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 دراسة فقهية مقارنة –أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها 

 املمخص:
 

ترتتب ع٢ً ايٛؾا٠ آثاض َتعسز٠، َٓٗا َا خيل اغيطأ٠ اغيتٛؾ٢ ظٚدٗا ; سٝح          

كتًؿ١ َٔ ايعس٠ ٚاإلسساز ٚاـطب١ ٚايٓؿك١ ٚايػه٢ٓ  تتعًل بٗا أسهاّ ؾك١ٝٗ

ع١ٝٓ بٗا، ػيا ٜػتٛدب إٔ تتعطف ا٭غط٠ ْٚػب اؿٌُ ؼي ساي١ ظيًٗا ٚاٯزاب اغي

اغيػ١ًُ ع٢ً ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً مٛ ٜعُل ايؿِٗ ايكشٝح يٮسهاّ ايؿطع١ٝ 

اغيطتبط١ باغيتٛؾ٢ ظٚدٗا ، ٚاٯزاب اغيطع١ٝ غيٛاد١ٗ َكٝب١ اغيٛت ايصٟ ي٘ بايؼ ا٭ثط 

اييت نؿًت  -ن١ْٛٓٝ اغيطأ٠ ٚنٝاْٗا َٚػتكبًٗا، ٚقس عٓت ؾطٜعتٓا ايػُش١ 

بتذ١ًٝ آزاب ٚأسهاّ ٖصٙ ايكه١ٝ اييت ت٬َؼ  –إ أسهاّ ايعَإ ٚاغيهإ ببٝ

َؿاعط اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ، َٚطاعا٠ أسٛاهلا ؼي نٌ َطاسًٗا، ػيا ٜسٍ ع٢ً 

 عـي١ُ ايؿطٜع١ ايػطا٤ ، اييت دا٤ت يتٓـيِ ؾ٪ٕٚ اؿٝا٠.

 : اغيكس١َ

مت ا٭ْبٝا٤ اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاؿات ، ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً خا

 ٚاغيطغًري ْبٝٓا قُس اهلازٟ إزي ايكطاؾي اغيػتكِٝ .

ٚبعس : ؾإٕ اغيٛت َٔ اغيكا٥ب ايعـي١ُٝ اييت ؼٌ باإلْػإ ، ٖٚٛ قسض اهلل احملتّٛ 

يهٌ سٞ ، ٚسري ٜكع ؾإْ٘ ٜرتى آثاضّا ؾك١ٝٗ ترتتب عًٝ٘، خاق١ ؾُٝا خيل اغيطأ٠ 

هاّ ، ٚايػ٪اٍ اغيتهطض ؼي ٖصٙ اغيتٛؾ٢ ظٚدٗا، ٚؿاد١ ايٓاؽ غيعطؾ١ ٖصٙ ا٭س

ايكهاٜا ، ٚإلؾاع١ ايعًِ بٗا ، ٚسٝح مل أضٖا فُٛع١ ؼي عح َػتكٌ عػب 

عًُٞ، ؾكس قُت ظُع اغياز٠ َٔ نتب أٌٖ ايعًِ اغيعترب٠ ، َكاضّْا بري اٯضا٤ 

 ايؿك١ٝٗ، ؾهإ ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 اٯزاب اغيتعًك١ غرب ايٛؾا٠. : اغيبشح ا٭ٍٚ 

 أسهاّ عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. بشح ايجاْٞ :اغي

 : أسهاّ إسساز اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. اغيبشح ايجايح
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 ْؿك١ ٚغه٢ٓ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. :  اغيبشح ايطابع

 خطب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. : اغيبشح اـاَؼ

 ْػب ظيٌ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا. : اغيبشح ايػازؽ

 ّا ٜٚتكبً٘ َٓا إْ٘ مسٝع عًِٝ.أغأٍ اهلل إٔ جيعٌ ٖصا ايبشح ْاؾع

 : اٯزاب اغيتعًك١ غرب ايٛؾا٠ اغيبشح ا٭ٍٚ :

نٌ ْؿؼ شا٥ك١ }اغيٛت ْٗا١ٜ نٌ كًٛم َٚكري نٌ سٞ ، نُا أخرب ايكطإٓ 

 (2){ؾأقابتهِ َكٝب١ اغيٛت}، ٚاغيٛت َكٝب١ نُا مساٙ اهلل بكٛي٘ (1){اغيٛت

 اغيطع١ٝ ٖٓا َا ًٜٞ:،ؾٓشتاز إزي نبؽي ايٓؿؼ ٚعسّ اؾعع ، َٚٔ اٯزاب 

ٚايطنا بكسض اهلل ٚايتػًِٝ بكها٥٘ ٚا٫غرتداع  ايكرب ٚا٫ستػاب -1

ؾبصيو تػهٔ ايكًٛب ٚتط٦ُٔ ايٓؿٛؽ ، قاٍ تعازي  ٚتؿٜٛض ا٭َط إيٝ٘ غبشاْ٘،

ايصٜٔ إشا أقابتِٗ َكٝب١ قايٛا إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ أٚي٦و عًِٝٗ قًٛات  }:

 .(3){ٗتسٕٚ َٔ ضبِٗ ٚضظي١ ٚأٚي٦و ِٖ اغي

َا $ٜكٍٛ:  قايت مسعت ضغٍٛ اهلل  --ٚؼي سسٜح أّ غ١ًُ ظٚز ايٓيب 

َٔ عبس تكٝب٘ َكٝب١ ؾٝكٍٛ إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ ايًِٗ أدطْٞ ؼي َكٝبيت 

قايت ؾًُا # ٚأخًـ يٞ خريا َٓٗا إ٫ آدطٙ اهلل ؼي َكٝبت٘ ٚأخًـ ي٘ خريا َٓٗا

ٍَ   تٛؾ٢ أبٛ غ١ًُ قًت نُا أَطْٞ ضغٍٛ اهلل ؾأخًـ اهلل يٞ خريا َٓ٘; ضغٛ

 .-(4)-اهلل 

إيٝ٘ إٕ ابّٓا  عٔ أغا١َ بٔ ظٜس قاٍ: أضغًت اب١ٓ ايٓيب  (5)ٚؼي ايكشٝشري

إٕ هلل َا أخص ٚي٘ َا أعط٢ ٚنٌ $يٞ قبض ؾا٥تٓا ؾأضغٌ ٜكط٨ ايػ٬ّ ٜٚكٍٛ: 

 #.ؾ٤ٞ عٓسٙ بأدٌ َػ٢ُ ؾُطٖا ؾًتكرب ٚيتشتػب

                                      
 (. 185( آٍ عُطإ )1)

 (. 106( اغيا٥س٠ )2)

 (. 157( ايبكط٠ آ١ٜ )3)

 (. 2166( أخطد٘ َػًِ ؼي قشٝش٘ بطقِ )4)

(.923ِ ضقِ )( َٚػ1224ً( ايبداضٟ ضقِ )5)
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  : ايسعا٤ يًُٝت -2

ٚعًٝ٘ إٔ جيعٌ يػاْ٘ ضطب١  يٛؾا٠ ؾ٬ ٜكٍٛ عٓس اغيٝت إ٫ خريّا ،َٔ سهط ا

عٔ أّ غ١ًُ إٔ ايٓيب  (6)بايسعا٤ ي٘ ؾٗٛ َٛنع تأَري اغي٥٬ه١ ، ؾؿٞ قشٝح َػًِ

  :ٍإشا سهطمت اغيطٜض أٚ اغيٝت ؾكٛيٛا خريّا ؾإٕ اغي٥٬ه١ ٜ٪َٕٓٛ ع٢ً َا $قا

كًت ٜا ضغٍٛ اهلل إٕ أبا غ١ًُ ؾ قايت: ؾًُا َات أبٛ غ١ًُ أتٝت ايٓيب # تكٛيٕٛ

قايت: # قٛيٞ ايًِٗ اغؿط يٞ ٚي٘ ٚأعكبين َٓ٘ عكب٢ سػ١ٓ $ قس َات ، قاٍ:

 .ؾأعكبين اهلل َٔ ٖٛ خري يٞ َٓ٘ ; قُسّا 

 : دٛاظ ايبها٤ ع٢ً اغيٝت -3

جيٛظ ايبها٤ ع٢ً اغيٝت بسَع ايعري زٕٚ ضؾع ايكٛت ٚايٓٛح ٚايعٌٜٛ ٚمٖٛا ، 

ط طبٝعٞ َطنٛظ ؼي ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ٫ َٓسٚس١ يًُط٤ عٓ٘ ٚايبها٤ سيا ُشنط أَ

غيا زخٌ غعس بٔ عباز٠ ٖٚٛ ٜؿتهٞ   إٔ ايٓيب( 7)غايبّا، ٚقس ثبت ؼي ايكشٝشري

إٕ اهلل ٫ ٜعصب بسَع ايعري ٫ٚ ععٕ ايكًب ; $ به٢ ، ؾًُا ضآٙ ايكّٛ بهٛا، ؾكاٍ: 

 #  .أٚ ٜطسِ  -ٚأؾاض إزي يػاْ٘  -ٚيهٔ ٜعصب بٗصا 

قاٍ أغا١َ : ؾطؾع إيٝ٘ ايكيب  ؼي ٚؾا٠ ابٔ إسس٣ بٓات٘  (8)يكشٝشريٚؼي ا

ٖصٙ ضظي١ دعًٗا اهلل $ ؾؿانت عٝٓاٙ، ؾكاٍ ي٘ غعس َا ٖصا ٜا ضغٍٛ اهلل؟ قاٍ : 

 #. ؼي قًٛب عبازٙ ، ٚإصيا ٜطسِ اهلل َٔ عبازٙ ايطظيا٤

ع قاٍ ايٟٓٛٚ :) َعٓاٙ : إٔ غعسّا ؿئ إٔ طيٝع أْٛاع ايبها٤ سطاّ ٚإٔ زَ

ايعري سطاّ ٚؿئ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ْػٞ ؾصنطٙ ; ؾأعًُ٘ ايٓيب 

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ إٔ فطز ايبها٤ ٚزَع بعري يٝؼ عطاّ ٫ٚ َهطٚٙ بٌ ٖٛ 

 .(9)ضظي١ ٚؾه١ًٝ ، ٚإصيا احملطّ ايٓٛح ٚايٓسب ٚايبها٤ اغيكطٕٚ بُٗا أٚ بأسسُٖا(

 ْعٞ اغيٝت: -4

                                      
 (. 919( قشٝح َػًِ بطقِ )6)

 (. 922( قشٝح َػًِ بطقِ )44( قشٝح ايبداضٟ بطقِ )7)

 (. 923( َٚػًِ بطقِ )1224( ايبداضٟ بطقِ )8)

.(75/ م 15( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ )ز9)
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 (10)باض سيٛت٘ يًك٠٬ عًٝ٘ ٚتؿٝٝع٘ ٚقها٤ سكٜ٘ػتشب ْعٞ اغيٝت ٖٚٛ اإلخ

 .(11)#ْع٢ ايٓذاؾٞ ؼي ايّٝٛ ايصٟ َات ؾٝ٘ $ ؾؿٞ قشٝح ايبداضٟ إٔ ايٓيب 

ٚاغيككٛز بايٓعٞ ٖٓا ايٓسا٤ بإٔ إٔ ؾ٬ّْا َات يٝؿٗس ايٓاؽ دٓاظت٘، ٚإع٬ّ أٌٖ 

 .(12)اغيٝت ٚقطابت٘ ٚأقسقا٥٘ اغتشػٓ٘ احملككٕٛ ٚا٭نجطٕٚ إشا نإ فطز إع٬ّ

ٚايٓعٞ اغيٓٗٞ عٓ٘ ايٛاضز ؼي سسٜح سصٜؿ١ قاٍ : ) إشا َت ي٘ ٫ ت٪شْٛا بٞ أسسّا ، 

بأشْٞ ٖاتري ٢ٜٗٓ عٔ  ضغٍٛ اهلل إْٞ أخاف إٔ ٜهٕٛ ْعّٝا ، إْٞ مسعت 

، إصيا ٖٛ َا نإ أٌٖ اؾا١ًٖٝ ٜكٓعْٛ٘ ، ناْٛا ٜطغًٕٛ َٔ ٜعًٔ (13)(ايٓعٞ

ام، ٚضسيا قشب٘ شنط اغيؿاخط غرب َٛت اغيٝت ع٢ً أبٛاب ايسٚض ٚا٭غٛ

اييت  ،قاٍ ايٟٓٛٚ: )ٚايكشٝح ايصٟ تكتهٝ٘ ا٭سازٜح ايكشٝش١(14)ٚاغيآثط

شنطْاٖا ٚغريٖا إٔ اإلع٬ّ سيٛت٘ غئ مل ٜعًِ يٝؼ سيهطٚٙ، بٌ إٕ قكس ب٘ 

اإلخباض يهجط٠ اغيكًري ؾٗٛ َػتشب، ٚإصيا ٜهطٙ شنط اغيآثط ٚاغيؿاخط ٚايتطٛاف 

ٖٚصا ْعٞ اؾا١ًٖٝ اغيٓٗٞ عٓ٘ ، ؾكس قشت  ا٭ؾٝا٤،بري ايٓاؽ بصنطٙ بٗصٙ 

 .(15) ا٭سازٜح باإلع٬ّ ؾ٬ جيٛظ إيػا٩ٖا(

  ايتعع١ٜ: -5

١َّٜ ( إشا  ُ٘ ( ) َتِعِع ُِٜت ايتعع١ٜ يػ١ : ايتأغ١ٝ غئ ٜكاب سئ ٜعع عًٝ٘ ، ٜكاٍ ) َعٖع

ا٭َط  ، ٚاقط٬سّا: ٖٞ(16) قًت ي٘: أسػٔ اهلل )َعَعا٤ََى( أٟ ضظقو ايكرب اؿػٔ

بايكرب ٚاؿٌُ عًٝ٘ بٛعس ا٭دط ، ٚايتشصٜط َٔ ايٛظض ، ٚايسعا٤ يًُٝت باغيػؿط٠ ، 

 .(17) ٚيًُكاب ظرب اغيكٝب١.

                                      
 .(21/  7) -( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ 10)

 .(1188( قشٝح ايبداضٟ بطقِ )11)

 .(153/ 12ايبداضٟ ) ( عُس٠ ايكاضٟ ؾطح12)

 (.1476ٚابٔ َاد١ بطقِ ) (986( أخطد٘ ايرتَصٟ ٚقشش٘ بطقِ )13)

 .(116،117/ 3( ؾتح ايباضٟ ٫بٔ سذط )14)

 .(171/ 5( اجملُٛع ؾطح اغيٗصب ) 15)

 (.136( ، َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤ يػعسٟ إبٛدٝب م)408( اْـيط : اغيكباح اغيٓري يًؿَٝٛٞ باب ععٚت٘ م )16)

 (.1/355از يًؿطبٝين )( َػين احملت17)
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ٚايتعع١ٜ َػتشب١ ٭ٌٖ اغيٝت ٚأقاضب٘ ٚأقسقا٥٘ ، ؾعٔ أْؼ بٔ َايو عٔ 

َٔ عع٣ أخاٙ اغي٪َٔ ؼي َكٝبت٘ نػاٙ اهلل ُس١َّ خهطا٤ جيرب $  قاٍ:  ايٓيب 

ُِٜػبؽي بٗا ّٜٛ  .(18)#ايكٝا١َ، قٌٝ: ٜا ضغٍٛ اهلل َا جيرب؟ قاٍ: 

َا َٔ َ٪َٔ $ أْ٘ قاٍ:  ٚعٔ عُطٚ بٔ سعّ عٔ أبٝ٘، عٔ دسٙ، عٔ ايٓيب 

 . (19)#ٜععٟ أخاٙ سيكٝب١ إ٫ نػاٙ اهلل غبشاْ٘ َٔ سًٌ ايهطا١َ، ّٜٛ ايكٝا١َ 

; ٭ٕ  ٚشٖب طيٗٛض ايؿكٗا٤ : إزي إٔ ا٭ؾهٌ ؼي ايتعع١ٜ إٔ تهٕٛ بعس ايسؾٔ

أٌٖ اغيٝت قبٌ ايسؾٔ َؿػٛيٕٛ بتذٗٝعٙ ; ٚ٭ٕ ٚسؿتِٗ بعس زؾٓ٘ يؿطاق٘ أنجط ، 

ؾهإ شيو ايٛقت أٚزي بايتعع١ٜ ، إ٫ إٔ ٜـيٗط َٔ أٌٖ اغيٝت ؾس٠ دعع قبٌ ايسؾٔ 

 . (20)، ؾتعذٌ ايتعع١ٜ يتػهِٝٓٗ ، يٝصٖب دععِٗ أٚ خيـ

،٭ٕ اغيككٛز َٓٗا غهٕٛ ٚطيٗٛض ايؿكٗا٤ : ع٢ً إٔ َس٠ ايتعع١ٜ ث٬ث١ أٜاّ     

قًب اغيكاب ، ٚايػايب غهْٛ٘ بعس ايج٬ث١ ، ؾ٬ جيسز ي٘ اؿعٕ بايتعع١ٜ ، إ٫ إشا 

 . (21)نإ أسسُٖا ) اغيعع٣ أٚ اغيععٟ ( غا٥بّا ، ؾإْ٘ ٜععٜ٘ بعس ايج٬ث١ 

ٜٚهطٙ اؾًٛؽ يًتعع١ٜ عٓس طياٖري ايعًُا٤ ، بإٔ جيتُع أٌٖ اغيٝت ؼي 

 شيو َعسٚز َٔ ايٓٝاس١ ، ؾؿٞ سسٜحتععٜتِٗ ، ٚ َٛنع ٜٚككسِٖ َٔ أضاز

دطٜط بٔ عبساهلل ايبذًٞ قاٍ: ) نٓا ْعس ا٫دتُاع إزي أٌٖ اغيٝت ٚقٓع١ ايطعاّ 

 .(22) بعس زؾٓ٘ َٔ ايٓٝاس١ (

ْٚكٌ ايطشطاٟٚ عٔ ؾطح ايػٝس أْ٘ ٫ بأؽ باؾًٛؽ هلا ث٬ث١ أٜاّ َٔ غري 

ٚإٔ  ، غيهطٚٙ ايبٝتٛت١ عٓس أٌٖ اغيٝتإصيا ا ٚقاٍ بعض اؿٓاب١ً : ،(23)اضتهاب قـيٛض

                                      
( قاٍ ا٭يباْٞ: ٖٚٛ سسٜح سػٔ سيذُٛع ايططم اْـيط: " إضٚا٤ ايػًٌٝ ؼي 397/  7( أخطد٘ اـطٝب ؼي " تاضٜذ بػساز " )18)

 (.3/217أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ " ) ؽطٜر

 (.1046( ٚسػٓ٘ ايٟٓٛٚ ؼي اـ٬ق١ م)6879(  ٚايبٝٗكٞ ؼي ايهرب٣ ضقِ  )1601( أخطد٘ ابٔ َاد١ بطقِ )19)

 (.2/241( ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ )270/  5( اْـيط : اجملُٛع يًٟٓٛٚ )20)

 (زاض ايهتب ايع4/151.١ًُٝ( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )2/564( اإلْكاف يًُطزاٟٚ )270/  5( اْـيط : اجملُٛع يًٟٓٛٚ )21)

ؼي َكباح ايعداد١ ( ٚايبٛقريٟ 5/282( ٚقشش٘ ايٟٓٛٚ ؼي اجملُٛع )1612( ٚابٔ َاد٘ )6905( أخطد٘ أظيس ضقِ ) 22)

(1/251.) 

 (.409( ساؾ١ٝ اؿطشاٟٚ ع٢ً َطاقٞ ايؿ٬ح م)23)
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جيًؼ إيِٝٗ َٔ عع٣ َط٠ ، أٚ ٜػتسِٜ اغيععٟ اؾًٛؽ ظٜاز٠ نجري٠ ع٢ً قسض 

 . (24)ايتعع١ٜ 

ٚيعٌ ٖصا ا٭خري  أقطب ، ؾٗٛ يٝؼ ادتُاعّا يًُععٜٔ  بٌ ٭ٌٖ اغيٝت َٚٔ ي٘ 

ساد١ إلق٬ح أَٛضِٖ ٚضعا١ٜ أطؿاهلِ ٚمٛ شيو ، ٜٚؿٗس ي٘ سسٜح عا٥ؿ١ 

غيا دا٤ٙ ْبأ قتٌ عبساهلل بٔ ضٚاس١، ٚدعؿط بٔ أبٞ  ٞ اهلل عٓٗا ) إٔ ايٓيب ضن

 . (25) طايب ٚظٜس بٔ ساضث١ دًؼ ٜعطف ؼي ٚدٗ٘ اؿعٕ... (

قاٍ اؿاؾفي ابٔ سذط: )ؼي سسٜح عا٥ؿ١ َٔ ايؿٛا٥س: بٝإ َا ٖٛ ا٭ٚزي باغيكاب 

يٛقاض َٔ اهل٦ٝات، َٚؿطٚع١ٝ ا٫ْتكاب يًععا٤ ع٢ً ٦ٖٝت٘، ٬َٚظ١َ ا

، ٜٚؿٗس ي٘ سسٜح عط٠ٚ، عٔ عا٥ؿ١ )أْٗا (27)َٚجً٘ ؼي عُس٠ ايكاضٟ ،(26)ٚايتجبت(

ناْت إشا أقٝب أسس َٔ أًٖٗا، ؾتؿطم ْػا٤ اؾُاع١ عٓٗا، ٚبكٞ ْػا٤ أٌٖ 

 .(28)خاقتٗا أَطت برب١َ َٔ تًب١ٓٝ ؾطبدت(

١ُٝ" ؾٗٛ َهطٚٙ باتؿام ٚادتُاع ايٓاؽ ي٘ ٜٚػ٢ُ" ايٛن  أَا قٓع ايطعاّ

٭ٕ ؾٝ٘ ظٜاز٠ ع٢ً َكٝبتِٗ، ٚؾػ٬ّ هلِ إزي ؾػًِٗ، ٚتؿبّٗا بكٓع أٌٖ ;ا٤ايعًُ

اؾا١ًٖٝ، ٚ٭ٕ اؽاش ايطعاّ ؼي ايػطٚض، ٚيٝؼ شيو َٛنع٘، ٖٚٛ بسع١ 

 . (29)َػتكبش١ َهط١ٖٚ
 

 اغيبشح ايجاْٞ : أسهاّ عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا:

ِّٔٝ أسهاَٗا ؼي  ًٜعّ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا عس٠ خاق١ بٗا ب٬ خ٬ف ، ُٚأب

 ايٓكاؾي ايتاي١ٝ: 

                                      
 ( . 160/  2( ساؾ١ٝ نؿاف ايكٓاع يًبٗٛتٞ )24)

 (.935( َٚػًِ بطقِ )1299( ضٚاٙ ايبداضٟ بطقِ )25)

 (7/515( ؾتح ايباضٟ )26)

 ( .8/96( يًعٝين )27)

 (.2216( َٚػًِ ضقِ ) 5417( ايبداضٟ ضقِ )28)

( 1/368(  َػين احملتاز )282/  5( اجملُٛع يًٟٓٛٚ ) 240/ 2(، ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ) 2/142طح ؾتح ايكسٜط )( اْـيط :ؾ29)

 (.413/ 2( ٚاغيػين ٫بٔ قسا١َ ) 1/929َٚطايب أٚيٞ اي٢ٗٓ)
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 : عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٕ ناْت سا٬ّ٥ :أ٫ّٚ

اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٕ ناْت سا٬ّ٥ ٖٚٞ غري شات اؿٌُ اييت عطؾت بطا٠٤ 

ضظيٗا إَا باؿٝض أٚ يهْٛٗا آٜػ١ أٚ قػري٠ مل ؼض ، ؾكس أطيع أٌٖ ايعًِ 

أضبع١ أؾٗط ٚعؿط ، غٛا٤  إزي َٜٛٓا ٖصا ع٢ً إٔ عستٗا َٔ عكط ايكشاب١ 

،يكٛي٘ تعازي: (30)ناْت قػري٠ أٚ نبري٠ ، َسخ٫ٛ بٗا أٚ غري َسخٍٛ بٗا

ََٚعِؿطا} ٍُٗط  ٖٔ َأِضَبَع١َ َأِؾ ِٗ ُِْؿٔػ َٔ ٔبَأ ََٜتَطٖبِك َٚادّا  َٕ َأِظ ََٜصُضٚ َٚ  ِِ ُِٓه َٔ  َٕ ِٛ َٛؾَّ َُٜت  َٔ .  {َٚائَّصٜ

خط إٔ ؼس ع٢ً َٝت ؾٛم ث٬خ ٫ حيٌ ٫َطأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯ: $ ٚقٛي٘ 

 .(31)#إ٫ ع٢ً ظٚز أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا 

ٚايعؿط اغيعترب٠ ؼي عس٠ ايٛؾا٠ عٓس طيٗٛض ايؿكٗا٤ ٖٞ عؿط يٝاٍ بأٜاَٗا 

ٜرتبكٔ بأْؿػٗٔ أضبع١ أؾٗط  }ؾتذب عؿط٠ أٜاّ َع ايًٌٝ ، يكٛي٘ تعازي: 

ط ؾتطًل ؾايعطب تػًب قٝػ١ ايتأْٝح ؼي ايعسز خاق١ ع٢ً اغيصن (32){ٚعؿطا

 }يؿفي ايًٝايٞ ٚتطٜس ايًٝايٞ بأٜاَٗا نكٛي٘ تعازي يػٝسْا ظنطٜا عًٝ٘ ايػ٬ّ 

ٜطٜس بأٜاَٗا بسيٌٝ إٔ اهلل تعازي قاٍ  (33){آٜتو أ٫ تهًِ ايٓاؽ ث٬خ يٝاٍ غٜٛا

ٜطٜس بًٝايٝٗا ٚيٛ  (34){آٜتو أ٫ تهًِ ايٓاؽ ث٬ث١ أٜاّ إ٫ ضَعا  }ؼي آ١ٜ أخط٣ 

ََ٘ ايًٝايٞ ٚا٭ٜاّْصض اعتهاف ايعؿط ا٭خري  . (35) َٔ ضَهإ َيِع

  عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٕ ناْت سا٬َّ: :ثاّْٝا

شٖب عا١َ أٌٖ ايعًِ َٔ ايػًـ ٚأ١ُ٥ ايؿت٣ٛ ؼي ا٭َكاض إٔ اؿاٌَ إشا َات 

َُٚأ٫ُٚت }عٓٗا ظٚدٗا تٓكهٞ عستٗا بٛنع اؿٌُ ٚاغتسيٛا بكٍٛ اهلل تعازي: 

ِٕ ٖٔ َأ ُٗ ًُ ٍِ َأَد َُا ٖٔ اَ٭ِس ُٗ ًَ ُِ َٔ َس . ؾاٯ١ٜ زيٌٝ ع٢ً إٔ اؿاٌَ تٓكهٞ  (36){ََٜهِع

                                      
 (.103/ 9( اغيػين ٫بٔ قسا١َ )2/77( بسا١ٜ اجملتٗس )5/528( ظاز اغيعاز )1/77( َطاتب اإلطياع ٫بٔ سعّ )30)

 (.1486( َٚػًِ ضقِ )5024(  أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ )31)

 (.234(  غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ  )32)

 (.10(  غٛض٠ َطِٜ آ١ٜ )33)

 (.41(  غٛض٠ آٍ عُطإ آ١ٜ )34)

 (.5/487َٛاٖب اؾًٌٝ )(3/510( ابٔ عابسٜٔ )6/51بػٛؾي) ( اغي103/ 9( اغيػين )7/145( ْٗا١ٜ احملتاز )5/240(  ا٭ّ )35)

 (.44آ١ٜ ) ( غٛض٠  ايط٬م36)
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عستٗا بٛنع ظيًٗا ٭ٕ ا٭دٌ اغيصنٛض ؼي اٯ١ٜ ٖٛ ايعس٠، ٖٚٛ َعًل بػا١ٜ ٖٚٞ 

ٚنع اؿٌُ، ٚاٯ١ٜ ؾا١ًَ بعَُٛٗا يهٌ ساٌَ غٛا٤ ناْت َتٛؾ٢ عٓٗا أٚ 

 َطًك١.

ِّٝع١ ناْت ؼت ظٚدٗا ٚؿسٜح أّ غ١ًُ: ) إٔ اَطأ٠ َٔ أغًِ ٜكاٍ هلا ُغ      َب

ؾتٛؾ٢ عٓٗا ٢ٖٚ سب٢ً ؾدطبٗا أبٛ ايػٓابٌ بٔ بعهو ؾأبت إٔ تٓهش٘، ؾكاٍ: 

ٚاهلل َا ٜكًح إٔ تٓهشٞ ست٢ تعتسٟ آخط ا٭دًري، ؾُهجت قطٜبّا َٔ عؿط يٝاٍ 

ِّٝع١ قايت: (37)#(اْهشٞ$ؾكاٍ: ثِ ْٔؿػت ثِ دا٤ت ايٓيب  ، ٚؼي يؿفي ؼي قك١ ُغَب

 .(38) ًت سري ٚنعت ظيًٞ ٚأَطْٞ بايتعٜٚر إٕ بسايٞ()ؾأؾتاْٞ بأْٞ قس سً

ٚخايـ اؾُاع١ ؼي شيو عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚابٔ عباؽ ؾكا٫: إٕ اغيتٛؾ٢ 

عٓٗا تعتس أطٍٛ ا٭دًري ; َٚعٓاٙ أْٗا إٕ ٚنعت قبٌ َهٞ أضبع١ أؾٗط ٚعؿط 

تطبكت إزي اْكها٥ٗا ٫ٚ ؼٌ سيذطز ايٛنع ٚإٕ اْكهت اغيس٠ قبٌ ايٛنع 

 ايٛنع. تطبكت إزي

ٚسذتِٗ ٖٛ اؿطم ع٢ً ايعٌُ باٯٜتري ايًتري تعاضض عَُُٛٗا ؾكٛي٘ 

ٍُٗط }تعازي:  ٖٔ َأِضَبَع١َ َأِؾ ِٗ ُِْؿٔػ َٔ ٔبَأ ََٜتَطٖبِك َٚادّا  َٕ َأِظ ََٜصُضٚ َٚ  ِِ ُِٓه َٔ  َٕ ِٛ َٛؾَّ َُٜت  َٔ َٚائَّصٜ

: عاّ ؼي نٌ َٔ َات عٓٗا ظٚدٗا ٜؿٌُ اؿاٌَ ٚغريٖا ، ٚقٛي٘ تعازي {ََٚعِؿطا

{ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜهِع  ِٕ ٖٔ َأ ُٗ ًُ ٍِ َأَد َُا عاّ أٜها ٜؿٌُ اغيطًك١ ٚاغيتٛؾ٢  {َُٚأ٫ُٚت اَ٭ِس

عٓٗا، ؾذُعٛا بري ايعَُٛري بككط ايجا١ْٝ ع٢ً اغيطًك١ بكط١ٜٓ شنط عسز 

ًُُٜٗٛا َا تٓاٚيت٘ اٯ١ٜ ا٭خط٣ َٔ  اغيطًكات ناٯٜػ١ ٚايكػري٠ قبًُٗا، ثِ مل 

َٔ َهت عًٝٗا اغيس٠ ٚمل تهع ؾهإ ؽكٝل بعض  ايعُّٛ يهٔ قكطٚٙ ع٢ً

ايعُّٛ أٚزي ٚأقطب إزي ايعٌُ سيكته٢ اٯٜتري َٔ إيػا٤ أسسُٖا ؼي سل بعض 

، َٚا شنطٚٙ َٔ اؾُع دٝس ، ي٫ٛ إٕ سسٜح ُغَبٝع١ دا٤  (39)َٔ مشً٘ ايعُّٛ

 ع٢ً خ٬ؾ٘.

                                      
 (.1485( َٚػًِ ضقِ )5318( أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ )37)

 (.1484( َٚػًِ ضقِ )3991( أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ )38)

 (.9/474( اْـيط : ؾتح ايباضٟ ٫بٔ سذط )39)
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، ٖٚصا قاٍ اإلَاّ ايكططيب:) ٚاؾُع أٚزي َٔ ايرتدٝح باتؿام أٌٖ ا٭قٍٛ  

ُْٔؿػت بعس ٚؾا٠  َٝع١ِّ ا٭غ١ًُٝ ٚأْٗا  ْـيط سػٔ ي٫ٛ َا ٜعهط عًٝ٘ َٔ سسٜح غُب

ؾأَطٖا إٔ تتعٚز ، ؾبري باؿسٜح  ظٚدٗا بًٝاٍ ٚأْٗا شنطت شيو يطغٍٛ اهلل 

ٖٔ}إٔ قٛي٘ تعازي  ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜهِع  ِٕ ٖٔ َأ ُٗ ًُ ٍِ َأَد َُا قٍُٛ ع٢ً عَُٛ٘  {َُٚأ٫ُٚت اَ٭ِس

ٚاغيتٛؾ٢ عٓٗٔ أظٚادٗٔ ، ؾتهٕٛ عستٗٔ بٛنع اؿٌُ ، ٜٚعتهس ٖصا  ؼي اغيطًكات

بكٍٛ ابٔ َػعٛز َٔ ؾا٤ باًٖت٘ إٔ آ١ٜ ايٓػا٤ ايكػط٣ ْعيت بعس آ١ٜ عس٠ ايٛؾا٠ 

...ٜٚعين ن٬ّ ابٔ َػعٛز إٔ آ١ٜ ايط٬م ككك١ ٯ١ٜ ايبكط٠ ؾإْٗا أخطدت 

ايٛؾا٠ ٭ٕ قك١ َٓٗا بعض َا تٓاٚيتٗا ٚنصيو سسٜح ُغَبٝع١ َتأخط عٔ عس٠ 

 .(40)ُغببع١ ناْت بعس سذ١ ايٛزاع (

ٚغريٙ عٔ أبٞ بٔ نعب قاٍ  (41)ٜٚ٪ٜس سسٜح غبٝع١ َا ؼي َػٓس اإلَاّ أظيس

: ) قًت: ٜا ضغٍٛ اهلل ٚأ٫ٚت ا٭ظياٍ إٔ ٜهعٔ ظيًٗٔ يًُطًك١ ث٬ثا ٚيًُتٛؾ٢ 

 عٓٗا ؾكاٍ ٖٞ يًُطًك١ ث٬خ ٚيًُتٛؾ٢ عٓٗا (.

:  -نُا قاٍ ابٔ سذط-َٔ اغيايه١ٝ عًّٝا ؾَٗٛٚا ْكٌ عٔ َٛاؾك١ غشٕٓٛ 

، ٚهلصا عس ابٔ قسا١َ (42)ؾصٚش َطزٚز ٭ْ٘ إسساخ خ٬ف بعس اغتكطاض اإلطياع

  نأْ٘ ٫ ٜط٣ خ٬ف شيو إ٫ ؾصٚشّا. (43)ا٭َط إطياعّا

 :  اؿٌُ بٛنع ايعس٠ اْتٗا٤ ؾطٚؾي : ثايجّا

 :ؾططإ اؿٌُ بٛنع ايعس٠ ٫ْتٗا٤

 استُا٫ّ ٚيٛ ايعس٠، قاسب إزي َٓػٛبّا اؿٌُ ٜهٕٛ إٔ:  ا٭ٍٚ ايؿطؾي     

 ، ؿك٘ ب٘ اغتًشك٘ يٛ أْ٘ بسيٌٝ َٓ٘، نْٛ٘ إَهإ ٜٓاؼي ٫ ٭ْ٘ بًعإ; نُٓؿٞ

                                      
 (.3/175( تؿػري ايكططيب )40)

 (.211( غٓٔ ايساضقطين ضقِ )21108( َػٓس أظيس ضقِ )41)

 (.9/474(  ؾتح ايباضٟ )42)

 (.9/111ػين )(  اغي43)
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 ب٘ تٓكهٞ ؾ٬ ، قطعّا اغيٓؿٞ ايعْا نٛيس ايعس٠، قاسب إزي ْػبت٘ ضيهٔ مل ؾإٕ

 .(44)ا٭١ُ٥ باتؿام ايعس٠

 َا ؾُٝع اغِ اؿٌُ ٭ٕ ; ا٭١ُ٥ تؿامبا اؿٌُ طيٝع ٚنع:  ايجاْٞ ايؿطؾي    

 اؿٌُ ٚدٛز عًِ ؾإشا اؿٌُ، َٔ ايربا٠٤ غيعطؾ١ ؾطعت ايعس٠ ٚ٭ٕ ; ايبطٔ ؼي

 .(45)ايربا٠٤ ٚاْتؿت يًعس٠ اغيٛدب ٚدٛز تٝكٔ ؾكس

 :  اؿٌُ ايصٟ تٓكهٞ ايعس٠ بٛنع٘ : ضابعّا

 ؼي اؿٌُ ايصٟ تٓكهٞ ايعس٠ بٛنع٘ تؿكٌٝ عٓس ايؿكٗا٤:

١ٝ إٔ اغيطاز ايصٟ تٓكهٞ عس٠ اؿاٌَ بٛنع٘ ٖٛ َا اغتبإ بعض ٜط٣ اؿٓؿ

خًك٘ أٚ نً٘، ؾإٕ مل ٜػتدي بعه٘ مل تٓكض ايعس٠; ٭ْ٘ إشا اغتبإ ؾإْ٘ ٚيس، 

 .(46)ٚإشا مل ٜػتدي داظ إٔ ٜهٕٛ ٚيّسا ٚغري ٚيس، ؾ٬ تٓكهٞ ايعس٠ بايؿو

ّٝا أٚ إٔ ايعس٠ تٓكهٞ باْؿكا -ٚضٚا١ٜ عٓس اؿٓاب١ً  -أَا ايؿاؾع١ٝ  ٍ ايٛيس س

ٚيٛ نإ َهػ١ مل تتكٛض يهٔ ؾٗست ايجكات َٔ ايكٛابٌ أْٗا َبسأ خًك١  َّٝتا،

اغيطأ٠ ْطؿ١ أٚ عًك١ أٚ زَا أٚ  ٫ٚ تٓكهٞ بإغكاؾيآزَٞ يٛ بكٝت يتكٛضت ، 

 .(47)ايعًك١ ٚايسّ; ٫ٚ ٜتعًل ب٘ ؾ٤ٞ َٔ ا٭سهاّ.  ٚنعت َهػ١ ٫ قٛض٠ ؾٝٗا ؼي

ا ٚنعت عًك١ أٚ َهػ١ ٚيٛ غري َكٛض٠  ؾكس سًت ٜٚط٣ اغيايه١ٝ إٔ اؿاٌَ إش

ٚيٛ زَّا فتُعّا; ٭ٕ شيو ابتسا٤ ظيٌ ، ٚع١َ٬ نْٛ٘ ظي٬ّ  ٚاْكهت عستٗا

 .(48)أْ٘ إشا ُقٖب عًٝ٘ اغيا٤ اؿاض مل ٜصب

ٚؿياٖط إٔ َساض اؿهِ ؼي اْتٗا٤ ايعس٠ بٛنع اؿٌُ، َبين ع٢ً تبري ايٛيس 

ٍ ايؿشل ايطيب ؽكٝب ايبٜٛه١، َٔ عسَ٘ ، ٚإشا تبري بايب١ٓٝ َٔ خ٬

                                      
 (.4/150) اؾًٌٝ َٛاٖب( 3/197) ايكٓا٥ع بسا٥ع( 9/117) اغيػين( 9/373) يًُطزاٟٚ اإلْكاف( 3/388) احملتاز َػين(  44)

 ساؾ١ٝ( 2/153) ايعسٟٚ ساؾ١ٝ( 7/29) احملتاز ْٗا١ٜ( 4/314)ايكسٜط ؾتح ؾطح(  3/198) ايكٓا٥ع بسا٥ع  (45)

 (.4/143)اـطؾٞ

 (.1/229( ايبشط ايطا٥ل )3/188غيدتاض )( ا٫ختٝاض يتعًٌٝ ا1/162( ته١ًُ ساؾ١ٝ ضز احملتاض)187/ 1( ؾطح ؾتح ايكسٜط)46)

 (.9/272( اإلْكاف )9/114( َػين ابٔ قسا١َ )4/104(َػين احملتاز )8/876( اْـيط :ايطٚن١ )47)

 (.3/210( اْـيط : ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )48)
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ٚاغتكطاضٖا ؼي ايطسِ ؾإٕ شيو َبتسأ ظيٌ، ؾإشا أغكطت اغيطأ٠ بعس شيو، ٚؾٗس 

أنجط َٔ طبٝب بصيو َٔ خ٬ٍ ايؿشٛقات ايطب١ٝ اغيدتًؿ١ ؾهٌ شيو ب١ٓٝ 

ِِ اغيطأ٠ بايؿشل ايطيب،  حيهِ بٗا ع٢ً اْتٗا٤ ايعس٠ بٛنع اؿٌُ، ؾإشا مل تك

خًل آزَٞ ؾُٝا أغكطت٘ اغيطأ٠ بؿٗاز٠ قابًتري يًتٝكٔ ؼي ؾإْ٘ ٜؿرتؾي اغتبا١ْ 

 .(49)اؿهِ باْتٗا٤ ايعس٠ ، ٚاهلل أعًِ

 : عس٠ اغيطتاب١ : خاَػّا

اغيعتس٠ اغيطتاب١ قس تهٕٛ ٫ضتؿاع سٝهٗا ٖٚٞ ػيتس٠ ايطٗط ، ٚقس ٜهٕٛ ٫ضتٝابٗا 

 ؼي ظيًٗا ؾٗٞ ع٢ً قػُري:

ٚز اغيطأ٠ ٖٚٞ ؼي غٔ اؿٝض ٚقس : إشا تٛؼي ظ عس٠ اغيطتاب١ )ػيتس٠ ايطٗط( -أ

 ناْت ؼٝض ثِ اضتؿع سٝهٗا بسٕٚ ظيٌ أٚ بًٛؽ يػٔ ايٝأؽ ؾًٗا سايتإ:

:  اؿاي١ ا٭ٚزي  -

إٔ ٜهٕٛ اضتؿاع سٝهٗا يػبب ٜطد٢ ظٚاي٘: نطناع  أٚ َطض ، ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ 

تٓتـيط ست٢ ٜعٍٚ غبب اضتؿاع اؿٝض ؾتعتس با٭قطا٤ أٚ تبًؼ غٔ ايٝأؽ ؾتعتس 

٭ٕ ;يت اغيس٠ ٚطاٍ نطضٖا با٫ْتـياض، قاٍ ؼي ْٗا١ٜ احملتاز: "ٚإٕ طا (50)ؾٗطبا٭

إلطياع عجُإ سهِ بصيو ؼي اغيطنع ، ضٚاٙ ايبٝٗكٞ بٌ قاٍ اؾٜٛين ٖٛ نا

 . (51)(َٔ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ

ٚعٓس اغيايه١ٝ تعتس بأضبع١ أؾٗط ٚعؿط ٭ْٗا يٝػت سيطتاب١ ، ٚؼي ضٚا١ٜ عٔ 

 .(52) ؿٝض َع اغيطض ضٜب١ ؾرتبل بايٛؾا٠ تػع١ أؾٗطَايو إٔ اضتؿاع ا

 : اؿاي١ ايجا١ْٝ  -

إٔ ٜهٕٛ اضتؿاع سٝهٗا يع١ً ٫ تعطف، ٖٚصٙ اؿاي١ اختًـ ايؿكٗا٤ ; ؾصٖب 

ست٢  تٗا٫ تٓكهٞ عس ْٗاإزي أ (53) اؿٓؿ١ٝ ٖٚٛ ايكٍٛ اؾسٜس يإلَاّ ايؿاؾعٞ

                                      
 (.23( اْـيط : أسهاّ اغيطأ٠ اؿاٌَ يٝشٞ اـطٝب م )49)

 (3/194( نؿاف ايكٓاع )3/195( بسا٥ع ايكٓا٥ع )7/132( اْـيط : ْٗا١ٜ احملتاز )50)

 (.7/132( ْٗا١ٜ احملتاز )51)

 (.4/151( ايتاز ٚاإلنًٌٝ )332،415/،5( اْـيط : ايبٝإ ٚايتشكٌٝ ٫بٔ ضؾس )52)
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ؽ  ؾتعتس با٭ؾٗط ، ٜأتٝٗا اؿٝض ؾتعتس با٭قطا٤، أٚ تسخٌ ؼي سس اإلٜا

ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو بإٔ اهلل تعازي مل جيعٌ ا٫عتساز با٭ؾٗط إ٫ يًيت مل 

ا تطدٛ عٛز ايسّ ؾأؾبٗت َٔ ْٗؼض ٚاٯٜػ١ ، ٖٚصٙ يٝػت ٚاسس٠ َُٓٗا ; ٭

 .(54)اْكطع زَٗا يعاضض َعطٚف

أْٗا تعتس غ١ٓ: تػع١   (55)ٚعٓس اغيايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ، ٖٚٛ قٍٛ قسِٜ يًؿاؾعٞ

ٗط َٓٗا ترتبل ؾٝٗا يتعًِ بطا٠٤ ضظيٗا; ٭ْٗا غايب َس٠ اؿٌُ، ؾإشا مل أؾ

ِٔ اؿٌُ ؾٝٗا عًِ بطا٠٤ ايطسِ ؿياٖطّا ; ؾتعتس بعس شيو عس٠ اٯٜػات ث٬ث١  ٜٔب

أؾٗط ، ٚقس عاب ايؿاؾعٞ ؼي ايكسِٜ ع٢ً َٔ خايؿ٘، ٚقاٍ نإ ٜكهٞ ب٘ أَري 

 هط عًٝ٘ ؾهٝـ ػٛظ كايؿت٘!ٚمل ٜٓ  اغي٪َٓري عُط بري اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض 

(56). 

٫ٚ ؾو إٔ اْتـياض اغيعتس٠ إزي غٔ اإلٜاؽ قس ٜطٍٛ ; غُٝا إٕ سسخ شيو ؼي 

; ٚأؾاض إزي شيو ابٔ (57)"ٖٚصا ايطأٟ ؾٝ٘ عػط ٚسطز"  ؾبابٗا ، يصا قاٍ ابٔ ضؾس

، إزي داْب شيو تعطٜهٗا يًؿت١ٓ ، ٚايؿطٜع١ دا٤ت  (58)قاغِ ايعبازٟ ايؿاؾعٞ 

َٚا دعٌ عًٝهِ ؼي ايسٜٔ َٔ سطز  }عازي ضاؾع١ يًشطز ، قاٍ تعازي بؿهٌ اهلل ت

َٚا أؾت٢ ب٘ عُط بري طيع َٔ ايكشاب١ ٖٛ ايطادح ، ٚقس أخصت ب٘ بعض  (59){

  (60) .قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ

                                                                                       
 (.3/195( بسا٥ع ايكٓا٥ع )3/387( َػين احملتاز )8/371( اْـيط : ضٚن١ ايطايبري )53)

 (.3/387( َػين احملتاز )7/132( اْـيط : ْٗا١ٜ احملتاز )54)

( ايعس٠ ؾطح 9/148( َػين ابٔ قسا١َ )2/155( ساؾ١ٝ ايعسٟٚ )7/132( ْٗا١ٜ احملتاز )4/143( اْـيط : ايتاز ٚاإلنًٌٝ )55)

 (.2/60ايعُس٠ بٗا٤ ايسٜٔ اغيكسغٞ )

 .(2/60( ايعس٠ ؾطح ايعُس٠ )389/ 3( اْـيط : َػين احملتاز )56)

 (.2/92( بسا١ٜ اجملتٗس )57)

 (.8/270( ساؾ١ٝ ابٔ قاغِ ايعبازٟ ع٢ً ؼؿ١ احملتاز ٫بٔ سذط ) )58)

 (.78( غٛض٠ اؿر آ١ٜ )59)

 (.642/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )60)
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ٚؼي ٖصا ايعكط َع تطٛض ٚغا٥ٌ ايؿشل ايطيب عٔ اؿٌُ ضيهٔ ايتأنس َٔ 

; ؾ٬ ساد١ س٦ٓٝص ٫ْتـياض أنجط  سسٚخ اؿٌُ بعس عس٠ أٜاّ َٔ اإلخكاب

 َس٠ اؿٌُ غيعطؾ١ بطا٠٤ ايطسِ ، يًكسض٠ ع٢ً ايتشكل بٛغا٥ٌ قطع١ٝ.

 

 اغيعتس٠ اغيطتاب١ ؼي اؿٌُ:  -ب 

إشا ضأت اغيعتس٠  أَاضات اؿٌُ ٖٚٞ ؼي عس٠ ا٭قطا٤ أٚ ا٭ؾٗط َٔ سطن١ أٚ 

 ٗا :ْؿد١ ٚمُٖٛا ٚؾهت ٌٖ ٖٛ ظيٌ أّ ٫؟ ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي سهُ

ؾعٓس اغيايه١ٝ :ترتبل أقك٢ أَس اؿٌُ أضبعا أٚ عيػّا ، ؾإٕ َهت ٚمل تعز 

ايطٜب١ سًت يٮظٚاز ٫ْكها٤ ايعس٠، ٚإٕ َهت ٚظازت ايطٜب١ يهرب بطٓٗا َهجت 

 . (61)ست٢ تطتؿع ، ٚؼي ضٚا١ٜ إشا َهت اـُػ١ أٚ ا٭ضبع١ سًت ٚيٛ بكٝت ايطٜب١

طٜب١ سيطٚض ظَٔ تععِ ايٓػا٤ أْٗا ٫ ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ : تبك٢ َعتس٠ ست٢ تعٍٚ اي

تًس ؾٝ٘ ; ٭ٕ ايعس٠ قس يعَتٗا بٝكري ؾ٬ ؽطز عٓٗا إ٫ بٝكري ، ؾإٕ ْهشت 

 .(62)ؾايٓهاح باطٌ يًرتزز ؼي اْكها٥ٗا ٚا٫ستٝاؾي ؼي ا٭بهاع

ٚشٖب اؿٓاب١ً: إٕ ايطٜب١ إٕ ناْت قبٌ اْكها٤ عستٗا ؾتبك٢ ؼي سهِ ا٫عتساز 

اع اؿطن١ ٚظٚاٍ ا٫ْتؿار أٚ عٛز اؿٝض أٚ َهٞ ظَٔ ست٢ تعٍٚ ايطٜب١ باْكط

٫ ضيهٔ إٔ تهٕٛ ؾٝ٘ سا٬َّ ، ؾإٕ بإ ظيٌ اْكهت عستٗا بٛنع٘ ، ٚإٕ بإ أْ٘ 

يٝؼ عٌُ تبري إٔ عستٗا اْكهت بايكط٤ٚ، أٚ بايؿٗٛض، ؾإٕ تعٚدت قبٌ شيو 

ح ؾ٬ ٜكح َطًكّا. ٚإٕ ناْت ايطٜب١ بعس قها٤ عستٗا ٚايتعٚز ؾايٓهاح قشٝ

٭ْ٘ ٚدس بعس قها٤ عستٗا ؼي ايـياٖط ٚاؿٌُ َؿهٛى ؾٝ٘ ، يهٔ ٫ حيٌ يعٚدٗا 

 . (63)ٚط٪ٖا يًؿو ؼي قش١ ايٓهاح

ٚؼي ٖصا ايعكط َع تطٛض ٚغا٥ٌ ايؿشل ايطيب عٔ اؿٌُ ضيهٔ ايتأنس َٔ 

سسٚخ اؿٌُ بعس عس٠ أٜاّ َٔ اإلخكاب ; ؾ٬ ساد١ س٦ٓٝص ٫ْتـياض أنجط َس٠ 

                                      
 (.149/ 4( ، ايتاز ٚاإلنًٌٝ )474/ 2( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )61)

 (.389/ 3( َػين احملتاز )11/200( اؿاٟٚ يًُاٚضزٟ )62)

 (.3/194( نؿاف ايكٓاع )9/277( اإلْكاف )9/103( اغيػين )63)
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يطسِ ، يًكسض٠ ع٢ً ايتشكل بٛغا٥ٌ كرب١ٜ  قطع١ٝ ؼي اؿٌُ غيعطؾ١ بطا٠٤ ا

 اؿايتري ; ساي١ ػيس٠ ايطٗط ٚساي١ َطتاب١ اؿٌُ.

 

 اغيبشح ايجايح : أسهاّ إسساز اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا:
 

 : تعطٜـ اإلسساز أٚ اؿساز: أ٫ّٚ

ٖٛ ؼي ايًػ١ ا٫َتٓاع َٔ ايع١ٜٓ ، ٚاقط٬سّا: تطى اغيطأ٠ ايطٝب ٚايع١ٜٓ َس٠ 

٠ َٔ ٚؾا٠ ايعٚز، ٖٚٛ خام بايبسٕ، ؾ٬ َاْع َٔ ػٌُٝ ؾطاف ٚبػاؾي ايعس

 .(64)ٚغتٛض ، ٚأثاخ بٝت ٚدًٛؽ اَطأ٠ ع٢ً سطٜط

  : سهِ اإلسساز :ثاّْٝا

أطيع ايعًُا٤ ع٢ً ٚدٛب اإلسساز ؼي عس٠ ايٛؾا٠ َٔ ْهاح قشٝح ٚيٛ َٔ غري 

ط إٔ ؼس ع٢ً ٫ حيٌ ٫َطأ٠ ت٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخ: $ زخٍٛ بايعٚد١ يكٛي٘ 

 .  (65)#َٝت ؾٛم ث٬خ يٝاٍ إ٫ ع٢ً ظٚز ، أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا

ٚؾٖص اؿػٔ ٚايؿعيب ؾًِ ٜٛدبا اإلسساز، ٚقس خؿٞ عًُٝٗا ايسيٌٝ نُا قاٍ 

، قاٍ ابٔ قسا١َ بعس إٔ شنط خ٬ف اؿػٔ : ) ٖٚٛ قٍٛ ؾٖص ب٘  (66)اإلَاّ أظيس

ُٜعٖطز عًٝ٘(  .(67)عٔ أٌٖ ايعًِ ٚخايـ ب٘ ايػ١ٓ ؾ٬ 

ٚأطيعٛا أٜهّا أْ٘ ٫ إسساز ع٢ً ايطدٌ . ٫ٚ ع٢ً اغيطًك١ ضدعّٝا ، بٌ ٜطًب َٓٗا 

إٔ تتعطض غيطًكٗا ٚتتعٜٔ ي٘ يعٌ اهلل حيسخ بعس شيو أَطا ، ع٢ً إٔ يًؿاؾعٞ 

 . (68)ضأٜا بأْ٘ ٜػتشب يًُطًك١ ضدعٝا اإلسساز إشا مل تطز ايطدع١

                                      
 (.46( َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤ م)1/82( ايكاَٛؽ ايؿكٗٞ )285( ؼطٜط أيؿاؿي ايتٓبٝ٘ م)167( اْـيط : كتاض ايكشاح م)64)

 (.1486( قشٝح َػًِ ضقِ )5024أخطد٘ ايبداضٟ ضقِ ) (65)

 (.486/  9ؾتح ايباضٟ ) (66)

 (.18/218( ٚاْـيط ا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب)167 / 9اغيػين ) (67)
 (.3/398( َػين احملتاز )8/405اْـيط : ايطٚن١ ) (68)
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رب٣ ؾأنجط ايعًُا٤ إٔ ٫ إسساز ٚأَا اغيعتس٠ َٔ ط٬م با٥ٔ ب١ْٛٓٝ قػط٣ أٚ ن

عًٝٗا ; ٭ٕ ايعٚز ؾاضقٗا ْابصّا هلا  ؾ٬ ٜػتشل إٔ ؼس عًٝ٘ ، ٚعٓس اؿٓؿ١ٝ إٔ 

 .  (69)عًٝٗا اإلسساز ، يؿٛات ْع١ُ ايٓهاح . ؾٗٞ تؿب٘ َٔ ٚد٘ َٔ تٛؼي عٓٗا ظٚدٗا

 بس٤ َس٠ اإلسساز ::  ثايجّا

بٛقتٗا ، أٚ تأخط عًُٗا ، ٖصا إشا  ٜبسأ اإلسساز عكٝب ايٛؾا٠ غٛا٤ عًُت ايعٚد١    

ناْت ايٛؾا٠ َع١ًَٛ ، أَا إشا َات ايعٚز ٖٚٛ بعٝس عٓٗا ؾٝبسأ اإلسساز َٔ سري 

عًُٗا ، ٚيٝؼ عًٝٗا قها٤ َا ؾات ، ٜٚٓكهٞ باْكها٤ ايعس٠ ، ٚإشا اْتٗت َس٠ 

 . (70)اإلسساز ٚبكٝت قس٠ ب٬ قكس ؾ٬ إثِ عًٝٗا

 : َا ػتٓب٘ احملس٠ أضبع١ أْٛاع فٌُ: َا ػتٓب٘ احملس٠ : ضابعّا

ٔ عطط ٚمٛٙ ػيا ي٘ ضا٥ش١ ٖٚٛ نٌ َا ٜتطٝب ب٘ َ: ايطٝب ايٓٛع ا٭ٍٚ

، ٚايطٝب  (71) ، ناغيػو ٚايهاؾٛض ٚايٛضز ٚايٝامسري ٚايٛضؽ ٚايععؿطإَػتًص٠

عٓس اؿٓؿ١ٝ : َا ي٘ ضا٥ش١ َػتًص٠ ٜٚتدص َٓ٘ ايطٝب ، ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ: َا 

ّا ٚيٛ َع غريٙ ، ٚعٓس اؿٓاب١ً: َا تطٝب ضا٥شت٘ ٜٚتدص ٜككس َٓ٘ ضا٥شت٘ غايب

يًؿِ ، ٚقػُ٘ اغيايه١ٝ إزي قػُري : َصنط َٚ٪ْح، ؾاغيصنط: ٖٛ َا خيؿ٢ أثطٙ 

. ٚنابؽي ايطٝب احملطّ ع٢ً  (72)أٟ تعًك٘ سيا َػ٘ َٔ ثٛب أٚ دػس ٜٚـيٗط ضحي٘

ٚايتطٝب  اؿاز٠ : نٌ َا سطّ ع٢ً احملطّ ؼي اؿر حيطّ ع٢ً اؿاز٠ اغتعُاي٘

 . (73)ب٘

، (74)ٚقس اتؿل ايؿكٗا٤ َٔ سٝح اؾ١ًُ ع٢ً ؼطِٜ ايطٝب ٚإٕ اختًؿٛا ؼي أْٛاع٘

ٚشيو غيا ٚضز َٔ أسازٜح ايٓٗٞ عٓ٘ َٚٔ شيو سسٜح أّ عط١ٝ ضنٞ اهلل عٓٗا إٔ 

                                      
 (.3/423( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )9/179( اغيػين ٫بٔ قسا١َ )8/405( ايطٚن١ )4/63اْـيط :ايبشط ايطا٥ل ٫بٔ لِٝ ) (69)

 (.4/313( ؾتح ايكسٜط )34/11ا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ )( فُٛع ؾت9/189( اغيػ٢ٓ ٫بٔ قسا١َ )3/401َػين احملتاز ) (70)

 (.7/244( اجملُٛع ؾطح اغيٗصب )2/573( اغيعذِ ايٛغٝؽي )2/382اغيكباح اغيٓري يًؿَٝٛٞ) (71)

 (.160/  2اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ ) (72)

 (.3/400َػين احملتاز ) (73)

 (.623/ 5( ظاز اغيعاز )9/167َػين ابٔ قسا١َ ) (74)
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، ٚسسٜجٗا اٯخط قايت:)نٓا (75)#٫ٚ شَيٗؼ طٝبّا $ قاٍ ؼي ؾإٔ اؿاز٠:  ايٓيب

ؾٛم ث٬خ إ٫ ع٢ً ظٚز أضبع١ أؾٗط ٚعؿطّا ٫ٚ ْهتشٌ ٫ٚ  ٢ْٗٓ إٔ مس ع٢ً َٝت

ْتطٝب ٫ٚ ًْبؼ ثٛب َكبٛغّا إ٫ ثٛب عكب ٚقس ضخل يٓا عٓس ايطٗط إشا 

اغتػًت إسساْا َٔ قٝهٗا ؼي ْبص٠ َٔ نػت أؿيؿاض ٚنٓا ٢ْٗٓ َٔ إتباع 

 .(76) اؾٓا٥ع(

َٚا٤ ايعٖط ٖٚصا ايٓٗٞ ٜؿٌُ نٌ أْٛاع ايطٝب َٔ َػو ٚعٓرب ٚناؾٛض ْٚس     

، ٚغٛا٤ شيو ؼي ثٛب (77)ٚايٝامسري ٚايبدٛض ٚنٌ أْٛاع ايعطٛض ٚا٭زٖإ اغيطٝب١

،إ٫ إٕ ناْت تتذط ب٘ ؾتتٛق٢ َباؾطت٘ َا أَهٔ (78)أٚ بسٕ أٚ طعاّ أٚ ؾطاب

ٚتػػٌ َا أقابٗا َباؾط٠ ، َٚٓعٗا اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ هلا نػب 

 .(79)غريٙ

  -ٖٚٛ زٖٔ ايػُػِ -غيطٝب١ نايعٜت ٚايؿريز ٚاختًؿٛا ؼي ا٭زٖإ غري ا

ؾاؿٓؿ١ٝ ٜطٕٚ إٔ اغتعُاهلا َٔ ايع١ٜٓ اغيُٓٛع١ ع٢ً احملس٠ ، خ٬ؾّا يًُايه١ٝ 

، ٚيعٌ ا٭قطب عسّ اغيٓع (80)ٚاؿٓاب١ً ، ٚايؿاؾع١ٝ ضيٓعْٛ٘ ؼي ايؿعط زٕٚ ايبسٕ 

ُٜتدص َٓ٘ يًع١ٜٓ ؾتُٓع َٓ٘ يصيو ، ٚق س ض٣ٚ ٭ْ٘ ٫ ٜؿًُ٘ ايٓل ، إ٫ َا 

َايو ب٬غّا إٔ أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا ناْت تكٍٛ: )ػُع اؿاز ضأغٗا بايػسض 

ٚايعٜت( قاٍ ابٔ عبس ايرب: ٫ أعًِ ؼي شيو خ٬ؾّا ; ٭ٕ ايػسض ٚايعٜت يٝؼ 

 .(81)بطٝب ، ٚقس دا٤ عٔ ايؿاؾعٞ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ ع٢ً د١ٗ ا٫غتشػإ

                                      
 (.938( قشٝح َػًِ ضقِ )5028ضٟ ضقِ )قشٝح ايبدا (75)

( ٚثٛب عكب َٔ بطٚز ايُٝٔ ٜعكب غعهلا ثِ ٜكبؼ َعكٛبا ثِ 938( قشٝح َػًِ ضقِ )5027قشٝح ايبداضٟ ضقِ ) (76)

تٓػر )نػؽي أؿيؿاض ( ْٛعإ َعطٚؾإ َٔ ايبدٛض ٚيٝػا َٔ َككٛز ايطٝب ضخل ؾٝ٘ يًُػتػ١ً َٔ اؿٝض إلظاي١ 

 (. 10/119ثط ايسّ ٫ يًتطٝب.ؾطح ايٟٓٛٚ غيػًِ)ايطا٥ش١ ايهط١ٜٗ تتبع ب٘ أ

 (.2/159( نؿا١ٜ ايطايب )623/  5( ظاز اغيعاز )9/167( َػين ابٔ قسا١َ )8/407اْـيط: ضٚن١ ايطايبري ) (77)

 (.3/531( ساؾ١ٝ بٔ عابسٜٔ )3/400اْـيط: َػين احملتاز ) (78)

 ( َع اغيطادع ايػابك5/494.١ين )( َٛاٖب اؾًٌٝ يًشطاب ايطع4/339ٝاْـيط:ؾطح ؾتح ايكسٜط ) (79)

( ؾطح ؾتح ايكسٜط 623/  5( ظاز اغيعاز )9/167( َػين ابٔ قسا١َ )7/152( ْٗا١ٜ احملتاز )8/407اْـيط: ضٚن١ ايطايبري ) (80)

 (.488/ 1( ايجُط ايسا٢ْ ؼي تكطٜب اغيعاْٞ يٮظٖطٟ )4/340)
 (.18/236ا٫غتصناض ) (81)
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هلُا ضا٥ش١ طٝب١ ؼي  ٚقس أزخٌ بعض أٌٖ ايعًِ ايكابٕٛ ٚايؿاَبٛ ايًصٜٔ    

قطاع اإلؾتا٤ بايهٜٛت عُّٛ اؿسٜح ٭ْ٘ َٔ طي١ً ايطٝب ٚاختاض شيو ؾ١ٓ 

، ٚعًًٛا بإٔ ايطا٥ش١  إزي ايكٍٛ ظٛاظٙ ،َٚايت ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ ؼي ايػعٛز١ٜ 

ؾُٝٗا يٝػت عطط١ٜ ، ٚإصيا ٖٞ ضا٥ش١ ْٚه١ٗ قبٛب١ يًٓؿؼ نُا ؼي ايٓعٓاع 

يٝؼ طٝبّا َككٛزّا، إ٫ إٔ ا٭سٛؾي ػٓب٘ خطٚدّا ٚٚضم ايتؿاح َٚا أؾب٘ شيو، ٚ

 .(82)َٔ اـ٬ف

 ٖٞ ث٬ث١ أقػاّ::  ايع١ٜٓ ايٓٛع ايجاْٞ

  : ايكػِ ا٭ٍٚ ظ١ٜٓ ايبسٕ

 ػتٓب اؿاز٠ ايع١ٜٓ ؼي ايبسٕ ٚشيو سيٓعٗا َٔ خكًتري: 

اـك١ً ا٭ٚزي : َٓعٗا َٔ اـهاب باؿٓا٤ ٚمٛٙ ػيا ٜهٕٛ ؾٝ٘ ػٌُ 

اغيػاسٝل ٚا٭قباؽ اؾًس١ٜ نايتؿكري ٚايتُٝٝـ ٚايكبؼ ٚظ١ٜٓ َٔ أْٛاع 

اغيتٛؾ٢ عٓٗا $ ٚط٤٬ ا٭ؿياؾط ٚغريٖا، غيا ٚضز َطؾٛعّا َٔ سسٜح أّ غ١ًُ 

ظٚدٗا ٫ تًبؼ اغيعكؿط َٔ ايجٝاب ٫ٚ اغيُؿك١ ٫ٚ اؿًٞ ٫ٚ ؽتهب ٫ٚ 

 . (83)#تهتشٌ

٫ٚ $ ابل اـك١ً ايجا١ْٝ: َٓعٗا َٔ ا٫نتشاٍ  غيا ٚضز ؼي اؿسٜح ايػ

َٚاٚضز عٔ أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا أْٗا قايت: دا٤ت اَطأ٠ إزي #  تهتشٌ 

ؾكايت: ٜاضغٍٛ اهلل إٕ ابٓيت تٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٚقس اؾتهت  ضغٍٛ اهلل 

 .(84)َطتري أٚ ث٬ثّا # ٫ $ عٝٓٗا أؾٓهشًٗا؟ قاٍ:

طًكّا إزي َٓع اؿاز٠ َٔ ا٫نتشاٍ َ (85)ٚاغتسٍ بٗصا ؿسٜح ابٔ سعّ ٚطياع١

مل ٜأشٕ يًؿان١ٝ ؼي ٚيٛ َهطط٠ ٚيٛ شٖبت عٝٓاٖا ٫ ي٬ّٝ ٫ٚ ْٗاضّا ٭ٕ ايٓيب 

 اغتعُاي٘.

                                      
 (.248/  3( ؾتا٣ٚ قطاع اإلؾتا٤ بايهٜٛت )453/  20ًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤، )اْـيط: ؾتا٣ٚ ايًذ١ٓ ايسا١ُ٥ ي (82)

 ( 2/417اغيًكٔ ؼي ؼؿ١ احملتاز )( ٚسػٓ٘ ابٔ 3535( غٓٔ ايٓػا٥ٞ ضقِ )2304( غٓٔ أبٞ زاٚز ضقِ )26581( َػٓس أظيس ضقِ )83)

 (.5024( قشٝح َػًِ ضقِ )1488( قشٝح ايبداضٟ ضقِ )84)

 (.623/  5( ظاز اغيعاز )٫10/276بٔ سعّ )( اْـيط : احمل٢ً 85)
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إزي دٛاظ ايهشٌ إشا انططت  (86)ٚشٖب عا١َ ايعًُا٤ َٔ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ ٚغريِٖ    

ؾًٗا ا٫نتشاٍ ي٬ّٝ ٚشيػش٘ ْٗاضّا ٚاغتسيٛا سيا ضٚت٘ أّ  إيٝ٘ تساّٜٚا ٫ ظ١ٜٓ;

س عٔ أَٗا إٔ ظٚدٗا تٛؼي ٚناْت تؿتهٞ عٝٓٝٗا ؾتهتشٌ بهشٌ سهِٝ بٓت أغٝ

اؾ٤٬ ، ؾأضغًت ٠٫َٛ هلا إزي أّ غ١ًُ ؾػأيتٗا عٔ نشٌ اؾ٤٬ ؾكايت ٫ 

تهتشًٞ ب٘ إ٫ َٔ أَط ٫بس َٓ٘ ٜؿتس عًٝو ؾتهتشًري بايًٌٝ ٚشيػشٝٓ٘ 

ٛ سري تٛؼي أببايٓٗاض ، ثِ قايت عٓس شيو أّ غ١ًُ : زخٌ عًٞ ضغٍٛ اهلل 

إصيا  ) غ١ًُ ٚقس دعًُت ع٢ً عٝين قربّا ؾكاٍ " َا ٖصا ٜا أّ غ١ًُ ؟ " ؾكًت

إْ٘ ٜؿب ايٛد٘ ، ؾ٬ ػعًٝ٘ إ٫ $ ٖٛ قرب ٜا ضغٍٛ اهلل يٝؼ ؾٝ٘ طٝب( قاٍ : 

 .(87)#بايًٌٝ ٚتٓععٝ٘ بايٓٗاض

:) تطتٝب اؿسٜح ٚاهلل أعًِ ايرب بعس شنط سسٜح ايٓٗٞ قاٍ أبٛ عُط بٔ عبس     

"٫"مل تبًؼ ٚاهلل أعًِ َٓٗا َبًػّا ٫ ايؿها٠ اييت قاٍ ؾٝٗا ضغٍٛ اهلل  ع٢ً إٔ

بس هلا ؾٝ٘ َٔ ايهشٌ بكٛي٘ ٖا ٖٓا ، ٚيٛ ناْت قتاد١ إزي شيو َهطط٠ 

ؽاف شٖاب بكطٖا ٭باح هلا شيو ٚاهلل أعًِ نُا قٓع باييت قاٍ هلا ادعًٝ٘ 

٭ٕ ايهطٚضات تٓكٌ احملـيٛض  بايًٌٝ ٚاَػشٝ٘ بايٓٗاض ، ٚايٓـيط ٜؿٗس هلصا ايتأٌٜٚ

إزي ساٍ اغيباح ؼي ا٭قٍٛ ، ٚنصيو  دعٌ َايو ؾت٣ٛ أّ غ١ًُ ٖصٙ تؿػريّا 

يًشسٜح اغيػٓس ؼي ايهشٌ ٭ٕ أّ غ١ًُ ضٚت٘ َٚا ناْت يتدايؿ٘ إشا قح عٓسٖا 

ٖٚٞ أعًِ بتأًٜٚ٘ ٚكطد٘ ، ٚايٓـيط ٜؿٗس يصيو ٭ٕ اغيهطط إزي ؾ٤ٞ ٫ حيهِ 

ٚإصيا ْٗٝت  ٜٔ ، ٚيٝؼ ايسٚا٤ ٚايتساٟٚ َٔ ايع١ٜٓ ؼي ؾ٤ٞ;ي٘ عهِ اغيرتؾ٘ اغيتع

اؿاز عٔ ايع١ٜٓ ٫ عٔ ايتساٟٚ ، ٚأّ غ١ًُ أعًِ سيا ضٚت َع قشت٘ ؼي ايٓـيط ،  

  .(88) ٚعًٝ٘ أٌٖ ايؿك٘ ، ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؿاؾعٞ ٚأنجط ايؿكٗا٤(

                                      
( ضٚن١ ايطايبري يًٟٓٛٚ 5/495( ايتاز ٚاإلنًٌٝ يًُٛام )4/339( ؾطح ؾتح ايكسٜط)17/319ايرب ) ( ايتُٗٝس ٫بٔ عبس86)

 (.9/167( َػين ابٔ قسا١َ )8/407)

ٚاغيٓصضٟ ظٗاي١ ساٍ اغيػري٠ بٔ ايهشاى ( ٚأعً٘ عبس اؿل 5731( ٚايًؿفي ي٘ ،ٚايٓػا٥ٞ بطقِ )2305( ضٚاٙ أبٛزاٚز بطقِ )87)

 (.3/507تًدٝل اؿبري ) ْـيط:. ا َٚٔ ؾٛق٘

 (.17/319( ايتُٗٝس )88)
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ٚتعكب بإٔ ؼي سسٜح ٚقس ُتعكب َا شنطٙ ابٔ عبس ايرب ; قاٍ ابٔ سذط:)

عب١ اغيصنٛض "ؾدؿٛا ع٢ً عٝٓٝٗا" ٚؼي ضٚا١ٜ بٔ َٓسٙ اغيكسّ شنطٖا "ضَست ؾ

ضَسا ؾسٜسّا ٚقس خؿٝت ع٢ً بكطٖا" ٚؼي ضٚا١ٜ ايطرباْٞ أْٗا قايت ؼي اغيط٠ 

ايجا١ْٝ أْٗا تؿتهٞ عٝٓٗا ؾٛم َا ٜـئ ؾكاٍ "٫" ، ٚؼي ضٚا١ٜ ايكاغِ بٔ أقبؼ 

ٚإٕ اْؿكأت" ٚغٓسٙ قشٝح ،  أخطدٗا بٔ سعّ أْٞ أخؿ٢ إٔ تٓؿكأ عٝٓٗا قاٍ "٫

ٚسيجٌ شيو أؾتت أمسا٤ بٓت عُٝؼ أخطد٘ بٔ أبٞ ؾٝب١ ، ٚبٗصا قاٍ َايو ؼي 

 .(89) ضٚا١ٜ عٓ٘ سيٓع٘ َطًكا(

ٚيعٌ أقطب ايتأ٬ٜٚت يًذُع بري اؿسٜجري إٔ ٜكاٍ إٕ اغيٓع ايٛاضز ؼي قك١ 

ٛاع َا ٜٛنع اغيطأ٠ إصيا نإ ٭ْ٘ ضيهٔ اْسؾاع نطٚضتٗا بػري ايهشٌ احملطّ َٔ أْ

ع٢ً ايعري ، ٚيٛ مل ٜهٔ شيو يطخل هلا ؾٝ٘ يًهطٚض٠ ،   إٔ ايٓٗٞ نإ ع٢ً 

نشٌ ككٛم ؾٝ٘ ظ١ٜٓ ؾُٓعت َٓ٘  ب٘ ٭ٕ قض ايتساٟٚ قس حيكٌ سيا ٫ 

ظ١ٜٓ ؾٝ٘ ؾًِ ٜٓشكط ؾُٝا ؾٝ٘ ظ١ٜٓ إٕ اغيٓع ايٛاضز ؼي قك١ اغيطأ٠ إصيا نإ ٭ْ٘ 

 طّ عًٝٗا، ضيهٔ اْسؾاع نطٚضتٗا بػري ايهشٌ احمل

جيٛظ إشا -أٟ َايو  –ٚٚقس أغيح إزي ٖصا ابٔ سذط ضظي٘ اهلل ؾكاٍ: )ٚعٓ٘ 

خاؾت ع٢ً عٝٓٗا سيا ٫ طٝب ؾٝ٘، ٚب٘ قاٍ ايؿاؾع١ٝ َكٝسّا بايًٌٝ، ٚأدابٛا عٔ 

قك١ اغيطأ٠ باستُاٍ أْ٘ نإ حيكٌ هلا ايرب٤ بػري ايهشٌ نايتهُٝس بايكرب 

ؿ١ٝ بٓت أبٞ عبٝس أْٗا أسست ع٢ً بٔ عُط ٚمٛٙ ، ٚقس أخطز بٔ أبٞ ؾٝب١ عٔ ق

ؾًِ تهتشٌ ست٢ نازت عٝٓاٖا تعٜػإ ؾهاْت تكطط ؾُٝٗا ايكرب ، َِٚٓٗ َٔ 

تأٍٚ ايٓٗٞ ع٢ً نشٌ ككٛم ٖٚٛ َا ٜكتهٞ ايتعٜٔ ب٘; ٭ٕ قض 

 .(90)ايتساٟٚ قس حيكٌ سيا ٫ ظ١ٜٓ ؾٝ٘ ؾًِ ٜٓشكط ؾُٝا ؾٝ٘ ظ١ٜٓ (

                                      
 (.9/489( ؾتح ايباضٟ )89)

 (.9/489( اغيطدع ايػابل )90)
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هٔ إظاي١ ايهطض بأْٛاع َتعسز٠ َٔ أز١ٜٚ ضي -عُس اهلل تعازي  –ٚأقبح اٯٕ 

َٚػتشهطات ايعري ػيا ٜػٓٝٓا عٔ اؿسٜح عٔ نشٌ ايعري ، ٚعًٝ٘ ؾ٬ ٜكح 

 ا٫نتشاٍ يًشاز٠ ي٬ّٝ ٫ٚ ْٗاضّا َع ٚدٛز ايبسا٥ٌ ، ٚباهلل ايتٛؾٝل. 

 

 :  ايكػِ ايجاْٞ ايع١ٜٓ ؼي ايجٝاب

  (91)ؾٝ٘ ظ١ٜٓ َٔ ايجٝاب أطيع أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ اؿاز٠ حيطّ عًٝٗا يبؼ نٌ َا

اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٫ تًبؼ اغيعكؿط َٔ $ غيا غبل ؼي سسٜح أّ غ١ًُ اغيطؾٛع : 

٫ٚ ًْبؼ ثٛب َكبٛغّا $ ،ٚنصا سسٜح أّ عط١ٝ ايػابل : # ايجٝاب ٫ٚ اغيُؿك١..

ٚعا١َ أٌٖ ايعًِ أؿكٛا باغيٓكٛم نٌ َا ٚاؾك٘ ؼي اغيع٢ٓ أٚ # إ٫ ثٛب عكب 

ع ، قاٍ ابٔ ايكِٝ ضظي٘ اهلل: )ٖٚصا ٜعِ اغيعكؿط ٚاغيععؿط ٚغا٥ط نإ أٚزي باغيٓ

اغيكبٛؽ با٭ظيط ٚا٭قؿط ٚا٭خهط ٚا٭ظضم ايكاؼي ٚنٌ َا ٜكبؼ يًتشػري 

 .(92)ٚايتعٜٔ(

قاٍ ايٟٓٛٚ : )قاٍ ابٔ اغيٓصض أطيع ايعًُا٤ ع٢ً أْ٘ ٫ جيٛظ يًشاز٠ يبؼ 

ل باغيكبٛؽ بايػٛاز عط٠ٚ بٔ ايجٝاب اغيعكؿط٠ ٚاغيكبػ١ إ٫ َا قبؼ بػٛاز ؾطخ

ايعبري َٚايو ٚايؿاؾعٞ ، ٚنطٖ٘ ايعٖطٟ ٚ، نطٙ عط٠ٚ ايعكب ، ٚأداظٙ 

ايعٖطٟ، ٚأداظ َايو غًٝـي٘ ، ٚا٭قح عٓس أقشابٓا ؼطضي٘ َطًكّا ٖٚصا 

اؿسٜح سذ١ غئ أداظٙ ، قاٍ ابٔ اغيٓصض ضخل طيٝع ايعًُا٤ ؼي ايجٝاب ايبٝض ، 

ُٜتعٜٔ ب٘ ٚنصيو دٝس َٚٓع بعض َتأخطٟ اغيايه١ٝ دٝ س ايبٝض ايصٟ 

 .(93)ايػٛاز(

ٚاخت٬ف ايؿكٗا٤ ؼي بعض اغي٬بؼ ايػٛزا٤ ٚايسان١ٓ ٚايبٝها٤ ٚاغيكبٛغ١ 

 -عٓس ايتشكٝل ؾُٝا عسا اغيٓكٛم عًٝ٘  -بػري ايععؿطإ ٚاغيعكؿط لسٙ 

                                      
 ّ.1984-1404( زاض ايؿهط زَؿل 1/55( َٛغٛع١ اإلطياع يػعسٟ أبٛ دٝب )91)

 (.623/  5( ظاز اغيعاز )92)

 (.118/  10)( ؾطح َػًِ 93)
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ْاؾ٦ّا عٔ اخت٬ف ايعطف ; ؾُا اعترب ؼي ايعطف ظ١ٜٓ اعتربٚٙ قطَّا، َٚا مل 

 .(94)اعترب َباسّا ، ست٢ ا٭غٛز إٕ نإ ؾٝ٘ ظ١ٜٓ أٚ ٜعس ظ١ٜٓ ؾتُٓع َٜٓ٘عترب 

ًٜٚدل ابٔ ايكِٝ ساقٌ َا شٖبٛا إيٝ٘ ؾٝكٍٛ : ) ؾكس زاض ن٬ّ اإلَاّ 

أظيس ٚايؿاؾعٞ ٚأبٞ سٓٝؿ١ ضظيِٗ اهلل ع٢ً إٔ اغيُٓٛع َٓ٘ َٔ ايجٝاب َا نإ 

إٕ اغيع٢ٓ ايصٟ َٓعت َٔ يباؽ ايع١ٜٓ َٔ أٟ ْٛع نإ ٖٚصا ٖٛ ايكٛاب قطعّا ؾ

خك٘ بايصنط َع اغيكبٛؽ تٓبّٝٗا  َٔ اغيعكؿط ٚاغيُؿل ٭دً٘ َؿّٗٛ، ٚايٓيب 

ع٢ً َا ٖٛ َجً٘ ٚأٚزي َٓ٘ باغيٓع ٚايربٚز احملرب٠ ايطؾٝع١ ايػاي١ٝ ا٭مثإ ػيا ٜطاز 

يًع١ٜٓ ٫ضتؿاعُٗا ٚتٓاٖٞ دٛزتُٗا نإ أٚزي باغيٓع َٔ ايجٛب اغيكبٛؽ ٚنٌ َٔ 

 .(95)ٚضغٛي٘ مل ٜػرتب ؼي شيو( عكٌ عٔ اهلل

ٚقس اختًـ أٌٖ ايعًِ ؼي يبؼ اؿطٜط يًشاز٠ ؾاؿٓؿ١ٝ ع٢ً اغيٓع َطًكّا ، 

ٚأداظ اؿٓاب١ً َٓ٘ ا٭بٝض ٭ٕ  ، ٚقٝس اغيايه١ٝ اغيٓع بػري ا٭غٛز ٭ْ٘ يٝؼ بع١ٜٓ

، (96)َٚعتُس ايؿاؾع١ٝ دٛاظ يبػ٘ َامل ٜهٔ َكبٛغّا ، سػٓ٘ َٔ أقٌ خًكت٘

ٜٖٔ ب٘ ٚخاق١ ٭ظٚادٗٔ ٖٚصا أقٌ إباست٘ ٚؿياْٖط إٔ اؿ طٜط أبٝح يًٓػا٤ يٝتع

هلٔ، ٚاؿطٜط َعسٚز َٔ ؾاخط ايجٝاب ٚأضؾعٗا ٚأغ٬ٖا ؾٗٞ أٚزي باغيٓع َٔ ايجٛب 

 .(97)اغيكبٛؽ ، ٖٚصا َا ٜتؿل َع قاعس٠ َٓع اؿاز٠ َٔ ايع١ٜٓ

اؿاز٠  شٖب عا١َ أٌٖ ايعًِ ضظيِٗ اهلل إزي إٔايكػِ ايجايح ايتعٜٔ باؿًٞ: 

ػيٓٛع١ َٔ يبؼ اؿًٞ َٔ ايصٖب ٚايؿه١ ، ٫ٚ ؾطم ؼي شيو بري ا٭غاٚض 

، ٚضٟٚ عٔ عطا٤ إباس١ ايؿه١، ٖٚٛ َطزٚز بعُّٛ ايٓٗٞ (98)ٚايكطؾي ٚاـٛامت

                                      
 (.107/  2( اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ )3/340( ؾطح ؾتح ايكسٜط )3/399( َػين احملتاز )2/159( اْـيط: نؿا١ٜ ايطايب )94)

 (.623/  5( ظاز اغيعاز )95)

( 3/216) ( ايطٚض اغيطبع3/399( َػين احملتاز )2/448( بًػ١ ايػايو )3/35( تبٝري اؿكا٥ل )4/163( اْـيط : ايبشط ايطا٥ل )96)

 (.8/142) اغيبسع ٫بٔ َؿًح

 (.5/708( ايؿطح اغيُتع ع٢ً ظاز اغيػتكٓع )623/  5( ظاز اغيعاز )10/296( ٜٓـيط : ؾتح ايباضٟ )97)

 (.1/55( َٛغٛع١ اإلطياع )7/150( ْٗا١ٜ احملتاز )9/167( ٜٓـيط : اغيػين )98)
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ؼي سسٜح أّ غ١ًُ ايػابل ، ٚ٭ٕ اؿًٞ ٜعٜسٖا سػّٓا # ٫ٚ اؿًٞ $  بكٛي٘ 

 نُا قٌٝ :

 َٔ سػٔ إشا اؿػٔ قكطاَٚا اؿًٞ إ٫ ظ١ٜٓ يٓكٝك١ ... تتِ 

ٚاختاض ايؿاؾع١ٝ دٛاظ ايتشًٞ بايًٌٝ َع ايهطا١ٖ َٚٓع٘ ؼي ايٓٗاض إ٫ إشا تعري 

 .(99)ططٜكّا يًشؿفي ٚاإلسطاظ

ًٜٚشل بايصٖب ٚايؿه١ َا ٜتدص يًش١ًٝ َٔ ا٭غياؽ ٚايً٪ي٪ ٚغريٖا َٔ اؾٛاٖط 

ِٔ }، قاٍ تعازي:(100)٭ٕ ايع١ٜٓ ؾٝ٘ ؿياٖط٠  َٔ َٗا  َٕ ٔؾٝ ِٛ َّ َٖٕب َأ َُٜش ِٔ َش َٔ َِٚض  َغا

ِّٖٛا ؾإٕ تعٛز  (101){َُٚيِ٪ُيّ٪ا َُ بعض ا٭قٛاّ ايتشًٞ بايٓشاؽ أٚ ايطقام أٚ 

بايصٖب ٚايؿه١ عٝح ٫ ٜعطؾإ إ٫ بتأٌَ ؾإُْٗا حيطَإ ٚإ٫ ؾ٬ ، قاٍ 

ا٭شضعٞ: ٚايتُٜٛ٘ بػريُٖا أٟ ػيا حيطّ تعٜٓٗا ب٘ نايتُٜٛ٘ بُٗا ٚإصيا 

، َٚٓع اغيايه١ٝ ست٢ يبؼ اـامت َٔ (102)ضا بايػايباقتكطٚا ع٢ً شنطُٖا اعتبا

 . (103)اؿسٜس

ٚباؾ١ًُ ؾهٌ َا تًبػ٘ اغيطأ٠ ع٢ً ٚد٘ َا ٜػتعٌُ عًٝ٘ اؿًٞ َٔ ايتذٌُ 

ؾإٕ اغِ اؿًٞ ٜكسم ع٢ً # ٫ٚ اؿًٞ $  يعُّٛ قٛي٘  ؾ٬ تًبػ٘ اؿاز٠

٤ ػيا ٜتش٢ً ايصٖب ٚايؿه١ ٚغريٙ، نايً٪ي٪ ٚايعَطز ٚا٭غياؽ ، ؾإٕ ٖصٙ ا٭ؾٝا

ب٘ ايٓػا٤ ، ٚقس مس٢ اهلل تعازي َا ٜػتدطز َٔ ايبشط ٚغريٙ سًّٝا ؾكاٍ تعازي: 

{ ١َّٝ ًِ ُ٘ ٔس ِٓ َٔ ََٚتِػَتِدِطُدٛا  ّٜٓا  ُ٘ َيِشُّا َطِط ِٓ َٔ َٛ ائَّصٟ َغٖدَط اِيَبِشَط ٔيَتِأُنًُٛا  ُٖ َٚ

َٗا َْ ًَِبُػٛ  (104){َت

                                      
 (.7/150( ْٗا١ٜ احملتاز )8/406(  ضٚن١ ايطًبري )99)

 (.4/163( ايبشط ايطا٥ل )3/400( َػين احملتاز )2/478( ايؿطح ايهبري يًسضزٜط )2/131( اإلقٓاع  )8/148ع )(  اغيبس100)

 (.23( غٛض٠ اؿر آ١ٜ )101)

 (.3/400( َػين احملتاز )3/402( أغ٢ٓ اغيطايب )102)

 (.14( ايٓشٌ آ١ٜ )103)

 (.2/478( ايؿطح ايهبري يًسضزٜط )104)
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ؾا٠ ظٚدٗا، نايطٝب ٚإشا ناْت اؿاز٠ َتًبػ١ بؿ٤ٞ ػيا ْٗٝت عٓ٘ قبٌ ٚ

ٚايهشٌ ٚاـهاب ؾٝذب عًٝٗا إظايت٘ ٭ٕ ايع١ً اييت َٓعت َٔ ابتسا٤ ٖصٙ ا٭َٛض 

أشٕ هلا )إٔ  َٛدٛز٠ ؼي اغتساَتٗا ، ٜٚؿٗس هلصا إٔ أّ غ١ًُ ايػابل إٔ ايٓيب 

تهع ايكرب غيا استادت إيٝ٘ بايًٌٝ ٚتٓعع٘ بايٓٗاض( ؾسٍ شيو ع٢ً َٓع 

  .(105)اغتسا١َ ٖصٙ اغيُٓٛعات

 : ايكػِ ايجايح يعّٚ اؿاز٠ َػهٔ ايعٚد١ٝ

، إزي أْ٘  (106)شٖب عا١َ ايؿكٗا٤ َٔ ايػًـ ٚاـًـ ، َِٚٓٗ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١

جيب ع٢ً اغيعتس٠ َٔ ٚؾا٠ إٔ تًعّ بٝت ايعٚد١ٝ ايصٟ ناْت تػهٓ٘ عٓسَا بًػٗا 

. ٫ٚ ْعٞ ظٚدٗا ، غٛا٤ نإ ٖصا ايبٝت ًَهّا يعٚدٗا ، أٚ َعاضّا ي٘ ، أٚ َػتأدطّا 

ؾطم ؼي شيو بري اؿهط١ٜ ٚايبس١ٜٚ ، ٚاؿا٥ٌ ٚاؿاٌَ ، ٚا٭قٌ ؼي شيو قٛي٘ 

ٚسسٜح ؾطٜع١ بٓت َايو : ) أْٗا دا٤ت  (107){٫ ؽطدٖٛٔ َٔ بٝٛتٗٔ  }تعازي 

إٔ ظٚدٗا خطز ؼي طًب أعبس ي٘ ؾكتًٛٙ بططف ايكسّٚ ،  ؾأخربت٘ إزي ضغٍٛ اهلل 

ؾإٕ ظٚدٞ مل ٜرتنين ؼي َػهٔ ضيًه٘ إٔ أضدع إزي أًٖٞ ،  ؾػأيت ضغٍٛ اهلل 

ؾاعتست ؾٝ٘ أضبع١ #. اَهجٞ ؼي بٝتو ست٢ ٜبًؼ ايهتاب أدً٘ $ ٫ٚ ْؿك١،ؾكاٍ:

أؾٗط ٚعؿطّا ، ؾًُا نإ عجُإ بٔ عؿإ أضغٌ إيٞ ؾػأيين عٔ شيو ، ؾأخربت٘ ، 

 .(108) #ؾاتبع٘ ٚقه٢ ب٘

ٗا تعتس سٝح ٚشٖب دابط بٔ ظٜس ٚاؿػٔ ايبكطٟ ٚعطا٤ َٔ ايتابعري إزي أْ    

، ٚإيٝ٘ شٖب ؾا٤ت. ٚضٟٚ شيو عٔ عًٞ ٚابٔ عباؽ ٚدابط ٚعا٥ؿ١ 

 .(109)ايـياٖط١ٜ

                                      
 (.5/707( ايؿطح اغيُتع )4/43( إعا١ْ ايطايبري )3/400( َػين احملتاز )5/349اؾًٌٝ ) ( َٛاٖب5/369( ايبٝإ ٚايتشكٌٝ)105)

 (.3/400(َػين احملتاز )9/167(اغيػين )5/509( َٛاٖب اؾًٌٝ )3/37(تبٝري اؿكا٥ل )5/230( ا٭ّ )106)

 (.1( ايط٬م آ١ٜ )107)

( 2031( ٚابٔ َاد١ بطقِ )3532( ٚايٓػا٥ٞ ضقِ )2300)( ٚأبٛ زاٚز بطقِ 27087( أظيس بطقِ ) 2193(  أخطد٘ َايو بطقِ )108)

 (.8/247قاٍ ايرتَصٟ: سػٔ قشٝح، ٚقشش٘ اؿانِ ٚابٔ سبإ ٚايصٖيب ٚابٔ اغيًكٔ ؼي ايبسض اغيٓري)

 (.5/604( ظاز اغيعاز )3/268( َعامل ايػٓٔ يًدطابٞ )9/303( ؾطح ايػ١ٓ يًبػٟٛ )6/215( ا٫غتصناض )9/167( اغيػين )109)
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ٚساقٌ َا اغتسيٛا ب٘ : إٔ اٯ١ٜ اييت دعًت عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا أضبع١     

ٚايصٜٔ ٜتٛؾٕٛ َٓهِ ٜٚصضٕٚ أظٚادا ٜرتبكٔ  }أؾٗط ٚعؿطّا ٖٚٞ قٛي٘ تعازي 

ْػدت اٯ١ٜ اييت دعًت عس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا  (110){بأْؿػٗٔ أضبع١ أؾٗط ٚعؿطا 

ٚايصٜٔ ٜتٛؾٕٛ َٓهِ ٜٚصضٕٚ أظٚادّا ٚق١ٝ  }ظٚدٗا س٫ّٛ ، ٖٚٞ قٛي٘ تعازي 

ٚايٓػذ إصيا ٚقع ع٢ً َا ظاز عٔ أضبع١  (111){٭ظٚادِٗ َتاعّا إزي اؿٍٛ غري إخطاز

أؾٗط ٚعؿط ، ؾبكٞ َا غ٣ٛ شيو َٔ ا٭سهاّ ، ثِ دا٤ اغيرياخ ؾأغكؽي تعًل سل 

 هاْٗا بايرتن١ .إغ

قاٍ عطا٤ ، قاٍ ابٔ عباؽ : ْػدت ٖصٙ اٯ١ٜ عستٗا عٓس أًٖٗا ؾتعتس سٝح 

َِٝط ِإِخَطاٍز}ؾا٤ت ٖٚٛ قٍٛ اهلل تعازي :  ،قاٍ عطا٤ : إٕ ؾا٤ت اعتست عٓس أًٖ٘  {َغ

َٔ }ٚغهٓت ؼي ٚقٝتٗا ٚإٕ ؾا٤ت خطدت يكٍٛ اهلل :  ًِ ََا َؾَع ِِ ٔؾٞ  ُِٝه ًَ َٓاَح َع  {َؾ٬َ ُد

 .(112)عطا٤ : ثِ دا٤ اغيرياخ ؾٓػذ ايػه٢ٓ ؾتعتس سٝح ؾا٤ت ٫ٚ غه٢ٓ هلا ، قاٍ 

نُا اغتسيٛا أٜهّا بإٔ اهلل تعازي أَط با٫عتساز أضبع١ أؾٗط ٚعؿطّا زٕٚ تعطض 

، ٚاغتسيٛا أٜهّا سيا ضٚاٙ  (113)يصنط َهإ َعري ؾسٍ ع٢ً عسّ اؾرتاط٘

ط اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إٔ أَ: $ايساضقطين بػٓسٙ إزي ع٢ً بٔ أبٞ طايب إٔ ايٓيب 

 .  (114)#تعتس سٝح ؾا٤ت

ٜٚبسٚ إٔ ايطادح َا شٖب إيٝ٘ اؾُٗٛض َٔ ٚدٛب يعّٚ اؿاز٠ بٝت ظٚدٗا 

يس٫ي١ سسٜح ؾطٜع١ بٓت َايو ايصٟ ٖٛ ْل ؼي اغيػأي١ ٫ ٜٓبػٞ تطن٘ بعس 

ثبٛت٘ ، ٚا٫خت٬ف إشا ْعٍ ؼي َػأي١ ناْت اؿذ١ ؼي قٍٛ َٔ ٚاؾكت٘ ايػ١ٓ ، 

بايكبٍٛ ٚقه٢ ب٘ سيشهط اغيٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض ،  اٙ عجُإ بٔ عؿإ ٚقس تًك

قاٍ ابٔ عبس ايرب : ) ٚطي١ً ايكٍٛ ؼي ٖصٙ اغيػأي١ إٔ ؾٝٗا يًػًـ ٚاـًـ قٛيري 

                                      
 (.234كط٠ آ١ٜ )( ايب110)

 (.240( ايبكط٠ آ١ٜ )111)

 (.3/508( غٓٔ ايرتَصٟ )6/200( غٓٔ ايٓػا٥ٞ )2301( اْـيط : غٓٔ أبٞ زاٚز ضقِ )112)

 (.215/  6( ا٫غتصناض ٫بٔ عبس ايرب )2/309( اْـيط : َػتسضى اؿانِ )113)

 ( ٚنعؿ٘.258( ضٚاٙ ايساضقطين بطقِ )114)
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َع أسسُٖا غ١ٓ ثابت١ ٖٚٞ اؿذ١ عٓس ايتٓاظع ٫ٚ سذ١ غئ قاٍ غ٬ؾٗا ، ٚيٝؼ 

ا٫ؾتػاٍ ب٘ ٭ٕ اؿسٜح قٍٛ َٔ طعٔ ؼي إغٓاز اؿسٜح ايٛاضز بٗا ػيا جيب 

قشٝح ْٚكًت٘ َعطٚؾٕٛ قه٢ ب٘ ا٭١ُ٥ ٚعًُٛا سيٛدب٘ ٚتابعِٗ طياع١ ؾكٗا٤ 

 . (115) ا٭َكاض باؿذاظ ٚايعطام ٚأؾتٛا ب٘ ٚتًكٛٙ بايكبٍٛ يكشت٘ عٓسِٖ (

قاٍ ابٔ ايكِٝ : ) ٚسسٜح ايؿطٜع١ سذ١ ؿياٖط٠ ٫ َعاضض هلا ، ٚأَا قٛي٘ 

ؾإْٗا ْػدت ا٫عتساز ؼي َٓعٍ ايعٚز  {هِ ؾإٕ خطدٔ ؾ٬ دٓاح عًٝ }تعازي 

ؾاغيٓػٛر سهِ آخط غري ا٫عتساز ؼي اغيٓعٍ ، ٖٚٛ اغتشكاقٗا يًػه٢ٓ ؼي بٝت ايعٚز 

١َّٓ ٚق١ٝ أٚق٢ اهلل بٗا ا٭ظٚاز تكسّ ب٘ ع٢ً ايٛضث١ ثِ ْػذ  ايصٟ قاض يًٛضث١ َغ

غيٓعٍ شيو باغيرياخ ، ٚمل ٜبل هلا اغتشكام ؼي ايػه٢ٓ اغيصنٛض٠ ، ؾإٕ نإ ا

ايصٟ تٛؼي ؾٝ٘ ايعٚز هلا أٚ بصٍ ايٛضث١ هلا ايػه٢ٓ يعَٗا ا٫عتساز ؾٝ٘ ، ٖٚصا 

يٝؼ سيٓػٛر ، ؾايٛادب عًٝٗا ؾعٌ ايػه٢ٓ ٫ ؼكٌٝ اغيػهٔ. ؾايصٟ ْػذ إصيا 

ٖٛ اختكاقٗا بػه٢ٓ ايػ١ٓ زٕٚ ايٛضث١ ٚايصٟ أَطت ب٘ إٔ شيهح ؼي بٝتٗا ست٢ 

 .(116) ٚاهلل أعًِ (تٓكهٞ عستٗا، ٫ٚ تٓاؼي بري اؿهُري 

قًت : ٜٚػتأْؼ سيا ٚضز َطغ٬ّ َٔ ططٜل فاٖس ٚؾٝ٘ قاٍ: اغتؿٗس ضداٍ 

)ؾكًٔ: إْا ْػتٛسـ ٜاضغٍٛ اهلل ؾٓبٝت  ّٜٛ أسس ؾذا٤ ْػا٩ِٖ إزي ضغٍٛ اهلل 

ؼسثٔ عٓس $عٓس إسساْا ست٢ إشا أقبشٓا تبسزْا ؼي بٝٛتٓا ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل : 

 .(117) #يّٓٛ ؾًت٪ب نٌ اَطأ٠ إزي بٝتٗا إسسانٔ َا بسا يهٔ ؾإشا أضزتٔ ا

اؿسٜح عٔ تطى احملس٠ غيػهٔ اإلسساز ٜٓتـيِ َػٛغات تطى َػهٔ اإلسساز : 

 أَطٜٔ:

إشا ططأ ع٢ً احملس٠ َا ٜكتهٞ ؼٛهلا عٔ  : َػٛغات ا٫ْتكاٍ َٔ اغيػهٔ :ا٭ٍٚ

ٝ٘ اغيػهٔ ايصٟ ٚدب عًٝٗا اإلسساز ؾٝ٘ ، داظ هلا ا٫ْتكاٍ إزي َػهٔ آخط تأَٔ ؾ

ع٢ً ْؿػٗا َٚاهلا ، نإٔ خاؾت ٖسَّا أٚ غطقّا أٚ سطٜكّا أٚ عسّٚا ، ٚنصا يٛ مل 

                                      
 (.216/  6( ا٫غتصناض  )115)

 (.3/200ػٓٔ )( تٗصٜب اي116)

 (.12077( ٚعبس ايطظام ؼي َكٓؿ٘ بطقِ )15289( أخطد٘ ايبٝٗكٞ ؼي ايهرب٣ بطقِ )117)
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تهٔ ايساض سك١ٓٝ ٚخاؾت يكٛقّا أٚ ناْت بري ؾػك١ ؽاف ع٢ً ْؿػٗا أٚ 

تتأش٣ َٔ اؾريإ أٚ ا٭ظيا٤ تأشّٜا ؾسٜسّا ، أٚ أخطدت َٔ ايػهٔ نُا يٛ نإ 

٢ٓ تعسّٜا ، أٚ طًب أنجط َٔ أدط٠ عاض١ٜ أٚ إداض٠ اْكهت َستٗا ، أٚ َٓعت ايػه

 .(118) اغيجٌ 

: جيٛظ يًشاز٠ اـطٚز َٔ َٓعهلا ؼي عس٠ ايٛؾا٠  َػٛغات اـطٚز اغي٪قت : ايجاْٞ

ْٗاضّا إشا استادت إزي شيو إ٫ أْٗا ٫ تبٝت إ٫ ؼي بٝتٗا ، ٖٚصا َصٖب طيٗٛض 

َايو  ، ٚاغتسيٛا عسٜح ايؿطٜع١ بٓت(119)ايعًُا٤ َٔ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ ٚغريِٖ

مل ٜٓهط عًٝٗا خطٚدٗا َٔ َٓعهلا غيا  ايػابل ، ٚٚد٘ ايس٫ي١ ؾٝ٘ إٔ ايٓيب

، ٚاغتسيٛا أٜهّا سيا ضٚاٙ َايو عٔ حيٞ بٔ (120)دا٤ت٘ غا١ً٥ عٔ دٛاظ اْتكاهلا،

غعٝس: ) أْ٘ بًػ٘ إٔ غا٥ب بٔ خباب تٛؼي ٚإٔ اَطأت٘ دا٤ت إزي عبساهلل بٔ عُط 

ّا ي٘ بكٓا٠ ٚغأيت٘: ٌٖ ٜكًح هلا إٔ تبٝت ؾصنطت ي٘ ٚؾا٠ ظٚدٗا ٚشنطت ي٘ سطث

ؾٝ٘ ؟ ؾ٢ٗٓ عٔ شيو ؾهاْت ؽطز َٔ اغيس١ٜٓ غشطّا ؾتكبح ؼي سطث٘ ؾتـيٌ ؾٝ٘ 

ٜٚؿٗس هلصا اؿسٜح َا ( 121) َٜٛٗا ثِ تسخٌ اغيس١ٜٓ إشا أَػت ؾتبٝت ؼي بٝتٗا(.

ت١ ٫ تبٝت اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٫ٚ اغيبتٛ$ضٚاٙ ْاؾع عٔ ابٔ عُط أْ٘ نإ ٜكٍٛ : 

 .( 122)#إ٫ ؼي بٝتٗا

 

 

 

 

                                      
( ظاز اغيعاز 8/415( ضٚن١ ايطايبري )4/345( ؾطح ؾتح ايكسٜط )167/  4( ايبشط ايطا٥ل )172/  9( اغيػين ٫بٔ قسا١َ )118)

(5/603). 

 (.5/603( ظاز اغيعاز )8/415( ضٚن١ ايطايبري )4/345( ؾطح ؾتح ايكسٜط )4/166( ايبشط ايطا٥ل)9/172( اغيػين ٫بٔ قسا١َ)119)

 (.3/205( بسا٥ع ايكٓا٥ع )120)

 ( ٚغٓسٙ َٓكطع.15292( ٚايبٝٗكٞ ؼي غٓٓ٘ ايهرب٣ بطقِ: )1231( ضٚاٙ َايو ؼي اغيٛطأ بطقِ )121)

 (.8/149ٓسٙ قشٝح اْـيط داَع ا٭قٍٛ )( ٚغ2195( ٚايبٝٗكٞ ؼي غٓٓ٘ ايكػط٣ بطقِ: )2197( ضٚاٙ َايو ؼي اغيٛطأ بطقِ )122)
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 ا:اغيبشح ايطابع : ْؿك١ ٚغه٢ٓ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ

 ا: اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ ْؿك١: أ٫ّٚ 

٫ خ٬ف بري ايؿكٗا٤ إٔ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا ٫ ْؿك١ هلا إٕ ناْت سا٬ّ٥ ٭ٕ      

٬ّ ، ٚإصيا اـ٬ف بِٝٓٗ ؼي ٚدٛبٗا هلا إٕ ناْت ساَ (123)ايٓهاح قس ظاٍ باغيٛت 

ؾذُاٖري ايعًُا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚا٭قح عٓس اؿٓاب١ً أْ٘ ٫ 

ْؿك١ هلا َس٠ عستٗا ; ٭ٕ اغياٍ قس قاض يًٛضث١ ، ْٚؿك١ اؿاٌَ ٚغهٓاٖا إصيا ٖٛ 

يًشٌُ أٚ َٔ أدً٘ ، ٫ٚ ًٜعّ شيو ايٛضث١ ، ٭ْ٘ إٕ نإ يًُٝت َرياخ ؾٓؿك١ 

َرياخ مل ًٜعّ ٚاضخ اغيٝت اإلْؿام ع٢ً ظيٌ اؿٌُ َٔ ْكٝب٘ ، ٚإٕ مل ٜهٔ ي٘ 

 .(124)اَطأت٘ نُا ٫ ًٜعَ٘ بعس اي٫ٛز٠

     ٖٔ ِٕ ُن َِٚإ ٚؼي ضٚا١ٜ عٓس اإلَاّ أظيس إٔ هلا ايٓؿك١ ٚاغتسيٛا بكٛي٘ تعازي: )

)ٖٔ ُٗ ًَ ُِ َٔ َس ََٜهِع ٖٔ َسٖت٢  ِٗ ِٝ ًَ ِْٔؿُكٛا َع ٌٍ َؾَأ ُِ ، ٚ٭ْٗا ساٌَ ؾٛدبت هلا (125) ُأ٫ٚٔت َس

، ٚأداب اؾُٗٛض عٔ اٯ١ٜ بأْٗا ؼي اؿاٌَ (126)ؿك١ ناغيؿاضق١ ي٘ ؼي سٝات٘ايٓ

 .(127)اغيبتٛت١ ، ٖٚصا قٍٛ أنجط اغيؿػطٜٔ

 ا:اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ غه٢ٓ:  ثاّْٝا

 اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي ٚدٛب ايػه٢ٓ يًُعتس٠ َٔ ٚؾا٠ ظٚدٗا ع٢ً قٛيري:

اؿٓؿ١ٝ ، ٚايطادح  ايكٍٛ ا٭ٍٚ إٔ ٫ غه٢ٓ هلا ٚإٕ ناْت سا٬َّ ، ٖٚٛ َصٖب

ٚاغتسيٛا بأْ٘ ٫ غبٌٝ إزي إجياب ايػه٢ٓ ع٢ً ايعٚز ٫ْتٗا٤ (128)عٓس اؿٓاب١ً

ايتُهري بايٛؾا٠ ، ٫ٚ غبٌٝ إلجيابٗا ع٢ً ايٛضث١ ٫ْعساّ ا٫ستباؽ َٔ أدًِٗ ، 

 . (129)ٚ٭ْ٘ سل جيب َٜٛا بّٝٛ ؾًِ جيب ؼي عس٠ ايٛؾا٠ نايٓؿك١

                                      
 (.18/285( اجملُٛع )9/302( ؾطح ايػ١ٓ )123)

 (.3/489( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ )18/285( اجملُٛع )9/369( اإلْكاف )292/ 9( اغيػين ٫بٔ قسا١َ)3/61( تبٝري اؿكا٥ل )124)

 (. 6( ايط٬م آ١ٜ )125)

 ( .9/292( اغيػين )126)

 .(9/259ايتأٌٜٚ يًكامسٞ ) قاغٔ (8/153( تؿػري ابٔ نجري )127)

 (.9/292( اغيػين )3/211( بسا٥ع ايكٓا٥ع )128)

 .( 9/292( اغيػين )3/211( بسا٥ع ايكٓا٥ع )18/285( اجملُٛع )129)
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ٛ اغيعتُس عٓس ايؿاؾع١ٝ ، َٚصٖب اغيايه١ٝ، ٚايكٍٛ ايجاْٞ : إٔ هلا ايػه٢ٓ ٖٚ

ٚقٝسٚٙ بإٔ ٜهٕٛ اغيػهٔ يًُٝت أٚ ْكس نطا٤ٙ قبٌ َٛت٘، ٚاغتسيٛا بأْٗا َعتس٠ 

 .(130)َٔ ْهاح قشٝح ؾٛدب هلا ايػه٢ٓ ناغيطًك١

ٚا٭قطب َٔ ٖصٙ ا٭قٛاٍ أْ٘ ٫ جيب يًُتٛؾ٢ عٓٗا ايػه٢ٓ َطًكّا يعسّ ايسيٌٝ، 

ع٢ً اغيتٛؾ٢ عٓٗا ؾعٌ ايػه٢ٓ ٫ إٔ ٜبصٍ هلا ؾا٭زي١ تسٍ ع٢ً إٔ ايٛادب 

ايػه٢ٓ، ؾعًٝٗا إٔ شيهح ؼي ايبٝت ايصٟ ناْت تػهٓ٘ سري َٛت ظٚدٗا غٛا٤ 

نإ ايبٝت ي٘ أٚ ٭بٜٛ٘ أٚ ٭سسُٖا أٚ هلا أٚ ٭بٜٛٗا أٚ ٭سسُٖا أٚ يػريِٖ، 

اَهجٞ ؼي  $ؼي سسٜح ؾطٜع١ ايػابل  ؾاإلناؾ١ ؼي اٯ١ٜ )َٔ بٝٛتٗٔ( ٚؼي قٛي٘

 إناؾ١ غه٢ٓ ٫ إناؾ١ ًَو . #بٝتو

قاٍ اؿُٝٞ ْك٬ّ عٔ اغيكبًٞ: ) ايكطإٓ ٚايػ١ٓ إصيا زٍ ع٢ً ٚدٛب يعَٚٗٔ 

يبٝٛتٗٔ ٫ خيطدٔ ٫ٚ خيطدٔ ٚشيو تهًٝـ هلٔ ٚيصيو ٫ جيٛظ هلٔ اـطٚز (  

ٚقاٍ أٜهّا: ) ٚاٯ١ٜ ٚسسٜح ؾطٜع١ إصيا ز٫ ع٢ً ٖصا ٫ ع٢ً يعّٚ ايػه٢ٓ يًعٚز، 

ٖٝٔ أْ٘ يٝؼ نٝـ ٚقس ق طست ايؿطٜع١ أْ٘ يٝؼ ايبٝت يًعٚز ! ؾػٝام اؿسٜح ب

، ٚغبل َٔ ن٬ّ (131) َٔ ٚدٛب ايػه٢ٓ ع٢ً ايعٚز ؼي ؾ٤ٞ ٚيهٔ تهًٝـ هلا (

 ابٔ ايكِٝ َا ٜٛاؾك٘.

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (.3/489ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ) (4/162ايتاز ٚاإلنًٌٝ ) (18/283( اجملُٛع )3/402(  َػين احملتاز )130)

 (.75اإلسساز ز.خايس اغيكًح م ) ْك٬ عٔ إسهاّ( 4/124ايطٚض ايٓهري )  (131)
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 ا:اغيبشح اـاَؼ : ٔخطب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ

غيؿّٗٛ قٛي٘  (132)اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً ؼطِٜ  خطب١ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا تكطحيّا

ٖٚٞ ٚاضز٠ ؼي  ،(133){٫ٚ دٓاح عًٝهِ ؾُٝا عٖطنتِ ب٘ َٔ خطب١ ايٓػا٤ }تعازي: 

عس٠ ايٛؾا٠ ، ٚايتكطٜح َا ٜكطع بايطغب١ ؼي ايعٚاز، َجٌ: أضٜس إٔ أتعٚدو، ٚإشا 

 اْكهت عستو تعٚدتو ٚمُٖٛا.

نُا اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً أْ٘ جيٛظ ايتعطٜض غطب١ اغيعتس٠ اغيتٛؾ٢ عٓٗا 

، يٝؿِٗ َطاز اغيعطض باـطب١ ٫ يٝذاب ، ٚشيو يكٛي٘ تعازي ؼي اٯ١ٜ  (134)ٗاظٚد

ٚ٭ٕ ضغٍٛ اهلل  {٫ٚ دٓاح عًٝهِ ؾُٝا عطنتِ ب٘ َٔ خطب١ ايٓػا٤  }ايػابك١ : 

  زخٌ ع٢ً أّ غ١ًُ ضنٞ اهلل عٓٗا ٖٚٞ َتأِٜ َٔ أبٞ غ١ًُ  : ٍيكس  $ؾكا

هلا  ، ٚشيو تعطٜض َٓ٘  (135)#عًُت أْٞ ضغٍٛ اهلل ٚخريت٘ َٚٛنعٞ َٔ قَٛٞ

 ضنٞ اهلل تعازي عٓٗا ٚقس ؾُٗت َطازٙ.

ٚايتعطٜض ٖٛ ايكٍٛ اغيؿِٗ يًُككٛز ٚيٝؼ بٓل ؾٝ٘ ، أٚ َا حيتٌُ ايطغب١ 

ؼي ايعٚاز ٚعسَٗا ،نكٛي٘ هلا:ضب ضاغب ؾٝو ، َٚٔ جيس َجًو، ٚيػت سيطغٛب 

ٚإٕ اهلل  عٓو، ٚإْو عًٞ يهطضي١ ، أٚ عػ٢ إٔ ٜٝػط اهلل يٞ اَطأ٠ قاؿ١ ،

 .(136)يػا٥ل إيٝو خريّا ، أٚ مٛ شيو

ٚسهِ دٛاب اغيطأ٠ أٚ ٚيٝٗا يًداطب نشهِ خطب١ ٖصا اـاطب س٬ّ ٚسط١َ ، 

ؾٝشٌ يًُتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا اغيعتس٠ إٔ ػٝب َٔ عطض غطبتٗا بتعطٜض أٜهّا ، 

 . (137)ٚحيطّ عًٝٗا ايتكطٜح باؾٛاب
 

                                      
( َطاتب اإلطياع 8/38( اإلْكاف )4/164( ايبشط ايطا٥ل )3/169( ؾطح اـطؾٞ غيدتكط خًٌٝ )5/376( ضٚن١ ايطايبري )132)

 (.69)م

 .(235( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ )133)

 (.١2/124 ايطايب )نؿاٜ (4/165ايبشط ايطا٥ل )( 69َطاتب اإلطياع )( 9/179( ؾتح ايباضٟ )18/285اجملُٛع )( 134)

 ( 6/216( ٖٚٛ َٓكطع ، اْـيط إضٚا٤ ايػًٌٝ )3528( ضٚاٙ ايساضقطين  بطقِ )135)

 (.9/179( ؾتح ايباضٟ )7/524( اغيػين )18/285( اجملُٛع )5/385( ا٫غتصناض )136)

 (.7/524( َػين ابٔ قسا١َ )3/136( َػين احملتاز )137)
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 :ااغيبشح ايػازؽ : ْػب ظيٌ اغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗ

بس َٔ َعطؾ١ أقٌ ٚأنجط َس٠ ٫ ظٚدٗاغيعطؾ١ ْػب َٛيٛز اغيتٛؾ٢ عٓٗا 

 ، ٚأبري ٖصا ؼي اٯتٞ:اؿٌُ

 َصاٖب ايؿكٗا٤ ؼي أقٌ اؿٌُ ٚأنجطٙ: أ٫ّٚ

: أقٌ َس٠ ؼٌُ ؾٝٗا اغيطأ٠ عٓس ايؿكٗا٤ غت١ أؾٗط بإطياع  أقٌ َس٠ اؿٌُ -أ

يس إزي أبٝ٘ ؾٝٗا ، ٚشيو َٔ ٚقت ايسخٍٛ ٚإَهإ ، ؾٝجبت ْػب ايٛ(138)ايعًُا٤

ايٛؾي٤ ؼي ضأٟ اؾُٗٛض، َٚٔ ٚقت عكس ايعٚاز ؼي ضأٟ أبٞ سٓٝؿ١ ; ٭ٕ اغيطأ٠ ؾطاف 

،ٚزيٌٝ اؾُٗٛض إٔ اغيطأ٠ يٝػت بؿطاف  (139)#ايٛيس يًؿطاف$يًعٚز يعُّٛ سسٜح 

، ٚضدح  إ٫ بإَهإ ايٛؾي٤، ٖٚٛ َع ايسخٍٛ ، ٚزيٌٝ اؿٓؿ١ٝ إَهإ تكٛضٙ عك٬ّ

ابٔ ايكِٝ أْ٘ ٫بس َٔ ؼكل ايسخٍٛ، ٚأدٝب بإٔ َعطؾ١ ايٛؾي٤ احملكل َتعػط٠ 

ؾاعتباضٖا ٜ٪زٟ إزي بط٬ٕ نجري َٔ ا٭ْػاب ٖٚٛ ػيا حيتاؾي ؾٝ٘ ، ٚاعتباض 

فطز إَهإ ايٛؾي٤ ٜٓاغب شيو ا٫ستٝاؾي ، يصا أخصت ايكٛاْري بٗصا ايطأٟ ، 

 .(140)يعكٌ ٖٚٛ ايكشٝح ٫تؿاق٘ َع قٛاعس ايؿطٜع١ ٚا

ٚزيٌٝ إطياع ايعًُا٤ ع٢ً أقٌ َس٠ اؿٌُ ايعٌُ سيذُٛع آٜتري ؼي ايكطإٓ 

، (142){ٚؾكاي٘ ؼي عاَري } (141){ٚظيً٘ ٚؾكاي٘ ث٬ثٕٛ ؾٗطّا}ايهطِٜ ُٖا: 

ؾاٯ١ٜ ا٭ٚزي سسزت اؿٌُ ٚايؿكاٍ، أٟ ايؿطاّ بج٬ثري ؾٗطّا، ٚسسزت اٯ١ٜ 

يًؿكاٍ تهٕٛ َس٠ اؿٌُ غت١  ايجا١ْٝ ايؿكاٍ بعاَري، ؾبإغكاؾي َس٠ ايعاَري

 .(143)أؾٗط، ٚايٛاقع ٚايطب ٜ٪ٜسإ شيو

                                      
 (.7/47( ٌْٝ ا٭ٚطاض )ز2/203ف ا٭١ُ٥ ايعًُا٤ يًٛظٜط ابٔ ٖبري٠ )( اخت9/333٬( ؾطح ايػ١ٓ )7/170( ا٫غتصناض )138)

 (.1457( َٚػًِ بطقِ )1948( ضٚاٙ ايبداضٟ بطقِ )139)

 (.673/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )47/  7( ٌْٝ ا٭ٚطاض  )5/372( ظاز اغيعاز )8/330( ضٚن١ ايطايبري )140)

 (.46( غٛض٠ ا٭سكاف آ١ٜ )141)

 (.١ٜ31 )( غٛض٠ يكُإ آ142)

 (.676/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )143)
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ٚضٟٚ إٔ ضد٬ّ تعٚز ؾٛيست اَطأت٘ يػت١ أؾٗط َٔ ٚقت ايعٚاز، ؾطؾع ا٭َط إزي 

ِٖ بططيٗا، ؾكاٍ ابٔ عباؽ:  أَا إْٗا يٛ خاقُتهِ إزي نتاب اهلل $عجُإ ، ؾٗ

ٚقاٍ:  {٘ ث٬ثٕٛ ؾٗطّاٚظيً٘ ٚؾكاي}ـكُتهِ ـ أٟ غًبتهِ ، قاٍ اهلل تعازي: 

، ؾًِ ٜبل يًشٌُ إ٫ غت١ أؾٗط، ؾأخص عجُإ بكٛي٘، ٚزضأ  {ٚؾكاي٘ ؼي عاَري}

 . (144) #عٓٗا اؿس

ٚػيا شنطت٘ نتب ايتاضٜذ إْ٘ ٚدس ظيٌ ٚيس يػت١ أؾٗط َِٓٗ اؿػري بٔ 

ٚاـًٝؿ١ ا٭َٟٛ عبساغيًو بٔ َطٚإ ٚدطٜط ايؿاعط اغيؿٗٛض ٚيسٚا يػت١  ع٢ً 

قاٍ ايؿٛناْٞ: )مل ٜػُع ؼي اغيٓكٍٛ عٔ أٌٖ ايتٛاضٜذ ٚايػري أْ٘ ،  (145)أؾٗط

عاف َٛيٛز يسٕٚ غت١ أؾٗط، ٖٚهصا ؼي عكطْا مل ٜػُع بؿ٤ٞ َٔ ٖصا بٌ ايػايب 

إٔ اغيٛيٛز يػت١ أؾٗط ٫ ٜعٝـ إ٫ ْازضّا، يهٔ ٚدٛز ٖصا ايٓازض ٜسٍ ع٢ً إٔ ايػت١ 

١ أؾٗط َٔ اغيؿٗٛضٜٔ ا٭ؾٗط أقٌ َس٠ اؿٌُ ٚقس نإ َٔ طي١ً َٔ ٚيس يػت

 . (146) عبس اغيًو بٔ َطٚإ اـًٝؿ١ ا٭َٟٛ (

ؾإشا دا٤ت اغيطأ٠ بٛيس يػت١ أؾٗط ؾُا ؾٛقٗا ايتشل بايعٚز ٚثبت ْػب٘ اتؿاقّا 

غٛا٤ أقطت اغيعتس٠ باْكها٤ عستٗا أٚ مل تكط ; ٭ْ٘ عٓس اإلقطاض ؿيٗط عهػ٘ بتعٝري 

  .(147)، ؾكاضت نأْٗا مل ُتكٖط ب٘

: يًؿكٗا٤ خ٬ف ؼي أنجط َس٠ اؿٌُ ، ؾُصٖب ايؿاؾع١ٝ اؿٌُأنجط َس٠  -ب

ٖٚٛ ؿياٖط اغيصٖب عٓس اؿٓاب١ً ٚقٍٛ عٓس اغيايه١ٝ إٔ أنجط َس٠ اؿٌُ أضبع 

، ٭ٕ َا ٫ ْل ؾٝ٘ ٜطدع ؾٝ٘ إزي ايٛدٛز، ٚقس ٚدس اؿٌُ ٭ضبع (148)غٓري 

قسم ،  غٓري; يكٍٛ َايو بٔ أْؼ : " ٖصٙ داضتٓا اَطأ٠ قُس بٔ عذ٬ٕ اَطأ٠

                                      
 (.16/120( تؿػري  ايكططيب )5/34( تؿػري ايطربٟ )13446( َكٓـ عبس ايطظام سسٜح ضقِ )144)

 (.9/114(اغيػين )145)

 (.2/334( ايػٌٝ اؾطاض )146)

 (.4/354سٜط )( ؾطح ؾتح ايك3/195( ا٫ختٝاض يتعًٌٝ اغيدتاض)7/117( اغيػين )4/160( ايبشط ايطا٥ل )147)

(نؿاف ايكٓاع 9/117( اغيػين )3/373( َػين احملتاز )8/377( ضٚن١ ايطايبري )2/75( بسا١ٜ اجملتٗس )7/170( ا٫غتصناض )148)

(5/406.) 
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ٚظٚدٗا ضدٌ قسم ظيًت ث٬ث١ أبطٔ ؼي اثٓيت عؿط٠ غ١ٓ نٌ بطٔ ؼي أضبع 

غٓري" ، ٚقس سه٢ أبٛ اـطاب إٔ قُس بٔ عبساهلل بٔ اؿػٔ بٔ اؿػٔ بٔ 

عًٞ بكٞ ؼي بطٔ أَ٘ أضبع غٓري ٖٚهصا إبطاِٖٝ بٔ لٝح ايعكًٝٞ ، ٚإشا تكطض 

كٛز أضبع غٓري ٚمل ٜهٔ ٚدٛزٙ ٚدب إٔ حيهِ ب٘ ، ٚ٭ٕ عُط نطب ٫َطأ٠ اغيؿ

 .(149)شيو إ٫ ٭ْ٘ غا١ٜ اؿٌُ ، ٚقس ضٟٚ شيو عٔ عجُإ ٚعًٞ ٚغريُٖا

، ٚاغيؿٗٛض عٔ اغيايه١ٝ إٔ (150)ٚشٖب اؿٓؿ١ٝ إزي إٔ أقك٢ َس٠ اؿٌُ غٓتإ

، غيا ضٟٚ عٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا قايت : )َا (151)أنجط َس٠ اؿٌُ عيؼ غٓري

، ٚشيو ٫ ٜعطف إ٫ (152) ٚيٛ بؿطن١ َػعٍ (تعٜس اغيطأ٠ ؼي اؿٌُ ع٢ً غٓتري 

، ٚشٖب قُس بٔ  تٛقٝؿّا ، إِش يٝؼ يًعكٌ ؾٝ٘ فاٍ ، ؾهأْٗا ضٚت٘ عٔ ايٓيب 

 . (153)عبس اؿهِ َٔ اغيايه١ٝ إزي إٔ أقك٢ اغيس٠ غ١ٓ قُط١ٜ.

ٚمل ٜطتِض ابٔ سعّ ٖصٙ اغيصاٖب ٚطعٔ ؾٝٗا ، ٚمل جيع إٔ ٜتذاٚظ اؿٌُ 

ا اغتٓسٚا عًٝٗا َٔ ايطٚاٜات ، ٚقاٍ : )٫ٚ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ تػع١ أؾٗط عاٍ ، ٚضز َ

ظيٌ أنجط َٔ تػع١ أؾٗط ٫ٚ أقٌ َٔ غت١ أؾٗط يكٍٛ اهلل تعازي )ٚظيً٘ ؾكاي٘ 

ث٬ثٕٛ ؾٗطا( ٚقاٍ تعازي: )ٚايٛايسات ٜطنعٔ أ٫ٚزٖٔ سٛيري ناًَري غئ أضاز إٔ 

٬ثري ؾٗطّا ؾكس ٜتِ ايطناع١( ؾُٔ ازع٢ إٔ ظي٬ّ ٚؾكا٫ ٜهٕٛ ؼي أنجط َٔ ث

، ٚضز َا اغتسٍ ب٘ ا٭سٓاف َٔ  قاٍ ايباطٌ ٚاحملاٍ ٚضز ن٬ّ اهلل عع ٚدٌ دٗاضا(

سسٜت عا٥ؿ١ بإٔ ؼي غٓسٙ طي١ًٝ بٓت غعس فٗٛي١ ٫ ٜسض٣ َٔ ٖٞ؟ ٚإٔ 

ا٭خباض اغيٓكٛي١ عٔ ظيٌ ٜهٕٛ غٓتري ٚث٬خ ٚأضبع ٚأنجط أخباض َهصٚب١ ضادع١ 

 . (154)ؼي زٜٔ اهلل تعازي سيجٌ ٖصا إزي َٔ ٫ ٜكسم ٫ٚ جيٛظ اؿهِ

                                      
 (.3/45( تبري اؿكا٥ل )9/117( اغيػين )3/390( َػين احملتاز )2/75( بسا١ٜ اجملتٗس )149)

 (.8/111( اغيبسع ؼي ؾطح اغيكٓع)9/117( اغيػين )3/211( بسا٥ع ايكٓا٥ع )4/171( ايبشط ايطا٥ل )150)

 (. 4/149( َٛاٖب اؾًٌٝ )4/149(. ايتاز ٚاإلنًٌٝ )4/407( ايؿطح ايهبري )151)

 (. 280( ٚاايساضقطين ؼي غٓٓ٘ بطقِ )15330( أخطد٘ ايبٝٗكٞ ؼي ايػٓٔ ايهرب٣ بطقِ )152)

 ( .291/ 2( بسا١ٜ اجملتٗس )153)

 (.317/ 10(  اْـيط : احمل٢ً )154)
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ٜٚـيٗط إٔ ا٭قٛاٍ ا٭ٚزي ضٚعٞ ؾٝٗا إخباض بعض ايٓػا٤، اي٬تٞ ٜطٜٔ إٔ 

اْتؿار ايبطٔ ع١َ٬ اؿٌُ ; يصا قاٍ ابٔ ضؾس: )ٖٚصٙ اغيػأي١ َطدٛع ؾٝٗا إزي 

ايعاز٠ ٚايتذطب١، ٚقٍٛ ابٔ عبس اؿهِ ٚايـياٖط١ٜ ٖٛ أقطب إزي اغيعتاز، ٚاؿهِ 

 . (155)باغيعتاز، ٫ بايٓازض، ٚيعً٘ إٔ ٜهٕٛ َػتش٬ّٝ(إصيا جيب 

 : َس٠ اؿٌُ عٓس ا٭طبا٤ :  ثاّْٝا

أنس ايطب اؿسٜح َا شٖب إيٝ٘ ايؿكٗا٤ َٔ إٔ أقٌ َس٠ اؿٌُ غت١ أؾٗط  

إ٫ إٔ اغيٛيٛز هلا ْازضّا َا ٜعٝـ ؼي ا٭سٛاٍ ايعاز١ٜ ، ٜكٍٛ ايسنتٛض قُس عًٞ 

ؾٝ٘ ايطب ٚايؿطع ٚن٬ ايؿكٗا٤ شياّ ا٫تؿام ،  ايباض: ) أَا أقٌ اؿٌُ ؾٝتؿل

 .(156)ؾايطب ٜكطض إٔ أقٌ َس٠ اؿٌُ ايصٟ ضيهٓ٘ إٔ ٜعٝـ بعسٙ غت١ أؾٗط(

ٜٚصنط ايسنتٛض قٞ ايسٜٔ طايٛ : إٔ اؾٓري ٫ ٜهٕٛ قاب٬ّ يًشٝا٠ إشا 

غكؽي قبٌ ْٗا١ٜ ايؿٗط ايػازؽ ٚبسا١ٜ ايؿٗط ايػابع ; ٭ٕ اؾٗاظ ايعكيب 

ٗاظ ايتٓؿػٞ مل ٜتطٛضا بعس بؿهٌ ٥٬َِ ، ٚتعترب َس٠ اؿٌُ اغيطنعٟ ٚاؾ

( َّٜٛا ؼػب َٔ بس٤ آخط سٝه١ سانتٗا اغيطأ٠ ، ٚسيا إٔ اؿٌُ 280ايطبٝع١ٝ )

حيكٌ ؼي ايعاز٠ ؼي ايّٝٛ ايطابع عؿط َٔ بس٤ اؿٝض تكطٜبّا ؾإٕ َس٠ اؿٌُ 

 .(157)َّٜٛا 266=  14 - 280اؿكٝك١ٝ ٖٞ 

أغبٛعّا ( ٜػ٢ُ ايطؿٌ  36 - 24َا ٚيس ايطؿٌ َا بري ) ٚقس قطض ا٭طبا٤ إشا 

خسجيّا ، ٜٚهٕٛ ؼي ايػايب قاب٬ّ يًشٝا٠، ٚيهٓ٘ حيتاز يعٓا١ٜ طب١ٝ خاق١، ٜكٍٛ 

ايطبٝب أظيس نٓعإ: " ٜٚتؿل أٌٖ ايطب ٚايؿكٗا٤ سٍٛ أقٌ َس٠ اؿٌُ، إش 

 ٜهٕٛ ت٪نس ايؿٛاٖس ايطب١ٝ إٔ اؾٓري ايصٟ ٜٛيس قبٌ شياّ ايؿٗط ايػازؽ ٫

 . (158) قاب٬ يًشٝا٠، ٚإزي ٖصا ٜصٖب أٌٖ ايكإْٛ أٜهّا (

                                      
 (.678/  7(  ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘  )291/ 2( اْـيط :بسا١ٜ اجملتٗس )155)

 (.451( خًل اإلْػإ ز.ايباض)156)

 (.177("اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب" ز.عُط ا٭ؾكط م )157)

طب١ٝ " ز. عبس ايطؾٝس ( عٔ عح" أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ زضاغ١ ؾك١ٝٗ 375( اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايطب١ٝ ٭ظيس نٓعإ م )158)

 (.2بٔ قاغِ م)
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ٜٚتشسخ ا٭طبا٤ عٔ إَها١ْٝ تأخط اؿٌُ عٔ ايتػع١ أؾٗط ؾكس ٜتأخط 

أغبٛعّا أٚ أغبٛعري ٚقس ٜكٌ إزي ؾٗط ، ٚتٓكٌ يٓا ايسنتٛض٠ ْب١ٗٝ اؾٝاض 

( 294 )% َٔ اؿٛاٌَ ًٜسٕ ؼي ا٭غبٛع ايجاْٞ ٚا٭ضبعري25إسكا١ٝ٥ َؿازٖا إٔ 

% َٔ اؿٛاٌَ ًٜسٕ ؼي 3(َّٜٛا 301ٚ% ؼي ا٭غبٛع ايجايح ٚا٭ضبعري )12َّٜٛا ، ٚ

( َّٜٛا ، ٚبٗصا ؾإٕ فُٛع ايصٜٔ ٜعٜسٕٚ عٔ اغيس٠ 308ا٭غبٛع ايطابع ٚا٭ضبعري )

 .(159) %40ايطبٝع١ٝ سٛايٞ 

ٜٚصنط اغيدتكٕٛ ا٭طبا٤ أْ٘ ٜػتشٌٝ سسٚخ اؿٌُ اغيُتس عس٠ غٓري ، 

نتٛض أظيس تطعاْٞ اختكاقٞ ايٓػا١ٝ٥ ٚايتٛيٝس إٔ اؿٌُ قس ٜٚ٪نس ايس

ٜكٌ إزي عؿط٠ ؾٗٛض، ٫ٚ ٜعٜس ع٢ً شيو; ٭ٕ اغيؿ١ُٝ اييت تػصٟ اؾٓري تكاب 

بايؿٝدٛخ١ بعس ايؿٗط ايتاغع، ٚتكٌ ن١ُٝ ا٭ٚنػذري ٚايػصا٤ اغياضٜٔ َٔ 

 (160) اغيؿ١ُٝ إزي اؾٓري ؾُٝٛت اؾٓري.

نشاي١ اختكاقٞ ايٓػا١ٝ٥ ٚايتٛيٝس إٔ  نُا ٜ٪نس ايسنتٛض قٞ ايسٜٔ

اؿٌُ عؿط٠ أؾٗط ؼي أقك٢ َس٠ ٜػتُط إيٝٗا، بٌ إٕ ا٭طبا٤ ّٜٛيسٕٚ اغيطأ٠ 

اؿاٌَ بايططم ا٫قطٓاع١ٝ بعس ػاٚظ اؿٌُ أغبٛعري عٔ ايتػع١ أؾٗط، 

 .(161)يٛقٍٛ اؾٓري إزي َطس١ً اـطط

اؿٌُ  : )  ٚقس دا٤ ؼي ايتٛقٝات ايكازض٠ عٔ ايٓس٠ٚ ؼي َٛنٛع أنجط 

ٜػتُط صيا٤ اؿٌُ َٓص ايتًكٝح ست٢ اغي٬ٝز َعتُسّا ؼي غصا٥٘ ع٢ً اغيؿ١ُٝ ، 

ٚا٫عتباض إٔ َس٠ اؿٌُ بٛد٘ ايتكطٜب َا٥تإ ٚمثإْٛ َّٜٛا تبسأ َٔ أٍٚ أٜاّ 

اؿٝه١ ايػ١ٜٛ ايػابك١ يًشٌُ ، ؾإشا تأخط  اغي٬ٝز عٔ شيو ؾؿٞ اغيؿ١ُٝ بك١ٝ 

س٠ أغبٛعري آخطٜٔ ، ثِ ٜعاْٞ اؾٓري اجملاع١ َٔ ضقٝس خيسّ اؾٓري بهؿا٠٤ غي

بعس شيو يسضد١ تطؾع ْػب١ ٚؾا٠ اؾٓري ؼي ا٭غبٛع ايجايح ٚا٭ضبعري ٚايطابع 

ٚا٭ضبعري ، َٚٔ ايٓازض إٔ ٜٓذٛ َٔ اغيٛت دٓري بكٞ ؼي ايطسِ عيػ١ ٚأضبعري 

                                      
 ( .451(، عٔ تطٛض اؾٓري م)178( اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب. ز.عُط ا٭ؾكط م )159)

 ( .20( أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)160)

 ( اغيطدع ايػابل ، ْؿؼ ايكؿش١.161)



            

  
 

 

 

 

 

 

 

 
187 

 م3102( العدد التاسع مارس 5اجملمد ) جممة األندلس لمعموم االجتماعية والتطبيقية

 أحكام املرأة املتوفى عهها زوجها                                                                                                                  د. صاحل مبارك دعكيك                                                                                             

ث٬خ َا١٥  أغبٛعّا ، ٫ٚغتٝعاب ايٓازض ٚايؿاش شيس ٖصٙ اغيس٠ اعتباضّا آخط يتكبح

ٚث٬ثري َّٜٛا ، ٚمل ٜعطف إٔ َؿ١ُٝ قسضت إٔ شيس اؾٓري بعٓاقط اؿٝا٠ هلصٙ 

 .(162) اغيس٠ (

ٚاغيطأ٠ قس تٓكطع عٓٗا ايسٚض٠ ايؿٗط١ٜ ٭غباب عسٜس٠، َٓٗا َا ٖٛ ؾػٝٛيٛدٞ 

أٚ قشٞ، َٔ شيو انططاب اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ عٓس بعض اغيكابات بأعكاب ايكًل 

 .(163)ٚمٛٙ

ا اؿٌُ ايهاشب، ؾإٕ اغيطأ٠ ؼؼ ظُٝع أعطاض اؿٌُ، ٚيهٔ َٚٔ شيو أّٜه

ٜتبري بايهؿـ ايطيب أْ٘ ظيٌ ناشب، ؾتعاْٞ اغيطأ٠ َٔ اْكطاع اؿٝض، نُا 

ؼؼ ٚنإٔ ٖٓاى سطن١ دٓري ؼي بطٓٗا، ٖٚٞ ؼي اؿكٝك١ يٝػت إ٫ سطن١ 

 .(164)ا٭َعا٤ زاخٌ اغيبٝض 

 تعاٍ ضا٥ذ١ ؼي ايُٝٔ ٜٚصنط ايسنتٛض ايباض أْ٘ إٔ َجٌ ٖصٙ اؿهاٜات ٫

ايؿُايٞ ٚاؾٓٛبٞ سٝح نإ ٜعٌُ ؼي عٝازت٘ ايطب١ٝ ٖٓاى ٚنٔ بعض ايٓػا٤ 

ٖٝٔ أْٗٔ  ٜرتززٕ ع٢ً عٝازت٘ ٚتعتكس أْٗا ساٌَ َٓص غٓٛات ، ٚبايؿشل ايسقٝل تب

 .(165)مل ٜهٔ سا٬َت ٚغُٓا نإ ظي٬ّ ناشبّا

ا٤ اي٬تٞ ٜبشجٔ ٜٚعطف ايسنتٛض ايباض اؿٌُ ايهاشب بأْ٘ ساي١ تكٝب ايٓػ

عٔ اإللاب زٕٚ إٔ ٜٓذدي ، ؾتٓتؿذ ايبطٔ بايػاظات ٚتتٛقـ ايعاز٠ ايؿٗط١ٜ 

ٚتعتكس اغيطأ٠ اعتكازّا داظَّا بأْٗا ساٌَ ضغِ تأنٝس نٌ ايؿشٛقات اغيدرب١ٜ 

ٚايطب١ٝ بأْٗا غري ساٌَ ، ٚقس حيسخ إلسس٣ ٖ٪٤٫ ايٛاُٖات باؿٌُ ايهاشب 

ٓري إٔ ؼٌُ ؾع٬ّ ٚتهع طؿ٬ّ طبٝعّٝا ؼي ؾرت٠ اييت تتكٛض أْ٘ بكٞ ؼي ضظيٗا غ

                                      
 (.178("اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب" ز.عُط ا٭ؾكط م )162)

 (.76( عٔ ز. قُس ظيعي١: َٛغٛع١ قش١ ايطؿٌ )م 21قٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م )( أ163)

 ( اغيكسض ايػابل ْؿػ٘.164)

 (. 453( خًل اإلْػإ ز.ايباض م)165)
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ظيً٘ ٚيهٔ شيو ْتٝذ١ ُٖٚٗا ٚإٜٗاَٗا َٔ سٛهلا َٔ قبٌ، تتكٛض أْٗا قس 

 . (166)ظيًت٘ غيس٠ ث٬خ أٚ أضبع غٓٛات

َٚع تطٛض عًّٛ ايطب ، َٚتابع١ اؿٛاٌَ بكٛض٠ زٚض١ٜ ؾكس قاض بإَهآْا 

تدككٕٛ بأَطاض ايٓػا٤ ايتأنس َٔ عُط اؿٌُ بسق١، ٚقس ضقس ا٭طبا٤ اغي

 ٌٍ ٚاي٫ٛز٠ ؼي ايعكط اؿسٜح ٬َٜري اؿا٫ت ٚمل تػٖذٌ يسِٜٗ سا٫ُت ظي

 طبٝع١ٝ تسّٚ يػ١ٓ ٚاسس٠ ، ْاٖٝو عٔ عس٠ غٓري ! 

ٚغايب َا ٜٓكً٘ ايػابكٕٛ ؼي شيو أخباض ْتٝذ١ يٛقٛع ايتباؽ ؼي َس٠ اؿٌُ 

 ٜهٔ يسِٜٗ َٔ ايٛغا٥ٌ أٚ اؿٌُ ايهاشب ٚأٖٚاّ ايٓػا٤ أٚ أخباض ٫ تكح ، ٚمل

 ِّٔ ٫نتؿاف شيو ، ٚأسهاّ اؿٌُ جيب إٔ تب٢ٓ ع٢ً اؿكا٥ل ، ٚيٝؼ ع٢ً ايـيَّ

أٚ ايطٚاٜات اييت ٫ َػتٓس هلا،ٚقس اختاض ٖصا ايطأٟ عا١َ ايباسجري اغيعاقطٜٔ 

 . (167)ايصٜٔ تٓاٚيٛا ٖصٙ اغيػأي١

صٙ اغيػأي١ ٚقس اغتبعس ابٔ ضؾس اؿؿٝس اَتساز اؿٌُ يػٓري سٝح قاٍ: )ٖٚ

َطدٛع ؾٝٗا إزي ايعاز٠ ٚايتذطب١،ٚقٍٛ ابٔ عبس اؿهِ ٚايـياٖط١ٜ ٖٛ أقطب إزي 

  . (168)اغيعتاز ٚاؿهِ إصيا جيب إٔ ٜهٕٛ باغيعتاز ٫ بايٓازض ٚيعً٘ إٔ ٜهٕٛ َػتش٬ٝ(

٫ٚ ٜعين ٖصا ايكطع بٓؿٞ ٚقٛع ظيٌ اَتس ط٬ٜٛ َع نْٛ٘ ْازض دسّا ٚشيو 

 يعس٠ أَٛض :

باسجري اغيعاقطٜٔ مل ٜتططقٛا ـرب ابٔ قٝاز ٚايصٟ ثبت أْ٘ إٔ عا١َ اي -1

ٚيس يػ١ٕٓ ، ؾؿٞ سسٜح أبٞ شض قاٍ: ٭ٕ أسًـ عؿط َطاّضا إٔ ابٔ قا٥س ٖٛ ايسداٍ 

بعجين إزي  أسب إيٞ َٔ إٔ أسًـ َط٠ ٚاسس٠ أْ٘ يٝؼ ب٘، قاٍ: ٚنإ ضغٍٛ اهلل 

٘ اثين عؿط ؾٗطا، أَ٘، غًٗا نِ ظيًت، قاٍ ؾأتٝتٗا ؾػأيتٗا ؾكايت: ظيًت ب

                                      
 ( .454( اغيكسض ايػابل م )166)

 ( .11( أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)167)

 (  .291/ 2( بسا١ٜ اجملتٗس )168)
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قاٍ ثِ أضغًين إيٝٗا ؾكاٍ: غًٗا عٔ قٝشت٘ سري ٚقع. قاٍ: ؾطدعت إيٝٗا 

 .  (169) ؾػأيتٗا ؾكايت: قاح قٝش١ ايكيب ابٔ ؾٗط (

ّ اَطأ٠ زاّ 1884زٜػُرب  27شنطت قشٝؿ١ ) احملكل ايطيب ( ا٭َطٜه١ٝ ؼي  - 2

١ ايؿطْػ١ٝ" شنط َّٜٛا، ٚٚضز ؼي ف١ً "تاضٜذ ا٭نازضيٝ 20ؾٗطّا ٚ 15ظيًٗا 

 . (170) ؾٗطّا أٟ ث٬خ غٓري 36ظيٌ زاّ 

ٚقس اعرتض  ؾٗصٙ أخباض َٓكٛي١ عٔ ف١ً طب١ٝ َٔ د١ٗ طبٝب َعاقط ،

بعض ا٭طبا٤ ع٢ً ٖصٙ اغيع١ًَٛ بأْٗا يٝػت ؼي َكسض طيب َعتُس، إناؾ١ إٔ 

اـرب ا٭ٍٚ َه٢ عٝٗا أنجط َٔ قطٕ ٚمل تهٔ عٓسِٖ ايٛغا٥ٌ ٚاغيدتربات 

 ييت ت٪نس قش١ اـرب.ايسقٝك١ ا

 -قاٍ ايسنتٛض عبس ايطؾٝس بٔ قاغِ : غأيت ايؿٝذ عبس اجملٝس ايعْساْٞ  -3

 26ٖـ اغيٛاؾل 4/4/1422ؼي  -ٚانع أغؼ عًِ اإلعذاظ ايعًُٞ ؼي ايكطإ ٚايػ١ٓ 

ّ سيه١ عٔ َا دا٤ ؼي نتب ايؿكٗا٤ َٔ اَتساز ؾرت٠ اؿٌُ يػٓري 2001/  6/ 

ّٝا كتّكا ؼي عًِ ا٭د١ٓ بهٓسا ٚشنط ايطبٝب إٔ ؾأخربْٞ أْ٘ غأٍ طبّٝبا عاغي

ٖصا ايتأخط ٜطدع إزي َس٣ اغتعساز دٗاظ اغيٓاع١ يًطؿٌ ٚمل ٜطؾض َبسأ تأخط 

اؿٌُ.... ٚسسثين ايؿٝذ ايسنتٛض بهط أبٛ ظٜس أْ٘ ثبت يسٜ٘ سري نإ قانّٝا 

عٛز١ٜ باغيس١ٜٓ ظيٌ زاّ أضبع غٓري، ٚإٔ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ َؿيت عاّ ايػ

ثبت يسٜ٘ ظيٌ زاّ غبع غٓري سري نإ ٜؿػٌ َٓكب ايكها٤  -ضظي٘ اهلل  -

ٚسري أٚضز شيو ع٢ً ا٭طبا٤ ؼي َٓاقؿات فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ بايطابط١ 

َؿيت ايػعٛز١ٜ ا٭غبل ٜٚ٪نس ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ  (171)ساضٚا ؼي اؾٛاب"

                                      
(، 8520(، ٚايطرباْٞ ؼي ا٭ٚغؽي بطقِ )37485( ، ٚابٔ أبٞ ؾٝب١ بطقِ )3983ض )(  ٚايبعا21319( أخطد٘ أظيس ؼي اغيػٓس )169)

(: " ٚضداٍ أظيس ضداٍ ايكشٝح غري اؿاضخ بٔ 8/2( قاٍ اهلٝجُٞ ؼي اجملُع )2895ٚايطشاٟٚ ؼي َؿهٌ اٯثاض بطقِ )

(:"قسٚم 5/15ب ايتٗصٜب)سكري٠ ٖٚٛ ثك١ " ٚاؿاضخ ٚثك٘ اؾُٗٛض، ٚنعؿ٘ ايعكًٝٞ ٚابٔ عسٟ، قاٍ اؿاؾفي ؼي تٗصٜ

 خيط٧، ٚضَٞ بايطؾض ". 

( 18( ٚععاٙ غيٛغٛع١ اغيعًَٛات ايعا١َ يٮضقاّ ايكٝاغ١ٝ يػٝٓٝؼ م )376( اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايطب١ٝ ٭ظيس نٓعإ م )170)

 (.11عٔ أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)

 (.11( أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ م)171)
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سزٕٚ، ٚايكهاٜا بصيو بأْ٘ قس ثبت ؼي ايٛدٛز َٔ تًس ٭نجط ػيا سسز ب٘ احمل

 . (172)ؾٗري٠ نجري٠، ٫ ضيهٔ أسسّا إٔ ضياْع ؾٝٗا عاٍ

ٚدٛز ايؿٛاش ؼي اـًل َكطٛع ب٘ ؾكس ثبت ٫ٚز٠ غبع١ تٛا٥ِ ؼي بطٔ ٚاسس  -3

غ٬ف اغيعٗٛز، ٚٚدٛز أطؿاٍ ٚيسٚا بطأغري، ٚغري شيو نجري ػيا ٖٛ ْازض ٚٚاقع، 

ا قسض٠ ع٢ً إَساز ايطؿٌ يؿرت٠ ٫ٚ ضيتٓع إٔ تٛدس ع٢ً د١ٗ ايؿصٚش َؿ١ُٝ هل

 ط١ًٜٛ ع٢ً غري اغيعٗٛز. 

ؾإشا أنؿٓا ٖصٙ ا٭خباض اغيعاقط٠ غيا ٚضز ؼي نتب ايؿك٘ ٚايتاضٜذ َٔ ٚدٛز 

ْػا٤ ظئً غيسز ط١ًٜٛ ٚإقطاض عا١َ ايؿكٗا٤ بصيو خ٬ٍ ايكطٕٚ اغيان١ٝ 

إ ٚقها٤ِٖ ب٘ ، أؾازت ٖصٙ ا٭خباض استُاٍ ٚدٛز ٖصا ايٓٛع َٔ اؿٌُ ٚإٕ ن

 ؾاشّا ْٚازضّا .

ؾبايتأٌَ ٜبسٚ أْ٘ ٫ ٜتعري َٛقؿّا ثابتّا يطز تًو ا٭خباض ٚتهصٜبٗا ، بٌ ٜٓبػٞ 

ٚٗهلا ع٢ً أْٗا ظيٌ ناشب تبع٘ ظيٌ قازم ٚسػبت َستُٗا طيٝعّا زٕٚ إزضاى  تأ

ؿكٝك١ اغيٛقـ ،نُا ضيهٔ اعتباضٖا َٔ سا٫ت ايػبات ايٓازض٠ اييت نؿؿت 

ٚن٬ ايتأًٜٚري ؼتًُ٘ ْتا٥ر ٖصٙ  (173)اؿسٜج١عٓٗا ايسضاغات ايع١ًُٝ 

 ايسضاغات.

نُا ٜٓبػٞ ايتأنٝس ع٢ً إٔ ٖصا ايتٛد٘ ٫ ٜعين بايهطٚض٠ ايتعٌٜٛ عًٝٗا  

ؼي تكطٜط اؿهِ ايؿطعٞ ايعاّ ٚبٓا٤ ايكها٤ ايؿطعٞ عًٝٗا أٚ ايتٓكٝل عًٝٗا 

هبؽي، ؼي ايكٛاْري ايٓاؾص٠ ، ؾاؿهِ ايؿطعٞ إصيا ٜٓاؾي بايٛقـ ايـياٖط اغيٓ

ٚتتبع ايػايب َٔ اؿٛازخ، ٚأَا ايٓازض ؾً٘ سهُ٘ ، ٚيهٔ تطى َػاس١ َا ؼي ؾك٘ 

ُٝعط٢ ي٘ سهُ٘ عٓس تٛؾط  ٚشٖٔ ايؿكٝ٘ ٚايكانٞ يتشتٌُ ٖصا ايؿاش ٚايٓازض ٚي

 ايكطا٥ٔ ايساي١ عًٝ٘.

                                      
( ، َدُع ٚتطتٝب ٚؼكٝل قُس بٔ عبسايطظئ بٔ 123/  11ايؿٝذ  ) ( ؾتا٣ٚ ٚضغا٥ٌ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ آ172ٍ)

 ٖـ. 1399قاغِ،ايطبع١ ا٭ٚزي، َطبع١ اؿه١َٛ سيه١ اغيهط١َ 

 (.30/  28( عٛخ ْس٠ٚ ايكها٤ ايؿطعٞ ؼي ايعكط اؿانط )173)
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ٚأعتكس إٔ َا سكٌ َٔ ايتكسّ ايطيب اهلا٥ٌ ايّٝٛ غٝشػِ يٓا ايكه١ٝ َٔ 

ٝل عٔ ططٜل ؼًٌٝ ايبٍٛ أٚ ايسّ أٚ اغيٛدات ايكٛت١ٝ خ٬ٍ ايؿشل ايطيب ايسق

) ايػْٛاض ( أٚ غري شيو ػيا ٜكطع بٛدٛز اؿٌُ َٔ عسَ٘ ، ٭ٕ ا٭قٌ عسّ 

اَتساز اؿٌُ عٔ اغيس٠ اغيعٗٛز٠ ، ٚيكطع باب ا٫زعا٤ ٚإغ٬م باب٘ ، ٚضيهٔ يًكها٠ 

عُط اؾٓري ؼي ٖصا ايعَإ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭دٗع٠ ايطب١ٝ اؿسٜج١ اييت ؼسز 

 % ٚاهلل أعًِ.99بسق١ إناؾ١ إزي ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚاييت ؼسز ا٭بٜٛٔ بٓػب١ 

 : َس٠ اؿٌُ ؼي قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ:  ثايجّا

مل ؽتًـ قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ عٔ اغيصاٖب اإلغ١َٝ٬ أقٌ اؿٌُ :  -أ

 ٚايطب ٚايٛاقع ؼي تكسٜط أقٌ اؿٌُ ايصٟ ضيهٔ سٝات٘.

قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ا٭سٛاٍ ايػٛزاْٞ ٚاغيػطبٞ ٚايهٜٛيت ؾكس ْل  

ٚا٭ضزْٞ  َٚؿطٚع ايكإْٛ اغيٛسس يٮسٛاٍ ايؿدك١ٝ يسٍٚ فًؼ ايتعإٚ 

اـًٝذٞ َٚؿطٚع ايكإْٛ ايعطبٞ اغيٛسس جملًؼ ٚظضا٤ ايعسٍ ايعطبٞ ع٢ً إٔ أقٌ 

 .(174)اؿٌُ غت١ أؾٗط

اتٞ شيو با٭ٜاّ ؾٓل إٔ ٚسسز قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايػٛضٟ ٚاإلَاض

 .(175))أقٌ َس٠ اؿٌُ َا١٥ ٚمثإْٛ َّٜٛا(

٬ٜٚسفي إٔ َعـيِ ٖصٙ ايكٛاْري ْكت ع٢ً ا٭ؾٗط ٚمل ؼسز ٌٖ ٖٞ 

( 180مشػ١ٝ أّ قُط١ٜ َا عسا ايكإْٛ ايػٛضٟ ٚاإلَاضاتٞ ؾشسز شيو با٭ٜاّ )

ٝل َٔ َّٜٛا ٖٚصا اختٝاض يٮؾٗط ايؿُػ١ٝ ، ٖٚٛ أؾهٌ  يهْٛ٘ أنبؽي عٓس ايتطب

 أؾٗطّا قُط١ٜ .نْٛٗا ايتشسٜس با٭ؾٗط ، ْٚل ايكإْٛ ا٭ضزْٞ ٚايهٜٛيت ع٢ً 

( َّٜٛا إصيا ٖٛ بايػ١ٓ ايؿُػ١ٝ اغي٬ٝز١ٜ ، أَا 180)ـٚتكسٜط أقٌ اؿٌُ ب 

( َّٜٛا ; ٭ٕ ا٭ؾٗط 175بايػ١ٓ ايكُط١ٜ اهلذط١ٜ ؾأقٌ أٜاّ ا٭ؾٗط ايػت١ )

( َّٜٛا ، ٚجيٛظ إٔ ًُٜٝٗا ؾٗطإ 29كساض )اهل٬ي١ٝ قس ٜتٛازي َٓٗا ث٬ث١ أؾٗط سي

                                      
 (17،18ٛض م)عاقط٠ ز. قُس غًُٝإ ايَٓس٠ اؿٌُ بري ايؿك٘ ٚايطب ٚبعض قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغي(174)

 (.18( َٚس٠ اؿٌُ ، َكسض غابل م )676/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ )175)
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ْاقكإ أٜهّا ، ٚدٛظ ايٟٓٛٚ ٚابٔ عبس ايرب تٛايٞ أضبع١ أؾط ْٛاقل ٚع٢ً 

 .(176)( َّٜٛا175ايتكسٜطٜٔ أٜاّ ا٭ؾٗط ايػ١ٓ )

ٜٚبسٚ يًباسح تطدٝح ايػ١ٓ اهلذط١ٜ، ٖٚٛ َا ْل عًٝ٘ ايكإْٛ ا٭ضزْٞ 

ض عٓس ايعطب ا٭ؾٗط اهل٬ي١ٝ ٖٚٞ ٚايهٜٛيت ، ٚشيو إٔ ا٭قٌ ؼي سػاب ايؿٗٛ

تعٜس ٚتٓكل ، ٚا٭خص با٭سٛؾي ٖٚٛ ا٭قٌ َطًٛب يتؿٛف ايؿاضع إلؿام 

ا٭ْػاب بأقشابٗا َا نإ يصيو غبٌٝ ، ٚشيو خري َٔ ْؿٝ٘ َٚا ٜرتتب ع٢ً 

 شيو َٔ آثاض ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ عُٝك١ ا٭ثط. 

صاٖب ؼي أقك٢ ناْت بعض ايكٛاْري تأخص بطأٟ بعض اغي أنجط اؿٌُ : -ب

َس٠ اؿٌُ ، ؾهإ ايكها٤ اغيكطٟ جيط٣ ع٢ً إٔ أقك٢ َس٠ اؿٌُ عاَإ ٚؾكّا 

يًؿك٘ اؿٓؿ٢ ، ثِ ٚضزت  عًٝ٘ إؾها٫ت ٚؾهٛى ست٢ مت تعسٌٜ شيو َٔ قبٌ 

 . (177)ايكاْْٛٝري

ّ ، إٔ أقك٢ َس٠ اؿٌُ غ١ٓ 1929( يػ١ٓ 25ضقِ ) (178)ؾٓل ايكإْٛ اغيكطٟ

( َٓ٘ ع٢ً أْ٘: 15نٌ اؿا٫ت ايٓازض٠، ْٚكت اغياز٠ )َّٜٛا( يٝؿٌُ  365مشػ١ٝ )

) ٫ تػُع عٓس اإلْهاض زع٣ٛ ايٓػب يٛيس ظٚد١ ثبت عسّ ايت٬قٞ بُٝٓٗا ٚبري 

ظٚدٗا َٔ سري ايعكس، ٫ٚ يٛيس ظٚد١ ب٘ بعس غ١ٓ َٔ غٝبت١ ايعٚز عٓٗا ، ٫ٚ يٛيس 

ت ايط٬م أٚ اغيطَّك١ ٚاغيتٛؾ٢ عٓٗا ظٚدٗا إشا أتت ب٘ ٭نجط َٔ غ١ٓ َٔ ٚق

 ايٛؾا٠( .

(يػ١ٓ 61)ٚبٓؿؼ ايبٓس ايػابل ْل قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ا٭ضزْٞ ضقِ 

 بايػ١ٓ اغيطاز)(:185اغياز٠ ) ؾؿٞ ، باهلذط١ٜ ايػ١ٓ ٚسسز ، َٓ٘( 147) اغياز٠ ،ّ 1976

 ْٕٛ ايػ١ٓ ايكُط١ٜ اهلذط١ٜ(.ايكا ٖصا ؼي ايٛاضز٠

                                      
 (676/ 7)(ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت2/221٘)ؾطح غٓٔ ايرتَصٟ يًهؿُريٟ (ايعطف ايؿص1/554ٟ)(ساؾ١ٝ ايعس176ٟٚ)

 ( َٛقع ٚظاض٠ ا٭ٚقاف اغيكط2/235.١ٜ( ؾتا٣ٚ زاض اإلؾتا٤ اغيكط١ٜ )177)

 ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اٯت١ٝ اْـيط: َس٠ اؿٌُ بري ايؿك٘ ٚايطب ٚبعض قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغيعاقط٠ ( غيعطؾ١ قٛاْري178)

 (.676/  7( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ )37-35ز. قُس غًُٝإ ايٓٛض م)
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 اغياز٠ ْكت ، 1984ّ يػ١ٓ(51)ٚؼي  قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايهٜٛيت ضقِ 

 ٚث٬مثا١٥ ٚغتٕٛ عيػ١ ٚأنجطٖا قُط١ٜ، أؾٗط غت١ اؿٌُ َس٠ أقٌ) إٔ: (166)

ّٜٛ .) 

َع تعس٬ٜت طبٞ، ؼي ايؿكٌ ايطابع ٚايجُإْٛ ٚؼي قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغيػ

 (. غ١ٓ ٚأنجطٖا أؾٗط، غت١ اؿٌُ َس٠ أقٌ: ) 1993ّغ١ٓ 

 أقٌ) :  (100) اغياز٠ 1991ّ يػ١ٓ (42)ٛزاْٞ ضقِ ٚؼي قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايػ

 (. غ١ٓ ٚأنجطٖا أؾٗط، غت١ ٖٞ اؿٌُ َس٠

ٚؼي َؿطٚع ايكإْٛ اغيٛسس يٮسٛاٍ ايؿدك١ٝ يسٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ 

 اؿٌُ غت١ أؾٗط، ٚأنجطٖا غ١ٓ (. َس٠ أقٌ: )  (74)ؼي اغياز٠ 

 2005ّ يػ١ٓ(28)٫ؼازٟ ضقِ ٚؼي قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اإلَاضاتٞ: ايكإْٛ ا

َٜٛا، ٚأنجطٙ ث٬مثا١٥ ٚعيػ١ ٚمثإَْٛا١٥اؿٌَُس٠أقٌ( :) 91) ضقِ قإْٛ

 ٚغتٕٛ َّٜٛا، َا مل تكطض ؾ١ٓ طب١ٝ َؿه١ً هلصا ايػطض خ٬ف شيو(.

( ٨0ٚؼي َؿطٚع ايكإْٛ ايعطبٞ اغيٛسس جملًؼ ٚظضا٤ ايعسٍ ايعطب: ؾؿٞ اغياز٠ )

 (.غ١ٓ ٚأنجطٖا أؾٗط ١غت اؿٌُ َس٠ أقٌ:"َٓ٘

ٚشٖب قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ايُٝين َصٖبّا آخط ؾًِ جيعٌ سسّا ٭نجط 

( إٔ ) أقٌ َس٠ اؿٌُ غت١ 20( َٔ ايكإْٛ ضقِ )128اؿٌُ ، ؾكس ْكت اغياز٠ )

أؾٗط ٫ٚ سس ٭نجطٖا َع ؿيٗٛض ايكطا٥ٔ ايساي١ عًٝ٘ ٚاغتُطاضٖا ٚتكطٜط ايطبٝب 

 ـ(179) اغيدتل (

 : َا غبل َٔ ايكٛاْري٬ٜٚسفي ع٢ً 

إٔ أنجط ايكٛاْري أطًكت ايػ١ٓ ، ٚسسز ايكإْٛ ايػٛضٟ ايػ١ٓ بايؿُػ١ٝ ،  -

ٚٚاؾك٘ ؼي شيو ايكإْٛ اإلَاضاتٞ ٚايهٜٛيت ايًصإ سسزا اغيس٠ با٭ٜاّ ٚدع٬ٖا 

( َّٜٛا ، ٚاْؿطز ايكإْٛ ا٭ضزْٞ ؾٓل أْٗا غ١ٓ قُط١ٜ ٖذط١ٜ ، ٚتكٌ أٜاَٗا 365)

                                      
 (.20بؿإٔ ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ ٚتعس٬ٜت٘ م) 1992( ايكإْٛ ضقِ عؿطٜٔ يػ١ٓ 179)
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( َّٜٛا باعتباض تٛايٞ أضبع١ أؾٗط ْاقك١ 358) َّٜٛا ٚبأقك٢ سس (350بأز٢ْ سس )

 ٚنا١ًَ.

ٚايكإْٛ قس بايؼ با٫ستٝاؾي; ؾإٕ نإ ٫ بس َٔ شيو ؾًٝهٔ ا٭خص بايػ١ٓ 

 ايكُط١ٜ نأقك٢ سس ا٫ستٝاؾي ا٭ْػب، اٖتسا٤ عسٜح ابٔ قٝاز ايػابل .

با٤ ا٭د١ٓ ، ٜط٣ ايباسح إٔ َطدع ٖصٙ اغيػأي١ إزي أٌٖ ا٫ختكام ِٖٚ أط-

( َّٜٛا سٝح إٔ اغيؿ١ُٝ ٫ 330ٚأع٢ً تكسٜط هلِ إٔ َس٠ اؿٌُ ٫ تعٜس ع٢ً )

تػتطٝع إٔ شيس اؾٓري بعٓاقط اؿٝا٠ بعسٖا ، ٖٚصا استٝاؾي ٫غتٝعاب نٌ 

اؿا٫ت ايؿاش٠ نُا غبل ، ؾٝشتاؾي ايكإْٛ ؿاي١ ايػبات إشا ثبت يس٣ ا٭طبا٤ 

كساض ايػبات ، ٚقس اَتاظ ايكإْٛ اإلَاضاتٞ بايؿشل اغيدربٟ ؾتعٜس اغيس٠ ع٢ً َ

بايٓل ع٢ً ٖصا اؿهِ ، ٚأض٣ إٔ ايكإْٛ ايُٝين نإ أنجط استٝاطّا ٚقٛابّا 

سٝح مل جيعٌ سسّا ٭نجط اؿٌُ َع ؿيٗٛض ايكطا٥ٔ ايساي١ عًٝ٘ ٚاغتُطاضٖا 

ٚتكطٜط ايطبٝب اغيدتل ، ٖٚصا إضداع يًُٛنٛع ٭ٌٖ ا٫ختكام ٖٚٛ َا ٜٓبػٞ 

 ٚاهلل تعازي أعًِ. ُس ؼي َجٌ ٖصٙ ايكه١ٝ ،إٔ ٜعت
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 ؾٗطؽ أِٖ اغيطادع

 أسهاّ اإلسساز ، خايس بٔ عبساهلل اغيكًح ، َٛقع اغي٪يـ بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. -1

أسهاّ اغيطأ٠ اؿاٌَ، حي٢ٝ بٔ عبس ايطظئ اـطٝب، نُٔ اغيهتب١ ايؿا١ًَ  -2

 ا٫يهرت١ْٝٚ.

ض ايػبٌٝ ،ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، اغيهتب إضٚا٤ ايػًٌٝ ؽطٜر أسازٜح َٓا -3

ّ.1985 -1405ٙايجا١ْٝ،  ؾي. اإلغ٬َٞ،

ا٭ٚزي  ؾي. ا٫غتصناض، ٜٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ عبس ايرب ايُٓطٟ، زاض قتٝب١، -4

ّ. 1993 -ٖـ 1414

ز. عبس ايطؾٝس بٔ قُس أَري  زضاغ١ ؾك١ٝٗ طب١ٝ، -أقٌ ٚأنجط َس٠ اؿٌُ  -5

ا٫يهرت١ْٝٚ.نُٔ اغيهتب١ ايؿا١ًَ  بٔ قاغِ،

 ٙ.1393ا٭ّ، قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ ، زاض اغيعطؾ١ بريٚت ،غ١ٓ  -6

ؼكٝل  اإلْكاف ؼي َعطؾ١ ايطادح َٔ اـ٬ف، عًٞ بٔ غًُٝإ اغيطزاٟٚ، -7

 زاض إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت. قُس ساَس ايؿكٞ،

اض ٖـ ،ز970ت  ايبشط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل ،ظٜٔ ايسٜٔ ابٔ لِٝ اؿٓؿٞ، -8

 اغيعطؾ١ بريٚت.

 زاض ايهتاب ايعطبٞ، بسا٥ع ايكٓا٥ع ؼي تطتٝب ايؿطا٥ع ،ع٤٬ ايسٜٔ ايهاغاْٞ، -9

 ٙ بريٚت، يبٓإ.1982غ١ٓ 

زاض ايؿهط  تكشٝح خايس ايعطاض، بسا١ٜ اجملتٗس، ايٛيٝس بٔ ضؾس ا٭ْسيػٞ،-10

 يبٓإ –ّ بريٚت  1995 -ٙ  1415،طبع١ 

ُس بٔ ٜٛغـ بٔ أبٞ ايكاغِ ايعبسضٟ، زاض ق ايتاز ٚاإلنًٌٝ غيدتكط خًٌٝ،-11

 ٙ.1398ايؿهط بريٚت ،غ١ٓ 

تبٝري اؿكا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل، عجُإ بٔ عًٞ ايعًٜعٞ ، اغيطبع١ ايهرب٣  -12

 ٖـ. 1313ايطبع١ ا٭ٚزي ، ا٭َري١ٜ ب٫ٛم ، ايكاٖط٠،

 ساؾ١ٝ  اـطؾٞ ع٢ً كتكط غٝسٟ خًٌٝ ، زاض ايؿهط يًطباع١ ،بريٚت. -13

 زاض ايؿهط بريٚت. قُس بٔ عابسٜٔ، اؾ١ٝ ضز احملتاض ع٢ً ايسض اغيدتاض،س-14
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ؼكٝل قُس  قُس عطؾ٘ ايسغٛقٞ، ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري،-15

 بريٚت. عًٝـ، زاض ايؿهط،

عًٞ ايكعٝسٟ ايعسٟٚ ،ؼكٝل  ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً ؾطح نؿا١ٜ ايطايب،-16

 ٙ.1412زاض ايؿهط بريٚت ،غ١ٓ  ٜٛغـ ايبكاعٞ،

عُط ا٭ؾكط، ف١ً ايؿطٜع١  .ز. اؿٝض ٚاؿٌُ ٚايٓؿاؽ بري ايؿك٘ ٚايطب-17

 (.11داَع١ ايهٜٛت، ايعسز) ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬،

ايساض ايػعٛز١ٜ يًٓؿط  ز.قُس عًٞ ايباض، خًل اإلْػإ بري ايطب ٚايكطإٓ، -18

 ّ.1983-1403ٙؾي.ايطابع١  ٚايتٛظٜع،

حيٞ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ،  اغيهتب اإلغ٬َٞ،  ،ضٚن١ ايطايبري ٚعُس٠ اغيؿتري-19

 ٙ.1405غ١ٓ  بريٚت،

قُس بٔ أبٞ بهط أٜٛب ايعضعٞ ،َ٪غػ١  ظاز اغيعاز ؼي ٖسٟ خري ايعباز، -20

ايهٜٛت ايطبع١ ايطابع١ عؿط٠ :  –بريٚت  -َهتب١ اغيٓاض اإلغ١َٝ٬  -ايطغاي١ 

 ؾي.عبس ايكازض ا٭ضْا٩ٚ -ّ،ؼكٝل : ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚؾي 1986 – 1407

بريٚت ، ؼكٝل قُس  –زاض ايؿهط  غٓٔ ابٔ َاد٘،قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، -21

 ؾ٪از عبس ايباقٞ.

غٓٔ أبٞ زاٚز، غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح أبٛ زاٚز ايػذػتاْٞ ا٭ظزٟ، ؼكٝل  -22

 قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، زاض ايؿهط بريٚت.  

 1414ض ايباظ ،َه١ اغيهط١َأظيس بٔ اؿػري ايبٝٗكٞ، َهتب١ زا ايػٓٔ ايهرب٣، -23

 ّ،ؼكٝل قُس عبس ايكازض عطا.1994 –

قُس بٔ عٝػ٢ أبٛ عٝػ٢ ايرتَصٟ، ؼكٝل : أظيس قُس  غٓٔ ايرتَصٟ، -24

 بريٚت. –زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ  ؾانط ٚآخطٕٚ،

ايطبع١  بريٚت، –غٓٔ ايٓػا٥ٞ، أظيس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ  -25

عبس ايػؿاض غًُٝإ ايبٓساضٟ ، غٝس نػطٟٚ  ّ،ؼكٝل ز.1991 – 1411ا٭ٚزي ، 

 سػٔ.
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ؾطح قشٝح َػًِ ، حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ،بريٚت،  -26

 ٙ.1392ايطبع١ ايجا١ْٝ ، 

أبٛ ايربنات أظيس بٔ قُس ايعسٟٚ ، ايؿٗري بايسضزٜط، زاض  ايؿطح ايهبري، -27

 بريٚت. ايؿهط،

بٔ خعضي١، قُس بٔ إغشام بٔ خعضي١ ،اغيهتب اإلغ٬َٞ، بريٚت، قشٝح ا -28

 ،ؼكٝل ز. قُس ا٭عـيُٞ.1970 – 1390

زاض ابٔ نجري ،  قشٝح ايبداضٟ ، قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ اؾعؿٞ، -29

ؼكٝل : ز. َكطؿ٢ زٜب 1987-1407ايطبع١ ايجايج١ ،  بريٚت، –ايُٝا١َ 

 داَع١ زَؿل. -ايؿطٜع١  ايبػا أغتاش اؿسٜح ٚعًَٛ٘ ؼي ن١ًٝ

قشٝح َػًِ، َػًِ بٔ اؿذاز ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل قُس ؾ٪از -30

 زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت. عبس ايباقٞ،

عُس٠ ايكاضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ، بسض ايسٜٔ ايعٝين ، إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ،  -31

 بريٚت.

 ًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ ،ؾتح ايباضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ، أظيس بٔ ع -32

ضقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسازٜج٘  ؼكٝل عبس ايععٜع بٔ باظ ٚقب ايسٜٔ اـطٝب

 زاض اغيعطؾ١ بريٚت. ٚشنط أططاؾٗا : قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ،

ايجايج١  زَؿل ؾي. ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ ، ز. ٖٚب١ ايٗعسًٝٞ، زاض ايؿهط، -33

1409-1989.ّ 

 اقط٬سّا ، غعسٟ أبٛ دٝب ،زاض ايؿهط ، زَؿل ، ؾي.ايكاَٛؽ ايؿكٗٞ يػ١ ٚ -34

 ّ.1988 -ـ ٖ 1408ايجا١ْٝ ،

نؿاف ايكٓاع عٔ َذي اإلقٓاع ، َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ ايبٗٛتٞ، اغيتٛؾ٢  -35

بريٚت  –ؼكٝل: ٬ٍٖ َكًٝشٞ َٚكطؿ٢ ٬ٍٖ ، زاض ايؿهط  ٖـ(1051غ١ٓ )

 .ـ1402ٖ،غ١ٓ 

ؼكٝل ٜٛغـ ايؿٝذ  بٞ ظٜس ايكريٚاْٞ،نؿا١ٜ ايطايب ايطباْٞ يطغاي١ أ -36

 .ـ1412ٖغ١ٓ  زاض ايؿهط بريٚت، قُس ايبكاعٞ،
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إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ َؿًح اؿٓبًٞ ،اغيهتب اإلغ٬َٞ،  اغيبسع ؼي ؾطح اغيكٓع، -37

 .ـ1400ٖبريٚت ، غ١ٓ 

عبسايطظئ بٔ قُس بٔ غًُٝإ  فُع ا٭ْٗط ؼي ؾطح ًَتك٢ ا٭عط،-38

ٖـ 1419غ١ٓ  زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، ًٌٝ عُطإ اغيٓكٛض،ؼكٝل خ ايهًٝبٛيٞ،

- 1998.ّ 

فُع ايعٚا٥س َٚٓبع ايؿٛا٥س، عًٞ بٔ أبٞ بهط اهلٝجُٞ، ْؿط زاض ايهتب  -39

 ّ. 1988 -ٖـ 1408ايطبع١:  بريٚت، ايع١ًُٝ،

 ّ.1997اجملُٛع ؾطح اغيٗصب حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ، زاض ايؿهط بريٚت، -40

٣ ابٔ ت١ُٝٝ، زضاغ١ ٚؼكٝل: عبسايطظئ بٔ قُس بٔ فُٛع ؾتاٚ -41

قاغِ،ْؿط: فُع اغيًو ؾٗس يطباع١ اغيكشـ ايؿطٜـ،اغيًُه١ ايعطب١ٝ 

 ّ.1995ٖـ/1416 -ايػعٛز١ٜ 

َس٠ اؿٌُ بري ايؿك٘ ٚايطب ٚبعض،قٛاْري ا٭سٛاٍ ايؿدك١ٝ اغيعاقط٠ ز.  -42

 قُس غًُٝإ ايٓٛض، َٓؿٛض بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ.

ػتسضى ع٢ً ايكشٝشري، قُس بٔ عبساهلل اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ، ؼكٝل اغي -43

 –ٙ 1411َكطؿ٢ عبس ايكازض عطا،زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت،ايطبع١ ا٭ٚزي ، 

1990.ّ 

عازٍ َطؾس ،  -َػٓس اإلَاّ أظيس بٔ سٓبٌ ، ؼكٝل : ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚؾي  -45

ٖـ  1421طبع١ : ا٭ٚزي ، إؾطاف ز. عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ ايرتنٞ ،اي ٚآخطٕٚ،

 ّ،َ٪غػ١ ايطغاي١. 2001 -

اغيكباح اغيٓري ؼي غطٜب ايؿطح ايهبري، أظيس بٔ قُس اغيكطٟ ايؿَٝٛٞ، اغيهتب١  -46

 ايع١ًُٝ ،بريٚت.

اغيكٓـ ؼي ا٭سازٜح ٚاٯثاض، أبٛ بهط عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ ؾٝب١ ايهٛؼي،  -47

 ّ،ؼكٝل نُاٍ ٜٛغـ اؿٛت.1409 ايطبع١ ا٭ٚزي ، ايطٜاض، –َهتب١ ايطؾس 

ايكاٖط٠ ،  -اغيعذِ ا٭ٚغؽي، غًُٝإ بٔ أظيس ايطرباْٞ ، ْؿط زاض اؿطَري  -48

 عبس احملػٔ اؿػٝين.  ّ.ت. طاضم بٔ عٛض اهلل،1415
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 ز.ساَس قٓٝيب ، زاض ايٓؿا٥ؼ بريٚت، ؾي. َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤، ز.قُس ضٚاؽ، -49

 ّ.1988-1408ايجا١ْٝ 

ؾك٘ اإلَاّ أظيس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ، عبس اهلل بٔ أظيس بٔ قسا١َ  اغيػين ؼي -50

 ٙ.1405اغيكسغٞ ايطبع١ ا٭ٚزي ، 

َػين احملتاز إزي َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاؿي اغيٓٗاز ،قُس اـطٝب ايؿطبٝين ،زاض -51

 ايؿهط بريٚت.

َٛاٖب اؾًٌٝ يؿطح كتكط اـًٌٝ،قُس بٔ عبس ايطظئ ايٗطعٝين  -52

 ّ.2003 -ٖـ 1423غ١ٓ  طبع١، ايهتب ُريات، زاض عامل ،ؼكٝل ظنطٜا ع

 –قازض٠ عٔ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٦ٕٛ اإلغ١َٝ٬  اغيٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ،-53

 ٖـ ، زاض ايػ٬غٌ.1427ايهٜٛت، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

ظاٜس بٔ غًطإ  َ٪غػ١، ا٭عـيُٞ اغيٛطأ ، َايو بٔ أْؼ ،ؼكٝل : قُس  -54

 ّ.2004 -ٖـ 1425ؾي.ا٭ٚزي  ، آٍ ْٗٝإ

ْس٠ٚ ايكها٤ ايؿطعٞ ؼي ايعكط اؿانط ايٛاقع ٚاغيأٍَٛ ، ؼي ايؿرت٠ ايٛاقع١  -55

ٖـ.،عسز 13/4/2006-12-11ٖـ. ،اغيٛاؾل 1427ضبٝع ا٭ٍٚ  14-13-12بري 

َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجري. ،قاّ ظُعٗا ٚتٓػٝكٗا: أبٛ إبطاِٖٝ ايصٖيب، اغيهتب١ 

 ايؿا١ًَ ا٫يهرت١ْٝٚ.

قُس بٔ عًٞ  ا٭ٚطاض َٔ أسازٜح غٝس ا٭خٝاض ؾطح َٓتك٢ ا٭خباض،ٌْٝ  -65

بتعًٝكات قُس َٓري ايسَؿكٞ. ْؿط إزاض٠ ايطباع١ اغيٓري١ٜ، ايؿٛناْٞ،


