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   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  
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أحــطدػآلػدـطـدػاضعــاطــــديػأ.د.  
.جاططظػاضطضكػخاضد/أدتاذػاضغػهػ  
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 د.طـحـطـدػبنػرضــيػاضــػرظــــي
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 حطدػطػبلػاضدؼغضيد.ػررساتػأأ.
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 أ.د.طحطدػبنػظــــاسرػاضذـؼــــري
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جبرغلػبنػطحطدػحدنػاضبصغضيػ.د.أ  
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 و حثـٕاٌ انبـعُ بحثـى انبـــاس انصفحبث

 د. عهً بٍ جببر بٍ صبحل انعهٍبًَ 4-66
 )جبيعت املهك خبنذ(

 6 املٍزاٌ ٔحقٍقتّ عُذ أْم انسُت ٔاجلًبعت ٔخمبنفٍٓى

 د. صبدق قبسى حسٍ يذد 66-611
 )جبيعت املهك خبنذ(

ترشٍذ استخذاو ٔسبئم انتٕاصم االجتًبعً يف ضٕء آٌبث انصذق يف 
 6 انقرآٌ انكرٌى

 عهً عسرييانببحثت: فبطًت حمًذ  616-636
 )جبيعت املهك خبنذ(

يُٓج انشٍخ ابٍ عثًٍني يف كتببّ أحكبو يٍ انقرآٌ انكرٌى دراست 
  حتهٍهٍت

3 

 د. أمحذ بٍ عهً انزايهً عسريي 636-673
 )جبيعت املهك خبنذ(

 4 انفٍ انذرايً ٔآثبرِ انفكرٌت دراست عقذٌت

674-616 
 د. َبٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌ

 )جبيعت حبئم(
ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة دراست تأصٍهٍت قبض يب 

 5 استُببطٍت

617-666 
 د. عهً بٍ يٕسى عهً فقًٍٓ

 )جبيعت املهك خبنذ(
سهطت جٓت اإلدارة يف إجيبر ٔاستئجبر انعقبراث يف انفقّ اإلساليً 

 6 ٔانُظبو انسعٕدي

663-316 
 د. حمًذ بٍ عٕاد األمحذي

 )جبيعت حبئم(
اإلجيبر املٕحذ ٔجزاء اإلخالل بّ دراست حتهٍهٍت يف آثبر تسجٍم عقذ 

 انُظبو انسعٕدي
7 

 د. عهً بٍ حيٍى حذادي 316-347
 8 يٕضٕعٍت حذٌثٍت دراست ملسو هيلع هللا ىلصيسٕغبث كتًبٌ انرٔاٌت عٍ انُبً  (جبيعت اإليبو حمًذ بٍ سعٕد اإلساليٍت )

348-393 
 د. يبرٌّ بسبو حمًذ عبذ انرمحٍ

 (جبيعت احلذٔد انشًبنٍت) 
ًُٕي نهًرأة يف 

ّ
ٔر انت

ّ
ٓب ببنذ

ُ
ٌٕت ٔصهت

ّ
ت انُب

ّ
ًٍُت يف انسُ

ّ
ثقبفت انت

ت
ّ
 9 املًهكت انعربٍت انسعٕدٌ

394-455 
  أ. د. حيٍى بٍ عبذ اهلل انبكري انشٓري

 61 رٔاٌت ٔدراٌت"" ٔفذ عبذ انقٍس حذٌث قذٔو )جبيعت املهك خبنذ(



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

احلؿد هلل رب افعادغ وبه كستعغ، وافصالة وافسالم ظذ أـؿل اخلؾق شقد افثؼؾغ: حمؿد بن ظبد اهلل افـبي   

 وبعد:     األمغ، وظذ آفه وأصحابه وافتابعغ هلم بنحسان إػ يوم افدين. 

افبحَث افعؾؿي جيد مؽاكَته افعؿقؼة يف احلقاة افبؼية ـوكه افسبقل افذي يتحؼق من خالفه اـتشاف  ؾنن    

افوجود، واتساع ادعرؾة بادوجودات، وتؼـقـفا يف ظؾوٍم هلا أشسفا وأصوهلا وتارخيفا افساـؿي افذي يصل اجلقل 

إلبداع افبؼي افذي يؽشف من خالفه اإلكساُن افسابق بؿن خيؾػه؛ بل أصبح افبحث افعؾؿي هو ضريق االخساع وا

 احلاجاِت وادشؽالِت وحياول أن حيؾفا بلشافقَب وضرٍق جديدة، وهؽذا إػ ما الهناية.

ورحؾة افبحث افعؾؿي رحؾة ثرية تسؾؿـا إػ افتلـقد ظذ افدور افبارز وادؽاكة افعظقؿة بل وافؼيػة افتي 

ن جفة هو افشخص ادـوط به وادعول ظؾقه يف افؽشف احلثقث ظن احلؼائق، حيتؾفا افباحث افعؾؿي يف ادجتؿع؛ ؾؿ

 ومن جفة أخرى هو افشخص ادؾزم بسمجة تؾك ادؿتؾؽات ادعرؾقة افتي توصل إفقفا وكؼؾفا بؽل أماكٍة وصدق.

 وافعؼقدة اإلشالمقة جاءت رصحية يف احلث ظذ افعؾم وافتعؾم وإضالق افعـان فؾؽشف فإلؾادة افديـقة

 هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ميُّ :هلالج لجوافدكقوية معًا؛ ؾؼد ؿال ادوػ 

 فه اهلل فلش ؾقه ظؾامً  يؾتؿسمن شؾك ضريؼا " ملسو هيلع هللا ىلص[، ويف صلن مؽاكة ضافب افعؾم ؿال 92]افعـؽبوت:   َّحجمج مث

 من يف افسامواتفقستغػر فه فعامل ا ، وإنرضا بام يصـع،  إػ اجلـة، وإن ادالئؽة فتضع أجـحتفا فطافب افعؾم ضريؼاً 

إن افعؾامء ورثة وواألرض، حتى احلقتان يف اداء، وؾضل افعامل ظذ افعابد ـػضل افؼؿر ظذ شائر افؽواـب،  ومن يف

. وهذه افدالئل "أخذ بحظ واؾر ، وإكام ورثوا افعؾم، ؾؿن أخذهوال درمهاً  مل يورثوا ديـاراً إن األكبقاء األكبقاء، 

افرصحية جتعل افباحث وضافب افعؾم أمام مصدٍر متعاٍل دسموفقته وأماكته افتي حتّؿؾفا أمام اهلل ظز وجل ؿبل أي 

ثم افضؿر وافػطرة اإلكساكقة  هلالج لجأحٍد آخر؛ ؾؿسموفقة افباحث مسموفقة أخالؿقة جتد مصدر اإلفزام هبا من اهلل 

 ض افعؿل بـؼقضفا. ادجبوفة ظذ حب افصدق واألماكة وبغ

وظظم حجم ادسموفقة يف افبحث افعؾؿي َيؾزمه اكؼقاد افباحث فؾؿـظومة األخالؿقة افتي يتطؾبفا افبحث 

افعؾؿي، وافتي يليت يف مؼدمتفا: احلرص ظذ تؼوى اهلل ظز وجل ومراؿبته يف ـل ما يليت ظؾقه كظره أو يسؾم فه من 

إفغاء افتحقزات واآلراء افذاتقة افتي تسفم يف بس احلؼائق ظن شقاؿفا اشتـتاجات، ثم افتزام افعؿل بادوضوظقة و

وافعؿل االكتؼائي افذي يتطؾب أن تؽون احلؼقؼة أو ادؼدمة شابؼة وكاجزة يف ذهن افباحث ؿبل رشوظه يف افبحث؛ 

اؾؼة مع ما يؼف وهذا يعـي أن افباحث ال يؼوم بواجب افتتبع وادالحظة ثم افتػسر واالشتـتاج بطرق شؾقؿة ومتو

بام يؼف ظؾقه من معؾومات، وال يتػاظل معفا بلدواته،  -ـام هو يف احلؼقؼة ال يمثر –ظؾقه من معؾومات، ؾفو ال يتلثر 

وال يتعامل وؾق مـفج مطؾؼًا؛ ألن افتزام ادـفج يف افبحث وحتديده يتطؾب من افباحث افتسؾقَم بلموٍر ورؾِض أخرى 



ال بحثه، وما شبق يسؾؿـا بوضوٍح إػ أن كؼرر بلن افباحث هـا ال يؼوم ببحٍث وهؽذا وؾق موضوع دراشته و جم

 ظؾؿي، وال يؼوم بدوره ـباحٍث وضافِب ظؾٍم أصاًل. 

وؿد يؼع افباحث يف ادجال افؼظي يف هذا افـوع من ادامرشات ظـدما يؼرن ؿضقة: افدظوة وافوظظ بافبحث 

أن يؼوم افباحث من مـطق افدظوة إػ بحِث  -وشاط افعؾؿقة األـاديؿقةوهذا كؾحظه يف األ-افعؾؿي؛ إذ من ادؿؽن 

األؾؽار وادعتؼدات وادذاهب وهذا ؿد حيؿؾه ظذ أن يستحرض مؼدماته وكتائجه ؿبل أن يؼع يف افبحث، وجيعؾه 

د يرد ظؾقه هذا االشتحضار ادسبق يامرس افتعسف افذي يػيض إػ صحة مؼدماته يف كظره، وأن ال يتػاظل مع ما ؿ

من حؼائق أو مشسـات ؾقام يدرشه، وؿد هيدم ادـفجقة افعؾؿقة أو ال يستعؿؾفا أصاًل يف افبحث؛ بل ؿد جيد كػسه 

يؼع يف افتعؿقم ؽر ادـطؼي، وؿد يضعف اإلشالم من جفِة إرادة خدمته وافدظوة إفقه؛ ذفك أن حؼل افدظوة يستـد 

 .  -وهي افدظوة-مؼدم وأشاس فؾثاين  -وهو افبحث هـا-، ؾاألول إػ كتائج افبحث افعؾؿي افسؾقم ال افعؽس

وهذا افـوع من ادامرشات افتي ؿد يؼوم هبا بعض افباحثغ افؼظقغ حيؿل أبعادًا شؾبقة ظظقؿَة األثر؛ ؾفذه 

دي إػ ادامرشات من موفدات: اجلؿود وظدم افتجديد وظدم افتػاظل مع افواؿع ادعارص فؾدين وادتديـغ، ـام تم

زيادة ترشقخ االختالؾات وحتريم جتاوزها إػ افـظر إػ ادشسـات واألصول، وإػ ؾؼر ادـفجقات واألؾؽار 

وادوضوظات افتي يؾزم بحثفا وافتطرق إفقفا يف ادجال افؼظي، ـام تمدي إػ مجود افؾغة افعؾؿقة يف األبحاث 

ثار افسؾبقة افتي ؿد تضعف افدين اإلشالمي وترض بؿؽاكته افؼظقة واالـتػاء بافتؼؾقد وافـؼل وكحو ذفك من اآل

 افعؾؿقة.

بؿختؾف ؾروظه يف: -وما أؤـد ظؾقه هـا هو من مـطؾق افرؽبة يف إصعار افباحث افعؾؿي يف ادجال افؼظي 

ث افعؾؿي بخطورة اجلـاية افعؾؿقة افتي يسببفا هذا افـوع من ادامرشة يف افبح -افعؼقدة أو افتػسر وافػؼه وؽرها

ظذ احلؼول افعؾؿقة افؼظقة، وأن هذه ادامرشات هي من أـز مسببات وجود أجقال من افباحثغ وضالب افعؾم 

افذين يـتؿون إػ ادجال افؼظي جاهؾغ به، بل وال يستطقعون اإلؾادة مـه وافدظوة إػ اإلشالم بصورة صحقحة، 

يـتزظه من افعباد، وفؽن يؼبض افعؾم بؼبض  ال يؼبض افعؾم اكتزاظاً اهلل  إن"إػ ذفك حقـام ؿال: ملسو هيلع هللا ىلص وؿد أصار افـبي 

؛ ؾؽلكه ظؾقه افصالة "جفاال، ؾسئؾوا ؾلؾتوا بغر ظؾم، ؾضؾوا وأضؾوا رؤوشاً اختذ افـاس  ظاداً  بِق افعؾامء، حتى إذا مل يُ 

ق افذي يطؾب افتػاين وافسالم ؿد خص افعؾامء بسامٍت أمهفا افعؾم بام يؼوفون، وضريق افعؾم هو افبحث افصاد

واإلخالص ومراؿبة اهلل تعاػ يف افغقب وافشفادة، واجلاهل هو من ـاكت أهواؤه مؼدمًة ظذ ـل ما يتصل ويصل 

 إفقه من معارف، ؾفي ؿائؿة ظذ ظدم اإلخالص وافصدق، واحلق ال يـترص إال باحلؼقؼة.

 ملسو هيلع هللا ىلصؿدهذا وصذ اهلل وشؾم ظذ معؾؿـا األول وؿدوتـا األوػ كبقـا حم

 

 
 رـتحريْال سُـْـئيرَ

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 قبض يب ٌببع بّ انذٌٍ ٔتطبٍقبتّ املعبصرة
 استُببطٍتدراست تأصٍهٍت 

 
 إعذاد

 َبٌف بٍ مجعبٌ اجلرٌذاٌد. 
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 ًَدص ايبخح

ظمّمقص٤م ومٞمام  ،ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞمٕم٤مًم٩م ُمِمٙمٚم٦م قمٛم٧م هب٤م اًمٌٚمقى ذم يمثػم ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت

يتٕمٚمؼ سمٌٞمع اًمديـ سمٕمد فمٝمقر شمٕمثر ذم ؾمداده، أو اعمامـمٚم٦م ذم أدائف، وشمدظمؾ ذم يمثػم ُمـ ُمٕم٤مُمالت 

ض ًمف، مم٤م يت٥ًٌم سمٗم٤ًمد يمثػم ُمـ اعمٕم٤مُمالت. آٓومراد واًمٌٜمقك: طمٞم٨م يتؿ سمٞمع اًمديـ سمدون ىمٌ

سمٛمٜمٝم٩م شم٠مصٞمكم اؾمت٘مرائل، وىمد اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم ُمٌحثلم: اعمٌح٨م إول ذم اًمتخري٩م اًمٗم٘مٝمل 

ًم٘مٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ وطم٤مٓشمف وأطمٙم٤مُمٝم٤م. وضم٤مء اعمٌح٨م اًمث٤مين سمذيمر شمًع صقر ُمٕم٤مسة، 

، وطمًؿ إوراق اًمتج٤مري٦م، وسمٞمع هل: سمٞمع ديـ اعمراسمح٦م، وسمٞمع اًمديـ ًمنميم٤مت حتّمٞمؾ إُمقال

طمؼ اًمت٠مًمٞمػ، وشمّمٙمٞمؽ اًمديقن، وسمٞمع ديقن اًمٌٜمقك، وسمٞمع اًمراشم٥م اًمت٘م٤مقمدي، وذاء وطمًؿ 

 اًمٗمقاشمػم، وسمٞمع اعمٝمر.

وفمٝمر ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء هذه اعمٕم٤مُمالت ظمٚمقه٤م ُمـ ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ، مم٤م أدى إمم 

 طمرُمتٝم٤م.

ًمديـ إُم٤م أن يٙمقن ذم اًمذُم٦م: وشمٜمدرج هذه وفمٝمر ُمـ ظمالل اًمٌح٨م أن ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف ا

احل٤مًم٦م حت٧م صقر سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ اعمجٛمع قمغم حتريٛمف، ؾمقاء شمؿ ىمٌْمف أو شمٕمٞمٞمٜمف أو مل يتؿ. وإُم٤م 

 أن يٙمقن ُمٕمٞمٜم٤م: ومال يِمؽمط ومٞمف اًم٘مٌض، ويٙمتٗمك سمتٕمٞمٞمٜمف.

ث واًمتقصٞم٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سمٌح٨م اجلزئٞم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وإومراده٤م سم٤مًمٌحق

 وٟمنمه٤م سملم اًمٜم٤مس طمتك يٙمقٟمقا قمغم سمّمػمة ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اعمٕم٤مُمالت اعمٕم٤مسة. ،اعمًت٘مٚم٦م

 سمٞمع اًمديـ، ىمٌض اعمٌٞمع، ُمٕم٤مُمالت ُمٕم٤مسة. اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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ABSTRACT 

This research tackles a problem that most societies suffering with, 

specially, regarding to Debt selling after appearing difficulty of paying 

down or delaying, these process applicable in most of individuals and 

banks transactions, such as Debt selling without actual receiving which 

resulting in corruption of many transactions . 

This research included two chapters; the first one is dealing with receiving 

debt value and its cases and provisions. 

The second chapter is dealing with nine modern case of debt selling which 

such as Selling a Murabaha debt, selling debt to money-collecting 

companies, Commercial paper discount, selling copyright, Debt settlement, 

selling of bank debt, selling contractual salary, purchase and settlement of 

bills, selling of dowry. 

The researcher found that there is no process of debt value receiving which 

indicates it’s forbidden, also there is case of selling debt by new debt which 

is considered as forbidden unanimously even it in case of receiving or not, 

while in case of actual value there is no need for receiving but may settle 

for reviewing only. 

Recommendation: the important of take attention for research of micro-

particles in financial transactions, addressing it in independent research and 

spreading information of debt selling among people to know before 

entering into contemporary transactions 

Key words: selling of debt, receiving value of sale, modern transactions  
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 احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، أُم٤م سمٕمد:

وم٢من اعمٕم٤مُمالت ُمـ أوؾمع أسمقاب اًمٗم٘مف اًمذي يٜمٔمؿ قمالىم٤مت اًمٜم٤مس ُمع سمٕمْمٝمؿ ذم جم٤مل  

اعم٤مل، وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٌٞمع اًمديقن، هذه اًمٔم٤مهرة اًمتل شمثقر ُمـ ورائٝم٤م ُم٤ًمئؾ يمثػمة حتت٤مج إمم 

ذم يمؾ ضمزئٞم٤مهت٤م، وُمـ أمهٝم٤م اعمٕم٤مُمالت اًمتل دمري ذم اًمديقن سمٕمد صمٌقهت٤م ذم سمح٨م وٟمٔمر وشم٠مُمؾ 

 اًمذُمؿ، يمٛم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، اًمذي هق ُم٘مّمد يًٕمك إًمٞمف اعمتٕم٤مىمدان.

وعم٤م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس وُمتٓمٚم٤ٌمهتؿ شمتجدد ُمع شم٘مدم اًمزُمـ، وُمع يمثرة اعمٕم٤مُمالت اًمتل 

أطمد، ًمقطمظ اًمتٝم٤مون سم٘مٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، وأصٌح أشم٤مطمتٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ًمٙمؾ 

ذًمؽ ُمٜمتنما سملم آٓومراد واًمٌٜمقك، إُمر اًمذي حيت٤مج إمم إفمٝم٤مر هذه اعم٠ًمًم٦م وسمٞم٤مهن٤م، ُمع اإلؿم٤مرة 

إمم سمٕمض اًمّمقر اًمتل دمرهي٤م شمٚمؽ اًمٌٜمقك، أو يتٕم٤مُمؾ هب٤م آٓومراد ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ مم٤م مل يتقومر ومٞمف ذط 

 ىمٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ.

 املٛضٛع: أ١ُٖٝ

 شمٔمٝمر أمهٞم٦م اعمقوقع ومٞمام ي٠ميت:

أن هذا اعمقوقع يدظمؾ ذم أهمٚم٥م ُمٕم٤مُمالت آٓومراد واعم١مؾم٤ًمت واعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م  -2

وهمػمه٤م، ومٝمق سمح٨م ُمـ اًمٌحقث اعمٝمٛم٦م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض: ًمٙمقٟمف ُيٌلم طمٙمام يتٕمٚمؼ هبذه 

 اعمٕم٤مُمالت اًمتل شمِمٙمؾ قمّم٥م آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل.

ٞم٦م شمٜمتنم ذم أهمٚم٥م اعمجتٛمٕم٤مت، ظمّمقص٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٌٞمع شمٕمٚمؼ اًمٌح٨م سمٛمِمٙمٚم٦م واىمٕم -1

اًمديـ سمٕمد فمٝمقر شمٕمثر ذم ؾمداده أو اعمامـمٚم٦م ذم أدائف، وهذا شمٓمٚم٥م ُمـ اًم٤ٌمطم٨م اؾمت٘مراء ُم٤م 

ىمٞمؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م ىمٌْمف سمٕمد سمٞمٕمف ذم ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف، وذم يمالم وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م، وذم ختري٩م 

 ًم٦م.اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ًمٚمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة هلذه اعم٠ًم

 أضباب اختٝاز ايبخح:

مم٤م دقم٤مين إمم اظمتٞم٤مر هذا اعمقوقع إو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ أمهٞمتف ذم اًمتٕم٤مُمالت  

 اعم٤مًمٞم٦م، أؾم٤ٌمب قمدة أمهٝم٤م:
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اًمرهم٦ٌم ذم سمح٨م أصؾ ُم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، وشم٠مصٞمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝمل وإومراده٤م سمٌح٨م  -2

 حمٙمؿ ُمًت٘مؾ، َيٛمع سملم اًمت٠مصٞمؾ واًمتٓمٌٞمؼ.

اًمديـ ىمد اٟمتنمت اٟمتِم٤مرا واؾمٕم٤م، ويمثػما ُم٤م حيّمؾ ومٞمٝم٤م اخلٚمؾ اًمنمقمل  أن قم٘مقد سمٞمع -1

 اًمذي ي٠ميت ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، ومٙم٤من ًمزاُم٤م سمٞم٤من ذًمؽ.

 أٖداف ايبخح:

 هيدف هذا اًمٌح٨م ًمتح٘مٞمؼ أيت:

سمٞم٤من أن اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمد ؿمٛمٚم٧م وشمٜم٤موًم٧م يمؾ ُم٤م يًتجد ُمـ ُمٕم٤مُمالت ُم٤مًمٞم٦م متس  -2

 ومرادا وُم١مؾم٤ًمت ُم٤مًمٞم٦م وُمٍمومٞم٦م.طمٞم٤مة اًمٜم٤مس أ

اًمقىمقف قمٜمد ُمٗمٝمقم ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، وشمٕمريٗمف وذيمر أصؾ هذه اعم٠ًمًم٦م، صمؿ   -1

 شم٠مصٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 ُمٕمروم٦م طم٤مٓت ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ وطمٙمٛمٝم٤م. -3

اؾمت٘مراء قمدد ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت واًمّمقر واعمٕم٤مُمالت اعمٕم٤مسة وسمٞم٤من ُمقوع ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف  -4

 ٞمٝم٤م.اًمديـ وم

شمزويد اعمٙمت٦ٌم اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٌح٨م َيٛمع سملم اًمت٠مصٞمؾ واًمتخري٩م، ويٌح٨م ضم٤مٟم٤ٌم ُمٝمام حيت٤مضمف  -5

 اًمٜم٤مس ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ.

 َػه١ً ايبخح:

 شمؽميمز ُمِمٙمٚم٦م هذا اًمٌح٨م ومٞمام ي٠ميت:

إن سمٞمع اًمديـ يِمتٛمؾ قمغم طم٤مٓت وصقر ُمتٕمددة: ؾمقاء سمٞمٕمف عمـ قمٚمٞمف، أو سمٞمٕمف ًمٖمػم ُمـ  -2

ٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، وُم٤م يراومؼ ذًمؽ ُمـ زي٤مدة أو ٟم٘مص أو قمدم هق قمٚمٞمف، وؾمقاء سمٞمع سمٜم٘مد أو ؾمٚم

شمًٚمٞمؿ ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ، أو شم٠مظمػم ىمٌْمف، وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌٞمع ٓ يزال ُمث٤مر سمح٨م وضمدل 

سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ طمٞم٨م ضمقازه، طمٞم٨م إن سمٕمْم٤م ُمـ اعمٕم٤مُمالت ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض شمتؿ 

ٙمقن هذه اعم٠ًمًم٦م دىمٞم٘م٦م قمغم ظمالف اعمنموع ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ، ًم

ضمدا، وأصٌح٧م ُمٜمتنمة قمٜمد قمدد ُمـ آٓومراد واعم١مؾم٤ًمت، طمتك فمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 
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صحتٝم٤م ُمع قمدم شمقومر اًم٘مٌض، وىمد ضم٤مء هذا اًمٌح٨م عمٕم٤مجل٦م هذه اعمِمٙمٚم٦م سمٌٞم٤من اًمت٠مصٞمؾ 

اًمٗم٘مٝمل هلذه اعم٠ًمًم٦م صمؿ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم قمدد ُمـ اًمّمقر اًمتل يتٕم٤مُمؾ هب٤م اًمٜم٤مس ذم قمٍمٟم٤م 

 احل٤مض.

شمٕمدد صقر اًمٌٞمع ىمديام وطمديث٤م، واؿمت٤ٌمه يمثػم ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٌٞمقع اعمحرُم٦م ظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ  -1

سم٘مٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ مم٤م ؾم٥ٌم ُمِمٙمٚم٦م ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس احلريّملم قمغم دمٜم٥م ُم٤م طمرم ذم 

ُمٕم٤مُمالهتؿ، ومج٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞمٌلم ُمٙمٛمـ اخلٚمؾ ومٞمٝم٤م، ُمع ذيمر شمٓمٌٞم٘م٤مت مم٤م ؿم٤مع واٟمتنم 

 ؿ.سملم اًمٜم٤مس ذم شمٕم٤مُمالهت

 أض١ً٦ ايبخح:

 َيٞم٥م هذا اًمٌح٨م قمـ إؾمئٚم٦م أشمٞم٦م:

 ُم٤م شمٕمريػ اًمديـ؟  -2

 ُم٤م شمٕمريػ ىمٌض اًمديـ؟ -1

 ُم٤م إصؾ اًمٗم٘مٝمل عم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ؟  -3

 ُم٤م طم٤مٓت ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، وُم٤م طمٙمٛمٝم٤م؟ -4

 ُم٤م اًمّمقر اعمٕم٤مسة ًم٘مٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ؟ وُم٤م أصمر ذًمؽ قمغم صحتٝم٤م أو ُمٜمٕمٝم٤م؟ -5

 يبخح:حدٚد ا

يريمز اًمٌح٨م قمغم ُم٠ًمًم٦م دىمٞم٘م٦م شمٙمقن ذم يمثػم ُمـ اعمٕم٤مُمالت اعمًٓمرة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ويمثػم 

ُمـ اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة، وهل ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ، ومتؿ إومراده٤م سم٤مًمٌح٨م واًمؽميمٞمز قمغم 

ذم شم٠مصٞمٚمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وسمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م، وسمٞم٤من سمٕمض اعمٕم٤مُمالت اعمٕم٤مسة اًمتل اٟمتنمت 

قمٍمٟم٤م احل٤مض، ومل ي٘مّمد ذم اًمٌح٨م طمٍمه٤م، وإٟمام إقمٓم٤مء شمّمقر قمـ أن اًمٙمثػم ُمـ آٓومراد 

واعم١مؾم٤ًمت ي٘مقُمقن سمٌٞمع اًمديـ دون ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف، وسمٞم٤من أصمر ذًمؽ قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م ضمقازا أو 

 ُمٜمٕم٤م.
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 ايدزاضات ايطابك١:

ّم٦م، أو اًمٌح٨م ؾمقاء ذم اعمٙمت٤ٌمت اعمتخّم-سمٕمد ُمراضمٕمتل عمٔم٤من وضمقد ُمثؾ هذه اًمدراؾم٦م 

ًمٚمحّمقل قمغم سمح٨م قمٚمٛمل سم٤مًمٕمٜمقان  -قمـ ـمريؼ اعمٙمت٤ٌمت اًمرىمٛمٞم٦م، أو قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م

ٟمٗمًف، أو شمٓمرق ًمٌح٨م هذه اًمٗمٙمرة: مل أضمد دراؾم٦م ؾم٤مسم٘م٦م ذم هذا اعمقوقع حتديدا )ىمٌض ُم٤م 

ي٤ٌمع سمف اًمديـ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة(: وإٟمام وضمدت اًمٕمديد ُمـ اًمٌحقث اًمتل سمحث٧م اًم٘مٌض ذم 

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وصقره٤م، أو سمٞمع اًمديـ وأطمٙم٤مُمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمقضمف قم٤مم، ويمؾ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م 

شمِمؽمك ذم أهن٤م مل شمتحدث سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم ومل شمٗمرد احلدي٨م قمـ ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ ؾمقاء ذم 

 ُمٌح٨م أو ذم ُمٓمٚم٥م ُمًت٘مؾ، مم٤م يدل قمغم أمهٞم٦م إومراد هذه اًمٗمٙمرة سمٌح٨م قمٚمٛمل حمٙمؿ.

 َٓٗج ايبخح: 

 اشمٌٕم٧م ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمت٠مصٞمكم آؾمت٘مرائل: ويتْمح ذًمؽ ومٞمام ي٠ميت:

: قمـ ـمريؼ مجع أهؿ اجلزئٞم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اعمٜمٝم٩م اًمت٠مصٞمكم آؾمت٘مرائل -

اًمديـ سمّمٗمتف أصال هلذه اعم٠ًمًم٦م، وشم٠مصٞمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝمل، وطم٤مٓت يمؾ ذًمؽ وسمح٨م احلٙمؿ 

وشمتٌع اعمٕم٤مُمالت اعمٕم٤مسة، اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٞمع اًمديـ، وُمٕمروم٦م  اًمنمقمل هل٤م وأىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م.

 ُمقوع ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ ومٞمٝم٤م.

: ويتْمح ذًمؽ قمٜمد دراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم آؾمتٜم٤ٌمـمليمام شمؿ اؾمتخدام  -

اعمٕم٤مسة ًمتحٚمٞمؾ ضمزئٞم٦م ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ: ُمـ طمٞم٨م ُمقوٕمٝم٤م ذم اعمٕم٤مُمٚم٦م، وُمـ اًمذي سم٤مع 

ُم٤م هل اًمًٚمٕم٦م اًمتل شمؿ سمٞمٕمٝم٤م، وهؾ شمؿ اًم٘مٌض أو ٓ، وُم٤م أصمر ذًمؽ قمغم وُمـ اؿمؽمي ُمٜمف، و

 ضمقاز أو طمرُم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م.

 واًمتزُم٧م هبذا اعمٜمٝم٩م ُمـ ظمالل ُم٤م ي٠ميت:

 أذيمر اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات قمٜمقان اًمٌح٨م ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ. .2

 اًمٌح٨م قمـ أصؾ ُم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ وُمـ أيـ شمٗمرقم٧م .1

 سمف اًمديـ، وسمٞم٤من طم٤مٓشمف وأطمٙم٤مُمٝم٤م.اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل حلٙمؿ ىمٌض ُم٤م سمٞمع  .3
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قمٜمد ذيمري ًمٚمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة ًم٘مٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ وم٢مين أىمقم سمٌٞم٤من صقرة اعمٕم٤مُمٚم٦م،  .4

وٟمقع ُم٤م يتؿ سمٞمع اًمديـ سمف، وُمدى شمقومر اًم٘مٌض ومٞمف، وأصمر ذًمؽ قمغم ضمقاز اعمٕم٤مُمٚم٦م أو 

 ُمٕم٤مُمالت.طمرُمتٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر وإَي٤مز، وقمدد هذه اعمٕم٤مُمالت اًمتل ىمٛم٧م سم٤مؾمت٘مرائٝم٤م شمًع 

 آًمتزام سم٠مدوات اًمٌح٨م: ُمـ شمقصمٞمؼ، وقمزو، وإطم٤مًم٦م وومؼ اعمٜمٝمجٞم٦م اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝم٤م. .5

 خط١ ايبخح:

ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، ذيمرت ومٞمٝم٤م: أمهٞم٦م اعمقوقع، وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، وأهداومف، 

وأؾمئٚم٦م اًمٌح٨م، وطمدوده اعمقوققمٞم٦م، وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، 

ٝمٞمدي ذيمرت ومٞمف اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات قمٜمقان اًمٌح٨م، صمؿ ُمٌحثلم. وىمد ضم٤مءت ظمٓم٦م صمؿ ُمٌح٨م مت

 اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق أيت:

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:، اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي: اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات قمٜمقان اًمٌح٨م

 شمٕمريػ اًم٘مٌض. اعمٓمٚم٥م إول:

 شمٕمريػ اًمديـ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:، اعمٌح٨م إول: اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل ًم٘مٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ

 اًمتخري٩م اًمٗم٘مٝمل عم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ. اعمٓمٚم٥م إول:

 طم٤مٓت ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ وطمٙمٛمٝم٤م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 طمٙمؿ ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة ًم٘مٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ

 وىمد اؿمتٛمؾ قمغم شمًع صقر، هل:

 سمٞمع ديـ اعمراسمح٦م. ة إومم:اًمّمقر

 سمٞمع اًمديـ ًمنميم٤مت حتّمٞمؾ إُمقال.  اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م:

 طمًؿ إوراق اًمتج٤مري٦م. اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: 

 سمٞمع طمؼ اًمت٠مًمٞمػ. اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م:

 اًمتقريؼ )شمّمٙمٞمؽ اًمديقن(.   اًمّمقرة اخل٤مُم٦ًم:
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 سمٞمع ديقن اًمٌٜمقك. اًمّمقرة اًم٤ًمدؾم٦م:

 دي.سمٞمع اًمراشم٥م اًمت٘م٤مقم اًمّمقرة اًم٤ًمسمٕم٦م:

 ذاء وطمًؿ )ظمّمؿ( اًمٗمقاشمػم. اًمّمقرة اًمث٤مُمٜم٦م:

 سمٞمع اعمٝمر. اًمّمقرة اًمت٤مؾمٕم٦م:
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 املبخح ايتُٗٝدٟ

 ايتعسٜف مبفسدات عٓٛإ ايبخح

 وذًمؽ ذم اعمٓمٚمٌلم أشمٞملم: واًمديـ،ذم هذا اعمٌح٨م اًمتٛمٝمٞمدي أذيمر شمٕمريػ اًم٘مٌض 

 :تعسٜف ايكبض: املطًب األٍٚ

 ١:ايفسع األٍٚ: تعسٜف ايكبض يف ايًػ

ٌَْْم٤ًم، ويراد سمف إظمذ،  ٌَْم٧ُم اًمٌمء ىَم يٓمٚمؼ اًم٘مٌض ذم اًمٚمٖم٦م قمغم ظمالف اًمًٌط، ُي٘م٤مل ىم

واًمتٜم٤مول سم٤مًمٙمػ، ومجع اًمٙمػ قمغم اًمٌمء، واإلُم٤ًمك سمف، وشم٠ميمد اعمٚمؽ، وحتقيٚمؽ اعمت٤مع إمم 

طمٞمزك، وي٠ميت اًم٘مٌض سمٛمٕمٜمك اًمتٍمف ذم اًمٌمء دون ُمراقم٤مة اًمٞمد. ويمؾ هذه اإلـمالىم٤مت شمرضمع 

 .(2)وهق: إظمذ واجلٛمع ،طمدإمم أصؾ وا

 ايفسع ايجاْٞ: تعسٜف ايكبض يف االصطالح:  

 اًم٘مٌض سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: -رمحٝمؿ اهلل-قمرف اًمٗم٘مٝم٤مء 

 .(1)"اًمتٛمٙمـ واًمتخكم وارشمٗم٤مع اعمقاٟمع قمروم٤م وقم٤مدة وطم٘مٞم٘م٦م"قمرومف احلٜمٗمٞم٦م سم٠مٟمف:  -2

٘م٤مر: يم٤مٕرض اًمتخٚمٞم٦م واًمتٛمٙملم ُمـ اًمتٍمف ذم اًمٕم"سم٠مٟمف: واًمِم٤مومٕمٞم٦م  وقمرومف اعم٤مًمٙمٞم٦م -1

واًمٌٜم٤مء، وومٞمام قمدا ذًمؽ ُمـ اعمٜم٘مقٓت يم٤مُٕمتٕم٦م وإٟمٕم٤مم ي٘مٌض سمح٥ًم اًمٕمرف اجل٤مري 

طمٞم٤مزة اًمٌمء واًمتٛمٙمـ ُمٜمف ؾمقاء يم٤من "سم٠مٟمف:  وقمرومف اسمـ ضمزي اعم٤مًمٙمل  .(3)"سملم اًمٜم٤مس

اًمتٛمٙمـ سم٤مًمٞمد، أو سمٕمدم اعم٤مٟمع ُمـ آؾمتٞمالء قمٚمٞمف، وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مًمتخٚمٞم٦م أو اًم٘مٌض 

  .(4)"احلٙمٛمل

أٟمف قمرف اًم٘مٌض سم٠مٟمف طمٞم٤مزة اًمٌمء وهذا يٕمتؼم  ويٚمحظ قمغم شمٕمريػ اسمـ ضمزي

 شمٗمًػما ًمٚم٘مٌض وٓ يٕمد شمٕمريٗم٤م ًمف: ٕن طمٞم٤مزة اًمٌمء ًمٗمظ ُمرادف ًمٚم٘مٌض.

                                                           

    (.5/3521)ىمٌض(، ) (، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة5/52ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس، ُم٤مدة )ىمٌض(، ) (2)

 (. 4/562(، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ )5/248سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين، ) (1)

 (.4/93(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم )5/258ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) (3)

 . (318) ، صٓسمـ ضمزي ،اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م (4)
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ىمٌض يمؾ رء سمحًٌف، وم٢من يم٤من ُمٙمـٞمال، أو ُمقزوٟمـ٤م سمٞمـع يمـٞمال، أو "وقمرومف احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠مٟمف:  -3

 .(2)"وزٟم٤م، وم٘مٌْمف سمٙمٞمٚم٦م ووزٟمف

ومٞمف إؿم٤مرة إمم أن اًم٘مٌض ُيتٚمػ ُمـ ُمٌٞمـع إمم ُمٌٞمـع آظمـر، ومٙمـؾ ُمٌٞمـع ًمـف وهذا اًمتٕمريػ 

 ىمٌض سمحًٌف، وهق يقاومؼ شمٕمريػ احلٜمٗمٞم٦م ذم إرضم٤مقمٝمؿ اًم٘مٌض إمم اًمٕمرف.

 ايتعسٜف املدتاز:

وًمٕمؾ اًمتٕمريػ اًمذي يٌلم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مٌض هق اًمتٕمٌػم سمٚمٗمظ اًمتٛمٙمـ ُمـ اًمٌمء، ومٞم٘م٤مل: 

قمروم٤م وقم٤مدة  يم٤من سم٤مًمٞمد، أم مل يٙمـأ، ؾمقاء ءقمغم اًمٌماًمتٛمٙمـ وآؾمتٞمالء " اًم٘مٌض، هق:

ٕن اعمٓمٚمع قمغم  -ٟمص احلٜمٗمٞم٦م ذم شمٕمريٗمٝمؿ يمام-وشمؿ اًمٜمص قمغم اًمٕمرف واحل٘مٞم٘م٦م ، "وطم٘مٞم٘م٦م

إمم اًمٕمرف، وذًمؽ  شمٕمريػ يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء ًمٚم٘مٌض َيد أهنؿ أرضمٕمقا ـمري٘م٦م اًمتٛمٙمـ وآؾمتٞمالء

 .-واهلل أقمٚمؿ- سمح٥ًم اظمتالف إؿمٞم٤مء ذم أوص٤مومٝمؿ وأطمقاهلؿ

 

 املطًب ايجاْٞ

 تعسٜف ايدٜٔ

 ايفسع األٍٚ: تعسٜف ايدٜٔ يف ايًػ١:

قمغم )ديقن(، وهق يمؾ رء همػم طم٤مض، وَيٛمع اًمديـ ذم اًمٚمٖم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمٕمؾ )دان(، 

وأدان واؾمتدان: اىمؽمض  .أي: أقمٓمٞمتف اًمديـ إمم أضمؾ :وي٘م٤مسمٚمف اًمٕملم، ي٘م٤مل: دٟم٧م اًمرضمؾ وأدٟمتف

يـ سمف همػمك ُمـ ُم٤مل قمغم أن يرده إًمٞمؽ. ورضمؾ ُمديقن: يمثػم ُم٤م واًمديـ: ُم٤م شمد .وأظمذ سم٤مًمديـ

  .(1)قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ. واًمدائـ يٓمٚمؼ قمغم آظمذ اًمديـ، ويمذا قمغم اعمٕمٓمل ًمف، واعمديـ ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ

 

 

 

                                                           

 (. 1/61) (، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، ًمٚمٌٝمقيت6/286اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م ) (2)

 (.23/267(، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )ىمٌض(، )4/116اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموز أسم٤مدي، ُم٤مدة )ىمٌض(، ) (1)
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 ايفسع ايجاْٞ: تعسٜف ايدٜٔ يف االصطالح:  

 ىمقًملم:قمرف اًمديـ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدة شمٕمريٗمٝم٤م، ويٛمٙمـ إرضم٤مع هذه اًمتٕمريٗم٤مت إمم 

وهق شمٕمريػ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ  ،(2)"اعم٤مل اًمث٤مسم٧م ذم اًمذُم٦م"اًم٘مقل إول: أن اًمديـ، هق: 

ومٕمغم هذا اًم٘مقل يٙمقن يمؾ ُم٤مل صم٧ٌم وؿمٖمؾ اًمذُم٦م ومٝمق  ،(4)واحلٜم٤مسمٚم٦م ،(3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،(1)اعم٤مًمٙمٞم٦م

أو مل يٙمـ سمدٓ قمـ رء آظمر  -ُمقوقع هذا اًمٌح٨م- ديـ، سمدٓ قمـ رء آظمر، يمثٛمـ اعمٌٞمع

 ًمزيم٤مة.يم٤م

اؾمؿ عم٤مل واضم٥م ذم اًمذُم٦م يٙمقن سمدٓ قمـ ُم٤مل أشمٚمٗمف، أو "اًم٘مقل اًمث٤مين: أن اًمديـ، هق: 

ىمرض اىمؽموف، أو ُمٌٞمع قم٘مد سمٞمٕمف، أو ُمٜمٗمٕم٦م قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ سمْمع اُمرأة وهق اعمٝمر، أو اؾمتئج٤مر 

 .(5)"قملم

داء وسمٜم٤مء قمغم هذا اًم٘مقل وم٢من اًمزيم٤مة خترج قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ: ٕهن٤م إَي٤مب إظمراج ُم٤مل اسمت

 .(6)ُمـ همػم أن يٙمقن سمدٓ قمـ رء آظمر

 ايتعسٜف املدتاز:

: ًمٙمقٟمف "اعم٤مل اًمث٤مسم٧م ذم اًمذُم٦م"هق شمٕمريػ اجلٛمٝمقر، اًمذي يٜمص قمغم أن اًمديـ، هق: 

يِمٛمؾ اعم٤مل اًمث٤مسم٧م ذم اًمذُم٦م سمدٓ قمـ رء، واعم٤مل اًمث٤مسم٧م ُمـ همػم أن يٙمقن سمدٓ قمـ رء: إذ 

 أومم.ٓ ومرق سمٞمٜمٝمام، ومٙم٤من دظمقهلام ذم اًمتٕمريػ 

 

  

                                                           

(، اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م، 4/458(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج، ًمٚمرُمكم، )1/255يٜمٔمر: سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ، ًمٚمّم٤موي، ) (2)

(6/363.) 

 (.٤ً9/597مًمؽ، ًمٚمّم٤موي، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، ًمٕمٚمٞمش، )يٜمٔمر: سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم (1)

 (.6/384(، حتٗم٦م اعمحت٤مج، ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل، )4/458يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج، ًمٚمرُمكم، ) (3)

 (.6/363(، اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م، )4/424يٜمٔمر: يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت، ) (4)

 (. 4/269= طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ) ر اعمخت٤مررد اعمحت٤مر قمغم اًمد(، 7/112ذح ومتح اًم٘مدير، ٓسمـ اهلامم، ) (5)

 .(4/267يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٚمٌل قمغم شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ) (6)
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 املبخح األٍٚ

 ايتأصٌٝ ايفكٗٞ يكبض َا ٜباع ب٘ ايدٜٔ 

اًمٗم٘مٝمل اًمذي شمٗمرقم٧م ُمٜمف ُم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ،  اًمت٠مصٞمؾ ذم هذا اعمٌح٨م ؾم٠مذيمر

 ، وذًمؽ ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمثالصم٦م أشمٞم٦م:جلٛمٞمع طم٤مٓشمف احلٙمؿ اًمنمقملو

ُٜباع ب٘ ايدٜ ايتصٛز: املطًب األٍٚ  :ٔايفكٗٞ ملطأي١ قبض َا 

هذه اعم٠ًمًم٦م )ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ( قمرًو٤م قمٜمد طمديثٝمؿ  -رمحٝمؿ اهلل-يذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء  

سمٛمـ ي٤ٌمع ًمف اًمديـ، وم٢من سمٞمع قمـ سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ، وحتديدا قمٜمد ُم٠ًمًمتلم ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م 

 ٓ ُيٚمق ُمـ طم٤مًمتلم: اًمديـ

 سمٞمع اًمديـ عمـ هق قمٚمٞمف سمديـ آظمر. احل٤مًم٦م إومم:

 سمٞمع اًمديـ ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف، سمثٛمـ طم٤مل أو ُم١مضمؾ. ٦م:احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم

ذم ضمقازه٤م أو ُمٜمٕمٝم٤م، وسمٜم٤مء قمغم هذا  -رمحٝمؿ اهلل-وهذه اعم٤ًمئؾ حمؾ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء 

اخلالف ضم٤مء احلدي٨م قمـ ُم٠ًمًم٦م ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ، وم٢من يمؾ احل٤مٓت اًم٤ًمسم٘م٦م يتؿ ومٞمٝم٤م سمٞمع، 

صمؿ هؾ ُيِمؽمط ًمّمح٦م سمٞمع اًمديـ عمـ هق قمٚمٞمف أو واًمٌٞمع ٓ سمد ًمف ُمـ ىمٌض، ومٛمـ اًمذي ي٘مٌْمف؟ 

ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف أن ي٘مٌْمف، أم يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم١مضمال ذم اًمذُم٦م ويّمح سمذًمؽ اًمٌٞمع؟ أو ٓ 

 ي٘مٌْمف هن٤مئٞم٤م؟

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف: وم٢من هذه اجلزئٞم٦م )ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ( ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ذم احلٙمؿ قمغم هذا 

قمٚمٞمف يمذًمؽ احلٙمؿ قمغم اًمٕمديد ُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمٌٞمع )سمٞمع اًمديـ( ضمقازا أو ُمٜمٕم٤م، ويؽمشم٥م 

 اعمٕم٤مسة اًمتل اٟمتنمت وقمٛم٧م هب٤م اًمٌٚمقى ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض.
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 املطًب ايجاْٞ

ُٜباع ب٘ ايدٜٔ ٚحهُٗا  حاالت قبض َا 

 ٓ ُيٚمق ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ ُمـ طم٤مًمتلم:

 .احل٤مًم٦م إومم: ىمٌض اًمديـ إذا يم٤من اًم٘م٤مسمض هق ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ

أن يٌٞمع حمٛمد قمغم ظم٤مًمد ؾمٚمٕم٦م سمٕمنمة آٓف ري٤مل إمم ؿمٝمر، ومٚمام طمؾ إضمؾ سم٤مع : صقرهت٤م

ومٝمٜم٤م اًمًٚمٕم٦م حمؾ اًمٌح٨م  ( سم٠مضمٝمزة يمٝمرسمٞم٦م أو ُمٜمزًمٞم٦م أو أي ؾمٚمٕم٦م أظمرى.آٓفقمٚمٞمف )اًمٕمنمة 

 هل اًمًٚمٕم٦م اًمتل سمٞمع هب٤م اًمديـ، هؾ ومٕمال ىُمٌْم٧م أو ٓ؟

، (4)واحلٜم٤مسمٚم٦م ،(3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،(1)واعم٤مًمٙمٞم٦م ،(2)احلٜمٗمٞم٦مقمدم اجلقاز، وهق ُم٤م ذه٥م  طمٙمٛمٝم٤م:

 .(5)وٟم٘مؾ اسمـ اعمٜمذر اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ

٦م، وشمدظمؾ طمٞمٜمئذ ذم ٞمسم٠من دمٕمؾ هذه اًمًٚمٕم٦م صقرة همػمه طم٘مٞم٘م أهن٤م طمٞمٚم٦م إمم اًمرسم٤م اًمدًمٞمؾ:

 .صقرة اًمٕمٞمٜم٦م اعمحرُم٦م

وضمقب اًمت٘م٤مسمض ذم هذه اًمّمقرة سم٠من ي٘مٌض اًمذي ًمف اًمديـ اًمًٚمٕم٦م، وم٢مذا  ي١ميمدومم٤م 

 .(6)ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا شم٘مٞمٞمدىمٌْمٝم٤م ضم٤مز، و

 احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمٌض اًمديـ إذا يم٤من اًم٘م٤مسمض عم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ همػم ُمـ هق قمٚمٞمف اًمديـ

ري٤مل ذم ذُم٦م ظم٤مًمد، ومٞمٌٞمٕمٝم٤م حمٛمد قمغم قمٌد اهلل  آٓفأن يٙمقن عمحٛمد قمنمة  صقرهت٤م:

اًمتل ًمٕمٌد اهلل ذم  سمًٚمٕم٦م يمجٝم٤مز يمٝمريب أو أدوات ُمٜمزًمٞم٦م أظمرى وٟمحقه٤م. وشمٙمقن اًمٕمنمة آٓف

 ذُم٦م ظم٤مًمد.

 ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إُم٤م أن يٙمقن همػم ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ ىم٤مسمًْم٤م ًمٚمًٚمٕم٦م طم٤مًم٦م أو ُم١مضمٚم٦م. طمٙمٛمٝم٤م:

                                                           

  (.6/277(، اًمٌحر اًمرائؼ، ٓسمـ ٟمجٞمؿ )21/217اعمًٌقط ًمٚمنظمز ) (2)

 (.5/331(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، ًمٕمٞمش )3/215طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ) (1)

 (.1/211ٓم٤مًم٥م، ًمزيمري٤م إٟمّم٤مري )(، أؾمٜمك اعم5/5حتٗم٦م اعمحت٤مج، ٓسمـ طمجر اهلٞمثٛمل ) (3)

 (.3/327(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت )5/224اإلٟمّم٤مف، ًمٚمٛمرداوي ) (4)

 (.229اإلمج٤مع، ٓسمـ اعمٜمذر، ص ) (5)

 (.19/428ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ،جمٛمقع اًمٗمت٤موى (6)
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وم٢من يم٤مٟم٧م ُم١مضمٚم٦م وم٢من اعم٠ًمًم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م همػم ضم٤مئزة قمٜمد مجٝمقر اًمٕمٚمامء، وٟم٘مؾ ذم ذًمؽ 

رطمؿ اهلل - (3)ٞمؿوشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘م ،(1)وهق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،(2)آشمٗم٤مق

ٕن ومٞمف ؿمٖمال ًمٚمذُمتلم سمٖمػم وم٤مئدة، وقمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ جم٤مل ًمٚمحدي٨م قمـ اًم٘مٌض: ًمٙمقن  -اجلٛمٞمع

 .(4)اعم٠ًمًم٦م أصال حمرُم٦م، وًمق شمؿ إضمراء اعمٕم٤مُمٚم٦م وشمقومر اًم٘مٌض وم٢من ذًمؽ ٓ َيٞمزه٤م

 طم٤مٓ: ومٗمل اعم٠ًمًم٦م ىمقٓن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ: ٧موأُم٤م إن يم٤مٟم

، وهق اًم٘مٌض، وإذا مل يتؿ اًم٘مٌض مل يّمح اًمٌٞمع أن اًمٌٞمع صحٞمح إذا شمؿ اًم٘مقل إول:

ًمئال يٙمقن سمٞمع ديـ سمديـ،  :(7)ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م ،(6)واعمٕمتٛمد قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،(5)ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

 سم٤مًمٜمًٞمئ٦م. (9)سم٤مًمٙم٤مًم  أو اًمٜمًٞمئ٦م (8)وهق ُم٤م ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمٌٞمع اًمٙم٤مًم 

، (22)مل يقضمد، وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م ؾمقاء وضمد اًم٘مٌض أمأن اًمٌٞمع ٓ يّمح  اًم٘مقل اًمث٤مين:

ٕن اًمدائـ ٓ ي٘مدر قمغم شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع ًمٚمٛمِمؽمي: وم٤مًمديـ رء ُمتٕمٚمؼ سمذُم٦م اعمديـ،  :(22)واحلٜم٤مسمٚم٦م

وهل همػم ُم٘مدورة ًمٚمدائـ، وىمد َيحد اعمديـ اًمديـ، أو يامـمؾ، أو يٙمقن ُمٕمًنا ومٞمتٕمذر ختٚمٞمص 
                                                           

(، 4/92، ًمٚمرُمكم )(، هن٤مي٦م اعمحت٤مج6/134) ٚمٕمٌدريًم (، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ،5/136يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين ) (2)

 (. 6/226اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م )

 (.19/472جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)

 (.2/339إقمالم اعمقىمٕملم، ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ) (3)

 يٜمٔمر اعمرضمٕملم اًم٤ًمسم٘ملم ٟمٗمس اجلزء واًمّمٗمح٦م. (4)

 (. 3/63(، اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل )1/46يٜمٔمر: ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، ًمٕمٚمٞمش، ) (5)

 (. 1/466، )ٚمنمسمٞمٜمل(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، ًم3/526يٜمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، ًمٚمٜمقوي، ) (6)

 (. 5/221(، اإلٟمّم٤مف، ًمٚمٛمرداوي، )4/285اًمٗمروع، ٓسمـ ُمٗمٚمح، ) (7)

(، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، 2/245ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )يمأل(، ). يٜمٔمر: اًمٙم٤مًم  ُم٠مظمقذ ُمـ: يمأل اًمديـ يٙمأل: إذا شم٠مظمر (8)

(، أو هق: 8) وٓ ُيرج اعمٕمٜمك اًمنمقمل قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، إذ هق سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ (.1/542)يمأله(، ) ُمل، ُم٤مدةًمٚمٗمٞمق

طم٤مؿمٞم٦م ، (4/265(، اًمنمح اًمٙمٌػم، ًمٚمدردير، )1/266اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م، ًمٚمٛمٜمقذم، ) (.8) دومع اًمديـ ذم اًمديـ

 .(4/347صمر، ٓسمـ إصمػم، )(، واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م ا4/511ٕاًمروض اعمرسمع، ٓسمـ ىم٤مؾمؿ، )

٤م اؾْماَمِن، وُمٕمٜم٤مه: اًمت٠مظمػم (9) ٞمَئ٦ُم قَمغَم وَمِٕمٞمَٚم٦ٍم ُِمْثُٚمُف، َومُهَ
ًِ اعمّم٤ٌمح . يٜمٔمر: اًمٜمًٞمئ٦م: ُمـ اًمٜمزء، وهق ُمٝمٛمقز قمغم وزن ومٕمٞمؾ، َواًمٜم

 (.2/266(، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر، ُم٤مدة )ٟم٠ًم(، )624/ 1اعمٜمػم، ًمٚمٗمٞمقُمل، ُم٤مدة )ن س و(، )

 (.248(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين، )/24/11ًقط، ًمٚمنظمز، )اعمٌ (22)

 (.1/97(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، ٓسمـ اًمٜمج٤مر، )5/384اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م، ) (22)
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يمٌٞمع اًمٓمػم ذم اهلقاء وسمٞمع أسمؼ  اًمديـ ُمٜمف، وهبذا يٙمقن اًمديـ همػم ُم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمف، ومٝمق

وٟمحقمه٤م مم٤م ٓ ي٘مع حت٧م شمٍمف اًم٤ٌمئع وىمدرشمف، وُم٤م ٓ ي٘مدر قمغم شمًٚمٞمٛمف ومٌٞمٕمف همػم  ،واًمِم٤مرد

 .(2)ضم٤مئز عم٤م ومٞمف ُمـ اعمخ٤مـمرة

ٕن اًمنمط هق إُمٙم٤من شمًٚمؿ اعمِمؽمي  :هق اًم٘مقل إول -واهلل أقمٚمؿ-اًمراضمح وًمٕمؾ  اًمؽمضمٞمح:

ٞمس ُمـ ذـمف اًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ. وهبذا حيّمؾ اًم٘مٌض عم٤م ومٞمحّمؾ سمذًمؽ اًم٘مٌض، وًم ًمٚمٛمٌٞمع

 .(1)ي٤ٌمع سمف اًمديـ

 

 املطًب ايجايح

 حهِ قبض َا ٜباع ب٘ ايدٜٔ

ُٜباع ب٘ ايدٜٔ ال خيًٛ َٔ حايتني:  قبض َا 

ُٜباع ب٘ ايدٜٔ إذا نإ يف اير١َ  .احلاي١ األٚىل: قبض َا 

واًمذي يدل قمغم  ،(3)ٛمع قمغم حتريٛمفوشمٜمدرج هذه احل٤مًم٦م حت٧م صقر سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ اعمج

  .(4)"هنك قمـ سمٞمع اًمٙم٤مًم  سم٤مًمٙم٤مًم ": ط، أن اًمٜمٌل حتريٛمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

واًمٙم٤مًم  سم٤مًمٙم٤مًم  أن يٌٞمع اًمرضمؾ ديٜم٤م ًمف قمغم رضمؾ سمديـ قمغم ":  ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

 .(5)"رضمؾ آظمر

                                                           

 .(3/327)ًمٚمٌٝمقيت،  ،(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع1/96) ،ٚمنمسمٞمٜمل، ًم(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج5/281)ًمٚمٙم٤مؾم٤مين،  ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (2)

ٛمٌٞمع سم٠من يٙمقن اعمٌٞمع ُمقضمقدا همػم ُمٕمدوم، وُمقصقف، وهذا اًمنمط ذم طمّمقل اًم٘مٌض، وٓ إُمٙم٤من شمًٚمؿ اعمِمؽمي ًمٚم (1)

 يِمؽمط اًم٘مدرة واؾمتٓم٤مقم٦م اًم٤ٌمئع شمًٚمٞمٛمف ذم احل٤مل.

  (.91اإلمج٤مع ٓسمـ اعمٜمذر، ص ) (3)

 ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر (.11/215(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف )1341أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، ) (4)

ىم٤مل اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف و، "هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل ُيرضم٤مه"(: 1/65ىم٤مل احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك ) .

أهؾ احلدي٨م يقهٜمقن هذا " ::. وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل"صححف احل٤ميمؿ قمغم ذط ُمًٚمؿ ومقهؿ"(: 3/18شمٚمخٞمص احلٌػم )

احلدي٨م ُمـ اعمٕم٤مسيـ إًم٤ٌمين يمام ذم اجل٤مُمع  وىمد وٕمػ هذا(، 3/61يٜمٔمر: اًمتٚمخٞمص احلٌػم، ٓسمـ طمجر ). "احلدي٨م

 (. 24111(، رىمؿ )2/2413وزي٤مدشمف، )اًمّمٖمػم 

 (.1/662ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، ) (5)
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ُٜباع ب٘ ايدٜٔ إذا نإ َعٝٓا  .احلاي١ ايجا١ْٝ: قبض َا 

ذم صح٦م سمٞمع اًمديـ عمـ هق قمٚمٞمف أو ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف  ُمٕمٞمٜم٤م ومٝمؾ يِمؽمط إذا يم٤من اعم٘مٌقض

 إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمٞمٜم٦م أن يتقومر ومٞمٝم٤م اًم٘مٌض، أم ٓ يِمؽمط ذًمؽ؟

 اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إمم ىمقًملم:

: أٟمف يِمؽمط اًم٘مٌض ومٞمام ي٤ٌمع سمف اًمديـ، وٓ يٙمٗمل يمقن ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ اًم٘مقل إول

 .(2)ذم جمٚمس اًمٕم٘مد، وهق اعمٕمتٛمد قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦مُمٕمٞمٜم٤م، ويٙمقن اًم٘مٌض 

وقمٚمٚمقا ٓؿمؽماط اًم٘مٌض ًمٚمٛمٕملم: ٕن اًمٕملم همػم اعم٘مٌقو٦م ذم ُمٕمٜمك اًمديـ، وذًمؽ ي٘متيض 

 .(1)قمدم ضمقاز سمٞمع اًمديـ سمف

أٟمف ٓ يِمؽمط اًم٘مٌض ومٞمام ي٤ٌمع سمف اًمديـ، ويٙمتٗمك سمتٕمٞمٞمٜمف، وإًمٞمف ذه٥م  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(4)ومٕمٞم٦مىمقل قمٜمد اًمِم٤مهق و ،(3)اعم٤مًمٙمٞم٦م

وقمٚمٚمقا ًم٘مقهلؿ هذا سم٠مٟمف إذا ضم٤مز سمٞمع اًمديـ عمـ هق قمٚمٞمف سمٛمٕملم يت٠مظمر ىمٌْمف: ومجقاز سمٞمٕمف 

 .(5)ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف سمذًمؽ أومم سم٤مجلقاز

ٓ يِمؽمط اًم٘مٌض ومٞمام ي٤ٌمع سمف هق اًم٘مقل سم٠مٟمف  –واهلل أقمٚمؿ –وًمٕمؾ اًمراضمح  :اًمؽمضمٞمح

أؿمٌف اًمديـ ُمـ طمٞم٨م قمدم طمّمقًمف ذم ٕن اعمٕملم همػم اعم٘مٌقض وإن : ويٙمتٗمك سمتٕمٞمٞمٜمف اًمديـ،

 اًمٞمد إٓ أٟمف ُمٗم٤مرق ًمٚمديـ ذم احلٙمؿ، عم٤م سملم اعمٕملم واًمديـ ُمـ اًمٗمرق.

 

  

                                                           

 (. 1/466(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، ًمٚمنمسمٞمٜمل، )4/91هن٤مي٦م اعمحت٤مج، ًمٚمرُمكم، ) (2)

 يٜمٔمر: اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م. (1)

 (.3/63اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير، ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ) (3)

 (.1/85أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، ًمزيمري٤م إٟمّم٤مري، ) (4)

 (.2/362سمٞمع اًمديـ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة، اًمالطمؿ، ) (5)
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 املبخح ايجاْٞ

 ايتطبٝكات املعاصس٠ يكبض َا ٜباع ب٘ ايدٜٔ

إن سمٞمع اًمديـ سمديـ ُمثٚمف، أو سمٞمع اًمديـ سمٛم١مضمؾ ُمٜمف مل ي٘مٌض سمٛم١مضمؾ مل ي٘مٌض، أو سمٞمٕمف 

 سم٤مًمرسم٤م ىمدياًم، لماعمتٕم٤مُمٚمسمٕمض ًمؽ ُمـ ذرائع اًمرسم٤م ووؾم٤مئٚمف اًمتل جل٠م إًمٞمٝم٤م سم٠مي ؾمٚمٕم٦م يم٤مٟم٧م، يمؾ ذ

 اًمٜم٤مس أومرادا وُم١مؾم٤ًمت طمديث٤م. سمٕمضوشم٤ًمهؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ سمام يِمٌٝمٝم٤م 

وومٞمام يكم أذيمر سمٕمض اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًمتل اٟمتنمت ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض، وؾمٞمٙمقن قمروٝم٤م 

ًمديـ سمف، وُمدى شمقومر اًم٘مٌض ومٞمف، وأصمر ذًمؽ قمغم خمتٍما سمٌٞم٤من صقرة اعمٕم٤مُمٚم٦م، وٟمقع ُم٤م يتؿ سمٞمع ا

ضمقاز اعمٕم٤مُمٚم٦م أو طمرُمتٝم٤م. وقمدد هذه اًمّمقر اًمتل ىمٛم٧م سم٤مؾمت٘مرائٝم٤م شمًع صقر، قمغم اًمٜمحق 

 أيت:

 .ايصٛز٠ األٚىل: بٝع دٜٔ املساحب١

وهل أن ي٘مقم اعمٍمف سمٌٞمع ؾمٚمٕم٦م سم٤معمراسمح٦م إمم أمحد سمثٛمـ ُم٘مدر سمٕمنمة آٓف ري٤مل ُمثال، 

ئذ يتحقل اًمثٛمـ إمم ديـ يًتحؼ إداء سمٕمد ؾمٜم٦م ُمقصمؼ سمًٜمدات اًم٘مٌض، عمدة ؾمٜم٦م، وطمٞمٜم

وقمٜمدئذ ي٘مقم اعمٍمف سمٌٞمع شمٚمؽ اًمًٜمدات قمغم حمٛمقد طم٤مٓ، أو ذم أىمؾ ُمـ اًمًٜم٦م ُمثال سمٛمٌٚمغ 

أىمؾ ُمـ ديـ اعمراسمح٦م، صمؿ ي٘مقم حمٛمقد سم٤مؾمتٞمٗم٤مء اًمديـ يم٤مُمال )ىمٞمٛم٦م اًمّمٗم٘م٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سملم اعمٍمف 

 .وأمحد( سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف

يِمؽمط وهذه اعمٕم٤مُمٚم٦م خت٤مًمػ ىمقاقمد اًمٍمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتل شمٜمص قمغم أٟمف 

اًمتامصمؾ واًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس إذا يم٤مٟم٤م ُمـ ضمٜمس رسمقي واطمد، واًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس إذا يم٤مٟم٤م ُمـ 

وقمٚمٞمف وم٢من سمٞمع اًمديـ اعم١مضمؾ ًمِمخص آظمر سمثٛمـ وهق هٜم٤م همػم ُمتح٘مؼ ضمٜمًلم رسمقيلم خمتٚمٗملم، 

 ـ ُمـ همػم ىمٌض عم٤م سمٞمع سمف اًمديـ ٓ َيقز.ُمٕمجؾ أىمؾ ُمـ اًمدي

  .ايصٛز٠ ايجا١ْٝ: بٝع ايدٜٔ يػسنات حتصٌٝ األَٛاٍ

شم٘مقم سمٕمض اًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م سمنماء اًمديقن اعمت٠مظمرة واًمؽمسمح هب٤م، سمثٛمـ 

يـ، دون أن يٙمقن هٜم٤مك شم٘م٤مسمض عم٤م يتؿ سمٞمع اًمديـ سمف.  ُمٕمجؾ أىمؾ ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمدَّ
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ُم٦م، وىمد اضمتٛمع ومٞمٝم٤م رسم٤م اًمٗمْمؾ ورسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م، وهذه اعمٕم٤مُمٚم٦م شمٕمد ُمـ ا ًمٕم٘مقد اًمرسمقي٦م اعمحرَّ

ومٝمل سمٞمع ديـ سمٜم٘مٍد ُمتٗم٤موال وٟمًٞمئ٦م، وم٤مًمٗمْمؾ: ذم زي٤مدة اًمديـ قمـ اعمٌٚمغ اعمدومقع، واًمٜمًٞمئ٦م: ذم 

شم٠مظمػم اؾمتالُمف إمم وىم٧م طمٚمقًمف. وضم٤مء ذم ىمرارات جمٚمس اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل اًمت٤مسمع 

ْيـ همػم اجل٤مئزة:" دورشمف اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة: ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم  صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ صقر سمٞمع اًمدَّ

يـ ًمٚمٛمديـ سمثٛمـ ُم١مضمؾ أيمثر ُمـ ُم٘مدار اًمديـ: ٕٟمف صقرة ُمـ صقر اًمرسم٤م، وهق  - أ سمٞمع اًمدَّ

يـ(.  ممٜمقع ذقم٤ًم، وهق ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف )ضمدوًم٦م اًمدَّ

يـ ًمٖمػم اعمديـ سمثٛمـ ُم١مضمؾ ُمـ ضمٜمًف، أو ُمـ همػم ضمٜمًف: ٕهن٤م ُمـ - ب صقر سمٞمع  سمٞمع اًمدَّ

يـ( اعمٛمٜمقع ذقم٤م يـ سم٤مًمدَّ  ."اًمٙم٤مًم  سم٤مًمٙم٤مًم  )أي: اًمدَّ

 .ايصٛز٠ ايجايج١: حطِ األٚزام ايتجاز١ٜ 

طمًؿ أو ظمّمؿ إوراق اًمتج٤مري٦م )اًمِمٞمٙم٤مت، أو اًمًٜمدات، أو اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت( سمٌٞمع احل٤مًم٦م 

تؿ اًم٘مٌض عم٤م سمٞمع ُمٜمٝم٤م أو اعم١مضمٚم٦م سم٠مىمؾ مم٤م ومٞمٝم٤م أو أيمثر مم٤م ومٞمٝم٤م أو ذائٝم٤م سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م دون أن ي

يم٠من يقىمع اعمديـ قمغم اًمًٜمد ُٕمر قمٜمدُم٤م يِمؽمي ؾمٚمٕم٦م سم٤مًمت٘مًٞمط ُمـ اًم٤ٌمئع، صمؿ ي٘مقم "سمف اًمديـ. 

ذًمؽ اًمت٤مضمر رهم٦ٌم ُمٜمف ذم اؾمتٕمج٤مل ُمٌٚمغ اًمديـ ذم شم٘مديؿ هذه اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م إمم اعمٍمف اًمذي حيًؿ 

ؿ يٜمتٔمر اعمٍمف صم -دون أن ي٘مٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ-ضمزءا ُمـ ُمٌٚمٖمٝم٤م ويٕمجؾ ًمف دومع ُم٤م سم٘مل 

 .(2)"طمتك حيلم أضمؾ اًمًداد ومٞمحّمؾ قمغم ُمٌٚمغ اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م يم٤مُمال

جمٛمع اًمٗم٘مف "ومٝمذه اعمٕم٤مُمٚم٦م ٓ دمقز: ٕن ذًمؽ يٕمتؼم ُمـ سيح اًمرسم٤م، وىمد ضم٤مء ذم ىمرار 

 اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل ذم دورشمف اًم٤ًمسمٕم٦م: "اإلؾمالُمل

 "رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م"ٕٟمف ي١مول إمم  إن طمًؿ )ظمّمؿ( إوراق اًمتج٤مري٦م: همػم ضم٤مئز ذقم٤ًم: -2

 اعمحرم.

احلٓمٞمٓم٦م ُمـ اًمديـ اعم١مضمؾ ٕضمؾ شمٕمجٞمٚمف، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م سمٓمٚم٥م اًمدائـ أو اعمديـ )وع  -1

وشمٕمجؾ(: ضم٤مئزة ذقم٤ًم، ٓ شمدظمؾ ذم اًمرسم٤م اعمحرم إذا مل شمٙمـ سمٜم٤مء قمغم اشمٗم٤مق ُمًٌؼ، وُم٤م 

                                                           

 (.52يٜمٔمر: سمٞمع اًمديـ، اًمّمديؼ حمٛمد اًميير، ص) (2)
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: مل دمز: ٕهن٤م شم٠مظمذ داُم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اًمدائـ واعمديـ صمٜم٤مئٞم٦م، وم٢مذا دظمؾ سمٞمٜمٝمام ـمرف صم٤مًم٨م

 .(2)"طمًؿ إوراق اًمتج٤مري٦م"قمٜمدئذ طمٙمؿ 

سمٞمع ديـ سمٜم٘مد أىمؾ ُمٜمف دون أن  ٤مطمٙمؿ هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م قمغم أؾم٤مس أهن ويتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن

 .(1)يٙمقن هٜم٤مك ىمٌض عم٤م سمٞمع سمف اًمديـ

 .ايصٛز٠ ايسابع١: بٝع حل ايتأيٝف

ف ُمـ إمهٞم٦م: يم٢مقمداد طمؼ اًمت٠مًمٞمػ هق طمّمقل ُمـ ىم٤مم سمٕمٛمؾ ومٞمف إسمداع أًي٤م يم٤مٟم٧م درضمت

يمت٤مب، أو شمٓمقير قمٛمؾ قمٚمٛمل قمـ ـمريؼ شمٗمًػمه، أو شمّمحٞمح أظمٓم٤مئف قمغم ممٞمزات شمرسمٓمف هبذا 

 .(3)اإلسمداع

واعم١مًمػ حيّمؾ قمغم طم٘ملم: طمؼ أديب، وطمؼ ُم٤مزم، وُم٤م هيٛمٜم٤م هق احلؼ اعم٤مزم، وهق صم٤مسم٧م 

ف رأي قمدد ُمـ ًمٚمٛم١مًمػ وًمقرصمتف، عمدة ُمٕمٞمٜم٦م، وهذا احلؼ اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم ُم٤مًمٞمتف، ويتقضم

اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ إمم أن حلؼ اًمت٠مًمٞمػ ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتؼمة، وٕصح٤مسمف طمؼ اًمتٍمف ومٞمف سم٤مًمٓمرق 

 .(4)اعمنموقم٦م، وٓ َيقز آقمتداء قمٚمٞمف

 وُمـ هذه اًمتٍموم٤مت سمٞمع اًمديـ سمحؼ اًمت٠مًمٞمػ.

وصقرشمف: إذا يم٤من ًمٕمكم قمنمة آٓف ري٤مل قمغم ظم٤مًمد، وىمد أًمََّػ ظم٤مًمد يمت٤مسم٤م، وأراد ظم٤مًمد 

أن يٌٞمع طم٘مف ذم هذا اًمت٠مًمٞمػ )اًمٓم٤ٌمقم٦م، اًمٜمنم، اًمتقزيع، وُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ رسمح ُم٤مدي( ًمٕمكم، سمام 

 قمٚمٞمف ُمـ ديـ.

وم٤مًمذي سمٞمع هٜم٤م هق طمؼ اًمت٠مًمٞمػ، وهم٤مًم٤ٌم يٙمقن ُم٤مٓ، ومٞمِمؽمط اًم٘مٌض عم٤م سمٞمع سمف اًمديـ طمتك 

 يٙمقن اًمٌٞمع صحٞمح٤م.

                                                           

ٛمع اًمٗم٘مف (. يٜمٔمر: جمٚم٦م جم89قمنمة، رىمؿ )اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل اًمت٤مسمع ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ذم دورشمف اًم٤ًمدؾم٦م  ىمرار (2)

 (. 2/26اإلؾمالُمل )

 (.28يٜمٔمر: سمٞمع اًمديـ وؾمٜمدات اعم٘م٤مرو٦م وسمدائٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ذم جم٤مل اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم واخل٤مص، د. ؾم٤مُمل محقد، ص ) (1)

 (. سمتٍمف. 42يٜمٔمر: اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ؿمٌػم، ص ) (3)

(. يٜمٔمر: 5خل٤مُم٦ًم سمِم٠من احل٘مقق اعمٕمٜمقي٦م ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًم٘مرار رىمؿ )وهذا ُم٤م أىمره جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم دورشمف ا (4)

 (.3/1582جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمٕمدد اخل٤مُمس، )
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  .اخلاَط١: ايتٛزٜل )تصهٝو ايدٜٕٛ(ايصٛز٠ 

ٕم٤مُمٚم٦م ضمٕمؾ اًمديـ اعم١مضمؾ ذم ذُم٦م همػمه ذم اًمٗمؽمة ُم٤م سملم صمٌقشمف ذم اًمذُم٦م ويتؿ ذم هذه اعم

وطمٚمقل أضمٚمف صٙمقيم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول سم٤مًمٓمرق اًمتج٤مري٦م ذم ؾمقق صم٤مٟمقي٦م، وسمذًمؽ يٛمٙمـ أن دمري 

قمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٤ٌمدل واًمتداول اعمختٚمٗم٦م، ويٜم٘مٚم٥م إمم ٟم٘مقد سمٕمد أن يم٤من جمرد اًمتزام ذم ذُم٦م 

 .(2)اعمديـ

َيري ذم اًمتّمٙمٞمؽ وم٢من ُم٤م يتؿ ىمٌْمف إُم٤م ديـ ٟم٘مدي، أو ديـ ؾمٚمٕمل )قمروض وسمتدىمٞمؼ ُم٤م 

 دم٤مري٦م(.

وم٠مُم٤م إول: وم٢من ُم٤م يتؿ سمف سمٞمع اًمديـ هق ديـ آظمر أو ٟم٘مقد طم٤مًم٦م، ويِمؽمط ومٞمف اًمت٘م٤مسمض ذم 

 اعمجٚمس.

وأُم٤م اًمث٤مين: وم٢مٟمف ٓ يٙمقن إٓ إذا يم٤من اًمديـ اًمث٤مسم٧م ذم اًمذُم٦م اعم١مضمؾ ٟم٘مدي٤م، ويٙمقن ُمـ 

ًمديـ ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف: ٕن اًمدائـ سمتقري٘مف اًمّمؽ ىمد سم٤مقمف ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف اًمديـ، سم٤مب سمٞمع ا

سمثٛمـ ُمٕمجؾ أىمؾ ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م اعمدوٟم٦م ذم اًمّمؽ، ؾمقاء سمٞمع سمثٛمـ ُمـ ضمٜمس اًمديـ )اًمذه٥م 

)يم٤مًمذه٥م سم٤مًمٗمْم٦م أو اًمٕمٙمس(، ومٝمٜم٤م أيْم٤م  ،سم٤مًمذه٥م، أو اًمٗمْم٦م سم٤مًمٗمْم٦م(، أو ُمـ همػم ضمٜمًف

 ىمٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ، وٓؿمتامًمف قمغم اًمرسم٤م. قمدم ضمقاز شمقري٘مف: ًمٕمدم حت٘مؼ

ٓ َيقز شمقرق )شمّمٙمٞمؽ( اًمديقن: "وىمد ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُم٤م ٟمّمف: 

سمحٞم٨م شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول ذم ؾمقق صم٤مٟمقي٦م: ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك طمًؿ إوراق اًمتج٤مري٦م اًمذي 

 .(1)"يِمتٛمؾ قمغم سمٞمع اًمديـ ًمٖمػم اعمديـ قمغم وضمف يِمتٛمؾ قمغم اًمرسم٤م

 .ايصٛز٠ ايطادض١: بٝع دٜٕٛ ايبٓٛى

ذم هذه اًمّمقرة شُم٘مِدم سمٕمض اًمٌٜمقك قمغم سمٞمع ديقهن٤م سم٥ًٌم مم٤مـمٚم٦م سمٕمض اعمديقٟملم، أو شمٕمثر 

 سمٕمض اعمديقٟمٞم٤مت، سم٠مىمؾ ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمديـ أو سم٠ميمثر ُمٜمف، طمؾ اًمديـ أو يم٤من ُم١مضمال، ًمٚمٛمديـ أو

 
                                                           

 (. 124ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل وآىمتّم٤مد، د. ٟمزيف مح٤مد، ص ) (2)

تج٤مري٦م، ذم دورة ُم١ممتره اًم٤ًمسمع، سم٤معمٛمٚمٙم٦م ( سمِم٠من طمًؿ )ظمّمؿ( إوراق اًم64/1/7ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، رىمؿ ) (1)

   م.2991ُم٤ميق  24-9هـ اعمقاومؼ 21/22/2421-7اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، سمت٤مريخ 



 ٟم٤ميػ سمـ مجٕم٤من اجلريدان : د.إقمداد                                 "اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦مدراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م " ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة 

         295 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

 .(2)ًمٖمػمه

ومٞمٙمقن طمٙمٛمف طمٙمؿ سمٞمع اًمديـ وذم هذه احل٤مًم٦م ٓ يتؿ ومٞمٝم٤م ىمٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ، 

 أو ًمٖمػم اعمديـ اًمذي اؿمؽمط ومٞمف ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ. ،ًمٚمٛمديـ

 .ايصٛز٠ ايطابع١: بٝع ايساتب اايتكاعدٟ

اًمراشم٥م اًمت٘م٤مقمدي هق قم٤ٌمرة قمـ اعمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل اًمذي يًتح٘مف اعمقفمػ اعمت٘م٤مقمد قمٜمد اٟمتٝم٤مء 

يٛمثؾ ديٜم٤م ُم١مضمال ًمٚمٛمقفمػ  .(1)ًم٤ٌمظمدُمتف، وحت٘م٘م٧م ومٞمف ذوط ُمٕمٞمٜم٦م، سمّمٗم٦م دوري٦م، ؿمٝمري٦م هم٤م

وحيؾ أضمؾ هذا  -سمٛمختٚمػ اعمًٛمٞم٤مت-قمغم ُم١مؾم٦ًم اًمت٘م٤مقمد أو اجلٝم٦م اعم١ًموًم٦م قمٜمف ذم اًمدوًم٦م 

اًمديـ وىم٧م اؾمتح٘م٤مق اًمراشم٥م اًمِمٝمري اًمت٘م٤مقمدي، وٕن اعمقفمػ ٓ يٛمٚمؽ اًمراشم٥م اًمت٘م٤مقمدي 

اعم١مؾم٦ًم أو اجلٝم٦م (، و٤ماًمِمٝمري ُمٚمٙم٤م شم٤مُم٤م إٓ وىم٧م اؾمتح٘م٤مىمف يٙمقن اعمقفمػ اعمت٘م٤مقمد )دائٜمً 

 .(3)(، ويٛمثؾ سمٞمع هذا اًمراشم٥م اًمت٘م٤مقمدي سمٞمع ديـ سمثٛمـ طم٤مل٤ماعمٕمٞمٜم٦م سمذًمؽ )ُمديٜمً 

وي٘مقم اعمقفمػ سمٌٞمع ضمزء ُمـ راشمٌف اًمت٘م٤مقمدي: طمٞم٨م يتؿ آشمٗم٤مق ُمٕمف ُمـ اجلٝم٦م اًمراهم٦ٌم 

سمنماء راشمٌف عمدة حمددة، أو عمدى احلٞم٤مة، أو ًمٕمنم أو قمنميـ ؾمٜم٦م، طم٥ًم صح٦م هذا اعمقفمػ، 

اعمقفمػ اعمت٘م٤مقمد اعمٌٚمغ سمٛمقضم٥م )ؿمٞمؽ( ُيرؾمؾ إًمٞمف، وسمٛمجرد ووم٤مة اعمقفمػ اعمت٘م٤مقمد  وي٠مظمذ

يتقىمػ ىمًط آؾمت٘مٓم٤مع، ومػمضمع اًمراشم٥م إمم أصٚمف ىمٌؾ آؾمت٘مٓم٤مع، ويٕمقد ًمٚمقرصم٦م اًمذيـ ٓ 

 .(4)يٓم٤مًمٌقن سمتًديد إىم٤ًمط اعمتٌ٘مٞم٦م

٤مقمد ُيٛمثؾ ُم٤مٓ، واعمت٠مُمؾ ذم هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م َيد أن )اًمِمٞمؽ( اًمذي اؾمتٚمٛمف اعمقفمػ اعمت٘م

وذيم٦م اًمت٠مُملم شم٠مظمذ ىمًٓم٤م ُمـ راشمٌف اًمت٘م٤مقمدي اًمِمٝمري، وهق ُم٤مل ُم٘م٤مسمؾ سمٞمع هذا اًمديـ 

اعم١مضمؾ، يِمؽمط ومٞمف اًمت٘م٤مسمض، ويمذًمؽ اًمتامصمؾ: طمٞم٨م إن اًمٜم٘مديـ ُمـ ضمٜمس واطمد، وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م 

ُيتؾ ذط اًمت٘م٤مسمض: ٕن اعمقفمػ ىمٌؾ ُمٌٚمغ ذاء اًمديـ اعم٤ٌمع، ومل يدومع ُم٘م٤مسمٚمف ذم جمٚمس 

                                                           

 (.43يٜمٔمر: اًمتٍموم٤مت ذم اًمديقن سم٤مًمٌٞمع وهمػمه ُمع شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة، د. وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، ص ) (2)

 (.  64) ٟمٔم٤مم اًمت٠مُملم، طم٘مٞم٘متف واًمرأي اًمنمقمل ومٞمف، ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م، ص (1)

 (.  64ومت٤موى اًمزرىم٤م، ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م، ص ) (3)

 (.91يٜمٔمر: سمٞمع اًمديـ وأطمٙم٤مُمف، ظم٤مًمد شمرسم٤من، ص ) (4)
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ًمٕم٘مد، وهذا هق رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م، يمام صم٧ٌم رسم٤م اًمٗمْمؾ ُمـ ظمالل اًمزي٤مدة، أو اًمٜم٘مّم٤من ذم اًمٕمقض ا

 وقمٚمٞمف إذا اظمتؾ ذط اًمت٘م٤مسمض ومتٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م حمرُم٦م. .(2)اًمذي يدومٕمف اعمقفمػ اعمت٘م٤مقمد

 .ايصٛز٠ ايجا١َٓ: غسا٤ ٚحطِ )خصِ( ايفٛاتري

يم٠من يٙمقن قمغم ؿمخص ُم٤م : ومراد سمنماء ُم٤م ذم اًمٗم٤مشمقرة سمًٚمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦مٕاىمد ي٘مقم سمٕمض 

وم٤مشمقرة يمٝمرسم٤مء سم٘مٞمٛم٦م أًمػ ري٤مل، وًمديف ؾمٚمٕم٦م ىمٞمٛمتٝم٤م أًمػ ري٤مل، حيت٤مضمٝم٤م ؿمخص آظمر، ومٞم٘مقم 

سمٌٞمع هذه اًمًٚمٕم٦م ُم٘م٤مسمؾ أن ي٘مقم أظمر سمًداد ىمٞمٛم٦م اًمٗم٤مشمقرة اًمتل قمٚمٞمف، وشمٙمقن هذه اًمًٚمٕم٦م هل 

ًمٗم٤مشمقرة قمغم اًمِمخص أن اًمتل سمٞمع هب٤م اًمديـ ذم هذه اًمّمقرة. ومٗمل هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمديـ هق ىمٞمٛم٦م ا

 يدومٕمٝم٤م ًمنميم٦م اًمٙمٝمرسم٤مء، واًمًٕمٚم٦م هل ُم٤م ي٤ٌمع سمف ىمٞمٛم٦م هذه اًمٗم٤مشمقرة.

ومراد ويِمؽمط ومٞمٝم٤م ىمٌض اًمًٚمٕم٦م اًمتل سمٞمٕم٧م هب٤م ٕاوهذه اًمّمقرة اًمدارضم٦م سملم سمٕمض 

 اًمٗم٤مشمقرة، وهٜم٤م ٓ حيّمؾ خم٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م، ًمٙمقن اعمٌٞمع ؾمٚمٕم٦م.

ٚمؼ قمٚمٞمف ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض سمٕم٘مد ذاء وإٟمام اًمذي حيت٤مج عمزيد سمح٨م وقمٜم٤مي٦م هق ُم٤م يٓم

اًمٗم٤مشمقرة، ويمذًمؽ طمًؿ اًمٗم٤مشمقرة، ومٝمام ُمٕم٤مُمٚمت٤من ومٞمٝمام شمٙمقن اًمًٚمٕم٦م اًمتل سمٞمٕم٧م هبذا اًمديـ ٟم٘مدا 

 قمغم اًمٜمحق أيت:

 عكد غسا٤ ايفٛاتري: -أ

طمٞم٨م يتؿ قم٘مد اشمٗم٤مق يؼمم سملم ُمٜمِم٠مة دم٤مري٦م أو صٜم٤مقمٞم٦م أو ظمدُم٤مشمٞم٦م ُمع ُم١مؾم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م  

ػم، وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م شمٙمقن ُمتٗمرقم٦م قمـ سمٜمؽ ُمٕملم، وم٤مٕومم يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م )اًمٕمٛمٞمؾ( خمتّم٦م سمنماء اًمٗمقاشم

واًمث٤مٟمٞم٦م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م )اًمقيمٞمؾ(، طمٞم٨م يرؾمؾ اًمٕمٛمٞمؾ يم٤موم٦م ومقاشمػمه إمم اًمقيمٞمؾ اًمذي يٜمت٘مل ُمـ 

هذه اًمٗمقاشمػم ُم٤م يرى إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتّمٞمٚمف وىمٚم٦م اعمخ٤مـمر ومٞمف، سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمريمز اعم٤مزم ًمٚمٛمديـ ومٞمف 

وُمـ صمؿ يٚمتزم سم٠مداء ىمٞمٛم٦م هذه اًمٗمقاشمػم ًمٚمٕمٛمٞمؾ قمغم أن حيؾ حمٚمف ذم ُمٓم٤مًم٦ٌم وؾمٛمٕمتف اًمتج٤مري٦م 

وذًمؽ ُم٘م٤مسمؾ  :اعمديٜملم هب٤م، ُمع اًمتزاُمف سمٕمدم اًمرضمقع قمغم اًمٕمٛمٞمؾ سم٠مي وم٤مشمقرة يٛمتٜمع ومٞمٝم٤م اًمقوم٤مء

 .(1)قمٛمقًم٦م متثؾ ٟم٦ًٌم ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٗمقاشمػم ُم٘م٤مسمؾ ظمٓمر قمدم اًمقوم٤مء

                                                           

 (. 286يٜمٔمر: شمٓمقير إقمامل اعمٍمومٞم٦م سمام يتٗمؼ واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ؾم٤مُمل محقد، ص ) (2)

   (.643يٜمٔمر: قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك ُمـ اًمقضمٝم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، د. قمكم مج٤مل اًمديـ قمقض، ص ) (1)
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اشمػم، ومٞمٙمقن يمٌٞمع ديـ ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف، ومٝمٜم٤م اًمقيمٞمؾ طمؾ حمؾ اًمٕمٛمٞمؾ ذم حتّمٞمؾ اًمٗمق

طمٞم٨م يٜمت٘مؾ احلؼ ُمـ اًمديـ وخم٤مـمره وُمٝمٛم٦م حتّمٞمٚمف إمم ُمِمؽمي اًمديـ، وهذا آٟمت٘م٤مل قمقض 

 ُم٤مزم وهق ُم٤م يتؿ سمٞمع اًمديـ سمف، ويِمؽمط ومٞمف اًمت٘م٤مسمض.

 حطِ )خصِ( ايفٛاتري: -ب

٤م قمٜمد طمٚمقل طمٞم٨م يتؿ ذم هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م متٚمٞمؽ اًمٗم٤مشمقرة ًمٓمرف آظمر ُمع وامن اًمقوم٤مء هب

 .(2)أضمٚمٝم٤م، ُم٘م٤مسمؾ دومع اًمٓمرف أظمر ىمٞمٛم٦م اًمٗم٤مشمقرة ُمع طمًؿ ضمزء ُمٜمٝم٤م

وشم٘مقم سمٕمض اًمٌٜمقك )احل٤مؾمؿ( سم٤مٓشمٗم٤مق ُمع ـم٤مًم٥م احلًؿ سمتٕمجٞمؾ ىمٞمٛم٦م ورىم٦م دم٤مري٦م أو ؾمٜمد 

أو جمرد طمؼ آظمر حمًقُم٤م ُمٜمٝم٤م ُمٌٚمغ يتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمدة اًم٤ٌمىمٞم٦م طمتك اؾمتٞمٗم٤مء ىمٞمٛم٦م  ،(1)ىم٤مسمؾ ًمٚمتداول

ل أضمؾ اًمٗم٤مشمقرة أو اًمًٜمد أو احلؼ، وذًمؽ ذم ُم٘م٤مسمؾ أن يٜم٘مؾ ـم٤مًم٥م احلًؿ إمم احلؼ قمٜمد طمٚمق

 .(3)اًمٌٜمؽ هذا احلؼ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٛمٚمٞمؽ وأن يْمٛمـ ًمف ووم٤مء قمٜمد طمٚمقل أضمٚمف

واًمٜم٤مفمر ذم طمًؿ اًمٗمقاشمػم َيد أهن٤م قم٤ٌمرة قمـ ىمرض سمٗم٤مئدة: ٕهن٤م شم١مول ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك  

حلًؿ، وٕن احل٤مؾمؿ يٚمتزم ذم احلًؿ سم٤مًمٗم٤مئدة، واعم٘مّمقد إمم اًم٘مرض سمٗم٤مئدة وًمْمامن ـم٤مًم٥م ا

يمام أٟمف يٛمٙمـ وصػ احلًؿ سم٠مٟمف سمٞمع  ،(4)سم٤مقمت٤ٌمر أن احلًؿ قم٘مد ائتامن ىم٤مئؿ قمغم اًمث٘م٦م ذم اًمٕمٛمٞمؾ

اًمديـ ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف، ُمع وامن سم٤مئع اًمديـ ووم٤مء اعمديـ سمف، وذم يمال اًمقصٗملم وم٢من اعمٌٞمع هلذا 

 ض.اًمديـ قم٤ٌمرة قمـ ٟم٘مد، يِمؽمط ومٞمف اًم٘مٌ

 

 

 

                                                           

 (. 329يٜمٔمر: قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك ذم وقء اًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء واًمتنميع، د. قمٌد احلٛمٞمد اًمِمقاريب، ص ) (2)

ًمذًمؽ ؾمٛمل: -اًمًٜمد هق ورىم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمّمدره٤م اًمنميم٤مت اعم٤ًممه٦م أو اعم١مؾم٤ًمت أو اًمدول، وهل اًمّمٙمقك اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول  (1)

قمـ ـمريؼ آيمتت٤مب اًمٕم٤مم. يٜمٔمر: اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف وهق يٛمثؾ ىمرو٤م ـمقيؾ إضمؾ يٕم٘مد قم٤مدة  -ؾمٜمد ىم٤مسمؾ ًمٚمتداول

 ( سمتٍمف.123اإلؾمالُمل، أ.د. حمٛمد قمثامن ؿمٌػم، ص )

  (.731يٜمٔمر: قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك ُمـ اًمقضمٝم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، ًمٚمديمتقر قمكم مج٤مل اًمديـ قمقض، ص ) (3)

 (.1/454يٜمٔمر: سمٞمع اًمديـ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة، اًمالطمؿ، ص ) (4)
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 .ايصٛز٠ ايتاضع١: بٝع املٗس

وم٢من اعمٝمر اًمذي هق طمؼ ُمـ طم٘مقق اًمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م يث٧ٌم هل٤م سمٙمؾ ُم٤مل ُمت٘مقم يّمح أن 

        يمام أضم٤مز اًمٗم٘مٝم٤مء  ،(2)يٙمقن ُمٝمرا، ٟم٘مدا يم٤من، أو طمٚمٞم٤م، أو قم٘م٤مرا، أو طمٞمقاٟم٤م، أو ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م

ُمٕمجال، واًمٌٕمض أظمر ُم١مضمال، إمم أن يٙمقن اعمٝمر ُمٕمجال، أو ُم١مضمال، أو سمٕمْمف  -رمحٝمؿ اهلل-

 .(1)أضمؾ ىمري٥م أو سمٕمٞمد

واًمّمقرة اًمتل هل ُمقوقع اًمٌح٨م إذا يم٤من اعمٝمر ُم١مضمال، وأرادت اًمزوضم٦م سمٞمٕمف، وم٢مهن٤م إُم٤م 

 أن شمٌٞمع ًمٚمزوج أو ًمٖمػمه.

وم٢من سم٤مقمتف ًمٚمزوج ومٝمق صقرة ُمـ صقر سمٞمع اًمديـ ًمٚمٛمديـ، ومٞمجقز ًمٚمزوضم٦م سمٞمع اًمديـ 

ًمتامصمؾ واًمت٘م٤مسمض، إذا يم٤من اعمٝمر ُمـ إصمامن اًمرسمقي٦م، واًمت٘م٤مسمض اعم١مضمؾ ًمزوضمٝم٤م ذيٓم٦م ُمراقم٤مة ا

 قمٜمد اظمتالومف. ومٞمٙمقن ىمٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ هٜم٤م ذط ًمّمح٦م اًمٌٞمع ذم يمؾ إطمقال.

وأُم٤م إذا يم٤من اًمٕمقض ؾمٚمٕم٦م، ومال يِمؽمط اًم٘مٌض: ٕن هذا سمٞمع قم٤مضمؾ سمآضمؾ، ُمع اقمت٤ٌمر أن 

 .(3)حل٤مضاًمزوج ىم٤مسمض عم٤م ذم ذُمتف: طمٞم٨م إن ُم٤م ذم اًمذُم٦م يم٤م

وأُم٤م إذا سم٤مقم٧م اًمزوضم٦م ُمٝمره٤م ًمٖمػم زوضمٝم٤م: ومٝمق ُمـ سمٞمع اًمديـ ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف، ومٞمجقز هل٤م 

سمٞمع هذا اًمديـ اًمذي ذم ذُم٦م زوضمٝم٤م ذيٓم٦م أن يٙمقن هٜم٤مك شم٘م٤مسمض ذم طم٤مًم٦م سمٞمع اًمٜم٘مد سم٤مًمٜم٘مد، 

 ومٝمٜم٤م يِمؽمط ىمٌض ُم٤م سمٞمع سمف اًمديـ.

  

                                                           

(. ويٜمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد، ٓسمـ 1/115أن شم٘م٤مسمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤مٓ. يٜمٔمر: اهلداي٦م، ًمٚمٛمػمهمٜم٤مين، ) -رمحٝمؿ اهلل-احلٜمٗمٞم٦م  واؿمؽمط (2)

 (. 1/182، )ٚمٌٝمقيت(، اًمروض اعمرسمع، ًم3/112، )ٚمنمسمٞمٜمل(، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، ًم1/12رؿمد، )

(، 3/111، )ٚمنمسمٞمٜملٖمٜمل اعمحت٤مج، ًم(، ُم3/157، )ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر(، 1/255شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ًمٚمزيٚمٕمل، ) (1)

 (.1/182اًمروض اعمرسمع، ًمٚمٌٝمقيت، )

 (.3/225يٜمٔمر ذم ذًمؽ: اًمتٛمٝمٞمد ٓسمـ قمٌد اًمؼم، ) (3)
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 اخلامت١

ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع "قمغم ُم٤م شمقظمٞم٧م ُمـ اإلسم٤مٟم٦م، ذم سمح٨م  أن ين زم، وأقم٤مٟمٜمل  وم٢مين أمحد اهلل

ؾم٤مئال إي٤مه أن يٜمٗمٕمٜمل سمف قمٚماًم "-دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م اؾمت٘مرائٞم٦م  -سمف اًمديـ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة

وقمٛماًل، وىمد ظمرضم٧م سمٕمدة ٟمت٤مئ٩م ُمـ هذا اًمٌح٨م، أذيمره٤م ُمٗمّمٚم٦م ومٞمام يكم، ُُمذيٚم٦م سمٌٕمض 

 اًمتقصٞم٤مت:

 : ْتا٥ج ايبخح:أٚاًل

يم٤من أقمـ: طمٞم٤مزة اًمٌمء، واًمتٛمٙمـ ُمٜمف، وآؾمتٞمالء قمٚمٞمف، ؾمقاء  اًم٘مٌض هق قم٤ٌمرة أن .2

 سم٤مًمٞمد، أم مل يٙمـ.

اًمديـ هق: ؿمٖمؾ اًمذُم٦م سم٤معم٤مل سم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب: يمٕم٘مد اًمٌٞمع، أو اًم٘مرض، أو أن  .1

 وٟمحق ذًمؽ. اإلضم٤مرةاًمزواج، أو 

 اًمذي ُي٤ٌمع ًمف اًمديـ ٓ ُيٚمق ُمـ طم٤مًمتلم: .3

 ـ آظمر.سمٞمع اًمديـ عمـ هق قمٚمٞمف سمدي احل٤مًم٦م إومم:

 سمٞمع اًمديـ ًمٖمػم ُمـ هق قمٚمٞمف، سمثٛمـ طم٤مل أو ُم١مضمؾ. احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 طم٤مٓت ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ وطمٙمٛمٝم٤م .4

ىمٌض اًمديـ إذا يم٤من اًم٘م٤مسمض هق ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ: ومٞمج٥م اًمت٘م٤مسمض عم٤م ي٤ٌمع  احل٤مًم٦م إومم:

 سمف اًمديـ.

 ،ػم ُمـ هق قمٚمٞمف اًمديـىمٌض اًمديـ إذا يم٤من اًم٘م٤مسمض عم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ ُمـ هم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

وم٢من  ،ومال ختٚمق ُمـ أُمريـ: إُم٤م أن يٙمقن همػم ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ ىم٤مسمًْم٤م ًمٚمًٚمٕم٦م طم٤مًم٦م أو ُم١مضمٚم٦م

 يم٤مٟم٧م ُم١مضمٚم٦م وم٢من اعم٠ًمًم٦م ُمـ أصٚمٝم٤م همػم ضم٤مئزة، وإن يم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م ومٞمِمؽمط ومٞمٝم٤م اًمت٘م٤مسمض.

 طم٤مٓت طمٙمؿ ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ .5

ذم اًمذُم٦م: وشمٜمدرج هذه احل٤مًم٦م حت٧م صقر  ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ إذا يم٤من احل٤مًم٦م إومم:

 سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ اعمجٛمع قمغم حتريٛمف ؾمقاء شمؿ ىمٌْمف أو شمٕمٞمٞمٜمف أو مل يتؿ.
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ىمٌض ُم٤م ُي٤ٌمع سمف اًمديـ إذا يم٤من ُمٕمٞمٜم٤م: ومال يِمؽمط ومٞمف اًم٘مٌض، ويٙمتٗمك  احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 سمتٕمٞمٞمٜمف.

مل ي٘مٌض، أو سمٞمٕمف  إن سمٞمع اًمديـ سمديـ ُمثٚمف، أو سمٞمع اًمديـ سمٛم١مضمؾ ُمٜمف مل ي٘مٌض سمٛم١مضمؾ .6

سم٠مي ؾمٚمٕم٦م يم٤مٟم٧م، يمؾ ذًمؽ ُمـ ذرائع اًمرسم٤م ووؾم٤مئٚمف اًمتل جل٠م إًمٞمٝم٤م اعمتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًمرسم٤م ىمدياًم، 

وشم٤ًمهؾ ذم اًمتٕم٤مُمؾ سمام يِمٌٝمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أومرادا وُم١مؾم٤ًمت طمديث٤م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت 

قمديدة ُمٜمٝم٤م: سمٞمع ديـ اعمراسمح٦م، وسمٞمع اًمديـ ًمنميم٤مت حتّمٞمؾ إُمقال، وطمًؿ إوراق 

ًمتج٤مري٦م، وسمٞمع طمؼ اًمت٠مًمٞمػ، واًمتقريؼ )شمّمٙمٞمؽ اًمديقن(، وسمٞمع ديقن اًمٌٜمقك، وسمٞمع ا

 اًمراشم٥م اًمت٘م٤مقمدي وذاء وطمًؿ )ظمّمؿ( اًمٗمقاشمػم، وسمٞمع اعمٝمر.

 : ايتٛصٝات:ثاًْٝا

اًمتقصٞم٦م سمدراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ وإومراده٤م ذم رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م  -

 ُمًت٘مٚم٦م.

ي٦م سمٌح٨م اجلزئٞم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وإومراده٤م سم٤مًمٌحقث شمقصٞم٦م اًم٤ٌمطمثلم سم٤مًمٕمٜم٤م -

اعمًت٘مٚم٦م وٟمنمه٤م سملم اًمٜم٤مس طمتك يٙمقٟمقا قمغم سمّمػمة ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اعمٕم٤مُمالت 

 اعمٕم٤مسة.

شمقصٞم٦م أومراد اعمجتٛمع سمٕمدم اخلقض ذم ُمٕم٤مُمالت ىمٌؾ اًمت٠ميمد سم٤مًم١ًمال واًمٌح٨م قمـ  -

 ظمٚمقه٤م ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م.
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 م.2988اًمٕمريب، 

احلٜمٗمل.  زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ. اسمـ ٟمجٞمؿ، -5

 ، سمػموت: دار اعمٕمروم٦م، )د.ت(. 1ط

د سمـ اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمح قسمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد. اسمـ رؿمد، أسم -6
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 م. 2975
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 سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ. ًمٚمّم٤موي، أمحد اًمّم٤موي، سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، -8

 م.2995 -هـ2425
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 اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة.      

، قمامن: 1شمٓمقير إقمامل اعمٍمومٞم٦م سمام يتٗمؼ واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. محقد، ؾم٤مُمل طمًـ، ط -27
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 -هـ 2412، سمػموت: دار اًمٗمٙمر، 2سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل. ط

 م.1222

، 2اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع. ًمٚمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس، ط -12

 هـ.         2392اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م، 

ٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي اًمدُمِم٘مل. حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌد روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم. اًمٜمقوي، أيب زيمري٤م حي -11

 م.2991 -هـ 2421، سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 2اعمقضمقد، وقمكم ُمٕمقض. ط
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 هـ.2399، سمٌػموت: دار اًمٗمٙمر، 3اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد. ط

ط، ُمٍم: ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك  ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك، -16

 .ت.د ُمٍم، –اًم٤ٌميب احلٚمٌل 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم٤مًمٙمل، )ب.ط، ذح اخلرر قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ًمٚمخرر،  -17

  سمػموت: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م، )د.ت(. 

اًمنمح اًمٙمٌػم. اًمدردير، أيب اًمؼميم٤مت ؾمٞمدي أمحد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٚمٞمش. )د.ط(،  -18

 )د.ت(.   سمػموت: دار اًمٗمٙمر،

، 1ذح ومتح اًم٘مدير. ٓسمـ اهلامم، يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًٞمقاد، ط -19

 م.    2981سمػموت: دار اًمٗمٙمر، 



 ٟم٤ميػ سمـ مجٕم٤من اجلريدان : د.إقمداد                                 "اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦مدراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م " ىمٌض ُم٤م ي٤ٌمع سمف اًمديـ وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اعمٕم٤مسة 

         124 

 م1212  -هـ2441 اًمث٤ميناًمٕمدد   - اًم٤ًمسمع قمنماعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          
 

ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات اعمًٛمك دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك ًمنمح اعمٜمتٝمك. اًمٌٝمقيت، عمٜمّمقر سمـ  -32

 هـ.2996، سمػموت: قم٤ممل اًمٙمت٥م، 1يقٟمس سمـ إدريس. ط

، 2ًمٗم٘مف واًم٘مْم٤مء واًمتنميع. اًمِمقاريب، د. قمٌد احلٛمٞمد، طقمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك ذم وقء ا -32

 م.1226ُمٍم: ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، 

، ُمٍم: ٟم٤مدي 2قمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك ُمـ اًمقضمٝم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م. قمقض، د.قمكم مج٤مل اًمديـ، ط -31

 م .2989اًم٘مْم٤مة، 
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