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Summary 
This study was aimed at clarifying the truth of the rule: necessity 

necessitates prohibitions and limits. The study started with a statement of 

the basic terms of the rule namely: meaning of necessity and the meaning 

of permissibility and the meaning of prohibited. The researcher then 

mentioned the evidence of al-Qa'dah and the hadeeth of the Prophet, To 

this rule in contemporary issues; by mentioning some contemporary 

jurisprudential applications where necessity controls existed, and 

applications that did not have the necessary controls, which were among 

the exceptions to the rule of necessity; to acquaint the reader with the limits 

of application of the rule. 

     In his study, the researcher relied on the inductive method in 

collecting the views of fundamentalists and scholars on both the 

jurisprudential issues concerning the rule of necessity and permissibility. 

 

اؾمتفدومً هذه اًمدراؾمي سمقون طمؼقؼي ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" وقاسمطفو وطمدودهو، 

سمبقون مػردات اًمؼوقمدة وهل: معـك اًمرضورة ومعـك اإلسموطمي ومعـك اعمحظقر، صمؿ َذيمر اسمتدأت اًمدراؾمي 

اًمبوطمٌ أدًمي اًمؼوقمدة مـ اًمؼران واحلديٌ اًمـبقي اًمنميػ، صمؿ ذيمر وقاسمط اًمرضورة اًمنمقمقي، وأظمػمًا يؼقم 

عورصة اًمتل اًمبوطمٌ سمتطبقؼوت ًمتؾؽ اًمؼوقمدة ذم اًمؼضويو اعمعورصة: وذًمؽ سمذيمر سمعض اًمتطبقؼوت اًمػؼفقي اعم

شمقاومرت ومقفو وقاسمط اًمرضورة، واًمتطبقؼوت اًمتل مل شمتقاومر ومقفو وقاسمط اًمرضورة أي اًمتل يموكً مـ وؿـ 

 آؾمتثـوءات مـ ىموقمدة اًمرضورات: ًمقعرف اًمؼورئ طمدود شمطبقؼ اًمؼوقمدة..

ياًم وطمديثًو وىمد اقمتؿد اًمبوطمٌ ذم دراؾمتف قمغم اعمـفٍ آؾمتؼرائل ذم مجع آراء إصقًمقلم واًمػؼفوء ىمد     

طمقل شمؾؽ اًمؼضويو اًمػؼفقي اًمتل ختّص ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" مع ذيمر اًمػتووى اعمعورصة 

 اعمتعّؾؼي هبو..

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

هلل رب اًمعوعملم، يمّؾػ قمبوده اعمممـلم سمام يطقؼقن وسمام يستطقعقن، وووع قمـفؿ مو هؿ  احلؿد

قمـف يعجزون، واًمصالة واًمسالم قمغم اعمبعقث رمحًي ًمؾعوعملم، ؾمقدكو حمؿد صػقة ظمؾؼ اهلل أمجعلم، 

 وظموشمؿ إكبقوء واعمرؾمؾلم، صغمى اهلل قمؾقف وآًمف وصحبف أمجعلم..       

ـٍ جيد أكف يتؿقىز سمخصوئص وسمعد، ومنن اعمتتبع  واًمدارس واًمؼورئ ًمؾػؼف اإلؾمالمل سمدىمٍي ومتّع

وممقزات ٓ يتؿّقز هبو همػمه: ضمعؾتف ىموسمالً ًمؾـامء واًمثبوت واًمعطوء ـمقؾي أيمثر مـ أرسمعي قمنم ىمركًو مـ 

 اًمزمـ، وؾمقبؼك يمذًمؽ إمم أن يرث اهلل إرض ومـ قمؾقفو..

ـو اًمغّراء رومع احلرج قمـ اعمؽؾىػلم واًمتقسػم قمؾقفؿ، ومـ أهؿ اعمؿقزات اًمتل متقىزت هبو ذيعت

ـفو اهلل  قمز -وهذه مقزة مّقزت اًمنميعي اإلؾمالمقي قمـ همػمهو مـ اًمنمائع إظمرى اًمسوسمؼي اًمتل وؿى

 مـ إقمامل اًمشوىمي مو يتـوؾمى وأطمقال وأوووع شمؾؽ إمؿ اًمتل ضموءت هلو شمؾؽ اًمنمائع.. -وضمؾ

رمحي ًمؾعوعملم مجقًعو: ٕن هدومفو حتؼقؼ مصوًمح اعمؽؾىػلم ذم ومـ صمؿ ومووً ذيعتـو سملطمؽوم اًم

اًمعوضمؾ وأضمؾ مًعو، قمغم أؾموٍس مـ اًمعدل واًمرمحي سموخلؾؼ أمجعلم، ومراقمً أطمقال اعمؽؾػلم 

اعمختؾػي واعمتػووشمي ىمقًة ووعًػو، ومو يطرأ قمؾقفو مـ أقمذار، ومـ صَمؿى ضموءت اًمتؽوًمقػ اًمنمقمقي 

ام يتىػؼ مع اعمصوًمح اًمنمقمقي، وحيوومظ قمغم اعمصوًمح اًمدكققيي وإظمرويي مـوؾمبي ًمؽؾ هذه احلوٓت، سم

ورات، واحلوٓت اًمطورئي  ًمؾؿؽؾىػلم، ومـ شمؾؽ إطمؽوم اًمتل راقمً أطمقال اعمؽؾػلم أطمؽوم اًمرضى

اًمتل شمقاضمف اعمؽؾىػلم ذم طمقوهتؿ اًمققمقي، واًمتل رسمام ٓ خيؾق مؽؾػ مـ مقاضمفتفو قمغم اظمتالف 

شمبفو، سمحسى اًمتػووت سملم إؿمخوص، واظمتالف إزمـي وإمؽـي، ومنمقمً ًمتؾؽ درضموهتو ومرا

احلوٓت أطمؽوم ظموصي هبو، شمـدرج حتً ىموقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" قمغم ؾمبقؾ اًمتخػقػ 

واًمتقسػم، واحلوٓت اًمتل يصّح اًمتؼقد هبو قمـد وضمقد مؼتضقوهتو: ًمذًمؽ ووع اًمػؼفوء طمدوًدا 

ت اًمنمقمقي وأكقاقمفو، وحتديد مسورهو، ومو يمصمر مـفو ذم شمغػم إطمؽوم، وذوـًمو ًمضبط اًمرضورا

ومو يعتؼم مـ أطمقال اعمؽؾػلم مـ ىمبقؾ اًمرضورات، ومو ٓ يعتؼم، ممو جيعؾ ًمؾرضورات اًمنمقمقي أمهقي 



 

 

ظموصي ٓؾمقام ذم اًمقىمً اًمراهـ اًمذي يمثرت ومقف اًمظروف آؾمتثـوئقي، اًمتل يتعرض هلو اعمسؾؿقن 

ؼوت اًمتل شمقاضمف يمثػًما مـ اعمؽؾػلم، قمغم اعمستقى: اًمسقود، وآىمتصودي، اًمققم، واعمش

وآضمتامقمل، واًمثؼوذم، وقمغم اعمستقى اًمػردي واجلامقمل، وهذا جيعؾ ًمدراؾمي أطمؽومفو أمهقي 

ًُ ذم دراؾمي ىموقمدة:" اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" دراؾمي خمتٍمة ذم  يمؼمى..: وًمذًمؽ ذقم

ؿي سموًمتىطبقؼوت اًمػؼفقىي اًمتل ذيمرهو ومؼفوؤكو ىمدياًم، وذم اًمتعريػ سمؿػرداهتو وطمدودهو  ووقاسمطفو، مدقمى

 واىمعـو اعمعورص، واًمتل يتجغم مـ ظمالهلو يمقػقي متثقؾ ذًمؽ..

وهذه احلدود واًمضقاسمط أو اًمنموط واًمؼققد ٓ سمّد مـ طمصقهلو ذم طموًمٍي مو: ًمقسقغ شمسؿقتفو 

ة ذقمقي مع ختؾػ رء مـ هذه احلدود رضورة ذقمقي، وٓ يؿؽـ أن شمؽقن شمؾؽ احلوًمي رضور

 واًمضقاسمط ومؾقس يمؾ طموضمي رضورة.

ص ومقام يليت:   وأمو أؾمبوب اظمتقوري هلذا اعمقوقع ومضالً قماّم ؾمبؼ يتؾخى

 إظمراج هذا اًمبحٌ ًمطؾبي اًمعؾؿ، واعمتخصصلم ذم صقرة حتؼؼ اًمػوئدة واًمـػع. .1

أمهقي ومؼف اًمرضورة ذم اًمقىمً احلوزم اًمذي يمثرت ومقف اعمحـ وإزموت، اًمتل يؿرُّ هبو اعمسؾؿقن ذم  .2

ؿمتك اًمبالد، ومفل شمعدُّ سمقوًكو قمؿؾقًّو شمطبقؼقًّو ًمؾسفقًمي واًمقن ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي، ومظفًرا مـ 

ـى اهلل شمعومم هبو ذم إرؾمول ظمػم اًمؼميي    .مظوهر اًمرمحي اإلهلقي اًمتل امت

يمثرة اًمػروع واًمتطبقؼوت اًمتل شمستـد إمم ىموقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات"، واًمػتووى اعمبـقي  .3

 قمؾقفو، ومدى اًمؽماسمط اًمقصمقؼ سملم أطمؽوم اًمػؼف اإلؾمالمل، وىمقاقمده، وأصقًمف.

رضورة اًمتـبقف قمغم أنى شملصمػم اًمرضورة قمغم إطمؽوم، إكام يؽقن قمغم ىمدر شمؾؽ اًمرضورة، وموٕطمؽوم  .4

ي قمغم اًمرضورة أطمؽوم اؾمتثـوئقي، ًمقسً دائؿًي وٓ أسمديًي، وإكام شمرشمبط سمقضمقد اًمرضورة، ومنذا اعمبـقى 

 زاًمً اًمرضورة زال احلؽؿ اًمثوسمً هبو.

ذم شمغػم إطمؽوم كظًرا ٕطمقال اعمؽؾػلم اًمطورئي سمقون ًمعظؿي اًمنميعي اإلؾمالمقي، اًمتل راقمً  .5

وم ومقفو واضمبي اًمـػوذ قمغم ؾمبقؾ اًمؼفر، فمروف اعمؽؾػلم، وأطمقاهلؿ، وأقمذارهؿ، ومؾقسً إطمؽ

وًمؽـ إطمؽوم ومقفو مبـقي قمغم اعمصوًمح اًمدكققيي وإظمرويي ًمؾؿؽؾػلم، وهذا يبلم أن اًمتنميع مبـك 

 قمغم اًمرمحي واًمعدل واًمػضؾ مًعو ٕن اهلل ؾمبحوكف همـلٌّ قمـ ـموقموت اًمطوئعلم، وٓ شمرضه معصقي.



 

   

 

 

اعمحظقرات )اًمؽمظمص( ذم طموٓت يمثػمة إٓ أهنو إن اًمرضورة اًمنمقمقي وإن يموكً ؾمبًبو إلسموطمي  .6

ًمقسً مطؾؼي يمام يظـ اًمبعض.. سمؾ مؼقدة سمؼققد ووقاسمط جيى اقمتبورهو، وإن إمهوهلو يمدي إمم 

 اكحراف اًمعؿؾ سموًمرضورة.  

 وأمو حتديد مشؽؾي اًمبحٌ

ومؼد يموكً شمسوؤٓت اًمبحٌ ذم هذه اعمسلًمي قمديدة وًمؽـ ًمقؽقن اًمبحٌ مريمزا ودىمقؼو 

 ًمبحٌ ومقام يتعؾؼ ذم إمقر أشمقي:يـحٍم ا

 هؾ اظمتؾػ اًمعؾامء ذم شمعريػ معـك اًمرضورة اًمتل شمبقح اعمحظقرات..  .1

 يمقػ اشمسع اًمـوس ذم هذه اًمرضورة ووقؼفو.. .2

 مو هل اًمضقاسمط واًمؼققد ًمؼوقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات".. .3

ـمرح سمعض  يمقػ شمطبؼ ىموقمدة: "اًمرضورة شمبقح اعمحظقرات" شمطبقؼًو صحقحًو مـ ظمالل .4

 اًمؼضويو اعمستجدة اعمختورة..

 مو اًمؼضويو اعمعورصة اًمتل شمعتؼم مـ اًمرضورات ومو ٓ شمعتؼم مـفو.. .5

 وأّمو ظمّطي اًمبحٌ ومتؼتيض شمؼسقؿف إمم: مؼدمي، ومبوطمٌ صمالصمي، وظمومتي 

 اعمــــؼدمـــي: وذيمرت ومقفو أمهقي اعمقوقع، وأؾمبوب اظمتقوره، وظمطي اًمبحٌ.

ي مػردات ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" دراؾمي خمتٍمة، اعمبحٌ إول: ذم دراؾم

 وومقفو مطوًمى صمالصمي: اعمطؾى إول: معـك اًمرضورة ذم اًمؾغي وآصطالح.

 واعمطؾى اًمثوين: معـك اإلسموطمي ًمغًي واصطالطًمو.

 واعمطؾى اًمثوًمٌ: معـك اعمحظقرات ًمغي واصطالطًمو.

 اعمحظقرات " ووقاسمطفو. وومقف مطؾبون: اعمبـحٌ اًمثوين: أدًمي ىموقمدة: " اًمرضورات شمبقح

 اعمطؾى إول: أدًمي اًمؼوقمدة. 

 اعمطؾى اًمثوين: وقاسمط اًمرضورات اًمنمقمقي اًمتل شمبقح اعمحظقرات. 

اعمبحٌ اًمثوًمٌ: مـ اًمتطبقؼوت اًمػؼفقي اعمعورصة ًمؾرضورات اًمنمقمقي. ويـؼسؿ اًمؽالم ذم 

 هذا اعمبحٌ إمم مطؾبلم:



 

 

 شمقاومرت ومقفو اًمضقاسمط اًمنمقمقي ًمؾرضورة.        اعمطؾى إول: شمطبقؼوت معورصة

 اعمطؾى اًمثوين: اؾمتثـوءات مـ ىموقمدة اًمرضورة.       

 أهؿ كتوئٍ اًمبحٌ، وأهؿ اًمتقصقوت.  -إن ؿموء اهلل-صمؿ اخلـومتــي: وومقفو أذيمر 

 وأمو مـفٍ اًمبحٌ: ومؼد ووعً هلذا اًمبحٌ مـفًجو قمؾؿقًّو أوضمزه ومقام يليت: 

واعمسوئؾ اًمػؼفقي، اعمتعؾؼي سمؼوقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" مـ يمتى مجع اًمضقاسمط  .1

اًمؼقاقمد واعمذاهى اًمػؼفقي إرسمعي اعمشفقرة، ودراؾمتفو دراؾمي شمطبقؼقي دمؿع سملم اًمػروع اًمػؼفقي 

اًمؼديؿي، واعمسوئؾ اعمستجدة ذم اًمقىمً احلوزم سمنجيوز، ومؼد ؾمؾؽً ذم هذه اًمدراؾمي اعمـفٍ 

 ًٓ ، سموـمالقمل اًمقاؾمع قمغم خمتؾػ اًمدراؾموت واعممًمػوت اعمتعؾؼي سمؿػفقم اًمرضورة آؾمتؼرائل أو

اعمؾجئي إلسموطمي اعمحظقر ودمؿقع مودهتو وشمصـقػفو وومؼ متطؾبوت اًمبحٌ. صمؿ اعمـفٍ اًمتطبقؼل، 

 اًمذي يؼتيض شمطبقؼ شمؾؽ اًمعـورص آؾمتؼرائقي سمؿػفقمفو اًمصحقح .

ختورة، إذ ًمقس اعمطؾقب هـو دراؾمتفو ًمذاهتو، ًمذا طمووًمً آظمتصور مو أمؽـ ذم دراؾمي اعمسوئؾ اعم .2

ومؼد اىمتٍمت قمغم إدًمي اعمتعؾؼي سمؿقوقع اًمبحٌ، ومـ أراد اًمتقؾمع ذم اعمسلًمي ومقؿؽـف اًمرضمقع 

 إمم اعمصودر اعمذيمقرة ذم طمقار يمؾ مسلًمي.

 ىمؿً سمام يؾزم مـ شمقصمقؼ قمؾؿل ًمؾؿعؾقموت اًمقاردة. .3

 حقث اًمعؾؿقي.ىمؿً سموٕمقر إيموديؿقي اعمتبعي ذم اًمب .4

كسبي أراء إمم ىموئؾفو مـ مصودرهو اعمعتؿدة ذم يمؾ مذهى مـ اعمذاهى اًمػؼفقي اعمشفقرة، ويمتى  .5

 اًمؼقاقمد اًمؽؾقي ًمؾػؼف اإلؾمالمل.

يمتوسمي أيوت اًمؼرآكقي اعمستدل هبو ذم اًمبحٌ سموًمرؾمؿ اًمعثامين، وشمقصمقؼفو سمـسبي يمؾ آيي إمم ؾمقرهتو  .6

 سملم معؽقوملم: طمتك ٓ أصمؼؾ اهلقامش هبو.ورىمؿفو ذم اعمتـ سمعد ذيمر أيي 

 ختريٍ إطموديٌ اًمـبقيي سمحسى اعمـفٍ اعمعروف. .7

 شمرمجي سمعض إقمالم اًمقاردة ذيمرهو ذم اًمبحٌ. .8

 ذح اعمصطؾحوت وإًمػوظ اًمتل حتتوج إمم شمقوقح. .9

 



 

   

 

 

ة  مػردات، ويمؾ مػردة حتتوج إمم سمقون معـوهو، وسمقون معوين هذه يتؽّقن هذا اًمعـقان مـ قمدى

اعمػردات يتبلّم اعمؼصقد مـ اًمعـقان: وذًمؽ يعطل اًمؼورئ شمصقرًا قمـ هذا اعمقوقع وقماّم هيدف إًمقف 

 واًمثامر اًمتل شمؽمشّمى قمغم دراؾمتف، وموحلؽؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصقره.

سموطمي، اعمحظقرات، ومقـتظؿ ذم ذًمؽ واعمػردات اًمقاردة ذم اًمعـقان هل: اًمرضورات، اإل

 مطوًمى صمالصمي هل:

 اًمػرع إول: معـك اًمرضورات ذم اًمؾغي.

اًمرضورات ًمغي: مجع رضورة، واًمرضورة اؾمؿ عمصدر آْوطرار، ومعـوهو: آطمتقوج إمم 

 وأجْلَلُه ومووطر، واجلؿع: رضورات.اًمٌمء، يؼول: اوطره إمم يمذا، أي: أطمقضمف إًمقف، 

 واخلالصي أن: اًمرضورة ذم اًمؾغي شمليت قمغم معوٍن مـ أمهفو مو يليت: 

 .(1)إول: اًمرضورة سمؿعـك احلوضمي، يؼول: رضمؾ ذو رضورة أي: طموضمي

اًمثوين: اًمرضورة سمؿعـك: اًمضقؼ، يؼول: اوطر ومالن إمم يمذا يعـل: ووق سمف إمر طمتك اوطر 

 إمم يمذا. 

ي  . (2)اًمثوًمٌ: اًمرضورة سمؿعـك اعمشؼى

 اًمػرع اًمثوين: معـك اًمرضورات ذم آصطالح.

يتؼورب معـك اًمرضورة واًمرضوري قمـد إصقًمقلم واًمػؼفوء: وًمذا ؾمقف أسملمن معـوهو ومقام 

 يليت:

                                                           

(، وًمسون اًمعرب: ٕسمـ مـظقر مودة: "رضر" 1/555مودة: "رض" ) ( اًمؼومقس اعمحقط: ًمؾػػموزآسمودي1)

 (.  1/453(، وخمتور اًمصحوح ًمؾرازي "رضر" )4/482)

 (.2/538(، واعمعجؿ اًمقؾمقط مودة: "رض" )2/77( يـظر: اًمؼومقس اعمحقط مودة: "رض" )2)



 

 

ظمقف اًمرضر أو اهلالك قمغم "مـ احلـػقي ىمول:  (1)اًمتعريػ إول: شمعريػ اإلموم اجلصوص

 .(2)"إقمضوء سمؽمك إيمؾاًمـػس أو سمعض 

اخلقف قمغم اًمـػس مـ اهلالك، "مـ اًمامًمؽقي ىمول:  (3)اًمتعريػ اًمثوين: شمعريػ اًمشقخ اًمدردير

 . (4)"هل طمػظ اًمـػقس مـ اهلالك، أوؿمدة اًمرضر"وىمول أيًضو:  "قمؾاًم، أوفمـًّو

عؾ سمؾقغ اعمؽؾػ طمًدا إن مل يػ"مـ اًمشوومعقي ىمول:  (5)اًمتعريػ اًمثوًمٌ: شمعريػ اًمسققـمل

يعـل: أهنو طموًمي إذا وصؾ إًمقفو اعمؽؾػ، ومل يتـوول اعمحظقر، أو  (6)"اعمؿـقع )اعمحرم( هؾؽ أو ىمورب

 . "وهذا يبقح شمـوول احلرام"احلرام هؾؽ يؼقـًو، أو ىمورب اهلالك، صمؿ ىمول: 

                                                           

وص )كسبي إمم اًمعؿ1) ؾ سموجلص وشمبققض اجلدران( وهق ( هق اإلموم أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم اًمرازي اعمعروف اجلَصى

وص، ؾمؽـ سمغداد وموت ومقفو، اكتفً إًمقف رئوؾمي  ازي وسمعضفؿ سموؾمؿ اجلصى ًمؼى ًمف، ومبعضفؿ يذيمره سموؾمؿ اًمرى

احلـػقي ذم وىمتف، وظمقـمى ذم أن يكم اًمؼضوء ومومتـع،  ومـ مصـػوشمف: أطمؽوم اًمؼرآن، وذح خمتٍم اًمطحووي، 

(، وشموج 48/ 2هـ. يـظر: ـمبؼوت احلـػقي ٓسمـ احلـوئل )375شمقذم وذح اجلومع اًمصغػم واًمؽبػم ًمؾشقبوين. 

 (.96اًمؽماضمؿ )ص: 

(، وقمرومف احلؿقي ذم طموؿمقتف قمغم إؿمبوه واًمـظوئر ٓسمـ كجقؿ ىموئالً: 1/159( أطمؽوم اًمؼرآن: ًمؾجصوص )2)

ا إن مل يتـوول اعمؿـقع هؾؽ أو ىمورب" ه: ًمؾحؿقي . همؿز قمققن اًمبصوئر ذم ذح إؿمبو"سمؾقغ اعمؽؾػ طمدًّ

(1/277.) 

( هق اإلموم أمحد سمـ حمؿد اًمعدوي، أسمق اًمؼميموت. مـ ومؼفوء اًمامًمؽقي. وًمد ذم سمـل قمدي ) سمؿٍم ( وشمقذم سموًمؼوهرة 3)

( : 3/232هـ. مـ شمصوكقػف: أىمرب اعمسوًمؽ عمذهى اإلموم موًمؽ ذم اًمػؼف .يراضمع ذم شمرمجتف: إقمالم ) 1251

 (.359وؿمجرة اًمـقر )ص: 

 (.2/136دؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم )( طموؿمقي اًم4)

( هق اإلموم قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر سمـ حمؿد اخلضػمي اًمسققـمل مـ أؾمققط، كشل سموًمؼوهرة يمون قموًمام ؿموومعقو، 5)

وممًمػوشمف شمبؾغ قمدهتو مخسامئي ممًمػ: مـفو: إؿمبوه واًمـظوئر ذم ومروع اًمشوومعقي: واحلووي ًمؾػتووى، واإلشمؼون ذم 

 ( .4/71(، وإقمالم )11/72هـ . يراضمع ذم شمرمجتف: اًمضقء اًمالمع ) 911ي قمؾقم اًمؼرآن شمقذم ؾمـ

 (.172( إؿمبوه واًمـظوئر: ًمؾسققـمل )ص: 6)



 

   

 

 

وقمـد احلـوسمؾي: إن اًمرضورة أن خيوف اًمتؾػ ومؼط ٓ مو دوكف، هذا هق اًمصحقح مـ اعمذهى، 

 ."هنو شمشؿؾ ظمقف اًمتؾػ أو اًمرضرإ" وىمقؾ:

 . (1)"أن خيوف شمؾًػو، أو رضًرا، أو مرًوو، أو اكؼطوقًمو قمـ اًمرومؼي خيشك معف اهلالك"وىمقؾ:  

وسموًمتوزم أىمقل: إن شمعريػوت اًمػؼفوء ًمؾرضورة متؼورسمي إمم طمدٍّ يمبػم، صمؿ إن معوين اًمرضورة 

اًمرضورة أقمؿ مـ ذًمؽ، طمقٌ إهنو شمدور يمؾفو طمقل دومع اًمرضر قمـ اًمـػس، ومو دوهنو، وأرى أن 

شمشؿؾ دومع اًمرضر قمـ إكػس، وإقمراض وإمقال وإديون وإوـمون قمؾاًم )أي: ىمطًعو( أو فمـًّو، 

 . (2)ومال يشؽمط أن يصؼم طمتك ينمف قمغم اعمقت

وهلذا وموٕطمسـ أن يؼول ذم شمعريػفو: أهنو احلوًمي اًمتل إذا وصؾ إًمقفو اعمؽؾػ، أسمقح ًمف ومعؾ 

 شؿؾ رضورة دومع آقمتداء سمؽؾ صقره وأؿمؽوًمف. احلرام: ًمت

 اًمػرع إول: معـك اإلسموطمي ًمغًي.

اإلسموطمي ذم اًمؾغي: اإلطمالل، يؼول: أسمحتؽ اًمٌمء: أي: أطمؾؾتف ًمؽ وأـمؾؼتف. واعمبوح ظمالف 

 . (3)اعمحظقر

 اإلسموطمي اصطالطًمو.اًمػرع اًمثوين: معـك 

 .(4)ومؼقؾ: هل اًمتخقػم سملم اًمػعؾ واًمؽمك

                                                           

 حتؼقؼ اًمعريب اًمؽماث إطمقوء دار اًمـوذ –هـ  885( اإلكصوف: ًمعكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي أسمق احلسـ اعمتقرم ؾمـي 1)

هـو أن خيوف اًمتؾػ ومؼط قمغم اًمصحقح مـ اعمذهى كؼؾ آوطرار " ( وىمول:15/369.)اًمػؼل طمومد حمؿد

وىمقؾ: أو ظموف رضرا. يـظر:  "طمـبؾ إذا قمؾؿ أن اًمـػس شمؽود شمتؾػ وىمدمف ذم اًمػروع وضمزم سمف اًمزريمٌم وهمػمه

 1418اًمػروع ًمإلموم ؿمؿس اًمديـ أيب قمبد اهلل حمؿد سمـ مػؾح اعمؼدد احلـبكم اًمـوذ دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ؾمـي 

 (.2/135سمػموت )ه، 

 (.5/275(، واًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف )68-67( يـظر: كظريي اًمرضورة اًمنمقمقي: ًمؾزطمقكم )ص: 2)

 (.1/215(، واعمصبوح اعمـػم )1/1558(، وشموج اًمعروس مودة: "سمقح" )2/416( ًمسون اًمعرب مودة: "سمقح" )3)

(، ط دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 1/52( اإلهبوج ذم ذح اعمـفوج قمغم مـفوج اًمقصقل إمم قمؾؿ إصقل: ًمؾبقضووي )4)

 هـ.1454سمػموت ؾمـي 



 

 

 .(1)وىمقؾ: هل مو اؾمتقى ضموكبوه ذم قمدم اًمثقاب واًمعؼوب

وىمول اسمـ ىمدامي: وطمّدهو مو أذن اهلل ذم ومعؾف وشمريمف، همػم مؼؽمن سمذم وموقمؾف وشموريمف وٓ 

 .(2)مدطمف

وهمػمه سملهنو: ظمطوب اهلل شمعومم اعمتعؾؼ سملومعول اعمؽؾػلم ختقػما سملم اًمػعؾ  واظمتور أمدي

 . (3)واًمؽمك مـ همػم سمدل

 اًمػرع إول: معـك اعمحظقرات ًمغًي.

ُظُره  وطَمَظَر احلظر ذم اًمؾغي: احلجر، وهق ظمالف اإلسموطمي. واعمحظقر: اعمحرم، طَمَظَر اًمٌمء حَيْ

 . (4)قمؾقف: مـعف، ويمؾ مو طمول سمقـؽ وسملم رء ومؼد طَمَظَرهُ 

 اًمػرع اًمثوين: معـك اعمحظقرات اصطالطًمو

 شمعددت شمعريػوت اًمػؼفوء ًمؾؿحظقر ومـ ذًمؽ مو يليت:

ومف اجلرضموين ومؼول:   .(5)"اعمحظقر مو يثوب سمؽميمف ويعوىمى قمغم ومعؾف"ومؼد قمرى

ع"وىمول اسمـ قمؼقؾ:   . وهذا يعـك أكف احلرام.(6)"واحلظر: مـع اًمنمى

ومف أمدي سملكف:  من ذقًمو سمقضمف مو مـ طمقٌ هق ومعؾ ًمف"وقمرى  . (7)"مو يؽقن ومعؾف ؾمببو ًمؾذى

 

                                                           

 (.1/123( اكظر: اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم: ًمممدي )1)

 (.1/95ىمدامي ) ٓسمـ( رووي اًمـوفمر وضمـي اعمـوفمر: 2)

 ( .1/157( ، واعمحصقل: ًمؾرازي )1/48(، واًمتؿفقد )1/137( اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم" ًمممدي )3)

حوح: ًمؾجقهري )4) ( مودة: "طمظر"، واعمصبوح اعمـػم 4/252( مودة: "طمظر"، وًمسون اًمعرب )3/197( اًمصن

 (.1/215مودة: "طمظر" )

 ( ط اًمعريب.125( اًمتعريػوت: ًمؾجرضموين )ص: 5)

 (.1/28( اًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف )6)

 ( .1/156( اإلطمؽوم: ًمممدي )7)



 

   

 

 

 وهذا يعـك أن اعمعـك آصطالطمل ٓ خيرج قمـ اعمعـك اًمؾغقي إٓ أن يؼول:  

هق اعمؿـقع ذقًمو، وهق أقمؿ مـ أن يؽقن طمراًمو أو مؽروهو، وىمٍمه سمعضفؿ قمغم  اعمحظقر

اعمحرم ومؼط. ومفق يشؿؾ يمؾ ممـقع ؾمقاء يمون ىمقٓ يموًمغقبي واًمـؿقؿي.. أو ومعال، وؾمقاء يمون اًمػعؾ مـ 

 أقمامل اًمؼؾقب يموحلؼد واحلسد..، أو مـ إومعول اًمبدكقي مثؾ: اًمنىمي واًمزكو وكحقهو..

  



 

ـي قمغم أن: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات"   ًمؼد شمقاومرت إدًمي اًمنمقمقي مـ اًمؽتوب واًمسُّ

 ومـ أهؿ شمؾؽ إدًمي مو يليت:

 غم اقمتبور اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات:أوٓ: إدًمي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ قم

ڳ    ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳچ  ىمقًمف شمعومم: -أ

 ]اًمبؼرة[ . چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڻڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ

ومال  -وهق سموًمصػي اًمتل وصػـو  -اًمدًٓمي مـ أيي أن: مـ طمؾىً سمف رضورة أي: جموقمي  وضمف

ورة أٓ يؽقن سموهمًقو(1)إصمؿ قمؾقف ذم أيمؾف إن أيمؾف  .(2)، واؿمؽمط ذم إسموطمي اعمقتي ًمؾرضى

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  چ  :ىمقًمف شمعومم -ب

  ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڦ  ڦ

ک  ک  ک    کڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 ]اًمامئدة[. چگ  گ   

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  ىمقًمف شمعومم: -ج

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    ڤ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 ]إكعوم[.

                                                           

(، وشمػسػم 2/88( شمػسػم اًمطؼمي، اعمسؿك )ضمومع اًمبقون قمـ شملويؾ آي اًمؼرآن(: عمحؿد سمـ ضمرير اًمطؼمي )1)

 –(. دار احلديٌ 1/32اجلالًملم: جلالل اًمديـ حمؿد سمـ أمحد اعمحكم، وضمالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ اًمسققـمل)

 .1، اًمطبعي /اًمؼوهرة

 (.2/225ر سمـ ومرح اًمؼرـمبل )( اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن: عمحؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽ2)



 

   

 

 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  ىمقًمف شمعومم: -د

﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮶ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

 ]إكعوم[. چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

  ںگ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںچ ىمقًمف شمعومم:  -هـ

 ]اًمـحؾ[.  چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ومفذه أيوت قمغم جمؿققمفو شمدلُّ مجؾًي وشمػصقالً قمغم أن: اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات، ومؼد 

إًمقف، ومنذا اكدومعً اًمرضورة مل حيؾ إيمؾ يمحوًمي دًمىً قمغم حتريؿ اعمقتي، واؾمتثـك مو وىمع آوطرار 

 . (1)آسمتداء

صموكًقو: إدًمي مـ اًمسـي قمغم أن اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات، ومـ أهؿ شمؾؽ إطموديٌ مو 

 يليت: 

ارَ <:  ىمقًمف- أ َٓ رِضَ َر َو . وضمف اًمدًٓمي مـ احلديٌ هق وضمقب إزاًمي اًمرضر، (2)>َٓ رَضَ

 ومـ صمؿ يزال اًمرضر، وًمق سمنسموطمي اعمحظقرات. 

                                                           

 (، إدارة اًمطبوقمي اعمـػميي.13/49( كقؾ إوـمور: ًمؾشقيموين )1)

( 432/ 3"، واسمـ موضمف )2865( سمرىمؿ: "55/ 5( ومؿـ طمديٌ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام: أظمرضمف أمحد )2)

شمعؾقؼف قمغم  ". وطمّسـف اًمشقخ ؿمعقى ذم11576سمرىمؿ: " (228/ 11"، واًمطؼماين ذم "اًمؽبػم" )2341سمرىمؿ: "

 مسـد أمحد.

/ 6"، واًمبقفؼل ذم "اًمؽؼمى" )2345سمرىمؿ: " (435/ 3: أظمرضمف اسمـ موضمف )وطمديٌ قمبودة سمـ اًمصومً 

 ".11657سمرىمؿ: " (156

". وصححف، وواومؼف 2345( سمرىمؿ:"2/66): أظمرضمف احلويمؿ ذم اعمستدرك وطمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري 

 اًمذهبل.

". وطمّسـ احلديٌ اسمـ 1387( سمرىمؿ: "86/ 2: أظمرضمف اًمطؼماين ذم "اًمؽبػم" )وطمديٌ صمعؾبي سمـ أسمك موًمؽ 

اًمصالح ومؼول: وجمؿققمفو يؼّقي احلديٌ وحيّسـف، وىمد شمؼّبؾف مجوهػم أهؾ اًمعؾؿ واطمتجقا سمف. اهـ. كؼؾف قمـف اسمـ 

 ( ط: اًمرؾموًمي.215رضمى ذم ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ )ص:



 

 

، إِكىو سمَِلْرٍض ُيِصقُبـَو وِمقَفو خَمَْؿَصٌي، وَماَم  مو روي قمـ أيب َواىمٍِد  -ب
ِ

: َيو َرؾُمقَل اَّللى ًُ ىمول: ىُمؾْ

قَْتِي؟ ىَموَل:  ـَ اعْمَ بُِحقا ]شمنمسمقا أول اًمـفور[، َأْو مَلْ شَمْغَتبُِؼقا ]شمنمسمقا آظمر اًمـفور[، َومَلْ إَِذا مَلْ شَمْصطَ <حَيِؾُّ ًَمـَو ِم

 .(1)>حَتَْتِػُئقا ]دمزوا وشمؼتؾعقا[ سَمْؼالً وَمَشلُْكُؽْؿ هِبَو

وضمف اًمدًٓمي: دلى احلديٌ قمغم أكف ًمقس هلؿ أن يصطبحقا ويغتبؼقا وجيؿعقمهو مع اعمقتي، ومنذا  

أو ذسمو يغتبؼقكف ومل جيدوا سمعد قمدم اًمصبقح واًمغبقق سمؼؾي يليمؾقهنو طمؾً  مل جيدوا اًمبقـي يصطبحقهنو

 . (2)هلؿ اعمقتي ًمؾرضورة

ـىي يطقل ذيمرهو  .(3)وًمؾؼوقمدة أدًمىي يمثػمة أظمرى مـ اًمسُّ

اعمحظقر، وإكام ًمقسً يمؾ طموًمي ؿمديدة شمطرأ قمغم اعمؽؾػ شمؽقن رضورة شمبقح ًمف ومعؾ 

ًمؾرضورة وقاسمط وطمدود جيى مراقموهتو وشمقاومرهو: طمتك شمؽقن ؾمبًبو إلسموطمي اعمحظقر، ومـ أضمؾ أن 

جيى  (4)شمقوع ىموقمدة " اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" ذم مسورهو اًمصحقح، ووع اًمػؼفوء وقاسمط

                                                           

(: "رواه أمحد سمنؾمـوديـ رضمول أطمدمهو رضمول 4/165ىمول اهلقثؿل )"، 21898( سمرىمؿ: "227/ 36أظمرضمف أمحد )( 1)

سمرىمؿ:  (3/251اًمصحقح، إٓ اعمزي ىمول: مل يسؿع طمسون سمـ قمطقي مـ أيب واىمد". وأظمرضمف اًمطؼماين ذم "اًمؽبػم" )

"، واحلويمؿ 1996" ( سمرىمؿ:1269/ 2( : رضموًمف صمؼوت. وأظمرضمف اًمدارمل ذم ؾمــف )5/55" ىمول اهلقثؿل )3315"

 ". 19425( سمرىمؿ: "356/ 9"، واًمبقفؼل ذم "اًمؽؼمى" )7156( سمرىمؿ: "4/139ذم اعمستدرك )

 ( .9/24( كقؾ إوـمور: ًمؾشقيموين )2)

(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي اخلؿس 1/293( اكظرهو ذم: اًمؼقاقمد واًمضقاسمط اعمتضؿـي ًمؾتقسػم: ًمعبداًمرمحـ صوًمح )3)

 (.61(، وكظريي اًمرضورة اًمنمقمقي: ًمؾزطمقكم )ص: 28 5تفو )ص: اًمؽؼمى واًمؼقاقمد اعمـدرضمي حت

بْط( وهق ًمزوم اًمٌمء وطمبسف. ًمسون اًمعرب 4) وسمُِط: ًمغي: ملظمقذ مـ )اًمضى  مودة: "وبط". 7/345( اًمضى

واصطالطمو: هق طمؽؿ ذقمل قمؿكم يمكّم يدظمؾ حتتف مسوئؾ ختتص سمبوب واطمد. وهق همػم اًمؼوقمدة، ومؿجول 

مـ جمول اًمؼوقمدة اًمػؼفقي، ومفام متػؼون ذم أن يمال مـفام طمؽؿ يمكم شمـدرج حتتف ومروع ومؼفقي، اًمضوسمط اًمػؼفل أوقؼ 

إٓ أن: اًمضوسمط خيتص سمبوٍب ومؼفل واطمٍد ومؼط، واًمؼوقمدة أوؾمع جموٓ، ومفل شمتعؾؼ سمعدة أسمقاب ومؼفقي. يـظر: 

قاقمد اًمػؼفقي (، واًمؼ259(، وقمؾؿ اًمؼقاقمد اًمنمقمقي ًمؾخودمل )ص: 46اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ًمؾـدوي )ص: 

 (.65-59ًمؾبوطمسلم )ص: 



 

   

 

 

ؼ إصمر اًمنمقمل ًمؾؼوقمدة وهق إسموطمي اعمحظقر ًمؾؿؽؾػ، وطمقـئذ  يتبلم أكف ًمقس شمقاومرهو: طمتك يتحؼى

يمؾ مـ ادقمك وضمقد اًمرضورة يسؾؿ ًمف ادقموؤه أو يبوح ومعؾف. وهذه اًمضقاسمط اًمتل يراد هبو حتديد 

 : (1)معـك اًمرضورة سموعمعـك اًمضقنؼ شمتؾخص ذم مخسي وقاسمط، وهل يمام يليت

 ؼي سموًمػعؾ ورة متحؼن : يعـل أن شمؽقن رضورة طمؼقؼقي وواىمعقي، اًمضوسمط إول: أن شمؽقن اًمرضى

يتقؼـ اعمؽؾىػ، أو يغؾى قمغم فمـنف أكف إذا مل يرشمؽى اعمحظقر ومسقؾحؼف رضر ممدني إمم اهلالك، سملن 

 ومالسمدى مـ شمؼدير وىمقع اًمرضر مـ اًمؼطع واجلزم سمذًمؽ، أو قمغم إىمؾ طمصقل اًمظـ اًمغوًمى.

 واًمدًمقؾ قمغم هذا اًمضوسمط: مو ىمرره اًمػؼفوء مـ ىمقاقمد يمؾقي شمػقد أن إطمؽوم اًمنمقمقي ٓ شمـوط

، ومـ صمؿى وموًمرضورات ٓ (2)سموًمظـ وإكام سموًمقؼلم، ومـ ذًمؽ ىمقهلؿ: "أن اًمرظمص ٓ شمـوط سموًمشؽ"

شمـوط سموًمشؽ، أو ٓ شمعؿؾ قمؿؾفو سموًمشؽ، وإكام سموًمقؼلم، وٓ قمؼمة سموٕوهوم، وٓ اًمظـقن اعمرضمقطمي 

 .(3)وآطمتامٓت اًمبعقدة

 :ورة ُمؾِْجئي ؼؼ ومقفو آوطرار، سمحقٌ خُيشك يعـل أن يتح اًمضوسمط اًمثوين: أن شمؽقن اًمرضى

مـفو شمؾػ أطمد اًمرضوريوت اخلؿس اًمقاضمى احلػوظ قمؾقفو ورقمويتفو، وهل: اًمديـ، واًمـػس، 

واًمعرض، واًمامل، واًمعؼؾ: ٕن ىمقام احلقوة سمدوهنو يمؾفو، أو سمعضفو متعذر، ومؽون ذم اعمسوس هبو 

 إظمالل ًمؾعدل، ومـ صمؿى يمون هلو أصمرهو ذم إسموطمي اعمحظقرات.

                                                           

(، ورد 289/ 3(، ومغـل اعمحتوج )1/276(، وهمؿز قمققن اًمبصوئر )1/131( يـظر: اعمقاومؼوت ًمؾشوـمبل )1)

(، وكظريي اًمرضورة اًمنمقمقي: 187(، وذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي: ًمؾزرىمو )ص: 5/85اعمحتور: ٓسمـ قموسمديـ )

(، 194/ 28(، واعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي )4/256(، واًمػؼف اإلؾمالمل وإدًمتف )68)ص:  ًمقهبي اًمزطمقكم

/ 1(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي وشمطبقؼوهتو: عمحؿد اًمزطمقكم )1/495واًمتنميع اجلـوئل اإلؾمالمل: ًمعبداًمؼودر قمقده )

281.) 

 (.66: (، وإؿمبوه واًمـظوئر: ٓسمـ كجقؿ )ص172( إؿمبوه واًمـظوئر: ًمؾسققـمل )ص: 2)

 (.441(، ط دار اجلقؾ، ورومع احلرج: ًمؾبوطمسلم )ص: 3/279( إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم: ٕسمـ اًمؼقؿ )3)



 

 

ورة هل أن يطرأ قمغم اإلكسون طموًمي مـ اخلطر أو اعمشؼي اًمشديدة، سمحقٌ خيوف طمدوث واًمرض

رضر، أو أذى سموًمـػس أو سموًمعضق أو سموًمعرض أو سموًمعؼؾ أو سموًمامل. ويتعلم أو يبوح قمـدئذ ارشمؽوب 

 . (1)احلرام، أو شمرك اًمقاضمى، أو شملظمػمه قمـ وىمتف دومًعو ًمؾرضر

  :ر اًمرضورة سمؼدرهو ومننى مو شمدقمق إًمقف اًمرضورة مـ اعمحظقر إكام اًمضوسمط اًمثوًمٌ: أن شمؼدى

يرظّمص مـف اًمؼدر اًمذي شمـدومع سمف اًمرضورة ومحسى، ومنذا اوطر اإلكسون عمحظقر ومؾقس ًمف أن 

يتقؾمع ذم اعمحظقر، سمؾ يؼتٍم مـف قمغم ىمدر مو شمـدومع سمف اًمرضورة ومؼط، ويتحؼؼ هذا اًمضوسمط 

نمط إول: أٓ يتـوول مـ اعمحظقر إٓ سمؼدر مو يدومع اًمرضر ومؼط، ومنن اؾمؽمؾمؾ، أو سمنمـملم: اًم

 شمقؾمع طمرم ىمطًعو.

واًمعؾىي ذم ذًمؽ أن: اعمضطر إكام ضموز ًمف أن يتـوول احلرام سمؼدر مو يزيؾ قمـف اًمرضورة، ومال يبوح ًمف  

ًمرضورة، ومُقبـك قمغم إٓ سموًمؼدر اًمذي شمـدومع سمف: ٕن مو زاد قمـ ذًمؽ اًمؼدر ٓ يصدق قمؾقف طموًمي ا

 اًمتحريؿ. 

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  چ واًمدًمقؾ قمغم هذا آؿمؽماط ىمقًمف شمعومم:

[، وضمف اًمدًٓمي: أن اًمتـوول مـ اعمحظقر أيمثر ممو ُيزيؾ اًمرضورة سمغل 115]اًمـحؾ:  چہ

وقمدوان، وموًمبوهمل هق اًمذي يليمؾ مـ اعمقتي ومقق احلوضمي، واًمعودي هق: اًمذي يتـوول مـ اعمحظقر مع 

 وضمقد همػمه. 

ن: اًمرضورة اًمنمط اًمثوين: أن يتؼّدر زمـ إسموطمي اعمحظقر سمؼدر سمؼوء اًمرضورة. وهذا اعمعـك يػقد أ

قمؾي وؾمبى إلسموطمي اعمحظقر، واحلؽؿ يرشمبط وضمقده سموًمعؾي، ومنذا زاًمً اًمرضورة زاًمً اإلسموطمي، 

وهل احلؽؿ اعمرشمبط وضمقده سمقضمقدهو، وٓ جيقز اًمعؿؾ سمف ذم طموًمي قمدم وضمقد اًمرضورة. واًمسبى 

                                                           

(، واًمؼقاقمد اًمؽؼمى: د. صوًمح اًمسدٓن )ص: 5/ 2( ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم: ًمؾعز سمـ قمبد اًمسالم )1)

249 ،255. ) 



 

   

 

 

جيقز اًمعؿؾ ذم ذًمؽ أن: اًمرضورة سمدل إصؾ اعمتعذر، ومنذا زال اًمعذر، أمؽـ اًمعؿؾ سموٕصؾ، وٓ 

 . (1)سموخلؾػ واًمبدل ذم وىمً واطمد: ٕكف ٓ جيؿع سملم اًمبدل واعمبدل مـف

 ويتحؼؼ ذًمؽ سملن اًمضوسمط اًمراسمع: شمعذر دومع اًمرضورة سمقؾمقؾي أظمرى همػم ومعؾ اعمحظقر :

يتعلم ارشمؽوب اعمحظقر وؾمقؾي ًمدومع اًمرضر، سمحقٌ ٓ يستطقع اعمؽؾػ دومع اًمرضورة إٓ سمورشمؽوب 

 طوع أن يزيؾ اًمرضر سمقؾمقؾي أظمرى مبوطمي امتـع قمؾقف ارشمؽوب اعمحظقر. اعمحظقر، ومتك اؾمت

قمـ  قمـدمو يموكً سمف سمقاؾمػم، ومسلل اًمـبل  ًمعؿران سمـ طمصلم  واًمدًمقؾ قمغم هذا اًمضوسمط: ىمقًمف 

وضمف اًمدًٓمي: أن  ،(2)>شَمْسَتطِْع وَمَعغَم ضَمـٍْى  َصؾن ىَموِئاًم، وَمِنْن مَلْ شَمْسَتطِْع وَمَؼوقِمًدا، وَمِنْن مَلْ <: اًمصالة ومؼول 

قمدم اؾمتطوقمي اًمصالة ىموئاًم، مل يبح اًمصالة قمغم ضمـى، وإكام أسموح أوٓ اًمصالة ىموقمًدا، صمؿ قمدم 

 .(3)اؾمتطوقمي اًمصالة ىموقمًدا، أسموطمً اًمصالة قمغم ضمـى وهؽذا: ٕن اعمقسقر ٓ يسؼط سموعمعسقر

  :هذا اًمضوسمط اخلومس: أٓ يؽمشمى قمغم اًمعؿؾ سموًمرضورة رضر أيمؼم مـ اًمرضر احلوصؾ هبو

سمؿعـك: أن  (4)اًمضوسمط معـك ىموقمدة ومؼفقي مـ اًمؼقاقمد اعمؽؿؾي ًمؼوقمدة: "اًمرضر ٓ يزال سموًمرضر"

اًمرضر مفام يمون واضمى اإلزاًمي، ومنزاًمتف إمو سمال رضر أصال أو سمرضر أظمػ مـف، يمام هق مؼته 

"اًمرضر إؿمد يزال سموٕظمػ" ومال يزال سمرضر مموصمؾ، وٓ سمرضر أيمؼم مـف، وهذا جيعؾ ىموقمدة: 

ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" شمرشمبط ارشمبوـًمو وصمقًؼو سمؼوقمدة شمعورض اعمػوؾمد سمعضفو مع 

                                                           

(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي وشمطبقؼوهتو 15ل". يـظر: اًمؼقاقمد: ٓسمـ رضمى )ص: ( ىموقمدة: "اجلؿع سملم اًمبدل واعمبدل حمو1)

)ص:  ًمؾشقخ اًمبقركقاًمؽؾقي:  اًمػؼف(، واًمقضمقز ذم إيضوح ىمقاقمد 671/ 1ذم اعمذاهى إرسمعي: د. حمؿد اًمزطمقكم )

74.) 

"، 1566: "( يمتوب اجلؿعي: سموب إذا مل يطؼ ىموقمدا صغم قمغم ضمـى سمرىمؿ48/ 2( أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )2)

 ".1223( سمرىمؿ: "283/ 2"، واسمـ موضمف ذم ؾمــف )952( سمرىمؿ: "258/ 2وأسمق داود ذم ؾمــف )

(، واًمػروق 2/7( ىموقمدة: "اعمقسقر ٓ يسؼط سموعمعسقر". يـظر: ىمقاقمد إطمؽوم: ًمؾعز سمـ قمبد اًمسالم )3)

وإؿمبوه واًمـظوئر: (، 3/198(، واعمـثقر: ًمؾزريمٌم )1/158(، وإؿمبوه واًمـظوئر: ًمؾسبؽل )3/198)

 (.159ًمؾسققـمل )ص: 

 (، ط/ ومفرؾمي مؽتبي اعمؾؽ ومفد اًمقـمـقي.89( اًمؼقاقمد اًمؽؼمى ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ًمؾعجالن )ص: 4)



 

 

سمعض، واعمقازكي سمقـفام: مـ أضمؾ إزاًمي اعمػسدة مـ همػم أن يؽمشمى قمغم إزاًمتفو مػسدة أقمظؿ مـفو، أو 

ويي هلو، ومنذا شمعوروً مػسدشمون روقمل أقمظؿفام رضًرا: ٓرشمؽوب أظمػفام، وإٓ ومال معـك إلزاًمي مسو

مػسدة سمؿػسدة مسوويي، أو أيمؼم مـفو: ٕكف قمـد إزاًمي اًمرضر سموًمرضر إيمؼم أو اعمسووي ٓ يؼول: إن 

 .(1)اًمرضر ىمد زال: ٕكف مو زال سموىمًقو

  

                                                           

 (.89(، اًمؼقاقمد اًمؽؼمى ذم اًمػؼف ًمؾعجالن )ص: 355( اًمؼقاقمد اًمؽؾقي ًمؾػؼف اإلؾمالمل ًمؾحٍمي )ص: 1)



 

   

 

 
ًمؾرضورات اًمنمقمقي شمطبقؼوت قمؿؾقي يمثػمة، ختتؾػ مـ زمـ ٔظمر سمحسى اظمتالف أطمقال 

اًمـوس، وشمعدد طمقائجفؿ، واعمشؽالت اًمتل يقاضمفقهنو، ًمؽـ شمبؼك اًمرضورة ضمومعي هلذه اعمسوئؾ 

ومو ٓ يرىمك إمم سمضقاسمطفو اًمنمقمقي، ومػّرىمي سملم مو يلظمذ طمؽؿ اًمرضورة، ويمصمر ذم إسموطمي اعمحظقر، 

هذه اًمرشمبي مـ اًمتطبقؼوت اًمتل شمؽقن ومقفو اًمرضورات همػم ذقمقّي: ًمعدم اؾمتقػوء وقاسمطفو 

وذوـمفو، ومـ صَمؿى ومنن اًمتطبقؼوت، واًمػروع اًمتل شمدظمؾ حتً ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح 

دة، وؾمقف أذيمر سمعًضو مـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول، ٓ احلٍم: ًمبقون ؿمؿقًمقي  اعمحظقرات" يمثػمة ومتعدن

 اًمؼوقمدة وطمدودهو، وًمذا يـؼسؿ اًمؽالم ذم هذا اعمبحٌ إمم مطؾبلم:

ؾمبؼ أكف ًمقس يمؾ رضورة شمبقح اعمحظقر، وإكام ًمؾرضورات اًمتل شمبقح اعمحظقر وقاسمط جيى 

شمقاومرهو: طمتك شمـتٍ أصمرهو، وكظًرا ٕمهقي هذه اًمضقاسمط صوهمفو اًمػؼفوء ذم صقرة ىمقاقمد، اقمتؼموهو 

مؽؿؾي ًمؼوقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" وىمد ؾمبؼ سمقون شمؾؽ اًمضقاسمط، وذم هذا اعمطؾى 

 سمنذن اهلل شمعومم سمعض اًمتطبقؼوت اعمعورصة، واًمتل أومتك اًمعؾامء اعمعورصون ذم اعمجومع ؾمقف أسملمن 

اًمػؼفقي سمدظمقهلو ذم طمؽؿ اًمرضورة، وشمقاومر وقاسمط اًمرضورة اًمنمقمقي ومقفو، وهذه اًمتطبقؼوت يمثػمة 

ومتـققمي، وإن يمون سمعضفو مـ اًمتطبقؼوت اًمؼديؿي ومفل متجددة ومتؽررة، وؾمقف أذيمر سمعضفو قمغم 

 بقؾ اعمثول ومؼط سمنجيوز واظمتصور، وذًمؽ ومقام يليت: ؾم

مـ اًمتطبقؼوت اعمعورصة  اًمػرع إول: كؼؾ إقمضوء مـ إكسون مقً إمم إكسون طمل ًمؾرضورة.

ًمؾرضورة اًمنمقمقي كؼؾ إقمضوء مـ إمقات ًمألطمقوء، طمقٌ ىمررت اعمجومع اًمػؼفقي: إسموطمي اًمـؼؾ 

اًمي اًمرضر ومسلًمي إسموطمي اًمرضورات ًمؾؿحظقرات، ومـ أهؿ اؾمتـوًدا إمم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي احلويمؿي سمنز

 إدًمي اًمتل اؾمتـد إًمقفو اًمػؼفوء ذم إسموطمي كؼؾ أقمضوء اعمقشمك ًمألطمقوء مو يليت: 



 

 

)أ( ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" وأن اًمرضر جيى إزاًمتف، ومـؼؾ إقمضوء مـ 

ف، طمقٌ إن إمقات وإن يموكً هلؿ اعمقشمك ًمألطمقوء ومقفو إزاًمي اًمرضر قمـ إطمقوء سمرضر أظمػ مـ

م مصوًمح إطمقوء قمغم مصوًمح إمقات.   طمرمي، ًمؽـ شُمؼدى

)ب( أن ذم كؼؾ إقمضوء مـ إمقات ًمألطمقوء، كققًمو مـ حتؼقؼ اًمتؽوومؾ آضمتامقمل 

 واإلطمسون، واإليثور سملم أسمـوء اعمجتؿع.

اعمقشمك وقمظومفؿ ًمألطمقوء )ج( اًمؼقوس قمغم مو أسموطمف سمعض اًمػؼفوء ىمدياًم مـ اؾمتخدام أؾمـون 

، وموًمرضورات شمبقح اعمحظقرات سمنمط قمدم كؼصون اًمرضورة قمـ اعمحظقر، وٓؿمؽى أن (1)ًمؾرضورة

 .  (2)طمرمي إطمقوء ورقمويي مصوحلفؿ أومم مـ اكتفوك طمرمي اعمقً

وسموًمتوزم: مل أىمػ قمغم ظمالف سملم اًمعؾامء اعمعورصيـ ذم ضمقاز هذا اًمـؼؾ، وسمذًمؽ صدرت 

 قي: اًمػتووى أشم

 . (3)هـ1452( ذم ؾمـي 99ومتقى يمبور قمؾامء اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي سمرىمؿ )  -1

 اًمدورة –ومتقى اعمجؿع اًمػؼفل ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل، اًمذي يـظؿ زرع إقمضوء  -2

 .(4)م1985 –هـ 1455 ًمسـي – اًمثومـي

                                                           

 (.345/ 28(، واعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمؽقيتقي )161/ 4وأدًمتف: د. وهبي اًمزطمقكم ) ( يـظر: اًمػؼف اإلؾمالمل1)

(، شملًمقػ د. زهػم اًمسبوقمل، ود. حمؿد قمكم اًمبور، ط/دار اًمؼؾؿ سمدمشؼ ، اًمطبعي 223( اًمطبقى أدسمف وومؼفف )ص: 2)

-676حطوين )ص: هـ. ومـفٍ اؾمتـبوط أطمؽوم اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة ًمؾديمتقر مسػر اًمؼ1418اًمثوكقي ؾمـي 

677.) 

هـ، وىمد ىمرر 6/11/1452( وشموريخ 99( ىمرار هقئي يمبور اًمعؾامء رىمؿ )41/ ص7( أسمحوث هقئي يمبور اًمعؾامء )ج 3)

اعمجؾس سموإلمجوع: ضمقاز كؼؾ قمضق أو ضمزئف مـ إكسون طمل مسؾؿ أو ذمل إمم كػسف إذا ادقمً احلوضمي إًمقف، وأمـ 

 يمام ىمرر سموٕيمثريي مو يكم: اخلطر ذم كزقمف، وهمؾى قمغم اًمظـ كجوح زرقمف.

ضمقاز كؼؾ قمضق أو ضمزئف مـ إكسون مقً إمم مسؾؿ إذا اوطر إمم ذًمؽ، وأمـً اًمػتـي ذم كزقمف ممـ أظمذ مـف،  -أ

 وهمؾى قمغم اًمظـ كجوح زرقمف ومقؿـ ؾمقزرع ومقف..

هـ وطمتك 1398ـظر: ىمرارات جمؾس اعمجؿع اًمػؼفل اإلؾمالمل ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل مـ دورشمف إومم ًمعوم ي( 4)

 (.147هـ )ص: 1455اًمدورة اًمثومـي قموم 



 

   

 

 

جمؿع اًمػؼف عمـظؿي اعمممتر اإلؾمالمل اًمدوزم اعمـعؼد سمامًمقزيو ذم أسمريؾ ؾمـي  ومتقى -3

 .(1)م1969

ومتقى اعمممتر اإلؾمالمل إقمغم سموجلزائر سمشلن كؼؾ اًمدم، وزرع إقمضوء ذم اًمققم  -4

 م. 1972اًمعنميـ مـ ؿمفر أسمريؾ ًمسـي 

م 1972ر ومؼماير ًمسـي ( ذم اًمققم اًمثوين مـ ؿمف1569ومتقى مػتل اًمديور اعمٍميي سمرىمؿ ) -4

 سمشلن إسموطمي ؾمؾخ ضمؾد اعمقً ًمعالج طمروق إطمقوء. 

 هـ.1455ًمعوم  9/ 132ومتقى إوىموف اًمؽقيتقي سمرىمؿ  -5

مـ اًمتطبقؼوت  اًمػرع اًمثوين: ضمقاز اإلضمفوض ًمؾرضورة وحتؿالً ٓرشمؽوب أظمػ اًمرضريـ.

ًمؾؿرأة احلومؾ إذا  (2)اًمؼديؿي واعمعورصة ًمؼوقمدة اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات: ضمقاز اإلضمفوض

و إلكؼوذ طمقوهتو، قمؿالً سموًمؼوقمدة: "ُيتحؿؾ اًمرضر  شمعروً طمقوهتو ًمؾخطر، وأصبح اإلضمفوض رضوريًّ

إظمػ ًمدومع اًمرضر إؿمد" وأكف إذا شمعوروً مػسدشمون، روقمل أظمػفام رضًرا: ٓرشمؽوهبو: مـ أضمؾ 

تؼّدم مصؾحي إم قمغم احلػوظ قمغم اًمرضوريوت، وهـو شمعوروً مصؾحي اجلـلم ومصؾحي إم، وم

 مصؾحي اجلـلم سمنمط أن يؽقن ذًمؽ سمؿعرومي اًمطبقى اعمسؾؿ اًمثؼي. 

وىمد أصدر اعمجؿع اًمػؼفل اًمتوسمع ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل ىمراًرا ذم دورشمف اًمثوكقي قمنمة ذم 

م سمجقاز اإلضمفوض 1995( مـ ؿمفر ومؼماير ؾمـي 15هـ اعمقاومؼ )1415( مـ ؿمفر رضمى ؾمـي 15)

 .(3)( يقًمو مـذ سمدايي اًمتؾؼقح125ىمبؾ مرور )

                                                           

 (.1/37، ج 4( اكظر: كص اًمؼرار ذم جمؾي اعمجؿع اًمػؼفل )ع 1)

 ( اإِلضْمَفوُض: إًمؼوء احلؿؾ كوىمص اخلَؾْؼ أو كوىمص اعمّدة، ويسؿك أيضًو اإلؾمؼوط واًمطىرح واإلمالص. اعمقؾمققمي2)

 (.42م( )ص: 1/2555سمػموت، ط-اًمػؼفقي اًمطبقي: د. أمحد حمؿد يمـعون )دار اًمـػوئس

(، وجمؾي جمؿع اًمػؼف 329(، وىمضويو ومؼفقي معورصة: وهبي اًمزطمقكم )ص: 273( اًمطبقى ومؼف وأدسمف )ص: 3)

 .(44اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمطبقي: د. أمحد حمؿد يمـعون )ص: ( شمـظقؿ اًمـسؾ، و5اإلؾمالمل )ع/



 

 

ر  ويمذًمؽ اإلضمفوض يؽقن ضموئزًا إذا يموكً إؾمبوب شمتعؾؼ سموجلـلم كػسف إن يمون ًمف مؼمن

ذقمل، يملن يثبً ًمؾؿختصلم أن اجلـلم مصوب سمتشقهوت ظَمؾْؼقىي واؾمعي شممدي ذم اًمغوًمى إمم مقشمف 

اًمعومل اإلؾمالمل ىمرارًا ذم دورشمف  وًمق سمعد ومؽمة مـ وٓدشمف، وىمد أصدر اعمجؿع اًمػؼفل اًمتوسمع ًمراسمطي

م أسموح ومقف إضمفوض اجلـلم اعمشّقه شمشقهًو ؿمديدًا، واؿمؽمط أن يؽقن 1995-هـ1415اًمثوكقي قمنمة 

 .(1)ذًمؽ سمؼرار جلـي مـ إـمبوء اعمختصلم

مـ اًمتطبقؼوت اًمؼديؿي واعمعورصة اًمػرع اًمثوًمٌ: ضمقاز اًمـظر واًمؾؿس ًمؾعالج ًمؾرضورة. 

ح اعمحظقرات: أن اعمعوجلي سملم اًمرضمؾ واعمرأة ٓ شمؽقن إٓ ًمؾرضورة: ٕكف ٓ ًمؼوقمدة اًمرضورات شمبق

جيقز ًمؾرضمؾ أن يـظر إمم قمقرة اعمرأة إضمـبقي، ًمؽـ ىمد ٓ شمقضمد امرأة )ـمبقبي متخصصي( ذم اعمعوجلي 

واعمداواة، ويمذًمؽ سموًمـسبي ًمؾرضمؾ، ىمد ٓ يقضمد ـمبقى متخصص ذم اعمعوجلي ًمؾؽشػ واًمػحص، 

ر سمؼدرهو، واًمرضورات شمبقح اعمحظقرات سمنمط قمدم كؼصوهنو وموًمرضورة هـ و يمسوئر طموٓهتو، شُمؼدى

قمـفو، ومقجقز اًمـظر ًمؾؽشػ واًمتداوي، ويمذًمؽ اًمؾؿس واًمػحص اًمطبل اًمشومؾ: مـ أضمؾ 

 اًمتداوي.

أن يـظر إمم سمدن أظمر إذا يمون ـمبقًبو وأراد  -أي: اًمرضمؾ واعمرأة -ومقجقز ًمؽؾ واطمد مـفام  

 . يعـل: مـ أضمؾ اًمرضورة.(2)ف مقوع رضورة، ومزال حتريؿ اًمـظر ًمذًمؽمداواشمف: ٕك

ٍذ، ىموًمً:  سَمقنِع سمـً ُمَعقن ويؿؽـ أن يستدل اًمؼوئؾقن سمجقاز شمطبقى اعمرأة ًمؾرضمؾ سمحديٌ اًمرُّ

، وىمد سمّقب قمؾقف اًمبخوري سمؼقًمف: (3)"َكْسِؼل َوُكَداِوي اجلَْرطَمك، َوَكُردُّ اًمَؼتغَْم إمَِم اعَمِديـَيِ  يُمـىو َمَع اًمـىبِلن "

                                                           

 .(45اعمقؾمققمي اًمػؼفقي اًمطبقي: د. أمحد حمؿد يمـعون )ص: و (،277بقى ومؼف وأدسمف )ص: اًمط( 1)

(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي 4/194(، وومؼف اًمـقازل: ًمؾجقزاين )15/17( ويـظر: شمؽؿؾي اعمجؿقع ذح اعمفذب )2)

اًمؼقاقمد (، وشمطبقؼوت 33(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي: ًمعزت اًمدقموس )ص: 1/277وشمطبقؼوهتو: د.حمؿد اًمزطمقكم )

(، وأداب اًمنمقمقي 128(، وقمؿقم اًمبؾقى: عمسؾؿ اًمدوهي )ص: 321قمـد اًمامًمؽقي: د. اًمغريوين )ص: 

 (.2/464واعمـح اعمرقمقي: ٓسمـ مػؾح )

ػم: سموب مداواة اًمـسوء اجلرطمك ذم اًمغزو، سمرىمؿ: "34/ 4( صحقح اًمبخوري )3)  ".2882( يمتوب اجلفود واًمسن



 

   

 

 

سموب مداواة اًمـسوء اجلرطمك ذم اًمغزو، ىمول احلوومظ اسمـ طمجر: "وومقف ضمقاز معوجلي اعمرأة إضمـبقي 

 .(1)اًمرضمؾ إضمـبل ًمؾرضورة"

ويمام أؾمؾػً ومنن اًمتطبقؼوت اًمػؼفقي اعمعورصة ًمؾرضورات اًمنمقمقي يمثػمة ضمدًا، واًمذي 

 .(2)ٍمذيمرشمف يمون قمغم ؾمبقؾ اعمثول، ٓ احل

ومقام ؾمبؼ شمبلّم أن اًمػؼفوء ووعقا وقاسمط ًمؾرضورة، طمتك شمبقح اعمحظقرات، ومنذا شمقاومرت 

اًمرضورة سمضقاسمطفو، يمون هلو أصمرهو ذم إسموطمي اعمحظقر قمغم اًمؼدر اًمذي شمؼتضقف شمؾؽ اًمرضورة يمام 

سمعضفو مل يؽـ ًمؾرضورة أصمر ذم إسموطمي اعمحظقرات: ٕكف ذم ؾمبؼ، وإذا مل شمتقاومر شمؾؽ اًمضقاسمط يمؾفو أو 

شمؾؽ احلوًمي ٓ شمؽقن اًمرضورة متحّؼؼي، ومع ذًمؽ ومؼد يؼع سمعض اًمـوس ذم حتؾقؾ احلرام سمحجي 

اًمرضورة، ومقتقمهقن وضمقد رضورة شمسقغ هلؿ احلرام، وهل ًمقسً يمذًمؽ، ويتػّرع قمغم ذًمؽ ومروع 

 ٓ احلٍم، ومـ ذًمؽ مو يليت: يمثػمة كذيمر سمعًضو مـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول 

  اًمػرع إول: ٓ جيقز اًمتداوي سموعمسؽرات واعمخدرات مع وضمقد اًمبديؾ اؾمتـوًدا ًمؾرضورة.

ومؿـ اًمتطبقؼوت اعمعورصة اًمتل شمتػرع قمغم اًمرضورات اًمنمقمقي، واًمتل مل شمبؾغ ومقفو اًمرضورة 

هو إىمدام سمعض اًمـوس قمغم ارشمؽوب اعمـؽرات، واعمحرموت مـ اعمسؽرات واعمخدرات سمحجي  طمدى

اًمتداوي مـ سمعض إمراض، مع وضمقد اًمبدائؾ اًمطبقي ًمؾؿسؽرات أو اعمخدرات، وموًمرضورة همػم 

ام ؾمبؼ يشؽمط ذم اًمرضورات طمتك شمبقح اعمحظقرات أن شمؽقن اًمرضورة طمؼقؼّقي ٓ متحؼؼي، ويم

                                                           

 (.85/ 6خوري: ٓسمـ طمجر اًمعسؼالين )( ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمب1)

( ومقؿؽـ شمطبقؼ اًمؼوقمدة قمغم: طمؽؿ كؼؾ اًمدم، وقمغم اًمتؾؼقح اًمصـوقمل، وقمغم اًمعالج اًمقراصمل، وقمغم قمؿؾقوت 2)

ؾمحى وطمؼـ اًمشحؿ، وهمػمهو.. ومـ أراد اًمسعي ومعؾقف سمؿظون شمؾؽ اًمؼضويو ذم: شملمالت ومؼفقي ذم ىمضويو اعمرأة 

وومتووى معورصة: ًمؾؼروووي، واعمسوئؾ اًمطبقي واعمعومالت اًمامًمقي اعمعورصة: د.  اعمعورصة: د. مسػر اًمؼحطوين،

ظموًمد اعمشقؼح، وىمضويو اًمػؼف واًمػؽر اعمعورص: د. وهبي اًمزطمقكم، وسمحقث ذم ىمضويو ومؼفقي معورصة: ًمؾؼويض 

، ومسوئؾ ومؼفقي حمؿد شمؼل اًمعثامين، وىمضويو ومؼفقي معورصة: د. قمكم اًمسوًمقس، وىمضويو ومؼفقي معورصة: د. اًمبقـمل

 معورصة: د. قمبداعمؾؽ اًمسعدي.



 

 

َعْؾ <: مظـقكي وٓ متقمهي، وهـو اًمرضورة ومهقي، سمؾ همػم طمؼقؼقي: ًمام ورد ذم ىمقًمف  َ مَلْ جَيْ إِنى اَّللى

َم قَمَؾقُْؽؿْ   .(2) >اَم ِهَل َداءٌ إِكى <ؾمئؾ قمـ اًمتداوي سموخلؿر، ومؼول:  ، وأكف (1)>ؿِمَػوَءيُمْؿ وِمقاَم طَمرى

وقمّؾؾ اًمؽوؾموين قمدم طمؾ اخلؿر ًمؾرضورة: سملهنو حمرمي اًمعلم، أي: رضمس مـ قمؿؾ 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  اًمشقطون: ًمؼقًمف شمعومم:

﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮶ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ ، وىمقًمف شمعومم:  ]إكعوم[ چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

 ]اًمامئدة[ . چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

، وإمر (3)وضمف اًمدًٓمي: دًمىً أيي قمغم أن اخلؿر رضمس، ومال حتؾ سمحول مثؾ اخلـزير

. (4)أهنو ًمقسً سمدواء سموضمتـوهبو قموم ذم يمؾن إطمقال، ويعضده كص إطموديٌ اًمتل يبلم ومقفو اًمـبل 

أكف ٓ حيؾ "وهبذا أومتك مػتل اًمديور اعمٍميي اًمشقخ ضمود احلؼ قمكم ضمود احلؼ )ؿمقخ إزهر إؾمبؼ(: 

اًمتداوي سموعمحرموت إٓ قمـد شمعقـفو دواء وقمدم وضمقد مبوح ؾمقاهو، وسمؼدر اًمرضورة طمتك يزول هذا 

ؿر سمحجي اًمتداوي ًمؾرضورة مع وضمقد . أمو ذب اخل(5)"اإلدمون وسمنذاف إـمبوء اعمتؼـلم عمفـتفؿ

 .(6)سمدائؾ ـمبقي ومفذا ٓ جيقز وٓ يدظمؾ حتً ىموقمدة اًمرضورة

                                                           

، وأظمرضمف ( يمؼقل ٓسمـ مسعقد 7/115( صحقح اًمبخوري: يمتوب إذسمي: سموب ذاب احلؾقى واًمعسؾ )1)

 ".7559( سمرىمؿ: "242/ 4"، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )1391( سمرىمؿ "234/ 4اسمـ طمبون ذم صحقحف )

"، وأمحد ذم 1984ذسمي: سموب حتريؿ اًمتداوي سموخلؿر سمرىمؿ: "( يمتوب ا1573ٕ/ 3( أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )2)

 ".89( "65/ 1"، واسمـ ظمزيؿي ذم صحقحف )27281( سمرىمؿ: "212/ 45مسـده )

 (.268/ 24(، وجمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي )5/112( سمدائع اًمصـوئع: ًمؾؽوؾموين )3)

 ( .1/385( اًمػتووى اًمؽؼمى )4)

/  3/  4اعمقاومؼ  1399/  4/  5سمتوريخ  248/ م  155رىمؿ: س (، واًمػتقى 256/ 7( ومتووى إزهر )5)

هـ / 1453. اًمػتووى اإلؾمالمقي، دار اإلومتوء اعمٍميي، اعمجؾس إقمغم ًمؾشمون اإلؾمالمقي، اًمؼوهرة 1979

 (.276/ 1( ومو سمعدهو. ومثؾف ذم همؿز قمققن اًمبصوئر ذح إؿمبوه واًمـظوئر: ًمؾحؿقي )3557) ص:  1983

 (.49طرار إمم إـمعؿي وإدويي اعمحرمي: د. قمبد اهلل حمؿد اًمطريؼل )ص: ( يـظر: آو6)



 

   

 

 

مـ اًمتطبقؼوت  اًمػرع اًمثوين: ٓ جيقز شمؼمير اًمتؽوؾمؾ قمـ اًمػرائض ذم أوىموهتو سموًمرضورة.

اعمعورصة ًمؾرضورات اًمنمقمقي، واًمتل مل شمستقف ومقفو اًمرضورة وقاسمطفو: مو يؼقم سمف سمعض اًمـوس 

مـ حمووًمي اًمتخؾُّص مـ أداء اًمػرائض ذم أوىموهتو: سمسبى وضمقدهؿ ذم طمػؾ قموم أو اضمتامع ظموص، 

ك اًمقاضمى سمحجي اًمرضورة، واختوذ احلػؾ ذريعي ًمؽمك اًمػريضي، أو شملظمػمهو وكحق ذًمؽ، ومقؽم

واًمػرائض حتً ؾمتور مبدأ اًمتخػقػ واًمتقسػم قمغم اًمـوس، دون اًمتؼقد سمؼققد اًمرضورة اًمنمقمقي 

 ووقاسمطفو، أو ًمؾجفؾ سملطمؽومفو، واحلوٓت اًمتل يصح أن شمـدرج حتتفو دون همػمهو. 

مـ اًمتطبقؼوت  اًمػرع اًمثوًمٌ: ٓ جيقز إسموطمي رسمو اًمبـقك مطؾًؼو اؾمتـوًدا إمم ىموقمدة اًمرضورة.

عورصة ًمؾرضورات اًمنمقمقي، اًمتل مل شمستقف وقاسمط اًمرضورة: مو ذهى إًمقف سمعض اًمعؾامء اعم

اعمعورصيـ مـ إسموطمي اًمتعومؾ مع اًمبـقك: ىمرًوو وإيداقًمو مؼوسمؾ اًمػقائد، ؾمقاء وضمدت رضورة 

ًمؾتعومؾ معفو أو مل يقضمد، سمحجي أن احلقوة اعمعورصة ٓ شمستغـل قمـ اًمػقائد، ومؼد أصبحً اًمػقائد 

 قي رضورة اىمتصوديي، مـ رضورات اًمعٍم واًمرضورات شمبقح اعمحظقرات.اًمبـؽ

إن رضورة إومراد ورضورات إمي يمثػًما مو شمدقمق إمم "ومػل ومتقى اًمشقخ ؿمؾتقت: 

 . (1)"آىمؽماض سموًمرسمح، وأن اإلصمؿ مرومقع ذم هذه احلوًمي قمـ اعمؼؽمض

ؽـ إىمومي سمـقك سمال ومقائد، وًمؽـ اًمقاىمع ٓ يميد ذًمؽ، وموًمبـقك وإن يموكً رضورة إٓ أكف يؿ

 .(2)وىمد أصمبتً اًمتجورب اًمقاىمعقي اجلودة ذًمؽ

ومؼد ىمومً سمـقك إؾمالمقي وذيموت اؾمتثامريي إؾمالمقي، شمعؿؾ سمدون رسمو، وسمدون ومقائد وهذا 

يميمد أن شمؼدير اإلسموطمي سموًمرضورة همػم صحقح، وموًمرضورة ىمد شمؽقن ؾمبًبو ذم طموٓت ومرديي ًمبعض 

بـقك اًمرسمقيي اًمتل همؾى كظومفو ذم سمؾداهنؿ، أمو أن يؽقن إصؾ ذم إؿمخوص أن يتعومؾقا مع اًم

شمعومؾ اًمبـقك ىموئاًم قمغم اًمرضورة، سمحقٌ جيقز اًمتعومؾ هبو وأظمذ ومقائدهو، أو دومع اًمػوئدة قمغم 

                                                           

( طمؽؿ اإلؾمالم ذم أرسموح ؿمفودات آؾمتثامر واًمتقومػم ًمؾشقخ أمحد ومفؿل أسمق ؾمـي هديي جمؾي إزهر قمدد اعمحرم 1)

 م.1991معومالت اًمبـقك وأطمؽومفو اًمنمقمقي ًمؾشقخ ـمـطووي اًمطبعي اًمثوًمثي  -هـ1412

 (.73فود اعمعورص: د. يقؾمػ اًمؼروووي )ص: ( آضمت2)



 

 

آىمؽماض مـفو، ؾمقاء وضمدت ًمدى اعمتعومؾلم رضورة أم ٓ، ومفذا ظمروج قمـ طمؽؿ اًمرضورة، وٓ 

ومتووى يمثػم مـ أهؾ اًمعؾؿ اعمعورصيـ وجمومع اًمػؼف سمتحريؿ اًمتعومؾ مع جيقز ومؼًفو: وهلذا ضموءت 

ـي اًمـبقيي اًمنميػي، ومـ  م سمـصقص اًمؼرآن اًمؽريؿ، واًمسُّ اًمبـقك اًمرسمقيي، وأن أظمذ اًمػوئدة رسمو حمرى

 شمؾؽ اًمػتووى مو يليت: 

ـبثؼ قمـ ىمرار جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل ًمراسمطي اًمعومل اإلؾمالمل، وجمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل اعم-1

هـ اعمقاومؼ 1385هـ، وجمؿع اًمبحقث اإلؾمالمقي سموًمؼوهرة ؾمـي 1456مـظؿي اعمممتر اإلؾمالمل ؾمـي 

 . (1)م أن ومقائد اعمصورف مـ اًمرسمو احلرام1965

( هـوك سمعض 9275مـ ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء اًمػتقى رىمؿ ) -2

و ذم ىموقمدة: اًمرضورة شمبقح اعمحظقرات. ومام احلؽؿ: اًمـوس يتعومؾقن سموًمرسمو، ويدظمؾقن اًمرسمو أيض

 ؿمخص قمؾقف ديـ: إمو أن يدومعف أو يؼدم ًمؾؿحويمؿي وملظمذ سموًمرسمو؟

. يعـل ٓ رضورة ذم ذًمؽ: وهلذا ومنن (2)أومودت اًمؾجـي أكف: ٓ جيقز اًمتعومؾ سموًمرسمو مطؾًؼو

ورة ذم هذه اًمؼوقمدة ختريٍ ضمقاز اًمػوئدة قمغم ىموقمدة أن اًمرضورة شمبقح اعمحظقر ٓ يستؼقؿ: وموًمرض

سموعمعـك اًمنمقمل ًمقسً ىموئؿي، وإكام ىمد شمؼقم احلوضمي، وجيى اًمتؿققز ذم احلؽؿ سملم إمريـ اًمرضورة 

 .(3)واحلوضمي

وهذا اًمذي ؾمبؼ ٓ خيص َمـ يلظمذ ىمروًو رسمقيًو ٕضمؾ اًمعالج ًمدومع ظمطر اعمقت قمـ كػسف 

ًٓ أو ؿمقئًو يبقعف، أو ؿمخصًو يؼروف سمدون وموئد  ة. واهلل أقمؾؿ.وٓ يؿؾؽ مو

                                                           

 ـ.ه1417هـ ، اًمطبعي اًمثوًمثي ، ؾمـي  1455 اًمثوكقي اًمطبعي –( ط/ دار اًمػؽر 5/395( اًمػؼف اإلؾمالمل: ًمؾزطمقكم )1)

 (.15/416( ومتووى اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء )2)

(، وؿمفودات آؾمتثامر جمؿققمي "أ" 8/25اًمرسمو )(، واعمػصؾ ذم أطمؽوم 35/115( جمؾي اًمبحقث اإلؾمالمقي )3)

( ًمسـي 1925(، وومتووى معورصة ًمؾشقخ قمكم مجعي مػتل مٍم ومتقى رىمؿ: )1/163ومتووى معورصة ًمألزهر )

 (.116/ 1م )2554( ًمسـي 58م، وومتقى رىمؿ: )2553



 

   

 

 

وسموًمتوزم: وموًمذي ذيمرشمف مـ شمطبقؼوت شمقوقحقي هل قمغم ؾمبقؾ اعمثول، ٓ احلٍم إذ أن هـوك 

شمطبقؼوت معورصة يمثػمة أدرضمفو سمعض اًمـوس حتً ىموقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحضقرات" وهل ذم 

 .(1)احلؼقؼي مستثـوة مـفو سمسبى قمدم شمقومر اًمنموط وأهنو مل شمستقف وقاسمط اًمرضورة اًمنمقمقي

 

  

                                                           

( وإيضوح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي: 1/285) ( ومـ أردا اًمسعي وموًمػماضمع: اًمؼقاقمد اًمػؼفقي وشمطبقؼوهتو: د. حمؿد اًمزطمقكم1)

(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي مـ ظمالل يمتوب )اإلذاف( ًمؾؼويض قمبد اًمقهوب اًمامًمؽل، سمؼؾؿ د. 42ًمؾىحجل )ص: 

(، وزراقمي إقمضوء واًمتداوي سموعمحرموت ذم وقء اًمنميعي اإلؾمالمل: د. هوؿمؿ 351حمؿد اًمروىمل )ص: 

 (.73مجقؾ، )ص: 



 

 

احلؿد هلل اًمذي سمػضؾف شمتؿ اًمصوحلوت، وسمشؽره شمزاد اخلػمات، واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو 

رؾمقل اهلل، وقمغم وآًمف وصحبف ومـ وآه، وسمعد، ومػل هنويي هذا اًمبحٌ أطمىُّ أن أخلنص أهؿ اًمـتوئٍ 

ًُ إًمقفو، وهذه اًمـتوئٍ هل ومقام يليت:  اًمتل شمقصؾ

ظقرات ىموقمدٌة متػٌؼ قمغم صحي اًمعؿؾ هبو: ًمؾتخػقػ واًمتقسػم، اًمرضورات شمبقح اعمح -1

واعمعـك: أنى اعمؿـقع ذقمًو يبوح قمـد اًمرضورة، ومؿراقموة اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمؾرضورات 

 واحلوضموت وإقمذار اًمتل شمـزل سموًمـوس أدت إمم ؾمعي اًمػؼف اإلؾمالمل ومروكتف.

ا إن مل يػعؾ اعمؿـ  -2  قع )اعمحّرم( هؾؽ أو ىمورب قمغم اهلالك .اًمرضورة: هل سمؾقغ اعمؽّؾػ طمدًّ

ر اًمبدائؾ  -3 ورة اًمتىثبً مـ وىمقع آوطرار، وذًمؽ سمتعذُّ اًمقاضمى قمغم اعمسؾؿ قمـد اًمرضى

ر، وؾمعل  اعمبوطمي، وشمعلم ارشمؽوب اعمحظقر، ومنذا شمعلم اىمتٍم قمغم اًمؼدر اًمىذي يرومع اًمرضى

ص . ظمُّ ورة، وسمذل اجلفد ذم ؾمبقؾ رومعفو، ومل يريمـ إمم اًمؽمى  سمجد إلزاًمي طموًمي اًمرضى

قمقي وإن يموكً ؾمبًبو إلسموطمي اعمحظقرات )اًمؽمظمص( ذم طموٓت يمثػمة إٓ أن اًمرضورة اًمنم -4

أهنو ًمقسً مطؾؼي يمام يظـ اًمبعض.. سمؾ مؼقدة سمؼققد ووقاسمط وطمدود جيى اقمتبورهو، وإن 

إمهوهلو يمدي إمم اكحراف اًمعؿؾ سموًمرضورة، ومال يؿؽـ أن شمؽقن شمؾؽ احلوًمي رضورة ذقمقي 

 مع ختؾػ رء مـ هذه اًمضقاسمط.

ً إزاًمي اًمرضورة ومنن طمؽؿ اًمتحريؿ يعقد، وموًمرضورة شمؼدر سمؼدرهو، وٓ يزاد قمؾقفو، إذا مت -5

ويمذًمؽ اإلىمدام قمغم ومعؾ اعمحظقر ٓ يبطؾ طمّؼ أظمريـ، وذم طمول وضمقد أيمثر مـ مػسدة 

 ومنكـو كراقمل أقمظؿفام سمورشمؽوب أظمػفام.

ف اًمؼورئ ىمؿً سمدراؾمي سمعض اعمسوئؾ اعمعورصة وؾمؾطً اًمضقء قمغم هذه اًمؼوقمدة ًمقتعر -6

 قمغم اًمطريؼ اًمصحقح ٓؾمتخدامفو ذم ؿمتك اعمسوئؾ اعمعورصة.

إن ٕطمؽوم اًمرضورة اًمنمقمقي أمهقي ظموصي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، طمقٌ يتػرع قمؾقفو يمثػم مـ  -7

 اًمػروع واًمتطبقؼوت اًمػؼفقي اًمتل ختتؾػ مـ زمـ ٔظمر، ومـ مؽون إمم مؽون.



 

   

 

 

إن ًمؾرضورات اًمتل شمبقح اعمحظقر وقاسمط جيى شمقاومرهو: طمتك شمـتٍ أصمرهو، وإن سمعض  -8

اًمتطبقؼوت اعمعورصة، واًمتل أومتك اًمعؾامء اعمعورصون ذم اعمجومع اًمػؼفقي سمدظمقهلو ذم طمؽؿ 

اًمرضورة، وشمقاومر وقاسمط اًمرضورة اًمنمقمقي ومقفو ومؿـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول: كؼؾ إقمضوء مـ 

طمل ًمؾرضورة..، وضمقاز اإلضمفوض ًمؾرضورة وحتؿالً ٓرشمؽوب  إكسون مقً إمم إكسون

 أظمّػ اًمرضريـ..، وضمقاز اًمـظر واًمؾؿس ًمؾعالج ًمؾرضورة..

هـوك شمطبقؼوت معورصة مل شمستقف وقاسمط اًمرضورة اًمنمقمقي، ومؽوكً اؾمتثـوءات مـ  ىموقمدة  -9

ات "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات"، ومـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول: ٓ جيقز اًمتداوي سموعمسؽر

واعمخدرات مع وضمقد اًمبديؾ اؾمتـوًدا ًمؾرضورة..، وٓ جيقز شمؼمير اًمتؽوؾمؾ قمـ اًمػرائض ذم 

 أوىموهتو سموًمرضورة..، وٓ جيقز إسموطمي رسمو اًمبـقك مطؾًؼو اؾمتـوًدا إمم ىموقمدة اًمرضورة..

 جيى اًمتـبقف قمغم أمقر مفؿي ذم اًمرضورات اًمنمقمقي ومـفو: -15

 . (1)كام هـوك حمظقرات ٓ شمبوح مطؾًؼوأن اًمرضورات ٓ شمبقح يمؾ اعمحظقرات، وإ - أ

ًمقس معـك اإلسموطمي سموًمرضورة أن اعمؽؾػ خمػّم سملم اًمػعؾ واًمؽمك، يمام هق احلول ذم  - ب

اإلسموطمي اعمرادومي ًمؾحؾ، وإكام اإلسموطمي شمعـل: رومع اإلصمؿ قمـ اعمؽؾػ ومؼط، ومفق معـك 

 .(2)مؼدر سمؼدرهو أيًضو

 إن اًمرضورة طموًمي اؾمتثـوئقي، وًمقسً هل إصؾ. - ت

ن اعمبوح ًمؾرضورة ًمقس مـ اًمطقبوت، سمؿعـك أن اعمقتي إذا أسمقحً ًمؾرضورة ٓ أ - ث

شمصبح ـمقبي سمؾ ٓ زاًمً ظمبقثي كتـي، ًمؽـ اًمػرق أن اًمذي يتـووهلو ًمؾرضورة يسؼط 

                                                           

( اًمصودر 75ورة اًمنمقمقي: ًمؾجقزاين، سمحٌ سمؿجؾي اًمبحقث اًمػؼفقي اعمعورصة اًمعدد )( ويـظر أيضًو: طمؼقؼي اًمرض1)

 (.115هـ. )ص:  1427رسمقع أول ًمسـي  -ذم حمرم صػر 

(، وذح اًمؼقاقمد ًمؾزرىمو )ص: 2/385(، واعمـثقر ذم اًمؼقاقمد ًمؾزريمٌم )1/318( ويـظر أيضًو: اعمقاومؼوت )2)

159.) 



 

 

قمـف اإلصمؿ، ومال سمد أن يشعر اًمذي يليمؾ اعمقتي ًمؾرضورة أكف يليمؾ ؿمقًئو طمراًمو ٓ جيقز 

 ذم إصؾ. 

 ورة إٓ سمعد اكسداد مجقع إسمقاب اعمبوطمي.ٓ جيقز اإلومتوء سموًمرض - ج

و اًمتقصقوت ومؿـ أمهفو مو يليت:  أمى

  رضورة اًمتـبقف قمغم ىمققد ىموقمدة: "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" وأهنو ضمديرة سموًمدراؾمي واًمنمح

واًمتحؾقؾ ذم يمؾ وىمً، طمتك ٓ ُيسوء ومفؿ اًمؼوقمدة، وطمتك ٓ شمؽقن اًمتطبقؼوت قمغم اًمرضورات 

 حي.شمطبقؼوت همػم صحق

  مـ اًمرضورة يمثرة اًمدورات اًمتدريبقي ًمؾدارؾملم واًمبوطمثلم واعمختصلم، ويمؾ مـ يتعرض

ًمؾػتقى مـ إئؿي، وظمطبوء اعمسوضمد واًمققموظ وهمػمهؿ ًمدراؾمي ومؼف اًمرضورة: ًمؽثرة اًمػروع 

واًمتطبقؼوت اًمتل شمتػرع قمغم ىموقمدة "اًمرضورات شمبقح اعمحظقرات" وٓظمتالف أطمقال اعمؽؾػلم، 

 ف واعمصوقمى واعمشؽالت اًمتل شمقاضمففؿ ذم اًمقىمً احلوزم.ويمثرة اًمظرو

وأؾملل اهلل شمعومم اًمـػع واًمػوئدة، وحتؼقؼ اعمؼصد واًمغويي، واحلؿد هلل رب اًمعوعملم، وصؾن      

 واهلل شمعومم أقمؾؿ. . اًمؾفؿ وؾمؾؿ وسمورك قمغم ؾمقدكو حمؿد وآًمف وصحبف أمجعلم..

  



 

   

 

 

 اًمؼرآن اًمؽريؿ. -

 -آضمتفود اعمعورص سملم آكضبوط وآكػراط: د. يقؾمػ اًمؼروووي، دار اًمطبعي واًمـنم اإلؾمالمقي .1

 هـ.1414/ ؾمـي 1سموًمؼوهرة، ط 

/ 1سمػموت، ط  -اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم: ٕيب احلسـ قمكم سمـ حمؿد إمدي، دار اًمؽتوب اًمعريب .2

 هـ، سمتحؼقؼ: ؾمّقد اجلؿقكم. 1454ؾمـي 

هـ، 1455سمػموت،  -سمـ قمكم اًمرازي اجلصوص أيب سمؽر، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب  أطمؽوم اًمؼرآن: ٕمحد .3

 سمتحؼقؼ: حمؿد اًمصودق ىمؿحووي.

/ 1إؿمبوه واًمـظوئر: ًمتوج اًمديـ قمبد اًمقهوب سمـ قمكم اسمـ قمبد اًمؽوذم اًمسبؽل،  دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، ط  .4

 م.1991 -هـ  1411

: ًمعبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر، ضمالل اًمديـ اًمسققـمل، دار إؿمبوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع ومؼف اًمشوومعقي .5

 م. 1995 -هـ 1411/ 1سمػموت، ط  -اًمؽتى اًمعؾؿقي

إؿمبوه واًمـظوئر: ًمإلموم اًمعالمي زيـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمشفػم سموسمـ كجقؿ اعمٍمي احلـػل )ت  .6

 م. 1 985 -هـ1455/ 1سمػموت، ط  -(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي975

 -إـمعؿي وإدويي اعمحرمي: ًمؾديمتقر قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ أمحد اًمطريؼل، مؽتبي اعمعورف آوطرار إمم .7

 م.1992 -هـ1413/ 1سمػموت، ط 

إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم: عمحؿد سمـ أيب سمؽر أيقب اًمزرقمل أيب قمبد اهلل ؿمؿس اًمديـ اسمـ ىمقؿ  .8

 ف ؾمعد.م، حتؼقؼ: ـمف قمبد اًمرؤو1973سمػموت،  -اجلقزيي، دار اجلقؾ 

 -آكتػوع سملضمزاء أدمل ذم اًمػؼف اإلؾمالمل: إقمداد قمصؿً اهلل قمـويً اهلل حمؿد، مؽتبي ضمراغ إؾمالم .9

 هـ. 1414/ 1سمويمستون، ط 

اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف قمغم مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ: ًمعكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي )ت  .15

 ؼقؼ حمؿد اًمػؼل.سمػموت، حت -هـ(، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 885

سمػموت،  -اًمتنميع اجلـوئل اإلؾمالمل مؼوركًو سموًمؼوكقن اًمقوعل: ًمعبد اًمؼودر قمقدة، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي .11

 م.2559/ ؾمـي 1ط



 

 

شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ: ٕيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم اًمؼرر اًمدمشؼل، حتؼقؼ: ؾمومل حمؿد  .12

 م. 1999 -هـ 1425/ 2ؾمالمي، دار ـمقبي ًمؾـنم، ط 

هـ حتؼقؼ:  1455/ ؾمـي 1، ط سمػموت –اًمتعريػوت: ًمعكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اجلرضموين، دار اًمؽتوب اًمعريب  .13

 إسمراهقؿ اإلسمقوري. 

اجلومع اًمصحقح اعمختٍم: ًمإلموم حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق قمبد اهلل اًمبخوري اجلعػل، دار اسمـ يمثػم، اًمقاممي  .14

 م. حتؼقؼ: د. مصطػك اًمبغو. 1987/ 3، ط سمػموت –

/ 2اًمؼوهرة، اًمطبعي  -اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن: عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ ومرج اًمؼرـمبل، دار اًمشعى .15

 م، حتؼقؼ: أمحد قمبد اًمعؾقؿ اًمؼمدوين.1372

-طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم: ٕمحد اًمدردير أيب اًمؼميموت، حتؼقؼ: حمؿد قمؾقش، دار اًمػؽر  .16

 سمػموت، سمدون شموريخ.

اًمدر اعمختور: عمحؿد أملم سمـ قمؿر سمـ قمبداًمعزيز قموسمديـ اًمدمشؼل احلـػل، دار طموؿمقي رد اعمحتور قمغم  .17

 هـ. 2/1457سمػموت ط -إطمقوء اًمؽماث 

طمؽؿ آؾمتػودة مـ أقمضوء اعمقشمك ذم قمؿؾقوت اًمزرع: ًمؾديمتقر ظمؾقؾ محقض. مؼول مـشقر ذم جمؾي إمي،  .18

 م. 1 983هـ. أيور  1 4 5 3(، اًمسـي اًمثوًمثي، ؿمعبون 32اًمعدد رىمؿ )

طمؽؿ كؼؾ إقمضوء، ومقىمػ اًمػؼف اإلؾمالمل مـ اعمسؾؿ سمعد مقشمف، وطمؽؿ شمتبع اًمرظمص: إقمداد قمؼقؾ  .19

 م. 1992هـ  14 12ضمدة، ؾمـي  -سمـ أمحد اًمعؼقكم، مؽتبي اًمصحوسمي

طمؼقؼي اًمرضورة اًمنمقمقي: عمحؿد سمـ طمسلم اجلقزاين، سمحٌ سمؿجؾي اًمبحقث اًمػؼفقي اعمعورصة، اًمعدد  .25

 هـ.1427 ًمسـي أول رسمقع –صػر  -( اًمصودر ذم حمرم 75)

/ 2ط  – اًمريوض –رووي اًمـوفمر وضمـي اعمـوفمر: ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد، ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد  .21

 ، سمتحؼقؼ: قمبد اًمعزيز قمبد اًمرمحـ اًمسعقد .ه 1399

زراقمي إقمضوء واًمتداوي سموعمحرموت ذم وقء اًمنميعي اإلؾمالمقي: د. هوؿمؿ مجقؾ قمبد اهلل. مـشقر ذم  .22

هـ. يموكقن  1418مجودى أظمرة  -( ذم مجودى إومم212-211جمؾي اًمرؾموًمي اإلؾمالمقي. اًمعددان )

 م. 1988ؿمبوط  -اًمثوين



 

   

 

 

، سمدون شموريخ، حتؼقؼ: حمؿد سمػموت –ؾمــ اسمـ موضمف: عمحؿد سمـ يزيد أسمق قمبداًمؾف اًمؼزويـل، دار اًمػؽر  .23

 ومماد قمبد اًمبوىمل .

سمػموت، سمدون  -اود اًمسجستوين إزدي، اعمؽتبي اًمعٍمييؾمــ أيب داود: ًمسؾقامن سمـ إؿمعٌ أيب د .24

 شموريخ، حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد. 

 هـ. 1459/ 2دمشؼ، اًمطبعي  -ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي: ٕمحد سمـ اًمشقخ حمؿد اًمزرىمو، دار اًمؼؾؿ  .25

ل، ممؾمسي صحقح اسمـ طمبون سمؽمشمقى اسمـ سمؾبون: عمحؿد سمـ طمبون سمـ أمحد أسمق طموشمؿ اًمتؿقؿل اًمبست .26

 ، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط .1993/ 2 اًمطبعي،  سمػموت –اًمرؾموًمي 

/ ؾمـي 2دمشؼ، اًمطبعي -اًمطبقى أدسمف وومؼفف: د. زهػم اًمسبوقمل، ود. حمؿد قمكم اًمبور، دار اًمؼؾؿ  .27

 هـ.1418

-قمؿقم اًمبؾقى: دراؾمي شمطبقؼقي دراؾمي موضمستػم مطبققمي عمسؾؿ سمـ حمؿد اًمدوهي، مؽتبي اًمرؿمد  .28

 هـ.  1425/ 1بعي اًمريوض، اًمط

همؿز قمققن اًمبصوئر ذم ذح إؿمبوه واًمـظوئر: ٕمحد سمـ حمؿد مؽل، ؿمفوب اًمديـ احلؿقي احلـػل، دار  .29

 م.1985 -هـ 1455/ 1اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي 

اًمػتووى اًمنمقمقي ذم اعمسوئؾ اًمطبقي: ًمؾشقخ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اجلؼميـ، مجعفو أسمق طمومد إسمراهقؿ سمـ  .35

 م.1998 -هـ1419/ 9يز سمـ قمبد اًمرمحـ اًمشثري، ط قمبد اًمعز

 هـ. 2/1455 اًمطبعي –اًمػؼف اإلؾمالمل وأدًمتف: د. وهبي اًمزطمقكم، دار اًمػؽر  .31

اًمػؼف اإلؾمالمل مروكتف، وشمطقره: ًمؾشقخ ضمود احلؼ قمكم ضمود احلؼ مـ ؾمؾسؾي اًمبحقث اإلؾمالمقي،  .32

 .م1995 –هـ 1416اًمطبعي اًمثوًمثي ًمؾسـي اًمسوسمعي واًمعنمون 

/ 2اًمسعقديي، اًمطبعي -دراؾمي شملصقؾقي شمطبقؼقي: حمؿد طمسلم اجلقزاين، دار اسمـ اجلقزي–ومؼف اًمـقازل  .33

 م.2556

-اًمؼومقس اعمحقط: عمجد اًمديـ حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموز أسمودي، اعممؾمسي اًمعرسمقي ًمؾطبوقمي واًمـنم  .34

 سمػموت، سمدون ؾمـي ـمبع.

قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اًمسالم اًمدمشؼل، )ت  ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم: ٕيب حمؿد قمز اًمديـ .35

 م . 1991سمػموت، ؾمـي  -هـ(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 665



 

 

دمشؼ، اًمطبعي:  -اًمؼقاقمد اًمػؼفقي وشمطبقؼوهتو ذم اعمذاهى إرسمعي: د. حمؿد مصطػك اًمزطمقكم، دار اًمػؽر  .36

 م.2556 -هـ  1427/ 1

/ 3دمشؼ، اًمطبعي  -قموس، دار اًمؽممذياًمؼقاقمد اًمػؼفقي مع اًمنمح اعمقضمز: مجع وإقمداد د. قمزت اًمد .37

 .. م1989 –هـ 1459

 هـ. 1414/ 1، اًمطبعي سمػموت –ًمسون اًمعرب: عمحؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر إومريؼل اعمٍمي، دار صودر  .38

اعمحصقل ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف: ًمؾػخر اًمديـ حمؿد سمـ قمؿر سمـ احلسلم اًمرازي، حتؼقؼ: ـمف ضموسمر  .39

 م. 1992/  2 اًمعؾقاين، ممؾمسي اًمرؾموًمي واًمطبعي
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