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 انًهخض 

الٌْٖٓ الْوع٘خ الوزوضلخ ثبٙٗبد القوآً٘خ ّاالؽبكٗش الٌجْٗخ الٖؾ٘ؾخ, قدل ّهكد 

الٌ٘ب ثبللَبى العوثدٖ, ًّقلدذ الٌ٘دب ثبٛل دبل ّالؾدوّر العوث٘دخ, ّلودب ردبى الْدو  االٍد هٖ 

عبءد لوقبٛجخ العقد  الجْدوٕ الدٔ فبروب لْوائع الَوبء ف  ّو  ثعلٍ, فأى ُنٍ الٌْٖٓ 

ق٘بم الَبعخ, لنا ربًذ هِوخ هي ٗزعبه  هدع ُدنٍ الٌٖدْٓ هِودخ كق٘قدخ ّٕدعجخ رؾزدبط الدٔ 

رددٖ ال رٚدد٘ع ةؽوهددخ  ُددنٍ  ٙددْاثٜ ّقْاعددل ّ ٍّددبئ  رٚددجٜ عول٘ددخ الز َدد٘و ّاالٍددزٌجبٛ 

 َد٘و الٌْٖٓ ث٘ي ةعبهدل  علدٔ ال بلِدب ّ ثد٘ي ةعبؽدل  لعجبهارِدب, ّثدنلع ريدْى عول٘دخ الز

ّاالٍددزٌجبٛ عول٘ددخ هٌٚددجزخ رددْاىى ثدد٘ي الل ددب ّالوعٌددٔ, ّثدد٘ي الز َدد٘و الل  ددٖ ّثدد٘ي هّػ 

الٌدديّو ّهٌبٍددجبد االؽبكٗددش ٍّدد٘بقبد القزددبة  ثأٍددجبةالٌٖددْٓ ّفؾْاُددب, هَزوّددلح 

 ّقْاعل الٌؾْ ّاٍبل٘ت الج غخ 

 االٍزٌجبٛ, الٌْٖٓ الْوع٘خ   الز َ٘و, :اليلوبد الو زبؽ٘خ

Abstract 

The texts of the Sharia, represented by the Quranic verses and the correct Hadiths, have 

come to us in the Arabic language and have been conveyed to us in Arabic words and 

letters. And since Islamic law is a symbol of the laws of heaven, it is not prescribed after 

them. These texts came to address the human mind to the Hour. Therefore, the task of 

dealing with these texts is a delicate and difficult task that requires controls, rules and means 

to control the process of interpretation and development. So that the process of interpretation 

and devolution is a disciplined process of balancing the word and the meaning, between the 

verbal interpretation and the spirit and content of the texts, guided by the reasons for the 

descent, the events of the Hadith, the contexts of the discourse and the grammatical rules 

and Methods of rhetoric. 



 (9102)انغُح  -انغادط عششانعذد  –يجهح جايعح االَثاس نهعهٕو انقإََيح ٔانغياعيح 
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 انًقذيح

ال ّع أّى الْدوٗعخ االٍد ه٘خ ُدٖ هغوْعدخ ًٖدْٓ القدواى اليدوٗن ّالَدٌخ الٌجْٗدخ 

 ْ الْؽٖ الوعْٖم الٖؾ٘ؾخ, ّال ّع اٗٚب اى هٖله ُنٍ الٌْٖٓ ثأعوعِب ُ

ّلوب ربًذ الٌْٖٓ الْوع٘خ لَ٘ذ علٔ كهعخ ّاؽلح هي الْٙدْػ, ّؽ٘دش أّى ُدنٍ االهدخ 

قل اثزل٘ذ ثيض٘و هي ال وق ّالول , ّالز٘بهاد العقبئلٗدخ ّالَ٘بٍد٘خ ّال يوٗدخ  فقدل ّدِل ردبهٗـ 

 الزعبه  هع الٌْٖٓ هلاهً ّارغبُبد ّزٔ:

 الٔ هعبًِ٘ب الق ٘خ ربل بُوٗخ هٌِب هي ٗزوَع ث بُو الٌْٖٓ كّى الٌ و 

 ّهٌِب هي ٗزوَع ثبلوعبًٖ ؽزٔ لْ ربى ملع علٔ ؽَبة ال بُو ربلجبٌٛ٘خ 

ّهٌِن هي ٗزوَع ثبل بُو ّالوعٌٔ هعب ليٌِن افوْٛا فٖ الوعٌٔ الٔ كهعخ رقلٗن العق  علدٔ 

 الٌٔ ُّإالء ُن العق ًْ٘ى 

رعبهٗ الوعٌدٔ ّالعقد  هدع ال بلدَ ّهٌِن هي عوع ث٘ي ال بُو ّالوعٌٔ ليي قلم الٌٔ رلوب 

ُّإالء ُن الغوِْه هي أُ  الزٍْٜ ّاالعزلاو 
 1ة

 

ّال ّع أى اًعيبً الز٘بهاد الض صخ االّلدٔ ال ردياو هْعدْكح ؽزدٔ االى ام ْٗعدل ال٘دْم ثٌٌ٘دب 

ارغبٍ ٗلعْ الدٔ الزوَدع ثأل دبل الٌٖدْٓ ّالغودْك علِ٘دب كّى ىٗدبكح اّ ًقٖدبى هودب ٗويدي 

وٗددخ الغددلك  رَددو٘زِن ثددل ةال بُ
 2ة

ّْٗعددل ارغددبٍ افددو ٗددلعْ الددٔ البددبء العودد  ثبلٌٖددْٓ  

الْوع٘خ فٖ هغبالد الؾين ّالزْوٗع ّالقٚبء ثلعْٓ اًِب إجؾذ ال ردز ءم هدع هززلجدبد 

                                                           
                   ،الموافقات في اصول الشريعة، شرح الشيخ عبد اهلل درازالشاطبي ابو اسحاق ابراىيم بن موسى،  1

 . 283ص (،5864 :)مكة المكرمة
. 8ص ،(5887 ،المكتب االسالمي: )بيروت3، االجتياد المعاصر بين االنضباط واالنفراط، طد. يوسف القرضاوي 3

 الجزئيةبين المقاصد الكمية والنصوص  كتابو )دراسة في مقاصد الشريعة،ىذا وقد فصل الحديث أكثر عن ىذه الفئة في 
 .46-32ص  ،)3005 ,الطبعة األولى، دار الشروق :مصر (
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العٖو الؾلٗش, ّاى ٌٗؾٖو الزوَع ثبلٌْٖٓ فدٖ كائدوح العقبئدل ّالعجدبكاد فقدٜ ُّدإالء 

ٗويي رَو٘زِن ثل ة الجبٌٛ٘خ الغلك  
 3ة

  

هب الٌيعخ العق ً٘خ فقل لِود قلٗوب علٔ ٗل االهبم الزْفٖ الؾٌجلٖ ا
 4ة

ّال ٗياو لِدب  

اًٖبه ؽزٔ الْ٘م , ُّٖ رلعْ ئلٔ رقلٗن الوٖلؾخ علٔ الٌٔ ؽ٘دش ؽٖد  ثٌِ٘ودب رعدبهٗ 

ّال ّع أّى فٖ ملع فزْهح لوي ٗزوعي فٖ اصبهُب ًّزبئغِب, فوب ُْ اليدبثؼ أّ الٚدبثٜ الدنٕ 

ٖددْٓ ّقلٍدد٘خ الددْؽٖه ّهددب ُددٖ ؽددلّك العقدد  فددٖ ر َدد٘و ًٖددْٓ ٗؾ ددب لٌددب ؽوهددخ الٌ

الْو ه
 5ة

  

هي ٌُب ر ِو الؾبعخ الٔ ّٙع ْٙاثٜ ّقْاعل لز َ٘و ال بل الٌٖدْٓ رأفدن ثٌ دو 

االعزجددبه  هقبٕددل الْددوٗعخ, ّاٍددجبة الٌدديّو ثبلٌَددجخ لٚٗددبد القوآً٘ددخ, ّهٌبٍددجخ اٛؽبكٗددش 

َدد٘و ّاالعزِددبك ّاالٍددزٌجبٛ عول٘ددخ هٌٚددجزخ  ثبلٌَددجخ للَددٌخ الٌجْٗددخ الْددوٗ خ, ؽزددٔ ٗيددْى الز 

 رغوع ث٘ي قلٍ٘خ الٌْٖٓ ّهواعبح العل  ّالوٖبلؼ 

ّفٖ ُنا الجؾش الوزْاٙع ٍأؽبّو الْقْر علدٔ هدب رٌدبصو فدٖ رزدت االٕدْل٘٘ي هدي 

 علوبء الوَلو٘ي هي قْاعل ّٙعُْب لزؾق٘ق الِلر الونرْه ّملع ّفق فزخ الجؾش اٙر٘خ:

 ْٓ ّفق قْاعل لَبى العوة  الوجؾش اّٛو: فِن الٌٖ

 الوجؾش الضبًٖ: الزو٘٘ي ث٘ي الؾق٘قخ ّالوغبى ّالٖوٗؼ ّاليٌبٗخ 

 الوجؾش الضبلش: الوعوفخ ثلالالد الٌْٖٓ ّقٌْاد االٍزٌجبٛ 

 الوجؾش الواثع: الْقْر علٔ هقبٕل الزْوٗع 

 ّافزن ملع ثقبروخ ر ِو أُن الٌزبئظ الزٖ رْٕ  ئلِ٘ب الجؾش 

 ْٗفقٌٖ لٖبلؼ القْو ّالعو , ُّْ الوْفق ّهٌَ العْى ّهللا أٍبُو أى 

                                                           
 .382ص ،(3000الشروق،  :القاىرة)3ط ،، كيف نتعامل مع القران العظيمد. يوسف القرضاوي 2
وىي قرية في أعمال )صرصر( عمى  ىو نجم الدين ابو الربيع سميمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ينسب الى طوفى 3

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة البن حجر ىـ من عمماء الحنابمة. ينظر:  546فرسخين من بغداد ولد عام 
 . 343-338/ 3، (5855مطبعة المدني،  :)مصر 3ط ،، بتحقيق محمد سيد جاد الحقالعسقالني

 .556/ 5، رئاسة المحاكم الشرعية( )قطر:5، ط، فقو التدين فيما وتنزيالعبد المجيد النجار 4
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I. انًثذس األٔل 

 فٓى انُظٕص ٔفق قٕاعذ نغاٌ انعشب

لوب ربًذ ًْٖٓ الْو  اليدوٗن قوآًدب  أّ ٍدٌخ  ًجْٗدخ قدل ّهكد ثلَدبى عوثدٖ هجد٘ي           

لدديم ردد  هغزِددل أّ فق٘ددَ أّ ة هزعبهدد  هددع الٌٖددْٓ   قبٙدد٘ب رددبى أّ ه ز٘ددب  أّ هَزْددبها  أى 

ٗيْى هزويٌب  هوب ٗأرٖ:
6
 

ؾولِدب علدٔ ل هعوفخ قْاعل اللبخ العوث٘خ ّهقبٕل القزبة لئ  ْٜٗ فٖ فِن الٌْٖٓ أّ 1ٗ

 غ٘و هؾبهلِب 

لدد هعوفددخ اٍٛددبل٘ت الج غ٘ددخ هددي االًْددبء ّاالفجددبه ّاالٍددز ِبم ّالزعغددت ّالوددلػ ّالددنم 2

 ّغ٘وُب ليٖ َِٗ  علَ٘ الْقْر علٔ ؽق٘قخ الوعبًٖ الوقْٖكح ثبلقزبة 

لدد االلوددبم ثعجددبهاد العددوة اٗددبم ًدديّو الددْؽٖ, ٛى الْددو  هاعددٔ أعددوافِن ّاٍددزعوبلِن 3

 ِن علٔ قله عقْلِن ّهعلْهبرِن ّاعوافِن للو وكاد ّفبٛج

ُّو  ًٔ فٖ ىهي هدب فعلدٔ هدي ٗ َدو الدٌٔ اى - ّٗقبو هض  ملع عي ًْٖٓ القبًْى فاما 

ٗؾدبّو الْٕددْو ئلددٔ هقٖددل الوْددو  ُّلفددَ ّقددذ ٕددلّه الزْددوٗع ّال ّددع اى ليدد  ىهددبى 

هٖزلؾبرَ ّه وكارَ الزٖ رعيٌ الزْعِبد ّالَ٘بٍبد ّاُٛلار
7
  

َو أى ٗقزبه الوعبًٖ الوزجبكهح الٔ  النُي ّالوزلاّلدخ لدلٓ عبهدخ الٌدبً ال أى ُنا ّعلٔ الو 

 ٗزيلف الزأّٗ  أّ ٗنُت ئلٔ هعبٍى ثع٘لح غ٘و هقْٖكح 

ٗقددْو اليهرْددٖ: ةة رغٌددت اٛعبهٗددت الوؾوْلددخ علددٔ اللبددبد الْددبمح , فددبى القددوآى ًدديو 

ال ٗعود  ف٘دَ اال علدٔ هدب  ثبٛفٖؼ هي لبخ قوِٗ , قبو اليهقْوٕ فٖ رْبفَ القلٗن: القدوآى

ٍُ كائو علٔ الٌَخ فٖؾبء العوة كّى الْبم الٌبكه النٕ ال ٗعضو عل٘دَ اال فدٖ هْٙدع  ُْ فب

                                                           
   2/64ة الوْافقبد ,الْبٛجٖ 5
7
فز َ٘و الٌٔ القبًًْٖ ُْ رؾلٗل هعٌبٍ هي ّاقع اٛل بل  الزٖ عجّو ثِب الوْو , أّ اٍٝزلالو علٔ الؾين القبًًْٖ هي   

هزجعخ لغٌخ الزأل٘ف ّالزوعوخ القبُوح: ة إْٔو القبًْى ّأثْ ٍز٘ذ, ,ًْٖٓ الزْوٗع  ٌٗ و: ك عجل الوىاق الٌَِْهٕ

  35ٓ , 1941ّالٌْو, 
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اّ هْٙع٘ي , ّثِنا ٗزج٘ي غلٜ عوبعخ هي ال قِبء ّالوعوث٘ي ؽد٘ي ععلدْا هدي العزدف علدٔ 

ّاًودب ملدع  , فدٖ قدواءح الغدو,6  الوبئدلح:  ٔأسجهكمى لنمٗ انكعثميٍالغْاه فدٖ قْلدَ رعدبلٔ: ة 

ٙوّهح ف  ٗؾو  علَ٘ ال ٖ٘ؼ, ًَّٛ اًوب ٖٗبه ئل٘دَ ئما اهدي اللدجٌ ّاٙٗدخ هؾزولدخ ًّٛدَ 

أًوب ٗغٖء هع علم ؽور العزف ُّْ ُب ٌُب هْعْك   
8
 

ٗقبو هض  ملع عوي اكعٔ عدْاى ًيدبػ الوعد  رَدع ًَدْح فدٖ الؾوائدو هَدزلال  ثقْلدَ رعدبلٔ: 

  فِدنا فدوّط ثدبلل ب عدي 3  الٌَدبء/ ٔشمثز ٔستما فاَكذٕا يا طاب نكى يٍ انُغما  يصُمٗ ة

 ه ِْهَ الوزجبكه للٓ العوة 

ّٗقبو اٗٚدب عودي  هأٓ أى ّدؾن القٌيٗدو ّعلدلٍ ؽد و, ٛى هللا رعدبلٔ اقزٖدو فدٖ رؾوٗودَ 

  3  الوبئلح/ دشيد عهيكى انًيرح ٔانذو ٔنذى انخُضيشعلٔ مرو اللؾن فقٜ ؛ ة 

, ثأًدَ 121  ٛدَ / ٔعظمٗ ادو ستمّ فىمٕٖعدبلٔ: ة ّهٌِن هي فَو رلوخ ة غْٓ   فٖ قْلَ ر

ٓ  ئما ثْن هي ّوة  رقن هي ار  الْغوح , اٍزٌبكا ئلٔ قْو العوة: غْٕ ال ٖ٘  ٗبْٕ غْ

اللجي ُّْ ر َ٘و فبٍل ّبم؛ ّٛى غْٕ علٔ ّىى ة فِع    ثيَو الع٘ي, ثٌ٘ودب ة غدْٓ   علدٔ 

ّىى ة فَع    ث زؼ الع٘ي فبفزلف فٖ الوعٌٔ 
9
 

لددٔ هددب مرددو ٗقددْو الْددبٛجٖ : ةة ّردد  هعٌددٔ هَددزٌجٜ هددي القددواى غ٘ددو عددبٍه علددٔ ّاٍددزٌبكا ئ

اللَبى العوثٖ فلٌ٘ هي علْم القوآى فٖ ّٖء ال هوب َٗز بك هٌَ ّال هوب َٗز بك ثَ    
10
 

اى فِن الْو  ثب٘و هعِْك العوة فٖ ىهي الْؽٖ ؽزٔ لْ ربى فدٖ اٛدبه اللبدخ العوث٘دخ ثعدل 

ّرٌدبٍم ٍدد٘إكٕ ؽزودب الددٔ فزدْهح ثبلبدخ رزوضدد  فدٖ ًْددْء  ملدع العٖدو ّهددب لؾقِدب هددي رزدْه

                                                           
 . 203ص ،5دار المعرفة(،ج بيروت:)البرىان في عموم القرآنالزركشي محمد بن عبد اهلل،   8
 .282ص 2ج، الموافقاتالشاطبي،  8

 المصدر نفسو. 50
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افز و فٖ فِن الٌْٖٓ ّالْقْر علٔ هقبٕلُب قل ٗإكٕ فٖ الٌز٘غخ الٔ رعز٘د  الْدوٗعخ 

عولخ ّر ٖ٘  ّالْقْ  فٖ كّائو الِْٓ ّالٚ و الوج٘ي 
11
 

II. انًثذس انصاَي 

 انرًييض تيٍ انذقيقح ٔانًجاص ٔانظشيخ ٔانكُايح    

ٌٗقَن الل ب ثؾَت اٍزعوبلَ فٖ الوعٌٔ الٔ أهثعخ أقَبم: ة ؽق٘قخ ّهغدبى ّٕدوٗؼ             

 ّرٌبٗخ 

ّال ٗويي ّٕف ل ب ثأؽل ُنٍ إّٛبر اال ثعل ةاٍزعوبلَ  ّّٙعَ فٖ ٍد٘بق هعد٘ي ؛ ٛى 

 ُنٍ الٖ بد هي عْاهٗ االل بل ال ر ِو اال عٌل االٍزعوبو 

II. انًطهة األٔلأ 

 انذقيقح ٔانًجاص 

الؾق٘قخ: ُٖ ر  ل ب أُهٗل ثَ هب ّٙع لَ فٖ إٛ  لْٖء هعلْم         
 12ة 

 

أّ ُْ ل ب اٍزعو  ف٘وب ّٙع لَ فٖ االٕز ػ النٕ ثَ الزقبٛت
 13ة

 

أهددب الوغددبى: فِدددْ ردد  ل دددب هَددزعبه لْدددٖء غ٘ددو هددب ّٙدددع لددَ لوٌبٍدددجخ ثٌِ٘وددب أّ لع قدددخ 

هقْٖٕخ 
 14ة

 

ّٙددع لددَ فددٖ إددز ػ ثددَ الزقبٛددت لٖددلخ ثٌ٘ددَ ّثدد٘ي الوعٌددٔ أّ ُددْ ل ددب اٍددزعو  فددٖ هددب 

الؾق٘قٖ هع قوٌٗخ هبًعخ هي اهاكح الوْْٙ  لَ 
 15ة

 

                                                           
وزارة االوقاف والشؤون )قطر:  5ط ،حجيتو ضوابطو مجاالتو االجتياد المقاصديد. نور الدين بن مختار الخادمي،  55

 .52ص ، 3ج ،(5887 ،مطابع عمي بن عمي، االسالمية
 .372ص ،5ج ،(3054 ،دار الفكر :دمشق)35ط ،أصول الفقو االسالميا.د. وىبة الزحيمي،  53
 .365ص ،مطبعة شياب( :أربيل)33ط ،أصول الفقو في نسيجو الجديدا.د. مصطفى ابراىيم الزلمي،  52
 . 376ص ،5، جأصول الفقو اإلسالميد. وىبة الزحيمي،  53
 .365، صأصول الفقو في نسيجو الجديد د. مصطفى الزلمي، 54
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ّهي ف و الزعوٗ ٘ي ٗزٚؼ لٌب هب ٍجق مروٍ , هي اى الل ب ال ْٕٗف ثبلؾق٘قخ ّال ثبلوغدبى 

قددٖ اال ثعددل اٍددزعوبلَ فددٖ القزددبة ,  ّاًددَ ٗغددت اى ريددْى ٌُددبي ع قددخ ثدد٘ي الوعٌ٘دد٘ي الؾق٘

٘ل ًَددْهًب الجْاٍدد  علددٔ هْاقددع العددلّ فددلهوُّب   ة ّقددبم  ّالوغددبىٕ فددبما قددبو قبئدد : ة اًقدد

اٍْكًب الْغعبى ثزؾوٗو هٌزقخ رنا   ,ف ٖ الوضبل٘ي قوٌٗخ روٌع اهاكح ة الٌَْه  ّ ة االٍدْك  

 ثوعبًِ٘ب الؾق٘ق٘خ 

بدخ أّ  هع ه ؽ خ اى ّٕف الل ب ثبلؾق٘قدخ ّالوغدبى ٌٗجبدٖ اى ٌَٗدت الدٔ ّاٙدع الل

ةهَددزعو  القزددبة  , فٌِددبي ؽق٘قددخ لبْٗددخ ّٙددعِب أُدد  اللبددخ لٜل ددبل ة ربًَٝددبى للؾ٘ددْاى 

الٌبٛق ّالنئت للؾْ٘اى الو زوً ّاللاثخ لي  هب ٗدلة علدٔ االهٗ , ٌُّدبي ؽق٘قدخ ّدوع٘خ 

ربلٖ ح للعجدبكح الوقْٖٕدخ ّاليردبح ّالؾدظ ّغ٘وُدب , ٌُّدبي ؽق٘قدخ عوف٘دخ ُّدٖ عٌدلهب 

هعٌٔ عوٖٙ فبٓ ام لي  فيٍّ هٖزلؾبرَ فبلعو٘دل فدٖ اللبدخ ُدْ الؾديٗي  َٗزعو  الل ب فٖ

 ليٌَ فٖ الغِ٘ هرجخ هعوّفخ ّفٖ اليل٘بد ُْ هلٗو اليل٘خ ُّينا 

 ّقل ّٙع علوبء إْٛو قْاعل ٗزن اللغْء الِ٘ب فٖ ُنا الوٚوبه ُّٖ: 

للل االٕ  فٖ الي م الؾق٘قخ
16
 

لللل اما رعنهد الؾق٘قخ ٖٗبه الٔ الوغبى
17
 

ّالوواك هي ُبر٘ي القبعلر٘ي اى الي م اما اهيي ؽولَ علٔ ؽق٘قزَ ف  ٖٗبه الٔ غ٘و 

 ملع ّاما ربى الل ب هؾزو  لوعبٍى هغبىٗخ ف  ٗؾو  علٔ إ هٌِب كّى كل٘  

للدددل فودددي االهضلدددخ علدددٔ ردددوع٘ؼ الؾق٘قدددخ اللبْٗدددخ: اؽزغدددبط الْدددبفع٘خ ّثعددد٘ الوبلي٘دددخ علدددٔ 

ٔ هللا عل٘ددَ ٍّددلن ة الوزجبٗعددبى ثبلق٘ددبه هددب لددن ٗز وقددب   هْددوّع٘خ ف٘ددبه الوغلددٌ ثقْلددَ ٕددل

18
هزوَي٘ي ثبلوعبًٖ الؾق٘ق٘خ للوزجبٗع٘ي ّللز وق ثبى الق٘به ٗيْى لوي ارن اثدوام العقدل, ثٌ٘ودب 

                                                           
 .55ص ،(5888، مكتبة دار الثقافة :االردن –عمان )5ط ،مجمة االحكام العدليةمن 53المادة  16
 .52من المجمة، المصدر نفسو، ص 55المادة  56
 ،دار الريان لمتراث ) فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ،احمد بن عمي عميو، ينظر: متفق 57

 . 276ص ،3ج ،(5875
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ٗنُت الغوِْه الٔ الوعٌٔ الوغبىٕ لل  ز٘ي ف َوّا الؾدلٗش ثبًدَ ٌٗزجدق علدٔ الوزَدبّه٘ي 

 هوؽلخ الوَبّهخ فقٜ ّلٌ٘ ثعل اروبم العقل هب لن ٗقزل ب, ف٘يْى الق٘به فٖ 

ّهوددب هعؾددذ ف٘ددَ الؾق٘قددخ الْددوع٘خ هددب مُددت ال٘ددَ الوبلي٘ددخ هددي ر َدد٘و قْلددَ عل٘ددَ الٖدد ح 

ّالَ م ة ال ٌَٗيؼ الوؾوم ّال ٌُٗيؼ  
19
علٔ العقدل ف فدب للؾٌ ٘دخ الدنٗي ؽولدٍْ علدٔ الوعٌدٔ  

 لٌ٘ الوعٌٔ اللبْٕ اللبْٕ ُّْ ة الْٛء   ُّْ الوواك ٌُب ؽَت ّعِخ ً وُن ّ

للدل ّهودب هعؾدذ ف٘دَ الؾق٘قدخ العوف٘دخ ؽود  الوبلي٘دخ ل دب ة ال٘ز٘ودخ   فدٖ قْلدَ عل٘دَ الٖدد ح 

ّالَد م ة رَددزأهو ال٘ز٘وددخ فدٖ ً َددِب   
20
علددٔ الزدٖ ال اة لِددب ّهرجددْا علدٔ ملددع اى ه ِددْم  

الوقبل خ ٗقزٖٚ اى ماد االة ريّط هي غ٘و اٍزئوبه ثٌ٘وب قل ٗيْى الوواك هدي ال٘ز٘ودخ الزدٖ 

ال ىّط لِب, ليٌِن ؽولْا الل ب علٔ العور اللبْٕ الوَزعو  للٓ اُ  اللبخ 
21
 

  لدٌ٘ لدَ  24ة االٍدواء /   ٔاخفض نًٓا جُاح انزل يمٍ انشدًمح ُّينا ف ٖ قْلَ رعبلٔ ة 

هؾو  اال علٔ الوعٌٔ الوغبىٕ ُّْ القْٚ  ّؽَي القلق, ام لٌ٘ لٚكهٖ اعٌؾدخ , ّفدٖ 

  ّاعددت الؾودد  علددٔ  13  ة االٍددواء/  ٔكممم اَغمماٌ انضيُمماِ طممانشِ فممي عُقممّقْلددَ رعددبلٔة 

اى  الوعٌٔ الوغبىٕ ُّْ الزديام رد  اًَدبى ٗدْم الق٘بهدخ رزبثدَ إٔ ٕدؾ٘ خ أعوبلدَ؛ الٍدزؾبلخ

ٍٓ ْٗم الق٘بهخ الٔ عٌقَ ٛ٘وا هي الزْ٘ه ْٗل ر  هز٘ع ّعب
22
  

ّلع  هي الوٌبٍت مرو هب مُت الَ٘ أؽل الوعبٕوٗي ُّْ اللرزْه ٍْٗف القوٙدبّٕ ؽ٘دش 

ٗقْو: ةة ّاغ بو الز وٗق ث٘ي الوغبى ّالؾق٘قخ ْٗقع فٖ رض٘دو هدي القزدأ , رودب هأٗدذ ثغد ء 

, ف٘ؾوهْى ّْٗعجْى ّٗجلعْى ّٗ َقْى ّهثودب عٌل النٗي َٗبهعْى فٖ ال زْٓ فٖ عٖوًب 

لن َٗلن لِب ثٖدواؽخ اللاللدخ   ّهضدبو ملدع  –اى ٍلن لِب ثٖؾخ الضجْد  –ٗي وّى لٌْٖٓ 
                                                           

، لإلمام محمد بن عمي نيل االوطار شرح منتقى األخبار في أحاديث سيد األخياررواه الجماعة اال البخاري، ينظر:  19
 .556ص  ،4ج  ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده( :بن محمد الشوكاني)مصر

 ج الفتح الرباني لترتيب مسند االمام احمد بن حنبل الشيباني،اخرجو االمام احمد، ينظر: احمد عبد الرحمن البنا،  30
 .550ص، 55
 ،دار التدمرية :)الرياض5ط ،المفصل في القواعد الفقييةينظر في كل ذلك د. يعقوب بن عبد الوىاب الباحسين،  35

 وما بعدىا. 372ص  ،(3050
 . 304ص، 3ج  البرىان،الزركشي،  33
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فزْٓ ثع٘ الوعبٕوٗي ثؾوهخ هٖبفؾخ الووأح هدي قجد  الوعد  االعٌجدٖ اٍدزلالال ثبلؾدلٗش 

   ال ذذم نّ الٌ يطعٍ ادذكى تًخيط يٍ دذيذ خيش نّ يٍ أٌ يًظ ايشأجالْوٗف ة 
23
 

ؽ٘ش ؽولْا ل  خ ة الوٌ   علٔ الوعٌدٔ الؾق٘قدٖ إٔ ارٖدبو الجْدوح ثبلجْدوح , ّال دبُو أى 

الؾلٗش لٌ٘ ًٖب فٖ رؾوٗن الوٖبفؾخ, الى الو هَخ ّالوٌ ٗوك فٖ فزبة القوآى اليدوٗن 

يُماخ يما ايٓما انمزيٍ ايُمٕا ارا َكذمرى انً ّالٌَخ ّٗواك ثَ ة الغوب    روب فٖ قْلَ رعدبلٔ: ة 

,  49  االؽدياة/  شى طهقرًمٍْٕ يمٍ قثمم أٌ ذًغمٍْٕ فًما نكمى عهميٍٓ يمٍ عمذج ذعرمذَٔٓا

فبلوواك هي الوٌ ٌُب ثاعوب  الو َوٗي ُْ ة الغوب    ّهي صن لٌ٘ فٖ الؾلٗش هب ٗلو علدٔ 

ؽوهخ الوٖبفؾخ ثوغوك الوٌ النٕ ال رٖبؽجَ ِّْح ّال رقبر هٌَ فزٌخ 
24
  

ل ددب الوغددبىٕ رلوددخ ةعٌبٗددخ  فِددٖ رَددزقلم فددٖ ال قددَ ّهددي اٛهضلددخ القبًًْ٘ددخ علددٔ ال

ثٌ٘ودب ُدٖ فدٖ القدبًْى رعدّل القَدن الضبلدش هدي  –ثْٖهح عبهخ  –اٍٝ هٖ روواكر للغوٗوخ 

أقَددبم الغددوائن هددي ؽ٘ددش عَددبهزِب  , فبلغٌبٗددخ ُددٖ ال عدد  الوعبقددت عل٘ددَ ثبٝعددلام أّ الَددغي 

 الوإثل أّ الَغي أرضو هي فوٌ ٌٍْاد الٔ فوٌ عْوح ٌٍخ
25
 

II.انًطهة انصاَي ب 

 انظشيخ ٔانكُايح

الٖوٗؼ هب لِو ثَ الوعٌٔ الوواك لِدْها ثٌ٘دب ثَدجت رضدوح االٍدزعوبو ؽق٘قدخ ردبى أّ         

هغبىا, أّ ُْ هب لن َٗززو الوواك هٌَ , ليضوح اٍزعوبلَ فَ٘ , ؽق٘قخ  ربى أّ هغبىا  
26
  

                                                           
)مكتبة ابن تيمية(. المنذري عبد بتحقيق حمدي عبد المجيد السمفي المعجم الكبيرسميمان بن احمد،  ،اخرجو الطبراني 23

 ،2ج ،دار احياء التراث العربي( :)بيروت الترغيب والترىيب بتحقيق مصطفى محمد عمارةالعظيم بن عبد القوي، 
 .35ص
 . 303ص ،م(03000مؤسسة الرسالة،  :)بيروت 5ط ،مدخل لدراسة السنة النبويةد. يوسف القرضاوي،  33
[ من قانون العقوبات 34، 33، 32إذ تقسم الجرائم قانونًا من حيث جسامتيا الى مخالفات وجنح وجنايات. ] المواد:  34

مؤسسة الرسالة،  :بيروت)5ط ،التشريع الجنائي اإلسالميالمعدل، وينظر عبد القادر عودة،  5858( لسنة 555العراقي )
 .33ص، (3004

 .387، ص 5، جاإلسالميأصول الفقو  ،أ.د وىبة الزحيمي  35
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الوغددبى قددْلِن: ارلددذ هددي ُددنٍ هضددبو الؾق٘قددخ قددْو القبئدد : ثعددذ , اّددزوٗذ , ىّعددذ ّهضددبو 

 الْغوح , إ هي صوورِب 

فددبلوعٌٔ الٖددوٗؼ ّاٙددؼ ثؾ٘ددش ال ٗؾزددبط الَددبهع الددٔ الزأهدد  ف٘ددَ ليضددوح االٍددزعوبو 

ٍّْاء ربى االٍزعوبو فٖ الؾق٘قخ أّ الوغبى, ّهي الوغبى الوِْْه الوزعبهر قْو أؽدلُن : 

ي ُددنٍ الٌقلددخ   ّٗوٗددل: هددي ة ال اّددوة هددي ُددنا الؾددْٗ   ّٗوٗددل هددي هبئددَ   ّ ة ال اردد  هدد

 صووُب 

ّؽيوَ : صجْد الؾين الْوعٖ ثَ, أّ رؾقق هقزٚبٍ ثوغوك الزيلن ثَ ثد  رْقدف علدٔ الٌ٘دخ , 

هي كّى الٌ و الٔ اهاكح الوزيلن ّقٖلٍ فوي قبو ليّعزَ: ة اًِذ ٛبلق   ّقع الزد ق ٍدْاء 

عزدع ُدنا الْدٖء   ّقجد  ًْٓ الز ق أّ لن ٌٍْٗ ٛى ملدع هدي ال دبل الٖدوٗؼ  ّهدي قدبو: ة ث

الوْددزوٕ , رددن العقددل ّاًزقلددذ الولي٘ددخ ّهددي ٌُددب ّٙددع ال قِددبء قبعددلح رل٘ددخ رقددْو: ة ال عجددوح 

لللاللخ فٖ هقبثلخ الزٖوٗؼ  
27
    

أهب اليٌبٗخ فِٖ ل ب اٍززو الوواك هٌَ فٖ ً ََ , ف  ٗ ِن اال ثقوٌٗخ ٍْاء ردبى الودواك 

هعٌٔ ؽق٘ق٘ب اّ هعٌٔ هغبىٗب  
28
  

ٗؾو  القزبة علٔ هعٌٔ هع٘ي اال ثقوٌٗخ اٙدبف٘خ رٌ٘دخ الودزيلن أّ قٖدلٍ , ُّينا ال 

فبما قبو الوع  ليّعزَ: ة اعزّلٕ  هوٗلا ثنلع الز ق    فِْ رٌبٗخ الى العلح هعٌبُب ؽق٘ق٘دخ : 

العل ّالؾَبة ّٗواك ثِب هغبىا الز ق ثبعزجبه العلح اصوا هي اصبهٍ ّرنا قْلدَ : ةأًدذ ثدبئي  

قِبء ر  ملع رٌبٗبد عي الزد ق ال رؾود  عل٘دَ اال ثبلٌ٘دخ, ّال ٗ ِدن الودواك هٌِدب ام اعزجو ال 

اال ثبلقوٌٗددخ, ّٗقددع ثِددنٍ اليٌبٗددبد عٌددل الؾٌ ٘ددخ الزدد ق الجددبئي, ثٌ٘وددب ٗقددع ثِددب عٌددل الْددبفعٖ 

الز ق الوععٖ
29
  

                                                           
  .52مجمة األحكام العدلية، المادة  27
 .388، ص5، جاصول الفقو اإلسالميد. وىبة الزحيمي،  37
 .357ص ،5ج، (5873مطبعة العاني، : بغداد)5ط ،مدى سمطان االرادة في الطالق د. مصطفى ابراىيم الزلمي، 38
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ثَددبد ّؽيددن اليٌبٗددخ أى الؾيددن ال ٗضجددذ ثِددب اال ثبلٌ٘ددخ أّ هددب ٗقددْم ثِددب هددي قددوائي الؾددبو ّه 

ال ددوّر الوقزوًددخ ثبلقزددبة, ف ِ٘ددب قٖددْه عددي الج٘ددبى الدد ىم, لددنلع ال ٗضجددذ ثِددب هددب ٗددلهأ 

ثبلْجِبد ربلؾلّك ّالي بهاد, فلْ قبو الَبهق: ة افند   ٗيْى غبٕجب ّال رقزع ٗلٍ,  ّاى 

قبو هع  ٙفو عٌل الوْبعوح ة هب أثٖ ثياٍى ّال اهٖ ثياً٘خ  ال ٗؾل ؽل القنر
30
  

III. انًثذس انصانس 

 انًعشفح تذالالخ انُظٕص ٔقُٕاخ االعرُثاط 

اما اؽزو  الل ب هعٌٔ ّاؽلا فٌِب ال رضْه هْيلخ؛ الى ُنا ُْ ةالٌٔ  ؽَت رعوٗدف          

إْٛل٘٘ي ّهللللللي ٌُب عدبءد القبعدلح ال قِ٘دخ : ة ال هَدبج ل عزِدبك فدٖ هدْهك الدٌٔ  
31
 

 ًَٛ ّاٙؼ فٖ كاللزَ علٔ الوعٌٔ الوقْٖك  

, ّثبلزددبلٖ ال ٗ ِددو الوقٖددْك هٌددَ اال ثعددل الجؾددش   ٔ ليددي الل ددب قددل ٗؾزودد  أرضددو هددي هعٌدد

ّالزؾددوٕ, ّاالٍددزعبًخ ثددبلقوائي ّالَدد٘بق ّرقوٗددت الٌٖددْٓ ثعٚددِب هددي ثعدد٘, ُّددْ هددب 

 َٗؤ ة ال بُو  عٌل االْٕل٘٘ي: 

فل ددب االهددو هددض  هددي أًددْا  ال ددبُو ًٛددَ كائددو ثدد٘ي الْعددْة أّ الٌددلة أّ االثبؽددخ, 

 ٕٛ  فَ٘ الْعْة عٌل الغوِْه, ّال ٖٗور عي الْعْة الٔ غ٘وٍ اال ثلل٘  ّا

ّالٌِٖ هي ال بُو ًٛدَ هزدوكك ثد٘ي اليواُدخ ّالزؾدوٗن, ّاالٕد  ف٘دَ الزؾدوٗن اال اما 

ٕوفَ عٌَ كل٘  , ّالعبم هي ال بُو النٕ ٗؾزو  الزقٖ٘ٔ, ف  ٗؾو  علدٔ العودْم اال اما 

 اًعلم الوقٖٔ 

ٍّ فدٖ كاللدخ االقزٚدبء,  ٗقْو الْبٛجٖ: ةة فبّٛاهو ّالٌْاُٖ هي عِخ الل ب علٔ رَدب

ّالز وقددخ ثدد٘ي هددب ُددْ أهددو ّعددْة أّ ًددلة, ّهددب ُددْ ًِددٖ رؾددوٗن أّ رواُددخ, ال رعلددن هددي 

الٌٖدْٓ, ّاى علدن هٌِددب ثعد٘ فددبٛرضو هٌِدب غ٘ددو هعلدْم, ّهددب ؽٖد  لٌددب ال دوق ثٌِ٘ددب اال 

                                                           
 .205-388، ص5المصدر نفسو، ج 30
 المعدل. 5845( لسنة 30( من القانون المدني العراقي رقم )3( من المجمة ، مصدر سابق، والمادة )53المادة )  25
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جخ رقع, ّثبالٍزقواء الوعٌْٕ ّلن ًَز ل ف٘دَ ثبرجب  الوعبًٖ ّالٌ و الٔ الوٖبلؼ ّفٖ إٔ هور

ثوغوك الٖد٘بخ  
32
, هدي ٌُدب ردبى لياهدب علدٔ رد  هزعبهد  هدع الٌٖدْٓ ة قبٙد٘ب ردبى أّ  

 ه ز٘ب أّ هْبّها أّ هؾبه٘ب  اى ٗيْى علٔ علن ثلالالد الٌْٖٓ ّاالل بل  

ال ٗيدبك ٗقلدْ ّكالالد االل بل علٔ هعبًِ٘ب ربًذ هؾٜ اُزوبم علوبء االْٕو قلٗوب ّؽدلٗضب ّ

 رزبة هإلف فٖ إْو ال قَ هٌِب ّفٖ اللفْو فٖ ر بٕ٘لِب 

ّقل قَن الؾٌ ٘خ اللاللخ الٔ قَو٘ي هئَ٘٘٘ي:
33
 

:  ّلِب اهثع قٌْاد اّ ٛوق ة عجبهح الٌٔ  , اّبهح الدٌٔ , كاللدخ االٗودبء , انذالنح انهفظيح

 كاللخ االقزٚبء  

 قٌبربى ة ه ِْم الوْافقخ ّه ِْم الوقبل خ    : ّلِب ٔانذالنح غيش انهفظيح )دالنح انًفٕٓو

 فعجبهح الٌٔ: ُٖ كاللخ الل ب علٔ الوعٌٔ الوقْٖك هي رْوٗعَ إبلخ اّ رجعب   

 ُّنٍ العجبهح رْو  اًْا  الٌْٖٓ الْاٙؾخ عو٘عب  ة ال بُو ّالٌٔ ّالو َو ّالوؾين  

غدوك قدواءح الدٌٔ اّ ٍدوبعَ لللل ّال بُو: ُْ الل ب النٕ ٗزجبكه هعٌبٍ اللبدْٕ الدٔ العقد  ثو

كّى ؽبعددخ الددٔ كل٘دد  فددبهط عددي الددٌٔ, ليددي ُددنا الوعٌددٔ لددٌ٘ ُددْ الوقٖددْك االٕددلٖ هددي 

رْوٗع الٌٔ, ُّْ ٗؾزو  الزأّٗ  , فبى ربى عبهب فِْ ٗؾزود  الزقٖد٘ٔ ّاى ردبى هزلقدب, 

 فِْ ٗؾزو  الزق٘٘ل, ّاى ربى فبٕب ٗؾزو  الوغبى, ّٗؾزو  رنلع الٌَـ فٖ عِل الوٍبلخ 

ٔاٌ خفمرى اال ذقغمطٕا فممي انيرمايٗ فماَكذٕا يما طمماب نكمى يمٍ انُغما  يصُممٗ ْلدَ رعدبلٔ: ة فق

  فبٙٗدخ اليوٗودخ ّاٙدؾخ اللاللدخ فدٖ اثبؽدخ الديّاط ة ُّدنا ُدْ 3  ة الٌَدبء:  ٔشثز ٔستا 

ال بُو   ليي ُنا الوعٌٔ لٌ٘ ُْ الوقْٖك إبلخ هي الٌٔ؛ ٛى ؽين اثبؽخ الديّاط ّدو  

                                                           
 .542ص ،2، جالموافقاتالشاطبي،  23
الرسالة،  مؤسسة :بيروت) 2ط ،المناىج االصولية في االجتياد بالرأي في التشريع االسالميد. فتحي الدريني،  22

 بعدىا.وما  354، ص(3052
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ISSN: 2075 - 2024  

 

13 
 

اًودب الوقٖدْك إٔدبلخ  هدي الدٌٔ ُدْ ّعدْة االقزٖدبه علدٔ أهثدع  هَجقب ثٌْٖٓ افدوٓ,

 ىّعبد عٌل الوغجخ فٖ الزعلك, ثبلْوٛ الونرْه فٖ اٙٗخ ٛجعب ُّْ العلو ث٘ي اليّعبد  

ّفٖ القبًْى, فبى عقل الِجخ ال ٗزن اال ثبلقج٘, هع اى االؽيبم العبهدخ فدٖ العقدْك لدٌ٘ ثٌِ٘دب -

, ّالوؾدد  , ّالَددجت   ليددي االؽيددبم العبهددخ ةلددبُو  القددج٘ , فأهرددبى العقددل ُددٖ ة الوٙددب 

ثبلٌَجخ للِجخ , ّهب ّهك ثقْٖٓ أهربى عقل الِجخ ّّوّٛ ً بمُب ّليّهِب ٗعزجو هدي ثدبة 

االؽيبم القبٕخ الزٖ رق٘ل االؽيبم العبهخ , ّّوٛ القج٘ فٖ الِجخ ة ًٔ   فِ٘ب
34
  

َ هدع اؽزودبو الزأّٗد  ّالٌٔ ُْ الل ب النٕ ٗلو علٔ هعٌبٍ الوقْٖك إبلخ هي ٍْق

   ٔادم هللا انثيع ٔدشو انشتا, ّإجؼ ّاٙؾب عٌلًب هب ُْ الوقْٖك ثبلٌٔ  فقْلَ رعبلٔ: ة

   لبُو اللاللخ علٔ ؽ  الج٘ع ّؽوهخ الوثب, ليٌَ ة ًٔ   فٖ الز وقخ ثٌِ٘وب 275ة الزْثخ: 

َلو ُْ الل ب اللاو علٔ الوعٌٔ الوقْٖك ّاىكاك ّْٙؽب ثؾ٘ش ال   ٗؾزو  الزأّٗ  للل ّالو 

ٔانزيٍ يشيٌٕ انًذظُاخ شمى نمى يماذٕا تاستعمح ءمٓذا  فاجهمذْٔى شًماَيٍ ف ٖ قْلَ رعبلٔ: ة 

   4  ة الٌْه /  جهذج ٔال ذقثهٕا نٓى ءٓادج أتذا  

اٙٗخ قبٛعخ اللاللخ فدٖ ث٘دبى ؽدل القدبمر, ُّدْ عدلك ال ٗؾزود  االعزِدبك ّال الزأّٗد , 

 ح فٖ قْاً٘ي العقْثبد ّٗقبو هض  ملع عي العقْثبد الوؾلك

ّالوؾيددن ُددْ الل ددب الددلاو علددٔ هعٌددبٍ الوقٖددْك هددي ٍددْقَ إددبلخ أّ كاللددخ ّاٙددؾخ 

ثؾ٘ش ال ٗؾزو  رأّٗ  ة ّال ؽزٔ ًَدقب فدٖ عِدل الوٍدبلخ   , ُّدْ أعلدٔ كهعدبد الْٙدْػ 

فٖ الٌْٖٓ, ّٗلف  فدٖ ُدنا رد  الٌٖدْٓ الوزعلقدخ ثبلعق٘دلح ّاالفد ق ّال ٚدبئ  ّالزدٖ 

 ن ّاالف ق النه٘وخ رؾوم الغوائ

                                                           
( من القانون المدني العراقي النافذ في فقرتيا األولى: )ال تتم اليبة في المنقول ااّل بالقبض(. ينظر 502تنص المادة ) 23

 ،(3055نيضة مصر،  )مصر:2ط ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديدفي تفاصيل ذلك: د.عبد الرزاق السنيوري، 
 .44، ص4ج
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للل أهب اّبهح الٌٔ فِٖ كاللخ الل ب علٔ هعٌٔ أّ ؽين غ٘و هقْٖك ال إٔبلخ ّال رجعب ّاًودب 

   َٗدزليم 23  ة االٍدواء:  ٔال ذقمم نًٓما ا َٗزليهَ الٌٔ عق  أّ عوفب , فقْلَ رعدبلٔ: ة 

 عق  رؾوٗن الٚوة ّالْزن ّر  ٍّبئ  االٗناء الزٖ رزْعَ الٔ الْاللٗي 

للل اهب كاللخ الٌٔ فِٖ اى ٗ ِن هي ً ٌ الل ب صجْد ؽين الْاقعخ الوٌزْق ثِب لْاقعخ افدوٓ 

 غ٘و هنرْهح الّزواي الْاقعز٘ي فٖ العلخ اّ الؾيوخ هي رْوٗعَ 

ّلعلوبء االْٕو ر م فٖ ُنٍ اللاللخ ُ  ُٖ ْٕهح هدي ٕدْه الق٘دبً الغلدٖه أم ُدٖ قٌدبح 

 ب هؾ  ر ٖ٘لِب هَزقلخ ل ٍزٌجبٛ ّاالّزقبق, لٌ٘ ٌُ

دشيممد عهمميكى ايٓمماذكى ٔتُمماذكى ٔاخممٕاذكى ٔعًمماذكى ٔخمماالذكى ف ددٖ قْلددَ رعددبلٔ: ة 

      23  ة الٌَبء: ٔتُاخ االر ٔتُاخ االخد

اٙٗددخ ًددٔ فددٖ ؽوهددخ الزدديّط ثبلٌَددبء الوددنرْهاد فِ٘ددب هددي قوٗجددبد الوعدد  ّمّاد 

العلدخ   ُّدٖ القواثدخ هؽوَ ُّٖ رلو ثو ِْهِب علٔ ؽوهخ الزيّط ثبلغدلاد اٗٚدب ة لْؽدلح 

الْلٗلح ثٌِ٘ب ّث٘ي الوع , ّالى العودبد ّالقدبالد ُدي ثٌدبد الغدلاد ّالعلدخ مارِدب هْعدْكح 

 فٖ ثٌبد االّالك ة الؾ ٘لاد   ثْٖهح أقْٓ ُّينا 

للل اهب عدي كاللدخ االقزٚدبء فِدٖ كاللدخ الل دب علدٔ هعٌدٔ هقدله الىم للوعٌدٔ الوٌزدْق هزقدلم 

 قف علٔ رقلٗوٍ ٕلق الي م اّ ٕؾزَ عق  أّ ّوعب علَ٘, هقْٖك للوزيلن , ٗزْ

  سفع عٍ ايري انخطا ٔانُغياٌ ٔيا اعركشْٕا عهيّفقْلَ علَ٘ الٖ ح ّالَ م ة 
35
 

                                                           
دار بيروت:  ، محمد بن يزيد ابي عبد اهلل القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )ابن ماجةسنن رواه ابن ماجة في   35

: بيروت )3ط ،بتحقيق شعيب االرناؤوط ،أبي حاتم محمد بن حبان ،. وابن حبان صحيح ابن حبان3034ص ،الفكر(
 .6358(، ص5882مؤسسة الرسالة، 

 5ط ،بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،عبد اهلل محمد بن عبد اهلل أبي ،لمستدرك عمى الصحيحين لمحاكموالحاكم في ا
 ،أبي الحسن عمي بن عمر ،الدار قطنيسنن .  والدار قطني  في 587، ص3ج ،(5880 دار الكتب العممية،)بيروت: 

 . 3205ص  ،(5855 ،دار المعرفةبيروت: بتحقيق عبد اهلل ىاشم مدني يماني ) 
 . (5855، دار المعرفة :بيروت ، )بتحقيق عبد اهلل ىاشم مدني يماني ،مي بن عمرأبي الحسن ع ،الدار قطنيسنن 
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ٗلو ث بُوٍ علٔ أّى القزأ ّالٌَ٘بى ّاٝرواٍ ال ٗقع فٖ ُنٍ اٛهخ, ُّدنا الوعٌدٔ ال دبُو ال 

الْوٗف, فزعدّ٘ي علدٔ ه َدو الدٌٔ أى  ٗزبثق الْاقع, روب أًَ لٌ٘ الوقْٖك هي ُنا الؾلٗش

ٔ  ىائلا  علٔ أل بل الٌٔ؛ ٛى فِن الٌٔ فِوب ٕؾ٘ؾب َٗزليهَ ُّينا ٗيْى رقدلٗو  ٗقله هعٌ

 الوواك ثبلؾلٗش ة هفع عي اهزٖ ] اصن [ أّ ] ؽَبة [ القزأ ّالٌَ٘بى ّهب اٍزيوُْا علَ٘ 

ْم الوْافقدخ هدب ُدْ فدٖ الؾق٘قدخ أهب كاللخ الو ِْم , فِٖ ه ِْم هْافقخ ّه ِْم هقبل خ , ّه ِد

اال كاللخ الٌٔ أّ ة اٗوبء الٌٔ   الزٖ ٍجق ث٘بًِب  ثٌ٘وب ه ِْم الوقبل دخ ُدْ ة ؽيدن هقدبلف 

للوٌزْق, َٗزٌجٜ هي رقلف ق٘ل ّاهك فٖ الٌٔ هعزجو فدٖ ؽيودَ   , ّأثدوى الق٘دْك الوعزجدوح 

القدله هدي اليد م عدي فٖ الٌْٖٓ أهثعخ ة الٖد خ ّالْدوٛ ّالببٗدخ ّالعدلك   ّارز دٖ ثِدنا 

اللالالد ّأًْاعِب, فلَ٘ذ ُٖ الوقْٖكح هي ُدنا الجؾدش رودب اى رزدت إدْو ال قدَ ىافدوح 

 ثز بٕ٘لِب ّاهضلزِب 

IV. انًثذس انشاتع 

 انٕقٕ  عهٗ يقاطذ انرششيع 

ال ثّل لوي ٗزٖلٓ لز َ٘و الٌٔ هدي الزعدور علدٔ الؾيودخ هدي رْدوٗعَ ّالِدلر               

النٕ اثزببٍ الْبه  ة أّ الوْو    هدي ٍدٌَ  ّليدٖ ٖٗد  الدٔ ُلفدَ ُدنا ٗؾزدبط الدٔ ٍّدبئ  

َٗزع٘ي ثِب ّقل كو رزجع عيئ٘بد الْوٗعخ ّاكلزِب الز ٖد٘ل٘خ الدٔ أى الْدوٗعخ هدب ّٙدعذ اال 

الويل ٘ي ّفٖ ملع ٗقْو العي ثي عجل الَ م : ة ّهي رزجع هقبٕل الْدو  فدٖ لزؾق٘ق هٖبلؼ 

علددت الوٖددبلؼ ّكهء الو بٍددل , ؽٖدد  لددَ هددي هغوددْ  ملددع اعزقددبك اّ عوفددبى ثددبى ُددنٍ 

الوٖدلؾخ ال ٗغددْى اُوبلِدب ّاى ُددنٍ الو َددلح ال ٗؾدْى قوثبًِددب ّاى لددن ٗيدي فِ٘ددب اعوددب  ّال 

  ْٗعددت ملددع   الددٔ اى ٗقددْو:    ة ّلددْ رزجعٌددب ًددٔ ّال ق٘ددبً فددبٓ , فددبى فِددن ً ددٌ الْددو

هقبٕل هب فٖ اليزبة ّالٌَخ لعلوٌب اى هللا اهو ثي  ف٘دو كقدَ ّعلدَ ّىعدو عدي رد  ّدو كقدَ 
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ّعلَ فأى الق٘و ٗعجو ثَ عي علت الوٖبلؼ ّكهء الو بٍل ّالْو ٗعجو ثَ عدي علدت الو بٍدل 

ّكهء الوٖبلؼ  
36
 

هقبٕددلُب ّالوٖددبلؼ اللالددخ علِ٘ددب, ُّددنٍ  الببٗددخ هددي ر َدد٘و الٌٖددْٓ ّفِوِددب ُددْ اكهاي

الوٖبلؼ قل ريْى عيئ٘خ أّ رل٘خ, فبلوٖبلؼ الغيئ٘خ ُٖ الزٖ رلهي عي ٛوٗق آؽبك االكلدخ, 

 ثق ر الوعبًٖ اليل٘خ الزٖ ال رلهي اال ثأكلخ رض٘وح 

ّهقبٕددل الزْددوٗع هٌِددب هددب ُددْ هٌٖددْٓ عل٘ددَ ثْددي  ٕددوٗؼ ّّاٙددؼ ّهٌِددب هددب ُددْ غ٘ددو 

 ليي ٗزن الزْٕ  الَ٘ ثزوٗق االٍزلالو ّاالٍزٌجبٛ  هٌْٖٓ علَ٘ ٕواؽخ,

للددل فوددي الوٖددبلؼ الوٌٖددْٓ علِ٘ددب ٕددواؽخ رلددع الددْاهكح فددٖ الٌٖددْٓ الزددٖ رددبهو ث عدد  

ٔافعهمٕا الق٘و ّرغٌت ال َبك ّاالهو ثبلزَ٘٘و ّالٌِٖ عي االٙواه, رودب فدٖ قْلدَ رعدبلٔ: ة 

شيممذ هللا تكممى انيغممش ٔال يشيممذ تكممى ي  ّقْلددَ رعددبلٔ: ة  77  ة الؾددظ : انخيممش نعهكممى ذفهذممٌٕ 

     286  ة الجقوح :  ال يكهف هللا َفغا اال ٔععٓا  ّقْلَ رعبلٔ: ة 185  ة الجقوح  انعغش

فِددنٍ ًٖددْٓ ّاٙددؾخ اللاللددخ علددٔ هقبٕددلُب ُّددٖ اى الؾددوط هددلفْ  ّاى الوْددقخ رغلددت 

 الزَ٘٘و, ّاى الزَ٘٘و هقٖل ّوعٖ   ُّينا 

لِ٘دب الٌٖدْٓ ٕدواؽخ ةعيئ٘خ  رقدٔ عبًجدب هدي ّقل ريدْى  الوٖدبلؼ الزدٖ كلدذ ع

عْاًت الوعدبه د اّ االؽدْاو الْقٖد٘خ اّ عْاًدت الؾ٘دبح االفدوٓ  ُّدٖ هٖدبلؼ رقزلدف 

 ثبفز ر اّٛقبٓ ّاٛؽْاو ّقل ال ٗؾزبعِب عو٘ع الٌبً,

ارا تايعممد فقممم ال ة الوعددبه د فددٖ  ٗقددل  لوعدد  ملسو هيلع هللا ىلصللددل ّعلددٔ ٍددج٘  الوضددبو: قْلددَ عل٘ددَ 

 خثتح
37
فلٗعخ  فِنٍ هٖلؾخ عيئ٘خ رقٔ ُنا الٌْ  هي االّقبٓ الدنٗي ٗقدلعْى إ ال  

ثَددِْلخ فددٖ الج٘ددْ  ّال ٗزويٌددْى هددي كفددع البددجي عددٌِن ثزوٗددق الٌ ددو ّالزؾددوٕ, فَددوؼ لِددن 

 الْو  ثاع ى ملع اصٌبء العقل فِنٍ هٖلؾخ فبٕخ  
                                                           

ص  ،(5883دار الطباع لمطباعة والنشر، ) دمشق:  5ط ،قواعد االحكام في مصالح االنامالعز بن عبد السالم،  25
535. 

 .37ص  ،2ج ،(5885)دار الخير،  مسمم بشرح النوويأخرجو الشيخان، ينظر ابي زكريا يحيى بن شرف،  26
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قدل ال للل ّهٖلؾخ رَدع٘و الجٚدبئع ّالَدلع فدٖ ثعد٘ االّقدبد ّاٛؽدْاو ةهٖدلؾخ عيئ٘دخ  

ريْى هزلْثخ اّ هْدوّعخ اال فدٖ لدوّر االىهدبد ّالْدؾخ ّالبد ء, ٛى االٕد  فدٖ ُدنا 

الوغبو ُْ ؽوٗخ الزَع٘و ةّفْٚعِب لقبًْى العوٗ ّالزلت ,ّهي ٌُب, اهزٌع الٌجدٖ عل٘دَ 

اٌ هللا ْٕ انًغمعش انخمافض الٖ ح ّالَ م عي الزَع٘و فٖ ؽ٘برَ لوب ٛلت هٌَ ملع قبئ  ة

انثاعممط 
38
ليددي لوددب رب٘ددود الوٖددلؾخ فددٖ العِددْك الزبل٘ددخ لددَ لغددأ القل ددبء الواّددلّى الددٔ ,  

 الزَع٘و 

لل اهب الوٖبلؼ غ٘و الوٌْٖٓ علِ٘ب فزززلت هوي ٗزعبه  هع الٌٔ ىٗبكح الزؾوٕ ّالجؾدش 

 ّثنو الغِل ّاٍزقواء الٌْٖٓ هي اع  الْقْر علٔ هقبٕل الْو  فِ٘ب,

االٍددْاق هددض  ,لددن ٗددوك ثْددأًِب ًددٔ فددبٓ ,ليٌِددب فوٖددلؾخ رددْفو الزعددبم ّالجٚددبئع فددٖ 

اٍزٌجزذ هي هغوْ  الٌْٖٓ اللالخ علدٔ ردوّٗظ الَدلع ,ّرَ٘د٘و الؾٖدْو علِ٘دب ردبلٌِٖ  

عي رلقٖ الورجدبى, ّالٌِدٖ عدي ث٘دع الؾبٙدو للجدبك ,ّالٌِدٖ عدي االؽزيدبه ,ّالٌِدٖ عدي ث٘دع 

 الزعبم قج  قجَٚ,

غيئ٘دخ رجدد٘ي اى غبٗزِددب ر ٘ددل هقٖددلا رل٘ددب ُددْ ئم ثبٍدزقواء ُددنٍ الوٌددبُٖ ّالجؾددش عددي عللِددب ال

 ةرْفو الَلع ّالجٚبئع فٖ االٍْاق ٍِّْلخ الؾْٖو علِ٘ب   

ّقددل ّٙددع علوددبء إٛددْو هَددبلع ٍّّددبئ  للزعددور علددٔ ُددنٍ الوقبٕددل ّالوعددبًٖ ّقَددوْا 

الوَددبلع ُددنٍ ؽَددت كهعددخ قزع٘ددخ الوقبٕددل الزددٖ رْٕدد  الِ٘ددب الددٔ هَددبلع قزع٘ددخ ّهَددبلع 

 لٌ٘خ 

األٔلانًطهة    VI.أ 

 انٕعانم انقطعيح 

ّٗقٖل ثِب الٍْبئ  ّالوَبلع الزٖ كلذ علِ٘ب ًْٖٓ رض٘وح ثلبذ كهعدخ ال٘قد٘ي اّ           

 القوٗت هي ال٘ق٘ي ّؽٖوُّب فٖ ص صخ اقَبم:

                                                           
 .363ص ،2ج ،أخرجو أبو داود 27
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 انقغى األٔل االعرقشا 

ّاالٍدددزقواء فدددٖ اللبدددخ ٗعٌدددٖ الززجدددع, ٗقدددبو: اٍدددزقوأ االّددد٘بء إ رزجعِدددب لوعوفدددخ اؽْالِدددب 

ّفْإِب, ّإٔ  اليلوخ هدبفْم هدي ة قدوأ   ثوعٌدٔ رزجدع ًّ دو , ّقدوأ اٛهدو رزجعدَ, ّقدوأ 

الج ك رزجعِب أهٙب  أهٙب  , ٍّبه فِ٘ب ٌٗ و ؽبلِب ّأهوُب, ّقوأ اٛهٗ رزجع ًبٍب ثعل ًدبً 

فِ٘ب 
39
 

زقواء فٖ االٕز ػ عجبهح عي: رٖد ؼ اهدْه عيئ٘دخ لدزؾين ثؾيوِدب علدٔ اهدو ْٗدو  ّاالٍ

رلع الغيئ٘بد , اّ رٖ ؼ عيئ٘بد الوعٌٔ ل٘ضجذ فٖ عِزِب ؽين عبم 
40
 

 ٔاالعرقشا  َٕعاٌ:

: ّٗقٖل ثَ اٍزٌجبٛ عل  علٗدلح ٛؽيدبم هقزل دخ, صدن األٔل: اعرقشا  األدكاو انًعشٔفح عههٓا

ّرور٘جِب ّفدق الؾيودخ الوقٖدْكح هٌِدب ف٘ؾٖد  هدي هغودْ  ُدنٍ العلد  ة اٍزقواء رلع العل  

ؽيوخ   ُٖ الوَزِلفخ ثي  رلع اٛؽيبم, ٗويي رَو٘زِب ثل ة الوقٖل الْوعٖ    ّهي االهضلدخ 

 علٔ ملع:

علخ الٌِٖ عي ث٘ع الغيار ثبلوي٘  ُْ الغِ  ثوقلاه أؽل العْٙ٘ي عوفذ ُنٍ العلخ 

ثزوٗق االٍزٌجبٛ
41
  

ٖ عي الوياثٌخ الوَزٌجٜ هي قْلَ ٕلٔ هللا علَ٘ ٍّلن لوي ٍألَ عي ث٘ع الزوو ّعلخ الٌِ

ثبلوٛت: ة أٌٗقٔ الوٛت اما عف   قبو: ًعن   قبو: ة ف  امى   
42
 

                                                           
 .263-265، ص3ج ،دار المعارف( القاىرة:  ) 3ط المعجم الوسيط، تأليف مجمع المغة العربية، 39
 ،مؤسسة الرسالة) 5ط ،، تحقيق محمد سميمان االشقرالمستصفى في عمم االصولالغزالي ابو محمد حامد بن حامد،   30

 . 387ص  ،2و ج 502ص، 5ج  ،(5886
 وما بعدىا. 222ص  ،4ج ،دار الفكر( :)دمشق الفقو االسالمي وأدلتوينظر تفصيل ذلك في د. وىبة الزحيمي،  35
 . 437، ص2ج ،، باب ما جاء في النيي عن المزابنة5334اخرجو الترمذي، مصدر سابق،  كتاب البيوع برقم  33
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فعلخ رؾوٗن الوياثٌخ
43
ُٖ الغِبلخ ثوقلاه اؽل العْٙ٘ي ُّْ الوٛدت الوج٘دع ثبل٘دبثٌ ئم هدي  

 ّوّٛ ٕؾخ الج٘ع رَبّٕ العْٙ٘ي 

زقواء االهضلخ الونرْهح ًوٓ أًِب رِلر ئلٔ رؾق٘ق ؽيودخ ّدوع٘خ ّاؽدلح ُدٖ ة فوي ف و اٍ

اثزبو البوه فدٖ الوعبّٙدبد   ّثبلزدبلٖ ٗويدي القدْو ثدبى ة اثزدبو البدوه فدٖ الوعبّٙدبد 

 هقٖل ّوعٖ قزعٖ   

 انُٕ  انصاَي: اعرقشا  ادنح االدكاو انًشرشكح في عهح ٔادذج: 

 لزعبم قج  قجَٚ ُٖ رْفو الزعبم فٖ اٍْٛاق هي أهضلخ ملع: علخ الٌِٖ عي ث٘ع ا

ّعلخ الٌِٖ عي ث٘ع الزعبم ثبلزعبم ًَ٘ئخ ُٖ أى ال ٗجقٔ فٖ النهدخ ّال ٗدلف  ئلدٔ اٍٛدْاق, 

 ّعلخ الٌِٖ عي االؽزيبه, ُٖ هٌع اق و الزعبم فٖ اٍْٛاق 

ٍدْاق ف٘ؾٖ  هي هغوْ  ُنٍ اٛهضلخ ّعللِب علخ هْزورخ ّاؽلح ُٖ ة رْفو الزعدبم فدٖ اٛ

 ّرًَْ فٖ هزٌبّو الغو٘ع  ف٘يْى ُْ الوقٖل الْوعٖ ُّينا 

 انقغى انصاَي: َظٕص انقشاٌ انكشيى انٕاضذح انذالنح:

 ُّنا الوَلع ال ٗؾزبط رج٘و عٌبء لوعوفخ الوقبٕل ّالؾين لْْٙؽِب ّٕواؽزِب,

كهء    ٗددلو كاللددخ ّاٙددؾخ علددٔ أىّ  205  ة الجقددوح :  ٔهللا ال يذممة انفغممادفقْلددَ رعددبلٔ: ة 

   يا أيٓا انزيٍ آيُٕا ال ذماكهٕا أيمٕانكى تيمُكى تانثاطممالو بٍل هقٖل ّوعٖ , ّقْلَ رعبلٔ:ة

  , ّاٙؼ اللاللخ علٔ أى أر  أهْاو الٌدبً ثبلجبٛد  ه َدلح ّأى الؾ دبل علدٔ  29ة الٌَبء: 

 الوبو هقٖل ّوعٖ  

    فمي انخًمش ٔانًيغمش اًَا يشيذ انشيطاٌ أٌ يٕقع تيمُكى انعمذأج ٔانثىءما ّقْلَ رعبلٔ: ة 

 , ٗلو كاللخ ّاٙؾخ علٔ أى ّوة القوو ّلعت الوَ٘و هدي الو بٍدل اليج٘دوح  91ة الوبئلح: 

 ُّينا 

                                                           
 .273، ص3ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ،المزابنة: بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا 32
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 انقغى انصانس: انغُح انًرٕاذشج:

ُّْ ٗعزول علٔ اٍزق ٓ الوقٖل الْوعٖ هي الٌَخ الوزْاروح ٍدْاء أردبى الزدْارو هعٌْٗدب 

أّ عول٘ب
44
  

ٗؾٖ  هي هْدبُلح عودْم الٖدؾبثخ ٛعودبو الوٍدْو ٕدلٔ هللا  ّٗقٖل ثبلزْارو الوعٌْٕ هب

علَ٘ ٍّلن ثؾ٘ش َٗزقلٔ هدي هغوْعِدب هقٖدل ّدوعٖ هدي رد  ملدع, علدٔ ٍدج٘  الوضدبو: 

هْوّع٘خ الٖلقخ الغبهٗخ الوعجو عٌِب ثدبلؾجٌ  ّٗقٖدل ثدَ ؽدجٌ الودبو ّّق دَ علدٔ ٍدج٘  

 الٖلقخ الغبهٗخ 

هدي ريدواه هْدبُلح أعودبو الوٍدْو ٕدلٔ هللا أهدب الزدْارو العولدٖ: ف٘ؾٖد  ٙؽدبك الٖدؾبثخ 

 علَ٘ ٍّلن ثؾ٘ش َٗزقلٔ هٌِب هقٖل ّوعٖ 

قدل ًٚدت عٌدَ  ثدبُْٛاىّهي ملع هب هّٕ عي اٛىهق ثي قٌ٘ قدبو: رٌدب علدٔ ّدبٛر ًِدو 

الوبء فغبء أثْ ثوىح اٍٛدلوٖ علدٔ فدوً ّقدبم ٖٗدلٖ ّفلدٔ فوٍدَ فبًزلقدذ ال دوً فزدوي 

ٕ رَ ّرجعِب ؽزٔ أكهرِب, فأفنُب صن عدبء فقٚدٔ ٕد رَ ّفٌ٘دب هعد  لدَ هإٔ فأقجد  ٗقدْو 

اً وّا ئلٔ ُنا الْ٘ـ روي ٕ رَ هدي أعد  فدوً, فبقجد  فقدبو: هدب عٌ ٌدٖ أؽدل هٌدن فبهقدذ 

هللا عل٘دَ ٍّدلن ّقدبو: ئّى هٌيلدٖ هزدواٍؿ فلدْ ٕدل٘ذ ّروردذ ال دوً لدن آِد  هٍْو هللا ٕلٔ

أُلٖ ئلٔ الل٘ 
 45ة

, ّمرو أًَ ٕؾت هٍْو هللا ٕلٔ هللا علَ٘ ٍّلن فيبى ٗوٓ هي رَ٘٘وٍ   

فقل عل  ُنا الٖؾبثٖ الغل٘  قزع الٖ ح ّلؾْقَ ثبل وً ثبلوْقخ ال ؽقخ ثَ لْ اٍدزوو فدٖ 

للؾبق ثَ اال ل٘ , ًبُ٘ع عدي فقلاًدَ ل وٍدَ, ّثد٘ي أًدَ فعد  ملدع ٕ رَ ثؾ٘ش ال ٗزويي هي ا

لوب ّبُلٍ هي ٍوبؽخ الٌجٖ ّرَ٘٘وٍ لٜهْه فِنا هقٖل ّوعٖ قوٗت هي ال٘ق٘ي ثبلٌَجخ ئلدٔ 

                                                           
 .32-33، صأصول الفقو في نسيجو الجديدد. مصطفى ابراىيم الزلمي،  33
، 5542 ث برقمالحدي، كتاب العمل في الصالة، ذكر ىذه القصة اإلمام البخاري في صحيحو. ينظر : فتح الباري  34

 مصدر سابق.
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أثٖ ثوىح االٍلوٖ ليٌَ ٗيْى هقٖدلا لٌ٘دب لب٘دوٍ هودي لدن ْٗدِلّا هعدَ هدب ّدِل فِدن ٗزلقدْى 

 ي هٌِن هب قبو علٔ ٍج٘  الزأٍٖ ّؽَي ال
46
 

 VI.ب انًطهة انصاَي

 انٕعانم انظُيح

ُّددٖ الٍْددبئ  الزددٖ ٗددزن الزْٕدد  ثِددب ئلددٔ اصجددبد الوعددبًٖ الغيئ٘ددخ هددي فدد و آؽددبك         

 الٌْٖٓ , ّٗويي اعوبلِب ف٘وب ٗأرٖ:

 انًغهك األٔل: األيش ٔانُٓي:

ئم أى ر  هي اٛهو ّالٌِٖ ّاٙؼ اللاللخ علٔ الوقْٖك ثوغوك لدبُو الٖد٘بخ كّى 

عي علخ أّ ؽيوخ, فلوب ربى اٛهو ٗقزٖٚ ٛلت ال ع , كو ملع علٔ أى اٗقدب  الودأهْه  ثؾش

ثَ هقْٖك للْبه  , ّاى علم اٗقبعَ هقبلٌف لوقٖدلٍ , ّالٌِدٖ لودب ردبى ٗقزٚدٖ اليدف عدي 

ال عددد  كو علدددٔ اى عدددلم اٗقدددب  الوٌِدددٖ عٌدددَ هقٖدددْك للْدددبه  ّاى اٗقبعدددَ هقدددبلف لدددنلع 

الوقْٖك 
47
 

  أهو ٗ ٘ل ّعْة اقبهخ الٖد ح فودي اقبهِدب  45  ة العٌيجْد :  انظثج ٔاقىفقْلَ رعبلٔ: ة 

ربى هإكٗدب للوقٖدْك الْدوعٖ هدي لدبُو اٛهدو, ّهدي رورِدب ردبى هقبل دب للوقٖدْك , ُّدنا 

اٛهو عبم للغو٘ع ٍْاء لوي عور العلدخ ّالؾيودخ هدي اقبهزِدب أّ لدن ٗعدور فدبلغو٘ع هدأهْه 

 ثاقبهزِب  

  ٗ ٘ل الٌِٖ عي الزجنٗو فوي رف عٌدَ ردبى  26  ة االٍواء:  ذثزيشا   ٔال ذثزسّقْلَ رعبلٔ: ة 

هإكٗدب للوقٖددْك الْددوعٖ ّهدي لددن ٗوزضدد  ردبى هقبل ددب, ّاليدد  هزبلدت ثبالهزٌددب  عددي الزجددنٗو 

 ثب٘ الٌ و عي هعوفخ العلخ هي الٌِٖ هي علهِب 

 انًغهك انصاَي: انرذهيم فيًا عقم يعُاِ:

                                                           
 .33-35ص ،المؤسسة الوطنية لمكتاب(الجزائر:  ) مقاصد الشريعة االسالميةابن عاشور،  35
 .282،ص3، ج الموافقاتالشاطبي،  36
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 ْٕٛو ّٗواك ثَ هعٌ٘بى:ٗزلق هٖزلؼ الزعل٘  عٌل علوبء ا

 أى أؽيبم هللا رعبلٔ هعللخ ثوٖبلؼ العجبك فٖ الؾ٘بح ّالوعبك  األٔل:

ث٘بى عل  الٌْٖٓ  انصاَي:
48
 

فددبٛٛ ق اّٛو ُددْ الزعل٘دد  ثددبلوعٌٔ العددبم, أهددب اٛٛدد ق الضددبًٖ فِددْ الزعل٘دد  ثوعٌددبٍ 

ّالوقٖدل هدي  الغيئٖ, ُّدْ الوقٖدْك فدٖ ُدنا الوَدلع, إٔ الجؾدش عدي الوقٖدل هدي اٛهدو

                 الٌِٖ ّثبلزبلٖ فأى العلخ هي اٛهو ُدٖ ة علدت الوٖدبلؼ   ّالعلدخ الوقٖدْكح هدي الٌِدٖ ُدٖ  

ة كفددع الو بٍددل   , فددبٛهو ثددبلج٘ع لوددب رددبى لوٖددلؾخ االًز ددب  ثددبلوج٘ع رددبى هقٖددْكا, ّاٛهددو 

 ينا ثبلٌيبػ لوب ربى لوٖلؾخ الزٌبٍ  ّالؾ بل علٔ الٌْ  ربى هقْٖكا ُّ

 

 انًغهك انصانس: انرعثذ فيًا خفي يعُاِ: 

 ئى اٛؽيبم الزٖ لن ٌٗٔ علِ٘ب الْبه  ٍّيذ عٌِب فٖ ىهي الزْوٗع علٔ ًْع٘ي:

اّٛو: هب لن ٌٗٔ علَ٘ الْدبه  فدٖ ىهدي الزْدوٗع لعدلم ّعدْك ؽبعدخ ئل٘دَ فدٖ ؽٌ٘دَ, ّملدع 

عوع الوٖبؽف, ّردلّٗي ربلؾْاكس الزٖ ّقعذ ثعل ّفبح الوٍْو ٕلٔ هللا علَ٘ ٍّلن هٌِب: 

الٌَخ ّرٚو٘ي الٌٖب  ّغ٘وُب  ؽ٘ش ً و فِ٘ب الَلف الٖبلؼ ّاعوُّب علٔ هدب رقدوه فدٖ 

 رل٘برِب 

ُّددنا القَددن رغددوٕ فوّعددَ علددٔ إٔددْلَ الوقددوهح ّددوعب, فوددب رددبى هٌبٍددجب لوقبٕددل 

 الزْوٗع ربى هْوّعب ّهب ربى هٌِب هٌبقٚب ربى غ٘و هْوّ  

ه  فددٖ ىهددي الددْؽٖ, هددع ق٘ددبم الوعٌددٔ الوقزٚددٖ لددنلع, أّ الضددبًٖ: قَددن لددن ٗددٌٔ عل٘ددَ الْددب

لْعْك الؾبعخ ئلٔ ث٘دبى ؽيودَ, فبلَديْد عٌدَ ردبٝقواه أّ الوٙدب ثأًدَ صبثدذ ّهْعدْك ّال 

ٗؾزبط ىٗبكح أّ ًقٖبًب, فدإٔ ىٗدبكح علدٔ هدب هْعدْك قدل ٗيدْى ثلعدخ ّهدي اٛهضلدخ علدٔ ملدع 

                                                           
 .532ص ،(5882دار األمان، ) الرباط:  3ط ،المقاصد العامة لمشريعة االسالميةيوسف حامد العالم،  37
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ّ  ًَٛ لدن ٗيدي فدٖ عِدل هٍدْو هللا ٍغْك الْيو عٌل االهبم هبلع هؽوَ هللا, فِْ غ٘و هْو

ٕلٔ هللا علَ٘ ٍّدلن هدع ق٘دبم الوعٌدٔ الوقزٚدٖ لدَ ُّدْ اًزٖدبهٍ ٕدلٔ هللا عل٘دَ ٍّدلن فدٖ 

البيّاد ّال زْؽدبد ّهدع ملدع لدن ٗضجدذ أًدَ ٍدغل   رعدبلٔ ّديوا, فدلو ملدع علدٔ أًدَ غ٘دو 

لٔ هللا عل٘دَ هقْٖك, ّاى الٌَخ علم الَغْك, ّرنلع ٍقْٛ ىربح القٚو ّالجقْو فبلٌجٖ ٕد

 اليربح هي إؾبثِب, فلو علٔ علم ّعْثِب  ٗأفنٍّلن لن 

ّٗجدددلّ اى غبٗدددخ ُدددنا الوَدددلع اٛف٘دددو الدددنٕ ّٙدددعَ الْدددبٛجٖ ُدددْ هقبّهدددخ الجدددل  

ّاالٙبفبد الزٖ قل رلؾق فٖ هغبو العجبكاد , ام ال هلف  للعق  ٌُب اّ ال كّه لوعوفخ العلدخ 

الْاهكح ّعلم االٙدبفخ الِ٘دب اّ االلؾدبق ثِدب, اّ الؾيوخ هٌِب  فْعت الزْقف عٌل الٌْٖٓ 

ّرنلع ْٗو  الوعبه د ّاؽيبم الغٌبٗبد غ٘و هعقْلخ الوعٌٔ, روقبكٗو الؾلّك, ّالي دبهاد, 

 ّّوّٛ الٌيبػ ّالز ق ّالعلك, ّغ٘و ملع 

 

 انخاذًـــــح

 ٗويي رضج٘ذ اُن ًزبئظ الجؾش ّروب ٗأرٖ:

٘و الٌٖدْٓ, ؽزدٔ ال رٚد٘ع ؽوهزِدب ثد٘ي ل ر ِو الؾبعدخ كائودب الدٔ ّٙدع ٙدْاثٜ لز َد1

 عبهل هزعٖت اّ عبؽل هزٌيو  

ل ال ثل هدي هْاىًدخ عٌدل الزعبهد  هدع الٌٖدْٓ رغودع ثد٘ي اؽزدوام الدٌٔ ّهواعدبح هعبً٘دَ 2

 ّفق لَبى العوة, ّث٘ي ؽيوخ الٌٔ ّهقبٕل الزْوٗع 

ف٘ددخ عٌددل لدد ٙددوّهح رقددلٗن الوعددبًٖ الْددوع٘خ ة االٕددز ؽ٘خ   علددٔ الوعددبًٖ اللبْٗددخ ّالعو3

الزعبه  هع الٌٖدْٓ الْدوع٘خ , رودب رقدلم الوعدبًٖ القبًًْ٘دخ علدٔ غ٘وُدب عٌدل ر َد٘و ًدٔ 

 قبًًْٖ 
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ل ٙوّهح اى ٗيْى هي ٗزعبه  هع الٌْٖٓ هلودب ثقْاعدل اللبدخ العوث٘دخ ّاٍدبل٘ت الج غدخ 4

ليٖ ٗ ِن الوقْٖك؛ ٛى الْو  ّهك الٌ٘ب ثلَبى عوثٖ هج٘ي , ّٖٗلق ُنا الْوٛ علدٔ هدي 

 ه  هع القْاً٘ي الٖبكهح فٖ الج ك العوث٘خ, ٛبلوب اًِب قل ّوعذ ًّْود ثِنٍ اللبخ ٗزعب

ل لوعوفخ الوعبًٖ الوقْٖكح ثبلٌْٖٓ ال ثل هي ٍّبئ  ّٛوق ٗزن هي ف لِب هعوفدخ رلدع 5

 الوعبًٖ ّالوقبٕل, هٌِب هَبلع قزع٘خ ّافوٓ لٌ٘خ 

أؽيبم الْو  هعللخ ثزؾق٘ق هٖبلؼ ل ٗنُت عوِْه العلوبء هي االْٕل٘٘ي ّال قِبء الٔ اى 6

العجبك, ؽزٔ ّاى ف ٘ذ علٌ٘ب ُنٍ الوٖبلؼ ّثبلزبلٖ ربى الزعور علدٔ الوقٖدل هِودب لز َد٘و 

 الٌْٖٓ, ّل عزِبك اٗٚب ف٘وب ال ًٔ فَ٘  

 

 قانًح انًظادس

 تعذ انقشآٌ انكشيى

  الْ٘جبًٖال زؼ الوثبًٖ لزور٘ت هٌَل االهبم اؽول ثي ؽٌج   ,اؽول عجلالوؽوي الجٌب -1

, ثزؾق٘ق هٖز ٔ الوَزلهي علٔ الٖؾ٘ؾ٘ي ,اثْعجلهللا هؾول ثي عجلهللا ؽبرن -2

  1990كاه اليزت العلو٘خ, , ث٘وّد:1عجلالقبكه عزب, ٛ 

, 2, ثزؾق٘ق ّع٘ت االهًبؤّٛ, ٛ ٕؾ٘ؼ اثي ؽجبى ,اثْ ؽبرن هؾول ثي ؽجبى, ؽجبى -3

  1993هإٍَخ الوٍبلخ,  ث٘وّد:

فٖ اع٘بى الوبئخ الضبهٌخ ثزؾق٘ق   اللهه اليبهٌخ ,هؾول ثي علٖ, ؽغو العَق ًٖ -4
  1966هزجعخ الولًٖ, هٖو: , هؾول ٍ٘ل عبك الؾق

, كاه الوٗبى فزؼ الجبهٕ فٖ ّوػ ٕؾ٘ؼ الجقبهٕ ,هؾول ثي علٖ, ؽغو العَق ًٖ -5

  1986 ,للزواس

, ثزؾق٘ق عجلهللا ُبّن هلًٖ ٌٍي اللاهقزٌٖ ,اثْالؾَي علٖ ثي عوو ,كاهقزٌٖ -6

  1966كاه الوعوفخ, ث٘وّد: ٗوبًٖ, 

  كاه الوعوفخث٘وّد: , الجوُبى فٖ علْم علْم القوآى ,هؾول ثي عجلهللا ,ىهرْٖ -7

, ّوػ الْ٘ـ الوْافقبد فٖ إْو الْوٗعخ ,اثْ اٍؾبق اثواُ٘ن ثي هٍْٔ,ّبٛجٖ -8

  1975 :هيخ الويوهخ ,2عجلهللا كهاى, ٛ 

قٔ االفجبه هي اؽبكٗش , ّوػ هٌزً٘  االّٛبه ,هؾول ثي علٖ ثي هؾول ,ّْربًٖ -9

 هيزجخ ّهزجعخ هٖز ٔ الجبثٖ الؾلجٖ ّاّالكٍ ثوٖو هٖو: ٍ٘ل االف٘به, 
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ISSN: 2075 - 2024  

 

25 
 

, هيزجخ الوعغن اليج٘و ثزؾق٘ق ؽولٕ عجلالوغ٘ل الَل ٖ ,ٍل٘وبى ثي اؽول, ٛجواًٖ -10

 اثي ر٘و٘خ 

  الوإٍَخ الٌْٛ٘خ لليزبةالغيائو:  ,هقبٕل الْوٗعخ االٍ ه٘خ ,عبّْه -11

هزجعخ لغٌخ الزأل٘ف هٖو: إْٔو القبًْى, , عجل الوىاق الٌَِْهٕ ّأثْ ٍز٘ذ -12
 م 1941, ّالزوعوخ ّالٌْو

هٖو: , 3, ٛالٍْٜ٘ فٖ ّوػ القبًْى الولًٖ الغلٗل ,عجل الوىاق الٌَِْهٕ -13

  2011ًِٚخ هٖو, 

هإٍَخ الوٍبلخ, ث٘وّد: , 1, ٛالزْوٗع الغٌبئٖ اٍٝ هٖعجل القبكه عْكح,  -14

2005  

هئبٍخ الوؾبرن  , قزو:1, ٛ فٖ فقَ الزلٗي هٌِغب ّرٌيٗ  ,وغ٘ل الٌغبهعجلال -15

 الْوع٘خ 

كاه الزجب  , كهْق: 1, ٛقْاعل االؽيبم فٖ هٖبلؼ االًبم ,عي ثي عجلالَ م -16

  1992للزجبعخ ّالٌْو, 

, رؾق٘ق هؾول  الوَزٖ ٔ فٖ علن االْٕو ,اثْ هؾول ؽبهل ثي ؽبهل, غيالٖ -17

  1997 ,هإٍَخ الوٍبلخ ,1ٍل٘وبى االّقو, ٛ 

, 3, ٛ الوٌبُظ االْٕل٘خ فٖ االعزِبك ثبلوإٔ فٖ الزْوٗع االٍ هٖ, فزؾٖ اللهٌٖٗ -18

  2013 ,هإٍَخ الوٍبلخ ث٘وّد:

 الوعلو  1951  لٌَخ 40القبًْى الولًٖ العواقٖ هقن ة  -19

, ثزؾق٘ق هؾول فإاك عجلالجبقٖ, ٌٍي اثي هبعَ ,اثْ عجلهللا هؾول ثي ٗيٗل, قيٌّٖٗ -20

 كاه ال يو ّد: ث٘و

  1999هيزجخ كاه الضقبفخ,  :االهكى -, عوبى1هغلخ االؽيبم العلل٘خ, ٛ  -21

  كاه الوعبهر: القبُوح  ,2الوعغن الٍْٜ٘ , ٛ  ,هغوع اللبخ العوث٘خ -22

  1996كاه الق٘و, , اثٖ ىروٗب ٗؾ٘ٔ ثي ّور ,هَلن ثْوػ الٌّْٕ -23

 هزجعخ ِّبة  اهث٘ :, 2ٛ,إْٔو ال قَ فٖ ًَ٘غَ الغلٗل ,هٖز ٔ اثواُ٘ن اليلوٖ -24

هزجعخ  ثبلاك: , 1, ٛهلٓ ٍلزبى االهاكح فٖ الز ق ,هٖز ٔ اثواُ٘ن اليلوٖ -25

  1984العبًٖ, 

, ثزؾق٘ق هٖز ٔ هؾول الزوغ٘ت ّالزوُ٘ت ,عجلالع ٘ن ثي عجلالقْٕ, هٌنهٕ -26

  كاه اؽ٘بء الزواس العوثٖث٘وّد: عوبهح, 

 1, ٛ زَ ْٙاثزَ هغبالرَؽغ٘ االعزِبك الوقبٕلٕ ,ًْه اللٗي ثي هقزبه القبكهٖ -27

 ,ّىاهح االّقبر ّالْإّى االٍ ه٘خ, هزبثع علٖ ثي علٖقزو: ٍلَلخ رزبة االهخ, 
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