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 غهس ٚتكدٜس
، ؾلمحد  "مـ ٓ يشؽر افـوس ٓ يشؽر اهلل  " –صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  –ؿول 

اهلل شبحوكف وتعوػ أن أمتؿ يل هذا افبحٌ، وأحى ذم هذا ادؼوم أن أتؼدم 

بخوفص افشؽر وافتؼدير إػ ظامدة افبحٌ افعؾؿل ذم جومعي ادؾؽ خوفد؛ 

ومٍ ادؼوظوت افبحثقي بعامدة حقٌ ؿومً بدظؿ هذا افبحٌ ضؿـ برك

  R.G.P.8/ 88/ 81جومعي ادؾؽ خوفد حتً رؿؿ: )–افبحٌ افعؾؿل 

 ( .88تسؾسؾ )
ؾلؿدم هلؿ افشؽر اجلزيؾ وافتؼدير افقؾر ، وأشلل اهلل هلؿ دوام افتقؾقؼ 

 وافسداد، واحلؿد هلل رب افعودغ
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 ًَدص ايبشح:
ذم تغر افػتقى؛  هذه افدراشي فبقون مذاهى افػؼفوء وإصقفقغ

إذ ؿد ثبً اختالؾفؿ ؾقفو، وهتدف هذه افدراشي فبقون حؽؿ تغر افػتقى 

دو متثؾف هذه ادسلفي مـ أمهقي ـبرة ذم دمديد افػؼف اإلشالمل، وبقون إدفي 

ظؾقفو، وبقون مذاهى ـبور ظؾامء افػؼف وإصقل ـوبـ افؼقؿ وافشوضبل، 

ػتقى، وبقون بعض افتطبقؼوت افػؼفقي وافرد ظذ أدفي ادوكعغ مـ تغر اف

هلذه ادسلفي، وؿد اشتخدم افبوحٌ ادـفٍ افتحؾقع آشتؼرائل ادؼورن؛ إذ 

ظؿد إػ مجع ادذاهى ذم ادسلفي واشتؼرأ إؿقال وإدفي، ثؿ ظؿد إػ 

مؼوركتفو، وتصحقح مو يصح مـفو وتضعقػ مو شقاه، ثؿ حؾؾ ورجح، 

هذه ادسلفي ظذ افػروع افػؼفقي، وؿد تقصؾ  ثؿ اختور تطبقؼغ فبقون أثر

اختالف افعؾامء ذم حؽؿ تغر افػتقى افبوحٌ إػ ظدة كتوئٍ مـ أبرزهو: 

ظذ مذاهى هل: ادذهى إول: ٓ جيقز تغر افػتقى وهذا مذهى 

افظوهريي، ادذهى افثوين: ٓ تتغر افػتقى وفؽـ يتغر ملخذهو وهذا 

افثوفٌ: تتغر افػتقى بغر ضقابط  مذهى بعض ادعوسيـ، ادذهى

وهذا مذهى افعكاكقغ، ادذهى افرابع: جيقز تغر افػتقى بؼوط 

وضقابط، وفؽؾ ؾريؼ أدفتف، وافؼوئؾقن بتغر افػتقى هؿ مجوهر أهؾ 

افعؾؿ مـ افسؾػ واخلؾػ، وؿد اشتدفقا بوفؽتوب، وافسـي، وآمجوع، 

حص وحتؾقؾ إدفي، تبغ وؾعؾ افصحوبي افؽرام، وافعؼؾ، وأكف بعد ؾ

فؾبوحٌ أن افؼقل افراجح هق افؼقل افرابع ٕدفتفؿ وفعدم صحي أدفي 

ادخوفػغ، وتبغ فؾبوحٌ صحي كسبي افؼقل بتغر افػتقى فإلمومغ ابـ 
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افؼقؿ وافشوضبل، وأورد افبوحٌ ذم ختوم افبحٌ تطبقؼغ مهو: تغر 

قى ذم حؽؿ افطالق افػتقى ذم حؽؿ خروج افـسوء فؾؿسوجد، وتغر افػت

ثالثًو بؾػظ واحد، وتبغ مـفام أن افػتقى تغرت وأن شبى تغر افػتقى 

 فقس تغر ادآخذ وحتؼقؼ ادـوط.

 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (08)

 

Research Summary: 

This study aims to explain the ruling of 
changing the fatwa because this issue is of great 
importance in the renewal of Islamic 
jurisprudence, and evidence of it, and a statement 
of the doctrines of the great scholars of 
jurisprudence and assets as the son of values and 
my companions, and the response On the evidence 
of the proponents of change of opinion, and the 
statement of some of the applications of 
jurisprudence to this issue, the researcher used 
the analytical method of inductive comparative, as 
he was to collect the doctrines in the matter and 
read the words and evidence, and then to compare 
them, and correct what is true of them and 
weaken others, then analyzed and likely, Then he 
chose two applications Statement of the impact of 
this issue on the branches of jurisprudence, the 
researcher has reached several results The most 
important of which is: The difference of scholars 
in the ruling on changing the fatwa on doctrines 
is: The first doctrine: It is not permissible to 
change the fatwa and this is the doctrine of al-
Dhahiriya. The second doctrine is that the fatwa 
does not change but its position changes and this 
is the doctrine of some contemporaries. The 
fourth is that it is permissible to change the fatwa 
according to conditions and rules. Each group 
has its evidence. Those who change the fatwa are 
the majority of the scholars from the salaf and al-
Khalaf. They quoted the book, the Sunna and the 
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consensus, and the honorable companions and the 
mind. The fourth of their evidence and the 
incorrect evidence of the violators The researcher 
explained the validity of the percentage of the 
opinion of changing the fatwa for the imams Ibn 
al-Qayyim and al-Shathbi. The researcher cited 
two applications in the end of the research: 
changing the fatwa in the ruling on women going 
out to mosques, and changing the fatwa in the 
ruling on divorce with three words. It was found 
that the fatwa changed and that the reason for 
changing the fatwa is not changing the mistakes. 
The hypocrites. 
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 أٖداف ايبشح:

 يسعك هذا افبحٌ فتحؼقؼ إهداف أتقي:

 بقون مذهى افعؾامء ذم تغر افػتقى. -

 حترير مذهى ابـ افؼقؿ وافشوضبل ذم تغر افػتقى. -
 غ بعدم تغر افػتقى بؿختؾػ مذاهبفؿ.افرد ظذ افؼوئؾ -
تعزيز ؿقل مجفقر أهؾ افعؾؿ أن افػتقى تتغر بتغر  -

 مقجبوهتو.
 افرد ظذ افؼوئؾغ بتغر افػتقى دون ضقابط. -
 بقون بعض افتطبقؼوت افتل تمـد أمهقي تغر افػتقى. -

 أ١ُٖٝ ايبشح:
 تؽؿـ أمهقي افبحٌ مـ أمهقي مو يليت:

 اإلشالمقي.أمهقي افػتقى ذم افؼيعي  -8

 أمهقي تغر افػتقى ذم حتؼقؼ مؼوصد افؼيعي. -2
أمهقي تغر افػتقى ذم بقون احلؽؿ افؼظل مع تغر  -8

 مقجبوت ـثرة.
 أمهقي حترير افراجح ذم افؼقل بتغر افػتقى. -4
 أمهقي افتطبقؼوت ادعوسة فتغر افػتقى. -8
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 َػه١ً ٚأض١ً٦ ايبشح:
رئقس ذم هذا تؽؿـ مشؽؾي افبحٌ ذم اإلجوبي ظذ افسمال اف

 افبحٌ وهق:

هؾ جيقز أن تتغر افػتقى فتغر مقجبوهتو مـ زمون ومؽون وحول 

وكقي ...إفخ؟ وفإلجوبي ظؾقف ٓ بد مـ اإلجوبي ظذ إشئؾي ادتػرظي 

 افتوفقي:

 مو مذاهى افعؾامء ذم تغر افػتقى؟ -8

 مو أدفي افؼوئؾغ بؿـع افتغر ذم افػتقى؟ -2
 قى؟مو افؼقل افراجح ذم تغر افػت -8
 هؾ يستى ظذ هذا اخلالف مسوئؾ؟ -4
 مو مذهى ابـ افؼقؿ وافشوضبل ذم ادسلفي؟ -8
ـقػ كرد ظذ افشبفوت افتل يقردهو ادوكعقن مـ تغر  -6

 افػتقى؟
 َٓٗر ايبشح:

اتبع افبوحٌ ذم بحثف ادـفٍ آشتؼرائل افتحؾقع ادؼورن، حقٌ 

، ومجع أدفي ـؾ ظؿد إػ ـالم افعؾامء ذم ادسلفي، واشتؼرأ ادذاهى ؾقفو

ؿقل مـ ـؾ مرجع اشتطوع افقصقل إفقف، ثؿ حؾؾ افبوحٌ إدفي، 

وصحح مو يصح مـفو، وأبطؾ مو شقاه، ثؿ رجح افبوحٌ بغ إؿقال، 

 واشتـتٍ مو جيقى ظـ أشئؾي افبحٌ.
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 خط١ ايبشح:
 يتؽقن هذا افبحٌ مـ مؼدمي وشتي مبوحٌ وخومتي.

 ادؼدمي: ذم بقون أمهقي ادقضقع

 إول: افتعريػ بؿصطؾحوت افبحٌ. ادبحٌ

 ادطؾى إول: افتعريػ بوفػتقى ذم افؾغي وآصطالح.

 ادطؾى افثوين: افتعريػ بوفتغقر ذم افؾغي وآصطالح.

 ادبحٌ افثوين: ادـؽرون فتغر افػتقى وأدفتفؿ.

 ادطؾى إول: افؼوئؾقن بعدم تغر افػتقى وأدفتفؿ.

 م تغر احلؽؿ،بؾ تغر ملخذه وأدفتفؿ.ادطؾى افثوين: افؼوئؾقن بعد

 ادبحٌ افثوفٌ: افؼوئؾقن بتغر افػتقى وأدفتفؿ.

 ادطؾى إول: افؼوئؾقن بتغر افػتقى.

 ادطؾى افثوين: أدفي ادجقزيـ فتغر افػتقى.

 ادبحٌ افرابع: مذهى افعكاكقغ ذم تغر افػتقى.

 كعغ، وبقون افراجح.ادبحٌ اخلومس: ادقازكي بغ أدفي افؼوئؾغ وادو

 ادطؾى إول: حتؾقؾ أدفي ادوكعغ.

 ادطؾى افثوين: افرد ظذ مذهى افعكاكقغ.

 ادطؾى افثوفٌ: حترير مذهبل ابـ افؼقؿ وافشوضبل ذم تغر افػتقى.

 ادطؾى افرابع: افؼقل افراجح ذم تغر افػتقى.

 ادبحٌ افسودس: تطبقؼوت ظذ تغر افػتقى.
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 تغر افػتقى ذم حؽؿ خروج افـسوء فؾؿسوجد.ادطؾى إول: 

 ادطؾى افثوين: تغر افػتقى ذم حؽؿ افطالق ثالثًو بؾػظ واحد.

 اخلومتي: وؾقفو افـتوئٍ وافتقصقوت:

 أوًٓ: افـتوئٍ.

 ثوكقًو: افتقصقوت.
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 املكد١َ:

تغر افػتقى مـ أبقاب افػؼف ادفؿي، ؾفق أصؾ ظظقؿ ـام ؿول ابـ 

ٕصؾ ذم ضقوتف مؼوصد فؾؼع تتحؼؼ ظـد مراظوهتو، افؼقؿ، وحيؿؾ هذا ا

وهق ـذفؽ مـ إبقاب افتل تثبً أن افؼيعي صوحلي فؽؾ زمون 

ومؽون، ؾتطقر إحقال وإزمون شـي ـقكقي، بؾ تطقر اإلكسون 

بؿتطؾبوتف واحتقوجوتف؛إذ أصبح هذا ظؾام مستؼال يدرس هذه افتطقرات، 

ادؽون وافعرف واحلول وثؼوؾوت وهق ظؾؿ آجتامع، ؾقتغر افزمون و

افـوس وأحقاهلؿ وتتطقر حوجقوهتؿ وأفػوطفؿ وبققظفؿ وتقاصؾفؿ 

ويتداخؾقن مع صعقب أخرى ؾتتلثر هبؿ ويتلثرون هبؿ، وـؾ هذا حيتوج 

إػ أن تقاـبف افػتقى، حتك يبغ حؽؿ اهلل ذم ـؾ واؿعي وذم ـؾ تغر، 

ؾ ادػتل افذي يعتز ٕجؾ ٓ ختؾق واؿعي ظـ حؽؿ هلل ؾقفو، وهذا ظؿ

، ؾفق وريٌ فف مـ جفي ملسو هيلع هللا ىلصافقريٌ افؼظل فؾعؾؿ افذي ترـف افـبل 

ذم أمتف  ملسو هيلع هللا ىلصافعؾؿ، ووريٌ فف مـ جفي افبالغ، ؾفق ؿوئؿ مؼوم افـبل 

هؽذا ؿول افشوضبل، وٕجؾ هذه إمهقي وؽرهو، شعك افبوحٌ فؾؽتوبي 

ظذ ادخوفػغ وفتحرير مسلفي تغر افػتقى، وبقون أصؾفو ودفقؾفو، وافرد 

ؾقفو، وبقون مذهى آظتدال ؾقفو بغ اإلؾراط وافتػريط، واهلل شبحوكف 

 وتعوػ مـ وراء افؼصد.
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 املبشح األٍٚ: ايتعسٜف مبصطًشات ايبشح.

مـ مؼدموت أي بحٌ بقون إفػوظ ادتعؾؼي بف ذم افؾغي وآصطالح، 

ت هبذا ادصطؾح فقحقؾ إفقفو افبوحٌ ذم ثـويو بحثف، وٓ ُيسلل موذا أرد

ومو أردت بذاك، ودو ـون افبحٌ ؽر مـصى ظذ هذا اجلوكى ؾسلظرف 

بوؿتضوب مصطؾحغ اثـغ مهو افػتقى ؾفل ظؿدة هذا افبحٌ، وافتغقر 

 وهق افرــ افثوين فؾبحٌ، وظؾقف شقليت هذا ادبحٌ ذم مطؾبغ مهو:

 املطًب األٍٚ: ايتعسٜف بايفت٣ٛ يف ايًػ١ ٚاالصطالح.
 ايجاْٞ: ايتعسٜف بايتػٝري يف ايًػ١ ٚاالصطالح. املطًب
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 املطًب األٍٚ: ايتعسٜف بايفت٣ٛ يف ايًػ١ ٚاالصطالح.
ذم هذا ادطؾى شلتـوول تعريػ افػتقى ذم افؾغي وآصطالح، 

فرضورة افتعريػ آصطالحل ـام شبؼ، وفتقؿػ ادعـك آصطالحل 

 ظذ ادعـك افؾغقي.

 أٚاّل: تعسٜف ايفت٣ٛ يػ١.
افػتقى وافػتقو اشؿ مصدر مـ أؾتك، وأمو مصدرهو إصع ؾفق 

اإلؾتوء، وافػتقى وافػتقو اشامن يقضعون مقضع ادصدر، وافػتقى 

 اجلقاب ذم احلودثي، ويؼول اشتػتقتف ؾلؾتوين بؽذا.
ويؼول أؾتوه ذم ادسلفي يػتقف: إذا أجوبف وآشؿ افػتقى، وأؾتوه ذم 

 إمر: أبوكف فف.

ن مهو: اإلبوكي، وافػتقة، ؿول ابـ ؾورس: ؾتك افػوء وفؾػتقى أصال

وافتوء واحلرف ادعتؾ أصالن: أحدمهو: يدل ظذ ضراوة وجدة، وأخر: 

 .(8)ظذ تبقغ حؽؿ

                                                           

(، افتقؿقػ ظذ مفامت 88/848ون افعرب)(، فس1888اكظر: توج افعروس) (8)

(، افـفوياااي ذم ؽرياااى احلاااديٌ وإثااار ٓباااـ 885افتعاااوريػ فؾؿـاااووي)

(، ادغرب ذم ترتقى 8952(، افؼومقس ادحقط فؾػروزآبودي)8/488إثر)

(، 2/698(، ادعجؿ افقشقط)2/812(، ادحقط ذم افؾغي)2/822ادعرب)

 .(4/498معجؿ مؼويقس افؾغي ٓبـ ؾورس )



 

(78)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 ثاّْٝا: تعسٜف ايفت٣ٛ يف االصطالح.
ٓبد أن ادعـك افؾغقي مؼدمي أشوشقي فػفؿ ادعـك آصطالحل، 

 ػوت مـفو: وؿد ظرف افعؾامء افػتقى بعدة تعري

 . (8)"إبوحي إخبور ظـ اهلل تعوػ ذم إفزام أو "ظرؾفو افؼراذم بؼقفف:  -
  .(2)"اإلؾتوء: بقون حؽؿ ادسوفي": وؿول اجلرجوين -
 . (8)"اإلؾتوء هق اإلخبور بوحلؽؿ مـ ؽر إفزام"وؿول افبـوين:  -
 . (4)"تبقغ احلؽؿ افؼظل فؾسوئؾ ظـف"ؿول افبفقيت:  -

سوبؼي ومـ خالل افـظر إػ معـك افػتقى مـ خالل افتعريػوت اف

افؾغقي بوظتبورهو إجوبي ؾقؿؽــو اخلروج بتعريػ فؾػتقى وهل: بقون 

 احلؽؿ افؼظل ذم ؿضقي جقابو فسمال شوئؾ.

 غسح ايتعسٜف.
 ٕن أصؾ معـك افػتقى ذم افؾغي اإلبوكي.بٝإ:

: ٕن هذا تعريػ اصطالحل وهق مقضقع اذتهِ ايػسعٞ

حلؽؿ فؾؼظل تؼقدًا فف حتك خترج بؼقي إحؽوم افػتقى، وأضػـو ا

 افقضعقي وافعؼؾقي ...إفخ.

                                                           

 (.4/828افػروق فؾؼراذم )  (8)

 (.8/77(، ودشتقر افعؾامء )8/47افتعريػوت فؾجرجوين )  (2)

( وبـحاقه مقجباوت تغار 2/458حوصقي افعالمي افبـوين ظذ مجع اجلقامع )  (8)

 افػتقى بتغر افزمون وادؽون حمؿد احلسـ افددو مممتر افؽقيً.

 (.8/418ذح مـتفك اإلرادات )  (4)



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (08)

 ٕن مسوئؾ افػتقى هل افقؿوئع وافؼضويو.يف قض١ٝ: 
ٓظتبور معـك افػتقى افؾغقي ؾال تؽقن افػتقى  دٛابّا يطؤاٍ:

ابتداًء، وإكام جقابًو ظـ شمال، وحتك خيرج آجتفود وافذي ؿد يؽقن 

ون واؿعي ابتداًء، وؿد يؽقن فؼضقي مقجقدة، أو جقابًو فسمال أو فبق

 اؾساضقي، أمو افػتقى ؾال تؽقن إٓ إجوبي فسمال.

؛ ٕن هذا "مـ ؽر إفزام"حذؾـو مـ افتعريػوت افسوبؼي ؿقهلؿ 

حؽؿ فؾػتقى وفقس بقوكًو دوهقتفو، وممو يعوب ظذ افتعوريػ إدخول 

 إحؽوم ذم احلدود.



 

(78)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 
 يتػٝري يف ايًػ١ ٚاالصطالح.املطًب ايجاْٞ: ايتعسٜف با

وظذ كػس اخلطقات شـسر ذم تعريػ افتغقر حقٌ شلظرف 

 ادصطؾح مـ حقٌ افؾغي ثؿ مـ حقٌ آصطالح: 

ُٝس يػ١:  أٚاّل: تعسٜف ايتػ
َ ؾالن ظـ  تُغر مصدر فؾػعؾ تغرر يؼول تغر يتغر تغرًا، وَتَغرر

، وافتغقر مشتؼ مـ ؽر، و مو مـ ؿقم "جوء ذم احلديٌ: حوفف ؾفق ُمَتَغرر

يعؿؾ ؾقفؿ بودعويص، يؼدرون ظذ أن يغروا ثؿ ٓ يغروا إٓ يقصؽ أن 

 .(8)"يعؿفؿ اهلل مـف بعؼوب
ويليت ؽر بؿعـك آشتثـوء، مثؾ ؿقفؽ: هذا درهٌؿ َؽْرَ داكؼ، 

معـوه: إٓ داكؼًو، ظذ ؿقل مـ ؿول أن ؽر فالشتثـوء، وادغر هق افذي 

قر وذم افؾغي يطؾؼ ادغر ظذ افذي ُيَغرر ظذ بعره أداتف فُرحيف يؼقم بوفتغ

 وخيػرػ ظـف.

َل،  قر َ افْقُء ظـ حوفف: حَتَ ويليت افتغر بؿعـك افتحقيؾ، َتَغرر

َفُف،ومـف وَأْرٌض َمِغَرٌة،  َفُف وَبدر ُه َحقر َ وَن، وَؽرر ـَ ُه: َجَعَؾف َؽْرَ مو  َ وَؽرر

 قَرٌة، َأي َمْسؼقرٌي َأو مَمُْطقَرة.بوفَػتْح، وَمْغقُ 

                                                           

(، وؿااول إفبااوين: صااحقح، اكظاار: 4845( باارؿؿ )4/284أيب داود )شااــ  (8)

 (.8888( برؿؿ)7/888افسؾسؾي افصحقحي)



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (08)

ويليت افتغر بؿعـك ادبودفي، ومـف ؽورين افرجؾ يغقرين إذا وداك 

مـ افديي، مـ ادغويرة وهل ادبودفي؛ ٕن افديي بدل افؼقد؛ ٕن افؼتؾ جيى 

 ؾقف افؼقد ؾغر بوفؼقد بوفديي ؾسؿقً افديي ؽرًا.

افتحقيؾ وافتبديؾ، ومو  واخلالصي: أن افتغقر تدور معوكقف ظذ

 .(8)ظدا هذا ؾفق ظذ شبقؾ ادجوز ٓ احلؼقؼي، واهلل أظؾؿ

 ثاّْٝا: تعسٜف ايتػٝري اصطالسّا: 
ؿقؾ ذم تعريػ افتغقر أؿقال وفعؾ ـؾ مـ اشتخدم افؾػظ ظز 

ظـف وظرؾف بام يريد وظؾقف شلشتعرض هـو افتعريػوت افتل وؿػً ظؾقفو 

 ؾؿـفو:

 .(2)ء مل يؽـ ؿبؾفافتغقر: هق إحداث ر -

 .(8)افتغر: هق اكتؼول افقء مـ حوفي إػ حوفي أخرى -

افتغقر يطؾؼ ويراد بف صقئون: أحدمهو: فتغقر صقرة  -

افقء دون ذاتف، يؼوفغر داره إذا بـوهو ؽر افذي ـون، افثوين: فتبديؾف 

 .(4)بغره كحق ؽرت ؽالمل ودابتل أبدفتفو بغرمهو
                                                           

-88/216(، وتوج افعروس )8/84(، فسون افعرب)8/71( هتذيى افؾغي)(8

(، وادحؽااؿ وادحااقط 268/ 8( و معجااؿ إؾعااول ادتعديااي بحاارف )211

 (،8/818(، افؼومقس ادحقط)84- 6/82إظظؿ )

 (.224/ 8(، دشتقر افعؾامء )68/ 8افتعريػوت ) (2(

 (.8/858( وافتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ )68/ 8افتعريػوت ) (8)

(، و معجؿ ادصطؾحوت وإفػوظ 8/858افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ ) (4(

 (.8/491افػؼفقي )



 

(79)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 .(8)ت افقء، أو جزئف، أو اخلورج ظـفوافتغقر ؿد يؽقن ذم ذا
ؾوفتعريػ إول فؾتغقر أؿرب إػ آبتداع واإلحداث وفقس 

تغقرًا دو هق حمدث أو مقجقد، وافتعريػ افثوين ٓ يعز ظـ افتغقر ذم 

ذات افقء ومتعؾؼوتف بؾ بتحقل افقء واكتؼوفف بغ حوٓتف، وافتعريػ 

 وكف.افثوفٌ مل يعرف افتغقر بؾ ذـر مؽ

وافذي يظفر يل أن تعريػ تغقر احلؽؿ افؼظل أو افػتقى ذم 

افبوب هق: تبديؾ احلؽؿ ذم افػتقى بغره فسبى، وتغقر افػتقى: تبديؾ 

 افػتقى بغرهو فسبى،واهلل أظؾؿ.

 غسح ايتعسٜف.
ٕن أصؾ ـؾؿي افتغقر ذم افؾغي هل افتبديؾ ؾلثبتـوه  تبدٌٜ:

 اظتبورًا فؾؿعـك افؾغقي.

افتبديؾ هق ذم احلؽؿ ادقجقد ذم افػتقى وفقس يف ايفت٣ٛ:اذتهِ 

ذم أصؾ احلؽؿ، ٕن احلؽؿ هق خطوب اهلل وخطوب اهلل ٓ يتغر، وؿقدكو 

 حؽؿ بوفػتقى حتك يظفر أن ادراد فقس أصؾ احلؽؿ.

مـ فقازم افتغقر، وحتك تصدق حؼقؼي افتغقر ٓ بد مـ بػريٙ: 

 ال تغقر.تبديؾ احلؽؿ ذم افػتقى بغره وإٓ ؾ
افتغقر ٓ يؽقن إٓ دقجى أو شبى اؿته بـظر ادػتل يطبب: 

تغر احلؽؿ فتلثر افػتقى هبذا افسبى ـتغر افزمون أو ادؽون أو ادصؾحي 

...إفخ.

                                                           

 (.8/274افؽؾقوت ) (8)



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (00)

 

 املبشح ايجاْٞ: املٓهسٕٚ يتػري ايفت٣ٛ ٚأديتِٗ.
بعد اتػوق افعؾامء بقؿقع افـسخ وافتخصقص وافتؼققد، وجقاز 

ادجتفد، اختؾػقا ذم تغر افػتقى ذم افؼيعي اإلشالمقي، تغر ؾتقى 

وشلبدأ بودـؽريـ فتغر افػتقى، ؾودـؽرون فتغر افػتقى ظذ مذهبغ، 

يرى ظدم تغر  املرٖب ايجاْٞ:يرى ظدم تغر افػتقى،  املرٖب األٍٚ:

احلؽؿ وفؽـ تغر ملخذه، وحتك ٓ ختتؾط ادذاهى وأدفتفو شلجعؾ هذا 

 مطؾبغ: ادبحٌ ذم 

 ادطؾى إول: افؼوئؾقن بعدم تغر افػتقى وأدفتفؿ.

ادطؾى افثوين: افؼوئؾقن بعدم تغر احلؽؿ وفؽـ تغر ملخذه 

 وأدفتفؿ.

 املطًب األٍٚ: ايكا٥ًٕٛ بعدّ تػري ايفت٣ٛ ٚأديتِٗ.
يؿـع ؾريؼ مـ افعؾامء تغر افػتقى ٕي شبى مـ إشبوب، 

ًو فؾؼيعي، وكسخًو ٕحؽومفو، وهؿ ويرون هذا تالظبو ذم افديـ، وكؼض

ذم هذا ٓ يؿقزون بغ ثوبً ومتغر، ؾال جيقز ظـدهؿ تغر افػتقى ذم 

رؾض "افؼسؿغ، بؾ هؿ ٓ يرون تؼسقؿ إحؽوم إػ ثوبً ومتغر، 

بعض افعؾامء تؼسقؿ إحؽوم افؼظقي إػ ثوبً ومتغر، وؿوفقا إن هذا 

ٓزمي فؽؾ إحؽوم افؼظقي، افتؼسقؿ ٓ وجقد فف، وإن صػي افثبوت 

 .(8)"وأكؽروا تغر إحؽوم بتغر إزمون

                                                           

 (.868( افػتقى أمهقتفو ضقابطفو آثورهو حمؿد يرسي )(8



 

(77)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

ؾنكف  -إدفي ظذ ظدم جقاز تغر احلؽؿ-وإذ تؼدم هذا  "ؿوفقا: 

مـ ؽر ادؼبقل أن كجد مـ بغ ادعوسيـ مـ يؼسؿ إحؽوم افؼظقي 

إػ ؿسؿغ: أحدمهو ثوبً، وأخر متغر، ويعرف ادتغر بلكف: مقارد 

جتفود وـؾ مو مل يؼؿ ظؾقف دفقؾ ؿوضع مـ كص صحقح أو إمجوع آ

سيح، ؾفذا ؿقل ؽر صحقح؛ ٕكف خموفػ فؾدفقؾ، ومل يـؼؾف ؿوئؾف ظـ 

أحد مـ أهؾ افعؾؿ ادعروؾغ افسوبؼغ ظذ امتداد أجقول إمي افتل 

بؾغً أربعي ظؼ ؿركًو وربعًو مـ افزمون وظذ اتسوع مذاهبفو افػؼفقي 

 .(8)"وتـقظفو
ؾفؿ يرون أوًٓ أن أحؽوم افؼيعي ـتؾي واحدة وٓ تػريؼ بقـفو 

ؾال ثوبً وٓ متغر، ثؿ يرون أن أحؽوم افؼيعي ـؾفو ٓ تتغر ٕي شبى 

 مـ إشبوب ٕدفي شقليت ذـرهو.

 ايكا٥ًٕٛ ب٘:
-وٓ صؽ أن مـ شقحؿؾ هذا افؾقاء هؿ مـؽرو افتعؾقؾ 

تف أبق حمؿد ظع بـ حزم ؾؼد وأبرزهؿ إموم ادذهى وظؿد -افظوهريي

إذا ورد افـص مـ افؼرآن أو افسـي افثوبتي ذم أمر مو ظذ حؽؿ مو ثؿ "ؿول: 

ادظك مدع أن ذفؽ احلؽؿ ؿد اكتؼؾ أو بطؾ، مـ أجؾ أكف اكتؼؾ ذفؽ 

افقء ادحؽقم ؾقف ظـ بعض أحقافف، أو فتبدل زموكف، أو فتبدل مؽوكف، 

                                                           

ثباوت إحؽاوم افؼاظقي "( مؼاول بعـاقان: 1( ص)871( جمؾي افبقون افعادد )(8

 دحؿد بـ صوـر افؼيػ. "وضقابط تغر افػتقى



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

أن يليت بزهون مـ كص ؿرآن أو ؾعذ مدظل اكتؼول احلؽؿ مـ أجؾ ذفؽ 

ثوبتي ظذ أن ذفؽ احلؽؿ ؿد اكتؼؾ أو بطؾ، ؾنن  ملسو هيلع هللا ىلصشـي ظـ رشقل اهلل 

 .(8)"جوء بف صح ؿقفف، وإن مل يلت بف ؾفق مبطؾ ؾقام ادظك مـ ذفؽ
مـ هذا افـؼؾ يظفر أن اإلموم ابـ حزم ٓ يرى تغر احلؽؿ بتغر 

ؼقل هبذا بؽقكف مبطال، احلول أو افزمون أو ادؽون، وـعودتف وصػ مـ ي

وٓ أظؾؿ أحدا مـ افعؾامء افسوبؼغ ؿول هبذا افؼقل ؿبؾ ابـ حزم، ؾؾذفؽ 

 شلؿتك ظؾقف وظذ أدفتف.

 أدي١ ايكا٥ًني مبٓع تػري ايفت٣ٛ:
 اشتدل ادوكعقن بعدة أدفي مـفو:

 ايديٌٝ األٍٚ: االضتكسا٤ بإٔ ايػسٜع١ ٚضعت يًعُّٛ ٚايػٍُٛ.
راًء، ؿوفقا بلهنؿ تتبعقا افؼيعي ؾقجدوهو اشتدل ادوكعقن بوٓشتؼ

بوفـظر وافتتبع ٕحؽوم افؼيعي "ظومي فؽؾ زمون ومؽون، وٓ ختتؾػ: 

وجد ؾؼفوؤكو أن افؼيعي ظومي ذم افزمون وادؽون، وإحقال 

وإصخوص، وٓ تتلثر ٓ بوفزمون وٓ بودؽون ٓ بوٕصخوص وٓ ختتؾػ 

 .(2)"بوختالؾوٕحقال
وافػرض ظذ اجلؿقع افثبوت ظذ مو جوء بف "م: وؿول ابـ حز

افـص مو دام يبؼك اشؿ ذفؽ افقء ادحؽقم ؾقف ظؾقف؛ ٕكف افقؼغ، 

                                                           

 (.8/2( اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم )(8

 ( كؼؾفو ظـفؿ ومل يبغ مصدرهو.8(تغر افػتقى جزيؾ افبصقع)2 (



 

(858)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

وافـؼؾي دظقى، وذع مل يلذن اهلل تعوػ بف، ؾفام مردودان ـوذبون حتك يليت 

افـص هبام، ويؾزم مـ خوفػـو ذم هذا أن يطؾى ـؾ حغ دمديد افدفقؾ ظذ 

فزـوة، وظذ صحي كؽوحف مع امرأتف، وظذ صحي مؾؽف دو فزوم افصالة وا

 .(8)"يؿؾؽ
ؾوبـ حزم يرى أن إحؽوم ظومي فؽؾ إزمون وإمؽـي، 

وتغقرهو ذع جديد حيتوج إػ دفقؾ، ويمـد هذا ادعـك، بلكف بدهل ذم 

افزهون ظذ ذفؽ صحي "افديـ، بؾ معؾقم فؾؿسؾؿ وافؽوؾر، ؾقؼقل: 

أتوكو هبذا افديـ، وذـر  ملسو هيلع هللا ىلصممـ ظذ أن رشقل اهلل افـؼؾ مـ ـؾ ـوؾر وم

أكف آخر إكبقوء وخوتؿ افرشؾ، وأن ديـف هذا ٓزم فؽؾ حل، وفؽؾ مـ 

يقفد إػ افؼقومي ذم مجقع إرض، ؾصح أكف ٓ معـك فتبدل افزمون وٓ 

فتبدل ادؽون وٓ فتغر إحقال، وأن مو ثبً ؾفق ثوبً أبدًا ذم ـؾ زمون 

 .(2)"وظذ ـؾ حولوذم ـؾ مؽون 
 ايديٌٝ ايجاْٞ: ايتػٝري ٜٓايف نُاٍ ايػسٜع١.

اشتدفقا ـذفؽ بلن افتغقر يـوذم ـامل افؼيعي، ؾؾقس بعد افؽامل 

إٓ افـؼص، وافؼقل بتغقر احلؽؿ يؾزم مـف ظدم افتصديؼ بؽامل افؼيعي، 

 ورؾض هذه افـعؿي.

                                                           

 (.8/2(اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم ) 8 ( 

 (.8/8حؽوم ذم أصقل إحؽوم ٓبـ حزم )( اإل2 ( 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ وَ "ؿول تعوػ:  َؿْؾ ـْ ًُ َظَؾقُْؽْؿ كِْعَؿتِل افقَْقَم َأ َأمْتَْؿ

ًُ َفُؽُؿ اإِلْشالَم ِديـوً  ؾوفديـ ؿد ـؿؾ، "[، ؿوفقا: 8]ادوئدة: "َوَرِضق

وافـعؿي متً، وافتغقر ؾقام ؿد ـؿؾ كْؼص، ومو مل يؽـ يقمئذ ديـًو ؾؾـ 

يؽقن بعُد ديـًو، وافؼقل بجقاز تغقر احلؽؿ افؼظل يؾزم ظـف ظدم 

فديـ، وهق ذم افقؿً كػسف رؾض فـعؿي اهلل افتل افتصديؼ بلن اهلل أـؿؾ ا

 .(8)"أمتفو ظؾقـو
 ايديٌٝ ايجايح: تػٝري اذتهِ ايػسعٞ ٖٛ تػٝري يًٓص.

معـوه تغقر اخلطوب؛  "احلؽؿ افؼظل"اشتدفقا بلن تغر افػتقى 

ٕن احلؽؿ افؼظل ظـد إصقفقغ خطوب اهلل ادتعؾؼ ... إفخ، ومـ 

مـ تؾؼوء كػسف، ؾوحلوصؾ ظدم تغقر يؿؾؽ أن يغر خطوب افشورع 

 اخلطوب، وظدم تغقر احلؽؿ، وظدم تغقر افػتقى.

وافؼقل بلكف يؿؽـ تغقر احلؽؿ افؼظل مؽوؾئ فؾؼقل "ؿوفقا: 

بنمؽوكقي تغقر خطوب افشورع، وخطوب افشورع ٓ يؿؾؽ أحد مـ افبؼ 

أن يغره، وبوفتويل ؾؿـ ؽر ادستطوع افؼقل بجقاز تغقر احلؽؿ 

 .(2)"افؼظل

                                                           

ثبوت إحؽوم افؼاظقي، "( مؼول بعـقان: 1( ص)871( جمؾي افبقون افعدد )(  8 

 وضقابط تغر افػتقى دحؿد بـ صوـر افؼيػ.

ثبوت إحؽوم افؼظقي، "( مؼول بعـقان: 1( ص)871جمؾي افبقون افعدد ) ( 2 (  

 افؼيػ.وضقابط تغر افػتقى دحؿد بـ صوـر 



 

(858)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

ايديٌٝ ايسابع: ايكٍٛ بتػٝري اذتهِ ايػسعٞ ٜؤدٟ إىل عدّ اضتكساز 
 ايػسٜع١.

يرى ادوكعقن أن تغقر احلؽؿ افؼظل يمدي إػ ظدم اشتؼرار 

افؼيعي، واضطراهبو، بخالف افؼقل بعدم تغقر احلؽؿ، ؾفق صامم أمون 

ػعؾف ٓشتؼرار أحقال إمي واشتتبوب إمـ ...إفخ، وهذا مو ي

 افؼوكقكققن بدشوترهؿ.

إن افؼقل بثبوت احلؽؿ افؼظل وظدم إمؽوكقي تغقره مـ "ؿوفقا: 

ؿبؾ أحد ـوئـًو مـ ـون إضوؾي إػ أكف احلؽؿ افذي دفً ظؾقف إدفي ـام 

تؼدم؛ يؿثؾ ضامكي مـ أهؿ ضامكوت اشتؼرار أحقال إمي، واشتتبوب 

ب افؼقاكغ افقضعقي إمـ ؾقفو، ومـع آشتبداد، وفؼد أدرك أصحو

أمهقي افثبوت وأثره ذم أمـ ادجتؿع واشتؼراره ؾؼوفقا بثبوت افدشوتر، 

 .(8)"وفؽـفؿ مع ذفؽ مل يستطقعقا ٕهنو مـ صـع افبؼ
هذه مجؾي إدفي افتل يستدل هبو ادـؽرون فتغر إحؽوم، وهـوك 

 أدفي أخرى يستدفقن بف، وفؽـفو مـ وجفي كظري ٓ تـفض فالشتدٓل

 وافـؼوش.

                                                           

ثبوت إحؽاوم افؼاظقي،  "( مؼول بعـقان  1( ص)871( جمؾي افبقون افعدد )8  (

 وضقابط تغر افػتقى دحؿد بـ صوـر افؼيػ.



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

 املطًب ايجاْٞ: ايكا٥ًٕٛ بعدّ تػري اذتهِ، بٌ تػري َأخرٙ، ٚأديتِٗ.
يرى افػريؼ افثوين مـ ادـؽريـ فتغر افػتقى يرون أن احلؽؿ 

افؼظل ٓ يتغر، وفؽـ يتغر ملخذه، ؾفؿ ٓ يـؽرون افتغر بصػي ظومي، 

ا تغر تغر بؾ يعؾؾقن افتغر ذم بعض صقره بتغر ادلخذ، ٕن ادلخذ إذ

 احلؽؿ.

 ايكا٥ًٕٛ ب٘:
مـ افؼوئؾغ هبذا افؼقل بؾ هق ظؿدة هذا افؼقل وادمصؾ فف، 

 افدـتقر ظوبد افسػقوين، ؾفق يرى أن مو يغر احلؽؿ هق حتؼقؼ ادـوط.

وفقس اخلالف صقريًو ـام يرى افبعض، ؾفق يـؽر ؿوظدة تغر 

تصؾي بؿعومالت ؾوٕحؽوم افؼظقي اد"إحؽوم بتغر إزمون، يؼقل: 

افـوس وظوداهتؿ وأظراؾفؿ جوءت فتحؼؼ مصوفح معقـي، وهذه ادصوفح 

ـام يرى -تتغر ذم ـثر مـ إحقون بسبى تغر افزمون، وحقـئذ يـبغل 

أن تتغر تؾؽ إحؽوم مو دام ؿد تغرت مصوحلفو،  -أصحوب هذا افرأي

 .(8)"ومـ هـو وضعقا تؾؽ ادؼوفي وشؿقهو ؿوظدة
افبوحثغ ؾجعؾ ادذاهى اثـغ موكعغ ومميديـ،  وخؾط بعض

وكسى أصحوب هذا افرأي دذهى ابـ حزم، وهذا ظدم تدؿقؼ 

ؾلصحوب هذا ادذهى خيوفػقن ابـ حزم ذم كػل افتعؾقؾ بؾ يعؿؾقكف، 

ويعؿؾقن بوفؼقوس وادصؾحي، ؾلصحوب هذا افرأي أؿرب مـ أصحوب 

                                                           

 (.447( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين)(  8  



 

(858)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

أصحوب ادذهى  افؼقل إول، واخلالف معفؿ أخػ مـ اخلالف مع

افرد ظذ كػوة افتعؾقؾ  -يؼصد صؾبل-كسؾؿ مع ادمفػ "إول، ؿول: 

وكعؿؾ بوفؼقوس وادصؾحي افتل صفد افؼع هلو، وكسؾؿ معف افسعل 

فؾؿحوؾظي ظذ ديـ اهلل بدؾع ادػوشد ظـف، وكخوفػف ذم حتديد افطريؼ افذي 

 .(8)"يقصؾ إػ ذفؽ
يـؽر ظذ افؼوئؾغ هبو، ؿول: وفؽـف فقس مع افؼوظدة وٓ يـوسهو و

تغر إحؽوم بتغر ادصوفح وإظراف وافعودات "تؼرر أن مو ؿقؾ ظـ "

فقس مبـًقو ظذ أشوس ظؾؿل، وحوصؾ مو ظـد افؼوئؾغ بف أكف  "وإزمـي

حدثً ظـد كشقء ادجؾي افعدفقي، وـون يؽػقفؿ ذفؽ، فق أهنؿ  "ؿوظدة"

ذ أهنو ؿوظدة؟ وحقـئذ شقعؾؿقن تريثقا وتسوءفقا ملَ ملْ يـص افسؾػ ظ

اجلقاب افذي شقحؿؾفؿ ظذ إظودة افـظر ؾقفو وافتعرف ظذ حؼقؼتفو، 

ؽر أهنؿ مل يصـعقا صقئًو مـ ذفؽ، بؾ شورع بعضفؿ إػ حمووفي إضوؾي 

 .(2)"معـوه إػ ؾؼف افسؾػ
ويـسى بعض ادعوسيـ ابـ افعريب إػ هذا افؼقل، وفؽـل 

و يميد هذا إٓ ؿقفف ظـد افؽالم ظـ تغقر أمر بوفبحٌ ذم ـتبف مل أجد م

ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف حلؽؿ ادمفػي ؿؾقهبؿ، وحوصؾ 

ؿقفف أن احلؽؿ ادبـل ظذ شبى وحوجي جيى مراظوة افسبى واحلوجي ؾنذا 

                                                           

 (.464( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين )(  8  

 (.828( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين )(  2   



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

اختؾػ افعؾامء هؾ بؼل افققم مـفؿ "زافً زال، وإذا ظودت ظود، ؿول:

يػعؾ معف مثؾ ذفؽ ؾؼول ؿقم: ؿد ؿوفقا بلن  -هبؿيؼصد ادمفػي ؿؾق-أحد 

أطفر اهلل اإلشالم ظذ مجقع إديون، وظذ ذفؽ ظقل ظؿر ذم ؿطعف مـفؿ 

شػقون، وؿول ؿقم إذا احتوج اإلموم إػ ذفؽ أن ؾعؾف وهق افصحقح 

بدأ اإلشالم ؽريبو " ملسو هيلع هللا ىلصظـدي، وبف ؿول افشوؾعل، وؿد ؿول افـبل 

حلؽؿي وحوجي وشبى  ملسو هيلع هللا ىلصؾعؾف افـبل  ، ؾؽؾ مو(8)"وشقعقد ؽريبوً 

أن افسبى واحلوجي إذا ارتػعً أن يرتػع احلؽؿ وإذا ظودت أن يعقد 

 .(2)"ذفؽ
فقس سحيو وٓ يؽػل فؾؼقل بلكف يؼقل  -واهلل أظؾؿ-وفؽـ هذا 

بـػل افؼوظدة، بؾ ؿقفف هذا ٓ جيعؾف مـ افؼوئؾغ هبذا ادذهى بؾ افؼوئؾغ 

 ل بتغر احلؽؿ بوختالف ادصؾحي، واهلل أظؾؿ.بوجلقاز، ٕكف رجح افؼق

وهق مع هذا يؼقل بتغر آجتفود،ويػرق بغ احلؽؿ وافػتقى 

بعدم وجقب تكيح ادجتفد بتغر اجتفوده، بخالف احلؽؿ ؾقجى ظذ 

 بقون تغر احلؽؿ افؼظل. ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

                                                           

بدأ اإلشالم ؽريبو، ملسو هيلع هللا ىلص: ظـ أيب هريرة، ؿول: ؿول رشقل اهلل  "( كص احلديٌ 8 (  

( 8/885أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف) "وشقعقد ـام بدأ ؽريبو، ؾطقبك فؾغربوء

 (.848برؿؿ)

 (.8/892( ظورضي إحقذي )2  (  



 

(859)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

وافصحقح وجقب افتؽرار؛ ٕن افعومل إذا تغر اجتفوده ٓ "ؿول: 

إذا ضرى  ملسو هيلع هللا ىلصن يؼقل فؾـوس تغر اجتفودي ظام تعؾؿقن، وافـبل يؾزمف أ

 .(8)"ظؾقف افـسخ يؾزمف أن يؼقل تغر مـ حؽؿ اهلل تعوػ ـذا
 أدي١ املرٖب ايجاْٞ: 

وؿد اشتدل همٓء بجؿؾي مـ أدفي افؼقل إول، وزادوا ظؾقفو، 

 ؾؿام زادوا:

 يًػازع. ايديٌٝ األٍٚ: إٔ ايتػٝري َع بكا٤ املآخر ْطذ، ٚايٓطذ سل
يرون أصحوب هذا افؼقل أن افتغقر مع بؼوء افعؾؾ وإوصوف 

وحتؼؼ افؼوط واكتػوء ادقاكع كسخ، وافـسخ حؼ فؾشورع، وؿد اكتفك مع 

 .(2)واكؼطوع وحل افسامء ملسو هيلع هللا ىلصوؾوة افـبل 

ؾؾذفؽ ٓ دمد ؾقفو بعد ـامهلو كسخو، "واشتدفقا بؽالم افشوضبل: 

إلضالؿفو، وٓ رؾعو حلؽؿ مـ وٓ ختصقصو فعؿقمفو، وٓ تؼققدا 

أحؽومفو، ٓ بحسى ظؿقم ادؽؾػغ، وٓ بحسى خصقص بعضفؿ، 

وٓ بحسى زمون دون زمون، وٓ حول دون حول، بؾ مو أثبً شببو؛ ؾفق 

شبى أبدا ٓ يرتػع، ومو ـون ذضو؛ ؾفق أبدا ذط، ومو ـون واجبو؛ ؾفق 

                                                           

ـ افعريب )( ادحص8  (   هؾ "(. ذـر هذا افؽالم ظـ افؽالم ظـ مسلفي 886قل ٓب
وبعد ذـر اخلالف ذـار افؽاالم  "يتؽرر شمال ادؼؾد ظذ افعومل بتؽرير افـوزفي

 أظاله.

 (.9( تغر افػتقى جزيؾ افبصقع )2  (  



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (080)

ؾال زوال هلو وٓ  واجى أبدا، أو مـدوبو ؾؿـدوب، وهؽذا مجقع إحؽوم؛

 .(8)"تبدل، وفق ؾرض بؼوء افتؽؾقػ إػ ؽر هنويي؛ فؽوكً أحؽومفو ـذفؽ
ويرون أن هـوك ؾرؿًو بغ تغر احلؽؿ مع بؼوء ملخذه وتغره مع 

تغر ادلخذ، ؾوفثوين جوئز ظـدهؿ، وهق فقس تغقرا بؾ هل مسلفي مـػصؾي 

حؽؿفو مـ ادؼوظقي إػ  وإذا أردكو أن كغّر "ظـ ادسلفي إوػ، ؿوفقا: 

ادـع، ظؾؿـو أكف ٓ بد فـو مـ افؼقل بوفـسخ، وافـسخ فقس ٕحد مـ 

افبؼ، وإكام افذي يـسخ إحؽوم هق افشورع، وؿد اكؼطع بعد اكؼطوع 

وبغ افصقرة  -افقحل، وهبذا كستطقع أن كػرق بغ هذه افصقرة 

ذات خصوئص فتصبح  -إخرى، وهل اكتؼول احلودثي ذم افزمـ إول

أخرى ختتؾػ ظـ خصوئصفو إوػ، وهذه خيتؾػ حؽؿفو ويتغر؛ ٕن 

إوػ تعتز حودثي مستؼؾي هلو حؽؿ خوص، وذفؽ مثؾ حؽؿ ادمفػي 

ؿؾقهبؿ، وهؿ كػر مـ افـوس مل يستؼر اإِليامن ذم ؿؾقهبؿ، جعؾً افؼيعي 

شالم َؾقُْسؾِْؿ هلؿ حؼًو ذم مول افصدؿي، يتلفػفؿ اإِلموم بف، فقثبتقا ظذ اإلِ 

مـ ورائفؿ ويْسَؾْؿ ادسؾؿقن مـ ؾتـتفؿ وذهؿ، وهذا ادعـك ٓ خيوف 

ّٓ ظـد ضعػ اإِلشالم وحوجتف فـكهتؿ وممافػتفؿ، ؾوفـص  مـف إ

 .(2)"يقجى إذًا إظطوء همٓء ادمفػي هلذا ادعـك

                                                           

 (.8/885( ادقاؾؼوت ) 8 (  

 (.488فسػقوين)( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد ا(  2  



 

(857)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 ايديٌٝ ايجاْٞ: ازتباط االدتٗاد مبكاصد ايػسٜع١ ٜفضٞ يعدّ ايتػٝري.
مٓء أن ارتبوط آجتفود بؿؼوصد افؼيعي يؾزم بعدم تغر يرى ه

افػتقى، ؾؿـ ذوط ادجتفد افعؾؿ بؿؼوصد افؼيعي، ودو ـوكً مؼوصد 

افؼيعي ٓ تتبدل وٓ تتغر، ؾام يبـك ظؾقفو ٓ بد أن يؽقن مثؾفو ٓ يتبدل 

وٓ يتغر، وهق احلؽؿ افؼظل، وظؾقف ؾقبطؾ افؼقل بتغر افػتقى 

 .(8)وتبدهلو

واشتشفدوا بؽالم افشوضبل ذم ظدم جقاز أن يػتل ادجتفد بام 

ـؾ مـ ابتغك ذم تؽوفقػ افؼيعي ؽر مو "يعورض ادؼوصد؛إذ ؿول: 

ذظً فف؛ ؾؼد كوؿض افؼيعي، وـؾ مو كوؿضفو؛ ؾعؿؾف ذم ادـوؿضي 

 .(2)"بوضؾ، ؾؿـ ابتغك ذم افتؽوفقػ مو مل تؼع فف؛ ؾعؿؾف بوضؾ
إذا ـوكً افػتقى إصؾقي وؾؼ ادؼوصد ؾوفتوفقي  وممدى افدفقؾ أكف

فقسً ـذفؽ ؾفل بوضؾي، وإن ـوكً افػتقى افثوكقي وؾؼ ادؼوصد ؾؼد 

ـوكً افػتقى إصؾقي ؾتقى خوضئي؛ ٕهنو ؽر مقاؾؼي فؾؿؼوصد، ؾؾقس 

 ثؿي مغر بؾ تصحقح.

 ايديٌٝ ايجايح: اضتديٛا مبٓع االدتٗاد َع ٚدٛد ْص.
ارتبوط ادؼوصد مع افػتقى، ؾؼد اشتدفقا ـام اشتدفقا بدفقؾ 

بورتبوط افـص مع افػتقى، ؾؼوفقا: ؿوظدة ٓ اجتفود مع افـص مـ 

                                                           

 ( بتكف.7( تغر افػتقى جزيؾ افبصقع )8  (  

 (.21، 29/ 8( ادقاؾؼوت )2  (  
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، وادعـك أن افـص إن (8)افؼقاظد ادؼررة ظـد إصقفقغ وجمتفدي إمي

ـوكً دٓفتف ؿطعقي ٓ احتامل ؾقفو ؾال يعؿؾ ادجتفد ؾقف رأيًو ؛ وذفؽ ٕن 

 .(2)ـل، ؾال ظزة بوٓجتفود ذم هذا ادقضـافـص ؿطعل وآجتفود ط

ومودام ٓ اجتفود مع افـص، وافـصقص ٓ يـوهلو تغقر، إذًا 

 ؾوٕحؽوم ادستـبطي مـ افـصقص ٓ يـوهلو افتغقر ـذفؽ.

 ايديٌٝ ايسابع: اإلمجاع ع٢ً إٔ ايكطعٝات ال ٜدخًٗا االدتٗاد.
و آجتفود، واشتدفقا ـذفؽ بوإلمجوع ظذ أن افؼطعقوت ٓ يدخؾف

ؾؼطعقوت افؼيعي وأصقهلو افؽؾقي ٓ يدخؾفو آجتفود بؾ هل ثوبتي، ٓ 

 تتغر بزمون وٓ مؽون.

وادجتفد ؾقف ـؾ حؽؿ ذظل فقس ؾقف دفقؾ "ؿول افغزايل: 

 .(8)"ؿطعل
ادجتفد ؾقف وهق ـؾ حؽؿ ذظل ظؿع أو  "وؿول افزرـق: 

 .(4)"ظؾؿل يؼصد بف افعؾؿ فقس ؾقف دفقؾ ؿطعل

                                                           

(، 849(،  ذح افؼقاظااد افػؼفقااي فؾزرؿااو)8/66( اكظاار ـشااػ إ ار) 8 (   

 (.1/788مقشقظي افؼقاظد افػؼفقي فؾبقركق)

 (.849( ذح افؼقاظد افػؼفقي فؾبقركق)2  (   

 (.848فؾغزايل) ( ادستصػك( 8    

 (.4/888( افبحر ادحقط فؾزرـق ) 4  (   



 

(888)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

وٓ خيوفػ ذم هذا أحد مـ افعؾامء فعدم جقاز تؼديؿ اجتفود 

ادجتفد ظذ افـص افؼظل، ؾنذا ـون ٓ يدخؾفو آجتفود ؾؿـ بوب أوػ 

 ٓ يدخؾفو افتغقر.

 ايديٌٝ ارتاَظ: ايكٍٛ بتػري األسهاّ ٜطتًصّ َفاضد نبري٠.
يرى أصحوب هذا ادذهى أن افؼقل بتغر إحؽوم يؾزم مـف 

ظذ افـص، وخرق  (8)رة، مـفو تؼديؿ ادصؾحي ادتقمهي أو ادؾغوةمػوشد ـب

بوب افؼيعي، وافتحؾؾ مـ ربؼي افتؽؾقػ، واخلروج مـ دائرة افؼع، 

 .(2)وكؼض ظرى اإلشالم، وتبديؾ ذع اهلل

ؾودصؾحي ٓ تؼقى ظذ معورضي افـص؛ إذ افـص أؿقى وظؾقف 

ن ادصؾحي يؿؽـ أن وبعد هذا ٓ يـبغل ٕحد أن يتصقر أ"افعؿؾ، 

يعورض أمره  ملسو هيلع هللا ىلصُيعورض هبو افـص، وأّن أحدًا مـ أصحوب رشقل اهلل 

ظذ ذفؽ، واهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبودصؾحي ؾضالً أن يؼره رشقل اهلل  -وهق يعؾؿ  -

 .(8)"أظؾؿ

                                                           

( ادصؾحي ادتقمهي أو ادؾغوة أو ـام يسؿقفو افغازايل ادقهقماي: هال ماو صافد 8  (  

افؼع ظذ بطالهنو ؾال جيقز افؼقل هبو وٓ اتبوظفو دخوفػتفو فؾؼع وافؼقل هبو 

 (.894تصػك فؾغزايل)يمدي إػ تغقر احلدود ومصودمي افـصقص. اكظر ادس

 (.88( تغر افػتقى جزيؾ افبصقع )2  (  

 (.499( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )8  (  
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ايديٌٝ ايطادع: ال حنتاز هلرٙ ايكاعد٠ ألٕ ايػسٜع١ مل تػفٌ عٔ تػري 
 األسٛاٍ.

غ بلن افؼيعي جوءت فؽؾ يرد أصحوب هذا ادذهى ظذ افؼوئؾ

إزمون وإمؽـي، وإحقال تتغر ؾال بد مـ تغر إحؽوم بؼقهلؿ، إن 

 افؼيعي مل تغػؾ ظـ تغر إحقال، وؿد جوءت بام يالئؿ هذه افتغرات.

واجلقاب افذي يؼطع دابر هذه افشبفي، وؿد شبؼ مو يؽػل "ؿوفقا: 

ػؾف افؼيعي بؾ وضعً فف ذم ذفؽ هق أن تغر إحقال وإزمـي مل تغ

أحؽوًمو ختصف ـام ؿؾـو، ؾوختالف إزمـي افتل تليت ظذ ادسؾؿغ ؾسة 

افؼقة، وؾسة افضعػ، جعؾ اهلل فؽؾ زمـ حؽؿ خيصف ذم حول افؼقة، 

وـذفؽ ذم حوفي ادجوظي واحلوجي وذم حول آـتػوء، أمر ذم إوػ بعدم 

وٓ تعـل مراظوة افؼيعي ؿطع افسورق، وذم افثوكقي بوفؼطع، وهؽذا، 

فألزمون وإحقال وافؼدرات أهنو ترـً حتديد ادصؾحي وتؼيع احلؽؿ 

فؾعؼؾ افبؼي، ـال ؾنهنو مل تسك ذفؽ فف ٓ ذم افعبودات وٓ ذم ادعومالت 

وٓ ؾقام يسؿقف بعض ادحدثغ افـظوم آجتامظل، وٓ وجف فؾتػريؼ بغ 

قي ادصؾحي إمو أن يؽقن حؽؿ هذه إحؽوم أو تؾؽ؛ ٕن ضوبط ذظ

افؼع، أو حؽؿ افعؼؾ أو جمؿقظفام، ؾنن ـون حؽؿ افؼع، راجعـو إػ 

احلؼ افذي جوء بف اإِلشالم وظؿؾ بف افصحوبي وافتوبعقن وإئؿي 

ادجتفدون، وإن ـون هق افعؼؾ ؾال وجف فؾتػريؼ بغ مصؾحي ومصؾحي 

ر أحؽومفو مجقًعو وبغ جوكى مـ افؼيعي وجوكى آخر، ؾؾعؾ افعؼؾ يغ

 .(8)ؾتؽقن احلجي فف حقـئذ وافعؼقل متػووتي

                                                           

 (.845( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين)8 (  



 

(888)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 ايديٌٝ ايطابع: ٖٚٛ حتسٜس آخس حملٌ ايٓصاع يف ادتٛاش َٔ عدَ٘.
يرى أصحوب هذا ادذهى أن افػرق بغ افتغر افذي يـودون بف 

خيتؾػ ظـ افتغقر ذم افػتقى ظـد افؼوئؾغ بوجلقاز، ؾوفتغقر افذي حيدث 

وٓ ذم إحؽوم بؾ ذم افقشوئؾ افتل يدخؾ افتغقر ؾقفو،  فقس ذم افػتقى

ؾوحلؼقؼي أن إحؽوم افؼظقي افتل تتبدل بتبدل افزمون مفام تغرت "

بوختالف افزمـ ؾنن ادبدأ افؼظل ؾقفو واحد، وهق إحؼوق احلؼ، وجؾى 

ادصوفح ودرء ادػوشد، وفقس تبدل إحؽوم إٓ تبدل افقشوئؾ 

إػ ؽويي افشورع، ؾنن تؾؽ افقشوئؾ وإشوفقى ذم  وإشوفقى ادقصؾي

افغوفى مل حتددهو افؼيعي اإلشالمقي، بؾ ترـتفو مطؾؼي فؽل خيتور مـفو ذم 

 .(8)"ـؾ زمون مو هق أصؾح ذم افتـظقؿ كتوجًو، وأكجح ذم افتؼقيؿ ظالجوً 
 ايديٌٝ ايجأَ: سصس ايتػٝري يف حتكٝل املٓاط.
تغقر افذي كراه ذم إمثؾي افتل اشتدل أصحوب هذا افؼقل بلن اف

يقردهو افػؼفوء بسبى حتؼقؼ ادـوط وفقس بسبى مـ إشبوب افتل 

                                                           

(، ؿد يػفؿ مـ هذا افؽالم أن افشقخ افزرؿو 2/728( اددخؾ افػؼفل افعوم )8  (

حؽوم ٓ تتغر وفؽـفو افقشوئؾ، وفؽـ هذا ادػفقم ٓ يؼاقى ظاذ يرى أن إ

وؿد اتػؼً ـؾؿي ؾؼفوء ادذاهى  "معورضي تكيح افشقخ افزرؿو حقٌ ؿول: 

ظذ أن إحؽاوم افتال تتبادل بتبادل افزماون وأخاالق افـاوس هال إحؽاوم 

س أو آجتفوديي مـ ؿقوشقي ومصؾحقي، أي افتل ؿررهو آجتفود بـوء ظذ افؼقو

يؼصد ٓ يـؽر  –ظذ دواظل ادصؾحي، وهل ادؼصقدة بوفؼوظدة أكػي افذـر 

 (.742، 2/748اكظر اددخؾ افػؼفل افعوم ) " -تغر إحؽوم بتغر إزمون
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كذـرهو مـ تغر احلول وادؽون افزمون ...إفخ، وهذا حيؼؼ ظؿقم افؼيعي 

 وصؿقهلو ودمددهو.

َ افػتقى إذا تغّرَ حتؼقُؼ ادـوط فؽل تـتظؿ ـؾُّ واؿعٍي "ؿوفقا:  إن تغرر

و افؼظل، ٓ صؾي فف افبتي بتغّر أحؽوم افؼيعي بزظؿ تغّر حتً حؽؿف

د وٓ جْيُؿْد؛  ادصوفح بتغر إزمـي، ومـ هـو ؾنن افػؼف اإِلشالمل يتجدر

حقٌ يلخذ ـؾ واؿعي بخصقصفو ؾقدخؾفو حتً حؽؿفو افؼظل حسى 

حتؼؼ مـوضفو، ؾنن جوء زمـ آخر دمددت تؾؽ افقاؿعي ظذ صقرة أخرى 

قؼ مـوضفو، ُوِضعً حتً حؽؿفو اخلوص هبو وهؽذا، وإذا وتغّر حتؼ

جوءت واؿعي جديدة ُكظر ذم حؽؿفو اخلوص هبو حسى حتؼؼ مـوضفو 

وهؽذا، وفؽؾ واؿعي حؽؿ، وآختالف ذم إحؽوم ذم افزمـ افقاحد 

وذم مجقع إزمون إكام هق اختالف وؿوئع واختالف حتؼقؼ ادـوط، وفؽؾ 

ؽؿ ثوبً حيؼؼ ادصؾحي ذم مجقع إزمون واؿعي بحسى حتؼؼ مـوضفو ح

إٓ أن يتغر حتؼقؼ ادـوط، أي تتغر افقاؿعي َؾقُْدخُؾفو افػؼُف حقـئذ حتً 

 .(8)"حؽؿ خيصفو
 

                                                           

 (.848( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )8  (  
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 املبشح ايجايح: ايكا٥ًٕٛ بتػري ايفت٣ٛ ٚأديتِٗ.
ذم هذا ادبحٌ شلبغ أوًٓ افؼوئؾغ هبذا افؼقل، ثؿ شلورد أدفتفؿ 

 بحٌ ذم مطؾبغ مهو:وظؾقف شقـتظؿ هذا اد

 ادطؾى إول: افؼوئؾقن بتغر افػتقى.

 ادطؾى افثوين: أدفي ادجقزيـ فتغر افػتقى.

 

 املطًب األٍٚ: ايكا٥ًٕٛ بتػري ايفت٣ٛ.
اصتفرت ؿوظدة تغر افػتقى حتك ؿول هبو مجوهر افعؾامء مـ 

 اخلؾػ وافسؾػ، بؾ كؼؾ بعض افعؾامء اإلمجوع ظؾقفو.

إمضوء إحؽوم ادبـقي ظذ افعقائد دون تغقرهو  يؼقل افؼراذم إن

إن  "مع تغر افعقائد خالف اإلمجوع وجفوفي ذم افديـ، ؿول ذم اإلحؽوم: 
إجراء إحؽوم افتل مدرـفو افعقائد مع تغر تؾؽ افعقائد: خالف 

اإلمجوع وجفوفي ذم افديـ، بؾ ـؾ مو هق ذم افؼيعي يتبع افعقائد: يتغر 

تغر افعودة إػ مو تؼتضقف افعودة ادتجددة، وفقس هذا احلؽؿ ؾقف ظـد 

دمديدًا فالجتفود مـ ادؼؾديـ حتك يشسط ؾقف أهؾقي آجتفود، بؾ هذه 

ؿوظدة اجتفد ؾقفو افعؾامء وأمجعقا ظؾقفو، ؾـحـ كتبعفؿ ؾقفو مـ ؽر 

 . (8)"اشتئـوف اجتفود

                                                           

 (.287( اإلحؽوم ذم متققز افػتووى ظـ إحؽوم )8 (   
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ة وٓ خيؾقا ـتوب مـ ـتى افػؼف تؼريبًو مـ ذـر هذه افؼوظد

وشلورد هـو مـ ذـر هذه افؼوظدة بوفـص ظؾقفو مع اختالف ذم أفػوطفو، 

، (8)تبقغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ فؾزيؾعل احلـػلوردت ذم: ؾؼد 

، وافؼقاظد (8)، وافػروق فؾؼراذم(2)وحوصقي ابـ ظوبديـ )رد ادحتور(

م ، وإظال(6)، واددخؾ ٓبـ بدران(8)، وجمؾي إحؽوم افعدفقي(4)فؾؿؼري

، وذح افؼقاظد افػؼفقي ٕمحد بـ افشقخ حمؿد (9)ادقؿعغ ٓبـ افؼقؿ

، وأصقل (7)، واددخؾ ادػصؾ دذهى اإلموم أمحد فبؽر أبق زيد(1)افزرؿو

، وافقجقز ذم إيضوح (85)افػؼف افذي ٓ يسع افػؼقف جفؾف فعقوض افسؾؿل

طبقؼوهتو ذم ، وافؼقاظد افػؼفقي افؽزى وت(88)ؿقاظد افػؼف افؽؾقي فؾبقركق

                                                           

 (.8/845حلؼوئؼ )تبقغ ا (8(

 (.2/49حوصقي ابـ ظوبديـ ) (2)

 (.8/898افػروق فؾؼراذم ) (8)

 (.885افؼقاظد فؾؿؼري ) (4(

 (.8/25ادجؾي )(8(

 (.8/447اددخؾ ٓبـ بدران) (6)

 (.8/8إظالم ادقؿعغ) (9(

 (.8/229ذح افؼقاظد افػؼفقي) (1)

 (.2/699اددخؾ ادػصؾ دذهى اإلموم أمحد) (7(

 (.8/822افػؼف افذي ٓ يسع افػؼقف جفؾف) أصقل (85)

 (.2/89افقجقز ذم إيضوح افؼقاظد افػؼفقي) (88(



 

(889)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

، وافػؼف اإلشالمل وأدفتف (8)ادذاهى إربعي دحؿد مصطػك افزحقع

هذا مـ حقٌ افتـصقص ظؾقفو أمو مـ حقٌ  ، وؽرهؿ،(2)فقهبي افزحقع

افتضؿغ ؾقصعى حكه، بؾ ذـر مثوفف، بؾ ؿد تؽقن ادذاهى وافػؼفوء 

 وافعؾامء ٓ خيتؾػقن ظؾقفو.

بوب مـ أجرى أمر "فو ؿول: ؿد بقب افبخوري ظذ مو يدل ظؾقو

إمصور ظذ مو يتعورؾقن بقـفؿ: ذم افبققع واإلجورة وادؽقول وافقزن، 

، وكؼؾ افؼراذم اإلمجوع ذم (8)"وشــفؿ ظذ كقوهتؿ ومذاهبفؿ ادشفقرة

ؾنن افؼوظدة ادجؿع ظؾقفو أن ـؾ  "افػروق ـام كؼؾف ذم اإلحؽوم، ؿول: 

 .(4)"ة تغرحؽؿ مبـل ظذ ظودة إذا تغرت افعود

                                                           

 (.8/888افؼقاظد افػؼفقي افؽزى وتطبقؼوهتو ) (8)

 (.28/ 8افػؼف اإلشالمل وأدفتف ) (2(

 (.97، 8/91صحقح افبخوري ) (8)

ه (، وكؼؾ بعض ادعاوسيـ اإلمجاوع ظاذ هاذ4/228افػروق مع هقامشف ) (4(

ـ ؿد ٓ يسؾؿ هذا اإلمجوع، ٕن افؼراذم يتؽؾؿ  افؼوظدة، بـوء ظذ هذا افـؼؾ وفؽ

هـو ظـ صقرة خوصي ذم افؼوظدة وهق تغار احلؽاؿ ادبـال ظاذ افعاودة فتغار 

 افعودة، وصقر افؼوظدة ـثرة.



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (000)

 

 املطًب ايجاْٞ: أدي١ اجملٝصٜٔ يتػري ايفت٣ٛ.
ذم هذا ادطؾى شلورد أصؾ هذه افؼوظدة وحجقتفو مـ افؽتوب 

وافسـي واإلمجوع وؾعؾ افصحوبي وافعؼؾ، وشلوردهو بوفستقى مؼدمو 

 إدفي مـ افؽتوب، ثؿ إدفي مـ افسـي ...

 أٚاّل: َٔ ايهتاب.
ُٗ"ؿول تعوػ:  -8 ِٕ َأَزاُدٚا ِإصًَِاّسا َُٚبُعَٛيُت َّٔ ِفٞ َذِيَو ِإ ِٖ َّ َأَسلُّ ِبَسدِّ

َُِعُسِٚف َّٔ ِباِي ِِٗٝ ٌُ ايَِّرٟ عًََ َّٔ َِِج ُٗ افرجؾ "[، يؼقل افؼرضبل: 221]افبؼرة:"ََٚي

مـدوب إػ ادراجعي، وفؽـ إذا ؿصد اإلصالح بنصالح حوفف معفو، 

ؾ افعدة وافؼطع هبو وإزافي افقحشي بقـفام، ؾلمو إذا ؿصد اإلرضار وتطقي

َّ ِضَساّزا "ظـ اخلالص مـ ربؼي افـؽوح ؾؿحرم، فؼقفف تعوػ: ُٖ ُِِطُهٛ ََٚيا ُت

[، ثؿ مـ ؾعؾ ذفؽ ؾوفرجعي صحقحي، وإن 288]افبؼرة: "ِيَتِعَتُدٚا

 .(8)"ارتؽى افـفل وطؾؿ كػسف، وفق ظؾؿـو كحـ ذفؽ ادؼصد ضؾؼـو ظؾقف
ِٔ َبِعِد َٚ"ومـ افؽتوب ؿقفف تعوػ:  -2 َِ ٍٔ ِٜ ِٚ َد َُٜٛص٢ ِبَٗا َأ ِص١ٍَّٝ 
ََُضازٍّ َِٝس  [، ؾوفقصقي أمر مطؾقب وؿد جوء احلض ظؾقفو ذم 82]افـسوء: "َغ

ظدد مـ افـصقص، وفؽـ هذا احلض يـؼؾى إػ هنل ظـدمو يؽقن ؿصد 

                                                           

 (.8/828تػسر افؼرضبل ) (8)



 

(887)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

ادقيص أن يرض بوفقرثي ـلن يقيص بلـثر مـ افثؾٌ، أو يؼر بؽؾ موفف، أو 

ٓ فقجف اهلل، وفؽـ فتـؼقص حؼقق  بعضف ٕجـبل، أو يقيص بوفثؾٌ

افقرثي...افخ، واإلرضار ذم بعض هذه افصقر فقس فف مظوهر 

 . (2)(8)خورجقي
 ثاّْٝا: َٔ ايط١ٓ.

وـذفؽ دفً افسـي ظذ تغر افػتقى بوٕشبوب افؼظقي ادعتزة، 

ؾؼد وردت أحوديٌ تدل ظذ هذا وتمصؾ هلذا ادذهى، مـفو ظذ شبقؾ 

 ادثول ٓ احلك: 

وـوكً إشئؾي  ملسو هيلع هللا ىلصإحوديٌ افتل وردت ظـ افـبل  -8

 ؾقفو متطوبؼي، واإلجوبوت متبويـي مـفو:
افسمال ظـ أؾضؾ إظامل: ؾؼد ورد ذم حديٌ أيب هريرة  -أ

ض٦ٌ: أٟ ايعٌُ أفضٌ؟ فكاٍ: إميإ باهلل ٚزضٛي٘، قٌٝ:  ملسو هيلع هللا ىلصإٔ زضٍٛ اهلل "
 .(8)"َربٚزثِ َاذا؟ قاٍ: ادتٗاد يف ضبٌٝ اهلل، قٌٝ: ثِ َاذا؟ قاٍ: سر 

                                                           

 (.9فددو )مقجبوت تغر افػتقى بتغر افزمون وادؽون، حمؿد احلسـ ا (8(

اشتدل بعض افعؾامء بؤيوت افقاردة ذم افـسخ وافتخصقص وافتؼققد، ويبدو  (2(

أن افـسخ وافتؼققد وافتخصقص ختتؾاػ ظاـ افتغقار ؾؾاذفؽ شاـعرض ظاـ 

آشتدٓل هبذه إدفي وباام يشاوهبفو ـوفتادرج ذم افتؼايع، ؾفال كساخ ظـاد 

 افتحؼقؼ. 

 (.888( برؿؿ )8/11سؾؿ )(، وم26( برؿؿ )8/84اخرجف افبخوري ) (8)



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

إٔ زدال ضأٍ ايٓيب "وورد ذم حديٌ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف:
أٟ األعُاٍ أفضٌ؟ قاٍ: ايصال٠ يٛقتٗا، ٚبس ايٛايدٜٔ، ثِ ادتٗاد يف  ملسو هيلع هللا ىلص

 .(0)"ضبٌٝ اهلل
افسمال ظـ افؼبؾي حول افصقوم: وممو اختؾػً ؾقف اإلجوبي  -ب

اٍ: نٓا عٓد ق"مراظوة حلول افسوئؾ مو رواه ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص، 
، "ال"، فذا٤ غاب فكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل، أقبٌ ٚأْا صا٥ِ؟، قاٍ: ملسو هيلع هللا ىلصايٓيب 

،قاٍ؟ فٓعس بعضٓا إىل بعض، "ْعِ"فذا٤ غٝذ فكاٍ: أقبٌ ٚأْا صا٥ِ؟، قاٍ: 
قد عًُت مل ْعس بعضهِ إىل بعض، إٕ ايػٝذ ميًو ": ملسو هيلع هللا ىلصفكاٍ زضٍٛ اهلل 

كػس ادجؾس،  كػس افسمال ذم ملسو هيلع هللا ىلص، ؾؼد شلل افرجالن افـبل (8)"ْفط٘

وفؽـ افػتقى تغرت بـوء ظذ حول افسوئؾ ؾؿـ يؿؾؽ كػسف ختتؾػ ؾتقاه 

 ظـ مـ ٓ يؿؾؽ كػسف.
ظـ أي  ملسو هيلع هللا ىلصافسمال ظـ أي اإلشالم خر: ومـف شمافف  -ت

عبد اهلل بٔ عُسٚ زضٞ اهلل عُٓٗا، إٔ "اإلشالم خر ؾؼد جوء ذم حديٌ 
ّ، ٚتكسأ ايطالّ : أٟ اإلضالّ خري؟ قاٍ: تطعِ ايطعاملسو هيلع هللا ىلصزدال ضأٍ ايٓيب 

إٔ زدال قاٍ: ٜا "دابس،  ، وورد ذم حديٌ(8)"ع٢ً َٔ عسفت َٚٔ مل تعسف

                                                           

 (.889( برؿؿ )8/17(، ومسؾؿ )9884( برؿؿ )7/886أخرجف افبخوري ) (8(

(، وؿول حمؼؼ ادسـد افشاقخ 6987( برؿؿ )6/218اخرجف أمحد ذم ادسـد ) (2)

 أمحد صوـر أشـوده صحقح.

( بارؿؿ 8/68(، ومسؾؿ )82( برؿؿ )8/82أخرجف افبخوري ذم صحقحف ) (8(

(68.) 



 

(828)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

زضٍٛ اهلل، أٟ اإلضالّ خري؟ قاٍ: إٔ ٜطًِ املطًُٕٛ َٔ يطاْو ٜٚدى أٚ قاٍ 
 .(8)"َٔ ضًِ املطًُٕٛ َٔ يطاْ٘ ٜٚدٙ

مـ حديٌ ظبد اهلل بـ  ملسو هيلع هللا ىلصومـ ذفؽ مو ورد ظـ افـبل  -2

عٔ أنٌ ذتّٛ ايضشاٜا بعد ثالخ، قاٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ٢ْٗ زضٍٛ اهلل"واؿد، ؿول: 
عبد اهلل بٔ أبٞ بهس: فرنست ذيو يعُس٠، فكايت: صدم، مسعت عا٥ػ١، 

، ملسو هيلع هللا ىلصتكٍٛ: دف أٌٖ أبٝات َٔ أٌٖ ايباد١ٜ سضس٠ األضش٢ شَٔ زضٍٛ اهلل 
، فًُا نإ بعد «: ادخسٚا ثالثّا، ثِ تصدقٛا مبا بكٞملسو هيلع هللا ىلصفكاٍ زضٍٛ اهلل 

ٕ ايٓاع ٜتدرٕٚ األضك١ٝ َٔ ضشاٜاِٖ، ذيو، قايٛا: ٜا زضٍٛ اهلل، إ
: َٚا ذاى؟قايٛا: ْٗٝت إٔ تؤنٌ ملسو هيلع هللا ىلصٚجيًُٕٛ َٓٗا ايٛدى، فكاٍ زضٍٛ اهلل 

ذتّٛ ايضشاٜا بعد ثالخ، فكاٍ: إمنا ْٗٝتهِ َٔ أدٌ ايداف١ اييت دفت، 
تغرت ؾتقاه مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوذم احلديٌ أن افـبل ، (8)"فهًٛا ٚادخسٚا ٚتصدقٛا

 ادـع إػ اجلقاز.
ذم حؽؿ واحد تتغر  ملسو هيلع هللا ىلصمو ورد ظـ افـبل ومـ ذفؽ  -8

قاٍ: بُٝٓا "ـػورتف بوظتبور افقاؿع ؾقف ؾؼد روى أبق هريرة ريض اهلل ظـف 
، إذ دا٤ٙ زدٌ فكاٍ: ٜا زضٍٛ اهلل ًٖهت. قاٍ: ملسو هيلع هللا ىلصحنٔ دًٛع عٓد ايٓيب 

: ٌٖ جتد ملسو هيلع هللا ىلصَا يو؟ قاٍ: ٚقعت ع٢ً اَسأتٞ ٚأْا صا٥ِ، فكاٍ زضٍٛ اهلل 
اٍ: فٌٗ تطتطٝع إٔ تصّٛ غٗسٜٔ َتتابعني، قاٍ: زقب١ تعتكٗا؟ قاٍ: ال، ق

، ملسو هيلع هللا ىلصال، فكاٍ: فٌٗ جتد إطعاّ ضتني َطهٝٓا. قاٍ: ال، قاٍ: فُهح ايٓيب 
قاٍ:  -ٚايعسم املهتٌ  -بعسم فٝٗا متس  ملسو هيلع هللا ىلصفبٝٓا حنٔ ع٢ً ذيو أتٞ ايٓيب 

أٜٔ ايطا٥ٌ؟ فكاٍ: أْا، قاٍ: خرٖا، فتصدم ب٘، فكاٍ ايسدٌ: أع٢ً أفكس 
                                                           

(، وصااححف إفبااوين ذم صااحقح 8116( باارؿؿ )8/827أيب داود ) مسااـد (8)

 (.2654( برؿؿ )2/888افسؽقى وافسهقى)

 (.21( برؿؿ )8/8868أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف ) (2(



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

أٌٖ بٝت أفكس َٔ  -ٜسٜد اذتستني  -؟ فٛاهلل َا بني البتٝٗا َين ٜا زضٍٛ اهلل
، (8)"ست٢ بدت أْٝاب٘، ثِ قاٍ: أطعُ٘ أًٖو ملسو هيلع هللا ىلصأٌٖ بٝيت، فضشو ايٓيب 

ؾػل هذا احلديٌ بقون أن احلؽؿ افؼظل جلامع افرجؾ زوجتف ذم هنور 

 رمضون يتغر، بسبى حول افشخص.

 ثايجّا: اإلمجاع.
إحؽوم افتل تبـك ظذ افعقائد تتغر  كؼؾ افؼراذم اإلمجوع ظذ أن

إن إجراء إحؽوم افتل مدرـفو افعقائد مع "بتغر افعقائد، يؼقل افؼراذم: 

تغر تؾؽ افعقائد: خالف اإلمجوع وجفوفي ذم افديـ، بؾ ـؾ مو هق ذم 

افؼيعي يتبع افعقائد: يتغر احلؽؿ ؾقف ظـد تغر افعودة إػ مو تؼتضقف 

فقس هذا دمديدا فالجتفود مـ ادؼؾديـ حتك يشسط افعودة ادتجددة، و

ؾقف أهؾقي آجتفود، بؾ هذه ؿوظدة اجتفد ؾقفو افعؾامء وأمجعقا ظؾقفو، 

، وـذا كؼؾ ذم افػروق (2)"ؾـحـ كتبعفؿ ؾقفو مـ ؽر اشتئـوف اجتفود

                                                           

 (.8786( برؿؿ )8/82أخرجف افبخوري ذم صحقحف ) (8)

وإن ـاون هاذا آمجاوع ٓ (، 287اإلحؽوم ذم متققز افػتاووى ظاـ إحؽاوم ) (2(

(، 614( ؿباؾ افؼاراذم )486قؿ دخوفػي ابـ حزم ؾؼاد ـاون اباـ حازم )يستؼ

ويؿؽـ ختريٍ هذا، بعدم ظؾؿ افؼراذم بؿذهى ابـ حزم، أو بعادم آظتاداد 

 ..بخالف افظوهريي ذم آمجوع.



 

(828)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

ؾنن افؼوظدة ادجؿع ظؾقفو أن ـؾ حؽؿ مبـل ظذ ظودة إذا تغرت "ؾؼول: 

 .(8)"افعودة تغر
 زابعّا: فعٌ ايصشاب١ زضٛإ اهلل عًِٝٗ.

كؼؾ ظـ افصحوبي افؽرام تغقر افػتقى فسبى مـ إشبوب 

، ملسو هيلع هللا ىلصادقجبي فتغقرهو شقاء ـوكً افػتقى ادتغرة ظـفؿ، أو ظـ افـبل 

 ومـ ذفؽ:

ـام ذم  ملسو هيلع هللا ىلصتغر افػتقى ذم صالة افساويح مجوظي، ؾؼد امتـع افـبل  -8

إٔ زضٍٛ اهلل " ظـفو وظـ أبقفو: حديٌ أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل
خسز ذات ي١ًٝ َٔ دٛف ايًٌٝ، فص٢ً يف املطذد، فص٢ً زداٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

بصالت٘، فأصبض ايٓاع، فتشدثٛا، فادتُع أنجس َِٓٗ، فصًٛا َع٘، 
فأصبض ايٓاع، فتشدثٛا، فهجس أٌٖ املطذد َٔ اي١ًًٝ ايجايج١، 

بع١ ، فصًٛا بصالت٘، فًُا ناْت اي١ًًٝ ايساملسو هيلع هللا ىلصفدسز زضٍٛ اهلل 
عذص املطذد عٔ أًٖ٘ ست٢ خسز يصال٠ ايصبض، فًُا قض٢ ايفذس 

أَا بعد، فإْ٘ مل خيف عًٞ »أقبٌ ع٢ً ايٓاع، فتػٗد، ثِ قاٍ: 
، وفؽـ (2)"«َهاْهِ، يهين خػٝت إٔ تفسض عًٝهِ، فتعذصٚا عٓٗا

                                                           

(، وكؼؾ بعض ادعاوسيـ اإلمجاوع ظاذ هاذه 4/228افػروق مع هقامشف ) (8(

ـ ؿد  ٓ يسؾؿ هذا اإلمجوع، ٕن افؼراذم يتؽؾؿ افؼوظدة، بـوء ظذ هذا افـؼؾ وفؽ

هـو ظـ صقرة خوصي ذم افؼوظدة وهق تغار احلؽاؿ ادبـال ظاذ افعاودة فتغار 

 افعودة، وصقر افؼوظدة ـثرة.

( 8/824(، ومساؾؿ )724( بارؿؿ )2/88أخرجف افبخاوري ذم صاحقحف ) (2)

 (.899برؿؿ )



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

، مجع ملسو هيلع هللا ىلصظـفو وذفؽ بؿقتف  ملسو هيلع هللا ىلصظـدمو زال شبى امتـوع افـبل 

ظـ ظبد افرمحـ بـ ظبد  "ؾاظؿر ريض اهلل ظـف افـوس فؾصالة، 

افؼوري، أكف ؿول: خرجً مع ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف، فقؾي 

ذم رمضون إػ ادسجد، ؾنذا افـوس أوزاع متػرؿقن، يصع افرجؾ 

فـػسف، ويصع افرجؾ ؾقصع بصالتف افرهط، ؾؼول ظؿر: إين أرى 

فق مجعً همٓء ظذ ؿورئ واحد فؽون أمثؾ، ثؿ ظزم، ؾجؿعفؿ 

أيب بـ ـعى، ثؿ خرجً معف فقؾي أخرى، وافـوس يصؾقن ظذ 

بصالة ؿورئفؿ، ؿول ظؿر: كعؿ افبدظي هذه، وافتل يـومقن ظـفو 

أؾضؾ مـ افتل يؼقمقن، يريد آخر افؾقؾ وـون افـوس يؼقمقن 

ـون معؾال بعؾي، ؾعـدمو زافً افعؾي،  ملسو هيلع هللا ىلص، ؾومتـوع افـبل (8)"أوفف

 فػتقى.ؽر أمر ادممـغ ظؿر ريض اهلل ظـف ا

ومـ ذفؽ أيضًو: مو ورد ظـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب ريض  -2

اهلل ظـف، ذم ظدم تـػقذ حد افرسؿي ظوم ادجوظي، ؾؿـ ادعؾقم 

َٚايطَّاِزُم َٚايطَّاِزَق١ُ  "بوفرضورة أن افسورق حيد، فؼقفف تعوػ: 
َٔ ايًَّ َُا َنَطَبا ََْهاّيا َِ َُا َدَصا٤ّ ِب ُٗ ِِٜدَٜ ُ٘ َعِصْٜص َفاِقَطُعٛا َأ ِ٘ َٚايًَّ

ِْ [، وفؽـ ورد أن أمر ادممـغ ظؿر بـ 81]افـسوء: "َسِهٝ

                                                           

 (.2585( برؿؿ )8/48أخرجف افبخوري ذم صحقحف ) (8(



 

(828)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

اخلطوب ريض اهلل ظـف مل يؼطع ذم هذا احلد ذم ظوم ادجوظي وروي 

 .(8)"ٓ يؼطع ذم ظذق، وٓ ذم ظوم شـي"ظـف: 
ومـ ذفؽ: ـتوب أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب ٕيب مقشك  -8

وٓ يؿـعؽ مـ ؿضوء "وء ؾقف إصعري ريض اهلل ظـفام، وج

ؿضقتف افققم ؾراجعً ؾقف فرأيؽ، وهديً ؾقف فرصدك، أن تراجع 

احلؼ، ٕن احلؼ ؿديؿ، ٓ يبطؾ احلؼ رء، ومراجعي احلؼ خر 

 .(2)"مـ افتامدي ذم افبوضؾ
ومـ ذفؽ: إؾعول افتل ؾعؾفو افصحوبي افؽرام رضقان اهلل تعوػ  -4

 ، ومـفو: فؾؿصؾحي ملسو هيلع هللا ىلصظؾقفؿ ومل يػعؾفو افـبل 
 ؿقوم أبقبؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف بجؿع افؼران ذم مصحػ. -أ
 ؾعؾ ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف ذم دون افدواويـ. -ب
ؾعؾ ظثامن بـ ظػون ريض اهلل ظـف ظـدمو زاد أذان افثوين ذم  -ت

 اجلؿعي، وجعؾ فضوفي اإلبؾ مؽوكًو.
ـ افصـوع -ث ، وؿول (8)ؾعؾ ظع بـ أيب ضوفى ريض اهلل ظـف ظـدمو ضؿر

 .(8)"ٓ يصؾح فؾـوس إٓ ذاك"
                                                           

(، ومصاـػ اباـ أيب صاقبي 81775( بارؿؿ )85/242مصـػ ظبادافرزاق) (8)

 (.21816( برؿؿ )8/828)

 (.25889( برؿؿ )282/ 85شــ افبقفؼل) (2(

هؿ إجراء افذيـ يؼع افتعوؿد معفؿ فصـع رء أو إصالحف ـوخلقوط "افصـوع  (8(

ؿرره يستقدع فديف ؿامش فقصـع مـف ثقبو، ؾفق ذم إصؾ مممتـ ٓ يضؿـ، دو 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

 خاَطّا: ايعكٌ: 
وأمو دفقؾ افعؼؾ ؾفق أن افؼيعي اإلشالمقي جوءت فتؽقن صوحلي 

جلؿقع افعصقر ظذ اختالؾفو ومجقع إزمون ظذ امتدادهو، وهذا معؾقم 

خوتؿ ادرشؾغ، وظدم مراظوة  ملسو هيلع هللا ىلصفؽقهنو خومتي افؼائع، ورشقهلو 

جـو فقحل جديد، وإٓ خلال ظك مـ مقجبوت تغر افػتقى شقحق

افعصقر دون معرؾي مراد اهلل مـ ظبوده، وهذه ادؼدمي تؾزم أن يؽقن 

افتؼيع ذو صؼغ ثوبً ومتجدد، ثوبً: ٓ يؼبؾ افتغقر، ـوفعؼوئد 

وأصقل افتؼيع ...افخ، ومتجدد: فقحؽؿ ظذ افـقازل وادستجدات 

ؼدموت يؼ ي بتغر افػتووى وافؼضويو ادعوسة ادتغرة، وجمؿقع هذه اد

بـوء ظذ تغر ادقجبوت افتل كص ظؾقفو افػؼفوء وافتل ٓ تـوذم ثبوت 

 افؼيعي وصؿقهلو، واهلل أظؾؿ.

 

                                                                                                                                          

افػؼفو مـ أن يد ادقدع يد أموكاف، إٓ أن ماـ افػؼفاوء ماـ اشاتفدى بؿؼوصاد 

افؼيعي افعومي اهلودؾي إػ صقوكي أمقال افـوس، ادرظقي دصوحلفؿ، ؾذهى إػ 

تضؿقـفؿ، اشتثـوء مـ ؿوظدة ظدم تضؿغ افؼوبض ظاذ وجاف إموكاي دـػعاي 

 (.49ادعداين )ـشػ افؼـوع ظـ تضؿغ افصـوع ٕيب احلسـ  "ؽره

( وهاق ضاعقػ ـاام ؿاول 88664( برؿؿ )6/252افســ افؽزى فؾبقفؼل ) (8)

 (.8476(برؿؿ )8/887إفبوين اكظر: إرواء افغؾقؾ)



 

(829)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 

 املبشح ايسابع: َرٖب ايعصساْٝني يف تػري ايفت٣ٛ.
ؿد يـؽر ظذ ـوتى هذه إشطر ظد هذا مذهبًو، وادراجف بغ 

ف احلول وفقس إؿرارا دذهى افؼقم، رأيً ـالم افعؾامء، وفؽـ فبقون مو ظؾق

أكف ٓ بد مـ ذـر مو يذهبقن إفقف، ؾفذا مذهبفؿ ظذ ـؾ حول حتك وإن 

ـون بوضاًل، وؿد حؽك اهلل ؿقل أهؾ افؽػر ذم ـتوبف، ؾـؼؾ ؿقهلؿ وأورد 

َٕ ُعًُِّا "حجتفؿ ثؿ ؾـدهو وكزه كػسف تعوػ  ُ٘ ََٚتَعاَي٢ َعَّا َُٜكُٛيٛ ُضِبَشاَْ
 [.48]اإل اء: "اَنِبرّي

ؾؼد اشتغؾ بعض مثؼػل افعك هذه افؼوظدة فقحؿؾقا ظؾقفو مو 

يريدوا بدون ؿققد، حتك كودوا بتغقر إحؽوم افؼظقي افؼطعقي ادجؿع 

ظذ ثبقهتو إػ يقم افديـ، ؾدظقا بتؼققد تعدد افزوجوت، وجقاز 

ة آختالط، وترك احلجوب، وإبوحي افربو، وتعطقؾ احلدود، ومسووا

افرجؾ بودرأة ذم ادراث، وـؾ هذا بدظقى أن افؼيعي تتغر بتغر 

 .(8)إزمون

وافعكاكققن دخؾقا مـ هذا افتؼعقد افصقري إػ أوشع "

إبقاب ؾلخضعقا افـصقص ذات افدٓفي افؼطعقي، ـآيوت احلدود ذم 

                                                           

 -247 -879 -878( افعكاكققن بغ مزاظؿ افتجديد ومقوديـ افتغريى )(  8  

288- 289- 298- 888.) 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (080)

افرسؿي وافزكو وكحقمهو، بنيؼوف إؿومي احلدود فتغر افزمون وهؽذا، ممو 

 .(8)"ويتف اكسالخ مـ افؼع حتً  ادق مقهقمهن
فقس "يؼقل ادقدودي ردا ظذ ادتالظبغ بوفـصقص افؼظقي: 

معـوهلن اإلشالم ـوٕفعقبي ذم أيد إضػول، جيقز فؽؾ مـ صوء مـ 

افـوس أن يعبٌ بلحؽومف وتعوفقؿف ويصدر ؾقفو آراءه، ـام هق افشلن ذم 

ق مل يؽـ ؿد بذل أدكك شعل ذم ؾفؿ ؿضقي أظالم ادجتفديـ وؾتوواهؿ، وف

افؼرآن وافسـي وافتبك ؾقفام، وإذا مل يؽـ مؼبقًٓ وٓ معؼقًٓ أن يدظل 

ادرء أكف مرجع ذم أمر مـ أمقر افدكقو مـ ؽر ظؾؿ بف، ؾام بوفـو إذن كؼبؾ ذم 

أمر افديـ ادظوء همٓء افؼقم افذيـ يتؽؾؿقن ؾقف مـ ؽر معرؾي بلصقفف 

 .(2)"ومبودئف
مو أدفي افؼقم ؾؾؿ أجد هلؿ دفقال يستـد ظؾقف، ممو اظتوده أهؾ وأ

 افـظر ذم افؼيعي، شقاء ـون هذا مـ ـتوب أو شـي أو إمجوع ...

بؾ هق ـالم ؾضػوض، ومصوفح متقمهي مصودمي فؾـص افؼظل، 

ومل أجد هلذا افتغقر ؿققد ؾؾفذا هجؿقا ظذ افـصقص افؼظقي ومل يؽتػقا 

قوت وافغقبقوت ؾلكؽروا احلدود افؼظقي، وأبوحقا بوفظـقوت، بؾ افؼطع

افربو، وأكؽروا كؼوب ادرأة بؾ حجوهبو، وأفغقا أحؽوم أهؾ افذمي ... وأمو 

                                                           

 (.88ؽر أبق زيد )( افتعومل وأثره ظذ افػؽر وافؽتوب ب8  (  

 (.249( كظريي اإلشالم وهديف ذم افسقوشي وافؼوكقن وافدشتقر فؾؿقدودي )2  (  



 

(827)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

ظومل افغقى ؾؼد أكؽر بعضفؿ اجلـ وادالئؽي وافشقوضغ واخلؾؼ وافبعٌ 

 .(8)وافؼقومي وظذاب افؼز ... إفخ

، ؾفمٓء افؼقم وحتك ٓ يتصػ افؽالم بودجوزؾي وظدم آكصوف

فقسقا شقاء ؾؿـفؿ ادقؽؾ، ومـفؿ دون ذفؽ، وهؿ ظذ مراتى، ؾؿـفؿ 

مـ يغر ذم افظـقوت وفؽـ بال ؿققد، ومـفؿ مـ ٓ يؼػ ظـد افظـقوت بؾ 

 يغر ذم افؼطعقوت، وفذفؽ صفد ظككو مـفؿ افطقام، واهلل ادستعون.

                                                           

 ( بتكف.289( افعكاكققن بغ مزاظؿ افتجديد ومقوديـ افتغريى )8 (     



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (038)

 
 ، ٚبٝإ ايسادض.املبشح ارتاَظ: املٛاش١ْ بني أدي١ ايكا٥ًني ٚاملاْعني

بعد ظرض أدفي ادوكعغ بؿذاهبفؿ، وأدفي ادجقزيـ، ومذهى 

افعكاكقغ، مـ ادـوشى أن كحؾؾ هذه إدفي وكبغ افراجح، وؿد 

 ؿسؿً هذا ادبحٌ إػ ثالثي مطوفى: 

 ادطؾى إول: حتؾقؾ أدفي ادوكعغ.

 ادطؾى افثوين: افرد ظذ مذهى افعكاكقغ.

 حترير مذهبل ابـ افؼقؿ وافشوضبل ذم تغر افػتقى.ادطؾى افثوفٌ: 

 ادطؾى افرابع: افؼقل افراجح ذم تغر افػتقى.

 

 املطًب األٍٚ: حتًٌٝ أدي١ املاْعني.
ذم هذا ادطؾى شلحؾؾ أدفي ادوكعغ بؿذهبقفام افؼوئؾغ بودـع، وافؼوئؾغ 

 بتغر ادلخذ:

 أٚاّل: حتًٌٝ أدي١ ايكا٥ًني بعدّ ايتػٝري:
 د ع٢ً ايديٌٝ األٍٚ: ايس

اشتدل أصحوب افؼقل إول بلن افؼيعي وضعً فؾعؿقم 

وافشؿقل، وهذا افعؿقم فف معون، ؾنذا ـون معـوه أهنو ظومي فؽؾ حوٓت 

ادؽؾػ، ؿوضقي ظؾقفو ظذ وجف افعؿقم، بـصقصفو افؼطعقي وافظـقي، 

إذ أن  ؾـسؾؿ هبذا، وهذا ٓ خالف ؾقف، وهذا ادعـك يرتد ظذ ادستدفغ؛

افؼيعي جوءت فؾحؽؿ ظذ أحقال وظودات مل تؽـ مقجقدة ذم ظك 



 

(888)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

افرشوفي، ؾجوءت إحؽوم ظذ رضبغ ؿطعقي وطـقي، ؿطعقي ٓ تبـك ظذ 

افعودات وإحقال، بؾ هل ثوبتي بثبقت معطقوهتو، وطـقي مبـقي ظذ 

افعرف وافعودة واحلول ... ؾنذا تغرت إظراف وافعودات وإحقال 

 ت إحؽوم إلثبوت أن افؼيعي جوءت ظومي وصومؾي.تغر

وإن ـون مرادهؿ أهنو مل تسك حوفي فإلكسون إٓ وحؽؿً ظؾقف، 

بـصقصفو افؼطعقي، ؾال كسؾؿ هلؿ بؾ يـتؼض بوفقاؿع، ؾفـوك مجؾي مـ 

افقؿوئع وادستجدات ادعوسة، وادعومالت احلديثي مل حتؽؿ ظؾقفو 

 تغر افػتقى.افؼيعي كصًو، وهذا مو كريده ب

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايجاْٞ: 
اشتدل أصحوب افؼقل إول بلن افتغقر يـوذم ـامل افؼيعي، 

 وهذا ؽر صحقح، وافرد ظؾقف:

أوٓ: هذه إحؽوم اجتفوديي، ٓ تؼبؾ مـ ادجتفد إٓ إذا ـوكً 

مستـدة إػ كصقص ذظقي، ؾودجتفد يستـبط مـ افـص، ؾؾقسً أحؽومًو 

 ه حتك تـوذم ـامل افؼيعي.مبتدظي مـ ظـد

ثوكقًو: موذا تؼقفقن ذم إحؽوم افػؼفقي فؾؿستجدات ادعوسة 

ـلضػول إكوبقى، وآظتامدات ادستـديي، وافعؼقد افتجوريي ادعوسة، 

افزواجوت افعكيي ـودسقور، وـثر مـ افسقوشي افؼظقي، بؾ ؿبؾ هذه 

ن، وتدويـ افدواويـ، احلقادث ـؿراث اجلد مع إخقة، ومجع افؼرآ

وبعض افصقد افذي مل يرد كص ؾقف، ...إفخ، ؾنمو أن تؼقفقا فقس ؾقفو 
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حؽام ذظقًو ؾقـتؼض ظؾقؽؿ دفقؾؽؿ افسوبؼ بوفشؿقل، أو تبقـقا حؽؿفو 

 .(8)وفقس ثؿي دفقؾ صحقح سيح ؾرتد ظؾقؽؿ دفقؾؽؿ

                                                           

( مـ مسوفؽ اإلموم ابـ حزم فتخريٍ ادستجدات مع افؼقل بؽاامل افؼايعي 8 ( 

أن ـاؾ رء ذم إرض  "صاقوء اإلبوحاي ؿاول: أوًٓ: افؼقل بلن إصؾ ذم إ

ظؿؾ ؾؿبوح حالل إٓ مو ؾصؾ اهلل تعوػ فـو حتريؿف اشاؿف كصاو  -ـؾ-وـؿؾ

ادبؾغ ظـ ربف ظز وجؾ وادبغ دو أكازل ظؾقاف ملسو هيلع هللا ىلص ظؾقف ذم افؼرآن وـالم افـبل 

وذم إمجوع إمي ـؾفو ادـصقص ظذ اتبوظف ذم افؼرآن وهق راجع إػ افـص ظذ 

و ؿبؾ ؾنن وجدكو صقئو حرمف افـص بوفـفل ظـف أو اإلمجوع بوشؿف حرمـوه مو بقـ

وإن مل كجد صقئو مـصقصو ظذ افـفل ظـف بوشؿفقٓ جمؿعو ظؾقاف ؾفاق حاالل 

(. وافثوين: 1/84اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم ٓبـ حزم) "بـص أيي إوػ

ؿاوفقا  ؾانن"أن ـؾ احؽوم ادستجدات راجعي إػ افـصاقص افؼاظقي، ؿاول: 

ؾلروكو مجع افـقازل مـصقصو ظؾقفو ؿؾـو فق ظجزكو ظـ ذفاؽ داو ـاون ظجزكاو 

إذ مل كدع فؽاؿ افقاحاد ؾوفقاحاد مـاف ملسو هيلع هللا ىلص حجي ظذ اهلل تعوػ وٓ ظذ رشقفف 

اإلحوضي بجؿقع افػتـ فؽـ حسبـو أكـو كؼطع بلن اهلل تعوػ بغ فـو ـؾ مو يؼاع 

ـ  ـ إػ يقم افؼقومي ؾؽقػ وكح كلتقؽؿ بـص واحد ؾقف ـؾ كوزفي مـ أحؽوم افدي

وؿعً أو تؼع إػ يقم افؼقومي وهق اخلز افصحقح افذي ذـركوه ؿباؾ بنشاـوده 

دظقين مو ترـتؽؿ ؾنكام هؾؽ مـ ـاون ؿابؾؽؿ بؽثارة مساوئؾفؿ ملسو هيلع هللا ىلص وهق ؿقفف 

واختالؾفؿ ظذ أكبقوئفؿ ؾنذا أمرتؽؿ بقء ؾلتقا مـف مو اشتطعتؿ وإذا هنقتؽؿ 

ؾؾقس واجباو ٕكاف مل ملسو هيلع هللا ىلص صو أن مو مل يؼؾ ؾقف افـبل ظـ رء ؾوجتـبقه ؾصح ك

يلمر بف، وفقس حرامو ٕكف مل يـف ظـف ؾبؼل رضورة أكاف مباوح ؾؿاـ ادظاك أكاف 

ـ افـبل  ؾنن جوء شؿعـو وأضعـو وإٓ ؾؼقفف ملسو هيلع هللا ىلص حرام مؽؾػ أن يليت ؾقف بـفل م
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فقم ثوفثًو: هـوك أدفي تبغ فـو ادراد مـ ـامل افؼيعي وأكف فقس ـؿػ

، وافبقون ادقجقد (8)"ادتٗد زأٜٞ ٚال أيٛ"اإلموم ابـ حزم ؾحديٌ معوذ 

٤ٍِٞ"ؾقفو ذم ؿقفف تعوػ:  ِّ َغ [، فقس ـام يػفؿف 17]افـحؾ:"ِتِبَٝاّْا ِيُه

أصحوب هذا ادذهى، ؾؼد ذـر ادسلفي اإلموم افشوؾعل ذم رشوفتف، وذـر 

سً تـزل بلحد مـ ؾؾق"أن ـتوب اهلل ظوم فؽؾ افقؿوع وافـقازل، ؿول: 

أهؾ ديـ اهلل كوزفي إٓ وذم ـتوب اهلل افدفقؾ ظذ شبقؾ اهلدى ؾقفو، ؿول اهلل 

َُاِت ِإَي٢ ايُِّٓٛز "تبورك وتعوػ:  َٔ ايعًُُّ َِٝو ِيُتِدِسَز ايَّٓاَع َِ ُٙ ِإَي َِْصِيَٓا ِنَتاْب َأ
ِِ ِإَي٢ ِصَساِط اِيَعِصِٜص اِيَشُِِٝد ِٕ َزبِِّٗ  .(2)"[8]إبراهقؿ:"ِبِإِذ

ثؿ بغ ـقػ يؽقن بقون افؼرآن فؾؿسوئؾ وافـقازل وصؿقفف 

ؾؿـفو مو أبوكف خلؾؼف كصًو، مثُؾ مجُؾ  "وظؿقمف فؽؾ افقؿوئع، ؾؼول: 

                                                                                                                                          

ؾانن جاوء باف ملسو هيلع هللا ىلص بوضؾ ومـ ادظك ؾقف إجيوبو ـؾػ أن يليت ؾقف بلمر مـ افـبال 

عـو وأضعـو وإن مل يلت بف ؾؼقفف بوضؾ، وصح هبذا افـص أن ـؾ مو أمر بف شؿ

ؾفق ؾرض ظؾقـو إٓ مو مل كستطع مـ ذفؽ، وأن ـؾ ماو هنوكاو ظـاف ؾحارام ملسو هيلع هللا ىلص 

أكف مؽروه أو كدب ؾؼط ؾؾؿ يبؼ ذم افديـ حؽؿ إٓ وهق هفـو ملسو هيلع هللا ىلص حوصو مو بقـف 

: ادـوطرة ( واكظر1/9اإلحؽوم ذم أصقل إحؽوم فؾرازي) "مـصقص مجؾي

 (. 822، 2/828ذم أصقل افتؼيع اإلشالمل )

ؾانن هاذا  "( ابـ حزم يضعػ هذا احلديٌ ؾألجؾ هذا ٓ يعؿاؾ باف، ؿاول: 8  (  

اإلحؽااوم ذم أصااقل إحؽااوم ٓبااـ  "احلااديٌ طااوهر افؽااذب وافقضااع

 (.9/882حزم)

 (.8/87( افرشوفي فؾشوؾعل)2  (  
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م  ؾرائضف، ذم أن ظؾقفؿ صالًة وزـوًة وحجًو وصقمًو وأكف حرر

افػقاحش...، ومـف: مو َأحؽؿ ؾرضف بؽتوبف، وبغر ـقػ هق ظذ فسون 

ـر رشقل ؟ مثؾ ظ-ملسو هيلع هللا ىلص-كبقف دد افصالة، وافزـوة، ووؿتفو... ومـف: مو َش

ممو فقس هلل ؾقف كصُّ حؽؿ، وؿد ؾرض اهلل ذم ـتوبف ضوظي رشقفف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، وآكتفوء إػ حؽؿف، ؾَؿـ ؿبؾ ظـ رشقل اهلل ؾبَِػْرِض اهلل َؿبِؾ، ملسو هيلع هللا ىلص

ومـف: مو ؾرض اهلل ظذ خؾؼف آجتفوَد ذم ضؾبف، وابتذ ضوظتفؿ ذم 

 .(8)"ـام ابتذ ضوظتفؿ ذم ؽره ممو ؾرض ظؾقفؿآجتفود، 
٤ٍِٞ "يؼقل أمر بودصوه ظـد ؿقفف تعوػ  ِّ َغ [، 17]افـحؾ:"ِتِبَٝاّْا ِيُه

أي ذم افؽتوب إمجوٓ، وفق بوإلحوفي إػ افسـي أو افؼقوس، ؾجوز أن يؽقن  "

ؾقف أي ذم افؽتوب إمجوٓ، ... ؾقعؾؿف ادجتفد بعد آجتفود، ـام جوز أن 

ـام ؿقؾ مجع  ملسو هيلع هللا ىلصؽقن افؽؾ أي ـؾ رء، ؾقف أي افؽتوب ويعؾؿف افـبل ي

 .(2)"افعؾؿ: أي افؼرآن، فؽـ تؼوست ظـف إؾفوم
وافصقاب ... أن افـصقص حمقطي بلحؽوم "ويؼقل ابـ افؼقؿ: 

ظذ رأي وٓ ؿقوس، بؾ ؿد  -ملسو هيلع هللا ىلص-احلقادث، ومل حيؾـو اهلل وٓ رشقفف

قي هبو، وافؼقوس افصحقح حؼ بغ إحؽوم ـؾفو، وافـصقص ـوؾقي واؾ

مطوبؼ فؾـصقص، ؾفام دفقالن: افؽتوب وادقزان، وؿد ختػك دٓفي افـص 

أو ٓ تبؾغ افعومل ؾقعدل إػ افؼقوس، ثؿ ؿد يظفر مقاؾؼًو فؾـص ؾقؽقن 

                                                           

 (.8/28( افرشوفي فؾشوؾعل )8   (  

 (.859، 4/856( تقسر افتحرير ) 2  (   
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ؿقوشًو صحقحًو، وؿد يظفر خموفػًو فف ؾقؽقن ؾوشدًا، وذم كػس إمر ٓ بد 

 .(8)"ادجتفد ؿد ختػك مقاؾؼتف أو خموفػتف مـ مقاؾؼتف أو خموفػتف، وفؽـ ظـد
وهذا مو يراه افشوضبل: ؾفق ـوجلؿفقر يرون أن افؼيعي ؾقفو تبقوكًو 

اهلل تعوػ أكزل افؼيعي ؾقفو تبقون ـؾ "فؽؾ رء، ؾؼد ظؼد ؾصاًل بعـقان 

ؾقفو تبقون ـؾ  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل تعوػ أكزل افؼيعي ظذ رشقفف "ؿول ؾقف:  "رء

اخلؾؼ ذم تؽوفقػفؿ افتل أمروا هبو، وتعبداهتؿ افتل  رء حيتوج إفقف

حتك ـؿؾ افديـ بشفودة  ملسو هيلع هللا ىلصضقؿقهو ذم أظـوؿفؿ، ومل يؿً رشقل اهلل 

ِِ "اهلل تعوػ بذفؽ؛ حقٌ ؿول تعوػ:  ُِٝه ُُِت عًََ ِِ ََٚأِتَُ ِِ ِدَُٜٓه ًُِت َيُه َُ َّ َأِن ِٛ ايَٝ
ُِ اإِلِضالَّ ِدّٜٓا َُِتٞ ََٚزِضُٝت َيُه ؾؽؾ مـ زظؿ أكف بؼل ذم  ص،3د٠:طاملا٥ "ِِْع

 .(2)"افديـ رء مل يؽؿؾ ؾؼد ـذب
 "ثؿ تؽؾؿ ظـ كقع هذا افؽامل وافبقون افذي ذم افؼرآن ؾؼول: 
وفؽـ ادراد ـؾقوهتو، ؾؾؿ يبؼ فؾديـ ؿوظدة حيتوج إفقفو ذم افرضوريوت 

واحلوجقوت أو افتؽؿقؾقوت إٓ وؿد بقـً ؽويي افبقون، كعؿ يبؼك تـزيؾ 

ظذ تؾؽ افؽؾقوت مقـقٓ إػ كظر ادجتفد، ؾنن ؿوظدة  اجلزئقوت

آجتفود أيضو ثوبتي ذم افؽتوب وافسـي، ؾالبد مـ إظامهلو، وٓ يسع افـوس 

ترـفو، وإذا ثبً ذم افؼيعي أصعرت بلن ثؿ جموٓ فالجتفود، وٓ يقجد 

ذفؽ إٓ ؾقام ٓ كص ؾقف، وفق ـون ادراد بؤيي افؽامل بحسى حتصقؾ 

                                                           

 (.8/284( إظالم ادقؿعغ)8  (  

 (.2/186( آظتصوم فؾشوضبل)2   (   
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وت بوفػعؾ، ؾوجلزئقوت ٓ هنويي هلو، ؾال تـحك بؿرشقم، وؿد كص اجلزئق

افعؾامء ظذ هذا ادعـك، ؾنكام ادراد افؽامل بحسى مو حيتوج إفقف مـ 

 .(8)"افؼقاظد افتل جيري ظؾقفو مو ٓ هنويي فف مـ افـقازل
وهبذا يتبغ فـو أن آشتدٓل بؽامل افؼيعي ظذ افقجف افذي 

 كػل تغقر افػتقى. أوردوه ٓ يصح ظذ

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايجايح: 
اشتدل ادوكعقن بلن افتغقر ذم احلؽؿ تغقر ذم افـص فالرتبوط 

بقـفام، ووجف اشتدٓهلؿ أن احلؽؿ هق خطوب اهلل وٓ يستطقع أحد أن 

 يغر خطوب اهلل ...إفخ.

 وافرد ظؾقفؿ مـ وجقه:

ظل ؾذفؽ ٓ افقجف إول: ٓ كؼقل أن افتغقر يؽقن فؾـص افؼ

 كؿؾؽف وٓ يستطقعف بؼ.

افقجف افثوين: ٓ كؼقل أن افتغقر يؿس احلؽؿ افؼظل بؾ افػتقى 

 افؼظقي وهـوك ؾرق بقـفام.

افقجف افثوفٌ: هـوك خالف ذم احلؽؿ افؼظل بغ إصقفقغ 

خطوب اهلل "وافػؼفوء، ؾوٕصقفققن هيتؿقن بوفؼقاظد افعومي يعرؾقكف بلكف 

وافػؼفوء  "بلؾعول ادؽؾػغ بوٓؿتضوء أو افتخقر أو افقضعتعوػ ادتعؾؼ 

                                                           

(، وـااااذا ادـااااوطرة ذم أصااااقل 189، 2/186( آظتصااااوم فؾشااااوضبل)8  (  

 (.828 -2/828افتؼيع)
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مؼته "، أو (8)"مو ثبً بوخلطوب"بادعـققن بلثر احلؽؿ افؼظل يعرؾقكف 

ادتعؾؼ بلؾعول ادؽؾػغ بوٓؿتضوء أو افتخقر أو  (2)"خطوب افشورع

افقضع، واحلؽؿ ادتغر هـو هق ظذ ادػفقم افػؼفل ٓ إصقيل، وظؾقف 

مدخؾ فتغقر افـص بتغر احلؽؿ، ؾوحلؽؿ ظبورة ظـ أثر احلؽؿ  ؾال

 ، واهلل أظؾؿ.(8)ادستػود مـ افـص وهق خوضع فـظر ادجتفد

افقجف افرابع: ذم وجف افتالزم بغ افـص واحلؽؿ افؼظل، إذ 

كتػؼ معفؿ ظذ ارتبوط افـص افؼظل بوحلؽؿ افؼظل، وفؽـ هذا 

ٌ افثبقت وافدٓفي، وفف أربع آرتبوط بحسى افـص افؼظل مـ حق

حوٓت: احلوفي إوػ: يؽقن افـص افؼظل هق احلؽؿ: وهذا ذم 

ايصَّا١َُِْٝ "إحؽوم افؼطعقي افقرود وافدٓفي ـحؽؿ افزاين ذم ؿقفف تعوػ: 
ًَِد٠ٍ َُا َِا١َ٥َ َد ُٗ ِٓ َّ َٚاِسٍد َِ [، ؾحؽؿف اجلؾد 2]افـقر:"َٚايصَّاِْٞ َفادًُِِدٚا ُن

ٓ يتـووفف افتغقر ظـدكو وظـدهؿ،وذم افبوؿل خيتؾػ احلؽؿ  موئي، وهذا

افؼظل ظـ افـص افؼظل وهق ذم ثالث حوٓت: احلوفي افثوكقي: ذم 

                                                           

(، افؼومقس افػؼفل فغي واصاطالحو، دار افػؽار، 8778أبق جقى، شعدي ) -8

 76ص 8ي افثوكقي جدمشؼ، افطبع

 89ص 8افبعع، ظع بـ حمؿد، ادختك ذم أصقل افػؼف، ج -2

ذم اصاطالح و"( ويـسى ابـ بدران افتعرياػ افػؼفال فألصاقفقغ ؾقؼاقل: 8  (  

 "إصقفقغ مؼته خطوب افؼع ادتعؾؼ بلؾعول ادؽؾػغ اؿتضوءا أو ختقارا
 (.8/846اددخؾ إػ مذهى اإلموم أمحد بـ حـبؾ)
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افـص افؼطعل افقرود طـل افدٓفي، ـعدة ادطؾؼي ذم ؿقفف تعوػ: 

َّ ثًََاَث١َ ُقُس٤ٍٚ" ُِْفِطِٗ َٔ ِبَأ ُُطًَََّكاُت ََٜتَسبَِّص ؾوفـص  [،221]افبؼرة:"َٚاِي

افؼظل ؿطعل ثوبً ٓ يتغر، وفؽـ احلؽؿ افؼظل ادستـبط خيتؾػ 

بحسى اجتفود ادجتفد ؾعـد بعضفؿ ثالثي أصفر وظـد آخريـ ثالث 

حقضوت، ؾفـو يػورق احلؽؿ افـص افؼظل وهـو كؼقل بتغر افػتقى ذم 

هذا احلؽؿ إن ثبً شبى فؾتغقر، احلوفي افثوفثي: ذم افـص افظـل افثبقت 

ذم ـؾ ظؼة " ملسو هيلع هللا ىلصطعل افدٓفي، مثوفف: ذم زـوة افعسؾ ذم ؿقل افـبل وؿ

، ؾدٓفتف ؿطعقي ظذ وجقب افزـوة ذم افعسؾ، وفؽـف طـل (8)"أزق زق

افثبقت، ؾؼد اختؾػ ذم تصحقحف وهذا أيضو يػورق افـص ؾقف احلؽؿ، 

، واحلوفي افرابعي: ذم افـص طـل (2)وهلذا اختؾػ افػؼفوء ذم زـوة افعسؾ

حديٌ وطـل افدٓفي، مثوفف:اصساط افصقوم فالظتؽوف ؾؼد ورد  افثبقت

                                                           

ـ افسمذي) (8) ق بوفؽرِس افسؼوء، ُيـَؼُؾ ؾقف ادوء  "(، 627( برؿؿ )8/24شـ وافزر

(، 28/451تاوج افعاروس فؾزبقادي) "وهق ـؾ وظوء اختذ فؼااب وكحاقه 

 (.85/848وفسون افعرب ٓبـ مـظقر)

وشابى اخاتالؾفؿ، اخاتالؾفؿ ذم تصاحقح إثار  "( ؿول ابـ رصد ذم افبداياي: 2)

بدايي  "فف ظؾقف افصالة وافسالم ذم ـؾ ظؼة أزق زق افقارد ذم ذفؽ، وهق ؿق

وهبااذا احلااديٌ أخااذ أبااق حـقػااي وأمحااد  "(، 8/814ادجتفااد ٓبااـ رصااد)

وافشوؾعل ذم افؼديؿ ؾلوجبقا ؾقف افعؼ، وذم اجلديد ٓ زـوة ؾقف وهق مذهى 

 (. 4/482ؾقض افؼدير فؾؿـووي) "موفؽ 
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، وفؽـ هذا (8)"ٚال اعتهاف إال بصّٛ"أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو 

احلديثظـل مـ جفي افثبقت، ٕكف مقؿقف ظذ أم ادممـغ ظوئشي ريض 

، وهق ـذفؽ طـل افدٓفي، حقٌ فق صح ٓ (2)اهلل ظـفو، وهـوك مـ رؾعف

مـف افؼطع بوفقجقب، أو بوفـدب، ؾؼد يؽقن ادراد بف افقجقب،  يستػود

وؿد يراد مـف آشتحبوب، وهذا أيضًو يػورق احلؽؿ افـص ؾألجؾ هذا 

، وٓ يصح ذم احلوٓت افثالث (8)اختؾػقا ذم اصساط افصقوم فالظتؽوف

                                                           

 (.2498( برؿؿ)2/888( شــ أيب داود )8)

ظـ ظوئشي أهنو ؿوفً افسـي ظذ ادعتؽػ  "ام ؿول أبق داود، ؾؼد روى بسـده ( ـ2)

أن ٓ يعقد مريضو، وٓ يشفد جـوزة، وٓ يؿس امرأة، وٓ يبوذهو، وٓ خيرج 

حلوجي إٓ دو ٓ بد مـف، وٓ اظتؽاوف إٓ بصاقم، وٓ اظتؽاوف إٓ ذم مساجد 

ؿوفً افسـي ؿاول أباق داود  جومع. ؿول أبق داود: ؽر ظبد افرمحـ ٓ يؼقل ؾقف

( ؾفق مرؾقع هبذا 2498( برؿؿ )2/888شــ أيب داود) "جعؾف ؿقل ظوئشي 

 افسـد وؽر ظبد افرمحـ جيعؾف مـ ؿقل أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو.

ـ ؿدامف )8) ( بتكف يسر، وحوصقي ابـ افؼقؿ ظذ 68، 8/64( اكظر: ادغـل ٓب

اصااساط افصااقوم ذم آظتؽااوف مااذهى (، و857، 9/851شااــ أيب داود)

موفؽ، وأبق حـقػي، ومذهى افشوؾعل ظدم آصساط وأن آظتؽاوف جاوئز 

وأماو اجلاقاب ظاـ حاديٌ ظوئشاي ٓ  "بغر صقم، ؿول افـقوي ذم ادجؿاقع 

اظتؽوف إٓ بصقم ؾؿـ وجفغ: أحدمهو أكف ضعقػ بوٓتػوق ـام شبؼ بقوكف، 

 "ظتؽاوف إـؿاؾ مجعاو باغ إحودياٌوافثوين فق ثبً فقجى محؾاف ظاذ آ
 (. 6/497ادجؿقع فؾـقوي)
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أن كؼقل أن افـص هق احلؽؿ إذ مو هق احلؽؿ ادقاؾؼ فؾـص هؾ افؼوئؾ 

و ادـع، ومـ خوفػ احلؽؿ ادختور ظـدـؿ هؾ يؽقن خموفػًو بوجلقاز أ

 فؾـص، وهبذا يتبغ ظدم صدق افدفقؾ، واهلل أظؾؿ.

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايسابع: 
اشتدل ادوكعقن بلن افؼقل بتغر افػتقى يمدي إػ ظدم اشتؼرار 

افؼيعي، وهذا مردود ؾوفؼيعي ـام ؾصؾـو ؾقفو، هلو أحؽوم ثوبتي ٓ تتغر 

 مر افدهقر وذم ـؾ إحقال حؽؿـو ظؾقفو بوفؼطعقي، وهذا ٓ يعؿؾ ظذ

ؾقفو ادجتفد مـ إشوس إٓ بوفتبؾقغ وافبقون، وبتحؼقؼ ادـوط، وهـوك مو 

يستدظل افتغقر ٓبتـوئف ظذ افعرف وادصؾحي واحلول ...إفخ، وافثبوت 

 .ؾقام مـ صلكف افتغقر يمدي ظذ افعـً ظذ افـوس، وافشؼ ظؾقفؿ

ومـ جفي أخرى: دو ـوكً افؼيعي اإلشالمقي خوتؿ افؼائع 

حتك تؼقم افسوظي، ـون ٓبد أن يؽقن ؾقفو أحؽوم ـؾ افقؿوئع 

وادستجدات وافـقازل، وـام ؿرر افعؾامء ؾوفـصقص متـوهقي، وافقؿوئع 

ؽر متـوهقي، ؾجوءت افؼيعي وٓ بد بام يقذم مجقع افقؿوئع، وهذا متثؾ ذم 

ومـفو: بـوء احلؽؿ ظذ أشبوب إذا تغرت تغر احلؽؿ وهذا  ظدة أبقاب،

 اجتفود ؾقعؿؾ ؾقف ادجتفد، حتك يقرس فؾـوس وٓ يشؼ ظؾقفؿ.

ؾؼد يؽقن افتزام افزي افقاحد واحلوفي افقاحدة "يؼقل افشوضبل: 

أو افعودة افقاحدة تعبًو ومشؼي ٓختالف إخالق وإزمـي وإحقال، 



 

(848)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

واحلرج ؾقام دل افؼع ظذ جقازه ومل يؽـ ثؿ  وافؼيعي تلبك افتضققؼ

 .(8)"معورض
ويؼقل افشوضبل أيضًو ذم آشتدٓل ظذ ظؿقم افؼيعي وأن 

ؾؾذفؽ جرت إحؽوم افؼظقي ذم أؾعول ادؽؾػغ "افقؿوئع ؽر متـوهقي: 

ظذ اإلضالق، وإن ـوكً آحودهو اخلوصي ٓ تتـوهك؛ ؾال ظؿؾ يػرض، 

ك، إٓ وافؼيعي ظؾقف حوـؿي إؾرادًا وترـقبًو، وٓ حرـي وٓ شؽقن يدظ

 .(2)"وهق معـك ـقهنو ظومي
 ثاّْٝا: حتًٌٝ أدي١ ايكا٥ًني بتػري املأخر:

 ايسد ع٢ً حتسٜس ستٌ ايٓصاع عٓد أصشاب ٖرا املرٖب.
وإػ هـو يبؼك "ظـد حترير حمؾ افـزاع يؼقل أصحوب هذا ادذهى 

شػ ظـف بنضوؾي أمر مفؿ جدًا ـثر مـ افؾبس ذم حترير مقضع افـزاع، أـ

أٓ وهق افـظر ذم تؾؽ احلودثي افتل تغر حؽؿفو هؾ هل ذم احلوفغ شقاء؛ 

هؾ احلودثي افتل أخذت احلؽؿ إول ثؿ أخذت احلؽؿ افثوين هل هل 

بوخلصوئص كػسفو وبجؿقع ادالمح وآظتبورات واحلقثقوت أم أهنو 

قاب ظـ هذا افسمال ختتؾػ ذم خصوئصفو.. مـ حوفي إػ حوفي؟ وبوجل

يـؽشػ فـو افؾبس افذي أحوط هبذه افؼضقي حتك ـثر ؾقفو افؼقل وتشعى 

..إن تؾؽ احلودثي افتل تغّر حؽؿفو إمو أن تؽقن هل هل ظـد تغّر احلؽؿ 

                                                           

 (.8/894( آظتصوم فؾشوضبل )(  8  

 (.8/851( ادقاؾؼوت )2   (  
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بجؿقع خصوئصفو واحلقثقوت افتل تؽتـػفو، وإمو أن ختتؾػ ذم بعض 

صد ادـوزظي ذم تغّر خصوئصفو وحقثقوهتو، ؾنن ـوكً إوػ ؾـحـ كـوزع أ

حؽؿفو؛ ٕن ذفؽ هق افـسخ وافتبديؾ ادـفل ظـفام ـام شقليت بقوكف، وإن 

ـوكً افثوكقي ؾؾقسً ذم مقضع افـزاع؛ ٕهنو حقـئذ حودثتون متؿقزتون مـ 

حقٌ خصوئصفام وآظتبورات افتل حتػفام وحودثتون هلام حؽامن فقس 

 .(8)"تبدل ؽريبًو وٓ ظجقبًو، وٓ يؼول فف تغّر وٓ
 وهذا افتحرير كتػؼ معف وكختؾػ، وبقوكف ظذ مو يليت:

أوًٓ: أمو ـقن احلودثي هل هل ؾفذا ٓ يستؼقؿ مع افػتقتون ؾـحـ 

كعرف بلن افؼضقي اختؾػ ؾقفو مو يقجى افتغقر، ؾوحلودثي افسوبؼي 

 وافتوفقي فقسً هل هل.

خول مو ثوكقًو: كتػؼ مع بعض هذا افتحرير؛ ٕن هـوك تقشع ذم إد

ظذ أصـوف، ؾؿـفؿ  "ؿوظدة تغر افػتقى"فقس مـفو، وافذيـ تؽؾؿقا ظـ 

مـ تقشع،ؾعذ مذهبف بنمؽوكـو إدخول افػؼف اإلشالمل ذم ؿوظدتف، ؾفق 

يرى تغر احلؽؿ بتغر افسبى وافؼط وادوكع وافشخص ... إفخ، ؾعذ 

تغر  شبقؾ ادثول: حؽؿ صالة افصبل ؽر ادؿقز ؽر صحقحي، ؾنذا مقز

احلؽؿ إػ افـدب، ؾنذا بؾغ تغر احلؽؿ إػ افقجقب، ؾلمثول هذا هق افػؼف 

بلـؿؾف تؼريبًو،ؾودسوئؾ افثالث مستؼؾي ومل يتغر احلؽؿ ؾقفو، ٕكو كشسط 

 احتود ادسلفتغ ذم افسبى، وافؼط، وادوكع، وادػتل حتك يتحؼؼ افتغقر.

                                                           

 (.485، 447( افثبوت وافشؿقل فؾسػقوين )8  (  
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 ٤ املأخر ْطذ.ايسد ع٢ً ايديٌٝ األٍٚ: تػري اذتهِ َع بكا
يرى أصحوب هذا افؼقل إن افتغقر بوفصػي افتل كتبـوهو ذم 

 افؼوظدة تعتز كسخًو، وافرد ظؾقف يؽقن ـؤيت: 

أوًٓ)ذم تسؿقتف كسخًو(: ؾوفـسخ يؽقن ذم افـص افؼظل 

بوإلفغوء، وآجتفود ٓ يتـوول افـص افؼظل إٓ بوٓجتفود ذم دٓفتف أو 

، وجيقز ذم ـؾقفام تغر ادجتفد رأيف ـام "ؼقؼ ادـوطحت"ذم تـزيؾف ظذ حمؾف 

 كؼؾ اإلمجوع ذم ذفؽ، ومل يسؿ أحد مـ افعؾامء هذا كسخًو.

وهق معـك ":-معؾؼو ظذ ؿقل ظؿر بـ ظبدافعزيز  -يؼقل افؼراذم 

ؿقل ظؿر بـ ظبد افعزيز حتدث فؾـوس أؿضقي ظذ ؿدر مو أحدثقا مـ 

ؽؿ بؾ ادجتفد ؾقف يـتؼؾ فف افػجقر ومل يرد ريض اهلل ظـف كسخ ح

 .(8)"آجتفود ٓختالف إشبوب
ثوكقًو )ذم مصدره(: جمول ظؿؾ افؼوظدة هل ادسوئؾ افظـقي )ؽر 

افؼطعقي(، وادسوئؾ افظـقي هل مو يراهو ادجتفد أهنو حؽاًم هلل تعوػ، وإفغوء 

هذا أو تغقره ٓ يسؿك كسخًو، ؾوفـسخ ٓ يتـوول إٓ افـص افؼظل، 

فػتقى فقسً كصًو، ؾغويي مو يػعؾف ادجتفد ذم تغر افػتقى هق تغقر وا

ؾتقاه ادستـبطي مـ افـص بػتقى أخرى مستـبطي مـ افـص فتغر شبى 

مـ أشبوب تغر افػتقى، وٓ ُيعؾؿ أحد مـ افسوبؼغ وافالحؼغ يسؿك 

 تغقر ادػتل ؾتقاه كسخًو.

                                                           

 (.4/825(افػروق فؾؼراذم )8 (  
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 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايجاْٞ: 
فؼقل بورتبوط آجتفود بؿؼوصد افؼع، يستدل أصحوب هذا ا

وهذا افدفقؾ يرتد ظذ أصحوبف ظؽسًو؛ إذ مـ مؼوصد افؼع مراظوة 

افعرف وافعودة وادصؾحي واحلول، وـؾ هذه متغرة ؾؽقػ يؽقن تغر 

 افػتقى فسبى معتز يعورض ادؼوصد؟!

ؾوصساضـو ذم ادجتفد وادػتل أن يؽقن ظذ ظؾؿ بؿؼوصد افؼع، 

ادؼوصد افؼظقي ظـد افػتقى، وـذا فراظل ادؼوصد ظـد تغر  فراظل

 افػتقى فسبى.

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايجايح:
وهذا آشتدٓل ؿريى مـ اشتدٓل ادوكعغ مـ افتغقر مطؾؼًو، 

ؾؼداشتدل أصحوب هذا ادذهى بورتبوط افػتقى بوفـص، ؾوفـصقص 

، وافرد ظؾقفؿ أن افـظر ذم افؼطعقي ٓ يتـووهلو آجتفود وبوفتويل ٓ تتغر

، ومـف مو "ٓ اجتفود مع افـص"افـصقص افؼطعقي مـف مو يدخؾ حتً 

فقس ـذفؽ، وبقوكف: أن افـصقص افؼظقي افؼطعقي هلو حوفتون: احلوفي 

إوػ: ؿطعقي افثبقت وافدٓفي، واحلوفي افثوكقي: ؿطعقي افثبقت طـقي 

 افدٓفي. 

اجتفود ؾقفو ٓشتـبوط احلؽؿ ؾلمو ؿطعقي افثبقت وافدٓفي ؾال 

َٕ "افؼظل مثوهلو: ؿقل اهلل تعوػ ذم حؽؿ رمل ادحصـوت:  َُٛ َٔ َِٜس َٚايَِّرٜ
ًَِد٠ّ َُاِْنَي َد ِِ َث ُٖ ِِ َِٜأُتٛا ِبَأِزَبَع١ِ ُغََٗدا٤َ َفادًُِِدٚ َِّ َي ُُِشَصَٓاِت ُث [، 4]افـقر:  "اِي

كغ جؾدة، هذا ؾحؽؿ مـ رمك حمصـي ومل يلت بلربعي صفداء أن جيؾد ثام
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احلؽؿ ؿطعل ذم ثبقتف؛ ٕن افؼرآن ـؾف ؿطعل افثبقت، ؿطعل ذم دٓفتف؛ 

ٕن افثامكغ ٓ تؼبؾ افتلويؾ، وهذا ٓ اجتفود ؾقف وهذا مو يؼصده افعؾامء 

، ويبؼك فؾؿجتفد احلؽؿ بلن هذا "ٓ اجتفود مع افـص"ظـد إيراد افؼوظدة 

، ؾؼد يؽقن ؽر "ؼ ادـوطحتؼق"افشخص رمك حمصـي أو ٓ وهق مـ بوب 

 ممقز، أو جمـقكو، أو أن تؽقن ادرأة ؽر حمصـي ....إفخ.

وأمو ؿطعقي افثبقت طـقي افدٓفي، ؾال اجتفود فثبقت افـص مـ 

ظدمف؛ إذ هق ؿطعل، وفؽـ آجتفود ذم دٓفتف، ثؿ اجتفود ذم تـزيؾف ظذ 

َٕ َفِِٓصُف ََ"، مثوفف ؿقل اهلل تعوػ: "حتؼقؼ ادـوط"حمؾف  ِٕ َِٜعُفٛ ِِ ِإيَّا َأ ا َفَسِضُت
ِٚ َِٜعُفَٛ ايَِّرٟ ِبَِٝدِٙ ُعِكَد٠ُ ايَِّٓهاِح [، ؾؿـ افذي بقده افعػق، 289]افبؼرة: "َأ

تردد افػؼفوء ؾقفو واختؾػقا: ؾوفذي بقده ظؼدة افـؽوح اثـون، افزوج، وويل 

، افزوجي، ؾفذه أيي ؿطعقي افثبقت ٕهنو ؿرآن، وفؽـفو طـقي افدٓفي

ؾودجتفد ؿد يرجح أن افذي بقده ظؼدة افـؽوح افزوج، أو ويل ادرأة، 

وظؾقف ؾفذا كص وفؽـ يدخؾف آجتفود، ثؿ جيتفد ذم حتؼقؼ ادـوط ـام 

 بقـوه ؿريبًو.

ثوكقًو: ادوكعقن ٓ خيوفػقكو ذم آجتفود ذم افـصقص افظـقي، ؾقصح 

 أن افذي بقده أن كستدل ظؾقفؿ جدًٓ بـػس دفقؾفؿ، ؾنذا اجتفدوا ذم

ظؼدة افـؽوح افزوج أو ويل ادرأة، ؾسـؼقل هلؿ ٓ اجتفود مع افـص، ؾنن 

ؿوفقا: ثؿ ؾرق بغ آجتفود مع افـص افظـل وافؼطعل، ؿؾـو هلؿ ؾفذا 

يثبً افػرق بغ افدفقؾغ، وـذا كستدل ظؾقفؿ بام يثبتقكف مـ حتؼقؼ ادـوط، 
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ادـوط، وشـؼقل هلؿ: ٓ  ؾؼوذف ادحصـي حيتوج إػ اجتفود ذم حتؼقؼ

اجتفود مع افـص، وشقؼقفقن هـوك ؾرق بغ افـص وبغ تـزيؾف أو حتؼقؼ 

 مـوضف، وهذا دفقؾ ظذ إثبوت افػرق.

واخلالصي: أن إحؽوم افؼطعقي افثبقت ؿطعقي افدٓفي ٓ جيقز 

ؾقفو آجتفود ابتداء وبوفتويل ٓ جيقز ؾقفو افتغقر، وأمو تـزيؾفو ظذ حمؾفو، 

ؾقجقز ؾقف آجتفود ابتداء وتغقرًا، وأمو إحؽوم افؼطعقي افثبقت وطـقي 

افدٓفي ؾقجقز ؾقفو آجتفود ذم اشتـبوط احلؽؿ وافبحٌ ظـ دٓٓتف، 

وبوفتويل افـظر ؾقفو حول تغر شبى ممثر مـ أشبوهبو، ؾنذا ؿوم ذم كػس 

وـذا ذم  ادجتفد أن شبى افتغقر صحقح ؾؾف آجتفود ذم تغر افػتقى،

 حتؼقؼ مـوط احلؽؿ، واهلل أظؾؿ.

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايسابع:
اشتدل أصحوب هذا ادذهى بوإلمجوع ظذ مـع آجتفود ذم 

افؼطعقوت، وهذا صحقح وٓ خالف ؾقف، وكحـ كتػؼ معفؿ، وفقس هذا 

حمؾ اخلالف ذم حترير حمؾ افـزاع، ؾفذه افؼطعقوت فقسً جموًٓ فالجتفود 

ؿ ـام ؿدمـو ؿريبًو، وفؽـ اخلالف ذم حتؼقؼ ادـوط وذم ذم اشتـبوط احلؽ

 افظـقوت، ؾوشتدٓهلؿ هذا فقس واردا ظذ حمؾ افـزاع.

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ارتاَظ:
اشتدل أصحوب هذا ادذهى أن افؼقل بتغر إحؽوم يؾزم مـف 

مػوشد ـبرة، مـفو تؼديؿ ادصؾحي ادتقمهي أو ادؾغوة ظذ افـص، وهذا 

جموًٓ فؾـزاع، ؾال يتغر احلؽؿ بـوء ظذ ادصؾحي إٓ بؼوط  ـذفؽ فقس
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مـفو: أن تؽقن حؼقؼقي ٓ متقمهي، وأمو معورضي ادصؾحي فؾـص 

وتؼديؿفو ظؾقف ؾؽذا ٓ جيقز، وٓ يؼقل بف أصحوب هذا ادذهى وٓ 

يؾزمفؿ، وافـظر هق ذم احلؽؿ افذي بـل ظذ ادصؾحي إن تغرت ادصؾحي 

 .ؾقتغر بتغرهو

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايطادع: 
ؿول أصحوب هذا ادذهى بعدم احلوجي إػ هذه افؼوظدة، وافرد 

يؽقن فسببغ: إمو أن  -إن صحً-ظؾقفؿ أن ؿقهلؿ هذا بلن ظدم احلوجي 

افؼيعي جوءت بؽؾ إحؽوم افؽؾقي واجلزئقي ؾؾذفؽ ٓ كحتوج فتغر 

فتـوهل افـصقص افػتقى، وهذا ٓ يؼقل بف ظوؿؾ كوهقؽ مـتسى فؾؼع، 

وظدم تـوهل افقؿوئع، وإمو أن افتغر يػ ي إػ مػوشد ٓ دمّقزهو افؼيعي، 

وهذا ؿد رددكو ظؾقف ظـد اإلجوبي ظذ افدفقؾ اخلومس، ؾنذا بطؾ افسببون 

 طفر ؾسود ظدم احلوجي، وأمو إثبوت احلوجي ؾؾام ؿدمـوه مـ أدفي.

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايطابع:
ى أن افتغقر هـو هق تغقر ذم افقشقؾي اشتدل أصحوب هذا ادذه

وفقس تغقرًا ذم احلؽؿ، ؾوفرد ظؾقفؿ: افقجف إول: أن افتغقر ذم 

، "اجتفوديي"افقشوئؾ فف أحؽومًو، ؾفـوك وشوئؾ ثوبتي وأخرى متغرة 
ؾوفثوبتي ٓ جيقز آجتفود ؾقفو، وادتغرة هل جمول آجتفود وافـظر 

تي افقضقء فؾصالة، وتدخؾ ادصوفح ادرشؾي وافتغقر، ؾؿـ افقشوئؾ افثوب

ذم افقشوئؾ ادتغرة ـقشوئؾ افدظقة وؽرهو، وبـوء ظذ هذا ؾقؿؽـ أن 
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تؽقن افقشوئؾ مـ ادتغر فسبى ـودصؾحي وؽرهو، وفؽـ ٓ يؿؽــو 

 حك افتغقر بوفقشوئؾ.

افقجف افثوين: كستدل ظؾقؽؿ بؽؾ مو اشتدفؾتؿ بف ذم ثبوت افؼيعي 

از افتغقر وظدم وجقد افظـقوت وافؼطعقوت ذم افؼيعي، وظدم جق

 ؾؽقػ أثبتؿ افتغقر فؾقشوئؾ وكػقتؿقه ظـ افظـقوت؟!

 ايسد ع٢ً ايديٌٝ ايجأَ:
حك أصحوب هذا ادذهى افتغقر بتحؼقؼ ادـوط، وشبؼ افؽالم 

ظـ حترير حمؾ افـزاع ومو كتػؼ معفؿ ؾقف ومو كختؾػ، وأمو افرد ظؾقفؿ: 

ـ كؼر أن هـوك تغقرًا شببف حتؼقؼ ادـوط، ثوكقًو: مو وجف احلك أوًٓ: وكح

إذ حك ـؾ افتغقر بتحؼقؼ ادـوط ٓ كسؾؿ فف، ثوفثًو: كرد ظؾقفؿ بوٕمثؾي 

 افتل ٓ يؿؽـ أن يؽقن شببفو حتؼقؼ ادـوط.
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 املطًب ايجاْٞ: ايسد ع٢ً َرٖب ايعصساْٝني.

حؼقؼي ٓ يؿؽـ افرد ظؾقفؿ ؾفؿ مل يستدفقا بلدفي ذظقي ظذ 

ضريؼي إصقفقغ، ؾـرد ظؾقفؿ بثبقت افـصقص، أو دٓفتفو، أو 

مؼصدهو، أو ؽرهو... وفؽـ ممدى ؿقهلؿ تالظى بوفؼيعي، وكؼض هلو، 

ؾطريؼتفؿ افتغقر بدون أي ؿقاظد،ؾوفتغقر بؿجرد افـظر وافذوق افذي 

أخقف، يػتح بوب افتغقر ظذ مكاظقف، وجيعؾ ـؾ خيتؾػ ؾقف افرجؾ و

مـ فف ؽرض أن جيسئ ظذ افؼيعي، وممدى هذا رضب فؾؼيعي ظرض 

احلوئط، واشتفتور بوحلؽؿ افؼظل وافػتقى وافـص، وٓ يؿؽــو افرد 

ظؾقفؿ فسبى آخر وهق أن مـ صدر ظـفؿ مثؾ هذا افؽالم مل يصؾقا فرتبي 

ََٚيا َتِكُف ََا "رد ظؾقفؿ إٓ بؼقل اهلل تعوػ:  آجتفود ودوهنو بؿراحؾ، ؾال
ُ٘ ََِط٦ُّٛيا ِٓ َٕ َع ُّ ُأَٚي٦َِو َنا َُِع َٚاِيَبَصَس َٚاِيُفَؤاَد ُن َّ ايطَّ ِْ ِإ ًِ ِ٘ ِع َِٝظ َيَو ِب  "َي

ٍْ "[، وبؼقفف: 86]اإل اء:  ََٖرا سًََا ُِ اِيَهِرَب  َُا َتِصُف َأِيِطَُٓتُه ََٚيا َتُكُٛيٛا ِي
ََٖرا َس ِ٘ اِيَهِرَب َيا َٚ َٕ ع٢ًََ ايًَّ َٔ َِٜفَتُسٚ َّ ايَِّرٜ ِ٘ اِيَهِرَب ِإ ّْ ِيَتِفَتُسٚا ع٢ًََ ايًَّ َسا
َٕ َِٓٗا "[، وبؼقفف: 886]افـحؾ: "ُٜفًُِِشٛ َٞ اِيَفَٛاِسَؼ ََا َظََٗس َِ َُا َسسََّّ َزبِّ ٌِ إَِّْ ُق

ِِٝس اِيَشلِّ ََٚأ َٞ ِبَػ َِ َٚاِيَبِػ َٔ َٚاِيِإِث ًَِطاّْا َََٚا َبَط ِ٘ ُض ٍِ ِب َُٜٓصِّ  ِِ ِ٘ ََا َي ِٕ ُتِػِسُنٛا ِبايًَّ
َٕ ُُٛ ِ٘ ََا َيا َتعًَِ ِٕ َتُكُٛيٛا ع٢ًََ ايًَّ َٕ  "[، وبؼقفف: 88]إظراف: "ََٚأ َََٚا َنا

َِ ِٔ َأ ُِ اِيِدََٝس٠ُ َِ ُٗ َٕ َي ِٕ َُٜهٛ َِّسا َأ ُ٘ َأ ُ٘ ََٚزُضُٛي َُِؤ١ٍََِٓ ِإَذا َقَض٢ ايًَّ ٍٔ ََٚيا  ُُِؤَِ ِِ ِي ِٖ ِس
َُِبّٝٓا َّ ضًََاّيا  ُ٘ َفَكِد َض َ٘ ََٚزُضَٛي ِٔ َِٜعِص ايًَّ  "[، وبؼقفف: 86]إحزاب: "َََٚ

 َ٘ َّ ايًَّ َ٘ ِإ ِ٘ َٚاتَُّكٛا ايًَّ ِ٘ ََٚزُضِٛي ِٟ ايًَّ َٔ ََٜد ِٝ َُٛا َب ُٓٛا َيا ُتَكدِّ َٔ آََ َٜاَأَُّٜٗا ايَِّرٜ
ِْ  [، واهلل ادستعون.8]احلجرات:  "َضُِْٝع عًَِٝ
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 املطًب ايجايح: حتسٜس َرٖيب ابٔ ايكِٝ ٚايػاطيب يف تػري ايفت٣ٛ.
يرى افدـتقر ظوبد افسػقوين أن اإلمومغ ابـ افؼقؿ وافشوضبل ٓ 

كسى بعض "يذهبون إػ تغر احلؽؿ افؼظل وؾؼ مو ؿدمـو، إذ يؼقل: 

إػ هذيـ اإِلمومغ افؼقل بؼوظدة تغر بعض إحؽوم (8)افبوحثغ ادحدثغ

ر افزمون، معتؿديـ ذم ذفؽ ظذ مو ؾفؿقه مـ كصقص وردت ذم بتغ

 .(2)"ـتوب أظالم ادقؿعغ وـتوب ادقاؾؼوت
ؿوفف ذم معرض رده ظذ افدـتقر صبحل صوفح وؿد اشتدل 

افدـتقر صبحل صوفح بقؿوئع ذـرهو اإلموم ابـ افؼقؿ، واشتـبط مـفو أن 

ـتقر ظوبد هذه افقؿوئع اإلموم ابـ افؼقؿ ؿوئؾ هبذه افؼوظدة، ثؿ كؼض افد

 .(8)وأهنو فقسً مـ بوب تغقر افػتقى

وحيرر افـزاع ذم هذه إمثؾي بـوء ظذ مذهبف مـ أن هذا افتغقر 

وكحـ مع مجقع هذه إمثؾي وؽرهو كجزم أن "شببف حتؼقؼ ادـوط ؾقؼقل:

ذفؽ آجتفود مـ افصحوبي وافتوبعغ وأئؿي افسؾػ مـ افػؼفوء مـ 

ف تغقر وٓ تبديؾ، وٓ اتبوع دطؾؼ افـػع، أو افعرف بعدهؿ، فقس ؾق

وافعودة، أو آحتؽوم إػ افعؼؾ، بؾ هق اتبوع هلذه افؼيعي وحتؼقؼ 

 .(4)"دـوضوت أحؽومفو
                                                           

ر افعؾااؿ ( اكظاار: ادعااومل افؼاايعي اإِلشااالمقي، افاادـتقر صاابحل افصااوفح دا8  (  

 .92بروت افطبعي افثوكقي ص  -فؾؿاليغ 

 (.825( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين)2   (  

 (. بتكف.822( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين )(  8   

 (.828( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي فعوبد افسػقوين )(   4  



 

(888)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 أٚاّل: حتسٜس َرٖب ابٔ ايكِٝ يف تػري ايفت٣ٛ.
فـ أكوؿش إمثؾي ووجف حترير افـزاع ؾقفو ؾفذا يلخذ وؿتًو، 

شلختك ضريؼ آشتدٓل وأذهى إػ ادصدر  وكؼقٓت ـثرة، وفؽـ

وهق ـالم ابـ افؼقؿ ذم ادسلفي، فؾبحٌ ظـ سيح يرؾع اخلالف ؾام 

اشتـتجف افدـتقر صبحل افصوفح ـون كتوج أمثؾي ذـرهو ابـ افؼقؿ، ومو 

أكؽره افدـتقر ظوبد ـون كتوج إمثؾي ـذفؽ، وفـ أشتعرض إمثؾي 

ابـ افؼقؿ سحيو وٓ يؼبؾ افتلويؾ ممو فـستـبط مـفو بؾ شلكؼؾ مو ذـره 

 يثبً أكف مـ افؼوئؾغ بتغر افػتقى: 
: هق يرى تغر احلؽؿ بتغر آجتفود وهذه ادسلفي جمؿع ظؾقفو أٚاّل

ـام تؼدم، ؿول ابـ افؼقؿ ظـد افؽالم ظـ رشوفي أمر ادممـغ ظؿر بـ 

يريد إكؽ ": (8)اخلطوب ريض اهلل ظـف ٕيب مقشك إصعري ادتؼدم ذـرهو

إذا اجتفدت ذم حؽقمي ثؿ وؿعً فؽ مرة أخرى ؾال يؿـعؽ آجتفود 

إول مـ إظودتف، ؾنن آجتفود ؿد يتغر، وٓ يؽقن آجتفود إول 

 ، ثؿ اشتدل بقؿوئع أخرى. (2)"موكعًو مـ افعؿؾ بوفثوين إذا طفر أكف احلؼ

                                                           

وؿقفف وٓ يؿـعـؽ ؿضوء ؿضقً بف افققم ؾراجعً "( ظـد ؿقفف ريض اهلل ظـف  (  8

ؾقف رأيؽ وهديً ؾقف فرصدك أن تراجع ؾقف احلؼ، ؾنن احلؼ ؿديؿ، وٓ يبطؾف 

 ."رء، ومراجعي احلؼ خر مـ افتامدي ذم افبوضؾ
 (.8/885( إظالم ادقؿعغ) 2   (  



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (058)

تػريت إذا ظرف هذا ؾفذه ادسلفي ممو "ؿول ذم ؾصؾ آخرثاّْٝا: 
ٕهنؿ ايفت٣ٛ بٗا حبطب األش١َٓنُا عسفت؛ ملا زأت٘ ايصشاب١ َٔ املصًش١؛ 

رأوا مػسدة تتوبع افـوس ذم إيؼوع افثالث ٓ تـدؾع إٓ بنمضوئفو ظؾقفؿ، 

وهذا كؼؾ سيح ذم ، (8)"ؾرأوا مصؾحي اإلمضوء أؿقى مـ مػسدة افقؿقع

 تغر افػتقى بتغر افزمون وفقس حتؼقؼًو فؾؿـوط.

فصٌ يف تػٝري ايفت٣ٛ، ٚاختالفٗا "ظؼد ؾصالً مستؼالً وشامه : ثايجّا
، وهذا ـذفؽ (2)"حبطب تػري األش١َٓ ٚاألَه١ٓ ٚاألسٛاٍ ٚايٓٝات ٚايعٛا٥د

سيح ذم اظتامده افتغقر ظذ افزمون وادؽون واحلول وافـقي وافعودة وظدم 

 حك افتغقر ذم حتؼقؼ ادـوط.

ي افتل ذـرهو فقسً فؾتغقر ؿد يعسض ظذ هذا ؾقؼول: إمثؾ

وفؽـفو فتحؼقؼ ادـوط، ؾـؼقل كؼوصـو ـون حقل مذهى ابـ افؼقؿ ذم تغر 

افػتقى، وهؾ هق ظذ مذهبـو أو مذهبؽؿ، ؾوفـؼقٓت افسوبؼي تثبً أكف 

 ظذ مذهبـو، ويبؼك خالؾؽؿ معف ومعـو ذم إمثؾي، واهلل أظؾؿ. 

                                                           

 (.87، 8/81( إظالم ادقؿعغ)(    8  

( هذا افعـقان مقجقد ذم ـؾ افـسخ ادحؼؼي افتل بغ يدي اكظر حتؼقاؼ ضاف 2    (  

(، 4/889(، وحتؼقؼ مشفقر حسـ آل شؾامن )2/428ظبدافرؤوف شعد )

 (.8/88وحتؼقؼ حمؿد ظبدافسالم إبراهقؿ )



 

(888)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

ابـ افؼقؿ، وهق أن ؾفذه افـؼقٓت سحيي ومبقـي دذهى اإلموم 

افػتقى تتغر بتغر أشبوب ومـفو إزمـي وإمؽـي وإحقال وافـقوت 

 وافعقائد.

 ثاّْٝا: حتسٜس َرٖب ايػاطيب يف تػري ايفت٣ٛ.
يرى افدـتقر ظوبد ـذفؽ أن افشوضبل ٓ يؼقل بتغر افػتقى ـام 

، ؾعؾ مع ابـ افؼقؿ ومو اشتدل بف ظبورة ظـ إصورات وفقس ـالمو سحيوً 

بؼل أن "وافسبى ذم هذا هق ظدم ؾفؿ مـ كؼؾ ظـ افشوضبل؛ إذ يؼقل: 

ظذ أن يستـتٍ ذفؽ ادعـك افػوشد  (8)كـظر ذم افسبى افذي محؾ افبوحٌ

... وأمو "ؾـجد ذفؽ يرجع إػ ظدم ؾفؿف فؼقل اإِلموم افشوضبل: 

إحؽوم اددكقي ؾؿـزفي ذم افغوفى ظذ وؿوئع مل تؽـ ؾقام تؼدم مـ بعض 

 ، وـذا ؽرهو مـ ادقاضـ.(2)"دـوزظوت وادشوحوت...ا
وهبذا يتبغ افصبح فؽؾ ذي ظقـغ، فـعؾؿ بعد "ثؿ خيتؿ ؾقؼقل: 

ذفؽ أن مو ُكسى إػ هذيـ اإِلمومغ اجلؾقؾغ افشوضبل وابـ افؼقؿ فقس 

 "بؼوظدة تغر بعض إحؽوم بتغر افزمون"بقء وإن إفصوق مو يسؿك 
ُصبف ظذ هذيـ افبوحثغ ـام ُصبف ظذ ؽرمهو،  هبام ٓ دفقؾ ظؾقف بؾ

                                                           

( يؼصد افدـتقر صبحل افصوفح اكظر: ادعاومل افؼايعي اإِلشاالمقي، افادـتقر ( 8 

 .92بروت افطبعي افثوكقي ص  -افعؾؿ فؾؿاليغ  صبحل افصوفح دار

(، وافثباوت وافشاؿقل ذم افؼايعي اإلشاالمقي 8/281( ادقاؾؼوت فؾشوضبل)2 (

(885.) 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (058)

ودظقى اتبوع ادصوفح أو إظراف أو افعقائد ٓ تصؾح فتلشقس هذه 

ادحدثي، وٓ بد أن يعؾؿ مجقع اخلؾؼ ظؾامؤهؿ وظقامفؿ أن  "افؼوظدة"

مجقع إحؽوم افتل جوءت هبو هذه افؼيعي ٓ زوال هلو وٓ تبدل وٓ تغر 

ٕزمون، وإّن ذم هذه افؼيعي ادبورـي مـفًجو أصقاًل ذم مجقع افعصقر وا

حيدد مقؿػفو مـ إصالح ادجتؿعوت افبؼيي، ومجقع مو ؾقفو مـ 

شقاء اكتؼت هذه آكحراؾوت حتً دظقى  -اكحراؾوت ـؾقي أو جزئقي 

 .(8)"اتبوع ادصوفح، أو اتبوع افعودات وإظراف
 َرٖب اإلَاّ ايػاطيب يف تػري ايفت٣ٛ.

ظؿؾـو مع حترير مذهى ابـ افؼقؿ شـعؿؾ هـو إذ ٓ كتقؿػ وـام 

 ظذ مو يػفؿ مـ ـالمف بؾ شـذهى إػ مو يؼقفف سحيًو.

يرى اإِلموم افشوضبل أن شد افذرائع شبى مـ أشبوب تغقر  أٚاّل:

إن ؿوظدة شد افذرائع إكام ظؿؾ افسؾػ هبو بـوء ظذ هذا "افػتقى، يؼقل: 

قي مع افؼدرة ظؾقفو وـنمتوم ظثامن افصالة ادعـك ـعؿؾفؿ ذم ترك إضح

ذم حجف بوفـوس وتسؾقؿ افصحوبي فف ذم ظذره افذي اظتذر بف مـ شد 

افذريعي، إػ ؽر ذفؽ مـ أؾرادهو افتل ظؿؾقا هبو، مع أن ادـصقص ؾقفو 

، ؾفذا شبى مـ أشبوب تغر افػتقى افتل ٓ يؼقل (2)"إكام هق أمقر خوصي

 هذا حتؼقؼو فؾؿـوط.هبو افدـتقر ظوبد، وفقس 

                                                           

 (.888( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )8   (  

 (.65، 4/87( ادقاؾؼوت فؾشوضبل)2   (   



 

(888)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

يستدل أصحوب هذا ادذهى بؼقل اإلموم افشوضبل افذي ثاّْٝا: 

شـقرده مبتقرًا ظـ شقوؿف فالشتدٓل بعدم جقاز تغر افػتقى، وشـقرده 

هـو ذم شقوؿف افذي ؿوفف افشوضبل، ؾوفشوضبل يرى أن افعؾؿ ظذ ثالثي 

ؾؿ ٓ مـ صؾبف، مـ افعؾؿ مو هق مـ ُصْؾى ومـف مو هق ُمَؾح افع"أؿسوم: 

، ويؼصد بصؾى (8)"ومـف مو فقس مـ ُصْؾبف وٓ ُمَؾحف؛ ؾفذه ثالثي أؿسوم

افعؾؿ:افؼطعقوت أو مو يرجع إفقفو، وبؿؾحف:افظـقوت، ومو فقس ـذفؽ: 

 موفقس ؿطعقو وٓ طـقًو.

هق إصؾ وادعتؿد، "ثؿ ؿول بقون افؼسؿ إول )افؼطعقوت(: 

قف تـتفل مؼوصد افراشخغ، وذفؽ مو ـون وافذي ظؾقف َمَداُر افطرَؾى، وإف

ؿطعقو، أو راجعو إػ أصؾ ؿطعل... افثبقت مـ ؽر زوال؛ ؾؾذفؽ ٓ دمد 

ؾقفو بعد ـامهلو كسخًو، وٓ ختصقصًو فعؿقمفو، وٓ تؼققدًا إلضالؿفو، وٓ 

 .(2)"رؾعًو حلؽؿ مـ أحؽومفو...إفخ
ؾلصحوب هذا ادذهى يستدفقن هبذا افـؼؾ ظـ افشوضبل 

شتدٓل ظذ مذهبف بعدم جقاز افتغقر، وهذا بس فؾؽالم ظـ ـامفف، إذ فال

شقليت ـالمف ظـ بؼقي إؿسوم، ؾوفشوضبل هـو يتؽؾؿ ظـ افؼطعقوت وهذا 

 خورج ظـ حمؾ افـزاع، وٓ يتـووهلو افتغقر ـام ؿدمـو.

                                                           

 (.8/859( ادقاؾؼوت فؾشوضبل)8   (   

 (.885، 8/857( ادقاؾؼوت فؾشوضبل)(   2    



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (058)

وهق ادعدود ذم مؾح افعؾؿ ٓ ذم "ثؿ ؿول مبقـًو افؼسؿ افثوين: 

ـ ؿطعقًو وٓ راجعًو إػ أصؾ ؿطعل، بؾ إػ طـل، أو ـون صؾبف، مو مل يؽ

يؼصد -راجعًو إػ ؿطعل إٓ أكف ختؾػ ظـف خوصي مـ تؾؽ اخلقاص

 .(8)"-خقاص افؼطعل
ؾفذا افـقع هق مو يشؿؾف افتغقر ظـدكو، وبغ افشوضبل أن هذا 

افؼسؿ ٓ خيتص بام اختصً بف افؼطعقوت ؾال اضراد وظؿقم ؾقف، وٓ 

 (2)"..افخثبقت ؾقف.
ؾوفشوضبل ٓ يرى تغر احلؽؿ ذم افؼطعقوت، ويراه ذم افظـقوت 

 وهذا مو كعتؼده، واهلل أظؾؿ.

                                                           

وهق مو فقس ماـ "(، ثؿ ذـر افؼسؿ افثوفٌ: 8/888( ادقاؾؼوت فؾشوضبل)8  (  

افصؾى، وٓ مـ ادؾح: مو مل يرجع إػ أصؾ ؿطعال وٓ طـال وإكاام صالكف أن 

ظذ أصؾف أو ظذ ؽره بوإلبطاول مماو صاح ـقكاف ماـ افعؾاقم ادعتازة،  4يؽر

قفو ذم إظامل وآظتؼودات، أو ـاون مـفضاو إػ إبطاول وافؼقاظد ادرجقع إف

احلؼ وإحؼوق افبوضؾ ظذ اجلؿؾي؛ ؾفاذا فاقس بعؾاؿ ٕكاف يرجاع ظاذ أصاؾف 

 (.8/825دقاؾؼوت فؾشوضبل ) "بوإلبطول

وهق مو فقس مـ "(، ثؿ ذـر افؼسؿ افثوفٌ: 8/888( ادقاؾؼوت فؾشوضبل)(   2  

 أصؾ ؿطعل وٓ طـل وإكام صلكف أن يؽر افصؾى، وٓ مـ ادؾح: مو مل يرجع إػ

ظذ أصؾف أو ظذ ؽره بوإلبطول ممو صح ـقكف مـ افعؾقم ادعتزة، وافؼقاظاد 

ادرجقع إفقفو ذم إظامل وآظتؼودات، أو ـون مـفضو إػ إبطول احلؼ وإحؼوق 

ادقاؾؼوت  "افبوضؾ ظذ اجلؿؾي؛ ؾفذا فقس بعؾؿ ٕكف يرجع ظذ أصؾف بوإلبطول

 (.8/825وضبل )فؾش



 

(889)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 املطًب ايسابع: ايكٍٛ ايسادض يف تػري ايفت٣ٛ.
بعد ـؾ مو تؼدم مـ اشتدٓل وردود ؾام أراه راجحًو هق مذهى 

هق افسؾػ واخلؾػ ومجوهر أهؾ افعؾؿ بام ؾقفؿ ابـ افؼقؿ وافشوضبل، و

افؼقل بتغقر افػتقى وؾؼ ضقابطفو وذوضفو ومقاكعفو، وافعؿؾ هبو 

ومراظوهتو ذم افػتقى، وشبى هذا افسجقح بوإلضوؾي إػ افـصقص 

افؼظقي افتل أوردهتو ذم حجقي تغر افػتقى، ادؼوصد افتل حتؼؼفو هذه 

، (8)افؼوظدة، وـذا تقاضم مجوهر افعؾامء ظؾقفو دون كؽر ـام ؿول افؼراذم

ودو تضؿـتف أدفي ادذهبغ إول وافثوين مـ ردود ؿودحي، واهلل تعوػ 

 أظؾؿ.

 

                                                           

إن إجراء إحؽاوم افتال مادرـفو افعقائاد ماع تغار تؾاؽ  "( يؼقل افؼراذم: 8  (  

افعقائد: خالف اإلمجوع وجفوفي ذم افديـ، باؾ ـاؾ ماو هاق ذم افؼايعي يتباع 

افعقائد: يتغر احلؽؿ ؾقف ظـد تغر افعودة إػ مو تؼتضقف افعودة ادتجددة، وفقس 

ؼؾديـ حتك يشسط ؾقف أهؾقي آجتفود، باؾ هاذه هذا دمديدا فالجتفود مـ اد

ؿوظدة اجتفد ؾقفو افعؾامء وأمجعقا ظؾقفو، ؾـحـ كتبعفؿ ؾقفو مـ ؽر اشتئـوف 

 (.287اإلحؽوم ذم متققز افػتووى ظـ إحؽوم ). "اجتفود



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (050)

 

 املبشح ايطادع: تطبٝكات ع٢ً تػري ايفت٣ٛ.
ذم هذا ادبحٌ شلتـوول تطبقؼغ حتك ٓ تطقل صػحوت 

افبحٌ، أبغ ؾقفام تغر افػتقى فسبى مـ أشبوب افتغقر، وذم هذيـ 

تغر افػتقى مطؾؼًو، وـذا رد ظذ افؼوئؾغ  افتطبقؼغ رد ظذ ادوكعغ مـ

بتغر افػتقى بتحؼقؼ ادـوط ؾؼط، فبقون آختالف بغ افسبى ادغر 

 وحتؼقؼ ادـوط، ؾتحً هذا ادبحٌ مطؾبون مهو:

 ادطؾى إول: تغر افػتقى ذم حؽؿ خروج افـسوء فؾؿسوجد.

 واحد.ادطؾى افثوين: تغر افػتقى ذم حؽؿ افطالق ثالثًو بؾػظ 

 

 املطًب األٍٚ: تػري ايفت٣ٛ يف سهِ خسٚز ايٓطا٤ يًُطادد.
اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ خروج افـسوء فؾؿسوجد فؾصالة ظذ 

أؿقل، وشلبدأ أوًٓ ذم  د إدفي افتل ظؾقفو مدار ادسلفي، ثؿ بقون 

إؿقال، ثؿ بقون افتغقر ذم ادسلفي، ووجف ربط ادسلفي مع بوب تغر 

 افػتقى:
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 : أدي١ املطأي١.أٚاّل
ٓ متـعقا "ؿول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رشقل اهلل  "ظـ أبك هريرة ريض اهلل ظـف  -8

 .(8)"إموء اهلل مسوجد اهلل وفؽـ فقخرجـ وهـ تػالت
ناْت اَسأ٠ يعُس تػٗد صال٠ "ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف، ؿول:  -2

ايصبض ٚايعػا٤ يف ادتُاع١ يف املطذد، فكٌٝ هلا: مل ختسدني ٚقد 
ٜهسٙ ذيو ٜٚػاز؟ قايت: َٚا ميٓع٘ إٔ ٜٓٗاْٞ؟ قاٍ: تعًُني إٔ عُس 

 .(2)": ال متٓعٛا إَا٤ اهلل َطادد اهللملسو هيلع هللا ىلصميٓع٘ قٍٛ زضٍٛ اهلل 
 "ؿوفً أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو:  ملسو هيلع هللا ىلصثؿ بعد مقت افـبل  -8

َا أسدخ ايٓطا٤ ملٓعٗٔ نُا َٓعت ْطا٤ بين  ملسو هيلع هللا ىلصيٛ أدزى زضٍٛ اهلل 
 .(8)"يت: ْعِإضسا٥ٌٝ، قًت يعُس٠: أَٚٓعٔ؟ قا

                                                           

(، تػالت: ؽر ادتطقبوت واحدهتو 868( برؿؿ )8/222( شــ أيب داود )(   8   

 تػؾي.

وفؽااـ فقخاارجـ وهااـ "أخرجااف افبخااوري ومسااؾؿ ذم صااحقحقفام دون ( 2   (   

(، وصااحقح مسااؾؿ 755( باارؿؿ)2/6اكظاار: صااحقح افبخااوري) "تػااالت

 (.442( برؿؿ )8/829)

( 8/821(، ومسؾؿ )167( برؿؿ)8/898( أخرجف افبخوري ذم صحقحف)8   (    

 "( وافؾػظ فؾبخوري، ومعـك ـالم ظؿرة يؼاحف رواياي أيب دواد 448برؿؿ)
شاــ أيب داود  "ؿول حيقك ؾؼؾً فعؿرة أمـعف كساوء بـاك إ ائقاؾ ؿوفاً كعاؿ

( وؿاااول إفباااوين صاااحقح، اكظااار: صاااحقح أيب 867( بااارؿؿ)8/228)

 (.891( برؿؿ)8/859دواد)
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: ا٥رْٛا يًٓطا٤ إىل ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ايٓيب "وؿول ظبد اهلل بـ ظؿر:  -4
املطادد بايًٌٝ، فكاٍ ابٔ ي٘: ٚاهلل ال ْأذٕ هلٔ فٝتدرْ٘ دغال، 
ٚاهلل ال ْأذٕ هلٔ، قاٍ: فطب٘ ٚغضب ٚقاٍ: أقٍٛ قاٍ زضٍٛ اهلل 

 .(8)": ا٥رْٛا هلٔ، ٚتكٍٛ ال ْأذٕ هلٔملسو هيلع هللا ىلص
 

 األقٛاٍ يف املطأي١.
 ذاهى ذم ادسلفي ظذ ؿقفغ مهو: اختؾػً اد

 ايكٍٛ األٍٚ: نسا١ٖ خسٚز املسأ٠ ايػاب١ يًُطذد.
وهذا مذهى اجلؿفقر مـ احلـػقي وادوفؽقي وافشوؾعقي، ؾؽره 

 إحـوف وادوفؽقي وافشوؾعقي خروج افشوبي فؾؿسجد.

:يرى إحـوف ظدم جقاز خروج افـسوء فؾعقد فؾشقاب األسٓاف

ذم افعقد ومجوظي ادغرب وافعشوء وافػجر  دون افعجوئز ؾرخص هلـ

واجلؿعي، وظؾؾقا ادـع شقاء فؾشوبي أو افعجقز بخقف افػتـي، ؿول 

وفقس ظذ افـسوء خروج ذم افعقديـ وؿد ـون يرخص هلـ  "افرسخز: 

ذم ذفؽ، ؾلمو افققم ؾنين أـره ذفؽ يعـل فؾشقاب مـفـ، ؾؼد أمرن بوفؼرار 

و ؾقف مـ افػتـي، ... وؿول أبق يقشػ ذم افبققت وهنغ ظـ اخلروج د

وحمؿد رمحفام اهلل تعوػ يرخص فؾعجوئز ذم حضقر افصؾقات ـؾفو وذم 

                                                           

(، وؿاول إفباوين: صاحقح، اكظار: 861( بارؿؿ)8/222( شــ أيب داود )8  (   

 واخلداع وافريبي.(، افدؽؾ: افػسود 899( برؿؿ)8/858صحقح أيب داود)
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وافـوس ؿؾ مو  (8)افؽسقف وآشتسؼوء؛ ٕكف فقس ذم خروج افعجوئز ؾتـي

 .(2)"يرؽبقن ؾقفـ
يرى ادوفؽقي مـع افـسوء فؾخروج فصالة افعقد املايه١ٝ:

روج فؾؿسوجد، وفؽـ يؽره فؾشوبي اإلـثور وآشتسؼوء، وٓ يؿـعـ اخل

مـ اخلروج إػ ادسوجد، ؾتممر أٓ خترج إفقف إٓ ذم افػرض بنذن افزوج، 

ووجف ـراهي ادوفؽقي خلروج افشوبي خقف افػتـي، ؿول ذم افبقون 

أن يؿـع  -رمحف اهلل–ؾقجى ظذ اإلموم ذم مذهى موفؽ "وافتحصقؾ: 

قديـ وآشتسؼوء، وٓ يؿـعفـ مـ افـسوء افشقاب مـ اخلروج إػ افع

اخلروج إػ ادسوجد... وأمو ادرأة افشوبي ذم خوصتفو ؾقؽره هلو اإلـثور مـ 

اخلروج إػ ادسجد، ؾتممر أٓ خترج إفقف إٓ ذم افػرض بنذن زوجفو إن 

ـون هلو زوج، ... ووجف ـراهقتف هلـ اإلـثور مـ اخلروج مو خق ظذ 

 .(8)"افرجول مـ افػتـي هبـ
وافشوؾعقي يرون ـراهي خروج ادرأة افشوبي أو افؽبرة ايػافع١ٝ:

وإن  "اجلؿقؾي إػ ادسجد، وشبى ادـع ـذفؽ خقف افػتـي، ؿول افـقوي: 

                                                           

( ظؾؾ اإلموم أبق حـقػي مـع افعجوئز فصالة افظفر وافعك ٕهنو ؿد تتعرض  8  (

فزحوم وصدام، وإذا ـون ٓ يشتفل افعجقز افشوب ؾقشتفقفو صقخ مثؾفو. اكظر 

 (.2/48ادبسقط فؾرسخز )

 (.2/48( ادبسقط فؾرسخز) 2  (

 (.8/428( افبقون وافتحصقؾ)8  (
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أرادت ادرأة حضقر ادسجد فؾصالة ؿول أصحوبـو إن ـوكً صوبي أو 

ـبرة تشتفك ـره هلو وـره فزوجفو ووفقفو متؽقـفو مـف، وإن ـوكً ظجقزًا 

 .(8)"ٓ تشتفك مل يؽره
 ايكٍٛ ايجاْٞ: إباس١ خسٚز املسأ٠ تف١ً يًُطذد ٚعدّ َٓعٗا.

ويرى احلـوبؾي إبوحي خروج ادرأة إػ ادسجد بؼط ظدم افزيـي 

وافتعطر، ؾوحلـوبؾي يرون ظدم ادـع فؾؿرأة إن أرادت متسؽو بوفـص، ؿول 

، وؿول ذم (2)"ففؾنن أرادت ادسجد مل متـع مـف، وٓ تتطقى "ذم افؽوذم: 

ويبوح هلـ حضقر اجلامظي مع افرجول؛ ٕن افـسوء ــ يصؾغ مع "ادغـل: 

 .(8)"ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 
وظؾقف ؾقؿؽـ تؾخقص ادذاهى بلن افشوؾعقي واحلـػقي وادوفؽقي 

يرون تغر افػتقى افؼظقي شدًا فذريعي افػتـي، وخوصي فؾشوبي وافؽبرة 

 حلؽؿ مل يتغر.اجلؿقؾي، بقـام يرى احلـوبؾي أن ا

وبوفـظر إػ افتعؾقؾ ادذـقر مـعً "يؼقل صوحى ؾتح افؼدير: 

ؽر ادزيـي أيضو فغؾبي افػسوق .... بؾ ظؿؿ ادتلخرون ادـع فؾعجوئز 

 .(4)"وافشقاب ذم افصؾقات ـؾفو فغؾبي افػسود ذم شوئر إوؿوت

                                                           

 (.877، 4/871ؿقع ذح ادفذب )( ادج 8   (

 (.8/211( افؽوذم ذم ؾؼف اإلموم أمحد ) 2   (

 (.2/847( ادغـل ٓبـ ؿدامي )8    (

 (.866، 868/ 8( ؾتح افؼدير فؾؽامل ابـ اهلامم )4    (
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 املراٖب بايٓطب١ يتػري ايفت٣ٛ.
 آختالف ؾؼد اختؾػ ؾقف افعؾامء، وهذا ادسلفي تبغ أثر افؼوظدة ذم

وخترجيو ظذ افؼوظدة ؾقؿؽــو تصـقػ ادسلفي بحسى أؿقاهلؿ ذم تغر 

 افػتقى.

 أٚاّل: َرٖب ايكا٥ًٕٛ بتػري ايفت٣ٛ يف املطأي١.
 أمو افؼوئؾقن بتغر افػتقى ؾرون أن احلؽؿ تغر شدًا فؾذرائع.

 ثاّْٝا: َرٖب املاْعني َٔ تػري اذتهِ.
بؿـع افتغر يؼقفقن ذم ادسلفي بعدم جقاز مـع ادرأة مـ  افؼوئؾقن

 اخلروج إػ ادسجد واشتؿرار احلؽؿ وظدم تغره.

وٓ حيؾ فقيل ادرأة، وٓ فسقد إمي مـعفام مـ "يؼقل ابـ حزم: 

حضقر افصالة ذم مجوظي ذم ادسجد، إذا ظرف أهنـ يردن افصالة وٓ حيؾ 

قوب حسون؛ ؾنن ؾعؾً ؾؾقؿـعفو، هلـ أن خيرجـ متطقبوت، وٓ ذم ث

 .(8)"وصالهتـ ذم اجلامظي أؾضؾ مـ صالهتـ مـػردات
ؾرى ظدم تغر افػتقى وبؼوء افسامح ظذ مو ـون ظؾقف ذم ظفد 

، واخلالف مع اإلموم ابـ حزم هق خالف ذم إصقل ؾفق ٓ (2)ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

                                                           

 (.2/895( ادحذ بؤثور)(   8 

ٌ أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـف( 2 ـ حزم ظذ حدي و واشتدل ( وؿد رد اإلموم اب

أمو مو حدثً بف ظوئشي ؾال حجي ؾقف فقجقه: أوهلو: "ظذ مو ذهى إفقف ؾؼول: 

أكف ظؾقف افسالم مل يدرك مو أحدثـ، ؾؾؿ يؿـعفـ، ؾنذ مل يؿـعفـ ؾؿـعفـ بدظي 

ـر بَِػوِحَشاٍي ُمَبقرـَاٍي  "وخطل، وهذا ـام ؿول تعاوػ:  ـْ َياْلِت ِماـُْؽ َيوكَِساوَء افـربِالر َما
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ؿ يرى افتعؾقؾ، وادصؾحي وشد افذرائع، ؾبوفتويل ٓ يرى تعؾؼ احلؽ

                                                                                                                                          

وَن َذفَِؽ َظَذ اهللرِ َيِسًرا ُيَضوَظْػ  ـَ [ ؾاام 85]إحازاب: "هَلَو اْفَعَذاُب ِضْعَػْغِ َو

أتغ ؿط بػوحشي وٓ ضقظػ هلـ افعذاب ... ووجف ثون: وهق أن اهلل تعاوػ 

ملسو هيلع هللا ىلص ؿد ظؾؿ مو حيدث افـسوء، ومـ أكؽر هذا ؾؼد ـػر ؾؾاؿ ياقح ؿاط إػ كبقاف 

وػ ؿاط إفقاف: أخاز افـاوس إذا بؿـعفـ مـ أجؾ مو اشتحدثـف، وٓ أوحاك تعا

ـ ادسوجد؛ ؾنذ مل يػعؾ اهلل تعوػ هذا ؾوفتعؾؼ بؿثؾ  أحدث افـسوء ؾومـعقهـ م

هذا افؼقل هجـي وخطل؟ ووجف ثوفٌ: وهق أكـو مو كدري مو أحدث افـسوء، ممو 

وٓ رء أظظؿ ذم إحداثفـ مـ افزكاك، ؾؼاد ملسو هيلع هللا ىلص مل حيدثـ ذم ظفد رشقل اهلل 

ورجؿ ؾقف وجؾد، ؾام مـع افـسوء مـ أجاؾ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـون ذفؽ ظذ ظفد رشقل

ذفؽ ؿط، وحتريؿ افزكك ظذ افرجول ـتحريؿف ظذ افـسوء وٓ ؾرق؛ ؾام افذي 

جعؾ افزكك شببو يؿـعفـ مـ ادسوجد؟ ومل جيعؾف شاببو إػ مـاع افرجاول ماـ 

، ووجاف راباع: ملسو هيلع هللا ىلصادسوجد؟ هذا تعؾقؾ مو رضقف اهلل تعوػ ؿاط، وٓ رشاقفف 

حداث إكام هق فبعض افـسوء بال صؽ دون بعض، ومـ ادحول مـع وهق أن اإل

ـ مل حيدث مـ أجؾ مـ أحدث، إٓ أن يليت بذفؽ كص مـ اهلل تعوػ  اخلر ظؿ

، ؾقسؿع فف ويطوع ... ووجف شاودس: وهاق أن ظوئشاي ملسو هيلع هللا ىلصظذ فسون رشقفف 

ريض اهلل ظـفو مل تر مـعفـ مـ أجؾ ذفؽ، وٓ ؿوفً: امـعقهـ دو أحدثـ؛ بؾ 

أخزت أكف ظؾقف افسالم فق ظوش دـعفـ، وهذا هق كص ؿقفـو؟ وكحـ كؼقل: 

فق مـعفـ ظؾقف افسالم دـعـوهـ، ؾنذ مل يؿـعفـ ؾال كؿـعفـ، ؾاام حصاؾقا إٓ 

ظذ خالف افســ، وخاالف ظوئشاي ريض اهلل ظـفاو وافؽاذب بنهياومفؿ ماـ 

ادحاذ  "يؼؾدهؿ: أهنو مـعً مـ خروج افـسوء بؽالمفو ذفؽ، وهال مل تػعاؾ

 (.894، 2/898بؤثور)
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بوفعؾي، ؾؾذفؽ خالؾـو معف ذم إصقل يـتٍ مثؾ هذه ادسوئؾ افتل تبـك 

 ظؾقفو، وافذي هيؿـو ذم افبوب أكف شور ظذ أصؾف ؾؾؿ يغر افػتقى وأثبتفو.

 ثايجّا: َرٖب ايكا٥ًٕٛ بتػري املآخر.
اخلالف مع أصحوب هذا افؼقل ذم هذه ادسلفي صقري حقٌ 

ن بوٓشتدٓل، وهذا مو ظـوه افدـتقر يرى افػريؼون بودـع، وفؽـ خيتؾػق

كسؾؿ مع ادمفػ افرد "ظوبد ذم معرض رده ظذ صوحى تعؾقؾ إحؽوم: 

ظذ كػوة افتعؾقؾ وكعؿؾ بوفؼقوس وادصؾحي افتل صفد افؼع هلو، وكسؾؿ 

معف افسعل فؾؿحوؾظي ظذ ديـ اهلل بدؾع ادػوشد ظـف، وكخوفػف ذم حتديد 

 .(8)"افطريؼ افذي يقصؾ إػ ذفؽ
 وبقون ملخذهؿ ـوفتويل: 

وادػسدة تعرف مـ -ؾفق يرى أن اخلروج إذا ترتى ظؾقف مػسدة 

فعدم  ملسو هيلع هللا ىلصأٓ ترى إػ اصساط رشقل اهلل "ؾقؿـع، يؼقل:  -ضريؼ افؼع

وفؽـ "مـع افـسوء مـ اخلروج، خروجفـ ؽر متزيـوت حقٌ ؿول: 

مذن هلـ ؾنذا مل يتحؼؼ افؼط وهق اخلروج تػالت ٓ ي "فقخرجـ تػالت

ٕهنؿ مل يؾتزمـ بف، ؾؿـ مـع مـ اخلروج ظؾؿ أن اخلروج ؽر تػالت 

مػسدة بوفـص .. ؾوفؼقل إذًا بلن هذا مػسدة فقس اظتامدًا ظذ افعؼؾ وإكام 

 .(2)"هق بشفودة افؼع

                                                           

 (.468( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي ) 8  (

 (.468( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )2  (



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (088)

ؾال  "وفؽـف ٓ يرى أن هذا تغقرا فؾحؽؿ افسوبؼ بؾ حؽام مستؼاًل 
ر احلؽؿ افسوبؼ؛ ٕن احلؽؿ يؼول: ؾؼد رأيً أن مو حدث يؼت ي تغ

افسوبؼ هق: ظدم جقاز مـع افـسوء مـ اخلروج إػ ادسوجد إذا خرجـ 

تػالت، وأمو إذا مل خيرجـ ـذفؽ ؾؼد ترــ افعؿؾ بوفؼط افذي جيقز 

يتغر وفـ يتغر إػ يقم اخلروج هلـ ؾقؿـعـ، وهذا حؽؿ ثوبً مل 

 .(8)"..افؼقومي
بؼل حتؼقؼ "ؼ ادـوط بحسى ؿقفف: ثؿ بعد احلؽؿ ادستؼؾ يليت حتؼق

ادـوط هؾ هذه ادرأة تػؾي ؾتخرج أو ؽر تػؾي ؾال خترج.. وهذا وإن تغر 

ؾؾقس هق احلؽؿ.. وإذا تبغ هذا شؼطً دظقى ادمفػ وؽره ممـ يعتؿد 

 .(2)"ظذ هذه أثور ذم افؼقل بتغر إحؽوم بتغر افزمون..
 :وافرد ظؾقف مـ خالل هذا ادثول ـؤيت

كتػؼ معف ظذ أن ادػوشد مغرة فؾحؽؿ وتعرف ظـ ضريؼ افؼع ٓ  -

 افعؼؾ.

وكتػؼ معف أن حتؼقؼ ادـوط مستؼؾ ظـ احلؽؿ ادجرد وهق بتـزيؾ  -

 احلؽؿ ظذ ادحؾ.

                                                           

 (.468( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )8    (

 (.468( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )2    (



 

(869)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 وكتػؼ معف أن احلؽامن خمتؾػون. -
وكتػؼ معف أن احلؽؿ بوق إػ يقم افؼقومي، بحقٌ إذا تغر افسبى  -

د ـامن ـون ذم أي مؽون، وذم أي زمون، ؾتغر ادقجى تغر احلؽؿ وظو

 احلؽؿ فقس كسخًو.
مل خيتؾػ افػؼفوء ظذ مـع ادتطقبي وادتزيـي مـ اخلروج فؾؿسجد،  -

 وهذا هق حتؼقؼ ادـوط.
وكختؾػ معف ذم أن هذا احلؽؿ مل يتغر؛ ٕن افػؼفوء مـ ظؾامء احلـػقي  -

مـع "ـؼقٓت ظذ وادوفؽقي وافشوؾعقي، ؿد كصقا ـام شبؼ معـو ذم اف
وفقس آختالف ذم حتؼقؼ  "ادرأة افشوبي وافؽبرة اجلؿقؾي خشقي افػتـي

ادـوط بؾ تغر احلؽؿ ذم افػتقى، ؾفذا فقس حتؼقؼًو فؾؿـوط، وإكام شدًا 

بؾ ظؿؿ "فذريعي افػتـي، وهل شبى مـ أشبوب تغر احلؽؿ.

افػسود ذم ادتلخرون ادـع فؾعجوئز وافشقاب ذم افصؾقات ـؾفو فغؾبي 

 ، وهذا ادـع فسبى وفقس فسك ذط.(8)"شوئر إوؿوت
ادمفػ يعؿؾ ؿوظدة شد افذرائع ويعؿؾ هبو وفؽـف ٓ يعتزهو مقجبو  -

شـد هذه ادسلفي هق  "فتغر افػتقى؛ إذ يؼقل ذم مقضع آخر ذم ـتوبف: 

وهل ؿوظدة ظؿؾ افصحوبي  "شد افذرائع"افؼوظدة ادعروؾي بؼوظدة 

 .(2)"فح هبووافسؾػ افصو
                                                           

 (.866، 868/ 8ابـ اهلامم )( ؾتح افؼدير فؾؽامل  8   (

 (.497( افثبوت وافشؿقل ذم افؼيعي اإلشالمقي )2    (



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (080)

ؾؾذا كؼقل واهلل أظؾؿ أن ادذهى افراجح هق مـع افشوبي وافعجقزة 

اجلؿقؾي مـعًو مطؾؼًو، وذفؽ تغقرا فؾػتقى بوظتبور شد افذرائع، بعد أن 

، ؾنذا صؾح افـوس أو وجد مؽون ؽؾى ؾقف ملسو هيلع هللا ىلصـون جوئزًا ذم ظفد افـبل 

خروجفـ إػ  افصوحلقن ـوحلرمغ افؼيػغ ومل خيش ظذ افـسوء ؾتـي ذم

ادسوجد تغرت افػتقى وظود احلؽؿ ـام ـون، وأن هذا مـ تغر افػتقى 

 وفقس مـ حتؼقؼ ادـوط، واهلل أظؾؿ.
 



 

(867)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 املطًب ايجاْٞ: تػري ايفت٣ٛ يف سهِ ايطالم ثالثا.
ـام ذم ادطؾى إول شلبدأ بدفقؾ ادسلفي، ثؿ أؿقال أهؾ افعؾؿ ذم ادسلفي، 

 افػتقى. ثؿ ادذاهى بوفـسبي فتغر

 أٚاّل: أدي١ املطأي١.
وأيب بؽر  ملسو هيلع هللا ىلصـون افطالق ظذ ظفد رشقل اهلل  "ظـ ابـ ظبوس ؿول:  -

وشـتغ مـ خالؾي ظؿر ضالق افثالث واحدة، ؾؼول ظؿر بـ 

اخلطوب: إن افـوس ؿد اشتعجؾقا ذم أمر ؿد ـوكً هلؿ ؾقف أكوة ؾؾق 

 .(8)"أمضقـوه ظؾقفؿ ؾلمضوه ظؾقفؿ
افػتقى مـ ؿبؾ أمر ادممـغ ظؿر بـ  هذا احلديٌ يدل ظذ تغر

اخلطوب ريض اهلل ظـف، إذ ـون افعؿؾ ذم مـ ضؾؼ زوجتف بؾػظ واحد 

وأيب بؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف واحدة، ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصثالثًو ظذ ظفد افـبل 

حدث ذم ظفد ظؿر ريض اهلل ظـف مو اشتقجى إظودة افـظر ذم هذه 

 افػتقى، ؾغرهو وأؾتك بلهنو ثالثًو.

ومعـك احلديٌ أهنؿ ـوكقا يقؿعقن ضؾؼي "ذح ادقضل:  ؿول ذم

واحدة بدل إيؼوع افـوس ثالث تطؾقؼوت ... ؾلكؽر ظؾقفؿ أن أحدثقا ذم 

افطالق اشتعجول أمر ـوكً هلؿ ؾقف أكوة، ؾؾق ـون حوهلؿ ذفؽ مـ أول 

                                                           

 . (8492( برؿؿ)2/8577أخرجف مسؾؿ ذم صحقحف) (8)



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (078)

مو ؿوفف، مو ظوب ظؾقفؿ أهنؿ اشتعجؾقا ذم أمر  ملسو هيلع هللا ىلصاإلشالم ذم زمـ افـبل 

 .(8)"أكوةـوكً هلؿ ؾقف 
واكعؼد اإلمجوع ـام حؽوه ؽر واحد ظذ ؾعؾ ظؿر ريض اهلل ظـف، 

هذا احلديٌ ؿد ورد هؽذا وظؿؾ إمي ظذ خالؾف، ومو  "ؿول ابـ هبرة: 

ظؿؾف ظؿر ؿد تؾؼتف إمي بوفؼبقل ؾلمجع افـوس ظؾقف إٓ مـ ٓ يعتد 

 .(2)"بخالؾف
 األقٛاٍ يف املطأي١:

ثالثي أؿقال، وٓ تصح حؽويي اإلمجوع اختؾػ ذم هذه ادسلفي ظذ 

ؾقفو، ؾؼد خوفػ ؾقفو افظوهريي ومجع مـ افصحوبي، وافؼقل افصحقح أن 

افؼقل إول هق ؿقل اجلؿفقر ٓ اإلمجوع، وهبذا خيرج كؼؾ بعض إئؿي 

اإلمجوع ؾفق إمو ظذ أكف ؿقل إـثر، أو ظذ أن مـ خوفػ ٓ يعتد بخالؾف 

 هبرة.ـام كؼؾـو ؿريبًو ظـ ابـ 

مجفقر ؾؼفوء إمصور ظذ أن افطالق بؾػظ  "إذ يؼقل ابـ رصد

، ؾوبـ رصد حؽوه ظـ اجلؿفقر (8)"افثالث حؽؿف حؽؿ افطؾؼي افثوفثي

 وـذا ابـ ؿدامي وؽرهؿ.

 اختؾػ افعؾامء ذم هذه ادسلفي ظذ ثالثي أؿقال هل:

                                                           

 (.4/4( ادـتؼك ذح ادقضل ٕيب افقفقد افتجقبل)(    8 

 (.8/224( اإلؾصوح ظـ معوين افصحوح ٓبـ هبرة )(     2

 (.8/14يي ادؼتصد)( بدايي ادجتفد وهنو(     8



 

(898)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 .ايكٍٛ األٍٚ: طالم ايجالخ بًفغ ٚاسد ميضٞ نُا ٖٛ ٜٚعد ثالثّا

وهذا مذهى إئؿي إربعي إحـوف وادوفؽقي وافشوؾعقي واحلـوبؾي ذم 

 ادعتؿد ظـفؿ.

ؾنذا ؾعؾ ذفؽلي افطالق وافتطؾقؼ بثالث تطؾقؼوت "األسٓاف:

بؽؾؿي واحدة، أي ذم ضفر واحد وؿع افطالق، وبوكً مـف، وحرمً 

 .(8)"حرمي مغؾظي، وـون ظوصًقو، ٕكف ارتؽى حراًمو
و ٓ  ُؾؼفوء "املايه١ٝ: إمصور: أكرُف يؾزُمُف مو أوؿعُف ِمـ افطالق، وأهنر

 .(2)"حِتؾُّ فُف إٓ بعد زوج
 .(8)"ؾنن ضؾؼفو ثالًثو ذم وؿً واحد وؿعً افثالث"ايػافع١ٝ:
وإن ضؾؼ ثالثًو بؽؾؿي واحدة، وؿع افثالث، وحرمً "اذتٓاب١ً: 

ي ظؾقف حتك تـؽح زوجو ؽره، وٓ ؾرق بغ ؿبؾ افدخقل وبعده، رو

ذفؽ ظـ ابـ ظبوس، وأيب هريرة، وابـ ظؿر، وظبد اهلل بـ ظؿرو، وابـ 

مسعقد، وأكس، وهق ؿقل أـثر أهؾ افعؾؿ مـ افتوبعغ وإئؿي 

 .(4)"بعدهؿ
                                                           

 (.8/214( افبـويي ذح اهلدايي ) 8  (

 (.4/865( مـوهٍ افتحصقؾ وكتوئٍ فطوئػ افتلويؾ ذم ذح اددوكي)2  (

(، واكظاااار: افااااـجؿ افقهااااوج ذم ذح 85/1( بحاااار ادااااذهى فؾرويااااوين)(8

 (.9/898ادـفوج)

 (.9/895( ادغـل ٓبـ ؿدامي ) 4  (



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (078)

 ايكٍٛ ايجاْٞ: طالم ايجالخ بًفغ ٚاسد ٜسدع فٝ٘ إىل ١ْٝ ايسدٌ.
 وهذا رأي افظوهريي.

رار يؼقل اإلموم أمو افظوهريي ؾقعتزون افـقي حول افتؽايعاٖس١ٜ:

ؾؾق ؿول دقضقءة: أكً ضوفؼ أكً ضوفؼ أكً ضوفؼ، ؾنن كقى "ابـ حزم: 

افتؽرير فؽؾؿتف إوػ وإظالمفو ؾفل واحدة، وـذفؽ إن مل يـق بتؽراره 

صقئو، ؾنن كقى بذفؽ أن ـؾ ضؾؼي ؽر إخرى ؾفل ثالث إن ـررهو 

 .(8)"ثالثو، وٓ اثـتون إن ـررهو مرتغ بال صؽ
 يجايح: طالم ايجالخ بًفغ ٚاسد ٜعد طًك١ ٚاسد٠.ايكٍٛ ا

 وهذا رأي صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ.

يرى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقاي أن افطاالق غٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ:

ؾفق حمرم ظـد مجفقر افعؾامء، وتـاوزظقا "بؾػظ افثالث يؼع واحدة، ؿول: 

ؿقؾ: ٓ يؼع هباو إٓ ضؾؼاي واحادة، ؾقام يؼع هبو، ؾؼقؾ: يؼع هبو افثالث، و

 .(2)"وهذا هق إطفر افذي يدل ظؾقف افؽتوب وافسـي
وأماو اإلماوم اباـ افؼاقؿ ؾارى ماو يارى صاقخف صاقخ ابٔ ايكـِٝ: 

 .(8)اإلشالم ابـ تقؿقي مـ أن افطالق ثالثًو بؾػظ واحد يؼع واحدة

                                                           

 (.456، 7/458م )( ادحذ بؤثور ٓبـ حز8 (   

 (.8/224( افػتووى افؽزى ٓبـ تقؿقي)2    (

ٌ ذم ادسلفي واشتدل هبو وربطفو بتغر افػتقى 8    ( ـ افؼقؿ رمحف اهلل احلدي ( أضول اب

 8/214ٕجؾ ادصؾحي ـام شقليت، اكظر: إؽوثي افؾفػون مـ مصويد افشقطون)

 ومو بعدهو(.



 

(898)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

خالصي إؿقال ذم ادسلفي: اختؾػ ذم ادسالفي ظاذ ثالثاي أؿاقال 

: افؼقل إول: فؾحـػقي وادوفؽقي وافشوؾعقي واحلـوبؾاي ذم معتؿادهؿ هل

هق أن افطالق ثالثًو بؾػظ واحد يعد ثالثًو، وافؼقل افثوين: هق فؾظوهرياي 

وهق إظامل كقي ادطؾؼ ؾنن كقى ثالثاًو ـوكاً وإٓ ؾاال، وافؼاقل افثوفاٌ: 

ؿاقٓ ذم فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وتؾؿقذه ابـ افؼاقؿ وحؽاوه اباـ افؼاقؿ 

 ، وهق أهنو ضؾؼي واحدة.(8)مذهى أمحد

 املراٖب بايٓطب١ يتػري ايفت٣ٛ.
ومـ كوؾؾي افؼقل أكـو هـو فسـو ذم صدد حترير ادسلفي وحترير حماؾ 

افـزاع وتـؼقح ادـوط ..إفخ، وظرض مجقع إدفي ذم ادسلفي، بؾ بقون مقؿع 

 ـ تغر افػتقى.ادسلفي مـ تغر افػتقى، وهؾ هل مـ حتؼقؼ ادـوط أم م

 ضبب ارتالف يف املطأي١ يف زأٟ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ.
ٌَ ذم ربط ادسلفي بؿسلفي تغر افػتقى  ـ افؼقؿ افبوح ـػك اإلموم اب

ـ هذه إحوديٌ ٕجؾ ظؿر "ؿول:  افـوس هـو ضوئػتون: ضوئػي اظتذرت ظ

ومـ واؾؼف، وضوئػي اظتذرت ظـ ظؿر رىض اهلل ظـف ومل ترد إحوديٌ، 

ا: إحؽوم كقظون: كقع ٓ يتغار ظاـ حوفاي واحادة هاق ظؾقفاو، ٓ ؾؼوفق

بحسى إزمـي وٓ إمؽـي، وٓ اجتفود إئؿي، ـقجاقب افقاجباوت، 

                                                           

فاابعض أصااحوب افقجااقه ذم مذهبااف، وأشااقأ أحقافااف أن يؽااقن  "( ؿااول:  8    (

ـوفؼويض وأبك اخلطوب وهق أجؾ مـ ذفؽ، ؾفق ؿقل ذم ماذهى، أمحاد باال 

 (.8/275إؽوثي افؾفػون مـ مصويد افشقطون) "صؽ



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (078)

وحتريؿ ادحرموت، واحلدود ادؼدرة بوفؼع ظاذ اجلارائؿ وكحاق ذفاؽ، 

 ؾفذا ٓ يتطرق إفقف تغقر وٓ اجتفود خيوفػ مو وضع ظؾقف.

غر بحسى اؿتضوء ادصؾحي فف زموكًو ومؽوكًو وافـقع افثوين: مو يت

وحوًٓ، ـؿؼودير افتعزيرات وأجـوشفو وصػوهتو، ؾنن افشورع يـقع ؾقفو 

 بحسى ادصؾحي...

وهذا بوب واشع اصتبف ؾقف ظذ ـثر  "ثؿ شوق أمثؾي ـثرة ثؿ ؿول: 

مـ افـوس إحؽوم افثوبتي افالزمي افتل ٓ تتغر بوفتعزيرات افتوبعي 

فح وجقدا وظدمًو، ومـ ذفؽ: أكف رىض اهلل ظـف دو رأى افـوس ؿد فؾؿصو

أـثروا مـ افطالق افثالث، ورأى أهنؿ ٓ يـتفقن ظـف إٓ بعؼقبي، رأى 

إفزامفؿ هبو ظؼقبي هلؿ، فقؽػقا ظـفو، وذفؽ إمو مـ افتعزير افعورض افذي 

يػعؾ ظـد احلوجي... وإمو طـًو أن جعؾ افثالث واحدة ـون مؼوظًو 

ط وؿد زال... وإمو فؼقوم موكع ؿوم ذم زمـف مـع مـ جعؾ افثالث بؼ

 .(8)"واحدة
 بٝإ ٚد٘ تػري عُس بٔ ارتطاب زضٞ اهلل عٓ٘ يًفت٣ٛ.

وٓختبور أن هذه افػتقى ممو يتغر فسبى كختزهو بؼقفـو: إذا 

ـوكً افػتقى ؿد تغرت شدًا فؾذريعي، ؾفؾ إذا اكتػً افذريعي أو أمؽـ 

خرى تعقد افػتقى دو ـوكً ظؾقف؟ ؾنن ـوكً اإلجوبي بـعؿ شدهو بقشقؾي أ

ؾفل ؾتقى متغرة وفقسً ؿطعقي وشبى معروف واحلؽؿ يدور معف 

                                                           

 (.884 -8/885( إؽوثي افؾفػون مـ مصويد افشقطون)8    (



 

(898)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

وجقدا وظدمو، وهذا مو ؿرره اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهلل إذ أورد كدمو مـ 

أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف ؛ ٕن هذه افػتقى ـوكً 

 ـوفرضب وافتلديى. شتسد بطريؼي أخرى

ؿول ظؿر بـ اخلطوب رىض اهلل ظـف: مو كدمً  "يؼقل ابـ افؼقؿ: 

ظذ رء كدامتل ظذ ثالث: أن ٓ أـقن حرمً افطالق، وظذ أن ٓ 

 أـقن أكؽحً ادقايل، وظذ أن ٓ أـقن ؿتؾً افـقائح... 

ؾؾام تبغ فف بلخرة مو ؾقف مـ افؼ وافػسود كدم ظذ أن ٓ يؽقن 

قفؿ إيؼوع افثالث ومـعفؿ مـف، وهذا مذهى إـثريـ: موفؽ، حرم ظؾ

وأمحد، وأبك حـقػي رمحفؿ اهلل، ؾرأى ظؿر رىض اهلل ظـف أن ادػسدة تـدؾع 

بنفزامفؿ بف، ؾؾام تبغ فف أن ادػسدة مل تـدؾع بذفؽ، ومو زاد إمر إٓ 

سدة صدة، أخز أن إوػ ـون ُظدوفف إػ حتريؿ افثالث افذى يدؾع ادػ

مـ أصؾفو، واكدؾوع هذه ادػسدة بام ـون ظؾقف إمر ذم زمـ رشقل اهلل 

 .(8)"وأبك بؽر، وأول خالؾي ظؿر رىض اهلل ظـفام أوػ مـ ذفؽ ـؾف ملسو هيلع هللا ىلص
ؾفذا افتعؾقؾ مـ ابـ افؼقؿ بوإلضوؾي إػ ـقكف يثبً مذهبف ذم تغر 

طوب افػتقى ذم افظـقوت، ؾنكف يثبً أن ظؿؾ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخل

ريض اهلل ظـف ـون شدًا فؾذريعي ومـعًو هلو، ؾسد افذريعي ـوكً شبى تغر 

 افػتقى ذم هذه ادسلفي افظـقي.

 ٚارتالص١ يف َراٖب ايعًُا٤ بايٓطب١ هلرٙ املطأي١ ٚازتباطٗا بايتػٝري.

                                                           

 (.886/ 8( إؽوثي افؾفػون مـ مصويد افشقطون) 8   (



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (078)

: ؾفذا ثوبً بوفـص ادتؼدم؛ إذ ؿد تغرت أٚاّل: سصٍٛ تػري ايفت٣ٛ

غ ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف، ؾؼد ـون افػتقى ذم ظفد أمر ادممـ

وأيب بؽر ريض  ملسو هيلع هللا ىلصاحلؽؿ أن ضالق افثالث بؾػظ واحد ذم ظفد افـبل 

اهلل ظـف وشـتغ مـ خالؾي ظؿر واحدة، ثؿ تغرت افػتقى ذم ظفد ظؿر 

ريض اهلل ظـف ؾلمضوهو ثالثًو ٓشتعجول افـوس ذم أمر ـون هلؿ ؾقف شعي 

 ؾلراد أن يمدهبؿ.
: افذي يظفر أكف ذم ظفد ٙ املطأي١ ادتٗاد١ٜ أّ ْص١ٝثاّْٝا:ٌٖ ٖر

، وإٓ مو جوز فعؿر ريض اهلل ظـف ملسو هيلع هللا ىلصمل يؽـ كص مـ افـبل  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

 . (8)أن خيوفػف، ومو جوز فؾصحوبي افسؽقت ظـ هذه ادخوفػي

ؾوفذي يظفر أن ادسلفي فقس ؾقفو كص صحقح سيح، ومو ـون 

ودسلفي اجتفوديي طـقي وهذا مـ بوب آجتفود، وظؾقف ؾ ملسو هيلع هللا ىلصذم ظفد افـبل 

مو ؿوفف ابـ افؼقؿ ؿريبًو، ثؿ دو حدث مو حدث ؾوجتفد أمر ادممـغ ظؿر 

بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف وؽر افػتقى فسد افذريعي وهل هتوون افـوس 

 واشتعجوهلؿ ذم أمر افطالق.

                                                           

ً ـتى أثو 8   ( ٌ ابـ ظبوس مـفو ( وكؼؾ وؿقؾ: معـك حديٌ ابـ  "ر معون حلدي

وأيب بؽار، ملسو هيلع هللا ىلص ظبوس، أن افـوس ـوكقا يطؾؼقن واحدة ظاذ ظفاد رشاقل اهلل 

وأيب بؽار، وٓ ملسو هيلع هللا ىلص وإٓ ؾال جيقز أن خيوفػ ظؿر مو ـاون ذم ظفاد رشاقل اهلل 

ادغـال  "ويػتال بخالؾافملسو هيلع هللا ىلص يسقغ ٓبـ ظبوس أن يروي هذا ظـ رشاقل اهلل 

 (.9/895ٓبـ ؿدامي)



 

(899)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

 ": يظفر هذا مـ ؿقفف ثايجّا:ضبب تػري ايفت٣ٛ عٓد ايكا٥ًني ب٘
اخلطوب: إن افـوس ؿد اشتعجؾقا ذم أمر ـوكً هلؿ ؾقف أكوة ؾؼقل ظؿر بـ 

ؾؾق أكػذكوه ظؾقفؿ ؾلكػذه ظؾقفؿ: هق بقون أن افـوس أحدثقا مو اشتحؼقا 

، وهذا اإلحداث هق شبى تغر افػتقى (8)"ظـده أن يـػذ ظؾقفؿ افثالث

 فسد افذريعي، وظدم افتسوهؾ ذم افطالق.

ثالث ظؾقفؿ مع ظدم خموفػي وأمو إمضوء ظؿر اف "ؿول ابـ ظوبديـ: 

افصحوبي فف، وظؾؿف بلهنو ـوكً واحدة ؾال يؿؽـ إٓ وؿد اضؾعقا ذم 

افزمون ادتلخر ظذ وجقد كوشخ، أو فعؾؿفؿ بوكتفوء احلؽؿ فذفؽ فعؾؿفؿ 

، ؾلمو وجقد كوشخ ٓ (2)"بنكوضتف بؿعون ظؾؿقا اكتػوءهو ذم افزمـ ادتلخر

ا اكتػوءه ؾفق شد افذريعي ـام يظفر يعؾؿ ؾؿردود، وأمو ادعـك افذي ظؾؿق

 مـ ؿقل ظؿر ريض اهلل ظـف.

زابعّا: إٔ املراٖب األزبع١ ٚافكت أَري املؤَٓني عُس بٔ ارتطاب زضٞ 
، وتؽؾؿقا ظـ افسبى وهق تغر افـوس، وأن هذه اهلل عٓ٘ يف تػري ايفت٣ٛ

مـ تغر افػتقى، وٓ يؿؽـ بحول أن يؽقن هذا مـ حتؼقؼ ادـوط إذ 

ؿد تغر وٓ ذط وٓ شبى ختؾػ وٓ موكع وجد، بؾ مو وجد هق  احلؽؿ

 شبى مـ أشبوب تغر افػتقى، واهلل أظؾؿ.

 

                                                           

 (.8/262( افػتووى افؽزى )8    (

 (.8/288( حوصقي ابـ ظوبديـ)(    2



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (070)

 ارتامت١:
 وؾقفو افـتوئٍ وافتقصقوت.

 أٚاّل: ايٓتا٥ر.
 تقصؾ افبوحٌ مـ خالل بحثف فعدة كتوئٍ مـ أبرزهو:

ف افػتقى بلهنو:  -8 بقون احلؽؿ افؼظل ذم ؿضقي جقابو فسمال "تعرر

 ."ؾشوئ

ف تغر احلؽؿ افؼظل  -2 بلكف: تبديؾ احلؽاؿ ذم افػتاقى بغاره يعرر

 . فسبى

اختؾػ افعؾامء ذم حؽؿ تغر افػتقى ظذ مذاهى هال: اداذهى  -8

إول: ٓ جيقز تغار افػتاقى وهاذا ماذهى افظوهرياي، اداذهى 

افثوين: ٓ تتغر افػتقى وفؽـ يتغر ملخذهو وهذا مذهى بعاض 

فٌ: تتغار افػتاقى بغار ضاقابط وهاذا ادعوسيـ، ادذهى افثو

مذهى افعكاكقغ، ادذهى افرابع: جيقز تغر افػتاقى بؼاوط 

 وضقابط.



 

(897)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

اشتدل افؼوئؾقن بعدم تغر افػتقى بوٓشتؼراء، وأن افتغقر يـوذم  -4

ـامل افؼيعي، وأن تغر افػتقى هق تغر فؾـص، وأن تغر افػتقى 

 يمدي فعدم اشتؼرار افؼيعي.

ئؾقن بتغر ادلخذ بلن تغر افػتقى كسخ وهذا فاقس واشتدل افؼو -8

فؾؿجتفد، وارتبوط آجتفود بؿؼوصد افؼايعي وافاـص يؼت يا 

مـع تغرهو، واإلمجوع ظذ مـع آجتفود ذم افؼطعقوت، وأن تغر 

 افػتقى جيؾى مػوشد ـثرة، وبعدم حوجتـو هلذه افؼوظدة.

  افزمون.اشتدل افعكاكققن بعؿقم جقاز تغر افػتقى فتغر -6

افؼااوئؾقن بتغاار افػتااقى هااؿ مجااوهر أهااؾ افعؾااؿ مااـ افسااؾػ  -9

 واخلؾػ.

اشتدل افؼوئؾقن بتغر افػتقى بوفؽتوب، وافسـي، وآمجوع، وؾعؾ  -1

 افصحوبي افؽرام، وافعؼؾ.



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (008)

بعد ؾحص وحتؾقؾ إدفي، تبغ فؾبوحٌ أن افؼاقل افاراجح هاق  -7

قى ؿقل اجلؿفقر مـ افسؾػ واخلؾاػ، وهاق افؼاقل بتغار افػتا

 بؼوضفو وضقابطفو، ٕدفتفؿ وفعدم صحي أدفي ادخوفػغ. 

تبغ فؾبوحٌ صحي كسبي افؼقل بتغار افػتاقى فإلماومغ  -85

 ابـ افؼقؿ وافشوضبل، وظدم صحي مو كسى إفقفام بخالف هذا.

أورد افبوحٌ تطبقؼغ مهو: تغر افػتقى ذم حؽؿ خاروج  -88

بؾػاظ  افـسوء فؾؿسوجد، وتغار افػتاقى ذم حؽاؿ افطاالق ثالثاوً 

واحد، وتبغ مـفام أن افػتاقى تغارت وأن شابى تغار افػتاقى 

 فقس تغر ادآخذ وحتؼقؼ ادـوط.

 ثاّْٝا: ايتٛصٝات.

ٌ بتحرير ذوط وضقابط تغر افػتقى، وافعـويي هبو  -8 يقيص افبوح

 مـ ؿبؾ افبوحثغ.

يااقيص افبوحااٌ افدارشااغ ذم ؿسااؿ افػؼااف بتخااريٍ افتطبقؼااوت  -2

 تقى، وجعؾفو ذم دراشوت مستؼؾي.ادعوسة ظذ تغر افػ



 

(818)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

يقيص افبوحٌ بنثراء افـؼوش حقل تغر افػتقى وجموٓت تطبقؼف  -8

ذم ادسوئؾ افـوزفي،ـوٕمقر افطبقي، وادعومالت ادوفقي، وإؿؾقوت 

 ادسؾؿي، وؽرهو.

 يقيص افبوحٌ بتتبع أـثر ٓشتدٓٓت افعؼالكقغ وافرد ظؾقفؿ. -4

 أِٖ املسادع املصادز:

 يهسِٜ.ايكسإ ا .0
، مؽتباي َصـٓف ابـٔ أبـٞ غـٝب١    ابـ أيب صقبي، ظبد اهلل بـ حمؿد،  .2

 افرصد، افريوض، افطبعي إوػ، حتؼقؼ ـامل يقشػ احلقت.
ايٓٗاٜـ١ يف  ابـ إثر، أبق افسعودات ادبورك بـ حمؿاد اجلازري،  .8

، ادؽتبي افعؾؿقي، بروت، حتؼقؼ ضوهر أمحد افزاوي غسٜب اذتدٜح

 .وحمؿقد حمؿد افطـوحل

، أْٛاز ايـربٚم يف أْـٛاع   ابـ افشوط، ؿوشؿ بـ ظبد اهلل إكصوري .4
، دار افؽتاى افعؾؿقاي، باروت، ايفسٚم بٗـاَؼ ايفـسٚم يًكـسايف   

 افطبعي إوػ، حتؼقؼ خؾقؾ ادـصقر.

ه(، ظورضاي 848ابـ افعريب ادوفؽل، أبق بؽر حمؿد باـ ظباداهلل ) .8

بروت، إحقذي بؼح صحقح افسمذي، دار افؽتى افعؾؿقي، 

 فبـون. 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (008)

، دار افبقاورق، ظاامن، احملصٍٛ البٔ ايعسبٞابـ افعريب، أبق بؽر،،  .6

 افطبعي إوػ، حتؼقؼ حسغ ظع افقدري، وشعقد ؾقدة.

ساغ١ٝ ابٔ ايكِٝ عًـ٢  ابـ افؼقؿ، صؿس افديـ حمؿد بـ أيب بؽر،  .9
 ، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطبعي افثوكقي.ضٓٔ أبٞ داٚد

ـ افؼقؿ، حمؿد .1 ، إعالّ املٛقعنيبـ أيب بؽر صؿس افديـ اجلقزيي،  اب

حتؼقؼ: حمؿد ظبد افسالم إبراهقؿ، دار افؽتى افعؾؿقي، باروت، 

 م. 8778 -ها 8488افطبعي إوػ، 

ــالّ ابااـ افؼااقؿ، حمؿااد بااـ أيب بؽاار صااؿس افااديـ اجلقزيااي،  .7 إع
،حتؼقااؼ: ضاف ظبااد افاارءوف شااعد، دار اجلقااؾ، بااروت، املــٛقعني

 م.8798

ـ افؼ .85 ، إعالّ املٛقعنيقؿ، حمؿد بـ أيب بؽر صؿس افديـ اجلقزيي، اب

ؿدم فف وظؾؼ ظؾقف وخرج أحوديثف وآثوره: أبق ظبقدة مشفقر باـ 

ـ آل شؾامن، صورك ذم افتخريٍ: أبق ظؿر أمحد ظبد اهلل أمحد،  حس

دار ابااـ اجلااقزي فؾـؼاا وافتقزيااع، ادؿؾؽااي افعربقااي افسااعقديي، 

 ها.8428افطبعي إوػ، 

هلاااااامم، ـاااااامل افاااااديـ حمؿاااااد باااااـ ظباااااد افقاحاااااد اباااااـ ا .88

دار افػؽر، بدون ضبعي وبدون فتض ايكدٜس، ها(،168افسققاد) 

 توريخ.
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املدخٌ إىل َرٖب اإلَاّ أمحـد  ابـ بدران ، ظبد افؼودر افدمشؼل،  .82
 ٌ ، ممشساي افرشاوفي، باروت، افطبعاي افثوكقاي، حتؼقاؼ د بٔ سٓبـ

 ظبداهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل.

، دار ايفتــا٣ٚ ايهــرب٣أمحااد بااـ ظباد احلؾااقؿ)د.ت(، اباـ تقؿقااي،  .88

 ادعرؾي، بروت.

اإلسهـاّ يف  هاا(، 486ابـ حزم، أيب حمؿد ظع بـ أمحد بـ شاعقد ) .04
، حتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر، تؼديؿ: إشتوذ افدـتقر أصٍٛ األسهاّ

إحسون ظبوس، دار أؾوق اجلديدة، بروت، بدون توريخ ورؿاؿ 

 افطبعي.
، دار أؾاوق احملًـ٢ ـ أمحاد باـ شاعقد)د.ت(، ابـ حزم، ظاذ با .88

 اجلديدة، بروت، حتؼقؼ جلـي إحقوء افساث افعريب.
، دار افػؽار، بداٜـ١ اجملتٗـد  ابـ رصاد احلػقاد، حمؿاد باـ أمحاد،  .86

 بروت. 

، دار ايبٝإ ٚايتشصٌٝابـ رصد، حمؿد بـ أمحد افؼرضبل)د.ت(،  .89

هااا،  8451افغاارب اإلشااالمل،بروت، فبـااون، افطبعااي افثوكقااي، 

 حتؼقؼ د حمؿد حجل وآخرون.

ساغـ١ٝ ابـٔ   ابـ ظوباديـ، حمؿاد أماغ باـ افساقد ظؿار ظوباديـ،  .81
، دار افػؽاار عابدٜٓاملطــُا٠ ساغــ١ٝ زد احملتــاز عًــ٢ ايــدز املدتــاز 

 فؾطبوظي وافـؼ، بروت.



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (008)

، حتؼقاؼ: احملٝط يف ايًػ١ه(، 818ابـ ظبود، افصحوب إشاامظقؾ) .87

بااروت، ظااومل افؽتااى،  حمؿااد حسااـ آل يوشااغ، افطبعااي إوػ،

 م.8774

، دار اجلقاؾ، َعذـِ َكـاٜٝظ ايًػـ١   ابـ ؾورس، أبق احلسغ أمحد،  .25

 بروت، فبـون، افطبعي افثوكقي، حتؼقؼ ظبد افسالم حمؿد هورون.

ابـ ؿقؿ اجلقزيي، حمؿد باـ أيب بؽار باـ أياقب باـ شاعد صاؿس  .28

حتؼقؼ: حمؿد إغاث١ ايًٗفإ َٔ َصاٜد ايػٝطإ، ها(، 988افديـ ) 

 ومد افػؼل، مؽتبي ادعورف، افريوض، ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي.ح

، دار صاودر، يطـإ ايعـسب  ابـ مـظقر، حمؿاد باـ مؽارم)د.ت(،  .22

 بروت افطبعي إوػ.

ابـ هبرة، حيقك بـ هبرة بـ حمؿد بـ هبرة افذهع افشقبويّن، أبق  .28

اإلفصـاح عـٔ َعـاْٞ ايصـشاح،     هاا(، 865ادظػر، ظاقن افاديـ ) 
 ها.8489ؾماد ظبد ادـعؿ أمحد، دار افقضـ،  حتؼقؼ:

، ممشساي نتـاب ايهًٝـات  أبق افبؼوء، أيقب باـ مقشاك افؽػاقي،  .24

 افرشوفي، حتؼقؼ ظدكون درويش و حمؿد ادكي.

، املػسب يف تستٝب املعـسب أبق افػتح، كوس افديـ بـ ظبد افسقد،  .28

م، حتؼقاؼ 8797مؽتبي أشاومي باـ زياد، حؾاى، افطبعاي إوػ، 

 ؾوخقري و ظبد احلؿقد خمتور.حمؿقد 



 

(818)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

، دار افػؽار، ايكاَٛع ايفكٗٞ يػ١ ٚاصـطالسا أبق جقى، شاعدي،  .26

 دمشؼ، افطبعي افثوكقي.

َطٓد ها(، 254أبق داود، شؾقامن بـ داود بـ اجلورود افطقوفز)  .29
، حتؼقؼ: حمؿاد باـ ظباد ادحساـ افسـال، دار أبٞ داٚد ايطٝايطٞ

 م.8777 -ها 8487هجر، مك، افطبعي إوػ، 
، دار افعوصاؿي ايتعامل ٚأثسٙ ع٢ً ايفهـس ٚايهتـاب  أبق زيد، بؽر ،  .21

 فؾـؼ وافتقزيع. 

دـاَع ايعًـّٛ   = دضتٛز ايعًُا٤إمحد، ظبد افـبل بـ ظبد افرشقل،  .27
  ٕ ، افطبعااي إوػ ظارب ظبوراتاف افػورشااقي -يف اصـطالسات ايفٓـٛ

حسـ هوين ؾحص، دار افؽتى افعؾؿقي، فبـون، باروت، افطبعاي 

 م.2555 -ها 8428ػ، إو

َعذـِ األفعـاٍ املتعدٜـ١    إمحدي، مقشك بـ حمؿاد باـ ادؾقاوين،  .31
 حبسف.

، دار إحقوء افساث افعريب، تٗرٜب ايًػ١إزهري، حمؿد بـ أمحد،  .88

 بروت، افطبعي إوػ، حتؼقؼ حمؿد ظقض مرظى.

آل بقركق، حمؿد صدؿل بـ أمحد باـ حمؿاد أباق احلاورث افغازي،  .82

ممشسااي افرشااوفي، بااروت، فبـااون، ايفكٗٝــ١، َٛضــٛع١ ايكٛاعــد 

 م.2558 -ها  8424افطبعي إوػ، 



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (008)

ــسٜر  ه(، 8425إفبااوين، حمؿااد كااوس افااديـ) .88 ــٌ خت إزٚا٤ ايػًٝ
، ادؽتى اإلشالمل، بروت، افطبعي افثوكقاي، أسادٜح َٓاز ايطبٌٝ

 ها.8458

، مؽتباي ايطًطـ١ً ايصـشٝش١  إفبوين، حمؿد كوس افاديـ)د.ت(،  .84

 فريوض.ادعورف، ا
، صـشٝض ايغغٝـب ٚايغٖٝـب   إفبوين، حمؿد كوس افديـ)د.ت(،  .35

 مؽتبي ادعورف، افريوض، افطبعي اخلومسي.
، ممشساي ؽاراس صـشٝض أبـٞ داٚد  إفبوين، حمؿد كاوس افاديـ،  .86

 ها.8428فؾـؼ وافتقزيع، افؽقيً، افطبعي إوػ، 

ّ  ظع بـ حمؿد، ، أمدي .89 د ، حتؼقاؼ: شاقاإلسهاّ يف أصـٍٛ األسهـا

 ها.8454اجلؿقع، دار افؽتوب افعريب، بروت، افطبعي إوػ، 

 ، دار افػؽر، بروت.تٝطري ايتشسٜسأمر بودصوه، حمؿد أمغ،  .81

، ايعٓا١ٜ غسح اهلدا١ٜافبوبريت، حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿاقد)د.ت(،  .87

 ها.8424دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطبعي إوػ، 

ػ بـ شعد بـ أيقب بـ وارث افبوجل، أبق افقفقد شؾقامن بـ خؾ .45

ــسح  هاااا(، 494افتجقبااال افؼرضبااال إكدفزااا، ) ــ٢ غـ املٓتكـ
 ها.8882مطبعي افسعودة، افطبعي إوػ، املٛطأ،

، دار نػـف األضـساز  افبخوري، ظالء افديـ ظبد افعزيز بـ أمحاد،  .48

 افؽتى افعؾؿقي، بروت، حتؼقؼ ظبد اهلل حمؿقد حمؿد ظؿر.
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ٝ افبخوري، حمؿاد باـ إشاامظقؾ،  .42 ٟ صـش ، دار اباـ ـثار، ض ايبدـاز

 بروت، افطبعي افثوفثي، حتؼقؼ د مصطػك ديى افبغو.
، ورؿاي أضباب تػري ايفتـ٣ٛ ٚضـٛابطٗا  افبصقع، جزيؾ بـ حمؿد،  .48

بحثقي مؼدمي دممتر افػتقى وضقابطفو افتل كظؿفو ادجؿع افػؼفل 

 اإلشالمل.

٘   افبعع، ظع بـ حمؿد)د.ت(،  .44 ، جومعاي املدتصـس يف أصـٍٛ ايفكـ

 دؾؽ ظبد افعزيز، مؽي ادؽرمي، حتؼقؼ د حمؿد مظفر بؼو.ا
املدخٌ املفصٌ ملرٖب بؽر بـ ظبد اهلل أبق زيد بـ حمؿد بـ ظبد اهلل،  .48

دار افعوصؿي، مطبقظوت جمؿاع اإلَاّ أمحد ٚختسجيات األصشاب، 

 ه.8489افػؼف اإلشالمل بجدة، افطبعي إوػ، 
،دار اْٞ ع٢ً مجع ادتٛاَعساغ١ٝ ايبٓافبـوين، ظبد افرمحـ ادغريب،  .46

 افػؽر فؾطبوظي وافـؼ وافتقزيع، بروت، فبـون.

ظاومل  غسح َٓت٢ٗ اإلزادات،(، 8776افبفقيت، مـصقر بـ يقكس ) .49

 افؽتى، بروت، افطبعي افثوكقي.

، ايٛدٝص يف إٜضاح قٛاعـد ايفكـ٘ ايهًٝـ١   افبقركق، حمؿد صدؿل،  .41

 ممشسي افرشوفي، بروت، افطبعي اخلومسي.

، حتؼقاؼ: حمؿاد ايطٓٔ ايهـرب٣ ، أمحد بـ احلسغ بـ ظع، افبقفؼل .47

هاا، )د. 8484ظبد افؼودر ظطو، مؽتبي دار افباوز، مؽاي ادؽرماي، 

 ط(.
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، مؽتباي افادار، ضٓٔ ايبٝٗكٞ ايصـػس٣ افبقفؼل، أمحد بـ احلسغ،  .85

ادديـااي ادـااقرة، افطبعااي إوػ، حتؼقااؼ د حمؿااد ضااقوء افاارمحـ 

 آظظؿل.
سك أبق ظقسك افسماذي افساؾؿل)د.ت(، افسمذي، حمؿد بـ ظق .88

، دار إحقوء افساث افعريب، باروت، حتؼقاؼ أمحاد ادتاَع ايصشٝض

 صوـر وآخرون.

، دار افؽتوب افعريب، بروت، ايتعسٜفاتاجلرجوين، ظع بـ حمؿد،  .82

 افطبعي إوػ، حتؼقؼ إبراهقؿ إبقوري.
، ه١ًٝايٛدٝص يف إٜضاح قٛاعد ايفك٘ ايد. افبقركق، حمؿد صدؿل،  .88

 ممشسي افرشوفي، بروت، افطبعي اخلومسي.

٘   د. افزحقع، وهباف)د.ت(،  .84 ، دار افػؽار، ايفكـ٘ اإلضـالَٞ ٚأديتـ

 ها.8454دمشؼ، افطبعي افثوكقي 

َٛدبات تػري ايفت٣ٛ بـتػري ايصَـإ ٚاملهـإ،    افددو، حمؿد احلسـ،  .88
ادممتر افعودل فؾقشطقي، بعـقان مـفجقاي اإلؾتاوء ذم ظاومل مػتاقح 

ه، 8421مجاودى إوػ  88 – 7ع ادوثؾ وإماؾ ادردماك، افقاؿ

 افؽقيً.
ِمري، ـامل افديـ، حمؿد بـ مقشاك باـ ظقساك باـ ظاع أباق  .86 افدر

دار ايـٓذِ ايٖٛـاز يف غـسح املٓٗـاز،     هاا(، 151افبؼوء افشوؾعل )
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 -هاا 8428ادـفوج، جدة، حتؼقؼ: جلـاي ظؾؿقاي، افطبعاي إوػ، 

 م.2554

، جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد، احملصٍٛ، افرازي، حمؿد بـ ظؿر .89

 افريوض، افطبعي إوػ، حتؼقؼ ضف جوبر ؾقوض افعؾقاين.

َٓـاٖر ايتشصـٌٝ ْٚتـا٥ر    افرجراجل،أبق احلسـ ظع باـ شاعقد،  .81
حتؼقؼ: أبق افػضؾ يطا٥ف ايتأٌٜٚ يف غسح املد١ْٚ ٚسٌ َػهالتٗا، 

ها 8421 افّدمَقوضل وأمحد بـ ظّع، دار ابـ حزم، افطبعي إوػ،

 م.2559 -

هاا(،  852افرويوين،أبق ادحوشـ ظبد افقاحد باـ إشاامظقؾ )ت  .87

بحر ادذهى، حتؼقؼ: ضورق ؾتحل افساقد، دار افؽتاى افعؾؿقاي، 

 م.2557افطبعي إوػ، 

، دار اهلدايي، حتؼقؼ جمؿقظي تاز ايعسٚعافزبقدي، حمؿد مرته،  .65

 مـ ادحؼؼغ.

١ ٚتطبٝكاتٗا يف املراٖب ايكٛاعد ايفكٗٝافزحقع، حمؿد مصطػك،  .68
 م. 2556 -ها 8429دار افػؽر، دمشؼ، افطبعي إوػ، األزبع١، 

، دار افؼؾؿ، دمشؼ، غسح ايكٛاعد ايفك١ٝٗافزرؿو، أمحد بـ حمؿد،  .62

 افطبعي افثوكقي، صححف وظؾؼ ظؾقف مصطػك أمحد افزرؿو.

، دار افؼؾؿ، املدخٌ ايفكٗٞ ايعاّ(، 8481افزرؿو، مصطػك أمحد ) .68

 افطبعي إوػ. دمشؼ،



 

 تػري ايفت٣ٛ بني املاْعني ٚاجملٝصٜٔ ٚتطبٝكات٘ (008)

٘    افزرـق، حمؿد بـ هباودر،  .64 ، دار ايبشـس احملـٝط يف أصـٍٛ ايفكـ

افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطبعي إوػ، ضبط كصقصاف وخارج 

 أحوديثف وظؾؼ ظؾقف د حمؿد حمؿد تومر.

دار افؽتاى اإلشاالمل،  تبٝني اذتكا٥ل،افزيؾعل، ظثامن بـ ظع،  .68

 افؼوهرة.

ضـٓٔ أبـٞ   ه(، 298إصاعٌ) افسجستوين، أبق داود شاؾقامن باـ .66
ـ ظبد احلؿقد، دار افػؽر، )د. ط، م،  داٚد، حتؼقؼ: حمؿد حمقل افدي

 ت(.
املبطــٛط افرسخزاا، صااؿس افديـؿحؿااد بااـ أيب شاافؾ)د.ت(،  .69

 ، دار ادعرؾي، بروت.يًطسخطٞ

ايجبات ٚايػٍُٛ يف ايػسٜع١ اإلضـال١َٝ،  افسػقوين، ظوبد بـ حمؿاد، .61
ؿؾؽاي افعربقاي افساعقديي، افطبعاي مؽتبي ادـورة، مؽي ادؽرماي، اد

 م.8711 -ها 8451إوػ، 
افشااااوضبل، أبااااق إشااااحوق إبااااراهقؿ بااااـ مقشااااك افؾخؿاااال  .67

، دار ادعرؾي، باروت، فبـاون، حتؼقاؼ املٛافكاتافغركوضل)د.ت(، 

 ظبداهلل دراز.

افشوضبل، أبق إشحوق إباراهقؿ باـ مقشاك افؾخؿال افغركاوضل،  .95

يل، دار ابـ ظػون، افسعقديي، ، حتؼقؼ: شؾقؿ بـ ظقد اهلالاالعتصاّ

 م.8772 -ها 8482افطبعي إوػ، 



 

(878)  ْٕٛزت١ً ايػسٜع١ ٚايكا   (0441ـ 8102) ايجاْٞايعدد ايجايح ٚايجالثٕٛ اجملًد  
 

، دار افؽتى افعؾؿقي، حتؼقاؼ ايسضاي١افشوؾعل، حمؿد بـ إدريس،  .98

 أمحد حمؿد صوـر.
ثبات األسهاّ ايػـسع١ٝ ٚضـٛابط تػـري    افؼيػ، حمؿد بـ صوـر، .92

 .871، مؼول مـ جمؾي افبقون، افعدد ايفت٣ٛ

، دار افعؾؿ فؾؿاليغ، إِلضال١ََٝعامل ايػسٜع١ اافصوفح، صبحل،  .98

 م.8798بروت، افطبعي إوػ، 

ــٓفافصااـعوين، ظبااد افاارزاق بااـ مهااوم)د.ت(،  .94 ، ادؽتااى املص

، افطبعي افثوكقي، حتؼقؼ حبقى افارمحـ 8458اإلشالمل، بروت 

 إظظؿل.

أصٍٛ ايفكـ٘ ايـرٟ ال ٜطـع    ظقوض بـ كومل بـ ظقض افساؾؿل،  .98
 -ها 8426يوض، افطبعي إوػ، ، دار افتدمريي، افرايفكٝ٘ دًٗ٘

 م.2558

، دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، املطتصف٢افغزايل، أبق حومد حمؿد،  .96

 افطبعي إوػ، حتؼقؼ حمؿد ظبد افسالم ظبد افشوذم.

ــاَٛع احملــٝطافػااروز آبااودي، حمؿااد بااـ يعؼااقب)د.ت(،  .99 ، ايك

 ممشسي افرشوفي، بروت.

ؽتى افعؾؿقاي، باروت، دار اف ، ايفسٚم،افؼراذم، أمحد بـ إدريس .91

 افطبعي إوػ، حتؼقؼ خؾقؾ ادـصقر.
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افؼراذم، صفوب افديـ أمحد بـ إدريس بـ ظبد افارمحـ اداوفؽل،  .97

(614 ،) ّ ، اظتـاك باف: ظباد اإلسهاّ يف متٝٝص ايفتا٣ٚ عٔ األسهـا

افػتوح أبق ؽدة، دار افبشوئر اإلشالمقي، باروت، فبـاون، افطبعاي 

 م.8778 -ها 8486افثوكقي، 

حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر بـ ؾرح إكصوري اخلزرجل  فؼرضبل،ا .15

ٕ   ، هاا(698صؿس افديـ ) حتؼقاؼ: أمحاد ، ادتـاَع ألسهـاّ ايكـسآ

افزدوين وإبراهقؿ أضػقش، دار افؽتى ادكيي، افؼوهرة، افطبعي 

 م.8764 -ها 8814افثوكقي، 

ـ افعؾامء ذم مجعقي ادجؾي)د.ت(،  .18 ، ـورخوكف زت١ًاألسهاّجمؿقظي م

 ورت ـتى، حتؼقؼ كجقى هقاويـل.دم

، افطبعاي ايفت٣ٛ أُٖٝتٗـا ضـٛابطٗا ٚآثازٖـا   حمؿد يرسي إبراهقؿ،  .12

ٌ مؼدم فـقؾ جوئزة كويػ بـ ظبدافعزيز افعودقي فؾسـي  إوػ، بح

 افـبقيي وافدراشوت اإلشالمقي فعوم.
ِ   ادرد ظع بـ إشاامظقؾ،  .18 ، دار افؽتاى احملهـِ ٚاحملـٝط األععـ

 طبعي إوػ حتؼقؼ ظبد احلؿقد هـداوي.افعؾؿقي، بروت اف
مساااااؾؿ، مساااااؾؿ باااااـ احلجاااااوج أباااااق احلساااااغ افؼشاااااري  .14

ــشٝض َطــًِافـقسااوبقري)د.ت(،  ، دار إحقااوء افااساث افعااريب ص

 بروت، حتؼقؼ حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل.
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مصااطػك إبااراهقؿ، افزيااوت أمحااد، ظبااد افؼااودر حومااد، افـجااور  .18

 ؿع افؾغي افعربقي.، دار افدظقة، جماملعذِ ايٛضٝطحمؿد)د.ت(، 

نػف ايكٓاع ه(، 8845ادعداين، أيب احلسـ ظع احلسـ بـ رحول) .16
، حتؼقاؼ: حمؿاد أباق إجػاون، افادار افتقكساقي عٔ تضُني ايصٓاع

 م.8716فؾـؼ، 

، دار افػؽر، باروت، املػينادؼدد، ابـ ؿدامف ظبداهلل بـ أمحد،  .19

 افطبعي إوػ.

ٌ    ادؼدد، ظبد اهلل بـ ؿداماي)د.ت(،  .11 ، ايهـايف يف فكـ٘ ابـٔ سٓبـ

 ادؽتى اإلشالمل، بروت.

، ايكٛاعـد ه(، 981ادؼري، أيب ظبداهلل حمؿد باـ حمؿاد باـ أمحاد) .17

حتؼقؼ: أمحد بـ ظبداهلل بـ محقد، جومعي أم افؼارى، مرـاز إحقاوء 

 افساث، مؽي ادؽرمي.  
، ادؽتباي افتجورياي افؽازى، فٝض ايكدٜسادـووي، ظبد افرؤوف،  .75

 إوػ. مك، افطبعي

ادـووي، حمؿد ظبد افارءوف، افتقؿقاػ ظاذ مفاامت افتعاوريػ،  .78

حتؼقااؼ: د. حمؿااد رضااقان افدايااي، دار افػؽاار ادعااوس، بااروت، 

 ها.8485افطبعي إوػ، 

ْعس١ٜ اإلضالّ ٖٚدٜ٘ يف ايطٝاض١ ٚايكإْٛ ادقدودي، أبق إظذ،  .72
 ه.8819، ترمجي جؾقؾ حسـ اإلصالحل، ظومٚايدضتٛز
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حمؿد حومد، افعكاكققن بغ مزاظؿ افتجدياد ومقاوديـ افـوس،  .78

 ه.8422افتغريى، مؽتبي افؽقثر، افريوض، افطبعي افثوكقي، 

، دار اجملُـٛع غـسح املٗـرب   افـقوي، أبق زـرياو حيقاك باـ ذف،  .74

 افػؽر، بروت.
  .املٓاظس٠ يف أصٍٛ ايتػسٜع اإلضالَٞافقطقػل، ادصطػك، .78
 


