْم٤مرب. ادبحث افثاين:

 شمٙمٚمٞمػ اعمْم٤مرب قم٥مء اإلصم٤ٌمت. ادبحث افثافث:

اهلل وؾمٚمؿ قمغم واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ ُم٤م يمتٌتف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف وٟم٤مومٕم٤ًم ًمٕم٤ٌمده، وصغم 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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ُمّمٓمٚمح ؿم٤مع اؾمتٕمامًمف قمٜمد اعمت٠مظمريـ، ويراد سمف: شمٙمٚمٞمػ أطمد  ظبء اإلثبات:

. واعمّمٓمٚمح اًمِم٤مئع قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء (1)اخلّمقم سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م يدقمٞمف

هلذا اعمٕمٜمك هق اًمتٕمٌػم سم٘مقهلؿ: )ي٘مٌؾ ىمقًمف( أو )اًم٘مقل ىمقًمف( أو )صدق اعمت٘مدُملم 

 .(2)سمٞمٛمٞمٜمف( عمـ يٙمٚمػ ظمّمٛمف هذا اًمٕم٥مء

 .(3)ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٓمٚم٥م وافدظقى

وذم آصٓمالح: ))إو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن إمم ٟمٗمًف اؾمتح٘م٤مق رء ذم يد همػمه أو ذم 

 .(4)ذُمتف((

، وًمٚمْمامن ذم اًمٚمٖم٦م قمدة (5) ُمّمدر وٛمٜم٧م اًمٌمء أوٛمٜمف وامٟم٤مً  وافضامن

                                           

 (. 2/646يٜمٔمر: وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت ًمٚمزطمٞمكم ) (1)

(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 346/ 6(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )7/376(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )22/107يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (2)

(3/523 .) 

 ( ُم٤مدة )دقمق(.38/52يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس ) (3)

ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (، أ11/5(، اًمذظمػمة )510(. ويٜمٔمر: اًمدر اعمخت٤مر )ص6/384يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (4)

(4/386.) 

 (.3/183يٜمٔمر: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ) (5)
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 .(1)ُمٕم٤من، ُمٜمٝم٤م: اًمتٖمريؿ، ي٘م٤مل: وٛمٜمتف اعم٤مل شمْمٛمٞمٜم٤ًم، أي: همرُمتف إي٤مه

وًمٚمْمامن قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء قمدة إـمالىم٤مت، وأىمرهب٤م ًمٕمٜمقان هذا اًمٌح٨م إـمالىمف 

 سمٛمٕمٜمٞملم:

همراُم٦م اإلٟم٤ًمن ُم٤م سم٤مذه أو شم٥ًٌم ومٞمف ُمـ اإلشمالوم٤مت واًمٖمّمقب  ادعـك األول:

 .(3)حتٛمؾ شمٌٕم٦م اهلالك واًمتٕمّٞم٥موادعـك افثاين: . (2) رئ٦مواًمٕمٞمقب واًمتٖمػمات اًمٓم٤م

 هق اًمٕم٤مُمؾ ذم قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م. وادضارب:

ُمِمت٘م٦م ُمـ اًميب ذم إرض وهق اًمًٗمر ومٞمٝم٤م ًمٚمتج٤مرة، وادضاربة دم افؾغة: 

،  [20]اعمزُمؾ: ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(4)سمًٝمؿ وىمٞمؾ: إهن٤م ُمِمت٘م٦م ُمـ ضب يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم اًمرسمح 

))قم٘مد ذيم٦م ذم اًمرسمح، سمامل ُمـ ضم٤مٟم٥م رب وادضاربة دم االصطالح افػؼفل: 

 .(5)اعم٤مل، وقمٛمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمْم٤مرب((

 وذيم٦م اعمْم٤مرسم٦م شمؼمم سملم ـمروملم، مه٤م: رب اعم٤مل، واًمٕم٤مُمؾ اعمْم٤مرب.

                                           

 (. 35/333(، شم٤مج اًمٕمروس )6/2155يٜمٔمر: ُم٤مدة )وٛمـ( ذم اًمّمح٤مح ) (1)

(، ذح ُمٜمتٝمك 2/356(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )7/325(، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )6/208يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (2)

 (.28/219(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )2/310اإلرادات )

 (.4/13(، اعمٌدع )5/221(، احل٤موي اًمٙمٌػم)9/48(، اًمذظمػمة )13/9يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (3)

 دة )ضب(.( ُم٤م3/251(، شم٤مج اًمٕمروس )312يٜمٔمر: اعمٓمٚمع )ص (4)

(. وًمٗمظ 5/19(، اعمٖمٜمل )11/94(، يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف )23/ 6(. ويٜمٔمر: اًمذظمػمة )545اًمدر اعمخت٤مر )ص  (5)

اعمْم٤مرسم٦م يٖمٚم٥م اؾمتٕمامًمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م قمغم ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمراق، ويٖمٚم٥م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 شمًٛمٞم٦م هذا اًمٕم٘مد ىمراو٤ًم قمغم ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز.



 

 

 ػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب ٔتطثٛقاتّ انقضائٛح 
 

 394 

سمٞم٤من ُمـ يتحٛمؾ قم٥مء  وادؼصقد بعبء اإلثبات دم دظقى تضؿغ ادضارب:

اإلصم٤ٌمت قمٜمد ٟمِمقء اًمٜمزاع سملم رب اعم٤مل واعمْم٤مرب ذم حتٛمؾ وامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م 

قمٜمد شمٚمٗمف أو ظم٤ًمرشمف، هؾ هق رب اعم٤مل ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ومٕمؾ اعمْم٤مرب ُم٤م 

، أو اعمْم٤مرب ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم إصم٤ٌمت ُم٤م اعمْم٤مرسم٦ميًتقضم٥م وامٟمف عم٤مل 

 قمغم صمٌقهت٤م دومع اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف.يدقمٞمف ُمـ أُمقر يؽمشم٥م 
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 إصؾ ذم اعمْم٤مرب أٟمف أُملم قمغم ُم٤م حت٧م يده ُمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م.

 .(1)ود اخلٞم٤مٟم٦م، ُم٠مظمقذة ُمـ إُمـ، وهق آـمٛمئٜم٤من وؾمٙمقن اًم٘مٚم٥م واألماكة:

ُمـ  وو٤مسمط احلٙمؿ قمغم ُمـ طم٤مز اعم٤مل سم٠مٟمف أُملم: أن يٙمقن ىمد طم٤مز اعم٤مل سم٢مذن

اًمِم٤مرع أو ُمـ ُم٤مًمٙمف أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، سمٖمػم ىمّمد متٚمٙمف، يم٤معمًت٠مضمر، واًمقديع، 

 .(2)واًمقيمٞمؾ، واًمنميؽ، واعمْم٤مرب، وٟم٤مفمر اًمقىمػ، ووزم اًمّمٖمػم واعمجٜمقن

 ويؽمشم٥م قمغم وصػ اعمْم٤مرب سم٤مُٕم٤مٟم٦م أصمران:

 أٟمف ٓ يْمٛمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م ُم٤م مل يتٕمد أو يٗمرط ومٞمٝم٤م. األثر األول:

 -أي اعمْم٤مرب-))وٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن اعم٘م٤مرض ٌداًمؼم: ىم٤مل اسمـ قم

ُم١ممتـ، ٓ وامن قمٚمٞمف ومٞمام يتٚمٗمف ُمـ اعم٤مل ُمـ همػم ضمٜم٤مي٦م ُمٜمف ومٞمف وٓ اؾمتٝمالك ًمف وٓ 

 .(3)شمْمٞمٞمع، هذه ؾمٌٞمؾ إُم٤مٟم٦م، وؾمٌٞمؾ إُمٜم٤مء((

                                           

 (.1/133يٜمٔمر: ُم٤مدة )أُمـ( ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) (1)

(، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م 1/294(، شم٘مرير اًم٘مقاقمد )2/323يٜمٔمر: اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ) (2)

 (.28/258(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )44)ص

ن (، اًمٌٞم٤م15/622(، اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م )22/106(. ويٜمٔمر: اعمًٌقط )21/124آؾمتذيم٤مر ) (3)

 (.3/508(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )6/457ًمٚمٕمٛمراين )
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ووضمف قمدم شمْمٛملم اعمْم٤مرب ذم طم٤مل قمدم اًمتٕمدي واًمتٗمريط: أٟمف سم٤مإلذن ًمف 

ن ذم ُم٘م٤مم اعم٤مًمؽ ذم اًمٞمد واًمتٍمف، ومٙم٤من اهلالك ذم يده يم٤مهلالك ذم سم٤مًمتٍمف يٙمق

، يمام أن اعم٤مل شمٚمػ ذم يده قمغم وضمف ُم٠مذون ًمف ومٞمف، واجلقاز اًمنمقمل (1)يد اعم٤مًمؽ 

 .(2)يٜم٤مذم اًمْمامن

أن يٗمٕمؾ ذم اعم٤مل ُم٤م ًمٞمس ًمف ومٕمٚمف، مم٤م مل شم٠مذن ًمف سمف اًمنميٕم٦م وٓ رب  وافتعدي:

 .(3)اعم٤مل، ًمٗمٔم٤ًم وٓ قمروم٤ًم 

 .(4)أن يؽمك ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ طمٗمظ اعم٤مل  وافتػريط:

ووضمف شمْمٛملم اعمْم٤مرب طم٤مل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط: أن اإلذن سم٤مًمتٍمف 

هق ُمٜم٤مط يمقٟمف أُمٞمٜم٤ًم، وم٢مذا ظم٤مًمػ اًمنمط اًمٚمٗمٔمل أو اًمٕمرذم ذم اًمتٍمف، وم٢مٟمف يٙمقن 

 .(5)ذم اًم٘مدر همػم اعم٠مذون ًمف ومٞمف سمٛمٕمٜمك اًمٖم٤مص٥م، ومٞمّمػم و٤مُمٜم٤ًم 

 أن إصؾ هق ىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف. األثر افثاين:

ىم٤مل اًمنظمز: ))وًمق مل يٙمـ قمٛمؾ سم٤معم٤مل وو٤مع وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمْم٤مرب: ٕن 

رب اعم٤مل يدقمل قمٚمٞمف ؾم٥ٌم اًمْمامن، واعمْم٤مرب يٜمٙمر، واًمٌٞمٜم٦م سمٞمٜم٦م رب اعم٤مل: 

                                           

 (.5/75(، اعمٖمٜمل )6/502(، احل٤موي اًمٙمٌػم )23/128يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 (.44(، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م )ص1/92يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ) (2)

اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م (، 44(، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م )ص30/93يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (3)

(28/222.) 

(، اًم٘مقاقمد وإصقل 1/215(، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل )30/183يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (4)

 (.13/82(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )44اجل٤مُمٕم٦م )ص

 (.5/39(، اعمٖمٜمل )7/340(، احل٤موي اًمٙمٌػم )7/351(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )22/19يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (5)
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 .(1)إلصم٤ٌمشمف سم٤مًمْمامن ديٜم٤ًم ذم ذُم٦م اعمْم٤مرب((

واعم٘م٤مرض أُملم ُم٘مٌقل ىمقًمف ومٞمام يدقمٞمف ُمـ وٞم٤مع اعم٤مل ))قمٌداًمؼم:  وىم٤مل اسمـ

 .(2)((وذه٤مسمف واخل٤ًمرة ومٞمف، إٓ أن يتٌلم يمذسمف

مل خيتٚمػ قمٚمامؤٟم٤م ذم أن يد اعم٘م٤مرض يد أُم٤مٟم٦م ومٞمام يتٚمػ ذم يده : ))وىم٤مل اجلقيٜمل

ٙمر ُمـ همػم شم٘مّمػم، ومال وامن قمٚمٞمف ومٞمف. وًمق ادقمك شمٚمٗم٤ًم ويم٤من ُم٤م ادقم٤مه ممٙمٜم٤ًم، وم٠مٟم

رب اعم٤مل، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعم٘م٤مرض ُمع يٛمٞمٜمف. وٓ يِمؽمط ذم شمّمدي٘مف ُمع يٛمٞمٜمف أن 

 .(3)((يٖمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م صدىمف، سمؾ يٙمٗمل إُمٙم٤من صدىمف

وىم٤مل اًمٌٝمقيت: ))اًم٘مقل ىمقًمف أي اًمٕم٤مُمؾ... ومٞمام يدقمٞمف ُمـ هالك وظمنان: ٕن 

ذًمؽ... شم٠مُمٞمٜمف ي٘متيض ذًمؽ، وحمؾ ذًمؽ: إن مل شمٙمـ ًمرب اعم٤مل سمٞمٜم٦م شمِمٝمد سمخالف 

وي٘مٌؾ أيْم٤ًم ىمقل اًمٕم٤مُمؾ ذم ٟمٗمل ُم٤م يدقمل قمٚمٞمف ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م أو ضمٜم٤مي٦م أو خم٤مًمٗمتف ؿمٞمئ٤ًم 

مم٤م ذـمف رب اعم٤مل قمٚمٞمف: ٕن إصؾ قمدم ذًمؽ... وي٘مٌؾ ىمقًمف أي اًمٕم٤مُمؾ أٟمف أي 

٤مًء أو أٟمف مل يٜمٝمف قمـ اًمنماء سمٙمذا: ٕن إصؾ  ًَ رب اعم٤مل مل يٜمٝمف قمـ سمٞمٕمف َٟم

 .(4)ُمٕمف...((

                                           

 (.22/94) اعمًٌقط (1)

 (.2/772اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م ) (2)

 (.7/469هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (3)

 (.3/523يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (4)
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ومٞمام يدقمٞمف ُمـ ٟمٗمل  -ٝم٤مء ذم ضمٕمؾ إصؾ شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب ويًتٜمد اًمٗم٘م

 إمم قمدة أُمقر: -ؾم٥ٌم وامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م قمـ ٟمٗمًف

أن رب اعم٤مل ىمد ريض أُم٤مٟمتف، وُم٘مت٣م هذا آئتامن شمّمديؼ ىمقًمف ذم  األول:

 .(1)ذًمؽ 

أن يمثػمًا ُمـ اًمقىم٤مئع اًمتل يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م صمٌقت اًمْمامن أو اٟمتٗم٤مئف يتٕمذر قمغم  افثاين:

 .(2)ْم٤مرب إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومال يٙمٚمػ إصم٤ٌمت ُم٤م يتٕمذر إصم٤ٌمشمف اعم

 أو اًمتٕمدي يمقىمقع –أن دقمقى رب اعم٤مل قمغم اًمٕم٤مُمؾ ُم٤م ي٘متيض شمْمٛمٞمٜمف  افثافث:

 .(3)اإلصم٤ٌمت قم٥مء يٙمٚمػ ٓ ُمٜمٙمر، واعمٜمٙمر ومٝمق إصؾ ظمالف -اًمتٗمريط

وم٢مذا شم٘مرر أن إصؾ هق قمدم وىمقع اًمتٕمدي واًمتٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب، وأن 

إصؾ شمّمدي٘مف ذم ٟمٗمل ذًمؽ قمـ ٟمٗمًف، وم٢من اًمقاضم٥م اؾمتّمح٤مسمف ذم اًمٜمٔمر 

اًم٘مْم٤مئل هق يمقن اعمْم٤مرب ُمدقمًك قمٚمٞمف ذم دقمقى شمْمٛمٞمٜمف: عمقاوم٘م٦م ٟمٗمٞمف ًمألصؾ، 

وم٢من ىمقل  ويٙمقن ظمّمٛمف ُمدقمٞم٤ًم يتحٛمؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت، وم٢من مل يث٧ٌم دقمقاه سمٌٞمٜم٦م،

 »: ملسو هيلع هللا ىلص، وىمقًمف (4)«سمٞمٜمتؽ أو يٛمٞمٜمف»ًمٚمٛمدقمل:  ملسو هيلع هللا ىلصاعمْم٤مرب ُمّمدق سمٞمٛمٞمٜمف: ًم٘مقًمف 

ًمق يٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿ، وًمٙمـ اًمٞمٛملم قمغم 

                                           

(، ذح 1/208(، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م )376/ 7(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )22/141يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 (.2/226ُمٜمتٝمك اإلرادات )

 (.202/ 2(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )5/75(، اعمٖمٜمل )2/187يٜمٔمر: اعمٝمذب ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل ) (2)

 (. 2/226(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )5/75(، اعمٖمٜمل )6/110يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (3)

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب  (4)

سمٜمحقه، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب وقمٞمد ُمـ اىمتٓمع طمؼ (: وُمًٚمؿ 4549( رىمؿ )6/34) ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ

 (، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف. 138( رىمؿ )1/122ُمًٚمؿ سمٞمٛملم وم٤مضمرة سم٤مًمٜم٤مر )
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وًمٙمـ اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم قمغم ُمـ  »، وذم رواي٦م: (1)«اعمدقمك قمٚمٞمف 

 .(2)«أٟمٙمر

٤مرات اًمٗم٘مٝم٤مء ذم حتديد اعمدقمل واعمدقمك ىم٤مل اسمـ ومرطمقن: ))وىمد اظمتٚمٗم٧م قمٌ

قمٚمٞمف... ويمالُمٝمؿ وحتقيٛمٝمؿ قمغم رء واطمد، وهق أن اعمتٛمًؽ سم٤مٕصؾ هق 

 .(3)اعمدقمك قمٚمٞمف، وُمـ أراد اًمٜم٘مؾ قمٜمف ومٝمق اعمدقمل((

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ))وعم٤م ىمقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م، يم٤مٟم٧م اًمٞمٛملم 

قهلؿ، وحيٚمٗمقن ًم٘مقة ضم٤مٟمٌٝمؿ سم٤مٕيامن. ومٝمذه ذم طم٘مف، ويمذًمؽ إُمٜم٤مء... اًم٘مقل ىم

 .(4)ىم٤مقمدة اًمنميٕم٦م اعمًتٛمرة((

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف 1432ًمٕم٤مم  22/ 9/ 59احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1433/ ًمٕم٤مم 2/ 124سمرىمؿ: 

                                           

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب  (1)

ٞمٛملم (: وُمًٚمؿ سمٚمٗمٔمف، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب اًم4552( رىمؿ )6/35) ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 (، قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام.1711( رىمؿ )3/1336قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف )

(: واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 3191( رىمؿ )4/114أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب احلدود واًمدي٤مت ) (2)

( رىمؿ 8/123اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م، سم٤مب أصؾ اًم٘م٤ًمُم٦م واًمٌداي٦م ومٞمٝم٤م ُمع اًمٚمقث سم٠ميامن اعمدقمل )

(، ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام. وطمًٜمف اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 16222)

اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص(، وىم٤مل: )) وىمد اؾمتدل اإلُم٤مم أمحد وأسمق قمٌٞمد أن اًمٜمٌل 226/ 2)

 ػمة((.، وهذا يدل قمغم أن هذا اًمٚمٗمظ قمٜمدمه٤م صحٞمح حمت٩م سمف، وذم اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م يمثشقمغم ُمـ أٟمٙمر

 (.1/140شمٌٍمة احلٙم٤مم ) (3)

 (.1/193اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ) (4)
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))عم٤م يم٤من اًمٜمزاع احل٤مصؾ سملم اًمٓمروملم ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام، 

( مخ٦ًم قمنم أًمػ ري٤مل ًمٚمٛمدقمك 15000واعمتٛمثؾ ذم شمًٚمٞمؿ اعمدقمل ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره )

قمٚمٞمف ًمٞمٙمقن ذيٙم٤ًم ُمٕمف ذم اًمٜمّمػ ذم حمٚمف اعمًٛمك )...(... وعم٤م يم٤من اعمدقمل هيدف 

( مخ٦ًم قمنم أًمػ 15000سمدومع ُمٌٚمغ ) ُمـ إىم٤مُم٦م دقمقاه إمم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف

ري٤مل، واًمتل متثؾ رأس ُم٤مًمف ذم اًمنمايم٦م اعمؼمُم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم اعمحؾ، وعم٤م 

يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف يدومع سم٠من اعمحؾ ىمد اطمؽمق سم٤مًمٙم٤مُمؾ وأٟمف سم٤مع اًمٌْم٤مقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ذم 

 ( أًمٗم٤من2500اعمحؾ قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٚمٗمٞم٤مت ٟمتٞمج٦م آطمؽماق سمٛمٌٚمغ ىمدره)

ومخًامئ٦م ري٤مل، وعم٤م يم٤من اعمدقمل مل ي٘مدم سمٞمٜمتف قمغم أن اعمدقمك قمٚمٞمف هق ُمـ ىم٤مم 

 ڤسم٢مطمراق اعمحؾ أو شم٥ًٌم ذم إطمراىمف سمتٕمد ُمٜمف أو سمتٗمريط، وطمٞم٨م إن اًمٗم٘مٝم٤مء 

ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أن اًم٘مقل ىمقل اعمْم٤مرب ذم دقمقاه شمٚمػ اعم٤مل أو ظم٤ًمرشمف: ٕن 

ٙم٤من أُمٞمٜم٤ًم، وإُملم ُمّمدق ومٞمام شمٍمومف ذم ُم٤مل همػمه سم٢مذٟمف ومل خيتص هق سمٜمٗمٕمف وم

اؤمتـ قمٚمٞمف، وإصؾ قمدم اخلٞم٤مٟم٦م، هذا إذا مل شم٘مؿ سمٞمٜم٦م قمغم يمذسمف وظمٞم٤مٟمتف وإٓ 

وٛمـ... وعم٤م يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد طمٚمػ يٛملم آؾمتٔمٝم٤مر ذم أٟمف مل يت٥ًٌم سم٢مطمراق 

اعمحؾ، ومل يٙمـ احلريؼ ٟمتٞمج٦م شم٘مّمػم ُمٜمف، وأٟمف ىم٤مم سمٌٞمع اًمٌْم٤مقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م سم٘مٞمٛم٦م 

( أًمٗملم ومخًامئ٦م ري٤مل، وطمٞم٨م أٟمف ُمـ اعم٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمقوٞمٕم٦م 2500)

واخل٤ًمرة قمغم ىمدر اعم٤مل... وعم٤م يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد سم٤مع اًمٌْم٤مقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ذم اعمحؾ 

سمٕمد شمٚمٗمف سمٛمٌٚمغ أًمٗملم ومخس ُم٤مئ٦م ري٤مل، وم٢من اعمدقمل يًتحؼ ٟمّمػ اعمٌٚمغ شم٠مؾمٞم٤ًًم 

ًمدائرة: سم٢مساره٤م قمغم طمٙمٛمٝم٤م... قمغم ُم٤م ؾمٌؼ إيْم٤مطمف... ًمذًمؽ يمٚمف طمٙمٛم٧م ا

( أًمػ وُم٤مئت٤من ومخًقن 1250اًم٘م٤ميض سم٢مًمزام... سم٠من يدومع ًمـ... ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره )

 ري٤مًٓ...((.
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 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

ئمٝمر ُمـ ؾمٞم٤مق اًمقىم٤مئع أن طم٘مٞم٘م٦م اًمنمايم٦م حمؾ اًمدقمقى أهن٤م دمٛمع ذيم٦م 

ؽ سمامًمف وُمْم٤مرسم٦م، وًمٞم٧ًم ُمْم٤مرسم٦م ُمتٛمحْم٦م يمام وصٗمتٝم٤م اًمدائرة، وم٤مًمٕم٤مُمؾ ذي

 وُمْم٤مرب سمٕمٛمٚمف ًمنميٙمف قمغم وضمف آٟمٗمراد سم٤مًمٕمٛمؾ.

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ))اًم٘مًؿ اًمراسمع: أن يِمؽمك ُم٤مٓن وسمدن ص٤مطم٥م أطمدمه٤م. ومٝمذا 

 .(1)جيٛمع ذيم٦م وُمْم٤مرسم٦م، وهق صحٞمح...((

وىمد ضمرى اًم٘مْم٤مء ذم هذا احلٙمؿ قمغم اؾمتّمح٤مب إصؾ ذم طم٤مل اًمنميؽ 

وشمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اًمنميم٦م، ًمذا يمٚمٗم٧م اعمْم٤مرب، وهق شمّمديؼ ىمقًمف ذم ٟمٗمل شمٕمديف 

اًمدائرة اًمنميَؽ همػم اًمٕم٤مُمؾ سمٕم٥مء إصم٤ٌمت شم٥ًٌم اًمنميؽ اعمْم٤مرب سم٤محلريؼ اًمذي 

أص٤مب اعمحؾ، ومٚمام قمجز قمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م وضمٝم٧م اًمٞمٛملم ًمٚمنميؽ اعمْم٤مرب، ومٚمام 

 طمٚمػ اًمٞمٛملم طمٙمٛم٧م اًمدائرة سمٕمدم شمْمٛمٞمٜمف طمّم٦م ذيٙمف.

                                           

 (.5/20اعمٖمٜمل ) (1)
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إصؾ اعمًتّمح٥م ذم دقم٤موى شمْمٛملم اعمْم٤مرب هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب ذم 

قمدم شمٕمديف أو شمٗمريٓمف مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمدم شمْمٛمٞمٜمف ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م، إٓ أن هذا 

إصؾ رسمام يٕمرض ًمف ذم سمٕمض إطمقال فم٤مهٌر يْمٕمػ ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل 

 ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف، وي٘مقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمل وهق رب اعم٤مل.

. وم٢مذا قم٤مرض إصؾ فم٤مهٌر أىمقى ُمٜمف (1)ُم٤م يدل احل٤مل قمٚمٞمفدراد بافظاهر: وا

اٟمت٘مؾ احلٙمؿ إمم اًمٔم٤مهر: ٕن دًٓم٦م احل٤مل ىمرائـ وؿمقاهد ىم٤مئٛم٦م شمٜمٌئ سمحدوث أُمر 

 .(2)يٖمػم طم٤مًم٦م إصؾ، ومتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م دًمٞمؾ قمغم يمذب ُمـ يتٛمًؽ سم٤مٕصؾ

ع شمٕمديف أو شمٗمريٓمف وم٢مذا اىمؽمن سمح٤مل اعمْم٤مرب أو اعمْم٤مَرسم٦م دٓئؾ شمرضمح وىمق

وم٢من اعمْم٤مرب يٜم٘مٚم٥م ذم هذه احل٤مل  -مم٤م يًتٚمزم احلٙمؿ سمتْمٛمٞمٜمف -سمامل اعمْم٤مرسم٦م

 ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت.

ىم٤مل اًم٘مراذم: ))ومٚمٞمس اعمدقمل اًمٓم٤مًم٥م وٓ اعمدقمك قمٚمٞمف اعمٓمٚمقب، سمؾ ُمـ يم٤من 

ىمقًمف قمغم ظمالف أصؾ أو فم٤مهر ومٝمق اعمدقمل وقمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م. واًمٔم٤مهر يٜم٘مًؿ إمم: 

ٕم٤مدة، وفم٤مهر احل٤مل، واًم٘مرائـ احل٤مًمٞم٦م واعم٘م٤مًمٞم٦م، ويمؾ ُم٤م أوم٤مد فمـ اًمّمدق... اًم

ومٝم١مٓء ُمٓمٚمقسمقن، وهؿ ُمدقمقن وقمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞمٜم٦م، وُمـ يم٤من ىمقًمف قمغم وومؼ أصؾ أو 

                                           

 (.71يٜمٔمر: إصؾ واًمٔم٤مهر ًمٚمرؿمٞمد )ص  (1)

 (. 2/1068(، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم )162/ 3يٜمٔمر: شم٘مرير اًم٘مقاقمد ) (2)
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فم٤مهر، ومٝمق اعمدقمك قمٚمٞمف ويّمّدق ُمع يٛمٞمٜمف، يمخّمقم ه١مٓء اعمت٘مدُملم. وسمٕم٤ٌمرة 

ٔظمر اعمدقمل. وقمغم هذه أظمرى: اعمدقمك قمٚمٞمف هق أرضمح اعمتداقمٞملم ؾم٤ًٌٌم، وا

 .(1)اًم٘م٤مقمدة شمتخرج ومروع اًمتداقمل ذم اًم٘مراض وهمػمه((

ورسمام يًتِمٙمؾ أن اعمْم٤مرب طمتك ًمق ظم٤مًمػ اًمٔم٤مهُر ىمقًَمف، وم٢مٟمف ٟم٤مٍف ًمقىمقع 

 اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط، ومٙمٞمػ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمٌٞمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمل؟

 وجي٤مب قمـ ذًمؽ ُمـ وضمٝملم:

أٟمف يّمح إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمل قمٜمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمنمط أن  افقجف األول:

، وهذان اًمنمـم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ (2)يٙمقن اًمٜمٗمل حمّمقرًا، وحيٞمط سمف قمٚمؿ اًمٌٞمٜم٦م 

حت٘م٘مٝمام ومٜمٞم٤ًم ذم اًمٕمٍم احل٤مض ذم يمثػم ُمـ صقر اعمْم٤مرسم٦م ُمـ ظمالل ىمٞمقد اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

 .(3)آؾمتثامري٦م اًمتل أضمري٧م ذم أصمٜم٤مء ومؽمة آؾمتثامر

أن هم٤مًم٥م ُم٤م يٓمٚم٥م ُمـ اعمْم٤مرب إصم٤ٌمشمف ٕضمؾ ٟمٗمل شمٕمديف أو  افقجف افثاين:

شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م إٟمام هق أُمر وضمقدي ٓ قمدُمل، وصمٌقشمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟمٗمل 

إصم٤ٌمت وىمقع ومـ األمثؾة ظذ ذفؽ: طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب. 

 وإصم٤ٌمتاًمتل يديره٤م، ظم٤ًمئر قم٤مُم٦م ذم ؾمقق إؾمٝمؿ وىم٧م ظم٤ًمرة حمٗمٔم٦م اعمْم٤مرسم٦م 

سمقاضم٤ٌمت آؾمتثامر، يمدراؾم٦م اجلدوى ًمٚمٛمنموع اًمتج٤مري  اعمْم٤مرب ىمٞم٤مم

                                           

 (.6/54اًمذظمػمة ) (1)

(، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم 3/150(، ومت٤موى اًمرُمكم )187يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص (2)

(2/1070.) 

 (.122يٜمٔمر: مح٤مي٦م رأس اعم٤مل ًمٚمِمٌٞمكم )ص (3)
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واحلّمقل قمغم اًمؽماظمٞمص اًمالزُم٦م، ومٝمذه أُمقر وضمقدي٦م يتقصؾ ُمـ ظمالل إصم٤ٌمهت٤م 

 إمم ٟمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب.

ٝم٤م اعمْم٤مرب وؾم٠مشمٜم٤مول ذم هذا اعمٌح٨م أسمرز اًمّمقر آؾمتثٜم٤مئٞم٦م، واًمتل يٓم٤مًَم٥م ومٞم

سمٕم٥مء إصم٤ٌمت ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمٜمف ذم ُم٤مل 

 اعمْم٤مرسم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:

 انًطهة األٔل: انتًٓح:

سمٙمذب ادقم٤مء  -اعمًتٜمدة إمم أؾم٤ٌمب ُمٕم٘مقًم٦م  -اعم٘مّمقد سم٤مًمتٝمٛم٦م: همٚم٦ٌم اًمٔمـ 

 .(1)دون شمٕمديف أو شمٗمريٓمف اعمْم٤مرب وىمقع اًمتٚمػ أو اخل٤ًمرة سمامل اعمْم٤مرسم٦م

وُمـ أُمثٚم٦م اًم٘مرائـ اعمقضم٦ٌم ٓهت٤مم اعمْم٤مرب سم٤مًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ذم ُم٤مل 

اعمْم٤مرسم٦م: حت٘مٞمؼ ظم٤ًمئر ذم آؾمتثامر ذم اًمقىم٧م اًمذي شمٙمقن ومٞمف قم٤مُم٦م اًمّمٜم٤مديؼ 

آؾمتثامري٦م ذم ُمثؾ ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ آؾمتثامر ىمد طم٘م٘م٧م أرسم٤مطم٤ًم، أو حت٘مٞمؼ اعمْم٤مرسم٦م 

 .(2)ئ دون أن يٙمقن هٜم٤مك أؾم٤ٌمب فم٤مهرة ظم٤ًمئر سمِمٙمؾ ُمٗم٤مضم

وىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب سمٜمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي واًمتٗمريط ُم٘مّٞمد سمٕمدم وضمقد 

اًمتٝمٛم٦م، وم٢من وضمدت اًمتٝمٛم٦م ذم ىمقًمف وم٢مهن٤م شمقضم٥م آٟمت٘م٤مل قمـ إصؾ اعمًتّمح٥م 

 واًمذي هق شمّمدي٘مف، ويٙمقن اًمٔم٤مهر يمذسمف طمتك ي٠ميت سم٤مًمٌٞمٜم٦م اعمثٌت٦م ًمّمدىمف.

                                           

(، ٟم٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم 21يٜمٔمر: ٟم٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط حلًلم طم٤مُمد )ص (1)

 (.14)ص دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط ًمٜمزيف مح٤مد

 (.120(، مح٤مي٦م رأس اعم٤مل ًمٚمِمٌٞمكم )ص1312يٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص  (2)
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 -ُمع ىمٞم٤مم اًمتٝمٛم٦م اعم١مصمرة  -دم شمٕمديف وشمٗمريٓمف وشمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب ذم قم

خم٤مًمػ ًمٚمٕمدل اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ذم اعمِم٤مريم٤مت وهمػمه٤م ُمـ أٟمقاع 

 .(1)اعمٕم٤مُمالت 

واًمتٝمٛم٦م ىمريٜم٦م ُمٕمتؼمة ذم اًمنميٕم٦م، واًمدقمقى إذا يم٤مٟم٧م ُم٘مروٟم٦م سم٘مرائـ وأطمقال 

اإلصم٤ٌمت إمم شمٕمٓمل همٚم٦ٌم اًمٔمـ سمّمحتٝم٤م، وم٢مهن٤م شم٘مقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمل وشمٜم٘مؾ قم٥مء 

 .(2)اعمدقمك قمٚمٞمف

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ))... وهٙمذا ؾم٤مئر ُمـ ىمٚمٜم٤م: اًم٘مقل ىمقًمف، إٟمام ي٘مٌؾ ىمقًمف إذا مل 

يٙمذسمف ؿم٤مهد احل٤مل، وم٢من يمذسمف مل ي٘مٌؾ ىمقًمف، وهلذا يٙمذب اعمقدع واعمًت٠مضمر إذا 

ادقمٞم٤م أن اًمقديٕم٦م أو اًمٕملم اعمًت٠مضمرة هٚمٙم٧م ذم احلريؼ، أو حت٧م اهلدم، أو ذم هن٥م 

٤مريـ وٟمحقهؿ، مل ي٘مٌؾ ىمقهلؿ إٓ إذا حت٘م٘مٜم٤م وضمقد هذه إؾم٤ٌمب، وم٠مُم٤م إذا اًمٕمٞم

قمٚمٛمٜم٤م اٟمتٗم٤مءه٤م وم٢مٟم٤م ٟمجزم سمٙمذهبؿ وٓ ي٘مٌؾ ىمقهلؿ... وإصؾ ىمٌقل ىمقل إُمٜم٤مء، 

 .(3)إٓ طمٞم٨م يٙمذهبؿ اًمٔم٤مهر((

                                           

 (.1/31(، اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م )28/385يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)

 (.1(، ٟم٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط ٓسمـ ُمٜمٞمع )ص1/25يٜمٔمر: اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ) (2)

 (.57 - 56/ 1اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ) (3)
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اقمت٤ٌمر اًم٘مرائـ وقمده٤م وؾمٞمٚم٦م ًمإلصم٤ٌمت،  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 وُمـ ذًمؽ:

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿: ♠ًمف شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف يٕم٘مقب ىمق -1

 .[18]يقؾمػ: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م: ))اؾمتدل اًمٗم٘مٝم٤مء هبذه أي٦م ذم إقمامل 

 ♠إُم٤مرات ذم ُم٤ًمئؾ ُمـ اًمٗم٘مف يم٤مًم٘م٤ًمُم٦م وهمػمه٤م، وأمجٕمقا قمغم أن يٕم٘مقب 

اؾمتدل قمغم يمذهبؿ سمّمح٦م اًم٘مٛمٞمص، وهٙمذا جي٥م قمغم اًمٜم٤مفمر أن يٚمحظ إُم٤مرات 

واًمٕمالُم٤مت إذا شمٕم٤مرو٧م، ومام شمرضمح ُمٜمٝم٤م ىم٣م سمج٤مٟم٥م اًمؽمضمٞمح، وهل ىمقة 

 .(1)اًمتٝمٛم٦م، وٓ ظمالف سم٤محلٙمؿ هب٤م، ىم٤مًمف اسمـ اًمٕمريب((

ڱ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م يقؾمػ عم٤م اهتٛمتف اُمرأة اًمٕمزيز سمٛمراودهت٤م قمـ ٟمٗمًٝم٤م:  -2

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 .[28-26]يقؾمػ: ﴾

ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م: ))يٗمٝمؿ ُمـ هذه أي٦م ًمزوم احلٙمؿ سم٤مًم٘مريٜم٦م 

اًمقاوح٦م اًمداًم٦م قمغم صدق أطمد اخلّمٛملم ويمذب أظمر: ٕن ذيمر اهلل هلذه اًم٘مّم٦م 

شمًٚمٞمؿ آؾمتدٓل سمتٚمؽ اًم٘مريٜم٦م قمغم سمراءة يقؾمػ يدل قمغم أن احلٙمؿ ذم ُمٕمرض 

                                           

 (.9/150اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (1)
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سمٛمثؾ ذًمؽ طمؼ وصقاب: ٕن يمقن اًم٘مٛمٞمص ُمِم٘مقىم٤ًم ُمـ ضمٝم٦م دسمره دًمٞمؾ واوح 

 .(1)قمغم أٟمف ه٤مرب قمٜمٝم٤م، وهل شمٜمقؿمف ُمـ ظمٚمٗمف((

وم٢من ضم٤مء ص٤مطمٌٝم٤م ومٕمرف قمٗم٤مصٝم٤م، وقمدده٤م وويم٤مءه٤م، »ًمٚمٛمٚمت٘مط:  ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  -3

وصٗمف هل٤م ىمريٜم٦م ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم اًمٌٞمٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص، ومجٕمؾ (2)«وم٠مقمٓمٝم٤م إي٤مه وإٓ ومٝمل ًمؽ

 .(3)قمغم صدق دقمقاه أهن٤م ًمف

رد ىمقل  شمْمٛمٜم٧مواًمٜم٤مفمر ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء جيد ومٞمف قمددًا ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

إُملم سمٜمٗمل اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف، وشمٙمٚمٞمٗمف قم٥مء اإلصم٤ٌمت قمغم ُم٤م يدقمٞمف قمٜمد وضمقد 

صؾ هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب اًمتٝمٛم٦م، مم٤م يدل قمغم أن اًمٗم٘مٝم٤مء طملم ىمرروا أن إ

 وم٢من ذًمؽ ُم٘مّٞمد سمٕمدم اًمتٝمٛم٦م، وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ:

شمْمٛملم إضمػم اعمِمؽمك ومٞمام خيٗمك ؾم٥ٌم هاليمف ُمـ إُمقال دون ُم٤م ٓ  أوالً:

 .(4)خيٗمك ؾم٥ٌم هاليمف، يمام هق ىمقل ذيح وأيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ

اًمتٝمٛم٦م: ))... ه١مٓء ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين ُمٕمٚماًل ىمقهلؿ وُمٌٞمٜم٤ًم أن ُمٜم٤مط اًمتْمٛملم هق 

إضمراء اًمذيـ يًٚمؿ اعم٤مل إًمٞمٝمؿ ُمـ همػم ؿمٝمقد خت٤مف اخلٞم٤مٟم٦م ُمٜمٝمؿ، ومٚمق قمٚمٛمقا أهنؿ 

ٓ يْمٛمٜمقن، هلٚمٙم٧م أُمقال اًمٜم٤مس: ٕهنؿ ٓ يٕمجزون قمـ دقمقى اهلالك، وهذا 

 .(5)اعمٕمٜمك ٓ يقضمد ذم احلرق اًمٖم٤مًم٥م، واًمٖمرق اًمٖم٤مًم٥م، واًمنق اًمٖم٤مًم٥م((

                                           

 (.2/215أوقاء اًمٌٞم٤من ) (1)

(: 2372( رىمؿ )3/113أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب ذب اًمٜم٤مس واًمدواب ُمـ إهن٤مر ) (2)

 . ؓ (، قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل 1722( رىمؿ )1349/ 3وُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م )

 (.2/119(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )1/20رق احلٙمٛمٞم٦م )يٜمٔمر: اًمٓم (3)

 (.15/80يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (4)

 (.4/210سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (5)
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٤مًمٙمٞم٦م ُمـ أن يد اعمًتٕمػم واعمرهتـ ُمع أهن٤م أيدي أُم٤مٟم٦م ذم ُم٤م ىمرره وم٘مٝم٤مء اعم ثاكقًا:

ويٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ُمّمٓمٚمح: )ُم٤م  -إصؾ، إٓ أن هالك اًمٕملم اًمتل خيٗمك هاليمٝم٤م

شمٜم٘مٚم٥م ُمٕمف أيدهيؿ إمم أيدي وامن ًمٚمتٝمٛم٦م، ومٞمْمٛمٜمقن ُم٤م هٚمؽ  -يٖم٤مب قمٚمٞمف( 

ٕمدهيؿ أو سم٠ميدهيؿ ُمٜمٝم٤م، ُم٤م مل ي٘مٞمٛمقا اًمٌٞمٜم٦م قمغم أن هاليمٝم٤م مل يٙمـ ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ شم

 .(1)شمٗمريٓمٝمؿ

ىم٤مل اسمـ رؿمد احلٗمٞمد ُمقوح٤ًم يمقن اًمتٝمٛم٦م هل ُمٜم٤مط آٟمت٘م٤مل قمـ إصؾ: 

))وأُم٤م شمٗمريؼ ُم٤مًمؽ سملم ُم٤م يٖم٤مب قمٚمٞمف وسملم ُم٤م ٓ يٖم٤مب قمٚمٞمف ومٝمق اؾمتح٤ًمن، 

 .(2)وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمتٝمٛم٦م شمٚمحؼ ومٞمام يٖم٤مب قمٚمٞمف، وٓ شمٚمحؼ ومٞمام ٓ يٖم٤مب قمٚمٞمف((

ذم ىمٌقل ىمقل إضمراء قمغم محؾ اعمت٤مع سملم ُمـ حيٛمٚمقن  شمٗمريؼ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ثافثًا:

همػم اًمٓمٕم٤مم ومٞمّمّدىمقن ومٞمام يدقمقٟمف ُمـ هالك اعمت٤مع سمٖمػم شمٕمدهيؿ وشمٗمريٓمٝمؿ: 

اؾمتّمح٤مسم٤ًم ًمألصؾ، وسملم ُمـ حيٛمٚمقن اًمٓمٕم٤مم ومال ي٘مٌؾ ىمقهلؿ إٓ سمٌٞمٜم٦م: ًمقضمقد 

 .(3)اًمتٝمٛم٦م

٘مٞم٤مم اًمتٝمٛم٦م، وهلؿ ىم٤مل اًم٘مراذم: ))ُم٤م هٚمؽ سم٘مقهلؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ٓ يّمدىمقن ومٞمف: ًم

اًمٙمراء يمٚمف: ٕن ؿم٠من اًمٓمٕم٤مم اُمتداد إيدي إًمٞمف ٕهنؿ اؾمتح٘مقه سم٤مًمٕم٘مد... وُم٤م 

 .(4)هٚمؽ سم٠ميدهيؿ ُمـ اًمٕمروض يّمدىمقن ومٞمف: ًمٕمدم اًمتٝمٛم٦م((

                                           

 (.6/124( و )5/256(، ذح اخلرر )5/521يٜمٔمر: اًمذظمػمة ) (1)

 (.2/224سمداي٦م اعمجتٝمد ) (2)

 (.4/43(، اًمنمح اًمّمٖمػم )16/97يٜمٔمر: اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ) (3)

 (.31/ 4اًمٗمروق ) (4)
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( ُم٘مررًا هذا 22/ 8) 212وىمد ضم٤مء ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ: 

 دقمقى اخل٤ًمرة إمم اًمٌٜمؽ ظمالوم٤ًم اعمٌدأ، إذ ٟمص قمغم أٟمف: ))يٜمت٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم

ًمألصؾ، سمنمط وضمقد ىمرائـ خت٤مًمػ أصؾ دقمقاه سمٕمدم اًمتٕمدي. ومم٤م ي٘مقي اًمٕمٛمؾ 

هبذا إصؾ: ... صمٌقت اًمتٝمٛم٦م قمغم إُملم، واعمراد هب٤م: رضمح٤من اًمٔمـ سمٕمدم صدىمف 

)اعمْم٤مرب( ذم ادقم٤مئف قمدم اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم، إذ إن ُمـ اعمتقىمع ُمـ اعمْم٤مرب 

 .(1)ُمقال اعمًتثٛمرة ُمـ اخل٤ًمرة، وحت٘مٞمؼ إرسم٤مح واعمٙم٤مؾم٥م((طمٗمظ رؤوس إ

 افتطبقؼ افؼضائل:

، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 34188973احلٙمؿ رىمؿ: 

 ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:34232389

))... وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمدقمقى واإلضم٤مسم٦م، وطمٞم٨م أىمر اعمدقمل أص٤مًم٦م أٟمف مل 

( ُم٤مئت٤من وصمامٟمقن أًمػ ري٤مل 280,000ٚمغ ىمدره )ُمٌ يًٚمؿ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى

سمٛمقضم٥م اًمِمٞمؽ اعمِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمدقمقى، وطمٞم٨م ص٤مدىم٧م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م قمغم صدور 

هذا اًمِمٞمؽ ُمـ ىمٌٚمٝم٤م إٓ أهن٤م ادقم٧م اخل٤ًمرة، وٓ سمٞمٜم٦م هل٤م قمغم ذًمؽ. وسم٤مٓـمالع 

قمغم اًمّمؽ اعمِم٤مر إًمٞمف... واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

إصم٤ٌمت ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م إداٟم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مل قمغم سمٕمض اعمقاـمٜملم، واعمتْمٛمـ 

ُمـ ظمالل شمقفمٞمػ أُمقاهلؿ ًمتداوهل٤م سمًقق إؾمٝمؿ ودومع قمٛمقٓت وأرسم٤مح ومهٞم٦م 

هلؿ حلٛمٚمٝمؿ قمغم إيداع أُمقاهلؿ ًمدهي٤م سمدون شمرظمٞمص، واًمت٥ًٌم ذم وٞم٤مقمٝم٤م 

اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م قمغم وشمٌديده٤م سمدون وضمف طمؼ: ومٜمٔمرًا إمم ُم٤م دّون، وٟمٔمرًا عمّم٤مدىم٦م 

                                           

 (.1319. ويٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص http://www.iifa-aifi.org/3996.htmlُمقىمع اعمجٛمع:  (1)
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اؾمتالُمٝم٤م ًمٚمٛمٌٚمغ اعمدقمك سمف ُمـ اعمدقمل أص٤مًم٦م ًم٘مّمد اعمت٤مضمرة، وًمٕمدم وضمقد سمٞمٜم٦م هل٤م 

قمغم ُم٤م دومٕم٧م سمف ُمـ اخل٤ًمرة، وٟمٔمرًا عم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرار اًمنمقمل... واعم١ميد ُمـ 

حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمثٌقت إداٟمتٝم٤م سم٤مًمٜمّم٥م وآطمتٞم٤مل وظمروضمٝم٤م قمـ ىمّمد 

ًمٚمٛمٌٚمغ... وقمٚمٞمف وم٘مد طمٙمٛم٧م قمغم اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م  اعمت٤مضمرة، وهذا جيٕمٚمٝم٤م و٤مُمٜم٦م

 ( ُم٤مئت٤من وصمامٟمقن أًمػ ري٤مل ًمٚمٛمدقمل((.280,000سمدومع ُمٌٚمغ ىمدره )

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

سم٤مًمٜمٔمر ذم شمًٌٞم٥م احلٙمؿ يتْمح أن ومْمٞمٚم٦م ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م مل ُيٕمٛمؾ إصؾ ذم قم٘مد 

 دم٤مرة اعمْم٤مرسم٦م، واعم٘متيض شمّمديؼ اعمْم٤مِرسم٦م ذم ىمقهل٤م سمخ٤ًمرة ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ذم

إؾمٝمؿ دون شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمٜمٝم٤م: ٕن فم٤مهر طم٤مل اعمْم٤مِرسم٦م قمدم صدىمٝم٤م سمدًمٞمؾ 

وضمقد ؾمقاسمؼ ٟمّم٥م واطمتٞم٤مل سم٠مُمقال اًمٜم٤مس صم٤مسمت٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمقضم٥م ىمرار ذقمل، ًمذا 

وم٘مد أقمٛمؾ اًم٘م٤ميض هذا اًمٔم٤مهر واقمتؼمه٤م همػم ُمّمدىم٦م ذم دقمقاه٤م اخل٤ًمرة: ٕن 

وآرشمٞم٤مب ذم ىمقل اعمْم٤مِرسم٦م طمتك  ؾمقاسمؼ اًمٜمّم٥م وآطمتٞم٤مل ىمريٜم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمتٝمٛم٦م

شُمث٧ٌم ظمالف ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وضمٕمٚمٝم٤م ُمدقمٞم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت، ومٚمام قمجزت قمـ 

 ذًمؽ طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمْمامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م.

وُم٤م شمْمٛمٜمف هذا احلٙمؿ يقاومؼ ُم٤م شم٘مدم شم٘مريره ُمـ أن ىمٞم٤مم اًمتٝمٛم٦م ذم طمؼ 

 اعمْم٤مرب ُمقضم٥م ًمٕمدم شمّمديؼ ىمقًمف، وشمٙمٚمٞمٗمف سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت.
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 هة انخاَٙ: يخانفح انؼزف ٔانؼادج:ًطان

 .(1)اًمٕم٤مدة هل إُمر اعمتٙمرر، واًمٕمرف هق قم٤مدة مجٝمقر ىمقم ذم ىمقل أو ومٕمؾ

وم٢مذا شم٘مرر أن اًمٔم٤مهر ُم٤م يدل قمٚمٞمف احل٤مل، وم٢من )احل٤مل( يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ يمؾ ُم٤م 

يّم٤مطم٥م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، ومتِمٛمؾ يمؾ اًمٕمقائد وإقمراف اًمتل شمتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م طمٞم٤مة 

شمٍموم٤مهتؿ، وُمـ صمؿ وم٢من اًمٕمرف واًمٕم٤مدة يٕمدان أهؿ ُمّم٤مدر ُمٕمروم٦م  اًمٜم٤مس وشم١مصمر ذم

، و))اًمٔم٤مهر ؿم٤مهد عمـ يقاومؼ اًمٕمرف (2)اًمٔم٤مهر، وُم٤م ظم٤مًمٗمٝمام ومٝمق ظمالف اًمٔم٤مهر

 .(3)ىمقًمف، واًمٌٜم٤مء قمغم اًمٔم٤مهر واضم٥م طمتك يتٌلم ظمالومف((

ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕم٤مدة واًمٕمرف ُمرضمٕم٤ًم ًمتح٘مٞمؼ ُمٜم٤مط إطمٙم٤مم  وىمد

ۇ ۇ ۆ ﴿ػ سم٤مظمتالف قم٤مدات اًمٜم٤مس وأقمراومٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمتل ختتٚم

 ﴾ڈ ژ ژ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [233]اًمٌ٘مرة: ﴾ۆ ۈ ۈ

 مئ حئ جئی یی ی  ىئ ىئ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [241]اًمٌ٘مرة:

 .[6]اًمٜم٤ًمء: ﴾ىئ

وىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب سمٜمٗمل ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف وشمّمدي٘مف ذم ذًمؽ ُم٘مّٞمد 

طم٤مل اًمتج٤مرة اًمتل يتٕم٤مُمؾ هب٤م، وم٢من ظم٤مًمٗمٝمام  سمٕمدم خم٤مًمٗمتف ًمٚمٕمرف واًمٕم٤مدة اعمٓمردة ذم

وم٢من اًمٔم٤مهر  -سمدقمقاه وىمقع اًمتٚمػ أو اخل٤ًمرة قمغم وضمف يٙمذسمف اًمٕمرف واًمٕم٤مدة  -

طمٞمٜمئٍذ قمدم صدىمف ذم ىمقًمف، ومٜمٜمت٘مؾ قمـ طمٙمؿ إصؾ إمم اًمٔم٤مهر، ويّمػم اعمْم٤مرب 

 ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت.

                                           

 (.2/872يٜمٔمر: اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ) (1)

 (.266يٜمٔمر: إصؾ واًمٔم٤مهر ًمٚمرؿمٞمد )ص  (2)

 (.16/53اعمًٌقط ) (3)
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ومٝمق اعمدقمك قمٚمٞمف. وم٢مذا ىم٤مل اسمـ ؿم٤مس: ))وُمـ شمرضمح ضم٤مٟمٌف سمٌمء ُمـ ذًمؽ 

 .(1)ادقمك أطمدمه٤م ُم٤م خي٤مًمػ اًمٕمرف، وادقمك أظمر ُم٤م يقاوم٘مف، وم٤مٕول اعمدقمل((

وىم٤مل اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم: ))واًم٘م٤مقمدة ذم إظم٤ٌمر ُمـ اًمدقم٤موى واًمِمٝم٤مدات 

وإىم٤مرير وهمػمه٤م: أن ُم٤م يمذسمف اًمٕم٘مؾ أو ضمقزه وأطم٤مًمتف اًمٕم٤مدة ومٝمق ُمردود، وأُم٤م ُم٤م 

همػم إطم٤مًم٦م ومٚمف رشم٥م ذم اًمٌٕمد واًم٘مرب ىمد خيتٚمػ ومٞمٝم٤م، ومام يم٤من أسمٕمدشمف اًمٕم٤مدة ُمـ 

أسمٕمد وىمققم٤ًم ومٝمق أومم سم٤مًمرد، وُم٤م يم٤من أىمرب وىمققم٤ًم ومٝمق أومم سم٤مًم٘مٌقل، وسمٞمٜمٝمام رشم٥م 

 .(2)ُمتٗم٤موشم٦م((

وىم٤مل اًمزريمٌم: ))ٓ شمٓمرد اًمٕم٤مدة سمٛمخ٤مًمٗم٦م إصؾ، وم٢من اـمردت قم٤مدة... 

 .(3)ىمدُم٧م قمغم إصؾ ىمٓمٕم٤ًم((

)وم٤مًم٘مقل ىمقل إُملم إٓ إذا ظم٤مًمػ اعمٕمت٤مد ويمذسمف احلس: وىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي: )

 .(4)ٕن يمؾ دقمقى يٙمذهب٤م احلس وم٘مقل ُمدقمٞمٝم٤م همػم ُم٘مٌقل((

ومم٤م شم٘مدم ُمـ أىمقال ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء يتٌلم أن اًمٕمرف واًمٕم٤مدة ُمّمدران ُمٕمتؼمان، 

ووفمٞمٗمتٝمام ذم هذا اًمًٞم٤مق متٞمٞمز صدق ىمقل اعمْم٤مرب ُمـ يمذسمف، ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ 

قاومؼ ىمقًمف اًمٔم٤مهر ومٞمٙمقن ُمدقمًك قمٚمٞمف، وُمـ خي٤مًمػ ىمقًمف اًمٔم٤مهر ومٞمٙمقن حتديد ُمـ ي

 .(5)ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت 

                                           

 (.3/1075قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ) (1)

 (. 2/125ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم )ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (2)

 (.1/312اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ) (3)

 (.60اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م )ص (4)

(: )) يٜمت٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقمقى 22/ 8) 212 :ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ (5)

 =ٕمدم اًمتٕمدي. ومم٤م ي٘مقي اخل٤ًمرة إمم اًمٌٜمؽ ظمالوم٤ًم ًمألصؾ، سمنمط وضمقد ىمرائـ خت٤مًمػ أصؾ دقمقاه سم
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 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1429ًمٕم٤مم  27/د/ شم٩م/ 376احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1431ًمٕم٤مم  7/ إس/ 989آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

دقمقاه٤م قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠من يٕمٞمد ))وطمٞم٨م إن اعمدقمٞم٦م ىمٍمت 

(، واًمذي 375,000هل٤م رأس ُم٤مهل٤م اعم٘مدر سمثالصمامئ٦م ومخ٦ًم وؾمٌٕملم أًمػ ري٤مل )

شمذيمر أهن٤م ؾمٚمٛمتف ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ًمٞمًتثٛمره ذم صٜم٤مقم٦م اًمٌخقر واًمٕمٓمقرات 

واعمخٚمٓم٤مت، وطمٞم٨م أىمر اعمدقمك قمٚمٞمف سمّمح٦م قم٘مد اًمنمايم٦م اعمؼمم ُمع اعمدقمٞم٦م، 

اعمٌٚمغ اعم٘مدر سمثالصمامئ٦م ومخ٦ًم وؾمٌٕملم أًمػ ري٤مل، ٓؾمتثامره ذم صٜم٤مقم٦م  واؾمتالم

اًمٌخقر واًمٕمٓمقرات واعمخٚمٓم٤مت، وطمٞم٨م أىمر اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠مٟمف مل يًٚمؿ اعمدقمٞم٦م أي 

ُمٌٚمغ ؾمقاء يم٤من ُمـ إرسم٤مح أم رأس اعم٤مل، وطمٞم٨م ادقمك اعمدقمك قمٚمٞمف سمخ٤ًمرشمف 

دقمك قمٚمٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب خل٤ًمرشمف ًمٙم٤مُمؾ رأس اعم٤مل اعمًٚمؿ ًمف، وطمٞم٨م إن ُم٤م ادقم٤مه اعم

طم٤مصٚمٝم٤م أن اعمدقمٞم٦م مل شمػ سمتٛمقيؾ سم٤مىمل اعمنموع طم٥ًم آشمٗم٤مق، وأٟمف شمؿ سف 

ُم٤ٌمًمغ ًمنماء اًمٕمٓمقر وزضم٤مج ويمرشمقن ًمٚمٕمٓمقر، إو٤موم٦م إمم وٕمػ ضمٝمده سم٥ًٌم 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

طمتك ي٘مٞمؿ اًمٌٞمٜم٦م قمغم  اًمٕمٛمؾ هبذا إصؾ: أ. إذا ضمرى قمرف اًمٜم٤مس سمٕمدم ىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب )اًمٌٜمؽ(

صدق ادقم٤مئف سمٕمدم اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم...((. وفم٤مهر اًم٘مرار: أن اًمٕمرف طم٤ميمؿ ذم حتديد اعمدقمل ُمـ 

اإلـمالق حمؾ ٟمٔمر: ٕن دور اًمٕمرف اعمدقمك قمٚمٞمف ذم دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط. ويٌدو ًمٚم٤ٌمطم٨م أن هذا 

حمّمقر ذم حتديد أىمقى اعمتداقمٞملم ىمقًٓ ذم يمؾ صقرة قمغم طمدة، وًمٞمس دور اًمٕمرف سمٜم٤مء ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م ذم 

ذًمؽ: وم٢من ضمٕمؾ اًمٌٞمٜم٦م ذم ضم٤مٟم٥م أوٕمػ اعمتداقمٞملم واًمٞمٛملم ذم ضم٤مٟم٥م إىمقى طمٙمؿ ذقمل صم٤مسم٧م ٓ يتٖمػم 

٤مل أىمقى ذم يمؾ اًمّمقر: صمؿ إن ضمٕمؾ اًم٘مقل ىمقل رب سمتٖمػم إقمراف، وٓ يتّمقر أن يٙمقن ضم٤مٟم٥م رب اعم

يٚمزم ُمٜمف  -طمتك ُم٤م اٟمتٗم٧م ومٞمف اًمتٝمٛم٦م قمـ اعمْم٤مرب ُمع شمٕمذر إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف  -اعم٤مل ذم مجٞمع اًمقىم٤مئع 

شمْمٛملم اعمْم٤مرب ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهق أُمر حمرم يقىمع ذم رسم٤م اًمديـ واًمٖمرر ورسمح ُم٤م مل يْمٛمـ، وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤مهل 

 اًمنمقمٞم٦م.
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ُمرض اًمًٙمر، وأن اًمٕمٛمؾ أصٌح سمٓمٞمئ٤ًم، وقمدم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمالء يمام جي٥م، وهذه ٓ 

ٞم٦م يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمؼمير ظم٤ًمرشمف، وٟمٗمل يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م أؾم٤ٌمسم٤ًم واىمٕم

قمٜمف: إذ مل ي٘مدم اعمدقمك قمٚمٞمف ُم٤م  -اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٕمدي واًمتٗمريط  -ُم١ًموًمٞم٦م اًمْمامن 

يث٧ٌم أن اعمدقمٞم٦م مل شمػ سم٤مًمتزاُم٤مهت٤م أو أٟمف ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م زي٤مدة متقيؾ اعمنموع، يمام أن 

٤مره ؾم٤ًٌٌم سف ُم٤ٌمًمغ قمغم اًمٕمٓمقرات وزضم٤مج ويمرشمقن ًمٚمٕمٓمقر ٓ يٛمٙمـ اقمتٌ

ًمٚمخ٤ًمرة، إذ هق ُمـ وٛمـ اًمٕمٛمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٓمروملم وُمـ ُمتٛمامت اعمنموع، 

يمام أن قمدم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمالء يمام جي٥م واًمٌطء ذم اًمٕمٛمؾ ووٕمػ اجلٝمد ٓ شمٕمدو أن 

شمٙمقن شمٗمريٓم٤ًم واوح٤ًم ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف شم٥ًٌم ذم ظم٤ًمرشمف ًمرأس اعم٤مل، ٓؾمٞمام وأٟمف 

-ذيمر يمام–ة صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٜم٦م ذم دم٤مرة اًمٕمٓمقرات ذيؽ ًمٚمٛمدقمٞم٦م سمٕمٛمٚمف وًمديف ظمؼم

 صمامنِ  ظمؼمة ومٞمٝم٤م ًمف رائج٦م دم٤مرة ذم اعم٤مل رأس مجٞمع خل٤ًمرة ُمٕم٘مقًٓ  ؾم٤ٌٌمً  يٌلم ، ومٚمؿ

 واحل٤مًم٦م–ًمًقق، ومال يٕم٘مؾ أن خين ُمثٚمف مجٞمع رأس اعم٤مل سم٤م وُمٕمروم٦م ؾمٜم٦م قمنمة

 أؾم٤ٌمب ُمـ قمٚمٞمف اعمدقمك ذيمره ُم٤م ذيمر، وأُم٤م اًمتل إؾم٤ٌمب هذه سمٛمثؾ -هذه

 مجٞمع ظم٤ًمرة قمـ ومْمالً  ظم٤ًمرة سمحّمقل اًم٘مٜم٤مقم٦م درضم٦م إمم يرىمك ومال ًمٚمخ٤ًمرة

 وضمدير ًمٚمحس ُمٜم٤مف وأٟمف اًمدومع هذا ضمدي٦م قمدم اًمدائرة ُمٕمف شمرى اعم٤مل، مم٤م رأس

٤مإلهدار، وًمق يم٤من يدقمل سمحّمقل سمٕمض اخل٤ًمرة ُٕمٙمـ حم٤مؾمٌتف وُمٜم٤مىمِمتف، أُم٤م سم

قل وم٢من هذا اًمدومع يٙمذسمف وهق يدقمل ظم٤ًمرة مجٞمع رأس اعم٤مل ُمـ دون ؾم٥ٌم ُمٕم٘م

اًمٕم٘مؾ ويتٜم٤مرم ُمع اعمٜمٓمؼ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمـ ذوط صح٦م اًمدقمقى أن يٙمقن 

دومٕمٝم٤م سم٠مُمر ممٙمـ قم٘ماًل وإٓ يم٤من ُمٓمرطم٤ًم، وطمٞم٨م إٟمف عم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ، ويم٤مٟم٧م 

 ومرط، واًمْمامن أو شمٕمدى إذا إٓ يْمٛمـ وٓ أُم٤مٟم٦م يد -قمٚمٞمف اعمدقمك–يد اعمْم٤مرب 

 قمٚمٞمف اعمدقمك شمٗمريط سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ مم٤م ًمٚمدائرة صم٧ٌم وطمٞم٨م... واًمتٗمريط سم٤مًمتٕمدي ُمٜمقط
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 احلٙمؿ إمم شمٜمتٝمل اًمدائرة ظم٤ًمرشمف، وم٢من إمم أدى واًمذي اعمدقمٞم٦م ُمـ ًمف اعمًٚمؿ اعم٤مل ذم

 دقمك قمٚمٞمف سم٠من يٕمٞمد ًمٚمٛمدقمٞم٦م رأس ُم٤مهل٤م اعمًٚمؿ ًمف((.اعم سم٢مًمزام

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

ن اًمدائرة مل شمًتّمح٥م إصؾ ذم سم٤مًمٜمٔمر ذم شمًٌٞم٥م اًمدائرة ًمٚمحٙمؿ يتٌلم أ

اعمْم٤مرب، وهق شمّمديؼ ىمقًمف سمحّمقل اخل٤ًمرة دون شمٕمديف أو شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل 

  اعمْم٤مرسم٦م. 

وؾم٥ٌم قمدول اًمدائرة قمـ هذا إصؾ هق خم٤مًمٗم٦م ىمقل اعمْم٤مرب ًمٚمٕم٤مدة: إذ ٓ 

يتّمقر قم٤مدة أن حتّمؾ ظم٤ًمرة مجٞمع اعم٤مل ذم دم٤مرة رائج٦م ُمع اٟمتٔم٤مم ؾمقىمٝم٤م وـمقل 

 ب ومٞمٝم٤م، إٓ سمحّمقل شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب.ظمؼمة اعمْم٤مر

وىمد شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ إقمامل ُم٤م شم٘مدم شم٘مريره ُمـ أن خم٤مًمٗم٦م اًمٕم٤مدة اعمٓمردة ىمريٜم٦م 

شمقضم٥م آرشمٞم٤مب ذم ىمقل اعمْم٤مرب واًمتقىمػ ذم ىمٌقًمف طمتك ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م ُمٕمتؼمة، 

صم٤ٌمت ُم٤م وأن ذًمؽ ُمقضم٥م جلٕمٚمف ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت. ومٚمام قمجز اعمْم٤مرب قمـ إ

 يدقمٞمف سم٤مًمٌٞمٜم٦م طمٙمٛم٧م اًمدائرة قمٚمٞمف سمْمامن رأس ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م.
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 هة انخانج: إيكاَٛح إقايح انثُٛح:انًط

شم٘مدم ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين أن ُمـ شمٕمٚمٞمالت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمتّمديؼ اعمْم٤مرب وىمٌقل ىمقًمف 

سمٜمٗمل اًمتٕمدي واًمتٗمريط: أن يمثػمًا ُمـ اًمقىم٤مئع اًمتل يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م صمٌقت اًمْمامن أو 

 يتٕمذر قمغم اعمْم٤مرب إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومال يٙمٚمػ إصم٤ٌمت ُم٤م يتٕمذر إصم٤ٌمشمف.اٟمتٗم٤مئف 

وُمٗمٝمقم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ: أن ُم٤م يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف ًمٜمٗمل ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ 

اعمْم٤مرب يٙمٚمػ اعمْم٤مرب سمٕم٥مء إصم٤ٌمشمف، وىمد ضم٤مء ذم يمالم سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمتٍميح هبذا اعمٗمٝمقم.

إن ادقمك أهن٤م شمٚمٗم٧م ٟمٔمرت، وم٢من ادقمك اًمتٚمػ سم٥ًٌم فم٤مهر ىم٤مل اًمِمػمازي: ))و

يم٤مًمٜمٝم٥م واحلريؼ مل ي٘مٌؾ طمتك ي٘مٞمؿ اًمٌٞمٜم٦م قمغم وضمقد اًمٜمٝم٥م واحلريؼ: ٕن إصؾ 

أن ٓ هن٥م وٓ طمريؼ ويٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمؿ ي٘مٌؾ ىمقًمف ُمـ همػم سمٞمٜم٦م، وم٢من 

ع اًمٞمٛملم أهن٤م أىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ أو ادقمك اهلالك سم٥ًٌم خيٗمك وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُم

 .(1)هٚمٙم٧م: ٕن اهلالك يتٕمذر إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف وم٘مٌؾ ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف((

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ))إذا اظمتٚمػ اًمقيمٞمؾ واعمقيمؾ... ذم اًمتٚمػ، ومٞم٘مقل اًمقيمٞمؾ 

شمٚمػ ُم٤مًمؽ ذم يدي، أو اًمثٛمـ اًمذي ىمٌْمتف صمٛمـ ُمت٤مقمؽ شمٚمػ ذم يدي، ومٞمٙمذسمف 

أُملم، وهذا مم٤م يتٕمذر إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف، اعمقيمؾ، وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمقيمٞمؾ ُمع يٛمٞمٜمف: ٕٟمف 

ومال يٙمٚمػ ذًمؽ يم٤معمقدع. ويمذًمؽ يمؾ ُمـ يم٤من ذم يده رء ًمٖمػمه قمغم ؾمٌٞمؾ 

إُم٤مٟم٦م، يم٤مٕب، واًمقيص، وأُملم احل٤ميمؿ، واعمقدع، واًمنميؽ، واعمْم٤مرب، 

واعمرهتـ، واعمًت٠مضمر، وإضمػم اعمِمؽمك، وإٟمام يم٤من يمذًمؽ: ٕٟمف ًمق يمٚمػ ذًمؽ ُمع 

ُمتٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمدظمقل ذم إُم٤مٟم٤مت ُمع احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، ومٞمٚمح٘مٝمؿ شمٕمذره قمٚمٞمف، ٓ

                                           

 (.2/258(. ويٜمٔمر: أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )2/186 وم٘مف اًمِم٤مومٕمل )اعمٝمذب ذم (1)
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اًمير. ىم٤مل اًم٘م٤ميض: إٓ أن يدقمل اًمتٚمػ سم٠مُمر فم٤مهر، يم٤محلريؼ واًمٜمٝم٥م وؿمٌٝمٝمام، 

ومٕمٚمٞمف إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم وضمقد هذا إُمر ذم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م، صمؿ يٙمقن اًم٘مقل ىمقًمف ذم 

هر مم٤م ٓ خيٗمك، ومال شمتٕمذر شمٚمٗمٝم٤م سمذًمؽ. وهذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل: ٕن وضمقد إُمر اًمٔم٤م

 .(1)إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف((

ىمريٜم٦م قمغم قمدم  -ُمع شمٞمنه٤م -وًمٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء قمدوا آُمتٜم٤مع قمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م 

 صدق اعمْم٤مرب ذم دقمقاه، ومٞمٙمٚمػ قم٥مء إصم٤ٌمت ُم٤م يدقمٞمف.

واعمِم٤مهد أن يمثػمًا ُمـ دقم٤موى اخل٤ًمرة ذم قم٘مقد اعمْم٤مرسم٦م اعمٕم٤مسة يتٞمن ومٞمٝم٤م 

 قمدم اًمتٕمدي واًمتٗمريط، ووم٘م٤ًم ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتقصمٞمؼ واًم٘مٞمقد ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم

آؾمتثامري٦م اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م إٟمٔمٛم٦م وإقمراف اًمتج٤مري٦م اعمٕم٤مسة، وُمـ صمؿ وم٢من 

 سم٢مىم٤مُم٦م يٓم٤مًم٥م وم٢مٟمف –دون شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمٜمف  -اعمْم٤مرب طملم ادقم٤مئف اخل٤ًمرة ومٞمٝم٤م 

 .يدقمٞمف ُم٤م قمغم اًمٌٞمٜم٦م

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1429ًمٕم٤مم  3/ د/ شم٩م/ 397رىمؿ: احلٙمؿ 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1431ًمٕم٤مم  7/ إس/ 1013آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

))وسمٕمد ؾمامع اًمدقمقى وآـمالع قمغم أوراق اًم٘مْمٞم٦م وُمًتٜمداهت٤م، شمٌلم أن 

اعمدقمل هيدف ُمـ إىم٤مُم٦م هذه اًمدقمقى إمم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سم٢مقم٤مدة ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ 

اًمذي دومٕمف ًمف ُمـ أضمؾ اعمْم٤مرسم٦م سمف ذم إؾمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م، وىمدره مخًقن  رأس اعم٤مل

(... أُم٤م سمخّمقص اعمقوقع ومحٞم٨م إن اًم٘مدر اًمث٤مسم٧م ًمدى 50,000أًمػ ري٤مل )

                                           

 (.3/486(، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك )4/143(. ويٜمٔمر: ذح اًمزريمٌم )5/75اعمٖمٜمل ) (1)
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اًمدائرة ُمـ ظمالل آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمقىمٕم٦م سملم ـمرذم اًمدقمقى وُمـ ظمالل ُم٤م دار ذم أصمٜم٤مء 

( 200,000ري٤مل ) اعمراومٕم٦م أن اعمدقمل ىمد دومع ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ُمٌٚمغ ُم٤مئتل أًمػ

%( ُمـ 35ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م هب٤م ذم إؾمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م قمغم أن يًتحؼ اعمدقمك قمٚمٞمف )

 %( ًمٚمٛمدقمل.65إرسم٤مح و)

وطمٞم٨م أىمر اعمدقمل سم٠من اعمدقمك قمٚمٞمف دومع ًمف سمٕمض اعم٤ٌمًمغ وأن اعمتٌ٘مل ذم ذُم٦م 

اعمدقمك قمٚمٞمف ُمٌٚمغ مخًلم أًمػ ري٤مل... يمام ٓ يٖمػم ُمـ إُمر ُم٤م يرد قمغم ذًمؽ ُمـ 

٠من اعمْم٤مرب ُم١ممتـ ومٞم٘مٌؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف: إذ إن ذًمؽ ُمع شمٕمذر إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘مقل سم

 ًمق –اإلصم٤ٌمت، وطمٞم٨م إن اعمْم٤مرسم٦م ذم إؾمٝمؿ وُمـ اعمٛمٙمـ ًمٚمخ٤مه إصم٤ٌمت اخل٤ًمرة 

 .اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ - ومٕمالً  ظم٤ًمرة هٜم٤مك يم٤مٟم٧م

وطمٞم٨م مل ي٘مدم اعمدقمك قمٚمٞمف ُم٤م يث٧ٌم هذا آدقم٤مء... ًمذًمؽ طمٙمٛم٧م اًمدائرة: 

( 50,000قمٚمٞمف ).... .( أن يدومع ًمٚمٛمدقمل ).... .( ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره )سم٢مًمزام اعمدقمك 

 مخًقن أًمػ ري٤مل، وذًمؽ عم٤م هق ُمقوح سم٤مٕؾم٤ٌمب((.

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ شمْمٛملم اعمْم٤مرب عم٤مل اعمْم٤مرسم٦م وقمدم شمّمدي٘مف ذم ادقم٤مء 

ذم  -دون شمٕمٍد أو شمٗمريط -اخل٤ًمرة دون شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمٜمف: ٕن طمّمقل اخل٤ًمرة 

دم٤مرة إؾمٝمؿ مم٤م يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًم٘مٞمقد اعمح٤مؾمٌٞم٦م. واُمتٜم٤مع 

ىمريٜم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمري٦ٌم ذم يمالُمف، وُمـ  -ُمع شمٞمن إىم٤مُمتٝم٤م -اعمْم٤مرب قمـ شم٘مديؿ اًمٌٞمٜم٦م 

صمؿ ضمٕمٚمف ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت، وقمدم شمّمديؼ دقمقاه إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم 

 .صح٦م ُم٤م يدقمٞمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م
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وهذا اًمتًٌٞم٥م ُمقاومؼ عم٤م شم٘مدم ٟم٘مٚمف ُمـ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠من اعمْم٤مرب ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف 

 إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف، إٓ سمٕمد شم٘مديٛمف اًمٌٞمٜم٦م قمغم صح٦م دقمقاه. شمتٞمنومٞمام 

 :انًطهة انزاتغ: اشتزاط تحًم انًضارب ػةء اإلحثاخ

 ذط وامن اًمٕم٤مُمؾ عم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مـمؾ سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء.

ىمداُم٦م: ))ومجٚمتف أٟمف ُمتك ذط قمغم اعمْم٤مرب وامن اعم٤مل، أو ؾمٝماًم ُمـ  ىم٤مل اسمـ

 .(1)اًمقوٞمٕم٦م، وم٤مًمنمط سم٤مـمؾ. ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم((

وىمد أضم٤مز سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ أن يتٗمؼ رب اعم٤مل ُمع اًمٕم٤مُمؾ قمغم أن يٙمقن 

اًمْمامن قمغم اًمٕم٤مُمؾ، ُم٤م مل ي٠مت سمٌٞمٜم٦م شمث٧ٌم ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل قمٜمف 

 .(2)تٕمدي واًمتٗمريط ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م اًم

وقمٚمٚمقا ىمقهلؿ: سم٠من اعمْم٤مرب ىمد أؾم٘مط طم٘مف وريض سمذًمؽ قمغم وضمف ٓ يؽمشم٥م 

قمٚمٞمف حمٔمقر ذقمل، وٓ ي١مول إمم شمْمٛملم اًمٕم٤مُمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهم٤ميتف أٟمف إن أشمك سم٤مًمٌٞمٜم٦م 

قمغم قمدم شمٕمديف أو شمٗمريٓمف ومال وامن قمٚمٞمف، وإن مل ي٠مت سم٤مًمٌٞمٜم٦م ومٕمٚمٞمف اًمْمامن: ًم٘مٞم٤مم 

 ًمتٝمٛم٦م، وًمٙمقٟمف ُمٗمرـم٤ًم سمٕمدم شمقصمٞمؼ أؾم٤ٌمب اًمتٚمػ واخل٤ًمرة.ا

واًمذي يٌدو ًمٚم٤ٌمطم٨م صح٦م هذا اًمنمط، ُم٤م مل يٙمـ ذريٕم٦م إمم شمْمٛملم اًمٕم٤مُمؾ 

ُمٓمٚم٘م٤ًم، يم٠من يْمّٛمـ اًمٕم٤مُمؾ ذم طم٤مل طمدوث اًمتٚمػ أو اخل٤ًمرة قمغم وضمف يتٕمذر ُمٕمف 

اًمٕم٤مُمؾ:  إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم قمدم طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط، ُمع اٟمتٗم٤مء اًمتٝمٛم٦م قمـ

                                           

 (.30/84(، جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )5/164(. ويٜمٔمر: اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م )5/49اعمٖمٜمل ) (1)

 (.122اعم٤مل ًمٚمِمٌٞمكم )ص (، مح٤مي٦م رأس1312يٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص  (2)
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ٕن إصؾ ذم اًمنموط اًمتل شمتْمٛمـ ُم٘مّمقدًا ُمٕمتؼمًا اًمّمح٦م واًمٚمزوم، ًمٕمٛمقم 

 .(1) «اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1431ًمٕم٤مم  15/د/ شم٩م/ 18احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1431ًمٕم٤مم  7/ إس/ 1707آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

اًمدقمقى واإلضم٤مسم٦م، وسمٕمد آـمالع قمغم أوراق اًم٘مْمٞم٦م ))وسمٕمد ؾمامع 

وُمًتٜمداهت٤م، وطمٞم٨م إن دقمقى ويمٞمؾ اعمدقمٞملم شمٜمحٍم ذم ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠من 

يدومع عمقيمٚمٞمف رأس اعم٤مل اًمذي دومٕم٤مه ًمف وىمدره صمامٟمٞم٦م وصمالصمقن ُمٚمٞمقن ري٤مل 

ف ( سمٛمقضم٥م آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمقىمٕم٦م سملم اًمٓمروملم... ُمع اطمتٗم٤مفمف عمقيمٚمٞم38,000,000)

سمحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مٕرسم٤مح... وطمٞم٨م إٟمف ومٞمام خيص ٟمٔمر اًمدقمقى ُمقوققم٤ًم، وم٢مٟمف عم٤م يم٤من 

ويمٞمؾ اعمدقمٞملم يٓمٚم٥م احلٙمؿ عمقيمٚمٞمف سم٢مقم٤مدة رأس اعم٤مل اعمدومقع ُمـ ىمٌٚمٝمام ًمٚمٛمدقمك 

قمٚمٞمف ُمـ أضمؾ اعمْم٤مرسم٦م سمف، وطمٞم٨م إن ُم٤م حيٙمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٓمروملم هل آشمٗم٤مىمٞم٦م 

سمٛمقضمٌٝم٤م دومع اعمدقمٞم٤من ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ُمٌٚمغ اعمٓم٤مًم٦ٌم اعمقىمٕم٦م سملم اًمٓمروملم... واًمتل 

ًمٞمْم٤مرب سمف ذم اًمنميم٤مت واًمٕم٘م٤مر سم٤مًمنماء واًمٌٞمع واًمت٠مضمػم وُمداوًم٦م إؾمٝمؿ 

                                           

(: 3/92أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤ًم سمّمٞمٖم٦م اجلزم، يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب أضمر اًمًٛمنة ) (1)

(، قمـ أيب هريرة 3594( رىمؿ )3/304وأظمرضمف أسمق داود ُمقصقًٓ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب ذم اًمّمٚمح )

 ملسو هيلع هللا ىلص، سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمف: وأظمرضمف اًمؽمُمذي، أسمقاب إطمٙم٤مم قمـ رؾمقل اهلل 

(، قمـ قمقف اعمزين ريض اهلل قمٜمف، وىم٤مل: ))هذا طمدي٨م 1352( رىمؿ )3/28ذم اًمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس )

وإن يم٤من  -(: ))وهذه إؾم٤مٟمٞمد 273طمًـ صحٞمح((. وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م )ص 

ي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م وم٤مضمتامقمٝم٤م ُمـ ـمرق يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ((. واحلد -اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٤مً 

 (.2915( رىمؿ )6/992اًمّمحٞمح٦م )
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واًمّمٙمقك اًمٕم٘م٤مري٦م داظمؾ اًمٌالد وظم٤مرضمٝم٤م، قمغم أن شمٙمقن إرسم٤مح سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مصٗم٦م، 

٦م يمٚمام يمام ٟمّم٧م آشمٗم٤مىمٞم٦م سم٠مٟمف قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف شم٘مديؿ شم٘مرير ؾمٜمقي وشم٘م٤مرير دوري

 ؾمٜمح٧م اًمٗمرص٦م سمذًمؽ.

 ٤موطمٞم٨م إن اًمدائرة ىمد يمٞمٗم٧م اًمتٕم٤مُمؾ سمٞمٜمٝمام قمغم أٟمف ذيم٦م ُمْم٤مرسم٦م، ي٘مقم ومٞمٝم

 اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٛمؾ سمامل اعمدقمل واًمرسمح سمٞمٜمٝمام.

وطمٞم٨م إن اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد ظم٤مًمػ ٟمص آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمقىمٕم٦م سمٞمٜمٝمام، طمٞم٨م مل ي٘مدم 

م اًمتقاصؾ ُمع اعمدقمل، ذم طملم أي شم٘مرير ؾمٜمقي، أو شم٘م٤مرير دوري٦م، ُمٕمٚماًل ذًمؽ سمٕمد

 أن آشمٗم٤مىمٞم٦م ىمد يمٚمٗمتف سمت٘مديؿ ُم٤م ذيمر.

وطمٞم٨م إن يد اعمْم٤مرب يد أُم٤مٟم٦م، وي٘مٌؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف، وٓ يْمٛمـ إٓ سمتٗمريٓمف، 

وطمٞم٨م إن اعمت٠مُمؾ ذم واىمع اًمٕمالىم٦م جيد أن اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد ومرط ذم قمدم شم٘مديؿ 

و٤موم٦م إمم قمدم شم٘مديؿ ُم٤م يث٧ٌم اًمت٘م٤مرير اعمقوح٦م حلريم٦م اعمْم٤مرسم٦م ُمع ـمقل اعمدة، سم٤مإل

ظم٤ًمرشمف، واؾمتٕمداده ًمدومع رأس اعم٤مل دون أن يتؿ ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مٕرسم٤مح، وقمٚمٞمف وم٢من 

 اًمدائرة شمذه٥م إمم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سمدومع رأس اعم٤مل ًمٚمٛمدقمل((.

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ شمْمٛملم اعمْم٤مرب ًمرأس اعم٤مل ًمتٗمريٓمف سمامل اعمْم٤مرسم٦م، 

اًمٕم٘مد اعمؼمم سملم إـمراف ٟمص قمغم أن اعمْم٤مرب ُمٚمزم ٙمٛمٝم٤م سم٠من وؾم٧ٌٌم اًمدائرة طم

سمت٘مديؿ شم٘مرير ؾمٜمقي وشم٘م٤مرير دوري٦م قمـ طمريم٦م أُمقال اعمْم٤مرسم٦م. وومحقى هذا 

اًمنمط: إًمزام اعمْم٤مرب سم٢مصم٤ٌمت يمؾ ُم٤م يٕمرض ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م ُمـ رسمح وظم٤ًمرة، وُمـ 

أدى صمؿ وم٢من قمدم اًمتزام اعمْم٤مرب سمٛمْمٛمقن هذا اًمنمط يٕمد شمٗمريٓم٤ًم ُمـ اعمْم٤مرب 

سم٤مًمدائرة إمم قمدم شمّمديؼ ىمقًمف، وُمٓم٤مًمٌتف سمٕم٥مء إصم٤ٌمت طمّمقل اخل٤ًمرة قمغم وضمف 
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يٜمٗمل اًمْمامن قمٜمف، ومٚمام مل ي٘مدم اًمٌٞمٜم٦م قمغم ىمقًمف طمٙمٛم٧م اًمدائرة سمتْمٛمٞمٜمف رأس ُم٤مل 

 اعمْم٤مرسم٦م.

وهذا ُمقاومؼ عم٤م شم٘مدم شم٘مريره ُمـ صح٦م وًمزوم اؿمؽماط ضمٕمؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت قمغم 

 ة دون شمٕمٍد ُمٜمف أو شمٗمريط.اعمْم٤مرب قمٜمد ادقم٤مئف طمّمقل اخل٤ًمر

 ُظايٙ تتحًم انًضارب ػةء اإلحثاخ:انًطهة انخايض: اإلنشاو ان

أن شمٚمزم إٟمٔمٛم٦م اًمت٤مضمر سم٢مصم٤ٌمت مجٞمع قمٛمٚمٞم٤مشمف اًمتج٤مري٦م، ا اعمٓمٚم٥م اعم٘مّمقد هبذ

ووٌٓمٝم٤م حم٤مؾمٌٞم٤ًم، واقمت٤ٌمر ىمٞمقده اعمح٤مؾمٌٞم٦م طمج٦م ًمف أو قمٚمٞمف ذم اإلصم٤ٌمت، ويؽمشم٥م 

ن اعمْم٤مرب طملم خيؾ سم٤مًم٘مٞم٤مم هبذه اًمقاضم٤ٌمت وم٢مٟمف يٕمد قمغم هذا اإلًمزام اًمٜمٔم٤مُمل أ

ُمتٝماًم، وُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء إصم٤ٌمت ُم٤م يدقمٞمف ُمـ ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل شمٕمديف أو 

 شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م.

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمقاد ٟمٔم٤مم اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م اًمّم٤مدر قم٤مم 

ٟمف ))جي٥م قمغم يمؾ شم٤مضمر أن يٛمًؽ هـ، واًمذي ٟمص ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أ1409

اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م اًمتل شمًتٚمزُمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م دم٤مرشمف وأمهٞمتٝم٤م سمٓمري٘م٦م شمٙمٗمؾ سمٞم٤من ُمريمزه 

اعم٤مزم سمدىم٦م، وسمٞم٤من ُم٤م ًمف ُمـ طم٘مقق وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمتزاُم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سمتج٤مرشمف، وجي٥م 

 أن شمٙمقن هذه اًمدوم٤مشمر ُمٜمتٔمٛم٦م وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م((.

٤مم أصمر شمٗمريط اًمت٤مضمر ذم ُمًؽ اًمدوم٤مشمر، وأن صمؿ سمٞمٜم٧م اعم٤مدة اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٜمٔم

))ًمٚمجٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م قمٜمد ٟمٔمر اًمدقمقى أن شم٘مرر ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م أو سمٜم٤مء قمغم 

ـمٚم٥م أطمد اخلّمقم شم٘مديؿ اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م ًمٗمحص اًم٘مٞمقد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقوقع 

اعمتٜم٤مزع ومٞمف واؾمتخالص ُم٤م شمرى اؾمتخالصف ُمٜمٝم٤م. وًمٚمجٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م قمٜمد 

ُمتٜم٤مع اًمت٤مضمر قمـ شم٘مديؿ دوم٤مشمره أن شمٕمتؼم اُمتٜم٤مقمف سمٛمث٤مسم٦م ىمريٜم٦م قمغم صح٦م اًمقىم٤مئع ا
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اعمراد إصم٤ٌمهت٤م سم٤مًمدوم٤مشمر((. وهذه اعم٤مدة دًم٧م قمغم أن اُمتٜم٤مع اعمْم٤مرب قمـ شم٘مديؿ ُم٤م 

ُمـ ظمالل  - ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل شمٕمديف أو شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦ميث٧ٌم 

قمغم قمدم صدق اعمْم٤مرب ذم دقمقاه، مم٤م جيٕمؾ ضم٤مٟمٌف ىمريٜم٦م  -سمٞم٤من اًم٘مٞمقد اعمح٤مؾمٌٞم٦م

 أوٕمػ، ومٞمٙمقن ُمدقمٞم٤ًم ُمٙمٚمٗم٤ًم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت.

وهذا اإلًمزام ُمـ سم٤مب اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م اًمتل ي٘مرره٤م وزم إُمر، ومل يتْمٛمـ 

 .(1)خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م، ومٞمج٥م آًمتزام سمف 

ووضمف قمدم شمْمٛمٜمف خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م: أن هم٤ميتف إًمزام اعمْم٤مرب سمتقصمٞمؼ مجٞمع 

شمٍموم٤مشمف اًمتج٤مري٦م قمغم وضمف يتٌلم سمف قمدم شمٕمديف وشمٗمريٓمف ذم أُمقال اعمْم٤مرسم٦م، 

 واقمت٤ٌمر شمريمف ًمذًمؽ شمٗمريٓم٤ًم يًتٚمزم شمْمٛمٞمٜمف أُمقال اعمْم٤مرسم٦م.

واًم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يم٤مًم٘مقل ذم اًمنمط اًمذي شم٘مدم ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ: ٕن 

ًمػ اًمنميٕم٦م، إسمرام اًمٕم٘مد سملم اعمْم٤مرب ورب اعم٤مل ُم٘مٞمد سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتل ٓ خت٤م

ومتّمػم اًمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م يم٠مهن٤م ُمْمٛمٜم٦م ذم اًمٕم٘مد: ٕن اًمنمط اًمٜمٔم٤مُمل أسمٚمغ ُمـ 

اًمنمط اًمٕمرذم، وُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م: ))اقمت٤ٌمر اًمٕمرف ذم اًمنموط، وضمٕمؾ اًمنمط 

 .(2)اًمٕمرذم يم٤مًمنمط اًمٚمٗمٔمل، وآيمتٗم٤مء ذم اًمٕم٘مقد اعمٓمٚم٘م٦م سمام يٕمرومف اًمٜم٤مس((

                                           

 (.1319يٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص  (1)

 (.84(. ويٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص20/230جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (2)
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 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1433ًمٕم٤مم  2/ 3د/ شم٩م/ / 30احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1433/ 2/ 131آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

))... وطمٞم٨م إن إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أًمزُم٧م اًمت٤مضمر سمٛمًؽ اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م... : 

ٕن اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م اعمٜمتٔمٛم٦م شمٕمد سمٛمٜمزًم٦م ُمرآة حلٞم٤مة اًمت٤مضمر يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م 

٤مزم، وطمٞم٨م إن اًمِم٤مرع واًمٜمٔم٤مم ىمد ُمٙمٜم٤م اًمت٤مضمر ُمـ إصم٤ٌمت حتديد ُمريمزه اعم

اًمتٍموم٤مت سمٙم٤موم٦م ـمرق اإلصم٤ٌمت، وم٢مٟمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى وم٢من اًمٕمرف واًمٜمٔم٤مم أًمزُم٤م 

اًمت٤مضمر سم٠من ي٘مقم سمتدويـ مجٞمع قمٛمٚمٞم٤مشمف سم٤مٟمتٔم٤مم ذم دوم٤مشمره طمتك يٛمٙمـ اإلوم٤مدة ذم 

، وهلذا إذا ظمن اإلصم٤ٌمت ُمـ واىمع هذه اًمدوم٤مشمر ؾمقاء ًمّم٤مًمح اًمت٤مضمر ذاشمف أو ًمٖمػمه

اًمت٤مضمر ذم دم٤مرشمف وم٢مٟمف ٓ يٕمٗمٞمف ُمـ حتٛمؾ اخل٤ًمرة أُم٤مم أظمريـ إٓ إذا أصم٧ٌم طمًـ 

ٟمٞمتف، وأن ظم٤ًمرشمف يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ًمٔمروف ـم٤مرئ٦م، وٓ يًتٓمٞمع اًمت٤مضمر قم٤مدة إصم٤ٌمت 

طمًـ ٟمٞمتف إٓ قمـ ـمريؼ دوم٤مشمره اعمٜمتٔمٛم٦م ومٞمًتٕملم هب٤م ذم إيْم٤مح ُمقىمٗمف... وطمٞم٨م 

ُمـ شم٘مرير اخلٌػم أن اعمدقمك قمٚمٞمف أظمؾ سمقاضم٤ٌمشمف صم٧ٌم قمغم وقء ُم٤م ؾمٌؼ، و

يمٛمْم٤مرب ُمٚمزم سم٠من يٌذل ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ذم إدارة اًمنميم٦م اًم٘مدر اًمذي يٌذًمف ذم إدارة 

ُمّم٤محلف اًمِمخّمٞم٦م، ومل يٚمتزم سم٤مًمنموط اًمتل ومروٝم٤م ص٤مطم٥م اعم٤مل قمٚمٞمف، ومل يٚمتزم 

٤مسم٤مت أيْم٤ًم سم٤مٕٟمٔمٛم٦م وإقمراف اًمتج٤مري٦م ُمـ ضورة أن شمٙمقن اعمٞمزاٟمٞم٤مت واحلً

ُمٜمتٔمٛم٦م وُمتٗم٘م٦م ُمع اًمقاىمع، واوٓمراسمف أيْم٤ًم ذم حتديد أؾم٤ٌمب اخل٤ًمرة... اًمذي 

شمٜمتٝمل ُمٕمف اًمدائرة إمم إًمزام اعمدقمل قمٚمٞمف سم٢مقم٤مدة رأس ُم٤مل ورصم٦م اعمدقمل اًم٤ٌمًمغ ىمدره 

( ُمٚمٞمقن ري٤مل، ورومض دقمقاه سمٓمٚم٥م إًمزام اًمقرصم٦م سمتحٛمؾ يم٤مُمؾ 1,000,000)

 اخل٤ًمئر اًمتل حل٘م٧م سم٤معمْم٤مرسم٦م((.
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 ؼ ظذ احلؽؿ:افتعؾق

شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ شمْمٛملم اعمْم٤مرب ًمرأس اعم٤مل، وقمدم شمّمديؼ ىمقًمف ذم ٟمٗمل 

شمٕمديف وشمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اًمنميم٦م، وُمـ صمؿ ضمٕمٚمف ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت. وؾم٧ٌٌم 

اًمت٤مضمر سم٠من ي٘مقم سمتدويـ مجٞمع اًمدائرة طمٙمٛمٝم٤م سم٠من إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أًمزُم٧م 

وم٤مدة ذم اإلصم٤ٌمت ُمـ واىمع هذه اًمدوم٤مشمر قمٛمٚمٞم٤مشمف سم٤مٟمتٔم٤مم ذم دوم٤مشمره طمتك يٛمٙمـ اإل

قمٜمد طمّمقل اًمرسمح أو اخل٤ًمرة، وأن ُم٘مت٣م هذا  ؾمقاء ًمّم٤مًمح اًمت٤مضمر ذاشمف أو ًمٖمػمه

دوم٤مشمره اإلًمزام اًمٜمٔم٤مُمل أن يٙمقن اعمْم٤مرب ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت ُمـ ظمالل 

. وُمـ صمؿ طمٙمٛم٧م اًمدائرة قمغم اعمْم٤مرب اعمٜمتٔمٛم٦م اًمتل يًتٕملم هب٤م ذم إيْم٤مح ُمقىمٗمف

 رأس اعم٤مل: ًمٕمدم شم٘مديٛمف اًمٌٞمٜم٦م قمغم طمّمقل اخل٤ًمرة دون شمٕمديف أو شمٗمريٓمف.سمْمامن 
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 احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وسمٕمد:

)ظبء اإلثبات دم دظقى تضؿغ ادضارب وم٘مد شمٜم٤موًم٧م ذم هذا اًمٌح٨م 

ٟمِمقء  واعم٘مّمقد سمف: سمٞم٤من ُمـ يتحٛمؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت قمٜمدوتطبقؼاتف افؼضائقة(. 

اًمٜمزاع سملم رب اعم٤مل واعمْم٤مرب ذم حتٛمؾ وامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م قمٜمد شمٚمٗمف أو ظم٤ًمرشمف، 

هؾ هق رب اعم٤مل ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ومٕمؾ اعمْم٤مرب ُم٤م يًتقضم٥م وامٟمف عم٤مل 

، أو اعمْم٤مرب ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم إصم٤ٌمت ُم٤م يدقمٞمف ُمـ أُمقر يؽمشم٥م اعمْم٤مرسم٦م

 .قمغم صمٌقهت٤م دومع اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف

 وتقصؾت بعد افبحث إػ افـتائج افتافقة:

إصؾ ذم اعمْم٤مرب أٟمف أُملم قمغم ُم٤م حت٧م يده ُمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م. ويؽمشم٥م  (1)

قمغم وصػ اعمْم٤مرب سم٤مُٕم٤مٟم٦م أصمران: إول: أٟمف ٓ يْمٛمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م ُم٤م 

مل يتٕمد أو يٗمرط ومٞمٝم٤م، واًمث٤مين: أن إصؾ هق ىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل 

 ٟمٗمًف. ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ

إصؾ اعمًتّمح٥م ذم دقم٤موى شمْمٛملم اعمْم٤مرب هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب  (2)

ذم قمدم شمٕمديف وشمٗمريٓمف مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمدم شمْمٛمٞمٜمف ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م، إٓ أن هذا 

إصؾ رسمام يٕمرض ًمف ذم سمٕمض إطمقال فم٤مهٌر يْمٕمػ ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل 

اعمْم٤مرب  ؾم٥ٌم اًمْمامن قمٜمف، وي٘مقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمل وهق رب اعم٤مل، ومٞمٜم٘مٚم٥م

 ُمدقمٞم٤ًم، ورب اعم٤مل ُمدقمًك قمٚمٞمف.



 

  ٔتطثٛقاتّ انقضائٛح ػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب
 

 427 

ُمـ اًمّمقر آؾمتثٜم٤مئٞم٦م واًمتل يٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اعمْم٤مرب سمٕم٥مء إصم٤ٌمت ىمٞم٤مُمف  (3)

سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمٜمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م: 

اًمتٝمٛم٦م، وخم٤مًمٗم٦م اًمٕمرف واًمٕم٤مدة، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م، واؿمؽماط حتٛمؾ 

 واإلًمزام اًمٜمٔم٤مُمل سمتحٛمؾ اعمْم٤مرب قم٥مء اإلصم٤ٌمت.اعمْم٤مرب قم٥مء اإلصم٤ٌمت، 

واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم 

 آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا.
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أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اسمـ االشتذـار اجلامع دذاهب ؾؼفاء األمصار:  (1)

حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، دار ىمتٞم٦ٌم، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م قمٌد اًمؼم اعم٤مًمٙمل، 

 هـ.1414إومم، 

أسمق حيٞمك زيمري٤م إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل، أشـك ادطافب دم رشح روض افطافب:  (2)

 دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل.

زيـ اًمٕم٤مسمديـ إسمراهٞمؿ سمـ األصباه وافـظائر ظذ مذهب أيب حـقػة افـعامن:  (3)

قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ: زيمري٤م 

 هـ.1419إومم، 

ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ األصباه وافـظائر دم ؿقاظد وؾروع افشاؾعقة:  (4)

اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر وطم٤مومظ قم٤مؿمقر، دار اًمًالم، 

 هـ.1418اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ؿمٞمد، دار اًمتدُمري٦م، اًمري٤مض، د. أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمراألصؾ وافظاهر:  (5)

 هـ.1436اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد:  (6)

 هـ. 1415اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد اًمٕمٓم٤مر، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين بدائع افصـائع دم ترتقب افؼائع:  (7)

 هـ.1406اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، احلٜمٗمل، دار 
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أسمق احلًلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين افبقان دم مذهب اإلمام افشاؾعل:  (8)

اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ اًمٜمقري، دار اعمٜمٝم٤مج، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 هـ.1421

حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل تاج افعروس مـ جقاهر افؼامقس:  (9)

 سمٞمدي(، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، دار اهلداي٦م، اًمٙمقي٧م.)اعمرشم٣م اًمزَّ 

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ اعمقاق افتاج واإلـؾقؾ رشح خمتك خؾقؾ:  (10)

 هـ.1416اعم٤مًمٙمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد تبكة احلؽام دم أصقل األؿضقة ومـاهج األحؽام:  (11)

 هـ.1406ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمـ ومرطمقن اعم٤مًمٙمل، 

احل٤مومظ زيـ اًمديـ تؼرير افؼقاظد وحترير افػقائد )ؿقاظد ابـ رجب(:  (12)

قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن، دار اسمـ 

 هـ.1419قمٗم٤من، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ف اًمٜمقوي، دار اًمٙمت٥م أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذهتذيب األشامء وافؾغات:  (13)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.

احل٤مومظ زيـ جامع افعؾقم واحلؽؿ دم رشح مخسغ حديثًا مـ جقامع افؽؾؿ:  (14)

اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌداًمرمحـ سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط 

 هـ.1422وإسمراهٞمؿ سم٤مضمس، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، 

ك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد اإلُم٤مم أسمق قمٞمًاجلامع افؽبر:  (15)

 م.1998ُمٕمروف، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 
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أسمق قمٌد اهلل اجلامع ألحؽام افؼرآن وادبّغ دا تضؿـف مـ افسـة وآي افػرؿان:  (16)

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دار 

 هـ.1384، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة

أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس اًمتٛمٞمٛمل اًمّم٘مكم اجلامع دسائؾ اددوكة:  (17)

اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م سم٤مطمثلم ذم رؾم٤مئؾ ديمتقراه، ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، دار اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 هـ.1434

أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد ؾؼف مذهب اإلمام افشاؾعل: احلاوي افؽبر دم  (18)

اعم٤موردي اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م 

 هـ. 1419اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

د. يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًمِمٌٞمكم، جمٚم٦م اًمٌحقث اًمٗم٘مٝمٞم٦م محاية رأس ادال:  (19)

 هـ.1429اعمٕم٤مسة، اًمٕمدد اًمثامٟمقن، 

قمالء اًمديـ احلّمٙمٗمل احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ: قير األبصار وجامع افبحار: رشح تـ (20)

 هـ.1423قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

قمكم طمٞمدر احلٜمٗمل، دار اجلٞمؾ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، درر احلؽام رشح جمؾة األحؽام:  (21)

 هـ.1411

راذم( اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس )اًم٘مافذخرة:  (22)

حمٛمد طمجل وآظمريـ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 م.1994
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أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ:  (23)

اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 هـ.1412

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ مـ ؾؼففا وؾقائدها: شؾسؾة األحاديث افصحقحة ويشء  (24)

 هـ.1415إًم٤ٌمين، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م شــ افدارؿطـل:  (25)

 هـ. 1424إرٟم١موط وآظمريـ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ:  احل٤مومظ أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلمافســ افؽزى:  (26)

 هـ.1414حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ُمٙمت٦ٌم دار اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

احل٤مومظ أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمًجًت٤مين، حت٘مٞمؼ: افســ:  (27)

 حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت.

ٙمل، دار حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم٤مًمرشح اخلريش ظذ خمتك خؾقؾ:  (28)

 اًمٗمٙمر، سمػموت.

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم رشح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل:  (29)

احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، 

 هـ.1413اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق اًمؼميم٤مت أمحد افؼح افصغر ظذ أؿرب ادسافؽ إػ مذهب اإلمام مافؽ:  (30)

حمٛمد اًمدردير اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: د ُمّمٓمٗمك يمامل وصٗمل، دار اعمٕم٤مرف، سمـ 

 اًم٘م٤مهرة.
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ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس رشح مـتفك اإلرادات )دؿائؼ أويل افـفك فؼح ادـتفك(:  (31)

 هـ.1414اًمٌٝمقشمك احلٜمٌكم، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اجلقهري  أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مدافصحاح )تاج افؾغة وصحاح افعربقة(:  (32)

اًمٗم٤مرايب، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمٌداًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، 

 . ه 1407اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

صحقح افبخاري ادسؿك اجلامع ادسـد افصحقح ادختك مـ أمقر رشقل اهلل  (33)

اإلُم٤مم أسمققمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: وشــف وأيامف:  ملسو هيلع هللا ىلص

 هـ.1422اًمٜم٤مس، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس 

اإلُم٤مم أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحقح مسؾؿ:  (34)

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب افطرق احلؽؿقة دم افسقاشة افؼظقة:  (35)

اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: د. ٟم٤ميػ سمـ أمحد احلٛمد، دار قم٤ممل اًمٗمقائد،  سمٙمر اعمٕمروف سم٤مسمـ

 هـ. 1428ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ضمالل اًمديـ قمٌداهلل سمـ ٟمجؿ سمـ ظؼد اجلقاهر افثؿقـة دم مذهب ظامل ادديـة:  (36)

ؿم٤مس اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: أ. د. محٞمد سمـ حمٛمد حلٛمر، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 

 هـ. 1423سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أمحد سمـ محزة إٟمّم٤مري اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل، مجٕمٝم٤م: اسمٜمف حمٛمد، ؾتاوى افرمع:  (37)

 اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م.

أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م افػروق:  (38)

 هـ.1418اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 
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 قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالمؿقاظد األحؽام دم مصافح األكام:  (39)

٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء، حت٘مٞمؼ: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٚم

 هـ.1414إزهري٦م، اًم٘م٤مهرة، 

ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، طم٘م٘مف افؼقاظد افـقراكقة افػؼفقة:  (40)

وظمرج أطم٤مديثف: د. أمحد سمـ حمٛمد اخلٚمٞمؾ، دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم، اًمٓمٌٕم٦م 

 هـ.1422إومم، 

اًمِمٞمخ صقل اجلامعة وافػروق وافتؼاشقؿ افبديعة افـاؾعة: افؼقاظد واأل (41)

قمٌداًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد سمـ قمكم اعمِمٞم٘مح، دار اسمـ 

 هـ.1421اجلقزي، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري افؽادم دم ؾؼف أهؾ ادديـة:  (42)

ًمد ُم٤مديؽ اعمقريت٤مين، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض اًم٘مرـمٌل اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أطمٞمد و

 هـ.1400احلديث٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقشمك احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع:  (43)

 هالل ُمّمٞمٚمحل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

قمكم  أسمق اًمٕم٤ٌمس ٟمجؿ اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمــػاية افـبقف دم رشح افتـبقف:  (44)

إٟمّم٤مري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمرومٕم٦م اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: جمدي سمـ حمٛمد سم٤مؾمٚمقم، 

 م.2009دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ اسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم، دار قم٤ممل ادبدع دم رشح ادؼـع:  (45)

 هـ.1423اًمٙمت٥م، اًمري٤مض، 
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عمٕمروم٦م، سمػموت، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز احلٜمٗمل، دار اادبسقط:  (46)

 هـ.1414

مجع وشمرشمٞم٥م: قمٌد اًمرمحـ سمـ جمؿقع ؾتاوى صقخ اإلشالم أمحد ابـ تقؿقة:  (47)

حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمٛم٤ًمقمدة اسمٜمف حمٛمد، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ 

 اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.

ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اددخؾ افػؼفل افعام:  (48)

 هـ.1425

ُمّمٓمٗمك اًمًٞمقـمل اًمرطمٞم٤ٌمٟمك مطافب أويل افـفك دم رشح ؽاية ادـتفك:  (49)

 هـ.1415احلٜمٌكم، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمكم ادطؾع ظذ أفػاظ ادؼـع:  (50)

احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إرٟم٤مؤوط وي٤مؾملم سمـ حمٛمقد اخلٓمٞم٥م، ُمٙمت٦ٌم 

 هـ.1423قادي، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمً

هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ادعاير افؼظقة:  (51)

 هـ.1437اعمٜم٤مُم٦م، 

أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ )اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد( احلٜمٌكم، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، ادغـل:  (52)

 هـ.1388

اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء مؼايقس افؾغة:  (53)

 هـ.1399اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر، 

أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة، ادـتؼك رشح ادقضل:  (54)

 هـ. 1332ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. ادـثقر دم افؼقاظد:  (55)

 هـ.1405قيتٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، شمٞمًػم وم٤مئؼ، وزارة إوىم٤مف اًمٙم

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش مـح اجلؾقؾ رشح خمتك خؾقؾ:  (56)

 هـ.1409اعم٤مًمٙمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م ادفذب:  (57)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

١مون اإلؾمالُمٞم٦م ص٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف واًمِمادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة:  (58)

 ه(. 1427 - 1404اًمٙمقي٧م، )

كؼؾ ظبء اإلثبات دم دظاوى افتعدي وافتػريط دم ادضاربة وافقـافة دم  (59)

د. ٟمزيف مح٤مد، سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م، االشتثامر إػ األمـاء: 

 م.2009اعم٘م٤مم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م، قم٤مم 

كؼؾ ظبء اإلثبات دم دظاوى افتعدي وافتػريط دم ادضاربة وافقـافة دم  (60)

قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٜمٞمع، سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر  اًمِمٞمخاالشتثامر إػ األمـاء: 

 م.2009ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م، اعم٘م٤مم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م، قم٤مم 

 كؼؾ ظبء اإلثبات دم دظاوى افتعدي وافتػريط دم ادضاربة وافقـافة دم (61)

د. طمًلم طم٤مُمد طم٤ًمن، سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر ؿمقرى االشتثامر إػ األمـاء: 

 م.2009اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م، اعم٘م٤مم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م، قم٤مم 

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل هناية ادطؾب دم دراية ادذهب:  (62)

اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ حمٛمقد اًمّدي٥م، دار اعمٜمٝم٤مج، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 هـ.1428

وشائؾ اإلثبات دم افؼيعة اإلشالمقة دم ادعامالت اددكقة واألحقال  (63)

  .هـ1402د. حمٛمد اًمزطمٞمكم، دار اًمٌٞم٤من، دُمِمؼ، افشخصقة: 


