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 البشح ملدص

 شمٖمػم اًمزُم٤من. -إطمٙم٤مم  -اًمٗمت٤موى  –ُمْدأ  الهلنات املفتاسٔ٘:

ُمددرس اًمٗم٘مده سمٙمٚمٞمد٦م  -اؾمم اًم٤ْمطم٨م: ومْمل ؾمٚمٞمم ومْمل قمْدد اه

 -اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمون سم٤مًم٘م٤مهرة، وإؾمت٤مذ اعم٤ّمقمد سمٙمٚمٞمد٦م اًمٕمٚمدوم وأداب

 ضم٤مُمٕم٦م اجلوف سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمّٕمودي٦م.

 Fadlsleem1355.el@azhar.edu.eg/ إيٛمٞمل
ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من  عيْاٌ البشح:

 وإطموال، وشمٓمْٞم٘م٤مشمه.

اعمدٜمٝم٩م آؾمدت٘مرا ي اًمتحٚمدٞمكم، وىمدد  ىمد اٟمتٝمج٧م ذم هدذا اًمْحد٨م

دُمد٦م ومتِمدتٛمل قمدغم: ىمّٛمته إمم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد وُمْحثلم وظم٤ممتد٦م. أُمد٤م اعم٘م

أوٓ: أمهٞم٦م اعموَوع وأؾم٤ْمب اظمتٞمد٤مره. صم٤مٟمٞمد٤م: إؿمدٙم٤مًمٞم٦م اًمْحد٨م. صم٤مًمثد٤م: 

ُمٜمٝمجي ذم اًمْح٨م. راسمٕم٤م: اًمدراؾم٤مت اًم٤ّمسم٘م٦م. ظم٤مُمّد٤م: ظمٓمد٦م اًمْحد٨م. 

وأُم٤م اًمتٛمٝمٞمد ومٞمِمتٛمل قمغم ُمٓمٚمْلم ومه٤م: اعمٓمٚم٥م إول: اعم٘مّمود سم٤مًمث٤مسم٧م 

ٕمريد  سمٛمّمدٓمٚمح٤مت واعمتٖمػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. اعمٓمٚمد٥م اًمثد٤م : اًمت

اًمْح٨م. وأُم٤م اعمْح٨م إول: أؾم٤ْمب ووضموه شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم، 

ويِمتٛمل قمغم صمامٟمٞم٦م ُمٓم٤مًم٥م، اعمٓمٚم٥م إول: ُمدن أوضمده شمٖمٞمدػم إطمٙمد٤مم: 

اًمٜمّخ احل٤مصل سملم اًمنما ع وذم اًمنميٕم٦م اًمواطمددة. اعمٓمٚمد٥م اًمثد٤م : ُمدن 

٤مًم٨م: شمٖمػم أوضمه شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم: اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث

إطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم اًمزُم٤من. اعمٓمٚم٥م اًمراسمدع: شمٖمدػم اًمٗمتد٤موى وإطمٙمد٤مم 

سم٥ّْم شمٖمػم اعمٙم٤من. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم 
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اًمٕم٤مدات وإقمراف. اعمٓمٚم٥م اًم٤ّمدس: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙمد٤مم سمّد٥ْم 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م.  شمٖمػم أطموال اًمٜم٤مس. اعمٓمٚم٥م اًم٤ّمسمع: اًمتٖمػم سم٥ّْم شمٖمػم اعمٕمٓمٞم٤مت

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمن: اًمتٖمػم سم٥ّْم ؾمد احل٤مضمٞم٤مت واًمِورات اًمٕم٤مُم٦م.

وأُمدد٤م اعمْحدد٨م اًمثدد٤م : اًمتٓمْٞم٘مدد٤مت اًمٗم٘مٝمٞمدد٦م عمْدددأ شمٖمددػم اًمٗمتدد٤موى 

وإطمٙم٤مم سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙمد٤من وإطمدوال، وم٘مدد ضمٕمٚمتده قمدغم ُمٓمٚمْدلم: 

اعمٓمٚم٥م إول: ٟمامذج ُمن شمٓمْٞمق ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمتد٤موى وإطمٙمد٤مم ذم قمٍمد 

اعمٓمٚم٥م اًمثد٤م : ُمدن شمٓمْٞم٘مد٤مت ُمْددأ شمٖمدػم اًمٗمتد٤موى وإطمٙمد٤مم ذم  اًمٜمْوة.

أسمواب اًمٗم٘مه اعمختٚمٗم٦م، وومٞمه ُم٤ّم ل ُمتٜموقم٦م ُمن أهمٚم٥م أسمواب اًمٗم٘مه. وأُم٤م 

 اخل٤ممت٦م ومتِمتٛمل قمغم أهم اًمٜمت٤م ٩م واًمتوصٞم٤مت هلذا اًمْح٨م.
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 اإلجنلٔصٓ٘ باللغ٘ البشح ملدص
Search summary 
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Title: The principle of changing fatwas and judgments as 

time, place and conditions change, and its applications 

change. 

In this research, you have taken the inductive analytical 

approach, divided it into an introduction, a profile, a 

research, and a conclusion. The introduction includes: First: 

The importance of the topic and the reasons for its selection. 

Second: The problem of research. Third: My research 

methodology. Fourth: Previous studies. Fifth: The research 

plan. The preface includes two demands: The first demand: 

What is fixed and changed in Islamic law. Second 

requirement: Definition of search terms. The first one: 

Reasons and faces for changing opinions and judgments, and 

includes eight claims, the first one: Changes in provisions: 

Copies between laws and one law. Second requirement: 

Changes in fatwas and verdicts: Legitimate licenses. Third 

requirement: Judgments are changed because of the change 

of time. Fourth requirement: Fatwas and verdicts changed 

due to change of place. Fifth requirement: Change of fatwas 

and verdicts due to changing customs and customs. Sixth 

requirement: Change of fatwas and verdicts due to changing 
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people's conditions. Requirement 7: Change due to change in 

scientific data. Requirement 8: Change due to the blocking of 

common necessities and necessities. 

The second research: The doctrinal application of the 

principle of change of fatwas and judgments as the change of 

time, place and conditions made it to two demands: The first 

requirement: Models of application of the principle of 

change of fatwas and judgments in the age of prophecy. 

Second requirement: The application of the principle of 

change of fatwas and judgments in the different sections of 

jurisprudence, and it contains various issues from most parts 

of jurisprudence. The conclusion contains the most 

important conclusions and recommendations for this 

research. 
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 بطه اهلل السمحً السسٔه

 مكدم٘
ف اخلٚمددق، احلٛمددد ه رب اًمٕمدد٤معملم، واًمّمددالة واًمّددالم قمددغم أذ

 ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد صغم اه قمٚمٞمه وقمغم آًمه وصحْه أمجٕملم وسمٕمد:

إطمٙمدد٤مم اًمنمددقمٞم٦م شمدددور ُمددع ُمّمددٚمح٦م اعمٙمٚمٗمددلم طمٞمدد٨م دارت: 

وًمذًمك جي٥م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء واعمجتٝمدين واعمٗمتدلم أن يٙمدون قمٜمددهم ي٘مٔمد٦م 

وسمّمػمة سم٤معمّتجدات اًمتي شمٜمدزل سم٤مًمٜمد٤مس، وسمٞمد٤من أطمٙم٤مُمٝمد٤م وومدق ىمواقمدد 

، ويمذًمك أيْمد٤م جيد٥م قمٚمدٞمٝمم إقمد٤مدة اًمٜمٔمدر وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

واًمتدىمٞمق واًمتح٘مٞمق ًمٚمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًمتي صدرت ذم أزُمٜم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم 

زُمٜمٝمم، وٕٟم٤مس آظمرين ًمٞمّوا ُمن سمٜمدي قمٍمدهم، ويمد٤من اعمٕمتدؼم ذم هدذه 

اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم قم٤مدات اًمٜم٤مس وأقمراومٝمم وأطمواهلم، وشمٖمٞمػم ودمديد ُم٤م 

٤مؾمد وُمراقم٤مة أطموال اعمٙمٚمٗمدلم، ُمدع يّتدقمي اًمتجديد وومق اعمّم٤مًمح واعمٗم

 ُمراقم٤مة ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وىمواقمد اًمدين اًمٙمٚمٞم٦م وأصوًمه اًمث٤مسمت٦م.

وٕمهٞم٦م ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم: طمٞم٨م سمه ُيرومع احلرج قمدن 

اعمٙمٚمٗملم سم٤مًمتزاُمٝمم ومت٤موى وأطمٙمد٤مم ٓ شمٜم٤مؾمد٥م قمٍمدهم وٓ طمد٤مهلم وٓ 

وأشمٓمددر   أقمددراومٝمم وٓ قمدد٤مداأم: أردت أن أيمتدد٥م طمددول هددذا اعموَددوع

ًمدواقمٞمه وأهم شمٓمْٞم٘م٤مشمه، ومٕمغم اه اًمدتٙمالن، وسمده آؾمدتٕم٤مٟم٦م، وُمٜمده اعمددد 

 واًمتوومٞمق، وهو طمّْي وٟمٕمم اًمويمٞمل.

 أسمو أمحد

 د. ومْمل ؾمٚمٞمم ومْمل قمْداه ؾمٚمٞمم

 اعمدرس سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمون سم٤مًم٘م٤مهرة

 وإؾمت٤مذ اعم٤ّمقمد سمٙمٚمٞم٦م اًمٕمٚموم وأداب

 ٕمودي٦مسم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمّ -ضم٤مُمٕم٦م اجلوف
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 البشح سهن٘

ُمن أومتى اًمٜم٤مس سمٛمجرد اعمٜم٘مول ذم اًمٙمت٥م قمغم اظمتالف قمدرومٝمم  "

وقموا دهم وأزُمٜمتٝمم وأُمٙمٜمدتٝمم وأطمدواهلم وىمدرا ن أطمدواهلم وم٘مدد َدّل 

٥ّْم اًمٜم٤مس يمٚمٝمم  وأَّل، ويم٤مٟم٧م ضمٜم٤ميته قمغم اًمدين أقمٔمم ُمن ضمٜم٤مي٦م ُمن ـم

قمغم اظمتالف سمالدهم وقموا دهم وأزُمٜمتٝمم وـمْد٤م ٕمٝمم سمدام ذم يمتد٤مب ُمدن 

يمت٥م اًمٓم٥م قمغم أسمداهنم، سمل هذا اًمٓمْٞم٥م اجل٤مهدل وهدذا اعمٗمتدي اجل٤مهدل 

 .(1) "أرض ُم٤م قمغم أدي٤من اًمٜم٤مس وأسمداهنم واه اعمّتٕم٤من. 

                                                           

/ 3إقمالم اعموىمٕملم قمدن رب اًمٕمد٤معملم ُمن أىموال اسمن اًم٘مٞمم رمحه اه شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمه: ) (1)

عمحٛمد سمن أيب سمٙمر سمن أيوب سمن ؾمٕمد ؿمٛمس اًمدين اسمن ىمٞمم اجلوزيد٦م )اعمتدورم:  (66

سمػموت، ط:  –د قمْد اًمّالم إسمراهٞمم، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هد(، حت٘مٞمق: حمٛم751

 م.1991 -هد 1411إومم، 
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 اختٔازِ ّأضباب املْضْع أٍنٔ٘
اًمٗم٘مه اإلؾمالُمي ُمتجدد وشمتّع ىمواقمده وأصوًمه ًمٙمل ُم٤م يّتجد  

ْْٝم٤م، وم٢مذا ُمن اًمٜموازل، واًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمرشم٦ْم قمغم وضمود ؾم

وضمد ؾم٥ْم احلٙمم أو اًمٗمتوى وحت٘مق اًمنمط واٟمتٗمى اعم٤مٟمع، اٟمٓمْق احلٙمم 

أو اًمٗمتوى قمغم اًمواىمع، وإذا ختٚم  ؾم٥ْم احلٙمم أو وضمد أطمد اعمواٟمع: شمٖمػم 

 احلٙمم أو اًمٗمتوى سمٜم٤مء قمغم اًمواىمع.

وشمٗمٕمٞمل وشمرؾمٞمخ ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمتوى أو احلٙمم سمتٖمػم اعموضم٥م هلدام: 

٧م طمٙمددم اًمنمدديٕم٦م، وإن شمٖمددػمت اًمّمددورة هيدددف إمم إسم٘مدد٤مء إُمددور حتدد

 اًمٔم٤مهرة.

وًمذًمك أردت سمٕمد ُمٕموٟمد٦م اه وشموومٞم٘مده وُمددده أن أيمتد٥م ذم هدذا 

اعموَوع اعمٝمم: وذًمك ًمتذيمػم ٟمٗمز واًم٤ْمطمثلم واعمٝمتٛملم سم٤مًمٗمتوى واًمٕمٚمم 

اًمنمقمي سم٠ممهٞم٦م شمٗمٕمٞمل هذا اعمْددأ، وسمٞمد٤من اًمدداوقمي وإؾمد٤ْمب اًمنمدقمٞم٦م 

م، وسمٞم٤من أمهٞم٦م اٟمْم٤ْمط هذا اًمتٖمٞمػم سم٘مواقمد واعمرقمٞم٦م ذم شمٖمػم اًمٗمتوى واحلٙم

حتٙمٛمه، وأن ٓ يٙمون جمرد اؾمتج٤مسم٦م ًمْمٖمط اًمواىمدع، وأٟمده ي٘مدع ذم ومدروع 

 إطمٙم٤مم اًمٗمرقمّٞم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م وم٘مط وًمٞمس ذم إصول اًمث٤مسمت٦م.
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 البشح إغهالٔ٘
اٟمتِم٤مر ووضمود اًمٙمثػم ُمن اًمٗمت٤موى ُمن همػم اعمتخّمّملم اًمتي شمٔمٚمم 

يٚمزُمٝمم سمه اًمنمع، وهي أيْم٤م شمٕمود قمدغم اعمٗمتدي  اعمّتٗمتلم: سم٢مًمزاُمٝمم سمام مل

سمٔمٚمم ٟمٗمّه: وذًمك سم٤مخلٓم٠م قمغم اًمددين وإي٘مد٤مع اًمٜمد٤مس ذم احلدرج واعمِمد٘م٦م 

سم٥ّْم ٟم٘مل ومت٤موى وأطمٙم٤مم ُمن أزُم٤من ُم٤مَدٞم٦م، يم٤مٟمد٧م ٕٟمد٤مس وذم واىمدع 

خمتٚمٗملم ًمٞمٜمزهل٤م قمغم واىمع وٟم٤مس آظمرين: ومدقم٧م احل٤مضم٦م إمم هدذا اًمْحد٨م 

٨م، وآؾمتدٓل قمٚمٞمده، وسمٞمد٤من اًمٗمتدوى وذًمك ًمت٠مصٞمل اعمْدأ قمٜموان اًمْح

اًمّمحٞمح٦م اعمٜمٓمْ٘م٦م قمغم اًمواىمع اٟمٓم٤ْمىم٤ًم صحٞمح٤ًم، واًمتدي شمّمددر سمٜمد٤مء قمدغم 

 ُمراقم٤مة إطموال واًمٕموا د وإقمراف وٟمحو ذًمك.
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 الطابك٘ الدزاضات

وضمدت أن ومروع هذا اًمْح٨م ُمٜمثورة ذم يمتد٥م اًمدؽماث اًم٘مديٛمد٦م، 

ري٘مد٦م خمتٍمدة ٓ شمٗمدي وسمٕمض إسمح٤مث واعم٘م٤مٓت  اعمٕمد٤مسة شمٜم٤موًمتده سمٓم

سم٤مًمٖمرض أو ريمزت قمغم اجل٤مٟم٥م إصوزم ومل شمتوؾمع ذم اجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمدي، 

وم٠مردت أن أمجع أؾم٤ْمب ودواقمي اًمتٖمٞمػم ذم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم ُمدع ذيمدر 

 اًمتٓمْٞم٘م٤مت اًم٘مديٛم٦م واعمٕم٤مسة ىمدر اإلُمٙم٤من ذم هذا اعموَوع.

 ّمً الهتب ّاألحباخ اليت ّقفت علَٔا يف ٍرا املْضْع:
ب: )إقمالم اعموىمٕملم قمن رب اًمٕم٤معملم( عمحٛمد سمن أيب سمٙمر سمن أيوب يمت٤م -1

هدد(، وهدذا 751سمن ؾمٕمد ؿمٛمس اًمدين اسمن ىمٞمم اجلوزي٦م )اعمتدورم: 

اًمٙمت٤مب ضم٤مُمع سملم اًمٗم٘مه وأصوًمه وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وشم٤مريخ اًمتنميع 

واًمّٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، ًمٙمٜمده شمٕمدّرض ذم إجيد٤مز ًمتٖمدػم اًمٗمتدوى، وذيمدر 

ىمديٛمدد٦م قمٚمٞمدده، وأُمدد٤م ذم سمحثددي وم٘مددد سمٕمددض أؾمدد٤ْمب اًمتٖمددػم وأُمثٚمدد٦م 

اؾمت٘مّمٞم٧م يمل أؾم٤ْمب شمٖمػم اًمٗمتوى ىمدر اإلُمٙم٤من وذيمدرت سمٕمدض 

 إُمثٚم٦م اعمٕم٤مسة قمغم اًمتٖمػم.

اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م وأصمره٤م قمغم شمٖمػم اًمٗمتوى ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم احل٤مل   -2

إؾمددت٤مذ سمج٤مُمٕمدد٦م  -ًمددد أ . د / أؾمدد٤مُم٦م حمٛمددد قمددثامن ظمٚمٞمددل -واعمدد ل

اًم٤ْمطم٨م ذم هذا اًمْحد٨م شمٖمدػم اًمٗمتدوى سمّد٥ْم اًم٘مّمٞمم، وىمد شمٜم٤مول 

واطمد وهو ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، سمخالف سمحثي وم٘مد شمٜم٤موًم٧م يمل 

 ضمواٟم٥م وأؾم٤ْمب شمٖمػم اًمٗمتوى ىمدر اإلُمٙم٤من.
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ُم٘مدد٤مل ًمٚمددديمتورة/ وم٤مـمٛمدد٦م قمْددد اه  -أصمددر اًمٕمددرف ذم شمٖمددػم اًمٗمتددوى -3

اًمٕمٛمري، وىمد شمٜم٤موًم٧م اعم١مًمٗم٦م ذم هدذا اًمْحد٨م أصمدر اًمٕمدرف ذم شمٖمدػم 

وأُم٤م سمحثي وم٘مد زاد قمدغم ذًمدك طمٞمد٨م شمٕمرَد٧م ومٞمده ًمٙمدل  اًمٗمتوى،

 اًمتي شم١مصمر ذم شمٖمػم اًمٗمتوى. -ىمدر اإلُمٙم٤من –إؾم٤ْمب 

رؾمد٤مًم٦م ُم٤مضمّدتػم ذم  -ىم٤مقمدة: ٓ يٜمٙمر شمٖمدػم إطمٙمد٤مم سمتٖمدػم اًمزُمد٤من  -4

ًمٚم٤ْمطم٨م/ حمٛمد سمن إسمراهٞمم اًمؽميمي. وهدذا اًمْحد٨م  -أصول اًمٗم٘مه

م اعمٕمدد٤ممل يٕمددد سمحثدد٤م ًأصددوًمٞم٤م، طمٞمدد٨م ُيٕمٜمددى سموَددع اًمْمددواسمط ورؾمدد

واحلدود اًمتي متٜمع ُمن اإلومراط واًمتج٤موز ذم اؾمتٕمامل هذه اًم٘م٤مقمدة 

أو اًمتٗمريط ذم شمريمٝم٤م، وهذا يتٗمق ُمع سمحثي ذم اًمت٠مصدٞمل عمْددأ شمٖمدػم 

اًمٗمتوى، ًمٙمن سمحثي يزيد قمٚمٞمده ذم اًمتٓمْٞم٘مد٤مت اًمٗم٘مٝمٞمد٦م واؾمت٘مّمد٤مء 

 أؾم٤ْمب شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم ىمدر اإلُمٙم٤من.

 البشح يف ّعنلٕ ميَذٕ

  ذم هذا اًمْحد٨م ؾمٚمٙم٧م  ٛ ٕؾمد٤ْمب شمٖمدػم اًمٗمتد٤موى  مـيَر اسضـتكسا

وإطمٙم٤مم ُمن ظمالل يمتد٥م اًمدؽماث اًمٗم٘مٝمدي وإصدوزم، ويمدذًمك 

أيْم٤م شمتْٕم٧م يمثػما ُمن إطمٙم٤مم واًمٗمت٤موى اًمتي شمٖمػمت أىموال اًمٕمٚمامء 

ذم حتٚمٞمل هذه  امليَر التشلٔلٕومٞمٝم٤م سم٥ّْم شمٖمػم ُمدريمٝم٤م، يمام ؾمٚمٙم٧م 

ًمٗمتوى وشمْدل ومٞمٝم٤م احلٙمم ُمن اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًمتي شمٖمػمت ومٞمٝم٤م ا

ظمالل اعموازٟم٦م سملم اًمٗمتوى اًم٤ّمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م وسمٞم٤من ؾم٥ْم آظمتالف 

واًمددداقمي إًمٞمدده وحم٤موًمدد٦م طمٍمدد هددذه إؾمدد٤ْمب واًمدددواقمي ىمدددر 

 اإلُمٙم٤من. 
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   .اًمتزُم٧م سمٛموَوع اًمْح٨م، ومل أظمرج ومٞمه قمن اًمٜمٓم٤م  اًمٗم٘مٝمي 
  ُمدن  سمٞمٜم٧م ُم٤م رأيته حمت٤مضمد٤ًم إمم اًمْٞمد٤من ُمدن اعمّمدٓمٚمح٤مت وإًمٗمد٤مظ

 ظمالل يمت٥م اًمٚمٖم٦م واًمٙمت٥م اعمتخّمّم٦م.
  ذيمرت أىموال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤ّم ل اًمتٓمْٞم٘م٤مت، ُمع قمزو يمل ىمول ًم٘م٤م ٚمه

 ُمن ظمالل يمت٥م اعمذاه٥م اعمدوٟم٦م اعمحررة.
  اىمتٍمت قمغم طمٙم٤مي٦م ُمذاه٥م أهل اًمّٜم٦م دون همػمهم، وُمن ظمالل

 يمت٥م اعمذاه٥م ويمت٥م اخلالف.
  .قمزوت أي٤مت إمم ؾموره٤م ُمع ذيمر رىمم أي٦م 
  ت إطم٤مديدد٨م إمم ُمّمدد٤مدره٤م ذم يمتدد٥م اًمّددٜم٦م، ومدد٢من يم٤مٟمدد٧م ذم قمددزو

اًمْخ٤مري وُمّٚمم، وم٠ميمتٗمي سم٤مًمٕمزو إًمٞمٝمام إلؿمٕم٤مره سم٤مًمّمح٦م، أُم٤م سم٤مىمي 

يمت٥م اًمّٜم٦م وم٘مد سمٞمٜم٧م أطمواهل٤م ُمن طمٞم٨م اًم٘مْول واًمرد، ُمدن ظمدالل 

 يمت٥م اًمتخري٩م وأىموال قمٚمامء هذا اًمِم٠من.
 ت وصم٘م٧م أىموال اًمٗم٘مٝم٤مء سمذيمر ُمراضمٕمٝم٤م ذم اهلد٤مُمش، وذيمدرت سمٞم٤مٟمد٤م

 اعمرضمع ذم أول ذيمر ًمه.
   ،َْدد٧م ذم هن٤ميدد٦م اًمْحدد٨م صمْتدد٤ًم سمدد٤معمراضمع، يتْمددٛمن اؾمددم اًمٙمتدد٤مب َأصم

 واعم١مًم ، ودار اًمٜمنم، وؾمٜم٦م اًمٓمْع.
   وَٕم٧م ظم٤ممت٦م ًمٚمْح٨م شمتْمٛمن ٟمت٤م ٩م ًمٚمْح٨م وشموصٞم٤مت قمغم هٞمئ٦م

 ٟم٘م٤مط خمتٍمة.
  



 كَٔ٘مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بتغري الصماٌ ّاملهاٌ ّاألسْال، ّتطبٔكاتُ الف

 

(318) 

 البشح خط٘

 اؿمتٛمل هذا اًمْح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد وُمْحثلم وظم٤ممت٦م.
 ل علٙ:املكدم٘ ّتػتن

 أوٓ: أمهٞم٦م اعموَوع وأؾم٤ْمب اظمتٞم٤مره.

 صم٤مٟمٞم٤م: إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمْح٨م.

 صم٤مًمث٤م: ُمٜمٝمجي ذم اًمْح٨م.

 راسمٕم٤م: اًمدراؾم٤مت اًم٤ّمسم٘م٦م.

 ظم٤مُم٤ّم: ظمٓم٦م اًمْح٨م.

 التنَٔد، ّفُٔ مطلباٌ:
 اعمٓمٚم٥م إول: اعم٘مّمود سم٤مًمث٤مسم٧م واعمتٖمػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤م : اًمتٕمري  سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمْح٨م. 

 بشح األّل: أضباب ّّدِْ تغٔري الفتاّٚ ّاألسهاو، ّفُٔ مطالب:امل
اعمٓمٚم٥م إول: ُمن أوضمه شمٖمٞمدػم إطمٙمد٤مم: اًمٜمّدخ احل٤مصدل سمدلم 

 اًمنما ع وذم اًمنميٕم٦م اًمواطمدة.

اعمٓمٚم٥م اًمثد٤م : ُمدن أوضمده شمٖمٞمدػم اًمٗمتد٤موى وإطمٙمد٤مم: اًمدرظمص 

 اًمنمقمٞم٦م.

 ٤من.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم اًمزُم

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم اعمٙم٤من.

اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سمّد٥ْم شمٖمدػم اًمٕمد٤مدات 

 وإقمراف.
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اعمٓمٚم٥م اًم٤ّمدس: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙمد٤مم سمّد٥ْم شمٖمدػم أطمدوال 

 اًمٜم٤مس.

 اعمٓمٚم٥م اًم٤ّمسمع: اًمتٖمػم سم٥ّْم شمٖمػم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

 سم٥ّْم ؾمد احل٤مضمٞم٤مت واًمِورات اًمٕم٤مُم٦م.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمن: اًمتٖمػم 

املبشح الجاىٕ: التطبٔكات الفكَٔ٘ ملبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بتغري 
 الصماٌ ّاملهاٌ ّاألسْال، ّفُٔ مطلباٌ:

اعمٓمٚم٥م إول: ٟمامذج ُمن شمٓمْٞمق ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم ذم 

 قمٍم اًمٜمْوة، وومٞمه ُم٤ّم ل:

 ذم اًمّمٞم٤مم ًمٚمِمٞمخ دون اًمِم٤مب. اعم٠ّمًم٦م إومم: اًمؽمظمٞمص ذم اًم٘مْٚم٦م

اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمٜمع ادظمد٤مر حلدوم إَد٤مطمي صمدم إسم٤مطمتده ذم اًمٕمد٤مم 

 اًمذي يٚمٞمه.

اعمٓمٚم٥م اًمث٤م : ُمن شمٓمْٞم٘م٤مت ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًم٘مديٛم٦م 

 واعمٕم٤مسة ذم أسمواب اًمٗم٘مه اعمختٚمٗم٦م، وومٞمه ُم٤ّم ل:

 اعم٠ّمًم٦م إومم: طمٙمم أيمل اعمٞمت٦م طم٤مل آَٓمرار.

 ًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٜمٝمي قمن إىم٤مُم٦م احلدود ذم اًمٖمزو.اعم٠ّم

 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مًمث٦م: اإلذن ذم يمت٤مسم٦م احلدي٨م اًمنمي .

 اعم٠ّمًم٦م اًمراسمٕم٦م: مجع اًمٓمٚم٘م٤مت اًمثالث سمٚمٗمظ واطمد.

اعم٠ّمًم٦م اخل٤مُم٦ّم: رومض اًمٜمْي صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم اًمتّٕمػم ًمٚمٜم٤مس 

 ظمِمٞم٦م اًمٔمٚمم، صمم شمٖمػم احلٙمم سمٕمد ذًمك.

 ٤َمًم٦م اإلسمل. اعم٠ّمًم٦م اًم٤ّمدؾم٦م: اًمت٘م٤مط
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 اعم٠ّمًم٦م اًم٤ّمسمٕم٦م: إسمٓم٤مل ؾمٝمم اعم١مًمٗم٦م ىمٚموهبم.

اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: شمْمٛملم اًمّمٜم٤مع سمٕمد فمٝمور اخلٞم٤مٟمد٦م واًمتٗمدريط ومدٞمام 

 سم٠ميدهيم ُمن أُم٤مٟم٤مِت اًمٜم٤مس.

 اعم٠ّمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: إيمل ذم اًمّو  وذم اًمِم٤مرع.

 اعم٠ّمًم٦م اًمٕم٤مذة: اًمّمٞم٤مم ذم اًمْالد اًمتي يٓمول ومٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر.

دي٦م قمنم: رد اعم٤مل قمغم أصدح٤مب اًمٗمدروض وشموريد٨م اعم٠ّمًم٦م احل٤م

 ذوي إرطم٤مم.

 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم: اًمٗمحص اًمٓمْي ىمْل اًمزواج.

 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنم: أظمذ إضمرة قمغم اًمواضم٤ْمت اًمديٜمٞم٦م.

 اخلامت٘، ّتػتنل علٙ أٍه اليتاٜر ّالتْصٔات هلرا البشح:
 أوٓ: ٟمت٤م ٩م هذا اًمْح٨م.

 صم٤مٟمٞم٤م: شموصٞم٤مت هذا اًمْح٨م.

 ُمّم٤مدر اًمْح٨م.

 ومٝم٤مرس اًمْح٨م.
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 :مطلباٌ ّفُٔ التنَٔد،
 اإلضالمٔ٘ الػسٓع٘ يف ّاملتغري بالجابت املكصْد: األّل املطلب

 .البشح مبصطلشات التعسٓف: الجاىٕ املطلب
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 :مطلباٌ ّفُٔ التنَٔد،

 اإلضالمٔ٘ الػسٓع٘ يف ّاملتغري بالجابت املكصْد: األّل املطلب
ت اًمنميٕم٦م اإلؾمدالُمٞم٦م، أهند٤م دمٛمدع سمدلم ُمن أهّم ظمّم٤م ص وُمٞمزا

اًمِمٛمول واًمث٤ْمت ُمن ضمٝم٦م، واعمروٟم٦م واًمتجديد ُمن ضمٝم٦م أظمرى، مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م 

ص٤محل٦م ًمٚمتٓمْٞمق ذم يمل زُم٤مٍن وُمٙم٤من. وهذا ُمد٤م يٕمدؼّم قمٜمده سم٘مْمدٞم٦م اًمث٤مسمد٧م 

واعمتٖمػم ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م. ومٛمن إطمٙم٤مم ُم٤م هو صم٤مسم٧م ٓ يتٖمػم: حل٤مضم٦م 

وُمٙم٤من وطم٤مل: ٕهن٤م ُمتٕمٚم٘مد٦م سمح٘مد٤م ق صم٤مسمتد٦م ٓ اإلٟم٤ّمن إًمٞمٝم٤م ذم يمل زُم٤من 

ْت أو سُمّدًم٧م اظمتٚم٧م اعموازين وومّدت  َ ٓ اًمتجديد، وإن هُمػمر شم٘مْل اًمتٖمٞمػم و

إُمور، وهي إطمٙم٤مم اًمر ٞم٦ّم وإؾم٤مؾمٞم٦م ُمن اعم٤ْمدئ اًمٕم٤مُم٦م، واًم٘مواقمد 

اًمٙمٚمٞم٦م، واعم٘مدرات اًمنمقمٞم٦م، وإطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م اعمٜمّموص قمٚمٞمٝم٤م: وم٢مهن٤م ٓ 

وإومراده سم٤مًمٕم٤ْمدة وطمدده دون  شمتْدل، وذًمك ُمثل شموطمٞمد اه شمتٖمػم وٓ 

همػمه، وومرَٞم٦م اًمّمٚموات اخلٛمس، وومرَٞم٦م اًمزيم٤مة، وصٞم٤مم رُمْم٤من وطم٩م 

اًمْٞم٧م عمن اؾمتٓم٤مع إًمٞمده ؾمدْٞمال، وطمرُمد٦م اًمددُم٤مء وإُمدوال وإقمدراض، 

وحتريم اًمٔمٚمم واًمٖمّم٥م واًمٌىم٦م واًمٖمش واخلداع ذم اعمٕم٤مُمالت وؿمٝم٤مدة 

ظمالىمٞم٦م اًمتي ُمن أضمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤ممت٦م، يم٠مداء اًمزور: واعمٜمٔموُم٦م إ

إُم٤مٟم٤مت واًمّمدد  واًموومد٤مء سم٤مًمٕمٝمدد، واإلظمدالص، ومٝمدذه يمٚمٝمد٤م أصدول 

وأطمٙم٤مم ُمٜمّموص٦م ُمّت٘مرة ٓ شمتٖمػم وٓ شمتْدل، وٓ ي١مصمر ومٞمٝم٤م شمٖمػم اًمزُم٤من 

 وٓ اعمٙم٤من وٓ إطموال وٓ إؿمخ٤مص.
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ٜمد٦م، حت٘مدق وُمن إطمٙم٤مم ُم٤م شمدور طمول حم٤مور صم٤مسمت٦م وُم٘م٤مصدد ُمٕمٞم

ُمّمدد٤مًمح اًمٜمدد٤مس وشمْمددْط أُمددورهم، ًمٙمٜمٝمدد٤م شمتٖمددػم سمتٖمددػم اًمزُمدد٤من واعمٙمدد٤من 

وإطموال وإؿمخ٤مص، وُمّتجدات اًمٕمٍم، وهي إطمٙم٤مم آضمتٝم٤مدي٦م 

اعمْٜمٞمدد٦م قمددغم اًم٘مٞمدد٤مس أو اعمّمددٚمح٦م أو آؾمتحّدد٤من أو همػمهدد٤م ُمددن إدًمدد٦م 

 اًمٗمرقمٞم٦م، أو إطمٙم٤مم اًمٜمّمٞم٦م اعمْٜمٞم٦م قمغم إقمراف واًمٕم٤مدات.

ٖمٞمػم ًمٚمزُم٤من وًمٚمٛمٙم٤من هو ُمن سم٤مب إـمال  اعمحل وإرادة وإؾمٜم٤مد اًمت 

احل٤مل: ٕن اًمزُمن ٓ يتٖمػم، وإٟمام اًمٜم٤مس هم اًمدذين يتٖمدػمون ذم أطمدواهلم 

وأومٙم٤مرهم وقم٤مداأم وؾمٚمويمٞم٤مأم، يمدام أن شمٖمدػم إطمٙمد٤مم سمتٖمدػم أؾمد٤ْمهب٤م 

وقمٚمٚمٝمدد٤م ًمددٞمس ذم احل٘مٞم٘مدد٦م اظمتالوًمدد٤م وٓ شمٖمٞمددػًما ذم اًمنمدديٕم٦م، وإٟمددام هددو رد  

اجلز ٞم٤مت احل٤مدصم٦م إمم أصوهل٤م اًمٙمٚمٞم٦م، ورضموع هبد٤م إمم ُم٘م٤مصدده٤م ٕطمٙم٤مم 

اًمنمقمٞم٦م اعمرقمٞم٦م: ٕن سم٘م٤مء احلٙمم قمغم ُم٤م هدو قمٚمٞمده ُرهمدم شمٖمدػمع إقمدراف 

واًمٕم٤مدات وإطموال: حيدث رضرا وُمِم٘م٦م وقمٜمت٤م سم٤مًمٜم٤مس، وهذا خمد٤مًم  

ًم٘مواقمد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمْٜمٞم٦م قمغم اًمتخٗمٞم  واًمتٞمّػم ورومع احلرج قمن 

 ٙمٚمٗملم.اعم

وهذا ُم٤م ىمرره اسمدن اًم٘مدٞمم ذم ومّمدل قم٘مدده سمٕمٜمدوان )شمٖمدػم اًمٗمتدوى 

واظمتالومٝم٤م سمح٥ّم شمٖمػم إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م وإطموال واًمٜمٞم٤مت واًمٕموا د(. 

هذا ومّمل قمٔمٞمم اًمٜمٗمع ضمًدا، وىمع سم٥ّْم اجلٝمل سمه همٚمط قمٔمٞمم "طمٞم٨م ىم٤مل: 

قمغم اًمنميٕم٦م أوضم٥م ُمن احلرج واعمِم٘م٦م وشمٙمٚمٞم  ُم٤م ٓ ؾمْٞمل إًمٞمه ُم٤م ُيٕمٚمم 

ن اًمنميٕم٦م اًم٤ْمهرة اًمتي ذم أقمغم رشم٥م اعمّم٤مًمح ٓ شم٠ميت سمده، ومد٢من اًمنمديٕم٦م أ
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ُمْٜم٤مه٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م قمغم احِلَٙمم وُمّم٤مًمح اًمٕم٤ْمد ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد، وهي قمدل 

يمٚمٝم٤م، ورمحه يمٚمٝم٤م وُمّم٤مًمح يمٚمٝم٤م، طمٙمٛم٦م يمٚمٝم٤م، ومٙمل ُم٠ّمًم٦م ظمرضم٧م قمن 

 اًمٕمدل إمم اجلور، وقمن اًمرمحد٦م إمم َدده٤م، وقمدن اعمّمدٚمح٦م إمم اعمٗمّددة،

وقمددن احلٙمٛمدد٦م إمم اًمٕمْدد٨م، ومٚمٞمّدد٧م ُمددن اًمنمدديٕم٦م وإن أدظمٚمدد٧م ومٞمٝمدد٤م 

 .(1)"سم٤مًمت٠مويل

ومٛمْدأ اًمتٖمٞمػم ذم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م واىمع وضم٤م ز اًموىموع 

سمْمواسمٓمه وصوره اعمتٕمددة شمْٕم٤م ًمألؾم٤ْمب واحِلَٙمم اًمتي يراقمٞمٝم٤م اًمنمع ذم 

 وَع إطمٙم٤مم وشمٖمٞمػمه٤م.

ذقمٞم٦م، وسمٖمػم اًمْمواسمط أُم٤م شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سمٓمري٘م٦م همػم 

وإؾم٤ْمب اعموضم٦ْم ًمٚمتٖمٞمػم: ومٝمو إُم٤م اسمتداع ذم اًمدين، أو شمٕمٓمٞمل ٕطمٙم٤مُمه. 

ويمالمهدد٤م قمدددوان وومّدد٤مد ٓ قمالىمدد٦م هلددام سم٤مًمتجديددد اًمٗم٘مٝمددي وٓ سمدد٤مًمتٖمٞمػم 

 اعمنموع اعمٜمْمْط.

                                                           

 .3/11( يٜمٔمر: إقمالم اعموىمٕملم ٓسمن اًم٘مٞمم 1)
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 : فسّع ّفُٔ البشح، مبصطلشات التعسٓف: الجاىٕ املطلب

 اللغ٘ ّاسصطالح. يف "املبدأ"الفسع األّل: بٔاٌ معيٙ 
ُمْدأ اًمٌمء أوًمه وُم٤مدشمه اًمتي يتٙمون ُمٜمٝم٤م تعسٓف املبدأ يف اللغ٘: 

يم٤مًمٜمواة ُمْدأ اًمٜمخدل، أو يؽميمد٥م ُمٜمٝمد٤م، يمد٤محلروف ُمْددأ اًمٙمدالم، ومجٕمده 

ُم٤ْمدئ، و ُم٤ْمدئ اًمٕمٚمم أو اًمٗمن أو اخلٚمق أو اًمدؾمتور أو اًم٘م٤مٟمون: ىمواقمده 

 (.1إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتي ي٘موم قمٚمٞمٝم٤م وٓ خيرج قمٜمٝم٤م)
 ٓف املبدأ يف اسصطالح:تعس

مل شمرد ذم اعمٕم٤مضمم اًمٚمٖموي٦م وهي ُمن اًمٙمٚمامت اعموًّمددة ش ُمْدأ»يمٚمٛم٦م 

اًمتددي ؿمدد٤مقم٧م ذم ًمٖمدد٦م اًمٕمٍمددد احلدددي٨م سمٛمٕمٜمددى اًم٘م٤مقمدددة اخلٚم٘مٞمددد٦م، أو 

 (.2اًمٕم٘مٞمدة)

أو هو ُُمْٕمَتَ٘مد ٓ يٛمٙمن اًمٜم٘م٤مش ومٞمه، أو ىم٤مقمدة أظمالىمّٞم٦م، أو قم٘مٞمددة 

 (. 3شُمْٜمى قمٚمٞمه ىمٞمم إقمامل) يٚمتزم هب٤م اعمرء ذم ؾمٚمويمه، أو ُمٕمٞم٤مر قمٚمٛمّي 

 
 

                                                           

( إلسمراهٞمم ُمّمٓمٗمى د أمحد اًمزي٤مت د طم٤مُمد قمْد اًم٘م٤مدرد 1/42( يٜمٔمر: اعمٕمجم اًموؾمٞمط )1)

رسمٞم٦م، ُمٕمجم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م حت٘مٞمق: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕم -اًمٜم٤مذ: دار اًمدقموة -حمٛمد اًمٜمج٤مر

 –هد( 1424( ًمٚمديمتور/ أمحد خمت٤مر قمْد احلٛمٞمد قمٛمر )اعمتورم: 1/168) اعمٕم٤مسة

 م.  2008هد،  1429اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ قم٤ممل اًمٙمت٥م

( ًمٚمديمتور أمحد خمتد٤مر 1/654( يٜمٔمر: ُمٕمجم اًمّمواب اًمٚمٖموي دًمٞمل اعمث٘م  اًمٕمريب)2)

 م.  2008 -هد  1429اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة -قمٛمر

 (.1/168( يٜمٔمر: ُمٕمجم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة )3)
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 ّداٛ يف معذه مصطلشات أصْل الفكُ: 
هي ُم٤م يتوىم  قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ّم ل اًمٕمٚمدم، يمتحريدر اعم٤ْمطمد٨م و  املبادئ:

شم٘مرير اعمذاه٥م، و ُمٜمه ىمول سمٕمْمٝمم ذم شمٕمري  أصول اًمٗم٘مه: إٟمه يدراد هبد٤م 

ُم٤ْمدئ اًمٗم٘مه، أي إؾمس اًمتي ي٘موم قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مه، أو هي إُمور اًمتدي ٓ 

 (. 1ت٤مج إمم اًمؼمه٤من: سمخالف اعم٤ّم ل)حت

واًمواىمع أن ًمٗمظ )اعمْدأ( اصٓمالح ُمّتحدث ٓ يوضمد ذم ُمراضمع 

اًمٗم٘مدده اًم٘مديٛمدد٦م، ؿمدد٠مٟمه ؿمدد٠من )اًمٜمٔمريدد٤مت اًمٗم٘مٝمٞمدد٦م(، اؾمتخٚمّمدده اًمٕمٚمددامء 

اعمٕم٤مسون اًمذين مجٕموا سملم دراؾم٦م اًمٗم٘مده اإلؾمدالُمي، ودراؾمد٦م اًم٘مد٤مٟمون 

واًم٘مد٤مٟمون، ومٌدى ذم اًموَٕمي ظمالل اطمتٙم٤ميمٝمم وُمدوازٟمتٝمم سمدلم اًمٗم٘مده 

ُم١مًمٗم٤مأم و ضمرى قمغم أًمّٜمتٝمم، صمم اٟمت٘مل إمم همػمهم ُمن اًم٤ْمطمثلم، طمتى ٓ 

يٙم٤مد خيٚمو ُمن ُمّمٜم  ُمن اعمّمٜمٗم٤مت احلديث٦م اًمتدي قمٜمٞمد٧م سمدراؾمد٦م اًمٗم٘مده 

 وىمواقمده، ُمن اصٓمالح )اعم٤ْمدئ اًمٗم٘مٝمٞم٦م(.

 الفسع الجاىٕ: الفسم بني املبدأ ّالكاعدٗ، ّملاذا اخرتت التعبري باملبدأ.
ْٞم٤من اًمٗمر  سملم اعمْدأ واًم٘م٤مقمدة ٓسمد أوٓ ُمن شمٕمري  اًم٘م٤مقمددة ذم ًم

 اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح، صمم أشمْع ذًمك سم٤مًمٗمر  سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمْدأ.

 أّس: تعسٓف الكاعدٗ الفكَٔ٘:
إؾمدد٤مس وإصددل: وم٘م٤مقمدددة اًمٌمددء أؾم٤مؾمدده  الكاعــدٗ يف اللغــ٘:

 وأصٚمه.

                                                           

ـمْٕم٦م  -( ًم٘مٓم٥م ُمّمٓمٗمى ؾم٤مٟمو380( يٜمٔمر: ُمٕمجم ُمّمٓمٚمح٤مت أصول اًمٗم٘مه )ص/1)

 م. 2000دُمِمق -دار اًمٗمٙمر
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 وىمواقمد اًمْٞم٧م: أؾم٤مؾمه. ": ىم٤مل اسمن وم٤مرس

َْْٞم٧ِم﴾)﴿وَ وذم اًمتٜمزيل:  (: وومٞمه: 1إِْذ َيْروَمُع إسِْمَراِهٞمُم اًْمَ٘مَواقِمَد ُِمَن اًْم

 (.3(. )2﴿ وَم٠َمشَمى اههُ سُمٜمَْٞم٤مهَنُْم ُِمَن اًْمَ٘مَواقِمِد﴾)

وم٤مًم٘م٤مقمدة هي إصٌل اًمذي يْٜمى قمٚمٞمه همدػمه، وهدي إؾمد٤مٌس عمد٤م  

يتٗمرع قمٚمٞمه: وهبذا اعمٕمٜمى يم٤مٟم٧م اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م أصاًل وأؾم٤مؾًم٤م عم٤م يتٗمدرع 

 ٞمٝم٤م ُمن ومروع وم٘مٝمٞم٦م وىمْم٤مي٤م ُمٕم٤مسة.قمٚم

ّللكاعدٗ الفكَٔ٘ تعسٓفات نجريٗ بألفاظ متعددٗ يف اصطالح الفكَاٛ، 
 ّميَا:

أهن٤م طمٙمم أيمثري ٓ يمكم يٜمٓمْق قمغم أيمثدر ضمز ٞم٤مشمده ًمتٕمدرف أطمٙم٤مُمٝمد٤م  -1

 (4ُمٜمه.)
 (5طمٙمم يٜمٓمْق قمغم مجٞمع ضمز ٞم٤مشمه ًمُٞمتٕمرف سمه أطمٙم٤مم اجلز ٞم٤مت. ) -2

 (6ق قمغم مجٞمع ضمز ٞم٤مشمه. )إُمر اًمٙمكم اعمٜمٓمْ -3

                                                           
 . 127( ؾمورة اًمْ٘مرة ُمن أي٦م: 1)

 . 26ؾمورة اًمٜمحل ُمن أي٦م:  (2)

( ٕمحدد سمدن ومد٤مرس سمدن زيمريد٤مء اًم٘مزويٜمدي 5/109ًمٚمٖمد٦م )( يٜمٔمر: ُمٕمجدم ُم٘مد٤ميٞمس ا3)

اعمح٘مق: قمْد اًمّالم حمٛمد ه٤مرون، اًمٜم٤مذ:  -هد( 395اًمرازي، أسمو احلّلم )اعمتورم: 

 . 361/ 3م، ًم٤ّمن اًمٕمرب1979 -هد 1399دار اًمٗمٙمر= 

( ٕمحد سمن حمٛمد ُمٙمدي، أسمدو 1/51(  همٛمز قمٞمون اًمّْم٤م ر ذم ذح إؿم٤ْمه واًمٜمٔم٤م ر)4)

ط: دار  -هدد(1098اًمددين احلّدٞمٜمي احلٛمدوي احلٜمٗمدي )اعمتدورم:  اًمٕم٤ْمس، ؿمٝم٤مب

 م. 1985 -هد 1405اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إومم، 

 . 305( ُمٜم٤مومع اًمدىم٤م ق ذم ذح جم٤مُمع احل٘م٤م ق ًمٚمخ٤مدُمي 5)

( ٕمحد سمن حمٛمد سمن قمكم اًمٗمٞموُمي 2/510اعمّم٤ْمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمْػم) -(6)

 سمػموت. –هد(، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ْم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 770ٟمحو  صمم احلٛموي، أسمو اًمٕم٤ْمس )اعمتورم:
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إُمددر اًمٙمددكم اًمددذي يٜمٓمْددق قمٚمٞمدده ضمز ٞمدد٤مت يمثددػمة يٗمٝمددم أطمٙم٤مُمٝمدد٤م   -4

 (1ُمٜمٝم٤م.)

 (2ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م ُمٜمٓمْ٘م٦م قمغم مجٞمع ضمز ٞم٤مأ٤م. ) -5

وهذه اًمتٕمريٗم٤مت وهمػمهد٤م شمد١مدي إمم ُمٕمٜمدى واطمدد وإن اظمتٚمٗمد٧م 

صٞم٤مهم٤مأ٤م: وهو أن اًم٘م٤مقمدة هي طمٙمم أو أُمر يمكم يٜمٓمْق قمغم مجٞمع ضمزيئ٤مشمه 

 ٤م: ًمتٕمرف أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٜمه.هم٤مًمْ

وُمع يمون اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞمد٦م أهمٚمْٞمد٦م أو أيمثريد٦م ٓ شمٜمٓمْدق قمدغم يمدل 

اجلز ٞم٤مت وهل٤م اؾمتثٜم٤مءات: وم٢من هذه آؾمتثٜم٤مءات ٓ شم٘مدح ذم يمّٚمّٞم٦م اًم٘مواقمد 

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م: ٕن ُم٤م اؾمتثٜمي ُمن ىم٤مقمدة اٟمدرج حت٧م ىم٤مقمدة أظمرى.

ت عيْى٘ البشح ثاىٔا: الفسم بني املبدأ ّالكاعدٗ الفكَٔ٘، ّملاذا اخرت
 باملبدأ:

     ٌ اعمْد٤مدئ  مً خالل تعسٓف نل مـً املبـدأ ّالكاعـدٗت ٓتـبني ليـا أ

اًمٗم٘مٝمٞم٦م صٜم  أقمغم ُمن اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞمد٦م: وم٤معمْددأ اًمٗم٘مٝمدي اًمواطمدد يٕمتدؼم 

 أصال يتٗمرع قمٜمه قمدد ُمن اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م سم٤معموَوع ٟمٗمّه.

                                                           

( ًمت٤مج اًمدين قمْد اًموه٤مب سمن شم٘مي اًمدين اًمّْٙمي )اعمتورم: 1/11( إؿم٤ْمه واًمٜمٔم٤م ر)1)

 م. 1991 -هد1411هد(، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إومم 771

، ًمٕمكم سمدن حمٛمدد سمدن قمدكم اًمدزين اًمنمدي  اجلرضمد٤م  )اعمتدورم: 171( اًمتٕمريٗم٤مت ص2)

-هد 1403اًمٓمْٕم٦م: إومم  -ًمْٜم٤من –اًمٜم٤مذ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت  -هد(816

( عمحٛمد قمٛمٞمم اإلطم٤ّمن اعمجددي اًمؼميمتي، 169م، واًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م )ص1983

م( د 1986 -هد 1407ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )إقم٤مدة ًمٚمٓمْٕم٦م اًم٘مديٛم٦م ذم سم٤ميمّت٤من 

 م. 2003 -هد 1424اًمٓمْٕم٦م: إومم، 
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( شمٜمددرج حتتده قمغم ؾمْٞمل اعمث٤مل: ٟمجد أن )ُمْددأ اًمتْٕمٞمد٦مّمً ذلو: 

مجٞمع اًم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اعموَوع، ُمثل: )اًمت٤مسمع شم٤مسمع(، وهمػمه٤م، 

سمل إن سمٕمض اعم٤ْمدئ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، شمّمل ُمن اًمِمٛموًمٞم٦م وآشم٤ّمع سمحٞم٨م يٛمتدد 

مجـال  أصمره٤م إمم مجٞمع أٟمواع اًم٘مواقمد )اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصوًمٞم٦م واعم٘م٤مصددي٦م(، و
ٛمم، وُمنمدوقمٞم٦م اجلٛمدع وُمث٤مًمده: ُمنمدوقمٞم٦م اًمتدٞم "ُمْدأ رومع احلرج"ذلو: 

 .(1)"ُمْدأ اًموؾمٓمٞم٦م"واًم٘مٍم ًمٚمّمالة ذم اًمّٗمر، و

ٕن ُمْددأ شمٖمددػم إطمٙمد٤مم يتّددع  ّلـرلو اخــرتت التعـبري باملبــدأت  

ًمٞمِمٛمل شمٖمػم إطمٙم٤مم سملم اًمنمدا ع اعمختٚمٗمد٦م طمّد٥م ُمد٤م يٜم٤مؾمد٥م أطمدوال 

وزُم٤من وُمٙم٤من أهل يمل ذيٕم٦م، ويمدذًمك شمِمدٛمل شمٓمْٞم٘مد٤مت وومدروع هدذا 

اًمٗم٘مه اإلؾمالُمي: سمل ُمْدأ شمٖمػم إطمٙم٤مم يتّع  اعمْدأ أهمٚم٥م سمل يمل أسمواب

ًمٞمِمددٛمل قمددددا ُمددن اًم٘مواقمددد اًمٗم٘مٝمٞمدد٦م اعمٜمّمددوص قمٚمٞمٝمدد٤م ذم يمتدد٥م اًمٗم٘مدده 

 (2واًم٘مواقمد، وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمْٞمل اعمث٤مل: )

ُ إطمٙم٤مُم سمتٖمػم ُُموضِم٤ْمِأ٤م. -1  ىم٤مقمدة: شَمَتٖمػمه

 ىم٤مقمدة: إطمٙم٤مم شمتٖمػم سمتٖمػم ُمٜم٤مـم٤مأ٤م.  -2

 تٖمػم اًمزُم٤من.ىم٤مقمدة: شمتٖمػم سمٕمض إطمٙم٤مم سم -3

 ىم٤مقمدة: اعمٕمٚمول يدور ُمع قمٚمته وضمودا وقمدُم٤م. -4

 ىم٤مقمدة: إذا شمٖمػمت احل٘مٞم٘م٦م شمٖمػمت إطمٙم٤مم. -5

                                                           

 ( .1/292زايد ًمٚم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصوًمٞم٦م، )( يٜمٔمر: ُمٕمٚمٛم٦م 1)

 ( . 270-3/269يٜمٔمر ذم ذًمك: )ُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصوًمٞم٦م  (2)
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 ىم٤مقمدة: حَتدث ًمٚمٜم٤مس أىمْمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م أطمدصموا ُمن ومجور. -6

 ىم٤مقمدة: اًمٕم٤مدة حمٙمٛم٦م. -7

 الفسع الجالح: تعسٓف الفتاّٚ يف اللغ٘ ّاسصطالح:
 تعسٓف الفتاّٚ يف اللغ٘:

مجع ومتوى: وهي ُمد٤م أومتدى سمده اعمٗمتدي. ىمد٤مل اسمدن ُمٜمٔمدور: اًمٗمت٤موى 

وَأوْمتَى اعمٗمتي إِذا َأطمدث طمٙماًم. . واًمُٗمْتٞم٤م، واًمُٗمْتَوى، واًمَٗمْتَوى: ُم٤م َأومتى سمه "

 .(1)"اًمٗم٘مٞمه

َواًْمَٗمْتدَوى سمد٤مًمواو سمٗمدتح اًمٗمد٤مء  "وىم٤مل اًمٗمٞموُمي ذم اعمّمد٤ْمح اعمٜمدػم: 

ٙمم، واؾمتٗمتٞمته ؾم٠مًمته أن وسم٤مًمٞم٤مء ومتْمم وهي اؾمم ُمن أومتى اًمٕم٤ممل إذا سملم احل

يٗمتي، وي٘م٤مل أصٚمه ُمن اًْمَٗمتِير وهو اًمِم٤مب اًم٘موي، واجلٛمع اًْمَٗمَت٤مِوي سمٙمٌ 

 (2.)"اًمواو قمغم إصل، وىمٞمل جيوز اًمٗمتح ًمٚمتخٗمٞم 

 تعسٓف الفتاّٚ يف اسصطالح:
اًمٗمتدوى "ىم٤مل اعمٜم٤موي ذم يمت٤مسمه: اًمتوىمٞم  قمغم ُمٝمدامت اًمتٕمد٤مري : 

 .(3)"ًمٚم٤ّم ل واًمٗمتٞم٤م: ذيمر احلٙمم اعم١ّمول قمٜمه

وىم٤مل اًمؼميمتي ذم اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اًمَٗمتْوى: هي احلٙمم اًمنمقمي 

 (4يٕمٜمي ُم٤م أومتى سمه اًمٕم٤ممل، وهي اؾمم ُمن أومتى اًمٕم٤ممل إذا سملمه احلٙمم. )

                                                           

 . 145/ 15( ًم٤ّمن اًمٕمرب 1)

 . 462/ 2( اعمّم٤ْمح اعمٜمػم 2)

( عمحٛمد قمْد اًمرؤوف اعمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: دار 1/550( اًمتوىمٞم  قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مري  ) 3)

 هد. 1410سمػموت، دُمِمق، اًمٓمْٕم٦م إومم،  -دار اًمٗمٙمر  اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس،

 (.162( اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمؼميمتي)ص: 4)
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وآؾمتٗمت٤مء: ـمٚم٥م اًمٗمتوى، واعمّتٗمتي: هو اًم٤ّم ُل واعُمٗمتدي: هدو 

 (1اعمجٞم٥ُم. )

ٗمتي احلٙمم اًمنمقمي سمٞم٤من اعم ّميهً تعسٓف الفتْٚ اصطالسا بأىَا:

 ًمٚمٛمّتٗمتي قمن دًمٞمل.

 آظم٤ْمر سم٤محلٙمم اًمنمقمي ٓ قمغم وضمه اإلًمزام. أّ:

 الفسع السابع: تعسٓف األسهاو يف اللغ٘ ّاسصطالح ّالفسم بني الفتْٚ ّاحلهه:
 أّس: تعسٓف األسهاو يف اللغ٘ ّاسصطالح:

إطمٙمد٤مم مجدع طمٙمدم، واحلٙمدم ًمٖمد٦م:  تعسٓف األسهـاو يف اللغـ٘:  

أصٚمه اعمٜمُع، وسمذًمك ؾمٛمٞم٧م طمٙمٛم٦م اًمداسم٦ِم، ي٘م٤مل ُمٜمه: طمٙمٛمد٧ًم اًم٘مْم٤مء، و

 اًمداسم٦م وأطمٙمٛمتٝم٤م. وطمٙمٛم٧م اًمّٗمٞم٦م وأطمٙمٛمتُه: أظمذُت قمغم يدِه.

 ىم٤مل ضمرير:

 (2)أسمٜمي طمٜمٞمٗم٦م اطمٙمٛموا ؾمٗمٝم٤مءيمم      إ  أظم٤مف قمٚمٞمٙمم أن أهمْم٤ْم. 

 ثاىٔا: تعسٓف األسهاو يف اسصطالح:
م اًمنمدقمي: وًمتٕمري  احلٙمم اصٓمالطم٤م ٓسمدد ُمدن شم٘مٞمٞمدده سمد٤محلٙم

شمٗمري٘م٤م ًمه قمن احلٙمم اًمٕم٘مكم واًمٕم٤مدي وهمػممه٤م، واحلٙمم اًمنمقمي خيتٚمد  

 قمٜمد إصوًمٞملم قمٜمه قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء، وهذا شمٕمريٗمه قمٜمد يمل ُمٜمٝمام:

                                                           

 (. 25( اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمؼميمتي )ص: 1)

( ٕمحد سمن وم٤مرس سمن زيمري٤مء اًم٘مزويٜمي اًمرازي، 246( جمٛمل اًمٚمٖم٦م ٓسمن وم٤مرس )ص: 2)

دار  -اعمحّدن ؾمدٚمٓم٤مندراؾم٦م وحت٘مٞمق: زهدػم قمْدد  -هد(395أسمو احلّلم )اعمتورم: 

 م.  1986 -هد  1406 -اًمٓمْٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  -سمػموت –اًمٜمنم: ُم١مؾم٦ّم اًمرؾم٤مًم٦م 
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ظمٓمد٤مب اًمِمد٤مرع اعمتٕمٚمدق سم٠مومٕمد٤مل  احلهه الػسعٕ عيد األصْلٔني:

 (1)اعمٙمٚمٗملم سم٤مٓىمتْم٤مء أو اًمتخٞمػم أو اًموَع. 

ث٤مسم٧م سمٌمء ٟمحو اجلواز واًمٗمّد٤مد، أو إصمر اًم احلهه عيد الفكَاٛ:

 (2)اإلقمالم قمغم وضمه اإلًمزام. 
: هو اًم٘مرار اًمذي يّمدره اًم٘م٤ميض ًمٞمٜمٝمي سمه ّمً معاىٕ احلهه أٓضا

 (3اعمخ٤مصٛم٦م سملم اعمتخ٤مصٛملم. )

 ثاىٔا: الفسم بني الفتْٚ ّاحلهه: 
 ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ومروىم٤م سملم اًمٗمتوى واحلٙمم وُمٚمخّمٝم٤م يم٤مًمت٤مزم:

                                                           

( ٕيب احلّن ؾمٞمد اًمدين قمكم سمن أيب قمدكم سمدن 1/95( اإلطمٙم٤مم ذم أصول إطمٙم٤مم )1)

 -اعمح٘مق: قمْدد اًمدرزا  قمٗمٞمٗمدي -هد(631حمٛمد سمن ؾم٤ممل اًمثٕمٚمْي أُمدي )اعمتورم: 

ًمْٜمدد٤من، ذح خمتٍمدد اًمروَدد٦م  -دُمِمددق -ػموتاًمٜمدد٤مذ: اعمٙمتدد٥م اإلؾمددالُمي، سمدد

( ًمّٚمٞمامن سمن قمْد اًم٘موي سمن اًمٙمريم اًمٓموذم اًمٍمسي، أسمو اًمرسمٞمع، ٟمجم  1/247)

اًمٜمد٤مذ:  -اعمح٘مدق: قمْدد اه سمدن قمْدد اعمحّدن اًمؽميمدي -هدد(716اًمدين )اعمتدورم: 

 م.  1987هد /  1407اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -ُم١مؾم٦ّم اًمرؾم٤مًم٦م

( ًمٚمديمتور/ حمٛمود قمْد اًمرمحن قمْد 583/ 1اًمٗم٘مٝمٞم٦م ) ( ُمٕمجم اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ2)

اًمٜم٤مذ: دار  -ضم٤مُمٕم٦م إزهر -اعمٜمٕمم، ُمدرس أصول اًمٗم٘مه سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمون 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م. 

 -طم٤مُمدد صد٤مد  ىمٜمٞمْدي -( عمحٛمدد رواس ىمٚمٕمجدي 184( ُمٕمجم ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝمد٤مء )ص: 3)

 -هددد  1408ٟمٞمدد٦م، اًمٓمْٕمدد٦م: اًمث٤م -اًمٜمدد٤مذ: دار اًمٜمٗمدد٤م س ًمٚمٓم٤ْمقمدد٦م واًمٜمنمدد واًمتوزيددع

 م. 1988
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ًمٚمٛمّددتٗمتي، سمخددالف احلٙمددم وم٢مٟمدده ُمٚمددزم . اًمٗمتددوى همددػم ُمٚمزُمدد٦م 1

ٌذ ومُمضٍ "ًمٚمٛمتٜم٤مزقملم، ىم٤مل اًم٘مراذم:   (1.)"اعمٗمتي خمؼٌم حمض، واحل٤ميمم ُمٜمٗمر

يمل ُم٤م يت٠مشمى ومٞمه احلٙمم شمت٠مشمى ومٞمه اًمٗمتوى وٓ قمٙمس، وم٤مًمٗمتوى  -2

شمٕمتؼم أوؾمع ُمن احلٙمم، وًمذًمك اًمٕم٤ْمدات يمٚمٝم٤م قمغم اإلـمال  ٓ يدظمٚمٝم٤م 

ٗمتٞم٤م وم٘مط، ومٙمل ُم٤م وضمد هب٤م ُمن اإلظم٤ْمرات احلٙمم أًمْت٦م، سمل إٟمام شمدظمٚمٝم٤م اًم

 (2)ومٝمي ومتٞم٤م وم٘مط. 

اًمٗمتوى شمتٜم٤مول اعمّتٗمتي وهمػمه، وأُم٤م احل٤ميمم ومحٙمٛمده ضمز دٌي  -3

 ظم٤مص سمٛمن ًمه احلٙمم أو قمٚمٞمه، وٓ يتٕمدى إمم اًمٖمػم.

اًمٗمتوى ذيٕمد٦م قم٤مُمد٦م شمتٕمٚمدق سم٤معمّدتٗمتي وهمدػمه،  "قال ابً الكٔه: 

 همػم اعمحٙموم قمٚمٞمه وًمده: وأُم٤م احل٤ميمم ومحٙمٛمه ضمز ي ظم٤مص ٓ يتٕمدى إمم

وم٤معمٗمتي يٗمتي طمٙمام قم٤مُم٤م يمٚمٞم٤م أن ُمن ومٕمل يمذا شمرشم٥م قمٚمٞمه يمذا، وُمدن ىمد٤مل 

يمذا ًمزُمه يمذا، واًم٘م٤ميض ي٘ميض ىمْم٤مء ُمٕمٞمٜم٤م قمغم ؿمخص ُمٕمدلم، وم٘مْمد٤مؤه 

ظم٤مص ُمٚمدزم، وومتدوى اًمٕمد٤ممل قم٤مُمد٦م همدػم ُمٚمزُمد٦م، ومٙمالمهد٤م أضمدره قمٔمدٞمم، 

 .(3)"وظمٓمره يمْػم

                                                           

( ٕيب اًمٕم٤ْمس ؿمٝم٤مب اًمدين أمحد 4/113( اًمٗمرو  أو أٟموار اًمؼمو  ذم أٟمواء اًمٗمرو  )1)

اعمح٘مدق:  -هدد(684سمن إدريس سمن قمْد اًمرمحن اعم٤مًمٙمي اًمِمدٝمػم سمد٤مًم٘مراذم )اعمتدورم: 

 م. 1998 -هد 1418اًمٓمْٕم٦م:  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -ظمٚمٞمل اعمٜمّمور

 (. 4/113راذم )( اًمٗمرو  ًمٚم٘م2)

 . 30/ 1( إقمالم اعموىمٕملم ٓسمن اًم٘مٞمم 3)
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 لٕ ملبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو:الفسع اخلامظ: املعيٙ العاو ّاإلمجا
اعم٘مّمود سمتٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم ذم هذا اعمْدأ: مجٞمَع أٟمواع اًمتٖمٞمػم 

اًمذي يٓمرأ قمغم اًمٗمت٤موى وإطمٙمد٤مم اًمنمدقمٞم٦م، ؾمدواء يمد٤من ذًمدك اًمتٖمٞمدػم 

سم٤مًمٜمّخ ُمن اًمِم٤مرع ٟمٗمّه، سملم ذيٕم٦م وأظمرى، أو ذم اًمنميٕم٦م اًمواطمدة، أو 

٘مْم٤مة واعمٗمتدلم اعمراقمدي ًمتٖمدػم إؾمد٤ْمب يم٤من سم٤مضمتٝم٤مد اًمٕمٚمامء واًموٓة واًم

وإطموال وإقمراف وإزُمٜم٦م وإُم٤ميمن، أو سم٤مًمؽمظمٞمّمد٤مت وإطمٙمد٤مم 

آؾمتثٜم٤م ٞم٦م، وأؾم٤ْمب اًمتٖمٞمػم هذه ذم ضموهره٤م وذم مجٚمتٝم٤م واطمددة، وهدي 

شمٖمػم ُموضم٤ْمت احلٙمم، أي شمٖمػم احل٤مًم٦م اًم٤ّمسم٘م٦م اًمتي ٟمٞمط هب٤م احلٙمدم وسمٜمدي 

 قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م.

توى ضمديدة ُمٖم٤ميران عم٤م هو ُم٘مرر ُمن ىمْل: ومٙمل طمٙمم ضمديد، أو وم

 ومٝمو ٟموع ُمن شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًمذي ٟمٕمٜمٞمه ذم هذا اعمْدأ.
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 األّل املبشح
 :مطالب ّفُٔ ّاألسهاو، الفتاّٚ تغٔري ّّدِْ أضباب 

املطلب األّل: مً أّدُ تغٔري األسهاو: اليطذ احلاصل بني الػساٜع ّيف 
 الػسٓع٘ الْاسدٗ.

 ٕ: مً أّدُ تغٔري الفتاّٚ ّاألسهاو: السخص الػسعٔ٘.املطلب الجاى
 املطلب الجالح: تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بطبب تغري الصماٌ.
 املطلب السابع: تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بطبب تغري املهاٌ.

 املطلب اخلامظ: تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بطبب تغري العادات ّاألعساف.
 سهاو بطبب تغري أسْال الياع.املطلب الطادع: تغري الفتاّٚ ّاأل

 املطلب الطابع: التغري بطبب تغري املعطٔات العلنٔ٘.
 املطلب الجامً: التغري بطبب ضد احلادٔات ّالضسّزات العام٘.
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 األّل املبشح
 :مطالب ّفُٔ ّاألسهاو، الفتاّٚ تغٔري ّّدِْ أضباب 

٦م إن شمٖمٞمػم إطمٙم٤مم صم٧ْم سملم اًمنما ع اعمختٚمٗم٦م، ومٙمل ذيٕم٦م ٓطم٘م

ىمد همػمت سمٕمض إطمٙم٤مم ذم اًمنميٕم٦م اًم٤ّمسم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م، طم٥ّم ُمد٤م يٜم٤مؾمد٥م 

أطموال وزُم٤من وُمٙم٤من أهل يمل ذيٕمد٦م، ويمدذًمك أيْمد٤م يتٖمدػم احلٙمدم ذم 

اًمنميٕم٦م اًمواطمدة يمام إذا يم٤من احلٙمم اًمنمقمي ُمْٜمّٞم٤م قمدغم قمدرف ُمٕمدلم، أو 

ٌ ذم ذًمك اًمٕمرف أو اعمٙمد٤من أو  ُمٙم٤مٍن ُمٕملم، أو طم٤مٍل ُمٕمٞمٜم٦م، صمم طمدث شمٖمػمع

ل، ومٕمٜمد ٍذ يتٖمػم احلٙمم سمتٖمػم اعمدرك اًمذي يم٤من ىمد ُوَع قمٚمٞمه احلٙمم احل٤م

 ؾم٤مسم٘م٤ًم، وذم هذا اعمْح٨م أشمٕمرض ٕؾم٤ْمب شمٖمػّم احلٙمم سمتٖمػّم ُمدريمه.
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 :األّل املطلب
 الػسٓع٘ ّيف الػساٜع بني احلاصل اليطذ: األسهاو تغٔري أّدُ مً

 .الْاسدٗ
 تعسٓف اليطذ يف اللغ٘ ّاسصطالح:

ٚمق قمغم اًمٜم٘مل: شم٘مول: ٟمّدخ٧م اًمٙمتد٤مب إذا ٟم٘مٚمتده، يٓم اليطذ لغ٘:

ويمت٤مب ُمٜمّوخ وُمٜمتّخ ُمٜم٘مول واًمٜمّخ٦م اًمٙمت٤مب اعمٜم٘مول، وُمن هذا ىموًمه 

ُخ َُم٤م يُمٜمُْتْم شَمْٕمَٛمُٚمونَ }شمٕم٤ممم:  ِّ َتٜمْ ّْ ٤م يُمٜمه٤م َٟم (، أي ٟم٠مُمر سمٜمّدخه وإصم٤ْمشمده. 1){إِٟمه

ويٓمٚمق أيْمد٤م قمدغم: اإلسمٓمد٤مل واإلزاًمد٦م، ي٘مد٤مل: ٟمّدخ٧م اًمِمدٛمس اًمٔمدل، 

 (2اًمِم٤ْمب أي أزاًمه. ) واًمِمٞم٥م

هو إسمٓم٤مل اًمٕمٛمل سم٤محلٙمم اًمنمقمي  ّاليطذ يف اصطالح األصْلٔني:

ًٓ يمٚمٞم٤ًم أو إسمٓم٤مًٓ  سمدًمٞمل ُمؽماخ قمٜمه، يدل قمغم إسمٓم٤مًمه ساطم٦م أو َٛمٜم٤ًم، إسمٓم٤م

ضمز ٞم٤ًم عمّمٚمح٦م اىمتْمٞمته، أو إفمٝم٤مر دًمٞمل ٓطمق ٟمّخ َٛمٜم٤ًم اًمٕمٛمل سمددًمٞمل 

 (3ؾم٤مسمق.)

                                                           

 [. 29( ؾمورة اجل٤مصمٞم٦م ُمن أي٦م:] 1)

( ٕمحد سمن حمٛمد سمن قمكم اًمٗمٞموُمي صمم 2/602( اعمّم٤ْمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمْػم )2)

سمدػموت،  –اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ْم اًمٕمٚمٛمٞمد٦م  -هد(770احلٛموي، أسمو اًمٕم٤ْمس )اعمتورم: ٟمحو 

 (. 778/ 3ًمٗم٘مه )اًمٕمدة ذم أصول ا

اًمٜم٤مذ:  -هد(1375( ًمٕمْد اًموه٤مب ظمالف )اعمتورم: 222( قمٚمم أصول اًمٗم٘مه )ص: 3)

 ؿم٤ْمب إزهر )قمن اًمٓمْٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمدار اًم٘مٚمم(.  -ُمٙمت٦ْم اًمدقموة 
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و ُمدن أسمدرز وضمدوه شمٖمٞمدػم واًمٜمّخ ضم٤م ز قم٘مال وواىمدع ؾمدٛمٕم٤م، وهد

إطمٙم٤مم، ووىموقمه جمٛمع قمٚمٞمه، ومل يِمذ ذم وىموع اًمٜمّدخ إٓ اًم٘مٚمٞمدل ُمدن 

 اًمٗم٘مٝم٤مء، وهم حمجوضمون سم٢ممج٤مع اًمّٚم  قمغم وىموقمه ذم اًمنميٕم٦م.

اشمٗمق أهل اًمنمدا ع قمدغم ضمدواز اًمٜمّدخ قم٘مدال، وقمدغم  قال اآلمدٖ:

وىموقمدده ذقمدد٤م، ومل خيدد٤مًم  ذم ذًمددك ُمددن اعمّددٚمٛملم ؾمددوى أيب ُمّددٚمم 

  وم٢مٟمه ُمٜمع ُمن ذًمك ذقم٤م، وضموزه قم٘مال، وُمن أرسم٤مب اًمنما ع إصٗمٝم٤م

 (1ؾموى اًمٞمٝمود.)

وم٤مًمٜمّخ ي٘مع ُمن ذيٕم٦م ٕظمرى، أي أن اًمنميٕم٦م اًمالطم٘م٦م شمٜمّدخ  

سمٕمض ُم٤م ذم اًمنميٕم٦م اًم٤ّمسم٘م٦م، أي شمٖمػم سمٕمض أطمٙم٤مُمٝم٤م، يمام ٟمّخ٧م ذيٕم٦م 

اإلؾمالم سمٕمض أطمٙم٤مم اًمنما ع اًم٤ّمسم٘م٦م، وىمد اطمت٩م مجٝمور اعمّٚمٛملم قمغم 

 -صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم  -اًمٜمّخ: سم٠من ىم٤مًموا: صم٧ْم اًم٘مول سمٜمْوة حمٛمد وىموع 

ومّمح٦م ٟمْوشمه ُموىمووم٦م قمغم صح٦م طمّمول اًمٜمّخ: وموضم٥م أن يٙمون اًمٜمّخ 

 (2طم٘م٤م. )

                                                           

( ٕيب احلّن ؾمٞمد اًمدين قمكم سمن أيب قمكم سمن 115/ 3( اإلطمٙم٤مم ذم أصول إطمٙم٤مم )1)

 -هدد( اعمح٘مدق: قمْدد اًمدرزا  قمٗمٞمٗمدي631تدورم: حمٛمد سمن ؾم٤ممل اًمثٕمٚمْي أُمدي )اعم

 ًمْٜم٤من.  -دُمِمق -اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمي، سمػموت

( ٓسمن اًمتٚمٛم٤ّم  قمْد اه سمن حمٛمد قمدكم ذف 35/ 2( ذح اعمٕم٤ممل ذم أصول اًمٗم٘مه )2)

هد( حت٘مٞمق: اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمْدد  644اًمدين أسمو حمٛمد اًمٗمٝمري اعمٍمي )اعمتورم: 

اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم واًمتوزيع،  -حمٛمد ُمٕموضاعموضمود، اًمِمٞمخ قمكم 

 م.  1999 -هد  1419اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -ًمْٜم٤من –سمػموت 
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يمذًمك ي٘مع اًمٜمّخ ذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اًمواطمدة، يمدام هدو صم٤مسمد٧م ذم 

ذيٕمتٜم٤م ذم ٟمّخ وضموب اًمتوضمه إمم سمٞم٧م اعم٘مدس سم٤مؾمت٘م٤ْمل اًمٙمٕمْد٦م، وذم 

٦م ًمٚمواًمدين وإىمرسملم سم ي٦م اعمواري٨م، وٟمّخ صوم قم٤مؿمدوراء ٟمّخ اًموصٞم

 -سمّموم رُمْم٤من، وٟمّخ وضموب شم٘مديم اًمّمدىم٦م سملم يدي ُمٜم٤مضم٤مة اًمٜمْدي 

، ووضموب اًمؽمسمص طموٓ يم٤مُمال قمن اعمتورم قمٜمٝمد٤م -صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم 

إِْن َيُٙمْن }زوضمٝم٤م، ووضموب صم٤ْمت اًمواطمد ًمٚمٕمنمة اعمّتٗم٤مد ُمن ىموًمه شمٕم٤ممم: 

َ  اههُ قَمٜمُْٙمْم }( أي٦م، سم٘موًمه شمٕم٤ممم: 1){وَن َص٤مسمُِرونَ ُِمٜمُْٙمْم قِمنْمُ  َن ظَمٗمه ْٔ ا

ْٕمًٗم٤م ََ  (3)مم همػم ذًمك ُمن إطمٙم٤مم اعمتٕمددة.( أي٦م، إ2){َوقَمٚمَِم َأنه ومِٞمُٙمْم 

 

                                                           

 [.65( ؾمورة إٟمٗم٤مل ُمن أي٦م: ]1)

 [.66( ؾمورة إٟمٗم٤مل ُمن أي٦م: ]2)

 (.117/ 3( اإلطمٙم٤مم ذم أصول إطمٙم٤مم ًمًُمدي )3)
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 .الػسعٔ٘ السخص: ّاألسهاو الفتاّٚ تغٔري أّدُ مً: الجاىٕ املطلب
 تعسٓف السخص٘ يف اللغ٘ ّاسصطالح:

ش ًم٤ّمن اًمٕمرب»اؾمم ُمن )رظّمص(، وشمٓمٚمق ذم  يف اللغ٘:السخص٘  

 قمغم ُمٕم٤من يمثػمة، أمهٝم٤م:

إذا ٟمٕمم ُمٚمٛمّه وٓن، ش: رظمص اًمْدن رظم٤مص٦م»ٟمٕموُم٦م اعمٚمٛمس: ي٘م٤مل:  -1

، ورظمدددٞمص: وهدددي: رظمّمددد٦م -سمٗمدددتح ومّدددٙمون -ومٝمدددو: رظمدددص

 ورظمٞمّم٦م.

 -سمْمدم ومّدٙمون -رظمص اًمٌمء رظمّم٤م»اٟمخٗم٤مض إؾمٕم٤مر: ي٘م٤مل:  -2

اؾمددؽمظمص اًمٌمددء: رآه رظمٞمّمدد٤م، ، وشومٝمددو: رظمددٞمص َددد اًمٖمددالء

إذا يمثدرت ش: رظمدص اًمّدٕمر»وارختّمه: اؿمؽماه رظمٞمّمد٤م، وي٘مد٤مل: 

 إقمٞم٤من وشمٞمٌت إص٤مسمتٝم٤م.

إذا أذن ًمه ش: رظمص ًمه ذم إُمر»اإلذن ذم إُمر سمٕمد اًمٜمٝمى قمٜمه: ي٘م٤مل:  -3

ُمثدل: همرومد٦م، وهدي َدد ش ومٕمٚمد٦م»ومٞمه، وآؾمم: رظمّمد٦م قمدغم وزن 

ؾمدٞمع واًمتٞمّدػم ذم إُمدور، اًمتِمديد: أي أهن٤م شمٕمٜمدى اًمّدٝموًم٦م واًمتو

إذا ش: رظمص اًمِم٤مرع ذم يمدذا شمرظمٞمّمد٤م وأرظمدص إرظم٤مصد٤م»ي٘م٤مل: 

إِنه اههَ حُي٥ِمع َأْن شُم١ْمشَمى : »-قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالم -يٌه وؾمٝمٚم٦م. ىم٤مل

 (2(. )1ش)ُرظَمُّمُه يَماَم َيْٙمَرُه َأْن شُم١ْمشَمى َُمْٕمِّمَٞمُتُه 

                                                           

يب قمْد اه أمحد سمن حمٛمد سمن طمٜمْل سمن ( 5866ٕ -107/ 10( رواه أمحد ذم ُمّٜمده )1)

قمد٤مدل  -اعمح٘مدق: ؿمدٕمٞم٥م إرٟمد١موط  -هدد(241هالل سمن أؾمد اًمِمٞم٤ْم  )اعمتدورم: 

 2001 -هد  1421اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ّم اًمرؾم٤مًم٦م -ُمرؿمد، وآظمرون

 م، وصححه حم٘مق اعمّٜمد.

ًمدين اسمن ُمٜمٔمور ( عمحٛمد سمن ُمٙمرم سمن قمغم، أسمو اًمٗمْمل، مج٤مل ا7/40( ًم٤ّمن اًمٕمرب )2)

سمدػموت،  –هد(، اًمٜمد٤مذ: دار صد٤مدر 711إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمي اإلومري٘مي )اعمتورم: 
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ومٕمٚمده  هدي قمْد٤مرة قمدام وؾمدع ًمٚمٛمٙمٚمد  ذمالسخص٘ يف اسصطالح: 

 (1ًمٕمذر قمجز قمٜمه ُمع ىمٞم٤مم اًم٥ّْم اعمحرم. )

وم٤مًمرظمّم٦م هي طمٙمم خم٤مًم  ًمٚمحٙمم إصكم: سم٥ّْم وضمود اعمِم٘م٦م 

واحلرج، ومثْوت ُموضم٥م اًمؽمظمص يٜم٘مل احلٙمم ُمن اًمٕمزيٛم٦م إمم اًمرظمّم٦م، 

 وهذا هو ُمٕمٜمى شمٖمػم إطمٙم٤مم سمتٖمػم ُموضمْٝم٤م، أو سمتٖمػم أطموال اعمٙمٚم .

تٕمامل اعم٤مء، واًم٘مٕمود ذم ضمواز اًمتٞمٛمم قمٜمد ُمِم٘م٦م اؾم ّمجال السخص:

صالة اًمٗمرض، واجلٛمع سملم اًمّمالشملم، واًمتخٚم  قمن اجلامقم٦م واجلٛمٕمد٦م، 

 واًمٗمٓمر ذم رُمْم٤من، وآؾمتٜم٤مسم٦م ذم احل٩م وذم رُمي اجلامر.

                                                                                                                                          

( 2/136هدد، ُمٕمجدم اعمّمدٓمٚمح٤مت وإًمٗمد٤مظ اًمٗم٘مٝمٞمد٦م ) 1414 -اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م 

ًمٚمديمتور/ حمٛمود قمْدد اًمدرمحن قمْدد اعمدٜمٕمم، ُمددرس أصدول اًمٗم٘مده سمٙمٚمٞمد٦م اًمنمديٕم٦م 

 ر اًمٗمْمٞمٚم٦م.اًمٜم٤مذ: دا -ضم٤مُمٕم٦م إزهر -واًم٘م٤مٟمون 

( اعم١مًم : أسمو طم٤مُمد حمٛمد سمدن حمٛمدد اًمٖمدزازم 1/184( اعمّتّمٗمى ذم قمٚمم إصول )1)

اًمٜمد٤مذ: ُم١مؾمّد٦م  -اعمح٘مق: حمٛمد سمن ؾمٚمٞمامن إؿمد٘مر -هد(505اًمٓمود )اعمتورم: 

 م. 1997هد/1417اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ًمْٜم٤من
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 الصماٌ تغري بطبب ّاألسهاو الفتاّٚ تغري: الجالح املطلب

اًمزُمدد٤من فمددرف جيٛمددع قمدد٤مدات اًمٜمدد٤مس وأطمددواهلم وأوَدد٤مقمٝمم 

  ُمن زُم٤من إمم زُم٤من ُمع شموازم إضمٞم٤مل، واظمتالف وأقمراومٝمم، وهي ختتٚم

 (1)اًمالطمق قمن اًم٤ّمسمق: مم٤م يّتدقمي شمٖمٞمػما ذم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم. 

إنه إطمٙم٤مم شمتٖمدػّم سمتٖمدػّم اًمّزُمد٤من، سمدل سمد٤مظمتالف " قال الصزنػٕ: 

 .(2)"اًمّمورة احل٤مدصم٦م

إطمٙم٤مم شمتٖمػم سمتٖمػم أهدل اًمزُمد٤من وهدذا  ّقال ابً سذس اهلٔتنٕ:

 .(3) ذاه٥م اًمٕمٚمامء ُمن اًمّٚم  واخلٚم صحٞمح قمغم ُم

وشمٖمػم اًمزُم٤من هم٤مًم٤ْم ُمد٤م يدراد سمده شمٖمدػم أطمدوال اًمٜمد٤مس ذم ُمٕم٤مؿمدٝمم 

ُمدن َدٕم  -وأظمالىمٝمم وؾمدٚمويمٝمم، وظم٤مصد٦م ُمٜمٝمد٤م اًمتٖمدػمات اًمّدٚمْٞم٦م 

: مم٤م ي١مدي إمم شمٖمػم إطمٙم٤مم شمًْٕمد٤م -اًموازع اًمديٜمي، وىمٚم٦م أو اٟمٕمدام اًمورع

وهذه اًمتٖمػمات اًمّدٚمْٞم٦م هدي  ًمتٖمػم اًمٜم٤مس: ُمٜمًٕم٤م ًمٚمٗم٤ّمد، وؾمًدا ًمٚمذرا ع:

حتدخ للياع أقضٔ٘  "اًمتي ىم٤مل قمٜمٝم٤م قمٛمر سمن قمْد اًمٕمزيز ىموًمته اعمِمٝمورة: 
وم٠مضمد٤مز يمدام شمدرى إطمدداث  قـال الػـا: :  . "بكدز ما أسـدثْا مـً فذـْز    

                                                           

عمحٛمد قمثامن ؿمْػم، ط: دار  -سمتٍمف 263( اًم٘مواقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمواسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م ص 1)

 إردن.  -م(2007-هد1428اًمٜمٗم٤م س، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م )

( ٕيب قمْد اه سمدر اًمدين حمٛمد سمن قمْدد اه 1/220( اًمْحر اعمحٞمط ذم أصول اًمٗم٘مه )2)

 -هد 1414هد(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمتْي، اًمٓمْٕم٦م: إومم، 794هب٤مدر اًمزريمٌم )اعمتورم: 

 م.1994

( ٕمحدد سمدن حمٛمدد سمدن قمدكم سمدن طمجدر اهلٞمتٛمدي ٦1/202م اًمٙمدؼمى)( اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم3)

هدد(، 974اًمّٕمدي إٟمّم٤مري، ؿمٝم٤مب اًمدين ؿمٞمخ اإلؾمالم، أسمو اًمٕم٤ْمس )اعمتورم: 

 ط: اعمٙمت٦ْم اإلؾمالُمٞم٦م.
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إىمْمٞم٦م واظمؽماقمٝم٤م قمغم ىمدر اظمؽماع اًمٗمج٤مر ًمٚمٗمجور، وإن مل يٙمن ًمتٚمك 

 (1)اعمحدصم٤مت أصل. 

اًمزُم٤من أيْم٤م ُم٤م روي قَمْن قَم٤مِ َِم٦َم َريِضَ اههُ وذم اًمتٖمٞمػم سم٥ّْم شمٖمػم 

٤مُء »قَمٜمَْٝم٤م، ىَم٤مًَم٧ْم:  َّ َم َُم٤م َأطْمَدَث اًمٜمر ًَمْو َأْدَرَك َرؾُموُل اههِ َصغمه اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمٚمه

اِ ٞمدَل  َ ٍْ د٤مُء سَمٜمِدي إِ َّ
ىُمْٚمد٧ُم ًمَِٕمْٛمدَرَة: َأوَ ُُمدٜمِْٕمَنَ ىَم٤مًَمد٧ْم: ش عَمَٜمََٕمُٝمنه يَماَم ُُمٜمَِٕم٧ْم ٟمِ

 (2)."َٕممْ ٟمَ 

َصغمه  -إمم أن اًمٜمْي -ريض اه قمٜمٝم٤م  -شمِمػم قم٤م ِم٦ُم  قال ابً زدب:

َم  يم٤من يرظمص ذم سمٕمض ُم٤م يرظمص ومٞمه طمٞمد٨م مل يٙمدن ذم  -اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمٚمه

زُمٜمه وم٤ّمٌد، صمم يٓمرأ اًمٗم٤ّمد وحيدث سمٕمده، ومٚمو أدرك ُمد٤م طمددث سمٕمدده عمد٤م 

ّمدالح، ويٜمٝمدى قمدن اؾمتٛمر قمغم اًمرظمّم٦م، سمل هنى قمٜمه: وم٢مٟمه إٟمام يد٠مُمُر سم٤مًم

 (3)اًمٗم٤ّمد. 

شمٖمٞمدػم احلٙمدم قمدغم شمٖمدػم  -ريض اه قمٜمٝمد٤م-ومْٜم٧م اًمّٞمدة قم٤م ِمد٦م  

 أطموال اًمٜم٤مس ذم زُمٜمٝم٤م.

                                                           

( إلسمراهٞمم سمن ُموؾمى سمن حمٛمدد اًمٚمخٛمدي اًمٖمرٟمد٤مـمي 1/232( آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمْي )1)

دار اسمدن قمٗمد٤من، اًمّدٕمودي٦م، اًمٓمْٕمد٦م: هد(، اًمٜم٤مذ: 790اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمْي )اعمتورم: 

 م.1992 -هد 1412إومم، 

 -( عمحٛمد سمن إؾمامقمٞمل أسمو قمْداه اًمْخ٤مري869) 1/173( رواه اًمْخ٤مري صحٞمحه 2)

ه، وُمّددددٚمم ذم صددددحٞمحه 1422ـمْٕمدددد٦م دار ـمددددو  اًمٜمجدددد٤مة، اًمٓمْٕمدددد٦م: إومم، 

( عمّدٚمم سمددن احلجد٤مج أسمددو احلّدن اًم٘مِمددػمي اًمٜمٞمّد٤مسموري )اعمتددورم: 445)1/328

 ط: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.  -هد(261

( ًمزين اًمدين قمْد اًمرمحن سمن أمحد سمدن رضمد٥م سمدن 41/ 8( ومتح اًم٤ْمري ٓسمن رضم٥م )3)

الُمي، اًمْٖمدادي، صمم اًمدُمِم٘مي، احلٜمْكم )اعمتورم:  َّ هدد(، ط: ُمٙمتْد٦م 795احلّن، اًم

  م. 1996 -هد  1417اعمديٜم٦م اًمٜمْوي٦م، اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م 
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 .املهاٌ تغري بطبب ّاألسهاو الفتاّٚ تغري: السابع املطلب
هدو اظمتالومده، إُمد٤م سمد٤مظمتالف سمٚمدد اعمّدٚمٛملم، أو  معيٙ تغري املهاٌ:

اإلؾمالم، ومٙمون اإلٟم٤ّمن يٕمٞمش سم٤مظمتالف اًمدار: دار اإلؾمالم، ودار همػم 

داظمددل جمتٛمددع ُمّددٚمم، ومدد٢من اعمجتٛمددع اعمّددٚمم ُُمٓم٤مًمدد٥ٌم سمدد٤مًٓمتزام سم٠مطمٙمدد٤مم 

اًمنميٕم٦م، ومٛمن ـمْٞمٕم٦م هذا اعمجتٛمدع أن يٕمدلم اعمّدٚمم قمدغم اًم٘مٞمد٤مم سم٠مطمٙمد٤مم 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وشمٓمْٞم٘مٝم٤م، وهذا سمخالف دار همػم اعمّٚمٛملم، وًمدذًمك 

 سم٤مظمتالف اعمٙم٤من.وم٢من احلٙمم اًمذي سمٜمي قمغم ُمٙم٤مٍن ُمٕملم، يتٖمػم 

وم٤مٕرض شمتٖمػم أطمٙم٤مُمٝم٤م سمتٖمػم أطموال أهٚمٝم٤م، وم٢مذا يم٤من أهل اًمْٚمد 

ُمّٚمٛملم ويتح٤ميمٛمون إمم ذيٕم٦م اإلؾمالم: ومٝمذه يٓمٚمق قمٚمٞمٝم٤م دي٤مر اإلؾمالم 

وهل٤م أطمٙم٤مم دي٤مر اإلؾمالم، أُم٤م إذا يم٤من أهل اًمْٚمد ُمن اًمٙمٗم٤مر ويتومم قمٚمٞمٝمم 

ٝمدد٤م ديدد٤مر يمٗمددر، يمدد٤مومر وٓ يتحدد٤ميمٛمون ًمنمدديٕم٦م اإلؾمددالم ومٝمددذه يٓمٚمددق قمٚمٞم

وم٢مـمال  ًمٗمظ دي٤مر اإلؾمالم أو دي٤مر اًمٙمٗمدر قمدغم أرض ُمٕمٞمٜمد٦م إٟمدام خيتٚمد  

ذم أول إُمدر  -ذومٝمد٤م اه شمٕمد٤ممم -سم٤مظمتالف أطموال أهٚمٝم٤م، وهذه ُمٙمد٦م 

ْن ُِمْن  }يم٤مٟم٧م دار يمٗمر وطمرب ه ورؾموًمه، وىمد ىم٤مل اه شمٕم٤ممم ومٞمٝم٤م:  َويَم٠َمير

ًة ُِمْن ىَمْرَيتِ  تِي َأظْمَرضَمْتَك َأْهَٚمْٙمٜم٤َمُهْم وَماَل َٟم٤مِسَ هَلُمْ ىَمْرَي٦ٍم ِهَي َأؿَمدع ىُموه ، (1){َك اًمه

صمم عم٤م يم٤من ومتح اإلؾمالم هل٤م ذم همزوة ومتح ُمٙم٦م: ص٤مرت دار إؾمالم وهي ذم 

 (2)ٟمٗمّٝم٤م أم اًم٘مرى وأطم٥م إرض إمم اه. 

                                                           

 [.13( ؾمورة حمٛمد أي٦م: ]1)

( ًمت٘مي اًمدين أسمو اًمٕم٤ْمس أمحد سمن 144، 27/143( يٜمٔمر سمتٍمف: جمٛموع اًمٗمت٤موى )2)

هد(، اًمٜم٤مذ: جمٛمدع اعمٚمدك ومٝمدد ًمٓم٤ْمقمد٦م 728قمْد احلٚمٞمم سمن شمٞمٛمٞم٦م احلرا  )اعمتورم: 

 م. 1995هد/1416اعمّمح  اًمنمي ، اعمديٜم٦م اًمٜمْوي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمّٕمودي٦م، 
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ويمدذًمك إرض اعم٘مدؾمد٦م يمد٤من ومٞمٝمد٤م اجلْد٤مرون " قال ابً تٔنٔـ٘: 

َوإِْذ ىَمد٤مَل ُُموؾَمدى ًمَِ٘مْوُِمدِه َيد٤مىَمْوِم }ل شمٕمد٤ممم: اًمذين ذيمرهم اه شمٕم٤ممم. يمام ىمد٤م

اْذيُمُروا ٟمِْٕمَٛم٦َم اههِ قَمَٚمٞمُْٙمْم إِْذ ضَمَٕمَل ومِٞمُٙمْم َأْٟمَِْٞم٤مَء َوضَمَٕمَٚمُٙمْم ُُمُٚمويًم٤م َوآشَم٤ميُمْم َُم٤م مَلْ 

تِي يمَ  (20)ُي١ْمِت َأطَمًدا ُِمَن اًْمَٕم٤معملََِم  ؾَم٦َم اًمه َْرَض اعْمَُ٘مده ْٕ َت٥َم اههُ َي٤مىَمْوِم اْدظُمُٚموا ا

يَن  ِ ٍِ ُْوا ظَم٤م
وا قَمغَم َأْدسَم٤مِريُمْم وَمَتٜمَْ٘مٚمِ َٓ شَمْرشَمدع ىَم٤مًُموا َي٤مُُموؾَمدى إِنه  (21)ًَمُٙمْم َو

٤م  ْه٤مِريَن َوإِٟمه٤م ًَمْن َٟمْدظُمَٚمَٝم٤م طَمتهى خَيُْرضُموا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢مِْن خَيُْرضُموا ُِمٜمَْٝم٤م وَم٢مِٟمه ومِٞمَٝم٤م ىَمْوًُم٤م ضَم

 شمٕمد٤ممم عمد٤م أٟمجدى ُموؾمدى وىموُمده ُمدن اًمٖمدر :أي٤مت، وىمد٤مل  (1){َداظِمُٚمونَ 

، ويم٤مٟم٧م شمٚمك اًمدي٤مر دي٤مر اًمٗم٤مؾمد٘ملم عمد٤م يمد٤من (2){ؾَم٠ُمِريُٙمْم َداَر اًْمَٗم٤مؾِمِ٘ملمَ }

يّٙمٜمٝم٤م إذ ذاك اًمٗم٤مؾم٘مون، صمم عم٤م ؾمٙمٜمٝم٤م اًمّم٤محلون ص٤مرت دار اًمّم٤محللم. 

وهذا أصل جي٥م أن يٕمرف. وم٢من اًمْٚمد ىمد حتٛمد أو شمذم ذم سمٕمض إوىم٤مت 

 (3). "ػم طم٤مل أهٚمه ومٞمتٖمػم احلٙمم ومٞمٝممحل٤مل أهٚمه صمم يتٖم

 

                                                           

 [. 22 - 20ؾمورة اعم٤م دة، أي٤مت: ]( 1)

 [.145( ؾمورة إقمراف ُمن أي٦م: ]2)

 (.144، 27/143( جمٛموع اًمٗمت٤موى )3)



 كَٔ٘مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بتغري الصماٌ ّاملهاٌ ّاألسْال، ّتطبٔكاتُ الف
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 ّاألعساف العادات تغري بطبب ّاألسهاو الفتاّٚ تغري: اخلامظ املطلب
إن احلٙمم اعمْٜمي قمغم قمدرف أو قمد٤مدٍة ُمٕمٞمٜمد٦م، يتٖمدػم إذا شمٖمدػم ذًمدك 

 اًمٕمرف أو شمٚمك اًمٕم٤مدة: ٕن ُمدرك احلٙمم إٟمام يم٤من قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمتٖمػم سمتٖمػمه٤م.

 دمدد ذم اًمٕمرف اقمتؼمه، وُمٝمدام ؾمد٘مط ومٛمٝمام " قال الكسايف املالهٕ:

أؾم٘مٓمه، وٓ دمٛمد قمغم اعمّٓمور ذم اًمٙمتد٥م ـمدول قمٛمدرك، سمدل إذا ضمد٤مءك 

رضمل ُمن همػم أهل إىمٚمٞمٛمك يّتٗمتٞمك ٓ دمره قمغم قمرف سمٚمدك واؾم٠مًمه قمن 

قمرف سمٚمده وأضمره قمٚمٞمه وأومته سمه دون قمرف سمٚمدك ودون اعم٘مرر ذم يمتْك، 

ٓت أسمددا َدالل ذم اًمددين ومٝمذا هو احلق اًمواَح. واجلٛمود قمدغم اعمٜم٘مدو

وضمٝمل سمٛم٘م٤مصد قمٚمامء اعمّٚمٛملم واًمّٚم  اعم٤مَدلم، وقمدغم هدذه اًم٘م٤مقمددة 

شمتخرج أيامن اًمٓمال  واًمٕمت٤م  ومجٞمدع اًمٍمدا ح واًمٙمٜم٤ميد٤مت، وم٘مدد يّمدػم 

اًمٍميح يمٜم٤مي٦م ومٞمٗمت٘مر إمم اًمٜمٞم٦م وىمدد شمّمدػم اًمٙمٜم٤ميد٦م سحيد٤م ومتّدتٖمٜمي قمدن 

 (1)."اًمٜمٞم٦م...

ُمددريمٝم٤م اًمٕموا دد ُمدع شمٖمدػم  إن إضمراء إطمٙم٤مم اًمتدي " ّقال أٓضا:

شمٚمك اًمٕموا د: ظمالف اإلمج٤مع وضمٝم٤مًم٦م ذم اًمدين، سمل يمل ُم٤م هو ذم اًمنميٕم٦م 

يتْع اًمٕموا د: يتٖمدػم احلٙمدم ومٞمده قمٜمدد شمٖمدػم اًمٕمد٤مدة إمم ُمد٤م شم٘متْمدٞمه اًمٕمد٤مدة 

 (2). "اعمتجددة

                                                           
( ٕيب اًمٕم٤ْمس ؿمٝم٤مب اًمدين أمحد 1/221( اًمٗمرو  أو أٟموار اًمؼمو  ذم أٟمواء اًمٗمرو  )1)

 هد(، اًمٜمد٤مذ: دار684سمن إدريس سمن قمْد اًمرمحن اعم٤مًمٙمي اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم )اعمتورم: 

 م. 1998 -هد 1418اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمْٕم٦م: 

( اإلطمٙمدد٤مم ذم متٞمٞمددز اًمٗمتدد٤موى قمددن إطمٙمدد٤مم وشمٍمددوم٤مت اًم٘مدد٤ميض واإلُمدد٤مم، ًمٚم٘مددراذم: 2)

ًمْٜمد٤من، اًمٓمْٕمد٦م: اًمث٤مٟمٞمد٦م،  –سمدػموت  -(، اًمٜم٤مذ: دار اًمِْم٤م ر اإلؾمالُمٞم٦م 218ص:)

 م.  1995 -هد  1416
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ُمن أومتى اًمٜم٤مس سمٛمجرد اعمٜم٘مدول ذم اًمٙمتد٥م قمدغم  "ّقال ابً الكٔه:

ٜمددتٝمم وأُمٙمٜمددتٝمم وأطمددواهلم وىمددرا ن اظمددتالف قمددرومٝمم وقموا دددهم وأزُم

أطمواهلم وم٘مد َل وأَل، ويم٤مٟم٧م ضمٜم٤ميته قمغم اًمدين أقمٔمم ُمن ضمٜم٤مي٦م ُمن 

ـم٥ْم اًمٜم٤مس يمٚمٝمم قمغم اظمتالف سمالدهم وقموا دهم وأزُمٜمتٝمم وـم٤ْم ٕمٝمم 

سمام ذم يمت٤مب ُمن يمت٥م اًمٓم٥م قمغم أسمداهنم، سمل هذا اًمٓمْٞم٥م اجل٤مهدل وهدذا 

 .(1) "هنم واه اعمّتٕم٤من. اعمٗمتي اجل٤مهل أرض ُم٤م قمغم أدي٤من اًمٜم٤مس وأسمدا

ومخالصدد٦م ٟم٘مددول اًمٕمٚمددامء وىمواقمدددهم شم١ميمددد أن شمٖمددػم اًمٕمدد٤مدات 

وإقمراف: يوضم٥م شمٖمػم احلٙمم إمم ُم٤م شم٘متْمٞمه اًمٕم٤مدة اعمتجددة، واًمٗمتوى 

اًمتي ُمرضمٕمٝم٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م اًمٕم٤مدة واًمٕمرف، إذا يم٤مٟم٧م ُمٖم٤ميرة هلام، ومٝمي فمٚمم 

ِم٘م٦م واًمٕمٜم٧م، وفمٚمم ًمٚمٛمّتٗمتي سم٢مًمزاُمه ُم٤م ٓ يٚمزُمه وإي٘م٤مقمه ذم احلرج واعم

 ًمٚمٛمٗمتي وذًمك سم٤مخلٓم٠م ذم اًمدين.

                                                           

 . 66/ 3( إقمالم اعموىمٕملم قمن رب اًمٕم٤معملم 1)



 كَٔ٘مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بتغري الصماٌ ّاملهاٌ ّاألسْال، ّتطبٔكاتُ الف
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 الياع أسْال تغري بطبب ّاألسهاو الفتاّٚ تغري: الطادع املطلب
إن اظمتالف طم٤مل اًمٜم٤مس واطمتٞم٤مضمٝمم، ُمن طم٤مٍل إمم آظمر، ُموضمد٥م 

ًمتٖمػم اًمٗمتوى واحلٙمم شمْٕم٤م حل٤مل اعمّتٗمتي أو اعمحٙموم قمٚمٞمه، وم٤معمٙمٚمٗمون ٓ 

ى واًمٗم٘مدر واًمدي٤مٟمد٦م وقمددُمٝم٤م، واًمٓمْد٤مع يّتون ذم اًم٘موة واًمْمٕم  واًمٖمٜمد

وهمػم ذًمك، وٓسمن اًم٘مٞمم يمالم ٟمٗمٞمس ذم رضورة ُمٕمروم٦م اعمٗمتي أو احلد٤ميمم 

-ومٝمذا  "أطموال اًمٜم٤مس وـم٤ْمقمٝمم ىمْل أن يتّمدر ًمإلومت٤مء أو احلٙمم، وم٘م٤مل:

أصٌل قمٔمٞمم حيت٤مج إًمٞمه اعمٗمتي واحل٤ميمم...، وم٢مٟمه إذا مل يٙمن  -ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مس

٤مًمٜم٤مس شمّمور ًمه اًمٔم٤ممل سمّمورة اعمٔمٚموم وقمٙمّه، وم٘مٞمٝم٤م ذم إُمر ًمه ُمٕمروم٦م سم

واعمحق سمّمورة اعمْٓمل وقمٙمّه، وراج قمٚمٞمه اعمٙمدر واخلدداع وآطمتٞمد٤مل، 

وشمّمور ًمه اًمزٟمديق ذم صدورة اًمّمدديق، واًمٙمد٤مذب ذم صدورة اًمّمد٤مد ، 

وًمْس يمل ُمْٓمل صموب زور حتتٝم٤م اإلصمم واًمٙمذب واًمٗمجور، وهدو جلٝمٚمده 

 يٛمٞمز هذا ُمن هذا، سمل يٜمْٖمي ًمه سم٤مًمٜم٤مس وأطمواهلم وقموا دهم وقمرومٞم٤مأم ٓ

أن يٙمون وم٘مٞمٝم٤ًم ذم ُمٕمروم٦م ُمٙمر اًمٜمد٤مس وظمدداقمٝمم واطمتٞمد٤مهلم وقموا ددهم 

وقمرومٞم٤مأم، وم٢من اًمٗمتوى شمتٖمػم سمتٖمػم اًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمٕموا د وإطموال، 

 . (1)"وذًمك يمٚمه ُمن دين اه

 

                                                           

 .157/ 4م اعموىمٕملم قمن رب اًمٕم٤معملم ( إقمال1)
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  الطابع املطلب
 .العلنٔ٘ املعطٔات تغري بطبب ّاألسهاو الفتاّٚ تغري

فمٝمور ُمٕمٓمٞم٤مت قمٚمٛمٞم٦م ضمديدة: شم٘متيض شمٖمػم احلٙمم اًمذي سُمٜمدي  إن

قمغم ُمٕمٓمٞمد٤مت قمٚمٛمٞمد٦م ىمديٛمد٦م سمٜمٞمد٧م قمدغم ُمد٤م شموصدل إًمٞمده اًمٕمٚمدم ذم ذًمدك 

اًموىم٧م: وُمن إُمثٚم٦م قمغم ذًمك: أن اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمٗموا ذم أىمَم ُمدة احلٛمل، 

وم٘م٤مل اًمزهري: حتٛمدل اعمدرأة ؾمد٧م ؾمدٜملم وؾمدْع ؾمدٜملم، وىمد٤مل قمْد٤مدة سمدن 

ل اًمٚمٞم٨م: صمالث ؾمدٜملم، وذهد٥م مجٝمدور احلٜمٗمٞمد٦م اًمٕموام: مخس ؾمٜملم، وىم٤م

واعمِمٝمور قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمي وأمحد إمم أٟمه ؾمٜمت٤من. وذه٥م اسمن طمدزم 

إمم أٟمه ٓ جيوز أن يٙمون محل أيمثدر ُمدن شمّدٕم٦م أؿمدٝمر، وىمدد أصمْد٧م اًمٓمد٥م 

احلدددي٨م اًم٘مدد٤م م قمددغم اعمالطمٔمدد٦م واًمتجرسمدد٦م وإضمٝمددزة احلديثدد٦م أن أصددح 

ل إظمدرى خم٤مًمٗمد٦م عمٕمٓمٞمد٤مت اًمٕمٚمدم إىموال ىمول اسمدن طمدزم، وأن إىمدوا

احلدي٨م: وموضم٥م اًمرضموع قمٜمٝم٤م وقمدم اًم٘مدول هبد٤م ُمدع اعمٕمٓمٞمد٤مت اًمٕمٚمٛمٞمد٦م 

 (1)احلديث٦م. 

وٓ زال اًمتٓمددور ذم ؿمددتى اًمٕمٚمددوم واًمتٖمٞمددػم يِمددٛمل يمثددػما ُمددن 

اًموؾم٤م ل، واه ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم أصم٧ْم ذم يمت٤مسمه اًمٕمزيز أن اًموؾم٤م ل ُمتجددة 

ٓ زال اه خيٚمق ُم٤م يِم٤مء ذم اًموىم ُٚمُق ُم٤م ٓ }٧م اًمذي يِم٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم: و َوخَيْ

ُٚمددُق ُمد٤م ٓ شَمْٕمَٚمُٛمددوَن أي ُمددن 8]اًمٜمحددل:  {شَمْٕمَٚمُٛمدونَ  [، ىمد٤مل اًم٘م٤مؾمددٛمي: َوخَيْ

اعمخٚموىم٤مت ذم اًم٘مٗم٤مر واًمْح٤مر. وصٞمٖم٦م آؾمدت٘م٤ْمل ًمٚمدًٓمد٦م قمدغم اًمتجددد 

 (2) وآؾمتٛمرار. أو ٓؾمتحْم٤مر اًمّمورة.

                                                           

 . 264ًمِمْػم، ص  -( اًم٘مواقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمواسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م1)

عمحٛمد مج٤مل اًمدين سمن حمٛمد ؾمٕمٞمد سمن  (353/ 6( شمٗمّػم اًم٘م٤مؾمٛمي = حم٤مؾمن اًمت٠مويل )2)

 -اعمح٘مق: حمٛمد سم٤مؾمل قمٞمدون اًمّدود -هد(1332ىم٤مؾمم احلال  اًم٘م٤مؾمٛمي )اعمتورم: 

 هد. 1418 -اًمٓمْٕم٦م: إومم  -سمػموت –ٞمه اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم
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  الجامً املطلب
العام٘ ّالضسّزات احلادٔات ضد بطبب ّاألسهاو الفتاّٚ تغري  

طمدوث رضورات وطم٤مضم٤مت قم٤مُم٦م ذم احلٞم٤مة اعمٕم٤مسة: مم٤م يتٓمٚم٥م 

شمٖمٞمػم إطمٙم٤مم اًم٘مديٛم٦م: ُمراقم٤مة ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م، وُمن ذًمك ُم٤م أومتدى سمده 

اعمت٠مظمرون ُمن ضمواز أظمذ إضمرة قمغم شمٕمٚمٞمم اًم٘مرآن اًمٙمريم، وقمغم إذان، 

ٔمرا ٟٓم٘مٓم٤مع قمٓم٤مءات اًم٘م٤م ٛملم واإلىم٤مُم٦م، وهمػم ذًمك ُمن إقمامل اًمديٜمٞم٦م: ٟم

 .(1) سم٤مًمِمٕم٤م ر اًمديٜمٞم٦م ُمن سمٞم٧م اعم٤مل

                                                           

 . سمتٍمف يّػم. 265ًمِمْػم، ص  -( اًم٘مواقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمواسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م1)
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  الجاىٕ املبشح
 ّاملهاٌ الصماٌ بتغري ّاألسهاو الفتاّٚ تغري ملبدأ الفكَٔ٘ التطبٔكات

 :مطلباٌ ّفُٔ ّاألسْال،
املطلب األّل: مناذز مً تطبٔل مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو يف عصس 

 اليبْٗ، ّفُٔ مطاٜل:
 أل٘ األّىل: الرتخٔص يف الكبل٘ يف الصٔاو للػٔذ دٌّ الػاب.املط

 املطأل٘ الجاىٔ٘: ميع ادخاز حلْو األضاسٕ ثه إباستُ يف العاو الرٖ ٓلُٔ.
املطلب الجاىٕ: مً تطبٔكات مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو الكدمي٘ ّاملعاصسٗ 

 يف أبْاب الفكُ املدتلف٘، ّفُٔ مطاٜل:
 نل املٔت٘ سال اسضطساز.املطأل٘ األّىل: سهه أ

 املطأل٘ الجاىٔ٘: اليَٕ عً إقام٘ احلدّد يف الغصّ.
 املطأل٘ الجالج٘: اإلذٌ يف نتاب٘ احلدٓح الػسٓف.
 املطأل٘ السابع٘: مجع الطلكات الجالخ بلفغ ّاسد.

املطأل٘ اخلامط٘: زفض الي  صلٙ اهلل علُٔ ّضله التطعري، ثه تغري احلهه 
 بعد ذلو.

 ادض٘: التكاط ضال٘ اإلبل.املطأل٘ الط
 املطأل٘ الطابع٘: إبطال ضَه املؤلف٘ قلْبَه.

 املطأل٘ الجامي٘: تضنني الصياع.
 املطأل٘ التاضع٘: األنل يف الطْم ّيف الػازع.

 املطأل٘ العاغسٗ: الصٔاو يف البالد اليت ٓطْل فَٔا اليَاز.
 ٖ األزساو.املطأل٘ احلادٓ٘ عػس: زد املال علٙ أصشاب الفسّض ّتْزٓح ذّ

 املطأل٘ الجاىٔ٘ عػس: الفشص الط  قبل الصّاز.
 املطأل٘ الجالج٘ عػس: أخر األدسٗ علٙ الْادبات الدٓئ٘.
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 الجاىٕ املبشح
 ّاملهاٌ الصماٌ بتغري ّاألسهاو الفتاّٚ تغري ملبدأ الفكَٔ٘ التطبٔكات 

 :مطلباٌ ّفُٔ ّاألسْال،
 -ي حمٛمددد ُمدددة سمٕمثدد٦م اًمٜمْدد –قمددغم ُمدددى صمددالث وقمنمددين ؾمددٜم٦م 

شمٖمددػمت وشمْدددًم٧م أطمٙمدد٤مم يمثددػمة ذم اًمٕمْدد٤مدات واعمٕمدد٤مُمالت واًمٕم٘موسمدد٤مت 

واجلٝم٤مد، وهمػم ذًمك ُمن إطمٙم٤مم، ؾمواء يم٤من هذا اًمتٖمٞمػم قمغم هٞمئ٦م شمدرج 

ذم إطمٙم٤مم طم٥ّم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م طم٤مل اعمٙمٚمٗملم وزُم٤مهنم، أو يم٤من اًمتٖمٞمػم ُمن 

ظمالل اًمٜمّدخ أو اًمؽمظمدٞمص أو اًمتخٗمٞمد  أو يمد٤من دوراٟمد٤م ًمألطمٙمد٤مم ُمدع 

 ٚمٚمٝم٤م، ومٙمل ذًمك شمٓمْٞمق قمٛمكم هلذا اعمْدأ ذم احل٘م٦ْم اًمٜمْوي٦م اًمنميٗم٦م.قم

ومٙمل ُم٤م يم٤من حمرُم٤م صمم أسمٞمح، أو يم٤من ُم٤ْمطم٤م صمم طُمّرم، أو ُمٓمٚم٘م٤م صمدم 

ىُمٞمد، أو قم٤مُم٤م صمم ظمّمص، أو مل يٙمن ُمٗمرو٤َم صمم وُمرض، أو يم٤من ُمٗمرو٤َم 

صمم ظُمٗم ، يمل ذًمك داظمل ذم شمٓمْٞم٘م٤مت هذا اعمْدأ، وأُمثٚمد٦م هدذا ذم اًمّدٜم٦م 

 ي٦م أيمثر ُمن أن حتَم.اًمٜمْو
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 عصس يف ّاألسهاو الفتاّٚ تغري مبدأ تطبٔل مً مناذز: األّل املطلب
 :مطاٜل ّفُٔ اليبْٗ،

 الػاب دٌّ للػٔذ الصٔاو يف الكبل٘ يف الرتخٔص: األّىل املطأل٘
َْدي   -روي قمن قمْد اه سمن قمٛمرو سمن اًمٕم٤ميص، ىمد٤مل: يمٜمهد٤م قمٜمدد اًمٜم

ْردُل وأٟمد٤م ، ومجد٤مء ؿمد٤مٌب -صغم اه قمٚمٞمده وؾمدٚمم  وَم٘مد٤مل: يد٤م رؾمدول اه، ُأىَم

ْرُل وأٟمد٤م صد٤م مَ ، ىمد٤مل: "ٓ"ص٤مِ ِمَ، ىم٤مل:  ، "ٟمٕمدم"، ومج٤مء ؿمٞمٌخ وم٘م٤مل: ُأىم

ىمدد "ىم٤ملَ ومٜمَٔمر سمٕمُْمٜم٤م إمم سمٕمض، ومِ٘م٤مِل رؾمول اه صكم اه قمٚمٞمه وؾمدٚمم: 

 (1)."قَمٚمِْٛم٧ُم مِلَ َٟمٔمَر سمٕمْمٙمم إمم سمْٕمٍض، إن اًمِمٞمخ َيْٛمٚمِك ٟمٗمّه

يٛمٚمك ٟمٗمّده( ىمد٤مل اعمٜمد٤موي: أي ي٘مددر قمدغم  وذم ُمٕمٜمى )أن اًمِمٞمخ

 (2) "يم  ؿمٝموشمه ومال طمرج قمٚمٞمه ذم اًمت٘مْٞمل وهو ص٤م م سمخالف اًمِم٤مب..

وم٘مد اظمتٚمٗم٧م ومتوى اًمٜمْي صغم اه قمٚمٞمده وؾمدٚمم ذم طمٙمدم واطمدد، 

وذًمك ٓظمتالف طم٤مل اًمِم٤مب قمن اًمِمٞمخ، طمٞم٨م اًمِم٤مب ٓ يٛمٚمك ٟمٗمّه، 

اجلدامع أصمٜمد٤مء اًمّمدٞم٤مم،  وم٢مذا أسمٞمح٧م ًمه اًمُ٘مْٚم٦م ومٚمرسمام وىمع ذم اعمحٔمور وهدو

وذًمك ًم٘موة ضمّده وؿمدة ؿمدٝموشمه، سمخدالف اًمِمدٞمخ اًمٙمْدػم اًمدذي يٗمت٘مدد 

اًمٙمثػم ُمن اًمِمٝموة واًم٘موة، وهذا شمٓمْٞمق قمٛمكم عمْدأ شمٖمػم اًمٗمتوى واحلٙمدم 

 سم٤مظمتالف طم٤مل اعمّتٗمتي أو اعمٙمٚم .

                                                           

 ( وصححه اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم٘مه قمغم اعمّٜمد.283/ 6( رواه أمحد ذم ُمّٜمده )1)

خ ( ًمٕمكم سمن اًمِمٞم39/ 2( اًمٌاج اعمٜمػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ذم طمدي٨م اًمِْمػم اًمٜمذير )2)

ٟمّدخ٦م  -أمحد سمن اًمِمٞمخ ٟمور اًمدين سمن حمٛمد سمن اًمِمٞمخ إسمدراهٞمم اًمِمدٝمػم سمد٤مًمٕمزيزي

 اعمٙمت٦ْم اًمِم٤مُمٚم٦م.
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 ٓلُٔ الرٖ العاو يف إباستُ ثه األضاسٕ حلْو ادخاز ميع: الجاىٔ٘ املطأل٘
ْْدِ  َم »اهِ سْمِن َواىِمٍد، ىَم٤مَل:  قَمْن قَم هَنَى َرؾُموُل اهِ َصغمه اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمدٚمه

َح٤مَي٤م سَمْٕمَد صَماَلٍث  ُْْد اهِ سْمدُن َأيِب سَمْٙمدٍر: وَمدَذيَمْرُت شقَمْن َأيْمِل حُلُوِم اًمْمه ، ىَم٤مَل قَم

ُل َأسْمَٞم٤مٍت ُِمْن َذًمَِك ًمَِٕمْٛمَرَة، وَمَ٘م٤مًَم٧ْم: َصَدَ ، ؾَمِٛمْٕم٧ُم قَم٤مِ َِم٦َم، شَمُ٘موُل: َدفه َأهْ 

َم، وَمَ٘م٤مَل  َحى َزَُمَن َرؾُموِل اهِ َصغمه اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمٚمه َْ َ ْٕ َة ا َ ِْ ٤َْمِدَي٦ِم طَم َأْهِل اًْم

ىُموا سماَِم سَمِ٘مَي »َرؾُموُل اهِ َصغمه اهُ قَمَٚمٞمِْه َوؾَمٚمهَم:  ظِمُروا صَماَلصًم٤م، صُممه شَمَّمده ، وَمَٚمامه شاده

ؾَْمدِ٘مَٞم٦َم ُِمدْن يَم٤مَن سَمْٕمَد َذًمِدَك، ىَمد٤م ْٕ ًُموا: َيد٤م َرؾُمدوَل اهِ، إِنه اًمٜمهد٤مَس َيتهِخدُذوَن ا

َم:  ُٛمُٚموَن ُِمٜمَْٝم٤م اًْمَوَدَك، وَمَ٘م٤مَل َرؾُموُل اهِ َصغمه اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمٚمه َح٤مَي٤مُهْم، َوجَيْ ََ

َح٤مَي٤م سَمْٕمَد صَماَلٍث ش َوَُم٤م َذاَكَ » اَم »، وَمَ٘م٤مَل: ىَم٤مًُموا: هَنَْٞم٧َم َأْن شُم١ْميَمَل حُلُوُم اًمْمه إِٟمه

ىُموا ظِمُروا َوشَمَّمده تِي َدومه٧ْم، وَمُٙمُٚموا َواده ٦ِم اًمه اومه  (1)ش. هَنَْٞمُتُٙمْم ُِمْن َأضْمِل اًمده

٦ِم(: ُمن دف اًمٜم٤مس ُمٕمٜم٤مه  اومه أي أىمْٚمدوا ُمدن اًم٤ْمديد٦م،  -وُمٕمٜمى )اًمده

واًمدف ؾمػم ٍيع ي٘م٤مرب ومٞمه سملم اخلٓمو، ي٘م٤مل دف اًمرضمل دومٞمٗمد٤م، وهدم 

دومون، وإٟمددام أراد ىموُمدد٤ًم أىمحٛمددتٝمم اًمّددٜم٦م وأىمدددُمتٝمم داومدد٦م أي مج٤مقمدد٦م يدد

 (2)اجلامقم٦م.

قَْمَراب ًمٚمٛمواؾم٤مة، ويم٠من ه١مٓء  ْٕ َواعمَْراد ُهٜم٤َم: ُمن ورد ُمن َٕمٗم٤مء ا

 ٟم٤مٌس َٕمٗم٤مء ضم٤مؤوا داوملم ًمْمٕمٗمٝمم ُمن احل٤مضم٦م واجلوع.

                                                           

 (. 1561/ 3( رواه ُمّٚمم ذم صحٞمحه: )1)

( ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمن حمٛمد سمن إسمراهٞمم سمن اخلٓم٤مب 232/ 2( ُمٕم٤ممل اًمّٜمن ًمٚمخٓم٤ميب )2)

 -طمٚمد٥م –ٓمْٕمد٦م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م اًمٜم٤مذ: اعم -هد(388اًمّْتي اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب )اعمتورم: 

 م.  1932 -هد  1351اًمٓمْٕم٦م: إومم 
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و)طَمِة إَحى( سمّٙمون اًمْم٤مد، وهو ُمٜمّموب قمغم اًمٔمرف: 

 (1)أي: زُمن طمْمور إَحى، وُمِم٤مهدشمه. 

 ّقد اختلف يف ٍرا اليَٕ عً اسدخاز ثه اإلباس٘ فُٔ علٙ قْلني:
يم٤من اًمٜمٝمدى إول قمدغم اًمتحدريم ومدوردت اإلسم٤مطمد٦م،  الكْل األّل:

 واإلسم٤مطم٦م سمٕمد اًمتحريم ٟمّخ.

ًمٞمس سمٜمّدخ وإٟمدام يمد٤من حتدرياًم ًمٕمٚمد٦م، ومٚمدام ارشمٗمٕمد٧م  الكْل الجاىٕ:

 (2)ارشمٗمع احلٙمم.

ُمن سم٤مب ارشمٗم٤مع احلٙمم  ؾمواء يم٤من اًمتٖمٞمػم ُمن سم٤مب اًمٜمّخ أو قلت:

ٓرشمٗم٤مع قمٚمته، ومٝمو شمٖمٞمػم ًمٚمحٙمم، وىمد أراد اًمٜمْي صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم أن 

يٕمّٚمم اًمّمح٤مسم٦م أن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمدور ُمع قمٚمٚمٝم٤م، وأٟمه صغم اه قمٚمٞمه 

وؾمٚمم إٟمام طمرم قمٚمٞمٝمم آدظم٤مر ومو  صمالث ًمٞمواؾموهم ويتّمدىموا قمٚمٞمٝمم، 

سمدا هلم، وعم٤م ؾمئل قمن ذًمك: ىم٤مل: وم٠مُم٤م وىمد ضم٤مء اه سم٤مًمّٕم٦م ومٚمٞمدظمروا وُم٤م 

تِي َدومه٧ْم  " ٦ِم اًمه اومه اَم هَنَْٞمُتُٙمْم ُِمْن َأضْمِل اًمده  ."إِٟمه

                                                           

( ٕيب اًمٕم٤ْمس أمحد سمن قمٛمر سمن 5/378( اعمٗمٝمم عم٤م أؿمٙمل ُمن شمٚمخٞمص يمت٤مب ُمّٚمم )1)

 -سمدػموت  –اًمٜم٤مذ: )دار اسمن يمثػم، دُمِمق  -هد( 656 - 578إسمراهٞمم اًم٘مرـمْي )

 م.  1996 -هد  1417اًمٓمْٕم٦م: إومم، 

ٚمِم ) ( إيِماَمُل اعُمْٕمٚمِمِ 2) ّْ ( ًمٕمٞم٤مض سمن ُموؾمدى سمدن قمٞمد٤مض سمدن قمٛمدرون 6/424سمَٗمَواِ ِد ُُم

 -اعمح٘مق: اًمديمتور حْيَٞمى إؾِْماَمقِمٞمل -هد(544اًمٞمحّمْي اًمّْتي، أسمو اًمٗمْمل )اعمتورم: 

 -هدد  1419اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: دار اًمووم٤مء ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم واًمتوزيع، ُمٍم

 م.  1998
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  الجاىٕ املطلب
 ّفُٔ املدتلف٘، الفكُ أبْاب يف ّاألسهاو الفتاّٚ تغري مبدأ تطبٔكات مً

 :مطاٜل
 اسضطساز سال املٔت٘ أنل سهه: األّىل املطأل٘

ُم٤مشم٧م ُمن همػم اشمّم٤مل ذيم٤مة ذقمٞم٦م هب٤م، ومٚمو هي اًمْٝمٞمٛم٦م اًمتي  املٔت٘:

 ذيم٤مه٤م ُمن ًمٞمس ُمن أهل اًمذيم٤مة، ومٝمي ُمٞمت٦م أيْم٤م.

هدي ظمدوف اًمتٚمد  قمدغم  ّالضسّزٗ اليت ٓباح فَٔا لُ أنل املٔتـ٘: 

ٟمٗمّه، أو خي٤مف إن مل ي٠ميمٚمٝم٤م ُمر٤َم خمووم٤م، أو أن يٙمون ُم٤مؿمٞم٤م ومٞمٕمجز قمدن 

ٓمع سمذًمك قمن اعمٌم إن مل ي٠ميمٚمٝم٤م أو يٕمجز قمن اًمريموب إن يم٤من رايم٤ْم ويٜم٘م

 (1)روم٘مته، أو يٙمون سمه داء ٓ يذهْه إٓ أيمٚمٝم٤م. 

: ًم٘موًمد٦م شمٕمد٤ممم: (2)وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم حتريم اعمٞمت٦م طم٤مل آظمتٞمد٤مر

ٜمِْزيدِر َوَُمد٤م ُأِهدله سمِدِه ًمَِٖمدػْمِ اههِ وَمَٛمدِن } َم َوحَلَْم اخْلِ َم قَمَٚمْٞمُٙمُم اعْمَْٞمَت٦َم َواًمده اَم طَمره إِٟمه

                                                           

( ٕيب احلّلم حيٞمى سمن أيب اخلػم سمن ؾم٤ممل 511/ 4ي )( اًمْٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕم1)

اًمٜم٤مذ:  -اعمح٘مق: ىم٤مؾمم حمٛمد اًمٜموري -هد(558اًمٕمٛمرا  اًمٞمٛمٜمي اًمِم٤مومٕمي )اعمتورم: 

 م.  2000 -هد 1421اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -ضمدة –دار اعمٜمٝم٤مج 

( ًمٕمْد اعمٚمك سمن قمْد اه سمن يوؾمد  سمدن 220/ 18( هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م )2)

 -هدد(478ٛمد اجلويٜمي، أسمو اعمٕم٤مزم، ريمن اًمدين، اعمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم )اعمتدورم: حم

 -اًمٜمد٤مذ: دار اعمٜمٝمد٤مج -طم٘م٘مه وصٜمع ومٝم٤مرؾمده: أ. د/ قمْدد اًمٕمٔمدٞمم حمٛمدود اًمدّدي٥م

(، اعمٖمٜمي ٓسمن ىمداُم٦م 512/ 4م، اًمْٞم٤من ًمٚمٕمٛمرا  )2007-هد1428اًمٓمْٕم٦م: إومم، 

 سمن أمحد سمن حمٛمد سمدن ىمداُمد٦م اجلامقمدٞمكم ( ٕيب حمٛمد ُموومق اًمدين قمْد اه416/ 9)
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ُٓمره هَمػْمَ سَم٤م َْ ، ًمٙمدن إذا شمٖمدػم طمد٤مل اعمٙمٚمد  (1){ٍغ َوٓ قَمد٤مٍد وَمدال إصِْمدَم قَمَٚمْٞمدهِ ا

ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك رضورة ُمٚمجئ٦م قمغم إيمل ُمٜمٝم٤م: ومٚمم خيتٚم  اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أٟمده 

ي٤ْمح ًمٚمٛمْمٓمر أن ي٠ميمل ُمٜمٝم٤م سم٘مدر دومع هذه اًمِورة وؾمد رُم٘مه وطمٗمدظ 

طمٞم٤مشمه، ًمٙمدٜمٝمم اظمتٚمٗمدوا ذم وضمدوب إيمدل ُمدن اعمٞمتد٦م قمدغم اعمْمدٓمر قمدغم 

 (2)ىموًملم:

جي٥م قمٚمٞمه إيمدل ُمدن اعمٞمتد٦م طمد٤مل آَدٓمرار. وهدو أطمدد األّل: 

 اًموضمٝملم قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م، وأطمد اًموضمٝملم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

أن ُمن آَمر ٕيمل اعمٞمت٦م جي٥م قمٚمٞمه أن  ّّدَته يف الكْل بالْدْب:

َٓ شُمْٚمُ٘موا سم٠َِمْيِديُٙمْم }ي٠ميمل طمٗمٔم٤م ًمٜمٗمّه ُمن اهلالك: وذًمك ًم٘مول اه شمٕم٤ممم:  َو

. وشمددرك إيمددل ُمددع إُمٙم٤مٟمدده ذم هددذا احلدد٤مل إًم٘مدد٤مء سمٞمددده إمم (3){ُٚمَٙمدد٦مِ إمَِم اًمتهٝمْ 

ُٙمْم إِنه اههَ يَم٤مَن سمُِٙمْم َرطِمٞماًم }اًمتٝمٚمٙم٦م، وىم٤مل اه شمٕم٤ممم:  َّ َٓ شَمْ٘مُتُٚموا َأْٟمُٗم  (4). {َو

وٕٟمه ىم٤مدر قمغم إطمٞم٤مء ٟمٗمّه سمام أطمٚمه اه ًمه، ومٚمزُمه، يمام ًمو يم٤من ُمٕمه 

 ـمٕم٤مم طمالل.

                                                                                                                                          

 -هدد(620اعم٘مدد صمم اًمدُمِمد٘مي احلٜمدْكم، اًمِمدٝمػم سمد٤مسمن ىمداُمد٦م اعم٘مددد )اعمتدورم: 

 م.1968 -هد 1388شم٤مريخ اًمٜمنم:  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ْم اًم٘م٤مهرة 

 [.173( ؾمورة اًمْ٘مرة ُمن أي٦م: ]1)

 (. 416/ ٦9م )(، اعمٖمٜمي ٓسمن ىمداُم220/ 18( هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م )2)

 [.195( ؾمورة اًمْ٘مرة ُمن أي٦م: ]3)

 [.29( ؾمورة اًمٜم٤ّمء ُمن أي٦م: ]4)
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إيمل طم٤مل آَٓمرار، وهم٤ميد٦م إُمدر اإلسم٤مطمد٦م  ٓ يٚمزُمهّالجاىٕ:  

 وم٘مط، وهو اًموضمه اًمث٤م  قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م.

سمددام روي قمددن قمْدد اه سمددن طمذاومد٦م اًمّددٝمٛمي، صدد٤مطم٥م  ّاستذـْا: 

أن ـم٤مهمٞمد٦م اًمدروم طمّْده ذم سمٞمد٧م،  -صدغم اه قمٚمٞمده وؾمدٚمم  -رؾمول اه 

ٚمم ي٠ميمل وضمٕمل ُمٕمه مخرا ممزوضم٤م سمامء، وحلم ظمٜمزير ُمِموي، صمالصم٦م أي٤مم، وم

ومل ينمددب، طمتددى ُمدد٤مل رأؾمدده ُمددن اجلددوع واًمٕمٓمددش، وظمِمددوا ُموشمدده، 

ومدد٠مظمرضموه، وم٘مدد٤مل: ىمددد يمدد٤من اه أطمٚمدده زم: ٕ  ُمْمددٓمر، وًمٙمددن مل أيمددن 

 ٕؿمٛمتك سمدين اإلؾمالم.

وٕن ًمه همر٤َم ذم شمريمه، وهو أن جيتٜمد٥م ُمد٤م طمدرم قمٚمٞمده وإظمدذ 

ي٘متل. سم٤مًمٕمزيٛم٦م، يمام جيوز ًمه أن يٖمٛمس ٟمٗمّه ذم اًمٕمدو وإن يم٤من يٕمت٘مد أٟمه 

 (1)وٕن إسم٤مطم٦م إيمل رظمّم٦م، ومال دم٥م قمٚمٞمه، يم٤ّم ر اًمرظمص. 

وٓ خيٗمى ذم هذه اعم٠ّمًم٦م طمْمدور ُمْددأ شمٖمدػم احلٙمدم سمتٖمدػم طمد٤مل  

اعمّتٗمتي أو اعمحٙموم قمٚمٞمه، وم٤معمٞمت٦م اعمحرُم٦م سم٤مإلمج٤مع قمغم ُمٙمٚم  ىمد شم٤ْمح سمل 

دم٥م ًمٜمٗمس اعمٙمٚم : ٓظمدتالف طم٤مًمده ُمدن آظمتٞمد٤مر إمم آَدٓمرار: ممد٤م 

ػم طمٙمم أيمل اعمٞمت٦م ُمن احلرُم٦م إمم اإلسم٤مطم٦م قمغم اًم٘مول إول، يّتوضم٥م شمٖم

 أو اًموضموب قمغم اًم٘مول اًمث٤م .

 

                                                           

 (. 416/ 9(، اعمٖمٜمي ٓسمن ىمداُم٦م )512/ 4( اًمْٞم٤من ًمٚمٕمٛمرا  )1)
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 الغصّ يف احلدّد إقام٘ عً اليَٕ: الجاىٔ٘ املطأل٘
 تعسٓف احلدّد يف اللغ٘ ّاسصطالح:

مجع طمد، وهو اًمٗمّمل سملم اًمِمدٞمئلم ًمدئال خيدتٚمط  احلدّد يف اللغ٘:

دمه٤م قمغم أظمر. وطمد يمل رء: ُمٜمتٝم٤مه: أطمدمه٤م سم٤مٔظمر أو ًمئال يتٕمدى أطم

ٕٟمه يدرده ويٛمٜمٕمده قمدن اًمدتامدي. وطمدددت اًمرضمدل: أىمٛمد٧م قمٚمٞمده احلدد. 

 .(2()1){شمِْٚمَك طُمُدوُد اههِ وَماَل شَمْ٘مَرسُموَه٤م}وطمدود اه شمٕم٤ممم حم٤مرُمه، ًم٘موًمه شمٕم٤ممم: 

 ّاحلد يف اسصطالح:
 (.3هو: قم٘موسم٦م ُم٘مدرة وضم٧ْم طم٘م٤م ه شمٕم٤ممم) 

ٟمه قُمُ٘موسَمد٦م ُم٘مددَرة َوضَمْد٧م زضمدرا قَمدن اْرشمَِٙمد٤مب َُمد٤م سم٠م ّعسف أٓضا: 

 (.4ُيوضِمُْه)

وىمد اٟمٕم٘مد اإلمجد٤مع قمدغم وضمدوب إىم٤مُمد٦م احلددود ووزم إُمدر هدو 

ّقد تضافست األدل٘ مً الهتاب ّالطي٘ ّاإلمجاع علٙ (، 5اعمٕمٜمي سم٢مىم٤مُمتٝمد٤م)
 ذلو، ّميَا:

                                                           

 [.187( ؾمورة اًمْ٘مرة ُمن أي٦م: ]1)

(، واًمتٕمريٗمد٤مت ًمٚمجرضمد٤م ، خمتد٤مر اًمّمدح٤مح ُمد٤مدة: 3/140( يٜمٔمر: ًم٤ّمن اًمٕمدرب )2)

 )طمدد(. 

( ًمٕمالء اًمدين، أسمو سمٙمر سمن ُمّٕمود سمن أمحد اًمٙم٤مؾم٤م  33/  7ر: سمدا ع اًمّمٜم٤م ع )(  يٜمٔم3)

 -هد 1406اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -هد(587احلٜمٗمي )اعمتورم: 

 . 3/  4م، طم٤مؿمٞم٦م اسمن قم٤مسمدين 1986

 (. 5/460(، ُمٖمٜمي اعمحت٤مج )2/520(  يٜمٔمر: اإلىمٜم٤مع ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمي)4)

 (. 1/129ٔمر: ُمراشم٥م اإلمج٤مع ٓسمن طمزم )(  يٜم5)
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اِ  وَم٤مضْمٚمُِدوا  } قْلُ تعاىل يف الصىٙ: اٟمَِٞم٦ُم َواًمزه يُمله َواطِمدٍد ُِمدٜمُْٝماَم اًمزه

 (.1){ُِم٤مَ ٦َم ضَمْٚمَدةٍ 

٤َْم  } ّيف الطسق٘: َّ ٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕموا َأْيِدهَيُاَم ضَمَزاًء سماَِم يَم ّه ٤مِرُ  َواًم ّه َواًم

ًٓ ُِمَن اههِ َواههُ قَمِزيٌز طَمٙمِٞممٌ   (.2){َٟمَٙم٤م

ِذيَن َيْرُُمدوَن اعْمُْحَّمدٜم٤َمِت صُمدمه مَلْ َيد٠مْ  } ّيف سد الكرف: شُموا سم٠َِمْرسَمَٕمد٦ِم َواًمه

َُْٚموا هَلُْم ؿَمَٝم٤مَدًة َأسَمدًدا َوُأوًَمِئدَك ُهدُم  َٓ شَمْ٘م ؿُمَٝمَداَء وَم٤مضْمٚمُِدوُهْم صَماَمٟملَِم ضَمْٚمَدًة َو

 (.3){اًْمَٗم٤مؾِمُ٘موَن 

ــل: ــع الطسٓ دد٤مِرسُموَن اههَ َوَرؾُمددوًَمُه  } ّيف قط ددِذيَن حُيَ دداَم ضَمددَزاُء اًمه إِٟمه

٤مًدا َّ َْرِض وَم ْٕ َٕمْوَن ذِم ا ّْ ُْوا َأْو شُمَ٘مٓمهَع َأْيِدهيِْم َوَأْرضُمُٚمُٝمْم  َوَي َأْن ُيَ٘متهُٚموا َأْو ُيَّمٚمه

َْرضِ  ْٕ  (.4){ُِمْن ظِماَلٍف َأْو ُيٜمَْٗمْوا ُِمَن ا

طمدي٨م ُم٤مقمز اعمِمٝمور، قمن اسمن قم٤ْمس ريض اه قمٜمٝمام،  ّمً الطي٘:

ًمٕمٚمك ىمْٚم٧م، أو همٛمزت، »ىم٤مل ًمه:  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل: عم٤م أشمى ُم٤مقمز سمن ُم٤مًمك اًمٜمْي 

ٓ يٙمٜمدي، ىمد٤مل: ومٕمٜمدد ش. أٟمٙمتٝمد٤م»٤مل: ٓ ي٤م رؾمول اه، ىمد٤مل: ىمش أو ٟمٔمرت

 (.5ذًمك أُمر سمرمجه)

                                                           

 . 2(  ؾمورة اًمٜمور آي٦م: 1)

 . 38(  ؾمورة اعم٤م دة آي٦م: 2)

 . 4(  ؾمورة اًمٜمور آي٦م: 3)

 . 33(  ؾمورة اعم٤م دة آي٦م: 4)

سم٤مب: هل ي٘مول اإلُم٤مم ًمٚمٛم٘مر: ًمٕمٚمك  -يمت٤مب احلدود -(  أظمرضمه اًمْخ٤مري ذم صحٞمحه5)

 (. 6824رىمم:  -8/167ًمٕمٚمك عم٧ّم أو همٛمزت )
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ومنمب اخلٛمر واًمزٟمى واًمتِمٗمي سم٤مًم٘متل واًمٌىم٦م، وآؾمتٓم٤مًم٦م قمغم 

اًمٖمػم سم٤مًمِمتم واًمِب، ُمن اًمٗم٤ّمد ذم إرض، وىمد اىمتْم٧م طمٙمٛمد٦م اه 

مل شمٕم٤ممم شمنميع احلدود طمّام هلذا اًمٗم٤ّمد، وزضمرا قمن ارشمٙم٤مسمه، ًمٞمْ٘مى اًمٕم٤م

قمغم ٟمٔمم آؾمت٘م٤مُم٦م، وم٢من إظمالء اًمٕم٤ممل قمن إىم٤مُم٦م اًمزاضمر ي١مدي إمم اٟمحراومه، 

 (.1وومٞمه ُمن اًمٗم٤ّمد ُم٤م ٓ خيٗمى)

وًمذا ىم٤مل ص٤مطم٥م اهلداي٦م: واعم٘مّمد إصكم ُمن ذقمده آٟمزضمد٤مر 

 (.2قمام يتِر سمه اًمٕم٤ْمد)

ومال ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم أن اجلرا م اًمتي شموضم٥م طمدا حيرم ومٕمٚمٝم٤م 

 أي ُمٙم٤من وذم أي زُم٤من وقمغم يمل طم٤مل.قمغم اعمّٚمم ذم 

ًمٙمددن اًمٗم٘مٝمدد٤مء اظمتٚمٗمددوا ذم شمٓمْٞمددق احلدددود قمددغم ُمرشمٙمدد٥م أي ُمددن 

 اجلرا م اعموضم٦ْم هل٤م ذم زُم٤من وُمٙم٤من اًمٖمزو واجلٝم٤مد قمغم ىموًملم:

ىم٤مًموا سم٠من احلدود شم٘م٤مم ذم اًمٖمزو وذم دار احلدرب يمدام الكْل األّل: 

ومٕمٞم٦م وأيب يوؾم  ُمن شم٘م٤مم ذم دار اإلؾمالم، وهو ىمول وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤م

 (.3احلٜمٗمٞم٦م)

                                                           

 . 3/  4، طم٤مؿمٞم٦م اسمن قم٤مسمدين 79/  4يٜمٔمر: آظمتٞم٤مر (  1)

 . 211/  5(  يٜمٔمر: ومتح اًم٘مدير 2)

( عم٤مًمك سمن أٟمس سمن ُم٤مًمك سمدن قمد٤مُمر إصدْحي اعمدد  )اعمتدورم: 546/ 4(  اعمدوٟم٦م )3)

م، اًمت٤مج 1994 -هد 1415اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -هد(179

( عمحٛمد سمن يوؾم  سمن أيب اًم٘م٤مؾمم سمدن يوؾمد  551/ 4واإليمٚمٞمل عمختٍم ظمٚمٞمل )

اًمٜمد٤مذ: دار  -هدد(897اًمٕمْدري اًمٖمرٟم٤مـمي، أسمو قمْدد اه اعمدوا  اعمد٤مًمٙمي )اعمتدورم: 
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واؾمتدًموا سمٕمٛموم إدًم٦م اًم٤ّمسمق ذيمره٤م اًمتي شموضم٥م شمٓمْٞمق احلدود  

 ومل ختص طم٤مٓ دون طم٤مل وٓ ُمٙم٤مٟم٤م دون ُمٙم٤من.

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمي رمحه اه شمٕم٤ممم: ي٘مٞمم أُمػم اجلٞمش احلدود طمٞم٨م يم٤من 

ُمن إرض إذا وزم ذًمك وم٢من مل يول ومٕمغم اًمِمدٝمود اًمدذين يِمدٝمدون قمدغم 

أن ي٠مشموا سم٤معمِمٝمود قمٚمٞمه إمم اإلُم٤مم وإمم ذًمك سمدْالد احلدرب أو سمدْالد احلد 

ٓ ومر  سملم دار احلرب ودار اإلؾمالم ومٞمام أوضم٥م اه قمغم ظمٚم٘مه  اإلؾمالم و

اَم  }ُمن احلدود ٕن اه قمز وضمل ي٘مول:  ٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕموا َأْيِدهَيُ ّه ٤مِرُ  َواًم ّه َواًم

ًٓ ُِمدَن ا ٤َْم َٟمَٙمد٤م َّ اِ   }(، 1){ههِ َواههُ قَمِزيدٌز طَمٙمِدٞممٌ ضَمَزاًء سماَِم يَم اٟمَِٞمد٦ُم َواًمدزه اًمزه

صدغم اه  -(، وؾمدن رؾمدول اه 2){وَم٤مضْمٚمُِدوا يُمله َواطِمٍد ُِمٜمُْٝماَم ُِم٤مَ ٦َم ضَمْٚمَدةٍ 

قمغم اًمزا  اًمثٞم٥م اًمرضمم وطمد اه اًم٘مد٤مذف صمامٟمدلم ضمٚمددة مل  -قمٚمٞمه وؾمٚمم 

ٓ ذم سمالد ا ًمٙمٗمر ومل يْمع قمن أهٚمه ؿمٞمئ٤م يّتثن ُمن يم٤من ذم سمالد اإلؾمالم و

 (3)ُمن ومرا ْمه ومل يْح هلم ؿمٞمئ٤م مم٤م طمرم قمٚمٞمٝمم سمْالد اًمٙمٗمر. 

                                                                                                                                          

( 374/ 7م، إم ًمٚمِمد٤مومٕمي )1994-هد1416اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

قمْد اه حمٛمد سمن إدريس سمن اًمٕم٤ْمس سمن قمثامن سمن ؿم٤مومع سمدن قمْدد اعمٓمٚمد٥م سمدن قمْدد 

ؾمٜم٦م  -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م  -هد(204ف اعمٓمٚمْي اًم٘مرر اعمٙمي )اعمتورم: ُمٜم٤م

( ٕيب زيمري٤م حمٞمي 339/ 19م. اعمجٛموع ذح اعمٝمذب )1990هد/1410اًمٜمنم: 

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر. -هد(676اًمدين حيٞمى سمن ذف اًمٜمووي )اعمتورم: 

 [. 38(  ؾمورة اعم٤م دة آي٦م: ]1)

 [. 2: ](  ؾمورة اًمٜمور ُمن أي٦م2)

 (. 374/ 7( إم ًمٚمِم٤مومٕمي )3)
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ٓ شم٘م٤مم احلدود قمدغم اعمّدٚمٛملم ذم اًمٖمدزو وٓ ذم دار الكْل الجاىٕ: 

احلرب، وإٟمام شم١مظمر إىم٤مُمتٝم٤م طمتى اٟمتٝم٤مء اًمٖمزو واًمرضموع إمم دار اإلؾمالم، 

واًمْٕمض ىمد٤مل  ٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م.وسمه ىم٤مل اسمن اعم٤مضمِمون ُمن اعم٤مًمٙمٞم٦م وسمه ىم٤مل وم

 (1سمّ٘موط احلد، وهم وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م قمدا أسم٤م يوؾم .)

ووضمٝمتٝمم ذم شمٖمػم احلٙمم واظمتالومه ذم اًمٖمزو قمٜمه ذم سمالد اإلؾمالم: 

اخلوف إذا ـمْق احلد قمغم ُمرشمٙمْه ذم اًمٖمزو أو ذم دار احلرب أن يٚمحق ُمن 

إقمداء، ومٞمت٘موى ي٘م٤مم قمٚمٞمه احلد سم٤مًمٕمدو، أو يرشمد قمن اإلؾمالم، ومٞمٜمْمم إمم 

 (2ؿم٠مهنم قمغم اعمّٚمٛملم. )

يمددذًمك ىمدد٤مًموا سم٠مٟمدده ٓ وٓيدد٦م وٓ ىمدددرة إلُمدد٤مم اعمّددٚمٛملم قمددغم دار 

احلرب، ومٙمٞم  ي٘مٞمم احلدود، وٕن اًموضموب ُمنموط سم٤مًم٘مدرة، وٓ ىمدرة 

 ًمإلُم٤مم قمغم ُمّٚمم شمٚمْس سم٤محلد ذم دار احلرب، ومال طمد إذا.

                                                           

( عمحٛمد سمن أمحد سمن أيب ؾمدٝمل ؿمدٛمس إ ٛمد٦م 100/ 9( اٟمٔمر: اعمّْوط ًمٚمٌظمز )1)

 -اًمٓمْٕم٦م: سمدون ـمْٕم٦م -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م  -هد(483اًمٌظمز )اعمتورم: 

( ًمٕمكم 347/ 2م، اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمْتدي )1993 -هد 1414شم٤مريخ اًمٜمنم: 

أيب سمٙمر سمن قمْد اجلٚمٞمل اًمٗمرهم٤م  اعمرهمٞمٜم٤م ، أسمو احلّدن سمرهد٤من اًمددين )اعمتدورم: سمن 

 –سمدػموت  -اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -اعمح٘مق: ـمالل يوؾم  -هد(593

( عمحٛمد سمن ُمٗمٚمح سمن حمٛمد سمدن ُمٗمدرج، 48/ 10ًمْٜم٤من، اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع )

 -هد(763اًمّم٤محلي احلٜمْكم )اعمتورم: أسمو قمْد اه، ؿمٛمس اًمدين اعم٘مدد اًمراُمٞمٜمى صمم 

اًمٓمْٕمد٦م:  -اًمٜمد٤مذ: ُم١مؾمّد٦م اًمرؾمد٤مًم٦م  -اعمح٘مق: قمْد اه سمن قمْد اعمحّدن اًمؽميمدي 

 . 3/13ُمد، وأقمالم اعموىمٕملم ٓسمن اًم٘مٞمم  2003 -هد  1424إومم 

 . 3/13( اٟمٔمر: إقمالم اعموىمٕملم 2)



 كَٔ٘مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بتغري الصماٌ ّاملهاٌ ّاألسْال، ّتطبٔكاتُ الف

 

(364) 

إلُمد٤مم ٓ ي٘مددر ٕن ا" ّقال الهاضاىٕ مً احليفٔ٘ يف ضكْط احلـد: 

قمغم إىم٤مُم٦م احلدود ذم دار احلرب ًمٕمدم اًموٓي٦م، وًمو ومٕمل ؿمٞمئ٤م ُمن ذًمك صمم 

رضمع إمم دار اإلؾمالم ٓ ي٘م٤مم قمٚمٞمه احلد أيْم٤م، ٕن اًمٗمٕمدل مل ي٘مدع ُموضمْد٤م 

 (1. )"أصال

 ّقد ضاقْا أدل٘ مً الطي٘ ّاملأثْز علٙ ما ذٍبْا إلُٔ:
 دلٔلَه مً الطي٘: -أ 

 (2). "ذم دار احلرب ٓ شم٘م٤مم احلدود"طمدي٨م:  -1

ىمدد٤مًموا ذم وضمدده اًمدًٓمدد٦م ُمددن احلدددي٨م: ٓ شم٘مدد٤مم احلدددود ذم أرض 

احلرب: ٕن اعم٘مّمود هو آٟمزضم٤مر ووٓي٦م اإلُم٤مم ُمٜم٘مٓمٕمد٦م ومدٞمٝمام ومٞمٕمدرى 

 (3اًموضموب قمن اًمٗم٤م دة. )

                                                           

 . 7/131( اٟمٔمر: سمدا ع اًمّمٜم٤م ع 1)

( ٕمحد سمن احلّلم سمن قمكم  18225 -9/178اًمٙمؼمى ) ( أظمرضمه اًمْٞمٝم٘مي ذم اًمّٜمن2)

ْوضِمردي اخلراؾم٤م ، أسمو سمٙمر اًمْٞمٝم٘مي )اعمتورم:  َ ٌْ اعمح٘مق:  -هد( 458سمن ُموؾمى اخُل

اًمٓمْٕمد٦م:  -ًمْٜمد٤من –اًمٜمد٤مذ: دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م، سمدػموت -حمٛمد قمْد اًم٘م٤مدر قمٓمد٤م 

، وىمد٤مل 3/343م، وذيمدره اًمزيٚمٕمدي ذم ٟمّمد٥م اًمرايد٦م  2003 -هد  1424اًمث٤مًمث٦م، 

جلامل اًمدين أسمو حمٛمد قمْد اه سمن يوؾمد  سمدن   -همري٥م، وذيمره إطمٜم٤مف ذم يمتْٝمم

 –ضمددة  -اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مْٚم٦م ًمٚمث٘م٤مومد٦م اإلؾمدالُمٞم٦م -هد(762حمٛمد اًمزيٚمٕمي )اعمتورم: 

 م.1997هد/1418اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمّٕمودي٦م

سمراهٞمم سمن حمٛمدد، ( ًمزين اًمدين سمن إ18/ 5( اٟمٔمر: اًمْحر اًمرا ق ذح يمٜمز اًمدىم٤م ق )3)

 -هدد( اًمٜمد٤مذ: دار اًمٙمتد٤مب اإلؾمدالُمي970اعمٕمروف سم٤مسمن ٟمجٞمم اعمٍمي )اعمتورم: 

 سمدون شم٤مريخ. -اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م 
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قمن سمٌ سمن أرـم٠مة ريض اه قمٜمه، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمول اه صغم اه  -2

(: ومٝمذا طمدد ُمدن طمددود اه، 1ش)ذِم اًمَٖمْزوِ َٓ شُمْ٘مَٓمُع إَْيِدي »قمٚمٞمه وؾمٚمم:

وإصل ذم احلدود ذم همػم اًمٔمروف اخل٤مص٦م أهن٤م ُمٓمٚموسمد٦م آؾمدتٞمٗم٤مء: عمد٤م 

ومٞمٝم٤م ُمن طمٗمظ اعمجتٛمع اعمّٚمم ذم ديٜمه وٟمٗمّه، وعم٤م ذم ذًمدك ُمدن اؾمدت٘مرار 

وحت٘مٞمق ًمٚمٕمٛمران وارشمٗم٤م  ًمٚمٙمون، ًمٙمن ُمع ذًمك ٓ دموز إىم٤مُمته ذم اًمٖمزو 

ًمٓم٤مر ٦م: ظمِمٞم٦م أن يؽمشم٥م قمٚمٞمه ُم٤م هو أسمٖمدض إمم وُم٤م ؿم٤مهبه ُمن اًمٔمروف ا

 (2اه وأؿمد وم٤ّمدا وأسمٕمد قمن ُم٘مّمود اًمِم٤مرع. )

 دلٔلَه مً املأثْز: -ب
ذم اًمْٞمٝم٘مي: أن قمٛمر ريض اه قمٜمه يمتد٥م إمم قمٛمدػم سمدن ؾمدٕمد   -1

وإمم قمامًمه، أن ٓ ي٘مٞمٛموا طمدا قمغم أطمد ُمن اعمّٚمٛملم ذم أرض  4إٟمّم٤مري

 (3)ّم٤محل٦م. احلرب طمتى خيرضموا إمم أرض اعم

وقمن قمٚم٘مٛم٦م ىم٤مل: يمٜم٤م ذم ضمٞمش ذم أرض اًمروم وُمٕمٜم٤م طمذيٗم٦م  -3

سمن اًمٞمامن ريض اه قمٜمه وقمٚمٞمٜم٤م اًموًمٞمد سمن قم٘م٦ْم، ومنمب اخلٛمر، وم٠مردٟمد٤م أن 

                                                           

(  عمحٛمد سمن قمٞمّى سمن ؾَمْورة سمن ُموؾمى 1450 -4/53( أظمرضمه اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمه )1)

ٛمدد حت٘مٞمق وشمٕمٚمٞمق: أمحدد حم -هد(279سمن اًمْمح٤مك، اًمؽمُمذي، أسمو قمٞمّى )اعمتورم: 

ؿم٤ميمر، وحمٛمد وم١ماد قمْد اًم٤ْمىمي، وإسمراهٞمم قمٓموة قموض اعمدرس ذم إزهر اًمنمي  

اًمٓمْٕمد٦م: اًمث٤مٟمٞمد٦م،  -ُمٍمد –اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمت٦ْم وُمٓمْٕم٦م ُمّمٓمٗمى اًم٤ْميب احلٚمْي  -

 م، وىم٤مل: َهَذا طَمِدي٨ٌم هَمِري٥ٌم. 1975 -هد  1395

 . 17-3/13( إقمالم اعموىمٕملم 2)

  .9/105( أظمرضمه اًمْٞمٝم٘مي ذم اًمّٜمن 3)
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ٟمحده، وم٘م٤مل طمذيٗم٦م: أحتدون أُمػميمم وىمد دٟموشمم ُمدن قمددويمم ومٞمٓمٛمٕمدون 

 (1)ومٞمٙمم. 

احلدرب وقمغم اًم٘مول اًمث٤م : اًم٘م٤م ٚملم سمّ٘موط احلددود ذم دار  قلت:

يمام هو رأي احلٜمٗمٞم٦م، أو شم٠مضمٞمٚمٝم٤م حللم اًمرضموع ًمدار اإلؾمالم يمام هو ىمدول 

احلٜم٤مسمٚم٦م: يٙمدون طمٙمدم شمٓمْٞمدق احلددود خمتٚمٗمد٤م ذم دار احلدرب قمٜمده ذم دار 

اإلؾمالم: وذًمك ًمتٖمػم اعمٙم٤من، طمٞم٨م ذم دار اإلؾمالم شموضمد اعمٜمٕم٦م واًم٘موة، 

ّمددٗموف وٓ خيِمدى ُمدن شمٓمْٞمددق احلددود ومٞمٝمد٤م ومددرار اعمحددود واٟمْمدامُمه ًم

 اًمٕمدو، سمخالف دار احلرب اًمذي خيِمى ومٞمٝم٤م ذًمك.

                                                           

 .104، 10/103( أظمرضمه اسمن أيب ؿمٞم٦ْم 1)
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 الػسٓف احلدٓح نتاب٘ يف اإلذٌ: الجالج٘ املطأل٘
ىمد يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م شم٘متيض وىم٧م اًمتٜمْزيل اًمٜمٝمَي قمن يمت٤مسم٦م احلدي٨م  

ىمدد٤مِع، ظموومدد٤م ُمددن طمدددوث اًمتْدد٤مس قمٜمددد قم٤مُمدد٦م  اًمٜمْددوي ذم اًمّمددُح  واًمرر

  سمٕمْمددٝمام ُمددع اعمّددٚمٛملم، ومٞمخٚمٓمددون اًم٘مددرآن سم٤محلدددي٨م سمدد٤مظمتالط صددح

سمٕمض، وسمخ٤مص٦م ذم أول اإلؾمالم ىمْل ُمٕمروم٦م أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن ومتٞمز أؾمٚموسمه، 

ومٚمام متّٞمز اًم٘مرآن ورؾمخ٧م ُمٕمروم٦م اًمّمدح٤مسم٦م سمده، وأُِمدن اًمرؾمدول صدغم اه 

قمٚمٞمه وؾمٚمم قمٚمٞمٝمم ظمٚمٓمٝمم همػمه سمه أذن هلم ذم اًمٙمت٤مسمد٦م، ومٙمتد٥م سمٕمْمدٝمم 

ٙمت٥م صح٤م   ويمت٤ًْم ٕٟمٗمّٝمم، ويمت٥م هو صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم سمٕمض اًم

واعمٙم٤مشم٤ْمت اًمٙمثػمة اًمتي يم٤من يْٕم٨م هب٤م إلسمالغ هذا اًمدين، ومٚمام شموذم صغم 

اه قمٚمٞمه وؾمٚمم يمثر قمدد ُمن يٙمت٥م احلدي٨م ُمن اًمّمح٤مسم٦م واًمتد٤مسمٕملم، إمم 

أن ضم٤مء قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمزاهد قمٛمر سمن قمْد اًمٕمزيز اًمذي دقم٤م إمم مجع اًمّدٜم٦م 

اٟمٔمر ُمد٤م يمد٤من ": قم٤مُمٚمه قمغم اعمديٜم٦م -وشمدويٜمٝم٤م ويمت٥م إمم أيب سمٙمر سمن طمزم 

ُمن طمدي٨م رؾمول اه صغم اه قمٚمٞمه وؾمدٚمم وم٤ميمتْده: ومد٢م  ظمٗمد٧م دروس 

 (1)، وسمدقموشمه اٟمتٝمى اخلالف ذم يمت٤مسم٦م احلدي٨م. "اًمٕمٚمم وذه٤مب اًمٕمٚمامء

                                                           

( ًمٜم٤مس 4( يمت٤مسم٦م احلدي٨م ذم قمٝمد اًمٜمْي صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم سملم اًمٜمٝمي واإلذن )ص: 1)

اًمٜم٤مذ: جمٛمع اعمٚمك ومٝمد ًمٓم٤ْمقم٦م اعمّمح  اًمنمدي  سم٤معمديٜمد٦م  -سمن إسمراهٞمم اًمٕمْودي

 اعمٜمورة. 
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وذم هذا اعمث٤مل شمٖمػمت اًمٗمتدوى ذم يمت٤مسمد٦م احلددي٨م اًمنمدي  سمتٖمدػم 

ّمدر آقمت٤ْمرات اعمّمٚمحٞم٦م، وم٘مد يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م شم٘متيض قمدم اًمٙمت٤مسم٦م ذم اًم

إول، صمم شمٖمػم آقمتْد٤مر ومٙم٤مٟمد٧م اعمّمدٚمح٦م شم٘متيضد اًمٕمٙمدس وهدو يمت٤مسمد٦م 

 احلدي٨م اًمنمي  وشمدويٜمه.
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 ّاسد بلفغ الجالخ الطلكات مجع: السابع٘ املطأل٘

اعمٓمٚمق ذم زُمن اًمٜمْي صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم وزُمن ظمٚمٞمٗمته أيب سمٙمدر 

 وصدرا ُمن ظمالوم٦م قمٛمر، يم٤من إذا مجع اًمٓمٚم٘م٤مت اًمثالث ذم مجٚم٦م واطمددة:

يم٤مٟم٧م حتت٥ّم ـمٚم٘م٦م واطمدة، يمام صم٧ْم ذًمك ذم اًمّمحٞمح قمدن اسمدن قمْد٤مس 

يَم٤مَن اًمٓمهاَلُ  قَمدغَم قَمْٝمدِد َرؾُمدوِل اهِ َصدغمه اُه قَمَٚمْٞمدِه  "ريض اه قمٜمٝمام ىم٤مل: 

َم، َوَأيِب سَمْٙمٍر، َوؾَمٜمََتلْمِ ُِمْن ظِماَلوَم٦ِم قُمَٛمَر، ـَماَلُ  اًمثهاَلِث َواطِمَدًة، وَمَ٘م٤مَل  َوؾَمٚمه

ُن اخْلَٓمه٤مِب: إِنه اًمٜمه٤مَس ىَمِد اؾْمَتْٕمَجُٚموا ذِم َأُْمٍر ىَمْد يَم٤مَٟم٧ْم هَلُْم ومِٞمدِه َأَٟمد٤مٌة، قُمَٛمُر سمْ 

 (1)"وَمَٚمْو َأُْمَْمْٞمٜم٤َمُه قَمَٚمْٞمِٝمْم، وَم٠َمُْمَْم٤مُه قَمَٚمْٞمِٝمْم 

ومٝمذا مم٤م شمٖمػمت سمه اًمٗمتوى ًمتٖمػم اًمزُم٤من، وىمد يم٤من ذًمك ُمن طُمّن 

ًمذًمك واوم٘مه اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ؾمٞم٤مؾم٦م قمٛمر ريض اه قمٜمه وشم٠مديْه ًمرقمٞمته، و

قمغم إًمزاُمه: ٕهنم رأوا أن ُمٗمّدة شمت٤مسمع اًمٜم٤مس ذم إي٘م٤مع اًمثالث ٓ شمٜمدومع 

إٓ سم٢مُمْم٤م ٝم٤م قمٚمٞمٝمم، ومرأوا ُمّمٚمح٦م اإلُمْم٤مء أىموى ُمن ُمٗمّدة اًموىمدوع، 

ُمع اضمتٝم٤مد قمٛمر هذا وإىمرارهم ًمه مل خي  قمٚمٞمٝمم أن اًمّدٜم٦م قمدغم  وهم 

٦م قمغم اًمٜم٤مس، ًمٙمن شمٓمْٞم٘مٝمم ظمالف ذًمك وأن احلٙمم إول يم٤من ومٞمه شموؾمٕم

 هذا يٜمدرج حت٧م ىم٤مقمدة: إذا اشمّع إُمر ٤َم ، يمام قمؼم قمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء.

                                                           

 (. 1472 -1099/ 2(  أظمرضمه ُمّٚمم ذم صحٞمحه: )1)
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طمول ؾم٥ْم شمٖمٞمػم طمٙمدم اًمٓمدال  سمٚمٗمدظ اًمدثالث:  قال ابً الكٔه:

أن اًمٜمد٤مس ىمدد اؾمدتٝم٤مٟموا سمد٠مُمر  -ريض اه قمٜمه  -رأى أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر "

ٚمح٦م قم٘مدوسمتٝمم اًمٓمال ، ويمثر ُمٜمٝمم إي٘م٤مقمه مجٚم٦م واطمدة: ومدرأى ُمدن اعمّمد

سم٢مُمْمدد٤م ه قمٚمددٞمٝمم: ًمٞمٕمٚمٛمددوا أن أطمدددهم إذا أوىمٕمدده مجٚمدد٦م سم٤مٟمدد٧م ُمٜمدده اعمددرأة 

وطمرُم٧م قمٚمٞمه طمتى شمٜمٙمح زوضم٤م همػمه ٟمٙم٤مح رهم٦ْم يدراد ًمٚمددوام ٓ ٟمٙمد٤مح 

حتٚمٞمل، وم٢مٟمه يم٤من ُمن أؿمد اًمٜم٤مس ومٞمه، وم٢مذا قمٚمٛموا ذًمك يمٗموا قمدن اًمٓمدال  

ٟموا قمٚمٞمه اعمحرم، ومرأى قمٛمر أن هذا ُمّمٚمح٦م هلم ذم زُم٤مٟمه، ورأى أن ُم٤م يم٤م

وقمٝمدد اًمّمدديق وصددرا ُمددن  -صدغم اه قمٚمٞمده وؾمددٚمم  -ذم قمٝمدد اًمٜمْدي 

ظمالومتدده يمدد٤من إًمٞمددق هبددم: ٕهنددم مل يتتدد٤مسمٕموا ومٞمدده، ويمدد٤مٟموا يت٘مددون اه ذم 

اًمٓمددال ، وىمددد ضمٕمددل اه ًمٙمددل ُمددن اشم٘مدد٤مه خمرضمدد٤م، ومٚمددام شمريمددوا شم٘مددوى اه 

تزُمدوه وشمالقمْوا سمٙمت٤مب اه وـمٚم٘موا قمغم همػم ُمد٤م ذقمده اه أًمدزُمٝمم سمدام اًم

قم٘موسم٦م هلم: وم٢من اه شمٕم٤ممم إٟمام ذع اًمٓمال  ُمرة سمٕمد ُمرة، ومل ينمدقمه يمٚمده 

ُمرة واطمدة، ومٛمن مجع اًمثالث ذم ُمرة واطمدة وم٘مد شمٕمدى طمدود اه، وفمٚمم 

ٟمٗمّه، وًمٕم٥م سمٙمت٤مب اه، ومٝمو طم٘مٞمق أن يٕم٤مىم٥م، ويٚمزم سمام اًمتزُمه، وٓ ي٘مر 

 (.1)"ًمتٖمػم اًمزُم٤من قمغم رظمّم٦م اه وؾمٕمته. . . ومٝمذا مم٤م شمٖمػمت سمه اًمٗمتوى

 

                                                           

 (. 35/ 3اعموىمٕملم )( إقمالم 1)
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 تغري ثه العله، خػٔ٘ للياع التطعري  الي  زفض: اخلامط٘ املطأل٘
 ذلو بعد احلهه

 أّس: تعسٓف التطعري يف اللغ٘ ّاسصطالح:
 اًمٌمء: -سمتِمديد اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م -ُمّمدر ؾمّٕمر التطعري يف اللغ٘:

 سمٛمٕمٜمى ضمٕمل ًمه ؾمٕمرا ُمٕمٚموُم٤م يٜمتٝمى إًمٞمه.

اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: سم٠مٟمه إي٘م٤مف إؾموا  قمغم قمّرومه  التطعري اصطالسا:

 صمٛمن ُمٕمٚموم ٓ يزاد قمٚمٞمه.

سم٠مٟمه حتديد طم٤ميمم اًمّو  ًم٤ْم ع اعم٠ميمول ومٞمه ىمدرا  ّعّسفُ ابً عسف٘:

 (1ًمٚمٛمْٞمع سمدرهم ُمٕمٚموم. )

روي قَمدْن َأَٟمدِس سْمدِن  سهه الي  صلٙ اهلل علُٔ ّضله يف التطـعري: 

ْٕمُر سم٤ِمعمَِْديٜم٦َِم قمَ  ّر َم، َُم٤مًمٍِك، ىَم٤مَل: هَماَل اًم غَم قَمْٝمِد َرؾُموِل اهِ َصغمه اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمٚمه

ْر ًَمٜم٤َم، وَمَ٘م٤مَل َرؾُموُل اهِ َصغمه اُه  ْٕمُر، ؾَمٕمر ّر وَمَ٘م٤مَل اًمٜمه٤مُس: َي٤م َرؾُموَل اهِ، هَماَل اًم

َ  "قَمَٚمٞمِْه َوؾَمٚمهَم:  َٕ اُ ، إِ ر  زه ٤َْمؾِمُط اًمره ُر اًْمَ٘م٤مسمُِض، اًْم ٕمر َّ ْرضُمو َأْن َأًْمَ٘مى إِنه اهَ اعْمُ

َٓ َُم٤مٍل  ُْٜمِي سمَِٛمْٔمَٚمَٛم٦ٍم ذِم َدٍم، َو  (.2)"اهَ، َوًَمْٞمَس َأطَمٌد ُِمٜمُْٙمْم َيْٓمُٚم

ومٗمي هذا احلدي٨م رومض رؾمول اه صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم اًمتّدٕمػم 

 ًمٚمٜم٤مس، ظمِمٞم٦م فمٚمم أطمد ُمٜمٝمم أو اًمتٕمّ  قمٚمٞمه ذم ُم٤مًمه. 

                                                           

 (.454/ 1( ُمٕمجم اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م )1)

( وىم٤مل: طمددي٨م 597/ 3(، واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمه )445/ 21(  رواه أمحد ذم ُمّٜمده )2)

 طمّن صحٞمح.
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 تغري سهه التطعري عيد بعض الفكَاٛ:
أطمددوال اًمٜمدد٤مس، وأصددْح قمدددم اًمتّددٕمػم ذم يمثددػم ُمددن عمدد٤م شمٖمددػمت 

احل٤مٓت، هو ؾم٥ْم اًمٔمٚمدم واًمتٕمّد ، ٟمد٤مدى قمددد ُمدن اًمٗم٘مٝمد٤مء سمجدواز 

اًمتّٕمػم، وأطمٞم٤مٟم٤م سموضموسمه، قمغم إىمدل ذم اعمدواد إؾم٤مؾمدٞم٦م اًمتدي شمتوىمد  

 قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٤مة اًمٜم٤مس.

إن يم٤من أرسم٤مب اًمٓمٕمد٤مم " قال بدز الدًٓ العٔين مً فكَاٛ احليفٔ٘:

ٛمون ويتٕمدون قمن اًم٘مٞمٛم٦م شمٕمدي٤م وم٤مطمِم٤م، وقمجز اًم٘م٤ميض قمن صٞم٤مٟم٦م يتحٙم

طم٘مو  اعمّٚمٛملم إٓ سم٤مًمتّٕمػم، ومحٞمٜمئذ ٓ سم٠مس سمه سمٛمِمورة ُمن أهل اًمرأي 

 (1. )"واًمّْمػمة. . . 

وُمع أن اإلُم٤مم ُم٤مًمك رمحه اه شمٕم٤ممم مل جيز اًمتّٕمػم، إٓ أن ًمٗم٘مٝم٤مء 

. . . ، " الهٔـ٘: قال ابـً سبٔـب مـً امل   اعم٤مًمٙمٞم٦م شمٗمّمٞمال، وسمٕمْمٝمم أضم٤مزه، 

يٜمْٖمي ًمإلُم٤مم اًمٕمدل إن أراد أن يّٕمر ؿمٞمئ٤مً ُمن ذًمك، أن جيٛمع وضموه ؾمو  

ذًمددك اًمٌمددء، وحيِدد همددػمهم اؾمددتٔمٝم٤مرًا قمددغم صدددىمٝمم ومٞمّدد٠مهلم يمٞمدد  

يِمؽمون ويمٞم  يْٞمٕمون، وم٢من رأى ؿمٓمٓم٤ًم ذم اًمرسمح ٟم٤مزهلم إمم ُمد٤م ومٞمده هلدم 

وم وًمٚمٕم٤مُمدد٦م ؾمددداد طمتددى يرَددوا سمدده، صمددم يتٕم٤مهددد ذًمددك ُمددٜمٝمم ذم يمددل يدد

 (2)"وطملم..

                                                           

( ٕيب حمٛمد حمٛمود سمن أمحد سمن ُموؾمى سمن أمحد سمدن 218/ 12( اًمْٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )1)

اًمٜمد٤مذ: دار اًمٙمتد٥م  -هدد(855ًمٕمٞمٜمى )اعمتورم: طمّلم اًمٖمٞمت٤مسمى احلٜمٗمى سمدر اًمدين ا

 م.  2000 -هد  1420اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -سمػموت، ًمْٜم٤من -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

( ٕيب سمٙمر حمٛمد سمن قمْد اه سمن يوٟمس اًمتٛمٞمٛمي 1053/ 13( اجل٤مُمع عم٤ّم ل اعمدوٟم٦م )2)

اًمٜمد٤مذ:  -اعمح٘مق: جمٛموقم٦م سم٤مطمثلم ذم رؾم٤م ل ديمتوراه -هد( 451اًمّم٘مكم )اعمتورم: 
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صمدد٤مٟمٞمٝمام اجلددواز: ُمراقمدد٤مة عمّمدد٤مًمح  ّللػــافعٔ٘ يف التطــعري ّدَــاٌ،

 قال إماو احلسمني اجلْٓين يف ىَآ٘ املطلـب: اًمٜم٤مس، ودومٕم٤م ًمٚمِر قمٜمٝمم، 

وهل يٜم٤مدي ُمٜم٤مدي اإلُم٤مم ذم اًمْٚمد، وي٠مُمر سمّٕمٍر ُم٘مدٍر ذم ضمدٜمس طمتدى ٓ 

ْوهَ ومٜم٘مول: ًمٞمس ًمإلُم٤مم هذا ذم رظم٤مء إؾمٕم٤مر وؾمٙم ون إؾمدوا : يتٕمده

وم٢مٟمه طمجٌر قمغم اعمالك، وهو ممتٜمع. وم٠مُم٤م إذا همٚم٧م إؾمٕم٤مر، وآَمر اًمٜم٤مُس، 

اعمٜمع ـمردًا  -ومٝمل جيوز ًمإلُم٤مم أن يّّٕمرَ ومٞمه وضمٝم٤من ُمِمٝموران: أطمدمه٤م 

 "اجلواز، ٟمٔمرًا إمم ُمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م. وىمدد روي:  -ًمٚم٘مٞم٤مس اًمٙمكم. واًمث٤م  
سمن أيب سمٚمتٕم٦م، وسملم يديه ُمر سمح٤مـم٥م  -ريض اه قمٜمه-أن قمٛمَر سمن اخلٓم٤مب 

ين سمددرهم ومدرآه قمٛمدُر  ر ُُمدده دٕمه َّ هَمرارشم٤من ومٞمٝمام زسمٞم٥م، وم٠ّمًمه قمن ؾمٕمره، وَم

طُمّدصم٧ُم سمِٕمػٍم ُم٘مْٚم٦م ُمن اًمٓم٤م   حتٛمل زسمٞم٤ًْم، وهم يٕمتؼمون  "هم٤مًمٞم٤ًم، وىم٤مل: 

سمّٕمرك، وم٢مُم٤م أن شمرومع ذم اًمّٕمر، وإَُمد٤م أن شمددظمل زسمٞمْدك اًمْٞمد٧َم، ومتْٞمٕمده 

 (1ر اًمزي٤مدة ذم وزن اًمزسمٞم٥م.). وأراد سمرومع اًمّٕم"يمٞم  ؿمئ٧م 

وُمع أن قم٤مُم٦م وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚمد٦م يٛمٜمٕمدون اًمتّدٕمػم أيْمد٤م، إٓ أن اسمدن 

اًم٘مٞمم رمحه اه جيٞمزه ذم طم٤مًم٦م اًمِورة وُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس، ويرد قمغم 

وُمن اطمت٩م قمغم ُمٜمع "اعمحتجلم سمٛمٜمع اًمتّٕمػم سم٤محلدي٨م اًموارد ومٞمه، ومٞم٘مول: 

ُر اًْمَ٘م٤مسمُِض،  "قمٚمٞمه وؾمٚمم: اًمتّٕمػم ُمٓمٚم٘م٤م سم٘مول اًمٜمْي صغم اه  ٕمر َّ إِنه اهَ اعْمُ

                                                                                                                                          

شموزيع: دار  -ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى -ٝمد اًمْحوث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمي ُمٕم

 م. 2013 -هد  1434اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم واًمتوزيع

 (. 63/ 6( هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م )1)
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ُْٜمِددي  َْرضُمددو َأْن َأًْمَ٘مددى اهَ، َوًَمددْٞمَس َأطَمددٌد ُِمددٜمُْٙمْم َيْٓمُٚم َٕ اُ ، إِ ر  زه ٤َْمؾِمددُط اًمددره اًْم

َٓ َُم٤مٍل  (: ىمٞمل ًمه: هذه ىمْمدٞم٦م ُمٕمٞمٜمد٦م وًمٞمّد٧م ًمٗمٔمد٤م 1)"سمَِٛمْٔمَٚمَٛم٦ٍم ذِم َدٍم، َو

ُم٤م اًمٜم٤مس حيت٤مضمون إًمٞمده وُمٕمٚمدوم أن قم٤مُم٤م وًمٞمس ومٞمٝم٤م أطمدا اُمتٜمع ُمن سمٞمع 

اًمٌمء إذا ىمل رهم٥م اًمٜم٤مس ذم اعمزايدة ومٞمه وم٢مذا سمذًمه ص٤مطمْه يمام ضمدرت سمده 

 (2. )"اًمٕم٤مدة وًمٙمن اًمٜم٤مس شمزايدوا ومٞمه ومٝمٜم٤م ٓ يّٕمر قمٚمٞمٝمم

 اإلبل ضال٘ التكاط: الطادض٘ املطأل٘
هنى قمن اًمت٘م٤مط ٤َمًم٦م اإلسمل: ومَٕمْن  -صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم  -اًمٜمْي 

َم  َيِزيدَ  َِْٕم٨ِم قَمْن َزْيِد سْمِن ظَم٤مًمٍِد اجلَُٝمٜمِير َأنه اًمٜمهِْيه َصغمه اُه قَمَٚمْٞمِه َوؾَمٚمه َُمْومَم اعمُٜمْ

َ٘مَٓمدد٦ِم، وَمَ٘مدد٤مَل:  اقْمددِرْف ِويَم٤مَءَهدد٤م، َأْو ىَمدد٤مَل ِوقَم٤مَءَهدد٤م، »ؾَمدد٠َمًَمُه َرضُمددٌل قَمددِن اًمٚمع

وْمَٝم٤م ؾَمٜم٦ًَم، صُممه اؾْمَتْٛمتِْع هِبَ  َه٤م إًَِمْٞمهِ َوقِمَٗم٤مَصَٝم٤م، صُممه قَمرر ٤م وَم٠َمدر َ ىَم٤مَل: ش ٤م، وَم٢مِْن ضَم٤مَء َرهبع

ْت َوضْمٜمََت٤مُه، َأْو ىَم٤مَل امْحَره َوضْمُٝمدُه، وَمَ٘مد٤مَل:  ٦ُم اإِلسمِِلَ وَمَٖمِْم٥َم طَمتهى امْحَره وَمَْم٤مًمه

َجَر، وَمَذْرَه٤م » َوَُم٤م ًَمَك َوهَل٤َم، َُمَٕمَٝم٤م ؾِمَ٘م٤مُؤَه٤م َوطِمَذاُؤَه٤م، شَمِرُد اعَم٤مَء َوشَمْرقَمى اًمِمه

دد٤مطَمتهدد َ ٦ُم اًمَٖمددٜمَِمَ ىَمدد٤مَل: ش ى َيْٚمَ٘م٤مَهدد٤م َرهبع ظَِمٞمددَك، َأْو »ىَمدد٤مَل: وَمَْمدد٤مًمه ِٕ ًَمددَك، َأْو 

ْ ٥ِم   (.3)"شًمِٚمذر

                                                           

 (  ؾمْق خترجيه.1)

ٛمدد سمدن أيب سمٙمدر ( ٕيب قمْدد اه حم374( اًمٓمر  احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمّٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م )ص: 2)

حت٘مٞمق: د. حمٛمد  -اًم٘م٤مهرة –اًمٜم٤مذ: ُمٓمْٕم٦م اعمد   -أيوب اًمزرقمي اسمن ىمٞمم اجلوزي٦م

 مجٞمل هم٤مزي. 

( أظمرضمه: اًمْخ٤مري، يمت٤مب اًمٕمٚمم، سمد٤مب: اًمٖمْمد٥م ذم اعموقمٔمد٦م واًمتٕمٚمدٞمم إذا رأى ُمد٤م 3)

(، ُمن طمدي٨م 1722- 1346/ 3(، وُمّٚمم، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م، )91-1/30يٙمره، )

 ي ريض اه قمٜمه. زيد سمن ظم٤مًمد اجلٝمٜم
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ا إمم آظمر قمٝمد قمٛمر سمدن اخلٓمد٤مب  ريض -وفمل هذا احلٙمم ُمّت٘مرًّ

أُمدر سم٤مًمت٘مد٤مط  -ريض اه قمٜمده-، وعم٤م ضم٤مء قمٝمد قمثامن سمدن قمٗمد٤من -اه قمٜمه

ًٓ سمده ومد٢مذا ضمد٤مء صد٤مطمْٝم٤م َوال اإلسمل وسمٞمٕمٝم٤م قمغم ظمالف ُم٤م يمد٤م ن ُمٕمٛمدو

 أقمٓمي صمٛمٜمٝم٤م. . .

وقمٚمٞمه وم٘مد ص٤من هذا احلٙمُم إُمواَل وطمٗمٔمٝم٤م ُمن أيدي اًمٕم٤مسمثلم، 

ًَمَٚمِحَق  -صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم  -وًمو سم٘مي هذا احلٙمم قمغم فم٤مهر ىمول اًمٜمْي 

 (1اًمُِر سم٤معمجتٛمع. )

َذْيِن دسمه   ٤م سملم اًمٜم٤مس، وَُمَردع هذا إمم وم٤ّمِد اًمذُمِم وٟم٘مِص إُم٤مٟم٦ِم اًمٚمه

وًمذًمك رأى قمثامن ريض اه قمٜمه أن اًمت٘م٤مط ٤َمًم٦م اإلسمل أومم ُمن إرؾم٤مهل٤م 

شمرقمى اًمِمجر وشمرد اعم٤مء ٕٟمه رأى ذم زُم٤مٟمه شمْددًٓ ذم طم٤مًمد٦م اًمٜمد٤مس أورث 

ظمووم٤ًم قمغم أُموال اًمرقمٞم٦م ُمن أن متتد إًمٞمٝم٤م يد اخلٞم٤مٟم٦م، ومٙم٤مٟم٧م اعمّمدٚمح٦م ذم 

ا ُمن ىمْٞمل شمٖمػم احلٙمم سمتٖمػم أُمره سم٤مًمت٘م٤مـمٝم٤م وشمٕمريٗمٝم٤م يم٤ّم ر إُموال، وهذ

 أطموال اًمٜم٤مس ووم٤ّمد اًمزُم٤من.

 

                                                           

أصل اًمٙمت٤مب:  -( د. حمٛمد يٌي إسمراهٞمم214/ 1( وم٘مه اًمٜموازل ًمألىمٚمٞم٤مت اعمّٚمٛم٦م )1)

ديٕم٦م واًم٘مد٤مٟمون سمج٤مُمٕمد٦م إزهدر  -رؾم٤مًم٦م ديمتوراه ذم اًمٗم٘مه اإلؾمالُمي ُمن يمٚمٞم٦م اًمنمه

 -هد  1434اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -مجٝموري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٞمٌ، اًم٘م٤مهرة 

 م. 2013
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 قلْبَه املؤلف٘ ضَه إبطال: الطابع٘ املطأل٘
ىمد يم٤من احلٙمم ذم أول اإلؾمالم سم٤مإلؾمٝم٤مم ًمٚمٛم١مًمٗم٦م ىمٚموهبم: وهدم  

ومريق ُمن اًمٜم٤مس طمديثو قمٝمد سم٤مإلؾمالم، وإؾمالُمٝمم ٓ زال َٕمٞمٗم٤م ومنمدع 
م وشمثْٞمت٤م هلم قمغم اإلؾمالم، وىمد هلم هذا اًمّٝمم ذم أول إُمر شم٠مًمٞمٗم٤م ًم٘مٚموهب

 }قمدددوا ذم ُمّمدد٤مرف اًمزيمدد٤مة ذم أيدد٦م اًمٙمريٛمدد٦م: 
ِ
ددَدىَم٤مُت ًمِْٚمُٗمَ٘مددَراء دداَم اًمّمه إِٟمه

َٗم٦ِم ىُمُٚموهُبُمْ  ٤ميملِِم َواًْمَٕم٤مُِمٚملَِم قَمَٚمْٞمَٝم٤م َواعْم١َُمًمه َّ   (1).{َواعْمَ
ومٚمام قمز اه شمٕم٤ممم اإلؾمالم وىموي٧م ؿمدويمته ورضب سمجراٟمده، رأى 

رأؾمٝمم قمٛمر سمن اخلٓم٤مب أٓ ُيّدِٝمَم هلدم، وأن جيٕمدل  سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وقمغم
ٚمِِٛملَم: طمٞم٨م يراه اإلُم٤مم. ّْ َٗم٦ِم ذم اًمُٙمَراِع واًمّالح وذم صمٖمر اعْمُ  (2)ؾمٝمُم اعُم١َمًمه

وىمد ي٘م٤مل إن قمٛمر ريض اه قمٜمه أسمٓمل ؾمٝمم اعم١مًمٗم٦م ىمٚموهبم، وذًمك 
 إقمامٓ ًمٚمٛمّمٚمح٦م ذم ُمواضمٝم٦م اًمٜمص.

ن ًمٙمدل طمٙمدم ُمٜم٤مـمد٤م ًمٙمن اًمٜمٔمرة اًمٗم٤مطمّم٦م شمٙمِم  همػم ذًمك، وم٢م
ًمٚمتٓمْٞمق، وُمٜم٤مط شمٓمْٞمق هذا اًمٜمص هو شم٠مًمٞم  اًم٘مٚم٥م، وىمد ٟمٔمر قمٛمر وم٢مذا 
اإلؾمالم ىمد قمز، وداٟم٧م ًمه أيمؼم إُمؼماـموريتلم ذم اًمٕم٤ممل. ومل يٕمد اإلؾمالم 
سمح٤مضم٦م إمم شم٠مًمٞم  اًم٘مٚمد٥م أو إمم اعم١مًمٗمد٦م ىمٚمدوهبم، وإذا يمد٤من اًمدٜمص يددور 

تيضد اًمٙمد  قمدن طمول قمٚمته وضمودا وقمدُم٤م، ومد٢من إقمدامل اًمدٜمص ٟمٗمّده ي٘م
 (3)إقمٓم٤مء هذا اًمٗمريق ُمن اًمٜم٤مس سمٕمد أن قمز اإلؾمالم وقمزت دوًمته! 

وذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ىمد شمٖمػم احلٙمم شمْٕم٤م ًمٕمٚمته وضمودا وقمددُم٤م، وهدو 

وُمن شمْٕمه ُمن اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمم اه  اضمتٝم٤مد ُموومق ُمن أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر 

 شمٕم٤ممم.

                                                           
 [.60ؾمورة اًمتوسم٦م ُمن أي٦م:]( 1)
 . 2/97( إم ًمٚمِم٤مومٕمي2)
اًمٜم٤مذ:  -( ًمٕمكم حمٛمد ضمريِم٦م47( اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م حم٤موًم٦م ًمّْٓمٝم٤م وٟمٔمرة ومٞمٝم٤م )ص: 3)

اًمٕمددد اًمث٤مًمد٨م، ذو  -اًمٓمْٕمد٦م: اًمّدٜم٦م اًمٕمد٤مذة  -اجل٤مُمٕم٦م آؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمدورة
 م.  1977شمنمين صم٤م   -هد ٟموومٛمؼم 1397احلج٦م 
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 بأٓدَٓه فٔنا ٓطّالتفس اخلٔاى٘ ظَْز بعد الصياع تضنني: الجامي٘ املطأل٘
 .الياع أماىاِت مً

 تعسٓف اسضتصياع يف اللغ٘ ّاسصطالح:
ــ٘:  اؾْمَتّْمددٜمََع اًمٌمددَء: َدقمدد٤م إمَِم ُصددٜمِٕمه، يَمدداَم ذِم اسضتصــياع يف اللغ

اًمٚمر٤ّمن، َوذِم اًمُٕم٤ْمب: اؾْمَتّمٜمَٕمه: ؾم٠مَل َأن ُيّمٜمََع ًَمُه. وي٘م٤مل: اصٓمٜمع ومالن 

ي٘م٤مل: ايمتت٥م أي أُمدر أن يٙمتد٥م  سم٤مسم٤م: إذا ؾم٠مل رضمال أن يّمٜمع ًمه سم٤مسم٤م، يمام

 (1)ًمه. 

ُم٘م٤موًم٦م، أي اشمٗم٤م  ي٘مدوم سمٛموضمْده أطمدد ّيف اسصطالح ُعّسف بأىُ: 

 (2)اًمٓمروملم سمٕمٛمل رء سمثٛمن ُمٕملم. 
وقم٘مد آؾمتّمٜم٤مع ُمدن اًمٕم٘مدود اجلد٤م زة، وإصدل أن اًمّمدٜم٤ّمع ٓ 

يْمٛمون، ومٝمم ُم١ممتٜمون قمغم ُم٤م سملم أيدهيم يمد٤مٕضُمراء، وىمدد أؾمد٘مط اًمٜمْدي 

 (3)ه وؾمٚمم اًمْمامن قمغم إضمػم. صغم اه قمٚمٞم

                                                           

(، حمّٛمد سمن حمّٛمد سمن قمْد اًمرّزا  احلّٞمٜمي، أسمو اًمٗمدٞمض، 375/ 21ًمٕمروس )( شم٤مج ا1)

سمٞمدي )اعمتورم:   -اعمح٘مق: جمٛموقم٦م ُمدن اعمح٘م٘مدلم  -هد( 1205اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزه

 (.141/ 1اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م، ُمٕمجم اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م )

سمٞمددؽم آن ُدوِزي )اعمتددورم: ( اعم١مًمدد : ريٜمٝمدد٤مرت 476/ 6شمٙمٛمٚمدد٦م اعمٕمدد٤مضمم اًمٕمرسمٞمدد٦م ) (2)

دد ؾَمدٚمٞمم اًمٜمَٕمٞمٛمدي، مجد٤مل اخلٞمد٤مط -هد(1300  -ٟم٘مٚمه إمم اًمٕمرسمٞمد٦م وقمٚمدق قمٚمٞمده: حمٛمه

 - 1979اًمٓمْٕم٦م: إومم، ُمن  -اًمٜم٤مذ: وزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم، اجلٛمٝموري٦م اًمٕمراىمٞم٦م

 م.  2000

عمتورم: ( ٕيب اًموًمٞمد حمٛمد سمن أمحد سمن رؿمد اًم٘مرـمْي )ا251/ 4اًمْٞم٤من واًمتحّمٞمل ) (3)

 –اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمي، سمػموت  -طم٘م٘مه: د حمٛمد طمجي وآظمرون -هد520

 م. 1988 -هد  1408اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -ًمْٜم٤من
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وظمّّمص اًمٕمٚمامء ُمن ذًمك اًمّمدٜم٤ّمع أصدح٤مب احلدرف، ومد٠موضمْوا 

قمٚمٞمٝمم اًمْمامن اضمتٝم٤مدا: وٕن ذًمدك إمجد٤مع اًمّمدح٤مسم٦م، وروي قمدن قمٛمدر 

: وعم٤م روى اًمِمٕمْى قمن أٟمس "ٓ يّمٚمح اًمٜم٤مس إٓ ذًمك "وقمكّم وىم٤مل قمكّم: 

٤مقمى رُ اه قمٜمه ىم٤مل: اؾمتحٛمٚمٜمي رضمدل سمْمد٤مقم٦م ومْمد٤مقم٧م ُمدن سمدلم ُمتد

ومْمٛمٜمٞمٝم٤م قمٛمر سمن اخلٓم٤مب رُ اه شمٕم٤ممم قمٜمده: وٕن ذم ذًمدك ُمّمدٚمح٦م 

وٟمٔمر ًمٚمّمٜم٤مع وأرسم٤مب اًمّٚمع، وذم شمريمه ذريٕم٦م إمم إشمالف إُموال وذًمك 

أن سم٤مًمٜم٤مس رضورة إمم اًمّمٜم٤مع إذ ًمٞمس يمل أطمد حيّدن أن خيدٞمط صموسمده أو 

ي٘مٍمه أو يٓمرزه، ومٚمو ىمْٚمٜم٤م ىموهلم: ذم اإلشمالف ُمع قمٚمٛمٝمم سمِورة اًمٜم٤مس 

إًمٞمٝمم ًمتٌقموا إمم ادقم٤م ه وٕضُمؼموا قمغم اًمٜم٤مس وًمٚمحق أرسم٤مب اًمّٚمع أؿمد 

رضر، ومٙم٤من احلظ ًمٚمجٛمٞمع دومٕمٝم٤م قمغم اًمتْمٛملم، وٕٟمه ىمْض اًمٕملم ًمٜمٗمع 

ٟمٗمّه ُمن همدػم اؾمدتح٘م٤م  ًمألضمدر سمٕم٘مدد ُمت٘مددم ومٚمدم ي٘مْدل ىموًمده ذم شمٚمٗمٝمد٤م 

 .(1)يم٤معم٘مؽمض واعمّتٕمػم

ًمزُم٤من ووم٤ّمد ذُمم ومتٖمػم احلٙمم ذم شمْمٛملم اًمّمٜم٤مع ُمْٜم٤مه قمغم وم٤ّمد ا

 اًمٜم٤مس: ومٙم٤من اعم٘مت٣م شمٖمػم احلٙمم.

 
                                                           

( ٕيب حمٛمد قمْد اًموه٤مب سمدن قمدكم سمدن 1111اعمٕموٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م )ص:  (1)

 -احلدّق  اعمح٘مدق: محدٞمش قمْدد -هدد(422ٟمٍم اًمثٕمٚمْي اًمْٖمدادي اعمد٤مًمٙمي )اعمتدورم: 

أصل اًمٙمت٤مب: رؾم٤مًم٦م  -ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م -اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ْم اًمتج٤مري٦م، ُمّمٓمٗمى أمحد اًم٤ْمز 

(، اعمجٛموع ذح 102/ 7ديمتوراة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، إم ًمٚمِم٤مومٕمي )

 (.117/ 6(، اعمٖمٜمي )95/ 15اعمٝمذب )
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 الػازع ّيف الطْم يف األنل: التاضع٘ املطأل٘
يم٤من إيمل ذم اًمِم٤مرع ُمن إُمور اًمدٟمٞمئ٦م اعمزري٦م اًمتي ختدش احلٞم٤مء 

وشمٙمون ؾم٤ْْم ذم رد اًمِمٝم٤مدة ذم اًمٕمّمور اعم٤مَدٞم٦م، وهدذا واَدح ذم يمتد٥م 

فكـال الػـٔذ   ء اًم٘مدداُمى: إىمدُملم، وم٘مد شمٙمٚمم ذم ذًمدك يمثدػم ُمدن اًمٗم٘مٝمد٤م
. . ٕٟم٤م ٟم٘مول ٓ يٚمدزم ُمدن شمٗمّدٞم٘مه يموٟمده قمدن "الدزدٓس يف الػسح الهبري: 

ُمٕمّمٞم٦م: ٕن اعمراد سم٤مًمتٗمّٞمق قمدم ىمْول ؿمٝم٤مدشمه وهدو ىمدد حيّمدل سم٤معمْد٤مح 

 (1). "يم٤مٕيمل ذم اًمّو . . 

. . اًمٕمدل هو ُمن جيتٜم٥م اًمٙم٤ْم ر ويت٘مي " ّقال أبْ عبد اهلل املالهٕ:

 ر واعمْد٤مح اًمدذي ي٘مددح ذم اعمدروءة يم٤مٕيمدل ذم اًمّدو  ذم اًمٖم٤مًم٥م اًمّمٖم٤م

 (2). "وٟمحو ذًمك. . 

ذم إُمور اًمتي شمرد هب٤م اًمِمٝم٤مدة وٓ شم٘مْل:  ّقال ابً قدام٘ املكدضٕ

وأُم٤م اعمروءة وم٤مضمتٜم٤مب إُمور اًمدٟمٞمئ٦م اعمزري٦م سمه وذًمك ٟموقم٤من أطمدمه٤م: ُمن "

  صمم ي٠ميمل إومٕم٤مل يم٤مٕيمل ذم اًمّو  يٕمٜمي سمه اًمذي يٜمّم٥م ُم٤م دة ذم اًمّو

ٓ يٕمٜمي سمه أيمل  (3).".اًمٌمء اًمٞمّػم يم٤مًمٙمٌة وٟمحوه٤م. . واًمٜم٤مس يٜمٔمرون و

                                                           

 (.331/ 4( اًمنمح اًمٙمْػم ًمٚمِمٞمخ اًمدردير وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾموىمي )1)

( ٕيب قمْددد اه حمٛمددد سمددن أمحددد سمددن حمٛمددد اعمدد٤مًمٙمي 20/ 1ٞمدد٤مرة اًمٗمدد٤مد)( ذح ُم2)

 ًمْٜم٤من/ سمػموت.  -م2000 -هد 1420-ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -هد(1072اعمتورم)

 (.33/ 12( اعمٖمٜمي )3)
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أُم٤م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مزم وذم قمرومٜم٤م اعمٕم٤مس شمٖمػم اًمٕمرف اًم٘مديم وص٤مر 

إيمل ذم اًمِم٤مرع ُم٠مًمووم٤م وُمٜمتنما سمٙمثرة واٟمتنمدت ذم اًمِمدوارع اعمٓمد٤مقمم 

ُمدن إُمدور  وقمرسم٤مت اًمٓمٕم٤مم اعمتٜم٘مٚم٦م، وشمٖمػم احلٙمم ومٚمم شمٕمد هدذه اًمٕمد٤مدة

اعمزري٦م واعمٕمٞم٦ْم اعمخٚم٦م سم٤معمروءة اًمتي شمرد اًمِمٝم٤مدة وختددش احلٞمد٤مء: وذًمدك 

 ٓظمتالف اًمٕمرف.
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 اليَاز فَٔا ٓطْل اليت البالد يف الصٔاو: العاغسٗ املطأل٘
ومرض اه ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم صوم رُمْم٤من ُمن ـمٚموع اًمٗمجر اًمّم٤مد  

ضمٝمد٤مت  إمم همروب اًمِمٛمس، وهذا هو إصل اعمٕمٛمول سمه، ًمٙمن فمٝمرت

قمغم إرض يٓمول ومٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر ضمدا طمتى ٓ يٙمون ًمٞمٚمٝم٤م إٓ ضمزًءا يّدػًما، 

ومْٛمجرد ُم٤م شمٖمرب اًمِمٛمس سم٤ّمقم٦م أو ؾم٤مقمتلم أو ٟمحو ذًمك يٓمٚمع اًمٗمجر، 

يمام ذم اًمْالد اًم٘مري٦ْم ُمن اًم٘مٓم٥م اًمِمامزم، ومٝم١مٓء إن أقمٓمدوا طمٙمدم اًمدْالد 

ن أداء اعمٕمت٤مدة ومٗمٞمده ُمِمد٘م٦م وقمٜمد٧م ؿمدديدين قمٚمدٞمٝمم، ومدرسمام مل يتٛمٙمٜمدوا ُمد

اًمّمٚموات وإيمل واًمنمب واجلامع اعم٤ْمح هلم، وًمدذًمك أومتدى قمددد ُمدن 

اًمٕمٚمامء واعمٗمتلم سم٠من ي٘مدر أهل هذه اًمْالد ًمٚمّمٞم٤مم زُمٜم٤ًم ُمٕمتدًٓ، ومٞمّموُموا 

ىمدر اًم٤ّمقم٤مت اًمتي يّموُمٝم٤م اعمّٚمٛمون ذم أىمرب اًمْالد اعمٕمتدًم٦م اًمٞمٝمم، أو 

٦م (، وممدن أومتدى اًمْالد اًمتي ٟمزل ومٞمٝم٤م اًمتنمديع اإلؾمدالُمي ) ُمٙمد٦م واعمديٜمد

سمذًمك ُمٗمتي اًمدي٤مر اعمٍمي٦م اًم٤ّمسمق ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ قمْد اًمٚمٓمٞم  محزة وم٘م٤مل 

. . . وعم٤م فمٝمر سمٕمد قمٍم اًمرؾم٤مًم٦م أن قمغم إرض ضمٝم٤مت يٓمول "ذم ومتواه: 

أو يٓمول ًمٞمٚمٝم٤م طمتدى ٓ  -ومٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر طمتى ٓ يٙمون ًمٞمٚمٝم٤م إٓ ضمزءا يّػما 

ومٞمٝم٤م اًمٚمٞمل ٟمّم  اًمٕم٤مم  يٙمون اًمٜمٝم٤مر ومٞمٝم٤م إٓ َوءا يّػما وضمٝم٤مت يّتٛمر

سمٞمٜمام يّتٛمر اًمٜمٝم٤مر اًمٜمّم  أظمر وضمٝم٤مت أظمرى قمغم اًمٕمٙمس ُمن ذًمك عم٤م 

فمٝمدر هدذا اظمتٚمد  اًمٗم٘مٝمد٤مء ذم ُمواىمٞمد٧م اًمٕمْد٤مدات ذم شمٚمدك اًمدْالد وهدل 

 شمتوىم  قمغم وضمود اًمٕمالُم٤مت اًمنمقمٞم٦م أو ي٘مدر وحي٥ّم هل٤م.

وُمْمٛمون اخلالف ذم احل٤مًم٦م اًمتي ٟمحن سمّمدده٤م ذم اًم١ّمال طمٞم٨م 

ٜمٝم٤مر ذم أعم٤مٟمٞم٤م آحت٤مدي٦م قمن طمد آقمتدال مم٤م ي٥ّْم اره٤مىم٤م ؿمديدا يٓمول اًم
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ًمٚمٛمّٚمٛملم هب٤م ذم صٞم٤مُمٝمم رُمْم٤من وم٢مٟمٜم٤م ٟمدرى أن ي٘مددر أهدل هدذه اًمدْالد 

ًمٚمّمٞم٤مم زُمٜم٤م ُمٕمتدٓ ومٞمّموُموا ىمدر اًم٤ّمقم٤مت اًمتي يّموُمٝم٤م اعمّدٚمٛمون ذم 

ٟمزل أىمرب اًمْالد اعمٕمتدًم٦م اًمٞمٝمم أو يتخذوا ُمن ُمواىمٞم٧م اًمْالد اعمٕمتدًم٦م اًمتي 

ومٞمٝم٤م اًمتنميع اإلؾمالُمي )ُمٙمد٦م واعمديٜمد٦م( ُمٕمٞمد٤مرا ًمٚمّمدوم ومٞمّمدوُموا ىمددر 

اًم٤ّمقم٤مت إمم يّموُمٝم٤م اعمّٚمٛمون رم واطمدة ُمن ه٤مشملم اعمديٜمتلم قمغم أن يْدأ 

اًمّموم ُمن ـمٚموع اًمٗمجر اًمّم٤مد  طم٥ّم ُموىمٕمٝمم إمم آرض دون ٟمٓمر أو 

 اقمتدال سمٛم٘مدار ؾم٤مقم٤مت اًمٚمٞمل أو اًمٜمٝم٤مر ودون شموىم  ذم اًمٗمٓمر قمغم همروب

اًمِمٛمس أو اظمتٗم٤مء َو ٝم٤م سمدظمول اًمٚمٞمل ومٕمال وذًمدك اشم٤ْمقمد٤م عمد٤م اظمدذ سمده 

اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شم٘مدير وىم٧م اًمّمالة واًمّموم واُمتث٤مٓ ٕواُمر اه وإرؿمد٤مدة ذم 

يريد اه سمٙمم اًمٞمٌ وٓ يريد سمٙمم }اًم٘مرآن اًمٙمريم رمح٦م سم٤مًمٕم٤ْمد ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 اًمٕمٔمٞمم صد  اه {ٓ يٙمٚم  اه ٟمٗم٤ّم إٓ وؾمٕمٝم٤م}وىم٤مل ؾمْح٤مٟمه  {اًمٕمٌ

 (1)واه ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم أقمٚمم. 

وٓ خيٗمى اظمتالف احلٙمم سم٤مظمتالف اعمٙم٤من يمام هدو اعمٕمتٛمدد ًمددي 

 يمثػم ُمن اًمٕمٚمامء واعمٗمتلم.

                                                           

 ، سمؽمىمٞمم اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م(.108/ 1( ومت٤موى دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م )1)
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 األزساو ذّٖ ّتْزٓح الفسّض أصشاب علٙ املال زد: عػس احلادٓ٘ املطأل٘
إصل اعمٕمٛمول سمه قمٜمدد اًمٗم٘مٝمد٤مء اعمت٘مددُملم ُمدن اعم٤مًمٙمٞمد٦م أن اعمد٤مل 

قمن أصح٤مب اًمٗمدروض ذم شم٘مّدٞمم اًمؽميمد٤مت يدرد إمم سمٞمد٧م ُمد٤مل اًمٗم٤مَل 

 اعمّٚمٛملم: إن مل يٙمن هٜم٤مك أطمد ُمن قمّم٤ْمت اعمٞم٧م.
ًمٙمن سمٕمض اعمت٠مظمرين ُمن اعم٤مًمٙمٞم٦م شمٖمػمت ومتواهم وىم٤مًموا: سم٠مهن٤م شمرد 

قمغم أهل أصح٤مب اًمٗمروض همػم اًمزوضملم، وم٢من مل يٙمدن صد٤مطم٥م ومدرض 

ح اًمٕم٤مُم٦م، ويتّمد  يرد قمغم ذوي إرطم٤مم، وم٢من مل يٙمن شمٍمف إمم اعمّم٤مًم

ٓ شمرد إمم سمٞم٧م اعم٤مل: ًمٕمدم اٟمتٔم٤مُمه: سم٢مٟمٗم٤م  إُموال ذم همػم اعمّم٤مرف  هب٤م، و

اًمنمقمٞم٦م وإقمٓم٤مء ُمن ٓ يّتحق وُمٜمع اعمّتحق. ىم٤مل اًمدؾموىمي ذم طم٤مؿمٞمته 

. . . وذيمر اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اًمْحػمي ذم ذح اإلرؿم٤مد "قمغم اًمنمح اًمٙمْػم: 

ذه٥م سمٕمد اعم٤م تلم قمغم شموري٨م قمن قمٞمون اعم٤ّم ل أٟمه طمٙمى اشمٗم٤م  ؿمٞموخ اعم

 (.1ذوي إرطم٤مم واًمرد قمغم ذوي اًمّٝم٤مم ًمٕمدم اٟمتٔم٤مم سمٞم٧م اعم٤مل )

                                                           

 . 4/468 (  اٟمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾموىمي قمغم اًمنمح اًمٙمْػم1)
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 الصّاز قبل الط  الفشص: عػس الجاىٔ٘ املطأل٘
هدو ومحدص اعم٘مْٚمدلم قمدغم  املكصْد بالفشص الطـ  قبـل الـصّاز:   

اًمزواج ىمْل قم٘مد اًم٘مران ذم ُمرايمز حمددة هلذه اًمٖم٤مي٦م: ًمٚمٙمِم  قمن اطمتامًمٞم٦م 

ٝمام ُٕمراض وراصمٞم٦م، أو ُمٕمدي٦م، أو ُمِة يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م قمدم اؾمدت٘مرار محٚم

 احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، وشم٘مديم اعمِمورة اعمٜم٤مؾم٦ْم حل٤مًمتٞمٝمام.

قمٜمدددُم٤م حتدددث اًمٗم٘مٝمدد٤مء قمددن إُمددراض وشم٠مصمػمهدد٤م ذم اًمٕمالىمدد٦م سمددلم 

اًمزوضملم مل يٙمن ىمد شمدم ايمتِمد٤مف اًمٕمديدد ُمدن هدذه إُمدراض، وذم هدذا 

ظمٓمرة يٛمٙمن اٟمت٘م٤مهل٤م ُمن ؿمخص إمم  اًمٕمٍم ايمتِم  اًمٓم٥م أن صمٛم٦م أُمرا٤َمً 

آظمر سمٓمريق اًمٕمدوى، وأن هذه إُمراض إذا مل يتم حتجٞمٛمٝم٤م سمٛمٜمع شمٕمدهي٤م 

ؾمٞم١مدي ذًمك إمم يموارث وسم٤م ٞم٦م شمٚمتّمدق سم٤مٕضمٞمد٤مل، وشمددُمر طمٞمد٤مة إُمدم 

اًمّمحٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م. وىمد يم٤من ًمٚمت٘مدم اًمت٘مٜمي واًمٓمْي أصمر ذم 

واخلٓمرة ُمثل ٟم٘مص اعمٜم٤مقمد٦م اعمٙمتّد٦ْم ُمٕمروم٦م اًمٕمديد ُمن إُمراض اعمٕمدي٦م 

)اإليددز(، واًمتٝمد٤مب اًمٙمْدد اًمٗمددػمود سمٜموقمٞمده، وأٟمٞمٛمٞمد٤م اًمْحدر إسمددٞمض 

اعمتوؾمط )اًمتالؾمٞمٛمٞم٤م(، وإٟمٞمٛمٞم٤م اعمٜمجٚمٞم٦م، واعمالري٤م، واًمزهري وهمػم ذًمك 

ُمن إُمراض. وُمن ُمّمٚمح٦م اًمٗمرد وإُم٦م دمٜم٥م هدذه إُمدراض سم٤مختد٤مذ 

ل اًمٗمحص اعمختؼمي ًمراهمْي اًمدزواج اًموؾم٤م ل اعم٤مٟمٕم٦م هل٤م، وذًمك ُمن ظمال

 (1)ىمْل زواضمٝمام ًمٞمٙمون يمل ُمٜمٝمام قمغم قمٚمم سمح٤مل أظمر. 

                                                           

( ًمٕمْدد ًمدرمحن سمدن طمّدن 6( اًمٗمحص اًمٓمْي ىمْل اًمدزواج وُمددى ُمنمدوقمٞمته )ص: 1)

 .65. 3اإلصدار  -ٟمّخ٦م اعمٙمت٦ْم اًمِم٤مُمٚم٦م -اًمٜمٗمٞم٦ّم
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مل يٙمن اًمٜم٤مس ذم اًمٕمّمدور اًمّد٤مسم٘م٦م سمح٤مضمد٦م إمم إضمدراء اًمٗمحدص ّ

اًمٓمْي ىمْل اًمزواج: وذًمك ٓشمّم٤مف هم٤مًم٥م اًمٜم٤مس وىمتئذ سم٤مًمّمد  وإُم٤مٟم٦م 

تِم٤مر اًمٙمثػم ذم اإلظم٤ْمر قمن أُمراَٝمم وقمٞموهبم، أُم٤م ذم وىمتٜم٤م احل٤مزم وُمع اٟم

ُمن هذه إُمراض اخلٓمػمة: أصْح إضمراء اًمٗمحدص اًمٓمْدي ىمْدل اًمدزواج 

ُمٓمٚموسًم٤م ذقًم٤م قمٜمد يمثػم ُمن اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسين ًمٚمت٠ميمد ُمن ظمٚمو اًمدزوضملم 

ُمن اعمواٟمع اعمرَٞم٦م، وهو ُم٤م دقم٤م اًمٙمثػم ُمن اًمدول إلًمزام ُمواـمٜمٞمٝم٤م سم٢مضمراء 

 .(1)هذا اًمٗمحص ىمْل اًمزواج
فْاٜد نـجريٗ إللـصاو املـْا:يني بَـرا      ّقد ذنس أصشاب ٍرا اسجتاِ

  الفشص، ّميَا:
اًمٗمحص اًمٓمْي ىمْل اًمزواج يٕمتؼم ُمن أٟمجح وؾم٤م ل اًموىم٤مي٦م: ًمٚمحد ُمن  -1

 إُمراض اًموراصمٞم٦م، وإُمراض اعمٕمدي٦م.
اًمٗمحص اًمٓمْي ي٤ّمقمد قمغم مح٤مي٦م احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م ُمن سمٕمض اعمِمٙمالت  -2

٤ًْم ذم اًمٗمرىم٦م.  اًمتي شمٙمون ؾمْ

٤مول اًمت٘مٚمٞمل ُمن وٓدة أـمٗم٤مل ُمِموهلم أو ُمٕم٤مىملم، اًمٗمحص اًمٓمْي حي - 3

وإجيدد٤مد ٟمّددل ؾمددٚمٞمم: ٕن ؾمددالُم٦م إسمدددان ُم٘مّمددد ُمددن ُم٘م٤مصددد 

 اًمنميٕم٦م.

                                                           

(  اٟمٔمر: اعم٤ّم ل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمّتجدة ذم اًمٜمٙم٤مح ُمع سمٞم٤من ُم٤م أظمذ سمه اًم٘م٤مٟمون اًمٙمويتي )ص: 1)

رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمّتػم ذم  وأصل اًمٙمت٤مب: -ًمْدر ٟم٤مس ُمنمع اًمّْٞمٕمي -( وُم٤م سمٕمده٤م96

م،  2012ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمويد٧م  -يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  -اًمٗم٘مه اعم٘م٤مرن وأصول اًمٗم٘مه 

اًمٜم٤مذ: جمٚمد٦م اًمدوقمي اإلؾمدالُمي وزارة  -سم٢مذاف د / ومٝمد ؾمٕمد اًمدسمٞمس اًمرؿمٞمدي

 م. 2014 -هد  1435اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -إوىم٤مف واًمِمئون اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙموي٧م
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ىم٤مًموا أيْم٤م إذا أُمٙمن دومع اًمِر سم٤ميمتِم٤مف إُمراض وقمالضمٝم٤م ىمْل  – 4

اًمدظمول ذم ُمداظمل اًمزواج، ومٝمذا أومم وأومْمل ُمن ايمتِم٤مومٝم٤م سمدلم 

وم٢من ايمتِم٤مف إُمدراض  إومراد سمٕمد اًمدظمول ذم ُمراطمل اًمزواج،

اًموراصمٞم٦م سم٤مًمٗمحص يتٞمح اًمٗمرص٦م ًمٙمل ُمن اخل٤مـمْلم أن يٕمدل قمدن 

اخلٓم٦ْم ىمْل اًمٕم٘مد إذا يم٤من هٜم٤مك ُمد٤م يددقمو ًمدذًمك، وهدذا ٓ ؿمدك 

أيٌدد وأؾمددٝمل ُمددن اًمٗمّددخ سمٕمددد اًمٕم٘مددد أو اًمٓمددال  واخلٚمددع سمٕمددد 

اًمدظمول وُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمك ُمن ٟمزاقم٤مت وىمٓمٞمٕم٦م وىمٓمع أرطمد٤مم 

 إىم٤مرب.إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ُمن 

ٓ ؿمك أن اًم٘مول سم٢مًمزام اعم٘مْٚملم قمغم اًمزواج يمام هو ىمول يمثػم ُمن  و

اعمٕم٤مسين واعمٕمٛمول سمه ذم سمٕمض اًم٘مواٟملم مل يٙمن ُموضمودا ىمْل ذًمك، ًمٙمن 

اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم شمتٖمػم وشمتْدل سمتٖمػم أطموال اًمٜمد٤مس وسمتْددل اًموؾمد٤م ل 

 واعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٓمْٞم٦م احلديث٦م.

 الدٓئ٘ الْادبات علٙ األدسٗ خرأ: عػس الجالج٘ املطأل٘
إصل ذم اعمذه٥م احلٜمٗمي قمددم ضمدواز أظمدذ إضمدرة قمدغم اًم٘مٞمد٤مم 

 سم٤مًمواضم٤ْمت اًمديٜمٞم٦م اًمتي هي ىمرسم٦م يت٘مرب هب٤م اًمٕمْد ًمرسمه، ُمّتدًملم سمام ي٠ميت:
َٓ شَمد٠ْميُمُٚموا سمِدِه،  "-قمٚمٞمه اًمّمالة واًمّالم  -ىموًمه  اىْمَرُءوا اًْمُ٘مدْرآَن، َو

َتْٙمثُِروا سمِهِ  ّْ َٓ شَم َٓ شَمْٖمُٚمدوا ومِٞمدِه َو ُٗموا قَمٜمْدُه، َو َٓ دَمْ ، وذم آظمدر ُمد٤م قمٝمدد (1)"، َو

وإن اختدذت »إمم قمٛمرو سمن اًمٕمد٤مص  -صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم  -رؾمول اه 

وٕن اًم٘مرسم٦م ُمتى طمّمٚم٧م وىمٕم٧م قمدغم ش ُم١مذٟم٤م ومال شم٠مظمذ قمغم إذان أضمرا

                                                           

 (، وصححه حم٘مق اعمّٜمد. 295/ 24( رواه أمحد ذم ُمّٜمده )1)



 آــــــــــ٘زالد   
 

 

(387) 

اًمٕم٤مُمل وهلذا شمتٕملم أهٚمٞمته، ومدال جيدوز ًمده أظمدذ إضمدرة ُمدن همدػمه يمدام ذم 

 . (1)اًمّموم واًمّمالة هداي٦م
همػم أن اعمت٠مظمرين ٓطمٔموا ىمٕمود اهلٛمم قمن هذه اًمواضم٤ْمت اًمديٜمٞم٦م 

طمتى أصْح اًم٘مٞم٤مم هب٤م همػم ُمْمٛمون، أو همػم ُمّتٛمر، ومتٖمػمت ومتواهم سمٜم٤مء 

قمغم شمٖمػم طم٤مل اًمٜم٤مس، وأومتوا سمجواز أظمدذ إضمدرة قمدغم هدذه اًمواضمْد٤مت 

 ٤م ًمٙم٥ّم أىمواأم.َامٟم٤م ٓؾمتٛمراره٤م وقمدم شمٕمٓمٞمٚمٝم٤م سم٤مٟمِمٖم٤مل اًمٜم٤مس قمٜمٝم

رمحٝمم  -... وسمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م " ّقد ىكل ابً عابدًٓ عً اهلدآ٘:

اؾمتحّٜموا آؾمتئج٤مر قمغم شمٕمٚمٞمم اًم٘مرآن اًمٞموم ًمٔمٝمور اًمتوا   -اه شمٕم٤ممم 

ذم إُمور اًمديٜمٞم٦م، ومٗمي آُمتٜم٤مع شمْمٞمٞمع طمٗمظ اًم٘مرآن وقمٚمٞمه اًمٗمتوى اهدد، 

اًمٙمٜمدز وُمدتن ُمواهد٥م وىمد اىمتٍم قمغم اؾمتثٜم٤مء شمٕمٚمٞمم اًم٘مرآن أيْم٤م ذم ُمتن 

اًمرمحن ويمثػم ُمن اًمٙمت٥م، وزاد ذم خمتٍم اًموىم٤مي٦م وُمتن اإلصالح شمٕمٚمدٞمم 

اًمٗم٘مه، وزاد ذم ُمتن اعمجٛمع اإلُم٤مُم٦م، وُمثٚمه ذم ُمتن اعمٚمت٘مى ودرر اًمْحد٤مر. 

 (2)وزاد سمٕمْمٝمم إذان واإلىم٤مُم٦م واًموقمظ. 

 
 

                                                           

 (. 55/ 6( اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمن قم٤مسمدين )رد اعمحت٤مر( )1)

 (.55/ 6( اًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمن قم٤مسمدين )رد اعمحت٤مر( )2)
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 :البشح هلرا ّالتْصٔات اليتاٜر أٍه علٙ ّتػتنل اخلامت٘،
 .البشح ٍرا رىتاٜ: أّس

وذم ظمت٤مم هذا اًمْح٨م أمحد اه ؾمْح٤مٟمه وشمٕم٤ممم قمغم إمت٤مُمه وأؾم٠مًمه 

ؾمْح٤مٟمه اعمزيد ُمن ومْمٚمه وإطم٤ّمٟمه، وومٞمام يدكم أقمدرض أهدم اًمٜمتد٤م ٩م اًمتدي 

 شموصٚم٧م إًمٞمٝم٤م:

قمٔمٛم٦م اًمٗم٘مه اإلؾمالُمي، ودمدده، وقمدم مجوده، طمٞم٨م يتّع ًمٙمل ُمد٤م  -1

 يّتجد ُمن اًمٜموازل.

ُمرشم٦ْم قمغم وضمود ؾمْْٝم٤م، وم٢مذا وضمد ؾم٥ْم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  -2

احلٙمم أو اًمٗمتوى وحت٘مق اًمنمط واٟمتٗمى اعم٤مٟمع، اٟمٓمْدق احلٙمدم أو 

اًمٗمتوى قمغم اًمواىمع، وم٢مذا ختٚم  ؾم٥ْم احلٙمم أو وضمد أطمد اعمواٟمع: 

شمٖمػم احلٙمم أو اًمٗمتوى سمٜم٤مء قمغم اًمواىمع، وىمد رأيٜم٤م ومٞمام ؾمْق قمرَه 

ظمدالف ومتد٤موى  ُمن شمٓمْٞم٘م٤مت ومت٤موى اعمت٠مظمرين ُمن اًمٗم٘مٝمد٤مء، قمدغم

اعمت٘مدددُملم قمٜمدددُم٤م شمدددقمو احل٤مضمدد٦م إمم ذًمددك، ُمّددتٜمدين إمم أصددول 

 اًمنميٕم٦م، وىمواقمده٤م.

إن شمٓمْٞمق ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمتوى أو احلٙمم سمتٖمػم اعموضمد٥م هلدام: هيددف إمم  -3

 إسم٘م٤مء إُمور حت٧م طمٙمم اًمنميٕم٦م، وإن شمٖمػمت اًمّمورة اًمٔم٤مهرة.

زاُمٝمم سمددام مل اًمٗمتددوى اًمّمددحٞمح٦م اًمتددي ٓ فمٚمددم ومٞمٝمدد٤م ًمٚمٛمّددتٗمتلم: سمدد٢مًم -4

يٚمزُمٝمم سمه اًمنمع، وٓ ًمٚمٛمٗمتي سمٔمٚمم ٟمٗمّه سم٤مخلٓم٠م قمغم اًمدين: هي 

اعمٜمٓمْ٘م٦م قمغم اًمواىمع اٟمٓم٤ْمىم٤مً صحٞمح٤ًم، واًمتي شمّمدر سمٜم٤مء قمغم ُمراقم٤مة 

 إطموال واًمٕموا د وإقمراف وٟمحو ذًمك.
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أن اًمذي ي٘مول ذم طمق هذه اًمٕموا د وإقمراف إهند٤م شمٖمدػمت وسم٤مًمتد٤مزم  -5

قمٚمٞمٝم٤م: هم أهل اًمرؾمدوخ ذم اًمٕمٚمدم واعمٕمرومد٦م شمتٖمػم اًمٗمتوى اعمرشم٦ْم 

 سم٤مًمنمع، وًمٞمس أهل اهلوى واجلٝمل.

أن اًمٕمرف اًمذي شمتٖمػم سمه اًمٗمتوى هو اًمٕمرف اًمذي يٕمتدد سمده اًمنمدع،  - 6

 وًمٞمس اًمٕمرف اًمّم٤مدر سمٜم٤مء قمغم أهواء اًمٜم٤مس ووم٤ّمدهم.

ُمْدأ شمٖمػم اًمٗمتوى سمتٖمػم اًمٕموا د وإقمراف واًمزُم٤من واعمٙم٤من ُمٜمْمْط  -7

حتٙمٛمه، وًمدٞمس هدو جمدرد اؾمدتج٤مسم٦م أو إذقم٤مٟمد٤ًم ًمْمدٖمط وًمه ىمواقمد 

اًمواىمع، وإٟمام ي٘مع اًمتٖمٞمػم ذم ومروع إطمٙم٤مم اًمٗمرقمّٞم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م وم٘مدط 

 وًمٞمس ذم إصول اًمث٤مسمت٦م.
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 .البشح ٍرا تْصٔات: ثاىٔا
يٜمْٖمي أن يٙمون شمٓمْٞمق ُمْدأ شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙمد٤مم ُم٘مّمدورا قمدغم  -1

، ومٝمم محٚم٦م اًمنميٕم٦م وورصم٦م اًمٕمٚمامء اًمراؾمخلم واعمٗمتلم اعمتخّمّملم

إٟمْٞم٤مء، وأهل آضمتٝم٤مد واًمٗمتوى، ومٚمٞمس ٕطمد أن يٜم٤مزقمٝمم هذا 

احلق، ومٝمم اعمٜموط هبدم ومٝمدم اًمواىمدع وومٝمدم شمٓمْٞمدق اًمواضمد٥م هلدذا 

 اًمواىمع.

يٜمْٖمي ًمٚمٕمٚمدامء واعمٗمتدلم إقمد٤مدة اًمٜمٔمدر واًمتددىمٞمق واًمتح٘مٞمدق ًمٚمٗمتد٤موى  -2

ٕٟمد٤مس وإطمٙم٤مم اًمتي صدرت ذم أزُمٜمد٦م ؾمد٤مسم٘م٦م قمدغم زُمدٜمٝمم، و

آظمرين ًمٞمّوا ُمن سمٜمدي قمٍمدهم، ويمد٤من اعمٕمتدؼم ذم هدذه اًمٗمتد٤موى 

وإطمٙم٤مم قم٤مدات اًمٜم٤مس وأقمراومٝمم وأطمواهلم، وشمٖمٞمػم ودمديد ُم٤م 

يّددتدقمي اًمتجديددد وومددق اعمّمدد٤مًمح واعمٗم٤مؾمددد وُمراقمدد٤مة أطمددوال 

 اعمٙمٚمٗملم.

يٜمْٖمي عمن يتّمدر ًمٚمٗمتوى ذم قمٍمٟم٤م أن يٙمون وم٘مٞمٝمد٤ًم ذم ُمٕمرومد٦م ُمٙمدر  -3

 طمتٞم٤مهلم وقموا دهم وقمرومٞم٤مأم.اًمٜم٤مس وظمداقمٝمم وا

أويص سم٢مقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ىمواٟملم إطموال اًمِمخّمدٞم٦م اعمٕمٛمدول هبد٤م ُمدن  -4

قم٘مود قمدة، وشمٖمٞمػم اًم٘مواٟملم واعمواد اعمْٜمٞمد٦م قمدغم قمد٤مدات وأقمدراف 

شمْدًم٧م وشمٖمػمت، سمٛمواد ضمديدة شمراقمي أطمدوال اًمٜمد٤مس وقمد٤مداأم 

وأقمراومٝمم ؾمدٞمام ُمدع شمّد٤مرع اًمزُمد٤من وشمْددل اًموؾمد٤م ل وإدوات 

اًمتٙمٜموًموضمٞم٤م ذم أهمٚم٥م ضمواٟم٥م  شمٖمػم يمثػم ُمن اعمٕمٓمٞم٤مت، وشمدظملو

 طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞموُمٞم٦م.
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قمغم قمٚمام ٜم٤م اًمٞموم أن جيتٝمدوا ذم إطمٙم٤مم اجلديدة اًمتي حتددصمٝم٤م صمدورة  -5

اعمٕمٚموُمد٤مِت اًمتدي ٟمٕمٞمُِمدٝم٤م اًمٞمددوم واَدٕملم ٟمّمد٥م أقمٞمدٜمٝمم أصدد٤مًم٦م 

اًمنمدديٕم٦م اإلؾمددالُمٞم٦م، ودراؾمدد٦م اعُمّددوهم٤مت اًمتددي شمدددقمو إمم شمٖمددػم 

 ُمع اًمْمواسمط اًمنمقمٞم٦م هلذه اعُمّوهم٤مت.إطمٙم٤مم 

هذا واحلٛمد ه أوٓ وآظمرا وأؾم٠مل اه شمٕم٤ممم أن يٜمٗمع هبذا اًمْح٨م 

وأن جيٕمل قمٛمكم يمٚمه ص٤محل٤م وًموضمه ظم٤مًمّم٤م، وصغم اه قمغم ؾمدٞمدٟم٤م حمٛمدد 

  وآًمه وصحْه وؾمٚمم شمّٚمٞمام يمثػما.
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 البشح مصادز
 أّس: الكسآٌ الهسٓه.

 ثاىٔا: التفطري ّعلْو الكسآٌ.
ٕيب قمْدد اه  -٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمّػم اًم٘مرـمْدياجل -

حمٛمد سمن أمحد سمن أيب سمٙمر سمن ومدرح إٟمّمد٤مري اخلزرضمدي ؿمدٛمس اًمددين 

 -حت٘مٞمق: أمحد اًمؼمدو  وإسمدراهٞمم أـمٗمدٞمش -هد(671اًم٘مرـمْي )اعمتورم: 

 -هددد 1384اًمٓمْٕمدد٦م: اًمث٤مٟمٞمدد٦م،  -اًم٘مدد٤مهرة –اًمٜمدد٤مذ: دار اًمٙمتدد٥م اعمٍمددي٦م 

 م. 1964
عمحٛمد مج٤مل اًمدين سمن  -= حم٤مؾمن اًمت٠مويلشمٗمّػم اًم٘م٤مؾمٛمي  -

اعمح٘مدق:  -هدد(1332حمٛمد ؾمٕمٞمد سمن ىم٤مؾمم احلال  اًم٘م٤مؾمدٛمي )اعمتدورم: 

اًمٓمْٕم٦م:  -سمػموت –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞمه  -حمٛمد سم٤مؾمل قمٞمون اًمّود

 هد. 1418 -إومم 
شمٗمّػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمم )اسمن يمثػم( ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمل سمن  -

اعمح٘مدق:  -هدد774ٍمي صمم اًمدُمِم٘مي )اعمتورم: قمٛمر سمن يمثػم اًم٘مرر اًمْ

اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمٜمِمورات حمٛمد  -حمٛمد طمّلم ؿمٛمس اًمدين

 هد. 1419 -اًمٓمْٕم٦م: إومم  -سمػموت –قمكم سمٞمْمون 

 ثالجا: احلدٓح ّعلْمُ.
ٚمِم  - ّْ ًمٕمٞم٤مض سمن ُموؾمى سمن قمٞم٤مض  -إيِماَمُل اعمُْٕمٚمِِم سمَٗمَوا ِِد ُُم

اعمح٘مدق:  -هدد(544أسمو اًمٗمْمل )اعمتورم: سمن قمٛمرون اًمٞمحّمْي اًمّْتي، 
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اًمٜم٤مذ: دار اًمووم٤مء ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنمد واًمتوزيدع،  -اًمديمتور حْيَٞمى إؾِْماَمقِمٞمل

 م. 1998 -هد  1419اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -ُمٍم
اجل٤مُمع اعمّٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمن أُمور رؾمول اه صغم  -

ٞمل أسمو عمحٛمد سمن إؾمامقم -اه قمٚمٞمه وؾمٚمم وؾمٜمٜمه وأي٤مُمه = صحٞمح اًمْخ٤مري

 ه.1422ـمْٕم٦م دار ـمو  اًمٜمج٤مة، اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -قمْداه اًمْخ٤مري
اًمٌاج اعمٜمػم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ذم طمدي٨م اًمِْمػم اًمٜمذير  -

ًمٕمكم سمن اًمِمٞمخ أمحد سمن اًمِمٞمخ ٟمور اًمدين سمن حمٛمد سمن اًمِمٞمخ إسمدراهٞمم  -

 ٟمّخ٦م اعمٙمت٦ْم اًمِم٤مُمٚم٦م. -اًمِمٝمػم سم٤مًمٕمزيزي
ن ؾَمْورة سمن ُموؾمى سمن عمحٛمد سمن قمٞمّى سم  -ؾمٜمن اًمؽمُمذي  -

حت٘مٞمق وشمٕمٚمٞمق: أمحد  -هد(279اًمْمح٤مك، اًمؽمُمذي، أسمو قمٞمّى )اعمتورم: 

حمٛمد ؿم٤ميمر، وحمٛمد وم١ماد قمْد اًم٤ْمىمي، وإسمراهٞمم قمٓموة قموض اعمدرس ذم 

 –اًمٜم٤مذ: ذيم٦م ُمٙمت٦ْم وُمٓمْٕم٦م ُمّمٓمٗمى اًم٤ْميب احلٚمْي  -إزهر اًمنمي  

 َذا طَمِدي٨ٌم هَمِري٥ٌم.م، وىم٤مل: هَ  1975 -هد  1395اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -ُمٍم
ٕمحد سمدن احلّدلم سمدن قمدكم سمدن ُموؾمدى  -اًمّٜمن اًمٙمؼمى  -

ْوضِمردي اخلراؾم٤م ، أسمو سمٙمر اًمْٞمٝم٘مي )اعمتورم:  َ ٌْ اعمح٘مق:  -هد( 458اخُل

 -ًمْٜمد٤من –اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمتد٥م اًمٕمٚمٛمٞمد٦م، سمدػموت -حمٛمد قمْد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م 

 م. 2003 -هد  1424اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 
اًمّمحٞمح اعمختٍمد سمٜم٘مدل اًمٕمددل صحٞمح ُمّٚمم = اعمّٜمد   -

عمّدٚمم سمدن احلجد٤مج أسمدو -قمن اًمٕمدل إمم رؾمول اه صغم اه قمٚمٞمه وؾمدٚمم
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ـمْٕم٦م: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  -هد(261احلّن اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ّمسموري )اعمتورم: 

 سمػموت. -اًمٕمريب 

ًمدزين اًمددين قمْدد  -ومتح اًم٤ْمري ذح صدحٞمح اًمْخد٤مري -

الُمي،  َّ اًمْٖمدادي، صمم اًمدُمِم٘مي، اًمرمحن سمن أمحد سمن رضم٥م سمن احلّن، اًم

اعمديٜمد٦م اًمٜمْويد٦م،  -هد(، ط: ُمٙمتْد٦م اًمٖمرسمد٤مء إصمريد٦م 795احلٜمْكم )اعمتورم: 

 م. 1996-هد 1417اًمٓمْٕم٦م: إومم، 
ٕيب قمْد اه أمحد سمن حمٛمد سمن طمٜمْل  -ُمّٜمد اإلُم٤مم أمحد  -

اعمح٘مق: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط  -هد(241سمن هالل سمن أؾمد اًمِمٞم٤ْم  )اعمتورم: 

اًمٓمْٕمد٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمّد٦م اًمرؾمد٤مًم٦م -آظمرونقم٤مدل ُمرؿمد، و -

 م. 2001 -هد  1421
ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمن حمٛمدد سمدن إسمدراهٞمم سمدن  -ُمٕم٤ممل اًمّٜمن -

اًمٜمد٤مذ: اعمٓمْٕمد٦م  -هدد(388اخلٓم٤مب اًمّْتي اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب )اعمتورم: 

 م.  1932 -هد  1351اًمٓمْٕم٦م: إومم  -طمٚم٥م –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
ٕيب اًمٕم٤ْمس  -٤مب ُمّٚمم اعمٗمٝمم عم٤م أؿمٙمل ُمن شمٚمخٞمص يمت -

اًمٜم٤مذ: )دار اسمن  -هد( 656 - 578أمحد سمن قمٛمر سمن إسمراهٞمم اًم٘مرـمْي )

 م. 1996 -هد  1417اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -سمػموت  –يمثػم، دُمِمق 
ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ُمع طم٤مؿمٞمته سمٖمٞم٦م إعمٕمي ذم  -

جلامل اًمددين أسمدو حمٛمدد قمْدد اه سمدن يوؾمد  سمدن حمٛمدد  -ختري٩م اًمزيٚمٕمي

ضمدة  -اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مْٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -هد(762ًمزيٚمٕمي )اعمتورم: ا



 آــــــــــ٘زالد   
 

 

(395) 

 م.1997هد/1418اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمّٕمودي٦م –
 زابعا: الفكُ احليفٕ.

ًمزين اًمدين سمن إسمراهٞمم  -اًمْحر اًمرا ق ذح يمٜمز اًمدىم٤م ق  -

هدد( اًمٜمد٤مذ: دار 970سمن حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمن ٟمجدٞمم اعمٍمدي )اعمتدورم: 

 سمدون شم٤مريخ. -اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م  -ؾمالُمياًمٙمت٤مب اإل
ًمٕمالء اًمدين، أسمو سمٙمر  -سمدا ع اًمّمٜم٤م ع ذم شمرشمٞم٥م اًمنما ع -

اًمٜمد٤مذ: دار  -هدد(587سمن ُمّٕمود سمن أمحد اًمٙم٤مؾمد٤م  احلٜمٗمدي )اعمتدورم: 

 م. 1986 -هد 1406اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
 ٕيب حمٛمد حمٛمود سمن أمحد سمن ُموؾمى -اًمْٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م   -

 -هد(855سمن أمحد سمن طمّلم اًمٖمٞمت٤مسمى احلٜمٗمى سمدر اًمدين اًمٕمٞمٜمى )اعمتورم: 

هد  1420اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -سمػموت، ًمْٜم٤من -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 م.  2000 -
عمحٛمد سمن أمحد سمن أيب ؾمٝمل ؿمٛمس  -اعمّْوط ًمٚمٌظمز  -

 -سمدػموت –اًمٜمد٤مذ: دار اعمٕمرومد٦م  -هدد(483إ ٛم٦م اًمٌظمز )اعمتدورم: 

 م.1993 -هد 1414شم٤مريخ اًمٜمنم:  -ٓمْٕم٦م: سمدون ـمْٕم٦ماًم

ًمٕمكم سمن أيب سمٙمدر سمدن قمْدد  -اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمْتدي  -

 -هدد(593اجلٚمٞمل اًمٗمرهم٤م  اعمرهمٞمٜم٤م ، أسمو احلّن سمره٤من اًمدين )اعمتورم: 

 –سمدػموت  -اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمدؽماث اًمٕمدريب  -اعمح٘مق: ـمالل يوؾم 

 ًمْٜم٤من.
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 .خامطا: الفكُ املالهٕ
ٕيب اًموًمٞمد حمٛمد سمن أمحدد سمدن رؿمدد  -اًمْٞم٤من واًمتحّمٞمل  -

اًمٜم٤مذ: دار  -طم٘م٘مه: د حمٛمد طمجي وآظمرون -هد520اًم٘مرـمْي )اعمتورم: 

 -هددد  1408اًمٓمْٕمدد٦م: اًمث٤مٟمٞمدد٦م،  -ًمْٜمدد٤من –اًمٖمددرب اإلؾمددالُمي، سمددػموت 

 م.1988
عمحٛمد سمن يوؾم  سمن أيب  -اًمت٤مج واإليمٚمٞمل عمختٍم ظمٚمٞمل  -

ٟمدد٤مـمي، أسمددو قمْددد اه اعمددوا  اعمدد٤مًمٙمي اًم٘م٤مؾمددم سمددن يوؾمدد  اًمٕمْدددري اًمٖمر

اًمٓمْٕمدد٦م: إومم،  -اًمٜمدد٤مذ: دار اًمٙمتدد٥م اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م -هددد(897)اعمتددورم: 

 م.1994-هد1416
ٕيب سمٙمدر حمٛمدد سمدن قمْدد اه سمدن  -اجل٤مُمع عم٤ّم ل اعمدوٟم٦م  -

اعمح٘مق: جمٛموقم٦م سمد٤مطمثلم ذم  -هد( 451يوٟمس اًمتٛمٞمٛمي اًمّم٘مكم )اعمتورم: 

ْحددوث اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م وإطمٞمدد٤مء اًمددؽماث اًمٜمدد٤مذ: ُمٕمٝمددد اًم -رؾمدد٤م ل ديمتددوراه

شموزيددع: دار اًمٗمٙمددر ًمٚمٓم٤ْمقمدد٦م واًمٜمنمدد  -ضم٤مُمٕمدد٦م أم اًم٘مددرى -اإلؾمددالُمي 

 م. 2013 -هد  1434اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -واًمتوزيع
ٕيب قمْد اه حمٛمد سمن أمحد سمن حمٛمد  -ذح ُمٞم٤مرة اًمٗم٤مد -

 -هددد 1420-ط: دار اًمٙمتدد٥م اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م -هددد(1072اعمدد٤مًمٙمي  اعمتددورم)

 وت. ًمْٜم٤من/ سمػم -م2000
عم٤مًمك سمن أٟمس سمدن ُم٤مًمدك سمدن قمد٤مُمر إصدْحي  -اعمدوٟم٦م  -

اًمٓمْٕمد٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م -هد(179اعمد  )اعمتورم: 

 م.1994 -هد 1415
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ٕيب حمٛمد قمْد اًموهد٤مب  -اعمٕموٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م  -

اعمح٘مدق:  -هدد(422سمن قمكم سمن ٟمٍم اًمثٕمٚمْي اًمْٖمدادي اعم٤مًمٙمي )اعمتورم: 

ُمٙمد٦م  -اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ْم اًمتج٤مري٦م، ُمّمٓمٗمى أمحدد اًمْد٤مز  -ٞمش قمْد احلّق مح

 أصل اًمٙمت٤مب: رؾم٤مًم٦م ديمتوراة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. -اعمٙمرُم٦م

 ضادضا: الفكُ الػافعٕ.
ًمٕمْد اه حمٛمد سمن إدريس سمن اًمٕم٤ْمس سمن قمثامن سمن  -إم  -

اعمتدورم: ؿم٤مومع سمن قمْد اعمٓمٚمد٥م سمدن قمْدد ُمٜمد٤مف اعمٓمٚمْدي اًم٘مدرر اعمٙمدي )

ؾمدددددٜم٦م اًمٜمنمددددد:  -سمدددددػموت –اًمٜمددددد٤مذ: دار اعمٕمرومددددد٦م  -هدددددد(204

 م.1990هد/1410
ٕيب احلّلم حيٞمى سمن  -اًمْٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمي  -

اعمح٘مدق:  -هد(558أيب اخلػم سمن ؾم٤ممل اًمٕمٛمرا  اًمٞمٛمٜمي اًمِم٤مومٕمي )اعمتورم: 

 1421اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -ضمدة –اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج  -ىم٤مؾمم حمٛمد اًمٜموري

 م. 2000 -هد
ٕيب زيمري٤م حمٞمي اًمدين حيٞمى سمن  -اعمجٛموع ذح اعمٝمذب  -

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر. -هد(676ذف اًمٜمووي )اعمتورم: 

ًمٕمْد اعمٚمك سمن قمْد اه سمن  -هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م  -

يوؾم  سمن حمٛمد اجلويٜمي، أسمو اعمٕم٤مزم، ريمن اًمدين، اعمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم 

٘مده وصدٜمع ومٝم٤مرؾمده: أ. د/ قمْدد اًمٕمٔمدٞمم حمٛمدود طم٘م -هدد(478)اعمتورم: 

 م.2007-هد1428اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج -اًمّدي٥م
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 ضابعا: الفكُ احليبلٕ.
عمحٛمد سمن ُمٗمٚمح سمن حمٛمد سمن  -اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع  -

ُمٗمرج، أسمو قمْد اه، ؿمٛمس اًمدين اعم٘مدد اًمراُمٞمٜمى صمم اًمّم٤محلي احلٜمدْكم 

اًمٜمد٤مذ:  -٘مق: قمْد اه سمن قمْد اعمحّن اًمؽميمدي اعمح -هد(763)اعمتورم: 

 ُمد. 2003 -هد  1424اًمٓمْٕم٦م: إومم  -ُم١مؾم٦ّم اًمرؾم٤مًم٦م 
ٕيب حمٛمدد  -اعمٖمٜمي ذم وم٘مه اإلُم٤مم أمحد سمن طمٜمْل اًمِمٞم٤ْم   -

ُموومق اًمدين قمْد اه سمن أمحد سمن حمٛمد سمدن ىمداُمد٦م اجلامقمدٞمكم اعم٘مددد صمدم 

اًمٜم٤مذ:  -هد(620 )اعمتورم: اًمدُمِم٘مي احلٜمْكم، اًمِمٝمػم سم٤مسمن ىمداُم٦م اعم٘مدد

 م.1968 -هد 1388شم٤مريخ اًمٜمنم:  -ُمٙمت٦ْم اًم٘م٤مهرة 

 ثاميا: أصْل الفكُ ّالكْاعد الفكَٔ٘.
ٕيب احلّدن ؾمدٞمد اًمددين  -اإلطمٙم٤مم ذم أصول إطمٙمد٤مم  -

 -هدد(631قمكم سمن أيب قمكم سمن حمٛمد سمن ؾمد٤ممل اًمثٕمٚمْدي أُمددي )اعمتدورم: 

 -ٙمتدد٥م اإلؾمددالُمي، سمددػموتاًمٜمدد٤مذ: اعم -اعمح٘مددق: قمْددد اًمددرزا  قمٗمٞمٗمددي

 ًمْٜم٤من. -دُمِمق
اإلطمٙم٤مم ذم متٞمٞمز اًمٗمت٤موى قمن إطمٙم٤مم وشمٍموم٤مت اًم٘م٤ميض  -

ًمْٜمدد٤من،  –سمددػموت  -واإلُمدد٤مم، ًمٚم٘مددراذم، اًمٜمدد٤مذ: دار اًمِْمدد٤م ر اإلؾمددالُمٞم٦م 

 م.  1995 -هد  1416اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 
إؿم٤ْمه واًمٜمٔم٤م ر، ًمت٤مج اًمدين قمْد اًموه٤مب سمن شم٘مي اًمدين   -

 -هد1411ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إومم  -هد( 771: اًمّْٙمي )اعمتورم

 م. 1991
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ٕيب قمْدد اه سمددر اًمددين  -اًمْحر اعمحٞمط ذم أصول اًمٗم٘مه  -

هدد(، اًمٜمد٤مذ: دار 794حمٛمد سمدن قمْدد اه سمدن هبد٤مدر اًمزريمٌمد )اعمتدورم: 

 م.1994 -هد 1414اًمٙمتْي، اًمٓمْٕم٦م: إومم، 
قمْد اه سمن ٓسمن اًمتٚمٛم٤ّم   -ذح اعمٕم٤ممل ذم أصول اًمٗم٘مه  -

هدد(  644حمٛمد قمكم ذف اًمددين أسمدو حمٛمدد اًمٗمٝمدري اعمٍمدي )اعمتدورم: 

 -حت٘مٞمق: اًمِمٞمخ قمد٤مدل أمحدد قمْدد اعموضمدود، اًمِمدٞمخ قمدكم حمٛمدد ُمٕمدوض

اًمٓمْٕم٦م:  -ًمْٜم٤من –اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم واًمتوزيع، سمػموت 

 م. 1999 -هد  1419إومم، 
اًم٘موي سمن اًمٙمريم ًمّٚمٞمامن سمن قمْد  -ذح خمتٍم اًمرو٦َم  -

اعمح٘مق:  -هد(716اًمٓموذم اًمٍمسي، أسمو اًمرسمٞمع، ٟمجم اًمدين )اعمتورم: 

اًمٓمْٕمد٦م:  -اًمٜمد٤مذ: ُم١مؾمّد٦م اًمرؾمد٤مًم٦م -قمْد اه سمن قمْد اعمحّدن اًمؽميمدي

 م. 1987هد /  1407إومم، 
ًمٕمْددد اًموهدد٤مب ظمددالف )اعمتددورم:  -قمٚمددم أصددول اًمٗم٘مدده  -

)قمن اًمٓمْٕم٦م اًمث٤مُمٜمد٦م ؿم٤ْمب إزهر  -اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ْم اًمدقموة  -هد(1375

 ًمدار اًم٘مٚمم(.
همٛمز قمٞمون اًمّْم٤م ر ذم ذح إؿم٤ْمه واًمٜمٔم٤م ر، ٕمحد سمدن  -

حمٛمد ُمٙمي، أسمو اًمٕم٤ْمس، ؿمٝم٤مب اًمدين احلّٞمٜمي احلٛموي احلٜمٗمي )اعمتورم: 

 م. 1985 -هد 1405ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، إومم،  -هد( 1098
س ٕيب اًمٕمْد٤م -اًمٗمرو  أو أٟموار اًمؼمو  ذم أٟمواء اًمٗمرو   -
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ؿمٝم٤مب اًمدين أمحد سمن إدريس سمن قمْد اًمدرمحن اعمد٤مًمٙمي اًمِمدٝمػم سمد٤مًم٘مراذم 

اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -اعمح٘مق: ظمٚمٞمل اعمٜمّمور -هد(684)اعمتورم: 

 م. 1998 -هد 1418اًمٓمْٕم٦م:  -
عمحٛمد قمثامن ؿمدْػم،  -اًم٘مواقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمواسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م  -

 ردن. إ -م(2007-هد1428ط: دار اًمٜمٗم٤م س، ط: اًمث٤مٟمٞم٦م )
ٕيب طم٤مُمد حمٛمدد سمدن حمٛمدد  -اعمّتّمٗمى ذم قمٚمم إصول -

 -اعمح٘مق: حمٛمد سمن ؾمٚمٞمامن إؿمد٘مر -هد(505اًمٖمزازم اًمٓمود )اعمتورم: 

اًمٓمْٕمدددد٦م: إومم،  -اًمٜمدددد٤مذ: ُم١مؾمّدددد٦م اًمرؾمدددد٤مًم٦م، سمددددػموت، ًمْٜمدددد٤من

 م. 1997هد/1417
ًمٕمكم حمٛمدد  -اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م حم٤موًم٦م ًمّْٓمٝم٤م وٟمٔمرة ومٞمٝم٤م  -

اًمٓمْٕمدد٦م: اًمّددٜم٦م  -٤مُمٕمد٦م آؾمددالُمٞم٦م سم٤معمديٜمدد٦م اعمٜمدورةاًمٜمدد٤مذ: اجل -ضمريِمد٦م

شمنمدين صمد٤م   -هدد ٟمدوومٛمؼم 1397اًمٕمددد اًمث٤مًمد٨م، ذو احلجد٦م  -اًمٕمد٤مذة 

 م. 1977
 ُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مواقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصوًمٞم٦م. -

 تاضعا: الفتاّٚ ّالفكُ العاو ّاملصادز العام٘.
إلسمددراهٞمم سمددن ُموؾمددى سمددن حمٛمددد اًمٚمخٛمددي  -آقمتّمدد٤مم  -

هد(، اًمٜمد٤مذ: دار اسمدن قمٗمد٤من، 790سم٤مًمِم٤مـمْي )اعمتورم:  اًمٖمرٟم٤مـمي اًمِمٝمػم

 م.1992 -هد 1412اًمّٕمودي٦م، اًمٓمْٕم٦م: إومم، 
عمحٛمد سمن أيب سمٙمدر سمدن  -إقمالم اعموىمٕملم قمن رب اًمٕم٤معملم  -

هد(، حت٘مٞمق: 751أيوب سمن ؾمٕمد ؿمٛمس اًمدين اسمن ىمٞمم اجلوزي٦م )اعمتورم: 
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ػموت، ط: إومم، سم –حمٛمد قمْد اًمّالم إسمراهٞمم، ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 م.1991 -هد 1411
ٕيب قمْد اه حمٛمد  -اًمٓمر  احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمّٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م  -

 –اًمٜمد٤مذ: ُمٓمْٕمد٦م اعمدد   -سمن أيب سمٙمر أيوب اًمزرقمدي اسمدن ىمدٞمم اجلوزيد٦م

 حت٘مٞمق: د. حمٛمد مجٞمل هم٤مزي.  -اًم٘م٤مهرة
ٕمحدد سمدن حمٛمدد سمدن قمدكم سمدن  -اًمٗمت٤موى اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمدؼمى -

ٟمّمد٤مري، ؿمدٝم٤مب اًمددين ؿمدٞمخ اإلؾمدالم، أسمدو طمجر اهلٞمتٛمي اًمّٕمدي إ

 هد(، ط: اعمٙمت٦ْم اإلؾمالُمٞم٦م.974اًمٕم٤ْمس )اعمتورم: 
 سمؽمىمٞمم اًمِم٤مُمٚم٦م آًمٞم٤م. -ومت٤موى دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م  -
ًمٕمْدد  -اًمٗمحص اًمٓمْدي ىمْدل اًمدزواج وُمددى ُمنمدوقمٞمته  -

 .65. 3اإلصدار  -ٟمّخ٦م اعمٙمت٦ْم اًمِم٤مُمٚم٦م -ًمرمحن سمن طمّن اًمٜمٗمٞم٦ّم
ًمٚمدديمتور حمٛمدد يٌدي  -عمّدٚمٛم٦م وم٘مه اًمٜموازل ًمألىمٚمٞم٤مت ا -

أصل اًمٙمت٤مب: رؾمد٤مًم٦م ديمتدوراه ذم اًمٗم٘مده اإلؾمدالُمي ُمدن يمٚمٞمد٦م  -إسمراهٞمم

يٕم٦م واًم٘م٤مٟمون سمج٤مُمٕم٦م إزهر  مجٝموري٦م  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٞمٌ، اًم٘م٤مهرة -اًمنمه

 م. 2013 -هد  1434اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م 
اًمٜمٝمي يمت٤مسم٦م احلدي٨م ذم قمٝمد اًمٜمْي صغم اه قمٚمٞمه وؾمٚمم سملم  -

اًمٜم٤مذ: جمٛمع اعمٚمك ومٝمد ًمٓم٤ْمقم٦م  -ًمٜم٤مس سمن إسمراهٞمم اًمٕمْودي -واإلذن 

 اعمّمح  اًمنمي  سم٤معمديٜم٦م اعمٜمورة.
ًمت٘مي اًمدين أسمو اًمٕم٤ْمس أمحدد سمدن قمْدد  -جمٛموع اًمٗمت٤موى  -
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هدد(، اًمٜمد٤مذ: جمٛمدع اعمٚمدك ومٝمدد 728احلٚمٞمم سمن شمٞمٛمٞم٦م احلدرا  )اعمتدورم: 

اعمٛمٚمٙمد٦م اًمٕمرسمٞمد٦م اًمّدٕمودي٦م،  ًمٓم٤ْمقم٦م اعمّمح  اًمنمي ، اعمديٜم٦م اًمٜمْويد٦م،

 م. 1995هد/1416

اعم٤ّم ل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمّتجدة ذم اًمٜمٙم٤مح ُمع سمٞمد٤من ُمد٤م أظمدذ سمده  -

وأصل اًمٙمت٤مب: رؾمد٤مًم٦م  -ًمْدر ٟم٤مس ُمنمع اًمّْٞمٕمي -اًم٘م٤مٟمون اًمٙمويتي 

ضم٤مُمٕم٦م  -يمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م  -ُم٤مضمّتػم ذم اًمٗم٘مه اعم٘م٤مرن وأصول اًمٗم٘مه 

اًمٜمد٤مذ:  -د اًمدسمٞمس اًمرؿمدٞمديم، سم٢مذاف د / ومٝمد ؾمٕم 2012اًمٙموي٧م 

 -جمٚم٦م اًموقمي اإلؾمالُمي وزارة إوىم٤مف واًمِمئون اإلؾمدالُمٞم٦م، اًمٙمويد٧م

 م. 2014 -هد  1435اًمٓمْٕم٦م: إومم، 
 عاغسا: املعاده ّلغ٘ الفكُ.

عمحّٛمد سمن حمّٛمد سمن قمْد اًمرّزا  احلّٞمٜمي،  -شم٤مج اًمٕمروس  -

سمٞمددي )اعمتدورم:  اعمح٘مدق:  -هدد( 1205أسمو اًمٗمٞمض، اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزه

 اًمٜم٤مذ: دار اهلداي٦م. -جمٛموقم٦م ُمن اعمح٘م٘ملم 
عمحٛمدد قمٛمدٞمم اإلطمّد٤من اعمجدددي  -اًمتٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞمد٦م  -

اًمؼميمتددي، ط: دار اًمٙمتدد٥م اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م )إقمدد٤مدة ًمٚمٓمْٕمدد٦م اًم٘مديٛمدد٦م ذم سم٤ميمّددت٤من 

 م. 2003 -هد 1424م( د اًمٓمْٕم٦م: إومم، 1986 -هد 1407
 اًمتٕمريٗمدد٤مت، ًمٕمددكم سمددن حمٛمددد سمددن قمددكم اًمددزين اًمنمددي  -

 –اًمٜمدد٤مذ، دار اًمٙمتدد٥م اًمٕمٚمٛمٞمدد٦م سمددػموت  -هددد(816اجلرضمدد٤م  )اعمتددورم: 

 م.1983-هد 1403اًمٓمْٕم٦م: إومم  -ًمْٜم٤من
اعم١مًم : ريٜمٝم٤مرت سمٞمؽم آن ُدوِزي  -شمٙمٛمٚم٦م اعمٕم٤مضمم اًمٕمرسمٞم٦م   -
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د ؾَمٚمٞمم اًمٜمَٕمٞمٛمدي،  -هد(1300)اعمتورم:  ٟم٘مٚمه إمم اًمٕمرسمٞم٦م وقمٚمق قمٚمٞمه: حمٛمه

 -٤مومد٦م واإلقمدالم، اجلٛمٝموريد٦م اًمٕمراىمٞمد٦ماًمٜمد٤مذ: وزارة اًمث٘م -مج٤مل اخلٞم٤مط

 م.  2000 - 1979اًمٓمْٕم٦م: إومم، ُمن 
عمحٛمدد قمْدد اًمدرؤوف  -اًمتوىمٞم  قمغم ُمٝمامت اًمتٕمد٤مري   -

سمػموت، دُمِمق، اًمٓمْٕم٦م  -اعمٜم٤موي، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، دار اًمٗمٙمر 

 هد.1410إومم، 
عمحٛمد سمدن ُمٙمدرم سمدن قمدغم، أسمدو اًمٗمْمدل،  -ًم٤ّمن اًمٕمرب  -

هد(، 711اسمن ُمٜمٔمور إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمي اإلومري٘مي )اعمتورم: مج٤مل اًمدين 

 هد. 1414 -سمػموت، اًمٓمْٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م  –اًمٜم٤مذ: دار ص٤مدر 
ٕمحدد سمدن ومد٤مرس سمدن زيمريد٤مء  -جمٛمل اًمٚمٖم٦م ٓسمن وم٤مرس  -

دراؾم٦م وحت٘مٞمق: زهػم  -هد(395اًم٘مزويٜمي اًمرازي، أسمو احلّلم )اعمتورم: 

اًمٓمْٕمد٦م  -سمدػموت –ًمرؾمد٤مًم٦م دار اًمٜمنم: ُم١مؾمّد٦م ا -قمْد اعمحّن ؾمٚمٓم٤من

 م.  1986 -هد  1406 -اًمث٤مٟمٞم٦م 
اعمّم٤ْمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمْػم، ٕمحد سمن حمٛمد سمن  -

هدد( ، اًمٜمد٤مذ: 770قمكم اًمٗمٞموُمي صمم احلٛموي، أسمو اًمٕم٤ْمس )اعمتورم: ٟمحو 

 سمػموت. –اعمٙمت٦ْم اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
ًمٚمدديمتور  -ُمٕمجم اًمّمواب اًمٚمٖموي دًمٞمل اعمث٘مد  اًمٕمدريب -

 1429اًمٓمْٕم٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة -ر أمحد خمت٤مر قمٛم

 م. 2008 -هد 



 كَٔ٘مبدأ تغري الفتاّٚ ّاألسهاو بتغري الصماٌ ّاملهاٌ ّاألسْال، ّتطبٔكاتُ الف

 

(404) 

ًمٚمديمتور/ أمحد خمت٤مر قمْد  -ُمٕمجم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة   -

اًمٓمْٕمد٦م: إومم،  -اًمٜم٤مذ قم٤ممل اًمٙمت٥م –هد( 1424احلٛمٞمد قمٛمر )اعمتورم: 

 م.  2008هد،  1429
ًمٚمديمتور/ حمٛمود  -ُمٕمجم اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٗم٘مٝمٞم٦م  -

 -ْد اًمرمحن قمْد اعمٜمٕمم، ُمدرس أصول اًمٗم٘مه سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘مد٤مٟمون قم

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمْمٞمٚم٦م.  -ضم٤مُمٕم٦م إزهر
إلسمدراهٞمم ُمّمدٓمٗمى د أمحدد اًمزيد٤مت د  -اعمٕمجدم اًموؾمدٞمط  -

حت٘مٞمق: جمٛمع اًمٚمٖم٦م  -اًمٜم٤مذ: دار اًمدقموة -طم٤مُمد قمْد اًم٘م٤مدر د حمٛمد اًمٜمج٤مر

 اًمٕمرسمٞم٦م.
طم٤مُمددد  -ٕمجددي عمحٛمددد رواس ىمٚم -ُمٕمجددم ًمٖمدد٦م اًمٗم٘مٝمدد٤مء  -

اًمٓمْٕم٦م:  -اًمٜم٤مذ: دار اًمٜمٗم٤م س ًمٚمٓم٤ْمقم٦م واًمٜمنم واًمتوزيع -ص٤مد  ىمٜمٞمْي

 م.  1988 -هد  1408اًمث٤مٟمٞم٦م، 
ًم٘مٓمدد٥م ُمّمددٓمٗمى  -ُمٕمجددم ُمّمددٓمٚمح٤مت أصددول اًمٗم٘مدده   -

 م. 2000دُمِمق -ـمْٕم٦م دار اًمٗمٙمر -ؾم٤مٟمو
ٕمحددد سمددن ومدد٤مرس سمددن زيمريدد٤مء  -ُمٕمجددم ُم٘مدد٤ميٞمس اًمٚمٖمدد٦م  -

اعمح٘مق: قمْد اًمّدالم  -هد( 395: اًم٘مزويٜمي اًمرازي، أسمو احلّلم )اعمتورم

 م. 1979 -هد 1399حمٛمد ه٤مرون، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر= 
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 البشح فَازع
 الصفش٘ املْضْع

 307 ُمٚمخص اًمْح٨م

 309 ُمٚمخص اًمْح٨م سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م

 311 ُم٘مدُم٦م

 312 طمٙمٛم٦م اًمْح٨م

 313 أمهٞم٦م اعموَوع وأؾم٤ْمب اظمتٞم٤مره

 315 اًمدراؾم٤مت اًم٤ّمسم٘م٦م

 314 إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمْح٨م

 316 ُمٜمٝمجي ذم اًمْح٨م

 318 ظمٓم٦م اًمْح٨م

 321 اًمتٛمٝمٞمد، وومٞمه ُمٓمٚم٤ْمن

 322 اعمٓمٚم٥م إول: اعم٘مّمود سم٤مًمث٤مسم٧م واعمتٖمػم ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 325 اعمٓمٚم٥م اًمث٤م : اًمتٕمري  سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمْح٨م

اعمْح٨م إول: أؾم٤ْمب ووضموه شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم، وومٞمه 

 ُمٓم٤مًم٥م

336 

أوضمه شمٖمٞمػم إطمٙم٤مم: اًمٜمّخ احل٤مصل سملم اًمنما ع  اعمٓمٚم٥م إول: ُمن

 وذم اًمنميٕم٦م اًمواطمدة

337 
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 الصفش٘ املْضْع
 340 اعمٓمٚم٥م اًمث٤م : ُمن أوضمه شمٖمٞمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم: اًمرظمص اًمنمقمٞم٦م

 342 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: شمٖمػم إطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم اًمزُم٤من

 344 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم اعمٙم٤من

٤مُمس: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم اًمٕم٤مدات اعمٓمٚم٥م اخل

 وإقمراف

336 

 348 اعمٓمٚم٥م اًم٤ّمدس: شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم سم٥ّْم شمٖمػم أطموال اًمٜم٤مس

 349 اعمٓمٚم٥م اًم٤ّمسمع: اًمتٖمػم سم٥ّْم شمٖمػم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 350 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمن: اًمتٖمػم سم٥ّْم ؾمد احل٤مضمٞم٤مت واًمِورات اًمٕم٤مُم٦م

ٓمْٞم٘م٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م عمْدأ شمٖمػم اًمٗمت٤موى وإطمٙم٤مم، وومٞمه اعمْح٨م اًمث٤م : اًمت

 ُمٓمٚم٤ْمن

352 

 353 اعمٓمٚم٥م إول: ٟمامذج ُمن شمٓمْٞمق اعمْدأ ذم قمٍم اًمٜمْوة

 353 اعم٠ّمًم٦م إومم: اًمؽمظمٞمص ذم اًم٘مْٚم٦م ذم اًمّمٞم٤مم ًمٚمِمٞمخ دون اًمِم٤مب

اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمٜمع ادظم٤مر حلوم ا٤َٕمطمي صمم إسم٤مطمته ذم اًمٕم٤مم اًمذي 

 يٚمٞمه

354 

 356 عمٓمٚم٥م اًمث٤م : ُمن شمٓمْٞم٘م٤مت اعمْدأ ذم أسمواب اًمٗم٘مه اعمختٚمٗم٦ما

 356 اعم٠ّمًم٦م إومم: طمٙمم أيمل اعمٞمت٦م طم٤مل آَٓمرار

 359 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٜمٝمي قمن إىم٤مُم٦م احلدود ذم اًمٖمزو



 آــــــــــ٘زالد   
 

 

(407) 

 الصفش٘ املْضْع
 367 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مًمث٦م: اإلذن ذم يمت٤مسم٦م احلدي٨م اًمنمي 

 369 اطمداعم٠ّمًم٦م اًمراسمٕم٦م: مجع اًمٓمٚم٘م٤مت اًمثالث سمٚمٗمظ و

 371 اًمتّٕمػم، صمم شمٖمػم احلٙمم سمٕمد ذًمك اعم٠ّمًم٦م اخل٤مُم٦ّم: رومض اًمٜمْي 

 374 اعم٠ّمًم٦م اًم٤ّمدؾم٦م: اًمت٘م٤مط ٤َمًم٦م اإلسمل

 376 اعم٠ّمًم٦م اًم٤ّمسمٕم٦م: إسمٓم٤مل ؾمٝمم اعم١مًمٗم٦م ىمٚموهبم

 377 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م: شمْمٛملم اًمّمٜم٤مع

 379 اعم٠ّمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: إيمل ذم اًمّو  وذم اًمِم٤مرع

 381 ذة: اًمّمٞم٤مم ذم اًمْالد اًمتي يٓمول ومٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مراعم٠ّمًم٦م اًمٕم٤م

اعم٠ّمًم٦م احل٤مدي٦م قمنم: رد اعم٤مل قمغم أصح٤مب اًمٗمروض وشموري٨م ذوي 

 إرطم٤مم

383 

 384 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنم: اًمٗمحص اًمٓمْي ىمْل اًمزواج

 386 اعم٠ّمًم٦م اًمث٤مًمث٦م قمنم: أظمذ إضمرة قمغم اًمواضم٤ْمت اًمديٜمٞم٦م

 388  ٩م هذا اًمْح٨ماخل٤ممت٦م، وشمِمتٛمل قمغم أوٓ: ٟمت٤م

 390 صم٤مٟمٞم٤م: شموصٞم٤مت هذا اًمْح٨م

 392 ُمّم٤مدر اًمْح٨م

 405 ومٝم٤مرس اًمْح٨م

 


