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 القٌود الواردة على تعدد الزوجات
 فً الفقه اإلسالمً وقانون األحوال الشخصٌة المصري

 «دارسة مقارنة»
فاروق فوزي عبد الخالق/ دكتور

() 
 مقدمة البحث:

انؾًددل ا انددن٘  َةددى بهُٛددب ثُةًددخ ا٠ًٚددبٌ ؽزددٗ اٍددزحو  ددٙ  هٕثُددب  انؾًددل 
٣و بهدٗ ٍدٛلَب يؾًدل اطدفابِ يدٍ انُدبً  ٔانظد٣ح ٔانَديدٍ انن٘  حّ  ٙ كُٚدّ 

ًْٛوا »ٔيغزجبِ  انحبئم: َجِّّٛ  ِّ َف ٍْ ُِٚوْك هللاُ ثِ ْٓ َي ٍِ ُّ ُٚاَحِّ ْٚ « ِٙ انلِّ
(1)

. 
 ٔثةل؛

 ٓنا انجؾش  ٙ يٕػدٕ:: انحٛدٕك اندٕاهكح بهدٗ رةدلك انئعدبد  دٙ اناحدّ 
 .«كهاٍخ يحبهَخ»ا٣ٍ٠يٙ ٔ بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظو٘ 

 أسباب اختٌار الموضوع:
 جددم  ددم  –ثددم ٔرٕ ٛدد  هللا  –ٚوعددا افزٛددبه ْددنا انًٕػددٕ: هللانددٗ  ددله هللا  :أٔلا 

 .(2)﴾ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿شٙء   بل رةبنٗ: 

٘ بهٗ ْنا انًٕػٕ: يٍ انُبؽٛخ اناحٓٛخ؛ بُليب  ُذ لِ هللا رةبنٗ َٚ  اَ ػَ َٔ  ثاَٛاا:
 دٙ  –  و   ٙ  ٓبهً ثةغ انكزت  ٔثؾضذ بُّ  ٙ  ْدى ٔ َادا يكزجزدٍٛ 

ؽحٕق انحبْوح  ٔيكزجخ انشوٚةخ ٔانحبٌَٕ ثدبٞىْو  ًْٔب: يكزجخ  –ه ٚٙ 
 هى  علِ بُٕاًَب بهدٗ هللاؽدلٖ انوٍدبئم  ٔ انجؾدٕس انةهًٛدخ  ٔندى ٚظدبك ُٙ 

  -هللاٌ شددبء هللا رةددبنٗ  – زددبة ٚؾًددم ْددنا انةُددٕاٌ؛  ةو ددذ  َددّ علٚددل 
َٔٚزؾ  هللا واكِ ثبنلهاٍخ  صى اٍزشود ثةغ ىي٣ئٙ انجبؽضٍٛ   أػدب  

انُبؽٛدخ انحبََٕٛدخ هللاندٗ انةُدٕاٌ   ٔ  –بهدٗ هللا  يشكًٕها  ٔ عدوِ – ؽلْى 
ناددذ َيددو٘ هللانٛٓددب؛  غددبء انةُددٕاٌ بهددٗ انُؾددٕ انددٕاهك  ددٙ ْددنا انجؾددش 

وٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ثلاه انةهٕو انحبْوح ك/ ـود  ٍزبم ٔهئٌٛ  َى انشـٔاٍزش
 ؽًل يٕا ٙ   حبل: ا زت  ّٛ. ٔنننك ٚكاٙ  ٙ ٍجت افزٛبهِ  َٕدّ علٚدًلا 

 ٔمنك بهٗ ؽل بهًٙ. –ٗ هللاٌ شبء هللا رةبن –
 فليخ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ  ٔ انُيبو ا٣ٍ٠يٙ؛ ثبٍزقواط يب  ّٛ يٍ  ُٕى. ثانثاا:
 ؛ َيًوا ًْٞٛزّ.-ثةٌٕ هللا  ٔرٕ ٛحّ  –ْنا انًٕػٕ: افزود  سابعاا:

 أهمٌة الموضوع:
 ركًٍ  ًْٛخ ْنا انًٕػٕ:  ٙ  يٕه  ضٛوح  يُٓب:

                                                           
( هٛخ كاه انةهٕو  )–  عبيةخ انحبْوح. –ا٣ٍ٠يٛخ  َى انشوٚةخ 
 8/121عدـ – زدبة اني دبح  ثدبة انُٓدٙ بدٍ انًَدأنخ  –ثشوػ انُٕٔ٘  –انؾلٚش ثظؾٛؼ يَهى  (1)

 حبْوح.و  يكزجخ انظاب ثبٞىْو  ان2003ْـ/1424يٍ انفجةخ اٞٔنٗ 
 [.2ٍٕهح اناو بٌ  يٍ اٜٚخ ] (2)
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٣يٙ  ٔ انُيدبو ا٠ٍد٣يٙ ثظداخ ببيدخ  ٌ اناحّ ا٠ٍدٚجٍٛ ْنا انًٕػٕ:  أٔلا:
وٚخ  ٔيُٓددب: َيددبو انزةددلك  ٔ ٌ انزةددلك ـٚؾزددٕ٘ بهددٗ  ُددٕى َب ةددخ نهجشدد

وبٛخ  حؾ  ْٕ انَجٛم انٕؽٛدل ٠َحدبم انًغزًةدبد ا٠ََدبَٛخ ـثؼًبَبرّ انش
يددٍ ا٢َؾددوا  ٔشددٕٛ: اناَدد  ٔاناغددٕه  ْٔددٕ عددلٚو ث باددب  انوعددبل  

زبح  ٔ ايو ح ندٌٛ نٓدب ىٔط  يدٍ ٔ بكه بهٗ طٛبَخ انَُبء  ٔاَزشبل  م  
و انغوٚيح؛ ؽزٗ ٢ رحا  ٙ ؽجبئم انشٛفبٌ. ٍْ  انٕؽلح ٔانةٕى ٔ َ

وبٛخ   ّٛ يابٍل ـْنا انًٕػٕ: ٚجٍٛ  ٌ رحٛٛل َيبو انزةلك ثغٛو  ٕٛكِ انش ثاَٛاا:
غبٚخ  ٙ انقفٕهح بهٗ انًغزًا  ٔ ػواه رإق انًظهؾخ انًزورجخ بهٗ 

 رحٛٛلِ ثحٕٛك ٔػةٛخ.
و٘  ـجٍٛ ْنا انًٕػدٕ: ثةدغ يَدبٔا  دبٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ انًظدٚ ثانثاا:

ٔٚهاددذ  َيددبه  ٔنٛددبء اٞيددٕه هللانددٗ يؾبٍددٍ انُيددبو ا٠ٍدد٣يٙ  ٔ ٛدد   َددّ 
هللانٓٛددخ  شددوٚةخ وٚخ؛ َٞددّ  ددبئى بهددٗ شددوٚةخ ـ ددبكه بهددٗ ؽددم يشددب م انجشدد

وٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ انزٙ رَزفٛا  ٌ رٕا ت  دم انةظدٕه  ـانٍٕؾ  ْٔٙ انش
ٛبح ثزإق؛ ٔيٍ صى ُٚجغٙ  ٌ ٚزغٕٓا هللانٗ رحُُٛٓب  ٔانةًدم ٔرلٚو شئٌٕ انؾ

 ثأؽكبيٓب.
ٚشدبه  ْدنا انًٕػددٕ: ثٕػدا نجُدخ ثددٍٛ نجُدبد ٚشدل ثةؼددٓب ثةًؼدب؛ يددٍ  سابعاا:

  عم ٔػا  ؽكبو انزشوٚا ا٣ٍ٠يٙ يٕػٕ: انزحٍُٛ ٔانزفجٛ .

 طرٌقة البحث، والمناهج المستخدمة فٌه:
يدددب ٚزةهددد   – ٔ انُيدددبو ا٠ٍددد٣يٙ  –اٍدددزقوعذ يدددٍ اناحدددّ ا٠ٍددد٣يٙ  أٔلا:

و٘ ثةدل ـثبنًٕػٕ:  ًجؾش  ٔل  صى يٍ  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظ
 ٌٍ   ٔ ُدذ  ثدل   دم يجؾدش يًُٓدب ثزًٓٛدل ٔرحَدٛى ٚجدٍٛ يدب منك  ًجؾدش صدب

ٚشزًم بهّٛ  ٔ رجةزًٓدب ثًجؾدش صبندش  دٙ انًٕاىَدخ ثًُٛٓدب  ْٔدٕ يجؾدش 
و٘  ـٕػدددةٙ انًظدددػدددؤه٘ نجٛدددبٌ انادددوق ثدددٍٛ انُيدددبيٍٛ: انُيدددبو ان

 ٔانُيبو ا٣ٍ٠يٙ انحبئى  ٙ  بًلرّ بهٗ ْل٘ انًَبء.
 –ثبنَُجخ نًُبْظ انجؾش: اٍزقليذ انًُٓظ انٕطداٙ  ْٔدٕ اندن٘ ٚظد   ثاَٛاا:

انًَأنخ  ٙ انُيبو ا٣ٍ٠يٙ  صى  ٙ انُيبو انٕػةٙ. ٔانًدُٓظ  – ٔ ٚجٍٛ 
انًدُٓظ انزؾهٛهٙ  انن٘ ٚؾهم انُظٕص  َٔٚدزُجؾ يدب ُٚآدى يُٓدب. ٔ دننك 

انُحددل٘  انددن٘ ُٚحددل انُظددٕص   ٛجددٍٛ يددب  ٛٓددب يددٍ يؾبٍددٍ  ٔ يَددبٔا  
 ٔٚحزوػ يب ُٚجغٙ  ٌ ركٌٕ بهّٛ.

 ك خ انزةجٛو  ٍٕٔٓنخ اٍٞهٕة. – له انفب خ  –رؾوٚذ  ثانثاا:

 خطة البحث:
 ًَذ ْدنا انجؾدش هللاندٗ يحليدخ  ٔص٣صدخ يجبؽدش  ٔفبرًدخ. صدى  رجةدذ مندك 

 ٚبرّ.ثآوً نًظبكه انجؾش  ٔآفو نًؾزٕ
انؾًددل ٔانضُددبء بهددٗ هللا ٍددجؾبَّ ٔرةددبنٗ   :فأيااا انًمذيااتش فخشااخًم عهااٗ

  ُٔبُددٕاٌ انجؾددش  ٍٔددجت افزٛددبهِ  ٔ ًْٛزددّ  ٔؽوٚحددخ × َجِّٛددّٔانظدد٣ح بهددٗ 
 انجؾش  ٔانًُبْظ انًَزقليخ  ّٛ  ٔانقفخ.
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انحٕٛك انٕاهكح بهٗ رةلك انئعبد  دٙ  ٔأيا انًبحث األٔلش فٕٓ بعُٕاٌ:
 ٔ ّٛ يفهجبٌ: .اناحّ ا٣ٍ٠يٙ

 انًفهت اٞٔل: يإٓو انزةلك  ٔانؾكًخ يٍ هللاثبؽزّ  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ.
 انًفهت انضبَٙ:  ٕٛك رةلك انئعبد  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ.

انحٛدٕك اندٕاهكح بهدٗ رةدلك انئعدبد : ش فٓإ بعُإأٌأيا انًبحث انثااَٙ
 ٔ ّٛ يفهجبٌ: . ٙ  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظو٘

انحٛدٕك انزدٙ ٔػدةٓب انًشدو: انًظدو٘ بهدٗ َيدبو رةدلك  انًفهت اٞٔل:
 انئعبد.

 انحٕٛو انٕػةٛخ  ٙ يٛياٌ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ. انًفهت انضبَٙ:
يٕاىَدخ ثدٍٛ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ ٔ دبٌَٕ  ٔأيا انًبحاث انثاناث فٓإ بعُإاٌ:
 ٔ ّٛ يفهجبٌ: .اٞؽٕال انشقظٛخ انًظو٘  ٙ  ٕٛك انزةلك

  ٔعّ ا٢رابق. :اٞٔلانًفهت 
  ٔعّ ا٢فز٣ . انًفهت انضبَٙ:

 ٔأيا انخاحًتش فخشخًم عهٗ أْى انُخائحش ٔأْى انخٕصٛاث.
 ٔثةل؛

و: هللانددٗ هللا رةدبنٗ  ٌ ٚحجددم ْدنا انةًدم  ُٔٚاددا ثدّ انًغزًةددبد ـ د َٙ  رؼد
ا٠ََددبَٛخ بهددٗ يددوِّ انييددبٌ  ٔ ؽًددل هللا  ددٙ  ٔل اٞيددو  ٔآفددوِ  ٔ طددهٙ ٔ ٍددهى 

 بهٗ هٍٕنّ اٞ وو.
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 لالمبحث األو
 القٌود الواردة على تعدد الزوجات فً الفقه اإلسالمً

 تمهٌد وتقسٌم:
يإٓو انزةلك  ٔانؾكًخ يٍ  –هللاٌ شبء هللا رةبنٗ  – ٙ ْنا انًجؾش ٍأثٍٛ 

هللاثبؽزّ  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ  ْٔنا يٍ اٞيٕه انؼؤهٚخ انزٙ ٚزفهجٓب ْنا انجؾش  
ٍ ثبنزاظددٛم انحٛددٕك هللانددٗ طددهت انًٕػددٕ:؛  ددأثٛ –ثدد مٌ هللا رةددبنٗ  –صددى َددلفم 

انٕاهكح بهٗ انزةلك  ٙ انئاط؛ ننا ٚغدله ثُدب  ٌ َحَدى ْدنا انًجؾدش هللاندٗ يفهجدٍٛ 
 بهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 انًفهت اٞٔل: يإٓو انزةلك  ٔانؾكًخ يٍ هللاثبؽزّ  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ.
 انًفهت انضبَٙ:  ٕٛك رةلك انئعبد  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ.

 المطلب األول
 حكمة من إباحته فً الفقه اإلسالمًمفهوم التعدد، وال

بددٍ يآددٕو انزةددلك   –هللاٌ شددبء هللا رةددبنٗ  – ددٙ ْددنا انًفهددت ٍددأرؾلس 
 دل ٚكدٌٕ يدٍ انًاٛدل  ٌ كًخ يٍ هللاثبؽزّ  ٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ  نكُدٙ  هٖ:  َدّ ٔانؾ

هللانددٗ انُحددبؽ انزبنٛددخ: رةوٚدد  انددئاط  ؽكًددّ  يشددؤبٛزّ   – جددم ْددنا  – شددٛو 
 دد َٙ  هٖ:  ٌ ْددنا انًفهددت ٚقددوط يُددّ اناددؤ:  انؾكًددخ يددٍ رشددوٚةّ؛ ٔيددٍ صددى

 اٜرٛخ:
 اٞٔل: يةُٗ انئاط  ٔؽكًّ.

 انضبَٙ: يشؤبٛزّ  ٔانؾكًخ يٍ رشوٚةّ.
 انضبنش: يإٓو رةلك انئعبد.

 انواثا: انؾكًخ يٍ هللاثبؽخ رةلك انئعبد  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ.
 الفرع األول

 معنى الزواج، وحكمه فً الفقه اإلسالمً
 معنى الزواج: -لالغصن األو

 انةهًٙ: انزةوٚ  ثبنًظفهؼ نغخً  ٔاطف٣ًؽب.يٍ ثلٚٓٛبد انجؾش 
 يعُٗ انضٔاج فٙ انهغت:

انئاط نغخً: ا٢ زواٌ
(1)

  ٔانًقبنفخ
(2)

. 

                                                           
َط  –هاعا: يقزبه انظؾبػ نهواى٘  (1) َٔ يٍ انفجةخ انزبٍةخ نهٓٛئخ  218ص –ثبة انيا٘  يبكح: َى

ثددبة  –و  ٔ ٍددبً انج٣غددخ نهييقشددـو٘ 1662انةبيددخ نشددئٌٕ انًفددبثا اٞيٛوٚددخ ثبنحددبْوح بددبو 
ٔيفددبثا انشددةت ثبنحددبْوح  ٍددُخ ؽجةددخ كاه  410ص –اندديا٘  اندديا٘ يددا انددٕأ  يددبكح: ىٔط 

1660. 
يدٍ انفجةدخ انضبنضدخ  1/420عدـ –ؽدو  انديا٘  –هاعدا: انًةغدى انٍٕدٛؾ نًغًدا انهغدخ انةوثٛدخ  (2)

ؽجةددخ بددبو  265ص –ؽددو  اندديا٘  –ثددلٌٔ رددبهٚـ  ٔانًةغددى انٍٕددٛؾ نًغًددا انهغددخ انةوثٛددخ 
 و.1662-ْـ1412

ٔانُكدبػ ْدٕ اندئاط. ٔهللاما  هكد انل دخ   - ًٚؼدب  –ٔرؾٍَ ا٠شبهح هللاندٗ:  ٌ اندئاط ْدٕ انُكدبػ 
ى  ٔا٢فز٣ؽ  ٔانٕؽء. هاعا - ٙ  ؽل يةبَّٛ  – حم: انُكبػ ْٕ  : انئاط؛ ٌٞ يٍ يةبَّٛ: انؼَّ
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انددئاط: ا زددواٌ انددئط ثبنئعددخ   ٔ انددن و »عددبء  ددٙ انًةغددى انٍٕددٛؾ: 
«ثبَٞضٗ

(1)
 ًٓدب ب ثدبٜفو؛  م شدٛئٍٛ ا زدوٌ  ؽدلًْ». ٔعبء  ٙ انًةغى انٕعٛي: 

«ىٔعبٌ
(2)

ؽلْب: ىٔط؛ ٔنننك ٚحبل نهوعدم ىٔط  ٔنهًدو ح ا؛ ٔانئعبٌ يضُٗ  ٔ
ىٔط  ًٚؼب  ٔٚغٕى  ٌ ٚحبل: ىٔعخ
(3)

. 
: ا زددواٌ انًددو ح -و ـعٓددخ انجشدد  ددٙ –ٔ هٖ:  ٌ انددئاط  ددٙ انهغددخ يةُددبِ 

 ثبنوعم؛ نزقبنفّ  ٙ يةٛشزّ.
  يعُٗ انضٔاج عُذ انفمٓاء:

 ا٣ٍ٠يٛخ انئاط بهٗ انٕعّ انزبنٙ:بوَّ   حٓبء انًناْت 
 فٙ انًزْب انحُفٙ:
«بحل ٚاٛل يهك انًزةخ»انئاط ْٕ: 

(4)
. 

 فٙ انًزْب انًانكٙ:
 هٖ:  ٌ يآددٕو انددئاط بُددلْى ْددٕ: بحددل بهددٗ رؾظددٛم انوعددم نًزةددخ 

نى ٚؾويٓب انشو: بهّٛ خثآكيٛ مانزهن
(5)

. 
 فٙ انًزْب انشافعٙ:

نًددو ح  ٔٚددزى ثهاددا ا٠َكددبػ   ٔ انددئاط ْددٕ: بحددل ٚزؼددًٍ هللاثبؽددخ ٔؽء ا
انزئٚظ   ٔ يب اشز  يًُٓب
(6)

. 

 ٔفٙ انًزْب انحُبهٙ:
ِؾددمل نهددئعٍٛ  ٌ َٚددزًزا  ددم يًُٓددب ثددبٜفو  بحددل ُٚ  – ًددب  هٖ  –ْددٕ 

ًٔٚهك انوعم ثّ ؽ  ا٢ٍزًزب: ثئعزّ كٌٔ غٛوِ يٍ انوعبل
(1)

. 
 ٔأسٖ: أٌ ْزِ انخعشٚفاث:

                                                                                                                                                   
و 1613-ْددـ1363يددٍ انفجةددخ انضبَٛددخ  2/651عددـ –ؽددو  انُددٌٕ  –منددك  ددٙ: انًةغددى انٍٕددٛؾ 
 ؽجةخ كاه انًةبه  ثًظو.

 .1/420عـ –ؽو  انيا٘  –ثٛخ ثبنحبْوح انًةغى انٍٕٛؾ نًغًا انهغخ انةو (1)
 . 265ص –ؽو  انيا٘  –انًةغى انٕعٛي نًغًا انهغخ انةوثٛخ  (2)
يدٍ  1/353عدـ –ؽو  انيا٘ يا انٕأ ٔيب ٚضهضًٓدب  –هاعا: انًظجبػ انًُٛو نهًحو٘ انإٛيٙ  (3)

انديا٘  ثدبة  –و انًفجةدخ اٞيٛوٚدخ ثبنحدبْوح  ٔيقزدبه انظدؾبػ نهدواى٘ 1621انفجةخ انواثةخ 
َط  َٔ َط  –  ٔ ٍبً انج٣غخ نهييقشو٘ 218ص –يبكح: َى َٔ  .410ص –ثبة انيا٘  يبكح: َى

يدٍ انفجةدخ انضبَٛدخ  3/3عدـ –يا ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ   زدبة انُكدبػ  –رُٕٚو اٞثظبه نهؾظكاٙ  (4)
و يكزجخ يظفاٗ انؾهجٙ ثًظـو. ٔهاعا شوػ ْدنا انزةوٚد   دٙ هك انًؾزدبه 1684-ْـ1404

 – زددبة انُكددبػ  –انًةددؤ  ثؾبشددٛخ اثددٍ ببثددلٍٚ  –انًقزددبه شددوػ رُددٕٚو اٞثظددبه بهددٗ انددله 
 .4-3/3عـ

 ظدم  ددٙ  –نهشدٛـ يؾًدل بهدٛ   –بهدٗ يقزظدـو انة٣يدخ فهٛدم  –هاعدا: شدوػ يدُؼ انغهٛدم  (5)
 –شدوػ يقزظدو فهٛدم  –يكزجدخ انُغدبػ نٛجٛدب ثدلٌٔ ردبهٚـ  ٔيٕاْدت انغهٛدم  2/3عدـ –انُكبػ 

 و.1618-ْـ1368يٍ انفجةخ انضبَٛخ  3/403عـ –بػ  ظم  ٙ انُك –نهؾفبة 
يدٍ انفجةدخ  6/116عدـ – زدبة انُكدبػ  –نهويهدٙ  –هللانٗ شدوػ انًُٓدبط  –اَيو: َٓبٚخ انًؾزبط  (6)

يفجدٕ: يدا  –و ؽجةخ كاه اناكو ثٛؤد نجُدبٌ  ٔؽبشدٛخ انشجوايهَدٙ 1684-ْـ1404اٞفٛوح 
 .6/116عـ – زبة انُكبػ  – زبة َٓبٚخ انًؾزبط نهويهٙ 

ؽجةدخ كاه اناكدو  6-5/5عدـ – زدبة انُكدبػ  –بٍ يزٍ اٞ ُدب: نهجٓدٕرٙ  –هاعا:  شب  انحُب:  (1)
 و.1682-ْـ1402ثٛؤد 
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نددئاط ْددٕ رؾظددٛم انًزةددخ  ْٔددٙ ٚيٓددو يُٓددب  ٌ انغددوع يددٍ هللاَشددبء بحددل ا -1
 ًدب  هٖ  ٔٚدوٖ غٛدو٘ –ثبناةم غوع يدٍ  غدواع اندئاط  نكُٓدب 

(1)
 – 

نَٛددذ انًحظددل اٞه ددا شددأًَب  ٔ انغددوع اٍٞددًٗ
(2)

يددٍ انددئاط  ٔهللاٌ  ُددذ  
٢  – دٙ انحببدلح اٞغهدت  دٙ ه ٚدٙ  – نزًٌ نٓى انةنه  ٙ منك؛ ٌٞ انئاط 

ح  ٔهغجددخً  ددٙ هللاهٔائٓددب  ْٔددنا ٚزؾددو  هللانٛددّ انفو ددبٌ هللا٢ ثددلا ا يددٍ انغوٚددي
 ٓددٕ  –هللاٌ نددى ٚكددٍ ْددٕ انغددوع اٍٞددًٗ ٔاٞه ددا يددٍ انددئاط  –انغددوع 

 انغوع اٞظٓو ٔانًؾو  ٔانلا ا هللانّٛ ك ًةب.
 رُجٍَِّٛ  ٌ انئاط ْٕ بحل. -2
بحدل اندئاط   رَُةدوِّ  –ٔ ًدب ْدٕ ٔاػدا يُٓدب  ًدب  هاْدب   –ْنِ انزةوٚابد  -3

زاددبد هللانددٗ منددك  ٔ ٌ َددزاؾض  دد٣و ٢ٔ رةددو  انددئاط َاَددّ؛ نددنا  هعددٕ ا٢ن
؛ فبطددخً  ددٙ انًَددبئم انزددٙ -ؽزددٗ ٔنددٕ  ددبَٕا يددٍ اناحٓددبء انحُددلايٗ  –اناحٓددبء 

ٚددلفم  ٛٓددب انددو ٘  ٔرؾزددبط هللانددٗ هللابًددبل انةحددم  ٔرؾوٚددك اناكددو  ٔ ددل ٢ؽددا 
بهًددبء انهغددخ يآددٕو انددئاط بًًٕيددب؛  حددبنٕا: هللاَددّ ا٢ زددواٌ ٔانًقبنفددخ  ْٔددٕ 

 .رةجٛو  طبثّ  ٙ انظًٛى
ٓنا  هٖ:  ٌ انزةوٚ  انن٘ ًٚكٍ  ٌ ٚةجو بٍ يةُٗ  ٌ يإٓو انئاط ٔن

ْٕ: ا زواٌ ثٍٛ هعم ٔايو ح؛ ُٚشأ بٍ بحل
(3)

 ٌ  –عم  ٙ ب٣ِ  –ًَٚؼ ثّ هللا  
 ٌ رةٛ  يةّ  ٔرقبنفّ  ٔٚةبشوْب
(4)

؛ نٛؾلس ا٢ٍزق٣  هللانٗ ٕٚو انحٛبيخ؛ يًدب 
  يًب ٚزورت بهّٛ ؽحٕق نكم يًُٓب بهٗ اٜفو.

ْدددٕ اندددن٘ ٚةجدددو بدددٍ يةُدددٗ اندددئاط  – دددٙ ه ٚدددٙ  –ْٔدددنا انزةوٚددد  
 يا يةُبِ  ٙ انهغخ  ٢ٔ ٚقزه  يةّ. – ننك  –اطف٣ًؽب  ٔٚزا  

 –ٔ فًٛوا  بنئاط   جو يٍ  َّٕ بحدًلا  ٔ ا زواًَدب  ٔ يقبنفدخ  ٔهللاًَدب ْدٕ 
يٛضددبق غهددٛا ٚددوثؾ ثددٍٛ انوعددم ٔانًددو ح يددلٖ انؾٛددبح انزددٙ  – ًددب ثددٍٛ هللا رةددبنٗ 

 لهد نًٓب يًةب
(5)

. 

                                                           
ثُدل رةوٚد  اندئاط  –يٍ ْؤ٢ء: ا٠يبو انغهٛم يؾًل  ثدٕ ىْدوح  دٙ  زبثدّ اٞؽدٕال انشقظدٛخ  (1)

نةيٚي يؼبٌ ًٍك  دٙ ؽجةخ كاه اناكو انةوثٙ ثلٌٔ ربهٚـ  ٔانل زٕه بجل ا 18ص – 13ه ى 
-11ص – ظدم رةوٚد  اندئاط  – زبثّ  ؽكبو اٍٞوح  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ٔانحبٌَٕ انًظـو٘ 

و  ٔاندددل زٕه يؾًدددل  ًدددبل هللايدددبو  دددٙ  زبثدددّ  ؽكدددبو اٞؽدددٕال 2001-ْدددـ1428ؽجةدددخ بدددبو  12
انغدديء اٞٔل  ددٙ بحددل انددئاط   –كهاٍددخ ربهٚقٛددخ ٔرشددوٚةٛخ ٔ ؼددبئٛخ  –انشقظددٛخ نهًَددهًٍٛ 

 و.2000نهُبشو يُشأح انًةبه  ثب٠ٍكُلهٚخ ببو  41ص –وٚ  انئاط يجؾش رة
يٍ اٞغواع اًٍٞٗ نهئاط: اٌَٞ انؤؽٙ انن٘ ٚظُةّ هللا رةبنٗ ثٍٛ انئعٍٛ؛  ُٛزظ بُدّ  (2)

؛ ٔانن٘ ٚزٕنل يُّ انواؽخ - جم انَكٍ انغَل٘  –ا٢ٍزحواه ٔانًٕكح ٔانوؽًخ  ٔانَكٍ انُاَـٙ 
 غددوع يددٍ  –؛ نؾاددا انُددٕ: انجشددو٘ -ئلْب  صددى ٚددأرٙ ؽهددت اننهٚددخ يددٍ يزببددت انؾٛددبح ٔشددلا

رةوٚد  اندئاط  ثُدل  – غواػّ انةهٛب. هاعا يا ْنا انزؾهٛم: اٞؽدٕال انشقظدٛخ ٞثدٙ ىْدوح 
ثب٢شدزوا  يدا ك.  –  ٔ ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًدل ٍدواط 18ص – 13ه ى 

ؽجةدددخ كاه انًفجٕبدددبد انغبيةٛدددخ  31-30ص – ظدددم يآدددٕو اندددئاط  –يؾًدددل  ًدددبل هللايدددبو 
 ثب٠ٍكُلهٚخ.

 يٍ انجلٚٓٙ  َّ بحل انئاط (3)
 انًحظٕك ثبنًةبشوح ُْب: انغًب:. (4)
. ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ﴿يٍ ٍٕهح انَُبء  ٔ ٛٓب ٚحدٕل هللا رةدبنٗ:  21هاعا اٜٚخ ه ى  (5)

وٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ ـؽببدخ انئعدخ نئعٓدب ثدٍٛ انؾد  ٔانٕاعدت  دٙ انشد –. ٔهاعا  ًٚؼدب ﴾ڦ
 و. 1664-ْـ1414ك زٕهاِ ثؾحٕق انحبْوح  65وائا اٞفوٖ ك. يهكخ ٍٕٚ  صـانشٔ
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 د/ فاسٔق فٕص٘ عبذ انخانك

 

1 

 ُحْكم الزواج فً الفقه اإلسالمً: -الغصن الثانً
انئاط رَِوك بهّٛ اٞؽكدبو »خ نؾكى انئاط  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ    ٌ ثبنَُج

«انشددوبٛخ انقًَددخ: انٕعددٕة  انُددلة  ا٠ثبؽددخ  انكواْددخ  انؾويددخ
(1)

. ُٔٚفجدد  
 ٔاؽل يٍ ْنِ اٞؽكبو بهٗ  م ىٔاط؛ ؽَت ؽبنخ انشقض بهٗ انُؾٕ اٜرٙ:

هللاما  دددبٌ انشدددقض نلٚدددّ انحدددلهح بهدددٗ رؾًدددم  بجدددبء  ٌٕ ٔاخبااااا:[ ٚكااا1]
انٕ ٕ:  دٙ  – ٔ غهت بهٗ ظُّ  –انئاط  ٔنلّٚ شلح اشزٛبق هللانٗ انَُبء  ٔرٛحٍ 

انيَددب؛  ٛكددٌٕ انددئاط هللامٌ ٔاعجًددب بهٛددّ؛ هللاَحددبًما نُاَددّ يددٍ ففددو انيَددب؛ ٌٞ هللاَحددبم 
َاَددّ يددٍ ْددنا انقفددو ٔاعددت ٢ ٚددزى هللا٢ ثددبنئاط
(2)

يددب ٢ ٚددزى » ٕل:  ٔانحببددلح رحدد
«انٕاعت هللا٢ ثّ؛  ٕٓ ٔاعت

(3)
  . 

ٛددّ شددؤؽٓب  ٔايزُددا بددٍ انددئاط؛   ًددٍ  بَددذ ْددنِ ؽبنزددّ  ٔرددٕ ود »
ب ثزو ّ  يوركجًب نهًةظٛخ ثبيزُببّ ًً «ٚكٌٕ آص

(4)
. 

نكددٍ ُٚجغددٙ بهٛددّ بُددل ا٠ ددلاو بهددٗ انددئاط  ددٙ ْددنِ انؾبنددخ:  ٌ ٚحظددل 
بهدٗ مندك هللاباب  َاَدّ ثدبنؾ٣ل  ٔانٓدؤة يدٍ انؾدواو؛  ٛضدبة

(5)
 ًٚؼدب  يدا  – 

«هللام ٢ صددٕاة هللانددٗ ثبنُٛددخ» ؛- ةهددّ نهٕاعددت 
(6)

هللاًَددب اٞبًددبل »ٔانؾددلٚش ٚحددٕل:   
«ثبنُٛخ

(1)
. 
هللاما  ددبٌ انشددقض نلٚددّ انحددلهح بهددٗ  [ ٔٚكاإٌ انااضٔاج يُااذٔباا  نٛااّ 2]

رؾًم  بجبء انئاط  ٔٚشزبق هللانٗ انًو ح  نكٍ انوغجخ نَٛدذ عبيؾدخ  ٔٚدأيٍ يدٍ 
ةلو شلح انوغجدخ؛  ٛكدٌٕ اندئاط يُدلٔثًبانٕ ٕ:  ٙ انيَب؛ ن

(8)
 دٙ ؽحدّ هللامٌ؛ ٌٞ  

                                                           
يجؾددش  –ك. بهددٙ يؾًددل باٛاددٙ  –كهاٍددخ  حٓٛددخ يحبهَددخ  – ؽكددبو انددئاط  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ  (1)

 يكزجخ كاه انةهى ثبنإٛو. 12ص –رةوٚ  انئاط 
 زدبة  –ؼ انحدلٚو ٢ثدٍ انًٓدبو   ٔشوػ  ز1-3/6عـ – زبة انُكبػ  –هاعا: ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ  (2)

يا شدوػ  دزؼ انحدلٚو  –ؽجةخ كاه اناكو ثٛؤد نجُبٌ  ٔشوػ انةُبٚخ نهجبثورٙ  3/181انُكبػ ط
  ٔ ؽكدددبو اٍٞدددوح  دددٙ اناحدددّ ا٠ٍددد٣يٙ ٔانحدددبٌَٕ 3/186عدددـ – زدددبة انُكدددبػ  –٢ثدددٍ انًٓدددبو 

 –ؽكددى انددئاط ثُددل  –ك. عددبثو بهددٙ يٓددواٌ  –انحَددى اٞٔل  ددٙ انُكددبػ ٔ ؽكبيددّ  –و٘ ـانًظدد
وبٙ ـيفهدت انٕطد  انشد –و  ٔاٞؽٕال انشقظٛخ ٞثدٙ ىْدوح ـثلٌٔ ربهٚـ ٔكاه َش 14ص

 و: رةوٚ  انئاط ٔؽكًدّ  –  ٔ بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل انكشجٕه 24ص –نهئاط 
 و.1666يٍ انفجةخ انضبنضخ  84-83ص –وبٙ ـانش

ؽجةدخ بدبنى انكزدت  2/32عدـ –يٍ ٔانقًَدٌٕ انادوق انضدب –انحببلح  دٙ انادؤق ن١يدبو انحوا دٙ  (3)
 ثٛؤد.

يجؾش  –ك. يؾًل  ًبل هللايبو  –انغيء اٞٔل: بحل انئاط  – ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ  (4)
. ٔهاعددا يةددّ:  ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ٔانحددبٌَٕ 52ص –طدداخ انددئاط انشددوبٛخ 

 .14ثو يٓواٌ صك. عب –انحَى اٞٔل  ٙ انُكبػ  ٔ ؽكبيّ  –انًظو٘ 
 – زدبة انُكدبػ  –  َٔٓبٚخ انًؾزدبط نهويهدٙ 3/8عـ – زبة انُكبػ  –هاعا: ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ  (5)

  ٔ ؽكدبو ا٠ٍد٣و 6/183عدـ –يا َٓبٚخ انًؾزبط  –ٙ ـ  ٔؽبشٛخ انشجوايه6/183َعـ –انُكبػ 
و  و: ـنهُبشو كاه انُظ 63ص – ظم  ؽكبو انزئٚظ  – ٙ انقفجخ ٔانئاط ك.  ؽًل انُغل٘ 

و٘ ك. بجددل ـعبيةددخ انحددبْوح ثددلٌٔ رددبهٚـ  ٔ ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ٔانحددبٌَٕ انًظدد
 .21ص – ظم رةوٚ  انئاط  –انةيٚي ًٍك 

 . 3/8عـ – زبة انُكبػ  –ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ  (6)
 زبة اًٞٚبٌ ٔانُنٔه  ثبة انُٛخ  –انؾلٚش ٔهك ثٓنا انهاا  ٙ طؾٛؼ انجقبه٘ ثؾبشٛخ انَُل٘  (1)

 ؽجةخ كاه هللاؽٛبء انكزت انةوثٛخ ثلٌٔ ربهٚـ. 4/158عـ –اًٞٚبٌ  انُٛخ  ٙ
  ٔيُٓدبط انفدبنجٍٛ 3/403عدـ – ظم انُدلة نًؾزدبط انُكدبػ  –هاعا: يٕاْت انغهٛم نهؾفبة  (8)

  3/125عدـ – زدبة انُكدبػ  –وثُٛٙ انقفٛدت ـيا يغُٙ انًؾزبط نهشد –انفبنجٍٛ ن١يبو انُٕٔ٘ 
  3/125عدددـ – زدددبة انُكدددبػ  –ُدددٙ انًؾزدددبط ؽجةدددخ كاه هللاؽٛدددبء انزدددواس انةوثدددٙ ثٛدددؤد  ٔيغ

 –وبٙ نهُكددبػ ـيجؾددش انٕطدد  انشدد –ٙ ـٔاٞؽددٕال انشقظددٛخ نهشددٛـ يؾًددل ى وٚددب انجوكَٚدد
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ٔ رددئط انَُددبء   ًددٍ هغددت بددٍ ٍددُزٙ  هددٌٛ »ٚحددٕل:  ×انددئاط ٍددُخ  ٔانُجددٙ 
«يُٙ

(1)
. 

ٔ هٖ:  َدّ ُٚجغددٙ بهٛدّ هللاما   ددلو بهدٗ انددئاط  دٙ ْددنِ انؾبندخ:  ٌ ٚحظددل 
 ؛ نُٛبل  عو منك ٔصٕاثّ.×رفجٛ  ٍُخ َجّٛ 

ااا  3] بٌ ًٚهددك َاحددبد انددئاط  نكُددّ ٢ ٚشددزبق هللانددٗ هللاما  دد[ ٔٚكاإٌ يباحا
انًةبشوح انغَُٛخ  ثؾٛش َٚزٕ٘ بُلِ  ٌ ٚةٛ  ثئعدخ  ٔ ثغٛدو ىٔعدخ؛  ةُلئدن 

ٚكٌٕ انئاط يجبًؽب نّ  هللاٌ شبء  ةهّ  ٔهللاٌ شبء ٢
(2)

  . 
نكُٙ  هٖ:  ٌ انئاط ندّ   ؼدم ٔ  دوو؛ ٌٞ انوعدم ٢ ٚأفدن يدٍ انًدو ح 

: انَدكٍ - ًٚؼدب  – حدؾ  ٔهللاًَدب ٚأفدن يُٓدب  – ٔ  ؼبء انغوٚيح  –انَكٍ انغَل٘ 
ٙ  ٔانؤؽددٙ  ٔانوؽًددخ ٔانًددٕكح  ٔاَٞددٌ ثٓددب  ٔانقليددخ  ْٔددنِ  يددٕه ٢ ـانُاَدد

 َٚزغُٗ بُٓب انوعم شبثًب  بٌ  ٔ  جًٛوا  طؾًٛؾب  بٌ  ٔ يوًٚؼب.

ْاااا  4] هللاما ظٓددو نهشددقض  َددّ ٍددٛحا  ددٙ ظهدددى [ ٔٚكاإٌ انااضٔاج يكشٔ
  ٔا٠ػواه ثٓب يٍ ف٣ل -   ٔ ا٠َابق بهٛٓب ثةلو انحلهح بهٗ هللاباب ٓب –ىٔعزّ 

وح  نكٍ منك نى ٚيٓو ندّ ثٛحدٍٛ؛  ٛكدٌٕ ىٔاعدّ هللامٌ يكؤًْدب  دٙ ْدنِ ـٍٕء انةش
انؾبنخ؛ َّٞ ييُخ انٕ ٕ:  ٙ انيهى  ٔ انؼوه
(3)

. 
هللاما بهى مندك ثٛحدٍٛ ٔبهدٗ ٍدجٛم انحفدا  ٔرؾحد  يدٍ   أٚكٌٕ حشايا  [5]

ٌٕ انئاط ؽواًيب ٢ نناردّ  ٔهللاًَدب نًدب ٚدؤك٘ ظهًّ نٓب  ٔ ا٠ػواه ثٓب؛  ةُلئن ٚك
هللانّٛ يٍ ظهى  ٔ ػوه
(4)

«٢ ػوه ٢ٔ ػواه»  ٔانؾلٚش ٚحٕل: 
(5)

. 

                                                                                                                                                   
 –نهُبشو يكزجخ ٍٛل بجل هللا ْٔجدخ  ٔ ؽكدبو اندئاط  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ ك. بهدٙ باٛادٙ  21ص

 دو:  – ؽًدل  دواط   ٔ ؽكبو انئاط  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. 14ص –يجؾش رةوٚ  انئاط 
 و.1661كاه انًفجٕببد انغبيةٛخ ثب٠ٍكُلهٚخ  24-23ص –انٕط  انشوبٙ نهئاط 

 زبة انُكبػ  ثدبة انزوغٛدت  دٙ  –شوػ طؾٛؼ انجقبه٘  –انؾلٚش  ٙ  زؼ انجبه٘ ٢ثٍ ؽغو  (1)
و كاه انوٚدبٌ 1688-ْدـ1406  يدٍ انفجةدخ انضبَٛدخ ْٕٔ بٍ  ٌَ ثدٍ يبندك  6/6عـ –انُكبػ 
 ثبنحبْوح.نهزواس 

 –  َٔٓبٚدخ انًؾزدبط 3/403عدـ – ظم انُلة نًؾزبط انُكدبػ  –هاعا: يٕاْت انغهٛم نهؾفبة  (2)
 –انغيء اٞٔل  بحل انئاط  –  ٔ ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ 6/183عـ – زبة انُكبػ 

  ٔ ؽكددبو انددئاط  ددٙ اناحددّ 54ص –وبٛخ ـيجؾددش طدداخ انددئاط انشدد –ك. يؾًددل  ًددبل هللايددبو 
وٚةخ ـ  ٔ ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ انشدد16ص –يجؾددش رةوٚدد  انددئاط  –٣يٙ ك. بهددٙ باٛاددٙ ا٠ٍدد

 .36يجؾش يإٓو انئاط ص –ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل ٍواط 
يا شوػ  دزؼ  –  ٔشوػ انةُبٚخ نهجبثورٙ 8-3/1عـ – زبة انُكبػ  –هاعا: ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ  (3)

 –نشدوٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ ك.  ؽًدل  دواط   ٔ ؽكدبو اندئاط  دٙ ا3/186عدـ – زبة انُكدبػ  –انحلٚو 
  ٔ ؽكدبو ا٠ٍد٣و  دٙ انقفجدخ ٔاندئاط ك.  ؽًدل 23-22ص –وبٙ نهدئاط ـ و: انٕط  انش

 –  ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ ك. يؾًددل انكشددجٕه 62ص – ظددم  ؽكددبو انزددئٚظ  –انُغددل٘ 
 .84ص – ظم انزةوٚ  ثبنئاط 

  ٔؽبشدٛخ 3/8عدـ – زدبة انُكدبػ  –ببثدلٍٚ  يا ؽبشٛخ اثٍ –هاعا: رُٕٚو اٞثظبه نهؾظكاٙ  (4)
 ظدم انُدلة نًؾزدبط انُكدبػ  –  ٔيٕاْت انغهٛم نهؾفدبة 3/8عـ – زبة انُكبػ  –اثٍ ببثلٍٚ 

 –ثٓبي  يٕاْت انغهٛم نهؾفدبة  –نهًٕاق  –نًقزظو فهٛم  –  ٔانزبط ٔا٠ هٛم 3/404عـ –
اٞؽدٕال انشقظدٛخ ٞثدٙ و  1618ٔ-ْـ1368يٍ انفجةخ انضبَٛخ  3/403عـ –انًٕػا انَبث  

  ٔ ؽكبو اٍٞوح  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ٔانحبٌَٕ 24ص –وبٙ نهئاط ـ و: انٕط  انش –ىْوح 
  ٔ بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ 15ص – ظم يةُٗ انئاط ٔؽكًّ  –و٘ ك. عبثو يٓواٌ ـانًظ

 .84ص – ظم انزةوٚ  ثبنئاط  –ك. يؾًل انكشجٕه 
طددؾٛؼ »  ٔ دبل: 2/58عددـ – زدبة انجٛدٕ:  – دٙ انًَددزله  انؾدلٚش هٔاِ انؾدب ى انَُٛددبثٕه٘  (5)

.  ٘: انجقبه٘ ٔيَهى ْٕٔ بٍ  ثٙ ٍدةٛل انقدله٘. «ا٠ٍُبك بهٗ شوؽ يَهى  ٔنكٍ نى ٚقوعبِ
 ؽجةخ كاه انكزت انةهًٛخ ثلٌٔ ربهٚـ.
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 – ًٚؼدب  –ْنِ ْٙ  ؽكبو انئاط  ُٔٚجغٙ ا٢نزابد هللانٗ:  ٌ ىٔاط انزةلك 
و٘ ـ٢ ٚقوط بٍ ْنِ اٞؽكبو بًًٕيب  ؽٛش رَو٘ بهٛدّ َادٌ اٞؽكدبو انزدٙ رَد

بهٗ انئاط اٞٔل
(1)

هللا٢  ٌ ىٔاط انزةلك يحٛل ثحٕٛك رؼب  هللانٗ يب ُٚفجد  بهٛدّ   
 يٍ ْنِ اٞؽكبو.

 الفرع الثانً
 مشروعٌة الزواج، والحكمة من تشرٌعه

 :(2)مشروعٌة الزواج –الغصن األول 

نٓدى اندئاط  ْٔدٕ َةًدخ  –عم  دٙ بد٣ِ  –فه  هللا رةبنٗ انقه   ٔ ثبػ 
ل ا٠ََدبٌ يٍ َةى هللا انكجوٖ بهٗ ثُٙ آكو  ٔن٢ٕ هللاثبؽ َّٕ  دٙ  –خ ْدنِ انُةًدخ نزؾد

ددجُم  –ه ٚددٙ  ٍُ هللانددٗ ؽٛددٕاٌ؛ ٞعددم  ؼددبء ْددنِ انغوٚدديح   ٔ ثَددجت  ؼددبئٓب  ددٙ 
  ٌ شو: نٓى انئاط. –بي ٔعم  – فوٖ؛ ننا  بٌ يٍ هؽًزّ 

  ٔهللاعًددب: انةهًددبء.  ًددٍ × ؤ: ثكزددبة هللا رةددبنٗ  ٔثَددُخ َجٛددّـْٔددٕ يشدد

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ﴿انكزددبة:  ٕنددّ رةددبنٗ: 

 .(3)﴾حت جت

و هللا رةددبنٗ انُددبً ثُةًددّ ٍددجؾبَّ ٔرةددبنٗ  اددٙ ْددنِ اٜٚددخ انكوًٚددخ ٚددن ِّ 
بهٛٓى  ٔيُٓب:  َّ شو: نٓى انئاط  ؽٛش عةم نٓى  ىٔاًعب يٍ  َاَدٓى ٔعَُدٓى 

ٔشكهٓى؛ نٛؾلس ثُٛٓى ا٢ئز٣  ٔانًٕكح ٔانوؽًخ
(4)

. 

. ؽٛددش ٚددأيو (5)﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ٔ ٕنددّ رةددبنٗ: 

يب َؽمَّ يٍ انَُدبء – ٘ ىٔاط  –كبػ هللا رةبنٗ ثُ
(6)

 ٌ انشدبه: ٔيدٍ انٕاػدؼ ». 
«٢ ٚأيو ثشٙء هللا٢ هللاما  بٌ يشؤًبب

(1)
. 

                                                           
نهجبؽدش يؾًدٕك  دؤاك  –ػؤهح اعزًببٛخ  دٙ ا٠ٍد٣و  –اَيو: رةلك انئعبد ٔهللاثبؽخ انف٣ق  (1)

 31-30ص – ظددم رةددلك انئعددبد  ددٙ ا٠ٍدد٣و   ددو: ػددبثؾ انددئاط بُددل انزةددلك  – عددبك هللا
 –ؤبٛخ ردلفم انئعدخ نًُدا انزةدلك ـؽجةخ كاه اناكو ثلٌٔ ربهٚـ  ٔرةلك انئعدبد ٔيدلٖ يشد

-60ص –وبٙ نؾكدى انزةدلك ـيجؾش انزكٛٛد  انشد –ك. هؽبة يظفاٗ  بيم  –كهاٍخ يحبهَخ 
 و.2006-ْـ1430ك زٕهاِ ثؾحٕق انحبْوح  62

  3/124عدـ – زدبة انُكدبػ  –وثُٛٙ انقفٛت ـؤبٛخ انئاط: يغُٙ انًؾزبط نهشـهاعا  ٙ يش (2)
 زدبة  –  ٔ شدب  انحُدب: نهجٓدٕرٙ انؾُجهدٙ 6/111عـ – زبة انُكبػ  –َٔٓبٚخ انًؾزبط نهويهٙ 

 – ظم رةوٚ  انُكدبػ  –ٙ ـ  ٔاٞؽٕال انشقظٛخ نهشٛـ يؾًل ى وٚب انجوك5/6َٚعـ –انُكبػ 
 –ك. بهددٙ باٛاددٙ  –كهاٍددخ  حٓٛددخ يحبهَددخ  –  ٔ ؽكددبو انددئاط  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ 24-22ص

 –و٘ ـ  ٔ ؽكبو اٍٞوح  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ٔانحبٌَٕ انًظد12-11ص –يجؾش رةوٚ  انئاط 
 .6ك. عبثو يٓواٌ ص – َى انُكبػ 

 .12ٍٕهح انُؾم يٍ اٜٚخ  (3)
ؽجةدخ  4/335عدـ – 12راَدٛو ٍدٕهح انُؾدم  اٜٚدخ  –هاعا: راَدٛو انحدوآٌ انةيدٛى ٢ثدٍ  ضٛدو  (4)

 و يكزجخ انظاب ثبٞىْو ثبنحبْوح.2004-ْـ1425
 [.3ٍٕهح انَُبء  يٍ اٜٚخ ه ى ] (5)
  ٔعبيا انجٛدبٌ بدٍ 2/125عـ -3ٍٕهح انَُبء  اٜٚخ  –هاعا: راَٛو انحوآٌ انةيٛى ٢ثٍ  ضٛو  (6)

يدٍ انفجةدخ  3/2122عدـ – 3ٛو اٜٚدخ ٍدٕهح انَُدبء  راَد –بٍ رأٔٚدم انحدوآٌ ن١يدبو انفجدو٘ 
 و كاه ان٣َو نهفجببخ ٔانُشو.2001-ْـ1428انضبَٛخ 
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ٔهللا هللاَدٙ ٞفشدب ى ا  ٔ رحددب ى ندّ  نكُدٙ  طددٕو »: × :  ٕنددّٔياٍ انناُت
«ٔ  فو  ٔ طهٙ ٔ ه ل  ٔ رئط انَُبء   ًٍ هغت بٍ ٍُزٙ  هٌٛ يُٙ

(2)
. 

َددبء  ٔ ٌ انُكددبػ يددٍ ٍددُزّ؛ يًددب ٚؤ ددل  حددل ثددٍٛ انُجددٙ  َددّ ٚزددئط انُ
 .×ؤبٛخ انئاط ثحٕنّ ٔ ةهّ ـيش

هللاندٗ ٕٚيُدب ْدنا  × عًا انًَهًٌٕ يٍ ندلٌ هٍدٕل هللا » يب ا٠عًب:   حل 
«بهٗ شوبٛخ انُكبػ ٔهللاثبؽزّ

(3)
. 

 الحكمة من تشرٌع الزواج: –الغصن الثانً 
ٛخ  ُشددِوَ: انددئاط نًددب  ٛددّ يددٍ  ٕائددل عًددخ  ٔيظددبنؼ  جددوٖ  ٔؽكددى ٍددبي

هللاندٗ  غدواع  – ٔ رهدك اٞغدواع  –ٔ غواع َجٛهدخ. ًٔٚكدٍ رحَدٛى ْدنِ انِؾكدى 
عَلٚخ  َٔاَٛخ   ٔهٔؽٛخ  ٔاعزًببٛخ  ٔ ف٣ ٛخ  ٔبحهٛدخ  ٔكُٚٛدخ ْٔدٙ  ٍدًٗ 

 اٞغواع.
 انغشض اندنذ٘:

ؽٛش َٚببل انئاط بهٗ هللافواط انًبء انن٘ ٚؼو ؽجَّ  ٔٚؾح  انهنح  ٔ 
غَل٘انًزةخ نهفو ٍٛ يٍ ف٣ل انَكٍ ان

(4)
. 

 انغشض انُفنٙ:
ٙ  ٔاَٞدددٌ  ـانَدددكٍ انُاَددد –ثددد مٌ هللا رةدددبنٗ  –ؽٛدددش ٚؾحددد  اندددئاط 

ٔٚغددل  ددم يًُٓددب  ددٙ اٜفددو يقااًددب نًٕٓيددّ  ٔانًددٕكح ٔانوؽًددخ ثددٍٛ انددئعٍٛ  
ٔياوًعب نكؤثّ  ٔيةًُٛب بهٗ شلائل  انؾٛبح
(5)

. 
 انغشض انشٔحٙ:

                                                                                                                                                   
 .66ص –اناظم انضبَٙ   ؽكبو انزئٚظ  – ؽكبو ا٣ٍ٠و  ٙ انقفجخ ٔانئاط ك.  ؽًل انُغل٘  (1)
 زدبة انُكدبػ  ثدبة انزوغٛدت  دٙ  –انؾلٚش  ٙ  زؼ انجبه٘ شوػ طدؾٛؼ انجقدبه٘ ٢ثدٍ ؽغدو  (2)

 .بٍ  ٌَ ثٍ يبنك  6/6عـ –انُكبػ 
. ٔيدٍ يواعدا 24ص – ظم انزةوٚد  ثبنُكدبػ  –ٙ ـاٞؽٕال انشقظٛخ يؾًل ى وٚب انجوٚلَٚ (3)

 زددبة  –  ٔ شددب  انحُددب: 3/124عددـ – زددبة انُكددبػ  –اناحٓددبء انحُددلايٗ هاعددا: يغُددٙ انًؾزددبط 
 .5/6عـ –انُكبػ 

 – زدددبة انُكدددبػ  –خ انًؾزدددبط   َٔٓبٚددد3/124عدددـ – زدددبة انُكدددبػ  –هاعدددا يغُدددٙ انًؾزدددبط  (4)
  ٔ ؽكددبو 6/111عدـ – زددبة انُكدبػ  –يددا َٓبٚدخ انًؾزدبط  –  ٔؽبشدٛخ انشجوايهَدٙ 6/111عدـ

  ٔاٞؽددٕال 12ص – ددو:  ٕائددل انددئاط  –انددئاط  ددٙ انشددوٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ك.  ؽًددل  ددواط 
 .16ص – ظم رةوٚ  انُكبػ  –ٙ ـانشقظٛخ نهجوكَٚ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿وا   ٔانزٙ ٚحٕل هللا رةبنٗ  ٛٓب: يٍ ٍٕهح اٞب 186هاعا: اٜٚخ  (5)

 ڈ﴿يددٍ ٍدٕهح انددؤو  ٔانزددٙ ٚحدٕل هللا رةددبنٗ  ٛٓددب:  21. ٔاٜٚدخ ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  ٔانضبَٛدخ رزةهد  ثدنهٚزًٓب هللاندٗ -بهًٛٓب ان٣َو  –.  بٞٔنٗ رزةه  ثأثُٛب آكو  ٔ يُب ؽٕاء ﴾ڱ
 ٕٚو انحٛبيخ.

  ٔ ؽكبو اٍٞدوح 16ص – ظم رةوٚ  انُكبػ  –ٙ ـ: اٞؽٕال انشقظٛخ نهجوكَٚ - ننك  –هاعا ٔ
  ٔ ؽكدبو اندئاط 31ٔ 28ص – ظم يإٓو اندئاط  – ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل ٍواط 
  ٔاٞؽٕال انشقظٛخ ٞثٙ 13ص – و:  ٕائل انئاط  – ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  واط 

  ٔ ؽكبو اٍٞوح  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ٔانحبٌَٕ 21ٔ 20ٔ 16ٔ 18ص –ئاط يجؾش ان –ىْوح 
 .11-10ص –ثُل انزوغٛت  ٙ انئاط  –انحَى اٞٔل  ٙ انُكبػ ك. عبثو يٓواٌ  –انًظو٘ 
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لس ًَٕبدب يدٍ طدابء هللاْم ٚؤك٘ انئاط هللانٗ رُحٛخ اننٍْ يٍ انشٕاغم  ٔٚؾد
انحهت  ٔٚحهم يٍ رأصٛو انشٛفبٌ؛  ٛؾت انةجل انفببخ  ٔٚزحٕٖ بهٗ انةجبكح
(1)

. 
 انغشض الخخًاعٙ:

ثُبء يغزًا  ٕ٘ يزًبٍك يٍ فد٣ل: ركدٍٕٚ اٍٞدو انزدٙ رةدل نجُدبد ثُدبء 
ْددنا انًغزًددا  ٔهللاَشددبء هٔاثددؾ انًظددبْوح ثددٍٛ رهددك اٍٞددو  ٔؽاددا اََٞددبة يددٍ 

و ح ٔا٠َابق بهٛٓب ٔهببٚزٓبا٢فز٣ؽ  ٔ ابنخ انً
(2)

. 
 انغشض األخاللٙ:

ؽٛدددش ٚٓدددنة اٞفددد٣ق  ٔٚدددل ا انًدددوء هللاندددٗ رأكٚدددت َاَدددّ ٔيغبْدددلرٓب  
  - ٔ ٚؾدبٔل  –ٔرٓنٚجٓب  ٔٚغًهدّ ثزؾًدم اٜفدوٍٚ؛ هللاْم ٚزؾًدم  دم يًُٓدب اٜفدو 
ْٔنا ٚل ا هللانٗ ييٚل يٍ انظجو  ٙ انزةبيم كافم انجٛذ ٔفبهعّ
(3)

. 
 انغشض انعمهٙ:
ُْٚظدحِم انةحدم  ٚةُدٙ ٚٓنثدّ   –ثًب ُْٚؾِلصُّ يدٍ رٓلئدخ  – ٌ انئاط ٔ هٖ: 

 ٔٚكَجّ ًَٕبب يٍ انؾكًخ  ًُٔٚؾّ انحلهح بهٗ يٕاعٓخ اٞىيبد.
 انغشض انذُٚٙ:

 يًب  هاِ ُٚلهط رؾذ انغوع انلُٚٙ نهئاط: 
ٌُ ٔٚيكْددو  ٔثٓددب ٚددزى  -1 ددو انكددٕ ًُ رؾظددٛم انَُددم  ٔ اننهٚددخ انزددٙ يددٍ ف٣نٓددب َْٚة

هللانددٗ ٚددٕو انحٛبيددخ؛ ٔمنددك َٚددببل بهددٗ ؽاددا انُددٕ: ا٠ََددبَٙ يددٍ ا٢ٍددزق٣  

                                                           
  ٔ ؽكدبو ا٠ٍد٣و  دٙ 21-20-16ص – 14ثُدل ه دى  –هاعا: اٞؽٕال انشقظٛخ ٞثٙ ىْدوح  (1)

 . 61ٔ 66ص – و: بُبٚخ ا٣ٍ٠و ثبنئاط  –ك.  ؽًل انُغل٘  –انقفجخ ٔانئاط 
 ظدم  –ٙ ـ  ٔاٞؽدٕال انشقظدٛخ نهجوكَٚد3/125عدـ – زدبة انُكدبػ  –هاعا: يغُٙ انًؾزدبط  (2)

  ٔ ؽكبو انئاط 31ٔ 36ص –وبٙ نهُكبػ ـيجؾش انٕط  انش –  16ٔص –رةوٚ  انُكبػ 
انقفجدخ ٔ اندئاط ك.   ٔ ؽكدبو ا٠ٍد٣و  دٙ 21ص –ثُدل انؾكًدخ يدٍ اندئاط  –ك. بهٙ باٛاٙ 
  ٔانددلٍٚ ٔ ددٕاٍَٛ اٞؽددٕال انشقظددٛخ 65ص –ثُددل بُبٚددخ ا٠ٍدد٣و ثددبنئاط  – ؽًددل انُغددل٘ 

هللاطددلاه انًغهددٌ اٞبهددٗ نهشددئٌٕ  113ص –ثُددل ؽكًددخ انددئاط  –نهًَزشددبه بهددٙ يُظددٕه 
و  ٔ ؽكدبو اٍٞدوح  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ ك. 1661-ْدـ1381  انَُخ انَدبثةخ 11ا٣ٍ٠يٛخ انةلك 

وٚةخ ـ  ٔ ؽكدددبو اندددئاط  دددٙ انشددد15ص –ؤبٛخ اندددئاط ـؽكًدددخ يشددد –نةيٚدددي ٍدددًك بجدددل ا
ؽكًدخ  –  ٔ ؽكدبو اٍٞدوح ك. عدبثو يٓدواٌ 14ص – ٕائدل اندئاط  –ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  دواط 

 .13ص –يشؤبٛخ انئاط 
  ٔاٞؽددٕال انشقظدٛخ ٞثددٙ 3/186عدـ – زدبة انُكددبػ  –هاعدا: شدوػ  ددزؼ انحدلٚو ٢ثددٍ انٓدبو  (3)

ك.  ؽًدل  –  ٔ ؽكدبو ا٠ٍد٣و  دٙ انقفجدخ ٔاندئاط 21  ٔص22ص –ؽكًدخ اندئاط  –ىْوح 
  ٔ ؽكبو ا٢ٍوح  ٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ ك. بجدل انةيٚدي 68ص –بُبٚخ ا٣ٍ٠و ثبنئاط  –انُغل٘ 
 .21ٔ 16ص –ًٍك 



 حٕنٛت كهٛت انذساساث اإلساليٛت ٔانعشبٛت نهبُاث ــ بُٙ سٕٚف .. خايعت األصْش
 ه
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اناُبء  ٔ ا٢َحدواع
(1)

٢ ٚؾدٕل ثدٍٛ انُدٕ: ا٠ََدبَٙ»  هللاْم 
(2)

ٔثدٍٛ اَحواػدّ  
«هللا٢ انئاط انشوبٙ

(3)
. 

ثبننهٚخ انزدٙ رةجدل هللا بدي   –هللاٌ شبء هللا رةبنٗ  –رؾظٛم انضٕاة  ٔاٍزلايزّ  -2
هٓبطٔعم  ٔرلبٕ ٞ

(4)
 . 

يٍ انؾدواو ٔانشدٛفبٌ؛ ٔمندك ث باب ٓدب ثدبنؾ٣ل اندن٘ شدوبّ رؾظٍٛ انُاٌ  -3
هللا عم  ٙ ب٣ِ
(5)

. 
ط  ٔغغ انجظووْ رؾظٍٛ انلٍٚ ٔرحٕٚزّ نلٖ انئعٍٛ  ٔؽاا اناَ  -4

(6)
. 

× ركضٛو اٞيخ  ٔرؾحٛ  يجبْبح انوٍٕل -5
(1)

. 
ٔٞعددم ْددنِ انًةددبَٙ انةبنٛددخ  ٔانًظددبنؼ انكجددوٖ  ٔرهددك انؾكددى انَددبيٛخ  

  ٔانُب ةددخ نهاددوك ٔاٞيددخ ٔانُددٕ: -ٔاٞفؤٚددخ  انلَٕٛٚددخ  –ٔاٞغددواع انُجٛهددخ 
؛ ؽددش ا٠ٍدد٣و بهددٗ انددئاط  ٔكبددب هللانٛددّ يددٍ فدد٣ل انةلٚددل يددٍ -ا٠ََددبَٙ  هددّ 

َظٕص انحوآٌ انكوٚى ٔانَُخ انًشو خ
(8)

. 

 الفرع الثالث
 مفهوم تعدد الزوجات

                                                           
   َٔٓبٚخ انًؾزبط 125ٔ 3/124عـ – زبة انُكبػ  –وثُٛٙ انقفٛت ـهاعا: يغُٙ انًؾزبط نهش (1)

  5/1عددـ – زددبة انُكددبػ  –  ٔ شددب  انحُددب: نهجٓددٕرٙ 6/111عددـ – زددبة انُكددبػ  –هويهددٙ ن
ٔؽكًدخ يشدؤبٛخ  -  20ٔ 16ص – ظدم رةوٚد  انُكدبػ  –ٙ ـٔاٞؽٕال انشقظدٛخ نهجوكَٚد

  13ص –ؽكًخ انئاط  –  ٔانلٍٚ ٔ ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ نةهٙ يُظٕه 31ص –انُكبػ 
 ظدم رةوٚد   –و٘ ك. بجدل انةيٚدي ٍدًك ـٔانحدبٌَٕ انًظد ٔ ؽكبو اٍٞوح  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ

 .15ص –  ٔؽكًخ يشؤبٛخ انئاط 12ص –انئاط 
  ٔانظدٕاة  ٌ ٚحدبل: ثدٍٛ انُدٕ: ا٠ََدبَٙ -ْٔدٕ هللابدبكح انهادا ثدٍٛ يدورٍٛ  –ْنا ففدأ  ٍدهٕثٙ  (2)

 ٔاَحواػّ. هللا٢ هللاما  طجؼ اٞٔل ػًًٛوا؛  ٛحبل: ثُّٛ ٔثٍٛ اَحواػّ.
 .20ص – ظم رةوٚ  انُكبػ  –ٛخ نهشٛـ انجوكَٚٙ اٞؽٕال انشقظ (3)
انُكدبػ هللاًَدب ُشدِوَ: »ٔعبء  ٓٛدب:  3/181عـ – زبة انُكبػ  –هاعا شوػ  زؼ انحلٚو ٢ثٍ انًٓبو  (4)

. ٔ ؽكدبو اندئاط  دٙ انشدوٚةخ «نزؾظٍٛ اندُاٌ  ٔرؾظدٛم انضدٕاة ثبنٕندل اندن٘ ٚةجدل هللا رةدبنٗ
. 22ص –وبٙ نهدئاط ـانٕطد  انشد -  16ٔص – ٕائدل اندئاط  –ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  دواط 

 ٌ يٍ  ٕائل انئاط: ثحبء انن و  ٔه ا اندلهعبد ثَدجت كبدبء انٕندل انظدبنؼ.  16ٔعبء  ٙ ص
هُدُّ هللا٢ِهللا» ×  بل ًَ َْحَفََا َب ٍُ آَكَو ا ٍْ  َما َيبَد اْث ْٔ خ: هللا٢ ِيدص٣َصٍد ِيد َ   ِّ ُْزَاَدُا ثِد ْٔ ِبْهدٍى ُٚ ٍْ َطدَل ٍَخ َعبِهَٚدٍخ   َ
نَلٍ   زبة  – بٍ  ثٙ ْوٚوح  –ثشوػ انُٕٔ٘  –. ٔانؾلٚش  ٙ طؾٛؼ يَهى «َطبنٍِؼ َْٚلُبٕ نَُّ  َٔ

 .11/11عـ –انٕطٛخ  ثبة يب ٚهؾ  ا٠ََبٌ يٍ انضٕاة ثةل ٔ برّ 
 – زددبة انُكددبػ  –  ٔشددوػ  ددزؼ انحددلٚو 3/3عددـ – زددبة انُكددبػ  –هاعددا: ؽبشددٛخ اثددٍ ببثددلٍٚ  (5)

 20ص –انؾكًدخ يدٍ اندئاط  –ا٣ٍ٠يٙ ك. بهٙ باٛادٙ   ٔ ؽكبو انئاط  ٙ اناحّ 3/181عـ
 64ص –بُبٚخ ا٣ٍ٠و ثبنئاط  –  ٔ ؽكبو ا٣ٍ٠و  ٙ انقفجخ ٔانئاط ك.  ؽًل انُغل٘ 22ٔ
 .22ٔ 12  ٔ ؽكبو انئاط  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  واط ص66ٔ

ٔ شب  انحُدب: نهجٓدٕرٙ   3/125عـ – زبة انُكبػ  –وثُٛٙ انقفٛت ـهاعا: يغُٙ انًؾزبط نهش (6)
بُبٚخ ا٣ٍ٠و  –  ٔ ؽكبو ا٣ٍ٠و  ٙ انقفجخ ٔانئط ك.  ؽًل انُغل٘ 5/1عـ – زبة انُكبػ  –

 .66ص –ثبنئاط 
  ٔ ؽكددبو انددئاط  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ك. بهددٙ 5/1عددـ – زددبة انُكددبػ  –هاعددا:  شددب  انحُددب:  (1)

و  ددٙ انقفجددخ ٔانددئاط ك.  ؽًددل   ٔ ؽكددبو ا٠ٍدد21٣ص – ددو: انؾكًددخ يددٍ انددئاط  –باٛاددٙ 
رئعٕا انٕكٔك انٕنٕك؛   َٙ ُيكبصو ثكدى ». ٔ جم منك هاعا انؾلٚش انحبئم: 66ٔ 64انُغل٘ ص

 زبة انُكبػ  ثبة انُٓٙ بٍ رئٚظ يٍ نى ٚهدل يدٍ انَُدبء  –ٔانؾلٚش  ٙ ٍٍُ  ثٙ كأك  «اٞيى
 ربهٚـ. . ؽجةخ كاه اناكو ثلٌْٕٔٔ يٍ يةحم ثٍ َٚبه  2/220عـ 2050ه ى 

  ٔاٞؽددٕال 22ص –ؽكًددخ انددئاط  –هاعددا: اٞؽددٕال انشقظددٛخ ن١يددبو يؾًددل  ثددٙ ىْددوح  (8)
  ٔ حددّ انَددُخ 31ص –ؤبٛخ انددئاط ـ ددو: ؽكًددخ يشدد –ٙ ـانشقظددٛخ نهشددٛـ يؾًددل انجوكَٚدد

و كاه انادزؼ 1666-ْـ1416يٍ انفجةخ انضبَٛخ  2/300عـ –ؽكًخ انئاط  –نهشٛـ انَٛل ٍبث  
 ثبنحبْوح.ن١ب٣و انةوثٙ 
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َ:  ٔطبه ما ب لكانزةلك  ٙ انهغخ يٍ اناةم رََةلََّك  ٔرةلك ثًةُٗ رََُّٕ
(1)

 . 
ئعدددخانٔانئعدددبد ياوكْدددب: 

(2)
  ٔانئعدددخ ْدددٙ انًدددو ح
(3)

   ٔ ايدددو ح 
انوعم
(4)

انزٙ ركٌٕ  وُٚخ ٔيقبنفخ 
(5)

 نّ ثةحل شوبٙ. 
:  ٌ ٚظددٛو -ؽجحًددب نهًةُددٗ انهغددٕ٘  –ٔ هٖ:  ٌ رةددلك انئعددبد يةُددبِ 

 انوعم ما بلك يٍ انَُبء  ٔ انئعبد.
 أيا يفٕٓو حعذد انضٔخاث يٍ انُاحٛت انفمٓٛت:

 ٌ ٚغًدددا )انوعدددم(  دددٙ بظدددًزّ  دددٙ ٔ دددذ ٔاؽدددل   ضدددو يدددٍ » ٓدددٕ: 
«ٔاؽلح

(6)
. 

ٔثددننك ٚظددجؼ انوعددم ما بددلك يددٍ انئعددبد  ْٔددنا انةددلك هللايددب  ٌ ٚكددٌٕ 
اصٍُٛ   ٔ ص٣صًب   ٔ  هثًةب  ْٕٔ انؾل انًًَٕػ ثّ شوًبب يٍ فد٣ل انحدوآٌ انكدوٚى 

 ٔانَُخ انُجٕٚخ انًفٓوح.
يةُددٗ رةددلك انئعددبد  ددٙ   ٌ –ٔ ًددب ْددٕ ٔاػددؼ  –ٔغُددٙ بددٍ انجٛددبٌ 

 انهغخ  ٔيإٓيّ يٍ انُبؽٛخ اناحٓٛخ ٚهزحٛبٌ  ٣ افز٣  ثًُٛٓب.

 الفرع الرابع
 الحكمة من إباحة تعدد الزوجات فً الفقه اإلسالمً

يددددٍ هؽًددددخ هللا رةددددبنٗ ثبنُددددبً ٔ ؼددددهّ بهددددٛٓى   ٌ  ثددددبػ نٓددددى رةددددلك 
انئعددبد
(1)

وـجَشدد  هللاْم ٌَٚةددلل هللاثبؽددخ انزةددلك يددٍ   جددو انددُةى بهددٗ ان
(8)

وٚةخ ـ. ٔانشدد
ا٠ٍدددد٣يٛخ بحٛددددلح َٔيددددبو ٔيددددُٓظ ؽٛددددبح؛ نددددننك شددددوبذ نهقهدددد  َيددددبو رةددددلك 

انئعددبد
(6)

؛ َٞددّ ٚددله   ضٛددًوا يددٍ انًابٍددل  ٔٚؾحدد  يُددب ا  ٔ يظددبنؼ بيًددٗ  
 ٔمنك بهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

ٚةددل ثًضبثددخ يظددبَا ُٚجغددٙ  زؾٓددب؛ ٠َزددبط  –هللاٌ طددؼ انزةجٛددو  –انزةددلك  أٔلا:
َّٕع ثٓى اٞيخ بًٍ  حلرّ يٍ هعبنرُ انوعبل اننٍٚ  ٔركضٛو انَُم   ٔ  ٓدبَة

                                                           
ؽددو   –  ٔانًةغددى انددٕعٛي 2/581عددـ –ؽددو  انةددٍٛ  طددٛغخ َبددلَّ  –اَيددو: انًةغددى انٍٕددٛؾ  (1)

 .408ص –انةٍٛ  طٛغخ َبلَّ 
 .1/353عـ –ؽو  انيا٘ يا انٕأ ٔيب ٚضهضًٓب  –اَيو: انًظجبػ انًُٛو نهإٛيٙ  (2)
 .218ص –ثبة انيا٘  يبكح: ىٔط  –هاعا: يقزبه انظؾبػ نهواى٘  (3)
. ٔهاعدا يةدّ: انًظدجبػ 265ص –ؽو  انيا٘  –اَيو: انًةغى انٕعٛي نًغًا انهغخ انةوثٛخ  (4)

.  ٔعدبء  ٛدّ: 1/353عدـ –ؽدو  انديا٘ يدا اندٕأ ٔيدب ٚضهضًٓدب  يدبكح: ىٔط  –انًظجبػ انًُٛو 
 –: انًةغدى انٍٕدٛؾ - دننك – ٘ ايو رّ. ٔاَيو  «ٔانوعم ىٔط انًو ح  ْٔٙ ىٔعخ )انوعم(»

 .1/420عـ –ؽو  انيا٘ 
ىأعدّ ». ٔعدبء  ٛدّ: 1/420عدـ –ؽو  انديا٘  –هاعا: انًةغى انٍٕٛؾ نًغًا انهغخ انةوثٛخ  (5)

 .«ىأعّ ُييأعخ  ٔىٔاًعب: فبنفّ. ٔىأط ثًُٛٓب:  وٌ»
. ٔهاعددا يةددّ:  ؽكددبو 2/360عددـ –ثُددل ؽكًددخ انزةددلك  – حددّ انَددُخ نهشددٛـ انغهٛددم انَددٛل انَددبث   (6)

 –انحٕٛك انزٙ ٔػةٓب ا٣ٍ٠و بهٗ هللاثبؽخ انزةدلك  –انئاط  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  واط 
 .144ص

 .2/360عـ –ثُل ؽكًخ انزةلك  –اَيو:  حّ انَُخ نهشٛـ انغهٛم انَٛل ٍبث   (1)
 –ثُدل اندئاط ثدأ ضو يدٍ  ٔاؽدلح  –اَيو:  ؽكبو ا٣ٍ٠و  ٙ انقفجدخ ٔاندئاط ك.  ؽًدل انُغدل٘  (8)

 .246ص –
 –ثُددل  ؼددٛخ انزةددلك  –ٍدد٣يٛخ ك. يؾًددل  ؽًددل ٍددواط هاعددا:  ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ انشددوٚةخ ا٠ (6)

 .126ص
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ة غٛوْب  ٔفبطخً هللاما  م بلكْب  ٙ انوعدبلٔ ٙ انؾو
(1)

   َٛدٛو انزةدلك 
 ٙ يَبه انظبنؼ انةبو نٟيخ  هٓب – ٙ ْنِ انؾبنخ  –

(2)
. 

٢ انزةدلك ٚادزؼ ندنٔ٘ انشدٕٓاد انؾدبكح  ثدٕاة انؾد٣ل  ٔٚؾظدُٓى بُدليب  ثاَٛاا:
اؽلح  ٔرغه   يبيٓى  ثٕاة اناغٕه  ٔ انؾدواو  ٔندٕ  غهحُدب ركاٛٓى ايو ح ٔ

ددابؿ َِّ ثددبة انزةددلك  انددن٘ شددوبّ هللا؛ نازؾددٕا َٞاَددٓى ثددبة اناَددبك  ٔ ان
(3)

 
ٔانًقبكَخ
(4)

ْٓزَك انَزٕه  َٔٚ  و انهحفبءضُ كْ ؛  زُ
(5)

. 
وٚخ انزٙ ُفهَِ  ثٓب انوعم انةبك٘؛ هللاْم ـانفجٛةخ انجش – ًٚؼب  –انزةلك ٚؾح   ثانثاا:

ٚهجدٙ انغوٚدديح ا٠ََدبَٛخ انًٕعددٕكح نلٚدّ  بُددليب َْٚؼدُة  اٍددزةلاك انحبثهٛددخ 
ُٚزٓٙ ثجهٕغٓدب ٍدٍ »نلٖ ايو رّ  صُبء  زوح انؾٛغ ٔانؾًم ٔانُابً   ٔ 

«انٛددأً  انًؾددلك  ددٙ   ضددو ؽب٢رددّ ثبنٕطددٕل هللانددٗ انةحددل انَددبكً
(6)

   ددٙ 
 ؛ يًددب ٚددؤصو  ددٙ  ٕرددّاؽددٍٛ ٚيددم اٍددزةلاك اناببهٛددخ نددلٖ انوعددم يٕعددٕكً 

هللا٢ يب شوبّ هللا بي ٔعم ْٔدٕ  –هللامٌ  –اناببهخ ْنِ  ٔٚٓلكْب  ٢ٔ يُحن 
انزةلك
(1)

. 
انزةلك ٚظٌٕ انًدو ح يدٍ اندلٌَ  ٔٚؾًٛٓدب يدٍ انٕ دٕ:  دٙ انابؽشدخ؛ هللاما  سابعاا:

َ ضُددو انَُددبء  ٔ ددم انوعددبل  ٢ٔ رغددل انًددو ح يددٍ ٚةآددب   ٔ ٚؼددًٓب هللانددٗ 
ٔٚؾًٛٓددب  ُٔٚادد  بهٛٓددب ٔبهددٗ يددٍ رةددٕل ؽظددبَزّ 

(8)
 ٛددأرٙ انزةددلك    

                                                           
  ٔا٠ٍدد٣و بحٛددلح ٔشددوٚةخ 104ص – 13ثُددل ه ددى  –هاعددا: اٞؽددٕال انشقظددٛخ ٞثددٙ ىْددوح  (1)

ؤق ـكاه انشد 1680-ْدـ1400انفجةخ انةبشوح  181ص –ثُل ؽكًخ انزةلك  –نًؾًٕك شهزٕد 
  ٔ ؽكدبو اندئاط  دٙ اناحدّ 362-2/361ـعد –ؽكًخ انزةلك  –ثبنحبْوح  ٔ حّ انَُخ نهَٛل ٍبث  

  ٔرةددلك انئعددبد  ددٙ 241ص –انؾكًددخ يددٍ رةددلك انئعددبد  –ا٠ٍدد٣يٙ ك. بهددٙ باٛاددٙ 
 164ص – ٍدجبة انزةدلك انةبيدخ  –وائا انًَبٔٚخ ٔانحٕاٍَٛ انٕػةٛخ ك. هػب شدةجبٌ عدبك ـانش

 و. 1680-ْـ1400وٚةخ ٔانحبٌَٕ ثبنحبْوح ـك زٕهاِ ثبنش
 –يجؾدش انًؾويدبد ثَدجت انيٚدبكح بهدٗ  هثدا  –ٙ ـل انشقظٛخ ني وٚب انجوكَٚدهاعا: اٞؽٕا (2)

 .2/364عـ –ؽكًخ انزةلك  –  ٔ حّ انَُخ نهَٛل ٍبث  111ٔ 112ص –
اَبُػ ْٕ:  (3) َِّ  –ٚةُدٙ انيَدب. انًةغدى اندٕعٛي نًغًدا انهغدخ انةوثٛدخ  «يةبشوح انًو ح ثغٛدو ىٔاط»ان

اََؼ  –ؽو  انٍَٛ  – ٍَ  .312ص –طٛغخ 
انظلا خ انزٙ ثٍٛ انوعدم ٔانًدو ح  ٔٚحدا  ٛٓدب انؾدواو   –ًقبكَخ ْٙ انظلا خ  ٔانًحظٕك ُْب ان (4)

. هاعدا: ﴾ہ ہ ۀ ۀ﴿: - 25 ٙ ٍٕهح انَُبء  يدٍ اٜٚدخ  –انؾواو  ٔيُٓب  ٕنّ رةبنٗ 
 .111ص –ثبة انقبء  يبكح: ؿ ك ٌ  –يقزبه انظؾبػ نهواى٘ 

  ٔهاعدا يةدّ:  حدّ 104ص – 13ه دى  ثُل –اَيو: اٞؽٕال انشقظٛخ ن١يبو يؾًل  ثٕ ىْوح  (5)
  ٔا٠ٍدد٣و بحٛدلح ٔشددوٚةخ نهشددٛـ يؾًددٕك 2/364عددـ –ؽكًدخ انزةددلك  – حدّ انَددُخ نهَددٛل ٍددبث  

 .161  ٔص163-161  ٔيٍ 188-181ص – ظم رةلك انئعبد  –شهزٕد 
 .181ص –ؽكًخ انزةلك  –ا٣ٍ٠و بحٛلح ٔشوٚةخ ن١يبو شهزٕد  (6)
  ٔهاعددا يةددّ:  حددّ انَددُخ نهَددٛل 181-180هشددٛـ شددهزٕد صاَيددو: ا٠ٍدد٣و بحٛددلح ٔشددوٚةخ ن (1)

انؾكًخ  –  ٔ ؽكبو انئاط  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ك. بهٙ باٛاٙ 2/363عـ –ؽكًخ انزةلك  –ٍبث  
يجؾددش انًؾويددبد ثَددجت  –ٙ ـ  ٔاٞؽددٕال انشقظددٛخ نهجوكَٚدد240ص –يددٍ رةددلك انئعددبد 
ثُدل اندئاط ثدأ ضو يدٍ  –ندئاط   ٔ ؽكدبو ا٠ٍد٣و  دٙ انقفجدخ ٔا112ص –انيٚبكح بهٗ  هثدا 

ؽكًدخ رةدلك  انئعدبد  –  ٔانلٍٚ ٔ ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ نةهٙ يُظدٕه 246ص –ٔاؽلح 
 .55-54ص – ٙ ا٣ٍ٠و 

 –  ٔ حدّ انَدُخ نهَدٛل ٍدبث  104ص – 13ثُدل ه دى  –هاعا: اٞؽٕال انشقظدٛخ ٞثدٙ ىْدوح  (8)
 ؼدٛخ  –ا٠ٍد٣يٛخ ك. يؾًدل ٍدواط وٚةخ ـ  ٔ ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشد2/362عـ –ؽكًخ انزةلك  –

ثُدل اندئاط ثدأ ضو  –  ٔ ؽكبو ا٣ٍ٠و  ٙ انقفجدخ ٔاندئاط ك.  ؽًدل انُغدل٘ 126ص –انزةلك 
انؾكًدخ يدٍ  –  ٔ ؽكبو انئاط  ٙ اناحّ ا٠ٍد٣يٙ ك. بهدٙ باٛادٙ 252-251ص –يٍ ٔاؽلح 

 .240ص –رةلك انئعبد 



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
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ٔٚكٌٕ ؽَدُخ يدٍ ؽَدُبد انوعدبل هللاندٗ  َاَدٓى  ٔهللاندٗ انَُدبء  ثدم ٔهللاندٗ 
اٞيخ عًًٛةب
(1)

. 
ااا:  نهئعددخ؛ هللاما  بَددذ يوٚؼددخ   ٔ يظددهؾخ  –ثكددم رأ ٛددل  –انزةددلك ًٚضددم خاينا

ب   ٔ ثٓدب يدب ٚةو دم انؾٛدبح انئعٛدخ   قٛدو نٓدب  ًً  ٌ رحجدم  –بُلئدٍن  –بحٛ
م ثل٢ً يٍ اناواق  ٔ انف٣ق ٔانٕؽلحانزةلك  ٔريم  ٙ ؽًبٚخ انوع

(2)
. 

ْنِ ْدٙ  ْدى انًابٍدل انزدٙ ٚدله ْب َيدبو رةدلك انئعدبد  ٔرهدك ْدٙ  ْدى 
وٚا  ٔاٞفدن ثدّ  دٙ ـٔنحدل  دبٌ نٓدنا انزشد»وٚا  ـانًظبنؼ انزدٙ ٚؾححٓدب ْدنا انزشد

انةدددبنى ا٠ٍددد٣يٙ  ؼدددم  جٛدددو  دددٙ ثحبئدددّ َحًٛدددب ثةٛدددًلا بدددٍ انومائدددم ا٢عزًببٛدددخ  
هحٛخ انزٙ  شذ  دٙ انًغزًةدبد انزدٙ ٢ ردؤيٍ ثبنزةدلك  ٢ٔ رةزدو  ٔانُحبئض انق

«ثّ
(3)

. 

                                                           
 .183ص – ظم رةلك انئعبد  –اَيو: ا٣ٍ٠و بحٛلح ٔشوٚةخ نهشٛـ شهزٕد  (1)
  ٔ ؽكدبو اندئاط  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ ك. بهدٙ باٛادٙ 2/363هاعا:  حدّ انَدُخ نهَدٛل ٍدبث  عدـ (2)

 – ؼددٛخ انزةددلك  –  ٔ ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ انشددوٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ك. يؾًددل ٍددواط 240-236ص
  ٔانددلٍٚ ٔ ددٕاٍَٛ 105-104ص -13ثُددل ه ددى  –؛ ٔاٞؽددٕال انشقظددٛخ ٞثددٙ ىْددوح 126ص

 .54ص –ؽكًخ رةلك انئعبد  –اٞؽٕال انشقظٛخ نةهٙ يُظٕه 
 .2/364عـ –ؽكًخ انزةلك  – حّ انَُخ نهشٛـ انَٛل ٍبث   (3)



 حٕنٛت كهٛت انذساساث اإلساليٛت ٔانعشبٛت نهبُاث ــ بُٙ سٕٚف .. خايعت األصْش
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 المطلب الثانً

 تعدد الزوجات فً الفقه اإلسالمً (1)قٌود

يَأنخ رةلك انئعبد  بَذ يةؤ خ  جدم ا٠ٍد٣و ندلٖ انةدوة  ٔغٛدوْى 
يٍ اٞيى
(2)

  ثم بو ٓب اَٞجٛبء
(3)

ٓدب انَبثحخ بهٗ ا٠ٍد٣و يُ أؽجحْٕب  ٔانشوائ 
و نةلك يةٍٛ يٍ انئعبد؛ ٔمندك رغهٛجًدب ـيب ٚةو  انزةلك  ٔٚغٛيِ يٍ غٛو ؽظ

وٚةخ ٍددٛلَب يٍٕددٗ بهٛددّ انَدد٣و  ٔيُٓددب يددب ٢ ٚغٛددي يددٍ ـنًظددهؾخ انوعددبل   شدد
وٚةخ ٍٛلَب بَٛٗ بهٛدّ انَد٣و  ـرغهٛجًب نًظهؾخ انَُبء   ش ؛انئعبد هللا٢ ٔاؽلح

 ٙ انزةبيم يا يَأنخ انزةدلك ْدنِ؛  وائاـٔنًب عبء ا٣ٍ٠و  بٌ ٍٔفًب ثٍٛ  م انش
ؽٛددش ؽددب ا بهددٗ يظددهؾخ انُددٕبٍٛ
(4)

   أثددبػ انزةددلك؛ نٛددله   ضٛددًوا يددٍ انًابٍددل  
ٔؽزدٗ ٚدؤرٙ  ٔ ٛلِ ثةلح  ٕٛك؛ ثغوع رٓنٚجّ ٔرُيًّٛ؛ نؼًبٌ انٕ بء ثدبنؾحٕق 

صًبهِ  ٔٚؾح  انًُب ا  ٔ اْٞلا   ٔ انًظبنؼ انزٙ ُشدو: يدٍ  عهٓدب؛ ٔنزُدأٖ ثدّ 
يا يظبنؼ انُبً بًب ٚزُب ٗ

(5)
. 

زَْقَوط كٌٔ بُبء يٍ اٜٚخ انكوًٚخ انزدٙ  ثبؽدذ انزةدلك َْ ٔرهك انحٕٛك رُ
(6)

  

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ْٔٙ  ٕندّ رةدبنٗ: 

 .(1)﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ٔ حًدب  –َٔٚزُجؾ يٍ ْنِ اٜٚخ انكوًٚخ  هثةخ  ٛدٕك  بهدٗ انزورٛدت انزدبنٙ 
 :نًغٛئٓب  ٙ رهك اٜٚخ 

                                                           
ٌْٛل. ٔانحٛل: َؽْجم ُْٚغَةم  ٙ هعم انلاثخ؛  ًَٛكٓب بٍ ا٢َف٣ق. هللامٌ  بنحٕٛك  (1)  دٙ  – ٌُُٕٛك ياوكْب:  َ

 حههٓب.ْٙ انًٕاَا انزٙ رًُا يٍ انؾو خ  ٔ ر –انهغخ 
يةُبْب: انًٕاَا انزٙ رَُؾدلل يدٍ هللاؽد٣ق انزةدلك  دٙ انئعدبد؛  – ٙ ثؾضُب ْنا  –ٔ هٖ:  ٌ انحٕٛك 

 ؽٛش رغةم نّ ؽلًٔكا ٢ ُٚجغٙ  ٌ ٚزقفبْب   بنؾظو  ٙ انةلك يض٣ً  ْٕٔ  هثةخ  حؾ.
  2/166عددـ –ؽددو  انحدب   طددٛغخ  ََّٛددَل  –هاعدا  ددٙ يةُددٗ انحٛدٕك  ددٙ انهغددخ: انًةغدى انٍٕددٛؾ 

 .522ص –ؽو  انحب   طٛغخ  ٛل  –ٔانًةغى انٕعٛي 
  ٔاٞؽددٕال انشقظددٛخ 2/361عددـ –رددبهٚـ رةددلك انئعددبد  –هاعددا:  حددّ انَددُخ نهَددٛل ٍددبث   (2)

  ٔا٠ٍد٣و بحٛدلح 113ص –يجؾش انًؾويدبد ثَدجت انيٚدبكح بهدٗ  هثدا  –ٙ ـني وٚب انجوكَٚ
وائا ـلك انئعبد  ٙ انش  ٔرة181-116ص – ظم رةلك انئعبد  –ٔشوٚةخ نهشٛـ شهزٕد 

 .184انًَبٔٚخ ٔانحٕاٍَٛ انٕػةٛخ ك. هػب شةجبٌ ك زٕهاِ ص
انًٕػدا  –ٙ ـيضم ٍٛلَب هللاثواْٛى  ٔٚةحٕة ٔكأك ٍٔهًٛبٌ. هاعا: اٞؽدٕال انشقظدٛخ نهجوكَٚد (3)

  180ص –انًٕػدا انَدبث   –  ٔا٣ٍ٠و بحٛلح ٔشدوٚةخ نًؾًدٕك شدهزٕد 113ص –انَبث  
 .26ص – ظم رةلك انئعبد  –ٕال انشقظٛخ نهًَزشبه بهٙ يُظٕه ٔانلٍٚ ٔ ٕاٍَٛ اٞؽ

 – زدددبة انُكدددبػ  –  َٔٓبٚدددخ انًؾزدددبط 3/181عدددـ – زدددبة انُكدددبػ  –اَيدددو: يغُدددٙ انًؾزدددبط  (4)
 –انحَدى اٞٔل  –. ٔهاعا يةٓب:  ؽكبو ا٢ٍوح  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ٔانحبٌَٕ انًظو٘ 6/280عـ

 .1ك. عبثو يٓواٌ ص
 116  ٔا٠ٍدد٣و بحٛددلح ٔشددوٚةخ نشددهزٕد ص113ٙ صـانشقظددٛخ نهجوكَٚددهاعددا: اٞؽددٕال  (5)

  ٔرةددلك انئعددبد ٔيددلٖ يشددؤبٛخ رددلفم انئعددخ نًُددا انزةددلك ك. هؽددبة يظددفاٗ  181ٔ
  ٔ ؽكدبو 65 ظدم انحٛدٕك ص -  62ٔص –رًٓٛل ثبة رةلك انئعدبد  دٙ ا٠ٍد٣و  –ك زٕهاِ 

 دو: انًدو ح  –ك. يؾًل  ًبل هللايدبو  –ط انغيء اٞٔل  بحل انئا –اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ 
 دو: انزةدلك  دٙ  –وٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ ك.  ؽًدل  دواط ـ  ٔ ؽكبو انئاط  ٙ انش161ص –انقبيَخ 

 . 150ص –ظم  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ 
وائا انًَبٔٚخ ٔانحٕاٍَٛ انٕػةٛخ ك. هػب شدةجبٌ ـٍببل  ٙ منك هٍبنخ: رةلك انئعبد  ٙ انش (6)

 ثةلْب.ٔيب  203ك زٕهاِ ص
 [.3ٍٕهح انَُبء  يٍ اٜٚخ ] (1)



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
 د/ فاسٔق فٕص٘ عبذ انخانك
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  ٌ ٚزئط انؾ٣ل انن٘ ٢ رةزوػّ ؽويّ. :ٛذ األٔلانم
  ٢ ٚغًا  ٙ بظًزّ   ضو يٍ  هثا. :انمٛذ انثاَٙ
  ٌ ٚفًئٍ هللانٗ هللايكبَٛخ هللا بيخ انةلل ثٍُٛٓ.  :انمٛذ انثانث
 انحلهح بهٗ ا٠َابق بهٍٛٓ  ٔبهٗ  بٛبنٍٓ. انمٛذ انشابع:

انحٕٛك  ٙ  انحٕل  ٙ  م  ٛل يٍ ْنِ –هللاٌ شبء هللا رةبنٗ  –ٍٕٔ    ظم 
 اناؤ: اٞهثةخ انزبنٛخ:

 الفرع األول
 أن ٌتزوج الحالل الذي ال تعترضه حرمة

يدٍ يُفدٕق اٜٚدخ  اٍدزُجفزّ –ثٓدنِ انةجدبهح  ٔرهدك اٞنادبظ  –ْٔنا انحٛدل 

   ٘: رئعٕا يدب يبندذ هللانٛدّ ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿انكوًٚخ  ٙ  ٕنّ رةبنٗ: 

َإٍكى يٍ انَُبء انؾ٣ل
(1)

. 
نًبما  ٛل هللا رةبنٗ يَأنخ انزةلك ثدبنئاط يدٍ انؾد٣ل   ٔنةم ٍبئ٣ً َٚأل:

 ْٕٔ شٙء ؽجٛةٙ؛ هللاْم هللاٌ انئاط ٢ ٚكٌٕ هللا٢ يٍ انؾ٣ل يٍ انَُبء؟
:  ٌ هللا رةبنٗ ٚوٚل نهوعم بُدل انزةدلك  ٌ ٚزدئط - ٙ ه ٚٙ  –ٔانغٕاة 

يددٍ انؾدد٣ل انددن٘ ٢ رةزوػددّ ؽويددخ يؤ زددخ  ٢ٔ ُٚجغددٙ نددّ  ثددًلا  ٌ ُْٚحددِلَو بهددٗ 
ئاط يٍ انؾ٣ل انن٘ رةزوػّ ْنِ انؾويخ؛ َّٞ  ل ٚزْٕى  َّ ؽ٣ل   ٙ ؽٍٛ ان

ٌْ ُْٚحددِلو بهددٗ   َددّ يغهدد  ثؾويددخ يؤ زددخ  ٢ ُٚجغددٙ ٢ٔ ٚغددٕى نددّ  ٌ ٚقفبْددب.  ددأ
 دٙ بظدًزّ   ٓدنِ انًددو ح نَٛدذ يَدزفبثخ  ٔ نَٛددذ  اندئاط يدٍ ايدو ح  ٔ فزُٓددب

ب  ٙ بظًزّم  ْٕٔ  ٌ  فزٓؽ٢٣ً؛ نٕعٕك يبَا ابزوع ْنا انؾِ 
(2)

  ٔ أٌ ٚحلو 
بهٗ انئاط يٍ ايو ح ٔبًزٓب  ٔ فبنزٓب
(3)

   ٔ غٛدو مندك - ًٚؼدب  – ٙ بظدًزّ  
يٍ انَُبء ان٣رٙ ا زَجٍ طاخ انؾويخ انًؤ زدخ
(4)

   د٣ ُٚجغدٙ ا٠ دلاو بهدٗ ْدنا؛ 

                                                           
 – 3راَدٛو ٍدٕهح انَُدبء  اٜٚدخ  –اَيو: انزاَٛو انٍٕٛؾ نهحوآٌ انكوٚى ك. يؾًل ٍٛل ؽُفبٔ٘  (1)

 –ؽجةددخ كاه انًةددبه  ثددلٌٔ رددبهٚـ  ٔهاعددا يةددّ: انغددبيا ٞؽكددبو انحددوآٌ نهحوؽجددٙ  3/28عددـ
ٛدخ ثبنؾَدٍٛ ثبنحدبْوح  ٔعدبيا انجٛدبٌ   انًكزجخ انزٕ ٛح15ٔ 13/ص5عـ – 3ٍٕهح انَُبء  اٜٚخ 

 .8464ه ى  3/2122عـ –ٍٕهح انَُبء  –بٍ رأٔٚم انحوآٌ نهفجو٘ 
 ددٙ ٍددٛبق م ددو  –ٚؾددوو بهددٗ انوعددم  ٌ ٚغًددا  ددٙ بظددًزّ ثددٍٛ انًددو ح ٔ فزٓددب؛ نحٕنددّ رةددبنٗ  (2)

 .﴾ ے ے ھ ھ﴿: - 23 ٙ ٍٕهح انَُبء  يٍ اٜٚخ  –انًؾويبد يٍ انَُبء 
بهٗ انوعم  ٌ ٚغًدا  دٙ بظدًزّ ثدٍٛ انًدو ح ٔبًزٓدب  ٔ انةكدٌ   ٔ انًدو ح  – ننك  –ٔٚؾوو  (3)

. «٢ ٚغًا ثٍٛ انًو ح بًزٓدب  ٢ٔ ثدٍٛ انًدو ح ٔفبنزٓدب» × انًو ح ٔفبنزٓب  ٔ انةكٌ؛ نحٕل انُجٙ
 زدبة انُكدبػ  ثدبة ٢  –ثؾبشدٛخ انَدُل٘  – دٙ طدؾٛؼ انجقدبه٘  ٔانؾلٚش بٍ  ثدٙ ْوٚدوح 
 .3/245عـ –رُكؼ انًو ح بهٗ بًزٓب 

ٔػا اناحٓبء  ببلح رجٍٛ انَُبء ان٣رٙ ٚؾوو بهدٗ انوعدم  ٌ ٚغًدا ثٛدٍُٓ  دٙ بظدًزّ  ْٔدٙ:  (4)
ْٔٙ: ) م ايو رٍٛ ثًُٛٓب  واثخ  ٔ هػب:  نٕ  وػذ  م يًُٓدب م دًوا  د٣ رؾدم ندّ اٞفدوٖ(. 

انزدٙ ٚكدٌٕ  -ْٔنِ انحببلح  رجٍٛ انًو ح انزٙ ٚؾوو بهٗ انوعم  ٌ ٚؼًٓب هللانٗ ىٔعبردّ  ْٔدٙ:  
 ثٍٛ ىٔعزّ  واثخ  ٔ هػب:.ثُٛٓب ٔ

 هللاما  وػذ انن ٕهح  ٙ انفو ٍٛ؛  ٣ ٚؾم نهن و  ٌ ٚزئط انفو  اٜفو ْٕٔ اَٞضٗ: -ة
يضبل: هللاما رئط هعم ايو ح ٔنى ٚلفم ثٓب  ٔ هاك  ٌ ٚزئط اثُزٓب ََدجًب  ٔ هػدبًبب  نزظدجؼ يدا 

ب: نٕ  وػذ اٞو م ًوا؛  ٣  يٓب  ٙ بظًزّ؛  ٣ ٚغٕى؛ ٌٞ ثًُٛٓب  ٢ًٔ:  واثخ  ٔ هػبًبب. صبًَٛ 
ٚغٕى نّ  ٌ ٚزئط اثُزّ  ٔهللاما  وػذ انجُذ م ًوا؛  ٣ ٚغٕى نّ  ٌ ٚزئط  يّ   بنزؾوٚى ُٚجغٙ 

 



 حٕنٛت كهٛت انذساساث اإلساليٛت ٔانعشبٛت نهبُاث ــ بُٙ سٕٚف .. خايعت األصْش
 ه
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 ٔ رهددك انظدداخ  ٔنددّ يددب كٌٔ منددك يددٍ انَُددبء انؾدد٣ل ؽزددٗ رددئل ْددنِ انؾويددخ 
ول ثّ ان٣رٙ ٢ ُٚفج  بهٛٓ ََ ٍ رهك انظاخ؛  هُٛكؼ يٍُٓ يب يبنذ هللانّٛ َاَّ  ٔيب ُٚ

  هجُّ.
نكٍ يب انةهخ  ٙ رؾوٚى انغًدا ثدٍٛ انًدو ح  ٔ  فزٓدب  ٔ بًزٓدب  ٔ فبنزٓدب  

 يب شب م منك يٍ انغًا انًؾوو؟ٔ  
يدخ ٔانغٕاة  ٌ انغًا ثٍٛ َيٍ ردوثفٍٓ طدهخ  واثدخ ُيَؾوِّ
(1)

ٚدؤك٘ هللاندٗ ؛ 
ْٛدَوٍح  َٔديا:  ـبًب ٚؾلس ثٍٛ انؼد –بنجًب غ – فٛةخ انوؽى انزٙ رُزظ  وائو يدٍ َغ

ٔرشبؽٍ  ٔرشبعو
(2)

ْدنِ انةهدخ  ٔ شدبه هللاندٗ ؽكًدخ رؾدوٚى  × . ٔ دل ثدٍَّٛ انوٍدٕل
«هللاَكٍ هللاما  ةهزٍ منك  فةزٍ  هؽبيكٍ»منك  ٙ  ٕنّ: 

(3)
. 

 ًب ٚؾوو  دٙ انزةدلك انغًدا ثدٍٛ  –٠شبهح هللانٗ:  َّ اْنا ٔيٍ رًبو انابئلح 
يدخ؛ يٍ روثفٍٓ طدهخ   ٚؾدوو  دننك انغًدا ثدٍٛ َيدٍ ردوثفٍٓ طدهخ  -واثدخ ُيَؾوِّ

هػب:
(4)

«َْٚؾُوو يٍ انوػب: يب ٚؾوو يٍ انَُت» :× ؛ نحٕنّ
(1)

 د٣ »؛ ٔيدٍ صدى 

                                                                                                                                                   
 ٌ ٚكٌٕ يٍ انغٓزٍٛ ٔنٌٛ يٍ عٓخ ٔاؽلح  ٔانزؾوٚى  ٙ ْنا انًضبل يٍ انغٓزدٍٛ؛ ٔيدٍ صدى  د٣ 

 .ٚغٕى نهوعم  ٌ ٚغًا ثًُٛٓب؛ فٕ ًب بهٗ طهخ انوؽى يٍ انحفٛةخ
ٔنكدٍ ْدم ٚغدٕى نهوعدم  ٌ ٚزدئط ثجُزدٙ انةًدٍٛ  ٔ انقدبنٍٛ؟ ٔانغدٕاة َةدى ٚغدٕى؛ َٞدّ بهدٗ 
انوغى يٍ ٔعٕك  واثخ ثًُٛٓب  هللا٢  َّ ٚغٕى نكم يًُٓب  ٌ ٚزئط اٜفو هللاما  وػذ انن ٕهح  ٙ 

يخ.  انفو ٍٛ؛ ٔيٍ صى عبى نهوعم  ٌ ٚغًا ثًُٛٓب؛ ٌٞ انحواثخ ُْب نَٛذ  واثخ ُيَؾوِّ
: ْم ٚغٕى نهوعم  ٌ ٚزئط انًو ح  ٔىٔعخ  ثٛٓب هللاما يبد بُٓب  ٔ ؽهحٓب؟ ٔانغدٕاة: يضبل آفو

َةى ٚغٕى؛ َّٞ  ٢ًٔ: ٢  واثدخ ٢ٔ هؽدى ٢ٔ طدهخ هػدب: ثًُٛٓدب   ٛقشدٗ بهٛٓدب يدٍ انحفٛةدخ؛ 
و يٍ عٓخ ٢ٔ رؾوو يٍ عٓدخ  فدوٖ  ٔشدوؽ بدلو انغًدا  صبًَٛب: هللاما  وػذ انن ٕهح    َٓب رَُؾوِّ

ع انن ٕهح يؾوًيب يدٍ انغٓزدٍٛ؛ ٔيدٍ صدى عدبى نهوعدم  ٌ ٚغًدا ثدٍٛ انًدو ح ٔيدٍ  ٌ ٚكٌٕ  و
  بَذ ىٔعخ  ثٛٓب.

-3/211عدـ – زدبة انُكدبػ  –يدا شدوػ  دزؼ انحدلٚو ٢ثدٍ انًٓدبو  –هاعا: انٓلاٚخ نهًٛوغُٛبَٙ 
يدا  –  ٔشدوػ انةُبٚدخ نهجوثوردٙ 218-3/211عدـ – زدبة انُكدبػ  –  ٔشوػ  دزؼ انحدلٚو 218

  6/218عددـ – زددبة انُكددبػ  –  َٔٓبٚددخ انًؾزددبط نهويهددٙ 218-3/211عددـ –لٚو شددوػ  ددزؼ انحدد
  ٔاٞؽدددٕال انشقظدددٛخ 3/180عدددـ – زدددبة انُكدددبػ  –وثُٛٙ  انقفٛدددت ـٔيغُدددٙ انًؾزدددبط نهشددد

 –  ٔاٞؽٕال انشقظدٛخ ٞثدٙ ىْدوح 168-161ص –يجؾش انغًا ثٍٛ انًؾبهو  –ٙ ـنهجوكَٚ
ثُدل  –ٔاط  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  واط   ٔ ؽكبو اني61-65ص –ثُل انًؾويبد يؤ زًب 
 .142-141ص –انغًا ثٍٛ يؾويٍٛ 

يدخ   بنحواثدخ انًؾويدخ ْدٙ انزدٙ ركدٌٕ ثدٍٛ ايدو رٍٛ ندٕ  (1) يخ  ٔ واثدخ غٛدو يؾوِّ ُْب   واثخ يؾوِّ
 وع  م يًُٓب م ًوا نََؾُوَو بهّٛ انفو  اٜفدو  يضدم اٞفزدٍٛ؛ ٔيدٍ صدى  د٣ ٚغدٕى نهوعدم  ٌ 

ًزّ ثٍٛ اٞفزٍٛ؛ ٌٞ ثًُٛٓب  واثدخ يؾويدخ.  يدب انحواثدخ غٛدو انًؾويدخ ْدٙ انزدٙ ٚغًا  ٙ بظ
ركٌٕ ثٍٛ ايو رٍٛ نٕ  ُِوًع  م يًُٓب م ًوا نى َْٚؾُوْو بهّٛ انفدو  اٜفدو  يضدم: ثُزدب اٞفدٍٕٚ  
 هٕ  وع  م يًُٓب م ًوا  نغبى نّ انفو  اٜفو؛ ٔيٍ صى عدبى نهوعدم  ٌ ٚغًدا  دٙ بظدًزّ 

 ٍ؛ ٌٞ ثًُٛٓب  واثخ غٛو يؾويخ.ثٍٛ ثُزٙ  فٕٚ
يدا شدوػ  دزؼ  –  ٔانٓلاٚدخ نهًوغُٛدبَٙ 3/42عدـ – زدبة انُكدبػ  –هاعا: ؽبشٛخ اثدٍ ببثدلٍٚ  (2)

 – زددبة انُكددبػ  –  ٔشددوػ  ددزؼ انحددلٚو ٢ثددٍ انًٓددبو 218-3/211عددـ – زددبة انُكددبػ  –انحددلٚو 
ٙ ـؽبشٛخ  انشجٛوايهَد  218ٔ-3/211عـ – زبة انُكبػ  –  ٔشوػ انةُبٚخ نهجبثورٙ 3/218عـ
وثُٛٙ انقفٛدت ـ  ٔيغُدٙ انًؾزدبط نهشد6/218عدـ – زبة انُكبػ  –يا َٓبٚخ انًؾزبط نهويهٙ  –
-2/361عدـ – دو: انًؾويدبد يؤ زًدب  –  ٔ حدّ انَدُخ نهَدٛل ٍدبث  3/180عـ – زبة انُكبػ  –

368. 
ثدبة ٢ رُدُكؼ  زدبة انُكدبػ   –٢ثدٍ ؽغدو  –شدوػ طدؾٛؼ انجقدبه٘  –انؾلٚش  ٙ  زؼ انجبه٘  (3)

 .6/66ط –انًو ح بهٗ بًزٓب 
 زدبة  –  ٔشوػ  زؼ انحلٚو ٢ثٍ انًٓدبو 3/218عـ – زبة انُكبػ  –هاعا: انٓلاٚخ نهًوغُٛبَٙ  (4)

  ٔانًُٓدبط ن١يدبو انُدٕٔ٘ 3/41عـ – زبة انُكبػ  –  ٔؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ 3/218عـ –انُكبػ 
  َٔٓبٚدخ انًؾزدبط 3/180غُٙ انًؾزدبط ط  ٔي3/180عـ – زبة انُكبػ  –يا يغُٙ انًؾزبط  –
 ظدم انًؾويدبد هللاندٗ  – زدبة انُكدبػ  –  ٔ شب  انحُدب: نهجٓدٕرٙ 6/218عـ – زبة انُكبػ  –
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 ٌ ٚغًدا ثُدٙ  فزدٍٛ يدٍ انوػدب:   ٔ ايدو ح ٔاثُدخ  ؿ نٓدب يدٍ انوػدب:؛ ٚغٕى 
«ب:َٞٓب بًزٓب   ٔ ايو ح ٔاثُخ  فزٓب يدٍ انوػدب:؛ َٞٓدب فبنزٓدب يدٍ انوػد

(2)
 .
ٔانةهخ ٔاؽلح  ٙ انؾبنزٍٛ  ْٔٙ انؾوص بهدٗ انظدهخ يدٍ انحفٛةدخ  رهدك انظدهخ 

  ٔٚازوع  ٛبيٓب  دننك  دٙ انوػدب: ٔاؽزوايدّانزٙ ُٚجغٙ  ٛبيٓب  ٙ انحواثخ
(3)

  
 ٍْ ا٠يبيددبٌ اثددٍ رًٛٛددخ ٔاثددٍ انحددٛى  ددل فبناددب عًٓددٕه اناحٓددبء  ٔ عددبى ا٢صُددبٌ  ٔنكدد

ًددو ح ٔبًزٓددب  ٔ فبنزٓددب يددٍ انوػددب:؛ انغًددا ثددٍٛ اٞفزددٍٛ يددٍ انوػددب:   ٔ ان
 ٔمنك:

 نةلو ٔهٔك َض ثبنزؾوٚى يٍ انحوآٌ  ٔ انَُخ. -  
 انُظٕص انٕاهكح ثبنزؾوٚى رزةه  ثغٓخ انَُت  ٔنٌٛ ثغٓخ انوػب:. -ة 
و يٍ  عهٓب انغًُا ثدٍٛ انًؾدبهو ْدٙ:  فٛةدخ اندوؽى  -ط   ًدب  –انةهخ انزٙ ُؽوِّ

ٔهك  دٙ انؾددلٚش
(4)

م  َددّ ٢ ٚاددوع ٢ٔ هؽددى ٕٚعددلْب انوػددب:؛ ثددلنٛ  - 
َاحخ ٢ٔ يٛواصًب
(5)

. 
ٔ هٖ:  ٌ ه ٘ انغًٕٓه  ٔنٗ ثبٞفن ثّ؛ اؽزواًيب نهوػدب: ٔرحدلًٚوا ندّ  

:  ٔ رشددبؽٍ  ٔ رشددبعو  ٔ  ٛددل؛ اة هللانٛٓددب َددئؽًبٚددخ نزهددك انظددهخ يددٍ  ٌ ٚزَددو
  ٛحفةٓب.

 الفرع الثانً
 أال ٌجمع فً عصمته أكثر من أربع

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ٗ: ــددـٚؤفددن ْددنا انحٛددل يددٍ  ٕنددّ رةبن

ٍَ  دٙ  بٛدُكى يدٍ انَُدبء انؾد٣ل  . ٔيةُبِ: (6)﴾گ گ د َُ  زئعٕا يب هاق نكدى  َٔؽ

   ٔ ص٣س   ٔ  هثااصُزٍٛيٍ ٔاؽلح هللانٗ 
(1)

. 
 يو َيٍ  ٍهى بهٗ   ضو يٍ  هثدا » × يٍ:  َّ – ًٚؼب  –ٔٚؤفن ْنا انحٛل 

«ثًابه خ َيٍ ىاك بهٗ اٞهثا
(8)

. 

                                                                                                                                                   
يَأنخ: ٢ٔ ٚؾم انغًدا ثدٍٛ اٞفزدٍٛ يدٍ  – زبة انُكبػ  –  ٔانًؾهٗ ٢ثٍ ؽيو 5/15عـ – يل 

ٔانُشددو ٔانزٕىٚددا    انًكزددت انزغددبه٘ نهفجببددخ6/521عددـ – ٢ٔ1851كح  ٔ يددٍ هػددب: ه ددى 
 ثٛؤد.

 زددبة انُكددبػ  ثددبة  –٢ثددٍ ؽغددو  –شددوػ طددؾٛؼ انجقددبه٘  –انؾددلٚش ٔهك  ددٙ  ددزؼ انجددبه٘  (1)
 .6/43عـ –)ٔ يٓبركى ان٣رٙ  هػةُكى(  ٔٚؾوو يٍ انوػب: يب ٚؾوو يٍ انَُت 

 .3/218عـ – زبة انُكبػ  –شوػ  زؼ انحلٚو ٢ثٍ انًٓبو  (2)
 .3/218عـاَيو انَبث  ٢ثٍ انًٓبو  (3)
ْٔدٕ  دٙ  دزؼ انجدبه٘ ٢ثدٍ «. هللاَكٍ هللاما  ةهزٍ منك؛  فةزٍ  هؽدبيكٍ»: × انؾلٚش ْٕ  ٕل انُجٙ (4)

 .6/66عـ – زبة انُكبػ  ثبة ٢ رُكؼ انًو ح  بهٗ بًزٓب  –ؽغو 
 ظدم  دٙ ؽكدى انُجدٙ  دٙ  –هاعا: ه ٘ اثٍ انحٛى  ٙ ىاك انًةبك  ٙ ْلٖ فٛو انةجبك ٢ثٍ انحدٛى  (5)

 و ؽجةخ يؤٍَخ انوٍبنخ ثٛؤد.1616ْـ 1366يٍ انفجةخ اٞٔنٗ  5/588ط –انوػب: 
 [.3ٍٕهح انَُبء  يٍ اٜٚخ ه ى ] (6)
 –[ 3راَددٛو ٍددٕهح انَُددبء  اٜٚددخ ] –هاعددا: عددبيا انجٛددبٌ بددٍ رأٔٚددم انحددوآٌ ن١يددبو انفجددو٘  (1)

 –نهشددٛـ يؾًددل هشددٛل هػددب  –انشددٓٛو ثزاَددٛو انًُددبه  –  ٔراَددٛو انحددوآٌ انؾكددٛى 3/2122عددـ
و  ٔانزاَددٛو انٍٕددٛؾ ـؽجةددخ كاه اناكددو نهفجببددخ ٔانُشدد 4/242عددـ -[ 3ٍددٕهح انَُددبء  اٜٚددخ ]

 .30ٔ 3/28نهحوآٌ ك. يؾًل ٍٛل ؽُفبٔ٘  عـ
 زبة انُكبػ  ثبة ٢ ٚزئط   ضو  –٢ثٍ ؽغو  –شوػ طؾٛؼ انجقبه٘  –ٔهك  ٙ  زؼ انجبه٘  (8)

 .6/42عـ –يٍ  هثا 
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انزةلك  ٣ ٚغٕى نّ  ٌ ٚغًدا  دٙ بظدًزّ  ٔيةُٗ منك  ٌ انوعم هللاما  هاك
  ضو يٍ  هثا ىٔعبد
(1)

  ثم ٚؾوو
(2)

بهّٛ منك؛ نهُض 
(3)

بهٗ ْنا انةلك انًؾلك  
٢ٔ ٚؾددم »انًؾددلك  ددٙ انحددوآٌ انكددوٚى ٔانَددُخ انًفٓددوح؛ نددننك عددبء  ددٙ انًؾهددٗ: 

«ٞؽل  ٌ ٚزئط   ضو يٍ  هثا ََٕح
(4)

. 
 ة؟نكٍ نًارا كاٌ انحذ األلصٗ فٙ انخعذد ْٕ أسبع َنٕ

وٚةخ ـْدٙ انشدد –   ًدب  هُدب يدٍ  جدم × ٔانغدٕاة  ٌ شدوٚةخ ٍدٛلَب يؾًدل
انٍٕددفٗ انزددٙ روابددٙ يظددهؾخ انوعددم ٔانًددو ح  ٔيظددهؾخ اناددوك ٔانغًببددخ   ٔ 

انظبنؼ انةبو
(5)

؛ ٔيٍ صى  عبىد نهوعم بُليب ٢ رؾظدُّ ايدو ح ٔاؽدلح  ٌ ٚؼدى 
يدٍ ٢ رُدل ا ؽبعزدّ  هللانٗ بظًزّ انضبَٛخ    ما نى رك   هٛأِد ثبنضبنضخ  ٔيدٍ انُدبً

هللا٢ ثددأهثا   هٛددأِد ثٓددب  ٢ٔ ٚيٚددل بهددٗ  هثددا
(6)

ؽزددٗ ؛ َٞددّ يُزٓددٗ ا٠شددجب:  ٔ
َٚزفٛا  ٌ ٕٚ ٙ ثؾحٕ ٍٓ  ٔا٠َابق بهٍٛٓ ٔبهدٗ  ٢ٔكْدٍ
(1)

  ٔهثًدب  دبٌ ْدنا 
 –  َٔاحدخ  ٔهببٚدخ ٔغٛوْدب  ؾحدٕق ىٔعٛدخ –انةلك ثًب ٚؾزٕ٘ بهّٛ يٍ  بجدبء 
ء يدٍ انوعدبل؛ ٔيدٍ صدى  وػدذ ْدنِ انشدوٚةخ ْٕ   ظٗ يدب ٚزؾًهدّ غٛدو اَٞجٛدب

 ددٕق ؽب زددّ  ٔهللاما رؾًددم  ددٙ هللاؽددبه انٕاؽددلح هللانددٗ  ٚزؾًددمانَددًؾخ بهددٗ انوعددم  ٢ 
ٌَ  ٔٚحدم بدلك انوعدبل    هثا؛   ٌ منك ٚةدل يظدهؾخ نهَُدبء  فبطدخً بُدليب َْٚكضُدْو
ٔ ٙ منك يب  ّٛ يٍ هببٚخ نٍٓ  ٔهللاَابق بهٍٛٓ  ٔهللابابق ٔطٛبَخ يٍ انٕ دٕ:  دٙ 

 ٔ ظهًخ انٕؽلح  ٔثٓنا ٚكضو انَُم انؾ٣ل انحٕ٘  ٔرديكاك  بدلاك اٞيدخ؛ انابؽشخ 
 ٛةٕك منك  هّ ثبنُاا بهٗ انظبنؼ انةبو
(8)

. 
ٔيٍ رًبو انابئلح ا٠شبهح هللانٗ  َّ هللاما  دبٌ انزةدلك يدٍ ٔاؽدلح هللاندٗ  هثدا  دل 

هللا٢  َدّ بهدٗ انوعدم هللاما  – ًب رجٍَّٛ آَاًدب  –ٞعم انًظهؾخ انقبطخ ٔانةبيخ  ُشِو:َ 

                                                           
  ٔشدوػ  دزؼ 3/236عدـ – زدبة انُكدبػ  –يدا شدوػ  دزؼ انحدلٚو  –هاعا: انٓلاٚدخ نهًوغُٛدبَٙ  (1)

  3/236عدـ –يدا شدوػ  دزؼ انحدلٚو  –  ٔشدوػ انةُبٚدخ نهجدبثورٙ 3/236انحلٚو ٢ثٍ انًٓدبو عدـ
  ٔيغُدددٙ انًؾزدددبط 3/181عدددـ – زدددبة انُكدددبػ  –يدددا يغُدددٙ انًؾزدددبط  –ٔانًُٓدددبط نهُدددٕٔ٘ 

ٔهللاٌ  ٍهى ؽو  ٔرؾزدّ   ضدو يدٍ  هثدا  زبة انُكبػ  ثبة:  –  ٔ شب  انحُب: نهجٕٓرٙ 3/181عـ
 .5/122عـ –

 –يجؾدش انًؾويدبد ثَدجت انيٚدبكح بهدٗ  هثدا  –ٙ ـاَيو: اٞؽٕال انشقظٛخ ني وٚدب انجوكَٚد (2)
  ٔ ؽكبو انئاط  ٙ 2/383عـ – و: انيٚبكح بهٗ  هثا  –  ٔ حّ انَُخ نهَٛل ٍبث  112ص –

 .143ص –و يٍ  هثا ىٔعبد ثُل انغًا ثٍٛ   ض –وٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  واط ـانش
  3/236عدـ – زدبة انُكدبػ  –يا شدوػ  دزؼ انحدلٚو ٢ثدٍ انًٓدبو  –عبء  ٙ انٓلاٚخ نهًوغُٛبَٙ  (3)

. ٔهاعددا يةددّ شددوػ انةُبٚددخ «ٔانزُظددٛض بهددٗ انةددلك؛ ًُٚددا انيٚددبكح بهٛددّ»   ددبل: 3/236عددـ
 .3/236عـ –يا شوػ  زؼ انحلٚو  –نهجبثورٙ 

 .6/441عـ – 1816بػ  ٙ يَأنخ ه ى  زبة انُك –انًؾهٗ ن١يبو اثٍ ؽيو  (4)
 .5ٔ 4هاعا: رًٓٛل يفهت انحٕٛك  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ  ٙ ْنا انًجؾش  ٔهاعا انٓبي  ه ى  (5)
 114ص –يجؾش انًؾويبد ثَدجت انيٚدبكح بهدٗ  هثدا  –ٙ ـاَيو: اٞؽٕال انشقظٛخ نهجوكَٚ (6)

: هللاٌ - 6/280ـعدد – زددبة انُكددبػ  –؛ ٔعددبء  ددٙ َٓبٚددخ انًؾزددبط انًةُددٗ انزددبنٙ 115ٔ 114ص
ْٕ َٙ غبنجًب ثٓنا انةلك. ٔعبء  ٙ  حدّ انَدُخ نهَدٛل ٍدبث   زَ َْ  –ثُدل انيٚدبكح بهدٗ اٞهثدا  –انشٕٓح رُ

هللاٌ  ٙ اٞهثدا انكابٚدخ  ٔ دٙ انيٚدبكح بهٛٓدب رإٚدذ ا٠ؽَدبٌ اندن٘ شدوبّ هللا »   بل: 2/383عـ
 .«نظ٣ػ انؾٛبح انئعٛخ

يةهحًب بهٛٓب ثأؽكدبو يؾكًدخ  –خ ا٣ٍ٠يٙ ٔانحبٌَٕ وٚةـهاعا:  ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ  ٙ انش (1)
ثُل انغًا ثٍٛ ىٚبكح بٍ  –ٔانًَزشبه ٔاطم ب٣ء  –نهشٛـ  ؽًل هللاثواْٛى ثك  –يؾكًخ انُحغ 

انؾكًدخ يدٍ  –و  ٔرةلك انئعبد ك. هؽدبة يظدفاٗ 1664-ْـ1404ؽجةخ  121ص – هثا 
 .108ٔ 101ك زٕهاِ ص –هللاثبؽخ  هثا ىٔعبد 

ب يٍ  و: انؾكًخ يٍ هللاثبؽخ انزةلك ثٓنا انجؾش. هاعا: انجُل  ٢ًٔ  (8) ًَ  ٔهاثًةب  ٔفبي
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و بهدٗ ٔاؽدلحـفدب  انَغدٕه بهدٍٛٓ  ٔا٠ػدواه ثٓدٍ؛  ٌ ٚحزظد
(1)

؛ بًد٣ً ثحٕنددّ 

 ٔثننك ٚؾًٙ َاَّ ٔغٛوِ يٍ انغٕه ٔانؼوه. .(2)﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿رةبنٗ: 

 ٔانؼوه.
 الفرع الثالث

 بٌنهن (3)أن ٌطمئن إلى إقامته العدل

يٍ انحٛدٕك انزدٙ ُٚجغدٙ  ٌ رزدٕا و ندلٖ انوعدم بُدل هللاهاكح انزةدلك:  ٛدل:  ٌ 
يكبَٛخ هللا بيخ انةلل ثٍٛ ىٔعبرّ؛ نننك عبء  دٙ شدوػ  دزؼ انحدلٚو:  ٌ ٚفًئٍ هللانٗ هللا

«يحٛددل ثةددلو فددٕ  بددلو انةددلل»انزةددلك 
(4)

. ٚةُددٙ  ٢ ٚقددب  انغددٕه بهددٍٛٓ  ددٙ 
ؽحٕ ٍٓ  ٔثزةجٛو آفو:  ٌ ٚفًدئٍ هللاندٗ هللايكبَٛدخ هللا بيدخ انةدلل ثدٍٛ ىٔعبردّ  ْٔدنا 

ٔرةددبنٗ هللاَدّ ٍدجؾبَّ  . ؽٛدش(5)﴾ڳ ڳ ڳ گ گ﴿انحٛدل ٚآدى يدٍ  ٕندّ رةددبنٗ: 

ثةل  ٌ  ثبػ انزةلك هللانٗ  هثا ََٕح   ٛلِ ثٓدنا انغديء يدٍ اٜٚدخ  ٔيةُدبِ: هللاٌ فادزى 
انغٕه هللاما رئعزى   ضو يٍ ٔاؽلح؛  ب زظؤا بهدٗ ٔاؽدلح
(6)

 –. ٔٚؤفدن يدٍ ْدنا 
ُْزُى انغدٕه  ٔاؽًدأَُزى هللاندٗ هللا بيدخ انةدلل  –ٔثًإٓو انًقبناخ  ٔ انةكٌ   َكى هللاما  َِي

 هثاهللانٗ انَُبء يٍ ٔاؽلح ؽبة نكى يٍ   بَكؾٕا يبثٍٛ انئعبد؛ 
(1)

. 
«انةدددلل شدددوؽ ) ٔ  ٛدددل(  دددٙ انزةدددلك» ٔٚآدددى يدددٍ مندددك  ٌ

(8)
 ؽٛدددش هللاٌ  

انًدددواك ثبنةدددلل ... ) دددٙ ْدددنا انغددديء يدددٍ اٜٚدددخ ْدددٕ(: انةدددلل ثدددٍٛ انئعدددبد »
«انًزةددلكاد

(6)
نددى ٚزددو  » ؛ نددننك عددبء  ددٙ  ؽكددبو اٞؽددٕال انشقظددٛخ نهًَددهًٍٛ:

                                                           
دى  –هاعا: ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ  (1) َْ  دو: انيٚدبكح  –  ٔ حدّ انَدُخ نهَدٛل ٍدبث  3/212عدـ –ثدبة انحَ

 .2/384عـ –بهٗ  هثا 
 [.3ٍٕهح انَُبء  يٍ اٜٚخ ] (2)
ه  ٔ انيهددى. ْٔددٕ  (3) ْٕ ددم  هللابفددبء  ددمِّ  –ؽَددجًب  هٖ  –انةددلل ػددل انَغدد م٘ ؽدد  ؽحددّ. ْٔددٕ يددٍ  َعِّ

ب يددٍ  ٍددًبئّ عددم  ددٙ بدد٣ِ   ًً انظددابد ٔاناؼددبئم؛ نددننك ٔطدد  هللا رةددبنٗ ثددّ َاَددّ   كددبٌ اٍدد
 دٙ ٍدٕهح انُؾدم  يدٍ  –و  يو هللا رةبنٗ ثّ  ٙ انحوآٌ انكوٚى   حبل ٍدجؾبَّ ـًْٔٞٛزّ ثٍٛ انجش

ابدلنٕا »ٛدوح يُٓدب: ثدّ  دٙ  ؽبكٚدش  ض – ًٚؼدب  × . ٔ يو انوٍٕل﴾ ڇ چ چ چ﴿: - 60اٜٚخ 
 .«ثٍٛ  ٢ٔك ى

 –  ٔانًةغددى انٍٕددٛؾ 411ص –ثددبة انةددٍٛ  يددبكح: : ك ل  –هاعددا: يقزددبه انظددؾبػ نهددواى٘ 
  ٔرةلك انئعبد ٔيلٖ يشؤبٛخ ردلفم انئعدخ نًُدا 2/606عـ –ؽو  انةٍٛ  طٛغخ َبَلَل 

 ددٙ  . ٔانؾددلٚش123ك زددٕهاِ ص –يفهددت انةددلل  –انزةدلك كهاٍددخ يحبهَددخ ك. هؽددبة يظددفاٗ 
 .2/60عـ –ثبة انٓجخ نهٕنل  – زبة انٓجخ  –طؾٛؼ انجقبه٘ 

ى  –شوػ  زؼ انحلٚو ٢ثٍ انًٓبو انؾُاٙ  (4) َْ  .3/432عـ –ثبة انحَ
 [.3ٍٕهح انَُبء  عيء يٍ اٜٚخ ه ى ] (5)
 –[ 3راَدٛو ٍدٕهح انَُدبء  اٜٚدخ ] –عدبيا انجٛدبٌ بدٍ رأٔٚدم انحدوآٌ  –هاعا: راَدٛو انفجدو٘  (6)

[ 3انَُدبء  اٜٚدخ ] –انغبيا ٞؽكبو انحوآٌ  –  ٔراَٛو انحوؽجٙ 2130ٔ 2126ٔ 3/2121عـ
 .3/32عـ –

راَٛو ٍدٕهح  –ًٚكٍ ا٢ؽًئُبٌ هللانٗ طؾخ ْنا ا٢ٍزُجبؽ يٍ ف٣ل انوعٕ: هللانٗ راَٛو انفجو٘  (1)
 .3/2121عـ –[ 3ٍٕهح انَُبء  اٜٚخ ]

 .326ص –لل ثٍٛ انئعبد  و: انة – ؽكبو ا٣ٍ٠و  ٙ انقفجخ ٔانئاط ك.  ؽًل انُغل٘  (8)
 .326ص

 .3/32عـ –[ 3ٍٕهح انَُبء  اٜٚخ ] –انزاَٛو انٍٕٛؾ نهحوآٌ انكوٚى ك. يؾًل ٍٛل ؽُفبٔ٘  (6)
 .3/32عـ



 حٕنٛت كهٛت انذساساث اإلساليٛت ٔانعشبٛت نهبُاث ــ بُٙ سٕٚف .. خايعت األصْش
 ه

 

22 

ت  ّٛ  ثم  ٛلِ ثحٛلٍٚ ٔهكا  ٙ انحوآٌ انكوٚى   ؽدلًْب: ا٣ٍ٠و  يو انزةلك نهواغ
«انةلانخ ثٍٛ انئعبد

(1)
. 

ٔانةلل  ٙ ؽبل رةلك انئعبد  يو ٔاعت
(2)

بهٗ انوعم  ٔانًحظٕك ثدّ  
ثّ  ٌ َٕٚ٘ ثٍُٛٓ  ٙ انًجٛذ  ٔانفةبو  ٔانشواة  ٔانكَٕح  ٔانُاحدخ  ٔانةشدوح 

ثددبنًةؤ   ٔ ددم يددب ًٚهددك انزَددٕٚخ  ٛددّ
(3)

نةددلل انًفهددٕة  ٔ انةددلل . ْٔددنا ْددٕ ا
انًَزفب:
(4)

بل بُّ  ٔنى ٚؾححّ؛ عبه ٔظهى ٔ صِى  ٔعبء ٚدٕو انحٛبيدخ ٔشدحّ ي ًٍ  
يٍ  بَذ نّ ايو ربٌ   ًبل هللانٗ هللاؽلاًْب؛ عبء ٕٚو انحٛبيخ ٔشدحّ »: × يبئم؛ نحٕنّ

«يبئم
(5)

. 
 يب انةلل غٛو انًَزفب:  ٓدٕ انًٛدم ثبنحهدت ٔانؾدت  ٔٚزجدا مندك انغًدب: 

ٔانحُج٣ُد
(6)

 ل ُٚشؾ نهٕاؽلح ٢ٔ ُٚشؾ نٟفوٖ    ما نى ٚكٍ مندك ثحظدل » َّٞ:  
«يُّ   ٣ ؽوط بهّٛ  ّٛ؛   َّ يًب ٢ َٚزفٛةّ   ٣ ٚزةه  ثّ ركهٛ 

(1)
. ٔ ٙ ْنا 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ْددنا انُددٕ: يددٍ انةددلل ٚحددٕل هللا رةددبنٗ: 

ٚةُددٙ: نددٍ رحددلهٔا  ٚٓددب  .(8)﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

اعكى  ٙ انًٛدم انحهجدٙ ٔانًؾجدخ ٔانشدٕٓح ٔانغًدب:  انوعبل بهٗ انزَٕٚخ ثٍٛ  ىٔ
ٔنٕ ؽوطزى بهٗ منك  هٍ رَفٛةِٕ؛ َّٞ  ٕق ؽب بركى  نكٍ ٢ رًٛهٕا  م انًٛدم 
هللانٗ ٔاؽلح  ٔرزو ٕا اٞفوٖ  هٛخً ث٣ ْنِ انؾحدٕق يضدم انًةهحدخ   د٣ ْدٙ ىٔعدخ 

٢ٔ ْٙ يفهحخ
(6)

ّ ا٠ََدبٌ  . هللامٌ  ٓنا انُٕ: يٍ انةلل نٌٛ يفهٕثًب؛ َّٞ ٢ ًٚهك
ا٠ََبٌ  ٔنٌٛ ثًحلٔهِ  ٔنكٍ ُٚجغٙ  ٢ ًٚٛم بُدّ  دم انًٛدم  ُٔٚجغدٙ بهٛدّ  ٌ 

                                                           
ك. يؾًدددل  ًدددبل هللايدددبو  –انغددديء اٞٔل: بحدددل اندددئاط  – ؽكدددبو اٞؽدددٕال انشقظدددٛخ نهًَدددهًٍٛ  (1)

 .101ص – 11ثُل ه ى  –؛ ٔهاعا يةّ: اٞؽٕال انشقظٛخ ٞثٙ ىْوح 161ص
دى  –هاعا: ؽبشٛخ اثدٍ ببثدلٍٚ  (2) َْ ثدبة  –  ٔشدوػ  دزؼ انحدلٚو ٢ثدٍ انًٓدبو 3/212عدـ –ثدبة انحَ

 .3/432عـ –انحَى 
  ٔؽبشدٛخ 3/213عدـ –يا ؽبشٛخ اثدٍ ببثدلٍٚ  ثدبة انحَدى  –هاعا: رُٕٚو اٞثظبه نهؾظكاٙ  (3)

 –ثددبة انحَددى  –يدا شددوػ  ددزؼ انحدلٚو  –  ٔانٓلاٚددخ نهًوغُٛددبَٙ 3/213ٔؽبشدٛخ اثددٍ ببثدلٍٚ ط
 دو: ٔعدٕة انةدلل ثدٍٛ  –  ٔ حّ انَدُخ نهَدٛل انَدبث  3/433  ٔشوػ  زؼ انحلٚو عـ3/433عـ

 ٛدل انةدلل ثدٍٛ  –وٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك.  ؽًل  واط ـ  ٔ ؽكبو انئاط  ٙ انش2/386عـ –انئعبد 
 – ٛددل انةددلل  –  ٔ ؽكددبو انددئاط  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ك. بهددٙ باٛاددٙ 145ص –انئعددبد 

 .231ص
  ٔ ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ 102-101ص – 11ثُددل ه ددى  –ٞؽددٕال انشقظددٛخ ٞثددٙ ىْددوح هاعددا ا (4)

  ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ ك. 136ص – ٛددل انةددلل  –انشددوٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ك. يؾًددل ٍددواط 
 .230ص –يفهت انؾحٕق اٞفوٖ نهئعخ  –يؾًل انكشجٕه 

 – 2133َدددبء ه دددى ثدددبة  دددٙ انحَدددى ثدددٍٛ انُ – زدددبة انُكدددبػ  –انؾدددلٚش  دددٙ ٍدددٍُ  ثدددٙ كأك  (5)
 .  ْٕٔ بٍ  ثٙ ْوٚوح 2/242عـ

ى  –يا شوػ  زؼ انحلٚو  –هاعا: انٓلاٚخ نهًوغُٛبَٙ  (6) َْ   ٔشوػ  زؼ انحدلٚو 3/433عـ –ثبة انحَ
 –ثددبة انحَددى  –يددا ؽبشددٛخ اثددٍ ببثددلٍٚ  –  ٔرُددٕٚو اٞثظددبه نهؾظددكاٙ 3/432انحددلٚو عددـ

ٚغدت بهدٗ اٞىٔاط نهَُدبء: ٔيًدب ». ٔعدبء  ٛدّ: 3/213عدـ –  ٔؽبشٛخ اثٍ ببثدلٍٚ 3/213عـ
انةلل ٔانزَٕٚخ ثٛدٍُٓ  ًٛدب ًٚهكدّ  ٔانجٛزٕردخ بُدلْب نهظدؾجخ ٔانًؤاََدخ  ٢  ًٛدب ٢ ًٚهكدّ ْٔدٕ 

. ٔهاعدا  وٚجًدب يدٍ ْدنا اندُض  دٙ «انؾت ٔانغًب:...؛ َٞٓب رجُدٗ بهدٗ انُشدبؽ ٢ٔ فد٣   ٛدّ
 .435-3/434عـ –ثبة انحَى  –شوػ  زؼ انحلٚو 

 .2/381عـ –ثُل ٔعٕة انةلل ثٍٛ انئعبد  –ٍبث   حّ انَُخ نهَٛل  (1)
 [.126ٍٕهح انَُبء  يٍ اٜٚخ ] (8)
 4/2580عددـ –[ 126راَددٛو ٍددٕهح انَُددبء  اٜٚددخ ] –عددبيا انجٛددبٌ  –هاعددا: راَددٛو انفجددو٘  (6)

 .2/261[ ط126ٍٕهح انَُبء  اٜٚخ ] –  ٔراَٛو انحوآٌ انةيٛى ٢ثٍ  ضٛو 2581ٔ



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
 د/ فاسٔق فٕص٘ عبذ انخانك
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ٚؤك٘ يُّ يب  ٙ يحلٔهِ  ٔبهٗ  له انفب خ  ٔيب  ٕق مندك  هدٌٛ ثٕاعدت بهٛدّ  
 × : هللاٌ انُجدٙ -هػٙ هللا بُٓب  –ٔيب ْٕ بهّٛ ثًهٕو؛ ٔنننك رحٕل انَٛلح ببئشخ 

ى ثٍٛ ََبئّ  ٛةلل َِ ًٙان»  ٔٚحٕل:  بٌ َْٚح َْ  ًٛب  يهدك   د٣ رًهُدٙ  ًٛدب  هٓى ْنا  َ
«رًهك ٢ٔ  يهك

(1)
. ٚةُٙ  ٙ انؾت ٔانًٕكح ٔانغًب:
(2)

. 
ٔانق٣طخ  ٌ هللا رةبنٗ  ل بهى  ٌ يظهؾخ انوعبل ٔانَُبء  ل رَزلبٙ »

؛  أثدبػ نٓدى انزةدلك  ٔؽدلك -ثدم  دل رٕعجدّ  دٙ ثةدغ انؾدب٢د  –انئعدبد رةلك 
بكح بهدٍٛٓ  ٔ ٛدل ٍدجؾبَّ ْدنِ ا٠ثبؽدخ ثبنةدلل غبٚزّ ثأهثا  ثؾٛدش ٢ ٚغدٕى انيٚد

ثٍُٛٓ  ًٛب َٚزفٛا ا٠ََبٌ انةلل  ٛدّ ثؾَدت ؽب زدّ انجشدوٚخ   د ٌ بهدى ا٠ََدبٌ 
«يددٍ َاَددّ بددلو انحددلهح بهددٗ انةددلل ثٛددٍُٓ؛ نددى ٚددجؼ نددّ انزةددلك

(3)
  ُٔٚجغددٙ بهٛددّ 

 ا٢ زابء ثٕاؽلح.
ٌ ٚةدلل ثدٍٛ ٔيٍ رزًخ انحٕل  ٙ ْنِ انًَبنخ  َّ  ًب ُٚجغٙ بهٗ انوعم  

 ٌ ٚةددلل ثددٍٛ  ٢ٔكِ يددٍُٓ – ًٚؼددب  –ىٔعبرددّ    َددّ ُٚجغددٙ بهٛددّ 
(4)

: × ؛ نحٕنددّ
٢َِكُ ىْ » ْٔ َ  ٍَ ْٛ «ْاِبِلنُٕا ثَ

(5)
ٔهللاما  هاك  .ٔمنك ؽزٗ ٢ رزٕنل ثُٛٓى انةدلأح ٔانجغؼدبء  
و:  ديدٍ ٚدوٖ  َٓدب  َادا يدٍ غٛوْدب  ٔهللاٌ  يدٍ ىٔعبردّ  هاك ٍاًوا   هّ  ٌ ٚأفدن 
   ًدب ََدبئّ بٌ هللاما  هاك ٍداًوا   دو: ثدٍٛ  × ٌٞ انوٍٕل ثٍُٛٓ  ننك  يو ؽٍَ؛

هػٙ هللا رةبنٗ بُٓب –رحٕل انَٛلح ببئشخ 
(6)

. 

 الفرع الرابع

 علٌهن، وعلى عٌالهن (7)القدرة على اإلنفاق

انحلهح بهٗ ا٠َابق بهٗ انئعبد ٔبهٗ بٛبنٍٓ  شوؽ  ٔ  ٛدل يدٍ  ٛدٕك 
ؤؽ ـيدٍ انشد» ثٙ ىْوح   بل:  انزةلك  عبء  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ن١يبو يؾًل

انزٙ  ٛل هللا ٍجؾبَّ ٔرةبنٗ )ثٓب( هللاثبؽخ انزةلك ...: انحلهح بهٗ ا٠َابق بهٗ انةلك 
يٍ  ىٔاعّ  يٍ
(8)

«انحٛبو ثبنٕاعجبد بهّٛ  ٙ  ٍورّ 
(6)

. 

                                                           
 زدبة انُكدبػ  ثدبة انةدلل ثدٍٛ  –شدوػ طدؾٛؼ انجقدبه٘  –٢ثٍ ؽغدو  انؾلٚش  ٙ  زؼ انجبه٘ (1)

 .6/224عـ –ثٍٛ انَُبء 
راَددٛو ٍددٕهح انَُددبء  ثُددل ؽكددى انشددوٚةخ  ددٙ رةددلك  –هاعددا: راَددٛو انًُددبه نًؾًددل هشددٛل هػددب  (2)

 زبة انُكدبػ  ثدبة انةدلل ثدٍٛ انَُدبء  ٔندٍ  –  ٔ زؼ انجبه٘ ٢ثٍ ؽغو 4/256عـ –انئعبد 
 .6/224عـ –ٕا رَزفٛةٕا  ٌ رةلن

 –[ 3راَددٛو ٍددٕهح انَُددبء  اٜٚددخ ] –انزاَددٛو انٍٕددٛؾ نهحددوآٌ انكددوٚى ك. يؾًددل ٍددٛل ؽُفددبٔ٘  (3)
 .3/36عـ

  ٔ دبٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ ك. 111ك زدٕهاِ ص –هاعا رةلك انئعدبد ك. هؽدبة يظدفاٗ  (4)
 .231ص -يفهت انؾحٕق اٞفوٖ نهئعخ  –ك. يؾًل انكشجٕه 

 .2/60ط –ثبة انٓجخ نهٕنل  – زبة انٓجخ  –قبه٘ انؾلٚش  ٙ طؾٛؼ انج (5)
 – زددبة انُكددبػ  ثددبة انحوبددخ ثددٍٛ انَُددبء هللاما  هاك ٍددداًوا  –اَيددو:  ددزؼ انجددبه٘ ٢ثددٍ ؽغددو  (6)

 .2/381عـ –ثُل ٔعٕة انةلل ثٍٛ انئعبد  –. ٔهاعا يةّ:  حّ انَُخ نهَٛل ٍبث  6/220عـ
هجٌ  ٔانًَكٍ  ٔ م يب ٚؾزبط هللانٗ انُاحخ؛ هللاْم انُاحدخ وة  ٔانـا٠َابق  ٔ انُاحخ رشًم: اٞ م ٔانش (1)

ى  –انُاحخ رشًم انكم. اَيو: ؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ  َْ  .211ٔ 3/213ط –ثبة انحَ
يا رحدلٚو٘ ن١يدبو يؾًدل  ثدٙ ىْدوح  هللا٢  َُدٙ  هٖ  ٌ انظدٛبغخ  دٙ ْدنا اندُض ثٓدب شدٙء يدٍ  (8)

 انقهم  ٔ  م: ْٙ طٛبغخ غٛو يؾكًخ  فبطخ  ٙ آفو انُض.
  ٔهاعددا اٞؽددٕال 102ص – 11ثُددل ه ددى  –ال انشقظددٛخ ن١يددبو يؾًددل  ثددٙ ىْددوح اٞؽددٕ (6)

 115ص –يجؾددش انًؾويددبد ثَددجت انيٚددبكح بهددٗ  هثددا  –انشقظددٛخ نهشددٛـ ى وٚددب انجوكَٚددٙ 
ٔ116. 
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 ٔنًٓدب انةلاندخ »وؽٍٛ: ـؤؽ ثشدـٔعبء  ٙ  ؽكبو اٍٞدوح:  ٌ انزةدلك يشد
ٙ: انحدددلهح بهدددٗ ا٠َادددبق بهدددٗ انئعدددبد ثدددٍٛ انئعدددبد ....  ٔانشدددوؽ انضدددبَ

«انًزةلكاد
(1)

. 
ؤؽ ـٔٚآى يٍ ْنٍٚ انُظدٍٛ:  ٌ رةدلك انئعدبد بُدل ا٠ دلاو بهٛدّ يشد

نكٍ يٍ أٚاٍ أحاٗ ثبنحلهح بهٗ ا٠َابق بهٗ ْنِ انجٕٛد انزٙ ٚحٕو انوعم ثازؾٓب  
 ؟ ْزا انمٛذ

ْنا انحٛدل يَدزابك
(2)

ْٔدٕ  دٙ ٍدٕهح  .﴾ڻ ڻ ں ں﴿يدٍ  ٕندّ رةدبنٗ:  

نَُبء رزًخ نٝٚخ انضبنضخ انزٙ شوبذ انزةلك  ؽٛدش فدزى هللا رةدبنٗ ثدّ رهدك اٜٚدخ  ا
:  ٌ  انددئاط ثٕاؽددلح منددك   ددوة هللانددٗ  ٌ ٢ -بُددل ثةددغ  ْددم انةهددى  –ٔيةُددبِ 

رةٕنٕا  ٚةُٙ:  ٢ ركضو بٛبنكى ٢ٔ يبل نكى رُاحٌٕ يُّ بهٛٓى
(3)

. 
بل ًدٚةٕل هللا٢ يٍ نّ انهللامٌ ٚكضو انةٛبل ثبنزةلك؛  ٛؾزبعٌٕ هللانٗ انُاحخ  ٢ٔ 

 ُٚا  يُّ  ثؾٛش هللاما  ضو بٛبنّ ثبنزةلك؛ نييّ  ٌ ٚةٕنٓى ثبنُاحخ.
ٔثٓنا انٕعّ
(4)

يدٍ انزاَدٛو ُْٚآَدى  َدّ بهدٗ انوعدم  ٌ ٚكزادٙ  دٙ اندئاط  
ثٕاؽلح؛ هللاما  بٌ نٌٛ ثٍٕةّ  ٌ ٚةٕل   ضو يدٍ ٔاؽدلح ٔبٛبنٓدب. ٔهللاما  هاك انزةدلك 

 ل ىٔعبرّ ٔبٛبنّ ثبنُاحخ.بهٗ  ٌ ٚةٕ ا ٌ ٚكٌٕ  بكهً  ُٛجغٙ 
ٔانُاحخ  ٙ انؾحٛحخ  يو ٔاعت
(1)

ؽد   – دٙ ه ٚدٙ  –بهٗ انوعدم  ْٔدٙ  
نهًو ح يحبثم ا٢ؽزجبً  ٔانزًكٍٛ  ٔا٢ٍزًزب:  ٔانفببخ
(2)

. 

                                                           
. ٔهاعدا يةدّ: 136ص – ؼٛخ انزةدلك  – ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل ٍواط  (1)

يجؾدش انًؾويدبد  –و٘ ك. عبثو يٓواٌ ـ٣ٍيٙ ٔانحبٌَٕ انًظيةّ:  ؽكبو اٍٞوح  ٙ اناحّ ا٠
عبَددت يددٍ  –  ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ ك. يؾًددل انكشددجٕه 141ص –بهددٗ ٍددجٛم انزأ ٛددذ 

ٔٚشدزوؽ  دٙ انزةدلك: انحدلهح بهدٗ ا٠َادبق يدٍ »  ٔعبء  ٛٓدب: 148ص –يشب م رةلك انئعبد 
 .«عبَت انئط

  ٔ ؽكدبو اٞؽدٕال انشقظدٛخ 102ص – 11ثُدل ه دى  –هاعا: اٞؽٕال انشقظٛخ ٞثٙ ىْوح  (2)
وٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ ك. ـ   ٔ ؽكبو اٍٞدوح  دٙ انشد1/162انشقظٛخ نهًَهًٍٛ ك. يؾًل  ًبل هللايبو ط

 يدب انحٛدل انضدبَٙ »  ٔعبء  ٛٓدب: 116ٙ صـ. ٔاٞؽٕال انشقظٛخ نهجوك136َٚيؾًل ٍواط ص
انحٕابددل انًةهٕيددخ يددٍ انددلٍٚ )ْٔددٕ انحددلهح بهددٗ ا٠َاددبق(    يددب  ٌ رحددٕل: ركاهددذ ثجٛبَددّ انَددُخ ٔ

. ٔيةُٗ مندك:  ٌ يدٍ «و انشجبة يٍ اٍزفب: يُكى انجبءح  هٛزئطـٚب يةش»: ×ؤهح   بل ـثبنؼ
  له بهٗ انُكبػ ٔيؤَّ  هٛزئط.

و انشدب ةٙ  ٢ رةٕندٕا: ـ.  حدل  َد﴾ڻ ڻ ں ں﴿ٔهللايب  ٌ رحٕل: ٚوشل هللانٗ ْنا انحٛل  ٕنّ رةبنٗ: 
ت هللانٛددّ  ٌ انةددوة رحددٕل: بددبل ٚةددٕل ٔ بددبل ٚةٛددم  ٘:  ضددو  ٢ ركضددو بٛددبنكى. ٔٚؤٚددلِ  ًٛددب مْدد

 –شددؤؽ انزةددلك  –. ٔهاعددا يةددّ:  ؽكددبو انددئاط  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ك. بهددٙ باٛاددٙ «بٛبنددّ
 .236ص

َُحَِم ْنا انزاَٛو بٍ ا٠يدبو انشدب ةٙ ٔثةدغ  ْدم انةهدى. هاعدا ْدنا انزاَدٛو  دٙ:  ؽكدبو انحدوآٌ  (3)
ؽجةددخ كاه انكزددت انةهًٛددخ  180ص –انغدديء اٞٔل  -ْددـ 204ن١يددبو انشددب ةٙ انًزددٕ ٗ ٍددُخ 

راَدٛو ٍددٕهح  –انغدبيا ٞؽكدبو انحددوآٌ  –و   ٔراَدٛو انحوؽجددٙ 1615ْددـ 1365ثٛدؤد نجُدبٌ 
 –ٍدددٕهح انَُدددبء  –عدددبيا انجٛدددبٌ بدددٍ رأٔٚدددم انحدددوآٌ  –  ٔراَدددٛو انفجدددو٘ 5/20ط –انَُدددبء 

 .3/33بٔ٘ ط  ٔانزاَٛو انٍٕٛؾ نهحوآٌ انكوٚى ك. يؾًل ٍٛل ؽُف3/2133عـ
ُْب  ٔعّ آفو ٚحٕنّ   ضو انًاَوٍٚ  ْٕٔ:  ٌ يةُٗ ْنا انغيء يدٍ اٜٚدخ:  ٌ ا٢ زادبء ثٕاؽدلح  (4)

ثٕاؽلح  ٙ انئاط منك   دوة نهوعدم هللاندٗ  ٌ ٢ ًٚٛدم بدٍ انؾد   ٢ٔ ٚغدٕه؛ ٌٞ انزةدلك ييُدخ 
  ٔراَدٛو 3/2132ط –ٍدٕهح انَُدبء  –انٕ ٕ:  ٙ ْنا. هاعا ْنا انٕعدّ  دٙ: راَدٛو انفجدو٘ 

 .3/33  ٔانزاَٛو انٍٕٛؾ ك. يؾًل ٍٛل ؽُفبٔ٘ ط5/16ط –ٍٕهح انَُبء  –نحوؽجٙ ا
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ٔبهٗ انئط  َٕح انئعخ  ين ٚةحدل انُكدبػ  َٔاحزٓدب »عبء  ٙ انًؾهٗ: 
«... ٔهللاٍكبَٓب

(3)
بق شدوؽ  دٙ اندئاط يفهحًدب  ٔانو ٘ ...  ٌ انحلهح بهدٗ ا٠َاد». 

«ٍٕاء  بٌ انئاط اٞٔل   ٔ انضبَٙ   ٔ غٛوًْدب
(4)

. ٢ٔ ُْٚفهَدت يدٍ انوعدم بُدل 
 هانزةلك  ٌ ُٚاد   حدؾ  ٔهللاًَدب ُٚجغدٙ بهٛدّ  ٌ ٚةدلل  دٙ ْدنِ انُاحدخ؛ ؽزدٗ ٢ ٚغدٕ

بهٗ ؽو   ٔ ٚيهًّ
(5)

. 
 ٔيًب ُٚجغٙ ناذ اَٞيدبه هللانٛدّ  َدّ هللاما  دبٌ شدوؽ انةلاندخ  ٔشدوؽ انحدلهح

 دل َدض بهًٛٓدب انحدوآٌ انكدوٚى  ٔ ٛدل ثًٓدب انزةدلك  بهٗ ا٠َابق بهٗ انئعبد  
وؽٍٛ  هللا٢  ًَٓب هللاما نى ٚزٕا وا  ٔٚةهى ـو بهّٛ انوعم يا رٕا و ْنٍٚ انشلِ حْ ثؾٛش ُٚ 

طدؾًٛؾب  ٢ٔ ٚزَدوة اندجف٣ٌ  ٔ  –هغدى ْدنا  –انوعم منك    ٌ انئاط ٚكٌٕ 
ًب نَٛب يٍ شؤؽ طؾخ انةحدلاناَبك هللانٗ انةحل ثةلو رٕا وًْب؛ َٞٓ

(6)
  نكدٍ  حدؾ 

ددب  ٚؾبٍددجّ » ًً هللا ٍددجؾبَّ ٔرةددبنٗ بهددٗ انغددٕه  ٔبددلو انحٛددبو ٚكددٌٕ انشددقض آص
«ثزكبنٛ  انئاط

(1)
 .  ٘:  بجبء َٔاحبد انئعبد ٔا٢ٔٞك.

 ٔثةل 
وٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ يٍ رةلك انئعبد  ؽٛدش ٔ ادذ يُدّ ـ ٓنا ْٕ يٕ   انش
وائا ٔانجٛئبد ـبهٗ هللاؽ٣ ّ  ًب ْٕ يٕ   ثةغ انش يٕ اًب ٍٔفًب   ٣ ْٙ  ثبؽزّ

ا٠ََبَٛخ  ٢ٔ ْٙ ؽيورّ  ًب ْٕ يٕ د  ثةدغ انشدوائا ٔانجٛئدبد ٔانًغزًةبد 
 ًٚؼب  ٔهللاًَب  ثبؽزّ  ٔ ٛلرّ ثحٕٛك بهٗ انُؾٕ انَدبث   ٔ دٙ ا٠ثبؽدخ ٔانًغزًةبد 

 انوعددم ٔانًددو ح يًةددب  ٔهببٚددخ نهظددبنؼ انةددبو نهُددبًٔانزحٛٛددل هببٚددخ نًظددهؾخ 
  عًةٍٛ  ًب  هُب يٍ  جم.
وٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ  بهددٗ ْددنِ انحٛددٕك  ددٙ كٍددزٕهْب اٞٔل   ـٔ ددل َظددذ انشدد

ْٔدٕ انحدوآٌ انكددوٚى  ٔرهدك انحٛدٕك  اٛهددخ ثزٓدنٚت يَدأنخ انزةددلك ْدنِ   ٔرُيًٛٓددب  
 عهٓدب  يًدب ٢ ٚؾزدبط يةدّ هللاندٗ ٔػبيُخ نزؾحٛ  اٞغواع انزٙ ُشِوَ: انزةلك يدٍ 

                                                                                                                                                   

 ۇ﴿: - 233 دٙ ٍدٕهح انجحدوح  يدٍ اٜٚدخ  –انُاحخ ٔاعجخ نهئعبد بهٗ اٞىٔاط؛ نحٕنّ رةدبنٗ  (1)

. ٔانوىق ُْب ْٕ انُاحخ  ًب عبء  ٙ راَٛو اثٍ  ضٛدو  ٍدٕهح انجحدوح ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 –انددٕاهك  ددٙ طددؾٛؼ يَددهى   زددبة انؾددظ  ثددبة ؽغددخ انُجددٙ  ×. ٔنحددٕل انُجددٙ 1/332عددـ –
ٔعددٕة ». ٔ دٙ ْدنا انؾدلٚش «ٔنٓدٍ بهدٛكى هى ٓدٍ ٔ َدٕرٍٓ ثدبنًةؤ » دبل:  – 8/126عدـ

 زدبة انؾغدظ   –يَدهى . شدوػ انُدٕٔ٘ نظدؾٛؼ «َاحخ انئعخ ٔ َٕرٓب  ٔمندك صبثدذ ثب٠عًدب:
 .8/138ط –ثبة ؽغخ انُجٙ 

دى  –يدا شدوػ  دزؼ انحدلٚو ٢ثدٍ انًٓدبو  – عبء  ٙ شوػ انةُبٚخ نهجبثورٙ (2) َْ   3/434ط –ثدبة انحَ
. ٚةُددٙ:  ٌ َيجٛددذ انوعددم بُددل انًددو ح ؽددبل انزةددلك  «انحَددى يددٍ ؽحددٕق انُكددبػ  بنُاحددخ» ددبل: هللاٌ 

دى  –َٔاحزّ بهٛٓب  ؽ  يٍ ؽحٕ ٓب  ٙ انئاط. ٔعدبء  دٙ  شدب  انحُدب: نهجٓدٕرٙ  َْ  ظدم  دٙ انحَ
. ٔهاعا  ننك:  حّ انَدُخ نهَدٛل «حخ نهزًكٍ يٍ ا٢ٍزًزب:ٔانُا» بل:  5/205ط –ثٍٛ انئعٍٛ 

 .2/431ط –ٍبث  يجؾش انُاحخ 
 .6/510ط 1850يَأنخ ه ى  -انًؾهٗ ن١يبو اثٍ ؽيو  (3)
. ٔهاعدا يةدّ 1/162ط –بحل انئاط  – ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ نهَهًٍٛ ك. يؾًل  ًبل هللايبو  (4)

 . 238ص -انحلهح بهٗ ا٠َابق  –ٛاٙ  ؽكبو انئاط  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ك. بهٙ با
ددى  –هاعددا: رُددٕٚو اٞثظددبه نهؾظددكاٙ  (5) َْ   ْٔددٕ يددا ؽبشددٛخ اثددٍ 213: 3/212ط –ثددبة انحَ

ٙ ـ  ٔاٞؽٕال انشقظدٛخ نهجوكَٚد213: 3/212ط –ثبة انحَى  –ببثلٍٚ  ٔؽبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ 
 .306ص –يجؾش انةلل  –

  ٔاٞؽدددٕال انشقظدددٛخ 103ص – 12 دددى ثُدددل ه –هاعدددا: اٞؽدددٕال انشقظدددٛخ ٞثدددٙ ىْدددوح  (6)
 .111ص –يجؾش انًؾويبد ثَجت انيٚبكح بهٗ  هثا  –ٙ ـنهجوكَٚ

 .103ص – 12ثُل ه ى  –اٞؽٕال انشقظٛخ ٞثٙ ىْوح  (1)
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وٚةخ انغدواء ـٚؾزبط هللانٗ  ٕٛك  فوٖ نًب  ًْهذ رهك انشييٚل يٍ انحٕٛك  ٔنٕ  بٌ 
ْنا اٞيو  ٙ يظبكهْب انزشوٚةٛخ اٞٔنٗ
(1)

. 

                                                           
  181: 186ص – ظددم رةددلك انئعددبد  –هاعددا: ا٠ٍدد٣و بحٛددلح ٔشددوٚةخ نهشددٛـ شددهزٕد  (1)

  ٔاٞؽدددٕال انشقظدددٛخ 104: 103ص -13ثُدددل ه دددى  –ٔاٞؽدددٕال انشقظدددٛخ ٞثدددٙ ىْدددوح 
 .111ص –يجؾش انًؾويبد ثَجت انيٚبكح بهٗ  هثا  –نهجوكَٚٙ 
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 المبحث الثانً
 القٌود الواردة على تعدد الزوجات فً قانون األحوال الشخصٌة المصري

 تمهٌد وتقسٌم:
يَددأنخ رةددلك انئعددبد  ددٙ انُيددبو ا٠ٍدد٣يٙ هللاؽددلٖ انًَددبئم انزددٙ ٔعددّ 

ظت كببٚزّ انًًَٕيخ هللانٛٓب   ًب ٔعّ   كبه ثةدغ انًَدهًٍٛ  دننك انغوة انًزة
انؾًدد٣د  ُٔطددَُِةذهللانددٗ َحددلْب؛ ثؾغددخ  ٌ انزةددلك ظهددى نهًددو ح  ْٔؼددى نؾحٕ ٓددب  

انًدلثوح  ؽزدٗ  بيدذ ؽو دبد رفبندت انؾكٕيدبد ثًُدا انزةدلك  ٔ رحٛٛدلِ؛ نزقزادٙ 
٠ٍد٣يٛخ  انابؽشدخ  دٙ انًغزًةدبد انةوثٛدخ اانةاخ  ٔ ردزؾغى  ٔنٛزاشدٗ ؽدببٌٕ 

  ًب ْٕ انؾبل  ٙ ث٣ك انغوة.
وٚةبد انةوثٛخ هللاندٗ  دوع  ٛدٕك بهدٗ ؽد  ـٔثبناةم اٍزغبثذ غبنجٛخ انزش

انئط  ٙ انزةلك انًوٍٕو شوًبب؛ نزؼٛٛ  كائورّ   حٛلرّ ثًدب ندى ٚحٛدلِ هللا رةدبنٗ 
ثّ
(1)

رحٛٛدل انزةدلك  دٙ »و٘ انن٘ ارغّ هللانٗ ـوٚا انًظـوٚةبد انزشـٔيٍ رهك انزش .
«طانددئا

(2)
نَددُخ  100يكددوًها  انًؼددب خ ثبنحددبٌَٕ ه ددى  11  يددٍ فدد٣ل انًددبكح 

و انقددبص ثددجةغ  ؽكددبو اٞؽددٕال 1626نَددُخ  25و  هللانددٗ انحددبٌَٕ ه ددى 1685
 انشقظٛخ  ٔانًةًٕل ثّ ؽبنًٛب  ٙ عًٕٓهٚخ يظو انةوثٛخ.

 ددٙ ارغددبٍْٛ؛  –هللاٌ شددبء هللا رةددبنٗ  –ٍٔددٛكٌٕ ؽددلٚضُب  ددٙ ْددنا انًجؾددش 
انًشو: انًظو٘ بهٗ َيبو رةدلك انئعدبد   حٕٛك انزٙ ٔػةٓبا٢رغبِ اٞٔل: ان

ٔا٢رغبِ انضبَٙ: انحٕٛك انٕػدةٛخ  دٙ يٛدياٌ انشدوٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ؛ ٔيدٍ صدى ُٚحَدى 
 ْنا انًجؾش هللانٗ يفهجٍٛ: 

 : انحٕٛك انزٙ ٔػةٓب انًشو: انًظو٘ بهٗ َيبو رةلك انئعبد.انًطهب األٔل
 .ٌ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخانحٕٛك انٕػةٛخ  ٙ يٛيا انًطهب انثاَٙ:

                                                           
  118ص – ظددم رةددلك انئعددبد  –اَيددو: ا٠ٍدد٣و بحٛددلح ٔشددوٚةخ ن١يددبو يؾًددٕك شددهزٕد  (1)

  ٔاٞؽدٕال انشقظدٛخ 105ص – 14ثُدل ه دى  –ٔاٞؽٕال انشقظٛخ ن١يبو يؾًل  ثدٙ ىْدوح 
  ٔ ؽكبو 111ص –يجؾش انًؾويبد ثَجت انيٚبكح بهٗ  هثا  –َٚٙ نهشٛـ يؾًل ى وٚب انجوك

 .162  ص66ك. يؾًل  ًبل هللايبو ص –انغيء اٞٔل: بحل انئاط   -اٞؽٕال انشقظٛخ 
 .133ص – و:  ؼٛخ انزةلك  – ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل  ؽًل ٍواط  (2)
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 المطلب األول
 القٌود التً وضعها المشرع المصري على نظام تعدد الزوجات

بُدل انزةدلك  –  و٘ بهٗ اندئط ٔانًٕصِّدـو: انٕػةٙ انًظـ وع انًش
انزيايبد  ٔ بفٗ نهًو ح انحلًٚخ ٔانغلٚلح ثةدغ انؾحدٕق  ٔيدٍ يغًدٕ: ْدنِ  –

ُْجَؾ رهك انؾحٕق رزشكم  ٔ رزكٌٕ رٔا٢نزيايبد  دزَ َْ هللاٌ  –هك انحٕٛك انزٙ ًٚكٍ  ٌ رُ
 يكوًها انًشبه هللانٛٓب آَاًب. 11ثَٕٓنخ يٍ انُض انحبََٕٙ نهًبكح  –شبء هللا رةبنٗ 

 :النص القانونً -أوالا 
يكددوًها يددٍ  ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ انًظددو٘ بهددٗ  11رددُض انًددبكح 

   دد ما  ددبٌ ُٚحددو  ددٙ ٔصٛحددخ انددئاط ثؾبنزددّ ا٢عزًببٛددخبهددٗ انددئط  ٌ »اٜرددٙ: 
يزئًعب  ةهّٛ  ٌ ٚجٍٛ  ٙ ا٠ واه: اٍى انئعخ  ٔ انئعبد ان٣رٙ  ٙ بظًزّ  
ٔيؾبل هللا بيزٍٓ  ٔبهٗ انًٕص  هللاففبهٍْ ثبنئاط انغلٚل ثكزدبة يَدغم يحدؤٌ 

 ثةهى انٕطٕل.
ٔٚغددٕى نهئعددخ انزددٙ رددئط بهٛٓددب ىٔعٓددب  ٌ رفهددت انفدد٣ق يُددّ؛ هللاما 

كٔاو انةشوح ثدٍٛ  يضبنًٓدب  ٔندٕ ندى ركدٍ  نؾحٓب ػوه يبك٘  ٔ يةُٕ٘ ٚزةنه يةّ
  ل اشزوؽذ بهّٛ  ٙ انةحل  ٢ ٚزئط بهٛٓب.

  ما بغي انحبػٙ بٍ ا٠ط٣ػ ثًُٛٓب  ؽهحٓب بهٛدّ ؽهحدخ ثبئُدخ. َٔٚدحؾ 
ؽ  انئعخ  ٙ ؽهت انزفهٛ  نٓنا انَجت ثًؼٙ ٍُخ يٍ ربهٚـ بهًٓدب ثدبنئاط 

ًُب. ٔٚزغلك ؽحٓب  دٙ ؽهدت ٢ هللاما  بَذ  ل هػٛذ ثننك طواؽخً  ٔ ػًهللاثأفوٖ  
 انزفهٛ   هًب رئط ثأفوٖ.
نغلٚددلح نددى رةهددى  َددّ يزددئط ثَددٕاْب  صددى ظٓددو  َددّ ٔهللاما  بَددذ انئعددخ ا

«يزئط  هٓب  ٌ رفهت انزفهٛ   ننك
(1)

. 

ا ٌا  القٌود المستنبطة من النص القانونً السابق: -ثان
 إلزام الزوج أن ٌبٌن فً وثٌقة الزواج  أنه متزوج: [1]

 ٌ انحددبٌَٕ ٚهدديو َيددٍ  هاك انددئاط  ٌ ٚجددٍٛ  ددٙ ٔصٛحددخ انددئاط  ٔ ٢ؽددا
انوًٍٛخ ؽبنزّ ا٢عزًببٛخ    ٌ  بٌ يزئًعب بهّٛ  ٌ ُٚحِوَّ ثدننك  دٙ رهدك انٕصٛحدخ؛ 

نهئعخ انغلٚلح  يبو انُبً  ثم  ل ٚةل ًَٕبب يٍ ا٠ؽدواط ْٔنا ٚةل هللافجبًها هًًٍٛب 
بً ْدنا انقجدو ثٓدنِ انظدٕهح انزدٙ نٓب ْٔٞهٓب  ٔهثًب  بَذ رزًُٗ  ٢ ٚةو  انُد

 وػٓب انحبٌَٕ  ٔ ل ٚل ةٓب ْنا هللانٗ ه غ اندئاط ثدننك انوعدم  ٔاَزيدبه ىٔط 
آفو  ل ٢ ٚأرٙ؛  زيم ث٣ ىٔاط  ٔرزاب ى يشكهخ انةٕاٌَ  ٙ انًغزًا انًظو٘  

 و.ضُ هللاؽلٖ ْنِ انؾب٢د  ْٔى  ُ هللا٢ يٍ نلٚٓى  –ؽحًب  –٢ٔ ٚشةو ثٓنِ انًشكهخ 
نا ا٠نياو  ًٛلا ٚحهم يَبنخ رةلك انئعدبد انزدٙ ِيدٍ شدأَٓب ْٔثننك ٚظجؼ 

 انًظو٘. ٌ رؾم يشكهخ انةٕاٌَ  ٙ يغزًةُب 

                                                           
و 1626نَُخ  25و هللانٗ انحبٌَٕ ه ى 1685نَُخ  100يكوًها  انًؼب خ ثبنحبٌَٕ ه ى  11انًبكح  (1)

ٔانحواهاد  –انقبص ثجةغ  ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ  ٙ:  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ 
 و.2015انفجةخ انزبٍةخ نهٓٛئخ انةبيخ نشئٌٕ انًفبثا اٞيٛوٚخ ثبنحبْوح  –انًُانح ٞؽكبيٓب 
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قامتها، وإلزام الموثقإالزوج ببٌان اسم زوجته القدٌمة، ومحل [ إلزام 2]
(1)

 
 بإخبارها:
ٚةزجددو ْددنا ا٠عددواء ْغًٕيددب بهددٗ اٍٞددوح  ٔبهددٗ  ٛبَٓددب ٔاٍددزح٣نٓب  »

ا٢َٓٛبه؛ ؽٛش هللاٌ ثةغ انَُبء  دل ٚزقدنٌ مندك ٍٔدٛهخ نفهدت ٔٚةوػٓب نهزاكك ٔ
«انف٣ق؛ يًب ٚغهت انشحبء ٔا٢ػفواة  ٔانقهم اٍٞو٘

(2)
  ٔيٍ صدى  د ٌ ْدنا 

 ددٙ بو هددخ َيددبو انزةددلك انددن٘ شددوبّ هللا بددي  –٢ٔشددك  –ًٚضددم  ٛددًلا آفددو َٚددٓى 
 هللانددياو انددئط  ددٙ ٔصٛحددخ انددئاط ثجٛددبٌ اٍددى ىٔعزددّ انحلًٚددخ  ٔٔعددم  ؽٛددش هللاٌ 

ٔرؼٛٛ  بهّٛ   ًدب  ٌ هللاندياو انًٕصد  ث فجدبه    ّٛ ؽوط ٍىٔعبرّ  ٔيؾم هللا بيزٓ
ثُجدأ اندئاط انغلٚدل  ٛدّ يدٍ انًشدب م ٔانزةدت  – ٔ انئعدبد  –انئعخ انحلًٚدخ 

ٔانُظت ٔانٕطت يب ٚةكو طإ انؾٛدبح  ٔهثًدب  دبٌ بدلو بهًٓدب ثدننك   ؼدم؛ 
ل َؾٕ ىٔعزّ انغلٚدلح  طٛبَخً نًشببوْب  ٌ رزؾو  ثبنجغغ َؾٕ ىٔعٓب  ٔثبنكٛ

ٍْ ْدى يؼدفؤٌ ٔعٓب  ْٔنا  هّ َُٚظلل ىٔ ّٛ يب ٚةو م ٍٛو انؾٛبح ثُٛٓب ٔثٍٛ  َي
هللانٗ انزةلك؛  ٛغُؼ ثةؼٓى بًب شوبّ هللا هللانٗ يب ؽوو هللا  هللاْم هثًب  بَذ انئعدخ 

 انحلًٚخ ٢ راٙ ثؾبعزّ هللانٗ انَُبء.
نًٕصد  بهدٗ انًحدٍُ انٕػدةٙ انًظدو٘ ث عجدبه اندئط ٔا ْنا ٔنى ٚكزد ِ 

ْددنا ا٢نزددياو  ٔهللاًَددب  ددوع بهًٛٓددب بحٕثددخ هللاما  فددم  ددم يًُٓددب ثبنزيايددّ   ٕػددا 
ٗ ٍزخ  شٓو  ثب٠ػب خ هللانٗ انغوايخ انزٙ ٢ ٚيٚدل ـنهئط بحٕثخ انؾجٌ ثؾل   ظ

بٍ يبئزٙ عُّٛ   ٔ ث ؽلٖ ْبرٍٛ انةحٕثزٍٛ؛ ؽَجًب  – ًٚؼب  –ٗ نٓب ـاٞ ظانؾل 
ثؾدل   ظدٗ شدًٓوا  يدا  – ًٚؼدب  –نؾدجٌ ٚوٖ انحبػٙ. ٔٔػا نهًٕص  بحٕثدخ ا

انغوايخ انزٙ ٢ ريٚل بهٗ فًٍَٛ عًُٛٓب  ٔ عبى نهغٓخ انًقزظخ بينّ   ٔ ٔ ادّ 
بٍ انةًم يلح ٢ ٚيٚل   ظبْب بٍ ٍُخ
(3)

. 
الزوجىىة التىً تىىزوج علٌهىىا زوجهىا حىىق طلىىب التطلٌىقر إذا لحقهىىا ضىىرر  ُتْعَطىى[ 3]

مادي
(4)

أو معنوي 
(1)

ٌتعذر 
(2)

 ر العشرة بٌنهما:معه استمرا 

                                                           
ث فجدبه انئعدخ انحلًٚدخ ثٓددنا  –ا  ؽدٕال شقظددٛخ يكدوهً  11 ددٙ انًدبكح  –ٚهديو انحدبٌَٕ انًٕصد   (1)

انُجددأ فدد٣ل ٍددجةخ  ٚددبو يددٍ رددبهٚـ رٕصٛدد  انددئاط انغلٚددل  ٔمنددك ثكزددبة يَددغم يحددؤٌ ثةهددى 
انٕطٕل. ٚةُٙ ُٚجغٙ  ٌ ٚةهى  َٓب رَهًذ ْنا انكزبة  ٔبو ذ يب  ّٛ؛ يدٍ فد٣ل انزٕ ٛدا بهدٗ 

 طٕهح ْنا انقفبة.
نَدُخ  100و  ٔانًؼب خ هللانّٛ ثبنحبٌَٕ ه دى 1626نَُخ  25ه ى  يكوًها يٍ انحبٌَٕ 11هاعا: انًبكح 
و ثشدأٌ  ٔػدب: 1685نَدُخ  3266يٍ  واه ٔىٚدو انةدلل ه دى  6و  ٔ ننك انًبكح ه ى 1685

ٔهللاعواءاد هللاب٣ٌ ٔرَهٛى هللاشٓبك انف٣ق هللانٗ انًفهحدخ  ٔهللاففدبه انئعدخ ثدبنئاط انغلٚدل  ٔمندك 
انفجةددخ  –ٔانحددواهاد انًُاددنح ٞؽكبيٓددب  –يددٍ  ددٕاٍَٛ اٞؽددٕال انشقظددٛخ نهًَددهًٍٛ  58ص

 و نهٓٛئخ انةبيخ نشئٌٕ انًفبثا اٞيٛوٚخ ثبنحبْوح.2015انزبٍةخ ببو 
ك. يؾًدل َجٛدم  –و 1685نَدُخ  100انحدبٌَٕ ه دى  –شوػ رةل٣ٚد  ٕاٍَٛ اٞؽدٕال انشقظدٛخ  (2)

 و  كاه انُٓؼخ ثبنحبْوح.1686ْـ/1406ؽجةخ  21انشبمنٙ ص
 25و هللاندٗ انحدبٌَٕ ه دى 1685نَدُخ  100يكوًها ٔانًؼب خ ثبنحبٌَٕ ه ى  23 هاعا: انًبكح ه ى (3)

 و انقبص ثجةغ  ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ انًظو٘.1626نَُخ 
 أٌ ًٚزُا بٍ انُاحخ بهٛٓب   ٔ ٚةغي بٍ انُاحخ بهٗ انجٛزٍٛ؛  ٛزٕ   بٍ ا٠َابق بهٛٓب  ٔانُاحدخ  (4)

و ٢ئد . هاعدا: شدوػ رةدل٣ٚد  دٕاٍَٛ اٞؽدٕال ؽحٓب  ٔثٓب رَٛو انؾٛبح   ٔ ٚؼوثٓب ػوثًب غٛد
 .23انشقظٛخ ك.يؾًل انشبمنٙ ص
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ٔ هٖ:  ٌ ْددنا ؽحٓددب؛ َٞٓددب بُددليب رفهددت انفدد٣ق ٢ رفهجددّ نًغددوك  َددّ 
ثةدل اندئاط بهٛٓدب  –رئط بهٛٓب   بنئاط  يو يشؤ:  ٔهللاًَب رفهجّ نًدب نؾحٓدب 

انؾٛدبح شدب خ ٔيزةَدوح  ْٔدنا يدب ٚآدى يدٍ يٍ ػدوه يدبك٘  ٔ يةُدٕ٘ ٚغةدم  –
 انُض انحبََٕٙ مارّ. 

انف٣ق ٍٕاء   بٌ يٍ عواء انزةلك  و يٍ غٛدوِ. ْٕٔ يجوه ٚةفٛٓب ؽ  
ٚغل انحبٌَٕ ٍجٛهّ هللانٗ يدٍ ردئط  ةد٣ً ثبنضبَٛدخ  ٔ انضبنضدخ  ٔٔ دا »وه ـٔثٓنا انؼ

يُددّ انغددٕه بهددٗ هللاؽددلٖ ىٔعبرددّ  ٔ بهُددذ انؾددب ى ثؼددوهْب؛ ٔبُلئددن ٚزددلفم 
نؾكًدددٍٛ ٔيدددب هٍدددى هللا يدددٍ ؽدددوق انٕ دددبق ثدددٍٛ اانحدددبٌَٕ ثدددبنوك: ٔانيعدددو  صدددى 

ؽزددٗ هللاما يددب اٍددزؾكى انشددحبق ٔركددوه انغددٕه  ٔرجددٍٛ  َددّ ٢ ٍددجٛم هللانددٗ انددئعٍٛ  
هللاىانزّ؛  ههحبػٙ  ٌ ٚحفا ْنِ انئعٛخ ثبنزاوٚ   ْٔنِ انؾبنخ  ل  اهزٓدب انشدوٚةخ 
ثًب ٍُذ يٍ ٔعِٕ انزةيٚو  ٔ اهٓب انحدبٌَٕ ؽًُٛدب  فدن ثًدنْت ا٠يدبو يبندك  دٙ 

«رحوٚو يجلا انزفهٛ  نهؼوه
(3)

. 
لس ًَٕبدددب يدددٍ انحهددد  ٔا٢ػدددفواة  دددٙ انؾٛدددبح ؾدددنكدددٍ ْدددنا انؾددد   دددل ُٚ 

دد ٍْ و  ددٙ غٛددو يٕػددةّ  ٔاكبددذ انًددو ح انؼددوه  ٢ نشددٙء هللا٢ لِ قْ زُ انئعٛددخ؛ هللاما ا
نغٛورٓددب ٔهغجزٓددب  ددٙ ىبيبددخ انددئط ٔايو رددّ انغلٚددلح   ةُلئددن ٚحددا بددتء َاددٙ 
 –انؼوه بهٗ انئط  ٔٚظجؼ ْنا انحه  ْٔدنا انةدتء ٔرهدك انيبيبدخ ٔانغٛدوح 

َػدا  دٙ  –انئعدخ ثدبنئاط انغلٚدل  انُبرغخ بٍ بهدى ْٕ ثًضبثدخ طدةٕثبد رُْقهَد  نزُ
ؤ:؛  زحٛدلِ  ٔرؾدٕل كٌٔ اَزشدبهِ  ٔرؾحٛد   غواػدّ انزدٙ ـؽوٚ  انزةدلك انًشد

 زًا ا٣ٍ٠يٙ.يٍ  ًْٓب: يُا انيَب  ٔفُ  انابؽشخ  ٣ رزُاٌ  ٙ انًغ
نى  ٌ انحبٌَٕ  بفٗ انًو ح ْنا انؾ   ؽزٗ ٔنٕ  –ُْب  –ٔيٍ رًبو انحٕل 

 رشزوؽ بهٗ ىٔعٓب  ٙ انةحل  ٢ ٚزئط بهٛٓب.
الزوجة القدٌمة فً طلب التطلٌق بمرور سنة من تارٌخ علمها حق [ سقوط 4]

 بالزواج علٌها:
ق آفو   ٔ  ٛل آفو ظدبْوِ  ِّٕ نوؽًدخ ثبنوعدم  ْٔدٕ ٍدحٕؽ ؽد  أْنا ُيَة

 ح ؽهددت انزفهٛدد   نكددٍ  ددٙ ثبؽُددّ انةددناة؛ ؽٛددش ٚةددل ٍددٛاًب ًُٚؾددّ انحددبٌَٕ نهًددو
 زشددٓوِ  ددٙ ٔعددّ انددئط ٔاٍٞددوح ببًيددب  ددبي٣ً   ٛيددم يو ًٕبددب  ٚؼددغؾ بهددٗ 
 بظددبة انوعددم  ٔٚٓددلك اٍٞددوح ثبنزاكددك؛ ٌٞ انًددو ح نددٌٛ يددٍ ؽحٓددب  ٌ رفهددت 
انزفهٛ  بُل بهًٓدب  حدؾ  ٔهللاًَدب نٓدب  ٌ رفهجدّ  دٙ  ٘ ٔ دذ يبكايدذ انًٓهدخ انزدٙ 

 ؽلكْب نٓب انحبٌَٕ نى رًو ثةل.
طلب الطالقر كلما تزوج علٌها زوجها بامرأة فً لقدٌمة [ ٌتجدد حق الزوجة ا5]

 جدٌدة:

                                                                                                                                                   
ب يًُٓٛدب   ٔ  (1) ًً  أٌ ٚكدٌٕ كائدى انًةدبٚوح نٓدب  َٓدب نَٛدذ  ئعزدّ انغلٚدلح   ٔ َٚدجٓب  ٔ ٚشدزًٓب شدز

ًٚزُدا بدٍ  كاء ؽحٓددب  دٙ انغًددب:   ٔ ًٚٓدم ؽحٓددب  دٙ انًجٛددذ  ٔ ٢ ٚةدلل  ٛددّ. هاعدا: انًظددله 
 .23انَبث  ص

 –رََةنَّه انؾبل ٚةُٙ  طجؼ شب ًب ٔبًَٛوا. اَيو: انًةغدى اندٕعٛي نًغًدا انهغدخ انةوثٛدخ ثبنحدبْوح  (2)
 .411ص –ؽو  انةٍٛ  طٛغخ َبَيَه 

 .185-184ص – ظم رةلك انئعبد  –ا٣ٍ٠و بحٛلح ٔشوٚةخ ن١يبو يؾًٕك شهزٕد  (3)



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
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ٔٚزغددلك »يكدوًها انًشدبه هللانٛٓدب ٍدبثحًب  اندُض انزدبنٙ؛  11ٔهك  دٙ انًدبكح 
 .«ؽحٓب  ٙ ؽهت انزفهٛ ؛  هًب رئط ثأفوٖ

ُزٓٙ هللاما :  ٌ ؽ  انئعخ انحلًٚخ   ٚفهت انزفهٛ  ٢ ٚهْٔنا انُض ٚحو
ٍ ٚزغددلك ْددنا انؾدد   ددٙ  ددم يددوح ٚزددئط  ٛٓددب   ٔنكددهػددٛذ ثددبنئاط بهٛٓددب يددوحً 

ىٔعٓب بهٛٓدب. ٔ هٖ:  ٌ انحدبٌَٕ عبَجدّ انظدٕاة؛ َٞدّ عدلك نهًدو ح ْدنا انؾد   
نًغوك اندئاط بهٛٓدب ثدبيو ح  فدوٖ علٚدلح  ْٔدنا ْدٕ يُفدٕق اندُض انًدن ٕه  

وه ٔندٌٛ يغدوك اندئاط بهٛٓدب ـٔ بٌ ُٚجغٙ  ٌ ٚكٌٕ ٍجت انزغلٚل ؽدلٔس انؼد
 اًب.انحبََٕٛخ آَِ   ًب رحٕل انظٛبغخ

ركًٍ  ٙ  ٌ انةحٕل انزدٙ رؼدا ْدنا  َٚدٛفو  – ٙ ه ٚٙ  –نكٍ انًشكهخ 
بهٛٓب اناكو انٕػةٙ  ٔ ٚؾٛؾ ثٓب  ٔ ٚؾكًٓب؛  ٣ رَزفٛا ا٢َاكب  بُّ؛ ٔيٍ صى 
َؾزُُّ  ٔ آصبهِ بهٗ يب ٚؼةَّٕ  ْٔنا اناكدو انٕػدةٙ ٚدلٔه  دٙ  َْ ٢ثل  ٌ ريٓو ِي

زةدلك اندن٘ شدوبّ هللا  ؽٛدش ٚوغدت  دٙ يُةدّ  دٙ  هك اناكدو انغوثدٙ انًةدبك٘ نه
 انج٣ك انةوثٛخ ا٣ٍ٠يٛخ    ٌ نى َٚزفا  ٣   م يٍ رحٛٛلِ نهؾل يُّ.

[ تمكٌن الزوجة الجدٌدة من طلب التطلٌق لدى القاضًر إذا علمت أن زوجها فً 6]
 عصمته زوجة أخرى:

رةهدى  ٔنى ٚجٍٛ انحبٌَٕ يجوه ْنا انفهت  ْم ْدٕ نًغدوك  َدّ يزدئط ٔندى
وح ـثٓددب ػددوه يددبك٘  ٔ يةُددٕ٘ ٚزةددنه يةددّ اٍددزًواه انةشدد  َ ِؾددثددننك   و هللاما نَ 

يدٍ فد٣ل اناحدوح  –ثًُٛٓب   ًب ْٕ انشدأٌ يدا انئعدخ انحلًٚدخ  ٔاندواعؼ بُدل٘ 
 ٌ انًجددوه ْددٕ انَددجت اٞٔل؛ ٌٞ ْددنِ  –يكددوًها  11انواثةددخ يددٍ َددض انًددبكح 

 اناحوح نى رشو هللانٗ   ضو يٍ منك.
وح  ٔانٕػددٕػ انزددبو ثددٍٛ انددئعٍٛ:  ٌ ـة ؽَددٍ انةشددٔ هٖ:  ٌ يددٍ ثددب

اندن٘  يدو هللا رةدبنٗ ثدّ   ُٚقجو انوعم َيٍ ٚزحلو هللانٛٓب  َّ يزئط  ٍٔدٛهزيو انةدللَ 
 ٣ ظهى ُْب ٢ٔ ػواه ُْب   ٔثٓنا ٚكٌٕ يلاه ؽهت انف٣ق بهٗ ؽلٔس انيهدى 

و ـؤ: ْٕٔ انئاط ثدأفوٖ  نكُٓدب صحب دخ انةظدـوه  ٔنٌٛ بهٗ بًم يشـٔانؼ
دٗ اندلٍٚ عبَجًدب  ٔهثَّدٗ انًدو ح ثةٛدًلا بُدّ  ٔظهًٓدب ثؾغدخ ـٔ كو انةظ و انن٘ َؾَّ

عبَددت انٓددٕٖ بُددلْب ٚفغددٗ بهددٗ بُددّ؛ ٔيددٍ صددى ه ُٚددب   ب:انًفبنجددخ ثؾحٓددب ٔانددل
ثًب شوبّ هللا  ٔهاؽذ رفهت     هى روعَ ثٛزٓبفواة بحهٓب  ٔانغٛوح رشلْب هللانٗ 

ؤ:  ٔيب  بَذ انًو ح انًَهًخ ـانًشانف٣ق هًكا بهٗ ا زوا  انئط نٓنا انةًم 
  ٙ طله ا٣ٍ٠و ْكنا  هغى  ٌ انزةلك  بٌ يٕعًٕكا ٔظبًْوا.

و٘  ددٙ ؽوٚدد  انزةددلك  ـو: انًظددـْددنِ ْددٙ انحٛددٕك انزددٙ ٔػددةٓب انًشدد
وٚةبد ـ َددبئو انزشدد –و٘  ددل  ٍددو  ـوٚا انًظددـٔانًزأيددم  ٛٓددب ٚددله   ٌ انزشدد

انةوثٛددخ
(1)

انًفبنجددخ ثؾحددٕق انًددو ح يددٍ  ددٙ طددٛبغخ انزحٛٛددل بهددٗ  ٍددبً يددٍ » - 
«يإٓو غوثٙ غوٚت بٍ ا٣ٍ٠و انظؾٛؼ

(2)
. 

                                                           
ك. يؾًدل  ًدبل هللايدبو  –بحل اندئاط  انغيء اٞٔل  –هاعا:  ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ  (1)

 .162ص
 .1/162 ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ ك.  ًبل هللايبو ط (2)
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 المطلب الثانً
 القٌود الوضعٌة فً مٌزان الشرٌعة اإلسالمٌة

 هذ  ٙ ثلاٚدخ انًفهدت اٞٔل هللاٌ انحٛدٕك انزدٙ ٔػدةٓب انًشدو: انٕػدةٙ 
انًظو٘ رزأن  يٍ َٕبٍٛ؛ انُٕ: اٞٔل: ا٢نزيايبد انزدٙ  وػدٓب بهدٗ اندئط 

 . ٔانُٕ: انضبَٙ: انؾحٕق انزٙ يُؾٓب نهًو ح انحلًٚخ ٔانغلٚلح  ٔثُبًء بهدٗ ٔانًٕص
ٔعٓدخ انُيددو انشدوبٛخ  ددٙ ْدنِ ا٢نزيايددبد   –هللاٌ شدبء هللا رةددبنٗ  –مندك ٍددأثٍٛ 

 ٔرهك انؾحٕق.
 وجهة النظر الشرعٌة فً هذه االلتزامات: -أوالا 
  ًاعٛااتبانُناابت إلنااضاو انااضٔج أٌ ٚبااٍٛ فااٙ ٔثٛماات انااضٔاج حانخااّ الخخ -1

ٔاٍى ىٔعزّ انحلًٚخ  ٔيؾم هللا بيزٓدب   د ٌ ْدنِ انًَدأنخ نَٛدذ  ٛٓدب َدض 
 –يددٍ  ددوآٌ  ٔ ٍددُخ ٚاددوع بهددٗ انددئط ْددنا ا٠عددواء  نكددٍ  ددٙ ه ٚددٙ 

 د ٌ ْدنِ انًَدأنخ هللاما ندى ٚكدٍ  ٛٓدب  –ٔثظٕهح يٕػٕبٛخ   ٔ كٌٔ رؾٛدي 
َض ٚاوػٓب   َٓب  ننك نٌٛ  ٛٓب َض ًُٚةٓب  ٔثبنزبنٙ   َٓب ردلفم  دٙ 

ه يب ٚجبػ نٕنٙ اٞيو  ٌ ٚزلفم  ّٛ  ثشوؽ رؾحٛ  انًظهؾخ انًةزجوح هللاؽب
شوًبب  فبطخً بُل  َبك اندنيى ٔبدلو انزدٕه: بدٍ انكدنة. نكدٍ ْدم  هاك 
انحدددبٌَٕ مندددك؟ىىى  هٖ:  َدددّ  هاك  ٌ رةهدددى انئعدددخ انغلٚدددلح  ٌ انوعدددم 

 يبو انزةدلك اندن٘ رظداّ  دبجيزئط  ٢ نٛؾح  يظهؾخ  ٔنكٍ نٛؼا انةح
ن وارٓى ا٠ٚؼددبؽٛخ ثأَددّ يشددكهخهللاؽددلٖ يدد

(1)
. ٔانًاددؤع  َددّ ؽددم هللانٓددٙ 
ٚؾح  يظهؾخ بيًٗ نٟ واك ٔانًغزًةبد  ٢ٔ ٚةهى ؽغى ْنِ انًظهؾخ 

 هللا٢ يٍ شوبّ ٔهًٍّ ْٕٔ هللا عم  ٙ ب٣ِ.
  ندى بانُنبت إلنضاو انًٕثاك بخخبااس انضٔخات انمذًٚات بُباأ اناضٔاج اندذٚاذ -2

نَدٗ  دٙ ه ٚدٙ  – ًٚؼدب  –َدض يدٍ انحدوآٌ  ٔ انَدُخ ٚوك  ٙ مندك  ْٔ  –ٔاَٞ
ٍَْؾت ْنِ انًَأنخ هللانٗ يُفحخ انًُا   ٣ كابٙ ٠فجبه انئعخ ثٓنا انُجأ  
٢ٔ ُْٚغجَو انًٕص  بهٗ رجهٛغٓب هللاٚبِ  هللاْم نٌٛ  ٙ مندك يظدهؾخ؛ ٌٞ انًدو ح 
رؾكًٓب انةبؽاخ  ٔؽٍٛ رةهى  ٌ ىٔعٓب  ل رئط بهٛٓب؛ ٍدزُاةم ثظدٕهح 

ُيو ٔانزؤ٘  ٔرأفدنْب انغٛدوح  ٔردلبٙ انؼدوه  راحلْب ا٢رياٌ ٔثُْةل ان
اٍٞدوح    دزؾفىؽهت انف٣ق ثلبٕٖ انةيح ٔانكوايخ؛  – ًٕها  –ٔرحوه 

ٔرشوك اٞؽابل  صى رُلو ؽٛش ٢ ُٚاا انُلو
(2)

 . 

                                                           
 16ك. يؾًل ثهزبعٙ ؽٍَ ص –ثؾٕس  حٓٛخ يؤطهخ  –هاعا: كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ  (1)

و انُبشدو كاه انشدجبة ٔانًدن وح 1680ْدـ/1400ؽجةدخ بدبو  122(  ٔص1ْدبي  ه دى ) 83ٔ
و انًهغٙ ٔانن٘ 1616نَُخ  44انًحظٕكح ُْب  ْٙ انًن وح ا٠ٚؼبؽٛخ نهحبٌَٕ ه ى  ا٠ٚؼبؽٛخ

و 1685نَدُخ  100 بٌ فبًطب ثجةغ  ؽكبو اٞؽدٕال انشقظدٛخ  ٔ دل ؽدم يؾهدّ انحدبٌَٕ ه دى 
 ٔانن٘  ػٛاذ ثًٕعجّ انحٕٛك انحبََٕٛخ انًةًٕل ثٓب ؽبنًٛب.

و  ٔانًن وح ا٠ٚؼبؽٛخ نّ   ٙ: يغهخ 1616خ نَُ 44: انحبٌَٕ ه ى - ًٚؼب  –ٔبهٗ  ٚخ ؽبل  هاعا 
يفهدت  –و 1616انًؾبيبح  انةدلك انزبٍدا ٔانةبشدو  نهَدُخ انزبٍدةخ ٔانقًَدٍٛ  رشدوٚةبد بدبو 

 .153ص –انف٣ق نهؼوه 
 –. ٔهاعدا ؽدٕل ْدنا انًةُدٗ 84اَيو: كهاٍدبد  دٙ اٞؽدٕال انشقظدٛخ ك. يؾًدل ثهزدبعٙ ص (2)

 –ك. هؽدبة يظدفاٗ  –بٛخ رلفم انئعخ نًُا انزةلك ؤـٔيلٖ يش –: رةلك انئعبد - ًٚؼب 
  284ٔص 283ك زددٕهاِ ص –و 1685نَددُخ  100يفهددت رةددلك انئعددبد  ددٙ انحددبٌَٕ ه ددى 

ؤبٛخ يب عبء ثٓب يٍ هللا دواهاد ٔيٕاَدا ٔيدب ًٚكدٍ ا٢رادبق ـٔيلٖ يش –ٔٔصٛحخ انئاط انغلٚلح 
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هللامٌ  ةددلو هللافجبهْددب ْددٕ انًظددهؾخ ثةُٛٓددب  انزددٙ رزًضددم  ددٙ اٍددزلايخ  ٛددبو 
له انًٕعدٕك ثٓدب يدٍ اندٕك اٍٞوح  ٔؽًبٚزٓب يٍ انٓلو  ٔانؾادبظ بهدٗ انحد

ٔانًؾجخ ٔانظابء يًٓب  بٌ طغًٛوا  ٔنننك   ٌ ْدنا ا٠ندياو يدٍ انحدبٌَٕ 
ٚؾًم يةُٗ رؾوٚغ انئعخ انحلًٚدخ بهدٗ ؽهدت انفد٣ق
(1)

  ٔ دل ٚدؤك٘ 
هللانددٗ راكددك اٍٞددوح ٔآَٛبهْددب
(2)

؛ ٔيددٍ صددى ًٚضددم بحجددخ رحٛددل ؽو ددخ انزةددلك 
 انن٘ شوبّ هللا ثُض  وآَٙ  بؽا.

ا: وجهة  ٌا  النظر الشرعٌة فً الحقوق التً أعطاها القانون للمرأة:ثان

بانُنبت إلعطاء انضٔخت انخٙ حاضٔج عهٛٓاا صٔخٓاا حاك اهاب انخطهٛاك   -1
 را نحمٓا ضشس ياد٘ أٔ يعُٕ٘ ٚخعزس
(3)

 يعّ اسخًشاس انعششة بًُٛٓااش 
  ٌ ا٣ٍ٠و َٚدا ْدنا اٞيدو؛ ؽٛدش ٚغدٕى نهًدو ح هللاما  طدبثٓب ػدوه ثةدل 

ًددبل انددئط نؾحٕ ٓددب   ٌ رو ددا  يوْددب هللانددٗ انحؼددبء انزةددلك   ٔ ثَددجت هللاْ
نٛةًم بهٗ ٔ بٚزٓب يٍ ْنا انؼوه هللاٌ  يكٍ   ٔ رفهٛحٓب هللاما ندى ٚزةدٍٛ هللا٢ 

منك
(4)

انًفه   ٙ اننْبة هللانٗ ؽحٓب » -يا انزةلك   ٔ غٛوِ  –. ثم هللاٌ نٓب 
«انحبػٙ نفهت انزاوٚ  هللاٌ ؽلس ا٠ػواه ثٓب ثبناةم

(5)
. 

نهئعدددخ انزفهٛددد  بهدددٗ اندددئط »نكٛدددخ  ٌ مندددك يدددب ٔهك بُدددل انًب ٔٚؤٚدددل
ثبنؼددوه  ٔانؼددوه ْددٕ  ةددم يددب ٢ ٚغددٕى شددوًبب   ٓغوْددب ثدد٣ يٕعددت 

«شددوبٙ   ٔ ػددوثٓب   ٔ ٍددجٓب
(6)

. ْٔددى َٚددزُلٌٔ  ددٙ منددك هللانددٗ ؽددلٚش 
«٢ ػوه ٢ٔ ػواه»: × انُجٙ

(1)
انًدو ح بدتء هللاصجدبد . ُْٔدب ٚحدا بهدٗ 

وه ثأ٘ ؽوٚ ـانؼ
(8)

يٍ ؽوق ا٠صجبد 
(6)

. 
 ٌ انحددبٌَٕ نددى ُٚددِوْك  – ددٙ ٔا ددا اٞيددو  ٔبُددل انزؾحٛدد   –خ نكددٍ انًَددأن

ى يَددأنخ »هللاَظددب  انًددو ح   ٔ رفجٛدد   دد٣و ٍددٛل انًوٍددهٍٛ؛ َٞددّ  َػددقَّ
انزةدلك  ٔ هاك  ٌ َٚؾدم يشددك٣رّ بدٍ ؽوٚد   ددزؼ ثدبة انفد٣ق ٔانزاوٚدد  

                                                                                                                                                   
يددٍ  23-22ص –وٖ يفهددت هللافاددبء انددئط ىٔاعددّ ثددأف –ك. ٍددةل عجددبنٙ  –بهٛددّ يددٍ شددؤؽ 
 و انُبشو كاه انُٓؼخ انةوثٛخ ثبنحبْوح.2001انفجةخ انضبَٛخ ببو 

نَدُخ  100يفهت رةلك انئعدبد  دٙ انحدبٌَٕ ه دى  –اَيو: رةلك انئعبد ك. هؽبة يظفاٗ  (1)
 .284ك زٕهاِ ص –و 1685

. يؾًدل ك –و 1685نَُخ  100انحبٌَٕ ه ى  –هاعا: شوػ رةل٣ٚد  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ  (2)
 .21ص –يكوًها يٍ انحبٌَٕ انًن ٕه  11 و: شوػ انًبكح ه ى  –َجٛم انشبمنٙ 

 : انظةٕثخ ٔانًشحخ. - ٙ انهغخ  –: هللاٌ انزةنه يةُبِ -يٍ  جم  – هذ  (3)
 – دو: يجدوهاد رةدلك انئعدبد  –اَيو:  ؽكبو انئاط  ٙ انشدوٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ ك.  ؽًدل  دواط  (4)

. ٔهاعددا يةددّ: ٔصٛحددخ 154ص –ٕاٍَٛ اٞؽددٕال انشقظددٛخ   ٔ ددو:  صددو انزةددلك  ددٙ  دد146ص
 .20ص –ك. ٍةل عجبنٙ  –انئاط انغلٚلح 

 .131ص – و:  ؼٛخ انزةلك  – ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل ٍواط  (5)
دى  –ثٓدبي  ؽبشدٛخ انلٍدٕ ٙ  –انشوػ انكجٛو نهدلهكٚو  (6) َْ ثدبة  دٙ انُكدبػ   ظدم: هللاًَدب ٚغدت انحَ

 ثزظو  ثَٛؾ ؽجةخ كاه اناكو ثلٌٔ ربهٚـ. 2/345ط –انجبنغ انةب م  بهٗ انئط
  ٔ دبل: 2/58ط – زدبة انجٛدٕ:  –انؾلٚش  ٙ انًَزله  بهٗ انظدؾٛؾٍٛ نهؾدب ى انَُٛدبثٕه٘  (1)

. ٚةُدٙ انجقدبه٘ ٔيَدهى  ْٔدٕ بدٍ  ثدٙ «طؾٛؼ ا٠ٍُبك بهٗ شدوؽ يَدهى  ٔنكدٍ ندى ٚقوعدبِ»
 .ٍةٛل انقله٘ 

ا٠شٓبك بهٗ انئط؛ بُل ػوثٓب   ٔ ٍدجٓب.  ٔ ردأرٙ ٔآصدبه انؼدوة ظدبْوح يٍ ؽوق ا٠صجبد:  (8)
ػ ـبهٗ عَلْب  هللاْم ٚكٌٕ انئط ثننك  ل رغبٔى ؽلٔك انؼ ٚةُٙ انن٘ ٢ ٚزو   –وة غٛو انًجوِّ

 هللانٗ انؼوة انًجوػ ْٕٔ انن٘ ٚزو   صًوا. - صًوا 
ك. يؾًدل  –و 1685نَُخ  100انحبٌَٕ ه ى  –هاعا: شوػ رةل٣ٚد  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ  (6)

 .23ص – و: انزفهٛ  نؼوه رةلك انئعبد  –َجٛم انشبمنٙ 



 حٕنٛت كهٛت انذساساث اإلساليٛت ٔانعشبٛت نهبُاث ــ بُٙ سٕٚف .. خايعت األصْش
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انن٘ ريٚل ثدّ يةبَدبح انًدو ح  دٙ اٞبدى اٞغهدت بدٍ يةبَبرٓدب انُبشدئخ يدٍ 
بٌَٕ ثبرغبّْ ْنا اَزظبه ن٣رغبْبد انًفبنجدخ ثادوع انزدأصو انزةلك  ٔانح

«ثبنحٛى ٔيةدبٚٛو انَدهٕ  انغوثٛدخ  بهدٗ ؽٛبرُدب ا٢عزًببٛدخ ٔاٍٞدوٚخ
(1)

 .
ٔانحددبٌَٕ ثٓددنا  ددٙ انُٓبٚددخ ٢ َٚددببل انًددو ح  ٢ٔ ٚفهددت يُٓددب ييٚددًلا يددٍ 

ثحبء اٍٞوح  ٔهللاًَب ٚغوٚٓب ثبنٕ ٕ   دٙ طدآب بُدل انظجو؛ ؽوًطب بهٗ 
خ انزةدلك هللاٌ عدبى جدنف٣ق؛ نٛؼدا بحجدخ  يدبو اندئط  ٔ ٛدًلا  دٙ ه ؽهت ا
 انزةجٛو.

 ػدد  هللانددٗ منددك:  ٌ انحددبٌَٕ فددوط بددٍ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ  هددّ بهددٗ ٔعددّ 
انةًدٕو؛ بُددليب  بفدٗ نهًددو ح ؽدد  ؽهدت انفدد٣ق يدٍ انوعددم؛ هللاما رددئط 

؛ ٌٞ ْددنا انجُددل -بهٛٓددب  ؽزددٗ ٔنددٕ نددى رشددزوؽ بهٛددّ  ٢ ٚزددئط بهٛٓددب 
 يَزُل ندّ  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙانحبََٕٙ ٢

(2)
ٔاندلنٛم انحدبؽا بهدٗ مندك »  

وؽ ـ ٙ بظٕه انؾُبثهخ .. )اننٍٚ ٕٚعجٌٕ انٕ بء ثبنش –ْٕ  ٌ انًَهًٍٛ 
٢  –نهئعخ(  بَٕا ٚزئعدٌٕ ثضبَٛدخ ٔصبنضدخ ٔهاثةدخ  ٔندى ٚؾدلس هللاؽ٣ ًدب 

 ٌ  بفددٕا انئعددخ ؽدد  ؽهددت انزاوٚدد  كٌٔ اشددزواؽ  – حًٓددب ٢ٔ  ؼددبًء 
«م انئط منكنًؾغ  ة

(3)
 ؛ ٚةُٙ نًغوك  َّ رئط بهٛٓب.

رددؤيٍ ثوثٓددب ؽحًددب  ٔثددبنٕٛو  –ٔ هٖ:  َددّ ُٚجغددٙ رُجٛددّ  ددم ىٔعددخ يَددهًخ 
هللاندٗ  َدّ ٢ ُٚجغدٙ نٓدب  ٌ رفهدت انفد٣ق ثد٣ يجدوه  –اٜفو طل ًب ٔٚحًُٛب 

و َآَب يٍ هائؾدخ وِ ؾْ شوبٙ؛ ٌٞ انوٍٕل  ل ؽنه يٍ منك  ٔثٍٛ  َٓب رَ 
 ٙ ًب ايو ح ٍأنذ ىٔعٓب انف٣ق  ٚ»: × فٕنٓب؛  حبلانغُخ   ؼ٣ً بٍ ك

«نغُخاغٛو يب ثأً؛  ؾواو بهٛٓب هائؾخ 
(4)

. 
بانُنبت نخدذٚذ حك انضٔخت انمذًٚت فٙ اهب انطالق كهًاا حاضٔج عهٛٓاا  -2

  َّ  بٌ ُٚجغٙ بهٗ ٔاػدةٙ انحدبٌَٕ  ٌ ُْٚوِعةدٕا  صٔخٓا بايشأة خذٚذةش
  ٔرظدجؼ شدب خ ثًُٛٓدبح لٚل هللانٗ ؽلٔس ػوه رظةت يةّ انؾٛدبغؽ  انز

ثّ  ٢  ٌ ٚةفٛٓب ؽ  انزغلٚل نًغوك  َّ ردئط بهٛٓدب ثدبيو ح علٚدلح  ًدب 
ٔانحٕل ثننك ُْٚؾِلس فه٣ً  ٙ انة٣ دخ انئعٛدخ  »ٚآى يٍ انُض انحبٌَٕ  

ٔثبنزبنٙ  ٙ انًغزًا  هّ  ٔٚغو٘ ثةغ انئعبد  ٔٚشغةٍٓ بهٗ ْدلو 
«ؽٛددبرٍٓ انئعٛددخ ثدد٣ يجددوه ٔاػددؼ

(5)
نددٌٛ يددٍ ؽدد  انًددو ح  ؛ ٔيددٍ صددى

انحلًٚخ شوًبب  ٌ رفهت انفد٣ق ثَدجت اندئاط انغلٚدل بهٛٓدب؛ َٞدّ ندٌٛ 
وه ثبنئعددخ رئعددّ بهٛٓددبـيددٍ انؼدد

(6)
ؤ:؛ ـ؛ هللاْم هللاٌ انزةددلك يجددبػ ٔيشدد

                                                           
 .136-135ص – ؼٛخ انزةلك  – ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل ٍواط  (1)
 .116ٔ 118اَيو: كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل ثهزبعٙ ص (2)
 .118انَبث  ص (3)
 زدبة  –نهشدٕ بَٙ  –شوػ يُزحٗ اٞفجبه يٍ  ؽبكٚش ٍٛل اٞفٛبه  –به انؾلٚش  ٙ: َٛم اٞٔؽ (4)

. . ْٕٔ بٍ صٕثدبٌ 8/3ط – 3ه ى  – زبة انف٣ق  ثبة عٕاىِ نهؾبعخ  ٔ واْزّ يا بليٓب 
 يكزجخ انكهٛبد اٞىْوٚخ ثبٞىْو  انحبْوح.

ََُّّ انزوين٘  ٔم و  ٌ ثةؼٓى نى ٚو ةّ»ٔعبء  ٙ َاٌ انظاؾخ:   .  «ٔؽلٚش صٕثبٌ ؽ
وه رةدلك ـيفهت انزفهٛ  نؼد –شوػ رةل٣ٚد  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل َجٛم انشبمنٙ  (5)

 .21ص –رةلك انئعبد 
 –ثددبة  ددٙ انُكددبػ   ظددم: هللاًَددب ٚغددت انحَددى نهئعددبد بهددٗ انددئط  –اَيددو: ؽبشددٛخ انلٍددٕ ٙ  (6)

 .2/345ط –يا ؽبشٛخ انلٍٕ ٙ  َاٌ انًٕػا  –  ٔانشوػ انكجٛو نهلهكٚو 2/345ط
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٢   ٔثٓددددنا (1) ﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿نحٕنددددّ رةددددبنٗ: 

ٚشكم انزةلك ػوًها يةزجًوا
(2)

٠َادبق. هللاما رٕا و  ّٛ انةدلل ٔانحدلهح بهدٗ ا 
يغوك انئاط بهٛٓب ثبيو ح علٚلح ٚةفٛٓب ؽ  ؽهت انفد٣ق  ٔانحٕل ثأٌ 

وٚؼ ثددأٌ انزةددلك مارددّ ػددوه  ْٔددنا ٚحزؼددٙ رؾٕٚددم ـ ٛددّ َددٕ: يددٍ انزظدد
 –اَٞيبه هللانٗ  ٌ هللا رةبنٗ  ل  ثبػ انؼدوه  ٔؽبشدب ا ْدنا  ٔرةدبنٗ هللا 

ا  جًٛوا –عم  ٙ ب٣ِ  ًٕ بٍ منك به
(3)

. 
  ٔ بفددٗ نهًددو ح ْددنا انؾدد ؛ هللا٢ نٛؼددا  ٛددًلا رناا  ٔيااا أسٖ انمااإٌَ فعاام

ْٕ ِددد  ثٓدددب انزةدددلك انًشددد ؤ:  ؽزدددٗ ٔندددٕ طدددبكو ـػدددًٍ ٍهَدددهخ  ٛدددٕك ُٚ
 انُظٕص انزٙ رجٛؾّ.

ٔيا ْنا  هّ  هدٕ رَدجت ىٔاط انوعدم ثدأفوٖ   دٙ ا٠ػدواه ثبنئعدخ »
 ٔ ظهًٓب؛   ٌ نٓب  ٌ رفهت انزاوٚ  يٍ  عم منك )ا٠ػواه   ٔ انيهى(  

«يغوك هللا لاو انئط بهٗ انزةلك انن٘  ثبؽّ هللا نّ ٔنٌٛ يٍ  عم
(4)

. 
بانُناابت نخًكااٍٛ انضٔخاات اندذٚااذة يااٍ اهااب انخطهٛااك نااذٖ انماضااٙ   را  -3

 – ددد ٌ  زدددت انؾُبثهدددخ  عهًاااج أٌ صٔخٓاااا فاااٙ عصاااًخّ صٔخااات أخاااشٖش
ٔغٛوْب بهٗ ٔعّ انةًٕو   ًب ٚحٕل اٍٞزبم انل زٕه يؾًل ثهزبعٙ ؽٍَ 

بؽةددخ ثةددلو هللابفددبء انئعددخ ؽدد  انزاوٚدد    – ؽددل اناحٓددبء انًةبطددوٍٚ 
نًغددوك  َٓددب رجُٛددذ  َددّ يزددئط يددٍ  جددم ثَددٕاْب  هللا٢ هللاما اشددزوؽذ بهٛددّ 

منك
(5)

. 
هللاما اشزوؽذ انزاوٚ  نٕ ردئط بهٛٓدب  ٔ رجدٍٛ  ٌ  دٙ ٔٚآى يٍ ْنا:  َٓب 

 ًددب رحددٕل  زددت  –بظددًزّ ىٔعددخ  فددوٖ؛  دد ٌ نٓددب ؽدد  انزاوٚدد  بُلئددن 
انؾُبثهخ
(6)

يٍ ؽحٓب ؽهت انزفهٛ  نًغدوك  هٌٛ نى رشزوؽ    يب هللاما - ة٣ً  

                                                                                                                                                   
  124  ٔص84ص –يةددّ: كهاٍددبد  ددٙ اٞؽددٕال انشقظددٛخ ك. يؾًددل ثهزددبعٙ ؽَددٍ  ٔهاعددا

 .16ٔٔصٛحخ انئاط انغلٚلح ك. ٍةل عجبنٙ ص
 [.3ٍٕهح انَُبء  عيء يٍ اٜٚخ ] (1)
 ل ٚشكم انزةلك مارّ ػوًها َاًَٛب نهًو ح انحلًٚخ  ٔنكٍ ْنا انؼوه غٛو يةزجدو  ٚةُدٙ ٢ ٚغدٕى  (2)

  ٢ٔ ٚظؼ نهًو ح  ٌ رفهت انف٣ق ثَججّ؛ ٌٞ انئط  ةدم يدب  ثبؽدّ  ٌ ٚحٕو بهّٛ ؽكى انزاوٚ 
وه ـوه انن٘ ٚظٛت انًو ح  ٙ َآَب ػوه ػئٛم ًٚكٍ رؾًهّ ثبنحٛبً هللانٗ انؼـهللا  ْٔنا انؼ

اٞبيى ٔانقفو اٞ جو انن٘ ًٚكٍ  ٌ ٚحا بهٗ انًغزًا يدٍ عدواء ؽيدو انزةدلك  ٔ رحٛٛدلِ نهؾدل 
م  ٙ ٍجٛم ك ا انؼوه انةبو ٌ انؼوه ان»يُّ  ٔانحببلح:  ًَّ  .«قبص ُٚزََؾ

دب بدٍ ـٔرزًخ انحٕل  ٙ يَأنخ انؼ ًً وه انًةزجو ٔغٛدو انًةزجدو   ٌ انحبػدٙ هللاما ؽهد  انًدو ح هغ
وه غٛو يةزجدو؛ ٔيدٍ صدى  د٣ ٚةزدل ثٓدنا ـانوعم نًغوك  َّ رئط بهٛٓب؛   َّ ٚكٌٕ  ل ؽهحٓب نؼ

 ًدب ٚحددٕل  .ك. يؾًددل ثهزددبعٙ  –اعٓددب انفد٣ق ٔريددم ىٔعددخ نٓددنا انوعدم  ٔهللاما رئعددذ  دد ٌ ىٔ
ٚكدٌٕ ثدبؽ٣ً  ٔاندلفٕل ثٓدب ىًَدب  ََٔدهًٓب يدٍ ٍدابػ.  –وٚةخ انًةبطوٍٚ ـؽٍَ يٍ بهًبء انش

 2ْٔدبي   103هاعا يب رحلو  ٙ: كهاٍبد  ٙ اٞؽدٕال انشقظدٛخ ك.يؾًدل ثهزدبعٙ ؽَدٍ ص
ك. هؽدبة . هاعا يةدّ: رةدلك انئعدبد 330يُٓب  ًٚؼب  ٔ 2ْٔبي   326  105ٔيُٓب  ٔص

  148   ٔ ؽكبو اندئاط  دٙ انشدوٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ ك.  ؽًدل  دواط ص286يظفاٗ ك زٕهاِ ص
. ٔانحببلح  ٙ: انحٕابل انكهٛدخ ٔانؼدٕاثؾ  دٙ 26ٔ 20ٔٔصٛحخ انئاط انغلٚلح ك. ٍةل عجبنٙ ص

يددددٍ انفجةددددخ اٞٔنددددٗ  125ص – 1اناحددددّ ا٠ٍدددد٣يٙ ك. بجددددل انحددددبكه كأك٘  انحببددددلح ه ددددى 
 ه اثٍ ؽيو ثٛؤد.و كا2006ْـ/1430

 .102هاعا ْنا انًةُٗ  ٙ: كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل ثهزبعٙ ص (3)
 .68كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل ثهزبعٙ ص (4)
 .118اَيو: انَبث  ص (5)
 .62ٔ 5/61ط – زبة انُكبػ  ثبة انشؤؽ  ٙ انُكبػ  –هاعا:  شب  انحُب: نهجٕٓرٙ انؾُجهٙ  (6)
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ا٠فابء بُٓب؛ ٌٞ هللافابء انئط بٍ انئعدخ انغلٚدلح فجدو ٔعدٕك ىٔعدخ 
واهـ فوٖ  ٙ بظًزّ نٌٛ يٍ انؼ

(1)
انؾكدى »؛ ؽٛش  ثبػ هللا انزةدلك  ٔ

ٔٚزؼدًٍ ابزجدبهِ ندجةغ ثب٠ثبؽخ ٚةُٙ اَزابء  َّٕ ػوًها  ٙ ؽل مارّ  
«انًظبنؼ

(2)
ٔطؾبثزّ انكواو بلكٔا يدٍ  × انوٍٕل .  ػ  هللانٗ منك  ٌ

٠فادبء ٢ ٚظدهؼ  ٌ اغٛو ابزجبه منك ػدواًها  ٔانُزٛغدخ هللامٌ:  ٌ يغدوك 
هللا٢ هللاما ا زوٌ ثّ ػوه  ٔ ظهى نهًو ح؛  ٛكٌٕ ٚكٌٕ يُبؽًب نفهت انزاوٚ   

ْنا انؼوه  ٔ انيهى ْٕ يُبؽ ؽهت انزاوٚ   ٔنٌٛ يغوك ا٠فابء
(3)

. 
:  ٌ - ًب  هدذ يدٍ  جدم  –    َٙ  هٖ ٙحٓنكٍ يا رحلٚو٘ نٓنا انوا٘ انا

يٍ ثبة ؽٍَ انةشوح  ٔثُبء انضحخ ثٍٛ انئعٍٛ  ُٚجغٙ بهدٗ انوعدم  ٌ ٚقجوْدب 
ؽد   – ًٚؼدب  –ثننك  جم انئاط ثٓدب  نزحدوه ْدم روػدٗ ثٓدنا  و ٢  ٔٚجحدٗ نٓدب 

ا٢فزٛدددبه هللاما بهًدددذ ثدددننك ثةدددل اندددئاط  فبطدددخً  ٌ ُْدددب  ه ًٚدددب
(4)

 دددٙ اناحدددّ  
ْت هللانٗ  ٌ انًو ح هللاما رئعذ انوعم بهٗ طداخ  بَدذ ريُٓدب  ٛدّ  ا٣ٍ٠يٙ  ٚن

صى ظٓو  َّ بهٗ ف٣  منك؛   ٌ نٓب انقٛبه
(5)

. ٔٚدلبى ْدنا اندو ٘ يدب هٔ٘ بدٍ 
بُليب رئط ايو ح ْٔدٕ بحدٛى  ٔ ٢  –:  َّ  بل نوعم ٍٛلَب بًو ثٍ انقفبة 

وْبٛ:  فجوْب  َك بحٛى  ٔف-ٕٚنل نّ 
(6)

. 
؛ َٞدّ ندى ُٚدوْك ٙ َُب نَُب  ٙ ط  ْدنا انجُدل انحدبََٕنكٍ يب ُٚجغٙ رحوٚوِ 

ٚدل  ٌ ُٚزظدو ندو ٘ يٕعدٕك  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ  وػوه بٍ انًدو ح  ٢ٔ ٚه ا 
ه ٚٓدى  عًٚهكدٌٕ  دو ٍْ ػدغؾ َيدٔهللاًَب  هاك بو هخ َيبو انزةلك ا٣ٍ٠يٙ  رؾدذ 

 يٍ انلافم  ٔ انقبهط.
 دبٌَٕ اٞؽدٕال وبٛخ هللاندٗ رهدك انحٛدٕك انزدٙ  وػدٓب ـْنِ ْٙ انُيدوح انشد

انشقظددٛخ انًظددو٘ بهددٗ َيددبو رةددلك انئعددبد انددن٘ رجُددبِ ا٠ٍدد٣و  ٔشددوبّ 
ٞرجببّ  ْٔنِ انُيوح رزهقض  ٙ  ٌ رهك انحٕٛك  دل اٍدزؾلصذ  شدٛبء ندى ردأِد ثٓدب 

وبٛخ انزددٙ هٍددًذ انزةددلك ٔؽلكرددّ َٔيًزددّ  ٔ ددبٌ ُٚجغددٙ رددو  ـانُظددٕص انشدد
ٛدخ   د٣ ٚحٛدل هللا٢ ثًدب  ٛدلِ هللا ثدّ انزةلك بهٗ انُؾدٕ اندن٘ عدبءد ثدّ انشدوٚةخ ا٠نٓ

ْٕٔ  ؽكى انؾب ًٍٛ
(1)

بهٗ ْدنا انُؾدٕ انٕػدةٙ  –؛ ٌٞ يُةّ  ٔ رحٛٛلِ نهؾل يُّ 
  ّٛ يابٍل ٔ ػواه غبٚخً  ٙ انقفٕهح: –

ٚؾًددم يةُددٗ انددو غ نشددٙء  –نهؾددل يُددّ  – ٔنٓددب:  ٌ انًُددا  ٔ انزحٛٛددل 
غًٕبدخ يدٍ انُدبً عبءد ثّ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ؛ ْٔنا اَزظبه  ٔ وع ندو ٘ ي

                                                           
 .105: كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. ثهزبعٙ صاَيو (1)
 .135ص – ؼٛخ انزةلك  – ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ك. يؾًل  ؽًل ٍواط  (2)
 .105ٔ 16اَيو: كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل ثهزبعٙ ؽٍَ ص (3)
 486-3/483ط – ظم  ٙ فٛبه  ؽل انئعٍٛ  –هاعا ْنا انو ٘  ٙ يٕاْت انغهٛم نهؾفبة  (4)

َادٌ انًٕػدا  –ثٓدبي  يٕاْدت انغهٛدم نهؾفدبة  -ٔيب ثةلْب  ٔانزدبط ٔا٠ هٛدم نهًدٕاق  486
 .486-3/483ط –انَبث  

 .280ك زٕهاِ ص –اَيو: رةلك انئعبد ك. هؽبة يظفاٗ  (5)
 ظدم  دٙ ؽكدى انُجدٙ ٔفهابئدّ  –اَيو ْنا اٞصو  ٙ: ىاك انًةبك  ٙ ْل٘ فٛو انةجبك ٢ثدٍ انحدٛى  (6)

 .5/183عـ –ل انئعٍٛ ٚغل ثظبؽجّ ثوًطب  ٔ عًَُٕب ... ٔفهابئّ  ٙ  ؽ
  ٔا٣ٍ٠و بحٛلح ٔشوٚةخ نهشٛـ 61هاعا: كهاٍبد  ٙ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل ثهزبعٙ ص (1)

 .161ص – ظم رةلك انئعبد  –نهشٛـ يؾًٕك شهزٕد 
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ٍَِقفَذ شو: هللا  ٙ  يو يب   ٔ  ٙ  ضٛو يٍ اٞيٕه  ٍٔدبهد بهدٗ ففدب اناكدو 
 انغوثٙ.

ٍ   ٔ ُْٚؾِغددى  ضٛددو يددٍ انُددبً بددٍ وبٙ انًةهَددـصبَٛٓددب: ٚحددم انددئاط انشدد
انئاط ٔانة٣ بد انشوٚاخ انزٙ نٓب  صو ؽٛت بهدٗ اٞفد٣ق ٔا٢عزًدب:  ٔرديكاك 

ٔ ٚكضددو انددئاط انةو ددٙ  ٔ انَددو٘  ٢ٔ ٚظددجؼ ََددجخ انةددٕاٌَ  ٔٚحددم انَُددم   
 نهًو ح  ّٛ ؽحٕق.

صبنضٓدددب: ٚكضدددو انزةدددلك انجغدددٛغ  ؽٛدددش انًقبكَدددخ  ٔانًظدددبك خ  ٔارقدددبم 
 انقه٣ٛد  ٔاَا٣د اٞف٣ق  ْٔنا شو اعزًببٙ ُٚنه ثقواة انلٚبه.

هاثةٓب: ٚكضدو انيَدب  ٔٚيٓدو اناَد  ٔاناغدٕه  ٔرُزشدو انابؽشدخ  ٔٚجزهدٗ 
فبء  ٔانًوع  ٔانةحل انُاَٛخ  ٔا٢ػفواثبد انةظجٛخ  ٔٚزَوة انًغزًا ثبنهح

هللانّٛ انؼة  ٔا٢َؾ٣ل  ْٔنا  هّ ػوه ببو  ٔٔثبء ٚازك ثبنًغزًا
(1)

٢ٔ ؽدمَّ   
نّ هللا٢ ثبنئاط انشوبٙ  ٔرو  انزةلك ؽهٛحًب ٔ حًب نوٍى هللا رةبنٗ نّ؛ ٔيٍ صى  د ٌ 

نابؽشدخ  ٔاَؾد٣ل اٞفد٣ق  هللاَحبم انجشوٚخ  ٔاَزشبنٓب يٍ ْنِ اٞيواع  ٔٔؽم ا
ٔانؼة   ٔيٍ  دم يدب ٍدج   ٚكًدٍ  دٙ رشدوٚا ا٠ٍد٣و ثببزجدبهِ كٚدٍ انافدوح  

كنٛددم ٔ ثهددغ ؽغددخ بهددٗ  ٌ ٔعٓددخ ا٠ٍدد٣و ْددٙ  ٍددهى ٔعٓددخ  ٔ ٌ   ددٕٖ »ْٔددنا 
رشوٚةّ ْٕ  ََت رشدوٚا ٠ََدبٌ ٚةدٛ  بهدٗ اٞهع  ٔندٌٛ ن٣ًئكدخ ٚةٛشدٌٕ 

« ٙ انًَبء
(2)

. 
ٛل رةلك انئعدبد ثحٛدٕك يدٍ ندلٌ ٔندٙ اٞيدو ْدٕ ٔنننك   َٙ   وه  ٌ رحٛ

ندددٌٛ يدددٍ انؾكًدددخ ٢ٔ يدددٍ انًظدددهؾخ رحٛٛدددل  رةدددلك »رؼدددٛٛ  نًدددب ٍٔدددةّ هللا  ٔ
«انئعبد

(3)
ٔٔهك  دٙ انَدُخ.  ََيدب ٔ دل ؽدلس؛  د ٌ ْدنا ثغٛو يب َيل يٍ انحوآٌ  

ٚةددل ؽوثًددب بهددٗ انًغزًددا ا٠ٍدد٣يٙ انددن٘ ٢ ٚدديال ٚو ددا شددةبه انةاددخ
(4)

  ٔؽوثًددب 
اندن٘ ندٌٛ بهدٗ ْدٕٖ  –ْٕٔ انزةلك  –ّ ا٣ٍ٠يٛخ  ٙ َيبو يٍ  َيًزٓب وٚةزـنش

                                                           
 – 15ثُددل ه ددى  –هاعددا ْددنِ انًابٍددل  ٔرهددك اٞػددواه  ددٙ: اٞؽددٕال انشقظددٛخ ٞثددٙ ىْددوح  (1)

 –يجؾددش انًؾويددبد ثَددجت انيٚددبكح بهددٗ  هثددا  –ٙ ـ  ٔاٞؽددٕال انشقظددٛخ نهجوكَٚدد108ص
 180ص – ظدم رةدلك انئعدبد  –  ٔا٣ٍ٠و بحٛلح ٔشوٚةخ نهشدٛـ يؾًدٕك شدهزٕد 118ص
 61  ٔكهاٍدددبد  دددٙ اٞؽدددٕال انشقظدددٛخ ك. يؾًدددل ثهزدددبعٙ ص161ٔ 165 – 162ٔ 161ٔ
اط  ددٙ انشددوٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ك.  ؽًددل يددٍ انقبرًددخ  ٔ ؽكددبو انددئ 341ٔ 332  ٔ ددننك ص68ٔ

 100  ٔاٍٞوح ٔ بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ ه دى 148ص – و: يجوهاد رةلك انئاط  – واط 
ثةُدٕاٌ: ؽدناه يدٍ رحٛٛدل  1 ظم  ىيخ انئاط  ثُل ه دى  –و ك.بجل انُبطو انةفبه 1685نَُخ 

و ـبددخ ٔانُشدد  انُبشددو انًؤٍَددخ انةوثٛددخ انؾلٚضددخ نهفجب21ص– 8  ٔثُددل ه ددى 21انددئاط ص
نهشٛـ يؾًدل هشدٛل هػدب  –ٔانزٕىٚا ثلٌٔ ربهٚـ  ٔراَٛو انحوآٌ انؾكٛى انشٓٛو ثزاَٛو انًُبه 

 .254: 252  250ٔ  ٔص248: 4/241ط –يجؾش ؽكًخ رةلك انئعبد  –
 .365ص –يفهت ؽكًخ انزةلك  – حّ انَُخ نهشٛـ انَٛل ٍبث   (2)
و٘ ـوٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ٔانحددبٌَٕ انًظددـ ددٙ انشددٔيددب رزحٛددل ثددّ  –يددلٖ اٍددزةًبل ؽحددٕق انئعٛددخ  (3)

. ْٔددنا 1636ك زددٕهاِ ثؾحددٕق انحددبْوح بددبو  150ك. انَددةٛل يظددفاٗ انَددةٛل ص –انؾددلٚش 
وٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ انددنٍٚ ابزوػددٕا بهددٗ رحٛٛددل رةددلك ـانددُض ًٚضددم ه ٘ يغًٕبددخ يددٍ بهًددبء انشدد

 و.1628ؤ:  بٌَٕ ببو ـانئعبد  ٙ يش
ٍدد٣يٙ يددٍ باددخ ٔؽٓددبهح ٔشددو   رؾَددلِ بهٛددّ اٞيددى اٞفددوٖ؛ هللاٌ يددب ٚزًَددك ثددّ انًغزًددا ا٠ (4)

 ًدب ٔهك  دٙ راَدٛو انًُددبه نوشدٛل هػدب  بدٍ يحددبل  –ٔندننك رحدٕل هللاؽدلٖ انكبرجدبد انشددٓٛواد 
 ٢ نٛددذ ث٣كَددب  ددج٣ك انًَددهًٍٛ  ٛٓددب انؾشددًخ ٔانةاددب  »رحددٕل:  –روعًددّ ا٠يددبو يؾًددل بجددلِ 

غةدم ثُبرٓدب يدض٣ً نهومائدم ثكضدوح يقبنفدخ انوعدبل  ٔانفٓبهح ... هللاَّ نةبه بهٗ ث٣ك ا٠َكهٛي  ٌ ر
 ًب ثبنُب ٢ ََةٗ ٔهاء يب ٚغةم انجُذ رةًم ثًدب ٕٚا د   فورٓدب انفجٛةٛدخ يدٍ انحٛدبو  دٙ انجٛدذ  

 .4/253. راَٛو انًُبه ط«و ٓبـٔرو   بًبل انوعبل نهوعبل ٣ٍيخً نش
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ؤ:  ـثةددغ انُاددًٕ  ٢ٔ بهددٗ ؽددواى اناكددو انغوثددٙ انددن٘ ٚغددوو انزةددلك انًشدد
بَهً يٍ ف٣نٓب انابؽشخ. ًَ  ٔٚجٛؼ انًقبكَخ  ٔ انًظبك خ انزٙ ُٚزظ بُٓب انيَب  ٔرُ

 ٕٛك  فدوٖ بهدٗ  ٢ ٚظؼ  ٌ ٚحبل: هللاٌ ىٚبكح»ٔ ٙ انُٓبٚخ ٔثةل منك  هّ 
انحٕٛك انًن ٕهح ) ٙ انحوآٌ(  يو عدبئي يدٍ ٔندٙ اٞيدو؛ نًدب ندّ يدٍ ٍدهفخ رحٛٛدل 

ٔيُدا  انًجبػ  ٔثؾغخ  ٌ   م انهؾٕو  بٌ يجبًؽب  ٙ عًٛا اٞٚبو  صى عبء بًو 
 اٞ م يٍ انهؾٕو ٕٚيٍٛ يززبنٍٛٛ.

  ددم انهؾددٕو ٚزورددت بهٛددّ يظددهؾخ ببيددخ  ْٔددٙ ٍددٕٓنخ ٔانؾدد  هللاٌ رحٛٛددل 
انهؾى ثٍٛ عًٛا انُبً   يب رحٛٛل هللاثبؽخ انزةلك ثًب ٚإق انحٛلٍٚ انًُظدٕص  رلأل

بهًٛٓب )ًْٔب: انةلل  ٔا٠َابق(  ٚزورت بهّٛ هللاشببخ انابؽشدخ ثدٍٛ انُدبً  ْٔدنا 
«ػددوه بددبو ٚغددت  ٌ ٚدديال ٔنددٕ ثبهركددبة ػددوه فددبص

(1)
ح وَّ   ْٔددٕ ٔعددٕك َػدد

 نهًو ح؛ ؽٛش ٚظٛجٓب ثشٙء يٍ انؼوه انُاَٙ.
هُض انَبث     َٙ  هٖ:  ٌ هللاثبؽخ انزةدلك يةُبْدب:  ٌ نهوعدم  ٌ ٔرأ ًٛلا ن

 ٌ ندٕنٙ اٞيدو  ٌ ٚزدلفم  – دٙ يَدأنخ انزةدلك  – بٔنٌٛ يةُبْٚاةهّ  ٔ ٢ ٚاةهّ  
رحٛٛددلِ نهًجددبػ؛ ٌٞ هللا رةددبنٗ رددٕنٗ منددك ثُاَددّ  ددٙ ؛ ثؾغددخ عددٕاى نزحٛٛددلْب ٛٓددب 

ػدًبَخً ؽحٛحٛدخً  – جدم   ًدب  هدذ يدٍ –يَأنخ انزةلك ْنِ  ٔ ٛلِ ثةلح  ٛدٕك رشدكم 
نٓددنا انُيددبو  ٌ ٚددؤرٙ صًددبهِ نددٕ انزدديو ثٓددب انًَددهًٌٕ اٌٜ   ًددب انزييددٕا ثٓددب  ددٙ 

و انَه  انظبنؼـبظ
(2)

؛ ٔيٍ صى   ٌ انزةلك نٌٛ ثؾبعدخ هللاندٗ ييٚدل يدٍ انزحٛٛدل  
 –ثةدل  هثةدخ بشدو  وًَدب  – ٔ انزٓنٚت   ٔ انزُيٛى  ؽزدٗ ٚدأرٙ انًحدٍُ انٕػدةٙ 

 وع ْنِ انحٕٛك انزٙ  رٗ ثٓب.ٔٚلبٙ منك يٍ ف٣ل  
يٍ انةٓل اٞٔل هللانٗ ٕٚيُب ْدنا  ٚزئعدٌٕ »ُٔٚجغٙ  ٌ َةهى  ٌ انًَهًٍٛ 

ثأ ضو يٍ ٔاؽدلح  ٔندى ٚجهغُدب  ٌ  ؽدًلا ؽدبٔل ؽيدو انزةدلك   ٔ رحٛٛدلِ بهدٗ انُؾدٕ 
انًحزددوػ   هَٛددةُب يددب ٍٔددةٓى  ٔيددب ُٚجغددٙ نُددب  ٌ َؼددٛ  هؽًددخ هللا انٕاٍددةخ  

٘ عًا يٍ انًياٚب ٔاناؼبئم يب شٓل ثّ اٞبلاء   ؼد٣ً َُٔزحض يٍ انزشوٚا انن
«بٍ اٞطل بء

(3)
. 

هللاَدٙ  بغدت »: -هؽًدّ هللا  –ٙ ـٔنننك ٚحٕل انشٛـ يؾًل ى وٚب انجوكَٚد
 م انةغت يٍ  ٔنئك اننٍٚ ٚو ةدٌٕ  طدٕارٓى ببنٛدخً يلٔٚدخ  ُٔٚدبكٌٔ ثبنؾدل يدٍ 

انزدٙ م وْدب  انزةلك انًوٍٕو شوًبب  ٔرؼٛٛ  كائورّ  ٔ دوع  ٛدٕك  فدوٖ  دٕق
انحددوآٌ  ْٔددؤ٢ء هللاٌ رؾححددذ هغجددبرٓى  ٔ عٛجددٕا هللانددٗ ؽهجددبرٓى  ددبٌ منددك يظددبكيخً 

و  دٙ يحدبو انجٛدبٌ بهدٗ انحٛدلٍٚ ـوبٙ انؾكٛى؛ ٌٞ هللا رةدبنٗ  دل ا زظدـنهُض انش
 ًب ٚحدوه  –انًن ٕهٍٚ آَاًب )ًْٔب: انةلل  ٔا٠َابق(  ٔا٢ زظبه  ٙ يحبو انجٛبٌ 

و   ٣ ٚغٕى رحٛٛل هللاثبؽخ انزةلك ...؛ ٌٞ منك رإٚذ ـٚاٛل انؾظ –بهًبء اٞطٕل 
«و  ٔىٚبكح بهٗ انُض  ٔانيٚبكح بهٗ انُض ََـ  ٙ انًةُٗـنًةُٗ انؾظ

(4)
. 

                                                           
 هللاؽ٣ ًب. ثزظو  ٢ ٚغٛو انًةُٗ 118: 111اٞؽٕال انشقظٛخ نهجوكَٚٙ ص (1)
ٔطؾبثزّ انكدواو  ٔبظدو انزدبثةٍٛ  ٔبظدو ردبثةٙ  × و انُجٙـو انَه  انظبنؼ ْٕ بظـبظ (2)

 انزبثةٍٛ.
 .2/361ط –يفهت رحٛٛل انزةلك  – حّ انَُخ نهَٛل ٍبث   (3)
 .111ص –يجؾش انًؾويبد ثَجت انيٚبكح بهٗ  هثا  –اٞؽٕال انشقظٛخ ني وٚب انجوكَٚٙ  (4)
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عًهخ انحدٕل  دٙ ْدنِ انًَدأنخ: »ٔبهٗ  ٚخ ؽبل  ٔانق٣طخ انزٙ َواْب  ٔ
« ٌ انحوآٌ  رٗ  ٛٓب ثبنكًبل

(1)
اندن٘ ٢ ٚؾزدبط هللاندٗ رحٛٛدل ٔػدةٙ ثةدلِ  ٢ٔ هللاندٗ  

  ٘ شٙء آفو يةّ.

                                                           
يجؾددش ؽكًددخ رةددلك  –نًؾًددل هشددٛل هػددب  –انشددٓٛو ثزاَددٛو انًُددبه  –ؾكددٛى راَددٛو انحددوآٌ ان (1)

 .4/252ط –انئعبد 
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 المبحث الثالث
 موازنة بٌن الفقه اإلسالمً، وقانون األحوال الشخصٌة المصري 

 فً القٌود الواردة على تعدد الزوجات
ُٔٚحَى ْنا انًجؾدش هللاندٗ يفهجدٍٛ؛ اٞٔل:  ٔعدّ ا٢رادبق  ٔانضدبَٙ:  ٔعدّ 

 ا٢فز٣ .

 المطلب األول
 ال الشخصٌة المصري أوجه االتفاق بٌن الفقه اإلسالمً وقانون األحو

 فً القٌود الواردة على تعدد الزوجات
  ٔٔػدددا ندددّ  ٛدددًٕكا عدددبءد ثٓدددب ا٠ٍددد٣يٙ رةدددلك انئعدددبداناحدددّ  ثدددبػ  :أٔلا 

انُظٕص. ٔ ننك  دبٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ انًظدو٘ ندى ًُٚدا انزةدلك  
 ٔٔػا نّ  ًٕٛكا.

و٘ ـٚةفددٙ  ددم يددٍ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ انًظدد :ثاَٛاا
نهًدو ح انزدٙ رددئط بهٛٓدب ىٔعٓددب  ؽد  ؽهدت انزفهٛدد ؛ هللاما نؾحٓدب ػددوه 

ؽٛددش هللاٌ يجددل  يددبك٘  ٔ يةُددٕ٘ ٚزةددنه يةددّ اٍددزًواه انةشددوح ثًُٛٓددب؛ 
  ًٛٓب. انزفهٛ  نهؼوه يحوه

 المطلب الثانً
 أوجه االختالف بٌن الفقه اإلسالمً وقانون األحوال الشخصٌة المصري

 جاتفً القٌود الواردة على تعدد الزو
 وه اناحّ ا٠ٍد٣يٙ نزةدلك انئعدبد  ٛدًٕكا عدبءد ثٓدب انُظدٕص   أٔلا:

ؽٛددش  وهْددب انحددوآٌ انكددوٚى انًُدديل يددٍ بُددل هللا ْٔددٕ  ؽكددى انؾددب ًٍٛ  ٔانَددُخ 
 انُجٕٚخ انًفٓوح.

و٘  حدل ٔػدا نهزةدلك  ٛدًٕكا  فدوٖ  ـ يب  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظد
زّ  ْٔدٙ  دٙ بًٕيٓدب   كدبه غٛو انزٙ ٔهكد  ٙ انُظدٕص انزدٙ  ثبؽزدّ ٔهٍدً

 ٔػةٛخ طُةٓب انجشو.
انُبً هللانٗ اندئاط ثظداخ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ  ٔ انُيبو ا٣ٍ٠يٙ  ٚلبٕ ثاَٛاا:

ببيددخ  ٔٚؾددضٓى بهٛددّ  َٔٚٛددوِ كٌٔ بحجددبد؛ نؾًددبٚزٓى يددٍ ا٢َؾددوا   ٔٚشددغا 
انة٣ بد انشوٚاخ ٔٚؾوو غٛوْب  ٔشو: نٓى انزةلك؛ ؽزٗ ٢ رٕعل ب٣ بد رؾدذ 

 ٛلِ ثًب  رذ ثّ انُظٕص؛ ؽزٗ ٚؤرٙ صًبهِ  ٙ انًغزًا.اٞهع  ٔ 
و اندئاط ثظداخ ببيدخ  ـو٘  ٣ َٚٛدـ يب  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظ

ٔانزةلك ثظاخ فبطخ؛ َّٞ ٔػا  ًٕٛكا رةو م انئاط اثزلاًء   أٌ ٚغجو انواغت 
ًدب  دل هللاٌ  دبٌ ُيفَهِّحًدب  ي خانئاط  ٌ ٚجٍٛ  دٙ ٔصٛحدخ اندئاط ؽبنزدّ ا٢عزًببٛد  ٙ

ا انواغت  ّٛ  ٙ انةُذ  ٔ ل ٚغوِ هللانٗ انيَب  ٔا٠ؽغبو بٍ ٚةفم انئاط  ٕٔٚ ِ 
وٚاخ. ٔثددب ٙ انحٛددٕك ٚةو ددم انزةددلك ثظدداخ فبطددخ  ٔٚؾددٕل كٌٔ ـانة٣ ددبد انشدد

و٘  ٔٚدل ا هاغجدٙ انزةدلك هللاندٗ اندئاط ـاَزشبهِ  ٔعُٙ صًبهِ  ٙ انًغزًا انًظ
 و٘  ٙ يغزًةُب.ٍ؛ يًب ٚيٚل يٍ ؽب٢د انئاط انَغٛو انًةهَ 
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 ددم »ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ   ددبل:  ٔنددننك ٔهك  ددٙ  زددبة اٍٞددوح
 بٌَٕ ٢ ٚكٌٕ يدٍ  ْلا دّ رشدغٛا اندئاط   ٔ ردؤك٘  ؽكبيدّ هللاندٗ رحٛٛدل اندئاط  

«ثفوٚ  يجبشو  ٔ غٛو يجبشو؛ ٚكٌٕ  بًََٕب يقبناًب نًجبكا انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ
(1)

 
 غةّ.انزٙ رؾش بهٗ انئاط  ٔرلبٕ هللانّٛ  ٔرش

ٔػدا  ٛدًٕكا نهزةدلك  ندى ٚؼدةٓب نهؾدل يُدّ  انُيبو ا٣ٍ٠يٙ بُليب  ثانثاا:
ٔهللاًَددب ٔػددةٓب نزٓنٚجددّ ٔرُيًٛددّ  ٔنٛؼددًٍ ثٓددب انٕ ددبء ثددبنؾحٕق؛ ٔيددٍ صددى  ٓددٙ 

 ًٕٛكا ثبنًةُٗ انؾحٛحٙ نهكهًخ  ؽٛش رةل يجبكا ٔ ط٢ًٕ رؼًٍ  ذػًبَبد ٔنَٛ
  ٌ َٚٛو  ٙ يَبهِ انظؾٛؼ.

 دل ٔػدا  – د٢ًٕ ٔاؽدًلا  –و٘   َدّ ـشقظدٛخ انًظد بٌَٕ اٞؽٕال ان يب 
رهك انحٕٛك بهٗ انزةلك؛ نٛؼٛ  يٍ كائورّ  ٔٚؾغًّ  ٔٚؾل يُّ  ٣ ُٚفه ؛ ٔيدٍ 

 صى  ٓٙ  ٕٛك ثبنًةُٗ انظؾٛؼ نهكهًخ.
 –وبٛخ  ٔرهدك انحٛدٕك انٕػدةٛخ  ٚدله  ـيٍ ٚزأيم ْنِ انحٛدٕك انشد سابعاا:

و َٞاَددٓى  ٔهللاٌ ـوٚا انجشددـرشددو  ٔـاناددوق ثددٍٛ رشددوٚا انَددًبء نهجشدد –ثٕػددٕػ 
 شئذ انل خ  حم: رشوٚا ؽاُخ يٍ انجشو نةًٕو انُبً.

اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ ردو  يَدأنخ انزةدلك بهدٗ انُؾدٕ اندن٘ عدبءد ثدّ  خايناا:
  ٔرةبيدم يةدّ ٔ حًدب نهُظدٕص انزدٙ هٍدًزّ - وآًَدب ٍٔدُخ  –انشوٚةخ ا٠ٍد٣يٛخ 

بُدل  َاَدٓى؛ َٞدّ ٢ ٚؾزدبط ٔؽلكرّ َٔيًزّ  ٔنى ٚحٛلِ  حٓدبء ا٠ٍد٣و ثحٛدٕك يدٍ 
ٕا منك ًٕٚيب يب  ٔه ٔا  َّ نٌٛ يٍ انؾكًدخ ٢ٔ يدٍ بُ لَّ هللانٗ ييٚل يٍ انحٕٛك  ٔنى َٚ 

انًظهؾخ رحٛٛل رةلك انئعبد ثغٛو يب َيل يٍ انحوآٌ ٔٔهك  ٙ انَُخ؛ ٌٞ مندك 
 ٚةل رؼٛٛحًب نًب ٍٔةّ هللا؛ ٔيٍ صى رو ِٕ بهٗ ٍةزّ.

و٘  هى ٚزو  انزةلك بهدٗ ؽبندّ اندن٘ ـظ بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انً يب 
و٘  َدّ ثؾبعدخ هللاندٗ ـو: انًظدـعبء ثّ يٍ نلٌ  ؽكى انؾب ًٍٛ  ؽٛش اكبٗ انًش

ثةددلح  ٛددٕك  ٔاٍددزؾلس  شددٛبء نددى رددأِد ثٓددب انُظددٕص ييٚددل يددٍ انزحٛٛددل؛  حٛددلِ 
 ٔيٍ صى ػَّٛ  بهٗ انُبً يب ٍٔةَّّ هللا بهٛٓى.  ٔثٓنا  حل ػَّٛ  ٔاًٍةب  وبٛخـانش

ااا:س اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ بُددليب رددو  انزةددلك بهددٗ انُؾددٕ انددن٘ عددبء ثددّ  ادسا
 و:؛   ٌ منك ٚؾًم يةُٗ انوػب ثًب عبء يٍ بُل هللا  ٔانزَهٛى ثّ.ـانش

 –و٘  دٙ يَدأنخ انزةدلك ْدنِ ـ يب رلفم  دبٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ انًظد
   ٔبلو رو ٓب  ًب عبءد  ٙ انحوآٌ ٔانَُخ  ٔرحٛٛلْب ثزهدك-انًُيًخ يٍ بُل هللا 

يةُدٗ اندو غ نشدٙء عدبءد ثدّ  –يدٍ ثةٛدل  –انحٕٛك انٕػةٛخ؛  د ٌ مندك ٚؾًدم 
انشوٚةخ ا٠نٓٛخ  ٔٚةل اَزظبًها نو ٘ يغًٕبخ يٍ انُدبً ٍدقفذ شدو: هللا ُْدب 

 بُليب ٍبهد بهٗ ففب اناكو انغوثٙ. –ٔ ٙ  ضٛو يٍ اٞيٕه  –
ه ًةدب انزةلك  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ًٚضم ؽ٣ً  ؽد٣ً نًشدب م بلٚدلح  ٔ سابعاا:

ٞػواه ففٛوح  ٙ انًغزًةبد ا٠ََبَٛخ؛ ٞعدم مندك ندى ٚحٛدلِ ْدنا اناحدّ هللا٢ ثًدب 
  ٛلِ هللا ثّ  ْٔٙ  ٕٛك ركام نّ انُغبػ  ٙ  كاء هٍبنزّ انزٙ ُشِو: يٍ  عهٓب.

                                                           
اناظددم  –ك. بجدل انُبطددو انةفددبه  1685نَددُخ  100اٍٞدوح ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظدٛخ ه ددى  (1)

 .22ص –اٞٔل:  ٙ  ىيخ انئاط 
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 يب انزةلك  ٙ اناكو انٕػةٙ   َّ ًٚضم يشكهخ  ُٚجغٙ انؾل يُٓب  دٙ ه ٘ 
ٌَٕ انٕػددةٙ ثحٛددٕك نددى رددوك بددٍ هللا  طددؾبة انحددواه؛ ٞعددم منددك  ٛددلِ ْددنا انحددب

رةبنٗ؛ نةهٓب رؾل يُّ  ًب ٚوٖ ْؤ٢ء. ْٔٙ  ٕٛك رًُةّ يٍ  كاء هٍبنزّ  ٔرؾٕل 
 ٙ كائوح انُلهح ّرؾحٛحٓب  ثم ٔرؾغًّ  ٔرلفهٔثٍٛ ثُّٛ 

(1)
. 

ّ  ٙ ارغبِ حَ هِ فْ انُيبو ا٣ٍ٠يٙ  ثبػ انزةلك ٔٔػا نّ ػًبَبد؛ نُٛ  ثايُاا:
ْدددٕ كهء انًابٍدددل  انزدددٙ رًضدددم  ػدددواًها  دددٙ غبٚدددخ انشددد  اٞٔل يدددٍ ٔظٛازدددّ ٔ

اندئاط ٔانقفٕهح  ٔيٍ ٔظبئاّ  ٙ ْنا ا٢رغبِ: انحؼبء بهٗ ظبْوح انةدٕاٌَ  
ِعددَل انزةددلك انًشددؤ: افزاددٗ انزةددلك و٘  ٔ غٛددو انًةهَددـانَدد ُٔ ٍ  ددٙ انًغزًددا  ٔهللاما 

انجغددٛغ
(2)

و اناَدد  ٔاناغددٕه  ـانابؽشددخ  ٔاَؾَدد د  ٔٔ دد  رًددلك انيَددب  ٔرددٕاه
َه انهحفدددبء  ٔبدددٕ ٙ انًغزًدددا يدددٍ اٞيدددواع ٔانُةحَدددل انُاَدددٛخ  ٔانؼدددة  لُ ََٔددد

 ٔا٢َؾ٣ل.
 يب انحبٌَٕ انٕػةٙ  هى ًُٚدا انزةدلك  نكدٍ يدٍ َٚدزفٛةٌٕ  دوع ه ٚٓدى 
بهددٗ ْدددنا انًغزًددا  ٛدددلِٔ  نزحدد  يَدددٛورّ؛ ٔانُزٛغددخ  ٌ ْدددنِ اٞػددواه ٔرهدددك 

شددخ ثٛئزٓددب اٞيددواع رزددُاٌ  ٢ٔشددك  َٓددب ٍددزفإ بهددٗ انَددفؼ  ٍٔددزغل انابؽ
 انًُبٍجخ نهيٕٓه.
ّ  دٙ ارغدبِ انشد  حَدهِ فْ انُيبو ا٠ٍد٣يٙ  ثدبػ انزةدلك ثؼدًبَبد؛ نُٛ  حاسعاا:

انضبَٙ يٍ ٔظٛازّ  ْٔٙ: عهت انًظبنؼ  ٔانزدٙ يُٓدب: هللاشدجب: انوعدبل  ٔهللابادب  
ٌَ ُان َبء  ٔطٛبَزٍٓ يٍ ا٢َؾوا   ٔؽًبٚزٍٓ يدٍ انٕؽدلح  فبطدخً بُدليب َْٚكضُدْو

ٔ ٙ منك يب  ّٛ يٍ هببٚخ نٓدٍ  ٔهللاَادبق بهدٍٛٓ  ٔيدٍ فد٣ل ٔٚحم بلك انوعبل  
منك ٚكضو انَُم انؾ٣ل انحٕ٘  ٔريكاك  بلاك اٞيدخ   ٛةدٕك مندك  هدّ ثدبنُاا بهدٗ 

 انظبنؼ انةبو  ٔ اٞيخ  هٓب  ٔانُٕ: ا٠ََبَٙ  هّ.
 يبو  بٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ انًظدو٘ َةدى ندى ًُٚدا انزةدلك  نكُدّ  ٛدلِ 

بٍ  كاء ٔظٛازّ رهك  ٔٚةو م ؽو زّ  د٣ ٚؾغيِ يُّ  يًب  ثزشوٚا ثشو٘  نٛؾل
 ُٚفه   ٙ انًغزًا.

ا:  –ػًٍ  ٛدٕك  ٔ ػدًبَبد انزةدلك  –نى ٚشزوؽ انُيبو ا٣ٍ٠يٙ  عاششا
؛ ؽزدٗ ٢ ٚؼدٛ  بهٛدّ   ٙ ٔصٛحخ اندئاط بهٗ انئط  ٌ ٚلنٙ ثؾبنزّ ا٢عزًببٛخ

ئعخ انحلًٚخ ثبنئاط ٔٚةو م انئاط  ٔ ننك نى ٚشزوؽ بهٗ انًٕص   ٌ ٚقجو ان
انغلٚل؛ ؽابظًب بهٗ اٍٞوح انحبئًخ يٍ انزظل: ٔانزاكك  ٔيًب ٚةكو طإ انؾٛبح 

  ٛٓب  ْٔنا  هّ ٚشكم يظهؾخ يةزجوح ُٚجغٙ يواببرٓب.
 يب  بٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ انًظدو٘  حدل اشدزوؽ ْدنا انشدوؽ ثشدحّٛ  

؛ ٌٞ انًدو ح -  بهدٗ انوعدم يدٍ عٓدخ ؼدَّٛ بهدٗ انزةدلك؛   ِٔٔػةّ ػدًٍ  ٛدٕك
ع اٍٞدددوح انحبئًدددخ نهحهددد  وَّ   َٔبددد-انحلًٚدددخ هثًدددب ٢ رادددٙ ثؾبعزدددّ هللاندددٗ انَُدددبء 

ٔا٢ػفواة يٍ عٓخ  فوٖ  ثم ٔعهت هللانٛٓب انزةبٍخ  ٔ انشدحبء اندن٘ ٚزٕندل؛ هللاما 
 ؽهجذ انًو ح انف٣ق.

                                                           
 ٚةُٙ: ٚظجؼ شٛئًب َبكًها  ٙ انًغزًا. (1)
 انقه٣ٛد؛ ٞعم انًزةخ انغَُٛخ  ٔ انيَب.ٚةُٙ: ارقبم انظلٚحبد ٔ (2)
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 د/ فاسٔق فٕص٘ عبذ انخانك

 

43 

ٔنى ٚكز  ْنا انحبٌَٕ ث عجدبه اندئط ٔانًٕصد  بهدٗ ْدنا ا٢نزدياو  ٔهللاًَدب 
  م يًُٓب ثبنزيايّ. خ هللاما  فمَّ  وع بهًٛٓب بحٕث
ندى ٚدُض انُيدبو ا٠ٍد٣يٙ بُدل رؾلٚدلِ نحٛدٕك انزةدلك بهدٗ  ش:ـحاد٘ عش

  ٔندى ٚزفدوق هللاندٗ مندك - ٔ رفهٛحٓب نلٖ انحبػٙ  ٔ غٛدوِ  –يَأنخ ؽ٣ق انًو ح 
هللا٢  –هللاؽ٣ ًب  ٔنى ٚؾدوع بهٛدّ  ثدم عةدم انفد٣ق  ثغدغ انؾد٣ل  ٔ غهد  ثبثدّ 

٢ٍددوح  بئًددخ  ٔٚيددم انًغزًددا يزًبٍددًكب يبكايددذ ؛ ؽزددٗ ريددم ا-ؤهحـبُددل انؼدد
نجُبرّ  بئًخ ٔيزًبٍكخ؛ ٔٞعم منك   ٌ ْنا انُيبو ا٣ٍ٠يٙ ؽوٚض بهدٗ عًدا 

ب بهٗ شوٚةخ انوؽًخ. ًً  اٍٞوح ٔؽًبٚزٓب يٍ انزاوٚ ؛ ثببزجبهِ َيبًيب  بئ
 يب  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظو٘  حل َض ػًٍ  ٛدٕك انزةدلك بهدٗ 

ق  ٔ رفهٛحٓب نلٖ انحبػٙ  ْٔنا  زؼ نجدبة انفد٣ق ٔرؾدوٚغ ؽهت انًو ح نهف٣
بهّٛ  ْٕٔ ثزٍٕةّ  ٙ هللابفبئٓب مندك  ندى ُٚظد  انًدو ح  ٔ هاك  ٌ ٚدل ا ثٓدب  دٙ 
فددؾ انزددأصو ثددُيى ٔيةددبٚٛو انغددوة انددن٘ ٚةددبك٘ انزةددلك  ٢ٔ ٚددٕنٙ اْزًبًيددب  جٛددًوا 

م يشدكهخ ٔنننك عةم ْنا انحبٌَٕ انزةلك يشكهخ ػدقًخ  ٔبًدم بهدٗ ؽد  نٍٟوح
انًو ح ٔيةبَبرٓب يٍ انزةلك  ثازؼ ثبة انف٣ق ٔانزاوٚ  انن٘ رلفم ثّ  ٙ يةبَدبح 

   جو يًب ْٙ بهّٛ  ٙ ؽبنخ انزةلك.
 ػدد  هللانددٗ منددك  ٌ  ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ انًظددو٘ ْددنا  ٚةفددٙ 
نهئعخ ؽ  ؽهت انف٣ق؛ هللاما رئط بهٛٓب ىٔعٓب  ؽزٗ ٔنٕ نى رشزوؽ بهّٛ  ٢ 

نا فدؤط بدٍ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ  هدّ  ٔٚقدبن  يدب  دبل ثدّ  حٓدبء ٚزئط بهٛٓب. ْٔ
اندنٍٚ  بفدٕا نهًدو ح ؽد  ؽهدت انزاوٚد  بُدل  –ٔ بُدٙ يدُٓى انؾُبثهدخ  –ا٣ٍ٠و 

ا٢شزواؽ  حؾ؛ ٔيٍ صى  هٌٛ نٓنا انُض انحدبََٕٙ  ٘ يَدزُل  دٙ اناحدّ ا٠ٍد٣يٙ 
 بهٗ ٔعّ انةًٕو. 

ػدًٍ  –هًدو ح انحلًٚدخ :  ٌ ْدنا انحدبٌَٕ عدلك ن- ًٚؼدب  – ػ  هللانٗ منك 
ؽ  ؽهت انف٣ق؛  هًب رئط بهٛٓب ىٔعٓب ثبيو ح علٚدلح. ٔانحدٕل  – ٕٛك انزةلك 

ثأٌ يغوك انئاط بهٛٓب ثدبيو ح علٚدلح ٚةفٛٓدب ؽد  ؽهدت انفد٣ق  ٚقدبن  اناحدّ 
ا٣ٍ٠يٙ  ٔ ّٛ َٕ: يٍ انزظوٚؼ ثأٌ انزةدلك اندن٘  ثبؽدّ هللا رةدبنٗ ٚةدل ػدوًها 

  ٙ مارّ.
٣ٍيٙ  هى ٚدُض بهدٗ مندك ػدًٍ  ٛدٕك انزةدلك  ٔندٌٛ يدٍ  يب انُيبو ا٠

ؽ  انًو ح انحلًٚخ شوًبب  ٙ ْنا انُيبو   ٌ رفهت انف٣ق ثَجت اندئاط انغلٚدل 
ٔيجبػ  ٢ٔ ٚشكم ػوًها يةزجًوا  دٙ ماردّ؛ هللاما ردٕا و ؤ: ـبهٛٓب؛ ٌٞ انزةلك يش

  ّٛ انةلل ٔانحلهح بهٗ ا٠َابق.
ب نهًو ح انحلًٚخ    ٌ ْدنا انؼدوه غٛدو  يب  ٌٕ انزةلك َٚجت ػوًها َاًَٛ 

يةزجددو  ٚةُددٙ: ٢ ٚغددٕى  ٌ ٚحددٕو بهٛددّ ؽكددى انزاوٚدد  ثددٍٛ انددئعٍٛ  ٢ٔ ٚظددؼ 
وه ـنهًددو ح  ٌ رفهددت انفدد٣ق ثَددججّ؛ ٌٞ انددئط  ةددم يددب  ثبؽددّ هللا  ْٔددنا انؼدد

 َدّ  دٙ هللايكدبٌ انًدو ح  ٌ  –وٚا انزةدلك ـبُدل رشد –ٙ ه د ؽكًخ هللا رةدبنٗ ـانُاَ
ما ٍهًذ ثأيو هثٓب ٔرشوٚةّ  ْٕٔ ػوه ػئٛم ثبنحٛدبً هللاندٗ انؼدوه رزؾًهّ؛ هللا

اٞبيددى ٔانقفددو اٞ جددو انددن٘ ًٚكددٍ  ٌ ٚحددا بهددٗ ثددب ٙ انَُددبء ٔانوعددبل  ددٙ 
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وٚةخ ـانًغزًددا  هددّ؛ هللاما رددى ؽيددو انزةددلك   ٔ رحٛٛددلِ نهؾددل يُددّ. ٔانحببددلح  ددٙ انشدد
ًَّم  ٙ ٍجٛم ك ا انؼـا٣ٍ٠يٛخ:  ٌ انؼ  بو.وه انةـوه انقبص ُٚزََؾ

وه انةدبو ٚزؾًدم  دٙ ٍدجٛم ـنكٍ انحبٌَٕ  هت ْنِ انحببلح  ٔه ٖ  ٌ انؼد
ُٚجغدٙ  ٌ  –ؽَت رؾهٛم ٔعٓخ انحدبٌَٕ  –ك ا انؼوه انقبص.  بنًغزًا انكجٛو 

 ٚزؾًم بٍ انظغٛو ْٕٔ انًو حىىى
ٚظدبكو  – دٙ انُٓبٚدخ  –هللامٌ    ٌ انحٛل اندن٘ َدض بهٛدّ انحدبٌَٕ ُْدب ْدٕ 

٢ٔ رةزجدوِ ػدوًها  ٔٚظدبكو  دننك اناحددّ  انزةددلك وبٛخ انزدٙ رجدٛؼـانُظدٕص انشد
ا٠ٍدد٣يٙ؛ ؽٛددش ٚغددلك نهًددو ح يَددأنخ ؽهددت انفدد٣ق ثدد٣ يجددوه شددوبٙ  ٔٚحهددت 
 ببددلح  جددوٖ يددٍ  ٕابددل انُيددبو ا٠ٍدد٣يٙ؛ ؽٛددش ٚحددلو انًظددهؾخ انقبطددخ بهددٗ 

 انًظهؾخ انةبيخ.
ا٠ٍدد٣يٙ بُددل انزةددلك:  يددٍ انحٛددٕك انزددٙ َددض بهٛٓددب انُيددبو ثاااَٙ عشااش:

ثددٍٛ انَُددبء؛ َٞددّ ٚؼددًٍ اٍددزحواه انجٛددٕد ٔهللابًبهْددب  ٔكٔاو انةشددوح.  انةددلل
ٔانةدددلل يفهدددت هللاََدددبَٙ عدددبءد ثدددّ  دددم انشدددوائا انَدددًبٔٚخ  ٔرُدددبك٘ ثدددّ  دددم 

 انًغزًةبد ا٠ََبَٛخ.
و٘  هدى ٚدُض بهدٗ ْدنا انحٛدل ػدًٍ ـ يب  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظ

لك  آفدًنا ثٛدلْب هللاندٗ انحٕٛك انزدٙ  ردٗ ثٓدب  ٔهللاًَدب ٔ د   دٙ طد  انًدو ح بُدل انزةد
 انف٣ق.

انحٕٛك  ٙ  انُيبو ا٣ٍ٠يٙ يُٓب يب ْدٕ ؽدوٚض بهدٗ طدهخ  ثانث عشش:
انوؽى  ْٔدٙ  دٙ يغًهٓدب يزؤ دخ نؼدًٛو انًَدهى ٔرلُٚدّ ٔيوا جزدّ ا؛ ٔيدٍ صدى 
رغةهّ ٚزةبيم يا هثدّ   ٛفًدا  دٙ انضدٕاة ٔاٞعدو هللاما انزديو ثٓدب  ٔٚشدةو ثدب٠صى 

  ظو  ٙ رفجٛحٓب.ٔٚقشٗ انةحبة اٞفؤ٘؛ هللاما 
و٘ انٕػددةٙ   أ ضوْددب ـ يددب انحٛددٕك  ددٙ  ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ انًظدد
انًاؤػخ   ب٢نزيايبد –ٚازؼ ثبة انف٣ق  ٔثةؼٓب ُٚغض بهٗ انُبً ؽٛبرٓى 

؛ ٔيدٍ صدى ردل ا ثٓدى هللاندٗ يؾدب٢ٔد ا٠ د٣د يدٍ رُاٛدنْب؛ -بهٗ انئط ٔانًٕصد  
يوا جدخ انةجدل نقبنحدّ  ٔندٌٛ  ٛٓدب  َٞٓب ٢ رؾو  ػًًٛوا  ٢ٔ رهاذ اَٞيدبه هللاندٗ

  ٚخ هللاشبهح هللانٗ انزةبيم يا هللا يبنك انكٌٕ.
و٘  ل ـٔف٣طخ اٞيو؛  ٌ  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظ ش:ـسابع عش

 ففدأ ؽًُٛددب  فددن ثدو ٘ يددٍ َيددؤا هللاندٗ انزةددلك بهددٗ  َدّ ظهددى نهًددو ح  ٔ انئعددخ 
انًفبنجددخ   ٛددٕك انزةددلك بهددٗ  ٍددبً يددٍْٔؼددى نؾحٕ ٓددب  ٔ ٍددو   ددٙ طددُببخ 
انغوٚجدددخ بهدددٗ كُُٚدددب ٔيغزًةُدددب انغوثٛدددخ ثؾحٕ ٓدددب  دددٙ ػدددٕء انزدددأصو ثبنًادددبْٛى 

 انًظو٘.
انُيددبو ا٠ٍدد٣يٙ  حددل هابددٗ يظددهؾخ انئعددخ؛ بُددليب شددوؽ انةددلل  يددب 

ٔا٠َابق  ٔهابٗ يظهؾخ انوعدبل  ٔبًدٕو انَُدبء  هللاْم  دٛٓى انةدٕاٌَ ٔاٞهايدم 
ط  ٔؽٛددلاد  وٚددلاد ُٚددلثٍ ٔانًفهحددبد ٔانغبنَددبد ثددٍٛ  هثددا ؽددٕائؾ ثدد٣ ىٔا

ؽيٍٓ  ثم َيدو هللاندٗ يظدهؾخ انًغزًدا ثظداخ ببيدخ؛  ادزؼ نٓدى ٔندّ ثدبة انزةدلك 
بدٍ انزدوك٘  دٙ انابؽشدخ   –ْدؤ٢ء هعدب٢ً  ََٔدبًء  – واكِ  ؤ:؛ نٛؾغي ـانًش



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
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 –ٔٔػا نٓى ػًبَبد ه دا انيهدى  ٔشدؤؽ  كاء انؾحدٕق؛ ٔيدٍ صدى  دبٌ انزةدلك 
هؽًددخً  ٔف٣ًطددب نهُددبً   رؾاددزٓى ثددّ رهددك انشددوٚةخ  –وبٛخ  حددؾ ـثؼددًبَبرّ انشدد
يظدهؾخ انةجدبك ٔاندج٣ك  ٢ٔ بغدت  دٙ مندك  ٓدٙ  –ثؾد   – روابدٙانغواء انزٙ 

  بئًخ بهٗ انحوآٌ ٔانَُخ. ٓٛخهللانشوٚةخ 
 ٔانحًذ هلل انز٘ بُعًخّ حخى انصانحاث
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 خاتمة البحث
 رشزًم ْنِ انقبرًخ بهٗ:  ْى انُزبئظ  ٔ ْى انزٕطٛبد.

 أهم النتائج: -أوالا 
 ًدب ثدٍٛ  –انئاط   جو يٍ  َّٕ بحًلا  ٔ ا زواًَدب  ٔ يقبنفدخ  ٔهللاًَدب ْدٕ  -1

يٛضبق غهٛا ٚدوثؾ ثدٍٛ انوعدم ٔانًدو ح  ْٔدٕ َةًدخ يدٍ َةدى  –هللا رةبنٗ 
هللا انكجوٖ بهٗ ثُدٙ آكو  ٔندٕ ٢ هللاثبؽدخ ْدنِ انُةًدخ نزؾدٕل ا٠ََدبٌ هللاندٗ 

 ؽٕٛاٌ؛ ثَجت  ؼبء انغوٚيح انزٙ فه  ثٓب.
و٘ ٚةو م انئاط انًةهٍ  ٔٚل ا انُدبً ـٌ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظ بَٕ -2

 –و٘؛ َٞدّ ٚهديو انوعدم ـهللانٗ انئاط انةو ٙ غٛو انًٕص   ٔ انئاط انَ
ثجٛددبٌ ؽبنزددّ ا٢عزًببٛددخ  ددٙ ٔصٛحددخ انددئاط  ٔاٍددى  –ػددًٍ  ٛددٕك انزةددلك 

 انئعخ انحلًٚخ  ٔبُٕآَب  ٔٚهيو انًٕص  رجهٛغٓب ثُجأ انئاط انغلٚل.
أنخ رةددلك انئعددبد  ددٙ انُيددبو ا٠ٍدد٣يٙ  هللاؽددلٖ انًَددبئم انزددٙ ٔعددّ يَدد -3

انغددوة كببٚزددّ انًَددًٕيخ هللانٛٓددب   ًددب ٔعددّ   كددبه ثةددغ انًَددهًٍٛ هللانددٗ 
 ذْ ةَ ُِ َحلْب؛ ثؾغخ  ٌ انزةلك ظهى نهًو ح  ْٔؼدى نؾحٕ ٓدب؛ ٞعدم مندك ُطد

ؽًدد٣د يددلثوح   بيددذ بهددٗ هللاصوْددب ؽو ددبد رفبنددت انؾكٕيددبد انةوثٛددخ 
وة ؽببٌٕ انابؽشخ ـرحٛٛلِ؛ نزقزاٙ انةاخ  ٔ رزؾغى؛  ٛزَ ثًُا انزةلك  ٔ

 هللانٗ انًغزًةبد انةوثٛخ  ًب ْٕ انؾبل  ٙ ث٣ك انغوة.
و٘؛ ؽًُٛب  فدن ثدو ٘ يدٍ َيدؤا ـ ففأ  بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظ -4

هللانٗ انزةلك بهٗ  َدّ ظهدى نهًدو ح  ٔ ٍدو   دٙ طدُببخ  ٛدٕك انزةدلك بهدٗ 
ء انزددأصو ثبنًاددبْٛى انغوثٛددخ انزددٙ  ٍددبً يددٍ انًفبنجددخ ثؾحٕ ٓددب  ددٙ ػددٕ

 رةبك٘ َيبو انزةلك ا٣ٍ٠يٙ.
و٘ بهدٗ انزةدلك رزدأن  يدٍ ـو: انٕػةٙ انًظـانحٕٛك انزٙ ٔػةٓب انًش -5

َددٕبٍٛ؛ انُددٕ: اٞٔل: ا٢نزيايددبد انزددٙ  وػددٓب بهددٗ انددئط ٔانًٕصدد . 
ٔانُددٕ: انضددبَٙ: انؾحددٕق انزددٙ يُؾٓددب نهًددو ح انحلًٚددخ ٔانغلٚددلح. ْٔددٙ  ددٙ 

ندى ردأِد  –و  ٔ ل اٍدزؾلصذ  شدٛبء ـيٍ طُا انجشكبه ٔػةٛخ بًٕيٓب   
 ثغوع رؾغًّٛ ٔانؾل يُّ. ؛- وبٛخـانُظٕص انشثٓب 

وبٛخ انزدٙ هٍدًزّ ـ ٕٛك انزةلك  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ  رذ ثٓب انُظٕص انش -6
ػًبَبد نزؾحٛ  اٞغواع انزٙ شدو: يدٍ  –ثؾ   –ٔؽلكرّ  ْٔٙ رةل 

أٌ ٚدؤرٙ صًدبهِ  دٙ انًغزًدا  ْٔدٙ  عهٓب انزةدلك  ٔ اٛهدخ بُدل رفجٛحٓدب ثد
ػًبَخ  جوٖ نهٕ بء ثبنؾحٕق. ٔانزةلك ثٓب ٔؽلْب  حدؾ ٚةدل هؽًدخ نهُدبً 
 رؾاددزٓى ثٓدددب انشددوٚةخ ا٠ٍددد٣يٛخ انغددواء انزدددٙ روابددٙ يظدددهؾخ انةجدددبك 

 ٔانج٣ك.
وٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ يٕ اًددب ٍٔددفًب يددٍ رةددلك انئعددبد   دد٣ ْددٙ ـٔ اددذ انشدد -1

ا ٔانجٛئدددبد ل  دددٙ ثةدددغ انشدددوائ ًدددب ْدددٕ انؾدددب – ثبؽزدددّ بهدددٗ هللاؽ٣ دددّ 
 ًب ْدٕ انؾدبل  –  ٢ٔ ْٙ ؽيورّ بهٗ ا٠ؽ٣ق -ٔانًغزًةبد ا٠ََبَٛخ
  ٔهللاًَدب  ثبؽزدّ ٔ ٛلردّ -وائا ٔانجٛئدبد ٔانًغزًةدبد ـ ًٚؼب  ٙ ثةغ انشد

ثحٕٛك بهٗ انُؾٕ انَدبث   ٔ دٙ ا٠ثبؽدخ ٔانزحٛٛدل هببٚدخ نًظدهؾخ انوعدم 
 ٔانًو ح ٔانظبنؼ انةبو.
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 د/ فاسٔق فٕص٘ عبذ انخانك

 

41 

ى  بٌَٕ اٞ -8 و٘ يَأنخ انزةلك  ٔارغّ هللاندٗ ؽدم ـؽٕال انشقظٛخ انًظػقَّ
يشددك٣رّ ثاددزؼ ثددبة انفدد٣ق ٔانزاوٚدد  انددن٘  ددل َٚددجت نهًددو ح ػددوًها  ٔ 

 يةبَبح   جو يٍ يةبَبرٓب انُبشئخ بٍ انزةلك.
و٘ بددٍ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ  هددّ؛ ـفددوط  ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ انًظدد -6

نفدد٣ق يددٍ ؽدد  ؽهددت ا –ػددًٍ  ٛددٕك انزةددلك  –بُددليب  بفددٗ نهًددو ح 
انوعددم؛ هللاما رددئط بهٛٓددب  ؽزددٗ ٔنددٕ نددى رشددزوؽ بهٛددّ  ٢ ٚزددئط بهٛٓددب  

 نّ  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ بهٗ ٔعّ انةًٕو.ْٔنا انجُل انحبََٕٙ ٢ يَزُل 
و٘ يددا انُظددٕص انزددٙ رجددٛؼ ـانًظدد رظددبَكو  ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ -10

نحلًٚدخ انزةلك  ٢ٔ رةزجوِ ػوًها  ٙ مارّ؛ ٌٞ ْدنا انحدبٌَٕ عدلك نهًدو ح ا
 ؽ  ؽهت انف٣ق  هًب رئط بهٛٓب ىٔعٓب ثبيو ح علٚلح.

و٘  ببدلح  جدوٖ يدٍ  ٕابدل اناحدّ ـ هت  بٌَٕ اٞؽدٕال انشقظدٛخ انًظد -11
ٔندى ٚدواِ: يظدهؾخ  ا٣ٍ٠يٙ؛ بُليب ؽوص بهٗ يظدهؾخ انئعدخ  حدؾ

؛  حٛددل انزةددلك نهؾددل يُددّ  ٔ ددزؼ نٓددب ثددبة انفدد٣ق بُددل ؽلٔصددّ. انًغزًددا
 .«ه انقبص ٚزؾًم  ٙ ٍجٛم ك ا انؼوه انةبوانؼو»ٔانحببلح رحٕل: 

وه ـ٢ ٚغددٕى  ٌ ٚحددٕو ؽكددى انزاوٚدد  ثددٍٛ اندديعٍٛ ثَددجت انزةددلك  ٔ انؼدد -12
ٙ انُبشددع بُددّ  ٢ٔ ٚظددؼ نهًددو ح  ٌ رفهددت انفدد٣ق ثَددججّ؛ ٌٞ ـانُاَدد

ٙ ه د انةُبٚددخ ـانددئط  ةددم يددب  ثبؽددّ هللا. ٔيددب  طددبثٓب يددٍ ػددوه َاَدد
وه اٞبيدى ٔانقفدو ـٛدبً هللاندٗ انؼدا٠نٓٛخ  َّ ػئٛم ًٔٚكدٍ رؾًهدّ ثبنح

 اٞ جو انن٘ ًٚكٍ  ٌ ٚحا بهٗ انًغزًا نٕ رى ؽيو انزةلك  ٔ رحٛٛلِ.
انزةدلك  ددٙ انُيددبو ا٠ٍد٣يٙ ًٚضددم ؽدد٣ً نًشدب م بلٚددلح  ٔٚو ددا  ػددواًها  -13

وبٛخ  ـردٕا ود  ٛدّ ػدًبَبرّ انشد ٕففٛوح بٍ انًغزًةدبد ا٠ََدبَٛخ  ند
 ٔ ًْٓب: انةلل  ٔانحلهح بهٗ ا٠َابق.

انؾدل  – دٙ ه ٚٓدى  –ًُٛب انزةلك  ٙ اناكو انٕػةٙ ًٚضم يشدكهخ  ُٚجغدٙ ث
 يُٓب؛ ٞعم منك  ٛلِٔ ثغٛو  ٕٛكِ انشوبٛخ.

٢ ٚظؼ رحٛٛل رةلك انئعبد ثحٕٛك يٍ ٔػا ٔندٙ اٞيدو؛ ٌٞ هللا رةدبنٗ  -14
رٕنٗ منك ثُاَّ عم  ٙ ب٣ِ   وٍى انزةلك ْٔنثّ َٔيًدّ؛ ٔيدٍ صدى  د ٌ 

ٍٔددةّ هللا  ٔنددٌٛ يددٍ انؾكًددخ ٢ٔ يددٍ انًظددهؾخ رحٛٛددلِ ٚةددل رؼددٛٛحًب نًددب 
رحٛٛددل رةددلك انئعددبد ثغٛددو يددب َدديل يددٍ انحددوآٌ ٔٔهك  ددٙ انَددُخ؛ ؽٛددش 

يظدبنؼ بيًدٗ  ٔعهدت يابٍدل  دٙ ٚزورت بهٗ ؽيدوِ  ٔ رحٛٛدلِ ػدٛب: 
انةو ددٙ  ٔ غبٚددخ انقفددٕهح  رحددا بهددٗ انًغزًددا  ْٔددٙ: ٚكضددو انددئاط 

ى  ضٛددو يددٍ انُددبً بددٍ ِغددؾْ ُٔٚ  ٍ انَددو٘  ٔٚحددم انددئاط انشددوبٙ انًةهَدد
وٚاخ  ٔردديكاك ََددجخ انةددٕاٌَ  ٔٚحددم انَُددم  ٔٚكضددو انزةددلك ـانة٣ ددبد انشدد

 هددددذا؛  زُو انًقبكَددددخ ٔانًظددددبك خ ٔارقددددبم انقهدددد٣ٛدـانجغددددٛغ؛  زُزشدددد
اٞفددد٣ق  ٔرٕعدددل ب٣ دددبد رؾدددذ اٞهع  ٚحجهٓدددب  ضٛدددو يدددٍ انازٛدددبد 

نيَددب ٔانَُددبء  فبطددخ  ددٙ انٕ ددذ انددن٘ رؾزددبط  ٛددّ هللانددٗ انوعددم؛  ٛكضددو ا
ٗ ثبنهحفدبء  جزهَدٔٚيٓو اناَ  ٔاناغٕه  ٔرزغهغم انابؽشخ  ٙ انًغزًا؛  ُٛ 

وة هللانٛدددّ ـٔانًدددوع ٔانةحدددل انُاَدددٛخ ٔا٢ػدددفواثبد انةظدددجٛخ  ٔٚزَددد
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انؼدة  ٔا٢َؾد٣ل  ٢ٔ ؽددم نٓدنا  ٢ٔ َغدبح نهًغزًددا يُدّ  هللا٢ ثددبنئاط 
 انشوبٙ  ٔرو  انزةلك بهٗ ؽبنّ ؽهٛحًب  ٔ حًب نوٍى هللا رةبنٗ نّ.

 رددٗ  ٛٓددب  ٔف٣طددخ انُزددبئظ  ددٙ يَددأنخ رحٛٛددل انزةددلك:  ٌ انحددوآٌ انكددوٚى -15
ثبنكًبل اندن٘ ٢ ٚؾزدبط هللاندٗ رحٛٛدل ٔػدةٙ ثةدلِ  ٢ٔ هللاندٗ شدؤؽ  فدوٖ 

و اٞٔل ٔؽزدٗ ـا بهٛدّ يُدن انةظدٔيةّ. ٔ ل بهى انًَهًٌٕ منك  ٔاٍدزحو
و انؾلٚش  ٔندى َةهدى  ٌ  ؽدًلا يدُٓى ؽدبٔل رحٛٛدلِ بهدٗ انُؾدٕ ـثلاٚخ انةظ

 ٕاهك  ٙ  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ انًظوٚخ انؾلٚضخ.ان
ٔؽٓددبهح ٔشددو    باددخيددٍ كٚددٍ ٔهللاٌ يددب ٚزًَددك ثددّ انًغزًددا ا٠ٍدد٣يٙ  -16

رؾَلِ بهّٛ اٞيى اٞفوٖ؛ ٔيٍ صى ارغّ  بكح ْنِ اٞيى ٔ طؾبة انو ٘ 
 ٛٓب هللانٗ رهٕٚش ْنا انًغزًا ثكم يب اٍزفببٕا يٍ ٍٔبئم  ٔيُٓدب  دوع 

 بٌ نّ  ؼدم  جٛدو  دٙ ثحدبء انًغزًدا َحًٛدب  ثةٛدًلا  رحٛٛل َيبو انزةلك  انن٘
بدٍ انومائددم ا٢عزًببٛددخ  ٔانُحددبئض انقهحٛددخ انزددٙ  شددذ  ددٙ انًغزًةددبد 

 انزٙ ٢ رؤيٍ ثبنزةلك  ٢ٔ رةزو  ثّ.
وٚخ  ٔهللاَحددبم انًغزًةددبد  ـيددٍ  ْددى انُزددبئظ بهددٗ ا٠ؽدد٣ق:  ٌ  ددٕح انجشدد -11

اٞفددد٣ق ٔاَزشدددبنٓب يدددٍ ْدددنِ اٞيدددواع  ٔٔؽدددم انابؽشدددخ  ٔاَؾددد٣ل 
ٔانؼة   ٚكًٍ  ٙ اٞفن ثزشدوٚا ا٠ٍد٣و  ندٌٛ  دٙ اندئاط  حدؾ  ٢ٔ 
ٍ  ٙ انزةلك  حؾ  ٔهللاًَب  ٙ  م يُبؽٙ انؾٛبح؛ َّٞ كٍٚ انافدوح انًُديل يد

 نلٌ فبن  انقه  ٔ ؽكى انؾب ًٍٛ.
ا  ٌا  أهم التوصٌات: –ثان

 ٔطٙ ثزو  انزةلك  ًب ْٕ بهٗ ؽبنّ انًوٍٕو شوًبب؛ ٌٞ هللا رةبنٗ  دل  -1

ٔيددٍ صدى  ةهددٗ انلٔنددخ  ٌ  ؛(1) ﴾مب خب حب جب يئ ىئ مئ﴿ؽكدى  ٛددّ 

رزُجّ هللانٗ  ٌ ْنا انُيبو شوبّ هللا ثحٕٛكِ  ٔ ّٛ انًظهؾخ انةبيخ  نهوعبل 
ٔانَُددبء ٔانًغزًددا  ٔ ٌ رةهددى  ٌ ؽيددوِ  ٔ رحٛٛددلِ  ٛددّ يابٍددل ٔ ػددواه 

 رإق انًظهؾخ انقبطخ انًزورجخ بهٗ ؽيوِ  ٔ رحٛٛلِ.
ٌٛ نهؾل يٍ انزةلك  ًدب ْدٕ انؾدبل اٌٜ  ٔهللاًَدب  ٌ رؼا انلٔنخ رشوًٚةب  ن -2

ٙ ثًَببلح يٍ ُْٚحِلُو بهٗ ففٕح انزةلك ْنِ  ٔيكب أرّ؛ ٌٞ يغزًةُب ـٚحؼ
 دٙ ؽبعدخ  –انًظو٘ ثظاخ فبطدخ ٔانًغزًا  –ا٣ٍ٠يٙ ثظاخ ببيخ 

وبٛخ  ٔانَددًبػ نددّ ثددأٌ ٚددؤك٘ ـيبٍددخ هللانددٗ هللاؽدد٣ق انزةددلك ثؼددًبَبرّ انشدد
ًفهحدبد يدٍ انٕؽددلح انةدٕاٌَ ٔاٞهايددم ٔانٔظٛازدّ  دٙ انًغزًددا؛ ٠َحدبم 

 ى ٔانشٛفبٌ.َٕ ٔانةَ 
ٍٔزيم ؽبعخ انًغزًا كائًخ هللانٗ رةلك انئعبد؛ نٕعٕك  بئغ  جٛو  ٙ 

يدؤ:  ُٚجغدٙ  – دٙ انؾحٛحدخ  –بلك انَُبء غٛو انًزئعبد  ْٔدٕ بدلك 
 ٌ ٚؾددو  انَُددبء   ُٛبػددهٍ؛ ؽزددٗ ٚكددٌٕ نكددم  زددبح  ٔ ايددو ح ىٔط  ٢ٔ 

٣ق انزةلك انن٘ ْدٕ ؽد  نةًدٕو انَُدبء   جدم  ٌ ٚكدٌٕ ٚكٌٕ منك هللا٢ ث ؽ
 ؽحًب نجةغ انوعبل.

                                                           
 .50ٍٕهح انًبئلح  يٍ اٜٚخ  (1)
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 ٌ َوثٙ انَُبء يٍ انظغو  روثٛخ كُٚٛدخ طدؾٛؾخ؛  دٙ ٚكدٌٕ اندلٍٚ ْدٕ  -3
طددبؽت انَددهفبٌ اٞبهددٗ بهددٗ  هددٕثٍٓ  ٔؽكددى هللا ْددٕ انًَددٛفو بهددٗ 

ٍ ثبنزةددلك  ٔرظدجؼ انئعدخ  فزًدب نٟفددوٖ ٢ ْٛ ْدٕاٍُْ ٔغٛدورٍٓ؛  ٛوَػد
 ب.ح نٓوَّ ػَ 

بدد٣ط يددب ُٚددزظ بددٍ انزةددلك يددٍ يشددب م  ٢ ٚكددٌٕ  ثددًلا ثًُددا انًجددبػ انددن٘  -4
شوبّ هللا  ٢ٔ ثزحٛٛلِ ثغٛو يب  ٛلِ هللا ثّ  ٔهللاًَدب ٚكدٌٕ ثزاحٛدّ انُدبً  دٙ 
 ؽكبو كُٚٓى؛ ؽزدٗ ٚةهدى  دم يدٍ انوعدم ٔانًدو ح ٔانًغزًدا يدب بهٛدّ يدٍ 

 ٛدّ  يدب ٚحدا – دٌم ؽَدت ؽغًدّ  –ٔاعجبد  ٔيب نّ يٍ ؽحٕق؛  ٛز٣شدٗ 
 يٍ  ففبء رزةه  ثبنزةلك  ٔ غٛوِ.

اَزجٕٓا ٚب ٍبكح  ثم اَزجٕٓا ٚب ٍبٍخ   ٔ اَزجٕٓا ٚب يٍ ٔػةزى رهدك انحٛدٕك  -5
انٕػةٛخ  ٔ بفٛزى نهًو ح رهك انؾحدٕق يدٍ ف٣نٓدب  ٔ ٍدو زى  دٙ انجُدٕك 
انحبََٕٛخ انزٙ رًكٍ انًو ح يدٍ ؽهدت انفد٣ق ندلٖ انحبػدٙ  اَزجٓدٕا هللاندٗ 

ق؟ىى  هللانددٗ انًددو ح؟ىىى هللاٌ انًددو ح يددٍ طددابرٓب َيددٍ رةفددٌٕ ْددنِ انؾحددٕ
انغؼت انَوٚا  ٔهللاما رًهكٓب انغؼت  ٔاٍزؾٕمد بهٛٓب انغٛدوح  ٔرًكدٍ 
يُٓددب انشددةٕه ثب٢َزحددبو؛ ْددليذ  ددم شددٙء ٢ٔ رجددبنٙ  ٔاٍددأنٕا اٞىٔاط 
اننٍٚ ٚةبٌَٕ يٍ ىٔعبرٓى  ٔانجٕٛد يٟٖ ثٓنا انُٕ:  هللا٢ يٍ هؽى هثدٙ 

 يٍ اٞىٔاط.
  ٔبلو شٕٛ: انف٣ق  ٙ انًغزًا  يٍ  ٕيٙ ث٣ علال  هللاٌ بًبه انجٕٛد -6

٢ٔ ٚغبكل  ّٛ هللا٢ غٛو ثظٛو ثةٕا ت اٞيٕه  ْٕٔ يدٍ انًظدبنؼ انةبيدخ 
  ٙ انُيبو ا٣ٍ٠يٙ.

وٚةبد ـيددٍ رٕطددٛبد انجبؽددش:  ٌ ْددنا انًٕػددٕ: ث ػددب خ كهاٍددخ انزشدد -1
 ٌ ٚكدددٌٕ هٍدددبنخ  –هللاٌ شدددبء هللا  –انةوثٛدددخ  دددٙ يَدددأنخ انزةدددلك  ٚظدددهؼ 

ب؛ ؽٛش  هٖ  َٓب يًكٍ  ٌ رظم هللانٗ يبعَزٛ ًً و نٓب ابزجبهْب يةًُٗ ٔؽغ
يددبئزٙ طدداؾخ ثبنآددبهً  ْٔددٕ ؽغددى يُبٍددت نهغبٚددخ نوٍددبنخ يبعَددزٛو 

 فاٛاخ انيم هللاٌ طؼ انزةجٛو.
 ٔثةل 
انُزبئظ  ٔ ْى انزٕطٛبد  ًْٔب ٚؤ لاٌ بهٗ ٍدًٕ انزشدوٚا ْٙ  ْى  ٓنِ 

وٚةبد انٕػدةٛخ ـٔانزشد و٘ ـوٚا انٕػدةٙ انًظدـبهدٗ انزشدا٣ٍ٠يٙ  ٔرإ دّ 
 ثدًلا  –وٚا هللانٓٙ يٍ نلٌ فبن  انقه  ٔ ؽكى انؾدب ًٍٛ  ٢ٔ ُٚجغدٙ ـ ب خً؛ َّٞ رش

 هجًب ٔ بنجًب   ٌ ٚةزحل  ؽل يُٓى  ٌ ا٣ٍ٠و بحٛلح  حؾ   نًٍ ٚلٌُٕٚ ثلٍٚ ا٣ٍ٠و –
بحٛدلح ُٚجغدٙ ابزحبكْدب   – د٢ًٕ ٔاؽدًلا  –  ٔهللاًَدب ْدٕ ٢ٔ ٚةزحل  َّ شوٚةخ َٔيدبو

 َٔيبو ٚغت انَٛو بهّٛ.ٚةخ ٢ ياو يٍ رفجٛحٓب ٔا٢ؽزكبو هللانٛٓب  ٔشو
و: هللاندددٗ هللا رةدددبنٗ  ٌ ُٚادددا ثدددّ اٞيدددخ ـٔ دددٙ َٓبٚدددخ ْدددنا انجؾدددش   رؼددد

ا٣ٍ٠يٛخ  ٔغٛوْب  ٔ ٌ ٚغادو ندٙ ثدّ  ٔٚزغدبٔى بًدب  ٛدّ يدٍ ففدأ  ٔ رحظدٛو  
 هة ٔ ٌ ٚكٌٕ بُلِ يحج٢ًٕ  ٔفبنًظب نٕعّٓ انكدوٚى  ٔآفدو كبٕاَدب  ٌ انؾًدل ا

 آيٍٛ. –  ٔطِم انهٓى ٔثبه  بهٗ انُجٙ انًقزبه ٍانةبنًٛ
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 المصادر، والمراجع، والرسائل العلمٌةفهرس 

 القرآن الكريم.
 المصادر:

 كتب التفسير:
 ؽكبو انحوآٌ ن١يبو انشب ةٙ ؽجةخ كاه انكزت انةهًٛخ ثٛؤد  نجُدبٌ بدبو  -1

 و.1615ْـ/1365
نًؾًل هشٛل هػب ؽجةدخ  –انًُبه انشٓٛو ثزاَٛو  –راَٛو انحوآٌ انؾكٛى  -2

 كاه اناكو نهفجببخ ٔانُشو.
و يكزجدخ انظداب 2004/ـْد1425راَٛو انحدوآٌ انةيدٛى ٢ثدٍ  ضٛدو ؽجةدخ  -3

 ثبٞىْو ثبنحبْوح.
انزاَدددٛو انٍٕدددٛؾ نهحدددوآٌ انكدددوٚى ك. يؾًدددل ٍدددٛل ؽُفدددبٔ٘ ؽجةدددخ كاه  -4

 انًةبه  ثلٌٔ ربهٚـ.
ثبنؾَددٍٛ  اٞىْددو   انغددبيا ٞؽكددبو انحددوآٌ نهحوؽجددٙ انًكزجددخ انزٕ ٛحٛددخ -5

 انحبْوح.
و 2001ْدـ/1428عبيا انجٛبٌ بٍ رأٔٚم انحوآٌ نهفجو٘ انفجةدخ انضبَٛدخ  -6

 نهفجببخ ٔانُشو.كاه ان٣َو 

 كتب السنة، وشروحها:
 ٍٍُ  ثٙ كأك ؽجةخ كاه اناكو ثلٌٔ ربهٚـ. -1
و يكزجدخ 2003ْدـ/1424اٞٔندٗ انفجةدخ  –شوػ انُٕٔ٘ نظدؾٛؼ يَدهى  -8

 .انظاب ثبٞىْو ثبنحبْوح
ؽجةخ كاه هللاؽٛبء انكزت انةوثٛخ ثدلٌٔ  ٘ثؾبشٛخ انَُل –طؾٛؼ انجقبه٘  -6

 ربهٚـ.
و 2003ْددـ/1424انفجةددخ اٞٔنددٗ  –وػ انُددٕٔ٘ ـثشدد –طددؾٛؼ يَددهى  -10

 يكزجخ انظاب ثبٞىْو  انحبْوح.
٢ثددٍ ؽغددو  انفجةددخ انضبَٛددخ  –شددوػ طددؾٛؼ انجقددبه٘  – ددزؼ انجددبه٘  -11

 انوٚبٌ نهزواس ثبنحبْوح. كاه  و1688ْـ/1406
و  كاه انادددزؼ 1666ْدددـ/1416حدددّ انَدددُخ نهَدددٛل ٍدددبث  انفجةدددخ انضبَٛدددخ   -12

 ن١ب٣و انةوثٙ ثبنحبْوح.
انًَزله  بهٗ انظؾٛؾٍٛ نهؾب ى انَُٛبثٕه٘ ؽجةدخ كاه انكزدت انةهًٛدخ  -13

 ثلٌٔ ربهٚـ.
 –شدددوػ يُزحدددٗ اٞفجدددبه يدددٍ  ؽبكٚدددش ٍدددٛل اٞفٛدددبه  –َٛدددم اٞٔؽدددبه  -14

 انحبْوح. – يكزجخ انكهٛبد اٞىْوٚخ ثبٞىْو –نهشٕ بَٙ 

 كتب القواعد:
 وا ٙ ؽجةخ ببنى انكزت ثٛؤد ثلٌٔ ربهٚـ.اناؤق ن١يبو انحَ  -15



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
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انحٕابل انكهٛخ ٔانؼٕاثؾ  ٙ اناحّ ا٣ٍ٠يٙ ك. بجل انحبكه كأك٘ انفجةخ  -16
 و.2006ْـ/1430اٞٔنٗ 

 كتب التراث الفقهً:

 ]أ[ المذهب الحنفي:

انفجةددخ انضبَٛددخ  -يددا ؽبشددٛخ اثددٍ ببثددلٍٚ  –رُددٕٚو اٞثظددبه نهؾظددكاٙ  -11
 و يكزجخ يظفاٗ انؾهجٙ ثًظو.1684/ـ1404ْ

انًةددؤ   –شددوػ رُددٕٚو اٞثظددبه  –انًؾزددبه بهددٗ انددله انًقزددبه  كه -18
 و.1684ْـ/1404انفجةخ انضبَٛخ  -ثؾبشٛخ اثٍ ببثلٍٚ 

ؽجةدخ كاه  –يدا شدوػ  دزؼ انحدلٚو ٢ثدٍ انًٓدبو  –شوػ انةُبٚخ نهجدبثورٙ  -16
 اناكو ثٛؤد.

 انًٓبو ؽجةخ كاه اناكو ثٛؤد نجُبٌ ثلٌٔ ربهٚـ. شوػ  زؼ انحلٚو ٢ثٍ -20
 ؽجةخ كاه اناكو ثٛؤد. –يا شوػ  زؼ انحلٚو  –انٓلاٚخ نهًوغُٛبَٙ  -21

 ]ب[ المذهب المالكي:

ثٓددبي  يٕاْددت انغهٛددم  –نهًددٕاق  –و فهٛددم ـنًقزظدد –انزددبط ٔا٠ هٛددم  -22
 و.1618ْـ/1368انفجةخ انضبَٛخ  –نهؾفبة 

 اه اناكو ثلٌٔ ربهٚـ.ؽبشٛخ انلٍٕ ٙ نهلٍٕ ٙ ؽجةخ ك -23
ؽجةدخ كاه اناكدو ثدلٌٔ  –يدا ؽبشدٛخ انلٍدٕ ٙ  –انشوػ انكجٛدو نهدلهكٚو  -24

 ربهٚـ.
نهشدٛـ يؾًدل بهدٛ   –و انة٣يدخ فهٛدم ـبهٗ يقزظ –شوػ يُؼ انغهٛم  -25

 يكزجخ انُغبػ نٛجٛب.
نهؾفدددبة انفجةدددخ انضبَٛدددخ  –و فهٛدددم ـشدددوػ يقزظددد –يٕاْدددت انغهٛدددم  -26

 و.1618ْـ/1368

 :]ج[ المذهب الشافعي

انفجةددخ اٞفٛددوح  –يفجددٕ: يددا َٓبٚددخ انًؾزددبط  –ٙ ـؽبشددٛخ انشجوايهَدد -21
 ْـ ؽجةخ كاه اناكو ثٛؤد.1404

يغُدددٙ انًؾزدددبط نهشدددوثُٛٙ انقفٛدددت ؽجةدددخ كاه هللاؽٛدددبء انزدددواس انةوثدددٙ  -28
 ثٛؤد.

ؽجةدخ كاه هللاؽٛدبء انزدواس  –يا يغُٙ انًؾزدبط  –يُٓبط انفبنجٍٛ نهُٕٔ٘  -26
 انةوثٙ ثٛؤد.

نهويهدددددٙ انفجةدددددخ اٞفٛدددددوح  –انًُٓدددددبط َٓبٚدددددخ انًؾزدددددبط هللاندددددٗ شدددددوػ  -30
 و ؽجةخ كاه اناكو ثٛؤد.1684ْـ/1404

 ]د[ المذهب الحنبمي:

ىاك انًةدددددبك  دددددٙ ْدددددل٘ فٛدددددو انةجدددددبك ٢ثدددددٍ انحدددددٛى انفجةدددددخ اٞٔندددددٗ  -31
 ؽجةخ يؤٍَخ انوٍبنخ ثٛؤد. –و 1616ْـ/1366
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نهجٕٓرٙ ؽجةخ كاه اناكو ثٛدؤد بدبو  –بٍ يزٍ اٞ ُب:  – شب  انحُب:  -32
 و.1682ْـ/1402

 ]هـ[ المذهب الظاهري:

و ٔانزٕىٚددا ـانًؾهَّددٗ ن١يددبو اثددٍ ؽدديو انًكزددت انزغددبه٘ نهفجببددخ ٔانُشدد -33
 ثٛؤد نجُبٌ.

 المعاجم وكتب اللغة:
 ٍددبً انج٣غددخ نهييقشددو٘ ؽجةددخ كاه ٔيفددبثا انشددةت ثبنحددبْوح بددبو  -34

 و.1660
و انٓٛئددخ انةبيددخ 1662يقزددبه انظددؾبػ نهددواى٘ انفجةددخ انزبٍددةخ بددبو  -35

 ثا اٞيٛوٚخ ثبنحبْوح.نشئٌٕ انًفب
نهة٣يدخ اناٛدٕيٙ  –وػ انكجٛو نهوا ةٙ ـ ٙ غوٚت انش –انًظجبػ انًُٛو  -36

 و انًفجةخ اٞيٛوٚخ ثبنحبْوح.1621انفجةخ انواثةخ  
انًةغددددددى انددددددٕعٛي نًغًددددددا انهغددددددخ انةوثٛددددددخ ثبنحددددددبْوح ؽجةددددددخ بددددددبو  -31

 و.1662ْـ/1412
 نضخ.انًةغى انٍٕٛؾ نًغًا انهغخ انةوثٛخ ثبنحبْوح انفجةخ انضب -38

 المراجع:
 ؽكبو اٞؽٕال انشقظٛخ  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠يٛخ ٔانحبٌَٕ ٞؽًل هللاثدواْٛى  -36

 و.1664/ـ1404ْؽجةخ  –ثك 
وٚةٛخ ـكهاٍدددخ ربهٚقٛدددخ ٔرشددد – ؽكدددبو اٞؽدددٕال انشقظدددٛخ نهًَدددهًٍٛ  -40

و يُشددددأح انًةددددبه  2000ك. يؾًددددل  ًددددبل هللايددددبو ؽجةددددخ  – ؼددددبئٛخ ٔ
 ثب٠ٍكُلهٚخ.

 –ردأنٛ  يشدزو   –يٛخ ك. يؾًل ٍواط  ؽكبو اٍٞوح  ٙ انشوٚةخ ا٣ٍ٠ -41
 ؽجةخ كاه انًفجٕببد انغبيةٛخ ثب٠ٍكُلهٚخ.

و٘ ك. عددبثو يٓددواٌ ـٍددوح  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ٔانحددبٌَٕ انًظدد ؽكددبو اٞ -42
 ثلٌٔ ربهٚـ ٔكاه َشو.

و٘ ك. بجددل انةيٚددي ـ ؽكددبو اٍٞددوح  ددٙ اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ ٔانحددبٌَٕ انًظدد -43
 و.2001ْـ/1428ًٍك ؽجةخ ببو 

خ ٔاندئاط ك.  ؽًدل انُغدل٘ نهُبشدو كاه انُظدو جدفْ  ٙ انقِ ٣ٍو  ؽكبو ا٠ -44
  و: عبيةخ انحبْوح.

 ؽكددبو انددئاط  ددٙ انشددوٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ك.  ؽًددل  ددواط كاه انًفجٕبددبد  -45
 و.1661انغبيةٛخ ثب٠ٍكُلهٚخ 

ك. بهددٙ  –كهاٍددخ  حٓٛددخ يحبهَددخ  –اناحددّ ا٠ٍدد٣يٙ  ددٙ  ؽكددبو انددئاط  -46
 باٛاٙ يكزجخ كاه انةهى ثبنإٛو.

ٙ نهُبشدو يكزجددخ ٍدٛل بجدل هللا ْٔجددخ ـاٞؽدٕال انشقظدٛخ ني وٚددب انجوكَٚد -41
 ثلٌٔ ربهٚـ.



 سَتانمٕٛد انٕاسدة عهٗ حعذد انضٔخاث فٙ انفمّ اإلساليٙ ٔلإٌَ األحٕال انشخصٛت انًصش٘ .. دساست يما
 د/ فاسٔق فٕص٘ عبذ انخانك
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اٞؽددٕال انشقظددٛخ نًؾًددل  ثددٙ ىْددوح ؽجةددخ كاه اناكددو انةوثددٙ ثددلٌٔ  -48
 ربهٚـ.

ك. بجددل  –و 1685نَددُخ  100اٍٞددوح ٔ ددبٌَٕ اٞؽددٕال انشقظددٛخ ه ددى  -46
  .ربهٚـ انًؤٍَخ انةوثٛخ انؾلٚضخ ثلٌٔانُبطو انةفبه انُبشو 

ا٠ٍدددد٣و بحٛددددلح ٔشددددوٚةخ نهشددددٛـ يؾًددددٕك شددددهزٕد انفجةددددخ انةبشددددوح  -50
 و كاه انشؤق ثبنحبْوح.1680ْـ/1400

 –ػددؤهح اعزًببٛددخ  ددٙ ا٠ٍدد٣و  –رةددلك انئعددبد ٔهللاثبؽددخ انفدد٣ق  -51
 نهجبؽش يؾًٕك  ؤاك عبة هللا ؽجةخ كاه اناكو.

ك. يؾًددل  –ثؾددٕس  حٓٛددخ يؤطددهخ  –كهاٍددبد  ددٙ اٞؽددٕال انشقظددٛخ  -52
 و كاه انشجبة ثبنحبْوح.1680/ـ1400ْؽجةخ ثهزبعٙ ؽٍَ 

اندددلٍٚ ٔ دددٕاٍَٛ اٞؽدددٕال انشقظدددٛخ نهًَزشدددبه بهدددٙ يُظدددٕه هللاطدددلاه  -53
  انَدددددُخ انَدددددبثةخ 11انًغهدددددٌ اٞبهدددددٗ نهشدددددئٌٕ ا٠ٍددددد٣يٛخ انةدددددلك 

 و.1661ْذ/1381
 و.1666 بٌَٕ اٞؽٕال انشقظٛخ ك. يؾًل انكشجٕه انفجةخ انضبنضخ  -54

 الرسائل العلمٌة الشرعٌة:
وائا انًَبٔٚخ ٔانحٕاٍَٛ انٕػةٛخ ك. هػب شةجبٌ ـٔعبد  ٙ انشرةلك اني -55

 و.1680ْـ/1400ك زٕهاِ ثبنشوٚةخ ٔانحبٌَٕ ثبنحبْوح 
كهاٍددخ  –ؤبٛخ رددلفم انئعددخ نًُددا انزةددلك ـرةددلك انئعددبد ٔيددلٖ يشدد -56

ك. هؽددددددددبة يظددددددددفاٗ ك زددددددددٕهاِ ثؾحددددددددٕق انحددددددددبْوح  –يحبهَددددددددخ 
 و.2006ْـ/1430

وٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ـاعددت  ددٙ انشددؽببددخ انئعددخ نئعٓددب ثددٍٛ انؾدد  ٔانٕ -51
وائا اٞفدددددوٖ ك. يهكدددددخ ٍٕٚددددد  ك زدددددٕهاِ ثؾحدددددٕق انحدددددبْوح ـٔانشددددد
 و.1664ْـ/1414

وٚةخ ا٠ٍدد٣يٛخ ـيددلٖ اٍددزةًبل ؽحددٕق انئعٛددخ  ٔيددب رزحٛددل ثددّ  ددٙ انشدد -58
و٘ انؾلٚش ك. انَدةٛل يظدفاٗ انَدةٛل ك زدٕهاِ ثؾحدٕق ـٔانحبٌَٕ انًظ

 و.1636انحبْوح 

ا، القوانٌن مرتبة حسب ظهورها ت ٌا  قراراتها: مع بعضارٌخ
انقدبص ثدجةغ  ؽكدبو اٞؽدٕال انشقظدٛخ  1626نَُخ  25انحبٌَٕ ه ى  -56

ٔانحدواهاد انًُادنح ٞؽكبيٓدب  – ٙ:  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظٛخ نهًَهًٍٛ 
انفجةدددخ انزبٍدددةخ نهٓٛئدددخ انةبيدددخ نشدددئٌٕ انًفدددبثا اٞيٛوٚدددخ ثبنحدددبْوح  –

 و.2015
 دٙ: يغهدخ  –ا٠ٚؼدبؽٛخ ندّ ٔانًدن وح  –و 1616نَدُخ  44انحبٌَٕ ه دى  -60

انًؾبيبح  انةلك انزبٍا ٔانةبشو نهَُخ انزبٍةخ ٔانقًٍَٛ  رشدوٚةبد بدبو 
 و.1616

و اندددن٘  ػدددب  ثةدددغ يدددٕاك اٞؽدددٕال 1685نَدددُخ  100انحدددبٌَٕ ه دددى  -61
و انًشبه هللانّٛ آَاًدب  ْٔدٕ يةدّ 1626نَُخ  25انشقظٛخ هللانٗ انحبٌَٕ ه ى 
  ٙ َاٌ انًظله انَبث .



 حٕنٛت كهٛت انذساساث اإلساليٛت ٔانعشبٛت نهبُاث ــ بُٙ سٕٚف .. خايعت األصْش
 ه
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و ثشدأٌ  ٔػدب: ٔهللاعدواءاد 1685نَدُخ  3266 دى  واه ٔىٚدو انةدلل ه -62
هللابدد٣ٌ ٔرَددهٛى هللاشددٓبك انفدد٣ق هللانددٗ انًفهحددخ  ٔهللاففددبه انئعددخ ثددبنئاط 

ٔانحدواهاد  –انغلٚل. ٔ ل ٔهك  ٙ:  ٕاٍَٛ اٞؽٕال انشقظدٛخ نهًَدهًٍٛ 
و انٓٛئددخ انةبيددخ نشددئٌٕ 2015انفجةددخ انزبٍددةخ بددبو  –انًُاددنح ٞؽكبيٓددب 

 انًفبثا اٞيٛوٚخ ثبنحبْوح.

 القانون:تب الفقه ك
نَددُخ  100انحددبٌَٕ ه ددى  –شددوػ رةددل٣ٚد  ددٕاٍَٛ اٞؽددٕال انشقظددٛخ  -63

ك. يؾًددل َجٛددم انشددبمنٙ ؽجةددخ كاه انُٓؼددخ انةوثٛددخ ثبنحددبْوح  –و 1685
 و.1686ْـ/1406

ؤبٛخ يددب عددبء ثٓددب يددٍ هللا ددواهاد  ـٔيددلٖ يشدد –ٔصٛحددخ انددئاط انغلٚددلح  -64
ةل عجددبنٙ انفجةددخ ك. ٍدد –ٔيٕاَددا  ٔيددب ًٚكددٍ ا٢راددبق بهٛددّ يددٍ شددؤؽ 

 و كاه انُٓؼخ انةوثٛخ ثبنحبْوح.2001انضبَٛخ 




