
 

  

 الثاينالعذد :                 السادس عرش: لجدذامل

 م2020 -هـ 1441   التاريخ:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 28طزيزي اـباحث.... اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو )اـرتؾقم اـؼديم: ادجؾد )

(، وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات 2اـعدد )

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saاـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط                             فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

 أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح                فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنطٌٝ اىؼقو

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

 أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط
 اىشـٖــــطٛ ثِ ظــــبفطأ.ز.حمَس  .1

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

 
 ــبٓــــٜ شـــطً ػيـــفٚ أمـطـصـٍز. .11
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

 احلَبًثِ إثطإٌٞ اهلل  ز. ظٝبز ثِ ػجس 46 - 3
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

 اىعاٍو اىؼعٝع ثْذ ػجس ز. ٗفبء
 (األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)جبٍؼخ 

ب احلضبضح اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخ: ٍ٘س٘ػز
 ٗاىسِٝ اإلسالٍٞني، ٗاإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍٜ أمن٘شجب

2 

 ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيفز. 136 -112
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

ثني اىفقٔ اإلسالٍٜ ٗ أص٘ىٔ، ٗاىقبُّ٘ إٔيٞخ اىشرص االػزجبضٛ 
 "زضاسخ ٍقبضّخ"اى٘ضؼٜ )اىقبُّ٘ ادلصطٛ من٘شجًب ( 

3 

 ز. ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبزٛ اىقحطبّٜ 177 -137
 (شقطاء)جبٍؼخ 

 4 ٗسْزٔ، ٗاىطز ػيٚ شجٖبد ح٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص ىيْجٜرؼظٌٞ اىصحبثخ

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

 إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً، قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
 5  )ٗىٞبً ٕبضد، ٗآضُٗ ٕٞ٘ظ، ٗضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجًب(

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

 8 اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٝٞخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

 (أً اىقطٙ)جبٍؼخ 
 أىٔ يف ضظقٔ، ْٗٝس طسجَأُ ٝ تٍِ َأح"حلسٝث:  زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

 11 قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٝٞخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ (اجلعائط –)جبٍؼخ اى٘ازٛ 

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

529 - 574 
 ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبزٛ ثِ ػيٜ اىعٝساّٜ

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
 13 ً (ٗزضاسخ مجؼبً ) ٗضأٛ اىجبقالّٜ فٖٞب احلقٞقخ اىشطػٞخ

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
ٗأثطٓ اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىسٞ٘طٜ يف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري 

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

اىؼيو ٌيف ػي بٗأثطٕ ٘خاىشٞ ػِ طجقبد اىطٗاح (أً اىقطٙ)جبٍؼخ   15 



 

 أما بعد:                         سالم طذ طباده اـذين اصصػىصالة واحلؿد هلل وؿػى، و        

 إغ ؼدمػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كادؾك خاـد ـؾعؾوم اـؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة 

كرجو أن يؽون إضاؽًة هـ، واـذي 4114هلذا اـعام  "ادجؾد اـثامن واـعػون"يف  "اـثايناـعدد " اـؼراء اـؽرام

يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة  اً بحث مخسة طػ ، متضؿـاً متؿقزًة وإسفامًا كوطقًا يف اـبحث اـػطي

،  دراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـةـؾؿزيد من اـ حاؽزاً بحاث هذه األ ؽونيف أن تٍل سالمقة، طذ أمواـدراسات اإل

 زياد بن طبد.من إطداد: د ،أحؽامه وآثاره ،ضوابطه ؛قة بحث بعـوان: االستحالل يف اـدينسالمؽػي اـدراسات اإل

ا احلضارة حلامم ، واـبحث اآلخر بعـوان: اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة: موسوطتابن إبراهقم اهلل 

بـت  د. وؽاء، د. كورة بـت طبد اهلل احلساوي من إطداد: ،واـدين اإلسالمقع، واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذجاً 

المي وأصوـه، واـؼاكون بع اـػؼه اإلسأهؾقة اـشخص االطتباري  بعـوان: ثاـثاـزامل، وبحث  اـعزيز طبد

 ـرابعواـبحث ا، باسل حمؿود طبد اهلل احلايف د. من إطداد: ،"دراسة مؼاركة"اـؼاكون ادرصي كؿوذجًا( اـوضعي )

إطداد: د. طبد اهلل بن طبد اهلادي  وسـته، واـرد طذ شبفات حوـه، ملسو هيلع هللا ىلص ـؾـبي تعظقم اـصحابة بعـوان:

)وـقام  إدوارد سعقد واإلسالم، ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص بعـوان: امسخلواـبحث ااـؼحطاين، 

ويف اـسـة  د. حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري. من إطداد: ،هارت، وآرون هقوز، وروجر سؽروتون كؿوذجًا(

احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى ن: وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوا

، واـبحث اآلخر بعـوان: صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودةإطداد: د.  ،"دراسة حديثقة حتؾقؾقة"كجران أكؿوذجًا 

بعـوان: اـتجديد  ، وبحث ثاـثطامر أمحد اـصقاصـةد.  من إطداد: ،دراسة كؼدية اـؽاسقات اـعارياتحديث 

واـبحث ، د. حؽقؿة أمحد حػقظيأ.إطداد:  ،واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده

ويف  .من إطداد: د. حسان بن حسع شعبان ،لاـعؾ م طؾيف اهرثوأ وخاـشق طن بعـوان: صبؼات اـرواة رابعاـ

من  ،(دراسة حتؾقؾقة كؼدية)ول بعـوان: اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة  جاء اـبحث األ

أ.د. من إطداد:   آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية،، واـبحث اآلخر بعـوان: خاـد بن حمؿد اـؼرينإطداد:  د. 

بسط ـه ي أحب أنمن "حلديث:  بعـوان: دراسة حتؾقؾقة طؼدية اـبحث اـثاـثو طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر،

ؾراءة يف بعـوان: اـرابع  بحثاـو اـعؿري، األشول طزيزة طظ إطداد: د.، "ره ، ؽؾقصل رمحهثؾه، ويـسل ـه يف أزيف ر

 عجويف اـػؼه بحث بعـوان: هت .زهر بن ؿتػيد. ، من إطداد: اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة

 :ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين، من إطداد:  د. كةارواكات وأؿؾفا دراسة ؽؼِفقة مؼقحلا

 . بن هادي بن طظ اـزيداين، من إطداد:  د. ضقف اهلل(ودراسة مجعاً ) ورأي اـباؾالين ؽقفا احلؼقؼة اـػطقة

 .خاـصًا صواباً د، وأن جيعل هذا اـعؿل سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفو

 



 

 

 

 

 

، ٔانقإٌَ بني انفقّ اإلساليٙ ٔ أصٕنّأْهٛت انشخص االػخبار٘ 

ا( ) انٕضؼٙ
ً
  "دراست يقارَت"انقإٌَ املصر٘ منٕرج

 

 إػذاد
 باسم حمًٕد ػبذ اهلل احلايف د. 

 

 

 

 

 

 



 سم٤مؾمؾ حمٛمقد قمٌد اهلل احل٤مذمد- : إقمداد----           اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕملوسملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل و أصقًمف، أهٚمٞم٦م اًمِمخص آقمت٤ٌمري  

       012 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 املمدص

اعمتٕمٚم٘م٦م  ويمذا ُمٗمٝمقم اًمذُم٦ميتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م اًمٙمالم قمـ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب وإداء، 

اًمِمخص ُم٘م٤مرًٟم٤م سم٠مهٚمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، و آقمت٤ٌمري، أواًمِمخص اعمٕمٜمقي سم٤مًمِمخص

ُمّمٓمٚمح ىم٤مٟمقين ًمف أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م، وىمد اظمتٚمػ وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي اعمٕم٤مسون ذم  آقمت٤ٌمري

وُم٤م  ،وُمدى هذه إهٚمٞم٦م وآصم٤مره٤م، وسمٕمض أطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٚمِمخص اعمٕمٜمقيإهٚمٞم٦م اًمتل شمث٧ٌم 

ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ًمذًمؽ ضم٤مء هذا اًمٌح٨م اعم٘م٤مرن سملم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن 

وؾمٞمتٌلّم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م شمٕمريػ ُمّمٓمٚمحل أهٚمٞم٦م اًمقضمقب اجل٤مٟم٥م اًمدىمٞمؼ، ًمٞمٜم٤مىمش هذا 

وأهٚمٞم٦م إداء، ويمذًمؽ سمٞم٤من ُمٗمٝمقم اًمذُم٦م وهل أؾم٤مس اقمت٤ٌمر أهٚمٞم٦م اًمِمخص اًمٕم٤مدي، ُمع 

اعم٘م٤مرٟم٦م سم٠مهٚمٞم٦م اًمِمخص آقمت٤ٌمري، واعم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل اًمٗمرٟمز، وهق 

اعمٕمٛمقل هب٤م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، يمام ؾمٞمٕمٜمك اًمٌح٨م سم٤معمٜمٝم٩م  أؾم٤مس ُمٕمٔمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م

واهلل اعمقومؼ  اًمقصٗمل اعم٘م٤مرن سملم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم آظمر

 ًمٚمّمقاب- 
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       013 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

Abstract 

The paper discusses both the receptive and the active legal capacities. It 

also discusses the concept of liability related to the legal person or Juridical 

person as opposed to the natural personality. Given the fact that legal 

person is a legal term with its own provisions on which Egyptian jurists 

have differed in addition to their differences with regard to its scope, 

extend and effects, the paper comes to address all these issues using a 

comparative approach with Fiqh. Throughout the discussions, the paper 

defines the receptive and the active legal capacities according to the science 

of Usul al-Fiqh along with defining the concept of zimma (liability), which 

is the cornerstone for attaching a legal capacity to both natural and legal 

person. It is also the basis for the comparison with the financial liability in 

the statutory law of France, which is the basis of most of the statutory laws 

In the Arab world. In achieving all this, the paper adopts a comparative 

descriptive approach comparing between the different Fiqh schools of 

Islamic law and some statutory laws. 
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 املبشح التىّٗذٙ

 أٔاّل: وكذوٛ:
 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

اًمٕم٤معملم، وأومْمؾ اًمّمالة وأشمؿ اًمتًٚمٞمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمِف وأصح٤مسمِف احلٛمد هلل رب 

وُم٤م يث٧ٌم هل٤م ُمـ  أمجٕملم أُم٤م سمٕمد: ومٝمذا سمح٨م أيمتٌف ذم أهٚمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م )أو اعمٕمٜمقي٦م(،

وأصم٤مر ُمع ُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف  أطمٙم٤مم سمٜم٤مًء قمغم إهٚمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م هل٤م، ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م شمٚمؽ إطمٙم٤مم،

 ُمل- اإلؾمال

ّٗا: أِىٗٛ البشح:   ثاٌ

شمٜمٌع أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ يمقٟمف سمحًث٤م ُم٘م٤مرًٟم٤م سملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف ُمـ ضمٝم٦م، واًم٘م٤مٟمقن  

اًمقوٕمل ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى، ذم ُم٠ًمًم٦م دىمٞم٘م٦م وهل ُم٤م يث٧ٌم ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري ُمـ أٟمقاع إهٚمٞم٦م 

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  واًمذُم٦م، وآصم٤مره ذم شمٍموم٤مت ذًمؽ اًمِمخص، أو شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م، ُمع سمٞم٤من شمٗمقق

ذم شم٠مصٞمؾ ٟمٔمري٦م إهٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل، طمٞم٨م إن اًم٘م٤مٟمقن أظمذ هذه اًمٜمٔمري٦م يم٤مُمٚم٦ًم 

ُمـ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ُمع سمٞم٤من ُمٕمٜمك سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمّمٚم٦م هبذا اعمقوقع يمٛمّمٓمٚمح 

 اًمّذُم٦م-

 ثالّجا: الذساطات الظابكٛ: 

ًمِمخص آقمت٤ٌمري ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، مل أر ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف سمحًث٤م يتحدث قمـ أهٚمٞم٦م ا 

وي٘م٤مرن سمٞمٜمٝم٤م وسملم أهٚمٞم٦م اًمِمخص آقمت٤ٌمري ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وإٟمام يمت٧ٌم سمٕمض إسمح٤مث 

قمـ اًمِمخص آقمت٤ٌمري ذم اًم٘م٤مٟمقن ُمع اإلؿم٤مرة اًمْمئٞمٚم٦م ٕهٚمٞم٦م ذًمؽ اًمِمخص آقمت٤ٌمري، 

ظمالل اًمتقصمٞمؼ  واعم٘م٤مرٟم٦م اخلجقًم٦م سمٌٕمض أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وؾمتٔمٝمر هذه اًمٙمت٥م ُمـ

 وومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع، ومل أذيمر شمٚمؽ اًمٙمت٥م واعمراضمع ُمراقم٤مًة ًمالظمتّم٤مر اعمٓمٚمقب- 
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 سابّعا: خطٛ البشح: تؼىن خطٛ البشح:

  :اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي 

 اعمٌح٨م إول: ُمٗمٝمقم اًمِمخص آقمت٤ٌمري-

 اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ اًمِمخص آقمت٤ٌمري يمٛمريّم٥م إو٤مذم-  

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: شمٕمريػ اًمِمخص آقمت٤ٌمري يمٛمّمٓمٚمح )اًمتٕمريػ اًمٚم٘مٌل(-  

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: شمٕمريػ إهٚمٞم٦م، وأٟمقاقمٝم٤م )أهٚمٞم٦م اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل(-

 اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ إهٚمٞم٦م ًمٖم٦ًم-

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: شمٕمريػ إهٚمٞم٦م اصٓمالطًم٤م- 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أىم٤ًمم إهٚمٞم٦م وشمٕمريٗم٤مهت٤م-

 شمٕمريػ اًمذُم٦م وآصم٤مره٤م- :اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 اعمٓمٚم٥م إول: شمٕمريػ اًمذُم٦م ًمٖم٦ًم- 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: شمٕمريػ اًمذُم٦م اصٓمالطًم٤م- 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: ُمٗمٝمقم اًمذُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل ُم٘م٤مرًٟم٤م سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م- 

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: قمالىم٦م اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م- 

 خّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م(-اعمٌح٨م اًمراسمع: أهٚمٞم٦م اًمِمخص آقمت٤ٌمري )أو اًمِم

 اعمٓمٚم٥م إول: صمٌقت أهٚمٞم٦م اًمقضمقب ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري- 

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: صمٌقت أهٚمٞم٦م إداء ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري- 

 اًمتقصٞم٤مت واًمٜمت٤مئ٩م: 

 -أوًٓ: اًمتقصٞم٤مت

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م-
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 املبشح األٔه

 عتباسٙوفًّٕ أِمٗٛ الؼدص اال

 املطمب األٔه

 االعتباسٙ نىشنب إضايفشٖف الؼدص تع

 شمٕمريػ اًمِمخص أو اًمِمخّمٞم٦م ًمٖم٦ًم:  ,1

واًمِمخص ذم اًمٚمٖم٦م  ،ُمـ اًمِمخص: واًمٗمٕمؾ ُمٜمف ؿَمَخَص ، (1)اًمِمخّمٞم٦م ًمٖم٦ًم: ُمّمدر صٜم٤مقمل 

 يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤مٍن: 

ؾمقاد اإلٟم٤ًمن، شمراه ُمـ سمٕمٞمد، ويمؾُّ ضمًٍؿ ًمف ارشمٗم٤مٌع وفمٝمقر، واعمراد إصم٤ٌمت اًمّذات 

وم٤مًمِمخص هق اجلًؿ، أي: ضمًؿ اإلٟم٤ًمن، وىمد ُيراد هب٤م اًمذات  ،(0)وم٤مؾمُتٕمػم هل٤م ًمٗمظ اًمِمخص

يٓمٚمؼ  يمام ،(6)اعمخّمقص٦م )اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م(، وهل: احل٘مٞم٘م٦م اعمٕمّٞمٜم٦م ذم ذاهت٤م شمٕمّٞمٜم٤ًم يٛمت٤مز هب٤م قمـ همػمه٤م

 -(4)قمغم اًمٗمرد ُمـ اًمٙم٤مئـ اًمٌنمي ذيمًرا يم٤من أو أٟمثك

 إذا قمّٞمٜمف اإلٟم٤ًم
ٍ
  ،(3)نويٓمٚمؼ اًمِمخص ذم اعمج٤مز اًمٚمٖمقي قمغم يمؾَّ رء

ٍ
أي قمغم يمؾِّ رء

 ُمٕملم-

 شمٕمريػ آقمت٤ٌمري أو آقمت٤ٌمري٦م:   ,0

، وُمّمدره اًمَٕمؼْم، وهق؛ اًمتج٤موز   صٗم٦م آقمت٤ٌمري٦م، وهل ُمـ آقمت٤ٌمر، واًمٗمٕمؾ ُمٜمٝم٤م قَمؼَمَ

 ُمـ طم٤مٍل إمم طم٤مٍل، وآقمت٤ٌمر، واًمِٕمؼمة سم٤محل٤مًم٦م اًمتل ُيتقّصُؾ هب٤م ُمـ ُمٕمروم٦م اعمَُِم٤مهد إمم ُمٕمروم٦م ُم٤م 

 
                                                           

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ُمٕمجؿ اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م، أ- قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر، و( اعمّمدر اًمّمٜم٤مقمل ُيّم٤مغ سمزي٤مدة ي٤مء ُمِمددة سمٕمده٤م شم٤مء، ُمثؾ احلري٦م، 1)

  -م0221,هـ1400.  6ط ,دار اًم٘مٚمؿ  ،480ص

جمدي اًمًٞمد، اعمٙمت٦ٌم و، حت٘مٞمؼ ي٤مه أسمق ؿم٤مدي 8.36( ًم٤ًمن اًمٕمرب، عمحٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )ؿمخص(، 0)

 -3.0128ديـ اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اجلزري، إصمر، ًمإلُم٤مم جمد اًمواًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  ،)د- ت(  اًم٘م٤مهرة,اًمتقومٞم٘مٞم٦م 

حمٛمد اعمٍمي، و، حت٘مٞمؼ د- قمدٟم٤من درويش 434، 073ٌ٘م٤مء، أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل، ص( اًمٙمٚمٞم٤مت، ًمٚمٕمالُم٦م أيب اًم6)

 -0211 ,0.1460سمػموت، ط ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 

  -0221. 0ط ,سمػموت  ,، دار اعمنمق 831آظمرون، ُم٤مدة )ؿمخص( ص و( اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م اعمٕم٤مسة، أٟمٓمقن ٟمٕمٛم٦م 4)

  -م1000,هـ 1410. 1ط ,سمػموت  ,دار ص٤مدر  ،606ص اًمزخمنمي، عمحٛمقد( أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، 3)
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 -(1)ًمٞمس سمُٛمِم٤مَهد

 -(0)وآقمت٤ٌمر اًمٕم٘مكم يٙمقن ذم إُمقر اعمٕمٜمقي٦م، أو ذم اعمٕم٤مين  

وآؾمتٕمامل اعمٕم٤مس ًمالقمت٤ٌمري ُمـ آقمت٤ٌمر وهق: اًمت٘مدير، وم٤مُٕمر آقمت٤ٌمري هق إُمر  

ؿمخص "اًمت٘مديري، وُمٜمف ُي٘م٤مل: اًمِمخص آقمت٤ٌمري، أي: اعمٕمٜمقي، ىم٤مل ذم اعمٜمجد: )اقمت٤ٌمري 

 -(6)ؿمخٌص ُمٕمٜمقي، يم٤مًمنميم٤مت، واعم١مؾم٤ًمت--( "اقمت٤ٌمري

اًمِمخص احلٙمٛمل، أو اًمِمخّمٞم٦م  ويرادف اًمِمخص آقمت٤ٌمري، أو اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م

 -(4)احلٙمٛمٞم٦م

وشمًٛمك اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م قمٜمد سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن سم٤مًمِمخّمٞم٦م اعمج٤مزي٦م، أو 

 -(3)آومؽماوٞم٦م، ويرى وم٘مٝم٤مء آظمرون أهّن٤م طم٘مٞم٘م٦م واىمٕم٦م ٓ اومؽماض ومٞمٝم٤م وٓ جم٤مز

 

 املطمب الجاٌ٘

 عتباسٙ نىصطمح االتعشٖف المكيب(تعشٖف الؼدص اال

أو اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م: )أهن٤م ؿمخٌص يتٙمقن ُمـ  اجل٤مُمع ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري،اًمتٕمريػ 

 -(3)ُمٜمٝم٤م، ُمًت٘ماًل قمٜمٝم٤م(اضمتامع قمٜم٤مس أؿمخ٤مص، وأُمقال، ُي٘مّدر ًمف اًمتنميع يمٞم٤مًٟم٤م ىم٤مٟمقٟمًٞم٤م ُمٜمتزقًم٤م 

ف، ومٕمرف اًمِمخّمٞم٦م، أو اًمِمخص آقمت٤ٌمري    وقمٞم٥م قمغم اًمتٕمريػ أٟمف ذيمر ًمٗمظ اعمُٕمرَّ

 ص، ًمٙمـ هذا ٓ خيؾ سمٙمقٟمِف شمٕمريًٗم٤م ضم٤مُمًٕم٤م-)أو احلٙمٛمل( سم٠مٟمف: ؿمخ

                                                           

  -0211 ,3.1466، حت٘مٞمؼ صٗمقان داوودي، دار اًم٘مٚمؿ، ط346إصٗمٝم٤مين، ص ًمٚمراهم٥م( ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، 1)

  -1078 ,0.1428ط ,سمػموت  ,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  337( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٕمالُم٦م اًمٗمػموز آسم٤مدي، ُم٤مدة )قمؼم(، ص0)

اعمدظمؾ ًمٜمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ  :ٌيٜمٔمرو، 046( اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، ُم٤مدة )قمؼم(، ص6)

 - 107ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م، ص

. 1ط ,دار اًم٘مٚمؿ  ،030اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ص طم٥ًم اؾمتٕمامل اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م، ُيٜمٔمر:  (4)

1402, 1000- 

 -0226 ,1406ط . ,اًم٘م٤مهرة  ,دار اًمًالم  ،8اخلقزم، ه٤مُمش صحٞمٗم٦م   ( ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، د- أمحد3)

 - 076( اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م، ص3)
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وُمـ اًمتٕمريٗم٤مت اعمٕمتؼمة: )ؿمخٌص يتٙمقن ُمـ قمٜم٤مس أؿمخ٤مص أو أُمقال، ُي٘مّدُر ًمف 

 -(1)اًمتنميع يمٞم٤مًٟم٤م ىم٤مٟمقٟمًٞم٤م ُمًت٘ماًل قمٜمٝم٤م ىم٤مسماًل ًمإلًمزام، وآًمتزام(

وي١مظمذ قمغم هذا اًمتٕمريػ ُم٤م ُأظمذ قمـ اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ، ًمٙمـ هذا اًمتٕمريػ ذيمر أُمًرا ُمٝماًم 

أهمٗمٚمف اًمتٕمريػ إول، وهق: أن اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م ومٞمٝم٤م صالطمٞم٦م اإلًمزام وآًمتزام، أي 

صمٌقت احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت، عم٤م شمتٛمتع سمف ُمـ أهٚمٞم٦م وضمقب ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس اومؽماض وضمقد ذُم٦م 

 ؾم٠محتدث قمٜمف ٓطمً٘م٤م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم-  هل٤م، وهذا ُم٤م

 التعشٖف املدتاس لمؼدص االعتباسٙ:  

يٛمٙمـ صٞم٤مهم٦م شمٕمريػ ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري سم٠مٟمف: )جمٛمققم٦م ُمـ إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم، أو 

إُمقال، ُي٘مّدُر هل٤م اًمتنميع )اًمًاموي، أو اًمقوٕمل( يمٞم٤مًٟم٤م )ذقمًٞم٤م، أو ىم٤مٟمقٟمًٞم٤م( ُمًت٘ماًل قمـ 

 هٚمٞم٦م وضمقٍب، وذُّم٦م دمٕمٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمإلًمزام وآًمتزام(- ممثٚمٞمٝم٤م، شُمث٧ٌم هل٤م أ

  :ػشح التعشٖف وَ خاله بٗاُ عٍاصشٓ

ًٞم٤م-آقمت٤ٌمري هق وضمقد ذقمل، أو ىم٤مٟمقين اًمِمخص وضمقد ,1 ًّ  ، شم٘مديري، وًمٞمس وضمقًدا طم

شم٤مسمٌع عمجٛمققم٦م  ومقضمقدهُ  ُمًت٘مؾ:آقمت٤ٌمري وضمقد شمٌٕمل ًمٙمٜمف  اًمِمخص وضمقد ,0

َـّ وضمقده ُُمًت٘مؾٌّ قمـ وضمقد إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم اعمٛمثٚملم  إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم، ًمٙم

 إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم اعمٛمثٚملم ًمف-ًمف، أي ًمف أهٚمٞم٦م وضمقب، وذُّم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ أهٚمٞم٦م وذُم٦م 

  ُيٕمدُّ ؿمخًّم٤م اقمت٤ٌمرًي٤م طمتك يٙم٥ًم آقمؽماف اًمنمقمل أو اًم٘م٤مٟمقين سمف- ٓ ,6

ي سمتٍموم٤مت ُمنموقم٦م، أو سمٜمِم٤مط ىم٤مٟمقين؛ سمٜم٤مًء قمغم صمٌقت أهٚمٞم٦م ي٘مقم اًمِمخص آقمت٤ٌمر ,4

وضمقٍب وذُم٦م دمٕمٚمف ص٤محل٤م إلًمزام همػمه سمح٘مقىمف، وًمالًمتزام سم٤مًمقاضم٤ٌمت ًمّم٤مًمح همػمه، 

وهذه إهٚمٞم٦م شمث٧ٌم يم٤مُمٚم٦ًم قمٜمد ٟمِمقء اًمِمخص آقمت٤ٌمري، وٓ شمتٓمقر يم٠مهٚمٞم٦م اًمِمخص 

                                                           

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اًمًقري، ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل .33 , 34ُيٜمٔمر اعم٤مدشملم .و، 074( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ص1)

 ,هـ1407. 1ط ,دُمِمؼ  ,دار اًمٞمامُم٦م  ،170 ,177د- ص٤مًمح اًمٕمكم، د- سم٤مؾمؾ احل٤مذم، ص  شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة،و

ضم٤مُمٕم٦م  ,، يمٚمٞم٦م احل٘مقق 41آظمرون، ص وىم٤مُمقس اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، د- طمٜم٤من ومت٤مل يؼمودي،  :ُيٜمٔمرو ، م0227

 -هـ1460 ,هـ1467اعمٚمؽ ومٞمّمؾ.
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ـمقار احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمام ؾمٞم٠ميت اًمٓمٌٞمٕمل ومتٌدأ ٟم٤مىمّم٦ًم، صمؿ شمّمٌح يم٤مُمٚم٦ًم ُمع اًمت٘مدم ذم أ

 سمٞم٤مٟمف-

إىمرار اًمنميٕم٦م أو اًم٘م٤مٟمقن ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري إٟمام يٙمقن ًمتح٘مٞمؼ أهداف، وأهمراض  ,3

حمدودة سمحدود حتدده٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ويذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء طمدوده٤م، وأطمٙم٤مُمٝم٤م ذم يمت٥م 

راض )أُمقر اًمٗم٘مف، أو حيدده٤م اًم٘م٤مٟمقن اًمذي ُمٜمحٝم٤م ؾمٜمد آقمؽماف، وُمـ أُمثٚم٦م هذه إهم

 احلٙمؿ، واًم٘مْم٤مء، وأطمٙم٤مم إوىم٤مف، وإهداف اعم٤مًمٞم٦م أو آىمتّم٤مدي٦م(-

وىمد يٜمتٝمل  ،(1)يٜمتٝمل اًمِمخص آقمت٤ٌمري سمزوال ذوـمف، أو سمزوال اًمٕمقاُمؾ اًمتل أوضمدشمف ,3

أو  ،ُم٦مسمزوال اقمؽماف اًم٘م٤مٟمقن سمف، أو هبالك حمٚمِّف، يمٝمالك قملم اًمقىمػ، أو اهنٞم٤مر احلٙمق

 إومالس اًمنميم٦م واهنٞم٤مره٤م-

آقمت٤ٌمري ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: اًمدوًم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م )ؿمخّمٞم٦م  اًمِمخص أُمثٚم٦م ُمـ ,8

 -(0))اخلزيٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م(، اًمقىمػ إُم٦م(، سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم

: اًمدوًم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م، واًمنميم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت اًم٘م٤مٟمقن ذم آقمت٤ٌمري٦م اًمِمخّمٞم٦م أُمثٚم٦م ُمـ ,7

 -(6)وٟمحقه٤م

 

  

                                                           

، قمقارض إهٚمٞم٦م 13ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، ص  ،003 , 074،004( اعمدظمؾ إمم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالًمتزام، ص 1)

 -0211 , 1.1460ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من ط 02.  1اعم١مصمرة ذم اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م، د- ص٤مًمح آل قمكم، 

دار اًمٗمٙمر، ، 01.  0تف،، أ- د- وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، أدًمو، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 083 , 030( اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م، ص 0)

 ُم٤م سمٕمده٤م- و 34ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، ص .،  0220 , 1462. 61ط

ذم اعمٛمٚمٙم٦م ، ، اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م32, 48، ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، ص074,002( اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م، ص6)

 -0211 , 1.1460ط,اًمري٤مض,ُمٙمت٥م اعمح٤مُمل يم٤مشم٥م اًمِمٛمري ،163، ص اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،، د- قمٌد اًم٘م٤مدر اًمِمٞمخكم
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 املبشح الجاٌ٘

 ٔإٌٔاعّا اأِمٗٛ الؼدص الطبٗع٘( تعشٖف األِمٗٛ

 املطمب األٔه

ّٛ  تعشٖف األِمٗٛ لػ

 األِمٗٛ يف المػٛ: 

إهٚمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمّمدٌر صٜم٤مقمل ٓؾمؿ )أهؾ(، ُي٘م٤مُل أهٌؾ ًمٙمذا؛ أي ُُمًتقضم٥ٌم ًمف، 

 -(1)واؾمت٠مهٚمُف: اؾمتقضمٌف

اعمٕم٤مس سمٛمٕمٜمك اًمّمٗم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل شمًتحؼ وشمًتخدم إهٚمٞم٦م ذم آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي 

 -(0)اًمت٘مدير، واًمٙمٗم٤مءة، واًمّمالطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وطمؼ اًمتٍّمف

 

 املطمب الجاٌ٘

 تعشٖف األِمٗٛ اصطالّسا

قمّرف سمٕمض إصقًمٞملم إهٚمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٕم٤مم سم٠مهّن٤م: )صالطمٞم٦م اًمِمخص ًمقضمقب 

 -(6)احل٘مقق اعمنموقم٦م ًمف أو قمٚمٞمف، وىمٌقًمف إّي٤مه٤م(

، أي (4): )صالطمٞم٦م اًمِمخص ًمإلًمزام وآًمتزام(سم٠مهن٤م وقمرومٝم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة

 اًمقاضم٤ٌمت اعمًتح٘م٦م قمٚمٞم٦م ًممظمريـ-صالطمٞمتف إلًمزام أظمريـ سم٤محل٘مقق اًمقاضم٦ٌم ًمف، واًمتزام 

 
                                                           

، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م، 1043،  اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ُم٤مدة )أهؾ(، ص 627 , 628.  1ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة )أهؾ(،  (1)

 -1073 , 1423. 0اًمٙمقي٧م ط ,وزارة إوىم٤مف  ،131.  8

 - 31اعمٜمجد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، ص  (0)

 ,صٞمدا  ,اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ، 4.608 يمِمػ إهار قمغم أصقل اًمٌزدوي، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٌخ٤مري، (6)

دار اًمٜمٗم٤مئس  ,حت٘مٞمؼ د حمٛمد اعمرقمِمكم  ،422اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمنميػ قمكم اجلرضم٤مين، ص  ،1466,0210. 1ط ,سمػموت 

 )د- ت(، ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، 040.  0سم٤مد ؿم٤مه،  ُٕمػمشمٞمًػم اًمتحرير، م .، 0228 , هـ1407. 0ط ,سمػموت ,

 -1077 ,1427دار اًمٗمٙمر .  ،00اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل، أ- ؾمٕمدي أسمق ضمٞم٥م، ص 

   اًم٘م٤مهرة )د- ت(- ,،دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب 628ص  أصقل اًمٗم٘مف، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة، (4)
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 املطمب الجالح

 أقظاً األِمٗٛ، ٔتعشٖفاتّا

 الفشع األٔه: أقظاً األِمٗٛ عٍذ اذتٍفٗٛ: 

احلٜمٗمٞم٦م هؿ اًمذيـ ذيمروا شمٕمريػ إهٚمٞم٦م وشمٕمريػ أىم٤ًمُمٝم٤م ذم ٟمٔمري٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م، طمٞم٨م إن 

وم٠ًمىمتٍم قمغم  (1)سمٞمٜمام اىمتٍمت اعمذاه٥م إظمرى قمغم شمٕمريػ سمٕمض أىم٤ًمُمٝم٤م سمتًٛمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م

 شمٕمريٗم٤مت احلٜمٗمٞم٦م وم٘مد ىمًٛمقا إهٚمٞم٦م إمم ىمًٛملم: 

 -اًمقضمقب أهٚمٞم٦م ,1

  -إداء أهٚمٞم٦م ,0

 وىمًٛمقا يمؾ ىمًؿ إمم ٟمققملم )ٟم٤مىمص ويم٤مُمؾ( ومّم٤مر اًمت٘مًٞمؿ رسم٤مقمًٞم٤م: 

 -اًمٜم٤مىمّم٦م اًمقضمقب أهٚمٞم٦م ,1

 -اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمقضمقب أهٚمٞم٦م ,0

 -اًمٜم٤مىمّم٦م إداء أهٚمٞم٦م ,6

 -اًمٙم٤مُمٚم٦م إداء أهٚمٞم٦م ,4

 الفشع الجاٌ٘: تعشٖف أِمٗٛ الٕدٕب: 

ن ؾم٥ٌم صمٌقت ىمٌؾ شمٕمريػ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب ٓسمد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أن احلٜمٗمٞم٦م ذيمروا أ ,1

وم٠مهٚمٞم٦م  ،(0)اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل( هق أن أدُمل احلل ًمف ذُم٦م إهٚمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن )أي:

اًمقضمقب شم٘مقم قمغم أؾم٤مس وضمقد ذُم٦م ص٤محل٦م ذم اإلٟم٤ًمن شُمٕمدُّ حماًل ًمٚمقضمقب، أي: ؿمٖمؾ 

اًمذُم٦م سم٤محلؼ أو آًمتزام، وًمزوم اًمقىمقع، وهذا يث٧ٌم ضمؼًما، وٓ يِمؽمط ًمف اًم٘مدرة قمغم 

                                                           

 اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم يمت٤ميب وم٘مف اًمٓمٗمقًم٦م ومٚمتٜمٔمر هٜم٤مك- وىمد ذيمرت سمٕمض هذه اًمتٕمريٗم٤مت قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م و( 1)

حت٘مٞمؼ د قمٌد اعمٚمؽ اًمًٕمدي، جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، 1263.  0 ،ُمٞمزان إصقل، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي (0)

ـمٌٕم٦م حيٞمك أومٜمدي اًمٌقؾمٜمقي.  ،1.076 اًمٗمٜم٤مري، عمحٛمدومّمقل اًمٌدائع، ، 1.1428,0224اًمٕمراق، ط,واإلؾمالُمل

 هـ-1070
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ِف يُ  وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء إصقل ذم أي  -(1)ْم٤مُف اًمقضمقب ًمٚمذُم٦مإداء، ُمـ أضمؾ ذًمؽ يمٚمِّ

ُمرطمٚم٦م قمٛمري٦م شمث٧ٌم ًمإلٟم٤ًمن هذه اًمذُم٦م اًمّم٤محل٦م، وؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ قمٜمد شمٕمريػ 

 اًمذُم٦م سمٛمِمٞمئ٦م اهلل- 

 شمٕمريػ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب إمج٤مًٓ:  ,0

- أي: صالطمٞم٦م اإلٟم٤ًمن (0)قمّرومٝم٤م اإلُم٤مم اًمنظمز سم٠مهن٤م اًمّمالطمٞم٦م حلٙمؿ اًمقضمقب

 احل٘مقق، أو اًمقاضم٤ٌمت ًمف سمح٥ًم اعمرطمٚم٦م اًمٕمٛمري٦م-حلٙمؿ وضمقب 

، وأهٚمٞم٦م (6): )صالطمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ًمثٌقت احل٘مقق ًمف وم٘مط(اًمٜم٤مىمّم٦م اًمقضمقب أهٚمٞم٦م شمٕمريػ ,6

ـِ أُّمِف وهل شُمث٧ٌُِم ًمف سمٕمض احل٘مقق، يم٤مإلرث،  اًمقضمقب اًمٜم٤مىمّم٦م شمث٧ٌم ًمٚمجٜملم ذم سمٓم

 -(4)واًمقصٞم٦م، واًمٜم٥ًم وم٘مط، وٓ يث٧ٌم قمٚمٞمف أي اًمتزاُم٤مت أو واضم٤ٌمت

وهل  شمٕمريػ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب اًمٙم٤مُمٚم٦م: صالطمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ًمثٌقت احل٘مقق ًمف أو قمٚمٞمف- ,4

شمث٧ٌم ًمإلٟم٤ًمن سمٛمجرد اٟمٗمّم٤مًمِف طمٞم٤ًّم قمـ أُّمِف، ومٞمث٧ٌم ًمف يمؾ احل٘مقق، وقمٚمٞمف يمؾ اًمقاضم٤ٌمت 

يم٤مًم٘مّم٤مص،  (3)قمدا اًمقاضم٤ٌمت اًمتل يٕمجز قمـ أدائٝم٤م: يم٤مًمٕم٤ٌمدات واًمٕم٘مقسم٤مت، وإضمزي٦م

ويٌ٘مك ُم٤م يٛمٙمـ ًمٖمػمِه أن ي١مديِف قمٜمف يم٤مًمٕمنم وظمراج أروِف، واحلرُم٤من ُمـ اعمػماث- 

 -(3)وإقمقاض واًمٜمٗم٘م٤مت

                                                           

يمِمػ إهار دار اعمٕمروم٦م )د- ت(،  ,حت٘مٞمؼ أسمق اًمقوم٤م إومٖم٤مين ،666.  0اًمنظمز،   عمحٛمد سمـ أمحدأصقل اًمنظمز،  (1)

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،432. 0، يمِمػ إهار، ًمإلُم٤مم أيب اًمؼميم٤مت اًمٜمًٗمل 600 , 607. 4قمغم أصقل اًمٌزدوي، 

 ،هـ1612ـمٌٕم٦م صٜم٤ميع اًمٕمثامٟمٞم٦م .، 803.  0ٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين، ًمًاًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح،  .،  1073 , 1.1423ط

  -627ص ،إوم٤مو٦م إٟمقار قمغم أصقل اعمٜم٤مر، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ احلّمٙمٗمل

 - 660. 0أصقل اًمنظمز، ( 0)

 - 862. 0، اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، 666. 0، أصقل اًمنظمز، 600.  4يمِمػ إهار قمغم أصقل اًمٌزدوي،  (6)

،  أصقل اًمنظمز، ًمإلُم٤مم 662. 4يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ اًمٌخ٤مري احلٜمٗمل،  (4)

 - 862. 0اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، ًمٚمتٗمت٤مزاين،  ،666. 0اًمنظمز، 

 ضمزاء هٙمذا ورد ذم يمالم إصقًمٞملم-مجع  (3)

، ُمرآة إصقل، عمٜمال ظمنو، 862. 0، اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، 662 , 600.  4يمِمػ إهار قمغم أصقل اًمٌزدوي،  (3)

 ،627إوم٤مو٦م إٟمقار قمغم أصقل اعمٜم٤مر، ًمٚمٕمالُم٦م  احلّمٙمٗمل، ص،  هـ1003ُمٓمٌٕم٦م حمرم أومٜمدي اًمٌقؾمٜمقي .، 600ص 
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 الفشع الجالح: تعشٖف أِمٗٛ األداٞ:  

أُم٤م أهٚمٞم٦م إداء سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٕم٤مم: قمّرومٝم٤م قمٚمامء إصقل ُمـ احلٜمٗمٞم٦م سم٠مهن٤م: )صالطمٞم٦م اإلٟم٤ًمن  ,1

 -(1)ًمّمدور اًمٗمٕمؾ ُمٜمف قمغم وضمٍف ُيٕمتدُّ سمِف ذقًم٤م(

 اع أهٚمٞم٦م إداء: أٟمق ,0

أهٚمٞم٦م إداء اًمٜم٤مىمّم٦م: وهل صالطمٞم٦م اًم٘م٤مس قمـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب، واًمٕمٛمؾ سمف، أو اًم٘م٤مس  , أ

دون ، ًمّمدور سمٕمض اًمتٍّموم٤مت قمغم وضمٍف ُيٕمتدُّ سمِف ذقًم٤م _ اعمٛمٞمز يم٤مًمّمٌل -قمـ أطمدمه٤م 

 -(0)شمٕمّٚمؼ ًمٚمخٓم٤مب اًمتٙمٚمٞمٗمل واعم١ماظمذ سمف

ومٝمؿ اخلٓم٤مب اًمنمقمل، أو وهل شمث٧ٌم قمٜمد وم٘مد إطمدى اًم٘مدرشملم: )اًم٘مدرة قمغم 

اًم٘مدرة قمغم اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م اخلٓم٤مب اًمنمقمل(، وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف يث٧ٌم هذا اًمٜمقع ُمـ أٟمقاع 

 إهٚمٞم٦م ًمٚمّمٌل اًمٕم٤مىمؾ اعمٛمٞمز، وًمٚم٤ٌمًمغ اعمٕمتقه- 

أهٚمٞم٦م إداء اًمٙم٤مُمٚم٦م: وهل: صالطمٞم٦م اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ ًمّمدور اًمتٍموم٤مت ُمٜمف قمغم وضمٍف  , ب

ىمٍّمَ ذم أداء اًمتٍّموم٤مت اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف اًمتل يُمّٚمَػ هب٤م ُيٕمتدُّ سمف ذقًم٤م ُمع اعم١ماظمذة إن 

 -(6)سمٛم٘مت٣م ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع قمز وضمؾ

وىمد ذيمر إؾمت٤مذان اجلٚمٞمالن اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري واًمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم أن 

اًم٘مقاٟملم اعمدٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ىمد شم٠مصّمرت سم٠مطمٙم٤مم اًمٗم٘مف، سمؾ أظمذْت ٟمٔمري٦م إهٚمٞم٦م سم٤مًمٙم٤مُمؾ ُمـ اًمٗم٘مف 

 -(4)اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي واًم٘م٤مٟمقن اًمًقري يمام ذم ,اًمٗم٘مف احلٜمٗمل  -ظمّمقًص٤م  -اإلؾمالُمل 

 

                                                           

دُمِمؼ،  ,دار اًمٜمقادر  ،00وم٘مف اًمٓمٗمقًم٦م، د- سم٤مؾمؾ احل٤مذم، ص ،م 1000 ,هـ1416. 1ت، طٛمد سمريم٤مقمٜمل سم٢مظمراضمف حم=

 -0227 , 1400. 1ط

 - 860.  0(اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، 1)

 - 860.  0، اًمتٚمقيح 642.  0أصقل اًمنظمز ( 0)

 -1464، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، . 37.  3ًم٤ًمن اًمٕمرب، (6)

اًمقؾمٞمط ذم ذح  ُم٤م سمٕمده٤م،و 614 , 616.  1يٜمٔمر ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ًمٚمًٜمٝمقري، و، 646.  0أدًمتف، و(اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 4)

  م- 0211.  1، د قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م، ط004 , 070.  1اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، 
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 الجالح املبشح

 ٔآثاسِاتعشٖف الزوٛ 

شمٕمريػ اًمذُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن ُمـ إُمقر اعمٝمٛم٦م ذم هذا اًمٌح٨م ٕن اًمٙمالم 

ُم٦م ذم اًمٗم٘مف قمـ أهٚمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو آقمت٤ٌمري٦م ُمرشمٌط ارشم٤ٌمـًم٤م وصمٞمً٘م٤م سمٛم ٗمٝمقم اًمذِّ

 واًم٘م٤مٟمقن-

 

 املطمب األٔه

ّٛ  تعشٖف الزوٛ لػ

شمٓمٚمؼ سمٛمٕمٜمك إُم٤من واًمٕمٝمد، وؾمٛمٞم٧م ذُمف ٕٟمف يٚمزم اًمذم ُمـ يْمٞمٕمٝم٤م، وؾمٛمل أهؾ  الزوٛ: 

 اًمذُم٦م هبذا آؾمؿ ٕهنؿ دظمٚمقا ذم قمٝمد اعمًٚمٛملم وأُم٤مهنؿ-

 -(1)واًمذُم٦م شمٓمٚمؼ سمٛمٕمٜمك اًمٙمٗم٤مًم٦م واًمْمامن 

وإذا أـمٚمؼ قمٚمامء إصقل احلٜمٗمٞم٦م اًمذُم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٕمٝمد أرادوا اًمٕمٝمد اًمذي أظمذه اهلل قمغم 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّ  سم٘مقًمِف: ,شمٕم٤ممم-قم٤ممل اًمذر، اًمذي أظمؼم قمٜمف  سمٜمل آدم ذم

 ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 -[180إقمراف: ]َّزتمت رت يب

ًمذًمؽ وم٢منَّ اًمذُم٦م شمث٧ٌم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن سمقصػ يمقٟمف إٟم٤ًمًٟم٤م يتٛمتع سم٤محلٞم٤مة، ىم٤مل 

ٚمؼ إَّٓ وًمف هذا اًمٕمٝمد وأدُمل ٓ خُي  خُيٚمؼ، خُيٚمُؼ وًمف ذُم٦م--------اإلُم٤مم اًمدسمقد: )وأدُمل يمام

 - (0)واًمذُم٦م(

 

                                                           

 - 1464، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ص 37.  3ًم٤ًمن اًمٕمرب، ُم٤مدة )ذُمؿ(،  (1)

حت٘مٞمؼ د قمٌد اًمرطمٞمؿ يٕم٘مقب، ُمٙمت٦ٌم  ،441.  6اًمدسمقد،  ًمٕمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمرع، حتديد أدًم٦م اًمنموشم٘مقيؿ أصقل اًمٗم٘مف  (0)

قم٤مُمر - حت٘مٞمؼ د، 403.  0ومقائد اًمٌزدوي، ًمٚمٕمالُم٦م اًمراُمٌم،  :يٜمٔمرو ،0220 , 1462. 1ط ,اًمري٤مض,اًمرؿمد 

وزارة  ,ص٤مسمر قمثامن  -، حت٘مٞمؼ د020.  0اإلشم٘م٤مين،  ًم٘مقام اًمديـاًمتٌٞملم،  ،0218 , 1467اًمٜمداوي، دار اًمٗمٙمر . 

 م-0210 ,هـ 0.1466ط ,اًمٙمقي٧م  ,إوىم٤مف 



 سم٤مؾمؾ حمٛمقد قمٌد اهلل احل٤مذمد- : إقمداد----           اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕملوسملم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل و أصقًمف، أهٚمٞم٦م اًمِمخص آقمت٤ٌمري  
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 املطمب الجاٌ٘

 تعشٖف الزوٛ اصطالّسا 

اًمذُم٦م ُمـ إُمقر آقمت٤ٌمري٦م )اعمٕمٜمقي٦م( اومؽمض اًمٗم٘مٝم٤مء وضمقده٤م ذم اإلٟم٤ًمن ًمتٙمقن وقم٤مًء 

٤مع اعم٤مًمٙمل ذم شمٕمريػ اًمذُم٦م: )أُمٌر  شم٘مديري شمث٧ٌم ومٞمف احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت، ىم٤مل اإلُم٤مم حمٛمد اًمّرصَّ

٦ٍم ذم ُمقصقٍف، وًمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمت٘م٤مدير اًمنمقمٞم٦م  وًمٞمس سمذاٍت ىم٤مئٛم٦م يٙمقن ومٞمٝم٤م رء، وٓ صٗم٦ٍم طم٤مًمَّ

 وؾمٞمٔمٝمر ذًمؽ ذم شمٕمريٗم٤مٍت أظمرى- - (1)اًمتل ُصػّمَ ومٞمٝم٤م اعمٕمدوُم ُمقضمقًدا(

وًمٕمٚمامء إصقل واًمٗم٘مٝم٤مء صمالصم٦م ادم٤مه٤مت ذم شمٕمريػ اًمذُم٦م خيتٚمػ اًم٘مقل سمٜم٤مًء قمٚمٞمٝم٤م ومٞمٛمـ 

 شمث٧ٌم ًمف اًمذُم٦م ُمـ اًمٌنم، وؾم٠مىمتٍم قمغم ادم٤مهلم وم٘مط ًمدظمقل اًمث٤مين ذم إول ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك: 

: (0)جلٛمٝمقر احلٜمٗمٞم٦م، ومجٝمقر اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وسمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م آدم٤مه إول:

- (6)إلُم٤مم اًمدسمقد اًمذُم٦م سم٠مهن٤م: )وصٌػ يّمػُم سمِف اإلٟم٤ًمن أهاًل عم٤م ًمف وُم٤م قمٚمٞمف(طمٞم٨م قمرف ا

ويٗمن ُمٕمٜمك ُم٤م ًمف وُم٤م قمٚمٞمف شمٕمريػ اًمٕمالُم٦م احلٛمقي، احلٜمٗمل، ًمٚمذُم٦م سم٠مهن٤م: )أُمٌر ُم٘مدر ذم اعمحؾ 

 واإلًمزام يٙمقن سم٤محل٘مقق، وآًمتزام سم٤مًمقاضم٤ٌمت- - (4)ي٘مٌؾ اإلًمزام وآًمتزام(

 -(3),ظمالوًم٤م ًمإلُم٤مم اًمنظمز ,احلٜمٗمٞم٦م ومجٝمقر  ،ًمإلٟم٤ًمن سمقصٗمِف إٟم٤ًمًٟم٤مواًمذُم٦م شمث٧ٌم 

ًمٙمٜمٝم٤م ذُم٦م ٟم٤مىمّم٦م يث٧ٌم ًمف هب٤م سمٕمض احل٘مقق يم٤مًمقصٞم٦م  ،يثٌتقن اًمذُم٦م ًمٚمجٜملم ذم سمٓمـ أُمف

                                                           

 -0220 ,1.1462اًم٘م٤مهرة ط ,، دار اًم٘مدس671اًمرص٤مع، ص   ًمٚمٛمحٛمدذح طمدود اسمـ قمروم٦م،  (1)

 هق اسمـ اًمِم٤مط، ص٤مطم٥م إدرار اًمنموق قمغم أٟمقاء اًمٗمروق-و (0)

 - 604. 0اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح،  ،601، ُمرآة إصقل، ص440 , 441. 6شم٘مقيؿ أصقل اًمٗم٘مف، ًمٚمدسمقد،  (6)

ىمري٥م ُمٜمف شمٕمريػ اإلُم٤مم اًمٕمز سمـ و، 1073 ,1.1423دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط ،4.3احلٛمقي، ٕمحد ( همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر 4)

اح اعمٜمٝم٤مج، ُيٜمٔمروقمٌد اًمًالم  ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم، ًمإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم  :شم٤مسمٕمف قمٚمٞمف ُذّ

هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج،  ،1000 ,1.1414دُمِمؼ ط ,، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر، دار اًمٓم٤ٌمع 332صاًمًٚمٛمل، 

حتٗم٦م اعمحت٤مج  ،رىمؿوسمال شم٤مريخ  ,، اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، ًمّم٤مطمٌٝم٤م احل٤مج ري٤مض اًمِمٞمخ 83 , 83. 7 ،سمـ أمحد،اًمرُمكم عمحٛمد

  دار اًمٗمٙمر )د- ت(- ،033 , 033. 0اًمٕم٤ٌمدي، ونمواين، سمـ قمكم سمـ طمجر اهلٞمتٛمل، ُمع طم٤مؿمٞمتل اًم ٕمحد ،ذح اعمٜمٝم٤مج

 - 666. 0أصقل اًمنظمز،  (3)
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واعمػماث، سمنمط أن يقًمد طمًٞم٤م، ومٝمل ذُم٦م ص٤محل٦م ًمإلًمزام سمٌٕمض احل٘مقق، ٓ ًمالًمتزام شمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م 

 -(1)أهٚمٞم٦م اًمقضمقب اًمٜم٤مىمّم٦م

 ، واحلٜم٤مسمٚم٦م: (0)وهق ًمٚمامًمٙمٞم٦م، وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م آدم٤مه اًمث٤مين:

، يّمػُم سمِف أهاًل ًمالًمتزام اعمٙمٚمػ ذم ُم٘مّدرٌ  –ُمٕمٜمك أو –وم٘مد قمّرومقا اًمذُم٦م سم٠مهن٤م: )وصٌػ  

 -(6)واإلًمزام(

ي سم٤مًمًٖم٤م قم٤مىماًل، وئمٝمر ُمـ هذا آدم٤مه أن اًمذُم٦م ٓ شمث٧ٌم ًمإلٟم٤ًمن طمتك يّمٌح ُمٙمٚمًٗم٤م أ 

اعمٙمٚمػ قمغم وضمٍف  صح٦م اًمتٍموم٤مت، وصدوره٤م ُمـ ,ُمع وضمقد اًمتٙمٚمٞمػ,ويٜمت٩م قمـ ذًمؽ 

 يٕمتد سمف ذقًم٤م-

 

 املطمب الجالح

 اإلطالوٗٛ وفًّٕ الزوٛ يف الكإٌُ الٕضع٘ وكاسٌّا بالؼشٖعٛ

شمٙمٚمؿ وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل قمـ اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م، وىمد قمّرومٝم٤م اًمديمتقر قمٌد اًمرزاق 

 -(4)قمٚمٞمف ُمـ طم٘مقق وديقن ُمٜمٔمقًرا إًمٞمٝم٤م يمٛمجٛمقع(اًمًٜمٝمقري سم٠مهن٤م: )ُم٤م ًمٚمِمخص، وُم٤م 

 -(3)ويًٛمٞمٝم٤م اًمٌٕمض: )اًمثروة(

 اًم٘مٞمٛم٦م اعم٤مًمٞم٦م، يم٤محل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦موقمٚمٞم٦م ومٞمدظمؾ ذم اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م احل٘مقق، واًمديقن ذات 

   

                                                           

 م،0.1076ط ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،33. 0سمـ أُمػم احل٤مج،  عمحٛمداًمتحٌػم، ذح اًمتحرير )ًمٚمٙمامل سمـ اهلامم(، واًمت٘مرير  (1)

 - 600 , 601، ُمرآة إصقل، ص 862 , 800. 0اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، 

 هق ىمقل اإلُم٤مم اًمًٌٙمل- و (0)

حت٘مٞمؼ قم٤مدل قمٌد  ،636. 1، اًمًٌٙمل، اًمت٤مجًمإلُم٤مم اًمٜمٔم٤مئر، وإؿم٤ٌمه  ،6،62، 176وق، ًمإلُم٤مم اًم٘مراذم، اًمٗمرق . اًمٗمر (6)

 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع م.، 1001 ,هـ1411. 1سمػموت، ط ,قمكم قمقض، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمقضمقد 

ٌُٝمقيت،   - 1070 ,1420ُمّمٓمٗمك هالل، دار اًمٗمٙمر ط.وضمٕم٦م هالل اعمّمٞمٚمحل را 077. 6ًمٚمٕمالُم٦م اًم

 ,سمػموت  ,، دار اًمٗمٙمر 134 . 1، أصقل اًمٗم٘مف، أ- د وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، 003.  7اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين،، اعمٚمٙمٞم٦م،  (4)

  -م 1073 ,هـ1423. 1ط

 ، )ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب إُمقال ًمٚمديمتقر يم٤مُمؾ ُمقؾمك(- 41( وم٘مف اًمٓمٗمقًم٦م، د- سم٤مؾمؾ احل٤مذم، ص 3)
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أو ، (1)ُمثؾ: طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م، وطمؼ آٟمتٗم٤مع، وطمؼ اًمرهـ---، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م أيًْم٤م احل٘مقق اًمِمخّمٞم٦م

ٕهن٤م ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م إجي٤مسمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إهن٤م طم٘مقق، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م أيًْم٤م احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م آًمتزاُم٤مت، 

اًمقاىمٕم٦م قمغم إؿمٞم٤مء همػم اعم٤مدي٦م يمحؼ اعم١مًمػ، وطمؼ اًمٗمٜم٤من اعم٤مزم، سمخالف احلؼ إديب ًمٚمٛم١مًمػ 

 -(0)ومٝمق طمؼ همػم ُم٤مزم، ومال يدظمؾ ذم اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م

اًمّمٗم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م يمحؼ احلٞم٤مة،واًمقٓي٦م وخيرج قمـ اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م: احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت ذات  

 -(6)سمٕمض اًمدقم٤موى اعمدٟمٞم٦م يمدقمقى اًمٜم٥ًمقمغم اًمٜمٗمس و

 

 املطمب الشابع

 عالقٛ الزوٛ املالٗٛ بالؼدصٗٛ

عم٤م يم٤مٟم٧م اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م شمٕمؼم قمـ طم٘مقق، وديقن، واًمتزاُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ومال سمد أن شمًتٜمد إمم 

ُم٤مًمٞم٦م، ؾمقاٌء أيم٤من ؿمخًّم٤م ـمٌٞمٕمًٞم٤م أم ؿمخّمٞم٦م متتٚمٙمٝم٤م، وم٤مًمِمخص وطمده هق اًمذي شمٙمقن ًمف ذُم٦م 

ُمٕمٜمقًي٤م، ومٙمؾ ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي سمٛمقضم٥م صالطمٞمتِف َْٕن شمٙمقن ًمف طم٘مقق وقمٚمٞمف 

 -(4)واضم٤ٌمت شمٙمقن ًمف ذُم٦م ُم٤مًمٞم٦م

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمذُم٦م ُمـ ًمقازم اًمِمخّمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، أو آقمت٤ٌمري٦م اًمتل يث٧ٌم 

 هل٤م طم٘مقق وواضم٤ٌمت واًمتزاُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م- 

ذًمؽ ىمرر وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن أٟمف ٟمٔمًرا ًمتٛمتع اًمِمخص آقمت٤ٌمري سمِمخّمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ًم

 ،ؿمخّمٞم٦م أقمْم٤مئِف وم٢منَّ ذًمؽ يًتتٌع متتٕمف سمذُم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ذُمؿ أقمْم٤مئِف اعمٛمثٚملم ًمف

                                                           

اعمديـ، خيقل اًمدائـ سمٛمقضم٥م هذا احلؼ أن يٓم٤مًم٥م سمدومع اًمديـ أو وراسمٓم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سملم ؿمخّملم يم٤مًمدائـ  :احلؼ اًمِمخيص (1)

 - 7.174دين، ؾ، اًمقؾمٞمط ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمضمزء ُمٜمف، أو سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ أو آُمتٜم٤مع قمـ قمٛم

 - 008 , 7.003اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، د قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري،  (0)

 - 003 , 7.003ًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، ا (6)

 -  40، وم٘مف اًمٓمٗمقًم٦م، ص066 , 7.060اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين،  (4)
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       009 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

٤م ُم٘مدًرا ذم اًمِمخص آقمت٤ٌمري شمث٧ٌم ومٞمف ُمٕمٜمقيً  وقم٤مءً  –يمام ىمٚم٧م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  –وشمٙمقن هذه اًمذُم٦م 

 ومتٙمقن اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ذُم٦م ُمٕمٜمقي٦م ُم٘مدرة ذم ؿمخّمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦م ُم٘مدرة أيًْم٤م-  -(1)طم٘مقىمف، وواضم٤ٌمشمف

وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل أيًْم٤م إن ُمٗمٝمقم اًمذُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أقمؿ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمذُم٦م  

ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل؛ وم٤مًمذُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: وقم٤مء اقمت٤ٌمري أو ُمٕمٜمقي ذم اًمِمخّمٞم٦م شمث٧ٌم 

ت اعم٤مًمٞم٦م وهمػم اعم٤مًمٞم٦م، سمٞمٜمام شمث٧ٌم ومٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت ومٞمف احل٘مقق وآًمتزاُم٤م

 اعم٤مًمٞم٦م وم٘مط، أو احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اعمٕمٜمقي٦م اًمتل هل٤م آصم٤مر ُم٤مًمٞم٦م أو ُم٤مدي٦م- 

 

  

                                                           

 - 68( ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، د- اخلقزم، ص1)
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 املبشح الشابع

 عتباسٙ أٔ االؼدصٗٛ االعتباسٖٛ(أِمٗٛ الؼدص اال

 املطمب األٔه

 ٕت أِمٗٛ الٕدٕب لمؼدص االعتباسٙثب

 :(الزوٛ-األِمٗٛ-بني املصطمشات الجالثٛ: االؼدصٗٛالفشع األٔه: التىٗٗض 

ذيمرُت ومٞمام ؾمٌؼ أن أهٚمٞم٦م اًمقضمقب هل: صالطمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ًمثٌقت احل٘مقق ًمف وقمٚمٞمف، وأن 

وهق  –هذه اًمّمالطمٞم٦م شمث٧ٌم قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سمٜم٤مًء قمغم متتٕمف سمذُم٦م: وهل صٗم٦ٌم أو أُمٌر ُم٘مدٌر ذم اعمحّؾ 

واإلًمزام، إُمر اًمذي دومع سمٕمض اعمٕم٤مسيـ إمم اًم٘مقل سم٠من  ًمالًمتزام أهالً  سمف يّمػم –اإلٟم٤ًمن 

اًمِمخص أو  سمٛمٕمٜمك , اعمٕم٤مسيـ سمٕمض رأي قمغم –اًمذُم٦م سمٛمٕمٜمك أهٚمٞم٦م اًمقضمقب، وأن اًمذُم٦م 

 -(1)اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، واؾمتِمٝمد سمتٕمريػ اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م ًمٚمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م

ذم يمالم اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م ُم٤م ي١ميد هذا اًمٗمٝمؿ، سمؾ واحلؼ أن هذا اًمٙمالم همػم دىمٞمؼ وًمٞمس 

 اًمتل –ح٤مت اعمّمٓمٚم شمٚمؽ شمٕمريػ ظمالل ُمـ شمٌلم يمام –اًمِمٞمخ يٛمٞمز سملم اعمّمٓمٚمح٤مت اًمثالصم٦م 

٤م، وهق ي٘مقل: )وأُم٤م اًمذُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ومٝمل ُمـ ًمقازم شمّمقر اًمِمخّمٞم٦م----- ؾم٤مسم٘مً  قمٜمف سمٕمْمٝم٤م ٟم٘مٚم٧م

----- ٓ يٜمٗمؽ اًمِمخص ذُم٦م قمـ – احل٘مقىمٞم٦م اًمقضمٝم٦م ُمـ –ومٙمام ٓ يٜمٗمؽ اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل 

، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م هل اًمذُم٦م عم٤م صح هذا اًمٙمالم ٕٟمف (0)احلٙمٛمل قمـ هذه اًمذُم٦م(

ٓ ي٘م٤مل أن اًمٌْم ٓ يتّمقر إٓ سمتّمقرِه، أو أٟمف ٓ يٜمٗمؽ قمـ ٟمٗمًِف- صمؿ إن اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م شمٙمٚمؿ 

إهٚمٞم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م قمـ أهٚمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م ًمٚمتٍموم٤مت ويم٥ًم آًمتزاُم٤مت- وم٠مو٤مف 

احلٙمٛمٞم٦م أو آقمت٤ٌمري٦م، وُمٕمٚمقٌم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن اعمْم٤مف ُمٖم٤مير ًمٚمٛمْم٤مف إًمٞمف، وم٤مًمِمخّمٞم٦م 

  هذه اًمِمخّمٞم٦م-رء، وإهٚمٞم٦م رء آظمر ىم٤مئؿ ذم

واًم٘مقل اًمٗمّمؾ ذم هذا إُمر: أن اًمِمخّمٞم٦م )اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو احلٙمٛمٞم٦م(، وهل اؾمؿ ًمٚمذات 

ذي شم٘مقم ومٞمف إهٚمٞم٦م واًمذُم٦م، وإهٚمٞم٦م هل صٗم٦م ىم٤مئٛم٦م ذم وهل اعمحؾ اًم ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، أو اعمٕمٜمقي٦م

                                                           

  -0218 , 1460. 1ط ,اًمري٤مض  ,، دار اًمّمٛمٞمدقمل 667اًمقىمػ، د ؾمٚمٓم٤من اًمٜم٤مس، ص ٟمقازل  (1)

 - 000اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م، ص  (0)
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هذا اعمحؾ، وهل شم٘مقم قمغم أؾم٤مس صٗم٦م ُم٘مدرة أظمرى هل اًمذُم٦م، يم٘مقًمٜم٤م اعم٤مء ُمٓمٝمر، وم٤معم٤مء هق 

اعمحؾ، وصٗمتف اًم٘م٤مئٛم٦م سمف أٟمف ُمٓمٝمر يزيؾ اًمٜمج٤مؾم٦م قمـ اًمثقب أو اًمٌدن أو اعمٙم٤من، وهذه اًمّمٗم٦م 

ف، وهل أٟمف إذا ص٤مدف ٟمج٤مؾم٦م ىمٚمٕمٝم٤م ُمـ ُمٙم٤مهن٤م أي ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس ظم٤مصٞم٦م ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ومٞم

 متًؽ هب٤م وأظمذه٤م ُمٕمف- واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ- 

 الفشع الجاٌ٘: ثبٕت أِمٗٛ الٕدٕب لمؼدصٗٛ االعتباسٖٛ يف الفكْ: 

إنَّ قمٚمامء اًمنميٕم٦م ي٘مقًمقن: إنَّ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب واًمذُم٦م يمٚمتٞمٝمام ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اإلٟم٤ًمن،  ,1

 –شمٕم٤ممم–وم٘مد اُمت٤مز قمـ همػمه ُمـ ؾم٤مئرة اعمخٚمقىم٤مت،ُمـ طمٞمقاٟم٤مت ومج٤مدات سمام أودقمف اهلل 

ًمٙمـ ٓسمد ُمـ إهٚمٞم٦م  -(1)ُمـ قم٘مؾ وُمِم٤مقمر وىمقى يّمٌح هب٤م أهاًل ًمٚمقضمقب ًمف وقمٚمٞمف

ٞم٧م اعم٤مل، واًمقىمػ، وهمػممه٤م ٟمتٞمج٦ًم ًمٚمح٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اًمتل واًمذُم٦م ًمٚمجٝم٤مت اًمٕم٤مُم٦م يمٌ

شمث٧ٌم هلام وقمٚمٞمٝمام ذقًم٤م مم٤م ي٘مقم سمف اًم٘مٞمؿ قمٚمٞمٝمام، وإن يم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء مل يتٙمٚمٛمقا قمـ 

اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م شمٍمحًي٤م ومال سمد ُمـ اومؽماض وضمقد ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م هل٤م شمتٛمتع سم٠مهٚمٞم٦م 

 -(0)وذُم٦م ُمٕمٜمقي٦م أيًْم٤م

٤مطمثلم اعمٕم٤مسيـ وم٘مد ادقمك أن احلٜمٗمٞم٦م ٓ ي٘مّرون سمقضمقد وىمع ًمٌٌس قمٜمد سمٕمض اًمٌ ,0

٤ًٌم ُمـ  اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يثٌتقن هل٤م أهٚمٞم٦م وٓ ذُم٦م، وسمٜمقا ذًمؽ قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمتف ىمري

وقمغم ىمقهلؿ إن اهل٦ٌم هلذه ًمٚمجٝم٤مت اًمٕم٤مُم٦م  ،ىمقل سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م: )إنَّ اًمقىمػ ٓ ذُّم٦م ًمف(

 -(6)متٚمٞمؽ، وهل ٓ متتٚمؽ يم٤معمًجد واعمًتِمٗمك ٓ شمّمح ٕن اهل٦ٌم

ذم يمتٌٝمؿ ,ا ُم٤م ي٘مررون يمثػمً  احلٜمٗمٞم٦م سم٠من اًم٘مقل هذا ردَّ  همػم أن اًمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ 

هلذه اجلٝم٤مت اًمٕم٤مُم٦م أطمٙم٤مًُم٤م شم٘متيض أٟمف يث٧ٌم هل٤م طم٘مقىم٤ًم دم٤مه همػمه٤م ُيٓم٤مًم٥م  ,اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م

أصح٤مهب٤م ممـ ًمف وٓي٦م قمٚمٞمٝم٤م  هب٤م اًم٘م٤مئٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ وزٍم أو ٟم٤مفمر، ويمذا قمٚمٞمٝم٤م واضم٤ٌمت يٓمٚمٌٝم٤م

ؿم٠مهن٤م ذم ذًمؽ ؿم٠من اًمّمٌل اعمٛمٞمز وُمـ ذم طمٙمٛمف، وشم٤مسمٕمف ذم هذا اًمرأي اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م

                                                           

 - 73 , 74.  1قمقارض إهٚمٞم٦م اعم١مصمرة ذم اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م، د- ص٤مًمح آل قمكم،  (1)

 - 70، 78 , 73.  1اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (0)

 -0212 ,1.1461ط ,اًم٘م٤مهرة  ,دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب  ،101 , 102ًمٚمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ، اًمذُم٦م، واحلؼ  (6)
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وهذا ًمٞمس ظم٤مًص٤م سم٤معمذه٥م احلٜمٗمل، سمؾ هق ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، وومٞمام ي٠ميت قمرض ًمٌٕمض ، (1)

  إُمثٚم٦م واًمٜمامذج ذم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمع اعم٘م٤مرٟم٦م طمٞم٨م دقم٧م احل٤مضم٦م:

 : احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم  –أ  

ضمٕمؾ احلٜمٗمٞم٦م ًمٜم٤مفمر اًمقىمػ أن يٌٞمع حمّمقل أرايض اًمقىمػ، ويِمؽمي هل٤م ُم٤م حتت٤مج إًمٞمف ُمـ  -

وهذا يدل قمغم وضمقد ذُم٦م هل٤م  -(0)آٓت ودواب، ويٙمقن ُم٤م يِمؽميف ُم٤مًمًٙم٤م ًمٚمقىمػ، ٓ ًمٖمػمهِ 

 شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م أهٚمٞم٦م اًمقضمقب- 

اًمؽميم٤مت اًمتل ٓ ُمًتحؼ هل٤م، إذا ظمٚم٧م ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م يًتحؼ سمٞم٧م اعم٤مل، ويٛمتٚمؽ مجٞمع  -

اًمؽميم٦م ُمـ اًمقصٞم٦م، وىمد اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم صٗم٦م ووع هذه اًمؽميم٦م ذم سمٞم٧م اعم٤مل؛ ومذه٥م 

احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم اعمٕمتٛمد قمٜمدهؿ إمم أهن٤م شُمقوع ذم سمٞم٧م اعم٤مل قمغم أهن٤م ُم٤مل و٤مئع حُيٗمظ 

واًمِم٤مومٕمٞم٦م إمم أن سمٞم٧م اعم٤مل يرث هذا وذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م، ، (6)ومٞمِف، وُيٜمٗمؼ ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

اعم٤مل ٕٟمف: وارث ُمـ ٓ وارث ًمف، وذم يمٚمت٤م احل٤مًمتلم يٕمد سمٞم٧م اعم٤مل أهاًل ًمالًمتزام، ومٕمغم 

ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م هق أهؾ ًمالًمتزام سمحٗمظ اعم٤مل وديٕم٦ًم ريثام يٜمٗمؼ ذم ُمّم٤مًمح 

 -(4)قمغم ؾمٌٞمؾ اعمػماثاعمًٚمٛملم، وقمغم ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م هق أهؾ ًمتٛمٚمؽ اعم٤مل 

                                                           

 - 080ص  ،، اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م101اًمذُم٦م، ص واحلؼ  (1)

 . د:ت، 0سمػموت ط ,دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل  ،036. 3قم٤مسمديـ،  اسمـُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ )قمغم ه٤مُمش اًمٌحر اًمرائؼ(، ًمٚمٕمالُم٦م  (0)

 - 080، اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام، ص ٦101م، ص اًمذُمواحلؼ 

. 1ط ,اًم٘م٤مهرة  ,أ د قمكم مجٕم٦م دار اًمًالم وحمٛمد هاج  -دحت٘مٞمؼ أ- 0346. 3اًم٘مدوري،  ٕمحد سمـ حمٛمداًمتجريد،  (6)

، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ 847.  0ذح ُمٚمت٘مك إسمحر، داُم٤مد أومٜمدي،  سمػموت )د- ت(،  ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،  م 0210 ,هـ1466

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف، ًمإلُم٤مم  ،1000 ,1410. 0ط ,سمػموت  ,دار اًمٗمٙمر  ،833. 3قم٤مسمديـ، 

ُمٕمقٟم٦م أوزم اًمٜمٝمك ، م1003 ,هـ1.1413ط ,اًم٘م٤مهرة  ,قمٌد اهلل اًمؽميمل، دار هجر - حت٘مٞمؼ د، 103. 17اعمرداوي، 

 (- 6، حت٘مٞمؼ أ- د- قمٌد اعمٚمؽ اًمدهٞمش )اًمِم٤مُمٚم٦م 016.  7 ،، ًمإلُم٤مم اسمـ اًمٜمج٤مر، احلٜمٌكمذح اعمٜمتٝمك

. 1ُمريمز زٟمجقيف، ط، حت٘مٞمؼ، د- أمحد ٟمجٞم٥م، 132. 4اًمتقوٞمح ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، ًمٚمٕمالُم٦م ظمٚمٞمؾ اعمٍمي،  (4)

 ، م1.1004ط ,سمػموت  ,ٖمربآظمرون، دار اًموحمٛمد طمجل  -حت٘مٞمؼ د ،60.  8 ،ًمٚم٘مراذماًمذظمػمة،  ،م0227 –هـ1400

اًمٜمجؿ ، م1001 – هـ1410. 6ط ,سمػموت  ,اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ، 6. 3قمٛمدة اعمٗمتلم، ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 

     م-0224 –هـ1403. 1ضمدة، ط ,، دار اعمٜمٝم٤مج 434.  3اًمديـ اًمدُمػمي،  ًمٙمامل اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج، 
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اعم٤مل هق اعمديـ  يمام أضم٤مز احلٜمٗمٞم٦م ًمإلُم٤مم أن يًت٘مرض ًمٌٞم٧م اعم٤مل قمٜمد احل٤مضم٦م، وُيٕمدُّ سمٞم٧م -

وهذا يدل قمغم وضمقد ذُم٦م ًمٌٞم٧م اعم٤مل هل حمؾ آًمتزام سم٤مًمديـ؛ وسم٤مًمت٤مزم - (1)ذم هذه احل٤مًم٦م

 وضمقد أهٚمٞم٦م وضمقب ًمف- 

 : اعم٤مًمٙمل اعمذه٥م ذم  –ب 

اعم٤مًمٙمٞم٦م أن ُمـ شمّمدق قمغم ُمًجد أو وه٥م ًمف ُم٤مًٓ؛ وم٢مٟمف جيؼم  ىم٤مل سمٕمض اعمت٠مظمريـ ُمـ -

قمغم إظمراج اًمّمدىم٦م وإٟمٗم٤مذ اهل٦ٌم يمام ًمق وه٥م أو شمّمدق قمغم رضمٍؾ سمٕمٞمٜمف، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ 

وقمٚمؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٘مقل اًمث٤مين سم٠من اعمًجد ٓ يتٛمٚمؽ، وأن اًمّمدىم٦م  ،(0)ي١مُمر وٓ جُيؼم

ّر ومٞم١مُمر سم٢مٟمٗم٤مذه٤م، وٓ جّيؼم قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مًء ًمٕمدم قمٚمٞمف، واهل٦ٌم ًمف وقمٌد سم٢مٟمٗم٤مق اعم٤مل ذم ضمٝم٦م سم

 -(6)ًمٞمس اعمًجد وإٟمام مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملماعمٓم٤مًم٥م هب٤م ٕن اعمٜمتٗمع هب٤م، 

ومٕمغم اًم٘مقل إول قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م ئمٝمر أهنؿ يثٌتقن ًمٚمٛمًجد ذُم٦ًم، وأهٚمٞم٦م وضمقب دمٕمٚمف  -

تٛمٚمؽ، وىمد ص٤محل٤ًم ًمٚمتٛمٚمؽ، وقمغم اًم٘مقل اًمث٤مين ئمٝمر أهنؿ يٜمٗمقن قمـ اعمًجد أهٚمٞم٦م اًم

أضم٤مب اًمزرىم٤م قمغم هذا اًم٘مقل وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٜمّمقص اعمقمه٦م ًمٜمٗمل أهٚمٞم٦م اًمتٛمٚمؽ قمـ 

اعمًجد سم٠من اعمراد ٟمٗمل إهٚمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، ٓ إهٚمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م شمقومٞمً٘م٤م سملم إىمقال اعمٜم٘مقًم٦م ذم 

وأٟم٤م أىمقل: ٓ طم٤مضم٦م هلذا اجلقاب ٕن قمدم اإلضم٤ٌمر ًمٞمس ؾمٌٌف ٟمٗمل أهٚمٞم٦م - (4)اعمذه٥م

 اًمتٛمٚمؽ، سمؾ قمدم وضمقد ُُمٓم٤مًم٥م ُمٕملم ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مهل٦ٌم أو اًمّمدىم٦م واهلل أقمٚمؿ- 

 : اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ذم   –ج  

ّسح اًمِم٤مومٕمٞم٦م أن اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمًجد صحٞمح٦م وإن ُأريَد هب٤م متٚمٞمٙمف ٕنَّ اعمًجد وىمٌػ،  -

 ُمٜمزًم٦مِ  ذم –وهق ضمٝم٦م قم٤مُم٦م–وم٘مقهلؿ إن اعمًجد  -(3)طُمرٍّ يٛمٚمؽ وهق سمٛمٜمزًم٦م ؿمخصٍ 

                                                           

، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين، ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ سمـ 0371 , 0372.  3، 1060.  6اًمتجريد، ًمإلُم٤مم اًم٘مدوري،  (1)

 -م0224 –هـ1404.  1دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط ،648.  0ُم٤مزة، احلٜمٗمل، 

 -م1070 ,هـ1420دار اًمٗمٙمر ط. ،001.  7ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد قمٚمٞمش،  (0)

 - 103 ,104اًمذُم٦م، صواحلؼ  (6)

 - 071اعمدظمؾ إمم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم آًمتزام، ص (4)

ُمكم،  (3)  ًمٚمخٓمٞم٥م،، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، 82. 3هن٤مي٦م اعمحت٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج، ًمإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمرَّ

 -1004 ,1.1413دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط ،80. 4اًمنمسمٞمٜمل، 
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ٚمؽ إىمرار سم٠منَّ ًمف ؿمخّمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦م هل٤م ذُم٦م وأهٚمٞم٦م وضمقب يتٛمٚمؽ هبام، وهق يٛم ؿمخصٍ 

 يِمٌف سمذًمؽ اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل- 

 : احلٜمٌكم اعمذه٥م ذم –د 

ىَمٌقل اًمٜم٤مفمِر قمٚمٞمف- أضم٤مز احلٜم٤مسمٚم٦م أيًْم٤م اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمًجد، ٕهن٤م ىُمْرسم٦م، وٓ يِمؽمط ذم مت٤مُمٝم٤م  -

 -(1)ّمح اًمقصٞم٦م ًم٘مٜمٓمرة، وؾم٘م٤مي٦م وٟمحقه٤مويمذا شم

 وهذا يدل قمغم اقمت٤ٌمر أهٚمٞم٦م اًمتٛمٚمؽ ذم ضمٝم٦م قم٤مُم٦م هل اعمًجد واهلل أقمٚمؿ- 

 الفشع الجالح: أِمٗٛ الٕدٕب ٔوبذأ وظاٞلٛ الؼدصٗٛ االعتباسٖٛ يف الفكْ اإلطالو٘:  

اًمٕم٘مقسم٤مت اعمدٟمٞم٦م، واإلداري٦م يمٕم٘مقسم٦م إن صمٌقت ُمٌدأ ُم٤ًمءًم٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م وشمٓمٌٞمؼ 

وامن إومٕم٤مل اًمْم٤مرة ُمـ أيمؼم إدًم٦م اًمتل شمث٧ٌم أهٚمٞم٦م وضمقب وذُم٦م ًمٚمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، 

 وهق أُمر ُم٘مرر ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل-

)أو آقمت٤ٌمري٦م( ٓ شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م  احلٙمٛمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م أن  وىمد ذيمر اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م 

وم٘مط اًمٕم٘مقسم٤مت اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م، ومال يًتخدم احلٌس ُمثاًل اًمٕم٘مقسم٤مت اًمٌدٟمٞم٦م، وإٟمام شمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م 

 -(0)عمٛمثٚمٞمٝم٤م ٓؾمتٞمٗم٤مء احل٘مقق، وإٟمام يًتخدم احلجز اعم٤مزم أو اإلداري

وُمث٤مل ذًمؽ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أن احل٤ميمؿ أو اًم٘م٤ميض إذا طمٙمام سمحٙمٍؿ ظم٤مـمئ ًمٙمـ 

َض اعمحٙمقم قَمٚمٞمف ًمٚمير، يم٠من ُأىمٞمؿ قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص، أو أدى احلٙمؿ أو ، (6)سم٤مضمتٝم٤مٍد صحٞمح قمرَّ

، أو وامن اعم٤مل اعمتٚمػ يٙمقن ذم سمٞم٧م ,وهق اًمدي٦م,اًم٘مْم٤مء ًمتٚمػ ُم٤مًمِف وم٢من وامن هذا اخلٓم٠م 

، ٕهنام (4))أي اخلزيٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م( ٕن احل٤ميمؿ أو اًم٘م٤ميض قم٤مُمٌؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم ٓ ًمٜمٗمًفِ  اعم٤مل،
                                                           

.  4، اًمرطمٞم٤ٌمين، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمُّٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك، ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك 630. 4اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٕمالُم٦م اًمٌٝمقيت،  يمِم٤مف (1)

  - م1004 ,هـ0.1413، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط483

 - 003( اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م  آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م، ص0)

سم٘مذف )قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م( ٕهنؿ ًمق شم٤مسمقا ٓ شمٕمقد إًمٞمٝمؿ  ، أو حمدوديـا( يم٠من طمٙمؿ سمٜم٤مًء قمغم ؿمٝم٤مدة ؿمٝمقد ومتٌلم أهنؿ يم٤مٟمقا قمٌٞمدً 6)

اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، دار 13. 8اًمٙم٤مؾم٤مين، ًمٕمالء اًمديـ جلٛمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء، ُيٜمٔمر سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  ٤مقمداًمتٝمؿ قمٜمدهؿ ظمالومً 

 م-1073 ,هـ 0.1423ط

، 31.  ٤8مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، ، طم36.  7ُم٤مزة،  ٓسمـ اعمحٞمط اًمؼمه٤مين،  ،13.  8( سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، 4)

  -م0226 ,هـ1404.  1، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ط448.  10، 073.  6ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ًمٚمٌقرٟمق، 
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ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م وم٤محل٤ميمؿ يٛمثؾ اًمدوًم٦م، واًم٘مْم٤مء ُم١مؾم٦ًم ُمـ ُم١مؾم٤ًمت حيٙمامن سمٛم٘مت٣م 

 -(1)اًمدوًم٦م، واًم٘م٤مقمدة ذم ذًمؽ: )أن ظمٓم٠م احل٤ميمؿ واًم٘م٤ميض ذم سمٞم٧م اعم٤مل(

وهذا احلٙمؿ يني قمغم يمؾ قم٤مُمٍؾ ًمٚمدوًم٦م أو ُمقفمػ ًمف ؾمٚمٓم٦م قم٤مُم٦م أدى طمٙمٛمف أو قمٛمٚمف 

وهذا ي١ميمد اعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م ، (0)إمم إحل٤مق رضر سمٜمٗمس أطمد اعمًٚمٛملم أو أدى إمم إشمالف ُم٤مًمف

وُمقفمٗمٞمٝم٤م اًمتل مل يتٕمٛمدوا ومٞمٝم٤م اإلؾم٤مءة،  قمامهل٤م أظمٓم٤مء قمـ –وهل ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م  –ًمٚمدوًم٦م 

 وم٢من شمٕمٛمدوا اإلؾم٤مءة يم٤من اًمْمامن ذم ُم٤مل اعمزء ُمٜمٝمؿ- 

 الؼدصٗٛ االعتباسٖٛ يف الكإٌُ: الفشع الشابع: ثبٕت أِمٗٛ الٕدٕب لمؼدص أٔ  

ُم٦م– وظمّمقًص٤م اًمذُم٦م ذيمرت ومٞمام ؾمٌؼ أن  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م ًمقازم ُمـ –اعم٤مًمٞم٦م اًمذِّ

وآقمت٤ٌمري٦م، ووضمقد اًمذُم٦م أؾم٤مس وضمقد أهٚمٞم٦م اًمقضمقب، وقمٚمٞمف ومالسمد ُمـ اًم٘مقل سمتٛمتع 

اًمِمخص آقمت٤ٌمري سم٠مهٚمٞم٦م اًمقضمقب، وهذا ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن اعمٕم٤مسون وم٘مد ىم٤مًمقا: 

أو اعمٕمٜمقي٦م(، وهذه إهٚمٞم٦م حمدودة ىم٤مٟمقًٟم٤م سم٤مًمٖمرض سمثٌقت أهٚمٞم٦م وضمقب ًمٚمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م )

( ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي قمغم أن: )اًمِمخص 36اًمذي أىمٞمٛم٧م ُمـ أضمٚمف، وىمد ٟمّم٧م اعم٤مدة )

آقمت٤ٌمري يتٛمتع سمجٛمٞمع احل٘مقق، إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمالزًُم٤م ًمّمٗم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وذًمؽ ذم 

٤ٌمري أهٚمٞم٦م ذم احلدود اًمتل يٕمٞمٜمٝم٤م ؾمٜمد إٟمِم٤مئِف، احلدود اًمتل ىمرره٤م اًم٘م٤مٟمقن، وأن ًمٚمِمخص آقمت

أي: يث٧ٌم ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري ذُم٦م، وأهٚمٞم٦م وضمقب دمٕمٚمف أهاًل ًمإلًمزام  -(6)أو ي٘مرره٤م اًم٘م٤مٟمقن(

وآًمتزام، أي يٚمزم سم٤محل٘مقق ويٙمت٥ًم اًمقاضم٤ٌمت، ويامرس إٟمِمٓم٦م آىمتّم٤مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م 

أي ذم طمدود ختّمّمف اًمتل طمدده٤م  ،وهمػمه٤م ذم احلدود اًمتل طمدده٤م اًمًٜمد اًم٘م٤مٟمقين إلٟمِم٤مئفِ 

 اًم٘م٤مٟمقن )ُمٌدأ اًمتخّمٞمص(-اًم٘م٤مٟمقن قمٜمد إٟمِم٤مئف، ويًٛمك هذا ذم 

 

 

                                                           

 - 448.  10، 073.  6، ًمٚمٌقرٟمق( ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 1)

  -476( ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمزرىم٤م، ص 0)

 - 67ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، ص  (6)
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 وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف:  

، وٓ يٚمتزم سم٤مًمقاضم٤ٌمت اًمتل شمث٧ٌم ًمٚمِمخص احل٘مقق آقمت٤ٌمري ًمٚمِمخص شمث٧ٌم ٓ  ,1

اًمٓمٌٞمٕمل اًمتل شمٕمُد ظم٤مص٦م سم٤مإلٟم٤ًمن أو ٓزُم٦م ًمّمٗم٦م اإلٟم٤ًمن يمحؼ احلٞم٤مة، واعمح٤مومٔم٦م قمغم 

واحل٘مقق ؾمالُم٦م اجلًد وصحتف، وطم٘مقق إهة؛ ُمثؾ طمؼ اًمٜم٥ًم، وطمؼ اًمٜمٗم٘م٦م----، 

إدسمٞم٦م يمحؼ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمًٛمٕم٦م، وٓ يٚمتزم سم٤مًمقاضم٤ٌمت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمقاضم٥م اخلدُم٦م 

 -(1)٤من ادم٤مه أهشمف )زوضمتِف وأوٓده(اًمٕمًٙمري٦م ُمثاًل، وواضم٤ٌمت اإلٟمً

 آقمت٤ٌمري احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت سمح٥ًم ُمٌدأ اًمتخّمٞمص:  ًمٚمِمخص شمث٧ٌم ,0

احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اعمٛمٜمقطم٦م شمث٧ٌم هلذا مجٞمع  ،وم٢من يم٤مٟم٧م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م دوًم٦م -

ًمٚمدول ذات اًمًٞم٤مدة سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن اًمدوزم، يمٛمامرؾم٦م طمؼ اًمًٞم٤مدة، وطمؼ مح٤مي٦م ؿمٕمٌٝم٤م 

آىمتّم٤مدي٦م، واًمًٞم٤مؾمٞم٦م،  رام اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مهدات اعمتٜمققم٦م:وأراوٞمٝم٤م، وطمؼ إسم

واًمٕمًٙمري٦م، يمام أهن٤م شمٚمتزم سم٤مًمقاضم٤ٌمت ادم٤مه همػمه٤م ُمـ اًمدول يم٤مطمؽمام اًمًٞم٤مدة، وقمدم 

آقمتداء قمغم أظمريـ، وطمٗمظ طم٘مقق اًمدول اعمج٤مورة ذم اعمٞم٤مه اًمتل شمٜمٌع ُمـ أراوٞمٝم٤م، 

وطمٗمظ طم٘مقق إضم٤مٟم٥م اًمذيـ ي٘مٓمٜمقن قمغم أراوٞمٝم٤م، وطمٗمظ احل٘مقق اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م 

 ٤مت واًمًٗم٤مرات إضمٜمٌٞم٦م---، وهمػمه٤م ًمٚم٘مٜمّمٚمٞم

وإن يم٤مٟم٧م اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م ذيم٦م اىمتّم٤مدي٦م؛ وم٢مهن٤م مت٤مرس مجٞمع احل٘مقق آىمتّم٤مدي٦م  -

اًمتل شمدظمؾ ذم طمدود اظمتّم٤مصٝم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م ذيم٦م دم٤مري٦م ومٚمٝم٤م احلؼ ذم إسمرام اًمٕم٘مقد 

ومٚمٝم٤م  واًمّمٗم٘م٤مت اًمتج٤مري٦م ُمع آًمتزام سم٤مًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمُمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م ذيم٦م صٜم٤مقمٞم٦م

احلؼ ذم ذاء اعمٕمدات وأٓت، وشمقفمٞمػ اًمٕمامل، واًمتّمٜمٞمع، واًمتًقيؼ---، ُمع آًمتزام 

 -(0)سمقاضم٤ٌمهت٤م يم٠مداء طم٘مقق اًمٕمامل واعمقفمٗملم

                                                           

دار يمٜمقز ، 130 , 137، احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، أ- د- حمٛمد إًمٗمل، ص 006( اعمدظمؾ إمم ٟمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م، ص1)

ُمٜمِمقرات ، 131 , 132د- اًمًٞمد قمٛمران، ص  ،إؾمس اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن ،0217 , 1460. 1ط ,اًمري٤مض  ,إؿمٌٞمٚمٞم٤م 

 ،088 , 083، ص آظمرونوُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن، د- قمكم اًمزهراين .  سمال رىمؿ،   0220.  ,سمػموت  ,احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م 

 -0216 , 0.1464ط ,اًمري٤مض  ,ُمٙمت٦ٌم ضمرير 

 - 137احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ص  (0)
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سم٤مًمذُم٦م، وأهٚمٞم٦م اًمقضمقب؛ وم٢من ُمـ اعم٤ٌمدئ  اعمٕمٜمقي أو آقمت٤ٌمري اًمِمخص ًمتٛمتع ٟمتٞمج٦م  ,6

ظمٓم٤مء اًمتل يرشمٙمٌٝم٤م ممثٚمقه قمٜمد اًم٘مٞم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمًت٘مرة ذم اًم٘م٤مٟمقن: ضمقاز ُم٤ًمءًمتف قمـ إ

سم٢مدارة ؿم١موٟمف، واعم١ًموًمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م هٜم٤م حمّمقرة سم٤مًمتزام سم٤مًمتٕمقيض قمـ اًمير اًمذي حلؼ 

سم٤مًمِمخص اعمتير، وهق اًمتزام ُم٤مزم شمتحٛمٚمف ذُم٦م اًمِمخص اعمٕمٜمقي أو اًمِمخّمٞم٦م 

٦م آقمت٤ٌمري٦م، وُمث٤مل ذًمؽ ًمق ومّمؾ ُمدير ذيم٦م قم٤مُماًل ذم وىم٧م همػم ٓئؼ، شمٙمقن اًمنميم

ًمٕم٤مُمؾ )أو ُم١ًموًم٦م قمـ اًمتٕمقيض قمـ اًمير اًمذي حلؼ ا –ُم١ًموًم٦م قمـ هذا اًمٗمّمؾ 

، وُمث٤مًمف أيًْم٤م ًمق دهس ؾم٤مئؼ اًم٘مٓم٤مر أطمد اعم٤مّرة سم٢ممه٤مًمِف، ,ٟمتٞمج٦م هلذا اًمٗمّمؾ اًمتٕمًٗمل(

وم٢منَّ ُمّمٚمح٦م اًمًٙمؽ احلديدي٦م شمٙمقن ُم١ًموًم٦م قمـ إمه٤مل اًم٤ًمئؼ، وهذا ُمنموط سمقىمقع 

هلؿ ُمـ اًمِمخص آقمت٤ٌمري، وإَّٓ يم٤من اًمْمامن  اًمٗمٕمؾ اًمْم٤مر وٛمـ اًمًٚمٓم٦م اعمخقًم٦م

 -(1)قمٚمٞمٝمؿ

 

 املطمب الجاٌ٘

 ت أِمٗٛ األداٞ لمؼدص االعتباسٙثبٕ

 الفشع األٔه: أِمٗٛ األداٞ لمؼدص االعتباسٙ يف الفكْ اإلطالو٘:  

شمٙمٚمٛم٧ُم ومٞمام ؾمٌؼ قمـ أهٚمٞم٦م اًمقضمقب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمخص اًمٕم٤مدي، ومٝمؾ شمث٧ٌم هذه إهٚمٞم٦م 

 سمٜمققمٞمٝم٤م ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري؟ 

أىمقل ذم اجلقاب سمام أن اًمِمخص آقمت٤ٌمري هق ؿمخّمٞم٦م ُمٕمٜمقي٦م اومؽماوٞم٦م ٓ شمتٛمتع 

ٚمقغ ُمع سم٤محلٞم٤مة، وٓ متر سم٠مـمقار احلٞم٤مة آٟم٤ًمٟمٞم٦م وُم٤م يٕمؽمهي٤م ُمـ إدراك ومتٞمٞمز، وشمٙمٚمٞمػ )أي: سم

اًمٕم٘مؾ( إًذا ٓ ُيتّمقر وضمقد أهٚمٞم٦م أداء هلذا اًمِمخص، ومٝمق وم٤مىمٌد ٕهٚمٞم٦م إداء واًمتٍّمف، أي: 

ًمٞمس ًمف أهٚمٞم٦م أداء ٟم٤مىمّم٦م أو يم٤مُمٚم٦م، ومال ُيتّمقر أن ي٤ٌمذ اًمتٍموم٤مت اًمنمقمٞم٦م، أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إٓ 

                                                           

، د- ٟمٌٞمؾ ؾمٕمد، ، ُمّم٤مدر آًمتزام014 , 016.  1( اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد، أ- د قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري، 1)

 -46ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، صت(،  :ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م سمػموت )د ،170د- حمٛمد ىم٤مؾمؿ، ص
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 ،(1)حل٤ًمسمفِ اًمتٍموم٤مت سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمف، وسمقاؾمٓم٦م ُمـ يٛمثٚمقٟمف ُمـ أؿمخ٤مٍص ـمٌٞمٕمٞملم ي٘مقُمقن سمتٚمؽ 

واًم٘م٤ميض يتٍمف ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اعم١مؾم٦ًم  ،وم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ أو اًمًٚمٓم٤من يتٍمف ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ اًمدوًم٦م

 اًم٘مْم٤مئٞم٦م---- 

ًمٙمـ ٓسمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م سم٠مٟمف يِمؽمط شمقومر أهٚمٞم٦م إداء اًمٙم٤مُمٚم٦م ومٞمٛمـ يٛمثؾ اًمِمخص 

اًل ؾم٤معم٤ًم ُمـ آقمت٤ٌمري طمتك يّمح شمٍمومف ٟمٞم٤مسم٦ًم قمٜمف، ومٞمِمؽمط ومٞمٛمـ يٛمثٚمف أن يٙمقن سم٤مًمًٖم٤م قم٤مىم

قمقارض إهٚمٞم٦م اًمًاموي٦م أو اعمٙمت٦ًٌم اًمتل شمٜم٘مص إهٚمٞم٦م أو شمزيٚمٝم٤م يم٤مًمًالُم٦م ُمـ اجلٜمقن 

 واًمٕمتف، واًمًٙمر طم٤مل اًمتٍمف------ وهل أُمقر شمٕمرف ذم ُمقاـمٜمٝم٤م ُمـ يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف- 

يمام يِمؽمط شمقومر اًمنموط اإلو٤مومٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتٌٝمؿ ًمٞم٘مقم اًمِمخص 

ٍّمف قمـ اًمِمخص اعمٕمٜمقي قمغم أيمٛمؾ وضمف يم٤مًمنموط اًمتل ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ًمإلُم٤مم اًمٓمٌٞمٕمل سم٤مًمت

)يم٤مًمٕمداًم٦م، واًمٕمٚمؿ اعم١مدي ًمالضمتٝم٤مد ذم اًمٜمقازل وإطمٙم٤مم، وؾمالُم٦م  –إقمٔمؿ أو اًمًٚمٓم٤من 

، واًمنموط (0)إقمْم٤مء ُمـ اًمٜم٘مص، واًمرأي اعمٗميض إمم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمرقمٞم٦م، واًمِمج٤مقم٦م واًمٜمجدة---(

 اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمامء ًمٚم٘م٤ميض، واًمنموط اًمتل ذيمروه٤م ًمٜم٤مفمر اًمقىمػ---- 

 الفشع الجاٌ٘: وذٝ ثبٕت أِمٗٛ األداٞ لمؼدص االعتباسٙ يف الكإٌُ: 

 اظمتٚمػ قمٚمامء اًم٘م٤مٟمقن ذم صمٌقت أهٚمٞم٦م إداء ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري قمغم ىمقًملم:  

قمت٤ٌمري وهل حمددة سم٤معمٕمٜمك اًمذي يرى أن أهٚمٞم٦م إداء شمث٧ٌم ًمٚمِمخص آ اًم٘مقل إول:

يتٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م هذه اًمِمخّمٞم٦م، ويٙمقن اعمراد هبذه إهٚمٞم٦م: ُمدى ُم٤م يًتٓمٞمع اًمِمخص 

وئمٝمر ُمـ هذا اًم٘مقل أن إهٚمٞم٦م هٜم٤م  -(6)آقمت٤ٌمري أن يامرؾمف ُمـ ٟمِم٤مط إداري سمقؾمٓم٦م ممثٚمٞمف

                                                           

 - 660( ٟمقازل اًمقىمػ، د ؾمٚمٓم٤من اًمٜم٤مس، ص 1)

همٞم٤مث )د-ت(،  ,اًم٘م٤مهرة  ,حت٘مٞمؼ قمامد سم٤مرودي، اعمٙمت٦ٌم اًمتقىمٞمٗمٞم٦م ، 17اعم٤موردي، ص ًمٕمكم سمـ حمٛمد ( إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، 0)

. 1اًم٤ًميح ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، ط ،حت٘مٞمؼ أ د أمحد118 , 111اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ، إلُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل، ص وإُمؿ 

1460 , 0211- 

، ُم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقن اًمدؾمتقري، د- حمٛمد اًمرطم٤مطمٚم٦م، د- إيٜم٤مس اخل٤مًمدي، 60 , 67( ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، د اخلقزم، 6)

 -0212 , 1.1461ط ,ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد  82ص 
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وأصمر هذه  أهٚمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م ُم٘مدرة، همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م، وىمد ظمٚمط أصح٤مب هذا اًم٘مقل سملم إهٚمٞم٦م،

 إهٚمٞم٦م، وهل: شمٍموم٤مت اًمِمخص اعمٕمٜمقي- 

وهق ىمقل أيمثر وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن: أن اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م ًمٞمس هل٤م أهٚمٞم٦م أداء،  اًم٘مقل اًمث٤مين:

، وٓ يٛمٙمـ أن يٜم٥ًم ًمٚمِمخص , اًمتٙمٚمٞمػ صمؿ,ٕن ُمٜم٤مط هذه إهٚمٞم٦م هل اإلدراك واًمتٛمٞمٞمز 

اًم٘مقاٟملم قمغم أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ ؿمخص ، ًمذًمؽ طمرص٧م شمٙمٚمٞمػ أو ت٤ٌمري إدراك أو متٞمٞمز،آقم

وهذا اًم٘مقل هق اًمراضمح وهق يتقاومؼ ُمع اًمٗم٘مف  -(1)ـمٌٞمٕمل يتٍّمف ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ اًمِمخص آقمت٤ٌمري

  اإلؾمالُمل-

 

 التٕصٗات ٔالٍتاٟر

 أٔاّل: التٕصٗات:  

يقيص اًم٤ٌمطم٨م سم٤مٓهتامم سم٤مٕسمح٤مث إصقًمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م اًمتل 

شمؼمز شمٗمقق اًمنميٕم٦م وُمقايمٌتٝم٤م ٕطمدث اًمٜمٔمري٤مت اًمتنميٕمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٕم٤مسة، مم٤م ي١ميمد 

صالطمٞم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ًمٙمقهن٤م ذيٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم اخل٤مًمدة اًمتل 

 إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م، إمم أن يرث اهلل إرض وُمـ قمٚمٞمٝم٤م-  ؾمتٌ٘مك

ّٗا: ٌتاٟر البشح:   ثاٌ

 شمقصؾ اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ظمالل اًمٌح٨م جلٛمٚم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م، ُمٜمٝم٤م:  

اًمِمخص أو اًمِمخّمٞم٦م  ًمٜمٔمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ٓقمت٤ٌمر شمِمٝمد وم٘مٝمٞم٦م ومروع وضمقد ,1

 آقمت٤ٌمري٦م، وهل ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمٕم٤مسة- 

وضمقب ًمٚمِمخص آقمت٤ٌمري ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس وضمقد ذُم٦م ًمذًمؽ  أداء أهٚمٞم٦م صمٌقت ,0

 اًمِمخص هل حمؾ ًمإلًمزام وآًمتزام- 

                                                           

 - 131، إؾمس اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن، د- اًمًٞمد قمٛمران، ص 130 , 137 د، حمٛمد إًمٗمل،  ( احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،1)
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إهٚمٞم٦م اًمتل  ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمؾ ذم –وظمّمقًص٤م وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م احلٜمٗمل  – اإلؾمالم وم٘مٝم٤مء شمٗمقق ,6

ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمدد ُمـ اًمٜمٔمري٤مت يمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مد، وٟمٔمري٦م احلؼ، وٟمٔمري٦م آًمتزام، وأظمذ 

 ي٦م إهٚمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٗم٘مٝمٝم٤م وأصقهل٤م- اًم٘م٤مٟمقن ًمٜمٔمر

، وهق رأي وم٘مٝم٤مء اًمنميٕم٦م، واًمرأي اًمراضمح آقمت٤ٌمري ًمٚمِمخص أداء أهٚمٞم٦م وضمقد قمدم ,4

قمٜمد وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن، ٕن أهٚمٞم٦م إداء ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس وضمقد اإلدراك واًمتٛمٞمٞمز، وُمـ صمؿ 

 آقمت٤ٌمري-  اًمتٙمٚمٞمػ، وشمٚمؽ اًمّمٗم٤مت ُمـ ظمّم٤مئص اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل ٓ

ص اًمٓمٌٞمٕمٞملم اًمذيـ يٛمثٚمقن اًمِمخص آقمت٤ٌمري شمقومر أهٚمٞم٦م إداء، إؿمخ٤م ذم يِمؽمط ,3

اًمتل شمٕمٓمٞمٝمؿ أهٚمٞم٦م اًمتٍمف سمتٍموم٤مت يٕمتدُّ هب٤م ذقًم٤م وىم٤مٟمقًٟم٤م سم٤مإلو٤موم٦م ًمتقومر ذوط 

 إو٤مومٞم٦م عمٛمثؾ اًمِمخص آقمت٤ٌمري سمح٥ًم اظمتّم٤مصف، شُمٕمرف ذم ُمٔم٤مهّن٤م ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف- 

 هذا ُم٤م يم٤من ُمـ ضمٝمٍد ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م، وهق ضمٝمد اعمُ٘مّؾ وم٢من أص٧ٌم وأظمػًما أىمقال:

ومٛمـ اهلل وم٠ممحد اهلل قمغم ذًمؽ، وإن أظمٓم٠مُت ومٛمـ ٟمٗمز وُمـ اًمِمٞمٓم٤من وم٠مؾمتٖمٗمر اهلل قمغم ذًمؽ 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم- 
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 املصادس ٔاملشادع

إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، ًمإلُم٤مم قمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي، حت٘مٞمؼ قمامد اًم٤ٌمرودي، اعمٙمت٦ٌم  -1

 -اًم٘م٤مهرة –اًمتقومٞم٘مٞم٦م 

 م- 1000 ,هـ 1410 (1ًمزخمنمي، دار ص٤مدر، ط )أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، ًمٚمٕمالُم٦م، حمٛمقد ا -0

 ، سمالم0220رات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م.إؾمس اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن، د- اًمًٞمد قمٛمران، ُمٜمِمق -6

 رىمؿ-

إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمإلُم٤مم اًمت٤مج اًمًٌٙمل، حت٘مٞمؼ قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، وقمكم قمقض، دار  -4

 - م1001 ,هـ1411(1اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط )

أصقل اًمنظمز، ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز، حت٘مٞمؼ أسمق اًمقوم٤م إومٖم٤مين، دار  -3

  -اعمٕمروم٦م، )د- ت(

 م-1073 , هـ1423 (1) ط –أصقل اًمٗم٘مف، أ- د وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، دار اًمٗمٙمر  -3

 -أصقل اًمٗم٘مف، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، سمال شم٤مريخ ورىمؿ -8

قمٜمل سم٢مظمراضمف حمٛمد  إوم٤مو٦م إٟمقار قمغم أصقل اعمٜم٤مر، ًمٚمٕماّلُم٦م قمالء اًمديـ احلّمٙمٗمل، -7

 - م1000 – هـ1416(1سمريم٤مت، ط )

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ، قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي،  -0

 -م1003 ,هـ1413 (1، حت٘مٞمؼ د- قمٌد اهلل اًمؽميمل، دار هجر، ط )103. 17

سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمإلُم٤مم اًمٙم٤مؾم٤مين )قمالء اًمديـ سمـ أيب سمٙمر(، ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ط  -12

 - م1073 , هـ1423(0)

ٕمالُم٦م، ىمقام اًمديـ أُمػم يم٤مشم٥م اإلشم٘م٤مين، حت٘مٞمؼ د- ص٤مسمر ٟمٍم قمثامن، وزارة اًمتٌٞملم، ًمٚم  -11

 - م0210 ,هـ1466 (0) ط – اًمٙمقي٧م –إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م 

اًمتجريد، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مدوري، حت٘مٞمؼ أ- د حمٛمد هاج، وأ- د- قمكم مجٕم٦م، دار  -10

 - م0210 ,هـ1466 (1اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، ط )
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اعمحت٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلٞمتٛمل، ُمع طم٤مؿمٞمتل اًمنمواين، حتٗم٦م  -16

 -ًمٕم٤ٌمدي، دار اًمٗمٙمر، )د- ت(وا

ار اًمٜمٗم٤مئس، اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمًٞمد قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت د- حمٛمد اعمرقمِمكم، د -14

 - م1077 ,هـ1427 (6ط ) ,ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م م، 0228 ,هـ1407 (0ط )

ت٘مرير واًمتحٌػم، ذح اًمتحرير )ًمٚمٙمامل سمـ اهلامم(، ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أُمػم احل٤مج، احلٚمٌل، اًم -13

 - م1076 (0دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط )

شم٘مقيؿ أصقل اًمٗم٘مف وحتديد أدًم٦م اًمنمع )شم٘مقيؿ إدًم٦م(، ًمإلُم٤مم قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر  -13

 - م0220 , هـ1462 (1اًمدسمقد، حت٘مٞمؼ د- قمٌد اًمرطمٞمؿ يٕم٘مقب، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، ط )

. ثامٟمٞم٦ماًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، ًمٚمٕمالُم٦م اًمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين، ـمٌٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م صٜم٤ميع اًمٕم -18

 هـ- 1612

اًمتقوٞمح ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، ًمٚمٕمالُم٦م ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمحؼ اعم٤مًمٙمل،، حت٘مٞمؼ، د- أمحد  -17

 -0227 ,ـ  1400 (1) ط –سمـ ٟمجٞم٥م، ُمريمز زٟمجقيف ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت وظمدُم٦م اًمؽماث 

 شمٞمًػم اًمتحرير،ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مد ؿم٤مه، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، )د- ت(   -10

طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر(، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد أُملم سمـ قم٤مسمديـ، دار  -02

 - م1000هـ.1410(0) ط – سمػموت –اًمٗمٙمر 

 ,هـ1460قز إؿمٌٞمٚمٞم٤م، احلؼ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، أ- د- حمٛمد سمـ ضمؼم إًمٗمل، دار يمٜم -01

 م-0217

 ,هـ1461(1، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، ط )110ص احلؼ واًمذُم٦م، ًمٚمِمٞمخ قمكم اخلٗمٞمػ، -00

 - م0212

اًمذظمػمة، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم، حت٘مٞمؼ د- حمٛمد طمجل، وأ- حمٛمد سمق ظمٌزة، وأ-   -06

 م- 1004(1ؾمٕمٞمد أقمراب، دار اًمٖمرب، ط )

 -م1001,هـ1410(6اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط ) روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي، -04
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 ط –ذح طمدود اسمـ قمروم٦م، ًمإلُم٤مم حمٛمد إٟمّم٤مري اًمرص٤مع، دار اًم٘مدس، اًم٘م٤مهرة   -03

 - م0220 , هـ1462(1)

قمقارض إهٚمٞم٦م اعم١مصمرة ذم اعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م، د- ص٤مًمح آل قمكم، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، ط  -03

 - م0211,هـ1460(1)

واًمٜمٔم٤مئر )ٓسمـ ٟمجٞمؿ(، ًمٚمٕمالُم٦م أمحد سمـ حمٛمد همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر، ذح إؿم٤ٌمه  -08

 - م1073 ,هـ1423 (1احلٛمقي، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط )

همٞم٤مث إُمؿ واًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ، إلُم٤مم احلرُملم، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ أ- د  -07

 - م0211,هـ1460 (1أمحد اًم٤ًميح، واعمًتِم٤مر شمقومٞمؼ وه٦ٌم، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، ط )

ومّمقل اًمٌدائع، ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ محزة اًمٗمٜم٤مري، صقرة قمـ ـمٌٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م اًمِمٞمخ حيٞمك  -00

 ، سمال رىمؿ-هـ1070.أومٜمدي، اًمٌقؾمٜمقي 

 - م0220 ,هـ1462(61ٞمكم، دار اًمٗمٙمر، ط )اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف، أ- د- وه٦ٌم اًمزطم -62

 - م0227 ,هـ1400 (1وم٘مف اًمٓمٗمقًم٦م، د سم٤مؾمؾ احل٤مذم، دار اًمٜمقادر، دُمِمؼ، ط ) -61

د اًمٌزدوي، ًمٚمٕمالُم٦م قمكم اًمراُمٌم، حت٘مٞمؼ د- قم٤مُمر أمحد اًمٜمداوي، دار اًمٙمت٥م ومقائ -60

 - م0218 , هـ1467 (1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط )

 - م1077 ,هـ1427ٕمدي أسمق ضمٞم٥م، دار اًمٗمٙمر، ط )اًم٘م٤مُمقس اًمٗم٘مٝمل، أ- ؾم -66

اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، ًمٚمٕمالُم٦م جمد اًمديـ سمـ حمٛمد، اًمٗمػموز آسم٤مدي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  -64

 - م1078 – هـ1428 (0سمػموت، ط )

 ضم٤مُمٕم٦م –ىم٤مُمقس اعمّمٓمٚمح٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، د- طمٜم٤من ومت٤مل يؼمودي، وآظمرون، يمٚمٞم٦م احل٘مقق  -63

 هـ-1460 – 1467.، ومٞمّمؾ اعمٚمؽ

ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم، ًمإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم اًمًٚمٛمل، حت٘مٞمؼ  -63

 - م1000 – هـ1414 (1، ط )دُمِمؼ –قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر، دار اًمٓم٤ٌمع 

ٌُٝمقيت، راضمٕمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف  -68 يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمغم ُمتـ اإلىمٜم٤مع، ًمٚمٕمالُم٦م ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًم

 ، سمال رىمؿ-م1070 –هـ1420.هالل اعمّمٞمٚمحل، وُمّمٓمٗمك هالل، دار اًمٗمٙمر 
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يمِمػ إهار قمغم أصقل اًمٌزدوي، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد اًمٌخ٤مري،  -67

 - م0210 , هـ1466 (1اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، ط )

يمِمػ إهار، ًمإلُم٤مم أيب اًمؼميم٤مت، قمٌد اهلل سمـ أمحد اًمٜمًٗمل دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط  -60

 - م1073 ,هـ1423 (1)

اًمٙمٚمٞم٤مت، ًمٚمٕمالُم٦م أيب اًمٌ٘م٤مء، أيقب سمـ ُمقؾمك احلًٞمٜمل، احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ د- قمدٟم٤من  -42

 - 0211 , 1460 (0درويش، وحمٛمد اعمٍمي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط )

سمـ ُمٙمرم، اسمـ ُمٜمٔمقر، حت٘مٞمؼ، ي٤مه أسمق ؿم٤مدي، جمدي ًم٤ًمن اًمٕمرب، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد  -41

 ، )د- ت( اًم٘م٤مهرة –اًمًٞمد، ـمٌٕم٦م اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م 

اعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مُم٦م ًمألٟمٔمٛم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،، د- قمٌد اًم٘م٤مدر اًمِمٞمخكم، ٟمنم  -40

 - 0211 , 1460 (1) ط – اًمري٤مض –ُمٙمت٥م اعمح٤مُمل، يم٤مشم٥م سمـ ومٝمد اًمِمٛمري

ؾمتقري، د- حمٛمد اًمرطم٤مطمٚم٦م، د- إيٜم٤مس اخل٤مًمدي، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ُم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقن اًمد -46

 م- 0212 ,هـ1461 (1ٟم٤مذون، ط )

ُم٤ٌمدئ قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن، د- قمكم اًمزهراين، د ظم٤مًمد قمٌد اًمتقاب، د قمدٟم٤من اًمٕمٛمر، ُمٙمت٦ٌم  -44

 - 0216 , 1464 (0ضمرير، ط )

ي(، دار جمٛمع إهنر ذح ُمٚمت٘مك إسمحر،، ًمٚمٕمالُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد )داُم٤مد أومٜمد -43

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، )د- ت( 

اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين، ًمإلُم٤مم سمره٤من اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُم٤مزة، احلٜمٗمل،  -43

 - 0224 , 1404 (1دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط )

اعمدظمؾ ًمٜمٔمري٦م آًمتزام اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م، دار اًم٘مٚمؿ، ط  -48

(1) 1402 , 1000 - 

ُمرآة إصقل ذم ذح ُمرىم٤مة اًمقصقل، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ومراُمز، اعمٕمروف سمٛمٜمال ظمنو،  -47

 - سمال رىمؿ- هـ1003احلٜمٗمل، ُمٓمٌٕم٦م احل٤مج حمرم أومٜمدي اًمٌقؾمٜمقي، 
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 –ُمّم٤مدر آًمتزام، د- ٟمٌٞمؾ إسمراهٞمؿ ؾمٕمد، د- حمٛمد ىم٤مؾمؿ، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م  -40

 -ت( )د- – سمػموت

ٜمُّٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك، ًمٚمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد اًمرطمٞم٤ٌمين، اعمٙمت٥م ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًم -32

 - 1004 , 1413 (0اإلؾمالُمل، ط )

 - 0221 , 1400 (6ُمٕمجؿ اًم٘مقاقمد اًمٕمرسمٞم٦م، أ- قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر، دار اًم٘مٚمؿ، ط ) -31

 -ُمٕمقٟم٦م أوزم اًمٜمٝمك ذح اعمٜمتٝمك، ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد ـ اسمـ اًمٜمج٤مر، احلٜمٌكم -30

ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، ًمإلُم٤مم ؿمٝم٤مب اًمديـ، حمٛمد سمـ أمحد،  ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم -36

  -1004 ,1413 (1اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط )

ُمٗمردات أًمٗم٤مظ اًم٘مرآن، ًمإلُم٤مم احلًلم، حمٛمد سمـ اعمٗمْمؾ، اعمٕمروف سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين،  -34

 - 0211 ,1466 (3حت٘مٞمؼ صٗمقان داوودي، دار اًم٘مٚمؿ، ط )

 م- 0221 (0) ط سمػموت –ٚمٖم٦م اعمٕم٤مسة، أٟمٓمقن ٟمٕمٛم٦م وآظمرون، دار اعمنمق اعمٜمجد ذم اًم -33

 .ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أمحد قمٚمٞمش، اعم٤مًمٙمل، دار اًمٗمٙمر، ط -33

 م، سمال رىمؿ-1070 ,هـ1420

ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ )قمغم ه٤مُمش اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ(، ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد أُملم سمـ قم٤مسمديـ، دار  -38

 -)د- ت( ,( 0) ط –اإلؾمالُملاًمٙمت٤مب 

 (0، ط )اًمٙمقي٧م –اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م  -37

1423, 1073 - 

 ,ـه1404 (1ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، عمحٛمد صدىمل سمقرٟمق، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط ) -30

 م- 0226

اًمديمتقر قمٌد ُمٞمزان إصقل، ًمإلُم٤مم قمالء اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي، حت٘مٞمؼ  -32

 ,هـ1428 (1اعمٚمؽ اًمًٕمدي، جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب واإلؾمالُمل، اًمٕمراق، ط )

 م- 1078
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 – ضمدة –اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج، ًمإلُم٤مم يمامل اًمديـ، حمٛمد اًمدُمػمي، دار اعمٜمٝم٤مج  -31

 م- 0224 ,هـ1403 (1) ط

 ,هـ1406. ط اًم٘م٤مهرة –ٟمٔمري٦م اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م، د- أمحد اخلقزم، دار اًمًالم  -30

 -سمال رىمؿ ،م0226

ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة،أ-د ص٤مًمح اًمٕمكم، د سم٤مؾمؾ احل٤مذم،   -36

 م- 0227 ,هـ1407 (1، ط )دُمِمؼ –دار اًمٞمامُم٦م 

هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج، ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد سمـ محزة، سمـ ؿمٝم٤مب، اًمرُمكم، اعمٙمت٦ٌم  -34

 –اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م ورىمؿ + ـمٌٕم٦م  شم٤مريخ سمال –اإلؾمالُمٞم٦م، ًمّم٤مطمٌٝم٤م احل٤مج ري٤مض اًمِمٞمخ 

  )د- ت(- – اًم٘م٤مهرة

 ,هـ 1460 (1) ط – اًمري٤مض –ٟمقازل اًمقىمػ، د ؾمٚمٓم٤من اًمٜم٤مس، دار اًمّمٛمٞمدقمل -33

 م- 0218

د- قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري، ُمٜمِمقرات احلٚمٌل أ- اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، -33

 م- 0211 (1احل٘مقىمٞم٦م، ط )
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