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 الرتدي األخالقي إىل أين؟

هبطت أخالق كثري من البرش يف هذا العرص، وتفاوت هذا اهلبوط بني جمتمع 

لكن األدهى واألمر الذي وصل بأخالق بعض األمم إىل احلضيض هو . وآخر

الدعوة إىل املثلية، وأدهى منه أن تتصدر الدعوة إليه، وسن نظام له، وإلزام الدول 

املتحدة، وتدرجه حتت بند تعزيز  التي مل تتحفظ عليه املنتمية إليها به هيئة األمم

دور األمم املتحدة يف تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراءات انتخابية دورية 

! وما عالقة امليول اجلنسية كام يسمونه بالديمقراطية واالنتخابات النزهية؟! نزهية

رم أمل تعلم هيئة األمم املتحدة أن هذا األمر انتكاسة عن اإلنسانية السوية، وجم

اهلل سبحانه وحمرم يف مجيع األديان الساموية، وأنه أغلظ الفواحش، وقد سامه 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج ﴿:قالوتعاىل فاحشة؛ إذ 
 مع جع مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مس
كانت  امل»: قال ابن القيم رمحه اهلل (08-08: األعراف) ﴾ جف مغ جغ

مفسدة اللواط من أعظم املفاسد؛ كانت عقوبته يف الدنيا واآلخرة من أعظم 

 .«العقوبات
أمل تعلم البرشية أنه نزل يف العصور السابقة عقوبة شديدة، بل سااحقة ماحقاة 

عىل أمة من األمم، بسبب أهنا كانت تعمل هذه الفاحشة، وقد هناهم نبي اهلل لاوط 

اخلبيثة التي ابتدعوها مما مل يسبقهم أحد مان اخلالقا  عليه السالم عن هذه الفعلة 

إىل فعله، فلام أبى قوم لوط إال التامدي يف غيهم، مع توبيخ لوط هلم عىل ماا ياأتون 
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من الفاحشة، وإبالغه إياهم رسالة ربه بتحريم ذلك عليهم، أنازل اهلل عاىل مجياع 

كانات تادل القاوم  من بقي من أهل القرية عقوبة شديدة ومعهم امرأة لوط ألهناا

 .عىل األضياف ، فعوقب اجلميع لسكوت اآلخرين عىل املنكر

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿:تعاىلقال  ٱ
 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين خنمنىن

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰرٰذ
  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتيب ىب  نب مب ربزب
فلام مل يرتدعوا قال  ﴾  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

فأجاب اهلل دعوته إذ قال  ﴾ رن مم ام يل ىل مل ٱ﴿ٱلوط عليه السالم

فأمره أن يساري  ﴾ مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱ﴿ٱٱ:تعاىل

وأهله فخرجوا منها مع لوط إال امرأته ألهنا كانت تدل القوم عىل األضياف، 

وأمره اهلل أال يلتفتوا إذا سمعوا الصيحة، والعقوبة هي حجارة من سجيل من 

  ﴾ مب خب حب جب هئمئ  خئ حئ ٱ﴿ٱ:اىلالسامء نزلت مثل املطر قال تع

وقيل إن جربيل خسف بقريتهم وجعل عاليها سافلها ثم أتبعها اهلل باحلجارة عىل 

ولشدة قبح هذه . مجيع أهل القرية وهي حكمة اهلل وسنته يف عباده إال املؤمنني

الفعلة اخلبيثة كانت عقوبتها مضاعفة، بينام كانت عقوبة األمم األخرى كقوم عاد 

 .كالريح، والصيحة، والغرق، والظلة .صالح وفرعون وقوم شعيب واحدةوقوم 
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي  ىي مي ٱ﴿ٱٱ:قال تعاىل يف قوم لوط

خطاب ألمته، انظر  ملسو هيلع هللا ىلصأي فانظر يا حممد واخلطاب للرسول  ﴾  ُّ َّ

إىل عاقبة هؤالء الذين كذبوا اهلل ورسوله فاستحلوا حمارم اهلل كيف كانت 

هل كانت إال اهلالك التام؟ فإن ذلك ونظريه . صارت ءعاقبتهم؟ وإىل أي يش

سواء يف العصور السابقة، أو يف هذا . عاقبة من فعل هذه الفعلة اخلبيثة الشنيعة

 .العصار، أو يف العصور الالحقة
أفيقوا أهيا البرش، أفيقاي أيتهاا األمام، عاودوا إىل اهلادي اإلهلاي، عاودوا إىل 

كم، دعوا الادعوة إىل امليوعاة، وكال الصافات الفطرة السليمة، عودوا إىل رجولت

 .القبيحة

أما الشكر اخلالص الكثري العظيم فهو ملن رفض هذا املوضوع مجلاة وتفصايال  

العزياز  إىل اململكة العربية السعودية؛ إذ قدمت للعامل ممثلة يف امللك سلامن بن عبد

امل درسا  يف أمهياة للع -وفقهم اهلل-وويل عهده األمني سمو األمري حممد بن سلامن 

الثبات واحلفاظ عىل القيم والثوابت الدينية واألخالقية، فلم هيادنوا ومل يسااوموا 

املتحادة الارفض عىل هذا املنكر الشنيع، وقد أعلنات اململكاة مان منصاة األمام 

املثلية، وجددت رفضها وعدم قبوهلا ملحاوالت بعاض ( تطبيع)املطل  ملحاوالت 

م مرفوضة دينيا  وإنسانيا  وأخالقيا ، وقالت اململكة هباذا الدول فرض قيم ومفاهي

إن حماوالت البعض اتباع هنا  غاري : الشأن عىل لسان مندوهبا أمام اجلمعية العامة

ديمقراطي لفرض قيم ومفاهيم خمتلف بشأهنا دوليا ، والعمل عىل إقرار التزاماات 

ع مان مساودة القاانون حمال تتعل  بامليول واهلوية اجلنسية، الوارد يف البناد السااب
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النقاش يعترب أمرا  مرفوضا ، ألنه يتناىف مع أبسط معايري القاانون الادويل، وميثااق 

األماام املتحاادة الااذي يؤكااد أمهيااة احاادام ساايادة الاادول، واحاادام أنظمتهااا 

ريعات التاي تتناساب اوتشاريعاهتا الداخلية؛ إذ إن كل دولة هلا احل  يف سن التش

 .تها الدينيةمع ثقافتها وهوي

 .اللهم رد املسلمني إىل دينهم ردا  مجيال ، وأعذهم من مضالت الفتن

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
 

     صاحل بن زابن املرزوقي البقمي.د.أ                                                                                 

 اإلسالمي الفقهي للمجمعاألمني العام 

 رئيس حترير اجمللة
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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياا  واملسلا ني نبي اا 

 :وبعد ،حممد وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين

ييتـه ه   »: ملسو هيلع هللا ىلصفإن رؤية اهلالل لبب رشعي ل صوم، كام قال ال باي  صـوموا لرؤ

وقد كان ال اس قديام يعتمدون عىل رؤية األه ة بالعني املجسدة  ( )«وأفطهروا لرييته ه 

يف إثبات دخول األشهس القمسية، ثم يف العرص احلديث التجدت ولاال  لتببا  

السؤية كالدرابي ، والت يسابوبات واملساصاد الك بياة، وقاد رأى معلام الع اام  

انع من االعتامد ع يها يف رؤية األه اة، ويف السا وات األخا ة املعارصين أنه ال م

بسزت تق ية جديدة، وهي إثبات اهلالل بالتصويس الك باي بالاتادام كاام ا   

  دي احلديثة، وي تلس املس مون رأي الكقها  يف صحة االعتامد ع يها من عدماه 

 .يف إثبات األه ة

لتي هتم عموم املس مني؛ لتع قاه بسؤياة وهذا األمس يعترب من ال وازل الكقهية ا 

اهلالل، وما يرتتب عىل ذلك مان إثباات صاوم شاهس رمواان والكإاس، وإثباات 

دخول شهس ذي احلجة الذي يتع ق به الوقوف بعسفاة وعياد األىاحو، وإثباات 

 .بقية أشهس العام وما يستبط هبا من أحبام رشعية

 :منهج البحث

ح تصاويسا  دقيقاا  قبا  بياان حبمهاا؛ تصويس املسألة التي حتتاج إىل إيواا - 

 .ليتوح املساد هبا

عسض اآلرا  يف املسال  حسب االجتاهاات الكقهياة، ونسابة كا  رأي إىل  -2

من قال به من أصاحاب املاذاهب، ومان اهلي اات الع مياة واملجاامع الكقهياة يف 

 .الوقت احلارض

                                                           
اوموا، وإذا  » ملسو هيلع هللا ىلصأخسجه البااري يف كتاب الصاوم، بااب قاول ال باي(  ) االَل فصم          « رَأيتمماو  فاأفإالسواإذا رَأياتممم اهلال

ومس م يف كتاب الصيام، باب وجوب صوم رموان لسؤياة اهلاالل، والكإاس لسؤياة اهلاالل  ( 191 ( )22/ 3)

(2 /262(  ) 90 .) 
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 .ذلكعسض أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة إذا احتاج األمس إىل  -3

ولو كانت ت ك امل اقشة ل قول  ؛قشة عىل األدلة أو االلتدالل هباإيساد امل ا -4

 .الذي ظهس رجحانه

 .بيان ما توص ت إىل رجحانه من اآلرا  مع بيان لبب الرتجيح -5

 .ذكس أرقام اآليات وألام  السور الواردة فيها -6

فإن كاان احلاديث يف الصاحيحني أو يف  ،ختسيج األحاديث من مصادرها -2

فأكتكي بالعزو إليه، وإال خسجته من كتب الس ن واملسانيد واآلثاار مبي اا   ،أحدمها

 .آرا  املحدثني يف درجته

ختم البحث باامتة تتوامن م اصاا  ل موىاوأ وأهام ماا توامن مان  -0

 .نتالج

 .بحثتذيي  البحث بكهسس ل مصادر واملساجع املستكاد م ها يف كتابة ال -1

 :خطة البحث

يشتم  هذا البحث عىل  مقدمة ومتهيد ومبحثني، وخامتاة، أماا التمهياد فكاي 

 .التعسيف بمصإ حات الع وان

 :وفيه مإ بان. إثبات اهلالل بالسؤية وأجهزة تبب  السؤية :املبحث األول

 . إثباته بالسؤية البرصية املجسدة :املطلب األول 

 .عرب مبربات السؤية احلديثة إثباته بالسؤية: املطلب الثاين 

وفياه . حبم االعتامد عىل كاام ا     دي يف إثباات اهلاالل: املبحث الثاين

 :ثالثة مإالب

 .حقيقة رؤية اهلالل ببام ا     دي وأنواعها:  املطلب األول

 .حبم رؤية اهلالل ببام ا     دي هنارا : املطلب الثاين

 .ام ا     دي ليال  رؤية اهلالل بب: املطلب الثالث

 .وتتومن أهم نتالج البحث: اخلامتة
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. وألأل اهلل تعاىل أن يبارك يف اجلهود ويسدد اخلإو ويسزق ا التوفيق والساداد

 . وصىل اهلل عىل نبي ا حممد وعىل آله وصحبه ول م

 لعد بن تسكي اخلثالن. د.أ

 األلتاذ بب ية الرشيعة بالسياض

 اإللالمية بجامعة اإلمام حممد بن لعود

 ها430 /29/6
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 التمهيد

 يف التعريف مبصطلحات العنوان 
أثبات : جع  اليش  ثابتا أي مستقسا يقاال: أثبت، بمع و مصدر: لغة اإلثبات

 ْ ، وأثبات احلاق: أقس ، وأثبات اأْلَماس: أي : اليشي َقاهم َوَصاححهم أي أقاام : أي َحقي

 ( )حجته فيه

احلبامم : االصإالحي لإلثباات ال راسج عان املع او ال غاوي، فهاوواملع و 

 .(2)وىد  ال كي ،بثبوت يش 

ويسامو القماس : هو القماس يف حالاة خاصاة، قاال األزهاسي: يف ال غةاهلالل 

سين أيواا اسين ولابع وعشاال ي تني من أول الشهس هالال، ويف لي ة لات وعشا

اهلاالل : -وتبعاه يف الصاحاح- وقال الكااراي. هالال، وما بني ذلك يسمو قمسا

الشاهس : اهلاالل هاو: لثالث ليال من أول الشهس، ثم هو قماس بعاد ذلاك، وقيا 

 .(3)بعي ه

رمز اختصاار ماأخوذ مان ( CCD)ك مة     دي (: يس يس دي)كامريا 

مشهورة بالم جمس  وهي( Charge-coupled device: )الب مة اإلنج يزية

، وهذا ال كظ يف األص  هو االلام الع ماي «    ديكام ا »أو ،     دي

ل بام ات املعسوفة، لبن غ ب إطالقها عاىل ناوأ معاني مان الباام ات مازود 

وتتميز هذ  الباام ا . م2992بتق ية متإورة اخرتعها العامل األملاين مارتن يف عام 

 . بأهنا قادرة عىل رؤية اهلالل يف وىح ال هار

 : لت سبوبوالكسق بني كام ا     دي وا

أن الت بسوب ال يعم  بال هار، أما هذ  البام ا فيمبن رصد اهلاالل هباا  

 .يف وىح ال هار

                                                           
 (.   13/ )، املعجم الوليط (09/ )، املصباح امل   (1 /2)لسان العسب (  )

 (.30: ص)لتعاريف ، التوقيف عىل مهامت ا(1: ص)التعسيكات : ي لس( 2)

 (.2/631)املصباح امل   : ي لس( 3)
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الت سبوب ي حرص عم ه يف تقسيب األجسام البعيدة كاالقمس والبواكاب  

واملجسات، ف اها ال اظس أقسب، لبن إذا كان ىو  اجلسم خافتاا يبقاو خافتاا وال 

ليس   دي فكيها خاصية متِبن من التقاا  عادة تتغ  درجة لإوعه، أما كام ا ا

صور ل جسم املساقب ثم يتم تبديس هذ  الصاور وجت يتهاا، كاام لايأض إيوااحه 

 .بإذن اهلل يف املبحث الثاين

عااادة مااا تسااتادم كااام ا     دي مااع الت ساابوب، كااام يمباان  

 .التادامها بشب  مستق 
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 األولاملبحث 

 إثبات اهلالل بالرؤية 
 إثبات اهلالل بالريية البرصية املجردة: املطلب األول

سين مان الشاهس ايثبت هالل رموان بالسؤية البرصية يف اليوم التالاع والعشا

وا عىل َأن البافة إذا أخربت »: القمسي بإمجاأ الع ام ، قال ابن حزم رمحه اهلل َوَأمْجعم

ْؤَية اهْلاَلل  فإن تعذرت يثبت بإكامل عادة  ،( )«َأن الّصيام واإلفإار بذلك واجبانبالسم

 .شعبان ثالثني يوما

 :ويدل لذلك نصوص كث ة م ها

 ملسو هيلع هللا ىلصلامعت رلاول اهلل: حديث عبد اهلل بان عماس را اهلل عا هام، قاال . 

ّم »: يقول َّم عَلْيكؤ وا  فإْن غؤ رؤ
وهؤ فأْفطه وا  وإذا َرَأْيتؤمؤ ومؤ وهؤ َفصؤ وا ل إذا َرَأْيتؤمؤ رؤ

 .(2)«فاْقده

ا اهلالَل  »: ذكس رموان فقال ملسو هيلع هللا ىلصأن رلول اهلل : يف رواية  ال تصوموا حتى َتَروؤ

روا ل َتَرْوهؤ وال تؤْفطهروا حتى  َّم عليكّم فاْقدؤ  .(3)«  فإن غؤ

ّم »: ويف لكظ َّم عَلـْيكؤ وا حَتى َتَرْوهؤ  فإْن غؤ ومؤ وَن َلْيَلًة  فال َتصؤ رْشؤ
الَّشْهرؤ تهْسٌع وعه

َدَة َثاَلثهيَ  لؤوا العه  .(4)«فأْكمه

                                                           
 (. 49: ص)مساتب اإلمجاأ (  )

، ومسا م يف كتااب (199 (  )25/ 3)باب ه  يقال رموان أو شهس رمواان  ،أخسجه البااري، كتاب الصوم( 2)

 (.909 ( )269/ 2)باب وجوب صوم رموان لسؤية اهلالل  ،الصيام

وا»  ملسو هيلع هللا ىلصأخسجه البااري يف كتاب الصاوم، بااب قاول ال باي ( 3) رؤ
ـوهؤ فـأْفطه وا  وإذا َرَأْيتؤمؤ ـومؤ ـالَل َفصؤ          «إذا َرَأْيـتؤّمؤ اهله

ومس م يف كتاب الصيام، باب وجوب صوم رموان لسؤياة اهلاالل، والكإاس لسؤياة اهلاالل  ( 196 ( )22/ 3)

(2 /251(  ) 909 .) 

وا»  ملسو هيلع هللا ىلصأخسجه البااري يف كتاب الصاوم، بااب قاول ال باي ( 4) رؤ
ـوهؤ فـأْفطه وا  وإذا َرَأْيتؤمؤ ـومؤ ـالَل َفصؤ  «إذا َرَأْيـتؤّمؤ اهله

، ومس م يف كتاب الصيام، باب وجوب صوم رموان لسؤية اهلاالل، والكإاس لسؤياة اهلاالل  (192 (  )3/22)

(2 /251( ) 909.) 
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الَّشـْهرؤ َهَكـ،ا  »: ذكس رموان، فرضب بيديه فقال ملسو هيلع هللا ىلصأن رلول اهلل  ( )وملس م

ْيَيتـه ه  فـإْن  رؤ
وا له رؤ

ْيَيته ه  وَأْفطـه رؤ
وا له ومؤ َّم َعَقَد إْْباَم ؤ يف الَثالهَثةه  َفصؤ وَهَك،ا  وَهَك،ا  ثؤ

وا ل  ثَ  رؤ
ّم فاْقده َي عَلْيكؤ  .«الثهيَ أؤْغمه

إذا »: -ملسو هيلع هللا ىلص -قاال رلاول اهلل : قاال -را اهلل ع اه-حديث أي هسياسة  .2

َي  وا َثالثـه ـومؤ ّم َفصؤ ـَّم عَلـْيكؤ وا  فـإْن غؤ رؤ
وهؤ فـأْفطه وا  وإذا َرَأْيتؤمؤ ومؤ الَل َفصؤ َرَأْيتؤّمؤ اهله

 .(2)«َيْوًما

وَيكـونؤ ريَن  ـالَّشـهَر َيكـونؤ تهسـًعا وعّشـ»: (3)ويف رواية ال ساالي يف الباربى

لوا  ّم  فـَأْكمه ـَّم علـيكؤ ثالثَي  فإذا رأيتؤموهؤ َفصوموا  وإذا رأيتؤموهؤ فأفطهروا  فـإن غؤ

 .«العَدةَ 

ة، قال .3 سي أه   اا رمواان : لمعت أبا الَباارتي، قاال: ما روا  َعمسو بن مم

ونحن بذات عسق، فأرل  ا رجال إىل ابن عباس را اهلل ع هام يسأله، فقاال ابان 

ـَي  إَن اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلص ع هام، قال رلول اهلل عباس را اهلل ْيَيتـه ه  فـإْن أؤْغمه رؤ
قـْد َأَمـَدهؤ له

لؤوا العهَدةَ  ّم فأْكمه  .(4)«عَلْيكؤ

ال »: ملسو هيلع هللا ىلصقاال رلاول اهلل : حديث حذيكاة بان الايامن را اهلل ع اه قاال .4

   َتقِدموا الَّشهَر حَتى َتروا اهلالَل  أو تؤْكملوا العَدَة  ثَّم صـوموا حَتـى َتـَروا اهلـالَل  

 .(5)«أو تؤْكملوا العَدةَ 

                                                           
(  ) ( 909.) 

( 22/ 3)« إذا رأيتم اهلالل فصوموا، وإذا رأيتمو  فأفإسوا»ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الصوم، باب قول ال بي أخسجه البااري يف ( 2)

(  251/ 2)، ومس م كتاب الصيام، باب وجوب صوم رموان لسؤية اهلاالل، والكإاس لسؤياة اهلاالل  (191 )

 .، وال كظ له( 90 )

 (.2451(  )11/ 3)باب إكامل شعبان ثالثني إذا كان غيم ، كتاب الصيام( 3)

( 266/ 2)أخسجه مس م يف كتاب الصيام باب بيان أنه ال اعتبار ببرب اهلالل وصغس ، وأن اهلل تعاىل أمد  ل سؤياة ( 4)

( 900.) 

 (.2326(  )210/ 2)أخسجه أبو داود يف كتاب الصوم باب إذا أغمي الشهس ( 5)
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وك  هذ  ال صوص تدل عىل أن الصوم والكإاس مع قاان بسؤياة اهلاالل وإال 

قال أبو العباس ابن . فبإكامل الشهس ثالثني، وعىل هذا عم  املس مني قديام وحديثا

: الشارأ جع ه مع قاا بالسؤياة فقاال فإنوكذلك أيوا اهلالل »: -رمحه اهلل-تيمية 

وا » رؤ
ْيَيته ه  وَأْفطه رؤ

وا له ومؤ ْيَيته ه صؤ رؤ
ألن السؤية أمس حسو، وهلا ألاباب متعاددة  ... «له

س وكاللاه، فمان امن صكا  اهلوا  وكدر  وارتكاأ امل لس واناكاىه وحادة البصا

ويمسى من مبان عال وال يماسى مان  ،ال اس من ال يسا  ويسا  من هو أحد برصا م ه

 .( )«م اكض، ويبون اجلو صافيا ف ى ويبون كدرا فال يمسى

: اهلل لبحانه وتعاىل ع اق احلبام بااهلالل والشاهس فقاال تعااىل»: أيوا وقال

أي : واهلالل الم ملا يسته  باه (2)﴾حتختمتهتمثجتخبمبهب﴿

. يع ن به وجيهس به فإذا ط ع يف السام  ومل يعسفاه ال ااس ويساته وا مل يبان هاالال

 (3)«وكذا الشهس مأخوذ من الشهسة فإن مل يشتهس بني ال اس مل يبن الشهس قد دخ 

 ،سيناوحتسي األه ة ال يبون إال بعد غسوب الشمس من اليوم التالع والعشا

 .وعىل هذا عم  املس مني جيال  بعد جي  وقسنا  بعد قسن ،ألن ال ي  لابق ال هار

 إثبات  بالريية عرب مكربات الريية احلديثة : املطلب الثاين

لو اهلالل عان طسياق أي ولاي ة مان ولاال  تببا  السؤياة،  كامل ااظ  إذا رم

والت سبوبات واملساصد، فال مانع رشعا من االعتامد عاىل هاذ  السؤياة يف إثباات 

فتادخ  يف السؤياة  بالعني ألن السؤية من خالل هذ  الولال  رؤية حقيقية األه ة

الواردة يف الصوم بسؤية اهلاالل، ويشارت  هلاا ماا يشارت  املذكورة يف األحاديث 

الاة، وعاىل هاذا عما  أكثاس املسا مني يف العاامل ل سؤية بالعني املجاسدة مان العد

 .اإللالمي

                                                           
 (. 265-264: ص)السد عىل امل إقيني (  )

 [.01 : البقسة]( 2)

 (.25/293)جمموأ الكتاوى ( 3)
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ومن ذلك ما قسرته هي ة كبار الع ام  يف املم بة العسبية السعودية قب  أكثس مان  

 . من أنه ال مانع رشعا  من قبول هذ  الشهادة ،عاما   35

 :وفيام يأض نص قسار هي ة كبار الع ام  يف هذ  املسألة 

 :ها493 /  /2خ وتاري( 90 )قسار رقم  

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل عباد اهلل ورلاوله، نبي اا حمماد، وعاىل آلاه »

 :وصحبه وبعد

سين ملج اس هي اة كباار الع اام  امل عقادة بمدي اة افكي الدورة الثانياة والعشا

الإالف، ابتدا  من العرشين من شهس شوال حتو الثاين من شهس ذي القعادة عاام 

وىوأ إنشا  مساصد ف بية، يساتعان هباا ع اد حتاسي ها، بحث املج س م493 

رؤية اهلالل، ب ا  عىل األماس الساامي املوجاه إىل لاامحة الاسليس العاام إلدارات 

وتااريخ ( 1524 /ص/4)البحوث الع مية واإلفتا  والدعوة واإلرشاد، باسقم 

 ها، واملحال من لامحته إىل األمانة العامة هلي ة كبار الع اام  باسقم493 /0/0 

ها، واط ع عىل قسار ال ج ة املشاب ة ب اا  493 /1/ ، وتاريخ (د/ /2652)

ها، واملبونة مان أصاحاب 493 / /2وتاريخ ( 6/2)عىل األمس السامي رقم 

وأعوا  اهلي ة الدالماة  ،الكوي ة الشيخ عبد السزاق عكيكي عوو هي ة كبار الع ام 

الد، وم ادوب جامعاة بمج س القوا  األعىل، والشيخ حممد بن عبد السحيم اخل

امل ك لعود الدكتور فو  أمحد نور حمماد، والتاي درلات موىاوأ االلاتعانة 

باملساصااد عااىل حتااسي رؤيااة اهلااالل، وأصاادرت يف ذلااك قسارهااا املاا ر  يف 

 :ها املتومن493 /6/5 

 :أنه اتكق رأي اجلميع عىل ال قا  الست التالية

 .اهلالل ال مانع م ه رشعا  إنشا  املساصد كعام  مساعد عىل حتسي رؤية  - 

 .إذا رلي اهلالل بالعني املجسدة، فالعم  هبذ  السؤية، وإن مل يس باملسصد-2
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تعاني العما  هباذ   ر،إذا رلي اهلالل باملسصد رؤية حقيقية بوالإة امل لاا -3

 نيىييي﴿:السؤية، ولو مل يس بالعني املجسدة؛ وذلك لقول اهلل تعاىل

ال تصـوموا حتـى تـروه  »: ملسو هيلع هللا ىلصولعموم قول رلول اهلل  ؛( )﴾حئ جئ

ّمَ وال تفطروا حتى تروه  فإن  ، «عليكّم فـأكملوا عـدة بـعبان ثالثـي يومـاً  غؤ

ْيَيتـه ه »: ولقوله ع يه الصالة والسالم رؤ
وا له رؤ

ْيَيتـه ه  وَأْفطـه رؤ
وا له ـومؤ ـَّم ، صؤ فـإن غؤ

ّم السؤياة باالعني احلديث، إذ يصدق أنه رلي اهلاالل، لاوا  كانات « ...عليكؤ

 .املجسدة أم هبا عن طسيق امل لار، وألن املثبت مقدم عىل ال ايف

يإ ب من املساصد من قب  اجلهة املاتصة عن إثبات اهلاالل حتاسي رؤياة  -4

اهلالل يف لي ة مل ته، بغض ال لس عان احاتامل وجاود اهلاالل باحلسااب مان 

 .عدمه

دة م ها يف جهاات املم باة حيسن إنشا  مساصد متبام ة األجهزة، لاللتكا -5

 .األربع، تمعنيي مواقعها وتباليكها بوالإة املاتصني يف هذا املجال

تعميم مساصد مت ق ة؛ لتحسي رؤية اهلالل يف األماكن التاي تباون مل اة  -6

س، وخاصاة ارؤية اهلالل، مع االلتعانة باألشااص املشاهورين بحادة البصا

 .اها.الذين لبق هلم رؤية اهلالل

( 2)ن قام املج س بدرالاة املوىاوأ وم اقشاته ورجاع إىل قاسار  رقام بعد أ

هاا يف 314 الذي أصدر  يف دورتاه الثانياة امل عقادة يف شاهس شاعبان مان عاام 

املوافقاة عاىل ال قاا  السات التاي توصا ت إليهاا : موىوأ األه ة قسر باإلمجاأ

ن تثبات عدالتاه ال ج ة املذكورة أعال ، برش  أن تبون السؤية باملسصد أو غ   مم

    رشعا  لدى القوا  كاملتبع، وأن ال يعتمد عىل احلسااب يف إثباات دخاول الشاهس 

 .(2)أو خسوجه

                                                           
 (.05 :البقسة)(  )

 (.40-3/42)أبحاث هي ة كبار الع ام  ( 2)
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يف قسار جممع الكقه اإللالمي التابع مل لماة التعااون اإللاالمي يف  أيوا   جا 

جيب االعاتامد عاىل السؤياة، ويساتعان باحلسااب »ها أنه 492 دورته الثالثة عام 

 .( )«الك بي واملساصد، مساعاة لألحاديث ال بوية، واحلقالق الع مية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.  2/0) جم ة املجمع، العدد الثالث (  )
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 املبحث الثاني

يف حكم االعتماد على كامريا سي سي دي 

  إثبات اهلالل
 حقيقة ريية اهلالل بكامريا يس يس دي وأنواعها: املطلب األول

ملا كانت رؤية اهلالل ببام ا     دي نازلة حيتااج ال ااظس فيهاا إىل تصاور 

تواصا ت ماع مجاعاة مان أباسز الك بياني  ،واىح ع هاا قبا  ال لاس يف حبمهاا

املاتصني، من أج  التجال  حقيقة هذ  البام ا، والوقاوف عاىل طاسق رصاد 

اهلالل هبا، ووقته، فأفادوين بمع ومات مهمة يف هذا الشأن، حيسن ذكسها ه ا قبا  

 .البالم عىل حبم االعتامد يف رؤية اهلالل عىل كام ا     دي

 امريا يس يس ديحقيقة التصوير بك: أوال

تستادم هاذ  الباام ا يف التصاويس الك باي، وتتوامن التقاا  عادة صاور 

صاورة، ومان ثام ياتم جتميعهاا عان طسياق بسناامج  399ل هالل قد تصا  إىل 

حالوب متاصص يف صورة واحدة، وتتم معاجلة الصورة من خالل ىابط قايم 

يز هذ  الباام ا التباين وإعدادات أخسى، وبعد ذلك يمبن أن يسى اهلالل، وتتم

بأهنا قادرة عىل رؤية اهلالل حتو يف وىح ال هار، وحتاو إن كانات رؤياة اهلاالل 

 .( )غ  ممب ة ال بالعني املجسدة وال بالتادام الت سبوب

نوأ من البام ات ذات حسالاية ( CCD Camera)وكام ا     دي 

وتبمن أمهيتهاا  ،والتادامات عدة أنواأوتأض بعدة  ،عالية جدا ملبونات الوو 

يف أهنااا تعتاارب ال ااوأ األفواا  عااىل اإلطااالق اللااتادامات التصااويس الك بااي 

االحرتايف وبالذات لألجسام البعيادة ذات الواو  اخلافات، ومان مميزاهتاا أيواا 

                                                           
عاىل الشاببة  4 29يولياو، 22 قسم الكيزيا ، جامعة الزرقا  اإللبرتوين ملسكز الك ك الدويل وموقعاملوقع : ي لس(  )

 .الدولية
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إجاسا   ثامإمبانية وص ها بحالب آيل لسؤية ال تالج مباارشة عاىل الشاشاة ومان 

 .( )ةدعت احلاجالتعديالت الالزمة ع يها إن 

الواااو   تمساااتادم كاااام ات     دي يف التقاااا  صاااور يف نإااااق

لاذلك يبثاس الاتادامها يف  ،األشعة ما دون احلماسا  وكذلك يف نإاقات املسلي

وتغ بت عىل الإسيقة القديماة  ،السصد الك بي البحث الع مي وبصكة خاصة يف

، حياث تتمياز بحسالاية عالياة وتساتإيع األلواح الكوتوغسافية ل سصد بوالإة

باإلىاافة إىل  ،تصويس أجسام ىعيكة ال معان إىل جاناب أجاسام شاديدة ال معاان

بط قيم التباين، وقياس ذلك تقوم بتسجي  الصور السقمية مما يمبن املستادم لو

 .درجات ال معان املات كة و معاجلة الصورة

أفاد بعض الك بيني أن رؤياة اهلاالل بال هاار عان طسياق كاام ا     دي 

يبون عن طسيق كسف الشمس كسكا ومهيا بال سبة ل بام ا بتق ية معي ة، بحياث 

( الساام )حتجب هذ  التق ية أشعة الشمس عان الباام ا، فتباون خ كياة القماس 

 .لودا  بال سبة ل بام ا، ف ى اهلالل يف وىح ال هار

وه اك جهات خمت كاة تسصاد اهلاالل بالاتادام هاذ  الباام ا، ومان هاذ   

مسكز الك ك الدويل املمث  يف املرشوأ اإللاالمي لسصاد األه اة الاذي : اجلهات

ز البحاث يتاذ من مدي ة أبوظبي مقسا له، واملسكز الوط ي ل ك ك، وهو أحد مساك

 .والتإويس بمدي ة امل ك عبد العزيز ل ع وم والتق ية يف املم بة العسبية السعودية

سوأ اويبدأ السصد والتحاسي عان اهلاالل بالاتادام هاذ  الباام ا يف املشا

سين، ويف حالاة ااإللالمي لسصد األه ة من الصباح الباكس يف اليوم التالع والعش

 .(2)اهلالل حتو غسوب الشمس وغسوب القمسرؤيته يبقو الك بيون يتابعون 

                                                           
 http://www.qatar-falak.com/information:  موقع الك ك التابع لدولة قإس: ي لس(  )

 .موقع مسكز الك ك الدويل عىل الشببة الدولية: ي لس( 2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AD_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 معاجلة الصور: ثانيا

ذكس الك بيون أن كام      دي تبون موصولة باحلالوب لادى تصاويس 

اهلالل، هبدف ترسيع معاجلة الصور، وتقوم هذ  البام ا بالتقاا  صاور ل هاالل 

صااورة،  39إىل  5 بشااب  مسااتمس، حيااث ت ااتقط يف الثانيااة الواحاادة مااا بااني 

ل ساصد اخليار بني أن يأخذ الصور من البام ا بدون معاجلة، وباني أن يأخاذها و

 :بعد املعاجلة، وهذ  املعاجلة عبارة عن عم يتني

تسمو تبديس الصور، وهذا يع اي أن الباام ا تصاور ماثال   :العملية األوىل

عرشين أو ثالثني صورة، ثم بشب  مبارش تدخ ها يف بسنامج معني يف احلالاوب، 

يوع هذا الربنامج الصور بعوها فوق بعض بحسب اختيار الساصد، فالباام ا و

تأخذ مخسة عرش إىل ثالثني صورة يف الثانية ثام تتحاول هاذ  الصاور الثالثاني يف 

 .ثانية بعد التبديس إىل صورة واحدة

معاجلة الصورة، وذلاك بوابط قايم التبااين، ووىاع خ كياة  :العملية الثانية

وبإمباان . ، إلظهار صورة اهلالل بشاب  أوىاحسواد ل صورة لودا  أو مال ة ل

 .بعض البام ات أن تعدل قيم التباين أث ا  حكظ الصورة

 :أنواع رصد اهلالل ْب،ه الكامريا: ثالثا

 :ه اك ثالث طسق لسصد اهلالل عرب كام ا     دي

ثواٍن، وذلك بالتقا  صور  عديدة ل هالل يف   تكديس الصور: الطريقة األوىل

ثم جتميع هذ  الصور وتبديس بعوها فوق بعض، بحيث تبون صاورة واحادة 

مسكزة اإلىا ة؛ ألن صور اهلالل ك ام زاد تبديسها صاارت أوىاح، ثام تمعاالج 

الصورة املبدلة بوبط قيم التباين عن طسيق بسنامج معني يف احلالوب من أجا  

 .زيادة وىوحها، عىل ما لبقت اإلشارة إليه

األحيان يبكي تبديس عرش صور لسؤية اهلالل، وأحيانا قد يوإس ويف معلم 

الساصد لسؤية اهلالل لتبديس م ة أو م تني صورة بعوها فوق بعض، حتاو ياسى 

 .اهلالل، وذلك حني تبون صورة اهلالل باهتة وغ  واىحة لعدم صكا  اجلو
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بيعياة طسيقة التصويس العادي، وذلك بتصويس اهلالل صاورة ط: الطريقة الثانية

وهاذا يباون عاادة إذا كاان  ،واحدة من غ  تبديس وال معاجلة عارب احلالاوب

فيمبن رؤية اهلالل هبذ  البام ا بدون تبديس، أماا إذا  الغالف اجلوي نقيا جدا،

 .كان الغالف اجلوي غ  نقي فال يمبن رؤية اهلالل من غ  تبديس ل صور

وقد ذكس بعض الك بيني أنه متبن من رؤية اهلالل يف جو صاف بصورة واحدة 

بدون تبديس وال معاجلة ل صورة، وذكس أن ذلك يعتمد عىل صكا  اجلو، وحجم 

            اهلااالل، فاااهلالل ال حياا  القسيااب ماان الشاامس حيتاااج إىل صااكا  جااوي كباا ، 

ه اك بعض الغبار يمبن رؤيتاه  أما اهلالل البب  البعيد عن الشمس، حتو لو كان

يف صورة واحدة، وحجم اهلالل مستبط بعمس  ومبثه وقسبه من الشمس أو بعاد ، 

 .فب ام كان اهلالل أبعد عن الشمس كان أكرب

رؤية حية مبارشة ل هالل، كاام ياسى عان طسياق الت سابوب  :الطريقة الثالثة

 .وامل لار ونلارات السؤية

 ة تعترب ريية حقيقية للهالل؟هل صور اهلالل املكدس: رابعا

بعد طسح هذا الس ال عىل الك بيني أجاب معلمهم بأن رؤية اهلاالل بباام ا 

ع اد الك بياني، وإن كاان اهلاالل يف هاذا  ة    دي حقيقية يف نلسهم ومعترب

 .الوىع ال متبن رؤيته بالعني املجسدة، وال حتو بالت سبوب

دم والبواكاب يف وأفاد بعض الك بيني أن مجيع الصور ال  ك بية ل  جوم والسم

الصحف والبتب واملواقع عبارة عن مبدلات، وذكس أن صورة اهلالل املبدلاة 

حتاكي احلقيقة، وشبهها بصوت املتحدث عرب اهلاتف الاذي ي تقا  عارب موجاات 

كهسومغ اطيسية بحسالية عالية عن طسيق األث  إىل اجلهاز الذي حيول املوجاات 

قيقة، وكذلك صور ال ااس يف الت كزياون حقيقياة، ماع أهناا إىل صوت حياكي احل

ت تق  عن طسيق املوجات البهسومغ اطيسية، فصور كام  ا     دي  ل هاالل 

 .كذلك هي حقيقية، وهي متت عن طسيق عم ية جتميع الصور التي حتاكي احلقيقة
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 وقت ريية اهلالل ْب،ه الكامريا: خامًسا

اهلاالل بباام ا     دي هناارا ، لبا هم  اتكق الك بيون عىل إمباان رؤياة

اخت كوا يف إمبان رؤيته ليال هبذ  البام ا ما بني مثبت وناٍف، وك  يتب م حسب 

جتسبته الشاصية، والذي هيم ا أن بعض الك بيني أفادوا أهنام متب اوا مان رصاد 

 اخاتالف ناوأ اهلالل ببام ا     دي ليال بعد الغسوب، ولع  ذلك يعود إىل

 .، ومن املقسر أن املثبت مقدم عىل ال ايفبام ا ومميزاهتاال

ب  إن بعوهم أفاد أن رؤية اهلالل ببام ا     دي بعد الغسوب يف أوقات 

صكا  اجلو أله  من رؤيته هنارا هبا مع ع و اهلالل، ألنه ال يوجد غبار أو عوالاق 

ألاه ، وأن ذلاك  وذكس أن رؤية اهلاالل هناارا  قاد تباون. ت ثس عىل أشعة القمس

يعتمد عىل عدة عوام  م ها صكا  اجلو وبعاد اهلاالل عان الشامس، فب اام كاان 

 .اهلالل أعىل كان رؤيته أله 

وأحسن أوقات رصد اهلالل ببام ا     دي هو الوقت الذي تباون فياه 

الشمس أعىل ما تبون وهو وقت الله ة، حياث يباون اهلاالل واىاحا لع او  

جلوي ع يه، وبمسور الوقت واجتا  اهلالل نحو جهاة الغاسوب وق ة تأث  الغالف ا

ألناه صاار  ،توعف السؤية، إىل أن يكقد قبي  الغسوب بساعة يف كث  من األحيان

م اكوا وصار تأث  الغالف اجلوي ع يه قويا، ثم يف ال حلاة التاي  تغياب فيهاا 

ىل أن يغياب الشمس يلهس ألجهزة السصد مسة ثانية، ثم ركت نور  شاي ا فشاي ا إ

 .متاما

وفيام ييل ثالثة ناامذج لصاور اهلاالل بوالاإة كاام ا     دي مان موقاع 

املرشوأ اإللالمي لسصد األه ة، وهذ  الصور خمت كة من حياث مباان رصادها 

 .ووقته، ودرجة ظهورها
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 .يالحظ أن صورة اهلالل ه ا بني األلهم املتقاب ة غ  واىحة

 ألمانيا، مدينة ميونخ: المكان

 قبل غروب الشمس :وقت الرصد

 هـ6341/شعبان/92: التاريخ

 Bavaria في محافظة Munich عضو المشروع المهندس مارتن إليسياسر من مدينة ذكر

كانت غائمة جزئيا والحالة الجوية كانت صافية ولم يتم تحري الهالل ( نسبة الغيم)أن السماء 

بالعين المجردة ولم يتم تحري الهالل بالمنظار ولم يتم تحري الهالل بالمرقب وتمت رؤية 

 . سي سي دي كاميراباستخدام الالهالل 

   :موقع المشروع اإلسالمي لرصد األهلة: المصدر
http://www.icoproject.org/icop/ram36.html 

 ويالحظ أن صورة الهالل واضحة جدًا

 

http://www.icoproject.org/icop/ram36.html
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 ريية اهلالل بكامريا يس يس دي هنارا: املطلب الثاين

لبق أن ذكسنا أن كام ا     دي يمبن رؤية اهلالل هباا هناارا ، فها  يعتاد 

 بسؤية اهلالل هنارا  رشعا؟

سين مان الشاهس القماسي االتالع والعشوقد ذكس الكقها  أن رؤية اهلالل هنار 

ممب ة لعارض يعسض يف اجلو ويق  به ىاو  الشامس، أو يباون مان رآ  حدياد 

 .( )البرص

 : وقد اخت ف الع ام  يف حبم االعتامد عىل رؤية اهلالل هنارا  عىل أربعة أقوال

                                                           
 (. 2/393)كشاف الق اأ : ي لس(  )

 ُعمان، مدينة ثمريت  :الموقع

 .هـ6341/شعبان/92 :التاريخبعد غروب الشمس،  : وقت الرصد

ن أذكر عضو المشروع السيد فهد سالم الكثيري من مدينة ثمريت في محافظة صاللة 

ولم تتم رؤية الهالل  ًاالسماء كانت غائمة جزئيا والحالة الجوية كانت مغبرة أو ضباب

بالعين المجردة ولم تتم رؤية الهالل بالمنظار ولم تتم رؤية الهالل بالمرقب وتمت 

  رؤية الهالل باستخدام السي سي دي كاميرا

 ect.org/icop/ram36.htmlhttp://www.icoprojموقع المشروع اإلسالمي لرصد األهلة    :المصدر

 .ويالحظ أن صورة الهالل واضحة إلى حد ما

 

http://www.icoproject.org/icop/ram36.html
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ال يرتتاب ع يهاا يش  مان هلاا، فاأن رؤية اهلاالل هناارا  ال أثاس  :القول األول

ال يبكاي عان رؤيتاه لي اة و ،لوا  رؤي اهلاالل قبا  الازوال أو بعاد  بام،األح

الثالثني، ب  العربة بسؤية اهلالل بعد غاسوب الشامس، ف او رآ  الصاالم يف هناار 

الثالثني من رموان، فإناه يساتمس يف صاومه وال يكإاس، ولاو رآ  املكإاس يف هناار 

 .الثالثني من شعبان، فال ي زمه اإلمساك أو القوا 

وي هذا عن   ،( )واألوزاعاي، وال ياث، وإلاحاق ،عمس، وابن مساعود وقد رم

 .(4)واحل اب ة (3)والشافعية (2)من احل كية قول مجهور الكقها  وهو

 :وفيام ييل طالكة من نصوص فقها  املذاهب الثالثة

 :احلنفية

ي ايناالقال   وال عربة لسؤية اهلالل هنارا  قبا  الازوال وال بعاد ، وهاي»: َمْسغال

 .(5)«ل ي ة املستقب ة

أي  (ورؤيته بال هار ل ي ة اآلتية مإ قاا: )قوله» :(6)يف حاشيته دينابن عابال وقال 

الذي هو قول أي ح يكاة  :أي( عىل املذهبوقوله )لوا  رلي قب  الزوال أو بعد  

واألص  ع دمها أنه ال تعترب رؤيته هنارا، وإنام العربة لسؤيته بعد غاسوب ...وحممد

 .«الشمس

صام باه ال يم : وإذا رأوا اهلالل قب  الزوال أو بعد »: (2)وجا  يف الكتاوى اهل دية

 .«كإسوال يم 

                                                           
  .(23 /3)املغ ي البن قدامة : ي لس(  )

          ، مساقااي الكااالح ( 29/ )، درر احلبااام (12 / ) "الكتاااوى اهل ديااة( 2/320)املحاايط الربهاااين : ي لااس( 2)

 (.2/312)، حاشية ابن عابدين (39 : ص)نور اإليواح  (244: ص)
 

، أل و (6/222)، املجموأ (41 /3)، ح ية الع ام  (  3/4)، احلاوي البب  (263/ )األم ل شافعي : ي لس( 3)

 (.43 /2)، مغ ي املحتاج (  4/ )املإالب 

، رشح م تهاو اإلرادات (2/635)س اخلسقاي اي عاىل خمتصاا، رشح الزركش(23 /3)ملغ ي البن قدامة ا: ي لس( 4)

 (.3/356)، السوض املسبع ( 2 /2)، مإالب أويل ال هو (2/393)، كشاف الق اأ ( 42/ )

 (2/320)املحيط الربهاين يف الكقه ال عامين ( 5)

(6 ) (2/312.) 

(2) ( / 12) 
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 :الّشافعية

ال يتع ااق الصااوم والكإااس إال بااام نااسا  بعااد »:  ازيأبااو إلااحاق الِشااقااال 

 . ( )«بالغسو

ل ي اة املساتقب ة لاوا  رأو  قبا   وهاإذا رأوا اهلالل بال هاار ف»: وقال ال يووي

 .(2)«هذا مذهب ا ال خالف فيه، الزوال أو بعد 

: سين ومل ياس لايالاوأما إذا رلي يوم التالع والعش»: ميلوقال شمس الدين السي 

 .(3)«فال قال  بأنه يرتتب عىل رؤيته أثسها، فبان أنه ال أثس لسؤيته هنارا

 :احلنابلة

هنارا قبا  الازوال املشهور عن أمحد، أن اهلالل إذا رلي »: قال املوفق ابن قدامة

فأما إن كانات السؤياة يف ...أو بعد ، وكان ذلك يف آخس رموان، مل يكإسوا بسؤيته

 .(4)«أول رموان، فالصحيح أيوا أنه ل ي ة املقب ة

وض   .(5)«ال أثس لسؤية اهلالل هنارا، وإنام يعتد بالسؤية بعد الغسوب»: وقال الَبهم

    يف أول رمواان  هنارا ولو رلاي قبا  الازوالواهلالل املسلي » :وقال الُسَحيَباين

       ،أو غ  ، أو يف آخس  ل ي ة املقب ة نصا، فال جيب باه صاوم إن كاان يف أول الشاهس

 .(6)«وال يباح به فإس

وقع يف كالم كث  من الكقها  أن اهلاالل إذا رؤي هناارا  فهاو تاابع ل ي اة : ت بيه

تستيب أثٍس عاىل رؤياة اهلاالل هناارا ؛ ألن  املستقب ة ال املاىية، وليس هذا من باب

                                                           
 (.3/33) «املهذب»(  )

 .(6/222)املجموأ رشح املهذب ( 2)

 ( .2/20)فتاوى السميل ( 3)

 (.23 /3)املغ ي البن قدامة ( 4)

 (2/393)كشاف الق اأ ( 5)

 (. 2 /2)مإالب أويل ال هو ( 6)
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           السؤياة التاي تقاع يف ياوم الثالثاني مان شاعبان  أن :مقصودهم من هاذا الباالم

أو رموان، فحي  ٍذ حبموا ببوهنا ل ي ة القادمة، ألن الشهس قد كم  وتم بب وغاه 

السؤياة الثالثني، فهو من باب اإلخبار بواقع احلاال، ال مان تستياب احلبام عاىل 

 .( )، وقد رصح بذلك بعض الكقها ال هارية، وردا  عىل من يقول بأنه ل ي ة املاىية

   :القول الثاين

س بعاد الغاسوب  أن اهلالل يثبت بسؤيته هنارا لوا  قب  الزوال أو بعد  وإن مل يم

إذا كان يوم التالع والعرشين، باالف ما إذا رلي هنار الثالثني فاال عاربة بسؤيتاه 

 .(2)الشهس قد تم، وهبذا قال املالبيةألن 

إذا رلي اهلالل هنارا فإنه إنام حيبام باه ل ي اة القاب اة، فيساتمس »: قال احلإاب

ال اس عىل ما هم ع يه من فإس إن وقع ذلك يف آخس شاعبان، أو صاوم إن وقاع يف 

فاإذا رؤي اهلاالل  ...ي بعد الزوال أو قب ه عاىل املشاهورلآخس رموان، ولوا  ر

ثم مل يس بعد الغسوب لغيم أو غ  ، فإن كان ذلاك مان ياوم ثالثاني كاام هاو  هنارا

                                                           
فاال  -أي أبو ح يكة وحممد بن احلسان  -وأما ع دمها(: )2/312حاشية ابن عابدين )يف حاشيته  قال ابن عابدين( 9)

وليس كون  للمستقبلة ثابتا برييت  هنارا؛ ألن  ال عربة عندمها برييتـ  هنـارا ية مإ قا ب  هو ل مستقب ة يبون ل امى

وحي  ذ فقوهلم هو ل ي ة املستقب ة ع دمها بيان ل واقع، وترصيح بماالكاة القاول بأناه ...  وإنام ثبت بإكامل العدة؛

دمها وقوهلم ال عربة بسؤيته هنارا ع دمها وإنام كاان اخلاالف ل امىية، فال م افاة حي  ذ بني قوهلم هو ل مستقب ة ع 

يف رؤيته يوم الشك، وهو يوم الثالثني؛ ألن رؤيته يوم التالع والعرشين مل يق  أحد فيها أنه ل امىية ل ال ي ازم أن 

 (.يبون الشهس ثامنية وعرشين كام نص ع يه بعض املحققني، وشم ه قوهلم ال عربة بسؤيته هنارا

والسأي )تع يقا عىل قول صاحب املتن (: 2/292)يف الغسر البهية رشح البهجة الوردية  وقال الّشيخ زكريا األنصاري  

واملساد بام ذكاس ... أي رؤيته بال هار يوم الثالثني ولو قب  الزوال ل مستقب ه (:  )بال هار ل مستقب ة -أي السؤية  –

 ي ة املاىية وأما رؤيته يوم التالع والعرشين ف م يق  أحد أهنا ل امىاية دفع ما قي  أن رؤيته يوم الثالثني تبون ل

قاال شايخ اإللاالم : ت بيه( )2/393)، وقال البهوض يف كشاف الق اأ (ل ال ي زم أن يبون الشهس ثامنية وعرشين

: ة املاىاية انتهاو أيمن أنه ل مستقب ة دفع ما قي  إن رؤيته تبون ل ي : واملساد بام ذكس أي: زكسيا يف رشح البهجة

ولع ه مساد أصحاب ا للاهس اخلرب السابق وملا يأض : فال أثس لسؤية اهلالل هنارا، وإنام يعتد بالسؤية بعد الغسوب ق ت

فسلي وقد غسبت، فع م م ه أن السؤية قبا  الغاسوب ال تاأث  : فيمن ع ق طالق امسأته لسؤية اهلالل، حيث قالوا

 (.هلا

املعوناة عاىل ماذهب  ،(220/ )الكبس  -بداية املجتهد  ،(2/312) ي  يف رشح خمترص خ ي  مواهب اجل: ي لس( 2)

 (.463: ص)عامل املدي ة 
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الغالب، فال ي تكت حي  ذ إىل رؤيته ليال إلكامل العدة، وإن وقع ذلك يف يوم تسعة 

  .( )«وعرشين، فاللاهس من كالم أصحاب ا أن اهلالل يثبت بسؤيته هنارا

      وإذا رلاي اهلاالل آخاس ياوم مان شاعبان »:وقال القاا عبد الوهاب املالبي

 .(2)«أو من رموان فهو لغد  دون يومه لوا  كان قب  الزوال أو بعد 

 : القول الثالث

الزوال فهاو ل ي اة  بعدي لإن رإذا رلي اهلالل قب  الزوال فهي ل ي ة املاىية، و

، ويكإسون إن وقع الثالثني من شعبانلك يف يمسبون إن وقع ذ املقب ة، وعىل هذا

وهاذا قاول أي يولاف صااحب أي  . رمواان، ويصا ون العيادالثالثني من يف 

، وبه قال عباد امل اك بان حبياب مان (5)ورواية عن مالك (4)، وابن أي ليىل(3)ح يكة

 .(0)وأمحد يف رواية (2)، والثيوري(6)أصحابه

 : القول الرابع

التكسيق بني أول الشهس وآخس ، فكي أولاه السؤياة قبا  الازوال ل امىاية، ويف 

في زم قوا  ذلك اليوم، وإمساك بقيته آخس  السؤية قب  الزوال ل مقب ة، وعىل هذا 

 .(1)، وهذا رواية عن أمحداحتياطا ل عبادة

                                                           
 (.2/312)مواهب اجل ي  يف رشح خمترص خ ي  (  )

 (463: ص)املعونة عىل مذهب عامل املدي ة ( 2)

 (. 29/ )غسر األحبام درر احلبام رشح ( 2/320)املحيط الربهاين يف الكقه ال عامين : ي لس( 3)

 (.59 /3)ح ية الع ام  : ي لس( 4)

  .(2/312)مواهب اجل ي  يف رشح خمترص خ ي  : ي لس( 5)

  (.6/222)املجموأ (. 221/ )الكبس  -بداية املجتهد : ي لس( 6)

 (.6/222)، واملجموأ (23 /3)املغ ي البن قدامة : ي لس( 2)

 (.2/635) رشح الزركيش عىل خمترص اخلسقي: ي لس( 0)

 (.3 4/4)الكسوأ ( 23 /3)املغ ي البن قدامة : ي لس( 1)
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 :األدلة

 :أدلة القول األول

هناارا ال يعتاد هباا رشعاا التدل أصحاب القول األول عىل أن رؤياة اهلاالل 

 :باألدلة اآلتية

 يفىقيقىثيثىفٱنثمثىتيترثزث﴿:قااااااال تعاااااااىل

 .( ) ﴾ممرنزنمن ىليلمكىكيكمللكاك

املساد بآية ال يا  هاي »: بقوله ب ويأبو احلس ات ال ي ما ذكس  : وج  االستدالل

فدل ذلك عاىل أن القماس إناام هاو آياة ال يا  ال آياة القمس، وبآية ال هار الشمس، 

بال هاار، وأن كوناه مواقيات ل  ااس واحلاج والصايام ال هار، فاال عاربة بسؤيتاه 

وغ ها، وع م عدد الس ني واحلساب وغ هاا إناام هاو إذا ط اع يف ال ي اة، ال يف 

 .(2)«غ ها

تسا ي اا : خسج ا ل عمسة، ف اام نزل اا بابإن نا اة قاال: عن أي البارتي، قال

: لي تني، قاال هو ابن: هو ابن ثالث، وقال بعض القوم: اهلالل، فقال بعض القوم

هو ابن ثاالث، وقاال : إنا رأي ا اهلالل، فقال بعض القوم: ف قي ا ابن عباس، فق  ا

لي اة كاذا وكاذا، : أي لي ة رأيتمو ؟ قال فق  اا: هو ابن لي تني، فقال: بعض القوم

وهؤ  َمَدهؤ  اهللَ إنَ »:، قالملسو هيلع هللا ىلصإن رلول اهلل : فقال َلْيَلٍة َرَأْيتؤمؤ
 .(3)«لهلُرْيَيةه  َفهو له

وهؤ )د من قوله استكي: وج  االستدالل َلْيَلٍة َرَأْيتؤمؤ
ال عربة بسؤية اهلالل قب   هأن (له

 .(4)الغسوب

وا»:ملسو هيلع هللا ىلصوله ق ومؤ ْيَيته ه  صؤ رؤ
وا له رؤ

ْيَيته ه  وَأْفطه رؤ
 .(5)«له

                                                           
 [.2 : اإلرسا ] (  )

 (.5 ص )الك ك الدوار يف رؤية اهلالل بال هار ( 2)

( 265/ 2)أخسجه مس م يف كتاب الصيام باب بيان أنه ال اعتبار ببرب اهلالل وصغس ، وأن اهلل تعاىل أمد  ل سؤياة ( 3)

( 900.) 

 (.309 /4)مسقاة املكاتيح : ي لس( 4)

 .تقدم ختسجيه( 5)
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أماس ألناه أوجب احلديث لبق السؤية عىل الصوم والكإاس، : وج  االستدالل

واملكهوم املتبادر م ه السؤية ع د عشية آخس كا  شاهس  ،بالصوم والكإس بعد السؤية

 .( )ع د الصحابة والتابعني ومن بعدهم

نَي؛ أن األه اة بعواها »: قال وال  وَأب ما روا   أتانا كتاب عمس ونحان بالَااانقال

أكرب من بعض، فإذا رأيتم اهلالل هنارا فال تكإسوا، حتاو يشاهد رجاالن مسا امن 

 (2)«  باألمسأهنام أهالي 

أن نالا رأوا هالل الكإاس هناارا، فاأتم عباد : لامل بن عبد اهلل بن عمسما روا   

سى من حيث ياسى ال، حتو يم »: اهلل بن عمس را اهلل ع هام صيامه إىل ال ي ، وقال

 .(3)«بال ي 

عمس وعيل وعبد اهلل بان عماس وعباد اهلل بان ، حيث روي عن إمجاأ الصحابة

إذا رلي اهلالل يوم الشك فهو : أهنم قالوا  هممسعود، وأنس بن مالك را اهلل ع

 .(4)، وال يعسف هلم خمالفل ي ة املستقب ة

 :أدلة القول الثاين

 :مل أر ألصحاب هذا القول دليال التدلوا به، لبن يمبن أن يستدل هلم باآلض

وا»:ملسو هيلع هللا ىلصقوله  عموم ومؤ ْيَيته ه  صؤ رؤ
وا له رؤ

ْيَيته ه  وَأْفطه رؤ
 .(5)«له

ع يق الصوم واإلفإاار بسؤياة اهلاالل ومل يقياد  ملسو هيلع هللا ىلصأن ال بي : وجه االلتدالل

وقت السؤية بال ي ، فدل ذلك عىل أن السؤية معتربة لاوا  وقعات يف ال يا  أو يف 

 .ال هار

                                                           
 (.2/312( )رد املحتار)، وحاشية ابن عابدين (244: ص)مساقي الكالح : ي لس(  )

 . عن وكيع، عن األعمش، عن أي وال ، وهذا ل د صحيح( 3/62)أخسجه ابن أي شيبة يف املص ف  ( 2)

وصاحح  ال اووي (. 3 4/2)قي يف السا ن الباربى ، ومن طسيقه البيه( 0 / )أخسجه ابن وهب يف جامعه ( 3)

 (.6/223)إل اد  يف املجموأ 

 (.309 /4)مسقاة املكاتيح (.   3/4)احلاوي البب  : ي لس( 4)

 .تقدم ختسجيه( 5)
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بأن إطالق احلديث مقيد بام تقدم من آثاار الصاحابة يف أدلاة القاول : وي اقش

 .األول

 :أدلة القول الثالث

إذا » :اهيم ال اعي قال كتب عمس را اهلل ع ه إىل عتباة بان فسقادإبس ما روا 

رأيتم اهلالل هنارا قب  أن تزول الشمس متام ثالثني، فأفإسوا، وإذا رأيتمو  بعد أن 

 .( )«تزول الشمس فال تكإسوا حتو متسوا

 .(2)ألن إبساهيم مل يدرك عمس ؛م قإعبأن هذا األثس : ونوقش 

وا»:ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ومؤ ْيَيته ه  صؤ رؤ
وا له رؤ

ْيَيته ه  وَأْفطه رؤ
 (3)«له

ة اهلالل من غ  حتدياد الكإس بسؤيالصوم وع ق أن احلديث  :وج  االستدالل

 .(4)جب الصوم والكإسووقد رأو ، فزمان، 

ي وجاوب الصايام ع اد ا، ألنه يقتواال يستقيم بأن هذا االلتدالل: ونوقش

صيامه فع م أن املاساد باه الياوم الاذي حصول السؤية، وإذا رآ  هنارا مل يتمبن من 

 .(5)هي ي

اهلالل ال بد من إىافته إىل لي  في بغي أن يواف إىل ما قاربه، وما قب  الازوال 

أقسب إىل ال ي ة املاىية، فيجب أن يواف إليها وما بعد الازوال أقاسب إىل ال ي اة 

 .(6)املستقب ة، فيجب أن يواف إليها

 أثس له، ألن ال هار وقت مستق ، وليس جز ا  بأن القسب من ال ي  ال: وي اقش

 . من ال ي ، فال تواف رؤيته إليه

                                                           
وىعف البيهقاي (.3 4/2)والبيهقي يف الس ن البربى  -وال كظ له-( 63 /4)أخسجه عبد السزاق يف مص كه (  )

وكاذا ال اووي يف . وحاديث أي والا  أصاح مان ذلاك ،ا روا  إبساهيم ال اعي م قإعااهبذ: ل د  حيث قال

 (.6/22)املجموأ 

 (. 6/223)املجموأ : ي لس( 2)

 .تقدم ختسجيه( 3)

 .(23 /3)املغ ي البن قدامة : ي لس( 4)

 (  3/4)احلاوي البب  ( 5)

 . املسجع السابق( 6)
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 :أدلة القول الرابع

التدل من قال بالتكسيق باني أول الشاهس وآخاس ، فاعتاد بالسؤياة هناارا قبا  

 .( )وااللتلهار ل عبادة الزوال يف أول رموان دون آخس  باالحتيا 

االحتيا  ل عبادة يبون بتحقيق وقت دخوهلاا، بأن هذا يمعارض بأن : وي اقش

 .وعدم تقديمها عىل وقتها الرشعي من غ  دلي 

 :الرتجيح

بعد عسض األقوال يف املسألة وأدلتها يلهس أن الساجح هو القول األول الاذي 

ا، وإنام املعتارب رؤياة اهلاالل ذهب إليه اجلمهور، وهو  أنه ال عربة بسؤية اهلالل هنار 

            أن السؤياة التاي يمعتاد هباا رشعاا ، ويرتتاب ع يهاا الصاوم غاسوب، وبعاد ال ليال  

هي رؤية اهلالل بعد غسوب الشمس، وأما رؤيته يف ال هار، فاال يرتتاب : أو الكإس

، لقاوة أدلاة هاذا القاول وىاعف أدلاة أدلاة القاولني ع يها يشٌ  مان األحباام

 .اآلخسين

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصوي يد  أن هذا هو اإلمجاأ العميل لألمة جيال بعد جي  من عهد ال باي 

يوم ا هذ وقسنا بعد قسن، فاملس مون من صدر اإللالم إىل وقت ا هذا إناام يرتقباون 

سين، ومل يشاتهس عاىل ماس ارؤية اهلالل بعد غسوب شامس الياوم التالاع والعشا

ي ياد  أيواا أن وىل رؤيته هناارا ، العصور أن املس مني اعتمدوا يف إثبات األه ة ع

لاذلك رصح الكقهاا  ، وك  األحبام املتع قة بالقمس إنام تثبت بسؤيته ليال  ال هنارا  

قال ، بأن صالة اخلسوف ال تمصىل لو ظهس القمس خمسوفا  يف ال هار؛ لذهاب ل إانه

اْمسال »: ال ووي هم َبْعَد طم موأال الشي وفم سم َصاِ  : َوَلْو َبَدَأ خم ااَلٍف مَلْ يم يف  ييع ا-، بالااَل خال

 .(2)«املذهب

                                                           
 (.  3/4)احلاوي البب  : ي لس(  )

 (.5/54)املجموأ رشح املهذب ( 2)
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وعىل هذا فإن رؤية اهلالل ببام ا     دي هنارا  ال يعتد هبا مإ قاا، لاوا  

كانت قب  الزوال أو بعد الزوال، ولوا  كانت السؤية هبا بتبديس جمموعة صاور 

ل هالل، أو بالتقا  صورة واحدة، أو رؤية حية مباارشة ل هاالل؛ ألناه إذا كانات 

عا، فسؤيته عرب هذ  البام ا مان بااب رؤرية اهلالل بالعني املجسدة غ  معتربة رش

 . أوىل

 ريية اهلالل بكامريا يس يس دي ليالً : املطلب الثالث

إن متت رؤية اهلالل ببام ا     دي بعد الغسوب، فال خت او هاذ  السؤياة 

 :من ثالث حاالت

 :احلال األوىل

أن تبون رؤية حية مبارشة ل هالل ، فهذ  رؤية معتاربة رشعاا، وهاي كسؤياة  

اهلالل عن طسيق الت سبوب وامل اظ ، وقد تقدم البالم عىل أن عامة أه  الع ام 

يعتربون رؤية اهلالل بأجهزة تبب  السؤية كالت سابوب وامل لاار كسؤيتاه باالعني 

 .املجسدة

 : احلال الثانية

ل هبا بإسيقة جتميع الصور وتبديسها بعواها ماع بعاض أن تبون رؤية اهلال

ليلهس اهلالل، واللاهس أن رؤية اهلالل هبذ  احلال غ  معتربة، ألهناا ليسات رؤياة 

رشعية ل هالل، وال يف مع و السؤية، وإنام هي جتميع ل صور ومعاجلتها عن طسيق 

 .بسنامج معني يف احلالوب إلظهارها

اهلالل قد يكيد وجاود اهلاالل لبان ال يقاوم ومما يدل لذلك أن تبديس صور 

كاام  ل هالل، ال بوجود  سؤية الإبيعيةبال ال اس اهلل تعبدمقام السؤية احلقيقية، فإن 

وا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ومؤ ْيَيته ه  صؤ رؤ
وا له رؤ

ْيَيته ه  وَأْفطه رؤ
فستب وجاوب الصاوم والكإاس عاىل  «له

سية، ارؤياة بصا دونبصاور ف بياة معاجلاة   رؤية اهلالل، ال عىل الع ام بوجاود

والسؤية أخص من الوجود، فقد يوجد اهلالل ف بيا  ولبن ال يمسى أللباب كث ة، 
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الإسيق إىل معسفة ط اوأ » -رمحه اهلل- ابن تيمية العباس قال أبو ،فال جيب الصوم

، فاإذا مل لاببا ل صاومجع  رؤية اهلاالل  فالشارأ .( )«اهلالل، هو السؤية ال غ ها

 .السؤية مل حيص  السبب الرشعي ت ك حتص 

ّمَ  فإنْ » ملسو هيلع هللا ىلصقوله  وأيوا ّم غؤ لؤوا عَلْيكؤ اهلاالل إذا يكياد باأن «  َثاَلثهيَ  العهَدةَ  فأْكمه

باأن الع اة  وهاذا يقإاعإكامل الشهس ثالثني يوما ، جيب  حال دونه لحاب ونحو 

 .حتقق السؤية البرصية ليست جمسد وجود اهلالل، وإنام هو أخص من ذلك، وهو

وأيوا الصور املبدلة ل هالل غا  م وابإة، فتاارة تباون واىاحة، وتاارة 

تبون غ  واىحة، بحيث يشك ال اظس إليهاا ها  ماا ياسى هاو هاالل أو لايس 

هبالل، وهذا يدل عىل أن تبديس الصور ال يكيد القإع بأن ماا يلهاس هاو اهلاالل 

ماع ت اوث ، خصوصا ع د التصاويس لحابة أو دخاناحقيقة، ب  حيتم  أن يبون 

 .اجلو بالعوالق وعدم صكاله

 :احلال الثالثة

تصويس اهلالل تصويسا طبيعيا من غ  تباديس وال معاجلاة عارب احلالاوب،   

 :وهذ  حم  نلس واجتهاد، والذي يلهس أهنا ال خت و من صورتني

أن يمبن رؤية اهلالل بعدلاة الباام ا أث اا  التصاويس، فهاذ  تم حاق باحلاال 

 .معتربة، ألهنا يف احلقيقة رؤية حقيقية بالعنياألوىل، فتبون 

أال يمبن رؤية اهلالل هبا أث ا  التصويس، فهذ  تم حق باحلال الثانياة، فاال يمعتاد 

ن جمسد صورة اهلالل ليست عني اهلالل، وال رؤياة صاورته كسؤيتاه إهبا رشعا، إذ 

 ا أث اا  حقيقة، وألن اهلالل لو كان ظاهسا حقيقة ألمب ت رؤيتاه بعدلاة الباام

 .التصويس

 

 

                                                           
 (. 46 /25)جمموأ الكتاوى : ي لس(  )
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 اخلاتـمة 
 :توص ت يف هذا البحث إىل ال تالج التالية

  ،كام ا     دي عبارة عان كاام ا متإاورة تسكاب عاىل الت سابوب

وتستادم يف التصويس الك بي، وتتومن التقا  عدة صور ل هاالل قاد تصا  إىل 

جتميعهاا عان طسياق بسناامج حالاوب متاصاص يف صورة، ومن ثم يتم  399

صورة واحدة، وتتم معاجلة الصاورة مان خاالل ىابط قايم التبااين وإعادادات 

وتتميز هاذ  الباام ا بأهناا قاادرة عاىل . أخسى، وبعد ذلك يمبن أن يسى اهلالل

رؤية اهلالل حتو يف وىح ال هار، وحتاو إن كانات رؤياة اهلاالل غا  ممب اة ال 

 .وال بالتادام الت سبوب بالعني املجسدة

  ال خالف بني الع ام  يف قبول الشهادة بسؤية اهلاالل باالعني املجاسدة مان

 .الشهود العدول الثقات

   لو اهلالل عن طسيق أي ولي ة من ولاال  تببا  السؤياة، كامل ااظ إذا رم

والت سبوبات والداربي  ونحوها، فال مانع رشعا من االعتامد عىل هذ  السؤياة يف 

ات األه ة ألن السؤية من خالل هذ  الولال  رؤية حقيقياة باالعني فتادخ  يف إثب

 .السؤية املذكورة يف األحاديث الواردة يف الصوم بسؤية اهلالل

  رؤية اهلالل ببام ا     دي به هنارا  ال يعتد هبا مإ قاا، لاوا  كانات

ة صاور قب  الزوال أو بعد الازوال، ولاوا  كانات السؤياة هباا بتباديس جمموعا

 .ل هالل، أو بالتقا  صورة واحدة، أو رؤية حية مبارشة ل هالل

    إن متت رؤية اهلالل ببام ا     دي هبا بعد الغسوب، فال خت او هاذ

 :السؤية من ثالث حاالت

أن تبون رؤية حية مبارشة ل هالل ، فهذ  رؤية معتاربة رشعاا، :  احلالة األوىل

 ب وامل اظ  وهي كسؤية اهلالل عن طسيق الت سبو
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أن تبون رؤية اهلالل هبا بإسيقة جتميع الصور وتبديسها بعوها : احلال الثانية

مع بعض ليلهس اهلالل، واللاهس أن رؤية اهلالل هباذ  احلاال غا  معتاربة، ألهناا 

 . ليست رؤية رشعية ل هالل، وال يف مع و السؤية

يس وال معاجلاة عارب تصويس اهلالل تصويسا طبيعيا من غ  تباد: احلال الثالثة

 :احلالوب، وهذ  حم  نلس واجتهاد، والذي يلهس أهنا ال خت و من حالني

أن يمبن رؤية اهلالل بعدلة البام ا أث ا  التصويس، فهذ  تم حاق باحلاال  - 

 .األوىل، فتبون معتربة، ألهنا يف احلقيقة رؤية حقيقية بالعني

أال يمبن رؤية اهلالل هبا أث ا  التصويس، فهذ  تم حق باحلاال الثانياة، فاال   -2

 .ن جمسد صورة اهلالل ليست عني اهلاللإيمعتد هبا رشعا، إذ 

 (واحلمد هلل الذي ب عمته تتم الصاحلات)
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  املصادر واملراجعقائمة 
 .القسآن البسيم - 

 .السعوديةأبحاث هي ة كبار الع ام  باملم بة العسبية  -2

عبد ال إيف  :عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل حتقيق: االختيار لتع ي  املاتار،تأليف -3

 .الثالثة: م، الإبعة  2995 -ها  426 ، ب وت -حممد عبد السمحن، دار البتب الع مية 

 ،لشايخ اإللاالم زكسياا بان حمماد األنصااري ،أل و املإالب يف رشح روض الإالاب -4

 .ها422  ،   ،ب وت ،دار البتب الع مية ،حممد حممد تامس. د: قيقحت ،(ها126:ت)

 م119 /ها9 4   ب وت، -دار املعسفة : األم ل شافعي، حتقيق -5

 املعاسوف باابن رشاد احلكياد  ،أبو الولياد ،حممد بن أمحد بن حممد: بداية املجتهد، تأليف -6

ات دار الكباس خالد العإار، إرشاف مبتاب البحاوث والدرالا: حتقيق ،(ها515: ت)

 .لب ان -م ب وت  115  - اه 5 4 ل إباعة وال رش والتوزيع، الإبعة 

: ، حتقياق(هاا6 0: املتاوى)التعسيكات، لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلسجااين  -2

 .م103 - ها493  األوىل الإبعة لب ان،-مجاعة من الع ام ، دار البتب الع مية ب وت 

                  التوقيااف عااىل مهااامت التعاااريف، لاازين الاادين حممااد عبااد الااسؤوف امل اااوي  -0

األوىل، : القااهسة، الإبعاة-عبد اخلالق ثاسوت: ، عامل البتب، حتقيق(ها 93 : املتوى)

 .م119 -ها9 4 

: ، حتقيق(ها12 : املتوى)اجلامع، ألي حممد عبد اهلل بن وهب بن مس م املرصي القسيش  -1

: الدكتور عيل عبد البالط مزيد، دار الوفا ، الإبعاة -لدكتور رفعت فوزي عبد املإ ب ا

 .م 2995 -ها  425 األوىل 

أباو  ،سياعيل بن حمماد بان حمماد بان حبياب البصا: لإلمام املاوردي ،احلاوي البب  -9 

 .م114  ،ها 4 4  ،   ،دار البتب الع مية ،(ها459: ت) ،احلسن

لايف  ،حمماد بان أمحاد: لإلمام القكال الشايش ،مذاهب الكقها ح ية الع ام  يف معسفة -  

دار /يالني أمحد إبساهيم درادكة، م لساة السلاالة . د ،(ها592: ت) ،الدين أي ببس

 .م109 األوىل، : عامن، الإبعة/ب وت  -األرقم 

مبتباة : فهمي احلساي ي، ال اارش: تعسيب. درر احلبام رشح جم ة األحبام، لعيل حيدر -2 

 .بغداد -ة، ب وت ال هو
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ملحماد أماني بان عماس بان : رد املحتار عىل الدر املاتار املعسوف بحاشية ابن عابادين -3 

 .دار إحيا  الرتاث العسي، ب وت : عابدين، ال ارش

        الااسد عااىل امل إقيااني، لإلمااام أي العباااس أمحااد باان عبااد احل اايم اباان تيميااة احلااساين  -4 

 .دار املعسفة، ب وت، لب ان ،(ها220: املتوى)

م صاور بان ياونس بان : ل بهاوض ،السوض املسبع رشح زاد املست قع يف اختصار املق ع -5 

 -عباد القادوس حمماد ناذيس، دار امل ياد : خاسج أحاديثاه ،(ها 95 : ت) ،إدريس

 .م لسة السلالة

                    ،أبااو عبااد اهلل ،حممااد باان يزيااد القزوي ااي: لإلمااام  اباان ماجااة ،لاا ن اباان ماجااه -6 

 .حممد ف اد عبد الباقي: حتقيق ،ب وت ،دار الكبس ،(ها223: ت)

: حتقيق ،(ها225:ت) ،ل يامن بن األشعث السجستاين: لإلمام أي داود ،ل ن أي داود -2 

 . م2991 ،ها439  ،   ،دار السلالة العاملية ،حممد كام  قسة ب يل ،شعيب األرن و 

 ،(هاا221:ت) ،أبو عيساو ،حممد بن عيسو الس مي: لإلمام الرتمذي ،ل ن الرتمذي -0 

رشكة مبتبة  ،وإبساهيم عإوة عوض ،وحممد ف اد عبد الباقي ،أمحد حممد شاكس: حتقيق

 . م125  ا،ه315  ،2  ،مرص ،ومإبعة مصإكو الباي احل بي

 ،أبااو ببااس ،أمحااد باان احلسااني باان عاايل البيهقااي: لإلمااام البيهقااي ،الساا ن البااربى -1 

 .ها344  ،   ،اهل د ،حيدر آباد ،جم س دالسة املعارف ال لامية ،(ها450:ت)

 ،أباو عباد الاسمحن ،أمحد بن شعيب: لإلمام ال سالي( املجتبو من الس ن)ل ن ال سالي  -29

،  2  ،ح ب ،مبتب املإبوعات اإللالمية ،عبد الكتاح أبو غدة: حتقيق ،(ها393:ت)

 . م106  ،ها496 

 ،ياحممد بان عباد اهلل الزركشا: يالإلمام الزركش ،ترص اخلسقيرشح الزركيش عىل خم - 2

 -هاا  3 4 األوىل، : دار العبيباان، الإبعاة ها222:ت) ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين

 .م113 

عباد الاسمحن بان حمماد : لإلماام أي الكاسج ابان قداماة: الرشح البب  عىل متن املق ع -22

حممد : دار البتاب العسي ل  رش والتوزيع، أرشف عىل طباعته ،(ها602:ت) ،املقد 

 .رشيد رىا صاحب امل ار

 .ها423  ،   ،ب وت ،دمشق ،دار ابن كث  ،صحيح البااري -23
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 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض -األستاذ بكلية الرشيعة  -سعد بن تركي اخلثالن.د.أ                                       

 ،(هاا 26:ت) ،أباو احلسان ،ال يساابوري ،لإلمام مس م بن احلجاج ،صحيح مس م -24

 .ها2 4  ،   ،دار إحيا  البتب العسبية ،حممد ف اد عبد الباقي: حتقيق

اب اه، شامس : ، مجعهاا(هاا152: املتاوى)فتاوى السميل، شهاب الدين أمحد بن محزة   -25

 .، املبتبة اإللالمية(ها994 : املتوى)الدين حممد بن أمحد 

 ،تأليف جل ة من ع ام  اهل د ،الكتاوى اهل دية يف مذهب اإلمام األعلم أي ح يكة ال عامن -26

 .ها9 3 الثانية، : دار الكبس، الإبعة ،(936 : ت)بسلالة نلام الدين الب اي

، (هاا394 ت)حممد عبد احلي ال ب وي : الك ك الدوار يف رؤية اهلالل بال هار، تأليف -22

الدكتور صالح حممد أبو احلااج، مسكاز الع اام  العااملي ل درالاات وتق ياة : اعت و به

 .املع ومات

أمحد بن غ ايم بان : المة ال كساويل ع ،الكواكه الدواين عىل رلالة ابن أي زيد الق واين -20

 .مبتبة الثقافة الدي ية ،رىا فسحات: حتقيق، (ها26  : ت) ،لامل

         ،م صاور بان ياونس بان إدرياس: ل عالماة البهاوض ،كشاف الق اأ عن ماتن اإلق ااأ -21

 ،با وت ،دار الكباس ،ومصاإكو هاالل ،هاالل مصاي حي: حتقيق ،(ها 95 : ت)

 . ها492 

دار  ،(هاا  2:ت) ،سياحممد بن مباسم األفسيقاي املصا: البن م لور ،لسان العسب -39

 .   ،ب وت ،صادر

 .جم ة جممع الكقه اإللالمي التابع مل لمة التعاون اإللالمي بجدة - 3

دار  ،(هاا626:ت)أبو زكسياا  ،حييو بن رشف ،املجموأ رشح املهذب  لإلمام ال ووي -32

 .الكبس

 ،حمماود بان أمحاد بان الصادر الشاهيد: لربهاان الادين ابان ماازة ،املحايط الربهااين -33

 ،   ،با وت ،دار البتب الع مياة ،عبد البسيم لامي اجل دي: حتقيق ،(ها6 6:ت)

 .م2994،ها424 

عايل : لإلمام ابن حزم اللاهسي ،مساتب اإلمجاأ يف العبادات واملعامالت واالعتقادات -34

 .ب وت -دار البتب الع مية ( ها456: ت) ،أبو حممد ،بن أمحد بن لعيدا

          ،حسان بان عاامر بان عايل احل كاي: سنباليلال شا ،مساقي الكالح رشح نور اإليوااح -35

األوىل، : سية، الإبعاةانعيم زرزور، املبتباة العصا: عت و به وراجعها ،(ها961 : ت)

 .م 2995 -ها  425 
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 ،(ها4 9 : ت) ،عيل بن ل إان: ل مال القاري ،مسقاة املكاتيح رشح مشباة املصابيح -36

 م2992 -ها 422 األوىل، : ، الإبعةلب ان-دار الكبس، ب وت 

 ،أمحد بن حممد بن عيل املقسي: ل كيومي ،املصباح امل   يف غسيب الرشح البب  ل سافعي -32

 .ب وت ،املبتبة الع مية

          ،أباو بباس ،ياعباد اهلل بان حمماد العبسا: لإلمام ابان أي شايبة ،ممص ف ابن أي شيبة -30

 .حممد عوامة: حتقيق ،(ها 235: ت)

: حتقياق ،(هاا  2: ت) ،لإلمام عبد السزاق بن مهاام الصا عاين ،مص ف عبد السزاق -31

 .. ها493  ، 2  ،ب وت –املبتب اإللالمي  ،حبيب السمحن األعلمي

 ،(ها243 :ت) ،مصإكو بن لعد: مإالب أويل ال هو يف رشح غاية امل تهو ل سحيباين -49

 .م 16  ،دمشق ،املبتب اإللالمي

 .ها425  ،4  ،لدوليةاسوق امبتبة الش ،القاهسة ،جممع ال غة العسبية ،املعجم الوليط - 4

مبتبة نزار الباز : املعونة عىل مذهب عامل املدي ة ل قاا عبد الوهاب البغدادي، ال ارش -42

 .م 115  -ها 5 4  -املبسمة مبة -

دار : سبي ي، ال اارشاالشامغ ي املحتاج إىل معسفة معاين ألكاظ امل هاج  ملحمد اخلإياب  -43

 .-ب وت-الكبس 

، (هاا629: املتاوى)املغ ي، ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد ، الشه  بابن قدامة املقاد   -44

 .م160  -ها 300 مبتبة القاهسة،  

أي الاحاق إباساهيم بان عايل بان يولاف : تاأليف: املهذب يف فقه اإلماام الشاافعي -45

 .دار البتب الع مية  :ال ارش( ها426: املتوى)الش ازي 

: تاأليف ،س خ يا امواهب اجل ي  يف رشح خمتص ،مواهب اجل ي  لرشح خمترص اخل ي  -46

   شمس الدين حممد بن حمماد بان عباد الاسمحن، املعاسوف باحلإااب الُسعي اي املاالبي 

 .م112  -ها 2 4 الثالثة، : الإبعة ،دار الكبس ،(ها154: املتوى)

حساان باان عااامر باان عاايل : يف الكقااه احل كااي، تااأليفنااور اإليواااح ونجاااة األرواح  -42

حممد أنايس مهاسات، املبتباة : ، حتقيق(ها961 : املتوى)سنباليل املرصي احل كي االش

 .م 2995 -ها 246 سية، االعص
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 ملخص البحث
 .عقد الوكالة احلرصية يف الفقه اإلسالمي: اسم البحث

 .حممد سعيد حممد الرمالوي. د: اسم الباحث

       جامعـة أم القـرى.  «ريعة والقـانون بالقـاهرةـكلية الش»جامعة األزهر: اجلهة

 .«كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بمكة املكرمة»

روعية واألركوا  وهذه الدراسة عقد الوكالة من حيث املفهوو  وامل وتناولت 

رعي، وكيفيوة تاامول الدولوة ووالرشوط، ومفهو  الوكيل احلرصي، وتكييفه ال 

ماه إذا احتكر أو غاىل عىل الناس يف املنتجات مون اللو و والائواوو وااودمات 

واألعامل الرضورية ل حياة، والتي ال يمكن ل ناس االسوتننا  عنهوا، والاقوتوات 

وقود هود ت هوذه الدراسوة إىل . التي يمكن إحلاقهوا توه، يتيجوة إهاره تالنواس

كالة احلرصية وتكييفها الرشعي، وتيا  األثر املرتتو  عوىل التارف عىل مفهو  الو

الوكيل احلرصي هو ال وص   أ وقد يتج عن الدراسة، .الترص ات الصادرة منه

الطاياي أو االعتااري، الذي حيصول عوىل توكيول مون طوص   اياوي أو  هوة 

رية، واعتاارية، لايو أو توزيو أو عرض منتجات س اية أو خدميوة أو أعوامل حصو

يطاق مكاين وترشي حمدد، وأ  عقد الوكالة احلرصية تم تكييفه عىل أيوه وكالوة يف 

رر، وأيه ال مايو رشعا مون ومقيدة، وأ  التاامل ته  اوز رشعا ما مل يرتت  ع يه ض

وضو الرشوط احلرصية يف الاقود،  األصل  يها اإلتاحة ما مل يودل دليول رشعوي 

ري عوىل تيوو وتإ اوار الوكيول احلصو عىل احلرمة، وأيه ال مايو مون قيوا  الدولوة

املنتجات والل و واادمات إذا احتكرها وترت  عىل احتكاره اإلهار تالنواس، 

ري مون الايوو تلوار وومل يو د تديل هلا يف األسواق، وأيه إذا امتنو الوكيل احلص

املثل وغاىل يف األساار،  ال مايو مون قيوا  الدولوة تالتلوارب اعويي ع يوه، وأ  
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رر والِئوي  عون و لي  سياسة مط قة، إيام هو مقيد تا ة، وهي ر و الئوالتلارب

 .الناس،  حيث و دت الا ة و د التلارب، وحيث ايتفت الا ة ايتفى التلارب

 .الاقوتة -التلارب -االحتكار -احلرص -الوكالة : ك امت مفتاحية
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Research Summary 

Research name: Exclusive agency contract in Islamic 

jurisprudence. 

Researcher name: Dr. Mohammed Saeed Mohammed 

Ramlawi. 

Organization: Al-Azhar University, "Faculty of Sharia and 

Law in Cairo". Umm Al-Qura University, College of Sharia 

and Islamic Studies in Makkah Al-Mukarramah. 

This study dealt with the agency contract in terms of 

concept, legality, pillars and conditions, the concept of 

exclusive agent, its legal adaptation, and how the state 

deals with it if it monopolizes or exaggerates people in the 

products of goods, merchandise, services and works 

necessary for life, which people cannot dispense with, and 

the penalties that can be inflicted him, as a result of 

harming people. This study aimed to identify the concept of 

the exclusive agent and its legal adaptation, and to indicate 

the effect of the actions issued by it. The study resulted in 

the fact that the exclusive agent is a natural or legal 

person, who obtains a power of attorney from a natural 

person or legal entity, to sell, distribute or Offering 

merchandise or service products or exclusive works, within 

a specific spatial and human scope, and that the exclusive 

agent has been adapted as a restricted agency, and that 

dealing with him is legally permissible as long as it does 

not result in harm, and that there is no legal objection to 

placing exclusive conditions in contracts, The basic 
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principle is that it is permissible unless there is legal 

evidence of the prohibition, and that there is no objection to 

the state forcing the exclusive agent to sell products, goods 

and services if he monopolizes them and his monopoly 

results in harm to people, and there is no alternative to it in 

the market, and that if the exclusive agent refuses to sell at 

a similar and expensive price Regarding prices, there is no 

objection to the state making forced pricing on it, and that 

pricing is not an absolute policy, rather it is restricted to a 

reason, which is to remove harm and distress from people. 

Keywords: agency - restriction - monopoly - pricing – 

punishment.                                                                                                  
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 املقدمة
احلمد هلل رب الااملني، والصالة واللال  عىل أرشف األيايا  وخاتم املرس ني، 

 وبعد،،، .سيديا حممد وعىل آله وصحاه أمجاني

 إ  ظاهرة الوكالة احلرصية السيام يف جمال التاامالت، هي وليدة التطوور يف    

جمال الل و، واملنتجوات، والائواوو، واألعوامل، وااودمات، التوي ظهورت موو 

التطور الصناعي والتكنولو ي احلديث، والتي غالاوا موا تقوو  اعهوات املنتجوة 

ماينني، مموا قود يتلوا  يف تحرصها تياا أو توزياا أو عرضا يف أماكن وأطصاص 

اإلهار تجموع امللته كني، يتيجة ملا قود ينطووي ع يوه مون احتكوار أو ارتفواع 

 احش يف األساار من الوكيل احلرصي ل منوتج أو الائواوو أو ااودمات يتيجوة 

الرشوط احلرصية التي تئاها اعهة املايحة ل وكيل احلرصي، من هنوا ويف سوايل 

رعي، وكيفيوة تاامول ورية، وتكييفوه ال وووكالة احلصوالتارف عىل مفهو  عقد ال

الدولة ماه إذا احتكر أو غاىل يف األسواار، اخورتت هوذا الاحوث و ا توه  وت 

  «الفقه اإلسالميعقد الوكالة احلرصية يف »  اعنو

 :أمهية اختيار البحث

رية، موو تطوور الائواوو وطيوع وكثرة هذا النوع مون التووكيالت احلصو -1

 .والل و واادمات، وتروز املنا لة، وطدة احتياج الناس إليهاواملنتجات 

خطورة التوكيالت احلرصية  يام لو استن ت يف االحتكار ور وو األسواار  -2

 .واإلهار تجموع الناس

      رية، مون حيوث املفهوو  والتكييو  وأ  احلديث عن عقد الوكالوة احلصو -3

سالمي يف التاامل موو مثول وما يرتت  ع يه من أحكا  ياني مدى مروية الفقه اإل

 .هذه القئايا، ومتكنه من استيااب كل ما هو  ديد مواك  ل ارص
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الرشوط التي قد يتئمنها عقد الوكالة احلرصية، والتوي قود تووحي ت  وا  -4

 .رشوط منا ية ملقتئيات صحة عقد التوكيل احلرصي

 :أسباب اختيار البحث

له من عالقة ماارشة تواقوو النواس  الرغاة الذاتية يف الكتاتة يف هذا املوضوع ملا

وحياهتم اليومية، وتل يط الئو  ع يه،  ئال عن إخراج تحث يلوتفيد منوه كول 

 .من له عالقة هبذا املجال احليوي املهم

 :مشكلة البحث

روط والقيوود التوي تو ود يف عقود وإ  إطكالية الاحث تتمثل يف قئوية ال و

ر واملناالة يف األسواار واإلهار الوكيل احلرصي، والتي قد تكو  مظنة لالحتكا

ري، وكيفيوة مااعوة وتالناس، كام تكمن يف التكيي  الفقهي هلذا التوكيول احلصو

الرشياة ملثل هذا املوضوع احليوي، وكيفية تاامل الدولة ماه إذا احتكر وغواىل يف 

 . األساار

 :أهداف البحث

 .هتيا  رأي الفقه يف مرشوعية عقد التوكيل وأركايه ورشو  -1

 .التارف عىل مفهو  الوكالة احلرصية وتكييفها الرشعي -2

 .تيا  عقد الوكالة احلرصية الذي يقتيض تدخل الدولة ضده -3

 .تيا  حاالت تدخل الدولة يف عقد الوكالة احلرصية -4

 تيا  عقوتة الوكيل احلرصي املحتكر واملنايل يف األساار -5

 :الدراسات السابقة

احلرصية يف الفقه اإلسـالمي والقـانون، جامعـة النجـا  الوكالة التجارية  -6

الوطنية، أرشف رسمي عمر، كلية الدراسـات العليـا، جامعـة النجـا ، نـابل ، 

 .م6666فلسطني، 
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الوكالة احلرصية وعالقتها باالحتكار يف الفقه اإلسـالمي، حممـد يـهي   -6

 .م6666،الرومي اجلامعة اإلسالمية، غزة

بالنسبة للموضوع األول، فهو مقارن بالقانون، ومتشع  يشـم  العديـد مـ  

الوكاالت، وتكلم فيه ع  معظم الوكاالت، أما موضوعي فمنص  عىل الوكالـة 

احلرصية فقـ،، والتصيـي   ـا مـ  كتـ  املـملاه  املعتمـدة يف الفقـه، وبالنسـبة 

ق يف بعـض للموضوع الثاين، فهو أقـرب ملوضـوعي، فهـو وإن كـان هنـاف توافـ

يف التصيي  والعرض والعنـاوي  الفرعيـة ف ـال عـ   اختالفا  النقاط،إال أن هناف 

لعقوبـة التسـع ، بيـنح بحثـي عـرض لعقوبـة بيـع  إالالعقوبات حيث مل يعرض 

اإلجبار، واحلب  والتعزير، واإلخراج م  السوق، ومصـادرة األمـوال وتوزيعهـا 

 .جلملامعىل الناس، ف ال ع  العقوبة باإلفالس وا

 :منهج البحث

اتاات يف الاحث املنهج االستقراوي التح ييل من خالل تتاو كت  املصادر  -1

واملرا ووو يف املووذاه  الفقهيووة، واسووتقرا  وتتاووو املا ومووات الفقهيووة املتا قووة 

 .تموضوع الاحث

عوزوت اييوات القرآييوة إىل سوورها وأرقامهوا كوام وردت يف املصووح   -2

 .الرشي 

مصادرها، تذكر اعز  والصفحة ورقوم احلوديث خر ت األحاديث من  -3

والكتاب والااب، وحكمت عىل ما ورد يف غرب الصوحيحني مون كتو  التصوريج 

 .واحلكم

 .خر ت ايثار الوارد ذكرها يف الاحث من مصادرها األصي ة -4

تينت مااين الك امت واملصط حات الوارد ذكرها يف الاحث، مو تيا  مادة  -5

 .الك مة
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ي  تاج يف يطقها إىل ضاط، حتوى ال حيودإ إطوكال ضاطت الك امت الت -6

 .عند النط 

تَينت أقوال الا وام  وأدلوتهم يف كول ملو لة مكتفيواذ تاملوذاه  األرتاوة،  -7

ماتمداذ يف ذلك عىل املصادر واملرا و األصوي ة يف كول موذه ، مر حوا ملوا هوو 

 .را ح، ماِيناذ ع ة الرت يح

  التصوني ، والرتتيو  وضات  هارس ل مصادر واملرا و، مرتاة حل -8

 .اهلجاوي

 :خطة البحث

 :تتكو  خطة الاحث من مقدمة، وثالثة مااحث تيا ا عىل النحو اييت

 .مفهو  الوكالة ومرشوعيتها وأركا ا ورشو ها :املبحث األول

 :و يه مط اا 

 .مفهو  الوكالة ومرشوعيتها :املطل  األول

 .أركا  الوكالة ورشو ها :املطل  الثاين

 .الوكالة احلرصية وتكييفها الفقهي:املبحث الثاين

 : و يه مط اا 

 .مفهو  الوكالة احلرصية :املطل  األول

 .التكيي  الفقهي ل وكالة احلرصية :املطل  الثاين

 .حاالت تدخل الدولة يف عقد الوكالة احلرصية :املبحث الثالث

 :و يه مط اا 

 .تدخل الدولة يف حال االحتكار :املطل  األول

 .تدخل الدولة يف حال املناالة يف األساار :املطل  الثاين

 .وضمنتها النتاوج والتوصيات :اخلامتة

 .الفهارس
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 املبحث األول

مفهوم الوكالة ومشروعيتها وأركانها  

 وشروطها
 :املطل  األول

 :مفهوم الوكالة ومرشوعيتها

 :مفهوم الوكالة يف اللغة وااليطال 

 :ةالوكالة يف اللغ

أي حفوي،، وتو يت .(1)﴾مئجئحئخئ﴿:ت يت تمانى احلفو،، قوال 

             . (2)﴾ٰرٰىٌٍَُّّّّ﴿:، قوووال تمانوووى التفوووويت واالعوووتامد

 .(3)إليهأي اعتمدت ع يه و وضت األمر 

 ايل تمانى مفاول، أليه موكل إليه، وقد يكوو  تمانوى  اعول إذا : والوكيل

ر والوكالة تفتح الواو والكلوكا  تمانى احلا ،، وهو مفرد مجاه وكال ، واالسم 

 .(4)مقامههو من ينوب عن املوكل ويقو  : لنة، والوكيل

 :الوكالة يف االيطال 

، وعنود .(5)«مإقامة اإليلا  غربه مقا  يفله يف ترصف ما و»: هي: عند احلنفية

: وعنود ال وا اية ،.(6)«يياتة يف ح  غرب مرشو ة تموتوه وال إموارة»: هي: املالكية

                                                           
 (.107: )سورة األياا ، من ايية( 1)

 ( .56: )سورة هود، من ايية( 2)

: ، موادة31/77، تواج الاوروس مون  وواهر القواموس (وكول: ) ، موادة11/734للا  الارب، التن منظور ( 3)

 (.وكل)

 (.وكل: )، مادة11/734للا  الارب، التن منظور ( 4)

، ال اواب يف رشح الكتواب، 7/265، حاطوية اتون عاتودين 7/137الاحر الراو  رشح كنز الدقاو ، التن يجيم ( 5)

 .1/203ل ننيمي 

 .3/501امللالك، ل  يخ الدرديرالرشح الصنرب عىل أقرب ( 6)
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طوص  موا لوه  ا وه مموا يقاول النياتوة إىل غوربه ليفا وه يف حوال  تفوويت»: هي

 .(6)«رف مث ه  يام تدخ ه النياتةواستناتة  اوز التص»: هي: ، وعند احلنا ية.(6)«حياته

 :نقض التعريفات السابقة

 «رفوتصو»يؤخذ ع يه أيه غرب مايو، حيث ورد لف، : تالنلاة لتاري  احلنفية

ر ات ويف التاري  عا ،  ي مل الترص ات املالية، وغرب املالية، كوام ي ومل التصو

وتالنلواة .اعاوزة وغرب اعاوزة، كام أيه مل ياني أ  التوكيل يكو  حال حياة املوكول

يؤخذ ع يه أيه يارتيه النموض،  هو يف حا وة إىل تيوا ، ورشط : لتاري  املالكية

، كووام أيووه ي وومل احلقوووق املاليووة التاريوو  أ  يكووو  أوضووح موون املاوورف

يؤخذ ع يه أيه مل حيدد ما إذا كا  املوكول  يوه : وتالنلاة لتاري  ال ا اية.وغربها

ال تد أ  يكو  ما وما ل وكيل، مناا ل جهالة والنرر،  هو ي مل لكول موا يمكون 

يؤخوذ ع يوه : وتالنلواة لتاريو  احلنا يوة.لإليلا   ا ه يف حياته مما يقال النياتوة

 .(6)ار تات القيود، مثل لف، االستناتة، والنياتةتكر

 :الوكالة عند املعارصي  م  العلحء

             عقوود يفوووض  يووه اإليلووا  غووربه مقووا  يفلووه مط قووا »التاريوو  األول أ ووا 

 .(4)«أو مقيدا

رف يف واستناتة  اوز الترصف طصصا مث وه  واوز التصو»: التاري  الثاين أ ا

           احلياة،  يام تدخ وه النياتوة، مون حقووق اهلل أو حقووق ايدميوني اسوتناتة مط قوة 

 .(5)«أو مقيدة

                                                           
 .13/441املجموع رشح املهذب، ل نووي ( 1)

 .255، الروض املرتو رشح زاد امللتقنو، ل اهويت صو 2/232اإلقناع يف  قه اإلما  أمحد تن حنال، ل حجاوي ( 2)

مرو حممد األموني، وما تادها،ع 87س طا  اهلاطمي، أحكا  ترص ات الوكيل يف عقود املااوضات املالية، صو . د( 3)

 .7-6 ، صو 1784عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي مقاريا مو قايو  املاامالت املديية للنة 

 .1/45مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي الاا  . د( 4)

 .6حممد عيل اللايهني، الوكالة يف الفقه اإلسالمي صو ( 5)
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استناتة النرب يف إ را  ترصف ما و   اوز ممون يم كوه »: التاري  الثالث أ ا

 .(6)«حال احلياة

 :والملي يظهر يل

وضووواتط أ  أر ووح التاريفووات هووو التاريوو  الثوواين، حيووث طوومل أركووا  

ورشوط وقيود وأيواع الوكالة،  هو مون و هوة يظوري أ ئول تاريو ، لكويوه 

 . اماا ماياا

 :مرشوعية الوكالة

الوكالة مرشوعة تالكتاب واللنة واإلمجاع واملاقول، والفقهوا  متفقوو  عوىل 

 .(6)ذلك

 :أما الكتاب

 جض حصخصمص مس حسخس جس﴿:  قووووول اهلل -6
روعية ويف ايية داللة عوىل م و: و ه الداللة .(6)﴾حطمظ خضمض حض

، حيث وَك وا واحدا منهم وتاثوه وكيال وياواا عنهم إىل املدينوة، الوكالة وصحتها

 .(6) دل ذلك عىل  واز الوكالة وصحة االستناتة

و وه .(9)﴾ريزيمينيىييي﴿:وقول اهلل  -6

يف ايية داللة عىل مرشوعية الوكالة، حيث إ  اللااة واعااة ال جيماوو  : الداللة

                                                           
 .13اإلسالمي والقايو  صو أرشف رسمي عمر، الوكالة التجارية احلرصية يف الفقه ( 1)

، رشح  ووتح القوودير، ل كووامل توون 16/ 4، تووداوو الصووناوو، ل كاسوواين 1/202ال اوواب يف رشح الكتوواب ( 2)

، احلوواوي الكاوورب 8/5، الووذخربة ل قوورايف2/175، الت قووني يف الفقووه املووالكي، ل انوودادي 17/373اهلووام ،

، 1/255وسيط يف الذه  ل نزايل الروض املرتو ، ال14/72، املجموع رشح املهذب، ل نووي 6/473ل اموردي

 .10/250، املنني التن قدامة 4/235املادع رشح املقنو، التن مفاح

 (.17: )سورة الكه ، من ايية( 3)

، أحكووا  القوورآ  الكيووا 376/ 10، اعووامو ألحكووا  القوورآ  ل قر اووي5/40أحكووا  القوورآ ، ل جصوواص( 4)

 .10/250، املنني التن قدامة 6/473 ، احلاوي الكارب ل اموردي،4/266هرايس

 (.60: )سورة التوتة، من ايية( 5)
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الزكاة إال تتوكيل هلم من اإلما ، كام أ   واز الامل ع يها يفيد حكم النياتوة عون 

 .(6)امللتحقني يف  صيل حقوقهم،  هذه وكالة

و ووه .(2)﴾متنتىتيترثزثمث﴿:وقووول اهلل  -3

،  اييوة دليول عوىل  وواز .(3)وملتناب عن املوكول أ  احلكم هنا وكيل : الداللة

 .(4)الوكاالت، تل هي ل وكاالت أصل

 :وأما السنة

ى َلوُه »:ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن عروة أ  الناي  -1 ي تِِه َطواةذ َ اْطورَتَ
ا َيْ رَتِ َأْعَطاُه ِدينَارذ

ا تِِدينَاٍر َوَ اَ ُه تِِدينَاٍر َوَطاٍة   َ َااَع إِْحَداُُهَ
َكِة يِف َتْيِاِه، َوَكاَ  َلِو تِِه َطاَتنْيِ َ َدَعا َلُه تِاْلَيَ

اَب َلَرتَِح  ِيهِ  َ يف احلوديث دليول عوىل صوحة و وواز : و ه الداللة.(9)«اْطرَتَى الرتر

      را  يياتوة عون ولاروة النقوود هوو توكيول لوه تال و ملسو هيلع هللا ىلصإعطا  الناي  إذ إ التوكيل 

 (0).ملسو هيلع هللا ىلصالناي 

أردت ااوروج إىل خيوي   تيوت : قوال ما روي عن  اتر تن عاود اهلل  -2

إَِذا »:  أردت ااوروج إىل خيوي،  قوالع يه وق ت لوه إين  ل مت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رسول 

ا َ وإِِ  اْتَتَنوى ِمنْوَك آَيوةذ َ َئوْو َيوَدَ  َعوىَل وَأَتْيَت َوكِيىِل َ ُصْذ ِمنُْه ََخَْلَة َعَ و َر َوْسوقذ

 .( )عىل رشعية الوكالة يف احلديث داللة: و ه الداللة.( )«( )َتْرُقَوتِهِ 

                                                           
، املجموع رشح املهذب، ل نوووي 4/323، أحكا  القرآ ، التن الاريب 8/177اعامو ألحكا  القرآ  ل قر اي ( 1)

 .10/250، املنني التن قدامة 14/72

 (.35: )سورة النلا ، من ايية( 2)

 .6/474، احلاوي الكارب ل اموردي، 14/73املجموع ل نووي ( 3)

 .5/117األ  ل  ا اي( 4)

 . تد  الوحي، تدو  ذكر تاب: ، كتاب(3642: )، حديث رقم4/252صحيح الاصاري ( 5)

 .73/274، جم ة الاحوإ اإلسالمية 3/227أضوا  الايا  ( 6)

للوا  : ينظور. والاات  من اعواياني هي الاظم املرشف يف أعىل الصدر،  هي عظم وصل تني ُثنرة النحر: الرتقوة( 7)

 (.ترق: )، مادة10/32الارب

، كتوواب األقئووية، توواب يف الوكالووة، وضووافه األلاوواين، صووحيح وضوواي  اعووامو 3/350سوونن أيب داود ( 8)

 .1/131الصنرب

 .17/378، رشح  تح القدير، ل كامل تن اهلام  3/65، سال اللال  ل صنااين 6/4ييل األو ار ل  وكاين( 7)
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وَكل عمورو تون أميوة الئومري يف زواج أ  حاياوة تنوت أيب  ملسو هيلع هللا ىلص أ  الناي -3

  ، ووَكول أيوي  يف .(6)، ووَكول أتوا را وو يف يكواح ميمويوة.(6)سفيا  وهي تاحلا ة

ووَكول يف القيوا  تو عامل الدولوة، حيوث تاوث الااووإ  .(6)إقامة احلد عىل الزايية

ويف كل ذلك داللة عىل  واز التوكيل يف النكاح وإقاموة  .(6)ووكل يف حف، الزكاة

 .احلدود ومجو األموال، وغرب ذلك مما جيوز التوكيل  يه

 :وم  اإلمجاع

روعيتها يف اعم وة، حلا وة النواس و قد أمجات األمة عىل  واز الوكالة وم و

 .(9)إليها، ومل يارف خمال  هلذا اإلمجاع

 :وم  املعقول

إما ملن أح  صياية يفله عن الاذلة  يها، وإما ملن عجز عون إ  الوكالة ماوية 

،   ي  كل واحد يلوتطيو القيا  هبا، وكال األمرين مااح، وحا ة الناس إليه أطد

 .(0)أ  يفال ما حيتاج إليه تنفله،  يحتاج إىل من يوك ه وينياه عن يفله

 :املطل  الثاين

 :أركان الوكالة ورشوطها

اخت   الفقها  يف أركا  الوكالة تنا  عىل اختال هم يف أركا  الاقد، وينحرص 

 : ااالف يف قولني

                                                           
، قال األلاواين يف (13573: )، كتاب النكاح ، تاب الوكالة يف النكاح، حديث رقم7/137سنن الايهقي الكيى ( 1)

 .ضاي  1/287خمترص إروا  الن يل 

هذا حديث : ما  ا  يف كراهية تزويج املحر ، وقال الرتمذي: ، تاب(841: )، حديث رقم3/200سنن الرتمذي ( 2)

رواه : ، قال2/74غرب محاد تن زيد عن مطر الوراق عن رتياة، ويف خالصة الادر املنرب حلن وال يا م أحدا أسنده 

 .مالك يف املو   مرسال، والرتمذي والنلاوي مرسال

، صحيح ملو م، 3/134، (2314: )صحيح الاصاري، كتاب تد  الوحي، تاب الوكالة يف احلدود، حديث رقم( 3)

 .5/121، (4531: )الزيا، حديث رقمكتاب القلامة، تاب من اعرتف عىل يفله ت

إذا وكل ر ال  رت  الوكيول طوي ا : تد  الوحي، تاب: ، كتاب(2311: )، حديث رقم3/132صحيح الاصاري ( 4)

اللمو والطاعة لإلما  ما مل : تد  الوحي، تاب: ، كتاب(7145: ) ، حديث رقم7/78   ازه املوكل  هو  اوز، و 

 .أمته إىل توحيد اهلل ملسو هيلع هللا ىلصيف دعا  الناي : التوحيد، تاب: ، كتاب(7372): ، حديث رقم7/240تكن ماصية، و 

 .10/250، املنني التن قدامة 11/71، الاناية رشح اهلداية، ل ااتريت 1/61مرات  اإلمجاع التن حز ، ( 5)

 .10/250، املنني التن قدامة 4/235، املادع رشح املقنو، التن مفاح6/475احلاوي الكارب ل اموردي، ( 6)
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أركا  الوكالة أرتاوة : ل جمهور من املالكية وال ا اية واحلنا ية :القول األول

هو من يقيم غربه مقوا  :  املوكل،.(6)املوكل، والوكيل، واملوكل  يه، والصينة: هي

واملوكول ، .هو املاهود إليه تنفيذ الوكالوة: ، والوكيل.ز ما و يفله يف ترصف  او

            رف املو ذو   يوه مون املوكول ل وكيول تم وك وهو حمل الوكالة، وهوو التصو:  يه

 .(6)أو والية

والقاول، أي التاارب عام يفيد الرضا تني أ وراف عقود هي اإلجياب  :والصيغة

صودر ممون يكوو  منوه التوكيول، وهوو  هو موا: الوكالة، واإلجياب عند اعمهور

هو ما صودر ممون يصورب لوه التوكيول، : املوكل، سوا  صدر أوال أ  ثاييا، والقاول

وهو الوكيل، سوا  صدر أوال أ  ثاييا،  املاتي عندهم هو أ  املوكل هوو املو و  

 .(6)والوكيل هو القاتل ، وال اعتاار ملا صدر أوال أو ثاييا

لي  ل وكالة سوى ركن واحد  قط، هوو الصوينة، أي  :ل حنفية: القول الثاين

رورة و وود الوركنني واإلجياب والقاول، أل  و وود هوذا الوركن يلوت ز  تالئو

     : ايخرين، وهذا  اقا ل قواعد الاامة يف الاقد، واإلجيواب مون املوكول أ  يقوول

ويحوه، والقاوول مون  «أذيت لك أ  تفال كذا»أو  «ا ال كذا»أو  «وك تك تكذا»

،  ام مل يو ود اإلجيواب والقاوول ال يوتم اهوما جيري جمر «قا ت»: الوكيل أ  يقول

 .(6)التوكيل

                                                           
، احلواوي الكاورب 15/277،  ايوة املحتواج 8/270، مننوي املحتواج 8/5، الوذخربة 8/337التاج واإلك يل ( 1)

 .3/461، ك اف القناع 2/141، رشح منتهى اإلرادات 6/1103

 .45/26املوسوعة الفقهية الكويتية ( 2)

 .8/377القناع ، ك اف 6/216، منني املحتاج 3/336، روضة الطالاني 6/13مواه  اع يل ( 3)

، 17/371، رشح  ووتح القوودير 11/71، الانايووة رشح اهلدايووة، ل اوواتريت 12/432تووداوو الصووناوو ل كاسوواين ( 4)

 .45/8املوسوعة الفقهية الكويتية 
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تااقودين، أو موا يقوو  ما صدر أوال من كوال  أحود امل: واإلجياب عند احلنفية

موا صودر ثاييوا عون : ، والقاول، سوا  أكا  من املوكل أ  من الوكيلمقا  الكال 

ر يف  واملاتي أوليوة الصودو قدين داال عوىل موا قتوه توام أو اوه األول،أحد املتاا

 .(6)، سوا  أكا  من املوكل أ  من الوكيلاإلجياب وثايويته يف القاول

  :والراجح م  وجهة نظري

هو قول اعمهور أ  أركوا  الوكالوة أرتاوة املوكول والوكيول واملوكول  يوه    

 .والصينة،  هي  ز  من حقيقة الاقد، والاقد يتوق  ع يها

 :رشوط الوكالة إمجاال

ي رتط  يه أ  يكو  أهال ل ترصف  يام وكل  يوه، وذلوك أ  : تالنلاة ل موكل

ضنوط من هتديود أو إكوراه، وأ   ، لي  واقاا  ت أياذ عاقال خمتار .(6)يكو  تالنا

يكو  له ح  الترصف يف حمل الوكالة، إما تامل ك أو الوالية، أل  التوكيل تفويت 

ما يم كه من الترصف إىل غربه،  ام ال يم كه تنفلوه، ال يم وك التفوويت  يوه إىل 

رف يف حو  يفلوه تو   وي رتط  يه أ  يكو   اوز التص: ، وتالنلاة ل وكيل.غربه

حتى يم ك الترصف يف ح  غربه إذا وك وه، كوام ي ورتط أ  عاقال، . (6)ايكو  تالن

 .(6)وك ت  اليا ولي  ماهام، وأ  يكو  عاملا تالوكالة: يكو  ماينا،  يقول

                                                           
 .1/60، درر احلكا  رشح جم ة األحكا  4/506حاطية اتن عاتدين ( 1)

ر ات الوداورة و ات النا ذة، كقاول اهلاة والصدقة، ويف التصوقد أ از احلنفية التوكيل من الصاي الااقل يف الترص( 2)

، وكوذا احلنا يوة 12/433تداوو الصناوو : ينظر. تني الرضر والنفو، كالايو، واإل ارة إ  كا  م ذويا له يف التجارة

 .10/253، املنني التن قدامة 2/136الكايف يف  قه اتن حنال : ينظر. إذا أذ  له وليه

توداوو الصوناوو : ينظور. حلنفية الا وغ يف الوكيل لصحة الوكالة،  تصح من الصاي الااقل املو ذو  لوهومل ي رتط ا( 3)

12/435. 

 .11/135، ك اف القناع 8/320منني املحتاج : ينظر. مل ي رتط ال ا اية واحلنا ية هذا الرشط( 4)
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وهو حمل الوكالة ي رتط  يوه م كيوة املوكول لوه وقوت : وتالنلاة ل موكل  يه

 .التوكيل، وأ  يكو  ما وما، وقاتال ل نياتة  يه

وهي اإلجياب والقاول،  تصح تكل لفو، أو  اول دل عوىل : ل صينةوتالنلاة 

 (6).اإلذ  يف الترصف، وتكل قول أو  ال دال عىل القاول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
وما تادها، حاطوية الدسووقي  8/5، الذخربة 2/168، االختيار لتا يل املصتار448-12/433تداوو الصناوو ( 1)

، 323 -8/270، مننووي املحتوواج 14/102، املجموووع ل نووووي 1127 -6/1125، احلوواوي الكاوورب 14/71

 . 10/252وما تادها، املنني التن قدامة  11/132ك اف القناع 
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 املبحث الثاني

الوكالة احلصرية وتكييفها الفقهي
 :املطل  األول

 :مفهوم الوكالة احلرصية

 :احلرص يف اللغة

إذا ضوي  ع يوه : راوره حصوو، يقال حصو.(6)اعمو واحلا  واملنو والتئيي    

احلا  والصاد والرا  أصل واحد وهو اعموو واحلوا  : وأحاط ته،قال اتن  ارس

أي : ، وقيوول(6)، أي ضوويقوا ع وويهم.(6)﴾خبمب﴿:، قووال .(6)واملنووو

  .(0)﴾يمجنحنخن﴿:وقوال  .(9)امناوهم من ااوروج واحالووهم

 .(6)يقدرو  عىل ااروج منها أتداأي حمالا ال 

وقوال  .(6)ي  عوىل عودد ماونيواحلرص عاارة عن إيراد ال :  ا  يف التاريفات

 .(5)هو املنو من ااروج من حميط: الرازي مانى احلرص

 :احلرص يف اإليال 

احلرص والقرص تمانى واحد، إال أ  لف، احلرص هوو األكثور اسوتاامال عنود    

ر والنحاة، ولف، القرص هو األكثر استاامال عند الاالغيني، ومن التااري  ل حصو

                                                           
 (.حرص: )، مادة2/72،ماجم مقايي  ال نة التن  ارس(حرص: ) ، مادة4/173للا  الارب ( 1)

 (.حرص: )جم مقايي  ال نة، اللات ، مادةما( 2)

 (6: )سورة التوتة، من ايية( 3)

 .7/245الدر املنثور يف التفلرب تامل ثور ل ليو ي( 4)

 .10/57تفلرب ال يخ املراغي ( 5)

 (8: )سورة اإلرسا ، من ايية( 6)

 .3/434تفلرب الايئاوي ( 7)

 .15/528التاريفات ل جر اين ( 8)

 .3/434 مفاتيح الني ( 7)
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ختصوي  يش  : أو هوو. (6)ي  تطري  خمصووصوختصي  يش  ت : أو القرص أيه

 .(6)تيش  وحرصه  يه

أو هوو التفوويت إىل النورب  .(6)يه عام عوداهإثاات احلكم يف املذكور ويف: أو هو

 .(6)تصورة مئيقة

 :الوكالة احلرصية

عقد ي تز   يه املوكل تقرص تاام ه التجاري مو وكيل وحيد يف منطقوة »: هي   

 نرا ية حمددة، لتوزيو أو تيو أو عرض أو تقديم س اة أو خدمة، مقاتول عمولوة 

      عقد جيري تني موكل  ينوتج منتجوا ماينوا لوه طواار  واري، »: أو هي.(9)«أو رتح

ركة، وتوني مون ورية ملنتجوات ال ووأو من يم ك احل  يف منح امتياز الوكالة احلص

خيتاره ليمنح حرصيا حو  تيوو وتوزيوو هوذا النووع مون منتجاتوه تحودود ت وده 

و ها يف تدايوة اعنرا ية، لقا  عمولة حمددة، جيري االتفاق عىل يلاتها، وكا ة رش

عقد ي تز  تمو اه  رف أول تتمثيل  ورف آخور عوىل أرض »: أو هي.(0)«التااقد

 .(6)«حمددة وتوزيو منتجاته عىل و ه احلرص

 :هملا ويمك  تعريف الوكي  احلرصي أنه

ال ص  الطاياي أو االعتاواري، الوذي حيصول عوىل توكيول مون طوص     

 اياي أو  هة اعتااريوة، لايوو أو توزيوو أو عورض منتجوات سو اية أو خدميوة 

 .حرصية، يف يطاق مكاين حمدد

                                                           
 .5/520، حمي الدين الدرويش، إعراب القرآ  وتيايه 2/47اإلتقا  يف ع و  القرآ  ل ليو ي، ( 1)

 .1/583التوقي  عىل مهامت التااري ، ( 2)

، التحارب رشح التحرير يف أصول الفقه، ل مورداوي 1/11إحكا  األحكا  رشح عمدة احلكا ، التن دقي  الايد، ( 3)

6/2753. 

 .58 صو مي عمر، الوكالة التجارية احلرصية يف الفقه اإلسالمي والقايو أرشف رس( 4)

 .75حممد صهي  الرومي، الوكالة احلرصية وعالقتها تاالحتكار يف الفقه اإلسالمي صو ( 5)

 show fatwa /fatwa /ver2/www.islamweb.net  //http اإلسالمية تاوى ال اكة( 6)

 60يف املاامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي صو  إتراهيم صالح التنم، االمتياز( 7)
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ولال هذا التاري  هو األيل ، حيث طمل ال صصية الطاياية، وال صصية 

كام ي مل احليز املكاين املحصور الايو االعتاارية املمث ة يف الرشكات واملؤسلات، 

أو التوزيو أو الارض  يه، واحليز الارشي وهو األياس املحصور الايو أو التوزيوو 

 .أو الارض  يهم

هذا وي رتط يف الوكالة احلرصية من الرشوط والئوواتط موا ي ورتط يف غورب 

ته ك، ، تاإلضوا ة إىل الئوواتط التوي تئومن محايوة امللو(6).ريةوالوكاالت احلص

 .تحيث ال يتصور وقوع أية أهار له، وأال تكو  هنا  أية طاهة لالحتكار

ري ولو كايت الوكالة احلرصية يف استرباد منتج ماوني،  الوكيول احلصو:  مثال

 :م ز  تام ييل

 .إمداد امللته كني تقطو النيار وت ساار ماقولة -1

. مون مصودره االحتفاظ يف حمل الايو تامللتندات املاينوة لسسواار املنوتج -2

 .تاإلضا ة إىل ملتندات الت مني، وال حن، والنقل، والرسو  اعمركية

القيا  تالصياية الالزمة ل منتج تتكالي  مناساة، وضوام   وودة الصونو،  -3

 .مو مراعاة املواصفات القياسية املامول هبا

أ   موول األوراق والاقووود واإلعاليووات والفووواترب الرسوومية املتا قووة  -4

الوكيل، وعنوايه، ويوع وكالتوه، ومنطقتهوا، ورقوم قيوده يف سوجل  تالوكالة اسم

 .الوكاالت التجارية

أ  يتئمن عقد الوكالة احلرصية إيئاحا وا يا حلقوق والتزامات الطر ني  -5

ِقَال تائهم الاات، والتزاماهتام ِقَال امللته ك،  يام يتا   تت مني الصوياية وقطوو 

                                                           
، االختيار لتا يل 448-12/433، ويرا و يف رشوط الوكالة وضواتطها، تداوو الصناوو 130،  127صو : ينظر( 1)

، 1127 -6/1125، احلواوي الكاورب 14/71وموا تاودها، حاطوية الدسووقي  8/5، الوذخربة 2/168املصتار

وما تادها، املنني التون       11/132، ك اف القناع 323 -8/270، منني املحتاج 14/102املجموع ل نووي 

 . 10/252قدامة 
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هتدف إىل محاية امللته ك من الوقوع  ريلة الرشوط والئواتط كل هذه  .(6)النيار

 .االستنالل من الوكال  احلرصيني

 :املطل  الثاين

 :التكييف الفقهي لعقد الوكالة احلرصية

 :تكييف عقد الوكالة احلرصية عىل عقد اإلذعان: أوال

 :مفهوم عقد اإلذعان

 .(6)ي يت تمانى االيقياد واائوع واإلقرار :اإلذعا  لنة

 :االيطال ويف 

الاقد الذي يميل  يه أحد  ر يه رشو ه ويقا هوا الطورف ايخور دو  »: هو   

الاقد الذي يئطر أحود  ر يوه »: أو هو .(6)«أ  يكو  له ح  مناق تها أو تادي ها

 .(6)«لقاوله دو  ملاومة أو تنيرب يف رشو ه

واالتصواالت، عقوود املوا ، والنواز، والكهرتوا ، : ومن أمث ة عقود اإلذعوا 

 :والييد، والنقل الاا ، وحتى يكو  الاقد عقد إذعا  التد من توا ر رش ني ُها

 .(9)احتكار اعهة املْصِدرة ل اقد احتكارا  ا يا، وعد  التارض ل منا لة -1

 .روط مماث ة وعىل يحو ملتمروأ  يكو  اإلجياب مو ها إىل كا ة الناس ت  -2

 :اإلذعانسب  كون الوكالة احلرصية م  عقود 

، حيووث يفوورض الوكيوول الووتحكم يف اللووار دو  ملوواومة أو مفاوضووة -1

احلرصي أو صاح  الوكالة احلرصية عىل الناس سارا حمددا غرب قاتل ل ملواومة 

 .والتفاوض، وهذا من خصاو  اإلذعا 

                                                           
ن طوهر رمئوا ، م 20، أضوا  عىل الوكاالت التجارية عامة واحلرصية خاصة، األحد، اإللكرتوييةجم ة اعزيرة ( 1)

 .وه1442سنة 

 (.ذعن: )، مادة13/172للا  الارب ( 2)

 314ميد الاايل، ضواتط الاقود صو عاد احل. د( 3)

 41منال  هاد أمحد، أحكا  عقد اإلذعا  يف الفقه اإلسالمي  صو ( 4)

 .2/75مصادر احل  يف الفقه اإلسالمي ( 5)
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عد  و ود تديل ل منتج أو ل ل اة أو ل صدمة، حيث ال تو ود منا لوة،  -2

 .ل احلرصي، مذعن ل اقدوإ  و دت تكو  حمدودة، والوكي

كو  حمول الاقود هورة أو حا وة عاموة أو مموا حيتواج إليوه  اوفوة مون  -3

 .(6)الناس

وقد اخت   الفقها  املاارصو  يف حكم عقود اإلذعا ، تني اإلتاحة املط قوة، 

 .(6)واملنو املط  ، والكراهة التحريمية

أ  ما كا  من عقوود اإلذعوا  : وقد  ا  يف قرار جممو الفقه اإلسالمي الدويل

     ومل تتئمن رشو ه ظ ام تالطرف املوذعن،  هوو صوحيح رشعوا، م وز  لطر يوه، 

وما ايطوى من عقود اإلذعا  عىل ظ وم توالطرف املوذعن ، أل  الوثمن  يوه غورب 

عوىل الدولوة التودخل يف عادل، يتيجة تئمنه رشو ا تالفية ضارة ته،  هذا جي  

رر والظ وم عون النواس وط يه اتتدا  قال  رحوه ل تاامول، مون تواب د وو الئو

 .(6) املئطرين إىل ت ك الل و واادمات

 :نظريوالراجح م  وجهة 

هو القول تاإلتاحة، حلا ة الناس إىل ت ك الاقوود، ويف املنوو تئويي  وحورج 

ع يهم، والرشياة أمرت تالتيلرب يف التاامل تني الناس، ود و احلرج، والرشط يف 

    عقد اإلذعا  ال ينايف مقتىض الاقد،  املوا أيوه ال حُيِ ول حراموا وال حُيَوِر  حوالال، 

ع يه إهار تالناس،  كوذا احلكوم تالنلواة ل وكيول وال َيْ ِني الرضا، وال يرتت  

روط التوي واحلرصي، أو الوكالة احلرصية، كل ذلك مو االلتزا  تالئواتط وال و

 . مي امللته ك

                                                           
 .3/376( 14: )يزيه محاد عقود اإلذعا ، الادد. جم ة جممو الفقه اإلسالمي الدويل، د( 1)

، 372، 337، 3/241( 14)جم ة جممو الفقه اإلسوالمي الودويل، الاودد : ينظرملار ة ايرا  واألدلة واملناق ات ( 2)

376 ،417 ،441 ،447. 

ذو القاودة  13-8جممو الفقه اإلسالمي الدويل، املناقد يف دورته الراتاة عرشة تالدوحة، دولة قطر، يف الفرتة من ( 3)

 . 2003يناير  16-11، املوا   وه1423
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 :تكييف عقد الوكالة احلرصية عىل الوكالة املقيدة: ثانيا

رف وصهي الوكالة التي حيدد  يها املوكل لوكي ه آلية وكيفية الت :الوكالة املقيدة

 يام وك ه  يوه مون تيوو أو توزيوو أو عورض للو اة أو خدموة أو غورب ذلوك مون 

الترص ات املقيدة، مكايا وزمايا وعددا، وهذه الوكالة  اوزة تاتفاق الفقهوا ، موو 

التوي يكوو  إذ  املوكول ل وكيول يف الايوو : أوهوي .(6)و وب االلتزا  تام قيود توه

وعقد التوكيل احلرصي  يه  ديد وتقييد لنوع املنتجوات ، .(6)والرشا  مقيدا ترشط

            موون اللوو و والائوواوو وااوودمات، ويوووع املكووا  واألطووصاص املمنوووح الايووو 

ر والتقييود،  ي خوذ الوكيول وأو التوزيو أو الارض  يهم، وكل هذا يوع من احلص

 .(6)احلرصي حكم الوكيل املقيد، وهو اعواز

 :يورتني يف التعام  للوكي  احلرصي وهناف م  فَرق بني

يقو   يها املوكل تالتااقد مو وكيل حرصي واحود، يف منطقوة  :الصورة األوىل

 نرا ية حمددة، ويف هذه الوكالة احلرصية ي تز  املوكل  يها تالتاامل مو الاموال  

حللاب املوكل وتاسمه، واهلدف من ذلك هو الرتويج ملنتجات وس و وخودمات 

تياها له، دو  أ  يكو  ل وكيل احلرصي احل  يف إعطا  توكيل يخرين املوكل أو 

، (6)رولرتويج يف  املنتج أو تياه، وهذه الصورة تلمى وكالة الاقود ترشط القصو

  .(9)أي الوكالة املقيدة،  هذه الصورة يمكن تكييفها عىل أ ا وكالة مقيدة

                                                           
، املنني التن 6/1216، احلاوي الكارب 13/371، منح اع يل 8/348منني املحتاج  ،12/457تداوو الصناوو ( 1)

 .5/251قدامة 

 .1101إسامعيل ال نديدي، خمالفة الوكيل موك ه يف الايو وأثرها يف الفقه اإلسالمي، صو . د( 2)

 .تترصف 77أرشف رسمي عمر ، الوكالة التجارية احلرصية يف الفقه اإلسالمي صو ( 3)

 .161منرب قزما ، الوكالة التجارية يف ضو  الفقه والقئا  صو ( 4)

 .82حممد صهي  الرومي، الوكالة احلرصية وعالقتها تاالحتكار يف الفقه اإلسالمي صو( 5)
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يقو   يها املوكل تالتااقد مو الوكيل احلرصي ترشا  منتجوات  :الصورة الثانية

املوكل، ول وكيل احلرصي أ  ياياها حللاته، وأ  ينفرد تايو هذا املنتج يف منطقته، 

، وهوذه الصوورة يمكون (6)وهذه الصورة تلمى تاقود التوزيوو أو عقود االمتيواز

 .(6)تكييفها عىل أ ا عقد تيو

 :احلرصية عىل عقد االمتيازتكييف عقد الوكالة : ثالثا

 :االمتياز يف اللغة

أولويوة »: ، وعقد االمتياز هو(6)والتفئيل ي يت تمانى الفرز والازل والفصل   

، وعقد االمتيواز مون .(6)«ملتحقة رشعاذ حل  ماني مراعاة منه لصفته متنو غربه منه

يزالوو  يتاواياو  ال  املصالفات الاامة ل اقود،  الناسالاقود اعاوزة إذا س م من 

وي رت و  الرشوط يف الاقود تال يكرب،  هو كاإلمجواع مونهم عوىل أ  األصول يف 

ر يف وورشط القصو ،.(9)روط احلل واإلتاحة ما مل يدل دليل عىل املنوووالاقود وال 

روط يف الاقود احلل واإلتاحوة، وال حَيْوُر  وعقد االمتياز  اوز؛أل  األصل يف ال 

ري و كذا عقد التوكيل احلصو، صحيح عىل النهي عنه وإتطالهيش  منها إال تدليل 

ر عىل املمنوح له التوكيل،  املا لي  هنوا  دليول وال مايو رشعا من اطرتاط احلص

تاإلضا ة إىل موا حيققوه مون  صحيح يمنو منه، و املا حيق  املص حة لطريف الاقد،

أو التئويي   اس ودة املنتج و لني اادمات، وال يرتتو  ع يوه أي إهار تالنو

 .ع يهم

                                                           
 .561، 547عاد املحلن الزكري، الوكاالت التجارية يف الفقه والنظا  صو . د( 1)

 .82تها تاالحتكار يف الفقه اإلسالمي صوحممد صهي  الرومي، الوكالة احلرصية وعالق( 2)

 (.امتاز: ) ، مادة2/873، املاجم الوسيط (ميز: ) ، مادة5/412للا  الارب ( 3)

 .62إتراهيم صالح التنم، االمتياز يف املاامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي صو . د.أ( 4)

     سوات  مر وو إتوراهيم صوالح التونم، . ، د87ايقية، صووحلني الانقري، عقد االمتياز التجاري دراسة  قهية تط( 5)

 .وماتادها 444، 115صو 
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 :والدلي  عىل أن األي  يف الرشوط يف العقود اجلواز واإلباحة

 :م  الكتاب

أمور اهلل تالو وا  : و ه الداللوة .(6)﴾ىثيثىفيفىق﴿:قول اهلل 

تالاقود، والاقود هي الاهود، والرشط عهد،  يدخل  ت األمور تالو وا ،  يودل 

 .(6)عىل أ  األصل يف الرشوط اعواز ما مل يدل دليل عىل  ريمه

 :وم  السنة

ا َحوَرَ  َحواَلالذ، »:ملسو هيلع هللا ىلصقول الناوي       ِمنَي، إاِلَ ُصوْ حذ
وْ ُح َ واِوزب َتونْيَ املُْْلو ِ           الصر

و ِِهوْم، إاِلَ رَشْ ذوا َحوَرَ  َحواَلالذ، َأْو َأَحوَل  ُموَ  َعوىَل رُشُ
وا، َواملُْلو ِ َأْو َأَحَل َحَرامذ

ا     مللو م إالرط إذا رش وه اويف احلديث داللة عىل لزو  ال : و ه الداللة.(6)«َحَرامذ

رط ال حُيَوِر  احلوالل وال حُيَِ ول احلورا   وال موايو مون وأ  ال   طاملا. (6)ما استثناه

 .اطرت ه

 :وم  املعقول

أ  الرشع مل يذكر دليال عىل حرمة الاقود والرشوط تامومها، إال موا ورد  -1

الدليل تتحريمه تاينه، و املا مل يرد ي  تالتحريم  ياقى احلكم عىل األصول وهوو 

 .(9)عد  التحريم 

روط يوقوو النواس يف الِئوي  واحلورج، والنواس وأ  القول تتحريم ال و -2

روط التوي يتفو  ع يهوا ووالتلهيل، كام أ  ال وحيتا و  يف ماامالهتم إىل التيلرب 

                                                           
 (1: )سورة املاودة، من ايية( 1)

 .6/43وما تادها، تفلرب املراغي  6/32تفلرب القر اي ( 2)

: ما ذكور عون رسوول اهلل يف الصو ح توني النواس ، حوديث رقوم: األحكا ، تاب: ، كتاب3/634سنن الرتمذي( 3)

يف هوذا يظور  كثورب : ، ق وت2/87هذا حديث حلن صحيح، ويف خالصة الادر املنرب : ، قال أتو عيلى(1352)

إيه ركن من أركا  الكذب قال اتن القطا  وعاود اهلل تون عمورو والوده : أمجاوا عىل ضافه، حتى قال ال ا اي  يه

 .جمهول احلال

 .3/60سال اللال  ل صنااين ( 4)

 .وما تادها تترصف 204امل كية ويظرية الاقد، صو أمحد  راج حلني، . د( 5)
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أ راف الاقد إذا مل تكن منا ية ملقتىض الاقد، أو متئمنه ملَُحَر ، و يه توا   ع يها 

 .تني املتااقدين  ال مايو منها

وعىل هذا  رشط احلرص  اوز تاق عىل أصل احلل ما دا  الطر وا  اتفقوا ع يوه 

 وا  يف . ر وه وعم ووا توه حلوا تهم إليوهوحيق  هلام مص حة مر ّوة، والناس تاا

      : رطوقرار جم ة الاحوإ واإل تا  تاملم كة الارتية اللاودية  ويام خيو  هوذا ال و

و واوده عىل املورد وامللتورد ( رشط احلرص أو القرص)وتظهر يتاوج هذا الرشط »

 يوداذ مااذ إذا  الت مّدة عقد التوريد، حيوث تئومن الصوناعة ملوتوى تنا لوياذ 

يلتفيدا  منه مااذ، وما دا  املل مو  قد تاار وا هذا الرشط وتاام وا عىل أساسه، 

وما دا  حيصل تإرادة املتااقدين وال يرتتو  ع يوه حمظوور رشعوي  وال موايو مون 

اطتامل عقد التوريد ع يهم ملا سا  من أ  األصل يف الرشوط اعواز والصوحة إال 

 .(6)«ما استثناه الدليل الرشعي

 :الملي يظهر يلو

أ  الوكالة احلرصية من الاقود اعواوزة،  املوا ال يرتتو  ع يهوا أي حمظوور     

رشعي، من اإلهار تالنواس والتئويي  ع ويهم، عون  ريو  احتكوار املنتجوات 

الل اية واادمية، وأيه صورة من صوور عقوود اإلذعوا  واالمتيواز، وأيوه ي خوذ 

ري الوذي يرتتو  ع يوه اإلهار واحلصوحكم الوكالة املقيدة، أما عقود التوكيول 

تالناس تاحتكار الل و واملنتجات واادمات الرضورية التي ال غنى ل ناس عنهوا 

قرر جممو الفقه اإلسالمي  وقد.هو من الاقود املحَرمة رشعاوال يو د تديل هلا،  

 :يفّرق يف الوكاالت احلرصية لالسترباد تني ثالإ حاالت: الدويل أيه

 يكو  هنا  هورةب أو حا ةب عامةب أو خاصةب تف ة من النواس إىل أ  ال :األوىل

املُنَْتج الذي تتا   ته الوكالة احلرصية، يظراذ لكويه من الل و أو املنا و الرت يهيوة، 

                                                           
 .71/274جم ة الاحوإ اإلسالمية ( 1)
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التي يمكن االستننا  عنهوا، أو كوا  هنوا  هورةب أو حا وةب غورب متاِينوة إليوه، 

لوار عوادل،  وإ  مون حو  الوكيول لو ود مثيل أو تديل له متوو ر يف اللووق ت

امللتورد أ  ياياه توالثمن الوذي يورتاع موو امل ورتي ع يوه، ولوي  ل دولوة أو 

ل قئا  ح ر التدخل تالتلارب ع يه  يوه، إذ األصول يف صوحة الاقوود الورتا ، 

لوكالوة ومو اها ما أو اه الااقدا  عىل أيفلهام توه، وأل  اختصواص صواح  ا

 اوُز رشعاذ، حيوث إ  مون حقوه ( نوي لالحتكارتاملانى ال )تاملُنَْتج واحتكاره له 

تيو ما يم ك تالثمن الذي يرع ته، إذا مل يتئمن ظ وامذ أو إهاراذ تااموة النواس، 

 .وال جيوز التلارب ع يه  يه

أ  يكوو  هنوا  هورةب أو حا وةب عاموةب أو خاصوةب متاِينوة تمتاِ و   :والثانية

الوكالة احلرصية، وأ  يكو  الوكيل تاذالذ له تثمن عادل، ال يتئمن غانواذ  اح واذ 

أو  كامذ ظاملاذ، وعندوذ  ال جيوز تودخُل الدولوة تالتلوارب ع يوه، أل  اختصاصوه 

 م  يوه ألحود، وال إهار تالنواس واحتكاره املُنَْتج ترصف مرشوع يف م كه، ال ظ

 .املحتا ني إليه،  ال ُيتارض له  يه

أ  يكوو  هنوا  هورةب أو حا وةب عاموةب أو خاصوةب متاِينوة تمتاّ و   :والثالثة

الوكالة احلرصية، والوكيُل ممتنُو عن تياه إال تنان  احش أو ترشوط  اورة،  فوي 

عون املحتوا ني إليوه تطريو  هذه احلال جي  عىل الدولة أ  تتدخل لر وو الظ وم 

 .(6)التلارب اعيي عىل الوكيل

 

 

                                                           
، املناث  عون منظموة املوؤمتر اإلسوالمي املناقود يف دورتوه (6/4) 132: قرار جممو الفقه اإلسالمي الدويل، رقم( 1)

 . 2003( يناير)كايو  الثاين  16  11هو، املوا   1423ذو القادة  13  8( دولة قطر ) الراتاة عرشة تالدوحة 
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 املبحث الثالث

 حاالت تدخل الدولة يف عقد الوكالة احلصرية
 :املطل  األول

 :تدخ  الدولة يف حال االحتكار

 :مفهوم االحتكار

 :االحتكار يف اللغة

املحتكِور، هوو : م خوذ من احْلُْكِر واحْلُْكَرِة وهي اللويطرة، وصواح  الفاول

وهو مجو الطاا  ويحووه مموا يؤكول تقصود احتااسوه لوقوت : االحتكار: والفال

 . (6)النال 

 :االحتكار يف االيطال 

 :عر ه  قها  املذاه  األرتاة تتاريفات خمت فة

حوا  : أو هوو. (6)رشا  الطاوا  وحالوه إىل وقوت النوال : عر ه احلنفية ت يه

: وعر وه املالكيوة ت يوه .(6) ايتظوارا لوقوت النوال أقوات الناس والاهاوم عن الايوو 

اختوزا  : وعر وه ال وا اية ت يوه. (6)االدخار ل مايو، و    الرتح تتق و  األسوواق

الل اة وحالها عن  الهبا حتى يتحكم املصتز  يف ر و سوارها لق وة املاوروض 

رشا  : وعر وه احلنات وة ت يوه.(9)منه أو ايادامه،  يتلنى له أ  ين يهوا حلواام ي وا 

رشا  موا حيتواج إليوه : أو هوو. (0)الطاا  حمتكرا له ل تجارة مو حا وة النواس إليوه

 . (6)الناس من الطاا ،  يحاله عنهم ويريد إغوال ه ع يهم

                                                           
، 3/62، كتواب الاوني (احلا  والكاف والرا : ) ، مادة3/38، املحكم واملحيط األعظم (حكر: )، مادة4/208للا  الارب ( 1)

 ( .حكر: ) ، مادة2/635، الصحاح تاج ال نة وصحاح الارتية (حكر: )مادة

 .6/378ين ، حاطية اتن عاتد4/161االختيار لتا يل املصتار ( 2)

 .12/210الاناية عىل اهلداية ( 3)

 .5/15املنتقى رشح املو   ( 4)

 .13/46املجموع رشح املهذب ل نووي ( 5)

 .4/47املادع يف رشح املقنو ( 6)

 .205الطرق احلكمية صو ( 7)
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هذا والناظر يف هذه التااري  جيد أ   يها اختال ا، واللا  يف هذا االختالف 

 يهوا االحتكوار، والقيوود ير و إىل اختال هم يف املجاالت واألطيا  التوي جيوري 

التي اعتيها كل منهم،  ااالف ي   من اختالف و هوات يظورهم يف االحتكوار 

وما جيري  يه من الل و والائاوو واادمات، والقيوود الوواردة يف ذلوك، ولاول 

ر احتكوار وتاري  ال ا اية هو أمجوو هوذه التاواري  وأطوم ها، حيوث مل يقصو

 .لل و، تل  ا ه يف عامة ااألقوات  قط

 :وم  التعريفات املعارصة لالحتكار

الليطرة ااالصة عىل عرض س اة أو خدمة موا يف »: عر ه ع ام  االقتصاد ت يه

 .(6)«سوق ما ومة، أو عىل االمتياز ااال  ل رشا  أو الايو يف سوق ما ومة

حوا  موال أو منفاوة أو عمول، »: الحتكوار ت يوها تحي الدريني /د وعَرف

تياه أو تذله حتى ين و ساره غال   اح ا غرب ماتاد، تلوا  ق توه، واالمتناع عن 

 . (6)«ة الناس أو الدولة أو احليوا  لهأو ايادا  و وده يف مظايه، مو طدة حا 

ر ووهذا التاري  من و هة يظري ياد من أحلن التاريفوات، حيوث مل يقصو

    دمات االحتكار يف األقوات  قط، تل طمل كل ما يرض تالنواس مون سو و أو خو

أو غربها، لي  هذا  حل ، تل أدخل حا ة احليوا ، كام أيه مل يورت  األمور عوىل 

إ القه، تل قيده تاحلا ة، حيث إ  احلا  مو احلا ة ياود احتكوارا، وموو عود  

 . (6)احلا ة ياد ادخارا

 :حكم احتكار الوكي  احلرصي للمنتجات م  السلع واخلدمات

املنتجات مون اللو و والائواوو وااودمات إ  الوكيل احلرصي الذي حيتكر 

رر الااموة أو اااصوة مون والرضورية التي ال يو د تديل هلا يف األسوواق، ويتئو

                                                           
، عويل حممود 28صو ه، 1407الثايية، مكتاة النهئة املرصية، القاهرة : راطد الياوي، املوسوعة االقتصادية، ط.د( 1)

 .وما تادها 30اعماة، ماجم املصط حات االقتصادية واإلسالمية صو 

 . 1/447 تحي الدريني، تحوإ مقارية يف الفقه اإلسالمي وأصوله /د( 2)

.  هو ما يدخره الناس من قوت وما حيتا و  إليه من سمن وعلل وغرب ذلوك،  هوو  واوز ال تو س توه: االدخار( 3)

 . 13/46املجموع ل نووي 
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إ   االحتكار الذي يرتت  ع يه ضوورر  إذرشعا،  حمظورٍ  ذلك،  هو مرتك  لفالٍ 

الناس عامة أو خاصة والتئيي  ع يهم هو مون األموور املحظوورة رشعوا، إال أ  

خت فوا يف هذا احلظر، هل هو حظر  ريم أو كراهة، وذلوك عوىل النحوو الفقها  ا

 :اييت

حيث ذهو  تاوت احلنفيوة، واملالكيوة، وأكثور  :مجهور الفقهاء: الرأي األول

 . (6)إىل  ريم االحتكار: ال ا اية، واحلنات ة، والظاهرية

 : واستدلوا تام ي يت

 :م  الكتاب

 اإلحلاد . (6) َّٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئُّٱ:قول اهلل  

االحتكار من الظ م،  يدخل  ت  كام أ . (6)هو احتكار الطاا  وحاله عن الناس

 . (6) -الكريمة-الوعيد املذكور يف ايية 
 :م  السنة

 : األحاديث الدالة عىل  ريم االحتكار كثربة، أذكر منها

إاِلَ الَ حَيَْتكِوُر »: أيه قوال ملسو هيلع هللا ىلصما روي عن مامر تن عاد اهلل، عن رسول اهلل  -1

«َخا ِئب 
 ااا ئ هو الاايص ايثم، وهذا احلديث رصيح يف  وريم االحتكوار . (9)

 . (0)كام قال اإلما  النووي وغربه

                                                           
، التنايه 2/153، الت قني يف الفقه املالكي 4/227، مواه  اع يل 5/127، تداوو الصناوو 235 فة امل و  صو ( 1)

، اإليصواف يف 4/47، املادع يف رشح املقنوو 13/44، املجموع ل نووي 2/64، املهذب 76يف الفقه ال ا اي صو

، 4/317، الاحر الزخار 7/572، املحىل تايثار 4/166 ، املنني التن قدامة4/338مار ة الرا ح من ااالف 

 .  3/218، الروضة الاهية 2/15وما تادها، رشاوو اإلسال   2/385التاج املذه  

 .25: سورة احلج، من ايية( 2)

 .3/532،  تح القدير ل  وكاين 7/4870، اهلداية إىل ت وغ النهاية 18/602تفلرب الطيي ( 3)

 .66، ماامل القرتة يف     احللاة صو 2/73ن ل نزايل إحيا  ع و  الدي( 4)

 . ريم االحتكار يف األقوات: امللاقة،  تاب: ، كتاب(130: )، حديث رقم3/1227صحيح مل م ( 5)

 .156، رشح سنن اتن ما ه صو 11/43رشح النووي عىل صحيح مل م ( 6)
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َتَكَر الَطَاا ُ  ملسو هيلع هللا ىلصَ َى َرُسوُل اهللَِ » : قال مامة وما روي عن أيب أُ  -2 . (6)«َأْ  حُيْ

      ويف احلوديث  وى . (6)لقد اسوتدل احلنات وة هبوذا احلوديث عوىل  وريم االحتكوار

 . (6)عن احتكار الطاا ، واألصل يف النهي التحريم ملسو هيلع هللا ىلص الناي

     : ملسو هيلع هللا ىلصقوال رسوول اهلل : قوال وما روي عن سايد تن امللي ، عن عمور  -1

املحتكور، ومون املا وو  أ   ملسو هيلع هللا ىلص في هذا احلديث لان الناوي . (6)«املُْْحَتكُِر َمْ ُاو ب »

 . (9)ال ان ال ي ح  إال تماارشة املحر 

َموِن اْحَتَكوَر »:قوال ملسو هيلع هللا ىلصأ  الناي  -ر  اهلل عنهام-مروتام روي عن اتن ع -2

ا َأْرَتِانَي َلْيَ ةذ َ َقْد َتِرَئ  اَم َأْهِل َعْرَصةٍ  ِمَن اهللَِ، َوَتِرَئ اهللُ َ َاامذ َظوَل  ِويِهُم . (0)ِمنُْه، َوَأير

، َ َقْد َتِرَوْت ِمنُْهْم ِذَمُة اهللَِ  هذا وعيد ملن احتكر الطاا ، والوعيد ال . (6)«اْمُرؤب َ اِووب

 . (6)يكو  إال عىل ارتكاب حمر 

      :يقوول ملسو هيلع هللا ىلصسومات رسوول اهلل : ، قالوتام روي عن عمر تن ااطاب  -3

َتُه اهللَُ» ِمنَي َ َااَمُهْم، َهَ
 . (5)« تِاْعَُذاِ  َواإِلْ السِ َمِن اْحَتَكَر َعىَل املُْْل ِ

                                                           
، 4/301لايووع،  مصون  اتون أيب طوياة ا: ، كتواب(2163: ) ، حوديث رقوم2/14امللتدر  عىل الصحيحني ( 1)

إسوناده : ، قوال األلاواين11/542، يف احتكار الطاا ، ويف س ل ة األحاديوث الئوايفة (20760: )حديث رقم

 .حلن

 .4/166، املنني التن قدامة 3/187، ك اف القناع 2/26رشح منتهى اإلرادات ( 2)

 .358رها يف الفقه اإلسالمي صو عاد الرؤوف الكاميل، أحاديث االحتكار حجيتها وأث/د( 3)

، قوال 4/261، كتاب الايوع، و ا  يف يصو  الرايوة (2164: ) ، حديث رقم2/14امللتدر  عىل الصحيحني ( 4)

 .853ضاي ، وقد ضافه األلااين، ضاي  اعامو الصنرب وزيادته صو : الذهاي يف خمترصه

 .5/127تداوو الصناوو ل كاساين ( 5)

 (.عرص: )، مادة3/1044لصحاح تاج ال نة ا: ينظر. ة تني الدور واساة لي   يها تنا كل تقا: الَاْرصة( 6)

      : ، حوديث رقوم8/481الايوع، ملند أمحود : ، كتاب(2165: ) ، حديث رقم2/14امللتدر  عىل الصحيحني ( 7)

، الدرايوة يف 4/100، جممو الزواوود 4/262يص  الراية : ، ملند عاد اهلل تن عمر، وهو ضاي ، ينظر(4880)

 .2/234ختريج أحاديث اهلداية 

 .5/127تداوو الصناوو ( 8)

احلُْكورة واعَ  ،ُطوا  اإليوام  : التجوارات، تواب: ، كتواب(2155)0: ، حديث رقم2/727سنن اتن ما ه ( 7)

، إسوناده صوحيح 3/11،  صل يف تر  االحتكوار، ويف مصوااح الز ا وة (10705: ) حديث رقم ،13/513

يف الثقات واهليثم تن را وو وثقوه اتون ماوني وأتوو  روخ ذكرُها اتن حاا   ، أتو حييى املكي وطيصه موثوقو ور اله

، واللويو ي يف (7303: )، حوديث رقوم4/322تكر احلنفي، وضافه الذهاي يف ميزا  االعتدال يف يقد الر والداود وأتو 

  .(2155: )، حديث رقم5/155ضاي  اتن ما ه، واأللااين يف صحيح و(8330: )، حديث رقم2/305اعامو الصنرب
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كاربة هو ظواهر موا يف هوذه  -أي االحتكار-َعدر هذا»: يقول اإلما  اتن حجر

األحاديث الصحيح تائها من الوعيد ال ديد كال انوة وتورا ة اهلل ورسووله منوه 

 . (6)«ربها، وتات هذه دليل عىل الكاربةوالرضب تاعذا  واإل الس وغ

 هذه األحاديث تمجموعها ال طك أ ا تنتهت حجة »:ويقول اإلما  النووي

عىل عد   واز االحتكار لو  رض عود  ثاووت يش  منهوا، وأخوذت  لالستدالل

ريح تو   وتمجموعها،  كي  وحديث مامر املذكور يف صوحيح ملو م، والتصو

 . (6)«املحتكر خا ئ كاف يف إ ادة عد  اعواز؛ أل  ااا ئ هو املذي  الاايص

 :وم  اإلمجاع

حتوى يوتحكم  أي اختزا  الل اة وحالها عن  الهبا-وهذا»: قال النووي   

املصتز  يف ر و سارها، لق ة املاروض منه أو ايادامه،  يتلنى له أ  ين يها حلاام 

 .(6)«وهذا حرا  تاإلمجاع يف هورات احلياة -أي ياياها ت ثام  عالية -ي ا 

 :وم  املعقول

إ  االحتكار  يه ظ م ل ناس؛ أليه يتا   تحو  الااموة، ومنوو احلو  عون  -6

 . (6)امللتح  ظ م وحرا 

 . (9)إ  االحتكار يؤدي إىل التئيي  عىل الناس واإلهار هبم -6

 :أكثر احلنفية، وبعض الشافعية: وبه قال: الرأي الثاين

 . (0)حيث ذهبوا إىل كراهية االحتكار

                                                           
 .1/387الزوا ر عن اقرتاف الكااور ( 1)

 .وما تادها 13/45املجموع رشح املهذب ل نووي ( 2)

 .13/46املجموع رشح املهذب ل نووي ( 3)

 .5/127تداوو الصناوو ( 4)

 .2/37، أسنى املطال  2/372منني املحتاج ( 5)

، التنايه يف الفقوه ال وا اي 7/145وما تادها، املحيط اليهاين  10/58اية عىل اهلداية ، الان6/27تايني احلقاو  ( 6)

 .13/44، املجموع ل نووي 2/64، املهذب 76صو
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 :واستدلوا لرأهيم

تام استدل ته أصحاب الرأي األول، غرب أ م مح وا النهي عىل الكراهة، كام أ  

رر، ومل يكون لوذات وما يرتت  عىل االحتكوار مون الئو النهي ورد لاارض وهو

الفال؛ أل  الناس مل طو  عىل أمالكهم هلم مط   الترصف  يهوا، وال طوك أ  

 . النهي إذا ورد ملجاور،  إيه حيمل عىل الكراهة ال عىل التحريم 

 :أجي  ع  ذلك

ذا تام قاله أهل ال نة، حيث قالوا إ  ااوا ئ تواهلمز هوو الاوايص ايثوم، وهو

كام أ  ترصيح احلنفية تالكراهوة عوىل سوايل .(6)احلديث رصيح يف  ريم االحتكار

اإل الق ينرصف إىل الكراهة التحريمية، و اعل املكروه  وريام عنودهم يلوتح  

 .(6)الاقاب، كفاعل احلرا 

 :والملي يظهر يل

أ  القول تتحريم االحتكار  عند النال  وارتفاع األساار يتيجة   و التجوار، 

كوام أ  .رر الاا  الذي ي ح  تالناسوهو األوىل تالقاول، لقوة أدلتهم، ود اا ل ئ

وأموا » :يقوول اإلموا  املواوردي إذالكراهة التي قالوا هبا هي الكراهة التحريمية، 

ومون قوال . (6)«احتكارها مو الِئي ، والنال  وطدة احلا ة إليهوا  مكوروه حمور 

ومون أصوحاتنا مون »: يقول اإلما  ال ربازي ذإتالكراهة التنزهيية  مردود ع يه، 

  أ  املصو حة »  : ثوم إيوه مون املقورر رشعوا. (6)«ي و  ولي  ت ُيْكَره وال حَيْرُ : قال

 االحتكار من املصالح اااصة التوي تنفوو .(9)«الاامة مقدمة عىل املص حة اااصة

                                                           
 .11/43رشح النووي عىل صحيح مل م ( 1)

 .2/71املوسوعة الفقهية الكويتية ( 2)

 .5/411احلاوي الكارب ل اموردي ( 3)

 .2/64املهذب ل  ربازي ( 4)

حممود الوزحييل، القواعود الفقهيوة / ، د337عاد اهلل تن يوس  الانزي، تيلرب ع وم أصوول الفقوه صوو /ال يخ( 5)

 .1/235وتطايقاهتا يف املذاه  األرتاة 
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مون  املحتكر وحده عىل حلاب الناس؛ وتو رب الل و والائاوو وااودمات هوي

املصالح الاامة وعند تاارض املصالح اااصة مو املصالح الاامة، تقد  املصوالح 

 . (6)الاامة، د اا ل رضر الاا 

 (:جماالته) األشياء التي جيري فيها االحتكار

 :اخت   الفقها  يف األطيا  التي جيري  يها االحتكار عىل النحو اييت

لكية، وبعض احلنابلة، والظاهريـة، أليب يوسف م  احلنفية، واملا: الرأي األول

ر تالااموة، مون  اوا  وأ  االحتكار جيري يف كل ما يئو: والصنعاين، والشوكاين

 . (6)وس و وأدوية وخدمات وغربها

 :واستدلوا لمللك بح يصيت

األحاديث الدالة عىل  ريم االحتكار،  إ  هذه األحاديث الواردة يف هذا  -6

وال تاارض تينها،  ياقى املط   عوىل إ القوه، الااب تائها مط   وتائها مقيد 

 . (6)كام أ  ما ورد من النصوص املقيدة هو من قايل ال ق ، وال ق  ال مفهو  له

 . (6)إ  األصل هو حقيقة الرضر، وهو ماتي يف كل ما يرض تالناس -6

    إذا كايت الا ة اإلهار تامللو مني  هوو ي ومل كول »: يقول اإلما  ال وكاين

 . (9)«يترضرو  تاحتكاره وتدعو حا تهم إليهما 

 .(0)أ  االحتكار جيري يف قوت اإليلا   قط :للحنابلة: الرأي الثاين

                                                           
 .تترصف 28يور الدين تن خمتار ااادمي، ع م املقاصد الرشعية صو ( 1)

، املدويوة لإلموا  مالوك 5/127تداوو الصوناوو ، 6/378، حاطية اتن عاتدين 4/162االختيار لتا يل املصتار ( 2)

، الطورق 28/75، جممووع الفتواوى 21، احللاة يف اإلسوال  التون تيميوة صوو4/227، مواه  اع يل3/313

، ييل 1/515وما تادها، الليل اعرار  2/33وما تادها، سال اللال   7/572، املحىل تايثار 205احلكمية صو 

 .5/262األو ار

 .170كامل صكر القييس، ماايرب الرتح وضواتطه  صو / ، د5/262ر ييل األو ا( 3)

 .6/27، تايني احلقاو  4/162االختيار لتا يل املصتار ( 4)

 .1/515الليل اعرار ( 5)

 .3/277، الروضة الاهية 4/166، املنني التن قدامة 3/187، ك اف القناع 4/338اإليصاف ( 6)
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 :واستدلوا لرأهيم

 .تاألحاديث اللاتقة الدالة عىل ختصي  االحتكار تالطاا  -6

 . (6)أ  غرب الطاا  ال تام احلا ة إليه، وتالتايل ال جيري  يه االحتكار -6

إ  االحتكوار : قوالوا إذ أليب حنيفة وحممد ب  احلس  والشافعية: الثالثالرأي 

 . (6)جيري يف قوت اإليلا  واحليوا 

 : واستدلوا لرأهيم

إ   الرضر يف األعوم األغ و  إيوام ي حو  الااموة تحوا  القووت :  قالوا     

 . (6)والا        ال يتحق  االحتكار إال هبام

 :والملي يظهر يل

ر تالاامة هو األوىل تالقاول، أل  ول تجريا  االحتكار يف كل ما يئأ  القو     

حا ات الناس خمت فة وال تقترص عىل الطاا ، تل تتاوداه إىل الاديود مون اللو و 

رر الناس تمناها عنهم،  احلرمة وواملنا و واادمات وغربها من األطيا  التي يتئ

 . مةملكا  اإلهار تالاامة،  حيث و د الرضر و دت احلر

 :املطل  الثاين

 :تدخ  الدولة يف حال املغاالة يف األسعار

 :مفهوم التسع 

 : التسع  يف اللغة

مصدر َسَاَر، وهو تقدير اللار، أي سار اللووق الوذي يقوو  ع يوه الوثمن، 

 . (6)إذا اتفقوا عىل سار حمدد: أْسار أهل اللوق إْسااراذ، وسَاروا تلارباذ : تقول

                                                           
 .3/63النهي ، مطال  أويل 3/187ك اف القناع ( 1)

،  ايوة املحتواج 2/372، منني املحتاج 2/38، أسنى املطال  5/127، تداوو الصناوو 2/286اعوهرة النربة ( 2)

3/473. 

 .5/127تداوو الصناوو ( 3)

، تواب الاوني 2/54، هتوذي  ال نوة (سوار: )، مادة1/327، كتاب الاني (سار: ) ، مادة4/365للا  الارب ( 4)

، 1/477، املحكم واملحويط األعظوم (سار: )، مادة2/685، الصحاح تاج ال نة (سار: )مادةواللني مو الرا ، 

 (.سار: ) مادة
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 :االيطال التسع  يف 

وتالنظر يف هذا التاري  يجده يتفو  موو . (6)«تقدير الثمن»: عر ه احلنفية ت يه  

 .التاري  ال نوي

ول  يه قدراذ ل مايو تدرهم  ديد حاكم اللوق لااوو امل ك»: وعر ه املالكية ت يه

ره يف ووتالنظر يف هذا التاري  يجده جيال التلارب تيد احلواكم، وحيصو. (6)«ما و 

 . امل كوالت واأل امة دو  غربها

ال ياياوا أمتاتهم إال تلوار  أ . (3)أ  ي مر الوايل اللوقة»: وعر ه ال ا اية ت يه

وتالنظر يف هذا التاري  يجده يقرص التلوارب عوىل   وة ماينوة هوم أهول . (6)«كذا

 . وحيرصه يف األمتاة  قط دو  غربهااألسواق، 

وجيويهم عوىل ، اللو طا  أو ياواوه ل نواس سواراذ  تقدير»: وعر ه احلنات ة ت يه

 . (5)«التاايو ته

أ  ي مر اللو طا  أو يواتوه أو كول مون ويل مون »: وعر ه اإلما  ال وكاين ت يه

 أمور املل مني أمرا، أهل اللوق أ  ال ياياوا أمتاتهم إال تلار كذا؛  يمناووا مون

 . (6)«الزيادة ع يه أو النقصا  ملص حة

ر التلوارب يف األمتاوة، عوىل الورغم مون وهذا التاري  يجده حيصوتالنظر يف 

 .رب وعد  تقييدها تيد احلاكم وحدهإ القه س طة التلا

                                                           
 .4/161االختيار لتا يل املصتار ( 1)

 .258رشح حدود اتن عر ه ل رصاع صو ( 2)

للوا  : ينظور .هم أهل األسوواق: هم الرعية من الناس دو  امل و  والرؤسا ، وعند الاامة: عند الارب: اللوقة( 3)

 . 1/276، املصااح املنرب 25/477، تاج الاروس 10/170الارب 

 .2/372، منني املحتاج 2/38أسنى املطال  يف رشح روض الطال  ( 4)

 .3/187، ك اف القناع 3/62مطال  أويل النهي ( 5)

 . 5/260ييل األو ار ل  وكاين ( 6)
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 :التسع  عند املعارصي  م  العلحء

 رض الدولة األثام  الاادلة ل لو و »: التلارب هو: ماجم لنة الفقها   ا  يف

وهذا التاري  عىل الرغم من إ القه ل تلارب و ا وه تيود . (1)«قطاا ع و التجار

الدولة، وذلك ي مل كل من له س طة االختصاص، إال أيه حرص التلارب يف يووع 

 .  ماني وهو الل و 

 وووديد األسوواار لوواات اللوو و »: عاوود اهلل اللووحيااين ت يووه/وعر ووه د

سوواق تت وك وااودمات، من قال  وهات اللو طة املصتصوة، وإلوزا  أهوول األ

وهذا التاري  عوىل الورغم مون إ القوه ل تلوارب . (2)«األساار،  قيقاذ ل مص حة

ره يف مجاعوة ماينوة هوم أهول ووعد  حرصه يف س اة أو خدمة ماينة، إال أيه حص

 . األسواق دو  غربهم

 :وم  وجهة نظري

أ    التلارب،   وم يقيوده تنووع  إذياد تاري  احلنا ية من أحلن التااري ، 

ني، تل ي مل مجيو الل و واادمات، كام أيه أ    سو طة التلوارب ومل يقيودها ما

 .تاحلاكم وحده، تل  ا ها ل حاكم أو ياواه من كل من له س طة ماارشة ذلك

 :حكم الوكي  احلرصي املغايل يف األسعار

              ري يف أسوواار املنتجووات موون اللوو و أو الائوواوو وإذا غوواىل الوكيوول احلصوو

اادمات الرضورية التي حيتاج إليها النواس وال يو ود هلوا توديل،  مون حو  أو 

 .الدولة التدخل، وإلزامه تالايو تثمن املثل، وذلك تالتلارب ع يه  يا

                                                           
 .130ماجم لنة الفقها ، حممد رواس ق اجي صو ( 1)

عاد اهلل اللحيااين، التلارب يف ظل األزمة املالية املاوارصة، تحوث من وور تموقوو مؤسلوة اإلسوال  اليوو  ، /د( 2)

 ./islamtoday.net/bohooth  12/2007/ 13 -هو 26/13/1430األحد
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 :حكم التسع  اجلربي عىل الوكي  احلرصي

إ  التلارب اعيي ياد من الاقوتات التي يمكن ل دولة تطايقها عوىل الوكيول 

ل منتجات من الل و والائاوو واادمات التي حيتا ها النواس احلرصي املحتكر 

ويترضرو  من املناالة يف سارها، ومار ة حكم التلارب تصفة عامة يتوق  عوىل 

احلالة التي يوتم  يهوا،  قود يكوو  التلوارب يف األحووال الااديوة، وقود يكوو  يف 

ال ، وتيا  حكوم األحوال غرب الاادية التي ترتفو  يها األساار وي ار الناس تالن

 :كل حالة عىل النحو اييت

 (:حالة استقرار األسعار وعدم الغالء)األحوال العادية : أوال

م  احلنفيـة، واملالكيـة، والشـافعية، واحلنابلـة، وهـو : اتفق مجهور الفقهاء     

عىل أيه ال جيوز التلارب اعيي يف :املنقول ع  اب  عمر، وسامل، والقاسم ب  حممد

الاادية، وهي األحوال التي ال تتلم تالنال  وارتفواع األسواار، ولوي   األحوال

 يها أي يوع من   و التجار، وهذا ياني عود   وواز التلوارب اعويي يف هوذه 

األحوال وتر  اللوق عىل إ القه،  املا أ  األحوال عادية واألساار تتناس  مو 

 . (1)عم ية الارض والط  

، إال يف صوورة التلارب ال حيل تال خوالف ل ا وام   يوه»: قال الاالمة الكاكي 

يفهم من هذا أيه ال خوالف توني الا وام  يف عود   وواز .  (2)«تادي أرتاب الطاا 

التلارب يف األحوال الاادية، وأ  ااالف يف األحوال النورب عاديوة وهوي أحووال 

 .النال  وتادي التجار

                                                           
رشح الكتواب ، ال اواب 12/217، الاناية عىل اهلدايوة 2/286، اعوهرة النربة 4/161االختيار لتا يل املصتار ( 1)

، 6/63،  اية املط   يف درايوة املوذه  7/313، الايا  والتحصيل 2/730، الكايف يف  قه أهل املدينة 4/167

، ك واف القنواع 4/164، املنني التن قداموة 3/413، روضة الطالاني 5/354الايا  يف مذه  اإلما  ال ا اي 

 .1/34يمية ، احللاة يف اإلسال  التن ت28/73، جمموع الفتاوى 3/187

 . 12/217الاناية عىل اهلداية ( 2)
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يف  -أي التلوارب اعويي -الي  لإلموا  هوذ»: ويقول إما  احلرمني اعويني

 . (1)« إيه حجرب عىل املال ، وهو ممتنورخا  األساار وسكو  األسواق؛ 

أيه يف الظروف الاادية التي تكوو   يهوا األسوواق ملوتقرة، : يتئح من ذلك

 .  واألساار متناساة مو اعميو، ال تكو  هنا  حا ة إىل عم ية التلارب اعيي

 (:حالة الغالء وارتفاع األسعار)ة األحوال الغ  عادي: ثانيا

اخت   الفقها  يف حكم التلارب اعيي يف حالوة النوال  وارتفواع األسواار، 

 :وذلك عىل النحو اييت

، وأكثر املالكية، والشافعية يف املعتمـد، .(2)للجمهور أكثر احلنفية: الرأي األول

ذهاوا إىل عد   واز التلارب اعيي يف حالة النوال   إذ:وأكثر احلنابلة، والظاهرية

وارتفاع األساار، وهذا ياني تر  اللو و وااودمات يف اللووق مط قوة حلو  

 .(3)الارض والط   

 :واستدلوا لرأهيم بح يصيت

 :م  الكتاب

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيٱُّٱٱ:قوووووووول اهلل  -1
الكريمة عىل أ   لقد دلت ايية. (4)َّىئنئ مئ رئزئ ّٰ َُِّّّ

أ ي عىل الايو تلار ال يرضاه يف  ارتوه  قود أ وي عوىل خوالف موا ورد يف من 

القرآ  من الايو تالرتا ، و من أكره عىل تيو ماله تلار ال يورع توه   هوو أكول 

 . (5)ملاله تالاا ل، وهذا يدل عىل عد   واز التلارب

                                                           
 .6/63 اية املط   يف دراية املذه  ( 1)

 .إذا كا  التادي يلربا غرب  احش ( 2)

   ، القووايني الفقهيوة6/28، تايوني احلقواو  4/161، االختيار 7/146، املحيط اليهاين 5/127تداوو الصناوو ( 3)

، رشح منتهوى اإلرادات 4/74، املادع 8/217،  تح الازيز 5/354 اي ، الايا  يف مذه  اإلما  ال ا167صو 

 .5/260، ييل األو ار 7/537، املحىل تايثار 2/26

 .27: سورة النلا ، من ايية( 4)

 .516الليل اعرار صو ( 5)
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 مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىثٱُّٱٱ:وقوووووووووووول اهلل -2
دليل عىل  وريم التلوارب، حيوث يصوت عوىل أ   ايية : و ه الداللة. (1)َّىك

 .(2)الرزق تيد اهلل، وأيه هو الذي يقًدره

 :وم  السنة

ْلو ٍِم إاِلَ الَ حَيِلر َماُل اْموِرٍئ مُ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصأ  رسول اهلل ، عن أي  تن مالك -6

حيث إ  التلارب تيو مل ك اإليلا  عون غورب  يو  : و ه الداللة.(3)«تِطِيِ  َيْفِلهِ 

 . يكو  غرب  اوزيف ، 

: ،  قوالواملسو هيلع هللا ىلصغال اللار عىل عهد رسول اهلل »: قال وتام روي عن أي   -6

إَِ  اهللََ ُهَو املَُلِاُر، الَقاتُِت، الَااِسُط، الوَرَزاُق، َوإيِِن »: اهلل، سار لنا،  قاليا رسول 

و وه . (4)«تَِمْظ َِموٍة يِف َدٍ  َوالَ َموالٍ ألَْرُ و َأْ  َأْلَقى َريِب َوَلْيَ  َأَحدب ِمونُْكْم َيْطُ ُانِوي 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث داللة عىل عد   واز التلارب، حيث س ل الصحاتة الناوي : الداللة

ياههم إىل أ  التلوارب ظ وم  ملسو هيلع هللا ىلصأ  يلار هلم،   م جياهم إىل   اهم،  ئال عن أيه 

 . (5)والظ م حرا 

إيل موا يفيود أ   يف حديث أي  اللات  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أطار »: يقول اإلما  ال وكاين

يف التلارب مظ مة،  ال خرب وال مص حة يف مظ مة، تل اارب كل اارب واملصو حة 

 .(6)«ص حة يف الامل تام ورد ته الرشعكل امل

                                                           
 . 17: سورة ال ورى، من ايية( 1)

 . 5/407احلاوي الكارب ل اموردي ( 2)

،  ...أهل الاني إذا  وا وا: قتال أهل الاني، تاب: ، كتاب(16533: )، حديث رقم8/182سنن الايهقي الكيى( 3)

رواه الدار قطني من رواية أي  واتون عاواس وأيب حورة الرقوايش عون عموه » 2/88و ا  يف خالصة الادر املنرب 

و ، عن أتيه عون  وده وعمرو تن يثريب، ورواه الايهقي يف خال ياته من رواية أيب محيد اللاعدي وعاد اهلل تن اللا

 .5/277وصححه األلااين يف إروا  الن يل .  «إسناده هذا حلن :وقال

هوذا حوديث : موا  وا  يف التلوارب، وقوال: ، أتواب الايوع، تاب(1314: )، حديث رقم2/576سنن الرتمذي ( 4)

 .، هذا احلديث صحيح وله  رق 6/508حلن صحيح، ويف الادر املنرب 

 . 4/164 املنني التن قدامة( 5)

 .516الليل اعرار صو ( 6)
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وظاهر األحاديث أيه ال  ْرق تني حالوة النوال  وال »: و ا  يف  فة األحوذي

 .(1)«مهورحالة الرخ ، وال  ْرق تني املج وب وغربه، وإىل ذلك مال اع

 :وم  املعقول

إ  الثمن ح  الااوو؛ أليه يقاتول م كوه،  يورت  التقودير إليوه، وال ينانوي  -1

 . (2)ألحد أ  يتارض حلقه

إ  الناس مل طو  عىل أمالكهم، والتلارب تقدير الثمن ع يهم، وإيه يوع  -2

 . (3)من احلجر ع يهم يف أمواهلم،  كا  غرب  اوز

الترصف يف أمواهلم، مما قود يود اهم إىل  إ  التلارب يمنو حرية الناس من -3

 . (4)االمتناع عن الايو والتاامل،  يتلا  ذلك يف النوال ،  ي تد األمر عىل الناس

مراعاة مص حة امل رتي ليلت أوىل من مراعاة مص حة الااوو،  إذا تقاتل  -4

 . (5)األمرا  و   متكني الطر ني من اال تهاد يف مص حتهم

اختفا  اللو و، وذلوك يوؤدي إىل ارتفواع األسواار، إ  التلارب يؤدي إىل  -5

وارتفاع األساار يرض تالفقرا ،  ال يلتطياو  رشا ها، تينام يقووى األغنيوا  عوىل 

رشاوها من اللوق اافية تنان  واحش،  يقوو كول مونهام يف الِئوي  واحلورج وال 

 . (6)تتحق  هلام مص حة

وبعـض الشـافعية، وبعـض لـبعض احلنفيـة، وبعـض املالكيـة، : الرأي الثاين

يورو   وواز التلوارب يف  إذ :احلنابلة، وهو ما قرره جممع الفقه اإلسـالمي الـدويل

                                                           
 .4/452 فة األحوذي ( 1)

 . 7/146، املحيط اليهاين 2/286، اعوهرة النربة 6/28تايني احلقاو  ( 2)

 .5/407، احلاوي الكارب ل اموردي 5/355، الايا  يف مذه  اإلما  ال ا اي 4/161االختيار لتا يل املصتار ( 3)

 .4/164، املنني التن قدامة 2/25الكايف يف  قه اإلما  أمحد ، 8/217 تح الازيز ( 4)

 .3/105سيد سات  / ،  قه اللنة، ل  يخ5/260، ييل األو ار 4/452،  فة األحوذي 7/230عو  املااود ( 5)

 .3/105سيد سات  /قه اللنة ل  يخ ( 6)
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حالة النال  وارتفاع األساار وتادي التجار وظ مهم ل ملته كني ظ ام  اح وا، 

 .(1)وهذا ياني  ديد األرتاح وتقديرها تمقدار أو يلاة ماينة

 :واستدلوا لرأهيم بح يصيت

 :السنةم  

َموْن َأْعَتوَ  »:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : ، قال-ر  اهلل عنهام -ما روي عن اتن عمر

ا، َأْو َقاَل  كذ ا َلُه ِمْن َعْاٍد، َأْو رِشْ ُُ َثَمنَوُه تِِقيَموِة الَاوْدل : ِطْقصذ َيِصياذا، َوَكاَ  َلُه َما َيْاُ و

، َوإاِلَ َ َقْد َعَتَ  ِمنُْه َما َعَتَ   أمور تتقوويم  ملسو هيلع هللا ىلصأ  الناوي :  وه الداللوةو.(2)«َ ُهَو َعتِي ب

 .(3)اعميو تقيمة املثل هو يف حقيقته التلارب

 :وم  املعقول

النظر يف مصالح الاامة، واملنو من إغوال  اللوار ع ويهم، د اوا ل ئوورر  -1

وأموا إذا كايوت حا وة النواس ال تنود و إال »: يقوول اإلموا  اتون تيميوة. (4)عنهم

 .(5)«تلارب عدل، ال وك ، وال ططط يهم تالتلارب الاادل سار ع

إ  اإلكراه عىل الايو تثمن املثل هو من اإلكوراه اعواوز، حيوث إيوه إكوراه  -2

 .(6)تح 

                                                           
الايوا  والتحصوويل ، 12/218، الانايوة عوىل اهلدايوة 6/28، تايوني احلقواو  4/161االختيوار لتا يول املصتوار ( 1)

،  ايوة املط و  5/407، احلاوي الكارب ل اموردي 6/254، التاج واإلك يل 5/18، املنتقى رشح املو   7/367

، الطورق 28/101، جمموع الفتواوى التون تيميوة 40، احللاة يف اإلسال  التن تيمية صو 6/63يف دراية املذه  

مون   6-1، الدورة اااملوة تالكويوت مون (8: )، قرار رقم ، جم ة جممو الفقه اإلسالمي الدويل222احلكمية صو 

 .2717 ، صو 1788من ديلمي 15 -10 -هو 1402مجادي األول 

ركا  تقيموة وتقويم األطيا  تني ال : تد  الوحي، تاب: ، كتاب(2471: )، حديث رقم3/182صحيح الاصاري ( 2)

 .الادل

           ، الطورق احلكميوة التون القويم   28/77الفتواوى التون تيميوة ، جممووع 36احللاة يف اإلسال  التن تيميوة صوو ( 3)

 .218صو 

 .5/18، املنتقى رشح املو   2/286، اعوهرة النربة 7/146املحيط اليهاين ( 4)

 .42احللاة التن تيمية صو ( 5)

 .وما تادها 28/77جمموع الفتاوى التن تيمية ( 6)
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ال »: ا  يف قرار جم   جممو الفقه ما يصوه: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل

يتدخل ويل األمر تالتلارب إال حيث جيد خ الذ واضحاذ يف اللوق واألساار ياطو اذ 

من عوامل مصطناة،  إ  لويل األمور حين ذ التدخوول تالوسواول الاادلوة املمكنوة 

 .(1)«التي تقيض عوىل ت ك الاوامل وأسااب اا ل والنوال  والنان الفاحش

 :أي ا(6)وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل

رشعواذ د وو هر احتكوار  ورد أو رشكوة ( ويل األمر)أيه جي  عىل الدولة  -أ

 اة أو منفاة هورية لاامة الناس، عند امتناعه عن تياهوا هلوم توالثمن الاوادل س

حو  النواس : تالتلارب اعيي الاادل، الذي يكفل رعاية احلقوني( املثلِعوَض )

روط، وحوّ  وتد و الرضر عنهم الناطئ عن تاودي املحتكور يف األسواار أو ال و

 .املحتكر تإعطاوه الادل الاادل

وهوي مصو حة النواس  -أ  يف هذا التلوارب تقوديامذ ل مصو حة الااموة  -ب

عوىل املصو حة  -املئطرين إىل الل و أو املنوا و يف أ  ي ورتوها توالثمن الاوادل 

      اااصة، وهي مص حة املحتكر الظامل تامتناعوه عون تياهوا هلوم إال تورتح  واحش 

هيوة أ  املصو حة الااموة أو رشوط  اورة، إذ من الثاتوت املقورر يف القواعود الفق

 .( )مقدمُة عىل املص حة اااصة، وأيه ُيتحَمل الرضر اااص ملنو الرضر الاا 

 :هملا والملي يظهر يل

ر املنوايل يف أسواار تيوو وأ  القول تجواز التلارب اعيي عىل الوكيل احلصو   

املنتجات والل و واادمات الرضورية، التي حيتواج إليهوا النواس وال يو ود هلوا 

تديل يف األسواق، هو األوىل تالقاول، ملا  يه من رعاية املصالح، ومحاية الاامة من 

                                                           
مون  مجوادي األول  6-1، الودورة اااملوة تالكويوت مون (8: )، قورار رقومجم ة جممو الفقه اإلسالمي الودويل( 1)

 .2717 ، صو 1788من ديلمي 15 -10 -هو 1402

، املناث  عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املناقد يف دورته (6/4) 132: قرار جم   جممو الفقه اإلسالمي الدويل، رقم( 2)

 . 2003( يناير)كايو  الثاين  16 -11ا   هو، املو1423ذو القادة  13 - 8( دولة قطر ) الراتاة عرشة تالدوحة 

 .1/115، رشح القواعد الفقهية ل زرقا1/87األطااه والنظاور التن يجيم ( 3)
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  و التجار واستنالهلم ل ملته كني،  التلوارب يف هوذه األحووال يمثول رقاتوة 

 .ألسواق ومحايتها من التالع  َاالة لئاط ا

 إذا ارتفات األساار تدو  تدخل من التجوار، تول يوتج ذلوك يتيجوة : وع يه

الارض والط  ،  التلارب يف هذه احلالة يكو  من الظ م املحر ، إما إذا ارتفات 

األساار يتيجة تالع  التجار والوكال  احلرصيني وغوربهم، وعوووهم إىل احليول 

اإلهار تالاامة،  التلارب اعويي  واوز إ  مل يكون وا اوا يف واالحتكار هبدف 

 .هذه احلالة

َوإيِِن ألَْرُ و َأْ  َأْلَقوى »:ملسو هيلع هللا ىلصيقصد قوله  - هذه الااارة»: حلني حامد/يقول د

ت رب إىل أ  الا وة يف تور   -«َمٍة يِف َدٍ  َوالَ َمالٍ َريِب َوَلْيَ  َأَحدب ِمنُْكْم َيْطُ ُانِي تَِمْظ ِ 

رب هي تر  الظ م، وهذا ياني أ  ارتفاع األساار كا  دو  تودخل التجوار، التلا

 إذا تاني أ  التجار هم الذين ر اوا األساار  ماا يف الرتح احلرا ،  إ  هوذا ياود 

 . (1)«الر و ظ ام جي  عىل ويل األمر ر اه، والتلارب هو الوسي ة هلذا

     سوواق وظرو هوا، ومن هذا يتئح أ  التلوارب اعويي مورتو  إىل حوال األ

وما يراه روي  الدولة من رعاية املص حة الاامة،  في األحوال الاادية التي تلتقر 

 يهووا األسوواار، أو يكووو  االرتفوواع ألسووااب خار يووة ال دخوول  يهووا ل تجووار، 

كاألزمات املالية واالقتصادية،  إيه ال جمال ل تلوارب، ويف احلواالت غورب الااديوة 

ريني، هبودف وساار تتدخل التجار واسوتنالل الووكال  احلصوالتي ترتفو  يها األ

الاحث عن الرتح الكثرب مهام كايت األهار التي قود يتاورض هلوا مجووع النواس 

وامللته كني،  في هذه األحوال يتم التلارب اعيي ع يهم، محاية ل ناس وضواطا 

األسواار  هوذا تاإلضوا ة إىل أيوه ينانوي عوىل التجوار عود  املنواالة يف. لسسواق

:  قد روي عن رشيح قوال. تالق يل، أل  ق يل الرتح مو كثرة رأس املال ياد كثربا

                                                           
 . 236حلني حامد حلا ، يظرية املص حة يف الفقه اإلسالمي صو / د( 1)
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تلووق الكو وة وهوو . (1)وماه درة -كر  اهلل و هه  -كنت مو عيل تن أيب  ال  

يا مارش التجار خذوا احل  وأعطوا احل  تل موا، ال توردوا ق يول الورتح »: يقول

 .(2)« تحرموا كثربه

 :احلرصي املحتكر أو املغايل يف األسعار عقوبة الوكي 

من ح  الدولة التدخل وإ اار الوكيل احلرصي املحتكر  :البيع عليه جربا -1

رورية التوي ال غنوى ل نواس عنهوا وال وعىل تيو  املنتجات والل و واادمات الئ

من تاب د و الرضر الاا ، وإ  كا   يه هر خاص،  القاعودة . (6)يو د هلا تديل

 .(6)يتحمل الرضر اااص لد و الرضر الاا : تقولالفقهية 

الايو احلاصل من مكوره تحو ، أو الايوو ع يوه يياتوة عنوه،  :والبيع اجلربي هو

 .(9)إليفا  ح  و   ع يه، أو لد و هر، أو  قي  مص حة عامة

حيث حي  ل دولة أ  تفرض سياسة التلارب اعيي عىل  :التسع  اجلربي -2

 يف أساار املنتجات من الل و واادمات الرضورية التوي الوكيل احلرصي، املنايل

ال غنى ل ناس عنها، وال يو د هلا تديل يف األسواق، وقد مر احلديث عن التلارب 

اعيي يف حالة النال  وارتفاع األساار، يتيجة   و واستنالل التجار والووكال  

 .احلرصيني

و يه عن االحتكار   وم وذلك يف حالة ما إذا تم  ذيره  :احلب  والتعزير -3

ينته، ور و أمره ل قئا ،    قا  حاله وتازيره عىل صونياه، ز ورا لوه ود اوا 

 .(0)ل رضر عن الناس

                                                           
لوسويط املاجوم ا( الوِدرة: ) ، موادة11/281الاوروستواج . رب توهوتالكرس اللوط أو اليش  الذي يئ: الِدَرة ( 1)

 (.الِدرة) : ،  صل الدال، مادة371ط صو ، القاموس املحي(الِدرة: )، تاب الدال، مادة1/277

 .2/175، أخاار القئاة 2/80، إحيا  ع و  الدين 10/282كنز الاامل ( 2)

، املجمووع ل نوووي 6/12، مواهو  اع يول4/172، االختيوار لتا يول املصتوار 14/283الاناية رشح اهلداية ( 3)

 .4/410، رشح منتهى اإلرادات 1/214، الروض املرتو 13/48

 .1/87  1780 -هو 1400دار الكت  الا مية، تربوت: األطااه والنظاور التن يجيم، ط( 4)

 .7/70املوسوعة الفقهية الكويتية ( 5)

 .14/283الاناية رشح اهلداية ( 6)
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ري املحتكور وحيث حي  ل دولة مااقاة الوكيل احلص:اإلخراج م  السوق -4

ل ل و والائاوو واملنتجات واادمات الرضورية التي حيتا ها الناس وال يو ود 

هلا تديل يف األسواق، واملمتنو عن تياها تلار املثل، تطرده من اللوق ومناه مون 

مور » عرض منتجاته والرتويج هلا يف األسواق،  قد روي أ  عمر تن ااطواب 

إموا أ  تزيود : زتيااذ له تاللوق  قال له عمر عىل حا   تن أتى ت تاة وهو يايو 

 في األثر داللة عوىل أ  مون مل ي توز  تلوار . (6)«يف اللار وإما أ  تر و من سوقنا

وهوو وإ  كوا  يف إيقواص . (6)اللوق جيوز إخرا ه منه، ل ال يترضر أهل اللووق

 .اللار،  في املناالة من تاب أوىل

إذا امتنو الوكيل احلرصي عن الايوو :مصادرة أمواله وتوزيعها عىل الناس -5

رورية التوي ال غنوى وتثمن املثل ل منتجات من الائاوو والل و وااودمات الئو

ل ناس عنها وال يو د هلا تديل  من ح  الدولة أ  تقو  تمصادرة هذه املنتجوات 

التي حيتكرها الوكيل احلرصي ويترضر الناس من ذلك وتوزياها عىل الناس، أل  

 .(6)ة إىل ذلك، ولامو  املص حةاحلا ة داعي

سومات رسوول :  قد روي عن عمر تن ااطاب، قال :اإلفالس واجلملام -6

، هتووه اهلل تاعووذا  موون احتكوور عووىل امللوو مني  اووامهم»: يقووول ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 في احلديث داللة واضحة عىل أ  املحتكر قد يااق  من اهلل عوىل . (4)«واإل الس

، ثوم ينوتن ر منوه الائوو ، ثوم يلوودحيم احتكاره ت   يصياه تاعذا  وهو مرض

                                                           
، املو   لإلموا  مالوك، كتواب 6/27( 10737)الكيى، كتاب الايوع، تاب التلارب، حديث رقم  سنن الايهقي( 1)

، 1/574، يف  امو األصول يف أحاديث الرسول 2/651، (1328)الايوع ، تاب احلُكرة والرتت ، حديث رقم 

 .ق ت إسناده قوي

 .3/381رشح الزرقاين عىل مو   اإلما  مالك، ( 2)

، رشح منتهوى اإلرادات 3/423، املنتقوى رشح املو و  4/172، االختيار لتا يل املصتار11/25تداوو الصناوو ( 3)

4/410. 

احلُْكورة واعََ و ، ويف مصوااح : التجوارات، تواب: ، كتواب(2155: )، حوديث رقوم2/727سنن اتن ما وه ( 4)

 .3/11مصااح الز ا ة يف زواود اتن ما ه: ينظر. إسناده صحيح ور اله موثقو : الز ا ة
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. (1)ويتقطووو ويتنوواثر، ويتصووور يف كوول عئووو، غوورب أيووه يكووو  يف الو ووه أغ وو 

 .(2)واإل الس هو  قد املال، ت   يتحول حال ال ص  من اليرس إىل الارس

وخ،  وقد أصي  املحتكر تاعذا  يف عهد عمر تن ااطاب،  قد روي عون َ ورر

موىل عثام ، أ  عمر، وهو يوم ذ أمرب املؤمنني، خورج إىل امللوجد،  ورأى  ااموا 

تار  اهلل  يه و ويمن :  اا      إلينا، قال: ما هذا الطاا  ؟  قالوا: منثورا،  قال

وخ موىل : ومن احتكره؟ قالوا: يا أمرب املؤمنني،  إيه قد احتكر، قال:   اه، قيل  رر

موا مح كوام عوىل احتكوار : موىل عمر،   رسل إليهام  دعاُها،  قوالعثام ، و ال  

سومات : يا أمرب املؤمنني، ي رتى ت موالنا ويايو،  قال عمر:  اا  املل مني؟ قاال

         مون احتكور عوىل امللو مني  اوامهم، هتوه اهلل تواإل الس، »: رسول اهلل يقوول

وخ عند ذلك «أو تجذا  ني، أعاهد اهلل وأعاهد  أ  ال أعود يا أمرب املؤمن:  قال  رر

: قوال أتوو حييوىإيام ي رتي ت موالنوا ويايوو، : يف  اا  أتدا، وأما موىل عمر،  قال

 .(6)  قد رأيت موىل عمر جمذوما

هذا وال مايو من استصدا  ما تراه الدولة مناساا من الاقوتات التازيريوة ضود 

رورية واألساسوية وت الئوالوكيل احلرصي املحتكر ل منتجات والل و واادما

التي حيتاج إليها الناس وال يو د هلا تديل يف األسواق،  قيقا ل مصو حة، ود اوا 

 .ل رضر، ور اا ل ظ م

                                                           
، ماجم لنة الفقهوا  (اعذا : )، تاب اعيم، مادة1/113، املاجم الوسيط ( ذ : ) ، مادة12/86للا  الارب ( 1)

 (.اعذا : ) ، حرف اعيم، مادة1/161

 (.اإل الس) ، 1/81ماجم لنة الفقها  ( 2)

ينظر الا ل املتناهيوة . حيي جمهول أتو: ، ويِف الا ل املتناهية التن اعوزي1/348ملند الفاروق عمر، التن كثرب، ( 3)

2/607. 
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي تنامته تتم الصاحلات، وأمحده ساحايه عىل إمتا  هوذا الاحوث، 

 :والذي توص ت من خالله إىل النتاوج والتوصيات ايتية

 النتائج: أوال

الوكالة مرشوعة تالكتاب واللنة واإلمجاع واملاقول، والفقها  متفقوو  عوىل  -1

 .ذلك

إ  الوكالة تقو  عىل أرتاة أركا  املوكل والوكيل واملوكل  يوه والصوينة عوىل  -2

 .الرأي الرا ح

الوكيل احلرصي هو ال وص  الطاياوي أو االعتاواري، الوذي حيصول عوىل  -3

 اياي أو  هة اعتاارية، لايو أو توزيو أو عرض منتجوات توكيل من طص  

 .س اية أو خدمية حرصية، يف يطاق مكاين وترشي حمدد

 .تم تكيي  عقد الوكالة احلرصية عىل أيه وكالة مقيدة وأيه  اوز رشعا -4

ال مايو رشعا من وضو الرشوط احلرصية يف الاقود،  األصل  يها اإلتاحة ما  -5

 .عىل احلرمةمل يدل دليل رشعي 

رر ولي  كل احتكار يلتدعي تودخل الدولوة،  واألمر مرهوو  تتحقو  الئو -6

 .لامو  الناس أو خاصتهم

            ر تالااموة، سووا  أكوا  قوتوا، والرا ح أ  االحتكوار جيوري يف كول موا يئو -7

 .، أ  خدمات، أ  غرب ذلكوتئاوو، أ  أعامالذ  اذ أ  منتجات أ  س ا

الدولة تإ اار الوكيل احلرصي عوىل تيوو املنتجوات واللو و ال مايو من قيا   -8

واادمات، إذا احتكرها، وترت  عىل احتكواره اإلهار تالنواس، ومل يو ود 

 .تديل هلا يف األسواق
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رر،  حيوث والتلارب لي  سياسة مط قة، إيام هو مقيد تا وة وهوي ر وو الئو -7

 .التلاربو دت الا ة و د التلارب، وحيث ايتفت الا ة ايتفى 

التلارب هو عمل ا تهادي تقو  ته الدولة أو اعهات املانيوة، تاود م وورة  -10

 .أهل الرأي وااية واالختصاص

إذا امتنو الوكيل احلرصي من الايو تلار املثل وغاىل يف األساار،  وال موايو  -11

 .من قيا  الدولة تالتلارب اعيي ع يه

              يووو اعوويي، أو التلووارب اعوويي، ال مووايو رشعووا موون تطايوو  عقوتووة الا -12

أو احلوا ، أو املصوادرة، أو غربهوا مون الاقوتوات  أو اإلخراج مون اللووق

التازيرية، ضد الوكال  احلرصيني الذين حيتكرو  الل و واألعامل واادمات 

الرضورية التي حيتا ها الناس وال يو د هلا توديل يف األسوواق، وال ياياو وا 

 .ار  يها مناالة عىل الناسإال ت سا

ري املحتكوور واملنووايل يف األسوواار ل لوو و واملنتجووات و  الوكيوول احلصووإ -13

 .إىل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالرضورية، قد يصياه اهلل تاعذا  واإل الس، كام ياه الناي 

 :التوييات: ثانيا

ريني واملنتجوني، وهورة تث روح الدين واألخالق يف يفوس الوكال  احلصو -6

التحكم يف املنتجوات واللو و واألعوامل وااودمات األساسوية وتوعيتهم أ  

 .والرضورية واملناالة يف أساارها حمر  رشعا

رياات الرادعة، وتنفيذها وهورة قيا  الدولة تمراقاة األسواق، وتفايل الت  -6

ضد كل مون سوولت لوه يفلوه اإلهار تالنواس والتالعو  تاألسوواق مون 

 .الوكال  احلرصيني والتجار اع اني

روط الفقهية عند إترا  عقود التوكيول وهورة مراعاة الئواتط الرشعية وال  -6

 .احلرصي، لتجن  ما قد يوقو يف احلرمة 
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هورة مراعاة حقوق امللته كني وامللتفيدين مون مجووع النواس عنود إتورا   -6

ري واعهوة املايحوة وعقودالتوكيل احلرصية التي يتم إترامها تني الوكيل احلص

 .له
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 فهرس املصادر واملرجع
 :القرآن الكريم: أوال

 :كت  التفس  وعلوم القرآن: ثانيا

دار الفكور، : اإلتقا  يف ع و  القرآ ، عاد الرمحن تن الكامل  الل الدين اللويو ي، ط -1

 .تربوت

الرتاإ الاريب، تربوت،  دار إحيا : أحكا  القرآ ، أليب تكر، أمحد تن عيل اعصاص، ط -2

 .هو1405

دار الكتو  الا ميوة، توربوت، : أحكا  القرآ ، أليب تكر، حممد تن عاد اهلل الاوريب، ط  -3

 .  2003هو  1424لانا ، الثالثة، 

دار الكتو  الا ميوة، توربوت، : أحكا  القورآ ، أيب احللون، حممود الكيوا هورايس، ط -4

 .هو1405

 .دار اإلرطاد، سوريا: يش، طإعراب القرآ  وتيايه، حمي الدين درو -5

، أليب سوايد، عاود اهلل تون عمور -تفلورب الايئواوي  -أيوار التنزيل وأرسار الت ويول  -6

 .الايئاوي

مؤسلوة :  امو الايا  عن ت ويل آي القرآ ، أليب  افر، حممد تون  ريور الطويي، ط -7

 . 2000 -هو 1420الرسالة، األوىل، 

ر، ومصوطفى الاوايب احل اوي، مصو: اغوي، طأمحد مصطفى املر/ تفلرب املراغي، ل  يخ -8

 .  1746 -هو 1365األوىل، 

رية، ودار الكت  املص: اعامو ألحكا  القرآ ، أليب عاد اهلل، حممد تن أمحد القر اي، ، ط -7

 . 1764 -هو 1384القاهرة، الثايية، 

ر، وهجر، مصدار : الدر املنثور يف التفلرب تامل ثور، عاد الرمحن تن أيب تكر الليو ي، ط -10

 . 2003 -هو1424

 تح القدير اعامو تني  ني الرواية و الدراية من ع م التفلرب، حممد تن عيل ال ووكاين،  -11

 .هو 1414دار اتن كثرب دم  ، األوىل، : ط
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اهلداية إىل ت وغ النهاية يف ع م ماواين القورآ  وتفلوربه، وأحكاموه، ومجول مون  نوو   -12

جمموعة تحوإ الكتواب : رويب  ال  محوش القربواين، ي ع ومه، أليب حممد مكي تن أ

 .         2008 -هو 1427واللنة، ك ية الرشياة والدراسات اإلسالمية، ال ارقة، األوىل، 

دار الفكور، : ، أليب عاد اهلل، حممد تن عمر الرازي، ط-تفلرب الرازي -مفاتيح الني   -13

 .تربوت

 :كت  احلديث ورشوحه: ثالثا

، تقي الدين أتو الفتح حممود عويل املاوروف تواتن األحكا حكا  رشح عمدة إحكا  األ -1

 . 2005 -هو 1426األوىل، مؤسلة الرسالة،: دقي  الايد، ط

املكتو  : إروا  الن يل يف ختريج أحاديث منار اللايل، حممد يوارص الودين األلاواين، ط -2

 . 1785 -هو 1405اإلسالمي، تربوت، الثايية، 

:  امو الرتمذي، أليب الاال، حممد عاود الورمحن املاواركفوري، ط  فة األحوذي ترشح -3

 .دار الكت  الا مية، تربوت 

اعامو الصنرب من حديث الا رب النذير، لإلما   الل الدين، عاد الورمحن اللويو ي،  -4

 .املكت  اإلسالمي، دم  : ط

: رب، ط امو األصول يف أحاديث الرسول، جمد الدين أتو اللواادات املاوار  تون األثو -5

 . 1767 -هو 1387األوىل، مكتاة احل واين، 

مكتاوة الرطود، األوىل، : خالصة الادر املنرب، أليب حف ، عمر تن عويل تون امل قون، ط -6

 . 1787 -هو 1410

: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أليب الفئل، أمحد تن عيل تن حجور الالوقالين، ط -7

  .دار املار ة، تربوت 

مكتاوة مصوطفى الاوايب : إتراهيم، حممد تون إسوامعيل الصونااين، طسال اللال ، أليب  -8

 . 1760 -هو 1377احل اي، الراتاة، 

س ل ة األحاديث الئايفة واملوضوعة وأثرهوا اللويئ يف األموة، حممود يوارص الودين  -7

 .  1772 -هو 1412دار املاارف، الرياض، األوىل، : األلااين، ط

دار الكتواب الاوريب، : تن األطواث اللجلوتاين، ط سنن أيب داود، أليب داود، س يام  -10

 .تربوت
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مكتاة دار الااز، مكوة املكرموة : اللنن الكيى، أليب تكر، أمحد تن احللني الايهقي، ط -11

 . 1774-هو 1414

دار إحيوا  الورتاإ الاوريب، : سنن الرتمذي، أليب عيلى، حممد تن عيلى الرتمذي، ط -12

 .تربوت

 .دار الفكر، تربوت:  عاد اهلل، حممد تن يزيد القزويني، طسنن اتن ما ه، أليب -13

دار الكتو  : رشح الزرقاين عوىل مو و  اإلموا  مالك،حممود عاود الاواقي الزرقواين ط -14

 .هو1411الا مية، تربوت 

 .قديمي كت  خاية، كراتيش: رشح سنن اتن ما ة، ل ليو ي وغربه، يرش -15

دار إحيوا  : زكريا، حيي تون رشف النوووي، ط رشح النووي عىل صحيح مل م، أليب -16

 .هو 1372الرتاإ الاريب، تربوت، الثايية 

دار  ووق النجواة، : صحيح الاصاري، أليب عاد اهلل، حممد تن إسوامعيل الاصواري، ط -17

 .هو 1422األوىل، 

دار إحيا  الرتاإ الاريب، : صحيح مل م، أليب احللن، مل م تن احلجاج الق ربي، ط -18

 .ت تربو

 .املكت  اإلسالمي: صحيح وضاي  اعامو الصنرب، حممد يارص الدين األلااين، ط -17

صحيح وضاي  سنن اتن ما ه، لإلما  حممد يارص الدين األلااين، إيتواج مركوز يوور  -20

 .اإلسال  ألتحاإ القرآ  واللنة، اإلسكندرية

املكتو  اإلسوالمي، : ط ضاي  اعامو الصنرب وزيادته، حممد يارص الودين األلاواين، -21

 .تربوت

األوىل، دار الكت  الا مية، تربوت : الا ل املتناهية، عاد الرمحن تن عيل تن اعوزي، ط -22

 .هو1403

 .هو1415دار الكت  الا مية، تربوت، الثايية، : عو  املااود رشح سنن أيب داود، ط -23

تن حلا  ال هرب تاملتقي اهلندي،  كنز الاامل يف سنن األقوال واأل اال، عال  الدين عيل -24

 . 1781 -هو 1401مؤسلة الرسالة، تربوت، اااملة، : ط

مكتاة : جممو الزواود ومناو الفواود، أليب احللن، يور الدين عيل تن أيب تكر اهليثمي، ط -25

 . 1774 -هو 1414القديس، القاهرة، 
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تن عاد اهلل تن حممد النيلاتوري، امللتدر  عىل الصحيحني، أليب عاد اهلل، احلاكم حممد  -26

 . 1770 -هو 1411دار الكت  الا مية، تربوت، األوىل، : ط

مؤسلوة الرسوالة، توربوت، : ملند أمحد، أليب عاد اهلل، أمحود تون حناول ال ويااين، ط -27

 .  2001 -هو 1421األوىل، 

، املنصوورة األوىل، دار الو وا : ملند الفاروق عمر، إسامعيل تون عمور تون كثورب ، ط -28

 .  1771 -هو 1411

مصااح الز ا وة يف زواوود اتون ما وه، أليب الااواس، أمحود تون أيب تكور تون قوايامز  -27

 .هو 1403دار الكت  الارتية، تربوت، الثايية، : الاوصربي، ط

مكتاوة : املصن  يف األحاديث وايثار، أليب تكر، عاد اهلل تون حممود تون أيب طوياة، ط -30

 .هو 1407األوىل،  الرطد، الرياض،

ر، ومطااة اللاادة، مص: املنتقى رشح املو  ، أليب الوليد، س يام  تن خ   الاا ي، ط -31

 .هو 1332األوىل، 

 .دار إحيا  الرتاإ الاريب، مرص: مو   مالك، لإلما  مالك تن أي  األصاحي، ط -32

دار إحيا  : الذهاي، ط ميزا  االعتدال يف يقد الر ال، طم  الدين، أتو عاد اهلل حممد -33

 .الكت  الارتية

يص  الراية ألحاديث اهلداية مو حاطيته تنية األملاي يف ختريج الزي اوي، أليب حممود،  -34

 -هوو 1418مؤسلة الريا ، توربوت، األوىل، : احلا ، مجال الدين عاد اهلل الزي اي، ط

1777  . 

 . 1773ار اعيل، د: ييل األو ار، حممد تن عيل تن حممد ال وكاين، ط -35

 :كت  اللغة واملعاجم: رابعا

تاج الاروس من  واهر القواموس، أليب الفويت، حممود تون حممود احللويني، امل قو   -1

 .دار اهلداية : ى الزتيدي، طوتمرتئ

 .دار إحيا  الرتاإ الاريب، تربوت: التاريفات، عيل تن حممد اعر اين، ط -2

دار إحيوا  الورتاإ الاوريب، : األزهوري، طهتذي  ال نة، أليب منصور، حممد تون أمحود  -3

 . 2001تربوت، األوىل، 
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األوىل، دار الفكور : التوقي  عىل مهامت التاواري ، حممود عاود الورؤوف املنواوي، ط -4

 .هو1410املاارص، تربوت 

دار : الصحاح تاج ال نة وصحاح الارتية، أليب النرص، إسامعيل تن محواد اعووهري، ط -5

 . 1787 -هو 1407لراتاة، الا م ل ماليني، تربوت، ا

 .دار ومكتاة اهلالل، مرص: كتاب الاني، أليب عاد اهلل، أمحد تن خ يل الفراهيدي، ط -6

دار : للا  الارب، أليب الفئل، حممد تن مكر  مجال الودين تون منظوور األ ريقوي، ط -7

 .هو 1414صادر، تربوت، الثالثة، 

املكتاوة : أمحد تن حممد الفيومي، ط املصااح املنرب يف غري  الرشح الكارب، أليب الاااس، -8

 .الا مية، تربوت 

دار الكت  : املحكم واملحيط األعظم، أليب احللن، عىل تن إسامعيل تن سيده املريس، ط -7

 . 2000 -هو 1421الا مية، تربوت، األوىل، 

األوىل، مكتاوة : عويل حممود مجاوة، ط. ماجم املصط حات االقتصادية واإلسوالمية، د -10

 . 2000هو 1421الرياض الاايكا ،

دار الفكر، توربوت، : ماجم مقايي  ال نة، أليب احللني، أمحد تن  ارس القزويني، ط -11

 . 1777 -هو 1377

دار النفواو ، : حامود صوادق قنياوي، ط -ماجم لنة الفقها ، حممود رواس ق اجوي  -12

 . 1788 -هو 1408الثايية، 

 .دار الدعوة، مرص: تالقاهرة، طاملاجم الوسيط، جممو ال نة الارتية  -13

، أليب عاد اهلل، حممد تن قاسم -رشح حدود اتن عر ة ل رصاع  -اهلداية الكا ية ال ا ية -14

 .هو 1350املكتاة الا مية، األوىل، : األيصاري الرصاع التوييس، ط

 :كت  قواعد الفقه وأيول: خامسا

دار الكتوو  الا ميووة،  :زيوون الااتوودين توون يجوويم احلنفووي، ط األطووااه والنظوواور، -1

 .  1780 -هو 1400تربوت

مكتاة : التحارب رشح التحرير يف أصول الفقه، أليب احللن، عيل تن س يام  املرداوي، ط -2

 . 2000 -هو 1421الرطد، الرياض، 
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مؤسلوة الريوا ، : تيلرب ع م أصول الفقه، عاود اهلل تون يوسو  اعوديو الانوزي، ط -3

 . 1777 -هو 1418تربوت، األوىل، 

 .دار الق م: أمحد حممد الزرقا، ط. ح القواعد الفقهية، درش -4

  :كت  فقه اململاه : سادس

 .دار املار ة، تربوت : إحيا  ع و  الدين، أليب حامد، حممد النزايل، ط -1

دار احلوديث، : األحكا  الل طايية، أليب احللن، عيل تن حممد تن حايو  املواوردي، ط -2

 .القاهرة 

املكتاوة : حممد تون خ و  الانودادي، امل قو  تواتن وكيوو، طأخاار القئاة، أليب تكر،  -3

 .  1747 -هو 1366التجارية الكيى، مرص، األوىل، 

الثالثوة، دار : االختيار لتا يل املصتار، عاد اهلل تن حممود تن مودود املوصيل احلنفوي، ط -4

 . 2005 -هو1426الكت  الا مية، تربوت 

حيي، زكريا تن حممد تن زكريوا األيصواري أسنى املطال  يف رشح روض الطال ، أليب  -5

 .دار الكتاب اإلسالمي : اللنيكي، ط

اإلقناع يف  قه اإلما  أمحد تن حنال، أليب النجا، رشف الدين موسى تن أمحد احلجاوي ،  -6

 .دار املار ة، تربوت: ط

 .هو1373الثايية، دار املار ة، تربوت : األ ، أليب عاد اهلل، حممد تن إدري  ال ا اي، ط -7

: اإليصاف يف مار ة الرا ح من ااالف،أليب احللن، عويل تون سو يام  املورداوي، ط  -8

 .هو1417األوىل،دار إحيا  الرتاإ الاريب، تربوت

: ري، طوالاحر الراو  رشح كنز الدقاو ، زين الدين تن إتراهيم تن حممد تن يجيم املصو -7

 .دار املار ة، تربوت

دار : أليب تكر، عال  الدين تن ملاود الكاسواين، طتداوو الصناوو يف ترتي  الرشاوو،  -10

 . 1786 -هو 1406الكت  الا مية، الثايية، 

دار الكتو  : الاناية رشح اهلداية، أليب حممد، حممود تون أمحود تودر الودين الاينوي، ط -11

 . 2000 -هو 1420الا مية، تربوت، األوىل، 

: حييى تن أيب اارب تن سامل الامراين، طالايا  يف مذه  اإلما  ال ا اي، أليب احللني،  -12

 . 2000 -هو 1421دار املنهاج،  دة، األوىل، 
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الايا  والتحصيل والرشح والتو يه والتا يل مللاول امللتصر ة، أليب الوليد، حممد تن  -13

 . 1788 -هو 1408دار النرب، اإلسالمي، تربوت، الثايية، : رطد القر اي، ط

دار الكتو  : ترص خ يل، أليب عاد اهلل، حممد تن يوس  املوواق، طالتاج واإلك يل ملص -14

 . 1774 -هو 1416الا مية، األوىل، 

تايني احلقاو  رشح كنز الدقاو ، عثام  تن عيل،  صور الودين الزي اوي، وماوه حاطوية  -15

املطااوة الكويى األمربيوة، تووالق، : ال  اي، طهاب الدين أمحد تن حممد ال و اي، ط

 .هو 1313ألوىل، القاهرة، ا

دار الا واور :  فة امل و ، أليب عاد اهلل، زين الدين حممد تن أيب تكر احلنفي الرازي، ط -16

 .هو 1417اإلسالمية، تربوت، األوىل، 

دار الكتو  : الت قني يف الفقه املالكي، أليب حممد، عاد الوهاب تون عويل الانودادي، ط -17

 .  2004 -هو 1425الا مية، األوىل، 

عوامل : التنايه يف الفقه ال ا اي، أليب إسحاق، إتراهيم تن عيل تن يوس  ال ربازي، ط -18

 .الكت  ، تربوت 

اعوهرة النربة عىل خمترص القدوري، أليب تكر تن عويل تون حممود احلودادي، الااوادي  -17

 .هو 1322املطااة ااربية، األوىل، : الزتيدي، ط

األوىل، دار الكتو  : عيل تن حممد تن حاي  املاوردي، طاحلاوي الكارب، أليب احللن،  -20

 .  1774-هو 1414الا مية، تربوت، 

، حممد أمني، املاروف تاتن عاتدين، -رد املحتار عىل الدر املصتار  -حاطية اتن عاتدين  -21

دار الفكور، توربوت، الثاييوة، : وماه الدر املصتار رشح تنوير األتصار، ل حصوكفي، ط

 .  1772 -هو 1412

دار الكت  الا مية، : احللاة يف اإلسال ، أليب الاااس، أمحد تن عاد احل يم تن تيمية، ط -22

 .تربوت، األوىل

دار الكتو  : درر احلكا  يف رشح جم ة األحكا ، عيل حيودر خوا وة أموني أ نودي، ط -23

 .الا مية، تربوت

رادات، منصور تن يوي  تن دقاو  أويل النهى لرشح املنتهى، املاروف ترشح منتهى اإل -24

 . 1773هو 1414عامل الكت ، األوىل، : إدري  الاهويت، ط
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دار : الذخربة، أليب الاااس، طهاب الدين أمحد تن إدري  املالكي، ال هرب تالقرايف، ط -25

 . 1774النرب اإلسالمي، تربوت، األوىل، 

: يوى تون رشف النوووي، طروضة الطالاني وعمدة املفتني، أليب زكريا، حميي الدين حي -26

 . 1771 -هو 1412املكت  اإلسالمي، تربوت، الثالثة، 

دار الفكر، : الروض املرتو رشح زاد امللتقنو، منصور تن يوي  تن  إدري  الاهويت، ط -27

 .تربوت

دار اتن : الليل اعرار املتد   عىل حداو  األزهار، حممد تن عيل تن حممد ال وكاين، ط -28

 . حز ، األوىل

 .هو1373دار املاارف، : الرشح الصنرب عىل أقرب امللالك، ل  يخ أمحد الدردير، ط -27

 .رشح  تح القدير، لكامل الدين حممد تن عاد الواحد الليوايس، دار الفكر، تربوت -30

 .مكتاة دار الايا : الطرق احلكمية، حممد تن أيب تكر تن أيوب تن قيم اعوزية، ط -31

: اهلداية، أليب عاد اهلل، حممد تن حممد تن حممود أكمل الودين الاواتريت، ط الاناية رشح -32

 .دار الفكر

، عاد الكريم تن حممد الرا اوي القزوينوي، -الرشح الكارب - تح الازيز ترشح الو يز -33

 .دار الفكر : ط

الااز، عااس أمحد : القوايني الفقهية، أليب القاسم، حممد تن أمحد تن  زي الك اي، يرش -34

 .املروة، مكة املكرمة 

الكايف يف  قه اإلما  أمحد، أليب حممد، مو   الدين عاد اهلل تن أمحد تن حممد تن قداموة،  -35

 . 1774 -هو 1414دار الكت  الا مية، األوىل، : ط

الريواض  مكتاوة: الكايف يف  قه أهل املدينة، أليب عمر، يوس  تن عاد اهلل القر اي، ط -36

 . 1780 -هو 1400لثايية، احلديثة، ا

دار الكتو  : ك اف القناع عن متن اإلقناع، منصور تن يوي  تن  إدري  الاهوويت، ط -37

 .الا مية 

دار : ال ااب يف رشح الكتاب، عاد الننوي تون  الو  الننيموي الدم وقي امليوداين، ط -38

 .الكتاب الاريب
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دار عوامل الكتو ، : د تن مف وح، طاملادع يف رشح املقنو، أليب إسحاق، إتراهيم تن حمم -37

 . 2003 -هو 1423الرياض، 

دار الفكور، : املجموع رشح املهذب، أليب زكريا، حمي الدين حيي تن رشف النووي، ط -40

 . 1776تربوت 

دار الفكور : املحىل تايثار، أليب حممد، عيل تن أمحد تن سوايد تون حوز  الظواهري، ط -41

 . ل طااعة والنرش والتوزيو، تربوت

أليب املاايل، ترها  الدين حممود تن أمحد تن عمر تون  حيط اليهاين يف الفقه الناامين،امل -42

 . 2004 -هو 1424دار الكت  الا مية، تربوت، األوىل، : َماَزَة الاصاري، ط

دار الكتو  الا ميوة، األوىل، : املدوية الكيى، اإلما  مالك تون أيو  األصواحي، ط -43

 . 1774 -هو 1415

مرات  اإلمجاع يف الااادات واملاامالت واالعتقادات، أليب حممد، تن حز  الظواهري،   -44

 .دار الكت  الا مية، تربوت : ط

مطال  أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى تن ساد تن عاده اللويو ي طوهرة،  -45

 .  1774 -هو 1415املكت  اإلسالمي، الثايية، : الرحيااين مولدا، ط

 .دار الفنو ، كميدج : ماامل القرتة يف     احللاة، حممد تن األخوة القريش، ط -46

 -هو 1388مكتاة القاهرة، : املنني، أليب حممد، مو   الدين عاد اهلل تن أمحد  قدامة، ط -47

1768  . 

منني املحتاج إىل مار ة مااين ألفاظ املنهاج، طم  الودين، حممود تون أمحود ااطيو   -48

 . 1774 -هو 1415دار الكت  الا مية،  األوىل، : ، طالرشتيني

املهذب يف  قه اإلما  ال ا اي، أليب إسحاق، إتراهيم تن عيل تون يوسو  ال وربازي،  -47

 .دار الكت  الا مية، تربوت : ط

ي، ومواه  اع يل يف رشح خمترص خ يل، أليب عاد اهلل، طم  الدين حممود الطرات لو -50

 . 1772 -هو 1412دار الفكر، الثالثة، : املاروف تاحلطاب، ط

 اية املحتاج إىل رشح املنهاج،  طم  الدين حممد تن أيب الاااس أمحد تن محزة طهاب  -51

ي األقهوري، وحاطية أيب الئيا  يور الدين تن عويل ال يام لو: الدين الرميل، وهبام ه

الفكور، توربوت، دار : وحاطية أمحد تن عاود الورزاق املاوروف تواملنريب الرطويدي، ط

 . 1784 -هو 1404



 جملة املجمع الفقهي اإلسالمي                 666

 الواحد واألربعون العدد - ة اخلامسة والثالثونالسن                   

 اية املط   يف دراية املذه ، أتو املاايل، عاد امل ك تن عاد اهلل تون يوسو  اعوويني،  -52

 . 2007 -هو 1428دار املنهاج، األوىل، : امل ق  تإما  احلرمني، ط

 دار اللوال ، القواهرة،: الوسيط يف املذه ، أليب حامود، حممود تون أمحود النوزايل، ط -53

 .هو 1417األوىل، 

 :كت  معارصة وحديثة: سابعا

دار : سو طا  اهلاطومي، ط. ر ات الوكيول يف عقوود املااوضوات املاليوة، دوأحكا  تص -1

 . 2002هو و 1423الاحوإ ل دراسات اإلسالمية وإحيا  الرتاإ، ديب، األوىل، 

: صوالح التونم، طإتراهيم . االمتياز يف املاامالت املالية وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د -2

 .األوىل، دار اتن اعوزي، اللاودية

مؤسلوة الرسوالة، :  تحي الودريني، ط/ تحوإ مقارية يف الفقه اإلسالمي وأصوله، د -3

 .تربوت

: رواألوىل، دار التو ي  النموذ ية ل طااعة، ي : عاد احلميد الاايل ط. ضواتط الاقود، د -4

 .مكتاة وهاة، مرص

 . 1787األوىل، دار الفكر، دم  ، : وهاه الزحييل، ط .د.الفقه اإلسالمي وأدلته، أ -5

دار : حممود مصوطفى الوزحييل، ط/ القواعد الفقهية وتطايقاهتا يف املوذاه  األرتاوة، د -6

 .  2006 -هو 1427الفكر، دم  ، األوىل، 

 .هو1337 يين، دم  ، : مصطفى الزرقا، ط. املدخل الفقهي الاا ، د -7

األوىل، رشكة الطااعوة الفنيوة املتحودة، :  راج حلني، ط أمحد. امل كية ويظرية الاقد، د -8

 .مؤسلة الثقا ة اعاماية: الاااسية، مرص، يرش

موق  اإلسال  من اإلرهاب، حممد الامربي،  اماوة يواي  الارتيوة ل ا وو  األمنيوة،  -7

 . 2004 -هو 1425الرياض 

ة املتناي، القاهرة، مكتا: حلني حامد حلا ، ط/ يظرية املص حة يف الفقه اإلسالمي، د -10

1781 . 

دار الفكوور اعوواماي، : الوكالووة التجاريووة يف ضووو  الفقووه والقئووا ، منوورب قزمووا ، ط -11

 . 2005اإلسكندرية

الودار اإلسوالمية، : عاد املحلن الزكوري، ط. الوكاالت التجارية يف الفقه والنظا ، د -12

 .هو1423املنصورة 
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 :رسائ  ماجست : ثامنا

حلني الانقري تحث تكمييل لنيل در ة . التجاري دراسة  قهية تطايقية، دعقد االمتياز  -1

املا لترب يف الفقه املقوار ،  اماوة اإلموا  حممود تون سواود، املاهود الاوايل ل قئوا ، 

 .ه1432هو 1431

 ، عمرو 1784عقد الوكالة يف الفقه اإلسالمي مقاريا مو قايو  املاامالت املديية للنة  -2

رياة،  اماوة اار وو ، ك يوة وكمييل لنيل در ة املا لترب يف ال حممد األمني، تحث ت

 . 2007 القايو ، أغلط 

الوكالة احلرصية وعالقتها تاالحتكار يف الفقه اإلسالمي، حممد صهي  الرومي، رسالة  -3

مقدمة الستكامل احلصول عىل در ة املا لترب يف الفقه املقار ، ك ية الرشياة والقايو ، 

 . 2011 -هو 1432اإلسالمية، غزة، اعاماة 

الوكالة التجارية احلرصية يف الفقه اإلسالمي والقايو ،  اماة النجاح الو نيوة، أرشف  -4
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 :ملخص حبث بعنوان
الرمتو  بخنييت          ورفت  « مايكروبليتاج »احلواجب باستخداا  قنييت   جتميل

 .دراس  فنهي « ي ال  ليفخ»

يف جمتاالي تتخ و ومتب زبر جمتا جمتا  يشها العتا  اليتو  قرتوراي ةيعت  

الخجميلو وقا ظهري يف السيواي األخرية الكثتري متب الخنييتاي الخته قسته  يف 

وقنييت  « املايكروبليتاج »حتسني تكل احلواجب والرمو و ومب زبر جمتا قنييت  

و وقتا زبببتيف يف جمتاا البدتا دراست  جتميتل احلواجتب بخنييت  «ال  ليفخي »

 .«ال  ليفخي »رمو  بخنيي  ورف  ال« املايكروبلياج »

 :وقا قسميف البدا إىل مبدثني

دراس  جتميل احلواجب بخنيي  املايكرو بلياج و وقتا قياولتيف : املبدا األو 

فيه بنين  املايكرو بلياج  وزبتر  يياااتا وزرارجمتا واحلكت  الفنهته لخجميتل 

 .احلواجب هباه الخنيي 

ووقتا قياولتيف فيته «  ليفختي ال»دراس  رف  الرمو  بخنييت  : املبدا الثاين

بنين  ال  ليفخي  وزبر  يياااا وزرارجما واحلك  الفنهه لرف  الرمتو  هبتاه 

 الخنيي 

 .  رف  -مايكرو -رمو -جببوا -قنيي  : الكلامي املفخابي 
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Research summary titled 

Beautifying the eyebrows using the 

"microblading" technique and lifting the eyelashes 

with the "lash-lifting" technique 

jurisprudence study    

 Today, the world is witnessing rapid 

developments in various fields, most notably the 

field of cosmetics. In recent years, many techniques 

have appeared that contribute to improving the 

shape of the eyebrows and eyelashes, most notably 

the “microblading” technique and the “lash lifting” 

technique, and I loved in this research the study of 

eyebrow beautification. Microblading technique and 

lash lifting technique. 

The research was divided into two sections: 

The first topic: the study of beautifying the 

eyebrows using the microblading technique. 

The second topic: the study of lifting eyelashes 

with the “lash lifting” technique, in which I dealt with 

the reality of lash lifting, its most prominent 

advantages and disadvantages, and the 

jurisprudence to raise eyelashes with this 

technique. 

Keywords: technique - eyebrows - eyelashes - 

micro-lift. 
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 املقدمـــة
ونسددترفرسو ونعددوذ بددان مددن نور أنفسددناو إن احلمددد ن ندمدددس ونسددتعينه 

وسيئات أعاملناو من هيدس ان فال مضل لهو ومن يضلل فال هادي لهو وأشدهد أن ال 

 :أما بعد.. إله إال ان وأن حممًدا عبد ان ورسوله

فرر اهلل اليفس البرشي  عىل بب اجلام  والكتام و والبدتا عتب طتل  ريت  

ومكَمب اجلام  يف املرء جمو الوجتهو وقعتا احلواجتب للوصو  إىل مسم  اجلام و 

والرمو  مب زجم  مالمح الوجه الخه قؤثر طثرًيا عىل إ الل  ومكياج الوجهو ومها 

مب زطثر قفاصيل الوجه الخه حتظ  باالجمخام و وزي مشكل  هبام يمكب زن قؤثر عتىل 

 .مجا  الوجه وجاذبيخه

لتتاا ظهتتري يف الستتيواي األختترية الكثتتري متتب الخنييتتاي الختته قنتتو  برستت  

                        قنييتت  : احلواجتتب ورفتت  الرمتتو و وطتتان متتب زطثرجمتتا اجخشتتاًرا وتتتعبي  

ال  ليفختي  لرفت   «Lash lifting»لرس  احلواجبو وقنيي   «املايكروبلياج »

 .الرمو 

رعو ت يف الشتام ومتاإ إبتابخهامكمهتوقا طثر سؤا  اليستاء املستلامي عتب ب

 .فأبببيف البدا عيهام والخعرف عىل بنين  طل ميهام واحلك  الفنهه هلام

و رفددع  «مايكروبليدددنج»جتميددل احلواجددب باسددتخدام تقنيددة )حتتتيف عيتتوان 

 (.دراسة فقهية «الش ليفتنج»الرموش بتقنية 

 :أمهية املوضوع وأسباب اختيارس

ري و وجمتو اجلتام  وبتب الظهتور تالبشتيمس باج  مب باجاي اليفس - 1

 .باملظهر احلسب

 .طثرة الخساؤالي الرشعي  الواردة ملعرف  بكمه الرشعه -2
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 :هدف املوضوع

 .«ال  ليفخي »و  «املايكروبلياج »رعه لكل مب تهياف إىل معرف  احلك  الش

 :الدراسات السابقة

ا وجمتو ا لعيُف عىل بعض األبداث الخه قياوليف جاجًبتا متب موعتوع البدت

 :خاص و وجماه األبداث جمه «املايكرو بلياج » قنيي 

زبكا  اليوا   يف  يي  احلواجب دراست  )بدا حمك  بعيوان : الدراسة األوىل

جتورة بيتيف عبتااهلل املرلت و وجمتو بدتا ميشتور بمجلت  . د.ز: مب إعااد( فنهي 

 (.03)الاجمراء يف عادجما 

تتاري يف بدثهتا إىل وجماا املوعوع زع  وزتمل مب موعوع البداو فنتا ز

األجواع احلايثت  لخنييت  رست  احلواجتب وميهتا قنييت  املايكروبليتاج و فتاطري 

 .صوراا وبكمها بإجيا  تايا بام ال يخجاو  الصفد  الواباة

متب ( قنيي  املايكرو بلياج  دراس  فنهيت )بدا حمك  بعيوان : الدراسة الثانية

ور بمجل  جامع  النصتي و العتاد مهاء سا  السويااءو وجمو بدا ميش. د: إعااد

 .جمت1441عا  ( 5)

وجماا البدا باليف فيه طاقبخته جهتًاا  يًبتا قياولتيف فيته متب اليابيت  الربيت  

 .الخعريف الربه هلاه الخنيي  و رين  إجرائها ويياااا وزرارجما

زما مب اليابي  الفنهي  فاطري الفرق بني جماه الخنيي  والوت و ث  زفاعتيف يف 

لوتتت  وزقتتوا  الفنهتتاء فيتته وزدلتتخه و ثتت  ذطتتري بكتت  قنييتت  بيتتان بكتت  ا

 .املايكروبلياج  باون زن قاطر زصداب النولني

وجماا البدا خيخلف عيه يف  رين  قياو  احلك  الفنهه هلاه الخنيي  والخأصتيل 

هلاو مروًرا بسؤا  األ باء عب بعض جائياي جماه الخنيي و م  العياي  ببيتان األدلت  

 .وميا اي احلك 
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احلك  الرشعه لخنيي  املايكروبلياج  يف )بدا علمه بعيوان : الدراسة الثالثة

وجمو بدا منا  السخكام  مخرلباي مربل  الاطخوراه يف منرر قضتايا ( احلاجبني

 .(1)جمت1401-1401خلود عييوس  عا  : فنهي  معارصةو مب إعااد البابث 

زمتميف طخابت  البدتاو وفيته وجماا البدا   يخيرس يل اال الع عليه إال بعا زن 

قصور اليا ل و ث  الخكييف الفنهه هلاو : قياوليف البابث  املوعوع يف ثالث  مبابا

 .ث  قيايل اليا ل  ببيان زقوا  العلامء يف بكمها

وقتتا زجتتادي البابثتت  يف جمتتاا البدتتا واستتخفادي متتب املواقتت  األجيبيتت  

الخنييت  وقصتورجماو  املخدصص و ومب بعض خرباء الخجميل يف بيتان بنينت  جمتاه

 .واسخفخيف بعض جهاي الفخوإ يف بكمها

رعه توجماا البدا خيخلف عيها يف بيان بنين  الوتت  ومعيتاه الليتوي والشت

والعلل الواردة يف املي  ميهو وماإ اجرباق ذلت  عتىل قنييت  املايكروبليتاج و طتام 

برصيف عىل اسخنراء الرزي الربته لخنييت  املتايكرو بليتاج و باةعتاف  إىل بيتان 

 .وبكمها الفنهه ليفخي بنين  قنيي  ال  

 : تقسيامت البدث

 .جاء البدث يف مقدمة ومبدثني وخامتة

 خمليف عتىل زمهيت  املوعتوع وزستباب اخخيتاره وخرت  املنامتت و وقا ات

 .البدا وميهجه

  بنينتت  قنييتت  املايكروبليتتاج  : املبدتتا األو(Microblading) و

 :وبكمها الفنههو ويشمل ثالث  مرالبو جمه

o  بنين  املايكروبلياج  و رين  عملها: املرلب األو. 

o ييااي قنيي  املايكروبلياج  وزرارجما: املرلب الثاين. 

                                                           
إال بعتا طخابت  جمتاا  -م  بدثه وقواصيل م  البابث  عرب بساهبا يف قويرت-جماا البدا   زمتكب مب اال الع عليه ( 1)

 .اممه بيا زرسليْف يل البابث  الكريم  مشكورًة جسدً  ميهالبدا بخ
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o احلكت  الفنهته لخجميتل احلواجتب باستخداا  قنييت  : املرلب الثالتا

 .مايكروبلياج 

 بنينت  قنييت  ال  ليفختي  : املبدا الثتاين(Lash lifting ) وبكمهتا

 :الفنههو ويشمل ثالث  مرالبو جمه

o  بنين  قنيي  ال  ليفخي  و رين  عملها: املرلب األو. 

o وزرارجماييااي قنيي  ال  ليفخي  : املرلب الثاين. 

o (.ال  ليفخي )احلك  الفنهه لرف  الرمو  بخنيي  : املرلب الثالا 

 :منهج البدث

 : اقبعيف يف جماا البدا اةجراءاي اآلقي 

قصوير املستأل  املتراد بدثهتا قبتل بيتان بكمهتاو ليخضتح املنصتود متب  -1

 .دراسخها

يت  إذا طاجيف املسأل  مب مواع  االقفاق فتأذطر بكمهتا باليلتهو مت  قوث -2

 .ذل  مب مظاجه املعخربة

 : إذا طاجيف املسأل  مب مسائل اخلالف فأقب  اآليت -0

  حترير حمل اخلالفو إذا طاجيف بعض صور املسأل  حمل خالفو وبعضها حمل

 .اقفاق

  ذطر األقوا  يف املسأل و وجسب  طل قو  إىل قائلهو ويكتون عترا اخلتالف

 .بسب االجتاجماي الفنهي 

  ر الوقتوف تالفنهي  املعخربةو م  العياي  باطر متا قيستاالقخصار عىل املااجمب

عليه مب زقوا  العلامء املعخربيبو وإذا   زقف عىل املسأل  يف ماجمب ماو فأسل  هبتا 

 .مسل  الخدري  قار اةمكان

 قوثي  األقوا  مب طخب زجمل املاجمب جفسه. 
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  اسخنصاء زدل  األقوا  مت  بيتان وجته الااللت و وذطتر متا يترد عليهتا متب

 .مياقشايو وما جياب به عيها

 الرتجيح م  بيان سببهو وذطر ثمرة اخلالف إن وجاي. 

االعخامد عىل املراج  واملصادر األصتيل  يف الخدريتر والخوثيت  والخدتري   -4

 .واجلم 

 .الرتطيا عىل موعوع البدا وجتيب االسخرراد -5

قكتب يف ختري  األباديا وبيان متا ذطتره زجمتل الشتأن يف درجخهتاو إن    -6

 .الصديدني زو زبامهاو فإن طاجيف طال  فأطخفه بييئٍا بخدرجيها ميهام فنط
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 املبحث األول

 حقيقة تقنية املايكروبليدنج

(Microblading)وحكمها الفقهي ، 
 

 حقيقة املايكروبليدنج وطريقة عملها: املطلب األول

 :حقيقة املايكروبليدنج

 :املايكروبلياج  طلم  إججلياي  وجمه مكوج  مب تنني

 (.blading)و بلياج  (Micro)مايكرو 

«Micro» (1)جمهري بالغ الصير: مايكروو وقعيه. 

«blad» (2)تفرة: بلياو وقعيه. 

 (0)الشفرة الاقين  بالي  الصير: فاملايكروبلياج و يعيه. 

 :ويعرف عند أهل االختصاص بد

تعرة تعرة عب  ري  زداة صيرية حممولت  مصتيوع  متب قنيي  قعبئ  احلاجب 

عاة إبر دقين و قسخدا  الوخا بررين  سردي  جّاا حتيف اجللتاو ةعتاف  صتبي  

 .(4)تب  دائم  للجلا

فهو مكياج تبه دائ  للدواجب يخ  مب خالله رست  طتل تتعرة عتىل بتاةو 

 .(5)وقباو  بيعي  جّاا

                                                           
 .576املوردو ص : ييظر( 1)

 .131املرج  الساب و ص : ييظر( 2)

 ..Bing.com ،wordre ference.com: ييظر( 0)

يف جرياة الو ب بختاريخ ( مايكروبلياج  يف امليا   دون قرخيص: )منا  صدفه لفا م  آ  الشيخ بعيوان: ييظر( 4)

(11/13/2317 .) 

 .Sayidaty.net :ييظر( 5)
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 :طريقة عمل املايكروبليدنج

كروبلياج  عىل جتميل احلواجب عب  ري  حتايا تتكل احلتاجبني يعمل املاي

وملء الفراغاي بييهام وقكثيف الشعريايو وبتال  قعتايل تتكلهاو فييتخ  عتب 

 .(1)ذل  بواجب عريض  وطثيف  بررين   بيعي و قخياسب م  تكل الوجه

ويخ  النيا  بال  مب خال  اسخداا  زداة فعال  قشبه النل  وحتخوي عىل ريش  

ييظتر الشتكل )إبرة صيرية احلج و وجمه إبر دقين  جّاا ( 12-13)شمل بوايل ق

ال قنتتو  ( الشتتفرة)و وجمتتاه (الشتتفرة)و مصتتيوع  بخنييتت  اليتتاجو قستتم  (2) (1-1

( 1.5)الربن  األوىل متب اجللتا منتاار )باخرتاق اجللا بل قنو  بدا  السرح 

عا يف رس  طل تتعرة بشكل رقي  جّااو وحتخوي عىل صبي  قسا( مل  حتيف اجللا

                                 . (0)متتتب زجتتتل احلصتتتو  عتتتىل احلواجتتتب الستتتميك  بشتتتكل  بيعتتته

 (4)(1-2 ييظر الشكل)

 

 

 

 (3-3)الشكل 

                                                           
 ..Sayidaty.net ،webteb.com :ييظر( 1)

 https://ar.aliexpress.com/item/32710641820.html .: ييظر( 2)

و وزخصتائي  املايكروبليتاج  (رمحت  الندرتاين)و وذطر ذل  يل زخصائي  املايكروبلياج  webteb.com:  ييظر( 0)

وعىل قيتاة اليوقيتوب ( m.youm7.com) لناء صدفه م  خبرية الخجميل مي  ر ق: وييظر(. وعا امللوبه)

 (.طورس مايكروبلياج و اجلاء األو )خلبرية الخجميل ملياء حمماو بعيوان 

  https://bitonaa.blogspot.com/2021/01/Microblading.html: ييظر( 4)

https://ar.aliexpress.com/item/32710641820.html
https://ar.aliexpress.com/item/32710641820.html
https://bitonaa.blogspot.com/2021/01/Microblading.html
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 (3-2)الشكل 
 

ويروج مب يسخدا  جماه الخنييت  عتادة ز تا ليستيف جوًعتا متب زجتواع الوتت  

قستخري  رست   «املتايكرو»؛ ألن الخنيي  اجلاياة يف اةبرة الخه قعرف بتت(1)«الخاقو»

الشعر بررين   بيعي  جّاا باسخداا  ماطيي  ةعخهتا زعتىل فخلعتب دوًرا يف الخئتا  

ينلل ستيالن التا  اليتاق  عتب عمليت  اجلرح الياق  عب تَك  إبرة الوت و وجماا 

بعتا الوتت و وجمته  «بال متا»الوخاو طام ينلل مب قكون الربن  اجللايت  املستامة 

 .(2)الربن  األوىل الخه قا متدو الخاقو العادي

                                                           
 .واللفظ الاارج  بيًا جمو الخاقو «Tattoo»الخاقو : الوت  باللي  األججلياي  يعيه( 1)

 .1241و قاموس زطسفورد ص  1235املورد ص : ييظر        

يف جريتاة التو ب بختاريخ ( مايكروبليتاج  يف امليتا   دون قترخيص)منا  صدفه لفا مت  آ  الشتيخ بعيتوان ( 2)

(11/13/2317 .) 
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 :خطوات عمل املايكروبليدنج

 .يخ  حتايا تكل احلاجب مب خال  قيظيف امليرن  املدير   -1

( 43)قيميل امليرن  وختايرجما والاي حيخاج إىل يخ  وع  مرجم  يساعا يف   -2

 .(1)دقين  قنريًبا

 .يخ  اخخيار اللون املياسب بياًء عىل لون احلواجب األصلي  والبرشة  -0

قبل إ ال  املرجم  الساب  يخ  قياس امليرن  املدير  باحلواجتب مت  اعخبتار   -4

 .تكل الوجه واملالمح وغريجما

خمصص للرس  عىل ميرن  احلاجتب ( Microblading)يسخدا  قل    -5

يف  (2)لرس  الشكل املداد تعرة تعرةو واأللوان املسخدام  ذطر يل األخصتائيخان

جماا املجا  ز ا مصيوع  مب مواد عضوي  ال حتخوي عىل رصاص فهه خلتيط متب 

 .زتجار الربيع 

جتتايف الشتتهراين اسخشتتاري وزستتخاذ  تتب : ويف منابتتل ذلتت  جفتت  التتاطخور

ري تلاي  وجراب  اجللا والعالج بالليار املساعا بكلي  الرتب البشتاألمراا اجل

بجامع  األمري سرا  باخلرج بشاة صد  ذل و وذطر زجه ال يرل  عضوي إال عىل 

 .(0)األطل فنط وال يوجا مواد قصي  عضوي 

الاطخور زمحا العيس  اسخشاري األمراا اجللاي  واملخدصص يف  (4)طام زفادين

                                                           
 .قلجأ األخصائي  إىل ختاير امليرن  لكون املايكروبلياج  مؤلتاًم ال حيخمله األغلبي ( 1)

وُميح  وعا امللوبهو ورمح  الندراينو علاًم بأن طل واباة ميهام يف رشط  ختخلف عب األخرإو وطالمها يب درس( 2)

 .الشهادة مب الرشط  الخابع  هلا

رط  ّةا متب زةارجمتا ال يرلت  توجيار الخيبيه إىل ز   ال يعرفون مكوجاي جماه املواد زو األلوان املسخعمل  وقعخربه الش

 .عليها زباو وإجام متيح جماه املواد بعا جاجمايخها ملب يخارب لاإ الرشط  فنط

 .-بإذن اهلل-قا ذطر دالئل عىل صد  قوله سيأيت ذطرجما البًنا عرب اقصا  جماقفه زجريخه معهو و( 0)

 .عرب اقصا  جماقفه زجريخه معه( 4)
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جمته جفتس املتواد % 13املواد املسخعمل  يف املايكروبليتاج  بيستب  جما  الخاقوو زن 

 .املسخعمل  يف الوت و وما يشاع مب عضوي  املواد جمو جمرد قسوي  فنط

بعا االجخهاء مب املايكروبلياج  يخ  إعاف   بن  زخترية متب الصتبي  عتىل   -6

 .احلواجب وقبن  ملاة مخس دقائ  قبل قيظيفها

ر اجللتا تع  عىل احلاجب مرقني يف اليو  بخ  يخنشقعر  طري  مرجم  يو  -7

 .ويخساقط

قا حيخاج إىل جلس  زخرإ بعا ستخ  زو ثامجيت  زستابي  قنريًبتا متب اجللست    -1

األوىلو بيا يخ  يف جماه اجللس  ملء الفراغاي يف با  وجودجماو والخأطا متب زن 

 .العمل طان بالشكل الال  

للدواجب بعا ثالثتني يوًمتا متب اخلضتوع يظهر الشكل واللون اليهائه   -1

 .(1)للجلس  األوىلو وقسخمر اليخيج  إىل سيخني زو زطثرو وسخ  زتهر طدا زدج 

ييصح خرباء الخجميل بخجيب قياو  زي زدوي  يتاخل يف قكوييهتا متادة  -13

رة متتب تقبتتل العمتتل بأستتبوعو زو قيتتاو  عالجتتاي خاصتت  بالبشتت( الريخييتتو )

البرشة رقينت  فخصتاب بتأي زذيت  زو االلخهابتاي زثيتاء رايو بخ  ال قكون تمنش

 .(2)العمل

رة بعتا املايكروبليتاج  للميتاه زو الكتريامي تييصح بعا  قعرا البشت -11

 .(0)املر ب  زو مايالي املكياج بخ  موعا اجللس  األخرإ

                                                           
     رمحت  الندرتاين : ذل  يل زخصتائيخا املايكروبليتاج  و وقا ذطر.webteb.com. ،sayidatg.net: ييظر( 1)

 .وعا امللوبهو

زن ثباقته يعخمتا يف األستاس عتىل »(: m.youm7.com)وقا ذطري خبرية الخجميل مي  ر ق يف لناء صدفه      

 .« بيع  البرشة لكب بشكل عا  يسخمر مب سي  إىل ثالث سيوايو ومب األفضل جتاياه طل سخ  زتهر

 .(m.youm7.com) ييظر لناء صدفه خلبرية الخجميل مي  ر ق( 2)

و لنتاء صتدفه خلبترية (اجلتاء األو  - طتورس مايكروبليتاج )قياة اليوقيوب خلبرية الخجميل ملياء حممتا : ييظر( 0)

 .(m.youm7.com) ر قالخجميل مي  
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 مميزات تقنية املايكروبليدنج وأرضارها: املطلب الثاين

 :مميزات تقنية املايكروبليدنج

ياطر العاملون يف جمتاا املجتا  زن املايكروبليتاج  ال ينتو  بالتاخو  إىل   -1

و بل جمو يرقكا عىل سرح البرشةو وقا جف  ز بتاء (1)«الخاقو» بناي اجللا طالوت  

 .(2)اجللاي  صد  ذل 

يعره تكل احلواجب املرلوب  لفرتة مؤقخ و وقا خيخفه اللون بعتا ثامجيت    -2

 .عرش تهًرا قنريًبا

الشعر الياق  عب املايكروبلياج  يكون بشتكل  بيعته زطثتر وزرفت  متب - 0

 .«الخاقو»الوت  

 .قوفر الوقيف بااًل مب رس  احلاجبني طل يو   -4

قخميا بأ ا غري مكلف ؛ ولال  يمكب إعادة اسخداامها بعتا اجخهتاء زثرجمتا   -5

 .عىل احلواجب

ويتل زثيتاء جلست  متخا  برسع  ظهتور جخائجهتا؛ فهته ال حتختاج لوقتيف    -6

الرس و وبعا االجخهاء ميهتا يمكتب العتودة للديتاة اليوميت  يف اليتو  الختايلو مت  

 .(0)احلصو  عىل الشكل اليهائه للدواجب

                                                           
الربنت  الثالثت  إىل )إبرة خمصصت  ةيصتا  احلترب زو الرصتاص إىل حتتيف اجللتا  «الخاقو»يسخدا  يف عمل الوت  ( 1)

 (.السابع 

املايكروبليتاج  يعملتب عتىل ذطر يل اسخشاري  ب اجللاي  والليار الاطخور جايف الشهراينو زن االخصتائياي يف ( 2)

 . بن  األدم و و بن  األدم  قا ال خترج دًما ولكب خترج بال ما والبال ما جوع مب زجواع الا 

فهاا دليل عىل ! يوًماو فلامذا املايكروبلياج  يسخمر إىل قراب  سيخني زو زطثر؟( 21)والربن  العلوي  مب اجللا قخجاد طل 

زمحتا العيست  يف زن عمتل املايكروبليتاج  ال يكتون يف .وقتا زطتا ذلت  د.  ينتا زن العمل ليس سردّيا جّاا طام

 .الربناي السردي  طام ينا ؛ باليل صعوب  إ الخه

، .infinityhairclinic.com. ،webteb.com. ،supermama.me: ييظتتتر يف ييتتتااي الخنييتتت ( 0)

sayidaty.net.. 
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 :عيوب تقنية املايكروبليدنج

 .عا  بنائه؛ فألواجه قباز يف االخخفاء بعا مرور ثامجي  عرش تهًرا مب عمله  -1

 .«الخاقو»وجود بعض األ  عيا النيا  بهو ولكب بشكل زقل مب الوت    -2

 .جتيب وصو  املاء إىل احلاجبنيو وطاا املكياج ملاة زسبوع  -0

عا  الخعرا ألتع  الشمس املبارشة قبتل زستبوعني متب عملتهو وعتا    -4

 .اخلضوع لخنشري الوجه زو الخيظيف العمي  قبل زسبوعني

 .ألمراا إذا اسخداميف زدواي غري معنم قا يسبب جنل بعض ا  -5

يف األسبوع األو  بعا العملي  يكتون فيهتا املظهتر غتري متألوف؛ فاجللتا   -6

 .حيخاج إىل فرتة طافي  المخصاص الصبي 

قا حيصل جايف  ائا لاإ املرزة الخه قخعا   بعض العنتاقريو فالبتا متب   -7

 .(1)الخأطا مب سالم  ذل 

أل عم  واألدوي  طرشب النهوة وقيتاو  األستربيب متي  مب قياو  بعض ا  -1

وحلو  السم  والربوقني الخه قا قتؤثر عتىل البتي  وقتا قستبب ستيول  يف التا  

 .(2)فيدرج د  زطثر

ال يمكب إ ال  املايكروبلياج  يف با  الرغب  باة ال  بعتا عملته إال عتب   -1

ون املايكروبليتاج   ري  اسخعام  إبر بادة قاخل حتيف اجللا لررد اللون؛ ألن لت

 .(0)يكون حتيف اجللا

  قيظ  بعا اسخداا  املتواد يف ( FDA)إدارة اليااء والاواء األمريكي   -13

 .(4)املايكروبلياج 

                                                           
 ..webteb.com. ،supermam.ma. ،sayidaty.net: ييظر( 1)

 (.طورس املايكروبلياج  اجلاء األو )قياة اليوقيوب خلبرية الخجميل ملياء حمما : ييظر( 2)

طتام زفتادين (. جمه وبس)سارة وبيا يف لناء عب  رين  إ ال  املايكروبلياج  يف برجام  : ذطر ذل  خبرية الخجميل( 0)

زمحا العيس  زن . وذطر د.  ؛ وجماا ما يؤطا زجه مثل الوت  متاًماالاطخور جايف الشهراين زن إ الخه بالليار صعب  للياي

 .إ الخه قكون بصعوب  تاياة عرب جلساي مخخالي  بالليار

. ويا يؤطا ذل  عا  النيا  هبا يف عياداي الخجميل يف اململكت  العربيت  الستعودي . elconsolto.com: ييظر( 4)

 .اربون عمل املايكرو بلياج طام زن مجًعا مب ز باء اجللاي  والخجميل حي
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 :أشخاص ال يمكنهم استخدام تقنية املايكروبليدنج للدواجب

  السيااي احلوامل زو السيااي الاليت يرععب رعاع   بيعي. 

 الوراثي  زو املامي  مثل السكر والضيط املصابون ببعض األمراا. 

  مب يعاجون مب مشكل  سيول  الا. 

  مب يعاجون متب بعتض األمتراا اجللايت  الخته ال قستمح بتاةجراءاي

 .الخجميلي  البسير 

 مب يعاجون مب ععف املياع  ويخعرعون للعاوإ بصورة مسخمرة. 

  لتاهي  مب لاهي  قنرباي زو بروق زو إصاباي بايث  باحلاجبنيو ومتب

 .(1)بساسي  جتاه زي مؤثراي خارجي 

 :رضر املايكروبليدنج

جظًرا ألن املايكروبلياج  خيرتق اجللا وحياث جروًبتا فهيتاخ خرتر طبتري يف 

اجخنا  األمراا املعاي  بام يف ذل  فريوس جنص املياع  البرشي  والخهاباي اجللتا 

 .(2)اجلرثومي 

يظهر أن الفدر  بينده وبدني ومن خالل عرض خطوات عمل املايكروبليدنجو 

 :كالتايل «التاتو»الوشم 

رةو بيتيام تآثار املايكروبلياج  قخالت  قارجيّياو بدسب  بيع  اجللا والبش  -1

 .يسخمر ماإ العمر «الخاقو»الوت  

إبرة خاص و بييام يف املايكروبليتاج  يستخدا   «الخاقو»يسخدا  يف الوت    -2

جوع دقي  مب الشفرايو والخه متت  الفراغتاي بشتكل زطثتر دقت  فخبتاو وطأ تا 

 .(0) بيعي 

                                                           
 ..infinityhairclinic.com: ييظر( 1)

  .niamag.com. ،elconsolto.com: ييظر( 2)

اعخناًدا ميهب زن ماار الخدتري  يف الوتت  جمتو )بعض زخصائياي املايكروبلياج  ييكرن خروج زي جنر  مب الا  ( 0)

 =ذطتر يل التاطخور جتايف الشتهراين اسخشتاري اجللايت  و وقا(وسيأيت بيان جماا إن تاء اهلل. خروج الا  مب عامه
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و بييام يف املايكروبليتاج  «الخاقو»يظهر الا  بشكل واعح وطبري يف الوت    -0

 .و وقا يايا بدسب  بيع  اجلسا وبالخه الصدي (1)خيرج قليل مب الا 

جمه الرصاصو بيتيام يف املايكروبليتاج   «الخاقو»املواد املسخعمل  يف الوت    -4

ياطر زجمله زن املواد املسخعمل  جمه مواد عضوي  خالص و وقا جف  التاطخور جتايف 

الشهراين صد  ذل  وذطر زجه ال يمكب زن يثبيف اللون إال بإعاف  مادة الرصاص 

قا زطا عىل جماا األمر بأن الربن  العلويت  و. بارج  قليل  لخثبييف اللون حتيف اجللا

مب اجللا جتاد طل ثامجي  وعرشيب يوًماو واملايكروبلياج  جيلتس عتىل زقتل قنتاير 

 . سخ  زتهر

طام رصح الاطخور زمحا العيس  بأن جسب  املواد املستخعمل  يف املتايكرو بليتاج  

عامتل معاملت  و فهتو  بّيتا ي«الختاقو»جمه جفس املتواد املستخعمل  يف الوتت  % 13

 .الوت 
 

 احلكم الفقهي لتجميل احلواجب: املطلب الثالث

 باستخدام تقنية املايكروبليدنج

جاءت الرشيعة باحلث عىل التجملو بل جعلت حدب اامدامل أصداًل يف فطدر  

 :اإلنسانو وقد جاءت األدلة باحلث عىل اامامل والزينةو ومنها

.(2)﴾پ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ﴿:قو  اهلل قعاىل  -1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ﴿: قتتو  اهلل قعتتاىل  -2

 .(0)﴾ڦ  ڦ  ڄ

                                                                                                                                                    
زجه ال يمكب زن قوجا إبرة قش  ال د  فيهاو ولو قليا بعتا  ختروج التا  فيدترج متادة صتفراء وجمته »: والليار=

 .طام زطا عىل خروج الا  الاطخور زمحا العيس  «.البال ما الخه جمه جوع مب زجواع الا 

 .infinityhairclinic.com: ييظر( 1)

 .01: سورة األعرافو آي ( 2)

 .02: سورة األعرافو آي ( 0)
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: و قا  رجل(ال ياخُل اجليََ  مب طاَن يف قلبِه مثناُ  ذَرٍة ِمب طرِبِ : )ملسو هيلع هللا ىلصقوله   -0

إَن اهللََ : )ملسو هيلع هللا ىلصإن الرجَل حيُب زن َيكوَن ثوُبه بسيًا وجعُله بستيً و فنتا  رستوُ  اهللَِ 

 .(1)(مجيٌل حيُب اجلامَ  

عىل مرشوعي  الخجُمل والختُايبو وزن األصتل  -رمحه  اهلل-وقا اقف  الفنهاء 

 .(2)يف ذل  جمو اةباب 

ودائرة اةباب  الواسع  جعليف الرشيع  هلا خروً ا وباوًدا ال جيو  جتاو جماو 

فتظ ريع  وجمتو بتفدرميف زموًرا التخامهلا عىل ما خيالف زصل ما جاءي بته الشت

البانو فكل ما طان فيه إفساد زو زرار بال  البتان ميعخته وميعتيف طتل وستيل  

 .إليهو بخ  وإن طان املرء يعخنا به  يي  لباجه

ومب قل  اخلروط الخه يظهر فيها املي  جلّيا واعًدا يف الرشيع  وعليته متاار 

 .«حتري  الوت »: احلك  يف قنيي  املايكروبلياج 

 !وجمل يصلح قياس املايكروبلياج  عليه؟! وما بكمه؟! فام الوت ؟

 :الوشم يف اللرة

الواو والشني واملي  طلم  وابتاة قتا  عتىل قتأثري يف  ء »: (0)قا  ابب فارس

 .(4)«َقْايِييًا له

 .(5)غر  اةبرة يف البان: فالوت 

                                                           
 (.11( )1/10)رواه مسل  يف طخاب اةيامنو باب حتري  الكرب وبياجه ( 1)

و البيتان (5/51)و الخمهيتا البتب عبتاالرب (1/555)و البدتر الرائت  (4/041)رح اهلاايت  تالعيايت  بشت: ييظر( 2)

و (5/430)و املييته (1/071)و زستي  املرالتب (0/133)التوجيا و فخح العايا رشح (17/517)والخدصيل 

 (.6/21)الرشح الكبري البب قاام  

زمحا بب فارس بب  طريا زبو احلسنيو الرا ّي وقيل الناوييّهو مب مهاانو وربل إىل قاويبو مب زعيتان زجمتل : جمو( 0)

 .املناييسو املجمل و فنه اللي  :العل و واس  األدب و مخبدرًا يف اللي و فنيهًا تافعيًاو مب مصيفاقه

 (.13)و البلي  يف قراج  زئم  اليدو واللي  (1/127)إجباه الرواة عب زجباه اليداة: ييظر

 (.6/110)مناييس اللي  ( 4)

 (.167)و الناموس املديط (2/661)املصباح امليري : ييظر( 5)
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عليته  (1)ما يكون مب غتر  اةبترة يف البتان وَذر اليّتيَل »: ويف املعج  الوسيط

 .(2)«بخ  يارق َزَثره زو خَيََْض وقيري لون اجللا

 :الوشم عند الفقهاء

 .جمرد غر  اةبرة يف البان: إىل زن الوت  (4)واحليابل  (0)ذجمب احليفي  

 .«غر  اليا زو الشف  بإبرة ث  بيش حملها بكدل زو جيله»: جاء يف الار املدخار

الخه قير  جلتاجما بتإبرة ثت  حتشتوه : الواتم »:ويف الرشح الكبري البب قاام 

 .«طداًل 

  غتر  اجللتا بتاةبرة بخت  : إىل زن الوتت  (6)والشتافعي  (5)وذجمب املالكيت  

 .خيرج الا  ث  يار عليه الصاز

جمو الينش بتاةبرة بخت  خيترج التا  وحيشت  : الوت »: ففه باتي  العاوي

 .«اجلرح بالكدل زو جدو ذل  يا جمو زسود ليدَض املدل

جمو غر  اجللا باةبرة بخ  خيترج التا  ثت  يتار : الوت »: ويف زسي  املرالب

 .«عليه الصاز

 :ومن خالل النظر نجد أن تعريف احلنفية واحلنابلة أصح؛ وذلك ملا ييل

موافنخه ألصل اللي  الخه جا  هبتا النترآنو فالوتت  يف الليت  يعيته غتر    -1

 .اةبرة يف البان دون اترتاط خروج الا 

                                                           
لسان العترب : ييظر. بالُكْدل زو اليِيل ويارق زثره زو خَيََْضُ دخان الشد و ويف جص زيب عبياةو ث  حتشوه : اليّيَل ( 1)

 (.04/53)و قاج العروس (12/601)

 (.2/1305)املعج  الوسيط ( 2)

 (.1/003)الار املدخار : ييظر( 0)

و مرالتب زويل اليهته (1/11)و طشتاف النيتاع (1/131)رح الكبتري البتب قاامت  تو الش(1/73)املييه : ييظر( 4)

(1/13.) 

و باتي  (2/014)و الفواطه الاواين (1/175)و املعيار املعرب (2/1355)رشح  روق عىل مخب الرسال  : ييظر( 5)

 (.2/451)العاوي 

و إعاجت  (1/436)و مييته املدختاج (1/151)و اةقياع يف بل زلفاظ زيب تجاع (1/172)زسي  املرالب : ييظر( 6)

 (.1/127)الرالبني 
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و قخدنت  بمجترد غتر  (1)باليظر يف العلل الخه جاء هبا اليهه عتب الوتت   -2

 .اةبرة وبشوه بالكدلو بخ  وإن   خيرج الا 

 : وهي

          : وابتب مستعود يف قتو  اهلل قعتاىل قييري خل  اهلل؛ فنا روي عب احلستب: زواًل 

.(0)جمو الوت : و قا (2)﴾ۇ   ۇ  ۆ  ۆ ﴿

فيام طان لرلب احلستب : طل ما فيه قييري خلل  اهلل وقا اقف  الفنهاء عىل برم 

  .(4)واجلام 

إبااث  يادة زو جنص زو لون دائت  »: ويا جاء يف حتايا عابط قييري خل  اهلل

  .(5)«عىل اهليئ  الخه خل  عليها  لًبا للدسب

  .(6)«إبااث قييري دائ  يف خلن  معهودة»:وقيل

احليفيت  واحليابلت  للوتت و بخت  وإن   فيجا زن الضابط ميرب  عىل قعريف 

 .خيرج الا 

وجماا مخدن  يف الوت  بخ  وإن   خيرج الا و بيتا : اليرر والخاليس: ثاجًيا

إن جمرد جرح البان وغر  اةبرة فيه وبشوه بلون آخر حياث قييرًيا للون العضتو 

 . عىل جميئخه املدلوق عليها

                                                           
: وقا اخخلف يف املعيه الاي    عب الوتت  فيته؛ فنيتل»(: 20/071)اجلام  الصديح جاء يف الخوعيح لرشح ( 1)

ويف رشح  روق عتىل متخب الرستال  . «ألجه مب باب الخاليسو وقيل مب باب قييري خل  اهلل الاي يأمر به الشتيران

 . «علل بعضه  بخييري خل  اهللو وعلله بعضه  بام فيه مب الير  والخاليس»(: 2/1355)

 .111: سورة اليساءو مب اآلي  (2)

 (.1/400)االسخاطار : ييظر( 0)

 .زما ما طان ة ال  عيب زو عالج فيكون جائًاا( 4)

و فخح البتاري (14/137)و رشح اليوري عىل مسل  (5/015)و قفسري النر به (22/60)عماة الناري : ييظر        

و رشح صتديح البدتاري البتب برتا  (21/172)و الخوعيح لرشح اجلام  الصتديح (13/0706)البب بجر 

 (.41)و زبكا  جراب  الخجميل يف الفنه اةسالمه (1/167)

 (.26)دراس  فنهي و .. احلنب الخجمييل للوجه( 5)

 (. 74)اجلراب  الخجميلي  ( 6)
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و وجمتاا (2)«ل؛ ألجته زذإ ال فائتاة فيتهفالوت  ال حيت»: (1)قا  ابب اجلو ي: ثالًثا

مخدن  يف الوت  بخ  وإن   خيرج التا و فمجترد غتر  اةبترة يف اجللتا يستبب 

 .األذإ للجسا

 :حكم الوشم

إىل حتري  الوت و بل جص بعض الفنهتاء عتىل زجته متب  (0)ذجمب مجهور الفنهاء

 :انو وذطر بعض الفنهاء زجه يسخثي  مب ذل  بالخ(4)الكبائر يلعب فاعله

 .(5)با  الَضورةو طمااوة زو إ ال  عيب -1

 .(6)إذا طان قاييًا للاوج -2

                                                           
احلافظ الكبريو إما  عرصهو املخوىف سي  مخسامئ  وسب  : مجا  الايب زبو الفرجو عباالرمحب بب عيل بب حمما اجلو ي( 1)

املييته يف علت  النترآنو احلتاائ و طشتف مشتكل : صابب الخصاجيف املشهورة يف فيتون عتاةو وميهتا. وقسعني

 (.2/10)و املنصا األرتا (11/172)الوفياي بو الوايف (12/1133)قاريخ اةسال  : ييظر. الصديدني

 (.46)زبكا  اليساء البب اجلو ي ( 2)

ُجنل عب بعض مخأخري املالكي  النو  بالكراجم و إاَل زجه حممتو  عتىل طراجمت  الخدتري و جتاء يف رشح ابتب جتاجه ( 0)

مكتروهو وقتا  إن الوتت  يف مجيت  اجلستا : قا  املخأخرون مب زصتدابيا»(: 2/462)الخيوخه عىل مخب الرسال  

الفاطهاين إن زراد به طراجم  الخدري  فهو امليرب  عىل معي  احلايا؛ إذ متب فعتل املكتروه طراجمت  قيايته ال يستخد  

 .«اللعي  باةمجاع

و و  زقتف عتىل متب «ال حير : حير  الوت  عىل الصديح مب املاجمبو وقيل»(: 1/125)وجنل املرداوي يف اةجصاف 

 .قا  به

و العايتا (2/451)و باتي  العاوي (2/014)و الفواط  الاواين (611)و الثمر الااين (1/003)ار الار املدخ: ييظر

و اةقيتاع يف بتل زلفتاظ زيب تتجاع (1/436)و مييه املدخاج (1/172)و زسي  املرالب (2/16)رشح الوجيا 

اةراداي و رشح ميخهتت  (1/11)و طشتتاف النيتتاع (1/73)و املييتته (1/127)و إعاجتت  الرتتالبني (1/151)

 (.1/13)و مرالب زويل اليهه (1/46)

و فتخح ذي (1/234)و  ترح الخثريتب (6/652)و إطام  املعل  بفوائتا مستل  (2/014)الفواطه الاواين : ييظر( 4)

 (.4/567)اجلال  واةطرا  برشح بلوغ املرا  البب عثيمني 

(: 13/076)ابتب بجتر يف فتخح البتاري  و قتا «للدسب امليرياي خلت  اهلل...»: للخدصيص الوارد يف احلايا( 5)

. «زن مب صيعيف الوت  مب غري قصا لهو بل َقَااَوْي مثاًلو فيشأ عيه الوتت  زن ال قتاخل يف الاجتر: ويسخفاد ميه»

زن احلرا  جمو املفعو  للدسبو فلو ابخي  إليه لعتالج زو عيتب  «للدسب»ومفهو  قوله »(: 611)ويف الثمر الااين 

 (.1/127)إعاج  الرالبني  :وييظر. «فال بأس به

و واليهه للدرم  عا  يف الرجا  واليساءو بل ...وييه  عب الوت و»(: 2/014)قا  اليفراوي يف الفواطه الاواين ( 6)

وال يعارا اليهه عب الوتت  متا ... وما حيك  مب إبابخه فمردود ملدالفخهو: اليهه يف الرجا  زتاو قا  ابب رتا

                    متب زجته جيتو  للمترزة زن قختايب هبتا لاوجهتاو وقتا جتاء زن ذلت  يف زستامء  -يهتاريض اهلل ع-ورد عب عائشت  

 =.جمت. ز. «ةمكان محله عىل ذاي الاوج -ريض اهلل عيها-
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 :واستدلوا عىل حرمة الوشم بأدلة منها

 و روي عتب (1)﴾ۇ   ۇ  ۆ  ۆ ﴿:قو  اهلل قعتاىل :الدليل األول

 .(2)زجه الوت : احلسب البرصي وابب مسعود

 رزيتيف زيب اتترتإ عبتًاا : و قتا (0)عب عون بتب زيب ُجَدْيَفت  :الدليل الثاين

عب ثمتب الكلتب وثمتب التا و و ت  عتب  ملسو هيلع هللا ىلص   اليبه : بجاًماو فسألخهو فنا 

 .(4)الواتم  واملوتوم  وآطل الربا وموطلهو ولعب املصور

 ملسو هيلع هللا ىلصلعتب اليبته : عب عون بتب زيب ُجَدْيَفت  عتب زبيته قتا  :الدليل الثالث 

ب ثمب الكلب وطستب البيته الواتم  واملسخوتم و وآطل الربا وموطلهو و   ع

 .(5)ولعب املصوريب

                                                                                                                                                    
دخليف زجتا وزيب عتىل : عب قيس بب زيب با   قا »(: 2/131)وبايا زسامء رواه برب يف مسائل برب الكرماين =

وجاء بلفظ آخر عيا زيب بكتر اخلتال  يف الستي  . «جعوده فإذا عياه زسامء َقُاُب عيه موتوم  اليايبزيب بكر الصاي  

وجمته موتتوم  اليتايب زي : عتب زمحتا بتب مييت »(: 13/007)وذطره ابب بجر يف املرالب العالي  (. 1/225)

طاجوا وتتموجما »(: 117( )1/114)ويف رواي  زخرجه الرربي يف اايب اآلثار يف مسيا عمر . «مينوتخهام باحلياء

َبر  .«يف اجلاجملي  جدو وت  اْلرَبْ

زن ختصيص اةباب  يف الخايب لاوج ال يصح؛ وذل  ملدالفخته عمتو  األدلت   -واهلل زعل -وبياًء عىل جماا فالاي يظهر

 .الاال  عىل برم  الوت 

 .111: سورة اليساءو مب اآلي ( 1)

و املدرر الوجيا يف قفستري (1/503( )اليكيف والعيون)و قفسري املاوردي (4/1373)قفسري ابب زيب باق  : ييظر( 2)

 (.2/613)و الار امليثور يف الخفسري باملأثور (2/067)و قفسري ابب طثري (2/114)الكخاب العايا البب عري  

لظتاجمر الشتكيُلو ا: فررقتهو وقيتل: زي دييتهو وقيتل: خلت  اهلل: وقا اخخلف املفرِسون يف معي  الخييري يف اآلي و فنيل

(: 5/011)قا  النر به يف قفسريه . والصديح زن اآلي  جامع  لكل األقوا و وجماا ما ذجمب إليه مج  مب املفرسيب

وقالتيف ... اآلذانجمو اخلصاء وف ء األعتني وقرت  : واخخلف العلامء يف جماا الخييري إىل ماذا يرج ؟ فناليف  ائف »

و وإذا طان جماا دخل فيه ..ديب اهلل: وقيل... جرإ جمراه مب الخصيُ  للدسبو اةتارة بالخييري إىل الوت  وما:  ائف 

و (1/215)قفسري الرربي : وييظر. «طل ما    اهلل عيه مب خصاء ووت  وغريجما؛ ألن الشيران ياعو إىل املعايص

 (.1/516)فخح الناير للشوطاين 

روإ عتب : بب عبااهلل السوائهو مب بيه عتامر بتب صعصتع  وجمب: عون بب زيب ُجَدْيَف  الكويفو اس  زيب ُجَدْيَف ( 0)

ري عتىل تجمو ثنت و قتويف يف واليت  خالتا النست: زبيهو وألبيه صدب و وروإ عيه الثوري وتعب و قا  ابب زيب باق 

 .العراقو سي  سيف عرشة ومائ 

 (.5/260)ي البب ببان و الثنا(6/015)و اجلرح والخعايل البب زيب باق  (7/15)الخاريخ الكبري للبداري : ييظر

 (.2316( )0/51)رواه البداري يف طخاب البيوعو باب موطل الربا ( 4)

 (.5047( )7/61)رواه البداري يف طخاب الرالقو باب مهر البيه واليكاح الفاسا ( 5)
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 لعتب : )قتا  ملسو هيلع هللا ىلصعب اليبته  -ريض اهلل عيه-عب زيب جمريرة  :الدليل الرابع

 .(1)(اهلل الواصل  واملسخوصل  والواتم  واملسخوتم 

 ُزيِتَ عمتر بتامرزة : قتا : -ريض اهلل عيته-عب زيب جمريترة  :الدليل اخلامس

: يف الوت ؟ فنا  زبو جمريترة ملسو هيلع هللا ىلصزجشاط  باهلل مب سم  مب اليبه : َقِشُ و فنا  فنا 

     ستمعيف : متا ستمعيف؟ قتا : يا زمري املتؤمينيو زجتا ستمعيفو قتا : فنميف فنليف

 .(2)ال َقِشْمَب وال َقْسَخْوِتْمبَ : ينو  ملسو هيلع هللا ىلصاليبه 

 لعتب اهلل : )قتا  -ريض اهلل عيه-عب عبااهلل بب مسعود  :ادسالدليل الس

و (الواتامي واملسخوتامي واملخيمصاي واملخفلجاي للدستب امليترياي خلت  اهلل

 .(0)مايل ال َزْلَعب مب َلَعَب رسو  اهلل وجمو يف طخاب اهلل

وبناًء عىل ما سبق من بيان كيفية عمل املايكروبليدنج وما جداء يف بيدان معند  

حتددريم اسددتعامل  -وان أعلددم-الوشددمو والعلددل الددوارد  يف النهددي عندده يظهددر 

 :ألمور (4)املايكروبليدنج يف جتميل احلواجب

 :النياس عىل حتري  الوت  بجام  -1

 .زن فيه جرًبا للجلا وبشوه بامدة ذاي لون -ز 

الخييري احلاصل للداجب بعا عملي  املايكروبلياج و وبناء جمتاا الخييتري  -ب

ماة  ويل و وعابط قييري خل  اهلل ليس يف الاوا  املرلت و ولكتب زن يتاو  فترتة 

 . ويل 

 .األذإ الاي يوجا للبان عيا النيا  به -ج

                                                           
 (.5100( )7/165)رواه البداري يف طخاب اللباسو باب الوصل يف الشعر ( 1)

 (.5146( )7/166)لباسو باب املسخوتم  رواه البداري يف طخاب ال( 2)

 (.5147( )7/167)املسخوتم   بابرواه البداري يف طخاب اللباسو ( 0)

عبتااهلل الستلمه يف برجتام  اجلتواب الكتايف عتىل تتبك  املجتا . د.ز: وقا ذجمب إىل ذل  مج  مب الفنهاءو ميه ( 4)

مصرف  العاوي يف قياة فوائا الشتيخ مصترف  . زيًضاو ودسليامن املاجا يف برجام  اجلواب الكايف . الفضائي و ود

 .عباالعايا الفو ان يف برجام  يسخفخوخ يف قياة الرسال . د.العاوي عىل اليوقيوبو وز
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رصح ز باء اجللاي  والخجميل ز ت  يخعتاملون  بّيتا مت  املايكروبليتاج   -د

  .(1)معامل  الوت  متاًما

 :بجام  (2)النياس عىل حتري  اليمص -2

املايكروبلياج  قساقط تعر احلاجب بعا متاة يف بعتض احلتااليو  قا يسبب

خاص  إذا طاجيف املواد فيها جسب  مب الرصاصو وهباا يكون املايكروبلياج  يؤدي 

 .(0)إىل اليمصو وما زدإ إىل حمر  فهو حمر 

ريع  طتل متا طتان فيته رر عتىل البتانو ويف توقا ميعيف الشت: (4)الَضر -0

 .(5)(ال رر وال رار: )احلايا عب ابب عباس

وقا سب  ذطر زن املايكروبلياج  قا يينل األمراا الوبائيت  متب تتدص إىل 

 .آخر عب  ري  إبرة املايكروبلياج  ال سيام عيا عا  الخعني  اجليا لإلبرة

بساسي  للجلا جخيج  لرفض اجلس  متادة  -وإن طان جادًرا-طام زجه قا يسبب 

 .الصبغ

                                                           
جايف الشهراين اسخشاري زمراا اجللاي  والليارو . زمحا العيس  اسخشاري زمراا اجللاي  والليارو ود. د: ميه  ( 1)

 .ء اسخشاري زمراا اجللاي عباالعايا اجلربا. ود

 .الاي ليس له باجبان: جخف الشعرو ورجل َجِمٌص : رق  الشعر ودقخهو واليمص: اليمص( 2)

ومجهور الفنهاء عىل حتريمه عىل خالف بييه  جمل جمو خاص يف احلاجبني ز  . قرقي  احلواجب للخدسني: فاليمص        

و املعج  الوسيط (4/717)و جمم  بدار األجوار (600)املديط و الناموس (7/131)لسان العرب : الوجهو ييظر

و احلتاوي الكبتري (2/451)و باتي  العاوي (4/137)و املاخل البب احلاج (6/11)و البدر الرائ  (2/155)

 .و(1/125)و اةجصاف (1/151)و الفروع (1/73)و املييه (2/15)و البيان يف ماجمب الشافعه (2/257)

قاعاة زع  ميها وجمه الوسائل هلا زبكا  املناصاو فوستائل املتأموراي متأمور هبتاو ووستائل  جماه الناعاة عمب( 0)

 (.27)األصو  مب عل  األصو  : ييظر. امليهياي ميهه عيها

باري دراس  بايث  وفًنا ملا جرشقه جمل  تخرين األملاجي  مب زن خما ر الوت  عىل اجلس  جمه زخرر يا طتان يعخنتا ( 4)

لوت  يخسبب عادة بجروح قا قصبح ملوث و باةعاف  إىل زجه يمكب زن يسبب جنل فريوستاي معايت  يف الساب ؛ فا

طالخهاب الكبا وفريوس جنص املياع  البرشي و خاص  إذا   يخ  الخنيا الصار  بالنواعا الصتدي و طتام زن األببتار 

 .واألصباغ املسخدام  يشخبه يف قسبب بعضها بالرس ان اجللاي

 dw.com، mawdoo3.com، dailymedicalinfo.com: ار الخاقوييظر يف زر 

و قتا  الشتوطاين يف (2041( )2/714)ره بجتاره ترواه ابب ماجه يف طخاب األبكا و باب مب بي  يف بنه ما يض( 5)

... »(: 2/476)وقتا  صتاي  ختان يف الروعت  اليايت  . «وجمتو بتايا مشتهور»(: 1/021)الاراري املضيئ  

صديح بتام قبلتهو وجمتو عتب »(: 2/251)وقا  األلباين يف صديح سيب ابب ماجه . «لررقه املاطورةاحلايا قوي 

 .«زن ال رر وال رار ملسو هيلع هللا ىلصقىض رسو  اهلل : عبادة بب الصاميف
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 ج  عا   للامء؟ بمعي  ال يصح معه الوعوء؟جمل املايكروبليا :مسألة -

عيا سؤا  زجمل االخخصاصو ذطروا زن األلوان املسخعمل  ال متي  وصو  املاء؛ 

ولال  متي  مب قنو  بعملي  املايكروبلياج  مب االسخدام  باملاء احلار يف األسبوع 

 .(1)األو و وال قكثر مب اسخداا  املاء

                                                           
 .رمح  الندراينو ووعا امللوبه: ذطر ذل  يل زخصائيخا املايكروبلياج ( 1)

املايكروبلياج  عىل يا جمياي مسل  وطياي مسل  وستألخه  ز ا درسيف  رين  : وقا ذطري األخصائي  وعا امللوبه 

 .زمحا العيس  زيًضا. ورصح بال  د. عب عا  املواد املسخعمل  يف املايكروبلياج  وزجابوا بعا  عاهلا
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 أبيض
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 الثانيملبحث ا

 «الش ليفتنج»حقيقة تقنية 

(Lash lifting )وحكمها الفقهي 
 وطريقة عملها «الش ليفتنج»حقيقة تقنية : املطلب األول

 :«الش ليفتنج»حقيقة 

 :طلم  إججلياي  مكوج  مب طلمخني «ال  ليفخي »

 «lift»و ولفيف «Lash»ال  

 .(1)جمْاب العني: قعيه Lash» »ال 

 .(2)يعيليرف  زو : «lift»لفيف 

 .رف  جمْاب العني: «Lash lift»ال  ليفخي  

 :«الش ليفتنج»وتعرف تقنية 

 .(0)بأجه عالج طيميائه بالكرياقني لرف  وقكثيف رمو  العني بشكل  بيعه

فهه قنيي  قعمل عىل رف  الرمو  مب الناعاة إىل األ راف بخ  قتخمكب متب 

 .(4)رؤي  الرو  الكامل

 :(1)طريقة عمل تقنية الش ليفتنج

قيظف العني جيًاا مب املكياج والكريامي وغريجمتاو ثت  قوعت  عتامداي   -1

 .حتيف العني لرت يبها

                                                           
 (.514)املورد ( 1)

 (.521)املورد ( 2)

 Jas.Imanl-lashlifts،.3oud.com،.Jamalouki.net.:ييظر( 0)

 .webteb.com: ييظر( 4)

 و 2323ييتاير  17مليار حمما يف جمل  الرشوق اةلكرتوجيت  بختاريخ  "جمل قنيي  رف  الرمو  عارة": منا : ييظر( 5)

hello.sweety.com.،.3oud.com، .jamalouki.net،.Jas.Imanl-lashlifts ،
webteb.com. ،hello.sweety.com.األمري يفو وذطر ذل  زخصائي  الال  ليفخي  سارة بي. 
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و ث  يخ  رفت  (امليلن )يخ  وع  عامداي السيليكون عىل اجلفون العلوي    -2

ييظتر . )الرمو  عليها وقثبيخها ومب ث  متشتيرها وفصتلها عتب بعضتها التبعض

 (1) (2-1الشكل 

عىل الرمو و وجماا املصل يسخدا  لخفكي  الربوقتني يف  يخ  وع  مصل  -0

 .الرمو  وقكسري الروابط يف الرمشو يا يسمح له بخييري الشكل بعا بض  دقائ 

 .يخ  وع  املصل املشب  بالكرياقنيو وقرتخ ملاة عرشيب دقين   -4

 .يخ  بعا ذل  وع  مادة سوداء لصبغ الرمو  بالكامل وقيمينها  -5

 .  عامداي السيليكونو باسخداا  قرب وطريامي خاص يخ  إ ال  -6

وع   بن  مب الكرياقني الينه عىل الرمو و يا يوفر  بنت  إعتافي  متب   -7

 .الربوقني لخنوي  الرمو  وقر يبها

بعا عملي  ال  ليفخي  جيب جتيب املاء والبدتار ومكيتاج العتني ومايتل   -1

للر وب  املبتارشة يتؤدي إىل قتامري  ساع  بعا الرف و فالخعرا( 24)امليكاج ملاة 

 .اليخيج 

 (2) (2-2ييظر الشكل . )زسابي  1-6قسخمر جخائ  جماا العمل مب   -1

 

 

 

 
   

 2-3الشكل 

                                                           
  https://bestsale.2021outletstores.ru/category?: ييظر( 1)

 https://banat7wa.com . :ييظر( 2)

https://bestsale.2021outletstores.ru/category
https://bestsale.2021outletstores.ru/category
https://banat7wa.com/
https://banat7wa.com/


  311 جتميل احلواجب باستخدام تقنية مايكروبليدنج ورفع الرموش بتقنية الش ليفتنج دراسة فقهية                                                                   
 األستاذ املشارك بقسم الفقه بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -بدرية بنت صالح السياري .د                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2-2الشكل 

 

 مميزات تقنية الش ليفتنج وأرضارها: املطلب الثاين

 :(3)مميزات الش ليفتنج

 .بشكل مجيل ل عىليعره رموًتا طثيف  وداطي  قيديه  -1

 .يعره العني مظهًرا زطثر اجفخاًبا وإرشاًقا -2

 .قنيي  ال  ليفخي  غري مؤمل  إ الًقاو وإجراؤجما مريح للعني -0

 .قل  الخكلف  املالي  -4

                                                           
 .3oud.com: ييظر( 1)
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 :(3)أرضار تقنية الش ليفتنج

قا قسبب قساقًرا للشعرياي وجعلها رقين  وجمش و خاص  م  طثرة قكرار  -1

 .ليفخي عملي  الال  

رة وزمحتراًرا هلتاو تقعرا اجللا إىل مواد طيميائي  قتا يستبب ايًجتا للبشت -2

 .وظهور الخور  إذا طان اجللا بساًسا

     م  طثرة اللجوء لخنيي  رف  الرمو  قا قصتاب العتني بعتاوإ بكخرييت و -0

 .زو فرري  بسبب وع  بعض املواد الكيميائي 

 (الش ليفتنج)الرموش بتقنية احلكم الفقهي لرفع : املطلب الثالث

و وذل (2)سب  بيان زن األصل يف الايي  اةباب  إذا طاجيف خالي  يا    اهلل عيه

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ﴿: لنو  اهلل قعتاىل

.(0)﴾ڄ

 .(4)(إن اهلل مجيل حيب اجلام : )ويف احلايا

: رفاي العبتاد متب األقتوا  واألفعتا  جوعتانتإن قصت»: قا  تتيخ اةستال 

                                                           
و 2323ييتتاير  17روق بختتاريخ تيف جملتت  الشتت و مليتتار حممتتا«جمتتل قنييتت  رفتت  الرمتتو  عتتارة؟»منتتا  : ييظتتر( 1)

Jamalouki.net.، hello-sweety.com.. 

جعل الشارع هلاه اةباب  عوابط عام  ال جيو  جتاو جما يف الايي و علاًم بأن جماه الضوابط مخياثرة يف طختب الفنتهو ( 2)

 :وجمه إمجااًل 

 .والوصل وغريهزن ال قكون الايي  يا برمه الشارع وجص عىل حتريمه طاليمص  -1

 .زن ال يؤدي اسخعام  الايي  إىل ييوع رشًعا طالفخي  -2

 .زن ال يكون فيها قشبه الرجل باليساء زو العكس زو الخشبه بالكفار -0

 .زن ال يكون فيها طشف للعوراي -4

 .زن ال يكون فيها قاليس وغرر -5

 .زن ال يكون فيها قييري خلل  اهلل -6

 .عىل البانزن ال يكون فيها رر  -7

    و «رع والرتبتالعملياي الخجميلي  بتني الشت»الضوابط الرشعي  للعملياي الخجميلي و ورق  عمل منام  لياوة : ييظر

 (.21)عياا السلمهو . و زثر النواعا الفنهي  يف بيان زبكا  اجلراباي الخجميلي و د(16)جماين اجلبريو . د

 .02: سورة األعرافو آي ( 0)

 .15: ص سب  خترجيه( 4)
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عباداي يصلح هبا دييه و وعاداي حيخاجون إليهتا يف دجيتاجم و فباستخنراء زصتو  

الرشيع و جعلت  زن العبتاداي الخته زوجبهتا اهلل زو زببهتا ال يثبتيف األمتر هبتا إال 

صتل بالرشعو وزما العاداي فهه ما اعخاده الياس يف دجياجم  يا حيخاجون إليهو واأل

و والعتاداي ..-ستبداجه وقعتاىل-فيه عا  احلظر؛ فال حيظر ميه إال ما بظتره اهلل 

ڱ   ﴿: األصل فيها العفو؛ فال حيظر ميها إال ما برمته وإال دخليتا يف معيت  قولته

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  

.(1)﴾ے   ۓ

لها واملواد يفخي  و رين  عمومب خال  عرا ما سب  مب بنين  قنيي  ال  ل

جوا  الخايب باسخداا  قنيي  ال  ليفخي  لرفت   -واهلل زعل -املسخعمل  فيها يظهر

 .(2)الرمو 

 :وذلك لألسباب التالية

 .اسخياًدا عىل األصل يف الايي   -1

 .عا  اتخامهلا عىل عل  للخدري و طالخاليس زو الخييري خلل  اهلل زو األذإ  -2

و بجتام  ز تا مجيًعتا عبتارة عتب صتبغ (0)«املاستكرا»قياًسا عىل اسخداا    -0

 .لرمو  العني ورف  هلا

ال متي  وصتو  املتاءو فمتب ثت  ال  «ال  ليفخي »املواد املسخعمل  يف قنيي    -4

 .(4)قؤثر عىل صد  الرهارة

 

                                                           
 .51: سورة يوجسو آي ( 1)

 (.22376)سليامن املاجا رق  . د.و موق  ز(201542)موق  اةسال  سؤا  وجواب رق  : ييظر( 2)

 .مب زدواي املكياج املعروف  يف  يي  املرزةو و  زقف عىل مب قا  بخدريمها( 0)

 .مرياأل يفألخصائي  الال  ليفخي  سارة بي "Yumilashes»»رصح بال  رشط ( 4)
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 اخلامتـــة
وبعد فضل ان عيّل بإهناء هدذا البددث احلمد ن الذي بنعمته تتم الصاحلاتو 

 :فقد توصلت إىل نتائج من أبرزها ما ييل

قنيي  جاياة قنو  بخعبئ  احلاجتب تتعرة تتعرة ورستمه : املايكروبلياج  -1

 .بررين  قباو  بيعي  جّاا

 .جمو مكياج تبه دائ  للدواجب: املايكروبلياج  -2

جوًعتا متب زجتواع الختاقوو  يروج مب يسخدا  جماه الخنيي  عادة ز تا ليستيف -0

وذل  بياء عىل زن املواد املسخدام  مواد عضتوي و والعمتل يكتون عتىل  بنتاي 

 .اجللا السردي 

األ باء املخدصصتون يف جمتا  اجللايت  والليتارو يرفضتون جمتاه الخنييت   -4

 .%133وييكرون ما ينو  به مروجوجما مب طو ا مواد عضوي  

 مرشوعي  الخجُمل والختاُيبو وزن األصتل عىل -رمحه  اهلل-اقف  الفنهاء  -5

 .يف ذل  جمو اةباب و ما   خيالف ما ورد اليهه عيه

الوت  جمو غر  اةبرة يف البان ثت  بشتو حملهتا بالكدتل زو غتريهو وقتا  -6

 .ذجمب مجهور الفنهاء إىل حتريمه

متب ختال  عترا بنينت  املايكروبليتاج  و رينت   -واهلل زعل -يظهر  -7

 .اسخعامله يف رس  احلواجبعملها برم  

جمو عتالج طميتائه بتالكرياقني لرفت  وقكثيتف الرمتو  : الال  ليفخي  -1

 .بشكل  بيعه

مب خال  عرا بنين  الال  ليفخي  و رين  عملها  -واهلل زعل -يظهر  -1

 .جوا  اسخداامها يف رف  الرمو 

 .وصىل ان عىل نبينا حممد وعىل آله وصدبه وسلم -وان أعلم-هذا 
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 فهرس املصادر واملراجع
 .النرآن الكري   -1

زثر النواعا الفنهي  يف بيان زبكتا  اجلرابتاي الخجميليت و بدتا منتَا  ملتؤمتر قربيت    -2

 .النواعا الفنهَي  عىل املسائل الربَي و عياا بب جامه السلمه

عمترو عبتاامليع  ستلي و : اجلو يو حتني زبكا  اليساءو أليب الفرج عباالرمحب بب عيل   -0

 .جمت1417و 1مكخب  ابب قيمي و الناجمرةو ط

 .تبريزبكا  جراب  الخجميل يف الفنه اةسالمهو حمما عثامن   -4

ستا  حممتا عرتاو : الرب اليمريو حتنيت اهلل بب عبااالسخاطارو زبو عمر يوسف بب عبا  -5

 . جمت1421و 1حمما عيل معواو دار الكخب العلمي و بريويو ط

زستتي  املرالتتب يف رشح روا الرالتتبو زبتتو حييتت   طريتتا األجصتتاريو دار الكختتاب   -6

 .اةسالمه

و 4األصو  مب عل  األصو و حمما بب صالح بب حمما العثيمتنيو دار ابتب اجلتو يو ط  -7

 .جمت1403

بتب حممتا تترا ( املشتهور بتالبكري)إعاج  الرالبني عىل بل زلفاظ فخح املعنيو زبو بكر   -1

 .جمت1411و 1و دار الفكرو طالاميا ه

مكختب البدتوث : ربييه اخلريتبو حتنيت تاةقياع يف بل زلفاظ زيب تجاعو حممتا الشت  -1

 . والاراسايو دار الفكرو بريوي

إِطاَمُ  التُمْعلِِ  بَفَواِئِا ُمْسلِ و عياا بتب موست  بتب عيتاا بتب عمترون اليدصتبه  -13

 .جمت1411و 1فاءو مرصو طحْيَي  إِْساَمِعيلو دار الو. د: السبخهو حتني 

حممتا زبتو الفضتل : إجباه الرواة عىل زجباه اليداةو مجا  الايب زبو احلسب النفرهو حتني  -11

 .جمت1436و 1إبراجمي و دار الفكر العريبو الناجمرةو ط

اةجصاف يف معرف  الراجح مب اخلتالفو عتالء التايب زبتو احلستب عتيل بتب ستليامن  -12

 .2حليبيلو دار إبياء الرتاث العريبو ط املرداوي الامشنه الصاحله ا

 .2البدر الرائ و  يب الايب ابب ججي  احليفهو دار الكخاب اةسالمهو ط -10

البلي  يف قراج  زئم  اليدو واللي و جما الايب زبتو  تاجمر حممتا بتب يعنتوب الفتريو   -14

 .جمت1421و 1آباديو دار سعا الايبو ط
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زبو احلسني حييت  بتب زيب اخلتري بتب ستا  العمتراينو  البيان يف ماجمب اةما  الشافعهو -15

 .جمت1421و 1قاس  حمما اليوريو دار امليهاجو جاةو ط: حتني 

حممتا بجته : البيان والخدصيلو زبو الوليا حمما بب زمحا بب رتتا النر بتهو حتنيت  -16

 .جمت1431و 2وآخريبو دار اليرب اةسالمهو بريويو ط

 . ابيايو دار اهلااي قاج العروسو حمما مرقىض ال -17

قاريخ اةسال  َوَوفياي املشاجمري َواألعال و تمس الايب زبو عبا اهلل حمما بب زمحا بتب  -11

و 1بشتار عتّواد معتروفو دار اليترب اةستالمهو ط: عثامن بب َقاْيام  التاجمبهو حتنيت 

2330 . 

 .  و بيار آبادالخاريخ الكبريو حمما بب إسامعيل البداريو دائرة املعارف العثامجي -11

ري تو زبو الفااء إسامعيل بب عمر بب طثري النر  البص(ابب طثري)قفسري النرآن العظي   -23

و 1حمما بسني تتمس التايبو دار الكختب العلميت و بتريويو ط: ث  الامشنهو حتني 

 .جمت1411

امليار  قفسري النرآن العظي  البب زيب باق و زبو حمما عبا الرمحب بب حمما بب إدريس بب -21

زسعا حمما الريبو مكخب  جاار مصرف  : الخميمهو احليظيلو الرا ي ابب زيب باق و حتني 

 .جمت1411و 0البا و  اململك  العربي  السعودي و ط

الخمهيا ملا يف املو أ مب املعاين واألساجياو زبو عمر يوستف بتب عبتااهلل بتب حممتا بتب  -22

علتويو وحممتا البكتريو و ارة عمتو  مصترف  ال: عباالرب بب عاص  اليمريو حتنيت 

 . جمت1017األوقاف والشؤون اةسالمي  يف امليربو 

اايب اآلثار وقفصيل الثابيف عب رسو  اهلل مب األخبارو حمما بب جرير بب يايتا بتب  -20

حممتود حممتا تتاطرو مربعت  املتاينو : طثري بب غالب اآلميلو زبو جعفر الرربيو حتنيت 

 .الناجمرة

ح اجلام  الصديحو ابب امللِنب ةاج الايب زبو بفص عمر بب عتيل بتب الخوعيح لرش -24

و 1دار الفالح للبدا العلمته وحتنيت  الترتاثو دار اليتوادرو دمشت و ط: زمحاو حتني 

 .جمت1421

و 1الستيا رشف التايب زمحتاو دار الفكترو ط: الثنايو حمما بب ببان البسخهو حتنيت  -25

 .جمت1015
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السمي  اآليب األ جمريو املكخب  الثنافي و ل  النريواينو صالح عباالثمر الااين رشح رسا -26

 . بريوي

زمحتا : اهلل حمما بب زمحا األجصتاري النر بتهو حتنيت اجلام  ألبكا  النرآنو زبو عبا -27

 .جمت1014و 2الربدوينو إبراجمي  ز فيشو دار الكخب املرصي و الناجمرةو ط

راست  فنهَيت  مفَصتل و صتالح حممتا الفتو انو دار اجلراب  الخجميلَي  عرا  ِبٌه ود -21

 .جمت1421و 2الخامرَي و ط

الرمحب بب زيب باق  حمما بب إدريس الرا يو دار إبياء الرتاثو اجلرح والخعايلو عبا -21

 . جمت1271و 1بريويو ط

يوسف : باتي  العاوي عىل رشح طفاي  الرالبو عيل صعياي العاوي املالكهو حتني  -03

 . جمت1414الشيخ البناعهو دار الفكرو بريويو 

حممتا : احلاوي الكبري يف فنه اةما  الشافعهو زبو احلسب عيل بب حمما املاورديو حتني  -01

 . جمت1411و 1يو طاملوجودو دار الكخب العلمي و بريوعيل معواو عاد  زمحا عبا

 . جمت1412و 2الار املدخارو عالء الايب عيل احلصكفهو دار الفكرو بريويو ط -02

 .الار امليثورو عبا الرمحب بب زيب بكرو جال  الايب السيو هو دار الفكرو بريوي -00

الاراري املضي  رشح الارر البهي و حمما بب عيل بب حمما بب عبا اهلل الشوطاين اليميهو  -04

 .جمت1437و 1دار الكخب العلمي و ط

و زبتو الريتب حممتا («الَروع  اليّاَيت »الخعليناُي الَرعي  عىل : ومعها)الروع  الياي   -05

عيل بتب : صاي  خان بب بسب بب عيل ابب لرف اهلل احلسييه البداري الِنيَوجهو حتني 

ر والخو يت و الريتااو تِي  لليشبَسب بب عيل بب َعبا احلميا احلَلبُه األثرّيو َداُر ابب الن

 . 2330و 1ط

و 0عتاد  آ  محتاانو دار األوراق الثنافيت و جتاةو ط: الُسي و زبو بكر اخلتال و حتنيت  -06

 .جمت1401

حممتا فتؤاد : اهلل الناوييتهو حتنيت سيب ابب ماجهو حمما بب يايا الناوييته زبتو عبتا -07

 . الباقهو دار إبياء الكخب العربي عبا

ابب جاجه الخيوخه عىل مخب الرسال  البب زيب  يا النريواينو قاس  بب عيس  بتب رشح  -01

 .جمت1421و 1جاجه الخيوخه النريواينو دار الكخب العلمي و بريويو ط
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الرشح الكبريو تمس الايب زبو الفرج عبا الرمحب بب حمما بب زمحا بب قاام  املنايسو  -01

عبا الفخاح حممتا احللتوو جمجتر للرباعت و . و دعبااهلل بب عبا املدسب الرتطه. د: حتني 

 .جمت1415و 1الناجمرةو ط

رشح  روق عىل مخب الرسال  البب زيب  يا النريواينو تهاب الايب زبو العباس زمحا بب  -43

 .جمت1427و 1زمحا بب حمما بب عيس  الربجيس الفايسو دار الكخب العلمي و بريويو ط

ب بَرا  زبو احلسب عيل بب خلف بب عبتا امللت و رشح صديح البداري البب بَرا و اب -41

 .جمت1420و 2زيب متي  ياة بب إبراجمي و مكخب  الرتاو الريااو ط: حتني 

و ميصور بب يوجس بب إدريتس (دقائ  زويل اليه  لرشح امليخه )رشح ميخه  اةراداي  -42

 . جمت1414و 1البهويتو عا  الكخبو بريويو ط

و حممتا (لصديح املسيا مب بايا رسو  اهلل وسييه وزيامهاجلام  ا)صديح البداري  -40

 . جمت1422و 1حمما  جمري اليارصو دار  وق اليجاةو ط: بب إسامعيل البداريو حتني ا

و مسل  بتب احلجتاج زبتو احلستني النشتريي (اجلام  الصديح)صديح مسل  املسَم   -44
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
احلمد هلل الذي عَّلم نبَّيه ما مل يكن يعّلم، وصىل  اهلل عىل  مىلن سَ ل البىل ا   

 :وفَّهم، وع  آله وص به الذين نقّلوا الفقه إىل من  عدهم وسَّلم، أما  عد

فّهذا الفقه الشاخم  فروعه، الراسخ  أصوله، قد و ثته األم  عرب قروهنا متواتر 

 السند، حمكم املتن، هبّي املنظر؟

، من قبل التدوين (الدرس الفقهي: )ت الوسّيّل  األم يف نقّله وتو يثه هيوكان

عىلن صىلناعاا الىلد ل ( كشىل  القنىلا ( )مطالب أويل النّهى)و عده، فكان من 

سلّيىلل )الفقّهي األمثل وتباسل األفكا  لّل فاظ ع  قوتىله وتطىلويره لّيكىلون  لىل  

زاس )فّيّهىلا  رةىلعىل  كتا ىل  خمتبىل -عىل  ولىلل–واملعّلم، فاسىلتعنت   ىلاهلل ( الطالب

 .مع قبو  صاحبّها( املستقنع

ًرا يف أ  ىلع صىلناعاا زعمت ّهىلا  كىلا   ىلوقد لعّلىلت الكىلَميف يف  لىل  من بىل

التد يس األمثل لّلفقه، وهذه البناعاا لّيست حارصًة، ولكني أفرسهتىلا  الىلذكر 

لكوهنا من أهم ما ينبغي أن ي عنى  ه يف الد ل الفقّهي املعارص، وهي  مجموعّهىلا 

ًَ ميِسًيىلا ألهرا ىله، تقدم ما من شأن ه أن جيِوسيف من الد ل الفقّهىلي، وجيعّلىله فىلاع

وهذا هو اهلدف من هىلذه الو قىل ، ولىلّيس اهلىلدف منّهىلا ا ثىلرار النظىلري املوسىلع 

ملفرساا املو و  لذا فقد تركت كثرًيا مما حتتمّله الد اساا العّلمّيىل  النظريىل  مىلن 

ختباص وجيىلدوهنا يف النقوالا والتعريفاا واالستدالالا التي يعرفّها أهل اال

 :الد اساا السا ق   اا البّل ، ومن أ رزها

  أ  اث ميمتر تد يس فقه القضايا املعارصة املقام يف مرك  التمّيىل  الب ثىلي

 .يف فقه القضايا املعارصة

 عبداهلل  ن فّهد القايض وفقه اهلل. املّلك  الفقّهّي  لفضّيّل  الشّيخ س. 
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 حفظه اهلل حممد عثامن شبري. س.تكوين املّلك  الفقّهّي  أ. 

فالذي يمتاز  ه هذا الب ث هو انطَقه مما  عد هىلذه الد اسىلاا النظريىل  مىلن 

نظر إىل الواقع والتجر ىل  والككّيىل  عىل  ابانىلب التطبّيقىلي والوسىلا ل التنفّيذيىل  

 . فاملقبوس هنا و ع معامليف هاسي  ومنا اٍا ساَل 

 :اآليت وقد قسمت الب ث إىل أ  ع  مباحث لكل صناع  مب ث، ع  الن و

 .شمولّي  الد ل الفقّهي: األوىل البناع : املب ث األول

يف مّلكىلاا الىلىلد ل الفقّهىلي، وفّيىلىله ثَثىلىل  : الثانّيىلىل  البىلناع : املب ىلث الثىلىلاي

 :مطالب

 .مّلك  االستدالل: املطّلب األول 

 .مّلك  التقعّيد والضبط: املطّلب الثاي 

 .مّلك  التن يل: املطّلب الثالث 

 .معارصة الد ل الفقّهي: الثالث  البناع : املب ث الثالث

 .مذهبّي  الد ل الفقّهي: الرا ع  البناع . املب ث الرا ع

ا* وأسأل اهلل القبوليف فّيّها   ونفعّها املد ل الفقّيّهيف
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 املبحث األول 
 الصناعة األوىل 

 مشولية الدرس الفقهي
مع أن مجًعىلا مىلن األصىلولّي  ال يشىلكلون لَلتّهىلاس إس ار الفىلرو  الفقّهّيىل  

: إال أن الغىل ايل  هىله اهلل قىلال ( )واست ضا ها ويعّلّلون  ل   أهنا ثمرة لَلتّهاس

إنام حيبل منبب االلتّهاس يف زماننا  مام سته فّهو لريق حتبّيل الد    يف هىلذا )

 .( ) (ال من

معرفىلىل  أكثىلىلر : إ ىلىلاف  إىل أن  عىلىلص األصىلىلولّي  لعىلىلل مىلىلن دو  االلتّهىلىلاس

 .( )الفقه

يشىلك  معرفتىله  جمىلل مىلن فىلرو  : )سىلفرايّينيوقال األستا  أ و إس اق ا 

حيّيط  املشّهو ، و بعص الغىلامص كفىلرو  احلىلّيص، والر ىلا ، والىلدو ، : الفقه

 .( )(والوصايا، والع ، والدين

وأًيا ما يكن فإن الفقه قد صىلا  عّلىلاًم وصىلنع  ال يّلّيىلق  املشىلتغل  ىله أن يكىلون 

ًَ  أصول املسا ل و ؤول الفرو  الفقّهّي  فرق    النوازل التي ال يعرف ال. لاه

 . مل تب ث عند األول  مما أشبعوه س اسً  وقتّلوه   ًثا

 : ( )قال النا غ  الغَوي

َونيفىلىلىل  َيىلىلىلتّومّو امل ديف يِف َي  ىلىلىلنَي مليف ميف ىلىلىلال وا ويف  قيف

 

َونيفىلىلهَي  *** ىلىلدَي سيف تيفىلىلى  ّوىلىلاميف قيف فَي ىلىلامّو اليف ي   يفّو العيف

تيفبىلىل  م  نيفىلىلَت امل خَي
َيىلىلتّو يِف ىلىلنَي  ىلىلريَي  ميف هيف  رىليفويف

 

ىلىلاٍم  *** ىلىلِل عيف ىلىليفّو ك  بيف ىلىله  حيف وحيف د    رَي ىلويف

ىلىلىلّييف َي  
اشّو ىلىلىلِل حيف اليفىلىلىل ّو  ّوك  حيف ىلىلىلعيف ا ّو  ميف

 

ىلىلىلىلّييف َي  ***
اشّو يٍ  ميف ىلىلىلىلرّو اه  كيف تَيىلىلىلىلويف ىلىلىلىلِل فيف  فيفخيف

                                                            
، دح الكوكىلب املنىلري ( 8 / )ر الرو ىل  ىلدح خمتبىل: املسأل  مشّهو ة يف كتب أصول الفقىله، وانظىلر مىلثَ(  )

( / 44) 

 (.   / )املستبفى (  )

 (.44 / )دح الكوكب املنري (  )

 (.4  /8)الب ر امل ّيط (  )

 البولّلّي ّي   ّيت (  )
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إ افً  إىل أنه إن مل يفكضَي أن يكون اخلريج  مىلن الىلربامج والىلد ول الفقّهّيىل  

ًرا ملسىلا ل الفقىله ىلجمتّهًدا مطّلًقا وال مقّيًدا، فَ أقل من أن يكىلون مقِّلىلًدا مست ضىل

وأ وا ه وقواعده، قاسً ا عىل  فّهىلم كىلَم الفقّهىلار إ ا قىلرأه، يعىلرف مبىلطّل اهتم 

 .املشّهو ة املتداول  يف أ واب العباساا واملعامَا وابناياا واألنك  

    .. أو قرأه فّهم الفىلرق  ّينّهىلا و ىل  الشىلفاع ، وهكىلذا« الشفع »: إ ا سمع لفظ

كنىلت يف  ىلدر أمىلري أقىلرأ كتىلاب : )ال ك ال املدِ ل الذي  كره ا ن  د ان  قوله

ع   عص من يدعي التد يس فمر نا  مسأل  عدم نقص الو ور « سلّيل الطالب»

هو مىلا  ىل  أصىلل الىلذكر : ما هو الفرج البا ن؟ فقال:  مس الفرج البا ن، فقّلنا له

 !وحّلق  الد ر، ومل يعّلم أنه املقطو 

مـا معنـا العبـد املـدبار يـا : أترايب يقرأ عليه يف باب العتق فقال لهوكان بعض 

ا . هو من سيده وطئه يف دبره: سِيدي؟ فقال له الشيخ ومع هـاا فقـد كـان مًـدر 

 .لإلفتاء يف بلده

وأيًضا حرضا يف ا تدار دح ا قنا  عىل   لىلل كىلان يشىلا  إلّيىله  البنىلان يف 

املسأل  تأيت فّيخك  ولده قاعىلدة عامّيىل ، مذهب أهد وكان ولده يقرأ معنا فكانت 

وحياول أن يبني املسأل  عّلّيّها فّيسىلّلمّها لىله والىلده ويبىلعب عّلّيىله تطبّيىلق املسىلأل  

عّلّيّها، فّيكثر الشغب وابدال  ّينّهام وكَمها ال خىلربة لىله  فىلن األصىلول، فىلأقول 

لّينظر موالنا أوال يف القاعدة هل هي من األصىلول أم هىلي مىلأخو ة عىلن : لّلشّيخ

 .ّله ويرحينا من هذا العنارعجا   أه

ومثل هذا هو الذي أبأنا إىل اشكا  فّهم املسأل  فّهاًم ص ّيً ا، وأن يكون لىله 

 عص ا ملام  أصول مذهبه، وأن يكون مطّلًعا ع  ما حيتاج إلّيه من مفرساا الّلغ  
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حتى ال يفرس املد ر  ام يفرسه الشّيخ السا ق فّيفتي  أن السىلّيد إ ا ال   عبىلده عتىلق 

 .( ) (ته عد مو

وإً ا، فأوىل  كا   الد ل الفقّهي أن ي عنىلى فّيىله املىلدِ ل   ىلاملرو  عىل  كامىلل 

أ واب الفقه ومسا ّله، لتكون لّلطالب س اسٌ  شامّلٌ   أصول املسا ل الفقّهّيىل  ومىلا 

واستحضار الطالب لرؤوس املسائل يف مجيـع األبـواب وفهـ  تضمنته من فرو ، 

 .ن العل ، وهو البوابة ملا بعدهاملًطلحات الرئيسة هو احلد األدنا م

، إ ا أخَل هبىلا املىلدِ ل سخىلل  ىلالنقت  ولت قّيق هذه البناع  وسا ل  و  ا ع 

 :ع  الد ل الفقّهي وأخل  بناعته، وأكتفي ها هنا  وسّيّلت  مرك يت ، ومها

و ع خط  زمنّي  كافّيىل   هنىلار املقىلر  املىلد ول، ال أن جيعىلل األمىلر  :األوىل

يفَد الد ول األعوام  مرَسًحا  َ خطام وال زمام، حتى تبّلغ احلال  بعضّهم إىل أن مت 

، فَ يقتد  الطالب عىل  مجىلع الفقىله يف  أسىله لتباعىلد مىلا  ىل  املبتىلدأ  تّلويف األعوامّو

نَيهّو الكتاب املقَر  وسّيأيت عاَم قّلّيىلٍل . واملنتّهى،  ل   ام انقطع السبّيل  املد ل، فّلم ي 

د ول لّل من املتاح له، ففّيه تنىلاوٌل لىلبعص أن ىلار النظر يف مناسب  حجم املقر  امل

 .هذه الوسّيّل 

هىلل مىلنكم مىلن خىلتم متنىًلا : وكثرًيا ما كنت  أفتت   تد يس الفقه  سيال الطّلب 

ًَ يف الن و؟ يف املبطّل ؟ يف األصول؟ يف الفقه؟ فألد سا ىلاًم أن الفقىله أقّلّهىلا  كام

يمىلر  ىلبعص األ ىلواب  من مل( الرشيع )نبّيًبا،  ل   ام ولدا من خرجيي كّلّياا 

الفقّهّي  خَل س استه الفقّهّي ، فّيتخرج خيل الذهن عنّها،  ل   ىلام رىلرج وهىلو ال 

يعرف أن يف الفقه  اً ا يسمى  اب القسم  يقع يف أواخر الكتىلب الفقّهّيىل  يت ىلدث 

 !عن كّيفّي  قسم  األموال

                                                           
 .   العقوس الّياقوتّي  ص (  )
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وحماولً   س ار مدى حتقق هذه البناع  يف واقع التد يس يف ابامعىلاا كىلان 

االستبان  التي وزعت ع  لَب كّلّي  الرشيع  قبل عدة سنواا السيال التىلايل  يف

 :والنتّيج  التالّي 

 السؤال
اجلامعة 

 (أ)

جامعة 

 -( ب)

 طالب

جامعة 

 –( ب)

 طالبات

املتوسط 

 احلسايب

يف املستويات التي درستها يف / س

ما مدى تغطية أساتاة الفقه : اجلامعة

 :جلميع مفردات املقرر
    

سا اًم ينتّهي األستا  من مجّيع مفرساا 

 .املقر  خَل الفبل الد ايس
2% 21% 44% 22% 

هالًبا ينتّهي األستا  من مجّيع مفرساا 

 .املقر  خَل الفبل الد ايس
15% 60% 44% 40% 

 عص : احلالتان متساويتان تقريًبا

 .األساتذة أتم املقر  و عضّهم مل يتمه
34% 12% 11% 19% 

الفبل الد ايس قبل إمتام  هالًبا ينتّهي

 .املقر 
33% 6% 0% 13% 

سا اًم ينتّهي الفبل الد ايس قبل إمتام 

 .املقر 
16% 2% 2% 7% 

التأكّيد ع  مرك ي  احلفظ  النسب  لّلدا ل، والتنبّيه عّلّيه مراً ا، وخىلرٌي : الثانّي 

من  ل    ط الد ل  ربنامٍج مباحٍب يتمكن فّيه الدا سون من حفىلظ الكتىلاب 

املقر ، وقد كان كثري من الشىلّيو  يسىلتفت ون س وسىلّهم الفقّهّيىل   تسىلمّيع القىلد  

املقر  أو الذي سبق دحه لّلطّلب  لّيتأكدوا من  بطّهم، فىلإ ا  ىلبطوا دعىلوا يف 

رو ة ىلس ل لديد، وإال رصفوهم إىل ح   بطّهم له، وما  ل  إال لعّلمّهم  ضىل
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الفقه  مثل احلفظ، والشأن  احلفظ يف حتقّيق مجعَّي  الفقه يف  هن الدا ل، فام  بط

 :( )كام قال ال  ّيدي

ى الغايىلىلااّو يف ألىلىل ّو سىلىلنيف فيفىلىل ىلىلويف  ْهاميف حيف

 

ىلنيفهَي   ىلذَي مىلنَي كىلِل فىلٍن أحسيف  شخٌت فيفخ 

   فىلىلىلظّو مىلىلىلتٍن لىلىلىلامٍع لّلىلىلىلرال ّو  

 

 حتُّلىلىلىلىلىله  عىلىلىلىلىل  مفّيىلىلىلىلىلٍد ناصىلىلىلىلىل ّو  

 ثىلىلَم مىلىلعيف الفرصىلىل ّو فا  ىلىلثَي عنَيىلىله   

 

 حِقىلىلىلىلقَي وسِقىلىلىلىلقَي واسىلىلىلىلتمَد منَيىلىلىلىله   

 العّلىلىلىلمّو لكىلىلىلَن هىلىلىلذا  ىلىلىلاختَفّو  

 

ىلىلىلىلىلمّو    خمتّلىلىلىلىلىلٌ  و ىلىلىلىلىلاختَفّو الفّهَي

 ال يطّيَيىلىلىلىلق   ( )فاملبتىلىلىلىلديَي والفىلىلىلىلدم   

 

ّيَيىلىلىلىلق   
   ًثىلىلىلىلا  عّلىلىلىلىلٍم ولّهىلىلىلىله  سقّو

 
 قّيت ا شا ة هنا إىل أن هذه البناع  إنام تطّلىلب أصىلال  يف الىلد ل الفقّهىلي 

أما الد ول التي تسىلتّهدف العامىل   الذي يستّهدف رريج الفقّهار واملتخبب ،

 ام يتع  عّلّيّهم تعّلمه فَ يّل م فّيّها  ل  إ  لكىلل صىلن  مىلن التىلد يس مقبىلد، 

 .ولكل منّهم مقَرٌ  خمتت يّلّيق  ه

           العنايىل   ىلام يتعّلىلق  ىلاملتن املقىلر  لّلىلد ل، وأول : ومما يتبىلل هبىلذه البىلناع 

ف   الد ل الفقّهي، وكذل  ما ينبغي االلتفاا إلّيه من  ل  هو النظر يف املس تّهديف

     النظر يف لبّيع  الد ل وهل هو يف مسجد أو  ىلمن  رنىلامج أكىلاسيمي يف معّهىلد

 .أو لامع 

وس ول املسالد رتّل  من لّه  كوهنىلا س وسىلا مسىلتمرة أو سو اا مكثفىل ، 

والكّلّياا تتفاوا من حّيث التخبت وعدمه، كام تتفاوا من لّهىل  السىلاعاا 

 .املقر ة هلا

                                                           
 .ألفّي  السند لّل  ّيدي(  )

م  ) (  ) دَي يفق  ابىلايف: الفيف ّلّوّيظ  األهَي ٍم، والغيف ٍة وقّوَّل ّو فيفّهَي خاويف ّيّوُي عن الكَمّو يف ثّوقٍل و يف ، (    ص)القىلامول امل ىلّيط (. العيف

 (.فدم: )ماسة
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 اا متعدسة ال  د من مَحظتّها ح  اختّيىلا  الكتىلاب املقىلر ، ال أن هذه اعتبا

 .يعتمد كتاب لشّهرته يف أي  رنامج كان سون  عاي   قّي  االعتبا اا

 ًَ حّيىلنام يىلد ل : ومن املّهم أيًضا مراعاة احلال  اخلاص  لكل ربىلت، فمىلث

ّهّيىل  املتعّلقىل  الفقه يف كّلّي  الطب ال د أن يكون املقر  حمتوًيا ع  أهم املسىلا ل الفق

 الطب ومّهن  الطبّيب، وحّينام يد ل يف كّلّي  الدعوة وا عىلَم يتضىلمن مىلا  ىلم 

 .وهكذا.. الداعّي  وا عَمي، ويتعّلق  عمّلّهام 

ويتنبه هنا إىل أنه حينام ينظر ملراعاة تناسبه مع الوقت والزمن املحـدد   يقًـد 

ائل ومناقشـة رشح املسـ: بـل يراعـا. بالك إمكـان دد مسـائله يف كاا الوقـت

الطالب والتدريب عىل تنزيل املسائل عىل الوقائع، والربط بني القواعد األصـولية 

مما يعني أن الرسس   ام ال يتجاوز يف وقته نب  املقر  فعمدة  وأدلة الفروع الفقهية

ًَ يمكن أن يرشح  طريىلق التّلقىل  يف أقىلل مىلن  لكنىله حيتىلاج  سىلاع ، 5 الفقه مث

 طريق  املشا ك  والتمرين والتد يب وصناع  املّلك  الفقّهّي  إىل ما يقا ب  ىلع  

 .عدس الساعاا

والوصّي  لّلقا م  ع  الربامج الفقّهّي  سوار يف ابامعاا أو يف املسالد أو يف 

 .املعاهد مراعاة  ل  واستشا ة من سبق إىل تد يس الكتاب

 :ب كّلّي  الرشيع  كان فّيّها السيال التايلويف االستبان  التي وزعت ع  لَ

 ما السبب الر ّيس لعدم إمتام املقر ؟

%( 16)وكانت النتّيج  أن من اعتربوا لول املقر  من األسباب الر ّيس  لذل  

 (.أ)يف ابامع  

 .مما يعني أن املقر اا أو عدس الساعاا   ال  إىل إعاسة نظر
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 املبحث الثاني
 الصناعة الثانية

 الدرس الفقهيملكات 
حتى يكون الد ل الفقّهي ميسيا مقبوسه وهر ه الر ّيس يف رريج الكواس  

الفقّهّي  املتمّي ة فَ  د فّيه من مراعاة ما ينمىلي مّلكىلاا الدا سىل ، ومىلن أخىلِت 

 .مّلك  االستدالل، مّلك  التقعّيد والضبط، مّلك  التن يل:  ل  مّلكاٌا ثَث

 :ملكة ا ستد ل: املطلب األول

إن االنفبام واالنشقاق احلاصل  ىل  عّلمىليَي الفقىلهّو واألصىلولّو وا هىلراق يف 

التخبت ع  حساب التكامل أسى إىل ولوس أصويٍل متب ٍر ال يعرف  أ جىلدَيااّو 

، وفروعٍي مست رٍض ال يعرف اخلطو  العريضىل  و ؤول املسىلا ل يف عّلىلم  الفقهّو

 .أصول الفقه

ة بـني الفقـه واألصـول، وبـني القواعـد والفقيه املنشود   يًنع إ  باملزاوجـ

 .العامة والقرائن اخلاصة

 .وامللكة الفقهية   تًقل إ  بدراسة فقهية لألصول ودراسة أصولية للفقه

 :ومن املعّلوم أنه ال يولد فر  فقّهي واحد ينتج إال من خَل معاسل 

ا ( حك  فقهـي= قاعدة أصولية + دليل ) ا وعـدم  مـع مراعـاة القـرائن وجـود 

 .سلب ا وإجياب او

إال أن الد ل الفقّهي ِّلو هالًبا من التنبّيت عىل  القاعىلدة و كرهىلا و ّيىلان 

لًناعة  -إن مل يكن أمهها-ومن أه  املهامت وله إنتالّها لّلفر  الفقّهي املذكو ، 

هـي رـرين الطالـب عـىل ربـط احلكـ  بدليلـه « ملكة ا سـتد ل»امللكة الفقهية 

درة عىل استثامر القواعد األصولية لتوليـد الفـروع بواسطة القواعد األصولية والق

 .فه  وجه ا رتباط ووجه التوليد: الفقهية أو عىل األقل
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 .ومن املّهم أيًضا أال يكون الر ط هنا تّلقّينًّيا يّلقى ع  الطالب معّلومً  حيفظّها

 : ل ال د أن يشا ر يف الوصول إلّيّها وحتبّيّلّها يف  عص األحّيىلان، إن مل نقىلل

 .يف لّلّها وأكثرها

فع  املد ل أن جيعل من  كا   س سه الفقّهي العناي   االسىلتدالل ولرا قىله، 

لّيتمَرن الدا ل يف أثنار تفقّهه ع  كّيفّي  االستدالل،  ناًر ونقًدا، و  ام كان العىلا ق 

        لكثري من املد س  سون العناي   ىلذل  هىلو  ىلّيق وقىلت الىلد ل عىلن اسىلتّيعاب 

ًَ عن الكش  عن لرا ق  ل  االستدالل ومقدماتىله، ما يتعّلق  أسل   املسا ل فض

فأللل  ل    ام أعرض املد ل عن العناي   ىلذل  مىلن األسىلال، ولكىلن احلىلَل 

يكمن يف انتقار املسا ل الباحل  لىلذل ،  ىلأن جيعىلل املىلد ل مىلثَ أ ىلرز املسىلا ل 

العكا ىلاا اخلَفّي  هي حمل االستدالل لّلقول املقر  يف املتن، مع إيراس  عىلص ا

 .ع  سلّيل املسأل  ومترين الطّلب  ع  آلّياا سفع تّل  االعكا اا

ريع  تضىلمنت السىليال التىلايل ىلويف االستبان  التي وزعت ع  لَب كّلّي  الش

 :والنتّيج  التالّي 

 (أ)اجلامعة  السؤال
( ب)جامعة 

 طالب –

جامعة 

 -( ب)

 طالبات

املتوسط 

 احلسايب

إىل أي مدى يت  ربط املسائل الفقهية  /س

     بأصول الفقه يف املقررات الفقهية؟

ال يولد أي   ط    مقر اا الفقه وعّلم 

أصول الفقه وال    مقر اا األصول وعّلم 

 .الفقه

11% 13% 5% 10% 

 %41 %45 %38 %41 .ناس ا ما يتم الر ط  ّينّهام

 %33 %36 %40 %23 .قّلّيَ ما يتم الر ط  ّينّهام

 %13 %12 %8 %20 .كثريا ما يتم الر ط  ّينّهام

 %2 %2 %0 %5 .سا ام يتم الر ط  ّينّهام



  919                                                                             (معامل وركائز)صناعة الدرس الفقهي                                                                                       
 عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة -عامر بن حممد فداء بن حممد هبجت. د                                                           

 :ملكة التقعيد والضبط: املطلب الثاين

 .إ ا كانت أفعال املكّلف  ال تن رص؛ فإن فرو  الفقه كذل  لن تن رص

فَ ينبغي أن يظن أن ع  مىلد ل الفقىله أن  وإ ا كانت فرو  الفقه ال تن رص؛

 .حييص الفرو  الفقّهّي  ويّلقّيّها ع  الطالب

وفروع الفقه مع عدم انحًارها يمكن مجع شتاهتا من خالل الضوابط الكليـة 

 .لكل باب من أبوابه لتنتظ  الفروع حتت تلك الضوابط

ًَ حّينام ند ل الطالىلب تعّلّيىلق الطىلَق  الشىلىلرو  فنقىلول لىله قىلال إ ا : فمث

إن قمت فقعدا أو ثىلم قعىلدا أو قعىلدا إ ا قمىلت أو إن قعىلدا إن : )ل ولته

وإ ا عّلقه ع  الطَق ثىلم عّلقىله  ...قمت فأنت لالق مل تطّلق حتى تقوم ثم تقعد

ع  القّيام أو عّلقه ع  القّيام، ثم ع  وقو  الطَق فقامت لّلقت لّلقتىل  فىلّيّهام 

إن خرلىلت : إ ا قىلال... ثم ع  لَقه هلىلا فقامىلت فواحىلدة وإن عّلقه ع  قّيامّها

 غري إ ي أو إال  إ ي أو حتى آ ن ل  أو إن خرلت إىل هري احلامم  غري إ ي فأنت 

            لالق فخرلت مىلرة  إ نىله ثىلم خرلىلت  غىلري إ نىله أو أ ن هلىلا ومل تعّلىلم  ىلا  ن 

قت يف الكل ال إن أ ن فّيه أو خرلت تريد احلامم وهريه أو عدلت منه إىل هريه لّل

رح لىله ىل، سون أن نشىل( ) (إال  إ ن زيد فاما زيد ثىلم خرلىلت: كّلام شارا، أو قال

قاعدة الباب و ا طه فىلإّن مىلا تركنىلاه مىلن الفىلرو  واألمثّلىل  والبىلو  أ ىلعاف 

 .حماول  يا س : أ عاف ما أو سناه، وأي حماول  بمع البو  واستّيعاهبا هي

 مّلك  التقعّيد والضبط،  ىلأن نىلذكر القاعىلدة ثىلم فاأللّيق أن نمرن الطالب ع 

 .نعطّيه تّل  األمثّل  لّلطالب لّيطبق عّلّيّها وتكون أمثّل  املتن اختباً ا لفّهمه

كذل  لو حاولنا أن نجمع لّلطالب البّيو  امل رم  املعىلارصة فسىلّيطول املقىلام 

 .سون استّيعاهبا

                                                           
 : اب تعّلّيق الطَق  الرشو ،  ّينام اخترص صاحب أخرص املخترصاا الباب و كىلر قاعدتىله فقىلال: زاس املستقنع(  )

 (.ومن عّلق لَقه ون وه  رش  مل يقع حتى يولد)
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تقىلل إىل ثىلم ين.. واأللدى نفًعا أن تذكر له  ىلوا ط حتىلريم العقىلوس وفسىلاسها

 .تطبّيق  ل  ع  أمثّل  لّينتقل إىل لانب التطبّيق وتنمّي  مّلك  التن يل لديه

وييكد الطاهر ا ن عاشو  ع  حال  امليلفاا إىل هىلذا النىلو  مىلن ا صىلَح 

إ ا كان إصَح التآلّي  والًبا، وكانت ولوه الفساس قاعدة  طّلبىل  العّلىلم : ) قوله

امل تاج إلّيّهىلا عنىلدنا حمبىلو ة يف عّلىلوم يوم كانت العّلوم –عن اال تقار يف العّلم 

؛ فقد أصب  هذا ا صَح الّيوم أشد ولوً ىلا يىلوم كثىلرا العّلىلوم -الدين وآالهتا

واستدعت عقل املتعّلم ألن يّلم  غالبّها، وظّهرا ع ة الوقت، وصىلا  االمت ىلان 

يطالب  تسع  عّلوم، ناهّي   ام يطالب  ىله معىلكر احلّيىلاة عنىلد الىلدخول يف تّيىلا ه 

ر ـليف طرق العلوم فأي طريق نجده يوصـل إىل الغايـة يف أمـد أقًـوالتآ. الكبري

، وأن نرشد إلّيىله أ نارنىلا املتعّلمىل  الىلذين لعّلىلوا مسىلتقبّلّهم وجب علينا سلوكه

 أيدينا، وهذا الغرض وإن كىلان يتوقىل  عىل  إصىلَح العّلىلوم ولكىلن  صىلَح 

التـي كـان  فمـن الواجـب تـرا التطـويالت يف التـآليفالتآلّي  معون  قوي  فّيه، 

 .( ) (يسلكها املتوسطون من العلامء بزيادة خارجة عن املوضوع

 :ملكة التنزيل: املطلب الثالث

ال يفّهم من املّلكىل  السىلا ق  أن املقىلر  الفقّهىلي جيىلب أن ِّلىلو مىلن أي فىلرو  

فهـاه القواعـد والنظريـات ول  ّياا وأن يكون نظرياا وقواعد عام  ف سب، 

، ومىلن اخلطىلأ أن نعّلىلم أفعال املكلفني والوقائع اخلاصة تفقد فائدهتا إكا مل تنقل إىل

الطالب تّل  القواعد النظري  ونككه يبا   التطبّيق وحده كّلام استفتي أو ن لىلت 

 . ه نازل 

                                                           
 .   ألّيس البب   قريب ال ن عاشو  ص(  )
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فالطالب إكا مل يتمرن عىل التعامل مع الواقعـة الشصًـية والناةلـة الفقهيـة يف 

حّينام يطبق  لىل  وحىلده، وال لل  قاعة الدرس ويف جملس الفقه كان مؤهال  للصطأ

 .ملكة التنزيل أحد أبرة مكونات امللكة الفقهيةو

الغر  سبب لت ىلريم العقىلد؛ فىلَ جيىلوز  ّيىلع : حّينام نقول لّلطالب: مثال  ل 

ونرسس عّلّيه عرشاا األمثّل  لىلن نبىلنع مّلكىل  صىلناع  .. .و...و...الطري يف اهلوار

متقن   خَف ما لو دحنا له قاعدة الغر  ودولّها وأثرها يف البّيىلع ثىلم لرحنىلا 

فروًعىلا ينطبىلق عّلّيّهىلا الغىلر  املفسىلىلد، وفروًعىلا ِّلىلو منّهىلا د  إفسىلاسه لّلعقىلىلد، 

م  واسىلتفتاراا يطبىلق عّلّيّهىلا الطالىلب ثىلم ي قىلوَ .. وأعطّيت لّلطّلب  ع  هّيئ  أسئّل 

ه  .تطبّيق 

و  أدري ملاكا يقل يف الدرس الفقهي التدريب والتمرين إ  يف باب الفـرائض 

 !مع أن كل أبوابه تطبيقية

وهاه التمرينات سوف تكشف للطالب واملدرس عن مدى استيعابه للقاعـدة 

 .وفهمه ملعاملها ورشوطها الفه  الدقيق الاي يؤهله لتنزيلها

فقّها القضىلار والفتىلوى مبنّيىلان عىل  : )حس  ويف هتذيب الفروق ال ن الشّيخ

إعامل النظر يف البو  اب  ّي  وإس ار ما اشتمّلت عّلّيه من األوصاف الكا ن  فّيّها 

ملفت  والقضاة طئ  اوهذا وله ر ...فّيّلغي لرس ا، ويعمل معتربها قاله ا ن عرف 

يىل  فقد يبني القايض واملفتي حكمه وفتىلواه عىل  األوصىلاف الطرس ًضالبعضّهم  ع

املختّلف   النازل ، ويغفل عن أوصافّها املعتربة، وأصل ما  كره ا ن عرف  ال ن عبد 

وعّلم القضار وإن كان أحد أنوا  عّلم الفقه، ولكنه يتمّي   أمو  ال : السَم ونبه

حيسنّها كل الفقّهار، و  ام كان  عص النال عا فا  فبل اخلبام، وإن مل يكىلن لىله 

كام أن عّلم الفرا ص كذل ، وال هرا   يف امتّيىلاز   ا  يف هري  ل  من أ واب الفقه

اسـتعامل كليـات الفقـه عّلم القضار عن هريه من أنىلوا  الفقىله، وإنىلام الغرا ىل  يف 

وتطبيقها عىل جزئيات الوقائع، وهو عسري فتجد الرجل حيفظ كثـريا مـن العلـ ، 
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وهـا ويفه  ويعل  غريه، وإكا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل األيامن ونح

 .( )(  حيسن اجلواب عنها، وللشيوخ يف كلك حكايات

ـفيا  عـىل الفتـوى لتنميـة ملكـة  اعملي ـ احباا لو تضمنت دروس الفقـه تطبيق 

  يقًـد بـه تأهيلـه  ومن نافّل  القىلول أن أنبىله إىل أن هىلذاالتنزيل لدى الدارس، 

 .ليستبد باحلك  يف النواةل املهمة والوقائع املدهلمة

ومّهام حاولنا أن نتو   فإن خريج الكّلّياا الرشعّي  املختبىل   الفقىله ال ىلد أن 

      يام ل الفتوى  معنى تن يل األحكام التي تعّلمّهىلا عىل  وقىلا عيف معّينىل  كثىلر  لىل  

 .أو قل،  اق مداه أو اتسع

ومن املعّلوم  داهً  أننا حّينام ندِ ل  لالب الرشيع  أ واب الفقه كّلّهىلا ال نريىلد 

مه ما حيتاج له هو يف خاص  نفسه  ل مىلا حيتالىله هىلو أو حتتالىله أمتىله،  ذل  تعّلّي

فالتو   حّينئٍذ من أن يفتي يف وا  اا املسا ل وين ل ما س سىله عّلّيّهىلا ال معنىلى 

 .له

لدى العّلىلامر السىلا ق ، فقىلد قىلال ا ىلن مجاعىل    ٌ والعناي  هبذه البناع  معروف

رح مسـائل تتعلـق بـه عـىل فال بأس بطإ ا فرغ الشّيخ من دح الد ل : )الكناي

، فمن ظّهىلر اسىلت كام فّهمىله لىله الطلبة؛ يمتحن هبا فهمه  وضبطه  ملا رشح هل 

 تكرا  ا صا   يف لوا ه؛ شكره، ومىلن مل يفّهمىله تّلطىل  يف إعاستىله لىله، واملعنىلى 

إما لرفع كّلفىل  ا عىلاسة : مل أفّهم: أن الطالب   ام است ّيى من قوله:  طرح املسا ل

 .الوقت أو حّيار من احلارضين أو كّيَ تتأخر قرارهتم  سببهع  الشّيخ، أو لضّيق 

هل فّهمت؟ إال إ ا أمىلن مىلن : ال ينبغي لّلشّيخ أن يقول لّلطالب: ولذل  قّيل

نعم، قبل أن يفّهم فإن من مل يأمن من كذ ه حلّيار أو هىلريه؛ فىلَ يسىلأله عىلن : قوله

 ل يطىلرح عّلّيىله  فّهمه ألنه   ام وقع يف الكذب  قوله نعم؛ ملا قدمناه من األسباب،

                                                           
 (.74/ )هتذيب الفروق السنّي  (   )
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نعم فَ يطىلرح عّلّيىله املسىلا ل : مسا ل كام  كرناه، فإن سأله الشّيخ عن فّهمه فقال

 عد  ل  إال أن يستدعي الطالب  ل ؛ الحتامل خجّله  ظّهو  خَف مىلا ألىلاب 

 . ه

 إعاسة الرشح  عد فراهه فّيام  ّينّهم؛ لّيثبت يف ... وينبغي لّلشّيخ أن يأمر الطّلب  

ّهم، وألنه حيثّهم ع  استعامل الفكىلر ومياخىلذة الىلنفس أ هاهنم، ويرسخ يف أفّهام

 ( ) (. طّلب  الت قّيق

العّلوم مىلا سونىلت إال لكقّيىل  األفكىلا  وصىلقل : )وييكد هذا قول ا ن عاشو 

مرا ي العقول، و مقدا  ما يفّيده العّلم من  لىل  ينبغىلي أن يىل اس يف اعتبىلا ه، فىلام 

ونعنـي بامللكـة أن  صىلَحّها، القبد من كل عّلم إال إجياس املّلك  التي اسىلتخدم 

ال حيتاج معّهىلا إىل مشىلايع  القواعىلد  يًري العمل بتعليامت العل  كسجية للمتعل 

 .( ) (إياه

 اا حتل وال كّلاما حتفىلظ وال انقباً ىللّيس العّلم  موزً : )ويف مو ع آخر يقول

، ولكنه نو  العقل واعتداله وصَحّيته الستعامل األشّيار فىلّيام حيتىلاج إلّيىله اوتكّلفً 

      منّها فّهو استكامل الىلنفس والتطّهىلر مىلن الغفّلىل ، والتأهىلل لَسىلتفاسة وا فىلاسة، 

وما كانت العّلوم املتداول     النال إال خاسم  هلذين الغر   ومها ا تقار العقل 

 . س ار احلقا ق واقتدا  صاحبه ع  إفاسة هريه  ام أس كه هو

نا فهي عبارة عن إضـاعة إكن فالعلوم التي تدرس إن مل تكن الغاية منها ما ككر

و  يكاد يبلغ املتعل  الغاية املاكورة إ  متا تلقـا العلـوم ، العمر وامتالء الدماغ

بيقظة وراقب غاياهتا يف أعامله، كمراقبة قواعد النحو يف التكل  وقواعـد الفقـه يف 

                                                           
 . 4تذكرة السامع واملتكّلم ال ن مجاع  ص(  )

 .4  ألّيس البب   قريب لّلطاهر ا ن عاشو  ص(  )
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فإن هو مل يفعـل وتعـاطا العلـ  عـن وقواعد املنطق يف الفّهم وا فّهام،  املعاملة،

 .( ) (ل بام تقرر كان قد أضاع ةمنا يف التعل  عن غري استثامر إ  ألفاظا حفظهاكهو

وقد نشأ عن تضاؤل أفّهام التَمذة لنقبان العنايىل  : )ويف هذا السّياق يضّي 

ظّهىلر أثىلره حتىلى يف األسىلئّل ، وهىلو أي شىلّهدا يف تَمىلذة :  الد ول أمر آخىلر

اعىلد مىلنّهم عىل  ابىلواب يف م أهنم أقد  ع  ابواب ع  األسئّل  عن القو 75 

؛ فإكا سألت أحده  عن قاعـدة أجـاب األسئّل  التطبّيقّي  لّلقواعد يف الفن الواحد

، ثم ( )(عنها، وإكا سألته  عن جزئي من تلك القاعدة مل يتفطن لكونه من جزئياهتا

 . كر ع  هذا أمثّل 

  

                                                           
 .5  ألّيس البب   قريب لّلطاهر ا ن عاشو  ص(  )

 .   ص السا ق املرلع ( )
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 املبحث الثالث
 الصناعة الثالثة

 معاصرة الدرس الفقهي
أن يكون الد ل الفقّهي متضمنًا ملّهىلاما املسىلا ل : املقبوس هبذا املب ث أوالً 

 .املعارصة

 .فاملسا ل املعارصة فّيّها مّهاما ال هنى عنّها، وفّيّها ما أمهّيته قّلّيّل  أو حمدوسة

 ًَ لطالىلب الفقىله عنّهىلا، مسأل  ال هنىلى « زكاته وأحكامه»الو ق النقدي : فمث

أن يد ل الطالب  الفقه سىلنواٍا عىلدًة يف املسىلالد والكّلّيىلاا  اً ومن امليس  حق

الرشعّي  وقد س ل حكم ملس قبل و كر اخلنثى املشكل وأثر  لىل  عىل  الو ىلور 

وكّيفّيىل  حسىلاب  اوتكّيّيفه فقًّهىل احقّيق  الو ق النقدي دعً : ل مسأل لكنه مل يد 

 .نبا ه وزكاته

ومىلن خىلَل  أن هىلذا واقىلع  عىلص الكّلّيىلاا الشىلىلرعّي ، اومن امليس  لىلدً 

حقيقـة الـورق )نسبة من مل رر هب  هـاه املسـألة االستبان  السالف  الذكر جتاوزا 

 !من عينة الدراسة% 71( النقدي

مل رر هب  مسألة بيع ا س  التجاري و  مسألة املوت الدماغي مع % 11ونسبة 

 !كوهنام من مشهورات املسائل

ريعة يف ـإحـدى كليـات الشـ مع أن عينة الدراسة من طالب السنة األخرية يف

 !جامعة إسالمية

ويف سيال  آخرين عن مدى تضمن املقىلر اا لقىلرا اا املجىلامع وتعر ىلّها 

 :لّلمسا ل املعارصة كانت النتّيج  كالتايل
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 السؤال
اجلامعة 

 (أ)

جامعة 

 -( ب)

 طالب

جامعة 

 -( ب)

 طالبات

املتوسط 

 احلسايب

ما مدى تعُرض مقررات الفقه  /س

 التي درستها للمسائل املعارصة؟
    

 %8 %5 %6 %14 .ال تتعرض هلا أصَ

 %29 %23 %21 %43 .تتعرض لكن ناس ا

 %43 %42 %56 %31 .تتعرض هلا قّلّيَ

 %20 %30 %17 %12 .تتعرض هلا كثريا

ما مدى اهتامم مقررات الفقه  /س

بالقرارات الًادرة عن املجامع الفقهية 

 واهليئات العلمية؟
    

ال أعرف أصَ ما هي املجامع الفقّهّي  

ومل يمر عيّل خَل س استي أي قرا  من 

 .قرا اا املجامع الفقّهّي 

8% 8% 12% 9% 

أعرف املجامع الفقّهّي  لكن مل أس ل أيا 

 .الفقهمن قرا اهتا يف مقر اا 
48% 23% 37% 36% 

تد ل قرا اا املجامع الفقّهّي   شكل 

 .ناس  أو قّلّيل
43% 69% 51% 54% 

 %0 %0 %0 %1 .سا اًم تذكر قرا اا املجامع الفقّهّي  فّيّها

وينَبه هنا إىل أنه مع أمهّي  و ع املسا ل املعارصة يف مقر اا الفقىله إال أن هىلذا 

 .الغرب ال د من إيراسها ال يعني أن كل مسأل  نازل  يف الرشق أو

فمن النوازل ما ال أمهّي  له  النسب  لّلطالب ومنّها ما أمهّيتىله رتّلىل   ىلاختَف 

 .فئاا الطَب و ّلداهنم
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ًَ حّينام تكون الكّلّي  الرشعّي  تستقبل الطَب من سا ر البّلىلدان  ىلام فّيّهىلا  فمث

نّي  الو ىلعّي  الت اكم إىل امل اكم القانو: البّلدان هري ا سَمّي  يكون إيراس مسأل 

 .قضّي  مّهم 

 .وإيراس قواعد ومسا ل مّهم  يف فقه األقّلّياا كذل 

 .وحكم املشا ك  السّياسّي  يف الدول هري ا سَمّي  وهكذا

 .وتقل أمهّي  هذه املسا ل يف كّلّي  لَهبا من  ّلد إسَمي حكمه  الرشيع 

وأما القضّي  الثانّيىل  املتبىلّل  هبىلذا املب ىلث وإن كانىلت خا لىل  عىلن الىلد ل 

فقّهي، لكنّها متبّل   مقَر ه، فّهي أن يتم سمىلج املسىلا ل املعىلارصة يف حمّلّهىلا مىلن ال

كتب الفقه ال أن تفرس وحدها يف مع ل عن نظا رها، وهذا من أظّهر األعوان عىل  

التىلي تتجىلاوز الكثىلري مىلن   معارصة الد ل الفقّهي، فكم هىلي الىلد ول الفقّهّيىل

فقىله ألن املىلتنيف املقىلر  عىلري  مّهاما املسا ل فَ تتعرض هلا يف مظاهنا مىلن كتىلب ال

عنّها، وإال فّلو كانت تّل  النوازل معَمدًة يف املىلتن لكانىلت س اسىل  النىلوازل  كنىًلا 

ًَ يف هالب الد ول املعارصة  .أصّي

 :ث  إن دراسة فقه النواةل له مسلكان

س استه يف أثنار الد ل الفقّهي، وتضم  كىلل نازلىل  يف حمّلّهىلا : املسّل  األول

              وقىلد أ ىلد  يف  لىل  الشىلّيخ عبىلد اهلل  ىلن عبىلدالع ي  ابىلربين  من أ واب الفقىله،

 .«دح عمدة الفقه»يف كتا ه  - هه اهلل-

س استه  شكل مستقل، ويمكن  ل  من خىلَل س اسىل  كتىلاب : املسّل  الثاي

وقىلد كتىلب الفقىلري إىل  -نفع اهلل  ه–حممد حس  ابّي اي . س.فقه النوازل لشّيخنا أ

ر اهلل ىل ّيًتا يسىل( 55 )  هذا املسّل  منظوم  يف فقه النوازل تقع يف ن و اهلل يف خدم

 .لباعتّها ونرشها

ولكل واحد من املسّلك  مّي ته، وإن كان املرل  من الناحّي  التعّلّيمّيىل  األول 

 :لسبب 
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أنه ِترص الوقت إ  النىلوازل تبنىلى عىل  مىلا  كىلر يف البىلاب،  خىلَف  :األول

قىلد ا مىلن إعىلاسة الكىلَم يف  عىلص مسىلا ل الفقىله  اا  الطريق  الثانّي  فإهنا حتتاج

 .البّل 

 .حتقق الر ط    املسا ل املقر ة يف كتب الفقّهار والنوازل :الثاين

من املسائل املعارصة ما حيسن فّهي أن : وأما القضّي  الثالث  املتبّل  هبذا املب ث

؛ و لىل  اءإفراده بتبويب مستحدٍث مستقٍل عن التبويبات املاكورة يف متون الفقه

إما لتشعب مسا ّله وكثرهتا، أو لعدم اند الّها يف التبويبىلاا املعروفىل  إال  تكّّلىلٍ  

ًَ –واعتساف، فّيقال   .وهكذا..  اب أحكام التجمّيل،  اب الدول  احلديث  : -مث
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 املبحث الرابع
 الصناعة الرابعة

 مذهبَية الدرس الفقهي
مما ال ش  فّيه أن  نار الطالب  ناًر فقّهًّيا ع  مذهب معروف، ولاَسة مطروقىل  

أمتن وأقىلعىلد لىله وأقىلىلرب لَلىلىلراس والتناسىلق من البنىلار عّلىلى اختّيىلا اا فقّيٍه  

كت ريىلر املىلذاهب التىلي تعاقبىلت  -ال أصواًل وال فروًعىلا–متأخٍر  مل  حيَر َي مذهبه 

رها واالعىلكاض ىلودحّها واختبىلا ها، ونبىلاأللّيال ع  س استّها وتد يسّها 

عّلّيّها ونقدها واالستدالل هلا؛ فغدا معروف  األصول والفرو ، جيد فّيّها النىلاظر 

مما ال جيىلد مثّلىله يف فقىله عىلامل معىلارص وال هىلري  ( )(قواعد ممّهدة، و وا ط مّهذ  )

   معارص، ولسنا هنا  بدس خوض املعرك  التا ِّيىل  يف ولىلوب التقّلّيىلد أو لىلوازه 

أو حتريمه، ولّيس القبد  إلغار القّيم  العّلمَّيىل  آل ار املتىلأخرين، وال تقريىلر عىلدم 

. ..لواز التعِبد أو الفتوى هبىلا، وال الىلدعوة إىل التقّلّيىلد املىلذهبي والتعبىلب، وال

وإنام املراس تأكّيد أمهّي  تبنّي  املقر  ع  اباَسة العّلمّي  املسّلوك  عند أهىلل . ..وال

 .العّلم

ميف الدا ل  أحكام النوازل والقضايا املعارصة ع  حسىلب مىلا قر تىله كام أَن إملا

  املجامع ولرى عّلّيه العمل والفتوى العام  أوىل وأحرى من حتبىلّيّله لىلرأي فىلرٍس 

 .أو الختّيا  بن  إعداس املقر 

وإ ا نظرنا يف كتب الكالم والطبقاا ولدنا لَل األ م  والعّلامر قىلد تفّقّهىلوا 

 .ملشّهو ةع  مذهب من املذاهب ا

                                                           
 (. 4 /  )ا نباف لّلمرساوي (   )
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ال رتت  الفقه  ل هي ابىلاسة ( التمذهب يف التد يس: )وهذه البناع  أعني

يف مجّيع العّلوم إ  الر اي يريب الطَب  بغا  العّلم قبىلل كبىلا ه، ويكقىلى هبىلم يف 

 .مدا ج العّلم

فالذي يبدأ مع سا ل العر ّي   ذكر خَفاا البرصي  والكىلوفّي  والكلىلّي  

 ن خروف وا ن لني قد لنى ع  تّلمّيذه وصَعب عّلّيىله  ّينّهام أو  كر اختّيا اا ا

 .الطريق

هذا ما تّيرس  كره وا شا ة إلّيه مىلن صىلناعاا الىلد ل الفقّهىلي، واملو ىلو  

حيتمل أ عاف هذا الكَم لكن حسبنا من القَسة ما أحا   العنق، ولعّلّها تكون 

بنى عّلّيّها نتفع هبا وي   .إشا اا ي 
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 والتوصياتخامتة تتضمن أهم النتائج 
 عد هذه الو قاا املول ة حول هىلذا املو ىلو  املّهىلم؛ نخّلىلت إىل مجّلىل  مىلن 

 .النتا ج والتوصّياا

 :أما النتائج

حال  الد ل الفقّهي إىل التطوير الذي يستمد من التجىلا ب الفقّهّيىل   :فأوهلا

 .النال   عرب التا يخ ومن تقريراا أهل العّلم املام س  لتد يسه

أن متام أسار التد يس الفقّهي لت قّيق هدفه  تخريج فقّهىلار لىله أسىلس  :وثانيها

 .و كا   ينبغي أن تراعى

شمولّيته لأل واب الفقّهّي ، فمن املّهم أن يشىلتمل  :وثالثها أن أول هاه الركائز

 .الد ل الفقّهي الذي  دف إىل رريج الفقّهار ع  مجّيع أ واب الفقه

د ل الفقّهي عنايتىله  تأسىلّيس املّلكىلاا أن من الركا   املّهم  لّل ورابع النتائج

مّلك  االستدالل، مّلك  التقعّيد، : واملّها اا الفقّهّي  املختّلف  وتنمّيتّها، ومن أمهّها

 .مّلك  التن يل

أنه ال د من عنايىل  الىلد ل الفقّهىلي  املسىلا ل املعىلارصة لىلئَ  وخامس النتائج

 .ينقطع الدا ل عن واقعه ولّيت قق يف الفقه هايته

رضو ة  نار ع  مذهب مىلن املىلذاهب الفقّهّيىل  األ  عىل   هو :وسادس النتائج

 .ولّيس ع  اآل ار الشخبّي  لّلمد س 

 :وأما التوصيات

كىلان أو صىلاحب  او فرس يقىلوم عىل  تىلد يس الفقىله مد ًسىلفأويص كل لّه  أ

 :قرا  ام يأيت

 احلرص ع  تد يس الفقه وفق مذهب من املىلذاهب األ  عىل ، واملختىلا   - 

 .كان هو مذهب أهل البّلد حّيث
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 ااسب  حلجم املقر    ّيث تكفّيه دًحىلالعناي   جعل ساعاا مقر  الفقه من- 

 .اوتطبّيقً 

إس اج أهم النوازل الفقّهّي  يف مقر  الفقىله موزعىل  يف حمّلّهىلا مىلن األ ىلواب - 

 .مراعّي  ملا عّلّيه املجامع الفقّهّي  املعتربة

هذا ما تّيرس تدوينه وص  اهلل وسّلم ع  نبّينا حممد وع  آله وص به أمجعىل   

 .واحلمد هلل  ب العامل 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  911                                                                             (معامل وركائز)صناعة الدرس الفقهي                                                                                       
 عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة -عامر بن حممد فداء بن حممد هبجت. د                                                           

 

 فهرس املصادر واملراجع
حممد : ، حتقّيق(هىل 5 ا )أ و حامد حممد  ن حممد الغ ايل الطويس : املستبفى، امليل  - 

 -هىلىل     األوىل، : العّلمّيىل ، الطبعىل سا  الكتىلب : عبد السىلَم عبىلد الشىلايف، النىلاد

 .م 77 

تقي الدين أ و البقار حممد  ن أهد  ن عبد الع ي   ىلن عىليل : دح الكوكب املنري، امليل  - 

حممد ال حّييل ون يه هىلاس، : ، امل قق(هىل  74ا )الفتوحي املعروف  ا ن النجا  احلنبيل 

 .مىل 774  -هىل  8   الثانّي  : مكتب  العبّيكان، الطبع : الناد

سّلّيامن  ن عبد القوي  ن الكريم الطويف الرصرصي، أ و : دح خمترص الرو  ، امليل   - 

: عبد اهلل  ن عبد امل سن الككي، الناد : ، امل قق (هىل4 4: املتوىف )الر ّيع، نجم الدين 

 .م 784 / هىل  54  األوىل ، : ميسس  الرسال ، الطبع  

أ و عبد اهلل  د  الدين حممد  ن عبد اهلل  ىلن هبىلاس  : ، امليل الب ر امل ّيط يف أصول الفقه - 

 .م 77  -هىل     األوىل، : سا  الكتبي، الطبع : ، الناد(هىل 47ا )ال  كيش 

: ا ن  د ان عبد القاس   ىلن أهىلد الىلدومي الدمشىلقي، امل قىلق: العقوس الّياقوتّي ، امليل  - 

 .م 77  -هىل     طبع  الثانّي  مكتب  السداوي، ال: عبدالستا  أ و هدة، الناد

حممد  ن عىل وز، : حممد مرتىض احلسّيني ال  ّيدي، امل قق: ألفّي  السند لّل  ّيدي، امليل  -4

 .م554  -هىل 4   سا  ا ن ح م، : الناد

            جمىلىلد الىلدين أ ىلو لىلاهر حممىلىلد  ىلن يعقىلوب الفريوزآ ىلىلاسى : القىلامول امل ىلّيط، امليلىل  -4

حممىلد نعىلّيم : مكتب حتقّيق الكاث يف ميسس  الرسىلال ،  ىلإداف :، حتقّيق(هىل4 8ا )

ويس، الناد : لبنان، الطبع  –ميسس  الرسال  لّلطباع  والنرش والتوزيع،  ريوا : العرقس 

 .م  55  -هىل  4   الثامن ، 

دف الدين أ و النجا موسى  ن أهد احلجىلاوي : زاس املستقنع يف اختبا  املقنع، امليل  -8

 -هىلىل  4   األوىل، : س عبد امل سن  ن حممىلد القاسىلم، الطبعىل : ، حتقّيق(هىل 748ا )

 .م   5 

حمّمىلد  ىلن  ىلد  : أخرص املخترصاا يف الفقه ع  مذهب ا مام أهد  ن حنبىلل، امليلىل  -7

حممىلد نىلارص العجمىلي، : ، امل قىلق(هىلىل 58 ا )الدين  ن عبد احلق ا ن  ّلبان احلنىلبيل 

 .4   األوىل، :  ريوا، الطبع  –سا  البشا ر ا سَمّي  : الناد
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ر، ىلسا  السىلَم، مبىل: حممد الطاهر  ن عاشو ، النىلاد: ألّيس البب   قريب، امليل  -5 

 .م554  -هىل 4   

حممد  ن عيل  ن حس  مفتىلى املالكّيىل   مكىل  املكرمىل  : هتذيب الفروق السنّي ، امليل  -  

 .عامل الكتب: ، الناد(هىل44  )

 ىلد  الىلدين ا ىلن أيب إسىل اق : تكّلم يف أيفسب العامل واملتعّلم، امليلىل تذكرة السامعّو وامل -  

حممىلد هاشىلم : ، حتقّيىلق(هىلىل   4ا )إ راهّيم ا ن أيب الفضل سعد اهلل ا ن مجاع  الكناي 

، عىلام (لبنىلان -وصو ته سا  الكتىلب العّلمّيىل ،  ىلريوا )سا رة املعا ف : الندوي، الناد

 .هىل     : النرش

: ، امليلىل (رح الكبريىلاملطبو  مع املقنع والش)رال  من اخلَف ا نباف يف معرف  ال -  

ساوي  الىلدكتو  : ، حتقّيىلق(هىل  88ا )عَر الدين أ و احلسن عيل  ن سّلّيامن  ن أهد امليفرَي

هجر لّلطباعىل  : الدكتو  عبد الفتاح حممد احلّلو، الناد -عبد اهلل  ن عبد امل سن الككي 

هىلىل      األوىل، : مجّهو ي  مرص العر ّي ، الطبع  - والنرش والتوزيع وا عَن، القاهرة

 .م  77  -

مكتب  الرشد، الطبع  : عبداهلل  ن عبدالع ي  ابربين، الناد. س.أ: دح العمدة، امليل  -  

 .م5 5 -هىل    الساسس ، 

سا  ا ن ابوزي، الطبعىل  األوىل : حممد  ن حس  ابّي اي، الناد: فقه النوازل، امليل  -  

 .هىل7   

حممىلد : ، امليلىل (البولّلّي ّيىل )نظم املعتمد من األقوال والكتب يف املىلذهب املىلالكي  -4 

سا  : خلرض  ن حممد قوما ، النىلاد: ، امل قق(هىل    : ا)النا غ  الغَوي الشنقّيطي 

 .هىل5   ا ن ح م، الطبع  األوىل، 
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 إنـــةَاد

 أمحةَ الصياصهْنةبن  نامر  .د

 ا  الّهْنة ونُوميا من جامتة الُك ستود دكدوراه
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 ملخص البحث
لآليىت  الحاتييىب لفرعلعىة )رعية ىُيعنى  لبحثىب بع ىل لبن ىلش لب ى

لبتي تتعَّلق بخراج لفعتَّدة من مسكن لبزاجية، مل لبّدرلسة البتثّليى  ( الفلقلعة

 .هلذه لبن لش، إضتعًة بتثقيق لبقلل ب َثة لفرايت  لبللرية يف هذل لبحتب

     الفنهج لفتحل هل لفنهج لالسىتقرليي لالسىتنتتجي، لفت  ى  يف لستق ىت   ى  

 .مت اري يف هذل لبحتب من ن لش رشعية

 .عىل لفعتّدة «لخلراج لفثَرم»الهلّدف منه حترير ضتبط 

 : اقّد تحني من خالل لبحثب أَّن لخلراج نلعتّن

م عىل لفعتّدة إال إذل خراج لنتقتل من مسكن لبزاجية فسكن آخر، اهل حمرَ  -

 .اجّد عذر يحيح هلت ذبك لالنتقتل

اخراٌج عترٌض تعلي بعّده فسكن لبزاجية، ااكم لفعتّدة يف هذل لخلىراج  -

 ثكم غريهت من لبنست ، إذ بيس يف لبن لش لبرشعية مت يّدل عىل لفنل مىن هىذل 

 .لخلراج، رشيطة أّن ترجل اتحيت يف مسكن لبزاجية

 .فعتَّدة، لخلراج لفثَرم، ِعَّدة لبلعتة، ِعَّدة لبطالقل :الكُامت الفداحية
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 أبيض
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 املقدمة
لحل ُّد هلل محًّدل   رًيل طيًحت محترً ت عيه، اأعض  لبَ الة اأتىم  لبتسىّليم عىىل نحينىت 

حمَ ّد ختتم لبنَحيني اإمتم لفرسّلني، الفحعلث رمحىًة بّلعىتفني، اعىىل آبىه ا ىثحه 

 : وبتةَ .أمجعني

مت يتعَّلىق بخىراج : عإَّن من لفستي  لبتي متس  لحلتجة إىل بيتهنت احترير ُاك هت

لفرأة لفعتَّدة من مسكن لبزاجية، عهي مسأبة جّديرٌة بتبحثب البتثرير، اخت ىًة 

ر لبذي  تر بّل رأة اضىلرهت لباىتهر يف لفعت ىل، سىللٌ  أ تنىت ىيف هذل لبع 

ملظفًة أم عتمّلًة أم غري ذبك، إذ يعِرض هلت أّن تكلّن معتّدًة مىن طتبحًة أم معّل ًة أم 

بيىت »اعتٍة أا طالٍق، عه  يّلزمهت اينئذ ترك يرلستهت ااظيفتهت اع ّلهت امالزمة 

 ات  لنتهت  لبِعَّدة أم يف لحمر سعة ارخ ة؟ «لبزاجية

بذل لجتهت لهل ة بتثرير لفسأبة من خالل ن لش لبىلايني اآاىتر لب ىثتبة 

 .اأقللل لحي ة لبستبقني

   لبذي ُتنه  عنىه لفعتىَّدة مىن اعىتة  «لخلراِج »حتريُر اقيقِة  :فعوضوع البحث

 .أا طالق

عىل يرلسة متهية لخلىراج لفثىَرِم أا لفحىتِل بّل ىرأة أانىت   :حةَوده ايقترص يف

         لبِعَّدة، اال يتعىرض بحاكىتم لحخىرمل لفتعّلقىة بتفعتىَّدة مىن ِاىّدلٍي أا مسىكٍن 

 .أا نفقٍة، إذ هلت أبثتاهت لخلت ة لبتي أاعتهت بثً ت احتريًرل

  :ومشكُة البحث

 .«لخلراج لبيلمي لبعترض»ا «خراج لبن قَّلة»لبَّلحس لحلت   بني * 

رعية لبىللرية يف منىل لفعتىّدة مىن ىلالختالف يف عهم بعض لبن لش لب ى* 

 .لخلراج، الحلتجة بتثرير لبقلل عيهت
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بعّلام  يف لحلّديب لبللري ب نل لفعتّدة لفتلىف عنهىت زاجهىت مىن طعن بعض ل* 

 .مفترقة مسكن لبزاجية

رارة مىل ىتقييُّد   ري من أه  لبعّلم لفتأخرين خراج لفعتّدة بتحلتجة أا لبض* 

 .خّلل لبن لش لبرشعية من هذل لبقيّد

 : وأمهيد 

 .لفسّل نيحترير لحلكم يف مسأبة رشعية تتعَّلق برشحيٍة  حريٍة من نست  * 

 .إزلبة لبَّلحس عن عهم بعض لبن لش لبرشعية* 

  :وأهةَاف 

 .بيتّن لبفرق بني لخلراج لفأذاّن الخلراج لف نلع *

 .مجل لبن لش لبرشعية لبللرية يف هذل لبحتب احترير يالبتهت *

 .بيتّن مت  َح من لحاتييب لفرعلعة الفلقلعة يف خراج لفعتّدة* 

 .خراج لفعتَّدة من مسكنهتحترير لبقلل يف اكم  *

 . لفنهج لفَتحل هل لفنهج لالستقرليي لالستنتتجي: مهْنيج البحث

من لبّدرلست  لبتي اقفىت عّليهىت اهلىت تعّل ىق ب لضىلع : الةَراسات الّابرة

 :لبحثب

ر يف ى، س رية بنت حم ّد لبحّلىل،، ن ى«خروج التدةَ  دراسة فريية مرارنة» -

، 51ح عحىّد لهلل  تمى  بالقت ىتي لمسىالمي، مىججتمعة لحزهر، جمّلة مر ز  تب

 .م1155، 51ع

، متزّن «الكاو الذي تتدةَ في  الدوىف نهْنيا زوجيا ومةَى جواز خروجيا مهْن » -

 .م1112إسامعي  هنية، ارعيق رضللّن، جمّلة لجلتمعة لمسالمية بغزة، مترس 

لبقىتنلّن  ، طه لجلحلري، جمّلة  ّلية«دراسة مرارنة: مكاو نةَ  الطُرة رجتيا  » -

 .م1152، 51ع 1بّلعّللم لبقتنلنية البسيتسية بعتمعة  ر لك، مج
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أحكام سـكهْن  التدـةَ  ا  نـانوو األحـواش الش صـية األردت ومّـدهْنةَات  » -

، أمحّد لبقضىتة، امحىزة لحلحتبسىة، احم ىلي عىم لبع ىري، جمّلىة لفيىزلّن «الفريية

 .م1151، 5، ع1بّلّدرلست  لمسالمية البقتنلنية ، مج

لبحثلث لجتهت عنتيتهت بىذ ر لحقىللل لبفقهيىة امنتق ىتهت الب جىيح اهذه 

رعية لبىللرية يف هىذل ىبينهت اعق مت يرله     بتاٍب، امل ُتْعَن بع ل لبن لش لب ى

 .لبحتب احترير لبقلل عيهت من ايب لب ثة البّدالبة

 رعية لبللرية يف هىذلىهل مجُل  تَعِة لبن لش لب  فاجلةَيةَ الذي يرةَم  البحث

لبحتب من آيت  اأاتييب اآاتر، مل بيتّن يرجتهت يف لب حىل ، امنتق ىة يالبتهىت، 

 .الخلّللش من    ذبك بحيتّن ضتبط لخلراج لفثَرم عىل لفعتَّدة

 :إجراءات البحث

رعية اآاتر لب ثتبة لفتعّلقة بخراج لفعتىَّدة مىن ىمجُل اتتح ُل لبن لش لب * 

 .مسكن لبزاجية

اتر لبللرية يف لبحثب بذ ر من رالهىت مىن أ ىثتب ختريج لحاتييب الآل* 

 .لبكتب لفعت ّدة

إذل اجّد  من عّلىام  لحلىّديب انَقىتيه مىن اكىم عىىل لحلىّديب أا لحاىر * 

 .لعت ّد  ُاك ه، مت مل ياهر يل مت يقتيض خمتبفته

 .عزا    قلل إىل قتيّله، البنق  من لف تير لح ّلية قّدر لفستطتع *

 .ذ لرين ب غر اعم لبحثبال أترجم بحعالم لف* 

 .ضحط مت قّد ُي ك  من لبكّلام * 

 .رشل لحبفتظ لبغريحة لبتي حتتتج إىل إيضتل* 

اقّد رأيت تقسيم لبحثب إىل مقّدمة، امتهيّد، امخسىة محتاىب، : خطة البحث

 .اختمتة

اعيهت بيتّن ملضلع لبحثىب ام ىكّلته ااىّدايه اأهيتىه اإجرل لتىه  :الرةَمة

 .اخطة لبحثب
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 .يتّن معن  مفريل  لبحثبب: الدعييةَ

 .خروج التدةَ  ا  الرر و: البحث األوش

 :اعيه مطّلحتّن

 .آية خراج لفعتّدة من اعتة: لفطّلب لحال

 .آية خراج لفعتّدة من طالق: لفطّلب لب تين

 .خروج التدةَ  ا  الّهْنة الهْنبوية: البحث الثات

 :اعيه مطّلحتّن

 .عتّدة من اعتةلحاتييب لبللرية يف خراج لف: لفطّلب لحال

 .لحاتييب لبللرية يف خراج لفعتّدة من طالق: لفطّلب لب تين

 .خروج التدةَ  ا   ثار الصحابة: البحث الثالث

 :اعيه مطّلحتّن

 .«خراج لبن قّلة»آاتر لب ثتبة يف : لفطّلب لحال

 .«لخلراج  لبعترض»آاتر لب ثتبة يف : لفطّلب لب تين

 .األربتة ا  خروج التدةَ مذاهب األئعة : البحث الرابع

 :اعيه مطّلحتّن

 .مذلهب لحي ة لحربعة يف خراج لالنتقتل بّل عتّدة: لفطّلب لحال

 .مذلهب لحي ة لحربعة يف لخلراج لبيلمي لبعترض بّل عتّدة: لفطّلب لب تين

 .الهْنانشة والرتجيح: البحث اخلامس

ب، اىم عهىرس اعيهت أهم لبنتتيج لبتي تل ّلت هلىت مىن خىالل لبحثى :اخلامتة

 .لف تير الفرلجل

  :وخداما  

هذل جهّد لفُق ، عام  تّن عيه من  للٍب عهل بتلعيق لهلل ااىّده، امىت  ىتّن مىن 

 .خطأ ع ن نفيس امن لب يطتّن، اأسأل لهلل لبتلعيق بك  خري



هْنُِ  لُُّعِتدمةَِ ّ ا  الُرِر و والّهْنِةاخُلُروج الم                                                                               022                                                                             هْنِّي ُع نم
 دكدوراه ا  الّهْنة ونُوميا من جامتة الُك ستود -نامر بن أمحةَ الصياصهْنة . د                                              

 

 التمهيد

 مفردات البحثبيان معنى 
 .التدةَِ -7

 .هي لفرأة لبتي يخّلت يف لبِعَّدة: لفعتَّدة

ه : البِعَّدُة بغةً  مأخلذة من لبَعِّد الحلستب الما ت ، أي مت حت يه لفرأة اتعّد 

س يت لبِعَّدُة ِعَّدًة من أهنت حُم تة، حهنىت االاىة قىرا ، ااالاىة أ ىهر، »من أيتم، ا

 . (5)«اأربعة أ هر اعرًشل

هي تربص لفرأة عن لبنكتل بعّد عرلق زاجهت أا ملتىه مىَّدًة »: وا  االصطالح

 .(1)«معّللمًة رشًعت

 .( ) (رجعي أا بتين)عّدة اعتة، اعّدة طالق : البِعَّدُة قسامّن

معتّدة من اعتة، امعتّدة من طالق بتين، امعتىّدة مىن : )ولذا فالتدةَات ثالث

 (.طالق رجعي

 .اخلروج-0

 . (5)«لبنفتذ عن لبيش »: هل بغةً 

الخلراج قّد ُيرلي به لالنتقتُل من مكتٍّن إىل آخر، أا جمىري لبىزاز مىن لفكىتّن  

حنه عحترة عن لالنف تل من مكتنه لبذي هل عيه إىل مكتِّن َقْ ِّده، اذبىك لفكىتّن »

تترًة يكلّن قريًحت، اتترًة يكلّن بعيًّدل، ععىل هذل لبسفر أاُّد نىلعي لخلىراج اضىًعت 

 . (1)«ابغةً 

                                                           
 (.5/12)مقتييس لبّلغة : ، اينار( 51:ش) اّلية لبفقهت  البن عترس( 5)

، أنىيس (521:ش)، لبتعريفىت  (521/ )لبنهتية يف غريب لحلّديب الحاىر : ، اينار(25 :ش)بحتب لبّلحتب ( 1)

، مععىىم لف ىىطّلثت  الحبفىىتظ لبفقهيىىة (112:ش)، لبتلقيىىع عىىىل مهىىام  لبتعىىتريع (521:ش)لبفقهىىت  

(1/511.) 

 (.2/211)لحم بّل تععي . «عىل زاجة إال من اعتة أا طالق امل خيتّلفلل يف أّن ال عّدة»(  )

 (.1/511)مقتييس لبّلغة ( 5)

 (.1 5: ش)لبكّليت  بّلكفلي ( 1)
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   :ية لمنستّن الختيتره بخىالف لمخىرلج،  ىام قىتل تعىتىلالخلراج يكلّن بإرل

، إخرلجهىىت هني بّلىىزاج عىىنعهىىل ،(7)﴾ٿٺٺٿٿٺ﴿

 .(1)اهني هلت عن لخلراج

خراُج : تعتىل أَّن خراج لفعتّدة عىل االاة أاجه -رمحه لهلل-اذ ر لبن لبعريب

ف يف  ؤاهنت  . ( )لنتقتٍل، اخراُج عحتيٍة بّلثج البع رة، اخراٌج بتبنهتر بّلترص 

اخراج لبعحتية يف اقيقته خراج ُنقّلة  حنه ترٌك فسكن لبزاجية خالل ع ة 

 .لبسفر النتقتٌل بغريه

 :(5)ابذل  عتخلراج يكلّن عىل اجهني

اهل أّن ت ك بيت زاجهت لبذي تليف عنهت أا طّلقهت : «خروج الهْنعرُة»: األوش

 . اهي عيه، اتنتقُ  بّلسكن  يف غريه

اهل لخلراج لبيلمي لفعتتي، بأّن ختىرج مىن بيتهىت : «ضاخلروج التار»: الثات

بتّدبري  ؤاّن ايتهتت من يرلسة أا اظيفة أا مرلجعت  جلهت  اكلمية، أا بزيترة 

 .طحيٍب أا قريٍب أا جتٍر أا  ّديٍق، انثل ذبك، ام ترجل بحيتهت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5:لبطالق( 5)

 (.15 /1)، لبتسهي  بعّللم لبتنزي  البن جزي (51 /1)أاكتم لبقرآّن بّلع تش : ينار( 1)

 (.5/111)أاكتم لبقرآّن : ينار(  )

أّن لخلراج عىل رضبني، خراج نقّلىة، اخىراج حلتجىة تعىلي ( 55/111)يف لحلتاي لبكحري ا ذل ذ ر لفتاريي ( 5)

 .بعّده فسكنهت
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 املبحث األول

 خروج املعتدة يف القرآن
تتعّلقتّن بخراج لفعتىّدة، إاىّدلهت يف لفعتىّدة مىن اري يف لبقرآّن لبكريم آيتتّن 

 .اعتة، الب تنية يف لفعتّدة من طالق، اسنعرض  َ  آيٍة يف مطّلٍب مستق ٍ 

 . ية خروج التدةَ  من وفا : الطُب األوش

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڄ ڃ

 .(5) ﴾ڌ ڎ ڎ

 :اآلية، وه ُوألهل الدفّري أنواش ا  الراد هبذه  

اىلالً  (1)أَّن بّل رأِة لبتي يتلىف عنهت زاجهىت لحلىَق يف لبنفقىة البسىكن  :األوش

 . تماًل من غري إخرلج أابيت  لفيت هلت من منزل لبزاجية

اهذل لحلق إَمت ا يٌة مىن لهلل أاجحهىت يف مىتل لفتىلىف، أا ا ىيٌة الجحىٌة عىىل 

 .( )بني لففرسينلبزاج أّن يليص هبت قح  اعتته، عىل لختالٍف 

عإّن لختتر  لفعتَّدة ترك هذل لحلق اأرلي  لالنتقتل من بيىت لبزاجيىة بحيىت 

حَّن لفقتم الاًل يف بيل  أزالجهىن الحلىّدلي عّليىه متىتم اىلل »آخر، عّلهت ذبك  

 تم  مل يكن عرًضت عّليهن، اإنام  تّن ذبك إبتاة من لهلل تعتىل ذ ره هلىَن إّْن أق ىَن 

ّدَ  لٍ ، عأَمت إّْن خرجَن عال جنتل عىىل أابيىت  لفيىت اال عّلىيهَن عىيام متتم لحللل حُمِ

 . (5)«ععّلَن يف أنفسهَن من معراف

                                                           
 .151:لبحقرة( 5)

لبنفقىة البسىكن  : امل أافظ عن أاٍّد خالعًت أَّن لفتىتع»(: 1/155)اسَ   لهلل ذبك متتعًت، قتل لب تععي يف لحم ( 1)

 .«البكسلة إىل لحللل

 (.21 /5)بّلطزي  جتمل لبحيتّن: ينار(  )

 (.5/511)، لبتسهي  بعّللم لبتنزي  البن جزي (1/511)حمتسن لبتأاي  : ، اينار(5/511)جتمل لبحيتّن ( 5)
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 .(5)«هل لبذي لتفق عّليه أ  ر لفتقّدمني الفتأخرين من لففرسين»اهذل لبقلل 

، عتبل ية بتبنفقىة البسىكن  ُنسىخت ب يىة (1)هذه لآلية منسلخة: اقتبلل أيضتً 

 .( )لفريلث

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿:اِعَّدُة لحللل نسخت بقلبه تعىتىل

(5) ﴾پ پ پ ڀ

رعية لبللجحىة أربعىة ىأّن هذه لآلية بيست منسلخة، ب  لبعّدة لب  :الروش الثات

، اهىل (1)أ هر اعرًشل، اأمت إ امل تت ة لحللل ععىل سحي  لبل ية فن  ت   ذبىك

 .قلل جمتهّد بن جز لفكي

جعى  لهلل هلىت متىتم لبسىنة سىحعَة أ ىهٍر »: عفي  ثيح لبحخىتري عىن جمتهىّدٍ 

اعرشين بيّلًة ا يًة، إّن  ت   سكنْت يف ا يتهت، اإّن  ىت   خرجىت، اهىل 

َّدة  ىام هىي ، عتبِعى﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڄ ڃ﴿:قلل لهلل تعىتىل

 .(2)«الجب عّليهت

عتبعّدة لبللجحة هي مت جت  يف آيىة لبى بص، اأمىت هىذه لآليىة ع عىري ا ىية 

 .لبزاجية الال ً تماًل مل ترك لخليتر هلتبّلزاجة يف لبحقت  بحيت 

، اقّد لختىتره مجتعىٌة وهذا الروش ل  اجتاٌه، وا  الُفظ مّانةٌَ  ل »: قتل لبن   ري

 .(1)«منهم لممتم أبل لبعحتس لبن تي َية

                                                           
 (.2/521)مفتتيح لبغيب بّلرلزي ( 5)

، (5/221)، تفسري لبقرآّن لبعايم البىن   ىري (5121)، (5112) ثيح لبحختري : الل نسخ هذه لآلية ينار( 1)

 (.1/525)عتح لبحتري 

ام افات ع ن أرىض من أه  لبعّلم أّن نفقَة لفتلىَف عنهىت زاجهىت ا سىلهتت »(: 1/155)قتل لب تععي يف لحم (  )

 .«الالً منسلخ ب ية لفللريب

 .5 1: سلرة لبحقرة( 5)

 (.1/525)عتح لبحتري البن اعر : ينار( 1)

 (.5/511)جتمل لبحيتّن : ، اينار(5 51) ثيح لبحختري ( 2)

 (. 5/22)ري لبقرآّن لبعايم تفس( 1)
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أَّن لفتلىف عنهت زاجهت  تنت هلت متعىة، : معنتهت»: الختتر ذبك لبسختاي عقتل

عكتنت متعة لفتلىف عنهت زاجهت أّن خُترَي بعّد لنقضىت  لبعىّدة  ام أَّن بّل طّّلقة متعة، 

 . (5)«بني أّن تقيم إىل متتم لحللل، اهلت لبسكن  البنفقة، ابني أّن خترج

، اأّن هىذل ( )، الب يخ عحىّد لبىرمحن لبسىعّدي(1)لبن عت لر: ا ذل لختتر ذبك

 . لمبقت   تّن جًزل خلتطرهت، ابًرل ب يتهم

هذه لآلية ختز عن القىل اىتل لبعىرب آنىذلك، ايىب  ىتّن أَّن : الروش الثالث

لبرج  يليص بزاجته قح  اعتته بنفقِة سىنة ٍ تمّلىٍة مىل إبزلمهىت لبحقىت  يف مسىكن 

 .لبزاجية طيّلَة لحللل ياّن أّن تنتق  منه

 ععت   لآلية بتّدل عىل أَّن هذه لبل ية غرُي الزمة، ابّل ىرأة لخليىتر يف قحلهلىت 

َة لبزاج اخرجت قح  هنتية لحللل، عىال اىرج عّليهىت أا ريهت، عإّن ختبفت ا ي

 .عيام ععّلت من معراف

اهل قلل أيب مسّلم لح فهتين، انرصه عخر لبّدين لبرلزي، امتل به لبقتس ي 

 .(5)يف حمتسن لبتأاي 

هذه لآلية من أاهلت إىل آخرهت تكلّن مجّلىةً : إذل عرعت هذل عنقلل»: قتل لبرلزي

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿:بهالاّدًة رشطيًة، عتبرشُط هل قل

    :عهىىذل  ّل ىىه رشٌط، الجلىىزلُ  هىىل قلبىىه﴾ڄ ڃڦ ڄ ڄ ڄ 

عهىىىىذل ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

 . (1)«تقرير قلل أيب مسّلم، اهل يف غتية لب ثة

                                                           
 (.5 1/2)مجتل لبقرل  ا امل لمقرل  ( 5)

 (.1/515)لبتثرير البتنلير ( 1)

 (.215:ش)تفسري لبسعّدي : ينار(  )

 (.1/515)حمتسن لبتأاي  ( 5)

 (. 2/52)مفتتيح لبغيب ( 1)
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 :وبتةَ اسدتراض أنواش الفرسين ا  اآلية يظير يل ما ييل

ثـ  ُنّـ ت  ليس ا  الهْنصوص الرشنية ما يةَش نىل أو الّتةَِ م ُفرضت سهْنة   -7

ا،  .ب  لبِعَّدة  ام هي منذ عرضهت لهلل إىل أربتة أشير ونرش 

عق ترمل مت تفيّده لآلية لبل ىية بّل تىلىَف عنهىت زاجهىت بنفقىِة اُسىكن  سىنٍة 

، اإنام جت  ذ ر لحللل عيهت متت ًيت مىل لفىّدة (5) تمّلٍة، اهذل ،  ال عالقة به بتبِعَّدة

 .لفع لل هبت بّدمل لبعرب

ا فيام فتُت ا  نفّيا من متروفوهذه اآلية  اهىل  - مل جتتل نىل التدةَِ  حرج 

قح  هنتية لحللل، ابل  تّن  -بّلخَطتب ن البتطّيب اترك لحلّدلي البتعّرضهنت لبتزيّ 

 .(1)لحللل هل لبعّدة لبرشعية لبالزمة فت جتز هلت ذبك

سىت ر ، الث  إِو االندةَاد بّهْنٍة كامٍُة هو ما كـاو نُيـ  التـرب نبـل اإلسـالم

ريعه اىم ينسىخه، إذ ال عتيىّدة ىلبع   به بعّد جميئه، عام جّدامل أّن يأيت لمسالم بت 

 .لبسكل  عنه ات  ي ّدر لبترشيل لجلّديّد: من ذبك بتتتًت، ب  لفقحلل الفأبلف

عهذه لآلية متام ية مل مت  تّن عّليه لحلتل عنّد لبعرب إال أهنىت أضىتعت بىذبك 

تَّدة بيت لبزاجية اىلاًل  ىتماًل أمىًرل لختيترًيىت  يئًت جّديّدًل بأّن جعّلت مالزمة لفع

 .غري مّلزم

 .ع تر لخليتر بّل عتَّدة يف ذبك بعّد أّن  تّن اًقت عّليهت ال تستطيل تر ه

، َاَقىّْد َ تَنىْت إِْاىَّدلُ َن يِف لجلَتِهّلَِيىِة »: ملسو هيلع هللا ىلصاقّد قتل  إَِناَم ِهَي َأْرَبَعُة َأْ ُهٍر َاَعرْشٌ

 .(5)«َعىَل َرْأِس لحلَْللِ  ( )َتْرِمي بِتْبَحْعَرةِ 

                                                           
 (.15 /1)، تفسري لفنتر (5/212)تفسري لبن   ري : ينار( 5)

 (.5 1/2)لبقرل  ا امل لمقرل  مجتل : ينار( 1)

أّن أه  لجلتهّلية  تنلل إذل مت  أاّدهم مك ت زاجته يف بيته الال ينفق عّليهت من مريلاه، عإذل : ذ ر عّلام  لبتفسري»(  )

تَم لحللل خرجت إىل بتب بيتهت امعهت بعرٌة، عرمت هبت  ّلًحت، اخرجت بذبك من عّدهتت، ا تّن معن  رميهت بىتبحعرة 

 (.5/112)زلي لفسري . «مك ي بعّد اعتة زاجي أهلّن عنّدي من هذه لبحعرة: أهنت تقلل

 (.5511)، امسّلم (2  1)راله لبحختري ( 5)
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َرَع ىبني لبعّدة يف لمسالم، البِعَّدة يف لجلتهّلية، ابل  تّن لمسالُم َ ى ملسو هيلع هللا ىلصعقتب  

 !يف مراّلٍة مت لالعتّدلي بثلٍل  تمٍ  فت  تّن هلذه لفقتبّلة معن 

، أو اآلية مهْنتت أولياء اليت من إخراج زوجد  من بيد  مـةَِ م حـوٍش كامـلٍ  -0

رأة يف لبحقت  الالً  تماًل أا لال تفت  بتبعّدة لبرشعية الخلىراج اجعّلت لخليتر بّل 

بحيٍت آخر، اُيفهم من هذل منعهت من خراج لالنتقىتل قحى  هنتيىة  الالنتقتل بعّدهت

 .لبعّدة لبرشعية

اعىل  ٍ ، عإَّن لخلراَج لبذي تتثّدث عنه لآلية هل خىراج لبنقّلىة ال لخلىراج 

 .لبيلمَي لبعترض

التُامء من هذه اآلية داللة نىل مالزمة التدةَ  بيت الزوجية مـةَ  أخذ ناِمُة -3

لبنسخ إَنام هل بّلل ية بنفقة سنة، ابَقّْدِر لبِعَّدة، من الٍل  تمى  إىل : ، اقتبللالتةَ 

 .أربعة أ هر اعرٍش، اأمت لفنل من لمخرلج، عهل بتٍق مل ينسخ

لب تنيىة قىتيم إْذ مل ي حىت امل ي حت نسخ لمخرلج عتفنل من لخلىراج يف لبعىّدة »

 . (5)«نسخه

ذهـب ابـن نِبـا  الآلية لب تنية يف لبعّدة مل تتعرض فسأبة لمخرلج، امن هنت 

ا وجوب اندةَاد الرأ  ا  مهْنـزش الزوجيـة   حَّن لآليىة لبنتسىخة إىل أهنا نمّ ت أيض 

َتْعَتىّد  َنَسَخت هىذه لآليىة ِعىَّدهتت يف أهّلهىت، ع»: ، عقتل(1)خّلت من ذ ر مكتّن لبعّدة

 .( )« ت   ايب

                                                           
 (.1/551)أاكتم لبقرآّن بّلع تش ( 5)

اأمت مالزمة معتّدة لبلعتة بيت زاجهت عّليست مأخلذة من هذه لآلية  حّن لب بص تربص بتبزمىتّن ال يىّدل عىىل »( 1)

 (.1/551)بتثرير البتنلير ل. «مالزمة لفكتّن

من طريق لبن أيب نعيح، عىن عطىت  عىن لبىن ( 5 1 )، البنستيي (15 1)، اأبل يلاي (55 1)راله لبحختري (  )

 .عَحتس
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ارامل لبطزي يف تفسريه، الحلت م يف لفستّدَرك، من طريىق لبىن جىريج عىن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿»:عطت ، عن لبن عَحتس

.(1)«َتْعَتّد  يف بيتهت، َتْعَتّّد ايب  ت  : مل يق  ،(5)  ﴾پ ڀ

عذهحلل إىل اجلب بزام لفعتَّدة بيت لبزاجية يف لبِعىَّدة، اأّن  وأِما ناِمة التُامء

لبنسخ الري عىل لفّدة اهىي لحلىلل، ال عىىل بقيىة »هذل لحلكم حُمكم مل ينسخ، اأّن 

 .( )«لحلكم

نَة من اّديب لبُفريعة بنت متبك، اسيأيت خترجيه  .اأَ ّدال ذبك بام احت يف لبس 

غري لالعتّدلي يف لفنزل، اهىل لسىتثقتقهت  عتفنسلخ اكم آخر»: قتل لبن لبقِيم

بّلسكن  يف بيت لبزاج لبذي  تر بّللراة َسنًة، ا يًة أاىص لهلل هبت لحزالج ُتقّدم 

 .به عىل لبلراة، ام نسخ ذبك بتفريلث امل يحق هلت لستثقتق يف لبسكن  لفذ لرة

بزمهىت  :عإّن  تّن لفنزل لبذي تليف عيه لبزاج هلت، أا بىذل لبلراىة هلىت لبسىكن 

لالعتّدلي عيه، اهذل بىيس ب نسىلخ، عتبللجىب عّليهىت ععى  لبسىكن  ال حت ىي 

لفسكن، عتبذي ُنسخ إَنام هل لخت ت هت بسكن  لبَسنة ياّن لبلراة، البذي أمر  

 .(5)«عّدهتت، اال تنتيف بني لحلك ني به أّن متكب يف بيتهت ات  تنقيِض 

 :وحاصل ما سبق أو هذه اآلية دلت نىل أمرين

منل أابيت  لبزاج من إخرلج زاجته من مسكن لبزاجية بعّد اعتته اىلال  -5

.(1)﴾ڄ ڃ﴿: تماًل، ام يف قلبه تعتىل

                                                           
 .5 1: سلرة لبحقرة( 5)

 (.5/512)، لفستّدرك (5/115)جتمل لبحيتّن ( 1)

 (.1/551)لبتثرير البتنلير (  )

 (.5/115)هتذيب سنن أيب يلاي ( 5)

، اقىتل «معنته بيس حابيت  لفيىت االراىي لفنىزل إخرلجهىت( غري إخرلج)»(: 111/ )قتل لبقرطحي يف تفسريه ( 1)

عىل لبنعت بّل تىتع ( غري)يعني ال إخرلج عيه منه ات  ينقيض لحللل، عن ب »(: 5/511)لبطزي يف جتمل لبحيتّن 

 .«معه، أا ال قعلي عيههذل قيتم ال قعلي : هذل قيتم غري قعلي، ب عن :  قلل لبقتي 



هْنُِ  لُُّعِتدمةَِ ّ ا  الُرِر و والّهْنِةاخُلُروج الم                                                                               073                                                                             هْنِّي ُع نم
 دكدوراه ا  الّهْنة ونُوميا من جامتة الُك ستود -نامر بن أمحةَ الصياصهْنة . د                                              

ٍر، ىمن الٍل إىل أربعِة أ هر اع ى -يف قلل مجهلر لبعّلام -اقّد ُنسخت لفّدة 

 .اعىل قلل جمتهّد مل تنسخ ب  هي عىل سحي  لبل ية البنّدب

إعطت  لفعتّدة لخليىتر يف مالزمىة مسىكن لبزاجيىة أا تر ىه الالنتقىتل إىل  -1

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿: ىىىام يف قلبىىىه تعىىىتىلغىىىريه،

لبزليّدة عىن لحربعىة أ ىهر اهذل لبتخيري إنام هل بّل ّدة  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

إىل متتم لحللل اقّد ُنسخ، اأمت يف مَّدة لبعّدة عّليس هلت خيتر يف ترك منزل لبزاجيىة، 

 .عال حي  هلت لالنتقتل منه بغريه

 .اعىل قلل جمتهّد ال يزلل هذل لبتخيري سترًيت عيام بعّد لبِعَّدة إىل متتم لحللل

 .اأَّن هلت أّن تعتّد ايب  ت  اأمت لبن عحتس عريمل أَّن لبتخيري بتٍق مطّلًقت 

أّن لبذي تّدل عّليه لآلية منل لبلراة من إخىرلج زاجىة لفتىلىف : اتحني ممت سحق

من منزل لبزاجية، ايّلزم منه أّن لفعتّدة تّلزم مسكن لبزاجية مىّدة لبعىّدة، ايىب 

ُجع  هلت لخليتر يف إ امل لحللل من عّدمه، ممت يفهم منه أّن مىّدة لبعىّدة لح ىّلية ال 

 .بّل رأة خيتر عيهت

 .ة من طالقلفعتّدَ خراج آية : لفطّلب لب تين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  (7)﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

يف هذه لآلية هني لحزالج عن إخرلج لبزاجة لفطّلقىة مىن بيتهىت لبتىي  تنىت 

اهنيهت  ذبك عن لخلراج منىه الالنتقىتل تسكنه قح  لبطالق ات  تنقيض عّدهتت، 

 .(0)بغريه

                                                           
 .5:لبطالق( 5)

 (.11/122)، لبتثرير البتنلير ( 1/55)تفسري لبن   ري : ينار( 1)
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 «خىراج لففترقىة»أا  «خىراج لبن قّلىة»عتخلراج لفنهي عنه يف هذه لآلية هىل 

 .، ال لخلراج لبيلمي لفعتتي(7)ب فترقة بيت لبزاجية الالنتقتل بّلسكن  يف غريه

لبىزاِج إخىرلُج »عىى : ابني لممتم لب تععي أّن هذل هل لفعن  لباتهر من لآليىة

، (ُأخِرَج من مسَكنِه: )منُعهت لبسكن   حَّن لبست َن إذل قي : لمرأَته لفطّلقَة من بيتهت

 .، ا تّن  ذبك إخرلُجه إيتهت(ُمنَِل مسكنَه: )عإنام قي 

بتمتنتعهت من لبسىكن عيىه اسىَكنُهت يف غىريه، عكىتّن هىذل : ا ذبك خراجهت

 . (0)«لخلراج لفثَرم عىل لبزاج البزاجة

أّن ال خيرجن بثتل بياًل اال »ر لب تععي أَّن لآلية حتت   معنً  آخر، اهل ام ذ 

هنتًرل اال فعن  إال معن  عذر، اقّد ذهب بعض مىن ينسىب إىل لبعّلىم يف لفطّلقىة 

 .«هذل لفذهب

ابل ععّلْت هذل  تّن أاَب إيل ا تّن لاتيتًطت ال يحق  يف لبقّلىب »: قتل لب تععي

 .(3)«معه ،

لخلراج من لخلالف البع   بتآلية عىل مجيىل لاتامالهتىت، إال اذبك فت عيه من 

 .أَّن لالاتامَل لباتهَر هل مت ذ ره لب تععي أااًل من أّن لفرلي به خراج لبن قّلة

لبن قّلىة مىن : عإَّن لفرلي بتمخرلج الخلراج يف لآليىة»: قتل لبن أيب لبعز لحلنفي

ال مطّلق لخلراج بّلثتجىة، أي  لفنزل لفضتف إبيهت بتبسكن  اتل اجلب لبعّدة،

ال خترجىىلهَن مىىن بيىىلهتَن مكرهىىتٍ ، إخىىرلَج ُنقّلىىٍة، اال خيىىرجن عنهىىت هىىَن 

 .(2)«بتختيترهن

 : ل بتآليةبيس مرليً  لبعترضاممت يّدل عىل أّن لخلراج 

، أهنا رِخصت ا  اإلخراج واخلروج ا  حاش أتـت التدـةَُ  بفاحشـٍة رـاهر ٍ -7

 .لبن قّلة ال لخلراج لبعترضاهذل إنام ي ُّدق عىل خراج 

                                                           
 (.511/ 5)لبرشل لف تل البن ع ي ني : ينار( 5)

 (.2/121)لحم ( 1)

 .لفرجل لبستبق ( )

 (.  55/ )لبتنحيه عىل م كال  لهلّدلية ( 5)
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ال جيلز بّل رأة أّن خترج من بيتهىت يف الليعهىت إال : عال يستقيم أّن يكلّن لفرلي

ال حي  إخرلجهت من منزل لبزاجية ا ىذل ال حيى  : ، اإنام لفعن !!إذل أتت بفتا ة

هلت تر ه إال يف اتل ظهلر عع  عىتا  منهىت، عفىي هىذه لحلىتل جيىلز إخرلجهىت 

 .اخراجهت

لبفتا ة هي     أمٍر قحيٍح تعَّدمل عيه اَّده، عىتبزن  مىن ذبىك، »: لبطزيقتل 

عىأي  ذبىك ععّلىْت اهىي يف ِعىَّدهتت، عّلزاجهىت ... البرسق البحذل  عىىل لحمحىت 

 . (7)«إخرلجهت من بيتهت ذبك، متيتهنت بتبفتا ة لبتي ر حتهت

ىل أهى  عتبعذر لفحيح مخرلجهت هل لحمر لبقحيح لبللضح، بثيىب يىّدخ  عى

 .(0)لبحيت لبرضر من عّدم إخرلجهت،  تحذمل بتحقللل الحععتل لبفتا ة

اسىيأيت -،  ام يف اىّديب جىتبرأذو لُعطُرة باخلروج اليوم ُ ملسو هيلع هللا ىلصأِو الهْنب ُ -0

ايب أذّن هلت بتخلراج جلذلذ نخّلهت، ممت يىّدل عىىل أَّن هىذل لخلىراج غىرُي  -خترجيه

 .مرلٍي بتآلية

ّديب هل لبذي منعه من مح  لخلراج يف لآليىة اذ ر لممتم لب تععي أّن هذل لحل

 .(3)عىل غري خراج لالنتقتل

إنـام هـو ا  خـروج الفارنـة  «اخلـروج»أو غالب اسدتامش الرـر و لكُعـة -3

 .واالندراش

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿:امىىن ذبىىك قلبىىه تعىىتىل

ى ائ ائ ەئ ەئ  ىې ﴿:، اقلبىىىه[15:لبحقىىىرة] ﴾پ ڀ ڀ

ک گ  کژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿،[511:لبنسىىىت ] ﴾وئ

ىئ يئ جب  مئی ی ی جئ حئ ﴿،[11:لحعىىىىىىىىىرلف]﴾گ

 [.11:لبق ص]  ﴾حب

                                                           
 (.2 / 1)جتمل لبحيتّن ( 5)

 (.11/122)، لبتثرير البتنلير ( 1/55)تفسري لبن   ري : ينار( 1)

 (.2/122)لحم بّل تععي : ينار(  )
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البّلفظ لذل لات   عّدة معتٍّن، ا تّن أاّدهت هىل لبغتبىب لسىتعاماًل يف لبقىرآّن، 

 .(7)ُقِّدم عىل غريه

التفق لبعّلام  عىل أّن لفطّلقة لبرجعيىة يلخّلىة يف هىذل لبىنص، الختّلفىلل هى  

 .لم ترة هلام تّدخ  عيه لفطّلقة طالقًت بتينًت؟  عىل قلبني، ستأيت

 :واحلاصل

آية لفعتّدة من اعتة أا طىالق إنىام حتىَّدات عىن لمخىرلج مىن : أّنَ  ال لآليتني

لبحيت أا لخلراج منه لنتقتاًل إىل غريه، ابَينت مت يتعَّلق هبذل لخلراج المخرلج من 

 .أاكتم

 اآية لبطالق رصحيٌة يف منل لفعتَّدة من طالق من مفترقة منزل لبزاجيىة اتى 

 .هنتية لبعّدة

اأَمت آية عّدة لبلعتة، عّليست رصحية يف ذبك، اإنام يفهم منهىت بّدالبىة لبّلىزام  

بزم من ذبىك بقتههىت يف منىزل ﴾ ڄ ڃ﴿حنه إذل هُني عن إخرلجهت يف قلبه

 .لبزاجية مّدة لبعّدة

 .امل تتعرض  ال لآليتني فسأبة لخلراج لبيلمِي لبعترض

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 (.1/121)قللعّد لبتفسري مجعت ايرلسة، ختبّد لبسحت : ينار( 5)
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 املبحث الثاني

 املعتدة يف السنة النبويةخروج 
لبذي اري يف لبسنة لبنحلية مخسىُة أاتييىب مرعلعىة تتعَّلىق بخىراج لفعتىّدة، 

 :سأذ رهت يف مطّلحني

 .األحاديث الوارد  ا  خروج التدةَ  من وفا : الطُب األوش

ة بهْنت مالك: احلةَيث األوش ِيتم  .حةَيث الُفرم

بن  عب بىن ُعْعىَرة، عىن بن إسثتق  (7)عن سعّد  رامل لممتم متبك يف لفلطأ

ع ته زينب بنت  عب بن ُعْعَرة، أّن لبُفريعة بنت متبك بن سنتّن، اهي أخت أيب 

تسىأبه أّن ترجىل إىل أهّلهىت  ملسو هيلع هللا ىلصأهنت جت   إىل رسلل لهلل : سعيّد لخلّدري، أخزهتت

يف بني ُخّدرة، عإَّن زاجهت خرج يف طّلب أعُحٍّد بىه أَبُقىلل، اتى  إذل  ىتنلل بطىرف 

ام  .قهم، عقتّلله، حل(0)لبَقّد 

أّن أرجل إىل أهم يف بني ُخىّدرة، عىإَّن زاجىي مل  ملسو هيلع هللا ىلصعسأبُت رسلل لهلل : قتبت

 .ي  ني يف مسكن ي ّلكه، اال نفقة

 .نعم: ملسو هيلع هللا ىلصعقتل رسلل لهلل : قتبت

، أا أمىر يب، ملسو هيلع هللا ىلصعتنرصعت ات  إذل  نت يف لحلعرة، نتيلين رسىلل لهلل : قتبت

عّليه لبق ة لبتي ذ ر  بىه مىن  ىأّن ، عريي  (َ ْيَع ُقّْلِت؟: )عنلييت به، عقتل

 .زاجي

ُم ُ : )عقتل ُُغم اِلكّدماُب أمجم ِب ِد  يم ِيدّّك حم  (.اِمُكث ُّ اّ  بم

 .عتعتّدي  عيه أربعة أ هر اعرًشل: قتبت

عّلام  تّن ع امّن بىن عفىتّن، أرسى  إيَل، عسىأبني عىن ذبىك؟ عأخزتىه، : قتبت

 .(3)عتتحعه، اقىض به

                                                           
، اتعّليق أمحّد  ىت ر عىىل (12 ش)لبتقيص البن عحّد لبز : ، اهل خطأ، ينار«سعيّد»اقل يف رالية حيي  بّل لطأ ( 5)

 (.1/12)تفسري لبطزي 

 (.5/11)، لبنهتية يف غريب لحلّديب الحار «ملضل عىل ستة أميتل من لفّدينة: هل بتبتخفيع البت ّديّد»( 1)

 (. 152)لفلطأ (  )
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 مسنّده،  اأبل يلاي يف لبسىنن، الب مىذي لبّدلرمي يف: اراله من طريق متبك

 .(7)يف جتمعه

ا ا  روايد  نن ستةَ بن إسـحا،، عـٌع كبـري مـن األئعـة والـروا ،  وتابع مالك 

، (5)، احييى  بىن سىعيّد لبقطىتّن( )، احيي  بن سىعيّد لحن ىتري(1)لبزهري :ومهْني 

، (1)بىن حم ىّد، ايزيىّد (1)، اسفيتّن لب لري(2)، ا عحة بن لحلعتج(1)اسفيتّن بن عيينة

، (51)، اأبل ختبىّد لحمحىر(55)، اعيس  بن يلنس(51)، امع ر بن رل ّد(2)امحتي بن زيّد

، (52)، ازهري بن معتاية(51)، البن جريج(55)، ابرش بن لففض ( 5)اعحّد لهلل بن أيب بكر

 .  (51)اغريهم   ري

 .ابعضهم يزيّد عىل بعض يف سيتق لبق ة إال أّن لفعن  الاّد

يرايىه عىن ع تىه ، «ستةَ بن إسحا، بن كتب بن ُنجر »ومةَار احلةَيث نىل 

 .عن لبُفريعة بنت متبك «بن ععرة زيهْنب بهْنت كتب»

: اقىة، اقىتل أبىل اىتتم: قتل لبن معني البنسىتيي البىّدلرقطني»، عى أما ستةَ

 تّن اقة ابه أاتييىب، اذ ىر : اقتل( 551)، اأَرخه لبُن سعّد بعّد سنة ... تبح

                                                           
 (.5115)، جتمل لب مذي (11 1)، سنن أيب يلاي (52 1)مسنّد لبّدلرمي ( 5)

 (.  /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 (.1/12)، امسنّد إسثتق بن رلهليه (1/115)لب مذي ، اجتمل (11111)مسنّد أمحّد (  )

 (.11111)لفسنّد حمحّد ( 5)

 (.1 1 )سنن لبنستيي ( 1)

 (.155/ )مسنّد أيب يلاي لبطيتبيس ( 2)

 (.5 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 (.112 )سنن لبنستيي ( 1)

 ( .1 1 ) لفرجل لبستبق(2)

 (.5 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 51)

 (.1/15)مسنّد إسثتق بن رلهليه ( 55)

 (.5 11)سنن لبن متجه ( 51)

 (.1 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين (  5)

 (. 2 11)مسنّد أمحّد ( 55)

 (. 2/11)رشل م ك  لآلاتر ( 51)

 .لفرجل لبستبق( 52)

 (. 51 /2)ارسي   ريًل من أساميهم أبل نعيم يف معرعة لب ثتبة ( 51)
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ه، اذ ر لبن َخّلفلّن أّن لبن لفّديني البىن ُن ىري اأمحىّد لحلت ُم أَّن  تبح جزرة اَاق

 . (5)«اَاقله -يعني لبععم-بن  تبح 

 .(1)«سعّد بن إسثتق  يٌخ اقةٌ : س عت أمحّد يقلل»: قتل أبل يلاي

سعّد بن إسثتق بن  عب بن ععرة لحن تري، مىن أاحىت  »: اقتل لبن احتّن

 .( )«أه  لفّدينة امتقني لحن تر، ا تّن ُيغِرب

َتَّلُع يف اقته اعّدلبته»: ل لبن عحّد لبزقت  . (5)«اسعّد بن إسثتق هذل اقة ال خُيْ

بحَتىة، ام ى  هىذل حُيىتج بىه أامل ُيعّلىم عيىه قىّدل اال جىرل »: اقتل لبن لبقيم

 . (1)«لتفتًقت

اهىل غىري م ىهلر »: ابعّد    هذل، ال يّلتفت بقلل لبن اىزم لباىتهري عيىه

هذل لحلّديب بغرلبته  احنه مل يلجّد عنىّد أاىٍّد  بتبعّدلبة، عىل أَّن لبنتس أخذال عنه

 .(2)«سلله

ــر  ــن نج ــب ب ــت كت ــب بهْن ــا زيهْن             ، عهىىي زاج لب ىىثتيب أيب سىىعيٍّد وأِم

 . -- لخلّدري

 .زاجهت أيب سعيّد، اأخته لبُفَريعة بنت متبك: را  عن»

لبن أخيهت سعّد بن إسثتق بن  عب بن ععرة، البن أخيهت لآلخر : رامل عنهت

 . (1)«سّليامّن بن حم ّد بن  عب بن ععرة

 . (1)اذ رهت لبن احتّن يف لب قت 

                                                           
، (11 /2)، لب قت  البىن احىتّن (5/15)لجلرل البتعّدي  البن أيب اتتم : ، اينار(522/  )تهذيب هتذيب لب( 5)

 (.1/111)، إ امل هتذيب لبكامل (51/152)هتذيب لبكامل 

 ( .155:ش)سؤلال  أيب يلاي بإلمتم أمحّد ( 1)

 (.151:ش)م تهري عّلام  لحم تر (  )

 (.15/12)لبت هيّد ( 5)

 .(1/215)زلي لفعتي ( 1)

 (.51/511)لفثىل بتآلاتر ( 2)

 (.5/151)لبتك ي  يف لجلرل البتعّدي  ( 1)

 (.5/115)لب قت  ( 1)
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 .(5)«مل يرا عنهت غري سعّد بن إسثتق»: قتل عم بن لفّديني

اتعقحه لفزي بام أخرجه لممتم أمحّد يف لفسنّد من طريق سّليامّن بىن حم ىّد بىن 

ل ىتك  »:  عب بن ععرة، عن ع ته زينب بنت  عب عن أيب سعيّد لخلّدري قتل

 .(1) «...عّلًيت لبنتُس 

 . ( )«ااّديب سّليامّن عنهت يف مسنّد أمحّد بسنّد جيّد»: قتل لحلتعظ

سّليامّن بن حم ىّد بىن  عىب بىن ععىرة لحن ىتري »: اقتل أبل اتتم لبرلزي

 . (5)«لبسّل ي رامل عن ع ته زينب بنت  عب

 .(1)«مّديني اقة»: اقتل عنه أبل زرعة لبرلزي

، البىذهحي (1)، البن عتثىلّن(1)، البن عحّد لبز(2)احتّنلبن : اذ رهت يف لب ثتبة

 .(51)، البن اعر يف لم تبة(2)يف لبتعريّد

َّلىْيَطِم البىن »: قتل لبن لفّلقن زينب هىذه  ىثتبية، ذ رهىت أبىل إسىثتق لبط 

 .(55)«َعْتُثلّن يف مجّلة لب ثتبة

ُتعىرف، اهي جمهلبىة ال »: إال أَّن لبن ازٍم لباتهري ضَعع لحلّديب هبت اقتل

 . (51)«اال رامل عنهت أاٌّد غري سعّد بن إسثتق اهل غري م هلر بتبعّدلبة

 . ( 5)انق  هذل لبتعّلي  عحّد لحلق لم حيم يف أاكتمه اأقَره عّليه

                                                           
 (.1/511 )هتذيب لبكامل يف أسام  لبرجتل ( 5)

 (.55151)لفسنّد ( 1)

 (. 51/51)هتذيب لبتهذيب (  )

 (.1 5/5)لجلرل البتعّدي  ( 5)

 (.1 5/5)لجلرل البتعّدي  ( 1)

 (.5/115)لب قت  ( 2)

 ( .5/5111)لالستيعتب يف معرعة لح ثتب ( 1)

 (. 51/51)نقّله عنه لحلتعظ يف هتذيب لبتهذيب ( 1)

 «لبنسىلة لفعهىلال »، اذ رهت ض ن «ُاِاَقْت »(: 1/111)، اقتل يف لبكت ع (1/115)جتريّد أسام  لب ثتبة ( 2)

 (!1/511)يف ميزلّن لالعتّدلل 

 (.1 5/ 5)لم تبة يف متييز لب ثتبة ( 51)

 (. 11/11)لبتلضيح برشل لجلتمل لب ثيح ( 55)

 (.51/511)لفثىل بتآلاتر ( 51)

 (.111/ )لحاكتم لبلسط  (  5)
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 !ا ذل نقّله لبذهحي يف لفيزلّن ياّن تعق ب

 .(1)«، ايقتل هلت  ثحة(5)مقحلبة، من لب تنية»: اقتل لحلتعظ لبن اعر يف لبتقريب

 .( )ضعع لحلّديب بعهتبة زينب لب يخ لحبحتين يف لمرال ا ذل 

 :وفيام نالوه نظٌر من وجوه

أَمت  لنه مل يرِا عنهت غري سعّد، عسحق بيتّن رالية لبن أخيهت لآلخىر عنهىت، اهىل -5

 .سّليامّن بن حم ّد، اسحق تلايق أيب زرعة لبرلزي به

 لف ىهلر، اذ رهىت اأمت  لهنت ال ُتعرف، عهي زاج أيب سعيّد لخلّدري لب ثتيب-1

 .مجٌل من لحي ة يف لب ثتبة

 .أِو نِراد احلةَيث الكبار احدجوا بحةَيثيا هذا وصححوه-3

هم(5)لبَ ىىتععي: اممىىن  ىىثثه مىىن لحي ىىة أا لاىىتَج بىىه ، (2)، الب مىىذي(1)، البىىذ 

، (51)عحّد لبىز ، البن (55)، البحتجي(51)، الحلت م(2)، البن احتّن(1)، البن لفنذر(1)البطثتاي

، البن (51)، البن عحّد لهلتيي(52)، البن لبقيم(51)، البن لبقطتّن(55)، البن لحاري( 5)البن لبعريب

 . ، اغريهم(52)، البعيني(51)لفّلقن

                                                           
 .اهي طحقة  حتر لبتتبعني( 5)

 (.151ش)تقريب لبتهذيب ( 1)

 (.1/112)إرال  لبغّلي  (  )

 (.2 5ش)لبرستبة ( 5)

 (.1/152)لفستّدرك عىل لب ثيثني . «هذل اّديب  ثيح حمفلظ: قتل حم ّد بن حيي  لبذهم»( 1)

 (.1/115)سنن لب مذي . «هذل اّديب اسن  ثيح»: اقتل( 2)

 (.2/115)رشل م ك  لآلاتر . «اهذل اّديب جّلي  لفقّدلر يّدار عىل سعّد بن إسثتق»: قتل( 1)

 (.2/111)لحاسط ( 1)

 (.5121) ثيح لبن احتّن ( 2)

 (.1/152)لفستّدرك عىل لب ثيثني ( 51)

 (.5 5/5)تق  رشل لفلطأ لفن( 55)

 (.5 /15)لبت هيّد  «اهل اّديب م هلر معراف عنّد عّلام  لحلعتز البعرلق»( 51)

 (.511/ )عترضة لحالذي (  5)

 (.1/12)لب تيف يف رشل مسنّد لب تععي ( 55)

 (.25 /1)بيتّن لبلهم المهيتم يف  تتب لحاكتم ( 51)

 (.1/251)زلي لفعتي ( 52)

 (.111: ش)لفثرر يف لحلّديب . «عيه لبن ازم بال اَعةاتكّلم »: اقتل( 51)

 (. 1/15)لبحّدر لفنري ( 51)

 (.55/512)نخب لحعكتر . «هل  ثيح، ا الم لبن ازم عتسّد»: اقتل( 52)
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عهذه لمرأٌة تتبعيٌة  تنت حتت  ىثتيب، ارامل عنهىت لب قىت ، »: قتل لبن لبقيم

 .(5)«امل ُيطَعْن عيهت بثرف، الاتج لحي ة بثّدي هت ا ثثله

 .نُامء األمة نبُوا مهْنيا هذا احلةَيث ونعُوا ب أو -2

ااىّديب سىعّد بىن إسىثتق هىذل م ىهلٌر عنىّد لبفقهىت  »: قتل لبن عحّد لبز

 .(1)«بتحلعتز البعرلق مع لٌل به عنّدهم تّلَقله بتبَقحلل اأعتلل به

اتّلَقته أه  لفّدينة الحلعتز الب تم البعرلق امرص بتبقحلل، »: اقتل لبن لبقِيم

يه يف  امل ُيعّلم أّن أاًّدل منهم طعن عيه، اال يف رالته، اهذل متبك مل حتريىه ات ىّد 

 .(3)«قّد أيخّله يف ُملطئه ابن  عّليه مذهحه... لبِرالية 

 نت ذهحىت يف لمرال  إىل أّن »: ابذل ترلجل لب يخ لحبحتين عن تضعيفه اقتل

لبىن  إسنتي اّديب عريعة ضعيع، ام بّدل يل أنه  ثيح بعّد أّن لطّلعت عىىل  ىالم

لبقيم عيه، احتقيق أنه  ثيح، بام مل أره بغريه جزله لهلل خرًيل، الزيي  قنتعة اىني 

لبن لجلتراي، البن احىتّن، الحلىت م، البىذهحي، : عّل ت أنه  ثثه مل لب مذي

هم لحلتعظ لب قة لجلّلي ، اأقىَرهم لحلىتعظ يف  بّلىل  )امن قحّلهم حم ّد بن حييي لبذ 

 . (5)«، الستع ّله أ  ر عقهت  لحم تر(لبتفسري)يف ، الحلتعظ لبن   ري (لفرلم

وحةَيث الفريتة رصيح ا  أن  ليس لُعتدةَ  أو تهْندرل من بيـت زوجيـا حدـ  

 .تهْنريض نةَهتا

مقتم لفتلىف عنهت زاجهت يف بيتهت ات  »: ابذل بلب عّليه لممتم متبك يف لفلطأ

بتب مىت جىت  أيىن »:  مذي، الب(2)«بتب يف لفتلىَف عنهت تنتق »:اأبل يلاي، (1)«حت 

                                                           
 (.1/251)زلي لفعتي ( 5)

 (.2/155)لالستذ تر ( 1)

 (.1/251)زلي لفعتي (  )

 (.51/111)سّلسّلة لحاتييب لبضعيفة ( 5)

 (.2/522)ن لبنستيي سن( 1)

 (.211/ )سنن أيب يلاي ( 2)
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البع   عىىل هىذل لحلىّديب عنىّد أ  ىر أهى  »: ، اقتل«تعتّد لفتلىف عنهت زاجهت؟

تهْندرل من بيـت زوجيـا مل يرال بّل عتّدة أّن : اغريهم ملسو هيلع هللا ىلصلبعّلم من أ ثتب لبنحي 

 .(5)«ات  تنقيض عّدهتت

 : اأعتي اّديب لبُفريعة اك ني

يلم لبلعىتة البنهىي عىن  بزام لبسكلّن يف لفنزل لبذي  تنت تسكنه: أاّدهت»

 .لبنقّلة

، ابل  تّن لخلراج حمالًرل (0)لخلراج ملسو هيلع هللا ىلصجللز لخلراج إذ مل ينكر لبنحي : الب تين

 . (3)«بنهتهت عنه

هلت أال لحمر ام منعهت مىن لالنتقىتل،  ملسو هيلع هللا ىلصاتلَقع بعض لبعّلام  عنّد إْذِّن لبنحي 

 ىح  ىام ع نهم من محّله عىل لالستثحتب، امنهم من محّله عىل لبنسىخ، اهىل لح

 . (5)قتل لبحغلي

 .حةَيث نيل بن أيب طالب: احلةَيث الثات

أمر لفتلىف عنهت زاجهت أّن تعتّد يف غري بيتهىت إّن  ملسو هيلع هللا ىلصأّن لبنحي »: --عن عم

 . (2)« ت  

راله لبّدلرقطني يف سننه من طريق حمحلب بىن حُمىرز لبت ي ىي عىن أيب متبىك 

 .عملبنخعي عن عطت  بن لبستيب عن أيب عحّد لبرمحن عن 

 .اهذل سنٌّد مسّلسٌ  بتبضعفت 

مل يسنّده غري أيب متبىك لبنخعىي، اهىل ضىعيع، قىتل لبىن : قتل لبّدلرقطني»

احمحلب بن لفثرز أيضًت ضعيع، اعطت  خمتّلط، اأبل متبىك أضىعفهم، : لبقَطتّن

                                                           
 (.1/522)سنن لب مذي ( 5)

 .مل اجلي من حيقق اتجتهت يف لالستفتت   أخيهت أيب سعيّد( 1)

 (.111/ )بّدليل لب نتيل : ، اينار(1/515)أاكتم لبقرآّن بّلع تش (  )

امن مل ُي حت لبسكن  بّل عتّدة عىن »( :51/151)، اقتل لجلليني يف هنتية لفطّلب ( 1 /2)رشل لبسنة بّلحغلي ( 5)

 .«لبلعتة، لستّدل بأّال لحلّديب، امح  آخره عىل لبنّدب الالستثحتب

 (.5/511)سنن لبّدلرقطني ( 1)
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عّلذبك أعّله لبّدلرقطني به، اِذْ ُر لجل يل أ لُب  الاتامل أّن تكىلّن لجلنتيىة مىن 

 .(7)«غريه

 .حةَيث جماهةَ بن جرب الك ُ: الثالث احلةَيث

قىتل : رامل عحّد لبرزلق لب نعتين عن لبن ُجريج، عن عحىّد لهلل بىن   ىري قىتل

لست هّد رجتل يلم أاّد عىن نسىتيهم، ا ىَن متعىتارلٍ  يف يلٍر، ععىئن »: جمتهّد

إنت نستلا  يت رسلل لهلل بتبّلي ، عنحيت عنىّد إاىّدلنت، اتى  إذل : عقّلن ملسو هيلع هللا ىلصلبنحي 

 إىل بيلتنت؟  (1)تأ حثنت تحَّدين

َّدْاَن ِعنَّْد إِْاَّدلُ َن َمت َبَّدل َبُكَن، َاَت  إَِذل َأَرْيُتَن لبنَْلَم َعّْلَتْأِ  : )ملسو هيلع هللا ىلصعقتل لبنحي  حَتَ

 .( )(ُ    لْمَرَأٍة إىَِل َبْيتَِهت

اراله لب تععي عن عحىّد لفعيىّد بىن أيب رالي عىن لبىن جىريج قىتل أخىزين 

َّدْاَن ِعنَّْد إْاَّدلُ َن َمت َبىَّدل َبُكىَن، َعىإَِذل : )، بّلفظ(5)إسامعي  بن   ري عن جمتهّد، به حَتَ

 (.ُ    لْمَرَأٍة ِمنُْكَن إىَل َبْيتَِهت (1)َأَرْيُتَن لبنَْلَم َعّْلَتُؤْب 

 .(1)«بكن به  للهّد يعتضّد هبت»، (2)«هذل مرس »ا

أّن يكلّن سى عه اهذل اإّن  تّن مرساًل، عتباتهر أّن جمتهّدًل إَمت »: قتل لبن لبقيم

من تتبعي اقة، أا من  ثتيب، البتتبعلّن مل يكن لبكذب معراعًت عيهم، اهىم اىتين 

 .(1)«لبقراّن لففضّلة

                                                           
، لبعّلىى  لفتنتهيىىة يف لحاتييىىب لبللهيىىة (511/ )بيىىتّن لبىىلهم المهيىىتم : ، ايناىىر(125/  )ن ىىب لبرليىىة ( 5)

(1/521.) 

 (.1/555)لب ثتل .«تفَرق:   ٌ  ُمَحَّدٌي، اَتَحَّدَي لبيش : ق، يقتللبتفري: لبتحّديّد»( 1)

 (.2 /1)لف نع (  )

 ( .2/122)لحم بّل تععي ( 5)

 (.12/ 5)لب ثتل : أي ترجل، ينار( 1)

 (.111/ )لحاكتم لبلسط  ( 2)

 (.1/152)خال ة لبحّدر لفنري ( 1)

 (.1/251)زلي لفعتي يف هّدي خري لبعحتي ( 1)
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امت ذ ره لبن لبقيم إّن رلم من ارليه تقلية مرس  جمتهّد اأنه أقىلمل مىن غىريه 

عال  ك عيه، اإّن ق ّد لحلكم به بتب ثة عفيام قتبه نار، اإال بزم منه قحلل عتمىة 

، اري  لبرالية ال يتلقع عىل  ذب لبللسىطة، بى  أسىحتب لبىرِي !مرلسي  لبتتبعني

 .البتضعيع متعّدية  ام هل معّللم

 .األحاديث الوارد  ا  خروج التدةَ  من طال،: الطُب الثات

 .حةَيث فاطعة بهْنت نيس: احلةَيث األوش

أّن أبت ع را بىن افىص : عن أيب سّل ة بن عحّد لبرمحن، عن عتط ة بنت قيس

الهلل مت بىك : بحَتة، اهل غتيب، عأرس  إبيهت ا يّله ب عري، عسخطته، عقتلأطّلقهت 

 .عّلينت من ، 

 (.َبْيَس َبِك َعَّلْيِه َنَفَقةٌ : )، عذ ر  ذبك به، عقتلملسو هيلع هللا ىلصععت   رسلل لهلل 

تِّْلىِك لْمىَرَأٌة َيْغَ ىتَهت َأْ ىَثتيِب، : )ك، اىم قىتلعأمرهت أّن تعتّد يف بيت أِم رشي

لْعَتىىِّدي ِعنْىىَّد لْبىىِن ُأِم َمْكُتىىلٍم، َعإَِنىىُه َرُجىىٌ  َأْعَ ىى  َتَضىىِعنَي اَِيتَبىىِك، َعىىإَِذل َاَّلّْلىىِت 

 .(1)((5)َع ِذنِينِي

: اراله مسّلم من طريق لبزهري عن عحيّد لهلل بن عحّد لهلل بىن عتحىة، ازلي عيىه

ت مرالُّن قحي َة بن ذهيىب يسىأهلت عىن لحلىّديب، عثَّداتىه بىه، عقىتل عأرس  إبيه»

مل نس ل هذل لحلّديب إال من لمرأة، سنأخذ بتبع  ة لبتي اجىّدنت لبنىتس : مرالّن

 .عّليهت

:عحيني ابينكم لبقرآّن، قتل لهلل عز اج : عقتبت عتط ة اني بّلغهت قلل مرالّن

هذل فن  تنت به مرلجعة، عىأي »: لآلية، قتبت ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

ال نفقىة هلىت إذل مل تكىن اىتمال؟ ععىالم : أمر حيّدث بعّد لب الث؟ عكيع تقلبىلّن

 .( )«حتحسلهنت؟

                                                           
 (.51/21)رشل لبنلاي عىل مسّلم . «أعّل يني: ل ب ّد لهل زة، أيه»( 5)

 (.5511)، امن طريقه مسّلم يف  ثيثه (1511)راله متبك يف لفلطأ ( 1)

 (.5511)راله مسّلم (  )
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يخّلنت عىىل عتط ىة بنىت قىيس، : لحلكم عن لب عحي قتل أيبامن طريق سيتر 

 عسأبتهت عن لفطّلقة االًات، أين تعتّد؟  

 .(5)«أّن أعتّد يف أهم ملسو هيلع هللا ىلصطّلقني َبْعم االاًت، عأذّن يل لبنحي »: قتبت

 . (1)«مراي من اجله  ثتل متللترة» فحةَيث فاطعة

اهل رصيح يف أّن لفطّلقة االًات ال يّلزمهت لالعتّدلي يف مسكن لبزاجية، بى  هلىت 

 .لالنتقتل إىل غريه

ين تّلزم مسىكن امل يأخذ مجهلر لبعّلام  هبذل لحلكم، اقتبلل لفعتّدة من طالٍق بت

لبزاجية اال تنتق  منه مّدة لبعّدة، اأمت اّديب عتط ة عهل القعُة عنٍي َعَرَض هلت مت 

يقتيض لب خيص هلت بتالنتقتل، اأهنت إنام خرجت من مسكنهت بسحب لبنزلع لبللقل 

    ،  ام بنَي ذبىك بعىض لب ىثتبة  عتي ىة ( )بينهت ابني أمحتيهت اخ يتهت عىل نفسهت

 .، ب  اري م   ذبك عن عتط ة نفسهت-هتريض لهلل عن-

: رامل مسّلم من طريق ه تم بن عراة عن أبيه عن عتط ة بنىت قىيس، قتبىت

عأمرهت، : )، قتل(5)ُيردمحم  نيلِ  أخاف أويت رسلل لهلل، زاجي طّلقني االًات، ا: قّلت

 .(1)(عتثَلبت

إّن عتط ة  تنت يف مكتٍّن َاْاٍ ، عِخيىع عىىل نتايتهىت، »: اعن عتي ة قتبت

 . (2)ملسو هيلع هللا ىلص«عّلذبك أرخص هلت لبنحي 

                                                           
 (.5511)راله مسّلم ( 5)

 (.2/521)لالستذ تر ( 1)

راليىت  سىحب »: ينار يف تفت ي  أسحتب خراج عتط ة بنت قيس من بيتهت احتلهلت بغىريه بثىب حمَكىم بعنىللّن(  )

ريعة ىبّلّد تلر زيتي عللي أبل محتي،  ّلية لب ى «إسقتط سكن  انفقة عتط ة بنت قيس بعّد طالقهت االاًت، يرلسة نقّدية

م، اهل من لر 1112/  ه5511، (1)، لبعّدي «ميةلفعّلة لحرينية يف لبّدرلست  لمسال»جتمعة مؤتة، من لر يف  -

 :أيضت عىل هذل لبرلبط

(jXKUl-http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=26#.XLyX4. ) 

، ايف لبكلل ىب لبىّدرلري يف رشل  ىثيح (11 /1)مطىتبل لحنىللر عىىل  ىثتل لآلاىتر . «َعمَ  ُيّدَخ : أي»( 5)

 .«أي يّدخ  عّليهت سترق انثله »(:   52/1)لبحختري 

 (.5511)راله مسّلم ( 1)

 (.1121)تعّليقًت، اا ّله أبل يلاي ( 11 1)ذ ره لبحختري ( 2)

http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=26#.XLyX4-jXKUl
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ععتي ة امرالّن البن لفسَيب يعرعلّن أّن اّديب عتط ىة يف أّن »: قتل لب تععي

أمرهت بأّن تعتّد يف بيت لبن أم مكتلم  ام اّدات، ايىذهحلّن إىل أّن ذبىك  ملسو هيلع هللا ىلصلبنحي 

 .(5)«إنام  تّن بّلرَش 

إذل مُجعت أبفتظ لحلّديب من مجيل طرقه خىرج منهىت »: اقتل لحلتعظ لبن اعر

أّن سىىحب لسىىتئذلهنت يف لالنتقىىتل مىىت ُذ ىىر مىىن لخلىىلف عّليهىىت امنهىىت، السىىتقتَم 

 .(1)«لالستّدالُل اينئٍذ عىل أّن لبسكن  مل َتسقط بذلهتت اإنام سقطت بّلسحب لفذ لر

 .حةَيث جابر بن نبةَ اهلل: احلةَيث الثات

ىَّد نخّلهىت، عزجرهىت : عن جتبر بن عحّد لهلل قتل ُطِّلَقْت خىتبتي، عىأرلي  أّن جَتُ

َبىىَل، َعُعىِّدي َنْخَّلىِك، َعإَِنىِك َعَسى  َأّْن : )، عقىتلملسو هيلع هللا ىلصرج  أّن خترج، عأتت لبنحي 

 .( ) (َتَ َّدِقي َأْا َتْفَعِم َمْعُراًعت

سى ل جىتبر بىن أخزين أبل لبزبري أنه : هذل لحلّديب مّدلره عىل لبن ُجريج قتل

 .عحّد لهلل يقلل

 : ويروي  نن ابن جريج سبتة

، اعحّد لفعيىّد (2)، ارال بن عحتية(1)، ااَعتج بن حم ّد(5)عحّد لبرزلق بن َهتم-

َبىىَل َعُعىِّدي َنْخَّلىِك، َعإَِنىِك َعَسى  َأّْن َتَ ىَّدِقي َأْا َتْفَعىِم : )، بّلفظ(1) بن أيب راليل

 (.َمْعُراًعت

                                                           
 .بينهت ابني أه  طّليقهتلبرش  لبللقل : ، امرليه أّن سحب ذبك لبتثلل(2/211)لحم ( 5)

 (.2/511)عتح لبحتري ( 1)

 (. 551) ثيح مسّلم (  )

(  551)، امسّلم يف  ىثيثه (55555)، بتبّلفظ لبستبق، امن طريقه أخرجه أمحّد يف لفسنّد (1/11)لف نع ( 5)

 . امل يسق بفاه

 (.5 11)، البن متجه ( 551)مسّلم يف  ثيثه ( 1)

 (.1 5/5)يب يعىل لفل م ، امسنّد أ(5 11)سنن لبن متجه ( 2)

 (.2/122)لحم بّل تععي ( 1)
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: ، بّلفىظ( )، اخمّلّد بىن يزيىّد(1) ، احيي  بن سعيّد لبقطتّن(5)لبنحي اأبل عت م  -

 (.لْخُرِجي َعُعِّدي َنْخَّلِك، َعَّلَعَّلِك َأّْن َتَ َّدِقي َأْا َتْ نَِعي َمْعُراًعت)

، بينام مل يذ ر لآلخراّن بفظ (ثالثا  طّلقت ختبتي : )ازلي حيي  لبقطتّن يف راليته

 .ٍم  حرٍي ااتعٍظ متقٍن  يثي  لبقطتّن، اهي زيتيٌة مقحلبٌة من إمت(االاتً )

ايف اّديب جتبر يبيٌ  ظىتهٌر عىىل أّن بّل طّلقىة لبحىتين لخلىراج يف الليعهىت 

 .لفعتتية،  عذلذ نخّلهت انثله

، اأّن خروج التدـةَ  بالهْنيـاريف جللز »اذ ر لبقتيض عيتض أّن لحلّديب اعٌة 

 . (5)«بزام منزهلن إنام هل بتبّلي 

نخ  لحن تر قريب مىن »لبنص بيس عيه تقييّد  حّن  اإنام قيّداه بتبنهتر مل أّن

 . (1)«منتزهلم، الجِلّدلي إنام يكلّن هنترلً 

هذل لحلّديب يبيى  خلىراج لفعتىّدة لبحىتين بّلثتجىة، امىذهب »: قتل لبنلاي

متبك الب لري البّليىب الب ىتععي اأمحىّد اآخىرين جىللز خراجهىت يف لبنهىتر 

 . (2)« عّدة لبلعتةبّلثتجة، ا ذبك عنّد هؤال  جيلز هلت لخلراج يف

ق اععى  لفعىراف، : اال يقتل إّن لحلّديب عَّل  جللز لخلراج برجىت  لبت ىّد 

       عّلعَّلىِك أّن تَ ىَّدقي : )قلبىه» - ىام قىتل لبقرطحىي -، عى (1)اهذل عذر يف لخلراج

  بيس تعّلياًل مبتاة لخلراج إبيهىت بتالتفىتق، اإنىام خىرج هىذل (أا تفعم معراًعت

 . (1)«هلت، الحلِض عىل عع  لخلريخمرج لبتنحيه 

                                                           
 (.1/511)راله عنه لبّدلرمي يف مسنّده ( 5)

 (.1121)، امل يسق بفاه، اأبل يلاي يف لبسنن ( 551)راله مسّلم يف  ثيثه ( 1)

 (.111 )لبنستيي (  )

 (.1/21)إ امل لفعّلم بفلليّد مسّلم ( 5)

 (.1/115)لحم ( 1)

 (.51/511) ثيح مسّلم رشل لبنلاي عىل ( 2)

 (.1/121)سح  لبسالم ( 1)

 (.511/ 5)لففهم فت أ ك  من تّلخيص  تتب مسّلم ( 1)
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أطّلق هلت لبرخ ة بتخلراج، امل يستف   منهت، ه  به مىن يكفيهىت  ملسو هيلع هللا ىلصالبنحي 

 .مؤنة لجلذلذ أا ال، امل يرشط عّليهت  يئًت يف هذل لخلراج

 :واحلاصل

 .لبذي اري يف هذل لبحتب مخسة أاتييب مرعلعة

اعتة من لالنتقىتل مىن  اّديب لبُفريعة بنت متبك، اعيه منل لفعتّدة من: لحال

 .بيت لبزاجية

اّديب عم، اعيه لب خيص بّل عتّدة مىن اعىتة أّن تعتىّد ايىب ت ىت ، : لب تين

 .اهل ضعيع جًّدل

مرس  جمتهّد، اعيه لب خىيص بّل عتىّدة مىن اعىتة يف زيىترة جترلهتىت : لب تبب

 .بق ّد لحلّديب الفؤلنسة برشط لبرجلع بحيت لبزاجية بّل حيت عيه

عتط ة بنت قيس، اعيه لب خيص بّل طّلقة لبحىتين بى ك بيىت اّديب : لبرلبل

 .لبزاجية الالنتقتل إىل غريه

اّديب جتبر بن عحّد لهلل، اعيه لب خيص بّل طّلقة بىتخلراج لبيىلمي : لخلتمس

 .لبعترض بقضت  الليعهت
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 املبحث الثالث

 ( )ة يف آثار الصحابةخروج املعتَد
 .«خروج الهْنعرُة» ثار الصحابة ا  : الطُب األوش

 :وفي  فرناو

 . ثار الصحابة ا  مهْنع التدةَ  من االندراش: الفرع األوش

 (.هـ03) --نعر بن اخلطاب -7

أَّن ع ر بن لخلطتب  تّن يري لفتىلىَف عىنهَن أزالجهىَن »: عن سعيّد بن لفسَيب

 .(3)«، ي نُعهَن لحلج(0)من لبحيّدل 

 . (2)«أَّن ع ر رَي نسلًة اتجتٍ  أا معت رلٍ  خرجْن يف ِعَّدهتنَ »: ايف بفظ

رَي ع ُر بىن لخلطىتب نسىلًة مىن ذي لحلُّليفىة »: اعن أيب لبزبري عن جتبر قتل

 . (2)«اتَجتٍ  ُقت  أزالجهَن يف بعض تّلك لفيته

 (.هـ32) --نثامو بن نفاو -0

نسلًة اىللَج أا معت ىرل  اتى  لعتىّديّن يف أّن ع ر اع امّن رَيل »: عن جمتهّد

 .(2) «بيلهتنَ 

 (.هـ30) --نبةَ اهلل بن مّتود -3

أَّن لبىن مسىعلي رَي نسىلًة اتجىت  أا معت ىرل  خىرجن يف »: عن إبىرلهيم

 .(1)«عّدهتن

                                                           
ممَت ُيقَح  يف بتب لب للهّد الفتتبعت ، مىل : ، أي -ابل يف لجل ّلة  -لنتقيت من هذه لفراَيت  مت  تّن يف اِيز لبَقحلل ( 5)

 .سيع لبنقّد لب ترم لبذي يطحق عىل لفراَيت  لفرعلعة مرلعتة أّن م   هذه لفراَيت  ال ُيسّلط عّليهت

لففتزة لبتي ال ،  هبت، اقّد تكرر ذ رهت يف لحلىّديب، اهىي هتهنىت لسىم ملضىل خم ىلش بىني مكىة : لبحيّدل »( 1)

 (.5/515)لبنهتية يف غريب لحلّديب . «الفّدينة

 (.55/521)، ا ثح إسنتيه لبعيني يف نخب لحعكتر (1525)ملطأ متبك (  )

، اسىنن (  /1)، اينار راليت  أخرمل عنه ب عنىته يف م ىنع عحىّد لبىرزلق (51/552)م نع لبن أيب  يحة ( 5)

 (.51/551)، ام نع لبن أيب  يحة (51 /5)سعيّد بن من لر 

 (.51/551)م نع لبن أيب  يحة ( 1)

 .طتع، ايعضّده مت سحق، ايف سنّده لنق(51/551)، ام نع لبن أيب  يحة (  /1)م نع عحّد لبرزلق ( 2)

 (.51/551)م نع لبن أيب  يحة ( 1)
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 (.هـ13) --نبةَ اهلل بن نعر -2

 .(7)«زاجهتال خترج لفتلىف عنهت يف ِعَّدهتت من بيت »: عن ستمل أّن لبن ع ر قتل

ال تنتقالّن، »: اعن نتعل عن لبن ع ر قتل يف لفتلىَف عنهت زاجهت الفطّلقة االاتً 

 . (0)«اال تحيتتّن إال يف بيلهتام

 .(3)أّن لبن ع ر زجر لمرأًة حتج يف ِعَّدهتت: اعن حيي  بن أيب   ري

 . ثار الصحابة ا  الرتخيص لُعتدةَ  باالندراش: الفرع الثات

 (.هـ22) --طالب نيل بن أيب -7

 . (2)«أَم  ّل لم بعّد َقت  ع ر بسحل بيتلٍ  --نقَ  عٌم »: عن لب عحي قتل

، اإبىرلهيم (2)، الحلََكُم بىن ُعتيحىة(2)أيلُب لبسختيتين: اَاك  م َ  هذل عن عم

 .(1)لبنخعي

اهذه أستنيّد عيهت لنقطتع، ابكن تللري هؤال  لحي ة عىل نقّله عىن عىم يىّدل 

 .(1)ذبك عنهعىل ل تهتر 

            أم  ّل ىىلم اىىني ُقتىى   --إَنىىام نقىىَ  عىىٌم »: بكىىن قىىتل إبىىرلهيم لبنخعىىي

 .(2)«  حهنت  تنت مل ع ر يف يلر لممترة--ع ر

 .لهلل أعّلمااهذل يّدل عىل أَّن لبنقَ  به عذره لبذي يزره عنّده، 

 (.هـ21) -ريض اهلل نهْنيا-نائشة الصةَيرة -0

بأختهىت  -أا لعت ىر -ت أخزين عطت  أَّن عتي ىة اَعى: عن لبن جريج قتل

 . بنت أيب بكر يف ِعَّدهتت، اُقت  عنهت طّلثة بن عحيّد لهلل

                                                           
 .بسنّد  ثيح( 5 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 5)

 (.55/521)، اإسنتيه  ثيح  ام قتل لبعيني يف نخب لحعكتر (11/ )رشل معتين لآلاتر ( 1)

 (.51/551)م نع لبن أيب  يحة (  )

 (.1/511)لحم بّل تععي ( 5)

 (.1 /1)لق لب نعتين م نع عحّد لبرز( 1)

 (. 51/51)م نع لبن أيب  يحة ( 2)

 (. 55:ش)لآلاتر حيب يلسع ( 1)

 (.1/151)اقّد  ثثه لبن لفّلقن يف خال ة لبحّدر لفنري ( 1)

 (. 55: ش)لآلاتر حيب يلسع ( 2)
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 .(7)عأخزين لبن  هتب، عن عراة، عن عتي ة أهنت أم  ّل لم: قتل لبن جريج

خرجت عتي ة بأختهت أم  ّل لم اني ُقتى  عنهىت طّلثىة بىن »: اعن عراة قتل

 . عحيّد لهلل إىل مكة يف ع رة

 .( 0) تنت عتي ة تفتي لفتلىف عنهت زاجهت بتخلراج يف ِعَّدهتت: قتل عراة

ابعَ  عراة عهم هذل من ترصف عتي ىة، اإال عىإّن عتي ىة عىيام ياهىر نقّلىت 

 .أختهت فت  تنت ختتف عّليهت من لبفتنة آنذلك

فت ُقت  طّلثىة بىن عحيىّد لهلل يىلم »: رامل لبطثتاي عن لبقتسم بن حم ّد قتلع

لجل   استر  عتي ة إىل مكة، بع ت عتي ة إىل أم  ّل ىلم اهىي بتفّدينىة عنقّلتهىت 

 .(3)«إبيهت، فَِت  تنت تتخلف عّليهت من لبفتنة، اهي يف عّدهتت

أبى  »: ّد يقللعأخزين عحيّد لهلل بن ع ر أنه س ل لبقتسم بن حم : قتل لب لري

 .(2)«لبنتس ذبك عّليهت

ارامل لبن اهب عن لبن هليعة عن حم ّد بن عحّد لبرمحن أنه س ل لبقتسىم بىن 

بىأم  ّل ىلم مىن لفّدينىة إىل مكىة يف  -ملسو هيلع هللا ىلص-خرجت عتي ة زاج لبنحي: حم ّد يقلل

إين خفت عّليهت أهى  : عّدهتت اُقت  زاجهت بتبعرلق، عقي  بعتي ة يف ذبك، عقتبت

 .-(2)رمحه لهلل- عتنة لفّدينة بعّد مت قت  ع امّن لبفتنة، اذبك بيتيل

إذل  تنت عتنٌة خُيتف عىل لفعتَّدة من لمقتمة عيهت : عهكذل نقلل»: قتل لبطثتاي

من تّلك لبفتنة، عهي يف سعٍة من لخلراج عيهت إىل ايب أاَحت مىن لحمىت ن لبتىي 

 .(2)«تأمن عيهت من تّلك لبفتنة

                                                           
 (.1/12)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 5)

 .بسنّد  ثيح( 1/12)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 (.15/ )رشل معتين لآلاتر (  )

لبقتسم أّن لبنىتس يف زمىن  قّد أخز »(: 2/151)، اقتل لبن عحّد لبز يف لالستذ تر (1 /1)م نع عحّد لبرزلق ( 5)

 .«أنكرال ذبك عّليهت اهم طتيفة من لب ثتبة اجّلة لبتتبعني -يعني عّلام  زمتهنت-عتي ة 

 .مت يستّدعي لخللف عّليهت، اال اجلي مت يزر نقّلهت من لفّدينة إىل مكة، الهلل أعّلم لا أهنم مل يرا

 (.1/525)لفّدانة لبكزمل ( 1)

أخذ لفرخ لّن يف لفتلىف »: عن مع ر عن لبزهري قتل( 2 / 1)، ارامل عحّد لبرزلق (15/ )رشل معتين لآلاتر ( 2)

 . «ع رعنهت بقلل عتي ة، اأخذ أه  لبعزم البلرع بقلل لبن 
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 (.هـ21) --نبةَ اهلل بن نبا -3

 .(7)«تعتّد ايب  ت  »: عن لبن عحتس يف لفتلىف عنهت زاجهت

رل، امل يقى  تعتىّد يف بيتهىت، تعتىّد  ىتعتّد أربعة أ هر اع ى: إنام قتل لهلل»: اقتل

 . (0)«ايب  ت  

اعن لحلعتج بن أرطتة عن عطت  عن لبىن عحىتس أنىه  ىتّن يقىلل يف لفطّلقىة 

هلام اال نفقة، اتعتىّدلّن ايىب  ىت تت، إهنام ال سكن  »: االاًت الفتلىف عنهت زاجهت

 . (3)«احتعتّن يف عّدهتام إّن  ت تت

تعتىّد لفحتلتىة ايىب »: امن طريق لبن جريج عن عطت  عن لبىن عحىتس قىتل

 .(2)« ت  

 (.هـ11) --جابر بن نبةَ اهلل -2

أخزين أبل لبزبري أنه س ل جىتبر بىن : أخزين لبن جريج قتل: قتل عحّد لبرزلق

 .(2)«تعتّد  لفتلىف عنهت ايب  ت  »: عحّد لهلل يقلل

 .(2)«تعتّد  لفْحتلتُة ايُب  ت  »: اعنه أيضت قتل

 :وحاصل هذه اآلثار

أَّن بّل ثتبة ريض لهلل عنهم لجتتهني يف لنتقتل لفعتّدة إىل بيت آخىر أا سىفرهت 

 .يف عّدهتت

لفنل من ذبك،  ام هل قلل ع ر بن لخلطتب، اعى امّن، البىن مسىعلي، : لحال

 .ع ر البن

لب خيص هلت يف لالنتقتل، اهل قلل عم اعتي ة البن عحتس اجتبر بن : لب تين

 .عحّد لهلل

 .ايف نسحة لبقلل بذبك إىل عم اعتي ة نار اتأم 

                                                           
 (.55 1) ثيح لبحختري ( 5)

 (.1/12)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 (.51/551)م نع لبن أيب  يحة : ، اينار(15 /5)سنن سعيّد بن من لر (  )

 ..اإسنتيه  ثيح( 1/15)لف نع ( 5)

 .اسنّده  ثيح( 1 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 (.1/11) لفرجل لبستبق(2)
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 .«اخلروج  التارض» ثار الصحابة ا  : الطُب الثات

 (.هـ03) --نعر بن اخلطاب  -7

عنهىت زاجهىت اهبىت عتقىة،  أّن لمىرأة تىليف: عن حم ّد بن عحّد لبرمحن بن البتّن

 .(0)يلمهت (7)عسأبت ع ر أّن تأيت أهّلهت؟ عرخص هلت أّن تأيت أهّلهت بيتض

أَّن لمىرأًة مىن لحن ىتر تىليف عنهىت زاجهىت اأّن أبتهىت : عن سعيّد بن لفسَيب

 .( )ل تك ، عتستأذنت ع ر عّلم يرخص هلت إال يف بيّلة

 عنهىت زاجهىت أّن لمىرأة تىليف: اعن أيلب بن ملس  عن سىعيّد بىن لفسىيب

، عرخص هلت أّن --ا تنت يف ِعَّدهتت، عام  أبلهت، عسئ  عنهت ع ر بن لخلطتب 

 .(2)تحيت لبّليّلة البّليّلتني

أّن ع ر بن لخلطتب مل يأذّن بّل تىلىف عنهىت زاجهىت أّن : اعن أيلب لبسختيتين

 .(2)تحيت عنّد أبيهت إال بيّلة الاّدة اهل يف لفل 

سىعيّد حيىّدث أَّن ع ىر بىن لخلطىتب  س عت حيي  بىن: اعن لبن ُجريج قتل

 .أرخص بّل تلىف عنهت أّن تحيت عنّد أبيهت اهل َاِجٌل، بيّلًة الاّدةً 

عنثن عىل أّن تاَ  يلمهت أمجل ات  لبّليى  يف غىري بيتهىت إّن  ىت   : قتل حيي 

 .(2)اتنقّلب، اَذَ َر نستً  ععّلَن ذبك بتبنهتر يف زمن ع ر اغريه

 (.هـ32) --نثامو بن نفاو -0

أَّن لمىرأًة زلر  أهّلهىت اهىي يف ِعىَّدة، : سع بن متهك عن أمه ُمَسيكةعن يل

: عت خضت عنّدهم، عحع لين إىل ع امّن بعّد مت  ىل لبع ت  اأخذ مضععه، عقّلىت

 إَّن عالنة زلر  أهّلهت اهي يف عّدهتت، اهي متخض، عام تأمرين؟ 

                                                           
 .من لبفعر إىل لبغراب :بيتض لبيلم( 5)

رجتبه اقت  إال أّن حم ىّد بىن عحىّد لبىرمحن بىن البىتّن مل يىّدرك ع ىر،  ، اسنّد(51/515) نع لبن أيب  يحة م( 1)

 .ايعضّده مت بعّده

 .بسنّد  ثيح( 51/511)م نع لبن أيب  يحة (  )

 .سعيّد بن لفسيب ارجتبه اقت  إال أّن أيلب بن ملس  ال يعرف به سامع من( 51 /5)سنن سعيّد بن من لر ( 5)

 .، اعيه لنقطتع ظتهر(5 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 (.1 /1) لفرجل لبستبق(2)
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 .(7)عأمر هبت أّن حُت   إىل بيتهت يف تّلك لحلتل: قتل

 (.هـ30) --مّتود نبةَ اهلل بن -3

سأل لبَن مسعلي نستٌ  من ْهىّدلّن ُنعىي : رامل إبرلهيم لبنخعي عن عّلق ة قتل

 . إنت نستلا : إبيهن أزالجهن، عقّلن

لخرجن بتبنهتر يؤنس بعضكَن بعًضت، عإذل  تّن لبّلي  عال تحيتن »: عقتل عحّد لهلل

 . (0)«عن بيلتكن

 .(3)«منكن إىل بيتهت بتبّلي  جتت عن بتبنهتر، ام ترجل     لمرأة»: ايف بفظ

إين طّلقت لمرأيت االاىت اإهنىت : جت  رج  إىل عحّد لهلل عقتل: اعن مرساق قتل

 تريّد أّن خترج؟ 

 .(2)لاحسهت: قتل

 .ال جتّلس: قتل

 .قِيّدهت: قتل

 .(2)إّن هلت إخلة غّلياة رقتهبم: قتل

 .(1)لحمري (2)لستعّدِ : قتل

 (.هـ22) --زيةَ بن ثابت -2

أّن لمرأة من لحن تر تليف عنهىت زاجهىت، »: عن حم ّد بن عحّد لبرمحن بن البتّن

 . (1)«عسأبت زيّد بن اتبت عّلم يرخص هلت إال يف بيتض يلمهت أا بيّلتهت

                                                           
، اسىنّده  ىثيح إىل (1 /1)ر يف م نع عحّد لبرزلق لب ىنعتين ى، اهل خمت (51/511)م نع لبن أيب  يحة ( 5)

كة بعّدلبة اال جرل، ابسىت عإين بست أعرف مسي»(: 21 1/5)يلسع بن متهك، قتل لبن خزي ة يف  ثيثه 

 .، ام   هذه يقح  اّدي هت يف م   هذه لآلاتر لفلقلعة لبتي اجّد مت يعضّدهت«أافظ هلت رلايت إال لبنهت

 .بسنّد  ثيح( 52 /5)سنن سعيّد بن من لر ( 1)

 (.51/511)، م نع لبن أيب  يحة (1 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين (  )

 .لمنعهت: أي( 5)

إنه بغّليظ لبعنق، إذل  تّن جّلًّدل متنًعىت فىت ارل  : عاياًم  أهنم، جّليّلًة أقّدلرهم، يقتل بّلرج : رقتهبم، يعنيغّلياة »( 1)

 (. 1/12)لبّدالي  يف غريب لحلّديب . «ظهره

 (.21 /1)لف حتل لفنري . «طّلحت منه لبنرصة: لستعّديت لحمري عىل لباتمل»( 2)

، ( 1 /5)، اسنن سعيّد بن من ىلر (1/12)ف نع بعحّد لبرزلق ل: ، اينار( 51/55)م نع لبن أيب  يحة ( 1)

 .اسنّده  ثيح

 .بسنّد  ثيح( 51/515)م نع لبن أيب  يحة ( 1)
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 (.هـ27) -ريض اهلل نهْنيا-أم سُعة -2

عن من لر عن إبرلهيم عن رج  من أسّلم، عن أم سىّل ة، أّن لمىرأة سىأبتهت 

 ىلين أاىّد طىريف لبنهىتر يف »: إّن أيب اجىل، قتبىت :تليف عنهت زاجهىت، عقتبىت

 .(7)«بيتك

 (.هـ13) --نبةَ اهلل بن نعر -2

ال تحيت لفحتلتىة اال لفتىلىف عنهىت زاجهىت إال يف »: عن نتعل عن لبن ع ر قتل

 .(0)«بيتهت ات  تنقيض عّدهتت

ال ي ّلح أّن تحيت بيّلًة الاىّدًة إذل  تنىت »: عن ستمل عن عحّد لهلل أنه  تّن يقلل

 .(3)«يف ِعَّدة اعتٍة أا طالٍق إال يف بيتهت

، (2)فىت تىليف لبسىتيب تىرك زرعىًت بقنىتةٍ : اعن مسّلم بن لبستيب عن أمه قتبت

مىن  (2)يت أبت عحّد لبرمحن، إّن لبستيب تىليف اتىرك ضىيعة: ععئت لبن ع ر، عقّلت

 بيهت؟ زرع بقنتة، اترك غّلامًنت  غتًرل، اال ايّلة هلم، اهي بنت يلر امنزل، أعأنتق  إ

ال تعتّدي إال يف لبحيت لبذي تىليف عيىه زاجىك، لذهحىي إىل ضىيعتك »: عقتل

 . (2)، عكنت أعع  ذبك«بتبنهتر، الرجعي إىل بيتك بتبّلي ، عحيتي عيه

عكتنت ختىرج مىن لفّدينىة سىثًرل، عت ىحح يف اىراهم، »: قتل حيي  بن سعيّد

 .(1)«بيتهتعتا  عيه يلمهت، ام تّدخ  لفّدينة، إذل أمست، عتحيت يف 

                                                           
ب  ّله بكن مىن ( 51/515)، اعيه جهتبة لبرلاي عن أم سّل ة، اراله لبن أيب  يحة (  /1)م نع عحّد لبرزلق ( 5)

 .رالية إبرلهيم عن أم سّل ة، اعيه لنقطتع ظتهر

 .، بسنّد  ثيح(51/555)، م نع لبن أيب  يحة (1521)لطأ متبك م( 1)

 .بسنّد  ثيح( 5 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين (  )

 (.2/121)لفثكم الفثيط لحعام : ينار. مت حيفر من لحرض فعرمل لفت ( 5)

 (.5111/ )لب ثتل . «لبعقترُ : لبَضْيَعةُ »( 1)

من راليته عن حيي  بن سعيّد لحن تري ( 1521)امعنته يف ملطأ متبك بسنّد اسن، ( 11/ )رشل معتين لآلاتر ( 2)

 .لبخ..بّلغه أّن لبستيب بن خحتب تليف، اأّن لمرأته

 (.1521)لفلطأ ( 1)
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تليف  ّديق يل اترك زرًعىت بىه بُقحىت ، ععىت   : اعن علف بن أيب مجيّلة قتل

ختىرج »: س  لبن ع ر أخرج عأقلم عّليه؟ عأتيىت لبىن ع ىر عقىتل: لمرأته عقتبت

 . (7)«بتبنهتر اال تحيت بتبّلي 

 تنت بنت عحّد لهلل بن ع ر تعتىّد مىن اعىتة زاجهىت، عكتنىت : اعن نتعل قتل

 .(0)عتثّدث عنّدهم، عإذل  تّن لبّلي  أمرهت أّن ترجل إىل بيتهتتأتيهم بتبنهتر 

أّن لبنًة بعحّد لهلل بن ع ر تليف زاجهت عأتتهم، عىأرلي  أّن : عن أنس بن سريين

 .(3)«لرجعي إىل بيتك عحيتي عيه»: تحيت عنّدهم ع نعهت عحّد لهلل بن ع ر، اقتل

زاجهىت، عّلىام  أّن لبن ع ر ل تك ، عأتت بنت به تعليه متلىف عنهت: اعن نتعل

 . (2) تّن من لبّلي  لستأذنته أّن تحيت، عأمرهت أّن ترجل إىل بيت زاجهت

إذل طّلىق لبرجى  لمرأتىه تطّليقىة أا »: عن نتعل عن لبن ع ىر أنىه  ىتّن يقىلل

 . (2)«تطّليقتني مل خترج من بيته إال بإذنه

 :وحاصل هذه اآلثار

سىىلل  بعيىىتية أَّن لب ىىثتبة رخ ىىلل بّل عتىىّدة يف لخلىىراج لبيىىلمي لبعىىترض 

مريض، أا زيترة قريب، أا زيترة لجلىريلّن بّلثىّديب الفؤلنسىة، أا بتىّدبري أمىلر 

 .لفعتش، انثل ذبك

 .«تبيت ا  بيديا»اإنام  تّن لبتعلي  عنّدهم عىل أّن 

ب  جت  عن ع ر لب خيص يف محيت بيّلة الاّدة أا بيّلتني خترج بيتهت بّلثتجة 

 . لعتة قريب

اّد من لب ثتبة ي نل عيه لفعتىّدة مىن لخلىراج امل أقع عىل أار أا نص عن أ

 .مطّلًقت بيال أا هنتًرل

                                                           
 .بسنّد اسن( 51/511)م نع لبن أيب  يحة ( 5)

 .بسنّد  ثيح( 5 /1)م نع عحّد لبرزلق لب نعتين ( 1)

 .بسنّد  ثيح(  51/51)م نع لبن أيب  يحة (  )

 .بسنّد  ثيح(  1 /5)سنن سعيّد بن من لر ( 5)

 .اسنّده  ثيح( 1 51/5)م نع لبن أيب  يحة ( 1)
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اإنام  تّن ت ّديّد لب ثتبة يف لبحيتلتة  حّن لفعتّدة مأملرة بّلزام لفسكن اعّدم 

لالنتقتل منه، الخلراج لبيلمي لبعترض ال يتعترض معه، بخىالف لفحيىت خىترج 

 .لفنزل عفيه نلع لنتقتل عنه، ابذل منعلل منه
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 املبحث الرابع

 املعتدة مذاهب األئمة األربعة يف خروج
 :وفي  مطُباو

 .مذاهب األئعة األربتة ا  خروج االندراش لُعتدةَ : الطُب األوش

لتفقت لفذلهب لحربعة عىل منل لفعتّدة من اعتة أا طالق رجعي من لالنتقىتل 

 .(7)من بيتهت

لالنتقتل عنّد اجلي لبعذر البرضارة،  تخللف عىىل لبىنفس، ارخ لل هلت يف 

 .(0)أا لفتل، أا تعرضهت بحذمل ممن الهلت، أا عّدم  الاية لفسكن بّلحقت  عيه

اأمت لفطّلقة لبحتين، عىتختّلفلل عيهىت، امجهىلر لبعّلىام  عىىل أّن اك هىت اكىم 

 .لفعتّدة من اعتة أا طالق رجعي

ايب ت ت  حلّديب عتط ة بنت قيس، ابسط اذهب لحلنتبّلة إىل أّن هلت أّن تعتّد 

 .(3)لخلالف بينهم م هلر متّدلال يف  تب لخلالف

 .مذاهب األئعة األربتة ا  اخلروج اليوم ُ التارض لُعتدةَ : الطُب الثات

 .(5)لتفقت لفذلهب لحربعة عىل أنه بيس بّل عتّدة لفحيت خترج بيتهت

 .(1)رج هنترل يف الليعهتالتفقلل أيضًت عىل أّن بّل تلىف عنهت زاجهت أّن خت

                                                           
، هنتيىة لفطّلىب يف (5 2:ش)، لفعلنة عىل مذهب عتمل لفّدينة (115: ش)ملطأ حم ّد بن لحلسن لب يحتين : ينار( 5)

 (.55/121)، لفغني البن قّدلمة ( 51/11)يرلية لفذهب 

، لبتىّدريب يف لبفقىه لب ىتععي (5 2ش)، لفعلنىة عىىل مىذهب عىتمل لفّدينىة (111/ )ب ىنتيل بىّدليل ل: ينار( 1)

 (.55/125)، لفغني البن قّدلمة (555/ )

 (.11 /55)لفغني البن قّدلمة : ينار(  )

، (1/552)، راضىة لبطىتبحني (5 2:ش)، لفعلنة عىل مذهب عتمل لفّدينىة (1/211)لبحنتية رشل لهلّدلية : ينار( 5)

 (. 1/ 5) تف لبقنتع  

 .لف تير لبستبقة: ينار( 1)
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 :واخدُفوا ا  الطُرة الرجتية والبائن

ال جيلز بّل طّلقة لبرجعية الفحتلتة لخلراج مىن بيتهىت بىياًل اال »: فراش احلهْنفية

 . (7)«هنتًرل، الفتلىف عنهت زاجهت خترج هنتًرل ابعض لبّلي  اال تحيت يف غري منزهلت

لخلىراج هنىترل يف الليعهىت، » بـ بيهْنام رخص عيور التُامء لُعتدةَ  من طال،

 .(0)«اال تحيت إال يف يلرهت

لبالزم بّل عتّدة إنام هل لفحيت يف مسكنهت، اأمت مت عّدل ذبك عّلهىت لخلىراج »عى 

يف الليعهت يف طريف لبنهتر، اأخرمل يف اسط لبنهىتر، اسىلل   تنىت معتىّدة مىن 

 . (3)«طالق أا اعتة

نهتر بلجىلي اتجىة معتىزة، اعنىّد ايقيّد لجل هلر هذل لخلراج يف لبّلي  أا لب

 .عّدمهت ال جيلز لخلراج

ال تعذر يف لخلراج حغرلض تعّد مىن لبزيىتيل  ياّن لفهىام ،  تبزيىترة »:عى

 .(2)«البعامرة الستنام  لفتل بتبتعترة

حَّن لبّلي  »إىل أّن لفعتّدة خترج هنتًرل بّلثتجة، ابيال بّلرضارة   احلهْنابُةاذهب 

لبنهتر، عإَنه مانة قضت  لحلىلليج الفعىتش ارشل  مىت حيتىتج مانة لبفستي بخالف 

 .(2)«إبيه

لفطّلقة لبرجعية زاجة، اك هت اكم ستير لبزاجت ، ختىرج : اقتل لب تععية

 .(2)بإذّن زاجهت

                                                           
، لبحنتيىة رشل (111/ )، بىّدليل لب ىنتيل (5/511)لح ى  بّل ىيحتين : ، اينار(511:ش)ر لبقّداري ىخمت ( 5)

 (.1/211)لهلّدلية 

 (.1/511)، لفحّدع رشل لفقنل ( 51/ )، مغني لفثتتج (2 1/5)لبتهذيب يف لخت تر لفّدانة : ينار( 1)

 (.5/525)مللهب لجلّلي  يف رشل خمترص خّلي  (  )

 (.1/551)راضة لبطتبحني اع ّدة لففتني ( 5)

 (.5/11 )، اينار جم لع لبفتتامل البن تي ية (55/121)لفغني البن قّدلمة ( 1)

 (.55/15)لبحيتّن يف مذهب لممتم لب تععي : ينار( 2)
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 املبحث اخلامس

 املناقشة والرتجيح
تحني من خالل لستعرلض ن ىلش لبقىرآّن البسىنة اآاىتر لب ىثتبة يف هىذل 

 :لبحتب مت يم

 «خـروج الهْنرُـة»ورد الهْنص رصحيا  ا  كداب اهلل بعهْنع الطُرة الرجتية مـن -7

 .عال حي  بزاجهت أّن خيرجهت منه، اال حي  هلت مفترقته إىل غريهمن بيديا، 

اأمجعلل أّن لفطّلقة طالقًت ي ّلك عيه زاجهت رجعتهت أهنىت ال »: قتل لبن عحّد لبز

 .(7)«تنتق  من بيتهت

 .عيه   ريل يف لحزمنة لفتأخرة، ب  قَ  لبعتمّللّن به جًّدلاهذل ممت تسته  لبنتس 

 :ا تنت غتية لبرشع من لعتّدلي لفطّلقة لبرجعية يف منزل لبزاجية أمرين

 .أّن تكلّن عىل مقربة من زاجهت حيفاهت اي لهنت ات  لنتهت  عّدهتت* 

ترك لفعتل بّلزاج بّلتفكري جمّدًيل عيام أقىّدم عّليىه، عىىل أمى  أّن يعىلي عىن * 

 .رلره، ايعيّدهت إىل ع  تهق

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿عيور التُامء نىل أو نول  تتاىل ا  الطُرة -0

ا بائهْن ا﴾ٿ  .يشعل الطُرة طالن 

اذهب لحلنتبّلة إىل أّن هذه لآلية يف لبرجعية، اعضّدال ذبك بثىّديب عتط ىة  

بنت قيس، بينام مح  ستير لبعّلام  اىّديب عتط ىة عىىل أنىه اتبىة خت ىة ابىيس 

 .عتًمتترشيًعت 

اأعتض لبن لبقيم يف زلي لفعتي يف لالنت تر فذهب لحلنتبّلىة البىري عىىل مىن مل 

 .يأخذ هبذل لحلّديب محينًت    مت لعُتذر به من ترك لبع   به اجميحًت عّليهت بتستفتضة

                                                           
 (.2/521)لالستذ تر ( 5)
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أّن تحق  لفعتّدة لبحتين يف بيت لبزاجية ات  لنتهت  لبعىّدة : الحسّلم الحالط

تقٍ  ب رلعقه ياّن اجىلي اىرٍج أا ضىيٍق عّليهىت، اإال إّن تيرس هلت ذبك بسكٍن مس

 .عّلتنتق  بحيت أهّلهت اأقترهبت

نىل أن  ال جيوز ألهل الزوج الدوىف إخراج ﴾ڄ ڃ﴿ أفاد نول  تتاىل-3

 .زوجد  من مّكن الزوجية مةَ  التةَ 

ممت يفيّد أّن بزام لفسكن الجب عّليهت مّدة لبعّدة، اإنام هلىت لخليىتر يف لخلىراج 

 .لنتهت  لبعّدة اقح  متتم لحلللمنه بعّد 

ااىر لخلىراج المخىرلج  حهنىم إذل »تضى ن ﴾ڄ ڃ﴿عقلبه تعتىل

 تنلل ممنلعني من إخرلجهت عهىي ال حمتبىة مىأملرة بتبّلحىب، عىإذل نسىخ اجىلب 

 . (7)«لبسكن  يف متل لبزاج بقي اكم بزام لبّلحب يف لبحيت

اّديب لبفريعىة يسىنّد  بة عىل قلبني، إال أّنأاقّد لختّلع لب ثتبة يف هذه لفس

 .ظتهر لبقرآّن ايؤيّد لبقلل ب نل لالنتقتل

أّن عيهىت بّلسىّلع الخلّلىع : امجّلة لبقىلل يف هىذه لفسىأبة»: قتل لبن عحّد لبز

قلبني، مل أاىّدهت سىنة اتبتىة، اهىي لحلعىة عنىّد لبتنىتزع، اال اعىة فىن قىتل 

 .بخالعهت

لال ىتغتل بىه  حّن ابيس قلل من طعن يف إسنتي لحلّديب لبللري هبت ممت جيىب 

لحلّديب  ثيح، انقّلته معراعلّن، قىض بىه لحي ىة اع ّلىلل ب لجحىه، اتىتبعهم 

مجتعة عقهىت  لحم ىتر بتحلعىتز البعىرلق اأعتىلل بىه، اتّلقىله بىتبقحلل ب ىثته 

 . (0)«عنّدهم

                                                           
 (.1/511)أاكتم لبقرآّن بّلع تش ( 5)

 (.2/152)لالستذ تر ( 1)
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ليس ا  الرر و والّهْنة الصحيحة دليل رـاهر نـىل أو التدـةَ  ال حيـل  ـا  -2

 .البيت خارج بيديا

  عّليىه ىَامل يأ  يف محيت لفعتَّدة يف بيتهت اّديٌب، بكنّه مضى»: قتل لبن لبعريب

 . (7)«لبع  ، اإّنام أتت لحاتييب يف لبنَهي عن لالنتقتل

تللطىأ  عىىل هىذل، اأخىذ  بىه  -مل مرسى  جمتهىّد- إال أّن آاتر لب ثتبة

 .لفذلهب لبفقهية لحربعة

منىل لفعتىّدة مىن لالنتقىتل، ع حيتهىت أَّن لب ثتبة عه لل هذل من : البذي يحّدا

خترج بيت لبزاجية اإّن مل يكن لنتقتاًل إال أّن عيىه نىلع لنتقىتل أا  ىحه بىه، ابىذل 

عرلعىلل »منعلل منه زيتيًة يف  يتنتهت اافاهت احتقيًقت بّلزامهىت مسىكن لبزاجيىة، 

 . (0)«لفحيت لبذي هل ع ّدة لبسكن  امق ليه، اإبيه ترجل اقيقة لفأامل

 .بيت يدحرق بوجودها ا  بيديا أكثر الُيلوهذا ال

عحترة عن لبكلّن يف لبحيت أ  ر لبّلي ، عام يانه ال يس   : لبحيتلتة يف لبعرف»عى

 . (3)«بيتلتة يف لبعرف

لفعتَّدُة ممنلعٌة من لفحيت يف غىري بيتهىت، عىال جيىلز هلىت أّن »: قتل لبن ر ّد لجلّد

 . (2)«اهل أ  ر من ن ع لبّلي  متكب من لبّلي  يف غري بيتهت مت يس   محيًتت،

ليس ا  الرر و أو الّهْنة الهْنبوية ما يةَش نىل مهْنع التدةَ  من اخلروج اليـوم ُ  -2

 .، سلل   تّن سحب لخلراج أمًرل رضارًيت أا اتجًيت أا تك يّلًيتالتارض

 .ملسو هيلع هللا ىلصاقّد خرجت لبفريعة بالستفتت  امل ينكر عّليهت لبنحي 

ت ياّن لالستف تل منهت عن اجىلي مىن اأذّن خلتبة جتبر بتخلراج جلذلذ نخّله

 .يكفيهت ذبك

                                                           
 (.212/ 1)لفستبك يف رشل ملطأ متبك ( 5)

 (.5/111)أاكتم لبقرآّن البن لبعريب ( 1)

 (.111/ )بّدليل لب نتيل (  )

 (.1/515)لبحيتّن البتث ي  ( 5)
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   اأذّن بّل عتّدل  بتخلراج بّلعريلّن بّلثّديب الفؤلنسة  ىام يف اىّديب جمتهىّد 

 .-عىل ضعع عيه-

اقّد جت   آاتر لب ثتبة متللعقة مل هذل، عأذنلل هلت بىتخلراج رشيطىة لفحيىت 

يف بيتهت  ام احت ذبك عن عّدي من لب ىثتبة، ا ىتّن منهىت لخلىراج بتىّدبري أمىلر 

    لفعتش، اعيتية لفريض، ازيترة لحقترب، الحلىّديب الفؤلنسىة، امل يىأ  عىنهم 

 .راج مطّلًقتمت يفيّد منل لفعتّدة من لخل -عيام اقفت عّليه-

الدفريق ا  اخلروج بني الُيل والهْنيار إنام كاو سبب  صيانة التدـةَِ  واحلفـا   -2

 .اهذل ممت يتغري بتغري لبزمتّن الفكتّن نُييا، حيث الُيل مظهْنة الفّاد،

، عثيب ُاِجّد لحمن جتز هلىت لخلىراج «لحمن»ابذل عتب ثيح إنتطة لحمر بىى 

لخلراج بياًل يف بعض لحمت ن أ  ر أمنًت من لخلىراج يف بياًل أا هنتًرل، ب  قّد يكلّن 

 .مطّلل لبنهتر

اال بأس عّليهت أّن خترج هنتًرل يف الليعهىت، ا ىذبك عنىّد »: قتل لبن عحّد لبز

متبك خراجهىت يف طىريف لبنهىتر البّليى  عنىّد لنت ىتر لبنىتس يف أابىه اإىل قىّدر 

 .(7)«هّدايهم يف آخره

بكىن يف لحاقىت  لفأملنىة، : أي( يزعإنىه جىت: قلبىه)»: ايف ات ية لبعىّداي

اذبك خيتّلع بتختالف لبزمتّن الفكتّن، عفي لحم تر اسىط لبنهىتر، ايف غريهىت 

 .(0)«طريف لبنهتر

احم  جىللز خراجهىت يف طىريف لبنهىتر إّن  ىتّن »: ايف لبرشل لبكحري بّلّدريير

 لبنتس عتفّدلر عىل لبلقت لبذي ينترش... ذبك لبزمتّن مأملًنت، اإال عال خترج عيهام 

 .(3)«عيه بئال يط ل عيهت أه  لبفستي

                                                           
 (. 1/21)لبكتيف يف عقه أه  لفّدينة ( 5)

 (.1/511)ات ية لبعّداي عىل  فتية لبطتبب لبربتين ( 1)

 (.1/512)لبرشل لبكحري بّل يخ لبّدريير اات ية لبّدسلقي (  )
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 .نِيةَ أكثر نُامء الذاهب األربتة الدأخرين خروج التدةَِ  باحلاجة -1

اهذل لبقيّد بيس عّليه يبي  ظتهر من لبقرآّن البسنة، الفنقلل عن لب ثتبة ال 

 .يتض ن تقييّد لخلراج بلجلي عذر أا اتجة

 .لبستبقني ال يتض ن هذل لبقيّدا ذل لفنقلل عن   ري من لحي ة 

اظتهر  الم لفؤبع أهنىت ال ختىرج يف غىري »:عفي رشل خمترص خّلي  بّلخر،

 .(7)«خترج بّلعرس اال تحيت إال يف بيتهت: ، عإَنه قتلجوازه: وراهر الهْنرلالليعهت، 

 .-رمحه لهلل تعتىل-امرليه باتهر لبنق  مت جت  عن لممتم متبك 

ال بىأس أّن »: ممتم متبىك يف لفتىلىف عنهىت زاجهىت عقّد نق  لبن لبقتسم عن ل

 .(0)«حترض لبعرس، اال تتهيأ عيه بام ال تّلحسه لحلتي، اال تحيت إال يف بيتهت

اهذل  ام قىتل، إّن هلىت أّن ختىرج إىل لبعىرس إذل مل تحىت إال يف »: قتل لبن ر ّد

لر لبعىرس بيتهت، اال تتهيأ بام ال جيلز بّلثتي أّن تفعّله، إذ ال ارج عّليهىت يف اضى

 .(3)«إذل مل يكن عيه من لبّلهل إال مت أجيز يف لبعرس

أا بعىرس  ىام يف : أي( يف الليعهىت: قلبىه)»: رل لبكحري بّلىّدرييرىىايف لب 

لفّدانة، عال مفهلم حللليعهت، اإذل خرجت حللليعهت أا بعىرس عىال تحيىت بغىري 

 .(2)«مسكنهت

أرأيت لفطّلقة تطّليقة ي ّلك عيهت زاجهت لبرجعىة : قّلت»: ايف لفّدانة لبكزمل

 أا محتلتة أيكلّن هلت أّن خترج بتبنهتر؟ 

نعم خترج بتبنهتر، اتىذهب اجتىي ، اال تحيىت إال يف بيتهىت : قتل متبك: قتل 

 .لبذي  تنت تسكن عيه اني طّلقت

                                                           
 (.5/512)رشل خمترص خّلي  بّلخر، ( 5)

 (. 1/5)لبنللير البزيتيل  عىل مت يف لفّدانة من غريهت من لحمهت  ( 1)

 (.1  /1)لبحيتّن البتث ي  (  )

 (.1/511)لبرشل لبكحري بّلّدريير اات ية لبّدسلقي ( 5)
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الفطّلقىت  لفحتلتىت  اغىري لفحتلتىت  الفتىلىف عىنهن أزالجهىن يف : قّلىت 

 ج بتبنهتر الفحيت بتبّلي  عنّد متبك سلل ؟ لخلرا

 .(7)«نعم: قتل

، ابىل بعىرس إّن ولـو لريـري حاجـةاجيلز خراجهت هنىتًرل، »: ايف ِمنَِح لجلّلي 

 .(0)«ُيعيت، إّن  ت  ، اال تتزَين، اال تحيت إال بحيتهت

أهنىت ال ختىرج بغىري ( حللليعهىت)اظتهر قلبىه أيًضىت »: اقتل لفريالي لحلنحم

 ... الليعهت، اهل  ثيح، اهل لفذهب

، نقى  نـِص نُيـ : هلت لخلراج هنتًرل حللليعهت اغريهت، قتل يف لبلسىيّلة: اقي 

 .(3)«تذهب بتبنهتر: انح 

اظتهر  ىالم لخلرقىي أهنىت ال جتتنىب لخلىراج هنىتًرل، اهىل »: اقتل لبزر يش

 ذبك، نص عّليه أمحّد  ام تقّدم الح ثتب، يعًعت بّلثرج الف قة، إذ لحلتجة قّد 

بكن ل  ط   ري من لح ىثتب خلراجهىت يف لبنهىتر لحلتجىة، ... تّدعل إىل ذبك

 .(2)«، عال اتجة يف لبتثقيق إىل ل  لطهوأمحةَ وعانة مل يشرتطوا ذلك

 .عتفعتّدة  غري لفعتّدة يف اكم لخلراج لبيلمي

 لفتلىف عنهت زاجهت؟ : قّلت حمحّد: قتل أبل يلاي

 .ال خترج: قتل

 قّلت بتبنهتر؟ 

 .بىل، ابكن ال تحيت: قتل

 بعُض لبّلي ؟: قّلت

 .(1)تتكلُّن أ  ر لبّلي  يف بيته: قتل

                                                           
 (. 1/52)لفّدانة لبكزمل ( 5)

 (.25 /5)، ام ّله يف رشل لبزرقتين عىل خمترص خّلي  (1  /5)منح لجلّلي  رشل خمترص خّلي  ( 1)

 (.11 /2)لمن تف يف معرعة لبرلجح من لخلالف (  )

 (.512/ )رشل لبزر يش عىل متن لخلرقي ( 5)

 (. 11: ش)مستي  لممتم أمحّد رالية أيب يلاي لبسعستتين  (1)
 



هْنُِ  لُُّعِتدمةَِ ّ ا  الُرِر و والّهْنِةاخُلُروج الم                                                                               029                                                                             هْنِّي ُع نم
 دكدوراه ا  الّهْنة ونُوميا من جامتة الُك ستود -نامر بن أمحةَ الصياصهْنة . د                                              

مسىتنّد رشعىي ابذل عتبقلل ب نل لخلراج إال حلتجة أا برضارة ال يسىتنّد إىل 

 .ظتهر

 عهؤال  لبذين راينت عنهم هذه لآلاىتر مىن أ ىثتب رسىلل »: قتل لبطثتاي

البتتبعني قّد منعلل لفتلىَف عنهت زاجهت من لبسىفر الالنتقىتل مىن بيتهىت يف  ملسو هيلع هللا ىلصلهلل 

 (5)« بيتهتعّدهتت، ارخ لل هلت يف لخلراج يف بيتض هنترهت عىل أّن تحيت يف

تىزار : بن أنس يقىلل يف لفتىلىف عنهىت زاجهىتا تّن متبك »: اقتل لبن لفنذر

اتقيم إىل قّْدر مت هيّدأ لبنتس، اىم تنقّلىب إىل بيتهىت، اهىل قىلل لبّليىب بىن سىعّد 

 .(1)«ب تععياسفيتّن لب لري ال

 :وبهْناء نىل ما سبق، فالذي مُتهْنع مهْن  التدةَِ  أمراو

 .لالنتقتل من مسكن لبزاجية إىل غريه ياّن عذٍر ظتهر -5

 .بيتهت لفحيت خترج -1

عثك هت  ثكم لفرأة غري لفعتّدة، عك   -بياًل أا هنتًرل-أمت لخلراج أانت  لبيلم 

مت أجتز بّل رأة لخلراج من بيتهت جييىز بّل عتىّدة لخلىراج إال أّن لفعتىّدة ينحغىي أّن 

 .تكلّن أ  ر  يتنة من غريهت

اهذل هل لب تبت من ع   لب ثتبة، اهل لفنقلل عن لممتم متبىك بىن أنىس 

 .ععي اأمحّد بن انح ، رام لهلل لجل يلالب ت

 

 

 

                                                           
 (.15/ )لآلاتر رشل معتين ( 5)

  (.2/112)لحاسط  (1)
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 أبيض

 

 

 

 

 

 

 

 



هْنُِ  لُُّعِتدمةَِ ّ ا  الُرِر و والّهْنِةاخُلُروج الم                                                                               027                                                                             هْنِّي ُع نم
 دكدوراه ا  الّهْنة ونُوميا من جامتة الُك ستود -نامر بن أمحةَ الصياصهْنة . د                                              

 

 اخلامتة

 وفيها نتائج البحث
 :اخلروج يكوو نىل وجيني -7

 . ت ك عيه لفعتّدة بيت لبزاجية اتنتقُ  بّلسكن  يف غريه «خراُج ُنقّلةٍ »-

اهل لخلراج لبيلمي لفعتتي، ايب خترج من بيتهت بتّدبري  «اخراٌج عترٌض » -

 . ؤاهنت ام ترجل فسكنهت

خـروج الفارنـة لخلراج لبذي اري يف لبقرآّن البسنة َمنُْل لفعتّدة منىه هىل  -0

 .لبذي يقتيض ترك مسكن لبزاجية الالنتقتل بّلسكن  يف غريه والهْنعرُة

 التدةَ  من اخلروج مـن بيديـاال يوجةَ ا  نصوص الكداب والّهْنة ما يعهْنع  -3

إذل  تنت س جل اتحيت عيه، ااك هت يف هذل  ثكم غري لفعتىّدة سىلل  بسىلل ، 

 .عك  مت يحيح بغري لفعتّدة لخلراج يحيح هلت لخلراج

مبيتم التدةَِ  ا  بيديا هـو الهْنـاا الـذي يدحرـق هبـا مالزمـة عَّد لب ثتبُة  -2

 .حيت يف مسكنهت، عتخرج هنتًرل ابياًل إال أهنت تالّكن

بيس يف لبن لش لبرشعية اال عيام اري عن لب ثتبة تقييّد خراج لفعتّدة  -2

 .بلجلي لحلتجة، ابذل مل ي  طه لحي ة لبستبقلّن  امبك الب تععي اأمحّد

سححه  يتنة لفعتىَّدة الحلفىتظ عّليهىت،  الدفريق ا  اخلروج بني الُيل والهْنيار -2

اهذل ممت يتغىري بتغىري لبزمىتّن الفكىتّن، ابىذل ايب لبّلي  مانة لبفستي البرشار، 

، عثيب اجّد لحمن جتز هلت لخلىراج بىياًل «لحمن»عتب ثيح إنتطة لحمر بلجلي 

 .أا هنتًرل
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اندرـاش الطُرـة الرجتيـة مـن ممت تسته  عيه لبنىتس يف لبع ىلر لفتىأخرة  -1

يس هلىت أّن ، اهذل ممت احت حتري ه برصيح لبقرآّن، عّلمّكن الزوجية إىل بيت أهُيا

 .تفترق بيتهت اال به أّن خيرجهت أا يأذّن هلت بذبك

، عتخرج بىإذّن زاجهىت عىىل أّن ترجىل الطُرة الرجتية  ا أحكام الزوجة -1

 .اتحيت يف بيتهت
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 فهرس املصادر واملراجع
 .بريا  -أبل لبلعت لحعغتين، يلر لبكتب لبعّل ية : قيقلبقتيض أبل يلسع ، حت اآلثار، -7

 .حم ّد عم لبحعتاي، يلر لفعرعة، بريا : ، حتقيقلبن لبعريب، أحكام الرر و -0

 .هى5511لبق ثتاي، يلر إايت  لب لث لبعريب، : ، لجل تش، حتقيقأحكام الرر و -3

 .هى5552محّدي لبسّلفي، مكتحة لبر ّد، : ، عحّد لحلق لم حيم، حتقيقاألحكام الوسط  -2

، 5، لحبحتين، لفكتب لمسالمي بحىريا ، طديث مهْنار الّبيلإرواء الريُيل ا  ختريج أحا -2

 .هى22 5

، يم ىق، 5عحّدلفعطي قّلععي، ط: ، حتقيقيلسع بن عحّد لهلل، لبن عحّد لبز، االسدذكار  -2

 .هى5555يلر قتيحة، 

عم حم ىّد لبحعىتاي، يلر لجليى ، : ، لبن عحّد لبز، حتقيقاالسديتاب ا  مترفة األصحاب -1

 .هى5551، 5ط

ر، ىمر ز هعىر بّلحثىلث ب  ى: ، حتقيقلبن اعر لبعسقالين، اإلصابة ا  متييز الصحابة -1

 .هى5512، 5ط

، 5حمَ ّد بلينل ىتبن، يلر لبىن اىزم، بىريا ، ط: حم ّد بن لحلسن لب يحتين،   األصل، -9

 .م 1151

، 5لبقتيض عيتض، حتقيىق حييى  إسىامعي ، يلر لبلعىت ، ط إكامش التُ  بفوائةَ مُّ ، -72

 .هى 5552

، 5عىتيل بىن حم ىّد، لبفىتراق لحلّدي ىة، ط: ، مغّلطىتي، حتقيىقإكامش هتـذيب الكـامش -77

 .هى5511

 .هى5511، 5رععت علزي، يلر لبلعت ، ط: لب تععي، حتقيق األم، -70

لفىريلاي، يلر إايىت  لبى لث ، عىال  لبىّدين اإلنصاف ا  مترفة الراجح مـن اخلـالف -73

 .لبعريب

ي، يلر لبلعىت ، ىأمحّد لبكحيس: ، لبقلنلي،  أنيس الفرياء ا  تتريفات األلفا  الدةَاولة -72

 .ه5512، 5ط

 .هى5 55، 1يلر لبفالل، ط لبن لفنذر،األوسط،  -72
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 .هى5512، 1، لبكتستين، يلر لبكتب لبعّل ية، طبةَائع الصهْنائع ا  ترتيب الرشائع -72

، 5م طف  أبل لبغيط اعحّدلهلل بن سىّليامّن، يلر لهلعىرة، ط: ، لبن لفّلقن،  البةَر الهْنري -71

 .هى5511

 .م1111 -، 5بريا ، ط -، بّدر لبّدين لبعين  ، يلر لبكتب لبعّل ية البهْناية رشح ا ةَاية -71

لحلسىني آيىت سىعيّد، يلر طيحىة : لبىن لبقطىتّن لبفىتحت، حتقيىقبياو الـوه  واإلاـام،  -79

 .هى5551، 5بتبريتض، ط

قتسم لبنلري، يلر لفنهتج بعىّدة، : ، لبع رلين، لعتن  بهالبياو ا  مذهب اإلمام الشافت ُ -02

 .م1111، 5ط

، بريا ، يلر لبغرب لمسالمي، 1حم ّد اعي، ط: لبن ر ّد، حتقيقالبياو والدحصيل،  -07

 .هى5511

 .ة ، بريا   س لبّدين لبذهحي، يلر لفعرعجتريةَ أسامء الصحاب،  -00

 .م5221، لبن عت لر، يلر سثنلّن، الدحرير والدهْنوير -03

، 5ن أ  بن  امل، يلر لبقحّلتني، لبريتض، ط: ، لبحّلقيني،  الدةَريب ا  الفر  الشافت ُ -02

 .م1151

، 5عحىّد لهلل لخلتبىّدي، يلر لحرقىم بىريا ، ط: ، لبن جزي،  الدّييل لتُوم الدهْنزيل -02

 .هى 5552

، 5إبرلهيم لحبيىتري، يلر لبكتىتب لبعىريب بحىريا ، ط: لجلرجتين، حتقيقالدتريفات،  -02

 .هى5511

عحّد لبرمحن لبّللحيق، مؤسسة لبرسىتبة، : عحّد لبرمحن لبسعّدي، حتقيقتفّري الّتةَي،  -01

 .هى5511 5ط

 .هى51 5، 5، حم ّد ر يّد رضت، لفنتر، ط(تفّري الهْنار)تفّري الرر و احلكي   -01

ــر و ا -09 ــري الر ــي تفّ ، لبريىىتض، يلر 1سىىتمي سىىالمة، ط: لبىىن   ىىري، حتقيىىق، لتظ

 .هى5511طيحة،

رية، ى، لبقتهرة، يلر لبكتىب لف ى1محّد لبزياين، ط: لبقرطحي، حتقيق، تفّري الررطب ُ -32

 .هى15 5

، بريا ، يلر لبح تير، 1حم ّد عللمة، ط: لبن اعر لبعسقالين، حتقيقترريب الديذيب،  -37

 .هى5511
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، 5 ىتيي آل نعىامّن، مر ىز لبىنعامّن، ط: ،  لبىن   ىري، ا  اجلرح والدتـةَيلالدكعيل  -30

 .م1155

م ىطف  لبعّلىلي احم ىّد لبحكىري، لفغىرب، ازلرة : ، لبن عحىّد لبىز، حتقيىقالدعييةَ -33

 .هى11 5لحاقتف، 

عحّد لحلكيم  ت ر، مكتحة لبر ّد، : ، لبن أيب لبعز لحلنفي،  الدهْنبي  نىل مشكالت ا ةَاية -32

 .م 111، 5ط

لبن اعر لبعسقالين، ي ط، ايّدرآبتي لبّد ن، يليرة لفعترف لبع امنية، هتذيب الديذيب،  -32

 .هى12 5

، لفزي، حتقيق ب تر عللي معىراف، مؤسسىة لبرسىتبة، هتذيب الكامش ا  أسامء الرجاش -32

 .هى5511، 5ط

، 5عىتمل لبفلليىّد، طعم لبع ىرلّن، يلر : ، حتقيقلبن قيم لجللزية، هتذيب سهْنن أيب داود -31

 .هى1 55

حم ّد لحمني، يلر لبحثلث اإايت  لب لث، : لبزلذعي،  الديذيب ا  اخدصار الةَونة،  -31

 .م1111، 5ط

يلر لبفىالل، ازلرة لحاقىتف : لبىن لفّلقىن، حتقيىقالدوضيح لرشح اجلامع الصـحيح،  -39

 .هى5512، 5لبقطرية، ط

، 5حم ّد لبّدلية، يلر لبفكر بّدم ىق، ط: ، حتقيقيلفنتا، الدونيف نىل ميامت الدتاريف -22

 .هى5551

 .هى 551، 5لبن احتّن لبحستي، يليرة لبع امنية بثيّدرآبتي لبّد ن، طالثرات،  -27

، 5عحىّد لهلل لب  ىي ، يلر هعىر، لبقىتهرة، ط: لبن جرير لبطزي، حتقيىقجامع البياو،  -20

 .هى5511

، 5لحرنىىؤاط، يلر لبرسىىتبة بحىىريا ، ط ىىعيب : ، حتقيىىقلب مىىذي، اجلــامع الكبــري -23

 .هى1 55

، ايىّدرآبتي لبىّد ن، م ىلرة يلر لبكتىب 5لبن أيب اتتم لبرلزي، طاجلرح والدتةَيل،  -22

 .هى15 5لبعّل ية،

، 5مرالّن لبعطية، يلر لفأملّن، ط: ، عّلم لبّدين لبسختاي،  عاش الرراء وكامش اإلنراء -22

 .م5221
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 .، لبن عرعة لبّدسلقي ، يلر لبفكركبريحاشية الةَسون ُ نىل الرشح ال -22

يلسع لبحقتعي، يلر : أبل لحلسن لبعّداي،  حاشية التةَوي نىل رشح كفاية الطالب،  -21

 .م5225لبفكر، 

، 5عىىم معىىلض، يلر لبكتىىب لبعّل يىىة بحىىريا ، ط: لفىىتاريي،  احلــاوي الكبــري،  -21

 .هى5555

 .م 521لحاىل : ستبة بريا ، لبطحعةلبن عترس، عحّد لهلل لب  ي، لبرحُية الفرياء،  -29

، 5محّدي لبسّلفي، مكتحىة لبر ىّد بتبريىتض، ط: لبن لفّلقن، حتقيقخالصة البةَر الهْنري،  -22

 .هى5551

حم ّد بن عحّد لهلل لبقنتش، : ، قتسم بن اتبت لبرسقسطي،  الةَالئل ا  غريب احلةَيث -27

 .هى 5511، 5:مكتحة لبعحيكتّن، لبريتض، ط

 .22 5، 1أمحّد  ت ر، مكتحة يلر لب لث، ط: قيقحم ّد بن إيريس لب تععي حت، الرسالة -20

زهري لب ىتاي ، لفكتىب لمسىالمي، : ، لبنلاي، حتقيقروضة الطالبني ونعةَ  الفدني -23

 .م5225،  ط

 .هى5515،  ، لفكتب لمسالمي بحريا ، طلبن لجللزي، زاد الّري ا  نُ  الدفّري -22

لحرنتهاط، مؤسسىة لبرسىتبة، : ، لبن قيم لجللزية، حتقيقةَي خري التبادزاد التاد ا  ه -22

 .هى5552،  ط

 .هى12 5، 5، لب نعتين، مكتحة م طف  لبحتيب لحلّلحي، طسبل الّالم رشح بُوغ الرام -22

، حم ّد نترص لبّدين لحبحىتين، مكتحىة لفعىترف بتبريىتض، سُُّة األحاديث الصحيحة -21

 .5ط

، 5، حم ّد نترص لبّدين لحبحتين، مكتحة لفعترف بتبريتض، طث الضتيفةسُُّة األحادي -21

 .هى5551

 .هى1 55، 5 عيب لحرنؤاط، يلر لبرستبة، ط: ، حتقيقسهْنن ابن ماج  -29

 .هى  55، 5 َعيب لحرنؤاط، يلر لبرستبة، ط: ، حتقيقسهْنن أيب داود -22

لالرنىؤاط، مؤسسىة لبرسىتبة بحىريا ،  ىعيب : ، حتقيقلبَّدلرقطني، سهْنن الةَِارنطهْن ُ -27

 .م1115/هى5515، 5ط
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، 5عحىّد لبفتىتل أبىل غىّدة، مكتىب لفطحلعىت  لمسىالمية، ط: ، تىرقيمسهْنن الهْنِّائ ُ -20

 .هى5555

، 5احيىب لبىرمحن لحعا ىي،  لبىّدلر لبسىّلفية، ط: ، حتقيىق سهْنن ستيةَ بـن مهْنصـور -23

 .هى 551

زيىتي من ىلر، لبعّلىلم : ،  الـروا  وتتـةَيُي ا  جرح  سؤاالت أيب داود لإلمام أمحةَ -22

 .هى5555، 5الحلكم، ط

، 5أمحىّد بىن سىّليامّن، لبر ىّد، ط: ، لبن لحاىري، حتقيىقالشاا  ا  رشح مّهْنةَ الشافت ُ -22

 .هى5512

، 1 عيب لحرنىتهاط، لفكتىب لمسىالمي بحىريا ، ط: ، حتقيقلبحغلي، رشح الّهْنة -22

 .هى 551

، 5حم ىّد بىن  ىتبح لبع ي ىني، يلر لبىن لجلىلزي، طالرشح العدع نىل زاد الّـدرهْنع،  -21

 .هى5515

، بىريا ، يلر إايىت  لبى لث لبعىريب، 1لبنلاي، طرشح الهْنووي نىل صحيح مُّ ،  -21

 .هى21 5

عحّد لهلل لجلىزين، يلر لبعحيكىتّن، :   س لبّدين لبزر يش، حتقيقرشح خمدرص اخلرن ُ،  -29

 .م 522، 5ط

 .بريا  -، يلر لبفكر بّلطحتعة رشح خمدرص خُيل لُ ريش -12

حم ّد زهري لبنعتر، مطحعىة لحنىللر لفث ّديىة، : ، لبطثتاي، حتقيقرشح متات اآلثار -17

 .هى12 5، 5ط

، بىريا ، مؤسسىة 1 ىعيب لحرنىتهاط، ط: ، لبىن احىتّن، حتقيىقصحيح ابن حباو -10

 .هى5555لبرستبة، 

حم ّد لحعا ي، لفكتب لمسىالمي بحىريا ، : زي ة، حتقيقلبن خصحيح ابن خزيعة،  -13

 .هى5515،  ط

ــاري -12 ــحيح الب  حم ىىّد زهىىري بىىن نىىترص لبنىىترص، يلر طليىىق، لبريىىتض، : ،  ص

 .هى5،5511ط

حم ّد عؤلي عحّد لبحتقي، يلر إايىت  لبكتىب لبعربيىة، : ، حتقيقصحيح مُّ  بن احلجاج -12

 .هى15 5، 5ط
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، 1إر تي لحلق لحاىري، إيلرة لبعّلىلم لحاريىة، ط: لجللزي، حتقيقلبن التُل الدهْناهية،  -12

 .هى5515

حمب لبّدين لخلطيىب، يلر لفعرعىة بحىريا ، : لبن اعر لبعسقالين، اققهفدح الباري،  -11

 .هى12 5

 .هى21 5، 1 امل لبّدين لبن لهلامم، يلر لبفكر بحريا ، طفدح الرةَير،  -11

 .هى5515، 5ختبّد لبسحت، يلر لبن عفتّن، ط ،نوانةَ الدفّري عتا  ودراسة   -19

 .هى 555، مؤسسة عّللم لبقرآّن، 5حم ّد عللمة، ط: لبذهحي، حتقيقالكاشف،  -12

حم ىّد أايىّد لفلريتىتين، مكتحىة لبريىتض : ، لبن عحّد لبىز،  الكاا  ا  فر  أهل الةَيهْنة -17

 م5211، 1لحلّدي ة، ط

، 5جلنة متخ  ة يف ازلرة لبعىّدل، ط: قلبحهليت، حتقيكشاف الرهْناع نن مدن اإلنهْناع،  -10

 .هى 551

نلر لبّدين طتبب، يلر لبنللير : ، لبسفتريني، لعتن  بهكشف الُثام رشح نعةَ  األحكام -13

 .هى  55بسلريت، 

 .م5221، أبل لبحقت  لبكفلي، حتقيق عّدنتّن يراي ، مؤسسة لبرستبة، الكُيات -12

لفىّدنيني، يلر لبحثىلث بّلّدرلسىت  بىّديب،  حم ّد: لبن رل ّد لفتبكي،  ، لباب الُباب -12

 .م1111، 5ط

 .م5221، 5، لبن مفّلح، يلر لبكتب لبعّل ية بحريا ، طالبةَع ا  رشح الرهْنع -12

، 5حم ّد بتس ، يلر لبكتىب لبعّل يىه، ط: مجتل لبّدين لبقتس ي، حتقيقحماسن الدأويل،  -11

 .هى5551

،  هلّدبت احم ّد عّللش، يلر أطّلىس، طعتيل ل: ،  لبن عحّد لهلتيي، الحرر ا  احلةَيث -11

 .هى5512

 .أمحّد  ت ر، يلر لب لث: ، حتقيقلبن ازم لباتهري، الحىل -19

يلر لبكتىب لبعّل يىة، : أبل لحلسني لبقّداري،  تم  عليضة، لبنىترشخمدرص الرةَوري،  -92

 .م5221، 5ط

لب ؤاّن لمسىالمية ازلرة : متبك بن أنس، يلر لبنللير بسلريت، تلزيلالةَونة الكربى،  -97

 .هى5 55بقطر، 
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حم ّد بن لحلسني لبسّليامين، يلر لبغىرب، : ،  لبن لبعريب، الّالّك ا  رشح موطأ مالك -90

 .م1111، 5ط

، 5طترق بن عىلض لهلل، مكتحىة لبىن تي يىة، ط: ،  مّائل اإلمام أمحةَ رواية أيب داود -93

 .هى5511

 .هى5551قح  لبلليعي، يلر لحلرمني، م: ، لحلت م، حتقيقالّدةَرك نىل الصحيحني -92

، 5ر، طىحم ّد بن عحّد لفثسن لب  ي، يلر هعر ب  : ، حتقيقمّهْنةَ أيب داود الطياليس -92

 .م5222

، يم ىق، يلر لفىأملّن بّلىى لث، 5اسىني أسىىّد، ط: ، حتقيىقمّـهْنةَ أيب يتـىل الوصــيل -92

 .هى5515

 .هى5551، 5مكتحة لميامّن، ط عحّد لبغفلر لبحّلل،،: ، حتقيقمّهْنةَ إسحا، بن راهوي  -91

، 5لبقىتهرة، ط -مر ز لبحثلث بىّدلر لبتأ ىي ، يلر لبتأ ىي  : حتقيقمّهْنةَ الةَارم ُ،  -91

 .ه2 55

 عيب لحرنتهاط اآخرين، مؤسسة لبرستبة بحىريا ، : أمحّد بن انح ، حتقيقالّهْنةَ،  -99

 .هى5552، 5ط

 .هى5552، 5جمّدي لب لرمل، ط: ، حتقيقلبن احتّن لبحستي، مشاهري نُامء األمصار -722

، 5حم ّد عللمة، يلر لبقحّلة امؤسسىة عّلىلم لبقىرآّن، ط: حتقيق مصهْنف ابن أيب شيبة، -727

 .هى5511

، 1احيىب لبىرمحن لحعا ىي، لفكتىب لمسىالمي، ط: ، حتقيىقمصهْنِف نبةَ الِرِزا، -720

 .هى 551

 .لفنعم، يلر لبفضيّلة ، ي حم لي عحّد لبرمحن عحّدمتج  الصطُحات واأللفا  الفريية -723

، 5عىىتيل لبعىىزلزي، يلر لبىىلطن، ط: ، أبىىل نعىىيم لح ىىحهتين،  مترفــة الصــحابة -722

 .هى5552

محىي  عحىّد لحلىّق، مكتحىة : ، عحّد لبلهتب لفتبكي،  التونة نىل مذهب نامل الةَيهْنة -722

 .م طف  لبحتز

ربيني، يلر لبفكىر ىلب ى ، حم ىّد لخلطيىبمريهْن ُ الحداج إىل مترفة متات ألفا  الهْنياج -722

 .بريا 
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 .هى5511،  عخر لبّدين لبرلزي، يلر إايت  لب لث لبعريب بريا ، ط مفاتيح الرييب، -721

، يلر لبىن 5، لبقرطحي، حمي لبّدين مستل، طالفي  لا أشكل من تُ يص كداب مُّ  -721

 .هى5551  ري، 

 .هى22 5عحّد لبسالم هتراّن، يلر لبفكر، : لبن عترس، حتقيق مراييس الُرية، -729

، لبقىتهرة، مطحعىة لبسىعتية، 5، طلبحىتجي، سىّليامّن بىن خّلىع، الهْندر  رشح الوطأ -772

 .هى1  5

بىريا ، -، حم ّد بن أمحّد عّلي  لفىتبكي، يلر لبفكىر مهْنح اجلُيل رشح خمدرص خُيل -777

 .م5212

 .هى5551،  ، لحلطتب لفّلكي، يلر لبفكر، طيلمواهب اجلُيل ا  رشح خمدرص خُ -770

عحىّد لبلهىتب عحىّد لبّلطيىع، لفعّلىس لحعىىل : ،  (رواية حمعةَ بن احلّن)الوطأ  -773

 .هى5555، 5ب رص، ط

، لممترل ، مؤسسة زليّد، 5حم ّد م طف  لحعا ي، ط: ، متبك بن أنس،  الوطأ -772

 .هى5511

عىم لبحعىتاي، يلر : لبىّدين لبىذهحي، حتقيىق ،   سميزاو االندةَاش ا  نرةَ الرجاش -772

 .لفعرعة بحريا 

يترس بن إبىرلهيم، يلر لبنىللير : ، لبعيني، حتقيقن ب األفكار ا  تهْنريح مبات األخبار -772

 .م1111، 5بسلريت، ط

لفعّلس لبعّل ىي : إ ّدلرل ، مجتل لبّدين لبزيّلعي، من ألحاديث ا ةَاية نصب الراية -771

 . بتهلنّد

حم ىلي لبطنىتاي، لفكتحىة لبعّل يىة، : ، لبىن لحاىري، حتقيىقاية ا  غريب احلةَيثالهْني -771

 .هى22 5

عحّد لبفّتتل لحلّلل، يلر لبغرب، بريا ، : ، لبن أيب زيّد لبقريالين،  الهْنِوادر والِزيادات -779

 .م5222، 5ط
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