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 حـــــــذمـــــانمق

 ،هلل هة اٌعب١ٌّٓ ٚاٌظالح ٚاٌَالالَ لٍالٝ هٍالٌٛٗ اٌّجعالٛس هؽّالخ ٌٍعالب١ٌّٓ  اٌؾّل    

 ٚثعل...

 ذمهٍذ  -1

 جم جم جم جم  جم جم جم جم جم ُّٚعً ـٟ ِؾىُ وزبثٗ اٌعي٠ي  ٠مٛي هللا لي

َّحي جم جم جم  جم جم جم جم
(1).  

ٚعً االَٔبْ ٚـؼٍٗ لالٓ ثالبلٟ اٌّقٍٛلالبد ِٚالٓ ِ الب٘و ٘النا  ـمل ووَ هللا لي

ِشالالوٚل١خ اٌالاليٚاط ٚأؽالالً هللا اٌالاليٚاط ٌجٕالالٟ اٌجشالالو ٌّالالب ـ١الالٗ ِالالٓ ف١الالو االٌٙالالٟ اٌزىالالو٠ُ 

ٌٚىالالٓ الزؼالالذ اٌؾ١الالبح اٌجشالالو٠خ اْ رىالالْٛ ٕ٘الالبن   ،ٚهؽّالالخ ٍٚالالىٓ ِٚالالٛكح ٌٍالاليٚع١ٓ

فالـبد َِالزّوح رؾاللس ثال١ٓ االىٚاط لالل رالئكٞ اٌالٝ أٙالبء اٌعاللالخ اٌيٚع١الخ ـ١ؾظالً 

كْٚ رالاللفً  ث١ّٕٙالالب ؽالالالق أٚ رفو٠الالك أٚ ـَالالـ أٚ لالالل ٠ؾالاللس ٘الالنا اٌفالالواق ثالال١ٓ اٌالاليٚع١ٓ

االَٔبْ وّٛد اٌيٚط أٚ اٌيٚعالخ ٠ٚزورالت لٍالٝ ٘النا اٌفالواق اصالبه ٚأؽىالبَ لل٠اللح ِالٓ 

 ػّٕٙب اٌعلح ٟٚ٘ اٌزٟ ٍٕج١ٕٙب ـٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ.

 أهمٍح انثحس  -2

اْ أ١ّ٘الالخ ٘الالنٖ اٌلهاٍالالخ رىّالالٓ ـالالٟ ِعوـالالخ ا٢هاء اٌفم١ٙالالخ ٚاةؽىالالبَ اٌمب١ٔٛٔالالخ  

اٌزالالٟ وّالالب رؾمالالك ٘الالنٖ اٌلهاٍالالخ اةعبثالالخ لٍالالٝ اٌىض١الالو ِالالٓ اٌزَالالبإالد  ،اٌّزعٍمالالخ ثبٌعالاللح

ٌٛلٛع اٌىض١و ِٓ ؽبالد اٌفولخ ث١ٓ اٌيٚع١ٓ  ا  ٠ؾزبعٙب إٌبً ـٟ ؽ١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ ٔ و

 ِٓ ِعوـخ ِب ٠زورت لٍٝ مٌه ِٓ أؽىبَ.الثل  زٟاٌ

 خطح انثحس -3

ـالٟ ٘النا اٌّٛػالٛع  افزؤالب اٌجؾالشة١ّ٘خ أؽىالبَ اٌعاللح ثال١ٓ اٌشالو٠عخ ٚاٌمالبْٔٛ 

اٌزؾ١ٍٍٟ ٌٕظٛص ِٛاك لالبْٔٛ اةؽالٛاي اٌشقظال١خ اٌعوالالٟ هلالُ  ِٕٙظ اٌجؾش ٚارجعٕب

اٌّجؾالالش  ،ٕالالبٚي اٌّٛػالالٛع ِالالٓ فالالالي ِجؾضالال١ٍٓٚالالٛؾ ٔز ،اٌّعالاللي 1959ٌَالالٕخ  188

ٛػالالالٛع ِب١٘الالالخ اٌعالالاللح ٚاٌؾىّالالالخ ِٕٙالالالب ٚأكٌالالالخ ٌّ اةٚي ِالالالٓ ٘الالالنٖ اٌلهاٍالالالخ فظظالالالٕبٖ

ـٟ اٌّطٍت اةٚي  رٕبٌٕٚب ،٘نا اٌّجؾش اٌٝ ِطٍج١ٓ ٚلَّٕب ب  ٚلبٔٛٔ ب  ِشوٚل١زٙب شول

ٌؾىالُ اٌعاللح ٚأكٌالخ ِشالوٚل١زٙب  ٚاٌؾىّخ ِٕٙب ٚاٌّطٍالت اٌضالبٟٔ فظظالٕبِٖب١٘خ اٌعلح 

 .ب  ٚلبٔٛٔ ب  شول

                                                           
(1 )

(70ٍٛهح االٍواء، اال٠خ )
 
.
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 ب  اٌٝ أٔٛاع اٌعلح ٚا٢صبه اٌّزورجخ ل١ٍٙب شالول ـَٕزطوق ـ١ٗأِب اٌّجؾش اٌضبٟٔ 

 ،اٌّطٍت اةٚي ةٔٛاع اٌعلح اٌٝ ِطٍج١ٓ فظظٕب ٘نا اٌّجؾش ا٠ؼب ٚلَّٕب ،ب  ٚلبٔٛٔ

 زورت لٍٝ اٌعلح.ا٢صبه اٌزٟ ر ـ١ٗ  زٕبٚيَٛؾ ٔـأِب اٌّطٍت اٌضبٟٔ ٚاةف١و 

ا١ٌٙالب  رٛطالٍٕبقزُ ٘نا اٌجؾش ثقبرّالخ رزؼالّٓ أ٘الُ إٌزالبئظ ٚاٌزٛطال١بد اٌزالٟ ٚٔ

 .ِٓ فالي ٘نٖ اٌلهاٍخ
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 انمثحس األول

 مشزوعٍرهاوادنح ماهٍح انعذج 

٠ٕزٟٙ لمل اٌيٚاط ثبٌّٛد ٠ٕٚؾً ثبٌفَـ ٚاٌطالق ٚاٌزفو٠ك ٚاٌقٍع ـبما أزٙٝ 

ثٙالب ٚعالت ل١ٍٙالب  االٔؾالي ٚوبٔذ اٌيٚعخ ِاللفٛال   اٍجبة ثبٌّٛد اٚ أؾً ثَجت ِٓ

أْ رٕز و ِلح ِع١ٕخ ِٓ اٌٛلذ ٌٍزؤول ِٓ ثواءح هؽّٙالب ـالٟ ؽبٌالخ االٔؾالالي أٚ اٌّالٛد 

اٌّجؾش ٘نا ٚٔزٕبٚي ـٟ  ط ـٟ ؽبٌخ اٌّٛد لجً اٌلفٛي.ثعل اٌلفٛي ٚؽئب لٍٝ اٌيٚ

 ب  ِشالوٚل١زٙب شالولِب١٘خ اٌعلح ٚاٌؾىّخ ِٕٙب ـٟ اٌّطٍت اةٚي صالُ ٔزطالوق اٌالٝ أكٌالخ 

  ـٟ اٌّطٍت اٌضبٟٔ. ب  ٚلبٔٛٔ

 

 انمطهة األول

 ماهٍح انعذج وانحكمح منها

ٚٔزٕالبٚي  ،ٔزٕبٚي ـٟ اةٚي ِب١٘الخ اٌعاللح  ،١ٍزُ رم١َُ ٘نا اٌّطٍت اٌٝ ـول١ٓ 

 :ـٟ اٌفوع اٌضبٟٔ اٌؾىّخ ِٓ اٌعلح 

 انفزع األول

 ماهٍح انعذج

اػالؼ ٚشالبًِ ٠الزُ اٌزطالوق اٌالٝ ِالب ٌج١بْ ِفَٙٛ اٌعاللح ٚاٌزعالوؾ ل١ٍٙالب ثشالىً ٚ

ٍٝ٠: 

 : ذعزٌف انعذج نغح  أولا 

 ا  لالاللٖ ٠عالاللٖ لالالل ،ٚ٘الالٟ ِالالٓ اٌعالالل ٚاٌؾَالالبة ٚاٌعالالل ـالالٟ اٌٍؽالالخ : اؽظالالبء اٌشالالٟء 

ٚ اةشالالٙو ٚعّعٙالالب ٚلالاللح ٍٚالال١ّذ ثالالنٌه الشالالزّبٌٙب لٍالالٝ اٌعالاللك ِالالٓ اةلالالواء أ ا  ٚرعالاللاك

 .(1)علٚك ٠مبي : للح اٌّوأح أٞ أ٠بَ ألوائٙبّلٍٝ اٌؼب)للك( ٚرطٍك ا٠
 

ا شانٍا: ذعزٌف انعذج اصطالح ا )شزع ا  (ا

ٟٚ٘ لجبهح لالٓ اٌّاللح اٌزالٟ ؽاللك٘ب اٌشالبهع لمالت اٌفولالخ رٕز الو ـ١ٙالب اٌيٚعالخ 

 .(2)رٍه اٌّلحثلْٚ ىٚاط ٌؾ١ٓ أمطبع 

                                                           
(1)  

 . 281، ص 3اثٓ ِٕ ٛه ، ٌَبْ اٌعوة ، كاه طبكه ث١وٚد ط 
(2 ) 

 .235ـبهٚق لجلهللا وو٠ُ ،ا١ٌٍٛؾ ـٟ شوػ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ اٌعوالٟ، ص 
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ٞ ٍالجت ِالٓ أٍالجبة أزٙبئالٗ اٌزعو٠ؿ ـبما أزٙٝ لمل اٌيٚاط ة لٍٝ ٘نا ٚثٕبءا   

 ،ثٙالالب  والالبٌطالق أٚ اٌزفو٠الالك أٚ اٌفَالالـ أٚ اٌّزبهوالالخ أٚ اٌّالالٛد ٚوبٔالالذ اٌيٚعالالخ ِالاللفٛال  

ـالالال ٠ؾالالً ٌٙالالب فالٌٙالالب أْ رزالاليٚط ثؽ١الالو  ،ٚعالالت ل١ٍٙالالب أْ رٕز الالو اٌّالاللح اٌّؾالاللكح شالالولب  

أِالالب اٌوعالالً ـالالال لالاللح ل١ٍالالٗ ةْ اٌعٍالالخ  ،(1)ٙالالب٠غالالٛى ؽزالالٝ فطجزىٚعٙالالب اةٚي ثالالً ال 

ٚاْ ثبِىالالبْ  ،ٚلالاللِب   اٌّٛعجالالخ ة٠غبثٙالالب ال رزالالٛاـو ـ١الالٗ ٚاٌؾىالالُ ٠الاللٚه ِالالع لٍزالالٗ ٚعالالٛكا  

 ،ٕ٘بن ِبٔع ٠ؾٛي كْٚ ىٚاعٗ اٌغل٠لاال اما وبْ اٌيٚط أْ ٠زيٚط ثعل اٌفولخ ِجبشوح 

اٌؾبٌالخ ٠غالت ل١ٍالٗ اٌزالوثض ؽزالٝ ـالٟ ٘النٖ ،وّٓ ؽٍك ىٚعزٗ ٚأهاك أْ ٠زيٚط أفزٙالب 

 .(2)رٕزٟٙ للح ىٚعزٗ اٌّطٍمخ

ٌمل رعلكد لجبهاد اٌفمٙبء ـٟ رعو٠ؿ اٌعلح اال أْ ع١ّعٙالب راللٚه ؽالٛي ِفٙالَٛ 

ٍٚالالالٛؾ ٔالالالٛهك ثعالالالغ ٘الالالنٖ  ،ٚاؽالالالل ٌٚالالال١ٌ ٕ٘الالالبن افالالالزالؾ ث١الالالُٕٙ ٍالالالٜٛ ـالالالٟ االٌفالالالبظ

 :اٌزعبه٠ؿ

ِالالب ثمالالٟ ِالالٓ  صالالبه  الٔمؼالالبء لٕالالل اٌؾٕف١الالخ: ـمالالل لوـٙالالب ثؤٔٙالالب ِالاللح ِؾالاللكح شالالولب   -

 . (3)اٌيٚاط

أٞ  ، االٔز البهٚاٌزالوثض ٘الٛ  (4)ٌّوأح لٕل ىٚاي إٌىبػ أٚ شجٙزٗأٚ روثض ٠ٍيَ ا

 أز به أمؼبء اٌّلح.

ق أٚ لٕل اٌّبٌى١خ : ـمل لوـٙالب اٌؾطالبة ثؤٔٙالب ِاللح ٠ّزٕالع ـ١ٙالب اٌاليٚاط ثَالجت ؽالال -

 .(5)ِٛد اٌيٚط أٚ ـَبك إٌىبػ

أٚ  رزالوثض ـ١ٙالب اٌّالوأح ٌّعوـالخ ثالواءح هؽّٙالبلح ّالـٙالٟ اٍالُ ٌ  :أِالب لٕالل اٌشالبـع١خ -

 .(6)ٌزعجل أٚ ٌزفغعٙب لٍٝ ىٚعٙب

 

                                                           
(1 )

 .351، ص1962ِؾَٓ ٔبعٟ ، شوػ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ، اٌطجعخ اةٌٚٝ ، 
(2 )

،  2014اٌّمبهْ، اٌطجعخ االٌٚٝ ،  اإلٍالِٟفمٗ ِظطفٝ اثوا١ُ٘ اٌيٌّٟ، أؽىبَ اٌيٚاط ٚاٌطالق ـٟ اٌ ك.

 .214ص
(3 ) 

 ،986 1 ،اٌطجعخ اٌضب١ٔخ ،3ط ثلائع اٌظٕبئع ـٟ رور١ت اٌشوائع ، لالء اٌل٠ٓ أثٟ ثىو ثٓ َِعٛك اٌىبٍبٟٔ ،

 .190ص ث١وٚد،
(4 ) 

 . 80، ص  3اٌٍجبة ـٟ شوػ اٌىزبة ، ط لجل اٌؽٕٟ اٌؽ١ّٕٟ ،
(5 )

 .470، ص5ف١ًٍ ، ط دمحم اٌّعوٚؾ ثبٌؾطبة ، ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ ٌشوػ ِقزظوأثٟ لجلهللا دمحم ثٓ  
(6 )

، ِٚظطفٝ 384، ص 1958ِؽٕٟ اٌّؾزبط اٌٝ ِعوـخ ِعبٟٔ اٌفبظ إٌّٙبط ،  دمحم اٌشوث١ٕٝ اٌقط١ت ،

، اٌطجعخ االٌٚٝ ، 1ط اٌفمٗ إٌّٙغٟ لٍٝ ِن٘ت االِبَ اٌشبـعٟ ، ، ِٚظطفٝ اٌؾَٓ ٚلٍٟ اٌشوثغٟ اٌجؽب

 .428، ص 2008 ّظطفٝ ،كاه اٌ
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ٚاٌّالواك ثالٗ اٌّاللح اٌزالٟ رزالوثض ـ١ٙالب  ب  ٟ٘ اٌزالوثض اٌّؾاللٚك شالول:ٚلٕل اٌؾٕبثٍخ  -

٠ٚؾظً مٌاله ثٛػالع اٌؾّالً أٚ  ،اٌّوأح ٚرٕز و كْٚ ىٚاط ٌزعوؾ ثواءح هؽّٙب 

 .(1)ِؼٟ الواء أٚ أشٙو

 

ا قانىنشانصا: ذعزٌف انعذج   ا

ؽالٛاي اٌشقظال١خ هلالُ لبْٔٛ اةٌٍعلح ـٟ  ا  ِؾلك ب  اٌّشوع اٌعوالٟ رعو٠فٌُ ٠ٛهك 

( ٚلالل 47،48،49رطوق اٌٝ ِٛػٛع اٌعلح ـالٟ اٌّالٛاك)  ٌىٕٗإٌبـن 1959ٌَٕخ  188

رغالت اٌعاللح لٍالٝ ٓ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ اٌعوالٟ لٍالٝ أالٗ: ( 47ِ) كحٔظذ اٌّب

 :(2)اٌيٚعخ ـٟ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ

اما ٚلعالالذ اٌفولالالخ ث١ٕٙالالب ٚثالال١ٓ ىٚعٙالالب ثعالالل اٌالاللفٛي ٍالالٛاء وبٔالالذ لالالٓ ؽالالالق  -1

هععالالٟ أٚ ثالالبئٓ ث١ٕٛٔالالخ طالالؽوٜ أٚ وجالالوٜ أٚ رفو٠الالك أٚ ِزبهوالالخ أٚ ـَالالـ أٚ 

 ف١به ثٍٛغ .

 اما رٛـٝ لٕٙب ىٚعٙب ٌٚٛ لجً اٌلفٛي ثٙب . -2

 

 انفزع انصانً

 انحكمح من ذشزٌع انعذج

 :(3)ٌمل شولذ اٌعلح ٌّعبْ ٚؽىُ ٍب١ِخ ِٕٙب

اٌزؤول ِٓ ثواءح هؽُ اٌيٚعخ اٌزٟ ؽظٍذ اٌفولخ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ىٚعٙالب اما وبٔالذ  -1

ِٓ عٙخ ٚالطبء ِغبي ٌزاللاهن إٌاللَ  ةاةَٔب الفزالؽ ا  ٌألٔغبة اٍزجعبك أ٘ال  

 ثعل اٌفولخ اما ظٙو ٌٙب ؽًّ ِٓ عٙخ صب١ٔخ .

الطبء اٌشالبهع ٍِٙالخ ةٍالزئٕبؾ اٌؾ١البح اٌيٚع١الخ لالٓ ؽو٠الك لاللَ اٌزَالوع ـالٟ  -2

اٌغل٠ل وّب ـٟ اٌطالق كْٚ اٌّوح اٌضبٌضخ ؽ١ش ٠ؾك ٌٍيٚط أْ ٠واععٙب اٌيٚاط 

 أصٕبء اٌعلح كْٚ لمل ِٚٙو عل٠ل٠ٓ.

                                                           
(1 )

 .411، ص 5ِٕظٛه ثٓ ٠ٌٛٔ ثٓ اكه٠ٌ اٌجٙٛرٟ ، وشبؾ اٌمٕبع لٓ ِزٓ االلٕبع ، ط 
(2 )

 .1959ٌَٕخ  188لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ اٌعوالٟ هلُ  
(3 ) 

،  ِظطفٝ اٌيٌّٟ ، ك.277، ص1983كاه اٌفىو ،  اٌطجعخ اٌواثعخ ، ،2ا١ٌَل ٍبثك، ـمٗ إٌَخ ، ِغٍل 

، ِظطفٝ اٌجؽب ٚأفوْٚ ، اٌّظله 284، دمحم اٌشوث١ٕٟ ، اٌّظله اٌَبثك، ص 215اٌّظله اٌَبثك ، ص

 . 429اٌَبثك، ص
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شالالولذ لالاللح اٌٛـالالبح ةظٙالالبه اٌؾالاليْ ٚاةٍالالٝ ٌٛـالالبح اٌالاليٚط ٚاٌٛـالالبء ٌالالٗ ثعالالل أْ  -3

ٓ به رالؤص١و ـماللٖ ـالٟ إٌّالع ِالٓ اٌزالي٠ٚلزب ِٓ اٌيِٓ ٚوالنٌه أظٙالٔعّذ ثعشورٗ 

 ؾلاك لٍٝ اٌٛاٌل ٚاٌٌٛل.اٌل١ٍٗ أوضو ِٓ ؾلاك اٌٚاٌزغًّ ٌٚنٌه شوع 

ث١بْ رع ١ُ شؤْ اٌيٚاط ٚهـع للهٖ ٚأظٙبه شوـٗ ـالال ٠ٕؾالً اال ثبٔمؼالبء ِاللح  -4

 ٠عٍُ ثٗ أؾالٌٗ.

اةؽز١الالبؽ ٌؾالالك اٌالاليٚط ِٚظالالٍؾخ اٌيٚعالالخ ٚؽالالك اٌٌٛالالل ٚاٌم١الالبَ ثؾالالك هللا اٌالالنٞ  -5

لٕٙالب أٚعجٗ ٚثبٌزبٌٟ ال ٠َالٛغ ٌٍيٚعالخ اٍالمبؽٙب وّالب ال ٠غالٛى ٌٍاليٚط اٌزٕالبىي 

 ةٔٙب ١ٌَذ ؽمب فبٌظب ٌٗ .

اٌزعال٠ٛغ لالٓ اٌعالوؾ اٌغالبٍٟ٘ اٌالنٞ والبْ ٠فالوع  ٠ؼالبِٚٓ ؽىّخ رشو٠عٙب ا -6

هعٟ لبِالب والبِال بلٍٝ اٌيٚعخ اما ِبد ىٚعٙب أْ رؾجٌ ٔفَٙب لٓ اٌعبٌُ اٌق

ٚأْ رؽطٟ ٔفَٙب فالي مٌه ثبٌَٛاك ـبٌمؼبء لٍٝ لبكح ِزطوـالخ ـالٟ اٌّغزّالع 

 .(1)عبكح ثّجلأ ِعزلي ١ٍٍُرٍه اٌ ذال ٠زُ اال اما اٍزجلٌ

 

 انمطهة انصانً

ا شزوط انعذج وأدنح مشزوعٍرها شزع ا وقانىن ا  ا

٘نا اٌّطٍت اٌٝ ـول١ٓ ٍٕزٕبٚي ـالٟ اٌفالوع اةٚي شالوٚؽ اٌعاللح ٚـالٟ  ٚلَّٕب 

 ب  ٚلبٔٛٔ ب  اٌفوع اٌضبٟٔ أكٌخ ِشوٚل١زٙب شول

 

 انفزع األول

 شزوط وجىب انعذج

 اٌيٚعخ اٌزٟ ـبهلٙب ىٚعٙالب ثَالجت ِالٌٓمل رج١ٓ ٌٕب ِٓ فالي رعو٠ؿ اٌعلح ثؤْ 

 ال رعزل اال اما رٛاـود اٌشوٚؽ اٌضالصخ اٌزب١ٌخ : ،أٍجبة أؾالي لمل اٌيٚاط اٚ أزٙبئٗ 

 انشزط األول: وجىد عقذ سواض صحٍح 

اٚ  اٌظؾ١ؼ اٌّزورجخ لٍالٝ اٌعمالل ثعالل أؾالٌالٗ اْ اٌعلح ٟ٘ أصو ِٓ  صبه اٌيٚاط

هلٙب ىٚعٙب اْ ٠ىْٛ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ىٚعٙب اٌنٞ بـ١غت ٌىٟ رعزل اٌيٚعخ اٌزٟ ـ ،أزٙبئٗ

هلٙب لمل ىٚاط طؾ١ؼ ٚلمل اٌيٚاط ال ٠ىْٛ طؾ١ؾب اال اما وبْ َِزغّعب الهوبْ بـ

 ،ٌٗ ـال للح ل١ٍٙب اِب اما وبْ اٌعمل ؼ١و طؾ١ؼ أٚ ال ٚعٛك  ،أعمبكٖ ٚشوٚؽ طؾزٗ

                                                           
(1 ) 

 . 11، ص 2012ه١ٍّخ شَّٛ ، أؽىبَ اٌعلح اٌشول١خ ، اٌطجعخ االٌٚٝ ، كاه اٌعظّبء،  ك.
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ـبٌيا١ٔخ ٚاٌّاللفٛي ثٙالب ثعمالل  ،ورت أصو ِٓ  صبه اٌيٚاط ال٠ةْ اٌيٚاط ؼ١و اٌظؾ١ؼ 

أِالالب اٌّاللفٛي ثٙالالب ـالالٟ  ،ىٚاط ثبؽالً ال لالاللح ل١ٍٙالالب ثَالجت لالاللَ ٚعالالٛك اٌعمالل اٌظالالؾ١ؼ 

ـبٍل أٚ اٌّٛؽٛءح ثشجٙخ ـبْ اٌعلح رغت ل١ٍٙب ثبٌلفٛي ٚال شؤْ ٌٍعمل ثٙب ٚلالل ىٚاط 

ٚهك ؽ١الش اٌعوالٟ ١خ ( ِٓ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ47لٍٝ ٘نا اٌشوؽ اٌّبكح ) ذٔظ

)رغالت اٌعاللح لٍالٝ اٌيٚعالخ ..... اٌالـ ( ـىٍّالخ اٌيٚعالخ ال رطٍالك اال لٍالٝ اٌّالوأح  :ـ١ٙب 

ـ١ّالب لاللا مٌاله ال ٠طٍالك لٍالٝ اٌّالوأح اٍالُ  ،لمالل ىٚاط طالؾ١ؼ ،اٌزٟ ٠وثطٙب ثبٌوعالً 

 .(1)اٌيٚعخ

 

 : وقىع انفزقح تٍن انشوجٍنانشزط انصانً

–ٚلمل اٌيٚاط ٠ٕؾً  ،أٍجبة اٌفولخ٠شزوؽ ٌٛعٛة اٌعلح أْ ٠زؾمك ٍجت ِٓ 

ٚلل  ،(2)فو٠ك أٚ اٌقٍع وّب ٠ٕزٟٙ ثبٌّٛدثبٌطالق أٚ اٌفَـ أٚ اٌز -رملَ  ث١ٕب ـ١ّب وّب 

رغت ثبٔٗ : ( ِٓ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ اٌعوالٟ 47ٔظذ لٍٝ مٌه أؽىبَ اٌّبكح )

 اٌعلح لٍٝ اٌيٚعخ ـٟ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ:

ىٚعٙالب ثعالل اٌاللفٛي ٍالالٛاء وبٔالذ لالٓ ؽالالالق اما ٚلعالذ اٌفولالخ ث١ٕٙالب ٚثالال١ٓ  -1

هععالٟ أٚ ثالالبئٓ ث١ٕٛٔالالخ طالالؽوٜ أٚ وجالالوٜ أٚ رفو٠الالك أٚ ِزبهوالالخ أٚ ـَالالـ أٚ 

 ف١به ثٍٛغ .

 اما رٛـٝ لٕٙب ىٚعٙب ٌٚٛ لجً اٌلفٛي ثٙب. -2

 

 -فٍما عذا حانح انىفاج –انشزط انصانس: حصىل انذخىل تانشوجح 

ٌٚٙنا ٠شزوؽ  ،ِٓ اٌؾًّ اْ اٌؾىّخ ِٓ اٌعلح ٟ٘ اٌزؤول ِٓ ثواءح هؽُ اٌّوأح

ـالبْ ٌالُ ٠اللفً ثٙالب  ،أْ ٠ىْٛ اٌيٚط لل كفً ثٙب كفٛال ؽم١م١ب لجً ٚلٛع اٌفولخ ث١ّٕٙالب

ٌٚىٓ ٠الوك لٍالٝ مٌاله اٍالزضٕبء ٚاؽالل ٚ٘الٛ اما والبْ ٍالجت  ،ٚـبهلٙب ال رغت اٌعلح ل١ٍٙب

 ً اٌّالٛد اَاٌفولخ ٚـبح اٌيٚط ـبْ اٌعلح رغت لٍٝ اٌيٚعخ ٍٛاء وبْ لل كفً ثٙالب لجال

 ( اٌّشبه ا١ٌٙب الالٖ.47( ِٓ اٌّبكح )2وّب ٔظذ لٍٝ مٌه اٌفموح ) .(3)ال

 يه ىه جم جم ُّٱٚشوؽ اٌلفٛي ثبٌَٕجخ ٌؽ١و اٌٛـبح ٔض ل١ٍٗ اٌمواْ اٌىو٠ُ ـٟ لٌٛٗ رعبٌٝ 

 َّ جم جم جم جم  جمجم جم جم جم جم جم جم جم جم جم  جم جم جم جي
(4).  

                                                           
(1)  

 . 353ِؾَٓ ٔبعٟ ، اٌّظله اٌَبثك ، ص
(2 )

 .215ص اٌّظله اٌَبثك ،ك. ِظطفٝ اٌيٌّٟ،  
(3)  

 .356ِؾَٓ ٔبعٟ، اٌّظله اٌَبثك،ص
(4 )

 .49ٍٛهح اةؽياة، ا٠٢خ  
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 انفزع انصانً

ا أدنح مشزوعٍح انعذج شزع ا وقانىن ا  ا

ٚلالالل صجالالذ  ،لٕالالل ٚعالالٛك ٍالالججٙب،ارفالالك اٌفمٙالالبء لٍالالٝ ٚعالالٛة اٌعالاللح لٍالالٝ اٌّالالوأح 

  :ٍٚٛؾ ٔج١ٓ مٌه لٍٝ اٌٛعٗ ا٢رٟ ،َٕخ ٚاةعّبعٌِشوٚل١زٙب ثبٌىزبة ٚا

 من انكراب :أولا 

َّىنجم جم من  جم جم ُّٱٌمل عبء ـٟ للح اٌطالق ِٚلرٗ لٛي هللا رعبٌٝ 
ٚعً  أٚعت هللا لي .(1)

 لٍٝ اٌّطٍمخ. لوٚءاٌعلح ٚاٌزوثض ٌّلح صالصخ 

 

 َّ جمجم جم جم  جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱٚعبء ـٟ للح اٌٛـبح لٛي هللا رعبٌٝ 
(2). 

ٌمل كَي ظب٘و ٘نٖ ا٠٢خ اْ وً ِٓ ِبد لٕٙب ىٚعٙب رىْٛ للرٙب أهثعالخ أشالٙو 

 .(3)ٟٚ٘ رشًّ اٌظؽ١وح ٚاٌؾوح ٚاةِخ ٚماد اٌؾ١غ ٚا٠٢َخ ،ٚلشوح أ٠بَ

وّب عبء ـٟ للح اٌظؽ١وح وّب عبء ـٟ للح اٌظؽ١وح ٚا٠٢َخ ٚاٌؾبًِ لٛي هللا رعبٌٝ 

 جم جم جم جممس  جم جم جممخ   جممح  ُّٱٚا٠٢َخ ٚاٌؾبًِ لٛي هللا رعبٌٝ 

أـبكد ٘نٖ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ اْ للح  ،(4)َّ  جمجم جم جم جم جم جم جمجم جم جم

ٚ٘نٖ كالٌخ  ،ٚاْ للح اٌؾبًِ ٘ٛ ٚػع ؽٍّٙب ،اٌظؽ١وح ٚا١ٌبئَخ ٟ٘ صالصخ أشٙو

 طو٠ؾخ لٍٝ ٚعٛة اٌعلح لٍٝ اٌّوأح.

 جم جم جمجم  جم جم جم جمخل مل ىل يل  ُّٱٚونٌه ـٟ لٌٛٗ رعبٌٝ 

ـٟ ٘نٖ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ أِو ٌٍَٕبء اٌّعزلاد ثؤؽظبء للرٙٓ ٚاةِو ٕ٘ب  .(5)َّ جمجم

 .(6)ٌٍٛعٛة ٚاؽظبء اٌعلح ال ِعٕٝ ٌٗ اال ٚعٛة اٌعلح ٔفَٙب
 

 : من انسنحشانٍا

 لٓ إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص( لٍٝ ِشوٚل١خ اٌعلح ِٕٚٙب:ٚهكد للح أؽبك٠ش 

                                                           
(1 )

 .228ٍٛهح اٌجموح، ا٠٢خ  
(2 )

 .234ٍٛهح اٌجموح، ا٠٢خ  
(3 )

 .430، ص1دمحم ثٓ لٍٟ ثٓ دمحم اٌشٛوبٟٔ، ـزؼ اٌمل٠و، ِغٍل 
(4 )

 .4ٍٛهح اٌطالق ، ا٠٢خ 
(5)  

 . 1ٍٛهح اٌطالق، ا٠٢خ 
(6 )

،  2004،اٌطجعخ االٌٚٝ ، كاه اؽ١بء اٌزواس اٌعوثٟ ، ث١وٚد ، 3دمحم لٍٟ اٌظبثٟٛٔ، طفٛح اٌزفب١ٍو ،ط 

 .348ص
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لٓ ى٠ٕت هػٟ هللا لٕٙب لبٌذ )كفٍذ لٍٝ اثٕخ عؾش ؽ١ش رٛـٟ أفٛ٘ب ـللذ  -1

ثط١ت ـَّالذ ِٕالٗ صالُ لبٌالذ : اِالب ٚهللا ِالبٌٟ ثبٌط١الت ِالٓ ؽبعالخ ؼ١الو أالٟ ٍالّعذ 

ا٢فالو اْ رؾالل ـالٛق صالالس  هٍٛي هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص(٠مٛي )ال ٠ؾً ةِوأح رئِٓ ثبهلل ٚا١ٌَٛ

 .(1) اال لٍٝ ىٚط أهثعخ أشٙو ٚلشوا( ،١ٌبي

ـبهًٍ ا١ٌٙالب  ،لٓ ـبؽّخ ثٕذ ل١ٌ أْ اثب لّوٚ ثٓ ؽفض ؽٍمٙب اٌجزخ ٚ٘ٛ ؼبئت -2

ـغالالبءد هٍالالٛي هللا   ،ـمالالبي : ٚهللا ِبٌالاله ل١ٍٕالالب ِالالٓ شالالٟء  ،ٚو١ٍالالٗ ثشالالع١و ـَالالقطزٗ

ٚأِو٘الب اْ رعزالل  ،ـنوود مٌه ٌٗ ـمبي  )ملسو هيلع هللا ىلص(: ١ٌٌ ٌه ل١ٍالٗ ٔفمالخ ٚال ٍالىٕٝ  )ملسو هيلع هللا ىلص(

 ،ٟ ث١ذ أَ ِىزالَٛـصُ لبي :رٍه اِوأح ٠ؽشب٘ب أطؾبثٟ الزلٞ  ،ـٟ ث١ذ اَ شو٠ه 

 .(2)ـبما ؽٍٍذ ـآم١ٕٟٔ ،ـؤٔٗ هعً ألّٝ رؼع١ٓ ص١بثه 

 ط ِٓ اٌج١ذ اال ٌؾبعخ.ـٟ ٘نا اٌؾل٠ش أٚعت لٍٝ اٌّطٍمخ اةلزلاك ٚللَ اٌقوٚ

لٍالالٝ ١ِالالذ ـالالٛق صالالالس اال  اِالالوأحلالالٓ اَ لط١الالخ أْ هٍالالٛي هللا  )ملسو هيلع هللا ىلص( لالالبي : ال رؾالالل  -3

صالالٛة لظالالت ٚال  ٚال رٍالالجٌ صٛثالالب ِظالالجٛؼب اال ،لٍالالٝ ىٚط أهثعالالخ أشالالٙو ٚلشالالوا

 .(3)رىزؾً ٚال رٌّ ؽ١جب  

 

 شانصا: من األجماع

اْ ٕٛا ث١ٍٚججٙب ٚعٛك لٕل اٌّوأح لٍٝ اٌعلح لٍٝ ٚعٛة االِخ ـمٙبء عّع ٌمل ا

اٌغٛأت اٌزٟ ٍجك ٚاْ ث١ٕب٘ب ـٟ ٚ٘نٖ اٌؾىّخ ِزعلكح ِطٍٛثخ ؽىّخ رشو٠ع اٌعلح ـٟ 

  .ِٓ رشو٠ع اٌعلحاٌؾىّخ ِٛػٛع 

ِٓ لبْٔٛ ( 47ٚ48)اٌّبكر١ٓ اٌعلح لبٔٛٔب ٘ٛ ِب ٔظذ ل١ٍٙب لٍٝ ٚعٛة ل١ًٌ اٌٚ -

  .ٍبثمب ب ّا١ٌٙٚاٌّشبه  1959ٌَٕخ  188هلُ اٌعوالٟ االؽٛاي اٌشقظ١خ 

 انمثحس انصانً

ا أنىاع انعذج و ا  اَشار انمرزذثح عهٍها شزعا  وقانىنا

ٌٍٚؾبٌالخ اٌزالٟ رىالْٛ ربثع ٌَالجت اٌفولالخ  ؼ١و٘باْ الزلاك اٌّوأح ثٙنٖ اٌعلح كْٚ 

ل١ٍٙالالالب اٌّالالالوأح لٕالالالل ؽظالالالٛي اٌفولالالالخ ٌٚظالالالؾخ اٌالالاليٚاط ٚلالالاللَ طالالالؾزٗ ٌٚلهاٍالالالخ ٘الالالنا 

ٔزٕالالبٚي ـالالٟ  ،٘الالنا اٌّجؾالالش اٌالالٝ ِطٍجالال١ٓ  اٌّٛػالالٛع ثشالالٟء ِالالٓ اٌزفظالال١ً ـمالالل لَالالّٕب 

ٚـالٟ اٌّطٍالت اٌضالبٟٔ ٍالٛؾ ٔزطالوق اٌالٝ ا٢صالبه  ،اٌّطٍت اةٚي أٔٛاع اٌعلح ٚأزمبٌٙب 

 .ب  ٚلبٔٛٔ ب  اٌّزورجخ لٍٝ اٌعلح شول

                                                           
(1)  

 .5335، ػ9/484( ، 45اٌجقبهٞ، ـزؼ اٌجبهٞ وزبة اٌطالق ثبة )
(2 ) 

 .36، ػ 5/325( ، 6طؾ١ؼ ٍَُِ ، وزبة اٌطالق ، ثبة )
(3 )

 .349، ص2013،اٌطجعخ اٌضب١ٔخ ، كاه اٌجله ،  3اٍّبل١ً اٌظٕعبٟٔ، ٍجً اٌَالَ، طدمحم ثٓ 



 10 

 

 انمطهة األول

 انىاع انعذج وانرقانها

اٌفوع اةٚي ٍالٛؾ ٔجؾالش ـالٟ أٔالٛاع اٌعاللح  ،رُ رم١َُ ٘نا اٌّطٍت اٌٝ ـول١ٓ 

 .ٍٕجؾش ـٟ أزمبي اٌعلح ٚرؽ١١و٘ب ٚاٌفوع اٌضبٟٔ

 

 انفزع األول

 أنىاع انعذج

اٌعوالالٟ لٍالٝ صالصالخ  ٚلالبْٔٛ االؽالٛاي اٌشقظال١خ اٌعلح ـالٟ اٌشالو٠عخ اةٍالال١ِخ

اٚ ثبةشٙو أٚ ثٛػع اٌؾًّ ـزٍزيَ اٌّالوأح اٌّطٍمالخ ثؤؽالل  ٌموٚءأٔٛاع ٟٚ٘ اِب للح ثب

 :ٍٚٛؾ ٔج١ٓ مٌه لٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ  (1)ٌؾبٌزٙب لٕل اٌطالق أٚ اٌٛـبح ب  ٘نٖ اةٔٛاع ٚـم

 

 : انعذج تانقزوءأولا 

اٍُ ٠مع لٍٝ اٌؾ١غ ٚاٌطٙو ـٙالٛ ِالٓ اةػاللاك ٚأطالً  ،اٌموء ٚعّعٗ لوٚء 

اٌموء: اةعزّالبع ٍالّٟ ثالٗ اٌؾال١غ العزّالبع اٌاللَ ـالٟ اٌالوؽُ لالبي ـالٟ اٌمالبًِٛ اٌمالوء 

ٚعّالالع اٌؾالال١غ  ،ٚعّالالع اٌطٙالالو لالالوٚء ،ثالالبٌفزؼ ٠ٚؼالالُ : اٌؾالال١غ ٚاٌطٙالالو ٚاٌٛلالالذ 

 . (2)ألواء

وبٔذ ِٓ مٚاد ٚ ب  ٚلل ارفك اٌفمٙبء لٍٝ اْ للح اٌّطٍمخ ثعل اٌلفٛي ؽم١مخ اٚ ؽىّ

  جم جي يه ىه جم جم مه جه ين ىنجم جم من  جم جم ُّٱاٌؾ١غ اْ رعزل صالصخ لوٚء ثل١ًٌ لٛي هللا رعبٌٝ

 َّ جم
(3). 

بء ـالٟ رفَال١و ٌفالع ةٌفالبظ اٌعوث١الخ اٌّشالزووخ ـمالل أمَالُ اٌفمٙالٌٚىْٛ اٌموء ِالٓ ا

 :اٌموء اٌٝ هأ١٠ٓ

لالٓ ٚ٘الٛ ِالوٚٞ  ،اٌّواك ثالبٌموء )اٌؾال١غ( ٚلالبي ثالٗ اٌؾٕف١الخ ٚاٌؾٕبثٍالخ انزأي األول:

الْ اٌؾال١غ ِعالوؾ  ،(4)ٍِٛٝ ٚاثٟ اٌلهكاء ٚؼ١وُ٘ لّو ٚلٍٟ ٚاثٓ َِعٛك ٚاثٟ

                                                           
(1 )

 1959ٌَٕخ  188اٌمبػٟ دمحم ؽَٓ وشىٛي ٚاٌمبػٟ لجبً اٌَعلٞ ، شوػ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ هلُ 

 . 192، ص2011، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ ،
(2)  

 .119ص ، 1اٌظبثٟٛٔ ،طفٛح اٌزفب١ٍو ، ط
(3 )

 .228، ا٠٢خ  ٍٛهح اٌجموح 
(4)  

 .417ِٕظٛه ثٓ ٠ٌٛٔ ثٓ اكه٠ٌ اٌجٙٛرٟ، اٌّظله اٌَبثك ، ص
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ثالواءح اٌالوؽُ ٘الٛ اٌؾال١غ ال لٍالٝ ـبٌالنٞ ٠اللي  ،ٌجواءح اٌوؽُ ٚ٘ٛ اٌّمظٛك ِٓ اٌعاللح

 .(1)اٌطٙو

ٚ٘الٛ ِالوٚٞ لالٓ  ،اٌّواك ثبٌموء )اٌطٙو( ٚلبي ثالٗ اٌّبٌى١الخ ٚاٌشالبـع١خ  انزأي انصانً:

 . (2)اثٓ لّو ٚلبئشخ ٚى٠ل ثٓ صبثذ ٚؼ١وُ٘

ـالٟ اةؽىالبَ  االفالزالؾاٌّعٕالٝ اٌّالواك ِالٓ ٌفالع اٌمالوء ٘الٛ  صّوح اٌقالالؾ ـالٟ رؾل٠الل -

 :(3)ا٢ر١خ

ةْ  ،ٌٍالاليٚط ؽالالك اٌوععالالخ ـالالٟ اٌؾ١ؼالالخ اٌضبٌضالالخ لٍالالٝ اٌالالوأٞ اةٚي كْٚ اٌضالالبٟٔ -1

 ؽَتاٌعلح 

اٌوأٞ اٌضبٟٔ رٕزٟٙ ثبٌلفٛي ـٟ اٌؾ١ؼخ اٌضبٌضخ ةلزجبه اٌغيء اٌنٞ ؽٍمذ ـ١ٗ  -2

 .وبِال   ا  ِٓ اٌطٙو لوء

 ٠غٛى ىٚاط أفذ اٌّطٍمخ ـٟ اٌؾ١ؼخ اٌضبٌضخ لٍٝ اٌوأٞ اٌضبٟٔ كْٚ اةٚي. -3

 وأٞ اٌضبٟٔ كْٚ اةٚي.اٌٌٙب أْ رزيٚط ـٟ اٌؾ١ؼخ اٌضبٌضخ لٍٝ  -4

ضبٌضالخ لٍالٝ اٌالوأٞ اةٚي كْٚ اٌضالبٟٔ ةْ رَزؾك إٌفمخ ٚاٌَىٕٝ ـالٟ اٌؾ١ؼالخ اٌ -5

 .ا  اٌؾ١ؼخ اٌزٟ ؽٍمذ ـ١ٙب ال رعزجو لوء

 بَِخ ـٟ اٌؾ١ؼخ اٌضبٌضخ لٍٝ اٌوأٞ اٌضبٟٔ كْٚ اةٚي.٠غٛى ىٚاط اٌق -6

اما ِبد اؽلّ٘ب ـٟ اٌؾ١ؼخ اٌضبٌضخ ٠وصٗ ا٢فالو لٍالٝ اٌالوأٞ اةٚي كْٚ اٌضالبٟٔ  -7

 اما وبْ اٌطالق هعع١ب الْ للرٙب ٌُ رٕزٗ ثعل.

 

٠ٚوٜ اٌجبؽش ثبْ اٌوأٞ اٌواعؼ ٘ٛ اٌوأٞ اةٚي اٌمبئً ثؤْ )اٌّواك ِٓ اٌمالوء 

ٚ٘الٛ  ،٘ٛ اٌؾ١غ( ٚمٌه ةْ اٌؽوع ِٓ اٌعلح وّب رج١ٓ ٌٕب ٘ٛ ِعوـالخ ثالواءح اٌالوؽُ

 بٌطٙو.ثِب ٠عوؾ ثبٌؾ١غ ال 

( ِالٓ لالبْٔٛ اةؽالٛاي اٌشقظال١خ لٍالٝ 48ٚلل ٔظذ اٌفموح اةٌٚٝ ِٓ اٌّالبكح )

ـعٍالٝ  ،لفٛي ثٙالب صالصالخ لالوٚء(ّالثمٌٛٙالب )لاللح اٌطالالق ٚاٌفَالـ ٌٍ٘نا إٌالٛع ِالٓ اٌعاللح 

اٌوؼُ ِٓ أْ اٌّشوع اٌعوالٟ ٌُ ٠ج١ٓ ِب اٌّمظٛك ثبٌموء ً٘ ٘ٛ اٌؾ١غ أَ اٌطٙالو  

 .(4)١و مٌه ٌىً ِن٘تَاال أٔٗ رون رف

ا شانٍ  : انعذج تاألشهزا

                                                           
(1 ) 

 . 18ك. ه١ٍّخ شَّٛ، اٌّظله اٌَبثك، ص
(2)  

 . 385دمحم اٌشوث١ٕٟ اٌقط١ت ، اٌّظله اٌَبثك، ص
(3 ) 

 . 217ِظطفٝ اٌيٌّٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص ك.
(4 )

 .193ص اٌمبػٟ دمحم ؽَٓ وشىٛي ، اٌّظله اٌَبثك، 
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 رىْٛ اٌعلح ثبةشٙو ـٟ أؽلٜ اٌؾبٌز١ٓ ا٢ر١ز١ٓ: 

 اٌؾبٌخ اةٌٚٝ

اٌّوأح ثبةشالٙو اما ـبهلٙالب ىٚعٙالب ثعالل اٌاللفٛي ثَالجت ِالٓ أٍالجبة اٌفولالخ رعزل 

رؾ١غ ٌظؽو ٍٕٙب أٚ أٔٙب ثٍؽذ ثبٌَٓ ٌُٚ رؾغ أٚ ثٍؽذ ٍٓ  ؼ١و اٌٛـبح ٚوبٔذ ال

ثبفزالؾ اةلب١ٌُ ِٓ ؽ١ش اٌغٛ ٚإٌّبؿ ٚثبفزالؾ اٌمبث١ٍخ  ٚرقزٍؿ ٍٓ ا١ٌؤً ،ا١ٌؤً

 .(1)اٌجل١ٔخ ٚاٌظؾ١خ ٌٍّوأح

ـ١وٜ اٌؾٕبثٍخ أْ ٍٓ ا١ٌؤً ٘ٛ فَّْٛ  ،ٚلل افزٍؿ اٌفمٙبء ـٟ رؾل٠ل ٍٓ ا١ٌؤً 

. ٠ٚوٜ اٌؾٕف١خ أْ ٍٓ ا١ٌؤً ٠ىْٛ ثقٌّ ٚف١َّٓ ٍٕخ أِب اٌّبٌى١خ ـ١وٜ (2)ٍٕخ

ٚأِب  ،ـّب رواٖ اٌّوأح ثعل ٘نا آٌَ ال ٠عزجو ؽ١ؼب  ،ثؤْ ٍٓ ا١ٌؤً رمله ثَجع١ٓ ٍٕخ

ِٚظله اٌعلح ثبةشٙو لٛي هللا  (3)ٍٚزْٛ ٍٕخاٌشبـع١خ ـ١ؾلك ٍٓ ا١ٌؤً ثبصٕبْ 

 َّ جمجم جم جم  جم جم جم جم مس جم جم جم مخ  جم مح ُّٱرعبٌٝ 
(4) . 

( ِالٓ لالبْٔٛ اةؽالٛاي اٌشقظال١خ لٍالٝ ٘النا 48( ِالٓ اٌّالبكح )2ٚٔظذ اٌفمالوح )

ـعلح اٌطالالق أٚ اٌزفو٠الك ـالٟ  إٌٛع ِٓ اٌعلح ثمٌٛٙب )اما ثٍؽذ اٌّوأح ٌُٚ رؾغ أطال  

 ؽمٙب صالصخ أشٙو وبٍِخ(.

 

 اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ :

ـبٌيٚعخ اٌزٟ ـبهلٙب اٌيٚعخ اٌّزٛـٝ لٕٙب ىٚعٙب ثبٌَٕجخ ٌؽ١و اٌؾبًِ ٟٚ٘ للح 

ثٙب أَ  ٍٚٛاء وبْ ِلفٛال   ،ٍٛاء وبٔذ ِٓ مٚاد اٌؾ١غ اَ ٌُ رىٓ  ،ىٚعٙب ثبٌٛـبح

ـعلرٙب أهثعخ أشٙو ٚلشوح أ٠بَ رجلأ ِٓ رؤه٠ـ ؽظٛي اٌٛـبح ٚرٕزٟٙ ثبٔمؼبء  ،ال

  َّ جم جم جم  جم جم جم يل ىل مل خلُّثل١ًٌ لٛي هللا رعبٌٝ  .(5)٘نٖ اٌّلح
(6). 

اٌعوالالالٟ ٘الالنا اٌؾىالالُ ـالالٟ اٌشالالك اةٚي ِالالٓ اٌفمالالوح اٌضبٌضالالخ ِالالٓ  ٚلالالل لالالوه اٌّشالالوع

)لاللح اٌّزالٛـٟ لٕٙالب ىٚعٙالب أهثعالخ أشالٙو ٚلشالوح لٍٝ أالٗ : ( ؽ١ش ٔض 48اٌّبكح )

 أ٠بَ ٌٍؾبئً .....(.

 انعذج تىضع انحمـــم شانصا:

                                                           
(1)  

 .217ِظطفٝ اٌيٌّٟ، اٌّظله اٌَبثك،ص ك.
(2 )

 .418ِٕظٛه ثٓ ٠ٌٛٔ ثٓ اكه٠ٌ اٌجٙٛرٟ ، اٌّظله اٌَبثك ، ص 
(3 )

 .387دمحم اٌشوث١ٕٟ اٌقط١ت  ،اٌّظله اٌَبثك،  ص 
(4)  

 .4ٍٛهح اٌطالق ، ا٠٢خ 
(5)  

 .359ِؾَٓ ٔبعٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص
(6 ) 

 .234ٍٛهح اٌجموح ، ا٠٢خ 
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 ٙب أٚ ِبد لٕٙب ٟٚ٘ ؽبًِ ٌُ رٕمغلٍٝ أْ اٌّوأح اْ ؽٍمٙب ىٚعٌمل ارفك اٌفمٙبء 

 َّ  جمجم جم جم جم جم جم ُّٱللرٙب اال ثٛػع اٌؾًّ ثل١ًٌ لٛي هللا رعبٌٝ 
(1) . 

ٚاٌؾبًِ اٌّنوٛهح ـٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ ٟ٘ اِب اْ رىْٛ ِعزلح ِٓ ؽالق ٚاِب أْ 

 رىْٛ ِعزلح ِٓ ٚـبح ٍٚٛؾ ٔج١ٓ مٌه وب٢رٟ :

 رذج من طالق عانحامم انم أول :

 .(2)أعّع اٌفمٙبء لٍٝ أْ للرٙب رٕزٟٙ ثٛػع ؽٍّٙب ٚأٙب رؾً ٌألىٚاط ونٌه

 

 عنها سوجها  انحامم انمرىفىشانٍا: 

 لٕٙب ىٚعٙب لٍٝ ِن٘ج١ٓ: ٙبء ـٟ أزٙبء للح اٌؾبًِ اٌّزٛـٝافزٍؿ اٌفم

 :انمذهة األول

ٌٚالٛ والبْ ٚػالع  ،لٕٙالب ىٚعٙالب ٘الٟ )ٚػالع اٌؾّالً(  اْ للح اٌؾبِالً اٌّزالٛـٝ

ِٓ ٚـبح ىٚعٙب ٚ٘نا ِب م٘ت ا١ٌٗ عّٙٛه اٌفمٙبء ٚ٘الٛ ِالوٚٞ لالٓ  ؽٍّٙب ثعل ٌؾ خ

ثّالب أفالوط اٌجقالبهٞ َِٚالٍُ ِالٓ أْ  ٚاٍالزلالال   و اٌظؾبثخ افنا ُِٕٙ ثعَّٛ اٌالٕضأوض

ثالؤْ  ،اةٍال١ٍّخ اٌزالٟ ٚػالعذ ثعالل ٚـالبح ىٚعٙالب عٗهٍٛي هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ؽىُ ـٟ لؼ١خ ٍج١

أؽٍٙب ٌألىٚاط ثّغوك اٌٛػع ٚاٌنٞ ٠ئ٠ل ٘نا اٌّن٘ت ِب أفوط ـٟ َِٕل اةِبَ أؽّل 

٘الً عالبء ـالٟ  َّ  جمجم جم جم جم جم جم ُّٱٓ لٌٛالٗ رعالبٌٝ لالثٓ وعت أٔٗ ٍؤي اٌوٍالٛي لٓ أثٟ 

لٕٙالب  ٚاٌّزالٛـٝ ب  لٕٙب ىٚعٙب  ـبعبة )ملسو هيلع هللا ىلص( ٟ٘ اٌّطٍمخ صالص أَ اٌّزٛـٝ ب  اٌّطٍمخ صالص

لٕٙالب  ٌجموح اٌزٟ رؼّٕذ ؽىُ للح اٌّزٛـٝوّب هٚٞ لٓ اثٓ َِعٛك أْ  ٠خ ٍٛهح ا ،

ىٚعٙب ٍجمذ  ٠خ ٍٛهح اٌطالق اٌّزؼّٕخ ؽىُ للح اٌؾبًِ ـٟ إٌيٚي ثَٕٛاد ٌالنٌه 

ٚلالالل هعالالؼ عّٙالالٛه لٍّالالبء اٌؾالالل٠ش ٘الالنا  ،رعزجالالو اٌّزالالؤفوح ِقظظالالخ ٌؾىالالُ اٌّزملِالالخ 

لٕٙالب  اْ راليٚط اٌّزالٛـٝ ب  أهٜ ثؤٍالـوٚٞ لٓ اٌّؾاللس اٌي٘الوٞ أٔالٗ لالبي: ال  ،اٌؾىُ 

 .(3)ؼ١و أٗ ال ٠موثٙب ىٚعٙب ؽزٝ رطٙو ،ٟٚ٘ ـٟ كَ ٔفبٍٙب

 

 :انمذهة انصانً

                                                           
(1 )

 .4ٍٛهح اٌطالق ، ا٠٢خ  
(2 )

 .388دمحم اٌشوث١ٕٟ اٌقط١ت ، اٌّظله اٌَبثك ، ص 
(3 )

دمحم لجبً اٌَبِوائٟ ، شوػ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ ،  أؽّل لج١ل اٌىج١َٟ، ك. أؽّل لٍٟ اٌقط١ت ، ك. ك. 

 .188، ص 1980اٌطجعخ االٌٚٝ ، 
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لٕٙب ىٚعٙب رعزل )ثبثعل اةعٍال١ٓ( ٚ٘الٛ ِالوٚٞ لالٓ اةِالبَ  اْ اٌؾبًِ اٌّزٛـٝ

لٍٟ ثٓ أثالٟ ؽبٌالت ٚلجاللهللا ثالٓ لجالبً ّٚ٘الب ِالٓ وجالبه اٌظالؾبثخ ٚكٌال١ٍُٙ ٘الٛ أْ هللا 

 ـالٟ اٌّزالٛـٝ ٚموالو ،موو ـٟ اٌّطٍمبد أْ للح اٌؾٛاِالً أْ ٠ؼالعٓ ؽٍّٙالٓ ليٚعً 

أْ  ا  لٕٙب ام ـعٍٝ اٌؾبًِ اٌّزٛـٝ ،أشٙو ٚلشوا لٕٙب ـٟ ٍٛهح اٌجموح أْ رعزل أهثعخ

ٚ٘النا ِالب م٘الت   ،اةعٍال١ٓ  ثعاللأٞ رعزالل ثؤ ،خ أشٙو ٚلشوا ٚأْ رؼع ؽٍّٙبعرعزل أهث

 .(1)ٚؼ١وُ٘ ِٓ اٌي٠ل٠خ ا١ٌٗ ـمٙبء اٌغعفو٠خ ٚاٌٙبك٠ٚخ

ٚلل أفن اٌّشوٚع اٌعوالٟ ثوأٞ اٌّن٘ت اٌضالبٟٔ ؽ١الش ٔالض ـالٟ اٌشالك اةف١الو 

( ِالالٓ لالبْٔٛ اةؽالٛاي اٌشقظالال١خ : ).... أِالب اٌؾبِالالً 48اٌّالبكح ) ِالٓ اٌفمالوح اٌضبٌضالالخ ِالٓ

 ـزعزل ثبثعل اةع١ٍٓ ِٓ ٚػع اٌؾًّ ٚاٌّلح اٌّنوٛهح(.

 اٌعاللح ثٛػالع اٌؾّالً أفظالبي اٌغٕال١ٓ لالٓ ثطالٓ اةَ أفظالبال   الٔزٙالبء٠ٚشزوؽ 

. أِالب اما أفظالٍذ ِٕٙالب لٍمالخ أٚ (2)ـؤْ ثمٟ شٟء ِٕٗ ٌُ ٠ٕفظً ـبٌعلح الرٕزٙالٟ ،وبِال  

ةٔٗ ال ٠ظلق ل١ٍٙب أٔٙالب ٚػالعذ ٚةٔالٗ  خ ؼ١و ِقٍمخ ـال رٕمؼٟ للرٙب ا٠ؼب ِؼؽ

 .(3)ٚاٌعلح ال رٕمؼٟ ثبٌشه ال عيَ ثؤٔٙب وبٔذ ؽبِال  

 انفزع انصانً

 زهاٍانرقال انعذج وذغٍ

رجلأ وً ِعزلح للرٙب ثبٌٕٛع اٌّزفك ِع ؽبٌٙب ٚلذ اثزلائٙب ٌٚىٓ لل ٠عوع ٌٙب 

ٚثبٌزبٌٟ الثل  ،١و ٔٛع اٌعلح ثّمزؼٝ اةِو اٌّؽ١َو ٚاٌطبهة لٍٝ للرٙب١ِب ٠ٛعت رؽ

 ٠ٚىْٛ مٌه ـٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ:،١و اٌعلح ٚرؾ٠ٍٛٙب ١ِٓ رؽ

اما الزالاللد اٌّالالوأح ثبةشالالٙو ٌؽ١الالو اٌٛـالالبح ٌظالالؽو ٍالالٓ أٚ كفالالٛي ـالالٟ ٍالالٓ ا١ٌالالؤً صالالُ  -1

لاللح عل٠اللح كفٍذ ـٟ اٌؾ١غ لجً أمؼبء اةشٙو اٌضالصخ ٚعت ل١ٍٙب أْ رَزؤٔؿ 

ثضالصخ لوٚء لٕل عّٙٛه اٌفمٙبء ٚمٌه ةْ اٌشٙٛه ثاللي اةلالواء ـالبما ٚعالل اٌّجاللي 

 .(4)ثطً ؽىُ اٌجلي

ؾ١غ ـبلزلد ثبٌموء ـمجً أزٙبء للرٙب ثبٌموء كفٍالذ اما وبٔذ اٌّوأح ِٓ مٚاد اٌ -2

ٚلل افزٍؿ اٌفمٙالبء ـالٟ ٘النا ،ٍٓ ا١ٌؤً ـبٔمطع اٌؾ١غ ـزعزل للح ا٠٢َخ ثبةشٙو 

اةِو ؽ١ش ٠الوٜ اٌؾٕف١الخ ثالؤْ اٌّالوأح ال رعزالل ثبةشالٙو اال ثعالل ثٍٛؼٙالب ٍالٓ ا١ٌالؤً 

                                                           
(1 ) 

 .188اؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚ أفوْٚ ، اٌّظله ٔفَٗ ، ص  ك.
(2)  

 .360ِؾَٓ ٔبعٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص
(3)  

 .170، ص1990لجل اٌٛ٘بة فالؾ، أؽىبَ اةؽٛاي اٌشقظ١خ ـٟ اٌشو٠عخ اةٍال١ِخ ، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ ، 
(4 )

أؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ، اٌّظله اٌَبثك،  ، ك.218ِظطفٝ اٌيٌّٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص ك. 

 .189ص
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ٍٕخ( ـالبما ثٍؽالذ ٍالٓ ا١ٌالؤً أصٕالبء اٌعاللح اٍالزؤٔفذ اٌعاللح ثبةشالٙو اٌضالصالخ  55ٚ٘ٛ )

أِالب اٌّبٌى١الخ ٚاٌؾٕبثٍالخ ،اٌزٟ ٟ٘ للح ا٠٢َخ ٚثطالً ِالب ِؼالٝ ِالٓ اٌعاللح ثالبٌؾ١غ 

ةْ  ،وأح رعزل ٍٕخ ِٓ ٚلذ اٌطالق رٕز و ـ١ٙب ٌالزعٍُ ثالواءح هؽّٙالبـ١وْٚ ثؤْ اٌّ

 ب  ٘نٖ اٌّلح ٘الٟ ؼبٌالت ِاللح اٌؾّالً صالُ رعزالل ثعالل مٌاله لاللح ا٠٢َالخ صالصالخ أشالٙو هـعال

 .(1)ٌٍؾوط ٚاٌّشمخ

ـزؾالٛي لاللح اٌطالالق  ب  هعع١ال ب  اما رٛـٟ اٌوعً أصٕبء للح ىٚعزالٗ اٌزالٟ ؽٍمٙالب ؽاللال -3

ٍٛاء وبٔذ ثبةشالٙو أٚ ثالبٌموٚء اٌالٝ لاللح اٌٛـالبح ٚ٘الٟ أهثعالخ أشالٙو ٚلشالوح أ٠البَ 

ثٙالب أٚ ؼ١الو  ِاللفٛال   ،ٚال ـوق ث١ٓ وْٛ اٌيٚعخ طؽ١وح أٚ وج١الوح ،ثبرفبق اٌفمٙبء

اِالالب اما رالالٛـٟ  ،ىٚعالالخ ٠ٍؾمٙالالب ؽاللالالٗ ٠ٕٚبٌٙالالب ١ِواصالالٗ ب  ةْ اٌّطٍمالالخ هعع١الال ،ِالاللفٛي

ثم١ذ لٍٝ للح اٌطالق ٚال رزؾٛي اٌٝ للح اٌٛـبح ةٔمطالبع ِطٍك اٌجبئٓ ـٟ للرٙب 

  .(2)اٌعاللخ اٌيٚع١خ ؽم١مخ ٚؽىّب  

ٚاٌّشوع اٌعوالٟ ٚاْ رون ٌٍفمٗ اةٍالالِٟ أِالو رؾالٛي اٌعاللح ِالٓ اٌمالوٚء اٌالٝ 

اال أٔٗ لوه ثشىً لبؽع رؾٛي  ،اةشٙو ٚثبٌعىٌ ٌَجت ٠زعٍك ثبٌعبكح اٌشٙو٠خ ٌٍَٕبء 

ِٓ اٌموٚء أٚ اةشٙو اٌٝ للح اٌٛـبح ؽ١ش ٔض ـٟ اٌفموح اٌواثعخ  ب  للح اٌّطٍمخ هعع١

( ِٓ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ لٍٝ أٔالٗ )اما ِالبد ىٚط اٌّطٍمالخ ٚ٘الٟ 48ِٓ اٌّبكح )

 ـٟ اٌعلح ـزعزل للح اٌٛـبح ٚال رؾزَت اٌّلح اٌّبػ١خ(.

 

 انمطهة انصانً

 رزذة عهى انعذجذاَشار انرً 

رالالُ رمَالال١ُ ٘الالنا اٌّطٍالالت اٌالالٝ صالصالالخ ـالالوٚع ٔزٕالالبٚي ـالالٟ اٌفالالوع اةٚي اثزالاللاء اٌعالاللح 

ـَالٛؾ ٔقظظالٗ ٚأزٙبئٙب ٚٔزٕبٚي ـالٟ اٌفالوع اٌضالبٟٔ ٔفمالخ اٌّعزاللح أِالب اٌفالوع اٌضبٌالش 

 ٌٛاعجبد اٌّعزلح.

 انفزع األول

 اترذاء انعذج وانرهائها

 

ط أٚ ِٓ رؤه٠ـ اٌيٚرجزلأ اٌعلح ثبٌَٕجخ ٌٍّطٍمخ ِٓ رؤه٠ـ ا٠مبع اٌطالق ِٓ لجً 

أِالب  ،أٚ اٌفَـ أٚ ِالٓ رالؤه٠ـ اٌّزبهوالخ ِالٓ ٔىالبػ ـبٍالل أٚ ٚؽء ثشالجٙخاٌؾىُ ثبٌزفو٠ك 

                                                           
(1)  

 .27، اٌّظله اٌَبثك، ص ه١ٍّخ شَّٛ ك.
(2)  

 .190أؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚافوْٚ  ، اٌّظله اٌَبثك ، ص  .ك
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 ،عّٙٛه اٌفمٙبء رجزلأ ِٓ رؤه٠ـ اٌٛـبح ٌٚٛ ٌُ رعٍُ ثٗ اٌيٚعخ للح اٌٛـبح ـؤٔٙب ـٟ هأٞ

علح ـؤٔٗ ال ٚمٌه ثعل أزٙبء ِلح اٌ -لٕٙب ا  ْ ٠ىْٛ اٌيٚط ثع١لوؤ–ـؤما ثٍؽٙب فجو اٌٛـبح 

لٕٙالب  ن٘ت اٌغعفوٞ ـ١الوْٚ أْ لاللح اٌّزالٛـٝأِب ـمٙبء اٌّ ،للح لٍٝ ىٚعخ اٌّزٛـٝ 

ىٚعٙب رجزلأ ِٓ رؤه٠ـ اٌعٍُ ثبٌٛـبح ِّٙب ؽبٌذ اٌّاللح ثعالل اٌٛـالبح ةْ ؼب٠الخ اٌعاللح ٘النٖ 

١ٌٌٚ ِٓ اٌٛـبء أْ رعٍُ ثّٛد ىٚعٙب ثعل ِوٚه ِلح اٌعلح  ،ٟ٘ اظٙبه اٌٛـبء ٌٍيٚط

أِالب لٕالل اةِالبَ أؽّالل ـالٟ أؽاللٜ اٌالوٚا٠ز١ٓ لٕالٗ  ، (1) ر ٙو اٌؾيْ ل١ٍٗصُ ال رعزل ٚال

 اْ ٌُ رعٍُ ٌُٚ رمُ ،ـزجزلأ اٌعلح ِٓ ٠َٛ ٠ؤر١ٙب اٌقجو ـٟ اٌطالق أٚ اٌٛـبح لٍٝ اٌَٛاء 

 .(2)ث١ٕخ

ٚلل أفن اٌّشوع اٌعوالالٟ ثالوأٞ عّٙالٛه اٌفمٙالبء ـالٟ َِالؤٌخ ٚلالذ اثزاللاء اٌعاللح 

ثعالل  ا  اةؽٛاي اٌشقظ١خ لٍٝ أٔٗ )رجزلأ اٌعلح ـالٛه( ِٓ لبْٔٛ 49ؽ١ش ٔظذ اٌّبكح )

 اٌطالق أٚ اٌزفو٠ك أٚ اٌّٛد ٌٚٛ ٌُ رعٍُ اٌّوأح ثبٌطالق أٚ اٌّٛد(.

زٙبء ا١ٌَٛ اةف١و اما وبٔذ اٌعلح ثبةشٙو أِب ثبٌَٕجخ الٔزٙبء اٌعلح ـبٔٙب رٕزٟٙ ثبٔ

اٌغيء اٌنٞ ٟ اٌطٙو ةْ ــولخ اما ؽٍمذ ــــل اٌفــٚثضالس ؽ١ؼبد وبِالد ثع

ـبْ ٘نٖ اٌؾ١ؼخ ال  ،ٙب ثقالؾ ِب اما ؽٍمذ ـٟ اٌؾ١غــٌ ا  ٍمذ ـ١ٗ ٠ؾَت لوءـؽ

 َّ جم جم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٌٚٙنا اٌفوق لبي ٍجؾبٔٗ ٚرعبٌٝ .(3)ا  رعزجو لوء
. أٞ ـٟ ٚلذ رجلأ (4)

 ـ١ٗ اٌعلح.

ٚلل لؼذ ِؾىّخ ر١١ّي ألٍال١ُ وٛهكٍالزبْ ـالٟ لالواه ٌٙالب لٍالٝ أٔالٗ )أما ٌالُ رفٙالُ 

اٌّٛػالالٛع اٌّلل١الالخ ثبةلزالاللاك ثبٌعالاللح اٌشالالول١خ اٌزالالٟ رجالاللأ ِالالٓ رالالؤه٠ـ اٌطالالالق ِؾىّالالخ 

ؽ١الالالش أْ ِؾىّالالالخ  )ؽ١ض١الالالبد اٌمالالالواهـالالالٟ ( ٚلالالالل عالالالبء ب  ٚاٌزفو٠الالالك ٠ىالالالْٛ لواه٘الالالب ِع١جالالال

اٌّٛػٛع ٌُ رفُٙ اٌّلل١خ ثبةلزلاك ثبٌعلح اٌشول١خ ةْ اٌعلح رجلأ ِٓ رالؤه٠ـ اٌطالالق 

ِالالٓ ٘الالنٖ اٌغٙالالخ ٚلالالوه ٔمالالغ اٌفمالالوح اٌؾى١ّالالخ  ب  اٚ اٌزفو٠الالك ٌالالنا ٠ىالالْٛ لواه٘الالب ِع١جالال

  . (5)١ٌٍَو ـ١ٙب ٚـك إٌّٛاي....(اٌّنوٛهح ٚالبكح اٌللٜٛ اٌٝ ِؾىّزٙب 

وّب لؼذ ِؾىّخ ر١١ّي اٌعالواق ـالٟ لالواه ٌٙالب لٍالٝ أالٗ ) .... اِالب ثقظالٛص 

اٌفموح اٌؾى١ّخ اٌّزعٍمخ ثبٌعلح ـمل ٚعل أٙب ؼ١و طؾ١ؾخ مٌاله أْ اٌعاللح اٌشالول١خ رجاللأ 

ه٠ـ ا٠مبع اٌطالالق ٌٚال١ٌ ِالٓ رالؤه٠ـ اٌؾىالُ ٚؽ١الش أْ اٌّؾىّالخ لالل فبٌفالذ مٌاله ِٓ رؤ

                                                           
(1 )

 .197اٌّظله اٌَبثك، ص دمحم ؽَٓ وشىٛي،
(2)  

 .190ص اٌّظله اٌَبثك ، أؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ ، ك.
(3 )

 .219ِظطفٝ اثوا١ُ٘ اٌيٌّٟ، اٌّظله اٌَبثك، ص ك. 
(4 )

 . 1ٍٛهح اٌطالق ، ا٠٢خ 
(5 )

اٌمبػٟ عبٍُ عياء  23/4/2012ـٟ  2012/شقظ١خ/251لواه ِؾىّخ ر١١ّي ال١ٍُ وٛهكٍزبْ  اٌّولُ 

عبـو، اٌّجبكة اٌمؼبئ١خ ٌّؾىّخ ر١١ّي أل١ٍُ وٛهكٍزبْ /اٌعواق ،لَُ االؽٛاي اٌشقظ١خ، اٌطجعخ االٌٚٝ ، 

 .110ص 2015ِطجعخ ىأب ، 
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ٚؽىّذ ثبٌياَ اٌّللٝ ل١ٍٙب ثبٌزياَ اٌعلح اٌشول١خ ـٟ ؽ١ٓ أٙب لل أزٙذ ثٛلزٗ ٌعلَ 

ؽظٛي هععزٗ ثعل اٌطالق فالي ِلح اٌعلح ِّب أفً ثظؾخ اٌفموح اٌّنوٛهح ٌنا لالوه 

ِواـعالبد  214ثبؽىالبَ اٌّالبكح  ٚلّالال   طبٌؼ ٌٍفظالً ـ١الٗٔمؼٙب ٚؽ١ش اْ اٌّٛػٛع 

 .(1) ِل١ٔخ لوه اٌؾىُ ثبٔزٙبء اٌعلح اٌشول١خ ٌعلَ ٚلٛع هععزٗ ثعل اٌطالق .....(

 انفزع انصانً

 نفقح انعذج

ٌلهاٍخ ِٛػٛع ٔفمخ اٌعلح الثالل ِالٓ ِعوـالخ ِب١٘الخ إٌفمالخ ٚوالنٌه ِعوـالخ ؽبٌالخ 

اٌّعزلح ً٘ ٟ٘ ـٟ للح اٌطالق اٌوععٟ أٚ ـٟ اٌطالق اٌجبئٓ أٚ ِعزاللح ٌٛـالبح ىٚعٙالب 

 مٌه لٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: ٚٔج١ٓ

 : ماهٍح اننفقحاولا 

ٚرشالًّ اٌطعالبَ ٚاٌىَالٛح  ،ٟٚ٘ اٌّبي اٌنٞ ٠ٕفمٗ اةَٔبْ لٍٝ ىٚعزٗ ٚألبهثالٗ

ِبثالالٗ ِمِٛالالبد اٌؾ١الالبح ثؾَالالت اٌعالالوؾ ٚ٘الالٟ ؽالالك ٚٚاعالالت  عٚاٌَّالالىٓ ٚاٌالاللٚاء ٚع١ّالال

مزؼالالٝ لمالالل اٌالاليٚاط ٌٍّيٚعالالخ لٍالالٝ ىٚعٙالالب. ٚرَالالزؾك اٌيٚعالالخ إٌفمالالخ لٍالالٝ ىٚعٙالالب ث

وّالب رَالزؾك اٌيٚعالخ إٌفمالخ ٍالٛاء  ا  اٌظؾ١ؼ ـال رغت إٌفمخ ٌّٓ لمل ل١ٍٙب لملا ـبٍل

 .(2)ٚ٘ٛ اٌيٚع١خ االٍزؾمبقوبٔذ صو٠خ أَ ـم١وح كْٚ ر١١ّي ث١ّٕٙب ٌزٛـو ٍجت 

( ِالٓ لالبْٔٛ 24ٔظالذ اٌّالبكح )لٕاللِب ع اٌىٛهكٍزبٟٔ ٚلل أول لٍٝ مٌه اٌّشو

ؽ١ش  .(3)2008( ٌَٕخ 15مبْٔٛ هلُ )اٌاةؽٛاي اٌشقظ١خ اٌّعلي ثبٌّبكح اٌزبٍعخ ِٓ 

رعزجو ٔفمخ اٌيٚعخ ؼ١و اٌّقٍالخ ثبةٌزياِالبد اٌيٚع١الخ اٌالٛاهكح ـالٟ ٘النا  -1)عبء ـ١ٙب: 

رشالالًّ إٌفمالالخ -2ـالالٟ مِالالخ ىٚعٙالالب ِالالٓ ٚلالالذ اِزٕالالبع اٌالاليٚط لالالٓ اةٔفالالبق.  ب  اٌمالالبْٔٛ ك٠ٕالال

اٌطعالالبَ ٚاٌىَالالٛح ٌٚٛاىِٙالالب ٚأعالالوح اٌزطج١الالت ثبٌمالالله اٌّعالالوٚؾ ٚفلِالالخ اٌيٚعالالخ اٌزالالٟ 

 ٠ىْٛ ةِضبٌٙب ِع١ٓ(.

 

ا   : نفقح انمعرذج من طالق رجعً شانٍا

                                                           
(1 )

، ِغّٛلخ اةؽىبَ اٌعل١ٌخ ، 29/9/1976ـٟ  1976//شقظ١خ1369لواه ِؾىّخ ر١١ّي اٌعواق  اٌّولُ  

 .64ص ،1976اٌعلك اٌضبٌش، إٌَخ اٌَبثعخ ٌَٕخ 
(2 )

 .106اٌمبػٟ دمحم ؽَٓ وشىٛي ، اٌّظله اٌَبثك ،ص
(3 )

الزجبها ِٓ رؤه٠ـ ٔشوٖ ـٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ )ٚلبئع وٛهكٍزبْ ( ثبٌعلك  2008( ٌَٕخ 15ٔفن لبْٔٛ هلُ )

 .12/2008/ 30( ـٟ 95)



 18 

اٌّعزلح ِٓ ؽالق هععٟ رعزجو ىٚعخ الْ ٍِه إٌىبػ لبئُ ٌنا ـؤْ ٔفمزٙب ٚاعجخ لٍٝ 

ٚمٌه  أٚ ؽبئال   ثبرفبق ع١ّع اٌفمٙبء ٌؾ١ٓ أزٙبء للرٙب ٍٛاء وبٔذ ؽبِال   ىٚعٙب

َّ جم جم يل ىل مل خل ُّٱ ثل١ًٌ لٛي هللا رعبٌٝ
(1).  

ّٔب إٌفمخ ٚاٌَالىٕٝ ٌٍّالوأح اما ا)  ل١ٌ أْ إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص( لبي : ذٌٚؾل٠ش ـبؽّخ ثٕ

 .(2) وبْ ٌيٚعٙب ل١ٍٙب هععخ(

 

ا شانص  : نفقح انمعرذج من طالق تائنا

  هاء اٌفمٙبء ـٟ َِؤٌخ ٔفمزٙب ٍٚىٕب٘ب لٍٝ صالصخ ألٛاي : ذٌمل افزٍف

٠مؼٟ ثؤٔٗ ١ٌٌ ٌٙب ٍىٕٝ ٚال ٔفمخ لٍٝ ِطٍمٙب ـٟ اٌعلح ٚ٘ٛ لٛي اٌظؾبثٟ  اةٚي :

اثٓ لجبً ِٚن٘ت ثعغ اٌزبثع١ٓ ٚاٌشالبـعٟ ٚاةِالبَ أؽّالل ـالٟ اؽاللٜ اٌوٚا٠البد لٕالٗ 

ٓ إٌجٟ ٓ ـبؽّخ ثٕذ ل١ٌ للٚـمٙبء اٌغعفو٠خ ُٚ٘ َِزل١ٌٓ ثّب أفوعٗ اةِبَ ٍَُِ 

  .(3) صالصب )١ٌٌ ٌٙب ٍىٕٝ ٚال ٔفمخ(لٌٛٗ ـٟ اٌّطٍمخ )ملسو هيلع هللا ىلص( 

ٚثعغ ـمٙبء اٌزبثع١ٓ ٚاٌؾٕف١خ ( )هػٟ هللا لٕٗ ٘ٛ لٛي لّو ثٓ اٌقطبة  ٚاٌضبٟٔ :

خل مل ٠ُّٚمؼٟ ثٛعٛة ٍىٕب٘ب ٚٔفمزٙب لٍٝ ِطٍمٙب ـٟ اٌعلح َِزل١ٌٓ ثمٌٛٗ رعبٌٝ 

ٚلل  َّجمجم جم جم جم جمجم حم  جم جم جمجم  جم جم جم جم جمىل يل 

اٌَىٕٝ ٚإٌفمخ ٌٚٙنا  ب  ٠مٛي ٌٍّطٍمخ صالص هٚٞ لٓ لّو أٗ لبي ٍّعذ إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص(

لبي أطؾبة ٘نا اٌوأٞ ال ٔزون وزبة هثٕب ٍٕٚخ ٔج١َٕب ٌمٛي اِوأح ال ٔلهٞ أؽف ذ أَ 

 .(4)١َٔذ

 ،٘الالٛ لالالٛي ثعالالغ ـمٙالالبء اٌي٠ل٠الالخ ٠ٚمؼالالٟ ثٛعالالٛة إٌفمالالخ ٌٙالالب كْٚ اٌَالالىٕٝ  ٚاٌضبٌالالش: 

. ٚمٌاله ةٔٙالب (5)لٍالٝ اٌّزمال١ٓ  ب  ٌٍّٚطٍمبد ِزبع ثبٌّعوٚؾ ؽمالَِزل١ٌٓ ثمٌٛٗ رعبٌٝ ﴿

ـالال  أِالب اٌَالىٓ ،ـزغالت ٌٙالب إٌفمالخ ب  ؽجَذ ٔفَٙب ثَجت اٌطالق اٌجبئٓ وبٌّطٍمخ هعع١ال

٠ىالْٛ ؽ١الش ٠ٛعالل اٌاليٚط ٚ٘الٛ  َّ جم جمخل مل ىل يل ٠ُّغت ٌٙب الْ لالٛي هللا رعالبٌٝ 

 .(6)ب  ٚ٘نا ال ٠ىْٛ اال ـٟ ؽك اٌّطٍمخ هعع١ ٠مزؼٟ اةفزالؽ

 

                                                           
(1 )

 . 6ٍٛهح اٌطالق ، ا٠٢خ 
(2 )

 .335ص أثٛ ِبٌه وّبي ثٓ ا١ٌَل ٍبٌُ، طؾ١ؼ ـمٗ إٌَخ ، اٌغيء اٌضبٌش ، 
(3)  

 .191اؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ، اٌّظله اٌَبثك، ص ك.
(4)  

 . 191اؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ، اٌّظله ٔفَٗ  ص ك.
(5 )

 .241ٍٛهح اٌجموح ،ا٠٢خ  
(6 )

 .192لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ، اٌّظله اٌَبثك، ص .أؽّل ك 
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ا راتع  نفقح انمعرذج نىفاج سوجها  :ا

ـالبٌوأٞ لٕالل عّٙالٛه  ،لٕٙالب ىٚعٙالب  اٌفمٙالبء ـالٟ ٔفمالخ اٌّعزاللح اٌّزالٛـٝ افزٍؿ

ةْ اٌواثطالالخ اٌيٚع١الالخ رٕمطالالع ثبٌٛـالالبح ـالالال ، اٌفمٙالالبء ال ٔفمالالخ ٌٙالالب ؽالالبِال وبٔالالذ أٚ ؽالالبئال  

ـمٙالبء اٌغعفو٠الخ اٌالٝ ت ٚم٘ال ،ٌٙالب ب  ١ِذ وبْ ىٚع٠ّىٓ ـوع ٔفمخ ةِوأح لٍٝ هعً 

ٚـالٟ  ،أْ إٌفمخ رغت ٌٙالب ِالٓ ٔظال١ت اٌؾّالً اٌالنٞ ـالٟ ثطٕٙالب لٍالٝ اؽاللٜ اٌالوٚا٠ز١ٓ 

. أِب اٌّبٌى١خ ـمالل أٚعجالٛا ٌٙالب اٌَالىٕٝ (1)اٌوٚا٠خ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ اةشٙو لٕلُ٘ ال ٔفمخ ٌٙب

ٚكـالع أعورالٗ لجالً اٌٛـالبح  ِٓ لجٍٗ ا  أٚ َِزؤعو ،ٌٍيٚط ب  ِلح اٌعلح اما وبْ اٌَىٓ ٍِّٛو

  .(2)ٚاال ـال ٍىٕٝ ٌٙب

أِب ِٛلؿ اٌمبْٔٛ ِٓ ٔفمخ اٌعلح ـمل أفن اٌّشوع اٌعوالالٟ ثالوأٞ اٌؾٕف١الخ ؽ١الش 

( ِٓ لبْٔٛ اةؽٛاي اٌشقظ١خ اٌّعاللي لٍالٝ أٔالٗ ) رغالت ٔفمالخ اٌعاللح 50ٔظذ اٌّبكح )

ٌٙالنا اٌالٕض ٌٍّطٍمخ لٍٝ ىٚعٙب اٌؾٟ ٌٚٛ وبٔالذ ٔبشاليا ٚال ٔفمالخ ٌعاللح اٌٛـالبح( ٚؽجمالب 

ٚاِب ، ب  وبْ اٌطالق أٚ ثبئٕ ب  هعع١ وبٔذ أٚ ؽبئال   ـبْ اٌّطٍمخ رَزؾك ٔفمخ اٌعلح ؽبِال  

 .وبٔذ أٚ ؽبئال   زؾك إٌفمخ ؽبِال  اٌّعزلح ِٓ اٌٛـبح ـال رَ

أِالالب ِٛلالالؿ اٌّشالالوع اٌىٛهكٍالالزبٟٔ ـٙالالٛ ٔفالالٌ ِٛلالالؿ اٌّشالالوع اٌعوالالالٟ اال أٔالالٗ 

اٌّالنوٛه ٚرالُ ؽالنؾ لجالبهح )ٌٚالٛ وبٔالذ  ( ِالٓ اٌمالب50ْٛٔلٍالٝ اٌّالبكح ) أعوٜ رعالل٠ال  

( ِٓ اٌّبكح ٚأطجؾذ وب٢رٟ : )رغت ٔفمخ اٌعلح ٌٍّطٍمخ لٍٝ ىٚعٙب اٌؾالٟ ٚال ا  ٔبشي

 مبْٔٛ هلُأٌفمخ ٌعلح اٌٛـبح( ٚؽظً ٘نا اٌزعل٠ً ثّٛعت اٌّبكح اٌضب١ٔخ ٚاٌعشوْٚ ِٓ 

 .اٌعواق /ظبكه ِٓ اٌّغٌٍ اٌٛؽٕٟ ٌىٛهكٍزبْ( ا2008ٌٌَٕخ  15)

ِالٓ  ب  ـالٟ رمالل٠و ٔفمالخ اٌيٚعالخ رّبِال ـالٟ رمالل٠و ٔفمالخ اٌّعزاللح ِالب ٠والال٠ٚٝوالٝ 

ٍٚالالالبئو اٌٍالالالٛاىَ ٚأعالالالوح اٌزطج١الالالت ثبٌمالالالله ؽ١الالالش شالالالٌّٛٙب اٌطعالالالبَ ٚاٌىَالالالٛح ٚاٌَالالالىٓ 

( اٌّشالبه 24اٌّعوٚؾ ٚفلِخ ااٌيٚعخ اٌزٟ ٠ىْٛ ةِضبٌٙب ِع١ٓ وّب ٚهك ـٟ اٌّبكح )

 ا١ٌٙب.

ثؤؽىالالبَ لالالواه  ٌزؽ١الالو أؽالالٛاي اٌالاليٚط ٚمٌالاله لّالالال   ب  ٚرغالالٛى ى٠الالبكح ٔفمالالخ اٌعالاللح رجعالال

أالٗ ٚاٌالنٞ ٔالض لٍالٝ  (3) (10/9/1983ـالٟ 1000هلالُ )إٌّؾالً ِغٌٍ ل١البكح اٌضالٛهح 

ٌزؽ١الو اةؽالٛاي  ب  ).... وّب رغٛى ى٠بكح ٔفمخ اٌعلح ِبكاِذ اٌّطٍمخ ـٟ للرٙب ٚمٌه رجعال

  ِٓ أٍجبة ى٠بكرٙب(. ب  ٚرعزجو ى٠بكح ِٛاهك اٌّىٍؿ ثبٌٕفمخ ٍجج

                                                           
(1)   

 .192.أؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ ،اٌّظله ٔفَٗ، ص ك
(2 )

 .41ه١ٍّخ شَّٛ ، اٌّظله اٌَبثك، ص ك.
(3 )

 . 26/9/1983ـٟ  2960إٌّشٛه ـٟ اٌٛلبئع اٌعوال١خ، اٌعلك 
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ٚ٘الٛ  1983ٌَالٕخ  77مبْٔٛ هلالُ اٌثؤٔٗ طله ـٟ اٌعواق  اإلشبهحوّب الثل ِٓ 

ٚثّٛعجالالٗ ٠ؾالالك ٌٍيٚعالالخ اٌّطٍمالالخ أْ رجمالالٝ  (لالالبْٔٛ ؽالالك اٌيٚعالالخ اٌّطٍمالالخ ـالالٟ اٌَالالىٕٝ)

ٍبوٕخ ـٟ اٌلاه أٚ اٌشمخ اٌزٟ وبٔذ رَىٕٙب ِع ىٚعٙب ثظٛهح َِالزمٍخ اما وبٔالذ ٘النٖ 

ٚرىْٛ ٍىٕٝ اٌيٚعخ اٌّطٍمخ ٌّلح صالالس  ،ا  أٚ عيء اٌلاه أٚ اٌشمخ ٍِّٛوخ ٌٍيٚط وال  

 شوٚؽ ِع١ٕخ. وٍٕٛاد ٚثلْٚ ثلي ِع رٛـ

لؼذ ِؾىّخ ر١١ّالي الٍال١ُ وٛهكٍالزبْ ـالٟ لالواه ٌٙالب ـمل ٚثقظٛص ٔفمخ اٌعلح 

( ٚعالبء ـالٟ ؽ١ض١البد اٌمالواه )..... ب  )ثؤْ ٔفمخ اٌعلح ٚاعجخ ثعل اٌطالق ِبكاَ اٌاليٚط ؽ١ال

ثبٌي٠بكح ـٟٙ ؼ١الو طالؾ١ؾخ ِٚقبٌفالخ ٌٍشالوع  لٜٛاِب اٌفموح اٌؾى١ّخ اٌقبطخ ثوك اٌل

 ،ٚاٌمبْٔٛ ؽ١ش ال ٠ٛعل ِجٍػ ىائل رُ رؾل٠لٖ ِٓ لجالً اٌّلل١الخ ـالٟ لو٠ؼالخ اٌالللٜٛ 

 عٌُٚ رجذ اٌّؾىّخ ـٟ ؽٍالت اٌّلل١الخ ثشالؤْ ٔفمالخ اٌعاللح ٚ ٔفمالخ اٌعاللح ٚاعجالخ ثعالل ٚلالٛ

ح ل١ٍالالٗ لالالوه ٔمالالغ اٌؾىالالُ ِالالٓ ٘الالنٖ اٌغٙالالخ ٚالالالبكح اػالالجبه ب  اٌطالالالق ِالالب كاَ اٌالاليٚط ؽ١الال

 .(1).....( ب ١ٌٍَو ـ١ٙب ٚـك إٌّٛاي اٌّشوٚػاٌللٜٛ اٌٝ ِؾىّزٙ

ثؤْ )ٔفمخ اٌعلح ٌٍؾبًِ رىْٛ ِٓ رؤه٠ـ اٌطالق ؽزالٝ  لؼذ ـٟ لواه أفووّب 

ـٟ ؽ١ض١برٗ ).... ٚرج١ٓ ثؤْ اٌؾىُ اٌشولٟ ـالٟ ٘النٖ اٌالللٜٛ ٘الٛ رؼع ؽٍّٙب ( ٚعبء 

ؽزالٝ رؼالع ؽٍّٙالب ٚؽ١الش أْ أْ ٔفمخ اٌعلح ٌٍّطٍمخ اٌؾبِالً رىالْٛ ِالٓ رالؤه٠ـ اٌطالالق 

ٌٍشالوع ٚاٌمالبْٔٛ ٌالنا لالوه ٔمؼالٗ  ب  اٌؾىُ ا١ٌّّي ٌُ ٠ٍزيَ ثٙنا إٌ و ـؤٔالٗ ٠ىالْٛ ِقبٌفال

 .(2)١ٌٍَو ـ١ٙب ٚـك ِب رملَ ......( ٚالبكح اٌللٜٛ اٌٝ ِؾىّزٙب

 

 انفزع انصانس

 واجثاخ انمعرذج

ثّالب ٠ٍاليَ اٌّعزاللح ِالٓ  ب  فبطال ب  اٌعوالالٟ ٚال اٌىوكٍالزبٟٔ ٔظال عاٌّشالو ٌُ ٠الٛهك

ٚاعجبد اال أْ ؽىُ ِب ٠غت ل١ٍٙب ٠ّىٓ اٍزٕجبؽٗ ِٓ ػّٓ ٔظالٛص اٌّالٛاك اةهثالع 

ِالالع اٌوعالالٛع اٌالالٝ أؽىالالبَ اٌشالالو٠عخ اةٍالالال١ِخ  ،اٌّزعٍمالالخ ثبٌعالاللح ٚاٌزالالٟ ٍالالجك موو٘الالب

 ٚاةٍزوشبك ثؤؽىبِٙب ـٟ ٘نا اٌقظٛص.

 ٍٟ :ـبٌٛاعجبد اٌزٟ رٍيَ اٌّعزلح أصٕبء اٌعلح ٠ّىٓ أعّبٌٙب ثّب ٠

                                                           
(1 ) 

، اٌمبػٟ عبٍُ عياء  20/5/2012ـٟ  2012/شقظ١خ/ 314لواه ِؾىّخ ر١١ّي ال١ٍُ وٛهكٍزبْ اٌّولُ 

 .147عبـو، اٌّظله اٌَبثك ،ص
(2 )

، اٌمبػٟ عبٍُ عياء  26/12/2006ـٟ  2006/شقظ١خ/297لواه ِؾىّخ ر١١ّي ال١ٍُ وٛهكٍزبْ اٌّولُ 

 .139عبـو ، اٌّظله ٔفَٗ، ص
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 : ذحزٌم انخطثحأولا 

ارفك اٌفمٙبء لٍٝ أْ اٌزظو٠ؼ ثقطجخ ِعزاللح اٌؽ١الو أٚ اٌّٛالاللح ثبٌٕىالبػ ؽالواَ 

ِٓ ؽالق هععٟ أٚ ؽالق ثبئٓ أٚ ٚـبح أٚ ـَـ أٚ ِعزلح لٓ ٚؽء  وبٔذ اٌعلح ا  ٍٛاء

لٕٙالب  وبٔالذ ِطٍمالخ أٚ ِزالٛـٝ ا  فطجخ اٌّعزلح طالواؽخ ٍالٛاء شجٙخ ـال ٠غٛى ٌألعٕجٟ

 .(1)ىٚعٙب

 ّٰ خن حن جن يم ىم جمُّ وّب ال٠غٛى اٌزعو٠غ ثبٌقطجخ ـٟ للح اٌطالق ٠ٚغٛى ـٟ للح اٌٛـبح ٌمٌٛٗ رعبٌٝ

َّ جم جم جي يه ىه جم جم مه جه  ين ىن جم جم منجم جم جم جم  جم جم
(2). 

ٚاٌّمظٛك ثبٌزعو٠غ ثبٌقطجخ ٘ٛ اٌز٠ٍٛؼ ثىالَ رفُٙ اٌّوأح ِٓ ٌٛاىِالٗ هؼجالخ 

اٌّعبشوح ٌّٓ أريٚعٙب أٚ  ـٟ اٌيٚاط ِٕٙب ٚمٌه وبْ ٠مٛي ٌٙب أٔب هعً أؽَٓاٌوعً 

هللا ٠َالو ٌالٟ اِالوأح طالبٌؾخ ـالؤْ ِضالً ٘النٖ اٌزعالبث١و ٠الواك ِٕٙالب  لٛي اٌوعً : ٚككد اْ

ثالالً ٘الالٛ رٍالال٠ٛؼ  ب  هؼجالالخ اٌوعالالً ـالالٟ اٌالاليٚاط ِالالٓ اٌّالالوأح اٌّقبؽجالالخ ٌٚىٕالالٗ ٌالال١ٌ طالالو٠ؾ

 .(3)ٚرعو٠غ

ا   ذحزٌم انشواض :شانٍا

ـزالالوح  الٔٙالالبال ٠غالالٛى ٌٍّعزالاللح اٌالاليٚاط أصٕالالبء اٌعالاللح ثبرفالالبق ع١ّالالع اٌفمٙالالبء ٚمٌالاله 

 جم جم جم جم جم جم جم ُّٱ روثض رغت لٍٝ اٌّوأح ٌؾك ىٚعٙب اةٚي ثل١ًٌ لٛي هللا رعبٌٝ:

َّ  جمجم
ما اٚ أٞ ال رعمل لمل إٌىبػ ؽزالٝ رٕمؼالٟ اٌعاللح اٌزالٟ وزجٙالب هللا لٍالٝ اٌّعزاللح. (4)

ثبؽً وّب ٌٛ ريٚعذ ٟٚ٘ ـالٟ ٔىبؽٙالب ٠ٚغالت أْ ٠فالوق ريٚعذ أصٕبء اٌعلح ـيٚاعٙب 

 ث١ّٕٙب ـٟ اٌؾبي .

 

ا   : حزمح انخزوض من انثٍدشانصا

افزٍؿ اٌفمٙبء ـٟ فوٚط اٌّالوأح أصٕالبء اٌعاللح ٍٚالٛؾ ٔٛػالؼ ٌالنٌه لٍالٝ إٌؾالٛ 

 اٌزبٌٟ :

  رجعٍاخزوض انمطهقح  -1

                                                           
(1 ) 

 .32ه١ٍّخ شَّٛ ، اٌّظله اٌَبثك، ص ك.
(2 )

 .235ٍٛهح اٌجموح ، ا٠٢خ 
(3 ) 

 .193لٍٟ اٌقط١ت ٚ فوْٚ ، اٌّظله اٌَبثك، صأؽّل  ك.
(4 )

 .235ٍٛهح اٌجموح ، ا٠٢خ 
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 م٘ت اٌؾٕف١خ ٚاٌشبـع١خ اٌٝ أٔٗ ال ٠غٛى ٌٍّطٍمخ اٌوعع١الخ اٌقالوٚط ِالٓ َِالىٓ

ٌقالوٚط ـالٟ ا ب  . أِب اٌّبٌى١خ ٚاٌؾٕبثٍالخ ـمالل أعالبىٚا ٌٍّعزاللح ِطٍمالا  ٚال ٔٙبه اٌعلح ال ١ٌال  

 .(1)وبٔذ ِطٍمخ أَ ِزٛـٟ لٕٙب ىٚعٙب ا  ٍٛاء ا  لؼبء ؽٛائغٙب ٔٙبه

 

 خزوض انمطهقح انثائن -2

 افزٍؿ اٌفمٙبء ـٟ عٛاى فوٚط اٌّعزلح ِٓ ؽالق ثبئٓ لٍٝ ل١ٌٛٓ :

 ا  م٘ت اٌّبٌى١خ ٚاٌشالبـع١خ ٚاٌؾٕبثٍالخ ٚاٌضالٛهٞ اٌالٝ عالٛاى فوٚعٙالب ٔٙالبه اٌمٛي اةٚي:

أٚ ؽوـٟ إٌٙبه ٌشواء ِب ٠ٍيِٙب ِالٓ ٍِالجٌ ِٚؤوالً ٚكٚاء أٚ ةكاء  ،ٌمؼبء ؽٛائغٙب

ـقوعالذ رغاللَ  ،ب  ٚمٌه ٌؾل٠ش عالبثو )هػالٟ هللا لٕالٗ( لالبي ؽٍمالذ فالبٌزٟ صالصال ،لٍّٙب

ـؤرذ إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص( ـمبٌذ مٌه ٌٗ ـمبي ٌٙب) افوعٟ ـغاللَٞ  ،ـٍم١ٙب هعً ـٕٙب٘ب،ٌٙب  ٔقال  

( . ٚاٌؼالبثؾ ؽَالت ٘النا اٌمالٛي ٘الٛ أْ والً ا  ٔقٍه ٌعٍه أْ رظللٟ ِٕٗ أٚ رفعٍٟ ف١الو

ِعزلح ال  رغت ٔفمزٙب ٌُٚ ٠ىٓ ٌٙالب ِالٓ ٠مؼال١ٙب ؽبعزٙالب ـٍٙالب اٌقالوٚط أِالب ِالٓ ٚعجالذ 

 .(2)ةٔٙٓ ِىف١بد ثٕفمخ أىٚاعٙٓٔفمزٙب ـال رقوط اال ثؤمْ أٚ ػوٚهح وبٌيٚعخ 

ٚ٘ٛ ِن٘ت اٌؾٕف١خ ؽ١ش ٠وْٚ ثؤٔٗ ال٠غٛى فوٚط اٌّعزلح ِٓ اٌطالالق  اٌمٛي اٌضبٟٔ:

 .(3)ٌعَّٛ إٌٟٙ َِٚبً اٌؾبعخ اٌٝ رؾظ١ٓ اٌّبء ا  أٚ ٔٙبه اٌضالس أٚ اٌجبئٓ ١ٌال  

ٍالفو ٌٍّعزلح ِٓ ؽالق ثبئٓ أٚ هععٟ أْ رقوط ِٓ ِٕيٌٙب اٌنٞ رعزل ـ١الٗ اٌالٝ ١ٌٌٚ 

 ٌٚٛ اٌٝ ؽظ ـو٠ؼخ اما وبٔذ ِعزلح ِٓ ٔىبػ طؾ١ؼ.

 لٕٙب ىٚعٙب فوٚط اٌّعزلح اٌّزٛـٝ -3

ٚال ثؤً ثالؤْ رقالوط  ، لٕٙب ىٚعٙب ال رقوط ١ٌال   م٘ت اٌفمٙبء اٌٝ أْ اٌّزٛـٝ

 . (4)ٌمؼبء ؽٛائغٙب ا  ٔٙبه

ٔالٗ ال ٔفمالخ ٌٙالب ٚلبي اٌىبٍبٟٔ )رؾزبط اٌٝ اٌقوٚط ثبٌٕٙبه الوزَبة ِب رٕفمالٗ ة

ثً ٔفمزٙالب ل١ٍٙالب ـزؾزالبط اٌالٝ اٌقالوٚط ٌزؾظال١ً ٔفمزٙالب ٚال رقالوط  اٌيٚط اٌّزٛـِٝٓ 

ثب١ًٌٍ ٌعلَ اٌؾبعخ ا١ٌٗ ٚاما فوعذ ثبٌٕٙبه ـٟ ؽٛائغٙب ال رج١ذ فالبهط ِٕيٌٙالب اٌالنٞ 

 رعزل ـ١ٗ(.

 

                                                           
(1 )

 .403، دمحم اٌشوث١ٕٟ اٌقط١ت ، اٌّظله اٌَبثك،ص286ا١ٌَل ٍبثك، اٌّظله اٌَبثك، ص
(2 )

 .34ك. ه١ٍّخ شَّٛ، اٌّظله اٌَبثك، ص
(3 )

 .205اٌىبٍبٟٔ ، اٌّظله اٌَبثك ص
(4 )

، ٚاٌشوث١ٕٟ ،اٌّظله 206، ٚاٌىبٍبٟٔ ، اٌّظله اٌَبثك ،ص286، صا١ٌَل اٌَبثك، اٌّظله اٌَبثك 

 . 404اٌَبثك، ص
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ا راتع  : انسكنى فً تٍد انشوجٍحا

هللا  ث١ذ اٌيٚع١خ ٘ٛ ؽك ٌٙب ٚٚاعت لٍٝ اٌيٚط ثل١ًٌ لٛياْ ٍىٓ اٌّعزلح ـٟ 

 .(1)َّ جمخم مم جم جم جم جم جم  جم جم جمحم ُّٱ رعبٌٝ

ٚلل م٘ت عّٙٛه اٌعٍّبء اٌٝ أْ اٌّعزلح ِٓ ؽالالق أٚ ِالٓ ٚـالبح ىٚعٙالب ٠غالت 

ل١ٍٙب أْ رعزل ـٟ َِىٓ اٌيٚع١خ اٌنٞ وبٔذ رَىٕٗ لجً ِفبهلخ أٚ ٚـبح ىٚعٙالب ٚ٘النا 

وّالالب ال٠غالالٛى ٌيٚعٙالالب ـالالٟ ؽبٌالالخ اٌّعزالاللح ِالالٓ ؽالالالق أْ  ،ٚاعالالت ل١ٍٙالالب ثطو٠الالك اٌزعجالالل 

 .(2)٠قوعٙب ِٓ إٌّيي ؽزٝ رٕمؼٟ للرٙب

ال ٠عٕالالالٟ  ب  ث١الالالذ اٌيٚع١الالالخ ثبٌَٕالالالجخ اٌالالالٝ اٌّعزالالاللاد ع١ّعالالالاال أْ اٌّىالالالٛس ـالالالٟ 

بعخ أٚ ـالالـّٓ ؽالالوأد ٌٙالالب ؽـالالـثالالً ٠غالالٛى ٌ ب  طٍمـالالـفالالوٚعٙٓ ِٕالالٗ ِ ِالىِالالزٙٓ ا٠الالبٖ ٚلالاللَ

اٌيٚع١الالخ ٚرمؼالالٟ لالاللرٙب ـالالٟ ِىالالبْ  فالالو لٕالالل  ج١ذٓ ــل ٌٙالالب لالالنه أْ رقالالوط ِالالـالالـٚع

 .(3)اٌؼوٚهح

 

 خامسا: حذاد انمعرذج

ةْ اةؽلاك طفخ رزعٍك ثبٌّوأح اٌّعزلح ـٙٛ ٠ّٕعٙب ِٓ  ،اٌؾلاك ٌؽخ / ٘ٛ إٌّع 

لٕٙالب  ـٙالٛ رغٕالت اٌّالوأح اٌّعزاللح اٌّزالٛـٝ ب  أِب اططالؽ ،ٌٙب لجٍٗ ب  ِجبؽ وض١و ِّب وبْ

ٚهؼجخ االفو٠ٓ ـ١ٙب ِٓ ؽ١ت ٚوؾً ٌٚجٌ ِٚط١الت ىٚعٙب وً ِب٠للٛا اٌٝ ٔىبؽٙب 

ٚفوٚط ِٓ إٌّيي ِٓ ؼ١و ؽبعالخ أٚ اِزٕالبع اٌّالوأح ِالٓ اٌي٠ٕالخ ِٚالب ـالٟ ِعٕب٘الب ِاللح 

 .(4)ِقظٛطخ ٚـٟ أؽٛاي ِقظٛطخ

لٕٙالالب ىٚعٙالالب ثالالل١ًٌ ؽالالل٠ش  مٙالالبء لٍالالٝ ٚعالالٛة اٌؾالاللاك لٍالالٝ اٌّزالالٛـٝٚارفالالك اٌف

هٍٛي هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( :اْ أَ ؽج١جخ هػٟ هللا لٕٙب ٌّب ثٍؽٙب ِٛد أث١ٙب أثٟ ٍف١بْ أز ود 

ؼ١الو أالٟ ٍالّعذ  ،صُ كلذ ثط١الت ٚلبٌالذ: ٚهللا ِالبٌٟ ثبٌط١الت ِالٓ ؽبعالخ ،صالصخ أ٠بَ 

ثبهلل ٚا١ٌَٛ ا٢فو أْ رؾلَ لٍٝ هٍٛي هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(٠مٛي لٍٝ إٌّجو :ال ٠ؾً ةِوأح رئِٓ 

 .(5) ١ِذ ـٛق صالس اال لٍٝ ىٚط أهثعخ أشٙو ٚلشوا(

اٌؾاللاك لٍالٝ لو٠الت والؤة ٚأَ ٚأؿ ٘الٛ ٠زج١ٓ ِٓ ٘نا اٌؾل٠ش اٌشو٠ؿ ثالؤْ ِاللح 

 ِٚلح اٌؾلاك لٍٝ اٌيٚط ٘ٛ أهثعخ أشٙو ٚلشوح أ٠بَ. ،صالصخ أ٠بَ ـمؾ

                                                           
(1 )

 .1ٍٛهح اٌطالق، اال٠خ 
(2 )

 .330أثٛ ِبٌه وّبي ثٓ ا١ٌَل ٍبٌُ ، اٌّظله اٌَبثك، ص 
(3 )

 193ك أؽّل لٍٟ اٌقط١ت ٚأفوْٚ ، اٌّظله اٌَبثك ، ص  
(4 )

 .333اٌَبثك ، ص أثٛ ِبٌه وّبي ثٓ ا١ٌَل ٍبٌُ ، اٌّظله  
(5 )

 هٚاٖ اٌجقبهٞ ٍَُِٚ لٓ أَ ٍٍّٗ.
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اٌجبٌؽخ اٌٍَّّخ ٌٚٛ أِالخ ٚاٌؾلاك لٍٝ اٌيٚط ؽَت هأٞ اٌؾٕف١خ فبص ثبٌّوأح 

أِالالب ؽَالالت هأٞ اٌغّٙالالٛه ـالالبْ  ،ٚال ؽالاللاك لٍالالٝ طالالؽ١و أٚ م١ِالالخ ةّٔٙالالب ؼ١الالو ِىٍفزالال١ٓ

 ،وبٔالذ طالؽ١وح أٚ وج١الوح أٚ ِغٕٛٔالخ ا  ٍالٛاء ،اٌؾلاك ٠شالًّ والً ىٚعالخ ثٕىالبػ طالؾ١ؼ

ٚال  ،إٌىبػ وؾمٛق اٌَّالٍّخ ـىالنٌه ـ١ّالب ل١ٍٙالبٍَِّخ أٚ وزبث١خ ةْ ؽمٛق اٌن١ِخ ـٟ 

ةْ ٔض اٌؾل٠ش  ا  ـبٍل ب  ٌيٚعبد وبٌّٛؽٛءح ثشجٙخ ٚإٌّىٛؽخ ٔىبؽؽلاك لٍٝ ؼ١و ا

اٌّالالنوٛه ألالالالٖ فالالض اٌؾالاللاك ثالالبٌيٚاط ٚالْ ماد إٌىالالبػ اٌفبٍالالل ١ٌَالالذ ىٚعالالخ لٍالالٝ 

 .(1)اٌؾم١مخ

ٕالت اةِالٛه زغْ ثزالون اٌي٠ٕالخ ٚاٌزغ١ّالً ٚ٘الٛ أْ رزلح ـ١ىالٛعأِب و١ف١خ ؽلاك اٌّ

    :(2)اٌزب١ٌخ

 ،ا  ٌٚٛ وبْ أٍٛك ب  أٚ ـؼخ أٚ ٌجٌ اٌؾو٠و ِطٍماٌي٠ٕخ ثؾٍٟ ٌٚٛ فبرُ ِٓ م٘ت  -1

 ٌجٌ اٌؾو٠و اةث١غ ةٔٗ ِؤٌٛؾ اال أْ اٌؾٕبثٍخ أعبىٚا 

 اٌط١ت ـٟ اٌجلْ ٌّب ـ١ٗ ِٓ اٌزوـٗ ٚاعزناة اةٔ به . -2

ةْ ـ١ٗ ى٠ٕخ اٌشالعو ٚال ٠قٍالٛ اٌالل٘ٓ لالبكح ِالٓ  ،اٌل٘ٓ اٌّط١ت ٚؼ١و اٌّط١ت  -3

 اٌط١ت.

ال  ِالالع عالالٛاى اٌىؾالالً ٌؼالالوٚهح أٚ ؽبعالالخ ٌالال١ال   ،اٌىؾالالً ٌّالالب ـ١الالٗ ِالالٓ ى٠ٕالالخ اٌعالال١ٓ  -4

 .ا  ٔٙبه

 اٌؾٕبء ٚوً أٔٛاع اٌظجبغ ٚاٌقؼبة . -5

 ٌجٌ اٌضٛة اٌّط١ت ٚاٌّظجٛغ ثبةٍّو أٚ اةطفو. -6

 ٠جبػ ٌٙب ٌجٌ اةٍٛك لٕل اٌّنا٘ت اةهثعخ. -7

ٕٙب ىٚعٙب ال للٍٝ مٌه ؽل٠ش أَ ٍٍّخ لٓ إٌجٟ )ملسو هيلع هللا ىلص( لبي : )اٌّزٛـٟ ٚاٌل١ًٌ 

 .(خ ٚال اٌؾٍٟ ٚال رقزؼت ٚال رىزؾًٍجٌ اٌّظفو ِٓ اٌض١بة ٚال اٌّّشمر

 

 

 

 

 

                                                           
(1 ) 

 .38ص  ه١ٍّخ شَّٛ ، اٌّظله اٌَبثك ، .ك
(2 )

 .40 -39، ص  ٔفَٗه١ٍّخ شَّٛ ، اٌّظله  .ك
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 انخاذمح

ثعالالل أْ أز١ٕٙالالب ِالالٓ ٘الالنا اٌجؾالالش ٠ّىالالٓ أْ ٍٔقالالض أ٘الالُ اةٍالالزٕزبعبد اٌزالالٟ رالالُ 

 اٌزٛطً ا١ٌٙب ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ فوعٕب ثٙب وب٢رٟ :

 السرنراجاخ: أولا 

رقالزٍؾ اةَٔالبة  الِٕٙالب: ِعوـالخ ثالواءح اٌالوؽُ ؽزالٝ  حشولذ اٌعلح ٌؾىُ وض١الو -1

 ٚونٌه اظٙبه اٌؾيْ لٍٝ اٌيٚعخ ثعل ٚـبح اٌيٚط.

ا٘زّالالالبَ اٌشالالالو٠عخ اةٍالالالال١ِخ ٚاٌفمٙالالالبء اٌمالالاللاِٝ ٚاٌّؾالالاللص١ٓ ثّٛػالالالٛع اٌعالالاللح  -2

 ٚأؽىبِٙب.

طالالْٛ ٌٕفَالالٙب ؤْ لالاللح اٌّالالوأح أّالالب ٘الالٟ ؽفالالع ٌىواِزٙالالب ٚثالالأهاء اٌفمٙالالبء  ذارفمالال -3

 ٚأَب١ٔخ .ٚهلب٠خ ٌم١ُ أفالل١خ 

٠ّىٕٕب اٌمٛي ثبْ اٌعلح لل ٚعجذ ٌزالئكٞ ٚظ١فالخ ـالٟ ؼب٠الخ اة١ّ٘الخ ٚ٘الٟ أْ هللا  -4

ام ٌٛال اٌعاللح  ،ث١ٓ لمل اٌيٚاط ٚاٌللبهح ا  ليٚعً ععٍٙب لالِخ ١ِّيح ٚؽبعي

ٌىبْ ثؤِىبْ اٌّوأح أْ رزاليٚط ـالٟ ا١ٌالَٛ اٌٛاؽالل أوضالو ِالٓ ِالوح ٌالٛ أهاكد مٌاله 

بـخ اٌٝ أزشبه اٌعٍالً ٚاةِالواع ـالٟ ٚؽ١ٕئن وبْ ٠زظٛه افزالؽ اةَٔبة أػ

 اٌّغزّع.
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ث١الالالبْ للٍالالال١خ اٌعاللالالالخ اٌيٚع١الالالخ ـالالالال رعزالالالل اٌّالالالوأح ـالالالٟ ؼ١الالالو ث١الالالذ اٌيٚع١الالالخ اال  -5

 ٌٍؼوٚهح.

 

ا شانٍ  : انرىصٍاخا

رٛل١خ أـواك اٌّغزّع ثّفَٙٛ اٌعلح ٚـٍَفخ اةٍالَ ـٟ رشو٠عٙب ٚٔ وح اٌمبْٔٛ  -1

ٚثواِظ ٠الزُ لوػالٙب لجالو رغب٘ٙب ٚمٌه لجو اٌمبء اٌّؾبػواد ٚرٕ ُ ٔلٚاد 

 ٍٚبئً اةلالَ .

ِوالالالبح ظالالوٚؾ اٌّعزالاللاد ِالالٓ إٌبؽ١الالخ إٌفَالال١خ ٚاةعزّبل١الالخ ٚاة٘زّالالبَ ثٙالالٓ  -2

 ٚفبطخ َٔبء اٌشٙلاء.

ح ثؤٔٛالٙب ؽزٝ ال ٔمع ـٟ أفطبء اٌوعٛع اٌٝ أً٘ اٌعٍُ ٌٍَئاي لٓ أؽىبَ اٌعل -3

 ئكٞ اٌٝ اٌٛلٛع لٟ اٌؾواَ.ر

 اٌعلح. لٍٝ اٌّعزلح االٌزياَ اٌىبًِ ثؤؽىبَ -4

 

 انمزاجعو انمصادر قائمح

 اٌىو٠ُ اٌمو ْ ثعل

 انمعاجم انهغىٌح  -اولا 

 .3اثٓ ِٕ ٛه ، ٌَبْ اٌعوة ، كاه طبكه ث١وٚد ، ط -1

 

ا   انكرة انقانىنٍح -شانٍا

 .اثٛ ِبٌه وّبي ثٓ ا١ٌَل ٍبٌُ ، طؾ١ؼ ـمٗ إٌَخ ، اٌغيء اٌضبٌش -1

ٌشالالوػ ف١ٍالالً ، طالالبة ، ِٛا٘الالت اٌغ١ٍالالً جالاللهللا دمحم ثالالٓ دمحم اٌّعالالوٚؾ ثبٌؾاثالالٟ ل -2

  .اٌغيء اٌقبٌِ

ك.اؽّالالل لٍالالٟ اٌقط١الالت ٚ ك.اؽّالالل لج١الالل اٌىج١َالالٟ ٚ ك.دمحم لجالالبً اٌَالالبِوائٟ ،  -3

 .1980ٛي اٌشقظ١خ ، اٌطجعخ االٌٚٝ ، ؽشوػ لبْٔٛ اال

  .(45اٌجقبهٞ ، ـزؼ اٌجبهٞ ، وزبة اٌطالق ، ثبة ) -4

 .ا١ٌَل ٍبثك ، ـمٗ إٌَخ ، اٌّغٍل اٌضبٟٔ -5

 اؽىبَ اٌعلح اٌشول١خ ، كاه اٌعظّبء .ه١ٍّخ شَّٛ ،  ك. -6

 ( .6طؾ١ؼ ٍَُِ ، وزبة اٌطالق ، ثبة ) -7
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 ٟ ، اٌٍجبة ـٟ شوػ اٌىزبة ، اٌغيء اٌضبٌش .١ّؽٕاٌلجلاٌؽٕٟ  -8

لجلاٌٛ٘بة فالؾ ، اؽىبَ االؽٛاي اٌشقظ١خ ـٟ اٌشو٠عخ االٍال١ِخ ، اٌطجعخ  -9

 . 1990اٌضب١ٔخ ، 

اٌىبٍبٟٔ ، ثلائع طٕبئع ـٟ رور١الت اٌشالوائع  اٌل٠ٓ اثٟ ثىو ثٓ َِعٛك لالء  -10

 . 1986، اٌغيءاٌضبٌش، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ ، ث١وٚد ، ص 

 ـبهٚق لجلهللا وو٠ُ ، ا١ٌٍٛؾ ـٟ شوػ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشقظ١خ . -11

 . 1962، شوػ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشقظ١خ ، اٌطجعخ االٌٚٝ ، ِؾَٓ ٔبعٟ  -12

 اٌغيء اٌضبٌش .، ٍجً اٌَالَ ، دمحم ثٓ اٍّبل١ً اٌظٕعبٟٔ  -13

دمحم اٌشالالوث١ٕٟ اٌقط١الالت ، ِؽٕالالٟ اٌّؾزالالبط اٌالالٝ ِعوـالالخ ِعالالبٟٔ اٌفالالبظ إٌّٙالالبط ،  -14

 اٌغيء اٌضبٌش.

لجبً اٌَعلٞ ، شالوػ لالبْٔٛ االؽالٛاي  اٌمبػٟ دمحم ؽَٓ وشىٛي ٚ اٌمبػٟ -15

 . 2011،اٌشقظ١خ ، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ 

 دمحم لٍٟ اٌظبثٟٛٔ ، طفٛح اٌزفب١ٍو ، اٌغيء اٌضبٌش . -16

 ، اٌّغٍل االٚي . ٠وملثٓ دمحم اٌشٛوبٟٔ ، ـزؼ اٌلٍٟ دمحم ثٓ  -17

ِظالالطفٝ اٌجؽالالب ٚ ِظالالطفٝ اٌؾَالالٓ ٚ لٍالالٝ اٌشالالوثغٟ ، اٌفمالالٗ إٌّٙغالالٟ لٍالالٝ  -18

 ِن٘ت االِبَ اٌشبـعٟ ، اٌغيء االٚي .

ِٕظالالٛه ثالالٓ ٠الالٌٛٔ ثالالٓ اكه٠الالٌ اٌجٙالالٛرٟ ، وشالالبؾ اٌمٕالالبع لالالٓ ِالالزٓ االلٕالالبع ،  -19

 اٌغيء اٌقبٌِ .

 

ا   انثحىز وانذورٌاخ  -شانصا

 ،ئ١خ ٌّؾىّخ ر١١ّي ال١ٍُ وٛهكٍالزبْعبٍُ عياء عبـو ، اٌّجبكٜ اٌمؼباٌمبػٟ  -1

  .لَُ االؽٛاي اٌشقظ١خ

 .ـٟ ٚىاهح اٌعلياٌمبٟٔٛٔ اٌعل١ٌخ ، ٠ظله٘ب لَُ االلالَ ِغّٛلخ االؽىبَ  -2


