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 ديـاجـتب االبـال ـاعـسإ فـيف عـدالت

 هزبكيلـيهد احـسجر محـيمزخ  

 م القخآنـه عـمة/قدم نـيدـام االنـه عـمـلـمة بـية التخ كـمـي/ صـله لـسا عـةمجـا
 ( 0206/ 9/ 02، قبل لمشذخ في 61/8/0206) قجم لمشذخ في  

 
 

ى آلو وصحبو عػم، و حػسػجى سيجنا معػمـ دػبلة والرػبلوال يػغسػلػعػالػو رب الػم لػحػسػجالخبلصة: ا
 . يػغأجسع

، ػوػقلػفؿ اصػػ أ سػةر أئيػػ فػض عشج جسمػخ  مػػوغ مػفكػد تيػاجػتب االبػاؿ ػاعػسإ  فػيف عػدإفَّ الت   
 حػق فػيؼ حػاإج ىػػد وشخوشو، يػاجػتة االمػيبو أى فػختتػ  مػغى عػمد يػاجػتب االبػا ؿ بدجقػػ وإفَّ ال

 فػيخ يػشحػرأف  يػسكػغال  حػقلػ، ثع إفَّ الػحرالػسا مػغخ ثػي، وبو ضياع لكيػججػتلػسا حػق، و مػةاأل
 مػغء اذػي مػغج مػيػتػق فػيف الخيار دػانلػئلخه، و غػيدوف  يػججػتلػسؿ اقػػ خه، أو غػيدوف  يػغمحىب مع

ذا كانت إال إ ،تمػيأو  حػيخ بحػرمػشخ غػي حػقلػتا؛ ألفَّ امػيا أو حػي، سػاء كاف يػجيػغجػتلػسا
نو أل ؛ولىأ حػيلػلى اإع جػػ ف الخ كػػ فيشا ي ،جيثلػحرخ الػعا ىػاز فػخ يػ تػيات الجػجدتلػسا مػغلة لػسدػاا

 اس  الشَّ  يػارفعػااؼ تعػخ أ و  ،اتجػجحجاث ومدتأ مػغيجور حػلو  سػاب ػععػمأ  ىػػو  ،اقعلػػ يعير ىحا ا
 مػخأ ىػػالحي  ،ديػاجػتب االبػاؿ ػاعػسإ  فػي ؤجػد  التاز جػػ ـ عػجبػؿ قػػ ال فَّ إ ، ثعَّ عػمػييػاػا بػعع انصبػاوش

عو مػش يػسكػغال  مػخأ ىػػو  ،نكارهإ يػسكػغال  مػخانكار أل ىػػا ىحا مػشيػ حتى وؿ األرخ لػعح امػشواقع 
  .ولػيإسة سػالػجة احػاػلػم

Conclusion: Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be 

upon our master Muhammad, his family and companions as a whole. 

   The arbitrariness in implementing the chapter on Ijtihad is a cost and an 

exaggeration is rejected by the majority of the imams of Usul al-Fiqh, and 

saying that the door of ijtihad is dismissed for those who have the capacity 

for ijtihad and its conditions, is a prejudice to the right of the ummah, the 

right of the mujtahid, and it is a waste of many interests, Moreover, the 

statement that it is impermissible to implement the chapter of Ijtihad, which 

is a reality from the first era to the present day, is a denial of something that 



(، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

011 

 

cannot be denied, and it is something that cannot be prevented due to an 

urgent need for it. 
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 مـةقـجلـسـا

ؽ رػجى آلو وصحبو أىل العػم، و فػىرػصلػسا بػيالشى عػمـ دػبلة والرػبلوال كػفػىو و لػم لػحػسػجا   
ر قػج مػغ ػوػقلػفؿ اصػػ أ ػععػملػ سػالػ ػىخػفيػفبل ، عػجبػ مػا، أقػتػفػىوا يػعشػخيػقػى عػمر سػا مػغ، و لػػفػىوا
 ىػػاء، و غػخ ال عػةالذخي يػعف فػيداف سػيلػا يػػوالذخع والخأي، ف عػقػللػوا قػلالش مػغحػى  سػال بمػيج

ـ ػػ عػملػأجل ا مػغ يػػ، فمػيسػبلاإل ػوػقلػفبػاتسثبلف لػسخاـ، الػحبلؿ والػحو اعػمػي شػيبيػشالحي  صػلاأل
د سػيػيز، ومعيار التحػيداف التخجيح والتسمػيتػى، و لػفة اقػاعػجد، و يػاجػتس االسػاأ ىػػو ف، شػػ لػفع اعػطوأ 
 فػيء سػاػعػملػا ػغبػي صػلحػالػا يػغبػابلؼ والتخػتب االسػبػاأ ػغبػي، ومقػيػسيػاح اآلراء وسحػيص ػغبػي

 .ةيػيػػقلػفا ئػللػسدػاا
 بػقدػاال فػيال ػاعػساست ػوػقلػفؿ اصػػ أ ػععػمفَّ أكثخ أبػاب إ هضهع:لـسا فـيب الكتابة سـبو    

ازؿ شػػ لػمؿ لػحمػػ د اجػاص الذخعية، وإيرػػ الش ػوػقلػفؿ أدواتو ػاعػسد، واستيػاجػتب االبػا ىػػضخ حػالػوا
و؛ ئػمدػام عػسبػؿ ػاعػسإ  فػي ػلحػرف عػدنا ثست تجػجو  يػععػطػلػب الػبػاىحا ا فػيالشطخ  مػغة، و يػيػػقلػفا

 .ىػسػاخ غػية، أو لػياستجال ىػجامػشأو  ،ئجيةعػقػاات فػيمػى خعػمة، بشاء عػجب سػبػاأل
، ػوػقلػفؿ اصػػ أبػاب أ ىػعأ  مػغ ديػاجػتب االبػاؿ ػاعػسإ  فػيف عػدالت فإفَّ  هضهع:لـسة اىـسـيأ مـاأ   

، ذلظ فػيخاصة  يػغػلػيصػػ آراء األ كػخ، مع ذا  فعػدت يػافػي وقع تػيال ئػللػسدػاا فػيو ػشبػيسش مػا يػػف
 عػسبػ عػةاجمػخ  فػي سػغتك حػثلػبة اكػماستجؿ بو، ونخى أفَّ مذ مػاو  مػشيػع كػلت نطخ يػااف وجبػيو 

ى التخاث مع التسدظ عػمتحخص ، قخاءة عرخية يػاوقخاءت ،ػوػقلػفؿ اصػػ أ ػععػم فػية حػيلػاألبػاب ا
 .لشزبػا

رادر لػسشتائج، فثبت االألبخز  سػةوخات، حػثػيػغومب مػةقػجمػى عػمدستو فػق: حـثلـبخظة ا مـاأ   
ف لغة عػدالتاألوؿ: : ػغبػيمػمص مػغ لػفويتأ :حػثلػبدات افػخ بس عػخيػفاألوؿ: الت حػثبلػساف اجع.سػخ لػوا
ؿ ػاعػسإ  فػيف عػد: التنػيالثا حػثبلػساو  .حػابلصػصد لغة وايػاجػتاال عػخيػف: تنػيالثاو ، حػابلصػصوا

 د.يػاجػتؤ االجػد : تنػيد، والثايػاجػتب االبػااألوؿ: سج : ػغبػيمػمص مػغ لػفويتأ: ديػاجػتاال
غة لػما حػثلػبا فػيت الخاصة حػامػرػصلػسبػافت عػخ قج ف :حـثلـبكتابة ا فـي تـييمـشيـج مـاأ   
اف األدلة بػيلة، مع لػسدػاا فػيحاىب لػسضت آراء اعػخ اف أبخز األمثمة لحلظ، و بػيبلح، مع صػصواال

ت مػاػػ عػمم كػخة، مع ذفػحء والرجػد و، واللػفت اسع الكتاب واسع مؤ كػخ ، وذيػاتقػذامػشمحىب، و  كػلل
وت  عػد و ، ةمػيصػاأل ىػامرادر  مػغؿ قػػ ع الشسػيج ػتثػقوو  اجع،سػخ لػرادر والػسثبت ا فػي عػةبػاالص

 لػعة، و جػد مػ  سػةـ بتخجعػبللػؤل، وتخجست  ىػامرادر  مػغاردة لػػ ديث احػااأل جػتخػخ و ، ةنػياآليات القخآ
 .مػفكػتلػسحىب الػسأدلة ا فػيكاف  سػامػي؛ ألف جل اىتلػبػارة غاكػػ حلػسحاىب الػسا كػلأدلة  قػرأ نا

 . سػمػعوآلو وصحبو و  حػسػجى سيجنا معػمو لػمى اصػم، و يػغسػلػعػالػو رب الػم لػحػسػجدعػانا أف ا خػخوآ   
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 حـثلـبا داتفـخ بس عـخيـفتلااألول:  حـثبلـسا

، حػابلصػصواف لغة عػدالتاألوؿ:  مػبصلػس: اىػسػا، شػيػغاث ػغبػيمػمص مػغ حػثبلػسىحا ا لػفيتأ   
 :تػيى الشحػ اآلعػم، و حػابلصػصد لغة وايػاجػتاال عػخيػف: تنػيالثا مػبصلػساو 

 حـاالصـظواغة ل فعـدالت: لوأل ا مـبظلـسا
 :تػييأ ػاػسفػي يػاخرلة أعػج فعػاغة ملػما فػيف عػدتلػم غة:لـما فـي فعـدالت   
خيخ  ىعػم ؿتج دتلػيرب ػاتػقٌت تسػاػكػماء لػفوا يػغدلوا يػغلػعوا ،ف  عػد عػللػفا مػغخػذ مػا فعػدالت   

، واجػاو  ػعضػم: مػخألا فػيف عػدريخة، وتلػبة اقػمخة و حػيلػكا ىػي سػان  إ خ غػيديخ بلف: اعػدلػر  واستبجَّ
إذا  فا  دػااعت صػخيػقلاعتدف ا ؿقػايػ، و ػععػم الدة و جػا الو  شػخيػقخ غػي ىعػم فػخلػسدػايأخح ا فاية وأىػج

 ىعػمشخاؼ إلوا ػعطػملو: اعػانػيم مػغ روية و الخ و بػيتج بلب مػخألب اكػػ ظ ر لوكح ،ب  صػػ  ف عو دو صق
فا عػدف عػديخ يػعلػبف اعػد: ؿقػايػرفو, و يػش لػعو و ػسضػم: فا  عػد فبلف فعػد ؿقػايػو  ؾ،بلليا
ابتغاء  فػيو صفا إذا خبعػد للػمػيف اعػدي فبلت فبػاض، و سػخ لػا مػغػت لػسا ىعػمشخؼ أػفا: عػدو 

 "1".مػاػػ ضػم ئخا  جػاػفا أي عػد مػامػاتو، وإمػبشػ
 مػخألا فػي مػػغلج والػحوز اجػاوت ػعطػملا ىػػ و الأ ،فعػدتلػم ا  ى مذتخكشاؾ معشى فَّ أ بػقسػ سػام غي  يتب   

 ية. ؤ خ لتجبخ والـ اعػجو  ،ستبجادالوا ،ريخةلػبة اقػمو  ،وفػي طتخبلوا
 يػسكػغ كػغلف، و عػدتلػما عػخيػفت ؿصػػ األكتب  مػغ لػيدخ تػي ػاػسفػي جػجأ لػع: حـاالصـظا فعـدالت   

، ديـاجـتاال ببـا لـاعـسبـاج لـحوز اجـاوت مـهغلوا مـفكـتل: اونَّ بػاده رػجب غحن ػاػسفػي فعػدالتؼ عػخ ي فأ
 .ػععػمأ  لىعػات ولػموا

ة فػييػوك ػوػقلػفا ؿصػػ أ بػابأ مػغ يػععػطػ ببػا يػعة فشػخيػق فػي مػػغلوا مػفكػتلا فأ ىحا مػغ ػغبػييت   
 بػقػيػغدػالا مػغز  حمػشق مو أ غن  أ ديػاجػتاال ببػا لوػاعػساست فػي ؿقػػ يػ سػغ، كيػافػي فعػدالت ىػػ يػالػاعػساست

 فَّ ، أو أحػقلػبلا يػئيتخؾ ش لػع بػقدػالا فَّ أ قػليػش سػاك يػججػتن فو أو أفػي ػعكػمتنا  يػئا ششل اكػػ يتخ  لػعو 
 الأ مػاوإ بػابألا كػل فػيا يػججػتوم ،وػسعػم فػي قػاصمم يػججػتلػسا ف كػػ ي فأ امػَّ أ فإجػد  يتال ديػاػجػتاال

 فػقػ لػسا لىعػات ولػموا ،تػاضعلػسا حػثلػبا ىحا فػيو حػثبسػا مػا ىحاو  ،ايػججػتى مدسَّ  ي  الو  ،ف كػػ ي
 . لبػيدػلى سػاء الدي إيػالوا

                           
معجػػع و  .1/433 دمخذخي:لػػػم بلغةلػػػبس اسػػػاأو  ."ف"عػػػد: دةمػػػا، 9/342: طػرمػػػشالبػػغ  بلػعػػػخ ف ادػػػال طػػػخيػش "1"

 :مػػػػيخدو لػستح الػػػػفاألبػػػػي  بلػسعػػػػخ ب اتػػػػيتخ  فػػػػيب لػسغػػػػخ وا ."ع س ؼ": دةمػػػػا، 4/011 البػػػغ فػػػارس: غةلػػػػمذ امػقػايػػػػي
: دةمػػػا، 3/231: رجػػػاالش حػسػػػجم، و درقػػػاعبجال حػامػػػج، و الديػػات حػسػػػجأ، و رػصفػػػىم ىػيػػػعبخا إل سيطلػػػػ عجع الػػػساو  .012
 ."ف"عػد
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 حـاالصـظغة وال ديـاجـتاال عـخيـفت: نـيثالا مـبظلـسا
 ؿعػاافت ىػػ، و مػخألا مػبش فػيسع لػػ ا ؿبػح ديػاجػتاالد، و يػػ جلػسسع والػػ ا ؿبػح ىػػ غة:ل ديـاجـتاال   
 كتابلى الاس إقػيلا شػخيػق مػغكع حػاػلػمض عػخ ت تػيلقزية الاد بو رد اسػخ لػاقة، والصػا يػججلا مػغ

   "1".ةشأو س كتاب ىعػم سػلحػخ غػي مػغفدو ن لقب مػغحي رآه لخأي ال رد االة، شدلوا
 فػيربة ػاتػقم يػاشضػوأ ،اتعػخيػفتلا مػغة سػمبج ديػاجػتاال ف ػ لػيصػػ األؼ عػخ  :حـاالصـظا ديـاجـتاال   

 :يػامػش ظمػفلػا ف ى دو شعلػسا
 "2".دلػسػقرػػ ا ليحػرت فػيسع لػػ يغ افػخ تػاالمػاـ الػخازي -   

 "3".يةالذخع حكاـاأل مػغبذيء  غلطا مػبش فػيسع لػػ اغ افػخ تػاساالمػجي  االمػاـ -   

 "4".ؿعػافألا مػغ عػلف فػيسع لػػ اغ افػخ تػواس يػججلا ؿبػحالغػدالػي  االمػاـ -   

ؤدى لػسخ اطشلبػا عػمػييػاة لجالا ىػجىػاشػا  مػغ حكاـاألاج خػخ است فػي يػججلا ؿبػحالدػسعانػي  االمػاـ -   
 "5".لػييػاإ

 "6".كعلػحبػا غلطأو ا ػععػملػا ليحػرت فػيسع لػػ اغ افػخ تػاسالذػاشػبػي  االمػاـ -   
 ىعػمخاص لب اتػيج وتخ قػيلػسػا ىعػمق صملػسا سػلحػو فػي لجخفػي ػععػملػا مػبش فػيد يػػ جلػسا ؿبػح-   

 "7".كعلػحا يػامػش مػبصي تػيله اجػػ لػػ ع اسػيـ وجعػالػا
 ىعػم ىػاار مػج ف  ي، وألػمغػػ ا عػخيػفتلا غخا عثػيج كخػخ ت لػع يػانأ جػجات يعػخيػفتلىخ اجػػ ل مػلتألػسوا   

 . ادسػخ لػى الإ ؿػػصػػ لػم يػججلا فػياغ فػخ تػسالوا ؿبػحلػدعي والا
  

                           
  . "د ػج ى" :دة، مػا1/44 :ححػاار الرخػتوم ."جيػج"، مػادة: 0/103 :بلػعػخ ف ادػال :طخيػش "1"
 .3/449 :خازي لػمؿ لػسحػرػػ ا :طخيػش "2"
   .4/314 :يمػجلػآلحكػاـ األ :طخيػش "3"
   .3/033 :لػمػغػدالػي فػىدترلػسا :طػخيػش "4"
  .3/033 :ؿصػػ األ فػيدلػة اشػع األقػػ  "5"
 .4/110 :لػمذػأشبػيت فػقػاػالػسا "6"
   .1/444 :لػستػفػقػوو والػفػقػيا "7"
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 ديـاجـتاال لـاعـسإ فـي فعـدالت: نـيثالا حـثبلـسا
 مػبصلػسد، وايػاجػتب االبػااألوؿ: سج  مػبصلػس: اىػسػا، شػيػغاث ػغبػيمػمص مػغ حػثبلػسىحا ا لػفيتأ   
 :ديػاجػتؤ االجػد : تنػيالثا

 ديـاجـتاال ببـاسج : لوأل ا مـبظلـسا
ذخائع لا سػةة خاتمػيسػبلاإل عػةذخيلا فأ دػمػعم كػلجى لثابتة لئق اػاحػقلػوا لػسدػمػسػةقزايا الا مػغإفَّ    

 حكع ىعػمز تػش لػع يػانـ أػػ عػمترخفات، وملػادث والػحا كػللة مػماشػذخ و لػبع اسػيجل مػةعػاوية و سػادلا
 ،ريزتػشلى التحتاج إ تػيلمػر األا ىعػم لريتػفلز واشلبػاءت جػا سػانئع، وإقػالػػ ا مػغ عػةواق كػل

 ال تػيلمػر األظ اموت ،رةقػجلػسػت ابػاقػػ عػلػا عػسبػو  ،تمػبلعػالػسوأسذ ا ،دةبػالػعوا ،جةقػيعػلػا ؿصػػ كأ
ؼ بلخػتلػبل لبقػا ىػػ سػاظ ملا ذعػج مػا، و فكالػسؼ واعػخ لػؼ ابلخػتبػا خػتمػفأو ت ،فمػاد لخ اغػيخ بتغػيتت
د، يػاجػتلػبلو فػيت بلريتػفل، ثع تخكت امػةعػالػه اعػجا قػػ ة، و كػمػيلا لوصػػ سية، وأسػاألدئو ابػات مػشبػي

ضخوريات  مػغضخوري ا  ديػاجػتاال فا كاشى مػغتو، و بلو ومؤىشخوش فػىاستػ  مػغ كػللو ببػاحي فتح لا
 كػلل يػاتحػيصػبلو  يػاتنو مػخ سخ  ىػػ، و ىػادمػػ وخ يػائػابػقاصخ شع مػغػي ا حػيرخ ا شوع ،عػةذخيلىحه ا

اية كػفض فػخ  وعػمو، فجعػمػي يػعكلػحرع اذػألا حػث يحال، و فومكا فمػاز  كػلح صػبلوإ ل، بفومكا فمػاز 
ا مـاو   :لىعػاتػ لوبػقػػ ، ولػما لبػيسػ فػيد يػاجلا فشػأو نشػأ افًَّة ف  فـخ لـيـش ن مـشـهؤْ لـسا نك   فـخن المـه وا ك 

ٌة ط مـشيـمق ٍة فـخ  كـل مـن ُعها إِ  يـمم  قـه ِحُروا لـيـشو   يـنجِّ لا فـيا يـه ـفـقتـلـياِئف  ج   يـمعـملـ يـملـيِإذ ا ر 
 "."1ن ي ْحح ُرو

 مػبصيت سػام يػعاتحػي فػي يػغسػلػسدػمػب اػػ يػش مػا كػل غع ؿدؤالػمجع سػخ لػا ىػع يػجيػغػجػتلػسا عػلوج   
 "."2ن هـسعـم ت  الُتْم كـش نإِ  كـخحِّ لا لا أ ىْ سـالـه ف ا :لىعػات لوبػقػػ شخعية:  مػاأحكا

 مػغة شئة سمػا كػلرأس  ىعػم مػةألحه اليث بػعي فأ  لورسػ  فدػال ىعػم لىعػاتو و نسػبحػا عػجوو    
ي خ ة   بػيأ   ع غ  روي  فػقػج إياه، يػاسػمعػوي، يػشيػاد يػالد جػجي ػؿ   ع غ   ،  ى خ   و  لـما ِإنَّ ": ؿ  قػا،   و  لػما ر س 
ِحهِ  ثُ بـعي   ش ةٍ  ئ ةِ مـا كـل ر ْأسِ  ىعـم مـةاأْلُ  ِلي   "3"."يـشيـادِ  يـال   دُ جـجيُ  مـن س 

روي عغ  فػقػج، مػةاقػيلى يػـ الإ حػقلػا ىعػماىخة ضأمتو  مػغائفة شء ػابػقب  بػيالشأخبخ  سػاك   
                           

  . "133": يةاآل :التػبة سػرة "1"
  . "40": يةاآل :سػرة الشحل "2"
ف   فػي كػخح  ي   مػا ب  بػا: حػعلػسػبلا ك ت اب "02"جو أبػ داود: خػخ أ "3" عجع لػسا فػي نػي. والصبخا"4391"/ح4: ئ ة  لػسػاا ق خ 

س و   مػغ: لػسػيػعا ب  بػا األوسط: و ى  ال  "ؿ: قػا، و "2334"/ح1: حػسػجم   اس  يث  لػحا ى ح ا ي خ  ػؿ   ع غ   ج  ح ا إ الَّ   و  لػما ر س   ب ي 
، ش اد  س  : حػعلػسػبلو ا لػفتػغا ك ت اب  : حػيحػيػغى الرعػمدتجرؾ لػسا فػيبػري شػيدػاكع اللػحػا. وا"و ى ب   اب غ   ب و   د  تػفػخ  اإل  

ل ج   كػخذ   ب  بػا: لػسػقػجمػةفة الدشغ واآلثار: اعػخ م. والػبػييقػي فػي "4390-4393"/ح4 ي   ذػأال م ػ   ل ىعػات   و  لػما و  حػسر   ف ع 
ت ار   ف ات و   يػخو  ش  و   ار  مػقػجو   و  خ ؼ   و  دػبن   اف  بػيو   س  ش  و   ىعػم و  صػمأ   و  ار  خػتاال   و ج   . "433"/ح4: ر 
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ةٌ  ت د الُ  ال  "ؿ: قػا،   بػي، عغ الش  "2"خة بغ شعبةغػيلػس، وعغ ا و لػممػلى رسػؿ ا "1"فبػاثػ   ط اِئف 
تَّى يـمُحلُ يـخ مـن ىـمي ُزخ   ال   يـنع اِىخِ  حـقلـا ىعـم تـيُأمَّ  مـن  ."ولـما مـخأ   تـيي أْ  ح 
 فػي  بةحػاالر وسػمعػ، فاستديػاجػتاالى لجة إحػالػبػاة كػخ بلػسا ىػعر رػػ ح عمػش ف ػ لػسدػمػسا عػخش قػجلو    
 سػغرة فيػػ ذلػسحاىب الػسب احػاأص سػةئألوا يػععبػاوأت ف ػ بػعتالوفاتو، وأخح بو ا عػجبػو ،   بػيالشاة حػي

 .ةخػتمػفلػسا يػعتمػشأز  فػيت جػجو  تػيلترخفات الئع واقػالػػ ا كػل يػعداتيػاجػتبػاػا ص، وغعػجىػعبػ
ظ م، تفذ ومكاشج كػلل يػائستمػبل، و فمػاز  كػللة مػيسػبلاإل عػةذخيلة احػيصػبل ىعػمظ لبػحا شػػ وبخى   

 عػجبػء يػاػػقلػفا عػسبػ ىعػمأ شػخ  كػغل، و ػغػي  غ  لػاب   فاشسئشة واثػق فػي ىػاخددنا شلز  مػا تػيلة اػقػيحػقلػا
، ديػاجػتاالرسة سػام ىعػمجخأة لـ اعػج، و بػقػيػغدػالا سػةئلػؤلج مػيػتػقلبػاخح ألا عػةبػتلػسحاىب الػسر ايػػ ضػ
 "3".ديػاجػتاال ببػابدج  حكع حتىاس، شلا ػغبػيظ لتذخ ذنوا يػجيػغجػتلػسا غة عمػشز ألا مػػخ دعػاوا

 حتػى لػسدػمػعسع اجػتلػسا فػيتذخ تػشخي، ثع أخحت يػجلػا بػعخالا ف قخ لا فػيجعػة لبجأت ىحه ا قػجو    
 "4".مػغثالا ف قخ لا فػيت حكساست
 كػلاذػجة ملعػام غع جػدلػعر وارػػ قلبػا عػةذخيلـ ايػاى اتلإ عػةظ ذريلذ مػغ يػغجلاء اعػجفاتخح أ    
ف عػدمت مػخأ ديػاجػتاال ببػاة، وسج بػيشوضعية أج نػيػغابػقػػ  يػالى استبجالإ يػغادوا داعتػشرخ فلػعا ىحا

 .اءغػخ لا عػةذخيلىحه ا فػيواسع  مػخبو وحجخ أ
 :ديـاجـتاال ببـاسج  فـي ندـارئي نبـامحى يـنـلـيصـه لـأل نوكا   
 عـةبـر أل ا سـةئأل ا عـجبـ يـججـتي نحج أأل حـق يالو  ،قمأغ ديـاجـتاال ببـا ن: ألوأل ا حىبلـسا   

ج شوع ،ىػعخ غػيلكية و سػالػا عػسبػة و فػيشلػحا مػغ خػخيػغتألػسعغ ا قػلن :يـجيـنجـتلـسا مـن ىـمخ غـيو 
  لوة رسػ شس فػي الو لى، عػات ولػما كتاب فػيخ طيػش فأ عػجبػحج أل ل يحال حىبلػسا ىحاب حػاأص

 "5".جه ومتبػعوقػممػ ؿقػػ  ىعػمضو عػخ ي حتى يػسػافػي سػاب تػييػفزي و يػق ال، و مػشيػسػا حكاـاألخح أل

                           
مػار ة   ك ت اب  " 00"مدػمػع: :   الػمو رسػؿ مػلى أخػخجو مػغ حجيث ثػبػاف بغ بجػجد  "1"  ت د الُ  ال  " : قػػل و   بػاب  " 30": اإل  

تـي مـن ط اِئف ةٌ  الـفيـم مـن ي ُزخ ىـم ال   الـحـق عـمى ع اِىِخيـن ُأمَّ  ال   جػاء   مػا بػاب  :  الػفتػغ أ ب ػ اب  " 01". والتخمحي: "1933"/ح0: "خ 
تَّى الدػاعػة تػقػػـ   حَّاب ػف   يػخػخج   ح  ا"، وقػاؿ: "3339"/ح4: ك  يثٌ  و ى ح  ج  غٌ  ح  د  حػيحٌ  ح   ."ص 

ـ   ك ت اب  " 92": الػبخاري:  أخػخجو مػغ حجيث الػسغػيخة بغ شعبة  "2" ا ت ر  ع  شَّة   بػالك ت اب   اال   ت د الُ  ال  ":  الشَّبػي قػػؿ   بػاب  : و الدُّ
ةٌ  تـي مـن ط اِئف   ."4011"/ح9: "الـعـمـم أ ْىلُ  و ىـم يـقـاِتمـهن  ، الـحـق عـمى ع اِىِخيـن ُأمَّ

 .04: رسػالة مػاجدتػيخ لػمػبػاحػث عػمػي عبػاس عثسػاف الػحكسػي، سػبلمػياالجػتيػاد ومػجى الػحػاجة إلػيو فػي الذخع اإل :يػشطخ "3"
مجمة دورية ترػجر عغ الخئاسة الػعػامػة إلدارات الػبحػث الػعػمػسػية واإلفتاء والجعػة ، سػبلمػيةمجمة الػبحػث اإليػشطخ:  "4"

 .42/100، الدعػدية: واإلرشػأد
إعػبلـ . و 4/142 البغ حـد األنجلدي: حكاـحكاـ فػي أصػػؿ األاإل. 3/401: الثبػت فػاتح الخحػسػت بذخح مدػمػع: يػشطخ "5"

 .034والية الػمو والصػخيػق إلػييػا: . و 34إرشػأد الشقػاد إلى تػيديخ االجػتيػاد: . و 3/192 :الػسػقعيػغ عغ رب الػعػالػسػيػغ
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 ؛يػعى رأسعػمو  ،شابمةلػحاو لػيإذىب  مػا ىػػو  :قميغ لـممفتهح و  ديـاجـتاال ببـا ن: أنـيثالا حىبلـسا

ة ػيػستػيبغ  مػيػعلػحبغ عبجا حػسػجأ، و "ىػ432ت"بغ سعيج بغ حـد األنجلدي الطاىخي  حػسػجبغ أ عػمػي
در يػاو بغ بلػمبغ عبجا حػسػجم، و "ىػ431ت"زية جػػ ال قػيػعابغ و  ،"ىػ434ت" قػيالجمذ نػيخالػحا

بغ  حػسػجمو  ،"ىػ911ت" الديػشي كػخب بػيبغ أ سػغحػعبجالخ  يػغجبلؿ الجو  ،"ىػ494ت"الدركذي 
 "1".ءسػاػعػملػر ايػػ وجس ي،ػػ لػمكػشاو ، "ىػ1333ت" شػيػلػيػسا نػيالذػكا حػسػجبغ م عػمػي

ة نػيى إمكالذىبػا إ لب ،ظلبػحػا تػفيك لػعو  ،يػغصخ عػالػساء سػاػعػملػا مػغٌخ ثػيك حىبلػسا ىحاج وأيَّ    
 يػخذل، وا"2"أبػ زىخة حػسػجم يػخذلا يػعرأس ىعػمو، و شخوشت فػخ ضخ إذا تػاحػالػا انعرخ  فػي ديػاػجػتاال

 فػىرػصم يػخذل، وا"5"فزيجا كػخيػعلعبجا يػخذل، وا"4"قخضاوي لا يػخذل، وا"3"فبػاشع يػغجلزكي ا
 "7".مػيحػيد لاوهبة  يػخذل، وا"6"سػيلػد لا

 :دلةألا   
 .رادرلػسا مػغ لػيدخ تػي ػاػسفػي ػغبػيحىلػسا كػبللواضحة  دلةبػا فػخضأ لػع   
 لػع حىبلػسا ىحاب حػاأص فَّ أ يػغػلػيصػػ األ مػغخ واحج غػي ح  خَّ ر  ف   ؿو ألا حىبلػساز يػخ مػا مػاأف   

 "8".للػييأتػا بج
 عػاوجس ،خبلؼلا بلػبػاسجا   ،ديػاجػتاال ببػاا بدج لػػ قػا يػعنَّ أ ىػػو ، لٌ لػيد يػعل يػعيػف فأ يػسكػغ كػغلو    

 "9".راءآلكثخة ا فػيػضى لػفا بلػبػاظ سجا  لوكح ،حاىبلػسد اعػجت غع تػيتألػسفكار األاذتات ل
                           

 .4/142 :حػػػـد غحكػػػاـ البػػػؿ األصػػػػػ أ فػػػػيحكػػػاـ اإلو  .3/401 :الثبػػػػت دػمػػػػعػت بذػػػخح محػػػػسفػػػػاتح الخ  :طخيػػػػش "1"
ـ عػػػػػػبلإ و  .3/04 :لػمذػأشبػػػػػػي تفػقػػػػػػاػالػساو  .3/4 :والشحػػػػػل لػسػمػػػػػػلاو  .4/309 :لػفػقػػػػػػوؿ اصػػػػػػػ أ فػػػػػػيط لػسحػػػػػػيحخ الػػػػػػباو 
ديخ تػػػػيد إلػػػى قػػػػاد الششػػػػأإر . و 14-13 :أخمػػػج إلػػػى األرض مػػػػغى عػػػػمالػػػخد و  .3/192 :لػعػالػسػيػػػػغعػػػغ رب ا يػػػػغػقعلػسا

    . 034: لػييػاإ صػخيػقو واللػموالية او  .34د: جػتيػااال
 .044بػ زىخة: أ لػفػقػو لػسحػسػجاؿ صػػ أ :طخيػش "2"
 .433 ف:بػاشع يػغلدكي الج مػيسػبلاإل لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "3"
 .94 قخضاوي:لػم ةمػيسػبلاال عػةالذخي فػيد يػاػجػتاال :طخيػش "4"
 .3/031 زيجاف: كػخيػعبجاللػع لػفػقػوؿ اصػػ أ فػيجيد لػػ ا :طخيػش "5"
 .3/444 :لػسػيد لػم يججػجنديجو ال فػي لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "6"
 .3/1344 :حػيمػيد لػم مػيسػبلاإل لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "7"
 .34د: يػاػجػتديخ االتػيد إلى قػاد الششػأإر و  .3/401 :الثبػت دػمػعػت بذخح محػسفػاتح الخ  :طخيػش "8"
خبلؿ بجاية  مػغد جػتيػاكة االمػمة بػيتخ و  .344: لػمقػاسسػي جيثلػحا رػصمػحف مشػػ ف مػغالتحجيث  عػجا قػػ  :طخيػش "9"
الذئػف الجستػرية  فػيالدياسة الذخعية و  .300: زلػػ بػ  حػسػجم لػمػبػاحػثدكتػراه،  وحةشػخ أ ،البغ رشج لػسجػتيػجا

 .44ة: لػسػالػيوالخارجية وا
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ق ميػخ فألى عػات ولػما ىعػمخ طلػحاه اشمع ديػاجػتاال ببػاسج   فَّ أ نػيثالا حىبلػسا غع كػخظ ذ  لوكح   
 ذػأيػش ف أبل  حػيذ مدتمػيج، فمء تدػاشلئ، وامـ تستحػار ألدامت امػا، و ؿحػام ىحا، و   ةشػيػفح بػيأ لمث
 مػغخ ثػيك فػيضػا فػخ ، و يػججلا الػػ بػح فء وإيػاػػقلػفا فَّ ألو ، لػيػغو ألا ف قػػ ػ يػف ف غػػ ابنو  سػةوأئ ف و يػججػتم
 تػيلا ئػللػسدػاا فػيػا ػسكػميت لػع يػعنَّ أ يػيجيلػبا مػغ فَّ ، فإيػاحػكسا ػػ ػشبػيضيات، و لػفػخ ا عػجبػأ ئػللػسدػاا

 ػلتػقنا يػغحػ، حىبلػسا ئػلدػامأكثخ  فػيخ رأيو غػي قػج  فعيذػألا ـمػااإل ف، وإذا كاعػجىػعبػيخت ض
خ ثػيك فػيخأي لخ اغػي يتال مػعيج، فجػجو  يػعقػج ؛فبػامحى لوصار  حتىيجا ، جػج فػقػاى مرخ، ورأى ألإ

 "1".خغػييت ؿ يداالو  وكػم لػععػالػخ اغػيت قػج، و ئػللػسدػاا مػغ
 سػغف ،تعكػخ ذ مػغ عػجبػار خػتيػ فحج أأل كػغي لػعإذا  ونأ ؿو ألا حىبلػساب حػاأص ىعػمظ ر دَّ لوكح   

و لػييؤديو إ مػاار خػتيػ فأ لخجلا ىعػمحخمتع  يػفوك ،؟ ىػعخ غػي ف دو  ىػعجمػيػتػقار تػيخػكع الوقع  يػغأ
جتسػه، قػم مػغ ؿقػػ ار تػيخػفدكع انأل، وأبحتع ؟ لوة رسػ شوس ولػما كتابل فػقػالػسا ؿقػػ لا مػغده يػاجػتا

حي لا سػاف ،؟ سػاه  مػغج مػيػتػق ىعػمسػاه، ورجحتسػه  مػغج مػيػتػقجه، وحخمتع مػيػتػق مػةألا ىعػموأوجبتع 
 ؿقػػ  الو  ،اسقػي الو  ،عسػا إجالو  ،ةش سالو  ،كتاب مػغو عػمػي للػي دالحي لار اتػيخػالا ىحاكع لسػغ 

 "2".بةحػاالر ؿاقػػ ة وأشدلوا كتابلا مػغ للػيالجو عػمػي ؿد مػاار تػيخػصاحب، وحـخ ا
 ف، وأؿقػػ عػػلػم لىعػات ولػمفتحو ا قػج ببػاو نَّ أل ؛حجأل يدػغ ال ديػاجػتاال ببػاسج  فَّ أيزا  أ كػخوذ   
 ،لػحرالا مػفدػلوآثار ا ،ةشوس ،كتاب مػغى لو ألة امػيسػبلاإلرادر لػسا غاس  عشلا عػجبػق أمغلا ىحا

 عػجبػ يػسػالػي داعي إالجيث لػحوا فقخآلديخ اتػف ف  خر: أيػق فج أمػيػتػقلا فػي يػغشفػخ لػسا عػسػلػبغ سػا حتى
 "3".ديػاجػتاال ببػاق مأ غ فأ

 عػسبػ فػير ػػ حػرو منَّ أ عػعز  سػغواسع ف لىعػات ولػما لفز فَّ أ وفدنر سػازلػسا فػي كػخذ سػاوم   
خ واس فػقػجر لػعرػػ ا  "4".يبغػخ  كػل فجمى يلبػاح لػيالػمػيوا عػاحجَّ

 لبيػق ال سػاترخفات: ملدات وابػالػعا فػيئع قػالػػ ػادث والػحا فا  أقػيػشيػو  عػاصػق ػععػمنة: سػمجلبػاو "   
 ،ظ أيزا  لر ذرػػ  يتالز، و ندثة حػا كػل فػييخد  لػعو نأيزا  أ عػاصػق ػععػمنو  ،عػجلػخ واحػرلػا

 ػععػماىى، تػشي مػاو صػ يزبالاىى تػش يال مػاو  ،ةىػياتػشخ مغػيئع قػالػػ ة، واىػياتػشت منإذا كاص رػػ شلوا
 "5"."ديػاجػتدثة احػا كػلد رػجب ف كػػ ي حتى ،ربػاعتالاس واجب اقػيلوا ديػاجػتاال فَّ أ عػاصػق

                           
 .12 :"ـ1904–11-39": يػخبتار ، "303" :دلػعػج، ابػاشػأحدغ الديات  حػسػجار أصػجلة، إسػامجمة الخ طخ: يػش "1"
  . 3/194 :لػعػالػسػيػغعغ رب ا يػغػقعلػسـ اعػبلإ طخ: يػش "2"
 . 044 زىخة: بػيأل لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "3"
  . 433 :فبػاشع يػغلدكي الج مػيسػبلاإل لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "4"
 .3/4 والشحل: لػسػمػلا "5"
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و نشػأ مػغ دػمػسػةوم دػمػعم كػل ىعػماية كػفض فػخ و حكس فوأ ،ةىػسػيأ  لوضخورة و  ديػاجػتاالظ لوكح   
 لػعة حػيرػبلل، وىحه امػيعػقػلػزج اشلوا تػيحالاد اعػجستالا مػغو فػي سػالػو  ديػاجػتاالختبة مى لإ رػلي فأ

 ئػلسػاخ لا سػةة خاتلسػاخ لا فَّ أ ثحػي مػغة لسػاخ لخ اغػي ديػاجػتاال، فف و يػججػتلػسا سػةئألا يػاد بفػخ يػش
أو ، كػخيػع فقخآ مػغز نيخد  لػع سػاء، كيػاػػقلػفخاتع ا يػجيػغجػتلػسا سػةئألا فأ الذخعيحجد  لػعة، و يػيلإلا

 ةيػيػػقلػفاص رػػ شليذ اػجتػقو  مػةاقػيلى يػـ الإ سػةئألء االىؤ  ؿاقػػ أ عبػاإت ىعػمة يػفنبػية شخ ة شس
 مػةألا ىعػم يػعمعتخؼ بفزن فء وأيػاػػقلػفوا سػةئألحتـخ ان فا أعػمػيػش كػغلية، الذخعص رػػ شليذ اػجتػقك

 "1".ةمػيسػبلاإل
رخح لا ىػحاردـ  فػيف عػدت لػييػاجعػة إلوا ديػاجػتاال ببػاق مغ لةدػام فَّ إ: ؿقػػ ن ىحا عػجبػو    

عى مػجو شع فػييػشو  ،اةحػيلػات اجػجمدت كػليخ دػاػيا يحػي يػاػفػق مػيسػبلاإل ػوػقلػفا عػلحي يجلا ،ؿعػالػفا
مت ػجتػق سػاػكػمو نَّ أ ثحػي، يػغسػلػسدػمػا يػخعبخ تار  ىػاأكثخ  مػا، و يػالية الذخع ؿلػحمػػ ويزع ا، جسػدلا

 ئػللػسدػار صػػ و  ؿاز نػػ يخت ضير لػعب الػيسػاعت أػػ تػشذخية و لػبـ امػافاؽ أآلفتحت اناة واحػيلػة امعج
 لأى مػغ مػبصظ يتلحلدة، و جػػ ػ لػسرة ارػػ لا خبلؼ ىعػم كػغلحت و شػخ  يػان، أو ألقب مػغح صػخ ت لػع

 فصبلب ىعػمجامغة لا دلةألى اقػػ أ مػغ، و فمػاز  كػل فػيو لػيإ صػخيػقلؾ اسػمػػ د و يػاجػتلػبلدعي لا ػععػملػا
 عػةبػر ألا سػةئألا عػجبػ مػغ يػعلػيإ ف يخجعػ  يػجيػغجػتم ىػعر رػػ ع فػي يػغسػػسدػمػلػم ؿزا مػاو نأ فعػدالت ىحا

 ىعػم فىػاخ لػب، واسػةئألا ػوفػقة و شدلوا كتابلا فػيدا  جػػ مػ  فكا مػا فابػيو  جػجاست مػا حكع يػعل ف ػػ ػشبػيي
 ىػعو  يػعلػياس إشلا أقخب انجػجلػػ  عػةبػر ألا سػةئألا عػجبػ مػغ ةيػيػػقلػفاحاىب لػسا يػخا تار شفػحتر لػػا نشأ ىحا

 تػيلا ئػللػسدػاا مػغا خ  ثػيصححػا ك سػاورب ،ى خػخ أة مػخ  يػعنقػػ فػويػا ،تارة يػعنػ لػفايػخح مػيبلتلب واحػاصألا
 "2".وايػججػتا لب ىػعجو قػميػ لػعو  يػعشيػخ عػمػييػا فكا

 فػيء سػاػعػملػا لػييػاة يخجع إضمحفػ  ؿ تداال تػيلكتب الا فػيظ لذ كػل ةيػيػػقلػفاديخة لػسا اشلت نودوَّ    
فذ ن جػجنحاىب لػسا كػل فػيو  فػيشلػحا حىبلػسا فػي فبػاراحلظ الذ فػي ؿرض، وخيخ مثاألع اػابػق

مع  مػلعػاتلا ىحا جػجو   سػالػ ،ؿو ألا حىبلػساب حػاو أصلػيذىب إ سػاك مػخألا فكا لػػرة و رػػ لا
 غلو  :-ولػمو احػسر - قػيػعلا غاب ؿقػػ يػ ىحا فػيخ، و ثػيك ىػسػاخ غػيو  ػغبػيراحلا يػغىح لق ب مػغ ديػاجػتاال
رأس  ىعػمث بػعي ؿ يداالو نبو، وأ لىعػات ولػمثو ابػعحي لا حػقلػا ىعػم  بػيالش مػةأ مػغائفة ش ؿتدا

 "3".يػشيػاد يػالد جػجي مػغ مػةألحه الية شئة سمػا كػل
ء سػاػعػم ؿأحػا ىعػمع شبلالوا ،يػختار لا ػععػمبػ ـٌ سػالػإ لو فكا مػغو "قخضاوي: لجكتػر الا ؿقػػ يػو    

                           
  . 3/443 :يججػجنديجو ال فػي لػفػقػوؿ اصػػ أ: طخيػش "1"
 .93 :حرػبلبغ الال تػفتػيدلػسوا تػيفلػسأدب ا :طخيػش "2"
  . 3/194 :لػعػالػسػيػغعغ رب ا يػغػقعلػسـ اعػبلإ  :طخيػش "3"
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 ولػمجسع ا مػغ ػععػملػا لأى مػغ عػجىػعبػء جػا قػج لب ،ىحا لو مثعػمػي ػىخػفيػ العرخ  كػل فػيـ سػبلإلا
 "1"."ديػاجػتاال فػي ػععػملػا لجه أىعت  إ  مػاـ فػؽ ػػ عػملػا مػغ لو

فة عػخ لػس ػغفػيمػكػلػسـ امػاج أحػيلػػ ا صػخيػقلا فَّ أل؛ عػةذخيلأحكاـ ا ليصتع فعػدالت ىحا مػغـد موي   
و    مػاو  يػعأو ف جػجاست مػاأحكاـ   ىػػ يػجيػغجػتم سػةوأئ مػفوخ مػفسػ مػغ بػقػيػغدػالا ػوفػق مػغ ف د 

بتخؾ  فدػانلػئل لىعػات ولػمه ابػاحي حلا عػقػللػو تحجيخ امػشـد مظ، وكحا يلقع ذلػػ  جػجيػ  لػع مػػف يػججػتلػسا
 فأ عػجبػ يػغػجمػتػقلػسية وفتاوى االذخع دلةألا فػيخ طشلا مػةاو مػجو  ػععػمتلا شػخيػق غع لوػاعػسإ  فػيدعي لا
 تػيلات اديػاجػتاال كػلرفس  فعػدالت ىحا مػغـد مظ يل، وكحديػاجػتاالخ و طشلرتبة ا ىعػم ػلحػري

 .مػيسػبلاإل ػوػقلػفكتب ا يػامػش ءةػػ سػملػسوا سػةئألا عػجبػت ػمحػر
 و،شع ػاعػذتػقلا انشػأ يػانىػػ أ  مػغ، عػللػ خةثػيك أضخار ىلإ ديػاجػتاال ببػا بدج ؿقػػ لا ىحا أدى" قػجو    

 كػغر  ليصبتع ئحيػشحػ عػةذخيلا ىعػم قزشلا ؿاستجخا عػجبػ و،عػمػي درةقػالا كاتسػملػوا ػاىبلػسا ضيػاجوإ
 يػالسػاك ثبػت ىلإ لبػيدػلا يػجتتس موىبػاو  ات،جػجدتلػسا حكاـبػا يػات  ػي  ف  ػ  ت   عتػق بو حيلا ديػاجػتاال

 "2"."فومكا فمػاز  كػلل يػاحصػبلو 

خ مػياأل ؿقػا ،مػةألا ىعػمج مػيػتػقلايات اشج مػغاء كػفألء اسػاػعػملػا ىعػم ديػاجػتاال ببػاسج  فَّ إ   
مفاسج  مػغيحجث  لػع لػػ ديػاجػتاال ببػادجاد نا شػيأع يػاصرػػ ة بخلقػالػسػىحه ا فَّ فإ: عػانػيرشلا
ـ كػبلدخ ندمت ماست ىػاسخ بػا عػةذخيلدثة رفعت احػا يػانية فإيػاناية و كػف يػافػي فكال ىػي الج إمػيػتػقلا
 قػجعو ... نـ قع واسػبلإلاعي ان... يا  يػسػاب ىػسػاخ غػي ؿواستبجا عمييسا ىػسػاخ غػي يػعػجتػقو  لوورسػ  ولػما

   "3".كػخمػشؼ وبجا عػخ  ؿزا
ب بػاسج  لػيلتابػاو ف عػدف ىشاؾ مػقف معتجؿ، فبل تكػػ أف ي غػيبيػش :ؿقػػ اـ أخػتال فػيو    
 كػغالشاس، ول كػل مػغو مػبد وشيػاجػتب االجػاوالجعػة إلى إي، خ ضػابطغػي مػغد، وال انفتاح يػاجػتاال

ذ مػيلجيو الذخوط ف فػختتػ  لػع مػغ، و يػججػتفمو أف ي يػججػتلػسد وايػاجػتو شخوط االفػيت فػخ تػ  مػغ
 سػةج األئمػيػتػقؿ، ولو حػالػسبػا كػمػيػفلتبػاؿ قػػ ذلظ يؤدي إلى ال ؛ ألفَّ ػوحػق فػيد واجب يػاجػتاال

 . ػععػمأ  ىلعػاو تلػم، وايػجيػغجػتلػسا
 ديـاجـتاال ؤجـد ت: نـيثالا مـبظلـسا

 فػي عػاواس سػامػااىت ف و خػخ تألػسوا ف مػ ػجتػقلػسا يػالى لأو  تػيلا بػابألا مػغ ديػاجػتاال ؤجػد ت ببػا فَّ إ   
 مػغـ سػاىتالا ىحاى موتج، ةيػيػػقلػفا ؿاز شػػ لات واجػجدتلػسمع ا يػعمػمعػات ؿبلخ مػغوكحا  ،يػعفاتشمر

                           
  .44 قخضاوي:لػم ةمػيسػبلاإل عػةالذخي فػيد جػتيػااال "1"
 .3/443 :مػيسػبلاإل لػفػقػوا يػختار  فػي دػامػيال لػفكػخا "2"

 .34: ديػاػجػتديخ االتػيد إلى قػاد الششػأإر يػشطخ:  "3"
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ة شػيت مبنكا يػعداتيػاجػتا لج فـ أجػد يكاد ي يػعػيػقلػف مػعصتلػسا فَّ أ حتىية ديػاجػتاال يػعمديخت ؿبلخ
ة بػقدػالات اديػاجػتاال مػبغألرزة لػبػاا سػةد  لا فَّ  شظ أالأ، و جػد يت فأ يػسكػغ ديػاجػتاال فَّ س أسػاأ ىعػم

 كػخنأ قػجو  ،ديػاجػتاال ؤجػد ت يػشكػخ فأ ػيػغحػقلػبلوا بػقػيػغدػالا ػوػقلػف مػعصتػسلػم يػسكػغ الو  ،ؤجػد تلا ىػي
بخز أو  ؤجػد تلى اشمع ػغبػيأ  سػ مػبصلػسا ىحا فػي، و بػابألا مػغ ببػاب ف و خػخ خه آحػرو  ،ؤجػد تلـ اقػػ 

 .يػعلػسا بلػبػاا ىحا فػي فعػدالتوجو  فابػيمع  مػشيػع كػل دلةأو  ،ظلذ فػيحاىب لػسا
      رتو:صـه و  ؤجـد تلا عـخيـفت   
: ىػسػاكػبلأه جػد و ا جػد ذيء لأ اجػد اء، و جػد جسع أل، واعػسػلػبء: اجػد لء واجػد لا مػغ غة:ل ؤجـد تلا   

ءا: جػد و مػشأ جػد خ: أي قدسو، وأغػي المذجد  يػعػشبػي ؿسػالػأ اجػد ع، و صق ببػا مػغ ىػػاء، و جػد أ ػوعػمج
 "1"اء.جػد ريب، وجسعو أشلب: اعػخ لػـ اكػبل فػيء جػد لء، واجػد لظ الأخح ذ

 .بػقدػالا مػبصلػسا فػيو عػخيػففسزى ت ديػاجػتاال مػاأ   
 طامػش ىػػ مػاخاصة  عػةواق فػي لو ػلحػرت قػج يػججػتلػسا ف كػػ ي فأ :ديـاجـتاال ؤجـد ترة صـه    
ظ سػاء ل، وذللػيلجبػاي الذخع يػاحكسفة عػخ ى ملإ ؿػػصػػ لػمظ ل، وذىػاخ غػي ف دو  دلةألا مػغ ديػاجػتاال

 ف دو  لةدػام فػيأو  ،ائسلػفػخ أو ا ،قزيةألأو ا ،كحةنألأو ا ،ػعبػيلػكا ػوػقلػفا بػابأ مػغ ببػا فػي
 "2".لةدػام

 يػججػتلػسا"ا: شى يػججػتلػسا ىعػمق صمئي، ويجػد لا ديػاجػتالبػا يػال ف شػػ ي ع فأ يػسكػغ لةلػسدػاىحه ا"و   
 لةدػام فػيختبة لغ ىحه امب سػانَّ ، وإئػللػسدػااع سػيج فػي ديػاجػتاالغ رتبة ميب لػعحي لا ىػػ، و "ئيجػد لا

ى لخ إطشلبػاقدع يػش ديػاجػتاالظ، فلا ذعػج سػالػ لىجػا ىػػ، و يػغمع غ، أو فيػغمع ببػاة، أو يػشمع
 يػججػتق ومصمم يػججػتى ملإ يػاعػزبػ ىعػمراره قػتأو ا ،ئػلػسدػالػمب و عػاتػياس ثحػي مػغ يػججػتلػسا

 "3"."ئػللػسدػااع سػيج فػيخ طشلو ايػسكػش ثحػيب ديػاجػتاالغ رتبة محي بلا ىػػق: صملػسا يػججػتلػسائي، و جػد 
 يػػػػػغمؤيج ػغبػيػػػػء سػػػػػاػعػملػا لـ أىػػػػكػػػػػبل يػػػػػافػيكثػػػػخ  تػػػػػيلا ئػػػػػللػسدػاا مػػػػػغ ديػػػػػاجػتاال ؤجػػػػػد ت لةدػػػػػام فَّ إ   
 ف كػػػػ ي قػػػج لبػػ ،ـدػػػاقنالئة واجػػػد تلا لبيػػػق الا مػػػخ ذ ألػػػي ديػػػاجػتاال فَّ أ ف يعتبػػخو  ف ؤيجو لػػػس، فايػػػغرضعػاوم

 ئػػػللػسدػاا عػػسبػ حكػع فػػػي ديػػاجػتاال فأ سػػا، كىػػػاخ غػي ف دو  لةدػػامأو  ببػػاأو  غفػػ فػػيا  يػػججػتء مسػػخ لػا
ق عػػم يتال سػػاب مػوجي يػػججػتلػسا يزػخ الو  ،يػػافػيبػج ال مػػاو  ،ئػػللػسدػااظ مػق بتعػػميت مػػافة عػػخ و مفػي فػيكػي

 مػػغ فَّ أ ف خو فػػي ديػػاجػتاال ؤجػػد تل ف ػ رضعػػالػسا مػػا، أةيػػيػػقلػفا ئػػللػسدػاا قػػيبػاق بعػػميت مػا لةلػسدػاظ امبت

                           
  .."ج ز أ"، مػادة: 1/40 :ححػاار الرخػتم. و "ج ز أ"مػادة: ، 1/43 :البغ مػشطػر بلػعػخ ف ادػال :طخيػش "1"
فػػػػي: صػ لػم رخ الخوضػػػةخػػػػتوشػػػخح م .3/312 :ؿصػػػػػ األ عػمػػػػع مػػػػغ لػحػػػػقا حػقػيػػػػقػؿ إلػػػى تلػفػػػػحد اشػػػػأإر : طخيػػػػش "2"
0/342. 

  .10: دلػحػسػاا لػحبغ صا ىػيػعبغ إبخا  ولػمبجالػع حػث، بدجػتيػاؤ االجػد ت "3"
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ـ ػػ عػمػأكثػخ  ف  أل؛ خػػخآلا عػػسػلػبا فػػيو عػمػػيجر يػقػػت ال ئػػللػسدػاا عػػسبػ فػػي ديػػاجػتاال ىعػمجر يػقػت ال
 فإ يػػػانَّ كة فإسػػػملػى ثبػػػت الػػده إمػػػخ مو ػػ عػمػػ مػػػغ فكػػا مػػػاوخاصػػة  ،عػػػسبػب يػػػاعػزبػق عػػػميت ديػػػاجػتاال

 ف  ، وإػلتػقػػمد حػػثى بلػإ يػػاعػزبػاحتػاج  ف  ، وإئػػللػسدػااع سػػيج فػػي ديػػاػجػتاال ىعػػمجرا مػقػػت فتسػت كػا
ب دػػبخ بغػػيلبػو ا ثػػق يالريخه و تػػقلفدػو ن فػػي ثػػق يالو  ظلػذ مػػغشػيء  ىعػػمجر يػقػػت لػػعكة سػملػقرت ان
 "1".ظلذ

حاىب لػػسأبػخز ا كػػخأذ فعػػدالتجو لػػػ ض عػػخ تلا ل، وقبػيػافػيف عػدت   ثحػي يػاتػابػقدػاك لةلػسدػاوىحه ا   
 :يػافػيرئيدة  ثة محاىبال ث يػغػلػيصػػ لػؤل ف، وكافعػدالت فابػي، و يػاتدلأمع 
 "2".ديـاـجـتاال ؤجـد ت ىلإ يـنـلـيصـه األر يـه : ذىب جسلوأل ا حىبلـسا   
 ،"3"زيػجاف كػخيػػععبجال مػػةلػعػبلا، يػػعرأس ىعػػمو  حىبلػػسا ىػػحا يػػغصخ عػالػسا اشئسػػاػعػم مػػغخ ثػػيورجح ك   

 صػخيػػػػػػقمحػػػػػتع ب مػػػػػخأ ؤجػػػػػػد تػلا عػػػػػػلوج ،مػػػػػيحػيد لجكتػر وهبػػػػػة الػػػػػووا، "4"قخضػػػػاوي لجكتػر يػسػػػػػف الػػػػاو 
 "5".ىلو ألا

ـ مػػالػئلػه دػػبنة، و فػػيشلػحا مػػغ يػػغػلػيصػػ األ عػػسبػذىػب  :ديــاجـتؤ االجـد م تـعـج: نـيثالا حىبلـسا   
 ةشػيػفح بػيأ

 "7".نػيذػكالاره اخػتوا ،"6"
ذىػب أبػػ  :بـهاباأل مــنخه غــيائض دون لـفــخ ب ابــا فــيد يـاجـتؤ االجـد از تجـه ث: لثالا حىبلـسا   

أبػػاب  مػػغخه غػػي، دوف دػػبفػحائس لػفػػخ ب ابػػا فػػيد يػػاجػتؤ االجػػد از تجػػػ إلػى  "8"غبػػارلا غبػارخ ن

                           
  .   10 :دجػتيػاؤ االجػد ت :طخيػش "1"
روضػة الشاضػػخ و  .4/141 :يمػػجلػآلحكػاـ اإلو . 2/33خازي: لػمؿ لػسحػرػػ او . 043: لػمغدالػي فػىدترلػسا: طػخيػش "2"

حخ لػػػػباو  .0/393 :يػانػػػػيصفلػؤلجب لػحػػػػارخ ابػػػغ اخػػػػترخ شػػػخح ملػسخػػػػتاف ابػػػػيو . 3/004 سي:لػسػقػػػػجا مػػػػةاقػجالبػػػغ 
التحخيػخ خ شخح بػيالتحو . 4/440 :مػيشبلػحر اجػاخ البغ الشلػسػشػيكب اكػػ شخح الو . 4/343 :لػفػقػوؿ اصػػ أ فػيط لػسحػيا

 .3/433: ػتحػسفػاتح الخ و . 0/342 :رخ الخوضةخػتشخح مو  .4/0444 ادي:ػخ لػمػس
  . 033 :لػفػقػوؿ اصػػ أ فػيجيد لػػ ا :طخيػش "3"
  . 23 قخضاوي:لػم ةمػيسػبلاإل عػةالذخي فػيد جػتيػااال :طخيػش "4"
  . 3/1344 :حػيمػيد لػم مػيسػبلاإل لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "5"
 سػا، وإنَّ   ةشػيػفح بػيـ أمػاو اإلعػمػيز يػش لػعؿ قػػ وىػحا ال. 034: ؿصػػ األ عػمػعؿ إلى لػػصػػ ل ايػيتد :طخيػش "6"

طخ يػش. مولػيعى عغ دفػخ حكع شخعي  كػلط تػشبػاى اسعػم يػاجر بيػقػتكة مػملو  مػغو نَّ بػا :لػمػسجػتيػجو عػخيػفت مػغأ خح 
 ر نفدو.لػسرػجا
  . 3/312 :ؿصػػ األ عػمػع مػغ لػحػقا حػقػيػقت ػؿ إلىلػفػحد اشػأإر  :طخيػش "7"
و رياسػػة لػػػيكي: انتيػػت إدػػػبؿ القػػػا ،غبػػػابػػغ الر فػػػخاحج بػػغ جعلػػػػ بػػغ عبجا حػسػػػجأبػػػ نرػػخ عبػػج الدػػيج بػػغ م ىػػػػ "8"

سػبػػػػع وسػبػعيػػػػغ وأربػعػسػػػػائة سػػػشة مػػػػات . حػققػػػػاا مصػػلػػػػيأ فػقػييػػػػاا، ىػػػػجزا  لػحػػػػاا، صاتػقػػػػي ىػػػػاند  عػػػػاوكػػػاف ور ، بحػػػػااألص
  . 3/133 :كيلػمدػبالكبخى فعية ذػأت البػقػاطػخ شػيػش. "ػى444ت"
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 "1".ػوػقلػفا
 :يػامػش دلةأة سػمر بجيػػ جسلا ؿاستج :دلةألا   
 ىػػػػػت، و ائيجػػػػد لع اسػػػػيبج سػػػػالػعػا يػػػػججػتلػسا ف كػػػػػ ي فـد ألػػػػم ديػػػػاجػتاالأ جػػػػد يت لػػػػع لػػػػػ :لوأل ا للــــيالج   

 "2".بو بذخ طحػيي ال يػاعسػيإذ ج ؿحػام
 عػػػػسبػ غعػػػ ف دػالػػػػػ ا ينػػػػػ كا ىػػػػعخ غػيو  بةحػػػػاالر مػػػػغ مػػػػفدػلا سػػػػةأئ مػػػػغخا  ثػػػػيك فأ :نــــيثالا للــــيالج   

 فػي ئػلكا  سلمػا ـمػااإل فَّ ظ ألذ مػغ، و يػعشر متػاتخ عيػػ مذ ىحاجري، و ن ال: ف لػػ قػػ ػفػي حكاـاأل ئػلدػام
ع سػػػػيج فػػػػيق مصلػػػػسا ديػػػػاجػتاال فكػػػا مػػػػػ أدري، فال: يػػػػامػش ثػيػػػػغبلسػػػت وث فػػػػي ؿفػقػػػػا لةدػػػػام يػػػػغبػعأر 

 خػبلؼو كػشل، يػجيػغجػتم سػةئألء االىؤ  فكا سػالػ ىػاادفػخ نبػا لةدػام كػل فػي ديػاجػتاال فػيا  ششخ  حكاـاأل
 "3".بذخطدت لػية شحػاإلا فأ ىعػم ؿع فجسػاجإلا

خح سػػػػافة بعػػػػخ لػسا ػلحػرػػػي حتػػػى ةيػػػػيػػقلػفا بػػػػابألا مػػػػغ ببػػػػااية بشلػػػػعا يػسكػػػػغو نَّػػػإ ث:لـــثالا للــــيالج   
 "4".ديػاػجػتاال كػغخح أمسػالػبػافة عػخ لػست اػمحػروإذا  ،أحكامو

 يػػػػاعػزبػ رػػػػلوأحكامػػػو مت الذػػػخع بػػػػابأ فَّ ا: إلػػػػػ قػامفػػػاده:  سػػػػاا بلػػػػػ استج :نــــيثالا حىبلــــسا دلـــةأ   
 يػػػافعػخ  تػػػيلا لةلػسدػػافو أو اعػػػخ حي لػػا بػابػالػبػ قػػػاعػممت مػػويجي مػػا فكػػا سػػػابفػخ ة رػػمة متدػمدػػػمك عػػسبػب
 الو  ،ػععػمػي ال ىػػػو  خػػخآ ببػػا فػػي وصػػمأ ف كػػ ي سػارب ػوػقلػفا بػػابأ مػغ بػابػاؼ عػخ  مػغ فَّ ظ: ألذ فابػيو 
 ةعػػػجلػاو  ،ؽلصػػػبلكػػاح واشلا كتػػػاب ػغبػيػػ طبػػػارتالو كابػابػػأو  ،ػوػقػػلػفكتػػب ا ػغبػيػػ ػقثػيػػلػػ ا طبػػػارتالا ػىخػفػػيػ
 سػػػػػبل  محت ف كػػػػػػ ي ل، بػػػػغلطػػػػق احػػػػػق يالئي جػػػػػد لا ديػػػػػاجػتاال فَّ ظ فػػػػإلػػػػذ ىعػػػػػماء  شػػػػوب ،ائسلػفػػػػػخ ا كتػػػػابو 
 لػػو ػلحػرػػي حتػػى للػػػيلجبػا كعلػػػحا لػػوز جػػػػ  يال يػػػججػتلػسا فَّ أ صػػػلحػالػوا ،ةلػػػفخالػسع اقػػػػ رضة وو عػػػاػسلػم
 بػػابألع اسػػية بجشحػػاإلبػا الإ ػلحػرػ يال ىػحا، و رضعػػالػسا فافػقػػجزي و لػسػقػػتا ؿػػ حػرػب غلطة امػبغ
 "5".قصملػسا يػججػتػسلػمة دػبشلبػا ؿحػالػا ىػػ سػاك ئػللػسدػااو 

 مػػغ ىػػاخ غػي ىعػػم شػػيبتػش الس ػائػلػفػخ ا ف: أػحىبلػسػا يػػحالػ ؿاسػتج مػػاغايػة  ث:لاـثـلا ـحىبلـسـا دلـةأ   
 "6".عػسبػب طتبمػخ و عػزبػف حكاـاأل مػغ ىػاا عػج مػا مػا، فأـاحكاأل

                           
 .4/0449 :خبػيوالتح .4/444 :خلػسػشػيكب اكػػ شخح الو . 91: تػفتػيدلػسوا تػيفلػسأدب ا :طخيػش "1"
  . 0/393: جبلػحػاارخ ابغ خػترخ شخح ملػسخػتاف ابػي. و 4/440: خلػسػشػيكب اكػػ شخح ال :طخيػش "2"
 . 4/0444: خبػيالتحو  .0/342: رخ الخوضةخػتشخح م. و 4/440: خلػسػشػيكب اكػػ شخح ال :طخيػش "3"
  . 4/343: لػفػقػوؿ اصػػ أ فػيط لػسحػيحخ الػباطخ: يػش "4"
ح تػشقػػػػيشػػػخح و  .0/393: جبلػحػػػػارخ ابػػػغ اخػػػػترخ شػػػخح ملػسخػػػػتاف ابػػػػي. و 4/122: يػػػػغػقعلػسـ اعػػػػبلإ  :طخيػػػػش "5"
ديخ تػػيو  .0/342: رخ الخوضػةخػػتشػخح مو  .4/343: لػفػقػػوؿ اصػػ أ فػيط لػسحػيحخ الػبا. و 404 :فػيقخالػم ؿلػفرػػ ا

 .3/312: ؿصػػ األ عػمػع مػغ لػحػقا حػقػيػقػؿ إلى تلػفػحد اشػأإر و . 4/0444: خبػيالتح. و 4/143: التحخيخ

 .91أدب الػسفتػي والػسدتػفتػي:  :طخيػش "6"
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ف عػدػو تفػي ديػاجػتاال ؤجػد تػع مػش فَّ أ ػىخػفيػ الثة، و بلثلحاىب الػسب احػابو أص ؿاستج مػا ل  ج ىحا   
 طق يػججػتؼ معػخ ي لػعو نَّ ألضخ؛ حػالػا امػشى يػ لإ  بػيالشب حػاأص مػغ سػةئألو اعػمػي فكا مػاكار نوإ

 مػغخ ثػيك فػي يػعا، وتػقفػػ ئػمس مػا كػل ىعػم ف ا يجيبػ نػػ كػػ ي لػع للػيالج، و كػميػاـ ػػ عػمػلػمتو شبػاحػا
 "1".ئػللػسدػاا

  بةحػاالر مػغة سػمؼ جعػخ  قػج، و ؿو ألا حىبلػسا دلةأ فػي ػخَّ م  و   ىحا ىعػم ةىػجاشػ يػعبػوكت   
  عػسػخ غب ولػمائس، وعبجالػفػخ بػارا يػػ ثابت مذ غزيج ب فكا ثحػي ةيػشمع بػابأ فػي ػععػملػبػا
 سػاخاـ، كلػحوا ؿبللػحفة اعػخ بس  لجب غذ بعػاوم ،قزاءلبػا  لػباشػ بػيأ غب عػمػياسظ، و سػشلػبػا

 "2".كػخيػعلا فقخآلديخ اتػف فػيرتو يػابس س بػاع غؼ ابعػخ 
 فػي مػشيػعواحج  كػلد يػاجػتا عػةس ىعػم ؿ  يج سػانَّ فإ ؿد فتخرز وإلا ىػحا ىعػم مػخألا يػشكػخ لػعو    

 بػػابأ مػغ ىػػحي لا ديػاجػتاال ببػا ىعػمو حجخ فػي فعػدالتػ ىحارة، و كػػ حلػسا بػابألا مػغ ببػا
و يػشد ظحف لىعػات ولػما كػغلو  ،امػججػا يػاػفػق مػيسػبلاإل ػوػقلػفا بػقػيلػ ديػاجػتاال اللػػ و  ،عػةاسلػػ ا ؿصػػ األ
 سػالػاش ببػا ف دو  ببػا فػي ديػاجػتاال مػغع نسػالػا مػا، و ديػاجػتاال يػارأس ىعػم خرائزو فػيأودع  فبػا

 :ف ػ لػيصػػ األ ؿقػػ يػ ىحا فػيتحجيخ واسع، و ل الع إنمػا ال ،؟ بلػبػاظ الذ فػي يػججػتلػسا شخوطت فػخ تػا
 ىحا، و خػخآلا ف دو  ػععػملػا مػغع نػػ ، أو لةدػام فػي ؿالستجالوا ديػاجػتاال ىعػمدرا قػا لخجلا ف كػػ ي قػج"

 ىعػمر قػجأ ف رو يػػ ذلػسا سػةئألكثخة، فالة واقػػ لا فػي ف اوتػ تػفي كػغل، يػغسػلػسدػمػء اسػاػعػمأكثخ  ؿحػا
 ىعػمدر قػا مػشيػعواحجا  فَّ يجعي أ فأ مػاوأ، ىػعخ غػي مػغ الذخع ئػلدػامأكثخ  فػي ؿالستجالوا ديػاجػتاال

بو،  لو ػععػم ال مػاادعى  فػقػج ىحاادعى  سػغ، فيػاملػيبج يػغجلا مػغ لةدػام كػل فػي ولػما حكعؼ عػخ ي فأ
 "3"".شلبػاو نَّ ؼ أعػخ ي مػاادعى  لب

، ديػاجػتاالسج  مػػغ ػففػيخػء تسػاػعػملػا يػااع بصاست تػيلافحة اشلا ىػػ فكا ديػاجػتاال ؤجػد تب ؿقػػ لوا   
 حكع فػيفتاء لػئل مػغز  كػل فػيء سػاػعػملػترادؼ ا تػيلجة احػالػأو ا ،زخورةلا مػلعػا تحت الدو ن
 ءي جػد تخجيح ت فَّ ، فإيػالقبػ لغ دػا مال ديػاجػتاال ببػا ؿقفااة كػخ ف فَّ إ ثحػي مػغدة، و جػجتلػسػادث الػحا

 "4".ىلو ألا صػخيػقحتع بلػسا مػخألا ىػػ ديػاجػتاال
 ئػللػسدػااو  دلةألا كػلب سػاػعػم طحػيي لػع مػغوفتػى  ؿبػقػػ عتجاد الـ اعػج فعػدالت ىحا مػغـد موي   

 ،مػبغألدف نو نَّ أل؛ لوقػػ يع أحج ص يدتال ىحاضخ، و حػالػا امػشى يػ لإ  بةحػاالر مػغز  مػغ يػابػابأو 

                           
 .043: لػمغدالػي فػىدترلػسا :طخيػش "1"
 .19 :ديػاػجػتؤ االجػد تػ. و 3/494 :مػيسػبلاإل لػفػقػوا يػختار  فػي دػامػيال لػفكػخا :طخيػش "2"
 .4/0444: خ شخح التحخيخبػيالتح "3"
  . 3/1344: حػيمػيد لػم مػيسػبلاإل لػفػقػوؿ اصػػ أ :طخيػش "4"
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ج تػشج يدتػشمد مػبأغ ىػي تػيلوا ،ةيػيػػقلػفاة و لػيصػػ األ بػابألا فػي بػقػيػغدػالد ايػػ ج كػل كػغي لػع ف  إ
 .ػععػمأ  لىعػات ولػموا، ىػعإبجاء فتاوا  فػي ف فتػ لػسو الػيإ
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 سـةالخات

ى آلو وصحبو عػم، و مػيػغسػسػخ لػاء وابػيى خاتع األنعػمـ دػبلة والرػبل، واليػغسػلػعػالػو رب   الػم لػحػسػجا   
 :  عػجبػ مػا، أيػغالصاىخ  ػغبػيالصي

 ػقػوفػيى تػ عػمصانو سػم يػععػطػلجبلؿ وجيو و  غػيبيػش سػاخا  كثػيا  كحػسػجلى عػاو تلػما حػسػج عػجبػ مػااخػتف   
 سػبل  عػف كػػ لى أف تعػالو تسػا، فأحػثلػبز ىحا اجػال إلندػبال لػلب وذسػبػاأ األىػي ف  بػامو كػخ و  و مػش   و 
 :يػاىػسنتائج أ  سػةخبللو إلى ث مػغشا صػمتػ  ػقػوفػيلى وتػ عػاو تسػشيحب ربشا و يخضى، وب سػاببل كتػقم

 مػفكػالت ىػػد يػاجػتب االبػا يػامػشو  ،ةلػيصػػ ؿ األبػاب األػاعػساست فػيف عػدـ التيػػ مف فَّ إ .1   
 .حػثلػبثشايا ا فػي مػخ سػاؿ كصػػ األ سػةر أئيػػ قبل جس مػغفػض مػخ  ىػػو  يػااستخجام فػي مػػوالغ

 .يػججػتلػسد وايػاجػتو شخوط االفػي فػختتػ  سػغلػيغمق  لػعد مفتػح و يػاجػتب االبػا فَّ إ .3   

إنكار  يػسكػغوال  ،ضخحػالػا امػشرخ األوؿ إلى يػ لػعح امػشواقع  مػخأ ىػػأ و جػد د يتيػاجػتاالإفَّ  .0   
 عو.مػشذلظ أو 

ولو ، مػامحىب  فػيخه حػر يػسكػغال  حػقلػفا ،يػغحىب معلػسجه مػيػتػق فػيج قػمػسػلػمو ال إلداـ نَّ إ .4   
 عتبخة.لػسحاىب الػسا مػغء ذػأي مػغج مػيػتػق

ع قػػ لػػ لة حجيثة الػسدػا، إال إذا كانت احػيػلػمؿ حػالػا ىػػ سػاز كجػػ ت يسػيلػا يػججػتلػسج امػيػتػق فَّ إ .3   
 أولى. حػيػلػمع جػػ فالخ 

ى آلو وصحبو عػمو  ،حػسػجا مػشبػين يػجيػغجػتلػسـ امػاى إعػمـ دػبلة والرػبلوال ،ا  خػخ آو أوال  و لػم لػحػسػجاو    
 .يػغسػلػعػالػو رب الػم لػحػسػجدعػانا أف ا خػخوآ ،يػغأجسع

 اجعسـخ لـرادر والـساثبت 
 .كػخيػعالقخآف ال-1
، 1يت، طكػػ ال، ػعقػميػسف القخضاوي، دار الجكتػر لػم ةمػيسػبلاإل عػةالذخي فػيد يػاجػتاال-2
  . "ـ1996-ىػ1417"

س بػاع عػمػي حػثػبػالػم ،ختػيجدمػالة سػا، ر مػيسػبلالذخع اإل فػيو لػيجة إحػالػى امػجد و يػاجػتاال-3
أبػ  يػسػيف حػسػجد. أ شخاؼ: أ.بػاة، الدعػدية، مػيسػبلت اإلسػاوالجرا عػةة الذخيكػمػي، سػيكلػحف اسػاعث

  . "ـ1974-ىػ1394"سشة، 

 بػيبغ سعيج بغ حـد األنجلدي القخش حػسػجبغ أ عػمػي حػسػجم بػيأل ؿ األحكاـصػػ أ فػياإلحكاـ -4
 ."ىػ1444"، 1ىخة، طقػاال-جيثلػحالطاىخي، دار ا
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 سػالػعبغ  حػسػجبغ م عػمػي بػيبغ أ عػمػي يػغدغ سيج الجلػحا بػيألحكاـ ؿ األصػػ أ فػياألحكاـ -5
 .فػيػفػيعبج الخزاؽ ع يػخالذ ػقػيحػق، ت"ىػ1387"، 1ر، طشػػ ي، مؤسدة المػجاآل بػيػعػمالث

بغ بػاوؼ عػخ لػس، اسػغحػف بغ عبجالخ سػاعث يػغالج ػيتػقو عػسػخ  بػيأل تػيتػفدلػسوا تػيفلػسأدب ا-6
 ،2رة، طسػشػػ لػة ايػشلػسػجا، كعلػحـ واػػ عػملػدر، مكتبة اقػاو عبجاللػمعبجا فػقمػ الجكتػر  ػقػيحػقح، ترػبلال
 ."ـ2442-ىػ1423"

و لػمبغ عبجا حػسػجبغ م عػمػيبغ  حػسػجلػس ؿصػػ األ ػععػم مػغ حػقلػا ػقػيحػقػؿ إلى تػحلػفد اشػأإر -7
بصشا، دار الكتاب  فػخكػ، و عشاية، دمذقعػد  حػسػجأ يػخالذ ػقػيحػق، ت"ىػ1254ت" شػيػلػيػسا نػيالذػكا

 ."ـ1999-ىػ1419"، 1، طبػيعػخ لػا
ح بغ صػبلعيل بغ سػابغ إس حػسػجم يػغالج عػد يػعىػإبخا  بػيأل ديػاجػتديخ االتػيد إلى قػاد الششػأإر -8
بػؿ مػق يػغح الجصػبل ػقػيحػقخ، تمػيألبػافو سػبلوؼ كأعػخ لػس، اعػانػيالرش نػيالكحبل شػيدلػحا حػسػجم
 ."ىػ1445"، 1يت، طكػػ ال ،ةفػيمػدػ، الجار الحػسػجأ

الدمخذخي، دار  مػيالخػارز  عػسػخبغ  حػسػجبغ م عػسػخػد بغ حػسسع مقػاال بػيأل بلغةلػبس اسػاأ-9
 ."ـ1979-ىػ1399"، كػخلػفا

 .3ط، "ـ1967" ة،بػيعػخ لػدار الشيزة ا، فبػاشع يػغزكي الج يػخذلػم مػيسػبلاإل ػوػقلػفؿ اصػػ أ-14

 .1ف، إيخاف، طدػا، دار إحمػيحػيوهبة الد  يػخذلػم مػيسػبلاإل ػوػقلػفؿ اصػػ أ-11

 ،اؽعػخ لػ، اعػةبػاصلػمء دػا، الخشسػيلػالد  يػعىػبخا إ فػىرػصم يػخذلػم يججػجنديجو ال فػي ػوػقلػفؿ اصػػ أ-12
  . 11بغجاد، ط

 ."ط. د"ىخة، قػا، البػيعػخ لػا كػخلػفأبػ زىخة، دار ا حػسػجم يػخذلػم ػوػقلػفؿ اصػػ أ-13

، عػجبغ أيػب بغ س كػخب بػيبغ أ حػسػجم يػغلذسذ الج يػغسػلػعػالػعغ رب ا يػغػقعلػسـ اعػبلإ -14
، 1خوت، طبػي ،ةسػيػعػملػ، دار الكتب ايػعىػـ إبخا دػبلعبجال حػسػجم ػقػيحػقزية، تجػػ ال قػيػعبغ بػاوؼ عػخ لػسا
 ."ـ1991-ىػ1411"

در يػاو بغ بلػمبغ عبجا حػسػجم يػغو بجر الجلػمعبجا بػيأل ػوػقلػفؿ اصػػ أ فػيط حػيلػسحخ الػبا-15
 ."ـ1994-ىػ1414"، 1، طبػي، دار الكت"ىػ794ت"الدركذي 
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 سػغحػػد بغ عبجالخ حػسم يػغشسذ الجالثشاء  بػيأل جبحػالػرخ ابغ اخػترخ شخح مخػتلػساف ابػي-16
، 1، ط"ـ1986-ىػ1446"الدعػدية، ، ةجػجوالشذخ،  عػةبػاصلػم نػيلػسػج، دار ايػانػياألصف حػسػجبغ أ

 .ػابػقمطيخ  حػسػجمالجكتػر  ػقػيحػقت

ـ مػااإل عػةمجػاد، الدعػدية، سػالػحػا لػحبغ صا يػعىػو بغ إبخا لػمعبجا حػثػبػالػم ديػاجػتؤ االجػد ت-17
 حػسػجأالجكتػر  رف، إشخاؼقػالػسػا ػوػقلػفقزاء، قدع الػم عػالػيلػا يػجعلػسة، امػيسػبلبغ سعػد اإل حػسػجم
 .    "ىػ1432-ىػ1431"شقخي، لػعا

داوي سػخ لػف اػامػيػسسػبغ  عػمػي يػغء الجعػبلدغ لػحا بػيأل، ػوػقلػفؿ اصػػ أ فػي خ شخح التحخيخبػيالتح-18
عػض جكتػر لػم، يػغالجبخ  سػغحػعبجالخ الجكتػر  ػقػيحػقت "ىػ885ت" مػيشبلػحا حػيلػالرا قػيالجمذ

 ."ـ2444-ىػ1421"، "1ط"الخياض،، الدعػدية ،مكتبة الخشج ،الدخاح حػسػجأوالجكتػر ، نػيالقخ 

 فػىرػصم عػةبػحبلوي، شلػسعيج ا سػغحػبغ عبجالخ  حػسػجلػس ؿصػػ األ ػععػمؿ إلى لػػصػػ ل ايػيتد-19
 . "د. ط"، "ىػ1431"وأوالده،  بػيمػلػحا بػيلػبػاا

 فػيشلػحه اشػأدبػاخ بػامػيوؼ عػخ لػسا ،خاري لػبػد احػسبغ م يػغمػأ حػسػجلػس ديخ التحخيختػي-24
 ."ـ1932-ىػ1351" ،مرخ، بػيمػلػحا بػيلػبػاا فػىرػص، م"ىػ972ت"

رة بغ مػسى  حػسػجمعيدى  بػي، ألالتخمحيدشغ وؼ بعػخ لػس، اخبػيمع الكجػاال-21 ػ  بغ عيدى بغ س 
 ،مػيسػبلب اإلغػخ دار ال، وؼعػخ ر عػاد مذػأبالجكتػر  ػقػيحػق، ت"ىػ279ت" ؾ التخمحيحػابغ الز

 ."ـ1998"شاف، لػب، خوتبػي
ح حػيروؼ بعػخ لػس، اوسششو وأيامو و لػمأمػر رسػؿ ا مػغرخ خػتلػسح احػيدشج الرلػسمع اجػاال-22

خ بغ ىػيز  حػسػجم ػقػيحػق، ت"ىػ256ت" فػيخاري الجعلػبعيل اسػابغ إس حػسػجمو لػمعبجا بػي، ألخاري لػبا
 ."ىػ1422"، 1، طةنػيصادػمرة عغ الرػػ لػساة جػادار شػؽ الش، ناصخ الشاصخ

، "ىػ911ت" الديػشي كػخب بػيبغ أ سػغحػعبجالخ  يػغلجبلؿ الج أخمج إلى األرض مػغى عػمالخد -23
 ."ط. د"مرخ،  ،ىخةقػاة، اليػشػيفة الجػاثػقمكتبة ال

 بػيأل بغ حشبل حػسػجـ أمػاى محىب اإلعػم ػوػقلػفؿ اصػػ أ فػياضخ سػشلػروضة الشاضخ وجشة ا-24
، مػيشبلػحا قػيسي الجمذقػجلػسػا مػيعيسػاالج مػةاقػجبغ  حػسػجبغ م حػسػجو بغ ألػمعبجا يػغالج فػقمػ  حػسػجم
-ىػ1423"، 2، طوالشذخ والتػزيع عػةبػاصلػممؤسدة الخي اف ، "ىػ624ت" مػةاقػجبغ بػاوؼ عػخ لػسا

 الدعيج. سػغحػيد عبجالخ عػد لػعبجاالجكتػر  ػقػيحػقت، "ـ2442
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و األزدي عػسػخ ؽ بغ بذيخ بغ شجاد بغ حػاف بغ األشعث بغ إسػامػيػسسػ داود بػيسشغ أ-25
تاالد    د  ، رخية، صيجالػعكتبة الػسا، جسػيلػحػعبجا يػغالج حػيػيم حػسػجم ػقػيحػق، ت"ىػ275ت" نػيج 

 .خوتبػي
، ط ػعقػمب خبلؼ، دار الىػالػػ بجالػع ةلػيسػالػالذئػف الجستػرية والخارجية وا فػيالدياسة الذخعية -26

 ."ـ1988-ىػ1448"

 عػمػييد بغ عػد لػبغ عبجا حػسػجبغ أ حػسػجم يػغالج ػيتػقء ػابػقلػا بػيأل خشػيسػلػكب اكػػ شخح ال-27
كاف، بػيلػعد، مكتبة اسػاحػونديو  مػيحػيالد  حػسػجم ػقػيحػق، تمػيشبلػحر اجػابغ الشبػاوؼ عػخ لػسا ،حػيتػ لػفا

 ."ـ1997-ىػ1418"، 2ط

 فػيالصػ  كػخيػعالعبجي بغ قػػ ف بغ عبجالػامػيػسسػ يػغع نجع الجبػيالخ  بػيأل رخ الخوضةخػتشخح م-28
 ."ـ1987-ىػ1447"، 1لة، طسػاحدغ التخكي، مؤسدة الخ لػسبغ عبجاو لػمعبجا ػقػيحػقالرخصخي، ت

 ػقػيحػق، ت"ىػ771ت"كي دػبال يػغالج ػيتػقب بغ ىػالػػ عبجا يػغتاج الجل فعية الكبخى ذػأت الػابػقش-29
والشذخ  عػةبػاصلػمخ ىػج، لػحمػػا حػسػجتاح ملػفعبجاوالجكتػر  ،حػيالصشا حػسػجػد محػسمالجكتػر 

 ."ىػ1413"، 2ط، والتػزيع

، زي جػػ غجادي، دار ابغ اللػببغ ثابت الخصيب ا عػمػيبغ  حػسػجأ كػخب بػيأل ػوفػقلػستػو واقػيػلػفا-34
  ازي. غػخ دؿ بغ يػسف العػا سػغحػأبػ عبجالخ  ػقػيحػق، ت2ط، "ىػ1421"، الدعػدية

سع قػاسعيج بغ  حػسػجبغ م يػغؿ الجسػاج حػسػجلػس جيثلػحا مػحرػصف مشػػ ف مػغالتحجيث  عػجا قػػ -31
 ."د. ط"، "د. ت"، شافلػب، خوتبػي ،ةسػيػعػملػ، دار الكتب اسػيسقػابلؽ اللػحا

ي لػػ يػاالد حػسػجم يػغبغ نطاـ الج حػسػجم عػمػيلػبجالػع الثبػت دػمػعػت بذخح محػسفػاتح الخ -32
، ضبصو 1، ط"ـ2442-ىػ1423"، شافلػب، خوتبػية، سػيػعػملػي، دار الكتب اػػ لػمكػشاألنراري ا

 .عػسػخ حػسػجػد محػسو ملػموصححو عبجا

 حػسػجم ػقػيحػق، تعػانػير الدسبػابغ عبجالج حػسػجر بغ مرػػ مػشـ مػالػئل ؿصػػ األ فػياشع األدلة قػػ -33
 .1، ط"ـ1997-ىػ1418"، خوتبػي، ةسػيػعػملػعيل، دار الكتب اسػاحدغ إس

ي جػػ لػحا حػسػجبغ م بػيعػخ لػدغ بغ الػحبغ ا حػسػجلػس مػيسػبلاإل ػوػقلػفا يػختار  فػي مػيدػاال كػخلػفا-34
 ."ـ1995-ىػ1416"، 1شاف، طلػب، خوتبػي، ةسػيػعػملػاسي، دار الكتب الػفي افػخ الجع بػيلػعػاالث

 .1خوت، طبػي، رخي، دار صادرلػسا قػييػفػخ طػر اإلمػشـ بغ كػخ بغ م حػسػجلػس بعػخ لػف ادػال-35
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 ػيػستػيال يػغدلػحدغ بغ الػحبغ ا عػسػخبغ  حػسػجو ملػمعبجا بػيأل ػوػقلػفؿ اصػػ أ فػيؿ ػػ حػرلػسا-36
-ىػ1418"، 3لة، طسػا، مؤسدة الخ نػياػػ عػملػاض افػيبخ جػاالجكتػر شو  ػقػيحػقالخازي، دراسة وت

 ."ـ1997

الخازي  فػيشلػحدر اقػابغ عبجال كػخب بػيبغ أ حػسػجم يػغالج يػغز و لػمعبجا بػيأل ححػاار الرخػتم-37
، 5صيجا، ط، خوتبػيالجار الشسػذجية،  ،رخيةلػعكتبة الػس، احػسػجم يػخيػسف الذ ػقػيحػق، ت"ىػ666ت"
 ."ـ1999-ىػ1424"

 يػعويو بغ ن عحػسػجبغ  حػسػجو بغ ملػمبغ عبجا حػسػجو ملػمعبجا بػيأل يػغحػيحػى الرعػمدتجرؾ لػسا-38
 ػقػيحػقت، "ىػ445ت"ع بػيلػبغ ابػاوؼ عػخ لػساكع، حػالػابػري دػاشػيال نػييػسػاالص بػيكع الزلػحبغ ا

 ."ـ1994–ىػ1411"، 1طشاف، لػب، خوتبػي ،ةسػيػعػملػدار الكتب ا، در عصاقػاعبجال فػىرػصم
 يػعىػإبخا  ػقػيحػق، تلػيالغدا حػسػجبغ م حػسػجم مػجحػا بػيأـ مػالػئل ػوػقلػفؿ اصػػ أ فػي فػىدترلػسا-39

  . "د. ط"، خوتبػي، ػعقػمرمزاف، دار ال حػسػجم

ح حػيوؼ برعػخ لػس، ا و لػمؿ إلى رسػؿ اعػجلػؿ عغ اعػجلػا قػلرخ بشخػتلػسح احػيدشج الرلػسا-44
فؤاد  حػسػجم ػقػيحػق، ت"ىػ261ت"بػري دػاشػييخي القػذج الجػالػحبغ ا دػمػعم يػغدلػحا بػي، ألدػمػعم

 .شافلػب، خوتبػي ،بػيعػخ لػاء التخاث احػيدار إ، قػيلػبػاعبجا
 نػيالصبخا مػيذػأال سػيخلػمبغ أيػب بغ مصيخ ا حػسػجف بغ أػامػيػسسػسع قػاال بػيأل عجع األوسطلػسا-41

دار ، يػشػيدلػحا يػعىػحدغ بغ إبخا لػسعبجاو , حػسػجو بغ ملػمشارؽ بغ عػض ا ػقػيحػق، ت"ىػ364ت"
 .ىخةقػاال، يػغمػخ لػحا

ر، دار جػاالش حػسػجمو در، قػاعبجال مػجحػاو الديات،  حػسػجأو ، فػىرػصم يػعىػبخا إل سيطلػػ اعجع لػسا-42
  .  "د. ط"، ةبػيعػخ لػغة الػممجسع ا ػقػيحػقالجعػة، ت

-ىػ1399"، كػخلػفيا، دار اكػخ بغ فارس بغ ز  حػسػجأ يػغدلػحا بػيأل غةلػمذ اقػايػيمػمعجع -43
 روف.ىػا حػسػجـ مدػبلعبجال ػقػيحػق، ت"ـ1979

خدي  عػمػيبغ  يػغدلػحبغ ا حػسػجأ كػخب بػيأل فة الدشغ واآلثارعػخ م-44 ج  و  خ  د  بغ مػسى الخ 
 ،ةمػيسػبلت اإلسػاالجرا عػةمجػا، جيػعقػم يػغمػعصي ألػسعبجا ػقػيحػق، ت"ىػ458ت" قػييبػيلػا نػيسػااخػخ ال

، رةرػػ سػشلػا ،فاءلػػ دمذق، دار ا ،مػبح ،عيلػػ خوت، دار ابػي ،دمذق ،بةتػيقػكدتاف، دار بػا ،اتذيكػخ 
 ."ـ1991-ىػ1412"، 1، طىخةقػاال
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كاـر ابغ لػسبغ عبج الديج أبى اناصخ  يػغف الجىػاتح بخ لػفا بػيأل بعػخ لػسب اتػيتخ  فػيب غػخ لػسا-45
، دار الكتاب الػسصػخ ا مػيالخػارز  عػمػي  ."د. ت"، "ط. د"، بػيعػخ لػز ى 

، دار بػيشذػأناشي الغػخ ال سػيخلػما حػسػجبغ مػسى بغ م يػعىػبخا إل عػةؿ الذخيصػػ أ فػيت فػقػاػالػسا-46
 ف.سػاسػمػر بغ حدغ آؿ يػػ جة مذبػيأبػ ع ػقػيحػق، ت"ـ1997-ػى1417"، 1ابغ عفاف، ط

، "ىػ548ت" نػيالذيخستا حػسػجأ كػخبغ أبى ب كػخيػعبغ عبجال حػسػجتح ملػفا بػيألوالشحل  ػلسػملػا-47
  ."د. ت"، "ط. د"، بػيمػلػحمؤسدة ا

-ػى1425"لة ناشخوف، سػازيجاف، مؤسدة الخ  كػخيػععبجال يػخذلػم ػوػقلػفؿ اصػػ أ فػيجيد لػػ ا-48
  .1، ط"ـ2444

: ابغ الخصيب، دار الكتب يػعػجتػقو  ػقػيحػقىبلؿ، ت يػعىػإبخا  يػعىػبخا إل لػييػاإ صػخيػقو واللػموالية ا-49
 ."د. ت"، "ط. د" ،ىخةقػاال، مرخ ،جيثةلػحا

 ةسـيـعـملـحهث الـباجالت و لـسامعية و جـاال ئـلسـااألطاريح والخ 
 حػسػجم حػثػبػالػمدكتػراه،  وحةشػخ أ ،البغ رشج يػججػتلػسخبلؿ بجاية ا مػغد يػاػجػتكة االمػمة بػيتخ -33

-3332"ب، غػخ لػسو، فاس، الػمبغ عبجا حػسػجم عػةمجػاي، يػخػشلػبا حػسػجالجكتػر أ إشخاؼز، لػػ بػ 
 "ـ3334
بغ إدريذ بغ  حػسػجأ يػغب الجيػاس شبػالػعا بػيأل ،ختػيجدمػالة سػار ؿ، رػػ لػفح اقػيتػششخح -31

ي، إشخاؼ: مػجبغ ناصخ الغا عػمػيناصخ بغ  لػبصالػم، فػيلقخابػاوؼ عػخ لػسا ،لكيسػالػا سػغحػعبجالخ 
أـ  عػةمجػا ،عػةة الذخيكػمػية، سػيػعػملة سػا، ر عػخلػفا يػغدة بغ حدحػس األستاذ الجكتػر يػخفزيمة الذ

 ."ـ3333-ىػ1431"القخى، 

ة سػيػعػملػحػث الػبإلدارات ا مػةعػالػر عغ الخئاسة ارػجة، مجمة دورية تمػيسػبلحػث اإللػبمجمة ا-33
 د، الدعػدية.شػأواإلفتاء والجعػة واإلر 

–11-39": يػخبتار ، "303" :دعػجلػ، اشػأبػاحدغ الديات  حػسػجار أصػجلة، إسػامجمة الخ -30
 ."ـ1904


