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 َكس١َ
إٕ اؿُس هلل مُسٙ غبشاْ٘ ٚتعاٍ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػؿطٙ ْٚعٛش باهلل َٔ 
ؾطٚض أْؿػٓا َٚٔ غ٦ٝات أعُايٓا إْ٘ َٔ ٜٗسٙ اهلل ؾ٬ َهٌ ي٘ ، َٚٔ ٜهًٌ 
ؾ٬ ٖازٟ ي٘ ، ٚأؾٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسسٙ ٫ؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ قُسا 

 تكِٝ . عبسٙ ٚضغٛي٘ اهلازٟ إٍ قطاط اهلل إػ
 ّبعــد

ؼكٝل إٓاط َٔ أِٖ َباسح ا٫دتٗاز ، ٫ٜػتػين عٓ٘ فتٗس ؾكٝ٘ إٕ 
٫ٚ َهًـ عاَٞ إش ٖٛ آزا٠ ايؿطٜع١ ٗ تٓعٌٜ أسهاَٗا ايجابت١ ٚإًٛك١ ع٢ً 
 ايٛاقع إتػري ٚايٓػيب َا ٜٓاغب٘ َٔ ايؿتا٣ٚ اييت تتػري بتػري ايعَإ ٚإهإ

ٛض اؿٝا٠ إتػاضع ، ٖٚٛ ايعُس٠ ٗ ٖصا ايباب ٚا٭سٛاٍ اغتذاب١ يتٛ ٚايعٛا٥س
ؾ٬ ّهٔ تٓعٌٜ ا٭سهاّ بسْٚ٘ ، ٚأٜها ؾإْ٘ ٜهبط تٓعٌٜ ا٭سهاّ ٚتػري 
ايؿتا٣ٚ نبٛا قهُا غسا ٭بٛاب اهل٣ٛ ٚايتؿٗٞ اييت تطٜس إٔ تتؿًت َٔ 
أسهاّ ايؿطٜع١ ، ٚخطٚدا ٚابتعازا عٔ أبٛاب ايتعكب ٚاؾُٛز اييت تطٜس إٔ 

ٜع١ عٓس إانٞ َتذا١ًٖ تٛٛض اؿٝا٠ ٚتػري ايٛقا٥ع ٚا٭سساخ ، تكـ بايؿط
ٚقس قطح ايؿاطيب بأُٖٝت٘ ٚأْ٘ قػِٝ ا٫دتٗاز ٗ اغتٓباط ا٭سهاّ سٝح 

 أؾاض إٍ إٔ ا٫دتٗاز ٜٓكػِ إٍ قػٌُ :
ا٭ٍٚ : ا٫دتٗاز ٗ اغتٓباط ا٭سهاّ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ .      -1

ا٭سهاّ ٚتٓعًٜٗا ع٢ً ايٛقا٥ع ٚاؿٛازخ  ايجاْٞ : ا٫دتٗاز ٗ تٛبٝل-2
إتذسز٠ إشا ؼككت ؾٝٗا عًٌ تًو ا٭سهاّ ٚاْتؿت َٛاْع ايتٛبٝل ، ٖٚٛ 

، يصيو  (1)ا٫دتٗاز إتعًل بتشكٝل إٓاط ٖٚٛ ٫ٜٓكٛع ست٢ قٝاّ ايػاع١ 

                                                           
ٕ      ٭بٞ إغحشام ايؿحاطيب ؼكٝحل     ( إٛاؾكات 1  أبحٛ عبٝحس٠ َؿحٗٛض بحٔ سػحٔ آٍ غحًُا

 1997ّٖح/ 1417ايٛبع١ ا٭ٍٚ  زاض ابٔ عؿإ -5/12دح
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نإ سطٟ بايباسجٌ ا٫ٖتُاّ بٗصا إٛنٛع ٚايعٓا١ٜ ب٘ ٕا ي٘ َٔ َٓعي١ خٛري٠ 
دتٗاز ٗ ايتٓعٌٜ ٚايتٛبٝل ، ٚقس يؿت ا٫ْتباٙ إٍ ٖصٙ ا٭١ُٖٝ إ٪ُط ٗ ا٫

إباضى ايصٟ ْعُت٘ ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ اإلغ١َٝ٬ بايهٜٛت بايتعإٚ َع 
ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ؾك٘  "إطنع ايعإٞ يًتذسٜس ٚايرتؾٝس ؼت عٓٛإ 

ؾرباٜط  21-18رت٠ َٔ ٚإٓعكس بسٚي١ ايهٜٛت ٗ ايؿ "ايٛاقع ٚايتٛقع 
، ٚقس أضزت إٔ تهٕٛ ٍ َػا١ُٖ ٗ ٖصا إٛنٛع إِٗ ، ٚقس 2013ّ

 قػُت ايبشح إٍ غبع١ َباسح ٚخا١ُ نُا ٜأتٞ : 
 خط٘ البخح 

 إبشح ا٭ٍٚ : ايتعطٜـ بتشكٝل إٓاط ٚؾٝ٘ َٛايب 
 إًٛب ا٭ٍٚ : ايتعطٜـ باعتباضٙ َطنبا إناؾٝا

 اعتباضٙ يكبا ٚعًُاإًٛب ايجاْٞ : ايتعطٜـ ب
 ايًٛب ايجايح : ؼكٝل إٓاط بٌ إٛغعٌ ٚإهٝكٌ
 إبشح ايجاْٞ : أ١ُٖٝ ؼكٝل إٓاط َٚس٣ اؿاد١ إيٝ٘

 إبشح ايجايح : أزي١ اعتباض ؼكٝل إٓاط 
 إبشح ايطابع : نٛابط ؼكٝل إٓاط

 إبشح اـاَؼ: ططم َٚػايو ؼكٝل إٓاط
 ػاّ ؼكٝل إٓاط ٚؾٝ٘ ًَٛبإبشح ايػازؽ:  أق

 إًٛب ا٭ٍٚ : أقػاَ٘ َٔ سٝح ايعُّٛ ٚاـكٛم
 إًٛب ايجاْٞ : أقػاَ٘ َٔ سٝح إٓاط إًٛٛب ؼكٝك٘

 إًٛب ايجايح : أقػاَ٘ َٔ سٝح ايعٗٛض ٚاـؿا٤
 إًٛب ايطابع : أقػاَ٘ َٔ سٝح سادت٘ إٍ ا٫دتٗاز ٚايٓعط

 ؼكٝل إٓاط ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ إبشح ايػابع : أثط ا٫خت٬ف ٗ 
 اـا١ُ
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 املبخح األّل : التعسٓف
ؼكٝل إٓاط َطنب إناٗ ٜرتنب َٔ نًُتٌ َهاف َٚهاف إيٝ٘ ، 
ٖٚٛ أٜها عٓس ا٭قٛيٌٝ َكًٛح ًٜٛل عًُا ٚيكبا ع٢ً ْٛع ككٛم َٔ 

  ا٫دتٗاز ٗ ايع١ً ٚهلصا غأتعطض يتعطٜؿ٘ ٗ ًَٛبٌ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 

 ب األّل : التعسٓف باعتبازِ مسنبا إضافٔااملطل
 "ؼكٝل"تعطٜـ إكًٛح بٗصا ا٫عتباض ٜكتهٞ ايتعطض يتعطٜـ ن١ًُ 

 يػ١ ٚاق٬ٛسا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: "إٓاط  "يػ١ ٚاق٬ٛسا ، ٚتعطٜـ ن١ًُ 
 : تخكٔلأّال : تعسٓف ال

 عس٠ ايًػ١ ٗ ٚي٘ وكل ، سكل ايؿعٌ َٔ َكسض :التخكٔل يف اللػ٘  -أ
 :نُا ٜأتٞ  َعإ تسٚض نًٗا سٍٛ ايتكسٜل ٚاإلثبات ٚاإلسهاّ 

١َُٝ ايَعَصأب " تعاٍ  قٛي٘ َٚٓ٘ : ٚاإلثبات ايٛدٛب -أ ًٔ ِٔ َسك٤ِت ٜن َٜٚئه
َٔ ٢ًٜ ايٜهأؾط٢ٜ  ٚثبتت ٚدبت : أٟ  (1) " َع

 إشا ا٭َط إسكاقٟا أسككت : قٛهلِ َٚٓ٘ :  ٚايتكسٜل اإلسهاّ -ب
ايجٛب ، ٚسكل  قهِ ايكٓع١ ضقٌ : أٟ قكل ٚن٬ّ َٓ٘ ، ٚتٝكٓت  أسهُت٘

 (2)أٟ أسهِ ْػذ٘ 
يؿغ ايتشكٝل َٓؿطز زٕٚ إناؾت٘ إٍ أيؿاظ  التخكٔل يف االصطالح : -ب

أخط٣ يٝؼ ي٘ َع٢ٓ خام ٚقسز ٜػتدسّ ؾٝ٘ عٓس ا٭قٛيٌٝ أٚ ٗ عطؾِٗ 

                                                           
 71( غٛض٠ ايعَط آ١ٜ  1

 10/49( يػإ ايعطب ؾُاٍ ايسٜٔ أبٛ ايؿهٌ قُس بٔ بهط بٔ َٓعٛض َاز٠ سكل دحح  2
ساَحس  عذِ ايٛغٝط إلبطاِٖٝ َكحٛؿ٢ ، أٓحس ايعٜحات ،   زاض إعاضف بايكاٖط٠ ، إ –

 زاض ايسع٠ٛ بايكاٖط٠ -1/188دح  قُس ايٓذاض، عبس ايكازض 
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از ؾٗٛ ٫ٜٓؿو عٔ إع٢ٓ ايًػٟٛ ، ٚإشا نإ ا٭َط نصيو نإ إع٢ٓ إط
 (1)يه١ًُ ايتشكٝل ٖٓا ٖٛ : إثبات ايؿ٧ .

 ثاىٔا : تعسٓف املياط :
ِٛطٟا ، ٜكاٍ : َٛنع ايتعًٝل  :يف اللػ٘ املياط  -أ ْاٜط ايؿ٤َٞ َُٜٓٛٝط٘ َْ

٤ًك٘  ٤ًل، ْٜٚٔٝط عًٝ٘ ايؿ٤ٞ ُعَِّل عًٝ٘ ، َع ٖٛ َين  : ٜٚكاٍ ب٘ ، ٚاْتاط ب٘ تَع
قاٍ  ، ؾطٜـ عايٞ إٓعي١أٟ ايجطٜا  ٚؾ٬ٕ َٓاط، ؾسٜس ايبعس أٟ َٓاط ايجطٜا 

ََٓاط ايٗجَطٜٖا ٜأٟ ٗ ايُبِعس ٚقٌٝ ٜأٟ بتًو إٓعي١ : غٝبٜٛ٘  ، ٚقايٛا ٖٛ َٓٚٞ 
ِٛٝط َا ُعِّل مسٞ بإكسض  ِٛط ٚاٜ٭ْٛاٝط   ،ٚايٖٓ ٌٗ َا ُعَِّل َٔ ؾ٤ٞ ؾٗٛ َْ ٚن

ٕٜعأيُٝل   (2).  ا
٭قٛيٕٝٛ يؿغ َطازف يًع١ً إٓاط ٗ عطف ااملياط يف االصطالح :  -ب

ٚيًع١ً أمسا٤ ؽتًـ  "قاٍ ايؿٛناْٞ  إش ٖٛ عٓسِٖ اغِ َٔ أمسا٥ٗا
 ، ، ٚايساعٞ ، ٚا٭َاض٠ ؾٝكاٍ هلا: ايػبب  باخت٬ف ا٫ق٬ٛسات

ٚقاٍ ايعضنؿٞ ٗ ،  (3) ".....  ، ٚإٓاط ، ٚاؿاٌَ ، ٚايباعح ٚإػتسعٞ
١ٝ٤ً  "ايبشط  ََُٓاٝط ٖٛ اٞئع ١ٔ٤ً : ابٔ َزٔقٝل٢ اٞئعٝٔس  قاٍ، َٚاٞي ََُٓأط عٔ اٞئع ِِ ٔباٞي ُٖ ََٚتِعٔبرُي

َُِشُػٛؽ٢  ٤ِٔٞ اٞي ُٖا ُعَِّل بٗا نإ ٜنايٖؿ َِ ٜي ٕٖ اٞيُشٞه ٟٚ ٔيٜأ ٢ٛ ٥ًَػ ََُذاظ٢ اي َٔ َبأب اٞي
                                                           

ضغاي١ َادػتري  – 11(ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يعكاّ قبشٞ ؾطٜط قح  1
ٌ  2009به١ًٝ ايؿطٜع١ باؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ بػع٠ غ١ٓ   ّ ، ؼكٝل إٓاط عٓحس ا٭قحٛيٝ
عح َذًح١ ايؿحطٜع١ ٚايسضاغحات     - 76يًسنتٛض عبس ايطٓٔ إبطاِٖٝ ايه٬ْٝٞ قح 

 2004ّغبتُرب غ١ٓ  – 58اإلغ١َٝ٬ ظاَع١ ايهٜٛت ايعسز 

، كتحاض ايكحشاح بحاب ايٓحٕٛ ؾكحٌ ايٛحا٤        7/418يػإ ايعطب  َحاز٠ ْحٛط دحح     ( 2
 2/963، إعذِ ايٛغٝط دح  688قح

 110/ 2يؿٛناْٞ بتشكٝل ايؿٝذ أٓس ععٚ عٓاٜح١ دحح  إضؾاز ايؿشٍٛ حملُس بٔ عًٞ ا ( 3
 1999ّايٛبع١ ا٭ٍٚ  –زاض ايهتاب ايعطبٞ –
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َٚ َُِشُػٛؽ٢  ٢ٍ ٔباٞي َُِعٝكٛ ٘ٔ اٞي َََذاْظ َٔ َبأب َتِؿٔبٝ  َٛ ُٗ ٙٔ ٜؾ ِٝط٢ ٤ًَل ٔبَػ َقاَض شيو ايصٟ َتَع
 ُٙ ُِٝط ًٜام٢ ٜغ َِٓس اٞيإ٢ٞط ُِ ٔع َٗ َٗا٤ٔ ٔبَشُِٝح ٜيا ُٜٞؿ ًٜاح٢ اٞيٝؿٜك ٔٛ  .  (1) "ٗ اِق

ٚع٢ً ٖصا ؾإٕ تعطٜـ إٓاط ٗ ا٫ق٬ٛح ٖٛ ْؿؼ تعطٜـ ايع١ً  
 ٖٚٛ: ايٛقـ ايعاٖط إٓهبط ايصٟ دعً٘ ايؿاضع َعطؾا يًشهِ  ، ٚقٌٝ :

 ٢ِ ًُٞشٞه ُُٛٔدُب ٔي إع٢ٓ ايصٟ نإ  ، ٚقٌٝ : أعُح ع٢ً ايٖتِؿط٢ٜع٢اٞيَب ، ٚقٌٝ :اٞي
  (2). اؿهِ ع٢ً َا نإ عًٝ٘ ٭دً٘

إشا تكطض َاغبل عًُٓا إٔ إطاز بإع٢ٓ اإلناٗ ٕكًٛح ؼكٝل إٓاط 
 ب٘ اؿهِ ٗ ايكٛض٠ إًٛٛب إثبات٘ ؾٝٗا . ُعَِّل ٖٛ : إثبات ٚدٛز َا

 علنااملطلب الجاىٕ : التعسٓف باعتبازِ لكبا ّ
ايٓعط ٗ َعطؾ١ ٚدٛز  "عطف غٝـ ايسٜٔ اٯَسٟ ؼكٝل إٓاط بأْ٘ 

ايع١ً ٗ آساز ايكٛض بعس َعطؾتٗا ٗ ْؿػٗا ٚغٛا٤ ناْت َعطٚؾ١ بٓل أّ 
 (3) "إْاع أٚ اغتٓباط 

إٔ ٜكع ا٫تؿام  "ٚعطؾ٘ ابٔ ايػبهٞ ٚايعضنؿٞ ٚايؿٛناْٞ بكٛهلِ 
  (4) " ا ٗ قٛض٠ ايٓعاعإْاع ؾٝذتٗس ٗ ٚدٛزٖ ٚأع٢ً ع١ًٝ ٚقـ بٓل 

                                                           
زاض ايهتحب  – 4/227(ايبشط احملٝط يبسضايسٜٔ ايعضنؿٞ بتشكٝل قُس قُحس تحاَط دحح     1

 ايع١ًُٝ بريٚت

 2/110، إضؾاز ايؿشٍٛ دح 4/102( ايبشط احملٝط دح  2

 -3/335ـ ايسٜٔ اٯَسٟ  ؼكٝل غٝس اؾًُٝٞ دح ( اإلسهاّ ٗ أقٍٛ ا٭سهاّ يػٝ 3
 بريٚت-زاض ايهتاب ايعطبٞ 

زاضا  -5/141( اإلبٗاز ٗ ؾطح إٓٗاز يتاز ايسٜٔ ايػبهٞ ٚابٓح٘ عبحس ايٖٛحاب دحح      4
 2/142، إضؾاز ايؿشٍٛ دح  4/228يهتب ايع١ًُٝ بريٚت ، ايبشط احملٝط دح 
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إٔ ٜجبت اؿهِ َسضن٘ ايؿطعٞ يهٔ ٜبك٢  "ٚعطؾ٘ ايؿاطيب ؾكاٍ 
 (1) "ايٓعط ٗ تعٌٝ قً٘ 

ِٓٝعُط  "ٚعطؾ٘ ابٔ ت١ُٝٝ بكٛي٘  ٍّ ٜؾَٝ ِّ َُِع٢ّٓ ٝن َِ ٔب َِّل ايٖؿاض٢ُع اٞيُشٞه ِٕ َُٜع ٜأ
ِٚ َبِعض٢ اٞيٜأِعَٝ َٛاع٢ ٜأ ِْ ٘ٔ ٔؾٞ َبِعض٢ اٞيٜأ ٢ٕ ٔؾٞ ُثُبٛٔت  (2) "ا

ٚعطؾ٘ ابٔ قسا١َ بعس إٔ قػُ٘ إٍ ْٛعٌ ثِ عطف نٌ ْٛع َُٓٗا 
 :أَا ؼكٝل إٓاط ؾٓٛعإ  "ؾكاٍ 

إٔ تهٕٛ ايكاعس٠ ايه١ًٝ َتؿكا عًٝٗا أٚ َٓكٛقا عًٝٗا  : أٚهلُا 
 .ٚهتٗس ٗ ؼكٝكٗا ٗ ايؿطع 

َا عطف ع١ً اؿهِ ؾٝ٘ بٓل أٚ إْاع ؾٝبٌ اجملتٗس ٚدٛزٖا : ايجاْٞ 
 (3) " ٗ ايؿطع بادتٗازٙ

٢ٌ ٔؾٞ اٞيٜؿِطع٢  "ٚعطؾ٘ لِ ايسٜٔ ايٛٛٗ ؾكاٍ  ٢ِ اٞيٜأِق ١ٔ٤ً ُسٞه َٛ إ٢ِثَباُت ٔع ُٖ
َُِع٢َٓ ٘ٔ ُثُبُٛت َشٔيٜو اٞي َٞ ٔؾٝ ٍّ َخٔؿ َََش ٣ّ ٔؾٞ  ًٛٝ ََِع ََِع٢ّٓ  ِٚ إ٢ِثَباُت   (4) " ، ٜأ

                                                           

 5/12( إٛاؾكات ٭بٞ إغشام ايؿاطيب دح  1
ايعباؽ أٓحس بحٔ عبحس اؿًحِٝ بحٔ تُٝٝح١       ٞ أب( فُٛع ؾتا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ يؿٝذ اإلغ٬ّ  2

زاض ايٛؾحا٤ ايٛبعح١ ايجايجح١      – 19/16بتشكٝل أْٛض ايباظ ، عحاَط اؾعاضدحح   اؿطاْٞ 
 ّ 2005ٖح /1426

طبحع   -277( ضٚن١ ايٓاظط ٚد١ٓ إٓاظط ٫بٔ قسا١َ  بتشكٝل عبس ايععٜع ايػحعٝس  قحح   3
 اّ بايطٜاض  داَع١ اإلَ

( ؾطح كتكط ايطٚن١ يٓذِ ايٌ ايٛحٛٗ بتشكٝحل عبحس اهلل عبحس احملػحٔ ايرتنحٞ دحح         4
 َ٪غػ١ ايطغاي١   – 3/236
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١ٔ٤ً ٔؾٞ  "ٚعطؾ٘ ابٔ ايٓذاض ايؿتٛسٞ ؾكاٍ  َٖا إِثَباُت اٞئع َٛض٢ آَسأز ُق
َٗا ٔؾٞ  ََِعط٢ٜؾٔت َٛض٢ َبِعَس  َٖا ٔؾٞ آَسأز ايٗك ُُٚدٛٔز ََِعط٢ٜؾ١ٔ  َٗأز ٔؾٞ  َٚا٫ِدٔت ٔبايٖٜٓعط٢ 

َٗا  (1)"َْٞؿٔػ
إتأٌَ ٗ ايتعطٜؿات ايػابك١ هس أْٗا َتكاضب١ ٗ أيؿاظٗا ٚػتُع ع٢ً 

 إٔ سكٝك١ َٚا١ٖٝ ؼكٝل إٓاط تتُجٌ ٗ أَطٜٔ :
عًِ بع١ً اؿهِ َٚسضن٘ ايؿطعٞ ٗ ْؿػ٘ ٚايصٟ غبل ا٭ٍٚ : اي-1

ؽطه٘ ٚإزضان٘ َٔ قبٌ فطزا عٔ آساز ايكٛض غٛا٤ ناْت ٖصٙ ايع١ً ثابت١ 
بٓل أّ إْاع أٚ اغتٓباط إش ٫ٜتكٛض عك٬ ايٓعط ٗ ايتشكل َٔ ٚدٛز إٓاط 
 ٗ ايٛقا٥ع ٚايكٛض إعطٚن١ أٚ إتٓاظع ؾٝٗا ٖٚصا إٓاط إًٛٛب ؼكٝك٘
فٍٗٛ ٚغري َعًّٛ ، ٖٚصا َاأؾاض إيٝ٘ اٯَسٟ ٚابٔ ايٓذاض بكٛهلُا ٗ 

   "بعس َعطؾتٗا ٗ ْؿػٗا  "ايتعطٜـ 
ايجاْٞ : ايتشكل َٔ ٚدٛز ٖصٙ ايع١ً ٚثبٛتٗا ٗ ايكٛض٠ أٚ -2

ايٛاقع١ اؾسٜس٠ إعطٚن١ ع٢ً اجملتٗس ٚاييت عرب عٓٗا اٯَسٟ ٚابٔ ايٓذاض 
، "قٛض٠ ايٓعاع "عٓٗا ابٔ ايػبهٞ ٚايعضنؿٞ بححح ، ٚعرب  "آساز ايكٛض "بححح 

بعض ا٭ْٛاع ، أٚ بعض  "، ٚابٔ ت١ُٝٝ بح  "قٌ اؿهِ  "ٚايؿاطيب بححح 
ٚشيو إلثبات اؿهِ ؾٝٗا إٕ ناْت ايع١ً َٛدٛز٠ ْٚؿٝ٘ عٓٗا إٕ مل  "ا٭عٝإ 

 تهٔ َٛدٛز٠ . 
 َٚجاٍ شيو :

ق٢ً اهلل ابت١ بكٛي٘ إشا عًُٓا إٔ ع١ً ؼطِٜ اـُط ٖٞ اإلغهاض ايج -1
ٔ   " عًٝ٘ ٚغًِ ّْ َُِػٔهط٣ َسَطا  ٌٗ َٚٝن ُِْط  َُِػٔهط٣ َخ  ٌٗ ، ؾإٕ ؼكٝل إٓاط ٖٓا  (2)"ٝن

 ٜٓشكط ٗ أَطٜٔ :

                                                           
 ايحسنتٛض ٚ، قُحس ايعسًٝحٞ   ( ؾطح ايهٛنب إٓري ٫بٔ ايٓذاضاؿٓبًٞ ؼكٝحل ايحسنتٛض    1

 َهتب١ ايعبٝهإ -4/200دح  ْعٜ٘ ٓاز
ِ        ( ضٚا َػًِ َٔ سسٜح عبس اهلل بٔ 2  5336عُحط بحاب بٝحإ إٔ نحٌ َػحهط ٔحط بحطق

، أبٛ زاٚز ٗ غحٓٓ٘ بحاب ايٓٗحٞ عحٔ إػحهط بحطقِ        زاض اؾٌٝ بريٚت  –6/100دح
 بريٚت    -زاض ايهتاب ايعطبٞ  – - 3/368دح 3681
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ا٭ٍٚ : ايعًِ بإٔ ع١ً ؼطِٜ اـُط ٚاييت غبل اغتدطادٗا َٔ ايٓل 
 ٖٞ اإلغهاض .

إدتًؿ١ اييت  ايجاْٞ :  قٝاّ اجملتٗس بايٓعط ٚايبشح ٗ أْٛاع إؿطٚبات
ٜتٓاٚهلا اإلْػإ ٌٖ تٛدس ؾٝٗا ع١ً اإلغهاض أٚ ٫ ؟ ؾأٟ ْٛع َٓٗا ٚدسٙ 
َػهطا بعس ايٓعط ٚايبشح إعتربٜٔ سهِ بإٔ شيو إؿطٚب وطّ تٓاٚي٘ ٭ْ٘ 

 ٔط ٚنٌ ٔط سطاّ .
٘ٔ  سسٜح ٚأٜها َادا٤ ٗ-2  ٤ً ٍُ اي ٍَ َضُغٛ ٍَ ٜقا َٔٔت ٜقا ٢ٔ ايٖكا ُعَباَز٠ٜ ِب
َٚايٖؿٔعرُي  "  عًٝ٘ ٚغًِق٢ً اهلل َٚاٞيُبٗط ٔباٞيُبٚط  َٚاٞئؿٖه١ٝ ٔباٞئؿٖه١ٔ  َٖٔب  َُٖب ٔبايٖص ايٖص

َٛا٤ٕ َّٜسا ٔبَٕٝس ٜؾإ٢َشا  َٛا٤ّ ٔبَػ ٣ٌ َغ ُِٔج َِٔج٬ٟ ٔب ًٞح٢  ُٔ ًُٞح ٔباٞي ُٔ َٚاٞي ُِط٢  ُُِط ٔبايٖت َٚايٖت ٔبايٖؿٔعري٢ 
ٙٔ اٜ٭ِقَٓاُف ٜؾٔبُٝعٛا ٜن َٖٔص ًٜٜؿِت  َٕ َّٜسا ٔبَٕٝس اِخَت ِِ إ٢َشا ٜنا ـَ ٔؾ٦ُِت ، ؾإٕ ؼكٝل  (1)"ِٝ

 إٓاط ٖٓا ٜعين :
ايعًِ بإٔ ايع١ً ٗ ؼطِٜ بٝع ايصٖب بايصٖب ٚايؿه١ بايؿه١  أّال :

ٖٞ ًَٛل ايج١ُٝٓ ٚاييت غبل اغتدطادٗا بإػايو إعطٚؾ١ عٓس ا٭قٛيٌٝ ، 
ايٛعِ نُا عٓس ٚإٔ ايع١ً ٗ باقٞ ا٭قٓاف إصنٛض٠ ؾ٢ اؿسٜح ٖٞ 

ايؿاؾع١ٝ ، أٚ ٖٞ إكساض َع اؾٓؼ نُا عٓس اؿٓؿ١ٝ ، أٚ ٖٞ ا٫قتٝات 
 ٚا٫زخاض نُا عٓس إايه١ٝ ؾإشا عطف اجملتٗس شيو ؾكس ؼكل ا٭َط ا٭ٍٚ .

ْعط اجملتٗس ٗ ٚدٛز ٖصٙ ايع١ً ٚثبٛتٗا ٗ ايٛقا٥ع اؾسٜس٠  ثاىٔا:
بت١ ٗ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ أٚ ٫ ؟ نٓعطٙ ٗ نٕٛ ع١ً ايج١ُٝٓ ٌٖ ٖٞ َٛدٛز٠ ٚثا

                                                           
1    ِ  –  3/97دحح  2174(ضٚاٙ ايبداضٟ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب بٝع ايؿحعري بايؿحعري بحطق

 4147، َػححًِ بححاب ايكححطف بححطقِ ّ 1987ٍ زاض ايؿححعب بايكححاٖط٠ ايٛبعحح١ ا٭ٚ
 3/254دح 3350،غٓٔ أبٞ زاٚز باب ايكطف بطقِ 5/44دح
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ؾإشا تٛقٌ اجملتٗس بعس ايبشح ٚا٫دتٗاز إٍ ٚدٛز ايج١ُٝٓ ٚثبٛتٗا ؾٝٗا سهِ 
ظطٜإ ايطبا ٗ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ نُا ٗ ايصٖب ٚايؿه١ ، ٚنصا ايبشح ٚايٓعط 
ٗ ٚدٛز ع١ً ايٛعِ ٗ بعض إأن٫ٛت نايتؿاح َج٬ ؾإشا تٛقٌ إٍ عسّ 

 طٜإ ايطبا ؾٝٗا . ثبٛتٗا سهِ بعسّ د
ٚايٛاقع إٔ ؼكٝل إٓاط ٖٛ عباض٠ عٔ اؾٛاب ع٢ً ايػ٪اٍ إٛطٚح 
ٖٚٛ : ٌٖ ايع١ً َٛدٛز٠ ٗ قٛض٠ ايٓعاع أٚ ٫ ؟  ؾتشكٝل إٓاط ٗ ايكٛض 
ايػابك١ ٖٛ عباض٠ عٔ اؾٛاب ع٢ً ا٭غ١ً٦ اٯت١ٝ : ٌٖ اإلغهاض َٛدٛز 

ٕ أٚ ٫ ؟ ٌٖٚ ايج١ُٝٓ َٛدٛز٠ َٚتشكل ٗ ٖصا إؿطٚب ايصٟ ٜتٓاٚي٘ اإلْػا
َٚتشكك١ ٗ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ أٚ ٫ ؟ ٌٖٚ ايٛعِ َٛدٛز َٚتشكل ٗ ايتؿاح 

 ٚأَجاي٘ َٔ غري ا٭ْٛاع إٓكٛم عًٝٗا ٗ اؿسٜح أٚ ٫ ؟   
ؾشكٝك١ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط تٓشكط ٗ إٔ عٌُ اجملتٗس ٖٛ بصٍ 

ّ ٚدٛزٖا ٗ ايٛاقع١ اؾٗس ٗ ايبشح عٔ ٚدٛز ايع١ً ٚثبٛتٗا أٚعس
ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫دتٗاز ٗ  مسٞإِا ٚإعطٚن١ عًٝ٘ ٚايتشكل َٔ شيو ، 

ًٔايصٟ عًل ايؿاضع اؿهِ ب٘ تشكٝل إٓاط ٭ٕ إٓاط ٖٚٛ ايٛقـ ايع١ً ب  َُِع
 .  ٚبكٞ ايٓعط ٗ ؼكٝل ٚدٛزٙ ٗ ايكٛض٠ إع١ٓٝ  أْ٘ َٓاط

س أْ٘ ِٜٖٛ اؾرتاط إٔ ٚإتأٌَ ٗ تعطٜـ ابٔ ايػبهٞ ٚايعضنؿٞ ه
إٔ  "ٜهٕٛ إٓاط إًٛٛب ؼكٝك٘ قٌ اتؿام بٌ ايعًُا٤ يكٛهلُا ٗ ايتعطٜـ 

بٝس إٔ شيو يٝؼ بكشٝح بٌ نجري َاقاّ  " ٜكع ا٫تؿام ع٢ً ع١ًٝ ٚقـ
ايعًُا٤ بتشكٝل إٓاطات اييت اختًـ ا٭قٛيٕٝٛ ؾٝٗا نُا ٗ َػأي١ تعٌٝ ع١ً 

صنٛض٠ ٗ اؿسٜح ٚاييت اختًؿت ؾٝٗا إصاٖب ايطبا ٗ ا٭قٓاف ا٭ضبع١ إ
ا٭ضبع١ ؾإٕ ا٫خت٬ف ٗ تعٝٝٓٗا مل ّٓع َٔ ا٫دتٗاز ٗ ؼكٝكٗا ٗ ايٛقا٥ع 
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إعطٚن١ ع٢ً اجملتٗس، ٚقس أداب بعض ايباسجٌ عٔ  قٝس ا٫تؿام ع٢ً ايع١ً 
ايصٟ أٚضزٙ ابٔ ايػبهٞ ٚايعضنؿٞ ٗ ايتعطٜـ بإٔ شيو دا٤ َطاعا٠ يًذاْب 

ؾسيٞ سٌ تكّٛ إٓاظط٠ بٌ ايٛطؾٌ ؾ٬ ٜػتٛٝع أسسُٖا إيعاّ اٯخط ا
بايكٝاؽ إ٫ إشا نإ إٓاط َتؿل ع٢ً عًٝت٘ بٌ إتٓاظطٜٔ ،  ٜٚ٪ٜس شيو قٍٛ 

ؾتعبريٙ عٔ  "ٚهتٗس ٗ ٚدٛزٖا ٗ قٛض٠ ايٓعاع  "ابٔ ايػبهٞ ٗ ايتعطٜـ 
 . (1)ٞ ٗ إػأي١ ايٛاقع١ بكٛض٠ ايٓعاع ٜسٍ ع٢ً َطاعا٠ ايؿطض اؾسي

ٚأٜها ٫ٜؿرتط إٔ ٜهٕٛ إٓاط إًٛٛب ؼكٝك٘ ثابتا بٓل أٚ إْاع 
نُا ِٜٖٛ تعطٜـ ابٔ ايػبهٞ ٚايعضنؿٞ بٌ ايكشٝح إٔ نٌ َٓاط  مت ؽطه٘ 
بأٟ ططٜل َٔ ططم ايتدطٜر إعطٚؾ١ عٓس ا٭قٛيٌٝ قابٌ يتشكٝك٘ ٚايتأنس 

عٔ إػًو ايصٟ مت  ؽطه٘ ب٘ َٔ ٚدٛزٙ ٗ إػأي١ إعطٚن١ بػض ايٓعط 
غٛا٤ أناْت َعطٚؾ١ بٓل أّ  "ٚشيو َاقطح ب٘ اٯَسٟ ٗ تعطٜؿ٘ بكٛي٘ 

ؾكس دعٌ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ؾا٬َ يهٌ َٓاط دط٣  "إْاع أٚ اغتٓباط 
ؽطه٘ بٓل أٚ إْاع أٚ اغتٓباط أٚ غري شيو َٔ َػايو ؽطه٘ ع٢ً عهؼ 

 َاؾعٌ ابٔ ايػبهٞ ٚايعضنؿٞ . 
 املطلب الجالح

 حتكٔل املياط بني املْضعني ّاملطٔكني
تسٍ ايتعطٜؿات ايػابك١ ع٢ً َصٖب أقشابٗا ٗ نٝؿ١ٝ ؾِٗ َكًٛح 
ؼكٝل إٓاط ٚز٫يت٘ عٓسِٖ ؾبعهٗا ٜهٝل َٔ َؿَٗٛ٘ ٚز٫يت٘ ٜٚككطٙ ع٢ً 
ايتشكل َٔ ٚدٛز ايع١ً ؾكط غٛا٤ ناْت َٓكٛقا عًٝٗا أّ َػتٓب١ٛ ، 

َٛ٘ ٚز٫يت٘ ٚهعً٘ َؿت٬ُ ع٢ً ايتشكل َٔ ٚدٛز ٚايبعض ٜٛغع َٔ َؿٗ

                                                           
   80( ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قٛيٌٝ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح  1
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ايع١ً أٚ ايكاعس٠ ايه١ًٝ أٚ ايٓكٛم ايعا١َ ٗ ايؿطٜع١ َٚكاقسٖا ، ٚايبعض 
 تٛغط ٗ شيو .

ّٚهٔ َٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿات ايػابك١ إٔ ًْشغ ٚدٛز ث٬خ اػاٖات 
 ٗ ٖصٙ إػأي١ :

شكل َٔ سكط أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ؼكٝل إٓاط ٗ ايت األّل : -أ
ٚدٛز ايع١ً ؾكط ٗ ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝات زٕٚ غٛاٖا َٔ ايكٛاعس ايه١ًٝ أٚ 
ايٓكٛم ايعا١َ اييت دا٤ت بٗا ايؿطٜع١ ، ٖٚٛ بٗصا ٜهٝل َٔ ز٫ي١ 
إكًٛح ٚوكط اجملتٗس ٗ ايسا٥ط٠ ايهٝك١ يًع١ً ٚخاق١ إشا اقتكطْا ع٢ً 

تٗس َٔ تٓعٌٜ ايع١ً إٓكٛق١ ؾكط زٕٚ إػتٓب١ٛ ، ٚأٜها ؾإْ٘ وطّ اجمل
ايٓكٛم ايعا١َ ٚإعاْٞ ايه١ًٝ ع٢ً إػتذسات ٚايٛقا٥ع اؾسٜس٠ اييت تككط 
عٓٗا ايعًٌ ٫ٚتؿًُٗا ؾُج٬ ٗ بٝع ايعٓب ٖٔ ٜعتكطٙ ٔطا ٫تٛدس ع١ً 
قطو١ ُٓع َجٌ ٖصا ايبٝع ٚهلصا اختًـ ايعًُا٤ ٗ دٛاظٙ ؾإشا تٛغعٓا ٗ 

يٓكٛم ايعا١َ ٚايكٛاعس ايه١ًٝ أٜها َؿّٗٛ إكًٛح ٚشٖبٓا إٍ أْ٘ ٜؿٌُ ا
٢ًٜ  "قٛي٘ تعاٍ  ؾش٦ٓٝص ْػتٛٝع َٓع َجٌ ٖصا ايبٝع بتٓعٌٜ ٚتٛبٝل َُْٚٛٞا َع ََٚتَعا

 ٢ٕ َٚا َٚاٞيُعِس  ٢ِ ٢ًٜ اإل٢ِث َُْٚٛٞا َع ٫َٜٚ َتَعا  ٣َٛ َٚايٖتٞك إش ايبٝع ٗ ٖصٙ ايكٛض٠  (1) "اٞيرٚب 
إٍ ب٬ٕٛ ٖصا ايبٝع ٚعسّ َٔ باب ايتعإٚ ع٢ً اإلثِ ٚهلصا شٖب اؾُٗٛض 

، ٖٚصا ا٫ػاٙ ٜعٗط ٗ تعطٜؿات  (2)دٛاظٙ خ٬ؾا ٕٔ أداظٙ َٔ ايػاز٠ اؿٓؿ١ٝ 
 اٯَسٟ  ٚابٔ ايػبهٞ ٚابٔ ايٓذاض ٚايؿٛناْٞ .

                                                           
 2(غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ  1

زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ، ساؾ١ٝ ايكحاٟٚ   – 7/142( بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ دح 2
ح ايكػري ٭ٓحس بحٔ قُحس ايكحاٟٚ بتشكٝحل  ايحسنتٛض َكحٛؿ٢ نُحاٍ         ع٢ً ايؿط
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ٚقس تٛغط أقشاب٘ ٗ َؿّٗٛ ٚز٫ي١ إكًٛح بٌ  االجتاِ الجاىٕ : -ب
 : ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٚايجايح اٯتٞ ٚدعًٛٙ ؾا٬َ يٓٛعٌ 

ايتشكل َٔ ٚدٛز ايع١ً ٚايٛقـ إ٪ثط ٗ ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝات  األّل :
 نُاٖٛ عٓس أقشاب ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ .

ايتشكل َٔ ٚدٛز َع٢ٓ ايكاعس٠ ايه١ًٝ ٗ اؾع٥ٝات  الجاىٕ : 
ٚإػتذسات غٛا٤ ناْت ٖصٙ ايكاعس٠ َتؿكا عًٝٗا أٚ َٓكٛقا عًٝٗا ، ؾعاز 

ٚأزخًٖٛا ٗ َؿّٗٛ ؼكٝل إٓاط ظاْب أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ايكٛاعس ايه١ًٝ 
 ايع١ً .   

ٜٚككس بايكاعس٠ ايه١ًٝ ٖٓا : نٌ قه١ٝ ؾطع١ٝ ن١ًٝ تٓسضز ؼتٗا 
دع٥ٝات نجري٠ ، ؾتؿٌُ بصيو ْٝع عَُٛات ايؿطٜع١ َٔ ْكٛقٗا ايعا١َ 

، شيو إٔ  (1)َٚكطضاتٗا ، ٚأقٛهلا اؾاَع١ اييت تٓسضز ؼتٗا دع٥ٝات نجري٠  
١ تعرب عٔ سهِ ؾطعٞ نًٞ ٜهٕٛ َطتبٛا َٓاط َعٌ ؾٝشكل ايكاعس٠ ايؿطعٝ

اجملتٗس ٚدٛزٖا ٗ ايؿطع ٜٚبشح َس٣ اْٛبام ٖصا إٓاط ع٢ً ايٛقا٥ع 
ٚاؾع٥ٝات يٝشسز بعسٖا َاإشا ناْت ٖصٙ ايٛقا٥ع تٓسضز ؼت اؿهِ ايعاّ 
هلصٙ ايكاعس٠ أٚ ٫ ؟ ٚشيو نُا ٗ بٝع ايعٓب ٖٔ ٜتدصٙ ٔطا ، ٚبٝع اـؿب 

ٔ ٜكٓع َٓ٘ آ٫ت ايًٗٛ ، ٚبٝع ايػ٬ح ٖٔ ٜبٝع٘ يًُشاضبٌ ؾإٕ قٛض ٖصا ٖ

                                                                                                                                          
زاض إعاضف بايكاٖط٠ ، َػين احملتحاز يًدٛٝحب ايؿحطبٝين دحح      – 6/376ٚقؿٞ دح 

ايهاٗ ٗ ؾك٘ اإلَحاّ أٓحس ٭بحٞ قُحس      زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ بريٚت ، – 2/37
 بحٔ عبحس احملػحٔ ايرتنحٞ     عبس اهلل بٔ أٓس قسا١َ إكسغٞ بتشكٝل ايحسنتٛض عبحس اهلل  

 – 5/144زاض ٖذط، ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝحٞ دحح   – 2/4دح
 زاض ايؿهط بسَؿل

 .  82( ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قٛيٌٝ يًسنتٛضعبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 1
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ايبٝع تتٛاؾط ؾٝٗا أضنإ ٚؾطٚط عكس ايبٝع ايكشٝح إ٫ أْٗا تسخٌ ؼت 
َُْٚٛٞا  "ايكاعس٠ ايعا١َ ايٛاضز٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ  ٫َٜٚ َتَعا  ٣َٛ َٚايٖتٞك ٢ًٜ اٞيرٚب  َُْٚٛٞا َع ََٚتَعا

َٚاٞيُعِس  ٢ِ ٢ًٜ اإل٢ِث ٢ٕ َع ٚهلصا شٖب اؾُٗٛض إٍ ب٬ٕٛ ٖصٙ ايبٝٛع ٚعسّ  (1) "َٚا
 . (2)دٛاظٖا 

ٖٚصا ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط  ٖٛ َٔ نطٚضٜات ايؿطٜع١ إش إٔ اؿاد١ 
ا٭ٍٚ يعسّ ٚدٛز ايٓل ع٢ً دع٥ٝات  إيٝ٘ أؾس ٚأق٣ٛ َٔ اؿاد١ إٍ ايٓٛع

نؿا١ٜ نٌ  ايكٛاعس ايه١ًٝ ٗ ايؿطٜع١ نايٓل ع٢ً عساي١ ا٭ؾدام ٚتكسٜط
ؾدل ٚمٛ شيو ، ؾإٕ ايؿاضع ٚنع ايكاعس٠ ٚؾٛض إٍ ْعط اجملتٗس تكسٜط 
اْٛباقٗا ع٢ً ا٭ؾطاز ٚاؾع٥ٝات يصيو ناْت اؿاد١ إيٝ٘ أؾس َٔ ا٭ٍٚ . ٚ 

 ٜعٗط ٖصا ا٫ػاٙ ٗ تعطٜـ ابٔ قسا١َ ٚلِ ايسٜٔ ايٛٛٗ .
كًٛح ٚقس تٛغع أقشاب٘ ٗ َؿّٗٛ ٚز٫ي١ إاالجتاِ الجالح :  -ج

إع٢ٓ قاعس٠  ٖصا ، غٛا٤ نإ دع٥ٝات٘ تٛبٝل إع٢ٓ ايهًٞ ع٢ًؾا٬َ ي يٝهٕٛ
َّا أٚ أق، أٚ أ ن١ًٝ َّاق٬ يؿعّٝا عا أٚ َككسا َٔ َكاقس  ، ٬ َعّٜٓٛا عا

 :  (3)، ٚدعًٛٙ ؾا٬َ يج٬ث١ أْٛاع  ؾه٬ عٔ نْٛ٘ ع١ً ايٓكٛم ايعا١َ 

                                                           
 2غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ  ( 1

ح ايكػرييًكحاٟٚ   ، ساؾ١ٝ ايكاٟٚ ع٢ً ايؿحط  7/142( بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ دح 2
، ايهاٗ ٗ ؾك٘ اإلَحاّ أٓحس     2/37َػين احملتاز يًدٛٝب ايؿطبٝين دح  6/376دح 

 ، ايؿكح٘ اإلغح٬َٞ ٚأزيتح٘ يًحسنتٛض     2/4أبٞ قُس عبس اهلل بٔ قسا١َ إكسغحٞ دحح  
 . 5/144ٖٚب١ ايعسًٝٞ دح

ٝحل إٓحاط   ، ؼك  24( ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يعكاّ قبشٞ ؾطٜط قحح   3
، عح َٓؿٛض َذ١ً ايعحسٍ ايكحازض٠    92يًسنتٛض قاحل بٔ عبس ايععٜع ايعكٌٝ قح 

 ٖح1424عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ ايعسز ايعؿطٕٚ ٗ ؾٛاٍ 
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ٗ ايؿطٚع  ايتشكل َٔ ٚدٛز ايع١ً ٚايٛقـ إ٪ثط األّل :
ٚاؾع٥ٝات، ٚايع١ً عٓس أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ٫ تكتكط ع٢ً فطز ايٛقـ 
ايعاٖط إٓهبط إ٪ثط نُاٖٞ عًٝ٘ عٓس أقشاب ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ، بٌ 
تٛغعٛا ٗ َعٓاٖا َا ٜتٓاغب َع َؿَِٗٛٗ يس٫ي١ َكًٛح ؼكٝل إٓاط 

خ٬ؾا ٭قشاب ا٫ػاٙ ؾأداظٚا ايتعًٌٝ باؿه١ُ اييت ٢ٖ ٚقـ غري َٓهبط 
 ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ .

ايتشكل َٔ ٚدٛز َع٢ٓ ايكاعس٠ ايه١ًٝ ٗ اؾع٥ٝات  الجاىٕ :
 ٚإػتذسات نُا ٖٛ اؿاٍ عٓس أقشاب ا٫ػاٙ ايجاْٞ .

ايتشكل َٔ ٚدٛز إع٢ٓ ايهًٞ إٛدٛز ٗ نًٝات ايؿطٜع١  الجالح :
َٚكاقسٖا ٚإثباتٗا ٗ ٚعَُٛاتٗا ًَٚٛكاتٗا ، ٚٗ  أقٛهلا ٚ ْكٛقٗا ايعا١َ 

اؾع٥ٝات ٚإػتذسات إًٛٛب إثبات اؿهِ ؾٝٗا ، ؾتشكٝل إٓاط عٓس 
أقشاب ٖصا ا٫ػاٙ ٜعين تٛبٝل إع٢ٓ ايهًٞ ع٢ً اؾع٥ٝات ٚايٛقا٥ع غٛا٤ 
نإ ٖصا إع٢ٓ قاعس٠ ن١ًٝ أٚ أق٬ يؿعٝا عاَا أٚ أق٬ َعٜٓٛا عاَا أٚ 

ْ٘ ع١ً ، ٚبصيو أع٢ٛ أقشاب َككسا َٔ َكاقس ايٓكٛم  ؾه٬ عٔ نٛ
ٖصا ا٫ػاٙ اجملتٗس ايػع١ ٗ ايًذ٤ٛ إٍ ايكٛاعس ايه١ًٝ ٚ ايٓكٛم ايعا١َ 
َٚكاقسٖا يتٛبٝكٗا ع٢ً ايٛقا٥ع ٚإػتذسات عٓسَا تتكاقط ايع١ً عٔ تٓاٚهلا 
، أٚ عٓسَا تهٕٛ ايع١ً َػتٓب١ٛ ٚكتًـ ؾٝٗا بٌ ايعًُا٤ ، ٜٚعٗط ٖصا ا٫ػاٙ 

يب ٚابٔ ت١ُٝٝ ، ّٚهٔ تٛنٝح ٚؾِٗ ٖصا ا٫ػاٙ بايتأٌَ ٗ ٗ تعطٜـ ايؿاط
ؾت٣ٛ ابٔ عباؽ ٕٔ غأي٘ عٔ تٛب١ ايكاتٌ ٖٚٛ ٜٟٓٛ ايكتٌ ثِ ايتٛب١ ؾأؾتاٙ 
بإٔ ٫تٛب١ يًكاتٌ بٌ اـًٛز ٗ ايٓاض، ٚأٜها إْهاض ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً أقشاب٘ 

ايكاتٌ ،  ايصٜٔ أْهطٚا ع٢ً ايتتاض ؾطبِٗ اـُط ضغِ إٔ ايٓكٛم ػٝع تٛب١
ٚتٛدب اإلْهاض ع٢ً ؾاضب اـُط نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ عٓس اؿسٜح عٔ أزي١ 

 َؿطٚع١ٝ ؼكٝل إٓاط .
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 املبخح الجاىٕ : أٍنٔ٘ حتكٔل املياط ّمدٚ اذتاج٘ إلُٔ
 قػِ ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ ا٫دتٗاز إٍ ْٛعٌ ُٖا :

ٖٛ ا٫دتٗاز ٗ اغتٓباط ا٭سهاّ َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ، ٚ األّل :-أ
ا٫دتٗاز إعطٚف  إتبازض إٍ ايصٖٔ عٓس اإلط٬م ٚقس أؾطز ي٘ ا٭قٛيٕٝٛ 

 (1)"اغتؿطاؽ ايؿكٝ٘ ايٛغع يتشكٌٝ ظٔ عهِ ؾطعٞ"بابا َػتك٬ ٚعطؾٛٙ بأْ٘ 
ا٫دتٗاز ٗ تٛبٝل ا٭سهاّ ٚتٓعًٜٗا ع٢ً ايٛقا٥ع  الجاىٕ :-ب

ؾطت ؾٝٗا ؾطٚط ٚاؿٛازخ إتذسز٠ اييت تكًح إٔ تهٕٛ ق٬ يًشهِ إشا تٛا
ٚعًٌ تًو ا٭سهاّ ٚاْتؿت َٛاْع ايتٛبٝل ٚقس اؾتٗط ٖصا ايٓٛع َٔ 

ٚعٓس  "ا٫دتٗاز ايتٓعًٜٞ  "ا٫دتٗاز بٌ ايباسجٌ إعاقطٜٔ بحاغِ 
ٖٚٛ َكًٛح أقٛيٞ خام نإ يإلَاّ  "ؼكٝل إٓاط  "ا٭قٛيٌٝ باغِ 

اٙ ٚأُٖٝت٘ ٗ ايػعايٞ قكب ايػبل ٗ ابتهاضٙ ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َؿَٗٛ٘ َٚعٓ
ا٫دتٗاز ٚأْ٘ نطٚض٠ نٌ ؾطٜع١ ، ثِ تتابع ا٭قٛيٕٝٛ َٔ بعسٙ ع٢ً 
زضاغت٘ ٚعج٘ ٚؼكٝل َعٓاٙ ست٢ دا٤ اإلَاّ ايؿاطيب ؾبػط ايه٬ّ ؾٝ٘ ٚتٛغع 

 .(2)ٗ َسيٛي٘ ٚأقػاَ٘ ٚأظٗط َهاْت٘ ٗ ا٫دتٗاز 
از ٗ ٚا٫دتٗ "ٚقس ْب٘ ع٢ً أُٖٝت٘ ْٚكٌ ا٫تؿام عًٝ٘ ابٔ ت١ُٝٝ ؾكاٍ 

 (3) "ؼكٝل إٓاط ٖا اتؿل إػًُٕٛ عًٝ٘ ٫ٚبس َٓ٘ 
ٚ قطح ايؿاطيب بأُٖٝت٘ ٚأْ٘ قػِٝ ا٫دتٗاز ٗ اغتٓباط ا٭سهاّ ،    

  ا٫دتٗاز ع٢ً نطبٌ : "ٚأْ٘ ٫ٜٓكٛع ست٢ قٝاّ ايػاع١ ؾكاٍ 

                                                           
 2/206( إضؾاز ايؿشٍٛ يًؿٛناْٞ دح  1
   70( ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قٛيٌٝ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 2
 . ١ُٝٝ13/111 بتشكٝل أْٛض ايباظ ، عاَط اؾعاضز( فُٛع ؾتا٣ٚ ابٔ ت 3
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، ٚشيو عٓس  ٫ ّهٔ إٔ ٜٓكٛع ست٢ ٜٓكٛع أقٌ ايتهًٝـ :أسسُٖا
 جاْٞ: ّهٔ إٔ ٜٓكٛع قبٌ ؾٓا٤ ايسْٝا.ٚاي،  قٝاّ ايػاع١

، ٖٚٛ ايصٟ ٫  ؾٗٛ ا٫دتٗاز إتعًل بتشكٝل إٓاط : ؾأَا ا٭ٍٚ 
، َٚعٓاٙ إٔ ٜجبت اؿهِ َسضن٘ ايؿطعٞ يهٔ ٜبك٢  خ٬ف بٌ ا٭١َ ٗ قبٛي٘

 "، ٚعًل ع٢ً شيو ايسنتٛض عبس اهلل زضاظ ؾكاٍ  (1)" ايٓعط ٗ تعٌٝ قً٘
،  إَا ٗ زضى ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اؽ اؾٗس ٚبصٍ غا١ٜ ايٛغع٫دتٗاز ٖٛ اغتؿطا

ٚإَا ٗ تٛبٝكٗا، ؾا٫دتٗاز ٗ تٛبٝل ا٭سهاّ ٖٛ ايهطب ا٭ٍٚ ايصٟ ٫ 
، ٚا٫دتٗاز ٗ زضى  ٫ ٜٓكٛع باتؿام ٖٚٛ، ىل طا٥ؿ١ َٔ ا٭١َ زٕٚ طا٥ؿ١ 

 . (2) " ا٭سهاّ ٖٛ ايهطب ايجاْٞ ايصٟ ىل َٔ ٖٛ أٌٖ ي٘
 ًُا٤ ٚايباسجٕٛ أ١ُٖٝ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط نُا ٜأتٞ :ٚقس شنط ايع

إٕ َككس ايؿاضع اذتاج٘ الػدٓدٗ إلُٔ يف تطبٔل األحهاو علٙ الْاقع : -1
َٔ إْعاٍ ايؿطٜع١ ٖٛ إٔ تهٕٛ َٓٗذا ٚقاْْٛا وهِ اؿٝا٠ اإلْػا١ْٝ بأْؿٛتٗا 

ٓعٌٜ إدتًؿ١ ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض ٫ٜٚتشكل شيو إ٫ عٔ ططٜل ا٫دتٗاز ٗ ت
ٚتٛبٝل أسهاَٗا ع٢ً ايٛقا٥ع ٚإػتذسات اييت تتذسز ٗ نٌ ّٜٛ ، 
ٚا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط َاٖٛ إ٫ ادتٗاز ٗ تٓعٌٜ ٚتٛبٝل أسهاّ ايؿطٜع١ 

َتكؿ١  اأَا نْٛٗ ع٢ً ايٛاقع إش إٔ ٖصٙ ا٭سهاّ تتكـ بايعُّٛ ٚايتذطٜس
 اؾٮْٗ ١عاَ اَْٗا نٛأ، ٚا َسضنٗ ك١كع ٗ ايصٖٔ َتعًت ابايتذطٜس ؾٮْٗ

ْٝع ايٛقا٥ع  ؿٌُتظَٔ أٚ ب١٦ٝ أٚ ؾدل َعٌ بٌ ٛاقع١ أٚ تل بؽ٫
 ١ّ ايتهًٝؿٝاسهؾا٭ ، ع٢ً اإلط٬م ٚايعُّٛ ٚا٭ظ١َٓ ٚايب٦ٝات ٚا٭ؾدام

٠ ، ٚاؿهِ ٚفطز١ ٗ اؾع٥ٝات عاَ اٚؼكٝل َٓاطٗ اقبٌ َطس١ً تٛبٝكٗ
                                                           

 5/12( إٛاؾكات يًؿاطيب دح  1

 ( ْؿؼ إطدع ايػابل 2
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ايتٛبٝل ؾٗٛ ٗ َطس١ً ايتهًٝؿٞ ٗ َطس١ً ايتذطٜس ىتًـ عٓ٘ ٗ َطس١ً 
ايتذطٜس َٛطز ٗ ْٝع دع٥ٝات٘ ٚ ٚقا٥ع٘ ٚيهٔ ٗ َطس١ً ايتٛبٝل قس تعطض 
ظطٚف ٬َٚبػات يبعض دع٥ٝات٘ ٚأؾطازٙ تكتهٞ خطٚدٗا َٔ ؼت ٖصا 
اؿهِ ٚإعٛا٥ٗا سهُا آخط، ٖٚصا ٜػتٛدب َٔ اجملتٗسٜٔ بصٍ اؾٗس ٗ 

عاٍ ٚا٭سساخ اييت تكع تٓعٌٜ ٖصٙ ايعَُٛات ٚإًٛكات اؿه١ُٝ ع٢ً ا٭ؾ
َع١ٓٝ ظَاْا َٚهاْا ٚأؾداقا ٚإْعاهلا َٔ سٝع ايتٓعري ٚايتذطٜس ايصٖين إٍ 
سٝع ايتٛبٝل َٚٝسإ ايعٌُ ٚإؿاٖس٠ ، ٚي٫ٛ ؼكٝل إٓاط ٕا أَهٔ تٓعٌٜ 
ٚتٛبٝل ٖصٙ ا٭سهاّ ع٢ً أؾعاٍ إهًؿٌ ٕٚا نإ هلا ٚدٛز ٗ ايٛاقع بٌ 

ين اجملطز ٜٚهٕٛ قٌ ٚدٛزٖا ٖٛ شٖٔ ايعامل بٗا غتبك٢ سبٝػ١ ايتكٛض ايصٖ
شيو إٔ ؼكٝل إٓاط أزا٠ َٔ أزٚات ا٫دتٗاز اييت ٜتِ بٗا تٛبٝل ٚ تٓعٌٜ ٖصٙ 
ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚاؿٛازخ تٛبٝكا قشٝشا ٖٚصا َاأؾاض إيٝ٘ اإلَاّ 

ٚيٛ ؾطض اضتؿاع ٖصا ا٫دتٗاز مل تتٓعٍ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  "ايؿاطيب بكٛي٘ 
، َٚٔ ٖٓا  (1) "٢ أؾعاٍ إهًؿٌ إ٫ ٗ ايصٖٔ ٭ْٗا ًَٛكات ٚعَُٛات عً

دا٤ت أ١ُٖٝ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ٗ عكطْا ٭ٕ َععِ ا٫دتٗازات ايّٝٛ 
ٖٞ ٗ تٛبٝل ٚتٓعٌٜ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ع٢ً ايٛاقع اؾسٜس ٚإتػري ٚايتشكل 

ٛز٠ َٔ قبٌ ، أٚ ناْت َٔ ٚدٛز عًًٗا ٗ ايٛقا٥ع إعاقط٠ ٚاييت مل تهٔ َٛد
َٛدٛز٠ ٚيهٔ تػريت بعض َهْٛاتٗا ٖا اغتٛدب إعاز٠ ا٫دتٗاز ؾٝٗا َط٠ 
أخط٣ ٖا ٜسخٌ ٗ باب تػري ايؿت٣ٛ بتػري ايعَإ ٚإهإ ٚا٭ؾدام 

 .  (2)ٚا٭سٛاٍ ع٢ً َاأؾاض إيٝ٘ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ ٗ إع٬ّ إٛقعٌ 

                                                           
 5/17( إٛاؾكات يًؿاطيب دح 1
، عحٛخ َكاضْح١    59( ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يعكاّ قبشٞ ؾطٜط قحح   2

ع َ٪غػح١ ايطغحاي١   طبح  127ٗ  ايؿك٘ ٚأقٛي٘ يًسنتٛض قُحس ؾتشحٞ ايحسضٜين قحح     
 . 107ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ قح ّ ، 2008بريٚت 



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (104)

إيٝ٘ ايؿكٝ٘ ٚايعاَٞ ع٢ً : وتاز إىُ ضسّزٗ مً ضسّزات الػسٓع٘  -2
  ايػٛا٤ ٗ تٓعٌٜ ٚتٛبٝل ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚإػتذسات .

  أما احتٔاج اجملتَد إلُٔ فألمسًٓ : -أ
إْ٘ ٫ٜػتٛٝع تٓعٌٜ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚاؿٛازخ  األّل :

ا إ٫ بعس تكٛض سكٝك١ تًو ايٛقا٥ع ٚايتشكل َٔ ٚدٛز َٓاطات ا٭سهاّ ؾٝٗ
َٚعطؾ١ ايٛاقع ٚايعطٚف ٚا٬ٕبػات احملتؿ١ بٗا ، ٚإٔ شيو ايٛاقع ٚتًو 
ا٬ٕبػات اؿاؾ١ بايٛاقع١ مل ت٪ثط ع٢ً َٓاط اؿهِ بايتػٝري أٚ ايتبسٌٜ اٚ 

 تٚاؾع٥ٝا ايٛقا٥عايٓكل أٚ ايعٜاز٠ ٗ ا٭ٚقاف إ٪ثط٠ ؾٝ٘ ، شيو إٔ 
ؾٝٗا  خكٛق١ٝ ؽتًـ ٚدع١ٝ٥ ١ٚاقع، ٚيهٌ  َتذسز٠ َٚتػاٜط٠ ٚغري قكٛض٠

١ قس ٫ تٛدس ٗ ٛاقع، نُا إٔ ايعطٚف ٚا٬ٕبػات اييت ؼتـ ب عٔ ا٭خط٣
ؿ١ٝ أْٗا ٝ، ٚؾإٔ ا٭سهاّ ايتهً تعٍٚ ٚتتبسٍ ٗ ٚقت ٫سل ، بٌ قس أخط٣

نُا ٖٛ  ٍ ٚايٓٝات ٚايعٛا٥ساتتػري عػب تػري ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚا٭سٛ
اييت ٜهؿـ بٗا اجملتٗس عٔ َس٣  زا٠ٚا٭ ٚؼكٝل إٓاط ٖٛ ايٛغ١ًٝ،  َعطٚف

ٗ ايٛاقع١ قٌ ايٓعط َٚس٣ تأثطٙ با٭سٛاٍ   ؼكل َٓاط اؿهِ ايتهًٝؿٞ
 ٚا٬ٕبػات احملتؿ١ بٗا .

وتاز اجملتٗس إيٝ٘ أٜها ٗ إدطا٤ ع١ًُٝ ايكٝاؽ ، ٚنصيو ٗ  الجاىٕ :
تاز إٍ نٝؿ١ٝ إؿام ايؿطٚع بكٛاعسٖا ا٭قٛي١ٝ أٚ ايؿك١ٝٗ شيو إٔ اجملتٗس و

ايتشكل َٔ ٚدٛز ع١ً ا٭قٌ ٗ ايؿطع نُا ٖٞ َٛدٛز٠ ٗ ا٭قٌ ست٢ 
ٜتُهٔ َٔ تعس١ٜ اؿهِ إٍ ايؿطع ، ٚوتاز أٜها إٍ ايتشكل َٔ ٚدٛز إع٢ٓ 
ايه٢ً يًكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ أٚايؿك١ٝٗ ٗ ايؿطع ايؿكٗٞ أٚ ايٛاقع١ قٌ ايٓعط 

ٚتٛبٝل تًو ايكاعس٠ عًٝٗا ، ست٢ ٜتُهٔ َٔ إؿاقٗا بايكاعس٠ إٓاغب١ ٚإْعاٍ 
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َٚعطؾ١ شيو ٚايتشكل َٓ٘ ٫ّهٔ إ٫ عٔ ططٜل ؼكٝل إٓاط ، َٚٔ ٖٓا نإ 
ؼكٝل إٓاط نطٚض٠ ٫ٜػتػين عٓ٘ اجملتٗس  ٗ غبٌٝ نؿـ ايًجاّ عٔ سهِ نٌ 
ٚاقع١ دسٜس٠ إَا عٔ ططٜل ايكٝاؽ أٚ عٔ ططٜل إؿام ايؿطع بكاعست٘ 

ا ُهٔ اجملتٗس َٔ إدطا٤ ايكٝاؽ ٫ٚ َٔ إؿام ايتؿطٜع١ٝ ايه١ًٝ ، ٚي٫ٛٙ ٕ
 (1)ايؿطٚع بكٛاعسٖا ا٭قٛي١ٝ ٚايؿك١ٝٗ . 

 ؾإٕ استٝاز ايعاَٞ إٍ ا٫دتٗاز بتشكٝل أما احتٔاج العامٕ إلُٔ : -ب
إٓاط يٝؼ َٔ د١ٗ ايٓعط ٚا٫غتٓباط ؾإْ٘ يٝؼ أ٬ٖ يصيو ، ٚإِا وتاز إيٝ٘  

ؾعاٍ إتعًك١ ب٘ ٚاييت ٫ّهٔ َعطؾ١ َٔ د١ٗ ؼكٝل َٓاط ا٭سهاّ ٗ ا٭
 ايكهاٜا ٗ ٚاقعٗا ٚايعطٚف ٚا٬ٕبػات اؿاؾ١ بٗا إ٫ َٔ دٗت٘ ٖٛ ٚشيو

 ٚهلصا ؾإٕ ٚغا٥ٌ سكا٥كٗا ،  ع٢ً ًٜٛع إٔ غٛاٙ ٭سس ّهٔ ٫ اييت اـاق١
بٗا ، ٚإِا داظ  إعين إ٫ ايؿدل ًّهٗا ٫ ٗ ٖصٙ ايكهاٜا إٓاط ؼكٝل

ٗاز بتشكٝل إٓاط ٗ ٖصٙ ايكهاٜا يٝتُهٔ َٔ ا٫َتجاٍ ٭سهاّ يًعاَٞ ا٫دت
خ٬ٍ تٓعٌٜ أؾعاي٘ ع٢ً ٚؾل  َٔ ايؿطٜع١ ٚايتعاّ أٚاَط ايؿاضع ْٚٛاٖٝ٘

، ٚيٛ ؾطض اضتؿاع ٖصا ايحٓححححٛع َححححٔ ا٫دتٗاز ٕا اغتٛاع  قٛاعس ايؿطٜع١
١ تكطض إهًـ ايعاَٞ إٔ ًٜتعّ بأسهاّ ايؿطٜعح١ ، ٚقس دا٤ت آٜات نطّ

َٔ ايَٓٚػا٤  "ٚت٪نس َؿطٚع١ٝ شيو نُا ٗ قٛي٘ تعاٍ  َٚ ََا ٜطاَب ٜيٝهِ  ٜؾأْهُشٛٞا 
ِِ َشٔيٜو  َُاُْٝه ِٜ ًٜٜهِت ٜأ ََ ََا   ِٚ َٛأسَس٠ٟ ٜأ ِِ ٜأ٤٫ َتِعٔسٝيٛٞا ٜؾ ِٕ ٔخٞؿُت َُٚضَباَع ٜؾإ٢ َُٚث٬َٜخ  ََِج٢َٓ 

                                                           
ؼكٝحل إٓحاط ٚأثحطٙ ٗ اخحت٬ف      ، 136ؼكٝل إٓاط يًحسنتٛض قحاحل  ايعكٝحٌ قحح     (  1

، ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قحٛيٌٝ  ز. عبحس ايحطٓٔ     61ايؿكٗا٤ يعكاّ قبشٞ ؾطٜطقح
 90ايه٬ْٝٞ قح 
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ايتعسز بايعسٍ بٌ ايعٚدات ؾإٕ اٯ١ٜ ضبٛت دٛاظ  (1) "ٜأِز٢َْ ٜأ٤٫ َتُعٛٝيٛٞا 
ٚإهًـ ايطاغب ٗ ايتعسز ٖٛ ا٭قسض ٖٓا ع٢ً ؼكٝل إٓاط ٚتكسٜط ساي٘ 
ايصٟ ٖٛ أعًِ ب٘ َٔ غريٙ ٌٖ ٜػتٛٝع ايعسٍ ؾٝذٛظ ايتعسز س٦ٓٝص أّ ىاف 

 .(2)ايعًِ ؾ٬هٛظ 
إكًٞ إشا إٔ َٔ ايعامل ايعاَٞ إشا مسع ٚقس َجٌ ايؿاطيب يصيو بإٔ 

إٕ أؾعاٍ ايك٠٬ أٚ َٔ دٓػٗا غٗٛا ؾ يٝؼ َٔ دٓؼ ؾع٠٬ ظاز ٗ ايك٬
، ؾٛقعت ي٘ ٗ ق٬ت٘ ظٜاز٠  ، ٚإٕ ناْت نجري٠ ؾ٬ ط٠ححؿحناْت ٜػري٠ ؾُػت

ٜتُهٔ َٔ ضزٖا إٍ أسس ايكػٌُ ٚتكسٜط نْٛٗا  ايٓعط ؾٝٗا ست٢ ؾ٬ بس ي٘ َٔ
َٔ ، ٫ٚ ٜهٕٛ شيو إ٫ بادتٗاز ْٚعط ٜػري٠ ؾتكح ق٬ت٘ أٚ نجري٠ ؾتبٌٛ 

ٜػتٛٝع تٓعٌٜ  ٚس٦ٓٝص ؼكل ي٘ َٓاط اؿهِ ؾكس ػُٗاق ، ؾإشا تعٌ ي٘ قبً٘
ق٬ت٘ ، ٚٚانح ٖٓا إٔ اؿهِ بايب٬ٕٛ  عًٞاؿهِ بايكش١ أٚ ايب٬ٕٛ 

اط٦ُٓإ يٝؼ ٚعسَ٘ قس اْب٢ٓ ع٢ً َاٚقع  بٓؿؼ ايعاَٞ ٚاطُإٔ إيٝ٘ قًب٘ ٚ
َٓاط يتشكٝل  لططٜ ٚإِا ٖٛايكش١ أٚ ايب٬ٕٛ زيٌٝ ع٢ً سهِ ايكًب ٖٓا 

ٖٛ ططٜل َٔ ايٛطم ٖٚٞ نجري٠ نإ ٖصا اؿهِ ؾإشا ؼكل ي٘ إٓاط بأ٣ 

                                                           
 3( غٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ  1

، ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗحا٤   137( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ قح 2
ؾٝح٘   زھاجملحت  ٚٚغحا٥ً٘ َٚػحًو   إٓحاط  ؼكٝحل  ، آيٝحات  62يعكحاّ قحبشٞ ؾطٜطقحح    

٘   إٓحاط  بتشكٝحل   ا٫دتٗحاز  "، عح َكسّ ٕح٪ُط  23ايطسِٝ قح  عبس يًسنتٛضعجُإ  ؾكح

، َٔ وكل إٓحاط    20/2/2013ّ-18ايؿرت٠ َٔ  بايهٜٛت ٗ  إٓعكس  "ٚإتٛقع  ايٛاقع
٘   إٓحاط  بتشكٝحل   ا٫دتٗحاز  "ٕح٪ُط  عح َكسّ   25يًسنتٛض عبس اؿُٝس عؿام قح   ؾكح

      "ٚإتٛقع ايٛاقع
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ٚتٛبٝك٘ ع٢ً َاؼكل ؾٝ٘  اؿهِ بسيًٝ٘ ايؿطع٢ٜتِ تٓعٌٜ  ٚس٦ٓٝص إًٛٛب
 . (1)َٓاط٘ 

ٚ٭ٕ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط وتاز إيٝ٘ ايعاَٞ ي٬يتعاّ 
٤ ؾٝ٘ ايعًِ ٭ٕ َٓاط اؿهِ قس ٜجبت بأزي١ بأسهاّ ايؿاضع مل ٜؿرتط ايعًُا

ٚأَا ايٓعط ٗ  "غري ؾطع١ٝ أٚ ٜجبت بػري زيٌٝ ٚقس قطح ايؿاطيب بصيو ؾكاٍ 
َٓاط اؿهِ ؾإٕ إٓاط ٫ ًٜعّ َٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ثابتا بسيٌٝ ؾطعٞ ؾكط بٌ ٜجبت 
بسيٌٝ غري ؾطع٢ أٚ بػري زيٌٝ ؾ٬ ٜؿرتط ؾٝ٘ بًٛؽ زضد١ ا٫دتٗاز بٌ ٫ 

 .  (2)" ٝ٘ ايعًِ ؾه٬ عٔ زضد١ ا٫دتٗازٜؿرتط ؾ
** ٚنصيو وتاز ايعاَٞ إيٝ٘ عٓس طًب ايؿت٣ٛ إش ّهٓ٘ ؼكٝل إٓاط 
َٔ ايػ٪اٍ ايكشٝح ٚشيو بتٛنٝح ٚبٝإ ايعطٚف ٚا٬ٕبػات ٚا٭سٛاٍ 
اؿاؾ١ بايٛقا٥ع إتعًك١ ب٘ َٚٓاطاتٗاعٓس غ٪اٍ أٌٖ ايعًِ ٚطًب ايؿت٣ٛ َِٓٗ 

عًل ب٘ ست٢ ؽطز ايؿت٣ٛ قشٝش١ ، ٚشيو ٭ٕ ادتٗاز ٗ إػا٥ٌ اييت تت
إؿيت إِا ٜهٕٛ ع٢ً سػب َاٜصنطٙ إػتؿيت ٚبكسض َاٜهؿؿ٘ ي٘ عٔ ٚاقع٘ 
ٚظطٚؾ٘ اؿاؾ١ ب٘ ، ٚدٌٗ إػتؿيت بٗصا ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط قس ٜ٪زٟ ب٘ إٍ 
عسّ ايهؿـ عٔ ساي٘ َٔ نٌ ٚد٘ بُٝٓا ٖصا ايٛد٘ ايصٟ غؿٌ عٓ٘ أٚ أٌُٖ 

نطٙ ظٓا َٓ٘ بعسّ تأثريٙ قس ٜهٕٛ ٖٛ إٓاط اؿكٝكٞ يًشهِ أٚ ٚقـ َ٪ثط ش
ؾٝ٘  ؾتكسض ايؿت٣ٛ باؿهِ س٦ٓٝص غري َٓاغب١ يًٛاقع١  ٖا ٜ٪زٟ إٍ إعطاض 
إػتؿيت عٓٗا ٚعسّ ا٫ط٦ُٓإ إيٝٗا بٌ ٦ُٜٛٔ قًب٘ ٌّٚٝ إٍ غريٖا ٕا ٜعًُ٘ 
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 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (108)

ِ قس غؿٌ عٔ شنطٖا أٚ مل َٔ ظطٚف ٚأسٛاٍ ساؾ١ بايٛاقع١ َٚ٪ثط٠ ٗ اؿه
ٜػتٛع بٝاْٗا بٝاْا ناؾٝا عٓس ا٫غتؿتا٤ ، َٚٔ ٖٓا نإ ادتٗاز ايعاَٞ ٗ ؼكٝل 
إٓاط ؾُٝا نإ َٔ ٖصا ايكبٌٝ َعترب ؾطعا ، ٖٚصا َاأؾاض إيٝ٘ سسٜح ايٓيب 

ٍَ اهلٔل ق٢ً اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ي ٕٖ َضُغٛ ٟٚ ٜأ ََِعَبٕس اٜ٭َغٔس  ٢ٔ عًٝ٘ َٛأبَك١ٜ ِب
ٍَ ي ََُع   "٘ ٚغًِ ٜقا ٍَ : ٜؾَذ ِِ ٜقا ًُٞت : ََْع ٍَ : ٝق ٢ِ ٜقا َٚاإل٢ِث ٢ٔ اٞئبٚط  ٍُ َع ٔد٦َِت َتِػٜأ

َٚأبَك١ٝ  ًَٞبٜو َٜا  ٍَ : اِغَتٞؿٔت َْٞؿَػٜو اِغَتٞؿٔت ٜق َٜٚقا  ُٙ َٗا َقِسَض ُ٘ ٜؾَهَطَب ٔب  -ٜأَقأبَع
٘ٔ ايٖٓٞؿ -َث٬ّٜثا  ِٝ َُٜأِْٖت إ٢ٜي ََا اٞط ََا َساٜى ٔؾٞ اٞئبٗط   ُِ َٚاإل٢ِث ًُٞب ،  ٘ٔ اٞيٜك ِٝ ٕٖ إ٢ٜي َُٜأ َٚاٞط ُؼ 

ِٜٛى َٜٚأٞؾَت ِٕ ٜأٞؾَتاٜى ايٖٓاُؽ  َٚإ٢ ََٚتَطٖزَز ٔؾٞ ايٖكِسض٢  قاٍ ايؿاطيب ٗ  (1) " ايٖٓٞؿؼ٢ 
َا ؼككت  : ْ٘ ٜكٍٛ إشا اعتربْا باق٬ٛسٓاأن "ايتعًٝل ع٢ً ٖصا اؿسٜح 

ؾهٌ عًٝو ؼكٝك٘ أَٚا،  هِ ؾٝ٘ َٔ ايؿطع بٌَٓاط٘ ٗ اؿ١ًٝ أٚ اؿط١َ ؾاؿ
اغتؿت قًبو ٚإٕ  "ٖٚٛ َع٢ٓ قٛي٘ إٕ قح ،  ؾاتطن٘ ٚإٜاى ٚايتًبؼ ب٘

يتو أخل بو َٔ ؼكٝل غريى ي٘ إشا نإ أؾإٕ ؼكٝكو ٕٓاط َػ " أؾتٛى
ْ٘ مل ٜٚعٗط شيو ؾُٝا إشا أؾهٌ عًٝو إٓاط ٚمل ٜؿهٌ ع٢ً غريى ٭،  َجًو

أٟ إٕ ْكًٛا إيٝو  "ٚإٕ أؾتٛى  "ٚيٝؼ إطاز بكٛي٘ ،  ٜعطض ي٘ َا عطض يو

                                                           

طبحع   – 4/227دحح  18028( َػٓس اإلَاّ أٓس باب سسٜح ٚابك١ بحٔ َعبحس بحطقِ     1
َ٪غػ١ قططب١ بايكاٖط٠ ، غٓٔ ايساضَٞ ٭بٞ قُس عبس اهلل بحٔ عبحس ايحطٓٔ ايحساضَٞ     

 – 3/320دحح   2575سػٔ غًِٝ أغس باب زع َاٜطٜبو إٍ َا٫ٜطٜبو بحطقِ  شكٝل بت
بريٚت  ، ٚقس سػٓ٘ ايٟٓٛٚ ٗ ضٜاض ايكحاؿٌ   –بٞ ، زاض إػينطبع زاضايهتاب ايعط

 "إْحح٘ سػححٔ يػححريٙ   "، ٚقححاٍ ا٭يبححاْٞ ٗ قححشٝح ايرتغٝححب ٚايرتٖٝححب   223قححح 
َهتب١ إعاضف بايطٜاض ، ٚقحاٍ ٗ قحشٝح ٚنحعٝـ اؾحاَع ايكحػري       – 2/151دح

 طبع إهتب ا٫غ٬َٞ .   -  2/450دح "إْ٘ سػٔ يػريٙ  "ٚظٜازات٘ 



 

(109)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

اؿهِ ايؿطع٢ ؾاتطن٘ ٚاْعط َا ٜؿتٝو ب٘ قًبو ؾإٕ ٖصا باطٌ ٚتكٍٛ ع٢ً 
  . (1) " ٚإِا إطاز َا ٜطدع إٍ ؼكٝل إٓاط ايتؿطٜع اؿل

ٜكٍٛ ايؿاطيب التهلٔف مع عدو مػسّعٔ٘ حتكٔل املياط تهلٔف باحملال : -3
َٔ ٖصا ا٫دتٗاز ٗ نٌ ظَإ إش ٫ّهٔ سكٍٛ ايتهًٝـ إ٫ ب٘  ... ؾ٬بس "

ؾًٛ ؾطض ايتهًٝـ َع إَهإ اضتؿاع ٖصا ا٫دتٗاز يهإ تهًٝؿا باحملاٍ ٖٚٛ 
ٚشيو ٭ٕ اَتجاٍ إهًـ  (2) "غري ٖهٔ ؾطعا نُا أْ٘ غري ٖهٔ عك٬ 

ايصٟ ٫ّهٔ إ٫ بعس َعطؾت٘ َا ٝنًـ ب٘ ، َٚعطؾت٘ ايكؿ١ ايؿطع١ٝ يًؿعٌ 
ٜ٪زٜ٘ َٔ ايٛدٛب ٚاؿط١َ ٚغريُٖا ، ٖٚصٙ إعطؾ١ ٫تتِ إ٫ با٫دتٗاز 
بتشكٝل إٓاط ٭ٕ ا٭سهاّ نُا غبل ٖٞ عا١َ ٚفطز٠ ، أَاا٭ؾعاٍ 
ٚا٭سساخ ؾإْٗا ٫تكع ٗ ايٛدٛز ًَٛك١ ٚإِا تكع َع١ٓٝ َٚؿدك١ ظَاْا 

إ اَتجاٍ َٚهاْا ٚأؾداقا هلصا نإ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ؾططا إلَه
إهًـ َا ٝنًـ ب٘ ، ٚؾكسإ ٖصا ايؿطط ضؾع هلصا اإلَهإ ٚس٦ٓٝص ٜهٕٛ 
ايتهًٝـ با٫َتجاٍ َٔ قبٌٝ ايتهًٝـ باحملاٍ ، ٚإشا نإ ا٭َط نصيو نإ 
ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ٚادبا َٔ قبٌٝ َا٫ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ ؾٗٛ ٚادب ، 

اغتٛاع إهًـ إٔ ّتجٌ يؿطع يٛ ؾطض اضتؿاع ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫دتٗاز ٕا ٚ
 (3) . ْٛاًٖٜٝ٘ٚتعّ أٚاَطٙ  إٔ ٫ٚ اهلل

 

                                                           

 163، 2/162ا٫عتكاّ يًؿاطيب دح  ( 1

 68/ 4( إٛاؾكات يًؿاطيب ز 2

، ؼكٝحل إٓحاط يًحسنتٛض     4/68( تعًٝكات اايؿٝذ عبحس اهلل زضاظ عًح٢ إٛاؾكحات دحح     3
 107قاحل ايعكٌٝ قح



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (110)

 حتكٔل املياط أداٗ خلْد الػسٓع٘ ّصاذتٔتَا لهل شماٌ ّمهاٌ :   -4
ايؿطٜع١ ٚق٬ح أسهاَٗا  هؿٌ خًٛزت يتاي ا٭زا٠ ٖٛؼكٝل إٓاط 

ٜٚهُٔ ،  إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ اـايس زٜٔ اهلل ٚأْٗا يًتٛبٝل ٗ نٌ ظَإ َٚهإ
ٗ إٔ َٔ أغؼ ٚأقٍٛ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط اعتباض ٬َٚسع١  شيو

إتػريات ٚا٭سٛاٍ ايت٢ تعطض يًُذتُعات ٚا٭ؾدام ٚا٭سساخ عٓس 
ع٢ً ايٛقا٥ع  ٚتٓعٌٜ أسهاَٗا َٚكطضاتٗا ايه١ًٝ ايؿطٜع١ تٛبٝل ْكٛم

ػات اؾع١ٝ٥ اييت تٓتاب اجملتُعات ٗ نٌ عكط ٚب١٦ٝ بعطٚف ٬َٚب ٚاؿٛازخ
إش ا٭سهاّ إتعًك١ با٭ؾعاٍ ٚا٭عٝإ تتبسٍ بايٓعط إٍ تبسٍ  َتذسز٠ َٚتػري٠

ا٭غباب ٚإٓاطات اييت ؼككت ٗ تًو ا٭ؾعاٍ ٚا٭عٝإ  ، ؾايؿعٌ إشا ؼكل 
ؾٝ٘ َٓاط  َعٌ ثبت ؾٝ٘ اؿهِ إتعًل بٗصا إٓاط ؾطعا ؾإشا تبسٍ ٖصا إٓاط 

عًل بٗصا إٓاط  ؾهًُا ؼكل ٗ ايؿعٌ أٚ َٓاط آخط تبع٘ ثبٛت سهِ آخط ٜت
ايعٌ َٓاط ثبت ؾٝ٘ اؿهِ ايؿطعٞ إتعًل بٗصا إٓاط ، َٚٔ إعًّٛ إٔ َٓاط 
ٚعًٌ بعض ا٭دهاّ تتػري ٚتتبسٍ َٔ ظَٔ إٍ ظَٔ َٚٔ ٚقت ٯخط َٚٔ 
ؾدل يؿدل َٚٔ َهإ إٍ َهإ ع٢ً سػب ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ 

تُػو باغتُطاض ا٭سهاّ ايجابت١ ؾٝٗا قبٌ ٖصا ٚا٬ٕبػات اؿاؾ١ ٖا هعٌ اي
ايتػري خٛأ هاٗ ايكٛاب ٜٚٛقع إهًؿٌ ٗ َؿك١ ٚعٓت أضازت ايؿطٜع١ إٔ 
تطؾع٘ عِٓٗ ، ٚؼكٝل إٓاط ٖٛ ايصٟ ٜٛنح ٜٚبٌ يٓا بكا٤ ٖصٙ إٓاطات ع٢ً 
ساهلا أٚتػريٖا َٚٔ غري ؼكٝل إٓاط ٫ّهٔ َعطؾ١ شيو ، ٖٚصا ٜػتسعٞ َٔ 

تٗسٜٔ اغتُطاض ايٓعط ٗ ؼكٝل َٓاط ٖصٙ ا٭سهاّ ٕعطؾ١ أْٗا َاظايت اجمل
َٛدٛز٠ ؾًٝعّ َٓ٘ بكا٤ أسهاَٗا أٚ أْٗا تبسيت ٚتػريت ؾًٝعّ تػري ٚتبسٍ 
تًو ا٭سهاّ، ٚيٛ ؾطنٓا عسّ َؿطٚع١ٝ ؼكٝل إٓاط ٕا ناْت ايؿطٜع١ 



 

(111)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

٦ص داَس٠ قاؿ١ إ٫ يًعَٔ ٚايب١٦ٝ اييت ْعيت ؾُٝٗا شيو أْٗا غتكـ سٝ
ٚعادع٠ أَاّ إػتذسات ٚإتػريات اييت مل تهٔ َٛدٛز٠ ٚقت ايٓعٍٚ أٚ ٗ 
ب٦ٝت٘ ، ٚأٜها أَاّ ا٭سهاّ اييت تػريت َٓاطاتٗا بتػري ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ 
ٚا٭سٛاٍ ٖٚصا ٜ٪زٟ إٍ ٚقٛع ايٓاؽ ٗ سطز َٚؿك١ ؾسٜس٠ ٖا هعٌ ٖصٙ 

 .ا٭سهاّ غري قاؿ١ يًتٛبٝل ٚايتٓعٌٜ 
صا ٜتهح إٔ ؼكٝل إٓاط ٜعٛٞ ايؿطٜع١ ايكسض٠ ع٢ً اغتٝعاب َٚٔ ٖ

ٚتًب١ٝ َكتهٝات ايٛاقع ٚسادات ايٓاؽ ٚهعٌ أسهاَٗا قاؿ١ يًتٛبٝل ٗ 
 (1)نٌ ظَإ َٚهإ . 

قس   : األحهاو أّ تأجٔلَا أّ اضتجياَٜا عيد ختلف مكاصدٍا  ّقف تيصٓل -5
ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع  تكسّ إٔ ؼكٝل إٓاط ٖٛ أزا٠ اجملتٗس ٗ تٓعٌٜ

ٚا٭سساخ يتشكٌٝ إكًش١ إككٛز٠ ، ٖٚٛ أٜها أزا٠ اجملتٗس ٗ ٚقـ 
تٓعٌٜ ٚتٛبٝل ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع عٓسَا تتدًـ َكاقسٖا ٚتٓكًب َكًش١ 
ايتٛبٝل إٍ َهط٠ ، إش ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚنعت يتشكٝل َكاقس ٚغاٜات 

ًٗا ع٢ً ؼكٝل َكاحل أضازٖا ايؿاضع اؿهِٝ َٔ ٚضا٤ ؾطعٗا ػتُع ن
اإلْػإ ٗ ايعادٌ ٚاٯدٌ غري أْ٘ قس ؼتـ بايٛاقع١ أٚ اؿازث١ إطاز تٓعٌٜ 
اؿهِ عًٝٗا ظطٚف ٬َٚبػات ػعٌ َٔ تٛبٝل اؿهِ ايؿطعٞ ايصٟ ؼكل 
َٓاط٘ ايعاّ ؾٝٗا غري َجُط يًُكًش١ إككٛز٠ ٚإطد٠ٛ َٓ٘ ٖا ًٜعّ َع٘ ايٓعط 

                                                           

، ؼكٝحل إٓحاط    1/135( عٛخ َكاض١ْ ٗ ايؿك٘ ٚأقٛي٘ يًسنتٛض ؾتشحٞ ايحسضٜين دحح    1
، ؼكٝحل إٓحاط يًحسنتٛض قحاحل      58يعكاّ قبشٞ ؾطٜط قحح  ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ 

َٔ ف١ً ايعسٍ ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ ٗ ضبٝحع   26ايعسز  2/138ايعكٌٝ دح
 ٖح   1426اٯخط غ١ٓ



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (112)

ٜ٪زٟ إٍ ٚقـ تٛبٝل اؿهِ ايعاّ أٚ تأدًٝ٘ أٚ  إٍ إٓاط اـام ايصٟ قس
 اغتجٓا٥٘  .

* َٚٔ اؾسٜط بايصنط ٖٓا إٔ ٚقـ تٓعٌٜ ا٭سهاّ هب إٔ ٜؿِٗ ٗ 
ٚنع٘ ايكشٝح ع٢ً أْ٘ ٚقـ َٓشكط ٗ ايتٓعٌٜ ٚايتٛبٝل ؾكط ٚأْ٘ قسز ٗ 
ؾعٌ َعٌ ٚؾاعٌ قسز ٚظطف َٛقٛف ٚساٍ ككٛم ٚظَٔ َ٪قت ، ٚأّا 

ايعٓاقط ٚقع ؾٝ٘ تػٝري ؾإٕ ايٛقـ إكطض بتشكٝل إٓاط ٜٓبػٞ عٓكط َٔ ٖصٙ 
ضؾع٘ يٝعاز ؾٝ٘ ايٓعط َٔ دسٜس ، ٚإٔ ن٬ َٔ ايٛقـ ٚايتأدٌٝ ٚا٫غتجٓا٤ 
٫ع٬ق١ ي٘ باؿهِ ايٓعطٟ ؾإْ٘ بام ع٢ً َاٖٛ عًٝ٘ َٔ إؿطٚع١ٝ َٚػتُط ٗ 

 . (1)ثبٛت٘ عرب ايعَإ 
 َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو َاٜأتٞ : 
إككٛز بٛقـ تٓعٌٜ اؿهِ إٔ ٜجبت اؿهِ ال ّقف اذتهه : مج -1

ايؿطعٞ ٗ ٚاقع١ َٔ ايٛقا٥ع يتشكل َٓاط٘ ايعاّ ؾٝٗا ٚيهٔ ٜكع ٚقـ تٛبٝل 
ٚتٓعٌٜ شيو اؿهِ يٝذطٟ تٛبٝل سهِ آخط ع٢ً تًو ايٛاقع١ غري سهُٗا 
ا٭قًٞ يٛدٛز َٓاط خام ٜكتهٞ شيو ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط ٖٛ 

ٗ َٓاط تٓعٌٜ ٚتٛبٝل اؿهِ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚيٝؼ ؼكٝكا ٗ اْسضادٗا ؼكٝل 
 ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو :(2)ايٓعطٟ ؼت اؿهِ 

                                                           

َٚابعسٖا ،  6( أثط ؼكٝل إٓاط ٗ ٚقـ تٓعٌٜ ا٭سهاّ يًسنتٛض عبس اجملٝس ايٓذاض قح   1
ُٖٚحا عجحإ    10-6ٓاط يًسنتٛض قُس نُاٍ إَاّ قحح  َآ٫ت تٛبٝل َٓٗر ؼكٝل إ

 َكسَإ إٍ َ٪ُط ؼكٝل إٓاط ؾك٘ ايٛاقع ٚايتٛقع إٓعكس بايهٜٛت .

 .  6( أثط ؼكٝل إٓاط ٗ ٚقـ تٓعٌٜ ا٭سهاّ يًسنتٛض عبس اجملٝس ايٓذاض قح   2



 

(113)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

أٚقـ عُط بٔ اـٛاب غِٗ إ٪يؿ١  ؾكس ّقف ضَه املؤلف٘ قلْبَه : -أ
ٍَ :  َعٔبَٝس٠ٝقًٛبِٗ َٚٓع إعٛا٤ِٖ يعٚاٍ إٓاط اـام باؿهِ ؾكس ض٣ٚ   "ٜقا

ِٝ ُ٘ ٜؾٜكا٫ٜ : َٜا َدا٤َ ُعَٝ ِٓ ُ٘ َع ٤ً ُٔ َسأبؼ٣ إ٢ٜي٢ ٜأٔب٢ َبٞهط٣ َضٔن٢َ اي َٚاٜ٭ٞقَطُع ِب  ٣ٔ ُٔ ٔسِك ١َٝٓ ِب
َٗا ٜنٮ٠  َِٝؼ ٔؾٝ َِٓسَْا ٜأِضّنا َغٔبَد١ٟ ٜي ٕٖ ٔع ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إ٢ ٤ً ٢ٍ اي ًٜٔٝؿ١ٜ َضُغٛ َخ

٤ً َٖا ٜيَع َٛٔعَٓا ِٕ ُتٞك َِٜت ٜأ ِٕ َضٜأ ِٜٓؿَع٠١ ٜؾإ٢ ََ َٗا ٜؾَصٜنَط اٞيَشٔسَٜح ٔؾ٢ ٫َٜٚ  ََِْٚعَضُع َٗا  َٓا َِْشُطُث
َُُط َضٔن٢َ  ٍَ ُع ٍَ ٜؾٜكا ُٙ ٜقا ٙٔ إ٢ٜٖا ٢ٛ ََِش َٚ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ِٓ ُ٘ َع ٤ً ََُط َضٔن٢َ اي َٗأز ُع َٚإ٢ِؾ ٜٛاع٢  اإل٢ٞق

٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٤ً ٍَ اي ٕٖ َضُغٛ ُ٘ : إ٢ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٚاإل٢ِغ٬ٜ اي َُا  َٕ ََٜتٜأي٤ٝؿٝه ٦ََٕٔص ٜنا ِٛ َٜ ُّ
َُا  ِٝٝه ًٜ ُ٘ َع ٤ً َُا ٫ٜ ٜأِضَع٢ اي َِٗسٝن ََٗسا َد ََٖبا ٜؾاِد َّ ٜؾاِش َ٘ ٜقِس ٜأَعٖع اإل٢ِغ٬ٜ ٤ً ٕٖ اي َٚإ٢  ٌْ َشٔيٝ

َُا ُِٝت ِٕ َضَع ، ٚغٝأتٞ َعٜس بٝإ يصيو عٓس اؿسٜح ع٢ً أزي١ اعتباض ؼكٝل  (1) " إ٢
 إٓاط ٚعٌُ ايكشاب١ ب٘ . 

ؾكس َٓع عُط بٔ   قطن٘ ضْاد العسام ّمصس:ّمً ذلو أٓطا عدو  -ب
اـٛاب قػ١ُ غٛاز ايعطام َٚكط ْع٫ٚ ع٢ً ضأٟ َعاش بٔ دبٌ ؾكس ض٣ٚ 

ُِ ٖٝٔ ََِٝٓٓا  ٜؾإ٢ْٖا  إ٢ِبَطا ُ٘ َب ُِ ََُط : اٞقٔػ َٛاَز ٜقاٝيٛا ٔيُع َٕ ايٖػ ُُٛ ًٔ ُُِػ ُٖا ٜؾَتَح اٞي ٍَ : ٜي ٞٚ ٜقا ُٔ ِٝ ايٖت
ٍَ ٠َٟٛ  ، ٜقا ِٓ ُٙ َع ٌَ ؟  اٞؾَتَتِشَٓا ُٔ ًٔ ُُِػ َٔ اٞي َٔ  ِِ ِٔ َدا٤َ َبِعَسٝن َُ َُا ٔي ٍَ : ٜؾ َٜٚقا : ٜؾٜأَب٢ 

َٛأز ٔؾٞ  ٌَ ايٖػ ِٖ ٍَ : ٜؾٜأٜقٖط ٜأ ٙٔ ، ٜقا َُٔٝا ِِ ٔؾٞ اٞي َِٝٓٝه ِٕ َتٜؿاَغُسٚا َب ُ٘ ٜأ ُُِت ِٕ ٜقَػ َٜٚأَخاُف إ٢
٢ٗ ٢ًٜ ٜأَضٔنٝ ََٚع ُِ اٞئذِع١َٜٜ،  ٢ٗ ٢ًٜ ُض٤ُٚٔغ ََٚنَطَب َع  ، ِِ ٢ٗ ِِ ٜأَضٔنٝ ِِ َٜٞكٔػ َٜٚي ٤ِٛػَل ،  ُِ اي

ِِ ُٗ َِٓٝ ٍَ،  َب َِ ٜقا ًٜ ُٔ ٜأِغ ُِٜس ِب َُُط : َظ ٍَ ُع ِِ  ": ٜقا ُٗ َِٝؼ ٜي َٞ آٔخُط ايٖٓاؽ٢ ٜي ِٕ َٜٞأٔت َٕ ٜأ ُتط٢ُٜسٚ
٤ِْٞ ِٕٝس : َِٜعٓٔٞ : اٞيَدَطاَزقَ ، " َؾ ٍَ ٜأُبٛ ُعَب  . (2) ا

                                                           

ؿ١ قًٛبِٗ بطقِ ايػٓٔ ايهرب٣ ٭بٞ بهط أٓس بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ باب غكٛط غِٗ إ٪ي  ( 1
ا٭ٍٚ ح   اهلٓحس ايٛبعح١   فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايٓعاَٝح١  عٝحسض آبحاز    -7/20دح 13568

 ٖح1344
طبحع زاض   71( ا٭َٛاٍ ٭بٞ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ  بتشكٝل خًٝحٌ  قُحس ٖحطاؽ قحح     2

 ايؿهط بريٚت



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (114)

ُٕ ٚض٣ٚ  ُٔ ُغٞؿَٝا َ  ِب ٖٞ ْٔ٫ِٜٛ ِٖٕب اٞيَد ٍَقَٚ ِٝط٢  " : ا َِٔكُط ٔبَػ ُٖا اٞؾُتٔتَشِت  ٜي
َٔ اٞيَعام٢ َُِطٚ ِب ٍَ : َٜا َع ُِٝط ٜؾٜكا َّ ايٗعَب ِٕٗس ، ٜقا ُِْطٚ : ٫ٜ  َع ٍَ َع َٗا ، ٜؾٜكا ُِ اٞقٔػ

 َِ ٤ً ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٍُ اهلٔل َق٢٤ً اي َِ َضُغٛ َُا ٜقَػ َٗا ٜن َُٖٓ ُِٝط : ٜيَتٞكٔػ ٍَ ايٗعَب َٗا ، ٜؾٜكا ُُ ٜأٞقٔػ
َِٝبَط ََُط  َخ ٌَ ٜؾٜهَتَب إ٢ٜي٢ ُع َٔٓٔ ٪ُُِ َٔري٢ اٞي َٗا َسٖت٢ ٜأٞنُتَب إ٢ٜي٢ ٜأ ُُ ُِْطٚ : ٫ٜ ٜأٞقٔػ ٍَ َع ، ٜؾٜكا

١ًٜٔ ٌُ اٞيَشَب َٗا َسَب ِٓ َٔ  َٚ َٗا َسٖت٢ َِٜػُع ِٕ َزِع َُُط : ٜأ ٘ٔ ُع ِٝ ُٙ  " ، ٜؾٜهَتَب إ٢ٜي ِٕٝس : ٝأَضا ٍَ ٜأُبٛ ُعَب ٜقا
ََ ٦ِّٝا  َٕ ٜؾ ِٕ َتٝهٛ ٣ٕ ، ٜأَضاَز : ٜأ ْٕ َبِعَس ٜقِط ُ٘ ٜقِط ََا َتَٓاَغًٝٛا ، َٜط٢ُث  ٌَ ُٔ ًٔ ُُِػ ًٞ ِٛٝقٟٛؾا ٔي

ِِ ٖٔ ٚٚ ٢ًٜ َعُس ِِ َع ُٗ ٠ٟٖٛ ٜي ُٕ ٝق  . (1) ٜؾَتٝهٛ
ؾكس أز٣ ؼكٝل إٓاط ٗ ٖصٜٔ إجايٌ بعُط بٔ اـٛاب إٍ ٚقـ 
تٓعٌٜ ٚتٛبٝل سهِ إعٛا٤ إ٪يؿ١ قًٛبِٗ ، َٚٓع قػ١ُ أضض ايعطام َٚكط 

يؿاؼٌ تبكطا َٓ٘ ٚاعتباضا يًٓتا٥ر إرتتب١ ع٢ً تٛبٝل اؿهِ ٗ نٌ َٔ ع٢ً ا
 إجايٌ .

إككٛز ٖٓا تأخري تٓعٌٜ ٚتٛبٝل اؿهِ ع٢ً مجال تأجٔل اذتهه : -2
ايٛاقع١ إٍ سٌ ظٚاٍ ايعطٚف احملتؿ١ بايٛاقع١ ٚاضتؿاع إٓاط اـام ايصٟ 

 : واقته٢ تأخري تٛبٝل اؿهِ  َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شي
٣َٚ ُبِػُط ؾكس َٓع إقا١َ اؿسٚز ٗ ايػعٚ:-أ َٞ  َض ُ٘ ٝأٔت ُٔ ٜأٔبٞ ٜأِضٜطا٠ٜ ، ٜأْٖ ِب

٣ٌ ٔؾٞ اٞيَػَعا٠ٔ ٜقِس َغَطَم ُبِدٔت١ٟٖٝ ٍَ (ٖٚٞ اإلبٌ اـطغا١ْٝ  ) َبِطَد ِٜٛيا ٜأْٚٞ :  ٜؾٜكا ٜي
 : ٍُ َِ َٜٝكٛ ٤ً ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٘ٔ َق٢٤ً اي ٤ً ٍَ اي ُِٔعت َضُغٛ ِٜٔسٟ ٔؾٞ اٞيَػَعا٠ٔ ٜي "َغ ُٜٛع اٞيٜأ  ا ُتٞك

ِٜٛعُتو َٔرُي  "، ٚهلصا نتب عُط بٔ اـٛاب إٍ ايٓاؽ  (2) " ٜيٜك ٕٖ ٜأ ًَٔس ِٕ ٜيا َِٜذ ٜأ

                                                           
 1/73( ا٭َٛاٍ ٭بٞ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ  دح 1

، َػحٓس   4/246دحح  4410ٜػطم ٗ ايػعٚ أٜكٛع بطقِ  ( غٓٔ أبٞ زاٚز باب ايػاضم 2
   4/181دح 17664اإلَاّ أٓس باب سسٜح بػط بٔ أضطأ٠ بطقِ 
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َٛ ٜغاظ٣ ُٖ َٚ ٌَ َس٘سا  ُٔ ًٔ ُُِػ ِٔ اٞي َٔ ًٟا  َٜٚيا َغط١ٕٖٜ٢ َضُد ـ٣  ِٝ ًٟا   َد َٜٛع ايٖسِضَب ٜقأؾ َسٖت٢ َٜٞك
ُٖٝٔ ُ٘ َس ًَٞشٜك ٤ًا َت ًَٞشَل ٔباٞيٝهؿ٤اض٢ ٔي٦َ ٢ٕ ٜؾَٝ ٜٛا ِٝ ٍَ : ٝنٖٓا ٔؾٞ ،  (1) "١ٝ ايٖؿ ١َُٜ ٜقا ًٜٞك ِٔ َع ََٚع

ُٔ ُعٞكَب١ٜ َِٜؿَطُب  َٛٔيُٝس ِب َِٝٓا اٞي ًٜ ََٚع  ، ٢ٕ َُا ُٔ اٞيَٝ َََعَٓا ُسَصِٜٜؿ١ٝ ِب َٚ  ٢ّ ـ٣ ٔؾٞ ٜأِضض٢ ايٗطٚ َدِٝ
َُِط ٍَ ُسَصِٜٜؿ١ٝ  اٞيَد ُٙ ٜؾٜكا ِٕ َُْشٖس ِِ ٜؾٜأَضِزَْا ٜأ ٚٚٝن ِٔ َعُس َٔ  ِِ ُِٛت َٜٚقِس َزَْ  ِِ َٔرَيٝن َٕ ٜأ : ٜأَتُشٗسٚ

 ِِ َُُعٛا ٔؾٝٝه ٞٛ   (2) "ٜؾَٝ
 بٔ ٚأٓس ٚإغشام ا٭ٚظاعٞ ايؿكٗا٤ َِٓٗ َٔ ٚقس شٖب طا٥ؿ١

َٓع إقا١َ اؿسٚز أثٓا٤ ايػعٚ ٚتأدًٝٗا إٍ سٌ ايطدٛع ٚشيو  سٓبٌ إٍ
، شيو إٔ تٛبٝل اؿس  (3)يتٛبٝل ا يٓتا٥ر ٚاعتباضٟا ا٭ؾعاٍ َآ٫ت تبكطا َِٓٗ

ؿٛم  َٓ٘ َجٌ تطد٢ اييت عًٝ٘ َؿاغس تؿٛم إكًش١ ٗ ايػعٚ قس ٜرتتب
اؿٓس ، ٚقس ٚد٘ ايٓيب  إقا١َ تأخري َٔ اهلل عٓس أبػض ٖٚٛ بإؿطنٌ قاسب٘

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ ٖصا إع٢ٓ إكاقسٟ ؾٛدب َطاعات٘ عٓس تٓعٌٜ 
 اؿهِ .

َاٚضز ٗ سسٜح َاعع إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ َٚٔ شيو أٜها -ب
 ٚغًِ أدٌ إقا١َ اؿس ع٢ً ايػاَس١ٜ ست٢ اغتػ٢ٓ ٚيسٖا عٓٗا .

                                                           
( غٓٔ غعٝس بحٔ َٓكحٛض يإلَحاّ اؿحاؾغ  ٭بحٞ عجُحإ غحعٝس بحٔ َٓكحٛضبٔ ؾحعب١            1

باب نطاٖٝح١ إقاَح١   اـطغاْٞ اؾٛظداْٞ بتشكٝل ايسنتٛض غعس بٔ عبس اهلل آٍ ٓٝس  
ٚ اؿسٚز ٗ أ طبحع زاض ايعكحُٝٞ بايطٜحاض     – 1/354دحح  2500بحطقِ   ضض ايعحس

 ايٛبع١ ا٭ٍٚ . -ٖح  1414

ٚ     ( غٓٔ غحعٝس بحٔ َٓكحٛض     2  2501بحطقِ   بحاب نطاٖٝح١ إقاَح١ اؿحسٚز ٗ أضض ايعحس
 1/354دح

 10/528( إػين ٫بٔ قسا١َ دح 3
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ٚايعطٚف  ا٭سٛاٍ َطاعا٠ ٚإككٛز با٫غتجٓا٤ مجال اضتجياٛ اذتهه : -3
 أٚ اؿهِ ١٦ٖٝ ٜكتهٞ تػٝري ايؿطع١ٝ َا ا٭سهاّ تٓعٌٜ عٓس احملتؿ١ بايٛاقع١

 ، َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً شيو :(1)َهاْ٘  غريٙ إس٬ٍ
َٜٚيا َتِشَِٓح إ٢ْٖا  "قٛي٘ تعاٍ ٭ٜٛب -أ  ٔ٘ َُٚخِص ٔبَٝٔسٜى ٔنِػّجا ٜؾاِنط٢ِب ٔب

ٖٚاْب ُ٘ ٜأ َِ اٞيَعِبُس إ٢ْٖ ُٙ َقأبّطا ِْٔع  (2) " ََٚدِسَْا
ٚشيو إٔ أٜٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ نإ قس غهب ع٢ً ظٚدت٘ ٚٚدس عًٝٗا 

ؾًُا  ، سًـ إٕ ؾؿاٙ اهلل يٝهطبٓٗا َا١٥ دًس٠ٗ أَط ؾعًت٘ ؾ٬َٗا ع٢ً شيو ٚ
اـس١َ ا ايٛؾا٤ ٚدعا٩ٖا َع ٖص مل ٜهٔ َٔ اؿػٔ إٔ ٜهٕٛؾؿاٙ اهلل ٚعاؾاٙ 

ٚاإلسػإ إٔ تكابٌ بايهطب ؾأؾتاٙ اهلل عع ٚدٌ إٔ ٜأخص نػّجا ٖٚٛ: 
قس َبٓط ّٝٓ٘ بٗصا ٜهٕٛ ؾٝ٘ َا١٥ قهٝب ؾٝهطبٗا ب٘ نطب١ ٚاسس٠ ٚ ايٚؿُطار

اغتجٓا٤ ؿاي١ أٜٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ َٔ ا٭قٌ ٖٚٛ ٖٚصا ،  (3) ٙٚٚؾ٢ بٓصض
 تؿطٜل ايهطب غٛطا بعس غٛط َا١٥ َط٠ نُا ٜكتهٝ٘ قػُ٘ .

ُٔ َغٔعُٝس َاضٚاٙ -ب ٌْ  ِب َٔ ٜأِبَٝأتَٓا َضُد ِٝ َٕ َب ٍَ : ٜنا ٢ٔ ُعَباَز٠ٜ  ٜقا َغِعٔس ِب
١ََٕ  َُِدَسْز ٢ًٜ ٜأ َٛ َع ُٖ َٚ ِِ َُٜطِع إ٤٫٢  ًٜ ـْ ، ٜؾ َٗا ، ٜؾَطٜؾَع َنٔعٝ ََا٤ٔ ايٖساض٢ َِٜدُبُح ٔب ِٔ إ٢ َٔ

 ُٙ ًُٔسٚ ٍَ : اِد َِ ٜؾٜكا ٤ً ٘ٔ َٚغ ٢ٍ اهلٔل َق٢٤ً اهلل َعًِٝ ُٔ ُعَباَز٠ٜ إ٢ٜي٢ َضُغٛ ُ٘ َغِعُس ِب َؾٞأَْ
 ١ٜ٦ََٔ  ُٙ ِٛ َنَطِبَٓا ِٔ َشٔيٜو ، ٜي َٔ ـُ  َٛ ٜأِنَع ُٖ ٖٞ اهلٔل ،  ِٕٛط ، ٜقاٝيٛا : َٜا َْٔب ١ٔ٦ََٔ َغ َنِطَب 

َٚأسَس٠َٟغ َُِطار٣ ٜؾاِنط٢ُبُٛٙ َنِطَب١ٟ  ١ٝ٦ََٔ ٔؾ  ٔ٘ ُ٘ ٔعِجٜها٫ٟ ٔؾٝ ٍَ ٜؾُدُصٚا ٜي ََاَت ، ٜقا  ِٕٛط 

                                                           
 6تٛبٝل َٓٗر ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قُس نُاٍ إَاّ قح  ( َآ٫ت 1

 ٠44 م آ١ٜ ( غٛض 2

( تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ يًشاؾغ أبٞ ايؿسا٤ امساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري ايكطؾحٞ بتشكٝحل    3
 1999ّايٛبع١ ايجا١ْٝ -زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  – 7/76غاَٞ قُس غ١َ٬ دح 



 

(117)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ُ٘ ًٜ ٘ٔ ،  (1) " ََٚخ٥ًٛا َغٔبٝ ِٝ ًٜ ٞٓ : اٞئعِجٜهاٍ اٞيُػِكٔ اٞيٜهٔبري اي٤ٔصٟ َٜٝهٕٛ َع ِّٝٔب ٍَ اي ٜقا
 .ٜأٞغَكإ ٔقَػاض

 ٚاسس٠ بإٔ ٜهٕٛ اؾًسأزا٤  ايتؿطٜل ٗ إقا١َ سس ايعْا ا٭قٌ 
إٛانع اـٛط٠ اييت  عسا اؾػس بإٔ ٜؿٌُ اؾًس نٌ َهاّْا ، ٚايتؿطٜلٚاسس٠
اـًِل ، يهٔ ؼكٝل إٓاط ٖٓا اغتج٢ٓ ٖصٙ  تؿٜٛ٘ أٚ ايٓؿؼ ، ٬ٖى إٍ ت٪زٟ

 ٗ تٛاؾطت يعطٚف خاق١ ايٛاقع١ َٔ ا٭قٌ ايصٟ ٖٛ ايتؿطٜل أزا٤ َٚهاْا
 .اهل٬ى  ايتأزٜب ٫ إش إككٛز َٔ اؿس اؾاْٞ

اغتجٓا٤ اؿا٥ض َٔ ؾطط ايٛٗاض٠ يًٛٛاف بايبٝت إشا خاؾت -دح
ٕا ضٚت٘   (2)ؾٛات ايطؾك١ إش ا٭قٌ َٓع اؿا٥ض َٔ ايٛٛاف ست٢ تٛٗط

ٞٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : ٫ٜ َِْصٝنُط إ٤٫٢  َعا٥َٔؿ١ٝ ايػٝس٠  َََع ايٖٓٔب ٜقاٜيِت : َخَطِدَٓا 
ُٖا ٔد٦ِ ًٜ َٜٚأَْا اٞيَشٖر ٜؾ ٞٗ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٖٞ ايٖٓٔب ًٜ ٌَ َع ُِٔجُت ٜؾَسَخ َٓا َغط٢َف ٜط

 ٍَ ًُٞت ؟ ََا ُِٜبٔهٝٔو : ٜأِبٔهٞ ٜؾٜكا ٍَ : ٝق َّ ٜقا ِِ ٜأُسٖر اٞيَعا ٘ٔ ٜأْٚٞ ٜي ٤ً َٚاي َٛٔزِزُت  ٤ًٔو : ٜي ٜيَع
ًُٞت ِِ  : ُْٔؿِػٔت ٝق ٍَ  ََْع ٤ً: ٜقا ُ٘ اي ٤ِْٞ ٜنَتَب ٕٖ َشٔيٜو َؾ ََا ٜؾإ٢  ًٞٔ َّ ٜؾاٞؾَع ٢ًٜ َبَٓأت آَز ُ٘ َع

ُٗط٢ٟ ٞٛ ِٝٔت َسٖت٢ َت ٛٝٛٔؾٞ ٔباٞيَب ِٕ ٫ٜ َت َِٝط ٜأ ٌُ اٞيَشاٗز ٜغ  . (3) " َٜٞؿَع
 

                                                           
، َػحٓس    3/604دح 2574( غٓٔ ابٔ َاد١ باب ايهبري ٚإطٜض هب عًٝ٘ اؿسبطقِ  1

 22281،  21936ح غححعٝس بححٔ غححعس بححٔ عبححاز٠ بححطقِ اإلَححاّ أٓححس بححاب سححسٜ
 6/485دحح  2986، ٚقس قشش٘ ا٭يباْٞ ٗ ايػًػ١ ايكشٝش١  بحطقِ   5/222دح
 َهتب١ إعاضف بايطٜاض –

يإلَاّ مشؼ ايسٜٔ أبٞ عبحس   ، إع٬ّ إٛقعٌ 26/183( فُٛع١ ؾٓا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ دح 2
ٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ  بتشكٝل طح٘ عبحس   اهلل قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ايعضعٞ إعطٚف باب

 زاض اؾٌٝ بريٚت -3/14دحايط٤ٚف غعس  

( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ قشٝش٘  نتاب بس٤ ايٛسٞ باب تكهٞ اؿحا٥ض إٓاغحو نًحٗا إ٫     3
، قحشٝح َػحًِ بحاب بٝحإ ٚدحٛٙ اإلسحطاّ بحطقِ         1/83دحح   305ايٛٛاف بطقِ 

 4/30دح 2976



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (118)

 املبخح الجالح : أدل٘ اعتباز حتكٔل املياط
يكس زٍ ع٢ً اعتباض ؼكٝل إٓاط َٚؿطٚع١ٝ ايعٌُ ب٘ آٜات ايكطإٓ 

ع٢ً  غًِ ٚايكشاب١ ٚايؿكٗا٤ ٚؾتاِٜٚٗايهطِٜ ٚعٌُ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ
 ايٓشٛ ايتايٞ  :

  الهسٓه :أّال : الكسآٌ 
ََََٓعٜو  "قاٍ تعاٍ سها١ٜ عٔ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ -1 ََا   ُٕ َٖاُضٚ ٍَ َٜا  ٜقا

ًِٔشَٝ ّٖ ٜيا َتٞأُخِص ٔب َٔ ٝأ ٍَ َٜا اِب َِط٢ٟ ٜقا ٢ٔ ٜأٜؾَعَكَِٝت ٜأ ِِ َن٥ًٛا ٜأي٤ا َتٖتٔبَع ُٗ َِٜت َٜٚيا إ٢ِش َضٜأ ٔتٞ 
ِٛٔيٞ  ِِ َتِطٝقِب ٜق َٜٚي  ٌَ َٔ َبٓٔٞ إ٢ِغَطا٥ٔٝ ِٝ ٍَ ٜؾٖطٞقَت َب ِٕ َتٝكٛ   (1) "ٔبَطٞأٔغٞ إ٢ْٚٞ َخٔؿُٝت ٜأ

ِٕ  "َٛنع ايؿاٖس ٗ اٯٜات ايهط١ّ قٍٛ ٖاضٕٚ ٕٛغ٢  إ٢ْٚٞ َخٔؿُٝت ٜأ
ِٛٔيٞ  ِِ َتِطٝقِب ٜق َٜٚي  ٌَ َٔ َبٓٔٞ إ٢ِغَطا٥ٔٝ ِٝ ٍَ ٜؾٖطٞقَت َب ٙ اٯ١ٜ َٔ أٚنح ٖٚص "َتٝكٛ

 اٯٜات ٗ ايس٫ي١ ع٢ً اعتباض ؼكٝل إٓاط ٚٚد٘ شيو َاٜأتٞ :
إٕ اؿهِ ايعاّ ايصٟ نًـ اهلل ب٘ ا٭ْبٝا٤ ٚإطغًٌ ٚأتباعِٗ ٖٛ 
ايسع٠ٛ إٍ  تٛسٝس اهلل ، ٚقاضب١ ايهؿط ٚايؿطى ٚايكها٤ ع٢ً َعاٖطُٖا 

ع بٓٛ اغطا٥ٌٝ ٗ ايؿطى َٚٓٗا ؼِٛٝ ا٭قٓاّ اييت تعبس َٔ زٕٚ اهلل ، ٚقس ٚق
بعس إٔ شٖب َٛغ٢ يًكا٤ ضب٘ ٚعبسٚا ايعذٌ َٔ زٕٚ اهلل ، ٖٚاضٕٚ َٛدٛز 

 بِٝٓٗ َٚؿاٖس يصيو ؾهإ بٌ أَطٜٔ :
إَا إٔ ٜٛبل اؿهِ ايعاّ ٖٚٛ قتاٍ ايػاَطٟ ٚأتباع٘ يٛدٛز إٓاط -أ

 ايعاّ ٖٚٛ ايؿطى باهلل  ، ٚٚدٛز ٖصا إٓاط ٜٛدب ع٢ً ٖاضٕٚ عًٝ٘ ايػ٬ّ
إٔ ٜؿطع ٗ قتاٍ ٚقاضب١ ايؿطى ايصٟ تػًٌ إٍ قَٛ٘ ع٢ً ٜس ايػاَطٟ 
ٜٚكهٞ ع٢ً َعاٖطٙ بتشِٛٝ ايعذٌ ْٚػؿ٘ نُا ؾعٌ َٛغ٢ بعس ضدٛع٘ 
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(119)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٚس٦ٓٝص غٝ٪زٟ تٛبٝل ٚتٓعٌٜ ٖصا اؿهِ عًِٝٗ إٍ قٝاّ ايؿت١ٓ بٌ بين 
 إغطا٥ٌٝ ٚٚقٛع ايؿطق١ ٚا٫قتتاٍ بِٝٓٗ خاق١ إٔ ٖاضٕٚ عًٝ٘ ايػ٬ّ يٝؼ
َٓعي١ َٛغ٢ ؾِٝٗ ، ٚأِْٗ ًّٕٝٛ إٍ َاؾعً٘ ايػاَطٟ بٌ يكس طًبٛٙ قبٌ شيو 

َُا  "َٔ َٛغ٢ عٓسَا َطٚا ع٢ً قّٛ ٜعبسٕٚ ا٭قٓاّ ؾكايٛا  ّٗا ٜن اِدَعٌ ي٤َٓا إ٢ٜي
٠١َٗ ِِ آٔي ُٗ ، قاٍ ايكططيب ٗ تؿػري دٛاب ٖاضٕٚ ع٢ً َٛغ٢ عًُٝٗا  (1) " ٜي
ِ ٚقس أَطتين إٔ أخطز َعِٗ ؾًٛ أٟ خؿٝت إٔ أخطز ٚأتطنٗ " "ايػ٬ّ 

خطدت ٫ تبعين قّٛ ٜٚتدًـ َع ايعذٌ قّٛ ٚضَا أز٣ ا٭َط إٍ غؿو 
 . (2)" ٚخؿٝت إٕ ظدطتِٗ إٔ ٜكع قتاٍ ؾتًَٛين ع٢ً شيو ،ايسَا٤ 

ٚإَا إٔ ٜطاعٞ إٓاط اـام ٚٚاقع ٚطبٝع١ قَٛ٘ غري ايػ١ٜٛ اييت -ب
ؾطعٕٛ عًِٝٗ َع سساث١  ْؿأت ٚتهْٛت ؼت ايصٍ ٚايعبٛز١ٜ اييت ؾطنٗا

عٗسِٖ بطغاي١ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػ٬ّ  ؾٝعسٍ عٔ تٛبٝل اؿهِ ايعاّ ٜٚٛبل 
سهُا خاقا اقتهاٙ َٓاط خام ٚظطٚف خاق١ ق١ٛٝ بِٗ  ؾٝشاؾغ ع٢ً 
ٚسستِٗ ْٚاعتِٗ ٜٚسعِٗ ع٢ً َاِٖ عًٝ٘ َٔ عباز٠ ايعذٌ ٚاتباع ايػاَطٟ 

ايصٟ ٚقعٛا ؾٝ٘ ست٢ ٜطدع إيِٝٗ َٛغ٢ ؾٝكشح ايٛنع ٜٚعٌٜ ايؿطى 
، ١ ع٢ً ٚسستِٗ ٚعسّ تؿطم ْاعتِٗؾٝتشكل بصيو ا٭َطإ َعا ُٖٚا احملاؾع

 ٚتكشٝح ايٛنع ٚايكها٤ ع٢ً ايؿطى ايصٟ ٚقعٛا ؾٝ٘ .
ٚقس تطدح عٓس ٖاضٕٚ ا٭َط ايجاْٞ ؾعسٍ عٔ تٛبٝل اؿهِ ايعاّ 
ضغِ ٚدٛز َٓاط٘ ٚطبل سهُا خاقا اقتهاٙ َٓاط خام ٚأقطٙ َٛغ٢ ع٢ً 
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 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (120)

بٌ َٓ٘  َٚاشيو إ٫َطاعا٠ يًُٓاط اـام بكَٛ٘ ؾهإ ٖصا زيٌٝ ع٢ً شيو ٚق
ٚدٛب ضعا١ٜ ؼكٝل إٓاط عٓس تٓعٌٜ ٚتٛبٝل ا٭سهاّ خاق١ إٔ ايكطإٓ 

 . ايهطِٜ سهٞ تًو ايٛاؾع١ بكٝػ١ اإلقطاض ٕا ؾعً٘ ٖاضٕٚ عًٝ٘ ايػ٬ّ 
َٜٚيا َُٚخِص ٔبَٝٔسٜى ٔنِػّجا ٜؾاِنط٢ِب  "أٜها ٗ قٛي٘ تعاٍ ٭ٜٛب -2  ٔ٘ ٔب

ٖٚاْب ُ٘ ٜأ َِ اٞيَعِبُس إ٢ْٖ ُٙ َقأبّطا ِْٔع ََٚدِسَْا  ضعا١ٜ يًُٓاط اـام (1) " َتِشَِٓح إ٢ْٖا 
نُا تكسّ بٝاْ٘ إش ا٭قٌ تؿطٜل ايهطب غٛطا ظٚد٘ ٜٚٛب عًٝ٘ ايػ٬ّ ٭

 بعس غٛط َا١٥ َط٠ نُا ٜكتهٝ٘ قػُ٘ .
 ثاىٔا : الطي٘ :

ٗ ؾتا٣ٚ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘  يكس ظٗط ايعٌُ بتشكٝل إٓاط َبهطا
ٚغًِ ٚأدٛبت٘ ع٢ً أغ١ً٦ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ يتعًُِٝٗ ٚإضؾازِٖ إٍ 
ٚدٛب ضعا١ٜ ؼكٝل إٓاط عٓس تٛبٝل ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع اييت تعطض هلِ 
بٌ يكس ؾسز ٚؾٓع ع٢ً ايصٜٔ ػاًٖٛا ؼكٝل إٓاط ٚمل ٜٓتبٗٛا ي٘ عٓس تٛبٝل 

تب عًٝ٘ اـٛأ ٗ ايؿت٣ٛ نُا دا٤ ٗ سسٜح ايصٜٔ أؾتٛا اؿهِ ايؿطعٞ ٖا تط
إؿذٛز بٛدٛب ايػػٌ َٔ اؾٓاب١  ؾُات نُا غٝأتٞ  ، ٚقس تٓب٘ ايكشاب١ 
إٍ شيو ؾعًُٛا ب٘ ٚطبكٛٙ نُا تعًُٛٙ َٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٚٔ 

 ا٭َج١ً ع٢ً شيو َاٜأتٞ :  
ٕٖ َضُد٬ٟ َغٜأ سسٜح-1 َِٜط٠ٜ ٜأ َُٖط ٢ٔ ٜأٔب٢  ٍَ ايٖٓٔب٢ٖ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع

ُ٘ ٢ِ ٜؾَطٖخَل ٜي َُُباَؾَط٠ٔ ٔيًٖكا٥ٔ ُٙ ، اٞي َٗا ُ٘ ٜؾَٓ ُٙ آَخُط ٜؾَػٜأٜي ُ٘  َٜٚأَتا . ٜؾإ٢َشا اي٤ٔص٣ َضٖخَل ٜي

                                                           
 44( غٛض٠ م آ١ٜ  1



 

(121)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ُٙ َؾاٙب َٗا َٚاي٤ٔص٣ َْ عٔ عاقِ بٔ  ٗ َكٓؿ٘ٚشنط عبس ايطظام ،  (1) " َؾِْٝذ 
َِٔذًٜع٣ قاٍ د غًُٝإ عٔ ا٤ ضدٌ إٍ ابٔ عباؽ ؾٝذ ٜػأي٘ عٔ ايكب١ً ٜأٔبٞ 

ايرتَصٟ : قاٍ أبٛ عٝػ٢  .(2) " ٖٚٛ قا٥ِ ؾطخل ي٘ ؾذا٤ٙ ؾاب ؾٓٗاٙ
اختًـ أٌٖ ايعًِ َٔ أقشاب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ٚغريِٖ ٗ ايكب١ً 
يًكا٥ِ ؾطخل بعض أقشاب ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ٗ ايكب١ً يًؿٝذ 

، ٖصا اؿسٜح ٚؾت٣ٛ ابٔ  ١ إٔ ٫ ٜػًِ ي٘ قَٛ٘ٚمل ٜطخكٛا يًؿاب كاؾ
عباؽ ٜٛنشإ ٚدٛب ضعا١ٜ إٓاط اـام يهٌ ٚاقع١ ع٢ً سس٠ قبٌ تٓعٌٜ 
اؿهِ ايؿطعٞ عًٝٗا، ٫ٜٚهؿٞ اؼاز ايٛقا٥ع إتعسز٠ ٗ إٓاط ايعاّ يًتػ١ٜٛ 

ٗ بٝٓٗا ٗ اؿهِ ، بٌ إٕ ايتػ١ٜٛ بٌ تًو ايٛقا٥ع ٗ اؿهِ بٓا٤ ع٢ً اؼازٖا 
إٓاط ايعاّ ٚزٕٚ ضعا١ٜ يًُٓاط اـام يهٌ َٓٗا ٖٛ َٔ أنرب أغباب اـٛأ 
ٗ ايؿتٟٛ نُا ٗ سسٜح اغتػاٍ اجملطٚح ٗ إجاٍ اٯتٞ ، ٚقس ٫سغ اؿسٜح 
ٚابٔ عباؽ شيو ؾاختًـ اؿهِ بٌ ايؿٝذ ٚايؿاب ضغِ اؼازُٖا ٗ إٓاط 

شيو إ٫ ضعا١ٜ يًُٓاط  ايعاّ ٚاؼازُٖا ٗ إٛنٛع ٖٚٛ قب١ً ايكا٥ِ َٚا
اـام ٚاخت٬ف طبٝع١ ايؿٝذ عٔ طبٝع١ ايؿاب ؾ٬سعا إٔ إٓاط ايصٟ 

                                                           

، 2/285دحح  2389( ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ باب نطا١ٖٝ ايكب١ً ٗ ايكٝاّ يًؿاب  بطقِ 1
/ 2دحح   1688غٓٔ ابٔ َاد١ نتاب ايكٝاّ بحاب  َادحا٤ ٗ ايكبًح١ يًكحا٥ِ بحطقِ      

،إغحٓازٙ   3/106دحح   727بطقِ َا دا٤ ٗ ايكب١ً يًكا٥ِ ، غٓٔ ايرتَصٟ باب 590
سػٔ قشٝح ٚضداي٘ نًِٗ ثكات ضداٍ ايؿٝدٌ . قشٝح غٓٔ أبٞ زاٚز يٮيبحاْٞ  

 . 7/148دح

سبٝحب ايحطٓٔ    تشكٝلببهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ ايكٓعاْٞ  ( َكٓـ عبس ايطظام ٭بٞ 2
ايٛبع١ ايجا١ْٝ  بريٚت –إهتب اإلغ٬َٞ  طبع - 4/185دح 7418بطقِ  ا٭ععُٞ

 ايهحٛٗ  بهط عبس اهلل بٔ قُس بحٔ أبحٞ ؾحٝب١     ٞبابٔ أبٞ ؾٝب١ ٭ٖح ، َكٓـ 1403
 . طبع١ ايساض ايػًؿ١ٝ اهلٓس١ٜ - 3/63دح  9525بطقِ  تشكٝل  قُس عٛا١َب



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (122)

تعًل ب٘ اؿهِ ٖٛ قسض٠ اإلْػإ ع٢ً ايتشهِ ٗ ْؿػ٘ ٚؾٗٛت٘ ٚايصٟ 
٘ٔ "أؾاضت إيٝ٘ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ بكٛهلا  ِِ ٭ِضب ًٜٜهٝه َِ َٕ ٜأ ، ٖٚصا إٓاط َتشكل " ٜنا

ت٘ ٚؾرتت ؾشٛيت٘  ؾكاضت ؾٗٛت٘ ًَٚٝ٘ ٗ ايؿٝذ ايهبري ايصٟ نعؿت قٛ
يًٓػا٤ أنعـ ٚأقٌ َٓٗا عٓس ايؿاب ايكٟٛ َهتٌُ ايؿشٛي١ ، هلصا غست 
ايكب١ً ٫ ؼطى ؾ٠ٛٗ ايؿٝذ ايهبري ٫ٚتجري ْؿػ٘  ؾهإ أًَو إلضب٘ َٔ 
ايؿاب ايصٟ تجريٙ ايكب١ً بؿس٠ ٚؼطى ؾٗٛت٘ بك٠ٛ ؾ٬ ٜأَٔ َعٗا ايٛقٛع ٗ 

يتؿطٜل بُٝٓٗا ٗ اؿهِ ٚدا٤ت ايؿت٣ٛ بصيو َطاعا٠ إٓٗٞ عٓ٘  يصيو نإ ا
يتشكٝل إٓاط اـام ٚاخت٬ف طبٝع١ ايٛاقعتٌ ٚا٭سٛاٍ اـاق١ اييت ّتاظ 

 .  (1)بٗا ايؿاب عٔ ايؿٝذ 
َٖٔٓا  ضنٞ اهلل عٓ٘ َدأبط٣عٔ  -2 ٍَ َخَطِدَٓا ٔؾ٢ َغٜؿط٣ ٜؾٜأَقاَب َضُد٬ٟ  ٜقا

٘ٔ ُث ُ٘ ٔؾ٢ َضٞأٔغ ٍَ َسَذْط ٜؾَؿٖذ ُ٘ ٜؾٜكا ٍَ ٜأِقَشاَب َِ ٜؾَػٜأ ًٜ َٕ ٔي٢ ُضِخَك١ٟ : ِٖ اِسَت ٌِ َتٔذُسٚ َٖ
 ٢ِ ُٗ ٌَ : ٜؾٜكاٝيٛا ؟ ٔؾ٢ ايٖتَٝ َُا٤ٔ ٜؾاٞغَتَػ ٢ًٜ اٞي َٜٚأَِْت َتٞكٔسُض َع ََا َْٔذُس ٜيٜو ُضِخَك١ٟ 

٢ًٜ ايٖٓٔب٢ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٝأِخٔبَط ٔبَصٔيٜو ٜؾ ََِٓا َع ُٖا ٜقٔس ًٜ َُاَت ٜؾ ٍَ ٜؾ ًُٝٛٙ  ": ٜكا ٜقَت
 ِٕ ٘ٔ ٜأ َٕ َٜٞهٔؿٝ َُا ٜنا ٍُ إ٢ْٖ َُا ٔؾٜؿا٤ُ اٞئع٢ٚ ايٗػَ٪ا ُُٛا ٜؾإ٢ْٖ ًٜ ِِ َِٜع ُ٘ ٜأ٤٫ َغٜأٝيٛا إ٢ِش ٜي ٤ً ُِ اي ُٗ ًٜ ٜقَت

ََِٜٚعٔكَط  َِ ُٖ ِٚ ،ََٜتَٝ ََُٛغ٢  _َِٜعٔكَب   قاٍ ٜأ َُِػح  _َؾو٤  َٜ ِٖ ٘ٔ ٔخِطٜق١ٟ ُث َع٢ًٜ ُدِطٔس
َٚ َٗا  ِٝ ًٜ ٙٔ َع ٌَ َغا٥َٔط َدَػٔس   . (2) "َِٜػٔػ

                                                           
(  ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قٛيٌٝ ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝحٞ   1

١َٝ٬ ظاَع١ ايهٜٛت ايعحسز  عح َٓؿٛض َذ١ً ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ– 108قح
   ايجأَ ٚاـُػٕٛ

، ابٔ َاد١ ٗ غٓٓ٘  1/132دح  336( ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ باب اجملطٚح ٜتُِٝ بطقِ  2
نتاب ايٛٗاض٠ باب اجملطٚح تكٝب٘ اؾٓاب١ ؾٝداف إٕ اغتػٌ َٔ سحسٜح ابحٔ عبحاؽ    

ٕ ٜهؿٝح٘  سحسٜح سػحٔ إ٫ قٛيح٘ : إِحا نحا      "، قاٍ ا٭يباْٞ  1/362دح  572بطقِ
 ايهٜٛتبَ٪غػ١ غطاؽ  طبع - 2/159قشٝح أبٞ زاٚز دح "...ؾإْ٘ نعٝـ 



 

(123)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

إٕ ع١ً اؿهِ ٗ ٖصٙ اؿازث١ ٖٞ خطٚز إين ايصٟ ٜٛدب ايٛٗاض٠ 
ٚايػػٌ إ٫ إٔ تٛبٝل ٖصا اؿهِ ايعاّ َؿطٚط بػ١َ٬ إهًـ ٚعسّ ٚقٛع 
ايهطض ب٘ ؾهإ ايٛادب ؼكٝل إٓاط ٗ نٌ سازث١ بعٝٓٗا يتٛبٝل ٚتٓعٌٜ 

ؾ٬ ٜهؿٞ ٚدٛز ايتؿاب٘ ايكٛضٟ بٌ ايٛقا٥ع اؿهِ ايعاّ عًٝٗا َٔ عسَ٘ ، 
 اؿاؾ١ٔ٤ ايعطٚف إٍ إدتًؿ١ يتٛبٝل شات اؿهِ عًٝٗا بٌ ٫بس َٔ ا٫يتؿات

 تؿرتى عٔ اييت ؾٝ٘ ؽتًـ خاقٟا َٓاطٟا هلا هعٌ ٖا بهٌ ٚاقع١ ع٢ً سس٠
يهٔ ا٭قشاب تطنٛا اعتباض إٓاط اـام ٗ ٖصٙ  ايعاّ إٓاط ٗ َعٗا

آي١ٝ بٓا٤ ع٢ً تٛاؾط إٓاط ايعاّ زٕٚ  ٚأؾتٛا بتٛبٝل اؿهِ ايعاّ بٛطٜك١ايٛاقع١ 
 إٓاط َٔ ؼكٝل أثٓا٤ ع١ًُٝ سانط٠ تهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ اييت ايعا١َ ايٓعط يٮقٍٛ

َٚا غٝ٪ٍٚ إيٝ٘ ا٭َط عٓس  ٚأٚناعِٗ ، ٚأسٛاهلِ ا٭ؾطاز ظطٚف َطاعا٠
اؾطٜح با٫غتػاٍ ؾذا٤  تٛبٝل اؿهِ ايعاّ ٚتٓعًٜ٘ ع٢ً ٖصٙ ايٛاقع١ ٚإيعاّ

يصيو ظدطِٖ  ت ؾتٛاِٖ غري قشٝش١ ضغِ ٚدٛز ايع١ً إٛدب١ يًشهِ ،
 خ٦ِٛٗ ؾساس١ ع٢ً ْٚب٘ عًٝ٘ ٚغًِ ٚأْهط عًِٝٗ ؾتٛاِٖ اهلل ق٢ً ايٓيب
ؾأغٓس ايكتٌ إيِٝٗ ٭ِْٗ تػببٛا ؾٝ٘ بتككريِٖ يعسّ   "اهلل قتًِٗ قتًٛٙ " بكٛي٘

 اؿهِ ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١ ٚاؾٌٗ ا٫دتٗاز ٗ ايتشكل َٔ ٚدٛز َٓاط
 ٫ تٛبل باؾطٚح إكاب إٔ قايِّ٘ ، ؾًِ ٜطاعٛا ع٢ً اؿهِ تٛبٝل بأقٍٛ

 . ايكشٝح عًٝ٘ أسهاّ ػطٟ ٫ إطٜض ٚإٔ ايػًِٝ ، أسهاّ عًٝ٘
ٚاؿسٜح ٜؿسز ع٢ً أ١ُٖٝ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ٚإٔ تطن٘ ٚعسّ  

ايصٟ ٫ٜعصض  غري ايػا٥ؼ ٌٗ ٚايعٌُايعٌُ ب٘ عٓس ايؿت٣ٛ ٖٛ َٔ قبٌٝ اؾ
 ايػا٥ؼ ا٫دتٗاز قبٌٝ َٔ ٜعس ، ٫ٚ عًِ بػري أؾت٢ ٭ْ٘ ٜ٪ظض قاسب٘ ٚإِا



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (124)

 غري ٚٗ أًٖ٘ غري َٔ قازض أخٛأ ٭ٕ اؿهِ ٖٓا ٚإٕ قاسب٘ ٜ٪دط ايصٟ
 . قِّ٘ 

   إٓاط ايصٟ ؼكٝل ايعًِ َٓٗذ١ٝ عسّ عٔ ايٓادِ اـًٌ إٍ ٜٚٓب٘ أٜها
ٜٛبكٕٛ اؿهِ ايعاّ ع٢ً ٚاقع١ دع١ٝ٥ هلا َٓاط  عٓسَا إؿتٌ عضب ؾٝ٘ ٜكع

خام ىتًـ عٔ إٓاط ايعاّ  ؾٝكع اـٛأ ٗ ايتٛبٝل ٚتهٕٛ ايؿت٣ٛ س٦ٓٝص 
  (1)قً٘. غري اؿهِ ع٢ً إدطا٤ َٔ قبٌٝ 
َٚٔ شيو عسّ إقا١َ اؿس ع٢ً عبس اهلل بٔ أبٞ ٗ قصف عا٥ؿ١  -3

ؾٝ٘ إش ٖٛ َٔ تٍٛ نربٙ ، ٚنإ َكته٢ شيو  ضغِ ؼكل إٓاط ايعاّ يًشهِ  
 ٜقاٜيِت َعا٥َٔؿ١ٝ (2)إقا١َ سس ايكصف عًٝ٘ نُا أقِٝ ع٢ً سػإ َٚػٛح ١ٓٓٚ 

َّ ايٖٓٔب٢ٗ  ٍَ ُعِصض٣٢ ٜقا ُٖا ََْع َِٓبط٢  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ضن٢ اهلل عٓٗا ٜي ُٔ ٢ًٜ اٞي َع
ََٚت٬ٜ  َٕ  -ٜؾَصٜنَط َشاٜى  ُٖ -َتِع٢ٔٓ اٞيٝكِطآ ًٜ َُِطٜأ٠ٔ ٜؾ َٚاٞي  ٢ٔ ِٝ ًٜ َََط ٔبايٖطُد َِٓبط٢ ٜأ ُٔ َٔ اٞي َٔ  ٍَ ا ََْع
ِِ ُٖ ُُٖس،  " ٜؾُهط٢ُبٛا َسٖس ََُش  ٍَ ُٔ ٜقا ٢ٔ إ٢ِغَشاَم ِب ِٝ ًٜ ٢ًٗٔ ايٖطُد ِٝ ُُٕٖا  َٚايٜٓٗؿ ُٔ َسٖػا  ِب

                                                           

ٔ  اجملتٗحسٜٔ يًحسنتٛض   اخحت٬ف  ٗ إٓاط ؼكٝل ٗ ا٫خت٬ف ( أثط 1 ايه٬ْٝحٞ   عبحسايطٓ
 إٓعكحس   "ٚإتٛقحع   ايٛاقحع  ؾك٘  إٓاط بتشكٝل  ا٫دتٗاز "عح َكسّ ٕ٪ُط  ، 3قح

 20/2/2013ّ-18ايؿرت٠ َٔ  بايهٜٛت ٗ

( اختًـ ايعًُا٤ ٗ عبس اهلل بٔ أبٞ ٌٖ نإ ٖٔ قصف عا٥ؿ١ قطوا أّ ٫ ؟ٚايكشٝح  2
ايصٟ ضدش٘ ابٔ سذط ٗ ايؿتح أْ٘ نإ ٖٔ قصؾٗا ؾكحاٍ بعحس إٔ سهح٢ اـح٬ف ٗ     

بحٔ  اقًت ٚقس ٚضز أْ٘ قصف قطوا ٚٚقع شيو ٗ َطغٌ غعٝس بٔ دبري عٓس  "شيو 
ؾطَاٖحا   "كاتٌ بٔ سٝإ عٓس اؿانِ ٗ ا٭نًٌٝ بًؿحغ  ٚٗ َطغٌ َ، أبٞ سامت ٚغريٙ 
اْعحط   " بٔ عُط عٓس ايٛرباْٞ بًؿغ أؾٓع َحٔ شيحو  اٚٗ سسٜح ،  " عبس اهلل بٔ أبٞ

زاض  -8/481ؾتح ايباضٟ يًشاؾغ أبٞ ايؿهٌ أٓس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ دح
 ٖح1379بريٚت  -إعطؾ١ 
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ُٜٛح َِٔػ َٚ ُٔ َثأبٕت  ـ٣ ، ٝأَثاَث١ٜ ِب ُِٓت َدِش ١َُِٝٓ ٔب َُِطٜأ٠ٝ َس اهلل  ، يهٔ ضغٍٛ (1)َٚاٞي
ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تطى إقا١َ اؿس ع٢ً عبس اهلل بٔ ٝأبٞ َطاعا٠ يًُٓاط 
اـام ؾٝ٘ ٚايعطٚف اؿاؾ١ ب٘ ، ٚقس أؾاض إٍ شيو إٓاط ايكططيب ٚابٔ ايكِٝ 

َٔٔ إقاَت٘ بٌ َتَطى سٖسٙ "ٚابٔ سذط قاٍ ابٔ ايكِٝ   ُِ نُا  ٕكًش١ ٢ٖ أعع
ُٔ٘ َا ُٜ ـُ قَٛ٘ ٛدب قتً٘ َطاضٟا ،تطى قتً٘ َع ظٗٛض٢ ْؿاق٘ ٚتهً ،  ٢ٖٚ تأيٝ

ُّ تٓؿريِٖ عٔ اإلغ٬ّ  ، ٚإطؿا٤ ، ض٥ٝػٟا عًِٝٗ ، ؾإْ٘ نإ َٛاعٟا ؾِٝٗ ٚعس
 َباز٥ٗا َٔ غعس بٔ عباز٠ ٚ قَٛ٘ تظٗط ٚاييتيجا٥ط٠ ايؿت١ٓ إتٛقع١ َٔ شيو 

 (2) " ست٢ ُٖٛا با٫قتتاٍ بٌ ٜسٟ ضغٍٛ اهلل
ٍَ بيكٝس َٚٔ شيو سسٜح عسٟ بٔ سامت ٗ ا -4 ايهًب إعًِ ٜقا

 ٔ٘ ٤ً ٍَ اي ًُٞت  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-َغٜأٞيُت َضُغٛ ٙٔ : ٝق َٗٔص ّْ َْٔكُٝس ٔب ِٛ إ٢ْٖا ٜق
 ٍَ ُٖا  "اٞئه٬ٜٔب ٜؾٜكا َٔ  ٌِ َٗا ٜؾٝه ِٝ ًٜ ٘ٔ َع ٤ً َِ اي ََٚشٜنِطَت اِغ  ١َُٜ ٤ً َُُع ًَٞت ٔن٬َٜبٜو اٞي إ٢َشا ٜأِضَغ

ًٞ ِٕ ٜقَت َٚإ٢ ِٜٝو  ًٜ َٔ َع ََِػٞه ِٕ ٜأ ٌِ ٜؾإ٢ْٚ٢ ٜأَخاُف ٜأ ٌَ ٜؾ٬ٜ َتٞأٝن ِٕ ٜأٜن ًُٞب ٜؾإ٢ ٌَ اٞيٜه ِٕ َٜٞأٝن َٔ إ٤٫٢ ٜأ
 ٌِ َٖا ٜؾ٬ٜ َتٞأٝن ِٝط٢ ِٔ ٜغ َٔ َٗا ٔن٬ْٜب  ٜٛ ِٕ َخاٜي َٚإ٢  ٔ٘ ٢ًٜ َْٞؿٔػ ََِػٜو َع َُا ٜأ َٕ إ٢ْٖ   ، (3)"َٜٝهٛ

                                                           

، غحٓٔ  276، 4/275ز 4477،  4476غٓٔ أبٞ زاٚز باب ٗ سحس ايكحصف بحطقِ      ( 1
 24112، َػٓس اإلَاّ أٓس بحطقِ   5/336ز 3181ايرتَص٣ باب غٛض٠ ايٓٛض بطقِ

 6/35ز

( ظاز إعاز ٗ ٖسٟ خري ايعباز يؿُؼ ايحسٜٔ قُحس بحٔ أبحٞ بهحط ابحٔ قحِٝ اؾٛظٜح١          2
طبع َ٪غػ١ ايطغاي١ بحريٚت ، اؾحاَع ٭سهحاّ ايكحطإٓ ٭بحٞ عبحس اهلل        3/264دح

طبع زاضعحامل ايهتحب بايطٜحاض ، ؾحتح      12/202ؼكٝل مسري ايبداضٟ دح ايكططيب 
 8/481ايباضٟ ٫بٔ سذط دح 

، اإلَحاّ  7/113دحح  5483(ضٚاٙ ايبداضٟ باب إشا أنٌ ايهًب نتاب بس٤ ايٛسٞ بطقِ 3
 6/56دح 5082َػًِ باب ايكٝس بايه٬ب إع١ًُ بطقِ



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (126)

ٍُ ؾكس تعاضض َع ٍَ َضُغٛ ٍَ ٜقا ًَٜب١ٜ اٞيُدَؿ٢ٚٔٓ ٜقا ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘  سسٜح ٜأٔب٢ َثِع ٤ً اي
ًٞٔب  ٚغًِ ٌَ  "ٔؾ٢ َقِٝٔس اٞيٜه ِٕ ٜأٜن َٚإ٢  ٌِ ٘ٔ ٜؾٝه ٤ً َِ اي ََٚشٜنِطَت اِغ ًَٞبٜو  ًَٞت ٜن  إ٢َشا ٜأِضَغ

 ُ٘ ِٓ ِٜٝو ََٜساٜى ، َٔ ًٜ ََا َضٖزِت َع  ٌِ  . (1) "َٚٝن
ٌَ ٜؾ٬ٜ  "ٚٚد٘ ايتعاضض بٌ اؿسٜجٌ قٛي٘ ٗ سسٜح عسٟ  ِٕ ٜأٜن ٜؾإ٢

ٌِ ٜؾإ٢ َ٘ٔتٞأٝن ٢ًٜ َْٞؿٔػ ََِػٜو َع َُا ٜأ َٕ إ٢ْٖ ِٕ َٜٝهٛ َع قٛي٘ ٗ سسٜح أبٞ  " ٢ْٚ ٜأَخاُف ٜأ
ُ٘  "ثعًب١  ِٓ َٔ  ٌَ ِٕ ٜأٜن َٚإ٢  ٌِ ِٜٝو ََٜساٜى ، ٜؾٝه ًٜ ََا َضٖزِت َع  ٌِ قس أٚضز اؿاؾغ  ٚ ، "َٚٝن

ٗ ايؿتح ٚايكططيب ٗ اؾاَع ططٜكا يًذُع بٌ اؿسٜجٌ ٚإظاي١ ايتعاضض 
إٍ ضعا١ٜ ٚدٛز َٓاط خام ٗ سسٜح أبٞ ثعًب١ ىتًـ عٔ إٓاط بُٝٓٗا ٜٓب٘ 

ٕٚا تعاضنت ايطٚاٜتإ ضاّ  "ايعاّ إٛدٛز ٗ سسٜح عسٟ ؾكاٍ ايكططيب 
بعض أقشابٓا ٚغريِٖ اؾُع بُٝٓٗا ؾشًُٛا سسٜح ايٓٗٞ ع٢ً ايتٓعٜ٘ 
ٚايٛضع ، ٚسسٜح اإلباس١ ع٢ً اؾٛاظ ، ٚقايٛا : إٕ عسٜا نإ َٛغعا عًٝ٘ 

أؾتاٙ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايهـ ٚضعا ، ٚأبا ثعًب١ نإ قتادا ؾأؾتاٙ ؾ
عًٝ٘ ايك٠٬  ٘ٚقس زٍ ع٢ً قش١ ٖصا ايتأٌٜٚ قٛي ، باؾٛاظ ٚاهلل أعًِ

ٖصا  " ؾإْٞ أخاف إٔ ٜهٕٛ إِا أَػو ع٢ً ْؿػ٘ " ٚايػ٬ّ ٗ سسٜح عسٟ

                                                           

، ابحٔ َادح١ بحاب قحٝس      3/68حد 2854( ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ باب ٗ ايكٝس بطقِ 1
بس٫ َحٔ قٛيح٘      "َاضزت عًٝو قٛغو  "، ٚيؿع٘   4/367دح 3211ايكٛؽ بطقِ 

 ،َٚٔ َٓهحطزاٚز بحٔ عُحطٚ ؾٝح٘ نحعـ      إغٓازٙ نعٝـ   "، قاٍ ا٭يباْٞ  "ّٝٓو  "
 2/285نعٝـ غٓٔ أبحٞ زاٚز دحح   "اْؿطز بٗصا اؿسٜح ٖٚٛ َٓهط  "ٚقاٍ ايصٖيب: 

 ٜتايهٛبَ٪غػ١ غطاؽ  طبع -
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ِ ايعطٚف احمل١ٛٝ ؾكس ضاعٞ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغً  (1) " تأٌٜٚ عًُا٥ٓا
بأبٞ ثعًب١ ٚؾس٠ سادت٘ ٚؾكطٙ  ؾأداظ ي٘ إٔ ٜأنٌ َٔ ايكٝس ٚإٕ أنٌ َٓ٘ 
َُٛغعا عًٝ٘ َٚاشيو َٓ٘ ق٢ً اهلل  ايهًب ٚمل هع شيو يعسٟ ايصٟ نإ غٓٝا 

 عًٝ٘ ٚغًِ إ٫ ضعا١ٜ يًُٓاط اـام ٭بٞ ثعًب١ ٚايعطٚف احملتؿ١ بٗا . 
ٗ قبٍٛ ايكسقات بٌ  َٚٔ شيو تؿطٜك٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -5

ايكشاب١ نٌ عػب ساي٘ ضعا١ٜ يًُٓاط اـام بهٌ ٚاسس ٚايعطٚف احملتؿ١ 
ب٘ ؾكس قبٌ َٔ أبٞ بهط ايتكسم بهٌ َاي٘ ، ٚضز شيو ع٢ً نعب بٔ َايو 
ٚأَطٙ إٔ ٜتكسم ببعض َاي٘ ّٚػو ايبعض ٕا أضاز إٔ ٜتكسم بهٌ َاي٘ بعس 

ِٕ  "إٔ تاب اهلل عًٝ٘ ؾكس ض٣ٚ نعب أْ٘ قاٍ  َِٛبٔتٞ ٜأ ِٔ َت َٔ  ٖٕ ٘ٔ إ٢ ٤ً ٍَ اي َٜاَضُغٛ
 : ٍَ ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜقا َٚإ٢ٜي٢ َضُغٛٔي ََأيٞ َقَسٜق١ٟ إ٢ٜي٢ اهلٔل   ِٔ َٔ ًَٔع  َِْد ٜأ

ًُٞت َٛ َخِْٝط ٜيٜو ٝق ِٗ ََأيٜو ٜؾ ِٜٝو َبِعَض  ًٜ َِٔػٞو َع ُٔٞ اي٤ٔصٟ  : ٜأ ِٗ َِٔػٝو َغ ٜؾإ٢ْٚٞ ٝأ
َِٝبَط َجٌ ايبٝه١ َٔ ايصٖب ؾطزٖا ٗ ٚدٗ٘ ٚمل ٜكبًٗا  ، ٚدا٤ قشابٞ (2)ٔبَد
٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ َٓ٘ ؾ ٤ً ٢ٍ اي ٍَ ٝنٖٓا ٔعَِٓس َضُغٛ ٘ٔ اٜ٭َِْكاض٣ٚ٢ ٜقا ٤ً ٢ٔ َعِبٔس اي ِٔ َدأبط٢ ِب َع

ِٔ  ٚغًِ َٔ  ٔٙ َٖٔص ٘ٔ ٜأَقِبُت  ٤ً ٍَ اي ٍَ َٜاَضُغٛ َٖٕب ٜؾٜكا ِٔ َش َٔ َِٝه١ٕ  ٢ٌ َب ُِٔج ٌْ ٔب إ٢ِش َدا٤َ َضُد
٘ٔ ق٢ً اهلل ََِعٔس ٤ً ٍُ اي ُ٘ َضُغٛ ِٓ َٖا. ٜؾٜأِعَطَض َع َِٝط ًٔٝو ٜغ َِ ََا ٜأ ٢َ٢ٗ َقَسٜق٠١  َٖا ٜؾ ٣ٕ ٜؾُدِص

 ُٙ ِٖ ٜأَتا ُ٘ ُث ِٓ ٌَ َشٔيٜو ٜؾٜأِعَطَض َع َِٔج  ٍَ ٢ٔ ٜؾٜكا َُ ٘ٔ اٜ٭ِٜ ٢ٌ ُضٞنٓٔ ِٔ ٔقَب َٔ  ُٙ ِٖ ٜأَتا عًٝ٘ ٚغًِ ُث
                                                           

اؾحاَع ٭سهحاّ   ،   9/602( ؾتح ايباضٟ ٫بٔ سذط باب ايتػح١ُٝ عًح٢ ايكحٝس دحح      1
ٟ   ب عبس اهلل قُس بٔ أٓس بٔ أبٞ بهحط ايكحططيب    ٞب٭ ايكطإٓ  تشكٝحل مسحري ايبدحاض

 2003ٖح/  1423ايٛبع١ :  ايطٜاضبزاض عامل ايهتب  - 6/70دح
ط غ٢ٓ ، باب إشا أٖس٣ َاي٘ ( ضٚاٙ ايبداضٟ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب ٫قسق١ إ٫ عٔ ظٗ 2

 ، 8/175دح 6690ع٢ً ٚد٘ ايٓصض ٚايتٛب١ بطقِ 
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ُ٘ ِٓ ٘ٔ اٜ٭َِٜػط٢ ٜؾٜأِعَطَض َع ٢ٌ ُضٞنٓٔ ِٔ ٔقَب َٔ  ِٔ َٔ  ُٙ ِٖ ٜأَتا ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ُث ٤ً ٍُ اي َضُغٛ
٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٤ً ٍُ اي َٖا َضُغٛ ٘ٔ ٜؾٜأَخَص ًٞٔؿ ُ٘  َخ ِٛ ٜأَقاَبِت ًٜ َٗا ٜؾ ُ٘ ٔب ٜؾَشَصٜؾ

٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٤ً ٍُ اي ٍَ َضُغٛ ُ٘ ٜؾٜكا ِٚ ٜيَعٜكَطِت ُ٘ ٜأ َِٚدَعِت َُا  "ٜ٭ ِِ ٔب َٜٞأٔت٢ ٜأَسُسٝن
ًٔٝو ُِ ـٗ ايٖٓاَؽ َٜ ِٖ َٜٞكُعُس َِٜػَتٔه ٙٔ َقَسٜق٠١ ُث َٖٔص  ٍُ ِٔ  ، ٜؾَٝٝكٛ َٕ َع ََا ٜنا ُِٝط ايٖكَسٜق١ٔ  َخ

ِٗط٢ ٔغ٢ّٓ ٚإِا نإ ٖصا ايتؿطٜل ٗ قبٍٛ ايتكسم بهٌ إاٍ أٚ بعه٘ أٚ  ،(1)"ٜظ
ضزٙ نً٘ ضعا١ٜ َٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يًُٓاط اـام بهٌ ٚاسس َٔ 

 .(2)اهلِ إتكسقٌ ٚسػب أسٛ
٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ َٚٔ شيو سسٜح  -6 ٤ً ٍُ اي ٍَ ٔي٢ َضُغٛ َعا٥َٔؿ١ٜ ٜقاٜيِت ٜقا

٢ًٜ ٜأَغاؽ٢  " ٚغًِ َٗا َع ًُٞت َٜٚيَذَع َٔٔو ٔباٞيٝهٞؿط٢ ٜيَٜٓكِهُت اٞيٜهِعَب١ٜ  ِٛ ِٗٔس ٜق ٫ِٜٛ َسَساَث١ٝ َع ٜي
َِٝت اِغَتٞكَكَطِت ٌَ َبَٓٔت اٞيَب ِّٜؿا ٔس ٕٖ ٝقَط َِ ٜؾإ٢ ٖٝٔ ًٟٞؿا  إ٢ِبَطا َٗا َخ ًُٞت ٜي ؾكس  (3) "َٜٚيَذَع

ضاعٞ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ساي١ ايٓاؽ َٚس٣ إزضانِٗ ٚؾُِٗٗ ٕا 
ٜؿعً٘ خاق١ ِٖٚ قطٜيب عٗس باؾا١ًٖٝ ، ٚٓٝتٗا ٚعكبٝتٗا َاظايت هلا بعض 
ايتأثري ٗ ايٓؿٛؽ اييت ّهٔ إٔ تجري ؾت١ٓ عٓس َٔ أغًُٛا سسٜجا يصيو مل ٜكسّ 

٢ ٖسّ ايهعب١ ٚبٓا٥ٗا ع٢ً قٛاعس إبطاِٖٝ ضغِ ضغبت٘ ٗ شيو ضعا١ٜ ايٓيب عً
يًُٓاط اـام إتشكل ٗ عسّ ٚعٞ ايٓاؽ ٚقطب عٗسِٖ بايهؿط ٚغٝٛط٠ 

 اؿ١ُٝ ٚايعكب١ٝ عًِٝٗ .

                                                           
 2/53دح  1675( غٓٔ أبٞ زاٚز باب ايطدٌ ىطز َٔ َاي٘ بطقِ  1

 65( ٗ ا٫دتٗاز ايتٓعًٜٞ يًسنتٛض بؿري بٔ َٛيٛز قح 2
( ضٚاٙ ايبداضٟ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب َحٔ تحطى بعحض ا٫ختٝاضكاؾح١ إٔ ٜككحط ؾٗحِ        3

، َػحًِ بحاب ْكحض     1/43دحح  126يٓاؽ عٓ٘ ؾٝكعحٛا ٗ أؾحس َٓح٘ بحطقِ     بعض ا
 4/97دح 3304ايهعب١ ٚبٓا٥ٗا بطقِ
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 ثالجا : عنل الصخاب٘ بتخكٔل املياط :
ٍَ : ؾكٝل بٔ غ١ًُ َاضٚاٙ ا٭قٌ ٖصا أَج١ً َٚٔ -1 َٖٚز  " ٜقا َتَع

ِٜٜؿ ُٗٛٔز١ٟٖٜ ُسَص َٗا  إػًٌُ دٝـ قاز٠ َٔ نإ ٚقس١ٝ َٜ ًٜ ٌٚ َغٔبٝ َُُط : َخ ٘ٔ ُع ِٝ ٜؾٜهَتَب إ٢ٜي
 ، ّْ َٗا َسَطا ُِ ٜأْٖ ٍَ : ٫ٜ ٜأِظُع َٗا ؟ ٜؾٜكا ًٜ َٞ َغٔبٝ ّْ ٜؾٝأَخِّ َٗا َسَطا ُِ ٜأْٖ ٘ٔ : ٜأَتِعُع ِٝ ، ٜؾٜهَتَب إ٢ٜي

ِٓ َٔ ََٔػأت  ُُٛ ُٛا اٞي ِٕ َتَعاٜط ِٔ ٜأَخاُف ٜأ َٖٜٔٚئه ٚعٔ عاَط بٔ عبساهلل بٔ ،  " ُٗ
ْػٛاؽ : إٔ طًش١ بٔ عبٝس اهلل ْهح بٓت ععِٝ ايٝٗٛز ، قاٍ : ؾععّ عًٝ٘ 

 "قاٍ ابٔ دطٜط تعًٝكا ع٢ً َا أَط ب٘ عُط طًش١ ٚسصٜؿ١ ،  عُط إ٫ َا طًكٗا
َُ َُٚسَصِٜٜؿ١ٜ َضٔس ًَٞش١ٜ   ٜٛ َُُط ٔي َٙ ُع َُا ٜنط٢ ِِ ْٜٔهاَح ١َٚإ٢ْٖ ٢ٗ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ُٗٛٔز١ٖٜٔ اي َٚايِٖٓكَطا١ْٖٔٝٔ  اٞيَٝ

ِٚ ٔيَػِٝط٢  َُأت ، ٜأ ًٔ ُُِػ َُٖسٚا ٔؾٞ اٞي َُا ايٖٓاُؽ ٔؾٞ َشٔيٜو ٜؾَِٝع ٢ٗ َٟ ٔب ِٕ َٜٞكَتٔس ِٔ ٜأ َٔ َسَصّضا 
َُا ٢ٗ ًَٔٝٔت َُا ٔبَتِد ُٖ َََط ََُعأْٞ  ٜؾٜأ َٔ اٞي َٔ  (1) " َشٔيٜو 

ؾٛاظ ٚوهِ اؿهِ ايعاّ يًعٚاز َٔ ْػا٤ أٌٖ ايهتاب ٖٛ اإلباس١ ٚا
َٔ ٝأُٚتٛٞا اٞئهَتاَب  "شيو قٍٛ اهلل تعاٍ  ُّ اي٤ٔصٜ َٜٚطَعا ٤َٛٝٚباُت  ُِ اي ٌٖ ٜيٝه َّ ٝأٔس ِٛ اٞيَٝ

 َٔ َٔ ُُِشَكَٓاُت  َٚاٞي ََٔٓأت  ٪ُُِ َٔ اٞي َٔ ُُِشَكَٓاُت  َٚاٞي  ِِ ُٗ ٌٗ ي٤ ِِ ٔس َُٝه َٜٚطَعا  ِِ ٌٙ ي٤ٝه ٔس
ِِ ًٔٝه َٔٔ ٜقِب َٔ ٝأُٚتٛٞا اٞئهَتاَب  ٌَ  اي٤ٔصٜ ََُػأؾٔش َِٝط  ٌَ ٜغ َُِشٔكٓٔ  ٖٔ ُٖ ٖٔ ٝأُدَٛض ُٖ ُُٛ ُِٝت إ٢َشا آَت

٣ٕ َُٖتٔدٔصٟ ٜأِخَسا ، يهٔ عُط ضنٞ اهلل عٓ٘ ْعط ٗ ٚاقع١ سصٜؿ١  (2) "... ٫َٜٚ 

                                                           

عٓحس تؿػحري قٛيح٘     دعؿط قُس بٔ دطٜحط ايٛحربٟ    ٞب٭داَع ايبٝإ ٗ تؿػري ايكطإٓ  ( 1
ٖٔ "تعاٍ  َٔ ُُِؿط٢ٜنأت َسٖت٢ ُِٜ٪ ِٓٔهُشٛا اٞي  زاض طبحع  -،  3/716دحح   4250ؾكط٠  " ٫َٜٚ َت
ايؿسا٤ إمساعٌٝ بحٔ عُحط بحٔ نحجري      ٞب٭ تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ،  ا٭ٍٚ ايٛبع١ ٖذط

ايٛبعح١    زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜعطبع  – 1/583دح  ل  غاَٞ بٔ قُس غ١َ٬ٝشكبت
 1999ّ -ٖح 1420ايجا١ْٝ 
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ٚطًش١ ؾٛدس إٔ هلُا َٓاطا خاقا ٜكتهٞ عسّ تٓعٌٜ اؿهِ ايعاّ عًُٝٗا بٌ 
ٖصا إٓاط   عٓ٘ اهلل عُط ضنٞ ٚىطدُٗا َٔ أؾطاز اؿهِ ايعاّ ، ٚقس بٝٓٔ

ؾكس ضاع٢  (1) " إَٛػات ٚتٓهشٛا إػًُات تسعٛا إٔ أخؿ٢" اـام بكٛي٘
دع٥ٝات٘  ع٢ً ايؿطعٞ يًشهِ تٓعًٜ٘ ٗ ايٛاقع طبٝع١ عُط ٗ ٖصٙ إػأي١
ٚطًش١ َٔ  سصٜؿ١ ظٚاز تٛبٝل اؿهِ ايعاّ ع٢ً ٚايصٟ ٜكته٢ عسّ

 ايهتابٝات ٕا ٜأتٞ :
صٜؿ١ َٔ قاز٠ إػًٌُ ٚعٓسَا ٜكسَإ ع٢ً ٖصا إٕ طًش١ ٚس -1

ايعٚاز غٝكتسٟ بُٗا غريُٖا ٜٚٓكطؾٛا إٍ ايعٚاز َٔ ايهتابٝات َٔ ايؿطؽ 
 ا٭ظٚاز ٚايطّٚ ٕا ؾٝٗٔ َٔ ْاٍ ٚخ٬ب١ ؾٝ٪ز٣ شيو إٍ إٔ ٫ػس إػًُات

 ، ايهبري ُع اإلغ٬َٞ بايؿػازلمجا تٗسز اييت ا٭نؿا٤ ، ؾتعٗط َؿه١ً ايعٓٛغ١
 " إػًُات  تسعٛا إٔ أخؿ٢" بكٛي٘  عٓ٘ عُط عرب َا ٖٚٛ

 َٚا ايؿطؽ ٚايطّٚ ، فتُعات بٛاقع  عٓ٘ اهلل َعطؾ١ عُط ضنٞ -2
  إٕ اْتؿط ٖصا ايعٚاز إٔ ٜهٕٛ ؾدؿٞ ٚادتُاع١ٝ أَطاض أخ٬ق١ٝ َٔ تعاْٝ٘

ٚا٫دتُاع١ٝ إٍ اجملتُع إػًِ ٜٚهط شيو  أزا٠ يٓكٌ تًو ا٭َطاض ا٭خ٬ق١ٝ
 ايؿطعٞ بايب٬ٕٛ ٚقس أؾاض عُط إٍ شيو بكٛي٘  ايعٚاز َٚكاحل َكاقس ٢عً
، ٚقس ؾٛٓت نجري َٔ ايسٍٚ ٗ عكطْا إٍ شيو  (2) "ٚتٓهشٛا إَٛػات  "

                                                           
ٔ  سبٝحب  ؼكٝل ، ايكٓعاْٞ ُٖاّ بٔ ايطظام عبس ( إكٓـ ٭بٞ بهط 1 ا٭ععُحٞ   ايحطٓ

ٞ  إهتحب  - 7/178دحح   12676باب ْهاح ْػا٤ أٖحٌ ايهتحاب بحطقِ      -اإلغح٬َ
 ّ    1972 ٖح /1403ايٛبع١ ايجا١ْٝ   - بريٚت

ٔ  اجملتٗحسٜٔ يًحسنتٛض   اخت٬ف ٗ  إٓاط ؼكٝل ٗ ا٫خت٬ف ( أثط 2 ايه٬ْٝحٞ   عبحسايطٓ
   12قح
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ؾشطَت ع٢ً َٛظؿٝٗا ٗ ايػًو ايسبًَٛاغٞ ٚايعػهطٟ ٗ َػتٜٛات َع١ٓٝ 
 ايعٚاز با٭دٓبٝات سؿاظا عًِٝٗ ٚسؿعا ٭غطاضٖا .

 َعٔبَٝس٠ٝ إ٪يؿ١ قًٛبِٗ يعٚاٍ َٓاط اؿهِ : ؾكس ض٣ٚ إٜكاؾ٘ غِٗ-2
 ُ٘ ِٓ ُ٘ َع ٤ً ُٔ َسأبؼ٣ إ٢ٜي٢ ٜأٔب٢ َبٞهط٣ َضٔن٢َ اي َٚاٜ٭ٞقَطُع ِب  ٣ٔ ُٔ ٔسِك ١َِٝٓٝ ِب ٍَ : َدا٤َ ُعَٝ ٜقا

 ٔ٘ ٤ً ٢ٍ اي ًٜٔٝؿ١ٜ َضُغٛ َِٓسَْا ٜأِضّنا َغٔبَد١ٟ  - ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ -ٜؾٜكا٫ٜ : َٜا َخ ٕٖ ٔع إ٢
َٗا ٜؾَصٜنَط ٜي ََِْٚعَضُع َٗا  ٤ًَٓا َِْشُطُث َٖا ٜيَع َٛٔعَٓا ِٕ ُتٞك َِٜت ٜأ ِٕ َضٜأ ِٜٓؿَع٠١ ٜؾإ٢ ََ  ٫َٜٚ َٗا ٜنٮ٠  َِٝؼ ٔؾٝ

 ٍَ ٍَ ٜؾٜكا ُٙ ٜقا ٙٔ إ٢ٜٖا ٢ٛ ََِش َٚ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ِٓ ُ٘ َع ٤ً ََُط َضٔن٢َ اي َٗأز ُع َٚإ٢ِؾ ٜٛاع٢  اٞيَشٔسَٜح ٔؾ٢ اإل٢ٞق
ُ٘ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َُُط َضٔن٢َ اي ٘ٔ  ُع ٤ً ٍَ اي ٕٖ َضُغٛ َُا  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-: إ٢ َٕ ََٜتٜأي٤ٝؿٝه ٜنا

َُا ٫ٜ  َِٗسٝن ََٗسا َد ََٖبا ٜؾاِد َّ ٜؾاِش َ٘ ٜقِس ٜأَعٖع اإل٢ِغ٬ٜ ٤ً ٕٖ اي َٚإ٢  ٌْ ٦ََٕٔص َشٔيٝ ِٛ َٜ ُّ َٚاإل٢ِغ٬ٜ
َُا ُِٝت ِٕ َضَع َُا إ٢ ِٝٝه ًٜ ُ٘ َع ٤ً  .      (1) " ٜأِضَع٢ اي

ُ٪يؿ١ قًٛبِٗ  ْكٝبا َؿطٚنا َٔ ايعنا٠ ٗ قٛي٘ دعٌ اهلل تعاٍ يً
ِِ  "تعاٍ  ُٗ ًُٝٛب َُُ٪ي٤ٜؿ١ٔ ٝق َٚاٞي َٗا  ِٝ ًٜ ٌَ َع ًٔ َٔ َٚاٞيَعا  ٢ٌ ََُػأن َٚاٞي ًٞٝؿٜكَطا٤  َُا ايٖكَسٜقاُت ٔي إ٢ْٖ

ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٚ ٢ٌ ٜؾط٢َٜه١ٟ  ٢ٔ ايٖػٔبٝ َٚاِب  ٔ٘ ٤ً ٢ٌ اي َٚٔؾٞ َغٔبٝ  ٌَ َٔ َٚاٞيَػاض٢ ُ٘  َٚٔؾٞ ايٚطٜقأب  ٤ً َٚاي
ِْ ِْ َسٔهٝ ًٝٔ ٚقس نإ ضغٍٛ اهلل ٚأبٛ بهط ٜعِْٛٛٗ تأيؿا يكًٛبِٗ  (2)" َع

يٝػتعٌ ٜٚتك٣ٛ بِٗ ، ٚست٢ ٫ُٜٜهٔجطٚا عًِٝٗ ايعسٚ سٝح نإ إػًُٕٛ ٗ 
ق١ً ٚنعـ ٚعسِٖٚ َٔ سٛهلِ ٗ نجط٠ ٚق٠ٛ ٜرتبكٕٛ بايسٚي١ ايٓاؾ١٦ ٗ 

َٔ شيو إٔ َٓاط اؿهِ ٖٓا ٖٛ إس١ٜٓ إٓٛض٠ ، ٚقس ؾِٗ عُط بٔ اـٛاب 
ساد١ إػًٌُ إٍ تأيٝـ قًٛب َجٌ ٖ٪٤٫ ساٍ ايك١ً ٚايهعـ  ٚهلصا قاٍ 

ٌْ "يع١ٓٝٝ ٚا٭قطع  ٦ََٕٔص َشٔيٝ ِٛ َٜ ُّ َٚاإل٢ِغ٬ٜ َُا  َٕ ََٜتٜأي٤ٝؿٝه ٘ٔ ٜنا ٤ً ٍَ اي ٕٖ َضُغٛ ، ؾًُا  " إ٢
                                                           

 ( غبل ؽطه٘ 1
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قبشت اْتكط اإلغ٬ّ ٚنجط أتباع٘ ٚقٜٛت ؾٛنت٘ ٚاضتؿعت زٚيت٘ ست٢ أ
ٖٓاى   تعسملإش  تٗسز عطف ؾاضؽ ٚايطّٚ ظاٍ َٓاط اؿهِ ٚمل ٜعس َٛدٛزا

٫غرتنا٤ ايعتا٠ ٚا٫غتعا١ْ بإدايؿٌ  َكًش١ ٗ زؾع أَٛاٍ إػًٌُ
بٌ أقبح إعٛا٤ إ٪يؿ١  تأيٝـ قًٛب َٔ مل ٜتُهٔ اإلغ٬ّ َٔ قًٛبِٗٚ

ـٛاب قًٛبِٗ ع٢ً ٖصا ايٛد٘ شي١ ٚخهٛعا ا٭َط ايصٟ زع٢ عُط بٔ ا
بجاقب ْعطٙ ٚؾكٗ٘ إٍ ا٫دتٗاز ٗ ؼكٝل إٓاط ٗ ٖصٙ إػأي١ ؾأزاٙ ٖصا 
ا٫دتٗاز إٍ إٔ َٓاط اؿهِ قس ظاٍ ٚمل ٜعس َٛدٛزا ٚقس بٌ ٖٛ شيو ؾكاٍ 

 "إٕ اهلل أعع اإلغ٬ّ ٚأغ٢ٓ عٓهُا ؾاشٖبا ؾادٗسا دٗسنُا  "يع١ٓٝٝ ٚا٭قطع 
إٓاط ، ٚهلصا َٓع إعٛا٤ إ٪يؿ١ ٖا يعّ َٓ٘ ؽًـ اؿهِ إبين ع٢ً ٖصا 

قًٛبِٗ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠ ، ٚقس ٚاؾك٘ ع٢ً ٖصا ايطأٟ أبٛ بهط ٚغريٙ َٔ 
ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ، ٖٚصا ا٫دتٗاز َٔ عُط يٝؼ إغكاطا يػِٗ إ٪يؿ١ 
قًٛبِٗ اٚ إعطانا عٔ اٯ١ٜ ايهط١ّ ٚتع٬ٝٛ ؿهُٗا نُا ٜسعٞ ايبعض بٌ 

إٔ اؿهِ ٜسٚض َع عًت٘  "ا٭قٛي١ٝ إعطٚؾ١  ٖٛ إعُاٍ قشٝح يًكاعس٠
ؾهإ َٓع سهِ إعٛا٤ إ٪يؿ١ يعٚاٍ َٓاط ا٫ستٝاز إٍ  "ٚدٛزا ٚعسَا 

ايتأيٝـ ، ٚيٛ عاز ٖصا إٓاط  ٚػسزت يًُػًٌُ ساد١ إٍ ايتأيٝـ يعاز َع٘ 
سهِ اإلعٛا٤ نُا نإ أٍٚ ا٭َط ، ٚداظ س٦ٓٝص يإلَاّ إٔ ٜكطف غِٗ 

 إايهٞ قاٍ ابٔ ايعطبٞع٢ً سػب َاتكتهٝ٘ إكًش١ ، ٚهلصا  إ٪يؿ١ قًٛبِٗ
ِٕ ٝاِسٔتَٝر  "عٔ إ٪يؿ١ قًٛبِٗ  َٚإ٢ ُّ َظاٝيٛا ،  ًٜا َٟ اٞيإ٢ِغ ٢ٛ ِٕ ٜق ُ٘ إ َٜٚاي٤ٔصٟ ٔعِٓٔسٟ ٜأْٖ

٤ً ََٚغ  ٔ٘ ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٘ٔ َق٢٤ً اي ٤ً ٍُ اي ٘ٔ َضُغٛ ٝٔٛ َٕ ُِٜع َُا ٜنا ِِ ، ٜن ُٗ َُ ِٗ ٛٝٛا َغ ِِ ٝأِع ٢ٗ ِٝ  (1)."َِ إٜي

                                                           

ٞ   ًٞكانٞ قُس بٔ عبس اهلل أبايكطإٓ ي ( أسهاّ 1 قُحس   بهط بٔ ايعطبٞ ا٫ؾحبًٝٞ إحايه
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ُ٘  ؾ ايٓٗٞ عٔ إَػاى نٛاٍ اإلبٌ :-3 ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي ٢ٔ َخأيٕس َضٔن ِٜٔس ِب ِٔ َظ َع
ٍَ ُ٘  ":  ٜقا ٢ٍ اهلٔل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜؾَػٜأٜي ٌْ إ٢ٜي٢ َضُغٛ ١ٜٔٛ  َدا٤َ َضُد ٥ًٜك ٢ٔ اي َع

 ٍَ ِٕ َدا٤َ: ٜؾٜكا َٗا َغ١َٟٓ ٜؾإ٢ ِٖ َعٚطٞؾ َٖا ُث ٢ٜٚنا٤َ َٚ َٗا  َٚإ٤٫٢ ٜؾَؿٞأَْٜو  اِعط٢ِف ٔعٜؿاَق َٗا  َقأسُب
ٍَ َٗا ٜقا ٍَ  : ٔب ٢ِ ٜقا ٍَ : ٜؾَهاي١ٝ٤ اٞيَػَٓ ِٚ ٔيًٚص٥ِٔب ٜقا ِٚ ٜ٭ٔخٜٝو ، ٜأ َٞ ٜيٜو ، ٜأ ٜؾَهاي١ٝ٤ : ٖٔ

 ٍَ ٢ٌ ٜقا ٌُ ايٖؿَذَط َسٖت٢ : اإل٢ٔب ََٚتٞأٝن َُا٤َ  َٖا َتط٢ُز اٞي َٚٔسَصا٩ُ َٖا  َٗا ٔغٜكا٩ُ َََع َٗا  َٜٚي ََاٜيٜو 
َٖ ًٜٞكا َٗاَٜ َط ع٢ً ٖصا ست٢ عٗس عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚقس نإ ا٭،  (1) " ا َضٗب

 . ؾًُا نإ عجُإ ضأ٣ ايتكاطٗا ٚبٝعٗا ؾإٕ دا٤ قاسبٗا أخص مثٓٗا
ناْت نٛاٍ اإلبٌ ٗ ظَإ عُط بٔ  "قاٍ ابٔ ؾٗاب ايعٖطٟ 

ا اتر ٬ُٖ ٚتطز إٝاٙ ٫ ّػٗا أسس ست٢ ٜأتٞ َٔ ٜعطؾٗتتٓب٬ َ٪ب١ً إاـٛاب 
إٔ نُٖٛا  نتبٚؾٝأخصٖا ست٢ إشا نإ ظَإ عجُإ بٔ عؿإ أَط بتعطٜؿٗا 

ٚعطؾٖٛا ؾإٕ دا٤ َٔ ٜعطؾٗا ٚإ٫ ؾبٝعٖٛا ٚنعٛا أمثاْٗا ٗ بٝت إاٍ ؾإٕ 
 أَط عٓ٘اهلل ضنٞ عًٞ  ، ؾًُا دا٤ (2) " دا٤ َٔ ٜعطؾٗا ؾازؾعٛا إيٝ٘ ا٭مثإ

                                                                                                                                          

طبع زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ، ايتشطٜط ٚايتٓحٜٛط يًٛحاٖط    – 4/330عبس ايكازضعٛا دح 
عحاّ  ايٛبع١ ا٭ٍٚ  يبٓإ –َ٪غػ١ ايتاضٜذ ايعطبٞ بريٚت  طبع -10/131بٔ عاؾٛض دح

طبحع زاض   -188،  93يًؿٝذ عًٞ سػحب اهلل قحح    ، أقٍٛ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ 2000ّ
 إعاضف بايكاٖط٠

( ضٚاٙ ايبدححاضٟ  نتححاب بححس٤ ايححٛسٞ بححاب  ؾححطب ايٓححاؽ ٚايححسٚاب َححٔ ا٭ْٗححاض     1
 6/156دح 3247، قشٝح َػًِ باب ايًك١ٛ بطقِ 3/149دح 2372بطقِ

ٞ قُحس ؾح٪از عبحس ا    ( إٛطأ يإلَاّ أبٞ عبس اهلل  َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ بتشكٝل 2  يبحاق
، َكط –زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ طبع  -2/759ز  1449باب ايكها٤ ٗ ايهٛاٍ بطقِ 

ٞ ب بهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ ايكٓعاْٞ ٞبإكٓـ ٭ نتحاب   تشكٝل سبٝب ايطٓٔ ا٭ععُح



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (134)

ٍَ َغٔعُٝس ِب،  وؿعٗا ؾٝ٘ اإٔ ٜبين هلا بٝت َُُػٝٚٔبٜقا ٍٚ  " ُٔ اٞي َٛا ًٔٝ٘ا َب٢َٓ ٔيًٖه ُِٜت َع َضٜأ
٢ٍ َُا ِٝٔت اٞي ِٔ َب َٔ َٗا  ِٗع٢ٝي َٜٚيا ُٜ َٗا  ُُٓٚ ًٜٟؿا ٜيا َُٜػ َٗا َع ًٔٝؿ َٕ َِٜع ، ٜؾٜهاَِْت ُتِؿط٢ُف  َِٔطَبّسا، ٜؾٜها

َٖا َع َٚإ٢ي٤ا ٜأٜقٖط  ُٙ ٤ِٕٞ ٜأَخَص ٢ًٜ َؾ َّ َب١َٟٓٚٝ َع ِٔ ٜأٜقا َُ َٗا، ٜؾ َٗأبٜأِعَٓأق َٗا ٜيا َٜٔبُٝع    (1)." ٢ًٜ َسأي
إتأٌَ ٗ اؿسٜح هس إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ْٗٞ عٔ إَػاى 

 نٛاٍ اإلبٌ ٚأَط بعسّ ايتعطض هلا ٭َطٜٔ ُٖا َٓاط اؿهِ : 
عسّ اـؿ١ٝ عًٝٗا َٔ ايهٝاع ٭ٕ ا٭ٜسٟ ٗ شيو ايٛقت ٫ظايت -أ

 أ١َٓٝ ٚايصَِ قشٝش١ .
ا َٔ اهل٬ى ٭ٕ َعٗا غكا٤ٖا ٚسصا٤ٖا ؾٗٞ عسّ اـؿ١ٝ عًٝٗ-ب 

بصيو تطز إا٤ ٚتأنٌ َٔ ايؿذط ٚؼُٞ ْؿػٗا َٔ قػاض ايػباع يك٠ٛ أبساْٗا 
َٗا  "ٚخًكتٗا ، قاٍ ايٟٓٛٚ  َٗا ٔبٔشَصا٥ٔ ًٜأي َٗا ٔياِغٔتٞك ِٔ َِٜشٜؿع ََ  ِٔ َُِػَتِػ١َٝٔٓ َع ٕٖ اٞيإ٢ٔبٌ  ٜأ

َٚايٖؿَذ َُا٤  َٖا اٞي ُُٚضٚز َٚ َٗا  ِٔ ٔقَػاض َٚٔغٜكا٥ٔ َٔ َٖا  ِٝط َٜٚغ ِٔ ايٚص٥َاب  َٔ َٗا  َِٔتَٓاع َٚا ط، 
ؾًُا نإ عٗس عجُإ ٚعًٞ ضنٞ اهلل عُٓٗا ضأٜا إٔ ايٛاقع قس ،  (2) "  ايٚػَباع

تػري ٚتبسٍ ٚايصَِ قس خطبت ٚإٔ ساٍ ايٓاؽ مل ٜعس نُا نإ عًٝ٘ ٗ عٗس 
ل َٓاط ٖصا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾسعاُٖا شيو إٍ ا٫دتٗاز ٗ ؼكٝ

اؿهِ ، ٚقس أزاُٖا ٖصا ا٫دتٗاز إٍ إٔ َٓاط اؿهِ ٖٚٛ عسّ اـؿ١ٝ َٔ 
ايهٝاع أٚ اهل٬ى قس ظاٍ ٚمل ٜعس َٛدٛزا ، بٌ أقبح إٛدٛز َٓاطا دسٜسا 

                                                                                                                                          

ايٛبعح١ ايجاْٝحح١ ،   بحريٚت  –إهتحب اإلغح٬َٞ    طبحع  10/132ز 18607ايًكٛح١ بحطقِ   
1403    

أبٞ ؾٝب١ بتشكٝل نُاٍ ٜٛغـ اؿحٛت بحا ب ٗ ايطدحٌ ٜأخحص      ( إكٓـ ٭بٞ بهطبٔ 1
   َهتب١ ايطؾس بايطٜاض – 4/369دح 21144ايبعري ايهاٍ بطقِ 

 6/156( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝح َػًِ  ز  2



 

(135)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٖٛ عهؼ إٓاط ا٭ٍٚ ٚقس اقته٢ ٖصا ؽًـ اؿهِ ا٭ٍٚ ٚٚدٛز سهِ 
ّ َٚرتتب ع٢ً إٓاط دسٜس ٖٚٛ إَػاى نٛاٍ اإلبٌ ٖٚصا اؿهِ اؾسٜس ٫ظ

اؾسٜس ٖٚٛ اـٛف ٚاـؿ١ٝ َٔ ايهٝاع أٚ اهل٬ى ، ؾهإ ٖصا َُٓٗا إعُاٍ 
قشٝح ي٬دتٗاز ٗ ؼكٝل إٓاط زع٢ إيٝ٘ تػري ٚتبسٍ ايٛاقع ٚا٭سٛاٍ 

 ٚيٝؼ كايؿ١ يٓٗٞ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عٔ إَػاى نٛاٍ اإلبٌ .
َعاش  صاؾٗ ٗ ؼكٝل إٓاطاتبع نجري َٔ ايكشاب١ ٖصا ايٓٗر  ٚقس -4

بٌ  ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٍ ايُٝٔ ايٓيب ٘ضغًأ بٌ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚقسدبٔ 
٘ٔ ق٢ً ،  ؾ ا٭َٛاٍ ٙ ٗ ايعنا٠ َٔصي٘ َا ٜأخ ٤ً ٍَ اي ٕٖ َضُغٛ ٣ٌ ٜأ ٢ٔ َدَب ََُعأش ِب  ِٔ َع

 ٍَ ٢ٔ ٜؾٜكا َُ ُ٘ إ٢ٜي٢ اٞيَٝ َٔ اٞي "اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َبَعَج َٔ ٢ِ ُخٔص اٞيَشٖب  َٔ اٞيَػَٓ َٔ َٚايٖؿا٠ٜ  َشٚب 
َٔ اٞيَبٜكط٢  َٔ َٚاٞيَبٜكَط٠ٜ   ٢ٌ َٔ اإل٢ٔب َٔ  ٌٖأ بٛاقع ُعطؾت٘، يهٔ َعاشا ٔي (1) "َٚاٞيَبٔعرَي 

إٍ ايعطٚض ٚايجٝاب عسٍ عٔ ا٭َٛاٍ دتِٗ ساٚ إس١ٜٓايُٝٔ ٚساٍ أٌٖ 
ُْٚؽؾكس ض٣ٚ  ٍَ ٟاََُعاش إٔ ٜطا ُ٘ ٜقا ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي ٢ٌ ا َضٔن ِٖ ٢ٜٔ٭ َُ ا٥ُِتْٛٔٞ ٔبَعِطض٣  " ٞيَٝ

ََٚخِْٝط   ِِ ِٝٝه ًٜ ُٕ َع َٛ ِٖ َٚايٗصَض٠ٔ ٜأ َٕ ايٖؿٔعري٢  ََٜها ِٚ ٜئبٝؼ٣ ٔؾٞ ايٖكَسٜق١ٔ  ُٔٝل٣ ، ٜأ ٔثَٝإب َخ
َُٔس١َٜٔٓ ٞٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٔباٞي ََُط ، ٚقس  (2) " ٜ٭ِقَشأب ايٖٓٔب ِٔ ُع َٟ َع ٢ٚ ُض

ُ٘ ٔؾٞ اٞئذِعَٜ ًٝ َِٔج  ٍّ ًٔ َٖاََٚع َِٝط َٗا ٜغ ََٜهاَْ  ٢ٕ َُا ٜناَْا َٜٞأُخَصا ُٗ ُ٘ ٜؾ ،١ٔ ٜأْٖ ٤ً ُ٘ اي َُ َُُط َضٔس َٕ ُع ٜها
ٌَ ٔؾٞ اٞئذِع١َٜٔ ِٔ ، ٚ َٜٞأُخُص اإل٢ٔب َٔ ٌٚ ٔشٟ ُقِٓع٣ :  ِٔ ٝن َٔ ٞٙ َٜٞأُخُص اٞئذِع١َٜٜ  ًٔ َٕ َع ٜنا

َٔ َٚ  ، ٖٕ َََػا  ٕٚ ََُػا ِٔ َقأسٔب اٞي َٔ َٚ ٢ٍ ٔسَباٟيا َقأسٔب اإل٢َبط٢ إ٢َبّطا ،  ِٔ َقأسٔب اٞئشَبا

                                                           
، غٓٔ ابٔ َاس١ بحاب   2/22دح 1601( ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ باب قسق١ ايعضع بطقِ 1

، سحسٜح قحشٝح اْعحط      3/30دحح  1814َاػب ؾٝ٘ ايعنحا٠ َحٔ ا٭َحٛاٍ بحطقِ     
 4/303قشٝح  ٚنعٝـ غٓٔ ابٔ َاد١ دح

 ،  2/144دح 1448( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب ايعطض ٗ ايعنا٠ بطقِ  2



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (136)

ِٕٝس ، ٍَ ٜأُبٛ ُعَب َٕ اٞئذِع١َٜٔ  ٜقا ََٜها  ٢ٕ َٛا َٚاٞيَشَٝ َُا ٜقِس َضٖخَكا ٔؾٞ ٜأِخٔص اٞيُعُطٚض٢  ُٖ : ٜؾٜأَضا
ُّ ٤َٛعا َٚاي َٚايٖسَْأْرُي   ُِ ٖٔ َٗا ايٖسَضا َُا ٜأِقًٝ  (1)َٚإ٢ْٖ

ٜٞٗأُبٛ  ٣ضٚؾت٣ٛ ابٔ عباؽ أْ٘ ٫تٛب١ يًكاتٌ ؾكس  -5  ََأيٕو اٜ٭ِؾَذٔع
 : ٍَ ٢ٔ َعٖباؽ٣ ٜؾٜكا ٌْ إ٢ٜي٢ اِب ٍَ : َدا٤َ َضُد َِٝس٠ٜ ٜقا ٢ٔ ُعَب ِٔ َغِعٔس ِب َّٔٓا ٜأَع ٪َُِ  ٌَ ِٔ ٜقَت َُ ٔي

َِٓت ُتٞؿٔتَٝٓا ،  َٖٜهَصا ٝن ََا   : ُٙ ًَٜػا٩ُ ُ٘ ُد ٍَ ٜي ََٖب ٜقا ُٖا َش ًٜ ٍَ : ٫ٜ إ٤٫٢ ايٖٓاُض ، ٜؾ َِٛب٠١ ؟ ٜقا َت
َِٓت ُتٞؿٔتٝ ُ٘ ٝن ٍَ : إ٢ْٚٞ ٜأِسٔػُب ٢ّ ؟ ٜقا ِٛ ٍُ اٞيَٝ َُا َبا ََٞكُبٜٛي٠١ ٜؾ َِٛب٠١  َّٔٓا َت ٪َُِ  ٌَ ِٔ ٜقَت َُ ٕٖ ٔي َٓا ٜأ

ََٛدُسُٚٙ ٜنَصٔيٜو ٙٔ ٜؾ ٍَ : ٜؾَبَعُجٛا ٔؾٞ ٜأَثط٢ َّٔٓا ، ٜقا ٪َُِ  ٌَ ِٕ َٜٞكُت َُِػَهّبا ُٜط٢ُٜس ٜأ   (2)" َضُد٬ٟ 
ٛب ؾإٕ ي٘ تٛب١ َكبٛي١ ٚقشٝش١ إٕ اؾهِ ايعاّ ٕٔ قتٌ َ٪َٓا ٚأضاز إٔ ٜت

٫ٚ أسس ٜػتٛٝع إ ٜػس أَاَ٘ باب ايتٛب١ نُا ٗ قك١ ايطدٌ ايصٟ قتٌ َا١٥ 
ايطدٌ بإٔ ي٘  ابٔ عباؽْؿؼ ، ٚنإ َكته٢ ٖصا اؿهِ ايعاّ إٔ هٝب 

ضاع٢ ٗ ٖصٙ ايٛاقع١ إٓاط اـام بٗا َٔ سٝح  تٛب١ يهٓ٘ ضن٢ اهلل عٓ٘ 
ساي١ ايػهب ايٛاض١٥ اييت ٤ عًٝٗا ايػا٥ٌ ٚظطؾ٘ ٚايتؿات٘ إٍ اهل١٦ٝ اييت دا

ؾأزضى بجاؾب ْعطٙ إٔ ايطدٌ ٜػأٍ  ٚزؾعت٘ إٍ ايععّ ع٢ً ايكتٌ ٝ٘غٝٛطت عً
َٔ أدٌ اضتهاب دط١ّ ايكتٌ ؾًٛ أؾتاٙ باإلهاب تٛبٝكا ٕٓاط ايكاعس٠ ايعا١َ 
اييت تكهٞ بكش١ تٛب١ ايكاتٌ ٭ؾه٢ شيو إٍ ؾتح باب ايكتٌ ٚغؿو ايسَا٤ 

                                                           

،  56قح  خًٌٝ قُس ٖطاؽ( اْعط ا٭َٛاٍ ٭بٞ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ بتشكٝل  1
 بريٚت زاض ايؿهط. -457

، تؿػحري   9/362دحح  28326ٗ تععِٝ زّ إح٪َٔ بحطقِ    ( َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ باب 2
، اؾٛاٖط اؿػإ ٗ تؿػري ايكطإٓ إعطٚف بتؿػري ايجعاييب يعبس  5/323ايكططيب دح

 -بتشكٝل عًٞ َعحٛض ، عحازٍ عبحس إٛدحٛز      1/338ايطٓٔ بٔ قُس ايجعاييب دح
٭يٛغححٞ  طبححع زاض إسٝححا٤ ايححرتاخ ايعطبححٞ  ، ضٚح إعححاْٞ يؿححٗاب ايححسٜٔ قُححٛز ا

 ٖح  1415زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت  – 3/112بتشكٝل عًٞ عبس ايباض٣ ع١ٝٛ دح
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ٖٛ ْكٝض قكس ايؿاضع َٔ قبٍٛ تٛب١ ايكاتٌ إش ايتٛب١ ايكازق١ ُٓع قاسبٗا ٚ
َٔ اضتهاب اؾط١ّ ٚػعً٘ ْازَا ع٢ً َاؾعٌ ؾ٬ ٜعٛز إيٝٗا ثا١ْٝ ، ؾايتؿت ابٔ 

أؾتاٙ بإٔ ٫تٛب١ يًكاتٌ ؾكطؾت٘ تًو عباؽ إٍ إٓاط اـام هلصٙ ايٛاقع١ ٚ
ٚظاٍ عٓ٘ ايػهب ؾعاز إٍ ايؿتٟٛ عُا نإ قس ععّ عًٝ٘ ست٢ ٖسأت ْؿػ٘ 

ضؾسٙ ، َٚٔ ٖٓا ٫وٌُ قٍٛ ابٔ عباؽ بأْ٘ ٫تٛب١ يًكاتٌ ع٢ً إٔ شيو ٖٛ 
،  (1) بٌ َصٖب٘ إٔ يًكاتٌ تٛب١ قشٝش١ َكبٛي١ َصٖب٘ نُا سهاٙ ايبعض عٓ٘

اييت نإ ايٛاض١٥  ١ؿايا ١ٜ يًُٓاط اـام ٚعاضَاقاٍ  ٗ ٖصٙ ايٛاقع١ قاٍيهٓ٘ 
اهب ع٢ً إؿيت ضعاٜت٘ ٚاغتشهاضٙ عٓس تٛبٝك٘ ػتؿيت ٚشيو َٕعًٝٗا ا

 . (2) ايكٛاعس ايعا١َع٢ً ايٛاقع١ إػتؿت٢ عٓٗا
 زابعا : عنل األٜن٘ ّالفكَاٛ بتخكٔل املياط :

شٖب أبٛ سٓٝؿ١ ٚأقشاب٘ إٍ إٔ ايطدٌ إشا غكب ثٛبا ثِ قبػ٘  -1
ز ٚسهِ ايكانٞ بطزٙ إٍ قاسب٘ إػكٛب َٓ٘ ؾإٕ نإ ايكبؼ بػري ايػٛا

ؾإْ٘ ًٜعّ إػكٛب َٓ٘ زؾع مثٔ ايكبؼ إٍ ايػاقب ٭ٕ ايكبؼ ظٜاز٠ ٗ 
ايجٛب ، ٚإٕ نإ ايكبؼ بايػٛاز ؾكس شٖب أبٛ سٓٝؿ١ إٍ إٔ قاسب ايجٛب 
ٜػرتزٙ ٫ٚ ًٜعَ٘ زؾع مثٔ ايكبؼ يًػاقب ٭ٕ ايػٛاز ْكل غ٬ف غريٙ 

ايكبؼ  َٔ ا٭يٛإ ، ٚشٖب ايكاسبإ إٍ إٔ قاسب ايجٛب ًٜعَ٘ زؾع مثٔ
إٍ ايػاقب ٭ٕ ايػٛاز ظٜاز٠ ٗ ايجٛب نػا٥ط ا٭يٛإ  ٖٚصا اـ٬ف قا٥ِ 
ع٢ً ؼكٝل إٓاط ٗ نٕٛ ايػٛاز ٌٖ ٖٛ ْككإ ؾ٬ٜهُٔ أٚ ظٜاز٠ ؾٝهُٔ ، 

                                                           
 زاض ايهتب ايع١ًُٝ– 4/97( اْعط إطادع ايػابك١ ، َؿاتٝح ايػٝب يًؿدط ايطاظٟ دح  1

، ٗ ا٫دتٗحاز ايتٓعًٜحٞ    109م  فًح١ ايؿحطٜع١   –( ؼكٝل إٓحاط يًحسنتٛض ايه٬ْٝحٞ     2
 66م



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (138)

ْككاْا ٗ ظَٔ أبٞ سٓٝؿ١ ٭ٕ بين أ١َٝ ناْٛا ّتٓعٕٛ ٗ  َُٜعٗسٚقس نإ ايػٛاز 
س ظٜاز٠ ٭ٕ بين ايعباؽ ناْٛا ُا ُعظَاْ٘ عٔ يبؼ ا٭غٛز، بُٝٓا ٗ ظَاْٗ

ًٜبػٕٛ ايػٛاز ٗ ظَُٓٗا ؾهإ اخت٬ف اؿهِ ٫خت٬ف إٓاط ايصٟ تػري 
، ٜٚسخٌ ٗ باب ؼكٝل إٓاط ا٭سهاّ ايجابت١  (1) َٔ ظَٓ٘ إٍ ظَُٓٗا

با٫غتشػإ ع٢ً خ٬ف ايكٝاؽ ، ٚا٫خت٬ؾات ايٛاقع١ بٌ أبٞ سٓٝؿ١ 
إْٗا اخت٬ف ظَإ ٚأٚإ ٚيٝؼ  "ُا٤ إصٖب ٚقاسبٝ٘ ٚاييت قاٍ عٓٗا عً

ٖٚٞ نجري٠ ٗ إصٖب ٚشيو ٫خت٬ف َٓاط اؿهِ  "اخت٬ف زيٌٝ ٚبطٖإ 
                             ٚتػريٙ َٔ عكطٙ إٍ عكطُٖا .  

إٍ إٔ ايتٌ يٝؼ َٔ ا٭َٛاٍ ايطب١ٜٛ اإلَاّ َايو ضٓ٘ اهلل شٖب  -2
أٌٖ  ايتٌ عٓسٚ "ا٫قتٝات ٚا٫ٓزخاض "ٖٞ ٙ عٓس ع١١ً ايطبا ٗ إٛعَٛات٭ٕ 

ُٓا شٖب ت٬َٝص  يصيو ٫ هطٟ ؾٝ٘ ايطبا َٓسخط٢ٚغري غري َكتإت  اؿذاظ  ٙؾً
ٚسهُٛا ظطٜإ  ايع١١ً ؾٝ٘ إٍ ا٭ْسيؼ ٚدسٚا إٔ ايتٌ ُٜكتات ٜٚٓسخط ؾأثبتٛا

   (2).  َٔ باب ؼكٝل إٓاطايطبا ؾٝ٘ 
اّ أٓس ؾكس ٫سغ ٖصٙ اـكٛق١ٝ ٚلس تٛبٝل شيو عٓس اإلَ -3

 عٔ زضعٓس ايؿت٣ٛ ٚؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ إداطب بايؿت٣ٛ تكٝا أّ ؾاغكا  ؾكس ٚ
إْٓا ْػعٍ  :  أخت بؿط اؿاٗ أْٗا غأيت اإلَاّ أٓس قا١ً٥بٓت اؿاضخ  َُد١

أؾٝذٛظ يٓا إٔ  ع٢ً غٛٛسٓا ؾتُط بٓا َؿاعٌ ايعاٖط١ٜ ٜٚكع عًٝٓا ؾعاعٗا
                                                           

 بريٚت -زاض ايهتب ايع١ًُٝ  7/14يًهاغاْٞ ز ( بسا٥ع ايكٓا٥ع 1
طبحع زاض    11/160( ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري حملُس بٔ أٓس ايسغٛقٞ دحح  2

إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ عٝػ٢ اؿًحيب ٚؾحطناٙ بايكحاٖط٠ ، أقحطب إػحايو إٍ َحصٖب       
بٝح١  طبع زاض إسٝحا٤ ايهتحب ايعط   – 6/303اإلَاّ َايو ٭ٓس بٔ قُس ايكاٟٚ دح

 عٝػ٢ اؿًيب ٚؾطناٙ بايكاٖط٠ .
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اؿاٗ  اهلل ؟ ؾكايت: أخت بؿط ؾكاٍ: َٔ أْت عاؾاى ْػعٍ ع٢ً ؾعاعٗا ؟
ؾكس  (1) ٫ تػعيٞ ٗ ؾعاعٗا ايكازم ؾبه٢ ٚقاٍ : َٔ بٝتهِ ىطز ايٛضع

ضاع٢ اإلَاّ إٓاط اـام إتشكل ٗ إطأ٠  َٚا ٖٞ عًٝ٘ َٔ ايتك٣ٛ ٚايٛضع 
ْٚعٍ ايؿت٣ٛ ع٢ً ساهلا بعس إٔ عًِ أْٗا أخت بؿط اؿاٗ ٚيٛ نإ ايػا٥ٌ 

 غريٖا ٫ختًـ اؾٛاب .
 ٚناْٛا قس _إْهاض ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً أقشاب٘ إْهاضِٖ ع٢ً ايتتاض -4

ؾطب اـُط ٫ْتؿا٤ إكًش١ َٔ ؼطّٗا ٗ ٖ٪٤٫ ايتتاض  _أغًُٛا قبٌ شيو 
بٌ قس تػريت إٍ ايهس ٭ِْٗ إشا أؾاقٛا َٔ غهطِٖ قتًٛا إػًٌُ ٚاْتٗهٛا 

َتشكك١ ٗ ؾطبِٗ اـُط اييت  ا٭عطاض ؾأقبشت إكًش١ َٔ ايتشطِٜ
تكطؾِٗ ٚتًِٗٝٗ عٔ اضتهاب شيو ، ٚقس بٌ ٖٛ شيو ٗ َٛاظ١ْ بٌ َكًش١ 
ؼطِٜ اـُط ٚؾطبٗا َٚطاعا٠ أع٢ً إكًشتٌ باضتهاب أخـ ايهطضٜٔ قاٍ 

 ْٚٛض ضٚس٘ اهلل قسؽ ت١ُٝٝ ابٔ اإلغ٬ّ ؾٝذ ٚمسعت "ابٔ ايكِٝ ضٓ٘ اهلل 
 ٜؿطبٕٛ َِٓٗ بكّٛ ايتتاض ظَٔ ٗ أقشابٞ ٚبعض أْا َطضت : ٜكٍٛ نطو٘
 اهلل سطّ إِا : ي٘ ٚقًت،  عًٝ٘ ؾأْهطت َعٞ نإ َٔ عًِٝٗ ؾأْهط اـُط
 قتٌ عٔ اـُط ٜكسِٖ ٖٚ٪٤٫ ايك٠٬ ٚعٔ اهلل شنط عٔ تكس ٭ْٗا اـُط

 .(2) " ؾسعِٗ ا٭َٛاٍ ٚأخص ايصض١ٜ ٚغيب ايٓؿٛؽ

                                                           

عبس ايكازض بحٔ أبحٞ ايٛؾحا٤ قُحس بحٔ أبحٞ ايٛؾحا٤        ي اؾٛاٖط إه١ٝ ٗ طبكات اؿٓؿ١ٝ ( 1
اهلٓس ، قحؿ١ ايكحؿ٠ٛ    –طبع فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايٓعا١َٝ عٝسض آباز  - 488قح ايكطؾٞ 

أٓحس بحٔ عًحٞ     باب شنط إكٛؿٝات َٔ عابسات بػساز ٭بٞ ايؿطز بٔ اؾحٛظٟ بتشكٝحل  
 طبع زاض اؿسٜح بايكاٖط٠   –2/525ز
ؾطٚط اإلْهاض  -١ ٚا٭َه١ٓ ٓ( إع٬ّ إٛقعٌ ٫بٔ ايكِٝ ؾكٌ تػري ايؿت٣ٛ بتػري ا٭ظَ 2

 3/5دح
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ري قسٚز٠ ٗ أقٛاٍ ٚا٭َج١ً ع٢ً ايعٌُ بتشكٝل إٓاط نجري٠ ٚغ
ٚأؾعاٍ ٚؾتا٣ٚ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘ ٚنباض ا٭١ُ٥ ٚايؿكٗا٤ ٖا 

 ٜكطض ٜٚ٪نس ع٢ً َهاْت٘ ٚأُٖٝت٘ ٗ ع١ًُٝ ا٫دتٗاز .
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 املبخح السابع : ضْابط حتكٔل املياط
إٓاط َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ تٓعٌٜ ٚتٛبٝل اؿهِ ايؿطعٞ  ؼكٝل إٕ

ؼكل ؾٝٗا َٓاط٘ ٖٛ ْٛع َٔ ا٫دتٗاز بٌ ٖٛ قػِٝ ا٫دتٗاز  ع٢ً ايٛاقع١ اييت
 ٗ اغتٓباط ا٭سهاّ َٔ ايٓكٛم نُا أؾاض إيٝ٘ ايؿاطيب ، ٚهلصا ؾٗٛ ٫

 ٚتكسٜط ، ٚاغتؿطاف يًُػتكبٌ ٚزق١ بكري٠ إٍ وتاز آي١ٝ ٚإِا بٛطٜك١ هطٟ
 ٫ٜٚتُهٔ َٚٛاظ١ْ بٌ َكًش١ ا٭قٌ َٚؿػس٠ ايتٛبٝل ، ا٭َٛض ٕآ٫ت

 بايعطٚف ٚإساط١ ، ا٭َٛض ٚتؿاقًٝٗا سكا٥ل بإزضاى اجملتٗس َٔ شيو إ٫
ٚا٭عٝإ إٓعٛض٠ أَاّ  بهٌ ٚاقع١ َٔ ايٛقا٥ع ؼتـ اييت اـاق١ ٚا٭سٛاٍ

 ايٓكٛم ؾِٗ ٗ ٚإٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ ايكٛاعس ٜتذاٚظ ايبعض اجملتٗس ،  َٚجًُا
 آخطٜٔ ؾإٕ ، َٓٗا ايؿاضع َككٛز ىايـ َا ؾٝكّٛ بتأًٜٚٗا ، ايؿطع١ٝ

 ايٓكٛم تٛبٝل ٚتٓعٌٜ ٚايهٛابط ايع١ًُٝ ٚإٓٗذ١ٝ ٗ ايكٛاعس ٜتذاٚظٕٚ
 باؿهِ مشٛهلا ٜطٜس ايؿاضع ٫ أؾطاز ٚٚقا٥ع ع٢ً ايعا١َ ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

 ن٬ ٚٗ ، اؿهِ ٚإْؿاشٙ تؿعٌٝ ايؿاضع ٜطٜس سٝح تٛبٝك٘ ٜعًٕٛٛ أٚ ، أق٬ٟ
ا٫دتٗاز  ؼهِ إٔ ٜٓبػٞ اييت يع١ًُٝا ػاٚظ يًهٛابط ٚا٭قٍٛ ا٭َطٜٔ

ٚايتٓعٌٜ  ، ٚست٢ ٫ٜهٕٛ  ايتٛبٝل ٗ أٚ ٚايتؿػري، ايؿِٗ ٗ ايؿكٗٞ غٛا٤
ايباب َؿتٛساع٢ً َكطاعٝ٘ ًٜر َٓ٘ أقشاب ا٭ٖٛا٤ ٚإتؿًتٕٛ يتعٌٛٝ 
ٖٚسّ أسهاّ ايؿطٜع١ بسع٣ٛ إٔ َٓاط اؿهِ غري َٛدٛز أٚ تػري ٚتبسٍ ؾكس 

عس٠ نٛابط ٚؾطٚط هب إٔ ؼهِ ٚتهبط ع١ًُٝ  ٚنع ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ
ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط  َٚٔ ٜكّٛ ب٘ عسا شيو ايٓٛع ايصٟ وتاد٘ ايعاَٞ ٗ 
تٓعٌٜ ٚاقع٘ ع٢ً ٚؾل أسهاّ ايؿطٜع١ يٝهٕٛ ًَتعَا بٗا إش ٫ٜؿرتط هلصا 
ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط ايعًِ أق٬ نُا تكسّ عٔ اإلَاّ ايؿاطيب ضٓ٘ اهلل 

 .  تعاٍ 
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ٚإتأٌَ ٗ َععِ ٖصٙ ايهٛابط ٚايؿطٚط هس أْٗا ٗ فًُٗا ضادع١ 
إٍ أَطٜٔ ٫ٜػتػين عُٓٗا أٚ عٔ أسسُٖا فتٗس أٚ عامل ُٖا :                

 ؾِٗ ايٛاقع -2ؾِٗ ايٓل                      -1
٫ٚ ٜتُهٔ إؿيت ٫ٚ اؿانِ َٔ ايؿت٣ٛ  "ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ 

 :اؿل إ٫ بٓٛعٌ َٔ ايؿِٗ ٚاؿهِ ب
ؾِٗ ايٛاقع ٚايؿك٘ ؾٝ٘ ٚاغتٓباط عًِ سكٝك١ َاٚقع بايكطا٥ٔ  :أحدٍنا

 .ٚا٭َاضات ٚايع٬َات ست٢ وٝط ب٘ عًُا 
ؾِٗ ايٛادب ٗ ايٛاقع  ٖٚٛ ؾِٗ سهِ اهلل ايصٟ  : ّاليْع الجاىٕ 

 سهِ ب٘ ٗ 
٢ نتاب٘ أٚع٢ً يػإ ضغٛي٘ ٗ ٖصا ايٛاقع ثِ ٜٛبل أسسُٖا عً

  (1) "طاٯخ
ٚقس شنط ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ عسزا َٔ ٖصٙ ايهٛابط ٚايؿطٚط ع٢ً 

 :    (2)ايٓشٛ ايتايٞ 
ايٓاظط ٗ نتب ا٭قٛيٌٝ ٫ٜهاز هس َٔ الكاٜه بتخكٔل املياط :  -1

تهًِ عُٔ وكل إٓاط نُا ؾعٌ اإلَاّ ايؿاطيب ايصٟ بػط ايه٬ّ عٓ٘ 
ل ٗ شيو ، ٚقس شنط إٔ َٔ ٜكّٛ ٚؾكً٘ تؿك٬ٝ سػٓا ؾهإ ي٘ ؾهٌ ايػب

بتشكٝل إٓاط ٔػ١ أؾدام  ِٖ : إهًـ ايعاَٞ ، اجملتٗس ٚمساٙ ايٓاظط ، 
                                                           

زاض اؾٝحٌ   - ا1/88دحح  ؼكٝحل طح٘ عبحس ايحط٤ٚف غحعس     إع٬ّ إٛقعٌ ٫بٔ ايكِٝ   ( 1
 .بريٚت

، آيٝحات ؼكٝحل    3ٛض عبس ايحطٓٔ ايه٬ْٝحٞ قحح   ( أثط ا٫خت٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط يًسنت 2
 28إٓاط ٚٚغا٥ً٘ يًسنتٛض عجُإ عبس ايطسِٝ م 
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ايكانٞ ٫ّهٓ٘ اؿهِ ٗ ٚاقع١ " "ٚاؿانِ ، ٚايكانٞ  ، ٚإؿيت ؾكاٍ 
.....إ٫ بٓعط ٚادتٗاز ٚضز ايسعاٟٚ إٍ ا٭زي١ ٖٚٛ ؼكٝل إٓاط ، ؾاؿاقٌ 

ػب١ إٍ نٌ ْاظط ٚسانِ َٚؿت بٌ بايٓػب١ إٍ نٌ َهًـ ٗ أْ٘ ٫بس َٓ٘ بايٓ
 . (1) "ْؿػ٘ 

ٚيهبط شيو ؾكس قػِ بعض ايباسجٌ إعاقطٜٔ ايكهاٜا اييت تهٕٛ 
ق٬ يتشكٝل إٓاط إٍ ث٬ث١ أقػاّ ٜػٌٗ َعٗا َعطؾ١ َٔ وكل إٓاط ٗ تًو 

 ايكهاٜاع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ :
 ٜتػري َٓاط اؿهِ ؾٝٗا قهاٜا ثابت١ ٫ؽتًـ أسهاَٗا ٫ٚ -1

باخت٬ف ا٭ؾدام ، ٚ ا٭ظ١َٓ ، ٚ ا٭َه١ٓ ، ٚ ا٭سٛاٍ ، ٚايعازات ؾٗصٙ 
 ايكهاٜا وكل إٓاط ؾٝٗا ايؿكٝ٘ ٚيٛ نإ غري فتٗس .

ايكهاٜاإػتذس٠ أٚ ايكس١ّ باؾٓؼ اؾسٜس٠ بايٓٛع ٚاييت تتػري  -2
ظ١َٓ ، ٚا٭َه١ٓ ، ٚ أسهاَٗا َٚٓاطات ا٭سهاّ ؾٝٗا بتػري ا٭ؾداط ، ٚا٭

ا٭سٛاٍ ، ٚايعازات ؾايصٟ وكل إٓاط ٗ ٖصٙ ايكهاٜا ٚأَجاهلا ٖٛ ايؿكٝ٘ 
 اجملتٗس أٚ َ٪غػات ا٫دتٗاز اؾُاعٞ .

ايكهاٜاايعا١َ اييت تتعًل با٭١َ ٫ٚؽتل أسهاَٗا بؿدل أٚ  -3
 عسز َٔ ا٭ؾدام  ٫ٚبؿ١٦ َع١ٓٝ بٌ تعِ ْٝع ا٭١َ ؾُجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ع٢ً
زضد١ نبري٠ َٔ اـٛٛض٠ ٚا٭١ُٖٝ ، ٚا٭َط  ؾٝٗا يٝؼ غ٬ٗ يصيو ٜٓبػٞ إٔ 
٫ٜرتى ؼكٝل إٓاط ؾٝٗا يؿطز أٚ ْاع١ قسٚز٠ َٔ ايعًُا٤ بٌ ٜٓبػٞ قكط 

                                                           
 4/67( إٛاؾكات يًؿاطيب دح  1
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ؼكٝل إٓاط ؾٝٗا ع٢ً َ٪غػات ا٫دتٗاز اؾُاعٞ إُج١ً ؾُٗٛض ايعًُا٤ 
  (1)ٚفُٛع ا٭١َ .

ًُٓاط ٖٛ َٔ يكل أٍٚ ق ؾكايٛا : إٕٚقس شنطٚا َعٝاضا نابٛا يصيو 
 َٔ باخت٬ف إٓاط ؽتًـ ؼكل اييت ٚهلصا ؾإٕ اؾ١ٗ ، ابٛاـ ٘ إيٝ٘دٜتٛ

َٕ اـٛاب  ؾكس اب ايؿاضع َػتٜٛات َٚطاتبٛإٔ خ ايؿطع ، شيو ىاطب٘ ٜهٛ
اؾ١ٗ  أٚ اي١ٓٝ٥٫ٛ ، اؾ١ٗ أٚ اؾُاع١ ، أٚ ْؿػ٘ ، خاق١ ٗ َٛدٗا إٍ ايؿطز

بٝاْٗا عًٞ   ّهٔ إٓاط بتشكٝل تكّٛ اييت ؾاؾٗات شيو ٚع٢ًايػًٛا١ْٝ ، 
 ايٓشٛ ايتايٞ : 

 إهًـ ٗ ايكهاٜا اييت ؽك٘-1
 اجملتٗس ٗ ايكهاٜا اييت ٜبشجٗا-2
 إؿيت ؾُٝا ٜعطض عًٝ٘ َٔ َػا٥ٌ-3
 ايكانٞ ؾُٝا ٜطؾع إيٝ٘ َٔ قهاٜا-4
 ٚيٞ ا٭َط ْٚٛاب٘ ٗ قهاٜا ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ٚمٖٛا -5
 اـربا٤ ٗ إػا٥ٌ اييت ؽككٛا ؾٝٗا  -6

 عٔ ىتًـ اؾٗات شٙھ د١ٗ َٔ نٌ فاٍ إٔ ٚهب ايتٓبٝ٘ ٖٓا ع٢ً
  (2) إٓاط ؼكٝل ٗ ٚططقٗا ٚغا٥ًٗا د١ٗ ٚيهٌ ا٭خط٣ ، اؾ١ٗ فاٍ

 ٖٚا غبل ّهٔ تٛنٝح اؾٗات اييت تكّٛ بتشكٝل إٓاط نُا ًٜٞ :

                                                           
ا٫دتٗحاز   "عحح َكحسّ ٕح٪ُط     6،  5( َٔ وكل إٓاط يًسنتٛض عبس اؿُٝس عؿام قحح  1

 "بتشكٝل إٓاط ؾك٘ ايٛاقع ٚايتٛقع 

، َحٔ وكحل إٓحاط يعبحس اؿُٝحس       65ذ عبس اهلل بٔ بٝح٘ قحح  ( ؾك٘ ايٛاقع ٚايتٛقع يًؿٝ 2
 7عؿام  قح
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ٗازٙ بتشكٝل إٓاط قاقطا عًٞ إػا٥ٌ ٜٚهٕٛ ادت أّال : املهلف العامٕ :
ٚايكهاٜا اييت ؽك٘ ؾكط زٕٚ غريٖا ٚاييت ٫تعطف سكٝكتٗا َٚاٖٝتٗا إ٫ َٔ 
دٗت٘ نُا غبل بٝإ شيو عٓس اؿسٜح عٔ ساد١ ايعاَٞ إٍ ا٫دتٗاز بتشكٝل 
إٓاط ، ٜٚسخٌ ٗ ٖصا أقشاب ايكٓا٥ع ؾُٝا ىل عًُِٗ ، ٖٚصٙ ايكهاٜا 

 "أٚ ايؿدك١ٝ ٖٞ اييت دا٤ ؾٝٗا قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٚإػا٥ٌ اـاق١
هلصا  ايؿاطيب ٚقس غبل تٛدٝ٘ " ؾتٛىإٕ أؾتاى ايٓاؽ ٚأاغتؿت قًبو ٚ

ََط٢ّٜها  " تعاٍ: ٘ يٛقَٚٔ أَج١ً شيو  ، (1)اؿسٜح   ِِ ِٓٝه َٔ  َٕ ِٔ ٜنا َُ ٢ًٜ أٜؾ ِٚ َع
 ِٔ َٔ ٣ّ أَغٜؿط٣ ٜؾٔعٖس٠٠   ٖٛ اييت تبٝح ايؿٛط ١ إطضٜكسض ساي ؾايصٟ (2) "َخط أٜٖا

ِِ ٜأ٤٫ َتِعٔسٝيٛٞا  "، ٚأٜها ٗ قٛي٘ تعاٍ  ابٛ٘ إيٝ٘ اـدإهًـ إٛ ِٕ ٔخٞؿُت ٜؾإ٢
َٛأسَس٠ٟ  ؾايصٟ ٜكسض اـٛف َٔ عسّ ايعسٍ بٌ ايعٚدات أٚ ايكسض٠  (3) "ٜؾ

  .ع٢ً ؼكٝك٘ ٖٛ إداطب ايصٟ ٜطٜس ايتعسز 
ايعاَٞ بتشكٝل إٓاط ؾصنط إٔ  ٚقس أضاز بعض ايباسجٌ نبط ادتٗاز

 : (4)ؼكٝك٘ يًُٓاط غايبا ٜتعًل َذايٌ ُٖا 
اـكٛم  ٚد٘ ايعبازات ع٢ً َذاٍ ٜطتبط شاھع٬قت٘ بطب٘ ٚ األّل :

نُا ٗ ايٛن٤ٛ ٚايك٠٬ ٚايكٝاّ ٚغريِٖ ٚقس أؾاض إٍ شيو ايؿاطيب بإجاٍ 
 . ايصٟ شنطٙ عٔ مساع ايعاَٞ َا ٜبٌٛ ايك٠٬ َٔ ايعًُا٤

                                                           
 َٔ ٖصا ايبشح  20اْعط م  ( 1

 185( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ  2

 3( غٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ  3

   26( َٔ وكل إٓاط يًسنتٛض عبس اؿُٝس عؿام قح  4
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ٜهٕٛ إهًـ  ٜٚؿتٌُ ٖصا اجملاٍ ع٢ً ْٛعٌ َٔ ايع٬قات الجاىٕ :
 ايعاَٞ أقسض َٔ غريٙ ع٢ً ؼكٝل إٓاط ؾُٝٗا: 

سخٌ ؼت ١ٜ٫ٚ ايكها٤ ٚإِا ٜهٕٛ ت ٫يتاي ٖٞأسهاّ ايسٜا١ْ : ٚ -أ
َٓاط ، ٚع٢ً ايٓٛاٜا ٚايٛاقع  ١ٝبٓ، ٖٚٞ َ أَاّ اهلل تعاٍ ااإلْػإ َػ٪٫ٟٚ عٓٗ

 ٖا غريٙ ، ٚؽتل بع٬ق١ ا٫ْػإ َع  (1) ٚايعكاب بٌ ٜسٟ اهلل تعاٍايجٛاب 
ي٘ َٔ ا٭زي١  ايكها٤ ، أٚ سهِ ؾٝٗا ايكها٤ ع٢ً ٚؾل َاظٗط ؾٝ٘ وهِ ٫

َُا  "ٚقس أؾاض إيٞ شيو قٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  كايؿا يًٛاقع ٚاؿكٝك١ إ٢ْٖ
 ٖٞ َٕ إ٢ٜي ُُٛ ِِ َتِدَتٔك َٚإ٢ْٖٝه ِٔ ٜأَْا َبَؿْط  َٔ  ٔ٘ َٔ ٔبُشٖذٔت َٕ ٜأٞيَش ِٕ َٜٝهٛ ِِ ٜأ ٌٖ َبِعَهٝه َٜٚيَع

َُا  ُٙ ٜؾإ٢ْٖ ٦ِّٝا ٜؾ٬ٜ َٜٞأُخِص ٘ٔ َؾ ُ٘ ٔبَشٚل ٜأٔخٝ ِٔ ٜقَهُِٝت ٜي َُ َُُع ٜؾ ََا ٜأِغ  َٛ َبِعض٣ ٜؾٜأٞقٔهٞ َِْش
َٔ ايٖٓاض٢ َٔ َٛٞع١ٟ  ُ٘ ٔق ُٜٛع ٜي ؾإهًـ ايصٟ سهِ ي٘ ايكها٤ع٢ً ٚؾل ا٭زي١  (2) " ٜأٞق

ايؿا اؿكٝك١ ٖٛ َٔ ٜػتٛٝع إٔ وكل إٓاط ٚوهِ ظٛاظ أخصٙ إكهٞ ب٘ أٚ ك
 وطّ عًٝ٘ شيو .

إتؿابٗات : ٖٚٞ ا٭َٛض اييت تعاضنت ؾٝٗا ا٭زي١ ٚاختًـ  -ب
،  (3)ايعًُا٤ ٗ سًٗا ٚسطَتٗا ؾأخصت بٛطف َٔ اؿ٬ٍ ٚططف َٔ اؿطاّ 

َٗأت اِغَتِبَطٜأ ٜؾ ..."ٚغًِ  عًٝ٘ هلل ق٢ً ٚقس أؾاض إيٝٗا قٛي٘ َُُؿٖب ٢ٔ اٖتٜك٢ اٞي َُ
َٚٔعِطٔن٘  ٔ٘  . (4)  "ٔئسٜٔٓٔ

                                                           
 1/122( ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ ز 1

 9/86دح 7169نتاب بس٤ ايٛسٞ باب َٛعع١ اإلَاّ يًدكّٛ بطقِ   ( ضٚاٙ ايبداضٟ 2
 5/128دح 4570، َػًِ باب اؿهِ بايعاٖط ٚايًشٔ باؿذ١ بطقِ

 5/469، ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝح َػًِ دح 1/127( ؾتح ايباضٟ ٫بٔ سذط ز 3

،  1/20دحح   52( ضٚاٙ ايبداضٟ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب ؾهٌ َٔ اغتربأ يسٜٓح٘ بحطقِ    4
   5/50دح 4178ًِ  باب أخص اؿ٬ٍ ٚتطى ايؿبٗات بطقِ َػ
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ٜٚسخٌ ٗ ٖصا إػا٥ٌ اييت اختًـ عًٝ٘ ؾٝٗا أٌٖ ايؿت٣ٛ بإٔ  
اغتؿت٢ أنجط َٔ َؿت ؾأؾتاٙ نٌ ٚاسس بؿت٣ٛ غري ؾت٣ٛ اٯخط ؾش٦ٓٝص هٛظ 

سس ي٘ إٔ وكل إٓاط ٗ َجٌ ٖصٙ ايٛقا٥ع اـاق١ ب٘ ٚاييت زخًت ٗ 
إتؿابٗات ، أٚ اييت اختًـ عًٝ٘ ؾٝٗا دٛاب ايعًُا٤ ٜٚعٌُ َا اطُإٔ إيٝ٘ 

 ٚأَاْت٘ . إهًـ قًب٘ ٚا٭َط ٗ شيو ضادع إٍ ٚضع
 ٗ ٖصٜٔ اجملايٌ َٓٛط بإهًـ إعين بُٗا ٭ْٗا ؾتشكٝل إٓاط

عًٞ سكٝكتٗا ٫ٜٚعًِ َاٖٝتٗا ٚايعطٚف  ًٜٛع خاق١ ب٘ ٫ تكطؾات خؿ١ٝ
بٗا أسس نعًُ٘ ٖٛ بٗا ؾٗٛ أقسض َٔ غريٙ ع٢ً ؼكٝل إٓاط ؾٝٗا ٖٚٛ اؿاؾ١ 

  َٛنٍٛ إٍ أَاْت٘ ٚٚضع٘ .
ٚ ٖا هب ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ ٖٓا أْ٘ ٫هٛظ إٔ ٜتعس٣ ادتٗاز إهًـ ايعاَٞ 
إٍ غري إػا٥ٌ ٚايكهاٜا اـاق٘ ب٘ ست٢ ٚيٛ ناْت تتؿاب٘ َع َػأيت٘ ٚسايت٘ 

 .(1)"ي١ ْاظي١ َػتأْؿ١ ٗ ْؿػٗا مل ٜتكسّ هلا ْعرينٌ قٛض٠ َٔ قٛض ايٓاظ "٭ٕ 
َِٓتاز٢  جملتَد :ا ثاىٔا : ًٜٜه١ٕ َٜٞكَتٔسُض بٗا ع٢ً اِغٔت ََ ٌُ ُشٚ  ٖٚٛ اٞيَبأيُؼ اٞيَعأق

َٖا ََٞأَخٔص  َٔ ٢ّ  .  (2)اٞيٜأِسٜها
 ٚقس قػِ ايؿاطيب ادتٗاز اجملتٗس ٗ ؼكٝل إٓاط إٍ قػٌُ : 

: ْعط اجملتٗس ٗ تعٌٝ إٓاط َٔ سٝح ٖٛ  األّل : حتكٔل عاو ٍّْ -1
ٕهًـ َا ، أٟ ٗ تٛبٝل ايكٛاعس ايعا١َ ع٢ً دع٥ٝاتٗا يٛدٛز َٓاطاتٗا ٗ 
تًو اؾع٥ٝات زٕٚ ايٓعط إٍ َاوتـ بٗا نُاإشا سكل ايعساي١ ٗ ؾدل َا 
ؾٛدسٙ َتكؿا بٗا ع٢ً سػب َاظٗط ي٘ ؾإْ٘ ٜٛبل عًٝ٘ َاٜكتهٝ٘ ايٓل َٔ 

                                                           
 4/66( إٛاؾكات ز  1

 . 4/489( ايبشط احملٝط يإلَاّ بسض ايسٜٔ ايعضنؿٞ دح  2
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ط١ بايعسٍٚ َٔ ايؿٗازات ٚا٫ْتكاب ي٫ًٜٛات ايعا١َ أٚ ايتهايٝـ إٓٛ
اـاق١ َٔ غري ايتؿات إٍ ؾ٧ غري ايكبٍٛ إؿطٚط بايت١٦ٝٗ ايعاٖط٠ ، 

 . (1)ؾإهًؿٕٛ نًِٗ ٗ أسهاّ تًو ايٓكٛم ع٢ً غٛا٤ ٗ ٖصا ايٓعط 
ْعط ٗ نٌ َهًـ بايٓػب١ إٍ َاٚقع عًٝ٘  الجاىٕ : حتكٔل خاص ٍّْ : -2
ٌ ايتهًٝؿ١ٝ ، ؾٗٛ ْعط ٗ تٛبٝل ايكٛاعس ايعا١َ ع٢ً دع٥ٝاتٗا َٔ ايس٥٫

يٛدٛز َٓاطاتٗا ٗ تًو اؾع٥ٝات َع اعتباض ؾدل إهًـ     َٚاوتـ 
بتًو إٓاطات َٔ ظطٚف ٚأسٛاٍ قس ت٪ثط ؾٝٗا ، ؾٝتشكل اجملتٗس أ٫ٚ َٔ 
ٚدٛز َٓاط اؿهِ ثِ ٜٓعط ؾُٝا ٜكًح بهٌ َهًـ ٗ ْؿػ٘ عػب ٚقت 

ت ، ٚساٍ زٕٚ ساٍ ، ٚؾدل زٕٚ ؾدل إش ايٓؿٛؽ يٝػت ٗ زٕٚ ٚق
قبٍٛ ا٭عُاٍ اـاق١ ع٢ً ٚظٕ ٚاسس ؾطب عٌُ قاحل ٜسخٌ بػبب٘ ع٢ً 
ضدٌ نطض أٚ ؾرت٠ ٫ٜٚهٕٛ نصيو بايٓػب١ إٍ آخط . ٖٚصا ايٓٛع أزم ٚأع٢ً 
َٔ ا٭ٍٚ ٚوتاز إٍ ؾِٗ زقٝل يًٓكٛم َٚكاقسٖا ٚا٭سهاّ َٚطاَٝٗا ، 

ُػأي١ إٓعٛض٠ ، ؾٗٛ ؼكٝل وتاز إٍ  ًَهات ٚقسضات خاق١ ٚؾِٗ زقٝل يً
ٗ اختٝاض ايٓكٛم ٚا٭سهاّ اييت تكًح يًٛاقع١ إٓعٛض٠ َهْٛاتٗا َٔ 

 . (2)ايؿدل ٚايعَإ ٚإهإ ٚاؿاٍ ٚايعطف 
ٚايؿطم بٌ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ إٔ ا٭ٍٚ ٜٓعط اجملتٗس إٍ ٚدٛز إٓاط ٗ 

٭خط٣  ، أَا ايجاْٞ ؾٝٓعط اجملتٗس إٍ ٚدٛز ايؿطع فطزا عٔ ا٫عتباضات ا
إٓاط َع ايٓعط إٍ ا٫عتباضات ٚا٭سٛاٍ ٚايعطٚف اؿاؾ١ بايٛاقع١ ، ّٚهٔ 

                                                           
ؾححٗاب ايححسٜٔ أٓححس بححٔ إزضٜححؼ ايكححطاٗ  إلَححاّ ايؿححطٚم ي ٤ايححربٚم ٗ أْححٛا ضأْححٛا(  1

 4/70، إٛاؾكات يًؿاطيب دح طبع زاض إعطؾ١ بريٚت - 3/383دح

 4/71( إٛاؾكات يًؿاطيب دح 2
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ضنٞ اهلل عٓ٘ ايصٟ طًب ؾٝ٘ اي١ٜ٫ٛ ؾطزٙ  ٜأٔب٢ َشضٍّ إٔ ِجٌ يصيو عسٜح
ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ضغِ ؼكل َٓاط ايعساي١ ؾٝ٘ ٚغٝأتٞ َعٜس 

 يصيو عٓس اؿسٜح عٔ أقػاّ ؼكٝل إٓاط . بٝإ
ٖٛ: إدرب عهِ ؾطعٞ عًُٞ َهتػب َٔ أزيت٘  املفيت : ثالجــا :

أٚ ٖٛ: إتكسض يبٝإ اؿهِ ايؿطعٞ  ، ايتؿك١ًٝٝ ٕٔ غأٍ عٓ٘ ٗ أَط ْاظٍ
عٔ زيٌٝ ٕٔ غأٍ عٓ٘ ، ٚقٌٝ ٖٛ : إدرب عهِ اهلل تعاٍ ٕعطؾت٘ بسيًٝ٘ ، 

َٔ َعطؾ١ أسهاّ ايٛقا٥ع ؾطعا بايسيٌٝ َع سؿع٘ ٭نجط  ٚقٌٝ: إتُهٔ
 (1)ايؿك٘.

ٚقس اغتكط ٗ اق٬ٛح نجري َٔ ايعًُا٤ إٔ إؿيت ٖٛ اجملتٗس ؾ٬ هٛظ 
 قاسب تٜٓٛط اإلؾتا٤ إ٫ ٕٔ بًؼ ضتب١ ا٫دتٗاز ، يهٔ ايكشٝح َاقاي٘

أْٓ٘ إشا َعٓاٙ  "قاٍ ابٔ عابسٜٔ  (2) "ا٫دتٗاز ؾطط ا٭ٚي١ٜٓٛ  إٔ "ا٭بكاض
، ٚقس َاٍ ابٔ زقٝل ايعٝس إٍ عسّ اؾرتاط (3)"ٚدس اجملتٗس ؾٗٛ ا٭ٍٚ بايٓتٛي١ٝ 

تٛقٝـ ايؿتٝا ع٢ً سكٍٛ اجملتٗس ٜؿهٞ إٍ سطز  "ا٫دتٗاز ٗ إؿيت ؾكاٍ : 
 ١ُٓ ٕٓ ايٓطاٟٚ عٔ ا٭٥ ععِٝ ، أٚ اغرتغاٍ اـًل ٗ أٖٛا٥ِٗ ، ؾإدتاض أ

ِٓ سه٢ يًُك١ًس قٛي٘ إتكٓسٌَ إشا نإ عس٫ٟ َتُه١ ٟٓا َٔ ؾِٗ ن٬ّ اإلَاّ ، ث
١ً٘ عٓسٙ ، قاٍ :  ٞٓ أْٓ٘ سهِ اي َٓ ٔٓ ايعا ١ٖا ٜػًب ع٢ً ظ ٕٓ شيو  ؾإْٓ٘ ٜهؿٝ٘ ، ٭

                                                           
( قؿ١ ايؿت٣ٛ ٚإؿيت ٚإػتؿيت ٭ٓس بٔ ٓسإ اؿطاْٞ اؿٓبًٞ  بتشكٝل ايؿٝذ ْاقحط   1

َٓؿٛضات إهتب اإلغح٬َٞ زَؿحل ، إدتكحط َحٔ ؾحطح       – 4ايسٜٔ ا٭يباْٞ قح 
 2000ّايٛبع١ ا٭ٍٚ عاّ  - 235كتكط ا٭قٍٛ حملُٛز بٔ قُس إٓٝاٟٚ م

ساؾح١ٝ ضز إدتححاض عًح٢ ايححسض إدتحاض ؾححطح تٓحٜٛط ا٭بكححاض ٫بحٔ عابححسٜٔ        (116،  2
 ّ   2000بريٚت يعاّ  –زاض ايؿهط – 5/365دح
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.                                                              (1) " ٚقس اْعكس اإلْاع ٗ ظَآْا ع٢ً ٖصا ايٓٓٛع َٔ ايؿتٝا
ا٫دتٗاز إش  َطتب١ ٜكٌ مل ٚيٛ يإلؾتا٤ تكسض َٔ ٖٛ ٕ إؿيتؾإ ٚع٢ً ٖصا

يٝؼ نٌ َؿت فتٗسا بُٝٓا نٌ فتٗس ٖٛ أٌٖ يًؿت٣ٛ شيو إٔ اإلؾتا٤ أخل 
َٔ ا٫دتٗاز ٭ٕ ا٫دتٗاز اغتٓباط ا٭سهاّ غٛا٤ أنإ غ٪اٍ ٗ َٛنٛعٗا 

ُٗا أّ ٫ ، أَا اإلؾتا٤ ٫ٜهٕٛ إ٫ إشا ٚقعت سازث١ ؾٝتعطف ايؿكٝ٘ ع٢ً سه
       (2)يٝبٝٓ٘ يًػا٥ٌ.

ٚقحححس شنحححط ايحححبعض ؾطٚقحححا بحححٌ ا٫ؾتحححا٤ ٚا٫دتٗحححاز َٓٗحححا :                        
عٓٗا، ايجحاْٞ:   إػ٦ٍٛ ايٛاقع١ ا٭ٍٚ: سسٚخ إٔ اإلؾتا٤ وتاز إٍ أَطٜٔ :-1

            ٖحححصا .                              وتحححاز إٍ ؾححح٬ ا٫دتٗحححاز أَحححا ، إػحححتؿيت قبحححٌ َحححٔ ايػححح٪اٍ
اإلؾتا٤ ٖٛ تٓعٌٜ اؿهِ اجملطز ع٢ً ٚاقعح١ ايػح٪اٍ ، أَحا ا٫دتٗحاز ؾٗحٛ       -2

 اغتٓباط اؿهِ َٔ ايسيٌٝ ٗ قٛضت٘ اجملطز٠ .                                                                   
َٓا ا٫دتٗاز ؾ٬ ٜهٕٛ ٗ-3  اإلؾتا٤ ٜهٕٛ ؾُٝا عًِ قٛعٟا أٚ ظٟٓٓا ، أ

ٓٞ  . ايكٛع
ِٓ اإلؾتا٤ -4 ِٓ َذٓطز ؼكٌٝ ايؿكٝ٘ اؿهِ ٗ ْؿػ٘ ، ٫ٚ ٜت ا٫دتٗاز ٜت
 . يًٓػا٥ٌ اؿهِ إ١٫ بتبًٝؼ

                                                           
زاض ايهتحاب ايعطبحٞ   – 2/248(إضؾاز ايؿشٍٛ يًؿٛناْٞ بتشكٝل ايؿٝذ أٓس ععٚ دح 1

 زَؿل

 ، ايؿتحٟٛ اُٖٝتٗحا   2/1156( أقٍٛ ايؿكح٘ اإلغح٬َٞ يًحسنتٛض ٖٚبح١ ايعسًٝحٞ دحح       2
عحح َكحسّ ؾحا٥ع٠ ْحاٜـ      41ٚنٛابٛٗا ٚاثاضٖا يعبس ايطٓٔ بٔ قُس ايسخٌٝ م 

 2007ّ -1428بٔ عبس ايععٜع يًػ١ٓ ٚايسضاغات ا٫غ١َٝ٬ إعاقط٠ يعاّ 
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ٚؼكٝل إٓاط ٖٛ نطٚض٠ َٔ نطٚضات اإلؾتا٤ ٫ٜكح إ٫ ب٘ ٭ٕ 
سكٝك١ عٌُ إؿيت ٖٛ تٓعٌٜ أسهاّ ايؿطٜع١ ٚقٛاعسٖا ايه١ًٝ ع٢ً إػأي١ 

بإٔ وك١ل ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٫ّهٓ٘ ؾعٌ شيو إ٫  إػتؿت٢ عٓٗا ٚإؿيت
ٞٓ اي١صٟ ؼٓكٌ ٗ ايٓصٖٔ ٗ إػ٪ٍٚ عٓٗا َع َطعا٠ ٚاعتباض  ايٛاقع١ ايٓؿطع

ا٭سٛاٍ ٚايعطٚف ٚايكطا٥ٔ احملتؿ١ بٗا زٕٚ إغؿاٍ أٟ َٓٗا ٚإ٫ دا٤ت 
، ٚقٛض٠ شيو  ؾإشا سك١ل ٚدٛزٙ ؾٝٗا أدطاٙ عًٝٗا ايؿت٣ٛ غري قشٝش١

 ٜٔ :تتشكل بأَط
إٔ ٜعًِ إؿيت ايٛاقع١ إػ٪ٍ عٓٗا نُا ٖٞ عًٝ٘ ٗ ايٛاقع ، -1

ٚوٝط عكٝكتٗا ٚشيو با٫غتؿكاٍ َٔ ايػا٥ٌ أٚ َٔ غريٙ إٕ يعّ شيو ، 
ٚهتٗس ٗ اغتٝهاح سكٝكتٗا َٔ ايكطا٥ٔ إدتًؿ١ ٚاحملتؿ١ بٗا  ٚانعا ٗ 

ا ست٢ ؼكٌ اعتباضٙ ساٍ ايػا٥ٌ ٚظَٔ َٚهإ ايٛاقع١ ٚايعطٚف احمل١ٛٝ بٗ
إػ٪ٍٚ عٓٗا َٛابك١ يًٛاقع ، ٚٗ  ًٛاقع١ي ٗ شٖٓ٘ قٛض٠ نا١ًَ ٚقشٝش١

أثٓا٤ ؼكٝك٘ يًُٓاط هب إٔ ٫ٜػؿٌ أٟ عٓكط أٚ دع١ٝ٥ َٔ دع٥ٝات ايٛاقع١ 
ٚايعطٚف احمل١ٛٝ بٗا ٚإ٫ أخٛأ ٗ ايؿت٣ٛ ٚاؿهِ نُا ٗ ٚاقع١ أغس بٔ 

 ايؿطات اٯت١ٝ .
ٜٓعط ٗ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ ؾٝػتعطض ٗ  بعس عًُ٘ ايتاّ بايٛاقع١ -2

شٖٓ٘ نٌ ا٭زي١ اييت هلا ق١ً بايٛاقع١ إػ٪ٍ عٓٗا يٝشسز أٟ زيٌٝ تسخٌ ؼت٘ 
ٖصٙ ايٛاقع١ ٌٖٚ َٓاطات ا٭زي١ ٚا٭سهاّ إأخٛش٠ َٓٗا َتشكك١ ٗ ايٛاقع١ 
أٚ ٫ ؟ ٌٖٚ ٚدست ؾٝٗا ؾطٚط اؿهِ ٚاْتؿت َٛاْع٘ أٚ ٫ ؟ ٚبصيو وكل 

 .   َٓاط اؿهِ ٗ تًو ايكٛض٠ إؿيت ٚدٛز
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 ؟ .  أٚ ٫ إٔ ٜػأي٘ ضدٌ ٌٖ هب عًٝ٘ إٔ ٜٓؿل ع٢ً أبٝ٘ ّمجال ٍرا :
ٞٓ أْٓ٘ هب ع٢ً ا٫بٔ  ٕٓ اؿهِ ايٓؿطع ٫ٟٓٚ ٗ ا٭زي١١ ايٛاضز٠ ؾٝعًِ أ ؾٝٓعط أ
ٌٓ َٔ ا٭ب ٚا٫بٔ ،  ايػيٓن إٔ ٜٓؿل ع٢ً أبٝ٘ ايؿكري ، ٜٚتعٓطف ثاْٟٝا ساٍ ن

ٌٓ َُٓٗا ، َٚا عًٝ٘ َٔ ايٓسٜٔ ، َٚا عٓسٙ َٔ ايعٝاٍ ، إٍ َٚكساض َا ّ ًه٘ ن
ٕٓ هلٚاييت  َٔ ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ احملتؿ١ بإػأي١ غري شيو  ٔٓ أ ٗ  ا تأثريٜع

ٌٓ َُٓٗا يٝشك١ل ٚدٛز َٓاط اؿهِ  ِٓ ٜٓعط ٗ ساٍ ن هتٗس ٗ ٚاؿهِ  ، ث
 . (1)و . ع٢ً شيإزخاٍ ايٓكٛض٠ إػ٦ٍٛ عٓٗا ٗ اؿهِ أٚ إخطادٗا بٓا٤ّ 

 ايؿطات بٔ أغَس َٚٔ أَج١ً شيو أٜها َاٚضز إٔ أَري أؾطٜكٝا اغتؿت٢ 
 ًَه٘ ، باؾٛاظ ٭ْٗٔ ؾأداب٘ ي٘ ٚهلٔ غاتط زٕٚ ظٛاضٜ٘ اؿُاّ ٜسخٌ إٔ ٗ

 هٛظ ؾ٬ ْٚعطٕ إيٝو إيٝٗٔ ْعطت ٚإٕ ٭ْو قا٬٥ : بإٓع قطظ ابٔ ٚأداب٘
ؾًِ  اؾع١ٝ٥ شٙھ ٗ ايٓعط نُاٍ ُاٍإع عٔ أغس ؾػؿٌ بعض ، إٍ بعهٗٔ ْعط

 ابٔ إٕ : قٌٝ ؾأقاب ، ٚهلصا قطظ ابٔ ٚاعتربٙ بٝٓٗٔ ، ؾُٝا ساهلٔ إٍ ٜتؿٛٔ
ُ٘ أسؿغ ، أؾك٘ ٚاٯخط نإ قطظ  عًٝ٘ يكٛي٘ (2)اؿاؾغ  َٔ أؾهٌ ٚا٭ؾك

ٕ٘ ساٌَ ضٖب "ايػ٬ّ :  ٢ٌ َٓ٘ ، ٚضٖب أؾك٘ ٚھ َٔ إٍ ؾك ٕ٘ ساَ  يٝؼ ؾك
(3)."بؿكٝ٘

 

 

                                                           

 4/66( إٛاؾكات بتعًٝكات ايسنتٛضعبس اهلل  زضاظ دح 1

اْٞ ع٢ً ؾحطح  ( َٔ وكل إٓاط يًسنتٛض عبس اؿُٝس عؿام ْك٬ عٔ ساؾ١ٝ قُس ايٛظ 2
 23ابٔ غٛز٠ ي١َٝ٬ ايعقام قح

، غٓٔ ابحٔ َادح١ بحاب     3/360دح 3662( غٓٔ أبٞ زاٚز باب ؾهٌ ْؿط ايعًِ بطقِ 3
 1/156دح 230َٔ بًؼ عًُا بطقِ
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بٌ  َٔ ْكب٘ ٚيٞ ا٫َط يؿكٌ اـكَٛاتٖٛ  :بعـــا : الكاضٕ زا
َٔ ْكب٘ اإلَاّ بٓاس١ٝ ككٛق١ يٝٓؿص بٗا ا٭سهاّ ، ٚقٌٝ ٖٛ :  (1). ايٓاؽ

ِٖ قكل يًُٓاط ٗ ٚايكانٞ أ ، (2) ٜسٟ َطتهيب خ٬ف اؿلأٜٚأخص ع٢ً 
ايٓاؽ  ، َٚٔ أؾسع٢ً ا٭عطاف ٚقهاٜا اإلثباتات ٚايبٝٓات  إػا٥ٌ إعتُس٠

ساد١ إٍ ؼكٝل إٓاط ٗ ايكهاٜا ٚإٓاظعات اييت تطؾع إيٝ٘ يٝتُهٔ َٔ 
ٕككس ايعساي١ ، ٚتتهح  ؼكٝكا هلاھأ إٍ اؿكٛم ٚضز اـكَٛات بٌ ايؿكٌ

َس٣ ساد١ ايكانٞ إٍ ؼكٝل إٓاط إشا عًُٓا إٔ سكٝك١ عًُ٘ ٖٞ تٓعٌٜ 
ٓعٛض٠ أَاَ٘ ٚايت٢ ٫بس ي٘ َٔ أسهاّ ايؿطٜع١ ٚقٛاعسٖا ايه١ًٝ ع٢ً إػأي١ إ

اؿهِ ؾٝٗا ٖٚٛ ٜؿرتى ٗ شيو َع إؿيت غري إٔ سهُ٘ ؾٝ٘ إيعاّ يًُتكانٌ 
غ٬ف اإلؾتا٤ ايصٟ ٫ إيعاّ ؾٝ٘ ، ٚإشا نإ تٓعٌٜ ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع ٖٛ 
سكٝك١ عٌُ ايكانٞ ؾإْ٘ ٫ٜتُهٔ َٔ اؿهِ ٚايؿكٌ ٗ اـكَٛات إ٫ 

 "ع٢ً ايٓاؽ سكٛقِٗ ، ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ ايؿاطيب  بتشكٝل إٓاط ٚإ٫ أناع
اؿذاز ٫ٚ طًب  ؾايكانٞ ٫ ّهٓ٘ اؿهِ ٗ ٚاقع١ بٌ ٫ ّهٓ٘ تٛدٝ٘

،  اـكّٛ َا عًِٝٗ إ٫ بعس ؾِٗ إسعٞ َٔ إسع٢ عًٝ٘ ٖٚٛ أقٌ ايكها٤
بٓعط ٚادتٗاز ٚضز ايسعا٣ٚ إٍ ا٭زي١ ٖٚٛ ؼكٝل إٓاط إ٫ ٫ٚ ٜتعٌ شيو 

ؾاؿانِ إشا مل ٜهٔ ؾكٝ٘ ايٓؿؼ ٗ ا٭َاضات  "، ٜٚكٍٛ ابٔ ايكِٝ (3) " بعٝٓ٘
ٚز٥٫ٌ اؿاٍ َٚعطؾ١ ؾٛاٖسٙ ٚٗ ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚإكاي١ٝ نؿكٗ٘ ٗ نًٝات 

                                                           
زاض ايٓؿحا٥ؼ يًٛبحع    - 1/354( َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤  يًسنتٛض قُس ضٚاؽ قًعذٞ دحح  1

 ١ْٝ1988ّ يبٓإ ايٛبع١ ايجا -بريٚت  -ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع 

ـ   ( 2 ٟ   بحٔ  ُحس  حمل ايتٛقٝـ ع٢ً َُٗحات ايتعحاضٜ ؼكٝحل ز. قُحس    عبحس ايحط٩ٚف إٓحاٚ
 1410ايٛبع١ ا٭ٍٚ   - بريٚت ، زَؿل -زاض ايؿهط   -569قح  ضنٛإ ايسا١ٜ

 4/66(إٛاؾكات بتعًٝكات ايسنتٛضعبس اهلل  زضاظ دح 3
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ا٭سهاّ أناع  سكٛقا نجري٠ ع٢ً أقشابٗا ٚسهِ َا ٜعًِ ايٓاؽ ب٬ْٛ٘ ٫ 
   (1) " ٘ ٚقطا٥ٔ أسٛايٜ٘ؿهٕٛ ؾٝ٘ اعتُازا َٓ٘ ع٢ً ْٛع ظاٖط مل ًٜتؿت إٍ باطٓ

: ٍٚ ا٭َط ْٚٛاب٘ ِٖ إٓٛط بِٗ سطاغ١ ايسٜٔ خامطا : ّلٕ األمس 
ٚغٝاغ١ ايسْٝا ٚايكٝاّ َكاحل ايسٚي١ إػ١ًُ ٗ ايساخٌ ٚاـاضز ، ٚهلصا ؾِٗ 

 إعٕٓٝٛ بتشكٝل إٓاط ٗ فايٌ :
،  (2)َػا٥ٌ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ٖٚٞ قٛض عٌُ ٚيٞ ا٭َط ْٚٛاب٘ األّل :

َانإ ؾع٬ ٜهٕٛ ايٓاؽ َع٘  "ٚقس عطؾٗا ابٔ عكٌٝ ٗ نتاب٘ ايؿٕٓٛ بأْٗا 
أؾطب إٍ ايك٬ح ٚأبعس عٔ ايؿػاز ٚإٕ مل ٜهع٘ ضغٍٛ اهلل ٫ٚ ْعٍ ب٘ 

ٞٓ عطؾٗا ٚ،  (3) "ٚسٞ  (4) " أَٛضِٖ إق٬ح أَٛض ايٓطع١ٓٝ ٚتسبري "بأْٗا ايبذريَ
ٓاط ٗ ٖصٙ إػا٥ٌ غٛا٤ ناْت ؾٛيٞ ا٭َط ْٚٛاب٘ ِٖ إٓٛط بِٗ ؼكٝل إ

تتعًل بتٓعِٝ ؾ٦ٕٛ ايسٚي١ ٗ ايساخٌ ٚايكٝاّ َكاحل ايطع١ٝ ٚغٔ ايكٛاٌْ 
ٚايتؿطٜعات اييت تهؿٌ شيو ، أّ تٓعِٝ ع٬قتٗا َع غريٖا َٔ ايسٍٚ ٚضعا١ٜ 
َكاؿٗا ٗ اـاضز ٭ِْٗ أعًِ بصيو َٔ غريِٖ إش ًٜٛعٕٛ ع٢ً سكا٥ل 

ٚتتذُع يسِٜٗ َعًَٛات َٚعاضف ٫ػتُع عٓس  ٚأغطاض ٫ًٜٛع عًٝٗا غريِٖ
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أسس غريِٖ يصيو نإ ٚيٞ ا٭َط ْٚٛاب٘ أقسض َٔ غريِٖ ع٢ً ؼكٝل إٓاط ٗ 
تكطؾات اإلَاّ ع٢ً  "قهاٜا ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ ، ٚؼهُِٗ ٗ شيو قاعس٠ 

 . (1) "ايطع١ٝ َٓٛط١ بإكًش١ 
 ايعًُا٤ ٚاييت إػا٥ٌ ا٫دتٗاز١ٜ اييت ٜكع ؾٝٗا اـ٬ف بٌ التاىٕ:

ؾإشا  (2) "سهِ اؿانِ ٗ َػا٥ٌ ا٫دتٗاز ٜطؾع اـ٬ف  "تسخٌ ؼت قاعس٠ 
ٚقع اـ٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ َػأي١ ادتٗاز١ٜ ثِ سهِ ؾٝٗا ٚيٞ ا٭َط عهِ 
ؾ٬هٛظ ٭سس َٔ ايعًُا٤ إٔ ٜؿيت أٚ وهِ غ٬ف شيو ٚإٕ نإ كايؿا 

َٖٔب َٚ "ٕصٖب٘ ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ اإلَاّ ايكطاٗ  َُِص ٘ٔ ٔي َٖٔب ََِص  ِٔ ـُ َع َُُدأي َِٜطٔدُع اٞي
 ِٔ َٔ ٢ٍ ايٖكٔشٝح٢  ِٛ ٢ًٜ اٞيٜك ٘ٔ َع ِٝ ًٜ ُٖا ٜناَِْت َع ٢ِ َع ُٙ َبِعَس اٞيُشٞه ََٚتَتَػُٖٝط ٝؾِتَٝا  ٢ِ اٞيَشأن

٘ٔ ُث َٚٞقٔؿ ِْ ٔبٔكٖش١ٔ  َِ َسأن َُُؿاع٢ إَشا َسٜه ـَ اٞي َٚٞق ِٔ ٜيا ََٜط٣  َُ َُا٤ٔ ٜؾ ًٜ ٖٔٔب اٞيُع ِٖ َََصا
 ِٕ ُ٘ َبِعَس َشٔيٜو ٜأ ٌٗ ٜي َٜٚيا َٜٔش  ُٙ ََِها َٜٚأ  ُٙ ٘ٔ َْؿ٤َص ًٜأْ ٞٛ َٕ ُٜٞؿٔتٞ ٔبُب ِٔ ٜنا َُ َٛأقَع١ٝ ٔي ُضٔؾَعِت اٞي

 ٔ٘ ًٜأْ ٞٛ َٞ ٔبُب َِ ، ُٜٞؿٔت ََٚسٜه َٗا  َٖٚد ِٖٚدُتو ٜؾٜأِْٔت ٜطأيْل ٜؾَتَع ِٕ َتَع ٍَ إ َٜٚنَصٔيٜو إَشا ٜقا
ََٖصا ايٓٚ ِْ ٔبٔكٖش١ٔ  ََٖصا ايٜٓٚهاَح َسأن ِٓٔؿُص  ُٜ ُ٘ ًٜام٢ ٜي ٤ٛ َّ اي َٕ ََٜط٣ ٝيُعٚ ٜهاح٢ ٜؾٜاي٤ٔصٟ ٜنا

َُٖب  ََِص  َٛ ُٖ َٚ ُٗٛض٢  ُِ َُٖب اٞيُذ ََِص  َٛ ُٖ ََٖصا  ًٜام٢  ٤ٛ َٞ ٔباي ِٕ ُٜٞؿٔت ُ٘ َبِعَس َشٔيٜو ٜأ ٌٗ ٜي َٜٚيا َٜٔش
 (3) " ََأيٕو
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 ضادضا : ارترباٛ : 
 ي٘ ، أٚ ٖٛ : اؿاشم ايصٟ (1)كت٘ : ايعامل بهٓ٘ ايؿ٧ ٚسكٝ ٚھ اـبري 

 (2)قٓاعت٘ . بأَٛض تا١َ زضا١ٜ
 ؼكٝل ٗ بِٗ ا٫ختكام ٚا٫غتعا١ْ ٍھٚأ اـربا٤ إٍ ٚايطدٛع

 ايؿٛط١ٜ ٚغ١ًٝا ٚخٛاقٗ ؾٝا٤ٕ َعطؾ١ طبٝع١ ا٭إ إشًَٛٛب ؾطعا  أَط إٓاط
إ٫  ٝات نُا غٝأتٞ ، ٖٚٞ ٫ُتعطفؼكٝل إٓاط ٗ ايؿطٚع ٚ اؾع٥َٔ ٚغا٥ٌ 

 ع٢ً ٚا٫عتُاز َطادعتِٗ ٚدٛب َٔ دٗتِٗ هلصا نإ َٔ بسٖٝات ا٫دتٗاز
 سكٝكتٗا إزضاى اجملتٗس ع٢ً ٜتعصض إػا٥ٌ اييت ٗ آضا٥ِٗ ٗ ؼكٝل إٓاط

ايٛب ٚاهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ  نُػا٥ٌ بٓؿػ٘ سهُٗا ٗ إ٪ثط٠ ٚاؾٛاْب
إشا عٓت  "اطيب ٚإعا٬َت ايتذاض١ٜ ٚإكطؾ١ٝ اؿسٜج١ ٚمٖٛا ٜكٍٛ ايؿ

َػأي١ ٜٓعط ؾٝٗا ظاٍٚ أٌٖ إعطؾ١ بتًو إعاضف إتعًك١ َػأيت٘ ؾ٬  ًُذتٗسي
 ؼكٝل ٗ اـرب٠ ٍھأ إٍ ايطدٛع ، ٫ٚ ٜع٢ٓ (3) " ٜكهٞ ؾٝٗا إ٫ َؿٛضتِٗ

 ٗ ايؿطعٞ اؿهِ تكطٜط غ١ًٛ ّھإعٛا٤ بعًَِٛٗ إتعًك١ إػا٥ٌ ٗ إٓاط
 ِ ٖٓا ع٢ً أَطٜٔ :إػا٥ٌ بٌ ٜكتكط زٚضٖ شٙھ

ا٭ٍٚ : بٝإ ٚؾطح ايٛاقع١ ٚاإلداب١ عٔ ا٭غ١ً٦ ٚاإلؾها٫ت  -1 
سٛهلا اييت ٜٛطسٗا عًُا٤ ايؿطٜع١ ست٢ ٜتُهٔ ٖ٪٤٫ َٔ تكٛضٖا تكٛضا 

 قشٝشا ٚزقٝكا َٚٔ ثِ ايتشكل َٔ ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٚثبٛت٘ َٔ عسَ٘ . 
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ِ وٌٝ ع٢ً اـربا٤ ايجاْٞ : إٔ ٜكّٛ اجملتٗس بتشكٝل إٓاط ايعاّ ث -2
ٚأٌٖ ا٫ختكام ٗ ؼكٝل إٓاط اـام ٗ ٚاقع١ بعٝٓٗا أٚ ؾدل بعٝٓ٘ ، 

ع٢ً  إػأي١ ثِ وًٝ٘ دٓؼ ٗ ايؿطعٞ َٚٓاط٘ اؿهِ يًُػتؿيت اجملتٗس ؾٝبٌ
 ٜبٌ نإٔ ب٘ َٔ عسَ٘ ، اـاق١ ايكٛض٠ ٗ ؼككِّ٘ يتأن١ٝس ا٫ختكام ٍھأ

 أٚ ايكٝاّ تطى ٚدٛاظ بإا٤ ، ٜتأش٣ ب٘ دطح ٕٔ ايتُِٝ دٛاظ اجملتٗس يًػا٥ٌ
 وًٝ٘ ثِ ؾؿا٤ٙ أٚ ٜ٪خطإ بإكًٞ َعٌ َطض إ٢ؿام ُٜػٚببإ ناْا إشا ايػذٛز

ٚمٛ شيو ، ٫ٜٚكتكط  ؾٝٗا إٓاط ٚؼكٝل سايت٘ تكسٜط ٗ إدتل ايٛبٝب إٍ
 بِٗ ا٫غتعا١ْ بأٌٖ اـرب٠ ٗ ؼكٝل إٓاط ع٢ً ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ بٌ ٜػتعٌ

أٜها ايكها٠ ٚغريِٖ ٖٔ ٜٓاط بِٗ ؼكٝل إٓاط ٗ إػا٥ٌ إدتًؿ١ اييت 
٫ٜكسضٕٚ ع٢ً إزضاى سكٝكتٗا َٚاٖٝتٗا إ٫ عٔ ططٜل أٌٖ اـرب٠ 

قس ٜتعًل ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ؾ٬ ٜؿتكط ٗ  "ٜكٍٛ ايؿاطيب  ٚا٫ختكام
٭ٕ   َعطؾ١ عًِ ايعطب١ٝنُا أْ٘ ٫ ٜؿتكط ؾٝ٘ إٍ شيو إٍ ايعًِ َكاقس ايؿاضع

، ٚإِا  ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ عإككٛز َٔ ٖصا ا٫دتٗاز إِا ٖٛ ايعًِ بإٛنٛ
ٜؿتكط ؾٝ٘ إٍ ايعًِ َا ٫ ٜعطف شيو إٛنٛع إ٫ ب٘ َٔ سٝح قكست إعطؾ١ 
ب٘، ؾ٬ بس إٔ ٜهٕٛ اجملتٗس عاضٟؾا ٚفتّٗسا َٔ تًو اؾ١ٗ ايت٢ ٜٓعط ؾٝٗا يٝتٓعٍ 

، ناحملسخ ايعاضف بأسٛاٍ ا٭غاْٝس  ع٢ً ٚؾل شيو إكته٢اؿهِ ايؿطعٞ 
ٚططقٗا، ٚقشٝشٗا َٔ غكُٝٗا، َٚا وتر ب٘ َٔ َتْٛٗا ٖا ٫ وتر ب٘، ؾٗصا 

، ٚعاضٟؾا َكاقس  ٜعترب ادتٗازٙ ؾُٝا ٖٛ عاضف ب٘، نإ عإا بايعطب١ٝ أّ ٫
ٗ َعطؾ١  ، ٚايكاْع ٤اتا، ٚنصيو ايكاض٨ ٗ تأز١ٜ ٚدٛٙ ايكط ايؿاضع أّ ٫

، ٚعطؾا٤ ا٭غٛام  ، ٚايٛبٝب ٗ ايعًِ با٭زٚا٤ ٚايعٝٛب يكٓاعاتاعٝٛب 
، ٚإاغح  ٗ قش١ ايكػ١ُ ٗ َعطؾ١ قِٝ ايػًع َٚساخٌ ايعٝٛب ؾٝٗا، ٚايعاز
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ٗ تكسٜط ا٭ضنٌ ٚمٖٛا، نٌ ٖصا َٚا أؾبٗ٘ ٖا ٜعطف ب٘ َٓاط اؿهِ 
عًُا٤ ايٓبات ٗ ؼكٝل  ، ٚقس اغتسٍ اإلَاّ ايعضنؿٞ بطأٟ (1) " ايؿطعٞ

ٚايصٟ أْع عًٝ٘  "َٓاط اإلغهاض ٗ اؿؿٝـ يتكطٜط عكٛب١ َتعاطٝٗا ؾكاٍ 
، ٚقس زأبت اجملاَع ايؿك١ٝٗ  (2) "ا٭طبا٤ ٚايعًُا٤ بأسٛاٍ ايٓبات أْٗا َػهط٠ 

َٚ٪غػات ا٫دتٗاز اؾُاعٞ ع٢ً ا٫غتعا١ْ بطأٟ أٌٖ اـرب٠ ٚا٫ختكام 
ٌ ٚايٛقا٥ع اؿسٜج١ نُا ٗ ؼكٝل َٓاط ايؿٛط ٗ قٛط٠ ٗ ؼكٝل إٓاط ٗ إػا٥

ا٭شٕ ٚمٖٛا ، ؾكس أؾتت اجملاَع ايؿك١ٝٗ بأْٗا ٫تؿٛط ٚشيو َبين ع٢ً َاقطضٙ  
 إٔ ا٭شٕ يٝؼ بٝٓٗا ٚبٌ َٔ ايتؿطٜح أٌٖ ا٫ختكام َٔ ا٭طبا٤ ٚعًُا٤

نُا  شٕٓؿص َٓٗا إا٥عات إ٫ إشا انطَت طب١ً ا٭تاؾٛف ٫ٚ ايسَاؽ قٓا٠ 
 غٝأتٞ بٝاْ٘ .

 إضياد حتكٔل املياط إىل مؤضطات االجتَاد ادتناعٕ : 
يكس شٖب نجري َٔ ايعًُا٤ ٚايباسجٌ إعاقطٜٔ ايصٜٔ ٜٗتُٕٛ َػأي١ 
ؼكٝل إٓاط إٍ إٔ ن٬ّ ا٭قٛيٌٝ عٔ إٔ ؼكٝل إٓاط ٜكّٛ ب٘ اجملتٗس ايؿطز 

يهٓ٘ غري َٓاغب  قشٝح َٓاغب يعكطِٖ ايصٟ ٜتكـ بايبػاط١ ٚايػٗٛي١
يعكطْا ايصٟ ٜتكـ بايرتنٝب ٚايتعكٝس خاق١ بعس ظٗٛض َ٪غػات 
ا٫دتٗاز اؾُاعٞ ٚبطٚظ زٚضٖا ايؿاعٌ ٚإ٪ثط ٗ ا٫دتٗاز إعاقط ٚبٝإ 
ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚهلصا ؾإٕ ايصٟ ٜكّٛ بتشكٝل إٓاط ٗ عكطْا ايطأٖ 
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، ؾُج٬ ؼكٝل إٓاط  (1) ىتًـ باخت٬ف احملٌ َٚٛنٛع ايٓاظي١ ٚاؿهِ إٓعٍ
ٗ إػا٥ٌ ايٛب١ٝ اؿسٜج١ َٚػا٥ٌ اهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٚإعا٬َت ايتذاض١ٜ ٚإاي١ٝ 
ٚقهاٜا ا٭١َ ايعا١َ ٚمٖٛا ٫وػٔ إٔ ٜرتى  يًُذتٗس ايؿطز بٌ ا٭ٚيٞ إٔ 
ٜتٍٛ ؼكٝل إٓاط ؾٝٗا َ٪غػات ا٫دتٗاز اؾُاعٞ ٭ٕ أٍٚ خٛٛات ؼكٝل 

ٜٛط إػأي١ ٚتعين سكٍٛ قٛض٠ قشٝش١ ٚسكٝك١ٝ يًُػأي١ عٓس إٓاط ٖٞ تك
اجملتٗس ٚشيو ٫وكٌ ٗ قهاٜا ايعكط اييت تتكـ بايرتنٝب ٚايتعكٝس إ٫ 
بتعإٚ عسز َٔ اـربا٤ ٗ عًّٛ َتعسز٠  يبٝإ سكٝكتٗا ٚقٛضتٗا ايكشٝش١ 

٫ّهٔ اييت ٖٞ عًٝٗا ٗ ايٛاقع ست٢ ّهٔ ؼكٝل إٓاط ؾٝٗا ؼكٝكا قا٥با ، ٚ
يًُذتٗس ايؿطز َُٗا ع٬ نعب٘ ٗ ايعًِ ايكٝاّ بصيو َؿطزٙ ٗ َجٌ تًو 
ايكهاٜا إطنب١ ، ٚهلصا ناْت َ٪غػات ا٫دتٗاز اؾُاعٞ ٖٞ ا٭ٍٚ ٚا٭قسض 
ع٢ً ؼكٝل إٓاط ٗ َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا ، ٚأٜها ؾإْٗا أقٌ خٛأ َٔ اجملتٗس 

ات َٚسا٫ٚت بٌ عسز نبري ايؿطز إش ا٭سهاّ ٫تكسض عٓٗا إ٫ بعس َٓاقؿ
َٔ ايعًُا٤ ٚاـربا٤ ٚتكًٝب إػأي١ ع٢ً ناؾ١ ٚدٖٛٗا ٚكتًـ استُا٫تٗا 
ٖا هعٌ استُا٫ت اـٛأ ق١ًًٝ ، نُا إٔ ضأٟ اجملُٛع خري َٔ ضأٟ ايؿطز 
يصيو ناْت اؾ١ٗ إٓٛط بٗا ؼكٝل إٓاط ؽتًـ باخت٬ف إػأي١ إًٛٛب 

٥ٌ اييت ؽتل بؿطز أٚ بعس٠ أؾطاز قسٚزٜٔ غري تًو ؼكٝل إٓاط ؾٝٗا ؾإػا
اييت تتكٌ بكهاٜا ا٭١َ َٚكاؿٗا ، ٚنصيو إػا٥ٌ ايٝػري٠ غري ايكهاٜا 
ايهرب٣ ٚإػا٥ٌ إطنب١ ٚشيو هعّ بأُٖب١ ٚنطٚض٠ إغٓاز ؼكٝل إٓاط ٗ 

 َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا إٍ َ٪غػات ا٫دتٗاز اؾُاعٞ .
                                                           

، َحٔ وكحل إٓحاط يًحسنتٛض عبحس       65( ؾك٘ ايٛاقع ٚايتٛقع يًسنتٛض عبساهلل بٔ بٝ٘ قح 1
   3اؿُٝس عؿام قح 
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عس شيو َٔ نٛابط ؼكٝل إٓاط ٭ٕ سكٝك١ ُٜالعله مبياط اذتهه : -2
ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط نُا غبل بٝاْ٘ ٖٞ بصٍ اؾٗس ٚاغتؿطاؽ ايٛغع ٗ 
ايتشكل ٚايتجبت َٔ ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١ ع٢ً اجملتٗس ، 
ٖٚصا ٜػتًعّ إٔ ٜهٕٛ اجملتٗس ع٢ً عًِ َٚعطؾ١ تا١َ َٓاط اؿهِ ايصٟ ٜبشح 

ايٛاقع١ إعطٚن١ عًٝ٘ إش ٫ٜتكٛض عك٬ إٔ ٜٓعط اجملتٗس ٗ َس٣ تٛبٝك٘ ع٢ً 
ؼكل ٚثبٛت َٓاط اؿهِ ٗ ايٛقا٥ع ٚايكٛض إعطٚن١ عًٝ٘ ٖٚٛ هٌٗ ٖصا 
إٓاط ٫ٜٚعطؾ٘ ، إش بسٕٚ ٖصا ايعًِ ٚتًو إعطؾ١ ٫ٜتُهٔ َٔ تٓعٌٜ 

إٓاط  ؼكٝل  ٜهٕٛ ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚا٭عٝإ يصيو نإ َٔ ايبسٖٞ إٔ
 ٚإزضان٘ ، اؿكٝكٞ َٓاط٘ بتدطٜر ثِ ، ايؿطعٞ ٚؾُٗ٘ اؿهِ بإزضاى َػبٛقا

 ططٜل عٔ إٓاط ؼكٝل ٖصا بعس ، يٝأتٞ إدتًؿ١ ايؿطع١ٝ ٚططق٘ َػايه٘ ٚؾل
 . (1) إٓاغب١ ٚا٭عٝإ ٚاؾع٥ٝات ايٛقا٥ع ٗ ثبٛت٘ َس٣ ٗ ايٓعط

س ٖصا ايؿطط قس دا٤ ٚايٓاظط ٗ تعطٜؿات ا٭قٛيٌٝ يتشكٝل إٓاط ه
قطوا ٚٚانشا ٗ تعطٜؿاتِٗ ٖٚصا َاقطح ب٘ اٯَسٟ ٚابٔ ايٓذاض بكٛهلُا 

 ٜجبت إٔ " بكٛي٘ ايؿاطيب ٚقطح ب٘ "بعس َعطؾتٗا ٗ ْؿػٗا  "ٗ ايتعطٜـ 
 إزضاى بعس إْ٘ أٟ   "قً٘ تعٌٝ ٗ ايٓعط ٜبك٢ َسضن٘ ايؿطعٞ يهٔ اؿهِ
َس٣ ثبٛت شيو إٓاط ٚؼكك٘  ٗ ايٓعط ٜبك٢ ، َٓاط٘ ايؿطعٞ ٚتعٌٝ اؿهِ

 . ي٘ سكٝك١ٝ دع٥ٝات إٔ تهٕٛ تكًح إٓاغب١ اييت قايِّ٘ ٗ 
 "تٓل ايكاعس٠ إٓٛك١ٝ ع٢ً  العله باملطأل٘ امليظْزٗ ّتصْز حكٔكتَا : -3

قٛي٘  ٖٚٞ قاعس٠ قشٝش١ ٜؿٗس هلا  "إٔ اؿهِ ع٢ً ايؿ٧ ؾطع عٔ تكٛضٙ 

                                                           

 6( أثط ا٫خت٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 1
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ََا ٜي ﴿ تعاٍ ـُ  ِْ ٫َٜٚ َتٞك ًٞ ٘ٔ ٔع َٚٔ إكطض عٓس ايعًُا٤ إٔ ؾك٘  (1) ﴾َِٝؼ ٜيٜو ٔب
 ْاھ ايع١ًٔ بإعًٍٛ ، ٚإطاز اضتباٜط ايكشٝح ايتكٜٛط بؿك٘  ايٓاظي١ ٜطتبط

ايؿكٗٞ يًُػأي١ قٌ ؼكٝل إٓاط ٚشيو بإٔ ٜطغِ ايؿكٝ٘ هلا قٛض٠  ايتكٜٛط
 بٌ اـًط يٛاقع زٕٚٚسكٝكتٗا نُا ٖٞ عًٝ٘ ٗ ا ٗ شٖٓ٘ َٛابك١ ُاَا ٕاٖٝتٗا

عًٝٗا ٚقس أؾاض ايكطاٗ إٍ  ٚاؿهِ ؾُٗٗا عًٝ٘ ٚيٛاظَٗا ست٢ ٜػٌٗ اؿكا٥ل
ٟ ٫ ٕا ھٟ ھؾايٛادب س٦ٓٝص إٔ ٜٓعط إٍ نٌ سكٝك١ َٔ سٝح  "شيو بكٛي٘ 

٫ بٖس إٔ ُٜب٢ٓ  ، ؾشت٢ ٜهٕٛ ؼكٝل إٓاط  قشٝشا (2) " اا ٜٚعطض هلًَٜٗع
دٌٗ أٚ خٛأ  إش إٔ ٕػأي١ قٌ ايٓعطٚايػ٪اٍيًٛاقع١ أٚ ا ع٢ً تكٛض قشٝح

َٚٔ ثِ  ؼكٝل إٓاط ٜرتتب عًٝ٘ اـٛأ ٗ سكٝك١ إػأي١ تكٛضاجملتٗس ٗ 
اـٛأ ٗ تٓعٌٜ اؿهِ إش نٝـ ّهٔ يًُذتٗس إٔ ٜتشكل َٔ ٚدٛز إٓاط ٗ 

بكسض قش١ ٚاقع١ مل ٜتكٛضٖا ٚمل ٜعطف سكٝكتٗا أٚ أخٛأ ٗ تكٛضٖا ؾ
ٜهٕٛ َكٝبا ٗ ادتٗازٙ بتشكٝل  َٓاط اؿهِ  تٗس يًٛاقع١ اجمل تكٛضٚمشٍٛ 

خٛأ ، ٚبكسض ؾٝٗا  َٚٔ ثِ ٜهٕٛ َكٝبا ٗ تٓعٌٜ اؿهِ عًٝٗا تٓع٬ٜ قشٝشا 
ٙ هلا ٜهٕٛ اـٛأ ٗ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط َٚٔ ثِ اـٛأ ٗ قكٛض تكٛضٚ

ـ ثِ تٓعٌٜ اؿهِ ٚشيو ٭ٕ ايؿت٣ٛ ُط بج٬خ َطاسٌ ٖٞ ايتكٛض ثِ ايتهٝٝ
 تٓعٌٜ اؿهِ ، َٚطس١ً ايتكٛض ٖٞ أخٛط ٖصٙ إطاسٌ إش ُٖا َرتتبإ عًٝٗا،

                                                           

 36( غٛض٠ اإلغطا٤ آ١ٜ  1
ات ايكانحٞ ٚاإلَحاّ يإلَحاّ ؾحٗاب     ( اإلسهاّ ٗ ُٝٝع ايؿت٣ٛ عٔ ا٭سهحاّ ٚتكحطؾ   2

طبحع  – 33ايسٜٔ أبٞ ايعباؽ أٓس بٔ إزضٜؼ ايكطاٗ ؼكٝل عبس ايؿتاح أبٛ غس٠ قح 
 1995ّٙ/1416َهتب إٛبٛعات اإلغ١َٝ٬ عًب ايٛبع١ ايجا١ْٝ 
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، َٚٔ ا٭َج١ً  (1)"ايؿتا٣ٚ َٔ ايتكٛض أنجط أغ٬طإٕ " اؿذٟٛ  ٜكٍٛ ٚهلصا
ع٢ً شيو َاٚقع ٗ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعاؾط اهلذطٟ َٔ خ٬ف ؾسٜس بٌ ايعًُا٤ 

خاق١ إٔ ايك٠ٛٗ اغِ َٔ  ٗ سهِ ايك٠ٛٗ تكٛضا َِٓٗ أْٗا َػهط٠  ناـُط
ؿٞ أمسا٤ اـُط ٚقس اضتبٛت ٗ أٍٚ ظٗٛضٖا َذايؼ ايًٗٛ ٚؾطب اـُط ؾ

تػعُا١٥ ُضؾَع يًؿٝذ ايع١َ٬ ٚاعغ ايعكط ؾٗاب ايسٜٔ ٚغ١ٓ تػع ٚث٬ثٌ 
ٍْ ٗ ايك٠ٛٗ قٛضت٘  َا قٛيهِ  "أٓس بٔ عبس اؿل ايػٓباطٞ ايؿاؾعٞ غ٪ا

٠ٛ هتُع عًٝ٘ ْاع١ ٜؿطبْٛ٘ ضنٞ اهلل عٓهِ ٗ ؾطاب ُٜػُْٛ٘ ايكٗ
ؾأداب تبعا ٭بٝ٘ عطَتٗا   ؟ ٜٚععُٕٛ أْ٘ َباح  ؾٌٗ شيو دا٥ع أّ سطاّ

َُػهط٠ ايسٜٔ ايعٝجاٟٚ ايؿاؾعٞ ب ايؿٝذ ؾٗاٖٚٔ شٖب إٍ ؼطّٗا  ، ٚأْٗا 
َطاز ايعجُاْٞ ايػًٛإ ٙ ايؿتا٣ٚ ٖصٚقس ًٓت ٚايكٛب بٔ غًٛإ اؿٓؿٞ 

 ع٢ً إقساض ايطابع
 (2) " ٖح1042بتشطِٜ ايك٠ٛٗ ٖٚسّ إكاٖٞ ٗ اغتٓبٍٛ عاّ  ؾطاَإ 

ؾًُا تبٝٓت سكٝكتٗا ٚاتهشت قٛضتٗا ٗ أشٖإ ايعًُا٤ ضدعٛا إٍ ايكٍٛ 
ظٛاظٖا ، ٚقس قسضت بػبب اـٛأ ٗ تكٛض ايٛاقع١ قٌ ؼكٝل إٓاط ؾتا٣ٚ 
باط١ً أثاضت دس٫ ٚسذطت ع٢ً ايٓاؽ ٚاغعا باغِ ايسٜٔ ٚٚقعت أخٛا٤ 

                                                           
( ايؿهط ايػاَٞ ٗ تحاضٜذ ايؿكح٘ اإلغح٬َٞ حملُحس بحٔ اؿػحٔ اؿذحٟٛ ايجعحاييب دحح           1

 ٖح 1340ٕعاضف بايطباط  عاّ طبع إزاض٠ ا – 2/571

إعحطٚف بحابٔ    عبحس اؿحٞ بحٔ أٓحس ايعهحطٟ      ي ؾصضات ايصٖب ٗ أخباض َٔ شٖب (  2
زاض بحٔ  طبع  – 8/40دح  قُٛز ا٭ضْا٩ٚط، ؼكٝل عبس ايكازض ا٭ضْ٪ٚط،  اؿٓبًٞايعُاز 

ٟ      زَؿل -نجري  ، عُس٠ ايكؿ٠ٛ ٗ سٌ ايك٠ٛٗ يعبس ايكحازض بحٔ قُحس اؾعاٜحطٟ ا٭ْكحاض
 ّ  2007طبع  ١٦ٖٝ أبٛ ظيب يًجكاؾ١ ٚايرتاخ  غ١ٓ  – 81اؿٓبًٞ قح 
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 ايسَا٤ إضاق١ إٍ سس بعهٗا ٚقٌ ايػاس١ اإلغ١َٝ٬ ٗ ٫٬ت نجري٠ٚاخت
قٛض٠  تؿٜٛ٘ عٔ ْاٖٝو ، ٚتهؿري ايٓاؽ ٚإخطادِٗ عٔ ا١ًٕ ٚاغتش٬هلا

اـاط١٦ ٚشيو نُا ٗ تهؿري  ا٭ؾعاٍ ٖصٙ َٔ نجري َٔ ايرب١٦ٜ ايكاؾ١ٝ اإلغ٬ّ
ِِ   "ي٘ تعاٍ إػًٌُ َػأي١ اي٤٫ٛ ٚايربا٤ ، ٚتهؿري سهاّ إػًٌُ بكٛ ََٔ ي٤ َٚ

 َٕ ُِ اٞيٜهأؾُطٚ ُٖ ِٜٚي٦ٜٔو  ُ٘ ٜؾٝأ ٤ً ٍَ اي َُا ٜأَْع ٖٚصا إٓٗر إٓشطف قطٜب  (1) "َِٜشٝهِ ٔب
َٔ َٓٗر اـٛاضز ايصٟ بٝٓ٘ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا ٗ َعطض شَ٘ هلِ 

ًٜٝكٛا إ٢ٜي٢ آَٜإت ََْعٜيِت ٔؾٞ اٞيٝهؿ٤اض٢ ٜؾَذَع "بكٛي٘  ٜٛ ِْ ُِ ا ُٗ ٌَإ٢ْٖ َٔٓٔ ٪ُُِ ٢ًٜ اٞي َٖا َع ًٛٝ " (2) 
إش إٔ خٛأِٖ ٗ ؼكٝل إٓاط إرتتب ع٢ً خ٦ِٛٗ ٗ تكٛض سكٝك١ ٚاقع 
إػًٌُ قازِٖ إٍ تٓعٌٜ اٯٜات ايٛاضز٠ ٗ ايهؿاض ع٢ً إ٪ٌَٓ ٖا دعًِٗ 
ٜػتشًٕٛ ايسَا٤ ٚا٭عطاض ٚا٭َٛاٍ إٍ غري شيو َٔ إػا٥ٌ ٚايٛقا٥ع اييت 

كٝكتٗا َٚاٖٝتٗا إتكسٕٚ يًشهِ ؾٝٗا ٖا ٜ٪نس ٜٚؿسزع٢ً أخٛأ ٗ تكٛض س
أ١ُٖٝ ٚخٛٛض٠ ايتكٛض ايكشٝح يًٛقا٥ع َٚعطؾ١ سكٝكتٗا ٚ َاٖٝتٗاعٓس ايكٝاّ 

 بتشكٝل إٓاط .
 ٜٚتشكل تكٛض إػأي١ تكٛضا قشٝشا بٛطٜكٌ :

ٚشيو بػ٪اٍ ٚاغتؿػاض إػتؿيت ، أٚ  األّل : الطؤال ّاالضتفطاز:-1
تدكل ٚاـرب٠ ٗ إػا٥ٌ ايعا١َ أٚ اييت ٫وػٓٗا اجملتٗس غ٪اٍ أٌٖ اي

نُػا٥ٌ ايٛب ٚاهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٚا٫قتكاز َٚعا٬َت ايبٓٛى ٚتهطاض 
ا٭غ١ً٦ ٚإدطا٤ إٓاقؿات ٚاؿٛاضات ست٢ تتهح ايكٛض٠ ٚتٓذًٞ سكٝكتٗا 

                                                           
 44( غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ  1
( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب قتٌ اـحٛاضز ٚإًشحسٜٔ بعحس إقاَح١ اؿذح١       2

 9/21دح 6930عًٝ٘ بطقِ 
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خٌ ٗ شٖٔ اجملتٗس ُاَا ٚتهٕٛ َٛابك١ ٕا١ٖٝ ٚسكٝك١ إػأي١ نُا ٖٛ اؿاٍ زا
اجملاَع ايؿك١ٝٗ ، ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝ٘ ٖٓا ع٢ً أْ٘ هب ع٢ً اجملتٗس إٔ ٜبصٍ غا١ٜ 
دٗسٙ ٚٚغع٘ ٗ ايػ٪اٍ ٚايتشطٟ ٚايٓكاف زٕٚ تككري ست٢ ٜؿعط َٔ ْؿػ٘ 
أْ٘ ٫َعٜس ع٢ً شيو ٭ٕ ايتككري ٖٓا ٜ٪زٟ إٍ ايككٛض ٗ ايتكٛض أٚ اـٛأ 

 .ؾٝ٘ ٖا ٜرتتب عًٝ٘ اـٛأ ؾ٢ ايتهٝٝـ ٚايتٓعٌٜ 
ٚشيو بإٔ ٜباؾط اجملتٗس ّٚاضؽ بٓؿػ٘  الجاىٕ : التجسب٘ ّاملػاٍدٗ :-2

إػأي١ قٌ ؼكٝل إٓاط نإٔ ٜسخٌ َع ايبٓو ٗ إعا١ًَ إاي١ٝ اييت ٜطٜس ؼكٝل 
إٓاط ؾٝٗا ، ٚنُا ؾعٌ ؾٝذ اإلغ٬ّ ظنطٜا ا٭ْكاضٟ ٗ َػأي١ ايك٠ٛٗ 

هتب إيٝ٘ ؾ " ع ايٓاؽ َٔ ؾطبٗاَٚٓ ٗابتشطّ إتكس١َ  عٓسَا اْتؿطت ايؿت٣ٛ
يٞ إاسهطٚا  ٕ قاٍ:أؾهإ دٛاب٘  ٜػتؿتْٛ٘ عٔ سهُٗا إٛيعٕٛ بٗا غ٪ا٫ٟ

ْاع١ َٔ إتعاطٌ هلا ؾػأهلِ عٔ عًُٗا ؾصنطٚا ي٘ أْٗا ٫ عٌُ ؾٝٗا غ٣ٛ َا 
ؾأضاز ا٫ختباض ؾأسهط قؿط ايي ثِ أَط بٛبد٘ ثِ أَطِٖ  ١ٜقسَٓاٙ َٔ ايتكٛ

َِٓٗ تػريٟا  ٗ ايه٬ّ ؾطادعِٗ ؾٝ٘ غاع١ ظ١َٝٓ ؾًه١ٝ ؾًِ ٜط بؿطبٗا ثِ ؾاؼِٗ
٫ٚ ططبٟا ؾاسؿٟا بٌ ٚدس َِٓٗ اْبػاطٟا ق٬ًٟٝ ؾًِ ٜ٪ثط ثِ ظاز ؾًِ ٜ٪ثط 

قًت: هلل زضٙ مل ٜكسّ ع٢ً ايتشطِٜ ، ؾكٓـ ٗ سًٗا َكٓؿٟا قاطعٟا باؿٌ 
ايتشطِٜ أؾت٢  َذطز َا ْكٌ إيٝ٘ بٌ اختربٖا ؾًُا مل ٜط ؾٝٗا ؾ٦ٟٝا َٔ أغباب

  (1) " عًٗا ضٓ٘ اهلل

                                                           

عبس اهلل  ٞ ايسٜٔ عبس ايكازض بٔ ؾٝذ بٔحمل ايٓٛض ايػاؾط عٔ أخباض ايكطٕ ايعاؾط ( 1
 -208قح بتشكٝل  زنتٛضأٓس سايٛ ، قُٛز ا٭ضْا٩ٚط  ، أنطّ ايبٛؾٞ   ايعٝسضٚؽ

 طبع زاض قازض بريٚت .
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إٕ َعطؾ١ ٚاقع إػأي١ معسف٘ الظسّف ّاملالبطات اذتاف٘ بالْاقع٘ :  -4
ٚايعطٚف ٚا٬ٕبػات اؿاؾ١ بٗا نطٚض٠ َٔ نطٚضات ا٫دتٗاز بتشكٝل 
إٓاط ٭ٕ اإلساط١ ٚإعطؾ١ بتًو ايعطٚف ت٪زٟ إٍ تهٜٛٔ قٛض٠ قشٝش١ 

ِٓ ت٪زٟ إٍ قش١ ؼكٝل إٓاط ٗ إػأي١ عٓس اجملتٗس َٛابك١ يًٛاق ع َٚٔ َث
ٚتٓعٌٜ اؿهِ عًٝٗا تٓع٬ٜ قا٥با ٚقشٝشا شيو إٔ ٖصٙ ايعطٚف ٚا٬ٕبػات 
ٖٞ دع٤ َٔ ايٛاقع ايصٟ هب ع٢ً اجملتٗس َطاعات٘ عٓس تٓعٌٜ ا٭سهاّ ٚإٔ 
هلا عُٝل ا٭ثط ٗ تؿهٌٝ َٓاطات ا٭سهاّ ٗ ايٛقا٥ع إٓعٛض٠ بايتػٝري أٚ 

 ايٛقا٥ع، ٭ٕ  (1)يتبسٌٜ أٚ ايٓكل أٚ ايعٜاز٠ ٗ ا٭ٚقاف إ٪ثط٠ ؾٝ٘ ا
ت٪ثط ؾٝٗا ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ  قكٛض٠ َتذسز٠ َٚتػاٜط٠ ٚغري تٚاؾع٥ٝا

خكٛق١ٝ  ٚدع١ٝ٥ ١ٚاقع ٚيهٌٚايعازات ٚا٭عطاف ٚايب٦ٝات احمل١ٛٝ بٗا، 
يعطٚف ، نُا إٔ اٚإٕ اؼست قٛضتُٗا ٗ ايعاٖط ؾٝٗا عٔ ا٭خط٣ ؽتًـ

تعٍٚ ٚتتبسٍ ٗ  ، بٌ قس ١ قس ٫ تٛدس ٗ أخط٣ٛاقعٚا٬ٕبػات اييت ؼتـ ب
عٔ تًو ايٛاقع١ اييت ناْت قتؿ١ بٗا ٖا ٜكتهٞ خطٚدٗا َٔ  ٚقت ٫سل

 آخط . ؼت سهُٗا ا٭ٍٚ ٚزخٛهلا ؼت سهِ
ٚإككٛز َطاعا٠ ايعطٚف ٚا٬ٕبػات ٖٓا َطاعا٠ اؿاي١ أٚاهل١٦ٝ  *

ٝط ٚؼتـ بٛاقع١ َع١ٓٝ ؽتل بٗا ٫ٚتعِ غريٖا ، ٚإٍ ٖصا اـاق١ اييت ؼ
ِْ  "إع٢ٓ أؾاض ٗ تاز ايعطٚؽ ؾكاٍ  ٚقاٍ ايطاغُب : ايع٤ِطُف بايٜؿِتح٢ : اغ

                                                           
َ٪غػح١   – 32(إٓاٖر ا٭قحٛي١ٝ ٗ ا٫دتٗحاز بحايطأٟ يًحسنتٛض ؾتشحٞ ايحسضٜين قحح         1

 ايطغاي١ .
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١َٜٖ ايٜؿها٥ٌٔ ايٖٓٞؿٔػ١ٖٝ ٚايَبَس١ْٖٔٔٝ ٚاـاض٢د١ٖٔٝ َُُع عا ؾذعٌ ايعطف  (1) " ؿاٜي١ٕ َتِذ
يٛادب َطاعات٘ ٗ بٓا٤ ا٭سهاّ إش اغِ يًشاي١ ٖٚٞ ؽتًـ عٔ ايعطف ا

ايعطف عاّ ٫ىتل بٛاقع١ بعٝٓٗا بُٝٓا ايعطف ىتل بٛاقع١ ٫ٜٚتعساٖا إٍ 
 غريٖا .

ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠ ٗ تكطؾات ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  
ٚتكطؾات أقشاب٘ ضنٞ اهلل عِٓٗ ، َٚٔ شيو َا تكسّ َٔ تطن٘ ق٢ً اهلل 

صف ع٢ً عبس اهلل بٔ أبٞ ضأؽ إٓاؾكٌ ٗ ٚاقع١ عًٝ٘ ٚغًِ إقا١َ سس ايك
اإلؾو َطاعا٠ ٕٓعيت٘ َٚهاْت٘ ٗ قَٛ٘ ع٢ً َاتكسّ تٛنٝش٘ ، ٚنصا َٓع إقا١َ 

َُاؿسٚز ٗ غاس١ اؿطب َطاعا٠ يعطٚف اؿطب ٚايكتاٍ ؾكس  إٜي٢  ُطٜنَتَب ُع
َٜٚيا َغط١ٕٖٜ٢ َضُد "ايٖٓاؽ٢  ـ٣  ِٝ َٔرُي َد ٕٖ ٜأ ًَٔس ِٕ ٜيا َِٜذ َٛ ٜغاظ٣ٜأ ُٖ َٚ ٌَ َس٘سا  ُٔ ًٔ ُُِػ ِٔ اٞي َٔ  ًٟا 

ًَٞشَل ٔباٞيٝهؿ٤اض٢ ٢ٕ ٜؾَٝ ٜٛا ِٝ ١ُٖٝٝٔ ايٖؿ ُ٘ َس ًَٞشٜك ٤ًا َت ًٟا ٔي٦َ َٜٛع ايٖسِضَب ٜقأؾ  ، ٚض٣ِٚ(2) "َسٖت٢ َٜٞك
١َُٝ ًٜٞك ٍَ  َع ٢ّ "ٜقا ـ٣ ٔؾٞ ٜأِضض٢ ايٗطٚ ََٚع ٝنٖٓا ٔؾٞ َدِٝ  ٢ٕ َُا ُٔ اٞيَٝ َََعَٓا ُسَصِٜٜؿ١ٝ ِب َِٝٓا َٚ ًٜ

 ِِ َٔرَيٝن َٕ ٜأ ٍَ ُسَصِٜٜؿ١ٝ : ٜأَتُشٗسٚ ُٙ  ٜؾٜكا ِٕ َُْشٖس َُِط ٜؾٜأَضِزَْا ٜأ ُٔ ُعٞكَب١ٜ َِٜؿَطُب اٞيَد َٛٔيُٝس ِب اٞي
 ، ١ََٟ ََُشٖط ِٕ ٜناَِْت  َٚإ٢ َٗا  ٍَ : ٜ٭ِؾَطَبٖٓ ِِ ؟ ٜؾٜكا َُُعٛا ٔؾٝٝه ٞٛ ِِ  ٜؾَٝ ٚٚٝن ِٔ َعُس َٔ  ِِ ُِٛت َٜٚقِس َزَْ

                                                           
ام ايؿحٝض قُحس بحٔ قُحس بحٔ عبحس ايحطظ        ٞبح ( تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ٭ 1

   زاض اهلسا١ٜ -24/113دح َطته٢ ايعبٝسٟ عطٚفاؿػٝين  إ

ز. غحعس بحٔ   ؼكٝحل  عجُإ غعٝس بٔ َٓكٛض  اـطاغاْٞ   ( غٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض٭بٞ 2
 2/196دحح 2500باب نطا١ٖٝ إقا١َ اؿسٚز ٗ أضض ايعسٚ بحطقِ   عبس اهلل  آٍ ٓٝس

ـ عبححس ايححطظام  ٙ ، َكحح1414ٓغحح١ٓ  ا٭ٍٚ ايطٜححاض ايٛبعحح١ ب زاض ايعكححُٝٞ -
،  5/197دحح 9370ايكٓعاْٞ باب ٌٖ ٜكاّ اؿس ع٢ً إػًِ ٗ بح٬ز ايعحسٚ بحطقِ    

دحح  28861ابٔ أبٞ ؾٝب١ باب باب ٗ إقا١َ اؿس ع٢ً ايطدٌ ٗ أضض ايعسٚ بحطقِ  
5/549 ، 
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َٗ ََِٜٚ٭ِؾَطَبٖٓ ِٔ َضٔغ ََ  ٢ِ ٢ًٜ َضٞغ ، ٚنصيو ايطخك١ ٗ ايكب١ً يًؿٝذ َٚٓع  (1) "ا َع
ايؿاب َٓٗا َٚاشيو إ٫ َطاعا٠ يًعطٚف ٚا٬ٕبػات اؿاؾ١ بتًو ايٛقا٥ع 
ٚاييت أثطت ٗ َٓاطاتٗا ؾاختًـ سهُٗا عٔ اؿهِ يٛ مل تهٔ ٖصٙ ايعطٚف 

 ساؾ١ بتًو ايٛقا٥ع ٚغريَٛدٛز٠ .
 ّمصلخ٘ األصل صل ّمفطدٗ التطبٔل ، ّبني مفطدٗاملْاشى٘ بني مصلخ٘ األ-5

 :  (2)التطبٔل
هب ع٢ً اجملتٗس عٓس ؼكٝل إٓاط ثِ تٓعٌٜ ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع 

 ٚايٓتا٥ر اييت إآ٫ت ٜطاعٞ إٔ اييت تٛاؾطت ؾٝٗا َٓاطات تًو ا٭سهاّ
٫ٚهٛظ ي٘ ا٫نتؿا٤ َذطز ٚدٛز ٚؼكل َٓاط  عًٞ شيو ايتٓعٌٜ ، ترتتب

 ا٭قٌ ٗ ايؿعٌ قٛض٠ عًٝ٘ َا هِ ٗ ايٛاقع١ قٌ ايتٓعٌٜ ، أٚ ا٫نتؿا٤اؿ
 تٛبٝك٘ ٚيهٔ َؿطٚعٟا ا٭قٌ ٗ ٜهٕٛ ايؿعٌ ؾكس عسَٗا، أٚ َٔ إؿطٚع١ٝ

 إكًش١ َٔ ٚأثطٟا سذُٟا أععِ إٍ َؿػس٠ ٜؿهٞ ٜٚ٪ٍٚ َع١ٓٝ ٚاقع١ ع٢ً
 ْعطٟا ُٝٓع س٦ٓٝص ابتسا٤ ؾ اؿهِ تؿطٜع ٚضا٤ َٔ ايؿاضع ؼكٝكٗا أضاز اييت

 اقًٛح َا ٖٚٛ إؿػس٠ نُا ٗ َػأي١ إقا١َ اؿسٚز ٗ ايػعٚ ٚمٖٛا يتًو
َؿطٚع  غري ا٭قٌ ٗ ايؿعٌ ٜهٕٛ ، ٚقس "غس ايصضا٥ع  "بح عًٝ٘ ا٭قٛيٕٝٛ

 إؿػس٠ َٔ أنرب َكًش١ ٜؿهٞ إٍ تؿٜٛت خاق١ ٚاقع١ ع٢ً تٛبٝك٘ ٚيهٔ
 َا إع٢ٓ ٖٛ ٖٚصا ، ا٫عتباض صاهل ْعطٟا ؾٝؿطع س٦ٓٝص أدًٗا َٔ َٓع اييت

                                                           
( ضٚاٙ ابٔ أبٞ ؾٝب١ ٗ َكٓؿ٘ باب ٗ إقا١َ اؿحس عًح٢ ايطدحٌ ٗ أضض ايعحسٚ بحطقِ       1

ٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض بحاب نطاٖٝح١ إقاَح١ اؿحسٚز ٗ أضض     ، غ 5/549دح 28863
 197ا2دح 2501ايعسٚ بطقِ

 13( أثط ا٫خت٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط  يًسنتٛضعبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح  2
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 أغاؽ ع٢ً ٜطتهع ن٥ً٘ ٚشيو  "ا٫غتشػإ" أقٌ خ٬ٍ َٔ ايعًُا٤ دٓػسٙ
 ا٭قٌ َٚكًش١ َؿػس٠ أٚ ايتٛبٝل، َٚؿػس٠ ا٭قٌ َكًش١ بٌ إٛاظ١ْ

 اؿؿاظ ع٢ً ايؿطٜع١ َكاقس ايبكري اجملتٗس ايتٛبٝل ، ٚهلصا نإ ايٛادب ع٢ً
 َٔ ؾطعت اييت َٚكاقسٖا َكاؿٗا كٝلعٔ ؼ تٓشطف إٔ َٔ ايٛغا٥ٌ

 ٫ٜٚهتؿٞ َذطز ٚدٛز ٚؼكل إٓاط ٗ ايٛاقع١ قٌ ايتٓعٌٜ ، ٖٚصا أدًٗا
 ٕؿػس٠ غري َؿطٚع  -ايؿعٌ أٟ - ٜهٕٛ قس "  بكٛي٘ ايؿاطيب َاأؾاض إيٝ٘

 أطًل ؾإشا شيو ، خ٬ف ع٢ً َآٍ ي٘ ٚيهٔ ب٘ تٓسؾع أٚ َكًش١ عٓ٘ تٓؿأ
 َؿػس٠ إٍ ؾٝ٘ إكًش١ اغتذ٬ب ؾطَا أز٣ ٚع١ٝبإؿط ا٭ٍٚ ٗ ايكٍٛ

بإؿطٚع١ٝ  ايكٍٛ َاْعٟا َٔ إط٬م ٖصا ؾٝهٕٛ عًٝٗا تعٜس أٚ إكًش١ تػاٟٚ
 اغتسؾاع إؿػس٠ أز٣ ؾطَا إؿطٚع١ٝ بعسّ ايجاْٞ ٗ ايكٍٛ أطًل إشا ٚنصيو ،

 ٖٚٛ ، إؿطٚع١ٝ بعسّ ايكٍٛ إط٬م ٜكح ؾ٬ تعٜس أٚ تػاٟٚ َؿػس٠ إٍ
 داض ع٢ً ايػب قُٛز إصام عصب أْ٘ إ٫ إٛضز قعب اٍ يًُذتٗسف

 . (1) "َكاقس ايؿطٜع١ 
ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝ٘ إٍ إٔ ساد١ اجملتٗس إٍ ٖصا ايهابط عٓس تٓعٌٜ  

 ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات أنجطٚأؾس َٔ سادت٘ إيٝ٘ عٓس ؼكٝل إٓاط .
 املبخح ارتامظ: طسم ّمطالو حتكٔل املياط

ٕككٛز بٛطم َٚػايو ؼكٝل إٓاط : فُٛع١ ايٛطم ٚايٛغا٥ٌ اييت ا
ٜتبعٗا اجملتٗس يًهؿـ عٔ ٚدٛز إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ إػا٥ٌ ٚايٛقا٥ع إعطٚن١ 
عًٝ٘ ٚإًٛٛب تٓعٌٜ اؿهِ عًٝٗا ، ٜٚػرتؾس بٗا إلظاي١ اـؿا٤ ايصٟ ٜعرتض 

اط ٗ ايؿطع بٌ ٚدٛز إٓاط عٓسَا ؽتًـ تكسٜطات ايعًُا٤ ٗ ثبٛت إٓ
                                                           

 4/141( إٛاؾكات يًؿاطيب دح  1
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َجبت ْٚاف ، أٚ عٓسَا ٜرتزز ايؿطع إدتًـ ؾٝ٘ بٌ أنجط َٔ أقٌ ٚتتٓاظع٘ 
أنجط َٔ قاعس٠ ، ٖٚٞ ططم َٚػايو َتعسز٠ بعهٗا ْكًٞ ٚبعهٗا عكًٞ 

دا٤ت إؾاضت٘  ٚقسٜطدع ايؿهٌ ٗ اإلؾاض٠ إيٝٗا إٍ اإلَاّ ايػعايٞ ضٓ٘ اهلل 
، ٚايجاْٞ ٗ نتاب٘ أغاؽ  ايػًٌٝٗ نتاب٘ ؾؿا٤  ا٭ٍٚ إيٝٗا ٗ َٛنعٌ

، ؾكاٍ ٗ ؾؿا٤ ايػًٌٝ عٓس سسٜج٘ عٔ بطٖإ ا٫عت٬ٍ َٔ ؾكٌ بٝإ  ايكٝاؽ
أَا إشا ٚقع ايٓعاع ٗ  "أؾهاٍ ايرباٌٖ ايٓعط١ٜ اؾاض١ٜ ٗ إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ 

إكس١َ ايجا١ْٝ ٖٚٛ ٚدٛز ايع١ً ٗ ايؿطع بعس تػًِٝ نٕٛ ايٛقـ ع١ً ؾٗصا 
ؼ إٕ نإ ايٛقـ سػٝا ، ٚقس ٜعطف بايعطف ، ٚقس ٜعطف ٜعطف تاض٠ باؿ

بايًػ١ ، ٚقس ٜعطف بًٛب اؿس ٚتكٛض سكٝك١ ايؿ٧ ٗ ْؿػ٘ ، ٚقس ٜعطف 
ٚتًو ا٭قٍٛ اييت  "، ٚقاٍ ٗ أغاؽ ايكٝاؽ  (1) "با٭زي١ ايؿطع١ٝ ايٓك١ًٝ 

 تسضى ايٓتٝذ١ بٗا تاض٠ تكتبؼ َٔ ايًػ١ ... ، ٚتاض٠ تب٢ٓ ع٢ً ايعطف ٚايعاز٠
... ، ٚتاض٠ تب٢ٓ ع٢ً قض ايٓعط ايعكًٞ ... ، ٚتاض٠ تب٢ٓ ع٢ً فطز اؿؼ 

 .(2)"... ، ٚتاض٠ تب٢ٓ ع٢ً ايٓعط ٗ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ ٚدبًتٗا ٚخاقٝتٗا ايؿٛط١ٜ 
ٚغا٥ٌ ٚقس بٌ ايػعايٞ إٔ  : ّضاٜل حتكٔل املياط نجريٗ ّغري ستصْزٗ

٫  ٖٞ نجري٠ َٚتعسز٠ ، بٌؾكط  ؼكٝل إٓاط يٝػت قكٛض٠ ٗ ٖصٙ ا٭قٍٛ
ْٗا َتٛٛض٠ َٚتذسز٠ عػب ٭ ٖا ٗ ططم َع١ٓٝ أٚ ٗ عسز َعٌّهٔ سكط

، ؾهٌ ٚغ١ًٝ ّهٔ إٔ ٜتٛقٌ بٗا  ٚا٭سٛاٍ ٚايعٛا٥س ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ

                                                           
( ؾؿا٤ ايػًٌٝ ٗ بٝإ ايؿحب٘ ٚإدٝحٌ َٚػحايو ايتعًٝحٌ ٭بحٞ ساَحس ايػعايحٞ ؼكٝحل          1

 َٛبع١ اإلضؾاز ببػساز - 437، 436س ايهبٝػٞ قح ايسنتٛض أٓ

طبحع   – 41(  أغاؽ ايكٝاؽ ٭بٞ ساَس ايػعايٞ بتشكٝل ايسنتٛض ؾٗحس ايػحسسإ قحح    2
 َهتب١ ايعبٝهإ بايطٜاض  



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (170)

اجملتٗس إٍ ايهؿـ عٔ ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١ ٖٞ ٚغ١ًٝ 
ؾٗصٙ ٔػ١ أقٓاف   "عايٞ بكٛيٖ٘ٚصا َا قطح ب٘ ايػ قاؿ١ يتشكٝل إٓاط 
ٚؾٝ٘   ٚايٛبٝع١ٝ ، ٚاؿػ١ٝ ، ٚايعك١ًٝ،  ايعطؾ١ٝ،  ايًػ١ٜٛ َٔ ايٓعطٜات ٖٚٞ: 

 ،(1)"ٖٚٛ ع٢ً ايتشكٝل تػع١ أعؿاض ايٓعط ايؿكٗٞ أقٓاف أخط ٍٜٛٛ تعسازٖا

عٓس سسٜج٘ عٔ ايؿطم ايػازؽ عؿط بٌ قاعس٠ أّٜها ٚقس أؾاض ايكطاٗ إٍ شيو
ؾأزي١ َؿطٚع١ٝ  " ؾكاٍ ٭سهاّ ٚبٌ أزي١ ٚقٛع ا٭سهاّ أزي١ َؿطٚع١ٝ ا

ٚأزي١ ٚقٛع ، ٖٚٞ مٛ ايعؿطٜٔ  تتٛقـ ع٢ً ايؿاضع ا٭سهاّ قكٛض٠ ؾطعا
ٚقٛع أغبابٗا ٚسكٍٛ ؾطٚطٗا ٚاْتؿا٤  ا٭سهاّ ٖٞ ا٭زي١ ايساي١ ع٢ً

ٖٞ غري َٓشكط٠ ؾايعٚاٍ َج٬ زيٌٝ َؿطٚعٝت٘ غببا يٛدٛب ... ٚ َٛاْعٗا
ٚزيٌٝ ٚقٛع ايعٚاٍ  " أقِ ايك٠٬ يسيٛى ايؿُؼ "كٛي٘ تعاٍ ي ايعٗط عٓسٙ

ٚسكٛي٘ ٗ ايعامل اٯ٫ت ايساي١ عًٝ٘ ٚغري اٯ٫ت نا٭غٛط٫ب ٚإٝعإ 
(2) " ٚغري شيو َٔ إٛنٛعات ٚإدرتعات اييت ٫ ْٗا١ٜ هلا ... ٚضبع ايسا٥ط٠

 

ٓٗا بٌ ٫تٓشكط ٗ ٚغ١ًٝ بعٝإٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل إٓاط َٚٔ ٖصا ٜتبٌ 
نٌ َازٍ ع٢ً ثبٛت إٓاط ٗ ايؿطع إطاز تٓعٌٜ اؿهِ عًٝ٘ قح اعتباضٙ 

نا٭زي١ ايؿطع١ٝ ايٓك١ًٝ،  ١ثابتٚغا٥ٌ َٓٗا ٚغ١ًٝ ٜتشكل بٗا إٓاط إ٫ إٔ 
٠ ؽتًـ باخت٬ف ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ ٚا٭سٛاٍ َٚتٛٛض ٠َتذسز ٚغا٥ٌ َٚٓٗا

 ٚا٭ؾدام ٚاحملاٍ ٖٚٞ نجري٠ غري َٓشكط٠ .
ٔ اؾسٜط بايصنط ٖٓا إٔ ا٫ستهاّ إٍ ٖصٙ ايٛطم ٚايٛغا٥ٌ ٫ٜعين َٚ

بايهطٚض٠ سػِ ٚإْٗا٤ ايٓعاع بٌ ايعًُا٤ ٗ َس٣ ؼكل إٓاط ٚثبٛت ايع١ً 
                                                           

 42( أغاؽ ايكٝاؽ قح 1

 1/232( ايؿطٚم يًكطاٗ دح  2



 

(171)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٗ ايؿطع بٌ قس ٜبك٢ ايٓعاع قا٥ِ بِٝٓٗ ٗ نجري َٔ ايؿطٚع ٚشيو يتبأٜ 
أنجط َٔ قاعس٠ تكسٜطاتِٗ ٚادتٗازاتِٗ ْعطا يٛبٝع١ ايٛاقع١ أٚ تطززٖا بٌ 

 .(1)ؾطع١ٝ ٚػاشبٗا بٌ أنجط َٔ َٓاط َٚع٢ٓ عاّ  
 املطلب األّل : طسم حتكٔل املياط اليكلٔ٘

إٔ ٜسٍ ايسيٌٝ ايؿطعٞ ايٓكًٞ ع٢ً ثبٛت إٓاط ٚؼكك٘ إككٛز ٖٓا 
ٗا ، ٚايٛطم ايٓك١ًٝ أضبع١ ٖٞ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاإلْاع عٝٓبٗ دع١ٝ٥ أٚ ٚاقع١ 
 ٚقٍٛ ايكشابٞ . 

 لفسع األّل : الهتابا
ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ أؾهٌ ٚأِٖ ايٛطم ايساي١ ٚايهاؾؿ١ عٔ ثبٛت 
ٚؼكل َٓاط اؿهِ ٗ ايٛقا٥ع ٚا٭عٝإ اييت اختًـ ايعًُا٤ ٗ ثبٛت َٓاط 
اؿهِ ؾٝٗا شيو إٔ بعض َٓاطات ا٭سهاّ قس ىؿ٢ ثبٛتٗا ٗ ٚقا٥ع َع١ٓٝ ٖا 

ايكطإٓ ايهطِٜ نسيٌٝ ٜبٌ َٓاط ٝأتٞ ٜ٪زٟ إٍ اخت٬ف ايعًُا٤ ٗ سهُٗا ؾ
اؿهِ فطزا عٔ آساز ايكٛض اؾع١ٝ٥ ثِ وكك٘ ٜٚهؿـ عٔ ٚدٛزٙ ٗ قٛض٠ 

ع٢ً ؼكل إٓاط ؾٝػتسٍ ايعًُا٤ بصيو  دع١ٝ٥ بعٝٓٗا ٜٚٓعٍ اؿهِ عًٝٗا
١ َٚاٜؿابٗٗا َٔ ٚقا٥ع أخط٣ ٖاث١ً يٝجبتٛا شات اؿهِ ٛاقعتًو اي ٚثبٛت٘ ٗ

       ؾٝٗا .
و : ْؿٞ اؿطز عٔ إٔ ٜٓهح اإلْػإ ظٚد١ َٔ تبٓاٙ بعس َٚجاٍ شي

ط٬قٗا َٓ٘ يعسّ ٚدٛز ايكطاب١ اؿكٝك١ٝ بٌ إتبين ٚإتب٢َٓ إش ايتبين ٫هعٌ 
َٔ  "ا٫بٔ إتب٢َٓ نايكًيب ٚقس زٍ ع٢ً شيو قٛي٘ تعاٍ  ُِ اي٤ٔصٜ ٌُ ٜأِبَٓا٥ٔٝه ََٚس٥ٔ٬ٜ

                                                           
 12( أثطا٫خت٬ف ٗ  ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح  1



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (172)

ِِ ِٔ ٜأِق٬ٜٔبٝه ل ٚثبٛت ٖصا إٓاط ٗ ٚاقع١ ظٜس َع ثِ بٌ ايكطإٓ ؼك (1)" َٔ
ظٚد٘ ظٜٓب بٓت دشـ إش إٕ تبين ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  يعٜس مل ٜكِ 
بُٝٓٗا قطاب١ سكٝك١ٝ ٚمل هعً٘ ابٓا ي٘ ػطٟ عًٝ٘ أسهاّ ا٫بٔ ايكًيب ، ٚإٕ 

 "نإ ايعطف ايػابل قس اغتكط ع٢ً غري شيو ؾكس أبًٛ٘ ايكطإٓ بكٛي٘ تعاٍ 
ُٖا ٜقَه ًٜ ٌَ َسَطْز ٔؾٞ ٜؾ َٔٓٔ ٪ُُِ ٢ًٜ اٞي َٕ َع ِٞ ٫ َٜٝهٛ َٗا ٔيٜه ِٖٚدَٓاٜن َٜٚطّطا َظ َٗا  ِٓ َٚ ِْٜس  ٢ َظ

ََٞؿُع٫ٟٛ  ٔ٘ ٤ً َُِط اي َٕ ٜأ َٜٚنا َٜٚطّطا   ٖٔ ُٗ ِٓ َٔ ِٛا  ِِ إ٢َشا ٜقَه ٢ٗ َٚاز٢ ٜأِزٔعَٝا٥ٔ  (2) " ٜأِظ
َٜٚنٖصُبٛٞا ٔب "إجاٍ ايجاْٞ :  قٛي٘ تعاٍ  َٔ ٜنٜؿطٚٞا  آَٜأتَٓا ٝأٜٚي٦ٜٔو َٚاي٤ٔصٜ

 َٕ َٗا َخأيُسٚ ِِ ٔؾٝ ُٖ ؾكس بٝٓت اٯ١ٜ ايهط١ّ إٔ َٓاط  (3) "ٜأِقَشاُب ايٖٓاض٢ 
اغتشكام ايٓاض ٚاـًٛز ؾٝٗا ٖٛ ايهؿط ٚايتهصٜب بآٜات اهلل ، ثِ بٝٓت اٯٜات 
ٗ َٛنع آخط إٔ ٖصا إٓاط َتشكل ٗ ؾدل أبٞ هلب ٚظٚد٘ أّ ٌْٝ 

َتٖبِت  "ًٛز ؾٝٗا ٚقس دا٤ ؼكٝل إٓاط ٗ قٛي٘ تعاٍ يصيو اغتشكا ايٓاض ٚاـ
ََٚتٖب  َٕٗب  ََا ٜنَػَب  ،ََٜسا ٜأٔبٞ ٜي َٚ  ُ٘ ََاٝي  ُ٘ ِٓ َٕٗب  ،ََا ٜأٞغ٢َٓ َع َغَِٝك٢ًٜ َْاّضا َشاَت ٜي

ََٖػٕس    َٔٚ  ٌْ َٖا َسِب ٜٛٔب ٔؾٞ ٔدٝٔس ُٖاٜي١ٜ اٞيَش ُ٘ َس ََِطٜأُت  (4) "َٚا
 الفسع الجاىٕ :  الطي٘

١ ايؿطٜؿ١ َٔ أٚنس ططم ؼكٝل إٓاط َٚػايه٘ اييت ٜسضى بٗا ايػٓ
ايعًُا٤ ثبٛت ٚؼكل َٓاط اؿهِ ايعاّ ٗ ايٛقا٥ع ٚا٭عٝإ اؾع١ٝ٥ اييت ٚقع 

بتشكٝل ايٓعاع بِٝٓٗ ٗ نٕٛ َٓاط اؿهِ ثابت ؾٝٗا أٚ ٫ ؟ ؾإشا ٚضزت ايػ١ٓ 
                                                           

 24غٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ  ( 1

 26ايعسز  2/75، ؼكٝل إٓاط يًعكٌٝ ف١ً ٚظاض٠ ايعسٍ دح  37 ( غٛض٠ ا٭سعاب آ١ٜ 2
 ٖح1426ضبٝع اٯخط  -

 39 ( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ 3

 ( غٛض٠ إػس   4



 

(173)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ع٢ً ؼكل صيو ؾإٕ ايعًُا٤ ٜػتسيٕٛ ب  َٓاط اؿهِ ايعاّ ٗ ٚاقع١ َع١ٓٝ
 اؿهِ .  ١ َٚٔ َثِ ٜجبت ؾٝٗاٛاقعَجٌ تًو اي إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ

ايجابت عٓس ايعًُا٤ إٔ َٓاط تهًٝـ اإلْػإ با٭سهاّ  مجال ذلو :
٢ًُٔ ايؿطع١ٝ ٖٛ بًٛغ٘ عاق٬ ضؾٝسا ٕا ضٚاٙ ٢ٔ ايٖٓٔب٢ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  َع َع

ٍَ ٢ٔ "ٜقا ِٔ َث٬َٜث١ٕ َع ُِ َع ًٜ َِ  ُضٔؾَع اٞيٜك ًٔ ٢ٔ ايٖكٔب٢ٚ َسٖت٢ َِٜشَت ََٚع ِٝٔكٜغ  ٢ِ َسٖت٢ َِٜػَت ايٖٓا٥ٔ
ٌَ ٢ٕ َسٖت٢ َِٜعٔك َُِذُٓٛ ٢ٔ اٞي ، ُٜٚعطف ايبًٛؽ بايع٬َات أٚ بايػٔ ، ٚقس  (1) " ََٚع

ايٓؿاؾع١ٓٝ ، ٚاؿٓاب١ً ، ٚأبٛ ٜٛغـ  صٖباختًـ ايعًُا٤ ٗ غٔ ايبًٛؽ  ؾ
ُٓس َٔ اؿٓؿ١ٓٝ  ٕٓ ايبًٛؽ با إٍٚق ٔٓ ٜهٕٛ بتُاّ ٔؼ عؿط٠ غ١ٟٓ قُط١ٟٜٓ أ ، يٓػ

ٕٓ ايبًٛؽ ٜهٕٛ بتُاّ مثاْٞ عؿط٠ غ١ٟٓ إٍ إايه١ٓٝ  شٖبٚ ٜٚط٣ أبٛ سٓٝؿ١ ، أ
ٔٓ يًػ٬ّ ٖٛ بًٛغ٘ مثاْٞ عؿط٠ غ١ٟٓ ، ٚاؾاض١ٜ غبع عؿط٠  ٕٓ ايبًٛؽ بايٓػ : أ

ل َٚع ٖصا ا٫خت٬ف ايؿسٜس بٌ ايعًُا٤ ؾكس ٚضزت ايػ١ٓ  بتشكٝ (2). غ١ٟٓ 
ُٔ  َْأؾعَٓاط اؿهِ ٗ قٛض٠ َع١ٓٝ ٖٚٞ َادا٤ ٗ سسٜح  ٍَ : َسٖسَثٓٔٞ اِب ٜقا

َُا  ُٗ ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي ََُط َضٔن َّ ٝأُسٕس  "ُع ِٛ َٜ ُ٘ ٍَ اهلٔل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َعَطَن ٕٖ َضُغٛ ٜأ
َّ اٞيَد ِٛ ِٖ َعَطَنٓٔٞ َٜ ِِ ُٜٔذِعْٔٞ ُث ًٜ ُٔ ٜأِضَبَع َعِؿَط٠ٜ َغ١َٟٓ ٜؾ َٛ اِب ِٖ َُِؼ َٚ ُٔ َخ َٜٚأَْا اِب َِٓسم٢ 

ًٜٔٝؿ٠١   " َعِؿَط٠ٜ ٜؾٜأَداَظْٔٞ َٛ َخ ِٖ َٚ ٢ٔ َعِبٔس اٞيَعع٢ٜع٢  ََُط ِب ٢ًٜ ُع َُِت َع ٍَ َْأؾْع ٜؾٜكٔس ٜقا
 ٍَ ََٖصا اٞيَشٔسَٜح ٜؾٜكا  ُ٘ َٚاٞيٜهٔبري٢ : ٜؾَشٖسِثُت َٔ ايٖكٔػري٢  ِٝ ََٖصا ٜيَشٙس َب  ٖٕ َٜٚنَتَب إ٢ٜي٢ ، إ٢

 ِٕ ٘ٔ ٜأ ُٖأي َُِؼ َعِؿَط٠ُٜع ًَٜؼ َخ ِٔ َب َُ ًُٝٛٙ  َٜٞؿط٢ُنٛا ٔي َٕ َشٔيٜو ٜؾاِدَع َٕ ُزٚ ِٔ ٜنا ََ َٚ َغ١َٟٓ 
                                                           

، قحشش٘   4/245دحح  4405( ضٚاٙ أبٛ زاٚز باب اجملٕٓٛ ٜػطم أٚ ٜكٝب سسا بطقِ  1
 1/53، ٚنصا ٗ ايجُط إػتٛاب دح 9/398ٔ أبٞ زاٚز دحا٭يباْٞ ٗ قشٝح غٓ

، بًػح١   10/212، َػحين احملتحاز يًؿحطبٝين دحح     16/51( بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ دح 2
، إٛغحٛع١ ايؿكٗٝح١    9/393، إػين ٫بٔ قساَح١ دحح   3/255ايػايو يًكاٟٚ دح

 8/191 بًٛؽ دح -ايهٜٛت١ٝ 



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (174)

.٢ٍ ؾأثبت ٖصا اؿسٜح إٔ َٔ بًؼ غٔ ٔؼ عؿط٠ غ١ٓ ؾكس ؼكل  (1) ٔؾ٢ اٞئعَٝا
ؾٝ٘ َٓاط ايتهًٝـ ٚدطت عًٝ٘ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ، ٚقس اغتسٍ ايعًُا٤ بٗصا 

ٚثبٛت٘ ٗ نٌ َٔ بًؼ ٖصا ايػٔ ٚإٕ مل اؿسٜح ع٢ً ؼكل َٓاط ايتهًٝـ 
 .  (2)وتًِ أٚ تعٗط عًٝ٘ ع٬َات ايبًٛؽ 

َٚأسٕس ايٖعا١َْٝٝٔ  ": قٍٛ اهلل تعاٍ  أٓطا ّمجال ذلو  ٌٖ ًُٔسٚا ٝن َٚايٖعأْٞ ٜؾاِد
 ٔ٘ ٤ً َٕ ٔباي َُٛٓٔ ِِ ُتِ٪ ٘ٔ إ٢ٕ ٝنُٓت ٤ً ٢ٔ اي َُا َضٞأٜؾ٠١ ٔؾٞ ٔزٜ ٢ٗ ٫َٚ َتٞأُخِصٝنِ ٔب ًَٞس٠ٕ  ١ٜ٦ََٔ َد َُا  ُٗ ِٓ َٚ

ٌَ َٔٓٔ ٪ُُِ َٔ اٞي َٚ َُا ٜطا٥ٜٔؿ٠١  ُٗ َِٗس َعَصاَب َٚٞيَِٝؿ ٢ّ اٯٔخط٢  ِٛ   (3) " َٚاٞيَٝ
قس اختًـ ، ٚ ١ ع٢ً إٔ َٓاط اؿس ٖٛ ايعْاتسٍ اٯٜ ّجُ الدالل٘:

ؾٝكاّ عًٞ ؾاعً٘ سس اؾًس َتشكل ٗ ايًٛاط  ٌٖ ٖٛ ٖصا إٓاطايعًُا٤ ٗ إٔ 
إشا نإ بهطا أٚ ايطدِ إشا نإ قكٓا أٚ يٝؼ ثابتا ؾٝ٘ ؾ٬ٜكاّ اؿس بٌ ٜعاقب 

قس دا٤ت ايػ١ٓ ؼكل ٚتجبت ٚدٛز َٓاط ايعْا ٗ ، ٚ (4)ؾاعً٘ بعكٛب١ أخط٣ 
٘ٔ ق٢ً اهلل  ٗ سسٜح شيوايًٛاط ٚ ٤ً ٍُ اي ٍَ َضُغٛ ٍَ ٜقا ََُٛغ٢ ا٭ؾعطٟ ٜقا ٜأٔب٢ 

٢ٕ " عًٝ٘ ٚغًِ َُا َظأَْٝا ُٗ ٌَ ٜؾ ٌُ ايٖطُد َُا  إ٢َشا ٜأَت٢ ايٖطُد ُٗ َُِطٜأ٠ٜ ٜؾ َُِطٜأ٠ٝ اٞي َٚإ٢َشا ٜأَتٔت اٞي
 ٢ٕ ٛ ايعْا َٓاط اؿس ٖٚٚقس اغتسٍ ايعًُا٤ بٗصا اؿسٜح ع٢ً إٔ  (5) "َظأََْٝتا

َٚٔ ثِ ٜكاّ سس اؾًس ع٢ً  ايعْاشهِ ن ٕ سهُ٘ٛهؾَٝتشكل ٗ ايًٛاط 
 عٔ ططٜل ايػ١ٓ. ، ٖٚصا َٔ قبٌٝ ؼكٝل إٓاطايبهط ٚسس ايطدِ ع٢ً احملكٔ 

                                                           
1  ٗ  2664ازتِٗ نتححاب بححس٤ ايححٛسٞ بححطقِ  (ضٚاٙ ايبدححاضٟ بححاب بًححٛؽ ايكححبٝإ ٚؾحح

 6/29دح 4944، َٚػًِ باب بٝإ غٔ ايبًٛؽ بطقِ  3/232دح

 26ف١ً ايعسٍ ايعسز  77( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ  2

 2( غٛض٠ ايٓٛض آ١ٜ  3

 20/78( اْعط إػين ٫بٔ قسا١َ دح 4

 ، 8/233دح 17490طقِ ( ضٚاٙ ايبٝٗكٞ ٗ ايػٓٔ ايهرب٣ باب َادا٤ ٗ سس ايًٛطٞ ب 5
ََٗصا اإل٢ِغَٓأزٗ إغٓازٙ َ ٚ "ثِ قاٍ :  ِٜٓهْط ٔب َُ  َٛ ُٖ َٚ  ُ٘ ٢ٔ ٫ٜ ٜأِعط٢ٝؾ َُ ُٔ َعِبٔس ايٖطِس ُُٖس ِب  ." ََُش



 

(175)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 الفسع الجالح :  اإلمجاع
ٗ ٚاقع١  ؼكك٘ٚ اؿهِ ايعاّ َٓاط بٛتاإلْاع ع٢ً ت سٍٖٚٛ إٔ ٜ

ثبٛت إٓاط ٗ ايٛاقع١ إطاز إثبات اؿهِ ١ ؾٝػتسٍ ايعًُا٤ بصيو ع٢ً َعٝٓ
 ؾٝٗا. 

َُُط٠َٝاضٚاٙ  مجال ذلو : ٍَ  َغ ٢ٔ ايٖٓٔب٢ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜقا ٢ًٜ » َع َع
 ُ٘ ََا ٜأَخَصِت َسٖت٢ ُتَ٪ٚزَٜ َٕ (1) «اٞيَٝٔس  َُا َُٜٔٝٓو ٫ٜ َن َٛ ٜأ ُٖ  ٍَ َٔ َْٔػ٢َ ٜؾٜكا ٕٖ اٞيَشَػ ِٖ إ٢ . ُث

ٔ٘ ِٝ ًٜ  . َع
ٜسٍ اؿسٜح ع٢ً ٚدٛب نُإ َا ٜأخصٙ ايؿدل   ل٘:ّجُ الدال

اإلداض٠ ٚاإلعاض٠ ٚايٛزٜع١ ٚايعاض١ٜ ٚقس  إْ٘ عاّ ٗ ٚقٌٝ: ، َٔ ًَو ايػري
 ٚدٛب ٖٚٞ زٍ عًٝٗا اإلْاع١ ثبت ؼكل َٓاط ٖصا اؿهِ ٗ قٛض٠ َعٝٓ

 ، ٖٚصا َٔ قبٌٝ ؼكٝل إٓاط باإلْاع. ايهُإ ع٢ً ايٛزٜع إعتسٟ أٚ اـا٥ٔ
َٕ   "قٛي٘ تعاٍ  جالُ أٓطا:ّم ُ٘ ٜيَشأؾٝعٛ َٚإ٢ْٖا ٜي ُٔ َْٖعٞيَٓا ايٚصٞنَط    (2) "إ٢ْٖا َِْش

إٔ اهلل تعاٍ تهؿٌ عؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚقس اختًـ  جَ٘ الدالل٘ :
ايكشاب١ ٗ ؼكل َٓاط اؿؿغ ٗ ْع ايكطإٓ ٗ َكشـ ٚاسس ؾكس ضأ٣ عُط 

ع ايكطإٓ بُٝٓا عاضن٘ أبٛ بهط ثِ بٔ اـٛاب إٔ َٓاط اؿؿغ َتشكل ٗ ْ
ؾطح اهلل قسٚض ايكشاب١ يطأٟ عُط ؾأْعٛا ع٢ً إٔ َٓاط اؿؿغ َتشكل ٗ 

  (3)ْع ايكطإٓ يصيو أَط أبٛ بهط ضنٞ اهلل عٓ٘ ظٜس بٔ ثابت ظُع٘
                                                           

، غٓٔ ابٔ َاد١ نتاب  3/321دح 3563( ضٚاٙ أبٛ زاٚز باب ٗ تهٌُ ايعاض١ٜ بطقِ  1
ح ٚنحعٝـ غحٓٔ ابحٔ    نعؿ٘ ا٭يباْٞ ٗ قشٝ 3/479دح  2400ايكسقات بطقِ 

   5/400َاد١ دت

 9( غٛض٠ اؿذط آ١ٜ  2

 26ف١ً ايعسٍ ايعسز  79( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ قح 3



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (176)

 
 الفسع السابع : قْل الصخابٕ

قٍٛ ايكشابٞ ططٜل َٔ ايٛطم ايساي١ ٚايهاؾؿ١ اييت ٜػتسٍ بٗا 
٢ً ثبٛت ٚؼكل َٓاط اؿهِ ٗ ايٛقا٥ع ٚا٭عٝإ شيو إٔ بعض ايعًُا٤ ع

َٓاطات ا٭سهاّ قس ىؿٞ ثبٛتٗا ٗ ٚقا٥ع َع١ٓٝ ٖا ٜ٪زٟ إٍ اخت٬ف ايعًُا٤ 
ع٢ً ؼكل إٓاط  ٌ ٜػتسٍ ب٘ ايعًُا٤ٝنسيٝأتٞ قٍٛ ايكشابٞ ٗ سهُٗا ؾ

 اؿهِ . ١ يٝجبت ؾٝٗاٛاقعتًو اي ٚثبٛت٘ ٗ
َُا  "٘ تعاٍ قٛي : ّمجالُ َُا َدَعا٤ ٔب ُٗ ِٜٔسَٜ ُٜٛعٛٞا ٜأ َٚايٖػاض٢ٜق١ٝ ٜؾاٞق َٚايٖػاض٢ُم 

 ِْ ُ٘ َعع٢ْٜع َسٔهٝ ٤ً َٚاي  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٚ (1) "ٜنَػَبا َْٜها٫ٟ 
 

َٓاط بٝٓت إٔ اٯ١ٜ أٚدبت ايكٛع ع٢ً ايػاضم ٚإٕ  : ّجُ الدالل٘
ٖصا ٚقع اـ٬ف بٌ ايعًُا٤ ٗ ؼكل ٚثبٛت  ٚقس،  ٖصا اؿهِ ٖٛ ايػطق١

إٓاط ٗ ايٓباف ايصٟ ٜػطم أنؿإ إٛت٢ ، ؾصٖب أبٛ سٓٝؿ١ ٚقُس إٍ أْ٘ 
 يتشكل ٫ٜكٛع يعسّ ثبٛت َٓاط ايػطق١ ؾٝ٘ ، ٚشٖب أبٛ ٜٛغـ إٍ أْ٘ ٜكٛع

 ايٓباف قٍٛ ايكشابٞ ٖٚٛ ٗ إٓاط ٚثبٛت٘ ؼكل قس زٍ ع٢ًٚ ،(2)٘ إٓاط ؾٝ
ؾسٍ  (3) "َٛاتٓا نػاضم أسٝا٥ٓا غاضم أ "قايت : أْٗا عُط٠ عٔ عا٥ؿ١ َاضٚت٘ 

هب قٛع٘ ٖٚصا َٔ باب ؼكٝل إٓاط بكٍٛ  ٖصا ع٢ً إٔ ايٓباف غاضم 
 ايكشابٞ .

                                                           
 38( غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ  1

 15/165( بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ دح  2

،  12/409دحح  5410(َعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض يًبٝٗكٞ نتاب ايػطق١ باب  ايٓباف بطقِ  3
ٞٚ ٜقا٫ٜ ع٤ َجٌ شيوَ ٚقس دا َٚايٖؿِعٔب  َِ ٖٝٔ ُٜٛع َغاض٢ُم  "ِٔ إ٢ِبَطا َُا ُٜٞك َٛأتَٓا ٜن َِ ُٜٛع َغاض٢ُم ٜأ ُٜٞك
اْعط ايػٓٔ ايهرب٣ يًبٝٗكحٞ بحاب ايٓبحاف ٜكٛحع إشا أخحطز ايهؿحٔ بحطقِ         " ٜأِسَٝا٥َٔٓا

 29208، َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ باب َادحا٤ ٗ ايٓبحاف  بحطقِ     8/269دح 17701
 10/34دح

 



 

(177)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 املطلب الجاىٕ : طسم حتكٔل املياط العكلٔ٘
ٖا ٫ ّهٔ سكط ؼكٝل إٓاط ايعك١ًٝ نجري٠ َٚتعسز٠ ٚغا٥ٌٚ ططم 

ػب ا٭ظ١َٓ ْٗا َتٛٛض٠ َٚتذسز٠ ع٭ ٗ ططم َع١ٓٝ أٚ ٗ عسز َعٌ
ٚا٭ؾدام ٚاحملاٍ نُا غبل بٝإ شيو عٔ ٚا٭سٛاٍ ٚايعٛا٥س  ٚا٭َه١ٓ

ايػعايٞ ٚايكطاٗ ، ٚقس اغتٛاع ايعًُا٤ عٔ ططٜل ا٫غتكطا٤ شنط نجري َٔ ٖصٙ 
ايٛطم اييت ّهٔ إٔ ٜتعطف أٚ ٜػتسٍ بٗا اجملتٗس ع٢ً ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٗ 

ع٢ً غبٌٝ إجاٍ زٕٚ ازعا٤ اؿكط ا ايٛاقع١ إعطٚن١ أٚ اييت ٚقع ايٓعاع ؾٝٗ
 ٚا٫قتكاض عًٝٗا ، ّٚهٔ بٝإ ٖصٙ ايٛطم ٗ عس٠ ؾطٚع  ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ : 

 اللػ٘الفسع األّل : 
ايًػ١ ططٜل َٔ ايٛطم ايهاؾؿ١ ٚايساي١ ع٢ً ٚدٛز ٚثبٛت َٓاط  

اؿهِ ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١ ٚأنجط َاتهٕٛ ؾٝ٘ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ٗ أبٛاب ا٭ّإ 
 (1)يٓصٚض ٚأيؿاظ اي٬ٛم ٚمٖٛا َٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚا

ٚقس شنط اإلَاّ ايػعايٞ َجا٫ يصيو بإٔ ايعتام وكٌ بأيؿاظ ايهٓا١ٜ 
نُا وكٌ بأيؿاظ اؿكٝك١ ، َٚٔ أيؿاظ ايهٓاٜات اييت وكٌ بٗا ايعتام يؿغ 
اي٬ٛم ؾًٛ قاٍ ايػٝس يعبسٙ أْت طايل ٣ْٛٚ ب٘ ايعتل ٚقع عٓس أنجط ايعًُا٤ 
٭ٕ يؿغ اي٬ٛم قتٌُ يًعتل ٗ أقٌ ايًػ١ ٚٚغ١ًٝ ؼكٝل إٓاط ٗ ٖصا 

 (2)إجاٍ ٖٞ ايًػ١ .

                                                           
 41( اغاؽ ايكٝاؽ قح  1

 8/281، بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ دح 437( ؾؿا٤ ايػًٌٝ يًػعايٞ قح 2



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (178)

َٜٚئهٔ  "قٛي٘ تعاٍ  مجال ذلو أٓطا:  ِِ َُأْٝه ِٜ ٢ٛ ٔؾٞ ٜأ ٤ًِػ ُ٘ ٔباي ٤ً ُِ اي ٫ٜ َُٜ٪أخُصٝن
َٕ َُا ُِ اٜ٭ِٜ َُا َعك٤سٗت  (1) " َُٜ٪أخُصٝنِ ٔب

 ايٌُٝ ٗ ايهؿاض٠ ٚدٛب ع٢ً ١ّ زيتإٕ ا٭١ٜ ايهط جَ٘ الدالل٘ :
 ، ٚقس اختًـ ايؿكٗا٤ ٗ ثبٛت  ايهؿاض٠ َٓاط ٚأْٗا إككٛز٠  أٟ إٓعكس٠

ٌٖ ٖٛ َٓعي١ ايٌُٝ إٓعكس٠ ؾتذب ب٘ ايهؿاض٠  "يعُطاهلل  "يؿغ   ٗ إٓاط ٖصا
 إٍ ٚدٛب ايهؿاض٠ ٚاؿٓاب١ً ٚإايه١ٝ ٜٚهٕٛ َٓاطا هلا أٚ ٫ ؟ ؾصٖب اؿٓؿ١ٝ

ب٘ يتشكل َٓاط اؿهِ ؾٝ٘ ، ٚاغتسيٛا ع٢ً ثبٛت إٓاط  ٗ ٖصا ايًؿغ بايًػ١ 
إٓعكس٠ ،  يًٌُٝ َٚػاٚ َككٛز ايٌُٝ ٗ يؿغ قطٜح إش إْٗا زيت ع٢ً أْ٘ 

،  (2)باي١ٝٓ  إ٫ ايهؿاض٠ ٜٛدب ٫ فاظٟ يؿغ أْ٘ إٍ شٖبٛا أَاايؿاؾع١ٝ ؾكس
ٗ ٖصا  ايساي١ ع٢ً ثبٛت إٓاط ؾسٍ ٖصا إجاٍ ع٢ً إٔ ايًػ١ ططٜل َٔ ايٛطم

  . (3)اؾُٗٛض ايًؿغ عٓس
 اذتظ الفسع الجاىٕ :

 ٚإككٛز بصيو إٔ تهٕٛ إسس٣ اؿٛاؽ اـُؼ ٖٚٞ ايٓعط  
ٚايصٚم ٚغ١ًٝ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ٜسضى بٗا اجملتٗس  ٚايًُؼ ٚايؿِ ٚايػُع

ٚشيو  إا٤ طٗاض٠ َٔ ؾبٗا ٜػتٛٝع ايتأنس ثبٛت إٓاط ٚؼكك٘ ٗ ٚاقع١ َع١ٓٝ ،
 تتػري ضا٥شت٘ ، مل إٕ ايؿِ أٚ بٛغ١ًٝ يْٛ٘، نإ إا٤ مل ٜتػري إٕ ايٓعط بٛغ١ًٝ

طعُ٘ ، ٚقس نطب اإلَاّ ايػعايٞ َجا٫ ٕا ّهٔ  مل ٜتػري إٕ ايصٚم أٚ بٛغ١ًٝ

                                                           
 89( غٛض٠  إا٥س٠ آ١ٜ  1

 ، 22/97( إػين ٫بٔ قسا١َ دح 2

، ؼكٝل إٓاط يعكاّ ؾطٜط قحح   40( آيٝات ؼكٝل إٓاط يًسنتٛعجُإ عبس ايطسِٝ قح 3
101 . 



 

(179)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

٢ِ  "إزضاى َٓاط اؿهِ ؾٝ٘ باؿؼ بكٛي٘ تعاٍ  َٔ ايَٖٓع َٔ  ٌَ ََا ٜقَت  ٌُ َِٚج  "ٜؾَذَعا٤ 
باؿؼ ٜسضى بإٔ ايبس١ْ َجٌ ايٓعِ ، ٚايبكط٠ َجٌ ٓاض ايٛسـ ، ؾ "ؾكاٍ 

 (1) "ٚايعٓع َجٌ ايعيب 
 ّمً األمجل٘ علٙ ذلو :

َِٜط٠ٜ ضن٢ َجاٍ ؼكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايبكط : َادا٤  -1 َُٖط ِٔ ٜأٔب٢  َع
 ٍَ ٕٖ ايٖٓٔب٢ٖ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜقا ٛٔ "اهلل عٓ٘  ٜأ َٜٚأٞؾ  ٔ٘ َُٛا ٔيُط٩َِٜٔت ٘ٔ ُقٛ ُطٚا ٔيُط٩َِٜٔت

 ٌَ ُِٗط ٜؾُعٗسٚا َث٬ٜٔث ُِ ايٖؿ ِٝٝه ًٜ ٢َُٚ َع ِٕ ٝغ  .(2) "ٜؾإ٢
د١ٗ ايس٫ي١ : إٕ اؿسٜح دعٌ َٓاط ٚدٛب ايكّٛ ض١ٜ٩ ٬ٍٖ 
ضَهإ ٚٚغ١ًٝ ؼكٝل ٖصا إٓاط ٖٛ ايبكطغٛا٤ نإ بايعٌ اجملطز٠ أّ 

 باٯ٫ت ايؿًه١ٝ .
َادا٤ ٗ سسٜح َاعع أْ٘ ٕا َٚجاٍ ؼكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايؿِ :  -2

ُِّطا  "ايٓيب َٔ سٛي٘  أقط ع٢ً ْؿػ٘ بايعْا غأٍ ٌْ  ؟ٜأَؾط٢َب َخ َّ َضُد ٜؾٜكا
ُِط٣ ُ٘ ض٢َٜح َخ ِٓ َٔ ِِ َٜٔذِس  ًٜ ُ٘ ٜؾ َٗ ِٜٓه  .(3) " ٜؾاِغَت

َٚإ٢ٕ  "تعاٍ  َٚجاٍ ؼكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايًُؼ : نُا ٗ قٛي٘ -3
٢ًٜ َغٜؿط٣  ِٚ َع َِٖطَن٢ ٜأ ِٚ َدا٤َ ٜأَسْسٝنُٓتِ  ِِ  ٜأ ًٜ ُِ ايَٓٚػا٤َ ٜؾ ََِػُت ٫ ِٚ َٔ ايَػا٥ٔٔط ٜأ َٚ َٚٓٝهِ 
ُُٛا َقٔعٝسٟا ُٖ ََا٤ّ ٜؾَتَٝ  .  (4) "ّ ٜطٝٚبا َتٔذُسٚا 

                                                           
 437( ؾؿا٤ ايػًٌٝ يًػعايٞ قح 1

 1909( ضٚاٙ ايبداضٟ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب َٔ قاّ ضَهإ إّاْحا ٚاستػحابا بحطقِ     2
 2566، َٚػححًِ  بححاب ٚدححٛب قححّٛ ضَهححإ يط٩ٜحح١ اهلحح٬ٍ بححطقِ    3/34دححح
 3/124دح

 5/119دح  4527( قشٝح َػًِ باب َٔ اعرتف ع٢ً ْؿػ٘ بايعْا  3

 43( غٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ  4



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (180)

د١ٗ ايس٫ي١ : إٕ اٯ١ٜ دعًت َٓاط ْكض ايٛن٤ٛ ٖٛ َؼ إطأ٠ 
ٖٚصا  ٚؼكٝل ٖصا إٓاط ٗ ايؿطٚع ٚايٛقا٥ع إعطٚن١ إِا ٜتِ عاغ١ ايًُؼ،

      إٓاط ايصٟ ٚغًٝت٘ اؿؼ . َٔ قبٌٝ ؼكٝل
 طبٔع٘ األغٔاٛ الفسع الجالح : 

إككٛز بٛبٝع١ ا٭ؾٝا٤ ٖٞ قؿات ٚخٛام ا٭ؾٝا٤ ايؿٛط١ٜ اييت  
ايٛغا٥ٌ ٚايٛطم اييت بٗا ٜسضى اجملتٗس ثبٛت  إسس٣ خًكٗا اهلل عًٝٗا، ٖٚٞ

ٚايععؿطإ   ايٛٝبايٛقا٥ع إعطٚن١ ٚشيو نُا ٗ ٗ َٓاط اؿهِ ٚؼكل
يٛبٝعتُٗا نُا ٗ إجاٍ اٯتٞ ، ٚهلصا ؾإٕ ايٛادب ع٢ً  ٫ٜكح ايتٛٗري بُٗا

احملٌ  بٌ ا٫خت٬ؾات ع٢ً ا٭ؾٝا٤ بٗسف ايٛقٛف طبٝع١ اجملتٗس إٔ ٜسضؽ
 ٚؽتًـ ايؿهٌ ٗ تؿابٗٗا اييت احمل٬ت ا٭خط٣ ٚبٌ إطاز تٓعٌٜ اؿهِ عًٝ٘

 ايصات١ٝ َٗاضت٘ إٍ تٗسلمجا ؾٝٗا ٜطدع غ١ًٝايٛ طبٝعتٗا ، ٖٚصٙ ٗ َعٗا
ٚأٚقاؾٗا  ا٭ؾٝا٤ طبٝع١ عٔ عًُ٘ َٚا ايؿطع١ٝ ، ا٭قٝػ١ فاٍ ٚخربات٘ ٗ

، ٚنصيو ايطدٛع إٍ أٌٖ اـرب٠  ٚاؾع٥ٝات ايٛقا٥ع ٗ إٓاط يتشكٝل
 .ٚا٫ختكام ٗ َعطؾ١ طبا٥ع ا٭ؾٝا٤ اييت ٫ٜعطؾٗا غريِٖ

... ٚتاض٠ تب٢ٓ ع٢ً ايٓعط ٗ  "ؾكاٍ  ٚقس بٌ اإلَاّ ايػعايٞ شيو
طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ ٚدبًتٗا ٚخاقٝتٗا ايؿٛط١ٜ ، ؾإٕ إا٤ ايهجري إشا تػري بايٓذاغ١ 
ثِ ظاٍ تػريٙ بٗبٛب ايطٜح ٚطٍٛ ايعَإ عاز طاٖطا ، ٚيٛ ظاٍ بإيكا٤ إػو 

ا٤ ٚايععؿطإ مل ُٜعس طاٖطا ٭ُْٗا غاتطإ يًطا٥ش١ ٫َع٬ٜٕ هلا ، ٚيٛ ظا٫ بإيك
ايرتاب ؾؿٝ٘ ق٫ٕٛ ، ثِ َٓؿأ ٖصا ايٓعط إٔ ايرتاب َعٌٜ أٚ غاتط؟ ٚإ٫ ؾايع١ً 
َُعٝس  َع١ًَٛ قطض٠ ٖٚٛ ظٚاٍ ايتػري ؾإٕ نإ ايرتاب ٗ عًِ اهلل َع٬ٜ ؾٗٛ 
َُعٝس يًٛٗاض٠ قٛعا ٚططٜل َعطؾ١ شيو  يًٛٗاض٠ قٛعا ٚإٕ نإ غاتطا ؾٗٛ غري 

   (1) "ٖٚٛ ْعط عكًٞ قض ايبشح عٔ طبٝع١ ايرتاب َٚٓاغبت٘ يًُا٤ 
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(181)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٖٛ  بايٓذاغ١ إتػري ايهجري إا٤ طٗاض٠ َٓاط ؾكس بٌ ٗ ٖصا إجاٍ إٔ
ٚطٍٛ ايعَٔ  ايطٜح ٗ إٓاط ٖصا ٜٚتشكل ايٓذاغ١ أسسثت٘ ايصٟ ايتػري ظٚاٍ

إتػري  ايهجري إا٤ ٗ ايٓذاغ١ أثط ٜع٬ٜٕ ايعَٔ ٚطٍٛ ايطٜح ٖبٛب ؾإٕ
 غ٬ف ايٛٝب َٚػري٠ ، ٖٚصا َع١ًٜ ايطٜح بٝع١ط ٭ٕ طاٖطٟا ٚشيو ؾٝكري

 ٜٛٗطاْ٘ يهٕٛ ٫ ؾإُْٗا بايٓذاغ١ إتػري ايهجري إا٤ ٗ أيكٞ اشا ٚايععؿطإ
َع٬ٜٕ هلا ٚإِا  ٫ غاتطإ يطا٥ش١ ايٓذاغ١ طبٝعتُٗا اييت ُخًكا عًٝٗا أُْٗا

١ ع٢ً ٜسٍ ز٫ي١ قاطع سهُٓا بأُْٗا غري َٛٗطٜٔ ٕعطؾتٓا بٛبٝعتُٗا ، ٖٚصا
 . إٓاط إٔ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ ططٜل ٚٚغ١ًٝ َٔ ططم ٚٚغا٥ٌ ؼكٝل

 العسف الفسع السابع :

 ٚتًكت٘ ايٛباع ايعكٍٛ د١ٗ َٔ ايٓؿٛؽ ٗ َااغتكط "ايعطف ٖٛ 
 ايٓكٛم ٚتٛبٝكٗا َٓاط ؾِٗ ٗ نبري٠ أ١ُٖٝ ٚيًعطف (1) "بايكبٍٛ  ايػ١ًُٝ

اييت ٜتعطف بٗا اجملتٗس ٚاؾع٥ٝات يصيو نإ ططٜكا َٔ ايٛطم  ايؿطٚع ع٢ً
، ٚٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل ع٢ً ثبٛت إٓاط ٗ إػا٥ٌ إعطٚن١ عًٝ٘ 

... ٚتاض٠ تب٢ٓ ع٢ً ايعطف ٚايعاز٠  "، ٜكٍٛ ايػعايٞ ٗ ؾؿا٤ ايػًٌٝ إٓاط
نُا ٗ إعا١ًَ َٚٓ٘ ٜ٪خص ؼكٝل َع٢ٓ ايػطض، ٚؼكٝل َع٢ٓ ايٛعِ ٗ زٖٔ 

 (2) "ريٖا ايبٓؿػر ٚايهتإ ٚايععؿطإ ٚغ

                                                           

زاض  -193م  إبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ ( ايتعطٜؿات يع٢ً بٔ قُس اؾطداْٞ بتشكٝل  1
 ايٛبع١ ا٭ٍٚ بريٚت –ايهتاب ايعطبٞ 

 437( ؾؿا٤ ايػًٌٝ يًػعايٞ قح  2



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (182)

 ٚا٭َج١ً ع٢ً شيو نجري٠ َٓٗا: 
ُٔ َغٔعُٝسَاضٚاٙ  -1 ٍَ  ِب ٢ٔ ايٖٓٔب٢ٚ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜقا ِٜٕس َع ِٔ  "َظ ََ

٣ِ َسٙل َِٝؼ ٔئعِطم٣ ٜظأي َٜٚي  ُ٘ ٢َ٢ٗ ٜي َِٝت١ٟ ٜؾ ََ  .(1)" ٜأِسَٝا ٜأِضّنا 
د١ٗ ايس٫ي١ : ٜٛنح اؿسٜح ايؿطٜـ إٔ اإلسٝا٤ ٖٛ َٓاط ًُو 

إٛات ، ٫ٜٚتشكل اإلسٝا٤ ٗ عٌُ َٔ أعُاٍ ايعضاع١ ٚؾ٬س١  ا٭ضض
ا٭ضض إ٫ َاُٜعس ٗ عطف إعاضعٌ إسٝا٤ ، ؾٛغ١ًٝ ؼكٝل َٓاط اإلسٝا٤ 
ايصٟ ٜهٕٛ ب٘ ايتًُو ٖٛ ايعطف ؾُااعتربٙ ايعطف َٔ أعُاٍ ايعضاع١ إسٝا٤ 

 (2)ؾٗٛ إسٝا٤ ٜهٕٛ ب٘ ايتًُو َٚامل ٜعسٙ نصيو ؾ٬ . 
ُِٓت ُعِتَب١ٜ  َعا٥َٔؿ١َٝاضٚت٘  :ّمً ذلو -2 ُِٓس ٔب ٖٔ َٗا ٜقاٜيِت َدا٤َِت  ِٓ ُ٘ َع ٤ً َٞ اي َضٔن

ٍَ اهلٔل  ٢ٔ َضٔبَٝع١ٜ ٜؾٜكاٜيِت َٜا َضُغٛ ِٕ  "ِب ٖٞ ُدَٓاْح ٜأ ًٜ ٌِ َع َٗ ٌْ َؾٔشْٝح ٜؾ َٕ َضُد ٕٖ ٜأَبا ُغٞؿَٝا إ٢
٘ٔ ٔغ٘طا  ََأي  ِٔ َٔ ٍَ ؟ آُخَص  ََا َٜ: ٜقا ََٚبُٓٛٔى  ِْٔت  َُِعُطٚٔفُخٔصٟ ٜأ  .(3)"ٞهٔؿٝٔو ٔباٞي

 ١ ٚا٭٫ٚزًعٚديٚدٛب ايٓؿك١  د١ٗ ايس٫ي١ : ٜسٍ اؿسٜح ع٢ً 
َٔ غري عًُ٘  ْٚؿك١ أ٫ٚزٖا ، ٚإٔ هلا إٔ تأخص ْؿكتٗا ِٚأْٗا َكسض٠ بهؿاٜتٗ

َاٜهؿٝٗا ٚأ٫ٚزٖا ، ٚإٔ َٓاط دٛاظ ا٭خص ٖٛ عسّ ايهؿا١ٜ ،  إشا مل ٜعٛٗا
عٗا ايطدٌ يعٚدت٘ أٚ عسّ نؿاٜتٗا ٜطدع إٍ ٚؼكٝل نؿا١ٜ ايٓؿك١ اييت ٜسؾ

ايعطف ؾُا سهِ ايعطف بأْ٘ ٜهؿٝٗا مل هع هلا ا٭خص ، َٚا سهِ بأْ٘ ٫ٜهؿٝٗا 

                                                           
قحشش٘ ا٭يبحاْٞ ٗ    – 3/142دحح  3075( غٓٔ أبٞ زاٚز باب إسٝحا٤ إحٛات بحطقِ     1

ٔ قحٍٛ عُحط بحٔ    ، ٚضٚاٙ ايبدحاضٟ َح  7/73قشٝح ٚنعٝـ غحٓٔ أبحٞ زاٚز دحح   
 3/139اـٛاب ٗ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب َٔ أسٝا أضنا َٛاتا سح 

 26ف١ً ايعسٍ ايعسز  90( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ قح 2

( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب َٔ أدحط٣ أَحط ا٭َكحاض عًح٢ َاٜتعحاضؾٕٛ       3
 5/129دح 4574، َٚػًِ باب قه١ٝ ٖٓس بطقِ  3/103دح2211بِٝٓٗ بطقِ 



 

(183)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 نٌ ٚا٭ؾدام ، ؾًٝؼ ٚإهإ ايعَإ بتػري ٚايعطف ٜتػري داظ هلا ا٭خص ،
، َٚٔ ٖصا  غريٖا ٜهؿٞ َا ٜهؿٝٗا اَطأ٠ نٌ ٚيٝؼ ٚاسس، ٜٓؿل بكسض ايٓاؽ

 ٗ ايؿطٚع ا٭سهاّ نطٚض١ٜ َٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل َٓاط ٚغ١ًٝ ايعطف ٕٜتهح أ
 . (1)ٚايٛقا٥ع  ٚاؾع٥ٝات

 العكل الفسع ارتامظ :
آٜي١ٝ  " أْ٘ عطف ايعكٌ بأْ٘ ْكٌ ابٔ ايٓذاض اؿٓب٢ً عٔ اإلَاّ ايؿاؾع٢

َٚاإل ُِٝٔٝع٢  ٚغ١ًٝ يتشكٝل إٓاط ٗ ايؿطع ططٜكا ٚ ٜٚهٕٛ ايعكٌ،  (2)"ِزَضأى ايٖت
، ثِ ٜتشكل َٔ  بًٛب سسٙ اؾاَع إاْع َٚاٖٝت٘ ٜتكٛض شات ايؿ٤ٞ ٕبأ

... ٚقس  "، ٚقس بٌ ايػعايٞ شيو ؾكاٍ ٚدٛزٙ ٗ ايؿطٚع ٚايٛقا٥ع إعطٚن١ 
ي٘ أ١ُٖٝ نبري٠  ايعكٌ، ٚ (3) "ٜعطف بًٛب اؿس ٚتكٛض سكٝك١ ايؿ٧ ٗ ْؿػ٘ 

إعطٚن١ ،  ٗ ايهؿـ عٔ ٚدٛز َٓاطات ا٭سهاّ ٗ اؾع٥ٝات ٚايٛقا٥ع
 إش ب٘ ٜسضى إٓاط ، ٜتٛقٌ بٗا اجملتٗس إٍ ؼكٝل اييت ٖٚٛ َٔ أِٖ ايٛطم 

 .  عًٌ ا٭سهاّ  إٍ ّٚٝعٖا يًٛقٍٛ ا٭ؾٝا٤ طبٝع١
 ذلو :   أمجل٘ ّمً

اـ٬ف ٗ ٚقٛع َجٌ ايػعايٞ يتشكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايعكٌ ب
ٝذب ايهُإ ؾ ، ؾٝكاٍ: ٚيس إػكٛب َػكٛب ايػكب ع٢ً ٚيس إػكٛب

إثبات ٜس عاز١ٜ  "٭ٕ سس ايػكب ٖٛ  ، ٚشيويٛدٛز َٓاط٘ ٖٚٛ ايٝس ايعاز١ٜ 

                                                           
 ؼكٝحل  ، آيٝحات  26فًح١ ايعحسٍ ايعحسز     90( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ قح 1

٘  تٗسلمجا َٚػًو ٚٚغا٥ً٘ إٓاط ، ايؿكح٘ اإلغح٬َٞ ٚأزيتح٘ يًحسنتٛض ٖٚبح١      43 ؾٝح
 . 10/104ايعسًٝٞ دح

   1/34( ؾطح ايهٛنب إٓري ٫بٔ ايٓذاض اؿٓبًٞ دح2

 436( ؾؿا٤ ايػًٌٝ قح 3



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (184)

، ؾٝٓاظع ايبعض ٗ ٖصا اؿس ٜٚٓهط "  ع٢ً إاٍ ع٢ً ٚد٘ تككط ٜس إايو عٓ٘
ٚدٛزٙ ٗ  ٚيس إػكٛب نإٔ ٜكٍٛ إٕ ٜس ايػاقب ٖٓا يٝػت عاز١ٜ أٚ مل 

َٚا١ٖٝ ايػكب ٚشيو بًٛب اؿس ؾٝتكٛض اجملتٗس سكٝك١  ،  تككط ٜس إايو
عك٘ ايػكب  ٗ ٚيس إػكٛب ؾٝجبت اؾاَع إاْع يًػكب ثِ وكل ٚدٛزٙ

 . (1)ٞ ، ٖٚصا َٔ قبٌٝ ؼكٝل إٓاط بايٓعط ايعكً نأقً٘
ُِ ﴿ : تعاٍ قٛي٘ ٗ احملطّ ايطناع :أٓطا ّمجال ذلو َٗاُتٝه َٖ اي٤٬ٔتٞ  َٚٝأ

َٚ َٛاُتٝهِ  َٜٚأَخ  ِِ    (2) ﴾ َٔ ايٖطَناَع١ٜٔأِضَنِعَٓٝه
 ٖصا َٚٓاط ايطناع ، َٔ ا٭ّ د١ٗ ايس٫ي١ : اٯ١ٜ ايهط١ّ سطَت

 اؾٛف ، َٚٓاط إٍ ايًي ٖٛ ٚقٍٛ احملطّ ايطناع ٚسس ٖٛ ايطناع ايتشطِٜ
 يتشكل ايتشطِٜ ب٘ ؾٝجبت (3)ٚايٛدٛض ٗ ايػعٛط َتشكل اؿس ٖصا 

 .   (4) ايعكًٞ ٛدٛض ايٓعطٚاي ٗ ايػعٛط ؼكٝل إٓاط إٓاط ؾٝ٘ ٚٚغ١ًٝ
 الكٔاعالفسع الطادع : 

 َع١ٓٝ ٚاقع١ ٗ ٚثبٛت٘ إٓاط ايكٝاؽ ٖٛ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل 
ِٔ َعا٥َٔؿ١َٜادا٤  : َٓٗا ٚأَجًت٘ نجري٠ ، ٘ٔ  "ٜقاٜيِت  َع ِٝ ًٜ ُ٘ َع ٤ً ٘ٔ َق٢٤ً اي ٤ً ٍُ اي َََط َضُغٛ ٜأ

                                                           
، آيٝحات ؼكٝحل إٓحاط     105، ؼكٝل إٓاط يعكاّ ؾحطٜط قحح   438ا٤ ايػًٌٝ قح ( ؾؿ 1

 44ٚٚغا٥ً٘ قح 

 23( غٛض٠ ايٓػا٤ اٯ١ٜ  2

 اْعحط  . ايًحي  قحب  ٖٓا ب٘ ٚإطاز  ,ا٭ْـ ٗ ايسٚا٤ قب ٖٚٛ غعط َٔ  :ايػعٛط(  3
 ايحسٚا٤  قب ٖٚٛ ٚدط َٔ  :ايٛدٛض، أَا  172 غعط َاز٠ يًطاظٟ كتاض ايكشاح

  َحاز٠  َٓعحٛض  ب٫ٔ ايعطب يػإ اْعط . ايًي قب ٖٓا ب٘ ٚإطاز ايكيب ؾِ ٚغط ٗ
 5/279دح ٚدط

٘  ٗحس جملتا َٚػحًو  ٚٚغا٥ً٘ إٓاط ؼكٝل ( آيٝات 4 ، ؼكٝحل إٓحاط يعكحاّ ؾحطٜط      44 ؾٝح
 105قح



 

(185)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٌٚ َٛأغَل ٔؾٞ اٞئش ُِؼ٢ ٜؾ ٢ٌ َخ َِ ٔبٜكِت ٤ً َٚاٞيٜؿٞأَض٠ٝ ،  ََٚغ َٚاٞيُػَطاُب ،  ٢ّ : اٞئشَسٜأ٠ٝ ،  َٚاٞيَشَط
ًُٞب اٞيَعٝكُٛض َٚاٞيٜه           . (1) "َٚاٞيَعٞكَطُب ، 

 هلصٙ ايؿٛاغل احملطّ قتٌ دٛاظ ع٢ً ٜٓل د١ٗ ايس٫ي١ : اؿسٜح
 إٓاط ٖصا ثبت ٚقس "ؾٛاغل  "قٛي٘  بس٫ي١ قتًٗٔ ايؿػل َٚٓاط دٛاظ اـُؼ

 ايؿٛاغل اـُؼ إصنٛض٠ ٗ اؿسٜح ع٢ً ٚايٛسٛف ؾتكتٌ قٝاغا ايعْبٛض ٗ
 . (2)ؾٝٗا ٖٞ ايكٝاؽ   ؼكٝل إٓاط ٚٚغ١ًٝ

َٚٔ شيو أٜها ؼكٝل ع١ً ايج١ُٝٓ ٗ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ سٝح إْٗا 
أقبشت كعْا يًك١ُٝ ، َٚعٝاضا يكِٝ إتًؿات ، ٚٚاغ١ٛ ٗ ايتعا٬َت قٝاغا 

عٓسَا  ا٭ْسيؼٗ  اإلَاّ َايو ت٬َٝص ع٢ً ايصٖب ٚايؿه١ ، ٚنُا ؾعٌ
عٓس أٌٖ ا٭ْسيؼ خ٬ؾا ٕا نإ عًٝ٘ ا٭َط  ُٜكتات ٜٚٓسخط ٚدسٚا إٔ ايتٌ

ٚسهُٛا ظطٜإ ايطبا ؾٝ٘ قٝاغا ع٢ً  ايع١١ً ؾٝ٘ ؾأثبتٛا عٓس أٌٖ اؿذاظ
َٔ باب ؼكٝل ا٭قٓاف ايػت١ ايٛاضز٠ ٗ اؿسٜح خ٬ؾا يإلَاّ َايو ٖٚصا 

 ايكٝاؽ . عٔ ططٜل إٓاط
 العددّاذتطاب  الفسع الطابع :

 اؾع٦ٜات ٗ إٓاط ٚثبٛت٘ يتشكٝل ٚغ١ًٝ ٚايعسز اؿػاب ٜعترب
ايكطاٗ عٓسَا شنط إٔ ايعٚاٍ  إعطٚن١ ، ٚقس أؾاض إٍ شيو اإلَاّ ٚايٛقا٥ع

                                                           

بطقِ  اؿطّ ٗ ٜكتًٔ ؾٛاغل ايسٚاب َٔ ٔؼ باب اـًل بس٤ نتابايبداضٟ  قشٝح ( 1
 ٜٓحسب  َحا  بحاب  اؿحر  نتحاب  قحشٝش٘  ٗ َػًِ، قشٝح  4/157دح 3315،  3314

 .   2920، 2919بطقِ  َٔ ايسٚاب ٗ اؿٌ ٚاؿطّ قتً٘ ٚغريٙ يًُشطّ

، آيٝات ؼكٝحل إٓحاط ٚؾحطٚط٘ يًحسنتٛض عجُحإ       106( ؼكٝل إٓاط يعكاّ ؾطٜط قح 2
 39عبس ايطسِٝ قح



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (186)

ايساي١  اٯ٫ت ايعامل ٗ ٚسكٛي٘ ايعٚاٍ ٚقٛع َٓاط يٛدٛب ايعٗط ٚزيٌٝ
٫ْٗا١ٜ هلا نُا غبل بٝاْ٘ ، ٚقس نطب َجا٫  اييت اتٚإدرتع اٯ٫ت ٚغري

ُِؼ٢ إ٢ٜي٢ ٜغَػل٢ "يصيو بكٛي٘ تعاٍ  ٢ِ ايٖك٠ٜ٬ ٔيُسٝيٛٔى ايٖؿ ٢ٌ ٜأٔق ِٝ ٤ً   (1) " اي
 ايعٚاٍ ٖٛ ايعٗط َٓاط ٚدٛب دعًت د١ٗ ايس٫ي١ : اٯ١ٜ ايهط١ّ

ؿًهٞ ؾإشا تبٌ اؿػاب اي ٜتِ بٛغ١ًٝ إِا ايٛقا٥ع ٗ ٚثبٛت٘ إٓاط ٖصا ٚؼكٝل
َج٬ٟ  َٔ اؿػاب ايؿًهٞ إٔ ايعٚاٍ وٌ عٓس ايػاع١ ايجا١ْٝ عؿط ٚايٓكـ

 َٔ ايعٗط سٌ تبًؼ ايػاع١ ٖصا ايكسض ٖٚصا ق٠٬ ٚػب ؾإٕ ايعٚاٍ ٜتشكل
 .  (2)باؿػاب  إٓاط ؼكٝل قبٌٝ

٤ً ٜٞأَب ٚأٜها ٗ سسٜح -2 ٍُ اي ٍَ َضُغٛ ٍَ ٜقا َِٜط٠ٜ  ضن٢ اهلل عٓ٘ ٜقا ٘ٔ َُٖط
ُِٗط  "ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ُِ ايٖؿ ِٝٝه ًٜ ٢َُٚ َع ِٕ ٝغ ٘ٔ ٜؾإ٢ ُٛٔطٚا ٔيُط٩َِٜٔت َٜٚأٞؾ  ٔ٘ َُٛا ٔيُط٩َِٜٔت ُقٛ

 ٌَ  . (3) "ٜؾُعٗسٚا َث٬ٜٔث
دعٌ َٓاط ٚدٛب قٝاّ ضَهإ أٚ ايؿٛط َٓ٘  اؿسٜحد١ٗ ايس٫ي١ : 

َّا عايساٍ ٚدٛز ايػِٝ  َهإ ث٬ثٌ يبس٤ ايكٝاّ ٚايعس يط س يؿعبإ ث٬ثٌ ٜٛ
ٗ  ُاٚثبٛتٗ أٚ ايؿٛط ٖٓا ٚغ١ًٝ ؼكٝل َٓاط ايكَّٜٛٛا ساٍ ايؿٛط َٓ٘ ٚ

 . (4)ٖٞ ايعس  ٖٚٞ ساي١ ايػِٝ ٚاقع١ َعٝٓ٘
 اإلثباتالفسع الجامً : 

                                                           

  78 ( غٛض٠ اإلغطا٤ آ١ٜ  1

، آيٝات ؼكٝل إٓحاط يًحسنتٛض عجُحإ عبحس      107عكاّ ؾطٜط قح( ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ ي 2
 106، ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قاحل ايعكٌٝ قح 45ايطخِٝ قح

( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ قشٝش٘ نتاب بس٤ ايٛسٞ باب قٍٛ ايٓيب إشا ضأٜتِ اهل٬ٍ ؾكحَٛٛا   3
، َٚػًِ باب ٚدٛب قحّٛ ضَهحإ يط٩ٜح١ اهلح٬ٍ بحطقِ        3/34دح  1909بطقِ 

 3/124دح  2568،  2566،   2551

، ؼكٝحل إٓحاط ٚأثحطٙ يعكحاّ ؾحطٜط       107( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قحاحل ايعكٝحٌ قحح    4
   107قح



 

(187)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٞٓ أَاّ بأْ٘ : اإلثبات عطؾت إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ  إقا١َ ايٓسيٌٝ ايٓؿطع
 (1). عايكانٞ ٗ فًؼ قها٥٘ ع٢ً سٓل أٚ ٚاقع١ َٔ ايٛقا٥

 (2).اؿهِ بجبٛت ؾ٤ٞ آخط ٚعطؾ٘ اؾطداْٞ بأْ٘ :
َتعسز٠ َٓٗا إتؿل عًٝ٘ نايؿٗاز٠ ٚاإلقطاض  ي٘ ططم ٚٚغا٥ٌ ٚاإلثبات

 .نايهتاب١ ٚعًِ ايكانٞ ٚاـرب٠  َٚٓٗا إدتًـ ؾٝ٘ٚايكطا٥ٔ ،  ٚايٌُٝ
بٌ  ٕ ٜهٕٛ ٚغ١ًٝ يتشكٝل إٓاط٭حل اق ٛطماي ٖصٙ نٌ ططٜل َٔٚ
 َٔ أِٖ ٚغا٥ٌ ؼكٝل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ ايؿطٚع إدتًؿ١ ٖٞ باتاإلثإٕ ططم 
إعطٚن١ ٚتؿتس اؿاد١ إيٝٗا ٚتهٕٛ أِٖ ٗ فاٍ ايكها٤ إش ٫ّهٔ  ٚايٛقا٥ع

 ، ّٚهٔ بٝإ ٖصٙ ايٛطم نُا ٜأتٞ : يًكانٞ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا 
 الػَادٗ: أّال: 

يػري بًؿغ إخباض عل يًػري ع٢ً ا " ٞايؿٗاز٠ ٗ اق٬ٛح ايؿكٗا٤ ٖ
ؼكٝل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ اؾع٥ٝات َٔ ٚغا٥ٌ  ٚغ١ًٝ ٚايؿٗاز٠،  "أؾٗس 

 . (3)ع٢ً اجملتٗس  ٚايٛقا٥ع إعطٚن١
 " غبشاْ٘ اؿل َجاٍ ؼكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايؿٗاز٠ : قٍٛٚ

٢ُٗسٚا ٢ٔ َٚاِغَتِؿ ِٜ ٢َٗٝس ِِ َٔٔ َؾ ِِ ٜؾإ٢ٕ ٚضَدأيٝه ٢ٔ ي٤ ِٝ ًٜ ٌْ َٜٝهَْٛا َضُد َِ ٜؾَطُد ٢َٕٚا ُٖٔ َطٜأَتا َٔ 
َٕ ِٛ َٔ َتِطَن ََٗسا٤ٔ َٔ  (4) "ايٗؿ

 ّجُ الدالل٘ :

                                                           

 . 1/232( إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ سطف ا٭يـ دح 1

زاض - 23باب ا٭يـ قحح  ؼكٝل إبطاِٖٝ ا٭بٝاضٟ  عًٞ بٔ قُس اؾطداْٞ( ايتعطٜؿات  2
 بريٚت –ايهتاب ايعطبٞ 

، ؼكٝحل إٓحاط ٚأثحطٙ يعكحاّ ؾحطٜط       103( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قحاحل ايعكٝحٌ قحح    3
 47، آيٝات ؼكٝل إٓاط ٚٚغا٥ً٘ قح 108قح

 282( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ  4



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (188)

ؾٗاز٠  ٘ ٜٓبػٞ اإلؾٗاز ع٢ً ايسٜٔ ٚإٔأْايهط١ّ ع٢ً  اٯ١ٜ  ْكت
 ، ؾإشا ؾٗسٚا ثبت ايسٜٔ ٗ ش١َ إسٜٔ  ؾٗاز٠ ضدًٌ عسٍضدٌ ٚاَطأتٌ ت

اؿس  ٚنصيو إشا ؾٗس أضبع١ ؾٗٛز ع٢ً ضدٌ بايعْا ثبت ٗ سك٘ َٓاط إقا١َ
عًٝ٘ ، ٚٗ سسٜح خع١ّ بٔ ثابت ناْت ؾٗازت٘ َٓاطا ًٕه١ٝ ايٓيب ق٢ً اهلل 

ؿٗاز٠ ٖصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايٚعًٝ٘ ٚغًِ يًؿطؽ ايصٟ ابتاع٘ َٔ ا٭عطابٞ ، 
ٗ ش١َ  َٛدبٗا ات ا٭سهاّ ٚثبٛتؼكٝل َٓاطٚططٜل َٔ ططم  ٚغ١ًٝ

  .  ؾدل َعٌ
ع٢ً ؾدل بأْ٘ عسٍ * ٖٚا ًٜتشل بايؿٗاز٠ ايتعن١ٝ٭ْٗا ؾٗاز٠ 

ؾٗٞ ٚغ١ًٝ يتشكٝل عساي١ ايؿاٖس أٚ ايطاٟٚ إش إٕ َٓاط قبٍٛ ايؿٗاز٠ 
ٚا٭خباض ٖٞ ايعساي١ ٚايتعن١ٝ ٚغ١ًٝ يتشكٝكٗا ٗ ايؿاٖس أٚ ايطاٟٚ 

 ٚمُٖٛا.
  ثاىٔا : اإلقساز : 

 (1) " إخباض عل ٯخط عًٝ٘ ٚإخباض عُا غبل " عطؾ٘ اؾطداْٞ بأْ٘
 . (2) " ْؿػ٘ ع٢ً يًػري سل ثبٛت عٔ إخباض "ٚعطؾ٘ ايكْٟٛٛ بأْ٘ 

  َع١ٓٝ ٚاقع١ ٗ ٚثبٛت٘ إٓاط ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل ٖٚٛ
َٞ ٗ ٚاقع١ َاظٕ ٚايػاَس١ٜ ؾعٔ  دا٤ َا ذلو : ّمجال َِٜط٠ٜ َضٔن َُٖط ٜأٔبٞ 

َُِػٔذٔس َٛ ٔؾٞ اٞي ِٖ َٚ ٍَ اهلٔل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٌْ َضُغٛ ٍَ ٜأَت٢ َضُد ُ٘ ٜقا ِٓ ُ٘ َع ٤ً  اي
ََٖطإت  ٘ٔ ٜأِضَبَع  ِٝ ًٜ ُ٘ َسٖت٢ َضٖزَز َع ِٓ ُِٝت ٜؾٜأِعَطَض َع ٍَ اهلٔل إ٢ْٚٞ َظَْ ٍَ َٜا َضُغٛ ُٙ ٜؾٜكا ٜؾَٓاَزا

                                                           
 50( ايتعطٜؿات يًذطداْٞ قح 1

كاغحِ بحٔ عبحس اهلل ايكْٛحٟٛ     ي أْٝؼ ايؿكٗا٤ ٗ تعطٜؿات ا٭يؿاظ إتساٚي١ بٌ ايؿكٗحا٤ ( 2
 زاض ايهتب ايع١ًُٝ - 91قح  ل و٢ٝ َطازٝشكبت ٞ اؿٓؿٞايطَٚ



 

(189)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 ٍَ ٞٗ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜؾٜكا ُٙ ايٖٓٔب َٗاَزإت َزَعا ٘ٔ ٜأِضَبَع َؾ ٢ًٜ َْٞؿٔػ ٢َٗس َع ُٖا َؾ ًٜ ٜؾ
ٌِ ٜأ َٗ ٍَ : ٜؾ ٍَ : ٫ٜ ، ٜقا ْٕ ٜقا ٞٗ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٜأٔبٜو ُدُٓٛ ٍَ ايٖٓٔب ِِ ٜؾٜكا ٍَ ََْع ِسَكَِٓت ٜقا

ُُُٙٛ ٘ٔ ٜؾاِضُد َُٖبٛا ٔب  . (1) " ٚغًِ اِش
اؿسٚز ب٘ جبت ت ق١ٜٛ اإلقطاض سذ١زٍ ع٢ً إٔ اؿسٜح  ّجُ الدالل٘ :

بٌ ٖٛ غٝس ا٭زي١ ٫ْتؿا٤ ايطٜب١ ٚايؿو َع٘ ، ٫ٜٚٛدس َاٖٛ أق٣ٛ  ٚغريٖا
ػ٘ ٭ٕ ايعاقٌ ٫ٜهصب ع٢ً ْؿػ٘ نصبا ٚأزٍ َٔ اعرتاف ايؿدل ع٢ً ْؿ

ؾٝكبٌ َٓ٘ شيو ٚٝأقِٝ عًٝ٘ اؿس بايعْا ٚقس أقط َاعع ع٢ً ْؿػ٘ ، ٜهط بٗا 
َاعع  ٚثبٛت٘ ٗ سلٖٓا  هِٚغ١ًٝ ؼكٝل َٓاط اؿيٛدٛز َٓاط٘ ؾٝ٘ ٚناْت 

إٔ زيٌٝ ع٢ً  شيو ٚنصيو نٌ َٔ أقط ع٢ً ْؿػ٘ عل يعَ٘ ٚ ، ٖٛ اإلقطاض 
ٗ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات  ؼكٝل إٓاطل َٔ ٚغا٥ٌ ٚططم ٚططٜ اإلقطاض ٚغ١ًٝ

 إعطٚن١ ع٢ً اجملتٗس .
 ثالجا : الٔنني :

تك١ٜٛ أسس ططٗ اـرب بصنط اهلل تعاٍ أٚ  "عطؾ٘ اؾطداْٞ بأْ٘ 
٣ِ ع٢ً  "، ٚعطؾت٘ إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ بأْ٘ (2)"ايتعًٝل ٣ِ بصنط َعع١ تٛنٝس سه

ٕ٘ ككٛم٣ تأنٝس ثبٛت "  تباضٙ ٚغ١ًٝ يإلثبات بأْٜ٘عطف ايٌُٝ باع، ٚ (3) ٚد
  . (4) " اؿل أٚ ْؿٝ٘ باغتؿٗاز اهلل تعاٍ أَاّ ايكانٞ

 . ؼكٝل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ ٚاقع١ َع١َٓٝٔ ٚغا٥ٌ  ٚايٌُٝ ٚغ١ًٝ
                                                           

 6815( ضٚاٙ ايبدححاضٟ ٗ نتححاب بححس٤ ايححٛسٞ بححاب ٫ٜححطدِ اجملٓححٕٛ ٚاجملْٓٛحح١ بححطقِ  1
 5/116دح 4515، َػًِ باب َٔ اعرتف ع٢ً ْؿػ٘ بايعْا بطقِ  8/205دح

 332( ايتعطٜؿات يعًٞ بٔ قُس اؾطداْٞ قح  2

 7/245ٜت١ٝ َاز٠ أّإ دح( إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٛ 3

 طبع زاض ايبٝإ 319ٚغا٥ٌ اإلثبات يًسنتٛض قُس َكٛؿٞ ايعسًٝٞ قح (4



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (190)

َُٔاضٚاٙ  :مجال حتكٔل املياط عً طسٓل الٔنني  ٕٖ ايٖٓٔب٢ٖ ق٢ً  اِب َعٖباؽ٣ ٜأ
ٍَ  اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ِٛ "ٜقا ٣ٍ  ٜي ََا٤َ ض٢َدا ِِ ٫ٜٖزَع٢ َْاْؽ ٔز ُٖ َٛا ٢ٜٛ ايٖٓاُؽ ٔبَسِع ُِٜع

 ٔ٘ ِٝ ًٜ ُُٖسَع٢ َع ٌَ َع٢ًٜ اٞي ُٔ ٖٔ اٞيَٝ َٜٚئه  ِِ ُٗ َٛاٜي َِ  . (1) "َٜٚأ
اؿسٜح ْل ٗ إٔ ايٌُٝ َٔ سل إسع٢ عًٝ٘ يسؾع  : ّجُ الدالل٘

٢ عًٝ٘ ٚغ١ًٝ ٚبصيو ٜهٕٛ ٌّ إسع ب١ٓٝ ٖٓاى زعا٤ عٔ ْؿػ٘ إشا مل تهٔ ا٫
اإلثبات، ٖٚصا َٔ قبٌٝ  ، إشا عذع إسعٞ عٔ يتشكٝل َٓاط إًه١ٝ ٚثبٛتٗا ي٘

 .  (2) ؼكٝل إٓاط ايصٟ ٚغًٝت٘ ايٌُٝ
 زابعأ : الكساًٜ :  

 ٖٞٚ (3) " نٌ أَاض٠ ظاٖط٠ تكاضٕ ؾ٦ّٝا خؿّٝا ؾتسٍ عًٝ٘ "ٚإطاز بٗا 
 ات ٚايٛقا٥ع إعطٚن١ .ؼكٝل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ اؾع٦َٜٔ ٚغا٥ٌ  ٚغ١ًٝ

 :ؼكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايكط١ٜٓ  َٚٔ أَج١ً
ٖٔ  "٘ تعاٍ قٛي -1 ُٖ ِِ إ٢ِسَسا ُِٝت َٚآَت ِٚز٣  َٕ َظ َٖٜها ِٚز٣  ٍَ َظ ُِ اِغٔتِبَسا ِٕ ٜأَضزٗت َٚإ٢

َٗٔبٟٝٓا  َٚإ٢ِثُٟا  َِٗتاْٟا  ُ٘ ُب ُ٘ َؾ٦ِّٝا ٜأَتٞأُخُصَْٚ ِٓ َٔ ٜٛاّضا ٜؾ٬ٜ َتٞأُخُصٚٞا  ُ٘ َٚ (20)ٔقٓ ـَ َتٞأُخُصَْٚ ِٝ ٜن
ًٟٔٝعا  ََٚٝجاٟقا ٜغ َٔٓٝهِ   َٕ َٜٚأَخِص ِِ إ٢ٜي٢ َبِعض٣   (4) "َٜٚقِس ٜأٞؾَه٢ َبِعُهٝه

تٓل اٯٜتإ ايهطّتإ ع٢ً إٔ ايعٚد١ تػتشل إٗط  : ّجُ الدالل٘
ٖٛ اؾُاع   َٓاط اغتشكام إٗط نا٬َ نا٬َ بايسخٍٛ ٚسكٍٛ اؾُاع ، ٚإٔ

                                                           
( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ نتاب ايطٖٔ  باب  إشا اختًـ ايطأٖ ٚإطتٗٔ ايبٝٓح١ عًح٢ إحسعٞ     1

، َٚػحًِ بحاب ايحٌُٝ عًح٢       3/187دحح  2514ٚايٌُٝ ع٢ً إسع٢ عًٝ٘  بحطقِ  
   5/128دح 4567إسع٢ عًٝ٘ بطقِ 

 47، آيٝات ؼكٝل إٓاط ٚٚغا٥ً٘ قح  109( ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ يعكاّ ؾطٜط قح 2

 زاض ايكًِ زَؿل – 2/936( إسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ ٕكٛؿ٢ أٓس ايعضؾا  دح 3

 21،  20( غٛض٠ ايٓػا٤ اٯٜتإ  4



 

(191)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

٠ًٛ ايكشٝش١ قط١ٜٓ ع٢ً سكٛي٘ ؾأٚدبٛا إٗط نا٬َ ٚقس اعترب ايؿكٗا٤ اـ
  بٗا يهْٛٗا قط١ٜٓ ع٢ً ٚقٛع اؾُاع .

ٚأٜها ؾإٕ تؿطٜح دج١ إكتٍٛ قط١ٜٓ ع٢ً ؼكل َٓاط ايكتٌ َٔ -2
سٝح بٝإ غبب ايٛؾا٠ ٚايٛغ١ًٝ إػتدس١َ ٗ ايكتٌ ؾإشا أثبت ايتؿطٜح إٔ 

 ايككام ٗ سل اؾاْٞ . اؾٓا١ٜ عُس نإ شيو قط١ٜٓ ق١ٜٛ ع٢ً ؼكل َٓاط
ٚنصيو ؾإٕ ٚنع ايٝس ع٢ً ايعٌ قٌ ايٓعاع قط١ٜٓ ع٢ً ؼكل -3

 َٓاط ًَه١ٝ ايعٌ ٗ ٚانع ايٝس .
إٔ ايكطا٥ٔ ٚغ١ًٝ يتشكٝل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ ايٛقا٥ع َٔ ٖصا ٜتهح ٚ
 .  (1) إعطٚن١

 خامطا : الهتاب٘ : 
،  هّطاٖٞ نٌ َا ٜٛثل اؿل غٛا٤ ناْت غذ٬ أٚ ٚثٝك١ أٚ ق

عٓس  ٗ ٚاقع١ َع١ٓٝاؿل ٚاغتشكاق٘  َٓاط ثبٛت ٚايهتاب١ ٚغ١ًٝ يتشكٝل
  ؼكٝل إٓاط عٔ ططٜل ايهتاب١ : َجاٍ إٛايب١ ب٘ أٚ عٓس ايتٓاظع

َٗا َٜا  "تعاٍ قٛي٘  َٔ ٜأٜٗ ََُٓٛا اي٤ٔصٜ ٣ٔ َتَسآَُٜتِ إ٢َشا آ ِٜ ٣ٌ ٔبَس ٢ُّٓ إ٢ٜي٢ ٜأَد  ََٗػ
ِِ بَٚٞيَٝٞهُت ٜؾاٞنُتُبُٛٙ َِٝٓٝه ٢ٍ ٜنأتْب ٖب َُا ٜإٔ َٜٞهُتَب ٜنأتْب َٜٞأَب ٫َٜٚ ٔباٞيَعِس ُ٘ ٜن َُ ٤ً ُ٘ َع ٤ً  اي
ًَٞٝٞهُتِب ٢ٌ ٜؾ ًٔ ُِ ٘ٔ اي٤ٔصٟ َٚٞيُٝ ِٝ ًٜ َ٘ َٚٞيَٖٝتل٢ اٜؿٗل َع ٤ً ٫َٜٚ اي  ُ٘ ُ٘ َِٜبَدِؼ َضٖب ِٓ     (2) "َؾ٦ِٟٝا  َٔ

 ّجُ الدالل٘:

                                                           
ّ ، ؼكٝححل إٓححاط ٚأثححطٙ يعكححا 101( ؼكٝححل إٓححاط يًححسنتٛض قححاحل ايعكٝححٌ قححح    1

 111ؾطٜطقح

 28( غٛض٠ ايبكط٠ آ١ٜ  2



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (192)

عتباضٖا ٚغ١ًٝ يتٛثٝل اؿكٛم اٯ١ٜ قطو١ ٗ َؿطٚع١ٝ ايهتاب١ با
،  ٯخطٜٔا ١يتشكٝل َٓاط ايسٜٔ ٚثبٛت٘ ٗ شَ ، ؾهتاب١ ايسٜٔ ٚغ١ًٝٚإثباتٗا 

عكٛز ايبٝع ٚايؿطا٤ َج٬ ٚغ١ًٝ ٜتشكل بٗا َٓاط ًَه١ٝ ايعكاض ٚايػًع  ٚنتاب١
 (1)٭عٝإ ا٭ؾدام عٓس إٛايب١ َا ٜجبتٗا أٚ عٓس ايتٓاظع ٗ ًَهٝتٗا .

 كاضٕ:ضادًضا: عله ال
ٜٚعترب عًِ ايكانٞ ٚغ١ًٝ ،  ظٓ٘ إ٪نس ٚإطاز بعًِ ايكانٞ: 

ٚغ١ًٝ يتشكٝل إٓاط  ؾإْ٘أّٜها ، ٚ اؿا٫ت زٕٚ بعض يإلثبات ٗ بعض
 عًٝ٘ . إعطٚن١ ٚثبٛت٘ ٗ ايٛقا٥ع

  : َٚجاٍ شيو
 ْؿٟٝا ايؿػل أٚ ايعساي١ عًِ ايكانٞ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاطٜهٕٛ  -أ

ٌٝٓ ٚشيو يٝتُهٔ َٔ قبٍٛ ؾٗازتِٗ إشا ناْٛا عس٫ٚ َع ؾٗٛز ٗ ٚإثباتٟا
 .ٚضزٖا إٕ ناْٛا غري شيو 

اي٬ٛم ايبا٥ٔ  عًِ ايكانٞ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاطٚنصيو ٜهٕٛ  -ب
ٖصٙ  َجٌ ٗ قبٌٝ ؼكٝل إٓاط بعًِ ايكانٞ ٖصا َٔٚ ٚثبٛت٘ ٗ ٚاقع١ َع١ٓٝ

 .  اؿا٫ت
 : ارتربٗ ّاملعآي٘ضابعا : 

ـرب٠ ٚا٫ختكام نطٚض٠ َٔ نطٚضات ؼكٝل ا٫غتعا١ْ بأٌٖ ا
إٓاط إشا اجملتٗس ٫ٜػتٛٝع َؿطزٙ ؼكٝل إٓاط ٗ نٌ إػا٥ٌ إعطٚن١ عًٝ٘ 

                                                           
، ؼكٝحل إٓحاط ٚأثحطٙ يعكحاّ ؾحطٜط       104( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض قحاحل ايعكٝحٌ قحح    1

 47، آيٝات ؼكٝل إٓاط ٚٚغا٥ً٘ قح  110قح



 

(193)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

خاق١ إػا٥ٌ ايع١ًُٝ ايسقٝك١ اييت ٫ٜػتٛٝع تكٛض سكٝكتٗا إ٫ بعس بٝإ 
 ٚتٛنٝح أٌٖ اـرب٠ ٚا٫ختكام .

ا٫عتُاز ٕٓاط ٖٛ ٚإككٛز بهٕٛ اـرب٠ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل ا
إشا نإ  بًٛب َٔ ايكانٞغٛا٤ نإ  ع٢ً ضأٟ إدتكٌ ٗ سكٝك١ ايٓعاع

  . ايٓعاع قها٥ٝا أَٚٔ اجملتٗس أٚ إؿيت إشا نإ يبٝإ اؿهِ ؾٝٗا 
ا٫عتُاز ع٢ً َا ٜؿاٖسٙ ايكانٞ  إعا١ٜٓ ٖٞ: نصيو إككٛز بٚ

  .    ٗ قٌ ايٓعاع أٚ اجملتٗس بٓؿػ٘ أٚ بٓا٥ب٘
َٔ  اـرب٠ ٚإعا١ٜٓ ٚغ١ًٝ اعتباضٜهاز ٜتؿل ايؿكٗا٤ نُّٓا ع٢ً ٚ

 إعطٚن١ ؼكٝل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ ايٛقا٥ع ٚغا٥ٌ
 ّمجال حتكٔل املياط عً طسٓل ارتربٗ :

، ٚنصيو بٝإ ايبك١ُ  تكسٜط إتًؿات ٚتكسٜط ايعٝٛب ٚاؾطاسات -أ
ٕعا٬َت ايتذاض١ٜ ايٛضاث١ٝ ٚبٝإ سكٝك١ إٛت ٚسكٝك١ َعا٬َت ايبٓٛى ٚا

قبٌٝ ؼكٝل إٓاط  ٜٚعترب َٔ ٜطدع ؾٝ٘ إٍ أٌٖ ا٫ختكام اؿسٜج١ ٚمٛ شيو
  .  ايصٟ ٚغًٝت٘ اـرب٠

َعا١ٜٓ ايكانٞ أٚ ْا٥ب٘ يًبٝت ايؿطعٞ إٓاغب يًعٚد١ ٜعترب َٔ  -ب
  . (1) إعا١ٜٓ ت٘إٓاط ايصٟ ٚغًٝ قبٌٝ ؼكٝل

 رلو :* نل ماخيدو حتكٔل املياط صح طسٓكا ل
٫تٓشكط ٗ ٚغ١ًٝ بعٝٓٗا بٌ نٌ إٔ ٚغا٥ٌ ؼكٝل إٓاط غبل بٝإ 

َازٍ ع٢ً ثبٛت إٓاط ٗ ايؿطع إطاز تٓعٌٜ اؿهِ عًٝ٘ قح اعتباضٙ ٚغ١ًٝ 

                                                           
، آيٝات ؼكٝل إٓاط ٚؾطٚط٘ يعجُإ عبحس   111( ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ يعكاّ ؾطٜط قح  1

 49ايطسِٝ قح 



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (194)

٠ ؽتًـ باخت٬ف ا٭ظ١َٓ َٚتٛٛض ٠َتذسز ٜتشكل بٗا إٓاط ، ٖٚٞ ٚغا٥ٌ
كط٠ ، َٚٔ ٖصٙ ٚا٭َه١ٓ ٚا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام ٚاحملاٍ ٖٚٞ نجري٠ غري َٓش

 ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يتشكٝل إٓاط :
 ايتشايٌٝ إدرب١ٜ َجٌ : -1
 ؼًٌٝ ايسّ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاط ؾطب إػهط ٗ ؾدل َعٌ . -أ

 ؼًٌٝ ايبٍٛ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاط اؿٌُ ٗ اَطأ٠ َع١ٓٝ .  -ب
 ايبك١ُ ايٛضاث١ٝ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاط ثبٛت ْػب ايٛؿٌ َٔ أبٝ٘.-دح
اضايكٓاع١ٝ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاط ايكٝاّ ٚايؿٛط ٚأٚا٥ٌ ا٭قُ -2

 ايؿٗٛض ايعطب١ٝ .
 إعاٌَ اؾٓا١ٝ٥ ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاط ايكاتٌ ٗ ؾدل َعٌ . -3
ايٛب ايؿطعٞ ٚعًّٛ ايتؿطٜح ٚغ١ًٝ يتشكٝل َٓاط ايكتٌ ٚبٝإ -4

 ْٛع٘ ٚٚغًٝت٘ .
 املبخح الطادع:  أقطاو حتكٔل املياط

ٓاط إٍ عس٠ أقػاّ باعتباضات كتًؿ١ ٚغٛف قػِ ايباسجٕٛ ؼكٝل إ
 أعطض ٖصٙ ا٭قػاّ ٗ عس٠ َٛايب ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ 

 املطلب األّل : أقطاو حتكٔل املياط باعتباز العنْو ّارتصْص
عتباض ٫ابٗصا  ايؿاطيب أٍٚ َٔ شنط أقػاّ ؼكٝل إٓاط  اإلَاّ ٜعترب

ّٚهٔ بٝإ ٖصٜٔ  اماـٓاط إعاّ ٚؼكٝل ايٓاط إؼكٝل قػُ٘ إٍ سٝح 
 ايٓٛعٌ ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ :

 اليْع األّل : حتكٔل املياط العاو :
ٗ اْٛبام إٓاط ع٢ً ايؿطٚع  اجملتٗس ْعط : ٚإطاز بتشكٝل إٓاط ايعاّ

َٔ غري ايتؿات إٍ ايعطٚف ٚا٬ٕبػات  إْ٘ ٕهًـ َا ٚاؾع٥ٝات َٔ سٝح
 اؾ١ بايٛاقع١ .اؿ
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ٜٚٛبك٘  ػِ ٜٓعٍ اؿهِ ايتهًٝؿٞ َٔ ػطزٙ ٚعَُٛ٘ؾاجملتٗس ٗ ٖصا ايك
، َٔ غري ايتؿات إٍ دع١ٝ٥ بعٝٓٗا ع٢ً أؾعاٍ إهًؿٌ ع٢ً اؾ١ًُ ٚبؿهٌ عاّ

ؾٝٛبل ايكٛاعس ايعا١َ ع٢ً دع٥ٝاتٗا يٛدٛز َٓاطاتٗا ٗ تًو اؾع٥ٝات زٕٚ 
َجٌ إٔ  ببعض ٖصٙ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات ايعٛاضض اـاق١ اييت ؼتـايٓعط إٍ 

ٜعترب ايؿدل ايصٟ قسضت َٓ٘ ايٛاقع١ ٚايٛقت ٚإهإ ايصٟ ٚقعت ؾُٝٗا 
إشا سكل اجملتٗس  ٚا٭سٛاٍ ٚايعطٚف احمل١ٛٝ بٗا ٚقس َتٌ ايؿاطيب يصيو َا

ايعساي١ ٗ ؾدل َا ؾٛدسٙ َتكؿا بٗا ع٢ً سػب َاظٗط ي٘ ؾإْ٘ ٜٛبل عًٝ٘ 
ا٫ْتكاب َاٜكتهٝ٘ ايٓل َٔ ايتهايٝـ إٓٛط١ بايعسٍٚ َٔ ايؿٗازات ٚ

ي٫ًٜٛات ايعا١َ أٚ اـاق١ زٕٚ ايٓعط إٍ قسضت٘ أٚ اغتعسازٙ يتشٌُ ٖصٙ 
ايتهايٝـ ٚقربٙ ع٢ً أعبا٥ٗا ، ؾكس ٜهٕٛ ايؿدل عس٫ يهٓ٘ يٝؼ أ٬ٖ 
ي١ٜ٫ًٛ ايعا١َ أٚ اـاق١ ، ؾاجملتٗس ٗ ٖصا ايكػِ ٫ ًٜتؿت إٍ ؾ٧ غري 

ِ ٗ أسهاّ تًو ايٓكٛم ايكبٍٛ إؿطٚط بايت١٦ٝٗ ايعاٖط٠ ، ٚإهًؿٕٛ نًٗ
 . (1)ع٢ً غٛا٤ ٗ ٖصا ايٓعط 

 اليْع الجاىٕ : حتكٔل املياط ارتاص :
ْعط اجملتٗس ٗ نٌ َهًـ بايٓػب١  :إٓاط اـام  بتشكٝل ككٛزٚإ

، ؾٗٛ تٓعٌٜ يًشهِ ايؿطعٞ ع٢ً  (2)ايتهًٝؿ١ٝ إٍ َاٚقع عًٝ٘ َٔ ايس٥٫ٌ 
ايعطٚف   ٜطاعٞ   ٖصا ايٓٛعاجملتٗس ٗٚاقع١ بعٝٓٗا أٚ َهًـ بعٝٓ٘ ، ٚ

وهِ عًٝٗا ٚ،  عٌإ هًـشيو إ أٚ إع١ٓٝٛاقع١ تًو ايبٚا٬ٕبػات احملتؿ١ 
ست٢ يٛ اغتسعت اغتجٓا٥ٗا َٔ ايكٛاعس  َا تػتسعٝ٘ تًو ايعطٚف ٚا٬ٕبػات

                                                           

 4/70، إٛاؾكات يًؿاطيب دح 3/383ًكطاٗ دح( ايؿطٚم ي 1
 4/70( إٛاؾكات دح 2
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ايعا١َ ، شيو إٔ يهٌ ساي١ أٚ ٚاقع١ َٓاط خام ْاؾ٧ عٔ ايعطٚف 
ؾٗٛ ْعط ٗ تٛبٝل ايكٛاعس ايعا١َ ع٢ً دع٥ٝاتٗا  ، (1)ٚا٬ٕبػات اؿاؾ١ بٗا 

يٛدٛز َٓاطاتٗا ٗ تًو اؾع٥ٝات َع اعتباض َاوتـ بتًو إٓاطات َٔ 
ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٗ  ظطٚف ٚأسٛاٍ قس ت٪ثط ؾٝٗا ، ؾٝتشكل اجملتٗس أ٫ٚ َٔ

ايٛاقع١ إعطٚن١ ، ثِ ٜٓعط ٗ ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ احملتؿ١ بتًو ايٛاقع١ ؾٝعترب 
ٜكًح بهٌ َهًـ ٗ ْؿػ٘ عػب ٚقت زٕٚ ٚقت ، ٚساٍ زٕٚ ساٍ ،  َا

ٚؾدل زٕٚ ؾدل إش ايٓؿٛؽ يٝػت ٗ قبٍٛ ا٭عُاٍ اـاق١ ع٢ً ٚظٕ 
ٚاسس ؾطب عٌُ قاحل ٜسخٌ بػبب٘ ع٢ً ضدٌ نطض أٚ ؾرت٠ ٫ٜٚهٕٛ 
نصيو بايٓػب١ إٍ آخط ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط أزم ٚأع٢ً َٔ ا٭ٍٚ 

زقٝل يًٓكٛم َٚكاقسٖا ٚا٭سهاّ َٚطاَٝٗا ، ٚؾِٗ زقٝل  ٚوتاز إٍ ؾِٗ
يًُػأي١ إٓعٛض٠ َعتربا ايؿدل ايصٟ قسضت َٓ٘ ٚايٛقت ٚإهإ ايصٟ 
ٚقعت ؾٝ٘ ٚا٭سٛاٍ ٚايعطٚف احمل١ٛٝ بٗا ، ؾٗٛ ؼكٝل وتاز إٍ  ًَهات 
ٚقسضات خاق١ ٗ اختٝاض ايٓكٛم ٚا٭سهاّ اييت تٓٛبل ع٢ً ايٛاقع١ 

ايؿدل ٚايعَإ ٚإهإ ٚاؿاٍ ٚايعطف ، ٚٗ ٖصا ٜكٍٛ  َهْٛاتٗا َٔ
 ٖٚٛ ايٓعط اـام ؾأع٢ً َٔ ٖصا ٚأزم ٖٚٛ ٗ اؿكٝك١ : أَا ايجاْٞ "ايؿاطيب 

ِِ  } ْاؾ٤٢ عٔ ايتك٣ٛ إصنٛض٠ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٌِ ٜيٝه َ٘ َِٜذَع ٤ً ِٕ َتٖتٝكٛا اي إ٢
{ٝؾِطٜقاّْا

ايصٟ ضظم ْٛضا  ٚقاسب ٖصا ايتشكٝل اـام ٖٛ "، ثِ قاٍ  (2)
ٜعطف ب٘ ايٓؿٛؽ َٚطاَٝٗا ، ٚتؿاٚت إزضانٗا ، ٚق٠ٛ ؼًُٗا يًتهايٝـ 
ٚقربٖا ع٢ً ٌٓ أعبا٥ٗا أٚ نعؿٗا ٜٚعطف ايتؿاتٗا إٍ اؿعٛظ ايعاد١ً أٚ 

                                                           
 136عٛخ َكاض١ْ ٗ ايؿك٘ ٚأقٛي٘ يًسضٜين قح ( 1
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عسّ ايتؿاتٗا ، ؾٗٛ وٌُ ع٢ً نٌ ْؿؼ َٔ أسهاّ ايٓكٛم َاًٜٝل بٗا بٓا٤ 
، ٜٚٓبػٞ ٕٔ ٜكّٛ  (1) "ايٝـ ع٢ً إٔ شيو ٖٛ إككٛز ايؿطعٞ ٗ تًكٞ ايته

إٔ ٜهٕٛ عإا ضباْٝا ؾكٝ٘ ايٓؿؼ شا عًِ ٚبكري٠  "بٗصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝل 
٭ٕ  ٚضأٟ سكٝـ َتذطزا عٔ اهلٟٛ ٚغًب١ سعٛظ ايٓؿؼ بكسض اإلَهإ

ٌَ أسهاَٗٗع٢ً ٚد تكٜٛط إػا٥ٌ ا ٗا بعس اغتتُاّ تكٜٛط دًٝاتٗا ثِ ْك
  . (2) " سغ َٔ ايؿك٘ٚ ٓؿؼ شا ٫ ٜكّٛ ب٘ إ٫ ؾكٝ٘ ايٗٚخؿٝات

 مجال ذلو :
 ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜأٔب٢ َشضٍّ ّٚهٔ إٔ ِجٌ يتشكٝل إٓاط اـام عسٜح

 ٍَ ِٖ ٜقا ِٓٔهٔب٢ ُث ََ  ٢ًٜ ٙٔ َع ٍَ ٜؾَهَطَب ٔبَٝٔس ٢ًٔٓٝ ٜقا ُٔ ٘ٔ ٜأ٫ٜ َتِػَتِع ٤ً ٍَ اي ًُٞت َٜا َضُغٛ ٍَ ٝق  "ٜقا
َٗا  َٚإ٢ْٖ ـْ  َٖا َٜا ٜأَبا َشضٍّ إ٢ْٖٜو َنٔعٝ ِٔ ٜأَخَص ََ ٠١ََ إ٤٫٢  َََْٚسا ١ََٔ ٔخِع٣ْ  َّ اٞئكَٝا ِٛ َٗا َٜ َٚإ٢ْٖ ََا٠١َْ  ٜأ

َٗا  ٘ٔ ٔؾٝ ِٝ ًٜ َٜٚأٖز٣ اي٤ٔص٣ َع َٗا  ا٭ٍٚ لس ايعساي١ اييت ٖٞ َٓاط  ؾبايٓعط، (  3) "ٔبَشكِّ
تٛيٞ اي٫ٜٛات ايعا١َ َٛدٛز٠ ٗ أبٞ شض ٚعًٝ٘ ؾٝذٛظ تٛيٝت٘ اي١ٜ٫ٛ ، ٚيهٔ 

اْٞ لس إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل ٜهتـ َذطز ٚدٛز َٓاط بايٓعط ايج
اؿهِ بٌ ْعط إٍ باقٞ ا٫عتباضات ؾٛدس إٔ ؾدل أبٞ شض نعٝـ ٫ٜكسض 
ع٢ً ؼٌُ تهايٝـ اي١ٜ٫ٛ َٚؿاقٗا يصيو مل ٜٛي٘ ضغِ تٛاؾط ايعساي١ اييت ٖٞ 

إٓاط َٓاط اؿهِ ؾٝ٘ ، َٚٔ شيو أٜها َاغبل بٝاْ٘ ٗ َبشح سذ١ٝ ؼكٝل 

                                                           
 4/71( إٛاؾكات يًؿاطيب دح 1

، أزب إؿحيت ٚإػحتؿيت ٭بحٞ عُحطٚ ابحٔ ايكح٬ح        5/233( إٛاؾكات يًؿاطيب دحح   2
 – 1/37بتشكٝل َٛؾل  عبس اهلل عبس ايكازض دح  ٟ ضايؿٗطظٚ عجُإ بٔ عبس ايطٓٔ

ٖح ، ؾكح٘ ايٛاقحع ٚايتٛقحع    1407بريٚت ايٛبع١ ا٭ٍٚ  –طبع َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ 
 ٫69بٔ بٝ٘ قح

 6/6دح 4823( قشٝح َػًِ باب نطا١ٖ اإلَاض٠ بػري نطٚض٠ بطقِ 3
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َٔ َٓع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايؿاب َٔ ايكب١ً أثٓا٤ ايكٝاّ ٚإباستٗا 
يًؿٝذ ايهبري، ٚنصيو ؾت٣ٛ ابٔ عباؽ يًطدٌ بإٔ ٫تٛب١ يًكاتٌ ، ٚؾت٣ٛ 

 اإلَاّ أٓس ٭خت بؿط اؿاٗ بعسّ ايػعٍ ٗ ن٤ٛ َؿاعٌ ايعاٖط١ٜ . 
٠  ٗ تٓعٌٜ نبريأ١ُٖٝ ي٘ ؼكٝل إٓاط اـام َٚٔ ٖصا ٜتبٌ إٔ 

ا٭سهاّ ع٢ً ايٛقا٥ع عٓسَا ٜعسٍ اجملتٗس عٔ اؿهِ ايعاّ إٍ سهِ خام 
ٗ نصيو  تعٗط أُٖٝت٘بايٛاقع١ تكتهٝ٘ ايعطٚف ٚا٬ٕبػات اؿاؾ١ بٗا ، ٚ

 ٚقاعس٠ ، تؿطع عسز َٔ ايكٛاعس ا٭قٛي١ٝ ايعا١َ عٓ٘ َجٌ قاعس٠ ا٫غتشػإ
 .(1) ٚاؿٌٝ، ٚاعتباض إآ٫ت ، ايصضا٥ع غس 

ٚايؿطم بٌ ٖصٜٔ ايٓٛعٌ إٔ ا٭ٍٚ ٜٓعط اجملتٗس إٍ ٚدٛز إٓاط ٗ 
ايؿطع فطزا عٔ ا٫عتباضات ٚايعطٚف احملتؿ١ بايٛاقع١ ، أَا ايجاْٞ ؾٝٓعط 

 اجملتٗس إٍ ٚدٛز إٓاط َع ايٓعط إٍ ا٫عتباضات ٚا٭سٛاٍ اؿاؾ١ بايٛاقع١ .
ييت ؼكل ؾٝٗا َٓاط َٚٔ اؾسٜط بايصنط ٖٓا أْ٘ ٜؿرتط ٗ ايٛاقع١ ا

خام بايٓعط ٕا ٬ٜبػٗا َٔ ظطٚف إٔ تهٕٛ زاخ١ً أق٬ ٗ إٓاط ايعاّ إش 
ايتشكٝل اـام ٫ٜأتٞ إ٫ بعس ايتشكٝل ايعاّ ٗ ايٛاقع١ اييت ٜٓعط ؾٝٗا بايٓعط 
اـام ؾًٛ مل تهٔ ٖا ٜٓٛبل عًٝٗا تعًل ايتهًٝـ َٔ ايٛد١ٗ ايعا١َ ٫ٜهٕٛ 

 (2) أْ٘ ٜٓاغبٗا أٚ ٫ٜٓاغبٗا .ٖٓاى قٌ يًٓعط اـام ٗ

                                                           
نٓٛض ؾتشحٞ ايحسضٜين قحح    ، عٛخ َكاض١ْ ٗ ايؿك٘ ٚأقٛي٘ يًحس  2/368( إٛاؾكات دح 1

 93ّ ، ؼكٝل إٓاط يعكاّ ؾطٜط قح 2008طبع َ٪غػ١ ايطغاي١ بريٚت عاّ  136

، عحٛخ َكاضْح١ ٗ    4/71( اْعط تعًٝكات ايسنتٛض عبحس اهلل زضاظ عًح٢ إٛاؾكحات دحح     2
 137ايؿك٘ ٚأقٛي٘ يًسنٓٛض ؾتشٞ ايسضٜين قح 
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 املطلب الجاىٕ : أقطاو حتكٔل املياط باعتباز الرات
إطاز ٖٓا ايتكػِٝ َٔ سٝح ايٓعط إٍ إٓاط إًٛٛب ايتشكل َٔ 
ٚدٛزٙ ٗ آساز ايكٛض ٚإػا٥ٌ ؾإٕ ؼكٝل إٓاط ٜٓكػِ بٗصا ا٫عتباض إٍ 

نٕٛ إٓاط قاعس٠ ن١ًٝ ، ٚايجايح ث٬ث١ أقػاّ ا٭ٍٚ نٕٛ إٓاط ع١ً ، ٚايجاْٞ 
نٕٛ إٓاط أق٬ عاَا ، ٚقس أؾاض ابٔ ت١ُٝٝ ٚايؿاطيب إٍ ا٭ْٛاع ايج٬ث١ نُا 

 َط، ّٚهٔ بٝإ ٖصٙ ا٭قػاّ ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ :
 اليْع األّل : حتكٔل املياط باعتبازِ عل٘ :

ايع١ً ؾكط زٕٚ إككٛز بصيو ٖٛ قكط إٓاط إطاز ؼكٝك٘ ع٢ً 
، ؾاجملتٗس ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط ٜبصٍ دٗسٙ ٜٚػتؿطؽ ٚغع٘ ٗ ٖاغري

ايؿطع ايصٟ ايتشكل َٔ ٚدٛز ايٛقـ ايعاٖط إٓهبط إٓاغب يًشهِ ٗ 
، ٚس٦ٓٝص ٜسخٌ ٖصا  ايكٝاؽ دطا٤ ع١ًُُّٝٗٝسا إلٜطٜس تٓعٌٜ اؿهِ عًٝ٘ 

 .(1)ايٓٛع َٔ ؼكٝل إٓاط ٗ ايكٝاؽ 
عٔ ؼكٝل إٓاط بٌ إٛغعٌ ٚإهٝكٌ إٔ  ٚقس غبل عٓس اؿسٜح 

بعض ا٭قٛيٌٝ ِٖٚ أقشاب ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ناٯَسٟ ٚابٔ ايػبهٞ قس 
 قكط ؼكٝل إٓاط ع٢ً ٖصا ايٓٛع ؾكط .

 مجال ٍرا اليْع : 
ٕٖٜقَتاَز٠َٜ  ٜٛأُب َاضٚاٙ ٍَ ٜأ ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜقا ٤ً ٍَ اي  " عٔ اهلط٠ َضُغٛ

َِٝػ َٗا ٜي ٖٛاٜؾأت إ٢ْٖ ٤ٛ َٚاي  ِِ ِٝٝه ًٜ ٌَ َع ٖٛأؾ ٤ٛ َٔ اي َٔ َٗا   .(2) "ِت ٔبََٓذؼ٣ إ٢ْٖ
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 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (200)

  : ّجُ الدالل٘
 ٖٛ ، َٚٓاط ٖصٙ ايٛٗاض٠ اهلط٠ض ٜسٍ اؿسٜح ع٢ً طٗاض٠ غ٪

ًتشكل َٔ س٦ٓٝص ٜبصٍ ٚغع٘ ياجملتٗس ؾإشا ثبتت تًو ايع١ً ؾإٕ   "ايٛٛاف"
يٝذس بعس ايبشح إٔ ايٛٛاف ا٭خط٣  ٚاؾع٥ٝات ٗ ايؿطٚع ٓاطإ اٚدٛز ٖص

جبت ؾٝاييت ٜكعب ايتشطظ عٓٗا  َتشكل ٗ غري اهلط٠ نايؿأض٠ ٚقػاض اؿؿطات
قبٌٝ ؼكٝل إٓاط  ٖٚصا َٔ ،ايؿأض٠ ٚقػاض اؿؿطات  اؿهِ بٛٗاض٠ ايػ٪ض ٗ

 .  باعتباضٙ ع١ً
 اليْع الجاىٕ : حتكٔل املياط باعتبازِ قاعدٗ نلٔ٘ :

قه١ٝ ن١ًٝ َٓٛبك١ ع٢ً  ط إطاز ؼكٝك٘إككٛز بصيو ٖٛ نٕٛ إٓا
، أٟ قاعس٠ ن١ًٝ ٚيٝؼ فطز ٚقـ ظاٖط َٓهبط َٓاغب  (1) ْٝع دع٦ٜاتٗا

يًشهِ نُا ٗ ايٓٛع ا٭ٍٚ ، ٚؼكٝل إٓاط بٗصا ا٫عتباض ٜسخٌ ؾٝ٘ َا إشا 
 اييت ٜبشح اجملتٗس ٚدٛز َعٓاٖا ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١ قاعس٠ ايكاعس٠ناْت 

ابٔ قساَ٘ ٚايٛٛٗ قطح بٗصا ايكػِ َٔ ؼكٝل إٓاط ٚقس ،  ١أقٛي١ٝ أٚ ؾكٗٝ
ٜبشح ٗ َس٣ ؼكل  ٗ ٖصا ايٓٛع  اجملتٗسعٓس تعطٜؿُٗا يتشكٝل إٓاط ، ٚ

َٓاطٗا َٔ ٚدٛز  ؼكل  ، ؾإشا َٓاط ايكاعس٠ ٗ ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝات إعطٚن١
ا ٗؿكٚأ ت تًو ايكاعس٠اؾع١ٝ٥ إعطٚن١ أزضدٗا ؼ نا٬َ ٗ ايؿطع أٚ

 عهُٗا.
 : ل املياط باعتبازِ قاعدٗ نلّٔ٘ٔمً أمجل٘ حتك

ٛدٛب ٌٓ إًٛل اييت تكهٞ ب ايكاعس٠َجاٍ ايكاعس٠ ا٭قٛي١ٝ : -1
ايكاعس٠ ٚايتشكل ٖصٙ  تٛبٝل ؾإٕب ٚاحملٌ ، ع٢ً إكٝس إشا اؼس اؿهِ ٚايػب
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(201)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

َٔ ٚاؾع٥ٝات إعطٚن١ وتاز إٍ ادتٗاز ٖٛ  َٔ ٚدٛز َٓاطٗا ٗ ايؿطٚع
ُِ  " ٗ ٌٓ ايسّ احملطّ ٗ قٛي٘ تعاٍ ٚشيو نُا قبٌٝ ؼكٝل إٓاط ِٝٝه ًٜ ََِت َع ُسٚط

 ُّ َٚاٞيٖس َِٝت١ٝ  َُ ٝقٌ ٤٫ ٜأٔدُس  "ع٢ً ايسّ إػؿٛح ؾكط ايٛاضز ٗ قٛي٘ تعاٍ  (1) " اٞي
 َٕ ُ٘ إ٤٫٢ ٜإٔ َٜٝهٛ ُُ َٛٞع َٜ ٣ِ ٢ًٜ ٜطأع َّا َع ََُشٖط  ٖٞ َٞ إ٢ٜي ِٚٔس ََا ٝأ َِٖػٝؿّٛسا ٔؾٞ  َّا  ِٚ َز َِٝت١ٟ ٜأ ََ

 ٫َٜٚ َِٝط َباؽ٣  ٖٛٝط ٜغ ٢ٔ اِن َُ ٘ٔ ٜؾ ٘ٔ ٔب ٤ً ِٝط٢ اي ٌٖ ٔيَػ ٖٔ ِٚ ٔؾِػٟكا ٝأ ُ٘ ض٢ِدْؼ ٜأ َِ ٔخٓع٢ٜط٣ ٜؾإ٢ْٖ ِٚ ٜيِش ٜأ
 ِْ ٕٖ َضٖبٜو ٜغٝؿْٛض ٖضٔسٝ ٖٚصا نً٘ ادتٗاز ٗ ؼكٝل َٓاط ايكاعس٠ ،  (2)َعإز ٜؾإ٢

 . (3) ا٭قٛي١ٝ
إؿك١ ػًب  "اعس٠ ايؿك١ٝٗ : ايكاعس٠ اييت تكهٞ بإٔ َجاٍ ايك-2

 ايكاعس٠ ٚايتشكل َٔ ٚدٛز َٓاطٗا ٗ ايؿطٚعٖصٙ  تٛبٝل ؾإٕ "ايتٝػري
ؾإشا ٚدس ،  ٚاؾع٥ٝات إعطٚن١ وتاز إٍ ادتٗاز ٖٛ َٔ قبٌٝ ؼكٝل إٓاط

عذع ٚاقع١ َع١ٓٝ نا٭عُاٍ ايؿاق١ اييت ٜ اجملتٗس َٓاط ٖصٙ ايكاعس٠ َتشكٟكا ٗ
ٚوهِ ؾٝٗا  ايكاعس٠ٖصٙ ًشكٗا عهِ ٜ إهًـ عٔ ؼٌُ ايكٝاّ َعٗا ؾإْ٘

ا٫دتٗاز ٗ ؼكٝل َٓاط  ٖٚصا عٌبايطخل اييت ْكت عًٝٗا ايؿطٜع١ 
 .ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ 

 اليْع الجالح : حتكٔل املياط باعتبازِ أصال عاما :
ح ؼكٝل إٓاط بٗصا ا٫عتباض ٖٛ َاشنطٙ أقشاب ا٫ػاٙ ايجاي

إٛغعٕٛ ٕؿّٗٛ ؼكٝل إٓاط نابٔ ت١ُٝٝ ٚايؿاطيب ، ٖٚٛ بٗصا ا٫عتٝاض ٜؿٌُ 

                                                           
 3 ( غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ 1

 145( غٛض٠ ا٭ْعاّ آ١ٜ  2
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 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (202)

َا إشا نإ إٓاط أق٬ يؿٛٝا عاَا أٚ أق٬ َعٜٓٛا عاَا ، ٚع٢ً ٖصا ؾٗٛ 
 ٜٓكػِ إٍ قػٌُ 

 األّل : حتكٔل املياط باعتبازِ أصال لفظٔا عاما-1
  عاّ ع٢ً أَط نًٞ : ايكٝػ١ ايساي١ٚإككٛز با٭قٌ ايًؿعٞ ايعاّ ٖٛ

اجملتٗس ٗ َس٣ ؼكل ، ٚشيو َجٌ إٔ ٜبشح  هط٣ ٗ اؿهِ فط٣ ايعُّٛ
اْٛبام ايًؿغ ؼكل ٚ َس٣ أٚ ٜبشح ٗ،  ايًؿغ ايعاّ ٚاْٛباق٘ ع٢ً أؾطازٙ

 . إًٛل ع٢ً أؾطازٙ
 :  ّمً أمجل٘ حتكٔل املياط باعتبازِ لفًظا عاًما -أ

َٚايٖػا "٘ تعاٍ قٛي  َُا ٜنَػَبا َٚايٖػاض٢ُم  َُا َدَعا٤ ٔب ُٗ ِٜٔسَٜ ُٜٛعٛٞا ٜأ ض٢ٜق١ٝ ٜؾاٞق
 ِْ ُ٘ َعع٢ْٜع َسٔهٝ ٤ً َٚاي  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٚ  (1) "َْٜها٫ٟ 

َٓاط بٝٓت إٔ اٯ١ٜ أٚدبت ايكٛع ع٢ً ايػاضم ٚإٕ  : ّجُ الدالل٘
  "ػاضماي " اجملتٗس يٝتشكل َٔ اْٛبام يؿغؾٝبشح  ٖصا اؿهِ ٖٛ ايػطق١

ٗ  تشكلَايًؿغ ايعاّ  َٓاط بعس ايبشح إٔدح زٙ يريع٢ً أؾطاٖٚٛ يؿغ عاّ 
، ٖٚصا ادتٗاز ٗ ؼكٝل ايٓباف ٚايٛطاض ٚأُْٗا زاخ٬ٕ ؼت اغِ ايػاضم 

  .  َٓاط ايًؿغ ايعاّ
 ّمً أمجل٘ حتكٔل املياط أٓطا باعتبازِ لفًظا مطلًكا: -ب

َٛاُتٝه"قٛي٘ تعاٍ  َٜٚأَخ  ِِ ُِ اي٤٬ٔتٞ ٜأِضَنِعَٓٝه َٗاُتٝه َٖ َٔ ايٖطَناَع١َٔٚٝأ َٚ  ِ"(2) 
 ؾٝبشحح قحطّ  ٙ ٕ قًٌٝ ايطناع ٚنحجري أ تسٍ اٯ١ٜ ع٢ً : ّجُ الدالل٘ 

ِِ " يؿغ ٚاْٛبام ؼكلٗ َس٣  اجملتٗس  ٖٛ يؿغ ًَٛل ع٢ً أؾطازٙ،ٚ " ٜأِضَنِعَٓٝه
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يٝتٛقحٌ اجملتٗحس ايؿحاؾعٞ بعحس      ؟أٚ ٫  ٌٖٚ ايطناع احملطّ ٜسخٌ ؾٝ٘ ايكًٌٝ
ٚ  ًحل ٜتشكحل ٗ اـُحؼ ضنحعات    ايًؿغ إٖٛصا ايبشح إٔ  أْح٘ غحري   ؾحأنجط 

 ؼكٝحل َٓحاط ايًؿحغ    ٗ ، ٖٚحصا ادتٗحاز  َتشكل ؾُٝا ٖحٛ أقحٌ َحٔ اـُحؼ     
 . (1)إًٛل

 الجاىٕ : حتكٔل املياط باعتبازِ أصال معيْٓا عاما :-2
اغتكطا٤ َٛاقع إع٢ٓ ست٢ ٚإككٛز با٭قٌ إعٟٓٛ ايعاّ ٖٛ: 

ٕػتؿاز َٔ ا٣ ٗ اؿهِ فط٣ ايعُّٛ هط وكٌ َٓ٘ ٗ ايصٖٔ أَط نًٞ عاّ
 َٔايصٟ ٫سع٘ ايؿاضع ٗ تكطؾات٘  َا اغتكطأ َعٓاٙ، أٚ ٖٛ :  (2) ايكٝؼ

، ٚشيو َجٌ قاعس٠ غس ايصضا٥ع  (3) عسز٠َتدع٥ٝات  ْكٛم خاق١ ٚ
ٚا٫غتشػإ ٚإكاحل إطغ١ً ٚاعتباض إآ٫ت ٚمِٖٛ ؾٗٞ أقٍٛ َع١ٜٛٓ 

٘ زٕٚ إٔ ٜٓل عًٝٗا يؿعا بٌ اغتٓبط ايعًُا٤ عا١َ ٫سعٗا ايؿاضع ٗ تكطؾات
َعٓاٖا َٔ ْكٛم َتعسز٠ ٖٚٛ ٗ شيو ٜؿب٘ إتٛاتط إعٟٓٛ عٓس احملسثٌ ، 

زي٬ٝ ٚأغاّغا ٫دتٗازٙ ٗ  ؾإٕ اجملتٗس هعً٘ َعٟٓٛ عاّ أقٌؾإشا ثبت 
ٚشيو  َككّٛزا يًؿاضع باعتباضٙ اييت مل ٜطز ؾٝٗا ْل ايٛاض١٥ ايٓٛاظٍ ٚايٛقا٥ع

 ا٭قٌٚإٕ مل تطز َٔ ايؿاضع قٝػ١ تكطض ٖصا  ْ٘ؼكل ؾٝٗا َعٓاٙ َٚٓاط٘ ٭ إشا
َٔ سٝح ق٠ٛ ا٫ستذاز ب٘ ٚشيو  َٓعي٘ ا٭قٌ ايًؿعٞ ايعاّ إ٫ أْ٘ أقبح

ٖٛ أٍٚ َٔ ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ  بٌ ٬َسع١ ايؿاضع إٜاٙ ٗ تكطؾات٘ يهجط٠
َع٢ٓ  أاغتكط إشا تٗساجملإٕ  "ٖٚصا َاقطضٙ ايؿاطيب بكٛي٘  ،اـام  ا٭قٛيٞ
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 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (204)

َ٘ا َٔ أزي١ خاق١ ٚاططز ي٘ شيو إع٢ٓ مل ٜؿتكط بعس شيو إٍ زيٌٝ خام  عا
، بٌ وهِ عًٝٗا ٚإٕ ناْت خاق١ بايسخٍٛ ؼت  ع٢ً خكٛم ْاظي١ تعٔ

إش قاض َا اغتكط٨ َٔ  ، عُّٛ إع٢ٓ إػتكط٣ َٔ غري اعتباض بكٝاؽ أٚ غريٙ
ٝـ وتاز َع شيو إٍ قٝػ١ خاق١ ؾه عُّٛ إع٢ٓ نإٓكٛم بكٝػ١ عا١َ

ؾإشا تكطض يًُذتٗس َع٢ٓ عاّ ؾشٝٓٗا ٜبشح ٗ َس٣ ؼكك٘  ،  (1) " ًَٛٛب٘
 .(2) ٚاْٛباق٘ ع٢ً ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات إعطٚن١

 : ّمً أمجل٘ حتكٔل املياط باعتبازِ أصال معيًْٓا عاًما
 ثبتت أقٌ َعٟٓٛ عاّ إش أْٗا ٖصٙ ايكاعس٠ : قاعس٠ غس ايصضا٥ع-1

َٔ  " ْكٛم خاق١ َٔ َجٌ : قٛي٘ تعاٍ بٛطٜل اغتكطا٤ ٫َٜٚ َتُػٗبٛٞا اي٤ٔصٜ
٣ِ ًٞ ِٝط٢ ٔع ّٚا ٔبَػ َ٘ َعِس ٤ً ٘ٔ ٜؾَُٝػٗبٛٞا اي ٤ً ٢ٕ اي َٔٔ ُزٚ  َٕ َٔ  "ٚقٛي٘ ،   (3) " َِٜسُعٛ ٫َٚ َِٜهط٢ِب

ٖٔ ٢ٗ َٔٔ ظ٢َٜٓٔت  ٌَ ََا ُِٜدٔؿ  َِ ًٜ ٖٔ ٔيُِٝع ٢ٗ ًٔ  إتعسز٠ايٓكٛم ا َٔ ُٚغريٖ  (4) " ٔبٜأِضُد
، يهٔ تٛبٝل ٖصا  ٖٛ غس ايصضا٥ع ٚاييت وكٌ َٔ فُٛعٗا ثبٛت َع٢ٓ عاّ

ؾٝٗا وتاز  ع٢ً ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝات إعطٚن١ ٚايتشكل َٔ ٚدٛزٙ ايعاّ إع٢ٓ
، ٚشيو نُا ؾعٌ عُط بٔ اـٛاب ضنٞ اهلل عٓ٘   دتٗاز بتشكٝل إٓاط٫إٍ ا

س اهلل َٔ ايهتابٝات ، ٚنُا ٗ َػأي١ ٗ َػأي١ ظٚاز سصٜؿ١ ٚ طًش١ بٔ عبٝ
 بٝع ايعٓب ٖٔ ٜعتكطٙ ٔطا ٚغري شيو َٔ َػا٥ٌ ٖصٙ ايكاعس٠ . 

 
                                                           

 4/65( إٛاؾكات يًؿاطيب دح 1
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 باعتباز الظَْز ّارتفاٛأقطاو حتكٔل املياط املطلب الجالح: 
إٕ ؼكل إٓاط ٚثبٛت٘ ٗ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات قس ٜهٕٛ ٚانشا دًٝا 

ؾع٥ٝات ، ٚقس ٜهٕٛ زقٝكا خؿٝا ؾٝكٛع اجملتٗس بجبٛت٘ أٚ ْؿٝ٘ ٗ ايؿطٚع ٚا
ٚقت٬ُ ٗ ايبعض اٯخط ؾٝؿتب٘ ٚدٛزٙ ٗ ايٛقا٥ع إعطٚن١ ، َٚٔ ٖٓا نإ 

 ظٗٛض إٓاط ٚخؿا٩ٙ ٗ اؾع٥ٝات يٝؼ ع٢ً زضد١ ٚاسس٠ .
إْ٘ إشا بإ يٓا بايٓل َج٬   "إٍ شيو ؾكاٍ اإلَاّ ايػعايٞ ٚقس أؾاض

أٚ  (1) " بايٛعاّ ٝعٛا ايٛعا٫ّ تب " إٔ ايطبا َٓٛط بٛقـ ايٛعِ بكٛي٘
 ، ؾٝتكس٣ يٓا ططؾإ ٗ ايٓؿٞ ٚاإلثبات بتكطو٘ َج٬ بأْ٘ ٭دٌ ايٛعِ

ايجٝاب ٚايعبٝس ٚايسٚض ٚا٭ٚاْٞ ؾإْٗا يٝػت َٛع١َٛ  : ، أسسُٖا ٚانشإ
نسٖٔ  ٚاإلثبات دًّٝا َتؿاب١ٗ يٝؼ اؿهِ ؾٝٗا بايٓؿٞ قّٛعا ٚبُٝٓٗا أٚغاط

ٚأْٗا َعسٚز٠ َٔ  ، ، ٚايععؿطإ ا٭ضَين ٚايٌٛ،  ٚزٖٔ ايبٓؿػر، ايهتإ 
ؾٝشتاز إٍ ْٛع َٔ ايٓعط ٗ ؼكٝل َع٢ٓ ايٛعِ ؾٝٗا أٚ   إٛعَٛات أّ ٫ ؟

 . (2) " ْؿٝ٘ عٓٗا
ٚهلصا قػِ ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ ؼكٝل إٓاط َٔ ٖصٙ اؿٝج١ٝ إٍ ْٛعٌ 

 ُٖا:   
 ٗ ايؿحطٚع ٚاؾع٥ٝحات  إٓاط َاثبت ؾٝ٘  ٖٚٛ : األّل : املياط ادتلٕ :-1

١ ٛغًٝايٜٚطدع غبب د٤٬ ٖصا ايكػِ إٍ نٕٛ ، (3) ٚانّشا ب٬ استُاٍثبٛتا 

                                                           
َ  "( اؿسٜح غري َٛدٛز بٗصا ايًؿغ ٚايصٟ ٗ  َػًِ بًؿغ  1  "جحٌ  ايٛعاّ بايٛعاّ َحج٬ 

 ،  5/47دح 4164باب بٝع ايٛعاّ َج٬ َجٌ بطقِ 

 38( اغاؽ ايكٝاؽ قح 2

 85( ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ يعكاّ ؾطٜط قح 3



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (206)

، ٚهلصا مل ىتًـ أسحس   إٓاط ٗ ايؿطع ثبٛتع٢ً قٛع١ٝ ايس٫ي١  اييت ؼكل بٗا
َٔ ايعًُا٤ ٗ ثبٛت إٓاط ٗ ايؿطع أٚ ايٛاقع١ إعطٚنح١ بحٌ اؾُٝحع ٜػحًِ     

ٚظٗحٛض إٓحاط ٚدح٤٬     ٜتؿكٕٛ ع٢ً سهِ ايٛاقعح١ ، بٛدٛزٙ ؾٝٗا ٖا دعًِٗ 
ؼكك٘ ٚثبٛت٘ ٗ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات عٝحح ٜكٛحع اجملتٗحس بٛدحٛزٙ ٗ ايٛاقعح١      

 إعطٚن١ هعٌ ع١ًُٝ ؼكٝل إٓاط قٛع١ٝ ٫ظ١ٝٓ .
 :ٍرا الكطه ّمً أمجل٘ 
ٍَ ٜٛأبَاضٚاٙ  -1 َِٜط٠ٜ ٜقا ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘  " : َُٖط ٤ً ٍُ اي ٢َٗ َضُغٛ ٚغًِ َْ

ِٝع٢ اٞيَػَطض٢ ِٔ َب ََٚع ِٝع٢ اٞيَشَكا٠ٔ  ِٔ َب  (1) "َع
اؿسٜح ٜسٍ ع٢ً ب٬ٕٛ بٝع ايػطض، َٚٓاط ٖصا اؿهِ  : ّجُ الدالل٘

نبٝع ايٛري ٗ   بعض قٛض ايبٝع ٗ ٚٚنٛح ٖٛ ايػطض، ٖٚٛ َتشكل ظ٤٬
َتشكٟكا ٗ ٖصٙ  ، ٕٚا نإ إٓاط اهلٛا٤ ٚايػُو ٗ إا٤ ٚاؿٌُ ٗ ايبٛٔ

 .ٖٚصا َٔ ؼكٝل إٓاط  اؾًٞ يكٛض قّٛعا نإ سهُٗا نشهُ٘ ٖٚٛ ايب٬ٕٛا
ع ٚإٓاط ٗ ايؿط ثبٛت َا اؾتب٘ ؾٝ٘ : ٖٚٛ :الجاىٕ : املياط ارتفٕ -1

  . (2) ْعط ٚادتٗاز استاز إٍاؾع٥ٝات ثبٛتا قت٬ُ ٚٚ
 ٚغبب ٖصا اـؿا٤ ٜطدع إٍ عس٠ أغباب ٖٞ :

تطز  ؾإْٗا ط ٗ ايؿطع ظ١ٝٓ ايس٫ي١ٚغ١ًٝ ثبٛت إٓاإشا ناْت  -1
ّٖا ع٢ً اجملتٜ تعاضض ثبٛت إٓاط ٗ ايؿطع ٖا عًٝٗا استُا٫ت ٗس  ٛضخ اؾتبا

ٚهعٌ ثبٛت إٓاط ٗ ايؿطع خؿٝا غري ٚانح ٚشيو نُا ٗ ثبٛت ع١ً ايج١ُٝٓ 
 ٗ ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ .

                                                           
،  5/3دحح 3881قشٝح َػًِ باب ب٬ٕٛ بٝع اؿكا٠ ٚايبٝع ايصٟ ؾٝح٘ غحطض بحطقِ     ( 1

 3/262دح 3378غٓٔ أبٞ زاٚز باب ٗ بٝع ايػطض بطقِ 

 87ط قح( ؼكٝل إٓاط يعكاّ ؾطٜ 2



 

(207)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

ٚ قاعس٠ ؾطع١ٝ ع٢ً مٛ تطزز ايٛاقع١ أٚاؾع١ٝ٥ بٌ أنجط َٔ ع١ً أ-2
ٜؿتب٘ ع٢ً اجملتٗس ايكاعس٠ أٚ ايع١ً ا٭ق٣ٛ اْٛباقا ٚا٭نجط ؼككا ٗ عٌ 
اؾع١ٝ٥ إعطٚن١ ٚشيو نُا ٗ سًٞ إطأ٠ إتدص يًبؼ ٚايع١ٜٓ ؾإْ٘ تتذاشب٘ 

 قاعستإ ُٖا :
ا٭ٚيٞ : إٔ ايصٖب ٚايؿه١ َٔ ا٭َٛاٍ إتؿل ع٢ً ٚدٛب ايعنا٠ 

 ٓكاب ٚساٍ عًُٝٗا اؿٍٛ .ؾُٝٗا إشا بًػا اي
ايجا١ْٝ : إٔ إاٍ إتدص ي٬غتعُاٍ ٚايك١ٝٓ ٫ػب ؾٝ٘ ايعنا٠ نايعٛاٌَ 

٘ٔ ٜٛأبَٔ ا٭ْعاّ ٚإتاع ٕا ضٚاٙ   ٤ً ٍَ اي ٕٖ َضُغٛ َِٜط٠ٜ ٜأ ٍَ  َُٖط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜقا
٘ٔ َقَسٜق٠١  " ٫َٜٚ ٜؾَطٔغ  ٔٙ ٢ِ ٔؾ٢ َعِبٔس ًٔ ُُِػ ٢ًٜ اٞي َِٝؼ َع ََٖصا  "، قاٍ ايٟٓٛٚ  (1) "ٜي

َٗا  ١َِٝٓ ٜيا َظٜنا٠ ٔؾٝ َٛاٍ اٞئك َِ ٕٖ ٜأ ، ؾُٔ ضدح ايكاعس٠  (2) "اٞيَشٔسٜح ٜأِقٌ ٔؾٞ ٜأ
ا٭ٍٚ أٚدب ايعنا٠ ؾٝ٘ ، َٚٔ ضدح ايكاعس٠ ايجا١ْٝ شٖب إٍ عسّ ٚدٛب 

  .                                                            (3)ايعنا٠ ٗ اؿًٞ 
اـؿا٤ ايٓاؾ٧ َٔ ْؿؼ ايٛاقع١ إعطٚن١ ٚشيو إشا اغتكًت -3

، ، أٚ أٚقاف دسٜس٠ مل تهٔ َٛدٛز٠ بعض ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات بأمسا٤ خاق١
أٚ استؿت بٗا ٬َبػات َع١ٓٝ ٚشيو نُا ٗ اْٛبام يؿغ ايػاضم ع٢ً ايٓباف 

 ٚمُٖٛا . (ايٓؿاٍ  )ٚايٛطاض

                                                           
( ضٚاٙ ايبداضٟ ٗ نتاب بس٤ ايٛسٞ بحاب يحٝؼ عًح٢ إػحًِ ٗ ؾطغح٘ قحسق١ بحطقِ         1

 2320، َػًِ باب ٫ظنا٠ ع٢ً إػًِ ٗ عبسٙ ٫ٚؾطغح٘ بحطقِ    2/139دح 1463
 3/67دح

 3/413( ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝح َػًِ  دح 2

 102( ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قٛيٌٝ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 3



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (208)

ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات عٝح  ٚخؿا٤ إٓاط ٚاؾتباٙ ثبٛت٘ ٚؼكك٘ ٗ
٫ٜكٛع اجملتٗس بٛدٛز إٓاط ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١ ٚإِا ٜػًب ع٢ً ظٓ٘ ؾكط 

 قٛع١ٝ .     هعٌ ع١ًُٝ ؼكٝل إٓاط ظ١ٝٓ ٚقت١ًُ ٫
 : املياط ارتفّٕمً أمجل٘ 
َُا  "قٛي٘ تعاٍ  -1 َُا َدَعا٤ ٔب ُٗ ِٜٔسَٜ ُٜٛعٛٞا ٜأ َٚايٖػاض٢ٜق١ٝ ٜؾاٞق ٜنَػَبا َٚايٖػاض٢ُم 

ِْ ُ٘ َعع٢ْٜع َسٔهٝ ٤ً َٚاي  ٔ٘ ٤ً َٔ اي َٚ  (1) " َْٜها٫ٟ 
 : ّجُ الدالل٘
اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً إٔ َٓاط اؿس إٔ  اؿٓؿ١ٝ ٗ تٛبٝكات ايًؿغ اـؿٞ طشن

ٗ بعض  ٚثبٛت٘ خؿٞ َٚؿتب٘ غري ٚانح ٖصا إٓاط يهٔ ؼكل ايػطق١ٖٛ 
ايعًُا٤ ؾُٝٗا  يصيو اختًـ (ايٓؿاٍ  )ايٛطاضٚ قٛض أخص إاٍ نايٓباف

ؾصٖب أبٛ سٓٝؿ١ ٚقُس إٍ إٔ إٓاط غري َتشكل ؾُٝٗا ؾ٬ ٜكاّ عًُٝٗا اؿس، 
ٚشٖب َايو ٚايؿاؾعٞ ٚأٓس ٚأبٛ ٜٛغـ إٍ إٔ إٓاط َتشكل ؾُٝٗا ؾٝكاّ 

 خؿٞ َٚؿتب٘ ٗ ايؿطٚع ٚاؾع٥ٝات ؼكل إٓاط نإ ٕا، ٚ (2)اؿس عًُٝٗا 
  ؼكٝل إٓاط اـؿٞا َٔ قبٌٝ صٖٚ ، استاز إٍ ايٓعط ٚا٫دتٗاز

                                                           

 38( غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ  1

،  1/167، أقحٍٛ ايػطخػحٞ دحح    1/74(نؿـ ا٭غطاض ع٢ً أقحٍٛ ايبحعزٟٚ دحح    2
، ساؾ١ٝ ايعسٟٚ عًح٢   15ّ165، بسا٥ع ايكٓا٥ع دح 2/121اهلسا١ٜ يًُريغٓاْٞ دح

نؿا١ٜ ايٛايب ايطباْٞ يعًٞ بٔ أٓس ايكعٝسٟ ايعحسٟٚ ؼكٝحل أٓحس ٓحسٟ إَحاّ ،      
،اجملُحٛع   1987َهتبح١ اـحالٞ ايٛبعح١ ا٭ٍٚ     – 7/171ايػٝس عًٞ اهلامشٞ دحح 

ؼكٝل قُس لٝحب   ظنطٜا قٝٞ ايسٜٔ و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ٞأبؾطح إٗصب يإلَاّ 
،  221/ 20َهتب١ اإلضؾاز ظس٠ ، إػحين ٫بحٔ قساَح١ دحح     – 20/100إٛٝعٞ دح 

256   



 

(209)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 حاجتُ إىل االجتَاد ّاليظس أقطاو حتكٔل املياط باعتبازاملطلب السابع : 
يكس غبل ٗ إبشح ايجايح إٔ إٓاط إطاز ؼكٝك٘  قس ٜهٕٛ ٚانشا 
دًٝا ٗ بعض ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات ؾ٬وتاز إٍ ادتٗاز ْٚعط ٗ ايتشكل َٔ 

، ٚقس ٜهٕٛ خؿٝا غري ٚانح ؾٝشتاز إٍ ا٫دتٗاز  ثبٛت٘ ٗ ايٛاقع١ إعطٚن١
ٚبصٍ ايٛغع ٗ ايتعطف ع٢ً َس٣ ؼكك٘ ٚثبٛت٘ ٗ تًو ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات 

ؾإْا إشا تأًَٓا ايعسٍٚ ٚدسْا ٫تكاؾِٗ بٗا  "ٖٚصا َاقطح ب٘ ايؿاطيب ؾكاٍ 
، ططف أع٢ً ٗ ايعساي١ ٫ إؾهاٍ ؾٝ٘ نأبٞ بهط ايكسٜل  ططؾٌ ٚٚاغ١ٛ

ناجملاٚظ ٕطتب١  ٖٚٛ أٍٚ زضد١ ٗ اـطٚز عٔ َكته٢ ايٛقـ ٚططف آخط
 ؾه٬ عٔ َطتهيب ايهبا٥ط احملسٚزٜٔ ؾٝٗا ٚ  ايهؿط إٍ اؿهِ َذطز اإلغ٬ّ

٫ بس ؾٝ٘ َٔ بًٛؽ سس ايٛغع  بُٝٓٗا َطاتب ٫ تٓشكط، ٖٚصا ايٛغط غاَض
ٔ ٖصٙ ، ٚهلصا قػِ ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ ؼكٝل إٓاط َ (1) "  ٖٚٛ ا٫دتٗاز

 اؿٝج١ٝ إٍ ْٛعٌ ُٖا :  
 حيتاج إىل االجتَاد :  ال اليْع األّل : ما

ٗ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات إعطٚن١  إشا نإ َٓاط اؿهِ ٚانشا دًٝا
عٝح ٫ ىتًـ ع٢ً ثبٛت٘ أسس َٔ  ٚانّشا ب٬ استُاٍٚثبت ؼكك٘ ؾٝٗا ثبٛتا 

إعطٚن١ ؾإْ٘ س٦ٓٝص اجملتٗسٜٔ بٌ ايهٌ ٜػًِ بجبٛت َٓاط اؿهِ ٗ ايٛاقع١ 
١ ؼكٝل إٓاط إٍ نٕٛ ٚغًٝ ٫وتاز إٍ ادٓٗاز ٚبصٍ ايٛغع ، ٜٚطدع شيو 

ٗ  ٘استُاٍ ٜعاضض ثبٛت ٜٛدس٫ٚإٓاط ٗ ايؿطع  ثبٛتع٢ً قٛع١ٝ ايس٫ي١
 ٚبصٍ ايٛغع ٗ شيو . ، َٚٔ ؾإٔ ٖصا عسّ اؿاد١ إٍ ا٫دتٗاز ايؿطع

                                                           
 5/13( إٛاؾكات دح 1



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (210)

 :  (1)١ٝ ٗ تٛبٝؿات ز٫ي١ ايٓل : َاشنطٙ اؿٓؿ ّمً أمجل٘ ٍرا الكطه
َُا "قٛي٘ تعاٍ -1 ُٖ َِٗط ِٓ ٫َٜٚ َت َُآ ٝأفٍّ  ُٗ   (2) " ٜؾ٬ٜ َتٝكٌ ي٤

: إٔ اٯ١ٜ تسٍ ع٢ً ؼطِٜ ايتأؾـ يًٛايسٜٔ َٚٓاط شيو  ّجُ الدالل٘
ٖٛ اإلٜصا٤ ٖٚٛ َتشكل ٚثابت قٛعا ٗ ايؿتِ ٚايهطب ؾهاْا أٍٚ بايتشطِٜ 

 َٔ ايتأؾـ .
َٗا  " ٗ اهلط٠ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  ٛي٘ق َٓ٘ٚ -2 َِٝػِت ٔبََٓذؼ٣ إ٢ْٖ َٗا ٜي إ٢ْٖ

ٖٛاٜؾأت  ٤ٛ َٚاي  ِِ ِٝٝه ًٜ ٌَ َع ٖٛأؾ ٤ٛ َٔ اي َٔ" (3) 
إٔ اؿسٜح زٍ ع٢ً إٔ َٓاط طٗاض٠ غ٪ض اهلط٠ ٖٛ  ّجُ الدالل٘ :

ايٛٛاف ٖٚصا إٓاط َتشكل ٚثابت قٞ ايؿأض٠ ٚاؿ١ٝ قٛعا ؾٝهٕٛ غ٪ضُٖا 
 طاٖطٜٔ  .
َُا  "َٚٓ٘ أٜها قٛي٘ تعاٍ  -3 ُّا إ٢ْٖ ًٞ ٢ََ ٝظ ٍَ اٞيََٝتا َٛا َِ َٕ ٜأ ًٛٝ َٔ َٜٞأٝن ٕٖ اي٤ٔصٜ إ٢

َٕ َغٔعرّيا ِٛ ًٜ ََٚغَِٝك ِِ َْاّضا  ٢ٗ ْٔٛٝٛ َٕ ٔؾٞ ُب ًٛٝ  . (4) " َٜٞأٝن
اٯ١ٜ سطَت أنٌ أَٛاٍ ايٝتا٢َ ٚإككٛز غكبٗا ظًُا  : ّجُ الدالل٘

ؾٗا ع٢ً ايٝتا٢َ ٖٚٛ َتشكل بسٕٚ ٚد٘ سل َٚٓاط اؿهِ ٖٛ عسّ إت٬
 ٚثابت قٛعا ٗ اإلسطام ٚاإلغطام ؾهاْا سطاَا.

                                                           
 1/242ح( اْعط ٖصٙ ا٭َج١ً ٗ أقٍٛ ايػطخػٞ د 1

  23( غٛض٠ اإلغطا٤ آ١ٜ  2

 1/28دح 75( غٓٔ أبٞ زاٚز باب غ٪ض اهلط٠ بطقِ  3

 10( غٛض٠ ايٓػا٤ آ١ٜ  4



 

(211)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 اليْع الجاىٕ : ما حيتاج إىل االجتَاد :
إشا نإ َٓاط اؿهِ خؿٝا َٚؿتبٗا غري ٚانح ٗ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات 
إعطٚن١ ٚنإ ثبٛت٘ ؾٝٗا ثبٛتا قت٬ُ ؾإْ٘ وتاز س٦ٓٝص إٍ ادتٗاز ٚعت 

٤ ٚاإلؾهاٍ احملتـ بتشكك٘ ٚثبٛت٘ ٗ ايؿطع ، ٖٚصا ٜتًٛب َٔ إلظاي١ اـؿا
اجملتٗس بصٍ ايٛغع ٗ زضاغ١ ايٛاقع١ إعطٚن١ عًٝ٘ زضاغ١ زقٝك١ َٚػتٛعب١ 
يهٌ عٓاقطٖا َٚهْٛاتٗا ٚا٬ٕبػات احملتؿ١ بٗا َٔ ناؾ١ ايٛدٛٙ يٝشسز بعس 

١ٝ شيو ٌٖ َٓاط اؿهِ ثابت َٚتشكل ؾٝٗا أٚ ٫ ؟ َٚٔ ٖٓا تعٗط أُٖ
ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط ٗ َجٌ ٖصٙ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات ٭دٌ تٛبٝل ٚتٓعٌٜ 

 . (1)ا٭سهاّ عًٝٗا  
 ّمً أمجل٘ ٍرا الكطه :

ؼكٝل َٓاط ايج١ُٝٓ ٗ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ ؾكس اختًـ ايعًُا٤ ٗ َس٣ -1
ؼكل إٓاط ٗ ٖصٙ ا٭ٚضام ع٢ً ضأٌٜ ٚشيو ـؿا٤ ثبٛت٘ ؾٝٗا ؾاستاز إٍ 

از ٚبصٍ ايٛغع يتشكٝك٘ نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ َؿك٬ عٓس اؿسٜح عٔ أثط ا٫دتٗ
 ؼكٝل إٓاط ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ .

ؼكٝل َٓاط اإلغهاض ٗ اؿؿٝؿ١  ؾكس اختًـ ايعًُا٤ ٗ َس٣ -2
ؼكل َٓاط اإلغهاض ٗ اؿؿٝؿ١ ع٢ً ضأٌٜ ٚشيو ـؿا٤ ثبٛت٘ ؾٝٗا ؾاستاز إٍ 

ؼكك٘ ٚثبٛت٘ ؾٝٗا نُا غٝأتٞ بٝاْ٘ ٗ ا٫دتٗاز ٚبصٍ ايٛغع ٕعطؾ١ َس٣ 
 إبشح ايكازّ .

                                                           
 100(ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 1



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (212)

 املبخح الطابع : أثس االختالف يف حتكٔل املياط يف اختالف الفكَاٛ
إٕ ؼكٝل إٓاط ٖٛ أسس أغباب اخت٬ف ايؿكٗا٤ ٚتعسز أضا٥ِٗ ٗ 

 ٗ بعض ايٛقا٥ع ٚزقٝكٟا خؿٟٝا ٜهٕٛ قس اؿهِ َٓاط إٔ شيو إػأي١ ايٛاسس٠ ،
ايعًُا٤ ٗ ٚدٛز َٓاط اؿهِ ٗ  تكسٜطات ٝات ٖا ٜ٪زٟ إٍ اخت٬فٚاؾع٥

أضا٥ِٗ ايؿك١ٝٗ ٗ  تًو ايٛقا٥ع َٔ عسَ٘ ؾٝٓؿأ عٔ شيو اخت٬ؾِٗ ٚتعسز
 إٓاط ٚيٛاظَ٘ بٝإ ؼكٝل ٗ إػأي١ ايٛاسس٠ يصيو نإ َٔ َكتهٝات ايبشح

 ايؿكٗا٤ ٚتعسز أضا٥ِٗ . اخت٬ف ٗ أثط شيو
 ذلو مآأتٕ :ّمً األمجل٘ علٙ 

 ايٓباف :  ع٢ً ايػطق١ سس ٚدٛب إقا١َ األّل : املجال
 (1)ايٓباف ٖٛ : ايصٟ ٜػطم أنؿإ إٛت٢ بعس ايسؾٔ .

 ؾٝ٘ ٕا ٚشيو ، نطٚض٠ يػري ايكبٛض ْبـ سط١َ ع٢ً ايؿكٗا٤ ٚقس اتؿل
 ايٖٓباف ع٢ً ضأٌٜ  ٜػتشكٗا اييت ايعكٛب١ ٗ ، ٚاختًؿٛا إٝت سط١َ ٖتو َٔ

 : (2)خت٬ؾِٗ ٗ ؼكل ٚثبٛت َٓاط ايػطق١ ؾٝ٘ تبعا ٫

                                                           
بحريٚت   –زاض ايؿهحط   – 4/94( ساؾ١ٝ ضز إدتاض ع٢ً ايسض إدتاض ٫بٔ عابحسٜٔ دحح   1

 2000ّعاّ 

، اهلساٜحح١  168، 15/165،  بححسا٥ع ايكححٓا٥ع دححح   1/167أقححٍٛ ايػطخػححٞ ز  ( 2
،  ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً نؿا١ٜ ايٛايب ايطباْٞ يعًٞ بٔ أٓحس   2/121يًُريغٓاْٞ دح

ظنطٜا قٝحٞ ايحسٜٔ    ٞأب،اجملُٛع ؾطح إٗصب يإلَاّ  7/171ايكعٝسٟ ايعسٟٚ دح
 – 13/313،، اؿاٟٚ ايهبري يًُحاٚضزٟ دحح   20/100دح  و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ

   256،  221/ 20زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، إػين ٫بٔ قسا١َ دح



 

(213)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

 ٚاؿٓاب١ً ٚايؿاؾع١ٝ إايه١ٝ ايؿكٗا٤ َٔ ْٗٛض شٖب : ا٭ٍٚ ايطأٟ-1
 ايػطق١ َٓاط ؾٝ٘ ؼكل قس ايٖٓباف إٔ إٍ اؿٓؿ١ٝ ٜٛغـ َٔ ٚأبٞ ٚايعاٖط١ٜ

 نا٬َٟ ؾٛدب إقا١َ اؿس عًٝ٘ ٚقٛع٘ . 
ايٖٓباف مل  ٔ اؿػٔ إٍ إٔايطأٟ ايجاْٞ : شٖب أبٛ سٓٝؿ١ ٚقُس ب-2

ٜتشكل ؾٝ٘ َٓاط ايػطق١ ؾ٬ ٜكاّ عًٝ٘ اؿس ٫ٜٚكٛع ٚإِا ٜعاقب عكٛب١ 
 تععٜط١ٜ . 

 قس ٚعٓاقطٖا ايػطق١ أضنإ ْٝع إٔ ٚٚد١ٗ أقشاب ايطأٟ ا٭ٍٚ : 
 ق١ُٝ ي٘ إش ايهؿٔ َتكَٟٛا َا٫ٟ أخصٙ َٔ سٝح ايٖٓباف ٗ ٚانتًُت ؼككت

 ؾإٕ  سطظٙ أخصٙ َٔ ٚ قس ٖٛ َاٍ ًٖٛى يًُٝت ،، ٚ ايٓاؽ عطف ٗ َاي١ٝ
ساي٘ ، ٚ ٖصا ٖٛ ايطادح ٜٚ٪ٜسٙ  عػب ؾ٤ٞ نٌ سطظ إش يًهؿٔ سطظ ايكرب

   "غاضم أَٛاتٓا نػاضم أسٝا٥ٓا  "قٍٛ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا 
 ٗ غري َتشكل َٓاط ايػطق١ إٔ:  ايجاْٞ ٚٚد١ٗ اقشاب ايطأٟ

ؾٝ٘  َطغٛب ؾإٕ ايهؿٔ يٝؼ َاٍ ؾٗٛ غري ب٘ مخا ايٖٓباف ٚهلصا اْؿطز باغِ
 أ٬ٟٖ يٝؼ إٝت ٭ٕ ٭سس ًٖٛنٟا يٝؼ ٚأٜها ؾإْ٘ ، إيٝ٘ ايٓؿٛؽ ٌُٝ ٫ٚ

 َهإ ٖٛ ا٭َٛاٍ ٚإِا ؿؿغ سطظٟا ٜعس ٫ ايكرب نٕٛ عٔ ؾه٬ٟ ،  يًتًُو
 ، ايٖٓباف ٗ تتشكل ٚؾطٚطٗا ٫ ايػطق١ أضنإ ؾإٕ ٚعًٝ٘.  ا٭َٛات ؿؿغ
اّ عًٝ٘ سس ايػطق١ ٫ٜٚكٛع إش َٓاط اؿس غري ثابت ؾٝ٘ ٫ٜٚسخٌ ؼت ؾ٬ٜك
َُا "تعاٍ  قٛي٘ ُٗ ِٜٔسَٜ ُٜٛعٛٞا ٜأ َٚايٖػاض٢ٜق١ٝ ٜؾاٞق  .  (1) " َٚايٖػاض٢ُم 

                                                           
 38( غٛض٠ إا٥س٠ آ١ٜ  1



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (214)

ٚايطادح ٗ ٖصا اـ٬ف ٖٛ إٔ ايٓباف غاضم هب إقا١َ سس ايػطق١ 
 بػب ِقا٥ عًٝ٘ ، ٚنُا ٖٛ ظاٖط َٔ ٖصا إٔ اـ٬ف ٗ ٖصٙ إػأي١

، ؾُٔ ضأ٣ إٔ  ايٓباف ٗ ايػطق١ ؼكل ٚثبٛت َٓاط َس٣ تكسٜط ٗ ا٫خت٬ف
 َٚٔ ، غاضقا ٚأٚدب إقا١َ اؿسعًٝ٘ عٖسٙ ايٖٓباف َٓاط ايػطق١ قس ؼكل ٗ

 بايعكٛب١ ؾٝ٘ انتؿ٢ غاضقا ٚيصا مل ٜعس ايٖٓباف َتشكل ؾٝ٘ غري إٓاط إٔ ضأ٣
 ايتععٜط١ٜ . 

 :  ّزام اليكدٓ٘مثئ٘ األ الجاىٕ : جالامل
إش  ايػابكٌ ٥ٓاؾكٗا عٓسا٭ٚضام ايٓكس١ٜ إتساٚي١ ايّٝٛ مل تهٔ َعطٚؾ١ 

ناْت ايسْاْري ايصٖب١ٝ ٚايسضاِٖ ايؿه١ٝ ٖٞ ا٭مثإ ٚايٓكٛز ايط٥ٝػ١ اييت 
نٓكس َػاعس ٗ  ْٗاٜتساٚهلا ايٓاؽ إناؾ١ إٍ ايؿًٛؽ ايٓشاغ١ٝ اييت ٜػتعًُٛ

ايٛضق١ٝ ؾكس ظٗطت َتأخط٠ ، ٜٚطدع بعهِٗ أَا ايع١ًُ  ايعكٛض إت٬سك١
 .1914ّإٍ غ١ٓ  تاضٜذ ظٗٛضٖا نٓكٛز إيعا١َٝ

ٚا٭سهاّ اييت  ا٤ إعاقطٕٚ ٗ َاٖٝتٗا ٚسكٝكتٗا ،عًُاياختًـ ٚقس 
ُتٛبل عًٝٗا ، ٖٚصا اـ٬ف َبين ع٢ً اخت٬ؾِٗ ٗ ؼكل ٚثبٛت َٓاط ايج١ُٝٓ 

  : (1)ؾٝٗا ٚشيو ع٢ً ث٬ث١ أضا٤ 
مل تتشكل ؾٝٗا ع١ً ايج١ُٝٓ ؾٗٞ  ايٓكٛز ايٛضق١ٝ٭ٍٚ : إٔ ايطأٟ ا-1

 قهٛى تجبت َس١ٜٜٛٓ ايبٓو ؿاًَٗا ، ٚإشا تعاٌَ يٝػت ْكٛزا سكٝك١ٝ بٌ ٖٞ
ٗا إعسْٞ ٚشيو بٓا٤ ا٥صٙ ا٭ٚضام ؾِٗ إِا ٜتعإًَٛ بطقٝسٖا ٚغٛايٓاؽ بٗ

َُكٚسضٖا بسؾع ع٢ً َا نإ  ٜػذٌ ع٢ً ٖصٙ ا٭ٚضام َٔ تعٗس َٔ قبٌ 
                                                           

عح َكحسّ إٍ   – 278( ايٓكٛز ٚتكًب ق١ُٝ ايع١ًُ يًسنتٛض قُس غًُٝإ ا٭ؾكط قح  1
 1988ّزٜػُرب  15 – 10ايسٚض٠ اـاَػ١ جملُع ايؿك١ إٓعكس٠ بايهٜٛت ٗ 



 

(215)  جملة الشريعة والقانىن  ( 0241ـــ 4102العدد التاسع والعشرون اجمللد الثالث)  
 

٫ ؾإْ٘ ٚثا٥ل ٚقهٛى يًسٜٔ  ، ٚ٭ٕ ٖصٙ ا٭ٚضامقُٝتٗا ؿاًَٗا عٓس ايًٛب 
يٝػت أمثاْٟا ٫ٚ  ٗٞؾ ؾٝٗا ،  ا٭َٛاٍ ايطب١ٜٛ َٓاط ؼكليعسّ  ايطبا ؾٝٗا هطٟ

ضأؽ  ٫ هٛظ إٔ تهٕٛ ضأمساٍ يًػًِ يعسّ ؼكل قبضَٛعَٛات ، ٚيصيو 
٭ٕ  ٚايؿه١ ٚيٛ ٜسٟا بٝس هٛظ قطؾٗا بايصٖب ايكطف ٫ بابٗا ، ٚٗ بإاٍ 

هلصا أٜها ٚ ٖٚٛ ٫ٜتشكل بٗا ، َٔ ؾطٚط ايكطف ايتكابض ٗ فًؼ ايعكس
 ٫ظنا٠ ا٭َٛاٍ .  ػطٟ عًٝٗا أسهاّ ظنا٠ ايسٜٔ ؾإْ٘

 بٌ ٖٞ أمثاْٟاايٓكٛز ايٛضق١ٝ يٝػت أَٛا٫ ٫ٚ إٔ  : ايجاْٞ ايطأٟ -2
ت َٓٗا ٖٞ ايٛضم اؿكٝك١ اييت قٓع زتٗاا٭ٕ َ َٔ قبٌٝ ايػًع ٚايعطٚض

، ٖٚٞ نايؿًٛؽ إهطٚب١ َٔ َعازٕ غري ايصٖب  ؾٗٞ أٚضام يؿعٟا َٚع٢ٓ
ٚايؿه١ نايٓشاؽ ٚمٛٙ ، ٚقس ناْت ايؿًٛؽ َٛدٛز٠ ٗ عكط ايٓب٠ٛ ٚمل ٜطز 

ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ؾإْ٘ ٫ إٔ ايٓيب دعٌ ؾٝٗا ايطبا نُا ٗ ا٭قٓاف ايجُا١ْٝ ، 
نُا ٫ ػب ايعنا٠ ، ا٭َٛاٍ ايطب١ٜٛ  ٓاطايطبا ٭ْ٘ مل ٜتشكل ؾٝٗا َ ؾٝٗا هطٟ

تعس يًتذاض٠ ٭ٕ سهُٗا نشهِ عطٚض ايتذاض٠  ٗ ٖصٙ ا٭ٚضام َا مل
 إش إٔ ع١ً ايج١ُٝٓ غري َتشكك١ ؾٝٗا . ا٭خط٣

ْكس َػتكٌ قا٥ِ بصات٘  ١ٝ ٖٞقايٓكٛز ايٛضايطأٟ ايجايح : إٔ -3
يصٖب ٚايؿه١ َٔ ٝٗا ْٝع أسهاّ اعًػطٟ نا١ًَ ٚ ؼككت ؾٝٗا ع١ً ايج١ُٝٓ

 ٗا تكًح إٔأْ ، نُاايعنا٠ إشا بًػت ْكابٟا، ٚٚدٛب سٝح دطٜإ ايطبا 
ٖٛ ايطادح ٗ  ، ٖٚصا إٍ غري شيو َٔ ا٭سهاّ تهٕٛ ضأؽ َاٍ يًػًِ

إػأي١ ٜٚ٪ٜس ٖصا ايطأٟ َاٚضز إٔ عُط بٔ اـٛاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ٕا ؾاع 
١ َٔ قٛع إعسٕ ٚضأ٣ إٔ تعٜٝـ ايٓكٛز ٗ عٗسٙ اضتأ٣ غشب ايٓكٛز إتساٚي

 "ٜػو ع١ًُ َكٓٛع١ َٔ دًٛز اإلبٌ بس٫ عٔ شيو ؾعاضن٘ أقشاب٘ ٚقايٛا 



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (216)

اإلَاّ َايو بٔ أْؼ ، ٚأٜها ؾإٕ  (1)إشٕ ٫ٜبك٢ بعري ؾأَػو عٔ شيو  
ست٢ ٚإٕ ناْت ا٭مثإ  إٔ ايج١ُٝٓ تتشكل بعطف ايٓاؽ ٚاعتباضِٖشٖب إٍ 

يٛ إٔ ايٓاؽ أداظٚا بِٝٓٗ اؾًٛز ٚ " كاٍؾٚايؿه١  َكٓٛع١ َٔ غري ايصٖب
    (2) " ست٢ تهٕٛ هلا غه١ ٚعٌ يهطٖتٗا إٔ تباع بايصٖب ٚايٛضم ْعط٠ٟ

اَع لمجا٫دتٗاز اؾُاعٞ ٚا َا اْت٣ٗت إيٝ٘ َ٪غػاتٖٚصا أٜها 
ٗ  ؾكس ْل فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ظس٠ ايؿك١ٝٗ ْٚاٖري ايؿكٗا٤ إعاقطٜٔ 

ايع٬ُت ايٛضق١ٝ ٖٞ إٔ  "ز ايٛضق١ٝ ع٢ً بؿإٔ أسهاّ ايٓكٛ 21قطاضٙ ضقِ 
اعتباض١ٜ ؼككت ؾٝٗا قؿ١ ايج١ُٝٓ نا١ًَ ، ٚهلا ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ إكطض٠  ْكٛز

 .(3)" اُسٝح أسهاّ ايطبا ٚايعنا٠ ٚايػًِ ٚغا٥ط أسهاَٗ يًصٖب ٚايؿه١ َٔ
ايٓكٛز ايٛضق١ٝ مل َا ظايٛا ٜكطٕٚ ع٢ً إٔ  ا٤ايعًُ ٚايػطٜب إٔ بعض

،  عنا٠ ؾٝٗااي ػب٫، ٚ ٫ هطٟ ؾٝٗا ايطبا ١ ايج١ُٝٓ ، ٚأْ٘تتشكل ؾٝٗا عً
َككٛض٠  ٭ٕ ا٭مثإ اؿكٝك١ٝ ٗ ْعط٫ِٖٚهٛظ إٔ تهٕٛ ضأؽ َاٍ ايػًِ 

٭ُْٗا ُخًكا نصيو زٕٚ غريُٖا ، ٚمل ًٜتؿت   ايصٖب ٚايؿه١ ؾكطع٢ً 
 ، تِٗا ضٚاتب ايٓاؽ َٚهاؾآبٗإٔ ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ ٖٞ اييت تسؾع إٍ ٖ٪٤٫ 

ْٟا يًبها٥ع امثز ، ٚتهٕٛ أا ايؿطٚبٗ ا َٗط إطأ٠ ٚتػتشٌبٗ ٖٚٞ اييت ٜسؾع
 إٛاقع ٗ أعع ، ٖٚٞ اييت وؿعْٛٗاٗا أدط٠ ا٭دريبتسؾع ٚٚايػًع إدتًؿ١ ، 

إٍ غري شيو ،  ٛ قاٍ أسس عًٝٗاي ْٗأَ ايهٝاع ، بٌ ٜكاتًٕٛ زٚ هلا سؿعا
                                                           

عحح بايعحسز ايجحاْٞ     255تٛض قُس عًٞ مسريإ قحح  ( ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ يًؿًٛؽ يًسن1
 ٚاـُػٌ َٔ ف١ً ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ظاَع١ ايهٜٛت .

 - 3/5دحح  ل  ظنطٜحا عُحريات  ٝح شكبتَايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ يإلَاّ  إس١ْٚ ايهرب٣ (2
 زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ح يبٓإ

، ؾك٘ ايٓحٛاظٍ حملُحس    1609اـاَؼ قح ، ايعسز  1650( ف١ً اجملُع ايعسز ايجايح قح 3
   زاض ابٔ اؾٛظٟ– 3/20سػٌ اؾٝعاْٞ دح 
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١ ايج١ُٝٓ قس ؼككت نا١ًَ ٗ ٚنٌ ٖصا ٜ٪نس َا ٫ٜسع فا٫ يًؿو إٔ عً
 ا٭ٚضام ايٓكس١ٜ . 

 ٗ ا٫خت٬ف بػب قا٥ِ ٚٚانح ٖا غبل إٔ اـ٬ف ٗ ٖصٙ إػأي١
إٔ َٓاط  ضأ٣ ، ؾُٔ ايٓكٛز ايٛضق١ٝ ٗ ؼكل ٚثبٛت َٓاط ايج١ُٝٓ  َس٣ تكسٜط

ايج١ُٝٓ َتشكل ؾٝٗا قاٍ بأْٗا ْكٛز َػتك١ً ػط٣ عًٝٗا أسهاّ ايٓكسٜٔ ايصٖب 
قاٍ بأْٗا يٝػت ْكٛزا   َتشكل ؾٝٗا غري َٓاط ايج١ُٝٓ إٔ ضأ٣ َٚٔ ، ٚايؿه١

 ؾ٬ ػطٟ عًٝٗا أسهاّ ايٓكسٜٔ ايصٖب ٚايؿه١ .
  قطسٗ األذٌ للصاٜهاملجال الجالح : 

َٔ َؿػسات ايكّٛ زخٍٛ عٌ ّهٔ ا٫سرتاظ  اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ
ف ايكا٥ِ عٓٗا َٔ َٓؿص َؿتٛح َعتاز إٍ اؾٛف ، ؾهٌ َاٜسخٌ إٍ دٛ

عُسا عٔ ططٜل َٓؿص َؿتٛح َعتاز َجٌ ايؿِ ٜهٕٛ َؿٛطا ، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا 
إٍ اؾٛف ٜسخٌ ؾكس اختًـ ايعًُا٤ ٗ اعتباض ا٭شٕ َٓؿصا َؿتٛسا ؾٝهٕٛ َا

 (1) أّ ٫ ؟ َؿٛط ٗاعٔ ططٜك
 : (2)اختًـ ايعًُا٤ ٗ شيو إٍ عس٠ َصاٖب 

طٔ ا٭شٕ إٕ نإ زّٖٓا إا٥ع ايٛاقٌ إٍ باؾصٖب اؿٓؿ١ٝ إٍ إٔ  -1
ط ٭ْ٘ ٜٓؿص إٍ اؾٛف ، ٚإٕ نإ َا٤ ؾإْ٘ ٫ٜؿٛط غٛا٤ زخٌ بٓؿػ٘ أّ ؿٜٛؾإْ٘ 

 أزخً٘ ايكا٥ِ ٭ْ٘ ٫ٜٓؿص بٛبٝعت٘ .
                                                           

، ؼكٝحل إٓحاط يعكحاّ ؾحطٜط      127( ؼكٝل إٓاط يًسنتٛض عبس ايحطٓٔ ايه٬ْٝحٞ قحح    1
   159قح

، إس١ْٚ ايهرب٣ يإلَاّ َايو بٔ أْحؼ بتشكٝحل    4/213( بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ دح 2
زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ، ساؾح١ٝ ايسغحٛقٞ عًح٢     – 1/269ظنطٜا عُريات دح 

، َػححين احملتححاز يًؿححطبٝين  5/118ايؿححطح ايهححبري حملُححس بححٔ أٓححس ايسغححٛقٞ دححح 
 ، 6/67، إػين ٫بٔ قسا١َ دح  5/204دح



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (218)

ٚشٖب إايه١ٝ إٍ إٔ َاٜسخٌ ا٭شٕ َٔ إا٥عات إٕ ؼكل ٚقٛي٘ -2
 إٍ اؿًل ٜهٕٛ َؿٛطا ٚإ٫ ؾ٬ . 

: أْ٘ يٛ قٛط َا٤ أٚ زٖٓا ٗ أشْ٘  ٚعٓس ايؿاؾع١ٝ ٚدٗإ : ا٭ٍٚ -3
ؾإْ٘ ٜؿٛط ٖٚٛ ا٭قح ٚب٘ قٛع ايؿرياظٟ ، ٚايجاْٞ : أْ٘ ٫ٜؿٛط ٖٚٛ 
َااختاضٙ ايػعايٞ ٚايكانٞ سػٌ ٚسذتِٗ إٔ َٔ ؾطط ايٛاقٌ إٔ ٜهٕٛ 
َٔ َٓؿص َؿتٛح ٫َٚٓؿص بٌ ا٭شٕ ٚايسَاؽ َٚاٜكً٘ ؾإِا ٜكً٘ عٔ ططٜل 

                                              إػاّ .                     
إٔ َا ٜسخٌ َٔ ا٭شٕ َٔ إا٥عات ٜٚكٌ إٍ  ٚشٖب اؿٓاب١ً إٍ-4

إٔ ٗ سهِ قٛط٠ ا٭شٕ  َٚٔ ايعطض ايػابل ٜتهحايسَاؽ ؾٗٛ َؿٛط ًَٟٛكا 
 اػاٖإ:

ا٭ٍٚ : شٖب أقشاب٘ إٍ إٔ قٛط٠ ا٭شٕ تؿٛط إشا ؼكل ْؿاشٖا  -1
ؾٛف ٖٚصا َاشٖب إيٝ٘ ْٗٛض اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚٚقٛهلا إٍ ا

 ٚايؿاؾع١ٝ ٗ ا٭قح .  
ايجاْٞ : شٖب أقشاب٘ إٍ إٔ قٛط٠ ا٭شٕ ٫ تؿٛط ٭ْٗا ٫تكٌ  -2

إٍ اؾٛف يعسّ ٚدٛز َٓؿص بٌ ا٭شٕ ٚايسَاؽ ، ٖٚصا ٖٛ ايطادح عٓس 
ٗاز اؾُاعٞ ا٫دت َا اْت٣ٗت إيٝ٘ َ٪غػاتْاٖري ايعًُا٤ إعاقطٜٔ ٚ

 93ٗ قطاضٙ ضقِ  ، ؾكس ْل فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ظس٠ ايؿك١ٝٗ اجملاَعٚ
بؿإٔ إؿٛطات ٗ فاٍ ايتساٟٚ  ٚإٓعكس ٗ دس٠ ٗ ايؿرت٠ َٔ  (10/1)

٫تعترب َٔ إؿٛطات : قٛط٠ ايعٌ ، أٚ  "ٖح ع٢ً أْ٘ 1418يػ١ٓ  23-28
أٚ غار ا٭ْـ إش ادتٓب  قٛط٠ ا٭شٕ ، أٚ غػٍٛ ا٭شٕ ، أٚ قٛط٠ ا٭ْـ ،
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ٕ أإش  طبٝع١ ا٭شٕ ، ٖٚا ٜطدح شيو َعطؾ١ (1) "ابت٬ع َاْؿص إٍ اؿًل 
ايؿٛط١ٜ ٚغ١ًٝ يتشكٝل إٓاط ٗ ايؿطٚع ٚ  َعطؾ١ طبٝع١ ايؿ٤ٞ ٚخٛاق٘

 ٝات نُا غبل، ٚبايطدٛع إٍ أٌٖ ا٫ختكام َٔ ا٭طبا٤ ٚعًُا٤اؾع٥
ٓؿص تاؾٛف ٫ٚ ايسَاؽ قٓا٠  ٓٗا ٚبٌإٔ ا٭شٕ يٝؼ بٝ لسِٖ ٜكطضٕٚ ايتؿطٜح

تشكل غري َإٔ إٓاط  َٚٔ ٖصا ٜتبٌ َٓٗا إا٥عات إ٫ إشا انطَت طب١ً ا٭شٕ
ٚٚغ١ًٝ  ، ؾتهٕٛ قٛط٠ ا٭شٕ غري َؿٛط٠ ٭ْٗا يٝػت َٓؿصا َؿتٛسا ٗ ا٭شٕ

  . ؼكٝل إٓاط ٗ ٖصا اؿهِ ٖٞ َعطؾ١ طبٝع١ ا٭شٕ
 ايعًُا٤ ٗ ٖصٙ إػأي١ ضادع إٍ ٜٚعٗط َٔ ٖصا إٔ ا٫خت٬ف بٌ

ؼكل ٚثبٛت َٓاط ايؿٛط ٗ ٖصٙ إػأي١ أٚ ٫ ؟   تكسٜط َس٣ ٗ ا٫خت٬ف
إٔ إٓاط َتشكل ؾٝٗا ٚإٔ ا٭شٕ َٓؿص َؿتٛح إٍ اؾٛف قاٍ بإٔ  ضأ٣ ؾُٔ

يٝػت  َتشكل ؾٝٗا ٚإٔ ا٭شٕ غري إٓاط إٔ ضأ٣ َٚٔ قٛط٠ ا٭شٕ َؿٛط٠ ،
قاٍ بإٔ قٛط٠  إِا ٜكً٘ َٔ إػاّ إٍ اؾٛف  َا ٜكٌٚإٔ  َٓؿّصا َؿتّٛسا

 ا٭شٕ ٫تؿٛط .
 : امليظه املصسيف التْزم: املجال السابع

سط١َ ايطبا ٚسط١َ نٌ قٛض ايتشاٌٜ إٛق١ً إيٝ٘  ع٢ً ايؿكٗا٤ اتؿل 
ٗ إعا٬َت  ٚقس ٚقع اـ٬ف بِٝٓٗ ٗ بعض قٛض إعا٬َت اؿسٜج١ ٌٖ 

ٚعًت٘ أٚ ٫ ؟ َٚٔ ٖصٙ ايكٛض اييت اختًؿٛا ؾٝٗا ؼكل ؾٝٗا َٓاط ايطبا 
 َاٜعطف باغِ ايتٛضم إكطٗ إٓعِ ٚشيو ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ : 

 

                                                           
 2/296، ؾك٘ ايٓٛاظٍ حملُس بٔ سػٌ اؾٝعاْٞ دح 2/7( ف١ً اجملُع ايعسز ايعاؾط دح 1



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (220)

 ايتٛضم ُٖا:   َٔ ْٛعٌ بٌ إعاقطٕٚ ايعًُا٤ ٜؿطم
ايؿطزٟ : ٚقس عطؾ٘ فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ بأْ٘ :  ا٭ٍٚ: ايتٛضم -1

ٌ ثِ بٝعٗا بٓكس يػري ايبا٥ع ؾطا٤ غًع١ ٗ سٛظ٠ ايبا٥ع ًَٚه٘ بجُٔ َ٪د
 .(1)يًشكٍٛ ع٢ً ايٓكس 

 ايػًع١ اييت اؾرتاٖا بجُٔ َ٪دٌ ببٝعؾؿٞ ٖصٙ ايكٛض٠ ٜكّٛ إؿرتٟ 
 ايبٝع ٜتِ عٝح ا٭ٍٚ ايبا٥ع ٚبٌ بٝٓ٘ تٛاط٪ ثايح بجُٔ ساٍ زٕٚ ططف إٍ

 اؿاٍ ٗ وكًٗا اييت ايٓكس١ٜ ايػٝٛي١ َٔ إػتٛضم ؾٝٗا عؿ١ٜٛ ٜػتؿٝس بٛطٜك١
 فُع ظٛاظٙ قطاض ٚقسض ، ٚ قس أداظ ْٗٛض ايؿكٗا٤ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتٛضم ،

ٗ زٚضت٘ اـاَػ١ عؿط٠  5ايؿك٘ اإلغ٬َٞ بطاب١ٛ ايعامل اإلغ٬َٞ ضقِ 
 ٖح .1419ضدب  11إٓعكس٠ َه١ إهط١َ ٗ 

 : إٓعِ  ايتٛضم إكطٗ:  ايجاْٞ ايٓٛع -2
يػابع١ عؿط٠ بأْ٘ : قٝاّ عطؾ٘ فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٗ زٚضت٘ ا

إكطف بعٌُ ِٛٞ ٜتِ ؾٝ٘ تطتٝب بٝع غًع١ يٝػت َٔ ايصٖب أٚ ايؿه١ 
ع٢ً إػتٛضم بجُٔ آدٌ ع٢ً إٔ ًٜتعّ إكطف بإٔ ٜٓٛب عٓ٘ ٗ بٝعٗا ع٢ً 

 .(2)َؿرت آخط بجُٔ سانط ٚتػًِٝ مثٓٗا يًُػتٛضم 
طف إصنٛض بإهاظ ٖٞ: إٔ ٜؿرتٟ ايعٌُٝ َٔ إك ٚقٛض٠ ايتٛضم

غًع١  َع١ٓٝ ثِ ٜٛنً٘ ٗ بٝعٗا عٓ٘ ؾٝبٝعٗا إكطف ٜٚكبض إؿرتٟ ايجُٔ َٓ٘ 
ايصٟ غايبا َاٜهٕٛ أقٌ َٔ ايجُٔ ايصٟ اؾرت٣ ب٘ ايعٌُٝ ، ؾٝهٕٛ ايعٌُٝ قس 

                                                           
 3/252ٞ دح ( ؾك٘ ايٓٛاظٍ يًذٝعاْ 1

 287( ف١ً فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ َه١ ايعسز ايػابع عؿط قح 2
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قبض َٔ إكطف َبًػا ًَٚٛٛب َٓ٘ إٔ ٜػسز إٍ إكطف بعس ؾرت٠ َبًػا 
 أنرب َٔ ايصٟ أخصٙ . 

 :  ضأٜإ ايتٛضم َٔ ايٓٛع اٖص ٗ ٚيًعًُا٤ إعاقطٜٔ
 ايكشٝح ايبٝع َع٢ٓ ؾٝ٘ ؼكل قس ايعكٛز َٔ ايٓٛع ٖصا إٔ : ا٭ٍٚ-1

مثٓٗا ٚاييت  إ٪دٌ ايػًع١ باع قس ، ؾإػتٛضم ايؿطع١ٝ قٛضت٘ سٝح َٔ
ٍٓ بجُٔ أقبشت ًَها ي٘ اٯدٌ ٖٚٛ بٝع قشٝح تٛاؾطت  مثٓٗا َٔ أقٌ سا

 ايبٝع ٖصا ٜطٜس َٔ إػتٛضم ٚنٕٛ ، ؾٝ٘ أضنإ ايبٝع ٚؾطٚط٘ ٚيٝؼ ؾٝ٘ ضبا
زاَت  َا بٝعٟا نْٛ٘ عٔ ىطد٘ ٫ٚ بايعكس ىٌ ٫ ٖصا ؾإٕ ايٓكس ع٢ً اؿكٍٛ

 .(1)ؾٝ٘  ايطبا اؾرتاط عٔ بعٝس٠ ٚقٛضت٘ ايعكس قٝػ١
احملطّ ٖٚٛ  ايطبا َع٢ٓ ؾٝ٘ ؼكل قس إٓعِ ايتٛضم إٔ:  ايجاْٞ ايطأٟ-2

٭ْ٘ ٜ٪ٍٚ ٗ سكٝكت٘ إٍ إٔ إؿرتٟ  قٛض٠ َٔ بٝع ايع١ٓٝ إٓٗٞ عٓٗا ؾطعا
أخص َٔ ايبٓو َبًػا َٔ إاٍ ٖٚٛ َٛايب إٔ ٜسؾع ي٘ َبًػا أنرب بعس ؾرت٠ 

 ٚايػًع١ اييت ٖٞ قٌ ايعكس يٝػا َككٛزٜٔ ايبٝع طايت أّ قكطت ، ٚعكس
 فطز ايتعاقس ٖصا َٔ ٜطٜس ٚإِا بٝعا، ٫ٚ ؾطا٤ ٜطٜس ٫ بٌ إٕ ايعٌُٝ ٗ ايٛاقع

 إػتٛضم ع٢ً َع ايبٓو اتؿل ، ٚتٛاط٪ نٝؿُا ايٓكس ٗ اؿاٍ ٢عً اؿكٍٛ
 ىتًـ ؾٗٛ ٫ ٚهلصا ، قٛضٜٟا ا٭ٍٚ ايبٝع ساٍ هعٌ بجُٔ ايبٝع ع١ًُٝ تػٌٗٝ

َا ؾ٤ٞ ، ٖٚصا ٖٛ ايطادح عٓس غايب١ٝ ايعًُا٤ إعاقطٜٔ ٚ ٗ ايع١ٓٝ بٝع عٔ

                                                           
( سهِ ايتٛضم نُا ػطٜ٘ إكاضف اإلغ١َٝ٬ يًؿٝذ عبساهلل إٓٝع عهٛ ١٦ٖٝ نباض  1

اْعط  -ايعًُا٤ بايػعٛز١ٜ ٖٚٛ عح َكسّ  جملُع ايؿك٘ ٗ زٚضت٘ ايػابع١ عؿط  
، أثط ا٫خت٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط ٗ  239أعُاٍ ٚعٛخ ايسٚض٠ ايػابع١ عؿط٠ قح 

 30اخت٬ف ايؿكٗا٤ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 
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ؾكس ْل فُع ،  اَع ايؿك١ٝٗلمجا٫دتٗاز اؾُاعٞ ٚا اْتٗت إيٝ٘ َ٪غػات
ٗ ايكطاض ايجاْٞ ٗ زٚضت٘ ايػابع١ عؿط٠ ٚإٓعكس٠ َه١ ٗ  ايؿك٘ اإلغ٬َٞ

ٖح بؿإٔ َٛنٛع ايتٛضم نُا ػطٜ٘ بعض  23/10/1424 – 19ايؿرت٠ َٔ 
عسّ دٛاظ ايتٛضم ايصٟ غبل تٛقٝؿ٘ ٗ ايتُٗٝس  "إكاضف ع٢ً اٯتٞ 

ضم بايٛناي١ ٗ بٝع ايػًع١ إٔ ايتعاّ ايبا٥ع ٗ عكس ايتٛ -1يٮَٛض اٯتح١ٝ : 
ٕؿرت آخط أٚ تطتٝب َٔ ٜؿرتٜٗا هعًٗا ؾب١ٗٝ بايع١ٓٝ إُٓٛع١ ؾطعا غٛا٤ 

   (1) "أنإ ا٫يتعاّ َؿطٚطا قطاس١ أّ عهِ ايعطف ٚايعاز٠ إتبع١ ..... 
ٚايٛانح ٖا غبل إٔ اـ٬ف ايكا٥ِ بٌ ايعًُا٤ ٗ ٖصٙ إػأي١ ضادع 

إٔ َٓاط ايطبا َتشكل ٗ ايتٛضم إٓعِ قاٍ بأْ٘  إٍ ؼكٝل إٓاط ؾُٔ ضأ٣
سطاّ ٚغري دا٥ع ٚأْ٘ قٛض٠ َٔ قٛض بٝع ايع١ٓٝ إٓٗٞ عٓ٘ ، َٚٔ ضأ٣ إٔ 

 َٓاط ايطبا غري َتشكل ؾٝ٘ قاٍ ظٛاظ ايتٛضم إٓعِ ٚإباست٘ .
 املجال ارتامظ : عكْب٘ متعاطٕ اذتػٔػ٘ :

 بات ايكٓب .اؿؿٝؿ١ ٖٞ : ا٭ططاف إعٖط٠ أٚ إجُط٠ َٔ ْ
١َُٜ ٜقاٜيِتٚقس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً سط١َ تٓاٚهلا ٕا ٚضز  ًٜ ّٚ َغ ِٔ ٝأ ٢َٗ  " َع َْ

َُٜؿٚتط َٚ َُِػٔهط٣   ٌٚ ِٔ ٝن ٘ٔ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َع ٤ً ٍُ اي ، ٚبعس إٔ اتؿل  (2) " َضُغٛ
ايؿكٗا٤ ع٢ً سط١َ تٓاٚهلا اختًؿٛا ٗ عكٛب١ َتعاطٝٗا ٚشيو ضادع إٍ 

٣ ؼكل َٓاط سس ايؿطب ٖٚٛ اإلغهاض ٚثبٛت٘ ؾٝٗا ٚشيو اخت٬ؾِٗ ٗ َس
 :ع٢ً ضأٌٜ نُا ٜأتٞ 

                                                           
 287( ف١ً فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ َه١ ايعسز ايػابع عؿط قح 1

، َػٓس اإلَحاّ   3/370دح 3688( ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ باب ايٓٗٞ عٔ إػهط بطقِ  2
 6/309دح 36676أٓس َٔ سسٜح أّ غ١ًُ بطقِ 
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ايطأٟ ا٭ٍٚ : شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ ٚإايه١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ -1
ٚاؿٓاب١ً إٍ إٔ عكٛب١ َتعاطٞ اؿؿٝؿ١ عكٛب١ تععٜط١ٜ وسزٖا اإلَاّ ٚيٝؼ 

ات ٚيٝػت َٔ ؾٝٗا سس ايؿطب ٚشيو ٭ٕ اؿؿٝؿ١ عٓس ٖ٪٤٫ َٔ إؿرت
ََٗصا  "إػهطات قاٍ ايكطاٗ بعس إٔ بٌ ايؿطم بٌ إػهط ٚإطقس ٚإؿػس  َٚٔب

َُِػٔهَط٠٠ َِٝػِت  َٜٚي َُٞؿٔػَس٠٠  ٕٖ اٞيَشٔؿَٝؿ١ٜ  َُٗط ٜيو ٜأ  (1) " اٞيٜؿِطم٢ َٜٞع
ايجاْٞ : شٖب ابٔ ت١ُٝٝ ٚايعضنؿٞ إٍ إٔ عكٛب١ َتعاطٞ اؿؿٝؿ١ -2

 شيو ٭ٕ اؿؿٝؿ١ عٓس ٖ٪٤٫ َٔ إػهطات ٖٞ عكٛب١ سس ؾطب اـُط ٚ
ٚايصٟ أْع عًٝ٘ ا٭طبا٤ ٚايعًُا٤ بأسٛاٍ ايٓبات  "قاٍ ايعضنؿٞ  

ِٔ  "، ٚقس ُغ٦ٌ ابٔ ت١ُٝٝ عٓٗا ؾكاٍ  (2) "أْٗا َػهط٠  َٔ  َٕ َُُشكِّٝكٛ َٖا اٞي َٜٚأ
َُِػٔهَط٠٠  َٗا  ُُٛا ٜأْٖ ًٔ َٗا٤ٔ ٜؾَع  .  (3) "اٞيٝؿٜك

ف ايكا٥ِ بٌ ايعًُا٤ ٗ ٖصٙ إػأي١ ضادع ٜٚتهح ٖا غبل إٔ اـ٬
إٍ اـ٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط ؾُٔ ضأ٣ إٔ َٓاط اإلغهاض َتشكل ٗ اؿؿٝؿ١ 

                                                           
– 6/458( ايسض إدتاض ؾطح تٜٓٛط ا٭بكاضحملُس ع٤٬ ايسٜٔ بٔ عًحٞ اؿكحهؿٞ دحح    1

– 3/239زاض ايؿهط بريٚت ، ساؾ١ٝ ضز إدتاض ع٢ً ايسض إدتاض ٫بٔ عابحسٜٔ دحح  

،ساؾح١ٝ ايسغحٛقٞ عًح٢ ايؿحطح      2/354زاض ايؿهط بريٚت ، ايؿحطٚم يًكحطاٗ دحح   
،  3/8جملُٛع ؾطح إٗصب يًٟٓٛٚ دحح ،ا 1/143ايهبريحملُس بٔ أٓس ايسغٛقٞ دح

، نؿاف ايكٓاع عٔ ًَ اإلقٓاع ٕٓكٛض بٔ ْٜٛؼ  17/101َػين احملتاز يًؿطبٝين دح
عححامل ايهتححب  – 18/26بححٔ إزضٜححؼ ايبٗححٛتٞ ؼكٝححل قُححس آَححٌ ايهححٓاٟٚ دححح  

 1997ّبريٚت

،  101ظٖط ايعطٜـ ٗ ؼطِٜ اؿؿٝـ يًعضنؿٞ ؼكٝل ايسنتٛضايػٝس أٓحس ؾحطز قحح    ( 2
 َكط -زاض ايٛؾا٤   -127

زاض ايٛؾحا٤    – 34/211( فُٛع١ ؾت٣ٛ ابٔ ت١ُٝٝ ؼكٝحل أْحٛض ايبحاظ ، عحاَط اؾعاضدحح      3
 2005ايٛبع١ ايجا١ْٝ 
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قاٍ بٛدٛب إقا١َ سس ايؿطب ع٢ً َتعاطٝٗا ٚدًسٙ ، َٚٔ ضأ٣ إٔ َٓاط 
اإلغهاض غري َتشكل ؾٝٗا قاٍ بإٔ َتعاطٝٗا ٜعاقب بعكٛب١ تععٜط١ٜ ٫ٜٚكاّ  

 سس ايؿطب عًٝ٘ .
*َٚٔ ٖصٙ ا٭َج١ً ٚايُٓاشز ٜػتٛٝع ايباسح ٬َسع١ إٔ نجريا َٔ 

 ايعسٜس اـ٬ؾات ايٛاقع١ بٌ ايعًُا٤ َطزٖا إٍ ا٫خت٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط ٗ
 َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ إجاٍ :  إعاقط٠ ٚايكهاٜا إػا٥ٌ َٔ

 إاي١ٝ َع٢ٓ ؼكل َس٣ ؾُا ، ايبٝع عكس يكش١ ؾطط ايبسيٌ َاي١ٝ -1
 ٚا٫خرتاع ٚايتأيٝـ ايتذاض١ٜ ٚايع١َ٬ ايتذاضٟ نا٫غِ ؿكٛم إع١ٜٛٓا ٗ

 ؟ ٚا٫بتهاض
 عٓ٘ إٓٗٞ ايػطض ؼكل َس٣ ؾُا ، إعاٚنات يعكٛز َؿػس ايػطض-2

 ؟ ايتعاْٚٞ ٚايتأٌَ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٗ
 ، إطٜض عٔ اإلْعاف أدٗع٠ ضؾع يًٛبٝب ٜػٛؽ اؿكٝكٞ إٛت -3

 ، ؾُٝٔ َات زَاغٝا ؾتعًٛت ؾٝ٘ ٚظا٥ـ ايسَاؽ ْٗا٥ٟٝا ؼكل إٛت َس٣ ؾُا
 ؼت أدٗع٠ اإلْعاف ؟ ٜعٌُ ايكًب ٚبكٞ

ٖٛ َاأْٗط ايسّ ٚشنط اغِ  ايؿطع١ٝ ايتصن١ٝ ب٘ تتشكل ايصٟ ايصبح-4
 ايكعك١ ؾٝ٘ اغتعًُت إشا ايصبح ٗ إٓاط اهلل عًٝ٘ ، ؾٌٗ ٜتشكل ٖصا

 ؟ ايهٗطبا١ٝ٥
 طعُٟا ؾٝ٘ ؾػريت ، لاغ١ ؾٝ٘ ٚٚقعت ٟانجري أٚ ق٬ًٟٝ نإ إشا إا٤-5

 ُت إشا ايعاز١َ إٝاٙ ٗ إٓاط ٖصا ٜتشكل ؾٌٗ ، لؼ يْٟٛا ؾٗٛ أٚ ضوٟا أٚ
 ؟ خاق١ آ٫ت ٚقٛات بٛاغ١ٛ َعاؾتٗا
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 ا٭ضنإ َٔ ١ًْ ؾٝ٘ ؼككت إشا إ٫ قشٝشٟا ٜهٕٛ ٫ ايعٚاز-6
 ٚايعٚاز ػٝاضإ ظٚاز ٗ ٚايؿطٚط ا٭ضنإ ٖصٙ ؾٌٗ ؼككت ، ٚايؿطٚط

 ؟ ايعطٗ
أضناْٗا ٚؾطٚطٗا ٚاْتؿت  ؼككت إشا إاٍ ٗ ٚادب١ ايعنا٠-7

 ؟ اؿط٠ ٚإٗٔ ايعٌُ نػب ٗ إاٍ ٗ ايعنا٠ َٛاْعٗا، ؾٌٗ ؼككت َٛدبات
 ايكٛض ٚمٖٛا َٔ ايٛقا٥ع ٚايؿطٚع إػتذس٠ ٖصٙ ع٢ً اؿهِ إٕ

 عٓاقط ؾُٝع ٚؼًٌٝ عطادتٗاز ْٚ إٍ عاد١ ٖٚٛ ، إٓاط ؼكٝل ع٢ً َتٛقـ
عًٝٗا ، ٖٚٓا  تٛبٝك٘ إعَع اؿهِ ٕٓاط اغتذُاعٗا َس٣ َٔ يًتجبت ايٛاقع١

ؽتًـ أْعاض ايعًُا٤ ٚتكسٜطاتِٗ ٗ َسٟ ثبٛت ٚؼكل َٓاط اؿهِ ٗ ٖصٙ 
 . (1)ايكٛض ٚأَجاهلا َٔ ايٛقا٥ع ٚاؾع٥ٝات إػتذس٠ 

  

                                                           
 9( أثط ا٫خت٬ف ٗ ؼكٝل إٓاط ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ ايه٬ْٝٞ قح 1
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 ارتامت٘
ؿاد١ إاغ١ إٍ ا٫دتٗاز بتشكٝل َا غبل ٜبٌ يٓا ا٭١ُٖٝ ايبايػ١ ٚا

إٓاط إش ٖٛ أزا٠ ايؿطٜع١ يتٓعٌٜ ايٓكٛم إًٛك١ ٚاجملطز٠ ع٢ً ايٛقا٥ع 
ٚا٭سساخ إتذسز٠ ٚإتػري٠ ، ٚإْعاهلا َٔ سٝع ايتٓعري ٚايتذطٜس ايصٖين إٍ 
سٝع ايتٛبٝل َٚٝسإ ايعٌُ ٚإؿاٖس٠ ، ٚي٫ٛ ؼكٝل إٓاط يعًت ٖصٙ 

تكٛض ايصٖين اجملطز ٗ شٖٔ ايعامل بٗا ،  ٚايٓاظط ٗ ايٓكٛم سبٝػ١ اي
ا٫دتٗازات ايّٝٛ هس إٔ أنجطٖا ٚدًٗا ٗ تٛبٝل ٚتٓعٌٜ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ 
ع٢ً ايٛاقع اؾسٜس ٚإتػري، هلصا ٚغريٙ ٖا تكسّ نإ ا٫دتٗاز بتشكٝل إٓاط 

دتٗاز قػِٝ ا٫نطٚض٠ َٔ نطٚضات ايؿطٜع١ ٫ٜٓكٛع إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ ، ٖٚٛ 
 .ٗ اغتٓباط ا٭سهاّ 

ٚبعس عح َػأي١ ؼكٝل إٓاط ٚقاٚي١ ْع ؾتاتٗا َٔ َعاْٗا ع٢ً 
  قسض ا٫غتٛاع١ َٚاتٝػط يٞ ؾإٕ ٖصا ايبشح ٜ٪نس ع٢ً َاٜأتٞ :

إٕ إؾطاز َػأي١ ؼكٝل إٓاط بايبشح ٚاؾُع ، ٚايبٝإ ٚايتٛنٝح  -1
إٍ َعٜس َٔ ايبشح  ٖٞ غا١ٜ ٗ ا٭١ُٖٝ ، َٚاتعاٍ ٖصٙ إػأي١ ؼتاز

ٚايسضاغ١ يهبٛٗا نبٛا تاَا يصا ٜٓبػٞ إٔ تتٛد٘ دٗٛز ايباسجٌ ٚايساضغٌ 
إٍ َعٜس ايبشح ٚايسضاغ١ هلصا إٛنٛع ست٢ ٜتهح ٚنٛسا تاَا نُا سسخ 

 َع قػُٝ٘ ا٫دتٗاز ٗ ا٫غتٓباط .
إٕ ؼكٝل إٓاط وتاز إيٝ٘ ْٝع إهًؿٌ ع٢ً اخت٬ف طبكاتِٗ -2

اؾُٝع َٔ ا٫َتجاٍ ٭سهاّ جملتٗس ٚاْتٗا٤ بإهًـ ايعاَٞ ست٢ ٜتُهٔ بسا١ٜ با
 ا٫يتعاّ بٗا . ايؿطٜع١ ٚ
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إٕ ؼكٝل إٓاط وتاز إٍ ؾِٗ ايٛاقع١ ٚتكٛضٖا تكٛضا قشٝشا ، -3
ٚإٍ ؾِٗ ايٛاقع ٚعٓاقطٙ احمل١ٛٝ بٗا ؾُٗا دٝسا ٚضعا١ٜ ايعطٚف ٚا٭سٛاٍ 

ضت َِٓٗ ، ٚا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ اييت احملتؿ١ ، ٚاعتباض ا٭ؾدام ايصٜٔ قس
ٚقعت ؾِٝٗ ٚشيو ٜٛنح َس٣ َط١ْٚ ايؿطٜع١ ٚاغتذابتٗا يًٛاقع َٚتػريات٘ 

 ، ٜٚهُٔ عسّ ايتٛبٝل اٯيٞ يٮسهاّ .
نجري٠ َٚتعسز٠ غري قكٛض٠ ٗ ٚغ١ًٝ  ٕ ٚغا٥ٌ ؼكٝل إٓاط إ -4

ه١ٓ ٠ ؽتًـ باخت٬ف ا٭ظ١َٓ ٚا٭ََٚتٛٛض ٠َتذسز بعٝٓٗا ، ٖٚٞ ٚغا٥ٌ
 ٚا٭سٛاٍ ٚا٭ؾدام ٚاحملاٍ .

إٕ ؼكٝل إٓاط أسس أِٖ أغباب اخت٬ف ايعًُا٤ ٗ ا٭سهاّ -5
ٚشيو سٌ ٜتؿكٕٛ ع٢ً ا٭قٌ ٚىتًؿٕٛ ٗ َس٣ ؼكك٘ ٗ ايؿطع إدتًـ 
ؾٝ٘ ٚشيو َٔ ؾأْ٘ إٔ ىؿـ َٔ سس٠ ا٫خت٬ف بٌ ايعًُا٤ سٌ ٜتهح أْ٘ 

  ؼكك٘ ٚثبٛت٘ ٗ قٌ ايٓعاع ؾكط . ٫خ٬ف ع٢ً أقٌ اؿهِ َٚٓاط٘ ٚإِا ٗ
 ّبعـــد

ؾٗصا دٗسٟ ٖٚٛ دٗس إكٌ ، ٚقس ساٚيت قسض اغتٛاعيت ْع ؾتات 
إٛنٛع ٚاغتذ٤٬ أسهاَ٘ ٚبٝإ أُٖٝت٘ َػتعٝٓا ٗ شيو باؾٗس إؿهٛض 
ايصٟ بصي٘ َٔ غبكين َٔ ايباسجٌ ، ؾُا نإ ؾٝ٘ َٔ قٛاب ؾبُشض ؾهٌ 

٘ َٔ خٛأ ؾُين َٚٔ ايؿٝٛإ ٚسػيب أْٞ قس اهلل ٚضٓت٘ ، َٚا نإ ؾٝ
ادتٗست قسض ٚغعٞ ٚيًُذتٗس أدطإ إٕ أقاب ٚأدط إٕ أخٛأ ؾعػ٢ إٔ 

 ٫ ٝأسطّ أسس ا٫ثٌٓ ، ٚاهلل َٔ ٚضا٤ ايككس ٖٚٛ ٜٗسٟ ايػبٌٝ .
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 عـاملساجأٍـه 
 أ٫ٚ : ايكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ٘ :

 الكسآٌ الهسٓه-1
 ثاْٝا : نتب ايتؿػري:

بٔ ايعطبٞ إعطٚف با بهط قُس بٔ عبس اهلل ًٞكانٞ أبٕ يأسهاّ ايكطآ-1
طبع زاض ايهتب  –ؼكٝل قُس عبس ايكازض عٛا ا٫ؾبًٝٞ إايهٞ

 ايع١ًُٝ
بريٚت  َ٪غػ١ ايتاضٜذ ايعطبٞ طبع -ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط يًٛاٖط بٔ عاؾٛض-2 

 . 2000ّعاّ ايٛبع١ ا٭ٍٚ  يبٓإ –
ل  ٝشكبتإمساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري  ايؿسا٤ ٞب٭ تؿػري ايكطإٓ ايععِٝ -3

ايٛبع١   زاض طٝب١ يًٓؿط ٚايتٛظٜعطبع  –  غاَٞ بٔ قُس غ١َ٬
 1999ّ -ٖح 1420ايجا١ْٝ 

اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ أٓس ايكططيب إتٛؾ٢ -4
زاض عامل ايهتب بايطٜاض  –ؼكٝل ٖؿاّ مسري ايبداضٟ  (ٖح671)

 ّ 2003ٖح/  1423
 طبع - دعؿط قُس بٔ دطٜط ايٛربٟ  ٞب٭اَع ايبٝإ ٗ تؿػري ايكطإٓ د -5

 . ا٭ٍٚ ايٛبع١ زاض ٖذط
اؾٛاٖط اؿػإ ٗ تؿػري ايكطإٓ إعطٚف بتؿػري ايجعاييب يعبس ايطٓٔ بٔ  -6

طبع زاض  -قُس ايجعاييب  بتشكٝل عًٞ َعٛض ، عازٍ عبس إٛدٛز 
  . ّ 1997 -ٖح 1418إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ 
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ضٚح إعاْٞ يؿٗاب ايسٜٔ قُٛز ا٭يٛغٞ  بتشكٝل عًٞ عبس ايباض٣ -7 
 ٖح1415زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت  –ع١ٝٛ

زاض –َؿاتٝح ايػٝب إعطٚف بايتؿػري ايهبري يإلَاّ ؾدطايسٜٔ ايطاظٟ  -8 
 ايهتب ايع١ًُٝ

 :ّغسّحَا ثالجا : نتب الطي٘ 
 – (ٖح256)اعٌٝ ايبداضٟ تاؾاَع ايكشٝح ٭بٞ عبس اهلل قُس بٔ إمس-1

 ّ 1987زاض ايؿعب بايكاٖط٠ ايٛبع١ ا٭ٍٚ 
اؾاَع ايكشٝح إعطٚف بكشٝح َػًِ ٭بٞ اؿػٌ َػًِ بٔ اؿذاز  -2

 زاض اؾٌٝ بريٚت . –ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ 
اؾاَع ايكشٝح إعطٚف بػٓٔ ايرتَصٟ يإلَاّ اؿاؾغ قُس بٔ عٝػ٢  -3

 بريٚت -زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ – بتشكٝل أٓس ؾانطايرتَصٟ 
 –غٓٔ أبٞ زاٚز يإلَاّ اؿاؾغ أبٞ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعح ايػذػتاْٞ -4

 بريٚت   -زاض ايهتاب ايعطبٞ 
إتٛؾ٢  عبس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين غٓٔ ابٔ َاد١ يًشاؾغ أبٞ-5

زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ  طبع-ؼكٝل قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ  ٖح273
 ؾٝكٌ عٝػ٢ اؿًيب-

ٖح( 385غٓٔ ايساضقٛين ٭بٞ اؿػٌ عًٞ بٔ عُط ايساض قٛين إتٛؾ٢ ) -6  
 بريٚت -َ٪غػ١ ايطغاي١  –

شكٝل ؾٛاظ أٓس ظَطيٞ ، غٓٔ ايساضَٞ ٭بٞ قُس عبس اهلل ايساضَٞ بت -7
بريٚت ايٛبع١ ا٭ٍٚ  –طبع زاضايهتاب ايعطبٞ  –خايس ايػبع ايعًُٞ

 1987ٖح/1407
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ؼكٝل عجُإ غعٝس بٔ َٓكٛض  اـطاغاْٞ   ٓٔ غعٝس بٔ َٓكٛض ٭بٞغ -8
 ا٭ٍٚ ايطٜاض ايٛبع١ب زاض ايعكُٝٞ - ز. غعس بٔ عبس اهلل  آٍ ٓٝس

 1414ٙغ١ٓ 
 -ايػٓٔ ايهرب٣ يًشاؾغ أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عًٞ بٔ َٛغ٢ ايبٝٗكٞ  -9 

ٍٚ عٝسض آباز اهلٓس ايٛبع١ ا٭ طبع فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايٓعا١َٝ
 ٖح1344

 زاض اؾٌٝ بريٚت.- ؾطح اإلَاّ ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝح اإلَاّ َػًِ-10
ؾتح ايباضٟ ٗ ؾطح قشٝح ايبداضٟ يًشاؾغ ٭بٞ ايؿهٌ أٓس بٔ  -11

 ٖح1379بريٚت ،  -زاض إعطؾ١  –عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ  
َ٪غػ١ قططب١  –إػٓس يإلَاّ أبٞ عبس اهلل أٓس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ  -12

 كاٖط٠ باي
 ايهٛٗ بهط عبس اهلل بٔ قُس بٔ أبٞ ؾٝب١  ٞبَكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ ٭-13

 طبع١ ايساض ايػًؿ١ٝ اهلٓس١ٜ - تشكٝل  قُس عٛا١َب
 تشكٝلببهط عبس ايطظام بٔ ُٖاّ ايكٓعاْٞ  َكٓـ عبس ايطظام ٭بٞ-14

ايٛبع١  بريٚت –إهتب اإلغ٬َٞ  طبع - سبٝب ايطٓٔ ا٭ععُٞ
 .1972/ ٖح1403ايجا١ْٝ 

أبٞ ايكاغِ غًُٝإ بٔ أٓس بٔ أٜٛب ايٛرباْٞ ًشاؾغ إعذِ ايهبري ي -15
  طبع َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ -ٖح( 360إتٛؾ٢ )

عبس  بتشكٝل أٓس بٔ اؿػٌ ايبٝٗكَٞعطؾ١ ايػٓٔ ٚاٯثاض يًشاؾغ -16
ٖح 1412ايٛبع١ ا٭ٍٚ زَؿل  زاض قتٝب١ - إعٛٞ أٌَ قًعذٞ

/1991ّ 
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قُس ؾ٪از  َاّ أبٞ عبس اهلل  َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ بتشكٝلإٛطأ يإل -17
  ،َكط –زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ طبع - عبس ايباقٞ

 زابعا : نتب الفكُ :
ا٭ؾباٙ ٚايٓعا٥ط ٗ ايؿك٘ ايؿاؾعٞ يإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايطٓٔ بٔ أبٞ  -1

 1983ّزاض ايهتب ايع١ًُٝ ايٛبع١ ا٭ٍٚ  -بهط ايػٝٛطٞ  
زاض  - خًٌٝ قُس ٖطاؽاٍ ٭بٞ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ بتشكٝل ا٭َٛ-2

 بريٚت ايؿهط.
ايعباؽ أٓس بٔ  ٞؾٗاب ايسٜٔ أبإلَاّ ايؿطٚم ي ٤ايربٚم ٗ أْٛا ضأْٛا -3

طبع زاض إعطؾ١  -(ٖح684)إزضٜؼ إايهٞ إعطٚف بايكطاٗ إتٛؾ٢ 
 . بريٚت

طبع -تشٞ ايسضٜين عٛخ َكاض١ْ ٗ  ايؿك٘ ٚأقٛي٘ يًسنتٛض قُس ؾ -4
 1994َّ٪غػ١ ايطغاي١ بريٚت ، ايٛبع١ ا٭ٍٚ غ١ٓ 

بسا٥ع ايكٓا٥ع ٗ تطتٝب ايؿطا٥ع يإلَاّ ع٤٬ ايسٜٔ أبٞ بهط بٔ َػعٛز  -5
زاض  – ٖح( 587إتٛؾ٢ )بٔ أٓس ايهاغاْٞ إًكب ًَو ايعًُا٤ 

 ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت
 ػًُٝإ بٔ قُساؿبٝب يإعطٚف بتشؿ١  ساؾ١ٝ ايبذريَٞ ع٢ً إٓٗاز -6

- زاض ايهتب ايع١ًُٝ –ٙ 1221ايؿاؾعٞ إتٛؾ٢  ايبذريَٞ بٔ عُط 
 بريٚت

ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ يؿُؼ ايسٜٔ قُس بٔ عطؾ١ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح  -7
طبع زاض إسٝا٤ ايهتب  –ايهبري ٭ٓس بٔ قُس بٔ أٓس ايسضزٜط 

 ايعطب١ٝ عٝػ٢ اؿًيب ٚؾطناٙ بايكاٖط٠ . 
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ايو ٭قطب إػايو إٍ َصٖب اإلَاّ َايو يًؿٝذ أٓس بٔ قُس بًػ١ ايػ-8
طبع  –ايكاٟٚ إايهٞ ع٢ً ايؿطح ايكػري ٭ٓس بٔ قُس ايسضزٜط 

 ايكاٖط٠ . –زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚؾطناٙ 
اؿاٟٚ ايهبري يإلَاّ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ قُس ايبكطٟ -9

 بريٚت -زاض ايؿهط –بإاٚضزٟ ايبػسازٟ إعطٚف
سهِ ايتٛضم نُا ػطٜ٘ إكاضف اإلغ١َٝ٬ يًؿٝذ عبساهلل إٓٝع  ٖٚٛ  -10

 عح َكسّ  جملُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ظس٠ ٗ زٚضت٘ ايػابع١ عؿط.
ضز إدتاض ع٢ً ايسض إدتاض ؾطح تٜٓٛط ا٭بكاض إعطٚف عاؾٝت٘ ابٔ  -11

زاض  -ؾٓسٟ إعطٚف بابٔ عابسٜٔ عابسٜٔ يع٤٬ ايسٜٔ قُس آٌَ أ
 ّ 2000عاّ  بريٚت –ايؿهط يًٛباع١ ٚايٓؿط 

ظاز إعاز ٗ ٖس٣ خري ايعباز يؿُؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب  -12
طبع َ٪غػ١ ايطغاي١  – (ٖح751)بٔ غعس إعطٚف بابٔ ايكِٝ إتٛؾ٢

 1994ّبريٚت ايٛبع١ ايػابع١ ٚايعؿطٕٚ غ١ٓ 
يإلَاّ بسض ايسٜٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ ؼطِٜ اؿؿٝـ  ظٖط ايعطٜـ ٗ-13

ؼكٝل ايسنتٛضايػٝس أٓس   (ٖح794)بٗازض إعطٚف بايعضنؿٞ إتٛؾ٢ 
 َكط -زاض ايٛؾا٤   -ؾطز 

يؿُؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ  ٗ ايػٝاغ١ ايؿطع١ٝايٛطم اؿه١ُٝ -14
ز. قُس   ٖح( ؼكٝل751أٜٛب بٔ غعس إعطٚف بابٔ ايكِٝ إتٛؾ٢)

 ايكاٖط٠ –َٛبع١ إسْٞ  - ٌْٝ غاظٟ

عُس٠ ايكؿ٠ٛ ٗ سٌ ايك٠ٛٗ يعبس ايكازض بٔ قُس اؾعاٜطٟ ا٭ْكاضٟ -15
 2007ّطبع  ١٦ٖٝ أبٛ ظيب يًجكاؾ١ ٚايرتاخ  غ١ٓ  –اؿٓبًٞ
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 زَؿل -زاض ايؿهط -ايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚأزيت٘ يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ  -16
ٛ بهط قُس بٔ أٓس بٔ أبٞ غٌٗ ايػطخػٞ إبػٛط يؿُؼ ا٭١ُ٥ أب -17

بريٚت ايٛبع١ ا٭ٍٚ غ١ٓ  -زاض ايؿهط  –بتشكٝل خًٌٝ إٝؼ 
2000 ّ 

تكٞ ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أٓس بٔ فُٛع ؾتا٣ٚ ابٔ ت١ُٝٝ يؿٝذ اإلغ٬ّ -18
بتشكٝل أْٛض ايباظ ،  ٖح(728 عبس اؿًِٝ بٔ ت١ُٝٝ اؿطاْٞ )إتٛؾ٢

 2005ّٖح /٤1426 ايٛبع١ ايجايج١ زاض ايٛؾا  –عاَط اؾعاض 
اجملُٛع ؾطح إٗصب يإلَاّ أبٞ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ -19

 طبع َهتب١ اإلضؾاز ظس٠   –ؼكٝل ايؿٝذ قُس لٝب إٛٝعٞ 
 زاض ايكًِ زَؿل –إسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ ٕكٛؿ٢ أٓس ايعضؾا   -20
 ل  ظنطٜا عُرياتٝشكبت َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞيإلَاّ  إس١ْٚ ايهرب٣-21

 زاض ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت ح يبٓإ -
إػين يًع١َ٬ أبٛ قُس َٛؾل ايسٜٔ عبس اهلل بٔ أٓس بٔ قُس إعطٚف  -22

 طبع زاض ايػس ايعطبٞ   -ٖح( 620بابٔ قسا١َ إكسغٞ إتٛؾ٢ )
َػين احملتاز إٍ َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاظ إٓٗاز يًع١َ٬ قُس اـٛٝب  -23

 طبع زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ -ؿطبٝين  اي
ايٛبع١  –إقساضٚظاض٠ ا٭ٚقاف بايهٜٛت  -إٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ  -24

 1983ّٙ/1404ايجا١ْٝ طبع١ شات ايػ٬غٌ
25-      ٞ  اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ إبتسٟ يربٖإ ايحسٜٔ عًحٞ بحٔ أبحٞ بهحط إريغٓحاْ

 طبع َهتب١ َٚٛبع١ قُس عًٞ قبٝح-ٖح 593إتٛؾ٢ 
 طبع زاض ايبٝإ-ٚغا٥ٌ اإلثبات يًسنتٛض قُس َكٛؿٞ ايعسًٝٞ  -26
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 خامطا : نتب أصْل الفكُ :
اإلبٗاز ؾطح إٓٗاز يتاز ايسٜٔ ابٔ ايػبهٞ  بتشكٝل ايسنتٛض أٓس  -1

طبع زاض ايبشٛخ يًسضاغات  –ايعَعَٞ ، ايسنتٛض ْٛض ايسٜٔ قػريٟ
 2004ّ -ٖح 1424اإلغ١َٝ٬ بسبٞ 

 عبسايطٓٔ اجملتٗسٜٔ يًسنتٛض اخت٬ف ٗ إٓاط ؼكٝل ٗ ا٫خت٬ف أثط-2
 ايٛاقع ؾك٘  إٓاط بتشكٝل  ا٫دتٗاز "ايه٬ْٝٞ عح َكسّ ٕ٪ُط 

 20/2/2013ّ-18ايؿرت٠ َٔ  بايهٜٛت ٗ  إٓعكس  "ٚايتٛقع 
اإلسهاّ  ٗ أقٍٛ ا٭سهاّ يًع١َ٬ غٝـ ايسٜٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ  -3

 بريٚت-زاض ايهتاب ايعطبٞ  -غٝس اؾًُٝٞ ؼكٝل أبٞ عًٞ اٯَسٟ 
اإلسهاّ ٗ ُٝٝع ايؿت٣ٛ عٔ ا٭سهاّ ٚتكطؾات ايكانٞ ٚاإلَاّ يإلَاّ -4

ؾٗاب ايسٜٔ أبٞ ايعباؽ أٓس بٔ إزضٜؼ إكطٟ إايهٞ إعطٚف 
طبع إهتب إٛبٛعات اإلغ١َٝ٬ –بايكطاٗ ؼكٝل عبس ايؿتاح أبٛ غس٠

 1995ّٙ/1416عًب ايٛبع١ ايجا١ْٝ 
عجُإ بٔ عبس ايطٓٔ أزب إؿيت ٚإػتؿيت ٭بٞ عُطٚ ابٔ ايك٬ح -5

طبع َهتب١ ايعًّٛ  –بتشكٝل َٛؾل  عبس اهلل عبس ايكازض   ٟ ضايؿٗطظٚ
 ٖح1407بريٚت ايٛبع١ ا٭ٍٚ  –ٚاؿهِ 

إضؾاز ايؿشٍٛ إٍ ؼكٝل اؿل َٔ عًِ ا٭قٍٛ حملُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ  -6
ايٛبع١ ا٭ٍٚ  –زاض ايهتاب ايعطبٞ –عٚ عٓا١ٜبتشكٝل ايؿٝذ أٓس ع

1999ّ 
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قُس بٔ قُس ايػعايٞ ايٛٛغٞ إتٛؾ٢ أغاؽ ايكٝاؽ ٭بٞ ساَس -7
طبع َهتب١ ايعبٝهإ  –بتشكٝل ايسنتٛض ؾٗس ايػسسإ  ٖح(505)

 بايطٜاض .
طبع زاض  -أقٍٛ ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ يؿه١ًٝ ايؿٝذ عًٞ سػب اهلل  -8

 إعاضف .
زاض  –يػطخػٞ يؿُؼ ا٭١ُ٥ أبٞ بهط قُس بٔ أٓس ايػطخػٞ أقٍٛ ا -9 

 ّ .1993ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت غ١ٓ
طبع  زاض ايؿهط بسَؿل  –أقٍٛ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ يًسنتٛض ٖٚب١ ايعسًٝٞ  -10

 ّ .1986ايٛبع١ ا٭ٍٚ غ١ٓ  
 .َكط –إهتب١ ايتذاض١ٜ ايهرب٣  طبع -ا٫عتكاّ ٭بٞ إغشام ايؿاطيب -11
ّ إٛقعٌ عٔ ضب ايعإٌ يإلَاّ مشؼ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل قُس إع٬ -12

بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب ايعضعٞ إعطٚف بابٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ  بتشكٝل ط٘ 
 ٌ بريٚت .ٝطبع زاض اؾ -عبس ايط٤ٚف غعس  

 عبس ؾٝ٘ يًسنتٛضعجُإ اجملتٗس ٚٚغا٥ً٘ َٚػًو إٓاط ؼكٝل آيٝات-13
 ايٛاقع ؾك٘  إٓاط بتشكٝل  ٫دتٗازا "ايطسِٝ ، عح َكسّ ٕ٪ُط 

 ّ  .20/2/2013-18ايؿرت٠ َٔ  بايهٜٛت ٗ  إٓعكس  "ٚايتٛقع 

يإلَاّ بسض ايسٜٔ قُس بٔ عبس اهلل بٔ بٗازض إعطٚف ايبشط احملٝط   -14
زاض ايهتب –بتشكٝل قُس قُس تاَط ٖح(794بايعضنؿٞ إتٛؾ٢ )
 ّ .2000ايع١ًُٝ بريٚت عاّ 
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ٓاط يًسنتٛض قاحل بٔ عبس ايععٜع ايعكٌٝ ، عح َٓؿٛض َذ١ً ؼكٝل إ-15
ايعسٍ ايكازض٠ عٔ ٚظاض٠ ايعسٍ ايػعٛز١ٜ ايعسز ايعؿطٕٚ ٗ ؾٛاٍ 

 ٖح .1424
ؼكٝل إٓاط عٓس ا٭قٛيٌٝ يًسنتٛض عبس ايطٓٔ إبطاِٖٝ ايه٬ْٝٞ عح -16

،  58َذ١ً ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ظاَع١ ايهٜٛت ايعسز 
 ّ .2004بتُرب غ١ٓ غ

ضغاي١  –ؼكٝل إٓاط ٚأثطٙ ٗ اخت٬ف ايؿكٗا٤ يعكاّ قبشٞ ؾطٜط-17
 ّ .2009َادػتري به١ًٝ ايؿطٜع١ باؾاَع١ اإلغ١َٝ٬ بػع٠ غ١ٓ 

ؾطح ايهٛنب  إٓري إعطٚف بإدترب إبتهط ؾطح إدتكط يًع١َ٬  -18
ابٔ ايٓذاض أبٞ ايبكا٤ قُس بٔ أٓس ايؿتٛسٞ اؿٓبًٞ إعطٚف ب

طبع َهتب١  –بتشكٝل ايسنتٛض قُس ايعسًٝٞ ٚايسنتٛض ْعٜ٘ ٓاز 
 ايعبٝهإ

ؾطح  كتكط ايطٚن١ يًع١َ٬ أبٞ ايطبٝع غًُٝإ بٔ عبس ايكٟٛ  -19
ٖح( ؼكٝل عبس 716ايكطقطٟ إعطٚف بٓذِ ايسٜٔ ايٛٛٗ إتٛؾ٢ )

 َ٪غػ١ ايطغاي١ . -اهلل عبس احملػٔ ايرتنٞ 
 ٗ بٝإ ايؿب٘ ٚإدٌٝ َٚػايو ايتعًٌٝ يإلَاّ أبٞ ساَس ؾؿا٤ ايػًٌٝ -20

َٛبع١  –بتشكٝل ٓس ايهبٝػٞ  قُس بٔ قُس ايػعايٞ ايٛٛغٞ
 ّ .1971اإلضؾاز ببػساز غ١ٓ 

قؿ١ ايؿت٣ٛ ٚإؿيت ٚإػتؿيت ٭ٓس بٔ ٓسإ اؿطاْٞ اؿٓبًٞ  بتشكٝل -21
 َٞ زَؿل َٓؿٛضات إهتب اإلغ٬ –ايؿٝذ ْاقط ايسٜٔ ا٭يباْٞ 
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عح -ايؿتٟٛ اُٖٝتٗا ٚنٛابٛٗا ٚاثاضٖا يعبس ايطٓٔ بٔ قُس ايسخٌٝ -22
َكسّ ؾا٥ع٠ ْاٜـ بٔ عبس ايععٜع يًػ١ٓ ٚايسضاغات ا٫غ١َٝ٬ 

 2007ّ -1428إعاقط٠ يعاّ 
نتاب ا٭١َ طبع ٚظاض٠ –ٗ ا٫دتٗاز ايتٓعًٜٞ يًسنتٛض بؿري بٔ َٛيٛز  -23

 ا٭ٚقاف بكٛط
ع٢ً أقٍٛ ايبعزٟٚ يع٤٬ ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ أٓس  نؿـ ا٭غطاض -24

 زاض ايهتاب اإلغ٬َٞ بايكاٖط٠  –ايبداضٟ

ساَس قُس بٔ قُس ايػعايٞ  ٞإػتكؿ٢ َٔ عًِ ا٭قٍٛ يإلَاّ أب -25
َ٪غػ١  –ٖح( ؼكٝل قُس غًُٝإ ا٭ؾكط 505ايٛٛغٞ إتٛؾ٢ )

 ّ .1997بريٚت غ١ٓ  –ايطغاي١ 
َ٪غػ١  –ٗ ا٫دتٗاز بايطأٟ يًسنتٛض ؾتشٞ ايسضٜين  إٓاٖر ا٭قٛي١ٝ -26

 ايطغاي١
  ا٫دتٗاز "َٔ وكل إٓاط يًسنتٛض عبس اؿُٝس عؿام عح َكسّ ٕ٪ُط -27

     "ٚايتٛقع ايٛاقع ؾك٘  إٓاط بتشكٝل
بتشكٝل أبٛ ؿاطيب َاّ أبٞ إغشام ايإلٗ أقٍٛ ايؿطٜع١ يإٛاؾكات  -28

ايٛبع١ ا٭ٍٚ  اض ا بٔ عؿإ يًٓؿطز –عبٝس٠ َؿٗٛض آٍ غًُإ 
  1997ّٖح/ 1417

 :ّاملعاجه ا : نتب اللػ٘ ضادض
كاغِ بٔ عبس اهلل ي أْٝؼ ايؿكٗا٤ ٗ تعطٜؿات ا٭يؿاظ إتساٚي١ بٌ ايؿكٗا٤-1

 زاض ايهتب ايع١ًُٝ - ل و٢ٝ َطازٝشكبت ايكْٟٛٛ ايطَٚٞ اؿٓؿٞ



 

 وأثره يف اختالف الفقهاء حتقًق املناط (238)

بٔ قُس بٔ عبس  ايؿٝض قُس ٞبتاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ ٭ -2
   زاض اهلسا١ٜ - َطته٢ ايعبٝسٟ عطٚفايطظام اؿػٝين  إ

ايتعطٜؿات يعًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ اؾطداْٞ إعطٚف بايؿطٜـ اؾطداْٞ  -3
ايٛبع١  بريٚت –زاض ايهتاب ايعطبٞ  –بتشكٝل إبطاِٖٝ اإلبٝاضٟ 

 ا٭ٍٚ
ؼكٝل ز.  ٓاٟٚعبس ايط٩ٚف إبٔ ُس حمل ايتٛقٝـ ع٢ً َُٗات ايتعاضٜـ-4

 ايٛبع١ ا٭ٍٚ   - بريٚت ، زَؿل -زاض ايؿهط   - قُس ضنٛإ ايسا١ٜ
طبع زاض  -احملٝط جملس ايسٜٔ قُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظآبازٟ  ايكاَٛؽ -5

 اؿسٜح بايكاٖط٠ 

طبع زاض  –يػإ ايعطب ؾُاٍ ايسٜٔ أبٛ ايؿهٌ قُس بٔ بهط بٔ َٓعٛض  -6
 إعاضف بايكاٖط٠ .

ؼكٝل  قُٛز  ُس بٔ أبٞ بهط بٔ عبسايكازض ايطاظٟحمل يكشاحكتاض ا-7
 1995ّ ٙ/ 1415 بريٚت غ١ٓ –َهتب١ يبٓإ ْاؾطٕٚ  -خاطط

زاض ايٓؿا٥ؼ يًٛبع –َعذِ يػ١ ايؿكٗا٤  يًسنتٛض قُس ضٚاؽ قًعذٞ -8
 1988ّٙ/1408يبٓإ ايٛبع١ ايجا١ْٝ  -بريٚت  -ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع 

َكٛؿ٢ ، أٓس ايعٜات ، ساَس عبس ايكازض ، إعذِ ايٛغٝط  إلبطاِٖٝ  -9
 باإلغهٓسض١ٜطبع زاض ايسع٠ٛ  -قُس ايٓذاض ؼكٝل فُع ايًػ١ 

 نتب التازٓخ ّالطبكات :ضابعا : 
عبس ايكازض يًع١َ٬ قٞ ايسٜٔ أبٞ قُس  اؾٛاٖط إه١ٝ ٗ طبكات اؿٓؿ١ٝ -1

عاضف طبع فًؼ زا٥ط٠ إ– اؿٓؿٞ إكطٟ بٔ أبٞ ايٛؾا٤ ايكطؾٞ
 اهلٓس –ايٓعا١َٝ عٝسض آباز 
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طبع أٚيٞ اي٢ٗٓ يإلع٬ّ –ايطسٝل إدتّٛ يكؿٞ ايسٜٔ إباضنؿٛضٟ -2
 بايطٜاض .

عبس اؿٞ بٔ أٓس ٭بٞ ايؿسا٤  ؾصضات ايصٖب ٗ أخباض َٔ شٖب -3
قُٛز ،  ؼكٝل عبس ايكازض ا٭ضْ٪ٚط اؿٓبًٞإعطٚف بابٔ ايعُاز 

 . زَؿل -زاض بٔ نجريطبع  –  ا٭ضْا٩ٚط
 (ٖح597)قؿ١ ايكؿ٠ٛ  ٭بٞ ايؿطز عبس ايطٓٔ بٔ اؾٛظٟ إتٛؾ٢  -4

 طبع زاض اؿسٜح بايكاٖط٠ –بتشكٝل أٓس بٔ عًٞ 
ٞ ايسٜٔ عبس ايكازض بٔ ؾٝذ بٔ حمل ايٓٛض ايػاؾط عٔ أخباض ايكطٕ ايعاؾط -5

بتشكٝل  زنتٛضأٓس سايٛ ، قُٛز ا٭ضْا٩ٚط  ،   عبس اهلل ايعٝسضٚؽ
 طبع زاض قازض بريٚت . -ايبٛؾٞ أنطّ 

 ثاميا : الهتب العام٘ ّاجملالت العلنٔ٘ :
ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ يًؿًٛؽ يًسنتٛض قُس عًٞ مسريإ عح بايعسز ايجاْٞ  -1

 ٚاـُػٌ َٔ ف١ً ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغ١َٝ٬ ظاَع١ ايهٜٛت
 ايؿهط ايػاَٞ ٗ تاضٜذ ايؿك٘ اإلغ٬َٞ حملُس بٔ اؿػٔ اؿذٟٛ-2

 ٖح 1340طبع إزاض٠ إعاضف بايطباط  عاّ  –ايجعاييب
ف١ً فُع ايؿك٘ اإلغ٬َٞ َه١ ا٭عحساز ايجايحح ، اـحاَؼ ،  ايعاؾحط ،      -3

 ايػابع عؿط

عح َكسّ إٍ  –ايٓكٛز ٚتكًب ق١ُٝ ايع١ًُ يًسنتٛض قُس غًُٝإ ا٭ؾكط -4
ػُرب زٜ 15 – 10ايسٚض٠ اـاَػ١ جملُع ايؿك١ إٓعكس٠ بايهٜٛت ٗ 

1988ّ. 


