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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تكديٍ

ـيًاْ واملسضعغل ضدًدـا ذلؽدد   احلؽد هلل زب اظعاملغل , واظصَٚ واظطٚؿ ععِ خامت اٛ

 وععِ آظن وصرين أـلعغل , وبعد .

جمرا حبث عق " ذصؾ وذخ اٛضمؾ واظصصىط واملفداج  ", أعدتهدن ظعددوزَ اظعاضدعُ     

عػسَ جملؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ املرسز عردلا يف إؼازَ اظػازذُ بدوظُ اٟؼدازا  اظعسبًدُ املعرددَ    

 .  2009/  4/  26جز : لد . املىا 1430/ ـلاتّ اٛوػل /  2 يف: 

 وذد جععت حبثٌ يف :

 د ؽلمًد عق هعسيخ اظىذخ وؼسوـعن وذابعًعن ظٚجعمات . 1

 د ؼيرث أوػ عق و ذخ اٛضمؾ واظصصىط . 2

 د ؼيرث ثاك عق وذخ املفاج  . 3

 د خاؽلُ اظيرث . 4

أضأػ اهلل اظعىجًز جًؽا أـا بصدته شؽا أضأظن أك صلعغ جمدٍ لرا يف ذطفاهٌ يىؿ 

 ديق "يىؿ ٙ يفح  ؼاػ وٙ بفىك إٙ ؼق أهِ اهلل برعب ضعًؾ ".صدس اهلل اظععًؾ . اظ
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 متهيد عّ ًزوُة اهوقف وقابويته هالجتهاد

ظًظ ؼدق غدض يف أك اظىذدخ يف اٟضدٚؿ ؿلثدغ وجمدا ؼدق وجدىه اظددل واٟذطداك املؽعددَ            

جلازيُ اظفاجعُ , ذدث ععًمدا اظردسآك اظصدسيؾ ذدغل      اظدآؽُ , وبابا واضعا ؼق أبىاب اظصدذُ ا

ـ٣حيُردىا  آؼ١ف٢دىا  اظَّدرييق١  َأيُّم١دا  ي١ا ذث ععِ اظصدذا  وـدب إػل اٟـحاس برىظن هعاػل :   َطِّي١دا ي  ؼيدق٣  َأ

 ىاو١ع١ؽيُعددد آؼ١ف٢دددىا اظَّدددرييق١ ِإكَّ وذىظدددن : , ( *) اِظدددَأز٣ِ  ؼيدددق١ َظُصدددؾ٣ َأخ٣س١ج٣ف١دددا و١ؼيؽَّدددا َشط١دددي٣ع٢ؾ٣ ؼ١دددا

 ؼيؽَّدا  ه٢ف٣حيُرىا ذ١عَِّ اِظييسَّ ه١ف١اُظىا َظق٣ وذىظن : , ( †) ـ٢ص٢ّظا اِظحيس٣ت١و٣ِع ج١فَّا ٢ َظم٢ؾ٣ َشاـ١ت٣ اظصَّاظير١ا ي

( وطيرن اظسضدىػ صدعِ اهلل ععًدن وضدعؾ بطدفعن اظػدسيحُ ذدغل أصداب ضدًدـا عؽدس           †) ه٢رييُّىك١

جًمددا , جردداػ : يددا   هعًددن وضددعؾ  يطددعأؼسزضددٌ اهلل عفددن أزضددا تًدددل وأهددِ اظددف  صددعِ اهلل ع 

زضىػ اهلل إـٌ أصيت أزضا مل أصب ذط ؼاٙ أـحظ عفددٍ ؼفمدا جؽدا هدأؼسـٌ جًمدا ل جرداػ :       

إك غددٔت ذيطددت أصددعما وهصدددذت بمددا بددرل أـددن ٙ ييدداا أصددعما , وٙ ييعدداا , وٙ يىلددب , وٙ   

ِ واظسذاب وابق اظطديًغ  يىزث , ذاػ : جعصدس بما عؽس زضٌ اهلل عفن يف اظحرساْ وذوٍ اظرسب

واظطًخ ٙ جفاح ععِ ؼق وظًما أك يأشغ ؼفمدا أو يععدؾ صدديرا بداملعسود بدرل ؼعأثدغ جًدن أو        

(. وذغل وذخ أزاضٌ رلرليز اظرٍ شاك يمىتيا ثدؾ أضدعؾ وذاهدغ ؼد  زضدىػ      †برل ؼعؽىػ جًن)

صددعِ اهلل اهلل صدعِ اهلل ععًدن وضددعؾ يف بدصوَ أذدد , وذدداػ ظرىؼدن : إك ُأصيدي٣ت٢ جؽدداظٌ  ؽدد        

ععًن وضعؾ يصف  جًن ؼا يػاْ , ثؾ خدسد جراهدغ ذعدِ ذعدغ زضدٌ اهلل عفدن , جرداػ جًدن زضدىػ          

( وذدغل ذداػ صدعِ    **اهلل صعِ اهلل ععًن وضعؾ : رلرليز خدرل يمدىت . وجعدغ أؼٚشدن وذحدا . )     

اهلل ععًن وضعؾ : "إذا ؼا  ابق آتؿ اـرع  عؽعن إٙ ؼق ثٚث : صدذُ جازيُ , أو ععؾ يفعح  بدن  

( وهيد  اظصدرابُ زضدٌ اهلل عدفمؾ زضدىػ اهلل صدعِ اهلل ععًدن        ††, أو وظد صاحل يدعى ظن ". )

وضددعؾ يف ذظددض ذًفؽددا عؽعددىا ععددِ وذددخ شددسآؾ أؼددىاشلؾ , وـحددآظ ضددًاعمؾ ععددِ اظحرددساْ       

واملطدداشغل وأبفدداْ اظطدديًغ , ووجلددىه بابددا ؼددق اٛبددىاب اظىاضددعُ اظدد  ضدداعد  يف ضددد خعددُ        

أبفاْ اظطيًغ اظعدابسيق  باضدعغل ؼدق خٚظدن اظعصاجدغ اٙجعؽداعٌ       ا عاجغل , واظعدحًخ عق 

بغل أجسات دلعؽعمؾ اظرٍ ـعؾ د آـراط د بطٚؼُ ـىايالؾ , وطمدازَ ذعدىبمؾ , وععدى ؼراصددلؾ       

, وـلعدُ ؼددا هػددسبت بددن ـحىضددمؾ اظصشًددُ ؼددق هسبًددُ اظسضددىػ صددعِ اهلل ععًددن وضددعؾ شلددؾ ععددِ  

 ظىت , واظعآخٌ .احلز , واظحطًعُ , واخلرل , واظسفلُ , وا

ويف ظددغ هعددض املعدداـٌ شعددما هعددىز اظىذددخ اٟضددٚؼٌ د ؼددق بعددد د يف عصددس اظعددابعغل            

واٛٓؽدددُ اجملعمدددديق وؼدددق هٚلدددؾ ؼدددق جرمددداْ املدددرالب اٛزبعدددُ وبرللدددؾ , وؼدددق ثدددؾ أهيددداعمؾ     

                                                 
 . 267اظيرسَ :  د  *

 . 107اظصمخ :   د †
 . 92آػ عؽساك :   د †
. ط : ععددِ ـحرددُ   308/  7.  2764احلددديث يف صددرًس اظيدددازٍ , شعدداب اظىصددايا ذددديث زذددؾ :     د  †

 اظػًذ ذلؽد بق زاغد آػ ؼصعىؿ ؼعيعُ أبٌ ذًاك .
 . تاز املعسجُ ظعفػس . 168/  3. وضرلَ ابق لػاؿ ؼ  اظسو  اٛـخ :  7: ص :  اٟضعاد ظععازبعطٌ  د **

 7اٟضعاد ظععسابعطٌ : ص :  د  ††
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وهٚؼًرلؾ ؼق املصفحغل واظػساح اظريق طدىزوا ؼياذدث اظىذدخ يف إطداز هعدىز دلعؽعداهمؾ ,       

مدا واهطدداا ؼعععياهمدا جعأضدظ ؼددق ذظدض بفًدداك جرمدٌ ؼدعغل بعددِ شدغ جىاـددب        واشتيدات ذاجاه 

 اظىذخ ؼق ذًث ؼحمىؼن , وأذصاؼن , وغسوطن , وأـىاعن , وإتازهن , واضعثؽازه .

وأصددغ اظىذددخ يف اظعةددُ ؼصدددز وذددخ ؼلعفددِ ذدديظ . هرددىػ : وذحددت اظدابددُ واظطددًازَ       

 ؼلعفددِ ذيطددت ـحطددٌ عفددن  ؼلعفددِ ذيطددعما وؼفععمددا ؼددق اظطددرل , وهرددىػ : وذحددت عددق اظطددرل   

.وهطددععؽغ شعؽددُ اظىذددخ دلدداشا ؼلعفددِ اٙطددٚا أو اٟذاطددُ هرددىػ : وذحددت ععددِ ؼعفددِ شددرا  

ؼلعفِ اطععت ععًن , ووذحعن ععدِ ذـيدن ؼلعفدِ أطعععدن ععًدن , وشؽدا هطدعددؿ يف احلطدًا          

هطددعددؿ يف املعفىيددا  هرددىػ : وذددخ جمددىته ععددِ جعددغ اخلددرل ؼلعفددِ ذصددسلا جًددن ولصددرا ,  

 ( .*غ يطعددؿ يف اظعسبًُ ٙشؼا وؼععديا . أؼا أوذخ جاضععؽاػ برل جصًس)واظحع

َّم٢دددؾ٣ و١ذيُحدددىل٢ؾ٣ وذدددد جددداْ اضدددععؽاػ املددداتَ يف اظردددسآك اظصدددسيؾ يف ذىظدددن هعددداػل :            ِإ

٢ٔىُظىك١  ( †). اظفَّاِز ع١َعِ و٢ذيُحىا ِإذ٣ ه١س١ّ و١َظى٣}(, وذىظن:†){ؼ١ط٣

املصددز " اظىذدخ " يف اضدؾ املحعدىػ هردىػ : لدرا        وجًؽا وزاْ ذظض جرد اغدعمس اضدععؽاػ  

سأٍ ولدى ؼصددز ععدِ املسٓدٌ , هردىػ : لدرا زأٍ جدٚك أٍ ؼدا         دوذخ أٍ ؼىذىد ؼثعؽا أطعز اظد 

 يساه .

أؼددا يف اٙصددعٚح جرددد اخععددخ اظحرمدداْ يف هعسيددخ اظىذددخ هيعددا ٙخددعٚد ـعددسهمؾ           

 وهصًًحمؾ ظن ؼق جمُ اظعصوؿ وعدؼن .

رٍ يردىػ بعددؿ ظصوؼدن د يعسجدن بأـدن  : "ذديظ اظعدغل ععدِ ؼعدض            جاٟؼداؿ أبدى ذفًحدُ د اظد      

 ( †اظىاذخ واظعدلا ؼلفحععما ؼلفصظُ اٟعازَ ".)

وؼرعطِ هعسيحن لرا أك اظىذخ لدى اظعددلا باملفحعدُ جردط , أؼدا اظعدغل جؽريىضدُ ععدِ         

ؼعددض اظىاذددخ وبددرل خازجددُ عفددن , ولددرا اظىضدد  يعددًس ظددن اظعصددسد جًمددا بددأٍ هصددسد ـاذددغ        

عددن بًعمددا وليعمددا واظىصددًُ بمددا , شؽددا أـددن إذا ؼددا  هصددىك جددصْا ؼددق هسشعددن          ظعؽعصًددُ ج

شطآس أؼٚشن إٙ يف صدىز ثدٚث ـدإل اٟؼداؿ أبدى ذفًحدُ ععدِ أك اظىاذدخ ٙ ؿلعدض اظسجدىا           

 (**جًما ٙععيازا  خاصُ بما .)

                                                 
 أضاع اظيٚبُ ظعصرلػسٍ واظراؼىع ا ًط ظعحرلوشاباتٍ .  د *

 . 24ضىزَ : اظصاجا  :  د  †
 . 27ضىزَ اٛـعاؿ :  د  †
 . 3, اٟضعاد ظععسابعطٌ :  519/  6, اظدز املدعاز :  191,  19/  6جعس اظرديس :  د  †
د أك طلددسد     2ددد أك ضلصددؾ جًددن ذدداشؾ يرددىػ بعددصوؿ اظىذددخ إذا هفددىشا جًددن .   1اظصددىز اظددثٚث لددٌ :  د  **

اظىاذدخ وذحددن رلددسد اظىصددًُ شددأك يرددىػ : إذا ؼدت جأزضددٌ لددره صدددذُ جًأخددر ذصددؾ اظىصددًُ ,   
ا بأك ييفًن ويأذك ظعفاع باظصَٚ جًن .) زاج  بددآ  اظصدفآ    د أك يرخ أزضن ؼطحد  3ويعصؿ اظىزثُ . 
 . ( 218/  6ظعصاضاـٌ : 
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أؼا اظصداذياك ذلؽدد وأبدى يىضدخ جرليداك أك اظىذدخ ٙشؿ , وظدرا يعسجاـدن بأـدن ذديظ           

 ( *صؾ ؼعض اهلل واظعصدس ؼلفحععما يف احلاػ واملآػ .)اظعغل ععِ ذ

وؼرعطِ هعسيحمؽا لرا ظصوؿ اظىذخ وعدؿ جىاش اظسجىا جًن ظعىاذدخ أو اظعصدسد جًدن    

بدددأٍ هصدددسد ـاذدددغ ظعؽعصًدددُ , وعددددؿ أيعىظعدددن ظىزثعدددن إذا ؼدددا  خلدددسود اظىذدددخ عدددق ؼعصدددن  

وصددرلوزهن ععددِ ذصددؾ وصددرلوزهن ععددِ ؼعددض اهلل هعدداػل . ويىاجددز اظصدداذيغل يف ظددصوؿ اظىذددخ  

(. ويف ذدىػ شلؽدا   †ؼعض اهلل هعاػل اٟؼاؼاك اظػاجعٌ وأفلد يف أذد ذىظغل شلؽدا ولدى اٛصدس )   

شلؽا ثداك يردىٙك بددخىػ اظعدغل املىذىجدُ يف ؼعدض املىذدىد ععدًمؾ إٙ أك لدرا املعدض ٙ ييدًس شلدؾ             

شلدا  اظعصسد جًمدا بدأٍ هصدسد ـاذدغ ظعؽعصًدُ شؽدا أـمدا ٙ هدىزث عدفمؾ إذا ؼداهىا جؽعصمدؾ            

 (.†ؼعض برل هاؿ أو ؼعض صىزٍ )

أؼا املاظصًُ جًعسجىك اظىذخ بأـدن : "جعدغ ؼفحعدُ كعدىط وظدى بدأجسَ أو بععدن ملطدعرز         

 (†بصًةعن ؼدَ ؼا يساه ا يظ ".)

وؼق هعسيحمؾ لرا يعطس أك اظىذخ عفددلؾ ٙشؿ شؽدا أـدن يصدىك يف اظعرداز اظدرٍ ظدن        

ك ؼ٘ذعددا  , وأك ؼعصًددُ اظعددغل هصددىك    بعددُ ويف املفدداج  شاٟجددازَ , وأـددن ؿلصددق أك يصددى     

ظعىاذخ ظصفن ؿلف  ؼق اظعصسد جًما بأٍ هصسد ـاذغ ظعؽعصًُ , وٙ صلىش ظعىاذدخ اظسجدىا   

 يف وذحن ٛـن ؼعصؿ باظعصدس باملفحعُ شغ ؼدَ اظىذخ ؼ٘بدَ أو ؼ٘ذعُ .

ُ يف أك املىذدددىد يصدددىك ععدددِ ؼعدددض  دددددددددُ ذدددىػ يىاجدددز املاظصًدددددددددوظعػددداجعًُ واحلفابع

 (**ىاذخ . )اظ

واظساجس اظردىػ بعدصوؿ اظىذدخ ولدرا ااداه اظصداذيغل املحعدِ بدن يف املدرلب احلفحدٌ ,           

 (††ولى أيطا اااه املرالب اظثٚثُ. )

شؽا أك اظدساجس جًؽدا أزاه د يف ؼعصًدُ اظعدغل املىذىجدُ أـمدا هصدىك ععدِ ذصدؾ ؼعدض            

, ٛك براْلددا ععددِ  اهلل هعدداػل , ولددى زأٍ اظصدداذيغل واٟؼدداؼغل اظػدداجعٌ وأفلددد يف اٛصددس   

ؼعض اظىاذخ د ولى زأٍ املاظصًُ وا صدٌ أيطدا عدق اٟؼداؼغل اظػداجعٌ وأفلدد د ضلدىد إػل          

أـمدا هصدىك ععدِ ؼعدض املىذدىد      ذًد لى عدؿ جىاش اظعصسد ظعؽاظض يف اظعغل , وؼثعدن اظردىػ ب  

, ٛـن لى اٝخس ضلىد إػل ذًد ولدى عددؿ جدىاش اظعصدسد ظعؽداظصغل يف ؼعصمدؾ , أؼدا        ععًمؾ

                                                 
. وخٚصددُ أذصدداؿ اظىذددخ ظعػددًذ ععددٌ     522,  521/  6. اظدددز املدعدداز :   191/  6جددعس اظرددديس :   د  *

 . 5ذطب اهلل . ص : 
 2/  3سؼعٌ : . واٟذفاا ظعرحداوٍ :  . وـمايُ ا عاد إػل غسح املفماد ظع 186/  8املةين ٙبق ذداؼُ :   د †

. 
 . 307أذصاؿ اظىصايا واٛوذاد ظعدشعىز ذلؽد ؼصعحِ غع  :   د †
 . 98,  97/  4اظػسح اظصةرل ععِ أذسب املطاظض :   د †
 . 186/  8املةين ٙبق ذداؼُ :  د  **

 . 316أذصاؿ اظىصايا واٛوذاد ظعػًذ ذلؽد ؼصعحِ غع  : ص:  د  ††
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اٙااه اٛوػ جمى ععِ اٛصغ وٙ ضلىد إػل ذًد , وٙ غدض أك ؼدا ٙ ضلعداد إػل ذًدد أوػل كدا      

 (*ضلعاد إػل ذًد , واهلل أععؾ . )

 قابوية اهوقف هالجتهاد 

 يعد اظىذخ ؼق أوض  اٛبىاب اظحرمًُ اظ  هرىؿ ععِ اٙجعمات وذظض ظطييغل :

ظىذددخ تصىصددن وعًفددن , وؼددا    أوشلؽددا : أك اظرددسآك اظصددسيؾ مل يددرشس غددًٔا عددق ا     

اضعدػ بن ععًن ؼفدن إؾلدا يذلشدص يف اظعىجًدن اظعداؿ اظدرٍ بطدععن اٝيدا  اظصدثرلَ اظد  تعدت            

ظ٠ـحاس يف اخلرل واظدل , وهعض اظ  ذرز  ؼق اظػس واظيدغ , وهعض اظد  عؽعدت ععدِ اظعفيًدن     

ؽ  ذدىػ  ددد أثدس د ملدا ض    إػل ألؽًُ برػ املاػ يف اظدـًا ذيغ اٝخسَ , وظرظض جدنك أبدا طعردُ د شؽدا     

( . ذداػ : إك زبفدا يطدأظفا عدق أؼىاظفدا      †)١ ه٢رييُّدىك  ؼيؽَّا ه٢ف٣حيُرىا ذ١عَِّ اِظييسَّ ه١ف١اُظىا َظق٣ اهلل هعاػل : 

 (.†, جأغمدط يا زضىػ اهلل أـٌ جععت أزضٌ هلل )

شؽا أك اظطفُ اظفيىيُ مل هععس  ملععؾ أذصاؼدن اظعحصدًعًُ برددز ؼدا زشدص  ععدِ        

 (.†ػسوعًعن , وظرظض شاـت أشثس أذصاؼن اجعماتيُ)أصغ ؼ

ثاـًمؽددا : أك اظىذددخ ظددًظ هعيددديا ذلطددا ٙ يعرددغ ؼعفدداه , وإؾلددا لددى هصددسد ؼعرددىػ      

املعفددِ وؼددسهيط ؼلراصددد اظػددسا , وؼيعةدداه ارًددز ؼصدداحل املىذددىد ععددًمؾ , وارًددز اظفحدد   

ٙ يصددرس اظػددسا ؼددق   ظعؽرعدداجغل وظعؽحعؽدد  يف عؽىؼددن , ويف لددرا املعفددِ يرددىػ اظرددسايف : و    

( , شؽا أك اٟؼداؿ اظعدص بدق عيدد     **اظصدذا  إٙ املػعؽغ ععِ املصاحل اخلاظصُ واظساجرُ )

(, وخاصًُ ؼعرىظًُ املعفِ يف اظىذخ اععدن ؼسـدا   ††عيد اظطٚؿ صفحن يف ؼعرىٙ  املعفِ )

ؼسـددا ذددابٚ ظٚجعمددات واظفعددس , ٛك اٙجعمددات تآؽددا يفدديين ععددِ ؼددا لددى ؼعرددىػ املعفددِ ؼددق            

 ؿ , أؼا ؼا شاك هعيديا ذلطا جٚ دلاػ ظعسأٍ واٙجعمات جًن .  اٛذصا

                                                 
ظطابز واظصحرُ . وحبث "  اضدعثؽاز ؼدىازت اٛوذداد واٛذيداع " ظٜضدعاذ اظددشعىز خعًحدُ        املسج  ا د  *

 . 57,  53( ص : 1( جصْ ) 12بابصس احلطق .دلعُ اجملؽ  اظحرمٌ . اظعدت ) 
 . 92آػ عؽساك :   د †
ٍ . جدعس اظيداز   2752احلديث يف صرًس اظيدازٍ , بداب إذا وذدخ أو أوصدِ ٛذازبدن . ذدديث زذدؾ :        د  †

. طيعُ أبٌ ذًاك ععدِ ـحردُ اظػدًذ ذلؽدد بدق زاغدد آػ ؼصعدىؿ .         289/  7غسح صرًس اظيدازٍ : 
,  43واـعس : اظىذخ وأثسه يف هفؽًُ اجملعؽد  ظعددشعىز ذلؽدد بدق أفلدد بدق صداحل اظصداحل . ص :         

 ؿ .  2001لد /  1422طيعُ ؼصعيُ املعض جمد , اظعيعُ اٛوػل : 
لد  1404. ط : تاز اظحصس , ط : أوػل .  158/  8دشعىز وليُ اظصذًعٌ : اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن ظع د  †

 ؿ . 1984لد / 
. ط : تاز اظةددسب اٟضددٚؼٌ . ارًددز اٛضددعاذ ضددعًد بددساب . ط أوػل :   302/  6اظددرخرلَ ظعرددسايف :  د  **

 ؿ .  1994
. ط  : تاز اظرعؾ  137/  2اظرىاعد اظصدلّ ظععص بق عيد اظطٚؿ ارًز ـصين فلات وعثؽاك ضؽرليُ:  د  ††

ؿ . حبث اظدشعىز عيد اهلل بق بًن عدق " أثدس املصدعرُ يف اظىذدخ " .     2007لد /  1428اظرعؾ ط ثاـًُ 
 . 1/  12. دلعُ دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ . اظعدت :  213ص : 
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وذددىَ ذابعًددُ اظىذددخ ظٚجعمددات ـٚذعمددا أشثددس إذا هعيعفددا املصدداتز اٙجعماتيددُ اظدد  مت 

اضعدداؼما جًن واظ  ذد ـصغ ؼق خٚشلا إػل أك اٛذصاؿ اٙجعماتيُ اظىذحًُ شثرلَ وهعؽع  

, وـيددددأ يف ذظدددض بددداظعسد اظدددرٍ بددددأ اضدددعدداؼن   بعةعًدددُ شدددغ املصددداتز اٙجعماتيدددُ هرسييدددا 

 شؽصدز اجعماتٍ يف اظىذخ ؼفر بدايا  اظعحسي  اظحرمٌ جًن .

جاحلفحًُ أثس عفمؾ ؼق ذديؾ اظصؼق أك وذخ املفرىػ ٙ صلىش إٙ إذا شداك هيعدا ظععرداز     

أو وزت بن اظفإل شاظطٚح واخلًدغ أو جدسّ بدن اظعدسد شىذدخ اظصعدب واملصداذخ واظحدأع         

وأتوا  اجلفاشَ وثًابما واظدـاـرل واظددزالؾ واملصًدغ واملدىشوك ووذدخ اظطدحًفُ باملعداا        واظردوؿ

ظععاؼددغ اظفدداع بددن , واظععاؼددغ يددذلط بددن اظرًدداع خلدددل ابددق ؼطددعىت زضددٌ اهلل عفددن : ؼددا زآه          

 (*املطعؽىك ذطفا جمى عفد اهلل ذطق , وٛك اظثابت باظعسد ثابت باظفإل .)

ظععسد اظعحطرلٍ دلاٙ يف هحطرل عيدازا  اظدىاذحغل    وجىس اظعسد اٙضعفياطٌ زلد أك

 (†وغسوطمؾ وتٙٙ  شٚؼمؾ .)

ثدددؾ هدددأهٌ املصددداحل املسضدددعُ ولدددٌ املصددددز اٙجعمددداتٍ اظصددديرل اظدددرٍ أضدددظ ملرابعدددُ     

اذعًاجددا  اظصؼدداك واملصدداك يف إطدداز أـددن ؿلثددغ املصددعرُ اظداخعددُ يف ؼراصددد اظػددسا اظدد  مل   

 (†.)يػمد شلا ـإل باٙععياز أو اٟظةاْ

وبفعسَ شعًُ غاؼعُ زلد أك اٛذصاؿ اظىذحًُ اظ  اععؽد اظحرماْ جًما ععِ املصعرُ 

 شثرلَ , ؼفما :

أك اظحرمدداْ ؼلدععددخ ؼددراليمؾ جععددىا املعًدداز ظعصددسد ـدداظس اظىذددخ لددى اددسٍ ؼصددعرُ     د  1

اظىذخ ذًث أك هصسجن إذا شاك يف ذدوت ؼصعرُ اظىذخ شاك جآصا وإذا خداظخ هعدض   

(. بددغ إك ؼساعدداَ اظفدداظس ظعؽصددعرُ يف لددرا اخلصددىص ؼيدددأ شعددٌ   †ص)املصددعرُ مل صلدد

 ( .**ؼرسز يف اظراعدَ اظحرمًُ املعسوجُ " هصسد اظساعٌ ععِ اظسعًُ ؼفىط باملصعرُ)

. 

وؼددق بددغل اظحددسوا اظدد  ضددعصما اظحرمدداْ جًمددا : أك ـدداظس اظىذددخ واظراضددٌ إذا أجددسا عردداز 

 (††اظىذخ بةظل جاذؼ جنك هصسجمؽا لرا ٙ يصس .)

إك اظحرمدداْ ذددسزوا أك اظراضددٌ لددى صدداذب اٟغددساد ععددِ ـعددازَ اظىذددخ حبصددؾ وٙيعددن   د  2

اظعاؼدُ أيدا شاـدت جمدُ هعدًغل أوظٔدض اظفعداز , وععًدن جدنك اظفداظس د إذا خداك د جاظراضدٌ                

                                                 
 . 163/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن ظعدشعىز وليُ اظصذًعٌ :  د  *

 . 180/  8املسج  اظطابز :  د  †
 أصىػ اظحرن ظعػًذ عيد اظىلاب خٚد :. ععؾ د  †
 . 21جرن اظىذخ يف اٟضٚؿ ظعدشعىز اظصديز اظطسيس : . ص :  د  †
. ط : احلعدد  ارًددز وهععًددز عيددد   124اظراعدددَ اخلاؼطددُ يف اٛغددياه واظفعددآس ٙبددق زلددًؾ : ص :    د  **

 اظعصيص ذلؽد اظىشًغ .
 . 309ص : غسح اظرىاعد اظحرمًُ ظعػًذ أفلد اظصزذاْ .  د  ††
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باخلًاز إؼا أك يعصظدن , وإؼدا أك يطدؾ إظًدن ثردُ أؼًفدا ذحعدا ملداػ اظىذدخ وزعايدُ حلردىس            

 (*س يف ؼصعرُ اظىذخ .)املطعررغل ٛـن ؼصعخ باظفع

أك اظحرمدداْ زاعددىا يف ؼعددايرل غددسوط اظىاذددخ أٙ هععدداز  ؼدد  ؼصددعرُ اظىذددخ , وؼددق ثددؾ  د  3

ذدددسزوا أك اظىاذدددخ إذا غدددسط غدددسطا جاضددددا بعدددغ اظػدددسط وصدددس اظىذدددخ , وعددددوا يف   

اظػسط اظحاضد اظػسط اظرٍ ٙ جآدَ جًن , ويف لدرا اظصددت عدد احلفحًدُ ضدي  ؼطدآغ       

غسط اظىاذخ , وؼق بًفمدا : عددؿ اٙضدعيداػ , أو عددؿ عدصػ اظفداظس        صلىش جًما رلاظحُ

(. †, وغسط عدؿ إجازَ وذحن أشثدس ؼدق ضدفُ واظفداع ٙ يسبيدىك يف أجدسَ ضدفُ جردط )        

وشعما ؼق اظػدسوط اظد  هععداز  ؼد  ؼصدعرُ اظىذدخ , بدغ وشسضدىا يف لدرا اٙاداه           

ك جًددن هحىيددت ذاعدددَ جرمًددُ لددٌ : " شددغ غددسط شدداك رلاظحددا ظفصددىص اظػددسا أو شددا  

 (†ملصعرُ اظىذخ أو املطعررغل جمى غسط باطغ .)

زبؾ هػدت اظحرماْ يف اضعيداػ اظىذخ إذا شداك عردازا , وتاصدُ املاظصًدُ واظػداجعًُ       د  4

, جنـفددا زلددد ؼددق املعددأخسيق ؼددق املاظصًددُ ؼددق أجدداشه , وؼددق ثددؾ جددسّ اظعؽددغ بددن عؽددٚ       

ويعددى  بثؽفددن ؼددا لددى أبدديط    باملصددعرُ , ويف لددرا اظصدددت عددصٍ ظيعطددمؾ ذىظددن : ييدداا   

(. وذد زوٍ لرا اظرىػ أيطا عدق زبًعدُ بدق    †ظعؽريظ .ذعت : وبمره اظحعىّ جسّ اظعؽغ )

بددق أبددٌ عيددد اظددسفلق غددًذ اٟؼدداؿ ؼاظددض يف شؼددق ضددابز, وذددد اغددذلطىا يف ذظددض خددساب 

اظعراز وأك ٙ يصىك يف بععدن ؼدا يحدٌ بنصدٚذن , وجردد ؼدق يصدعرن هعىعدا ؼد  اظًدأع           

ذاظعن اٛوػل . شؽا أـن ـرغ يف املعًداز عدق عيدد اهلل اظعيدوضدٌ جسيداك       ؼق أك يسج  إػل

(, وجداْ عدق صداذب اظعؽدغ املععدز أك      **اظعؽغ باملعاوضُ يف احليظ باظػسوط اظطاظحُ)

أك اظعراز إذا خسب وصاز ٙ يفعح  بن اٙـعحاا اظعاؿ أـن يياا شؽا ذشدسوا جدىاش بًعدن إذا    

جعدِ بدن اظراضدٌ أبدى احلطدق ععدٌ بدق ذلؽدىت         خًخ ععِ املىذىد ععًن اشلدٚط بداجلىا أ  

 (††وـرعن ابق زذاػ عق اظعدؽٌ وعيد احلؽًد .)

ؼق أوجن اضعدداؿ املصعرُ يف باب اظىذخ إجاشَ بعض اظحرماْ ٙضععؽاػ جآض اظىذدخ   د  5

يف برله ؼق أوجن اظدل إذا ٙذت ؼصعرُ يف ذظض . وبرظض أجعدِ أبدى عيدد اهلل اظردىزٍ بدغ      

ق اظراضؾ ولى ذدىػ عيدد املعدض بدق املاجػدىك وأصديت وبدن أجعدِ ابدق          أضفد لره اظحعىّ ٙب

(ويف ذظددض ذدداظىا : ؼددا شدداك هلل جددٚ بددأع أك يىضدد  بعطددن يف بعددض      ††زغددد أيطددا. ) 

                                                 
 . 13/  7, واٟـصاد :  532/  3ذاغًُ ابق عابديق :  د  *

 . 181/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن :  د  †
 . 344/  4ذاغًُ ابق عابديق :  د  †
 . 226حبث " أثس املصعرُ يف اظىذخ ". ت . عيد اهلل بق بًن . ص :  د  †
 .  225املسج  اظطابز : ص :  د  **

 املسج  اظطابز . د  ††
 .187/  7املعًاز ظعىـػسيطٌ :  د  ††
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(. وبدددرظض أجعدددِ ابدددق هًؽًدددُ أيطدددا إذا مل يصدددق ظعىاذدددخ غدددسط جاظصآدددد يصدددسد يف   *)

ق جرمددداْ ( . ععدددِ أك اظعيدوضدددٌ ؼددد†املصددداحل اظددد  لدددٌ ـعدددرل ؼصددداحلن وؼدددا يػددديمما) 

املاظصًُ غسط أك يصىك ذظض ععِ وجن املطاظحُ وأك يصىك املطعخ بفًدا ٙ ضلعداد إػل   

 (†ؼا أضعخ ؼفن ٙ ذاٙ وٙ ؼطعريٚ .)

ؼددق أوجددن اضددعدداؿ املصددعرُ يف اظىذددخ هرددديؾ ذوٍ احلاجددُ واظحاذددُ ععددِ ذوٍ اظرسبددِ     د  6

ضدؾ حبثدا بدغل جًدن إيثداز      وعدؿ اهياا غسط اظىاذخ يف ذظض . ـردغ يف املىاشيدُ عدق ابدق اظرا    

 (†ذوٍ احلاجُ واظحاذُ ععِ برللؾ وظى أك احليظ ععِ ذوٍ اظرسبِ . )

وؼفددن جددىاش هةددًرل بعددض أؼدداشق املساجددز اظىذحًددُ إذا تعددت املصددعرُ إػل ذظددض شعةددًرل       د  7

 (**املًطُٔ إػل بسجُ أو هةًرل بعض اخلٚوّ ظعصىك ظطصفِ اظععيُ .)

أجعدِ بدن أبدى احلطدق اظرابطدٌ ؼدق جدىاش إخدساد اظصعدب          وؼق صىز ؼساعداَ املصدعرُ ؼدا     د     8

املىذىجُ ععِ ؼطحد ؼعغل إػل ؼق يسيددوك ذساْهمدا ثدؾ يرسأوـمدا أو يفطددىـما ويعًددوـما       

, وععغ ذظض بأك اظةس  ؼق وضعما يف ؼصاك ؼعغل لدى هعسيحمدا بدرظض املصداك وجآددَ      

ذًعدُ ذعدِ هدست جدٚ      ؼق يصعس ظعفعدس جًمدا جًدن جدنذا اـعحد  بمدا يف بدرل ذظدض املىضد  يف         

( . وأجعددِ ؼلثددغ ذظددض جًؽددا إذا غددسط اظىاذددخ أك ٙ هععددِ اظصعددب إٙ شعابددا   ††بددأع)

شعابا واذعاد اظعاظب إػل شعدب ذداػ أك هعدض اظصعدب ظًطدت ـىعدا واذددا وإؾلدا أـدىاا          

غعِ أجعِ بأك اظعاظب إذا شاك ؼأؼىـا ؿلصَّق ؼدق عددَ شعدب ؼساعداَ ظرصدد اظىاذدخ       

ب . وؼثعن إخساد اظصعب ؼق املدزضُ ؼد  اغدذلاط اظىاذدخ عددؿ     ولى اٙـعحاا بمره اظصع

 (††اخلسود بما جرد جس  اظعاتَ تسوجما حبطسَ املدزضغل وزضالؾ شلؾ وظةرللؾ .)

(.††) 

وشؽددا اضددعددؿ تظًددغ املصدداحل املسضددعُ ولددى تظًددغ اجعمدداتٍ شددثرلا يف بدداب اظىذددخ جرددد   

 شاك ظعؽصدز اظرٍ يرسب ؼفن ولى اٙضعرطاك دلاػ يف ذظض .  

 ق صىز اٙضعرطاك يف اظىذخ :  وؼ

                                                 
 . 147,  146/  7املسج  اظطابز :  د  *

 . 31/  18املسج  اظطابز . جعاوّ ابق هًؽًُ :   د †
, و حبدث " أثدس املصدعرُ يف اظىذدخ " ظعددشعىز عيدد اهلل بدق بًدن ص :          45/  7املعًاز ظعىـػسيطٌ :  د  †

 . 1/  12. دلعُ اجملؽ  :  231
 . 236. وحبث "أثس املصعرُ يف اظىذخ " ظعدشعىز عيد اهلل بق بًُ ص :  126/  6ظعياجٌ : املفعرِ  د  †

. 
 . 36/  6ؼىالب اجلعًغ غسح رلعصس اظػًذ خعًغ ظعرعاب :  د  **

 .  37/  7املعًاز :  د  ††
 . 236. وحبث " أثس املصعرُ يف اظىذخ " ظعدشعىز عيد اهلل بق بًُ ص :  34/  7املعًاز :   د ††

. 
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تخىػ ذرىس اٙزهحداس يف اظىذدخ وإك مل يدفإل ععدِ وذحمدا صدساذُ . جداْ يف اٟضدعاد :          د   1

جعى ذاػ : أزضدٌ لدره ؼىذىجدُ ومل يدصت هصدرل وذحدا ويددخغ ؼدا جًمدا ؼدق اظػدحس واظيفداْ             

( , *توك اظددصزا واظثؽددسَ شؽددا اظيًدد  , ويدددخغ جًددن أيطددا اظػددسب واظعسيددز اضعرطدداـا)   

ظعددغ لددرا اظحددسا ؼددق اظحددسوا املعسوجددُ املعداوظددُ يف بدداب اٙضعرطدداك عفددد اٛصددىظًغل ,    و

 (†ويدخغ عفدلؾ يف اٙضعرطاك بعرديؾ اظرًاع اخلحٌ ععِ اجلعٌ.)

جددىاش وذددخ ؼددا جددسّ جًددن اظععددازد شاملصدداذخ واظصعددب واظحددأع واظردددوؿ واملفػدداز        د  2

( .وذدد هرددؿ ذشدس    †هسط اظرًداع) واظردز واخلياشَ ظىجىت اظععازد يف لره اٛغًاْ وبن 

ذشس لرا اظحسا أيطا يف إطاز احلديث عق جسياك اظعسد يف اظىذخ , ووزوته لفدا ٛـدن   

ؼددق بدداب اٙضعرطدداك بدداظعسد ذظددض أك اٙضعرطدداك يصددىك بدداظفإل وباٟـلدداا واظعددسد    

 ( .†واملصعرُ ؼ  ؼساعاَ هحاصًغ اٛصىظًغل ظرظض بغل احلفحًُ واملاظصًُ خاصُ)

ظحرمدداْ ذددىػ اظىاذددخ د جًؽددا ظددى ذدداػ : ؼدداظٌ يف املطدداشغل صدددذُ د ععددِ            فلددغ بعددض ا د   3

اظعصدس بصغ ؼاػ اب جًن اظصشاَ اضعرطاـا . واظرًاع أك يعصدس باظصدغ ٛك اضدؾ   

 (**املاػ يفععز ععِ اظصغ.)

وشؽا اضعددؿ اظعسد واملصعرُ واٙضعرطاك يف باب اظىذخ جرد اضدعددؿ اظرًداع ولدى    

 ت يف : زأع ؼصاتز اظسأٍ واٙجعما

أذصاؿ وذخ املسيض ذًاضا ععِ هدلا املسيض ووصًعن .ويف لدرا اظصددت زوّ اظعرداوٍ     د   1

س ؼددق اظثعددث ويصددىك ؼلفصظددُ  دددددُ أـددن أجدداش وذددخ املددسيض , ويععي دددددعددق اٟؼدداؿ أبددٌ ذفًح 

( شؽددا أك اظحرمدداْ يرددسزوك يف لددرا اظصدددت أك ذصددؾ اظىاذدد  يف املددس       ††اظىصددًُ )

 (††شعن ذصؾ اظىصًُ .)

هرسيس صٚذًا  ـاظس اظىذخ وأذصاؿ ضؽاـن وعصظن ذًاضا ععدِ أذصداؿ صدٚذًا       د 2

( وأك بداب اظىذدخ واظىصدًُ    ††اظىشًغ واظىصٌ ويف ذظض ذاظىا : اظىصًُ أخت اظىذخ )

                                                 
 . 19اٟضعاد :  د  *

 ععؾ أصىػ اظحرن ظعػًذ عيد اظىلاب : د  †
 , وبدآ  اظصفآ  ظعصاضاـٌ : . 24اٟضعاد :  د  †
 21د  12زاج  : اٙضعرطاك يف اٛتظُ املدععخ جًما عفد اٛصىظًغل .ت . خعًحُ بابصس احلطق . ص :  د  †

21 . 
 . 221/  6بدآ  اظصفآ  :  د  **

 . 8ا عاز : ص : اظدز املدعاز , وزت  د  ††
. طيعدددُ املعيعدددُ  315/  2, غدددسح شزوس ععدددِ اظسضددداظُ :  26/  37املىضدددىعُ اظحرمًدددُ اظصىيعًدددُ  :  د  ††

 لد . 1330املعيعُ اجلؽاظًُ ؼلصس 
. وتيىك اظىذخ حبث ظعدشعىز ـاصس بق  282/  4.وشػاد اظرفاا :  686/  6ذاغًُ ابق عابديق :  د  ††

ىث ؼفعدّ ذطايا اظىذخ اٛوػ . اشعىبس . دلؽىعُ حب 75ظعدشعىز ـاصس بق عيد اهلل املًؽاك ص : 
 ؿ . اظصىيت . 2003
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(  جاْ يف اٛغياه واظفعآس ٙبدق زلدًؾ : " اظفداظس وشًدغ اظىاذدخ عفدد       *واظىصًُ واذد.)

ؼلدى  اظىاذدخ عفدد أبدٌ يىضدخ      عفد أبٌ يىضخ , ووشًغ اظحرساْ عفد ذلؽد . جًفعصػ 

 (†وظن عصظن , وييعغ ؼا غسطن ظن ؼلىهن خٚجا  ؽد يف شغ ذظض.)

وجًؽددا وزاْ ذظددض جددنك اٙجعمددات يف بدداب اظىذددخ ظٚذعًدداد اظػددديد إظًددن جرددد اهطدد  وهعدددّ   

املصاتز اٙجعماتيُ املياغسَ إػل ختسيخ أذصاؼن ععدِ اظرىاعدد واظصعًدا  اظحرمًدُ شردىشلؾ      

ؿلعض اظعصسد يف اظىذخ ؼ  وجدىت اظفداظس إعؽداٙ ظعراعددَ اظحرمًدُ املػدمىزَ "       إك اظراضٌ ٙ 

 (†إك اظىٙيُ اخلاصُ أذىّ ؼق  اظىٙيُ اظعاؼُ,)

وؼثغ خطىا ؼا يػذلطن اظىاذدخ ظعصعًدُ اظحرمًدُ " شدغ غدسط واجدز ؼرعطدِ اظعردد           

 (.†ومل يفاجن جنـن غسط صرًس )

ـح  ظعىذخ جًؽا اخععدخ اظععؽداْ جًدن ـعدسا     وذعِ يف اظحعىّ يحعِ يف اظىذخ بصغ ؼا لى أ 

 ( .  **ظعىذخ وصًاـُ حلز اهلل هعاػل وإبراْ ظعدرلا  )

وإذا شاك اظىذخ ذد ذيغ بغ وهععب اٛذصاؿ اٙجعماتيدُ وجدز اظصدىزَ اظطدابرُ جمدى ؼدق       

بدداب أوػل يعععددب ويعريددغ اٙجعمددات ظددعدرل اٝزاْ املفاضدديُ عفددد اخددعٚد اظحرمدداْ يف ؼطددآعن         

ى ضددسب ؼددق اٙجعمددات , ويعىجددن ذظددض ؼددق أـفددا إذا اضعصددريفا اٛذصدداؿ اظحرمًددُ اظحرمًددُ ولدد

اٙجعماتيُ ظعىذخ , ولٌ شثرلَ شؽا ضعخ بطعن د جنـن ٙ بد أك يصريما اخعٚد ,  ٛـمدا   

ؼيفًُ ععِ اٛعساد ولٌ رلععحُ أذًاـدا وععدِ املصداحل ولدٌ ؼعيايفدُ أذًاـدا أخدسّ ؼدق جمدُ          

جنذا أضحفا إػل ذظض أك لره اٙخعٚجدا  يف اٝزاْ اٙجعماتيدُ مل    اظعىض  جًما أو اٟذٚػ ؼفما

يطعؾ ؼفما ذعِ املرلب اظىاذد يف اظيعد اظىاذدد جطدٚ عدق املدرالب اظحرمًدُ جًؽدا بًفمدا جدنك         

ذظددض يعددصؿ بدداظعدرل ؼددق لددره اٝزاْ وتاصددُ يف اٛذددىاػ اظدد  يعرددعؾ جًمددا اظعػددسي  املصعددىب   

عحدز ععدِ أذصاؼمدا , وذدد ذددث لدرا باظحعدغ جدنك اظددوػ          وهرفغل اظىذخ يف ؼدوـُ جالصَ وؼ

اٟضٚؼًُ ذغل عؽدد  ظعردفغل اظىذدخ ذاتلدا ذظدض إػل اظدعدرل ؼدق آزاْ اظحرمداْ املدععحدُ ذعدِ           

وظددى شدداك ذظددض ؼددق ؼددرلب آخددس بددرل املددرلب املعؽددىػ بددن يف بعددد اظعرددفغل  . وؼددق اٛؼثعددُ اظدد   

ذددد أخددر بدداظسأٍ اظرآددغ بعدددؿ   1948زلدددلا يف لددرا اظصدددت أك ذدداـىك اظىذددخ املصددسٍ ظطددفُ  

اغذلاط اظريىػ ظٚضعرراس يف اظىذخ أخرا بسأٍ احلفحًُ زبؾ أك املاظصًُ واظػاجعًُ وبعدض  

( . شؽدا أجداش ـحدظ اظرداـىك     ††احلفابعُ يععدلوك اظريىػ زشفا إذا شداك اظىذدخ ععدِ ؼعدغل)    

ذحدن إٙ يف  اظراـىك وذخ املفرىػ ؼععرا أخدرا بدسأٍ اجلؽمدىز يف ذدغل أك احلفحًدُ ٙ صلًدصوك و      

                                                 
 . 340/  5. وامليدا :  196/  3اظحسوا :  د  *

 . 198اٛغياه واظفعآس : ص :   د †
 .  154. واٛغياه واظفعآس ظعطًىطٌ :  383 373/  4. وامليدا :  23دلعُ اٛذصاؿ اظعدظًُ :  د  †
 . 349/  3ظرفاا : . وشػاد ا 167/  5اٟـصاد:  د  †
 . 386/  4ذاغًُ ابق عابديق :  د  **

 . 160/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن وليُ اظصذًعٌ :   د ††
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ذدداٙ  خاصددُ . وذطددِ بعدددؿ جددىاش وذددخ احلصددُ اظػددآعُ يف عردداز بددرل ذابددغ ظعرطددؽُ أخددرا  

بسأٍ املاظصًُ وإك شاك ذد أذاط ذظض بيعض اظػسوط . شؽا أخدر ودىاش اظسجدىا يف وذدخ     

برل املطحد ولى ؼأخىذ ؼق ذىػ اٟؼاؿ أبٌ ذفًحُ اظدرٍ يدسّ عددؿ ظدصوؿ اظىذدخ , أؼدا اٛٓؽدُ        

ؾ يرىظددىك بعدددؿ جددىاش اظسجددىا عؽددٚ ؼليدددٓمؾ يف ظددصوؿ اظىذددخ , وأخددر ؼلددرلب     اظثٚثددُ جددنـم

احلفحًُ وذىػ بعدض املاظصًدُ يف وذدخ بدرل املطدعؾ , وأخدر بدسأٍ اجلؽمدىز بدرل املاظصًدُ يف           

هأبًدددد اظىذدددخ يف املطدددحد , وأخدددر بدددسأٍ املاظصًدددُ يف هأذًدددت اظىذدددخ يف اظىذدددخ ععدددِ بدددرل   

( وبدرل ذظدض شدثرل    *واظحردساْ هىضدعُ يف عؽدغ اخلدرل)    املطاجد شاملػايف واملٚجٕ واملددازع  

 صلده ؼق يعاب  ذىاـغل اظيٚت اٟضٚؼًُ يف اظىذخ ٙ اظراـىك املصسٍ وذده .

ويف شغ اٛذىاػ جنك اٙجعمات يف جرن اظىذخ ؿلثغ بابا واضعا اضعىعب ذطايا شثرلَ يف 

ذدخ اظفردىت أو شداك    باب اظىذخ ؼق ذديؾ اظصؼق ضىاْ شاك ذظض يف املىذىد ـحطن شحىاش و

يف اظػددسوط املعصددعُ بددن واديدددلا شاظػددسوط اظعىثًرًددُ اظعػددسَ أو يف ظمددىز بعددض أـددىاا        

( وذدددز †د)دددددد( واملسص†( وذدددز اٟجدددازهغل) †اٟجدددازا  ذددداػ اضدددعثؽازه شردددز احلصدددس)    

 ( وبرل ذظض شثرل.  **اظصدط. )

ؼدخغ ظعردديث عدق    وأخرلا جععغ لره اٟملاؼُ ؼلسوـُ اظىذخ وذابعًعن ظٚجعمات هععدل أوجز

 , ولٌ ؼداز احلديث , وؼىضىا اظدزاضُ . ذصؾ وذخ اٛضمؾ واظصصىط

                                                 
 . 163/  8املسج  اظطابز :   د *

احلصس عرد يعؾ ؼلرعطاه إجازَ أز  اظىذخ ظعؽرعصس ؼدَ طىيعُ وإععاٗه ذز اظرساز جًما ظًيين  د  †
جًمدا ؼدا تاؿ يددج  أجدسَ املثدغ . ولدى هددبرل العددّ إظًدن اظحرمداْ           أو يةسع ؼ  إععآن ذز اٙضعؽساز 

ملعاجلددُ ؼػددصعُ عرددازا  اظىذددخ اظدد  مل هطددعع  إتازَ اظىذددخ هعؽرللددا . اضددعثؽاز اظىذددخ وطسذددن   
. اظددوزَ اظثاظثدُ عػدسَ جملؽد       479اظردؿلُ واحلديثُ ظعدشعىز ععٌ ذلًٌ اظدديق اظردسَ تابدٌ ص :    

 . 21/  13  : اظحرن اٟضٚؼٌ . دلعُ اجملؽ
ذز اٟجازهغل لى عرد إجازَ ؼديد بأذك اظراضٌ ععِ عرداز اظىذدخ اظدرٍ عحدص  إتازَ اظىذدخ عدق        د  †

إصٚذن ومل يىجد ؼق يطعأجسه بأجسَ واذدَ شاملععات جً٘جس بأجسَ ؼعحعُ هرازب هطدؽًعن ظًعؽدس   
ط اضعثؽازٍ اجعماتٍ بما , وإجازَ ؼ٘جعُ ذعًعُ ضفىيُ يعحدت اظعرد ععًما وهدج  شغ ضفُ . ولى ؾل

اضعددؼعن اظدوظُ اظعثؽاـًُ يف اظرسك احلاتٍ عػس اشلحدسٍ عفدد خدساب اٛوذداد إثدس اـعػداز ذسيدز        
شدديرل يف ؼدددك اٛـاضددىػ . اضددعثؽاز اٛوذدداد يف اظحرددن اٟضددٚؼٌ ظعدددشعىزيق : ذلؽددىت اظدددظًغ          

 . 33ص  2, جصْ  13وذلؽد ضععاك اظععؽاْ . دلعُ دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ . توزَ 
لى ؼا يفحرن املطعأجس ععِ عؽازَ اظىذخ ذًفؽا يعدسب وضلعاد ظ٠صٚح , وٙ يدعؽصق ؼعىظًدن ؼدق     د  †

ؼق إجازهدن إجدازَ طىيعدُ يأخدر ؼفمدا ؼعحدٚ يفحردن ععدِ هعؽدرله ؼد  عددؿ وجدىت بعدُ ضدابرُ ؿلصدق                
إصددٚذن بمددا , ووجددد ؼددق يطددعأجسه ويصددعرن حبًددث يصددىك اٟصددٚح تيفددا ؼسصدددا ععددِ اظىذددخ .   

 . 23. وحبث اضعثؽاز ؼىات اٛوذاد ظعياذث : ص  560/  6ابق عابديق :  ذاغًُ
اظصدط : شعؽُ هسشًُ اٛصغ هععز ععِ املفػدآ  اظد  هعردز عردازا  اظىذدخ ععدِ ضديًغ اظردساز          د  **

واظدواؿ بفاْ ععِ أك اظعؽغ جًما ذدد اذعطدالا شاملصداطب واظسجدىد وسلىلدا وذظدض بدنذك املعدىظٌ ,         
ز اظرساز ظصاذب اظصدط ؼا تاؿ أـن يدج  ظعىذخ أجدسَ املثدغ , ٛك يف إخساجدن    وذد أذس اظحرماْ حب

ضسزا يعررن ؼلا صسد ععًما , وٙ ضسز ععِ اظىذخ ؼق برآن . حبث اظدشعىز ذلؽدىت أبدى ظًدغ  :    
 33ص 
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 املبحح األوي"

 وقف األصهٍ واهصلون

 أوال : حكيكة األصهٍ واهصلون

ـل  ضمؾ , وؼعاـًن يف اظعةُ شثرلَ هيدأ ؼدق املعفدِ احلطدٌ ظدن ولدى      اٛضمؾ يف اظعةُ  

 (*رىع وؽلعد إػل احلغ واظفصًب .)اظعىت اظرٍ يف طسجن ـصغ يسؼِ بن عق اظ

أؼددا يف اصددعٚح اٙذعصدداتيغل جرددد يععددز ععددِ اظصددض أو اظىثًرددُ , وذددد يععددز ععددِ      

اظفصًب , جياٙععياز اٛوػ ذاظىا : اظطمؾ لى صدض ؿلثدغ جدصْا ؼدق زأع ؼداػ اظػدسشُ يصيدد        

ؼدق   ويفرإل ذطب زواجما , وباٙععياز اظثاـٌ ذداظىا : اظطدمؾ لدى ـصدًب املطدالؾ يف غدسشُ      

 (†غسشا  اٛؼىاػ .)

واظععسيددخ اظثدداـٌ د ولددى اظفصددًب د أوػل وأذددسب إػل املعفددِ اظعةددىٍ , ٛك اظطددمؾ يف               

ذرًرعن ؼا لى إٙ ـصًب , أؼا " اظصض " جؽؽثغ ظرظض اظفصًب , وععِ لدرا جدنك اٟطدٚس أو    

اظٌ اظععسيخ اٛوػ إطٚس دلاشٍ , وذد أذطق يف لرا اظصدت ؼق ـلد  بدغل اٟطٚذدغل وباظعد    

عسَّد اظطمؾ يف اٙصعٚح املاظٌ بأـدن ذصدُ غدآعُ يف اظػدسشُ املطدالؽُ وؼدا يذلهدب شلدا أو         

ععًما ؼق ذرىس ؿلثعما صض ذابغ ظععداوػ , وؽلثدغ اٛضدمؾ يف دلؽىعمدا زأع ؼداػ اظػدسشُ      

 (†وهصىك ؼعطاويُ اظرًؽُ .)

أك , اظطدفد  ظععداخغ اظرٍ ضلدث بغل اظطمؾ واظصض ووظععن ؼق املفاضب لفا, وهحاتيا  

 ـعسد بصغ واذد ؼفما أيطا يف اظعةُ واٙصعٚح ثؾ ـرازك بًفما ـلًعا .

اظصض يف اظعةُ اظطسب اظػديد أو اظددج  بردىَ , وذًدغ اظطدسب عاؼدُ , ويععدز أيطدا         

ععِ اٟبٚس يراػ : صض اظياب ؼلعفِ أبعرن , وععِ اٙضدعساب وؼفدن : اصدعصت زشيعداه     

 إذا اضعسبعا .

                                                 
 اظراؼىع ا ًط . وظطاك اظعسب . واملعحؾ اظىضًط : ؼاتَ " ضمؾ " د  *

 . ط : اٙععؽات . اظرالسَ . 539ص :    اظػسشا  اظعحازيُ ععٌ ذطق  د  †
/ 9. دلعُ اجملؽ  :  61تابٌ . ص : " اٙضعثؽاز يف اٛضمؾ " حبث ظعدشعىز ععٌ ذلًٌ اظديق اظرسَ  د  †

2 . 
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عدداؿ لددى اظصعدداب اظددرٍ هصعددب جًددن املعدداؼٚ  واٛذددازيس ووذددآ          ويف اٙصددعٚح اظ 

وؼدق لدرا املعفدِ اـيثدز اظعصدصًض يف املصدععس املعاصدس ولدى هرطدًؾ ؼعصًدُ            (*)اظدعاوّ ,

املىجددىتا  ؼددق اٛعًدداك واملفدداج  أو لؽددا ؼعددا إػل وذدددا  ؼعطدداويُ اظرًؽددُ وإصددداز صددصىط  

  ذًؽدُ ؼعطداويُ ؽلثدغ ذصصدا     برًؽعما , وععدِ لدرا عسجدت اظصدصىط بأـمدا " صدصىط ذا      

أو ـػددداط غدددآعُ يف ؼعصًدددُ أعًددداك أو ؼفددداج  أو خددددؼا  أو ؼىجدددىتا  يف ؼػدددسوا ؼعدددغل       

اضددعثؽازٍ خدداص ؼثددغ صددصىط اٟجددازَ , وصددصىط املػددازشُ , وصددصىط املطددازبُ أو     

 (  †.) املرازضُ

 وباملرازـُ بغل املحمىؿ املاظٌ ظٜضمؾ واظصصىط يعطس ؼا يعٌ : 

ثغ ذصُ غآعُ برل أك هعض احلصُ اظػآعُ املعدل عفما باظطمؾ هصدىك  أك شعًمؽا ؿل  د 1

يف غددسشُ ؼطددالؽُ واصؽمددا ذددىاـغل هعددض اظػددسشُ , أؼددا احلصددُ اظػددآعُ املعدددل    

عفما باظصض جعصىك يف ؼػسوا ؼعغل أو ـػاط اضعثؽازٍ خاص , واصؽما طيًعدُ  

 وذىاـغل ذظض املػسوا املعغل أو اظفػاط اٙضعثؽازٍ .

ذددىَ اظصددض توك ذددىَ اظطددمؾ ؼددق ذًددث أك املطددالؾ غددسيض وظددًظ شددرظض صدداذب    أك د   2

 اظصض .

ىاػ عددل عفدن اظصدصىط صلدسٍ يف باظدب اٛذد      أك اظفػاط املعغل أو اٙضعثؽازٍ اظدرٍ ه    د 3

يف إطاز غسشا  , أؼا اظفػاط املعدل عفن باٛضمؾ جًأهٌ يف إطاز غدسشا  أو بفدىط   

 (†)جمى أعؾ وأوض  .

ك إطدٚس اظصددض ععدِ اظطدمؾ ؼددا لدى إٙ إطدٚس دلدداشٍ شؽدا ؼددس       وجًؽدا عددا ذظددض جدن   

 بًاـن ٛك ؼطؽىك شغ واذد ؼفمؽا رلععخ عق اٝخس ؼق اظفاذًعغل اٙذعصاتيُ واظراـىـًُ .

أؼددا املرازـددُ بددغل اظصددصىط واظطددفدا  جعددأهٌ ؼددق جمددُ أك اظطددفد يف اظعةددُ شددغ ؼددا      

 (†)يطعفد ععًن ؼق ذآط أو برله . 

اٛوزاس اظ  هفػأ كثعُ ملديىـًدُ ذلطدُ , أو لدٌ صدصىط      لى ويف اٙصعٚح املاظٌ

يطعرز اظىجاْ يف هازيذ ذلددت ؼد  اضدعرراس    ذا  ذًؽُ ؼعطاويُ ؽلثغ ذسضا يف ذؼُ ؼصدزلا 

 (**)ؼاظصما جآدَ ضفىيُ ذلدتَ .

                                                 
 . 46/  27ؼىضىعُ اظحرن اٟضٚؼٌ اظصىيعًُ :  د  *

.  74,  73ظعؽدداز . ص : " وذددخ اظفرددىت واٛوزاس املاظًددُ " ظٜضددعاذ اظدددشعىز عيددد اهلل بددق ؼىضددِ ا       د  †
 حبىث املععرِ اٛوػ ظعىذخ باظصىيت .

 . 74" وذخ اظفرىت واٛوزاس املاظًُ " ظٜضعاذ اظدشعىز عيد اهلل اظعؽاز . ص :   د  †
 . 262/  25ظطاك اظعسب , واملعحؾ اظىضًط . ؼاتَ " ضفد " , واملىضىعُ اظحرمًُ :  د  †
: وؼا بعدلا . دلعُ اجملؽد   27ص :  ٙضعثؽازيُ " ت . ؼفرز ذرخ ." اٙضعثؽاز يف اٛضمؾ واظىذدا  ا د  **

 ش 02/  9
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وؼددق لددرا اظععسيددخ واظععسيددخ اظددرٍ ضدديز ظعصددصىط يعطددس اظحددسس بًفمؽددا املعؽثددغ يف  

 ظًغل :ااٛؼسيق اظع

أك اظصدددصىط ؽلثدددغ ذصصدددا غدددآعُ يف ؼعصًدددُ أعًددداك أو ؼفددداج  أو لؽدددا ؼعدددا , أؼدددا       د 1

اظطفدا  جعؽثغ تيفا ٛصراب اظطفدا  ععِ اظػدسشا  أو احلصىؼدا  املصددزَ ظععدض     

 اظطفدا  .

 أك عآدا  اظصصىط أزباح , أؼا عآدا  اظطفدا  جمٌ جىآد ذلدتَ . د   2

اك يف أك شدٚ ؼفمؽدا يطدعىجِ يف    وجًؽا عدا ذظض جنك اظصصىط واظطدفدا  هػدذلش  

اظىذت ا دت ظن , وأك صاذيمؽا ظًظ ظدن ذدز يف املعصًدُ وؼدا يذلهدب ععًمدا ؼدق آثداز ذاـىـًدُ          

 شاظعصىيت واٙغذلاط يف دلاظظ اٟتازا  , وبمرا اظعفصس هحذلذاك عق اٛضمؾ .

 املرازـُ بغل اٛضمؾ واظصصىط واظطفدا  ؿلطٌ احلديث يف بًاك أذطداؿ  وبعد لره 

عآدددلا جىآددد ذلدددتَ بددفإل اظردداـىك يف  صددصىط ؼطددعثفًا يف ذظددض اظطددفدا  ٛكاٛضددمؾ واظ

 املحمىؿ املاظٌ .

ويف لرا اظصدت زلد أك اٛضمؾ هفرطدؾ إػل أذطداؿ رلععحدُ , جمدٌ ؼدق جمدُ اظػدصغ        

 اظرٍ هعمس بن هفرطؾ إػل :

  اٛخدس  اظطمؾ اٙزلٌ : ولى ؼا ضلؽدغ اضدؾ صداذين ذطدب تجداهس اظػدسشُ واظيًاـدا        د   1

 املعصعُ بن .

اظطددمؾ حلاؼعددن : ولددى اظددرٍ ٙ ضلؽددغ اضددؾ صدداذين وإؾلددا يصددىك حلاؼعددن , وهصددىك       د   2

 ؼعصًعن حبًاشهن .  

اظطمؾ اٟذـٌ أو ظٜؼس : ولى ؼا يطيز اضؾ صداذين بعيدازَ " ٟذك " أو " ٛؼدس " وهفعردغ      د   3

 ؼعصًعن بععمرله .

 :إػل رطؾ وؼق جمُ احلرىس اظ  هثيت وختىػ ملاظصما هف

اظطدددمؾ املؽعددداش : ولدددى اظطدددمؾ اظدددرٍ طلدددعإل بددديعض املصايدددا شاٛوظىيدددُ يف اٛزبددداح ,    د   1

 يُ يف اظعصحًُ , وأذًاـا ذد ؿلعاش بصياتَ اٛصىا  .  ىواٛوظ

أزبداح  اظطمؾ اظعاتٍ : ولى ؼا ظًظ ظن اؼعًاش وعاتَ ؼا يىشا ععًدن زحبدن كدا ييردِ بعدد       د   2

 عاشَ .ؽاٛضمؾ امل

اظعؽع  : ولى اظصض اظرٍ يطععؽن املطالؾ عفد اضعمٚط ذًؽدُ ضدمؽن , ويعدأخس    ضمؾ   د 3

 ذز صاذين يف اظسبس عفد اظعصحًُ عق أصراب اٛضمؾ برل املطعمعصُ .

 وؼق جمُ اٙضعثؽاز جًما هفرطؾ إػل :
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ضددمؾ اظصددفاتيز املةعرددُ ظٚضددعثؽاز يف اٛضددمؾ واظطددفدا  , واظطددمؾ جًمددا يصددىك يف       د  1

ـعددداد اظطدددع  واخلددددؼا  شػدددسشا  اظطدددًازا  , واظصمسبددداْ ,  غدددسشُ هعؽدددغ يف إ

 واظفرغ , واظعأؼغل اخل ..

أضمؾ اظصفاتيز املحعىذُ ظٚضعثؽاز يف اٛضمؾ واظطفدا  ولٌ ختععخ عق اظصدفاتيز    د 2

املةعرُ ؼق جمُ أك زأع ؼاشلا ؼحعىح وبرل ذلدت ضعحا , وشلرا جنك صدفدوس اٙضدعثؽاز   

 ملطالؽغل يف شغ وذت .املحعىح يريغ تخىػ وخسود ا

ُ , وصدددصىط اظعردددازا  ددددددؾ صدددفاتيز اٙضدددعثؽاز املعدصصددددددداظرط لدددرا ويددددخغ يف

كددا ٙ تاعددٌ ظعععددس  إظًددن لفددا ٛك احلددديث جًؽددا يعصددغ بدداظىذخ     , وبددرل ذظددض (*)املدد٘جسَ 

ضىد يرعصس ععِ اٛضمؾ واظصصىط املياح اظععاؼغ جًما, وإؾلا جداْ ذظدض ظعددخىػ ظعرصدؾ     

 اٛذطاؿ يف اٛضمؾ اظعحازيُ ذد يعاشلا اظعرسيؾ شؽا ضىد ـسّ . , إذ أك بعض

 وعفدؼا ـأهٌ ظعرديث عق ذصؾ اظععاؼغ باٛضمؾ زلد اظرسازا  اٝهًُ :

 1لدد . وذدسازه زذدؾ )     1406اظثاـًُ عداؿ :  اظحرن اٟضٚؼٌ دلؽ  ( توزَ  10ذساز زذؾ )  د   1

ععدِ أك اظصيداتَ أو اظحآددَ ؼرابدغ      لدد . وجًمؽدا ـدإل    1407( توزَ امل٘ؽلس اظثاظث عداؿ :  

 (†) تيق ذغ أجعن, أو ععِ اظرس  ؼفر بدايعن زبا ذلسؿ .هأجًغ 

ذساز اجملؽ  بػأك جىاش أضدمؾ املرازضدُ بػدسوطما اظػدسعًُ اظدىازتَ يف اظردساز املػداز         د   2

. وؼددق ضددؽق غددسوط   (†) لددد  1408( توزَ املدد٘ؽلس اظسابدد  عدداؿ :    5إظًددن ذددساز زذددؾ )   

سيؾ اظطددفدا  املععددصؿ جًمددا بدددج  جآدددَ أو ـحدد  ؼػددسوط , واظطددفدا  ذا   اٟجدداشَ ادد

ؼددددد  اظددددددعىَ إػل هأضدددددًظ . (†), واظطدددددفدا  ذا  اجلدددددىآص  ٍسحاظصددددد اظصىبدددددىك 

اظػدددسشا  املطدددالؽُ ذا  اٛبددددسا  واٛـػدددعُ املػددددسوعُ , وادددسيؾ اٟضددددماؿ يف     

فد  اٛضدمؾ   غسشا  بسضما اٛضاضٌ ذلسؿ , وإجاشَ اٛضمؾ ظعراؼدغ وهدداوشلا ؼد  ؼ   

املؽعاشَ ملا ه٘تٍ إظًدن ؼدق ضدؽاك زأع املداػ أو ضدؽاك ذددز ؼدق اظدسبس أو هرددؿلما عفدد           

اظعصحًُ أو عفد هىشي  اٛزباح ؼ  إجاشَ إععاْ بعدض اٛضدمؾ خصدآإل هعععدز بداٛؼىز      

اٟجسآًدددُ أو اٟتازيدددُ , إجددداشَ بًددد  اظطدددمؾ أو زلفدددن بػدددسوطن , عددددؿ جدددىاش عردددىت      

ععًدددن جًمدددا ظدددًظ ؼددداٙ , وٙ ؼفحعدددُ , وٙ ذردددا ؼاظًدددا صلدددىش   اٙخعًدددازا  ٛك املعردددىت 

                                                 
ص :  خ"اٙضعثؽاز يف اٛضمؾ واظطفدا  واظىذدا  يف اظصفاتيز اٙضدعثؽازيُ " ظعددشعىز ؼفدرز ذرد     د  *

 (. 2( جصْ )  9. دلعُ اجملؽ  اظعدت )  26
. واٙضددعثؽاز يف اٛضددمؾ   61ص :  14د     1ددد ذددسازا  وهىصددًا  دلؽدد  اظحرددن اٟضددٚؼٌ اظدددوزا  :     د  †

 (. 2( جصْ )  9. دلعُ اجملؽ  اظعدت )  35ص :  خواظطفدا  ظعدشعىز ؼفرز ذر
 
 . 120ص :  14د  1ذسازا  وهىصًا  دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ اظدوزا  :   د †
 199:  ص 14د   1( ذسازا  وهىصًا  دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ اظدوزا  :  6/  11,  60اظرساز زذؾ )   د †

 ,200 . 
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اٙععًددا  عفددن , عدددؿ جددىاش خصددؾ اٛوزاس اظعحازيددُ ٛيعىظعددن إػل زبددا اظفطددًُٔ ا ددسؿ  

.(* ) 

جعدداوّ ـدددوَ اظدلشددُ جًؽددا يعصددغ باملىضددىعا  اظطددابرُ , وشددرظض جعدداوّ اجملعددظ         د   3

 (†)اٛععِ ظعػ٘وك اٟضٚؼًُ ؼلصس وبرللا شثرل .

وذد هسهب ععِ إجاشَ اجملؽ  ظٜضمؾ واظصصىط بعد اسيسلا ؼق اظدفؽط اظسأزلداظٌ    د   4

وؼفدد  ؼددا ٙ يعحددز ؼدد  اظػددسيعُ اٟضددٚؼًُ ؼفمددا شؽددا هردددؿ عسضددن أك حبددث ؼىضددىا    

ششدددداَ اٛضددددمؾ حبثددددا ؼطعحًطددددا , واـعمددددِ إػل وجددددىب ششاهمددددا وجددددز احلًثًددددا      

يف توزَ اجملؽدد  اظسابعددُ ودددَ (  4/  3,  28واظعحصددًٚ  اظدد  هطددؽفما اظرددساز زذددؾ ) 

  (†)ؿ . 1988لد املىاجز :  1408باملؽعصُ اظعسبًُ اظطعىتيُ ضفُ : 

وبفداْ ععدِ ذظدض شعدن جطدىد هدددوز لدره اظدزاضدُ يف إطداز اٛضدمؾ واظصدصىط اظدد            

ذساز  اجملؽ  ععِ إجاشهما , وبين عق اظيًاك أك اظطفدا  ٙ ذلدغ شلدا يف احلدديث ملدا      ـصت

.  د  شؽدا ضديز بًاـدن   د جآددَ ؼػدسوطُ ـصدت ذدسازا  اجملؽد  ععدِ اسؿلمدا         يذلهدب ععًمدا ؼدق    

 واهلل وظٌ اظعىجًز .

 ثاُيا : وقف األصهٍ

هعرًيدا ععدِ هعسيددخ اظطدمؾ بأـدن ـصددًب املطدالؾ يف غدسشُ ؼددق غدسشا  اٛؼددىاػ ,         

فعؽدُ  مؾ صلىش هداوشلا بًعا وغساْ , وأـما هىزث بفإل اظرىاـغل وذدسازا  اجملؽد  امل  دددددددوأك اٛض

يا ظعردديث عدق ذصدؾ وذحمدا , ٛك اظىذدخ د شؽدا        د(. جدنك لدرا يععددل ؼددخٚ ؼفاضد     †ظدرظض ) 

(, ععددِ أك املردداؿ **وهطدديًغ ؼفحععمددا )هردددؿ د ؼددا لددى إٙ هصددسد يف اٛؼددىاػ حبدديظ أصددعما       

 يعصؼفا وسلق بصدت احلديث عق وذخ اٛضمؾ أك ـطعصرب خاصًعغل أضاضًعغل ظعىذخ .  

غ يف شؼسَ عرىت اظعدلعدا  ولدٌ اظعردىت اظد  هردىؿ ععدِ املفردُ        اٛوػل : أك اظىذخ يدخ 

واملعىـُ ؼق أذد اظعسجغل ظٞخس شاشليدُ واٟعدازَ واظىذدخ , وهرابعدما املعاوضدا  ولدٌ هردىؿ        

ععِ اظعرابغ بأك يأخدر شدغ واذدد ؼدق اظعدسجغل غدًٔا ويععدٌ ؼرابعدن غدًٔا , وذظدض شداظيً             

 (††.)عق ؼاػ ؼلاػواٟجازَ واظصعس 

                                                 
وؼا بعدلا , واٙضعثؽاز يف اٛضدمؾ   211( ذسازا  وهىصًا  اجملؽ  ص :  7/  1,  63اظرساز زذؾ )  د  *

 (. 2( جصْ )  9. دلعُ اجملؽ  اظعدت )  35ص :  خواظطفدا  ظعدشعىز ؼفرز ذر
.  36,  35ص : زاجدد  اظحعدداوّ املػدداز إظًمددا يف حبددث اظدددشعىز ؼفددرز ذرددخ اظطددابز اٟغددازَ إظًددن .   د  †

 (2( جصْ ) 9دلعُ اجملؽ  اظعدت ) 
 . 113. ص :  14د  1ذسازا  وهىصًا  اجملؽ  .اظدوزا  :  د  †
 ( بػأك اٛضىاس املاظًُ . 7/  1)  63ذساز اجملؽ  :  د  †
 زاج  : ص : . ؼق لرا اظيرث . د  **

 . 578,  513/  1املدخغ اظحرمٌ اظعاؿ ظٜضعاذ ؼصعحِ اظصزذا :   د ††
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ععِ لرا اظعؽًًص آثاز ؼفمدا أك املعاوضدا  ٙ هريدغ اظعععًدز وٙ اٟضداجُ ؼععردا       ويذلهب  

وضددا  ٙ هةعحددس جًمددا ااملع, وأك (*), أؼددا اظىذددخ وؼثعددن اظىصددًُ جعردديٚك اظعععًددز ععددِ املددى  

اجلماظددُ واظةددسز إٙ إذا شدداك اظةددسز يطددرلا , أؼددا اظعدلعددا  وؼددق بًفمددا اظىذددخ جًةعحددس جًمددا        

د املاظصًدُ ٛـمدا إذطداك صدسد ٙ يرصدد بدن هفؽًدُ املداػ وإك شداك اٟؼداؿ           اجلماظُ واظةسز عف

 (†)اظػاجعٌ ؿلف  اجلماظُ جًما أيطا .

اظثاـًددُ : أك اظىذددخ اـعٚذددا ؼددق أـددن هصددسد ذو طيًعددُ خاصددُ جعددن هسهًيددا ععددِ ذظددض       

ردز أبساضدن جدٚ بدد     ؼصىـاهن اخلاصُ اظ  هفطحؾ ؼ  طيًععدن , وهطدعحًب ملراصدده , وا   

حلاػ شرظض ؼق أك ـععسد ععِ هعض املصىـا  , وؼق ثؾ ـفعدس يف ؼددّ اررمدا عفدد     إذك وا

 إجساْ اظىذخ ععِ اٛضمؾ .

اظدد  هعؽثددغ يف  (†( ولددى اظصددًةُ عفددد احلفحًددُ ) †وؼصىـددا  اظىذددخ لددٌ : زشفددن )  

يف اٛظحاظ اظداظُ ععًن , وؼق اظيدالُ أك ـػرل إػل أـن ٙ ؼدخغ ظعصدًةُ يف وذدخ اٛضدمؾ ؼدق     

, واظصدًةُ هصددز   هن وعددؿ إجاشهدن ؼدق اظفاذًدُ املىضدىعًُ , ٛك اٛضدمؾ ؼىذىجدُ        ذًث إجاش

عددق اظىاذددخ ؼعدددلَ عددق إزاتهددن يف وذددخ اٛضددمؾ اظدد  ؿلعصمددا , اظعددمؾ إٙ أك يصددىك ذظددض يف 

حدا ععدِ جمدُ شدرا     ذدوت أك يرىػ اظىاذخ : جععت أضمؽٌ اظ  أؼعصما يف غسشُ شدرا وذ 

ػل صدٚذًُ اٛضدمؾ ظعىذدخ ؼدق اظفاذًدُ اظػدسعًُ ولدى        ؼعدِ مت اظىصدىػ إ   , ولرا أؼس  بدلٌ

 ذلغ اظيرث .

أؼدا عفدد ـلمدىز اظحرمداْ جًعؽثدغ زشدق اظىذدخ باٟضداجُ إػل اظصدًةُ د يف اظىاذدخ ,              

(,وظصغ زشق ؼق لره اٛزشاك غسوط خاصُ بدن هصؽعدن ,   **واملىذىد , واملىذىد ععًن )

رددد اظىذددخ صددرًرا , هصؽعدن , وؼعددِ هصاؼعددت هعدض اظػددسوط يف اٛزشدداك املػدداز إظًمدا اـع   

برل أك لره اٛزشاك بػسوطما ذدد ٙ همؽفدا شعدما إٙ باظرددز اظدرٍ يعععيدن اظيردث يف بعدض         

 اٛذىاػ .

ععدِ املىذدىد ؼدق اٛزشداك , ولدى اظفدىا اظدرٍ يفددزد         وشلرا جطىد يذلشدص احلدديث    

 اعن وذخ اٛضمؾ . 

 جؽا املىذىد ل وؼا غسوطن ل وؼا ؼدّ اررما يف اٛضمؾ ل 

                                                 
 513/  1املسج  اظطابز :   د *

 . 151,  150/  1اظحسوس ظعرسايف : اظحسس اظساب  واظعػسوك :  د  †
اظسشق ؼا شاك تاخٚ يف اظػٌْ أو جصْه اظرٍ يعأظخ ؼفن , واظػسط ؼا شاك خازجدا عدق ذرًردُ     د  †

 . 12/  4اظػٌْ , ؼعردؼا ععًن , ؼطعؽسا جًن . غسح اظصىشب املفرل : 
 . 159/  8ٚؼٌ وأتظعن ظعدشعىز وليُ اظصذًعٌ : اظحرن اٟض د  †
 . 159/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن :  د  **
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ذددىد اضددؾ ؼحعددىػ ؼددق " وذددخ " اظدد  ؼصدددزلا " اظىذددخ " , ويعددين ؼددا يردد  ععًددن       املى 

(, شؽدا  †( , وعفدد بعطدمؾ " ذلعدن " )   *اظىذخ , ويععز ععًن بعض اظحرماْ " عغل اظىذخ " )

شؽا أك شعؽُ اظىذخ ـحطما هععز ععًن ؼدق بداب إطدٚس املصددز وإزاتَ اضدؾ املحعدىػ , وذدد        

 هردؼت اٟغازَ إػل ذظض .

 سَ اظػسوط اظ  يػذلطما اظحرماْ يف ـلععمؾ يف املىذىد يف :وهعؽثغ جص 

 د املعصًُ ظعىاذخ . 3د املععىؼًُ .  2د املاظًُ .  1 

لددرا وإك اغددذلط ـلًدد  اظحرمدداْ يف اظحصدددسَ املػدداز إظًمددا يف املىذددىد إٙ أـمددؾ ذدددد          

ؽدا  طلععحىك ؼدق ذًدث إضداجُ بعطدما إظًمدا أو اظىذدىد بيعطدما عفدد ـدىا واذدد توك بدرله ش           

 أـمؾ طلععحىك يف هعيرلاهمؾ وصًةمؾ شلره اظػسوط .

ويف شغ اٛذىاػ جطىد ـعس  شلره اظػسوط وجز اٙهحاس ععًما وؼق ثؾ شلدسد وذدخ    

اٛضمؾ ععًما باٟضاجُ إػل ذشدس اظػدسوط اظد  اـحدست بمدا بعدض اظحرمداْ ؼد  ختدسيخ ذصدؾ           

ٛ  وذددخ اٛضددمؾ ععًمددا أيطددا , وجطددٚ عددق ذظددض     ضددمؾ يف إطدداز  جطددىد ـدديغل ذصددؾ وذددخ ا

 اظػسوط دلعؽعُ ويف إطاز اظرىاعد اظعاؼُ ظعػسيعُ اٟضٚؼًُ إك غاْ اهلل .

 واظػسوط اظ  اهحز اظحرماْ ععًما يف املىذىد لٌ : 

( , ويف †واملدددداػ يف اظعةددددُ ؼدددا ؼعددددض ؼدددق ـلًدددد  اٛغددددًاْ )   أك يصدددىك ؼدددداٙ ؼعرىؼدددا .    د   1

( . ععددِ أك †) عدداتَاا بددن ددددددحاٙصددعٚح يعسجددن احلفحًددُ بأـددن ؼددا أذددسش وأؼصددق اٙـع      

( , وباملرازـدُ بدغل اظععدسيحغل    **ن بأـن ؼدا ظدن ذًؽدُ ؼاظًدُ هعدصؿ ؼععحدن )      دددىز يعسجىـددددداجلؽم

اظععسيحغل هعطس عؽىؼًُ هعسيدخ اجلؽمدىز اظدرٍ صلعدغ ؼعًداز املاظًدُ لدى اظرًؽدُ , وشلدرا          

لددى  شاـددت املفدداج  واحلرددىس أؼددىاٙ عفدددلؾ , أؼددا احلفحًددُ جددنك ؼعًدداز املاظًددُ عفدددلؾ       

 اٟذساش وععًن جاظرٍ ٙ ضلسش ٙ يصىك ؼاٙ عفدلؾ شاملفاج  واحلرىس .  

ويف شددغ اٛذددىاػ جددنك طيًعددُ لددرا اظػددسط هرطددٌ بددأك بددرل ا ددسش ٙ ؿلصددق وذحددن    

شاظعرل يف اشلىاْ واظطؽض يف املاْ ٛـن ظًظ مثُ ضًعسَ ععًن , وباظعاظٌ ٙ هعدىجس جًدن ذسؼدُ    

ا سؼا  ٙ يصس وذحمدا شداخلؽس واخلفصيدس ظعددؿ اٙـعحداا       أو ذًؽُ ؼاظًُ هدلز وذحن شؽا أك

, وٛك اظىذدددخ ذسبدددُ إػل اهلل , واظعردددسب إػل اهلل ٙ يصدددىك   بمدددا يف ذددداػ اظطدددعُ واٙخعًددداز   

                                                 
 . ط : تاز إذًاْ اظذلاث اظعسبٌ . 240/  6احُ ا عاد ٙبق ذحس اشلًعؽٌ  :  د  *

. / جاؼ  اظحردن . واظحردن اٟضدٚؼٌ وأتظعدن ظعصعدىز       234/  5اظيرس اظسآز يف غسح شفص اظدذآز :  د  †
 . 160/  8وليُ اظصذًعٌ : 

 ظطاك اظعسب : ؼاتَ " ؼىػ ".  د †
 .40/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن ظعدشعىز وليُ اظصذًعٌ :  د  †
 . 42/  8املسج  اظطابز :  د  **



 19 

 (†) اِظؽ٢ع١َعمِِّسيق١ و١ي٢ريبُّ اظعَّىَّابيغل١ ي٢ريبُّ اظعَّن١ ِإكَّ و (*باملعصًُ ٛك اهلل طًب ٙ يريغ إٙ طًيا )

(†) 

اخل . واملطدًغ . صس وذخ املفاج  واحلرىس املاظًُ ؼثغ ذرىس اٙزهحداس ذدز اظعسيدز    وٙ ي 

وذدددلا ؼفحصددعُ عددق أعًاـمددا عفددد احلفحًددُ ٛـمددا ظًطددت ؼلدداػ عفدددلؾ شؽددا هردددؿ . أؼددا إذا     

شاـددت هابعددُ ظععردداز اظددرٍ ضلصددسوك املاظًددُ جًددن يف بدداب اظىذددخ جًصددس وذحمددا هيعددا ٛصددىشلا    

  ٛ ز  املىذىجدُ , ويدىاجرمؾ يف ذظدض اظػداجعًُ واحلفابعدُ اظدريق ٙ       شاظػحس واظيفاْ املعصدغ بدا

( . أؼا املاظصًُ جًحًصوك وذخ املفاج  واظدزالؾ واظدـاـرل بدغ  †صلًصوك وذخ املفاج  ؼطعرعُ )

بغ واظععاؿ شؽا جداْ يف املدوـدُ ؼدق إجداشَ وذدخ احلفعدُ ظعطدعخ , واملعًداز طدىػ ؼددهما ؼد             

 ؾ هفاوظن يف ؼىضعن ؼق لرا اظيرث .( وبرل ذظض كا يع†) إؼصاك زت بدشلا

وبعد بًاك املسات بمرا اظػسط وبًاك ؼا يذلهب ععًدن ؼدق ذصدؾ اظىذدخ يف إطداز ؼحمدىؿ        

اظحرمدداْ ظعؽاظًددُ واخددعٚجمؾ جًمددا وأثددس ذظددض ععددِ ؼحستاهددن ـددأهٌ ظععيًددز لددرا اظػددسط ععددِ         

ًدُ اظدد  ـػدأ  بعددد   اٛضدمؾ جفحدد أك اٛضددمؾ هعؽعد  باملاظًددُ ٛـمدا هددخغ يف عدددات اٛوزاس املاظ     

اٛوزاس اظفرديُ , وظدٔق شاـدت اٛوزاس اظفرديدُ ؼعددلَ عدق اظرًؽدُ املاتيدُ اظصعًدُ جدنك وظًحدُ           

بأصددىػ ؼاظًددُ لددٌ عيددازَ عددق اٛوزاس اٛضددمؾ لددٌ ؽلثًددغ املىجددىتا  اظفرديددُ واحلرددىس املاظًددُ 

( , وشلدرا  **واظىثآز املثيت ععًما أـما ؽلثغ ذصُ غآعُ ؼق زأع املداػ يف غدسشُ ؼطدالؽُ )   

وشلرا جاٛضمؾ أؼىاػ ؼعرىؼُ وأصرابما ؼٚط ٛـمؾ يف دلؽىعمؾ ؼدٚط ظعػدسشُ املطدالؽُ    

 ( , شؽا أـن صلىش هياتشلا باظيً  واظػساْ وهىلب وهىزث ويعؾ بما اظعدازد .††)

وؼددق ضددىابط ـلمددىز اظحرمدداْ يف املىذددىد : " أك ؼددا يصددس وذحددن شددغ ؼددا جدداش بًعددن        

اظػأك أك اظػاجعًُ واحلفابعُ يػذلطىك يف اظعدغل املىذىجدُ "    ( . وزلد يف لرا††واٙـعحاا بن")

بدغ إك املاظصًدُ هىضدعىا يف ذظدض     (††)" أك هصىك كعىشُ ؼعصا يريغ اظفرغ باظيً  وسلىه " 

    (***.)جراظىا وىاش وذخ ؼا ٙ يصس بًعن شحعد أضرًُ وشعب صًد وعيد آبز 

 .وشغ ذظض يصغ بفا إػل ثيى  لرا اظػسط واررن يف اٛضمؾ  

                                                 
 . ط : تاز إذًاْ اظذلاث اظعسبٌ برلو  . 703/  2صرًس ؼطعؾ :  د  *

 . ؼق ضىزَ اظيرسَ . 222اٝيُ :  د  †
 . 99,  98ا  يف اظىذخ " ظعػًذ ذلؽد أبٌ شلسَ . ص: " ذلاضس د  †
دلعدُ   84زاج  " حبث اضعثؽاز ؼىازت اٛوذداد واٛذيداع " ظعددشعىز خعًحدُ بدابصس احلطدق .ص :        د  †

 . 1/  12اجملؽ  : 
 . 12/  9.  21حبث اظدشعىز ؼفرز ذرخ دلعُ اجملؽ  ص :  د  **

 املسج  اظطابز واظصحرُ .  د ††
. و"اظىذدخ يف اظػدسيعُ اٟضدٚؼًُ " ظعددشعىز صداحل اظصداحل .        237/ 6ظػسح اظصديرل :  املةين ؼ  ا د  ††

 . 72ص : 
 . 187/  8. واظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن :  377/  2ؼةين ا عاد :  د  ††
بددرلو  , ارًددز : ذلؽددد    -: تاز اظحصددس . ط 75 / 4: ذاغددًُ اظدضددىذٌ ععددِ اظػددسح اظصدديرل     د  ***

 . ذلؽد ععًؼ
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أك يصىك املىذىد ؼععىؼا . وذد جطس احلفحًُ املععىؼًدُ بععدًغل اظرددز شددوض أز  , أو      د   2

بددداظععًغل عدددق طسيدددز اظفطددديُ إػل ؼعدددغل شفصدددخ اٛز  اظددد  هرددد  يف اجلمدددُ اظحٚـًدددُ   

   .ابعُ بأـما ؼا ظًظ يف اظرؼُ وجطسلا اظػاجعًُ واحلف

 .(*هحطٌ إػل اظفصاا )وؼرصد لرا اظػسط لى اـعحاْ اجلماظُ ٛك اجلماظُ  

ويف شددغ اٛذددىاػ جددنك لددرا اظػددسط ظًطددت مثددُ صددعىبُ أو عطددس يف اررددن يف وذددخ    

وععًدن ظدًظ مثدُ     ,اٛضمؾ , ٛك صاذيما باضععاععن أك يىذحمدا ـلًعدا أو يىذدخ عددتا ؼفمدا      

اذعؽاػ ظعحماظُ املحطًُ ظعفصاا اظ  لٌ ؼيعث لرا اظػسط شؽا أـن ٙ يعدأهِ اٙعدذلا  لفدا    

اٛضددمؾ يف اظػددسشا  املطددالؽُ ذصددإل غددآعُ يف اظػددسشُ بددرل ؼعًفددُ يف كععصددا   بددأك 

ذلدتَ ؼق كععصاهما  عؽٚ بسأٍ اظػاجعًُ واحلفابعُ يف جىاش وذخ املػداا ؼععردا , وبدسأٍ    

, وٛك اظعطدعًؾ اظدرٍ   (†)املاظصًُ يف جىاشه جًؽا يريغ اظرطؽُ ٛك اٛضمؾ كا يريغ اظرطؽُ 

سط أصدٚ يف اظىذدخ بددظًغ وذدخ ضدًدـا عؽدس زضدٌ اهلل عفدن         اظرٍ يطععصؿ اٟجدساش ظدًظ بػد   

ذظض وضلطؾ اظدذلتت ويردخ يف ؼرابعدُ اٙعدذلا       (جطٚ عؽا ي٘شد†ؼآُ ضمؾ ظن يف خًدل .)

ؿ اظدرٍ   1946(ظطدفُ  48اٙعذلا  املفىه عفن ولى ؼا ـدإل  ععًدن ذداـىك اظىذدخ املصدسٍ زذدؾ )      

ذدخ احلصدإل اظػدآعُ    ـإل صساذُ ععِ ذظض ذًث شاك ؼق بغل احلداٙ  اظد  أجداش جًمدا و    

أك هصدددىك احلصدددُ اظػدددآعُ ذصدددُ أو ضدددمؽا يف غدددسشا  ؼاظًدددُ بػدددسط أك هصدددىك طدددسس     

اضددعةٚػ أؼددىاػ اظػددسشُ جددآصَ غددسعا ؼددق صددفاعُ أو شزاعددُ أو اددازَ جددنك شاـددت ذلسؼددُ    

 († غسعا شاظعسس اظسبىيُ جٚ يصس وذخ أضمؽما .)

سط أك اظىذدخ هصدسد يف   أك يصىك املىذىد ؼعصا ظعىاذخ , وؼيعث اغذلاط لدرا اظػد   د 3

 .ُ هعًس ظصاذيما اظعصسد جًؽا ؿلعضاملىذىد , واظعصسد جسا املعض اظرٍ لى ضعع

وذد جطس ـلمىز اظحرماْ لرا اظػسط بأك ؼعصًُ اظىاذخ ظعؽىذىد ضاعُ اظىذخ  

 ( .**ؼعصًُ هاؼُ يف ذغل أجاش املاظصًُ هععًز اظىذخ ععِ املعض )

د يف اررن يف اٛضمؾ ٛك املطالؾ اظرٍ ولرا اظػسط د لى اٝخس د ظًظ مثُ خٚ 

 (††يرخ أضمؽن لى ؼاظض ظععض اٛضمؾ ؼعصا هاؼا ٙ ـصاا جًن . )

أك يصىك املىذىد عردازا , ولدرا اظػدسط ذداػ بدن احلفحًدُ , واظعرداز عفددلؾ لدى ؼدا ٙ            د   4

ؿلصددق ـرعددن واىيعددن . أؼددا املفرددىػ جددٚ يصددس وذحددن عفدددلؾ إٙ إذا شدداك هيعددا ظةددرله           

اْ واظػحس اظعاب  ظٜز  املىذىجُ أو جسّ بن اظععاؼغ شاظصعدب وأتوا  اجلفداشَ   شاظيف

                                                 
 . 185/  8ؼٌ وأتظعن ظعدشعىز وليُ اظصذًعٌ : اظحرن اٟضٚ د  *

 . 187/  8املسج  اظطابز :  د  †
 . 31اظىذخ ظعػًذ عًطىٍ : ص   د †
 . 31اظىذخ ظعػًذ عًطىٍ : ص   د †
 . 76/  4اظدضىذٌ . باب " وصس وذخ كعىط " :   د **

 . 95"وذخ اظفرىت واٛوزاس املاظًُ " ظعدشعىز عيد اهلل اظعؽاز ص :  د  ††
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أبٌ ذفًحُ وذخ اخلًىػ واظطٚح يف ضديًغ اهلل ٛـمدا ؼدق املفردىػ     , وٙ صلىش عفد اٟؼاؿ 

 (.*ومل اس اظعاتَ بىذحما ععِ أك اظصاذيغل ذد أجاشا وذحما )

ضمؾ ٙ يصدس وذحمدا بدنطٚس ,ٛـمدا     وعؽٚ بمرا اظػسط اظرٍ اغذلطن احلفحًُ جنك اٛ 

ظًطت بعراز وإك شاـت ؼاٙ شؽا وأـما وإك شاـت ؼفرىٙ جنـمؾ ٙ صلًصوك وذخ املفردىػ إٙ  

يف ذاٙ  خاصُ ضعحت اٟغازَ إظًمدا جطدٚ عدق أك اغدذلاطمؾ يف املىذدىد أك يصدىك عردازا        

واٛضددمؾ ؼ٘ذعددُ جددٚ ,  ضدديين أك اظىذددخ ؼ٘بددد جًفاضددين اظعردداز ٙضددعؽسازه وبرآددن ععددِ اظدددواؿ

يعأهِ جىاش وذحمدا ععدِ زأيمدؾ , ويدععغل ختدسيخ جدىاش وذحمدا ععدِ زأٍ ـلمدىز اظحرمداْ اظدريق            

( . ععدِ  †وععِ زأٍ املاظصًُ واجلعحسيُ اظريق صلًصوك هأذًت اظىذخ ) صلًصوك وذخ املفرىػ 

إذا ععِ أك لفاط ذاظُ ؿلصق إجاشَ وذخ اٛضمؾ جًما ععِ زأٍ احلفحًُ , وذظض يف ذاظُ ؼدا  

شاـددت اظػددسشُ ذلددغ اٛضددمؾ غددسشُ عرازيددُ خاظصددُ ٛك اٛضددمؾ يف لددره احلاظددُ هصددىك   

 ( †ؼعدلَ عق اظعراز وكثعُ ظن .)

ععِ أـن برٌ أك ـرشس أك اظػاجعًُ واحلفابعدُ يىاجردىك احلفحًدُ يف ؼيددأ برداْ اٛصدغ        

را يردىػ  وتؿلىؼعن ظصدفمؾ يعىضدعىك يف ذظدض وٙ صلععىـدن ذلصدىزا يف اظعرداز وذدده , ويف لد        

اٟؼداؿ اظةصاظدٌ يف املىذددىد : وغدسطن أك يصددىك كعىشدا ؼعًفددا اصدغ ؼفددن جآددَ أو ؼفحعددُ       

 (†ؼرصىتَ ؼ  براْ اٛصغ.)

ويعدل عق زأٍ احلفابعُ يف لرا اظصدت اظيمدىهٌ يف شػداد اظرفداا جًردىػ : ويععددل يف       

شنجدازَ واضدعةٚػ   اظعغل املىذىجُ أيطا أـدن ؿلصدق اٙـعحداا بمدا تآؽدا ؼد  برداْ عًفمدا عسجدا          

 ( **) مثسَ وسلىه .

 ولرا املعفِ ؼعىجس يف اٛضمؾ ٛـن ؿلصق اٙـعحاا بما ؼ  براْ عًفما . 

 ُظزة كوية يف شأْ وقف األصهٍ

بعد أك ظمس ظفا ؼق خٚػ عس  غسوط املىذىد وهعيًرما ععِ وذخ اٛضمؾ ارز  

نيسات بعض اٛتظُ اظعاؼُ هعض اظػسوط جًما كا ضاعد يف ختسيخ إجاشَ وذحما ـدعؾ ذظض ب

 واظصعًا  اظ  ه٘يد جىاش وذخ اٛضمؾ ولٌ : 

                                                 
 . 185/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن : أ . ت . وليُ اظصذًعٌ :   د *

 . 99ذلاضسا  يف اظىذخ ظعػًذ ذلؽد أبٌ شلسَ ص :  د  †
. حبددىث  209وذددخ اٛوزاس املاظًددُ وهعيًراهددن املعاصددسَ . ظٜضددعاذ .ت . عيددد اظةصيددص اظرصدداز . ص :       د  †

 املععرِ اظىذحٌ اظصىي  .
تاز  . ط : 239 / 4. : ذاؼدد  ٌذلؽدد بدق ذلؽدد بدق ذلؽدد اظةصاظدٌ أبد         ؼداؿ ظ٠اظىضًط يف املرلب   د †

, اظعيعُ : اٛوػل , ارًز : أفلد ذلؽىت إبدسالًؾ , ذلؽدد ذلؽدد     1417 -اظرالسَ  -اظطٚؿ 
 . هاؼس

ٌ      ملشػاد اظرفاا عق ؼعل اٟذفداا   د  ** : تاز اظحصدس   ط . 243 / 4:  فصدىز بدق يدىـظ بدق إتزيدظ اظيمدىه
 . , ارًز : لٚػ ؼصًعرٌ ؼصعحِ لٚػ 1402 -برلو   -
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د أك اظحعىّ يف اظىذخ عؽىؼا ٙ بد ؼق أك هعحن تآؽا إػل ؼا لى أـحد  ظدن عفدد اخدعٚد       1 

. ووذددخ (*اظععؽدداْ جًددن ـعددسا ظعىذددخ , وصددًاـُ حلددز اهلل هعدداػل جًددن , وإبردداْ ظعدددرلا  ) 

هرعطٌ املصاحل إجاشهما ظععط  تآسَ اظىذخ وذد أتزط اٛضمؾ ؼق اظىذىد اظعؽعًُ اظ  

لرا املعفِ ذيغ شؼق طىيغ اٟؼاؿ أفلد بق ذفيغ جراػ زفلن اهلل ذغل ضٔغ عق اظىذخ : 

 (†" لى جآص يف شغ غٌْ " .)

أؼا املصعرُ يف إجاشَ وذخ اٛضمؾ جمٌ ؼا هرىت إظًن ؼق اهطاا تآسَ اظىذخ ,  

آز املعًػًُ اظ  هةػِ اظحرساْ وا عاجغل يف شؼاـفا لرا وهعؽًؾ ـحعن إضماؼا يف ذغ اظطى

 , واملطاعدَ يف اـيطاط اظفؽى اظعؽساـٌ , وـػس اظعععًؾ وهىجرل اظسعايُ اظصرًُ .

وذددخ اٛضددمؾ هفػددط ذسشددُ امل٘ضطددًُ يف اظىذددخ اٟضددٚؼٌ حبًددث هفػددأ         أك إجدداشَ  د   2

ُ  ا اجغ واظصفاتيز اظىذحًُ , وؼق ثؾ امل٘ضطدا   ُ  املاظًد , ولدى ااداه    اظصديرلَ  اظىذحًد

جىس ؼا ي٘تٍ إظًن ؼق ذعدىػ ظعؽػداشغ اٙجعؽاعًدُ اظصديرلَ جًدن اداوب ؼد  احلسشدُ         

اٙذعصاتيُ املعاصسَ , وازهحاا باظىذخ إػل ؼطعىّ امل٘ضطًُ اظد  لدٌ زلدُ ؼدق زلدا       

لرا اظعصدس شؽدا أك ؼدق غدأك لدرا اٙاداه ؼد٘اشزَ اظيفدىط اٟضدٚؼًُ وهسضدًذ ؼيداتٖ            

 ت اٟضٚؼٌ اظرٍ يسؼٌ يف عؽىؼن إػل بايا  إـطاـًُ ـيًعُ ؼق اظدل واظعصاؼغ .اٙذعصا

ضيز ظعؽحؽد  أك زجدس اظردىػ ودىاش وذدخ اظفردىت يف توزهدن اخلاؼطدُ عػدسَ املفعرددَ يف            د  3

. وـدإل   15/  6/  140لد ضدؽق ذدسازه زذدؾ :     1425ؼطرط ذاضسَ ضععفُ عؽاك عاؿ : 

 :اظرساز 

ا , ٛك املرصدد اظػدسعٌ ؼدق اظىذدخ , ولدى ايدًظ       وذخ اظفرىت جآص غدسع  د   1

اٛصغ وهطيًغ املفحعُ ؼعرردز جًمدا , وٛك اظفردىت ٙ هدععغل بداظععًغل , وإؾلدا       

 هرىؿ أبداشلا ؼراؼما .

صلىش وذخ اظفرىت ظعرس  احلطدق وظٚضدعثؽاز بعسيدز ؼياغدس أو ؼلػدازشُ       د   2

ؾ ـرديددُ عدددت ؼددق اظددىاذحغل يف صددفدوس واذددد , أو عددق طسيددز إصددداز أضددم     

 هػحًعا ععِ اظىذخ , وهػحًعا ععِ املػازشُ اجلؽاعًُ جًن .

وإجدداشَ وذددخ اظفرددىت جًددن تٙظددُ ععددِ جددىاش وذددخ اٛضددمؾ , ٛك زأع ؼدداػ اٛضددمؾ يف      

ىٙ عًفًُ أو ـرديدُ يف ؼداػ   ددددمؾ أوػل ٛـما يف هعسيحما ؽلثغ أصددددددددددأصعن ـرىت بغ إك وذخ اٛض

املىذىجدُ  ذساز اجملؽ  جعغ ؼق اجملاٙ  اظ  هىظخ جًما اظفردىت  جطٚ عق أك  (†) اظػسشُ .

املىذىجددُ إصددداز أضددمؾ ـرديددُ هػددحًعا ععددِ اظىذددخ واملػددازشُ اجلؽاعًددُ شؽددا لددى ؼفعددىس  
                                                 

ط .  344 /  4 : بق عابديقٙذفًحُ  ٌذاغًُ زت املدعاز ععِ اظدز املدعاز غسح هفىيس اٛبصاز جرن أب د  *
 ؿ. 2000 -لد 1421 -برلو .   -: تاز اظحصس ظععياعُ واظفػس.  

 . 229,  228/  1شعاب اظىذخ يف ؼطآغ اٟؼاؿ أفلد بق ذفيغ اظػًياـٌ :  د  †
" وذخ اظفردىت واٛوزاس املاظًدُ وأذصاؼدن يف اظػدسيعُ اٟضدٚؼًُ " ت. ـاصدس عيدد اهلل املًؽداك . ص :          د  †

139 . 
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ذددسازه , وجددىس ذظددض جددنك ا ددروز اظددرٍ ادداؼِ بددن املدداـعىك ٟجدداشَ وذددخ اظفرددىت , ولددى عدددؿ  

 رعيت إػل أصىػ ثابعُ . واهلل أععؾ .اـاٙـعحاا بما ؼ  براْ عًفما , ؼفعخ يف اٛضمؾ اظ  

أك اٛضدددمؾ ذصدددإل غدددآعُ يف كععصدددا  اظػدددسشُ ؼدددق أعًددداك ثابعدددُ شاظعردددازا  ,    د 4

وأعًاك ؼفرىظُ وـرىت وبرللا , ولره صلىش وذحما بأجساتلا , أؼدا اظعرداز جدٚ خدٚد يف     

ردىػ  جىاش وذحن , شؽا أك اجلؽمىز صلًصوك وذدخ املفردىػ , وإذا جداش وذدخ اظعرداز واملف     

 جاش وذخ اٛضمؾ ٛـما ؽلثغ خعًعا ؼق عراز وؼفرىػ .  

 ثاهجا : وقف اهصلون

خددؼا  ,   ؼفاج  أو وهردؿ هعسيخ اظصض بأـن ؿلثغ ذصصا غآعُ يف ؼعصًُ أعًاك أ 

شؽا ؽلت املرازـُ بًفن وبغل اظطفد وبًاك اظحسس بًفمؽا ؼق جمدُ أك اظصدصىط ؽلثدغ ذصصدا     

ٛصرابما ععِ اجلمدا   سيحما, أؼا اظطفدا  جعؽثغ تيىـا غآعُ ذطب اظصًحًُ اظىازتَ يف هع

املصدزَ شلا ضىاْ شاـت ذصىؼا  أو غسشا  , شؽا أك عآد اظصصىط حبصؾ طيًعدُ  

ذدسازا  دلؽد  اظحردن     شاـتوععِ ذظض  ـػاطما أزباح , أؼا عآد اظطفدا  جحىآد ذلدتَ ,

وشلدرا مت اضدعيعاتلا ؼدق لدرا     اٟضٚؼٌ اظد  ذسؼدت اظععاؼدغ باظطدفدا  ملدا جًمدا ؼدق اظسبدا ,         

ِ  يف اٟطداز املداظٌ اظعداؿ    اظيرث , وإك شاـت اظطفدا  واظصصىط هأهٌ ؼعداخعُ   اظردآؾ ععد

اظفعدداؿ اظسأزلدداظٌ اظددرٍ ٙ ؿلفدد  اظحىآددد وإؾلددا ي٘ضددظ اذعصدداته ععًمددا شؽددا مت اظعفىيددن إػل    

صىؼدُ  وذل, اظحسوس بًفمدا وبدغل اٛضدمؾ ؼدق جمدُ أك اٛضدمؾ هصدىك يف غدسشا  ؼطدالؽُ          

باظعاظٌ برىاـغل هعض اظػسشا  وـعؽما وأـما هعًس ظصاذيما ذرىذا ؼثغ اظعصىيت واٙغدذلاط  

وأك ذىهما أشثس ؼدق ذدىَ اظصدصىط ٛك املطدالؾ غدسيض وظدًظ شدرظض        , يف دلعظ اٟتازَ 

 صاذب اظصض شؽا أك دلاشلا اظرٍ هدوز جًن أوض  ؼق اظصصىط .

ث عدق وذدخ اٛضدمؾ ووذدخ اظصدصىط      مت اظحصدغ بدغل احلددي   وبفاْ ععِ لدره اظحدسوس    

 ٙخعٚد شغ ؼفمؽا عق اٝخس .

طدازبُ واملػدازشُ   ؼفمدا صدصىط امل  ويف شغ اٛذىاػ جدنك أـدىاا اظصدصىط شدثرلَ      

واٟجدازَ واظطدعؾ , واٛخدرلَ بدرل ذابعدُ ظععدداوػ إذا شداك املػدذلٍ لدى املطدعيؾ , إذ ؽلثدغ هعدض             

وصلدسٍ ععًمدا ؼدق ذًدث     اٙضعصدفاا  ( . وصدصىط  *اظصصىط ذًفٔر املطَعؾ جًن ولى اظديق)

 احلصؾ ؼا صلسٍ ععِ صصىط اظطعؾ .

وضىد يرعصس احلديث يف لدرا اظيردث ععدِ صدصىط املطدازبُ أو املرازضدُ , ولدٌ         

وعسجمددا وأجاشلددا دلؽدد  اظحرددن اٟضددٚؼٌ يف توزهددن اظسابعددُ ودددَ     اظصددصىط اظدد  ذدددتلا  

طددازبُ أو املرازضددُ بأـمددا  امل صددصىط ( وجًددن جدداْ هعسيددخ  4/  3)  30ؼلىجددب ذددسازه زذددؾ :  

صصىط ؼعصًُ بسأع ؼاػ املطازبُ ععدِ أضداع وذددا  ؼعطداويُ اظرًؽدُ وؼطدحعُ بأزلداْ        

                                                 
حبدث بدرل ؼعيدىا     34" اظصصىط واملطعفدا  اٙضعثؽازيُ " ظعدشعىز عيد اظطعاز أبٌ بددَ . ص :   د   *

 ؼردؿ ظعدوزَ اظطابعُ عػسَ جملؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ .
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, وؼا يعرىػ إظًما بفطديُ  أصرابما باععيازلؾ ؿلعصىك ذصصا غآعُ يف زأع ؼاػ املطازبُ 

 (.*ؼعصًُ شغ ؼفمؾ جًن )

احلرددىس واظعصددسجا  وبفدداْ ععددِ ؼددا زهيددن اظرددساز ععددِ ذظددض اظععسيددخ ؼددق ثيددى  ـلًدد    

(. جدنك ظعؽاظدض ذدز وذدخ     †وبرللا ) وإزثاملرسزَ غسعا ظعؽاظض يف ؼعصن ؼق بً  وليُ وزلق 

 هعض اظصصىط ظٚععيازا  اٝهًُ :

اظصددصىط شلددا وذظددض يعددًس ظددن وذحمددا ظعددىجس غددسط ؼعصًددُ اظىاذددخ         ؼعصًددُ صدداذب   د   1

فدد احلدديث عدق    وذدد ضديز هفاوظدن ع   , اظحرمداْ   باهحداس ظعؽىذىد ولى واذدد ؼدق غدسوطن    

 ذصؾ وذخ اٛضمؾ .

اغذلاط ذساز اجملؽ  أك ؿلثغ اظصض ذصُ غآعُ يف املػسوا اظدرٍ أصددز  اظصدصىط     د  2

(ٙ ضلدددىػ توك جدددىاش وذدددخ احلصدددإل ٛك ـلمدددىز اظحرمددداْ بدددرل   †ٟـػدددآن أو ؽلىيعدددن )

املاظصًُ صلًصوك وذخ املػداا اظدرٍ ٙ ضلعؽدغ اظرطدؽُ , واملػداا اظرابدغ ظعرطدؽُ أجداشه         

ؼدداؿ أبددى يىضددخ ؼددق احلفحًددُ , ولددى املحعددِ بددن وواجرددن يف ذظددض املاظصًددُ واظػدداجعًُ      اٟ

 (.†واحلفابعُ )

إك اظػددسوط اٛخددسّ يف املىذددىد ؼعددىجسَ يف اظصددصىط ؼددق ذًددث إـمددا أؼددىاػ ؼعرىؼددُ      د   3

وؼععىؼُ , وٙ ي٘ثس يف ذظض أـما ؼفرىظُ ٛك بعض اظحرماْ أجاش وذخ املفرىػ شؽدا هرددؿ   

ـحطددما أك اظددريق أجدداشوا وذددخ اظفرددىت  ؼدد  اظععددؾ زحبمددا ـدداهخ عددق املطددازبُ  بًاـددن , وٛك 

 ذساز اجملؽ  ذد ـإل ععِ :  أجاشولا ظعؽطازبُ جًما ععِ أـن ٙ بد ؼق ؼٚذعُ أك

وذيدغ املياغددسَ يف اظعؽددغ إذا شدداك ؼددا   اٙشععددابؼداػ اظرددسا  املعحؽدد  بعددد   أوٙ : أك

رددد بفرددد وهعيددز ععًددن أذصدداؿ     ؼياتظددُ ـيددصاػ ـرددىتا جددنك هددداوػ صددصىط املرازضددُ يععدددل      

ؼصاـما وذخ اظفردىت , وهعررمدا اظطدىابط اخلاصدُ ودىاشه .     د ذًفٔر د  ولره املطأظُ  اظصسد 

 (**) 

                                                 
 ( . 1. بفد )  30ذساز اجملؽ  زذؾ :  د  *

 اظرساز املػاز إظًن . اظعفصس اٛوػ . د  †
 اظرساز املػاز إظًن . اظعفصس اٛوػ . د  †
 . 165,  164/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن . أ . ت . وليُ اظصذًعٌ :  د  †
وػ ؼيددأ اجلدىاش ودلداػ    ؼلا أك ذساز اجملؽ  اظرٍ جاْ بصدت جىاش وذخ اظفردىت جداْ عاؼدا ذًدث هفدا      د  **

اضعثؽاز اظفرىت يف اظرس  احلطق أو اٙضعثؽاز املياغس أو ؼلػازشُ عدت ؼدق اظدىاذحغل يف صدفدوس    
واذد أو عق طسيز إصداز أضمؾ وذحًُ ـرديُ هػحًعا ععِ اظىذخ واملػازشُ اجلؽاعًُ جًدن )اـعدس   

.(  137,  135ؽداك ص :  يف لرا اخلصدىص حبدث وذدخ اظفردىت واٛوزاس املاظًدُ ظعددشعىز ـاصدس املً       
ؼق برل أك يدخغ يف املطآغ اظيًفًُ اظد  هد٘تٍ إػل هدداخغ بدغل أوجدن اٙضدعثؽاز ظعؽداػ اظدىذحٌ جردد          
أزّ ؼق املفاضب إعاتَ اظفعس جًن حبًث يصدىك ذدسازا واذددا جاؼعدا غداؼٚ ظىذدخ اظفردىت واٛضدمؾ         

از اخلداص باضدعثؽاز أؼدىاػ    واظصصىط واحلرىس واملفاج  وععِ أك يصىك اظرساز أيطدا غداؼٚ ظعردس   
اظىذخ بعد صدوزه ظععداخغ بغل أصدغ جدىاش وذدخ املطدآغ اٙجعماتيدُ املدرشىزَ واضدعثؽازلا , أؼدا         
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ػ صاهد ٙ عدؿ جىاش وذخ صصىط املرازضدُ اظد    ععِ أك اظرٍ ؿلصق هرسيسه لفا لى  

 ؼاٙ ذد اؽ  ومل يدخغ يف توزَ اظعؽغ ٙععيازا  :  

طدددازبُ بددداظفرىت عدددق طسيدددز اظصدددسد ضدددسبا ؼدددق املدددداطسَ واذعؽددداػ  أوشلدددا : أك يف امل 

اخلطازَ ظعٚذعما املياغسَ بعةرل ذًؽُ اظفرىت وضعس اظصسد اظرٍ يعحدت شدغ يدىؿ , واظىذدخ    

ظععصسد جًن ذسؼدُ غدسعًُ خاصدُ ولدى شؽداػ اظًعدًؾ يفيةدٌ اظعصدسد جًدن وجدز املصدعرُ ,            

 وذظض يرعطٌ اظيعد بن عق املداطسَ واجملاشجُ .  

ثاـًمددا : أك لددره اظصددصىط ولددٌ ـرددىت ٙ هددصاػ يف ؼسذعددُ عدددؿ املععىؼًددُ ؼددق جمددُ           

 شىـما صصىشا أو ـرىتا واملىذىد يػذلط جًن أك يصىك ؼععىؼا ععؽا ـاجًا ظعحماظُ .

ثاظثمددا : أك يف إجاشهمددا اٝك إذددداثا ظعددداخغ بددغل أصددغ اجلددىاش ولددى املرصددىت يف لددرا      

صدغ اجلدىاش وإك شداك بًفمؽدا هدٚشؿ ,      اػ آخدس بدرل أ  ولدٌ دلد  اظيرث , وبغل طسس اٙضعثؽاز 

 . ُراظطاباظصحرُ ( ؼق  4زذؾ )وذد ضيرت اٟغازَ إػل لرا املعفِ يف لاؼؼ 

د أك ؼاػ اظرسا  إذا أصيس تيىـا جنك أذصاؿ اظععاؼغ باظديىك هعيز ععدِ هدداوػ     ثاـًا 

 .(*صصىط املطازبُ )

ا شدداك بعددد صددرلوزَ ؼدداػ    ولددرا اظطددابط يذلهددب ععًددن أك وذددخ هعددض اظصددصىط إذ      

اظرددسا  تيىـددا ٙ يصددس عفددد ـلمددىز اظحرمدداْ اظددريق ٙ صلًددصوك وذددخ اظددديىك جدداْ يف ؼةددين       

إذ ٙ ؼعدض واظىذدخ إشاظدُ     "ٙ عيدد وثدىب يف اظرؼدُ    صلىش وذخ عراز وؼفردىػ وؼػداا   ا عاد :" 

جداك  " وٙ يصس وذخ ؼسلدىك وؼد٘جس وعيدد     اظػسح اظصيرل ظعدزتيس :. ويف (†)ؼعض عق عغل 

(. إٙ عفدد احلفحًدُ اظدريق صلًدصوك ظعدسالق وذدخ املسلدىك ؼد  برداْ          †) "ذاػ هععز ذز اظةدرل بدن  

ؼعععرا باملسلىك جنك وجِ اظسالق اظديق خعصت اظعغل املسلىـُ ؼق ذز املدسهمق  ذز املسهمق بما 

   (†.)عاظيُ بنبعاػ اظىذخ وبً  املسلىكوإٙ جععؽسهمق املبما , 

 قف األصهٍ واهصلونرابعا : أحلاَ ًتعوكة بو

                                                                                                                                                    

اضددعثؽاز اٛوذدداد املعمددىتَ اظطددابرُ جؽعددسود وٙ يعدددو اٛؼددس جًددن ضددىّ اظطدديط اظددٚشؿ ظىضددآغ          
ظًطدت ؼدق إـػداْ اظحرمداْ وٙ     اٙضعثؽاز ظصثسهما واهطاعما وهداخعدما ؼد  املعداؼٚ  املعاصدسَ اظد       

ؼعمددىتلؾ , وشلددرا جمددٌ حباجددُ إػل ضدديعما جرددط حبًددث هفطددحؾ ؼدد  ذىاعددد اظػددسيعُ اٟضددٚؼًُ       
 وأذصاؼما .

 (.2( و )3اظرساز املػاز إظًن . اظعفصس ) د  *
: تاز اظحصس  . ط 378/  2:  ؽد اخلعًب اظػسبًين ؼةين ا عاد إػل ؼعسجُ ؼعاـٌ أظحاظ املفماد  د  †

 . برلو  –
 . ط : تاز اظحصس , ارًز : ذلؽد ععًؼ . 77/  3اظػسح اظصيرل :  د  †
: تاز اظحصس  . ط 378/  2:  ؽد اخلعًب اظػسبًين ؼةين ا عاد إػل ؼعسجُ ؼعاـٌ أظحاظ املفماد  د  †

 . برلو  –
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ؼق اظعيًعٌ أك هرابغ وذخ اٛضمؾ واظصصىط بعض اظعريا  واٟغدصاٙ  , ولدره    

 ضييما أؼساك : اظعريا 

أوشلؽددا : أك اٛضددمؾ واظصددصىط لددٌ أؾلدداط ؼددق املدداػ ؼطددعحدَ اذعطددعما اظععددىزا       

عددداوػ ػ واملفدداج  إػل أوزاس ؼاظًددُ هًطددرلا ظ  ىاٙذعصدداتيُ املعاصددسَ اظدد  تعددت ظعرىيددغ اٛصدد     

ذسشُ املاػ يف وذت اهطعت جًن احلًاَ اٙذعصاتيُ , وهطدؾ جًدن اظعيداتػ , وؼدق اظعيًعدٌ د      

ـعًحددُ ظددرظض د أك هصددىك شلددره اٛوزاس أوضدداعما اخلاصددُ جًؽددا يعصددغ بعسيرددُ اضددعثؽازلا           

جاتذدُ شؽدا   وهداوشلا , واسشمدا وذابعًعمدا ظععرىيدغ إػل أصدىػ أخدسّ إذا واجمعمدا خطدازَ        

رل ذًؽعمدا ؼدق ذدغل ٝخدس جطدٚ عدق أك اظػدسشا  وامل٘ضطدا  اظد  هصدىك           أـما عسضدُ ظدعة  

 اٛضمؾ واظصصىط جصْا ؼفما عسضُ د لٌ اٛخسّ د ظ٠جٚع وؼق ثؾ اظعصحًُ .

ثاـًمؽددا : أك اظىذددخ ظددن طيًععددن ؼددق ذًددث عدددؿ ذابعًعددن ظعيًدد  , وعدددؿ ذابعًعددن ظععةددًرل    

مدداْ يف بدداب اظىذددخ وبددرل ذظددض ؼددق   واظعيددديغ إٙ يف إطدداز ضددىابط جرمًددُ خاصددُ بطددعما اظحر  

ٛضدمؾ واظصدصىط د ؼد  طيًعدُ اظىذدخ       املطآغ اظ  ذدد ٙ هعحدز جًمدا طيًعدُ املىذدىد د ولدى ا       

دا  اظصددثرلَ اظدد  صدداذيت احلسشددُ ًدداظددرٍ ـػددأ أصددٚ يف ظددسود وأوضدداا مل هددأظخ اظععر 

ّ ويعدذلٍ  اٙذعصاتيُ املعاصسَ واظد  شاـدت د لدٌ اٛخدسّ د ـعًحدُ طيًعًدُ وؼعىذعدُ ملدا اعدذل           

 اظععاؼغ اٙذعصاتٍ يف عؽىؼن ؼق هطدؾ واهطاا وهداخغ .

ويف شددددغ اٛذددددىاػ جددددنك لددددره اظعريددددا  واٟغددددصاٙ  ضلددددعؾ اظىاذدددد  اضددددعفياطما       

واضعرساْلا وؼق ثؾ وضد  احلعدىػ واظعددابرل اظحرمًدُ املفاضديُ شلدا , واٙجعمدات يف لدرا اٟطداز          

لدى  اظدرٍ  جاشَ وذخ اٛضمؾ واظصدصىط  يععدل اجعماتا ؼصؽٚ ظعدسيخ اٛذصاؿ اخلاصُ بن

 املطآغ اظ  ٙ بد ؼق هفاوشلا يف لرا اٟطاز لٌ :أك أضاع املطأظُ , وذد هىصغ اظيرث إػل 

 د طيًعُ اضعثؽاز اٛضمؾ واظصصىط واظىذخ . 1 

 د اىيغ اٛضمؾ واظصصىط إػل أصىػ أخسّ . 2 

 د هةرل ذًؽُ أصىػ اظىذخ . 3 

 يف ذاػ هصحًُ اظػسشُ أو امل٘ضطُ .د أيعىظُ ؼعصًُ اٛضمؾ  4 

وذشس لره املطآغ ؼق باب اظعؽثًدغ ٙ احلصدس ٛك اظيردث واظفعدس ذدد يصػدخ عدق         

 ؼطآغ أخسّ هطاد إظًما .

وذد اخعداز اظيردث هطدؽًُ لدره املطدآغ بأذصداؿ ؼعععردُ بىذدخ اٛضدمؾ واظصدصىط            

 . حبطياك أـما أثس ؼق آثازه , وؼعععرا  بن ؼق غأـما أك هعىت إظًن

 وضىد يعؾ هفاوػ لره اظرطايا حبطب اظذلهًب اظطابز ظعسضما . 

 د طيًعُ اضعثؽاز اٛضمؾ واظصصىط واظىذخ 1
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اظدرٍ يعرصدغ ععًدن اظيفدض ؼدق عؽعدن       يعؽثغ اضدعثؽاز اٛضدمؾ أصداظُ يف اظعآدد واظدسبس       

شؽددا يعؽثددغ يف صددصىط املرازضددُ واملطددازبُ أيطددا يف اظعآددد أو اظددسبس اظددرٍ يددعؾ احلصددىػ   

 .ؼق عؽعًُ املطازبُ  ععًن

ولرا اظفىا ؼق اٙضعثؽاز ٙ بيداز ععًدن وٙ يععداز  ؼد  وذدخ اٛضدمؾ واظصدصىط يف         

غٌْ , ٛك اظعآد يف احلاظغل يعىت إػل املىذىد ععًمؾ شؽا أـن يعحدز ؼد  هعسيدخ اظىذدخ بأـدن      

 ذيظ اٛصغ وهطيًغ املفحعُ , جاٛصىػ ذلحىظُ ولٌ اٛضمؾ واظصصىط , واملفحعُ ؼطديعُ 

ظعىتلا ععِ املىذدىد ععدًمؾ , إٙ أك لفداط ـىعدا آخدس ؼدق اٙضدعثؽاز يف اٛضدمؾ واظصدصىط          

ولى هداوشلا عق طسيز اظيً  واظػساْ , وذدد أذدس اجملؽد  لدرا اظفدىا ؼدق اٙضدعثؽاز يف اٛضدمؾ         

( ادت بفدد " أوٙ ":   8( ووزت جًدن يف زذدؾ : )   7/  1)  63ذًث جاْ ذظض يف ذساز اجملؽ  زذؾ : 

ًدد  اظطددمؾ أو زلفددن ؼدد  ؼساعدداَ ؼددا يرطددٌ بددن ـعدداؿ اظػددسشُ شؽددا ظددى هطددؽق اظفعدداؿ  صلددىش ب

 (*هطىيت اظيً  ؼععرا ؼلساعاَ أوظىيُ املطالؽغل يف اظػساْ.)

املرددسزَ واظصددصىط صلددىش هددداوشلا أيطددا وهسهددب ععًمددا ـلًدد  احلرددىس واظعصددسجا         

اظصدصىط ؽلثدغ    غسعا ظعؽاظض يف ؼعصن ؼدق بًد  وليدُ وزلدق وإزث وبرللدا ؼد  ؼٚذعدُ أك       

 (†زأزلاػ املطازبُ .)

ولرا اٙضعثؽاز يععاز  ؼ  اظىذخ اظرٍ ٙ صلىش بًعن ٛـن عردد ٙشؿ يصدىك املىذدىد     

جًن ععِ ذصؾ ؼعض اهلل هعاػل ععِ اظساجس حبًدث ٙ صلدىش بًد  أصدعن وٙ اظعصدسد جًدن بدأٍ        

ٍ يددسّ عدددؿ ظددصوؿ ُ اظددرحددـددىا ؼددق أـددىاا اظعصددسجا  اظفاذعددُ ظعؽعصًددُ إٙ عفددد اٟؼدداؿ أبددٌ ذفً 

 اظىذخ .

حرمداْ شردىػ بعطدمؾ : " ؼد  برداْ      وذد جاْ لرا املعفِ واضرا يف شدثرل ؼدق هعدابرل اظ    

( إٙ أك ـلمىز اظحرمداْ , وإك اهحردىا ععدِ عددؿ جدىاش بًد        †ن برع  اظعصسد يف زذيعن " )عًف

ش اظىذددخ , ظصددفمؾ أهدداذىا ظعىاذددخ أك يػددذلط ؼددا يطددؽىـن باظػددسوط اظعػددسَ وؼددق بًفمددا جددىا 

اٟبداػ ولى بً  عغل اظىذخ بيدػ ضىاْ شاك ذظض اظيددػ عًفدا أخدسّ أو ـردىتا , واٙضدعيداػ      

اٟبدداػ باملرايطدُ واٙضدعيداػ    يحطدس  ولى غساْ عغل بدػ اظعدغل اظد  بًعدت , وبعدض اظحرمداْ      

( برل أك لدرا اٟبدداػ واٙضدعيداػ    †بيً  اظعغل املىذىجُ بفرىت وغساْ عغل أخسّ بععض اظفرىت )

يطعؾ لى اٝخس ؼق اخلٚد جًن , وظعغ ذظض شعن أثس ؼق آثاز جصسَ وطيًعدُ  مل واٙضعيداػ 

   وؼحمىؿ اظىذخ ؼق ذًث ظصوؼن وتوزاـن ععِ ثيا  اٛصغ وؼسوـُ اظعرسط يف املفحعُ .

 وععِ اظعؽىؿ جنك اظىذخ باظرًاع إػل اظيدػ واٙضعيداػ هعذلين ذاظعاك : 

                                                 
 . 214ذسازا  وهىصًا  اجملؽ  ص :  د  *

 ظعفصس اٛوػ .( ا 4/  3. )  30ذساز اجملؽ  زذؾ :  د  †
: تاز اظحصدس  . ط  240/  4: ؼفصىز بق يدىـظ بدق إتزيدظ اظيمدىهٌ     اشػاد اظرفاا عق ؼعل اٟذفاا  د  †

 . , ارًز : لٚػ ؼصًعرٌ ؼصعحِ لٚػ 1402 -برلو   -
 . 16"جرن اظىذخ يف اٟضٚؿ " ظٜضعاذ اظدشعىز صديز اظطسيس ص :  د  †
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ٙ    احلاظُ اٛوػل  د   1 صلدىش اٟبدداػ واٙضدعيداػ جًدن إٙ يف ذداٙ        ذاظدُ اظىذدخ اظعداؼس ولدرا 

اضعثفآًُ ذعًعُ ذآؽُ ععِ وجىت ؼصعرُ ذرًرًُ يف ذظض , وكدق ذلدب إػل ذظدض اٟؼداؿ     

وزت ذظددض ضددؽق املطددآغ اظدد  صلددىش جًمددا ظعراضددٌ    وأبددى يىضددخ وبعددض جرمدداْ احلفحًددُ   

ٓس ٙبددق ( جدداْ يف اٛغدياه واظفعدا  *رلاظحدُ غدسط اظىاذدخ إذا شدداك ذظدض أصدعس ظعىذدخ )      

زلددًؾ " اظطدداتع " غددسط اظىاذددخ عدددؿ اٙضددعيداػ جععراضددٌ اٙضددعيداػ إذا شدداك ذظددض   

( شؽددا يرددسز ابددق زلددًؾ يف ؼىضدد  آخددس أك اضددعيداػ اظىذددخ ٙ صلددىش إٙ يف        †أصددعس )

ؼطآغ ؼفما غسط اظىاذخ ظن ذاظدُ اظةصدب وإجطداته بدنجساْ املداْ جًدن حبًدث يةددو بدرل          

ظددن وٙ بًفددُ , وذاظددُ زبيددُ اٟـطدداك جًددن بيدددػ    صدداحل ظعصزاعددُ , وذاظددُ جرددد اظةاصددب 

وذددد جدداْ ذظددض أيطددا عددق  ,أشثددس بعددُ , وأذطددق وصددحا جًحددىش ععددِ ذددىػ أبددٌ يىضددخ  

 ابق هًؽًُ .اٟؼاؿ 

د احلاظددُ اظثاـًددُ ذاظددُ اظىذددخ اخلددسب ولددرا ؿلفدد  املاظصًددُ بًعددن إٙ أك يػددذلٍ ؼفددن بردددز          2

  اظعددسو  واحلًىاـددا  وصددسد  احلاجددُ ظعىضددعُ ؼطددحد أو طسيددز إٙ أـمددؾ صلًددصوك بًدد   

ذا  جآدَ عفد ابق املاجػىك وإك شاك ابق اظراضؾ ٙ صلًص مثفما يف ؼرابعما إذا مل هعد 

 (†ذظض .)

 (†واظػاجعًُ صلًصوك بً  اظعراز أؼا املفرىػ جًحًصوك ععِ اٛصس بًعن ) 

ؾ ؼععردددا يف أٍ وذدددخ ختدددسب وهعععدددت ؼفاجعدددن ,  عفددددلأؼدددا احلفابعدددُ جًحدددىش اظيًددد    

واحلفحًددُ صلًددصوك بًدد  املىذددىد بددرل املطددحد يف ذاظددُ اظطددسوزَ املعرددُ , واملصددعرُ اظساجرددُ   

 (**وـصىا يف ذظض ععِ بعض احلاٙ  .)

واخلٚصددُ أك أذصدداؿ اٟبددداػ واٙضددعيداػ يف اظىذددخ اظعدداؼس واخلددسب هحطددس اجملدداػ   

صىط املىذىجددُ عددق طسيددز اظيًدد  واظػددساْ وتاصددُ أك بًدد  ظعرددىػ وددىاش هددداوػ اٛضددمؾ واظصدد

اٛضمؾ واظصصىط ظًظ بًعدا شداؼٚ ظعؽىذدىد وإؾلدا يدأهٌ يف إطداز اٙضدعثؽاز بعرعًدب هعدض          

اٛوزاس بددغل اظيًدد  واظػددساْ باضددعؽساز , شؽددا أـددن ٙ ؿلصددق أك يصددىك ؼععازضددا ؼدد  غددسط     

يععدؾ أك هدداوػ هعدض اٛضدمؾ      اظىاذخ بغ يدخغ يف باب غسط اظىاذخ تٙظدُ حبصدؾ أك اظىاذدخ   

ععِ أـدن ظدًظ لفاظدض ؼدا      واظصصىط باظيً  واظػساْ جصْ ؼق وظآحما اٙضعثؽازيُ املياغسَ ,

ؿلفدد  ؼددق وضدد  ذًددىت شلددرا اظععاؼددغ يف ذاظددُ وذددخ اٛضددمؾ واظصددصىط خاصددُ , وأك هصددىك   

                                                 
 . 195: اٛغياه واظفعآس ٙبق زلًؾ : ص  د  *

 . 195,  194املسج  اظطابز :   د †
, واظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن :  244, واظرىاـغل اظحرمًُ :  479/  5اظػسح اظصيرل ذاغًُ اظدضىذٌ :   د †

8  /323 . 
 . 347/  15, وهصؽعُ اجملؽىا :  392/  2ؼةين ا عاد :  د  †
 . 33,  32خٚصُ أذصاؿ اظىذخ ظعػًذ ععٌ ذطب اهلل :ص :  د  **
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ط ث ٙ هطدىث اظيًد  ؼععردا وإؾلدا هطد  ظدن اظطدصاب       ًد اظػسشا  اٟضٚؼًُ ععِ ععؾ بدرظض حب 

   واهلل أععؾ . اظٚشؼُ اظ  هعحز ؼ  طيًعُ اظىذخ .

 ويى األصهٍ واهصلون إىل أصى اآلخز .ـ حت 2

ذد يذلهب ععِ اظععاؼغ يف اٛضمؾ واظصدصىط بداظيً  واظػدساْ واظعدداوػ , ولدى امليددأ        

اظددرٍ مت عٚجددن يف اظحرددسَ اظطددابرُ يف إطدداز ذددسازا  اجملؽدد  اظدد  هطددؽس بعددداوػ اٛضددمؾ           

ذددد يذلهددب ععددِ ذظددض  ؼددق ثددؾ ختددسيخ املطددأظُ ععددِ غددسطٌ اٟبددداػ واٙضددعيداػ  واظصددصىط و

أخددسّ شدداجلىآس واٛشؼددا  اٙذعصدداتيُ أك هدددخغ اظػددسشا     اظععاؼددغ أذًاـددا أو ٙععيددازا

اظعاظٌ د صدصىشما وأضدمؽما يف خعدس , جمدغ      باملطالؽُ يف ذاٙ  خطازَ ؼعصعُ , وهةدو د  

   ٛ ؼدس بعرىيدغ هعدض اٛضدمؾ واظصدصىط إػل أصدىػ أخدسّ        صلىش د يف ؼثغ لره احلاظُ د هددازط ا

شاظعرازا  ؼثٚ أؿ أك ذظض ٙ صلىش ل أظق أك ؼق اٛوجز إجاشَ ذظض بفاْ ععِ ذاعددَ اٟبدداػ   

واٙضعيداػ اظد  ضديز احلدديث عفمدا , وأك غدأك اٛضدمؾ واظصدصىط يف ؼثدغ لدره اٛذدىاػ           

ىط بددرل ؼعداوظددُ , وشدداك غددأك اظىذددخ املعدددسب وؼثددغ ذظددض ؼددا إذا شاـددت اٛضددمؾ واظصددص 

 , واهلل أععؾ .(*)إجٚع اظيفىط واظػسشا  بطيب اجلىآس املاظًُ برل املعىذعُ 

 فقوـ تغري قيٌة أصوي اه 3

ذًؽدُ اٛضدمؾ واظصدصىط عسضددُ ظٚزهحداا واشليدىط هيعدا حلاظددُ اظطدىس , وععًدن جددنك          

اظصآددد عددق زأع املدداػ اٛضددمؾ اظىذحًددُ إذا ازهحعددت ذًؽعمددا اظطددىذًُ عددق ذًؽعمددا اٙزلًددُ جددنك  

يععدل زحبا ظعىذدخ , وإذا ـرصدت جدنك ـرصداـما يعدين خطدازَ اٛصدغ املىذدىد وؿلصدق عدٚد           

ذظض باٟبداػ واٙضعيداػ إذا شاـت اخلطازَ شيرلَ , أؼا إذا شاـت اخلطازَ ذلددوتَ جدٚ   

بد ؼدق هددازشما برددز اٟؼصداك ويأخدر اظفداظس توزه يف لدرا اظصددت وإٙ عدد ذظدض ؼدق بداب             

ٟلؽاػ واظعرصرل اظرٍ ٙ صلىش صدوزه ؼفدن , وجًؽدا يعصدغ بصدصىط املطدازبُ جدنك دلؽد         ا

اظحرددن أصدددز ذددسازا يدديغل جًددن طسيرددُ جدددل اخلطددازَ املعىذعددُ , وـصددن : ظددًظ لفدداط ؼددا ؿلفدد     

غسعا ؼق اظفإل يف ـػسَ اٟصدداز أو صدصىط املرازضدُ ععدِ وعدد طدسد ثاظدث ؼفحصدغ يف         

اظعردد بداظعدلا بددوك ؼرابدغ ؼليعدت رلصدإل جلددل اخلطدساك         املاظًُ عق طسيف وذؼعن غدصًعن 

  (†يف ؼػسوا ؼعغل ععِ أك يصىك اظعصاؼا ؼطعرٚ عق عرد املطازبُ . )

 ة اهصزكة أو املؤصضةـ أيووهة بدي ًولية األصهٍ يف حاي تصفي 4

ضيز ظعيرث أك خسد إجاشَ وذخ اٛضدمؾ واظصدصىط ععدِ زأٍ اظردآعغل ودىاش وذدخ        

 ِ زأٍ اظرددآعغل وددىاش هأذًددت اظىذددخ ٛك اٛضددمؾ واظصددصىط ؼددق املفرددىٙ        املفرددىػ , وععدد

إػل شؼدق ذلددت أو    امل٘ذعُ , وبفاْ ععِ ذظض جنك اظىاذخ إذا جعغ وذحن ظٜضدمؾ أو اظصدصىط  

                                                 
وذددخ اظفرددىت واٛوزاس املاظًددُ وأذصاؼددن يف اظػددسيعُ اٟضددٚؼًُ , حبددث ظعدددشعىز ـاصددس عيددد اهلل    د  *

 . 152,  151املًؽاك ضق حبىث ؼععرِ اظىذخ باظصىيت : 
 (. 4/  3)  30. ذساز زذؾ :  125,  124ذسازا  وهىصًا  دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ ص :  د  †
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أو باملًردا   جًحىش ذظض ويفعمدٌ وذحدن باـعمداْ اظػدسشُ أو امل٘ضطدُ       إػل وذت اـعماْ اظػسشُ 

( ؼفدن ذًدث ـدإل " ععدِ      52ىك اظىذدخ اظصدىي  يف املداتَ )    , وععِ ذظض جاْ ذداـ اظرٍ ذدته 

ويف ؼثددغ  (*)" أـددن ٙ يفعمددٌ اظىذددخ اخلددرلٍ إٙ إذا شدداك ؼ٘ذعددا بددصؼق ذلدددت واـرطددت ؼدهددن  

لدره احلداػ يعدىت املىذدىد إػل اظىاذدخ أو إػل وزثعدن بعدد ؼىهدن عؽدٚ بردىػ ذلؽدد بدق احلطدق              

ظ ظن ؼدق اظةعدُ ؼدا ؿلصدق عؽازهدن أـدن ييعدغ        اظػًياـٌ أك اظىذخ إذا اـمدؿ وصاز ٙ يفعح  وظً

 (. †ويعىت إػل ؼعض اظىاذخ إذا شاك ذًا , وظىزثعن إذا شاك ؼًعا )

أؼا إذا مل يفإل اظىاذخ ععِ هأذًت وذحن جنك اٛصغ جًن اظددواؿ واظعأبًدد , وععًدن إذا     

 ؽلت هصحًُ اظػسشُ أو امل٘ضطُ اظ  بما اٛضمؾ أو اظصدصىط بعدد أك وصدعت هعدض اٛضدمؾ     

أو اظصصىط إػل ؼسذعُ اـعداؿ جآدهما حبًدث ٙ ؿلصدق جدللدا باٟبدداػ أو اٙضدعيداػ جدنك       

اظىذددخ يةدددو شاظعدددؿ , وإٙ طيددز ععًددن ؼيدددأ اٟبددداػ واٙضددعيداػ عؽددٚ باملصددعرُ يف ذظددض     

واىيعن إػل ؼ٘ضطُ ؼاظًُ أخسّ بعد بًعن وغساْ بدػ ظن إذا أوجدِ مثفدن بدرظض , وإك مل يدىد     

إػل وذخ آخس يعحز ؼعن يف بسضن عؽٚ برىػ اٟؼاؿ أفلد بق ذفيغ زضدٌ   مثفن ؿلصق ضؽن

اهلل عفن يف غأك اظحسع احليًظ ظعحمات إذا شدل ومل يعد صاحلا ظعةصو هياا ويػدذلّ بثؽفمدا   

, ( †)برللا هصىك ؼىذىجُ ععِ اجلمدُ املىذىجدُ أو بًعدن وهىشيد  ذًؽعدن ععدِ املىذدىد ععدًمؾ         

هاظحُ بعىشيعدن أو  اهلل عفن أـن " إذا هعخ املىذىد وصاز  ذًؽعن وذد أثس عق اٟؼاؿ ؼاظض زضٌ 

 (†بًعن وهىشي  ذًؽعن ععِ املىذىد ععًمؾ .)

 اهتوصية

آعغل ودىاش وذدخ املفردىػ ,    واظصصىط عؽدٚ بدسأٍ اجلؽمدىز اظرد    إجاشَ وذخ اٛضمؾ  

صددؾ وضدد  اظطدىابط اظد  ا  وزأٍ املاظصًدُ واجلعحسيدُ اظردآعغل بعأذًددت اظىذدخ ؼد  ؼساعداَ       

اضعثؽازلا واىيعما وهةدرل ذًؽعمدا وأيعىظدُ ؼعصًعمدا يف ذاظدُ هصدحًُ اظػدسشا  وامل٘ضطدا          

 املاظًُ اظ  شاـت ؼطعثؽسَ جًما . واهلل أععؾ .

 

 

 

 

                                                 
ـرٚ عدق حبدث وذدخ اظفردىت واٛوزاس املاظًدُ وأذصاؼدن يف اظػدسيعُ         ؼػسوا ذاـىك اظىذخ اظصىي  د  *

 . 149اٟضٚؼًُ ظعدشعىز ـاصس املًؽاك : ص : 
 . 237/  5, واظيرس اظسآز :  212/  6جعس اظرديس :   د †
د حبدث وذدخ اظفردىت واٛوزاس املاظًدُ وأذصاؼدن يف اظػدسيعُ اٟضدٚؼًُ ظعددشعىز ـاصدس املًؽداك : ص :            †

149 . 
 . 342/  4د املدوـُ :  †
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 ُياهجااملبحح 

 وقف املِافع

 أوال : حكيكة املِفعة وًاهيتها

شدغ ؼدا يفعحد  بدن     املفحعُ يف اظعةُ ؼصدز ؼًؽٌ ؼق اظفحد  ولدى اخلدرل واٟجداتَ , ولدٌ       

 (*شؽفاج  اظداز أٍ ؼساجرما , واملفاج  اظعاؼُ ولٌ ؼا شاك جًن ـح  ؼػذلط بغل اظفاع . )

ويف اٙصدددعٚح شدددغ ؼدددا يردددىؿ باٛعًددداك ؼدددق أعدددسا   , وؼدددا يفدددعخ عفمدددا ؼدددق بعدددُ     

 (†شطصفِ اظداز وأجسهما , ومثسَ اظيطعاك , وظظل اظدابُ .)

أك يعاظددن احلددديث وسلددق بصدددت احلددديث عددق  واظعفصددس اشلدداؿ يف املفحعددُ اظددرٍ يفيةددٌ 

ذصؾ وذحما لى ؼاظًعما , ٛك أوػ غسط ؼدق غدسوط املىذدىد شؽدا ضدعخ بًاـدن د أك يصدىك         

, وذدد شداك ؼىضدىا ؼاظًدُ املفحعدُ ذلدغ خدٚد شديرل بدغل ـلمدىز اظحرمداْ ؼدق             ؼاٙ ؼعرىؼا 

اػ عفدد شدغ   ـاذًُ واحلفحًُ ؼدق ـاذًدُ أخدسّ , وضديب ذظدض اٙخدعٚد يسجد  إػل هعسيدخ املد         

ؼفمؽا جاحلفحًُ اظريق يعسجىك املاػ بأـن ؼدا يريدغ اٟذدساش واٙتخداز ظىذدت احلاجدُ ٙ يععددلوك        

املفاج  أؼىاٙ ظعددؿ إؼصداك إذساشلدا وإؾلدا لدٌ أعدسا  ذآؽدُ باٛعًداك وـدىاهخ عدق اٛعًداك            

بعدد أك  شاظةعُ واٛجسَ واظثؽسَ اخل . وطيًعُ عسضًعما لره اععدما ؼعحددتَ ؼدعةرلَ ٙ هعيدث     

هىجددد أك ختعحددٌ ظعدعحمددا ؼفحعددُ أخددسّ ولصددرا , وشلددرا ٙ ؿلصددق إذساشلددا , وذددد عددصش         

 احلفحًُ ااالمؾ يف عدؿ ؼاظًُ املفاج  باٝهٌ :

أك املفدداج  ٙ هطددؽق بدداٟهٚد بددغ إك اٟهددٚد ٙ يعصددىز جًمددا ٛـمددا أعددسا  تآددسَ بددغل       د   1

 اظىجىت واظعدؿ .

ٙ   د 2  يعدأهِ ٛـمددا بددرل ؼعرىؼدُ ظحرددداـما خلاصددًُ اٟذددساش , ويف   أك ضدؽاـما باملدداػ املعرددىؿ 

:" ٙ هطدؽق املفداج  باملداػ املعردىؿ ٛـمدا بدرل ؼعرىؼدُ إذ ٙ هردىُّؿ         لرا يرىػ صدز اظػدسيعُ  

 (†) بٚ إذساش , وٙ إذساش بٚ براْ , وٙ براْ ظٜعسا  . "

 ولٌ عس  ظرظض اجلىلس .ؽلاثغ اظعغل إذ اظعغل جىلس  املفحعُ ظًطت ؼاٙ ٛـما ٙ د   3

 (†أك املفحعُ ذيغ شطيما هصىك ؼعدوؼُ , واملعدوؿ ٙ يصىك ؼاٙ .)  د 4

برل أك احلفحًُ وإك اععدلوا املفاج  ظًطت ؼاٙ إٙ أـمؾ ذاظىا إـما ؽلعدض , ٛك املعدض ؼدا     

 (.**يعصسد جًن ؼلعض اٙخعصاص )

                                                 
 املعحؾ اظىجًص . د  *

 . 1964" املرلاث واظىصًُ " ظعػًذ ششسيا اظدلتيطٌ . اظداز اظرىؼًُ ظععياعُ واظفػس :  د  †
 . 319/  1اظعىضًس يف ذغ بىاؼض اظعفرًس ظصدز اظػسيعُ اظيدازٍ :  د  †
. 2313اظددشعىز عحًدغ اظفػدؽٌ ص :    زاج  حبث " احلرىس املعفىيُ , بً  اٙضدؾ اظعحدازٍ ظٜضدعاذ     د  †

 .3/  5وؼا بعدلا دلعُ اجملؽ  : 
 . 41/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن . أ ش ت . وليُ اظصذًعٌ :  د  **
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ن ؼدا ظدن ذًؽدُ ويعدصؿ ؼععحدن      ػ بأـد أؼا عفد اجلؽمىز جنك املفاج  أؼدىاػ ٛـمدؾ يعسجدىك املدا     

( . ويطدعدػ اجلؽمدىز   †اظةس  اٛظمس ؼق ـلً  اٛؼىاػ )لٌ (واملفاج  شلا ذًؽُ بغ *)بطؽاـن

ظعدسد  واظطعٌ يف ابعةآمدا , وأك ا , وؼًٚك اظعي  إظًما , ععِ ؼاظًُ املفاج  بعرىؼما اجلؽمىز 

ٌ  َذداػ١  }:  اظػدازا احلصدًؾ اععدللدا ؼمدسا يف اظدصواد     اظعاؿ صلععما أؼىاٙ شؽا أك  ِّد  َأك٣ ُأِزيدد٢  ِإ

ـ٣صير١ددضَ  ّ  ُأ َّ ِإذ٣ددد١ ٣ًقِ  اب٣ف١ع١ددد ٌ  َأك٣ ع١َعدددِ ل١دداه١ ـي ١ٌ ه١ددِأج٢س١ ـي ؼددق ضدددىزَ   . 27ش اٝيدددُ :  {..  ذيح١ددخ  ث١ؽ١دددا

 . (†)اظرصإل .ز واملمس ٙ بد أك يصىك ؼاٙ 

 ثاُيا : أصباب ًوم املِفعة

ضيز أك احلفحًُ صلععىك املعض وبفاْ ععِ ؼاظًُ املفاج  جنـما ؽلعض عفد اجلؽمىز وذد 

ععِ املفاج  شؽا وازتا ععًما أيطا ٙ ملاظًعما وإؾلا ٛك املعض اخعصاص , واٙخعصاص يست 

 يست ععِ اٛعًاك.

 أضياب ؼعض املفحعُ لٌ :و

اظىصًُ ولٌ هصسد يطاد إػل ؼا بعد املى  بةدس  اظعددلا وهدست ععدِ اظعدغل شؽدا هدست           د 1

وخداظخ يف ذظدض ابدق    ماْ املرالب اٛزبعُ ععِ اظىصًُ باملفحعُ ععِ املفحعُ , وذد اهحز جر

أبٌ ظًعِ وابق غدلؼُ وألغ اظعدالس وبعدض اٟباضدًُ ذلدعحغل بدأك املفداج  هدىزث وهفعردغ         

إػل ؼعض اظدىازث جدٚ يةددو ظعؽاظدض ضدععُ ععًمدا ملىهدن أو بععديرل آخدس املفداج  ؼعدوؼدُ وٙ            

و اظعدغل جدٚ هعددأهِ اظىصدًُ بمدا ؼطددعرعُ ,     هصدس اظىصدًُ ؼلعدددوؿ , أو أـمدا هعيد  اظسذيددُ أ    

وذد صلاب عدق اعدذلا  املدداظحغل اٛخدرل بدأك املفداج  هعيد  اظسذداب إذا مل هصدق ؼحدستَ           

 باظعؽعًض باظىصًُ بما , ولفا ذد أجست  باظعؽعًض , ولٌ ذابعُ ظرظض شاٟجازَ .

:  وععِ شغ ذاػ جنك لدرا اخلدٚد املحصدعٌ ذدد ذطدؽن اظعدص بدق عيدد اظطدٚؿ برىظدن          

إػل اٛؼددددىا  إذا اـرععددددت  اظىصددددايا خىظحددددت جًمددددا اظرىاعددددد اصددددًٚ ملصدددداحلما , ـعددددسا  

 (†) , ٙجعرازلؾ إػل زج  تزجاهمؾ , وهصحرل ضًٔاهمؾ حبطفاهمؾ .ذطفاهمؾ

وذددىػ اٟؼدداؿ اظعددص بددق عيددد اظطددٚؿ لددى املاضددٌ يف ذظددض بدددظًغ أك اٛصددىظًغل صلععددىك  

 (**جىاش اظىصًُ ؼق باب " اٙضعرطاك " .)

                                                 
 . 41/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن . أ . ت . وليُ اظصذًعٌ :   د *

 املسج  اظطابز : د  †
. دلعدُ اجملؽد     2312حًدغ جاضدؾ اظفػدؽٌ ص :    احلرىس املعفىيُ بًد  اٙضدؾ اظعحدازٍ حبدث أ . ت . ع     د  †

 ( .3( جصْ )5اظعدت )
. واملعصًدُ يف اظػدسيعُ اٟضدٚؼًُ ظعددشعىز عيدد اظطدٚؿ        147/  2اظرىاعد ظععص بق عيدد اظطدٚؿ :    د  †

 . 280/  1اظعياتٍ : 
 زاج  جصغ اٙضعرطاك يف شعب أصىػ اظحرن.  د **
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اٟجددازَ ولددٌ ختععددخ عددق اظىصددًُ ٛك اظىصددًُ هدددلا , أؼددا اٟجددازَ جعرددد ؼعاوضددُ ععددِ   د   2

( , وعرددد اٟجددازَ عرددد أضاضددٌ يطددازا اظيًدد  اظددرٍ يددست ععددِ اٛعًدداك  *ؽلعًددض ؼفحعددُ )

 حلاجُ اظفاع إظًن وتوزاـن بًفمؾ ذدؿلا وذديثا , ولى عرد يصػخ عق ألؽًُ املفحعُ .

( , وذد اععدللا اظػاجعًُ يف اٛصس عدفمؾ وـلمدىز   †فاج  دلاـا )اٟعازَ ولٌ ؽلعًض امل د   3

 (‡وـلمىز احلفابعُ واظصسخٌ ؼق احلفحًُ إباذُ ٙ ؽلعًصا .)

يععدل لى اٝخس ضييا ؼق أضياب ؼعض املفحعدُ ظعؽطدعررغل ٛك اظىذدخ شؽدا ضديز      اظىذخ  د   4

ازَ لفدا  ذشسه أشثس ؼق ؼسَ لى ذيظ اٛصغ وهطيًغ املفحعُ , ععِ أـن ٙ بدد ؼدق اٟغد   

 (.§إػل أك بعض اظحرماْ يععدلوك اظىذخ ؼق باب ؼعض اٙـعحاا ٙ ؼعض املفحعُ )

  ثاهجا : وقف املِفعة

هرسز أك املفحعدُ ؼداػ ذطدب زأٍ اجلؽمدىز وأـمدا ذابعدُ ظعؽعدض باهحداس اظحرمداْ شؽدا أك           

 لفدداط أضدديابا عديدددَ ظعؽعصمددا جددنك لددرا يحطددس اجملدداػ ظعفعددس يف إؼصاـًددُ وذحمددا . جؽددا زأٍ

 اظحرماْ يف ذظض ل

 زلد اٟجابُ ععِ لرا اظط٘اػ يف اظحرسهغل اظعاظًعغل :

ـلمىز اظحرماْ احلفحًُ واظػاجعًُ واحلفابعُ ٙ صلًصوك وذخ املفحعُ ؼطعرعُ وإك شاـدت   د   1

ؼاٙ عفددلؾ وإؾلدا لدٌ هابعدُ ظععدغل , وأصدسذمؾ اظحرمداْ اٛوآدغ اظدريق يعسجدىك اظىذدخ            

ٌ ذفًحددُ ظددن " ذدديظ اظعددغل ععددِ ؼعددض اظىاذددخ واظعصدددس   بأـددن عددغل شععسيددخ اٟؼدداؿ أبدد 

ؼلفحععما أو صسد ؼفحععما ععِ ؼق أذب " وؼق اظععازيخ اظٚذردُ هعسيحدن بأـدن : "ذديظ     

وؼرعطدِ لدرا اظفدىا ؼدق اظععدازيخ عددؿ جدىاش وذدخ         اٛصغ وهطيًغ املفحعُ أو اظثؽدسَ " .  

 حعُ وؼرابعما .املفحعُ ٛك اظعغل أو اٛصغ اظرٍ يفصب ععًماظىذخ ذطًؾ املف

ويعي  لدرا اظحسيدز أيطدا اظحرمداْ اٝخدسوك اظدريق يعسجدىك اظىذدخ بأـدن ؼداػ شععسيدخ            

سد يف زذيعدن ععدِ   اظسؼعٌ ؼق اظػاجعًُ ظدن بأـدن " ذديظ ؼداػ ؿلصدق اٙـعحداا بدن برعد  اظعصد         

 (**")ؼصسد ؼياح ؼىجىت

فعحد  بدن   وهعسيخ اظيمىهٌ ؼق احلفابعُ ظن بأـن :" ايًظ ؼاظدض ؼععدز اظعصدسد ؼاظدن امل    

 (††.)"ؼ  براْ عًفن برع  هصسد اظىاذخ أو برله يف زذيعن يصسد زيعن إػل جمُ بس 

                                                 
 . 252/  1املىضىعُ اظحرمًُ اظصىيعًُ :   د *

 . 281/  1املعصًُ يف اظػسيعُ اٟضٚؼًُ ظعدشعىز عيد اظطٚؿ اظعياتٍ :   د †
 . 282املسج  اظطابز :   د †
املسج  اظطابز واظصحرُ . وؼعض املفحعُ لى اٟذك ظعػدإل يف أك يياغدس لدى بفحطدن أو ؿلصدق بدرله       د  †

 غس بفحطن جرط .ؼق اٙـعحاا بعى  أو بةرل عى  , وؼعض اٙـعحاا اٟذك ظعػدإل بأ ييا
: تاز اظحصس  . ط 378/  2:  ؽد اخلعًب اظػسبًين ؼةين ا عاد إػل ؼعسجُ ؼعاـٌ أظحاظ املفماد  د  **

 . برلو  –اظحصس 
: تاز اظحصدس  . ط  240/  4: ؼفصىز بق يدىـظ بدق إتزيدظ اظيمدىهٌ     اشػاد اظرفاا عق ؼعل اٟذفاا د  ††

 . ػ, ارًز : لٚػ ؼصًعرٌ ؼصعحِ لٚ 1402 -برلو   -
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وذددد يردداػ إك أصددراب اظععددازيخ اٛخددرلَ يعددصؼمؾ اظرددىػ وددىاش وذددخ املفحعددُ ٛـمددؾ          

( ظصدق  *يعسجىك اظىذخ بأـن ؼاػ , واملفحعُ ؼاػ عفدلؾ جًعصؼمؾ اظردىػ ودىاش وذدخ املفداج  )    

   ٛ ـمددؾ يصدحىك املدداػ يف هعدازيحمؾ ـحطددما باٛعًداك واظسذدداب . واهلل    ظصدق لدرا يف ـعددسٍ بعًدد 

 أععؾ .

بأـدن :"  املاظصًُ ولؾ صسضلىك يف إجاشَ وذخ املفاج  جداْ ذظدض يف هعسيدخ اظدضدىذٌ ظدن       د   2

جعغ املاظض ؼفحعُ كعىشن وظى شاك كعىشدا بدأجسَ أو جعدغ بععدن شددزالؾ ملطدعرز       

 (. †بصًةُ ؼدَ ؼا يساه ا يظ " )

لدرا املعفددِ يرددىػ اظدددزتيس يف اظػددسح اظصدةرل :" وسلددغ ذىظددن : وظددى بددأجسَ . ؼددا إذا   يف و

اضعأجس تازا كعىشُ أو أزضا ؼدَ ؼععىؼُ وأوذدخ ؼفحععمدا د وظدى ؼطدحدا يف هعدض املددَ د وؼدا          

إذا اضدعأجس وذحددا وأوذددخ ؼفحععددن ععددِ ؼطددعرز آخدس بددرل اٛوػ يف هعددض املدددَ , وأؼددا ا دديظ   

 (†املفحعُ اظ  يطعررما ٛك احليظ ٙ ضليظ .)ععًن جعًظ ظن ايًظ 

جاملفحعددُ عفددد املاظصًددُ يصددس وذحمددا عفدددلؾ ذعددِ ظددى شاـددت ؼفحعددُ ؼىذددىد يف ذاظددُ 

اضعٔحاز غدإل ظن ؼدَ , وؼق ثؾ وذخ ؼفحععن ععِ ؼطدعرز آخدس بدرل اٛوػ ؼد  ؼٚذعدُ أك      

 ا يظ ععًن ـحطن ٙ يصس ظن ايًظ املفحعُ ٛك احليظ ٙ ضليظ .

ؼق ـإل املاظصًُ لرا باٟضاجُ إػل إجاشَ وذخ املفاج  إجاشهمؾ ظىذخ املفردىػ   ويعطس

 واظفرىت شؽا يعطس ؼفن أيطا جىاش هأذًت اظىذخ ذطيؽا يساه ا يظ .

املىذىجدا  ضديين أك اظىذدخ    وييددو د واهلل أععدؾ د أك هىضد  املاظصًدُ يف هعددت أصدفاد            

ذسيعددن جًددن ضددىاْ شدداك ذظددض يف     عفدددلؾ يصددىك ععددِ ؼعددض اظىاذددخ , وشلددرا يعىضددعىك يف       

 ؼطؽىك املىذىد أو يف غسوطن .  

وجىاش وذخ املفاج  ذطيؽا يساه املاظصًدُ لدى اظدسأٍ اظدرٍ يسجردن اظيردث ؼعدصشا إيداه         

 باٛتظُ اظعاظًُ :

 ـ قياس اهوقف عوى اهوصية  1

ضيرت أشثدس ؼدق ؼدسَ اٟغدازَ إػل أك اظىذدخ ؼدق جصدًعُ اظىصدًُ , ويف لدرا اظصددت           

طددىابط اظحرمًددُ شرددىشلؾ :"اظىصددًُ أخددت اظىذددخ " وبػددصغ أشثددس هحصددًٚ  جدداْ  بعددض اظ

ؿلصددق اظرددىػ بددأك اظىذددخ واظىصددًُ يػددذلشاك يف طيًعددُ اظعددغل املىذىجددُ أو املىصددِ بمددا ؼددق   

املياغددس ظصددغ واذددد ؼفمؽددا ٙ بددد أك يصددىك جددآص       , وأكذًددث إباذددُ ؽلعصمددا وؽلعًصمددا   

ظددن كددا يصددس ظددن اظعؽعًددض , وأك    اظعصددسد , وأك يصددىك شددغ ؼددق املىذددىد ععًددن واملىصددِ     

                                                 
 . 79د ذطايا جرمًُ ؼعاصسَ يف اٛوذاد اٟوذاد اٟضٚؼًُ . ت . ؼفرز ذرخ . ص :  *

 . 76/  4د اظػسح اظصيرل :  †
. ارًز اظدشعىز ؼصعحِ شؽاػ وصحٌ .ط. توظُ اٟؼازا  اظعسبًُ املعردَ  98/  4د اظػسح اظصةرل :  †

 املعردَ .
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, وأك شددٚ ؼفمؽددا ييعددغ ؼلددا جًددن ظعددؾ شؽددا أك شددٚ  احلصددؾ يف شددغ ؼفمؽددا اٙضددعرياب 

 (*بػسوط اظىاذخ واملىصٌ .)يعرًد ؼفمؽا 

عفدد  وؼا تاؿ أك اظىصًُ واظىذخ ؼعرازباك إػل لرا احلد , وأك اظىصًُ باملفداج  جدآصَ   

بفدداْ ععددِ صددرُ ؽلعًصمددا ذدداػ    ك املفدداج  أؼددىاٙ  اٛٓؽددُ اٛزبعددُ ذعددِ احلفحًددُ اظددريق ٙ يددسو   

 .ظسأٍ املاظصًُ يف لرا اظصدت هعطًدا جًحىش ذًاع وذخ املفاج  ععِ اظىصًُ بما  ,احلًاَ

 ـ محى وقف املِافع عوى ُذر اهتصدق باملِفعة  2

وؿلصق اٙضدعٔفاع يف ذظدض بردىػ اظصاضداـٌ ولدى يعرددث عدق جدىاش اظىذدخ ذًدث            

ظععؽداْ يف جدىاش اظىذدخ يف ذدز وجدىب اظعصددس بداظحسا ؼدا تاؿ اظىاذدخ          ذاػ : " ٙ خٚد بدغل ا 

  ُ  ذًا ذعِ أك ؼق وذخ تازه أو أزضن يعصؼن اظعصدس بةعُ اظداز واٛز  , ويصىك ذظدض ؼلفصظد

 (.†)اظعصدس باظةعُب فرزاظ

 هلية يف إجاسة وقف املِافع اهعزفـ مما ميلّ أْ يلوْ ًعشسا هكوي املا 3

ُ مًد لرا اظيرث ظًظ بعًدا عق جردن اظىذدخ إذ شداك    واظعسد شؽا زأيفا يف ؽل  ؼلثابد

إجدداشهمؾ  ؼددقجًؽددا جدداْ عددق احلفحًددُ  عؽددثٚاظددرٍ صددرين ؼفددر بداياهددن , ؼاملصدددز اٙجعمدداتٍ 

يف هأبًد اظىذدخ ,   لؾد واظععاؼغ جرد ذدث ذظض زبؾ هػدتعسظىذخ املفرىػ اظرٍ جسّ بن اظ

 .يف املىذىد أك يصىك عرازا ؾ طماواغذل

شؼاـفا لرا اسط شدثرلا سلدى اظععاؼدغ  يف املفداج  بحطدغ هعدىز احلسشدُ         واظعسد يف

اٙذعصاتيُ واهطاا تآسَ اظععاؼغ واظعياتػ جًما ولٌ ذسشُ ـطدععً  أك ـردىػ ؼعمدا أك ـطديُ     

أشثس ؼق اظععاؼغ يف اٛصىػ , ويف لدرا اظصددت يردىػ أذدد اظيداذثغل      جًما اظععاؼغ يف املفاج  

" أؼا املفاج  جأـىاعما احلديثُ شثرلَ , وإذا شاك ذدز اظعسيدز    املدعصغل يف دلاػ اٙذعصات

رددىس احلأو اظعيددىز ؼددق احلرددىس اظدد  عسجمددا اظحرددن اٟضددٚؼٌ وجددسا ععًمددا , جنـددن أيطددا ؼددق     

شدددددؼا  ـردددغ خددددؼا  أخدددسّ اظرابعدددُ ظععريدددًظ أو اظىذدددخ وؼثدددغ ذدددز اظعسيدددز يف ذظدددض   

دحدض ععدِ اجلطدىز واظعسذدا  اظد       اٛغداص وـرغ اظيطآ  واظعيدىز اجملداـٌ أو باظسضدؾ امل   

 (†)هىض  شلا زضىؿ عيىز " اخل .

 

                                                 
بدق ؼفًد  يف حبثدن عدق" اٛوذداد واٛذيداع        ؼأخىذَ ؼق ؼرازـُ عرددلا اظػدًذ عيدد اهلل بدق ضدعًؽاك      د  *

 598ص  1/  13وأذصاؼما وأذطاؼما وؼىازتلا وؼصازجما " . دلعُ دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ  توزَ : 
. 

 -: تاز اظصعاب اظعسبدٌ   . ط 218/  6: عْٚ اظديق اظصاضاـٌ ظبدآ  اظصفآ  يف هسهًب اظػسآ   د  †
رز لى أك هىجب ععِ ـحطض ؼا ظدًظ بىاجدب حلددوث أؼدس .     . واظف, اظعيعُ : اظثاـًُ 1982 -برلو  

 .  468/  3اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن . أ . ت . اظصذًعٌ : 
 . 82ذطايا جرمًُ ؼعاصسَ يف اٛوذاد اٟضٚؼًُ ظعدشعىز ؼفرز ذرخ ععِ اٟـذلـت ص :  د  †
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 رابعا : قضايا تتصى بوقف املِفعة 

ؼددا تاؿ أك اظيرددث ذددد اـعمددِ إػل جددىاش وذددخ املفدداج  ذطددب زأٍ املاظصًددُ يف ذظددض ؼدد  

 هعصيصه شلرا اٙااه برًاع وذخ املفاج  ععِ اظىصًُ باملفاج  , وؼعاؼععن ؼعاؼعدُ ـدرز املفحعدُ ,   

وإعؽاػ اظعدسد املعاصدس يف غدأك املفداج  وألؽًعمدا وذاجدُ اظفداع إظًمدا جدنك ظدصوؿ لدرا اظدسأٍ             

 ولٌ :يطعدعٌ حبث بعض اظرطايا واملطآغ اظ  يثرللا وذخ املفاج  

 ذخ املفاج  واٛعًاك .د اظحسس  بغل و 1

 د عٚذُ وذخ املفاج  باظعصسد يف اظسذيُ . 2

 ىذىجُ .د طسيرُ اٙـعحاا باملفحعُ امل 3

 د املفاج  اظ  صلىش وذحما . 4

 د وذخ املفاج  بغل اظعأذًت واظعأبًد . 5

 د صىز ظىذخ املفاج  . 6

 وضًعىػل اظيرث اظفعس يف لره اظرطايا حبطب هسهًب ذشسلا .

 د اظحسس بغل وذخ املفاج  واٛعًاك 1

, ٛك  ٙ غددض أك وذددخ اٛعًدداك لددى اٛصددغ شؽددا أك وذحمددا يرعطددٌ هيعًددُ املفحعددُ شلددا 

واملفحعُ ؼعصدس بما , ولرا واضس ؼق أذاتيث زضىػ اهلل صدعِ اهلل  اٛصغ ذليظ وؼىذىد 

. شؽا أـن واضس ؼق خدٚػ هعدازيخ اظحرمداْ    ؾ:إك غٔت ذيطت أصعما وهصدذت بما ععًن وضع

 نسَ " وأثددس لددرا اظىذددخ ععددِ اظعددغل أـددؽددظعىذددخ " ايددًظ اٛصددغ وهطدديًغ املفحعددُ أو هطدديًغ اظث

ظعصددسد جًمددا بددأٍ ـددىا ؼددق أـددىاا اظعصددسجا  اظيًدد  واشليددُ وبرللددا ععددِ اظرددىػ    يرعدد  وؿلفدد  ا

ٙ هىلددب وٙ وٙهيدداا ععددِ " أك اظددساجس املحعددِ بددن , ويف ذددديث ضددًدـا عؽددس زضددٌ اهلل عفددن    

وعدؿ جىاش اظعصسد يف اظعغل ظعطعؽس يف إتزاز املفحعُ أو اظةعُ أو اظسي  اظدرٍ يصدسد    هىزث " 

ؼٚشؼدُ شلدا يف ذظدض    ولرا يطععصؿ باظطسوزَ هيعًُ املفحعدُ ظععدغل ٛـمدا    ععِ جمُ اظدل اظدآؽُ , 

َ يف اظىذددخ جؽفدد  اظعصددسد يف اظعددغل ضدديين أك املفحعددُ لددٌ ـدداهخ اظعددغل         شؽددا أـمددا ؼرصددىت  

 (*حبًاشَ أصىشلا " )املفاج  وعسضما ويف لرا يرسز اظحرماْ أك " ذًاشَ 

ذخ يػذلط جًن ؼعصًُ اظىاذدخ  ويعحسا لرا املعفِ عق ؼعصًُ اٛعًاك ؼق جمُ أك اظى

ظعؽىذىد ؼعصًُ هاؼُ , وؼعِ ؼعض اظىاذخ اظعغل جنك ؼعصن يصىك غاؼٚ ظسذيعما وؼفاجعمدا  

( ويطدؽِ لدرا   †, ٛك املرصىت ؼق غسا املعض لى اٙـعحداا باٛغدًاْ ععدِ وجدن اٙخعصداص .)     

بحعدغ اظىذدخ جًةددو     املعض باملعض اظعاؿ . ولى ؼعض اظعدغل واملفحعدُ ؼعدا ععدِ أك لدرا املعدض يدعةرل       

                                                 
 . 3/  5. دلعُ اجملؽ  /  2322حبث احلرىس املعفىيُ ظعدشعىز عحًغ اظفػؽٌ ص :  د  *

زاجدد  هعددازيخ املعددض يف شعدداب املعصًددُ يف اظػددسيعُ اٟضددٚؼٌ ظٜضددعاذ اظدددشعىز عيددد اظطددٚؿ          د  †
 . 152/  1اظعياتٍ : 
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املىذىد ععًمؾ ؼاظصغل ظعؽفحعُ وذدلا ولى ؼق باب ؼعض املفحعُ توك اظعغل , وهصدىك اظعدغل   

ععِ ذصؾ ؼعض اهلل هعاػل أو ععِ ؼعض اظىاذخ ذطب آزاْ اظحرماْ يف ذظض جًصدىك املعدض يف   

طعرعُ عدق  احلاظغل ؼق باب املعض اظفاذإل , ععِ أك املفاج  ذد هفحض عق اظعغل إذا أوصٌ بما ؼ

اظعغل أو وذحدت ؼطدعرعُ شدأك يد٘جس غددإل تازا ويرحمدا ؼددَ إجازهدن شلدا جمدى ؼاظدض ظعؽفحعدُ             

جرط اظ  ـرغ ؼعصًعما ؼلىجب وذحن ظعؽىذىد ععًمؾ . أؼا اظعغل جععِ ؼعض امل٘جس هعىت إظًن 

 . اٟجازَ أو ظىزثعن بعد ؼىهن عفد اـعماْ عرد

ظعاؿ ذيغ اظىذخ , وبعد اظىذخ هصدىك  وخٚصُ اظرىػ أك وذخ اٛعًاك يرعطٌ املعض ا

املفحعُ ظعؽىذدىد ععدًمؾ , وهصدىك اظعدغل ععدِ ذصدؾ ؼعدض اهلل هعداػل أو ؼعدض اظىاذدخ , ويف           

 (*زأٍ هصىك ععِ ؼعض املىذىد ععًمؾ )

جمدى شاظىصدًُ بمدا ؼدق بداب ؼعدض املفحعدُ جردط إٙ ععدِ زأٍ          أؼا وذخ املفحعُ ؼطدعرعُ  

ؼعصدا هاؼدا   ذًفٔدر  مدؾ  صذدىد ععدًمؾ , جًصدىك ؼع   ؼق يسّ أك املىذىد يصىك ععِ ؼعض املى

 ظععغل واملفحعُ ؼعا .

 ـ عالقة وقف املِافع باهتصزف يف اهزقبة  2

وذددخ املفدداج  ؿلفدد  ؼاظددض اظعددغل ؼددق اظعصددسد جًمددا إػل ذددغل اـعمدداْ ؼدددَ اظىذددخ , ٛك  

      ِ  املفحعُ ؼىذىجُ ووذحما ؿلف  اظعصسد يف اظعغل اظ  لدٌ ؼفػد٘لا وأصدعما ولدرا ختسصلدا ععد

زأٍ احلفحًُ يف غأك اظعصسد يف اظعغل املىصِ ؼلفحععما أؼدا اجلؽمدىز جًحًدصوك ملاظدض اظعدغل      

اظعصسد جًما باظيً  وسلىه وييرِ ظعؽىذىد ععًمؾ ذدز اٙـعحداا بداظعغل ويطدعىجىـن ذعدِ ععدِ       

 (†ؼعض املػذلٍ ظى بًعت )

 زيكة االُتفاع باملِفعة املوقوفةـ ط 3

املىذىجُ ابعداْ ظػسط اظىاذخ جنك ذًد املىذدىد ععدًمؾ   ختط  طسيرُ اٙـعحاا باملفحعُ 

, باٙـعحاا اظػدصٌ جعًظ شلدؾ احلدز يف إجازهمدا ظةرللدؾ وإؾلدا يطدعىجىك ؼفاجعمدا بأـحطدمؾ         

وإك مل يرًدلؾ بفىا ؼعغل ؼق اٙـعحاا جعمؾ اٙضعةٚػ أو اظطدصفِ ,وإك ذًددلؾ باٙضدعةٚػ    

طدصفِ ؼعصمدا بفحطدن ؼدق بداب أوػل , وذًدغ       جاظساجس أك شلؾ اظطصفِ ٛك ؼق ؼعَّض بدرله اظ 

(جاْ يف اظرخرلَ ظعرسايف ذاعدَ " ؼق ؼعض املفحعُ ؼعض املعاوضُ ععًمدا ,  †ظًظ ظن اظطصفِ )

, وؼق ؼعض أك يفعحد  جعدًظ ظدن املعاوضدُ شطدصفِ املددازع واظدسبط واجلعدىع يف املطداجد          

مل ؿلعدض املفحعدُ بدغ    واظعسس ظًظ ٛذد أك ي٘جس ؼصاـدن يف املطدحد واملدزضدُ واظعسيدز ٛـدن      

 (†ؿلعض أك يفعح  بفحطن جرط .)

                                                 
 زاج  هعسيخ اظىذخ يف ؽلمًد لرا اظيرث . د  *

 . 93/  8اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن أ . ت . وليُ اظصذًعٌ :   د †
 . 88/ 8ز وليُ اظصذًعٌ : اظحرن اٟضٚؼٌ وأتظعن ظٜضعاذ اظدشعى د  †
 . 340/  6اظرخرلَ ظعرسايف :  د  †
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 ـ املِافع اهيت جيوس وقفها 4

وط اظد  هػدذلط يف   املعًاز يف املفاج  اظ  صلىش وذحما واظد  ٙ صلدىش وذحمدا لدى اظػدس     

 املىذىد ولٌ :

أك هصىك املفحعُ ؼعرىؼُ وؼععىؼدُ حبطديما ععؽدا يفحدٌ اجلماظدُ اظد  ذدد هحطدٌ          د   1

 إػل اظفصاا .

 أك هصىك املفحعُ كعىشُ ظعىاذخ د ذغل وذحن شلا د وخاظًُ ؼق اخلًاز واظعععًز . د   2

 أك هصىك ؼياذُ ٙ ؼعصًُ جًما . د   3

 ( *أك هصىك ؼردوزا ععِ اضعًحآما .) د  4

وباجلؽعدددُ جدددنك هحصدددًغ أذصاؼمدددا ؿلصدددق اظسجدددىا جًمدددا ظ٠جدددازَ , وإػل أذصددداؿ    

 اظىصًُ باملفحعُ .

 حيح اهتأبيد واهتأقيت  ـ وقف املِافع ًّ 5

اٛصددغ يف اظىذددخ أك يصددىك ؼ٘بدددا ظصددق هأذًعددن جددآص عفددد املاظصًددُ ولددؾ اظرددآعىك  

وددىاش وذددخ املفدداج  واملفرددىػ , ذدداػ اٟؼدداؿ ؼاظددض يف ذدديظ اظدددـاـرل ظطددفُ أو ظطددفعغل : " لددٌ    

 ( †ذيظ ظٜجغ اظرٍ جععما إظًن ذيطا ".)

( وشدرظض اٟؼداؿ أبدى يىضدخ زوٍ     †) شؽا أذس بىذخ مثسَ احلدآط ضدفعغل أو ثٚثدا .   

(واملددستاوٍ ؼددق جرمدداْ احلفابعددُ يصددرس وذددخ اظفددد واظصددفدػ وذعدد    †عفددن اظرددىػ باظعىذًددت .)

اظصاجىز ظػؾ املسيض , وشرظض وذخ اظعًب ظعصعيُ ويعصؿ ععِ وذخ لره اٛغدًاْ إجاشهدن   

اجعًُ (. واظسؼعددٌ ؼددق اظػدد**ظعىذًددت اظىذددخ ظصفددن لددى ـحطددن يصددسح بدديعٚك اظىذددخ امل٘ذددت )

 (, واظيفاْ واظةساع ؼ٘ذت .††صلًص وذخ اظيفاْ أو اظةساع يف اٛز  املطعأجسَ)

                                                 
زاج  حبث " احلرىس املعفىيُ : بً  اٙضؾ اظعحازٍ ظٜضعاذ اظدشعىز عحًدغ جاضدفؾ اظفػدؽٌ . ص :     د  *

 . 3/  5. دلعُ اجملؽ  :  2324
ُ ؼعاصدسَ يف اٛوذداد   املدوـُ . شعاب اظعازيدُ . بداب : " عازيدُ اظددزالؾ واظددـاـرل " . وذطدايا جرمًد         د †

 . 41اٟضٚؼًُ ظعدشعىز ؼفرز ذرخ : ص : 
وذطدايا جرمًدُ ؼعاصدسَ يف اٛوذداد اٟضدٚؼًُ       املدوـُ شعاب اظصشاَ باب ششاَ اظدصزا اٛخطدس .   د  †

 . 41ظعدشعىز ؼفرز ذرخ : ص : 
اٟضددٚؼًُ . وذطددايا جرمًددُ ؼعاصددسَ يف اٛوذدداد     47/  12. وامليطددىط :  214/  6جددعس اظرددديس :    د †

 . 41ظعدشعىز ؼفرز ذرخ : ص : 
اٟـصاد ظعؽستاوٍ شعاب اظىذخ . وذطايا جرمًُ ؼعاصدسَ يف اٛوذداد اٟضدٚؼًُ ظعددشعىز ؼفدرز       د  **

 . 49ذرخ . ص : 
 . 44وذطايا جرمًُ ؼعاصسَ . ت . ؼفرز : ص   . 393/  5املفماد ظعسؼعٌ : ـمايُ اجملعاد إػل غسح   د  ††
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ويف غددأك هأذًددت اظىذددخ يرددىػ ابددق غدداع املدداظصٌ : " ذًددث ذعفددا : ٙ يعأبددد . جنـددن يسجدد   

 (*بعد اـرسا  ؼا جعغ جًن ؼعصا ملاظصن ا يظ ظن , ثؾ يفعرغ إػل وزثعن شطآس أؼٚشن .)

(.*) 

اظرىػ وىاش هأذًت اظىذخ ٙ يعيد  املفداج  وذددلا , وإؾلدا يعيد        ويف شغ اٛذىاػ جنك

املفرىٙ  واملفاج  وشلرا جاْ  جًن بعض اٝزاْ عق جرماْ ؼق برل املاظصًُ ؼق اظدريق صلًدصوك   

وذخ املفرىٙ  شؽا لى واضس ؼدق اظعدس  اظطدابز ظدٞزاْ يف هأذًدت اظىذدخ , أؼدا املاظصًدُ         

ملفداج  جداٛؼس عفددلؾ بدغل وواضدس ٛـمدؾ يرىظدىك بنجداشَ         اظريق لؾ أصدغ اظردىػ بنجداشَ وذدخ ا    

 (†وذخ املفرىٙ  واملفاج  شؽا يرىظىك وىاش اظىذخ امل٘ذت وامل٘بد .)

 ـ صور هوقف املِافع  6

ظىذددخ املفدداج   لددٌ وذددخ اظعددغل املدد٘جسَ شددأك يطددعأجس       ُاظصددىزَ اظعرعًديددُ املعسوجدد  

اٟجدازَ ؼدق أوضد  أضدياب ؼعدض املفحعدُ ,        إـطاك تازا ثؾ يىذحما . وذد غاعت لره اظصىزَ ٛك

وجًؽا وزاْ ذظض جنك شغ ؼق ؿلعض عًفا شلدا ؼفحعدُ أو مثدسَ أو بعدُ جنـدن ؿلعدض ذدز وذدخ هعدض          

املفحعُ أو اظثؽسَ أو اظةعُ ععِ اظرىػ وىاش وذخ املفاج  اظدرٍ اـعمدِ إظًدن اظيردث , ويف شؼاـفدا      

وهعددت أـدىاا اضدعةٚشلا واضدعثؽازلا      لرا شثس  املفاج  ذا  اظثردغ ظصثدسَ اٛعًداك ـحطدما ,    

طعيا ملفاجعما جؽق ؿلعض د ؼثٚ د طدآسَ ؿلصفدن أك يردخ ؼفحعدُ زشىبمدا ظعؽرعداجغل ظدرظض يف          

ؼىاضؾ ؼعًفُ أو ؼق برل هرًًد , وؼق ؿلعض بطاهغل ؿلصفن أك يرخ مثازلدا ععدِ اجلمدُ اظد      

, وؼدق ؿلعدض غدسشا      يسّ ذاجعما ظرظض يف توزَ شزاعًُ ذلدتَ أو بنطٚس ؼق بدرل اديدد  

ظععئُ املًاه أو ملفعحا  اٛظياك يف وضعن أك يرخ ؼفعحاهن يف لدرا اٟطداز ععدِ ؼدق يدسّ وذحمدا       

 ( .†ععًمؾ ولصرا)
 صيةتو

إجاشَ وذخ املفاج  عؽٚ بسأٍ املاظصًُ , وذًاضا ععِ جدىاش اظىصدًُ باملفحعدُ , وععدِ     

ٙ هعدداز  اظػددسيعُ يف غددأك اهطدداا   ـددرز اظعصدددس باملفحعددُ , وهعيًددُ ظٜعددساد املعاصددسَ اظدد   

املفدداج  وشثسهمددا واـيطدداطما وذىهمددا وأثسلددا اٙذعصدداتٍ ععددِ أك ي٘ضددظ شلددا اظحرددن اظددىذحٌ      

املعاصس اظدرٍ ضلصدؾ اظصدعُ بًفمدا وبدغل وذدخ اٛعًداك ويديغل طسيردُ اٙـعحداا بمدا وضدىابعن             

 .ظٌ اظعىجًز وهأبًد وذحما وهأذًعن , باٟضاجُ إػل هىضً  صىزلا وأؾلاطما . واهلل و

 

                                                 
 . ط : تاز اظةسب اٟضٚؼٌ . 37/  3ظثؽًفُ ٙبق غاع : عرد اجلىالس ا د  *

 . ط : تاز اظحصس اظعسبٌ . 99ذلاضسا  يف اظىذخ ظعػًذ ذلؽد أبٌ شلسَ ص :  د  †
 . 82زاج  حبث ذطايا جرمًُ ؼعاصسَ يف اٛوذاد اٟضٚؼًُ ظعدشعىز ؼفرز ذرخ ص :   د †
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 خامتة اهبحح

عدداه لددرا اظيرددث ؼىضددىا وذددخ " اٛضددمؾ واظصددصىط واملفدداج  " ؼددق خددٚػ ؽلمًددد     

 وؼيرثغل وخاؽلُ .  

هفاوػ اظعؽمًد اظععسيدخ بداظىذخ ووظًحعدن اخلرليدُ وتوزه اٙجعؽداعٌ , وؼدق ثدؾ زشدص         

حًدُ جديددَ وؼدق    ععِ ؼسوـُ اظىذخ وذابعًعن ظٚجعمات باععيازه ؽلمًدا ظيرث يعفاوػ ذطايا وذ

ؼععؽددا يف ذظدض   ثؾ أباك أك اظىذخ ؼق أوض  اٛبىاب اظحرمًُ اظ  هرىؿ ععدِ اٙجعمدات واظفعدس    

ععددِ أك شددثرلا ؼددق ؼطددآعن اععؽددد  ععددِ اظعددسد , واٙضعرطدداك , واملصدداحل املسضددعُ ,          

واظرًاع , بغ واععؽد  د يف بعض اٛذىاػ د ععِ اظرىاعدد اظحرمًدُ اظصعًدُ ضدىاْ شداك ذظدض         

بفًُ أذصاؼن أو يف هسجًس بعطما يف بعدض اٛذدىاػ اظد  هطدععصؿ اظذلجدًس وأوزت اظفؽداذد       يف 

اظٚشؼُ ظرظض شعن ويف امليرث اٛوػ هفاوػ ذطدايا اٛضدمؾ واظصدصىط باتٓدا ذظدض بداظععسيخ       

بما وبًاك أـىاعما ؼ  املرازـُ بغل املصععرا  املاظًُ اظدآسَ يف لرا اٟطاز ثؾ خعدإل إػل بًداك   

ٛضمؾ واظصصىط اظ  أجاش دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ اظععاؼغ بما ؼ  بًاك ضىابط ذظدض  أـىاا ا

اظععاؼغ جاعٚ ذظض ؼدخٚ ظعرديث عق ذصؾ وذحما ؼق خٚػ اظفعدس جًمدا يف إطداز غدسوط     

املىذىد وآزاْ اظحرماْ وؼردسزاهمؾ رلسجدا ععدِ ذظدض ذصدؾ وذحمدا ثدؾ أهيد  ذظدض بيًداك بعدض            

عددِ وذددخ اٛضددمؾ واظصددصىط , واظدد  اعدداد إػل ؼعاجلددُ    اٛذصدداؿ واٝثدداز اظدد  هعىذددخ ع  

ؽلصق ؼق اظعىجًز بغل طيًعُ اظىذخ وأذصاؼدن , وطيًعدُ اٛضدمؾ واظصدصىط وأذصاؼمدا      

املاظًُ واظراـىـيُ خاظصا ؼق ذظض شعن إػل ذلاوظُ إصلات اظصًةُ اظحرمًُ املفاضيُ شلرا اٟطداز  

واظصددصىط ) اظعىصدًُ يف اظصددحرُ :  , واـعمدِ لددرا امليردث باظعىصددًُ بنجداشَ وذددخ اٛضدمؾ     

 . ؼق لرا اظيرث (. 29

ويف امليرث اظثاـٌ عسد اظيرث باملفاج  وعدس  ظععفصدس اشلداؿ جًمدا جًؽدا يعدٌ اظىذدخ        

ولى ؼاظًعمدا ؼيًفدا زأٍ احلفحًدُ وزأٍ اجلؽمدىز يف إطداز هعسيدخ شدغ ؼفمؽدا ظعؽداػ , ثدؾ أوزت           

وذددخ املفحعددُ ععددِ اظىصددًُ ظددسأٍ برًدداع آزاْ اظحرمدداْ ؼعؽددثٚ يف زأٍ املاظصًددُ , وعددصش لددرا ا

ؼددىاعغل  عددُ , واظعددسد املعاصددس اظددرٍ وضدد  ؼددق  باملفحعددُ , وفلعددن ععددِ اظفددرز باظعصدددس باملفح 

اط اٙذعصاتٍ املعاصدس ثدؾ هفداوػ بعدض املطدآغ اظد  اذعطدت        دداظععاؼغ يف املفاج  يف ظغ اظفػ

 احلاػ هفاوشلا .

َ وذدخ املفداج  ) اظعىصدًُ يف اظصدحرُ :     واـعمِ إػل اظعىصًُ اظ  يسّ ؼفاضديعما ٟجداش  

   . واهلل وظٌ اظعىجًز واظطدات وؼفن وبن اٟعاـُ بدْا وخعؽا . واظطٚؿ .(. ؼق لرا اظيرث  38
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 املزاجع

عيدد اهلل بدق بًدُ .( دلعدُ دلؽد        شعىزداظد  ضدعاذ اٛأثس املصعرُ يف اظىذخ  ابدق بًدُ .)   (1)

 . 1/  12اظحرن اٟضٚؼٌ : 

( ضددعاذ اظدددشعىز ذلؽددد ؼصددعحِ غددع  . اد . غددع  . ) اٛأذصدداؿ اظىصددايا واٛوذدد (2)

 ؿ . 1982لد /  1402اظداز اجلاؼعُ ظعفػس د برلو   . اظعيعُ اظسابعُ : 

يف اٛضددمؾ د اظرددسَ تابددٌ د ) اٛضددعاذ اظدددشعىز ععددٌ ذلًددٌ اظددديق اظرددسَ         اٙضددعثؽاز  (3)

 . 2/  9تابٌ ( دلعُ دلؽ  اظحرن اٟضٚؼٌ : 

ثؽازيُ د ؼفدرز د ) اٛضدعاذ اظددشعىز ؼفدرز ذردخ ( دلداَ          يف اٛضدمؾ واظىذددا  اٙضدع    (4)

 . 2/  9اجملؽ  : 

اٟضعاد يف أذصاؿ اٛوذاد د اظعسابعطٌ د ) اظعٚؼُ بسلاك اظديق بق ؼىضِ بق أبدٌ     (5)

 1320باٛشبصًدُ ؼلصدس :   بصس بق اظػًذ ععٌ اظعسابعطٌ . ؼعيىا باملعيعُ اشلفديُ 

 .ؿ1902لد / 

. ) شيق اظديق بق إبسالًؾ بق زلدًؾ ( ارًدز وهععًدز عيدد      اٛغياه واظفعآس . ابق زلًؾ (6)

 1968لدد /   1387اظعصيص ذلؽد اظىشًغ . اظفاغس : وٗضطُ احلع  ظعفػدس واظعىشيد  :   

 ؿ .  

 املستاوٍ د ) ععٌ بق ضعًؽاك بق أفلد املستاوٍ( تاز إذًاْ اظذلاث اظعسبٌ. (7)

بدق املفًد  ( دلعدُ اجملؽد      د ؼفًد  د ) اظػدًذ عيدد اهلل بدق ضدعًؽاك        اٛوذداد واٛذيداع      (8)

 . 1/  13اظحرمٌ : 

بددآ  اظصدفآ  يف هسهًدب اظػدسآ  د اظصاضداـٌ . ) اٟؼداؿ عدْٚ اظدديق أبدى بصدس بدق               (9)

/ لدد  1406ز اظصعدب اظععؽًدُ بدرلو  :    ؼطعىت اظصاضاـٌ احلفحٌ .( اظعيعُ اظثاـًُ تا

 ؿ.  1986

 تاز (ق إبدسالًؾ بدق زلدًؾ   ) شيق اظدديق بد   اظيرس اظسآز غسح شفص اظدذآز د ابق زلًؾ د   (10)

 اظصعاب اٟضٚؼٌ .

د )أفلدد بدق ذلؽدد بدق ععدٌ اشلًعؽدٌ ( تاز إذًداْ        شلًعؽدٌ    ااحدُ ا عداد د ابدق ذحدس        (11)

 اظذلاث اظعسبٌ .

اظعىضددًس يف ذددغ بددىاؼض اظعفرددًس د صدددز اظػددسيعُ اظيدددازٍ )عيًددد اهلل بددق ؼطددعىت      (12)

 ؿ . 1996لد /  1416ا يىٍ اظيدازٍ احلفحٌ .( طيعُ تاز اظصعب اظععؽًُ . 

احلرىس املعفىيُ بً  اٙضؾ اظعحازٍ . اظفػدؽٌ . ) اٛضدعاذ اظددشعىز عحًدغ اظفػدؽٌ (       (13)

 . 3/  5دلعُ اجملؽ  : 
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خٚصددُ أذصدداؿ اظىذددخ يف اظحرددن اٟضددٚؼٌ . ذطددب اهلل . ) اٛضددعاذ اظػددًذ ععددٌ         (14)

 ؿ . 1965لد /  1375ذطب اهلل ( ؼعيعُ تاز اظيًاك اظعسبٌ . اظعيعُ اٛوػل : 

يدددىك اظىذدددخ . ) اٛضدددعاذ اظددددشعىز ـاصدددس املًؽددداك . ؼفعددددّ ذطدددايا اظحرمًدددُ اٛوػ     ت (15)

 باظصىيت . 

اظرخرلَ ظعرسايف ) اظعٚؼُ غماب اظدديق أفلدد بدق إتزيدظ اظردسايف .( ارًدز : ضدعًد         (16)

 ؿ . 1994بساب . طيعُ تاز اظةسب اٟضٚؼٌ . اظعيعُ اٛوػل : 

بصاز د ابق عابديق د ) ذلؽدد أؼدغل املػدمىز      زت ا عاز ععِ اظدز املدعاز غسح هفىيس اٛ (17)

 ؿ . 1994لد /  1415بابق عابديق ( تاز اظصعب اظععؽًُ برلو  اظعيعُ اٛوػل : 

اظػسح اظصةرل ععِ " أذسب املطاظض إػل ؼرلب اٟؼاؿ ؼاظدض " د اظددزتيس د ) أفلدد بدق        (18)

بدوظددُ ذلؽددد بددق أفلددد اظدددزتيس (طيعددُ وشازَ اظعدددػ واظػدد٘وك اٟضددٚؼًُ واٛوذدداد    

/ لدد  1410شؽداػ وصدحٌ . طيعدُ أوػل :    اٟؼسا  اظعسبًُ املعردَ بعععًز ت . ؼصعحِ 

 ؿ . 1989

اظػدسح اظصديرل د اظددزتيس د ) أفلدد بدق ذلؽدد بدق أفلدد اظعددوٍ اظػدمرل باظددزتيس (                (19)

ؿ . وطيعدُ : تاز   1996لدد /   1417طيعدُ تاز اظصعدب اظععؽًدُ بدرلو  د اظعيعدُ اٛوػل :      

 ععًؼ .اظحصس ارًز ذلؽد 

غسح اظصىشدب املدفرل د ابدق اظفحداز د ) اظعٚؼدُ ذلؽدد بدق أفلدد بدق عيدد اظعصيدص بدق                (20)

ععٌ اظحعىذٌ احلفيعدٌ املعدسود بدابق اظفحداز ( ارًدز أ . ت . وليدُ اظصذًعدٌ . و أ . ت .        

 ؿ . 1996لد /  1417: ـصين فلات . ؼصعيُ اظعيًصاك 

طيعدُ تاز   أفلد بق ذلؽد اظصزذاْ ( غسح اظرىاعد اظحرمًُ د اظصزذا د ) اظعٚؼُ اظػًذ    (21)

 اظرعؾ بدؼػز .

صرًس اظيدازٍ ؼ  غسذن جعس اظيازٍ د اظيدازٍ د ) أبى عيد اهلل ذلؽد بدق إزلاعًدغ      (22)

لددد /   1316اظيدددازٍ ( طيعددُ اظػددًذ ذلؽددد بددق زاغددد آػ ؼصعددىؿ اظعيعددُ اٛوػل :        

 ؿ . تاز أبٌ ذًاك. 1996

عؾ بدق احلحداد بدق ؼطدعؾ اظرػدرلٍ (      صرًس ؼطعؾ بػسح اظفىوٍ د ؼطعؾ د ) اٟؼاؿ ؼط    (23)

 1995لدد /   1415طيعُ ععِ ـحرُ اظػًذ ذلؽد بق زاغد آػ ؼصعىؿ اظعيعُ اٛوػل : 

 ؿ . تاز أبٌ ذًاك. وطيعُ تاز إذًاْ اظذلاث اظعسبٌ . برلو  .

(24)  ٛ . ضعاذ اظدشعىز عيد اظطعاز أبى بددَ اظصصىط واظطفدا  اٙضعثؽازيُ .د أبى بدَ د ا

 ؼٌ . اظدوزَ اظطابعُ عػسَ .دلؽ  اظحرن اٟضٚ
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عرد اجلىالس اظثؽًفُ يف ؼرلب عدامل املديفدُ د ابدق غداع د جدٚػ اظدديق عيدد اهلل بدق            (25)

زلؾ بق غاع .( ارًز ذلؽد أبٌ اٛجحاك وعيد احلحًغ ؼفصىز . طيعدُ تاز اظةدسب   

 ؿ . 1995لد /  1415اٟضٚؼٌ . اظعيعُ اٛوػل : 

ديق بق عيدد اظىاذدد املعدسود بدابق اشلؽداؿ (طيعدُ       ) شؽاػ اظجعس اظرديس د ابق اشلؽاؿ د    (26)

 تاز اظحصس . اظعيعُ اظثاـًُ .

اظحددسوس د اظرددسايف د ) اظعٚؼددُ غددماب اظددديق أفلددد بددق إتزيددظ بددق عيددد اظددسفلق                     (27)

ظصعدددب اظعسبًدددُ . طيعدددُ أوػل :   اظصدددفماجٌ املعدددسود بددداظرسايف .(طيعدددُ تاز إذًددداْ ا    

 لد .1323

اٛضدعاذ اظددشعىز وليدُ اظصذًعدٌ .( طيعدُ تاز       اظحردن اٟضدٚؼٌ وأتظعدن د اظصذًعدٌ د )         (28)

 ؿ . 1984لد /  1404اظحصس اظعسبٌ . اظعيعُ اٛوػل : 

دشعىز اظصددديز ذلؽددد اٛؼددغل   اٛضددعاذ اظدد ن اظىذددخ يف اٟضددٚؿ د اظطددسيس د )            جردد (29)

 ( حبث ؼعيىا ععِ اٝظُ اظصاهيُ .اظطسيس

اظدددشعىز ؼفددرز  جرمًددُ ؼعاصددسَ يف اٛوذدداد اٟضددٚؼًُ د ؼفددرز د ) اٛضددعاذ         ذطددايا  (30)

 ذرخ( ععِ اٟـذلـت  

يف ؼصاحل اٛـاؿ د ابق عيد اظطٚؿ د ) اظػًذ عص اظدديق عيدد اظعصيدص       ٛذصاؿذىاعد ا (31)

 ؿ . 1994بق عيد اظطٚؿ ( تاز اظصعب اظععؽًُ برلو  . وطيعُ تاز اظرعؾ أوػل : 

د ابددق جددصٍ د ) أبددى اظراضددؾ ذلؽددد بددق أفلددد بددق جددصٍ اظصعدد          اظرددىاـغل اظحرمًددُ      (32)

 سـاطٌ ( طيعُ تاز اظصعب اظععؽًُ برلو  .اظة

عق ؼدعل اٟذفداا د اظيمدىهٌ د ) ؼفصدىز بدق يدىـظ بدق إتزيدظ اظيمدىهٌ (            شػاد اظرفاا  (33)

 تاز اظحصس برلو  . وتاز اظصعب اظععؽًُ .

غسح املمرب د اظفىوٍ د )اٟؼاؿ أبى ششسيا ذلؽدد بدق ذلًدٌ اظدديق بدق غدسد         اجملؽىا  (34)

 اظفىوٍ (طيعُ تاز اظحصس .

ُ جعدداوّ ابددق هًؽًددُ د ابددق هًؽًددُ د ) غددًذ اٟضددٚؿ أفلددد بددق هًؽًددُ .( عددامل            دلؽىعدد (35)

 ؿ .1991لد /  1412اظصعب ظععياعُ واظفػس واظعىشي  . اظسيا  : 

د أبددى شلددسَ د) اظػددًذ ذلؽددد أبددى شلددسَ (اظعيعددُ اظثاـًددُ . تاز       ذلاضددسا  يف اظىذددخ      (36)

 اظحصس اظعسبٌ .

طيعدُ  اظددشعىز ؼصدعحِ أفلدد اظصزذداْ .(      د اظصزذاْ د ) اٛضدعاذ  املدخغ اظحرمٌ اظعاؿ   (37)

 ؿ . 1968تاز اظحصس اظعيعُ اظعاضعُ : 
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د ًا واٛـددظظ واملةدسب د اظىـػسيطًد    املعسب واجلاؼ  املةسب عق جعاوٍ ألغ إجسذ املعًاز (38)

أبددى اظعيدداع أفلددد بددق ضلًددِ اظىـػسيطددٌ ( ـػددس وشازَ اٛوذدداد واظػدد٘وك اٟضددٚؼًُ  

 ؿ .   1991لد /  1401باملؽعصُ املةسبًُ . : 

د ابق ذداؼُ د ) ؼىجز اظديق أبى ذلؽد عيد اهلل بدق أفلدد بدق ذلؽدد بدق ذداؼدُ          املةين (39)

املردضدددٌ اظدؼػدددرٌ اظصددداحلٌ احلفيعدددٌ ( طيعدددُ لحدددس ارًدددز اظددددشعىز عيدددد اهلل 

 اظذلشٌ واظدشعىز عيد اظحعاح ذلؽد احلعى .

ذلؽدد اخلعًدب    إػل ؼعسجدُ ؼعداـٌ أظحداظ املفمداد د اظػدسبًين د ) اظػدًذ         ؼةدين ا عداد   (40)

 اظػسبًين .(طيعُ تاز اظحصس , وتاز اظصعب اظععؽًُ .

( اذ اظدشعىز عيد اظطٚؿ اظعيداتٍ . يف اظػسيعُ اٟضٚؼًُ د اظعياتٍ د ) اٛضع   املعصًُ (41)

 ؿ .   2000لد /  1421طيعُ ؼ٘ضطُ اظسضاظُ . 

(ؼعيعدُ  غسح املىطأ د اظياجٌ د ) اظراضٌ أبى اظىظًد ضعًؽاك بق خعخ اظيداجٌ .   املفعرِ  (42)

 تاز اظطعاتَ ؼلصس .

غسح رلعصس خعًغ  د احلعاب د ) ذلؽدد بدق ذلؽدد بدق عيدد اظدسفلق         ؼىالب اجلعًغ  (43)

 احلعاب (طيعُ تاز اظحصس .

ٟضددٚؼًُ باظصىيددت . اظعيعددُ اٛوػل :    اظحرمًددُ وشازَ اٛوذدداد واظػدد٘وك ا  املىضددىعُ  (44)

 ؿ . 1992لد /  1412

اظدلتيطددٌ ( اظددداز اظرىؼًددُ ظععياعددُ  د اظدلتيطددٌ د ) اظػددًذ ششسيددا   املددرلاث واظىصددًُ     (45)

 ؿ . 1964واظفػس 

د اظةصاظٌ د ) اٟؼاؿ ذلؽدد اظةصاظدٌ ( ارًدز أفلدد ذلؽدىت إبدسالًؾ وذلؽدد           اظىضًط (46)

 لد . 1417ذلؽد هاؼس . اظعيعُ اٛوػل : 

اٟضدٚؼًُ وأثدسه يف هفؽًدُ اجملعؽد  د صداحل د ) اٛضدعاذ اظددشعىز           اظىذدخ يف اظػدسيعُ    (47)

 ؿ .    2001لد /  1422اظصاحل ( اظعيعُ : اٛوػل :  ذلؽد بق أفلد صاحل

واٛوزاس املاظًدُ د املًؽداك د ) اٛضدعاذ اظددشعىز عيدد اهلل املًؽداك ( ؼععردِ          وذخ اظفردىت   (48)

 *اظىذخ اظصىي  .

 

 

                                                 

 . ٌٓزاعًت يف هسهًب املساج  اظذلهًب اشلحا 
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