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إطار احلىمَت اىشرعٍت ىيَظارف واىبْىك احمليٍت اىعاٍيت يف املَينت 
(دراست فقهٍت ّظرٌت) اىعربٍت اىسعىدٌت  

 (حمَد بِ سعىد اإلسالٍٍت اإلٍاً)جاٍعت اىطىٌرش  إمياُ بْج سالٍه بِ سيٌٍد. 
[6-60]  
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ٌ
ح ملا وافقه اىظحٍح سبب اىْسوهقاعدة

ِّ
رج

ُ
ٍِ أوجه  اىظرٌح ٍ

د"دراست ّظرٌت حطبٍقٍتد"اىخفسري  

 (حائو)جاٍعت   اىباحثت: وفاء حمَد ٍطًْ اىعْسي
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ٍْهج اإلٍاً أبً بنر األثرً يف خمخيف احلدٌث ٍِ خاله مخابه: ّاسخ 
وٍْسىخهاحلدٌث   

عًِد. 
ْ
س

َ
ٍ ٌِ

ِّ
ت) ّىر اىد

ّ
 (وزارة األوقاف اىنىٌخٍ

 

 (جاٍعت امليل خاىد)  ظافر بِ حسِ اىعَريد.  4
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ٌ
ت
َّ
ىعٍِ

ُ
ض

ْ
ى
َ
ٍ 

ٌ
ت
َ
اس

َ
رٌٌِِ  ِدر

َ
آُِ اىن

ْ
ر
ُ
 اىقىه اىطٍب ِفً اىق

 (جاٍعت اإلٍاً عبد اىرمحِ بِ فٍظو) شرٌفت بْج أمحد بِ ٍبارك اىغاٍديد. 
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اىشبه اىيغىٌت وأثرها عيى اىْض اىشرعً د"اىْظىص املخعيقت مبسأىت رؤٌت 
أمنىذجاد"اهلل حعاىل يف اَخرة   

 (جاٍعت اجملَعت) عاده بِ عبداىرمحِ طاحل اىعيٍاُد. 
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ٍىخِِه )ث
ُ
 ش

ْ
، عِ

ِّ
ً

ِّ
ارٍ اىرق

ّ
ٍ
َ
اٍِرِ بِِ س

َ
دٍ ع

َّ
حَ

ُ
 حدٌِث َأبً ٍ

ْ
 فٍِه ٍِ

ٌ
سء

ُ
-241ج

هـ( دراست وحتقٍق250  
(شقراءجاٍعت ) اىْرية بْج بدر بِ غساي اىعضٍاًّد.   

[61-97] 

[98-149] 

دراست فقهٍت د"اٍخداد عقد اإلجارة بعد اّخهاء ٍدحه وحطبٍقاحه اىقضائٍت  
 [209-150] ٍقارّت باىْظاً اىسعىدي

[210-254] 

[255-306] 

[307-355] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وصددددحسه وشددددؾم وظددددذ  فددددهملسو هيلع هللا ىلص احلؿددددد ل وافوددددمة وافسددددمم ظددددذ رشددددول ال 

 بعد:ثم أّمو                                                                                                                   تسؾقاًم ـثرًا. 

ـؾـو يعرف ذفك افشعور افؽسر افذي تؾتؼي حوفه وتـودي به ـل افدوائر ادشتغؾي بوفعؾم افؼظي: 

فسحوث افؼظقي هذا هل يعؽس واؿُع ا وافسمال ادطروح بنحلوٍح:. "اإلشمم صوفٌح فؽلِّ زموٍن ومؽون"

 األمر؟ أم أنَّ اكػووالً كؽدًا حيول بغ هذا افـوع من افدرس واالتوول بوفواؿع؟

بضؿٍر -من خمل متوبعتـو هلذا افػضوء ادعرذم، وتتسعـو فؾـتوج افسحثي ادعورص؛ يؿؽــو افؼول 

فسمال افذي يػرضه هذا بلن افسحٌ افؼظي ادعورص ال يعؽس هذه ادؼوفي بودؼدار افؽوذم. وا -مطؿئنٍ 

ـقف فـو أن كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو هو:  -بعد افتسوؤل ظن افسسى افؽومن خؾف هذا افضؿور-افواؿع 

 اآلفقوت افتي كؼسحفو دواـسي افسحٌ افؼظي مستجدات افعك؟

 أهم األشسوب افتي تؼفإػ  -من وجفي كظركو اخلوصي-وؿسل اإلجوبي ظذ هذا افسمال اهلوم؛ كشر 

مع افتلـقد ظذ أن هذه  ظن افدرس ادعورص، -ذم مسوحوت صوشعي-خؾف اكحسور افسحٌ افؼظي 

 إال فغؾسي افتؼؾقد من جفي، واشتقمء شوء افظن فدى 
ٍ
األشسوب ُمَعرضٌي فسوء افػفم من بعض افؼراء، ال فقء

فعؾفو أن دمد من يؾؼي  -رؽم هذا ـؾه-ظدٍد من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي من جفٍي أخرى. فؽــو َكذـرهو 

 ظؾقفو افضوَء افؽوذم ذم مؼوٍم أوشع من هذا ادؼوم.

  يؿؽن حكهو ذم ثمثي أشسوب: -ذم تؼديركو-هذه األشسوب 

حؼقؼته افتفقُّى من ـل جديد، واهلروب إػ ادـطؼي اآلمـي، ادتعؾؼي بوفكاع مع  أوهلو: شسى كػيس،

فو مئوت افسـغ، ال يؿؾك أصحوهبو افدؾوع ظن أكػسفم ادوتى، واكتؼود أصخوٍص وممفػوٍت مه ظؾق

وأؾؽورهم إال بوفوـوفي، من خمل بوحثغ  خرين يعقشون ذم افتوريخ، وال حيسـون شوى هذه ادعورك 

افتورخيقي؛ األمر افذي يشؽل افوؿود افؽوذم الشتؿرارهو. هذا افسعد افـػيس فؾفروب من افواؿع يؼدمه أصحوبه 

من كوع: االصتغول بعؾوم افسؾف، وافزهد ذم افواؿع، وأن افعؾم احلؼقؼي هو افذي يعقش  حتً ظـووين براؿي،

ذم تؾك احلؼى افتورخيقي. ومع ظؾؿـو بلن هذه افشعورات مغوفطي مـطؼقي؛ إذ فقس افسحٌ ذم أمهقي افعؾم 

أن  -هـو-د افتلـقد ادوروث ظن افسؾف، وال رضورة اإلدوم بوفتوريخ ذم ُبعديه افـظري وافتطسقؼي؛ فؽــو كري



هذا افـوع من االكسحوب مل َتُعد صعوراته تؾك تسعػه فتؿريره ذم دوائر افسحٌ افعؾؿي افرصغ. ويؽػي 

أصحوب هذا االدموه االظساف بعدم افؼدرة ظذ توطقف ظؾوم افسؾف ذم معوجلي مشؽمت افواؿع، وأن 

فعؾؿقي دشؽمت افواؿع إػ موورظي ضواحغ اهلروب مو هو إال حقؾي كػسقي تزر االكسحوب من ادعوجلي ا

 افتوريخ.

تؽؿن حؼقؼته ذم ضعف ـثر من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي وافدراشوت  ثوكقفو: شسى موضوظي، 

اإلشممقي. وفقس خوؾقًو ظذ أحٍد أن إدراك ادعـى افؼظي من خمل افـص أمٌر مقسور، وذم متـوول افؽثر من 

فؽن افشلن ذم تـؼقح ادـوط وحتؼقؼه وخترجيه، وهو األمر افذي يستدظي  أصحوب افتخوووت افؼظقي،

اصتامل ادشتغل بوفعؾم افؼظي ظذ ظدٍد من افعؾوم وادعورف بدًءا بعؾوم اآلفي، واكتفوًء بعؾوم افغويوت ِمن 

شواًء ظذ جفي - جفي، واإلدوم بوفواؿع ِمن جفٍي ثوكقي، ومعرؾي  فقوت افتـزيل من جفٍي ثوفثي. وهذه افثمثقي

حمل ضعٍف ـسر فدى رشحيٍي ظريضي من ادـتسسغ فؾعؾم افؼظي؛ األمر  -االكػراد، أو ذم هقئتفو ادجؿوظي

افذي جيعل اصتغوهلم بوفدرس ادعورص من خمل افرؤيي افؼظقي متعذرًا أو متعرسًا؛ وحقـفو يوسح اهلروب إػ 

يؼوم بقء شوى  -وإن ادظى افتحؾقل وافـؼد-د افسوحٌ ؾقفو مسوئل كوجزة، ؿوبعي ذم ؽقوهى افتوريخ، ال يؽو

 افوصف= هو ادتعغ فدى ضعوف افسوحثغ.

ويـضوف إػ هذا افضعِف افعوم ذم األؿسوم افعؾؿقي، وضؾسي افدراشوت افعؾقو: ضعُف  فقوت افؼسول 

افتػرغ افعؾؿي، وجوائز فؾرشوئل افعؾؿقي، وأبحوث افسؿقي ذم اجلومعوت، وظؿوم افـتوج افسحثي، ورشوط 

 افتؿقز، وـذا  فقوت ؿسول ادتؼدمغ إػ اجلومعوت، شواء فؾدراشي أو افتوطقف.

 هذا افسسى ادوضوظي يشؽل رــًو رـقـًو ذم ابتعود افدراشوت افؼظقي ظن ادعورصة واجلدة واالبتؽور.

حقٌ كرى ظدًدا ـسًرا ذم األؿسوم افعؾؿقي يعورض تسجقل افرشوئل ذم افػؾسػوت  ثوفثًو: افتشوه ادعرذم،

ذم حقوته -أو تلثرهم هبذه اددارس، وـلن افطوفى  -ذم زظؿه-خشقي اكحراف افطمب  -مثمً -ادعورصة 

ا ضحقًي أو ـوكو-أشٌر دو يؼسحه األشتوذ أو افؼسم من افؽتى ادؼررة. وؽػل همالء  -خورج أشوار اجلومعي

 معرذمٍّ ال حمدود، شواًء ظذ مستوى  -فؾتشوه ادعرذم فدهيم
ٍ
ظن أن همالء افطمب يتواصؾون مع ؾضوء

ادمفػوت، أو ظؿوم افـتوج ادعرذم ادرئي وادسؿوع، ادـشور ظذ افشسؽي افعـؽسوتقي، بل وشفوفي افتواصل مع 

ذا افػريق فعؾم بلن اصتغول افطوفى بوفدرس رّواد افػؽر افعودي من ادـظامت واألصخوص. وفو تلّمل ه

3 



 -حتً شؿع ادؼف وبكه، وتؼققم افؼسم ادختص، ثم كؼد ادـوؿشغ الحؼوً -ادعورص فألؾؽور وافػؾسػوت 

 أؾضل فه من جفٍي، وفؾـوتٍ ادعرذم من جفٍي أخرى.

إال  -ال ـّثرهم ال -افقوم وأشوأ من هذا افػريق وأـثر تشوهًو معرؾًقو، ؾريٌق  خر، وهو وإن ـون ؿؾقًم  

أكه ؾوظٌل وممثر: زمرة ترى أن االصتغول بودسوئل ادعورصة داخٌل ذم افسدظي، وأن هدي افسؾف ـون مـحًكا 

ذم االصتغول بوفوحي، واإلظراض افؽع ظام يػرضه افواؿع من رؤى وأؾؽور. واحلؼقؼي أكه فو ـون ثؿي ؿول من 

هذا افؼول، وفؽـو كؾػً افـظر إفقه؛ فؽوكه ممثًرا، وذا حضور ذم بعض األؿوال حؼقق بوإلظراض ظـه فؽون 

 األؿسوم افعؾؿقي، َيعرف هذا ـلُّ من يشورك ذم هذه األؿسوم األـوديؿقي.

 أّمو ـقف كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو افذي كؼسحه إلدخول افسحٌ افؼظي ذم ؿؾى ادسوئل ادعورصة؟

بؿؽوٍن جيعؾه حؼقًؼو بؿممتٍر ظؾؿي ُتدظى إفقه افعؼوُل افؽسرة افتي تدرك ؾوحلؼقؼي أن هذا افسمال من افضخومي 

خطورة هذا افواؿع، و ثوره ادؿتدة إػ األجقول افمحؼي، ـام كرى أكه من افرشوخ بؿؽوٍن حيتوج معه إػ ؿراٍر 

توؿد افشعؾي  جريء يتخذه موفك افؼرار ذم مثل هذا ادؾف. وفؽـو شـذـر ظدًدا من اإلضوءات افتي كرجو أن

أن تسفم ذم تؼديم أرضقي يؿؽن أن ُتسـى ظؾقفو افرؤى افتي من  -من وجفي كظركو-فدى ادفتؿغ، وفعؾفو 

 صلهنو أن حتدث افتغقر ادطؾوب.

افرؤيي افتي كؼسحفو ؿد تسدو فسعض ادتعجؾغ يسرًة، أو شفؾَي افتطسقق، وفؽـفو ظـد ادتلمل ذم ؽويي 

 من اآلفقوت وادـوهٍ، بل تستوجى ؿراًرا جريًئو ُتستسفل ذم شسقؾه ـلُّ ادؼوومي افوعوبي، وتستدظي افؽثر

افتي ؿد تواجفه من بعض افؼائح ادذـورة ذم بدايي حديثـو وَمن خيتسئ وراءهو من مجوهر ادؼؾدة، افتي يودق 

 إال ألهنو ال حتسن صقئًو ش"اجلامهر بم ظؼول"ظؾقفو ادثل ادشفور: 
ٍ
 وى إثورة افضوضوء.؛ ال فقء

هذه . "رضورة صقوؽي ؾؾسػي افسحٌ افعؾؿي افؼظي من جديد"هذه افرؤيي يؿؽن اختوورهو ذم  

افوقوؽي اجلديدة تستدظي َتشوُرك افؽثر من افعؼول ادعرؾقي ذم بـوء هذه افوقوؽي اجلديدة، من خمل افؽثر 

معوت افعومل وممشسوهتو افسحثقي، وفوال كػر من ـل من افؾؼوءات ادطوفي مع ادفتؿغ بوفعؾم ذم خمتؾف جو

جومعي مـفم ضوئػي فقتػؼفوا ذم هذا افسوب، وفقـذروا ؿومفم إذا رجعوا إفقفم؛ فؽون حسـًو ؽويي احلسن. 

الحًؼو إظودة افـظر ذم ـقػقي بـوء ادشتغل بوفعؾم افؼظي من جفي، وادطؾوب وشتػرض هذه افوقوؽي اجلديدة 

افؼظي ذم األؿسوم األـوديؿقي وادمشسوت احلؽومقي من جفٍي أخرى. وهذا بدوره يستدظي  من أشوتذة افعؾم

افؽثر من اآلفقوت اإلجرائقي ادتعؾؼي بد: ادـوهٍ، وضرائق افتدريس، ورشوط افتعوؿد، وافؼسول ذم اجلومعوت 

4 



وخطط األؿسوم شواًء فؾتوطقف أو افدراشي، ورشوط افسؿقوت، ومزرات افتػرغ واالتوول افعؾؿي، 

افعؾؿقي، وضسقعي ادشوريع افسحثقي ؾقفو شواًء افرشوئل افعؾؿقي، أو افـتوج افسحثي فألشوتذة، وـذا مـوؾذ افـؼ، 

 واالصساضوت ادتعؾؼي هبو ...افخ.

إشـودهو إػ افؽؾقوت أو األؿسوم؛ دو  -من وجفي كظري-واحلؼقؼي أن افرؤيي افتي كؼسحفو ال يؿؽن  

تعوكقه افقوم من ترهٍل أضحى يشؽل ظوئًؼو أموم اشتشعور خطورة افواؿع، ؾضًم ظن إدراك افرؤيي ادؼسحي 

افوزارة، ثم وـوالت فتغقر هي فسـوء ادستؼسل. وهلذا كرى أن افذي جيى ظؾقه محل افرايي ذم إحداث هذا ا

من خمل ظدٍد من اآلفقوت افتي يػرض افواؿُع اشتحداَثفو؛  اجلومعوت فؾدراشوت افعؾقو وافسحٌ افعؾؿي،

فؾخروج من ؿؿؼم االكعزال ظن افواؿع ذم افسحٌ افؼظي، بـوًء ظذ دراشوٍت معؿؼٍي من أشوتذة ظؾم االجتامع 

 إدارة افتغقر. وافػؾسػي وافتوريخ وادختوغ ذم ظؾم

هذا افذي كتؼدم به فؾؼراء كعؾم يؼقـًو أكه حمتوٌج إػ تػوقٍل ضويل، فؽـو كطؿع من خمفه أن كحدث 

رشارًة فعؾفو دمد من يـؼؾفو إػ صعؾي افتغقر، واالرتؼوء بوفسحٌ افؼظي إػ مستوى افشعور ادذـور ذم أول 

  ادؼول.

 وال أظؾم

  وظذ  فه وأصحوبه وشؾم تسؾقاًم ـثرا.ملسو هيلع هللا ىلص ؿد وصذ ال وشؾم ظذ كسقـو حم

   

 رـتحريْال سُـْـئيرَ 

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 ًَدص ايبشح

شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م شمٕمريػ آُمتداد، واًمٕم٘مد، واإلضم٤مرة ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح، 

 وُمنموقمٞم٦م اإلضم٤مرة، وأٟمقاقمٝم٤م.

: اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمدة اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ذم إقمٞم٤من، ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وشمٜم٤مول أيْم٤مً 

، وُمدى اًمتزام واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، صمؿ ذيمرت ومٞمف سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم إضم٤مرة إقمٞم٤من

ـمرذم اًمٕم٘مد سم٤معمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م شمرشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ طمٙمؿ ىمْم٤مئل ذم طم٤مل قمدم آًمتزام 

 سم٤معمدة.

وشمٜم٤مول اًمٌح٨م أيْم٤ًم: اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمدة اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ذم إقمامل، ذم اًمٗم٘مف 

احلٙمؿ  اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، صمؿ أحل٘م٧م ذًمؽ سمٌٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م، ُمٌٞمٜم٤ًم ومٞمٝم٤م

 اًم٘مْم٤مئل اًمّم٤مدر ذم طم٤مل قمدم اًمتزام أـمراف اًمٕم٘مد سم٤معمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.

وشمٜم٤مول اًمٌح٨م أيْم٤ًم: ووم٤مة أطمد اعمتٕم٤مىمديـ أو يمٚمٞمٝمام وأصمره٤م ذم اُمتداد اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف 

اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، صمؿ أقم٘م٥م ذًمؽ ظم٤ممت٦م، ُذيمر ومٞمٝم٤م شمقصٞم٤مت وٟمت٤مئ٩م ظمرج هب٤م 

 اًم٤ٌمطم٨م سمٕمد اٟمتٝم٤مء سمحثف.
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Abstract 

This research dealt with the definition of extension, contract, lease in 

language and terminology, and the legality of lease and its types. 

It also dealt with: the extension of the lease contract following its expiry in 

the same thing, in Islamic jurisprudence and the Saudi system. Then, I 

mentioned some of the judicial applications in lease , the extent of the 

commitment of contract parties to the agreed period, and the resulting 

judicial ruling in the event of non-compliance with the period. 

In addition, the research dealt with: the extension of the leasecontract 

after the expiry of its term in business, in Islamic jurisprudence and the 

Saudi system Then, I attached that to some judicial applications, indicating 

the judicial ruling issued in case the parties to the contract did not abide 

by the agreed period. 

Furthermore, the research dealt with the death of one or both of the 

contracting parties and its effect on the extension of the contract in 

Islamic jurisprudence and the Saudi system. 

 In the conclusion, he mentioned recommendations and findings that the 

researcher came out with after finishing his research. 
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وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت  ،وٟمًتٕمٞمٜمف ،إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده

 أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف.

 وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. ،وأؿمٝمد أٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

]آل قمٛمران: ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ

324]. 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 .[3]اًمٜم٤ًمء: ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيٱُّٱ

 [.93 – 92]إطمزاب: َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 أُم٤م سمٕمد:

ومٙمثػمًا ُم٤م شمٕمِرض ًمٚمِمخص أُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ إرادشمف، ومٞمٕمجز قمـ اًمقوم٤مء سمٕم٘مد، أو إٟمٗم٤مذ 

 قمٝمد، أو ىمْم٤مء ديـ.

ديم٤مٟم٤ًم ًمٞمٌٞمع ومٞمف وينمي ُمدًة ُمـ وُمـ ذًمؽ أٟمف ىمد يًت٠مضمر قمٞمٜم٤ًم ًمالٟمتٗم٤مع هب٤م ًمٚمًٙمٜمك، أو 

 اًمزُمـ سم٠مضمرة ُمٕمٞمٜم٦م، صمؿ شمٜمتٝمل هذه اعمدة ومل ُيِٕمْد اًمٕملَم ًمّم٤مطمٌٝم٤م.

وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم أٟمف ىمد ُيًت٠مضمر ؿمخص ًمتٜمٗمٞمذ قمٛمٍؾ ُم٤م ظمالل ُمدة حمددة> ومتٜمتٝمل اعمدة ومل 

اًمٕمٛمؾ  يٜمتِف ُمـ شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ، ومٝمؾ يًتحؼ إضمرة قمغم قمٛمٚمف أم ٓ؟ وهؾ ُيٚمزم سمتٜمٗمٞمذ ذًمؽ

وىمد اٟمتٝم٧م اعمدة اعمٓمٚمقسم٦م ًمتٜمٗمٞمذه؟ وقمغم هذا ىمد يرد ؾم١مال هٜم٤م: ُم٤مذا ًمق شم٠مظمر أطمد اًمٕم٤مىمديـ قمـ 

 آًمتزام سم٤مًمٕم٘مد ُمـ همػم قمذر؟

ُمـ أضمؾ ذًمؽ أطم٧ٌٌم أن أيمت٥م سمحث٤ًم ذم هذا اعمقوقع سمٕمٜمقان: )اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمد 

 ٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي(.اٟمتٝم٤مء ُمدشمف وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م، دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًم

 أ١ُٖٝ املٛضٛع:

 هذا اعمقوقع ُمـ اعمقاوٞمع اعمٝمٛم٦م> ًمتٕمٚم٘مف سمحٞم٤مة اًمٜم٤مس ذم شمٕم٤مُمالهتؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ. -3
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 شم٠مصمػم اعمدة ذم قم٘مد اإلجي٤مر، وقمدم آًمتزام هب٤م ي١مدي إمم اًمٜمزاع سملم اًمٕم٤مىمديـ. -4

هب٤م  أن اعمٓمٚمقب ذم قم٘مقد اإلجي٤مر هق احلّمقل قمغم اعمٜم٤مومع> ومال سمد ُمـ ووع ُمدة يٚمتزم -5

 ـمروم٤م اًمٕم٘مد ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اًمٜمزاقم٤مت.

 أسباب اختٝازٙ:

يمثرة اًمٜمزاقم٤مت سملم اعمتٕم٤مىمديـ ذم هذا اًم٤ٌمب> سم٥ًٌم دم٤موز اعمدة ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمؾ، أو شمًٚمٞمؿ  -3

 اًمٕملم سمٕمد آٟمتٗم٤مع هب٤م.

سمٚمقغ يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ذم هذا اًم٤ٌمب ًمٚمٛمح٤ميمؿ> ًمٕمدم اًمتزام ـمرذم اًمٕم٘مد> وًمق ومٝمؿ ـمروم٤م  -4

 شمٗم٘م٤م قمٚمٞمف عم٤م جل٠َم ًمٚمٛمح٤ميمؿ ذم ومّمؾ اًمٜمزاع اًمقاىمع سمٞمٜمٝمام.اًمٕم٘مد سمام ا

أن هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٕم٤مُمالت ًمف قمالىم٦م سم٠مُمقال اًمٜم٤مس اًمتل هل ىمقام قمٞمِمٝمؿ، وم٠مردت  -5

 اًمٌح٨م ذم هذا اعمقوقع ًمٞمٜمتٗمع سمف أظمرون.

 َشه١ً ايبشح:

همٗمٚم٦م قمـ  يمثػم ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ يًتٛمر ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٕم٘مد سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف، إُم٤م قمٛمدًا، وإُم٤م

ُمققمد اٟمتٝم٤مئف، مم٤م يقىمٕمٝمؿ ذم طمرج ُمع اًمٓمرف أظمر، وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ دومع أضمرة زائدة، أو 

شمراومع ًمدى اًم٘مْم٤مء> ًمٞمٗمّمؾ اًمٜمزاع اًمٜم٤مؿمئ سمٞمٜمٝمؿ، وطمتك ٓ ي٘مع اعمتٕم٤مىمدون ذم ُمثؾ هذه 

اإلؿمٙم٤مٓت، أردت اعم٤ًممه٦م هبذا اًمٌح٨م أسملم ومٞمف أطمٙم٤مم هذه اًمتج٤موزات ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

 واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.

 ايدزاسات ايشابك١:

ُمـ ظمالل اًمٌح٨م ذم ومٝم٤مرس اعمٙمت٤ٌمت، واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت وضمدت سمحثلم 

 ذم هذا اعمقوقع.

راؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٘م٤مٟمقن اعم٤مًمٙملم اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دِ : إول سمٕمٜمقان

 46، ذم اًمنميٕم٦م، ضم٤مُمٕم٦م آل اًمٌٞم٧ميمٚمٞم٦م ، ٚمديمتقر حمٛمد قمكم ؾمٛمػمانًم واعمًت٠مضمريـ إردين

 صٗمح٦م.
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: اعمدة ذم قم٘مد اإلجي٤مر سمح٨م ُم٘م٤مرن سملم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕمراىمل واعمٍمي واًمٚمٌٜم٤مين واًمث٤مين سمٕمٜمقان

 ًمٚمديمتقر مج٤مل احل٤مج ي٤مؾملم.

وسمٕمد اًمٜمٔمر ذم هذيـ اًمٌحثلم اًم٤ًمسم٘ملم اشمْمح زم أهنام يتقاوم٘م٤من ُمع سمحثل ذم شمٕمريػ 

ٞمٜمٝمام ُمع سمحثل ذم سم٘مٞم٦م اعم٤ٌمطم٨م> طمٞم٨م إن سمحثل ُم٘م٤مرن اإلضم٤مرة، وُمنموقمٞمتٝم٤م، وٓ شمقاومؼ سم

 سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، وومٞمف شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْم٤مئٞم٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمٌحثلم اًم٤ًمسم٘ملم.

 َٓٗر ايبشح: 

 اؾمتٞمٕم٤مب اعم٠ًمًم٦م اعمراد سمحثٝم٤م سم٤مًمٕمقدة إمم اعمراضمع إصٚمٞم٦م ذم هذا اًمِم٠من. -3

ُمـ إئٛم٦م، صمؿ أذيمر قمٜمد ذيمر اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م أسمدأ سمذيمر اعمذه٥م احلٜمٗمل وُمـ واوم٘مف  -4

 اًم٘مقل اًمث٤مين ذم اعم٠ًمًم٦م ُمراقمٞم٤ًم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل ًمٚمٛمذاه٥م إرسمٕم٦م.

ذم اعم٠ًمًم٦م اعمراد سمحثٝم٤م وُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ، أذيمر آراء اًمّمح٤مسم٦م -5

 ُمتك ُم٤م وضمدت ذًمؽ ُمٜمّمقص٤ًم قمٚمٞمف قمٜمد إئٛم٦م اعمٝمتٛملم هبذا اًمِم٠من. 

ًٓم٦م ُمٜمٝم٤م، وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م واجلقاب قمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م ُمتك أذيمر أدًم٦م إىمقال ُمع سمٞم٤من وضمف اًمد -6

 ُم٤م وضمدت ذًمؽ ُمذيمقرًا، وسمٞم٤من اًم٘مقل اًمراضمح سمٕمد ذًمؽ.

 ذم امورىمؿ أي٦م> وأدوهن ،وذًمؽ سمٌٞم٤من اؾمؿ اًمًقرة >قمزو أي٤مت اًمقاردة ذم اًمٌح٨م -7

 .اًمٌح٨م قم٘م٥م آؾمتِمٝم٤مد سم٤مٔي٦مصٚم٥م 

درضم٦م احلدي٨م، ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م إمم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمقاردة ذم اًمٌح٨م> ُمع سمٞم٤من  -8

 ذًمؽ ؾمٌٞمال.

ايمتٗمٞم٧م سمتخري٩م احلدي٨م ُمٜمٝمام، أو ُمـ  ،أو ذم أطمدمه٤م ،إذا يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم -9

ضمف ُمـ همػممه٤م.  أطمدمه٤م، دون اإلؿم٤مرة إمم ُمـ ظمرَّ

إذا مل يٙمـ احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم، أو ذم أطمدمه٤م> أظمرضمف ُمـ يمت٥م اًمًٜمـ إظمرى،  -:

 قمغم همػمه٤م.ُم٘مدُم٤ًم يمت٥م اًمًٜمـ إرسمٕم٦م 
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قمٜمد ختري٩م احلدي٨م ُمـ اًمٙمت٥م اًمًت٦م، وؾمٜمـ اًمدارُمل، وُمقـم٠م ُم٤مًمؽ> وهمػمه٤م ممـ يرشم٥م  -;

يمت٤مسمف سمؽمشمٞم٥م إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م، أذيمر اؾمؿ اًمٙمت٤مب، واؾمؿ اًم٤ٌمب، ورىمؿ احلدي٨م، 

 واًمّمٗمح٦م. ،واجلزء

واًمّمٗمح٦م، ورىمؿ  ،قمٜمد ختري٩م احلدي٨م ُمـ ؾم٤مئر يمت٥م اًمًٜمـ إظمرى، أذيمر اجلزء -32

 د. احلدي٨م إن وضم

ُمٌتدئ٤ًم سم٤مٓؾمؿ  ،ًمٚمٛم١مًمٗملم طم٥ًم طمروف اعمٕمجؿ أرشمٌٝم٤م ،قمٜمد ذيمر اعمراضمع ذم آظمر اًمٌح٨م -33

أقمؼم هبذا آظمتّم٤مر:  ،أو شم٤مريخ اًمٓمٌع ،وإذا مل يذيمر رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م إظمػم ًمٚمٛم١مًمػ،

 دون ـمٌٕم٦م، ودون شم٤مريخ. :وم٠مىمقل

حلٙمؿ، صمؿ قمٜمد ذيمر اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ُأورد اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل ُمٚمخّم٤ًم، صمؿ ُأشمٌٕمف سم٤م -34

ُمًتٜمد احلٙمؿ، صمؿ ُأسملم ؾم٥ٌم إصدار احلٙمؿ قمغم ذًمؽ اًمٜمحق، صمؿ قمالىم٦م احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل 

 سم٤محلٙمؿ اعم٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء.

 شمِمتٛمؾ قمغم ُم٘مدُم٦م، وأرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م> قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: خط١ ايبشح:

 اعمٌح٨م إول: شمٕمريػ اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة، وُمنموقمٞمتٝم٤م، وأٟمقاقمٝم٤م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: 

 شمٕمريػ اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة: وومٞمف صمالصم٦م ومروع:  اعمٓمٚم٥م إول:

 شمٕمريػ آُمتداد ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم. اًمٗمرع إول:

 شمٕمريػ اًمٕم٘مد ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم. اًمٗمرع اًمث٤مين:

 شمٕمريػ اإلضم٤مرة ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم.اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م: 

 ُمنموقمٞم٦م قم٘مد اإلضم٤مرة وأٟمقاقمٝم٤م. وومٞمف ومرقم٤من: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 نموقمٞم٦م قم٘مد اإلضم٤مرة.ُم اًمٗمرع إول:

 أٟمقاع اإلضم٤مرة. اًمٗمرع اًمث٤مين:

اعمٌح٨م اًمث٤مين: اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمدة اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ذم إقمٞم٤من، وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وومٞمف 

 ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ذم إقمٞم٤من. اعمٓمٚم٥م إول:
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 شمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ذم إقمامل، وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وومٞمف اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: 

 ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمدة اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ذم إقمامل. اعمٓمٚم٥م إول:

 شمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

إلؾمالُمل، اعمٌح٨م اًمراسمع: ووم٤مة أطمد اعمتٕم٤مىمديـ، أو يمٚمٞمٝمام، وأصمره٤م ذم اُمتداد اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف ا

 واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

ووم٤مة أطمد اعمتٕم٤مىمديـ، أو يمٚمٞمٝمام، وأصمره٤م ذم اُمتداد اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  اعمٓمٚم٥م إول:

 واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي.

  شمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 أذيمر ومٞمٝم٤م أهؿ ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م. اخل٤ممت٦م:

 اًمٌح٨م. ومٝمرس ُمراضمع

واهللَ أؾم٠مل أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌف، واًمٜم٤مفمر ومٞمف، 

 وهق اعمقومؼ واهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.
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 املبشح األٍٚ

 تعسٜف اَتداد عكد اإلداز٠، َٚشسٚعٝتٗا، ٚأْٛاعٗا

 املطًب األٍٚ: تعسٜف اَتداد عكد اإلداز٠:

 االَتداد يغ١ ٚاصطالسًا:ايفسع األٍٚ: تعسٜف 

 املشأي١ األٚىل: تعسٜف االَتداد يف ايًغ١: 

اعمٞمؿ واًمدال أصؾ واطمد يدل قمغم ضمر رء ذم ـمقل، واشمّم٤مل رء "ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

 ،زاد ومٞمف :. وُمد اًمٜمٝمر، وُمده هنر آظمر، أيأُمده ُمداً  ،سمٌمء ذم اؾمتٓم٤مًم٦م. شم٘مقل: ُمددت اًمٌمء

 .(3)"وواصٚمف وم٠مـم٤مل ُمدشمف

اُمتّد اًمٜمٝم٤مر واًمٔمّؾ، وفمؾ ، ووهذا اًمقادي يٛمّد ذم وادي يمذا: يزيد ومٞمف"اًمزخمنمي: وىم٤مل 

ػم ،ممدود ًّ وُمّد اهلل ذم  ،واُمتّد قمٛمره ،واُمتّدت اًمٕمّٚم٦م ،وممتّد، وُمّد اهلل اًمٔمؾ. واُمتد هبؿ اًم

 ،وأُمّده ىم٤مُم٦مً  ،. وهل ُمـ أمجؾ اًمٜم٤مسُمديدةٌ  . وىم٤مُم٦مٌ ُمديدٌ  وىمدٌّ  ،وأىمٛم٧م قمٜمده ُمّدة ُمديدة ،قمٛمرك

وُمدد يمٚمامشمف.  ،وؾمٌح٤من اهلل ُمداد يمٚمامشمف ،وُمّدهؿ ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ ،وُمّد ومالن ذم وضمقه اعمجد همرراً 

 .(4)"وُمّد اًمٌٍم ،وسمًط اًمٜمّٞمؾ ،وسمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُمّد اًمٜمّٞمؾ

، ورضمؾ ُمديد ُمده يٛمده ُمدا وُمد سمف وم٤مُمتد ،اجلذب واعمٓمؾ :اعمدوذم ًم٤ًمن اًمٕمرب: 

 . (5)اجلًؿ: ـمقيؾ

 . (6)اًمًٌطوذم شم٤مج اًمٕمروس: اعمد: 

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ يمالم أهؾ اًمٚمٖم٦م يتْمح أن اعمّد هق اًمزي٤مدة، وآشمّم٤مل، واًمٓمقل، 

 واًمًٌط.

                                                           

 م، دار اًمٗمٙمر، سمػموت،;9;3،  ه;;35قمٌد اًمًالم ه٤مرون، دون ـمٌٕم٦م،  :حت٘مٞمؼُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس،  (3)

7/48; . 

م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، :;;3،  ه;363، 3ط حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن اًمًقد، :أؾم٤مس اًمٌالهم٦م ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ ًمزخمنمي، حت٘مٞمؼ( 4)

 . "ُمدد"، ;;7/3 سمػموت،

 . "ُمدد"، 8;5/5 ،ص٤مدر، سمػموت، ًمٌٜم٤من، دار  ه3632، 3ط ،حٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقرعم ًم٤ًمن اًمٕمرب (5)

 . "ُمدد"، 377/; ،شم٤مج اًمٕمروس عمرشم٣م اًمزسمٞمدي، دون ـمٌٕم٦م، دون شم٤مريخ، دار اهلداي٦م (6)
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ومٞمٙمقن اُمتداد اًمٕم٘مد: زي٤مدشمف وـمقًمف واٟم٤ًٌمـمف واشمّم٤مًمف> أي زادت ُمدشمف قمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف، 

٥ٌم وم٘مٍّم أطمد اًمٕم٤مىمديـ ذم إمت٤مم ُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف طمتك اٟمتٝم٧م ُمدة اًمٕم٘مد، أو يم٤من هذا اًمتٛمديد سمً

 ظم٤مرضمل قمٜمٝمام.

 وقمغم هذا وم٤مُمتداد اًمٕم٘مد: اؾمتٛمراره.

 املشأي١ ايجا١ْٝ: تعسٜف االَتداد يف االصطالح: 

ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء هذا اًمٚمٗمظ دون سمٞم٤من ًمٚمٛمراد سمف> وم٘م٤مًمقا: اُمتداد احلٞمض، اُمتداد اًمٓمٝمر، اُمتداد 

ٚمس، اُمتداد اعمرض، اُمتداد وىم٧م اًمّمالة، اُمتداد اًمقىمقف سمٕمروم٦م، اُمتداد اخلٞم٤مر إمم هن٤مي٦م اعمج

 اًمٕمدة، وهمػم ذًمؽ مم٤م ذيمروا.

 ومٙمؾ ذًمؽ يراد سمف آؾمتٛمرار، ومال خيرج اعمٕمٜمك آصٓمالطمل قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي.

 ايفسع ايجاْٞ: تعسٜف ايعكد يغ١ ٚاصطالسًا:  

 املشأي١ األٚىل: تعسٜف ايعكد يف ايًغ١: 

ُوصمقق، وإًمٞمف  اًمٕملم واًم٘م٤مف واًمدال أصؾ واطمد يدل قمغم ؿَمدٍّ وؿِمّدةِ "ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

، وُمـ ذًمؽ قم٘مد اًمٌٜم٤مء، وقم٘مد اًمٞمٛملم وقم٘مد اًمٜمٙم٤مح، وقم٘مد اًمٌٞمع وٟمحق شمرضمع ومروع اًم٤ٌمب يمٚمٝم٤م

 .(3)"ذًمؽ

ده >ٟم٘مٞمض احلَؾِّ  :اًمَٕمْ٘مد"وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر:  . وىم٤مل (4)"قَمَ٘مَده َيْٕمِ٘مُده قَمْ٘مدًا وشَمْٕم٘م٤مدًا وقَم٘مَّ

ٌَْٞمَع واًمَٕمْٝمَد َيْٕمِ٘مُدهُ "اًمزسمٞمدي:  ُه. قَمَ٘مَد احلٌَؾ واًم واًمذي سح سمف أئٛم٦م ىم٤مل:  قَمْ٘مدًا وم٤مٟمَٕمَ٘مَد: ؿَمدَّ

ده، وىمد اْٟمَٕم٘مد،  ، قَمَ٘مَده َيْٕمِ٘مده قَمْ٘مدًا وشَمْٕمَ٘م٤مدًا، وقَم٘مَّ آؿمت٘م٤مق: أن أصؾ اًمَٕمْ٘مِد ٟم٘مٞمض احلَؾِّ

َد، صمؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم أٟمقاع اًمٕم٘مقد ُمـ اًمٌٞمققم٤مت، وهمػمه٤م صمؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم اًمتّمٛمٞمؿ وآقمت٘م٤مد  .وشَمَٕم٘مَّ

 .(5)"اجل٤مزم

 

 
                                                           

 .8:/6 ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (3)

 . "قم٘مد"، 8;5/4 ،( ًم٤ًمن اًمٕمرب4)

 . "قم٘مد"، 6;5/: ،( شم٤مج اًمٕمروس5)
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 املشأي١ ايجا١ْٝ: تعسٜف ايعكد يف االصطالح:

سم٤مًم٘مٌقل قمغم وضمف يٜمٕم٘مد أطمدمه٤م سم٤مٔظمر  اإلجي٤مبرسمط "قمّرف احلٜمٗمٞم٦م اًمٕم٘مد سم٠مٟمف: 

 .(3)"طمٙمام

 .(4)"يمؾ ُم٤م يتقىمػ قمغم إجي٤مب وىمٌقل"وقمّرومف اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٠مٟمف: 

 .(5)"ارشم٤ٌمط اإلجي٤مب سم٤مًم٘مٌقل يمٕم٘مد اًمٌٞمع واًمٜمٙم٤مح وهمػممه٤م"وقمّرومف اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠مٟمف: 

 .(6)"ُم٤م يٗمت٘مر إمم إجي٤مب وىمٌقل"وقمّرومف احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠مٟمف: 

ارشم٤ٌمط اإلجي٤مب اًمّم٤مدر ُمـ أطمد اعمتٕم٤مىمديـ سم٘مٌقل أظمر "وقمّرومف حمٛمد ىمدري سم٤مؿم٤م سم٠مٟمف: 

 وهق اًمتٕمريػ اعمخت٤مر، عم٤م ي٠ميت: .(7)"قمغم وضمف ُمنموع يث٧ٌم أصمره ذم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف

 اًمٕم٘مد رسمط سملم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل. أٟمف ؿمٛمؾ اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٕم٘مد اًمتل ضمٕمٚم٧م -3

أٟمف ضمٕمؾ اًمٕم٘مد ومٞمام يم٤من ُمنموقم٤ًم ًمديٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم، ومال صح٦م ًمٕم٘مد سُمٜمل قمغم وضمف همػم  -4

 ُمنموع.

 ذيمره ًمٚمٖمرض ُمـ إسمرام اًمٕم٘مد> وهق فمٝمقر أصمره ذم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف.  -5

 ايفسع ايجايح: تعسٜف اإلداز٠ يف ايًغ١ ٚاالصطالح:

 املشأي١ األٚىل: تعسٜف اإلداز٠ يف ايًغ١: 

اإلضم٤مرة ُمِمت٘م٦م ُمـ إضمر> وهق اًمٕمقض، وُمٜمف ؾُمٛمل اًمثقاب أضمرًا> ٕن اهلل شمٕم٤ممم 

 يٕمقض اًمٕمٌد قمغم ـم٤مقمتف> أو صؼمه قمغم ُمّمٞمٌتف.

                                                           

  .:;3/3 ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت5;;3،  ه3636، 3ٕسمك سمٙمر اًمنظمًك، ط ( أصقل اًمنظمز3)

 .:/5 ،، دار اًمٗمٙمر، سمػموت ه3645( طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل، دون ـمٌٕم٦م، 4)

، وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن  ه3627، 4د. شمٞمًػم وم٤مئؼ أمحد، ط حت٘مٞمؼ:( اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد عمحٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، 5)

  .9;4/5 ،ي٧ماإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمق

سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، دون ـمٌٕم٦م، دون شم٤مريخ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، وُمٙمت٦ٌم دار اًم٤ٌمز، ٓ ( اًم٘مقاقمد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل6)

ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، ٕيب اًمٌ٘م٤مء حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمٗمتقطمل اعمٕمروف سم٤مسمـ ، ، سمتٍّمف5:4ص ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

 .4/43 ،م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض9;;3،  ه:363 4حمٛمد اًمزطمٞمكم وٟمزيف مح٤مد، ط حت٘مٞمؼ:اًمٜمج٤مر 

م، اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م سمٌقٓق، 3;:3،  ه:352، 4ُمرؿمد احلػمان إمم ُمٕمروم٦م أطمقال اإلٟم٤ًمن، عمحٛمد ىمدري سم٤مؿم٤م، ط (7)

 .:38، ُم٤مدة: 49ص، اًم٘م٤مهرة
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 :اهلٛمزة واجلٞمؿ واًمراء أصالن يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٤معمٕمٜمك، وم٤مٕولأضمر: "ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

ضمؼم اًمٕمٔمؿ اًمٙمًػم. وم٠مُم٤م اًمٙمراء وم٤مٕضمر وإضمرة. ويم٤من اخلٚمٞمؾ  :واًمث٤مين اًمٙمراء قمغم اًمٕمٛمؾ،

ي٠مضمر أضمرا، واعمٗمٕمقل ُم٠مضمقر. وإضمػم: اعمًت٠مضمر.  ي٘مقل: إضمر ضمزاء اًمٕمٛمؾ، واًمٗمٕمؾ أضمر

 .ُم٤م أقمٓمٞم٧م ُمـ أضمر ذم قمٛمؾ :ضم٤مرةواإل

 .وأُم٤م ضمؼم اًمٕمٔمؿ ومٞم٘م٤مل ُمٜمف أضمرت يده. وٟم٤مس ي٘مقًمقن أضمرت يده. ومٝمذان إصالن

أن أضمرة اًمٕم٤مُمؾ يم٠مهن٤م رء جيؼم سمف طم٤مًمف ومٞمام حل٘مف ُمـ يمد ومٞمام  :اعمٕمٜمك اجل٤مُمع سمٞمٜمٝمامو

 .(3)"قمٛمٚمف

 واجلٛمع: ُأضُمقر. وآؾمؿ ُمٜمف: اإِلضم٤مرة. إضَمْر: اجلزاء قمغم اًمٕمٛمؾ."ىم٤مل اسمـ ؾمٞمده: 

وأرى صمٕمٚم٤ٌم طمٙمك ومٞمف إضَم٤مرة،  ضمر.أوإضُمرة، واإِلضم٤مرة، وإضُم٤مرة: ُم٤م أقمٓمٞم٧م ُمـ 

 .(4)"سم٤مًمٗمتح

 >واإِلضم٤مَرة ُمـ َأضَمر َي٠ْمضِمرُ  .ُأضمقر :واجلٛمع .اجلزاء قمغم اًمٕمٛمؾ :إضَْمرُ "وىم٤مل اجلقهري: 

وىمد َأضَمَره اهلل ي٠ْمضُمُره وي٠ْمضِمُره َأضْمرًا وآضَمَره  .اًمثقاب :وإضَْمر .وهق ُم٤م َأقمٓمٞم٧م ُمـ َأضْمر ذم قمٛمؾ

وآضَمْرشُمُف اًمداَر: ، َج٩ٍم، أي يّمػم َأضمػميشم٘مقل: اؾمت٠مضَمرُت اًمرضمَؾ ومٝمق َي٠ْمضُمُرين صماميَن طمِ ، اهلل إجِي٤مراً 

 .(5)"أيْمَرْيُتٝم٤م

سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ يتْمح أن اإلضم٤مرة هل آؾمؿ ُمـ إضمر> وهق ُم٤م ي٠مظمذه اإلٟم٤ًمن ُمـ 

 قمقض ٟمٔمػم قمٛمٚمف. وأن اإلضم٤مرة ُمثٚمث٦م، ومت٠ميت إِضم٤مرة، وُأضم٤مرة، وَأضم٤مرة.

 املشأي١ ايجا١ْٝ: تعسٜف اإلداز٠ يف االصطالح: 

 .(6)"هل سمٞمع ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م سم٠مضمرة ُمٕمٚمقُم٦م"احلٜمٗمٞم٦م اإلضم٤مرة وم٘م٤مًمقا: قمّرف 

                                                           

 ، أضمر. 85، 3/84 ،( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م3)

م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 4222قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي،  حت٘مٞمؼ:ٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ٕيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٞمده اعمرد، ( اعمح4)

 . "أضمر"، 6:7، 9/6:6سمػموت، 

،  ه3،3642د. حمٛمد ٟمٌٞمؾ ـمريٗمل، ط حت٘مٞمؼ:( اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، ٕيب ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مّح٤مد اجلقهري، 5)

 ."أضمر"، 47، 32/46 ،، شم٤مج اًمٕمروس6/32 ،، ًم٤ًمن اًمٕمرب4/428 ،سمػموت، ًمٌٜم٤مندار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 .627، ُم٤مدة رىمؿ: ;3/9، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م 4/:( اًمٌحر اًمرائؼ 6)
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 .(3)"سمٕمقض ُمٕمٚمقم ُمٕمٚمقُم٤مً  متٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م همػم ُمٕمٚمقُم٦م زُمٜم٤مً " وقمّرومٝم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م سم٠مهن٤م:

قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة ُمٕمٚمقُم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌذل واإلسم٤مطم٦م سمٕمقض "وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م: 

 .(4)"ُمٕمٚمقم

ُم٤ٌمطم٦م ُمٕمٚمقُم٦م شم١مظمذ ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ قملم قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م "وىم٤مل احلٜم٤مسمٚم٦م: 

 .(5)"ُمٕمٚمقُم٦م أو ُمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م أو قمٛمؾ ُمٕمٚمقم سمٕمقض ُمٕمٚمقم

 مم٤م ؾمٌؼ ٟمالطمظ ُم٤م يكم:

أن اًمتٕمريٗم٤مت ذيمرت سمٞمع ُمٜمٗمٕم٦م ومتٚمٞمٙمٝم٤م، واًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م> وهذا هق اعم٘مّمقد ذم اإلضم٤مرة>  -3

 وم٤معمًت٠مضمر يريد اعمٜمٗمٕم٦م وًمٞمس همػمه٤م. 

أن اًمتٕمريٗم٤مت ذيمرت أٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م، ومال جيقز اًمٕم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م همػم  -4

 ُم٤ٌمطم٦م. 

أن مجٞمع اًمتٕمريٗم٤مت ذيمرت أٟمف ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٕمقض قمٜمد اًمٕم٘مد، ومال يّمح اًمًٙمقت  -5

 قمٜمف> ومال سمد ُمـ ذيمره ىمٓمٕم٤ًم ًمٚمٜمزاع اًمذي ىمد يٜمِم٠م سملم اًمٕم٤مىمديـ. 

ذ اًمٕمٛمؾ اعمتٗمؼ قمغم إٟمج٤مزه، وم٘مد يٗمرغ اًمٕم٤مُمؾ ُمـ أن اًمٖمرض ُمـ إضم٤مرة إقمامل هق شمٜمٗمٞم -6

 إمت٤مم قمٛمٚمف ىمٌؾ هن٤مي٦م اعمدة> وًمذًمؽ مل يٜمص شمٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م قمغم اعمدة ذم إضم٤مرة إقمامل.

أن شمٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م ًمإلضم٤مرة ذيمر ٟمققمل اإلضم٤مرة> اإلضم٤مرة قمغم إقمٞم٤من، واإلضم٤مرة قمغم  -7

 ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ُمٕمٚمقُم٦م شم١مظمذ ؿمٞمئ٤م قم٘مد قمغمإقمامل> ومٞمٙمقن هق اًمتٕمريػ اعمخت٤مر، وهق: ))

ومِمٞمئ٤م ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ قملم ُمٕمٚمقُم٦م أو ُمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م أو قمٛمؾ ُمٕمٚمقم سمٕمقض 

 ((ُمٕمٚمقم

                                                           

ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب، اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب،  (3)

 . 5;9/6، م، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م4225ه، 3645قمٛمػمات، زيمري٤م  حت٘مٞمؼ:

، دار اًمٙمت٥م  ه3637ـ، 3قمكم ُمٕمقض، وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، ط :( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ًمِمٛمس اًمديـ اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، حت٘مٞمؼ4)

 . :5/65 ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من

م، دار 9;;3ه، :363، 3اهلل اًمؽميمل، ط اإلىمٜم٤مع ًمٓم٤مًم٥م آٟمتٗم٤مع، ًمنمف اًمديـ ُمقؾمك أسمق اًمٜمج٤م احلج٤موي، حت٘مٞمؼ د. قمٌد (5)

 . 4/6:9 هجر، اًم٘م٤مهرة.
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 شسح ايتعسٜف: 

وارشم٤ٌمـمٝمام قمغم  ،: ُمٕمٜم٤مه اإلجي٤مب واًم٘مٌقل اًمذي يٕمؼم قمـ إرادة اعمتٕم٤مىمديـ"قم٘مد" ىمقهلؿ:

 ئمٝمر أصمره ذم حمٚمف. ،وضمف ُمنموع

وإٟمام  ،ٓ يًٛمك إضم٤مرة غم اًمٕملمًمٙمل خترج اًمٕملم> ٕن اًمٕم٘مد قم: "قمغم ُمٜمٗمٕم٦م" وىمقهلؿ:

 يًٛمك سمٞمًٕم٤م.

ُم٦م يم٤مًمزٟمك واًمٖمٜم٤مء وٟمحقه مم٤م هق : خيرج ُمٜمٝم٤م اًمٕم٘مد قمغم اعمٜمٗمٕم٦م اعمحرّ "ُم٤ٌمطم٦م" وىمقهلؿ:

 حمرم.

 .: ظمرج ُمٜمف اعمٜمٗمٕم٦م اعمجٝمقًم٦م ومال يّمح اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م"ُمٕمٚمقُم٦م" وىمقهلؿ:

ي١مظمذ ُمٜمف أن اإلضم٤مرة  "اًمذُم٦م أو قمٛمؾ ُمٕمٚمقمُمـ قملم ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمقصقوم٦م ذم "وىمقهلؿ: 

 ٟمققم٤من:

 أو قملم ُمقصقوم٦م. ،أن شمٙمقن اإلضم٤مرة قمغم ُمٜمٗمٕم٦م قملم ُمٕمٞمٜم٦م اًمٜمقع إول:

أن شمٙمقن اإلضم٤مرة قمغم أداء قمٛمؾ ُمٕمٚمقم يم٠من حيٛمٚمف إمم ُمقوع يمذا، أو يٌٜمل  اًمٜمقع اًمث٤مين:

 .ًمف ضمداًرا

، وهذا ذم إضم٤مرة ِمٝمر وؾمٜم٦مأي ٓ سمد ُمـ حتديد ُمدة اإلضم٤مرة يم "ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م"وىمقهلؿ: 

 إقمٞم٤من ظم٤مّص٦م، أُم٤م اًمٜمقع اًمث٤مين ومالسمد ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ سمف، ىمٌؾ اًمنموع ذم شمٜمٗمٞمذه. 

أي أضمرة ُمٕمٚمقُم٦م شمٙمقن ُم٘م٤مسمؾ اعمٜمٗمٕم٦م، ومٞمخرج ُمٜمٝم٤م ه٦ٌم اعمٜم٤مومع  "سمٕمقض ُمٕمٚمقم"وىمقهلؿ: 

ٕن اًمذي يًتٕمػم واًمقصٞم٦م هب٤م> ٕهن٤م ٟمقع شمؼمع ُمـ همػم قمقض، ويمذًمؽ خيرج ُمٜمٝم٤م اإلقم٤مرة> 

 .(3)ؿمٞمًئ٤م ي٠مظمذه ُمـ همػم قمقض

سم٤مقمت٤ٌمره ُمريم٤ًٌم هق:  اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرةوُمـ ظمالل اًمتٕمريٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من 

 . "اؾمتٛمرار رسمط اإلجي٤مب سم٤مًم٘مٌقل سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد، طمتك شمًتقرم ُمٜم٤مومع اإلضم٤مرة"

  

                                                           

 /8 ،ُمدار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض،  ه3655، 4، طحمٛمد اعمقؾمكوقمٌد اهلل اعمٓمٚمؼ، وٕمٌد اهلل اًمٓمٞم٤مر، ًماٟمٔمر اًمٗم٘مف اعمٞمن  (3)

398 ،399.  
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 فسعإ:املطًب ايجاْٞ: َشسٚع١ٝ عكد اإلداز٠ ٚأْٛاعٗا. ٚفٝ٘ 

 ايفسع األٍٚ: َشسٚع١ٝ اإلداز٠:

 واعمٕم٘مقل. ،واإلمج٤مع ،واًمًٜم٦م ،وُمنموقمٞمتٝم٤م سم٤مًمٙمت٤مب ،اإلضم٤مرة ُمنموقم٦م، وصم٧ٌم ضمقازه٤م

 ايهتاب: يف

 .[8: ]اًمٓمالقَّيي ىي مي خي حيُّٱٱٹٱٱٹ -3

 ،ويمثرة اًمٚمٌـ وىمٚمتف ،اًمرو٤مع خيتٚمػ سمٙمثرة رو٤مع اعمقًمقد وىمٚمتفضمف آؾمتدٓل: أن و 

 .(3)وًمٙمـ عم٤م مل يقضمد ومٞمف إٓ هذا ضم٤مزت اإلضم٤مرة قمٚمٞمف وإذا ضم٤مزت قمٚمٞمف ضم٤مزت قمغم ُمثٚمف
 هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئُّٱٹٱٹٱ -4

 جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 [.49 – 48]اًم٘مّمص: َّمض خض حض

ؽ هب٤م ٚمَ ُمَ  ،ُمًامة ُمـ أٟمٌٞم٤مئف آضمر ٟمٗمًف طمجج٤مً  أن ٟمٌٞم٤مً ذيمر اهلل شمٕم٤ممم  وضمف آؾمتدٓل: أن

 .(4)ومدل قمغم ضمقاز اإلضم٤مرة >اُمرأةسمْمع 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱٹٱٹٱ -5

 [99]اًمٙمٝمػ: َّنت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ

قمغم  عم٤م ٟمٌف قمغم أظمذ إضمرة قمغم سمٜم٤مء اجلدار ومٞمف دًمٞمؾ ضمف آؾمتدٓل: أن ُمقؾمكو

 .  (5)ذًمؽ ضمقاز أظمذ إضمر قمغم
 

 

 

                                                           

، دار اًمٗمٙمر، سمػموت،  ه3636د. حمٛمقد ُمٓمرضمل، دون ـمٌٕم٦م،  :احل٤موي اًمٙمٌػم، ٕيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي، حت٘مٞمؼ (3)

 .424/; ،ًمٌٜم٤من

 .424/; ،( احل٤موي4)

،  ه3634، 4د. قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق، ط د. قمٌد اهلل اًمؽميمل، :( اعمٖمٜمل عمقومؼ اًمديـ أيب حمٛمد قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ5)

 .425/; ،، احل٤موي8/: ،دار هجر، اًم٘م٤مهرة
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 ١:ايشٓيف 

٤م ُمـ سمٜمك اًمديؾ، ه٤مديً  وأسمق سمٙمر رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلصاؾمت٠مضمر رؾمقل اهلل ": ىم٤مًم٧مقم٤مئِم٦مقمـ  -3

وهق قمغم ديـ يمٗم٤مر ىمريش، ومدومٕم٤م إًمٞمف راطمٚمتٞمٝمام، وواقمداه هم٤مر صمقر سمٕمد صمالث  ،٤مظمريتً 

   . (3)"سمراطمٚمتٞمٝمام صٌح صمالث ، وم٠مشم٤ممه٤مًمٞم٤مل
صمالصم٦م أٟم٤م  اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل)ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ، أن رؾمقل اهلل  وروى اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة -4

ظمّمٛمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م> رضمؾ أقمٓمك يب صمؿ همدر، ورضمؾ سم٤مع طمرا وم٠ميمؾ صمٛمٜمف، ورضمؾ 

 . (4)(اؾمت٠مضمر أضمػما وم٤مؾمتقرم ُمٜمف ومل يقومف أضمره
  أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم يمؾ قمٍم قمغم ضمقاز اإلضم٤مرة.: وم٘مد ذم اإلمج٤مع

واسمـ ، (7)، واسمـ اعمٜمذر(6)، واًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب(5)ٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ اًمٙم٤مؾم٤مين

. إٓ ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ أيب سمٙمر سمـ إصؿ واسمـ قمٚمٞم٦م أن قم٘مد اإلضم٤مرة سم٤مـمؾ> ٕن اإلضم٤مرة سمٞمع (8)ىمداُم٦م

 .(9)ُمٜم٤مومع، واعمٜم٤مومع ُمٕمدوُم٦م، واعمٕمدوم ٓ حيتٛمؾ اًمٌٞمع

أصقل ذم أٟمٗمًٝم٤م، سمٞمقع قمغم  ت: وهذا ىمقٌل ضمٝمٌؾ ممـ ىم٤مًمف> وم٤مإلجي٤مراىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

 . (:)وضمٝمٝم٤م

                                                           

يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب إذا  ،، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ًمٌٜم٤من ه3636اًمٌخ٤مري، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، ( صحٞمح 3)

 .5/88(، 4485اؾمت٠مضمر أضمػمًا ًمٞمٕمٛمؾ ًمف سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم، رىمؿ )

 .:5/8(، 4492إصمؿ ُمـ ُمٜمع أضمر إضمػم، رىمؿ ) :اإلضم٤مرة، سم٤مب :( أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب4)

، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ه:363، 3ع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، ًمٕمالء اًمديـ أيب سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين، طسمدائع اًمّمٜم٤مئ (5)

7/737 . 

، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار  ه3647، 4محٞمش قمٌد احلؼ، ط :اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م، ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ (6)

  .;:4/9 ،اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

م، ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م 5;;3ه، 3636، 3حمٛمد طم٤ًمم سمٞمْمقن، ط :سمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، حت٘مٞمؼ( يمت٤مب ٕيب 7)

  .::ص ،اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمػموت

  .8/: اعمٖمٜمل، (8)

  .7/733، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 423/;، احل٤موي 8/:اعمٖمٜمل،  (9)

  .423/;احل٤موي،  (:)
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وىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين: أمجٕم٧م إُم٦م قمغم ضمقاز اإلضم٤مرة ىمٌؾ وضمقد إصؿ> طمٞم٨م يٕم٘مدون قم٘مد 

إمم يقُمٜم٤م هذا ُمـ همػم ٟمٙمػم، ومال يٕم٠ٌم سمخالوم٦م> إذ هق ظمالف اإلضم٤مرة ُمـ زُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 .(3)اإلمج٤مع

وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب اعم٤مًمٙمل: اًمٜم٤مس سمح٤مضم٦م ًمتٛمٚمٞمؽ اعمٜم٤مومع يمح٤مضمتٝمؿ ًمتٛمٚمؽ 

مج٤مع اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم ُمّر إقمّم٤مر ىمٌؾ ظمرق ُمـ ظمرىمف> ومال يٕمتد إقمٞم٤من> وٕٟمف إ

 .(4)سمخالومٝمؿ ومٞمف

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م سمٕمد أن ذيمر ظمالف إصؿ: وهذا همٚمط ٓ يٛمٜمع اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع اًمذي 

 .(5)ؾمٌؼ ذم إقمّم٤مر، وؾم٤مر ذم إُمّم٤مر

اإلضم٤مرة ُم٤مؾم٦م> أن اهلل شمٕم٤ممم إٟمام ذع اًمٕم٘مقد حلقائ٩م اًمٕم٤ٌمد، وطم٤مضمتٝمؿ إمم : ذم اعمٕم٘مقل

 ،ٕن يمؾ واطمد ٓ يٙمقن ًمف دار ممٚمقيم٦م يًٙمٜمٝم٤م أو أرض ممٚمقيم٦م يزرقمٝم٤م أو داسم٦م ممٚمقيم٦م يريمٌٝم٤م

وىمد ٓ يٛمٙمٜمف متٚمٙمٝم٤م سم٤مًمنماء ًمٕمدم اًمثٛمـ، وٓ سم٤مهل٦ٌم واإلقم٤مرة> ٕن ٟمٗمس يمؾ واطمد ٓ شمًٛمح 

 .(6)سمذًمؽ ومٞمحت٤مج إمم اإلضم٤مرة

 ايفسع ايجاْٞ: ْٛعا اإلداز٠:

 ٜمٗمٕم٦م اعمراد احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م يمام ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمققم٤من: اإلضم٤مرة سمح٥ًم اعم

إضم٤مرة أقمٞم٤من> يم٢مضم٤مرة اًمدور ًمٚمًٙمٜمك، واًمًٞم٤مرات ًمٚمريمقب، وإرض ًمٚمزرع  إول:

واًمٖمرس، واعمراد احلّمقل قمغم ُمٜمٗمٕم٦م هذه إؿمٞم٤مء، وم٤معمٕم٘مقد قمٚمٞمف هل اعمٜمٗمٕم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

 اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، أو ُمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م.  

                                                           

 .7/737سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (3)

  .;:4/9اعمٕمقٟم٦م،  (4)

  .8/: اعمٖمٜمل، (5)

 .7/737سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (6)



 فم٤مومر سمـ طمًـ اًمٕمٛمري : د.إقمداد.....             دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م "اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف، وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًم٘مْم٤مئٞم٦م  

        389 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

أؿمخ٤مص> واعمراد احلّمقل قمغم قمٛمؾ ذًمؽ اًمِمخص اعمٜمٕم٘مد ذم ذُمتف> إضم٤مرة  واًمث٤مين:

يم٤مخلّٞم٤مط خلٞم٤مـم٦م صمقب، واًمٌٜم٤ّمء ًمٌٜم٤مء ضمدار، واًمراقمل ًمرقمل همٜمؿ، وم٤معمٕم٘مقد قمٚمٞمف هق اًمٕمٛمؾ ُمـ 

 .(3)ذًمؽ اًمِمخص

 

  

                                                           

، ًمٕمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم احلٜمٗمل، دون ـمٌٕم٦م، دون شم٤مريخ، دار اًمٙمت٥م اٟمٔمر: آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر( 3)

اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، ٕيب احلًلم ، 5;4/9، اعمٕمقٟم٦م 7/739، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، 4/72، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من

م، دار اعمٜمٝم٤مج، 4222،  ه3643، 3ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمٜمقري، ط :حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ

دون ـمٌٕم٦م، ودون روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم، عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي،  ، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم8;9/4 ،ضمدة

  )سمتٍّمف(. 33/:، اعمٖمٜمل 6/572، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ًمٌٜم٤من شم٤مريخ،
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 املبشح ايجاْٞ

 اَتداد عكد اإلداز٠ بعد٠ اْتٗا٤ َدت٘ يف األعٝإ، ٚتطبٝكات٘ ايكضا١ٝ٥

 األٍٚ: اَتداد عكد اإلداز٠ بعد٠ اْتٗا٤ َدت٘ يف األعٝإ:املطًب 

ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء أن اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم، وهق قم٘مد ُم٘مٞمد سمٛمدة ُمٕمٚمقُم٦م يٜمتٝمل 

سم٤مٟمتٝم٤مئٝم٤م، أو يٜمتٝمل سم٢مٟمج٤مز اًمٕمٛمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف، وٓ يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد ذم اعمدة إٓ سم٤مًمؽمايض سملم 

 .(3)د اٟمتٝمك قم٘مد اإلضم٤مرةـمرومٞمف، وم٢مذا اٟمتٝم٧م اعمدة أو ُأٟمجز اًمٕمٛمؾ وم٘م

همػم أن اعمًت٠مضمر ىمد ٓ يًتٓمٞمع إهن٤مء قم٘مد اإلضم٤مرة ًمٕمذر ظم٤مرج قمـ إرادشمف> يم٠من يًت٠مضمر 

داسم٦م، ومتٜمتٝمل اعمدَة وهق ذم اعمٗم٤مزة، أو يًت٠مضمر ؾمٗمٞمٜم٦م ومتٜمتٝمل اعمدة وهق ذم قمرض اًمٌحر، وىمد 

ٚمٛمف ًمّم٤مطم٦ٌم قمٜمد يٙمقن ذم إرض زرع مل يّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م احلّم٤مد، أو يًت٠مضمر ديم٤مٟم٤ًم ومل يً

اٟمتٝم٤مء اعمدة، وٟمحق ذًمؽ ُمـ إقمذار، وم٢من قم٘مد اإلضم٤مرة يٛمتد رضورة سم٥ًٌم هذه إقمذار طمتك 

يزول ذًمؽ اًمٕمذر، وًمّم٤مطم٥م اًمٕملم اعم١مضمرة أضمرة اعمثؾ قمـ اعمدة اًمزائدة قمـ اًمٕم٘مد، وذًمؽ يمٚمف 

 .(4)سمٖمػم رو٤م اعم٤مًمؽ> ًمٚميورة اًمداقمٞم٦م ُٓمتداد اًمٕم٘مد، سمال ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء

ُمـ اؾمت٠مضمر أرو٤ًم ًمٚمزرع، واٟمتٝم٧م اعمدة، ومل حيّمد اًمزرع، وم٢مٟمف يؽمك "٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين: ىم

 .(6)، ُمراقم٤مة ًمٓمرذم اًمٕم٘مد، ورومٕم٤ًم ًمٚمير(5)"طمتك وىم٧م احلّم٤مد، وًمّم٤مطم٥م إرض أضمرة اعمثؾ

                                                           

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم  ،:32/:، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م، 4;4/9، اعمٕمقٟم٦م، 4:، 8/58سمدائع اًمّمٜم٤مئع، ( 3)

دار  دون شم٤مريخ،، 3حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ط :ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد، ًمٕمـالء اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي، حت٘مٞمؼ

 .:8/7 ،إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت

، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م، إلُم٤مم احلرُملم أيب اعمٕم٤مزم قمٌد 23:/4 ،، اعمٕمقٟم٦م7/6:5 ،، اًمٕمٜم٤مي٦م4:/8 ،( سمدائع اًمّمٜم٤مئع4)

م، دار 4229،  ه:364، 3أ.د قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمّدي٥م، ط :اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل، حت٘مٞمؼ

٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، عمقومؼ اًمديـ أسمق حمٛمد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ، اعم٘مٜمع ذم وم96/:، اعمٜمٝم٤مج، ضمدة

م، ُمٙمت٦ٌم اًمًقادي ًمٚمتقزيع، 4222،  ه3643، 3حمٛمقد إرٟم٤مؤوط، وي٤مؾملم حمٛمقد اخلٓمٞم٥م، ط :ىمداُم٦م اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ

 .432ص ،ضمدة

 .4:/8سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (5)

 .;;ص، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، 9/4:5اًمٌحر اًمرائؼ،  (6)
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أن يًت٠مضمره٤م إمم  :وهل قمغم وضمٝملم أطمدمه٤م ،إضم٤مرة اًمًٗمـ ضم٤مئزة"وذم جمٛمع إهنر: 

إن ُمْم٧م اعمدة وهل  ،ويمالمه٤م ضم٤مئزان >أن يًت٠مضمره٤م إمم ُمٙم٤من ُمٕمٚمقم :وأظمر ،ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م

، وذيمر اًمٕمٞمٜمل ٟمحق هذا (3)"ف أضمر ُمثٚمٝم٤مٞمذم اًمٌحر ومٚمف أن يٛمًٙمٝم٤م طمتك خترج ُمـ اًمٌحر ويٕمٓم

 . (4)اًم٘مقل

وم٤مٟم٘مْم٧م ُمدة اإلضم٤مرة  ،وووع ومٞمف ظمال   ،اؾمت٠مضمر ُمـ آظمر طم٤مٟمقشم٤مً "وذم اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م: 

وم٢من يم٤من اخلؾ سمٚمغ ُمٌٚمٖم٤م ٓ يٗمًد سم٤مًمتحقيؾ ي١مُمر سم٤مًمتحقيؾ،  ،احل٤مٟمقت واعمًت٠مضمر ي٠مسمك شمٗمريغ

إن ؿمئ٧م ومرغ احل٤مٟمقت، وإن ؿمئ٧م  :وي٘م٤مل ًمٚمٛمًت٠مضمر ،وإن يم٤من يٗمًد ٓ ي١مُمر سم٤مًمتحقيؾ

 .(5)"واعمراد سم٘مقًمف اؾمت٠مضمره ُمٜمف احلٙمؿ سم٠مضمر اعمثؾ قمٚمٞمف ،وم٤مؾمت٠مضمر ُمٜمف إمم وىم٧م إدرايمف

وم٤مٟم٘مْم٧م ُمدة  ،ًمٞمٖمرس ومٞمٝم٤م ،ا ايمؽمى أرًو٤مإذ"وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب اعم٤مًمٙمل: 

ػم سملم أن ي٠مظمذ اعمًت٠مضمر سم٤مًم٘مٚمع وٓ رء قمٚمٞمف ُمـ أضمرة اًم٘مٚمع، أو خماإلضم٤مرة: وم٢من ص٤مطمٌٝم٤م 

 .   (6)"ويٙمقٟم٤م ذيٙملم ،أو يٌ٘مٞمف ذم إرض ،يٕمٓمٞمف ىمٞمٛم٦م اًمٖمراس ُم٘مٚمققًم٤م

يمام - يمثػماً  زُمٜم٤مً ضم٤مرة سمٕمد ُمدة اإلاًمداسم٦م ن طمٌس اعمٙمؽمي وذم اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير: وم٢م

أو  أو طمتك شمٖمػم ؾمقىمٝم٤م اًمذي شمراد ًمف سمٞمٕم٤مً  ومحًٌٝم٤م قمٜمده ؿمٝمراً  أو يقُملم ُمثالً  ًمق ايمؽماه٤م يقُم٤مً 

أو ىمٞمٛمتٝم٤م يقم اًمتٕمدي ُمع اًمٙمراء  ،ول يمراء اًمزائد اًمذي طمًٌٝم٤م ومٞمفومٚمرهب٤م ُمع اًمٙمراء إ -يمراءً 

 .(9)، واًمدؾمقىمل(8). وذيمر ُمثٚمف اًمّم٤موي(7)آول

                                                           

، دار اًمٙمت٥م  ه;363، 3ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن، اعمٕمروف سمِمٞمخ زاده، ط ،( جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر3)

 .5/757، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من

 . 7/6:5 سمػموت، ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4222،  ه3642، 3أمحد اًمٕمٞمٜمل، طاًمديـ حمٛمقد سمـ ٦م ًمٌدر ذح اهلداي ٕمٜم٤مي٦م( اًم4)

، :6/64 ،، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت ه3628، 6( اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ًمٚمِمٞمخ ٟمٔم٤مم اًمديـ ومج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اهلٜمد، ط5)

64;. 

 . 23:/4 ،( اعمٕمقٟم٦م6)

 .، دار اًمٗمٙمر، سمػموت ه3645، ٌٕم٦مـمون دُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل اًمنمح ٕمحد سمـ حمٛمد اًمدردير، ( اًمنمح اًمٙمٌػم 7)

 . :5/72م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 7;;3،  ه3637، 3( سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمّم٤موي، ط8)

 . 6/87 ،( طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم9)
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وإن اٟم٘مْم٧م ُمّدة اإلضم٤مرة وذم إرض زرع، وم٢من يم٤من "ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م: وىم٤مل اًمِمػمازي 

سمتٗمريط ُمـ اعمًت٠مضمر ضم٤مز إضم٤ٌمره قمغم ىمٚمٕمف وشمًقي٦م إرض، وضم٤مز شمريمف سم٠مضمرة، وإن مل يٙمـ 

 .(3)"سمتٗمريٍط ُمٜمف وم٘مد ىمٞمؾ: جيقز إضم٤ٌمره. وىمٞمؾ: ٓ جيقز

ن قمالئؼ اًمٕم٘مد شمٌ٘مك واإلضم٤مرة ًمٞم٧ًم ُم١مىمت٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م> وم٢م"وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل: 

 .(4)"سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اعمدة

وم٢من يم٤من اًم٥ًٌم شم٘مّمػم > ٟمٔمر ،إذا ُمْم٧م ُمدة اإلضم٤مرة واًمزرع سم٤مق"وىم٤مل اًمٖمزازم: 

وإن يم٤من اًم٥ًٌم سمرد اهلقاء وإومراـمف ، اعمٙمؽمي وشم٠مظمػمه ومٚمٚمٛمٙمري ىمٚمٕمف جم٤مٟم٤م وًمف إسم٘م٤مؤه سم٠مضمرة

 .(5)"سمؾ يؽميمف سم٠مضمرة ٕٟمف همػم ُم٘مٍم ،ومال ي٘مٚمٕمف جم٤مٟم٤م

ٗم٧م.. ًمزُمف أضمرة ٚمِ وم٢من متٙمـ ُمـ رده٤م، ومٚمؿ يرده٤م طمتك ُمْم٧م ُمدة، صمؿ شمَ "ًمٕمٛمراين: وىم٤مل ا

 .(6)"ىمٞمٛمتٝم٤م اعمثؾ ًمتٚمؽ اعمدة، وًمزُمف

، اٟمتٝم٧م وىمٌْمٝم٤م وأُمًٙمٝم٤م طمتك ُمْم٧م اعمدة ،ُمدة إذا ايمؽمى داسم٦م أو داراً "وىم٤مل اًمٜمقوي: 

وم٢من ومٕمؾ  >سمٕمد اعمدة آٟمتٗم٤معوًمٞمس ًمف  ،ؾمقاء اٟمتٗمع هب٤م ذم اعمدة أم ٓ ،اإلضم٤مرة واؾمت٘مرت إضمرة

 .   (7)"ًمزُمف أضمرة اعمثؾ

مل يِمؽمط ىمٚمٕمف قمٜمد  ،وإذا اٟم٘مْم٧م اإلضم٤مرة وذم إرض همراس أو سمٜم٤مء"وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 .(8)"عم٤مًمؽ سملم أظمذه سم٤مًم٘مٞمٛم٦م أو شمريمف سم٤مٕضمرةاظمػم  ،اٟم٘مْم٤مئٝم٤م

 .(9)"وإذا اٟم٘مْم٧م اعمدة رومع اعمًت٠مضمر يده"وىم٤مل احلج٤موي: 

                                                           

، دار  ه:363، 3ضمقد، طقمكم ُمٕمقض، وقم٤مدل قمٌد اعمق :( اًمتٜمٌٞمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ3)

 .348ص ،إرىمؿ، سمػموت، ًمٌٜم٤من

 . 96/: ،( هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م4)

  .:6/39 ،، دار اًمًالم، اًم٘م٤مهرة ه3639، 3أمحد حمٛمقد إسمراهٞمؿ، ط :ٕيب طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم، حت٘مٞمؼ اًمقؾمٞمط (5)

  .:9/56اًمٌٞم٤من،  (6)

  .6/634روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم،  (7)

  .432اعم٘مٜمع، ص (8)

 . 4/762 ،اإلىمٜم٤مع( 9)
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اًمٕملم  أو اؾمتقذم اًمٕمٛمؾ ُمـ ،إذا اٟم٘مْم٧م ُمدة اإلضم٤مرةو"واًمرطمٞم٤ٌمين:  وىم٤مل اًمٌٝمقيت،

 .(3)"اعم١مضمرة رومع اعمًت٠مضمر يده قمـ اًمٕملم اعم١مضمرة
وؾمٙمـ اعمًت٠مضمر سمٕمده٤م  ،إذا ُمْم٧م ُمدة اإلضم٤مرة"(: 772وذم ُمرؿمد احلػمان اعم٤مدة )

 .(4)"أو أيمثر يٚمزُمف أضمر اعمثؾ ومٞمف إن يم٤مٟم٧م اًمدار ُمٕمدة ًمالؾمتٖمالل أو يم٤مٟم٧م وىمٗم٤ًم أو ًمٞمتٞمؿ ،ؿمٝمراً 

 :واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت

، ومٝمل ُمـ اًمٕم٘مقد اًمتل جي٥م اًمقوم٤مء هب٤م وم٠مؿمٌٝم٧م اًمٌٞمع ،متٚمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م سمٕمقض اإلضم٤مرة أن -3

اإلضم٤مرة ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء ومًخ ، و[3 اعم٤مئدة:]َّىق يف ىف يث ىث ٱُّٱًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(5)دقوم٤مء سم٤مًمٕم٘ماًمقًمٞمس ُمـ ُمدهت٤م سمٖمػم قمذر 

وإٟمام  ،ٟمقع ُمـ اًمٌٞمع، سمؾ هل اًمٌٞمعٕم٘مد يم ٓزُم٤مً قم٘مده٤م ومٙم٤من  ،قم٘مد ُمٕم٤موو٦مأن اإلضم٤مرة  -4

 .(6)يمام اظمتص اًمٍمف واًمًٚمؿ سم٤مؾمؿ> اظمتّم٧م سم٤مؾمؿ

وم٢مذا ومًخ اعمًت٠مضمر  ،واعمًت٠مضمر اعمٜم٤مومع ،ي٘متيض متٚمٞمؽ اعم١مضمر إضمراإلضم٤مرة قم٘مد أن ًمزوم  -5

وإضمر ٓزم  ،اإلضم٤مرة ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء ُمدهت٤م وشمرك آٟمتٗم٤مع اظمتٞم٤مرا ُمٜمف مل شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة

 .(7)يمام ًمق اؿمؽمى ؿمٞمئ٤م وىمٌْمف صمؿ شمريمف ،ومل يزل ُمٚمٙمف قمـ اعمٜم٤مومع ،ًمف

أن اًمث٤مسم٧م إمم هم٤مي٦م يٜمتٝمل قمٜمد وضمقد اًمٖم٤مي٦م، ومتٜمٗمًخ اإلضم٤مرة قمٜمد اٟمتٝم٤مء اعمدة، إٓ إذا يم٤من  -6

 .(8)قمذر هٜم٤مك

 .(9)اإلضم٤مرة ًمٞم٧ًم ُم١مىمت٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م> وم٢من قمالئؼ اًمٕم٘مد شمٌ٘مك سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اعمدة -7

                                                           

، دار  ه3624ط، .اًمِمٞمخ هالل ُمّمٞمٚمحل هالل، د حت٘مٞمؼ:يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، عمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت،  (3)

، 4، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك عمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌده اًمًٞمقـمل، اعمِمٝمقر سم٤مًمرطمٞم٤ٌمٟمك ط6/68، اًمٗمٙمر، سمػموت، ًمٌٜم٤من

 . 8;5/8 ،م، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، دُمِمؼ6;;3،  ه3637

  .;:ص، 772ُمرؿمد احلػمان، ُم٤مدة  (4)

  .8/58سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (5)

  .44/:اعمٖمٜمل،  (6)

  .45/:اعمٖمٜمل،  (7)

 .4:/8سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (8)

 . 96/: ،( هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م9)
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ًمالؾمتئٜم٤مس هب٤م ذم سمٞم٤من أن  -ُمع أهن٤م أدًم٦م قمغم ًمزوم اًمٕم٘مد-واًمٖمرض ُمـ ؾمقق هذه إدًم٦م 

أصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٕم٘مد ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم اعم١مضمرة، أو اؾمتٞمٗم٤مء اًمٕم٤مُمؾ ٕضمره، أو اؾمتٞمٗم٤مء 

رب اًمٕمٛمؾ ًمٚمٕمٛمؾ اًمذي اٟمٕم٘مد ذم ذُم٦م اًمٕم٤مُمؾ ٓزُم٦م ُمـ اًمٓمروملم أظمذًا وأداًء، وأٟمف جي٥م أن 

 شمًتقرم، وًمق اٟمتٝم٧م اعمدة، ُم٤ممل يتٜم٤مزل يمالمه٤م أو أطمدمه٤م قمـ طم٘مف.

وهذا اًمذي ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ًمزوم قم٘مد اإلضم٤مرة، ووضمقب اًمقوم٤مء سمف إمم أن شمٜمتٝمل ُمدشمف، 

قمٚمٞمف إمم ُم٤مًمٙمف، وم٢من ُم٤م يٚمزم ُمـ شمٌٕم٤مت سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ٓزُم٦م وم٢من اٟمتٝم٧م ُمدشمف ومل يًٚمؿ اعمٕم٘مقد 

، هق ُم٤م أظمذ سمف ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ ذم اعمٛمٚمٙم٦م (3)ًمٚمٛمًت٠مضمر، ُمـ دومع أضمرة وشمًٚمٞمؿ اًمٕملم اعم١مضمرة

 ( ُم٤م ٟمّمف: 96/4اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، طمٞم٨م ورد ذم اعم٤مدة )

ُم٤م مل - دة ذم اًمٕم٘مدإذا اٟمتٝم٧م اعمدة اعمحد ٦م:يٜمتٝمل قم٘مد اًمٕمٛمؾ ذم أي ُمـ إطمقال أشمٞم"

 .(4)"إمم أضمٚمف ومٞمًتٛمر -يٙمـ اًمٕم٘مد ىمد دمدد ساطم٦م وومؼ أطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم

يٜمتٝمل قم٘مد اًمٕمٛمؾ اعمحدد اعمدة سم٤مٟم٘مْم٤مء ُمدشمف، وم٢مذا اؾمتٛمر "( ُم٤م ٟمّمف: 77/3وذم اعم٤مدة )

 .(5)"ـمروم٤مه ذم شمٜمٗمٞمذه قمّد اًمٕم٘مد جمددًا عمدة همػم حمددة

 

 املطًب ايجاْٞ

 قضا١ٝ٥تطبٝكات 

ؾم٠مذيمر حت٧م هذا اعمٓمٚم٥م سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل طُمٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًم٘مْم٤مء ذم سمٕمض اعمح٤ميمؿ 

 ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وهل ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل اظمتّم٧م سم٤مٕقمٞم٤من> ومٛمـ ذًمؽ:

إًمزاُمف سمتًٚمٞمٛمف وٕمػ أضمرة اًمٕم٘م٤مر ُمـ  دقمك قمٚمٞمف، ـم٤مًم٤ٌمً أىم٤مم اعمدقمل دقمقاه ود اعم) :أوًٓ 

ء سمٕمد ظمالإلا امـمٚمتف ذمعمئف ًمٚمٕم٘م٤مر، وذًمؽ الشم٤مريخ إظم مم إامم سمٞمٜمٝمؼمضمرة اعمٕشم٤مريخ اٟمتٝم٤مء قم٘مد ا

                                                           

 .432، اعم٘مٜمع، ص6/634 ،، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم23:/4اعمٕمقٟم٦م ، 4:/8سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (3)

، واعمٜمِمقر ذم ضمريدة أم اًم٘مرى يقم  ه3648/:/45، سمت٤مريخ 73اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/ ( ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي4)

 م. 4227/أيمتقسمر /:4، اعمقاومؼ  ه3648/ رُمْم٤من/ 47اجلٛمٕم٦م 

، واعمٜمِمقر ذم ضمريدة أم اًم٘مرى يقم  ه3648/:/45، سمت٤مريخ 73( ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/5)

 م. 4227/أيمتقسمر /:4، اعمقاومؼ  ه3648رُمْم٤من/ / 47اجلٛمٕم٦م 
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 غمضمرة ُمْم٤مقمٗم٦م، وسمٕمرض اًمدقمقى قمٕ اًمٕم٘مد يٚمزُمف سم٤مذمط ضمرة ووضمقد ذٕشمٌٚمٞمٖمف سمرومع ا

 لمن مم٤مـمٚمتف يم٤مٟم٧م سم٥ًٌم وضمقد ٟمزاع سمط> ٕن اًمنمالدقمك قمٚمٞمف أىمر سمّمحتٝم٤م، ودومع سمٌٓمعما

وشمٌٚمٖمف  ،دةعموا ،دقمك قمٚمٞمف أىمر سم٤مًمٕم٘مدعما نٕ ، وٟمٔمراً ىمْم٤مءً  ٔمقرٍ ضمرة ُمٜمٕ زي٤مدة اغم قملماًمٓمروم

ثؾ ًمٚمٕم٘م٤مر سمقاؾمٓم٦م أهؾ عمٟمف ضمرى شم٘مدير أضمرة إوط، ونمصؾ صح٦م اًمٕن إضمرة، وٕسمرومع ا

دقمك قمٚمٞمف سمدومع عم سم٢مًمزام ايضدقمك سمف> ًمذا وم٘مد طمٙمؿ اًم٘م٤معمٌٚمغ اعم اغم٤م شمزيد قمهنة، وم٤مشمْمح أؼمخلا

اًمٕم٘م٤مر،  ءال ُمـ شم٤مريخ اٟمتٝم٤مء اًمٕم٘مد طمتك إظمػم قم٘مد اًمت٠مضمذمذيمقرة عمضمرة اًمٞمقُمٞم٦م إوٕمػ ا

 .(3)(ؾمتئٜم٤مفٓٙمؿ ُمـ احل اغمدقمك قمٚمٞمف، وصدق قمعمض اؽموم٤مقم

 احلهِ:

إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف أص٤مًم٦م سم٠من يدومع ًمٚمٛمدقمل إضمرة اعمًتح٘م٦م ُمـ اعمحالت اعمذيمقرة ذم 

 .(4)اًمدقمقى وهل وٕمػ إضمرة اًمٞمقُمٞم٦م اعمذيمقرة ذم قم٘مد اًمت٠مضمػم

(3)َشتٓد احلهِ
 : 

  .[3 ]اعم٤مئدة:َّىق يف ىف يث ىث ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:  -3

  .(6))اعمًٚمٛمقن قمغم ذوـمٝمؿ إٓ ذـم٤ًم طمرم طمالًٓ أو أطمؾ طمراُم٤ًم(ملسو هيلع هللا ىلص: ىمقًمف  -4

 

 

                                                           

.  ه:365، إصدار ُمريمز اًمٌحقث سمقزارة اًمٕمدل سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،  ه3657( جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم 3)

، 5535254ٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م: اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم:هذه اًمقاىمٕم٦م طمدصم٧م ذم . 5/374

 . ه43/9/3657 شم٤مرخيف: ،57545874 رىمؿ اًم٘مرار:ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ،  ه3655شم٤مرخيٝم٤م: 

  .5/379،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (4)

 . 5/374،  ه3657( جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم 5)

يمت٥م إطمٙم٤مم، سم٤مب ُم٤م ، اًمٗمٙمر، سمػموت، ًمٌٜم٤من، دار  ه3636ط، .( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، ٕيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، د6)

لم اًمٌٞمٝم٘ملاًمًٜمـ اًمٙمؼمى، ٕيب ، و5/95(، 3579ذيمر قمـ رؾمقل اهلل ذم اًمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس، رىمؿ ) ًَ ، سمٙمر أمحد سمـ احلُ

ُمريمز هجر ًمٚمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م  م،4233،  ه354، 3، طقمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل : د.حت٘مٞمؼ

. يمالمه٤م قمـ يمثػم سمـ 33/769(، 33762اًمنمط ذم اًمنميم٦م وهمػمه٤م، رىمؿ ) اًمنميم٦م، سم٤مب :يمت٤مب رة.، اًم٘م٤مهواإلؾمالُمٞم٦م

 قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ قمقف اعمزين قمـ أسمٞمف قمـ ضمده. ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح. 
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 :(1)أسباب صدٚز احلهِ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ

سمام أن اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد أىمر سمّمح٦م دقمقى اعمدقمل ويم٤مًم٦م ُمـ ىمٞم٤مُمف سم٤مؾمتئج٤مر اعمحالت  -3

اًمدقمقى سم٤مًم٘مٞمٛم٦م واًمت٤مريخ واعمدة اعمذيمقرة، وأٟمف شمٌٚمغ سمرومع اًم٘مٞمٛم٦م اإلجي٤مري٦م، اعمذيمقرة ذم 

 وهق سمح٤مًمتف اعمٕمتؼمة ذقم٤ًم> وم٘مد صم٧ٌم ًمدى اًم٘م٤ميض هذا اإلىمرار.

 وسمٕمد آـمالع قمغم اًمٕم٘مد اعمؼمم سملم اًمٓمروملم، وعمّم٤مدىم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف قمغم ُم٤م ضم٤مء ومٞمف. -4

اعمًت٠مضمر سمدومع إجي٤مر يقُمل قمـ يمؾ يقم شمْمٛمـ اًمٕم٘مد اًمذي ص٤مدق قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من سم٤مًمتزام  -5

 شم٠مظمػم سمٕمد هن٤مي٦م اًمٕم٘مد وٕمػ ُمٕمدل اإلجي٤مر اًمًٜمقي اًم٤ًمري اعمٕم٘مقل.

 إىمرار اعمدقمك قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم سمتٌٚمٞمٖمف سمرومع اًم٘مٞمٛم٦م اإلجي٤مري٦م. -6

 ايعالق١ بني احلهِ ايكضا٥ٞ ٚاحلهِ ايفكٗٞ:

ُمدشمف، وًمق ظم٤مًمػ أطمد اعم٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء يمام ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤ًم أن اًمٕم٘مد يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء 

اًمٕم٤مىمديـ ومل يًّٚمؿ اًمٕملم اعم١مضمرة قمٜمد اٟمتٝم٤مء اًمٕم٘مد> وم٢مٟمف يٚمزم سمدومع أضمرة ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا 

اًمت٠مظمػم، وىمد ضم٤مء احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل ُمقاوم٘م٤ًم عم٤م ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء، واؾمتٜم٤مدًا عم٤م ذيمرت ُمـ أي٦م 

 واحلدي٨م ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ٝم٤م، ـم٤مًم٤ٌم إًمزاُمٝم٤م سمتًٚمٞمٛمف أضمرة صمالصم٦م أىم٤مم اعمدقمل دقمقاه ود اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞم: )صم٤مٟمٞم٤مً  

 اؾمت٠مضمرهت٤م ُمٜمف، ومل شمًٚمٛمف أضمرهت٤م، وسمٕمرض اًمدقمقى قمغم ويمٞمؾ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م أىمر سمٕم٘مد ُمٙم٤مشم٥م

ذم  اإلضم٤مرة، ودومع سم٠من ُمقيمٚمتف أسمٚمٖم٧م اعمٙمت٥م اًمقؾمٞمط ىمٌؾ ؾمت٦م أي٤مم ُمـ هن٤مي٦م اًمٕم٘مد سمٕمدم رهمٌتٝم٤م

أن ُمـ  ٗم٤مشمٞمح، وسمرد ذًمؽ قمغم اعمدقمل ىمرردمديده، وأهن٤م ؾمتخكم اًمٕم٘م٤مر، ومرومض اعمٙمت٥م شمًٚمؿ اعم

ومل شمٚمتزم  ذوط اًمٕم٘مد شمٌٚمٞمغ اعم١مضمر ىمٌؾ ؿمٝمر ُمـ اٟمتٝم٤مئف سمرهم٦ٌم اعمًت٠مضمر ذم دمديده ُمـ قمدُمٝم٤م،

ُمٕمدٓ  اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمذًمؽ، وىمد أسمرز قم٘مد اإلجي٤مر ُمْمٛمٜم٤م ذًمؽ اًمنمط، يمام أطمي ؿم٤مهدا

شمًٚمٞمؿ اًمٕم٘م٤مر  ٥م اًمقؾمٞمط ًمٖمرضذقم٤م، ومِمٝمد سم٠من اشمّم٤مل ُمٜمدوب اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمٙمت

سم٤مًمتًٚمؿ، وٟمٔمرًا  يم٤من ىمٌؾ هن٤مي٦م اًمٕم٘مد سمًت٦م أي٤مم، وأن اعمٙمت٥م اقمتذر قمـ ذًمؽ> ًمٙمقٟمف همػم خمقل

اعمًت٠مضمر ًمٚمٛم١مضمر  ٕن اًمنمط اعمذيمقر مل يتْمٛمـ دمدد اًمٕم٘مد أو اٟمتٝم٤مءه ذم طم٤مل قمدم إسمالغ

                                                           

 ، ُمٚمخّم٤ًم.5/379،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (3)
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ؾمٜم٦م، وإصؾ ذم  شمفسمرهمٌتف ذم اًمتجديد ُمـ قمدُمٝم٤م سمٕمد ُميض ُمٝمٚم٦م اًمِمٝمر، وٕن اًمٕم٘مد ُمد

اعمدقمل سم٢مًمزام اًمنميم٦م  اعم١مىم٧م أن يٜمتٝمل سمٜمٝم٤مي٦م وىمتف> ًمذا وم٘مد سف اًم٘م٤ميض اًمٜمٔمر قمـ ُمٓم٤مًم٦ٌم

احلٙمؿ ُمـ حمٙمٛم٦م  وم٤مقمؽمض اعمدقمل، وصدق اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمتًٚمٞمٛمف أضمرة ؾمٜم٦م ضمديدة،

اعمٙم٤مشم٥م واًمتٕمقيض  آؾمتئٜم٤مف، ُمع إومٝم٤مم اعمدقمل سم٠من ًمف طمؼ رومع دقمقى ُمًت٘مٚم٦م سمٓمٚم٥م شمًٚمؿ

اعمدة اًمزائدة قمـ  قمام ىمد يٙمقن طمدث ومٞمٝم٤م ُمـ أرضار ٟمتٞمج٦م آؾمتٕمامل إو٤موم٦م إمم أضمرة

 .(3)(اًمٕم٘مد

 احلهِ:

سف اًمٜمٔمر قمـ ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمدقمل أص٤مًم٦م سم٢مًمزام اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمتًٚمٞمٛمف أضمرة اًمًٜم٦م 

 اإلجي٤مري٦م اجلديدة، وإظمالء ؾمٌٞمؾ اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هذه اًمدقمقى.

 َشتٓد احلهِ:

  :(4)ىمرار ُمع قمدم شم٠مصمػمه ذم اًمٕم٘مداإل

 :(5)أؾم٤ٌمب صدور احلٙمؿ قمغم هذا اًمٜمحق

سمٕمد اإلضم٤مرة، ودومع سم٠مٟمف أسمٚمغ اعمٙمت٥م اًمقؾمٞمط  -وهل اًمنميم٦م-إىمرار ويمٞمؾ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م  -3

 سم٤مإلظمالء ىمٌؾ ؾمت٦م أي٤مم ُمـ اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد سمٕمدم رهمٌتٝم٤م ذم اًمتجديد.

 يمقٟمف همػم خمقل سم٤مًمتًٚمؿ.اقمتذار اعمٙمت٥م اًمٕم٘م٤مري قمـ شمًٚمؿ اعمٗم٤مشمٞمح  -4

ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘مد اعمؼمم سملم اًمٓمروملم واًمذي ص٤مدق قمٚمٞمف اعمدقمل أهن٤م مل  -5

 شمتٓمرق إمم طم٤مًم٦م ىمٞم٤مم اعمًت٠مضمر سمتجديد اًمٕم٘مد، أو إًمٖم٤مئف سمٕمد ُميض ُمدة اًمِمٝمر.

قمك أن إصؾ أن اعم١مىم٧م يٜمتٝمل سمٜمٝم٤مي٦م وىمتف، وإلىمرار اعمدقمل أن اًمٕم٘مد اعمؼمم سمٞمٜمف وسملم اعمد -6

 قمٚمٞمف ُمدشمف ؾمٜم٦م، وًمٙمقن ـمٚمٌف حمددًا سم٢مضم٤مرة ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م شمٌدأ سمٜمٝم٤مي٦م اًمًٜم٦م اعم٤موٞم٦م.   

                                                           

اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م  حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم:هذه اًمقاىمٕم٦م طمدصم٧م ذم  .5/424،  ه3657ًمٕم٤مم  ،جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م (3)

، 57386923 رىمؿ اًم٘مرار: ،٦مٞمىمنمٜمٓم٘م٦م اًم٤معمحمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم.  ه3656 شم٤مرخيٝم٤م: ،555:92:4 رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م: ،سم٤مخلؼُم

 . ه3/5/3657 ٤مرخيف:شم

  .5/424،  ه3657ًمٕم٤مم  ،جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م (4)

 ، ُمٚمخّم٤ًم.5/428،  ه3657ًمٕم٤مم  ،جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م (5)
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 اًمٕمالىم٦م سملم احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل واحلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل:

ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٕم٘مد يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء ُمدشمف، وىمد سم٘مل ذم اًمٕم٘مد هٜم٤م ؾمت٦م أي٤مم، وىم٤مم اعمًت٠مضمر 

ف وم٘مد طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمدقمقى سمرد اًمٕملم اعم١مضمرة ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اعمدة. وسمٜم٤مًء قمٚمٞم

ًمذًمؽ اًم٥ًٌم، وٕن اًمٕم٘مد اعمؼمم سملم اًمٓمروملم ٓ يتْمٛمـ إظم٤ٌمر اعم١مضمر دمديد اًمٕم٘مد، أو إًمٖم٤مئف 

 ىمٌؾ هن٤ميتف سمِمٝمر.

ًمٙمـ اًم٘م٤ميض هٜم٤م أظمؼم اعمدقمل سم٤من ًمف احلؼ ذم إىم٤مُم٦م دقمقى ُمًت٘مٚم٦م يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م شمًٚمؿ 

٤مًمتٕمقيض قمام طمدث ُمـ أرضار ومٞمٝم٤م ٟمتٞمج٦م آؾمتٕمامل، اعمٙم٤مشم٥م إذا مل يٙمـ اؾمتٚمٛمٝم٤م، واعمٓم٤مًم٦ٌم سم

 واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٠مضمرة ُم٤م زاد قمـ ُمدة اًمٕم٘مد، وهذا اًمذي ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء.

أىم٤مم اعمدقمل دقمقاه ود اعمدقمك قمٚمٞمف، ـم٤مًم٤ٌم إًمزاُمف سمتجديد قم٘مد إضم٤مرة حمؾ دم٤مري ) صم٤مًمث٤ًم:

 شمرُمٞمؿ اًمٕملم اعم١مضمرة، وم٠ًمًمفاعمدقمك قمٚمٞمف إظمالءه ٟٓمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد ورهمٌتف ذم  أن ـمٚم٥م ُمٜمف سمٕمد

قم٘مده  اًم٘م٤ميض قمـ ُمدة قم٘مد اإلضم٤مرة، وم٠مضم٤مب سم٠من ُمدشمف ؾمٜم٦م واطمدة، وٟمٔمرا ٕن اعمدقمل أىمر سم٠من

ذط ذم  ُمع اعمدقمك قمٚمٞمف قم٘مد ؾمٜمقي، وأٟمف أظمؼمه سمٕمدم رهمٌتف ذم دمديد اًمٕم٘مد، وٕن اًمؽمايض

احلٙمؿ ُمـ  وصدقصح٦م ذم اًمٕم٘مقد> ًمذا وم٘مد طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سمرد اًمدقمقى، وم٤مقمؽمض اعمدقمل، 

 .(3)(آؾمتئٜم٤مف حمٙمٛم٦م

 احلهِ:

 رد دقمقى اعمدقمل.

 : (4)ُمًتٜمد احلٙمؿ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  -3

 .[;4 اًمٜم٤ًمء:]]َّنئ مئ زئ رئ

 . [3 ]اعم٤مئدة:َّىق يف ىف يث ىث ٱُّٱىمقًمف شمٕم٤ممم:  -4

                                                           

اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م  حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم:هذه اًمقاىمٕم٦م طمدصم٧م ذم  .:5/42ه، 3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (3)

 رىمؿ اًم٘مرار:ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ه، 3656، شم٤مرخيٝم٤م: 69;;5677 رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م:ٓم٤مئػ. سم٤مًم

 ه.39/7/3657 شم٤مرخيف: ،57468929

 .:5/42ه، 3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (4)
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 :(3)أؾم٤ٌمب صدور احلٙمؿ قمغم هذا اًمٜمحق

 ىم٤مسمؾ ًمٚمتجديد.إىمرار اعمدقمل سم٠من قم٘مده ُمع اعمدقمك قمٚمٞمف قم٘مد ؾمٜمقي  -3

 إىمراره سم٠من اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد أظمؼمه سمٕمدم رهمٌتف ذم دمديد اًمٕم٘مد ذم هن٤مي٦م اًمًٜم٦م اإلجي٤مري٦م. -4

ُم٤م ىمرره أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اؿمؽماط اًمؽمايض ذم اًمٕم٘مقد، وأٟمف ٓ يٚمزم أطمد اًمٓمروملم سم٢مسمرام قم٘مد  -5

 إٓ سم٢مرادة ُمٜمٗمردة ُمٜمف.

 ُم٤م ذيمر ؾم٤مسم٘م٤ًم ُمـ أيتلم ذم ُمًتٜمد احلٙمؿ. -6

 احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل واحلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل: اًمٕمالىم٦م سملم

ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٕم٘مد إذا اٟمتٝم٧م ُمدشمف وم٢من اعمًت٠مضمر يرومع يده قمـ اًمٕملم اعم١مضمرة، وهذا 

اًمذي ومٕمٚمف اعمًت٠مضمر ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م> وم٢مٟمف ىمد ّسح سمٕمدم رهمٌتف ذم دمديد اًمٕم٘مد سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف، 

يض سمرد دقمقى اعمدقمل ًمٕمدم دم٤موز وىمد أقم٤مد اًمٕملم اعمًت٠مضمرة عم٤مًمٙمٝم٤م، وهذا اًمذي أظمذ سمف اًم٘م٤م

 اعمًت٠مضمر اعمدة اعم٘مررة ذم اًمٕم٘مد.

 

  

                                                           

 ، ُمٚمخّم٤ًم.:5/42ه، 3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (3)
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 املبشح ايجايح

 اَتداد عكد اإلداز٠ بعد٠ اْتٗا٤ َدت٘ يف األعُاٍ، ٚتطبٝكات٘ ايكضا١ٝ٥

 املطًب األٍٚ: اَتداد عكد اإلداز٠ بعد٠ اْتٗا٤ َدت٘ يف األعُاٍ:

اإلضم٤مرة قمغم اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمٗمٕم٦م، يمام ًمق ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أٟمف ٓسمد ذم أوًٓ: 

اؾمت٠مضمر قم٤مُماًل ًمٞمحٛمؾ ُمت٤مقمف إمم سمٞمتف، وٓ يٕمرف اًمٕم٤مُمؾ اًمٌٞم٧م ومال شمّمح اإلضم٤مرة، أو يًت٠مضمر 

 .(3)وزم اًمّمٌل ُمٕمٚماًم ًمتٕمٚمٞمٛمف، ومال سمد ُمـ شمٕمٞملم اعمتٕمٚمؿ

ئرًا، أو يٌٜمل : ًمق اؾمت٠مضمر رضمٌؾ آظمَر ًمٕمٛمؾ رء ُم٤م، يم٠من يٙمت٥م ًمف يمت٤مسم٤ًم، أو حيٗمر ًمف سمصم٤مٟمٞم٤مً 

 ًمف ضمدارًا، ومال خيٚمق اًمٕم٘مد ُمـ طم٤مًمتلم:

: أن يتٗم٘م٤م قمغم اًمٕمٛمؾ، دون شم٘مٞمٞمد ُمدة شمٜمٗمٞمذه سمزُمـ، وم٢من اًمٕم٤مُمؾ يًتحؼ إضمرة إومم

قمغم إمت٤مم اًمٕمٛمؾ ـم٤مل اًمزُمـ أو ىمٍم، أو يتٗم٘م٤م قمغم اًمزُمـ وم٘مط ومٞمٕمٛمؾ يقُم٤م ذم طمٗمر سمئر أو ظمٞم٤مـم٦م 

حؼ إضمرة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم ذًمؽ اًمزُمـ، سمال ظمالف صمقب، ومال ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء، ويًت

 .(4)سمٞمٜمٝمؿ

أن يتٗم٘م٤م قمغم قمٛمؾ> وي٘مٞمد شمٜمٗمٞمذه سمزُمـ، ومٝمؾ جيقز اجلٛمع سملم شم٘مدير اًمٕمٛمؾ  اًمث٤مٟمٞم٦م:

 وشم٘مدير اًمزُمـ؟ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم صمالصم٦م أىمقال:

واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم ،  (6)، واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم اعمِمٝمقر يمام ىم٤مل اسمـ رؿمد(5): يرى أسمق طمٜمٞمٗم٦ماًم٘مقل إول

، أٟمف ٓ جيقز اجلٛمع سملم شم٘مدير اًمٕمٛمؾ، وشم٘مدير اًمزُمـ> إٓ إذا (8)، واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم اعمذه٥م(7)إصح

 يم٤من اًمٖمرض ُمـ ذًمؽ آؾمتٕمج٤مل واحل٨م قمغم اإلمت٤مم قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م.

 

                                                           

 .8/76، اإلٟمّم٤مف، 5/677، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 6;3/32، اعمٕمقٟم٦م، 4/452اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين،  (3)

 .8/76، اإلٟمّم٤مف، 5/677، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 9/46ىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ، ذح اًمزر4/452اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين،  (4)

 .32/522، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، 4/452اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين،  (5)

 .9/46، ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، 7/632ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ،  (6)

 .8/366، حتٗم٦م اعمحت٤مج، 5/677ُمٖمٜمل اعمحت٤مج،  (7)

 .8/67، اإلٟمّم٤مف، 36/598اًمنمح اًمٙمٌػم،  (8)
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 واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت:

ىمد يٗمرغ ُمـ اًمٕمٛمؾ ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء  اًمٕم٤مُمؾ ٕن حيّمؾ سمف همرر> واًمٕمٛمؾسملم اًمزُمـ  إن اجلٛمع

وىمد ٓ يٗمرغ، وم٢من ومرغ ُمـ اًمٕمٛمؾ ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اًمزُمـ اؾمتٕمٛمؾ ذم سم٤مىمٞمف ومٙم٤من قمٛماًل زائدًا قمـ اعمدة، 

اًمٕم٘مد، وإن مل يٗمرغ ُمـ اًمٕمٛمؾ ذم اًمزُمـ اعمحدد ومٚمؿ ي٠مت سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف، ومٞمٛمٙمـ اًمتحرز ُمـ 

 .(3)اجلٛمع سملم اًمزُمـ واًمٕمٛمؾ ماًمٖمرر سمٕمد

أو يم٤من ُم٤ًموًي٤م  ،أٟمف ٓ يّمح اجلٛمع إذا يم٤من اًمزُم٤من أٟم٘مص  (4)رى اعم٤مًمٙمٞم٦م: ياًم٘مقل اًمث٤مين

وىم٤مل اسمـ رؿمد:  ًمٚمٕمٛمؾ، وم٢من يم٤من اًمزُم٤من أوؾمع ُمـ اًمٕمٛمؾ، وم٘م٤مل اسمـ قمٌد اًمًالم: جيقز اشمٗم٤مىًم٤م.

 يمام ؾمٌؼ. سمؾ شمٗمًد قمغم اعمِمٝمقر

 :واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت

ومٞمٛمٙمـ أن يٜمتٝمل ُمـ قمٛمٚمف ىمٌؾ ، إذا يم٤من اًمقىم٧م أوؾمع ُمـ اًمٕمٛمؾٓ ي٘مع همرر ذم اًمٕم٘مد 

اًمٖمرر. وإذا يم٤من اًمزُمـ ُم٤ًموًي٤م أو أٟم٘مص وم٘مد ٓ يتٛمٙمـ إضمػم ُمـ اًمقوم٤مء  ُميض اًمزُمـ ومٞمٜمتٗمل

 .(5)ًمذا ُمٜمع اجلٛمع سمٞمٜمٝمام ،سم٤مًمتزاُم٤مشمف

، (6)يّمح اجلٛمع سملم اعمدة واًمٕمٛمؾ، وهق ىمقل أيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ :اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل  

 .(9)احلٜم٤مسمٚم٦م قمٜمد، ورواي٦م (8)اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد ووضمف، (7)اعم٤مًمٙمٞم٦م قمٜمدوهق ىمقل 

 :واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت

ن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف هق اًمٕمٛمؾ، وهق ُمٕمٚمقم، وإٟمام ذيمر اًمقىم٧م ًمٚمتٕمجٞمؾ ٓ ًمتٕمٚمٞمؼ اًمٕم٘مد سمف، إ

ومٙم٠مٟمف اؾمت٠مضمره ًمٚمٕمٛمؾ قمغم أن يٗمرغ ُمٜمف ذم أهع إوىم٤مت، وقمغم هذا وم٢مٟمف إذا ومرغ اًمٕم٤مُمؾ ىمٌؾ 

                                                           

 .6/33 ،( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع3)

 .9/46، ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، 7/632ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ،  (4)

  .9/46ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ،  (5)

 .32/522، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، 4/452اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين،  (6)

 .9/46، ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، 7/632ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ،  (7)

 .8/366، حتٗم٦م اعمحت٤مج، 5/677ُمٖمٜمل اعمحت٤مج،  (8)

 .8/67، اإلٟمّم٤مف، 36/598اًمنمح اًمٙمٌػم،  (9)
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ؿ يٚمزُمف رء آظمر، وإن ٚمٕمٛمؾ ذم سم٘مٞمتٝم٤م> ٕٟمف ىم٤مم سمام قمٚمٞمف ىمٌؾ ُمدشمف، وماٟم٘مْم٤مء اعمدة مل يٚمزُمف اًم

 .(3)ُمْم٧م اعمدة ىمٌؾ ومراغ اًمٕمٛمؾ ومٕمٚمٞمف أن يٕمٛمٚمف، وًمق سمٕمد اٟمتٝم٤مئٝم٤م> ٕٟمف اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف

هق اًم٘مقل اًمراضمح، وقمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٜم٤مس  اجلٛمع سملم اعمدة واًمٕمٛمؾ اًم٘مقل سمّمح٦م :اًمراضمح

اؾمتٞمٗم٤مء اًمزُمـ وشم٠مظمػم اًمٕمٛمؾ> ًمٞمٕمٛمؾ ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ورسمام > وم٘مد يتٕمٛمد سمٕمض اًمٕمامل ُمـ اًمٞمقم

 اًمث٤مًم٨م، ًمٞمحّمؾ قمغم أضمر يمؾ يقم يت٠مظمر ومٞمف، ُمع إُمٙم٤من إمت٤مم اًمٕمٛمؾ ذم اًمٞمقم إول.

اًمٕمٛمؾ، وم٢من مل يتؿ ُم٤م يًتحؼ إضمرة سم٢ممت٤مم  ٓ ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أن اًمٕم٤مُمؾ صم٤مًمث٤ًم:

 اًمٕم٘مد إلمت٤مم اًمٕمٛمؾ، ومال يًتحؼ ُمـ إضمرة إٓ ـُمٚم٥م ُمٜمف ُمـ قمٛمؾ، أو اٟمتٝم٧م اعمدة اعم٘مررة ذم

 .(4)قمغم ىمدر ُم٤م أٟمجز ُمـ قمٛمؾ

 وهذا هق اًمذي ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء طمٞم٨م ىم٤مًمقا:

. وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ٓ (5)"ًمق اُمتٜمع ذم اعمدة ُمـ اًمٕمٛمؾ مل يقضم٥م إضمر... "ىم٤مل اًم٘مدوري: 

 يًتحؼ ُمـ إضمر إٓ سم٘مدر ُم٤م قمٛمؾ.

٤مديـ ًمٞمحّمدوا زرقمف ُمـ اؾمت٠مضمر طمّّم " :(7:2)اعم٤مدة وضم٤مء ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م 

  ،ًمق شمٚمػ اًم٤ٌمىمل سمٜمزول آوم٦م >ُمٜمف وسمٕمد طمّم٤مدهؿ ُم٘مداراً  ،اًمذي ذم أروف
ٍ
ومٚمٝمؿ  ،آظمر أو سم٘مْم٤مء

 .(6)"وًمٞمس هلؿ أظمذ أضمر اًم٤ٌمىمل ،أن ي٠مظمذوا ُمـ إضمر اعمًٛمك ُم٘مدار طمّم٦م ُم٤م طمّمدوه

ومٕمٚمٞمف أضمرة اعمدة اًمتل ُمرت  ًمق ومًخ٧م اإلضم٤مرة ىمٌؾ مت٤مم ُمدهت٤م"وضم٤مء ذم درر احلٙم٤مم: 

 .(7)"وم٘مط ٓ يمٚمٝم٤م

                                                           

 .32/522، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 333/;اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م  (3)

م، 4228،  ه3649، 4د. حمٛمد أمحد هاج، د. قمكم مجٕم٦م حمٛمد، ط حت٘مٞمؼ:( اًمتجريد ٕيب احلًلم أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مدوري، 4)

، 3قمٌد اًمرمحـ طمًـ حمٛمقد، ط حت٘مٞمؼ:، اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٕمحد سمـ ضمزي اًمٖمرٟم٤مـمل، 9/5873دار اًمًالم، اًم٘م٤مهرة. 

اًمقاطمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمروي٤مين،  ٕيب اعمح٤مؾمـ قمٌد، ، سمحر اعمذه٥م4:2صم، قم٤ممل اًمٗمٙمر، اًم٘م٤مهرة، 7:;3،  ه3627

 .6/33، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 9/427 م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من.;422، 3ـم٤مرق ومتحل اًمًٞمد، ط حت٘مٞمؼ:

 .9/5873 ،( اًمتجريد5)

 .329ص( 6)

 ط، ودون شم٤مريخ، دار اًمٙمت٥م.شمٕمري٥م اعمح٤مُمل ومٝمٛمل احلًٞمٜمل، د حت٘مٞمؼ:( درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر، 7)

 .3/637اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 
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إذا قمٛمؾ إضمػم ذم اإلضم٤مرة سمٕمض اًمٕمٛمؾ، طمّمؾ ًمف ُمـ إضمرة "وىم٤مل اسمـ ضمزي: 

 .(3)"سمح٤ًمب ُم٤م قمٛمؾ

ُمـ اؾمت٠مضمر أضمػًما سمٕمٞمٜمف ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م، ومامت ىمٌؾ مت٤مُمٝم٤م، طم٤مؾمٌف سم٘مدر "وىم٤مل اسمـ اجلالب: 

 .(4)"فٛمٚمُمـ قم ُم٤م ُم٣م

وم٢من يم٤مٟم٧م  :ٟمٔمرت ،أو أيمرى قمٞمٜم٤م ومٝمرب هب٤م ،ٟمٗمًف ومٝمربوإن أيمرى "ىم٤مل اًمِمػمازي: 

وإن يم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة قمغم قملم ومٝمق ..، .،اإلضم٤مرة قمغم ُمقصقف ذم اًمذُم٦م اؾمت١مضمر قمٚمٞمف ُمـ ُم٤مًمف

وم٢من يم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة قمغم  ر،...شم٠مظمر طم٘مف ومث٧ٌم ًمف اخلٞم٤م ٕٟمف >سم٤مخلٞم٤مر سملم أن يٗمًخ وسملم أن يّمؼم

ن اعمٜم٤مومع شمتٚمػ سمٛميض اًمزُم٤من وم٤مٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ٕ ،ُمدة اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد سمٛميض اعمدة يقُم٤م سمٞمقم

 ."يٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه إذا وضمده ٕٟمفوإن يم٤مٟم٧م قمغم قمٛمؾ ُمٕملم مل يٜمٗمًخ  ،(5)"سمٛمْمٞمف

اؾمت٠مضمره ًمٞمٕمٛمؾ ًمف قمٛماًل، ومٕمٛمؾ ًمف "وىم٤مل اًمٕمٛمراين ومٞمٛمـ اؾمت٠مضمر رضماًل ًمٞمٜم٩ًم ًمف همزًٓ: 

قًُم٤م، وميب ًمف ًمٞميب ًمف ًمٌٜم٤م ُمٕمٚم هسمٕمْمف وم٤مؾمتحؼ سم٘مدره ُمـ إضمرة، يمام ًمق اؾمت٠مضمر

 .(7)وذيمر ُمثٚمف اًمروي٤مين .(6)"سمٕمْمف

 ُم٤م إذا ومرغ اًمٕمٛمؾ ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمدة مل يٚمزُمف اًمٕمٛمؾ ذم سم٘مٞمتٝم٤م ٕٟمف ورّم "ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 .(8)"يمام ًمق ىم٣م اًمديـ ىمٌؾ أضمٚمف ،قمٚمٞمف ىمٌؾ ُمدشمف ومٚمؿ يٚمزُمف رء آظمر

 

                                                           

 . 4:2ص ،( اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م3)

، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ه:362، 3د. طمًلم اًمدمه٤مين، ط حت٘مٞمؼ:( اًمتٗمريع، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد اهلل سمـ احلًلم سمـ اجلالب، 4)

 .:4/35 ،سمػموت، ًمٌٜم٤من

م، دار 7;;3،  ه3638، 3زيمري٤م قمٛمػمات، ط :ؼ( اعمٝمذب ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي، حت٘مٞم5)

 . 4/484اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

  .::9/5اًمٌٞم٤من،  (6)

  .9/3:6سمحر اعمذه٥م،  (7)

 .34/:اعمٖمٜمل،  (8)
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وإن يم٤من  ،ؾم٘مط إضمر واًمٕمٛمؾ >ىمٌؾ قمٛمؾ رء ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمٕم٘مدَ  وإن ومًَخ "وىم٤مل أيْم٤ًم: 

ورضمع إمم أضمر  ،ومً٘مط اعمًٛمك ،ٕن اًمٕم٘مد ىمد اٟمٗمًخ >سمٕمد قمٛمؾ رء ُمٜمف ومٚمف أضمر ُمثٚمف

 .(3)"اعمثؾ

 ٕن إضمػم مل يِػ  >وإن ُمْم٧م اعمدة ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ ومٚمٚمٛمًت٠مضمر ومًخ اإلضم٤مرة"وىم٤مل أيْم٤ًم: 

سم٤مًمنمط ُمٜمف ومال يٙمقن  ٕن اإلظمالل >وإن ريض سم٤مًمٌ٘م٤مء قمٚمٞمف مل يٛمٚمؽ إضمػم اًمٗمًخ ،ًمف سمنمـمف

 .(5)، وذيمر ُمثٚمف اسمـ ُمٗمٚمح(4)"ذًمؽ وؾمٞمٚم٦م ًمف إمم اًمٗمًخ

 وسمٜم٤مًء قمغم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٤ًمسمؼ يٛمٙمـ أن ٟمخرج سمام ي٠ميت:

 أن اًمٕم٤مُمؾ إذا اؾمت١مضمر ًمٕمٛمٍؾ ُم٤م> وم٢مٟمف يًتحؼ إضمرة إذا أشمؿ قمٛمٚمف. -3

ـٍ ُم٤م> وم٢مٟمف يًتحؼ إضمرة سمٛمرور ذًمؽ اًمزُمـ. -4  وإذا اؾمت١مضمر ًمٕمٛمٍؾ ذم زُم

 وًمق اؾمت١مضمر ًمٕمٛمؾ وم٠مدى سمٕمْمف، ومٚمٞمس ًمف ُمـ إضمر إٓ سم٘مدر ُم٤م أدى ُمـ قمٛمؾ. -5

 ويمذًمؽ احل٤مل ًمق قمٛمؾ سمٕمض اًمزُمـ، ومٚمٞمس ًمف ُمـ إضمر إٓ سم٘مدر ُم٤م قمٛمٚمف ُمـ زُمـ. -6

وم٢من اؾمت١مضمر ًمٕمٛمؾ قمغم أن ي١مديف ذم زُمـ حمدد، ومػمى مجع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمدم صح٦م اجلٛمع  -7

 ٤مٟمف واًمّمحٞمح اجلقاز.سملم شم٘مدير اًمزُمـ وشم٘مدير اًمٕمٛمؾ> يمام ؾمٌؼ سمٞم

 واؾمتدًمقا سمام ي٠ميت:

اؾمتدًمقا سمام ذيمرت ذم اعمٌح٨م اًم٤ًمسمؼ ُمـ أن اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم جي٥م اًمقوم٤مء سمف، اُمتث٤مًٓ  -3

 ، سمقضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد.ُٕمر اهلل 

 أقمٓمقا إضمػمملسو هيلع هللا ىلص: )، ًم٘مقًمف (6)أن ُمـ اؾمت١مضمر ًمٕمٛمؾ رء اؾمتحؼ إضمرة سمتامم اًمٕمٛمؾ -4

 

                                                           

 .34/:اعمٖمٜمل،  (3)

 .34/:، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

م، دار قم٤ممل 4225،  ه3645، د.ط( اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع، ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح، 5)

 .6/652، اًمٙمت٥م، اًمري٤مض

 . :3/: ،( اعمٖمٜمل6)
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يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م:  صمالصم٦م أٟم٤م ظمّمٛمٝمؿ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممملسو هيلع هللا ىلص: )وىمقًمف . (3)(أضمره ىمٌؾ أن جيػ قمرىمف

ورضمؾ اؾمت٠مضمر أضمػما وم٤مؾمتقرم ُمٜمف رضمؾ أقمٓمك يب صمؿ همدر، ورضمؾ سم٤مع طمرًا وم٠ميمؾ صمٛمٜمف، 

 .(4)(ومل يٕمٓمف أضمره

 . (5)أن يٗمل سمفومقضم٥م قمٚمٞمف  ،وضم٥م ذم ذُمتفأن هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي شم٘مٌٚمف اًمٕم٤مُمؾ طمؼ  -5

ٛمؾ، ويًتحؼ ُمـ إضمر سم٘مدر ُم٤م أدى ُمـ أن اًمٕم٤مُمؾ يًتحؼ إضمر قمغم شمًٚمٞمؿ اًمٕم -6

 .(6)اًمٕمٛمؾ، يم٤مًمثٛمـ ذم اًمٌٞمع

وهذا اًمذي ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اٟمتٝم٤مء قم٘مد اًمٕمٛمؾ سم٢مٟمج٤مز وإمت٤مم ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ قمٛمؾ> هق 

إذا "( ُم٤م ٟمّمف: 79ُم٤م أظمذ سمف ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، طمٞم٨م ورد ذم اعم٤مدة )

 .(7)"ؾ ُمٕملم، وم٢مٟمف يٜمتٝمل سم٢مٟمج٤مز اًمٕمٛمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمفيم٤من اًمٕم٘مد ُمـ أضمؾ اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛم

( 96/4وأيْم٤ًم يٜمتٝمل اًمٕمٛمؾ سم٤مٟمتٝم٤مء اعمدة اعمحددة ذم اًمٕم٘مد ذم اًمٜمٔم٤مم، وم٘مد ضم٤مء ذم اعم٤مدة )

حددة ذم اًمٕم٘مد، ُم٤م مل يٙمـ اًمٕم٘مد ىمد دمدد ساطم٦م وومؼ أطمٙم٤مم هذا عمدة اعمذا اٟمتٝم٧م اإ"ُم٤م ٟمّمف: 

 .(8)"اًمٜمٔم٤مم> ومٞمًتٛمر إمم أضمٚمف

أيْم٤ًم: إن اًمٕمٛمؾ إذا يم٤من ُم٘مدرًا سمزُمـ يم٠مؾمٌققملم ُمثاًل، وم٢مٟمف جي٥م دومع ُم٤م ي٘م٤مسمؾ ُم٤م وضم٤مء 

إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ "/ج(: 2;قمٛمٚمف اًمٕم٤مُمؾ ُمـ قمٛمؾ ظمالل إؾمٌقع إول، وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة )

                                                           

، دار اًمٗمٙمر،  ه3637صدىمل مجٞمؾ اًمٕمٓم٤مر، دون ـمٌٕم٦م،  :( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ3)

هذا احلدي٨م ُمروي ُمـ ـمرق  . ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ:4/42(، 4665سمػموت، ًمٌٜم٤من، يمت٤مب اًمرهقن، سم٤مب أضمر إضمراء، رىمؿ )

اًمديـ قمٛمر سمـ ، ٕيب طمٗمص هاج صم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمٌػميمٚمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م. اٟمٔمر: اًمٌدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وأ

 .9/59 ،اًمري٤مض، دار اهلجرةم، 4226،  ه3647، 3وآظمريـ، ط ،ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط حت٘مٞمؼ:اعمٚم٘مـ، قمكم سمـ 

 ؾمٌؼ خترجيف. (4)

  .58/:اعمٖمٜمل،  (5)

  .:3/:اعمٖمٜمل،  (6)

، واعمٜمِمقر ذم ضمريدة أم اًم٘مرى، يقم 3648/:/45، سمت٤مريخ 73ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/ (7)

  م.4227/أيمتقسمر /:4، اعمقاومؼ  ه3648/ رُمْم٤من/ 47اجلٛمٕم٦م 

، واعمٜمِمقر ذم ضمريدة أم اًم٘مرى، يقم  ه3648/:/45، سمت٤مريخ 73ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/ (8)

، 36م، وهذه اعم٤مدة ُمٕمدًم٦م سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/4227/أيمتقسمر/:4، اعمقاومؼ  ه3648/ رُمْم٤من/ 47يقم اجلٛمٕم٦م 

 . ه44/4/3662وشم٤مريخ 
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دومٕم٦م يمؾ أؾمٌقع  دة شمزيد قمغم أؾمٌققملم، ومٞمج٥م أن حيّمؾ اًمٕم٤مُمؾ قمغمعمي١مدى سم٤مًم٘مٓمٕم٦م، وحيت٤مج 

ًمتًٚمٞمؿ  قمٛمؾ، ويٍمف سم٤مىمل إضمر يم٤مُماًل ظمالل إؾمٌقع اًمت٤مزم شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م أمتف ُمـ

 .(3)"ٛمؾاًمٕم

ومل أضمد ٟمّم٤ًم ذم اًمٜمٔم٤مم يٜمص ساطم٦م قمغم أن اًمٕم٤مُمؾ ٓ يًتحؼ ُمـ إضمر إٓ ُم٤م ي٘م٤مسمؾ ُم٤م 

 /ج( اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م.2;أداه ُمـ قمٛمؾ، ُمع أٟمف ىمد ورد همػم سيح ذم اعم٤مدة )

 

 املطًب ايجاْٞ

 تطبٝكات قضا١ٝ٥

حت٧م هذا اعمٓمٚم٥م سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل طُمٙمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًم٘مْم٤مء ذم سمٕمض اعمح٤ميمؿ ؾم٠مذيمر 

 ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ومٛمـ ذًمؽ:

إًمزاُمٝم٤م سمتًٚمٞمٛمف سم٤مىمل رواشمٌف  أىم٤مم اعمدقمل دقمقاه ود اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م، ـم٤مًم٤ٌمً : )أوًٓ 

سمٕمد أن شمٕم٤مىمدت ُمٕمف اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمٕم٘مد ؿمٗمٝمل عمدة ؾمٜم٦م، صمؿ اؾمتٖمٜم٧م قمٜمف  ،ُمدة اًمٕم٘مد قمـ يم٤مُمؾ

 أرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ سمداي٦م اًمٕم٘مد، وشمؿ ومّمٚمف دون ؾم٥ٌم، وسمٕمرض اًمدقمقى قمغم ويمٞمؾ اعمدقمك سمٕمد

 ًمٙمقهن٤م قمامًمٞم٦م، وم٘مرر اًم٘م٤ميض قمدم ىمٌقل ،قمٚمٞمف دومع سمٕمدم اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م سمٜمٔمر اًمدقمقى

 قمٚمٞمٝم٤م أىمر سم٤مًمدقمقى، ودومع سم٠من ؾم٥ٌم ومّمؾ اعمدقمل اًمدومع، وسمٓمٚم٥م اجلقاب ُمـ ويمٞمؾ اعمدقمك

سمف،  ص٤مدرًا ُمـ اًمنميم٦م ُمقيمٚمتف ًمٚمٛمدقمل، وم٠مٟمٙمر اعمدقمل قمٚمٛمف هق قمجزه قمـ اًمٕمٛمؾ، وىمدم إٟمذاراً 

 وٟمٔمرًا ٕن اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م مل شم٘مدم سمٞمٜم٦م قمغم ُم٤م دومع سمف ويمٞمٚمٝم٤م ومل شم٘مٌؾ يٛملم اعمدقمل قمغم ٟمٗمل

 اعمٜمقط سمف، وٕن شمٙمٞمٞمػ اًمٕم٘مد سملم اًمٓمروملمدومٕمٝم٤م، وٕن إصؾ ىمدرة اعمدقمل قمغم اًمٕمٛمؾ 

مل  ُأضمرة، وهل قم٘مد ٓزم ٓ حَيؼُّ ٕطمدمه٤م ومًخف دون ُمقضم٥م، وٕن اعمدة اعمتٌ٘مٞم٦م ذم اًمٕم٘مد اًمتل

 ًمذا وم٘مد طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سم٢مًمزام اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م أن شُمًٚمِّؿ يًتٚمؿ ومٞمٝم٤م اعمدقمل أضمرشمف صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر>

                                                           

اًم٘مرى، يقم  ، واعمٜمِمقر ذم ضمريدة أم ه3648/:/45، سمت٤مريخ 73ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/ (3)

، وشم٤مريخ 36م، وهذه اعم٤مدة ُمٕمدًم٦م سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/4227/ أيمتقسمر/:4، اعمقاومؼ  ه3648/رُمْم٤من/47اجلٛمٕم٦م 

 . ه44/4/3662
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 يٛملم اعمدقمل ُمتك ـمٚمٌتٝم٤م، وم٤مقمؽمو٧م اعمدقمك ًمٚمٛمدقمل رواشم٥م صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر، وًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م

 .(3)(قمٚمٞمٝم٤م، وصدق احلٙمؿ ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف

 احلهِ: 

 إًمزام اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سمتًٚمٞمؿ اعمدقمل رواشم٥م صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر ُمتٌ٘مٞم٦م ذم اًمٕم٘مد.

 :(4)ُمًتٜمد احلٙمؿ

قم٘مد ٓزم ُمـ اًمٓمروملم> ٕهن٤م ٟمقع ُمـ  -أي اإلضم٤مرة-ُم٤م ضم٤مء ذم اًمروض اعمرسمع: )وهل

 . (5)اًمٌٞمع، ومٚمٞمس ٕطمدمه٤م ومًخٝم٤م ًمٖمػم قمٞم٥م، أو ٟمحقه(

 :(6)أؾم٤ٌمب صدور احلٙمؿ قمغم هذا اًمٜمحق

أن اًمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ىمد أٟمذرت اًمٕم٤مُمؾ سم٤مخت٤مذ اإلضمراءات اعمٜم٤مؾم٦ٌم طم٥ًم ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ  -3

سم٥ًٌم إمه٤مًمف ذم شم٠مدي٦م قمٛمٚمف، وشمٌلم أن هذا اإلٟمذار ىمد وىمع سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اًمٕم٘مد اعمتٗمؼ 

 سمٞمٜمٝمام سمًٜمتلم وأرسمٕم٦م أؿمٝمر شم٘مري٤ًٌم.قمٚمٞمف 

أن إصؾ ىمدرة اعمدقمل قمغم اًمٕمٛمؾ اعمٜمقط سمف، وقمغم ُمدقمل ظمالف إصؾ اًمٌٞمٜم٦م، وٓ  -4

 سمٞمٜم٦م ًمٚمنميم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م.

أن شمٙمٞمٞمػ اًمٕم٘مد سملم اًمٓمروملم )أضمرة(، وإضمرة قم٘مد ٓزم ٓ حيؼ ٕطمد ومًخف دون  -5

 ُمقضم٥م يمام ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء.

 ٘مد اًمتل ًمـ يتًٚمؿ ومٞمٝم٤م اعمدقمل أضمرهت٤م صمامٟمٞم٦م أؿمٝمر.أن اعمدة اعمتٌ٘مٞم٦م ذم اًمٕم -6

 

                                                           

 اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم:هذه اًمقاىمٕم٦م طمدصم٧م ذم  .5/454،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (3)

 ::;;5757 رىمؿ اًم٘مرار:ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ، 3655، 2:45;553 رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م:سمٛمح٤مومٔم٦م ضمدة. 

 . ه3657/:/42 شم٤مرخيف:

  .5/454،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (4)

،  ه3656، 3أيب طمٗمص حمٛمد يم٤مُمؾ، ط حت٘مٞمؼ:اٟمٔمر اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع، عمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت،  (5)

 .598، صاجلٞمؾ اجلديد، اًمٓم٤مئػ، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م م، دار4234

 ُمٚمخّم٤ًم. 459، 5/458،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (6)
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 اًمٕمالىم٦م سملم احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل واحلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل:

اعم٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف أن اًمٕم٤مُمؾ ٓ يًتحؼ ُمـ إضمر إٓ سم٘مدر ُم٤م قمٛمؾ، 

وشم٘مرر أيًْم٤م أن اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم يٚمتزم يمؾ ُمـ اًمٓمروملم سم٢مُمْم٤مئف، وشم٘مرر أيْم٤ًم أن رب اًمٕمٛمؾ 

ومًخ قم٘مد اإلضم٤مرة ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء ُمدشمف ومٚمٚمٕم٤مُمؾ أضمره شم٤مُم٤ًم، وسمام أن اًمنميم٦م هٜم٤م هل اًمتل ىمررت  ًمق

ومًخ اًمٕمٛمؾ، وم٢من ًمٚمٕم٤مُمؾ أضمره اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سم٘مٞم٦م ُمدة اًمٕم٘مد، وهذا اًمذي أظمذ سمف اًم٘م٤ميض ذم هذه 

 اًم٘مْمٞم٦م.

مخ٦ًم  ، ىمدرهإًمزاُمف سمتًٚمٞمٛمف ُمٌٚمٖم٤مً  أىم٤مم اعمدقمك دقمقاه ود اعمدقمك قمٚمٞمف، ـم٤مًم٤ٌمً : )صم٤مٟمٞم٤مً 

أًمػ ري٤مل سم٤مىمل رواشمٌف قمـ قمٛمٚمف ًمديف طم٤مرؾم٤ًم عمٜمزًمف، وسمٕمرض اًمدقمقى قمغم اعمدقمك  وقمنمون

صحتٝم٤م، ودومع سم٠من اعمدقمل أصٞم٥م سمٛمرض، وم٠مضمرى خم٤مًمّم٦م ُمٕمف، وؾمٚمٛمف مجٞمع  قمٚمٞمف أٟمٙمر

ًمديف، وـمٚم٥م ُمٜمف آؾمتٕمداد ًمٚمًٗمر، ومٝمرب ُمٜمذ ذًمؽ اًمقىم٧م، وًمذًمؽ ومٚمٞمس ًمف أي  ُمًتح٘م٤مشمف

 ٜم٦م ُمـ اعمدقمل أطمي قمددًا ُمـ اًمِمٝمقد، إٓ أن ؿمٝم٤مدهتؿ مل شمٙمـ ُمقصٚم٦مقمٜمده، وسمٓمٚم٥م اًمٌٞم طمؼ

وم٘مد  إلصم٤ٌمت دقمقاه، ومٕمرض قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض يٛملم اعمدقمك قمٚمٞمف قمغم ٟمٗمل اًمدقمقى، ومٚمؿ ي٘مٌٚمٝم٤م وًمذا

 طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمدقمقى، وم٤مقمؽمض اعمدقمل، وصدق احلٙمؿ ُمـ حمٙمٛم٦م

 .(3)(آؾمتئٜم٤مف

 احلهِ: 

 اًمٜمٔمر قمٜمٝم٤م، وأٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمدقمل ؾمقى يٛملم اعمدقمك قمٚمٞمف.رومض اًمدقمقى، وسف 

 :(4)ُمًتٜمد احلٙمؿ

 .(5)(اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمرملسو هيلع هللا ىلص: )ىمقًمف 

                                                           

ٛمٙم٦م اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم:هذه اًمقاىمٕم٦م طمدصم٧م ذم  .;5/45،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (3)

 رىمؿ اًم٘مرار:ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م . حمٙمٛم ه3656 :٤مرخيٝم٤مشم ،2;:56622 رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م:اعمٙمرُم٦م، 

 . ه9/9/3657 شم٤مرخيف: ،57529726

  .;5/45،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (4)

واًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف، رىمؿ  ،( أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًمدقمقى واًمٌٞمٜم٤مت، سم٤مب اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل5)

، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾىم٤مل إًم٤ٌمين: احلدي٨م صحٞمح سمِمقاهده. اٟمٔمر: . 43/464(، 43465)
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 :(3)أؾم٤ٌمب صدور احلٙمؿ قمغم هذا اًمٜمحق

ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمدقمل اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠مضمرة قمٛمٚمف طم٤مرؾم٤ًم ًمدى اعمدقمك قمٚمٞمف ًمٚمثالث ؾمٜمقات  -3

 قمٚمٞمف أن اعمذيمقر ىمد قمٛمؾ ًمديف شمٚمؽ اعمدة.وٟمّمػ اعم٤موٞم٦م، وإٟمٙم٤مر اعمدقمك 

وٟمٔمرًا ًمِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد، واًمذي ؿمٝمد أطمدمه٤م أن اعمدقمل يم٤من يٕمٛمؾ ًمدى اعمدقمك قمٚمٞمف ذم  -4

 ُمزرقمتف، إٓ أن هذه اًمِمٝم٤مدة يِمقهب٤م وضمقد قمداوة سملم اًمِم٤مهد واعمدقمك قمٚمٞمف.

ٞمس ومٞمٝم٤م أٟمف وُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهديـ أظمريـ سم٠من اعمدقمل يم٤من ُم٘مٞماًم ذم اعمزرقم٦م، وًم -5

يم٤من يٕمٛمؾ ًمدى اعمدقمك قمٚمٞمف> وٓ يًتٚمزم ُمـ اإلىم٤مُم٦م اًمٕمٛمؾ، وإضمرة ٓ شمًتحؼ إٓ 

 سم٤مًمٕمٛمؾ.

 أٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمدقمل سمٞمٜم٦م قمغم صح٦م دقمقاه ؾمقى ُم٤م أطمي ُمـ اًمِمٝمقد. -6

   (.اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر: ) ملسو هيلع هللا ىلصواؾمتٜم٤مدًا ًم٘مقًمف  -7

 :اًمٕمالىم٦م سملم احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل واحلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل

اعم٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٕم٤مُمؾ ٓ يًتحؼ ُمـ إضمر إٓ سم٘مدر ُم٤م قمٛمؾ، وهذا اعمدقمل قمٛمؾ 

ُمدة ُمـ اًمٕم٘مد ومل يتٛمف، وم٤مؾمتحؼ ُمـ إضمرة سم٘مدر ُم٤م قمٛمؾ، وهذا هق اعم٘مرر ىمْم٤مًء، ومٚمٞمس ًمف 

 طمؼ ومٞمام ادقم٤مه ُمـ ـمٚم٥م اجلرة قمغم اعمدة اًمتل مل يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م.

 

 

 

                                                                                                                                                                          

، رىمؿ سمػموت ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُملم، 7:;3،  ه3627، 4، طإذاف زهػم اًمِم٤مويش، حٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمينعم=

ىم٣م سم٤مًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن اًمٜمٌل ، وىمد ورد قمٜمد اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اسمـ قم٤ٌمس ;49/:(، 4883)

صحٞمح  ،5/435(، :488أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، سم٤مب اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم إُمقال واحلدود، رىمؿ)

،  ه3637صدىمل مجٞمؾ اًمٕمٓم٤مر، دون ـمٌٕم٦م،  :ي، حت٘مٞمؼُمًٚمؿ، عمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري اًم٘مِمػمي، ُمع ذح اًمٜمقو

(، ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، 3933يمت٤مب: إىمْمٞم٦م، سم٤مب: اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف، رىمؿ ) ،م، دار اًمٗمٙمر، سمػموت7;;3

34/5.  

  ، ُمٚمخّم٤ًم.5/466،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  (3)
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 املبشح ايسابع

 املتعاقدٜٔ أٚ نًُٝٗا ٚأثسٖا يف اَتداد ايعكدٚفا٠ أسد 

 يف ايفك٘ اإلسالَٞ ٚايٓعاّ ايشعٛدٟ، ٚتطبٝكات٘ ايكضا١ٝ٥ 

املطًب األٍٚ: ٚفا٠ أسد املتعاقدٜٔ أٚ نًُٝٗا ٚأثسٖا يف اَتداد ايعكد يف ايفك٘ اإلسالَٞ ٚايٓعاّ 

 ايشعٛدٟ.

أو يمٚمٞمٝمام، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م  اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ

 اإلضم٤مرة قمغم أقمٞم٤من، أم إضم٤مرة أؿمخ٤مص، وهذا اخلالف قمغم ىمقًملم:

: ذه٥م احلٜمٗمٞم٦م إمم اًم٘مقل سم٠من قم٘مد اإلضم٤مرة يٜمٗمًخ سمٛمقت ـمرذم اًمٕم٘مد، أو اًم٘مقل إول

. وهق ىمقل اًمِمٕمٌل، وؾمٗمٞم٤من (3)أطمدمه٤م إن قم٘مد ًمٜمٗمًف، وإن قم٘مد ًمٖمػمه ومال شمٜمٗمًخ سمٛمقت اًمٕم٤مىمد

 .(5)، وداود، واسمـ طمزم اًمٔم٤مهري(4)سمـ ؾمٕمد واًمٚمٞم٨م ،اًمثقري

 .(6)"وإذا ُم٤مت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ وىمد قم٘مد اإلضم٤مرة ًمٜمٗمًف اٟمٗمًخ٧م"ىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين: 

 .(7)"ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: اإلضم٤مرة شمٌٓمؾ سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ"وىم٤مل اًم٘مدوري: 

 يمؾ ....وُمقت إضمػم، أو ُمقت اعمًت٠مضمر، أو هالك اًمٌمء اعمًت٠مضمر،"وىم٤مل اسمـ طمزم: 

 .(8)"ىمؾ أو يمثر ،ذًمؽ يٌٓمؾ قم٘مد اإلضم٤مرة ومٞمام سم٘مل ُمـ اعمدة ظم٤مص٦م

                                                           

 ،، سمدائع اًمّمٜم٤مئع4/583م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 6:;3،  ه3627، 3( حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، ًمٕمالء اًمديـ اًمًٛمرىمٜمدي، ط3)

8/:2 . 

م، دار اًمٙمت٥م 4222،  ه3642، 3ٕيب حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمك، ط ، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م،:43/; ،( احل٤موي4)

د إسمراهٞمؿ،  :دادي، حت٘مٞمؼ، قمٞمقن اعم٤ًمئؾ ٕيب حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمٌٖم32/566اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، قمكم حمٛمَّ

ٕيب حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ  ،، اعمحغم6;7ص، م، دار اسمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت;422،  ه3652، 3ط

 .9/8 ط، دون شم٤مريخ، دار اًمٗمٙمر، سمػموت،.قمٌد اًمٖمٗم٤مر اًمٌٜمداري، د :طمزم، حت٘مٞمؼ

 .9/7 ،( اعمحغم5)

 ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من ه3632، 3ٕيب احلًـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين، ط ( ا اهلداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدي،6)

5/469 . 

 .8;9/57 ،( اًمتجريد ًمٚم٘مدوري7)

 .9/7 ،( اعمحغم8)
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 :أدًم٦م هذا اًم٘مقل

 :إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن اٟم٘مٓمع قمٛمٚمف إٓ ُمـ صمالث) :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص: أن اًمٜمٌل قمـ أيب هريرة  -3

  .(3)(ووًمد ص٤مًمح يدقمق ًمف ،وقمٚمؿ يٜمتٗمع سمف ،صدىم٦م ضم٤مري٦م

 .(4)إٓ ُم٤م دل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ،فم٤مهره ي٘متيض أن قم٘مقده يمٚمٝم٤م شمٌٓمؾ سمٛمقشمفىم٤مل اًم٘مدوري: 

، وًمق سم٘مل اًمٕم٘مد سمٕمد أن اؾمتٞمٗم٤مء اًمٕم٘مد سمٕمد ُمقت ُمـ وىمع ًمف يقضم٥م شمٖمٞمػم ُمقضم٥م اًمٕم٘مد -4

 .(5)ُمقت اًمٕم٤مىمد ٓؾمتقومٞم٧م اعمٜم٤مومع ُمـ ُمٚمؽ همػمه، وهذا ظمالف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد

ي٘متيض اًمٕم٘مد أن اعمًت٠مضمر يدومع ُمـ ُم٤مًمف> وم٢من ُم٤مت وسم٘مل اًمٕم٘مد سمٕمد ُمقشمف ٓؾمتح٘م٧م  -5

 .(6)همػمه، وهذا سمخالف ُمقضم٥م اًمٕم٘مدإضمرة ُمـ ُم٤مل 

 ،يٌ٘مك سمٕمد ُمقت ُمـ قم٘مد ًمف أٓي٘مّمد سمف اعمٜمٗمٕم٦م طم٤مل احلٞم٤مة، ومقضم٥م  اإلضم٤مرة أن قم٘مد -6

 .(7)، واعمْم٤مرسم٦م، واًمقيم٤مًم٦م٤مًمٜمٙم٤محيم ووضم٥م أن يرشمٗمع إذا ُم٤مت ُمـ قم٘مد ًمف

 .(8)سمٓمٚم٧م سمتٚمػ اعم١مضمر ،أن اإلضم٤مرة شمٗمت٘مر إمم ُم١مضمر وُم١ماضمر ومٚمام سمٓمٚم٧م سمتٚمػ اعم١ماضمر -7

ت، إذ همػم ضم٤مئز وىمد زال ُمٚمؽ اعم١مضمر سم٤معمق ،ُمٜم٤مومع اإلضم٤مرة شمًتقرم سم٤مًمٕم٘مد واعمٚمؽأن  -8

 .(9)اؾمتٞمٗم٤مء اعمٜمٗمٕم٦م ُمـ ُمٚمؽ ُمـ مل ُيٕم٘مد ًمف

 

                                                           

، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ::/5(، 35:2( أظمرضمف اًمؽمُمذي، يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ذم اًمقىمػ، رىمؿ )3)

يمت٤مب ، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من ه3638، 3قمٌد اًمقارث حمٛمد قمكم، ط :٤مئل، حت٘مٞمؼؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜمً

 . ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.8/3:5(، 5873اًمقص٤مي٤م، سم٤مب اًمّمدىم٦م قمـ اعمٞم٧م، رىمؿ )

 .8;9/57( اًمتجريد ًمٚم٘مدوري 4)

 .368/; ،، ومتح اًم٘مدير2:/8 ،( سمدائع اًمّمٜم٤مئع5)

 .368/; ،، ومتح اًم٘مدير3:، 2:/8 ،( سمدائع اًمّمٜم٤مئع6)

 .:43/; ،، احل٤موي9;9/57 ،( اًمتجريد ًمٚم٘مدوري7)

 .:43/; ،( احل٤موي8)

، 3وآظمريـ، ط ،د.قمّمٛم٧م اهلل قمٜم٤مي٧م اهلل حمٛمد، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلّم٤مصذح خمتٍم اًمٓمح٤موي، ٕيب سمٙمر ( 9)

  .;43/;احل٤موي،  ،4;5/5، دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦مم، 4232،  ه3653، 3ط
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سمٕمد رء، ومال حيؾ ًمف آٟمتٗم٤مع سمٛمٜم٤مومع طم٤مدصم٦م ذم ُمٚمؽ  حتدث ؿمٞمئ٤مً ذم قم٘مد اإلضم٤مرة  اعمٜم٤مومع -9

 .(3)ُمـ مل يًت٠مضمر ُمٜمف ؿمٞمئ٤م ىمط، وهذا هق أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ ضمٝم٤مرا

قمٜمد اًمقرصم٦م، وٓ قم٘مد  ـ قم٘مد ُمٕمفومال طمؼ عم ،ُمع ورصمتف أن اًمٕم٘مد وىمع ُمع اعمًت٠مضمر وًمٞمس -:

 .(4)ًمف ُمٕمٝمؿ، وٓ شمرث اًمقرصم٦م ُمٜم٤مومع هلؿ ختٚمؼ سمٕمد

ومقضم٥م أن يٌٓمؾ سمتٚمػ اعم١مضمر ىمٞم٤مؾم٤م قمٚمٞمف إذا أضمر  >ؾ سمتٚمػ اعم١ماضمرضم٤مرة يٌٓماإلأن قم٘مد  -;

 .(5)ٟمٗمًف

 ،ومّم٤مرت ُمٜمت٘مٚم٦م قمـ اًمٕم٤مىمد إمم ُمـ ًمٞمس سمٕم٤مىمد ،ًمقارث ٓ قم٘مد قمٚمٞمف وإن ص٤مر ُم٤مًمٙم٤مً ان أ -32

 .(6)ومقضم٥م أن شمٌٓمؾ ًمتٜم٤مذم اضمتامع اًمٕم٘مد واعمٚمؽ

ًمف قم٘مد اإلضم٤مرة ًمٙمـ احلٜمٗمٞم٦م يرون أن اًمٕم٘مد يٛمتد ًمٚميورة> وم٘م٤مًمقا ومٞمٛمـ ُم٤مت ممـ وىمع 

وذم إرض زرع مل حيّمد سمٕمد: يؽمك اًمزرع ذم إرض إمم احلّم٤مد، ويٙمقن قمغم اعمًت٠مضمر، أو 

ورصمتف ُم٤م ؾُمٛمل ُمـ إضمر> ٕن ذم احلٙمؿ سم٤مًمٗمًخ رضرا سم٤معمًت٠مضمر، وذم اإلسم٘م٤مء سمٖمػم قمقض 

رضرًا سم٤مًمقارث، ويٛمٙمـ شمقومػم احل٘ملم ُمـ همػم رضر سم٢مسم٘م٤مء اًمزرع ذم إرض إمم احلّم٤مد 

سم٤مٕضمر. ومٞمج٥م اعمّمػم إمم هذا، وإٟمام وضم٥م اؾمتح٤ًمٟم٤ًم، واًم٘مٞم٤مس أن جي٥م أضمر اعمثؾ> ٕن اًمٕم٘مد 

اٟمٗمًخ طم٘مٞم٘م٦م سم٤معمقت، وإٟمام أسم٘مٞمٜم٤مه طمٙماًم، أؿمٌف ؿمٌٝم٦م اًمٕم٘مد، واؾمتٞمٗم٤مء اعمٜم٤مومع سمِمٌٝم٦م اًمٕم٘مد 

 .  (7)شمقضم٥م أضمر اعمثؾ

                                                           

 .9/7اعمحغم،  (3)

 .9/8، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

 .;43/;احل٤موي،  (5)

 .;43/;، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (6)

  .4:، 3:/8سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (7)
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يمٛمقشمف ذم ـمريؼ ُمٙم٦م > سمٛمقت اعم١مضمر اًمٕم٤مىمد ًمٜمٗمًفوىم٤مًمقا أيْم٤ًم: إن اًمٕم٘مد يٛمتد رضورة 

ومػمومع إُمر إمم اًم٘م٤ميض ًمٞمٗمٕمؾ إصٚمح  ،ومتٌ٘مك إمم ُمٙم٦م ،وٓ ىم٤ميض ذم اًمٓمريؼ وٓ ؾمٚمٓم٤من

 .(3)ًمٚمٛمٞم٧م واًمقرصم٦م

ومامت ص٤مطم٥م اًمداسم٦م ذم وؾمط اًمٓمريؼ  ،إذا اؾمت٠مضمر داسم٦م إمم ُمٙم٤من ُمٕملم"ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: 

وم٘مد ُم٤مت أطمد  ،ضمرطمٞم٨م ٓ شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة، وًمٚمٛمًت٠مضمر أن يريمٌٝم٤م إمم اعمٙم٤من اعمًٛمك سم٤مٕ

وُم٤مًمف  ،وم٢مٟمف خي٤مف قمغم ٟمٗمًف ،اعمتٕم٤مىمديـ، وىمد قم٘مد ًمٜمٗمًف ومل يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد، ٕن ذًمؽ ًمٚميورة

طمٞم٨م ٓ جيد داسم٦م أظمرى ذم وؾمط اعمٗم٤مزة، وٓ يٙمقن صمٛم٦م ىم٤مض يرومع إُمر إًمٞمف ومٞمًت٠مضمر اًمداسم٦م 

 .(4)"ُمٜمف

 وأضمٞم٥م قمـ اؾمتدٓل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سمام ي٠ميت: 

اًم٘مقل سمٗمًخ اإلضم٤مرة سم٤مٕقمذار وسمٛمقت أطمد " سمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل: ىم٤مل صدر اًمديـ قمكم -3

ُمـ همػم ٟمص وٓ إمج٤مع وٓ ىمقل صح٤ميب سمؾ سمٛمجرد آقمت٤ٌمر سم٤مًمٗمًخ -اعمتٕم٤مىمديـ 

ومٞمف ٟمٔمر> وم٢مٟمف قم٘مد ٓزم، وٓ زاًم٧م إقمذار حتدث ذم -أو ٕن اعمٜم٤مومع ُمٕمدوُم٦م  ،سم٤مًمٕمٞم٥م

٘مْم٤مء اعمدة، ومل يٜم٘مؾ قمـ اًمّمح٤مسم٦م وىمد يٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ ىمٌؾ اٟم ،قم٘مقد اإلضم٤مرة

وًمق يم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة شم٘مٌؾ اًمٗمًخ سمذًمؽ ًمٜم٘مؾ ًمتقومر اهلٛمؿ قمغم ٟم٘مؾ ُمثٚمف  اًمٗمًخ سمذًمؽ.

 .(5)"ٓطمتٞم٤مج اًمٜم٤مس إًمٞمف وم٘مد ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُم٤م هق دون ذًمؽ

ٌّف احلٜمٗمٞم٦م اإلضم٤مرة سم٤مًمٜمٙم٤مح> وهذا سمٕمٞمد -4  .(6)وىم٤مل اسمـ رؿمد: ورسمام ؿم

                                                           

م، دار اًمٙمت٥م 2:;3ه، 3622ط، .إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن، ًمزيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمجٞمؿ، د (3)

 . 494ص اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،

 . 32/566 ،اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م (4)

قمٌد احلٙمٞمؿ سمـ حمٛمد ؿم٤ميمر وأٟمقر  :( اًمتٜمٌٞمف قمغم ُمِمٙمالت اهلداي٦م، ًمّمدر اًمديـ قمكّم سمـ قمكّم اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ5)

 . 7/855 ،م، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ٟم٤مذون، اًمري٤مض4225ه، 3646، 3ص٤مًمح أسمق زيد، ط

م، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار 7;;3ه، 3637، .ططم٤مزم اًم٘م٤ميض، د :ـ رؿمد اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼسمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد، ًمإلُم٤مم اسم (6)

  .629 /4، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م
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 ،وم٢مٟم٤م ىمد ذيمرٟم٤م أن اعمًت٠مضمر ىمد ُمٚمؽ اعمٜم٤مومع ،وُم٤م ذيمروه ٓ يّمحوىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م:  -5

، ومٝمؾ صمؿ يٚمزُمٝمؿ ُم٤م ًمق زوج أُمتف صمؿ ُم٤مت ،وُمٚمٙم٧م قمٚمٞمف إضمرة يم٤مُمٚم٦م ذم وىم٧م اًمٕم٘مد

 .(3)يٌٓمؾ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح؟

ومقضم٥م ذم شمريمتف سمٕمد  ،ن وضمقب إضمر هٝمٜم٤م سم٥ًٌم ُمـ اعمًت٠مضمر٤موًمق صح ُم٤م ذيمروه ًمٙم

ٕن ؾم٥ٌم ذًمؽ يم٤من ُمٜمف ذم طم٤مل  >ومقىمع ومٞمٝم٤م رء سمٕمد ُمقشمف وٛمٜمف ذم ُم٤مًمف يمام ًمق طمٗمر سمئراً  ،ُمقشمف

 .(4)هٝمٜم٤م احلٞم٤مة، يمذا

سمؾ اعمقت  ،ٓ ٟمًٚمؿ أن اًمٜمٙم٤مح يٌٓمؾ سمٛمقت أطمد اًمٕم٤مىمديـ"وىم٤مل صٗمل اًمديـ إرُمقي:  -6

 .(5)"ٚمٜمٙم٤مح، هذا هق اعمذه٥م قمٜمدٟم٤م، وآؾمتح٤ًمن قمٜمديمؿًم فٍ ٜمْ ُمُ 

سمٛمقت ُمـ أضمر ٟمٗمًف مل قم٘مد اإلضم٤مرة يٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد اًمٕم٤مىمديـ يمام شمٜمٗمًخ وم٤من ىمٞمؾ  -7

 ى ُمـ أضمر ٟمٗمًفٟمام يٌٓمؾ سمتٚمػ اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ٓ سمٛمقت اًمٕم٤مىمد، أٓ شمرإٓن اًمٕم٘مد  >يّمح

 .(6)؟آضم٤مرةأٓ شمٌٓمؾ ـ ُمِ ًمق يم٤من طمٞم٤م ومزَ 

  ، أن قم٘مد اإلضم٤مرة ٓ يٜمٗمًخ (9)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(8)، واًمِم٤مومٕمٞم٦م(7): يرى اعم٤مًمٙمٞم٦ماًم٘مقل اًمث٤مين

 سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ أو يمٚمٞمٝمام، وأن ُم٤م اًمتزم ومٞمف ُمـ أُمقر يٜمت٘مؾ طمٙمٛمف إمم اًمقرصم٦م.

                                                           

 .;43/;، واٟمٔمر: احل٤موي، 66/:اعمٖمٜمل،  (3)

 .66/: ،( اعمٖمٜمل4)

د. ص٤مًمح سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٞمقؾمػ، د.  :هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل، ًمّمٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ إرُمقي، حت٘مٞمؼ (5)

 .57:7/:، م، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م8;;3،  ه3638، 3ؾمٕمد سمـ ؾم٤ممل اًمًقيح، ط

ط، دون شم٤مريخ،  .( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ٕيب زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، وُمٕمف شمٙمٛمٚم٦م اًمًٌٙمل واعمٓمٞمٕمل، د6)

 .;:/: ،، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م2;/37دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

، دار  ه3642 ،3اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات، ط :( اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل، ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم اًمٌٖمدادي، حت٘مٞمؼ7)

، اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف، ًمٚم٘م٤ميض أيب حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ;4/37 ،ًمٌٜم٤من اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،

 .4/875م، دار اسمـ طمزم، ;;;3،  ه3642، 3ـم٤مهر، ط احلٌٞم٥م سمـ :ٟمٍم اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ

 .;:/: ،، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م:43/; ،( احل٤موي8)

 ،، دار هجر، اًم٘م٤مهرة ه3639، 3د. قمٌد اهلل اًمؽميمل، ط :سمـ ىمـداُم٦م اعم٘مـدد، حت٘مٞمؼا( اًمٙم٤مذم عمقومؼ اًمديـ أيب حمـٛمد 9)

 .;6/4 ،، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع5/623
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 ،وإؾمح٤مق ،قمثامن اًمٌتل، و(3)وهق ىمقل اسمـ ؾمػميـ، واحلٙمؿ، واحلًـ، وإي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م

 .(4)، واسمـ اعمٜمذرصمقر وأيب

ىم٤مل اسمـ  .(5)"ًمٞمس ٕهٚمف أن خيرضمقه إمم مت٤مم إضمؾ :ىم٤مل اسمـ ؾمػميـ"ىم٤مل اًمٌخ٤مري: 

  .(6)طمجر: أي: ًمٞمس هلؿ أن خيرضمقا اعمًت٠مضمر إمم مت٤مم إضمؾ

اإلضم٤مرة إمم  متيض :وإي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م ،واحلًـ ،احلٙمؿىم٤مل "اًمٌخ٤مري أيْم٤ًم:  وىم٤مل

 .(7)"أضمٚمٝم٤م

ُم٤م شمّمح ومٞمف و ،واًمٕمٌد ،واًمدار ،قم٘مد اإلضم٤مرة قمغم اًمْمٞمٕم٦م"وىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب: 

، وي٘مقم اًمقارث ذم ذًمؽ ُم٘م٤مم ٤مً اإلضم٤مرة، ٓ شمٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ، وٓ سمٛمقهتام مجٞمٕم

 .(8)"ُمقرصمف

 .(9)"وٓ شمٌٓمؾ سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ ُمع سم٘م٤مء اًمٕملم اعمًت٠مضمرة"وىم٤مل اسمـ اجلالب: 

 .(:)"ومقرصمتف شم٘مقم ُم٘م٤مُمفوأي اعمتٙم٤مريلم هٚمؽ "وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

 

                                                           

 . 5/96إذا اؾمت٠مضمر أرو٤ًم ومامت أطمدمه٤م،  :سم٤مب( صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإلضم٤مرة، 3)

 .6;7ص ،، قمٞمقن اعم٤ًمئؾ65/: ،( اعمٖمٜمل4)

 . 5/96إذا اؾمت٠مضمر أرو٤ًم ومامت أطمدمه٤م،  :( ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم، يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب5)

٨م، اًم٘م٤مهرة، ، دار احلدي ه;363، 3( ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري، ٕيب اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ط6)

   .6/788اًم٘م٤مهرة، 

سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اوصٚمف ىم٤مل اسمـ طمجر:  .5/96ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم، يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب: إذا اؾمت٠مضمر أرو٤ًم ومامت أطمدمه٤م،  (7)

. 6/789. اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري، وُمـ ـمريؼ أيقب قمـ سمـ ؾمػميـ ،ؿمٞم٦ٌم ُمـ ـمريؼ محٞمد قمـ احلًـ وإي٤مس سمـ ُمٕم٤موي٦م

، يمامل يقؾمػ احلقت، حت٘مٞمؼ: اًمٕمٌز أيب ؿمٞم٦ٌمسمٙمر قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٕيب  واٟمٔمر: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،

(، 45326يمت٤مب: اًمٌٞمقع وإىمْمٞم٦م، سم٤مب: ذم اًمرضمؾ ي١مضمر داره ؾمٜملم، رىمؿ )، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمده، ;362، 3ط

6/779. 

 . 6;7صقمٞمقن اعم٤ًمئؾ،  (8)

 .:4/35اًمتٗمريع،  (9)

، دار اًمٙمت٥م  ه3625، 3حمٛمقد ُمٓمرضمل، ط :إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمزين، حت٘مٞمؼ ٕيب إسمراهٞمؿخمتٍم اعمزين، ( :)

 .:44/;، احل٤موي، 359/;، )ُمٚمحؼ سم٤مٕم( اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من
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 .(3)"شمٜمٗمًخ سمٛمقت أطمدمه٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمدار ىم٤مئٛم٦م وٓ"وىم٤مل أيْم٤ًم: 

ٌٓمؾ اإلضم٤مرة وي٘مقم يإذا ُم٤مت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ ُمع سم٘م٤مء اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ٓ "وىم٤مل اًمروي٤مين: 

وإن ُم٤مت اعمٙمؽمي ومقرصمتف ي٘مقُمقن ُم٘م٤مُمف ذم  ،ورصمتف ُم٘م٤مُمف ذم أظمذ إضمرَة إن ُم٤مت اعمٙمري

 .(4)"اؾمتٞمٗم٤مء اعمٜم٤مومع

 .(5)"وم٤مإلضم٤مرة سمح٤مهل٤م ،ي واعمٙمؽمي أو أطمدمه٤موإذا ُم٤مت اعمٙمر"وىم٤مل اخلرىمل: 

وٓ شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة سمٛمقت اعمتٙم٤مريلم، وٓ ُمقت أطمدمه٤م> ٕٟمف قم٘مد "وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 .(6)"ٓزم، ومال يٌٓمؾ سمٛمقت اعمتٕم٤مىمديـ ُمع ؾمالُم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف

 :أدًم٦م هذا اًم٘مقل

   .(7)(يماًل وم٢مًمٞمٜم٤م، وُمـ شمرك ومٚمقرصمتف )ُمـ شمرك ُم٤مًٓ : ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمٜمٌل  قمـ أيب هريرة  -3

ٙمقن ًمقرصمتف، وهذا يٜمٗمل شمعمٞم٧م ومٞمج٥م أن ا فشمريمُم٤مل هذه اإلضم٤مرة  وضمف اًمدًٓم٦م:

 .(8)اًمٗمًخ

وأيب  ملسو هيلع هللا ىلصومٙم٤من ذًمؽ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  ،ظمٞمؼم سم٤مًمِمٓمر ملسو هيلع هللا ىلصأقمٓمك اًمٜمٌل   ىم٤مل اسمـ قمٛمر -4

 َض ٌِ ومل يذيمر أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ضمددا اإلضم٤مرة سمٕمد ُم٤م ىمُ  ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر. وصدراً  ،سمٙمر

 . (9)ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

                                                           

 .:43/;، احل٤موي، 359/;خمتٍم اعمزين )ُمٚمحؼ سم٤مٕم(،  (3)

 .9/369سمحر اعمذه٥م،  (4)

 .65/:اعمٖمٜمل،  (5)

 .5/623اًمٙم٤مذم،  (6)

، وُمًٚمؿ، 5/338(، :;45أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب: آؾمت٘مراض وأداء اًمديقن، سم٤مب: اًمّمالة قمغم ُمـ شمرك ديٜم٤ًم، رىمؿ ) (7)

  .33/74(، ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، ;383وُمًٚمؿ، يمت٤مب: اًمٗمرائض، سم٤مب ُمـ شمرك ُم٤مٓ ومٚمقرصمتف، رىمؿ )

 .4/875، اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف، ;4/37اًمتٚم٘ملم،  (8)

وذيمره ُمقصقًٓ ذم يمت٤مب:  .5/96٘م٤ًم، يمت٤مب: اإلضم٤مرة، سم٤مب: إذا اؾمت٠مضمر أرو٤ًم ومامت أطمدمه٤م، ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم (9)

، وأظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب: اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب: اعم٤ًمىم٤مة 8;/5(، ;454اعمزارقم٦م، سم٤مب: إذا مل يِمؽمط اًمًٜملم ذم اعمزارقم٦م، رىمؿ )

   .32/394(، ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقوي، 3773واعمٕم٤مُمٚم٦م سمجزء ُمـ اًمثٛمر، رىمؿ )
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يٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد  ٓ ُم٤م ًمزم ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت، وقم٘مد ُمٕم٤موو٦مقم٘مد اإلضم٤مرة أن  -5

  .(3)ء اعمٜمٗمٕم٦مأو يتٕمذر اؾمتٞمٗم٤م ،تٚمػشممل ، سمام أن اًمٕملم اعمتٕم٤مىمديـ يم٤مًمٌٞمع

 .(4)ُمـ قملم، ومٚمؿ يٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ أٟمف قم٘مد شمٕمٚمؼ سمٛمٜمٗمٕم٦م شمًتقرم -6

 .(5)سم٤معمقت يم٤مًمٌٞمعوٕٟمف قم٘مد ٓ يٌٓمؾ سم٤مجلٜمقن ومٚمؿ يٌٓمؾ  -7

وسم٤مإلضم٤مرة أظمرى، ومٚمام يم٤من ُم٤م  ،ن ُمٜم٤مومع إقمٞم٤من ُمع سم٘م٤مء ُمٚمٙمٝم٤م ىمد شمًتحؼ سم٤مًمرهـ شم٤مرةأ -8

وضم٥م أن يٙمقن ُم٤م  >شمًتحؼ ُمٜمٗمٕم٦م ارهت٤مٟمف إذا اٟمت٘مؾ ُمٚمٙمف سم٤معمقت مل يقضم٥م سمٓمالن رهٜمف

 .(6)اؾمتح٘م٧م ُمٜمٗمٕمتف سم٤مإلضم٤مرة إذا اٟمت٘مؾ ُمٚمٙمف سم٤معمقت مل يقضم٥م سمٓمالن إضم٤مرشمف

 اًمؽمضمٞمح:

رضمح ًمدي ىمقل اجلٛمٝمقر اًم٘م٤مئؾ سم٠من قم٘مد اإلضم٤مرة ٓ يٜمٗمًخ سمٛمقت اعمتٕم٤مىمديـ، أو شم

 أطمدمه٤م، ُم٤م دام اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ىم٤مئاًم مل يتٚمػ> عم٤م ي٠ميت:

 .ملسو هيلع هللا ىلصأقمٓمك ظمٞمؼم سم٤مًمِمٓمر، وسم٘مٞم٧م يمذًمؽ ومل جيدد أصح٤مسمف اًمٕم٘مد سمٕمد ووم٤مشمف  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  -3

اعمتٕم٤مىمديـ، أو أطمدمه٤م> اًم٘مقل سمٗمًخ اإلضم٤مرة سمٛمقت مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  -4

 يمام ىم٤مل اسمـ أيب اًمٕمز احلٜمٗمل.

يرى احلٜمٗمٞم٦م أن قم٘مد اإلضم٤مرة يٛمتد رضورة إذا شمرشم٥م رضر قمغم اًمٕم٤مىمد طمتك يّمؾ ًمٌٚمد  -5

 ومٞمٝم٤م ىم٤مٍض.

أن هذا اًمير ىمد ي٘مع قمغم اًمقرصم٦م ومٞمام ًمق ومًخ اًمٕم٘مد، ؾمقاء ورصم٦م اعم١مضمر، أو ورصم٦م  -6

 اًمير.اعمًت٠مضمر> ومٞم٘م٤مل سمٕمدم اًمٗمًخ اطمؽماز ُمـ وىمقع 

وىمد أظمذ اًمٜمٔم٤مم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمام ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء، وضمٕمٚمقا إرادة اًمقرصم٦م ذم 

 آؾمتٛمرار ذم إمت٤مم اًمٕم٘مد هل اًمٗمٞمّمؾ ذم اعم٠ًمًم٦م، سمنمط شمقومر اإلُمٙم٤مٟم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م عمقرصمٝمؿ. 

                                                           

 .;43/;، احل٤موي، 4/875، اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف، ;4/37اًمتٚم٘ملم،  (3)

 .4/875، اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف، ;4/37اًمتٚم٘ملم،  (4)

 .;43/;احل٤موي،  (5)

 .;43/;، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (6)
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        3;8 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

ُمـ وم٘مد ادمف اًمٜمٔم٤مم إمم أن اًمٕم٘مد ذم اعمنموقم٤مت اًمٙمؼمى اًمتل شم٘مقم سمتٜمٗمٞمذه٤م ذيم٤مت هل٤م 

اإلُمٙم٤مٟم٤مت واًم٘مدرات ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م ىم٤مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ هذه اعمنموقم٤مت يٜمٗمًخ سمٛمقت ُمـ شمٕم٤مىمد ُمع 

 اًمدوًم٦م، واؾمتثٜمل ُمـ ذًمؽ:

شمقاومرت اًمْمامٟم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م، أو إذا رهم٥م ورصم٦م اعمتٕم٤مىمد سم٤مٓؾمتٛمرار ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد سمنمط 

 اعم٤مًمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمدى اًمقرصم٦م.

 ( ُم٤م ٟمّمف: 326ت احلٙمقُمٞم٦م ذم اعم٤مدة )ًمٜمٔم٤مم اعمِمؽمي٤م ٦مورد ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي

إذا شمقذم اعمتٕم٤مىمد، ومل يرهم٥م ورصمتف سم٤مٓؾمتٛمرار ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد، ووم٘م٤ًم عم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف اعم٤مدة "

( ُمـ اًمٜمٔم٤مم، يٗمًخ اًمٕم٘مد، وحتٍم يم٤موم٦م إقمامل اًمتل شمؿ شمٜمٗمٞمذه٤م، واعمقاد اعمقضمقدة ـوم٘مرة ه 75)

، أو ُمـ يٜمقب قمٜمٝمؿ، ويٗمرج قمـ اًمْمامن ذم اعمقىمع، سمٛمقضم٥م حمي يقىمع قمٚمٞمف ويمٞمؾ اًمقرصم٦م

 .(3)"اًمٜمٝم٤مئل سمٕمد شمًقي٦م يم٤موم٦م احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٕم٘مد

 (، ُم٤م ٟمّمف:ـوم٘مرة ه 75وضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اعم٤مدة:)

جيقز ًمٚمجٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م ؾمح٥م اًمٕمٛمؾ ُمـ اعمتٕم٤مىمد، وُمـ صمؿ ومًخ اًمٕم٘مد، أو اًمتٜمٗمٞمذ قمغم "

اًمرضمقع قمغم اعمتٕم٤مىمد سم٤مًمتٕمقيض اعمًتحؼ قمام حل٘مٝم٤م ُمـ رضر طم٤ًمسمف ُمع سم٘م٤مء طمؼ اجلٝم٦م ذم 

 سم٥ًٌم ذًمؽ ذم أي ُمـ احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م:

إذا شمقذم اعمتٕم٤مىمد، ويم٤مٟم٧م ُم١مهالشمف اًمِمخّمٞم٦م حمؾ اقمت٤ٌمر ذم اًمتٕم٤مىمد، وجيقز ًمٚمجٝم٦م  -7

احلٙمقُمٞم٦م آؾمتٛمرار ذم اًمتٕم٤مىمد ُمع اًمقرصم٦م إذا شمقاومرت اًمْمامٟم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م، أو اعم٤مًمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م 

 .(4)"اًمقرصم٦مًمدى 

/ب، ُم٤م 98/4وىمد شمٙمررت هذه اعم٤مدة ذم ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اجلديد ذم اعم٤مدة 

 جي٥م قمغم اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م إهن٤مء اًمٕم٘مد ذم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م:" ٟمّمف:

 / جيقز ًمٚمجٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م إهن٤مء اًمٕم٘مد ذم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م:4

                                                           

 . ه:42/42/364وشم٤مريخ  ،(584ًمٜمٔم٤مم اعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤مًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ ) ٦ماًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذياٟمٔمر:  (3)

 . ه3649/;/6(، ذم :7ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م اٟمٔمر:  (4)
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د وشمًقى اعمًتح٘م٤مت وشمٕم٤مد ب/ إذا شمقذم اعمتٕم٤مىمد ُمٕمف. وذم هذه احل٤مًم٦م يٜمٝمك اًمٕم٘م

قمغم أن شمتقاومر  -سمٕمد ُمقاوم٘متٝمؿ-اًمْمامٟم٤مت. وًمٚمجٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م آؾمتٛمرار ذم اًمتٕم٤مىمد ُمع اًمقرصم٦م 

 . (3)"ًمدهيؿ اعم١مهالت اًمٗمٜمٞم٦م واًمْمامٟم٤مت اًمالزُم٦م إليمامل شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد

وضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي: أن اًمٕم٘مد ٓ يٜمٗمًخ سمٛمقت ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ، إٓ إذا 

ؿمخّمٞمتف اقمتؼمت قمٜمد إسمرام اًمٕم٘مد، وُمٕمٜمك هذا أن اًمٕم٤مُمؾ يٛميض ذم شمٜمٗمٞمذ ُم٤م ـمٚم٥م ُمٜمف يم٤مٟم٧م 

 ُمـ قمٛمؾ طمتك يتٛمف.

وم٢من ُم٤مت اًمٕم٤مُمؾ أو قمجز قمـ شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمؾ وم٢من اًمٕم٘مد يٜمتٝمل> سمنمط إطمْم٤مر ُم٤م يث٧ٌم 

 قمجزه سمِمٝم٤مدة ـمٌٞم٦م.

 (: ;9ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ ذم اعم٤مدة )وم٘مد 

ٕمٛمؾ، ُم٤م مل شمٙمـ ؿمخّمٞمتف ىمد روقمٞم٧م ذم إسمرام ٓ يٜم٘ميض قم٘مد اًمٕمٛمؾ سمقوم٤مة ص٤مطم٥م اًم"

أو سمٕمجزه قمـ أداء قمٛمٚمف، وذًمؽ سمٛمقضم٥م ؿمٝم٤مدة ـمٌٞم٦م  ،وًمٙمٜمف يٜمتٝمل سمقوم٤مة اًمٕم٤مُمؾ ،اًمٕم٘مد

 .(4)"أو ُمـ اًمٓمٌٞم٥م اعمخقل اًمذي يٕمٞمٜمف ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ ،ُمٕمتٛمدة ُمـ اجلٝم٤مت اًمّمحٞم٦م اعمخقًم٦م

 

 املطًب ايجاْٞ

 تطبٝكات٘ ايكضا١ٝ٥

اظمتٚمٗمقا ذم اُمتداد قم٘مد اإلضم٤مرة أو اٟمتٝم٤مئف سمٛمقت اًمٕم٤مىمديـ أو  ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤ًم أن اًمٗم٘مٝم٤مء

أطمدمه٤م، وشمرضمح ًمدي هي٤من اًمٕم٘مد سمٛمقت اًمٕم٤مىمديـ أو أطمدمه٤م، وشمٜمت٘مؾ أطمٙم٤مم اًمٕم٘مد إمم 

 ورصمتٝمام وهق ىمقل مج٤مهػم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وؾم٠مذيمر شمٓمٌٞم٘م٤ًم ىمْم٤مئٞم٤ًم ي١ميد ُم٤م شمرضمح ًمدي:

زاُمف سمرد إضمرة اًمتل ؾمٚمٛمٝم٤م ًمف ٟمٔمػم أىم٤مم اعمدقمل دقمقاه ود اعمدقمك قمٚمٞمف، ـم٤مًم٤ًٌم إًم)

وذًمؽ ٕٟمف مل يتٛمٙمـ ُمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م حلدوث > ًم٘م٤مقم٦م أومراح ممٚمقيم٦م ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف اؾمتئج٤مره

ًمديف، وسمٕمرض اًمدقمقى قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف أىمر سمّمحتٝم٤م، ودومع سم٠مٟمف مل يقاومؼ قمغم إًمٖم٤مء  طم٤مًم٦م ووم٤مة
                                                           

  . ه35/33/3662وشم٤مريخ  ،(;86ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اجلديد اًمّم٤مدر قمـ جمٚمس اًمقزراء سم٤مًم٘مرار رىمؿ )اٟمٔمر:  (3)

، واعمٜمِمقر ذم ضمريدة أم اًم٘مرى، يقم 3648/:/45، سمت٤مريخ 73ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/ (4)

  م.4227/أيمتقسمر /:4، اعمقاومؼ  ه3648/ رُمْم٤من/ 47اجلٛمٕم٦م 
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        3;: 
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وٟمٔمرًا ٕن اعمدقمل  >ومل يًتٗمد ُمٜمٝم٤م وأن ُمٜمٗمٕم٦م اًم٘م٤مقم٦م يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمدقمل ذم اعمققمد اعمحدد، احلجز،

اعمدقمك قمٚمٞمف ُمٜمف> ًمذا  فُ ٚمْ ٘مِ ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم اعم١مضمرة، وٕن قم٘مد اإلضم٤مرة ٓزم ًمٚمٓمروملم، ومل يُ  اُمتٚمؽ

 أظمغم اًم٘م٤ميض ؾمٌٞمؾ اعمدقمك قمٚمٞمف ُمـ اًمدقمقى، وم٤مقمؽمض اعمدقمل، وصدق احلٙمؿ ُمـ حمٙمٛم٦م وم٘مد

 .(3)ف(ٓؾمتئٜم٤ما

 املدع٢ عًٝ٘. زفض دع٣ٛ املدعٞ، ٚإخال٤ سبٌٝ احلهِ:

 : (4)ُمًتٜمد احلٙمؿ

 .ومًخٝم٤م ًمٓمروملم، ًمٞمس ًمقاطمد ُمٜمٝمامااإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم ُمـ اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن  -3

 .يم٤مًمٌٞمع ٦مٓزُم٧م قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، ومٙم٤مٟم أن اإلضم٤مرة -4

 :(5)أؾم٤ٌمب صدور احلٙمؿ قمغم هذا اًمٜمحق

اًمٕم٘مد  ًمٚمٓمرف اًمث٤مين احلؼ ذم إًمٖم٤مء مل أضمد ومٞمف ُم٤م يٗمٞمد سم٠من قمغم قم٘مد اإلجي٤مر سم٤مٓـمالع -3

 اعمٌٚمغ. واؾمؽمضم٤مع

 سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء. اًمٓمروملم أن قم٘مد اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم سملم -4

 .اعمدقمك قمٚمٞمف فُ ٚمْ ٘مِ ، ومل يُ ٦م اًمٕملم اعم١مضمرةىمد اُمتٚمؽ اعمدقمل ُمٜمٗمٕم -5

 أن اإلضم٤مرة قم٘مد ُمٕم٤موو٦م، ومٙم٤مٟم٧م ٓزُم٦م يم٤مًمٌٞمع. -6

 :اًمٕمالىم٦م سملم احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل واحلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل

أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م  أظمذ احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل هٜم٤م سم٘مقل مج٤مهػم

وهمػمهؿ أن اإلضم٤مرة ٓ شمٜمٗمًخ سمٛمقت اعمتٕم٤مىمديـ أو أطمدمه٤م، وسُمٜمل احلٙمؿ أيْم٤ًم قمغم أن قم٘مد 

اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم، ومل حيقل اعم١مضمر سملم اًمٕملم وسملم اعمًت٠مضمر، ومل ُي٘مْٚمف ُمـ قم٘مد اإلضم٤مرة> ومٙم٤من 

 ٓزُم٤ًم ًمف.

                                                           

اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م  حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم:هذه اًمقاىمٕم٦م طمدصم٧م ذم  .5/547،  ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم ( 3)

 رىمؿ اًم٘مرار:، حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض.  ه3656 :شم٤مرخيٝم٤م، :5669577 رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م:، سم٤مًمري٤مض

 . ه52/3/3657 شم٤مرخيف: 57354933

  .5/547،  ه3657ًمٕم٤مم  ،جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م (4)

  .5/547،  ه3657ًمٕم٤مم ، جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م (5)
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        3;; 
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 اخلامت١

ـّ اهلل   قمكّم سم٢ممت٤مُمف ظمرضم٧م سم٤مًمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦م:  ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م اًمذي ُم

أن قم٘مد اإلضم٤مرة ُمـ اًمٕم٘مقد اًمّمحٞمح٦م، وٓ يٜمٔمر خلالف ُمـ ظم٤مًمػ اإلمج٤مع اعمٜمٕم٘مد ىمٌؾ  -3

 ظمالومف.

 أن اإلضم٤مرة شم٘مع قمغم إقمٞم٤من، يمام شم٘مع قمغم إقمامل ـمٚم٤ًٌم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م احل٤مصٚم٦م سم٥ًٌم اًمٕم٘مد. -4

أن حيدد سمٛمدة يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م، وم٢مذا اٟمتٝم٧م اعمدة اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ُم٤م مل يتٗمؼ أن قم٘مد اإلضم٤مرة جي٥م  -5

اًمٓمروم٤من قمغم متديده، أو يتٍمف اعمًت٠مضمر ذم اًمٕملم سمٕمد اٟمتٝم٤مء اعمدة سمام يِمٕمر سمرهمٌتف ذم 

 اُمتداد اًمٕم٘مد.

 أن اعمًت٠مضمر يٚمزم سم٠مضمر اعمثؾ إذا شمٍمف ذم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدشمف. -6

اٟمتٝم٤مء ُمدشمف إذا شمرشم٥م قمغم إهن٤مئف رضر سم٠مطمد ـمرذم اًمٕم٘مد، يم٠من  أن اًمٕم٘مد يٛمتد رضورة سمٕمد -7

يٜمتٝمل اًمٕم٘مد وذم إرض زرع مل حيّمد، أو يٜمتٝمل اًمٕم٘مد واًمًٗمٞمٜم٦م ذم قمرض اًمٌحر مل 

  شمّمؾ.

أن ُمـ اؾمت١مضمر ًمتٜمٗمٞمذ قمٛمؾ ُم٤م وم٢مٟمف يًتحؼ إضمرة سم٢ممت٤مُمف اًمٕمٛمؾ، وم٢من أدى سمٕمض اًمٕمٛمؾ  -8

 قمٛمؾ.ومال يًتحؼ ُمـ إضمرة إٓ سم٘مدر ُم٤م أدى ُمـ 

ويمذًمؽ ًمق اٟمتٝم٧م ُمدة اًمٕم٘مد ًمتٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمؾ، ومال يًتحؼ ُمـ إضمرة إٓ سم٘مدر ُم٤م أدى ُمـ  -9

 قمٛمؾ.

إذا شمقذم اًمٕم٤مىمدان أو أطمدمه٤م وم٤مًمراضمح أن قم٘مد اإلضم٤مرة يٛمتد سمٕمد ُمقهتام، ويتقمم اًمقرصم٦م  -:

 أداء ُم٤م شمرشم٥م قمغم اًمٕم٘مد ُمـ اًمتزاُم٤مت.

حيّمد> وم٢من اًمٕم٘مد يٛمتد رضورة ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م: ًمق ُم٤مت أطمد اًمٕم٤مىمديـ وذم إرض زرع مل  -;

إمم وىم٧م احلّم٤مد دومٕم٤م ًمٚمير اًمقاىمع قمغم اًمقرصم٦م. وهذا ي٘مقي اًم٘مقل سمؽمضمٞمح اُمتداد 

 اًمٕم٘مد سمٕمد ووم٤مة أطمد اًمٕم٤مىمديـ أو يمٚمٞمٝمام.
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أن اًمٜمٔم٤مم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىمد أظمذ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أن قم٘مد اإلضم٤مرة  -32

ٝم٤م، وم٢من يم٤من هٜم٤مك اشمٗم٤مق وٛمٜمل قمغم دمديد اًمٕم٘مد سمٕمد اٟمتٝم٤مء يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء اعمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞم

 ُمدشمف ومٞمج٥م اعمّمػم إمم ذًمؽ، وهذا أُمر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء.

أن اًمٜمٔم٤مم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ىمد أظمذ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن اًمٕم٘مد ُمع  -33

 قم٤مُمؾ ًمتٜمٗمٞمذ قمٛمؾ ُم٤م يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء ذًمؽ اًمٕمٛمؾ.

ذم اعمنموقم٤مت اًمٙمؼمى اًمتل شم٘مقم ٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م يرى أن اًمٕم٘مد أن اًمٜمٔم٤مم ذم اعمٛم -34

سمتٜمٗمٞمذه٤م ذيم٤مت هل٤م ُمـ اإلُمٙم٤مٟم٤مت واًم٘مدرات ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م ىم٤مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ هذه 

اعمنموقم٤مت يٜمٗمًخ سمٛمقت ُمـ شمٕم٤مىمد ُمع اًمدوًم٦م، واؾمتثٜمل ُمـ ذًمؽ: إذا رهم٥م ورصم٦م 

ٟم٤مت اًمٗمٜمٞم٦م أو اعم٤مًمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمدى شمقاومرت اًمْماماعمتٕم٤مىمد سم٤مٓؾمتٛمرار ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد سمنمط 

 اًمقرصم٦م.

أن قم٘مد اًمٕمٛمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ٓ يٜمتٝمل سمٛمقت ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ إٓ إذا روقمَل ذًمؽ  -35

 قمٜمد إسمرام اًمٕم٘مد، سمٞمٜمام يٜمتٝمل اًمٕم٘مد سمٛمقت اًمٕم٤مُمؾ أو قمجزه قمـ شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمؾ.
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 ايتٛصٝات

ٓزم> ومٞمٚمزم اًمقوم٤مء سمام شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمـ جي٥م قمغم اعمتٕم٤مىمديـ اًمتٜمٌف إمم أن قم٘مد اإلضم٤مرة قم٘مد  -3

 ذوط وُمدة وٟمحق ذًمؽ.

أويص اعمتٕم٤مىمديـ سم٤مًمٌٕمد قمـ اًمٜمزاقم٤مت ذم اًمٕم٘مقد، وذًمؽ سم٤مًمتزام ُم٤م اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف، طمتك ٓ  -4

يٙمقن ذًمؽ اًمٜمزاع ـمري٘م٤ًم ُم١مدي٤م ًمٚمٛمح٤ميمؿ، وشمٗمقي٧م ومرص آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٕم٘مد سمام ذقمف 

 اهلل شمٕم٤ممم> ذم ُمدشمف اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمٝمام.

ذا، واهلل اعمقومؼ واهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف ه

 وصحٌف أمجٕملم، وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 م.7;;3 ، ه3637، د.ط اًمٕمٓم٤مر، سمػموت، دار اًمٗمٙمر،

اهلل سمـ حمٛمد. اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع. اسمـ ُمٗمٚمح، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد  -;3

 م.4225،  ه3645اًمري٤مض، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، د.ط، 

 ، ه3632، 3اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم. ًم٤ًمن اًمٕمرب. سمػموت، دار ص٤مدر، ط -42

 م.2;;3

زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ. إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن. اسمـ ٟمجٞمؿ،  -43

 م.2:;3،  ه3622، د.ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،
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اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ. اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ. سمػموت، دار اعمٕمروم٦م،  -44

 د.ط، وسمدون شم٤مريخ.

إرُمقي، صٗمل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ. هن٤مي٦م اًمقصقل ذم دراي٦م إصقل. حت٘مٞمؼ:  -45

،  ه3638، 3طد. ص٤مًمح اًمٞمقؾمػ، ود. ؾمٕمد اًمًقيح، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م، 

 م.8;;3

إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ. إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ. إذاف: زهػم  -46

 م.7:;3،  ه3627، 4اًمِم٤مويش، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط

اًم٤ٌمسمريت، أيمٛمؾ اًمديـ حمٛمقد سمـ حمٛمد. اًمٕمٜم٤مي٦م قمغم اهلداي٦م. سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط،  -47

  وسمدون شم٤مريخ.

ىمدري. ُمرؿمد احلػمان إمم ُمٕمروم٦م أطمقال اإلٟم٤ًمن. اًم٘م٤مهرة، اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى  سم٤مؿم٤م، حمٛمد -48

 م.3;:3،  ه:352، 4إُمػمي٦م سمٌقٓق، ط

د.ط،  اًمٌخ٤مري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. صحٞمح اًمٌخ٤مري. سمػموت، دار اًمٗمٙمر، -49

 م.6;;3،  ه3636

 ،: حمٛمد يم٤مُمؾاًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس. اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع. حت٘مٞمؼ -:4

 م.4234،  ه3656، 3اًمٓم٤مئػ، دار اجلٞمؾ اجلديد، ط

اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس. يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع. حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ هالل  -;4

 م.4:;3،  ه3624ُمّمٞمٚمحل هالل، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط، 

اًم٘م٤مهرة، اًمٌٞمٝم٘مل، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم. اًمًٜمـ اًمٙمؼمى. حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل اًمؽميمل،  -52

 م.4233،  ه354، 3دار هجر، ط

اًمؽمُمذي، أسمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط،  -53

 م.6;;3،  ه3636

اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد. اًمتٕمريٗم٤مت. حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب  -54

 م.4;;3،  ه3635، 4اًمٕمريب، ط
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ي. ذح خمتٍم اًمٓمح٤موي. حت٘مٞمؼ د. قمّمٛم٧م اهلل اجلّم٤مص، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اًمراز -55

 م.4232،  ه3653، 3حمٛمد وآظمرون، سمػموت، دار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م، ط

اجلقهري، أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مّح٤مد. اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: د.  -56

 م.;;;3،  ه3642، 3حمٛمد ٟمٌٞمؾ ـمريٗمل، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد. هن٤مي٦م اجلقيٜمل، إُم٤مم  -57

اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م. حت٘مٞمؼ: أ.د. قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمّدي٥م، ضمدة، دار اعمٜمٝم٤مج، 

 م.4229،  ه:364، 3ط

احلج٤موي، ذف اًمديـ ُمقؾمك أسمق اًمٜمج٤م. اإلىمٜم٤مع ًمٓم٤مًم٥م آٟمتٗم٤مع. حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل  -58

 م.9;;3،  ه:363، 3، دار هجر، طاًمؽميمل، اًم٘م٤مهرة

احلٓم٤مب، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب. ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ  -59

،  ه3638دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت،  ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ. حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمٛمػمات،

 م.7;;3

ٞمٜمل، طمٞمدر، قمكم. درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم. حت٘مٞمؼ وشمٕمري٥م: اعمح٤مُمل ومٝمٛمل احلً -:5

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ط، وسمدون شم٤مريخ.

اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد. ُمٖمٜمل اعمحت٤مج. حت٘مٞمؼ قمكم ُمٕمقض،  -;5

 م. 7;;3،  ه3637، 3وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اًمدؾمقىمل، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمروم٦م. طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل. سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط،  -62

 . ه3645

ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌده اًمًٞمقـمل، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك. دُمِمؼ، اعمٙمت٥م  ،اًمرطمٞم٤ٌمٟمك -63

 م.6;;3،  ه3637، 4اإلؾمالُمل، ط

سمحر اعمذه٥م. حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق ومتحل . أسمق اعمح٤مؾمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ،اًمروي٤مين -64

 م.;422، 3ط ،اًمًٞمد، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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ّٛمد سمـ قمٌد اًمرّزاق احلًٞمٜمل. شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًمزسمٞمدي، أسمق اًمٗمٞمض حمّٛمد سمـ حم -65

 اًم٘م٤مُمقس. دار اهلداي٦م، سمدون شم٤مريخ ٟمنم.

، 3اًمزرىم٤م، اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد. اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم. دُمِمؼ، دار اًم٘مٚمؿ، ط -66

 م.:;;3،  ه:363

اًمزريمٌم، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل. اعمٜمثقر ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مف. حت٘مٞمؼ: د.  -67

 ، ه3627، 4شمٞمًػم وم٤مئؼ حمٛمقد، اًمٙمقي٧م، وزارة إوىم٤مف واًمِمئقن اإلؾمالُمٞم٦م، ط

 م.7:;3

أؾم٤مس اًمٌالهم٦م. حت٘مٞمؼ: حمٛمد سم٤مؾمؾ قمٞمقن  .اًمزخمنمي، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمرو -68

 .م:;;3،  ه;363، 3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط ، سمػموت،اًمًقد

دار اًمٙمت٥م  سمػموت، .اًمنظمز، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ أسمك ؾمٝمؾ. أصقل اًمنظمز -69

 م.5;;3،  ه3636، 3اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

ْٖمٜم٤مىمل، طم٤ًمم اًمديـ احلًلم سمـ قمكم سمـ طمج٤مج سمـ قمكم. اًمٙم٤مذم ذح اًمٌزودي.  -:6 ًّ اًم

 م.4223،  ه3644، 3حت٘مٞمؼ: ومخر اًمديـ ؾمٞمد حمٛمد، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، ط

،  ه3627، 3سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط. حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء. قمالء اًمديـ، اًمًٛمرىمٜمدي -;6

 م.6:;3

جمٛمع إهنر ذح ُمٚمت٘مك إسمحر.  .ؿمٞمخ زاده، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٚمٞمٌقزم -72

 . ه;363، 3سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم. اًمتٜمٌٞمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض،  أسمقاًمِمػمازي،  -73

 م.:;;3،  ه:363، 3وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، سمػموت، دار إرىمؿ، ط

اًمِمػمازي، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم. اعمٝمذب ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞمؼ: زيمري٤م  -74

 م.7;;3،  ه3638، 3قمٛمػمات، سمػموت. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اًمّم٤موي، اًمِمٞمخ أمحد. سُمْٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ. سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  -75

 م.7;;3،  ه3637، 3ط
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اًمري٤مض، ُمدار اًمقـمـ  اًمٗم٘مف اعمٞمن. اهلل اعمٓمٚمؼ، وحمٛمد اعمقؾمك. اًمٓمٞم٤مر، قمٌد اهلل، وقمٌد -76

 . ه3655، 4ًمٚمٜمنم، ط

اًمِمٞمخ ٟمٔم٤مم اًمديـ، وآظمرون. اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م. سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث قم٤ممل يمػم،  -77

 م.8:;3 ، ه3628، 6اًمٕمريب، ط

اًمٕمدًمٞم٦م.  قمٚمامء، جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م. جمٚم٦م إطمٙم٤مم -78

 حت٘مٞمؼ: ٟمجٞم٥م هقاويٜمل، يمراشمٌم، سم٤ميمًت٤من، د.ط، وسمدون شم٤مريخ.

اًمٕمٛمراين، أسمق احلًلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل. اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞمؼ:  -79

 م.4222،  ه3643، 3ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمٜمقري، ضمدة، دار اعمٜمٝم٤مج، ط

سمػموت، دار اًمٙمت٥م . داي٦ماًمٌٜم٤مي٦م ذح اهل. اًمٕمٞمٜمك، سمدر اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك -:7

 م.4222،  ه3642، 3اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اًمٖمزازم، أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد. اًمقؾمٞمط. حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمقد إسمراهٞمؿ، اًم٘م٤مهرة، دار  -;7

 م.9;;3 ، ه3639، 3اًمًالم، ط

اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ  .اًم٘م٤ميض، أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اعم٤مًمٙمل -82
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 .  ه:365اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

شمرشمٞم٥م اًمنمائع. حت٘مٞمؼ: قمكم اًمٙم٤مؾم٤مين، قمالء اًمديـ أيب سمٙمر سمـ ُمًٕمقد. سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم  -:8

 م.9;;3،  ه:363، 3ُمٕمقض، وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اعم٤موردي، أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد. احل٤موي اًمٙمٌػم. حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد ُمٓمرضمل، سمػموت،  -;8

 م.6;;3،  ه3636دار اًمٗمٙمر، دون ـمٌٕم٦م، 

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اعمرداوي، قمالء اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن.  -92

٥م اإلُم٤مم أمحد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  اخلالف قمغم ُمذه

 ، سمدون شم٤مريخ.3اًمٕمريب، ط

. سمػموت، دار اًمٙمت٥م داي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدي . اهلاعمرهمٞمٜم٤مين، أسمق احلًـ قمكم سمـ أيب سمٙمر -93

 م.2;;3 ، ه3632، 3اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

هٞمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ. خمتٍم اعمزين. حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ُمٓمرضمل، اعمزين، أسمق إسمرا -94

 م.5;;3 ، ه3635، 3ط سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

سمػموت، دار اًمٙمت٥م  اعمقصكم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود. آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر. -95
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ذف. روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم. سمػموت، حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ أسمق زيمري٤م اًمٜمقوي،  -98

 .د.ط، وسمدون شم٤مريخ دار اًمٗمٙمر،

 األْع١ُ:

ًمٜمٔم٤مم اعمِمؽمي٤مت احلٙمقُمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤مًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ  ٦مٟمٔم٤مم، اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي -99
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 . ه3649/;/6(، ذم :7ٟمٔم٤مم، ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م  -;9

ٟمٔم٤مم، ٟمٔم٤مم اعمٜم٤موم٤ًمت واعمِمؽمي٤مت اجلديد اًمّم٤مدر قمـ جمٚمس اًمقزراء سم٤مًم٘مرار رىمؿ  -2:

 . ه35/33/3662 وشم٤مريخ( ;86)
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