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( 92ظزيزي افباحث.... افسؿقم األصع هلذا افعداد هو )افسؿقم افؼديم: ادجؾد )

(، وفغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا ذم ؿواظد بقاكات 1) افعدد

ظادقة، تم إظادة افسؿقم بطريؼة تسؾسؾقة ـام هو طاهر ظذ ؽالف ادجؾة 

اخلارجي. ذم حال رؽبتؽم احلصول ظذ أي مستـد رشؿي إلثبات ذفك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saافتواصل مع هقئة افتحرير ظذ ايؿقل ادجؾة: 
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 أ.د.ػساضحػبنػرجاءػاضضهػاضدضطي

 طحطدػبنػدرجمدطدػبنػأ.د.ػ

 خاضدػبنػطحطدػاضػرظيأ.د.ػ

املكلف اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكيل   

 اإلشـــــراف والتحــــــريـر

 املشـرف العـام

 رئيــس اجلـامعة

 نائب املشـرف العــام

 التحــــــريـررئـيس 



 

 

 

 

  

   اضؼغئظػاإلدتذارغظ  

 

)دابػًا(ػعغئظػصبارػاضطضطاءػرضوػػ نورػدطدػاضخثالــــاذػاضدصتــــاألدتاضذغـــخػ      

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاء  

shfrhW 

 ططاضيػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضوعابػأبوػدضغطان

 

رضوػعغئظػصبارػرضطاءػاألزعرػػػػػػػػ   سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػأحطدػططبدػربدػاضصرغم 

 

)دابػًا(ػرضوػعغئظػصبارػاضطضطاءػػ اركـــــورػشغسػاضطبـــــدصتاضذغـــخػاض   

 

اضططاصرةػأدتاذػاضطػغدةػواضطذاعب  سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػظاصرػبنػربدػاضصرغمػاضطػل 

 
أدتاذػاضتغدغرػورضوطهػػػػػػػػ خػاألدتاذػاضدصتورػزاعرػبنػرواضػاألضططيــسضغضظػاضذغ   

 

خػاألدتاذػاضدصتورػربدػاضرحطنػاضزظغديـــسضغضظػاضذغ أدتاذػاضثػاسظػاإلدالطغظ  

 

 سضغضظػاضذغخػاألدتاذػاضدصتورػرغاضػبنػظاطيػاضدضطي أدتاذػأصولػاضغػه



 

  

   أرضاءػعغئظػاضتحرغر  

   

 رئغسػعغئظػاضتحرغر

ــرظـيـطدػاضػـنػطحـد.ػخـــاضـدػبأ.  

د.جاططظػاضطضكػخاض/أدتاذػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرةػ  

  

 
7 

أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  

  

 
8 

 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
جاططظػاضطضكػخاضد./ػأدتاذػاألظظطظػاضطذارك  

  

 
9 

 د.طـحـطـدػبنػدـاضمػاضذعغـــــبي
.جاططظػاضطضكػخاضد/األدتاذػاضطداردػبػدمػاضدراداتػاإلدالطغظػػػػػػػػ  

  

 
10 

 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأ
 جاططظػاضطضكػخاضداألدتاذػاضطذاركػبػدمػاضطػغدةػواضطذاعبػاضططاصرة/ػ

 

  

 
6 

ربـدػاضـرزاقػطبـروكػباضطػروزأ.د.ػ  
.اضجزائرػ/2ضطغنػدبازغنػدطغفػأدتاذػاضغضدغظ/ػجاططظػطحطد  

  

 
4 

صطــــالػطـوضــــودػجحغــــــش.ػأ.د  
ظ/ػاضجزائراضططاصرة/ػجاططظػاألطغرػربداضػادرػػضضطضومػاإلدالطغأدتاذػاضطذاعبػ  

  

 
1 

 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري

 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا،ػورطغدػصضغظػاضذرغطظػوأصولػاضدغنػ/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
2 

جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  

 رضوػعغئظػصبارػاضطضطاء،ػوأدتاذػأصولػاضغػه/ػجاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
3 

ػغحــيػبنػربـدػاضضهػاضبصـــــــريػأ.د.  
 أدتاذػاضدظظػورضوطؼا/جاططظػاضطضكػخاضد.

  

 
5 

طظغــرةػبظتػطحطدػاضـدودــريػأ.د.  
.أدتاذػاضتغدغرػورضومػاضػرآن/ػجاططظػاإلطامػربداضرحطنػبنػسغصلػباضدطامػػػػ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــسا انصفحبث

 د. إميبٌ بُج صبحل بٍ سبمل انعهٕاَٙ 4-46
 (جبيعت أو انمشٖ)

 اإلسجبء اإليبيٙ االثُب عشش٘
 1 )دساست َمذٚت(

 د.سبيٛت بُج عطٛت اهلل ادلعبذ٘ 88 -47
 (جبيعت أو انمشٖ) 

 2 سٕسة االَفطبس ادلعبَٙ ٔانذالالث

 َذٖ بُج محزة بٍ عبذِ خٛبطد.  89-131
 (جبيعت طٛبت)

 3 صفت اجلًبل بني اخلبنك ٔادلخهٕق

 د. عزٚزة عهٙ االشٕل انعًش٘ 172 -132
 (بنمُفزةانكهٛت اجلبيعٛت ب)

 لبٌَٕ اجلزة يفٕٓيّ ٔأدنخّ َٔمذِ
 يف ضٕء انعمٛذة اإلساليٛت

4 

173-209 
 اهلل بٍ يعٕٛض انثبٛخٙ عببذ بٍ عبذد. 

 (جبيعت انطبئف)

 يف ضٕء أدة اخلصٕيت بني األفبضم
 5  خصٕيت انشٛخني

210-242 
 حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙد. 

 (جبيعت انعني)

 ساليٙإلانُكبح يف انفمّ احكٛٛف عمذ 
)
ٌ
 َمذٚت

ٌ
 فمٓٛت

ٌ
 )دساست

6 

243-291 
 صبحل بٍ عبذ اهلل بٍ شذٚذ انصٛبحد. 

 (اجملًعتجبيعت )

 انذاسلطُٙ انشٛخني  و اإليبو  انزإ
 
 
 َمذٚت(دساست )  حذٚث أبٙ انشٓى إخشاج

7 

 ٕٚسف بشري أمحذ عبذ اهللد.  292-329
 (جبيعت ادلهك خبنذ)

 انُبٕٚت ٔأثشْب عهٗ حٛبة ادلسهًنيخمبنفت انسُت 

 8 (دساست حذٚثٛت يٕضٕعٛت)

330-376 
 د. َٕسة شبكش عهٗ انشٓش٘

   (جبيعت اجملًعت)
 حٕظٛف انخفكري انُبلذ يف محبٚت ادلعخمذ
 9 "انفكش انببطُٙ احلذٚث" أمنٕرجب  

377-422 
 حمًذ بٍ عهٙ حمًذ انمشَٙد. 

 (جبيعت ادلهك خبنذ) 
 انُبشئت عٍ إسبءة االسخخذاو انشخصٙ ادلسؤٔنٛت انخمصريٚت

 10 نٕسبئم انخٕاصم االجخًبعٙ يف انُظبو انسعٕد٘



 

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

 وبعد:                     . ملسو هيلع هللا ىلصاحلؿد هلل رب افعادغ، وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقاء وأحسن افـاس وأـؿل اخلؾق أمجعغ: كبقـا حمؿد

، وهذا حيتاج إػ إضافة افـظر ومواصؾة افػحص تتبعًا وـشػًا، مع ما يراؾؼه من افتجربةُتصؼل بتتحؼق بافتعؾم و ادعرؾةَ  أن  ؾال صك 

 واشتـباط، وحتؾقٍل وترـقب، 
ٍ
، وحَيُصل افعؾُم هبا من ضريٍق آمٍن، إػ افعؿق؛ حتى يتحصل افؽشُف ظن األصقاء ذم حؼقؼتفا وؽوصٍ اشتؼراء

، ذم ؿافٍب من خالل رحؾة ادػاهقم وافرموز وآصطالحاتام، بعقٍد ظن خداع ادظاهر، ثم ُتـؼل هذه ادعرؾة إػ ادتؾؼي، خاٍل من األوه

من خالل مراظاة ؾؼه اخلطاب ومـاشبته  فاتعؾقؿُ ُفغوٍي رصيح، مسؾٍع ظن اإلهيام بافباضل، مـزٍه ظن زخرف افؼول بغر احلق؛ ؾقتحؼق أخرًا 

 .فؾؿتؾؼي

بادعرؾة دون حد، ُتَسؾِّم فرحؾة افؽشف حتى تستبرص احلؼائق. وؿد  صغوؾةً  اً س، وكػْ اً رحب ؾضاءً  يستؾزمُ  ظذ هذا افـسِق  ادعرؾةِ  وؿقامُ 

 نن زنمن  رن مم ام يل ىل مل يكُّ: تعاػ ؿوفه مـفا ظدة، مواضع ذم افؽريم ـتابه ذم هذا إػ هلالج لجأصار اهلل 
 هت مت خت حت  هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ [، وؿال تعاػ:92، 12]افعـؽبوت: ﴾حجمج مث

 [.11]اجلاثقة:﴾هت مت
ل رظايُة وما ُيْسؾؿـا إفقه هذا هو  أن ادعرؾَة كتاُج افبحث افعؾؿي؛ ؾتََؼدُمفا واختالُؾفا وأثُرها متوؿٌف ظؾقه ذم ادؼام األول؛ وفذا ُتَشؽِّ

افعؾؿي ظذ خصائص مُتقزه، وحتدد  افبحُث  ؛ وهلذا جيب أن يؼومَ إجادته وحتسغ كتاجه رضوراٍت فؾعامل افبؼيافبحِث افعؾؿي وافعؿل ظذ 

ل ؾقام بعد تسؿقة اجلفد ادبذول من ؿِ ه افتي تُ ماهقتَ   بل اإلكسان بافبحث افعؾؿي من ظدمه.َسفِّ

افتعسف فؾوصول إػ كتائج حارضة  افتي تعـي خؾو افبحث من افتحقز ادـُسَبق وممارشةِ  ادوضوظقةذم: تتؿثل وأبرز هذه اخلصائص 

األشافقب وافطرق افعؾؿقة افتي  إمهالِ ظذ  -وإن اّدظى خالَف ذفك-رضورًة افباحث  حيؿل ذم ذهن افباحث بشؽٍل ؿبع، هذا افتحقز افذي

هي ذم ذاهتا. وبافعؽس من هذا ؾنن  افتزاَم ادوضوظقة يعـي ممارشة افطرق  تمدي إػ ؾفم افظواهر واألصقاء واألحداث وادوضوظات ـام

 افعؾؿقة ادحايدة افتي ُتَسفل ظؿؾقة ادعرؾة وافؽشف ظن احلؼائق، وبافتايل تؼديم معرؾٍة صحقحة.

افدؿقق وادالئم. وافبعد من خالل: اشتخدام افتػسر ادـطؼي، وافتعبر افدؿة وافوضوح؛ وإػ جاكب هذا يتؿقز افبحث افعؾؿي بـ 

وى دون تؼديم األدفة افؽاؾقة افسؾقؿة، وآظتامد ظذ مصادر ادعؾومة ؽر اظن: افرمزية وافغؿوض وافتعؿقم ؽر ادـضبط، وإضالق افدظ

 األصقؾة ذم افؼضقة افتي هي حمل افبحث.

ـّؽن ألبسط؛ بحقث يتضؿن افبحُث ُضرؿًا موضوظقًة متَ وتؼديم افتػسرات ادـطؼقة ا بنمؽاكقة افتحؼقافبحث افعؾؿي ٓبد أن يتؿقز و

من إظادة اختبار ما ؿدمه افباحث من كتائج، وافتحؼق من صحتفا؛ وبافتايل صحة تعؿقؿفا إن ـان افتعؿقم من كتائج افدراشة. وهذا ُيسفل 

 تضؿن افبحث فتػسراٍت أبسط هي أؿرب فؾػفم.

: افـص افؼطعي دٓفًة وثبوتًا، أو رضورات افعؼل، أو ام فقس ضريق إثباتهؾقخاصقة آحتامل وظذ رأس هذه اخلصائص تؼف 

وافؼارئ إػ تضؿن افبحث حلؼائق احتامفقة، ـام ُتسفم ذم ؾتح باب آشتدامة افبحثقة من  به افباحَث وصػة آحتامل هـا تـَ  آشتؼراء افتام.

رائن األحوال وشقاؿات األحداث من جفٍة أخرى؛ ٓشقام أن  افبحَث جفة، وجعل ادعرؾة مالئؿة دتغرات افعرص ومستجدات افزمن وؿ

آخر  افعؾم، وأن  ظامَل احلؼائق فقس ظادًَا كاجزًا؛ ؾؼد تظفر حؼائٌق ذم زمٍن ما أو مؽانٍ  افعؼل اإلكساين، وتراـمِ  افعؾؿي ذم جوهره متظفٌر فعؿلِ 

 وؾق مـطق افرضورات واحلاجات وافتحسقـات فؽل ظرص.

تمضر ممارشته افبحثقة وحتؽم كػسقته ظـد تعامؾه مع ما يؽشف  أخالؿقة يـطؾق من مـظومةٍ  ظذ افباحث أنْ  صائص تعـي أن  هذه اخل

وتؼديؿفا ظذ رؽباته افذاتقة أو آظتبارات افسؾطوية  بُخُؾق األماكة وافصدقظـه ويعز ظـه فًخرين؛ بحقث َيستؾزم افبحُث افتحّع 



 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.

، ويؽون مؾتزمًا أشؾم افطرق وأصوهبا خالل بحثه. ـام يتخؾق افباحُث بافصز افذي يؿؽـه خُمؾصًا فؾحؼقؼة وحدهاادختؾػة؛ ؾقؽون افباحث 

 وافشجاظة ذم تؼديم كتاجه فًخرين بصورته افتي أخذه إفقفا افبحُث من آفتزام بؿـظومة افؼقم وآشتؿرار ذم دراشة ما يؽشف ظـه 

 افعؾؿي.

معارف جديدة تمثر ذم  ظذ إكتاِج  افبحث افعؾؿي وبؼدرةِ بجفده افذي يبذفه  بافثؼة واإليامنأن يتحذ  من واجب افباحث افعؾؿيو

يدرس  ادستؼبل بنذن اهلل تعاػ، ـام ظذ افباحث أيضًا أن يـػتح ظذ ادمثرات وادعارف واألشافقب اجلديدة ادوجودة وادالئؿة فعرصه، وأنْ 

وذم ادؼابل يؼبل  .ا ؿد يؽون ممثرًا ذم ادعرؾةآشتػادة مـفا بؽل دؿة، دون ممارشة افتعسف وافرؾض ؽر افعؾؿي دَِ  ا وإمؽاكقةَ فمتَ ءمال

 احلؼائق ويسؾم هبا ويبتعد ظن اجلدل من أجل افشك ادطؾق أو افرؽبة ذم ادخافػة أو احلؽم ادسبق.

افذي يعـي جمؿوع  مـفج افبحثه، يتؿثل هذا اجلاكب ذم وتطورَ  هؼدمَ تَ يساكد  قٌل أص أبستؿوفوجٌي   ٌيؾزمه جاكب افبحث افعؾؿيو

افطرق أو افؼواظد افتي متؽن افباحث من افؽشف ظن احلؼائق واختبار صحتفا؛ بحقث يؿثل ادـفُج افصورَة افتي كستطقع افوفوج مـفا إػ 

ية أيضًا، وافـسق افذي تـتظم بواشطته احلؼائق ويسفل تػسرها مـطق افباحث ومدى إظامفه دصادر معرؾته افعؼؾقة واحلسقة واخلز

ومؼاركتفا بحؼائق أخرى؛ وهلذا يتلثر ادـفج بادوضوع افذي يدرشه افباحث بحقث خيتؾف اشتخدامه ذم دراشة افظواهر افطبقعقة ظن 

حث ثم ُتستخرج مؽوكاته وُيدرس ؾقام بعد بوصػه أحد اشتخدامه ذم افظواهر اإلكساكقة وكحوها؛ وفذا ؿقل بلن ادـفج ؿد ُيصـع ذم أثـاء افب

 أوجه ظؿل افعؼل اإلكساين ذم حتصقل ادعارف.

وظدم جفوزية ادـاهج ووجودها بشؽٍل مطؾق وثابت يشر إػ إمؽاكقة افتالؿي بغ ادـاهج ادستخدمة فدراشة ادوضوظات وافظواهر 

ادستعؿؾة فدراشة افظواهر وادوضوظات ادختؾػة، ـام يشر إػ خصوبة افتـظر ذم هذا ذاهتا، وإمؽاكقة آشتػادة وفو جزئقًا من ادـاهج 

ادـفج آشتؼرائي وادـفج  اظتامدَ  ادجال، ورضورة تطويره، وافعؿل ظذ دراشته، وإبرازه ذم جفود افعؾامء وؾالشػة ادـاهج. وفعل  

قة واإلكساكقة دفقٌل ظذ إمؽاكقة هذا افتالؿي وافتؽامل ذم ظؿل افعؼل اإلكساين؛ آشتـباضي بصورٍة مشسـة ذم ـثٍر من افدراشات افطبقع

وفذا أويص كػيس أوًٓ وافباحث افؽريم أن يتحذ باألؾق افذي يؿؽـه من اختبار ودمريب ظدٍد من صور ادـاهج بام يالئم موضوع بحثه، 

 إظامفه واإلؾادة مـه ذم آؾاٍق معرؾقٍة جديدة؛ ؾؽم ترك األول فًِخر...!وأن خيتز زماكًا ضويالً إمؽاكقة إظامفه أو اشتـتاج ما يؿؽن 

ؾؾقتلمل افؼارئ افؽريم معي ذفك األثر ادؿتد افذي حيدثه افبحث افعؾؿي حغ حيؼق تؾك اخلصائص ويـطؾق من تؾك وأخرًا 

ذفك ذم افـظر حلؼقؼِة ؿضايا آختالف، وحترير أوجه بوجٍه خاص، ومآٓت تؼققؿه فواؿع افبحث افؼظي ادؼومات ادعرؾقة واألخالؿقة ذم 

افـزاع ؾقفا، وـقف شقؾؼي بظالفه ظذ دؿة ؾفم ادخافف دون ممارشة األحؽام ادسبؼة، وأثر ذفك ظذ حتؼقق آشتـارة ادعرؾقة فألجقال 

ثره افعظقم ذم ؾؼه اخلالف، وإدارة آختالف، افؼادمة، وتزـقة صورة اإلشالم افعظقؿة، وإجياد مزراِت افدظوة افسؾقؿة فه، ؾضالً ظن أ

إػ معاٍن ؾارؽة، ـام ٓ يـؼؾب ؾقه آختالف إػ  ق أؾٍق من افتسامح وافتعايش افذي ٓ تـحل ؾقه احلؼائُق وافؼدرة ظذ افتعامل معه، وخؾْ 

 متطرؾة. رصاظاٍت 

ل إػ جاكب هذا ـؾه ذفك األثر افطقب فؾبحث افعؾؿي افرصغ ظذ اجلواكب افذاتقة ذم صخصقة افباحث افؼظي من خالل:  وتلم 

ّريه افصدق، وحتؼقق اإلخالص هلل  ، واشتشعار األماكة افتي ُُحّؾفا افعدوُل دماه احلؼقؼة، يـػون ظـفا حتريَف افغافغ واكتحاَل ادبطؾغ تعاػحَتَ

بصورٍة حمايدٍة مطابؼة دا هي ظؾقه ذم  ههؾغ. َبْؾَه افرشوخ افعؾؿي وافعؿق ادعرذم افذي يتجذ ذم ؿدرته ظذ توصقف آراء خصومِ وتلويَل اجلا

وهذا ـؾه ذاهتا، وتـؿقة ؿدراته افبحثقة، وصحذ مفاراته ومصادر معرؾته ؾقام يعود ظذ ادسؾؿغ واإلكساكقة مجعاء بافـػع افديـي وافدكقوي. 

ذم حمل ادساءفة حلؼقؼِة وواؿِع افبحث افعؾؿي افؼظي، وـقػقة تطويره وحتسقـه، وافـظر إػ واؿعقة ادسائل افتي يبحثفا وؿرهبا من  يضعـا

 مشؽالت ظرصه وؿضاياه.

 واهلل أظؾم                                                                         

 وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد شقد افعؾامء وؿدوة ادعؾؿغ                               
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  ساليٙإلحكٛٛف عمذ انُكبح يف انفمّ ا
)
ٌ
 َمذٚت

ٌ
 فمٓٛت

ٌ
 )دساست

 
 إعذاد

 حمًٕد جمٛذ سعٕد انكبٛسٙد. 
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 ًَخص ايبشح

أمهٞم٦م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذم طمٞم٤مة اًمٗمرد، وُمقىمع هذا اًمٕم٘مد ذم اًمنميٕم٦م، ىم٤مل سمٞم٤من شمٜم٤مول اًمٌح٨م 

[. يمام شمٜم٤مول شمٕمريػ اًمٕم٘مد، وشمٕمريػ 287 ]اًمٌ٘مرة:َّ منىن خن حن جن  يم ىم ُّٱٱشمٕم٤ممم: 

قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وذيمر ُم١ماظمذشمف قمغم شمٕمريػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سم٠من مجٞمع ُمـ قمرومف قمرومف سمآصم٤مره، يمام سملم 

اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م، صمؿ قمرض رأي مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمتٙمٞمٞمػ آصم٤مراه٤م وأٟمقاع اًمٕم٘مقد ُمـ طمٞم٨م 

ٚمٞمٙم٤مت، وأٟمف قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، اًمنمقمل ًمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح، اًمذي ي٘مقل: سم٠من قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمـ قم٘مقد اًمتٛم

وأن اعمٝمر قمقض ذم اًمٕم٘مد، يم٤مًمثٛمـ ذم اعمٌٞمع، وإضمرة ذم قم٘مد اإلضم٤مرة. وذيمر أن اًمذي دقم٤مهؿ 

٤م. ُمع أن سمٕمض ه١مٓء إمم هذا اًمتٙمٞمٞمػ هق إجي٤مب اًمنمع اعمٝمر، وٓ ُمٕمٜمك إلجي٤مسمف إٓ يمقٟمف قمقًو 

ل شمرشم٧ٌم قمغم هذا اًمٕمٚمامء يٙمٞمٗمقن اعمٝمر سم٠مٟمف هدي٦م. وشمٕمرض اًمٌح٨م ًمٌٕمض إطمٙم٤مم اًمت

اًمتٙمٞمٞمػ، وٟم٘مؾ رأي اسمـ طمزم ُمـ اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك، ورأي صمالصم٦م وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمٕم٤مسيـ يٜمت٘مدون 

هذا اًمتٙمٞمٞمػ، ويرون أن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ًمٞمس قم٘مد ُمٕم٤موو٦م: ٕن اًمٖم٤مي٦م ُمٜمف، وأصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف 

تٝمك اًمٌح٨م إمم أن ختتٚمػ اظمتالوم٤م يمٚمٞم٤م قمـ اًمٖم٤مي٦م وأصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت. واٟم

 َّ ييجئ ىي ني  مي ًُّم٘مقًمف شمٕم٤ممم: إومم أن يٙمقن اعمٝمر هدي٦م ُمـ اًمزوج ًمزوضمتف، 

وأن  قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمًت٘مؾ ٓ يّمٜمػ سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقد  [. أي هدي٦م،4 ]اًمٜم٤ًمء:

 اعمٕمرووم٦م.

 .شمٙمٞمٞمػ، قم٘مد، ٟمٙم٤مح، ُمٝمر اًمٙمٚمامت اًمداًم٦م:
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Abstract 

This paper tackles the definition of contract in general, marriage 

contract in particular and its various types, and purpose, and how 

it may be defined by its outcomes. It intends to present the 

communal/joint opinion of jurists regarding the jurisprudence of 

marriage as a contract, which states that it is a form of onerous 

contract and dowry is a consideration/exchange in sales; even 

though others consider dowry as a gift; in addition to provisions 

in this respect. The paper also conveys and analyses Ibn Hazem 

and other traditionalist stand-points and that of contemporary 

scholars. The paper also presents the stand-point of three modern 

scholars who dispute the opinion of Ibn Hazem and traditional 

scholars that marriage is an onerous contract. The stances of both 

traditionalists and modern scholars and their supportive views and 

evidence has been under in-depth examination. In order to 

identify the accuracies and of each standpoint within the Shari’a 

different literature and jurists.    

The paper concludes that marriage contract should classified as a 

standalone independent contract and must not be among the 

traditional types of contracts. 

Keywords: Jurisdiction, contract, marriage, dowry. 
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قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمـ أهؿ اًمٕم٘مقد اًمتل ي٘مدم قمٚمٞمٝم٤م اًمِمخص ذم طمٞم٤مشمف، ومٝمق قم٘مد ومٞمف ؾمٙمـ 

ؾم٥ٌم سم٘م٤مء اًمٜمقع »يًتجٞم٥م ًمٖمريزة اإلٟم٤ًمن ذم سم٘م٤مء ذيمره، وشمٙمقيـ أهشمف، ووُمقدة، وهق 

اإلٟم٤ًمين اعمٙمرم اعمٗمْمؾ قمغم مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت، وؾم٥ٌم اًمٕمٗم٤مف احل٤مؾمؿ عم٤مدة اًمٗم٤ًمد، واظمتالط 

ىمٌؾ هذا -وهق ش. (2)إٟم٤ًمب، وؾم٥ٌم اعمقدة واعمقاصٚم٦م واًمًٙمقن، وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح

قم٤ٌمدة، ُمـ وضمف، ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ وضمف... طمتك ىم٤مًمقا: إن آؿمتٖم٤مل سمف أومْمؾ ُمـ اًمتخكم » -وسمٕمده

آؿمتٖم٤مل سمف، وُم٤م يِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمّم٤محلف، وإقمٗم٤مف اًمٜمٗمس قمـ  :ًمٜمقاومؾ اًمٕم٤ٌمدات، أي

 ش.(1)احلرام، وشمرسمٞم٦م اًمقًمد، وٟمحق ذًمؽ

، ومف قمـ اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦مٕمهٞم٦م هذا اًمٕم٘مد ومتٞمزه واظمتال -رمحٝمؿ اهلل-وُمع إدراك اًمٗم٘مٝم٤مء 

إٓ أهنؿ طملم أرادوا شمّمٜمٞمٗمف قمدوه ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اًمتل هل ُمـ قم٘مقد اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت 

 أطمٙم٤مم شمٚمؽ اًمٕم٘مقد شم٘مري٤ٌم. سمٕمضوأؾم٘مٓمقا قمٚمٞمف 

ويٕمت٘مد اًم٤ٌمطم٨م أنَّ هذا اًمتّمٜمٞمػ مل يْمع قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذم اعمٙم٤من اًمذي يًتح٘مف، وم٘مد ىم٤مًمقا 

: سح سمٕمْمٝمؿ سم٠منْمع اعمرأة( أو آظمتّم٤مص سمف. صمؿ : إن اعمٝمر قمقض قمـ )سم-سمٜم٤مء قمغم هذا-

وإنَّ اًمزوضم٦م ذم ُم٘م٤مم اًمٕملم اعمًت٠مضمرة )داًرا، ؾمٞم٤مرًة( وم٢مذا  (3)!اًمٜمٙم٤مح يم٤مًمٌٞمع واخلٚمع يم٤مًمنماء

ُمرو٧م ومٚمٞمس قمغم اًمزوج قمالضمٝم٤م، يمام ٓ جي٥م قمغم اعمًت٠مضمر إصالح اًمدار، أو اًمًٞم٤مرة، 

 .(4)!واظمتٚمٗمقا ذم أضمرة اًم٘م٤مسمٚم٦م قمغم ُمـ شمٙمقن

                                                           

 (.3/244هـ( )2344اًم٘م٤مهرة: ُمٓمٌٕم٦م دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م، ) اًمٗمروق، أمحد اًم٘مراذم، (2)

 (.3/3. )1م(، ط2966هـ/2386ديـ، ُمٍم، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل )سماعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر، حمٛمد أُملم سمـ قم٤م( رد 1)

 (.3/161ت، د،ط، ) م، د،2958هـ/2377( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، ُمٍم: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، 3)

ومٚمٝمؿ  ُمٜمٝم٤م آٟمت٘م٤مص ُمـ قمٚمامئٜم٤م إوم٤موؾ ـ رمحٝمؿ اهلل ـ( ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف إمم إيراد هذا، وُم٤م ؾم٠مورده ُمـ إطمٙم٤مم ٓ يراد 4)

قمغم آٟمت٘م٤مض ُمٜمٝمؿ، وإٟمام هق سمٞم٤من عم٤م شمرشم٥م قمغم  ؤعمثكم يٌٚمغ قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م سمٚمٖمقا طمتك جير كيمؾ آطمؽمام واًمت٘مدير، وأٟمّ 

اًمتٙمٞمٞمػ ُمـ أطمٙم٤مم. يمام ٓ سمد ُمـ اًمتٜمٌٞمف ـ أيًْم٤م ـ إمم أنَّ ه١مٓء اًمٕمٚمامء يتحدصمقن ذم وىم٧م همػم اًمقىم٧م اًمذي ٟمٕمٞمِمف، 

ٟمٗمًف. واًمقوع آضمتامقمل واعمٕم٤مر ًمف شم٠مصمػمه قمغم شمٕم٤مُمؾ اًمٗم٘مٞمف ُمع اًمٜمّمقص، وًمٕمٚمٜم٤م ًمق قمِمٜم٤م زُمٜمٝمؿ ًمتحدصمٜم٤م احلدي٨م 

(، 2427وحيًـ يب أن أردد ُم٤م ىم٤مًمف أمحد اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، =
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يمؾ هذه إُمقر وهمػمه٤م مل شمٕمد ُم٘مٌقًم٦م أن، وهل ـ ذم احل٘مٞم٘م٦م ـ همػم ُم٘مٌقًم٦م ىمٌُؾ، ذم طملم 

أن اًمنميٕم٦م يمرُم٧م اعمرأة أيام شمٙمريؿ، وارشم٘م٧م سم٤مًمراسمٓم٦م اًمزوضمٞم٦م إمم ُمًتقى مل وًمـ شمٌٚمٖم٦م يمؾ 

. واًمٚم٤ٌمس: زيٜم٦ٌم، َّمنىن خن حن جن  يم ىمُّ :اًمتنميٕم٤مت اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، طملم ىم٤مل ـ شمٕم٤ممم ـ

 ومح٤مي٦ٌم، وِدفٌء، وؾَمؽٌم. ،(2)ومج٤مٌل 

 :أ١ُٖٝ ايبشح

 شمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمٌح٨م ذم أٟمف:

 يتٜم٤مول أهؿ قم٘مد ي٘مدم قمٚمٞمف اإلٟم٤ًمن ذم طمٞم٤مشمف. -2

طم٤مضم٦م هذا اًمٕم٘مد إمم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شمٙمٞمٞمٗمف، وإقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم هذا   -1

 اًمتٙمٞمٞمػ.

 وهل ًمٞم٧ًم ُمٜمف.ختٚمٞمص هذا اًمٕم٘مد ُمـ يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل أًمّم٘م٧م سمف،  -3

 :أٖداف ايبشح

 ُمـ أهداف اًمٌح٨م:

 سمٞم٧م اًمٕم٘مقد. سمٞم٤من ُمقىمع اعمٝمر ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح -2

 .ًمٕم٘مدمهذا ااًمتٙمٞمٞمػ اًمّمحٞمح سمٞم٤من  -1

 .إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم سمٕمض إطمٙم٤مم اًمتل سمٜمٞم٧م قمغم شمٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝم٤مء مهذا اًمٕم٘مد -3

                                                           

ـْ  َوىَمعَ  وُم٤م اعمت٘مدُملم إئٛم٦مَ  َذيَمرَ  ُم٤م سمٕمد(  23-2/21، )2ط= ُمـ َوهؿ ذم اجلٛمِع واًمتٗمريؼ سملم اًمرواة ُمقوح  سمٕمْمٝمؿ ُِم

ـ يٜمٔمر ومٞمام ؾمٓمرٟم٤مه وي٘مػ قمغم ُم٤م ًمٙمت٤مسمٜم٤م هذا وٛمٜم٤مه يٚمحؼ دء اًمٔمـ سمٜم٤م ويرى أٟم٤م وًمٕمؾ سمٕمض ُم»أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ: 

قمٛمدٟم٤م ًمٚمٓمٕمـ قمغم ُمـ شم٘مدُمٜم٤م وإفمٝم٤مر اًمٕمٞم٥م ًمٙمؼماء ؿمٞمقظمٜم٤م وقمٚمامء ؾمٚمٗمٜم٤م، وأٟمك يٙمقن ذًمؽ! وهبؿ ذيمرٟم٤م، وسمِمٕم٤مع 

٤م ُمثٚمٝمؿ وُمثٚمٜم٤م إٓ ُم٤م ذيمر أسمق وٞم٤مئٝمؿ شمٌٍمٟم٤م، وسم٤مىمتٗم٤مئٜم٤م واوح رؾمقُمٝمؿ متٞمزٟم٤م، وسمًٚمقك ؾمٌٞمٚمٝمؿ قمـ امهٛم٩م حتٞمزٟم٤م، وُم

 ش.قمٛمرو سمـ اًمٕمالء...: ُم٤م ٟمحـ ومٞمٛمـ ُم٣م إٓ يمٌ٘مؾ ذم أصقل ٟمخؾ ـمقال

ـ اًمٙمثػم»زيـ(:  سمػموت: دار اعمٕمروم٦م د، ت، د، ط، ُم٤مدة )مجؾ، ( ىم٤مل احلًلم إصٗمٝم٤مين ذم اعمٗمردات،2) ًْ وىم٤مل: ش. اجلامل: احْلُ

 ُمـ أطمقاًمف، ٓ ذم »أو ومٕمٚمف. و إن ُمٜمف ُم٤م ُيتّص اإلٟم٤ًمن سمف ذم ٟمٗمًف، أو سمدٟمف،
ٍ
اًمزيٜم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م: ُم٤م ٓ ُيِملم اإلٟم٤ًمن ذم رء

اًمدٟمٞم٤م، وٓ ذم أظمرة ...واًمزيٜم٦م سم٤مًم٘مقل اعمجٛمؾ صمالٌث: زيٜم٦ٌم ٟمٗمًٞم٦ٌم يم٤مًمٕمٚمؿ وآقمت٘م٤مدات احلًٜم٦م، وزيٜم٦ٌم سمدٟمٞم٦ٌم، يم٤مًم٘مقة 

 ش.وـمقل اًم٘م٤مُم٦م، وزيٜم٦ٌم ظم٤مرضمٞم٦ٌم، يم٤معم٤مل واجل٤مه
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 حم٤موًم٦م طمؾ اإلؿمٙم٤مل اًمذي أطمدصمف شمٙمٞمٞمػ هذا اًمٕم٘مد. -4

 :ضبب اختٝاز املٛضٛع

ؾم٥ٌم اظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع يٜمٌع ُمـ أمهٞمتف، وأمهٞم٦م إؾمئٚم٦م اًمتل ـمرطمٝم٤م، واإلؿمٙم٤مل 

اًمقارد قمغم شمٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝم٤مء مهذا اًمٕم٘مد. ويٕمت٘مد اًم٤ٌمطم٨م أنَّ دراؾم٦م هذه إؾمئٚم٦م وحم٤موًم٦م طمؾ هذا 

اإلؿمٙم٤مل ضمديران سم٤مًمٌح٨م. وهق ُمقوقع مل ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ اًمٌح٨م واًمدرس: ومٚمٕمؾَّ هذه 

دراؾم٤مت أظمرى ومردي٦م، أو ُمـ ىمٌؾ اعمجٛمٕم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ومٞمٕم٤مد اًمٜمٔمر ذم اًمدراؾم٦م شمٙمقن ٟمقاة ًم

هب٤م وقمؼم قمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء  -شمٕم٤ممم-سمٕمض ُمـ أطمٙم٤مُمف، ويٕم٤مد مهذ اًمٕم٘مد ُمٙم٤مٟمتف اًمتل ووٕمف اهلل 

  اهلل. ؿأٟمٗمًٝمؿ، رمحٝم

 :َػه١ً ايبشح

أضمٜم٤مؾًم٤م صٜمػ اًمٕمٚمامء اًمٕم٘مقد إمم أضمٜم٤مس ُمتٕمددة طم٥ًم اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م، وووٕمقا حت٧م يمؾ ضمٜمس 

شمٜمتٔمؿ أٟمقاقم٤م ُمـ اًمٕم٘مقد، ومٛمثال ووٕمقا ضمٜم٤ًم ًمٚمٕم٘مقد ؾمٛمقه متٚمٞمٙم٤مت، وهل شمٜمتٔمؿ قم٘مقد 

اعمٕم٤موو٤مت واًمتؼمقم٤مت. واعمٕم٤موو٤مت ضمٜمس يٜمتٔمؿ أٟمقاقًم٤م ُمـ اًمٕم٘مقد يمٕم٘مد اًمٌٞمع، واإلضم٤مرة، 

وٟمحقمه٤م، وهٜم٤مك قم٘مقد إُم٤مٟم٤مت واًمتقصمٞمؼ وهمػمه٤م... وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمـ اًمٕم٘مقد ومال سمد ُمـ شمّمٜمٞمٗمف 

يدومٕمف اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة  ػ همػمه ُمـ اًمٕم٘مقد، وإذا ٟمٔمرٟم٤م ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح وضمدٟم٤مه يقضم٥م ُم٤مًٓ ٜمِّ  ُص يمام

ومتٚمٙمف، ومٚمٕمٚمف أىمرب إمم قم٘مقد اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت )اعمٕم٤موو٤مت واًمتؼمقم٤مت( صمؿ هق سمٕمٞمد أن يٙمقن ُمـ قم٘مقد 

َـّ اًمٕم٤مىمديـ ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح يِمؽميم٤من ذم اًمٖم٤مي٦م  اًمتؼمقم٤مت: ٕنَّ دومع اعم٤مل واضم٥م ٓ اظمتٞم٤مري، ًمٙم

وهذا  ،ا ومٝمق ظم٤مرج قم٘مقد اًمتٛمٚمٞمٙم٤متاًمرئٞم٦ًم ُمٜمف، وهذا ُيْمٕمػ قمده ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، وأظمػمً 

 ُم٤م ضمٕمؾ ُمـ اًمّمٕم٥م إحل٤مىمف سمجٜمس ُمـ أضمٜم٤مس اًمٕم٘مقد اعمٕمرووم٦م. 

 :أض١ً٦ ايبشح

وضمرى اًمٕمرف  -يًٛمك ُمٝمًرا، وصداىًم٤م-أوضم٥م اًمنمع قمغم اًمرضمؾ أن يدومع ًمٚمٛمرأة ُم٤مٓ 

قمغم ذيمره ذم اًمٕم٘مد، وحتدصم٧م قمٜمف آي٤مت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ آُمرة اًمرضمؾ أن ي٘مدُمف عمـ يريد اًمزواج 

 .ُمٜمٝم٤م

 ٕي رء؟ قمقض؟ وقمقضومام شمٙمٞمٞمػ هذا اعمٝمر؟ هؾ هق 
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 ومام ُمقىمٕمف ذم اًمٕم٘مد؟ قمقًو٤موإذا مل يٙمـ 

 هؾ وضمقب هذا اعمٝمر ُمًقغ ًمَِٕمّد قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت؟

  يٙمـ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، ومٛمـ أي صٜمػ ُمـ اًمٕم٘مقد هق؟وإذا مل

 هؾ يٛمٙمـ أن يٙمقن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مًدا ُمًت٘مال همػم ُمٚمحؼ سم٠مي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقد؟

 :ضات ايطابك١اايدز

رهمؿ ظمٓمقرة هذا اعمقوقع وأمهٞمتف وم٢مين مل أـمٚمع قمغم يمت٤مسم٦م ومٞمف، اًمٚمٝمؿ إٓ يمٚمامت خمتٍمة، 

وًمٕمؾ أول ُمـ صم٤مر قمغم هذا اًمتٙمٞمٞمػ واٟمت٘مده اٟمت٘م٤مًدا ٓذقًم٤م اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ أو شمٚمٛمٞمح٤مت ظمجقًم٦م. 

، صمؿ حتدث قمٜمف ُمٜمت٘مًدا هبدوء ُمـ اًمٕمٚمامء (1)ذم أىمؾ ُمـ صٗمح٦م (2)أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ طمزم

ذم سمح٨م ًمف قمـ اًمٕم٘مقد واًمنموط ذم طمدود  (3)إسمراهٞمؿ إسمراهٞمؿ سمؽأمحد اعمٕم٤مسيـ اًمٕم٤ممل اًمٗمذ 

، صمؿ اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ (6)ذم سمْمٕم٦م أؾمٓمر (5)اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، صمؿ (4)صٗمح٦م

                                                           

سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم سمـ إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٗم٘مٞمف احل٤مومظ اعمتٙمٚمؿ إدي٥م اًمقزير اًمٔم٤مهري أسمق حمٛمد: قمكم هق  (2)

حٛمد سمـ أمحد سمـ ، عمؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء هـ(456)ت: رزق ذيم٤مء ُمٗمرـم٤م وذهٜم٤م ؾمٞم٤مٓ ويمت٤ٌم ٟمٗمٞم٦ًم يمثػمة، ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ

 .(374ـ23/373) م1226-هـ2417 ، د، ط،اًم٘م٤مهرة، دار احلدي٨م هـ(748:تقمثامن اًمذهٌل )

 (.2852ُم٠ًمًم٦م: ،9/92( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، قمكم سمـ طمزم، سمػموت: دار اًمٗمٙمر، د.ت، د.ط، )1)

واطمؽمف اًمتٕمٚمٞمؿ ومٙم٤من ، م( وم٘مٞمف سم٤مطم٨م ُمدرس. خترج سمدار اًمٕمٚمقم2945هـ/2364)ت: أمحد سمـ إسمراهٞمؿ إسمراهٞمؿهق  (3)

ُمٕم٦م اعمٍمي٦م، ومقيمٞمال مهذه اًمٙمٚمٞم٦م وُمدرؾم٤م ًمٚمٗم٘مف ذم صمؿ ذم يمٚمٞم٦م احل٘مقق سم٤مجل٤م ،ُمدرس اًمنميٕم٦م ذم ُمدرؾم٦م اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل

يمت٤مسم٤م، ُمٜمٝم٤م )أطمٙم٤مم  15اُمت٤مز سم٠مسمح٤مصمف ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اعمذاه٥م واًمنمائع. ًمف ٟمحق ، وىمًؿ اًمتخّمص سم٤مجل٤مُمٕم٦م إزهري٦م

اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مذ: دار  هـ(2396:تػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد )، ظمإقمالم. إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 (. سمتٍمف.2/92، )م1221اًمٓمٌٕم٦م: اخل٤مُم٦ًم قمنم ، ًمٚمٛماليلم

اًم٘م٤مهرة: اًمًٜم٦م  ( سمحقث ذم دوري٤مت، اًمٕم٘مقد واًمنموط، واخلٞم٤مرات، جمٚم٦م اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد، أمحد إسمراهٞمؿ سمؽ، )ضم٤مُمٕم٦م4)

 (.711-642(، )ص:2934، 22اًمراسمٕم٦م، اًمٕمدد 

اعمٗمتلم اعم٤مًمٙمٞملم سمتقٟمس وؿمٞمخ ضم٤مُمع اًمزيتقٟم٦م وومروقمف م( رئٞمس 2973هـ/2393)ت: محد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقرهق  (5)

( وهق ُمـ أقمْم٤مء اعمجٛمٕملم اًمٕمرسمٞملم ذم دُمِمؼ واًم٘م٤مهرة. ًمف 2931ُمقًمده وووم٤مشمف ودراؾمتف هب٤م. قملم )قم٤مم  سمتقٟمس.

ُمـ أؿمٝمره٤م )ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م( و)اًمتحرير واًمتٜمقير( ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، صدر ُمٜمف قمنمة  ُمّمٜمٗم٤مت ُمٓمٌققم٦م،

 ( سمتٍمف.265-6/264إقمالم، ظمػم اًمديـ اًمزريمكم ) ، و )اًمقىمػ وآصم٤مره ذم اإلؾمالم(.أضمزاء

م( اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1222هـ/2412( ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، قمامن: دار اًمٜمٗم٤مئس، 6)

 (.436)ص:
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 . وؾم٠مورد آراءهؿ وٟمّمقصٝمؿ قمٜمد قمرض أراء.(1)ذم سمْمع يمٚمامت (2)ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م

إذن ُم٤م شم٘مدم ًمٞم٧ًم دراؾم٤مت مهذا اعمقوقع، وإٟمام هل أراء ىمدُم٧م قمرًو٤م قمٜمد احلدي٨م 

ح، سمٞمٜمام حي٤مول هذا اًمٌح٨م إقمٓم٤مء هذا اعمقوقع طم٘مف قمـ قم٘مد قم٘مقد اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت، وُمٜمٝم٤م اًمٜمٙم٤م

ُمـ اًمدراؾم٦م. وٓ يدقمل اًم٤ٌمطم٨م أنَّ ُم٤م ي٘مدُمف هذا اًمٌح٨م هق هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ذم شمٙمٞمٞمػ قم٘مد 

اًمٜمٙم٤مح، واًم٘مقل اًمٗمّمؾ ومٞمف، وإٟمام هق حم٤موًم٦م ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمقن ٟمقاة ًمدراؾم٤مت أظمرى شمْمٞمػ قمٚمٞمف، 

 أو شمًتدرك.

 :سدٚد ايبشح

دون اخلقض ذم أطمٙم٤مم  ،شمٙمٞمٞمػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُملطمدود اًمٌح٨م هل سمٞم٤من 

 ، أو شمقوٞمًح٤م.اًمٜمٙم٤مح إٓ ُم٤م ٓ سمد ُمٜمف ًمٚمٌح٨م ُمث٤مًٓ 

 :َٓٗذ١ٝ ايبشح

 يتٌع اًمٌح٨م صمالصم٦م ُمٜم٤مه٩م:

. وذًمؽ سم٤مؾمت٘مراء ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وأىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمنيـ، اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل

 وأدًمتٝمؿ ذم إصم٤ٌمت احلٙمؿ.

. وذًمؽ سمتحٚمٞمؾ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وومؼ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم حٚمٞمكماعمٜمٝم٩م اًمت

اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمّمقص: حم٤موًٓ ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وُم٤م دًم٧َّم قمٚمٞمف، سمٕم٤ٌمرة أظمرى 

                                                           

ومحٗمظ اًم٘مرآن ذم صٖمره، ودرس ٟمِم٠م ذم سمٞم٧م قمٚمؿ وصالح،  م(2999هـ/2412ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤مء )ت:هق اًمِمٞمخ  (2)

ق صمؿ  .اًمنميٕم٦م واًمٗم٘مف قمغم يد يم٤ٌمر قمٚمامء قمٍمه، صمؿ اًمتحؼ سمٙمٚمٞمتل احل٘مقق وأداب سمج٤مُمٕم٦م دُمِمؼ، وخترج ومٞمٝمام سمتٗمقُّ

اٟمت٘مؾ إمم دُمِمؼ ًمٚمتدريس ذم ضم٤مُمٕمتٝم٤م ٕيمثر ُمـ قمنميـ ؾمٜم٦م، ومٙم٤من يدّرس اًم٘م٤مٟمقن اعمدين واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م 

ْمقًا ذم اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م، وظمٌػمًا ذم جمٛمع اًمٗم٘مف اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م قم احل٘مقق، وىمد اظمتػم

وًمٚمِمٞمخ اًمزرىم٤مء وإٟمت٤مج قمٚمٛمل همزير يِمٛمؾ اصمٜمل قمنم يمت٤مسم٤ًم واًمٕمديد ُمـ اًمٌحقث. وشم٠ميت ذم  اعم١ممتر اإلؾمالُمل ذم ضمّدة.

. قمـ ُمقىمع ضم٤مئزة اعمٚمؽ اًمٗم٘مٝمٞم٦م: اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم صمقسمف اجلديدـمٚمٞمٕم٦م يمتٌف ؾمٚمًٚمت٤من: وم٘مٝمٞم٦م وىم٤مٟمقٟمٞم٦م. وأؿمٝمر يمتٌف 

 ومٞمّمؾ.

(، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، 2968-2967)( اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤مء، دُمِمؼ: دار اًمٗمٙمر، ُمٓم٤مسمع أًمػ سم٤مء، 1)

(3/521.) 
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وم٢من ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م هق اًمقصقل إمم اًمرأي ُمـ ظمالل اًمٜمّمقص، وًمٞمس اًمقصقل سم٤مًمٜمّمقص إمم 

 اًمرأي.

سمت٘مقيؿ إىمقال اًمتل وردت ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وٟم٘مده٤م، وسمٞم٤من  ، وذًمؽُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد واًمت٘مقيؿ

 أوًمقي٦م سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض، ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م.

 وم٠مىمدم ُم٤م ُيدم هذه اًم٘مْمٞم٦م، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد. وهل حم٤موًم٦م آُمؾ أن يقوم٘مٜمل اهلل 

 :بشحخط١ اي

 حيتقي اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م:
وأؾمئٚمتف، وأهداومف، وؾم٥ٌم اظمتٞم٤مره، وُمِمٙمٚمتف، ذم سمٞم٤من أمهٞم٦م اعمقوقع،  اعم٘مدُم٦م:

 واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وطمدوده، وُمٜمٝمجٞمتف.

 .، إمج٤مًٓ ، وأٟمقاع اًمٕم٘مقداًمٜمٙم٤مح شمٕمريػ قم٘مدذم اعمٌح٨م إول: 

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ذم آراء اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٞمٞمػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح.

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: ُمٜم٤مىمِم٦م شمٙمٞمٞمػ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح.
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 األٍٚ املبشح

 ، إمجاال، ٚأْٛاع ايعكٛدايٓها  يف تعسٜف عكد

 :أٚاًل: تعسٜف ايعكد

اًمٕملم واًم٘م٤مف ». ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: اًمٕم٘مد ُمّمدر اًمٗمٕمؾ قم٘مد، شم٘مقل: قم٘مده يٕم٘مده قم٘مدا

ِة ُوصُمقق، وإًمٞمف شمرضمع ومروع اًم٤ٌمب يمٚمٝم٤م وُمٜمف: قم٘مدت ش. (2)واًمدال أصؾ واطمد يدل قمغم ؿَمدٍّ وؿِمدَّ

اجلٛمع سملم ـمروملم. وقَمْ٘مُد اًمٞمٛملم، شمقصمٞم٘مٝم٤م سم٤مًمٚمٗمظ ُمع اًمٕمزم قمٚمٞمٝم٤م. وقَمْ٘مُد  احلٌؾ ؿمددشمف، واًمَٕمْ٘مُد:

. (1)عمٕم٤مين ُمت٘م٤مرسم٦م جيٛمٕمٝم٤م ُمٕمٜمك واطمد اًمرسمط اًمذي هق ٟم٘مٞمض احْلَؾا وهذه  .يمؾ ؿمئ إسمراُُمف

 .[135 اًمٌ٘مرة:]َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱشمٕم٤ممم:  . ىم٤مل(3)٘مدواًمٕم٘مدة: اًمٕم

 ايعكد يف اصطال  ايفكٗا٤:

 .(4)شارشم٤ٌمط إجي٤مب سم٘مٌقل قمغم وضمف ُمنموع، يث٧ٌم أصمره ذم حمٚمف»قمروم٧م اعمجٚم٦م اًمٕم٘مد سم٠مٟمف: 

وي١مظمذ ُمـ هذه اًمتٕمريػ أن اًمٕم٘مد ًمٙمل يقضمد ٓ سمد أن يٙمقن سملم ـمروملم، ومام يّمدر ُمـ 

ـمرف واطمد ٓ يًٛمك قم٘مدا. قمغم أن يمثػًما ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يٓمٚمؼ اًمٕم٘مد قمغم يمؾ ُم٤م يٜمِم٠م قمٜمف اًمتزام، 

ن ُمـ إرادشملم  ن ُمـ إرادة واطمدة  -يم٤مًمٌٞمع واإلضم٤مرة، وٟمحقمه٤م-ؾمقاء شَمَٙمقَّ يم٤مًمٓمالق -أم شَمَٙمقَّ

وقمغم هذا يٙمقن ًمٚمٕم٘مد ُمٕمٜمٞم٤من: ُمٕمٜمك ظم٤مص، وهق إيمثر شمداوٓ واؾمتٕمامٓ ]وهق » -لٍ دون ُم٤م

 .(2)شاًمرسمط سملم إرادشملم[ وُمٕمٜمك قم٤مم، وهق يٜمتٔمؿ مجٞمع آًمتزاُم٤مت اًمنمقمٞم٦م

                                                           

 ة )قم٘مد(.م، ُم٤مد2979هـ/2399ُمٍم: دار اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م :  ،(  ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، أمحد سمـ وم٤مرس2)

م(، جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، اًمدوطم٦م: ُمٓم٤مسمع ىمٓمر اًمقـمٜمٞم٦م، 2987( اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، أمحد اًمٗمٞمقُمل، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من )1)

 د،ت(، د،ط، ُم٤مدة: )قم٘مد(.

 ّمدر ؾم٤مسمؼ، ُم٤مدة )قم٘مد(.ُماحلًلم سمـ حمٛمد، اعمٗمردات، ( 3)

اًمٜم٤مذ: ٟمقر حمٛمد، ، اعمح٘مؼ: ٟمجٞم٥م هقاويٜمل، ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦مجلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، ( 4)

(. واٟمٔمر: ومتح اًم٘مدير قمغم امهداي٦م، حمٛمد اسمـ 223اعم٤مدة: ). دون ؾمٜم٦م، أو ـمٌٕم٦م، يم٤مرظم٤مٟمف دم٤مرِت يمت٥م، آرام سم٤مغ، يمراشمٌم

اًم٘م٤مهرة: دار اًمٗمٙمر  ،قمكم اخلٗمٞمػ ( أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م،3/222امهامم، دار سمػموت: إطمٞم٤مء اًمؽماث، د، ت، د، ط )

 (.286-285م، د،ط )ص:2996هـ/2427اًمٕمريب، 

 (.286-285( اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م، قمغم اخلٗمٞمػ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ )ص:2)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4582#_edn3
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 :ثاًْٝا: تعسٜف ايٓها  يػ١

ضَمٝم٤م... ُيَ٘م٤مل: َٟمَٙمَح اعمَٓمُر إرَض » إِذا اقْمَتٛمد ٟمٙمَح وماَلن اُّمرأة َيٜمٙمُِحٝم٤م ٟمِٙم٤مطم٤ًم إِذا شمزوَّ

وىم٤مل سمٕمض قمٚمامء اًمٚمٖم٦م: اًمٜمٙم٤مح هق اًمقطء، . (2)شقَمَٚمْٞمَٝم٤م. وَٟمَٙمَح اًمٜمّٕم٤مُس قَمْٞمٜمف... إذا همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م

واؾمتٕمامًمف ذم اًمٕم٘مد جم٤مز، قمالىمتف اًمًٌٌٞم٦م: ٕن اًمٕم٘مد ؾم٥ٌم ًمٚمقطء. يمام أنَّ اؾمتٕمامًمف ذم اًمْمؿ 

 .(1)اًمقطء يٜمت٩م قمٜمف وؿجم٤مز قمالىمتف اعمًٌٌٞم٦م، ُمـ سم٤مب شمًٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤مؾمؿ ُمًٌٌف: ٕنَّ 

 ثايًجا: تعسٜف عكد ايٓها  غسًعا:

قمغم شمٕمريػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمٌٕمض آصم٤مره،  -مم٤م اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف-أـمٌ٘م٧م شمٕمريٗم٤مت مجٞمع اًمٕمٚمامء 

. (3)شقم٘مد يتْمٛمـ إسم٤مطم٦م وطء سمٚمٗمظ إٟمٙم٤مح أو شمزوي٩م أو شمرمجتف» :وم٘مد قمرومف سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمفوهم٤مي٤مشمف، 

 :وقمرومف آظمرون سم٠مٟمفومه٤م شمٕمريٗم٤من سم٤مٔصم٤مر وم٘مط، . (4)شقم٘مد يٗمٞمد ُمٚمؽ اعمتٕم٦م»وقمرومف آظمرون سم٠مٟمف 

وُمـ ومٕمرومف سم٠مصمره، وهم٤مي٦م ُمـ هم٤مي٤مشمف، . (5)شاؾمتٛمت٤مع واٟمتٗم٤مع وشمٚمذذ :قم٘مد حلؾ متتع، أي»

قم٘مد سملم رضمؾ واُمرأة هم٤ميتف اؾمتحالل اعمتٕم٦م اجلٜمًٞم٦م سمٞمٜمٝمام: سمٖمٞم٦م » :سم٠مٟمفاعمٕم٤مسيـ ُمـ قمرومف 

ومجٛمع سملم أصم٤مر  .(6)شواًمتٕم٤مون ذم طمٞم٤مة ُمِمؽميم٦مؾمٞمس إهة سم٤مًمٓمرق اعمنموع، ٠ماًمتٜم٤مؾمؾ، وشم

 .(2)واًمٖم٤مي٦م، وم٤محلؾ: أصمر، وُم٤م سمٕمده هم٤مي٦م

                                                           

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، سمػموت، دار إطمٞم٤مء 372( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري امهروي، )ت:2)

 ، ُم٤مدة )ٟمٙمح(.2م(، ط1222اًمؽماث اًمٕمريب، 

 ، )ُم٤مدة )ٟمٙمح(. 2م(، ط2979هـ/2399( اعمٖمرب، ٟم٤مس اًمديـ اعمٓمرزي، طمٚم٥م: ُمٙمت٦ٌم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، 1)

 (.4/122م، د،ت، د،ط، )2958هـ/2377( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، ُمٍم: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، 3)

 (.3/3، )3م، ط2966هـ/2386ٚمٌل، ( اًمدر اعمخت٤مر، حمٛمد احلّمٙمٗمل، ُمٍم: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احل4)

 (.1/331ط، ) ت، د، ( اًمنمح اًمّمٖمػم قمغم أىمرب اعم٤ًمًمؽ، أمحد اًمدردير، ُمٍم: دار اعمٕم٤مرف، د،5)

(. واٟمٔمر: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، حمٛمد احلٓم٤مب، ُمٍم، دار اًمٗمٙمر، 2/563( اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م، )6)

( حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 4ـ3/3اًمدر اعمخت٤مر ) ( حمٛمد احلّمٙمٗمل،3/423، )1م، ط2978هـ/2398

ط،  هـ(، د، 2418/ 2411( اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع، حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم، اًمري٤مض: دار اسمـ اجلقزي، 3/213)

(21/5.) 

مهذا اًمٕم٘مد، رسمام  ًمٚمٕم٘مقد آصم٤مر وهم٤مي٤مت، ومٛمثال: قم٘مد اًمٌٞمع: ُمـ آصم٤مره متٚمؽ اعمِمؽمي اعمٌٞمع، واًم٤ٌمئع اًمثٛمـ. وهٜم٤مك هم٤مي٤مت( 2)

ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر، ومٖم٤مي٦م ومالن اًمرسمح، وهم٤مي٦م آظمر اًمتجٛمؾ، وهم٤مي٦م صم٤مًم٨م اًمت٤ٌمهل. وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح: ُمـ آصم٤مره طمؾ يمؾ 
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أو هم٤مي٦م ُمـ وي١مظمذ قمغم هذا اًمتٕمريٗم٤مت وأُمث٤ممه٤م أهن٤م شمٕمريٗم٤مت ًمٚمٕم٘مد سمثٛمرة ُمـ صمامره، 

قم٘مد هم٤ميتف متٚمؽ اعمِمؽمي اعمٌٞمَع،  :وًمٞم٧ًم شمٕمريٗم٤م حل٘مٞم٘متف، وذاشمف، ومٝمق يمتٕمريػ اًمٌٞمع سم٠مٟمفهم٤مي٤مشمف، 

. ـَ  واًم٤ٌمئع اًمثٛم

وٓ ُيتٚمٗمقن إٓ ذم ٠مصمره، أو هم٤مسم٤مشمف، ، وطمديث٤م، قمرومف سمومٙمؾ ُمـ قمّرف قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ىمدياًم 

وؾم٠مورد  .(2)واإلىمالل ُمٜمٝم٤م. ومل أضمد ُمـ قمرومف شمٕمريٗم٤م ذاشمٞم٤م أصم٤مر واًمٖم٤مي٤متاإليمث٤مر ُمـ ذيمر شمٚمؽ 

 ٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح يٙمقن اؾمتٜمت٤مضًم٤م مم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف اًمٌح٨م.ذم آظمر اًمٌح٨م شمٕمريًٗم٤م ًم -إن ؿم٤مء اهلل-

 اآلثاز املرتتب١ عًٝٗا:زابًعا: أْٛاع ايعكٛد َٔ سٝح 

 إمم: أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤ميّمٜمػ اًمٕمٚمامء اًمٕم٘مقد ُمـ طمٞم٨م 

وشمِمٛمؾ اعمٕم٤موو٤مت، يم٤مًمٌٞمع، واإلضم٤مرة، واًمتؼمقم٤مت، يم٤ممه٦ٌم، واًمقصٞم٦م،  ،قم٘مقد اًمتٛمٚمٞمؽ -2

 واإلقم٤مرة.

 يم٤مًمنميم٤مت سم٠مٟمقاقمٝم٤م. ،قم٘مقد آؿمؽماك -1

 ٤مًمرهـ، واًمٙمٗم٤مًم٦م.يم ،قم٘مقد اًمتقصمٞمؼ -3

 يم٤مًمقيم٤مًم٦م، واًمقص٤مي٦م، واإلذن ًمٚمٓمٗمؾ سم٤مًمتج٤مرة. ،)جمٛمققم٦م اإلـمالىم٤مت( قم٘مقد اًمتٗمقيض -4

 يم٤مًمقديٕم٦م، واحلراؾم٦م. ،قم٘مقد احلٗمظ -5

 
                                                           

=ُمـ اًمزوضملم ًممظمر، وهٜم٤مك هم٤مي٤مت مهذا اًمٕم٘مد، رسمام ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر، ومٖم٤مي٦م ومالن اؾمتٌ٘م٤مء اًمذيمر، وهم٤مي٦م آظمر 

ـ احلرام. واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن أصم٤مر ٓ ختتٚمػ ُمـ ؿمخٍص ٔظمر، ومآصم٤مر قم٘مد اًمٌٞمع واطمدة آؾمتٛمت٤مع، وهم٤مي٦م صم٤مًم٨م آسمتٕم٤مد قم

 ًمٙمؾ سم٤مئٍع وُمِمؽٍم، سمٞمٜمام اًمٖم٤مي٤مت خمتٚمٗم٦م. وهٙمذا ي٘م٤مل ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وهمػمه ُمـ اًمٕم٘مقد.

قم٘مد »( سم٠مٟمف: 1225( ًمًٜم٦م )19( ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م آحت٤مدي اعمقطمد رىمؿ )29( وم٘مد قمرومف اعمنمع اإلُم٤مرايت )م:2)

يٗمٞمد طمؾ اؾمتٛمت٤مع اطمد اًمزوضملم سم٤مٔظمر ذقم٤م، هم٤ميتف اإلطمّم٤من وإٟمِم٤مء أهة ُمًت٘مرة سمرقم٤مي٦م اًمزوج، قمغم أؾمس شمٙمٗمؾ مهام 

( ًمًٜم٦م 288( ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م رىمؿ )2،م:2وقمرومف اعمنمع اًمٕمراىمل ذم )ف:ش. حتٛمؾ أقم٤ٌمئٝم٤م سمٛمقدة ورمح٦م

وقمرومف اعمنمع اًمٕمامين ذم ش. حتؾ ًمف ذقم٤ًم، هم٤ميتف إٟمِم٤مء راسمٓم٦م ًمٚمحٞم٤مة اعمِمؽميم٦م واًمٜمًؾقم٘مد سملم رضمؾ واُمرأة »( سم٠مٟمف: 2959)

قم٘مد ذقملٌّ سملم رضمٍؾ واُمرأة، هم٤ميتف اإلطمّم٤من، »( سم٠مٟمف 2997( ًمًٜم٦م )31( ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م رىمؿ )4)م:

قم٘مد سملم رضمؾ »( سم٠مٟمف: 3م:2( ذم )ف:2959( ًمًٜم٦م )288وقمرومف اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي رىمؿ )ش. وإٟمِم٤مء أهة ُمًت٘مرة...

 ش.وإُمرأة حتؾ ًمف ذقم٤ًم هم٤ميتف إٟمِم٤مء راسمٓم٦م احلٞم٤مة اعمِمؽميم٦م واًمٜمًؾ
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 .(2)يم٤مإلسمراء ُمـ اًمديـ، وأي إؾم٘م٤مط دون ُم٘م٤مسمؾ،اإلؾم٘م٤مـم٤مت -6

شم٘مقم قمغم أؾم٤مس »وقم٘مقد اًمتٛمٚمٞمؽ شمٜمتٔمؿ قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م واًمتؼمقم٤مت. وقم٘مقد اعمٕم٤موو٦م: 

 .(1)شإٟمِم٤مء وضم٤مئ٥م ُمت٘م٤مسمٚم٦م سملم اًمٕم٤مىمديـ، ي٠مظمذ يمؾ ُمـ اًمٓمروملم ؿمٞمئ٤م، ويٕمٓمل ذم ُم٘م٤مسمٚمف ؿمٞمئ٤م

: أهن٤م ُم٤ٌمدًم٦م قمقض -يمام هق واوح ُمـ اؾمٛمٝم٤م-ومٛمـ ظمّم٤مئص قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت 

اًمٕم٤مىمديـ ًمٚمٕمقض، وُمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مىمد اًمث٤مين ًمٚمٛمٕمقض، واٟمٗمراد يمؾ سمٕمقض، وأهن٤م شمٗمٞمد ُمٚمٙمٞم٦م أطمد 

واطمد ُمـ اًمٕم٤مىمديـ سمٛمٚمٙمٞم٦م رء: أطمدمه٤م يٜمٗمرد سم٤مًمٕمقض وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف سمقضمف ُمـ وضمقه 

آٟمتٗم٤مع اًمثالصم٦م: آؾمتٕمامل، آؾمتٖمالل، واًمتٍمف، ويٜمٗمرد أظمر سم٤معمٕمقض وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف، 

 .(3)امل، آؾمتٖمالل، واًمتٍمفسمقضمف ُمـ وضمقه آٟمتٗم٤مع اًمثالصم٦م: آؾمتٕم

 

                                                           

( سمحقث ذم دوري٤مت، اًمٕم٘مقد واًمنموط، واخلٞم٤مرات، جمٚم٦م اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد، أمحد إسمراهٞمؿ سمؽ، )ضم٤مُمٕم٦ماًم٘م٤مهرة: اًمًٜم٦م 2)

 (.711-642(، )ص:2934، 22اًمراسمٕم٦م، اًمٕمدد 

اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م ( 3/251( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت )3/1اًمنمح اًمٙمٌػم ) طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم( 1)

 (.711-642إسمراهٞمؿ سمؽ، )ص:أمحد (. واٟمٔمر: اًمٕم٘مقد واًمنموط، واخلٞم٤مرات، 2/578)

 .ه٤م. واٟمٔمر اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦موهذا ُمٗمٝمقم ُمـ شمٕمريٗم٤مهت٤م، وآصم٤مر( 3)
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 املبشح ايجاْٞ

 تهٝٝف عكد ايٓها 

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٞمٞمػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قمغم رأيلم:

ٕنَّ »: إنَّ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، ًمٙمٜمف ًمٞمس ُمٕم٤موو٦م دم٤مري٦م يم٤مًمٌٞمع: اًمرأي إول

٤مَرةً اًمتَِّج٤مَرَة ُُمَٕم٤مَوَو٦ُم اعم٤َْمِل سم٤ِمعم٤َْمِل، َواًمٜمَِّٙم٤مُح  ـْ دِمَ ٌُْْمِع سم٤ِمعم٤َْمِل، وَمَٚمْؿ َيُٙم ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم  ،(2)شُُمَٕم٤مَوَو٦ُم اًْم

وإمم هذا ذه٥م قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مداُمك، ومٞمام ُمٕم٤موو٦م حمْم٦م، وهل ُمٕم٤موو٦م ُم٤مل سمٖمػم ُم٤مل. 

 أقمٚمؿ، قمدا اسمـ طمزم.

وًمٕمؾ اًمذي دقم٤م أصح٤مب اًمرأي إول إمم قمد قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمٕم٤موو٦م: وضمقب اعمٝمر 

ح، ومٌام أٟمف وضم٥م ُم٤مل ذم قم٘مد قمغم أطمد ـمرذم اًمٕم٘مد ومال سمد أن يٙمقن ًمف ُم٘م٤مسمؾ، وٓ ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤م

 يي١ُّميد هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم: يجيقز أن يٙمقن اعم٘م٤مسمؾ اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م، وم٘م٤مًمقا إٟمف ُم٘م٤مسمؾ اًمٌْمع. و

 زنُّوىمقًمف شمٕم٤ممم:  .[14 اًمٜم٤ًمء:]ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

وإضمر ذم أيتلم: اعمٝمر،  .[15 اًمٜم٤ًمء:]َّٰى ين ىن نن من

                                                           

(. 1/145) 2م(، ط2922هـ/2318) ء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين، يمراشمٌم: ؾمٕمٞمد يمٛمٌٜمل( سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، قمال2)

اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمٕم٤موو٦م »: (5/63اعمًٌقط ًمٚمنظمز )وىم٤مل اًمنظمز ذم ( 1/233،134،183،187واٟمٔمر ُمٜمف: )

ٍم: ُمٓمٌٕم٦م اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر، حمٛمد أُملم اسمـ قم٤مسمديـ، ُمرد ش وم٢مذا اٟمٕم٘مد صحٞمح٤م يم٤من ُمقضم٤ٌم ًمٚمٕمقض يم٤مًمٌٞمع ،سم٤معمٝمر

( اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، أمحد اًمدردير، سمػموت: دار 3/221) 1م(، ط2966هـ/2386ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، 

قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل وذم ( 194-1/193ط، ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ) اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٜمنم، د.ت(، د،

حمٛمد  ش.ومٞمِمؽمط ومٞمف ُم٤م يِمؽمط ذم اًمثٛمـ إصم٤ٌمشم٤م وٟمٗمٞم٤م ،اًمًٚمٕم٦ميم٤مًمثٛمـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م  اًمّمداق ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٌْمع»: (1/194)

( احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م 4/22احلٓم٤مب، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )

ت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واعم٤موردي، اعمح٘مؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض، اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، )سمػم

 ٦م( طم٤مؿمٞم432، 161، 152، 4/112حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ) (.418-22/417، )2م(، ط2999/هـ2429

، 3/175، )3هـ(، ط2375ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة قمغم ذح اعمحغم، أمحد اًم٘مٚمٞمقيب، ُمٍم: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، 

( اًمنمح 536، 5/126) هـ(، د،ط2394)ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م،  ،( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت176

( اعمٌدع ذم ذح 12/382دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، د،ت، د،ط، ) اًمٙمٌػم، قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م، سمػموت: 

 (.291، 7/82م، د،ط، )2982هـ/2422سمػموت: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  ،اعم٘مٜمع، إسمراهٞمؿ سمـ ُمٗمٚمح
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 ومجٕمٚم٧م أيت٤من اعمٝمر ذم ُم٘م٤مسمؾ آؾمتٛمت٤مع.

أيُّام اُمرأٍة ُٟمٙمح٧ْم سمٖمػِم إذَن وًمّٞمٝم٤م، ومٜمٙم٤مطُمٝم٤م سم٤مـمٌؾ، ومٜمٙم٤مطُمٝم٤م سم٤مـمٌؾ، ومٜمٙم٤مطُمٝم٤م : )طوىمقًمف 

 ٓ ُمـ وزمّ  وم٤مًمًٚمٓم٤منُ  اؿمتجروا، وم٢من ومرضِمٝم٤م، ُمـ اؾمتحّؾ  سمام اعمْٝمرُ  ومٚمَٝم٤م سم٤مـمٌؾ، وم٢من دظمَؾ هب٤م،

 ضمٕمؾ اؾمتح٘م٤مق اعمٝمر سم٥ًٌم اؾمتحالل آؾمتٛمت٤مع.. وواوح ُمـ احلدي٨م أٟمف (2)(ًمفُ  وزمّ 

ل ىم٤مطمتك قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سم٠مٟمف قم٘مد ُمٕم٤موو٦م  -اهلل ؿرمحٝم-وسمٕمد أن يمٞمػ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء 

 قا قمغم هذا اًمتٙمٞمٞمػ أطمٙم٤مًُم٤م:قمُ رَّ ومَ  (1)شاًمٜمٙم٤مح يم٤مًمنماء، واخلٚمع يم٤مًمٌٞمع: »...سمٕمْمٝمؿ

واًمًدر واًمّم٤مسمقن و( جي٥م )قمٚمٞمف( أي اًمزوج )ُم١مٟم٦م ٟمٔم٤مومتٝم٤م ُمـ اًمدهـ : »)سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل

وصمٛمـ ُم٤مء ذب وووقء وهمًؾ ُمـ طمٞمض وٟمٗم٤مس وضمٜم٤مسم٦م وٟمج٤مؾم٦م وهمًؾ صمٞم٤مب... ٕن 

ذًمؽ يراد ًمٚمتٜمٔمٞمػ يمتٜمٔمٞمػ اًمدار اعم١مضمرة. )وٓ جي٥م قمٚمٞمف( أي اًمزوج )إدوي٦م وأضمرة 

ٕن ذًمؽ يراد إلصالح اجلًؿ يمام ٓ يٚمزم اعمًت٠مضمر سمٜم٤مء ُم٤م ي٘مع  :اًمٓمٌٞم٥م واحلج٤مم واًمٗم٤مصد(

ٕن ذًمؽ ُمـ اًمزيٜم٦م ومال جي٥م قمٚمٞمف  :ُمـ اًمدار )ويمذا صمٛمـ اًمٓمٞم٥م واحلٜم٤مء واخلْم٤مب وٟمحقه(

                                                           

يب داود، حت٘مٞمؼ: حمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد، )ُمٍم، دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م هـ( ؾمٜمـ أ175ؾمٚمٞمامن اًمًجًت٤مين، أسمق داود )ت:( أظمرضمف 2)

( وحمٛمد اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ وختري٩م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، 1283/ح:1، ٟمٙم٤مح، ذم اًمقزم )اًمٜمٌقي٦م، د،ت(، د،ط

سمقزم  ٟمٙم٤مح إٓ ووم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، وإسمراهٞمؿ قمقض، ُمٍم، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، د،ت، د، ط. ٟمٙم٤مح، ُم٤م ضم٤مء: ٓ

هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل. )ُمٍم، ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك احلٚمٌل، 175حمٛمد اسمـ ُم٤مضم٦م، اًم٘مزويٜمل )ت:( 2221/ح:3)

( وهمػمهؿ، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م. وهذا احلدي٨م 265، 6/47( وأمحد )2879/ح:2ٟمٙم٤مح، ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ) د،ت( د،ط(

اسمـ ضمري٩م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك قمـ اًمزهري، وأّن اسمـ ضمري٩م شمٙمٚمؿ قمٜمف اعمحدصمقن يمثػمًا، سمٜم٤مء قمغم أّٟمف ُمرويٌّ ُمـ ـمريؼ 

ىم٤مسَمَؾ اًمزهريَّ وم٠مظمؼمه أن ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك حيدث قمٜمف هبذا احلدي٨م، وم٠مٟمٙمر اًمزهريُّ احلدي٨َم، وأصمٜمك قمغم ؾمٚمٞمامن سمـ ُمقؾمك 

ضم٧م طمٗمّم٦َم سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سم ٙمر ـ أي سمٜم٧م أظمٞمٝم٤م ـ ُمـ ظمػمًا. ومم٤م ُأقِمؾَّ سمف ـ أيْم٤ًم ـ أّن قم٤مئِم٦م راوي٦م احلدي٨م زوَّ

ـَ اًمٕمٚمامء َُمـ  اعمٜمذر سمـ اًمزسمػم، وقمٌد اًمرمحـ هم٤مئ٥م، ومٚمام ىمدم قمٌد اًمرمحـ همْم٥م، صمؿ أضم٤مز ذًمؽ، ومٗمل احلدي٨م قمٚمَّت٤من، ُِم

رآمه٤م شم٘مدح ذم صحتف، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يرمه٤م يمذًمؽ. ىم٤مل اسمـ طمجر: أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سم٢مؾمٜم٤مٍد صحٞمح. اٟمٔمر: ُم٤م قمٚمَّ٘مف 

( 257-3/256( اسمـ طمجر، اًمتٚمخٞمص احلٌػم )286-3/284حلدي٨م، اًمزيٚمٕمل، ٟمّم٥م اًمراي٦م )اًمؽمُمذي قمغم هذا ا

ٜمف اًمؽمُمذي وصححف اسمـ طم٤ٌمن، ويمذا اًمٖمامري ذم امهداي٦م )61-1/62اًمدراي٦م ) ًّ ( وإًم٤ٌمين ذم 373-6/371(. وىمد طم

ٟمٙم٤مر اًمزهري اعمت٘مدم: أُمػم سم٤مد (. واٟمٔمر آراء اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ احلدي٨م طملم يٙمقن ومٞمف إٟمٙم٤مر ُمثؾ إ6/141إرواء اًمٖمٚمٞمؾ )

 (.3/227ؿم٤مه، شمٞمًػم اًمتحرير )

 (.3/161( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل )1)
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 .(2)شيمنماء احلكم

واًمذي يٌدو أن أضمرة اًمٓمٌٞم٥م وصمٛمـ اًمدواء دم٥م قمغم اًمزوج: ٕن هذا ُمـ سم٤مب طمٗمظ 

 طمٗمظ اعمرأة ُمـ امهالك ضمققم٤ًم، ومٙمذًمؽ إدوي٦م واًمٓمٌٞم٥م ؾم٥ٌم اجلًؿ، ومٙمام أن اًمٓمٕم٤مم ؾم٥ٌم ذم

واًمٖمري٥م أنَّ اعم٤مًمٙمٞم٦م يقضمٌقن ًمٚمزوضم٦م زيٜم٦م شمتير سمؽميمٝم٤م، وٓ يقضمٌقن مه٤م  (1).إلداُم٦م احلٞم٤مة

اًمدواء. وىمٞم٤مس اًمزوضم٦م قمغم اًمدار اعمًت٠مضمرة ىمٞم٤مس سمٕمٞمد، وم٤مًمزوضم٦م ذيٙم٦م ذم هذا اًمٕم٘مد، يمام 

 ؾمٞم٠ميت.

إًمٞمف اعمرأة سمٕمد اًمقٓدة عم٤م يزيؾ ُم٤م يّمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمقضمع احل٤مصؾ ذم  ُم٤م حتت٤مج: »آظمرون وىم٤مل

سم٤مـمٜمٝم٤م وٟمحقه ٓ جي٥م قمٚمٞمف ٕٟمف ُمـ اًمدواء، ويمذا ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة ُمـ قمٛمؾ اًمٕمّمٞمدة 

ٕٟمف ًمٞمس ُمـ  :واًمٚم٤ٌمسم٦م وٟمحقمه٤م مم٤م ضمرت سمف قم٤مدهتـ عمـ جيتٛمع قمٜمده٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء ومال جي٥م

أة أصال وٓ ٟمٔمر ًمت٠مذهي٤م سمؽميمف، وم٢من أرادشمف ومٕمٚم٧م ُمـ قمٜمده٤م اًمٜمٗم٘م٦م سمؾ وٓ مم٤م حتت٤مج إًمٞمف اعمر

 ش.(3)ٟمٗمًٝم٤م

وقمٚمٞمف اعم٤مء ًمٖمًؾ مج٤مع وٟمٗم٤مس وووقء ٟم٘مْمف( هق يم٠من عمًٝم٤م: ٕن : »)سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

. وم٢مذا يم٤من اًمٖمًؾ سم٥ًٌم ُمٜمف (4)شذًمؽ سمًٌٌف. ...)ٓ( ًمٖمًؾ )طمٞمض وٓ اطمتالم( إذ ٓ صٜمع ُمٜمف

جي٥م قمغم اًمزوج شمقومػم ُم٤مء همًؾ مه٤م، أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م هل اًم٥ًٌم ذم وضمقب  -يمجامع، وٟمٗم٤مس-

 ومال جي٥م قمغم اًمزوج شمقومػم ُم٤مء اًمٖمًؾ مه٤م. -يمام ًمق اطمتٚمٛم٧م-اًمٖمًؾ 

ٕن ومٞمف ىمٚم٥م » :: إذا ضمٕمؾ ُمٝمره٤م أن ُيدُمٝم٤م سمٓمؾ اعمًٛمك ووضم٥م ُمٝمر اعمثؾسمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

                                                           

( واٟمٔمر: حمٛمد اًمرُمكم، هن٤مي٦م اعمحت٤مج، سمػموت: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 463/ 5) ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، ( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع2)

اًمٓمٌٕم٦م: ، دار اًمٗمٙمر، جلٜم٦م قمٚمامء سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخلاًمٗمت٤موى امهٜمدي٦م، ( 7/295م، ط أظمػمة، )2984هـ/2424

 (.2/549( )هـ2322)اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 (.7/285ط ) م(، د،2993هـ/2423( اعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمرأة، قمٌد اًمٙمريؿ زيدان، سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 1)

م(، ط 2984هـ/٤ٌ2424مقم٦م واًمٜمنم، ( طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج، قمكم اًمِمؼماُمٚمز، سمػموت: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم3)

 (.7/295أظمػمة، )

(. 3/432ت، د،ط، ) ( أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م، زيمري٤م إٟمّم٤مري، )سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، د،4)

 (.296/ 7واٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج، حمٛمد اًمرُمكم )
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ٕمٙمس وم٢مٟمف طمرام عم٤م ومٞمف ُمـ ٕن ُمقوقع اًمزوضمٞم٦م أن شمٙمقن هل ظم٤مدُم٦م ٓ سم٤مًم»: (2)شاعمقوقع

 .(1)شاإله٤مٟم٦م واإلذٓل يمام ي٠ميت، وم٘مد ؾمٛمك ُم٤م ٓ يّمٚمح ُمٝمرا ومّمح اًمٕم٘مد ووضم٥م ُمٝمر اعمثؾ

: ٓ جي٥م قمغم اًمزوج أدوات اًمزيٜم٦م: ٕهن٤م ًمٚمتزيـ، ٓ ًمالؾمتٌ٘م٤مء، ومٚمؿ دم٥م آظمرون وىم٤مل

ُمـ سم٤مب دومع  -ٞمٜمئذطم-. وًمٕمؾ وضمقهب٤م (3)يم٤محلكّم، ىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م: ٟمٕمؿ دم٥م مه٤م زيٜم٦م شمتير سمؽميمٝم٤م

 .(4)اًمير، يمام ي١مظمذ ُمـ اًمنمط

وم٠مُم٤م اًمٙمحؾ ُمـ طم٘مقق اًمزوضم٦م ذم اًمٜمٗم٘م٦م، ومام يم٤من ُمٜمف ًمٚمزيٜم٦م يم٤مإلصمٛمد : »سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

ٕٟمف ُمـ طم٘مقق آؾمتٛمت٤مع، وُم٤م يم٤من ُمٜمف ًمٚمدواء ومٝمق قمغم اًمزوضم٦م يم٤ًمئر  ومٝمق قمغم اًمزوج:

سم٠من جي٥م قمغم اًمزوج أطمؼ! ىمٞمؾ: إدوي٦م. وم٢من ىمٞمؾ: ومٝمل ًمٚمدواء أطمقج ُمٜمٝم٤م إمم اًمدهـ ومٙم٤من 

ٕن اًمدواء ُمًتٕمٛمؾ حلٗمظ اجلًد ومٙم٤من قمٚمٞمٝم٤م، واًمدهـ ُمًتٕمٛمؾ ًمٚمزيٜم٦م ومٙم٤من قمٚمٞمف: ٕن اًمزيٜم٦م 

اًمزوج جمرى اعمٙمرى ًمزُمف سمٜم٤مء ُم٤م اؾمتٝمدم ُمـ اًمدار اعمٙمراة دون  ىًمف وطمٗمظ اجلًد مه٤م، وضمر

 .(5)شُمٙمؽمهي٤م

ـّ مل ي: »آظمرون وىم٤مل ، ومٚمؿ ي٧ٌم قمٜمده ـّ ف  ٠مصمؿ:وًمق أقمرض قمٜمٝم ومج٤مز  -يمام ُمر-ٕٟمف طم٘مُّ

                                                           

 (.3/226( اًمدر اعمخت٤مر، حمٛمد احلّمٙمٗمل )2)

 (.3/226قم٤مسمديـ، )( رد اعمحت٤مر، اسمـ 1)

( قم٘مد اجلقاهر 2/549هـ(، د،ط، ) 2322جلٜم٦م قمٚمامء سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل، )سمػموت: دار اًمٗمٙمر، ، ( اًمٗمت٤موى امهٜمدي٦م3)

( اًمٗمروق، أمحد 1/324، )2(، ط2995هـ/2425سمػموت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،اًمثٛمٞمٜم٦م،  ضمالل اًمديـ سمـ ؿم٤مس

( 4/284( حمٛمد احلٓم٤مب، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ )4/472هـ(، د،ط )2344ء اًمٙمت٥م، اًم٘مراذم، اًم٘م٤مهرة: ُمٓمٌٕم٦م دار إطمٞم٤م

( 9/52(. )296ـ22/295م(، د.ط  )2975هـ/2395روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، حيٞمك اًمٜمقوي، سمػموت: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 

 م(، دون ط،2968هـ/2388( اعمٖمٜمل، قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، 3/432حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )

 (.7/245( اعمٌدع، اسمـ ُمٗمٚمح، )5/536( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، )7/568( )289ـ4/288)

( وذم ىمقل ًمٚمامًمٙمٞم٦م دم٥م قمغم اًمزوج أدوات اًمزيٜم٦م، ُمٓمٚم٘م٤م، ٟم٘مٚمف احلٓم٤مب قمـ اًم٤ًٌمـمل، ًمٙمٜمف ىم٤مل: إن هذا اًم٘مقل ظمالف 4)

 (. 4/284اعمٜمّمقص. ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، حمٛمد احلٓم٤مب )

ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي، اعمح٘مؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ( احل٤موي اًمٙمٌػم 5)

-22/417، )2م(، ط2999هـ/2429ت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٕمقض، اًمِمٞمخ قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، )سمػم

ووضمف ذًمؽ سم٠من (: »3/432آظمر اًمٜمص ومٞمف ر. وىم٤مل إٟمّم٤مري ذم أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م ) (.418

 ش.اًمزوج يم٤معمٙمؽمي ومال يٚمزُمف ُم١من طمٗمظ إصؾ سمخالف اعمِمط واًمدهـ يمام ُمر وم٢مهنام ًمٚمتٜمٔمٞمػ، وهق ٓزم ًمٚمٛمٙمؽمي
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 . (2)شًمف شمريُمُف يمًٙمٜمك اًمدار اعمًت٠مضمرة

ّٕٟمف سم٤مًمٕم٘مد يًتحؼ  وإذا شمؿ اًمٕم٘مد وضم٥م شمًٚمٞمؿ اعمرأة ذم سمٞم٧م اًمزوج:: »سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل

ض، يمام شمًتحؼ اعمرأة شمًٚمٞمؿ اًمٕمقض، يم٤مإلضم٤مرة  .(1)ش!اًمزوج شمًٚمٞمؿ اعمَُْٕمقَّ

قمغم وضمقب أدوات واحلٜم٤مسمٚم٦م احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م  :٧م اعمذاه٥م إرسمٕم٦ماشمٗم٘مو

اًمٜمٔم٤موم٦م: ٕن هذه إدوات شمراد ًمٚمٜمٔم٤موم٦م ومتج٥م قمغم اًمزوج، يمام جي٥م قمغم اعمًت٠مضمر شمٜمٔمٞمػ 

 .(3) اًمدار اعمًت٠مضمرة

وطمٞمٜمام حتدصمقا قمام جيقز أن يٙمقن ُمٝمرا أؾمٝمٌقا وسم٤مًمٖمقا ذم ذوـمف: ٕهنؿ ىم٤مؾمقه قمغم 

 ،(4) ذم اإلضم٤مرة، ومٌٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ضمقاز أن شمٙمقن إقمٞم٤من ُمٝمرا اًمثٛمـ ذم اًمٌٞمع، وإضمرة

. يمام (5)وم٠مضم٤مزه سمٕمْمٝمؿ، وُمٜمٕمف سمٕمض آظمر -وُمٜمٝم٤م شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ-اظمتٚمٗمقا ذم اعمٜم٤مومع 

 .(6)اظمتٚمٗمقا ذم ُم٘مداره، قمغم ُم٤م هق ُمًٌقط ذم يمت٥م اًمٗم٘مف

 ،(7)ذه٥م اسمـ طمزم: إن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ًمٞمس ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت. وإمم هذا اًمرأي اًمث٤مين

إسمراهٞمؿ سمؽ، واسمـ قم٤مؿمقر، واًمزرىم٤م، أمحد : -ومٞمام أقمٚمؿ-وشم٤مسمٕمف سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ، هؿ 

 دون أن يٙمٞمٗمقه سمٜمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقد اعمٕمرووم٦م.

هـ( شمٙمٞمٞمػ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء، ويم٤من ؿمديدا ذم 465وم٘مد اٟمت٘مد اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري )ت:

                                                           

 (.3/152( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اًمنمسمٞمٜمل )2)

 (.5/126( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت )1)

( 3/432( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اًمنمسمٞمٜمل )1/522( اًمنمح اًمٙمٌػم، اًمدردير )2/549) جلٜم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، ( اًمٗمت٤موى امهٜمدي٦م3)

 (.5/536( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت )7/245اعمٌدع، اسمـ ُمٗمٚمح )

 (. 6/681( اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م )4)

( 114ـ3/113اعمرهمٞمٜم٤مين، ُمع ومتح اًم٘مدير ٓسمـ امهامم )( امهداي٦م، قمكم 1/178( سمدائع اًمّمٜم٤مئع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )5)

( 1/26، )22م(، ط2988هـ/2428سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد، حمٛمد سمـ رؿمد احلٗمٞمد، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

( اًمروو٦م، حيٞمك 3/523(  اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ، حمٛمد احلٓم٤مب )1/329اًمنمح اًمٙمٌػم، أمحد اًمدردير، ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )

 (.6/681( اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م )7/324اًمٜمقوي )

 ( اٟمٔمر اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ذم امه٤مُمش اًم٤ًمسمؼ.6)

، اسمـ طمزم )7)  (.2852ُم٠ًمًم٦م: ،9/92( اعمُْحغمَّ
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، ٓ ُمـ ىمرآٍن، وٓ ؾمٜم٦ٍم، وٓ رواي٦ٍم ؾم٘مٞمٛم٦ٍم، وٓ هذا طمٙمؿ وم٤مؾمٌد سمال سمره٤منٍ »ٟم٘مده، طملم ىم٤مل: 

ىمقِل ص٤مطم٥ٍم، وٓ ىمٞم٤مٍس، وٓ رأٍي ًمف ىمٞمٛم٦ٌم. وًمٞم٧م ؿمٕمري! ُم٤مذا سم٤مع؟ أو ُم٤مذا اؿمؽمى؟ أرىمٌَتٝم٤م؟ 

شمٕم٤ممم ومرضَمٝم٤م  ومٌٞمُع احلر ٓ جيقز. أم ومرضَمٝم٤م؟ ومٝمذا أسملُم ذم احلرام، وهق ىمد اؾمتحؾ سمٙمٚمٛم٦م اهلل

٤م قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٜمٙم٤مح، يمام اؾمتحٚم٧م سمٙمٚمٛم٦م اهلل ومرضَمف اًمذي يم٤من طمراُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ اًمذي يم٤من طمراُمً 

اًمّمداق مه٤م زي٤مدة قمغم  -وطمده-اًمٜمٙم٤مح، ومٗمرج سمٗمرج، وسمنمة سمٌنمة، وأوضم٥م اهلل قمٚمٞمف 

اؾمتحالمه٤م ومرضَمف. وًمٞمس اًمٌٞمُع هٙمذا، إٟمام هق ضمًٌؿ ي٤ٌمَدل سمجًٍؿ، أطمدمه٤م صمٛمـ، وأظمر ُمٌٞمع 

 .(2)شع دون ذيمر اًمثٛمـ ٓ حيّؾ، واًمٜمٙم٤مح سمٖمػم ذيمر صداق طمالل صحٞمحُمثٛمقن.. وأيْم٤م وم٢من اًمٌٞم

أن مل يرشمِض سمٕمد -م( مل يرشمِض هذا اًمتٙمٞمٞمػ، طمٞم٨م ىم٤مل 2973واًمِمٞمخ اسمـ قم٤مؿمقر )ت:

وىمد اصٓمٌغ اًمٜمٙم٤مح ذم صقرشمف اًمنمقمٞم٦م سمّمٌٖم٦م اًمٕم٘مقد ُمـ أضمؾ : »-ىمقمهؿ سم٠من اعمٝمر قمقض

 .(1)شاصٓم٤ٌمغ قم٤مرضاإلجي٤مب واًم٘مٌقل، وصقرة اعمٝمر، وُم٤م هق إٓ 

إمم اًمٗم٘مٝم٤مء، وومْمؾ أن  فٟمًٌوم( هذا اًمتٙمٞمٞمػ، 2999يمام مل يرشمِض اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م )ت:

قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، ويّمٗمقٟمف سم٠مٟمف ُمٕم٤موو٦م همػم ُم٤مًمٞم٦م. »يٙمقن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مًدا ُمًت٘مال سمٜمٗمًف، وم٘م٤مل: 

 .(3)شوإومْمؾ أن ُيَٕمدَّ ٟمققًم٤م ُمًت٘مال

م( وم٘مد ىم٤مل: 2945سمؽ )ت:إسمراهٞمؿ سمراهٞمؿ وؾمٌ٘مٝمام إمم ٟم٘مد هذا اًمتٙمٞمٞمػ اًمِمٞمخ أمحد إ

ضمٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمزواج ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اًمتل ىمقسمؾ ومٞمٝم٤م اعم٤مل سمٖمػم اعم٤مل وسمٖمػم اعمٜمٗمٕم٦م. »

وأىمقل: إن طم٘مٞم٘م٦م إُمر أٟمف قم٘مد ازدواج واٟمْمامم سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء أذن سمف اًمِم٤مرع قمغم وضمف 

 ش.أوضم٥م اإلٟمٗم٤مق أيْم٤م ُم٤م، صمؿ ضمٕمؾ ُمـ أطمٙم٤مُمف اعمٝمر وأوضمٌف قمغم اًمرضمؾ، يمام

اعمٝمر ًمٞمس ريمٜم٤م ُمـ أريم٤من قم٘مد اًمزواج وٓ »صمؿ يٌلم ُمقوع اعمٝمر ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، ومٞم٘مقل: 

ذـًم٤م ُمـ ذوـمف اًمتل يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م وضمقده اًمنمقمل، وٓ شم٘متْمٞمف ـمٌٞمٕمتف، وًمٙمٜمف رء ُمـ 

ووع اًمِم٤مرع ومروف قمغم اًمرضمؾ ًمٗم٤مئدة اعمرأة ... ويم٤من ُمـ اعمٞمًقر أن ي٘م٤مل: قم٘مد اًمزواج 

                                                           

، اسمـ طمزم )2)  (. 2852ُم٠ًمًم٦م: ،9/92( اعمُْحغمَّ

 (.437ؿمقر )ص:٤م( ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، حمٛمد اًمٓم٤مهر اسمـ قم1)

 (.3/521اًمزرىم٤م )( اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، ُمّمٓمٗمك 3)
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ي أذن سمف اًمِم٤مرع. وىمد ضمٕمؾ ذقم٤م: هق قم٘مد اٟمْمامم وازدواج سملم اًمرضمؾ واعمرأة قمغم اًمقضمف اًمذ

ٝمر أطمٙم٤مم هل يمٞم٧م ويمٞم٧م مم٤م شم١ميده إدًم٦م ٛماًمِم٤مرع ُمـ أطمٙم٤مُمف اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف: اعمٝمر، وًمٚم

 .(2)شاًمنمقمٞم٦م، سمدون أن ٟمتخٞمؾ أن ذم اعم٠ًمًم٦م صقرة سمٞمع وذاء

 

 

                                                           

وه٤م هؿ أوٓء أهؾ أورسم٤م شمٕمٓمل اعمرأة »( وأو٤مف 711ـ642)ص: إسمراهٞمؿ سمؽ،أمحد ( اًمٕم٘مقد واًمنموط، واخلٞم٤مرات، 2)

٦م أو اًم٤ٌمئٜم٦م ـ سمدون أن ي٘م٤مل: إهن٤م صمٛمـ ًمٚمرضمؾ، ومه٤م أطمٙم٤مم ُم٘مررة ـمقمٜمدهؿ زوضمٝم٤م قمٓمٞم٦م ٕضمؾ اًمزواج، ـ هل اعمًامة سم٤مًمدو

ذم اعمٝمر اًمذي يٕمٓمٞمف اًمرضمؾ زوضمتف، ومال ٟمقهؿ أٟمف صمٛمـ ًمٚمٛمرأة أو ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م سمْمٕمٝم٤م، سمؾ ٟمث٧ٌم قمٜمدهؿ. ومٚمؿ ٓ ٟمتٌع ُمثؾ ذًمؽ 

ًمف ُمـ احلٙم٤مم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمنمع احلٙمٞمؿ، وُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م اًمًٚمٞمٛم٦م. وُم٤م ي٘م٤مل ذم اعمٝمر ي٘م٤مل ُمثٚمف ذم سمدل 

 ش.اخلٚمع، وجم٤مل اًم٘مقل ذو ؾمٕم٦م؟
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 املبشح ايجايح

 َٓاقػ١ تهٝٝف مجٗٛز ايفكٗا٤ يعكد ايٓها 

قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت: قم٤مىمدان، صٞمٖم٦م، قمقض، وُمٕمقض )ُمٕم٘مقد سمف، وُمٕم٘مقد قمٚمٞمف(.  أريم٤من

أصمره  :وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م هذه اًمٕمٜم٤مس، واؾمتقوم٧م ذوـمٝم٤م، شمرشم٥م قمغم هذا اًمٕم٘مد طمٙمٛمف، أي

 واًمٖم٤مي٦م ُمٜمف.

ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م، وُمٙمقٟم٤مشمف: صٞمٖم٦م، ُم١مضمر، ُمًت٠مضمر، أضمرة،  -ُمثالً -ومٕم٘مد اإلضم٤مرة 

صحٞمح٤ًم ٟم٤مومًذا.  اًمٕم٘مد هذا يم٤من ذوـمٝم٤م، واؾمتقوم٧م إريم٤منه وقملم ُم١مضمرة. وم٢مذا اضمتٛمٕم٧م هذ

وطمٙمُؿ اًمٕم٘مد اًمّمحٞمح اًمٜم٤مومذ: أن شمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره، ومٞمتٛمٚمؽ اعمًت٠مضمر ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم: ّٕن مَتَٚمُّؽ 

هذه اعمٜمٗمٕم٦م وُم٤م يؽمب قمٚمٞمف هق أصمر ُمـ آصم٤مر قم٘مد اإلضم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًت٠مضمر، ويتٛمٚمؽ اعم١مضمُر 

 .سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف إضمرَة: ّٕن متٚمؽ إضمرة وُم٤م يؽمب قمٚمٞمف أصمر ُمـ آصم٤مر قم٘مد اإلضم٤مرة

٠مصمره سم٤مًمٜم٦ًٌم ٚمٕم٤مىمديـ ذم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت خمتٚمٗم٦م، وماًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم آصم٤مرويالطمظ أن 

ٚمٛمًت٠مضمر احلّمقل قمغم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم أصمرهاحلّمقل قمغم إضمرة، ٟم٘مًدا أو همػمه. وإومم ٚمٛم١مضمر ًم

 اعمٜمٗمٕم٦م. يمام يالطمظ أنَّ يمال ُمـ اعم١مضمر واعمًت٠مضمر اظمتص سمآصم٤مر ًمٕم٘مد اإلضم٤مرة ٓ شمقضمد قمٜمد

اًمٓمرف أظمر. وُمثؾ هذا ي٘م٤مل ذم مجٞمع قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م، يم٤مًمٌٞمع، واًمٍمف، واًمًٚمؿ، 

 واعم٘م٤ميْم٦م.

اًمٖم٤مي٤مت ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ٟمجد: أن اًمٕم٤مىمديـ أصم٤مر ووم٢مذا ضمئٜم٤م ٟمتٗم٘مد هذه اًمٕمٜم٤مس وشمٚمؽ 

مه٤م اًمرضمؾ، واعمرأة. ووًمّٞمٝم٤م أؿمٌف سم٤مًمقيمٞمؾ قمٜمٝم٤م، ًمٙمـ ُم٤م اًمٕمقض وُم٤م اعمٕمقض ذم هذا اًمٕم٘مد؟ 

 .(2)؟صم٤مره وهم٤مي٦م اًمٕم٘مديـ ُمٜمفوُم٤م آ

                                                           

قم٘مد اًمٌٞمع: ُمـ آصم٤مره متٚمؽ اعمِمؽمي اعمٌٞمع، واعمِمؽمي اًمثٛمـ. وهٜم٤مك هم٤مي٤مت مهذا اًمٕم٘مد، رسمام ًمٚمٕم٘مقد آصم٤مر وهم٤مي٤مت، ومٛمثال: ( 2)

ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر، ومٖم٤مي٦م ومالن اًمرسمح، وهم٤مي٦م آظمر اًمتجٛمؾ، وهم٤مي٦م صم٤مًم٨م اًمت٤ٌمهل. وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح: ُمـ آصم٤مره طمؾ يمؾ 

ٖم٤مي٦م ومالن اؾمتٌ٘م٤مء اًمذيمر، وهم٤مي٦م آظمر ُمـ اًمزوضملم ًممظمر، وهٜم٤مك هم٤مي٤مت مهذا اًمٕم٘مد، رسمام ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر، وم

آؾمتٛمت٤مع، وهم٤مي٦م صم٤مًم٨م آسمتٕم٤مد قمـ احلرام. واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن أصم٤مر ٓ ختتٚمػ ُمـ ؿمخٍص ٔظمر، ومآصم٤مر قم٘مد اًمٌٞمع واطمدة 

 ًمٙمؾ سم٤مئٍع وُمِمؽٍم، سمٞمٜمام اًمٖم٤مي٤مت خمتٚمٗم٦م. وهٙمذا ي٘م٤مل ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وهمػمه ُمـ اًمٕم٘مقد.
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ض.أوًٓ   : ومٞمام ُيص اًمٕمقض، واعمٕمقَّ

 : ومٞمام ُيص آصم٤مر اًمٕم٘مد، وهم٤مي٦م اًمٕم٤مىمدسمـ.صم٤مٟمٞم٤مً 

َّٛض.أٚاًل  : فُٝا خيص ايعٛض، ٚاملع

ٌُْمع، أو آٟمتٗم٤مع  ض )اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف( اًم أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن: إّن اعمٝمر هق اًمٕمقض، واعمٕمقَّ

ٌُْمع وهق ذم ُم٘م٤مم اعمِمؽمي أو  -واحلٙمؿ اًمذي شمرشم٥م قمغم هذا اًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزوج  ،(2)سم٤مًم

 : طِمّؾ آؾمتٛمت٤مع واظمتّم٤مصف سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمٌْمع اعمرأة دون همػمه.(1)-يمام ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء-اعمًت٠مضمر 

إذ ًمق يم٤من قمقًو٤م ًمروقمل ومٞمف ُم٘مدار اعمٜمٗمٕم٦م اعمٕمقض قمٜمٝم٤م، » :وهق شمٙمٞمٞمػ ًمٚمٛمٝمر سمٕمٞمد

َؼ أن اعم٘مدار اعمٌذول ىمد اؾمتٖمرىمتف اعمٜم٤مومع احل٤مصٚم٦م ًمٚمرضمؾ وًمقضم٥م دمدد ُم٘مدار ُمـ ا ٘مِّ عم٤مل يمٚمام حُتُ

، وًمق يم٤من قمقًو٤م عم٤م ضم٤مز قم٘مد اًمٜمٙم٤مح دون شمًٛمٞم٦م اعمٝمر، ُمع أن (3)شذم ُمدة سم٘م٤مء اًمزوضم٦م ذم قمّمٛمتف

اًمٗم٘مٝم٤مء أمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ دم٥م شمًٛمٞم٦ُم اعمٝمر ذم قم٘مِد اًمٜمٙم٤مح، وأن اًمٕم٘مَد اًمذي مل يذيمر ومٞمف اعمٝمر 

.  َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ُّٱ، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (4)حٞمحص

ؿَّ ومٞمف اعمٝمر، واًمٓمالق ٓ يٙمقن إٓ  [136اًمٌ٘مرة: ] ًَ وم٠مسم٤مح اهلل شمٕم٤ممم اًمٓمالق سمٕمد قم٘مد ٟمٙم٤مح مل ُي

 سمٕمد ٟمٙم٤مح صحٞمح، ومدّل قمغم صح٦م اًمٜمٙم٤مح دون شمًٛمٞم٦م اعمٝمر.

أن اؾمتحالل اًمرضمؾ زوضمتف ًمٞمس سم٤معمٝمر، وإٟمام سم٤مًمٕم٘مد، وم٘م٤مل: )اشم٘مقا  طوىمد ذيمر اًمرؾمقل 

                                                           

 (.4/156أمحد اًم٘مراذم )اًمذظمػم، اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف هل اعمرأة. اٟمٔمر: ( وي٘مقل سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م: إن 2)

ضم٤مء و ش.وم٤مًمٜمٙم٤مح يم٤مًمنماء، واخلٚمع يم٤مًمٌٞمع»...( ـ ُمٌٞمٜم٤م اعمٕمٜمك ذم اخلٚمع ـ: 3/161( ي٘مقل حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج )1)

: وُم٤م صح ُمٌٞمًٕم٤م( إومم: ىمقًمف( »3/176وذم طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمقيب ) ش.اًمّمداق يم٤مًمثٛمـ(: »1/193)ًمٚمدردير  ذم اًمنمح اًمٙمٌػم

 ش.صمٛمٜم٤ًم: ٕن اًمزوج ُمِمؽمٍ 

 (.436( ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، اسمـ قم٤مؿمقر )ص:3)

( 1/174( سمدائع اًمّمٜم٤مئع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )5/61، )1ت( ط ( اعمًٌقط، حمٛمد اًمنظمز )سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د،4)

( 1/323( اًمنمح اًمٙمٌػم، أمحد اًمدردير  )٤ٌ3/125مسمريت )امهداي٦م، حمٛمد اعمرهمٞمٜم٤مين، ومتح اًم٘مدير، اسمـ امهامم، اًمٕمٜم٤مي٦م، اًم

( إم، 194، 1/112طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، حمٛمد اًمدؾمقىمل، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، د،ط، د،ت )

 ،2ط ،(م2993/هـ2423 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار سمػموت،) ُمٓمرضمل، حمٛمقد:  اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف

 (.٤5/241مف اًم٘مٜم٤مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت )يمِم( 5/87،92)
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ـّ سمٙمٚمٛم٦ِم اهلل اهلل ذم اًمٜم٤ًمء: ـّ سم٠مُم٤مِن اهلل، واؾْمَتْحَٚمْٚمُتؿ وُمُروضَمُٝم  (.(2)وم٢مّٟمٙمؿ أظمذمُتُقه

وهٜم٤مك طمدي٨م آظمر مم٤م يًت٠مٟمس سمف ـ أيًْم٤م ـ قمغم أن اعمٝمر رُمز، وهدي٦م، وًمٞمس قمقًو٤م، 

 -ي٤م أسم٤م ـمٚمح٦م-٥م أسمق ـمٚمح٦َم أمَّ ؾمٚمٞمؿ، وم٘م٤مًم٧م: واهلل، ُم٤م ُمثُٚمؽ ىم٤مل: )ظمٓم وهق ُم٤م رواه أٟمس

، وًمٙمٜمؽ رضمٌؾ يم٤مومٌر، وأٟم٤م اُمرأٌة ُمًٚمٛم٦ٌم، وٓ حَيِؾ زم أن أشمزوضَمؽ، وم٢من شُمًِٚمؿ ومذاك صداىمل،  ُيَردُّ

، يم٤مٟم٧م أيمرَم  وُم٤م أؾم٠مًُمؽ همػَمه. وم٠مؾمٚمؿ ومٙم٤من ذًمؽ صداىمٝم٤م. ىم٤مل صم٤مسم٧م: ومام ؾمٛمٕم٧ُم سم٤مُمرأٍة ىمطُّ

 .(1)(ًمف ٚمٞمؿ، اإلؾمالم، ومدظمؾ هب٤م، ومقًمدتصداىم٤م ُمـ أمِّ ؾم

سمٕمض اعم٤مًمٙمٞم٦م وسمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مقل سم٠منَّ اعمٝمر قمقض، سمؾ ذهٌقا إمم أٟمَّف ًمذا مل يرشمِض 

ٟمحٚم٦ٌم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومروٝم٤م قمغم إزواج، ٓ قمـ »أي ًمٞمس مه٤م ُم٘م٤مسمؾ، ومٝمق  -هدي٦م وُمٜمح٦م ُمٌتدأة 

هب٤م، ويٚمحُ٘مٝم٤م ُمـ ذًمؽ ُمثُؾ اًمذي يٚمحُ٘مف: ٕن قمقِض آؾمتٛمت٤مِع: ٕهّن٤م شمًتٛمتُع سمف يمام يًتٛمتُع 

٤ٌَمَوٕم٦َم ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م واطمدةٌ   مئ خئ حئ ييجئ ىي ني  مي  ُّٱ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:(3)شاعمُْ

 .[4 اًمٜم٤ًمء:]َّ  جت هب  مب خب حب جب هئ

واهلل -اًمتل اؾمتدل هب٤م أصح٤مب اًم٘مقل إول ومٝمل  -أيت٤من واحلدي٨م-أُم٤م اًمٜمّمقص: 

                                                           

هـ(، صحٞمح ُمًٚمؿ،  حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل، )ُمٍم، ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك احلٚمٌل، 162( أظمرضمف: ُمًٚمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت:2)

( وؾمٚمٞمامن 2128/ح:1، صٗم٦م طم٩م، صٗم٦م طم٩م اًمٜمٌل ـ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ـ )2(، ط2955هـ/2374

هـ( ؾمٜمـ أيب داود، حت٘مٞمؼ : حمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد، )ُمٍم، دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، 175ت:اًمًجًت٤مين، أسمق داود )

( حمٛمد اسمـ ُم٤مضم٦م، 2925/ح:2د،ت(، د،ط، ـ واًمٚمٗمظ ًمف ـ ُمٜم٤مؾمؽ، صٗم٦م طم٩م اًمٜمٌل ـ صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ـ )

ٌل، د،ت( د،ط( ُمٜم٤مؾمؽ، طمج٦م اًمٜمٌل ـ هـ( حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل. )ُمٍم، ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك احلٚم175اًم٘مزويٜمل )ت:

 (.3274/ح:1صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ـ )

هـ(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، )ُمٍم، ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده، 323( أظمرضمف أمحد اًمٜم٤ًمئل )ت:1) 

هـ( ذم ومتح 851:(. وذيمر أمحد اًمٕمً٘مالين )ت94ـ6/93، ٟمٙم٤مح، اًمتزوي٩م قمغم اإلؾمالم )2م(، ط2964هـ/2383

( أّن 9/121ت(، د،ط، ) اهلل سمـ سم٤مز. )سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د، اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًم٤ٌمري، حت٘مٞمؼ وشمّمحٞمح: اًمِمٞمخ قمٌد

 اًمٜم٤ًمئل صححف، وأىمره احل٤مومظ قمغم طمٙمٛمف.

م(، 2988هـ/2428وت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ػمحمٛمد سمـ رؿمد اجلد، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد طمجل. )سم ( اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات،3)

، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، (. واٟمٔمر: طم٤مؿمٞمتل ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة قمغم ذح اعمحكمِّ 2/468، )2ط

 (.3/175هـ )2375
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شمقضم٥م ًمٚمٛمرأة ُمٝمًرا سم٥ًٌم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وَمِذيْمر اًمٜمّمقص آؾمتحالَل سمدل اًمٕم٘مد ُمـ  -أقمٚمؿ

سم٤مب ذيمر اًمالزم وإرادة اعمٚمزوم: ٕٟمف إٟمام اؾمتحؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمتحؾ سمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وإٓ وم٢من اًمرضمؾ 

ٓ يٕمٓمل ُمٌٚمًٖم٤م ُمـ اعم٤مل ُٓمرأة شمًػم ذم اًمِم٤مرع، وإٟمام سمٕمٓمٞمٝم٤م ُٓمرأة ارشمٌٓم٧م ُمٕمف سمٕم٘مد، وهذا 

 ي وضم٥م قمٚمٞمف هبذ اًمٕم٘مد هق قمٓمٞم٦م وهدي٦م، يمام ىمررشمف أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.اًمذ

إٟمام  -طملم ومروف-وىمري٥م ُمٜمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مًمقا: إنَّ اعمٝمر صمٛمرة قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، واًمنمع 

أراد ًمٚمزوضم٦م أن شمٙمقن ُمٕمززًة ُمٙمرُم٦ًم قمٜمد اًمزوج، وٓ شمٙمقن اًمٕمزُة واًمٙمراُم٦ُم إّٓ طملم يٙمقن 

ًا، إّٓ قمـ ـمريؼ رء ًمف ىمٞمٛم٦م قمٜمده، وهق اعم٤مل: ّٕن ُم٤م و٤مق اًمٓمريؼ إمم احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ُمًدود

ـمريؼ احلّمقل قمٚمٞمف قمّز ذم إقملم، ومٞمزداد ؿمٕمقر اًمتٛمًؽ سمف، وُم٤م يتٞمن ـمريؼ احلّمقل قمٚمٞمف 

 .(2)هيقن ذم إقملم، ومٞمٝمقن إُم٤ًميمف

ًمٙمـ طمتك ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ي٘مقًمقن: إن اعمٝمر هدي٦م ُمٌتدأة، وشمٙمرُم٦م ًمٚمٛمرأة وًمٞمس ذم 

ٌُْْمِع سم٤ِمعم٤َْملِ »ُم٘م٤مسمؾ رء، يٕمقدون ومٞم٘مقًمقن: إن  وم٤مًمزوج ُمٚمؽ آؾمتٛمت٤مع . (1)شاًمٜمَِّٙم٤مُح ُُمَٕم٤مَوَو٦ُم اًْم

ويِمؽمـمقن ومٞمف ُم٤م يِمؽمـمقن ذم قمقض  سم٤معمرأة، ومال سمد ُمـ ُم٤مل ُم٘م٤مسمؾ مهذا اعمٚمؽ، وهق اعمٝمر.

، ًمذا صح قم٘مد اًمٌٞمع ُمـ ذوط، ًمٙمٜمٝمؿ يٍمطمقن سم٠منَّ اعمٝمر ًمٞمس سمٕمقض أصكمٍّ يم٤مًمثٛمـ ذم اعمٌٞمع

 .(3)إلضم٤مرة دون ذيمر اًمثٛمـ، أو إضمرةااًمٜمٙم٤مح دون ذيمر اعمٝمر، ومل يّمح اًمٌٞمع أو 

ض )اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف( هق طِمّؾ اؾمتٛمت٤مع اًمزوج  وأُم٤م ُم٤م ُيص اعمٕمقض، وىمقمهؿ: إن اعمٕمقَّ

سمزوضمتف، واظمتّم٤مصف سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمٌْمع اعمرأة دون همػمه، ومٝمذا خم٤مًمػ ًمنمط يمقن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ذم 

سمٜم٤مء قمغم يمالم -اعمٕم٤موو٤مت ُمٕمٚمقًُم٤م: ٕنَّ اعمٕمقض )اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف( ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مقد 

: إذ ٓ شمٕمرف اعمدة اًمتل ؾمتٌ٘مك ومٞمٝم٤م اًمزوضم٦م طمٞم٦م، وضمٝم٤مًم٦م ُمدة ىجمٝمقل ضمٝم٤مًم٦م يمؼم -اًمٗم٘مٝم٤مء

 سم٘م٤مئٝم٤م ضمٝم٤مًم٦م يمؼمى ختؾ سم٤مًمٕم٘مد. 

                                                           

/ 3ومتح اًم٘مدير ًمٚمٙمامل اسمـ امهامم )وي٘مقًمقن: إن اًمٌدل هق اًمٜمٗم٘م٦م.  (1/175( سمدائع اًمّمٜم٤مئع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )2)

 .(327ـ326

 (.1/145اًمّمٜم٤مئع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )( سمدائع 1)

 (.187، 1/175( سمدائع اًمّمٜم٤مئع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )3)



 حممود جميد سعود الكبيسي : د.إقمداد                                         دراؾم٦ٌم وم٘مٝمٞم٦ٌم ٟم٘مدي٦مٌ  ؾمالُملإلاشمٙمٞمٞمػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٗم٘مف   

          134 
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 ٔ.ٜ: فُٝا خيص آثاز ايعكد، ٚغا١ٜ ايعاقدثاًْٝا

خمتٚمٗم٤من ذم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت يمام شم٘مدم، ومٝمؾ هل يمذًمؽ ذم قم٘مد آصم٤مر اًمٕم٘مد وهم٤مي٤مشمف، 

 اًمٜمٙم٤مح؟

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضمؾ جيد أهن٤م: طمؾ اًمٕمالىم٦م  (2)اًمٕم٘مد إصٞمٚم٦م اًمرئٞم٦ًمآصم٤مر وهم٤مي٤مت وم٤مًمٜم٤مفمر ذم 

اًمزوضمٞم٦م، واًمتٜم٤مؾمؾ، واًمٖم٤مي٦م ُمٜمف: شمٚمٌٞم٦م اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م، وسمٜم٤مء أهة، وآؾمتج٤مسم٦م ًمٖمريزة 

 ..إسمقة، ورهم٦ٌم اإلٟم٤ًمن ذم اؾمتداُم٦م ظمؼمه سمٕمد ُمقشمف.

وهذه إُمقر يمام يم٤مٟم٧م ًمٚمرضمؾ، ومٝمل يمذًمؽ ًمٚمٛمرأة، ومٚمٞمس هم٤مي٦م اعمرأة ُمـ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح: 

هم٤ميتٝم٤م ًمٕمؾ غم اعمٝمر، أو اًمٜمٗم٘م٦م، ومآصم٤مر اًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم مه٤م طمؾ آؾمتٛمت٤مع، واًمتٜم٤مؾمؾ، واحلّمقل قم

 .(1) شمٚمٌٞم٦م اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م، وإُمقُم٦م وسمٜم٤مء أهة...ٓ ختتٚمػ قمـ هم٤مي٦م اًمرضمؾ ُمـ 

٤ًٌم إذن وم٤مٔصم٤مر اًمتل صمٌت٧م ًمٚمزوج هبذا اًمٕم٘مد صمٌت٧م ًمٚمزوضم٦م، واًمٖم٤مي٦م اعم٘مّمقدة ًمٚمرضمؾ  هم٤مًم

 ، وإن اظمتٚمٗم٧م وم٤مظمتالومٝم٤م ٓ يٖمػم احلٙمؿ.ٚمٛمرأةًم ُم٘مّمقدةُم٤م شمٙمقن 

وهبذا يتٌلم أنَّ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ُيتٚمػ اظمتالوًم٤م يمٌػًما قمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، ُمـ طمٞم٨م 

 اًمٕمقض واعمٕمقض، وُمـ طمٞم٨م أصم٤مر واًمٖم٤مي٤مت.

                                                           

( ٓ ؿمّؽ أّن ًمٙمؾ قم٘مد هم٤مي٦م، وىمد شمٙمقن ًمٚمٕم٘مد أيمثر ُمـ هم٤مي٦م وُم٘مّمقد، وهذه اًمٖم٤مي٤مت هل اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م ذع اًمٕم٘مد. 2)

اإلٟم٤ًمين.... هذه هل اًمٖم٤مي٦م إصٞمٚم٦م اًمرئٞم٦ًم ُمٜمف، وه٤مشم٤من واًمٖم٤مي٦م ُمـ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح: طمؾ آؾمتٛمت٤مع، واًمتٜم٤مؾمؾ: ًمٌ٘م٤مء اًمٜمقع 

اًمٖم٤ميت٤من شمتح٘م٘م٤من سم٠مُمريـ: اؾمتداُم٦م اًمٜمٙم٤مح، وطمؾ آؾمتٛمت٤مع. ًمٙمـ اًمِم٤مرع رشم٥م طم٘مقىم٤ًم أظمرى ًمٙمؾٍّ ُمـ اًمزوضملم قمغم 

ق ًمٞم٧ًم أظمرـ ُمثؾ اًمٜمٗم٘م٦م، ـم٤مقم٦م اًمزوضم٦م زوضمٝم٤م ذم ؿم١مون اًمزوضمٞم٦م، واًمٕمدل، واعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروف...  ـ وهذه احل٘مق

هل اًمٖم٤مي٦م ُمـ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ـ ومٚمٞمس هم٤مي٦م اعمرأة ُمـ اًمٜمٙم٤مح: اعمٝمر، واًمٜمٗم٘م٦م، واعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروف... ـ وإٟمام هل طم٘مقق طمٙمؿ 

اًمِم٤مرع هب٤م، قمدًٓ، ورمح٦ًم، واؾمتٙمامًٓ مهذا اًمٕم٘مد قمغم أيمٛمؾ وضمف، دون ُمٞمؾ جل٤مٟم٥م قمغم آظمر. اٟمٔمر: اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، 

 سمٕمده٤م(.، ومام 2/481ُمّمٗمك اًمزرىم٤م )

ًمٚمٕم٘مقد آصم٤مر وهم٤مي٤مت، ومٛمثال: قم٘مد اًمٌٞمع: ُمـ آصم٤مره متٚمؽ اعمِمؽمي اعمٌٞمع، واًم٤ٌمئع اًمثٛمـ. وهٜم٤مك هم٤مي٤مت مهذا اًمٕم٘مد، رسمام ( 1)

ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر، ومٖم٤مي٦م ومالن اًمرسمح، وهم٤مي٦م آظمر اًمتجٛمؾ، وهم٤مي٦م صم٤مًم٨م اًمت٤ٌمهل. وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح: ُمـ آصم٤مره طمؾ يمؾ 

مهذا اًمٕم٘مد، رسمام ختتٚمػ ُمـ ؿمخص ٔظمر، ومٖم٤مي٦م ومالن اؾمتٌ٘م٤مء اًمذيمر، وهم٤مي٦م آظمر  ُمـ اًمزوضملم ًممظمر، وهٜم٤مك هم٤مي٤مت

آؾمتٛمت٤مع، وهم٤مي٦م صم٤مًم٨م آسمتٕم٤مد قمـ احلرام. واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن أصم٤مر ٓ ختتٚمػ ُمـ ؿمخٍص ٔظمر، ومآصم٤مر قم٘مد اًمٌٞمع واطمدة 

 ُمـ اًمٕم٘مقد.ًمٙمؾ سم٤مئٍع وُمِمؽٍم، سمٞمٜمام اًمٖم٤مي٤مت خمتٚمٗم٦م. وهٙمذا ي٘م٤مل ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وهمػمه 
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ٟمٗمًٝمؿ اًمذيـ ٟمًٌقه إمم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اسمتٕمدوا قمـ شمٕمريػ قم٘مد أسمؾ إن اًمٗم٘مٝم٤مء 

اعمٕم٤موو٤مت، ومل ي٘مقًمقا: إن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح هق ُم٤ٌمدًم٦م ُم٤مل أو ُمٜمٗمٕم٦م سمام  اًمٜمٙم٤مح سمام قمرومقا سمف قم٘مقد

جمٛمققم٦م اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت وهل ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مد، وضمٜمس »هل  ،ًمٞمس سمامل. ُمع أن اعمٕم٤موو٤مت

      ُم٤ٌمدًم٦م اعم٤مل سم٤معم٤مل. -2 ضمٜمس يٜمتٔمؿ ُم٤م ي٠ميت: ٤معمٕم٤موو٤مت، وميٜمتٔمؿ اعمٕم٤موو٤مت واًمتؼمقم٤مت

 .(2)شُم٤ٌمدًم٦م اعم٤مل سمٖمػم ُم٤م هق ُم٤مل أو ُمٜمٗمٕم٦م -3ُم٤ٌمدًم٦م اعم٤مل سم٤معمٜمٗمٕم٦م.  -1

وم٤مًمٔم٤مهر واعمت٤ٌمدر، أّن هم٤مي٦َم اعمرأة ُمـ اًمٜمٙم٤مح هل هم٤مي٦م اًمرضمؾ، ويٜمٌٖمل أن يتح٘مؼ مه٤م ُمـ 

اًمٕم٘مد ُمثؾ ُم٤م يتح٘مؼ ًمٚمرضمؾ ُم٤م قمدا اظمتّم٤مص اًمرضمؾ ذم آؾمتٛمت٤مع، وم٢مّن اؾمتٛمت٤مقمٝم٤م سم٤مًمرضمؾ 

ٛمتع سمف ويًتٛمتع هب٤م ـ ومٖم٤ميتٝم٤م أن يٙمقن همػم ظم٤مص هب٤م، سمؾ ًمٚمرضمؾ أن يتزوج اُمرأة همػمه٤م، ومتًت

وم٤مًمٜمٙم٤مح ذع عمّمٚمحتٝمام، ودومع مه٤م طمؼ آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمزوج، يمام ُمٚمؽ اًمزوج طمؼ آؾمتٛمت٤مع هب٤م، 

وًمٞمس هم٤مي٦م اعمرأة ُمـ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ، وًمٞمس عمّمٚمح٦م اًمرضمؾ وطمده، (1)اًمير قمٜمٝمام، يمام ي٘مقل اًمٕمٚمامء

شمًتٛمتع، ويٙمقن مه٤م أوٓد، وسمٞم٧م، واؾمت٘مرار، وحم٦ٌم، أن متتٚمؽ اعمٝمر ًمتٙمقن ُمتٕم٦م ًمٚمرضمؾ، سمؾ أن 

 ورمح٦م، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى أن شمٙمقن مه٤م أهة، هل قمْمٌق ومٞمٝم٤م، وأطمد أريم٤مهن٤م، يمام اًمرضمؾ.

ًمذا وم٤مًمذي يٌدو أنَّ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اسمـ طمزم، واسمـ قم٤مؿمقر، وُم٤م ومْمٚمف اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م ُمـ 

 ضمٕمؾ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مًدا ُمًت٘مال أُمر ُم٘مٌقل.

سمّد ُمـ ٟمًٌتف إمم ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمٕم٘مقد، ومٝمق إمم اًمٕم٘مقد اًمتل هم٤ميتٝم٤م  ًمٙمـ إذا يم٤من ٓ

آؿمؽماك أىمرب، ومٝمق قم٘مد شمزوي٩م، واعمٕم٘مقد قمٚمٞمف هق طِمؾُّ يمؾ واطمد ُمـ اًمزوضملم ًممظمر، أو 

 آزدواج، ومٝمق يم٤معمِم٤مريم٦م.

ومقا اًمٜمٙم٤مح ىم٘م٤مًمقا: إٟمف  -(3)ُمع أهنؿ يذيمرون أن اعمٝمر قمقض-وم٤محلٜم٤مسمٚم٦م  ش. قم٘مد شمزوي٩م»قمرَّ

ُمـ ىمقمهؿ: إن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف  -طمٜم٤مسمٚم٦م وهمػمهؿ-ومل يرشمِض سمٕمض وم٘مٝم٤مئٝمؿ ُم٤م درج قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء 

ُمٜمٗمٕم٦م آؾمتامع ٓ ُمٚمٙمٝم٤م أي ٓ ُمٚمؽ اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف: »ُمٚمؽ ُمٜمٗمٕم٦م آؾمتٛمت٤مع، سمؾ ىم٤مل: إنَّ 

                                                           

 (.711ـ642إسمراهٞمؿ سمؽ  )ص:أمحد ( اًمٕم٘مقد واًمنموط، واخلٞم٤مرات، 2)

 (. 5/124( يمِّم٤مف اًمِ٘مٜم٤مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت )12/424( اًمنمح اًمٙمٌػم، قمٌد اًمرمحـ اسمـ ىمداُم٦م )1)

 (.5/231( يمِّم٤مف اًمِ٘مٜم٤مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت )3)
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 ش.(2)اعمٜمٗمٕم٦م

 .(1)شآزدواج، يم٤معمِم٤مريم٦م»إمم أن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف  -أيًْم٤م-وذه٥م آظمرون ُمـ احلٜم٤مسمٚم٦م 
وي٘مقل اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل  ُُمَٕمٚمِّاًل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م اًمذيـ ىم٤مًمقا سم٠من اعمٝمر ُمٜمح٦م، وأٟمف ٓ جي٥م إٓ 

وٕن اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ازدواج: ٕن اًمٚمٗمَظ ٓ يٜمٌئ إّٓ قمٜمف، ومٞم٘متيض صمٌقت اًمزوضمٞم٦م »سم٤مًمتًٛمٞم٦م: 

ٚمٞمٝم٤م ٟمقع سمٞمٜمٝمام، وطِمؾَّ آؾمتٛمت٤مع ًمٙمّؾ واطمد ُمٜمٝمام سمّم٤مطمٌف حت٘مٞم٘م٤م عم٘م٤مصد اًمٜمٙم٤مح، إّٓ أٟمف صم٧ٌم قم

وأُم٤م ىمقًمف: »صمؿ يٕم٘م٥م قمغم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ، ومٞم٘مقل: ش. ُمٚمؽ ذم ُمٜم٤مومع اًمٌْمع، ضورة حت٘مؼ اعم٘م٤مصد

 .(3)شاًمٜمٙم٤مح يٜمٌئ قمـ آزدواج، وم٘مط، ومٜمٕمؿ..

قم٘مد اًمزواج ذقم٤م: هق قم٘مد اٟمْمامم »إسمراهٞمؿ سمؽ شم٠مصمر هبذا طملم ىم٤مل: أمحد وًمٕمؾ اًمِمٞمخ 

 ش.(4)ذن سمف اًمِم٤مرعوازدواج سملم اًمرضمؾ واعمرأة قمغم اًمقضمف اًمذي أ

 -يمام ي٘مقل احلٜم٤مسمٚم٦م-ًمٙمـ إذا يم٤من اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف أن يٙمقن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام طمالٓ ًممظمر 

 ُمـ أظمر.ومٙم٤من يٜمٌٖمل أٓ يًتحؼ أي واطمد ُمٜمٝمام قمقًو٤م 

 إمم أن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ًمٞمس قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، ومام ُمقىمع اعمٝمر؟ كوإذا يم٤من اًمٌح٨م إمم أن اٟمتٝم

٤ًٌم خل٤مـمره٤م، وإقمالٟم٤م ًمّمدق رهمٌتف  يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اعمٝمر هدي٦م ُمـ اًمزوج ًمزوضمتف شمٓمٞمٞم

 هب٤م، وإيٜم٤مؾًم٤م مه٤م ُمـ وطمِم٦م ىمد شمّمٞمٌٝم٤م ٟمتٞمج٦م اٟمت٘م٤ممه٤م إمم سمٞم٧م ضمديد.

واهلل -وُمع شم٘مديري ًمّمٕمقسم٦م إُمر، ويمقٟمف يتج٤موز آضمتٝم٤مد اًمٗمردي وم٢منَّ اًمذي يٌدو زم 

 أٟمف يٜمٌٖمل قمده قم٘مًدا ُمًت٘مال ًمف أطمٙم٤مُمف اخل٤مص٦م سمف. -أقمٚمؿ

إسمراهٞمؿ أن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح هق أمحد ٞمف اًم٤ٌمطم٨م هق شمٕمريػ اًمِمٞمخ شمْمأىمرب شمٕمريػ يروًمٕمؾ 

قم٘مد ازدواج واٟمْمامم سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء أذن سمف اًمِم٤مرع قمغم وضمف ُم٤م، صمؿ ضمٕمؾ ُمـ أطمٙم٤مُمف »

 ش.اعمٝمر وأوضمٌف قمغم اًمرضمؾ، يمام أوضم٥م اإلٟمٗم٤مق أيْم٤م

 .ريض قمـ صحٌف اًمٙمرامآًمف، وقمغم واهلل أقمٚمؿ، وصغم اهلل شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف اًمٙمريؿ، و

                                                           

 (.5/6( يمِّم٤مف اًمِ٘مٜم٤مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت )2)

 (.٤5/6مع، ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت )( يمِّم٤مف اًمِ٘مٜم1)

 (.1/174،175( سمدائع اًمّمٜم٤مئع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )3)

 (.711-642إسمراهٞمؿ سمؽ )ص:أمحد ( اًمٕم٘مقد واًمنموط، واخلٞم٤مرات، 4)
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 ارتامت١

إمم: قم٘مقد هم٤ميتٝم٤م اًمتٛمٚمٞمؽ، قم٘مقد هم٤ميتٝم٤م  -ُمـ طمٞم٨م اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م-شمٜم٘مًؿ اًمٕم٘مقد  .2

آؿمؽماك، وقم٘مقد هم٤ميتٝم٤م اًمتقصمٞمؼ، قم٘مقد هم٤ميتٝم٤م اًمتٗمقيض )جمٛمققم٦م اإلـمالىم٤مت( قم٘مقد 

 هم٤ميتٝم٤م احلٗمظ، وقم٘مقد اإلؾم٘م٤مـم٤مت.

 قم٘مقد اًمتٛمٚمٞمؽ شمٜمتٔمؿ قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م واًمتؼمقم٤مت. .1

شم٘مقم قمغم أؾم٤مس إٟمِم٤مء وضم٤مئ٥م ُمت٘م٤مسمٚم٦م سملم اًمٕم٤مىمديـ، ي٠مظمذ يمؾ ُمـ »قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م:  .3

 ش.اًمٓمروملم ؿمٞمئ٤م، ويٕمٓمل ذم ُم٘م٤مسمٚمف ؿمٞمئ٤م

ُمـ ظمّم٤مئص قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت: أهن٤م ُم٤ٌمدًم٦م قمقض سمٕمقض، وأهن٤م شمٗمٞمد ُمٚمٙمٞم٦م أطمد  .4

اًمٕم٘م٤مديـ ًمٚمٕمقض، وُمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤مىمد اًمث٤مين ًمٚمٛمٕمقض، أي اٟمٗمراد يمؾ واطمد ُمـ اًمٕم٤مىمديـ 

 .ٛمٚمٙمٞم٦م رءسم

 مجٝمقر اًمٕمٚمامء يذهٌقن إمم شمٙمٞمٞمػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سم٠مٟمف قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، واعمٝمر قمقض ومٞمف. .5

 اًمذي طمدا سم٤مًمٕمٚمامء إمم قمد قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ُمٕم٤موو٦م هق وضمقب اعمٝمر. .6

سمٕمض اًمٕمٚمامء ىم٤مًمقا: إن اعمٝمر هدي٦م وًمٞمس قمقًو٤م، ًمٙمٜمٝمؿ قمٜمد اًمتٗمريع يٕمقدون ومٞمٕمدوٟمف  .7

 قمقًو٤م.

 ت٘مدُم٦م ٓ شمقضمد ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح.ظمّم٤مئص قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اعم .8

 ظم٤مًمػ اسمـ طمزم وسمٕمض اعمٕم٤مسيـ مجٝمقَر اًمٕمٚمامء، ومٚمؿ يروه قم٘مد ُمٕم٤موو٦م. .9

 اٟمتٝمك اًمٌح٨م إمم أٟمف يٜمٌٖمل قمد قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قم٘مًدا ُمًت٘مال سمٜمٗمًف. .22

 :ايتٛصٝات

أقمت٘مد أن ُمـ اعمٝمؿ أن شمٕم٘مد اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم١ممترات ُمتٕمددة ذم أطمٙم٤مم اًمزواج، وإقم٤مدة  .2

 سمٕمض أطمٙم٤مم آضمتٝم٤مدي٦م اًمتل ىمد ٓ شمتٜم٤مؾم٥م واًمٕمٍم اًمذي ٟمٕمٞمِمف.اًمٜمٔمر ذم 

جي٥م أن شمتٜم٤مول اعم١ممترات ٟمّمقص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، وإقم٤مدة ىمراءهت٤م  .1

 وومٝمٛمٝم٤م وشمٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمقاىمع اعمٕم٤مش.



 حممود جميد سعود الكبيسي : د.إقمداد                                         دراؾم٦ٌم وم٘مٝمٞم٦ٌم ٟم٘مدي٦مٌ  ؾمالُملإلاشمٙمٞمٞمػ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٗم٘مف   

          138 
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 املصادز ٚاملسادع

احلدي٨م  هـ( اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م626 اسمـ إصمػم، اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد )ت: .2

وإصمر، حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوى، حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

 م.2979هـ/2399

هـ( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 456اسمـ طمزم، قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد )ت: .1

 اًمٓمٌٕم٦م: سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ.

اعمٛمٝمدات، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد هـ(، اعم٘مدُم٤مت 512 اسمـ رؿمد، حمٛمد سمـ أمحد اجلد )ت: .3

 .2م(، ط2988هـ/2428طمجل. )سمػموت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 

هـ( سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م 595اسمـ رؿمد، حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل )ت: .4

 م(. 2988هـ/2428اعم٘متّمد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤مذة )

هـ(، قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م، حت٘مٞمؼ د. 626 ت:اسمـ ؿم٤مس، ضمالل اًمديـ قمٌداهلل سمـ ٟمجٞمؿ ) .5

 هـ2425سمػموت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،حمٛمد أسمق إضمٗم٤من، أ. قمٌد احلٗمٞمظ ُمٜمّمقر

 .2، ط2995/

ُمٓمٌٕم٦م  ،ُمٍم هـ( رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر،2151ديـ، حمٛمد أُملم )ت:سماسمـ قم٤م .6

 .1م(، ط2966هـ/2386ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، 

هـ(، ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م 2393حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر )ت: اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ .7

م( 1222هـ/2412حمٛمد اًمٓم٤مهر اعمٞم٤ًموي، )قمامن: دار اًمٜمٗم٤مئس،  :اإلؾمالُمٞم٦م، حت٘مٞمؼ

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م.

هـ(، اًمتحرير واًمتٜمقير. 2393اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر )ت: .8

 م.2997دار اًمٜمنم: دار ؾمحٜمقن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، شمقٟمس،

اسمـ وم٤مرس، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اعمح٘مؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد  .9

 ط. ( د،2979 -هـ 2399ه٤مرون، )ُمٍم: دار اًمٗمٙمر، 

هـ( اعمٖمٜمل، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، 612اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد )ت: .22
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 م(.2968هـ/2388اًمٓمٌٕم٦م: سمدون ـمٌٕم٦م، )

 :هـ( اًمنمح اًمٙمٌػم، حت٘مٞمؼ681اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد اعم٘مدد )ت: اسمـ ىمداُم٦م، قمٌد .22

 سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، اًم٘م٤مهرة.ااًمديمتقر قمٌد اهلل 

هـ(، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع، سمػموت: 884اهلل )ت: اسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد .21

 ط. م(، د،2982هـ/2422)اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 

 دار سمػموت: إطمٞم٤مء اًمؽماث، د، ت، د، ط.، م، حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد، ومتح اًم٘مديراسمـ امهام .23

هـ(، هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، اعمح٘مؼ: 372إزهري، حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري امهروي، )ت: .24

 .م(1222) 2حمٛمد قمقض ُمرقم٥م، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط

ات ذم همري٥م اًم٘مرآن. هـ( اعمٗمرد521إصٗمٝم٤مين احلًلم سمـ حمٛمد إصٗمٝم٤مين )ت: .25

حت٘مٞمؼ: حت٘مٞمؼ صٗمقان قمدٟم٤من اًمداودي، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘مٚمؿ، اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م، دُمِمؼ سمػموت، 

 هـ.2421اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

هـ( أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض 916إٟمّم٤مري، زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م )ت: .26

 .اًمٓم٤مًم٥م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م: سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ

هـ( 463اًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م سمـ أمحد سمـ ُمٝمدي اخلٓمٞم٥م )اعمتقرم: .27

ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ، اعمح٘مؼ: د. قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، دار اعمٕمروم٦م، 

 .2427سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

هـ( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ 2252اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ )ت: .28

 هـ(.2421)د، طهالل ُمّمٞمٚمحل ُمّمٓمٗمك هالل، اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر،  :، حت٘مٞمؼاإلىمٜم٤مع

هـ(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ وختري٩م: أمحد 197اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة )ت: .29

وإسمراهٞمؿ قمقض، )ُمٍم، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل،  ،وحمٛمد وم١ماد قمٌداًم٤ٌمىمل ،حمٛمد ؿم٤ميمر

 .(د،ت، د،ط

هـ( اًمدر اعمخت٤مر، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل، 2288)ت:احلّمٙمٗمل، حمٛمد قمالء اًمديـ  .12

 م(.2966هـ/2386ُمٍم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )
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هـ(، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، )ُمٍم: 954اًمرمحـ اعمٖمريب )ت: احلٓم٤مب، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد .12

 .م(2978هـ/2398 ط. دار اًمٗمٙمر، د،

دار هـ( اًمنمح اًمّمٖمػم قمغم أىمرب اعم٤ًمًمؽ، )ُمٍم: 2122اًمدردير، أمحد سمـ حمٛمد )ت: .11

 ط. ت، د، اعمٕم٤مرف، د،

هـ( 2132)ت: اًمدؾمقىمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، .13

 .دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم

، دار احلدي٨م، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء هـ(748:تحمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن )اًمذهٌل،  .14

 .م1226-هـ2417 ، د، ط،اًم٘م٤مهرة

هـ( هن٤مي٦م اعمحت٤مج، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، 2224اًمرُمكم، حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس )ت: .15

 م(.2984هـ/2424سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إظمػمة ـ )

اًمزرىم٤مء، ُمّمٓمٗمك أمحد، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم )دُمِمؼ: دار اًمٗمٙمر، ُمٓم٤مسمع أًمػ سم٤مء،  .16

 (، اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م.2968ـ2967)

ط  ؾم٤مًم٦م، د،سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمر قمٌد اًمٙمريؿ زيدان، اعمٗمّمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمرأة، زيدان، .17

 م.2993هـ/2423

هـ( ؾمٜمـ أيب داود، حت٘مٞمؼ: حمل 175اًمًجًت٤مين، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، أو داود )ت: .18

 .ط ت، د، احلٛمٞمد، ُمٍم، دار إطمٞم٤مء اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، د، اًمديـ قمٌد

 .1ت ط هـ(، اعمًٌقط، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د،492اًمنظمز، عمحٛمد سمـ أمحد )ت: .19

هـ( إم، ظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ 124إدريس اًمِم٤مومٕمل )ت:اهلل حمٛمد سمـ  اًمِم٤مومٕمل، قمٌد .32

 م(.2993هـ/2423قمٚمٞمف: حمٛمقد ُمٓمرضمل، )سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

هـ( طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج، 2287اًمِمؼماُمٚمز، قمكم سمـ قمغم )ت: .32

 .م(2984هـ/2424اًمٓمٌٕم٦م إظمػمة، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم،  ،)سمػموت

هـ( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ 977د سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م )ت:اًمنمسمٞمٜمل، حمٛم .31

 م(.2994هـ/2425دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ) ،اعمٜمٝم٤مج، اًمٜم٤مذ
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هـ( اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع، دار 2412اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد )ت: .33

 .هـ 2418 - 2411اسمـ اجلقزي، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

هـ( ومتح اًم٤ٌمري، حت٘مٞمؼ 851الين، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين )ت:اًمٕمً٘م .34

 .ط ت، د، اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سم٤مز. )سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د، وشمّمحٞمح: اًمِمٞمخ قمٌد

هـ( اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من 772اًمٗمٞمقُمل، أمحد سمـ حمٛمد قمغم اعم٘مري )ت: .35

 م(.2987)

هـ( اًمٗمروق، ُمٓمٌٕم٦م دار 684قمٌد اًمرمحـ )ت: اًم٘مراذم، ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ .36

 هـ(.2344إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م، اًم٘م٤مهرة، )

 هـ( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد175اًم٘مزويٜمل، حمٛمد سمـ زيد اسمـ ُم٤مضم٦م، )ت: .37

 .ط( ت د، اًم٤ٌمىمل. )ُمٍم، ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك احلٚمٌل، د،

اعمحغم، ُمٓمٌٕم٦م هـ( طم٤مؿمٞم٦م ىمٚمٞمقيب ذح 2269ىمٚمٞمقيب، أمحد سمـ أمحد سمـ ؾمالُم٦م )ت: .38

 هـ(.2375ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م )

هـ( سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م 587اًمٙم٤مؾم٤مين، قمالء اًمديـ أيب سمٙمر سمـ ُمًٕمقد )ت: .39

 هـ2318اًمنمائع، اًمٜم٤مذ: ؾمٕمٞمد يمٛمٌٜمل، يمراشمٌم، سم٤ميمًت٤من، اًمٓمٌٕم٦م إومم )

 م(.2922/

امهٜمدي٦م، دار اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  جلٜم٦م قمٚمامء سمرئ٤مؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٌٚمخل، اًمٗمت٤موى .42

 هـ(.2322)

اعمح٘مؼ: ، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م .42

 ، د، ط، د، ت.ٟمقر حمٛمد، يم٤مرظم٤مٟمف دم٤مرِت يمت٥م، آرام سم٤مغ، يمراشمٌم، ٟمجٞم٥م هقاويٜمل

 ط. ت، د، اًمقـمٜمٞم٦م، د، جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، )اًمدوطم٦م: ُمٓم٤مسمع ىمٓمر .41

 ر سمػموت: إطمٞم٤مء اًمؽماث، د، ت، د،اعمرهمٞمٜم٤مين، قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اجلٚمٞمؾ، امهداي٦م، دا .43

 ط.

هـ(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، )ُمٍم، ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم 323اًمٜم٤ًمئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم )ت: .44
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 م1212  -هـ2441 إولاًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                      جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 .م(2964هـ/2383 اًمٓمٌٕم٦م إومم، وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده،

 هـ( روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت د،676حيٞمك سمـ ذف، )ت:اًمٜمقوي،  .45

  .م(2975هـ/2395. )ط

حت٘مٞمؼ: حمٛمد  هـ(، صحٞمح ُمًٚمؿ،162اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي )ت: .46
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