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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  َْرُىْم َأن َيْفِتُنوَك َعن َبْعِض َما َوَأِن اْحُكم َبْيَنُيم ِبَمآ َأنَزَل الّمُو َواَل َتتَِّبْع َأْىَواءُىْم َواْحذ

نَّ َكِثي رًا َأنَزَل الّمُو ِإَلْيَك َفِإن َتَولَّْوْا َفاْعَمْم َأنََّما ُيِريُد الّمُو َأن ُيِصيَبُيم ِبَبْعِض ُذُنوِبِيْم َواِ 

 مَّْن النَّاِس َلَفاِسُقونَ 

 صدق اهلل العظيم                                          

 44رة المائدة اآلية سو 
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 مقدمة

 :  Sources du Droit مصادر القانون -1

ال مػػػرأن تف يددمػػػد ملػػػودر أمدػػػوهكف أممػػػدهة مػػػ  تطممػػػي   مػػػر   مػػػمس  دػػػط ميددمػػػد 

أمدكأعػػد أمدوهكهمػػي أميػػة مم ػػف يط مدقػػو علػػة كوػػويب أمهػػزأع كيريم قػػو ك مػػوف تكمكمويقػػو   ػػؿ 

ذأ  ػػػوف مفقػػػـ أمدوعػػػد  أمدوهكهمػػػي ك  زأمػػػي أملمػػػكض أمػػػذم مدػػػمط  قػػػو  كأل   عػػػضيفسػػػمرطو كأل

كال معيػرؼ الال  مػدمكؿ كأدػد ململػدر كطػك  مفرؽ  مف ملودر أمدوهكف كجػكطر،  (ُأمفد )

عطػػػة ململػػػدر ( مِ ػػػمف معظػػػـ أمفدػػػ ) أمسػػػ ل أممهوػػػ  ك دػػػو ممدي ػػػموي م ػػػدت أمسػػػ  مي 

كطة  (Les Sources formellesأمملودر أمرسممي ) : تطمقو معهموف  معوهة ميعدد

 وميورمب ملدر رسمة ألف أمدكمػي أمسلطي أمية يعطة أمدكأعد أمدوهكهمي وكيقو أمملزمي  

( كأمػػػػػدمف ملػػػػػدر رسػػػػػمة  ػػػػػة دػػػػػدكد ّأعير ػػػػػي  ػػػػػ  ملػػػػػدرأ مػػػػػف ملػػػػػودر أمدػػػػػوهكف )

(  كأمعػرؼ كم ػودا أموػرمعي أإلسػبلممي ْأخيلول  تم  ة مسويؿ أألدػكأؿ أموخلػمي)

أمدو ػػػػػة الممقػػػػػو الال عهػػػػػد عػػػػػدـ كجػػػػػكد هػػػػػص  ػػػػػة  ملػػػػػودر رسػػػػػممي أديموطمػػػػػي ال ملجػػػػػ 
                                           

  ُٖٔٗ وإلس هدرمي  د/ سممر ع د أمسمد يهوغك  أمهظرمي أمعومي ملدوهكف  مهو   أممعورؼ  ( أهظرُ)
 . َِْ  صٖٕ در  

أهظر علة س مؿ أممثوؿ د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرم  د/ تدمد دومي ت ك سيمي  تلكؿ  ِ))
   در  َُٓٗأمدوهكف تك أممدخؿ مدرأسي أمدوهكف  مط عي مجهي أمي ممؼ كأميرجمي كأمهور  أمدوطر   

 .  َٖ  صٗٔ
  َُٔٗ مط عي مجهي أم موف أمعر ة  أمط عي أمثوهمي   أهظر د/ مخيور أمدو ة  تلكؿ أمدوهكف ّ))

 . ُِْص
 . ُُِ  ص َُِ( أهظر د/ دسف  مر   أممدخؿ المة أمدوهكف  مهو   أممعورؼ  وإلس هدرمي   در  ْ)



 
 
 

 

 ٔ 
( معيػػػػػرؼ تهقمػػػػػو مػػػػػف ِ(  تمػػػػػو أمدػػػػػوهكف أمط معػػػػػة كوكأعػػػػػد أمعدأمػػػػػي  ػػػػػوم عض)ُأميوػػػػػرمب)

( مه ػػر ّأمملػػودر أالديموطمػػي أميػػة يلػػة أمعػػرؼ كم ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي  كأمػػ عض)

 أعي ورطمػػو مػػف أمملػػودر  ػػوممعهة أاللػػطبلدة أمػػدومؽ  كأممعهػػة أمثػػوهة مػػف أمملػػودر

كطك أأللؿ أميورمخة أمذم تخػذ عهػ  أمدػوهكف أمدػويـ  تد ومػ    وإل ػو ي المػة أمملػودر 

كمكلػػؼ طػػذأ أمملػػدر  ومملػػدر   Sources matériellesأممودمػػي تك أممك ػػكعمي 

تم أمػذم يسػيمد مهػ  أمدوعػد  أمدوهكهمػي م ػمكف أمخطػول   Source réelleأمددمدػة 

أمعكأمػػػػؿ أمط معمػػػػي كأالويلػػػػػودمي أمػػػػذم يهطػػػػكم علمػػػػ  تك مك ػػػػػكع   يػػػػدخؿ  ػػػػة ذمػػػػػؾ 

(  كأمػػذم معهمهػػة  ػػة طػػذأ أم دػػ  ْكأمجلرأ مػػي كغمرطػػو  وم ميػػي كأمػػدمف كأميدوممػػد كأمكرأثػػي)

ذأ  ػػوف أميوػػرمب كأمعػػرؼ  وػػد دظػػة  وطيمػػوـ أمفدػػ   أمملػػدر أممهوػػ  ملدوعػػد  أمدوهكهمػػي كأل

أمملػدر  كدرأسي  درأسي مسيفم ي  كهفس أألمر مهط ؽ علة أمدوهكف أمط معة   مد تف

أالديموطة أميومة ملعرؼ كطك م ودا أمورمعي أإلسبلممي مـ مدظ  مو مسيدد  مف  دػ  

 كدرأسي  ال مف أمدوهكهممف كال مف أمورعممف .

 

                                           

  .  ِٔ( أهظر د/ يك مؽ دسف  رج  أممدخؿ ملعلـك أمدوهكهمي  مؤسسي أمثدو ي أمجومعمي  ص ُ)

أممدخؿ ملعلـك أمدوهكهمي  أمط عي  -ُ-كأ ة  ة ورح أمدوهكف أممدهة  ( أهظر د/ سلمموف مروس  أمِ)
  ُٕٖٗأمسودسي  تسقـ  ة يهدمدو كيزكمدطو   دد  أآلرأن كأألد وـ  د/ د مل ال رأطمـ أمخلملة  

 .  ُِْ  كأهظر د/مخيور أمدو ة مرجب سو ؽ  صْْٗ  ص ُٗٓ در  
  كأهظر د/ سممر ع د أمسمد يهوغك  ُُِ  ص َُِ( أهظر د/ دسف  مر   مرجب سو ؽ   در  ّ)

  . ِْٓمرجب سو ؽ  ص 
 . ُِٓ  ص ُٔأهظر د/ سلمموف مروس  مرجب سو ؽ   در   (ْ)
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 سبب اختيار ىذا الموضوع وصعوبتو:  -2

ال مرأن تف أمس ل أألسوسة  ة أخيمور طذأ أممك كع مرجب المة تطممي معر ي 

ذأ  - مو س ؽ تف تك دي -معر ي أمدوعد  أمدوهكهمي ملودر أمدوهكف كتثرطو علة  كأل

 وف أميورمب كأمعرؼ دظة  والطيموـ أأل  ر   مف م ودا أمورمعي أإلسبلممي مـ يهؿ 

ددقو مف أم د  طذأ مف جوهل  كمف جوهل آخر  مف  د  طذأ أممك كع مسيي ع  

هعدـ أمهص تطممي عملمي دم  يددـ ملدو ة أمطرمؽ أمذم مجل علم  تف مسل   الذأ أ

(  مذمؾ  مف طذ، ُأميورمعة كأمعرؼ  مو تك دٍي أممود  أألكمة مف أمدوهكف أممدهة)

أمدرأسي ود يسوعد أمدو ة  ة أمدموـ  كأج   كأسيخرأج ووعد  ووهكهمي يد ـ كأوعي أمهزأع 

. ت ؼ المة ذمؾ تف أمدوهكف أممدهة ود تخذ مف (ِ)مف م ودا أمورمعي أإلسبلممي

 ع و مف تد وم   كمـ معور قو  ة معظـ أألد وـ  كجوني  أمورمعي أإلسبلممي

 عض أمهلكص  م  معور ي ملورمعي   كجل تف تمدة أم كن علمقو معؿ أممورع 

مرأجعقو  تك مرغل أمخو عمف ألد وـ أمدوهكف أسي عود د مقو الذأ  وهي مف أمدكأعد 

 . (ّ)هكف أممدهةأمدوهكهمي أمم ملي تك أممفسر  إلرأد  أمطر مف كمو ت ثرطو  ة أمدو
                                           

  . ْ( أهظر مو ملة  در  ُ)

(2)  V.  art.4 du code civil fr. qui dispose que,( Le juge qui refusera de 

juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de 

la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice) 

(3)  V.  art.4 du code civil fr. qui dispose que,( Le juge qui refusera de 

juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de 

la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice) 



 
 
 

 

 ٖ 
:غمػكض ملػطلم م ػودا أموػرمعي  أما عن صعوبة الدراسة فترجعع إلعأ أمعرْين

أإلسبلممي  كهدر  أمدرأسوي  ة طذأ أممك كع  كود يلل ي علػة طػذٍمف أألمػرٍمف  ػومرجكع 

المػػػػة أممؤمفػػػػوي أأللػػػػكممي كأمفدقمػػػػي مػػػػف ملػػػػودرطو أأللػػػػلمي م ووػػػػر  دكف أمرجػػػػكع المػػػػة 

علة ذمؾ تمػرأف طمػو: أمهق ػي أمفدقمػي أمددمثػي أميػة وػوـ مؤمفوي كسمطي كود سوعدهة  

 قو أم ودثكف كأمميخللكف  ػة يددمػؽ أممخطكطػوي أمددممػي . كأألمػر أمثػوهة ط عقػو  

يوديقو علة أالهيرهي  .  كأل

 خطة الدراسة :  -3

 وسمي أمدرأسي  ة طذأ أم د  المة  للٍمف طمو:

 : مفقـك م ودا أمورمعي أإلسبلممي.الفصل األول

 : دكر م ودا أمورمعي أإلسبلممي  ملدر ملدوهكف أممدهة .فصل الثانأال
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 الفصل األول

 مفيوم مبادئ الشريعة اإلسالمية

 ػػودا ذل  ػػػدن توػػػمر المػػو تف أمدػػػوهكف أممػػػدهو  ػػػوف تسػػ ؽ مػػػف أمدسػػػيكر  ػػػو  -ْ

 علػػو مهػ  (ُ)أسػيخدأـ ملػطلم م ػودا أموػػرمعي أإلسػبلممي  دمػ  هلػي أممػػود  أألكمػو

                                           

م رر )ت(  َُٖ ملدأر أمدوهكف أممدهو  أمجرمد  أمرسممي  أمعدد  ُْٖٗمسهي  ُُّووهكف روـ  (ُ)
 .ُْٖٗمكممك سهي  ِٗأملودر  و 

ـ أمية يهص علو تف: ََِْمسهي  ِِكأهظر أممود  أألكمو مف أمدوهكف أممدهو أمدطرل روـ  
هطكوقو تك يسرل أمهلكص أميورمعمي علو أممسويؿ أميو ييهوكمقو طذ، أمهلكص  م»

  مفقكمقو.
الذأ مـ مكجد هص يورمعو د ـ أمدو و  مدي و أمورمعي أإلسبلممي   مذأ مـ مجد  د ـ  -ِ 

ال   مدي و وكأعد أمعدأمي  مو يهص أممود  أألكمو مف أمدوهكف أممدهو «.  مدي و أمعرؼ  كأل
ميو يسرل أمهلكص أميورمعمي علو أممسويؿ أ -ُ»علو ته :  َُٖٗمسهي  ٕٔأم كميو روـ 

 مذأ مـ مكجد هص يورمعو  د ـ أمدو و  -ِييهوكمقو طذ، أمهلكص  مهطكوقو تك  مفقكمقو.  
ك دون ألد وـ أمفد  أإلسبلمو أأل ثر أيفووون مب كأوب أم بلد كملومدقو  مف مـ مكجد د ـ  مدي و 

 «.مود  تكمو ُٔٗٗمسهي  ُٓأمعرؼ. يـ أسي دأؿ طذ، أمفدر   مكجل أمدوهكف روـ 
( مسهي ٓأممود  أألكمو مف ووهكف أممعومبلي أممدهمي أإلمورأيو  ووهكف أيدودل روـ ) مو يهص  

يسرل »  ملدأر ووهكف أممعومبلي أممدهمي مدكمي أإلمورأي أمعر مي أمميدد  علو ته :  ُٖٓٗ
طذ، أمهلكص  و مفظقو ك دكأطو  كال  وأمهلكص أميورمعمي علو جممب أممسويؿ أميو ييهوكمق

 و مكرد أمهص أمدطعو أمدالمي   مذأ مـ مجد أمدو و هلون  و طذأ أمدوهكف مسوغ مبلجيقود 
د ـ  مدي و أمورمعي أإلسبلممي  علو تف مرأعو يخمر تهسل أمدلكؿ مف مذط و أإلموـ مومؾ 
كأإلموـ تدمد  ف ده ؿ   مذأ مـ مجد  مف مذط و أإلموـ أموو عو كأإلموـ ت و دهمفي دس مو 

مجد د ـ أمدو و  مدي و أمعرؼ علو تال م كف ميعور ون مب يدي م  أممللدي.  مذأ مـ 
ذأ  وف أمعرؼ خولون  ممور  معمهي  مسرل د م  علو طذ، أإلمور   «.أمهظوـ تك أآلدأل كأل



 
 
 

 

 َُ 
رم أمهلكص أميورمعمي علو جممب أممسويؿ أمية ييهوكمقو طػذ، أمهلػكص يس -ُ» تف:

 . ة مفظقو تك  ة  دكأطو

 ػمذأ مػـ مكجػد هػص يوػرمعة مم ػف يط مدػ   د ػـ أمدو ػة  مدي ػو أمعػرؼ   -ِ

  مدي ػػو م ػػودا   ػػمذأ مػػـ مكجػػد    مدي ػػو م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي   ػػمذأ مػػـ يكجػػد 

 .«أمدوهكف أمط معة كوكأعد أمعدأمي

ثػػػػـ ي عػػػػ  أمموػػػػرع أمدسػػػػيكرل  ػػػػو أمػػػػهص  ػػػػو أممػػػػود  أمثوهمػػػػي  عػػػػد يعػػػػدملقو  ػػػػػو 

أإلسػػبلـ دمػػف أمدكمػػي  كأمللػػي أمعر مػػي مليقػػو أمرسػػممي  كم ػػودا »علػػو تف  َُٖٗ/ٓ/ِِ

 .«أمورمعي أإلسبلممي أمملدر أمريمسو مليورمب

                                                                                                           
ـ  دمػػػ  َُِّ/ِٗكأهظػػػر تم ػػػون أممػػػود  أألكمػػػو مػػػف وػػػوهكف أممعػػػومبلي أممدهمػػػي أمعمػػػوهو روػػػـ  

مػػب أممسػػويؿ أميػػو ييهوكمقػػو هلكلػػ   ػػو يسػػرل تد ػػوـ طػػذأ أمدػػوهكف علػػو جم»يػػهص علػػو تهػػ : 
مفظقو كمعهوطو  كمـ يهظمقو وكأهمف خولي   مذأ مـ مكجد هص  و طذأ أمدوهكف د مػي أممد مػي 
 مدي ػػو تد ػػوـ أمفدػػ  أإلسػػبلمو   ػػمذأ مػػـ يكجػػد   مدي ػػو أمم ػػودا أمعومػػي ملوػػرمعي أإلسػػبلممي  

 «. مذأ مـ يكجد  مدي و أمعرؼ
( ُ/ٕمف أمدوهكف أممػدهو أمممهػو )هوػر  ػو أمجرمػد  أمرسػممي أمعػدد )كأهظر تم ون أممود  أألكمو  

ـ  وػػ ف أمدػػوهكف أممػػدهو  دمػػ  ََِِ( مسػػهي ُْـ  وػػرأر جمقػػكرل  ومدػػوهكف روػػـ )ََِِمسػػهي 
مسػرل طػذأ أمدػوهكف أممػ خكذ مػف تد ػوـ أموػرمعي أإلسػبلممي علػو جممػب » يهص علػو مػو مػ يو: 

  مفظػو كمعهػو   ػمذأ مػـ مكجػد هػص  ػو طػذأ أمدػوهكف أممعػومبلي كأممسػويؿ أميػو ييهوكمقػو هلكلػ
مم ف يط مد  مرجب المو م ودا أمورمعي أإلسبلممي أمم خكذ مهقو طذأ أمدوهكف   مذأ مـ مكجد د ػـ 
أمدو و  مدي و أمعػرؼ أمجػويز وػرعون   ػمذأ مػـ مكجػد عػرؼ   مدي ػو م ػودا أمعدأمػي أممكأ دػي 

ل مف س ؽ مقـ أجيقود مػف علمػون  دػ  أموػرمعي أللكؿ أمورمعي أإلسبلممي جملي  كمسي هس  رت
أإلسبلممي كمويرط  و أمعرؼ تف م كف ثو يون كال ميعورض مب م ودا أمورمعي أإلسبلممي كأمهظوـ 

 «.أمعوـ كأآلدأل أمعومي



 
 
 

 

 ُُ 
تف هيسونؿ مو أممدلكد  م ػودا أموػرمعي  –مهو  –مف خبلؿ طذٍمف أمهلٍمف مدؽ 

وػد أوػيمؿ علػو  َُِِسبلممي كمو طك مفقكمقو  كود أي م تف دسيكر ملػر عػوـ أإل

م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي يوػػمؿ تدميقػػو أم لمػػي »أميػػو  وهػػي يػػهص علػػو  ُِٗأممػػود  

 «.تطؿ أمسهي كأمجموعي كوكأعدطو أأللكممي كأمفدقمي كملودرطو أممعي ر   و مذأطل

 -ٍمف :مذمؾ درل  هو تف هدسـ طذأ أمفلؿ  المو م دث

 : أممفقـك أمد ويو كأممفقـك أمدسيكرل. المبحث األول 

 : أممفقـك أمفدقو كأممفقـك أممخيور.المبحث الثانى 

 المبحث األول

 المفيوم القضائى والمفيوم الدستورى
تيػػػمم ملمد مػػػي أمدسػػػيكرمي  مػػػو تيػػػمم ممد مػػػي أمػػػهدض تف مػػػدممو  ػػػدمكطمو  ػػػو  -ٓ

ض مفقكمقمػػو كههوووػػ   ثػػـ ههػػووش هػػص أممػػود  مفقػػـك م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي سػػهعر 

  كطػػؿ مػػو كرد  مقػػو َُِْ   عػػدمو دػػذ ي  ػػو دسػػيكر  َُِِمػػف دسػػيكر سػػهي  ُِٗ

ميفسػػػػر  ك ػػػػكح م ػػػػودا أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلمميل طػػػػذأ مػػػػو سػػػػكؼ تك ػػػػد  علػػػػو أميفلػػػػمؿ 

 -أآليو:

 



 
 
 

 

 ُِ 
 : أممفقـك أمد ويو.المطمب األول

 : أممفقـك أمدسيكرل.المطمب الثانى

 المطمب األول

 المفيوم القضائى
أطػػيـ أمد ػػون أمدسػػيكرل  يددمػػد مفقػػـك م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي  كأسػػيدر  -ٔ

 مقػػو علػػو رتل كأدػػد مػػـ ملمػػر،  ديػػو تلػػ م رتمػػون مسػػيدرأن  ثػػـ  ػػوف ممد مػػي أمػػهدض تف 

 دثػػي مفقػػـك م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي كهوووػػيقو كيكلػػلي المػػو رتل كمػػذمؾ سػػهعرض 

 ومو:مقمو ي وعون علو أمهدك أمي

 : مفقـك م ودا أمورمعي أإلسبلممي  و أمد ون أمدسيكرل.الفرع األول

 : مفقـك م ودا أمورمعي أإلسبلممي  و و ون أمهدض.الفرع الثانى

 

 

 

 



 
 
 

 

 ُّ 

 الفرع األول

 مفيوم مبادئ الشريعة اإلسالمية 

 فى القضاء الدستورى

 دثػػي أممد مػػي أمدسػػيكرمي مفقػػـك م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي  ملػػدر ريمسػػة   

  ك لػػػػلي أممد مػػػػي  ػػػػو يعرمفقػػػػو مم ػػػػودا أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلممي (ُ)مليوػػػػرمب أمملػػػػرل 

يفلػػمبلن  و مػػون وػػو مون  دمػػ  وسػػمي أممد مػػي أألد ػػوـ أموػػرعمي المػػو هػػكعٍمف علػػو أمهدػػك 

 -أميومو:

 

                                           

ؽ  أممد مي أمدسيكرمي أمعلمو ُُمسهي  ِٗ  و مي روـ ُْٗٗ/ّ/ِٔد ـ دسيكرل جلسي  (ُ)
 «.دسيكرمي»
و ويمي  أممد مي أمدسيكرمي  ِٓمسهي  ِٔٗمدأن مقذأ أمد ـ  د ـ دسيكرل روـ كأهظر تم ون ي   

و ون طذ، أممد مي جرل علو تف أمهص »  دم  جون  م  تف «دسيكرمي م ودا أمد ـ»أمعلمو 
م ودا أمورمعي أإلسبلممي أمملدر أمريمسو » و أممود  أمثوهمي مف أمدسيكر  عد يعدملقو   ف 

 مجكز مهص يورمعو ملدر  و ظل  تف مهووض أألد وـ أمورعمي مدؿ علو ته  ال« مليورمب
أمدطعمي  و ث كيقو كدالميقو معون  وعي ور تف طذ، أألد وـ كددطو طو أميو مميهب أالجيقود  مقو 
ألهقو يمثؿ مف أمورمعي أإلسبلممي ثكأ يقو أميو ال يديمؿ ي كمبلن تك ي دمبلن  كال  ذمؾ أألد وـ 

ك و دالميقو تك  مقمو معون دم  ميسب  ول أالجيقود  مقو ممكأجقي يلمر  غمر أمدطعمي  و ث كيقو
 .....«.أمزموف كأمم وف كيطكر أمدمو  

 طػ.ُِْٕـ  أممكأ ؽ ر مب أألكؿ سهي ََِٔت رمؿ سهي  ٗجلسي أألدد  



 
 
 

 

 ُْ 
 النوع األول: األحكام الشرعية القطعية فى ثبوتيا وداللتيا: 

يقػود  مقػو مميهعػون  ألهقػو يمثػؿ طو أميو م كف أالج –كددطو  –طذ، أألد وـ  -ٕ

مف أمورمعي أإلسبلممي م وديقو أم لمي كتلكمقو أمثو يي أميػو ال يديمػؿ يػ كمبلن تك ي ػدمبلن. 

كمػػػف غمػػػر أمميلػػػكر  وميػػػومو تف ميلمػػػر مفقكمقػػػو ي عػػػون ميلمػػػر أمزمػػػوف كأمم ػػػوف  الذ طػػػو 

كيديلػػػر  علػػمي علػػو أميعػػدمؿ كال مجػػكز أمخػػركج علمقػػو تك أالميػػكأن  قػػو عػػف معهوطػػو.

كالمػػي أممد مػػػي أمدسػػيكرمي أمعلمػػػو  ػػو وػػػ هقو علػػو مرأو ػػػي أميدمػػد  قػػػو كيللم قػػو علػػػو  ػػػؿ 

ال أعي ػػػر ذمػػػػؾ يوػػػقمون  ه ػػػورأن ممػػػػو علػػػـ مػػػف أمػػػػدمف  (ُ)ووعػػػد  ووهكهمػػػي علػػػػو خبل قػػػو  كأل كأل

  وم ركر .

 النوع الثانى: األحكام الظنية غير المقطوع بثبوتيا أو بداللتيا أو ىما معًا:

أممد مػػػي تف دأيػػػر  أالجيقػػػود يهدلػػػر  مقػػػو كال يميػػػد مسػػػكأطو  كطػػػو ت ػػػدي   -ٖ

 ط معيقػػو ميطػػكر  ييلمػػر  يلمػػر أمزمػػوف كأمم ػػوف م ػػموف مركهيقػػو كدمكميقػػو  كممكأجقػػي 

أمهػػػكأزؿ علػػػو أخيبل قػػػو يهظممػػػون موػػػيكف أمع ػػػود  مػػػو م فػػػؿ ملػػػومدقـ أممعي ػػػر  وػػػرعون كال 

 معطؿ  وميومو در يقـ  و أمدمو .

                                           

جون  و معهو  لمي يوٌقو ) عؿ(: يوٌقو  ميوقو  يوقمون   قك ميو و  كأممفعكؿ ميوٌقو   (ُ)
 و : أويقو، كرغل  م   كيطل  .يوقو أم

 (www.almaany.comأهظر  د  أممعوهو علو و  ي أإلهيرهي:              ) 



 
 
 

 

 ُٓ 
ي وػػػد ك ػػػعي الطػػػورأن عومػػػون ال مجػػػكز ملموػػػرع تف مخػػػرج عهػػػ   ػػػو  مػػػد تف أممد مػػػ

علػػػو تف م ػػػكف أالجيقػػػود دكمػػػون كأوعػػػون  ػػػو الطػػػور »أجيقػػػود،  ػػػو طػػػذ، أألد ػػػوـ  دكمقػػػو: 

أأللػػػػكؿ أم لمػػػػي ملوػػػػرمعي  مػػػػو ال مجوكزطػػػػو  مليزمػػػػون  ػػػػكأ طقو أمثو يػػػػي  ميدرمػػػػون مهػػػػوط  

قػػػو   ػػػو بلن لػػػكف أممدولػػػد أالسػػػيدالؿ علػػػو أألد ػػػوـ أمعملمػػػي كأمدكأعػػػد أم ػػػو طي مفركع

أمعومػػػػػي ملوػػػػػرمعي  مػػػػػو يدػػػػػـك علمػػػػػ  مػػػػػف دفػػػػػوظ علػػػػػو أمػػػػػدمف كأمػػػػػهفس كأمعدػػػػػؿ كأمعػػػػػرض 

 «.(ُ)كأمموؿ

ثػػػـ تجػػػوزي أممد مػػػي ملموػػػرع أالجيقػػػود   ػػػو أممسػػػويؿ أمخبل مػػػي  وم ػػػكأ ط أميػػػو 

كمف ثـ سوغ أالجيقود  و أممسويؿ أالخيبل مي أميو ال يجكز تف »ذ رهوطو عوممون  دكمقو: 

 «.ف تد ومقو جومد   مو مهدض  موؿ أمورمعي كمركهيقوي ك 

 

                                           

أمعدد  –ـ  أمجرمد  أمرسممي َُِٔمومك سهي  ٕأهظر ي  مدأن مقذأ أمد ـ  د ـ ددم   جلسي  (ُ)
ي مومك سه ُٔطػ أممكأ دي  ُّْٕوع وف  ٗأمسهي أميوسعي كأمخمسكف   –م رر )ت(  ُٗ

 –)م رر(  َّأمعدد  –ـ  أمجرمد  أمرسممي ََِٖمكممك سهي  ٔـ  كتم ون د ـ جلسي َُِٔ
ـ  دم  ََِٖمكممك سهي  ِٔطػ  أممكأ ؽ ُِْٗرجل سهي  ِّأمسهي أمدودمي كأمخمسكف 

كدم  الف أمهعو  مخومفي أمهلٍمف »ت دي أممد مي  و طذأ أمد ـ مو ذ ري   ومميف  دكمقو: 
أمورمعي أإلسبلممي  غمر سدمد  ذمؾ تف أألد وـ أمورعمي أميو أعي رطو أممطعكف  مقمو مم ودا 

مه  طو يلؾ أمدطعمي  و  ِأمدسيكر أمملرل أمملدر أمريمسو مليورمب  مكجل هص أممود  
 .....«.ث كيقو كدالميقو   وعي ور تف طذ، أألد وـ كددطو طو أميو ال يديمؿ أجيقودأن 



 
 
 

 

 ُٔ 
كمػػػمس أالجيقػػػود الال جقػػػدأن عدلمػػػون ميػػػكخو أسػػػيه وط »ثػػػـ ترد ػػػي أممد مػػػي  دكمقػػػو: 

أألد ػػػوـ أموػػػرعمي أمعملمػػػي مػػػف تدميقػػػو أميفلػػػملمي  كطػػػك  ػػػذمؾ ال مجػػػكز تف م ػػػكف يدلمػػػدأن 

 ػو غمػر مك ػعٍمقمو   (ُ)مـمد ون مؤلكممف  تك أ يػرأنن علػو أك  ػذ ون  وميدلمػؿ تك أميدػر 

عمػػوؿ د ػػـ أمعدػػؿ  تك عزك ػػون عػػف أمهػػزكؿ علػػو تدػػكأؿ أمهػػوس كأملػػومم مػػف تعػػرأ قـ  كأل

 ممػػو ال هػػص  مػػ  يكلػػبلن ميدرمػػر وكأعػػد عملمػػي مدي ػػمقو عػػدؿ أك كردميػػ   ػػمف ع ػػود،  

مػػرد، تف طػػذ، أمدكأعػػد يسػػعقو أموػػرمعي أإلسػػبلممي  الذ طػػو غمػػر مهللدػػي علػػو هفسػػقو  كال 

ثـ يدرر أممد مي ...«. دسمي علو توكأؿ تدد مف أمفدقون  و و ف مف ويكهقو ي فو و

عػف  –ميف جوز أمدكؿ   ف أالجيقود  و أألد ػوـ أمظهمػي كر طقػو  ملػومم أمهػوس »ته : 

دؽ ألطػؿ أالجيقػود   ػ كمو تف م ػكف طػذأ  –طرمؽ أألدمي أمورعمي أمهدلمي مهقو كأمعدلمي 

 – ػػو  ػػؿ مسػػ مي  خلكلػػقو ك مػػو مهوسػػ قو  –لمػػ  أمدػػؽ ثو يػػون مػػكمو أألمػػر مسػػيعمف ع

  لػػػؿ أمهظػػػر  ػػػو أموػػػيكف أمعومػػػي  الخمػػػودأن ملثػػػوير  ك مػػػو مر ػػػب أميهػػػوزع كأميهػػػودر كم طػػػؿ 

أمخلػػكمي  علػػو تف م ػػكف مفقكمػػون تف أجيقػػودأي أمسػػو دمف ال مجػػكز تف ي ػػكف ملػػدرأن 

مػكمو أألمػر تف موػرع هقويمون تك مرجعون كدمدأن السيمدأد أألد وـ أمعملمي مهقو   ػؿ مجػكز 

علػػػػو خبل قػػػػو كتف مػػػػهظـ وػػػػيكف أمع ػػػػود  ػػػػو  ميػػػػي  ػػػػذأيقو مسػػػػيدؿ   ك ػػػػوعقو كظرك قػػػػو 

                                           

َواَل َتُقوُلوْا ِلَما َتِصُف  ُُٔوه  كيعومو  و سكر  أمهدؿ آمي يومر أممد مي المو وكؿ أك س د (ُ)
َمى الّمِو َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىعَذا َحاَلٌل َوَىعَذا َحَراٌم لَّْتْفَتُروْا َعَمى الّمِو اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن عَ 



 
 
 

 

 ُٕ 
  مسػيلقمون  ػو ذمػؾ ددمدػي تف (ُ)أمخولي  مو مرد أألمػر أمميهػوزع علمػ  المػو أك كرسػكم 

ميبلومػي معقػو  كطػو  (ِ)أمملومم أممعي ر  طو يلؾ أميو ي كف مهوس ي ممدولد أموػرمعي

ال ييهػػوطو جزيمويقػػو تك يهدلػػر يط مدويقػػو  كم هقػػو ييجػػدد ي عػػون ممػػو مطػػرت  عػػد ملػػومم 

 «.علمقو مف يلممر كيطكر

 

                                                                                                           

 . اْلَكِذَب اَل ُيْفِمُحونَ 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّمَو َوَأِطيُعوْا يومر أممد مي المو وكؿ أك يعومو  و سكر  أمهسون  (ُ)

وَن الرَُّسوَل َوُأْوِلأ اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفأ َشْأٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّمِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمنُ 
 (.ٗٓأآلمي ) ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالً ِبالّمِو َواْليَ 

معلـك تف أمورمعي يرجب المو دفظ مدولدطو  و أمخلؽ  كطذ، أممدولد ال يعدك ثبلثي توسوـ:  (ِ)
كطو أميو ال د مهقو  و وموـ ملومم أمدمف كأمدهمو   دم  الذأ  ددي مـ يجر  يتددطو:  ركرم

   ؿ علو  سود كيقورج ك كي دمو   ك و أآلخر   كي أمهجو  ملومم أمدهمو علو أسيدومي
 كأمهعمـ  كأمرجكع  ومخسرأف أمم مف.

 كمجمكع أم ركرأي خمسي طو: دفظ أمدمف  كأمهفس  كأمهسؿ  كأمعدؿ  كأمموؿ. 
كأمثوهمي: دوجمي: كمعهوطو تهقو مفيدر الممقو مف دم  أميكسعي كر ب أم مؽ أممؤدل  و أملومل  

علو أمجملي  –مودي أمبلددي  فكي أممطلكل   مذأ مـ يرأع دخؿ علو أمم لفمف المو أمدرج كأم
 أمدرج كأممودي  كم ه  ال مهوزع م لغ أمفسود أمعودل أمميكوب  و أمملومم أمعومي.

كأمثومثي: يدسمهمي: كمعهوطو أألخذ  مو ملمؽ مف مدوسف أمعودأي  كيجهل أألدكأؿ أممدأٌسوي  
 مب ذمؾ وسـ م وـر أألخبلؽ.أميو ي هفقو أمرأجدوي  كمج

أهظر  و يفلمؿ ذمؾ ال رأطمـ  ف مكسو أملدمو أملرهوطو أمموم و أمموقكر    و السدوؽ  
  كسكؼ ََِٓأمووط و   و أممكأ دوي  و تلكؿ أمورمعي  أممجلد أألكؿ  دأر أمددم   ط 

 .ِٓٔهديلر  و أإلوور  المم  المو)أممكأ دوي ملووط ة (  ص 



 
 
 

 

 ُٖ 
ثـ ترودي أممد مي أممورع )تك كمو أألمػر( عهػدمو مخيػور  ػمف تمػرٍمف تف مخيػور 

كمف ثـ  وف ددون عهػد أمخمػور  ػمف تمػرٍمف  مرأعػو  تمسػرطمو مػو مػـ »   دكمقو: (ُ)تمسرطمو

ف كأج ون  ذمؾ تال مورع كمػو أألمػر د مػون م ػمؽ علػو أمهػوس تك مػرطدقـ م ف الثمون  ك و

ال  ػػوف ملػػودمو مدكمػػ  يعػػومو:  ععْن مػػف تمػػرطـ عسػػرأن  كأل َمععا ُيِريععُد المّععُو ِلَيْجَعععَل َعَمععْيُكم مّْ

كالـز ذمػػؾ تف أالجيقػػود دػػؽ مػػكمو أألمػػر  ػػو أمػػدأير  أميػػو وػػرع  مقػػو  مم ػػكف  (ِ)َحععَرجٍ 

 «.ميمسرأن مدكأعدطو   ممدأدطو دكمون  مو معمف علو أ يموؿ همويقو و بلن كدد، أمورمعي  

طػػذأ طػػك رتل أممد مػػي أمدسػػيكرمي  ػػو يعرمفقػػو مم ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي  كو ػػؿ 

 –مػ   مدسػػف  (ّ)تف هػي لـ عػػف يدمممهػو مقػػذأ أمد ػـ  كهعػػرض ملهدػد أمػػذل كجقػ  أمػػ عض

طػذأ أمد ػػـ علػو أمهدػػك تف هك ػم  عػػض أمملػطلدوي أموػرعمي أميػػو كردي  ػو  – هػو 

 -أميومو:

 

 

                                           

ما ُخيّْر رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بين أمرْين » عهقو تهقو وومي: عف عويوي ر و أك (ُ)
إال أخذ أيسرىما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمْا كان أبعد الناس منو، وما انتقم رسول اهلل 

  ميفؽ علم   لدمم «صمى اهلل عميو وسمم لنفسو، إال أن تُنتيك حرمة اهلل فينتقم هلل بيا
 .ِِّٕسلـ م -َّٔٓأم خورل  

 مف سكر  أممويد . ٔأهظر تكأخر أآلمي  (ِ)
أهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  دكر م ودا أمورمعي تموـ أمد ون  دأر أمهق ي أمعر مي   (ّ)

 .ِٖ  ص ُْ   در َُِٓأمط عي أمثوهمي  



 
 
 

 

 ُٗ 
 أواًل: األحكام الشرعية القطعية فى ثبوتيا وداللتيا: 

 ػػودا ذل  ػػدن هدػػرر تف أألد ػػوـ أموػػرعمي أمػػكأرد   ػػو أمدػػرآف أم ػػرمـ تك ديػػو  -ٗ

 مػػد تهقػػو ممسػػي  لقػػو   (ِ)طػػو تد ػػوـ وطعمػػي  ػػو ث كيقػػو (ُ) ػػو أمسػػهي أمه كمػػي أمميػػكأير 

 -هقو مو طك وطعو كمهقو مو طك ظهو علو أمهدك أميومو:تد وـ وطعمي  و دالميقو   م

 األحكام الشرعية قطعية الداللة: -1

طػػو أألد ػػوـ أميػػو يػػدؿ علمقػػو أمهلػػكص دالمػػي كأ ػػدي دمػػ  يػػدؿ علػػو  -َُ

َوَلُكعْم معهو كأدد ال مديمؿ ي كمبلن كال مجوؿ مفقـ معهو غمر، مهقػو. مثػؿ وكمػ  يعػومو: 

                                           
جمب مف أمسهي أمميكأير  طو أميو هدلي عف أمرسكؿ للو أك علم  كسلـ هدبلن ميكأيرأن تل هدلقو  (ُ)

أملدو ي مسيدمؿ تف ميفدكأ علو أم ذل ثـ هدل  عف طذأ أمجمب جمب مثل  كط ذأ ديو كللي 
 الممهو.

كت ثر أمسهف أمعملمي طو مف طذأ أمهكع تل تهقو سهف ميكأير  كتمثليقو  ثمر  جدأن مهقو  موه   
تمونى صموا كما رأي»للو أك علم  كسلـ م مفمي أملبل   دد ووؿ علم  أملبل  كأمسبلـ 

 هدلي  ؿ ت عوم  كدر وي   و أملبل  هدبلن ميكأيرأن. كأمميكأير مف أمسهف أمدكممي عدد « أصمى
  كمهقو وكم  «الحالل بيّْن والحرام بيّْن»مددكد مف أألدودم  مهقو وكم  علم  أملبل  كأمسبلـ 

 «.مف  ذل علوَّ ميعمدأن  لمي كت مدعد، مف أمهور»للو أك علم  كسلـ 
 -طػ َُْٕيوذهو د/ مكسؼ ووسـ  م ودا أمفد  أإلسبلمو  دأر أمهق ي أمعر مي  أهظر تس 

 .ُٖٗـ  ص ُٕٖٗ
ال مرأن تف هلكص أمدرآف أم رمـ جممعقو وطعمي مف جقي كركدطو كث كيقو كهدلقو عف أمرسكؿ  (ِ)

الممهو  تل هجـز كهدطب   ف  ؿ هص هيلك، مف هلكص أمدرآف أم رمـ  طك هفس  أمهص أمذل 
ك علو رسكم  للو أك علم  كسلـ  ك لل  أمرسكؿ أممعلـك للو أك علم  كسلـ المو تهزم  أ

 أألمي مف غمر يدرمؼ كال ي دمؿ.



 
 
 

 

 َِ 
 تف علػو أمدالمػي وطعػو أمػهص  قػذأ  (ُ)ْم ِإن لَّعْم َيُكعن لَُّيعنَّ َوَلعدٌ ِنْصُف َمعا تَعَرَك َأْزَواُجُكع

 كأمزأهمػي: أمزأهػو وػ ف  ػو يعػومو وكمػ  كمثػؿ غمػر  ال أمهلػؼ أمدػوؿ طػذ،  ػو أمػزكج  رض

 ٍْنُيَمعا ِمَئعَة َجْمعَدة    قػذأ وطعػو أمدالمػي علػو تف دػد أمزهػو مويػي (ِ)َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحعٍد مّْ

ثػػػر كال توػػػؿ  ك ػػػذأ  ػػػؿ هػػػص دؿ علػػػو  ػػػرض  ػػػو أإلر  مدػػػدر تك دػػػد  ػػػو جلػػػد  ال ت 

  تك عػػدد ر عػػوي أملػػبل  أميػػو  مهقػػو أمرسػػكؿ لػػلو (ّ)أمعدك ػػي معػػمف تك هلػػول مدػػدد

 أك علم  كسلـ  موهون عملمون.

                                                                                                           

أهظر د/ ع د أمكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد  كخبللي أميورمب أإلسبلمو  دأر أمف ر  
 .ّٓـ  ص ُْٔٗ -طػ ُّٓٔأمعر و  

 مف سكر  أمهسون. ُِتكؿ أآلمي  (ُ)
ْنُيَما مف سكر  أمهكر  ِآمي  (ِ)  ....الزَّاِنَيُة َوالزَّاِنأ َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد مّْ
 .ّٔأهظر د/ ع د أمكطول خبلؼ  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)

طػ َُْٔكأهظر تم ون د/ كط ي أمزدملو  تلكؿ أمفد  أإلسبلمو  دأر أمف ر  أمط عي أألكمو   
أمهص أمدطعو أمدالمي طك أملفظ »ي  تف   دم  مذ ر سمودُِْـ  أمجزن أألكؿ  ص ُٖٔٗ -

  كأهظر تم ون د/ ز و أمدمف «أمكأرد  و أمدرآف أمذل ميعمف  قم  كال مديمؿ الال معهو كأدد
  ْٕ  ص ِٕوع وف  تلكؿ أمفد  أإلسبلمو  مهوكرأي أمجومعي أملم مي   لمي أمددكؽ   در  

 و ذمؾ مكلكم  الممهو  –  بل رمل –أمدرآف أممجمد وطعو أمث كي »دم  مدكؿ سمودي  تف 
 طرمؽ أميكأير أممفمد ملدطب  لدي أممهدكؿ  مو ودمهو  الال تف دالمي  علو أألد وـ ود ي كف 
وطعمي  كود ي كف ظهمي  كذمؾ ي عون مبلديموؿ أمذل م كف  و تمفوظ أم يول كعدم    مذأ  وف 

 ...«.مي وطعمي أملفظ أمكأرد  م  ال مديمؿ الال معهو كأدد  وهي دالمي  علو أمد ـ دال
مف هفس أممرجب  دم  مذ ر سمودي  يدي عهكأف مكأزهي  مف  ّٔ  صْٕكأهظر تم ون  در   

أمسهي ممسي  لقو وطعمي أمث كي  وم يول   ؿ »أم يول كأمسهي مف هودميٍو أمث كي كأمدالمي: تف 



 
 
 

 

 ُِ 
 األحكام الشرعية ظنية الداللة: -2

طو أألد وـ أميو دمي علمقو هلكص ظهمي  دم  مػدؿ أمػهص علػو عػد   -ُُ

وف  تك طػػك مػػو مػػدؿ علػػو معهػػو  كم هػػ  مديمػػؿ معػػوهو تخػػرل   ػػ ف مديمػػؿ أمي كمػػؿ معػػ

َواْلُمَطمََّقعاُت َيَتَربَّْصعَن كأملرؼ عف معهػو المػو غمػر،  مثػؿ مفػظ أمدػرن  ػو وكمػ  يعػومو: 

 أمطقػػػر معهمػػػٍمف:  ػػػمف موػػػيرؾ مفػػػظ أمللػػػي  ػػػو أمدػػػرن  لفػػػظ  (ُ)ِبَأنُفِسعععِينَّ َثاَلثَعععَة قُعععُرَوءٍ 

 كغمػػر،  أموػػو عو وػػوؿ  مػػو تطقػػور  ثبلثػػي مهػػ  مػػرأد تف مديمػػؿ أمدرآهػػو صكأمػػه كأمدػػمض 

. كمهقػو وػكؿ (ِ)معػ  كمػف دهمفي ت ك أإلموـ ووؿ  مو دم وي  ثبل  مه  مرأد تف كمديمؿ

   مهػ  مديمػؿ (ّ)«ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»أمرسكؿ للو أك علم  كسػلـ: 

                                                                                                           

هفمي  مهقو مو طك وطعو أمث كي تك ورمل مف ذمؾ كطك أمسهي أمميكأير  كأمموقكر  عهد أمد
 «.كأممسيفم ي عهد غمرطـ كمهقو مو طك ظهو أمث كي كطك سهف أآلدود

تمو دالميقو علو أألد وـ  دد ي كف وطعمي الذأ  وهي ال يديمؿ ي كمبلن كمثومقو وكؿ أمرسكؿ  
فى كل خمسة من اإلبل شاة إلى أربع وعشرين فإذا بمغت خمس »للو أك علم  كسلـ 

ظ خمس كتر ب كعورمف  كخمسون كعورمف  و طذأ  مف مف«. وعشرين ففييا بنت مخاض
 أمددم  يدؿ علو معوهمقو دالمي وطعمي كال يديمؿ غمرطو تلبلن.

 .ِِٖسكر  أم در   آمي روـ  (ُ)
أمملودر   –أهظر د/ مدمد ملطفو أمزدملو  أمكجمز  و تلكؿ أمفد  أإلسبلمو  أممدخؿ  (ِ)

 .َُٕـ  ص ََِٔ -طػ ُِْٕأمثوهمي  أمد ـ أمورعو  دأر أمخمر ملط وعي كأمهور  أمط عي
(  ول كجكل أمدرأن  مئلموـ ٓٗددم  ع ود   ف أملومي  تخرج  أم خورل  و  يول أألذأف ) (ّ)

كأمم مـك  و أمللكأي  لقو كأمددم  ميفؽ علم   أهظر مدمد  ؤأد ع د أم ووو  أملؤمؤ كأممرجوف 
 .ِِِوطر   ددم  روـ  ممو أيفؽ علم  أمومخوف أم خورل كمسلـ  دأر أمددم   أمد



 
 
 

 

 ِِ 
ي ممػػف مػػـ مدػػرت أمفويدػػي  ػػو لػػبلي    مػػو تف م ػػكف معهػػو، تف أملػػبل  ال ي ػػكف لػػدمد

ذطل المو ذمؾ جمقكر أمفدقون  كمديمؿ تف م كف معهو، تف أملبل  ال ي كف  وملي ممف 

 .(ُ)مـ مدرت أمفويدي  و لبلي    مو ذطل المم  علمون أمدهفمي

 ثانيًا: األصول الكمية لمشريعة: 

 مدمؿ طذأ أمملطلم علو كجقٍمف طمو: -ُِ

  الذ طػو أأللػؿ أمػذل ال مد ػؿ عمػؿ أمم لػؼ الال ئد اإليمانيعةالوجو األول: العقا

َوَمععا َأْرَسععْمَنا ِمععن َقْبِمععَك ِمععن رَُّسععوٍل ِإالَّ  ػػ   كطػػذأ مػػو ت ػػد، أك سػػ دوه  كيعػػومو  دكمػػ : 
                                           

 .ْٔ  ص ْٕأهظر د/ ز و أمدمف وع وف  مرجب سو ؽ   در   (ُ)
كأهظر تم ون تسيوذهو د/مكسؼ ووسـ  تلكؿ أألد وـ أمورعمي  دأر أمهق ي أمعر مي  أمط عي  

  دم  مذ ر سمودي   تف أمسهي ود ي كف دالميقو ُُّـ  ص ُُٗٗ -طػ ُُُْأمثوهمي 
د مدؿ علو أممعهو أممدلكد مه  دالمي دوسمي ال مجوؿ  مقو وطعمي: الذأ  وف أمهص أمكأر 

خمس صموات كتبين »ألدهو أديموؿ ألل معهو آخر. مثوؿ ذمؾ وكم  للو أك علم  كسلـ: 
  قذأ أمددم  مدؿ دالمي وطعمي علو عدد أمللكأي أمخمس أممفرك ي.«. اهلل فى اليوم والميمة

مكأرد مديمؿ ت ثر مف معهو   دد مرل  عض أمعلمون كي كف أمسهي ظهمي أمدالمي الذأ  وف أمهص أ 
يفسمر أمددم  علو تدد معوهم    و دمف مرل أم عض أآلخر يفسمر، علو أمكج  أآلخر. مثوؿ 

ميفؽ علم  مف « ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»ذمؾ وكم  للو أك علم  كسلـ: 
 أم خورل كمسلـ.

يمؿ كجقٍمف عهد يفسمر،   مو طك ظوطر مف مذأطل  قذأ أمددم  ظهو أمدالمي. ذمؾ ته  مد 
 أأليمي ردمقـ أك.



 
 
 

 

 ِّ 
  كموػػمر أمعلمػػون المػػو تف أمعدويػػد أإلمموهمػػي (ُ)ُنععوِحأ ِإَلْيععِو َأنَّععُو اَل ِإَلععَو ِإالَّ َأَنععا َفاْعُبععُدونِ 

كأإلثو ػي علمقػو  –أمفػركع  -كؿ مػف دمػ  تهقػو م هػو علمقػو و ػكؿ أألعمػوؿ أملػومدي تل

 .ُقْل َأنِفُقوْا َطْوًعا َأْو َكْرًىا لَّن ُيَتَقبََّل ِمنُكْم ِإنَُّكعْم ُكنعُتْم َقْوًمعا َفاِسعِقينَ  مثؿ وكم  يعػومو: 

عاَلَة ِإالَّ َوَما َمَنَعُيْم َأن ُتْقَبَل ِمْنُيْم َنَفَقاُتُيْم ِإالَّ َأنَّ  ُيْم َكَفُروْا ِبالّمِو َوِبَرُسوِلِو َواَل َيْأُتوَن الصَّ

 . (ِ)َوُىْم ُكَساَلى َواَل ُينِفُقوَن ِإالَّ َوُىْم َكارُِىونَ 

أممرأد   لكؿ أمورمعي تدميقو أم لمي كمدولدطو كوكأعدطو أممطػرد  الوجو الثانى: 

 .(ّ)وـ أمجزيميغوم ون أميو ي هو علمقو أمفركع كأمفيوكل كأألد 

  كوكأعػػد (ْ)كطػػػػػػػػػػذ، أأللػػكؿ مخػػيص   موهقػػو علػػػػػػػػػػػػػكـ ثبلثػػي طػػو: تلػػكؿ أمفدػػػػػػ 

 .(ِ)  كمدولد أمورمعي(ُ)أمفد 

                                           

 مف سكر  أأله مون. ِٓأآلمي  (ُ)
 ( مف سكر  أميك ي.ْٓ  ّٓأآلميوف ) (ِ)
 أهظر عرض طذأ أممك كع أمهص علو تلكؿ أمورمعي : (ّ)

 ـ.َُِْ/ّ/ٔ يورمخ  (fta.orgali-www.dar )مكوب دأر أإل يون      
أهظػػر ت ػػك دومػػد مدمػػد  ػػف مدمػػد  ػػف مدمػػد أملزأمػػو أمموػػقكر  دجػػي أإلسػػبلـ  أممسيلػػفو مػػف  (ْ)

أمسػعكدمي   -علـ أأللكؿ  يددمـ كيددمػؽ ت د/ تدمػد ز ػو دمػود  دأر أممممػوف ملهوػر كأميكزمػب 
مػػػي أألدمػػػي تهػػػؾ الذأ  قمػػػي تف هظػػػر أأللػػػكمو  ػػػو كجػػػ  دال»   دمػػػ  مػػػذ ر   ػػػملي : َُص 

أمسمعمي علو أألد وـ أمورعمي  مـ مخؼ علمػؾ تف أممدلػكد معر ػي  مفمػي أوي ػوس أألد ػوـ مػف 
أألدمػػػي.  كجػػػل أمهظػػػر  ػػػو أألد ػػػوـ كتوسػػػومقو ثػػػـ  ػػػو أألدمػػػي كتوسػػػومقو  ثػػػـ  ػػػو  مفمػػػي أوي ػػػوس 

 «.أألد وـ مف أألدمي  ثـ  و لفوي أممدي س أمذل م  تف مدي س أألد وـ
  كأم دأن   قػو فى األحكام :القطب األولأأللكؿ يدكر علو تر عي توطول:  ثـ مدكؿ : تف جملي 

 تكمو  ألهقو أمثمر  أممطلك ي.

http://www.dar-alifta.org/


 
 
 

 

 ِْ 
 -: النقد الموجو إلى ىذا التعريف -

يعرمػػػؼ أممد مػػػي أمدسػػيكرمي مم ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي  (ّ)مهيدػػد أمػػػ عض -ُّ

 -علو أمهدك أميومو:

أممد مػػي أسػػػي دمي تد ػػػوـ أموػػػرمعي  م ػػودا أموػػػرمعي ك  هػػػ  ال  ػػػرؽ  ػػػمف تف  -ُ

أمملطلدٍمف مب أألخػذ  ػو أالعي ػور تف أمدػوهكف أممػدهو وػد أسػيخدـ أمملػطلم أألخمػر 

   مهمو أسيخدـ أمملطلم (ْ))م ودا أمورمعي أإلسبلممي( أمفدر  أمثوهمي مف مودي  أألكمو
                                                                                                           

ك قو أميثهمػي الذ  عػد أمفػرأغ مػف  –كدجي أم يول  كأمسهي  كأإلجموع  – فى األدلة: القطب الثانى 
 معر ي أمثمر  ال تطـ مف معر ي أممثمر.

كطػػو كجػػ  دالمػػي أألدمػػي كطػػو تر عػػي: دالمػػي  ػػوممهظـك    فععى طريععق االسععتثمار: القطععب الثالععث 
 كدالمي  وممفقـك  كدالمي  وم ركر  كأالوي ون  كدالمي  وممعهو أممعدكؿ.

  كطػػػك أممجيقػػػد أمػػػذل مد ػػػـ  ظهػػػ   كمدو لػػػ  أممدلػػػد أمػػػذل ملزمػػػ  فعععى المسعععتثمر: القطعععب الرابعععع 
 «.الي وع .  مجل ذ ر وركط أممدلد كأممجيقد كلفويقمو

أموػمخ مدمػد  ػف لػومم أمعثممػمف  أمدكأعػد أمفدقمػي  دأر أم لػمر   وإلسػ هدرمي  أعيهػو  ػػ   أهظػر (ُ)
طػػػ  دمػػ  موػػمر المػػو جملػػي ُِِْكخػػرج تدودمثػػ   ت ػػك مومػػؾ مدمػػد  ػػف دومػػد  ػػف ع ػػد أمكطػػول  

جممب أمعدكد ال د تف ي كف  –أمهقو مدي و أمفسود  –أممودي يجلل أميمسمر »وكأعد  دقمي مثؿ 
 «.مف مومؾ

 .ُِٔأهظر أممكأ دوي ملووط و  مرجب سو ؽ   يول أممدولد  ص (ِ)
 .ِٖأهظر د/تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)
 ػمذأ مػـ مكجػد هػص يوػرمعة مم ػف يط مدػ    »( مف أمدػوهكف أممػدهو ِيهص أممود  أألكمو  در  ) (ْ)

سػػبلممي   ػػمذأ مػػـ د ػػـ أمدو ػػة  مدي ػػو أمعػػرؼ   ػػمذأ مػػـ مكجػػد    مدي ػػو م ػػودا أموػػرمعي أإل
 «.يكجد    مدي و م ودا أمدوهكف أمط معة كوكأعد أمعدأمي



 
 
 

 

 ِٓ 
مػػف ذأي أمدػػوهكف  (ُ)مػػدهو ُٓٗ  كأممػػود  ُ/ٕٖٓأألكؿ )تد ػػوـ أموػػرمعي(  ػػو أممػػود  

 علو هدك مك م أمفرؽ  مف أمملطلدٍمف.

( ُُٕٗكمػػػػػػـ مديلػػػػػػر أألمػػػػػػر علػػػػػػو أمدػػػػػػوهكف أممػػػػػػدهو   ػػػػػػؿ أسػػػػػػيخدـ دسػػػػػػيكر )

ر )تد ػوـ أموػػرمعي( ػػػػكأآلخ (ِ)أمملػطلدٍمف تدػػدطمو )م ػودا أموػػرمعي(  ػو أممػػود  أمثوهمػي

 .(ّ) و أممود  أمدودمي عور مف ذأي أمدسيكر

  مهقمػو يفػرؽ كمػـ أمملػطلدٍمف  ػمف خلطػي أممد مػي طؿ هفس  مطرح أمذل كأمسؤأؿ

 ومؿل مو هدك علو

 

                                           

يعمػػمف أمكرثػػي كيددمػػد تهلػػ ويقـ  ػػو أإلر  » - ػػو  دريقػػو أألكمػػو علػػو تف: ٕٖٓيػػهص أممػػود   (ُ)
كأهيدػػوؿ تمػػكأؿ أمير ػػي المػػمقـ يسػػرل  ػػو وػػ هقو تد ػػوـ أموػػرمعي أإلسػػبلممي كأمدػػكأهمف أملػػودر   ػػو 

 . «و هقو
يسػػػرل علػػػو أمكلػػػمي تد ػػػوـ أموػػػرمعي » -مػػػف ذأي أمدػػػوهكف علػػػو تف: ُٓٗأممػػػود    مػػػو يػػػهص 

 «.أإلسبلممي كأمدكأهمف أملودر   و و هقو
أإلسػػبلـ دمػػف أمدكمػػي  كأمللػػي أمعر مػػي مليقػػو »تف علػػو  ُُٕٗيػػهص أممػػود  أمثوهمػػي مػػف دسػػيكر  (ِ)

 «.مليورمب ريمسة أمرسممي  كم ودا أمورمعي أإلسبلممي ملدر
أمريمسػػػو ملػػػدر أمكم ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػبلممي »  تلػػػ م أمػػػهص  وميػػومو: َُٖٗ/ٓ/ِِك ػػو  

 «.مليورمب
ي فػػؿ أمدكمػػي أميك مػػؽ  ػػمف كأج ػػوي أممػػرت  هدػػك »علػػو تف  ُُٕٗمػػف دسػػيكر  ُُيػػهص أممػػود   (ّ)

أألسػػػػر  كعملقػػػػو  ػػػػة أممجيمػػػػب  كمسػػػػوكأيقو  ومرجػػػػؿ  ػػػػة ممػػػػودمف أمدمػػػػو  أمسموسػػػػمي كأالجيموعمػػػػي 
 «.لودمي  دكف الخبلؿ   د وـ أمورمعي أإلسبلمميكأمثدو مي كأالوي

 ـ.َُِْمـ مل م مقذأ أمهص كجكد  و أمدسيكر أمدومو سهي  



 
 
 

 

 ِٔ 
أعيدد تف أممد مي أمدسيكرمي  وهػي يعػو يمومػون أمفػرؽ  ػمف م ػودا أموػرمعي  -ُْ

أألد ػػوـ أموػػرعمي وطعمػػي »أإلسػػبلممي كتد ومقػػو  كطػػذأ مػػو مي ػػم جلمػػون مػػف وكمقػػو  ػػ ف 

ف أموػػرمعي أإلسػػبلممي م وديقػػو أم لمػػي كتلػػكمقو أمثو يػػي أميػػو ال أمث ػػكي كأمدالمػػي يمثػػؿ مػػ

تف أممد مي يفرؽ  ػمف م ػودا  –مهو  –مف طذأ أمدكؿ مي م «. يديمؿ ي كمبلن كال ي دمبلن 

أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلممي  ك ػػػػمف تد ومقػػػػو  دمػػػػ  أعي ػػػػري أممد مػػػػي تف طػػػػذ، أألد ػػػػوـ طػػػػو 

ف ثػػػـ ال مم ػػػف يجوكزطػػػو  ػػػدعكل أميط مػػػؽ أمميفػػػؽ علمػػػ  مم ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي كمػػػ

 أالجيقود  تمو مو عدأطو  مف أألمر علو خبلؼ ذمؾ.

. (ُ)عػػػدـ دوػػػي ملػػػطلم أألد ػػػوـ أموػػػرعمي وطعمػػػي أمث ػػػكي كوطعمػػػي أمدالمػػػي -ِ

أعيمدي أممد مي علو طذأ أمملػطلم رغػـ عػدـ دويػ  ألهػ  أعيمػد معمػورٍمف أثهػمف كطمػو 

مػػف جوهػػل آخػػر  ػػمف طػػذأ أمملػػطلم وطعمػػي أمث ػػكي كوطعمػػي أمدالمػػي طػػذأ مػػف جوهػػل  ك 

مؤدل المو ي ومف أأل قوـ كيهكع أألد وـ مف مخوطل المو آخر كطذأ مؤدل المو أملمكض 

 كممس أميك مم أله  مدكـ علو معمور وخلو كممس مك كعو.

                                           

طذأ »دم  مذ ر سمودي :  َّأهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
أميلهمؼ أمددمـ  مـ مدـ علو معمور كأدد  الهمو ووـ علو معمور مزدكج  و هفس أمكوي  طك 

 كي كمدل أمدالمي معون.  مو تف طذأ أميلهمؼ مـ مدـ علو معمور مك كعو  الهمو ووـ مدل أمث
علو معمور وخلو  دي  طك مدل أمدطعمي تك أمظهمي  و هظر أممخوط مف   د وـ أمورمعي  

 «.ك وميومو يي ومف هيويج  مف مخوطل المو مخوطل علو أألوؿ



 
 
 

 

 ِٕ 
أمددمدي تف أممد مي أمدسيكرمي ترأدي تف يدلر أألد وـ أمورعمي أميػو ال  -ُٓ

وؽ كمػػػذأ أعيمػػػدي طػػػذأ أممعمػػػور أممػػػزدكج كطػػػذأ مجػػػكز ملموػػػرع مخومفيقػػػو  ػػػو ت ػػػمؽ هطػػػ

سػػمؤدل المػػو أسػػي عود أألد ػػوـ أموػػرعمي أميػػو هلػػي علمقػػو أألدودمػػ  أملػػدمدي م هقػػو 

ألهقػػو يفمػػد أمظهمػػي  ػػو أمث ػػكي كطػػذأ مهيدػػد مػػف كجقػػي هظػػرل كسػػكؼ  (ُ)ممسػػي ميػػكأير 

 تك م ذمؾ  وميفلمؿ.

 الفرع الثانى

 مفيوم مبادئ الشريعة اإلسالمية 

 اء النقضفى قض

يعر ػػػػػي مد مػػػػػػي أمػػػػػػهدض  ػػػػػو تد ػػػػػػوـ  ثمػػػػػػر  ممفقػػػػػـك م ػػػػػػودا أموػػػػػػرمعي  -ُٔ

  دمػػػ  جػػػون  مػػػ  تف (ِ) و ػػػويمي ْٔ مسػػػهي ّٖٓٔ روػػػـ أمطعػػػفأإلسػػػبلممي هػػػذ ر مهقػػػو 

                                           
: أمموقكر  كطك وثانييا: أمميكأير ؛ أولياتوسوـ  مدسـ أمفدقون أمسهي مف دم  ركأميقو المو ثبلثي  (ُ)

: والقسم الثالثأمعلـ أممدمهو  كم ف دكف أمعلـ  وميكأير.  –عهد ت و دهمفي كتلدو    –يفمد 
خ ر أآلدود  كمسمم  أموو عو ر و أك عه   خ ر أمخولي  كطك  ؿ خ ر مدكه  أمكأدد تك 

 سلـ  كال ميكأ ر  م  ورط أمموقكر.أالثهوف تك أأل ثر عف أمرسكؿ للو أك علم  ك 
 «.كددم  أآلدود مفمد أمعلـ أمظهو أمرأجم  كال مفمد أمعلـ أمدطعو 
  ٖٗ   در  ُٖٓٗ ر أمعر و  سهي أهظر أمومخ مدمد ت ك زطر   تلكؿ أمفد   دأر أمف 

 .َُٖص
  ـََُِ/سػػهي ِ/ِٔجلسػػي  –و ػػويمي  أمػػدكأير أممدهمػػي  ْٔمسػػهي  ّٖٓٔأهظػػر أمطعػػف روػػـ  (ِ)

أممدرر  ة و ون طذ،  -ُ»(. كود جون  م  تف ِٔٔص  -ٕٓووعد   – ِٓم يل  هو )سهي 
أممد مػػي تف أمػػهص  ػػة أممػػود  أمثوهمػػي مػػف أمدسػػيكر علػػو تف م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي يعي ػػر 



 
 
 

 

 ِٖ 
 ػػة الطبلوػػ   م وػػؼ عػػف تف  «م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي»المػػرأد أمدسػػيكر اللػػطبلح »

مف ملػػػػودر أموػػػػرمعي مدلػػػػكد أمموػػػػرع أمدسػػػػيكرم طػػػػك تف مجمػػػػب  قػػػػذأ أاللػػػػطبلح  ػػػػ

                                                                                                           
ملػػػدرأن ريمسػػػمون مليوػػػرمب  مػػػمس هلػػػون كأجػػػل أإلعمػػػوؿ  ذأيػػػ   الهمػػػو طػػػك دعػػػك  ملوػػػورع  ػػػة ميخػػػذ 

 «.ي أمملدر أمريمسة مليورمب  ممو مسه  مف وكأهمفأمورمعي أإلسبلمم
  ُٔٗٗ/ٓ/ُٓجلسػي  –و ػويمي أمػدكأير أمجهويمػي  ِٔمسػهي  َِٖٖٗكأهظر تم ون أمطعف روـ  

ممػػو  ػوف مػف أممدػػرر  »(  دمػ  جػػون  مػ  تهػ : ْٔٓص  – ٖٓٓووعػد   ْٖم يػل  هػو )سػػهي 
رمعي أإلسبلممي أمملدر أمريمسو تف مو هص علم  أمدسيكر  و أممود  أمثوهمي مه  تف م ودا أمو

همو طك دعك  ملوػورع  ػو ميخػذ أموػرمعي أإلسػبلممي ملػدرأن  مليورمب ممس كأجل أإلعموؿ  ذأي  كأل
ريمسمون  ممو مسيه  مف وكأهمف  كمف ثـ  مف تد وـ يلؾ أمورمعي ال ي كف كأج ي أميط مؽ  وميعكمؿ 

مدعكيػػػ  كت ػػػرغ طػػػذ، أألد ػػػوـ  ػػػو علػػػو هػػػص أمدسػػػيكر  أمموػػػور الممػػػ   الال الذأ أسػػػيجول أموػػػورع 
هلػػكص يوػػرمعمي مدػػدد  كمه ػػ طي يهدلقػػو المػػو مجػػوؿ أمعمػػؿ كأميهفمػػذ ك وميػػومو  مهػػ  ال مجػػوؿ 
مليدػػػدل   د ػػػوـ أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي مػػػودأـ تف أمسػػػلطي أميوػػػرمعمي مػػػـ يفػػػرغ م وديقػػػو  ػػػو يوػػػرمب 

 «.ك عو
 – ُْ هػػو )سػػهي    م يػػلَُٗٗ/ُ/ُٖو ػػويمي  جلسػػي  ٗٓمسػػهي  ْٖٕٔكأهظػر أمطعػػف روػػـ  

  م يػػل ُٕٖٗ/ُ/ُِو ػػويمي   جلسػػي  ّٓمسػػهي  ّٖٗ(  أمطعػػف روػػـ ُِٖ  ص ِٕووعػػد  
و ػػػػويمي  جلسػػػػي  ٔٓمسػػػػهي  َّّٕ(  أمطعػػػػف روػػػػـ ُْٓ  ص ّٓووعػػػػد   – ّٖ هػػػػو )سػػػػهي 

مسػػهي  ِْٗ(  أمطعػػف روػػـ ِٕٗص  – ُِٓووعػػد   – ّٕ  م يػػل  هػػو )سػػهي ُٖٔٗ/ُ/ِِ
(  ُٗٓص  – َُّووعػػػػػد   – ّٕو )سػػػػػهي   م يػػػػػل  هػػػػػُٖٔٗ/ْ/ِٗو ػػػػػويمي  جلسػػػػػي  ٔٓ

ووعػػد   – ّٔم يػل  هػو )سػهي  ُٖٓٗ/ُُ/ُْو ػويمي  جلسػػي  ٓٓمسػهي  ِّْٗأمطعػف روػـ 
  م يػػل  هػػو ُٖٓٗ/ّ/ُٗو ػػويمي  جلسػػي  ّٓمسػػهي  ِّٖٔ(  أمطعػػف روػػـ ََُٗ  - ُٖٓ

و ػػػػػػػويمي  جلسػػػػػػػي  ِٓمسػػػػػػػهي  ْٖٓٓ(  أمطعػػػػػػػف روػػػػػػػـ ُْٔص  – ُٕووعػػػػػػػد   – ّٔ)سػػػػػػػهي 
 ُٓمسهي  ُِٕ(  أمطعف روـ ّٖٓص  – ِٕووعد   – ّْهو )سهي   م يل  ُّٖٗ/ّ/ُٓ

 (.ُّٖص  – ُُْووعد   – ِّ  م يل  هو )سهي ُُٖٗ/ُُ/ْو ويمي  جلسي 
  أمػدكأير أممدهمػي َُِٖ\/َُ/ُّو ػويمي  جلسػي  َٖمسػهي  ُٖٗٔٓكأهظر تم ون أمطعف روـ  

و و ػون مد مػي  ػ -أممدػرر »  دمػ  جػون  مػ  تف (www.cc.gov.eg)علو مكوب أممد مي 
تف المػػػزأـ أمموػػػرع  ويخػػػوذ م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي أمملػػػدر أمريمسػػػو مليوػػػرمب ال  –أمػػػهدض 

مهلػػرؼ الال المػػو أميوػػرمعوي أميػػو يلػػدر  عػػد طػػذأ  أميػػورمخ  ػػرض  مقػػو أإلمػػزأـ  تمػػو أميوػػرمعوي 
 ػػكف طػػذ، أمسػػو دي علػػو ذمػػؾ أميػػورمخ  ػػبل  ميػػ يو هفػػوذ د ػػـ أإلمػػزأـ علمقػػو  لػػدكرطو  عػػبلن و لػػ   ي

 «.أميورمعوي  مه ل عف العموؿ طذأ أمدمد



 
 
 

 

 ِٗ 
أإلسػػبلممي  ػػدرجوي أمدطعمػػي  ػػة ث كيقػػو كدالميقػػو  ك ػػمف  دػػ  أموػػرمعي أإلسػػبلممي  يهػػكع 

 «.مهوطج  كثرأن أجيقودأي  كي ومف هيويج  زموهون كم وهون 

 -أآليو: –مهو  –  مي م من خالل رأى محكمة النقض -ُٕ

مي مم ػػودا أميزمػػي مد مػػي أمػػهدض  وميفسػػمر أمػػذل  سػػري  أممد مػػي أمدسػػيكر  -ُ

أمورمعي أإلسبلممي دم  توري   ف أألد وـ أمورعمي وطعمي أمث كي كوطعمي أمدالمي طو 

 أميو مميهب معقو أالجيقود كملـز أألخذ  قو.

أألد وـ أمورعمي ظهمي أمث كي تك ظهمي أمدالمي تك ظهمي أمث كي كأمدالمي معػون  -ِ

ل تف م خػػذ  ػػ ل رتل طػػو أممجػػوؿ أمخلػػل مبلجيقػػود  علػػو هدػػك مدػػؽ ملموػػرع أمملػػر 

 دقػػػو مددػػػؽ أمملػػػلدي مػػػف دمػػػ  أمزمػػػوف كأمم ػػػوف  كطػػػذأ مػػػو عوهيػػػ  أممد مػػػي عهػػػدمو 

تك دي تف أممورع أمدسيكرم جمب  مف ملػودر أموػرمعي أإلسػبلممي  ػدرجوي أمدطعمػي 

 و ث كيقو كدالميقو ك مف  د  أموػرمعي أإلسػبلممي  يهػكع مهوطجػ  كثػرأن أجيقودأيػ  كي ػومف 

 م وهون.هيويج  زموهون ك 

تف أالعيمود علو طذأ أميفسمر طك أمػذل مؤ ػد وػدر  أموػرمعي أإلسػبلممي علػو   -ّ

تف يد ػػػػػـ أمكوػػػػػويب غمػػػػػر أمميهوطمػػػػػي كأألدػػػػػدأ  أمميجػػػػػدد  دكف تف يكلػػػػػـ  ػػػػػومجمكد تك 

 أميخلؼ  تك عدـ أمددر  علو د ـ أمكوويب أمميجدد .



 
 
 

 

 َّ 
مددػػؽ  معطػػو طػػذأ أميفسػػمر أمدػػؽ ملموػػرع أمملػػرل  ػػو ي هػػو تل دػػؿ  دقػػو -ْ

أمملػػػلدي ملمجيمػػػب كال م ػػػكف طػػػذأ أمػػػهص عويدػػػون مػػػ  طوممو أ يعػػػد أمموػػػرع عػػػف مخومفػػػي 

أألد وـ أمورعمي وطعمي أمث كي كوطعمي أمدالمي  كال مخفو علو أمفطهي تف طذ، أألد وـ 

ولملي جدأن  تمو أألد وـ أألخرل كطو أألد ػوـ ظهمػي أمث ػكي  تك ظهمػي أمدالمػي  تك ظهمػي 

معػون طػو تد ػوـ ال دلػر مقػو ك وميػومو م ػكف أمموػرع دػرأن  ػو ي هػو مػو أمث كي كأمدالمػي 

 موون مف أمدلكؿ أميو ييفؽ مب ملومم أمهوس كرغوي قـ ك دون ملزموف كأمم وف.

 -نقد محكمة النقض المصرية:

رتل مد مي أمهدض أمملرمي  و يددمػدطو ممفقػكـ م ػودا  (ُ)أهيدد أم عض -ُٖ

الف أممد مػػي هسػػ ي المػػو طػػذأ أمموػػرع ولػػدأن آخػػر مػػـ  -ُ»أموػػرمعي أإلسػػبلممي   دكمػػ : 

مدلد، تلبلن  طك ولد أمجمب  ػمف أموػرمعي  معهوطػو أم ػمؽ )أمملػودر( كأمفدػ    مهمػو 

مػػػـ مدلػػػد أمموػػػرع الال يكدمػػػد أألسػػػوس أمم ػػػديو ملوػػػرمعي  معهػػػو، أم ػػػمؽ )أمملػػػودر(  

 «.كأميورمب أمملرل

مم ػػػػودا أموػػػػرمعي كهدػػػػف هػػػػرل تف مػػػػو  عليػػػػ  مد مػػػػي أمػػػػهدض مػػػػف يفسػػػػمر  -ُٗ

أإلسػػبلممي مػػـ مخػػرج  ػػو م ػػمكه  عمػػو ورريػػ  أممد مػػي أمدسػػيكرمي  ك ػػؿ مػػو  عليػػ  طػػك 

                                           

 .َْأهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)



 
 
 

 

 ُّ 
يك مم تف أألد وـ أمورعمي ظهمي أمث كي تك ظهمي أمدالمي تك ظهمي أمث كي كأمدالمي معون 

تف مهقػػؿ مػػف  –مػػف خبلمػػ   -طػػو أممجػػوؿ أمخلػػل أمػػذل مسػػيطمب أمموػػرع أمملػػرل 

أ ؽ يطكر أمدمو  كمددؽ ملومم أآلهوـ  كميفؽ مب أمزموف كأمم وف أمفد  أإلسبلمو مو مك 

كيطكر س ؿ أمدمػو   دكف تف م ػكف مليزمػون  وخيمػور مػذطل  دقػو كأدػد معيمػد علمػ   ػو 

   ؿ مسيطمب أممورع تف مخيور رتمون مرجكدون كميػرؾ رتمػون رأجدػون الذأ ظقػري (ُ) ؿ أآلرأن

أميمسػمر كر ػب أمدػرج  عػف أمميخولػممف  أممللدي  و ذمؾ  ك وف  و  ي هة طذأ أمرتل

 كطو ووعد  مف وكأعد أمفد  أإلسبلمو.

                                           

أهظر مو مع د كجقي هظرهو  أممسيوور  يقوهو أمج ومو  ولي أممود  أمثوهمي مف أمدسيكر  مدومي  (ُ)
رف أوي -ٓ  دم  ذ ري سموديقو مو ملو: َُُِ/سهي ُُ/ٓمهوكر   و جرمد  أميدرمر 

أإلطور أمدسيكرل  مهم أممورع سلطي يددمرمي كأسعي  و ي هو أمدؿ أمذل مرأ، مف أمدلكؿ أميو 
همو  وهفيوح علو  ؿ أممذأطل كأآلرأن  كدمف مددد  تكردطو أمفد   دكف المزأم   فد  معمف  كأل
ملدو و مذطل معمف  و دوؿ خلك أمدوهكف مف هص  مه  م يو  و الطور يكدمد أمدوعد  

أممط دي علو  ؿ أمميدو مف يرجمدون مدوعد  أممسوكأ  تموـ أمدوهكف  و الطور أممكأطهي  أمدوهكهمي 
كأعي ور أممللدي أالجيموعمي كأدد  دكف تف ميلودـ مب ورمعي تخرل تك معطلقو يجو، 

 «.أممهيممف مقو
كود توري أممد مي أمدسيكرمي أمعلمو  د ون مسيدر جكأز أالجيقود  و  -ٔثـ يدكؿ يدي روـ:  
عموؿ د ـ أمعدؿ  و موال هص  م   يكلبلن ميدرمر وكأعد عملمي مدي مقو أ ممسويؿ أالخيبل مي كأل

عدؿ أك كردمي  كعدـ ال فون ودسمي علو توكأؿ تدد أمفدقون  تك علو أمفد   ل    وعي ور، 
همو طك ثرأن   رل علو يهكع  كأخيبلؼ  مهيجون  ورمون مم ف أالخيبلؼ مع  كال ودسمي م   كأل

 «.دأي أجيقو
 .(www.masress.com)أممدومي  وملي مكجكد  علو مكوب أهيرهي 



 
 
 

 

 ِّ 
مخومفػي مد مػي أمػهدض ملدػرآف أممجمػد  دمػ  دػدَّد أمدػرآف  (ُ)زعـ طػذأ أمػرتل -ِ

 ػػػو  أمملػػػودر  دػػػط كطػػػو أمدػػػرآف كأمسػػػهي   – ممػػػو معيدػػػد طػػػذأ أمػػػرتل  –معهػػػو أموػػػرمعي 

مؿ تكمو أألمر أمدوهكهو   معهػو عمػؿ كأميورمب أمكطهو أمذل طك عمؿ أم رمموف  تل ع

َأِطيُعععوْا المّععَو َوَأِطيُعععوْا الرَُّسععوَل َوُأْوِلععأ  ... -أمقميػػي أميوػػرمعمي  ملػػدأوون مدكمػػ  يعػػومو:

 .(ِ)...اأَلْمِر ِمنُكْم 

ذأ  وف طذأ أمدكؿ لػدمدون   قػك رتل كمجػكز أمعمػؿ  ػ  تك طردػ  جوه ػون كه خػذ  كأل

طػذ، أآلمػي  ػو  (ّ)مد مػي أمػهدض  دمػ   سػر أمػ عض  ػوآلرأن أألخػرل أميػو تخػذي  قػو

                                           

 .َْأهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
 مف سكر  أمهسون. ٗٓأهظر أآلمي  (ِ)
أهظر  و يفسمر طذ، أآلمي  ت ك ع د أك مدمد  ف تدمد أألهلورل أمدرط و  أمجومب ألد وـ  (ّ)

  دم  توور مف  مف ِِٗـ  صََِٕ -طػ ُِْٖدأر أمددم   أمدرآف أممجلد أمثوم   
أألوكأؿ وكم : كووؿ جو ر  ف ع د أك كمجوطد: كتكمك أألمر تطؿ أمدرآف كأمعلـ  كطك أخيمور 
مومؾ ردم  أك  كهدك، وكؿ أم دوؾ ووؿ: معهو أمفدقون كأمعلمون  و أمدمف  كد و عف مجوطد 

ولي  كد و عف ع رمي تهقو الوور  المو ت و   ر تهقـ تلدول مدمد للو أك علم  كسلـ خ
 كعمر ر و أك عه  خولي.

 تف تلم أألوكأؿ مف مرل تف تكمو أألمر طـ أمد وـ كأمعلمون. َِّثـ مومر أمدرط و  ص  
كأهظر تم ون يفسمر أ ف  ثمر  أل و أمفدأن السموعمؿ  ف عمر  ف  ثمر أمدروو أمدمودو   

و  ف مدمد أمسبلمي  دأر طم ي ملهور كأميكزمب  أمط عي يفسمر أمدرآف أمعظمـ  يددمؽ سوم
»   دم  جون  م : ّْٓأمهسو  ص  –ـ  أمجزن أمثوهو آؿ عمرأف ُٗٗٗ -طػ َُِْأمثوهمي  

معهو: تطؿ أمفد  كأمدمف. « كتكمو أألمر مه ـ» كووؿ علو  ف ت و طلدي  عف أ ف ع وس: 



 
 
 

 

 ّّ 
يددمدطو ألكمو أألمر  ومعلمون  كي كف أممد مػي وػد تخػذي  قػذأ أمػرتل كال يثرمػل علمقػو 

  و ذمؾ.

 المطمب الثانى

 المفيوم الدستورى لمبادئ الشريعة اإلسالمية

م ػودا أموػرمعي  »علػو تف:  َُِِمف دسيكر ملػر  ُِٗيهص أممود   -َِ

ي يوػػػمؿ تدميقػػػو أم لمػػػي كوكأعػػػدطو أأللػػػكممي كأمفدقمػػػي كملػػػودرطو أممعي ػػػر   ػػػو أإلسػػػبلمم

 .(ُ)«يتطؿ أمسهي كأمجموع مذأطل

                                                                                                           

معهو « كتكمو أألمر مه ـ» مي: ك ذأ ووؿ مجوطد  كعطون  كأمدسف أم لرل  كت ك أمعوم
 تف أآلمي عومي  و جممب تكمو أألمر مف أألمرأن كأمعلمون. –كأك تعلـ  -أمعلمون. كأمظوطر 

كأهظر تم ون  ت ك أمدوسمجور أك مدمػكد  ػف عمػر أمزمخوػرل أمخػكأرزمو  يفسػمر أم وػوؼ عػف  
تدودمثػ  كعلػؽ علمػ   خلمػؿ  ددويؽ أميهزمؿ كعمكف أألووكمػؿ  ػو كجػكد أمي كمػؿ  أعيهػو  ػ  كخػرج

ـ  )أمزمخوػرل ََِٗ -طػػ َُّْم هوف  أمط عػي أمثومثػي  –م مكف ومدو  دأر أممعر ي   مركي 
   دػػد ذ ػػر تف ِِْمعيزمػو أالعيدػػود  ميظػوطرأن  وعيزأمػػ   ميوػػددأن  ارأيػ (  أمجػػزن أمخػومس  ص 

رسكم   رميػوف مػهقـ.  ػبل  و أآلمي تمرأن أمدؽ ألف تمرأن أمجكر: أك ك «   كمو أألمر»أممدلكد 
همػػػػو مجمػػػب  ػػػمف أك كرسػػػكم  كأألمػػػػرأن  ميعطفػػػكف علػػػو أك كرسػػػكم   ػػػػو كجػػػكل أمطوعػػػي مقػػػـ  كأل
أممكأ دمف مقمو  ػو المثػور أمعػدؿ  كأخيمػور أمدػؽ كأألمػر  قمػو  كأمهقػو عػف ت ػدأدطمو   ومخلفػون 

دمف كمػػػػ مركهقـ   ثػػػػـ مدػػػػكؿ: كومػػػػؿ: طػػػػـ أمعلمػػػػون أمػػػػدٌمهكف أمػػػػذمف معلمػػػػكف أمهػػػػوس أمػػػػ«أمرأوػػػػدمف
 «. وممعركؼ كمهقكهقـ عف أممه ر

 وف طهوؾ ملط   مر كأعيرأض علو طذ، أممود   عهد ك عقو  ك عد الملويقو  أهظر علو س مؿ  (ُ)
مف أمدسيكر أممعطؿل جرمد  أمكطف   ُِٗأممثوؿ د/ سعد أمدمف طبلمو  مموذأ هر ض أممود  

 ُِٗؿ  و أممود  أميفسمرمي روـ ـ  دم  مدكؿ   ملي  تف أممي مَُِّتغسطس ُّأمس ي 



 
 
 

 

 ّْ 
 تف دم وجيػػ   ػػو  أمدسػػيكر كي هػػو أمػػهص  طػػذأ تيمًلػػوى   َُِْ دسػػيكر لػػدكر ك عػػد

 أممد مػػػي تد ػػػوـ مجمػػػكع ي ػػػمه  مػػػو طػػػك أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي م ػػػودا يفسػػػمر  ػػػو أممرجػػػب

 م ػػودا يفسػػمر  ػػو  جدمػػد مػػ ي مػػـ أمػػهص طػػذأ  ػػوف كممػػو أموػػ ف  طػػذأ  ػػو أمعلمػػو أمدسػػيكرمي

  ػػو المرأدطمػػو كم ػكف أمدسػػيكرمي  أممد مػي رتل ي هػػو علػو أويلػػر  ػؿ أإلسػػبلممي  أموػرمعي

 علمهػػو كجػػل مػػذمؾ عهػػ   أمعػػدكؿ جػػكأز كعػػدـ أميفسػػمر  قػػذأ أممدػػو ـ أميػػزأـ مي  مػػد أمدم وجػػي

 أممطلػل طػذأ يدسػمـ – مهػو –  ػدأ كوػد َُِِ دسيكر مف ُِٗ أممود  هص علو أالويلور

 -أميومو: أمهدك علو

 كأمجموعي. أمسهي تطؿ مذأطل  و أممعي ر  كأمملودر أم لمي أألدمي :األول الفرع

 كأمفدقمي. أأللكممي أمدكأعد :الثانى الفرع

                                                                                                           
أميو تووـ مقو أم عض أمدهمو كمـ مدعدطو مرأطو مكلك ي  خمسي تكلوؼ و مدي  و أممهق  
أمعلمو أمسويد  كطو أمظلـ كأملمكض كأميهووض كأميدممس كأمعدـ. ممو مسيكجل دذ قو كأعي ورطو 

ث يي  و دسيكر ملرل مكمو   ف مـ ي ف   ؿ كأالعيذأر أل ثر تطؿ أمعلـ الف  وهي طذ، أممود  م
 «. مو
مف أمدسيكر أممعطؿ مكجل أممهطؽ تف م كف  ُِٗغمكض أممود  »ثـ مدكؿ سمودي  تف:  

 أميفسمر كأمورح تك م كت مف مف أممطلكل يفسمر،.
كأمعجمػػل طهػػو أمع ػػس   م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي أمػػكأرد ذ رطػػو  ػػو أممػػود  أمثوهمػػي ي ػػود ي ػػكف  

ركر   معر قػػو أمعومػػي.  ػػبل تدػػد مجقػػؿ م ػػودا أمعػػدؿ كأممسػػوكأ  كأمدرمػػي معلكمػػي مػػف أمػػدمف  وم ػػ
كدفظ أم ركرأي أمخمس مف أمدمف كأمهفس كأمعدؿ كأمعرض كأمموؿ.  ػمذأ مػـز أألمػر أممزمػد مػف 

 ....«.أميعرمؼ  كجل تف م كف  مو طك تمسر كتظقر 
دكمي  ومجمعمي كأهظر تم ون علو أمجوهل أآلخر أممسيوور/ موجد و مطي ممثؿ مجلس أم 

ـ تف َُِِدمسم ر  ُّأمي سمسمي مك ب أمدسيكر  دم   يل  و أممـك أمسو ب  مـك أمخممس 
مف أمدسيكر مدمؿ ردمي كأسعي الذأ ترأد أممورع يط مؽ أمددكد  ألف كجكد  ُِٗكجكد أممود  

  لمي أمملودر  و يفسمر أممود  مخفؼ مف يط مؽ أمددكد.



 
 
 

 

 ّٓ 

 الفرع األول

 األدلة الكمية والمصادر المعتبرة

 فى مذاىب أىل السنة والجماعة

 ك قػػـ يددمػػد مسػػيلـز أإلسػػبلممي أموػػرمعي مم ػػودا أمدسػػيكرل أميفسػػمر و ػػ أم دػػ  الف

 أآليو:  و ذمؾ كسم كف أميفسمر ملطلدوي

 الغصن األول

 األدلة الكمية

 ك قػـ كممعر ػي كأم لمي  أألدمي طمو  لميٍمف مف يي كف أم لمي أألدمي تف مرأن ال -ُِ

 مل لميػٍمف أإلجمػومو وأممعهػ المػو هلػؿ ديػو دػد  علػو  لمي  ؿ معهو سه د  أمملطلم

 أميومو: أمهدك علو

 طػػػك كأمػػػدممؿ .(ُ)كأمد المػػػي أمدَّالمػػػي  ػػػم ف كطػػػك أموػػػ .  ػػػو أألمػػػور  ملػػػي أمػػػدممؿ : العععدليل -ُ

 .(ِ)كتًدالَّن تًدمَّي. جمع  أممرود

                                           

س  ف ز رمو  معجـ مدوممس أمللي  يددمؽ ك  ط ع د أمسبلـ أهظر ت و أمدسف تدمد  ف  ور  (ُ)
 .ِٓٓمدمد طوركف  دأر أمف ر  أمجزن أمثوهو   يول أمدأؿ  ص 

دمػػون أميػػرأ   أممعجػػـ أمكسػػمط  أمط عػػي  (ِ) أهظػػر مجمػػب أمللػػي أمعر مػػي  أإلدأر  أمعومػػي ملمعجمػػوي كأل
 .ِْٗص  ـ   ول أمدأؿ ََِْ -طػ ُِْٓأمرأ عي  م ي ي أموركؽ أمدكممي  



 
 
 

 

 ّٔ 
 -طمو: أيجوطٍمف المو  و ه  أمفد  أهدسـ  دد أمفدقون ألطبلح  و تمو

 أمظػػف المػػو تكلػػؿ مػػو تمػػو أمعلػػـ  المػػو تكلػػؿ مػػو علػػو أمػػدممؿ مطلػػؽ :األول االتجععاه

  لػػدمم ميكلػػؿ تف مم ػػف أمػػذل تهػػ » أمفدقػػون: تلػػكؿ علػػو  دػػد، كمػػذمؾ تمػػور   مسػػمكه 

 «.خ رل مطلكل المو  م  أمهظر

 ال  مهػػ   مػػ   أمهظػػر معػػدـ أممطلػػكل  المػػو  ػػ  ميكلػػؿ مػػـ عمػػو أديػػرأز أألكؿ  ومدمػػد

 م هون.م    أميكلؿ  وف ممو دممبلن   كه  عف  ذمؾ مخرج

  وسد.  هظر أمدممؿ  و أمهوظر  وف  الذأ عمو أديرأز أمثوهو كأمدمد

 ملدػػػوطب عػػػوـ كطػػػك أميلػػػكرل أمعلػػػـ المػػػو أممكلػػػؿ أمدػػػد عػػػف أديػػػرأز أمثومػػػ  كأمدمػػػد

 .(ُ)كأمظهو

                                           

  يعلمؽ ع د أمرزأؽ أإلد وـ  و تلكؿ أألد وـأإلموـ أمعبلمي علو  ف مدمد أآلمدل  أهظر  (ُ)
 .ٗ  أمجزن أألكؿ  ص عفمفو  أمم يل أإلسبلمو

طػػػػ(  ْٕٗكأهظػػػر تم ػػػون أإلمػػػوـ  ػػػدر أمػػػدمف مدمػػػد  ػػػف  قػػػودر  ػػػف ع ػػػد أك أمزر وػػػو )أمميػػػك و  
طػػػ(  أمجػػزن أألكؿ  درأسػػي ُٕٕمسػػ  و )أمميػػك و يوػػهمؼ أممسػػومب  جمػػب أمجكأمػػب ميػػوج أمػػدمف أ

  دمػ  ذ ػر تف أمػدممؿ َِٔكيددمؽ د/ سمد ع د أمعزمز كد/ ع د أك ر مب  م ي ي ورط ي  ص 
كمػـ « مػو مم هػ  أميكلػؿ»مو مم ف أميكلؿ  لدمم أمهظر  م  المو مطلكل خ رل  ووؿ: »طك 

ومفعؿ  ألف أمدممؿ ود ال مهظر  م  كال مدؿ مو ميكلؿ  مئلوور  المو تف أممرأد أميكلؿ  ومدك  ال  
ممهعػػػ  ذمػػػؾ تف مسػػػمو دمػػػمبلن  كخػػػرج  لػػػدمم أمهظػػػر  وسػػػد،   وموػػػ قي  معلقػػػـ ترأدكأ  ػػػذمؾ تف 
أميكلؿ ال مدلؿ  ومدممؿ  الهمو مدلؿ  ومهظر  م   كأممرأد  وممطلكل أمخ ػرل أميلػدمدو  تل 

 «. ومهس ي أممسيفود  مف أمخ ر



 
 
 

 

 ّٕ 
 ت ػػد، مػػو كطػػذأ مطلدػػون: أمظػػف تك أمدطػػب ت ػػود مػػو علػػو أمػػدممؿ مطلػػؽ :الثععانى االتجععاه

 مػػو  ػػمف ذمػػؾ  ػػو  ػػرؽ كال أممطلػػكل  المػػو أممروػػد  قػػك :أمػػدممؿ كتمػػو»  دكمػػ : (ُ)أموػػمرأزل

 «.   مدطب ال مو ك مف أألد وـ  مف    مدطب

 سػػػكأن دمػػػمبلن  سػػػمو، مػػػف  مػػػهقـ أخيلفػػػكأ  أمفدقػػػون تف (ِ)أمطػػػك و أمػػػدمف هجػػػـ كمدػػػكؿ

 تكلػؿ مػو كسػمو علػـ  المػو تكلػؿ  مػو أمػدممؿ خػص مػف كمػهقـ ظػف  تك علـ المو تكلؿ

 كأمخػػػػبلؼ أميددمػػػؽ  المػػػو توػػػرل كمعلػػػ  أمعبلمػػػي  كطػػػو – مػػػز أمق  فػػػيم – تىمػػػور  ظػػػف المػػػو

 «.ألطبلدو

                                           
 رأطمـ  ف علو أمومرأزل  أملُّمب  و تلكؿ أمفد   ددد  كودـ م  أهظر أإلموـ ت و السدوؽ ال (ُ)

كعلؽ علم  مدو أمدمف دمل مسيك  مكسؼ علو  دمكل  دأر أ ف  ثمر  دموؽ   مركي  
ت ثر أممي لممف: ال »  ثـ مدكؿ سمودي  تفّّـ  ص ُٓٗٗ -طػ ُُْٔأمط عي أألكمو  

همو مسيعمؿ أمدممؿ الال  ممو مؤدل المو أمعلـ    مو  ممو  مؤدل المو أمظف  بل مدوؿ م : دممؿ  كأل
مدوؿ م  تمور   كطذأ خط   ألف أمعرل ال يفرؽ  و أميسممي  مف مو مؤدل المو أمعلـ تك أمظف  

 «. لـ م ف مقذأ أمفرؽ كج 
كأهظر تم ون ملمؤمؼ هفس  ورحي أملُّمب  أمجزن أألكؿ  ددد  كودـ م  كك ب  قورس  ع د أممجمد  

  ُٓٓ  ص ُٔـ   در  ُٖٖٗ -طػ َُْٖسبلمو  أمط عي أألكمو ير و  دأر أملرل أإل
تف أك يع دهو  ومظف  و مو طرمد  أمظف   مو يع دهو  ومعلـ  ممو طرمد  أمعلـ. »دم  جون  م  

 مذأ  وف أممكلؿ المو أمعلـ مسمو دممبلن   ذمؾ أممكلؿ المو أمظف  ألف  ؿ كأدد مهقمو 
 «.مدلكد  و هفس  علو دسل دوم 

ر هجـ أمدمف ت و أمر مب سلمموف  ف ع د أمدكل  ف ع د أم رمـ  ف سعمد أمطك و  ورح أهظ (ِ)
مخيلر أمرك ي  يددمؽ د/ ع د أك ع د أممدسف أمير و  هور كيكزمب كزأر  أمويكف 

  ّٕٔأإلسبلممي كأألكووؼ كأمدعك  كأإلروود  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي  أمجزن أمثوهو  ص 
ْٕٔ. 

  ودـ «أمللمر»دو و ت و   ر مدمد  ف أمطمل أم ووبلهو  أميدرمل كأإلروود كأهظر تم ون أم 
م  كددد  كعلؽ علم  د/ ع د أمدممد  ف علو ت ك زهمد  أمجزن أألكؿ  مؤسسي أمرسومي  أمط عي 

 .ِِِـ  صُٖٗٗ –ق ُُْٖأمثوهمي 



 
 
 

 

 ّٖ 
 .(ُ)أمظف تك أمدطب مفمد مو علو مطلؽ أمدممؿ تف – مدمهو – كأمرأجم

 جزيو. ع س   ؿ المو مهسكل أسـ )أسـ(  ملي  لو : الكمى -ِ

 هظػػـ  ػػو أمكطػػوج أمػػهجـ  ػػو كرد كوػػد  (ِ)علمػػ  مطلػػؽ تك أم ػػؿ المػػو مهسػػل مػػو :كمععى

ال  «مر ػل»  ػػػػ أممعهو جزن علو جزؤ، دؿ الف كأملفظ» (ّ)أممهقوج  كأممفػرد «.مفػرد»  ػػػػ كأل

                                           
لكمممف  دأر أهظر د/ مدمد معوذ ملطفو أمخف  أمدطعو كأمظهو  و أمث كي كأمدالمي عهد أأل (ُ)

  دم  تكرد تس ول يرجم يعرمؼ ِّـ  ص ََِٕ -طػ ُِْٖأم لـ أمطمل  أمط عي أألكمو 
 -أمفدقون   ف أمدممؿ مم ف تف مفمد أمدطب تك أمظف كطو:

ددمدي أمدممؿ  و أمللي أممرود  كمم ف تف م كف أإلروود  ومدطب تك أمظف  كأمعرل ال يفرؽ  -ُ
 ؽ أسمومدممؿ. مف مو مكجل أمعلـ تك أمظف  و الطبل

 «الف أك س دوه  كيعومو يع دهو  ومعلـ كأمظف -ِ

كأهظر تم ون د/ كط ي أمزدملو  أمكجمز  و تلكؿ أمفد   دأر أمف ر أممعولر   مركي  م هوف  
  دم  ذ ر سمودي  تف أمدممؿ أمورعو:  ؿ ُِ  ص ُٗٗٗ -طػ ُُْٗالعود  أمط عي أألكمو 

أمدطب  تل أمعلـ كأممدمف  تـ  طرمؽ أمظف  تل  مو مسيفود مه  د ـ ورعو عملو  سكأن  طرمؽ
 وطعو أمدالمي كظهو أمدالمي. -غل ي أمظف  مذأ  وف أمدممؿ هكعمف:

 عر و.  –معجـ عر و  –أهظر معجـ أممعوهو أمجومب  (ِ)
 (www.almaany.com)مكوب:                      

طػ( تمفمي أمدو ظ َٖٔ -طػ ِٕٓأهظر أمدو ظ أمعرأوو زمف أمدمف ع د أمردمـ  ف أمدسمف ) (ّ)
أمعرأوو  و تلكؿ أمفد  أمهجـ أمكطوج  و هظـ أممهقوج  م ي ي أميكعمي أإلسبلممي مليددمؽ 

ـ  يددمؽ أمومخ ع د أك رم وف َُِْ -طػ ُّْٓكأمهور كأم د  أمعلمو  أمط عي أألكمو  
 .ُْٔمكسو  ص 

وكل  مهقوج أمكلكؿ المو علـ كأهظر تم وى أمدو و هولر أمدمف ع د أك  ف عمر أم م  
 -طػ ُِْٗأأللكؿ  يددمؽ د/ وع وف مدمد السموعمؿ  دأر  ف دـز  أمط عي أألكمو 

  دم  كرد  و يعرمؼ تلكؿ أمفد : معر ي داليؿ أمفد  الجموالن  ك مفمي ُٓـ  ص ََِٖ
 أالسيفود  مهقو  كدوؿ أممسيفمد.



 
 
 

 

 ّٗ 
 تدػػد علػػو  قمييػػ  دؿ الف « عػػؿ» كطػػك مسػػيدؿ تك  «أمدػػرؼ» كطػػك  معهػػو، مسػػيدؿ ال تف المػػو

ال أمثبلثػػػػػي  أألزمهػػػػػي  أسػػػػػيكل  الف «ميػػػػػكأط ٍ » معهػػػػػو،  أوػػػػػيرؾ الف « يل ػػػػػوُّ » «:أسػػػػػـ»  ػػػػػػػػ كأل

 الف «مٍويؽه »ك ) ومفرس(  معمهي غمر ذأيو  علو دىؿَّ  الف «ًجٍهسه »ك يفوكي  الف «ميوى  ؾه »ك

ٍزيًػػػوُّ »ك ) ومفػػػورس(  ميعىمَّهػػػيى  لػػػفي ذل علػػػو دؿ ـي »ك موػػػيرؾ  مػػػـ الف «جي لىػػػ  أسػػػيدؿ  الف «عى

 مسيدؿ. مـ الف «ميٍ مره »ك

 كأألدمػػػي أإلجموممػػػي  أألدمػػػي طػػػك أمػػػهص طػػػذأ  ػػػو أم لمػػػي  وألدمػػػي أممدلػػػكد تف كم ػػػدك

 .(ُ)كأمسهي  ومدرآف  أألد وـ  مهقو يسيه ط أميو ملودرأم طو أإلجموممي:

 

                                                                                                           

ع د أمملؾ  ف ع د أك  ف مكسؼ كأهظر تم ون الموـ أمدرممف ت و أممعومو ع د أمملؾ  ف  
طػ(  أم رطوف  و تلكؿ أمفد   يددمؽ د/ ع د أمعظمـ أمدمل  أمط عي أألكمو ْٖٕ -طػ ُْٗ)

 (  دم  كرد  و يعرمؼ تلكؿ أمفد    هقو: تدمي.ٓ   در  )ٖٓطػ  ص ُّٗٗ
ط وعي أهظر د/ أممري و  ف زمد أممدطكرل أمدسهو  أمد ـ أمورعو كميعلدوي   م ي ي  در مل (ُ)

 .ُٓـ  صَُِٓ -طػ ُّْٔكأمهور كأميكزمب  أمط عي أمسودسي 
 .ٓكأهظر تم ون أممكأ دوي ملووط و  أممجلد أمثوهو  مرجب سو ؽ   ص  
أمورمعي ته هي علو ولد أممدو ظي علو أممرأيل أمثبل  مف أم ركرموي »دم  مذ ر تف  

مورمعي كتدميقو  غمر مخيلي كأمدوجموي كأميدسمهوي    وهي طذ، أمكجك، م ثكثي  و ت كأل أ
 مدؿ دكف مدؿ  كال   ول دكف  ول  كال  دوعد  دكف ووعد    وف أمهظر أمورعو مهقو تم ون 
عومون ال مخيص  جزيمي دكف تخرل  ألهقو  لموي يد و علو  ؿ جزيو يديقو  كسكأن علمهو 

   ؿ طو تلكؿ ت وف جزيمون ال و مون تـ ددمدمون  الذ ممس  كؽ طذ، أم لموي  لو يهيقو المم 
 «.أمورمعي



 
 
 

 

 َْ 
 سػه مه  مػو طػذأ أمهصل  و جمعي مموذأ م ف ململودر  مرأد ي أم لمي أألدمي كي كف

 أميوممي. أمهدطي  و

 الغصن الثانى

 المصادر المعتبرة فى مذاىب أىل السنة والجماعة

 تطػػػؿ لػػػطلم م أممدلػػػكد علػػػو هدػػػؼ تف ال ػػػد أمملػػػودر طػػػذ، يك ػػػمم و ػػػؿ  -ِِ

 -أميومو: أمهدك علو مدمقـ أممعي ر  أمملودر ه مف ثـ كأمجموعي  أمسهي

 مفظ  ؿ  د  مسيلـز أمملطلم طذأ علو أميعرؼ الف -:والجماعة السنة أىل -1

 -أميومو: أمهدك علو أألمفوظ مقذ، أممجمب أميعرمؼ المو هلؿ ديو دد  علو تمفوظ  مف

 أإلسبلـ: كتطؿ     مدمف مف أممذطل: طؿت تف (ُ)أمعرل مسوف  و جون : أىل -  أ

   . أمهوس تخص أمرجؿ: كتطؿ س وه . أم مي: كتطؿ كالي . أألمر: كتطؿ   . مدمف مف

                                           

أهظر مدمد  ف م ـر  ف علو  ت ك أمف ؿ  جموؿ أمدمف أ ف مهظكر أألهلورل أمركم و  (ُ)
  كأهظر تم ون مجد أمدمف مدمد ُْٔأأل رمدو  مسوف أمعرل  دأر أممعورؼ   ول أمقمز    ص 

 -ػ طُِْٗ ف معدكل أمفمركز آ ودل  أمدومكس أممدمط  دأر أمددم   أمدوطر   ط سهي 
   دد جون  م  تف تطؿ أمرجؿ: عومري  كذكك ور و،  ج: تطلكف ُٖتطؿ  ص  ِٗٔـ  ََِٖ

 «.كتطوؿو كآطوؿي  كتٍطبليه  كملمذطل: مف مدمف م 



 
 
 

 

 ُْ 
 عػف )طػذ، كهقمػ  كتمػر، تد وم  أك: سهي  تف (ُ)أمعرل مسوف  و جون :السنة – ب

 وكممون. طرمدون   مَّف تل سيهي أك كسفَّ   ٌمهقو. ملهوس: أك: كسهقو أملدموهو(.

  ػػ  أممػػرأد يدرمػػر، تك  علػػ  تك كسػػلـ علمػػ  أك لػػلو أمه ػػو وػػكؿ :اصععطالحاً  والسععنة

 أمرسػكؿ مد ػر  ػو وػميون  أملػدو ي  عػض مفعػؿ تك مدػكـ تف  ػوميدرمر كأممدلػكد أميورمب 

 أك لػلو أمرسػكؿ مػف مكأ دي ذمؾ  معي ر مسيدسه . تك عه   مس ي كسلـ علم  أك للو

 .(ِ)ذمؾ علو كسلـ علم 

 مػػف طويفػػي كأمجموعػػي: كأمه ػػوي كأموػػجر أمهػػوس مػػف أم ثمػػر أمعػػدد الجماعععة: - جععع

 أمدولػػػمي أملػػػهـ مػػػف أمػػػذيل م  ػػػؿ  مهمػػػو  ومجموعػػػي  علػػػم ـ كأدػػػد  غػػػرض مجمعقػػػو أمهػػػوس

 .(ّ))ددم (

                                           

 .ُِْمرجب سو ؽ  ص مسوف أمعرل   (ُ)
 .ُٖٗأهظر د/ مكسؼ ووسـ  م ودا أمفد  أإلسبلمو مرجب سو ؽ  ص  (ِ)

ع د أمدلمـ  ف يمممي  أألمر  وممعركؼ كأمهقو عف كأهظر تم ون ومخ أإلسبلـ تدمد  ف  
 -طػ ُّٔٗأممه ر  يددمؽ د/ لبلح أمدمف أممهجد  دأر أم يول أمجدمد   مركي م هوف 

أمورمعي  كطو مو تمر أك    »  دم  مدكؿ تف أمسهي طو ٕٕـ  أمط عي أألكمو  ص ُٕٔٗ
أمسلؼ ميهوكؿ أمسهي  و كمفظ أمسهي  و  بلـ »ثـ مدكؿ: « كرسكم  للو أك علم  كسلـ

ف  وف  ثمر ممف لهؼ  و أمسهي مدلدكف أم بلـ  و  أمع ودأي ك و أالعيدودأي. كأل
أويلود »أالعيدودأي. كطذأ  دكؿ أ ف مسعكد  كت و  ف  عل  كت ك أمدردأن  ر و أك عهقـ  

 «. و سهي  خمر مف أجيقود  و  دعي
 .(www.almaany.com)عر و  –أهظر معجـ أممعوهو أمجومب  معجـ عر و  (ّ)



 
 
 

 

 ِْ 
 -مهقو: هذ ر كسلـ علم  أك للو أمرسكؿ تدودم  طك أاللطبلح طذأ كتسوس

 علػو مم يمف» كسلـ علم  أك للو أك رسكؿ ووؿ ووؿ: عمرك  ف أك ع د ركل -ُ

 عبلهمي تم  تيو مف مهقـ  وف الف ديو  ومهعؿ  أمهعؿ دذك السرأيمؿ  هو علو تيو مو تميو

ف ذمؾ  ملهب مف تميو  و م وف  كيفيػرؽ ملػي  كسػ عمف ثهيػٍمف علػو يفروي السرأيمؿ  هو كأل

 أكل رسػكؿ مػو طو كمف مكأوو كأدد   ملي الال أمهور  و  لقـ ملي  كس عمف ثبل  علو تميو

 .(ُ)«كتلدو و علم  تهو مو» ووؿ:

 دمػ  كأمجموعػي  أمسػهي تطػؿ ملػطلم ظقكر س ل كمك م مي م ف أمددم  طذأ معؿ

 رسػػكؿ كسػهي مػػهق  مي عػكف أمػذمف طػػـ كأمجموعػي أمسػػهي تطػؿ تف المػو أمملػػطلم طػذأ مقػدؼ

 كتلدو  . كسلـ علم  أك للو أك

 أمهػػوسي   ػػوف :(ِ)مدػػكؿ أمممػػوف  ػػف دذمفػػي سػػمب تهػػ   أمخػػكالهوٌ  الدرمػػس ت ػػو عػػف -ِ

و ىػػيى  أموػػرً  عػػف تسػػ مي ي  ك هػػي أمخمػػًر  عػػف كسػػلـ علمػػ  أك لػػلو أكً  رسػػكؿى  مسػػ مكف  تف مىخى

                                           

أهظر  أإلموـ أمدو ظ ت و عمسو مدمد  ف عمسو أميرمذل  أمجومب أم  مر  أممجلد أمرأ ب   (ُ)
   ول مو جون  و ُٔٗٗيددمؽ د/  وور عكأد معركؼ  دأر أمعرل أإلسبلمو  أمط عي أألكمو 

 .ُّٖ  ص ُِْٔأ يرأؽ طذ، أألمي  ددم  روـ  
مجموعي  كود أ يفمي  مو ذ ري   و أمميف  أله  ددم  ميفؽ يكجد تدودم   ثمر  يد  علو أ (ِ)

 علم   هذ ر مهقو:
الف أك مر و م ـ »عف ت و طرمر  ر و أك عه  عف أمه و للو أك علم  كسلـ  ووؿ:   -ت  

ثبل   تف يع دك، كال يور كأ    وميون  كتف يعيلمكأ  د ؿ أك جممعون كال يفروكأ  كم ر، 



 
 
 

 

 ّْ 
: ميػػٍدًر ىًهو   عػػد  قػػؿ أمخمػػًر   قػػذأ أكي   جونهػػو كوػػرو  جوطلمػػيو   ػػو  هػػو الهَّػػو أًك  رسػػكؿى  مػػو  ديلػػيي

ل مف أمخمرً  طذأ ل مف أمورً  ذمؾ  عد كطؿ وليي  «هعـ» ووؿ: ورو فه  ك م  هعـ» ووؿ خمرو  «دىخى

هي يل كمو ولي  ذمػؾ  عػد  قػؿ ولػي: «كيه ػري  مػهقـ يعػرؼي  طىػٍدمة   لمػر مقػدكف وىٍكـه » ووؿ: دىخى

ل مف أمخمرً  و ه  هعـ » ووؿ: ورو ـى  ت كألً  المو ديعى ػو ىقيـ مىفٍ  جقهَّ  مػو ولػي: « مقػو وىػذ يك،ي  الممقػو تجى

 الف يػػ ميريًهو  مػػو ولػػي: «  ٍمًسػػهىًيهىو كمي لمػػكف ًجلػػدىًيهىو  مػػف طػػـ»  دػػوؿ: مهػػو  ًلػػٍفقيـٍ  أك رسػػكؿ

موعػػيى  يلػػزـي » وػػوؿ: ذمػػؾل تىٍدرى ىهًػػو ػػومىقيـ أممسػػلممف جى مى  كال جموعػػيه  مقػػـ م ػػف مػػـ  ػػمف ولػػي: «كأل

 كتهػيى  أممػكيي  ميٍدًر ىؾى  ديو وجر و    لؿً  يىعىضَّ  تف كمك  لقو  أمفرؽ يلؾ  وعيزؿ ووؿ: الموـهل

 .(ُ)علم  ميفؽ «ذًمؾى  علو

                                                                                                           
   يول ُُٕٓ  ركأ، مسلـ ددم  روـ «عي أمموؿ ك ثر  أمسؤأؿم ـ ومؿ كووؿ كأل و

 أألو مي.
 كمعهو عدـ أميفروي طك مزـك جموعي أممسلممف. 

مد أك مب »عف أ ف ع وس ر و أك عهقمو ووؿ: ووؿ رسكؿ أك للو أك علم  كسلـ:  –ل 
 .ُِٔٔركأ، أميرمذل  أمجومب أم  مر  مرجب سو ؽ  ددم  «. أمجموعي

الف أك ال »ف أ ف عمر ر و أك عهقمو  تف رسكؿ أك للو أك علم  كسلـ ووؿ: ع  -جػ 
مجمب تميو  تك ووؿ تمي مدمد للو أك علم  كسلـ  علو  بلمي  كمد أك مب 

. ُِٕٔركأ، أميرمذل  مرجب سو ؽ  ددم  روـ «. أمجموعي  كمف وذ وذ المو أمهور
 تطؿ أمفد  كأمعلـ كأمددم . كمذ ر تف يفسمر أمجموعي عهد تطؿ أمعلـ طـ:

 (  ول عبلموي أمه ك   و أإلسبلـ.ِٓ(  يول أممهو ؽ  )ُٔتخرج  أم خورل  و: ) (ُ)
(  ول ّٗ  )ُُُِأهظر أملؤمؤ كأممرجوف  ممو أيفؽ علم  أمومخوف  مرجب سو ؽ  ددم  روـ  

 .ََْأألمر  لزـك أمجموعي عهد ظقكر أمفيف كيدذمر أمدعو  المو أم فر  ص 
ر تم ون أإلموـ أمدو ظ تدمد  ف علو  ف دجر أمعسدبلهو   يم أم ورل  ورح لدمم كأهظ 

   يول ٓٗٔ  ص َّٔٔأم خورل  دأر أمددم   أمدوطر   أمجزن أمسودس  أمددم  روـ 
 أممهوول.



 
 
 

 

 ْْ 
 أممسػلممف جموعػي كمػزكـ أمسػهي أي ػوع علػو يدػ  كأميو أألدودم  طذ، مكركد كهظرأن 

  (ِ)كأمجموعػي أمسػهي تطػؿ علمقػو تطلدػكأ كأميػو أمهوجمػي أمفروػي ميددمػد أمعلمػون (ُ)أه ػرل  دد

 -ملو: مو أمعلمون – مدكؿ ك دون  – أمسهي تطؿ مفقكـ كم كف

 خبل ػػي تث ػػي مػػف  ػػ  مػػرأد «أمسػػهي تطػػؿ» مفػػظ تف (ّ)يمممػػي  ػػفأ أإلسػػبلـ وػػمخ مدػػكؿ

 أمدػدم  تطػؿ  ػ  مػرأد كوػد  (ْ)أمرأ  ي الال أمطكأيؼ جممب ذمؾ  و  مدخؿ أمثبلثي  أمخلفون

 غمػػر أمدػػرآف الف كمدػػكؿ: يعػػومو ك أملػػفوي تث ػػي مػػف الال  مػػ  مػػدخؿ  ػػبل أممد ػػي  كأمسػػهي

ف مخلػػكؽ   عهػػد أممعرك ػػي أأللػػكؿ مػػف ذمػػؾ كغمػػر ر أمدػػد كمث ػػي أآلخػػر    ػػو ميػػرىل أك كأل

 «.أمددم  تطؿ

                                           
أه رل: ) عؿ(  أه رل أمخط ون علو أممهلي  أهيل كأ  أه رل ملعلـ  يفرغ م   كطل هفس    (ُ)

عرض م  مهو س   كوؼ  و كجق   أه رل عدد مف علمون أممسلممف ملرد علو أه رل ممهو س : ي
 تعدأي   كمعؿ طذأ أممعهو أممدلكد  و أمميف.

 .(www.almaany.com)أهظر معجـ أممعوهو أمجومب:  
  تف َُٔمدكؿ ومخ أإلسبلـ أ ف يمممي  و مهقوج أمسهي  أمجزن أمثوهو  مرجب سو ؽ  ص  (ِ)

وعي مذطل ودمـ )معركؼ( و ؿ تف مخلؽ أك ت و دهمفي كموم ون مذطل تطؿ أمسهي كأمجم»
كأموو عو كتدمد   مه  مذطل أملدو ي أمذمف يلدك، عف ه مقـ  كمف خومؼ ذمؾ  وف م يدعون 
عهد تطؿ أمسهي كأمجموعي   مهقـ ميفدكف علو تف الجموع أملدو ي دجي  كميهوزعكف  و 

 «.الجموع مف  عدطـ
أمع وس يدو أمدمف تدمد  ف ع د أمدلمـ  ف يمممي  مهقوج أمسهي أهظر ومخ أإلسبلـ ت و  (ّ)

ـ  ص ُٖٔٗ -طػ َُْٔأمه كمي  أمجزن أمثوهو  يددمؽ د/ مدمد روود سومـ  أمط عي أألكمو 
ُِِ. 

أمرأ  ي مزعمكف تف ر قـ ممس  جسـ كال  لكر  كال مو   أألومون  كال ميدرؾ كال مس ف كال  (ْ)
 .ُِٗمموس  هفس أممك ب  ص 



 
 
 

 

 ْٓ 
 - وميومو: عدطـ ثموهمي تلهوؼ علو أمملطلم طذأ مطلؽ (ُ)أم عض كهجد 

 كتد ػػوـ كأمه ػػك   أميكدمػػد  ػػ  كأل علمػػون  تدػػوط مػػف طػػك أملػػهؼ طػػذأ :األول الصععنف

 كأمزعومي. كأإلمومي أالجيقود  كوركط كأمعدول  كأمثكأل كأمكعمد  أمكعد

 أمدػػػدر مػػػف ي ػػػرنكأ أمػػػذمف كأمدػػػدم  أمػػػرتل  رمدػػػو مػػػف أمفدػػػ  تيمػػػي :الثعععانى الصعععنف

 يعطمؿ. كال يو م  غمر مف  وأل لور يعومو أك رؤمي كتث يكأ كأالعيزأؿ 

 أمه ػو عػف أممػ ثكر  كأمسػهي أألخ ػور  طػرؽ علمػون  تدػوطكأ أمػذمف طػـ :الثالعث الصنف

 كأميعػدمؿ  أمجػرح تسػ ول كعر كأ  مهقو كأمسدمـ أملدمم  مف كممزكأ كسلـ  علم  أك للو

 أم ومي. أألطكأن تطؿ  دع مف  و   ذمؾ علمقـ مخلطكأ كمـ

 كجػػركأ كأميلػػرمؼ  كأمهدػػك أألدل ت ػػكأل  ػػ  ثر علمػػون  تدػػوطكأ وػػكـ :الرابععع الصععنف

 تك أمرأ  ػػػي تك أمددرمػػػي  ػػػدع مػػػف  وػػػرع علمقػػػـ مخلطػػػكأ كمػػػـ  (ِ)أمللػػػي تلػػػؿ سػػػمي علػػػو

 أمسهي. تطؿ مف م ف مـ أم ومي أألطكأن مف  و المو مهقـ موؿ كمف أمخكأرج 

 يفسػػمر ك كجػػكل أمدػػرآف  وػػرأنأي  كجػػك، علمػػون  تدػػوطكأ أمػػذمف طػػـ :الخععامس الصععنف

 أم ومي. أألطكأن تطؿ ي كمبلي دكف أمسهي  تطؿ مذأطل ك ؽ علو كي كملقو أمدرآف  آموي

                                           

أهظر ع د أمدودر  ف طوطر  ف مدمد أم لدأدل أالسفرأيمهو أميمممو  أمفىٍرؽ  مف أمًفرؽ  أمهوور  (ُ)
 .ُّّـ  ص ََِٓمدمد علو ل مم كتكالد،  

مدكؿ:  ومخلمؿ  كت و عمرك  ف أمعبلن كسم كم   كأمفرأن  كأألخفش  كأأللمعو  كأمموزهو   (ِ)
 أم لرممف.كت ك ع مد  كسوير تيمي أمهدك مف أم ك ممف ك 



 
 
 

 

 ْٔ 
 كأ  ػػوعي ر  كأخي ػػركأ   ولػػركأ  ت لػػركأ أمػػذمف أملػػك مي أمزطػػود :السععادس الصععنف

 .(ُ) ومممسكر كوهعكأ  وممددكر كر كأ

 مجوطػػػدكف أم فػػر   كجػػػك،  ػػو أممسػػػلممف ثلػػكر  ػػو مرأ طػػػكف وػػكـ :السعععابع الصععنف

  ػو كمظقػركف كدمػورطـ  دػرممقـ عػف كمػذ كف أممسلممف  دمو كمدمكف أممسلممف  تعدأن

 .(ِ)كأمجموعي أمسهي تطؿ مذأطل ثلكرطـ

 أم دػوع عومػي دكف أمسػهي تطػؿ وػعوير  مقػو غلل أمية أم لدأف عومي :الثامن الصنف

 .أم ومي أألطكأن تطؿ وعور  مقو ظقر أمية

 -والجماعة: السنة أىل عند التشريع مصادر -2

 كطمو  مقمو مهوزعي ال ثو يٍمف تللٍمف مف ييسيىه ىط أمورعمي أألد وـ تف مرأن ال -ِّ

 أمثبلثي. أأللكؿ طذ، مف أممسيه ط أممعهو كطك كأمدموس أإلجموع  ثـ كأمسهي  أم يول

                                           

ًلميكأ تف أمسمب كأم لر كأمفؤأد  ؿ تكاليؾ مسيكؿ عف أمخمر كأمور  كمدوسل  (ُ) ثـ مدكؿ: كعى
علو مثوومؿ أمذر    عدكأ خمر أإلعدأد  ممـك أممعود  كجرل  بلمقـ  و طرمدو أمع ور  كأإلوور  

ير كه  علو سمي تطؿ أمددم   دكف مف مويرل مقك أمددم   ال معملكف أمخمر رمون  كال م
دمونن  دمهقـ أميكدمد  كهفو أميو م   كمذط قـ أميفكمض المو أك يعومو  كأميك ؿ علم   كأميسلمـ 

ًمؾى  ىٍ ؿي أملًَّ  ميٍؤًيمً  مىف مىوىوني »ألمر،  كأمدهوعي  مو رزوكأ  كأإلعرأض عف أالعيرأض علم :   ۚ  ذىَٰ
 مف سكر  أمجمعي. ْأمددمد  أآلمي  مف سكر  ُِمف أآلمي «  كىأملَّ ي ذيك أٍمفىٍ ًؿ أٍمعىًظمـً 

نَّ المََّو َلَمَع ثـ مدكؿ كطـ أمذمف تهزؿ أك يعومو  مقـ:  (ِ) َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّيْم ُسُبَمَنا َواِ 
 مف سكر  أمعه  كي  زأدطـ أك يك مدون  ف ل  كمه . ٗٔ  آمي اْلُمْحِسِنينَ 



 
 
 

 

 ْٕ 
 وسػـ وسػمٍمف: يهدسػـ أأللػكؿ طػذ، تف» (ُ)أمسرخسػو أأللػكمو أمفدمػ  أإلمػوـ مدػكؿ

همػو ملعلػـ  مكجػل غمػر كمجػك ز وطعػون  ملعلػـ مكجل   ػ  أمعمػؿ مجػل ألهػ  مجػكزأن  سػممهو، كأل

 (ِ)ِعْمعمٌ  ِبعوِ  َلعكَ  َلعْيَس  َمعا َتْقعفُ  َوالَ  يعػومو: وػوؿ مجػكز  ال علػـ  لمػر أمعمػؿ تف كأأللؿ

ف    أمعمؿ مجل ته   وعي ور مجكزأن   سممهو،  .(ّ)«وطعون  ملعلـ مكج ون  م ف مـ كأل

 رأجػػب ألهػ  أم يػػول  طػك الهمػو  مقػػو أأللػؿ أموػرعمي أألدمػػي الف»  (ْ)أآلمػدل: كمدػكؿ

 كمسػػػيهد كد مػػػ . يعػػػومو وكمػػػ  عػػػف مخ ػػػر  كأمسػػػهي مؤلد ػػػوـ  أمموػػػرع يعػػػومو أك وػػػكؿ المػػػو

 أمهص  معدكؿ أميمسؾ المو مرجب  دولل  كأالسيدالؿ  موسأمد تمو الممقمو.  رأجب أإلجموع

 .«مقمو يو ب  رع كأالسيدالؿ كأمدموس تلؿ  كأإلجموع  ومهص أإلجموع  تك
                                           

لكمو أمهظور ت و   ر تدمد  ف ت و سقؿ أمسرخسو  أمميك و سهي أهظر أإلموـ أمفدم  أأل (ُ)
طػ  تلكؿ أمسرخسو  أمجزن أألكؿ  ددؽ تلكم  ت ك أمك و أأل لوهو  ريمس أملجهي أمعلممي َْٗ

إلدمون أممعورؼ أمهعموهمي  أمهوور مجهي الدمون أممعورؼ أمهعموهمي  دمدر آ ود أمر ف  ومقهد  
 .ِٕٗأمجزن أألكؿ  ص 

َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ مف سكر  أإلسرأن  ّٔمي أآل (ِ)
 .ُأولعِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤوالً 

  مو أممكجل »  دم  مدكؿ: ِٕٗأهظر تلكؿ أمسرخسو  أمجزن أألكؿ مرجب سو ؽ  ص  (ّ)
للو أك علم  كسهي رسكؿ أك  ي:  يول أك ملعلـ مف أمدج  أمورعمي تهكأع تر ع

 .جموعأممسمكع مه  كأممهدكؿ عه   وميكأير  كأإل كسلـ

 مه  طك أمذم تسمعهو مو  للو أك علم  كسلـرسكؿ أك  كأأللؿ  ة  ؿ ذمؾ مهو أمسموع مف
 ة كوكع  درأني  علمهو  كأممهدكؿ عه   طرمؽ ميكأير  مهزمي أممسمكع عه   أمدرآف تكدة المم  مف

رسكؿ   مف الجموع طذ، أألمي الهمو  وف دجي مكج ي ملعلـ  ومسموع مف أإلجموعك ذمؾ   أمعلـ   
تف أك يعومو ال مجمب تمي  علو أم بلمي  كأمسموع مه  مكجل ملعلـ  للو أك علم  كسلـأك 

. وم وطؿ  كأمدكؿ أم ذل م كف معلكمو عف للو أك علم  كسلـمدموـ أمدالمي علو تف أمرسكؿ 
 .  « للو أك علم  كسلـرسكؿ   قذأ  موف وكمهو الف أأللؿ  ة ذمؾ  ل  أمسموع مف

 .ُٖٓأهظر أإلد وـ  و تلكؿ أألد وـ  مرجب سو ؽ  أمجزن أألكؿ  ص  (ْ)



 
 
 

 

 ْٖ 
 كأمدمػوس( كأإلجمػوع كأمسػهي )أم يػول أألر عػي أمملػودر طػذ، تف المػو أإلوػور  كيجدر

ف كأمجموعػي  أمسػهي تطؿ جموطمر  مف علمقو أمميفؽ أمملودر طو  مريػل  قػو دالؿأالسػي كأل

 .(ُ)أمو ؿ طذأ علو
 الفرع الثانى

 القواعد األصولية والفقيية
  أسيه وط وػػػػػػػعل أممجيقد يعمف كأمفدقمي أأللكممي أمدكأعد درأسي تف رمل ال -ِْ

  (ِ)كأدػد سػلؾ  ػو أممسػويؿ مهثػكر مػ  كيهظـ أممذطل  تلكؿ ملفدم  ي  ط  مو أألد وـ 

 عػػػف ي وػػػؼ تلػػػكممي وكأعػػػد مػػػف مهوسػػػ قو  مػػػو ممسػػػيجد أ أمفدقمػػػي أمفػػػركع المدػػػوؽ تف  مػػػو

                                           
الف أمدممؿ »  دم  مدكؿ سمودي  ُِّأهظر د/ مدمد ملطفو أمزدملو  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّمَو ملدو ي  ووؿ يعومو: علو ذمؾ مف أمدرآف كأمسهي كعمؿ أ
   وآلمي يدؿ علو تد وـ أك يعومو  و ٗٓأمهسون آمي  َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلأ اأَلْمِر ِمنُكمْ 

جموع تطؿ أمدؿ كأمعدد  كمددم  معوذ  ف ج ؿ  و أمد ون كأمد ـ  كأيفوؽ  أم يول كأمسهي كأل
مسلممف  و عقد ت و   ر كعمر كعثموف كعلو  علو أمرجكع المو أم يول ثـ أمسهي ثـ أم

أإلجموع ثـ أمدموس  أمدسـ أمثوهو ملودر مخيلؼ  مقو كطو: أالسيدسوف كأالسيلدول 
 .«كأمملومم أممرسلي كأمعرؼ كورع مف و لهو كمذطل أملدو و كسد أمذرأيب

  دم  مذ ر سمودي  ّٕ  ص ِٕٗ ؽ   در  كأهظر تم ون أمومخ مدمد ت ك زطر   مرجب سو 
تف أألدمي أمميفؽ علمقو طو أم يول كأمسهي كأإلجموع  كأمجمقكر علو أعي ور أمدموس دممبلن »

رأ عون  كأألدمي أميو طو مك ب أمخبلؼ  مف أمجمقكر طو مذطل أملدو و  كأالسيدسوف 
 «.كأممللدي كأمذرأيب  كأمعرؼ كأالسيلدول  كورع مف و لهو

ر تم ون أمعبلمي أمسمخ مدمد  ف تدمد  ف ع د أمعزمز علو أمفيكدو أمده لو أممعركؼ كأهظ 
طػ  ورح أم ك ل أممهمر أممسمو مخيلر أميدرمر  تك: ِٕٗ و ف أمهجور  أمميك و سهي 

أممخي ر أمم ي ر ورح أممخيلر  و تلكؿ أمفد   يددمؽ د/ مدمد أمزدملو  د/ هزم  دمود  
أإلسبلممي كأألكووؼ كأمدعك  كأإلروود  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي   مف اللدأرأي كزأر  أمويكف

 .ٓأممجلد أمثوهو  ص 
أهظر أإلموـ أمدو ظ  ع د أمردمف  ف تدمد  ف رجل أم لدأدل أمدمودو أمده لو )ميك و سهي  (ِ)

طػ(  أمدكأعد أمفدقمي  علؽ علم  كك ب دكأوم  د/ مدمد علو أم هو  مف اللدأرأي كزأر  ٕٓٗ
 .ٕـ  ص ََِٖكف أإلسبلممي كأألكووؼ كأمدعك  كأإلروود  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي  ط أموي



 
 
 

 

 ْٗ 
 طػػػػذ،  مػػػوف  هػػػو درمػػػػون   ػػػوف مػػػذمؾ  (ُ)علمقػػػػو أالسػػػيدالؿ كطػػػرؽ ماخػػػػذطو كي ػػػمف تد ومقػػػو 

 -أميومو: أمهدك علو غلهٍمف المو أمفرع طذأ يدسمـ – مهو –  دأ كود أمدكأعد 

 الغصن األول

 القواعد األصولية
  :ووعد  مفردطو  (ِ)أألسس أمللي  و أمدكأعد -ِٓ

ذْ  يعػومو: وكم   و أممعهو طذأ مفمد مو أم رمـ أمدرآف  و جون كود  يمُ عععععِإْبرَاىِ  عُ عَيْرَفع َواِ 

ْسععععَماِعيلُ  اْلَبْيععععتِ  نَ عععععععمِ  دَ عععععععععاْلَقَواعِ   نَ عععععععمّْ  ُبْنَيععععاَنُيم المّععععوُ  َفععععَأَتى يعػػػػومو: ك دكمػػػػ  (ّ)َواِ 

 .(ٓ) (ْ)اْلَقَواِعدِ 

                                           
أهظر د/ تممف دمز  ع د أمدممد ال رأطمـ  أمدكأعد أأللكممي كيط مدويقو أمفدقمي عهد ومخ  (ُ)

 .ٗـ  ص َُِِ -طػ ُّّْأإلسبلـ أ ف يمممي  درأسي مدورهي  دأر أممسر  ط تكمو 
  ََِٖ و   ر ع د أمدودر أمرأزل  مخيور أملدوح  أمهوور م ي ي م هوف  ط أهظر مدمد  ف ت (ِ)

   ك)وكأعد( أم مي تسوس .ِِٕص 
 .ُِٕسكر  أم در   آمي  (ّ)
 .ِٔسكر  أمهدؿ  آمي  (ْ)
أأللكؿ جمب تلؿ  كمف معوهم : أأللؿ تسفؿ أمو   مدوؿ وعد  و تلؿ أمج ؿ؛ كتلؿ  (ٓ)

 ديو ومؿ تلؿ  ؿ و : مو مسيهد كجكد ذمؾ أمو  المم .أمدويط  كولب تلؿ أموجر  ثـ  ثر  
أهظر مدمكد  ف عمر  ف مدمد  ف تدمد أمخكأرزمو أمزمخورل  )جور أك ت ك أمدوسـ(   

 .ِٗـ  أمجزن أألكؿ  مود  تلؿ  ص ُٖٗٗ -طػ ُُْٗتسوس أم بلغي  دأر أم يل أمعلممي 
كال م هو طك علو غمر،  تك مو  ع ور  عمو م هو علم  غمر،»كمعرؼ أأللؿ ألطبلدون   ه :  

 «.مث ي د م   هفس  كم هو علم  غمر، كجمع  تلكؿ
أهظر أمعبلمي علو  ف مدمد أمسمد أمورمؼ أمجرجوهو  معجـ أميعرمفوي  يددمؽ كدرأسي مدمد  

 .َّلدمؽ أممهووكل  دأر أمف ملي ص 



 
 
 

 

 َٓ 
 

 تد ومقػو مميعػرؼ أمجزيمػوي علػو أممهط دػي أم لمػي أألمػكر طػو: ألطبلدون  كأمدكأعد

 .(ُ) ومبلـ معرؼ جمب ألهقو عوـ كطو مهقو 

 تلػكؿ علػـ علمقػو وػوـ أميػو أم لمػي أمدكأعػد طػو أأللػكممي أمدكأعػد ي كف ذمؾ كعلو

 .(ِ) ثمر  جزيموي يديقو كأهدرجي أمفد  

 أممجيقد و م عق أميو كأممهوط  كأمخطط أألسس يلؾ   هقو» (ّ)أم عض عر قو  مو

 مو كم كف مذط    لرح علمقو ممومد م عقو  والسيه وط  كأموركع أم دن عهد عمهم  هلل

 «.مقو كهيمجي ثمر  المم  ميكلؿ

                                           
طػ(   موف ْٕٗو )ي أهظر ومس أمدمف ت ك أمثهون مدمكد  ف ع د أمردمف  ف تدمد أأللفقوه (ُ)

أممخيلر ورح مخيلر أ ف أمدوجل  يددمؽ د/مدمد مظقر  دو  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي  
دمون أميرأ  أإلسبلمو   لمي أمورمعي كأمدرأسوي  جومعي تـ أمدرل  مر ز أم د  أمعلمو كأل

 .ُْأإلسبلممي  م ي أمم رمي  أممجلد أألكؿ  ص 
ف أمعلـ  وألمكر أمجزيمي. كعف أمعلـ   عض أممسويؿ كأديرز  قو  ع» دم  جون  م  تم ون  

ف  وف مف أأللكؿ  م ه  ممس هفس   أله   عض أمو  غمر،  «.أأللكممي  أله  كأل
كأهظر تم ون  در أمدمف مدمد  ف  قودر  ف ع د أك أمزر وة   أم در أممدمط  أممجلد أألكؿ   

ـ  ص ُِٗٗ -ق ُُّْي أمثوهمي كزأر  أألكووؼ كأمويكف أإلسبلممي  دكمي أم كمي  أمط ع
أمفدقون مطلدكف ذمؾ )تدمي أمفد  علو طرمؽ أإلجموؿ  ك مفمي أالسيدالؿ »  دم  جون  م  ِٓ

 «.   ( علو أمدكأعد أم لمي أميو يهدرج  مقو أمجزيموي
  دم  عٌرؼ ُّْ ص ُّٗٔك أهظر أميعرمفوي ملجرجوهة  مرجب سو ؽ  ملطلم روـ 

 «.مهط دي علو جممب جزيمويقو و مي  لمي» أمدوعد    هقو: 
كأهظر تم ون أممفيو أمسمد مدمد عممـ أإلدسوف أممجددل أمير و  أميعرمفوي أمفدقمي   

 ُٗٔطػ  ص ُِْْ –ـ ََِّم هوف  أمط عي أألكمو  –مهوكرأي دأر أم يل أمعلممي   مركي 
 دم  عرؼ أمدوعد   هفس أميعرمؼ أمسو ؽ.

  .ِٔوكأعد تلكؿ أمفد  كيط مدويقو  دأر أمعولمي  ص أهظر د/ لفكأف  ف عدهوف دأككدل  (ِ)
أهظر د/ ملطفو سعمد أمخف  تثر أالخيبلؼ  و أمدكأعد أأللكممي  و أخيبلؼ أمفدقون   (ّ)

 .ُُٕـ  ص ُِٖٗ -طػ َُْْمؤسسي أمرسومي  أمط عي أمثومثي  مزمد  كمهددي  



 
 
 

 

 ُٓ 
  قػػػذ، أمعلػػػـ أمفدػػػ  تلػػػكؿ علػػػو (ُ)أمػػػ عض تطلػػػؽ  دػػػد أأللػػػكممي أمدكأعػػػد كألطممػػػي

 أسػػيه وط مػوال  قػو ميكلػػؿ أميػو  ومدكأعػد أمعلػػـ»  دكمػ : أمفدػ  تلػػكؿ معػٌرؼ دمػ  أمدكأعػد 

 «.أميفلملمي تدميقو عف أمفرعمي أمورعمي أألد وـ

 يه هػػو  لػػو د ػػـ »  دكمػػ : أأللػػكممي ملدوعػػد  يعرمفػػون  (ِ)أم ػػودثمف  عػػض كمسػػيهي 

 «.كمد مي كمجرد   عومي  لموغي ملكغ أمفدقمي  أمفركع علم 

                                           

المة علـ أأللكؿ  يددمؽ أهظر مظفر أمدمف تدمد  ف علو  ف أمسوعويو  هقومي أمكلكؿ  (ُ)
 .ٔـ  صُٖٓٗ -طػ َُْٓسعد  ف غرمر  ف مقدل أمسلمو  جومعي تـ أمدرل  د/

أهظر د/ أمجمبلمو  أممرمهو   أمدكأعد أأللكممي كيط مدويقو أمفدقمي عهد أ ف ودأم   و  يول  (ِ)
ـ  ََِِ -طػ ُِّْأمملهو  أممجلد أألكؿ  دأر أ ف أمدمـ  دأر أ ف عفوف  أمط عي أألكمو  

د ـ  لو تخرج مه  مو طك جزيو  كيه هو علم  أمفركع »  دم   لؿ أميعرمؼ  دكم : ّٓص 
خرج    مو  وف غمر ملكغ « ملكغ لموغي عومي»أمفدقمي خرج    أمدكأعد غمر أأللكممي  

.  لموغي عومي  كأمملكغ لموغي عومي:  معهو، تف ي كف لموغي    مفوظ أمعمـك
موف و مر  أمدكأعد أم لمػي كأم ػكأ ط أمفدقمػي  ػو أموػرمعي أإلسػبلممي  كأهيظر تم ون د/ مدمد عث 

  دمػػػػ  ِٕـ  صََِٕ -طػػػػػ ُِْٖدأر أمهفػػػػويس ملهوػػػػر كأميكزمػػػػب  ػػػػوألردف  أمط عػػػػي أمثوهمػػػػي 
و مي  لمي ميكلؿ  قو المو أسػيه وط أألد ػوـ أموػرعمي أمفرعمػي »عرَّؼ أمدوعد  أأللكممي   هقو: 

: أألمػػػػر  عػػػػد أمدظػػػػر مفمػػػػد أإل ودػػػػي  كأمهقػػػػو مدي ػػػػو أمفػػػػكر   كمثومقػػػػو«مػػػػف تدميقػػػػو أميفلػػػػملمي
 «.كأمدكأـ

كأهظػػر  ػػو هدػػد طػػذ، أميعرمفػػوي  د/ مدمػػد وػػرمؼ ملػػطفو  أمدكأعػػد أأللػػكممي كطػػرؽ أسػػيه وط  
أألد ػػوـ مهقػػو  مجلػػي أمجومعػػي أإلسػػبلممي  سلسػػلي أمدرأسػػوي أإلسػػبلممي  أممجلػػد أميوسػػب عوػػر  

 .ِِٖ  ص ُُّص -ِٕٕ  ص َُُِأمعدد أألكؿ  مهومر 
و مي تلكممي  لمي مسيهد الممقو  و أسيه وط أألد وـ أمورعمي أمعملمي  تك »ثـ عر قو   هقو  

 «.أميرجمم  مف أألوكأؿ أمفدقمي أممي ود 



 
 
 

 

 ِٓ 
  «مخلل  دممؿ مرد مـ مو عمك، علو مجرل أمعوـ» أأللكممي: أمدكأعد تمثلي كمف

 «.أإلجموع  و  مخومفي  كال أمعومو  مكأ دي ع ر  كال»  «أمفسود مدي و كأمهقو»

 كأمعدػػؿ» أمعػػرل   ػػبلـ ك ػػؽ علػػو كأمسػػهي أمدػػرآف مفقػػـ » تم ػػون: أمدكأعػػد طػػذ، كمػػف

 أمث كي وطعو هص  م  كرد  ممو مبلجيقود مسوغ كال » أموورع   بلـ  قـ  و معي ر  كسملي

  ػػػو أمدسػػػيكرمي أممد مػػػي  قػػػو تخػػػذي أميػػػو طػػػو أألخمػػػر   أمدوعػػػد طػػػذ، كمعػػػؿ  (ُ)«كأمدالمػػػي

 يك مد . – مهو – س ؽ أميو أإلسبلممي أمورمعي مم ودا يفسمرطو

 الغصن الثانى

 القواعد الفقيية

 دم  أمفدقمي  كأمدكأعد أأللكممي أمدكأعد  مف ملدكظون  يدور وى  طهوؾ تف وؾ ال -ِٔ

 طػك كأدػد مدلػكد علػو كيكأردطمػو  أموػرع تد ػوـ المػو أمكلػكؿ دمػ  مػف ثمريقمو ييدورل

                                                                                                           
كأهظر تم ون د/ تممف ع د أمدممد أم دأرمف  هظرمي أميدعمد أأللكمو  دأر أ ف دـز  أمط عي  

تد وـ  لمي »ؼ أمدكأعد أأللكممي   هقو:   دم  عر ٗٓـ  ص ََِٔ -طػ ُِْٕأألكمو 
تلكممي مهط دي علو جممب جزيمويقو مف أألدمي أإلجموممي كأممكجقوي أمعومي  و   ط 

 «.أالجيقود أأللكمو كأمفدقو كدوؿ أممجيقد
  كأهظر د/  خر أمدمف  ف أمز مر  ف علو ّٓأهظر د/ أمجمبلمو أممرمهو  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)

 -طػ ُُّْعد أأللكممي مف أمسهي أمه كمي  أمدأر أألثرمي  أمط عي أألكمو أممدسهو  تدمي أمدكأ
 .ِٗـ  ص ََُِ

 .ُْٓكأهظر د/ تممف ع د أمدممد أم دأرمف  مرجب سو ؽ  ص  
 .ّٗكأهظر د/ لفكأف  عد عدهوف دأككدل  مرجب سو ؽ  ص  



 
 
 

 

 ّٓ 
 تف – ك دػػػؽ – مدػػرر (ُ)أمػػػ عض تف  مػػد كدػػػكأد   تد ػػوـ مػػػف كميعلدويقػػو أمفدقمػػػي أمفػػركع

  ػػو  مهقمػػو أمخػػبلؼ هدػػوط تطػػـ كهػػكجز  (ِ)أمعلممػػي أم ػػركر  يدي ػػم  تمػػر  مهقمػػو أميفرمػػؽ

 -أآليو:

 تمو تدكأمقو  غومل  و أألد وـ علو كدالميقو  وألمفوظ ييعلؽ أأللكممي أمدكأعد -ُ

 .(ّ)ذأيقو  وألد وـ  ييعلؽ أمفدقمي أمدكأعد

                                           

ممي عهد ت و يمممي أهظر د/ مدمد  ف ع د أك  ف أمدوج أميم  ميو أمقوومو  أمدكأعد أأللك  (ُ)
كيط مدويقو  ة أممعومبلي أميدلمدمي كأالويلودمي أممعولر   أممجلد أألكؿ  م ي ي أمرود  أمط عي 

 .ِٓٓـ  ص ََِٗ -طػ َُّْأألكمو 
أهظر تدمد  ف الدرمس  ف ع د أمردمف أملهقوجو أمدرأ و  أمفركؽ أممسمو   هكأر أم ركؽ  و  (ِ)

كؽ  كأمدكأعد أمسهمي  و أألسرأر أمفدقمي  ط أألكووؼ تهكأن أمفركؽ  ك قومو  يقذمل أمفر 
  دم  مذ ر أمفرؽ  و مددمي   مف أمدكأعد أأللكممي كأمدكأعد ِأمسعكدمي  أممجلد أألكؿ  ص 

 مف أمورمعي أممعظمي أممدمدمي زأد أك يعومو مهورطو ور ون كعلكأن أويملي علو »أمفدقمي  دكم : 
أممسمو   لكؿ أمفد   كطك  و غومل تمر، ممس  م  الال  تلكؿ ك ركع كتلكمقو وسموف تددطمو

وكأعد أألد وـ أمهوويي عف أألمفوظ أمعر مي خولي كمو معرض ميلؾ أألمفوظ مف أمهسخ كأميرجمم 
كهدك أألمر ملكجكل كأمهقو مليدرمـ كأململي أمخولي ملعمـك  كأمدسـ أمثوهو: وكأعد  لمي 

يملي علو تسرأر أمورع كد م  م ؿ ووعد  مف أمفركع  دقمي جلملي  ثمر  أمعدد عظممي أممدد مو
كطذ، أمدكأعد مقمي  و أمفد  عظممي أمهفب ك ددر »ثـ مدكؿ: ....«.  و أمورمعي موال مدلو 

 «.أإلدوطي  قو معظـ ودر أمفدم  كمورؼ
ف ويي ولي تف أمدكأعد أأللكممي ميعلدي  وألدمي أمورعمي  تمو أمدكأعد أمفدقمي  قو ميعلدي (ّ)  كأل

   عوؿ أمم لفمف   مثوؿ أمدوعد  أأللكممي: أألمر مدي و أمكجكل.  قذ، ووعد  ميعلدي   ؿ 
 دممؿ  و أمورمعي  م  تمر. 



 
 
 

 

 ْٓ 
 أألد ػػوـ أسػػيه وط عهػػد مسػػيعملقو ألهػػ  أممجيقػػد أأللػػكممي أمدكأعػػد مػػف مسػػيفمد -ِ

 كأمميعلـ. أمفدم  مهقو  مسيفمد أمفدقمي أمدوعد  تمو تدميقو  مف أمفرعمي أمورعمي

  لمػػػي ال ت ثرمػػػي تغل مػػػي أمفدقمػػػي  مهمػػػو مطػػػرد    لمػػػي وكأعػػػد أأللػػػكممي أمدكأعػػػد -ّ

 .(ُ)مطرد 

 د ػػـ»   هقػػو أمفدقمػػي أمدوعػػد  هعػػرؼ تف هسػػيطمب أممخيلػػر  أميفروػػي طػػذ، خػػبلؿ مػػف

 .(ِ)«جزيموي  معظـ علو مهط ؽ تغل و

                                                                                                           

كمثوؿ أمدوعد  أمفدقمي: أممدمف ال مزأؿ  وموؾ:  قذ، ووعد  ميعلدي   ؿ  عؿ مف ت عوؿ أمم لؼ  
 يمده  تك يمدف عدم  وؾ  و أمع س.

 د أممؤمف  أممعركؼ  يدو أمدمف أمدلهو )ميك و سهي أهظر ت ك   ر  ف مدمد  ف ع 
طػ(   يول أمدكأعد  درأسي كيددمؽ د/ ع د أمردمف  ف ع د أك أموعبلف  ور ي أمرموض ِٖٗ

 .ِٓـ  أمجزن أألكؿ  صُٕٗٗ -طػ ُُْٖملهور كأميكزمب  أمط عي أألكمو  
 يول أمدكأعد  مرجب ممزمد مف أميفلمؿ دكؿ طذأ أممك كع  أهظر يدو أمدمف أمدلهو   (ُ)

 .ِٓسو ؽ  أمجزن أألكؿ  ص 
كأهظر أمكجمز د/ مدمد لدوو  ف تدمد  ف مدمد أم كرهو  أمكجمز  و أم وح وكأعد أمفد   

 .ُٗ  صُٔٗٗ-طػُُْٔأم لمي  مؤسسي أمرسومي  أمط عي أمرأ عي  
ف ال رأطمـ أهظر تدمد  ف مدمد أممهفو أمدمكل  ورح  يول أألو و، كأمهظوير مزمف أمعو دم (ِ)

م هوف   –أموقمر  و ف هجمـ أمملرل ردم  أك  أمجزن أألكؿ  دأر أم يل أمعلممي   مركي 
. دم  مدكؿ: تف أمدوعد  عهد أمفدقون ُٓ  صُـ  طومشُٖٓٗ-طػَُْٓأمط عي أألكمو 

 ....«.د ـ ت ثرل ال  لو مهط ؽ علو ت ثر جزيموي  ميعرؼ تد ومقو مه  »



 
 
 

 

 ٓٓ 
 علػػو  (ُ)أمفدقػػون مػػف  ثمػػر  وطيمػػوـ دظمػػي كوػػد كميعػػدد    ثمػػر  أمفدقمػػي كأمدكأعػػد

 -كطو: (ِ)أمدكأعد طذ، تطـ كهذ ر أأللكممي  أمدكأعد ع س

 .(ّ) مدولدطو أألمكر -ُ

 .(ْ) وموؾ مزكؿ ال أممدمف -ِ

 .(ٓ)أميمسمر يجلل أممودي -ّ

 .(ٔ)مدى َّمي أمعود  -ْ

 .(ٕ) رأر كال  رر ال -ٓ

                                           

أمدو ظ ع د أمردمف  ف تدمد  ف رجل أم لدأدل ثـ أمدمودو أمده لو  أهظر علو س مؿ أممثوؿ  (ُ)
كزأر   –أمدكأعد أمفدقمي  علؽ علم  كك ب دكأوم  د/ مدمد علو أم هون  مف اللدأرأي 

 .ٕأألكووؼ كأمدعك  كأإلروود  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي  ص
يفرع عهقو  دأر  لهسمي ملهور أهظر د/ لومم  ف غوهـ أمسدالف  أمدكأعد أمفدقمي أم  رل كمو  (ِ)

 .ُْطػ  صُُْٕكأميكزمب  أمط عي أألكمو  
همو م ؿ أمرا مو هكل»دممؿ طذ، أمدوعد  وكم  للو أك علم  كسلـ  (ّ)  «.الهمو أألعموؿ  ومهموي  كأل
سكر  مكهس  اْلَحقّْ َشْيًئا َوَما َيتَِّبُع َأْكَثُرُىْم ِإالَّ َظنِّا َإنَّ الظَّنَّ اَل ُيْغِنأ ِمنَ وكم  س دوه  يعومو:  (ْ)

 .ّٔآمي 
سكر  أم در  آمي  ُيِريُد الّمُو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ مف أمدرآف أم رمـ وكم  س دوه :  (ٓ)

ُٖٓ. 
 .ُٗٗسكر  أألعرأؼ آمي  ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرفِ وكم  يعومو:  (ٔ)
 .ُِّسكر  أم در  أآلمي  ُتْمِسُكوُىنَّ ِضَراًرا لََّتْعَتُدواْ َواَل وكم  يعومو:  (ٕ)



 
 
 

 

 ٓٔ 
 تف هسػػػيطمب  َُِِ دسػػػيكر مػػػف (ُِٗ) أممػػػود  هػػػص ممفػػػردأي أسيعرأ ػػػهو ك عػػػد

 رمعيأموػ تد ػوـ» معهػو،: أممػود  مقػذ، ك دػون  أإلسػبلممي  أمورمعي م ودا مفقكـ تف هسيخلص

 أمدكأعػد ك وسػيخدأـ كأمجموعػي أمسهي تطؿ مدل أممعي ر  أمملودر مف أممسيه طي أإلسبلممي

  لمػػي يجهػل  سػ ل  ػوف غمػكض  مػف أممػػود  طػذ، لػودل مػو ك ػؿ  «كأمفدقمػي أأللػكممي

 – السػػػممو – أمسموسػػػمي أمدػػػكل  عػػػض مػػػدل أألد ػػػوـ طػػػذ، مدسوسػػػمي هظػػػرأن  أموػػػرمعي  تد ػػػوـ

 مهقو. أمعلموهمي

 لثانىالمبحث ا

 المفيوم الفقيى

 والمفيوم المختار

 عهػدمو أمعومي  مؤمفويقـ  و أإلسبلممي أمورمعي مم ودا أمدوهكف  دقون يعرض -ِٕ

  (ُ)أإلسػبلممي أموػرمعي م ػودا ثػـ أمعرؼ  ثـ  وميورمب  م دتكف أمدوهكف  ملودر ميهوكمكف

 يدػػي أإلسػػبلممي أموػػرمعي مم ػػودا أمدػػوهكف  دقػػون مفقػػكـ أمم دػػ  طػػذأ  ػػو سػػ يهوكؿ مػػذمؾ

 كجػػػػػدي ثػػػػػـ ( األول المطمعععععب) أإلسػػػػػبلممي أموػػػػػرمعي مم ػػػػػودا أمفدقػػػػػة أممفقػػػػػكـ عهػػػػػكأف:

                                           

 ك دون مليريمل أمكأرد  و أممود  أألكمو مف أمدوهكف أممدهو. (ُ)



 
 
 

 

 ٕٓ 
 أموػػػرمعي مم ػػػودا كميممػػػزأن  مخيلفػػػون  مفقكمػػػون  كم ػػػب أإلطػػػور طػػػذأ خػػػورج مجيقػػػد (ُ)أمػػػ عض

 المطمعب) أموػرمعي مم ػودا أممخيور أممفقكـ المو هلؿ ثـ كههووو  م  سهعرض أإلسبلممي 

 -أميومو: أمهدك علو (الثانى

 المطمب األول

 المفيوم الفقيأ لمبادئ الشريعة اإلسالمية

 أممؤمفػػوي  ػػو علمقػػو تطلػػب مػػـ أموػػرمعي م ػػودا  لمػػي تف هدػػرر  ػػدن ذل  ػػودا -ِٖ

 ملػػطلم طػػك أمملػػطلم طػػذأ تف مػػف (ّ)أمػػ عض مؤ ػػد، مػػو مث ػػي ذمػػؾ كمعػػؿ  (ِ)أموػػرعمي

 وػد   ػو أمػرتل طػذأ علػو فػظيد كمهو أمدوهكف  م ودا ملطلم مب كميسوكل ميكدد ووهكهو 

 مفقكمػػػ ل كيددمػػػد أموػػػرمعي م ػػػودا مملػػػطلم  قمهػػػو  قػػػؿ دمهػػػ    ػػػو مػػػ  هعػػػرض أألخمػػػر 

 مفقكمقول كيددمد أمدوهكف مم ودا  قمهو علو ميكوؼ

                                           
 .ٖٓأهظر / تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
  أهظر د/ طورؽ ع د أمدلمـ   مف مدولد أمورمعي كم وديقو ... رد علو مدوؿ د/جوسر عكد  (ِ)

 .(www.Feghioeb.com)مكوب 
ملطلم مدد  مـ م ي م  ذ ر « ملطلم م ودا أمورمعي أإلسبلممي»دم  مذ ر سمودي  تف  

 و تل مف  يل أأللكؿ تك أمدكأعد أمفدقمي  ممو كرد مهو عف أمعلمون أألث وي  الهمو طك جدمد 
 .....«.مدد  

أمفد  »ذ ر سمودي  تف:   دم  مْٓأهظر / تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)
 و ملر  كال المو مو « م ودا»أمملرل عومي مـ مفطف  عد  المو  جوجي أزدكأج ألطبلح 

 ....«.دد  مف يكدمد مقذأ أاللطبلح يورمعمون  مقو  رغـ وكأطد طذ، أمكدد 
 قذ، أمم ودا كيلؾ أمم ودا  ممسيو وميمف مخيلفمف عف  ع قمو  و ملر علو »ثـ مدكؿ:  

 «.طمو و  كأدد  ديو مف أمكجقي أمدسيكرمي أألوؿ  دم 



 
 
 

 

 ٖٓ 
  دقػػػون مػػػدل أمدػػػوهكف م ػػػودا مفقػػػكـ سهسػػػيعرض أميسػػػوؤؿ  طػػػذأ علػػػو أإلجو ػػػي و ػػػؿ

 م ػػودا مملػػطلم أمملػػودل أملمػػكض تزأؿ أميك ػػمم طػػذأ طػػؿ كسػػهرل كهك ػػد  أمدػػوهكف

  أإلسبلمميل أمورمعي

 -القانون: مبادئ مفيوم أواًل:

 principes) ملدػػػػوهكف أمعومػػػػي أمم ػػػػودا مفقػػػػكـ دػػػػكؿ (ُ)أمفدػػػػ  أخيلػػػػؼ -ِٗ

généraux du droit)  أمعمكممي تف  مد ملدوهكف  أمعومي أمدكأعد   هقو مدددطو  وم عض 

 غمػػر دػػوالي علػػو وو لميقػػو يعهػػو أميػػو أمدوهكهمػػي أمدوعػػد  عمكممػػي غمػػر خػػوص معهػػو مقػػو

 وو لميػػػ  أمعػػػوـ  أمم ػػػدت  ػػػو يعهػػػو  ػػػؿ  (ِ)كأمكوػػػويب أألوػػػخوص مػػػف مدػػػدد  كغمػػػر ميهوطمػػػي

                                           

(1)  V. Alain pellet, Recherche sur les principes généraux de droit en 

droit international, th. Université de droit, D' Economie et de 

sciences sociales de paris, 1974, p.15. 

 V. aussi, Pierre Burnet, les principes généraux du droit et la 

hiérarchie des normes, RE ADS, October 2006, p. 208. 

 V. aussi, Pierre de Montalivet, principes généraux du droit, juris 

classeur Administratif, Dat Février 2007, n
o
5, p.3.  

كأهظػػر د/ ع ػػػد   ّٖ  ص ُِأهظػػر د/ سػػممر ع ػػد أمسػػمد يهػػػوغك  مرجػػب سػػو ؽ   دػػر   (ِ)
أمدػػو دجػػوزل  مدو ػػرأي  ػػو أممػػدخؿ مدرأسػػي أمعلػػـك أمدوهكهمػػي  م ي ػػي ع ػػد أك كط ػػي 

 .ِّ  صِٕعو دمف ملر   در  
كأهظػػػر د/ مدمػػػد دسػػػمف مهلػػػكر  أممػػػدخؿ المػػػو أمدػػػوهكف  مهوػػػكرأي أمدل ػػػو أمددكومػػػي   

 .ُٕـ  ص ََُِأمط عي أألكمو سهي 
 .ُّكأهظر د/ يك مؽ دسف  رج  مرجب سو ؽ  ص 



 
 
 

 

 ٓٗ 
 أمعػػوـ  ملم ػػدت يط مدػػون  أممػػذ كر  أمدكأعػػد يعي ػػر  دمػػ  تخػػرل  ووهكهمػػي وكأعػػد علػػو مبلهط ػػوؽ

 .(ُ)أمدكأعد ووعد  طك أمعوـ  ومم دت

 أإلهسػوهو  أمعدػؿ  قػو مد ػو أميػو يلػؾ أمعومػي ا ومم ػود أممدلػكد تف مرل كأم عض

 معػ  مجػكز ال أم ػموف علمػ  مجػل مػف كم ػدت  (ِ) مسػيدمؿ أمي لمػؼ جكأز عدـ م دت مثؿ

 علػػو تخػػذ تهػػ   مػػد مػػ   تثػػر ال أم وطػؿ كم ػػدت دعػػكل  ال ملػػلدي ال دمػػ  كم ػػدت أالسػيردأد 

 أميع مػػر طرمػػؽ عػػف  معػػو أمط كأمدػػوهكف ملدػػوهكف أمعومػي أمم ػػودا  ػػمف مطػػو ؽ تهػػ  أمػػرتل طػذأ

 .(ّ)معدكمي ي دك وكأعد  و مدددأن  مفظمون  يع مرأن  أمط معو أمدوهكف عف

 دكمػػػي  ػػػو أمدوهكهمػػػي أميدوممػػػد مػػػب ييفػػػؽ أميػػػو طػػػو أمعومػػػي أمم ػػػودا تف مػػػرل كأمػػػ عض

 السػقومقو  دػدر الال وممػي مقػو ي ػكف ال أمدوهكهمػي أميدوممد تف أمرتل طذأ علو مؤخذ م ف معمهي 

 أمدوهكف. مرجوؿ أمدوهكهمي معدلميأ ي كمف  و

                                                                                                           

كأهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ووو كد/ تدمد دومي ت ك سيمي  مرجب سو ؽ   
 .ُّ  ص َُ در  

(1)  V. Paul Roubier, théorie généraux de droit; Recueil Sirey, 1946, 

2éd. 1951, p. 100.  

 كمف يط مدوي  أهفسوخ أمعدد السيدومي أميهفمذ. (ِ)
(3)  V. George Ripert, les Forcés créatrices du droit, paris, librairie 

généraux de droit et de jurisprudence, 1955, VII, p.332. 



 
 
 

 

 َٔ 
 ملدوهكف أمعومي  ومم ودا أممدلكد يددمد  و أملدمم أمرتل تف» (ُ)أم عض كمعيدد

 مجيمػػػب  ػػو أمسػػويد  أمعومػػػي أمفلسػػفي ك ػػمف أمم ػػودا طػػػذ،  ػػمف أمػػر ط المػػػو مػػذطل أمػػذل طػػك

 لكجػكد م أمعومػي أمف ػر  عػف يلػدر أميػو أأل  ور طو ملدوهكف أمعومي أمم ودا  ي كف معمف.

 مجمكعػي أسػيه وط المػو يؤدل كأميو معمف  مجيمب  و كأمدمو  مل كف أمعوـ أميلكر عف تك

 «.أممجيمب طذأ  و أألوخوص سلكؾ يهظـ أميو أمك عمي أمدوهكهمي أمدكأعد

 سػمطري أميػو كأآلرأن كأمثدو ػوي أأل  ػور طػو أمدوهكف م ودا ي كف أممهطلؽ طذأ مف

 ملزمي. ووهكهمي وكأعد لكر   و يرجميقو المو أ وهد عك   قو  كأويهعكأ أمهوس علو

 أممفقكـل مقذأ ك دون  أمدوهكف م ودا هفسقو طو أمورمعي م ودا ي كف تف مم ف  قؿ

  ػ  مدػكـ مػو كتف  (ِ)أإلمقػو أمػكدو ملدرطو أإلسبلممي أمورمعي ألف ذمؾ  تعيدد ال

 مهلكص أمفدم   قـ ودر كعلو كأمسهي   وم يول  م  ميدمدكف مؤلد وـ أسيه وط  مف أمفدقون

دوطي  أم يول  .(ّ)مقمو كد م  رتم  مكأ دي ودر علو  ومسهي كأل

                                           
  كود أعيمدي  و ِْٔ  ص ٕٗأهظر د/سممر ع د أمسمد يهوغك  مرجب سو ؽ   در   (ُ)

 أألسوس علو طذأ أممرجب  و عرض أآلرأن أمسو دي.
أموػرمعي أإلسػبلممي  م ي ػي أمفػبلح  أم كمػي  أمط عػي  أهظر د/ عمر سلمموف أألودر  خلويص (ِ)

 .ِِ  ص ُِٖٗأألكمو  سهي 
أهظر أمومخ/ مدمد ت ك زطر   أممل مي كهظرمي أمعدد  و أمورمعي أإلسبلممي  دأر أمف ر أمعر و   (ّ)

أمورمعي أإلسبلممي يعيمد علو أمدمف  كيدـك علو »  دم  مدكؿ سمودي : ٓ  ص ُٔٗٗ
طدم . ك دقون أممسلممف مقمو ييوعل مسوم قـ  كييهكع موور قـ  تسوس   كيسمر علو 

كييخومؼ مهوطجقـ  ميجقكف جممعون لكل أمدمف  كمهقلكف مف عذ  .  ؿ مدكؿ وكم   كمذطل 
 ....«.مذط    علو ته  ورع أك ك قمو مدمف أك 

 أمفد  أإلسبلمو. – و طذأ أمدكؿ  –كأممدلكد  ومورمعي أإلسبلممي  



 
 
 

 

 ُٔ 
 هفػػس مقمػػو مػػمس تهػػ   مػػد أمدوهكهمػػي  أمللػػي مػػف أسػػيعمر أمملػػطلم م ػػكف ذمػػؾ كعلػػو

 مهقمو.  ؿ  و أممدؿ الخيبلؼ كذمؾ أممعهو 

 -اإلسالمية: الشريعة مبادئ مفيوم ثانيًا:

 كمهػػػو أإلسػػػبلممي  أموػػػرمعي م ػػػودا مفقػػػكـ ديددمػػػ  ػػػو كيهكعػػػي أآلرأن يعػػػددي -َّ

 أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي م ػػػودا ملػػػطلم أخػػػيبلؼ مفودطػػو  أم دأمػػػي   ػػػو جػػػدأن  مقمػػػي مبلدظػػي

 مف أمدسيكر  و أمكأرد أإلسبلممي أمورمعي م ودا ملطلم عف  أممدهو أمدوهكف  و أمكأرد 

 مليػـز مػذلأ أمدو ػو  مخوطػل أممػدهو أمدػوهكف  ػو أمكأرد  ومهص أممخوطل  وخص دم 

  ػػػو هػػػص مجػػػد مػػػـ الذأ علمػػػ  أممعػػػركض أمهػػػزأع علػػػو أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي م ػػػودا  يط مػػػؽ

 م ػب تف مجل أمذل أممورع مخوطل أمدسيكر  و أمكأرد أمهص تف  مد أمعرؼ  تك أميورمب

 مليورمب. أمريمسو أمملدر طو أإلسبلممي أمورمعي م ودا تف عمهم  هلل

 أإلسبلممي. أمورمعي م ودا مفقكـ يددمد  و وملي أميو أآلرأن عرض المو هعكد

 يعرمفػون  ك ب كال  «م ودا» ملفظ يعرمفون  م ب مـ أممورع تف" (ُ)أم عض مرل -ُّ

  ػػو مسػيعمبلف كأملفػظ أميع مػػر  ػوف مػو الذأ خولػػي ذمػؾ  كجػكل مػػب «أإلسػبلممي ملوػرمعي»

 طػذأ مػب لػؼهخي ال كهدػف . أمدسػيكر"  ػة ذمػؾ  عد أسيعمبل ثـ أممدهو  ومدوهكف طوـ ووهكف

                                                                                                           
عهو أمفد  كأمورمعي كأمدمف  د/مكسؼ ووسـ  م ودا أمفد  أإلسبلمو  مرجب سو ؽ  أهظر  و م 

 .ُٕص 
أهظر أممسيوور/ مدمد سعمد أمعوموكل  أمورمعي أإلسبلممي كأمدوهكف أمملرل  م ي ي مد كمو   (ُ)

 . ِّـ. ص ُٔٗٗ -طػ ُُْٔأمط عي أألكمو 



 
 
 

 

 ِٔ 
 عمػػػؿ مػػػف كمػػػمس  (ُ)كأمد ػػػون أمفدػػػ  عمػػػؿ مػػػف طػػػو أميعػػػورمؼ تف هدػػػرر تههػػػو  مػػػد أمػػػرتل 

 كطذأ  و ه   أالجيقود كمهب  ر   أممورع مرمد  يعرمؼ أألمر يعلؽ  الذأ الال أملقـ أممورع 

  ر هو.  و ميددؽ  مـ مو

  لمػػػيأم أمدكأعػػػد أإلسػػػبلممي  أموػػػرمعي م ػػػودا يع مػػػر مػػػف ولػػػد أمموػػػرع تف مدػػػرر ثػػػـ

  ػػو كرد  مػػو أمموػػرع ولػػد علػػو سػػمودي  كمسػػيدؿ أإلسػػبلمو  أمفدػػ  مػػذأطل  ػػمف أمموػػير ي

 مػدل معرك ػي  وهػي أمددمثػي أمهظرمػوي مػف  ثمػرأن  الف» أممػدهو ملدوهكف أميد مرمي أألعموؿ

  دػػػ   ػػػو  ػػػورز   م وهػػػي ظفػػػري وػػػد أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي» وكمػػػ : كمػػػف (ِ)«أممسػػػلممف  دقػػػون

                                           

بلممي علو أمدوهكف أممدهو  أمم يل أهظر د/ علوـ تهكر سلمـ  طممهي م ودا أمورمعي أإلس (ُ)
  دم  مذ ر ِْ  ص َُِِأمجومعو أمددم   أمط عي أمثوهمي  ط عي مزمد  كمهددي  عوـ 

مو يد و    م ودا أمورمعي أإلسبلممي مف تلكؿ عومي  لمي كتد وـ ورعمي »سمودي  تف 
يمسو آخر وطعمي أمث كي كأمدالمي طو أمملدر أمريمسو مليورمب ال مجكز تف مكجد ملدر ر 

ف كجدي ملودر تخرل  قو مف و مؿ أمملودر أممودمي أمثوهكمي أميو ميو يعور ي  سكأ،  كأل
 «.مب أمملدر أمرسمو أمريمسو أمذل طك م ودا أمورمعي أإلسبلممي ج َّقو

كأهظر تم ون د/ سومو جموؿ أمدمف  يدرج أمدكأعد أمدوهكهمي كم ودا أمورمعي أإلسبلممي  دأر  
م ودا أمورمعي أإلسبلممي ي ـ »  دم  مذ ر سمودي  تف َُْ  ص َُِّ أمجومعي أمجدمد  

مجمكع أألد وـ أمثو يي أمدطعمي أميو ورعقو أك يعومو  و أمدرآف كأمسهي أمه كمي أملدمدي  كال 
يديمؿ و ون كال ي كمبلن  كممسي  وميومو مك ب أجيقود  كال مدؿ خبلؼ  كال ييلمر  يلمر 

م وف  كال مسكغ ملمسلممف تف ميفروكأ  مقو  كطو يمثؿ  و مجمكعقو أألدكأؿ تك أمزموف تك أم
أأللكؿ كأمعدويد كأمم ودا كأألهظمي أمسموسمي كأالويلودمي كأالجيموعمي أميو ورعقو أك ميهظمـ 
 عض جكأهل دمو  أمفرد كأممجيمب علو أألرض   مد تف أممورع )أمك عة( غمر مىعٍهو  أإل 

جممب  ركع أمدوهكف أمميفؽ علمقو  كطك  قذأ أملدد مليـز   جوهل أممعومبلي أميو ي ـ
 ...«. معمومقو أميزأمون  ومبلن 

  .ُٖٔأهظر أألعموؿ أميد مرمي ملدوهكف أممدهو  أمجزن أألكؿ  ص  (ِ)



 
 
 

 

 ّٔ 
 كطػػو  لمويقػػو  تل أإلسػػبلممي  أموػػرمعي م ػػودا عػػف يػػي لـ أممػػود  الف»  (ُ)أممدػػورف أمدػػوهكف

 .(ِ)«أمفدقون  مف خبلؼ مدؿ ممسي

 كتهػ  كأمفدػ   أموػرمعي  ػمف أمخلػط  ػو كوػب وػد أممورع تف مفودطو هيمجي مسيخلص ثـ

 أمفدػ  مذأطل  مف أمموير ي أمم ودا تك أإلسبلمو  أمفد   لموي  - أمكأوب  و – معهو  وف

 .(ّ)«أإلسبلممي أمورمعي م ودا» ذمؾ عف أميع مر  و أسيعمؿ عهدمو أإلسبلمو

 كأمفدػ  أموػرمعي  مف ميفروي   دط ممس أملكأل  مجو و أمدكؿ طذأ تف كأمددمدي -ِّ

 كأمفدػػ   ددسػػمي  ييميػػب ك وميػػومو أإلمقػػو أمػػكدو ملػػدرطو أموػػرمعي يجعػػؿ يفروػػي أإلسػػبلمو

 تم ػػون  كال  (ْ)ودسػػمي  ػػ ل ميميػػب كال كمػػرد  مهػػ  مد ػػؿ  ك وميػػومو أم وػػر عمػػؿ مػػف أإلسػػبلمو

 أموػػرمعي تدمػػي عػػف يهفلػػؿ تف مم ػػف ال كأميػػو أمفدػػ  مػػذأطل  ػػمف أمموػػير ي أمم ػػودا  جعلػػ 

 مػف أألد ػوـ مسػيه طكف أمفدقػون ك ػ ف أموػرمعي  عف  مه ل «كأمسهي أم يول» رتسقو كعلو

                                           

 أهظر أألعموؿ أميد مرمي ملدوهكف أممدهو  مرجب سو ؽ  ذأي أممك ب. (ُ)
 .ِّجب سو ؽ  ص أهظر أممسيوور/ مدمد سعمد أمعوموكل  مر  (ِ)

كأهظر تم ون د/ علو دسمف هجمد   م ودا أمورمعي أإلسبلممي أمملدر أمريمسو مليورمب  و  
  دم  مذ ر سمودي   و رد، علو أممسيوور/ ُِ  ص َُٗٗملر  دأر أمهق ي أمعر مي  

علو وكأعد أمدكأهمف  – مو طك معلـك  –أمورمعي أإلسبلممي ييفكؽ »مدمد سعمد أمعوموكل تف 
 «.ك عمي مف دم  أمملدر كمف دم  أمهطوؽ كمف دم  أملومي كمف دم  أمجزأنأم

 .ِّأهظر أممسيوور/ مدمد سعمد أمعوموكل  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)
طذأ أمدكؿ  و ظوطر، أملكأل  تمو  و  وطه  مجو و مللكأل  السممو الذأ  وف أمفدم  مسيهد  (ْ)

 ديذ د مون ورعمون.المو دممؿ مف أم يول كأمسهي ممس مدؿ خبلؼ  مل م عه



 
 
 

 

 ْٔ 
 أمملػػرل ملموػػرع أيقومػػ   ػػؿ  (ُ)لػػدمم غمػػر كطػػذأ تطػػكأيقـ علػػو ك هػػون خمػػواليقـ  كدػػو

    ر،. م ورع  ف ر يدظ مـ أممؤسسي طذ، ك  ف كأمفد  أمورمعي  مف أمخلط  و  ومكوكع

                                           

  ُٕٔٗأهظر د/ ع د أم رمـ زمدأف  أمكجمز  و تلكؿ أمفد   مؤسسي ورط ي  أمط عي أمسودسي  (ُ)
  دم  مذ ر تف أسيه وط أألد وـ أمورعمي مف ملودرطو أممعي ر  ورعون  ال م كف عف ٕص 

و  ك كأ ط طكل ك مفمو أيفؽ   ؿ  ال د مف مسومؾ معمهي مسل قو أممجيقد  كوكأعد مسيرود  ق
 مليـز  مدي وطو  ك قذأ م كف أجيقود، مد كالن  كلكأ   المو أألد وـ أملدمدي مم هون ممسكرأن.

  دم  ع َّر ِّكأهظر تم ون د/ مكسؼ ووسـ  م ودا أمفد  أإلسبلمو  مرجب سو ؽ  ص  
 ع ور  مكجز  عف تف أمورمعي طو مجمكعي تد وـ أمدمف   مهمو أمفد   و لدر أإلسبلـ  وف 

أمعلـ  وألد وـ أمورعمي أمعملمي »أد     أمعلـ  جممب تد وـ أمدمف  ثـ تل م مطلؽ تخمرأن مر 
 أمم يسل مف تدميقو أميفلملمي.

 كطك  قذأ أممعهو م كف أمفد  جزن مف أمورمعي أإلسبلممي. 
تف مف خلػويص أمفدػ  أإلسػبلمو ملػدر، »  دم  مذ ر سمودي  ّٕكأهظر هفس أممرجب  ص  

دم  تف أألد وـ أمورعمي أمعملمي )أمفد ( م خكذ  م وور  مف أمهص أمدرآهو  تك أمكدو أإلمقو  
 ...«.مف أمسهي 

طػػ  ُُْْكأهظر تم ون د/ ع وس دسػهو دسػف  أمفدػ  أإلسػبلمو آ ووػ  كيطػكر،  أمط عػي أمثوهمػي  
أموػػرمعي أإلسػػبلممي الهمػػو طػػو هلػػكص مدػػدكد  »  دمػػ  مػػذ ر سػػمودي  تف ّٖ   ص ُٓ دػػر  

د أمعلمـ أمخ مر  قو علو مددكدميقو يعطو تد ومو ال ددكد مقو كأمفد  أإلسبلمو عجم ي مف عه
مسػػيمد كجػػكد، مػػف طػػذ، أمهلػػكص أممدػػدكد  كطػػك موػػيمؿ علػػو تد ػػوـ غمػػر ميهوطمػػي ال دػػدكد 

 «.مقو
كأهظر تم ػون د/ مدمػد ملػطفو وػل و  أممػدخؿ  ػو أميعرمػؼ  ومفدػ  أإلسػبلمو كوكأعػد أممل مػي  

تف أمفدػ  »  دم  مذ ر سػمودي  َِـ  م ُِٔٗ -طػ ُِّٖدأر أمي ممؼ  كأمعدكد  م   مط عي 
  ثػػػـ موػػػمر سػػػمودي  تف  عػػػض أم ػػػودثمف مػػػرل تف أموػػػرمعي «تخػػػص مػػػف أموػػػرمعي كمػػػمس مسػػػوكمون 

أسملؤلد وـ أمعملمي  دط  كتهقػو تخػص مػف « أمورمعي أإلسبلممي»مسوكمون ملفد   أله  أخيور تهقو 
 أمدمف.

 كمو  عدطو. ُِْ  ص ٔهور  ج ثـ مدكؿ: رأجب يفسمر أمم 



 
 
 

 

 ٔٓ 
 مدولػد طػك أإلسػبلممي أموػرمعي مم ػودا أمعلمػو أالسػـ تف» (ُ)أم عض كمرل -ّّ

 كأألسػػ ول  كأمد ػػـ كأمعلػػؿ كأممعػػوهو كأمملػػومم أملومػػوي طػػو أموػػرمعي كمدولػػد أموػػرمعي 

 «.أمهوس دهمو  و ميددمدقو أمورمعي تيي كأميو

 الشريعة؟ بمقاصد المقصود فما

 كأمسػػهي أم يػػول مػػف أموػػرمعي تد ػػوـ – أسػػيدرأن خػػبلؿ مػػف – أمفدقػػون أسػػيه ط -ّْ

 يسػػقؿ أممدولػػد طػػذ، كمعر ػػي   د ومػػ   أمم لفػػمف مػػف كيعػػومو سػػ دوه  أك ترأدطػػو مدولػػد

 مدولػػػد»ك  (ِ)مع ػػػودأ مػػػف أك مرمػػػد، أمػػػذل أموػػػرعو أمد ػػػـ المػػػو أمكلػػػكؿ أممجيقػػػد علػػػو

 تك أميوػػػػرمب تدػػػػكأؿ جممػػػػب  ػػػػو ملوػػػػورع أمملدكظػػػػي كأمد ػػػػـ أممعػػػػوهو طػػػػو أمعومػػػػي أميوػػػػرمب

 .(ّ)«أمورمعي تد وـ مف خوص هكع  و  وم كف مبلدظيقو يخيص ال  دم  معظمقو؛

                                                                                                           

 كود يـ أمرجكع المو طذأ أميفسمر. 
ـ  أمط عي أمثوهمي  أممجلد أمسودس  ُْٕٗ -طػ ُّٔٔأهظرمدمد رومد ر و  يفسمر أممهور   

كظوطر مف وكؿ ويود  تف أمورمعي تخص مف أمدمف الف مـ ي ف م ومهي »  دم  مدكؿ: ُّْص 
وخيبلؼ أمرسؿ كمهسخ الددقو س ووقو  كتف أمدمف طك م   كتهقو أألد وـ أمعملمي أميو يخيلؼ  

 «.أأللكؿ أمثو يي أميو ال يخيلؼ  وخيبلؼ أأله مون
أهظر جوسر عكد    مف أمورمعي أإلسبلممي  تسيلي ممردلي مو  عد أمثكرأي علو مكوب أإلهيرهي  (ُ)

(www.jasserauda.net) ص  ُٖ. 
 .ِٓٔأمثوهو  ص  أهظر أممكأ دوي ملووط و  مرجب سو ؽ  أمجزن (ِ)
أهظر أمومخ/ مدمد أمطوطر  ف عووكر  مدولد أمورمعي أإلسبلممي  دأر أم يول أمملرل   (ّ)

 .ِٖ  ص َُُِأمدوطر   دأر أم يول أمل هوهو   مركي  



 
 
 

 

 ٔٔ 
 دفػػػظ المػػػو يرجػػػب أموػػػرمعي ي ػػػوممؼ» تف أممكأ دػػػوي  يػػػول  ػػػو أموػػػوط و ذ ػػػر كوػػػد

 -توسوـ: ثبلثي يعدك ال لدأممدو كطذ، أمخلؽ   و مدولدطو

 كأمػػدهمو  أمػػدمف ملػػومم ومػػوـ  ػػو مهقػػو ال ػػد أميػػو كطػػو :ضععرورية تكععون أن أحععدىا:

 دمػو   ك ػكي كيقػورج  سػود علػو  ػؿ أسػيدومي  علػو أمدهمو ملومم يجر مـ  ددي الذأ  دم 

 .(ُ)أمم مف  ومخسرأف كأمرجكع كأمهعمـ أمهجو   كي أألخرل ك و

 كأمهسػػػػؿ  كأمػػػػهفس  أمػػػػدمف  دفػػػػظ» طػػػػو: خمسػػػػي أم ػػػػركرموي كمجمػػػػكع مدػػػػكؿ: ثػػػػـ

  .(ِ)«كأمعدؿ كأمموؿ 

 أممػؤدل أم ػمؽ كر ػب أميكسػعي دمػ  مػف الممقػو مفيدػر تهقو  معهوطو :الحاجيات وأما

 أمع ػػودأي   ػو أمػػرخص كمثومقػو أممطلػػكل   فػكي أمبلددػػي كأمموػدي أمدػػرج المػو أملومػػل  ػو

                                                                                                           

كأهظر تم ون د/ تدمد أمرمسكهو  مدخؿ المو مدولد أمورمعي  دأر أم لمي ملهور كأميكزمب   
  دم  معرؼ مدولد أمورمعي  دكم : ٕـ  ص ََُِ -ػ طُُّْأمر وط  أمط عي أألكمو 

طو أممعوهو كأملوموي كأآلثور كأمهيوي   أميو ميعلؽ  قو أمخطول أمورعو  كمرمد مف أمم لفمف »
 «.أمسعو كأمكلكؿ الممقو

كأمدفظ مقو م كف   مرمف: »  دم  مدكؿ: ِٓٔأهظر أممكأ دوي  ملووط و  مرجب سو ؽ  ص (ُ)
: مو مدرت عهقو أالخيبلؿ أمكأوب تك أمميكوب والثانىهقو  كمث ي وكأعدطو. : مو مدمـ تر وأحدىما

 «. مقو
أهظر تم ون د/ مدمكد لومم جو ر  سد أمذرأيب ملمدو ظي علو أم ركرموي أمخمس  دأر  (ِ)

 كمو  عدطو. ِّـ  صَُُِ -طػ ُِّْأمهفويس  أمط عي أألكمو 



 
 
 

 

 ٕٔ 
 علػػػػػػو أمعدػػػػػػد  ػػػػػػو أميكأ ػػػػػػب ملػػػػػػونكأل   (ُ)كأمسػػػػػػلـ كأممسػػػػػػووو    ػػػػػػومدرأض  أممعػػػػػػومبلي ك ػػػػػػو

 أممي كعوي.

 أألدػػكأؿ كيجهػل أمعػػودأي  مدوسػف مػػف ملمػؽ  مػػو أألخػذ  معهوطػػو التحسععينات: وأمعا

 أمهجوسػػوي   مػػب مػػف ك ػػوممهب أمع ػػودأي   ػػو  ومطقػػور  أمرأجدػػوي  ي هفقػػو أميػػو أممدأسَّػػوي

 .(ُ)أممعومبلي  و كأإلمون  أموقود  مهلل أمع د كسلل كأم ؤل  أممون ك  ؿ
ذأ -ّٓ  أمدسػػيكر  ػػو كرد ممػػو ك دػػون  أموػػرمعي م ػػودا يك ػػمم  ػػو أمػػرتل طػػذأ لػػمَّ  كأل

 أإلسػػبلممي  أموػػرمعي مدولػػد يوػػرمعوي   ػػو كمسػػيلقـ مسػػيه ط تف ملموػػرع  مجػػكز أمملػػرل 

 أممسػػػػويؿ  ػػػػو أمد ػػػػـ  ػػػػو أمدو ػػػػو إلسػػػػعوؼ أموػػػػرمعي مدولػػػػد ي فػػػػو تف مم ػػػػف ال  مهػػػػ 

 لػكل ميجػ  تف علمػ  مجػل  ػؿ عر ػون  تك رمعمون يو هلون   مقو مجد ال أميو علم  أممعرك ي

  أمورعمي. أألد وـ

  ػػمف علمقػػو أمميفػػؽ تد ومقػػو أموػػرمعي  م ػػودا أممدلػػكد تف (ِ)أمػػ عض كمػػرل -ّٔ

 ك ػػػب  ػػػو أمموػػػورؾ أمسػػػهقكرل أمعبلمػػػي طػػػك  قػػػو أموػػػرمعي   لمػػػوي يمثػػػؿ كأميػػػو أممػػػذأطل

                                           

 جر    مدو ؿ جزن مووع معلـك مف أمرأ م.أممعهو أاللطبلدو ملدرأض طك: د ب موؿ ممف مي (ُ)
ك مب أمسلـ طك: ع ور  عف  مب و  غمر مكجكد  و أمكوي أمدو ر م ه  سمكجد  و أممسيد ؿ   

 كمكلؼ  مكألفوي دومدي هو مي ملجقومي كأملرر.
 «.عدد علو خدمي وجر كهخؿ كزرع كهدك ذمؾ  ورأيط مخلكلي»كتمو أممسووو   قو :  
 ف مدمد  ف رود أمدفمد   دأمي أممجيقد كهقومي أممديلد  يعلمؽ كيددمؽ أهظر مدمد  ف تدمد  

  -طػ ُُْٓكيخرم  مدمد ل دو دسف دبلؽ  م ي ي أ ف يمممي  أمدوطر   أمط عي أألكمو 
   يول أممسووو   ص ّٓ  ْْٗ يول أمدرأض  ص  ّْ  ّّٖ   يول أمسلـ  ص ِٖ

ّْٔ. 



 
 
 

 

 ٖٔ 
 تف مطوم ػػون  كأمفدمػػ  و ػػوأمد مػػف  ػػؿ جعػػؿ أألكمػػو أممػػود  هػػص تف» مدػػكؿ: أممػػدهو أمدػػوهكف

 المػػو  ػػومرجكع عػػرؼ   مػػ  مدطػػب كمػػـ هػػص  ػػ  مػػرد مػػـ  ممػػو أممػػدهو  أمدػػوهكف تد ػػوـ مسػػي مؿ

 م ػودا المػو مرجػب تف و ػؿ أألد ػوـ طػذ، المػو مرجػب تف علمػ  كمجل أإلسبلمو  أمفد  تد وـ

 يددمػػدأن  تدؽ كطػػو أإلسػػبلممي  أموػػرمعي تد ػػوـ معػػؿ  ػػؿ أمعدأمػػي  كوكأعػػد أمط معػػو أمدػػوهكف

                                                                                                           

 .ِٓٔجلد أألكؿ  ص أهظر أممكأ دوي ملووط و  مرجب سو ؽ أمم (ُ)
  ص ِٗأهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  د/تدمد دومي ت ك سيمي  مرجب سو ؽ   در   (ِ)

مؤدل هص أممود  أألكمو مف أمدوهكف أممدهو تف أمدو و »  دم  مذ رأف سموديقمو تف َُٕ
و أمورمعي الذأ مـ مجد هلون يورمعمون مم ف يط مد   ممو مثكر تموم  مف مهوزعوي   مه  مرجب الم

أإلسبلممي  ديو الذأ مو كجد  مقو د مون ط د  م وور . ك ذمؾ تل دي أمورمعي أإلسبلممي  ك و 
 «.دأير  أممعومبلي  مف  مف أمملودر أمرسممي ملدوهكف أمملرل

 .ْْْ  ص ُٖٓكأهظر تم ون د/ سلمموف مروس  مرجب سو ؽ   در   
سبلممي مدلكر  علو أممسويؿ أميو ال تف طذ، أإلدومي علو م ودا أمورمعي أإل»دم  مدكؿ:  

مخ ب  مقو أمملرمكف المو تد وـ تدموهقـ  كتف طذ، أإلدومي كأرد  علو أمم ودا أم لمي ملورمعي 
 «.أإلسبلممي ال علو تد ومقو أميفلملمي

تمو  ممو »  دم  مدكؿ: ََِ  ص ِِِكأهظر د/ع د أمدو دجوزل  مرجب سو ؽ   در   
سبلممي أميو مرجب الممقو عهد عدـ كجكد دؿ  و أميورمب تك أمعرؼ ميعلؽ  م ودا أمورمعي أإل

 قو أمم ودا أمعومي  و أمورمعي أإلسبلممي دكف أميدمد  مذطل معمف   ورط تال مؤخذ مف طذ، 
 «.أمم ودا الال مو ال م كف ميعور ون مب أمم ودا أمعومي  و أميدهمف أممدهو

م ودا أمورمعي أإلسبلممي »دم  مدكؿ:   َُُكأهظر د/ يك مؽ دسف  رج  مرجب سو ؽ  ص  
 ملدر أديموطو الهمو طو ملدر عوـ مف ملودر أمدوهكف يهط ؽ تد وم  علو أمجممب مف 

 «.مسلممف كغمر مسلممف  ك و غمر هطوؽ أممسويؿ أممعي ر  مف أألدكأؿ أموخلمي
    دمِٖٕكأهظر تم ون د/ دسف  مر   أممدخؿ المو أمدوهكف  أمدوهكف  مرجب سو ؽ  ص  

تف أممدلكد  ذمؾ طك م ودا أمورمعي كتلكمقو أم لمي كددطو أميو ال مخيلؼ »مذ ر سمودي  
جكطرطو  وخيبلؼ أممذأطل. دكف دلكمقو أميفلملمي تك تد ومقو أمجزيمي أميو ييفوكي أآلرأن 

 «. و هقو  يفوكي أممذأطل كأمفدقون



 
 
 

 

 ٔٗ 
 طػػػذ، مدػػؿ يدػػؿ أميػػو طػػو أمعدأمػػي كوكأعػػد أمط معػػو أمدػػوهكف م ػػودا مػػف أه ػػ وطون  كت ثػػر

 .(ُ)«أممكأطف مف  ثمر  و عهقو  يلهمهو كأمدكأعد  أمم ودا

 -أآلية:  ة هكجزطو أإلسبلممي أمورمعي م ودا تطـ (ِ)أم عض أسيه ط -ّٕ

                                           
كف أممػدهو  أمجػزن أألكؿ  يدػدم  أهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسػهقكرل  أمكسػمط  ػة وػرح أمدػوه (ُ)

 .ْٖ/ ص ّ   در  ََُِكيهدمم أممسيوور/ تدمد مددي أممرأغو  دأر أموركؽ  ط
تمػػو جعػػؿ أموػػرمعي أإلسػػبلممي طػػو أألسػػوس أألكؿ »مػػف هفػػس أملػػفدي:  ُثػػـ مدػػكؿ  ػػة طػػومش  

ر  أمػػذل م هػػو علمػػ  يوػػرمعهو أممػػدهو   ػػبل مػػزأؿ تمهمػػي مػػف تعػػز أألمػػوهو أميػػو يخػػيل   ػػة أملػػدك 
كيهطكل علمقو أمجكأهم  كم ف و ؿ تف يل م طذ، أألمهمي ددمدػي كأوعػي   مه لػو تف يدػـك هق ػي 
علممػػي وكمػػي مدرأسػػي أموػػرمعي أإلسػػبلممي  ػػة  ػػكن أمدػػوهكف أممدػػورف  كهرجػػك تف م ػػكف مػػف كرأن 

 «.جعؿ أمفد  أإلسبلمو ملدرأن رسممون ملدوهكف أمجدمد مو معوكف علو وموـ طذ، أمهق ي
  دمػػ  ذ ػػر سػػمودي  َِٔم ػػون د/ مخيػػور أمدو ػػو  تلػػكؿ أمدػػوهكف مرجب سػػو ؽ  ص كأهظػػر ت 

ته  ممو مؤسؼ م  تف أممورع توور المو أمعرؼ و ؿ م ودا أمورمعي أإلسبلممي  مب تف أمعػرؼ »
طك تدػد يط مدػوي أموػرمعي أإلسػبلممي  كطػو يدػر أمعػرؼ ديػو وػومكأ: أممعػركؼ عر ػون  ومموػركع 

ع تال مذ ر مك كع أمعرؼ مودأـ أمعرؼ ملدرأن مف ملػودر أموػرمعي ورعون    وف تكمو  وممور 
 «.أإلسبلممي هفسقو

تف أممذ ر  أميفسمرمي وػد توػوري المػو تف م ػودا أموػرمعي أإلسػبلممي أميػو مرجػب الممقػو »ثـ مدكؿ:  
 «.طو أمدكأعد أمعومي ال أميفلملمي

ف  ة  كن آرأن أمفد  كتد ػوـ كأهظر تم ون د/ مدمد دسوـ مدمكد مطفو  أممدخؿ مدرأسي أمدوهك  
  أمدسػػـ أألكؿ  هظرمػػي أمدػػوهكف  ََِٖأمد ػػون  أمط عػػي أمسودسػػي مزمػػد  كمهددػػي  أمدػػوطر  عػػوـ 

أمفدقػػون وػػد خللػػكأ مػػف طػػذأ  لػػ  المػػو تف أممدلػػكد  م ػػودا »  دمػػ  مػػذ ر سػػمودي  تف َُِص
ملخػػػبلؼ  ػػػمف  أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي طػػػو أألد ػػػوـ أمعومػػػي أم لمػػػي أألسوسػػػمي أميػػػو ال ي ػػػكف مدػػػبل ن 

 «.أممذأطل دكف أميفلمبلي أمميلمر   يلمر ظركؼ  ؿ مجيمب كويكه 
أهظر د/تسومي ت ك أمدسف  أممػود  أمثوهمػي مػف أمدسػيكر أمملػرل  ػمف و ػون أمػهدض كأمدسػيكرمي  

دمػ  مػذ ر   ُٖٖٗمكهمػي سػهي  -عػدد مػومك  ّأمعلمو  مدوؿ م  مهوكر  ػة مجلػي أمد ػون  س 
مػػف كجقػػي  –ودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي كمػػمس أموػػرمعي أإلسػػبلممي موػػمر تف أسػػيخدأـ م ػػ»سػػمودي  

المو أميفروي  مف أألد وـ أمثو يي  و أمورمعي أإلسبلممي ك مف أألد ػوـ أالجيقودمػي  –هظر سمودي  
أمدو لي مليلممر ك دون العي ورأي أمزموف كأمم وف   ومدوهكف مجل تف ال مخومؼ أألد وـ أمثو يي أميو 

ممر  كم ه  مسيطمب مخومفي أألد ػوـ أالجيقودمػي طوممػو تف أمظػركؼ أمدوممػي يدي ػو ال يد ؿ أميل
 «.ذمؾ

أهظر د/ مدمد سبلـ مد كر  أممدخؿ ملفد  أإلسبلمو يورمخ  كملودر، كهظرموي أمعومي  دأر  (ِ)
  كأهظر د/مدمد ملطفو ول و  أممدخؿ َِ  ص ُٔٗٗأم يول أمددم   أمط عي أمثوهمي  

  كأهظر د/ع د أممهعـ ِْْد  أإلسبلمو كوكأعد أممل مي  مرجب سو ؽ  ص  و أميعرمؼ  ومف



 
 
 

 

 َٕ 
 أمعزمػػز:  يو ػػ   ػػو يعػػومو مدػػكؿ دمػػ  أميكدمػػد: م ػػدت تك أملػػدمدي أمعدمػػد  م ػػدت -ُ

 َْشْيًئا ِبوِ  ُنْشِركَ  َوالَ  الّموَ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا َسَواء َكَمَمةٍ  ِإَلى َتَعاَلْواْ  اْلِكتَابِ  َأْىلَ  َيا ُقل 

 .(ُ)ُمْسِمُمونَ  ِبَأنَّا واْ اْشَيدُ  َفُقوُلواْ  َتَولَّْواْ  َفِإن الّموِ  ُدونِ  مّْن َأْرَباًبا َبْعضاً  َبْعُضَنا َيتَِّخذَ  َوالَ 

َذا كخػومدقـ: أمع ػود  مف أمكأسطي هفو م دت -ِ  َقِريعبٌ  َفعِإنّْأ َعنّْعأ ِعَبعاِدي َسعأََلكَ  َواِ 

 .(ِ)َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ 

 .(ّ)ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما أألخك : م دت -ّ

ْعمُععععومٌ  َحععععقّّ  َأْمععععَواِلِيمْ  ِفععععأ ِذينَ َوالَّعععع أالجيمػػػػوعو: أمي و ػػػػؿ م ػػػػدت -ْ  لّْمسَّععععاِئلِ  .مَّ

 .(ْ)َواْلَمْحُرومِ 

 َوَجَعْمَنعاُكمْ  َوُأنثَعى َذَكعرٍ  مّْعن َخَمْقَنعاُكم ِإنَّعا النَّاُس  َأيَُّيا َيا كأمعدأمي: أممسوكأ  م دت -ٓ

 .(ٓ)اُكمْ َأْتقَ  المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئلَ  ُشُعوًبا

                                                                                                           

 رج أملد   درأسي مدورهي  مف أمورمعي أإلسبلممي كأمدوهكف أمك عو  و أممعومبلي أمموممي  
 .ٓٔ  ص ْٓٔ   در  ُٓٗٗأمجزن أألكؿ  

 .ْٔسكر  آؿ عمرأف  آمي  (ُ)
 .ُٖٔسكر  أم در   آمي  (ِ)
 .َُمي سكر  أمدجرأي  آ (ّ)
 .ِٓ  ِْسكر  أممعورج  آميمف  (ْ)
 .ُّسكر  أمدجرأي  آمي  (ٓ)



 
 
 

 

 ُٕ 
 .(ِ)اأَلْمرِ  ِفأ َوَشاِوْرُىمْ (ُ)  َبْيَنُيمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُىمْ  أموكرل: م دت -ٔ

  (ّ)الععدّْينِ  ِفععأ ِإْكععرَاهَ  الَ  أمعددمػػي: درمػػي تك أمػػرتل درمػػي سػػكأن أمدرمػػي  م ػػدت -ٕ

 تدسػف الف أمهػوس  مػب تهػو مدػكؿ: المَّعىػين  تدػد ـ م ف ال» كسلـ علم  أك للو أمرسكؿ كوكؿ

ف تدسهيي  أمهوسي  ف يدسػهكأ  تف أمهوس تدسف الف تهفس ـ  كط هكأ كم ف تس يي  تسوؤكأ كأل  كأل

 .(ْ)«يظلمكأ تال تسوؤكأ

 تسػمو مػف  م ػدت أإلسػبلممي أموػرمعي ي خػذ دمػ  أممسػيكممي:  و أمي ومف م دت -ٖ

 تك  يأمموػػػير  أممسػػػيكممي م ػػػدت كطػػػك أمجموعػػػي  ت ػػػرأد  ػػػمف أمدويمػػػي أألخػػػك  يدي ػػػم  أمم ػػػودا

 كتمهقػػو أمجموعػػي ددػػكؽ يمػػس يدلػػمرأي تك مخومفػػوي مػػف تدػػدطـ مػػف مدػػب عمػػو أمي ػػومهمي

 .(ٓ) عض عف  ع قـ  مسيكممي أمجممب موعر  دم  كهظومقو 

                                           
 .ّٖسكر  أموكرل  آمي  (ُ)
 .ُٗٓسكر  آؿ عمرأف  آمي  (ِ)
 .ِٔٓسكر  أم در   آمي  (ّ)

كأهظر تم ون د/ ع د أممهعـ  رج أملد   مدورهي  مف أمورمعي أإلسبلممي كأمدوهكف أمك عو  و  
 .ٕٔ  ص ٔٔ  ص ْٖ   در  ْٕ أممعومبلي  مرجب سو ؽ   در 

دم  مومر المو م دت  و أإلسبلـ تال كطك اله ور أمط دمي  دم  ال يعيرؼ أمورمعي  هظوـ  
همو م كف أمف ؿ  وميدكل كأمعمؿ أملومم  كي  و أمورمعي  أمط دوي علو تسوس أملهو كأمفدر  كأل

 تف م كف أمهوس ط دوي علو تسوس أمهسل.
   مف ددم  دذمفي  كووؿ ددم  دسف غرمل.ََِٕ  روـ ركأ، أميرمذل  و سهه   ددم (ْ)
أهظر د/ ع د أممهعـ  رج أملد   مدورهي  مف أمورمعي كأمدوهكف أمك عو  مرجب سو ؽ   در   (ٓ)

  دم  مذ ر تف  طذ، أممسيكممي ييددؽ  ممو طك مفركض علو ت رأد أمجموعي ُٕ  ص ُٓ
مسمو  ومد وع أمورعو أمعوـ يمممزأ م  مف كأجل أألمر  وممعركؼ كأمهقو عف أممه ر. كطك مو 

نُكْم ُأمٌَّة عف د ب أملويؿ  وعي ور، د وعون ورعمون خولو. ك م  مدكؿ س دوه  كيعومو:  َوْلَتُكن مّْ



 
 
 

 

 ِٕ 
عةَ  العذََّىبَ  َيْكِنعُزونَ  َوالَّعِذينَ  أممجيمب: مخمر أمموؿ أسيثمور مدأكمي م دت -ٗ  َواْلِفضَّ

 .(ُ)أَِليمٍ  ِبَعَذابٍ  َفَبشّْْرُىم ّموِ ال َسِبيلِ  ِفأ ُينِفُقوَنَيا َوالَ 

 اآْلِخعَرةَ  العدَّارَ  المَّعوُ  آتَعاكَ  ِفيَمعا َواْبَتغِ  كأآلخػر : أمدهمو ملومم  مف أمجمب م دت -َُ

  .(ِ)الدُّْنَيا ِمنَ  َنِصيَبكَ  َتنَس  َواَل 

  َما َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقاُلوا :(ّ)أإلمموف ميدلمؿ أمعدلو أمهظر م دت -ُُ

  .(ْ)السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِفأ ُكنَّا

                                                                                                           
آؿ سكر   َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلعِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ 

 .َُْعمرأف  آمي 
 .ّْسكر  أميك ي  آمي   (ُ)

 .ِْٕكأهظر  و يفسمر طذ، أآلمي  يفسمر أممهور  أمجزن أمعوور  مرجب سو ؽ  ص 
 .ٕٕسكر  أمدلص  أآلمي  (ِ)

كأهظر طذأ أمم دت مدل د/ ع د أمدممد ميكمو  أمورمعي أإلسبلممي  ملدر تسوسو ملدسيكر   
 .ْٓص مهو   دأر أممعورؼ  وإلس هدرمي  

أهظر أإلموـ أمومخ/ مدمد ع د،  أإلسبلـ كأمهلرأهمي مب أمعلـ كأممدهمي  دأر أمددأثي  أمط عي  (ّ)
  دم  مذ ر سمودي  تف تكؿ تسوس ك ب علم  أإلسبلـ طك ٗٔ  ص ُٖٖٗأمثومثي  سهي 

أمهظر أمعدلو. كأمهظر عهد، طك كسملي أإلمموف أملدمم  ثـ مي لـ عف أأللؿ أمثوهو: يددمـ 
عدؿ علو ظوطر أمورع عهد أميعورض  كأأللؿ أمثوم : أم عد عف أمي فمر  كأأللؿ أمرأ ب: أم

أالعي ور مسهف أك  و أمخلؽ  كأأللؿ أمخومس: ولل أمسلطي أمدمهمي : تم طدـ أمسلطي أمدمهمي  
سكر  أملوومي أآلميمف  لَّْسَت َعَمْيِيم ِبُمَصْيِطرٍ  .َفَذكّْْر ِإنََّما َأنَت ُمَذكّْرٌ مسيدالن  دكم  يعومو: 

ُِ  ِِ. 
 .َُسكر  أمملؾ  آمي  (ْ)



 
 
 

 

 ّٕ 

 المطمب الثانى

 المفيوم الفقيى المغاير والمفيوم المختار

 ثػػػـ أمسػػػو دي  أآلرأن عػػػف مخيلػػػؼ (ُ)ملػػػ عض مفقكمػػػون  أممطلػػػل طػػػذأ  ػػػو هسػػػيعرض

 أميومو: أمهدك علو هظرهو كجقي مف أممخيور ملمفقكـ هعرض

  :المغاير الفقيى المفيوم :أوالً 

 مػػـ وػػوهكهو ألػػطبلح طػػك أإلسػػبلممي أموػػرمعي م ػػودا  لمػػي تف أمػػرتل طػػذأ توػػر -ّٖ

ذأ أمورمعي  يعر     ػو مدو لػ  مػو أمملػطلم مقػذأ م ػكف تف  بل ػد كأوعي  ددمدي طذ،  وهي كأل

  (ِ)َشعْأءٍ  ِمن الِكتَابِ  ِفأ َفرَّْطَنا مَّا كيعومو: س دوه  أك وكؿ مف أهطبلوون  أم رمـ أمدرآف

                                           

 .ٖٓأهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
 كمـ هسيعرض طذأ أمرتل  و أممطلل أألكؿ مس  مف أثهمف طمو: 
أمس ل أألكؿ: س ل مك كعو تف طذأ أمرتل مخومؼ أآلرأن أمسو دي جممعقو  و يك مم  

 عي.أممدلكد  م ودا أمورم
 أمس ل أمثوهو: و لو  ديو م كف طهوؾ يكأزف  و أمدجـ  مف أممطلل أألكؿ كأمثوهو. 

 .ّٖسكر  أألهعوـ  آمي  (ِ)
وكالف: تددطمو ته  أملكح أممدفكظ. ركل  مَّا َفرَّْطَنا ِفأ الِكَتاِب ِمن َشْأءٍ كود كرد  و يفسمر  

مو طذأ أممعهو أ ف ت و طلدي عف أ ف ع وس: مو ير هو وميون الال كود  ي  هو،  و تـ أم يول  كأل
ذطل ويود   كأ ف زمد. كأمثوهو: ته  أمدرآف. ركل عطون عف أ ف ع وس: مو ير هو مف و  الال 
كود  مهو، م ـ.  علو طذأ م كف مف أمعوـ أمذل ترمد    أمخوص   م كف  معهو: مو  رطهو  و 

مو مج مو دالمي   دكم  يعومو: و    ـ المم  دوجي الال ك مهو،  و أم يول  المو هلون  كأل مبلن  كأل



 
 
 

 

 ْٕ 
 طػػػذأ طػػػك  مػػػو  (ُ)َشعععْأءٍ  لُّْكعععلّْ  ِتْبَياًنعععا اْلِكتَعععابَ  َعَمْيعععكَ  َوَنزَّْلَنعععا كيعػػػومو: سػػػ دوه  كوكمػػػ 

  أإلسبلمميل  أمورمعي م ودا أمدوهكهو أمملطلم مدو ؿ أمذل أمدرآهو أمملطلم

 أمملػػرل أمدػػوهكف  ػػو «م ػودا» مفػػظ  دكمػػ : أميسػػوؤؿ طػذأ عػػف (ِ)أمػػرتل طػػذأ مجمػل

 مدكمػػ  ملػػدأوون   «مد مػػوي آمػػوي» ألػػطبلح طػػك خػػوص  ورآهػػو ألػػطبلح ورآهمػػون  مدو لػػ 

 مدػكؿ: ثػـ .(ّ)اْلِكتَعابِ  ُأمُّ  ُىعنَّ  مُّْحَكَمعاتٌ  آَياتٌ  ِمْنوُ  اْلِكتَابَ  َعَمْيكَ  َأنَزلَ  الَِّذيَ  ُىوَ  يعػومو:

 جملػػي مػػ  دو مػػي آمػػوي طػػف مػػو أم يػػول آمػػوي مػػف تف أمػػهص  طػػذأ مػػف ي كملمػػون   وممسػػيفود»

 «.عوـ  كج  ملورمعي كم ودا ملدرآف  – الذأن  – كم ودا م   م ودا  قو وموك ومي كيفلمبلن 

                                                                                                           

ْلَنا  أمدمف. تمر  و المم  يديوج و  م ؿ تل «.ٖٗ أمهدؿ » َشْأءٍ  لُّْكلّْ  ِتْبَياًنا اْلِكَتابَ  َعَمْيكَ  َوَنزَّ
 كمعؿ طذأ أممعهو أمثوهو طك مو ولد المم  أم ويل. 

مدروو أم لدأدل  أهظر أإلموـ ت و أمفرج جموؿ أمدمف ع د أمردمف  ف علو  ف مدمد أمجكزل أ 
زأد أممسمر  و علـ أميفسمر  أمم يل أإلسبلمو  دأر أ ف دـز  أمط عي أألكمو أمجدمد   

 .ّْٔـ  ص ََِِ -طػ ُِّْ
 .ٖٗسكر  أمهدؿ   عض مف آمي  (ُ)

 لُّْكلّْ  كود جون  و يفسمر ذمؾ  ووؿ أمزجوج: أمي موف: أسمفو معهو أم موف.   مو وكم  يعومو  

 علو أإلدومي تك علم    ومهص المو أمدمف  تمكر مف و  م ؿ معهو  وممعوهو علمونأم  دوؿ: َشْأءٍ 

 أممسلممف. الجموع تك كسلـ علم  أك للو أك رسكؿ  موف مثؿ أمعلـ  مكجل مو
 .َٕٗ ص سو ؽ  مرجب أممسمر  زأد أهظر 

 .ٖٔ  ص ْٖأهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ   در   (ِ)
 (.ٕف   عض مف آمي )سكر  آؿ عمرأ (ّ)



 
 
 

 

 ٕٓ 
 أألسػػػػوس تل أمم ػػػػديو  تسوسػػػػ  تل  اْلِكتَععععابِ  ُأمُّ  ُىععععنَّ أممد مػػػػوي أآلمػػػػوي كطػػػػذ،

 أمم ديو كأألسوس عوـ.  كج  كملورمعي ملدرآف  أمم ديو أألسوس ك وميومو مل يول  أمم ديو

  .(ُ)«أمم ودا» كألطبلدون  أخيلورأن  طك

 الكتاب؟ أم ىن التى المحكمات باآليات المقصود فما

 مدػكؿ طػذأ ك ػو مد مػون   لػ  هزؿ ود أم رمـ أمدرآف تف المو هومر  دن ذل  ودا -ّٗ

يدوهػػػ  أمػػػهظـ الد ػػػوـ مػػػف كطػػػك (ِ).... آَياتُعععوُ  ُأْحِكَمعععتْ  ِكتَعععابٌ  اَلعععر يعػػػومو: أك  مػػػف تك كأل

 المَّوُ   ومميوو  : كيعومو س دوه  ر هو كلف  ود ته   مو علمقو  آموي  أويملي أميو أمد مي

لَ  َتَشععاِبًيا ِكتَاًبععا اْلَحععِديثِ  َأْحَسععنَ  َنععزَّ  ك بلغيػػ  طدأميػػ    ػػو  ع ػػون   ع ػػ  موػػ   تل (ّ)مُّ

  دكمػ : كيعػومو سػ دوه  أك علمػ  ت د مو كطذأ كأالخيبلؼ  كأميفوكي أميهووض مف كسبلمي 

 ََكِثيرًا اْخِتاَلًفا ِفيوِ  َلَوَجُدواْ  الّموِ  َغْيرِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ  اْلُقْرآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفال(ْ). 

                                           
 .ٖٔ  ص ْٗأهظر د/ تدمد مدمد تدمد دومش  مرجب سو ؽ   در   (ُ)

 أم يول تلؿ طف ووؿ:    ه  ج مر  كأ ف ع وس  أ ف ووم  تلل . اْلِكَتاِب  ُأمُّ كود جون  و معهو 
 كأمدرأـ. أمدبلؿ كمجمب أألد وـ  و علمقف معمؿ أملكأيو

 .ُٖٕ ص سو ؽ  مرجب أميفسمر  علـ  و أممسمر زأد  و أمجكزل  أهظر 
ٌ د ي  أألودر  أك ع د سلمموف مدمد د/ تم ون  كأهظر   دأر أممدمهي  ملدؼ  قومش أميفسمر زي

ـ  ص ََِٕ -طػ ُِْٖ  الدأر  أمويكف أإلسبلممي  دكمي وطر  أإلسبلممي كأمويكف أألكووؼ
 كمرد مو خومف  المم .تل: تلل  أمذل معيمد علم    اْلِكَتابِ  ُأمُّ  ُىنَّ   دم  ووؿ: َٓ

 (.ُسكر  طكد   عض مف آمي ) (ِ)
 (.ِّسكر  أمزمر   عض مف آمي ) (ّ)
 .ُّٔ(. كأهظر يفسمر أممهور  مرجب سو ؽ  صِٖسكر  أمهسون  آمي ) (ْ)



 
 
 

 

 ٕٔ 
 ملمد ػـ خػوص معهػو المػو يوػمر (ُ)عمرأف آؿ سكر   و أمسو عي أآلمي تف  مد -َْ

 طكل  مو كأمميوو  

 -طو: توكأؿ علو كأمميوو    وممد ـ أممدلكد يددمد  و أمعلمون أخيلؼ

 مػـ مػو كأمميوو   كيفسمر،  معهو، ك قـ ي كمل  عرؼ مو رآفأمد آل مف أممد موي -ُ

 مثؿ كذمؾ  ع قـ ووؿ خلد   دكف  علم  يعومو أك أسي ثر ممو س مؿ علم  المو ألدد م ف

  ػو أممدطعػي أمدػركؼ كهدػك كعمسػو  كأمػدجوؿ كم جكج م جكج كخركج أمسوعي  وموـ كوي

 أمسكر. تكأيؿ

 .(ِ)مميوو  أ  و ومؿ مو تدسف طذأ أمدرط و: كمدكؿ

 ُتْشععِرُكواْ  َأالَّ  َعَمعْيُكمْ  َربُُّكععمْ  َحعرَّمَ  َمعا َأْتععلُ  َتَععاَلْواْ  ُقععلْ  يعػومو: وكمػ  طػو أممد مػوي -ِ

....(ّ) علػػػو يوػػػو قي أميػػػو طػػػو كأمميوػػػو قوي  عػػػدطو أمليػػػمف كأآلميػػػمف أآلمػػػي آخػػػر المػػػو 

                                           
(ُ)  ََشاِبَياٌت ُىَو الَِّذَي َأنَزَل َعَمْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُىنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمت....   سػكر

 .ٕآؿ عمرأف  آمي 
أهظر ت ك ع د أك مدمد  ف تدمد أألهلورل أمدرط و  أمجومب ألد وـ أمدرآف  رأجع  ك  ط   (ِ)

كعلؽ علم  د/ مدمد ال رأطمـ أمدفهوكل  كخرج تدودمث  د/ مدمكد دومد عثموف  دأر أمددم   
 .ّٖٔـ  أمجزن أمثوم   ص ََِٕ -طػ ُِْٖ

   كأميو يهص علو أمكلومو أمعور.ُّٓ  ُِٓ  ُُٓألهعوـ  آمي سكر  أ (ّ)
مد موي تد مي ع وريقو »  د  مدكؿ: ُُٔكأهظر تم ون يفسمر أم ووؼ  مرجب سو ؽ  ص  

تل  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُىنَّ   ف دفظي مف أالديموؿ كأالوي و، .... ميوو قوي موي قوي مديمبلي 
 «.رد الممقوتلؿ أم يول يدمؿ أمميوو قوي علمقو كي



 
 
 

 

 ٕٕ 
 علػػػو تكمكطػػو ألهقػػـ كذمػػؾ أمسػػكر تكأيػػؿ  ػػو أممػػذ كر  أمقجػػون دػػركؼ تسػػمون كطػػو أممقػػكد

 علػػػمقـ أألمػػػر  ػػػوخيلط أألمػػػي طػػػذ،  دػػػون مػػػد  مهقػػػو مسػػػيخرجكأ تف  طل ػػػكأ أممجمػػػؿ دسػػػول

  .(ُ)كأوي  

 ع ػػوس  كأ ػػف مسػػعكد  أ ػػف وومػػ  أممهسػػكخ  طػػك كأمميوػػو   أمهوسػػخ طػػك أممد ػػـ -ّ

 .(ِ)كآخرمف كأمسدل كويود، 

                                                                                                           
كأهظر تم ون جبلؿ أمدمف ع د أمردمف أمسمكطو  أإليدوف  و علـك أمدرآف  يددمؽ تدمد  ف  

  كود عرض عد  ٓـ  أمجزن أمثوم   ص ََِْ -طػ ُِْٓعلو  دأر أمددم   أمدوطر   
أممد ـ أمفرأيض »توكأؿ  و أممد ـ كأمميوو   ال يخيلؼ عمو ذ رهو،  و أمميف كه يفو  دكم : 

 د كأمكعمد  كأمميوو   أمدلص كأألمثوؿ.كأمكع
تخرج أمفرمو و عف مجوطد ووؿ: أممد موي مو  م  أمدبلؿ كأمدرأـ  كمو سكل ذمؾ مه  »كوكم :  

 «.ميوو   ملدؽ  ع    ع ون 
كأهظر ت ك جعفر مدمد  ف جرمر أمط رل  جومب أم موف عف ي كمؿ تل أمدرآف كأمموقكر  يفسمر  

 ف ع د أممدسف أمير و  وميعوكف مب مر ز أم دك  كأمدرأسوي أمط رل  يددمؽ د/ع د أك 
 -طػ ُِِْأمعر مي  دأر طجر ملط وعي كأمهور  أمجزن أمخومس  أمط عي أألكمو  أمدوطر   

كتمو أممد موي   مهقف أملكأيو تد مف  وم موف كأميفلمؿ  »  دم  مدكؿ: ُٖٖـ  ص ََُِ
ف دبلؿ كدرأـ  ككعد كعمد كثكأل كعدول كتث ي دجيقف كتدميقف علو مو جعلف تدمي علم  م

كتمر كزجر  كخ ر كمثؿ  كعظي كع ر  كمو تو   ذمؾ  كتـ أم يول تل تلؿ أم يول أمذل  م  
 «.عمود أمدمف كأمفرأيض كأمددكد كسوير مو مديوجكف المم   و عوجلقـ كآجلقـ

أ ف ع وس    دم  مذ ر تف طذأ أمدكؿ مركل عفُّٔأهظر يفسمر أممهور  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
أممد ـ موال مخيلؼ  م  أمورأيب »ر و أك عهقمو  كزعـ أمفخر أمرأزل تف أممرأد    تف 

 ومكلومو  و يلؾ أآلموي أمثبلثي كأمميوو   مو مسمو  وممجمؿ تك طك مو ي كف دالمي أملفظ 
مو غمر، علو أمسكمي الال  دممؿ مهفلؿ. كطذأ رتل مسيدؿ مجعؿ أممعهو أمخو ص  ومهس ي المم  كأل

 «.عومون كطك ال مفقـ مف طذ، أمركأمي
 .ُٕٕأهظر زأد أممسمر  و علـ أميفسمر  مرجب سو ؽ  ص  (ِ)



 
 
 

 

 ٕٖ 
  هفسػ  مدػـ مػـ مػو كأمميوػو   أسيدالؿ  المة مديوج ال  هفس  وويمون   وف مو أممد ـ -ْ

 .(ُ)أسيدالؿ المو كأديوج

 مهقػػو كأمميوػو   كدرأمػ   دبلمػ   مػوف  مقػػو أك تد ػـ مػو طػو أممد مػوي أآلمػوي -ٓ

ف أممعوهو  و  ع ون   ع   تو   مو  .(ِ)تمفوظ  أخيلفي كأل

 مػو كأمميوػو   كأدػدأ  كجقػون  الال أمي كمػؿ مف مديمؿ مـ مو أم يول آل مف أممد ـ -ٔ

 .(ّ)تكجقون  أمي كمؿ مف أديمؿ

 .(ْ)أممدطعي أمدركؼ كأمميوو   أممدطعي  أمدركؼ غمر أمدرآف جممب أممد ـ -ٕ

                                           
أهظر ت ك جعفر تدمد  ف مدمد  ف السموعمؿ أمهدوسو  معوهو أمدرآف أم رمـ  أممددؽ مدمد  (ُ)

  دم  ووؿ ٗٔق  ص َُْٗعلو أملو كهو  جومعي تـ أمدرل  م ي أمم رمي  أمط عي أألكمو 
 مب طذ، أألوكأؿ طو مو ذ ري   ة أمميف.كتج

  دم  مهسل طذأ أمدكؿ المو أ ف جرمر عف ُْٔأهظر يفسمر أممهور  مرجب سو ؽ  ص  (ِ)
مجوطد كع وري  عهد،: مد موي مو  م  مف أمدبلؿ كأمدرأـ كمو سكل ذمؾ  قك ميوو   ملرؼ 

  ع    ع ون.
 كعزأ، المو أ ف أأله ورل.  ُٖٕأهظر زأد أممسمر  و علـ أميفسمر  مرجب سو ؽ   (ّ)

تف طذأ أمرتل ركأ، أ ف »  دم  مدكؿ ُْٔكأهظر تم ون يفسمر أممهور  مرجب سو ؽ  ص  
جرمر عف مدمد  ف جعفر أ ف أمز مر كع وري  عهد، ط ذأ: آموي مد موي طف دجي أمرل 
كعلمي أمع ود كد ب أمخلـك كأم وطؿ  ممس مقو يلرمؼ كال يدرمؼ عمو ك عي علم  كتخر 

وو قي  و أملدؽ مقف يلرمؼ كيدرمؼ كي كمؿ أ يلو أك  مقف أمع ود  مو أ يبلطـ  و مي
أمدبلؿ كأمدرأـ  ال ملر ف المو أم وطؿ كال مدر ف عف أمدؽ  ثـ مدكؿ: كع ور  أ ف جرمر  و 

 «.د ومي  عه  يجعؿ أممد ـ أممعهو أمهص عهد أأللكمممف كأمميوو   مو مدو ل 
 .ُٖٕـ أميفسمر   مرجب سو ؽ  ص أهظر زأد أممسمر  و عل (ْ)



 
 
 

 

 ٕٗ 
 ملػػطلم عػػف يع ػػر أميػػو أممد مػػوي أآلمػػوي تف مي ػػم أميعػػورمؼ طػػذ، خػػبلؿ مػػف

 يديمػػؿ ال كأميػو كأمدػرأـ أمدػبلؿ عػف ييدػد  أميػو أآلمػوي طػو أإلسػبلممي أموػرمعي م ػودا

 أموػرمعي تد ػوـ طػو أمطػرح مقػذأ ك دػون  أإلسػبلممي أموػرمعي م ػودا كي ػكف يدرمفون  كال ي كمبلن 

 أمدػػرآف  ػػو علمقػػو مهلػػكص أألد ػػوـ طػػذ،  وهػػي سػػكأن أمفدقػػون  ػػمف أيفػػوؽ مدػػؿ طػػو أميػػو

 َنَيعاُكمْ  َوَمعا َفُخعُذوهُ  الرَُّسعولُ  آتَعاُكمُ  َوَما يعػومو: مدكم  ملدأوون  أمه كمي أمسهي  و تـ أم رمـ 

 وومػي أمػذل أميفسػمر مػب مديسػل ال دم  مف أيفؽ ود أمرتل طذأ فكم ك  .(ُ)َفانَتُيوا َعْنوُ 

 تد ػوـ كأل ػو ي ورآهمػون  أمملػطلم مقذأ ي لمل  أمرتل مقذأ كمدسل أمدسيكرمي  أممد مي   

 .(ِ)أمورمعي مم ودا أمدسيكرل أمد ون مفقكـ المو أمدالمي ظهمي أمورمعي

                                           

 (.ٕسكر  أمدور   عض مف آمي ) (ُ)
  دم  ذ ر  و ٕٔأمهوس  ص –كأهظر يفسمر أ ف  ثمر  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثومف أمددم   

مقمو تمر ـ    »تل:  َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفانَتُيوايفسمر وكم  يعومو: 
همو مهقو عف ور و علك   «.،  كمقمو هقو ـ عه   وجيه ك،   مه  الهمو م مر  خمر كأل

ثـ مدكؿ: كود ث ي  و أملدمدمف تم ون عف ت و طرمر   تف رسكؿ أك للو أك علم  كسلـ  
  لدمم أم خورل «الذأ تمري ـ   مر  وييكأ مه  مو أسيطعيـ  كمو هقمي ـ عه   وجيه ك،»ووؿ: 
 .ُّّٕ روـ   كلدمم مسلـ ِٖٖٕ روـ 

أهظر هفس أمرتل تك ورمل مه   د/ قون أمدمف مدمكد مدمد مهلكر   و يفسمر أممود  أمثوهمي  (ِ)
مف أمدسيكر أمملرل  مجلي أألزطر أملودر  عف مجمب أم دك  أإلسبلممي  عدد جمودل 

ـ  دم  مذ ر تف أآلموي أممد موي  و أمدرآف أم رمـ مه ب َُِّت رمؿ  -طػ ُّْْأألكمو 
أمم ودا كأألد وـ أألسوس  و أمدمف أإلسبلمو عدمد  كورمعي كع ودأي  كتف طذ، أآلموي  مهقو

أممد موي طو وطعمي أمهص وطعمي أمدالمي  كطو يسيكجل أألخذ  ومسهي أمه كمي أممور ي 



 
 
 

 

 َٖ 
 المختار: المفيوم ثانيًا:

 تف مهػػو أإلسػػبلممي  أموػػرمعي م ػػودا يددمػػد  ػػو ؿومػػ مػػو م ػػؿ أسيعرأ ػػهو  عػػد -ُْ

ذأ أموػػػرمعيل مدولػػػد تـ أموػػػرمعي تد ػػػوـ طػػػو أموػػػرمعي م ػػػودا طػػػؿ هيسػػػونؿ   أألمػػػر  ػػػوف كأل

 أمملطلمل طذأ أمدسيكرل أممورع  عد، كمف أممدهو أممورع أسيخدـ  لموذأ  ذمؾ 

  ثػػرت  ػو أموػرمعي تد ػػوـ أسػيعمؿ وػد أممػدهو أمموػػرع تف هدػرر  ػدن ذل  ػودا -ِْ

 -أمفرؽ: هك م ثـ سهذ رطو هص مف

ف أممفدػػػكد  مسػػػرم  ػػػة وػػػ » تف: علػػػو أممػػػدهو أمدػػػوهكف مػػػف ِّ أممػػػود  يػػػهص -ُ

 «.كأملويل أألد وـ أممدرر   ة وكأهمف خولي   وف مـ يكجد   د وـ أمورمعي أإلسبلممي

 أممكأد  و مهص أمدس مي  أممدو ـ اللدأر  و ف ُْٕٗ مسهي ٗٗ روـ ووهكف ك وف

 غمػر المػو أملم ػي  يهيقػو كميػو تمػكر، مػدمر ك مػؼ أملويػل  طػك مػف علػو  عدطو( كمو َٓ)

                                                                                                           

أمم خكذ  عف رسكؿ أك للو أك علم  كسلـ دم  ي مف تهقو ممسي الال كدو مكدو مف عهد 
َيا ( كمذمؾ تمر أك ع ود،  والميزأـ  ومسهي  و أآلمي أممد مي ٓ-ُآلموي أك )سكر  أمهجـ أ

ٍء َفُردُّوُه َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّمَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلأ اأَلْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفأ َشأْ 
)سكر   وَن ِبالّمِو َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويالً ِإَلى الّمِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم ُتْؤِمنُ 

 (.ٗٓأمهسون  آمي 



 
 
 

 

 ُٖ 
 ََُ روػػـ  ومدػػوهكف أممعػػدؿ ُِٗٗ مسػػهي ِٓ روػػـ وػػوهكف  ػػوف  مػػو  (ُ)أممسػػويؿ مػػف ذمػػؾ

 ثػػـ  (ِ)أمدػػوهكف مػػف  عػػدطو( كمػػو ُِ) أممػكأد  ػػو أممفدػػكد تد ػػوـ علػػو مػػهص  ُٖٓٗ مسػهي

 تد ػػوـ علػػو  عػػدطو( كمػػو ْٕ) أممػػكأد  ػػو  ػػهص  ُِٓٗ  مسػػهي ُُٗ روػػـ أمدػػوهكف لػػدر

 .(ّ)أملم ي

                                           

أملويل طك  ؿ وخص  ومؿ » علو تف: ُْٗٗمسهي  ٗٗمف ووهكف روـ  َٓيهص أممود   (ُ)
أألطلمي ال يعرؼ دموي  تك مموي   تك ي كف دموي  مدددي كم ه  طجر مكطه  رأ مو تك مرغمو  

ي ظركؼ ووطر  دكف الدأري  وؤكه   هفس  تك  ك مؿ عه  مد  ت ثر مف سهي  كيريل علو كدوم
 «.ذمؾ تف يعطلي ملومد  تك ملومم غمر،

  ثـ أسي دمي أمفدر  أمثوهمي  ومدوهكف ُِٗٗمسهي  ّّمسي دمي  ومدوهكف روـ  – ُِيهص أممود   (ِ)
ل علم  أمقبلؾ  عد تر ب مد ـ  مكي أممفدكد أمذل ملل »علو تف:  ََِٔ( مسهي ِروـ )

يورمخ خمسي عور مكمون علو أألوؿ مف كمعي ر أممفدكد مميون  عد م و  .سهكأي مف يورمخ  دد،
  ك عد  وف علو ظقر سفمهي غروي تك  وف  و طوير  سدطي الذأ ث ي ته  و دومي    دد،

ر ريمس كملد . وف مف ت رأد أمدكأي أممسلدي ك دد تثهون أمعملموي أمدر مي م و سهي الذأ
 دسل أألدكأؿ ك عد أميدرل كأسيظقور أمدرأيف  أميو مللل مجلس أمكزرأن تك كزمر أمد وع 

 سمون أممفدكدمف أمذمف أعي ركأ تمكأيون  و د ـ أمفدر  أمسو دي كمدـك طذأ ورأرأن  معقو أمقبلؾ 
د ـ ك و أألدكأؿ أألخرل مفكض تمر يددمد أممد  أميو م مدوـ أمد ـ  مكي أممفدكد.أمدرأر 

أميدرل عه   جممب علو تال يدؿ عف تر ب سهكأي كذمؾ  عد .  مكي أممفدكد  عدطو المو أمدو و
 «.أمطرؽ أممم هي كأممكللي المو معر ي الف  وف أممفدكد دمون تك مميون 

يدمـ أممد مي ك مبلن عف أملويل »علو تف  ُِٓٗمسهي  ُُٗمف أمدوهكف روـ  ْٕيهص أممود   (ّ)
ميو  وهي ود أهد ي مد  سهي تك ت ثر علو غمو   كيرٌيل  :كأؿ أآليمي ومؿ أألطلمي  ة أألد

علو ذمؾ يعطمؿ ملومد . )تكالن( الذأ  وف مفدكدأن ال يعرؼ دموي  تك مموي . )ثوهمون( الذأ مـ م ف 
م  مدؿ الوومي كال مكطف معلـك تك  وف م  مدؿ الوومي تك مكطف معلـك خورج أمممل ي 

 «.ٌمو ويكه   هفس  تك تف ميورؼ علو مف ميهم    ة الدأريقوأمملرمي. كأسيدوؿ علم  تف ميك 



 
 
 

 

 ِٖ 
يعمػػػػمف أمكرثػػػػي كيددمػػػػد » : تف علػػػػو أممػػػػدهو أمدػػػػوهكف مػػػػف ٕٖٓ أممػػػػود  يػػػػهص -ِ

تهلػػػػ ويقـ  ػػػػو أإلر  كأهيدػػػػوؿ تمػػػػكأؿ أمير ػػػػي المػػػػمقـ يسػػػػرل  ػػػػو وػػػػ هقو تد ػػػػوـ أموػػػػرمعي 

 «.أإلسبلممي كأمدكأهمف أملودر   و و هقو

 أخيمػػري كوػػد أممكأرمػػ   تد ػػوـ مػػهظـ  ُّْٗ مسػػهي ٕٕ روػػـ أممكأرمػػ  وػػوهكف كهجػػد

 طػػذأ علػػو تدػػوؿ وػػد أممػػدهو أمموػػرع كم ػػكف  (ُ)أممخيلفػػي أإلسػػبلممي أممػػذأطل مػػف تد ومػػ 

 أإلسبلممي. أمورمعي تد وـ مف هلكل  مسيدو أمذل أمدوهكف

يسػػػرل علػػػػو أمكلػػػػمي » -تف: علػػػػو أممػػػػدهو أمدػػػوهكف مػػػػف ُٓٗ أممػػػػود  يػػػهص -ّ

 .(ِ)«كأهمف أملودر   و و هقوتد وـ أمورمعي أإلسبلممي كأمد

ػػػًدؿ أميػػػو أمثبلثػػػي أمهلػػػكص طػػػذ،  م ػػػودا» ملػػػطلم عػػػف أممػػػدهو أمموػػػرع  مقػػػو عى

  سَّػػػػر، هدػػػػك علػػػػة أإلسػػػػبلممي أموػػػػرمعي تد ػػػػوـ ملػػػػطلم كأسػػػػيخدـ «.أإلسػػػػبلممي أموػػػػرمعي

                                           
ـ  ُّٔٗ -طػ ُّّٖأهظر أمومخ/ مدمد ت ك  زطر   أمير وي كأممكأرم   دأر أمف ر أمعر و   (ُ)

علو س مؿ أممثوؿ م موف أعيمود أمدوهكف علو ت ثر مف رتل  و أممس مي  ُٖٕ  ص ُٕٓ در  
 أمكأدد .

أمددكؽ أمميعلدي  ومير ي  و أمفد  أإلسبلمو  دأر أمهق ي كأهظر تم ون د/ مكسؼ ووسـ   
  دم  مذ ر سمودي  تف ووهكف أممكأرم  تخذ ُٗ  ص َِـ   در  َُٗٗ -طػ َُُْأمعر مي  

 مذطل جمقكر أمفدقون أمذمف ميكسعكف  و مدمكؿ أمير ي  كمـ م خذ  مذطل أمدهفمي  كأهظر 
كف أممكأرم  أمملرل تخذ  وممذطل   دم  مك م سمودي  تف ووهِّ  ص ُْتم ون  در  

أمده لو أمذل مدكؿ  يددمـ دؽ أمميك و علو ددكؽ أمدأيهمف تموي  وهي طذ، أمددكؽ  كأهظر 
  دم  مرل سمودي  تف ووهكف أممكأرم  ود تخذ  مو ووؿ     دقون مذطل ّٓ  صٖٓتم ون  در  

أمير ي أممدمهي كغمر أموو عو مف تف كوي أمك و  طك كوي أسيددوؽ أإلر   دكف يفروي  مف 
 أممدمهي.

طذ،  عض تمثلي يفمد تف ووهكف أممكأرم  مـ معكؿ علو مذطل كأدد   ؿ تخذ   ؿ رتل مللم  
 يط مد   و طذأ أمزموف كمددؽ أممسر كر ب أمدرج.

 -طػ ُّٗٔأهظر أمومخ/ مدمد ت ك  زطر   ورح ووهكف أمكلمي  م ي ي أألهجلك أمملرمي   (ِ)
  ُٖ  ُٕ  ميعلـ تف ووهكف أمكلمي تخذ  ارأن  دقمي مخيلفي   در  ُٕ  ص ُٔـ   در  َُٓٗ

   دم  عرض ممسويؿ  و أمكلمي تخذ أمدوهكف  مقو  رتل أمجمقكر.ُٗ



 
 
 

 

 ّٖ 
  وهػػػػي كمػػػػك ديػػػػو أموػػػػرمعي  تد ػػػػوـ ي ػػػػكف تف مم ػػػػف ال أموػػػػرمعي م ػػػػودا  ػػػػ ف (ُ)أمػػػػ عض

 أمث ػػػكي وطعمػػػي أألد ػػػوـ أمدسػػػيكرمي أممد مػػػي مملػػػطلم ك دػػػون  تك و علمقػػػ أمميفػػػؽ أألد ػػػوـ

 لدممل أم بلـ طذأ  قؿ (ِ)معو أمدالمي كوطعمي

 الممقػػو هسػػيهد تدمػػي ذمػػؾ  ػػو كمهػػو الممػػ   ذطػػل  ممػػو أمطػػرح طػػذأ مػػب هيفػػؽ ال هدػف -ّْ

ف علمقػػػو  كهعػػػكؿ  طػػػذ،  ػػػو أموػػػرمعي تد ػػػوـ مملػػػطلم أمموػػػرع أسػػػيخدأـ  ػػػ ف هدػػػر  هػػػو كأل

 أميفروػي طػذ،  ػ ف ذمػؾ هفسػر ال تههػو  مػد  وملػي  ألػطبلدمي دوػي علو مهـ بلثيأمث أمهلكص

 -أآليمي: مؤلدمي كذمؾ أألد وـ طو أمورمعي م ودا أعي ور عف يدج هو

 كوػػػي أمموػػػرع معر قػػػو مدػػػدد  مك ػػػكعوي عػػػف يػػػي لـ أمثبلثػػػي أمهلػػػكص طػػػذ، -  ت

 تف كمعػػرؼ مكلػػومو( أ – أممكأرمػػ  تد ػػوـ – كأملويػػل أممفدػػكد )تد ػػوـ كطػػو علمقػػو أمػػهص

 أمفدقمػػػي أممػػػذأطل مػػػف هلكلػػػقو أسػػػيدي أمدػػػكأهمف طػػػذ، تف كمعلػػػـ يهظمقػػػو  وػػػكأهمف طهػػػوؾ

  ػػو أمػػهص  ع ػػس أموػػرمعي  تد ػػوـ ملػػلم  مقػػو مسػػيخدـ تف مهوسػػ ون   ػػوف مػػذمؾ أممخيلفػػي 

 مسػ مي مػهظـ عػرؼ تك يوػرمعو هػص مكجػد مػـ الذأ عػوـ  د ػـ عػف يي لـ أميو أألكمو أممود 

 تهػ   وملػي  ألػطبلدمي دوػي علػو مػهـ كطػذأ أموػرمعي  م ػودا المو أمدو و ج م أممسويؿ مف

                                           
 وف أمدوهكف »   دم  مدكؿ: ِٖ  ص ُْأهظر د/ تدمد مدمد دومش  مرجب سو ؽ   در   (ُ)

دمي  وملي   مف م ودا كموزأؿ ميفرؽ  دوي ألطبل ُْٖٗمسهي  ُُّأممدهو أملودر  روـ 
مه   ك مف تد وـ  ِ/ؼُأممهلكص علمقو لرأدي  و أممود  « أمم ودا»أمورمعي يلؾ 
مف ذأي  ُٓٗك  ُ/ٕٖٓ و أمموديمف  -مثبلن  –أممهلكص علمقو « أألد وـ»أمورمعي يلؾ 

ف أمدوهكف. الذف أميفروي  مف م ودا أمورمعي كتد وـ أمورمعي  طو يفروي مدههي  مهون  و أمدوهك 
 أمملرل مهذ ثلثو ورف  كمسيدر  ووهكهون.

أالديموؿ أمد ويو علو  –مف  ول تكمو  –كال مجكز »  ِّ  ص ُٓثـ مدكؿ  و  در   
أالسيعو ي  –ديو  –مفقكمقو  كمك  والسيعو ي عف م ودا أمورمعي   د وـ أمورمعي   ؿ 

أمدسيكرل أمذل مـ  عهقو  ف ر  أألد وـ أمدطعمي  ثـ هس ي طذأ أالسي دأؿ المو ولد أممورع
 «.مدلد، تلبلن 

 رأجب د ـ أممد مي أمدسيكرمي  سو ؽ أإلوور  المم . (ِ)



 
 
 

 

 ْٖ 
 أممخيلفػي أممػذأطل تد ػوـ تموم  سم كف أمدو و تف ذمؾ معهو ألف أمورمعي تد وـ مدؿ مـ

 غمػر، مي هػو وػد أألد ػوـ طػذ، تدد أمدو و ي هو الذأ كأميو آخر المو مذطل مف يخيلؼ أميو

 أميعومؿ. و  أ طرأل المو مؤدل كطذأ آخر د مون 

 أميد ػػمرمي أألعمػػوؿ  ػػو كرد مػػو – أألكمػػو أمهدطػػي  ػػو – الممػػ  ذط هػػو مػػو مػػدعـ – ل

 جعلػي د/أمسػهقكرل أم  مػر أمفدمػ  مػف )ك ػوويرأح أمموػركع مرأجعي مجهي تف أممدهو ملدوهكف

 د ػػـ يط مدػػ   مم ػػف يوػػرمعو هػػص مكجػػد مػػـ الذأ تهػػ  أألكمػػو أممػػود  مػػف أمثوهمػػي أمفدػػر  هػػص

 أأل ثػػػر أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي م ػػػودا   مدي ػػػو مكجػػػد مػػػـ  ػػػمذأ أمعػػػرؼ   مدي ػػػو أمدو ػػػو

 م ػػودا   مدي ػػو يكجػػد مػػـ  ػػمذأ معػػمف   مػػذطل يدمػػد دكف أمدػػوهكف  طػػذأ مهلػػكص مبلنمػػي

 أمعدأمي. كوكأعد أمط معو أمدوهكف

 أعيػػرض أموػػمكخ  مجلػػس  أممػػدهو أمدػػوهكف مجهػػي  ػػو أمػػهص طػػذأ هظػػر عهػػد تهػػ   مػػد

  مػذطل يدمد دكف أإلسبلممي أمورمعي م ودا علو أإلدومي  ـد علو عمسو دلمو أألسيوذ

 أممذأطل. الخيبلؼ أألد وـ  مف أ طرأ و ميدد  ذمؾ تف وويبلن  معمف

 م ػػودا علػػو أإلدومػػي مديػػرح تهػػ  كت ػػوؼ ذمػػؾ  ػػو أمعوػػموكل مدمػػد أألسػػيوذ كتمػػد،

 .(ُ) م  خبلؼ ال أمورمعي م ودا جكطر ألف ومد   دكف أمورمعي

                                           
. كود تجول أمد يكر/ أمسهقكرل عف طذ، ُِٗ-َُٗأهظر مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  ص  (ُ)

تف أممود  يي لـ عف م ودا أمورمعي تل  لمويقو  كطو ممسي مدؿ خبلؼ  مف »أممهوووي  دكم : 
 «.أمفدقون



 
 
 

 

 ٖٓ 
 أمموػػور مف تدػػد أمسػػهقكرل أمػػرزأؽ د/ع ػػدَت أم  مػػر أمفدمػػ  مسػػوف علػػو جػػون مػػو – ج

 أمفدمػػػ  مػػػف  ػػػؿ»  دكمػػػ : أألكمػػػو أممػػػود  لػػػوغكأ أمػػػذمف كتدػػػد أممػػػدهو  أمدػػػوهكف ك ػػػب  ػػػو

 كمػـ هػص  مػ  مػرد مـ  ممو أممدهو  أمدوهكف تد وـ مسي مؿ تف مطوم ون  أآلف تل م كأمدو و

 .(ُ)«بلموأإلس أمفد  تد وـ المو  ومرجكع عرؼ   م  مدطب

 تك ػدي  مػو – م ررطػو مػو مػو مقػو مخيلفػٍمف ملػطلدٍمف أسيعموؿ  و أمملومر   قذ،

 أإلسبلمميل أمورمعي  م ودا أممدلكد  مو – سو دون 

 ك  فو ػػون  مرهػػون  ملػػطلدون  أإلسػػبلممي أموػػرمعي م ػػودا ملػػطلم تف مػػرأن ال -ْْ

 وطعمػي أمث ػكي وطعمػي يأإلسػبلمم أموػرمعي تد ػوـ يسيكع   تف أألدكأؿ مف  دوؿ مم ف كال

 أمدطعمػي أموػرعمي أألد ػوـ» وومػي عهػدمو أمدسػيكرمي أممد مػي الممػ   طهػي مػو كطػذأ أمدالمػي 

 ال أميػو أمثو يػي كتلػكمقو أم لمػي  م وديقػو أإلسػبلممي أمورمعي مف يمثؿ كدالميقو  ث كيقو  و

 ال أألد ػػوـ طػػذ، الف دمػػ  مخومفقػػو  تف يوػػرمعو مػػهص مم ػػف كال ي ػػدمبلن  تك يػػ كمبلن  يديمػػؿ

 علمقػو  أمخػركج مجػكز كال أميعػدمؿ  علػو علػمي طػو الذ كأمم وف  أمزموف ميلمر ي عون  ييلمر

 .(ِ)«معهوطو عف  قو أالميكأن تك

                                           

 .ْٖ  ص ّأهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  أمكسمط  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ   در   (ُ)
 ؽ  سو ؽ أإلوور  المم . ُٕمسهي  ٖأهظر د ـ أممد مي أمدسيكرمي أمعلمو  و أمدعكل روـ  (ِ)



 
 
 

 

 ٖٔ 
 تد ػوـ طػو أموػرمعي م ػودا يعي ػر مػـ أممد مػي تف معهػو، – هظػرل  ػو – أمدػكؿ طذأ

 أمعملػو أميط مػؽ طػو أألد ػوـ طػذ، تف أعي ػري  ػؿ أمدالمػي  وطعمػي أمث ػكي وطعمي أمورمعي

 مػػو تمػػو أالجيقػػود  معػػ  مميهػػب كأميػػو أم لمػػي مم وديقػػو أإلسػػبلممي أموػػرمعي  ػػو علمػػ  أمميفػػؽ

 مػػف طػػو معػػون  كأمدالمػػي أمث ػػكي ظهمػػي تك أمدالمػػي ظهمػػي تك أمث ػػكي ظهمػػي أألد ػػوـ مػػف عػػدأطو

 أميػػو طػػو أألخمػػر  أألد ػػوـ كطػػذ، أالجيقػػود  يد ػػؿ كم هقػػو تم ػػون  أإلسػػبلممي أموػػرمعي م ػػودا

 ألف كدمكميقػػػو  مركهيقػػػو ي ػػػمف أميػػػو كطػػػو كم ػػػوف  زمػػػوف م ػػػؿ لػػػومدي أموػػػرمعي يجعػػػؿ

  مو أمع ود ويكف يهظمـ كميـ أخيبل قو  علو أمهكأزؿ مكأجقي ميـ أألد وـ طذ،  و  والجيقود

 .(ُ)أمدمو   و در يقـ  وميومو معطؿ كال ورعون  أممعي ر  ملومدقـ م فؿ

                                                                                                           

كأهظر تم ون أمومخ/ مدمد أمخ ر دسمف  أمورمعي أإلسبلممي لومدي م ؿ زموف كم وف  دأر  
  دم  مدكؿ سمودي  تف ُّ  صُٗٗٗلر  يددمـ كيددمؽ د/مدمد عمور   هق ي م

أمورمعي أإلسبلممي مـ يهزؿ تد ومقو  و هسؽ كأدد مف أميفلمؿ كأم موف   ؿ ترودي أمورمعي »
علو  ع قو  داليؿ خولي  كورري  دميقو  و تلكؿ  لمي ممسيه طقو أمذمف تكيكأ أمعلـ عهد 

 «.أمدوجي الممقو
 ؽ  سو ؽ أإلوور  المم .ُٕمسهي  ٖمد مي أمدسيكرمي أمعلمو  أمدعكل روـ أهظر د ـ أم (ُ)

كأهظر تم ون مو مؤ د مو وومي  أممد مي أمدسيكرمي أمعلمو  مكسكعي  موف أإلسبلـ  و قوي دكؿ  
  العدأد هخ ي مف   ور ُٕمركهي أميورمب أإلسبلمو كلبلدمي  م ؿ زموف كم وف  أمجزن 

أمورمعي أإلسبلممي ر وهمي »  دم  جون  م  تف ُٖـ  ص َُِِأمعلمون   دكف دأر هور  ط 
ييسـ  وم موؿ كأمسمك كأمدممكمي   مو تف  قو مف أمسموي أممزدكجي  ومث وي  و مدو ؿ أممركهي  

 «.كأمخلكد  و مدو ؿ أميطكر مو مجعلقو لومدي م ؿ زموف كم وف



 
 
 

 

 ٖٕ 
 يدػي يػدخؿ تم ػون  طػو أمدالمػي ظهمػي أموػرمعي  ػوـتد تف علػو مهؤ ػد مثػوالن  كه رل

ف أمورمعي  م ودا ملطلم  طػذأ كم ػف  مقو  أالجيقود أألمر مكمو تك ملمورع مسكغ  وف كأل

  ػكأ طقو مليزمػون  مجوكزطػو  ال  مػو ملوػرمعي أم لمػي أأللػكؿ الطػور  ػو كأوعػون  دكمون  أالجيقود

  ػو بلن  مفركعقػو  أم ػو طي كأمدكأعد ميأمعمل أألد وـ علو أالسيدالؿ مهوط  ميدرمون  أمثو يي 

 كأمعدػػػؿ كأمػػػهفس أمػػػدمف علػػػو دفػػػوظ مػػػف علمػػػ  يدػػػكـ  مػػػو ملوػػػرمعي أمعومػػػي أممدولػػػد لػػػكف

 ِبَأنُفِسعععِينَّ  َيَتَربَّْصعععنَ  َواْلُمَطمََّقعععاتُ  كيعػػػومو: سػػػ دوه  أك وػػػكؿ  مػػػثبلن   (ُ)كأممػػػوؿ كأمعػػػرض

 ألف أمدالمػي  ظهػو تهػ   مػد أمث ػكي  وطعػو أمدرآهػو أمػهص طذأ تف معلكـ  (ِ)ُقُرَوءٍ  َثاَلَثةَ 

  دػػػد أممهطلػػػؽ طػػػذأ كمػػػف أمطقػػػر  كمعهػػػو أمدػػػمض  معهػػػو مدمػػػؿ موػػػيرؾ  مفػػػظ «وػػػركن»

 أميػػػو أممػػػرت  عػػد   ػػػو أممػػػذأطل   دقػػون  عػػػدطـ كمػػػف علػػمقـ أك ر ػػػكأف أملػػػدو ي أخيلػػؼ

 تك  سخ  تك  طبلؽ د مون  تك ددمدي أمدخكؿ  عد لدمم زكأج  و أمفروي ك وهي يدمض 

 مجػػل  ممػػو  ومددمدػػي ملوػػ قي المدووػػون  –  وػػ قي كطن تك ددمدػػي أمػػدخكؿ  عػػد  وسػػد زكأج  ػػو

                                                                                                           

كأألسوممل  أمث وي  و أأللكؿ أمث وي  و أألطدأؼ كأملوموي  كأممركهي  و أمكسويؿ »ثـ مدكؿ:  
كأم لموي  كأممركهي  و أمفركع كأمجزيموي  أمث وي  و أمدمـ أمدمهمي كأألخبلومي كأممركهي  و 

 «.أمويكف أمدهمكمي كأمعلممي
كأهظر تم ون د/ ع د أمعظمـ ال رأطمـ مدمد أممطعهو  أ يرأنأي أممسيورومف علو أإلسبلـ   

 .ٖٗـ  ص ُِٗٗ -طػ ُُّْمط عي أألكمو  عرض كهدد  م ي ي كط ي  أمدوطر   أ
 ؽ  سو ؽ أإلوور . ُُمسهي  ِٗأهظر د ـ أمدسيكرمي  و أمد مي روـ  (ُ)
 (.ِِٖسكر  أم در    عض مف آمي ) (ِ)



 
 
 

 

 ٖٖ 
 دم ػػػوي  ػػػثبل  يعيػػػد تف دػػػر   وهػػػي الف علمقػػػو مجػػػل أمهسػػػل  طهػػػو كطػػػك  مػػػ  أالديمػػػوط

 .(ُ)كأمموم مي أموو عمي عهد تطقور كثبلثي كأمدهو لي  أمدهفمي عهد  ومبلي

 تك أمطقػػػر سػػػكأن وػػػون رتل  ػػػ ل  خػػػذم تف أمموػػػرع كسػػػب  ػػػو م ػػػكف أممثػػػوؿ طػػػذأ  ػػػو

 مػػثبلن  كم خػػذ أمػػرتمٍمف طػػذٍمف مطػػرح تف مػػ  مم ػػف ال تهػػ   مػػد ذمػػؾ   ػػو علمػػ  دػػرج كال أمدػػمض

 مجػل أميػو أممعػوممر عػف خركجػو ذمػؾ  ػو ألف يدػمض  أميػو أممػرت  دػؽ  ػو أألوػقر  عد 

 أإلسبلممي. يأمورمع م ودا مف تم ون  أمظهمي أألد وـ تف مؤ د كطذأ أالجيقود  عهد أي وعقو

 أمث ػػكي وطعمػػي سػػكأن أموػػرمعي تد ػػوـ يعهػػو أإلسػػبلممي أموػػرمعي م ػػودا :الخالصععة

 ظهمػػي تك أمدالمػػي ظهمػػي تك أمث ػػكي ظهمػػي تد ػػوـ تك أالجيقػػود   مقػػو مسػػكغ ال كأميػػو كأمدالمػػي

 أمد ػـ المػو ملكلػكؿ أالجيقود أألخمر  أألد وـ  و ملمورع مسكغ م ف معو  كأمدالمي أمث كي

 كجػػكل مػػب أمع ػػود  ملػػومم كمددػػؽ أمزمػػوف  طػػذأ  ػػو أمعػػوـ أملػػومم مددػػؽ مػػذلأ أموػػرعو

                                           

أهظػػر أألسػػيوذ/  ػػدرأف ت ػػك أمعمهػػمف  ػػدرأف  تد ػػوـ أمػػزكأج كأمطػػبلؽ  ػػو أإلسػػبلـ   دػػ  يدلملػػو   (ُ)
 .َّٕ  ص ُُٔٗمد  كمهددي  مط عي دأر أمي ممؼ  درأسي مدورهي  أمط عي أمثوهمي  مز 

كأهظر تم ون د/ تدمد  ػرأج دسػمف  تد ػوـ أألسػر   ػو أإلسػبلـ  أمطػبلؽ كددػكؽ أألكالد كهفدػوي  
 .ُُِ  ص ُٖٗٗأألوورل  أمدأر أمجومعمي   مركي   

كأهظػػر د/ ع ػػد أممجمػػد مدمػػد مطلػػكل  أمػػكجمز  ػػو تد ػػوـ أألسػػر  أإلسػػبلممي  مؤسسػػي أممخيػػور  
 .ّْٓـ  ص ََِْ -طػ ُِْٓملهور كأميكزمب  

  ُٔٔكأهظر تم ون أمعبلمي/ تدمد مدمد وو ر  هظوـ أمطبلؽ  و أإلسبلـ  م ي ػي أمسػهي   دػر   
 .ٕٖ  صُٕٔ



 
 
 

 

 ٖٗ 
 كأمدكأعػػػد أألد ػػػوـ علػػػو أالسػػػيدالؿ كمهػػػوط  أمثو يػػػي ك ػػػكأ طقو أموػػػرمعي  مدولػػػد أالميػػػزأـ

 .(ُ) قو أممعمكؿ كأمفدقمي أأللكممي

 

 

                                           

  دمػ  َُِْطذأ طك يفسمر أممد مي أمدسيكرمي  أمذل تخذ    أمدسيكر أمملػرل  عػد أميعػدمؿ  (ُ)
أمملػدر  أإلسػبلمميدسػيكرأن مؤ ػد تف م ػودا أموػرمعي  يل ه» جون  و دم وجي أمدسيكر مو ملو: 

أممد مػػي أمدسػػيكرمي  تد ػػوـي ػػمه  مجمػػكع  أمريمسػػة مليوػػرمب  كتف أممرجػػب  ػػة يفسػػمرطو طػػك مػػو
 «.أمعلمو  ة ذمؾ أمو ف

كأهظػر تم ػون أميدرمػر أممدػدـ المػػو مجلػس أموػعل مػف مجهػي العػػدأد أمدسػيكر عػف مدولػد أميعػػدمؿ  
، أممود  )م ودا أمورمعي أإلسبلممي أمملر أمػريمس مليوػرمب( يلػـز طذ»أمدسيكرل دم  جون  م  

أممورع  والميجون المو تد وـ أمورمعي أإلسبلممي مل د  عف  لمي   مقو مب المزأمػ   عػدـ أالميجػون 
المو غمرطو   مذأ مـ مجد  و أمورمعي أإلسبلممي د مون لرمدون   مف كسويؿ أسيه وط أألد ػوـ مػف 

 ػػو أموػػرمعي أإلسػػبلممي يم ػػف أمموػػرع مػػف أميكلػػؿ المػػو أألد ػػوـ أمبلزمػػي أمملػػودر أالجيقودمػػي 
 «.أميو ال يخومؼ أأللكؿ كأمم ودا أمعومي  و أمورمعي

 .ُّٕطذأ أميدرمر موور المم  مدل د/ علو دسمف هجمد   مرجب سو ؽ  ص  
كطػػػذأ مػػػدعـ كجقػػػي هظرهػػػو  ػػػو تف م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي ال يديلػػػر علػػػو أألد ػػػوـ وطعمػػػي  

أمث ػػكي وطعمػػي أمدالمػػي   ػػؿ يميػػد ملمرطػػو مػػف أألد ػػوـ    مػػد تف أمموػػرع مػػف ددػػ  أمكلػػكؿ المػػو 
 د ـ مهوسل أمزموف كأمم وف كال مخومؼ م ودا أمورمعي أإلسبلممي.

 .ُُٕ-ُُٔكأهظر تم ون مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي ملدوهكف أممدهو  أمجزن أألكؿ  ص 
تلبلن مػف أموػرمعي أإلسػبلممي مرجػب  ػو يفسػمرطو المػو تف أألد وـ أميو أسيدي »دم  جون  مقو  

تد ػػػوـ أموػػػرمعي مػػػب مبلدظػػػي مػػػو جػػػون  ػػػو أممػػػود  أألكمػػػو مػػػف أمموػػػركع مػػػف أعي ػػػور أموػػػرمعي 
أإلسػػبلممي ملػػدرأن رسػػممون مػػف ملػػودر أمدػػوهكف كمػػف تف ملدو ػػو تف مرجػػب المػػو تد ػػوـ أموػػرمعي 

 «.أإلسبلممي  لمو  وف طهوؾ مدؿ مذمؾ



 
 
 

 

 َٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ُٗ 

 الفصل الثانى

 دور مبادئ الشريعة اإلسالمية

 كمصدر لمقانون المدنى

 رسػػمو ملػػدر أإلسػػبلممي أموػػرمعي م ػػودا تف  علػػو (ُ)أمدػػوهكهو أمفدػػ  أيفػػؽ -ْٓ

 تف  مػػػػد كأمعػػػػرؼ  أميوػػػػرمب  عػػػػد أميوممػػػػي أممري ػػػػي  ػػػػو مػػػػ يو أممػػػػدهو  أمدػػػػوهكف ملػػػػودر مػػػػف

                                           

ؿ أممثوؿ د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  د/تدمد دومي ت ك سيمي  مرجب أهظر علو س م (ُ)
 .َُٕ / ص ِٗسو ؽ   در  

أمورمعي أإلسبلممي ملدر رسمو م ثمر مف وكأعد أألدكأؿ أموخلمي  كتهقو »دم  مذ رأف تف  
ملدر يورمخو ممو هدؿ عهقو مف تد وـ  سكأن يعلدي  وألدكأؿ أموخلمي تك  وممعومبلي. م ف 

كطك مدلكر علو أممعومبلي ود أسيدد  يجدمدأ خطمرأ    ف جعؿ  –هكف أممدهو أمجدمد أمدو
كأهظر د/ ع د أمدو دجوزل  « أمورمعي أإلسبلممي مف  مف أمملودر أمرسممي ملدوهكف أمملرل

أمورمعي ثوم  أمملودر أميو مرجب »  دم  مذ ر تف ُْٗ(  ص ُِٓمرجب سو ؽ   در  )
  ص ُٖٓكأهظر د/ سلمموف مروس  مرجب سو ؽ   در  « أمدوهكهمي الممقو مليعرؼ علو أمدوعد 

أممورع أمملرل مـ م يؼ  وعي ور أمدمف ملدرأن رسممون تللمون ملدكأعد »  دم  مذ ر تف ْْْ
أمدوهكهمي  و مسويؿ أألدكأؿ أموخلمي   ؿ أعي ر م ودا أمورمعي أإلسبلممي ملدرأن رسممون 

كأهظر د/ يك مؽ دسف  رج  مرجب سو ؽ   «ممسويؿأديموطمون ملدوهكف  و غمر ذمؾ مف أ
كأهظر د/ «   دم  مذ ر تف م ودا أمورمعي أإلسبلممي ملدر أديموطو ملو أمعرؼَُُص

كأهظر د/ مدمد دسمف مهلكر  مرجب    ِٕٕ  ص ُٓٔدسف  مر   مرجب سو ؽ   در  
رسمو  رلي يط مؽ أمورمعي أإلسبلممي  ملدر »  دم  مذ ر سمودي  تف َِٔسو ؽ  ص 

أديموطو ملدوهكف طو مف أمهدر   م وف هظرأن ألف أمدو و غوم ون مو مجد أمدؿ  و أميورمب تك 
  كأهظر تم ون د/ َِٗ  كأهظر د/ مدمد دسوـ مدمكد مطفو  مرجب سو ؽ  ص «أمعرؼ

أممود  أألكمو مف أمدوهكف أممدهو »  دم  مذ ر تف َِٔمخيور أمدو و  مرجب سو ؽ  ص 



 
 
 

 

 ِٗ 
 أإلسػػبلممي  أموػػرمعي م ػػودا يعي ػػر»  مػػ  مدػػكؿ رتمػػون  كي هػػو أمددمدػػي  مقػػذ، يه ػػر (ُ)أمػػ عض

 أمثوهمػي أممػود  يػهص  مػو أمدػوهكف ملودر مف يعي ر ال كم هقو ملدوهكف  أمعومي أمم ودا مف

 طػػػذأ  دسػػػل أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي م ػػػودا تف ذمػػػؾ دومدػػػي. غمػػػر لػػػموغي  ػػػو أمدسػػػيكر مػػػف

  د ػـ مطومػل كأمموػرع هفسػ . أمموػرع  قػو تخػذ الذأ الال ووهكهمػي ووعد  يل م ال ذأي  أمهص

 الال ووهكهمػي وكأعػد أمم ػودا طػذ، يلػ م كال أإلسػبلممي  أمورمعي م ودا  وسيلقوـ أمهص طذأ

 طك أمدومي طذ،  و أمدوعد  ملدر كم كف مهقو  أممسيكدو  مليورمعوي أممورع اللدأر  عد

 –  ػدأ كوػد أمػرتل  طػذأ ممهوووػي هعػكد كسػكؼ  « ػ   تكدو أمذل أمعوـ أمم دت كممس أميورمب

 أميومو: أمهدك علو م دثمف المو أمفلؿ طذأ يدسمـ – مهو

 يورمعو. هص كجكد دومي  و أإلسبلممي أمورمعي م ودا دكر :األول المبحث

 أميوػرمعو أمػهص غمػول دومػي  ػو أإلسػبلممي أموػرمعي م ػودا دكر :الثعانى المبحعث

 كأمعرؼ.

 

 
                                                                                                           

أن أديموطمون رسممون ملدوهكف أممدهو م يو  عد أمعرؼ كو ؿ أمدوهكف جعلي أمورمعي ملدر 
 «.أمط عو

 .ِِٔ  ص ِٖأهظر د/ سممر يهوغك  مرجب سو ؽ   در   (ُ)



 
 
 

 

 ّٗ 

 المبحث األول

 دور مبادئ الشريعة اإلسالمية

 فى حالة وجود نص تشريعى
  ػػػمف أمدو ػػػو  علػػػو أممعرك ػػػي أممسػػػ مي مد ػػػـ يوػػػرمعو هػػػص مكجػػػد عهػػػدمو -ْٔ

 أمملػػدر أإلسػػبلممي أموػػرمعي م ػػودا ي ػػكف تف :أوليععا ثبلثػػي:  ػػركض عػػف مخػػرج ال مػػرأأل

 آخػر ملػدر أميوػرمعو ملػهص م ػكف تف :والثعانى ( األول المطمعب) أمػهص مقػذأ أميورمخو

 ملػػػػهص م ػػػػكف تف :والثالععععث معقػػػػو  ميعػػػػورض ال كم هػػػػ  أإلسػػػػبلممي أموػػػػرمعي م ػػػػودا غمػػػػر

 (الثانى المطمب) أمم ودا طذ، مب كميعورض أمورمعي  م ودا غمر آخر ملدر أميورمعو

 -أميومو: أمهدك علو

 المطمب األول

 مبادئ الشريعة اإلسالمية

 مصدر تاريخى لمنص التشريعى
 -طمو: معهموف تطمقو معؿ مخيلفي  معوف مقو ملدر  لمي تف مرأن ال -ْٕ

 وهكفأمدػػ معي ػػر  مػػثبلن  تد ومػػ . أمدػػويـ أمدػػوهكف عهػػ  تخػػذ أمػػذل أميػػورمخو أأللػػؿ -ُ

 طػك أمركمػوهو أمدػوهكف تف  مػو أمملػرل  أمدػوهكف وكأعػد أل ثػر أميورمخو أمملدر أمفرهسو

 أمفرهسو. أمدوهكف تد وـ مف م ثمر أميورمخو أمملدر



 
 
 

 

 ْٗ 
 مسػمو كطػذأ أمملزمػي  وكيقػو أمدوهكهمػي أمدكأعد يعطو أميو أمسلطي    مدلد كود -ِ

 أموػػػرمعي كم ػػػودا عػػػرؼكأم أميوػػػرمب مثػػػؿ  (Source Formelle) أمرسػػػمو  ومملػػػدر

 .(ُ)أمعدأمي كوكأعد أمط معو  كأمدوهكف أإلسبلممي 

 تلػػػػلقو يعػػػػكد أميػػػػو أميوػػػػرمعمي أمهلػػػػكص علػػػػو أممطلػػػػل طػػػػذأ  ػػػػو هر ػػػػز كسػػػػكؼ

 أإلسبلممي. أمورمعي م ودا المو أميورمخو

 

 

                                           

أهظػػر د/ ع ػػد أمػػرزأؽ تدمػػد أمسػػهقكرل  كد/ تدمػػد دوػػمي ت ػػك سػػيمي  تلػػكؿ أمدػػوهكف  مرجػػب  (ُ)
 .َٖ  صٗٔسو ؽ   در  

V. aussi, Boris Barraud, les sources du droit de la communication par 

internet, th., université D'Aix-Marsellie, Faculté de droit et de science 

polltique, 2016, p. 45. 

 دم  جون  مقو تف:
"Au sens premier, le mot «source» renvoie à l' "eau qui sort de la terre. 

[à l'] issue naturelle ou artificielle par l'quelle une eau souterraine se 

déverse  à la surface du sol". De manière figurée est visé par ce terme 

l' "origine, [le] principe de quelque-chose. "une source, note – t – on. C' 

est un début. un   commencement, un point de départ: une source est 

ce qui est premier. C'est notamment en droit qu'on recourt à la 

métaphore aquatique de la "source" - puisqu' est en cause une image. Il 

faudrant, pour s'exprimer le plus justement, toujours entourer le nom 

"source" de guillemets. 

- Accolé au mot "droit", celui de "source" évoque un lieu d'- où jaillit le 

droit. C'est pourquoi la conception des sources du droit come origines 

du droit est peut- être la plus intuitive". 



 
 
 

 

 ٗٓ 
 : اإلسالمى لمفقو الموضوعية النزعة -1

 أموخلػػمي تك أمهفسػػمي أمهزعػػي  مقػػو ييللػػل وػػكأهمف المػػو أموػػرأيب يدسػػمـ مم ػػف  -ْٖ

(tendance subjective) ،مقػو ييللػل كتخػرل عػوـ   كجػ  أمبليمهمػي أموػرأيب طػو كطػذ  

 أمجرموهمػي. أموػرأيب طػو كطػذ، (tendance objective) أممك كعمي تك أممودمي )أمهزعي

 أمدوهكهمػي. أمػهظـ المػو هظريػ   ػو أآلخػر  عػف تدػدطمو أمورأيب  مف أمهكعوف طذأف كمخيلؼ

 أممػودل  مك ػكع  دكف أموخلو عهلر، أالميزأـ  و يللل أمهفسمي أمهزعي ذأي يب ومورأ

 معػوممر كي ػب أممودمػي  أمظػوطر  أإلرأد  دكف أمهفسػمي أم وطهػي أإلرأد  المػو أمعدػد  ػو كيهظر

  ػػو أمهػػوس تمفيػػ  كمػػو أمعػػرؼ  مقػػو معي ػػر مودمػػي معػػوممر ال أممسػػيير  أمهمػػي  مقػػو يعي ػػر هفسػمي

 أالميػزأـ  ػو  يللػل ذمػؾ مف أمع س علو أممودمي أمهزعي ذأي أمورأيب رليج  مهمو أميعومؿ.

  مقػو يدػؼ مودمػي معػوممر كي ػب أمظػوطر   أإلرأد  المػو أمعدػد  ػو كيهظػر أممودل  مك كع 

 مليدسػػػػمـ ك دػػػون  وخلػػػمي تـ مودمػػػي أإلسػػػبلمو أمفدػػػ  هزعػػػي  قػػػؿ  (ُ)أممػػػ مكؼ أمعػػػرؼ عهػػػد

 أمسو ؽل

                                           

و  أهظر مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي ملدوهكف أممدهو  أمجزن أألكؿ  مط عي دأر أم يول أمعر  (ُ)
كأمهزعي أممودمي  و أمدوهكف دممؿ علو يددم   الذ م وؼ  قذ، أمهزعي عف »ثـ يدكؿ  َِص 

 «.ود  درل  علو ث وي أممعومبلي كأسيدرأرطو
كأهظر د/ دلمو  قجي  دكل  تلكؿ أالميزأموي  أم يول أألكؿ  و هظرمي أمعدد  مط عي هكرل  

 دطو.كمو  ع ُٗ  صُٓ  ُْـ   در  ُّْٗ -طػ ُِّٔ ومدوطر   



 
 
 

 

 ٗٔ 
 المػػو تدي مودمػي لػ لي – أإلسػػبلمو أمفدػ   ػو – مبلميػػزأـ تف (ُ)أمػ عض مػرل -ْٗ

 هودميػػ  مػػف أالهيدػػوؿ مد ػػؿ ال طػػك  مهمػػو أمسػػوم ي  هودميػػ  مػػف أالميػػزأـ أهيدػػوؿ يلػػكر الم ػػوف

 «.أمدكأمي» سمك، مو  كأسطي ميـ أالهيدوؿ كطذأ أممكج ي 

                                                                                                           

كأهظر تم ون د/ ع د أمفيوح ع د أم ووو  هظرمي أمعدد كأإلرأد  أممهفرد   درأسي معمدي كمدورهي  
تف أممذطل »  دم  مذ ر سمودي  ِِ  صَُ   در  ُْٖٗ ومفد  أإلسبلمو  أم يول أألكؿ  

 أموخلو  و أالميزأـ مرل تسوس   و أمرأ طي أميو يجمب  مف أمدأيف كأممدمف. كطك  ذمؾ مؤدل
المو عدـ وموـ أالميزأـ  مو مـ ميددد طر و،   مو ته  مؤدل المو أسيدومي أهيدوم  مف هودمي أمدأيف 

 «.كمف هودمي أممدمف علو أمسكأن
الذأ ير هو أمدوهكف أممعولر جوه ون  كمممهو كجقهو هدك أمفد  أإلسبلمو  »ثـ مدكؿ سمودي  ته   

ؿ عف يلؾ أمهزعي أممودمي أميو يسكد أالميزأـ كجدهو أمدٍمف  م  يسكد، هزعي مودمي ظوطر . ال يد
 و أمدوهكف أألمموهو.  والعي ور أألسوسو  و أمدىٍمف  عهد  دقون أممسلممف طك مك كع   ديو 
ف  وف د مون تمو طر و أمدمف  كطمو أمدأيف كأممدمف    طمميقمو توؿ  تهقـ رتكأ  م  موال  كأل

إلسبلمو المو تف مجمز أهيدوؿ علن أمدمف مف   ثمر.كود تدي أمهزعي أممودمي ملدمف  ومفد  أ
أممدمف أألللو المو غمر،  عف طرمدي دكأمي أمدمف.  مو تدي    علو أمدكؿ  دلكؿ تخرل 

 «. ثمر 
أهظر د/وفمؽ ودوي   أمهظرمي أمعومي مبلميزأموي  و أمورمعي أإلسبلممي  أمجزن أألكؿ  طر و  (ُ)

  دم  مومر سمودي  المو تف تدد علمون ُُٗ  ص َُٔأالميزأـ  مط عي أالعيمود   در  
أمدوهكف ورر  تف أمدكأمي أإلسبلممي طو مف أممركهي   دم  يؤدل  و هفس أمكوي  كظويؼ 
عد    قو يؤدل كظويؼ أإلدومي  كأميهوزؿ عف أمدؽ  كأمك ومي  ومد ض  كأمك ومي  ومد ون  

 ك يم أالعيمود.
كمو  عدطو  موور  ُ  صَُُٗي سه Annales de droit commercial)أهظر طك بلف(  

  المم  مدل أممرجب أمسو ؽ.



 
 
 

 

 ٕٗ 
 مػدؿ كممػو»  دكم : أإلسبلمو ملفد  أممودمي أمهزعي الث وي  و أمسو ؽ أمرتل كمسيطرد

 مػػػف أممودمػػي مقػػػذ، مػػو  ديػػػي  مودمػػي  لػػ لي ملػػػط لي مبلميػػزأـ أإلسػػػبلممي أمف ػػر  تف علػػو

 يبلدػظ أميػو أآلثػور يلػؾ عمهقػو طػو أآلثػور كطػذ، مك ػكع  مف ت ثر  و أممدسكسي أآلثور

 مدػدح كال أمػدمف   دكأمػي و كمػ  مثػؿ أممودل   وممذطل تخذي أميو أمددمثي أميورمعوي علو

 تف المػػػو أمدظػػػر مرجػػػب ال دمػػػ   (ُ)أمدػػػؽ مدكأمػػػي سػػػبلموأإل أمفدػػػ  معر ػػػي عػػػدـ ذمػػػؾ  ػػػو

  مرأديػ  أموػخص يدمػد يلكر الم وف تم ون  أمهزعي طذ، داليؿ كمف وخلمي  رأ طي أالميزأـ

                                           

مدلد  ومفد  أإلسبلمو  و طذأ أممدوـ  أمفد  أمدهفو  دط   وإلموـ ت ك دهمفي طك أمذل أعي ر  (ُ)
دكأمي أمدؽ ال يلم  أله   مب أمدمف  ومدمف  كود كرد أمهقو عه   كجكأل طذأ مف و ؿ أأليمي 

 ن طذأ.أمثبلثي تف أمدوجي و ي  وسيثهو
أهظر أمومخ تدمد ال رأطمـ  ؾ  كأممسيوور/ كألؿ عبلن أمدمف تدمد ال رأطمـ  أالميزأموي  و  

ـ  ص َُِّ -طػُّْْأمورع أإلسبلمو  أمم ي ي أألزطرمي مليرأ   أمط عي أألكمو  سهي 
ُِٗ. 

كأهظر تم ون د/ وفمؽ ودوي   مدو رأي  و أمدوهكف أممدهو  دكأمي أمدؽ  و وكأهمف أم بلد  
أمعر مي  جومعي أمدكؿ أمعر مي  معقد أمدرأسوي أمعر مي أمعوممي  مجمكعي أممدو رأي تمدوطو 

  دم  تور سمودي  تف أمدؽ ُٔ  ص ٖٕ   در  ُْٓٗعلو طل ي وسـ أمدرأسوي أمدوهكهمي  
تل عبلوي مو  مف أمدأيف كأممدمف  مد ؿ أميدكؿ   معهو تف أموخص ود « مطوم ي» وعي ور، 

 خص آخر  كطذأ أممعهو مـ مر    أمفدقون أإلسبلممكف.مدؿ  م  مدؿ و
كأهظر تم ون أمومخ/ سمد ع د أك علو دسمف  أممدورهوي أميورمعمي  مف أمدكأهمف أمك عمي  

أممدهمي كأميورمب أإلسبلمو  مدورهي  مف  د  أمدوهكف أمفرهسو كمذطل أإلموـ مومؾ  ف تهس 
أمفدقمي كأالويلودمي  دأر أمسبلـ  أمط عي  ر و أك عه   درأسي كيددمؽ مر ز أمدرأسوي

 .ٖٗٗـ  أممجلد أمثوهو  صََُِ -طػ ُُِْأألكمو  



 
 
 

 

 ٖٗ 
 مودأمػػي مقػػـ ال  وخلػػ  مػ   أممليػػـز يعمػػمف و ػػؿ مليزمػون  أموػػخص ملػػ م تف تل أممهفػرد  

   وللي. ود أمذمي

 أمدرأسػػي  عهػػد أسيعر ػػهوطو أميػػو هظرمػػويأم خػػبلؿ مػػف أممودمػػي طػػذ، يسيوػػؼ كتخمػػرأن 

  ددمدػػػي ممسػػػي أمع ػػػر  تف رتمهػػػو  دػػػد أم ػػػور  أمفعػػػؿ كهظرمػػػي أمظػػػوطر   أإلرأد  هظرمػػػي مثػػػؿ

  و ؿ ميمسؾ أممودم كأممذطل أم وطهمي  أألمكر مف كيلؾ  قذ، أمفوعؿ   خط  كال أإلرأد  

 .(ُ)أم رر س ل أمذل أمظوطر ك ومفعؿ أإلرأد  

                                           

  ُّٗ  ص ِّٖ  ِِٖأهظر د/وفمؽ ودوي   أمهظرمي أمعومي مبلميزأموي  مرجب سو ؽ   در   (ُ)
 .ُْٗص 

ذأ  وف أمفد  أإلسبلمو خلكأن مف  ؿ و لمي   مهو ود رتمهو تف ذمؾ مـ م»دم  مدكؿ:   دلؿ  كأل
 «.الال ألف ددكؽ أملمر  تم ف لموهيقو مف طرمؽ آخر

كأهظر تم ون أمومخ/ علو أمخفمؼ  أميلرؼ أالهفرأدل كأإلرأد  أممهفرد    د  مدورف  دأر  
  دم  مدرر تف هظر  أمفد  أإلسبلمو المو أمدمف ِٔـ  ص ََِٗ -طػ َُّْأمف ر أمعر و  

   مظوطر طذ، أممودمي.هظر  مودمي ميجرد  قو مف طر م   و أمجملي كمه
 تجوزكأ أمفدقون كرأثي أمدمف كيمل    ومكرأثي كأمكلومي. -ُ
 تجوز أمموم مي كأإلموممي مو مسمو  للي أمدوهكف دكأمي أمدؽ. -ِ

تجوز أمدهفمي كأمدهو لي ك ذمؾ أموو عمي كأمموم مي علو أمجملي  مب أمدمف ممف علم  أمدمف  -ّ
 كمهع  تطؿ أمظوطر.

 أمدمف جويز  عهد أمموم مي  وركط.ط ي أمدمف ملمر مف علم   -ْ

تجوزكأ دكأمي أمدمف سكأن ت وهي علو أعي ور تهقو هدؿ دمف مف ذمي المو تخرل تك  مب دمف  -ٓ
  دمف علو خبل قـ  و ي ممفقو.

ف  وف ممو ملم أمعدكؿ عه  و ؿ  -ٔ جكزكأ كجكد أميزأـ ممف مـ ميعمف  عد   مو  و أمجعومي كأل
 أموركع  و أمعمؿ.



 
 
 

 

 ٗٗ 
 معمػػػكل هظريػػػ   ػػػو أإلسػػػبلمو ملفدػػػ  أممودمػػػي أمهزعػػػي طػػػذ، (ُ)أمػػػ عض كمؤ ػػػد -َٓ

 أمللػػػط أمددمثػػػي  أمدػػػكأهمف  ػػػو أممودمػػػي أمهزعػػػي المػػػو أمذأيمػػػي أمهزعػػػي مػػػف ييػػػدرج كأميػػػو أإلرأد 

 أميػػدممس ملمػ  ثػػـ ذأيمػي  أمعمػكل طػػذ، توػد طػػك  ػومللط يلػوعدمون  يػػدرجون  كأإل ػرأ،  كأميػدممس

 أممك ػكعمي  المػو أمذأيمػي مػف ميدرج مجعل  مو أكطذ خورجمي  أديموممي طرؽ ملود   أمذل

 وػميون  أمعػود   ػو أمرط ػي طػذ، ملػدر كم ػف  ػومهفس  يدكـ رط ي  قك أإل رأ،  أميدممس ملو ثـ

 أإلسبلمو كأمفد  أممك كعمي  هدك أميدممس مف ت عد خطك   ذمؾ أإل رأ، طذأ  مسمر مودمون 

  أإلرأد  عمػكل سػوير عػف أإل ػرأ، دـمدػ دم  ع سو  يريمل م ف جممعون  أمعمكل  قذ، معيد

 أممك كعمي. أمهزعي طذ،  س ل

 هعلػـ  مػو – أإلسبلمو أمفد » :(ِ) دكم  أمسهقكرل  دمقهو مؤ د، – عوممون  – ذ ر كمو

 – ذأيػو هفسػو وػ  كطػك – أمللػط علػو أسيعلػو كمػذمؾ كأ ػدي. مك ػكعمي هزعي ذك –

                                           

أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ملودر أمدؽ  و أمفد  أإلسبلمو  درأسي مدورهي  ومفد  أهظر د/ ع د  (ُ)
  مؤسسي أميورمخ أمعر و  دأر الدمون أميرأ  أمعر و   مركي  أمط عي ّ  ِ  ُأملر و  أمجزن 

  كأهظر تم ون د/ كدمد أمدمف سكأر  أميع مر عف أإلرأد   و ٕٓأألكمو  أمجزن أمثوهة  ص 
أسي مدورهي  ومفد  أملر و  أمور ي أمكطهمي ملهور كأميكزمب  أمجزأير  أمط عي أمفد  أإلسبلمو  در 

 .ُْ  ص ُّ   در   ُٕٗٗأمثوهمي  
أهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ملودر أمدؽ  و أمفد  أإلسبلمو  مرجب سو ؽ أمجزن  (ِ)

 .ٕٓأمثوهة  ص 



 
 
 

 

 ََُ 
 أمللػط هظرمػي  وهيوري ويوي  كمجمب  وعث ملـ مكددأن  م وهون  أإلسبلمو أمفد   و م  مجد تف

 «.م عثر  ميفروي جكأهل  و

 أإلسػبلمو أميوػرمب مكوػؼ تف المو مذطل (ُ)أإلسبلمممف أم ودثمف تدد تف  مد -ُٓ

  ػػػو أممودمػػي أملػػ لي  مػػ  غل ػػي  دػػد أممك ػػػكعمي  كأمهظرمػػي أمذأيمػػي أمهظرمػػي  ػػمف أعيػػدأؿ

 أمم طلػػػػمف كجػػػػ   ػػػػو  ػػػػموهون   دػػػػومي أموخلػػػػمي  أمف ػػػػر   مػػػػ  يقمػػػػؿ كمػػػػـ أالميػػػػزأـ  ط معػػػػي

 .(ِ)أممموطلمف

 أي ػم أإلسػبلمو ملفدػ  أممك ػكعمي تك أممودمػي ملهزعػي أسيعرأ ػهو خػبلؿ مف -ِٓ

  ػػو أمػػدمف دكأمػػي كتوػػر ( ُّْ-َّّ) أممػػكأد  ػػو أمدػػؽ دكأمػػي توػػر وػػد أممػػدهو أمدػػوهكف تف

 معيػػرؼ أميػػوك  أالميػػزأـ  ػػو أممك ػػكعمي ملهزعػػي يط مدػػون  الال ذمػػؾ كمػػو ( ِِّ-ُّٓ) أممػػكأد

                                           

أـ أمعومػػي  ػػو أمفدػػ  أإلسػػبلمو  دأر أهظػػر د/ ملػػطفو تدمػػد أمزروػػو  أممػػدخؿ المػػو هظرمػػي أالميػػز  (ُ)
 .ٖٔـ  صُٗٗٗ -طػ َُِْأمدلـ  دموؽ  أمط عي أألكمو  

أالميػػزأـ  ػػو »  دمػػ  مػػذ ر سػػمودي  تف ٓٔأهظػػر د/ ملػػطفو تدمػػد أمزروػػو  مرجػػب سػػو ؽ  ص  (ِ)
مػو  عملػ   هظر أمورمعي أإلسبلممي طك  و ذأي  عبلوي مودمي المو  موؿ أمم لؼ  مػو  ػو أمػدمف  كأل

ألجمر. كم ف طذأ أالميزأـ يرأ د  سػلطي وخلػمي ي ممػدأن ميهفمػذ،  الذ مكالطػو ميعػذر أميهفمػذ  مو  و أ
 مجرد أديفوظ أمم لؼ  موم  كأميهوع  عف عمل . كمذأ ورع  و أإلسبلـ أمد س كأمي ممؽ علو 
أممدمف كأألجمر  ك ؿ مػف طػك م لػؼ  عمػؿ مملػلدي غمػر، كجك ػون ديػو مدػـك  مػو علمػ    مػد تف 

موخلػػمي مػػػـ ممهدقػػو أإلسػػبلـ ملػػػدأيف  مػػو  ػػػو أميوػػرمب أمركمػػوهو   ػػػؿ مهدقػػو أمدػػػو ـ أمسػػلطي أ
 كجعلقو مف لبلدمي  مكوك ي علو طلل أمدأيف.



 
 
 

 

 َُُ 
 أإلرأد  مػػػف   ػػؿ م خػػذ أإلسػػبلمو أمفدػػ  تف  مػػو أمجرموهمػػي  كأمدػػكأهمف أإلسػػبلمو أمفدػػ   قػػو

 .(ُ)أمع ود  مف أممعومبلي أسيدرأر المو مؤدل أمذل  ومددر أمظوطر  كأإلرأد  أم وطهي

 – ذمػػؾ  ػػو أآلرأن ي ػػومف رغػػـ – أمدػػومو أممػػدهو أميدهػػمف علمػػ  سػػور مػػو تم ػػون  كطػػذأ

 طػو أأللػؿ  ػ ف أمدكؿ المو يؤدل أمجدمد أميدهمف ميو عي تف»  أمسهقكرم فدم أم مذ ر دم 

  ػػػػو أالسػػػػيدرأر ممدي ػػػػموي ي عػػػػون  أألدػػػػكأؿ  عػػػػض  ػػػػو أإلرأد  طػػػػذ، كم ػػػػف أم وطهػػػػي  أإلرأد 

 كيدػكـ أمظػوطر   أإلرأد  طػو  يل م عهقو  مليع مر أيخذ أمذل أممظقر  و ييجسـ أميعومؿ 

 هفػػػػػػكس  ػػػػػػو أممظقػػػػػػر طػػػػػػذأ مكمػػػػػػدطو أميػػػػػػو كعيأمموػػػػػػر  أمثدػػػػػػي مػػػػػػف تسػػػػػػوس علػػػػػػو عهديػػػػػػذ

 .(ِ)«أمميعوملمف

                                           

أهظػػػػر د/ السػػػػموعمؿ ع ػػػػد أمه ػػػػو وػػػػوطمف  أمهظرمػػػػي أمعومػػػػي مبلميزأمػػػػوي  أمدسػػػػـ أألكؿ  ملػػػػودر  (ُ)
إلسبلمو م خذ  ػوإلرأد  أمفد  أ»  دم  مذ ر سمودي  تف ٗٔـ  ص ََِٖ -طػ ُِْٗأالميزأـ  

أمظػػوطر  الذأ وػػوـ أمػػدممؿ أمدػػوطب علػػو تف أمع ػػور   وهػػي كرأنطػػو الرأد  يدلػػد معوهمقػػو  كدممػػؿ ذمػػؾ 
 .ْٗسكر  أمهسون  آمي  َواَل َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْيُكُم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمًناوكؿ أك يعومو: 

  أم وطهػػي  كطػػك معي ػػر أمدلػػكد كأمهمػػوي  ػػو أميلػػر وي  مػػو تف أمفدػػ  أإلسػػبلمو مػػـ ملفػػؿ أإلرأد 
  كأمدوعػد  «الهمػو أألعمػوؿ  ومهمػوي...»كأمعدكد  كدممؿ ذمػؾ وػكؿ أمرسػكؿ لػلو أك علمػ  كسػلـ: 

 «.أمع ر   و أمعدكد ملمدولد كأممعوهو  ال مؤلمفوظ كأمم وهو»أمفدقمي أميو يد و   ف 
مف  درأسػي مدورهػي  ػو أموػرمعي أإلسػبلممي كأمدػوهكف كأهظر تم ون د/ ع د أمكدكد مدمو  دكأمي أمد 

  ػػػر  »  دمػػػ  مػػػذ ر سػػػمودي  تف َُُ  صُِٗٗأألممػػػوهو كأمملػػػرل  دأر أمهق ػػػي أمعر مػػػي  
دكأمػػي أمػػدمف أميػػو  ػػدي  ثػػكر   ػػو أمفدػػ  أألكرك ػػو ممخومفيقػػو ملم ػػدت أمػػذل  ػػوف سػػويدأن  ػػو ذمػػؾ 

 «.همفأمكوي  ووؿ  قو أمفدقون أممسلمكف و ؿ ذمؾ  ميوي أمس
 .ٕٔأهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  أمكسمط  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ  ص (ِ)



 
 
 

 

 َُِ 
 :(ُ)الحق استعمال فى التعسف نظرية -2

  ػػػو مهيفػػػب تف علػػػو دػػػرص أمموػػػركع تف (ِ)أميد ػػػمرمي أألعمػػػوؿ  ػػػو جػػػون -ّٓ

 أميػو أملػملي غػومر  دػد كمػذمؾ أإلسػبلمو  أمفدػ   و أسيدري أميو  ومدكأعد أمهص لموغي

                                                                                                           

  ََِٖكأهظر تم ون د/ مدمػد دسػوـ مدمػكد مطفػو  أمهظرمػي أمعومػي مبلميػزأـ  أمدػوطر    
  دمػػػػ  مدػػػػرر تف أمموػػػػرع أمملػػػػرل وػػػػد وطػػػػب  ممثػػػػور مػػػػذطل أإلرأد   أمظػػػػوطر  ِٖص 

  لكر  كأ دي.
سلمموف مروس  أمكأ و  و ورح أمدوهكف أممدهو   و أالميزأموي  أممجلد كأهظر تم ون د/  

  ُْٖ  ص ٕٕ   دػػػر  ُٕٖٗأألكؿ  هظرمػػػي أمعدػػػد كأإلرأد  أممهفػػػرد   أمط عػػػي أمرأ عػػػي  
تف أميدهمف أممػدهو أمملػرل تخػذ  ػوإلرأد  أم وطهػي  ػو أأللػؿ   مػد »دم  مذ ر سمودي  

ميعومػػػؿ  كدرلػػػون علػػػو جعػػػؿ أمعبلوػػػوي تهػػػ  رغ ػػػي مهػػػ   ػػػو أممدو ظػػػي علػػػو أسػػػيدرأر أ
أمدوهكهمػػي يدػػـك علػػو تسػػس ثو يػػي كعلػػو  هػػون تد ومقػػو علػػو ظػػكأطر مدسكسػػي ك ػػكأ ط 

 ػػ عض تد ػػوـ  – جوهػػل أأللػػؿ أمعػػوـ أمػػذل معػػكؿ علػػو أإلرأد  أم وطهػػي  -مودمػػي  تخػػذ 
   ثمر  أسيمدطو مف هظرمي أإلرأد  أمظوطر  ممخفؼ  قو مف عدـ أالسيدرأر أمذل مؤدل المم

 «.أألخذ  هظرمي أإلرأد  أم وطهي علو الطبلوقو
(1)  V. Pierre- Emmanuel Moyse, L'abus de droit, Mc Gil Law journal- 

Revue de droit Mc Gill, 2012, p 86, 

 دم  ذ ر تف:  
 "La théorie de l'abus de droit est une théorie de la législation. Elle 

a pour objectif d'encadrer l'application des droits prescrits par les 

lois". 

 ثـ مدكؿ: 
 "L'abusa donné son nom à l'une des théories les plus controversées 

du droit, que l'on ait voulu la parfaire ou la défaire, les discussions 

à son en – droit continuent à faire respirer notre matière en agitant 

les esprit s'emploient à l'expliquer". 

  كمدلػد  ػومهص )هػص َِٖأهظر أألعموؿ أميد مرمي  أمجػزن أألكؿ  مرجػب سػو ؽ  ص (ِ)
 أممود  أمخومسي مف أمدوهكف أممدهو(.



 
 
 

 

 َُّ 
 عػػف كتعػػرض  (ِ)أمسػػك ميو أميدهػػمف لػػملي يجهػػل تهػػ   مػػو  (ُ)أمسكمسػػرل أميدهػػمف ي هوطػػو

 هلػػػكص مػػػف مزأجػػون  ي ػػػكف تف يعػػػدك ال كطػػو  (ّ)أمل هػػػوهو أميدهػػػمف أخيورطػػو أميػػػو أملػػملي

 أمسك ميو. كأميدهمف أمسكمسرل أميدهمف

 أممػود  هػص علمقػو أوػيمؿ أميػو أمثبلثػي أم ػكأ ط تف أميد ػمرمي أألعموؿ يؤ د  مو

 خوص.  كج  أإلسبلمو أمفد  مف أسيمدي أمخومسي

 أمفدقػػػػػػون  قػػػػػػو وػػػػػػوؿ ودممػػػػػػي هظرمػػػػػػي أمدػػػػػػؽ أسػػػػػػيعموؿ  ػػػػػػو أميعسػػػػػػؼ كهظرمػػػػػػي -ْٓ

 سػكأن  دػد علػو أمفردمػي أممػذأطل تلػدول  ػؿ أمجموعمػي  أممػذأطل تلدول أإلسبلممكف

 رل مػف ملع ػود يعػومو أك مػف كدمػوف كطمػو كأمسػهي أم يػول مػف أسػيه طي أمهظرمي طذ، ألف

 .(ْ) أمخ مر أملطمؼ كطك ؽخل مف معلـ أمذل أمع ود

                                           

 ؿ وخص مجل علم  تف م وور ددكو  كمفو  وميزأموي  ك دػون »هص أميدهمف أمسكمسرل علو تف  (ُ)
 «.مدي و دسف أمهمي كتف أميعسؼ أمظوطر  و أسيعموؿ دؽ مف أمددكؽ ال مدمم  أمدوهكف ممو

أمدػػػوهكف مي فػػػؿ  دمومػػػي أمددػػػكؽ »هػػػص أميدهػػػمف أممػػػدهو أمسػػػك ميو  ػػػو موديػػػ  أألكمػػػو  علػػػو تف  (ِ)
 «.أممدهمي الال تف يسيعمؿ علو كج  مخومؼ أملرض أالويلودل تك أالجيموعو مف كجكدطو

  علػػو تف ُِّٗ/ّ/ٗمػػف وػػوهكف أممكج ػػوي كأمعدػػكد أمل هػػوهو أملػػودر  ػػو  ُِْيػػهص أممػػود   (ّ)
ملـز تم ون  وميعكمض مف م ر أملمر  يجوكز،   و تثهػون أسػيعموؿ ددػ   دػدكد دسػف أمهمػي تك »

 «.أملرض أمذل مف تجل  مهم طذأ أمدؽ
رل  كغمرطػو  تمػو أممذأطل أمجموعمي أممعرك ي  أمدهفو  كأمموم و  كأموػو عو  كأمده لػو  كأمظػوط (ْ)

تلدول أممذأطل أمفردمػي كأميػو أهػدثري  ك ػو  تلػدو قو  كمػـ مي ػؽ مهقػو الال مػو هػرأ، مث كيػون مػف 
آرأيقػػـ كأجيقػػودأيقـ  ػػو  يػػل أممػػذأطل أألخػػرل   ػػو مهوسػػ وي وػػيو   مػػذطل أإلمػػوـ أملمػػ   ػػف 



 
 
 

 

 َُْ 
 المػػػدأد علػػػو أمعجم ػػي أمدػػػدر  ملػػؾ وػػػد أإلسػػبلمو أميوػػػرمب تف أمفطهػػي علػػػو مخفػػو كال

 كوػويب  مػف مطرت مو م ؿ كأألد وـ  ومدلكؿ كأمد ورأي  أمظركؼ  قو يطكري مقمو أمدمو 

 ثو يػػي عومػػي  معهكمػػي كتلػػكؿ مهلكلػػي  عومػػي يوػػرمعمي تلػػكؿ مػػف مؤلػػؿ  مػػو كذمػػؾ

 أموػػػػػورع الرأد  عػػػػػف أميع مػػػػػر  ػػػػػو كأممدػػػػػمف أمدطػػػػػب مفمػػػػػد أسػػػػػيدرأن  ثمػػػػػر  مػػػػػويجزي  وسػػػػػيدرأن

 .(ُ)أمددمدمي

 هظرمػػي المػػو أإلسػػبلمو أمفدػػ   ػػو أمدػػؽ أسػػيعموؿ  ػػو أميعسػػؼ هظرمػػي كيسػػيهد -ٓٓ

 مدمػػػد – (ِ)أم ػػػودثمف تدػػػد مدػػػكؿ  مػػػو – أإلسػػػبلممي أموػػػرمعي  ػػػو  ػػػومدؽ كط معيػػػ   أمدػػػؽ

                                                                                                           

كأمثػكرل سعد  دم  ملر أممعركؼ  كمذطل أإلموـ أألكزأعو  و أمووـ  كمػذطل أ ػف ت ػو مملػة 
  و أمعرأؽ.

أهظػػػر د/  يدػػػو أمػػػدرمهو  هظرمػػػي أميعسػػػؼ  ػػػو أسػػػيعموؿ أمدػػػؽ  ػػػو أمفدػػػ  أإلسػػػبلمو  مؤسسػػػي  
 .ٕـ  صُٖٖٗ -طػ َُْٖـ  أمط عي أمرأ عي  ُٕٔٗ -طػ ُّٕٖأمرسومي  أمط عي أألكمو 

V. aussi, Milivoié Markovitch, la thèorie de l'abus des droits en droit 

comparé, th. Faculté de droit, université de Lyon, 1936, n
o
 14, p. 17. 

 دم  ذ ر تف:       
"La théorie de l'abus des droits apparait comme une réaction contre a 

rigidité des régales légales et l'application mécanique des droit. Certains 

auteurs l'envisagent comme le correctif moral d'une stricte légalité".

  

أهظر د/  يدو أمدرمهو  أممهوط  أأللكممي  و أالجيقود  ومرتل  و أميورمب أإلسبلمو  مؤسسي  (ُ)
  كأهظػػػر تم ػػػون د/ ُُٗـ  ص َُِّ -طػػػػ ُّْْم هػػػوف  أمط عػػػي أمثومثػػػي  –أمرسػػػومي   مػػػركي 

 .ٗ ؽ  ص يدو أمدرمهو  هظرمي أميعسؼ  و أسيعموؿ أمدؽ  مرجب سو
أهظػػػر د/  يدػػػو أمػػػدرمهو  أمدػػػؽ كمػػػدل سػػػلطوف أمدكمػػػي  ػػػو يدممػػػد،  مؤسسػػػي أمرسػػػومي   مػػػركي   (ِ)

ذأ  ػػػوف مهػػػو يعدمػػػل علػػػو طػػػذأ أميعرمػػػؼ  ُّٗـ  ص ُْٖٗ -طػػػػ َُْْأمط عػػػي أمثومثػػػي     كأل



 
 
 

 

 َُٓ 
 سػػلطي أموػػرع  ػػ  مدػػر أخيلػػوص»   هػػ  أمدػػؽ معػػر ؼ مػػذمؾ أجيموعمػػ   لػػفي كذك كغػػويو

 «.معمهي ممللدي يددمدون  آخر مف تدأن أوي ون تك و   علو

 تلػلقو علػو ي دػو ال – أمفػردل أمدػؽ غومػي كطػو – أمخولػي  ومملػلدي طذأ كعلو

 وكأعػػػد مػػػب ييهػػػووض مػػػـ  ػػػ ف أمعػػػوـ  أميوػػػرمعو أميهظػػػمـ مػػػب أيسػػػدي الذأ الال أمموػػػركعمي مػػػف

 موػركعون  م ػكف أمفعػؿ تف» مفػود، كأمػذل  أميعسػؼ    ػر  كمػل طرجػك  كطك أمعومي  أمورمعي

 مػب هيويج  تك  كأعث   و المو ميهووض كم ه  دؽ  المو مسيهد أله  كأمظوطر أأللؿ  دسل

 .(ُ)«أمورمعي ركح مب تل كمدولدطو أمعومي أمورمعي وكأعد    يدي و مو

 

                                                                                                           

 هدكؿ تف طذأ أميعرمؼ غمػر جػومب م ػؿ أمددػكؽ أمموممػي أمدوهكهمػي   لػـ موػر أميعرمػؼ المػو أمدػؽ 
دو ل  أميزأـ  والميهوع عػف عمػؿ ) ػبل مم ػف تف يوػمل   لمػي تك أوي ػون  تدأن مػف آخػر(  أمذل م

ف  وف سمودي  ود  لػؿ أألدأن كوسػم  المػو تدأن المجػو و    قذأ ممس تدأن  ؿ أميهوع عف تدأن. كأل
  ومدموـ  عمؿ تك سل و  والميهوع عف عمؿ.

 .ٕٓكي  مقمو  مرجب سو ؽ  ص كأهظر تم ون أمومخ علو أمخفمؼ  أمدؽ كأمذمي كي ثمر أمم 
  دم  مدػكؿ ٕٖأهظر د/  يدو أمدرمهو  هظرمي أميعسؼ  و أسيعموؿ أمدؽ  مرجب سو ؽ  ص (ُ)

مرأعػػو أمدػػؽ أمفػػردل كأمجمػػوعو  –ذك ط معػػي مزدكجػػي  –أمدػػؽ  ػػو أمفدػػ  أإلسػػبلمو »سػػمودي  
هظػػػػر  أمفدػػػػ  ك ػػػػؽ م ػػػػدت أممكأزهػػػػي  مهقمػػػػو سػػػػعمون المػػػػو يددمػػػػؽ  لمقمػػػػو  كتف أميعسػػػػؼ مه هػػػػو علػػػػو 

أإلسػػبلمو المػػػو مفقػػػـك أمدػػؽ  كعلمػػػ  مم ػػػف يعرمػػؼ أميعسػػػؼ   هػػػ  )مهوو ػػي ولػػػد أموػػػورع  ػػػو 
 «.يلرؼ م ذكف  م  ورعون  دسل أأللؿ(

 .ُِٗكأهظر تم ون مذأي أممؤمؼ  أمدؽ كمدل سلطوف أمدكمي  و يدممد،  مرجب سو ؽ   ص  



 
 
 

 

 َُٔ 
 أموخلػو تك يوأمػذأ أممعمػور  مف يجمب أإلسبلمو أمفد   و أميعسؼ كهظرمي -ٔٓ

 أمهفسػػمي أمعكأمػػؿ  ػػو أمهظػػر مسػػيدعو أموخلػػو تك أمػػذأيو  وممعمػػور .(ُ)أممػػودل كأممعمػػور

  ػوملمر أإل ػرأر ولػد طرمػؽ عػف سػكأن  ددػ   أميلػرؼ المػو أمدػؽ ذل الرأد  در ي أميو

 موركعي. غمر ملومم يددمؽ تك

 مدػؽأ لػودل مجهمػ  مػو  ػمف أميهوسػل  ػو ط علػو معيمػد  قػك أممػودل أممعمور تمو

 تك مهقػو أمفردمػي سػكأن أمددػكؽ  ػمف أميكأزف  يددمؽ مفسد   مف ذمؾ عف ملـز كمو هفب  مف

 أمملػلدي  وهػي  ػمذأ أميعسػؼ  هظرمػي المػو هلػؿ  مجعلهػو أمػذل طػك تكمػو  ػول مػف أمعومي

 .(ِ)أمفعؿ مهب مهقو  توؿ تك ملمفسد  مسوكمي يددمدقو المو أممهيفب مرمو أميو

 

                                           

مود   العدأد  َُٖأمدوهكف أممدهو  أهظر وكأهمف أمورمعي أإلسبلممي علو أممذأطل أألر عي   (ُ)
مجهي يدهمف أمورمعي أإلسبلممي  مجلس أموعل أمملرل  دأر أمفؤأد  دأر أ ف رجل  أمط عي 

 .ِٖ  ص ّٕـ  مود  َُِّ -طػ ُّْْأألكمو  
كأهظر أمومخ علو أمخفمؼ  أممل مي  و أمورمعي أإلسبلممي مب أممدورهي  ومورأيب أمك عمي   

ـ  ُٔٗٗ -طػ ُُْٔومكدطو  دأر أمف ر أمعر و   –خكألقو  –هولرطو ع –تهكأعقو  –معهوطو 
   دم  مذ ر خمسي معوممر مليعسؼ  و أسيعموؿ  أمدؽ.ٓٗص 

 .ِِْأهظر د/  يدو أمدرمهو  هظرمي أميعسؼ  و أسيعموؿ أمدؽ  مرجب سو ؽ  ص (ِ)
و ذمؾ  سمطي كال مم ف تف مدوؿ  مؼ مميهب أمفعؿ كأممللدي مسوكمي أممفسد ل كأإلجو ي عل» 

 «.كطو تف درن أممفوسد مددـ علو جلل أمملومم



 
 
 

 

 َُٕ 
 أألعمػوؿ مجمكعػي كتوػوري أممعػوممر  قػذ، أمملػرل دهوأممػ أميدهػمف تخذ كمدد -ٕٓ

 مػػف مدلػػد تف دكف أمدػػؽ أسػػيعموؿ معمػػور طػػك أممعػػوممر طػػذ، تكؿ تف المػػو (ُ)أميد ػػمرمي

 أملر ػػػو كأمفدػػػ  أإلسػػػبلمو أمفدػػػ  أسػػػيدر ذأيػػػو معمػػػور كطػػػذأ  ػػػوملمر  أإل ػػػرأر سػػػكل ذمػػػؾ

مػره عسػمره   ػمف يمدػض ولػد أإل ػرأر  ػوملمر ت الث ػوي تف  مػد  ػ   أألخذ علو كأمد ون

                                           

 .َِٗمجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
كطو مف طلمعي أمهلكص  ِِٔكود تووري المو تف أميدهمف أممدهو أألمموهو ود ت رد م  أممود   

 أميورمعمي أميو دعمي تسس هظرمي أميعسؼ  و أسيعموؿ أمدؽ.
 .َِٕ  صُّٗهظر تم ون د/ دسف  مر   أممدخؿ المو أمدوهكف  مرجب سو ؽ   در  كأ 

V. Aussi, Milivoie Markovitch, th. Précitée, n
o
 105, p. 128. 

 دم  مذ ر تف: 
"on pourrait situer dans cette rubrique la majeure partie de la doctrine 

construite sur la notion de l'abus des droits. Pendant très long temps, on 

a identifié le concept de l'abus des droits avec l'intention de nuire. En 

réalité, l'intention de nuire représente pour la théorie de l'abus de droits 

"Un minimum, une première étape",. 

 ثـ مذ ر تف :  
"Lorsqu'un patron refuse d'embaucher des ouvriers qui sont inscrits à un 

syndicat, la jurisprudence considère ce refuse de contracter comme 

abusif, si le pairon a été déterminé par le désir de nuire au syndicat, par 

la haine ou par l'esprit de malveillance". 

 ثـ مذ ر تف: 
"La jurisprudence a toujours admis que le droit de recourir aux voies 

légales était exercé d'une manière incorrect et partant, abusive, lorsque 

le titulaire procédait "par esprit de chicane, de mauvaise foi, dans le but 

de nuire". 



 
 
 

 

 َُٖ 
أمد ون  ثمرأن مو جرل علو أسيخبلص طذ، أمهمػي مػف أهيفػون  ػؿ ملػلدي مػف أسػيعموؿ 

 .(ُ)أمدؽ  تك ديو يفوطي أممللدي أميو يعكد علو لودل أمدؽ

 كمسػػيدؿ مػػودل معمػػور طػػك أممعمػػور طػػذأ  ػػوف  ػػمذأ أمثػػوهو  أممعمػػور المػػو مدكدهػػو كطػػذأ

 وػػد ثػػـ كمػػف أألكؿ  أممعمػػور علػػو ملدالمػػي معمػػورأم طػػذأ ميخػػذ مػػو  لوم ػػون  أألكؿ أممعمػػور عػػف

 أممعمػور المػو  دوجػي مسػهو كه ػكف أألكؿ أممعمور مجلُّ  أمثوهو أممعمور تف أمذطف المو مي ودر

ذأ أألكؿ   أألكؿ أممعمػور  ػمف أمدػؽ  أسػيعموؿ دوالي تغلل  و لدمدون  أمدكؿ طذأ  وف كأل

 ولػد علػو دممػؿ أالهعػدأـ كطػذأ يفوطيقػو  كممسػي أمملػلدي أهعدأـ دومي  و  ركرمون  م كف

  وملمر. أإل رأر

                                           

 .َِٗي  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ  صمجمكعي أألعموؿ أميد مرم (ُ)
V. asussi, Milivoie Markovitch, th. Précitée n

o
 27, p. 37. 

دم  يومر طذ، أمرسومي المو رسومي أمد يكر/ مدمكد  يدو  و أميعسؼ  و أسيعموؿ أمدؽ كته   
ؼ  ف ؿ طذ، أمرسومي تل م عهدهو) أمفرهسممف( رلمدأن مف أمدرأسوي أمورعمي عف هظرمي أميعس

  و أسيعموؿ أمدؽ مدل أمفد  كأمد ون أإلسبلمو.
V. Mahmoud Fathy, la doctrine musulmane de l'abus des droits, th. 

Lyon, 1913, p. 36. 

 دم  مذ ر تف : 
"La conception musulmane de l'abuse des droits est très élastique; ce 

qui a, comme contrepartie nécessaire, une certaine instabilité de formes 

et une relative indécision de lignes du concept de l'abus des droits se 

manifeste particulièrement en ce qui concerne la délimitation de sa 

sphère de action, que l'expérience séculaire de la science musulmane 

montre destine a rester quelque peu fuyante et mobile". 



 
 
 

 

 َُٗ 
كأممعمور أمثوم  أمذل تخذ    أميدهمف أممدهو طك يددمػؽ ملػلدي غمػر موػركعي  

كأمملػػلدي ي ػػكف غمػػر موػػركعي مػػمس  دػػط الذأ  ػػوف يددمدقػػو مخػػومؼ د مػػون مػػف تد ػػوـ 

ـ أمدػػػوهكف   ػػػؿ ملددقػػػو طػػػذأ أمكلػػػؼ تم ػػػون الذأ  ػػػوف يددمدقػػػو ميعػػػورض مػػػب أمهظػػػوـ أمعػػػو

 .(ُ)كأآلدأل

كتخمػػرأن هدػػكؿ تف أميدهمهػػوي أمك ػػعمي سػػل ي  ػػو يددمػػدطو ملمعػػوممر تدػػد مسػػل ٍمف  

: م يفػػو  ك ػػب م ػػدت عػػوـ  ػػؿ أمعمػػـك مع ػػر عػػف أممعمػػور أممخيػػور مليعسػػؼ دكف األول

: يعػػدد أملػػكر أممخيلفػػي والثععانىيعػػرض ميفلػػمؿ مػػو مهػػدرج يديػػ  مػػف لػػكر ميعػػدد   

 دكف ال رأز أمم دت أمعوـ أمذل مد مقو.أممع ر  عف أأللكؿ أممسيقد ي 

ذأ  وف أم عض مف ؿ أألسلكل أألكؿ   مف مجهػي يدهػمف أموػرمعي أإلسػبلممي  (ِ)كأل

 .(ّ) مجلس أموعل أمملرل ود جمعي  مف أممسل ٍمف

                                           

  َِٗمجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ   ص  (ُ)
V. asussi, Milivoie Markovitch, th. Précitée n

o
 109, p. 133, 

"Dans le système jurisprudentiel, il n'est directement prouvée. Ce 

quelquefois même cette preuve directe, serait très difficile. Alors, on se 

contente dans certains cas d'une présomption de la simple conscience de 

causer un dommage on déduit l'intention de nuire chez l'agent". 

 .َْٕأهظر د/ دسف  مر   أممدخؿ المو أمدوهكف  مرجب سو ؽ  ص  (ِ)
 ػػون مػػذأي أممؤمػػؼ  أمددػػكؽ أمعمهمػػي أأللػػلمي  تد ومقػػو كملػػودرطو  مهوػػ   أممعػػورؼ  كأهظػػر تم 

 كمو  عدطو. ُّٗ  ص ُٔٗٗ وإلس هدرمي  
 .ِٖ  صّٕأهظر وكأهمف أمورمعي أإلسبلممي علو أممذأطل أألر عي  مرجب سو ؽ  مود   (ّ)



 
 
 

 

 َُُ 
 ( :  (préemption الشفعة  -3

أموفعي هظوـ م خكذ مف أمورمعي أإلسبلممي  مذمؾ كجل علو أمدو ػو تف  -55

أمورمعي أإلسبلممي  ميفسمر مو غميض مف أمهلكص أمدوهكهمػي أمخولػي  قػو  مرجب المو 

ك ػػػػذمؾ مجػػػػل علمػػػػ  أمرجػػػػكع المػػػػو تد ػػػػوـ أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلممي عهػػػػد عػػػػدـ كجػػػػكد هػػػػص 

   كسهعكد مقذأ أم بلـ أألخمر  و أمم د  أمثوهو.(ُ)ووهكهو

 

                                                                                                           

  عػف غر ػ  م كف أسيعموؿ أمدؽ غمػر موػركع  الذأ أهدػرؼ  ػ  لػود  -ُدم  كردي أمفدر   
 أالجيموعو أمذل ولد المم  أموورع  ك كج  خوص  و أألدكأؿ أآليمي:........   

تف م دت أمػهص أممديػرح  معمػور عػوـ مي ػمف »  ته  ريو َّكود جون  و ورح طذ، أممود   ص  
جكطر   ر  أميعسػؼ ديػو م ػكف أممجػوؿ رد ػون تمػوـ أمدو ػو   ػبل مديلػر علػو  ػكأ ط مدػدد  

أمدومو   ؿ يميد سلطي  المو  ؿ دومي ميكأ ر  مقػو أميعسػؼ  ػوهدرأؼ أمدػؽ   مو طك د ـ أمهص
 «. كأسطي مف مسيعمل  عف غر   أالجيموعو

أهظر د/ ع د أممهعـ أم درأكل  دؽ أممل مي  أممل مي  كج  عوـ كتس ول  س قو  أمجقوز أممر زل  (ُ)
  كأهظر تم ون ّّّص   ِِٗ   در  ُٖٕٗمل يل أمجومعمي كأممدرسمي كأمكسويؿ أميعلمممي  

تس ول  –د/ مدمد دسمف مهلكر  أمددكؽ أمعمهمي أألللمي  أممل مي كأمددكؽ أمميفرعي عهقو 
أموفعي »  دم  مذ ر سمودي  تف ْٓٗـ  ص ََِّ سل أممل مي  دأر أمجومعي أمجدمد   

ؾ هظوـ م خكذ عف أمورمعي أإلسبلممي  كود هظمقو أمدوهكف مسيمدأن غوم مي تد ومقو مف يل
أمورمعي  كميريل علو ذمؾ ته  مه لو علو أمدو و عهد يفسمر، ميلؾ أألد وـ تك عهد كجكد 

 «.هدص  مقو تف مرجب المو  د  أمورمعي أإلسبلممي  كلفقو أمملدر أممودل ملوفعي
كطذأ أم بلـ لدمم   مد تف عدـ كجكد هص يورمعو مجل علو أمدو و أمرجكع المو م ودا  

 «.كمك مـ ي ف أمملدر أميورمخو  ملهصأمورمعي أإلسبلممي  ديو 



 
 
 

 

 ُُُ 
: دػؽ يملػؾ أمعدػور أمم مػب مػف موػيرم   مػو والشفعة فى االصطالح الشعرعى ىعو

 . (ُ)ـ علم  مف أمثمف كأممؤف ر و تـ ت ووو

كطػػػو مدػػػرر  أسػػػيثهونن مػػػف أأللػػػؿ  ػػػو عػػػدـ جػػػكأز يملػػػؾ أممػػػوؿ علػػػو أملمػػػر الال 

  ر و،  كذمؾ د عون م رر أمجكأر.

كمػػـ مخيلػػؼ أمعلمػػون  ػػو موػػركعمي أموػػفعي الال مػػو هدػػؿ عػػف ت ػػو   ػػر أأللػػـ مػػف 

 .(ِ)اله ورطو

                                           

أهظر أمومخ علو أمخفمؼ  أممل مي  و أمورمعي أإلسبلممي مب أممدورهي  ومورأيب أمك عمي   (ُ)
 .ِٓٔمرجب سو ؽ  ص 

كأهظر أمعبلمي  خر أمدمف عثموف  ف علو أمزملعو أمدهفو  ي ممف أمددويؽ ورح  هز أمدوويؽ   
دمد أمول و  أممط عي أم  رل أألممرمي   كالؽ ملر ك قومو  دوومي أمومخ وقول أمدمف ت

  دم  ووؿ ردم  أك  و يعرمؼ ِّٗطػ  أمجزن أمخومس  صُُّٓأممدممي  أمط عي أألكمو  
  ثـ مدكؿ كورطقو تف م كف «يملؾ أم دعي ج رأن علو أممويرل  مو ووـ علم »أموفعي  طو 

 كتف م كف أمعدد معوك ي موؿ  موؿ أممدؿ عدورأن سفبلن  وف تك علكأن  أديمؿ أمدسمي تـ ال
كر هقو تخذ أموفمب مف تدد أمميعوودمف عهد كجكد س  قو كورطقو  كد مقو جكأز أمطلل عهد 
يددؽ أمس ل  كلفيقو تف أألخذ  قو  مهزمي ورأن م يدت ديو مث ي  قو مو مث ي  ومورأن هدك 

 «.أمرد  خمور أمرؤمي كأمعمل
لو  ف دجر أمعسدبلهو   يم أم ورل  ورح لدمم أم خورل  أهظر أإلموـ أمدو ظ تدمد  ف ع (ِ)

  دم  مذ ر يعرمؼ َُٓ   يول أموفعي   ص ّٔدأر أمددم   أمدوطر   أمجزن أمرأ ب  
أهيدوؿ دلي ورمؾ المو ورمؾ  وهي أهيدلي المو تجه و  مثؿ أمعكض »أموفعي   هقو 

مدخؿ  مقو دؽ أمجور  و كطذأ أميعرمؼ  و هظرهو غمر وومؿ دوالي أموفعي   لـ «. أممسمو
 أموفعي.



 
 
 

 

 ُُِ 
و ػو أمه ػو » و أك عه  وػوؿ: كدممؿ موركعميقو مو ركأ، جو ر عف ع د أك ر 

للو أك علم  كسلـ  وموفعي  و  ؿ مو مػـ مدسػـ   ػمذأ كوعػي أمدػدكد كلػر ي أمطػرؽ 

 .(ُ)« بل وفعي

كمو ركأ، تم ون جو ر  ف ع ػد أك ر ػو أك عهػ  وػوؿ: وػوؿ رسػكؿ أك لػلو أك 

ًذفى مػػػف  ػػػوف مػػػ  وػػػرمؾ  ػػػو ر عػػػي تك هخػػػؿ   لػػػمس مػػػ  تف م مػػػب ديػػػو ميػػػؤٍ »علمػػػ  كسػػػلـ: 

ف  ر، يرؾ  .(ِ)«ورم  ي.  مف ر و تخذ كأل

تف أميريمػػػل  ػػػو أمدػػػؽ  ػػػو أموػػػفعي  م ػػػكف أموػػػرمؾ  ػػػو هفػػػس  (ّ)كمػػػرل أمػػػ عض

أمم مػب ثػـ أمخلػمط  ػو ددػكؽ أمم مػػب  ثػـ أموػفمب تل أمجػور  كألف أاليلػوؿ  وموػر ي  ػػو 

                                           

 .َُٓ  ص ِِٕٓأهظر  يم أم ورل  أممرجب أمسو ؽ  أمجزن أمرأ ب  دم  روـ   (ُ)
أهظػػر أإلمػػػوـ ت ػػك ز رمػػػو مدمػػو أمػػػدمف  ػػف وػػػرؼ أمهػػكل  وػػػرح لػػدمم مسػػػلـ  مؤسسػػي ورط ػػػي   (ِ)

 دػدم  – ُّّ ػول أموػفعي   ِٖـ  أمجػزن أمدػودل عوػر  ُْٗٗ -طػ ُُْْأمط عي أمثوهمي  
تجمب أممسلمكف علو ث كي أموفعي ملورمؾ  ػو أمعدػور »  دم  مذ ر ته  ِٔ  ص َُٖٔروـ 

مو مـ مدسـ  ووؿ أمعلمون: أمد مي  و ث كي أموفعي الزأمي أم رر عف أمورمؾ  كخلػي  ومعدػور 
ألهػػػ  ت ثػػػر أألهػػػكأع  ػػػررأن  كأيفدػػػكأ علػػػو تهػػػ  ال وػػػفعي  ػػػو أمدمػػػكأف كأمه ػػػوي كأألميعػػػي كسػػػوير 

 «.أمدو و كوذ  عض أمهوس   ث ي أموفعي  و أمعركض  كطو ركأمي عهد عطون أممهدكؿ  ووؿ
أهظر أإلموـ  رطوف أمدمف ت و أمدسف علو  ف تل   ر أممرغمهوهو  أمقدأمي ورح  دأمي أمم يدل   (ّ)

مػػػب وػػػرح أمعبلمػػػي ع ػػػد أمدػػػو أمل هػػػكل  مهوػػػكرأي الدأر  أألكوػػػوؼ كأمعلػػػـك أإلسػػػبلممي  و سػػػيوف   
  كسػػهد مػػو ذ ػػر  ػػو أممػػيف ٔأمكط ػػي  ص  –طػػػ  أمجػػزن أمسػػو ب  أموػػفعي  ُُْٕأمط عػػي أألكمػػة 

« أموػػػرمؾ تدػػػؽ مػػػف أمخلػػػمط  أمخلػػػمط تدػػػؽ مػػػف أموػػػفمب»وػػػكؿ أمرسػػػكؿ لػػػلو أك علمػػػ  كسػػػلـ: 
 .ُٕددم  غرمل  أهظر هلل أمرأمي  مرجب سو ؽ  أمجزأن أمرأ ب  ص 



 
 
 

 

 ُُّ 
أمم مػػب توػػكل ألهػػ   ػػو  ػػؿ جػػزن  ك عػػد، أاليلػػوؿ  ػػو أمددػػكؽ  ألهػػ  وػػر ي  ػػو مرأ ػػؽ 

ملػػػؾ  كأميػػػرجمم ميددػػػؽ  دػػػك  أمسػػػ ل  كألف  ػػػرر أمدسػػػمي الف مػػػـ ملػػػلم علػػػي لػػػلم أم

 .(ُ)«مرجدون 

كهجػػد أميدهػػمف أممػػدهو أمملػػرل وػػد تخػػذ  ػػو يدرمػػر، ملوػػفعي   د ػػوـ أموػػرمعي  -ٗٓ

أإلسػػبلممي  ػػو أمجملػػي  كمػػـ ميدمػػد  مػػذطل مػػف أممػػذأطل   دػػد تخػػذ  ػػو أميريمػػل أمدػػوهكهو 

يدسمـ أمدوهكهو ملوفعي أميػو هلػي علمػ  أمفدػر  أمثوهمػي ملوفعون  وممذطل أمدهفو  ك و أم

ذأ يػػزأدـ أموػػفعون مػػف ط دػػي كأدػػد    وسػػيددوؽ  ػػؿ مهقمػػو » دكمقػػو:  ّٕٗمػػف أممػػود   كأل

 .(ِ)  تخذ  م   وممذطل أموو عو«ملوفعي م كف علو ودر هلم  

                                           

  دم  يهص ُٕ  صَُّؽ  مود  أهظر مرود أمدمرأف المو معر ي تدكأؿ أإلهسوف  مرجب سو  (ُ)
الذأ أجيمعي تسػ ول أموػفعي مدػدـ أألوػكل  ػوألوكل   مدػدـ أموػرمؾ  ػو هفػس أمعدػور ثػـ »علو ته  

أمورمؾ  و ترض أمدويط أممويرؾ  ثـ أمورمؾ  و ددكؽ أمم مب أمخولي  ثـ أمجور أممبللؽ  
 .كتم يرؾ أموفعي تك سدط دد   مقو يهيدؿ أموفعي المو مف ملم   و أمري ي

دػػػؽ أموػػػفعي: تكالن »مػػػف مجلػػػي أألد ػػػوـ أمعدممػػػي أميػػػو يػػػهص علػػػو  ََُٗكأهظػػػر تم ػػػون أممػػػود   
ملموورؾ  و هفس أمم مب  ثوهمون ملخلػمط  ػو دػؽ أمم مػب  ثومثػون: ملجػور أممبللػؽ. كمػو دأـ أألكؿ 

 «.طوم ون  لمس مآلخرمف دؽ أموفعي كمو دأـ أمثوهو طوم ون  لمس ملثوم  دؽ أموفعي
مخ/ تدمػػد أ ػػك أمفػػيم   يػػول أممعػػومبلي  ػػو أموػػرمعي أإلسػػبلممي كأمدػػكأهمف أمملػػرمي  كأهظػػر أموػػ 

 -طػػػػػ ُِّّأمجػػػػزن أألكؿ  مط عػػػػي أم كسػػػػفكر  وػػػػورع ع ػػػػد أمعزمػػػػز  ملػػػػر  أمط عػػػػي أألكمػػػػو  
 .ٓٔـ  ص ُُّٗ

 .ٗٔأهظر أمومخ/ تدمد ت ك أمفيم  مرجب سو ؽ  ص  (ِ)



 
 
 

 

 ُُْ 
تف أمدػوهكف هػص علػو عػدـ ث ػكي أموػفعي  ػو تهػكأع مػف  (ُ)كمرل أمػ عض -َٔ

   مػػد تف مجهػػي يدهػػمف أموػػرمعي (ِ)مػػرد  ػػو أموػػرمعي أملػػرأن هػص علػػو أسػػيثهويقوأم مػكع مػػـ 

(   ػػؿ َٖٗأإلسػػبلممي  مجلػػس أموػػعل أمملػػرل وػػد ت دػػي علػػو طػػذأ أمػػهص يدػػي روػػـ )

ت و ي المو مدػؿ أمع ػود  أممػدأرس كأممسيوػفموي مليسػوكل  ػو علػي أمد ػـ كطػو يم ػمف 

 .(ّ)«لقوأممويرل مف تف مخلص أمموؿ مقذ، أألغرأض أمعومي  

                                                                                                           

  دمػػػ  ذ ػػػر تهػػػ  الذأ أجيمػػػب ٗب سػػػو ؽ ص كأهظػػػر تم ػػػون أمقدأمػػػي  وػػػرح  دأمػػػي أمم يػػػدل  مرجػػػ 
أموػفعون   وموػػفعي  مػهقـ علػػو عػدد رؤكسػػقـ  كال معي ػػر أخػيبلؼ أألمػػبلؾ. كوػوؿ أموػػو عو  طػػو 
علػو  مدػودمر أألهلػ ون  ألف أموػفعي مػػف مرأ ػؽ أمملػؾ  تال مػرل تهقػػو مي ممػؿ مهفعػي   ػمف وػػ   

 دهو أمملرل.  كطذأ مو تخذ    أميدهمف أمم«أمر م كأمللي كأمكمد كأمثمر 
  دمػػ  ِِٕكأهظػػر أموػػمخ علػػو أمخفمػػؼ  أممل مػػي  ػػة أموػػرمعي أإلسػػبلممي  مرجػػب سػػو ؽ  ص  

تف أمػػرتل أألكؿ أمػػذل مػػرل أمدسػػمي علػػو عػػدد أمػػرؤكس توػػكل  ػػو أالسػػيدالؿ كأمدجػػي مػػف مػػرل 
 أمرتل أمثوهو كأمذل مرل أمدسمي  ددر هلمل  ؿ كأدد  كأمذل تخذ    أميفهمف أممدهو.

وػػمخ تدمػػد ت ػػك أمفػػيم  أممعػػومبلي  ػػو أموػػرمعي أإلسػػبلممي كأمدػػكأهمف أمك ػػعمي  مرجػػب أهظػػر أم (ُ)
 .ّٕسو ؽ  ص 

 -: ال مجكز أألخذ  وموفعي (ُمف أمدوهكف أممدهو:  ّٗٗأهظر أممود   (ِ)

 أمدوهكف. ( الذأ دلؿ أم مب  وممزأد أمعلهة ك دو إلجرأنأي رسمقو ت 

أمدرجي أمرأ عي   وورل ملومي مف أمزكجمف تك  مف أألل( الذأ كوب أم مب  مف أأللكؿ كأمفركع تك 
   أمثوهمي. تك  مف أأللقور ملومي أمدرجي

 ع ود . مدؿ  ( الذأ  وف أمعدور ود  مب ممجعؿ مدؿ ع ود  تك مملدؽ ج

 . كال مجكز ملكوؼ تف م خذ  وموفعي( ِ
 .ِٗٗأهظر وكأهمف أمورمعي أإلسبلممي علو أممذأطل أألر عي  مرجب سو ؽ   ص  (ّ)

ال وفعي  و أمكوؼ   مذأ  مب »مف مرود أمدمرأف أميو يهص علو:  ُُّكأهظر تم ون أممود   
 «.عدور مجوكر مكوؼ تك  وف  عض أمم مب مل ون ك ع   كوفون ك مب أمملؾ  بل وفعي ملكوؼ



 
 
 

 

 ُُٓ 
كمدػػد ت ػػدي مد مػػي أمػػهدض أمملػػدر أميػػورمخو مهلػػكص أموػػفعي  دكمقػػو:  -ُٔ

الذأ  ػػػوف أموػػػورع وػػػػد أسػػػيف تد ػػػػوـ أموػػػفعي أسػػػػيمدأدأن مػػػف م ػػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػػبلممي »

العي ػػػورأي أجيموعمػػػي كأويلػػػودمي يدػػػكـ علمقػػػو ملػػػلدي  أمجموعػػػي   جعػػػؿ أم مػػػب سػػػ  ون 

ف أمعدػػد ذأيػػ   مجػػرد يمػػوـ أهعدػػود أم مػػب عػػف ملوػػفعي  كجعػػؿ دػػؽ أموػػفمب  مقػػو ميكمػػدأن مػػ

 .(ُ)...«أمعمف أمموفكعي 

 

 

                                           

مدهو  أمجزن أمثوهو  أمسهي  –  تد وـ أمهدض  أمم يل أمفهو َُٗٗمف مكهمي  ُِأهظر جلسي  (ُ)
ك فػػػؿ ومػػػوـ طػػػذأ أمدػػػؽ دأيمػػػون ملوػػػفمب  ػػػو » ؽ.  ٕٓمسػػػهي  ْٕٓ  أمطعػػػف روػػػـ ّّٕص   ُْ

مكأجقػػػي أم ػػػويب كأمموػػػيرل علػػػو أمسػػػكأن  مػػػو مػػػـ مػػػيـ الهػػػذأر، رسػػػممون تك مسػػػجؿ عدػػػد أم مػػػب كمسػػػدط 
أموفمب دد   و أموفعي  مذأ مو يمسؾ أألخمر  قػذأ أمدػؽ كسػلؾ  ػو سػ مل  طرمػؽ أمػدعكل أميػو 

ويب كأممويرل يكلبلن المو ث كي  ديو الذأ مػو لػدر مػ  د ػـ هقػويو  ػذمؾ مر عقو علو  ؿ مف أم 
معي ػػر سػػهدأن ممل ميػػ  ملعدػػور أمموػػفكع  مػػ   مهػػ  مدػػؿ  مكج ػػ  مدػػؿ أمموػػيرل  ػػو جممػػب أمددػػكؽ 
كأالميزأموي أمهوويي عػف أم مػب  ػيخلص مػ  مل مػي أمعدػور أمموػفكع  مػ  )أمم مػب(  ػو مدو ػؿ أمػثمف 

مف أمدػوهكف أممػدهو  ِْٗممورع المدأع  خزأهي أممد مي ط دون ملمود  أمددمدو أمذل تكجل علم  أ
  موهون مدؽ أممويرل  مسيرد، أألخمر الذأ  وف ود ك و،.

ممو  وف ذمؾ  ك وف دؽ أموفعي  قذ، أممثو ي ال معد يعر ون مكج ون م موف أالسيددوؽ   مف ثػـ  
ملعدػػػور أمم مػػػب ال مريػػػل   ػػػمف أسػػػيعموؿ أموػػػفمب ددػػػ   ػػػو أموػػػفعي كلػػػدكر د ػػػـ هقػػػويو   ددميػػػ 

مسػػػيكممي أم ػػػويب و ػػػؿ أمموػػػيرل ميعكم ػػػ  عمػػػو دػػػوؽ  ػػػ  مػػػف  ػػػرر  سػػػ ل )أسػػػيددوؽ أمعدػػػور 
 «.ملوفمب



 
 
 

 

 ُُٔ 
 مسئولية عديم التمييز:  -4

مدػػد ي هػػو أميدهػػمف أممػػدهو أممسػػيكممي أمدويمػػي علػػو أمخطػػ  سػػكأن  ػػوف خطػػ   -62

  تك خط  مفيرض (ِ)تك خط  مفيرض أ يرأ ون ال مد ؿ الث وي أمع س (ُ)كأجل أإلث وي

  كأمخطػ  مسػيلـز أإلدرأؾ تك أميمممػز  جوهػل أميعػدل   مػد (ّ)ع سأ يرأ ون مد ؿ الث وي أم

مػدهو(  عهػدمو هػص علػو  ُْٔته  خرج عف طذأ أأللؿ  و أمفدر  أمثوهمي مف أممػود  )

كمب ذمؾ الذأ كوب أم رر مف وخص غمػر مممػز كمػـ م ػف طهػوؾ مػف طػك مسػيكؿ »ته  

ملػػـز مػػف كوػػب  عهػػ   تك يعػػذر أمدلػػكؿ علػػو يعػػكمض مػػف أممسػػيكؿ  جػػوز ملدو ػػو تف

 .(ْ)«مه  أم رر  يعكمض عودؿ مرأعمون  و ذمؾ مر ز أمخلكـ

عػػػػف طػػػػذأ أمػػػػهص تف مسػػػػيكممي عػػػػدمـ  (ٓ)كيدػػػػكؿ مجمكعػػػػي أألعمػػػػوؿ أميد ػػػػمرمي

أميمممػػػز ال ي ػػػكف  وملػػػي  الذ مجػػػكز ملدو ػػػو تف ملػػػـز مػػػف كوػػػب مهػػػ  أم ػػػرر  يعػػػكمض 

ممي أممودمػػي تك عػػودؿ  مرأعمػػون  ػػو ذمػػؾ مر ػػز أمخلػػكـ  كطػػذ، لػػكر  مػػف لػػكر أممسػػيك 

                                           

 «. ؿ خط  س ل  ررأن مللمر ملـز مف أري     وميعكمض»علو تف  ُّٔيهص أممود   (ُ)
 مدهو. ُٖٕ  ُٕٔ  ُْٕأهظر هلكص أممكأد  (ِ)
 و.مده ُٕٕ  ُّٕأهظر هلكص أممكأد  (ّ)
تيلػؼ لػ و  مػوؿ غمػر، ملػـز أم ػموف مػف مومػ  » مف مجلػي أمد ػوـ أمعدممػي  ُٔٗيهص أممود   (ْ)

ف مـ م ف م  موؿ مهيظر المو دوؿ مسر كال م مف كمم   «.كأل
 .ُّٓأهظر مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  أمجزن أمثوهو  مرجب سو ؽ  ص  (ٓ)



 
 
 

 

 ُُٕ 
أممك كعمي  تورطو أممذطل أمجرموهو  كتخذ  قو أمموركع أمفرهسػو أإلمطػومو  كطػو  عػد 

 «.يسومر م ودا أمورمعي أإلسبلممي

 ممػػو  –طػػذأ طػػك أمدػػدر أمػػذل تخػػذ  ػػ  أمدػػوهكف أممػػدهو مػػف أمفدػػ  أإلسػػبلمو  -ّٔ

كطي  عػػدـ  جعلقػػو مسػػيكممي موػػركطي كمخففػػي  موػػر  –ميعلػػؽ  مسػػيكممي عػػدمـ أميمممػػز 

كجػػكد كمػػو  تك كيجػػد ك ػػوف ميعسػػرأن  تك كيجػػد كأسػػيطوع هفػػو أمخطػػ  عػػف هفسػػ   كمخففػػي 

 معهػػػو تف أمدو ػػػو مهظػػػر  ػػػو تدػػػكأؿ أمم ػػػركر كعػػػدمـ أميمممػػػز  دػػػد مد ػػػـ  يعكم ػػػ  

 .(ُ)« ومبلن  تك هلؼ يعكمض  تك ال مد ـ  يعكمض مطلدون 

  أإلسػبلمو   مسػيكممي مب مػو مدػكؿ  ػ  أمفدػ –يمومون  –كطذأ أمددر ال ميفؽ  -ْٔ

ف تيلفػػػػػكأ »عػػػػػدمـ أميمممػػػػػز عػػػػػف أإليبل ػػػػػوي مطلدػػػػػي  كطػػػػػذأ مػػػػػو كرد  ػػػػػو  يػػػػػ قـ  تل  –كأل

                                           

  ص َْٓأألكؿ  مرجػػب سػػو ؽ    دػػر   أهظػػر د/ ع ػػد أمػػرزأؽ تدمػػد أمسػػهقكرل  أمكسػػمط  أمجػػزن (ُ)
مسػػيكممي عػػدمـ أميمممػػز وويمػػي علػػو يدمػػؿ أمي عػػي كمػػمس علػػو »  دمػػ  مػػذ ر سػػمودي  تف ُْٕ

 «.تسوس أمخط 
 «.تف أمدو و مرأعو  و يددمر أميعكمض مر ز أمخلـك مف أملهو كأمفدر»ثـ مدكؿ:  
زأـ  دأر أمهق ػي أمعر مػي  كأهظر د/ مدمد م مل وهل  دركس  و هظرمي أالميزأـ  ملودر أالمي 

مويرط ممسونمي عدمـ أميمممز »   دم  مذ ر سمودي  ته  ِْٓ  ص ِّ   در  ُٕٕٗ  ُٕٔٗ
أسػيثهون مػف أمدوعػد  أمعومػي  تال مسػيطمب أمم ػػركر تف مدلػؿ علػو  أميعػكمض  ممػف مهػػوط  –

ي عػػدمـ  ػػ  تمػػر أممدو ظػػي علػػو عػػدمـ أميمممػػز تل مػػف أموػػخص أمم لػػؼ ووهكهػػون روو يػػ    مسػػيكمم
أميمممػػز مسػػيكممي أديموطمػػي ال ملجػػ  الممقػػو الال عهػػد يعػػذر أمدلػػكؿ علػػو أميعػػكمض مػػف وػػخص 

 «.آخر  تمون  وف أمس ل أمذل مهب أمم ركر مف أمدلكؿ علو أميعكمض



 
 
 

 

 ُُٖ 
وػػػميون  ػػػمهكأ  ألهػػػ  ال دجػػػر  ػػػو ت عػػػوؿ أمجػػػكأرح ألف أعي ػػػور أمفعػػػؿ ال  –أممدجػػػكركف 

 .(ُ)«ميكوؼ علو أمدلد

أملػػػػ و أممدجػػػػكر علمػػػػػ  مؤأخػػػػذ    عومػػػػ   م ػػػػػمف مػػػػو تيلفػػػػ  مػػػػػف »ككرد تم ػػػػون 

 .(ِ)«أمموؿ

ف تيلفو »كجون تم ون:   .(ّ)«وميون مزمقمو  موه  –أمل و كأممجهكف  –كأل

الذأ تيلػػؼ أممدجػػكر وػػميون مػػف مػػوؿ غمػػر،  دػػرؽ تك  سػػر تك ت ػػؿ كهدػػك »كتم ػػون: 

ال أي ػػػػب  ػػػػ  دمهػػػػون  ػػػػو ذميػػػػ  طػػػػذأ طػػػػك  ذمػػػػؾ ملزمػػػػ  غرمػػػػ   ػػػػو مومػػػػ  الف  ػػػػوف مػػػػ  مػػػػوؿ كأل

 .(ْ)«أمموقكر

 

                                           
أهظر أمدو و مبل خسرك  أمدرر أمد وـ  و ورح غرر أألد وـ ك قومو  دوومي أ ف عو دمف  (ُ)

 .ِْٕو  ص علو  أموره ومو  أمجزن أمثوه
أهظر أمعبلمي زمف أمدمف  ف ال رأطمـ  ف مدمد أموقمر  و ف هجمـ  أألو و، كأمهظوير علو مذطل  (ِ)

طػ ُُْٗم هوف  أمط عي أألكمو  – مركي  –ت و دهمفي أمهعموف  مهوكرأي دأر أم يل أمعلممي 
 .ِّٖـ  ص ُٗٗٗ -

أم موهوي  و مذطل أإلموـ أهظر أمعبلمي ت و مدمد  ف غوهـ  ف مدمد أم لدأدل  مجمب  (ّ)
أألعظـ ت و دهمفي أمهعموف  درأسي كيددمؽ د/ مدمد تدمد سرأج  د/ علو جمع  مدمد  دأر 

 .ٕٖٓـ  صُٗٗٗ -طػ َُِْأمسبلـ  أمط عي أألكمو 
أهظر أمعبلمي عثموف  ف م و أميكزرل أمز مدل  يك مم أألد وـ ورح يدفي أمد وـ  أممط عي  (ْ)

 .ٖٕػ  أمجزن أمرأ ب  ص طُّّٗأميكهسمي  ط تكمو 
  لرم  مف موم  أمموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر      ∴ك ؿ مو تيلف  أممدجػػػػػػػػػػكر      »       
 «ك و سكل مللدي ود تيلف       ∴الال ممف طكعو المم  لر ػػػ              



 
 
 

 

 ُُٗ 
 .(ُ)«تف أممدجكر م مف مو ت سد»كتم ون: 

كأمد ػػػـ  ػػػو أملػػػ و  كأممجهػػػكف   ػػػومد ـ  ػػػو أمسػػػفم    ػػػو كجػػػكل »ككرد تم ػػػون 

أم ػػػػموف علمقمػػػػػو  ممػػػػو تيلفػػػػػو، مػػػػف مػػػػػوؿ غمرطمػػػػو  لمػػػػػر الذهػػػػ  تك غلػػػػػ و،   يلػػػػؼ  ػػػػػو 

 .(ِ)«تمدمقمو

أممدجػػكركف »مػػف مجلػػي أألد ػػوـ أمعدممػػي(  دكمقػػو:  َٔٗكطػػذأ مػػو ت ديػػ  أممػػود  )

ف مػػ ـ معي ػر يلػػر قـ أمدػػكمو  ػوم مب كأموػػرأن الال  تهقػػـ أمػذمف ذ ػػركأ  ػػو أممػكأد أمسػػو دي كأل

مك تيلؼ أملػلمر مػوؿ »مثبلن:  –م مهكف دوالن أمخسور  كأم رر أملذمف هو  مف  علقـ 

                                           

ور أهظر أمومخ مدمد  ف مدمد سومـ أممجلسة أموهدمطو  مكأمب أمدرر  و طيؾ تسي (ُ)
كود »  َْٓأممخيلر  يلدمم كيددمؽ دأر أمر كأف   دأر أمر كأف  أممجلد أميوسب  ص 

مو الف  ذ ر تف أم موف  ورط : الف مـ مؤمف علم  تل الهمو م مه  دم  مـ مؤيمف علم   كأل
 «.أييمف علم   بل م مه 

مدوسمعمر أهظر ت ك مدمد ع د أك  ف تدمد  ف مدمد  ف ودأم   أمملهو  علو مخيلر ت و أ (ِ)
  دم  مذ ر ّّٓ ف دسمف  ف ع د أك  ف تدمد أمخروو  م ي ي أمدوطر   أمجزن أمرأ ب  ص 

أهيفون أم موف عهقمو  ممو دلؿ  و تمدمقمو  وخيمور لود   كيسلمط    ومثمف  كأمم مب  »
ف تي لفو، كأمدرض  كأالسيدأهي  كتمو أمكدمعي  كأمعورمي  بل  موف علمقمو  ممو يلؼ  يفرمطقمو  كأل

 «. و  موه  كجقوف
كأهظر تم ون ومس أمدمف ت و ع د أك مدمد  ف ع د أك  ف مدمد أمزر وو  ورح أمزر وو  

علو مخيلر أمخروو  و أمفد  علو مذطل أإلموـ تدمد  ف ده ؿ  مهوكرأي دأر أم يل 
أ ف »  دم  ذ ر تف ُّّـ  ص ََِِ -طػ ُِّْم هوف  أمط عي أألكمو  –أمعلممي   مركي 

 «.دمؿ أخيور كجكل أم موف علو أمسفم    كه  مف تطؿ أم موفع



 
 
 

 

 َُِ 
كوػد توػرهو المػو مػو هلػي علمػ  تم ػون أممػود  «. أملمر مـز أم موف كمك  ػوف غمػر مممػز

 مف أممجلي كتف أمكمو ال م مف. ُٔٗ

  أإلسبلمو كطػك مخيلػؼ عػف أممهلػكص علمػ   ػو طذأ طك أمد ـ  و أمفد -ٓٔ

أميدهػػمف أممػػدهو أمػػذل ملػػـز أمػػكمو  كمجعػػؿ مسػػيكممي عػػدمـ أميمممػػز مخففػػي علػػو هدػػك مػػو 

 ذ ري.

كمػػب ذمػػؾ  دػػد تخػػذي مجهػػي يدهػػمف أموػػرمعي أإلسػػبلممي  مجلػػس أموػػعل  مسػػيكممي 

ذأ  ػوف ال»مػف وػكأهمف أموػرمعي أإلسػبلممي( علػو تهػ :  َُٕأمكمو  دم  هلػي أممػود  )

 –مف لدر مه  أمفعؿ أم ػور غمػر مممػز  كيعػذر أمدلػكؿ علػو أميعػكمض مػف مومػ  

 . (ُ)«جوز ملدو و تف ملـز مف طك مسيكؿ عه   م لغ أميعكمض

طذ، طو أمهظرموي أميو أوي سػقو أمدػوهكف أممػدهو مػف أمفدػ  أإلسػبلمو  المػو  -ٔٔ

مجػور  مجػور أألرأ ػو جوهل  ثمر مف أألد وـ أميفلملمي  مهقو مجلس أمعدد كأل أمكوػؼ كأل

أمزرأعمي كطبلؾ أمزرع  و أمعمف أممؤجر  ك سخ أإلمجور  ومعذر ككوكع أإل رأن مف أمػدمف 

 مرأد  مهفرد   كيلر وي أممرمض مرض أممكي كأمل ف كخمور أمرؤمي كي عي أمقبلؾ  و 

أم مػػػب كغػػػرس أألوػػػجور  ػػػو أمعػػػمف أممػػػؤجر  كأألد ػػػوـ أمميعلدػػػي  ػػػومعلك كأمسػػػفؿ كأمدػػػويط 

                                           

 .ُّْأهظر وكأهمف أمورمعي أإلسبلممي علو أممذأطل أألر عي  مرجب سو ؽ  ص (ُ)



 
 
 

 

 ُُِ 
مويرؾ كمد  أميدودـ   وإل و ي المو أألطلمي كأمق ي  كأمم دت أمدو ػو  ػ ال ير ػي الال  عػد أم

 .(ُ)سدأد أمدمف   لقو ود تخذي  رميقو مف أمورمعي أإلسبلممي

 ومل ف أمفودش  و أمفد  أإلسبلمو مؤدل المػو  سػخ أمعدػد الذأ  ػوف أممل ػكف غ هػون 

 .(ِ)« ف أمفودش موؿ كوؼ ودوون للمرأن  تك  وف أمموؿ أمذل دلؿ  م  أمل

 علػو ال ػرأط غمػر  و أمممي دأيهو ددكؽ ملكف أمدمكف سدأد  عد الال ير ي ال كم دت

 تسػػوس علػػو ال أمير ػػي  مػػف أسػػيفود، مػػو دػػدكد  ػػو الال أمير ػػي  ػػدمكف مليػػـز ال أمػػذل أمػػكأر 

 .(ّ)دمكه  عف أممطلدي مسيكممي   و مكرث  موخلمي الميدأدأن  أمكأر  مجعؿ ظومـ

 

                                           

 .َّمجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ  ص  أهظر (ُ)
 َِٗأمجزن أمرأ ب  ص كأهظر تم ون د/ كط ي أمزدملو  أمفد  أإلسبلمو كتدمي   مرجب سو ؽ   

 كمو  عدطو.
كأهظر د/  وطمي مدمد ع د أمعلمـ ع د أمكطول  تثر أمدمف  و أمهظـ أمدوهكهمي  درأسي مدورهي  

جومعي أمدوطر   رع  هو سكمؼ  سهي  – مف أإلسبلـ كأممسمدمي  رسومي د يكرأ،   لمي أمددكؽ 
 .ُِٗـ  صََُِ -طػ ُُِْ

أمل ف أمفودش ال »أميو يهص علو  َِٔ  أممود  ّّؽ  ص أهيظر مرود أمدمرأف  مرجب سو  (ِ)
همو مفسد أمعدد كمجل  سخ   مفسد أمعدد كال مكجل دؽ  سخ  ململ كف الال الذأ  وف  م  يلرمر كأل
 ومل ف أمفودش كمك مـ م ف  م  يلرمر الذأ  وف أممل كف غ هون  ودوون للمرأن  تك  وف أمموؿ أمذل 

 «.دلؿ  م  أمل ف أمفودش موؿ كوؼ
 .ُُّأهظر د/ علوـ تهكر سلمـ  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)



 
 
 

 

 ُِِ 

 الثانىالمطمب 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية ليست مصدراً 

 لمنص التشريعى
الذأ  ػػػػػػػوف ملػػػػػػػهص أميوػػػػػػػرمعو ملػػػػػػػدر يػػػػػػػورمخو غمػػػػػػػر م ػػػػػػػودا أموػػػػػػػرمعي  -ٕٔ

: تف ميكأ ػؽ األول   مف أألمر ال مخرج عػف  ر ػٍمف أثهػمف ال ثومػ  مقمػو. (ُ)أإلسبلممي

تف ميعػػورض  :والثععانى(  الفععرع األولأمػػهص أميوػػرمعو مػػب م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي )

(  كطػذأ مػو تك ػد  علػو الفعرع الثعانىأمهص أميورمعو مب م ودا أمورمعي أإلسػبلممي )

 -أمهدك أميومو:

 

 
                                           

يعددي ملودر أمدوهكف أممدهو  كمعؿ تطـ طذ، أمملودر ثبل  طو: )ت( تكمقو كتطمقو هلكص  (ُ)
أميدهمف أممدهو أمددمـ   عد يقذم قو كأل و ي الممقو تد وـ أمد ون أمملرل طكأؿ أمس عمف سهي  

مدقو.  )ل( ثوهو طذ، أمملودر طك أمفد   وف أمد ون معمؿ  و يفسمر طذ، أمهلكص كيط 
أإلسبلمو   دد أسي دو أميدهمف أمجدمد مو تخذ أميدهمف أمددمـ عف طذأ أمفد  كت وؼ مسويؿ 
جدمد  المو مو س ؽ تخذ،.  )ج( ثوم  طذ، أمملودر طك أميدهمهوي أمددمثي   دد أسيدد  

مك كعوي تخرل  مو أمدوهكف أمجدمد مك كعوي تخذطو عف طذ، أميدهمهوي  كأسي هس  و 
يممزي    طذ، أميدهمهوي مف يددـ  و أملموغي كروو  و أألسلكل أميورمعو   وهيفب المو مدل 

  عمد  وميددـ أمعظمـ أمذل  لل   و أميدهمف أممدهو أمددم .
(  ِو ؽ  أمجزن أألكؿ   در  )مسأهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  أمكسمط  أممرجب أ 

 .ّٕص



 
 
 

 

 ُِّ 

 الفرع األول

 النص التشريعى يتوافق مع مبادئ

 الشريعة اإلسالمية
الذأ مـ ي ف م ودا أموػرمعي أإلسػبلممي ملػدرأن ملػهص أميوػرمعو  كمػب ذمػؾ  -ٖٔ

مػب طػذ، أمم ػودا   ػبل دػرج  – ػو أمجملػي  – ميعػورض  مف مو مدرر، أمهص مف د ػـ ال

علو أممخوط مف   د وم  مف يط مد   كمعؿ أممثوؿ أمكأ ػم علػو طػذ، أمفر ػمي طػك مػو 

 ثهويميكمب ذمؾ الذأ طرتي دكأد  أسػي»مف أميدهمف أممدهو  دكمقو:  ِ/ُْٕيدرر، أممود  

ف مػـ أل ميػزأـ أميعووػدم  ك عومي مـ م ف  ة أمكسب يكوعقو كيريل علو ددكثقو تف يهفمذ أال

ملػ م مسػيدمبل  لػور مرطدػو ملمػدمف  دمػ  مقػدد،  خسػور   وددػي  جػوز ملدو ػة ي عػػو 

أالميزأـ أممرطؽ المو أمدد أممعدكؿ.  ف تف مردَّ ملظركؼ ك عد أممكأزهي  مف مللدي أمطر مٍ 

 «.كمدب  وطبل  ؿ أيفوؽ علو خبلؼ ذمؾ

(  ممػػو تكرد، مػػف ِٗٔمػػكهو )أممػود   دػد أديػػذل أمدػوهكف أممػػدهو مثػػوؿ أميدهػمف أم ك 

   مػػػد تف د مقػػػو ال ميعػػػورض مػػػب م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي  ألف (ُ)تد ػػػوـ يوػػػرمعمي

                                           

 .ِٖٔعي أألعموؿ أميد مرمي  أمجزن أمثوهو  مرجب سو ؽ  صمجمك  أهظر (ُ)
 -أمدوهكف أممدهو أمملرل يددـ علو أميدهمف أم كمكهو مف هودميمف:»دم  جون  مقو تف  

رسـ  و ك كح  مف دومي أمطكأرا غمر أمميكوعي كدومي أمدك  أمدوطر  مف ددكد   فو  -ت  
مرطدون مجوكز ددكد أمسعي دكف تف م كف أمدومي أألكمو  مل م يهفمذ أالميزأـ أميعوودل 

 مسيدمبلن  كأمثوهمي طو أميو ميددؽ  قو أالسيدومي.



 
 
 

 

 ُِْ 
هظرمػػي أمظػػركؼ أمطوريػػي أميػػو وررطػػو أمػػهص يسػػيجمل مدوجػػي ملدػػي يدي ػػمقو أمعدأمػػي  

كمم ف يخرمجقو علو  ثمر مف أمهظرموي أمفدقمػي أميػو وػوؿ  قػو أمفدقػون أممسػلمكف  كوػد 

 .(ُ)دثهو طذأ أممك كع  دثون مسيفم ون   بل دأعو م دث  مر  تخرل مهعون ملي رأر 

كمػػػف أمهلػػػكص أميوػػػرمعمي أميػػػو ييكأ ػػػؽ مػػػب م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي   -ٗٔ

 .(ِ)أميو يدرر أالسيلبلؿ ُِٗهص أممود  

 دػػد أويفػػو أمدػػوهكف أممػػدهو تثػػر أمموػػركع أمفرهسػػو أإلمطػػومو  كمػػـ م خػػذ  مػػػذطل 

أألمموهو أمذل أعي ر مو ووـ    أمميعووػد أممسػيلؿ مػف أسػيلبلؿ  ػعؼ أمميعووػد أميدهمف 

مع  ملدلكؿ علو مهفعي ال ييهوسل مب أميزأمويػ  مهطػكل علػو عمػؿ مخػومؼ مػآلدأل  

كم ػػكف أمجػػزأن أمػػ طبلف أممطلػػؽ ال أمػػ طبلف أمهسػػ و  مػػـ م خػػذ أمدػػوهكف  قػػذأ أمطػػرح   ػػؿ 

                                                                                                           

وهب  و يددمد أمدود  غمر أمميكوب  ك ب  و ط مليكجم   دكف تف مكرد تمثلي يط مدمي  –ل 
 «. دقمي أمل لي علو هدك مو  عؿ أميدهمف أم كمهدل

مردلي أميهفمذ  مجلي ركح أمدكأهمف   لمي أمددكؽ   أهظر  دثهو آمموي العود  أميكأزف أمعددل  ة (ُ)
 .َُِٖ(  اللدأر مكممك ّٖجومعي طهطو  أمعدد روـ )

ف ال ييعودؿ أم يػي الذأ  وهي أميزأموي تدد أمميعوودمٍ »مدهو ملرل علو ته :  ُِٗيهص أممود   (ِ)
أآلخػر  كي ػمف مب مو دلؿ علم  طذأ أمميعوود مف  ويد   مكجل أمعدد تك مب أميزأموي أمميعوود 

تف أمميعووػػد أممل ػػكف مػػـ م ػػـر أمعدػػد الال ألف أمميعووػػد أآلخػػر وػػد أسػػيلؿ  مػػ  طموػػو  مهػػو تك طػػكل 
جومدو  جوز ملدو ة  هون علو طلل أمميعوود أممل كف تف م طؿ أمعدد تك مػهدص أميزأمػوي طػذأ 

 «.أمميعوود



 
 
 

 

 ُِٓ 
و أعي ػور أالسػيلبلؿ عم ػون مػف عمػكل أإلرأد  سلؾ مسلؾ أمموركع أمفرهسػو أإلمطػومو  ػ

 .(ُ)مسيي ب كجكد،  طبلف أمعدد  طبلهون هس مون 

كطػػذأ ميكأ ػػؽ مػػب م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي أميػػو يدػػـر أملػػش كأملػػرر  كطػػذأ مػػو 

أملػ ف أمفػودش ال مفسػد أمعدػػد كال »مػف مروػد أمدمػرأف  دكمقػو:  َِٔهلي علم  أممود  

 .(ِ)....«الذأ  وف  م  يلرمر  مكجل دؽ  سخ  ململ كف الال

« تف  مػػب أمم ػػطر كوػػرأؤ،  وسػػد» (ّ)ك ػػو ذمػػؾ مػػذ ر أ ػػف عو ػػدمف  ػػو دووػػمي 

كطػػػك تف م ػػػطر أمرجػػػؿ المػػػو طعػػػوـ تك وػػػرأل تك م ػػػوس تك غمرطػػػو كال م معقػػػو أم ػػػويب الال 

 ػػ  ثر مػػف ثمهقػػو   ثمػػر  ك ػػذمؾ أموػػرأن مػػف أمم ػػطر   ػػ ف أ ػػطر المػػو  مػػب وػػ  مػػف 

 «.ل الال  ورأي   دكف ثمف أممثؿ  ل ف  ودشموم  كمـ مرض أمموير 

                                           

 .َُٗأهظر مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثوهو  ص (ُ)
 .ّّأهظر مرود أمدمرأف  مرجب سو ؽ  ص  (ِ)

الذأ كجد غ ف  ودش »مف مجلي أألد وـ أمعدممي أميو يهص علو ته   ّٔٓكأهظر تم ون أممود   
 و أم مب كمـ مكجد يلرمر   لمس ململ كف تف مفسخ أم مب الال ته  الذأ كجد أمل ف كدد،  و موؿ 

 «.د م  د ـ موؿ أمميمـأمميمـ ال ملم أم مب  كموؿ أمكوؼ ك مي أمموؿ 
أهظر مدمد تممف  ف عمر عو دمف  رد أممديور علو أمدر أممخيور  دوومي أ ف عو دمف  دأر  (ّ)

  أمجزن أمسو ب  ََِّ -طػ ُِّْ أمسعكدمي  ط عي خولي –عومـ أم يل  أمرموض 
 .ِْٕص



 
 
 

 

 ُِٔ 
كخمػور أملػ ف مث ػي  ػو لػكر  أمك مػؿ كأمكلػو ك ػو لػكر  يلرمػر »كجون تم ػون 

ً هػػون ال معػػرؼ  دػػوؿ أم ػػومب أوػػير،  قػػذأ أمػػثمف  مهػػ   أم ػػويب أمموػػيرل  ػػ ف  ػػوف أمموػػيرل غى

 . (ُ)«مسوكم   وويرأ، مليرأن  دكم   ل  خمور أمل ف

السػػػيلبلؿ  ػػػو أمفدػػػ  أإلسػػػبلمو مدػػػورل  ثمػػػرأن مػػػف أمفدػػػ  كهسػػػيطمب تف هدػػػرر تف أ

 .(ِ)أملر و  و تدد  لكر  م   ك و آخر مردلي مف مرأدؿ يطكر،

كمف أمهلكص أميورمعمي أميو ييكأ ػؽ مػب م ػودا أموػرمعي أإلسػبلممي يلػؾ  -َٕ

 .(ّ)أمهلكص أميو ييعلؽ  هظرمي أمس ل  ر ف مف تر وف أمعدد  تك أالميزأـ عمكمون 

                                           

رجب سو ؽ  أهظر  غمز عمكف أم لوير ورح  يول أألو و، كأمهظوير ال ف هجمـ أمملرل  م (ُ)
 (.ِ  روـ )ِْْأمجزن أمثوم   ص 

عيؼ. « غ ف أمرجؿ»كجون  و  د  أممعوهو    www.almaany.com و رتم :  ى

أهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ملودر أمدؽ  و أمفد  أإلسبلمو  أممجلد أألكؿ  مرجب  (ِ)
 .ََُسو ؽ  أمجزن أمثوهو  ص 

ميزأـ كس ل أمعدد   س ل أالميزأـ طك أمس ل أممعركؼ  و مفرؽ أميدهمف أمل هوهو  مف س ل أال (ّ)
أمهظرمي أميدلمدمي  تمو س ل أمعدد  قك أمس ل أممعركؼ  و أمهظرمي أمددمثي. كطذ، يفروي مـ 

 كددطو  ؿ أملهون. – مقو  –مي هوطو أميدهمف أمملرل   ومهظرمي أمددمثي 
د  أإلسبلمو  أممجلد أمثوهو  مرجب أهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ملودر أمدؽ  و أمف 

 .ِِسو ؽ  أمجزن أمرأ ب  ص 
الذأ مـ م ف مبلميزأـ س ل  تك  وف س    مخومفون ملهظوـ »مدهو علو ته :  ُّٔيهص أممود   

 «.أمعوـ تك أآلدأل   وف أمعدد  وطبلن 



 
 
 

 

 ُِٕ 
تف أمدػوهكف أممػدهو مػـ مػهق  هقػ   –مجمكعي أألعمػوؿ أميد ػمرمي  - و كود كرد

أميدهمهػػػوي أمجرموهمػػػي  وػػػ ف هظرمػػػي أمسػػػ ل   ػػػؿ أخيػػػور علػػػو أمهدػػػمض مػػػف ذمػػػؾ مػػػذطل 

أميدهمهوي أمبليمهمي كأهيلػر معقػو مقػذ، أمهظرمػي. كأمكأوػب تف أمسػ ل  مػو ملػكر، أمد ػون 

هطػوؽ أمدػوهكهو أممػدهو عهلػرأن  أمفرهسو كأمملرل  معهو أم وع  أممسػيد  مػدخؿ  ػو

هفسػمون مػف عهولػر أألخػبلؽ مدػػد مػف هزعيػ  أممودمػي كطػو  عػػد هزعػي موػيد طلموهقػو  ػػو 

 .(ُ) عض أألدموف

: أمهزعػػي األولكأمسػػ ل  ػػو أمفدػػ  أإلسػػبلمو ميهوزعػػ  عػػومبلف ميعور ػػوف:  -ُٕ

ذ رهػو  –كم ػف  أممودمي تك أممك ػكعمي كأميػو ي خػذ  ػوإلرأد  أمظػوطر   ال  ػوإلرأد  أم وطهػي

: أمفدػ  أإلسػبلمو  دػ  ييللػل  مػ  أمعكأمػؿ الثانى. (ِ)تف طذأ أألمر ممس مطلدون  –سو دون 

أألد مي كأمخلدمي كأمدمهمي  كطذأ مسيلـز تف معيد  م   وم وع  أمذل يدوس    ورؼ أمهكأمػو 

                                           

 .ِِٓأهظر مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثوهو  ص (ُ)
موـ جبلؿ أمدمف ع د أمردمف أمسمكطو  أألو و، كأمهظوير  و وكأعد ك ركع  د  أهظر أإل (ِ)

  ُٕٔـ  صُّٖٗ-طػ َُّْم هوف  أمط عي أألكمو  –أموو عمي  دأر أم يل أمعلممي   مركي 
 ل.«طؿ أمع ر   لمغ أمعدكد  تك  معوهمقو» دد جون يدي سؤأؿ 

 خبلؼ كأميرجمم مخيلؼ  و أمفركع: 
ويرمي مهؾ ثك ون  لهعي   ذأ   قذ، أمدرأطـ   دوؿ:  عيؾ   رجم أمومخوف:  مهقو: الذأ ووؿ: أ 

 كرجد  أمس  و  سلمو  أعي ورأن  وممعهو. –ته  مهعدد  معون  أعي ورأن  وملفظ  كأمثوهو 
كمهقو: الذأ كطل  ورط أمثكأل   قؿ م كف  معون أعي ورأن  وممعهو  تك كط ي أعي ورأن  وملفظل   

 أأللؿ أألكؿ.



 
 
 

 

 ُِٖ 
كطقوريقػو. كمقػػذأ  مجػل تف م ػػكف مهظرمػػي أمسػ ل  كطػػو هظرمػػي خلدمػي  ػػو أممدػػوـ أألكؿ 

 –مو س ؽ تف ذ رهو،  –  كطذأ مؤ د (ُ) وف ملدكظ م وطو م وهقو  و أمفد  أمبليمهوم

 مف تف ملفد  أإلسبلمو ذأيمي كأسيدبلؿ عف أمهظـ أمدوهكهمي أألخرل.

كود أخيلفي أممذأطل أمفدقمػي  ػو أالعيػدأد  وم وعػ  علػو أميعووػد كتثػر،  ػو  -ِٕ

تلؿ مو تذطػل الممػ  تف  ػؿ عدػد  »لدي أمعدد   قو طك أإلموـ أموو عو ملرح  دكم : 

ف كتجزيػػ   لػػدي  ػػمف أممي ػػومعمٍ   ػػوف لػػدمدو  ػػة أمظػػوطر مػػـ ت طلػػ   يقمػػي كال  عػػود 

أم مػب  ك مػو ت ػر، ملرجػؿ  تظقػري  وهػي يفسػد أمظوطر كت ر، مقمو أمهمي الذأ  وهي أمهمي مك

    ديؿم كال مدـر علو  ويع  تف م مع  ممف مرأ، ته      مديؿ تف مويرل أمسمؼ علو تف

أمعهػل  م مػب ك مػو ت ػر، ملرجػؿ تف .أم مػب كال ت سػد علمػ  طػذأ   ػ  مديػؿ ال ألهػ  وػد ؛ظلمػو

  كوػد مم ػف ألهػ   وعػ  دػبلالن   الذأ  وعػ  المػو، أم مػب كال ت سػد  مػرأ، تهػ  معلػر، خمػرأن  ممف

 .(ِ)«ت دأ    تددأن  مديؿ ك و لودل أمسمؼ تف ال .ت دأن  تف ال مجعل  خمرأن 

                                           

هظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ملودر أمدؽ  و أمفد  أإلسبلمو  أممجلد أمثوهو  مرجب أ (ُ)
 .ّٔسو ؽ  أمجزن أمرأ ب  ص 

أهظر أإلموـ مدمد  ف الدرمس أموو عو  أألـ  يددمؽ كيخرم  د/ ر عي  كزل ع د أممطلل   (ِ)
ب  أم مكع  أمرطف  ـ  أمجزن أمرأ ََُِ -طػ ُِِْدأر أمك ون  وممهلكر   أمط عي أألكمو  

 .ُِٓأميفلمس  أمدجر  أمللم  أمدكأمي  أم موف  أمور ي  أمك ومي  أإلورأر  أمللل  ص 



 
 
 

 

 ُِٗ 
إلمػوـ أموػو عو مفػرؽ  مػ   ػمف  رأطػي أمفعػؿ كلػدي أمعدػد   ػرغـ  قذأ أمدػكؿ مػف أ

ته   ر، طذأ أم مب أمذل  وعث  غمر موػركع؛ الال تهػ  مػـ مجعلػ  سػ  ون مػ طبلن معدػد يػكأ ري 

  م   ؿ تر وه   طوممو مـ يظقر طذ، أمهمي  و لموغي أمعدد.

 مػ    ال مدػؿ  مػب وػ  ممػف مػكوف تهػ  معلػو أك  ػ  تك»ته   (ُ)كذ ر أ ف دـز

كطػػك مفسػػكخ ت ػػدأن.   مػػب  ػػؿ وػػ  مه ػػذ تك معلػػر ممػػف مػػكوف تهػػ  معملػػ  خمػػرأن. ك  مػػب 

أمدرأطـ أمردميي ممػف مػكوف تهػ  مػدمس  قػو. ك  مػب أمللمػوف ممػف مػكوف تهػ  مفسػؽ  قػـ تك 

مخلمقـ. ك  مب أممملكؾ ممف مكوف ته  مس  مل ي . تك   مب أمسػبلح تك أمخمػؿ: ممػف 

مسػلممف. تك   مػب أمدرمػر ممػف مػكوف تهػ  مل سػ   كط ػذأ  ػػو مػكوف تهػ  معػدك  قػو علػو أم

َوَتَعععععاَوُنوْا َعَمععععى اْلبععععرّْ َوالتَّْقععععَوى َواَل َتَعععععاَوُنوْا َعَمععععى اإِلثْععععِم  ػػػػؿ وػػػػ   مدكمػػػػ  يعػػػػومو: 

 .(ِ)َواْلُعْدَوانِ 

كأم مكع أميو ذ رهو يعوكف ظوطر علو أإلثـ كأمعدكأف  بل يطكمؿ  ك سػخقو يعػوكف 

كل.  مف مـ مكوف  وػ  مػف ذمػؾ  ػوم مب لػدمم  ألهػ  مػـ معػف علػو الثػـ  علو أم ر كأميد

 «. مف علو أممويرل أك يعومو  عد ذمؾ  علم 

                                           

أهظر أإلموـ مدمد علو  ف تدمد  ف سعمد  ف دـز أألهدمسو  أممدلو  وآلثور  يددمؽ د/ ع د  (ُ)
أمط عي أألكمو  م هوف  –أملفور سلمموف أم هدأرل  أمجزن أمسو ب  دأر أم يل أمعلممي   مركي 

 .ِِٓ  صّْٓٗطػ  مس مي روـ ُِْٓـ  ََِّ
 (.ِسكر  أممويد   مف آمي ) (ِ)



 
 
 

 

 َُّ 
 قػػذأ أم ػػبلـ مػػف أ ػػف دػػـز  مػػ  أعيػػدأد  وم وعػػ  أمػػدأ ب المػػو أميعووػػد طوممػػو يمدهػػ  

 أم ويب ديو كمك مـ م ف مذ كرأن  و أمعدد  مجعؿ أم مب  وطبلن تك درأمون.

 «ك مػػب أمعلػػمر ممػػف ميخػػذ، خمػػرأ  وطػػؿ: »(ُ)أمملهػػو ال ػػف ودأمػػي كوػػد كرد  ػػو

كذ ػر   ك رطػ  أموػو عة .أمعلمر ممف معيدد ته  ميخػذ، خمػرأ مدػـر  مب تف ؛كجملي ذمؾ

همػودػرَّ  قػك مي    عض تلػدو   تف أم ػويب الذأ أعيدػد تهػ  معلػرطو خمػرأن  الذأ وػؾ  م ػر، ـ  كأل

 «. م 

  علػػمر  ػػبل  ػػ س علمػػ   معػػ   مػػف  ػػوف مػػ»تف  (ِ)ككرد  ػػو مخيلػػر أمطدػػوكل

كممس علم  تف مدلػد  ػذمؾ المػو مػف م مهػ  تف ميخػذ، خمػرأن دكف مػف مخػوؼ ذمػؾ علمػ . 

                                           

أهظر مك ؽ أمدمف ت و مدمد ع د أك  ف تدمد  ف مدمد  ف ودأم   أمملهو  يددمؽ د/ع د أك  (ُ)
 ف ع د أممدسف أمير و كد/ ع د أمفيوح مدمد أمدلك  دأر عومـ أم يل  أمرموض  أمسعكدمي  

 .دم  مذ رُّٕ  ص ٕٓٔزن أمسودس  مس مي روـ أمج
كد و أ ف أممهذر عف أمدسف كعطون كأمثكرل  ته  ال   س   مب أميمر ممف ميخذ، مس رأن. »   

)أم در   َوَأَحلَّ الّمُو اْلَبْيعَ ووؿ أمثكرل:  ب أمدبلؿ ممف ويي. كأدي  مقـ  دكؿ أك يعومو: 
َواَل َتَعاَوُنوْا َعَمى اإِلْثِم كمهو  وكؿ أك يعومو: (. كألف أم مب يـ   ر وه  كوركط . ِٕٓ

كطذأ أمد ـ  و  ؿ مو ولد    »(. كطذأ هقو مدي و أميدرمـ. ثـ مدكؿ: ِ-)أممويد  َواْلُعْدَوانِ 
أمدرأـ    مب أمسبلح ألطؿ أمدرل  تك مدطوع أمطرمؽ  تك  و أمفيهي  ك مب أألىمىي ملًلهىون  تك 

ر  دأر، م مب أمخمر  مقو  تك مييخذ  همسي  تك   مي هور  كتو و، ذمؾ.  قذأ الجوريقو مذمؾ  تك الجو
 .«درأـ  كأمعدد  وطؿ  ممو ودمهو

أهظر أألموـ ت ك جعفر تدمد  ف مدمد  ف سبلمي أمطدوكل   مخيلر أمطدوكم  عهو  يددمؽ  (ِ)
أممعورؼ أمعموهمي   تلكم  كأميعلمؽ علم  ت ك أمك و أأل لوهو  ريمس أملجهي أمعلممي ملجهي الدمون

 .َِٖمجهي الدمون أممعورؼ أمعموهمي  أمقهد  ص 



 
 
 

 

 ُُّ 
ألف أمعلػػمر دػػػبلؿ   معػػػ  دػػبلؿ   مػػػب مػػػو سػػكأ، مػػػف أألوػػػمون أمدػػبلؿ ممػػػو مػػػمس علػػػو 

 «. ويعقو أم وؼ عمو مفعل  أممويرل  مقو

ف  ػػػو أمفدػػػػ  كخبللػػػي مػػػػو سػػػردهو، مػػػػف طػػػذ، أمهلػػػػكص تف طهػػػوؾ أيجػػػػوطمٍ  -ّٕ

: كطػػػك مػػػذطل أمدهفمػػػي االتجعععاه األولأإلسػػػبلمو  ػػػو أالعيػػػدأد  وم وعػػػ  علػػػو أميعووػػػد  

كأموػػو عمي ال م خػػذكف  هظرمػػي أمسػػ ل تك أم وعػػػ   كال يػػ ثمر مقػػذأ أم وعػػ  علػػو لػػػدي 

 أمعدد  الال الذأ  وف ملردون     و لملي أمعدد.

وعػ  علػو أميعووػد كأمدلػد : مذطل أمموم مي كأمدهو لي: معيدكف  وم االتجاه الثانى

كأمهمػػي   م طلػػكف أميلػػرؼ أمموػػيمؿ علػػو  وعػػ  غمػػر موػػركع  وػػرط تف معلػػـ أمطػػرؼ 

 .(ُ)أآلخر  قذأ أم وع 

                                                                                                           

كأهظر تم ون أمومخ ومس أمدمف مدمد  ف أمخطمل أمور مهو  ملهو أممديوج المو معر ي تمفوظ  
أممهقوج علو ميف مهقوج أمطوم مف مئلموـ ت و ز رمو مدمو  ف ورؼ أمهككل أموو عو  دأر 

كهدكطو  يمر كز مل « ك مب أمرطل كأمعهل»م  مدكؿ:   دُٓم هوف  ص  –أممعر ي   مركي 
)معولر أمخمر( كأمه مذ  تل ممسيخدمقو مذمؾ   ف معلـ مه  تك مظه  ظهون غوم ون. كمثؿ ذمؾ  مب 
أمللموف أمميٍرد ممف عرؼ  ومفجكر  ومللموف ك مب أمسبلح مف  وغ كووطب طرمؽ كهدكطمو  ك ذأ 

كأيد أمرك ي عف أملزأمو كتور،. تمو الذأ وؾ  ممو  ؿ يلرؼ مف و المو معلمي ممو هدل   و ز 
 ذ ر تك يكطم   وم مب م رك،.

 .ُٕٖأهظر د/ كط ي أمزدملو  أمفد  أإلسبلمو كتدمي   أمجزن أمرأ ب  مرجب سو ؽ  ص (ُ)



 
 
 

 

 ُِّ 
كميكأ ؽ طذأ أاليجو، أألخمر مب أمدوهكف أمػذل ميطلػل تف م ػكف أمسػ ل موػركعون  

ال  وف أمعدد  وطبلن  طبلهون مطلدون ميخلؼ ر ف أمس ل ]أمموركعمي[  .(ُ)كأل

 لفرع الثانىا

 النص التشريعى يتعارض مع مبادئ

 الشريعة اإلسالمية

طهوؾ هلكص يوػرمعمي  ػو أميدهػمف أممػدهو ييعػورض  ممػو يدػرر، مػف د ػـ  -ْٕ

كسهديلر علػو  مػوف درمػي أمر ػو كمػو ميعلػؽ  ػ  ديػو  (ِ)مب م ودا أمورمعي أإلسبلممي

 ال مخيؿ ممزأف أم د .

                                           
  دمػ  ُْْأهظر د/ ع د أمفيوح ع د أم ػووو  هظرمػي أمعدػد كأإلرأد  أممهفػرد   مرجػب سػو ؽ  ص (ُ)

أمددمثي  و أمس ل ال يدؼ  و يددمد، عهد أمس ل أمدلدل   ؿ يػدخؿ  مقػو  تف أمهظرمي»مذ ر 
ثػـ «. أم وع  أمدأ ب المو أميعوود   لمو  وف ميلبلن  ومميعوود أآلخػر   معهػو تف م ػكف عوممػون  ػ 

كمبلدػػظ تف مهطػػؽ أألمػػكر مدي ػػو مهػػو تال هيطلػػل »  ِْْ( ص ٓمدػػكؿ سػػمودي   ػػو طػػومش )
أمعوودٍمف المػو أري ػون أمعدػد  علػـ أمعووػد أآلخػر  م ػو مػدخؿ  ػو أيلوؿ أم وع  أمذل مد ب تدد 

م مكف أمس ل  الال  و أمدومي أميو ير ب  مقو دعكل أمػ طبلف مػف لػودل أم وعػ  هفسػ . تمػو 
الذأ ر عي دعكل أم طبلف مف أمعوود أآلخر   ػبل مكجػد مػ  تل مدي ػو ألف م ػكف أم وعػ  أمػذل 

لومي مف يطلل أيلوؿ أم وعػ  أمػدأ ب  ومعووػد أآلخػر طػك د ب غرمم  معلكمون مدم  عهد أمعدد.  وم
ي ممف طذأ أمعوود هفس  مف خطر أم طبلف   و أمدومي أميو م كف جوطبلن المو، يمومون  أعي ػورأن  ػ ف 
أسػػػيدرأر أممعػػػومبلي مدي ػػػو ذمػػػؾ. كم ػػػف الذأ ر عػػػي دعػػػكل أمػػػ طبلف مػػػف أمعووػػػد أآلخػػػر  ػػػد 

 كف أألكؿ عوممون  قذأ أم وع  عهد أمعدد.  لك لودل أم وع  هفس    بل معهو تف هيطلل تف م
تف وخلون أسي جر  مثبلن  دأرأن ممجعؿ مهقو ك رأن ملدعور   ثـ طلل طك  طبلف أإلمجور  ي سمسػون 
علو عػدـ موػركعمي أمسػ ل   مهػ  م ػكف مػف أممهطدػو تف هيطلػل أيلػوؿ ذمػؾ أم وعػ  أمخ مػ  

 كهدف هؤمد ذمؾ.«.  علـ أممؤجر  كأمع س غمر مطلكل
 مدهو ملرل(. َْٕ  ِْٓ  ْٗٔ  ّْْ  ّّْ  ِّّ  ِِٖ  ِِٕ  ِِٔأهظر أممكأد ) (ِ)



 
 
 

 

 ُّّ 
 ومػدمف  وم ػركر   كمدػد كرد يدػرمـ أمر ػو  ال وؾ  و درمي أمر و   قك مف أممعلكـ

 - و أمدرآف أم رمـ كأمسهي أمه كمي أمورمفي  كطذأ مو س  مه :

 أواًل: الربا فى القرآن الكريم :

ًبعا لَّْيْرُبعَو ِفعأ َأْمعَواِل النَّعاِس َفعاَل مدكؿ أك س دوه  كيعومو:  -ُ َوَما آَتْيُتم مّْعن رّْ

 .(ُ) ْيُتم مّْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجَو المَِّو َفُأْوَلِئَك ُىُم اْلُمْضِعُفونَ َيْرُبو ِعنَد المَِّو َوَما آتَ 

 .(ِ)َواَل َتْمُنن َتْسَتْكِثركوكم  س دوه  كيعومو:  -ِ

                                           

 .ّٗسكر  أمرـك  آمي  (ُ)
كرد  و يفسمر طذ، أآلمػي تف مػف تعطػو عطمػي مرمػد تف مػرد أمهػوس علمػ  ت ثػر ممػو تطػدل مقػـ   

  كمدمػد  قذأ ال ثكأل م  عهد أك   قذأ  سر، أ ف ع ػوس  كمجوطػد  كأم ػدوؾ  كويػود  كع رمػي
ف  ػوف ال ثػكأل  مػ  الال تهػ  وػد هقػو عهػ  رسػكؿ أك   ف  عػل  كأموػع و. كطػذأ أملػهمب م ػوح كأل

  تل ال يعػط َواَل َتْمعُنن َتْسعَتْكِثرللو أك علم  كسلـ خولي  ووؿ أم ػدوؾ  كأسػيدؿ  دكمػ : 
 أمعطون يرمد ت ثر مه .

أم مػػب  كر ػػو ال  ػػ س  ػػ   كطػػك طدمػػي كوػػوؿ أ ػػف ع ػػوس: أمر ػػو ر ػػونأف   ر ػػو ال ملػػم  معهػػو: ر ػػو  
ًبا لَّْيْرُبَو ِفأ َأْمَواِل النَّاِس َفاَل  أمرجؿ مرمد   لقو كأل عو قو. ثـ يبل طذ، أآلمي: َوَما آَتْيُتم مّْن رّْ

   َيْرُبو ِعنَد المَّوِ 
 .ُّٖأهظر يفسمر أ ف  ثمر  مرجب سو ؽ  أممجلد أمسودس  ص

 .ٔسكر  أممدثر  آمي  (ِ)
فسػػػمرطو: وػػػوؿ أ ػػػف ع ػػػوس: ال يعػػػط أمعطمػػػي يلػػػيمس ت ثػػػر مهقػػػو. ك ػػػذأ وػػػوؿ ع رمػػػي  كرد  ػػػو ي 

كمجوطػػػد كعطػػػػون  كطػػػوكس  كت ػػػػك أألدػػػػكص  كأل ػػػرأطمـ أمهخعػػػػو  كأم ػػػدوؾ  كويػػػػود   كأمسػػػػدل 
كغمػػرطـ. كوػػوؿ أمدسػػف أم لػػرل: ال يمػػهف  عملػػؾ علػػو ر ػػؾ يسػػي ثر،. أهظػػر يفسػػمر أ ػػف  ثمػػر  

 .ِْٔمرجب سو ؽ  أممجلد أمثومف  ص 



 
 
 

 

 ُّْ 
َبعععا َأْضعععَعاًفا كوكمػػػ  سػػػ دوه  كيعػػػومو:  -ّ َيعععا َأيَُّيعععا الَّعععِذيَن آَمُنعععوْا اَل تَعععْأُكُموْا الرّْ

 .(ُ)ْا الّمَو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ مَُّضاَعَفًة َواتَُّقو 

َبعا اَل َيُقوُمعوَن ِإالَّ َكَمعا َيقُعوُم الَّعِذي وكم  س دوه  كيعػومو:  -ْ الَّعِذيَن َيعْأُكُموَن الرّْ

َبعا َوَأَحعلَّ المّع ُو اْلَبْيعَع َيَتَخبَُّطُو الشَّعْيَطاُن ِمعَن اْلَمعسّْ َذِلعَك ِبعَأنَُّيْم َقعاُلوْا ِإنََّمعا اْلَبْيعُع ِمْثعُل الرّْ

َبا  .(ِ) َوَحرََّم الرّْ

َبعا ِمعنَ  َبِقعأَ  َمعا َوَذُرواْ  المّعوَ  اتَُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا كيعومو: س دوه  وكم  -ٓ  الرّْ

عْؤِمِنينَ  ُكنُتم ِإن عنَ  ِبَحعْربٍ  َفعْأَذُنواْ  َتْفَعمُعواْ  لَّعمْ  َفعِإن .مُّ ن َوَرُسعوِلوِ  المّعوِ  مّْ  ُرُؤوُس  َفَمُكعمْ  ُتْبعُتمْ  َواِ 

 .(ّ) ُتْظَمُمونَ  َوالَ  َتْظِمُمونَ  الَ  َأْمَواِلُكمْ 

                                           

. كرد  ػػو يفسػػمر طػػذ، أآلمػػي مدػػكؿ يعػػومو هوطمػػون ع ػػود، أممػػؤمهمف عػػف َُّسػػكر  آؿ عمػػرأف  آمػػي  (ُ)
الذأ دؿ تجػؿ أمػدمف: المػو  –يعوطو أمر و كت ل  ت عو ون م وعفي   مو  وهكأ مدكمكف  و أمجوطلمي 

مو تف مر و   مف و و، كأإل زأد،  و أممد  كزأد، أآلخر  و أمددر  كط ذأ  ػؿ عػ وـ  تف مد و كأل
 ر مو ي وعؼ أمدلمؿ ديو ملمر  ثمر م وعفون. كتمر يعومو ع ود،  وميدكل معلقػـ مفلدػكف  ػو 

 .ُُٕأهظر يفسمر أ ف  ثمر  مرجب سو ؽ   أممجلد أمثوهو  ص  أألكمو كأآلخر . 
بِّْو َفانَتَيَى َفَمُو َما   كي مليقو: ِٕٓسكر  أم در   آمي  (ِ) َسَمَف َوَأْمُرُه ِإَلى َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مّْن رَّ

 (ِ) الّمِو َوَمْن َعاَد َفُأْوَلعِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ 
ووؿ أ ف ع وس: آ ؿ أمر و م ع  مـك أمدمومي مجهكهون ميخهؽ. . »ِٕٗ  ِٖٕسكر  أم در   آمي  (ّ)

دل  كأمر مب  ف ركأ، أ ف ت و دويـ  ووؿ: كركل عف عكؼ  ف مومؾ  كسعد  ف ج مر  كأمس
 تهس  كمدويؿ  ف دموف  هدك ذمؾ.

 .َٖٕأهظر يفسمر أ ف  ثمر  مرجب سو ؽ  أممجلد أألكؿ  ص  



 
 
 

 

 ُّٓ 
تجمػب أمعلمػػون مػف أمسػػلؼ كأمخلػػؼ تف أمر ػو أمػػذل هػػزؿ أمدػرآف  يدرممػػ  طػػك  -ٕٓ

تف م خذ لودل أمدمف مي خمر دمه   عد دلكم  عك ون عمهػون تك عر ػون كطػك معهػو وػكؿ 

مو تف ير و  .(ُ)أمعرل المو تف يد و كأل

ـ ممػو  مػ  مػف »تف  (ِ) ر أ ف أمدمـكمدد ذ ػر  ًفػٌو   ػومجلو دي ًلٌو  كخى أمر و هكعوف: جى

ػػػر ـ ألهػػػ  ذرمعػػػي المػػػو أمجلػػػو   يدػػػرمـ أألكؿ ولػػػدأن  كيدػػػرمـ  أم ػػػرر أمعظػػػمـ  كأمخفػػػو دي

                                                                                                           

  دم  مدكؿ: كأممعهو تف وموس ـ  وسد ألف  و َُٖكأهظر يفسمر أممهور  مرجب سو ؽ  ص  
 أم مب مف أمفويد  مو مدي و دل  ك و أمر و مف أممفسد  مو مدي و يدرمم .

: ود علـ ممو يددـ مف يفسمر أآلموي تهقو هزمي  و كوويب  وهي ملمرأ مف مف ُُّ ثـ مدكؿ ص 
أممسلممف و ؿ أميدرمـ.   رأد  ومر و  مقو مو  وف معرك ون  و أمجوطلمي مف ر و أمهسميي  تل مو 

 «.مؤخذ مف أمموؿ ألجؿ أالهسون تم أمي خمر  و تجؿ أمدمف
أك  ف مدمد  ف ع د أم ر أمهمرل أمدرط و   أهظر ومخ أإلسبلـ ت ك عمر مكسؼ  ف ع د (ُ)

م هوف  أمط عي أمثومثي   –أم و و  و  د  تطؿ أممدمهي  أمموم و  دأر أم يل أمعلممي   مركي 
 .َِّـ  ص ََِِ -طػ ُِِْ

أهظر ت ك ع د أك مدمد  ف ت و   ر  ف تمكل  أممعركؼ  و ف ومـ أمجكزمي  العبلـ أممكوعمف  (ِ)
 مذأ رتل تف ». ثـ مدكؿ: ّٕٗأر أ ف أمجكزل  أممجلد أمثوم   ص عف رل أمعومممف  د

أممسيدؽ مؤخر مطوم ي  كمل ر علم   زمود  م ذمقو م  ي لؼ  ذمقو ممفيدل مف تسر أممطوم ي 
كأمد س كمدأ ب مف كوي المو كوي   مويد  رر،  كمعلك، أمدمف ديو مسيلرؽ جممب مكجكد،  

مدلؿ م   كمزمد موؿ أممرأ و مف غمر هفب مدلؿ   مر كأ أمموؿ علو أممديوج مف غمر هفب
مه  ألخم    م  ؿ موؿ تخم   وم وطؿ  كمدلؿ تخك، علو غومي أم رر   مف ردمي تردـ 
دسوه  المو خلد  تف دٌرـ أمر و  كمعف آ ل  كمؤ ل  ك وي   كووطدم  كآذف  أمرأدممف كد مي  كأل

 و   مر  غمر،  كمقذأ  وف مف  مف مـ مدع   در   كدرل رسكم   كمـ مج  مثؿ طذأ أمكعمد
 «.ت  ر أم  وير



 
 
 

 

 ُّٔ 
أمثوهو كسملي    مو أمجلو  ر و أمهسميي  كطػك أمػذل  ػوهكأ مفعلكهػ   ػو أمجوطلمػي  مثػؿ تف 

مموؿ  ك لمػو تخػر، زأد  ػو أممػوؿ  ديػو يلػمر أممويػي عهػد، آال ػون مؤخر دمه  كمزمد،  و أ

 ....«.مؤمفي؛ ك و أملومل ال مفعؿ ذمؾ الال معدـ مديوج 

تف طػذأ أمر ػو طػك أمػذل تجػوز، أمدػوهكف أممػدهو  ػو ت ثػر  –مػدمهو  –كال مرأن  -ٕٔ

   مػػذمؾ مدسػػف  ومميعػػوملمف كأممخػػوط مف   د ػػوـ طػػذأ أمدػػوهكف عػػدـ(ُ)مػػف هػػص يوػػرمعو

يط مػػػػؽ م ػػػػودا أموػػػػرمعي  – ػػػػو أمعدػػػػكد  –يط مػػػػؽ طػػػػذ، أمهلػػػػكص  كذمػػػػؾ  ووػػػػيرأطقـ 

أإلسبلممي  كطذأ مسيلـز أسي عود أألد وـ غمر أآلمر  أميو يدررطو طػذ، أمهلػكص طوممػو 

يخومؼ م ودا أمورمعي أإلسبلممي  ك ذمؾ مسلـ أمميعوملكف مف درل أك كرسكم   ديو 

 أمفكأيد  طوممو كجد أيفوؽ علو أسي عود يط مد .مب كجكد أمهص أميورمعو أمذل مجمز 

 ثانيًا: الربا فى السنة النبوية :

عػف ت ػو سػعمد أمخػدرل ر ػو أك عهػ  تف رسػكؿ أك لػلو أك علمػ  كسػػلـ  -ُ

ػػػفُّ ًوػػػ مثػػػؿ  كال يي    الال مػػػثبلن  ومػػػذطلً  ال ي معػػػكأ أمػػػذطلى »وػػػوؿ:    كال قو علػػػو  عػػػضو كأ  ع ى

                                           

 مر كع علو س مؿ أممثوؿ كممس أمدلر. ْٓٔ  ّْْ  ِِٖ  ِِٕ  ِِٔأهظر أممكأد  (ُ)
كأهظػػر دجػػي أإلسػػبلـ ت ػػك   ػػر تدمػػد  ػػف علػػو أمػػرأزل أمجلػػوص  تد ػػوـ أمدػػرآف  يددمػػؽ مدمػػد  

م هػػػػوف   –و   مػػػػركي أملػػػػودؽ ومدػػػػوكل  دأر الدمػػػػون أميػػػػرأ  أمعر ػػػػو  مؤسسػػػػي أميػػػػورمخ أمعر ػػػػ
ر ػػو تطػػؿ أمجوطلمػػي كطػػك أمدػػرض »  دمػػ  مدػػكؿ: ٕٗٗـ أمجػػزن أمثػػوهو  ص ُِٗٗ -طػػػ ُُِْ

 «.أمموركط  م  أألجؿ كزمود  موؿ علو أممسيدرض



 
 
 

 

 ُّٕ 
ػػفُّ ًوػػػ مثػػؿ  كال يي  ي معػػكأ أمػػكرؽ  ػػومكرؽ  الال مػػثبلن    كال ي معػػكأ مهقػػػو قو علػػو  عػػضو كأ  ع ى

 .(ُ)ميفؽ علم «  هوجز غوي ون 

ال »وػػػوؿ ت ػػػك   ػػػر ر ػػػو أك عهػػػ : وػػػوؿ رسػػػكؿ أك لػػػلو أك علمػػػ  كسػػػلـ:  -ِ

ي معكأ أمذطل  ومذطل الال سكأنن  سكأنو  كأمف ي  ومف ي الال سػكأنن  سػكأنو  ك معػكأ أمػذطل 

 «.(ِ)مؼ وييـ ومف ي كأمف ي  ومذطل  

                                           
 .ُّٗ  ص َُُِأهظر أملؤمؤ كأممرجوف  مرجب سو ؽ  ددم   (ُ)

 .ّْٖ  صُِٕٕكأهظر  يم أم ورل  مرجب سو ؽ  أمجزن أمرأ ب  ددم  روـ  
  دػػػدم  روػػػـ ٕٓ ػػػول أمر ػػػو   ُْكأهظػػػر تم ػػػون لػػػدمم مسػػػلـ  وػػػرح أمهػػػككل  مرجػػػب سػػػو ؽ   

ف أخيلفكأ  ػو ». دم  مدكؿ أمهككل: ُْٖٓ كود تجمب أممسلمكف علو يدرمـ أمر و  و أمجملي كأل
 ػػو ط  كيفورمعػػ . كمدػػكؿ تف تطػػؿ أمظػػوطر مػػركف تهػػ  ال ر ػػو  ػػو غمػػر طػػذ، أمسػػيي   هػػون علػػو 

وػػوؿ جممػػب أمعلمػػون سػػكأطـ. ال مخػػيص  ومسػػيي  ػػؿ ميعػػدل المػػو مػػو  ػػو  تلػػلقـ  ػػو هفػػو أمدمػػوس 
معهوطو كطك مػو موػون  مػو  ػو أمعلػي  كأخيلفػكأ  ػو أمعلػي أميػو طػو سػ ل يدػرمـ أمر ػو  ػو أمسػيي. 
 دػػػوؿ أموػػػو عو: أمعلػػػي  ػػػو أمػػػذطل كأمف ػػػي  كهقمػػػو جػػػهس أألثمػػػوف كال ميعػػػدل أمر ػػػو مهقمػػػو المػػػو 

ـ أمموور ي. ووؿ: كأمعلي  و أألر عي أم وومي   كهقو مطعكمػي غمرطمو مف أممكزكهوي  كغمرطو معد
 ميعدل  ومر و مهقو المو  ؿ مطعـك  كتمػو مومػؾ  دػوؿ  ػو أمػذطل كأمف ػي  دػكؿ أموػو عو ر ػو 
أك عه   كووؿ  و أألر عي: أمعلي  مقو  كهقو يدخر ملدػكي كيلػلم مػ .  عػدأ، المػو أمز مػل  ألهػ  

مػػو أمدطهمػػي  ألهقػػو  ػػو معهػػو أم ػػر كأموػػعمر. كتمػػو ت ػػك دهمفػػي  دػػوؿ أمعلػػي  ػػو أمػػذطل   ػػوميمر  كأل
مػو  ػؿ  كأمف ي أمكزف  ك و أألر عي أم مؿ   يعدل المو  ؿ مكزكف مف هدوس كددمد كغمرطو  كأل
م مؿ  ومجص كأألوهوف كغمرطو. كووؿ سعمد  ف أممسمل كتدمد كأموو عو  ػو أمدػدمـ: أمعلػي  ػو 

ي  وػػػرط أألمػػػرمف   علػػػو طػػػذأ  ػػػبل ر ػػػو  ػػػو أم طػػػمخ أألر عػػػي  كهقػػػو مطعكمػػػي مكزكهػػػي  تك م ملػػػ
كأمسفرجؿ ممو ال م وؿ كال مكزف  كتجمػب أمعلمػون علػو جػكأز  مػب أمر ػكل  ر ػكل  ال موػور    ػو 

 «.أمعلي ميفو بلن كمؤجبلن   مب أمذطل  ومدهطي
 .ّْٔ  صُِٕٓأهظر  يم أم ورل  مرجب سو ؽ  أمجزن أمرأ ب  ددم  روـ  (ِ)



 
 
 

 

 ُّٖ 
عف ع ود   ف أملومي ووؿ سػمعي رسػكؿ أك لػلو أك علمػ  كسػلـ مدػكؿ:  -ّ

مهقػػو عػػف  مػػب أمػػذطل  ومػػذطل كأمف ػػي  ومف ػػي كأمي  ػػر  ػػوم ير  كأموػػعمر  وموػػعمر كأميمػػر »

. عمهون  عٍمف   مف زأد تك أسيٍزأدى  دد تر و  .(ُ)« وميمر كأمملم  ومملم الال سكأنن  سكأنو

دودم  ميٍ ف تف ر و أمف ؿ تك ر و أم مكع  مو مدكمكف مدـر  كتف طػذ، مف طذ، أأل

أألعموف أممهلكص علمقػو مث ػي أمر ػو  مقػو  ػومهص كأإلجمػوع. كأخيلػؼ تطػؿ أمعلػـ  ممػو 

 .(ِ)سكأطو

                                           

    يول أم مكع.ُٕٖٓـ  ورح أمهككل  مرجب سو ؽ  ددم  روـ أهظر لدمم مسل (ُ)
 .ِٓأهظر أمملهو ال ف ودأمي  مرجب سو ؽ  أمجزن أمسودس  ص  (ِ)

دم  مدكؿ: د و عف طوكس كويود  تهقمو ولرأ أمر و علمقو  كووال: ال مجرل  و غمرطو. ك    
ؽ أمدويلكف  ومدموس علو تف ووؿ دأكد كهفو، أمع وس  كوومكأ مو عدأطو علو تلؿ أإل ودي. كأيف

ث كي أمر و  مقو  علي  كته  مث ي  و  ؿ مو كجدي  م  عليقو  ألف أمدموس دممؿ ورعو   مجل 
ث وي   و  ؿ مك ب كجدي علي   م . كوكؿ أك يعومو:  ـى أسيخرأج علي طذأ أمد ـ  كأل رَّ كىدى

 ال مو تجمعهو علو يخلمل .مدي و يدرمـ   ؿ زمود   الذ أمر و  و أمللي أمزمود   ال أمر  ىو
ثـ أيفؽ تطؿ أمعلـ علو تف ر و أمف ؿ ال مجرل الال  و أمجهس أمكأدد  الال سعمد  ف ج مر   

 مه  ووؿ:  ؿ وميمف ميدورل أالهيفوع  قمو ال مجكز  مب تددطمو  وآلخر ميفو بلن   ومدهطي 
رمو مجرل هكعو جهس  وموعمر  كأميمر  ومز مل  كأمذر   ومدطف  ألهقمو ميدورل هفعقمو   ج

 كأدد.
 .ِِ  ص ُٗكأهظر/ أمومخ مدمد ت ك زطر    دك   و أمر و   دأر أمف ر أمعر و   در   
كأهظر د/ علو تدمد أمسومكسو  أالويلود أإلسبلمو كأمد ومو أمفدقمي أممعولر   دأر أمثدو ي   

 ور علمون كمو  عدطو   دد توور تف   َُْـ  صُٖٗٗ -طػ ُُْٖأمدكدي  مؤسسي أمرموف  
 -طػ ُّْٖأممسلممف أمموير مف  و أممؤيمر أمثوهو ممجمب أم دك  أإلسبلممي  ومدوطر  سهي 



 
 
 

 

 ُّٗ 
كمف هسيطرد  و طذأ أممك كع كم فمهو مو تورهو المم    دو مهو تف هذ ر تف  -ٕٕ

ير  مػػذمؾ كرد أمهقػػو عهػػ   ػػو أألدودمػػ  أمه كمػػي  أمر ػػو مػػف أم  ػػوير   ػػؿ مػػف ت  ػػر أم  ػػو

  -ه يفو  قذٍمف أمددمثٍمف كطمو:

لػلو أك علمػ  كسػلـ  -تف رسػكؿ أك  -ر ة أك عهػ   -ت ة طرمر   عف -ت  

 ػوك   ؾي رٍ أمو ػ»ل وػوؿ: فَّ   وػومكأ: مػو رسػكؿ أك  كمػو طيػ«أممك دػويً  كأ أمس بى أجيه ي : »ووؿ –

ة مٌ كى   كأميَّػأمميػمـً  مػوؿً  و  كت ػؿي  ىػأمر     كت ػؿي الال  ػومدؽ   أكي  ـى أميػة دػرَّ  فسً أمػهٌ    كويػؿي ري دٍ كأمس ػ

 .؛ ميفؽ علم (ُ)«أملو بليً  أممؤمهويً  ويً هى لى دٍ أممي  ؼي ذٍ   كوى دؼً أمزَّ  ـى كٍ مى 

رسػكؿي أك لػلة أك  مىعىػفى  »أك ر ة أك عهقمػو وػوؿ:  عف جو ر  ف ع د -ل 

مي آً ؿى أمر  ى  علم  كسلـ  وىوًطدىٍمً  كى ىوًي ى ي ك و كى  .(ِ)  كووؿ: )طـ سكأنه(«ً لى ي كى

                                                                                                           

أمفويد  علو تهكأع أمدركض  لقو ر و مدـر  ال  رؽ  و ذمؾ  مف »ـ  تجمعكأ علو تف: ُٓٔٗ
 «.مو مسمو  ومدرض أالسيقبل و كمو مسمو  ومدرض أإلهيوجو

 .ِٓ  ص ٔٓسو ؽ  ددم  روـ  أهظر أملؤمؤ كأممرجوف  مرجب (ُ)
 (  يول أمكلومو.ٓٓتخرج  أم خورل  و ) 

  ددم  َُٓ ول معف آ ؿ أمر و كمؤ ل    ُٗأهظر لدمم سلـ  ورح أمهككل  مرجب سو ؽ   (ِ)
 .ُٕٗٓروـ 

أك »  دم  مذ ر تف: َُٗكأهظر أمم سكط ملسرخسو  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثوهو عور  ص  
اَل َيُقوُموَن ِإالَّ ( أميخ ط ووؿ أك يعومو: أحدىاسو مف أمعدك وي )يعومو ذ ر آل ؿ أمر و خم

ومؿ معهو، مهيفخ  طه  مـك أمدموم   دم  ال  َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسّْ 
يدمل  ودمو، ك لمو رأـ أمدموـ مسدط  م كف  مهزمي أمذل تلو   مس مف أمومطوف  ملمر 



 
 
 

 

 َُْ 
: ر ػػػػو أمهسػػػػميي كطػػػػك األولمخلػػػػط  ػػػػمف تمػػػػرٍمف طمػػػػو:  (ُ)كم ػػػػدك تف أمػػػػ عض -ٖٕ

أمزمػػود  علػػو تلػػؿ أمػػدمف  ػػو مدو ػػؿ أمػػزمف  كطػػك أمر ػػو أمجلػػو أمػػذل وػػوؿ عهػػ  أ ػػف أمدػػمـ 

  هص أمدرآف أم رمـ.  مو ذ رهو سو دون كطك ر و أمجوطلمي كطك أممدـر مذأي 

                                                                                                           

َبا( أممىٍدؽ ووؿ أك يعومو: الثانى)لركع. ك ومم كأممرأد أمقبلؾ كأالسييلوؿ  َيْمَحُق الّمُو اْلرّْ
( أمدرل ووؿ أك الثالثكومؿ ذطول أم ر ي كأالسيميوع ديو  ال مهيفب طك    كال كمد،  عد،. ك)

 وممد أعلمكأ أمهوس آ لي أمر و ته ـ كأممعهو مف أمدرأن   َوَرُسوِلوِ  الّموِ  مّْنَ  ِبَحْربٍ  َفْأَذُنواْ يعومو: 
درل أك كرسكم   مهزمي وطوع أمطرمؽ كأمدرأن   ومدلر أعلمكأ تف ت لي أمر و درل أك كرسكم  

ْؤِمِنينَ ( أم فر ووؿ أك يعومو: الرابعك) َبا ِإن ُكنُتم مُّ كووؿ يعومو:  َوَذُروْا َما َبِقَأ ِمَن الرّْ
 ََّكفَّاٍر َأِثيمٍ َوالّمُو اَل ُيِحبُّ ُكل (الخامستل  فور  وسيدبلؿ أمر و تثمـ  وجر    ؿ أمر و ك )

  كأمسهي َوَمْن َعاَد َفُأْوَلعِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ أمخلكد  و أمهور ووؿ أك يعومو: 
ر و تود مف آ ؿ درطـ كأدد مف أم»جوني  ي ممد مو ولهو تف أمه و للو أك علم  كسلـ ووؿ: 

 «.  ثبل  كثبلثمف زهمي مزهمقو أمرجؿ
أهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  ملودر أمدؽ  و أمفد  أإلسبلمو  أممجلد أألكؿ  مرجب  (ُ)

أمدرض أمذل مي مف  ويد  ممس » . دم  مذ ر سمودي  تف ُٖٔسو ؽ  أمجزن أمثوم   ص
تكالن تف مي مف أمدرض  ويد  غمر تلمبلن  و أمعدكد أمر كمي   ؿ طك مدوس علمقو: مجكز 

موركطي  كمجكز ثوهمون تف مسير أمدرض  ويد    مف م مب أمو  غوممو ملمسيدرض ثـ مدر   
 عد ذمؾ م للون مف أمموؿ  الذ ال وؾ  و تف أمفرؽ  مف أمثمف أملومو كأمدممي أمددمدمي الهمو طك 

 مف  –طذ، طو أمفويد   عمهقو ك  - ويد  أمدرض كتخمرأن الذأ ي مف أمدرض زمود  موركطي ظوطر  
طذأ ال مجكز  كم ف ال ألف أمزمود  أمموركطي ر و   ؿ ألهقو يو   أمر و  كأميدرز عف ددمدمي 

 أمر و كعف و قي أمر و كأجل.
ثـ مفرع سمودي  عف طذأ أميخرم  كطذأ أمطرح ته  طوممو  وهي أمفويد   و أمدرض ال يعي ر ر و  

 مقو و قي أمر و   بل مهوص مف أمدكؿ   ف ر و أمدرض ملدؽ  ددمدي   ؿ مديلر أألمر علو تف
 ر و أمهسميي كر و أمف ؿ  كمجمب  مف  ؿ طذ، أألهكأع مف أمر و تهقو جممعون مدرمي  كم ف 

 «.أميدرمـ  مقو يدرمـ ملكسويؿ ال يدرمـ ملمدولد  كمف ثـ مريفب أميدرمـ الذأ وومي أمدوجي



 
 
 

 

 ُُْ 
: ر و أمهسميي  ة أم مكع  كأمدأخؿ  و ر و أمف ػؿ كأمػذل يهوكميػ  أألدودمػ  والثانى

أمه كمي أمورمفي كأميو أويرطي أمد ض كأميموثؿ  و أأللػهوؼ أمسػيي كغمرطػو ممػو مدػوس 

 علمقو ك دون مرتل جمقكر أمعلمون مو عدأ أمظوطرمي كمف هدو هدكطمو.

 ػػػمف أمفويػػػد   (ُ) ػػػرَّؽ عممػػػد أمفدػػػ  أمدػػػوهكهو أمسػػػهقكرل كال تدرل علػػػو تم تسػػػوس

مػي يدػرمـ  أم  مر   جعلقو مدرمي مذأيقو  ك مف أمفويد  أم سمطي علو أمدػرض  جعلقػو ميدرٌٍ

كسويؿ مثلقو مثػؿ ر ػو أمف ػؿ كر ػو أمهسػميي  ػة أم مػكع أمػدأخؿ  ػو ر ػو أمف ػؿ  كمػف ثػـ 

 ي وح الذأ دعي الممقو أمدوجي.

تف هكأ ػػػؽ علػػػو طػػػذأ أمطػػػرح كالسػػػممو كتف أمدػػػرآف أم ػػػرمـ كهدػػػف ال هسػػػيطمب  -ٕٗ

نكأمػػػذل هقػػػو عػػػف ر ػػػو أمجوطلمػػػي وػػػوؿ:   َوالَ  َتْظِمُمعععونَ  الَ  َأْمعععَواِلُكمْ  ُرُؤوُس  َفَمُكعععمْ  ُتْبعععُتمْ  َواِ 

 .(ِ)ُتْظَمُمونَ 

كر ػو أمدػرآف أم ػرمـ طػك أمر ػو أمػذل يسػمر علمػ  » (ّ)كمدػكؿ أموػمخ مدمػد ت ػك زطػر 

 ػػ  أمهػوس   قػك دػػرأـ ال وػؾ  مػػ   كم ػكف درأمػون مذأيػػ  كمػمس سػػدأن أمملػورؼ  كميعومػؿ 
                                           

 .َُٕأهظر أممرجب أمسو ؽ  ص  (ُ)
كمعلـك »  دم  مدكؿ: ُٖٔهظر تد وـ أمدرآف ملجلوص  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثوهو  ص كأ 

تف ر و أمجوطلمي الهمو  وف ور ون مؤجبلن  زمود  موركطي   وهي أمزمود   دؿ مف أألجؿ    طل  
نأك يعومو كدرم  كووؿ  َبا ِمنَ  َبِقأَ  امَ  َوَذُرواْ  يعومو: كووؿ َأْمَواِلُكمْ  ُرُؤوُس  َفَمُكمْ  تُْبُتمْ  َواِ   الرّْ

 «.عكض مؤلجؿ مؤخذ تف د ر
 .ِٕٗسكر  أم در    (ِ)
 .ِِ  صُٗأهظر أمومخ مدمد ت ك زطر    دك   و أمر و  مرجب سو ؽ   در   (ّ)



 
 
 

 

 ُِْ 
ملذرمعػػي  مػػو مدػػكؿ تسػػيوذهو  كمػػف ثػػـ ال ي مدػػ  دوجػػي  كال مريفػػب أثمػػ  الال الذأ دعػػي الممػػ  

 ركر   كمف طذأ أممهطلؽ  مههو هسيطمب تف هدرر تف مو ووـ    كأ عكأ أميدهمف أممدهو 

  (ُ)و ػػػو  كأيػػػد علػػػو ميجمػػػد أمفكأيػػػػدأمملػػػرل مػػػف جقػػػكد ملدػػػد مػػػف أمر ػػػػو  مهعػػػ  ميد

  كعػػػدـ جػػػكأز يدو ػػػو أمػػػدأيف  كأيػػػد الذأ مػػػـ م ػػػف (ِ)كك ػػػع  دػػػدأن تولػػػو مسػػػعر أمفويػػػد 

طهػػػػػػوؾ أيفػػػػػػوؽ  مهػػػػػػ  ك ػػػػػػمف أممػػػػػػدمف  كتف أمفكأيػػػػػػد ال يسػػػػػػرل الال مػػػػػػف يػػػػػػورمخ أممطوم ػػػػػػي 

   لقػػو جقػػكد موػػ كر    مػػد تهقػػو غمػػر  و مػػي  السػػممو  ػػو ظػػؿ هػػص أممػػود  (ّ)أمد ػػويمي

كأميػو « أموػرمعي أإلسػبلممي أمملػدر أمػريمس مليوػرمب»ي مف أمدسيكر كأميو يجعؿ أمثوهم

يفػػرض علػػو أمسػػلطي أميوػػرمعمي  أممهػػكط  قػػو سػػف أميوػػرمب يهدمػػي طػػذ، أمدػػكأهمف ممػػو طػػك 

عػػومؽ  قػػو مػػف مخومفػػوي مم ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي كتد ومقػػو  كتال ييػػرؾ طػػذ، أمدػػكأهمف 
                                                                                                           

  دم  مدكؿ: َِّكأهظر  ف ع د أم ر  أم و و  و  د  تطؿ أممدمهي أمموم و  مرجب سو ؽ  ص 
أمر و أمذل هزؿ أمدرآف  يدرمم  طك تف م خذ لودل كتجمب أمعلمون مف أمسلؼ كأمخلؼ تف »

أمدمف مي خمر دمه   عد دلكم  عك ون عمهون تك عر ون  كطك معهو وكؿ أمعرل المو تف يد و 
مو تف ير و كجويز عهد مومؾ  مب يرأل أممعودف )أمذطل  ومف ي : »َّٗثـ مدكؿ  ص «. كأل

سوير أألومون هددأن تك المو تجؿ كال كأمف ي  ومذطل مدأن  مد  كال مجكز هسميي  كمجكز ورأن 
 «.مجكز عهد، ورأن يرأل أملموغي  دوؿ مف أألدكأؿ

كأهظر تم ون مجمكع  يوكل ومخ أإلسبلـ أ ف يمممي )ودس أك ركد (  جمب كيريمل ع د  
أمردمف  ف مدمد  ف ووسـ)ردم  أك( كسوعد، أ ه  مدمد )ك د  أك(  ط ب   مر خودـ أمدرممف 

تلؿ أمر و  و أمجوطلمي: تف ». دم  مدكؿ: ُْٖف ع د أمعزمز آؿ سعكد  ص أمملؾ  قد  
أمرجؿ م كف م  علو أمرجؿ أمموؿ أممؤجؿ   مذأ دؿ أألجؿ ووؿ م : )تيد و( تـ ير ول  مف 
ال زأد طذأ  و أألجؿ كزأد طذأ  و أمموؿ   مي وعؼ أمموؿ كأأللؿ كأدد. كطذأ أمر و  ك و، كأل

ف  وف مكسرأن  وف علم  مدكؿ: )الذأ دؿ أمدمف ك وف أملرمـ ميعسرأن: مـ مجز  مجموع درأـ  مجموع أممسلممف. ثـ  أممسلممف تف مدلل  ومدلل ال  معوملي كال غمرطو   ؿ مجل الهظور،  كأل
أمك ون   بل دوجي المو أمدلل ال مب مسور،  كال مب العسور،  كمجل علو كال  أألمكر تف م مركأ 

 «.طكأ أمزمود  أمر كميأممدمف تف مؤدل رتس أمموؿ  كمسد
 .ِِّأهظر أممود   (ُ)
 .ِِٕأهظر أممود   (ِ)
كيسرل طذ، أمفكأيد مف يورمخ أممطوم ي أمد ويمي الف مـ مددد أاليفوؽ تك » ِِٔأهظر أممود   (ّ)

 «.أمعرؼ أميجورل يورمخون آخر مسرموهقو



 
 
 

 

 ُّْ 
أمسػػو دي علػػو أميعػػدمؿ أمدسػػيكرل مػػب أمبلددػػي  ػػبل يعػػدمؿ ديػػو يهسػػجـ طػػذ، أمهلػػكص 

 .(ُ)م 

 
                                           

 .ٕٕأهظر د/ علو دسمف هجمد   مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
  دم  ُٖٗورمعي أإلسبلممي علو أممذأطل أألر عي  مرجب سو ؽ  صكأهظر تم ون وكأهمف أم 

 يهص علو: ِّٓأسيددثي مود  يدي روـ 
مدب  وطبلن  ؿ أيفوؽ علو يدو و  كأيد مدو ؿ أالهيفوع  م لغ مف أمهدكد تك أمي خمر  و  -ُ» 

 أمك ون   .
ذأ مو ث ي تف كيعي ر  ويد  مسيير   ؿ عمكمي تك مهفعي تمون  وف هكعقو  أويرطقو أ -ِ  مدأيف  كأل

 «.طذ، أمعمكمي تك أممهفعي ال يدو لقو خدمي ددمدمي م كف أمدأيف ود تدأطو كال هفدي موركعي
كود جون تف طذ، أممود  مسيددثي  ترمد  قو أمهص لرأدي علو يدرمـ أمر و هزكالن علو د ـ  

َباَوَأَحلَّ الّمُو الْ أمورمعي أإلسبلممي  دم  جون  و أآلمي أم رممي:  )أم در :  َبْيَع َوَحرََّم الرّْ
[. ككللي أمورمعي  و يدرمـ أمر و المو دد يقدمد مف ميعومؿ     درل مف أك كرسكم   ِٕٓ

 [.ِٕٗ ]أم در  َوَرُسوِلوِ  الّموِ  مّْنَ  ِبَحْربٍ  َفْأَذُنواْ دم  جون  و أآلمي أم رممي: 
 أمموركع  مف (ّ) أممود   و جون أمذل وـأمع  ومد ـ أ يفونن  أممود  طذ، الغفوؿ أمكسب  و ك وف 

 مدب ثـ كمف أمدطعمي  أإلسبلممي أمورمعي تد وـ أمعوـ أمهظوـ مف معي ر» ته : علو يهص دم 

 «.أألد وـ طذ، مخومؼ أيفوؽ تك هص  ؿ  وطبلن 
 أيفوؽ  ؿ  وطبلن   م كف مخطكري   هظرأن  أممك كع مقذأ لرأدي أميلدل أمبلـز مف تف رييو م ف 

  و أمي خمر مدو ؿ  و تك أمهدكد  مف  م لغ أالهيفوع مدو ؿ  و ذمؾ  وف سكأن  كأيد  و ويد علو

 طذأ  و يدومؿ تل دكف ملدملكمي كذمؾ مسيير   تك ظوطر  أمفويد   وهي كسكأن   . أمك ون

 أمخلكص.
 أمهدكد مف م لغ د ب أالميزأـ مدؿ  وف الذأ» ته : علو أمموركع( مف ِّٔ) أممود  يهص  مو 

 طذأ  س ل مدد  أمذل أم رر  يعكمض مطومل تف ملدأيف جوز     أمك ون  و أممدمف  خركي

 «.أمي خمر



 
 
 

 

 ُْْ 

 المبحث الثانى

 دور مبادئ الشريعة اإلسالمية

 فى حالة انعدام النص التشريعى أو العرف

ال مػػػرأن تف م ػػػودا أموػػػرمعي ي ػػػكف ملػػػدرأن رسػػػممون  ميعػػػمف علػػػو أمدو ػػػو  -َٖ

  كمػػـ م ػػف ثمػػي أملجػػكن الممػػ  الذأ مػػـ مجػػد هلػػون يوػػرمعمون مد ػػـ أممسػػ مي أممعرك ػػي علمػػ 

ذأ  ػػوف أمػ عض مدلػػؿ مػػف تطممػػي طػذأ أمملػػدر  هظػػرأن ألف أمدو ػػو  (ُ)عػرؼ مهظمقػػو  كأل

 غوم ون مو مجد أمدؿ  و أميورمب تك أمعرؼ.

                                           

  دم  مذ ر سمودي  تف ِٕٓأهظر د/ دسف  مر   أممدخؿ المو أمدوهكف  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
كطك  –أالميجون المو أمورمعي أإلسبلممي مف مي يو  و أمعمؿ الال هودرأن. ذمؾ تف أميورمب »

ود غدأ  و أمعلر أمددم  غزمر أإلهيوج كسرمب  –أمرسمو أألكؿ ملدوهكف أمملرل أمملدر 
علو أمسكأن  ممو ال مدع مجوالن   مرأن المو أمعرؼ كطك أمملدر أمذل ملم   و أميريمل مب ته  
ملدر دو معولر ملجموعي كميجوكل مب يطكرطو  ك وميومو مف  ول تكمو ال م ود ميرؾ 

عرؼ  و أممري ي كطك م ودا أمورمعي أإلسبلممي  كخولي  و  رلي ململدر أمذل ملو أم
 «.ك عقو أمرأطف أمذل ث ي علم  دكف يطكر مهذ وركف عدمد  هيمجي الوفوؿ  ول أالجيقود  مقو

  دم  ُُِكأهظر د/ مدمد دسوـ مدمكد مطفو  أممدخؿ مدرأسي أمدوهكف  مرجب سو ؽ  ص 
أمورمعي أإلسبلممي  ملدر يوؿ ملعرؼ  أممورع أمملرل تدوؿ المو م ودا»مذ ر سمودي  تف 

كممس سو دون علم  كطذأ أألمر تدل المو أمدكؿ   ف طذ، أمم ودا مـ كمف يلعل دكرأن  و هظرمي 
ملودر أمدوهكف أمملرل   ومعرؼ ود أسيلرؽ المو دد   مر أمعدمد مف تد وـ أمورمعي    د وـ 

قو عر ون ململرممف  لرؼ أمورمعي دخؿ  و  ممر أمجموعي  دم  تل م أم ثمر مف تد وم
 «.أمهظر عف دموهيقـ



 
 
 

 

 ُْٓ 
معي ركف تف طذأ أمهص مزمد  ثمرأن  و تطممي أمورمعي أإلسبلممي   (ُ) مف أآلخرمف

 ػركرمون مػمس مػف أمهودمػي  كمجعؿ درأسيقو درأسي علممي  و  كن أمدػوهكف أممدػورف تمػرأن 

أمهظرمػػػي أمفدقمػػػي  دسػػػل   ػػػؿ  ػػػذمؾ مػػػف أمهودمػػػي أمعملمػػػي أميط مدمػػػي    ػػػؿ مػػػف أمفدمػػػ  

كأمدو و تل م أآلف مطوم ون تف مسي مؿ تد ػوـ أمدػوهكف أممػدهو   ممػو مػـ مػرد  مػ  هػص 

كمػػػـ مدطػػػب  مػػػ  عػػػرؼ  ػػػومرجكع المػػػو تد ػػػوـ أمفدػػػ  أإلسػػػبلمو  و ػػػؿ أمرجػػػكع المػػػو م ػػػودا 

مط معو كوكأعػد أمعدأمػي   ػؿ معػؿ تد ػوـ أموػرمعي أإلسػبلممي  كطػو تدؽ يددمػدأن أمدوهكف أ

كت ثػر أه ػػ وطون مػػف م ػودا أمدػػوهكف أمط معػػو كوكأعػد أمعدأمػػي طػػو أميػو يدػػؿ مدػػؿ طػػذ، 

 أمم ودا كأمدكأعد   يلهمهو عهقو  و  ثمر مف أممكأطف.

 هك ػػم تف  ػػد بل دكمػػ   أمخػػبلؼ كجػػ   ػػوف كتمػػون   (ِ)كتمػػون  ػػوف تطممػػي طػػذأ أمػػهص

 المطمعب) تمومػ  أمػذل أمهػزأع دػؿ  ػو أإلسػبلممي أموػرمعي م ػودا مكظؼ تف ملدو و  مؼ

                                                                                                           

اله  ممو مؤسؼ م  »  دم  مذ ر سمودي : َِٔكأهظر د/ مخيور أمدو و  مرجب سو ؽ  ص  
تف أممورع توور المو أمعرؼ و ؿ م ودا أمورمعي أإلسبلممي  مب تف أمعرؼ طك تدد يط مدوي 

 ومموركع ورعون.   وف تكمو  أمورمعي أإلسبلممي كطو هظرمي أمعرؼ ديو وومكأ: أممعركؼ عر ون 
 «. وممورع تال مذ ر مك كع أمعرؼ مو دأـ أمعرؼ ملدرأن مف ملودر أمورمعي هفسقو

 .ْٖأهظر د/ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  أمكسمط  أمجزن أألكؿ  مرجب سو ؽ  ص (ُ)
   دم  جونُٖٔأهظر أألعموؿ أميد مرمي ملدوهكف أممدهو  مرجب سو ؽ  أمجزن أألكؿ  ص (ِ)

أمموركع )أممدلكد أمدوهكف أممدهو(  و طذ، أممود  مو معرؼ  و ألطبلح أمفد  » مقو تف 
 ملودر أمدوهكف كأسيرود  و ذمؾ  وميدهمهوي أمددمثي ك وميدهمف أمسكمسرل  كج  خوص. كممس 



 
 
 

 

 ُْٔ 
 م ػػػودا مػػػف مدػػػؿ ي همػػػ  عهػػد أمدو ػػػو علػػػو يدػػػب أميػػو كأمدمػػػكد أم ػػػكأ ط طػػػو كمػػو ( األول

 (.الثانى المطمب) أإلسبلممي أمورمعي

 المطمب األول

 كيفية استنباط القاعدة القانونية 

 عة اإلسالميةوفق مبادئ الشري

الذأ مػػـ مجػػد أمدو ػػو هلػػون يوػػرمعمون مد ػػـ كأوعػػي أمهػػزأع أممعرك ػػي علمػػ ؛  -ُٖ

 مه  ميج  لكل أمعرؼ يط مدون مهص أممود  أألكمو مػف أمدػوهكف أممػدهو   مػد تهػ  مجػل 

علمػػػ  تف ميدػػػرل تف ال م ػػػكف أمعػػػرؼ مخومفػػػون مم ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي يهفمػػػذأ مػػػهص 

يكر   ومدو و  و دومي عدـ كجكد هػص يوػرمعو مجػل علمػ  تف أممود  أمثوهمي مف أمدس

   ػػمف مػػـ مجػػد تك كجػػد (ُ)ال مػػيلمس د مػػون  ػػو أمملػػودر أألخػػرل مجػػو و يلػػؾ أمم ػػودا

                                                                                                           

مدلد مف جمب أمملودر علو طذأ أمهدك المو مجرد يعددطو  ؿ مرأد  كج  خوص  موف يدرجقو 
 «.مي  و أميط مؽمف دم  أألكمك 

 .ٓٔأهظر د/ علو دسمف هجمد   مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
كمف أممعلـك تف ملودر أمدوهكف أميو يلو أميورمب  طو  مػو سػ ؽ تف »دم  مدكؿ سمودي  تف:  

 رتمهو  أمعرؼ  كم ودا أمورمعي أإلسبلممي  كم ودا أمدوهكف أمط معو كوكأعد أمعدأمي.
لػودر مجػل تف معػود أمهظػر  مػ   الال تهػ  المػو تف مػيـ ذمػؾ كعلو أمػرغـ مػف تف طػذأ أميريمػل ملم 

يورمعمون   مف أمدو و مليـز     كطك  و أي وع  مقػذ، أمملػودر  علمػ  تف ميجهػل أألد ػوـ أميػو 
 «.يخومؼ م ودا أمورمعي أإلسبلممي



 
 
 

 

 ُْٕ 
عر ون مخومؼ م ودا أمورمعي أإلسبلممي مجػل علمػ  تف ميجػ  لػكل أميوػرمب أإلسػبلمو 

كمهػػػ ل  هفسػػ  عػػػف  م ػػو مسػػيخرج د مػػػون مط دػػ  علػػػو كأوعػػي أمهػػػزأع كمددػػؽ  ػػػ  أمعدأمػػي 

 -جرممي اله ور أمعدأمي  كال مخرج أألمر عف  ركض ثبلثي:

: تف ي ػػػكف كأوعػػػي أمهػػػزأع مقػػػو د ػػػـ  ػػػهص وطعػػػو أمث ػػػكي وطعػػػو أمدالمػػػي  األول

(  الفعرع األول: تف ي كف كأوعي أمهزأع مقو د ـ  دقو مخيلؼ  وخيبلؼ أمفدقػون )والثانى

 (.الفرع الثانىقمون ): تف ال ي كف مكأوعي أمهزأع د مون  دوالثالث

 

 

 
                                                                                                           

  ُُٕكأهظػػر تم ػػون د/ تدمػػد دوػػمش  دكر م ػػودا أموػػرمعي تمػػوـ أمد ػػون  مرجػػب سػػو ؽ   دػػر   
م ودا أمورمعي  ممسي ومدأن علػو أمسػلطي أميوػرمعمي كدػدطو  » م  مذ ر سمودي :   دِٕٖص 

ثػػـ مدػػكؿ « دكف أمسػػلطي أمد ػػويمي  كذمػػؾ ع ػػس مػػو ميػػردد دكمػػون  ػػو تد ػػوـ أممد مػػي أمدسػػيكرمي
كمفػود مػو يدػػدـ تف م ػودا أموػرمعي ومػػد علػو أمسػلطي أميوػػرمعمي عومػي  ػو ملػػر  تل »سػمودي : 

 –ف أمي سمسػػو )أمجمعمػػي أمي سمسػػمي( تك سػػلطي أم رممػػوف أمعػػودل  تك سػػكأن  وهػػي سػػلطي أم رممػػو
 سلطي عمؿ أملكأيم أميورمعمي. –ديو 

 مو طو ومد علو أمسلطي أمد ويمي عومي  و ملر  تل سكأن  وهي سلطي أمد ون أمدسيكرل  
تك سػػلطي أمد ػػون أمعػػودل  تك سػػلطي أمد ػػون أإلدأرل  تك سػػلطي أمد ػػون أمعسػػ رل  تك ديػػػو 

 «.أمقميوي ذأي أالخيلوص أمد ويو سلطي



 
 
 

 

 ُْٖ 

 الفرع األول

 استنباط القاعدة القانونية 

 من أحكام الشريعة

  -أواًل: أحكام الشريعة المقررة بنص قطعى الثبوت قطعى الداللة:

تف أممورع ال مملؾ أالجيقود الذأ  وف أمد ػـ مدػررأن  ػهص  –سو دون  –ذ رهو  -ِٖ

تد ػوـ أممد مػي أمدسػيكرمي   ػؿ مػو  وطعو أمث كي وطعو أمدالمي  كطذأ مو أسيدري علم 

كأملػػكأل مػػو علمػػ  أأليمػػي تف مسػػويؿ أالجيقػػود مػػو مػػـ » دػػكمقـ:  (ُ)أسػػيدر علمػػ  أمفدقػػون

                                           

  دم  مدػكؿ: ُْٔأهظر أآلمدل  أإلد وـ  و تلكؿ أألد وـ  مرجب سو ؽ  أمجزن أمرأ ب  ص (ُ)
كتمػػػو مػػػو  مػػػ  أالجيقػػػود:  مػػػو  ػػػوف مػػػف أألد ػػػوـ أموػػػرعمي دمملػػػ  ظهػػػو.  دكمهػػػو )مػػػف أألد ػػػوـ » 

و  كوكمهػو )دمملػ  ظهػو( يمممػز أمورعمي(  يمممز م  عمػو  ػوف مػف أمد ػومو أمعدلمػي كأمللكمػي كغمرطػ
 «.م  عمو  وف دممل  مهقو وطعمون  ومع ودأي أمخمس كهدكطو  مهقو ممس مدبلن مبلجيقود  مقو

كأهظػػر أإلمػػوـ مدمػػد  ػػف الدرمػػس أموػػو عو  أمرسػػومي  يددمػػؽ كوػػرح تدمػػد مدمػػد وػػو ر  مط عػػي  
  ْٖٕ   صُِّٖـ  ُّٖٗ -طػػػ ُْٕٓملػػطفو أمدل ػػو كتكالد،  ملػػر  أمط عػػي أألكمػػو  

 دلي م : أمعلـ مف كجك،و : مه  الدوطيه  و أمظوطر كأم وطف. كمه  دؽه  و »  –دم  جون  مقو 
أمظػػوطر   وإلدوطػػي مهػػ  مػػو  ػػوف هػػصى د ػػػـو ك تك سػػهي مرسػػكؿ أك هدلقػػو أمعومػػي عػػف أمعومػػػي. 

ـ ته  درأـ. كطذأ رَّ أمذل ال مسػب   قذأف أمس مبلف أملذأف موقد  قمو  ممو تيًدؿَّ ته  دبلؿ  ك ممو دي
 «.تددأن عهدهو جقل  كال أموؾ  م 

طػػ   ّْْكأهظر تم ون هظوـ أمدمف ت و علو تدمد  ف مدمد  ػف السػدوؽ أموووػو أمميػك و سػهي  
تلػػكؿ أموووػػو  ك قوموػػ  عمػػد  أمدكأوػػو  وػػرح تلػػكؿ أموووػػو ملمػػكمو مدمػػد  ػػمض أمدسػػف 

طػػ  ُِْْـ  ََِّي أألكمػو م هػوف  أمط عػ –أم ه كطو  مهوكرأي دأر أم يل أمعلممػي   مػركي 



 
 
 

 

 ُْٗ 
م ػػف  مقػػو دممػػؿ مجػػل أمعمػػؿ  ػػ  كجك ػػون ظػػوطرأن مثػػؿ دػػدم  لػػدمم ال معػػورض مػػ  مػػف 

الذأ عػػػدـ  مقػػػو أمػػػدممؿ أمظػػػوطر أمػػػذل مجػػػل أمعمػػػؿ  ػػػ  أالجيقػػػود  –جهسػػػ   مسػػػكغ  مقػػػو 

 .(ُ)«رض أألدمي تك مخفون أألدمي  مقوميعو

ذأ  ػػوف طػػذأ أإلمػػزأـ مدػػب علػػو عػػويؽ أمموػػرع عهػػدمو مسػػف يوػػرمعون    ػػذمؾ مدػػب  كأل

عهػػػدمو مرمػػػد تف مي هػػػو ووعػػػد  ووهكهمػػػي ك ػػػؽ م ػػػودا  –مػػػف  ػػػول تكمػػػو  –علػػػو أمدو ػػػو 

أ أمورمعي أإلسبلممي   قك ال مملؾ تف ميجوكز أمد ـ أمورعو أمذل مد ـ كأوعي أمهزأع الذ

    ػؿ ميعػمف علمػ  كميكجػل تف مي هػو (ِ) وف مدررأن  هص وطعو أمث ػكي وطعػو أمدالمػي

                                                                                                           

ثػػػـ أمميػػػكأير: مكجػػػل أمعلػػػـ أمدطعػػػو  كم ػػػكف رد،  فػػػرأن  كأمموػػػقكر »   دمػػػ  مدػػػكؿ: ُُٕص 
 «.مكجل علـ أمطم همهي كم كف رد،  دعي

همػػو أم ػػبلـ  ػػو أآلدػػود  كأهظػػر أممػػود   مػػف  ُْكال خػػبلؼ  ػػمف أمفدقػػون  ػػو مػػزـك أمعمػػؿ  قمػػو كأل
 «.ال مسوغ مبلجيقود  و مكرد أمهص»مجلي أألد وـ أمعدممي  دم  يهص علو : 

 .ِّْأهظر أ ف أمدمـ  العبلـ أممكوعمف عف رل أمعومممف  مرجب سو ؽ  أممجلد أمخومس  ص (ُ)
  دم  مدكؿ ُِٓ  صُّٓٔكأهظر أممسيلفو مف علـ أأللكؿ مللزأمو  مرجب سو ؽ   در   

مخومؼ أمػهص أمدػوطب مػف مف أألخ ور مو معلـ  ذ    كطو تر عي  أمثوهو: مو » و أمدسـ أمثوهو 
جموع أألمي   مه  كرد م ػذ  ون ك يعػومو كمرسػكم  لػلو أك علمػ  كسػلـ  أم يول كأمسهي أمميكأير  كأل

 «.كمؤلمي
ف مه  مو طك ظهو أمدالمي كمه  مو طك  –سو دون  –ذ رهو  (ِ) تف أمدرآف أم رمـ  ل  وطعو أمث كي  كأل

و تم ون وطعمي أمث كي  كود ي كف وطعمػي أمدالمػي وطعو أمدالمي  كتف أمسهي أمه كمي أملدمدي ط
 كود ي كف ظهمي أمدالمي.

أهظػر أإلمػػوـ ت ػػو مدمػد علػػو  ػػف تدمػد  ػػف سػػعمد مػف دػػـز  أإلد ػػوـ  ػو تلػػكؿ أألد ػػوـ  دأر  
خ ػر أميػكأير  كطػك مػو هدليػ  »  دم  مػذ ر تف َُْأآل وؽ أمجدمد    مركي  أمجزن أألكؿ  ص 



 
 
 

 

 َُٓ 
طػػذأ أمد ػػـ كمفلػػؿ  ػػو أمهػػزأع ك دػػون مػػ    ػػمف مػػـ مفعػػؿ يعػػرض د مػػ  ملػػ طبلف كمػػف ثػػـ 

 ملهدض.

 -ثانيًا: أحكام الشريعة المختمف عمييا بين المذاىب:

تف مسػػيه طقو م ػػو مط دقػػو الذأ يعلدػػي أمدوعػػد  أمدوهكهمػػي أميػػو مرمػػد أمدو ػػو  -ّٖ

علو كأوعي أمهزأع  د ـ ورعو مخيلػؼ علمػ   ػمف أممػذأطل أمفدقمػي أممخيلفػي   ػبل ميدمػد 

   ػؿ مجػكز مػ  تف مي هػو (ُ) مذطل معمف  ال  وممػذطل أمدهفػو  كال  ػ رجم أألوػكأؿ  مػ 

تل رتل  دقو مف تل مذطل مف أممذأطل  مرأ،  فمبلن  يددمؽ أمعدأمي  ػو طػذ، أمكأوعػي  

كيددمؽ مللدي أمميخولممف  كأميمسمر علمقـ  كال يثرمل علمػ   ػو ذمػؾ  كال ميعػرض 

د م  ملهدض أله  ي هو رتمون كيرؾ آخػر  طوممػو  ػوف طد ػ  أألسوسػو طػك تف مد ػـ  ػمف 

 .(ِ)أمهوس  ومعدؿ  كتف طذأ أمرتل طك أمذل مددؽ أمعدؿ كأممللدي  و طذ، أمكأوعي

                                                                                                           
مه ػػو لػػلو أك علمػػ  كسػػلـ. كطػػذأ خ ػػر مػػـ مخيلػػؼ مسػػلموف  ػػو  و ػػي  عػػد  و ػػي ديػػو ي لػػغ  ػػ  أ

 ....«.كجكل أألخذ     ك و ته  دؽ مدطكع علو غم   
مػػف وػػوهكف  ُ/ؼ ّأهظػػر  ػػو هدػػد أإلدومػػي  ػػو جوهػػل أألدػػكأؿ أموخلػػمي كأمػػكأرد   ػػو أممػػود   (ُ)

ف أألدػكأؿ يلػدر أألد ػوـ ط دػون مدػكأهم»كأميو يد و   هػ :  َََِمسهي  ُاللدأر أمدوهكف روـ 
أموخلمي كأمكوؼ أممعمكؿ  قو. كمعمؿ  ممو مـ مرد  و ه  هص  و يلؾ أمدػكأهمف  ػ رجم أألوػكأؿ 

  ُٕٓ دػػػػر   مػػػػد دوػػػػمش  مرجػػػػب سػػػػو ؽ   د/تدمػػػػد مدمػػػػد تد« ػػػػو مػػػػذطل أإلمػػػػوـ ت ػػػػك دهمفػػػػي
 .ِّٗص

  ُُٗأهظػػر مجمكعػػي أألعمػػوؿ أميد ػػمرمي ملدػػوهكف أممػػدهو  مرجػػب سػػو ؽ  أمجػػزن أألكؿ  ص  (ِ)
 ػػػر أمجلسػػػي أمسودسػػػي كأألر عػػػمف  دمػػػ  أعيػػػرض معػػػومو دلمػػػو عمسػػػو  ووػػػو علػػػو د ػػػـ مد

أإلدومػػػي علػػػو م ػػػودا أموػػػرمعي دكف أميدمػػػد  مػػػذطل معػػػمف وػػػويبلن الف ذمػػػؾ مدػػػد  أ ػػػطرأ ون  ػػػمف 
 أألد وـ الخيبلؼ أممذأطل.



 
 
 

 

 ُُٓ 
ذأ تم ػػػف أمكلػػػكؿ المػػػو دػػػؿ ملهػػػز  -ْٖ أع عػػػف طرمػػػؽ يط مػػػؽ م ػػػودا أموػػػرمعي كأل

أإلسبلممي تك أمدكأعد أمفدقمي أمميفؽ علمقو   مسيلـز علو أمدو و يط مدقو كمف ذمؾ مو 

لػدكر د مػمف ميهوو ػمف  ػو هػزأع  ذأيػ  ك ػمف : »(ُ)و ي    مد مػي أمػهدض  دكمقػو

زأن خلػػك أميوػػرمب كأمعػػرؼ مػػف د ػػـ مػػهظـ ميلػػؾ أمدومػػي  مهػػ  العمػػوالن   أمخلػػكـ تهفسػػقـ كأل

ملفدػػػر  أمثوهمػػػػي مػػػف أممػػػػود  أألكمػػػو مػػػػف أمدػػػػوهكف أممػػػدهو يعػػػػمف أملجػػػكن مم ػػػػودا أموػػػػرمعي 

كال دجمػي مػب يهػووض   ػمذأ  (ِ)أإلسبلممي  كمؤدأطػو الذأ سػدط أأللػؿ ملػور المػو أم ػدؿ

                                                                                                           

كوػد تجػػول معػومو أمسػػهقكرل  ووػػو تف أممػود  يػػي لـ عػف م ػػودا أموػػرمعي تل  لمويقػو كطػػو ممسػػي  
 مدي ػو م ػودا أموػرمعي »مدؿ خبلؼ  مف أمفدقون كطلل مف أملجهي ال دػون أمفدػر  علػو تلػلقو 

الديمػوؿ تف ييعػورض « أإلسبلممي أأل ثر مبليمي مهلكص طذأ أمدوهكف دكف يدمد  مذطل معمف
 م ودا أمورمعي مب أمدوهكف  بل مؤخذ مهقو  و طذ، أمدومي الال مو  وف ت ثر مبلنمي ملدوهكف.

رمزل  ؾ وويبلن اله  مف مدد  طذأ أميعورض ألف أمورمعي مف يط ػؽ الال دمػ  ال مكجػد   رد علم  
 هص كمف مط ؽ مهقو الال أمم ودا أمعومي دكف أمدلكؿ أميفلملمي.

أأل ثر مبليمي مهلكص طذأ أمدوهكف دكف »ك عد مهوووي كأ دي تغل مي أملجهي علو دذؼ ع ور   
قػػو يزمػػد. كوػػد جػػون  ػػو يدرمػػر أملجهػػي تف طػػذ، أمع ػػور  مػػف أمفدػػر  أمثوهمػػي أله« يدمػػد  مػػذطل معػػمف

 «.دذ ي  ألف د مقو مفقـك  و ددكد   ر  أممبلنمي
  ص ُُٓ  ووعػػد  ٖٓ  م يػػل  هػػو ََِٕ/ٗ/َُؽ  جلسػي   ٕٔمسػػهي َِِْأهظػر أمطعػػف  (ُ)

ُٕٔ. 
الذأ  طػػؿ أأللػػؿ لػػور المػػو أم ػػدمؿ  كمػػف أألمفػػوظ أألخػػرل:  ػػدؿ أموػػ  مدػػـك مدومػػ   الذأ يعػػذر  (ِ)

أأللؿ ملور المو أم دؿ  أم دؿ مسػد مسػد أأللػؿ كمدػؿ مدلػ   ال مجيمػب أم ػدؿ كأمم ػدؿ مهػ   
 أأللؿ ال مجيمب مب أم دؿ.

 كمعهو، الذأ يعذر المفون أأللؿ  ومفكأي  تك أميفكمي  مه  ملور المو أم دؿ. 



 
 
 

 

 ُِٓ 
ككجل أمرجكع مؤللؿ  وسيردأد مد مي أممك كع  (ُ)يهووض ميسوكموف يسووطو كيمودمو

لو طدل مف أألدمي أممطركدي يددمدون ملعدأمي دكف يدمد مسلطيقو  و أمفلؿ  و أمهزأع ع

  ل مف طػذمف أمد مػٍمف  كعلػو ذمػؾ  ػبل كجػ  ملػرتل أمػذل معيػد  ػومد ـ أألسػ ؽ  مدكمػي 

ته  أألكمو أله  مـ مخومؼ غمر،  كال ملد ـ أمبلدؽ مي مه  هزكؿ أممد ـك م  عف ددػ  

يدػػرل أمدو ػػو كجػػ  أمدػػؽ  ػػو أمسػػو ؽ  ػػؿ أألكمػػو طػػك الطرأدقمػػو كأمعػػكد  مؤللػػؿ  ػػ ف م

 «. و أمدعكل علو   كن أألدمي أممطركدي

أممدػػرر  ػػو و ػػون مد مػػي » (ِ)كيدػػكؿ مد مػػي أمػػهدض تم ػػون  ػػو تدػػد تد ومقػػو

أمػػػهدض تف أموػػػقود  ذأي دجمػػػي ميعدمػػػي ألف مػػػو مث ػػػي  قػػػو ألدػػػد أمخلػػػكـ معػػػد ثو يػػػون 

عػػػدؿ ال  ومهسػػ ي ملخلػػـ أآلخػػر كذمػػؾ أعي ػػورأن  ػػػ ف مػػف لػػدري مهػػ  أموػػقود  وػػخص 

                                                                                                           

أمف ػر  أهظر د/ مدمد ملطفو أمزدملو  أمدكأعد أمفدقمي كيط مدويقو  و أممذأطل أألر عي  دأر  
 .ُٖٓ  صٖٗـ  ووعد  ََِٗ -طػ َُّْدموؽ  أمط عي أمثومثي 

تف »  دمػ  مدػكؿ: ُٗٓ  ص ُُْأهظر د/ مدمػد ملػطفو أمزدملػو  مرجػب سػو ؽ  أمدوعػد   (ُ)
 «.أميهووض أممدلكد  و طذ، أمدوعد  طك يهووض ملووطد  و وقودي  أممث يي ملدعكل

مفدقمػػي مػػب أموػػرح أممػػكجز  دأر أميرمػػذل  كأهظػػر تم ػػون عػػزي ع ػػد أمدممػػد أمػػدعوس  أمدكأعػػد أ 
 .ٖٖ  أمدوعد  أمسودسي عور  ص َٕـ   در  ُٖٗٗ -طػ َُْٗأمط عي أمثومثي  دموؽ  

كأهظػػر تم ػػون أموػػمخ تدمػػد  ػػف أموػػمخ مدمػػد أمزروػػو  وػػرح أمدكأعػػد أمفدقمػػي  دأر أمدلػػـ  دموػػؽ   
 طػػؿ أأللػػؿ ملػػور المػػو ـ  أمدوعػػد  أمثوهمػػي كأمخمسػػكف  الذأ ُٖٗٗ -طػػػ َُْٗأمط عػػي أمثوهمػػي 

 .َْٓ  أمدوعد  أميوسعي كأمس عكف  ال دجي مب أميهووض  ص ِٖٔأم دؿ  ص 
ـ  علػو ََِٗ/ُ/ُِجلسػي  –و ػويمي  دكأيػر أإلمجػورأي  ٖٔمسػهي  ُْٔٗأهظر أمطعف روػـ  (ِ)

 .(www.cc.gov.eg)مكوب أممد مي 



 
 
 

 

 ُّٓ 
مدلد  قو يددمؽ مللدي ألدد تك م وري  كمقذأ أألثر ملوقود  كأعي ورأي أمعدأمي  مهػ  

مجل تال مدكـ  ومووطد موهب مف مكأهعقو مف و ه  تف مػدع ملممػؿ  وػقودي  مخلػـ علػو 

آخر س مبلن كمف طذأ أمد مؿ تف ي كف  مف أمووطد كمف موقد علم  خلكمي  دد كرد  و 

لػػـو كال ظىهػػمفو كال ذل أإلال يي »أمدػػدم  أموػػرمؼ  ذ خلػػي مػػكأد  (ُ)«يهىػػدٍ د ىػػؿي وػػقود ي خى كأل

وػػػوهكف أإلث ػػػوي أممهظمػػػػي موػػػقود  أموػػػقكد  وم ػػػػول أمثومػػػ  مػػػف هػػػػص معػػػوم  تثػػػر كجػػػػكد 

خلكمي  مف أموػوطد كأمموػقكد علمػ   لػمس تمػوـ أمدو ػو مػف سػ مؿ الال تف مليجػ  المػو 

مخلػػػكمي معػػػد موهعػػػون ملوػػػقود  م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي أميػػػو يد ػػػو  ػػػ ف ومػػػوـ طػػػذ، أ

 وعي ػػػور طػػػذ، أمم ػػػودا أمملػػػدر أمريمسػػػو مليوػػػرمب  ػػػهص أممػػػود  أمثوهمػػػي مػػػف أمدسػػػيكر 

كأممرجب أأللمؿ ملد ون عهػد غمػول أمػهص كعػدـ كجػكد أمعػرؼ ط دػون ممػو هلػي علمػ  

أممود  أألكمو مف أمدوهكف أممدهو كمه هو علو ذمؾ ته  الذأ مو طعف أمخلػـ علػو توػكأؿ 

كجػػكد خلػػكمي  مهقمػػو موهعػػي مػػف أإلدالن   وكأمػػ  دكف ممػػؿ كتوػػوـ أمػػدممؿ علػػو أموػػوطد  

                                           

 ّٔـ  ََِٕ -طػػػ ُِْٖ أهظػػر أإلمػػوـ مومػػؾ  ػػف تهػػس  أممكطػػ   دأر أميدػػكل  أمط عػػي أألكمػػو (ُ)
  مدكؿ ددثهو مدمو عف مومؾ ته   لل   تف عمر  ف أمخطول وػوؿ: ُّٓٗ/ٓ يول أألو مي  

 ال مجكز وقود  خلـ كال ظهمف  ددم  مكوكؼ مهدطب.
كأهظػػػر تم ػػػون مدمػػػد  ػػػف علػػػو أموػػػك وهو  همػػػؿ أألكطػػػور مػػػف تسػػػرأر مهيدػػػو أألخ ػػػور  دأر أ ػػػف  

 ػػول مػػػف ال مجػػػكز أمد ػػػـ  ُٔـ  أممجلػػػد أمرأ ػػػب  َُِِ -طػػػ ُّّْأمجػػكزل  أمط عػػػي أألكمػػػو 
 .ّٖٕ  ص ّٕٕ  ص ُّٖٗ/ْٕ وقودي   



 
 
 

 

 ُْٓ 
ذمؾ يعمف علو أممد مي تف يمدص د وع  كيددد  و ؿ تف يد ـ  و أمهزأع  مف طو مـ 

 «.يفعؿ كأسيهدي المو توكأؿ طذأ أمووطد رغـ أمطعف  فسودطو كوب أمد ـ  وطبلن 

أإلمػػوـ أموػػو عو كطردػػي مػف طػػذأ أمد ػػـ مي ػم تف أممد مػػي تخػػذي  ػرتل  -ٖٓ

أمدػكؿ  ػػو »  (ُ)رتل أإلمػوـ ت ػػك دهمفػي جوه ػػون  كطػذأ مػػو مي ػم ممػػو جػون  ػػو  يػل أمفدػػ 

كال علػػو خلػػـ ألف »  مسػػ مي: وػػوؿ أموػػو عو ر ػػو أك عهػػ : «وػػقود  أمعػػدك كأمخلػػـ

وػػوؿ أممػػوكردل: كتمػػو وػػقود  أمعػػدك علػػو عػػدك،  مػػردكد  ال «. أمخلػػكمي مك ػػب عػػدأك 

 رَّْجععاِلُكمْ  مععن َشععِييَدْينِ  َواْسَتْشععِيُدواْ   ػػك دهمفػػي أديجوجػػون  دكمػػ  يعػػومو: يد ػػؿ. كتجوزطػػو ت

 «.[   وف علو عمكم . كألف أمدمف كأمعدأمي ممهعوف مف وقود  أمزكرِِٖ]أم در  

 مػو ال مػدع مجػوالن ألدهػو وػؾ لػدي  –مهػو  –كطذأ أمذل أعيهدي  أممد مػي مؤ ػد 

 وهػػي أمكأوعػػي مدػػؿ أمهػػزأع يد مقػػو آرأن ميعػػدد    مػػو يكلػػلهو الممػػ  عهػػدمو وررهػػو تهػػ  الذأ

                                           
أهظر ت ك أمدسف علو  ف مدمػد  ػف د مػل أممػوكردل أم لػرل  أمدػوكل أم  مػر  ػو  دػ  مػذطل  (ُ)

أإلموـ أموػو عو ر ػو أك عهػ  كطػك وػرح مخيلػر أممزهػو  يددمػؽ كيعلمػؽ أموػمخ علػو مدمػد 
م هػػػوف  أمط عػػػي  –مػػػد ع ػػػد أممكجػػػكد  دأر أم يػػػل أمعلممػػػي   مػػػركي معػػػكض  كأموػػػمخ عػػػودؿ تد

 .ُُٔـ  أمجزن أمسو ب عور  ص ُْٗٗ -طػ ُُْْأألكمو 
كألف أمعػدأك  الف  وهػي  ػو أمػدمف مػـ »ثـ م مؿ دممؿ ت ك دهمفي  ػو جػكأز أموػقود   دمػ  مدػكؿ:  

ف  وهػي  ػو يمهب مف و كؿ أموقود    مو يد ؿ وقود  أممسلـ علو أم ػو ر مػب ظقػكر أمعػ دأك . كأل
َذِلُكعْم أمدهمو  قو تسقؿ مف عدأك  أمدمف   وهي تكمو تف يد ؿ. تمو تدمي أموػو عمي  دكمػ  يعػومو: 

«. [ كأمعػدأك  مػف توػرل أمرمػلِِٖ]أم دػر :  َأْقَسُط ِعنعَد الّمعِو َوَأْقعوُم ِلمشَّعَياَدِة َوَأْدَنعى َأالَّ َتْرتَعاُبواْ 
خلم   يرد  ممو طك خلـ  مػ  مركأمػي أمدوسػم ف مدمػد عػف ثـ مدكؿ: كتمو وقود  أمخلـ علو 

 «يهى دٍ ال يد ؿ وقود  خىلـ كال ظىهمف كال ذل أإل»أ ف عمر تف أمه و للو أك علم  كسلـ ووؿ: 
 «.كألف أمخلكمي يؤكؿ المو أمعدأك   كأمعدأك  يمهب مف و كؿ أموقود 

 و عدأ،.أهظر  مؼ أسيخدمي أممد مي طذأ أمرتل كطذأ أمددم  كير ي م 



 
 
 

 

 ُٓٓ 
جوز ملدو و تف مي هو مو موون مف أآلرأن أميو مرل تهقو يددؽ أمعدأمي مف كجقي هظػر، 

 .(ُ)كال يثرمل علم   و ذمؾ

 الفرع الثانى

 استنباط القاعدة القانونية باالجتياد
يعػػمف علػػو  الذأ مػػـ ي ػػف مكأوعػػي أمهػػزأع د ػػـ  دقػػو  ػػو أممػػذأطل أممخيلفػػي  -ٖٔ

أمدو ػػػو عهػػػد أملجػػػكن المػػػو م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي تف مجيقػػػد م ػػػو مسػػػيه ط ووعػػػد  

 ووهكهمي يد ـ كأوعي أمهزأع ك ؽ يلؾ أمم ودا.

أسػػػػيفرأغ »تهػػػػ :  (ِ)كمبلجيقػػػػود معهػػػػو ألػػػػطبلدو وػػػػرعو  دمػػػػ  مػػػػرل  ع ػػػػقـ

يؿ   كمقػػذأ يسػػمو مسػػو«.أمكسػػب  ػػو أمهظػػر  ممػػو ال ملددػػ  مػػـك مػػب أسػػيفرأغ أمكسػػب  مػػ 

 أمفركع مسويؿ أالجيقود دكف مسويؿ أأللكؿ.

                                           
ـ  ََِْأهظر د/ تدمد  رأج دسمف  تدمي أإلث وي  و أمفد  أإلسػبلمو  دأر أمجومعػي أمجدمػد    (ُ)

مو ركل عف أمزطرل ووؿ: م ي أمسػهي  ػو أإلسػبلـ تال مجػكز »  دم  مذ ر سمودي  ُُّص 
و وػقود  خىلػـو كال ظىهػمف  كيدلػػؿ أميقمػي  ػو أموػوطد   سػػ ول أمدرأ ػي كأمزكجمػي كأمعػدأك  كهدكطػػ

مف  ؿ مو مؤدل المو أمرم ي  و أمووطد   مو يدلؿ أميقمي  و وقودي   الذأ  وف مف وػ هقو تف 
 «.يجلل م  مهفعي  تك يد ب عه  م ر 

طػػػػػ(  أميدلػػػػمؿ مػػػػف ِٖٔأهظػػػػر سػػػػرأج أمػػػػدمف مدمػػػػكد  ػػػػف ت ػػػػو   ػػػػر أألزمػػػػكل )ميػػػػك و سػػػػهي  (ِ)
  أمط عػػػي أألكمػػػو أممدلػػػكؿ  درأسػػػي كيددمػػػؽ د/ ع ػػػد أمدممػػػد علػػػو ت ػػػك زمػػػد  مؤسسػػػي أمرسػػػومي

 .ُِٖـ  أمجزن أمثوهو  ص ُٖٖٗ -طػ َُْٖ
  دمػػ  مػػذ ر تف ُِ  ص ّٓ  ّْكأهظػػر أميعرمفػػوي ملجرجػػوهو  مرجػػب سػػو ؽ  ملػػطلم روػػـ  

أالجيقود  و أمللي:  ذؿ أمكسب  ك و أاللطبلح أسيفرأغ أمفدمػ  أمكسػب ميدلػمؿ مػ  ظػف  د ػـ 
 أالسيدالؿ. تك طك:  ذؿ أممجقكد  و طلل أممدلكد مف جقي«. ورعو



 
 
 

 

 ُٓٔ 
ذأ  وف أمدو و م لفون  ػوملجكن المػو أموػرمعي أإلسػبلممي السػيه وط ووعػد  ووهكهمػي  كأل

يد ـ كأوعي أمهػزأع  مهػ  ميعػمف علمػ  عهػد رجكعػ  مم ػودا أموػرمعي أإلسػبلممي تف مرأعػو 

 .ملودرطو  كمذأ يكجل علمهو تف هك م  و  مف أإلمجوز طذ، أمملودر

 -مصادر التشريع اإلسالمى:

 أواًل: المصادر المتفق عمييا:

ال مػػػػػرأن تف أميوػػػػػرمب أإلسػػػػػبلمو يوػػػػػرمعو المقػػػػػو  كمػػػػػذمؾ  ػػػػػوف أمملػػػػػدر  -ٕٖ

أألسوسػػػو طػػػك أمػػػكدو أإلمقػػػو  سػػػكأن  ػػػوف كدمػػػون  ػػػوملفظ كأممعهػػػو كطػػػك أم يػػػول أمعزمػػػز 

أموػػرمفي  ك ػػو  كأممجمػػد كأمد ػػمـ  تك كدمػػون  ػػوممعهو  دػػط دكف أملفػػظ كطػػك أمسػػهي أمه كمػػي

  ثػػػـ   (ُ)ِإْن ُىعععَو ِإالَّ َوْحععٌأ ُيعععوَحى . َوَمعععا َينِطععُق َععععِن اْلَيعععَوىذمػػؾ مدػػكؿ أك يعػػػومو: 

 ملودر تخرل يسيهد المو طذمف أألللٍمف علو أمهدك أميومو:

                                                                                                           

كأهظػػر تم ػػون مدمػػد  ػػف علػػو أموػػك وهو  الروػػود أمفدػػكؿ المػػو يددمػػؽ أمدػػؽ مػػف علػػـ أأللػػكؿ   
 .َُِٓيددمؽ ت و دفص سومو  ف أمعر و أألثرل  دأر أمف ملي  أمجزن أمثوهو  ص 

   دػػوؿ:  ػػذؿ أمفدمػػ  «أمفدمػػ »تف  عػػض أأللػػكمممف زأد  ػػو طػػذأ أمدػػد مفػػظ  َُِٔكمػػذ ر ص  
 «.ذمؾ   مف  ذؿ غمر أمفدم  كسع   ال مسمو أجيقودأن ألطبلدون أمكسب  كال د مف 

  دمػػ  معػػرؼ ٕٓٓكأهظػر وػػرح مخيلػر أمرك ػػي ملطػك و  مرجػػب سػو ؽ  أمجػػزن أمثومػ   ص  
 ػذؿ أمجقػد  ػو يعػرؼ أمد ػـ أموػرعو  كأميػوـ مهػ : مػو أهيقػو المػو دػوؿ أمعجػز »أالجيقود   هػ : 

تم  ػػػة أمفدػػػ  أإلسػػػبلمة  أمط عػػػي أألكمػػػة كأهظػػػر د/ مخيػػػور أمدو ػػػة  أمػػػر «. عػػػف مزمػػػد أمطلػػػل
  دمػػ  موػػمر المػػة ت ثػػر مػػف معهػػة ملػػرتم تدػػدطمو مػػذمـك كأآلخػػر َِـ  صُٖٔٗ -قُّٖٔ

 مدمكد  كأممدمكد طك  أممرأدؼ مبلجيقود . 
 .ْ  ّسكر  أمهجـ  آمي  (ُ)



 
 
 

 

 ُٕٓ 
:طػػػك  بلمػػػ  أممهػػػزؿ مئلعجػػػوز  سػػػكر  مهػػػ   كأممهدػػػكؿ هدػػػبلن (ُ)القعععرآن الكعععريم -1

 .(ّ)«ظ أمعر و كأمم دكن  سكر  أمفويدي كأممخيكـ  سكر   أمهوس  كأممهزؿ  وملف(ِ)ميكأيرأن 

                                           

  دم  مػذ ر تف أم يػول ُِأهظر جمب أمجكأمب  و  تلكؿ أمفد   ملس  و  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
دػػرآف  كأممعهػػو  ػػ  طهػػو أملفػػظ أمميهػػزَّؿ علػػو مدمػػد لػػلو أك علمػػ  كسػػلـ  مئلعجػػوز  سػػكر  مهػػ  أم

أمميع ػد  يبلكيػ   كمهػػ  أم سػملي تكؿ  ػػؿ سػكر  غمػػر  ػرأن  علػو أملػػدمم ال مػو هدػػؿ آدػودأن علػػو 
 أأللم  كأمس ب ميكأير . كال يجكز أمدرأن   ومووذ.

  ُّٕ   دأر أمثدو ي ملهور كأميكزمب  أمدػوطر   ص كأهظر د/ مدمد ز رمو أم ردمسو  تلكؿ أمفد 
كأهظػػر علػػو  ػػف تدمػػد  ػػف سػػعمد  ػػف دػػـز  أإلد ػػوـ  ػػو تلػػكؿ أألد ػػوـ  مرجػػب سػػو ؽ  أمجػػزن 

ممو ي مف  وم رأطمف كأممعجزأي  تف أمدرآف طػك عقػد أك الممهػو »   دم  مذ ر ته  ٓٗأألكؿ  ص 
دػؿ أم و ػي أمػذل ال مجػوؿ ملوػؾ  مػ . تف طػذأ كأمذل تمزمهو أإلورأر     كأمعمؿ  مو  م   كلػم  ه

أمدرآف طك أمم يكل  و أمملودؼ  أمموقكر  و أآل وؽ  لقو  كجل أالهدمود ممو  م .   وف طك 
عا َفرَّْطَنعا ِفعأ الِكتَعاِب ِمعن َشعْأءٍ أأللؿ أممرجػكع الممػ  ألههػو كجػدهو  مػ      مػو  ػو أمدػرآف مػف مَّ

 «.تمر تك هقو  كأجل أمكوكؼ عهد،
  ّٕر د/ ملػطفو تدمػد أمزروػو  أممػدخؿ أمفدقػو أمعػوـ  مرجػب سػو ؽ  أمجػزن أألكؿ  ص كأهظ 

دمػػ  مػػذ ر تف أم يػػول  كطػػك أمدػػرآف   مهػػ  طػػك أأللػػؿ  ػػو أميوػػرمب أإلسػػبلمو   دػػد  مهػػي  مػػ  
تسس أمورمعي كتك دي معوممقو  و أمعدويد يفلمبلن  ك و أمع ودأي كأمددكؽ الجمػوالن. كطػك  ػو 

 «. ومدسيكر  و أمورأيب أمك عمي مدل أآلخر أمورمعي أإلسبلممي
 «.وأقول أن ىذا تشبيو لمتقريب فحسب» 

  دمػػ  مػػذ ر تف أمػػ عض ٓأهظػػر  وػػرح مخيلػػر أمرك ػػي   أمجػػزن أمثػػوهو  مرجػػب سػػو ؽ  ص  (ِ)
  «الهػػػو سػػػمعهو  يو ػػػون « »الهػػػو سػػػمعهو ورآهػػػون » ػػػرؽ  ػػػمف أم يػػػول كأمدػػػرآف. كردُّ  د ومػػػي وػػػكؿ أمجػػػف: 

  وإلجموع علو أيدود مسمو أملفظمف.كأممسمكع كأدد. ك 
 .ْٔأهظر ورح أميلكمم علو  أميك مم  مليفيوزأهو  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)

  دمػػ  معػػرؼ أمدػػرآف  دكمػػ : ُِكأهظػػر وػػرح مخيلػػر أمرك ػػي  ملطػػكخو  مرجػػب سػػو ؽ  ص  
 «. ومدرآف طك أمكدو أمهوزؿ علو مدمد للو أك علم  كسلـ مل موف كأإلعجوز»



 
 
 

 

 ُٖٓ 
كمؤخذ مف أميعرمؼ تف ملدرآف أم رمـ خلػويص ميممػز  قػو عػف غمػر،   قػك ميهىػزَّؿ 

هىػػػػزَّؿ  ػػػػوملفظ أمعر ػػػػو  كتهػػػػ  مهدػػػػكؿ الممهػػػػو  مػػػػف عهػػػػد أك يعػػػػومو  ػػػػوملفظ كأممعهػػػػو  كتهػػػػ  مي

 . (ُ) وميكأير

وػوؿ: وػوؿ رسػكؿ أك لػلو أك علمػ  كسػلـ: كجون عف ت و طرمر  ر و أك عهػ  

و ًمٍثلي ي آمىفى  أألىٍهً مىونً  مىو ًمفى » ػو  ىػوفى  ًمٍف هىً ةٍّ اًلالَّ وىٍد تيٍعًطةى ًمفى أآلمىوًي مى هَّمى لىٍمً  أٍم ىوىػري  كىأًل عى

ػو أمًَّذم تيكًيميي كىٍدمون  ـٍ يىوً عػون مىػٍكـى  تىٍكدى ك تىٍف تى يػكفى تىٍ ثىػرىطي ػيً  أك اًلمىػةَّ   ىػ ىٍرجي . ميفػؽ (ِ)«أٍمًدمىومى

 علم .

. (ّ)كتجمعػػي أألمػػي أإلسػػبلممي  لقػػو علػػو تف أمدػػرآف أم ػػرمـ طػػك دجػػي أك أم وملػػي

 كته  أمملدر أألكؿ ميورمب أألد وـ.

                                                                                                           

وؿ أمػدمف مدمػد  ػف ع ػد أمكأدػد  ػف ع ػد أمدممػد  ػف مسػعكد أموػقمر  ػو ف طمػوـ كأهظر تم ون  م 
طػػ(  أميدرمػر  ػو تلػػكؿ أمفدػ  أمجػومب  ػمف ألػػطبلدو ُٖٔأمػدمف أالسػ هدرل أمدهفػو )ميػػك و 

أم يػػػول أمدػػػرآف مفظمػػػون  كطػػػك أملفػػػظ »  دمػػػ  مدػػػكؿ: ِٕٗأمدهفمػػػي كأموػػػو عمي  مرجػػػب سػػػو ؽ  ص
 «.ر أمميكأيرأمعر و أمميهزَّؿ مليد ر كأميذ 

أهظػر  ػػو يك ػمم طػػذ، أمخلػويص  د/ مكسػػؼ ووسػـ  تلػػكؿ أألد ػوـ أموػػرعمي  مرجػب سػػو ؽ   (ُ)
 .ّٕص 

 .ِّٕٗ  أمهسويو أمسهف أم  رل ُِٓكأملفظ م   مسلـ  ُْٖٗأم خورل  (ِ)
 .ّٓ  صّٗكأهظر أملؤمؤ كأممرجوف  ممو أيفؽ علم  أمومخوف  مرجب سو ؽ  ددم  روـ  

  دمػ  مػذ ر  ػو ٕٔ  ص ُٖمد ت ك زطر   تلكؿ أمفد   مرجػب سػو ؽ   دػر  أهظر أمومخ/ مد (ّ)
ف يكأير، جعل  وطعو أمسهد»  َٖ  ص ّٖ در    «.كأل

https://www.alukah.net/sharia/0/77079
https://www.alukah.net/sharia/0/77079


 
 
 

 

 ُٓٗ 
طعمي كطػو يلػؾ أميػو يػدؿ علػو كتمو دالمي  علو أألد وـ  دد ي كف دالمي و -ٖٖ

أممعهػػو أممػػرأد مهقػػو دالمػػي دوسػػمي ال يديمػػؿ تل معهػػو آخػػر  كمػػف ذمػػؾ وكمػػ  يعػػومو: 

 َاَلَة َوآُتوْا الزََّكعاة  أملػبل   ر ػمي  علػو وطعمػي دالمػي مػدؿ أمػهص  قػذأ  (ُ)َوَأِقيُموْا الصَّ

 آخر. ممعهو أديموؿ تل تدهو دكف أمز و   ك ر مي

 مثػؿ معهػو  مػف أل ثػر مدػيمبلن   مقػو أمػهص م ػكف أميػو يلؾ  قو أمظهمي أمدالمي تمو

 أمرتس مسم تف علو وطعمي دالمي مدؿ أمهص  قذأ  (ِ)ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ  يعومو: وكؿ

 أمفدػ  أخيلػؼ  دػد كملي عػمض  ملي  مػد يسػيعمؿ أمللػي  ػو أم ػون تف  مد أمك كن   رأيض مف

 جػزن مسػم م فػو آخػركف كوػوؿ أم ػؿ  مسػم جػكل ك   ع ػقـ وػوؿ مػذمؾ أممسػم  مدػدأر  و

 .(ّ) دط

                                           

 .َُُسكر  أم در   آمي  (ُ)
 .ٔسكر  أممويد   آمي  (ِ)
 .ْٗأهظر د/ مكسؼ ووسـ  تلكؿ أألد وـ أمورعمي  مرجب سو ؽ  ص  (ّ)

 .ِٗ  ص َٗمرجب سو ؽ   در  كأهظر أمومخ ت ك زطر   تلكؿ أمفد    
 .َِٗكأهظر أمومخ مدمد أمخ رل  ؾ  تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص  
كأهظر أمومخ ع د أمكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد  كخبللي أميورمب أإلسبلمو  مرجب سو ؽ   

أم رطوف علو تف أمدرآف دجي علػو أمهػوس كتف تد ومػ  وػوهكف »  دم  مدكؿ سمودي  تف: ِٕص
أي وع  ته  مف عهد أك كته  هدؿ الممقـ عف أك  طرمؽ وطعو ال رمل  ػة لػدي   كأجل علمقـ 

 «.تمو أم رطوف علو ته  مف عهد أك  قك العجوز، ملهوس تف م يكأ  مثل 



 
 
 

 

 َُٔ 
كيطلؽ أمسػهي  ػو أاللػطبلح أموػرعو علػو مػو لػدر عػف رسػكؿ : »السنة -2

أك للو أك علم  كسلـ مف أألدمي أمورعمي  ممو ممس  ميلػك كال طػك معجػز  كال دأخػؿ 

 «.(ُ)رمر، و أممعجز  كمدخؿ  و ذمؾ توكأؿ أمه و علم  أملبل  كأمسبلـ  كت عوم   كيدو

كتجمب أممسلمكف علو تف مو لدر عف رسػكؿ أك لػلو أك علمػ  كسػلـ   -ٖٗ

مف وكؿ تك  عؿ تك يدرمر ك وف مدلكد    أميورمب كأالويدأن  كهدػؿ الممهػو  سػهد لػدمم 

مفمػػد أمدطػػػب  تك أمظػػػف أمػػػرأجم  لػػػدو  م ػػكف دجػػػي علػػػو أممسػػػلممف  كملػػػدرأن يوػػػرمعمون 

 .(ِ)مورعمي أل عوؿ أمم لفمفمسيه ط مه  أممجيقدكف أألد وـ أ

كيهدسـ أمسهي  وعي ور ركأميقو عف أمرسكؿ للو أك علم  كسلـ المو ثبلثػي  -َٗ

  كأمسػػػهي أمميػػػكأير  وطعمػػػي أمػػػكركد عػػػف (ّ)توسػػػوـ: سػػػهي ميػػػكأير  كموػػػقكر   كسػػػهي آدػػػود

                                                                                                           

   ػومهص وطعػو أمدالمػي طػك مػو دؿ علػو معهػو ميعػمف  قمػ  مهػػ  كال ّٔثػـ مدػكؿ سػمودي : ص  
َوَلُكْم ِنْصعُف َمعا تَعَرَك َأْزَواُجُكعْم ، مه   مثؿ وكم  يعومو: مديمؿ ي كمبلن كال مجوالن مفقـ معهو غمر 

[   قذأ وطعو أمدالمي علو تف  رض أمزكج  و طذ،  أمدوؿ ُِ–]أمهسون  ِإن لَّْم َيُكن لَُّينَّ َوَلدٌ 
مفقكمػػػو دؿ علػػػو معهػػػو كم ػػػف مديمػػػؿ تف مػػػؤكؿ  أمهلػػػؼ ال غمػػػر  تمػػػو أمػػػهص أمظهػػػو أمدالمػػػي

َواْلُمَطمََّقعاُت َيَتَربَّْصعَن ِبَأنُفِسعِينَّ أد مهػ  معهػو غمػر، مثػؿ وكمػ  يعػومو: كملرؼ طػذأ أممعهػو كمػر 
 «.[  لفظ أمدرن مفظ مويرؾ مديمؿ أمدمض كمديمؿ أمطقرِِٖ –]أم در   َثاَلَثَة ُقُرَوءٍ 

 .ُٗٔأهظر أإلد وـ  و تلكؿ أألد وـ مآلمدل  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
 .ّٖتلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص أهظر د/ ع د أمكطول خبلؼ  علـ  (ِ)
 .ُِْأهظر أمومخ ت ك زطر   تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص  (ّ)



 
 
 

 

 ُُٔ 
أمرسػكؿ لػػلو أك علمػػ  كسػلـ  تمػػو أمسػػهي أمموػقكر   قػػو وطعمػػي أمػكركد عػػف أملػػدو و 

 ي أمذمف يلدكطو عف أمرسكؿ للو أك علم  كسػلـ ميػكأير أمهدػؿ عػهقـ  كم هقػو تك أملدو

ممسػي وطعمػي أمػكركد عػف أمرسػكؿ لػػلو أك علمػ  كسػلـ  ألف تكؿ مػف يلدػو عهػ  مػػمس 

 جمب أميكأير كود تمدؽ  دقون أمدهفمي طذأ أمدسـ )أمسهي أمموقكر (  ومسهي أمميكأير .

كؿ أك لػلو أك علمػ  كسػلـ  ألف سػهدطو تمو سهي أآلدػود  ظهمػي أمػكركد عػف رسػ

ال مفمػػد أمدطػػب  تمػػو مػػف جقػػي أمدالمػػي علػػو أألد ػػوـ   ػػؿ طػػذ، أألوسػػوـ أمثبلثػػي وػػد ي ػػكف 

 .(ُ)وطعمي أمدالمي كود ي كف ظهمي أمدالمي

                                                                                                           

 وميكأير خ ر جموعي مفمد أمعلـ  هفس  ال  ومدرأيف أممهفللي  تك طو مو ركأطو عف رسكؿ أك » 
 للو أك علم  كسلـ جمب مميهب عود  تف ميكأط  ت رأد، علو أم ذل  كأمسهي أمموقكر : طو مو
ركأطو عف رسكؿ أك للو أك علم  كسلـ لدو و تك أثهوف تك جمب مـ م لغ دد جمب أميكأير  
ثـ ركأطو عف طذأ أمرأكل تك أمركأ  جمب مف جمكع أميكأير كسهي أآلدود: طو مو ركأطو عف 
أمرسكؿ للو أك علم  كسلـ آدود مـ ي لغ جمكع أميكأير ديو كللي الممهو  سهد ط دوي  آدود 

 «.ع أميكأيرال جمك 
 .ُْأهظر أمومخ ع د أمكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص  

 .َِِأهظر أمومخ مدمد ت ك زطر   تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص  (ُ)
 .ِْكأهظر أمومخ ع د أمكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص 
 مو  عدطو.ك  ََُكأهظر د/ مكسؼ ووسـ  تلكؿ أألد وـ أمورعمي  مرجب سو ؽ  ص 
سهي أآلدود الذأ يكأ ري وركطقو   مهقو يفمد أمظف أمرأجم »تف  ُُٓدم  مذ ر سمودي   ص  

 «.أممكجل ملعمؿ كووؿ  عض أمعلمون تهقو مفمد  ملعلـ تل أممدمف



 
 
 

 

 ُِٔ 
: طك أيفوؽ مجيقدل تمي مدمد للو أك علم  كسلـ  عد ك وي   ػو اإلجماع -3

 .(ُ)رعلر مف أألعلور علو تمر مف أألمك 

ف  ػػوهكأ وػػد أخيلفػػكأ  كوػػد أجمػػب علمػػون أممسػػلممف علػػو أعي ػػور أإلجمػػوع دجػػي  كأل

 .(ِ) ممف طـ أمعلمون أممجيقدكف

 «.طك السهود د ـ أأللؿ المو أمفرع مليسوكل  و علي أمد ـ: »القياس -4

 .(ّ)الذأ يكأ ري وركطقو –مجل أمعمؿ  قو  -كأمدموس دجي ورعمي 

                                           
أهظر أإلموـ مدمد  ف علو أموك وهو  الروود أمفدكؿ المو يددمؽ أمدؽ مف علـ أأللكؿ   (ُ)

 -طػ ُُِْعر و أألثرل  دأر أمف ملي  أمط عي أألكمو يددمؽ ت و دفص سومو أ ف أم
 .ّْٖـ  أمجزن أألكؿ  ص َََِ

 .ٕٔكأهظر جمب أمجكأمب ملس  و  مرجب سو ؽ  ص 
 .ُٓٗكأهظر أإلد وـ  و تلكؿ أألد وـ مآلمدل  مرجب سو ؽ  ص  

 .ُٖٗ  ص ََِأهظر أمومخ مدمد ت ك زطر   تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ   در   (ِ)
أموػػمعي مػػركف أإلجمػػوع أمػػذل م ػػكف طػػك الجمػػوع تيمػػيقـ تك أممجيقػػدمف عهػػدطـ  »تف دمػػ  مػػذ ر  

 «.كأمجمقكر معي ر الجموع علمون أمجمقكر
 كمو  عدطو. ْٓكأهظر أمومخ/ ع د أمكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص 
 .ُِٕكأهظر أمومخ/ مدمد أمخ رل  ؾ  تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص  
 .ُِّسؼ ووسـ  تلكؿ أألد وـ أمورعمي  مرجب سو ؽ  صكأهظر د/ ت ك مك  

  كأهظػػػر أموػػػمخ ُْْأهظػػػر د/ مكسػػػؼ ووسػػػـ  تلػػػكؿ أألد ػػػوـ أموػػػرعمي  مرجػػػب سػػػو ؽ   ص  (ّ)
 .ُِٖ  صُِٕمدمد ت ك زطر   تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ   لدر  

 .ِٓكأهظر أمومخ ع د أمكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  ص 
 .ِٖٖمد أمخ رل  ؾ  تلكؿ أمفد   مرجب سو ؽ  صكأهظر أمومخ مد 
  دمػػ  مػػذ ر ِٕٓكأهظػػر د/ مدمػػد سػػبلـ مػػد كر  أممػػدخؿ ملفدػػ  أإلسػػبلمو  مرجػػب سػػو ؽ  ص 

كهدف هخيور أعي ور أمملػلدي أممرسػلي كأالعيمػود علمقػو مػو دأمػي ال يلػودـ هلػون : »ِّٔص
 «.كال الجموعون  مو طك مذطل مومؾ كتدمد

 .َُٗؿ أألد وـ مآلمدل  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثوم   صكأهظر أإلد وـ  و تلك  



 
 
 

 

 ُّٔ 
 :ثانيًا: المصادر المختمف عمييا

دمػػ  عػػورض  عػػض أمفدقػػون  ػػو جعلقػػو ملػػدرأن مسػػيدبلن  كطػػذ، أمملػػودر  -ُٗ

طو وكؿ أملدو و  كأممللدي أممرسلي كطو أممللدي أممبليمي ممدولػد أموػورع كم ػف 

ممس  مقو هص  خلكلقو  كأالسيدسوف كطك أمعػدكؿ  وممسػ مي عػف د ػـ هظويرطػو المػو 

غلػػؽ أأل ػكأل أميػػو يػؤدل المػػو د ػـ آخػر مكجػػ  مدي ػو طػػذأ أمعػدكؿ  كسػػد أمػذرأيب كطػك 

أممفوسػػد كأمميدرمػػوي  كأمعػػرؼ كطػػك مػػو يعػػورؼ علمػػ  جمقػػكر أمهػػوس كدرجػػكأ علمػػ  سػػكأن 

 ػػو أأل عػػوؿ تك  ػػو أألوػػكأؿ  كأالسيلػػدول كطػػك ع ػػور  عػػف ال دػػون أمدػػوؿ علػػو مػػو  ػػوف 

 .(ُ)علم  ديو مدـك أمدممؿ علو يدممد،  كورع مف و لهو

                                                                                                           
كأممخيور  و دد أمدموس تف مدوؿ ته  ع ػور  عػف أالسػيكأن  ػمف أمفػرع كأأللػؿ  ػو »دم  مدكؿ:  

ذأ عػػرؼ معهػػو أمدمػػوس   قػػك موػػيمؿ علػػو تر عػػي تر ػػوف:  أمعلػػي أممسػػيه طي مػػف د ػػـ أأللػػؿ  كأل
 «.أأللؿ كأمفرع  كد ـ أأللؿ  كأمكلؼ أمجومب

 .ُٕٗأهظر د/ مكسؼ ووسـ  م ودا أمفد  أإلسبلمو  مرجب سو ؽ   ص  (ُ)
  ّّّ  كأهظػػػر صِّٓكأهظػػػر د/ مدمػػػد ز رمػػػو أم ػػػردمس  تلػػػكؿ أمفدػػػ   مرجػػػب سػػػو ؽ  ص  

دمػػ  معػػرؼ أمعػػرؼ   هػػ  مػػو أعيػػود، أمهػػوس كتمفػػك، كسػػوركأ علمػػ   ػػو تمػػكرطـ   عػػبلن  ػػوف تك وػػكالن 
 دكف تف معورض  يو ون تك سهي.

  دمػػ  مدػػكؿ : وػػرع مػػف و لهػػو طػػك: أألد ػػوـ أميػػو وػػرعقو  أك مؤلمػػـ أمسػػو دي ّّْكأهظػػر ص  
كطػػ ط  قػػو أمػػكدو علػػو أأله مػػون أمسػػو دمف  ككوفػػي وػػرمعي مدمػػد علمػػ  ت  ػػؿ أملػػبل  كأميسػػلمـ 

 مهقو  ومهس ي مموركعميقو علو مكأوؼ ثبلثي:
.  الورأر أمورمعي أممدمدمي علو تد وـ  وهي مفرك ي علو أألمـ أمسو دي -ُ مثؿ يوػرمب أملػـك

  قذ، أمورأيب يط ؽ علمهو  بل خبلؼ مف أمعلمون.
هسخ أمورمعي أممدمدمي م عض أألد وـ أميو كردي  ػو أموػرأيب أمسػو دي  كطػذ، ال يط ػؽ  ػبل  -ِ

 .-مهو  –خبلؼ مثؿ يدرمـ أملهويـ كيدلملقو 

يعػػرض  سػػرد أمملػػومم أإلسػػبلممي  مػػو  ػػوف مكجػػكدأن مػػف أألد ػػوـ  ػػو أموػػرأيب أمسػػو دي دكف -ّ
 إل دون أألد وـ تك الملويقو كطذ، أألد وـ طو مدؿ أمخبلؼ.



 
 
 

 

 ُْٔ 
و  مسػػػيطمب أمدو ػػػو  تف مسػػػيخلص طػػػذ، طػػػو ملػػػودر أميوػػػرمب أإلسػػػبلم -ِٗ

مهقو أمدوعد  أمدوهكهمي أميو مط دقو علو كأوعي أمهزأع  كال يثرمل علمػ  الذأ ي هػو تل دػؿو 

طوممػػػو  ػػػوف أسػػػيدالم  لػػػدمدون كأسػػػيهيوج  ك ػػػػؽ  –مػػػف كجقػػػي هظػػػر،  –مددػػػؽ أمعدأمػػػي 

لمػ  تف أمم ودا كأم ػكأ ط أمفدقمػي كأمدكأعػد أأللػكممي أميػو توػرهو الممقػو سػو دون  كمجػل ع

مخيػػػور أمدوعػػػد  أمدوهكهمػػػي أميػػػو يددػػػؽ أميمسػػػمر علػػػو أمميخولػػػمٍمف  ألف أميمسػػػمر كر ػػػب 

 أمدرج مف تسس أميورمب أإلسبلمة .

 المطمب الثانى

 ضوابط استنباط القاعدة القانونية

الذأ  ػػػوف مدػػػؽ ملدو ػػػو تف مسػػػيه ط ووعػػػد  ووهكهمػػػي مػػػف ملػػػودر أميوػػػرمب  -ّٗ

ال ػػػد تف ميدمػػػد  –وػػػ ه  وػػػ ف غمػػػر،  –ف طػػػذأ أمدػػػؽ أإلسػػػبلمو  يد ػػػـ كأوعػػػي أمهػػػزأع   ػػػم

ذأ  وهػػي أموػػرمعي أإلسػػبلممي م هوطػػو علػػو ملػػومم أمع ػػود  ػػو    ػػكأ ط كومػػكد معمهػػي  كأل

أممعػػوش كأممعػػود  كطػػو عػػدؿ  لقػػو  كردمػػي  لقػػو  كملػػومم  لقػػو  كد مػػي  لقػػو    ػػؿ 

مسػػ مي خرجػػي عػػف أمعػػدؿ المػػو أمدػػؽ  كعػػف أمردمػػي المػػو  ػػدطو  كعػػف أمملػػلدي المػػو 

                                                                                                           
 .ُِٓكأهظر د/مدمد سبلـ مد كر  أممدخؿ ملفد  أإلسبلمو  مرجب سو ؽ  ص 
  دمػ  مػذ ر تف ُٕٔكأهظر ورح مخيلر أمرك ي ملطك و  مرجػب سػو ؽ  أمجػزن أمثومػ   ص 

، أميمممػػو كأمدهفمػػي  كأمثػػوهو: ال  وػػرع مػػف و لهػػو مػػو مػػـ مػػرد هسػػق  وػػرع مهػػو كتدػػد أمدػػكممف  أخيػػور 
 «.كملوو عمي  ومدكممف



 
 
 

 

 ُٔٓ 
ف تدخلػػي  مقػػو  ومي كمػػؿ ؛ (ُ)أممفسػػد   كعػػف أمد مػػي المػػو أمع ػػ    لمسػػي مػػف أموػػرمعي كأل

مذمؾ مجل علو  أمدو و تف م ب هلل عمهم  ملومم أمميخولممف  مخيور أمدوعػد  

أمدوهكهمي أميػو يددػؽ طػذ، أمملػومم تك يمسػر علػمقـ  كير ػب عػهقـ أمعهػي كأمموػدي   ػمذأ 

ك ػػػؽ م ػػػودا أموػػػرمعي  –د  أمدوهكهمػػػي أممسػػػيه طي  عػػػؿ ذمػػػؾ   قػػػؿ مليػػػـز تف ي ػػػكف أمدوعػػػ

 -مكأ دي مم ودا أمدوهكف أممدهو تـ ال طذأ مو تك د  علو أمهدك أميومو: –أإلسبلممي 

 : أمورمعي أإلسبلممي كهظرمي أممللدي.الفرع األول

 : مدل أميزأـ أمدو و  م ودا أمدوهكف.الفرع الثانى

 الفرع األول

 مصمحةالشريعة اإلسالمية ونظرية ال

ك دػػؽ تف أملػػدو ي كأميػػو عمف كأأليمػػي أممجيقػػدمف   ػػوف  (ِ)مدػػرر أمػػ عض -ْٗ

 -مد مقـ  و آرأيقـ أالجيقودمي عومبلف طمو:

 : أألخذ  ومهلكص أمدطعمي.األول

                                           

 .ّّٕأهظر أ ف أمدمـ   العبلـ أممكوعمف عف رل أمعومممف  مرجب سو ؽ  أمجزن أمرأ ب  ص (ُ)
 .ٖ  صُٕٖٗأهظر د/ ع د أممهعـ أمهمر  أالجيقود  أمقميي أمعومي مل يول   (ِ)



 
 
 

 

 ُٔٔ 
كأمدكأعػػػػد أموػػػػرعمي أمعومػػػػي  ػػػػو  (ُ): مرأعػػػػو  أمملػػػػلدي أمعومػػػػي ملمجيمػػػػبالثععععانى

مظػركؼ  دػمف أجيقػودطـ السػيخرأج أممك كعوي أميو جدَّي  تك  وهي ودممي كيلمري أ

تد وـ ورعمي مقو   دم  مػ يو أمد ػـ غمػر ملػودـ مػهص تك مخػؿ  دوعػد  وػرعمي  مػب 

 يددمد  ململلدي أمعومي ملمجيمب.

ذأ  وف أأليمي أممجيقدكف علمقـ طذأ أالميزأـ   ػمف أمدو ػو مليػـز  ػ  مػف  -ٓٗ كأل

تف ميجػػوكز أمػػهص أمدطعػػو تف أمدو ػػو ال مم ػػف مػػ   –سػػو دون  - ػػول تكمػػو   دػػد ذ رهػػو 

طػػػذأ مػػػف جوهػػػل. كمػػػف  (ِ)تف ميجػػػوكز، –تم ػػػون  –ث كيػػػون كدالمػػػي   مػػػو ال مملػػػؾ أمموػػػرع 

جوهل آخر مجل علو أمدو و عهدمو مرمد أسيه وط ووعد  ووهكهمػي تف مرأعػو أمملػلدي 

أمعومػػػػػػػي كملػػػػػػػلدي أمميخولػػػػػػػممف   مخيػػػػػػػور أمدوعػػػػػػػد  أمدوهكهمػػػػػػػي أميػػػػػػػو يددػػػػػػػؽ طػػػػػػػويمف 

                                           

  دمػ  ُِّرجب سو ؽ أمجزن أمخومس  صأهظر أم در أممدمط  و تلكؿ أمفد   ملزر وو  م (ُ)
هعلػػػـ وطعػػػون تف أأله مػػػون لػػػلكأي أك علػػػمقـ  للػػػكأ أألد ػػػوـ علػػػو كجػػػ  مظقػػػر  ػػػ  غومػػػي »مدػػػكؿ: 

 «.أمظقكر مطو ديقو مملومم أمع ود  و أممعوش كأممعود
ذ ػػر أمقػػركل تف رعومػػي أمملػػومم مػػـ يخػػص وػػرمعيهو  ػػؿ  ػػوف معقػػكدأن  ػػو أموػػرأيب »ثػػـ مدػػكؿ:  

 «.أمميددمي
دمػ  مػذ ر   ِْٖكأهظر أممسيلفو مف علـ أأللكؿ مللزأمو  مرجب سو ؽ  أمجزن أمثوهو ص  

هعهو  وممللدي: أممدو ظي علو مدلكد أمورع  كمدلكد أمورع مف أمخلؽ خمسي: كطك تف » 
مدفػػظ علػػمقـ دمػػهقـ  كهفسػػقـ  كعدلقػػـ  كهسػػلقـ  كمػػومقـ.   ػػؿ مػػو مي ػػمف دفػػظ طػػذ، أأللػػكؿ 

 «.مو مفكي طذ، أأللكؿ  قك مفسد   كد عقو مللدي أمخمسي   قك مللدي ك ؿ
 و ويمي. ُٗمسهي  ّ  و مي روـ ُٖٗٗ/ٖ/ُأهظر أمد ـ أمدسيكرل  جلسي  (ِ)



 
 
 

 

 ُٕٔ 
مجػػكز مػػكمو أألمػػر تف » دكمقػػو:  (ِ)أ مػػو يؤ ػػد، أممد مػػي أمدسػػيكرمي. كطػػذ(ُ)أمملػلديٍمف

موػرع علػػو خػػبلؼ أجيقػودأي أمسػػو دمف  كتف مػػهظـ وػيكف أمع ػػود  ػػو  ميػي  ػػذأيقو يسػػيدؿ 

  ك ػػوعقو كظرك قػػو أمخولػػي  مػػو مػػرد أألمػػر أمميهػػوزع علمػػ  المػػو أك كرسػػكم   مسػػيلقمون 

كف مهوسػ ي ممدولػد أموػرمعي ميبلومػي  و ذمؾ ددمدي تف أمملػومم أممعي ػر  طػو أميػو ي ػ

معقو  كطو  عد ملومم ال ييهػوطو جزيمويقػو تك يهدلػر يط مدويقػو  كم هقػو ييجػدد ي عػون 

 «.ممو مطرت علمقو مف يلمر كيطكر

 ػػو أسػػيه وط أمدوعػػد  أمدوهكهمػػي  (ّ)كال وػػؾ كال رمػػل تف أالعيػػدأد  ومملػػومم -ٔٗ

ؿ زمػػػػوف كم ػػػػوف  ألف أمهلػػػػكص أالجيقودمػػػػي مجعػػػػؿ أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلممي لػػػػومدي م ػػػػ

                                           

أممهفعػػي »كأمملػػلدي  ممػػو ألػػطلم علمػػ  علمػػون أموػػرمعي أإلسػػبلممي مم ػػف تف يعػػرؼ  مػػو ملػػو:  (ُ)
كمقـ  كهسػػلقـ  كتمػػكأمقـ  أميػػو ولػػدطو أموػػورع أمد ػػمـ مع ػػود،  مػػف دفػػظ دمػػهقـ  كهفكسػػقـ  كعدػػ

 «.ط ؽ يريمل معمف  ممو  مهقو
أهظػػر د/ مدمػػػد سػػعمد رم ػػػوف أمهػػػكطو   ػػكأ ط أمملػػػلدي  ػػػو أموػػرمعي أإلسػػػبلممي  مؤسسػػػي  

أمرسػػومي  كتلػػؿ طػػذأ أممؤمػػؼ رسػػومي د يػػكرأ، مػػف  لمػػي أمدػػوهكف كأموػػرمعي  جومعػػي أألزطػػر  يػػورمخ 
 .ِّـ  ص ُٓٔٗ -طػ ُّٖٓ

 مو  سو ؽ أإلوور  المم .د ـ أمدسيكرمي أمعل (ِ)
أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلممي  مرجػػػػب سػػػػو ؽ  أهظػػػػر د/ مدمػػػػد سػػػػعمد أم ػػػػكطو   ػػػػكأ ط أمملػػػػلدي  ػػػػو  (ّ)

   دم  مذ ر تف ململلدي  و أميورمب أإلسبلمو خلويص ثبلثي:ْٓص
أمزمف أمذل مظقر  م  تثر  ػؿ مػف أمملػلدي كأممفسػد  مػمس مدلػكرأن  ػو أمػدهمو كدػدطو  ػؿ  -ُ

ف مف أمدهمو كأآل  خر .م كَّ



 
 
 

 

 ُٖٔ 
ميهوطمي كأمدكأد  كأمد ومو غمر ميهوطمي  مذمؾ كجل أالعيمود علو أالجيقود ملكلػكؿ 

كطػذأ مػو مؤ ػد،  عػػض  –ك ػؽ م ػودا أموػرمعي  –المػو ووعػد  ووهكهمػي يد ػـ كأوعػي أمهػزأع 

 - دكم : (ُ)أمدوهكهممف

د ػػػػوـ كمعهػػػػو تف ه خػػػػذ مػػػػف دمػػػػ  تخػػػػذكأ )أمفدقػػػػون( تف هرجػػػػب  ػػػػو مجػػػػوؿ أأل»

المػو أألدمػػي أموػػرعمي   –تل  ػػو مجػوؿ أألد ػػوـ أمظهمػػي أمث ػكي تك أمدالمػػي  –أالجيقودمػي 

هسي مؿ مسمر  علمويهو ك دقويهػو أموػرعممف أألكأيػؿ  ػو أالجيقػود  هيفػؽ معقػـ كهخػومفقـ  

                                                                                                           

وممػػي أمملػػلدي أموػػرعمي ال يهدلػػر  ممػػو يهطػػكل علمػػ  مػػف مػػذ  مودمػػي   ػػؿ طػػو هو عػػي مػػف  -ِ
 دوجيو  ؿ مف أمجسـ كأمركح  ة أإلهسوف.

مللدي أمدمف تسوس ململػومم أألخػرل كمددمػي علمقػو   مجػل أمي ػدمي  مػو سػكأطو ممػو وػد  -ّ
 «.معور قو مف أمملومم أألخرل ال دون مقو كدفوظون علمقو

مي أألخمػػر  طػػو أميػػو يدػػؼ دجػػر عثػػر  تمػػوـ أمػػذمف مرمػػدكف طػػدـ أموػػرمعي  دجػػي كطػػذ، أمخولػػ
 «.يخومؼ تلكؿ أمورمعي كطذأ ال مجكز – و هظرطـ  –أمملومم. تل يددمؽ ملومم 

 –كأهظػػػر عػػػودؿ أموػػػكمخ  يعلمػػػؿ أألد ػػػوـ  ػػػو أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي  دأر  وػػػمر ملثدو ػػػي كأمعلػػػـك 
أميعلمػؿ  ومملػلدي  »  دم  مذ ر تف َُٕص ـ َََِ -طػ َُِْطهطو  أمط عي أألكمو  

ود ووؿ     ؿ علمون أألمي ميكأرد أمهلكص علم   كديو أمذمف ته رك،   ػمهقـ وػد ته ػركأ أمهػكع 
 «.غمر أممه  ط كأمخورج عف أمهلكص

ثـ مدكؿ: ال د مف أإلوػور  المػو تف أميدػكط مػذمؾ مقػـ جػدأن ديػو ال م ػكف أإل يػون  ومملػلدي  
الذ أممدلػػكد  ومملػػلدي أموػػرعمي مهقػػو  كأمملػػلدي دمػػ  مكجػػد أموػػرع   خركجػػون عػػف أموػػرمعي

  كأهظر تم ون د/ مدمػد ملػطلو وػل و  يعلمػؿ أألد ػوـ  «كممس أمورع دم  يكجد أممللدي
 .ِٖٕـ  ص ُُٖٗطػ َُُْدأر أمهق ي أمعر مي   

 .ُِّأهظر د/ علوـ تهكر سلمـ  مرجب سو ؽ  ص  (ُ)



 
 
 

 

 ُٔٗ 
كدكرأف أمد ػـ أموػرعو  (ُ)ك دون ممو مدمط  هو مف ميلمرأي معولر  ك دون مم دت أممللدي

 «.علي مب علي  كجكدأن كعدمون  كطمو م دآف ورعموف  ط معي أمدوؿأمم هو علو 

 ػػػؿ ال ت ػػػكف م وملػػػون الذأ ولػػػي تهػػػ  ال  –ال مجػػػو و أممهطػػػؽ  –كطػػػذأ أمدػػػكؿ  -ٕٗ

مجػػو و أموػػرع   مػػد تهػػ  مجػػو و أمكأوػػب   ػػ  ثر أمدػػوهكهممف ال مقيمػػكف  ومدرأسػػوي أمفدقمػػي  

ذأ  وف أمدو و تددطـ    مؼ ميسهو م  تف ملؿ الم ك ؽ  –و أسيه وط ووعد  ووهكهمي كأل

 م ودا أمورمعي أإلسبلممي  كيخومؼ أالجيقودأي أمفدقمي أمسو ديل

ال مػػرأن تف طػػذأ أألمػػر سػػمؤدل  هػػو  المػػو أالسػػييهوس  ومدكأعػػد أمدوهكهمػػي أألجه مػػي 

 ػػػػدعكل عػػػػدـ مخومفيقػػػػو م ػػػػودا أموػػػػرمعي أإلسػػػػبلممي  كم ػػػػكف أمػػػػهص علػػػػو تف م ػػػػودا 

                                           
آرأؤ، ك دقػػػ   دأر أمف ػػر أمعر ػػو   دػػػر   –ومػػػؾ  دمويػػ  كعلػػر، أهظػػر أموػػمخ مدمػػػد ت ػػك زطػػر   م (ُ)

أمملػػلدي أميػػو جعلػػي تسوسػػون مقػػذأ أمد ػػـ أمػػدمهو »  دمػػ  مػػذ ر سػػمودي  تف: ََْ  ص ُٔٗ
 ػػػو أموػػػرع أإلسػػػبلمو  طػػػو أميػػػو ييفػػػؽ مػػػب مدولػػػد،  كمدلػػػد أموػػػرع أإلسػػػبلمو دفػػػظ أألمػػػكر 

 أمخمسي )أمهفس  كأمعدؿ  كأمموؿ  كأمهسؿ  كأمعرض(.
  كخبللي أمدكؿ تف أموورع ال م ذف الال  مو طك مللدي  كال مهقو الال عمو ُُْـ مدكؿ ص ث 

طك مفسد . ك و طووي أمعدؿ أم ورل تف مدرؾ تكج  أممللدي  و ويكف أمدهمو  كمعر قو  
ف مـ مرد هص لرمم خوص عهقو  ألف أألكأمر أمعومي  كأسيدرأن   مدللقو   مر أموورع  كأل

أمورمعي ييج   و  لمويقو  كجزيمويقو المو جلل أممللدي  كد ب  أألد وـ  يدؿ علو تف
 «.أممفسد 

مدد عر هو توكأؿ أم ثمر مف أمفدقون كأم ودثمف  و أممللدي ك كأ طقو  كذمؾ ألف أم عض  
ميخذطو سيورأن مبلهسبلخ  وم لمي مف تد وـ أمورمعي كيد مـ تطكأيقـ كغرأيزطـ  دعكل أممللدي  

 ف أمفدقون.كطذأ مـ مدؿ    تدد م
همو جوني م ؼ أمم لفمف كمهعقـ مف أالسيجو ي    ؿ علو أمع س مف ذمؾ تف أمورمعي كأل

مزأمقـ  وألد وـ أمورعمي ديو م كهكأ ع ودأن ك يعومو.  ألطكأيقـ كوقكأيقـ  كأل
أهظر د/ تسومي  ف مدمد  ف ال رأطمـ أموم وف  يلمر أالجيقود  درأسي ي لملمي يط مدمي  دأر  

 .َِْـ  صَُِْ -طػ ُّّْمو  أمرموض  أمط عي أألكمو   هكز أو مل



 
 
 

 

 َُٕ 
لدػػوهكف أممػػدهو  طػػك وػػ ؿ إلر ػػون أموػػعكر أمعػػوـ   طممػػي أموػػرمعي أإلسػػبلممي ملػػدر م

 .(ُ)أمورمعي كدوجي أممورعمف الممقو   مد تف أمكأوب غمر ذمؾ

ك دقون أمورمعي مؤ دكف مرأرأن كي رأرأن تف أمدكأد  كأمكوويب أميػو يد مقػو أموػرمعي 

 -أإلسبلممي يهدسـ المو تر عي توسوـ  كطو:

عو  و كركد، كوطعو  و دالمي    ػبل أمكأوعي أميو دؿ علو د مقو هص وط -ُ

 –. كطػذأ مػو ت ػدهو علمػ  (ِ)مسوغ مبلجيقود  مقو كأمكأجػل أي ػوع د ػـ أمػهص  مقػو  عمهػ 

 تم ون سكأن  ومهس ي ملدو و تك أممورع. –هدف 

                                           
كم ػػف مدػػؽ مهػػو أميسػػوؤؿ »  يدػػي سػػؤأؿ  ُّٖأهظػػر د/ علػػوـ تهػػكر سػػلمـ  مرجػػب سػػو ؽ  ص  (ُ)

عمػػػو طػػػك أمسػػػهد أموػػػرعو ملمجيقػػػد أممسػػػلـ  ػػػو أالسػػػييهوس  دػػػكأهمف تجه مػػػي تك عمكمػػػون ك ػػػعمي 
ؿ أمورعو أمذل مم ف تف مهدرج يدي  طذأ  يورمعويقو كتعرأ قو كو ويقو ك دققول تل مو طك أمدمم

 أالسييهوسل
كمعؿ أإلجو ي علو طذأ أالسيفسػور طػك  ػو أعيػرأؼ أمفدػ  أإلسػبلمو كيكسػع   ػو مفقػـك أمعػرؼ  

 تك أمعود .
م ػػف أمػػ عض مػػذ ر تف أمرسػػكؿ لػػلو أك علمػػ  كسػػلـ وػػد توػػر تعرأ ػػون  وهػػي مكجػػكد  كوػػي  عثيػػ   

ف أإلورأر تك أإلملػون ألمػر كرأن  كهػ  عر ػون  كمػمس طػذأ مػو كتملو تخرل  ثـ مدكؿ: ال د تف  م ك 
ملػػلم تف م ػػكف سػػ  ون مػػذمؾ الال مػػو  ػػو طػػذأ أألمػػر أمميعػػورؼ مػػف ملػػلدي رأجدػػي  تك مفسػػد  
غوم ػػي   ػػ ور مػػو مددػػؽ مقػػـ أمملػػومم كمػػد ب عػػهقـ أممفوسػػد  كمػػك مػػـ م ػػف  مػػ  عػػرؼ  خلكلػػ  

 ر كمثمر أمعدأك  كأم ل ون.ألف    يورمعون م يدأ  كتملو مو مجلل علمقـ أمو
أهظػػر أموػػمخ/ مدمػػد ملػػطفو وػػل و  أمفدػػ  أإلسػػبلمو  ػػمف أممثوممػػي كأمكأوعمػػي  أمػػدأر أمجومعمػػي   

 .ّٖ  ص ُِٖٗ مركي  
ألمثلي مػف أمعػرؼ يعػورض  عػض أمهلػكص كتورطػو رسػكؿ أك لػلو أك علمػ   ٖٓكأهظر ص  

 دػد توػرطـ علمػ  « و مػمس عهػد أإلهسػوفمثؿ الجوز   مػب أمسػلـ  مػب أمهقػو أمعػوـ عػف  مػب مػ»كسلـ 
  عد تف هظم .

أهظر أمومخ/ مدمد مدمد أممدهو  كسطمي أإلسبلـ  درأسي كيددمـ كيعلمػؽ د/مدمػد عمػور   دأر  (ِ)
 .ُُٗـ  ص َُِٔ -طػ ُّْٕأم ومر ملثدو ي كأمعلـك  

 «.ممس ألدد تف مجيقد  و ذمؾ كتمثوم »ك و ذمؾ مدكؿ عف أألد وـ أمدطعمي:  



 
 
 

 

 ُُٕ 
أمكأوعػػي أميػػو دؿ علػػو د مقػػو هػػص ظهػػو أمدالمػػي   معهػػو تف أمػػهص مديمػػؿ  -ِ

ألف مػػدرؾ مهػػ  تل أمد مػػمف  تك أألد ػػوـ   أمدالمػػي علػػو د مقػػو تك ت ثػػر كملعدػػؿ مجػػوؿ

 مقو مجوؿ مبلجيقود كم ه  أجيقود  و ددكد  قـ أممرأد مػف أمػهص كيػرجمم تدػد معهممػ  

 تك معوهم .

كطذأ تم ون مػو  مهػو، عهػدمو ولهػو تهػ  ال مجػكز ملموػرع الال تف مخيػور عػد  أممطلدػي 

 مو.أميو يدمض  ثبل  تطقور تك ثبلثي وركن  دكف تف مم ف يجوكزط

أمكأوعػػي أميػػو مػػو دؿ علػػو د مقػػو هػػص تلػػبلن كأيفػػؽ أممجيقػػدكف علػػو د ػػـ  -ّ

  مقو  و علر مف أمعلكر ال مجوؿ مبلجيقود  مقو.

أمكأوعػػي أميػػو مػػو دؿ علػػو د مقػػو هػػص كال أهعدػػد علػػو د مقػػو الجمػػوع طػػو  -ْ

 .(ُ)مجوؿ أالجيقود  ومرتل

يقػود مػف و ػؿ أمدو ػو كطذ، أمكأوعي أألخمر  طو أميو مم ف تف ي ػكف مجػوالن مبلج

مليكلػػؿ المػػو ووعػػد  ووهكهمػػي يد ػػـ كأوعػػي أمهػػزأع   ػػؿ مجػػكز ملدو ػػو تف ميجػػوكز أجيقػػود 

أآلخػػػػػػرمف  كمسػػػػػػيه ط د مػػػػػػون مخػػػػػػومؼ أالجيقػػػػػػودأي أمسػػػػػػو دي  السػػػػػػممو الذأ  وهػػػػػػي طػػػػػػذ، 

 أالجيقودأي م همي علو أمعرؼ تك أممللدي.

                                           

هظر أمومخ/ ع د أمكطول خبلؼ  ملودر أميورمب أإلسبلمو  ممو ال هص  م   دأر أمدلـ أ (ُ)
 .  ٗـ  ص ُّٗٗ -طػ ُُْْملهور كأميكزمب  أم كمي  أمط عي أمسودسي  



 
 
 

 

 ُِٕ 
 همػػي علػػو أمعػػرؼ تك أألد ػػوـ أالجيقودمػػي أمم» دكمػػ :  (ُ)كطػػذأ مػػو مؤ ػػد، أمػػ عض

أمملػػػلدي  ميلمػػػر أجيقػػػود أممجيقػػػد  مقػػػو  سػػػ ل يلمػػػر أألعػػػرأؼ تك أخػػػيبلؼ أمملػػػومم 

كهدػػػك ذمػػػؾ   مرجػػػب عػػػف أجيقػػػود، أمسػػػو ؽ أمم هػػػو علػػػو أعي ػػػور أمعػػػرؼ تك أمملػػػلدي  

كميفيػػو  مدي ػػو أجيقػػود جدمػػد دػػمف مي ػػدؿ أمعػػرؼ كييلمػػر أمملػػلدي  كم ػػكف أالجيقػػود 

 «.أميو د ـ     مقو أمسو ؽ غمر مبليـ ملمسويؿ

ذأ  وف طذأ أمدكؿ ملدؽ علو أممجيقد  ومهس ي الجيقػود، أمسػو ؽ   مهػ  ملػدؽ  كأل

علو غمر، مف  ول تكمو تف ميجوكز أجيقود غمػر،  ديػو كمػك  ػوف مػف  دقػون أممػذأطل  

 .(ِ)طوممو  وف طذأ أالجيقود مري طون  مللدي تك عرؼ ي دؿ كيلمر

وعػػػػػد  ووهكهمػػػػػي ك ػػػػػؽ م ػػػػػودا أموػػػػػرمعي : مدػػػػػؽ ملدو ػػػػػو تف مسػػػػػيه ط والخالصعععععة

أإلسػػػبلممي  دكف تف م ػػػكف الجيقػػػود أمسػػػو دمف تثػػػر  ػػػو مهعػػػ   طوممػػػو  وهػػػي مػػػف أمدسػػػـ 

 أمرأ ب أمذل تورهو المم   مب يدمد،  وم كأ ط أميو ذ رهوطو.

                                           

 .ِّْأهظر د/ تسومي  ف مدمد  ف ال رأطمـ أموم وهو  يلمر أالجيقود  مرجب سو ؽ  ص (ُ)
  دم  مدكؿ: ُِٓمي أإلسبلـ  مرجب سو ؽ  صأهظر أمومخ/ مدمد مدمد أممدهو  كسط (ِ)

كمي مف مف طذأ تف أإلسبلـ يكسط  و يورمع  مف دم  رعومي مو مجل أاليفوؽ علم   كمو »
مجكز أالخيبلؼ  م    لـ مه ر دؽ أمعدكؿ  و أمهظر كأم د  كأميطكر كمبلدظي أخيبلؼ 

مجموعي  و تف ي يلؼ علو أمعرؼ كأألم هي كأألزمهي  كطو دكأعو أالجيقود   مو مـ مه ر دؽ أ
 «.تمكر يجمعقو  كي كف  قو تمي ميرأ طي ميفوطمي علو تلكمقو



 
 
 

 

 ُّٕ 

 الفرع الثانى

 مدى التزام القاضى بمبادئ القانون
د  ووهكهمػػػي ك ػػػؽ عهػػػد أسػػػيه وط ووعػػػ -تف أمدو ػػػو ملػػػـز  (ُ)مػػػردد أمػػػ عض -ٖٗ

تال مخػػومؼ م ػػودا أمدػػوهكف  ديػػو ال مفدػػد أمدػػوهكف أممػػدهو  –م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي 

يجوهسػػ  كأهسػػجوم   كتف رخلػػي أألخػػذ  مػػذأطل أمفدػػ  جممعػػون  دكف يمممػػز  ػػمف مػػذطل 

كمػػػذطل يجعػػػؿ يددمػػػؽ طػػػذأ أميهسػػػمؽ ممسػػػكرأن   ػػػبل م ػػػؿ أم ودػػػ   ػػػو يفلػػػمبلي أمفدػػػ  

هقو الال مػو ميسػؽ مػب أمم ػودا أمعومػي مليوػرمب أممػدهو   قػؿ طػذأ أإلسبلمو  كال مخيور م

 -أمدكؿ لدمدونل كمو تثر، علو أمهص أميورمعول طذأ مو تك د :

 

                                           

 .ْٗأهظر د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  أمكسمط  أمجزن أألكؿ  ص  (ُ)
  دمػػ  مك ػػم تف ْْٔكأهظػػر د/ سػػلمموف مػػروس  أممػػدخؿ ملعلػػـك أمدوهكهمػػي  مرجػػب سػػو ؽ  ص 

مػػب تهػػ  مسػػ ؽ أمرجػػكع المػػو أمدػػوهكف أمط معػػو كوكأعػػد  أمرجػػكع المػػو م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي»
أمعدأمػػي   مهػػ  ال م ػػكف الال  عػػد أمرجػػكع المػػو أمدمػػوس  هكعمػػ  أممدػػدكد كأمم سػػكط  تل تف م ػػودا 
أمورمعي أإلسػبلممي يػ يو  عػد أميوػرمب كأمعػرؼ ك عػد أمم ػودا أمعومػي ملدػوهكف أمك ػعو أمملػرل 

  كأهظػػر د/ ع ػػد أمدػػو دجػػوزل  مرجػػب سػػو ؽ  «دأمػػيكال ميدػػدـ الال أمدػػوهكف أمط معػػو كوكأعػػد أمع
تف ال »  دمػ  مػذ ر سػػمودي  تف تف أمرجػكع المػو م ػػودا أموػرمعي أإلسػبلممي موػػركطون ََِص 

  كأهظػػر د/ «مؤخػػذ مػػف طػػذ، أمم ػػودا الال مػػو ال م ػػكف ميعور ػػون مػػب أمم ػػودا أمعومػػي  ػػو أميدهػػمف
كجػكل عػدـ »  مػذ ر سػمودي :   دمػِٖٕدسف  مر   أممدخؿ المو أمدػوهكف  مرجػب سػو ؽ  ص 

يعورض م ودا أمورمعي أإلسػبلممي أممػ خكذ  قػو مػب أمم ػودا أمعومػي أألسوسػمي ملدػوهكف أمملػرل 
 أمك عو أمدومو م موف يجوهس تد وم  علو أخيبلؼ ملودرطو كأميهوع يهو رطو.



 
 
 

 

 ُْٕ 
 أواًل: المبادئ العامة لمقانون :

المػػو أممدلػػكد  ومم ػػودا أمعومػػي ملدػػوهكف  كمػػف ه ػػرر مػػو  –سػػو دون  -توػػرهو  -ٗٗ

ه َّػ  « رم مػر»ميددمػد  ديػو تف أألسػيوذ ذ رهو،   مد تف طػذأ أمملػطلم مسيعلػو علػو أ

علو  ركر  يدووو يددمد،   وعي ور ذمؾ مهزمدون خطرأن  دم  ميعػرض  ػؿ يددمػد المػو 

 أم ثمر مف تكج  أمهدد أممديملي.

الذأ دػػد  مخومفػػي » لػػعك ي أمملػػطلم  دمػػ  مدػػكؿ: « رم مػػر»كمعيػػرؼ أألسػػيوذ 

ملم ػػودا أمعومػػي  لػػملي أمجمػػب   ملم ػػودا أمعومػػي ملدػػوهكف   مههػػو هدػػرر تهػػ  دػػد  مخومفػػي

 .(ُ)«دكف الم وف يددمد أمم دتػ أمذل يـ مخومفي 

 ػػػمف أمم ػػػودا أمعومػػػي ملدػػػوهكف ك ػػػمف أمدكأعػػػد أمدوهكهمػػػي   (ِ)كمفػػػرؽ أمػػػ عض -ََُ

 معهوطػػػو أمفهػػػو   ومم ػػػودا أمعومػػػي ت  ػػػور جكطرمػػػي مم ػػػف أسػػػيه وطقو مػػػف أمف ػػػر  أمعومػػػي 

م ػف أسػيدرأنطو مػف أمدكأعػد أمدوهكهمػي أمك ػعمي ملكجكد أمسويد   و مجيمػب معػمف   مػو م

 أممكجكد   و طذأ أممجيمب.

 

                                           

(1)  V. George Ripert, op. cit., p. 342. 

  ُٖملدػػػوهكف  مرجػػػػب سػػػو ؽ   دػػػػر   رمػػػػي أمعومػػػيأهظػػػر د/ سػػػممر ع ػػػػد أمسػػػمد يهػػػوغك  أمهظ (ِ)
 .ِّٓص



 
 
 

 

 ُٕٓ 
ذأ  وف أمدوهكف أمط معو  مو مدكؿ  بلهمكؿ  : طػك مجمكعػي أمم ػودا (Planiol)كأل

ولملػػػػي أمعػػػػدد أمم همػػػػي علػػػػو أمعدأمػػػػي كسػػػػبلمي أمػػػػذكؽ  كأميػػػػو مليػػػػـز  قػػػػو أمموػػػػرع  كأميػػػػو 

ومدػوهكف أمط معػو مػمس طػك أمدػوهكف كال  مدي وطو هد ػـ علػو عملػ   هميددػ  تك هذمػ    

همكذج أمدوهكف  ؿ طك أمدوعد  أمعلمو مليورمب  أميو الف دود عهقو كخرج علمقو  مه  مسف 

 ووهكهون ظوممون تك  وسدأن.

 ػػػ ف  لمػػػػي أمدػػػوهكف أمط معػػػػو  (Josserand)تك ك دػػػون ممفقػػػػكـ أألسػػػيوذ جكسػػػػرأف 

ممثػػؿ  ػػو رتل أمػػ عض مثػػؿ ثو ػػي ال يػػكدو المػػو  أمعدػػؿ مػػثبلن تعلػػو مػػرأد يددمدػػ . كطػػذأ أ

 .(ُ)ميلمر ال  و أمزموف كال  و أمم وف

 ػػػمف أمم ػػػودا أمعومػػػي ملدػػػوهكف  ػػػو أمكسػػػط  ػػػمف أمدػػػوهكف أمط معػػػو ك ػػػمف أمدكأعػػػد 

أمك عمي  دم  يع ر أمم ودا أمعومي يع مرأن  لمون عػف أمف ػر  أمعومػي ملكجػكد   مهمػو يع ػر 

 .(ِ)ذ، أأل  ورأمدكأعد أمدوهكهمي يع مرأن جزيمون عف ط

ك ػػػػذمؾ هػػػػرل تف أملمػػػػكض  مػػػػو مدػػػػمط  ومدػػػػوهكف أمط معػػػػو مدػػػػمط تم ػػػػون  -َُُ

ذأ  ػػوف أمرجػػكع الممقمػػو )م ػػودا أمدػػوهكف  وكأعػػد  –أمدػػوهكف أمط معػػو  – م ػػودا أمدػػوهكف  كأل

                                           

د/ ع ػػد أمػػرزأؽ تدمػػد أمسػػهقكرل  كد/ تدمػػد دوػػمي ت ػػك سػػيمي  تلػػكؿ أمدػػوهكف  مرجػػب  أهظػػر (ُ)
 (.ُ  طومش )َٔسو ؽ  ص

 .ِّٓ  ص ُٖأهظر د/ سممر ع د أمسمد يهوغك  مرجب سو ؽ   در   (ِ)



 
 
 

 

 ُٕٔ 
همػو طػو يلزمػ  تف مجيقػد رتمػ  ديػو مدطػب  أمعدأمي( ال يػرد أمدو ػو المػو  ػو ط مدمهػو كأل

 ػػػػون. كطػػػػو يدي ػػػػم   ػػػػو أجيقػػػػود، طػػػػذأ تف ملػػػػدر عػػػػف علمػػػػ  سػػػػ مؿ أمه ػػػػكؿ عػػػػف أمد

أعي ورأي مك كعمي عومي ال عف يف مر ذأيو خوص  يدمل  المو م ػودا تك وكأعػد  لمػي 

   مف يدممػد (ُ)يهس قو يور  المو أمدوهكف أمط معو كيور  المو أمعدأمي كيور  المو ووهكف أمدكمي

أمدػػوهكف أملوم ػػي كغمػػر  أمدو ػػو عهػػد أمرجػػكع المػػو م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي   م ػػودا

 أمكأ دي  وعيرأؼ أمفد  طك يدممد ال م رر م .

 ثانيًا: أثر ىذا االلتزام عمى مصدرية مبادئ الشريعة:

ال مػػػػػػرأن تف أسػػػػػػيخدأـ ملػػػػػػطلم غػػػػػػومض )م ػػػػػػودا أموػػػػػػرمعي( كيدممػػػػػػد،  -َُِ

 ملػػػػطلم غػػػػومض تم ػػػػون )م ػػػػودا أمدػػػػوهكف(  مقػػػػك يدػػػػكمض مقػػػػذأ أمملػػػػدر أمقػػػػوـ مػػػػف 

 ملودر أمدوهكف.

مذمؾ تورر تف أمدو و م  أمدؽ أممطلؽ  و أسيه وط أمدوعد  أمدوهكهمي أميو يد ـ 

 –عهد غمول أمهص أميوػرمعو تك أمعػرؼ  –كأوعي أمهزأع مف م ودا أمورمعي أإلسبلممي 

دكف أعي ػػػػػػور مم ػػػػػػودا أمدػػػػػػوهكف طوممػػػػػػو  ػػػػػػوف طد ػػػػػػ  يددمػػػػػػؽ أمعدأمػػػػػػي كأميمسػػػػػػمر علػػػػػػو 

 أمميخولممف كر ب أمعهي عهقـ.

                                           

 .ُٖٖ  مرجب سو ؽ  صأهظر مجمكعي أألعموؿ أميد مرمي  أمجزن أألكؿ (ُ)



 
 
 

 

 ُٕٕ 

 ةالخاتم

أهيقمػػي  دمػػد أك كيك مدػػ  مػػف  دػػ  م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي ملػػدر ملدػػوهكف 

أممدهو  كرغػـ غمػكض أمملػطلم كرغػـ هػدر  أمدرأسػوي أمدوهكهمػي  ػو طػذأ أممك ػكع الال 

تف تجلػػػو غمػػػكض طػػػذأ أمملػػػطلم وػػػدر أإلم ػػػوف  كتف  – عػػػكف أك  –تههػػػو أسػػػيطعي 

هو  كدكرطػػو  ملػػدر مػػودل مػػ عض تك ػػم دكر أموػػرمعي أإلسػػبلممي تمػػوـ أمد ػػون أممػػد

أمهلػػػػكص أميوػػػػرمعمي  كمػػػػو مسػػػػيي ع  ذمػػػػؾ مػػػػف أعي ورطػػػػو ملػػػػدرأن يفسػػػػمرمون تم ػػػػون مقػػػػذ، 

أمهلكص  ملج  أمدو و الممقو م و مجلو غمكض هػص يوػرمعو طػو ملػدر، أممػودل  

عهػد غمػول أمػهص  –كدكرطو  ملدر رسمو أديمػوطو ملػو أمعػرؼ  ملجػ  الممػ  أمدو ػو 

رغػػػـ يوػػػ مؾ أمػػػ عض  ػػػو طػػػذأ أمػػػدكر   دػػػد عر ػػػيي يط مدػػػوي ك  –أميوػػػرمعو كأمعػػػرؼ 

و ػػػويمي أسػػػيعوهٍي أممد مػػػي  مقػػػو  م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي مي ملػػػي أمدػػػوهكف أممػػػدهو  

ذأ  وهػػي أموػػرمعي أإلسػػبلممي  كط دػػٍي وكأعػػد  دقمػػي كتدودمػػ  ه كمػػي كأجيقػػودأي  دقمػػي  كأل

ؽ علمقػو  ػو  ثمػر مػف أمجكأهػل  هظومون ووهكهمون م ػورع أألهظمػي أمدوهكهمػي أمددمثػي كميفػك 

 مػػػػػو تدرأهػػػػػو تف هجعلقػػػػػو أمملػػػػػدر أألسوسػػػػػو مليوػػػػػرمب ددمدػػػػػي كيط مدػػػػػون  كمػػػػػمس وػػػػػ بلن 

 كهلكلون.

 -ك عد  دد خلليي ألطـ أمهيوي  كأميكلموي علو أمهدك أميومو:



 
 
 

 

 ُٕٖ 
 أواًل: النتائج :

 ػؿ  –مـ مدؿ    أموػرعمكف  –ملطلم م ودا أمورمعي أإلسبلممي ملطلم ووهكهو  -ُ

يى ي أمدوهكهمكف علو غرأر م ودا أمدوهكف كمـ مويرؾ معػ  الال  ػو أملمػكض أمػذل هى  دى

 معيرل أمملطلدٍمف.

أميػػزأـ أمموػػرع أمػػكطهو كأمدو ػػو  عػػدـ يجػػوكز أمهلػػكص أموػػرعمي وطعمػػي أمث ػػػكي  -ِ

 كأمدالمي  كمو عدأطو مدؽ  مقو أالجيقود   كأ ط  أميو دددهوطو.

ي أإلسػػػػبلممي  ػػػػو م وديقػػػػو ك لمويقػػػػو كوػػػػد مكجػػػػد هلػػػػكص يوػػػػرمعمي يخػػػػومؼ أموػػػػرمع -ّ

 ذ رهوطو  و مك عقو.

ف مػـ ي ػف أموػرمعي أإلسػبلممي طػو ملػدرطو أممػودل   -ْ معظـ أمهلكص أميورمعمي كأل

 مف مو يدػرر، مػف تد ػوـ ال يخيلػؼ  ػو أمجملػي مػب مػو مدػكؿ  ػ   عػض أمفدقػون  ػو 

 أممذأطل أممخيلفي.

 عض أمهلكص أميورمعمي.أمورمعي أإلسبلممي ملدر مودل كيفسمرل م  -ٓ

 ثانيًا: التوصيات :

تف مدػػػـك  يهدمػػػي هلػػػكص  –أمهػػػكأل كأموػػػمكخ  –هقمػػػل  ومموػػػرع أمملػػػرل  لر يٍمػػػ   -ُ

ملػػون  ػػؿ هػػص معػػورض أموػػرمعي أإلسػػبلممي  كطػػذأ كأجػػل علمػػ   أمدػػوهكف أممػػدهو كأل



 
 
 

 

 ُٕٗ 
 ػػهص أممػػود  أمثوهمػػي مػػف أمدسػػيكر أمملػػرل أمػػذل جعػػؿ م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي 

 أمريمسو مليورمب  كود تورهو المو  عض طذ، أمهلكص  و  دثهو.أمملدر 

هقمػػػس  ػػػػو تذف أمميعػػػوملمف كأممخػػػػوط مف   د ػػػوـ أمدػػػػوهكف أممػػػدهو كأمػػػػذمف مرمػػػػدكف  -ِ

يط مؽ ورع أك  و معومبليقـ تف مدرجكأ  و عدكدطـ ورطون مي مف يددمـ م ػودا 

ومػػي أميعػػورض  أموػػرمعي أإلسػػبلممي علػػو أمهلػػكص غمػػر أآلمػػر  كمػػو ت ثرطػػو  ػػو د

  مط ؽ أمدو و طذ، أمم ودا  وعي ورطو ووهكف أمميعوودٍمف.

تكلػػػػػو  دقػػػػػون أموػػػػػرمعي أممعولػػػػػرمف كأم ػػػػػودثمف  ػػػػػ ف مع فػػػػػكأ علػػػػػو درأسػػػػػي أمفدػػػػػ   -ّ

أإلسػػػبلمو  كيددممػػػ   للػػػي سػػػقلي ك سػػػمطي ديػػػو ميسػػػهو ملميعػػػوملمف أميعػػػرؼ علػػػو 

 تد وم  كيط مدقو. 

 «ْم َأِن اْلَحْمُد ِلمَِّو َربّْ اْلَعاَلِمينَ َوآِخُر َدْعَواىُ »                  



 
 
 

 

 َُٖ 

 قائمة بأىم المراجع

 أواًل: المراجع العربية:

 المراجع الشرعية والمغوية ) التراث(  -1

أإليدػوف  ػو علػـك أمدػرآف  جػػبلؿ أمػدمف ع ػد أمػردمف أمسػػمكطو  يددمػؽ تدمػد  ػف علػػو  

 ـ. ََِْ -طػ ُِْٓدأر أمددم   أمدوطر   

ت ػػػك   ػػػر تدمػػػد  ػػػف علػػػو أمػػػرأزل أمجلػػػوص  يددمػػػؽ مدمػػػد أملػػػودؽ  تد ػػػوـ أمدػػػرآف  

 –ومدوكل  دأر الدمون أميرأ  أمعر و  مؤسسي أميورمخ أمعر و   مركي 

 ـ. ُِٗٗ -طػ ُُِْم هوف  

أإلد ػػػوـ  ػػػو تلػػػكؿ أألد ػػػوـ  أإلمػػػوـ أمعبلمػػػي علػػػو  ػػػف مدمػػػد أآلمػػػدل   يعلمػػػؽ ع ػػػد 

 أمرزأؽ عفمفو  أمم يل أإلسبلمو.

دػـز  دأر   ػفكؿ أألد وـ  أإلموـ ت ػو مدمػد علػو  ػف تدمػد  ػف سػعمد أإلد وـ  و تل

 أآل وؽ أمجدمد    مركي.

الروود أمفدػكؿ المػو يددمػؽ أمدػؽ مػف علػـ أأللػكؿ  مدمػد  ػف علػو أموػك وهو  يددمػؽ 

 ت و دفص سومو  ف أمعر و أألثرل  دأر أمف ملي.



 
 
 

 

 ُُٖ 
خورل  )جػور أك تسوس أم بلغي  مدمكد  ف عمر  ف مدمد  ف تدمد أمخكأرزمو أمزم 

 ـ.ُٖٗٗ -طػ ُُْٗت ك أمدوسـ(  دأر أم يل أمعلممي 

أألوػػ و، كأمهظػػوير علػػو مػػذطل ت ػػو دهمفػػي أمهعموف أمعبلمػػي زمػػف أمػػدمف  ػػف ال ػػرأطمـ  ػػف 

 – مػػركي  –مدمػػد أموػػقمر  ػػو ف هجػػمـ  مهوػػكرأي دأر أم يػػل أمعلممػػي 

 ـ. ُٗٗٗ -طػ ُُْٗم هوف  أمط عي أألكمو 

وكأعػػػد ك ػػػركع  دػػػ  أموػػػو عمي  أإلمػػػوـ جػػػبلؿ أمػػػدمف ع ػػػد أمػػػردمف أألوػػػ و، كأمهظػػػوير  ػػػو 

م هػػػػػوف  أمط عػػػػػي أألكمػػػػػو  –أمسػػػػػمكطو  دأر أم يػػػػػل أمعلممػػػػػي   مػػػػػركي 

 ـ. ُّٖٗ-طػ َُّْ

تلػػػػكؿ أمسرخسػػػػو  أإلمػػػػوـ أمفدمػػػػ  أأللػػػػكمو أمهظػػػػور ت ػػػػو   ػػػػر تدمػػػػد  ػػػػف ت ػػػػو سػػػػقؿ 

طػ  أمجزن أألكؿ  ددؽ تلػكم  ت ػك أمك ػو َْٗأمسرخسو  أمميك و سهي 

أأل لوهو أمهووػػػر مجهػػػػي الدمػػػون أممعػػػػورؼ أمهعموهمػػػي  دمػػػػدر آ ػػػود أمػػػػر ف 

  ومقهد. 

تلػػكؿ أموووػػو  هظػػوـ أمػػدمف ت ػػو علػػو تدمػػد  ػػف مدمػػد  ػػف السػػدوؽ أموووػػو أمميػػك و 

طػ   ك قومو  عمد  أمدكأوو  ورح تلكؿ أموووو ملمكمو  ّْْسهي 



 
 
 

 

 ُِٖ 
مدمػد  ػمض أمدسػف أم ه ػػكطو  مهوػكرأي دأر أم يػل أمعلممػي   مػػركي 

 طػ. ُِْْـ  ََِّم هوف  أمط عي أألكمو  –

العبلـ أممكوعمف عف رل أمعومممف  ت ك ع د أك مدمد  ف ت و   ر  ف تمكل  أممعركؼ 

  و ف ومـ أمجكزمي  دأر أ ف أمجكزل. 

تمفمي أمدو ظ أمعرأوو  و تلكؿ أمفد  أمهجـ أمكطػوج  ػو هظػـ أممهقػوج  أمدػو ظ أمعرأوػو  

طػ(  م ي ي أميكعمي َٖٔ -طػ ِٕٓمدسمف )زمف أمدمف ع د أمردمـ  ف أ

 طػ. ُّْٓأإلسبلممي مليددمؽ كأمهور كأم د  أمعلمو  أمط عي أألكمو  

أألـ  أإلموـ مدمد  ف الدرمػس أموػو عو  يددمػؽ كيخػرم  د/ ر عػي  ػكزل ع ػد أممطلػل  

 ـ. ََُِ -طػ ُِِْدأر أمك ون  وممهلكر   أمط عي أألكمو  

ممه ػر  وػمخ أإلسػبلـ تدمػد  ػف ع ػد أمدلػمـ  ػف يمممػي   أألمر  وممعركؼ كأمهقو عػف أ 

يددمػػػؽ د/ لػػػبلح أمػػػدمف أممهجػػػد  دأر أم يػػػول أمجدمػػػد   مػػػركي م هػػػوف 

 ـ  أمط عي أألكمو. ُٕٔٗطػ  ُّٔٗ

أم در أممدمط   در أمدمف مدمد  ف  قودر  ف ع د أك أمزر وػة   أممجلػد أألكؿ  كزأر  

 -ق ُُّْي  أمط عي أمثوهمي أألكووؼ كأمويكف أإلسبلممي  دكمي أم كم

 ـ. ُِٗٗ



 
 
 

 

 ُّٖ 
 دأمػػػي أممجيقػػػد كهقومػػػي أممديلػػػد  مدمػػػد  ػػػف تدمػػػد  ػػػف مدمػػػد  ػػػف روػػػد أمدفمػػػد  يعلمػػػؽ 

كيددمػػػػؽ كيخػػػػرم  مدمػػػػد لػػػػ دو دسػػػػف دػػػػبلؽ  م ي ػػػػي أ ػػػػف يمممػػػػي  

 طػ. ُُْٓأمدوطر   أمط عي أألكمو 

لػؾ  ػف ع ػد أم رطوف  و تلكؿ أمفد  الموـ أمدرممف ت ػو أممعػومو ع ػد أمملػؾ  ػف ع ػد أمم

طػػػػ(  يددمػػػؽ د/ ع ػػػد أمعظػػػمـ أمػػػدمل  ْٖٕ -طػػػػ ُْٗأك  ػػػف مكسػػػؼ )

 طػ. ُّٗٗأمط عي أألكمو 

 موف أممخيلػر وػرح مخيلػر أ ػف أمدوجػل   وػمس أمػدمف ت ػك أمثهػون مدمػكد  ػف ع ػد 

طػػػػ(  يددمػػػؽ د/مدمػػػد مظقػػػر ْٕٗأمػػػردمف  ػػػف تدمػػػد أأللػػػفقوهو )ي 

دػرل  مر ػز أم دػ  أمعلمػو  دو  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي  جومعي تـ أم

دمػػػون أميػػػرأ  أإلسػػػبلمو   لمػػػي أموػػػرمعي كأمدرأسػػػوي أإلسػػػبلممي  م ػػػي  كأل

 أمم رمي.

ي ممف أمددويؽ ورح  هز أمدوويؽ  ك قوموػ  دووػمي أموػمخ وػقول أمػدمف تدمػد أموػل و   

 خر أمدمف عثموف  ف علو أمزملعو أمدهفػو  أممط عػي أم  ػرل أألممرمػي 

 طػ. ُُّٓ عي أألكمو    كالؽ ملر أممدممي  أمط



 
 
 

 

 ُْٖ 
أميدلػػػمؿ مػػػف أممدلػػػكؿ  سػػػرأج أمػػػدمف مدمػػػكد  ػػػف ت ػػػو   ػػػر أألزمػػػكل )ميػػػك و سػػػهي 

طػػػػػ(  درأسػػػػي كيددمػػػػؽ د/ ع ػػػػد أمدممػػػػد علػػػػو ت ػػػػك زمػػػػد  مؤسسػػػػي ِٖٔ

 ـ.ُٖٖٗ -طػ َُْٖأمرسومي  أمط عي أألكمو 

ر يوهمؼ أممسومب  جمب أمجكأمب ميوج أمدمف أمس  و  أإلموـ  ػدر أمػدمف مدمػد  ػف  قػود

طػػػػ(  أمجػػػزن ٕٕطػػػػ(  )أمميػػػك و ْٕٗ ػػػف ع ػػػد أك أمزر وػػػو )أمميػػػك و 

أألكؿ  درأسػػي كيددمػػؽ د/ سػػمد ع ػػد أمعزمػػز كد/ ع ػػد أك ر مػػب  م ي ػػي 

 ورط ي. 

أميعرمفوي أمفدقمي  أممفيو أمسمد مدمد عممـ أإلدسوف أممجػددل أمير ػو  مهوػكرأي دأر 

 ـ. ََِّم هوف  أمط عي أألكمو  –أم يل أمعلممي   مركي 

يفسػػػمر أمدػػػرآف أمعظػػػمـ  أل ػػػو أمفػػػدأن السػػػموعمؿ  ػػػف عمػػػر  ػػػف  ثمػػػر أمدروػػػو أمدموػػػدو   

يددمػػؽ سػػومو  ػػف مدمػػد أمسػػبلمي  دأر طم ػػي ملهوػػر كأميكزمػػب  أمط عػػي 

 ـ. ُٗٗٗ -طػ َُِْأمثوهمي  

يفسمر أم ووؼ عف ددويؽ أميهزمؿ كعمكف أألووكمؿ  ػو كجػكد أمي كمػؿ  ت ػك أمدوسػـ جػور 

عمػر أمزمخوػرل أمخػكأرزمو  أعيهػو  ػ  كخػرج تدودمثػ  أك مدمكد  ف 



 
 
 

 

 ُٖٓ 
م هػػػػوف   –كعلػػػػؽ علمػػػػ   خلمػػػػؿ مػػػػ مكف وػػػػمدو  دأر أممعر ػػػػي   مػػػػركي 

 ـ. ََِٗ -طػ َُّْأمط عي أمثومثي 

  أمدو ػػو ت ػػو   ػػر مدمػػد  ػػف أمطمػػل أم ػػووبلهو  وػػدـ مػػ  «أملػػلمر»أميدرمػػل كأإلروػػود 

مجػػزن أألكؿ  كدددػػ  كعلػػؽ علمػػ  د/ ع ػػد أمدممػػد  ػػف علػػو ت ػػك زهمػػد  أ

 ـ. ُٖٗٗ –ق ُُْٖمؤسسي أمرسومي  أمط عي أمثوهمي 

يك ػػػػمم أألد ػػػػوـ وػػػػرح يدفػػػػي أمد ػػػػوـ  أمعبلمػػػػي عثمػػػػوف  ػػػػف م ػػػػو أميػػػػكزرل أمز مػػػػدل  

 طػ. ُّّٗأممط عي أميكهسمي  ط تكمو 

جومب أم موف عف ي كمؿ تل أمدرآف كأمموقكر  يفسمر أمط رل ت ك جعفر مدمد  ف جرمػر 

د أك  ػػػف ع ػػػد أممدسػػػف أمير ػػػو  وميعػػػوكف مػػػب أمط ػػػرل  يددمػػػؽ د/ ع ػػػ

مر ػػز أم دػػك  كأمدرأسػػوي أمعر مػػي  دأر طجػػر ملط وعػػي كأمهوػػر  أمجػػزن 

 ـ. ََُِ -طػ ُِِْأمخومس  أمط عي أألكمو  أمدوطر   

أمجػػومب أم  مػػر  أإلمػػوـ أمدػػو ظ ت ػػو عمسػػو مدمػػد  ػػف عمسػػو أميرمػػذل  أممجلػػد أمرأ ػػب   

أمعػرل أإلسػبلمو  أمط عػي أألكمػو يددمؽ د/  وور عكأد معػركؼ  دأر 

ُٗٗٔ.  



 
 
 

 

 ُٖٔ 
أمجػػػومب ألد ػػػوـ أمدػػػرآف   ت ػػػك ع ػػػد أك مدمػػػد  ػػػف تدمػػػد أألهلػػػورل أمدرط ػػػو  رأجعػػػ  

رأطمـ أمدفهػػػػػوكل  كخػػػػػرج تدودمثػػػػػ  ك ػػػػػ ط  كعلػػػػػؽ علمػػػػػ  د/ مدمػػػػػد ال ػػػػػ

 ـ. ََِٕ -طػ ُِْٖمدمكد دومد عثموف  دأر أمددم   د/

 ػػػو أك عهػػػ  كطػػػك وػػػرح مخيلػػػر أمدػػػوكل أم  مػػػر  ػػػو  دػػػ  مػػػذطل أإلمػػػوـ أموػػػو عو ر 

أممزهػػػو  ت ػػػك أمدسػػػف علػػػو  ػػػف مدمػػػد  ػػػف د مػػػل أممػػػوكردل أم لػػػرل  

يددمػػؽ كيعلمػػؽ أموػػمخ علػػو مدمػػد معػػكض  كأموػػمخ عػػودؿ تدمػػد ع ػػد 

م هػػػػػػوف  أمط عػػػػػػي أألكمػػػػػػو  –أممكجػػػػػػكد  دأر أم يػػػػػػل أمعلممػػػػػػي   مػػػػػػركي 

 ـ. ُْٗٗ -طػ ُُْْ

أ ػػف عو ػػدمف علػػو  أموػػره ومو أمػػدرر أمد ػػوـ  ػػو وػػرح غػػرر أألد ػػوـ ك قوموػػ  دووػػمي 

 . ك أمدو و مبل خسر 

رد أممديػػور علػػو أمػػدر أممخيػػور  دووػػمي أ ػػف عو ػػدمف  مدمػػد تمػػمف  ػػف عمػػر عو ػػدمف   

 -طػػػػ ُِّْأمسػػػعكدمي  ط عػػػي خولػػػي  –دأر عػػػومـ أم يػػػل  أمرمػػػوض 

ََِّ . 

تدمػد مدمػد وػو ر   أمعبلمػي أمرسومي  أإلمػوـ مدمػد  ػف الدرمػس أموػو عو  يددمػؽ كوػرح

 -طػػ ُْٕٓعػي ملػطفو أمدل ػو كتكالد،  ملػر  أمط عػي أألكمػو  مط 

 ـ. ُّٖٗ



 
 
 

 

 ُٖٕ 
زأد أممسػمر  ػو علػـ أميفسػػمر  أإلمػوـ ت ػو أمفػػرج جمػوؿ أمػدمف ع ػد أمػػردمف  ػف علػو  ػػف 

مدمػػد أمجػػكزل أمدروػػو أم لػػدأدل  أمم يػػل أإلسػػبلمو  دأر أ ػػف دػػـز  

 ـ. ََِِ -طػ ُِّْأمط عي أألكمو أمجدمد   

يلػػر أمخروػػو  ػػو أمفدػػ  علػػو مػػذطل أإلمػػوـ تدمػػد  ػػف ده ػػؿ  وػػرح أمزر وػػو علػػو مخ 

وػػػمس أمػػػدمف ت ػػػو ع ػػػد أك مدمػػػد  ػػػف ع ػػػد أك  ػػػف مدمػػػد أمزر وػػػو  

م هػػػػػػوف  أمط عػػػػػػي أألكمػػػػػػو  –مهوػػػػػػكرأي دأر أم يػػػػػػل أمعلممػػػػػػي   مػػػػػػركي 

 ـ. ََِِ -طػ ُِّْ

ورح أم ك ػل أممهمػر أممسػمو مخيلػر أميدرمػر  تك: أممخي ػر أمم ي ػر وػرح أممخيلػر 

لكؿ أمفد   أمعبلمي أمسمخ مدمد  ػف تدمػد  ػف ع ػد أمعزمػز علػو  و ت

طػ  يددمػؽ ِٕٗأمفيكدو أمده لو أممعركؼ  و ف أمهجور  أمميك و سهي 

د/ مدمػػػػػػد أمزدملػػػػػػو  د/ هزمػػػػػػ  دمػػػػػػود  مػػػػػػف اللػػػػػػدأرأي كزأر  أموػػػػػػيكف 

 أإلسبلممي كأألكووؼ كأمدعك  كأإلروود  أمممل ي أمعر مي أمسعكدمي.

زم هفسػػػ   دددػػػ  كوػػػدـ مػػ  كك ػػػب  قورسػػػ  ع ػػػد أممجمػػػد ير ػػػو  دأر وػػرحي أملُّمػػػب  ملوػػػمرأ

 ـ. ُٖٖٗ -طػ َُْٖأملرل أإلسبلمو  أمط عي أألكمو 



 
 
 

 

 ُٖٖ 
وػػرح لػػدمم مسػػلـ  أإلمػػوـ ت ػػك ز رمػػو مدمػػو أمػػدمف  ػػف وػػرؼ أمهػػكل  مؤسسػػي ورط ػػي   

 ـ. ُْٗٗ -طػ ُُْْأمط عي أمثوهمي  

وػػقمر  ػو ف هجػػمـ أمملػرل ردمػػ  وػرح  يػول أألوػػ و، كأمهظػوير مػػزمف أمعو ػدمف ال ػرأطمـ أم

أك  تدمػػػػػد  ػػػػػػف مدمػػػػػد أمدهفػػػػػػو أمدمػػػػػكل  أمجػػػػػػزن أألكؿ  دأر أم يػػػػػػل 

 ـ. ُٖٓٗ-طػَُْٓم هوف  أمط عي أألكمو  –أمعلممي   مركي 

ورح مخيلر أمرك ي  هجـ أمدمف ت و أمر مب سلمموف  ف ع د أمدكل  ف ع د أم رمـ  ف 

مير ػػو  يكزمػػب كزأر  و  يددمػػؽ د/ ع ػػد أك ع ػػد أممدسػػف أ سػػعمد أمطػػك 

أموػػػػػػيكف أإلسػػػػػػبلممي كأألكوػػػػػػوؼ كأمػػػػػػدعك  كأإلروػػػػػػود  أمممل ػػػػػػي أمعر مػػػػػػي 

 أمسعكدمي. 

 يم أم ورل  ورح لدمم أم خورل  أإلموـ أمدو ظ تدمد  ف علػو  ػف دجػر أمعسػدبلهو  

  دأر أمددم   أمدوطر . 

أميمممػػػو   أمفىػػٍرؽ  ػػػمف أمًفػػرؽ   ع ػػػد أمدػػودر  ػػػف طػػوطر  ػػػف مدمػػد أم لػػػدأدل أالسػػفرأيمهو 

 ـََِٓأمهوور مدمد علو ل مم كتكالد،  



 
 
 

 

 ُٖٗ 
أمفػػػركؽ أممسػػػمو  ػػػ هكأر أم ػػػركؽ  ػػػو تهػػػكأن أمفػػػركؽ  ك قوموػػػ  يقػػػذمل أمفػػػركؽ كأمدكأعػػػد 

أمسػػػػػهمي  ػػػػػو أألسػػػػػرأر أمفدقمػػػػػي  تدمػػػػػد  ػػػػػف الدرمػػػػػس  ػػػػػف ع ػػػػػد أمػػػػػردمف 

 أملهقوجو أمدرأ و  ط أألكووؼ أمسعكدمي. 

مفمػركز آ ػودل  دأر أمدػدم   أمدػوطر   أمدومكس أممدػمط  مجػد أمػدمف مدمػد  ػف معدػكل أ

 ـ . ََِٖ -طػ ُِْٗط سهي 

أم و و  ػو  دػ  تطػؿ أممدمهػي  أممػوم و  وػمخ أإلسػبلـ ت ػك عمػر مكسػؼ  ػف ع ػد أك  ػف 

 –مدمػػد  ػػف ع ػػد أم ػػر أمهمػػرل أمدرط ػػو  دأر أم يػػل أمعلممػػي   مػػركي 

 ـ. ََِِ -طػ ُِِْم هوف  أمط عي أمثومثي  

 ػػػف مدمػػػد  ػػػف ع ػػػد أممػػػؤمف  أممعػػػرؼ  يدػػػو أمػػػدمف أمدلػػػهو   يػػػول أمدكأعػػػد  ت ػػػك   ػػػر

طػػػػ(  درأسػػػي كيددمػػػؽ د/ ع ػػػد أمػػػردمف  ػػػف ع ػػػد أك ِٖٗ)ميػػػك و سػػػهي 

 -طػػ ُُْٖأموعبلف  ور ي أمرموض ملهور كأميكزمب  أمط عػي أألكمػو  

 ـ. ُٕٗٗ

مسوف أمعرل مدمد  ف م ـر  ف علو  ت ك أمف ؿ  جموؿ أمدمف أ ف مهظكر أألهلػورل 

 أأل رمدو  دأر أممعورؼ.  أمركم و



 
 
 

 

 َُٗ 
مب  ػو تلػكؿ أمفدػ   أإلمػوـ ت ػو السػدوؽ ال ػرأطمـ  ػف علػو أموػمرأزل  دددػ  كوػدـ مػ  أملُّ  

كعلػػػؽ علمػػػ  مدػػػو أمػػػدمف دمػػػل مسػػػيك  مكسػػػؼ علػػػو  ػػػدمكل  دأر أ ػػػف 

 ـ. ُٓٗٗ -طػ ُُْٔ ثمر  دموؽ   مركي  أمط عي أألكمو  

سػػومـ أممجلسػػة أموػػهدمطو  مكأمػػب أمػػدرر  ػػو طيػػؾ تسػػيور أممخيلػػر  مدمػػد  ػػف مدمػػد 

  يلدمم كيددمؽ دأر أمر كأف   دأر أمر كأف. 

مجمب أم موهوي  و مذطل أإلموـ أألعظـ ت و دهمفي أمهعموف  أمعبلمي ت و مدمد  ػف 

غػػوهـ  ػػف مدمػػد أم لػػدأدل  درأسػػي كيددمػػؽ د/ مدمػػد تدمػػد سػػرأج  د/ 

 ـ. ُٗٗٗ -طػ َُِْعلو جمع  مدمد  دأر أمسبلـ  أمط عي أألكمو 

مجمػكع  يػوكل وػمخ أإلسػبلـ أ ػف يمممػي )وػدس أك ركدػ (  جمػب كيريمػل ع ػد أمػػردمف  

 ػػف مدمػػد  ػػف ووسػػـ )ردمػػ  أك( كسػػوعد، أ هػػ  مدمػػد )ك دػػ  أك(  ط ػػب 

   مر خودـ أمدرممف أمملؾ  قد  ف ع د أمعزمز آؿ سعكد. 

مػػؽ د/ أممدلػػو  وآلثػػور  أإلمػػوـ مدمػػد علػػو  ػػف تدمػػد  ػػف سػػعمد  ػػف دػػـز أألهدمسػػو  يدد

ع ػػػػد أملفػػػػور سػػػػلمموف أم هػػػػدأرل  أمجػػػػزن أمسػػػػو ب  دأر أم يػػػػل أمعلممػػػػي  

 طػ. ُِْٓـ  ََِّم هوف  أمط عي أألكمو  – مركي 



 
 
 

 

 ُُٗ 
مػػػوـ ت ػػػك جعفػػػر تدمػػػد  ػػػف مدمػػػد  ػػػف سػػػبلمي أمطدػػػوكل   عهػػػو مخيلػػػر أمطدػػػوكم  أإل

 يددمؽ تلكم  كأميعلمؽ علم  ت ك أمك و أأل لوهو  مجهي الدمون أممعورؼ 

 مقهد. أمعموهمي  أ

أممسيلػفو مػف علػـ أأللػكؿ  ت ػػك دومػد مدمػد  ػف مدمػػد  ػف مدمػد أملزأمػو أمموػػقكر 

  دأر أممممػػػوف  دجػػػي أإلسػػػبلـ  يدػػػدمـ كيددمػػػؽ ت د/ تدمػػػد ز ػػػو دمػػػود

 .أمسعكدمي -ملهور كأميكزمب 

معوهو أمدرآف أم رمـ  ت ك جعفر تدمد  ف مدمد  ف السػموعمؿ أمهدوسػو  أممددػؽ مدمػد 

ي تـ أمدػػػػرل  م ػػػػي أمم رمػػػػي  أمط عػػػػي أألكمػػػػو علػػػػو أملػػػػو كهو  جومعػػػػ

 طػ.َُْٗ

معجػػـ أميعرمفػػوي  أمعبلمػػي علػػو  ػػف مدمػػد أمسػػمد أموػػرمؼ أمجرجػػوهو  يددمػػؽ كدرأسػػي 

 مدمد لدمؽ أممهووكل  دأر أمف ملي

دمون أميرأ   أمط عي   أممعجـ أمكسمط  مجمب أمللي أمعر مي  أإلدأر  أمعومي ملمعجموي كأل

 ـ. ََِْ -طػ ُِْٓمدكممي  أمرأ عي  م ي ي أموركؽ أ

معجـ مدوممس أمللي  ت و أمدسف تدمد  ف  ورس  ف ز رمو  يددمؽ ك  ط ع ػد أمسػبلـ 

 مدمد طوركف  دأر أمف ر.



 
 
 

 

 ُِٗ 
ملهو أممديوج المو معر ي تمفوظ أممهقػوج علػو مػيف مهقػوج أمطػوم مف مئلمػوـ ت ػو ز رمػو  

مدمػػػػو  ػػػػف وػػػػرؼ أمهػػػػككل أموػػػػو عو  أموػػػػمخ وػػػػمس أمػػػػدمف مدمػػػػد  ػػػػف 

 م هوف.  –مل أمور مهو  دأر أممعر ي   مركي أمخط

أمملهو  مك ؽ أمدمف ت ػو مدمػد ع ػد أك  ػف تدمػد  ػف مدمػد  ػف ودأمػ   يددمػؽ د/ع ػد 

أك  ػػف ع ػػد أممدسػػف أمير ػػو كد/ ع ػػد أمفيػػوح مدمػػد أمدلػػك  دأر عػػومـ 

 أم يل  أمرموض  أمسعكدمي. 

مف تدمػػد  ػػف ع ػػد أمدلػػمـ  ػػف مهقػػوج أمسػػهي أمه كمػػي  وػػمخ أإلسػػبلـ ت ػػو أمع ػػوس يدػػو أمػػد

يمممػػػي   أمجػػػزن أمثػػػوهو  يددمػػػؽ د/ مدمػػػد روػػػود سػػػومـ  أمط عػػػي أألكمػػػو 

 ـ. ُٖٔٗ -طػ َُْٔ

مهقوج أمكلكؿ المو علـ أأللكؿ  أمدو و هولر أمدمف ع ػد أك  ػف عمػر أم م ػوكل  

يددمػػػػؽ د/ وػػػػع وف مدمػػػػد السػػػػموعمؿ  دأر  ػػػػف دػػػػـز  أمط عػػػػي أألكمػػػػو 

 ـ. ََِٖ -طػ ُِْٗ

وي  ػو تلػكؿ أموػرمعي ال رأطمـ  ػف مكسػو أملدمػو أملرهػوطو أممػوم و أمموػقكر أممكأ دػ 

 . ََِٓ   و السدوؽ أمووط و أممجلد أألكؿ  دأر أمددم   ط 

 ـ. ََِٕ -طػ ُِْٖأممكط   أإلموـ مومؾ  ف تهس  دأر أميدكل  أمط عي أألكمو 



 
 
 

 

 ُّٗ 
يددمػؽ د/  هقومي أمكلكؿ المة علـ أأللكؿ  مظفر أمدمف تدمد  ف علو  ف أمسوعويو 

 -طػػػػػ َُْٓسػػػعد  ػػػػف غرمػػػػر  ػػػػف مقػػػدل أمسػػػػلمو  جومعػػػػي تـ أمدػػػػرل  

 ـ. ُٖٓٗ

أمقدأمػػي وػػرح  دأمػػي أمم يػػدل  مػػب وػػرح أمعبلمػػي ع ػػد أمدػػو أمل هكل أإلمػػوـ  رطػػوف أمػػدمف 

  ػػػر أممرغمهػػوهو  مهوػػكرأي الدأر  أألكوػػػوؼ   ػػةت ػػو أمدسػػف علػػػو  ػػف ت

 ػ.  ط ُُْٕكأمعلـك أإلسبلممي  و سيوف   أمط عي أألكمة 

 المراجع الشرعية المعاصرة :  -2

تدمد ال رأطمـ  ؾ  كأممسيوػور/ كألػؿ عػبلن أمػدمف تدمػد ال ػرأطمـ  أالميزأمػوي  ػو أموػرع 

 -طػػػُّْْأإلسػػبلمو  أمم ي ػػي أألزطرمػػي مليػػرأ   أمط عػػي أألكمػػو  سػػهي 

 ـ. َُِّ

  أمر ػػػوط  مػػػدخؿ المػػػو مدولػػػد أموػػػرمعي  دأر أم لمػػػي ملهوػػػر كأميكزمػػػب  مرمسػػػكهةتدمػػػد أ

 ـ. ََُِ -طػ ُُّْأمط عي أألكمو 

تدمد  ػف أموػمخ مدمػد أمزروػو  وػرح أمدكأعػد أمفدقمػي  دأر أمدلػـ  دموػؽ  أمط عػي أمثوهمػي 

 ـ.ُٖٗٗ -طػ َُْٗ



 
 
 

 

 ُْٗ 
تدمد  رأج دسمف  تد وـ أألسر   و أإلسبلـ  أمطبلؽ كددػكؽ أألكالد كهفدػوي أألوػورل  

 . ُٖٗٗأمدأر أمجومعمي   مركي   

 ـ. ََِْتدمي أإلث وي  و أمفد  أإلسبلمو  دأر أمجومعي أمجدمد    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تدمد مدمد وو ر  هظوـ أمطبلؽ  و أإلسبلـ  م ي ي أمسهي. 

تسػػومي  ػػػف مدمػػد  ػػػف ال ػػػرأطمـ أموػػم وف  يلمػػػر أالجيقػػػود  درأسػػي ي لػػػملمي يط مدمػػػي  دأر 

 ـ. َُِْ -طػ ُّّْض  أمط عي أألكمو   هكز أو ملمو  أمرمو

تممف دمز  ع د أمدممد ال رأطمـ  أمدكأعد أأللكممي كيط مدويقو أمفدقمي عهد وػمخ أإلسػبلـ 

 ـ. َُِِ -طػ ُّّْأ ف يمممي  درأسي مدورهي  دأر أممسر  ط تكمو 

تممػػف ع ػػػد أمدممػػػد أم ػػػدأرمف  هظرمػػػي أميدعمػػػد أأللػػػكمو  دأر أ ػػػف دػػػـز  أمط عػػػي أألكمػػػو 

 ـ. ََِٔ -طػ ُِْٕ

 ػػدرأف ت ػػك أمعمهػػمف  ػػدرأف  تد ػػوـ أمػػزكأج كأمطػػبلؽ  ػػو أإلسػػبلـ   دػػ  يدلملػػو  درأسػػي 

 . ُُٔٗمدورهي  أمط عي أمثوهمي  مزمد  كمهددي  مط عي دأر أمي ممؼ  

 قػػون أمػػدمف مدمػػكد مدمػػد مهلػػكر   ػػو يفسػػمر أممػػود  أمثوهمػػي مػػف أمدسػػيكر أمملػػرل  

 دػػك  أإلسػػػبلممي  عػػدد جمػػػودل مجلػػي أألزطػػر أملػػػودر  عػػف مجمػػػب أم

 ـ. َُِّت رمؿ  -طػ ُّْْأألكمو 



 
 
 

 

 ُٗٓ 
أمجمبلمػػػو  أممرمهػػػو   أمدكأعػػػد أأللػػػكممي كيط مدويقػػػو أمفدقمػػػي عهػػػد أ ػػػف ودأمػػػ   ػػػو  يػػػول 

أمملهو  أممجلد أألكؿ  دأر أ ف أمدمـ  دأر أ ف عفوف  أمط عػي أألكمػو  

 ـ. ََِِ -طػ ُِّْ

 مهوكرأي  لمي أمددكؽ أمجومعي أملم مي.  ز و أمدمف وع وف  تلكؿ أمفد  أإلسبلمو 

لػػومم  ػػف غػػوهـ أمسػػدالف  أمدكأعػػد أمفدقمػػي أم  ػػرل كمػػو يفػػرع عهقػػو  دأر  لهسػػمي ملهوػػر 

 طػ. ُُْٕكأميكزمب  أمط عي أألكمو  

 لفكأف  ف عدهوف دأككدل  وكأعد تلكؿ أمفد  كيط مدويقو  دأر أمعولمي 

 –سػػػبلممي  دأر  وػػػمر ملثدو ػػػي كأمعلػػػـك عػػػودؿ أموػػػكمخ  يعلمػػػؿ أألد ػػػوـ  ػػػو أموػػػرمعي أإل

 ـ. َََِ -طػ َُِْطهطو  أمط عي أألكمو  

 طػ . ُُْْع وس دسهو دسف  أمفد  أإلسبلمو آ وو  كيطكر،  أمط عي أمثوهمي 

ع د أمعظمـ ال رأطمـ مدمد أممطعهو  أ يرأنأي أممسيورومف علو أإلسبلـ  عػرض كهدػد  

 ـ. ُِٗٗ -طػ ُُّْم ي ي كط ي  أمدوطر   أمط عي أألكمو  

 . ُٕٔٗع د أم رمـ زمدأف  أمكجمز  و تلكؿ أمفد   مؤسسي ورط ي  أمط عي أمسودسي 



 
 
 

 

 ُٗٔ 
ع ػػػد أممجمػػػد مدمػػػد مطلػػػكل  أمػػػكجمز  ػػػو تد ػػػوـ أألسػػػر  أإلسػػػبلممي  مؤسسػػػي أممخيػػػور 

 ـ. ََِْ -طػ ُِْٓملهور كأميكزمب  

 . ُٕٖٗع د أممهعـ أمهمر  أالجيقود  أمقميي أمعومي مل يول  

مكطول خبلؼ  علـ تلكؿ أمفد  كخبللي أميورمب أإلسبلمو  دأر أمف ر أمعر ػو  ع د أ

 ـ. ُْٔٗ -طػ ُّٓٔ

ملػػودر أميوػػرمب أإلسػػبلمو  ممػػو ال هػػص  مػػ   دأر أمدلػػـ ملهوػػر كأميكزمػػب   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ـ. ُّٗٗ -طػ ُُْْأم كمي  أمط عي أمسودسي  

د أمػػدعوس  أمدكأعػػد أمفدقمػػي مػػب أموػػرح أممػػكجز  دأر أميرمػػذل  أمط عػػي عػزي ع ػػد أمدممػػ

 ـ. ُٖٗٗ -طػ َُْٗأمثومثي  دموؽ  

علػػو تدمػػد أمسومكسػػو  أالويلػػود أإلسػػبلمو كأمد ػػومو أمفدقمػػي أممعولػػر   دأر أمثدو ػػي  

 ـ.ُٖٗٗ -طػ ُُْٖأمدكدي  مؤسسي أمرموف  

   دػػ  مدػػورف  دأر أمف ػػر أمعر ػػو  علػػو أمخفمػػؼ  أميلػػرؼ أالهفػػرأدل كأإلرأد  أممهفػػرد 

 ـ. ََِٗ -طػ َُّْ



 
 
 

 

 ُٕٗ 
 –أممل مي  ػو أموػرمعي أإلسػبلممي مػب أممدورهػي  وموػرأيب أمك ػعمي  معهوطػو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

ومكدطػػػػػػو  دأر أمف ػػػػػػر أمعر ػػػػػػو   –خكألػػػػػػقو  –عهولػػػػػػرطو  –تهكأعقػػػػػػو 

 ـ. ُٔٗٗ -طػ ُُْٔ

يص أموػػرمعي أإلسػػبلممي  م ي ػػي أمفػػبلح  أم كمػػي  أمط عػػي عمػػر سػػلمموف أألوػػدر  خلػػو

 . ُِٖٗأألكمو  سهي 

 يدو أمدرمهو  أمدؽ كمدل سلطوف أمدكمي  و يدممد،  مؤسسي أمرسومي   مركي  أمط عي 

 ـ. ُْٖٗ -طػ َُْْأمثومثي  

مب أإلسػػبلمو  مؤسسػػي أممهػػوط  أأللػػكممي  ػػو أالجيقػػود  ػػومرتل  ػػو أميوػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 ـ. َُِّ -طػ ُّْْم هوف  أمط عي أمثومثي  –أمرسومي   مركي 

هظرمػػي أميعسػػؼ  ػػو أسػػيعموؿ أمدػػؽ  ػػو أمفدػػ  أإلسػػبلمو  مؤسسػػي أمرسػػومي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 -طػػػػػ َُْٖـ  أمط عػػػػي أمرأ عػػػػي  ُٕٔٗ -طػػػػػ ُّٕٖأمط عػػػػي أألكمػػػػو 

 ـ. ُٖٖٗ

ر  ػػف علػػو أممدسػػهو  تدمػػي أمدكأعػػد أأللػػكممي مػػف أمسػػهي أمه كمػػي   خػػر أمػػدمف  ػػف أمز مػػ

 ـ. ََُِ -طػ ُُّْأمدأر أألثرمي  أمط عي أألكمو 

 ـ. ُّٔٗ -طػ ُّّٖمدمد ت ك زطر   أمير وي كأممكأرم   دأر أمف ر أمعر و  



 
 
 

 

 ُٖٗ 
 ـَُٓٗ -طػ ُّٗٔهجلك أمملرمي  ورح ووهكف أمكلمي  م ي ي أأل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ُٖٓٗتلكؿ أمفد   دأر أمف ر أمعر و  سهي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

أممل مػػػػػي كهظرمػػػػػي أمعدػػػػػد  ػػػػػو أموػػػػػرمعي أإلسػػػػػبلممي  دأر أمف ػػػػػر أمعر ػػػػػو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ُٗٗٔ . 

  دك   و أمر و   دأر أمف ر أمعر و.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 آرأؤ، ك دق   دأر أمف ر أمعر و.  –مومؾ  دموي  كعلر،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

مدمػػػد أمخ ػػػر دسػػػمف  أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي لػػػومدي م ػػػؿ زمػػػوف كم ػػػوف  دأر هق ػػػي 

 . ُٗٗٗكيددمؽ د/مدمد عمور    ملر  يددمـ

مدمد أمطوطر  ف عووكر  مدولػد أموػرمعي أإلسػبلممي  دأر أم يػول أمملػرل  أمدػوطر   

 .َُُِدأر أم يول أمل هوهو   مركي  

مدمد  ف لومم أمعثمممف  أمدكأعد أمفدقمي  دأر أم لمر   وإلس هدرمي  أعيهػو  ػ  كخػرج 

 طػ. ُِِْمكطول  تدودمث   ت ك مومؾ مدمد  ف دومد  ف ع د أ



 
 
 

 

 ُٗٗ 
مدمػػد  ػػف ع ػػد أك  ػػف أمدػػوج أميم  ميػػو أمقووػػمو  أمدكأعػػد أأللػػكممي عهػػد ت ػػو يمممػػي 

كيط مدويقػػػو  ػػػة أممعػػػومبلي أميدلمدمػػػي كأالويلػػػودمي أممعولػػػر   أممجلػػػد 

 ـ.ََِٗ -طػ َُّْأألكؿ  م ي ي أمرود  أمط عي أألكمو 

أمثوهمػػػػػي  أممجلػػػػػد  ـ  أمط عػػػػػيُْٕٗ -طػػػػػػ ُّٔٔمدمػػػػػد روػػػػػمد ر ػػػػػو  يفسػػػػػمر أممهػػػػػور  

 أمسودس. 

 مدمد ز رمو أم ردمسو  تلكؿ أمفد   دأر أمثدو ي ملهور كأميكزمب  أمدوطر . 

مدمػػد سػػبلـ مػػد كر  أممػػدخؿ ملفدػػ  أإلسػػبلمو يورمخػػ  كملػػودر، كهظرمػػوي أمعومػػي  دأر 

 . ُٔٗٗأم يول أمددم   أمط عي أمثوهمي  

ٌ ػػػد ي  أألوػػػدر  أك ع ػػػد سػػػلمموف مدمػػػد  أألكوػػػوؼ دأر أممدمهػػػي  ملػػػدؼ ومش قػػػ أميفسػػػمر زي

 -طػػػ ُِْٖ  الدأر  أموػيكف أإلسػبلممي  دكمػي وطػر  أإلسػبلممي كأموػيكف

 ـ. ََِٕ

مدمػػػػد وػػػػرمؼ ملػػػػطفو  أمدكأعػػػػد أأللػػػػكممي كطػػػػرؽ أسػػػػيه وط أألد ػػػػوـ مهقػػػػو  مجلػػػػي  

أمجومعي أإلسبلممي  سلسلي أمدرأسوي أإلسبلممي  أممجلد أميوسب عوػر  

 . َُُِأمعدد أألكؿ  مهومر 



 
 
 

 

 ََِ 
مدمػػد لػػدوو  ػػف تدمػػػد  ػػف مدمػػد أم ػػػكرهو  أمػػكجمز  ػػو أم ػػػوح وكأعػػد أمفدػػ  أم لمػػػي  

 .ُٔٗٗ-طػُُْٔمؤسسي أمرسومي  أمط عي أمرأ عي  

مدمد ع د،  أإلسػبلـ كأمهلػرأهمي مػب أمعلػـ كأممدهمػي  دأر أمددأثػي  أمط عػي أمثومثػي  سػهي 

ُٖٖٗ . 

أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي  دأر  مدمػػػد عثمػػػوف وػػػ مر  أمدكأعػػػد أم لمػػػي كأم ػػػكأ ط أمفدقمػػػي  ػػػو

 ـ. ََِٕ -طػ ُِْٖأمهفويس ملهور كأميكزمب  وألردف  أمط عي أمثوهمي 

مدمد  ؤأد ع د أم ووو  أملؤمؤ كأممرجوف  ممػو أيفػؽ علمػ  أموػمخوف أم خػورل كمسػلـ  دأر 

 أمددم   أمدوطر .

مدمػػػد مدمػػػد أممػػػدهو  كسػػػطمي أإلسػػػبلـ  درأسػػػي كيدػػػدمـ كيعلمػػػؽ د/مدمػػػد عمػػػور   دأر 

 ـ. َُِٔ -طػ ُّْٕأم ومر ملثدو ي كأمعلكـ  

مدمد ملطفو أمزدملو  أمدكأعد أمفدقمػي كيط مدويقػو  ػو أممػذأطل أألر عػي  دأر أمف ػر  

 ـ. ََِٗ -طػ َُّْدموؽ  أمط عي أمثومثي 

أمملػػػػودر  أمد ػػػػـ  –أممػػػػدخؿ أمػػػػكجمز  ػػػػو تلػػػػكؿ أمفدػػػػ  أإلسػػػػبلمو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -طػػػػػ ُِْٕأموػػػػرعو  دأر أمخمػػػػر ملط وعػػػػي كأمهوػػػػر  أمط عػػػػي أمثوهمػػػػي 

 ـ. ََِٔ



 
 
 

 

 َُِ 
مدمد ملطفو ول و  أمفد  أإلسبلمو  مف أممثوممي كأمكأوعمي  أمدأر أمجومعمػي   مػركي  

ُِٖٗ . 

كوكأعد أممل مػي كأمعدػكد  مػ   مط عػي  أممدخؿ  و أميعرمؼ  ومفد  أإلسبلمو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ـ. ُِٔٗ -طػ ُِّٖدأر أمي ممؼ  

 ـ. ُُٖٗطػ َُُْيعلمؿ أألد وـ  دأر أمهق ي أمعر مي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

مدمد معوذ ملطفو أمخف  أمدطعو كأمظهو  و أمث ػكي كأمدالمػي عهػد أأللػكمممف  دأر 

 ـ. ََِٕ -طػ ُِْٖي أألكمو أم لـ أمطمل  أمط ع

مدمػػكد لػػومم جػػو ر  سػػد أمػػذرأيب ملمدو ظػػي علػػو أم ػػركرموي أمخمػػس  دأر أمهفػػويس  

 ـ. َُُِ -طػ ُِّْأمط عي أألكمو 

أممري و  ػف زمػد أممدطػكرل أمدسػهو  أمد ػـ أموػرعو كميعلدويػ   م ي ػي  ػدر ملط وعػي 

 ـ. َُِٓ -طػ ُّْٔكأمهور كأميكزمب  أمط عي أمسودسي 

تدمػػػد أمزروػػػو  أممػػػدخؿ المػػػو هظرمػػػي أالميػػػزأـ أمعومػػػي  ػػػو أمفدػػػ  أإلسػػػبلمو  دأر  ملػػػطفو

 ـ. ُٗٗٗ -طػ َُِْأمدلـ  دموؽ  أمط عي أألكمو  

ملػػػطفو سػػػعمد أمخػػػف  تثػػػر أالخػػػيبلؼ  ػػػو أمدكأعػػػد أأللػػػكممي  ػػػو أخػػػيبلؼ أمفدقػػػون  

 ـ. ُِٖٗ -طػ َُْْمؤسسي أمرسومي  أمط عي أمثومثي  مزمد  كمهددي  



 
 
 

 

 َِِ 
 -طػػػػػ َُْٔلػػػػو  تلػػػػكؿ أمفدػػػػ  أإلسػػػػبلمو  دأر أمف ػػػػر  أمط عػػػػي أألكمػػػػو  كط ػػػػي أمزدم

 ـ. ُٖٔٗ

أمػػػكجمز  ػػػو تلػػػكؿ أمفدػػػ   دأر أمف ػػػر أممعولػػػر   مػػػركي  م هػػػوف  العػػػود   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . ُٗٗٗ -طػ ُُْٗأمط عي أألكمو 

طػػ ُُُْي  أمط عػي أمثوهمػي مكسؼ ووسػـ  تلػكؿ أألد ػوـ أموػرعمي  دأر أمهق ػي أمعر مػ

 ـ.ُُٗٗ -

أمددػػػػكؽ أمميعلدػػػػي  ومير ػػػػي  ػػػػو أمفدػػػػ  أإلسػػػػبلمو  دأر أمهق ػػػػي أمعر مػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ـ. َُٗٗ -طػ َُُْ

 ـ. ُٕٖٗ -طػ َُْٕي أمعر مي  م ودا أمفد  أإلسبلمو  دأر أمهق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 أممرأجب أمدوهكهمي :  -ّ

تدمػػد أ ػػك أمفػػيم   يػػول أممعػػومبلي  ػػو أموػػرمعي أإلسػػبلممي كأمدػػكأهمف أمملػػرمي  أمجػػزن 

أألكؿ  مط عػػي أم كسػػفكر  وػػورع ع ػػد أمعزمػػز  ملػػر  أمط عػػي أألكمػػو  

 ـ. ُُّٗ -طػ ُِّّ

  دأر أمهق ػػي أمعر مػػي  تدمػػد مدمػػد تدمػػد دوػػمش  دكر م ػػودا أموػػرمعي تمػػوـ أمد ػػون

 .َُِٓأمط عي أمثوهمي  



 
 
 

 

 َِّ 
تسومي ت ك أمدسػف  أممػود  أمثوهمػي مػف أمدسػيكر أمملػرل  ػمف و ػون أمػهدض كأمدسػيكرمي 

مكهمػػي  -عػػدد مػػومك  ّأمعلمػػو  مدػػوؿ مػػ  مهوػػكر  ػػة مجلػػي أمد ػػون  س 

 .ُٖٖٗسهي 

ودر أالميػزأـ  السموعمؿ ع د أمه و ووطمف  أمهظرمي أمعومي مبلميزأموي  أمدسـ أألكؿ  مل

 ـ. ََِٖ -طػ ُِْٗ

 يك مؽ دسف  رج  أممدخؿ ملعلـك أمدوهكهمي  مؤسسي أمثدو ي أمجومعمي. 

 دسف  مر   أممدخؿ المة أمدوهكف  مهو   أممعورؼ  وألس هدرمي. 

ورؼ  أمددػػػػػػكؽ أمعمهمػػػػػػػي أأللػػػػػػلمي  تد ومقػػػػػػو كملػػػػػػػودرطو  مهوػػػػػػ   أممعػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . ُٔٗٗ وإلس هدرمي  

دلمو  قجػي  ػدكل  تلػكؿ أالميزأمػوي  أم يػول أألكؿ  ػو هظرمػي أمعدػد  مط عػي هػكرل 

 ـ. ُّْٗ -طػ ُِّٔ ومدوطر   

سػػومو جمػػوؿ أمػػدمف  يػػدرج أمدكأعػػد أمدوهكهمػػي كم ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلممي  دأر أمجومعػػي 

 . َُِّأمجدمد   



 
 
 

 

 َِْ 
أممدخؿ ملعلـك أمدوهكهمي  أمط عي  -ُ-مدهة  سلمموف مروس  أمكأ ة  ة ورح أمدوهكف أم

أمسودسي  تسقـ  ة يهدمدو كيزكمدطو   دد  أآلرأن كأألد وـ  د/ د مل 

 .ُٕٖٗال رأطمـ أمخلملة  

أمػكأ و  ػو وػرح أمدػوهكف أممػدهو   ػو أالميزأمػوي  أممجلػد أألكؿ  هظرمػي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . ُٕٖٗد كأإلرأد  أممهفرد   أمط عي أمرأ عي  أمعد

 .ُٖٔٗسممر ع د أمسمد يهوغك  أمهظرمي أمعومي ملدوهكف  مهو   أممعورؼ  وألس هدرمي  

سمد ع د أك علو دسمف  أممدورهوي أميورمعمي  مف أمدػكأهمف أمك ػعمي أممدهمػي كأميوػرمب 

ـ مومػػؾ  ػػف أإلسػػبلمو  مدورهػػي  ػػمف  دػػ  أمدػػوهكف أمفرهسػػو كمػػذطل أإلمػػو

تهػػػػػػس ر ػػػػػػو أك عهػػػػػػ   درأسػػػػػػي كيددمػػػػػػؽ مر ػػػػػػز أمدرأسػػػػػػوي أمفدقمػػػػػػي 

 ـ. ََُِ -طػ ُُِْكأالويلودمي  دأر أمسبلـ  أمط عي أألكمو  

وػػفمؽ وػػدوي   أمهظرمػػي أمعومػػي مبلميزأمػػوي  ػػو أموػػرمعي أإلسػػبلممي  أمجػػزن أألكؿ  طر ػػو 

 أالميزأـ  مط عي أالعيمود. 

مدو رأي  و أمدوهكف أممدهو  دكأمي أمدػؽ  ػو وػكأهمف أمػ بلد أمعر مػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جومعػػػػػي أمػػػػػدكؿ أمعر مػػػػػي  معقػػػػػد أمدرأسػػػػػوي أمعر مػػػػػي أمعوممػػػػػي  مجمكعػػػػػي 

 . ُْٓٗأممدو رأي تمدوطو علو طل ي وسـ أمدرأسوي أمدوهكهمي  



 
 
 

 

 َِٓ 
تسوسػو ملدسػيكر  مهوػ   دأر أممعػورؼ  ع د أمدممد ميكمو  أمورمعي أإلسبلممي  ملدر

  وإلس هدرمي. 

ع ػػد أمدػػو دجػػوزل  مدو ػػػرأي  ػػو أممػػدخؿ مدرأسػػي أمعلػػػـك أمدوهكهمػػي  م ي ػػي ع ػػػد أك 

 كط ي عو دمف ملر. 

ع ػػػد أمػػػرزأؽ تدمػػػد أمسػػػهقكرم  تدمػػػد دوػػػمي ت ػػػك سػػػيمي  تلػػػكؿ أمدػػػوهكف تك أممػػػدخؿ 

هوػػػػػر  أمدػػػػػوطر   مدرأسػػػػي أمدػػػػػوهكف  مط عػػػػي مجهػػػػػي أميػػػػػ ممؼ كأميرجمػػػػي كأم

َُٗٓ. 

د/ ع د أمرزأؽ تدمد أمسهقكرل  أمكسمط  ة ورح أمدوهكف أممدهو  أمجزن أألكؿ  يددم  

  ََُِكيهدػػػمم أممسيوػػػور/ تدمػػػد مػػػددي أممرأغػػػو  دأر أموػػػركؽ  ط

 .ّ در  

فدػػ  أإلسػػبلمو  درأسػػي مدورهػػي  ومفدػػ  أملر ػػو  ملػػودر أمدػػؽ  ػػو أم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  مؤسسػػي أميػػورمخ أمعر ػػو  دأر الدمػػون أميػػرأ  أمعر ػػو   مػػركي  ّ  ُع

 أمط عي أألكمو .

ع ػػػد أمفيػػػوح ع ػػػد أم ػػػووو  هظرمػػػي أمعدػػػد كأإلرأد  أممهفػػػرد   درأسػػػي معمدػػػي كمدورهػػػي  ومفدػػػ  

 . ُْٖٗأإلسبلمو  أم يول أألكؿ  



 
 
 

 

 َِٔ 
ممل مي  أممل مي  كج  عػوـ كتسػ ول  سػ قو  أمجقػوز أممر ػزل ع د أممهعـ أم درأكل  دؽ أ

 . ُٖٕٗمل يل أمجومعمي كأممدرسمي كأمكسويؿ أميعلمممي  

ع ػػد أممػػهعـ  ػػرج أملػػد   درأسػػي مدورهػػي  ػػمف أموػػرمعي أإلسػػبلممي كأمدػػوهكف أمك ػػعو  ػػو 

 . ُٓٗٗأممعومبلي أمموممي  أمجزن أألكؿ  

مدورهي  و أمورمعي أإلسبلممي كأمدػوهكف أألممػوهو  ع د أمكدكد مدمو  دكأمي أمدمف  درأسي

 .ُِٗٗكأمملرل  دأر أمهق ي أمعر مي  

علػػػوـ تهػػػكر سػػػلمـ  طممهػػػي م ػػػودا أموػػػرمعي أإلسػػػبلممي علػػػو أمدػػػوهكف أممػػػدهو  أمم يػػػل 

 .  َُِِأمجومعو أمددم   أمط عي أمثوهمي  ط عي مزمد  كمهددي  عوـ 

ي أمملػػدر أمريمسػػو مليوػػرمب  ػػو ملػػر  علػػو دسػػمف هجمػػد   م ػػودا أموػػرمعي أإلسػػبلمم

 .َُٗٗدأر أمهق ي أمعر مي  

 وطمي مدمد ع د أمعلمـ ع د أمكطول  تثر أمدمف  و أمهظـ أمدوهكهمي  درأسػي مدورهػي  ػمف 

جومعي أمدوطر   رع  –أإلسبلـ كأممسمدمي  رسومي د يكرأ،   لمي أمددكؽ 

 ـ. ََُِ -طػ ُُِْ هو سكمؼ  سهي 

و  أممػػػػدخؿ مدرأسػػػػي أمدػػػػوهكف  ػػػػة  ػػػػكن آرأن أمفدػػػػ  كتد ػػػػوـ مدمػػػػد دسػػػػوـ مدمػػػػكد مطفػػػػ

 . ََِٖأمد ون  أمط عي أمسودسي مزمد  كمهددي  أمدوطر  عوـ 



 
 
 

 

 َِٕ 
 –مدمػػد دسػػمف مهلػػكر  أمددػػكؽ أمعمهمػػي أأللػػلمي  أممل مػػي كأمددػػكؽ أمميفرعػػي عهقػػو 

 ـ. ََِّتس ول  سل أممل مي  دأر أمجومعي أمجدمد   

أممػدخؿ المػو أمدػوهكف  مهوػكرأي أمدل ػو أمددكومػي  أمط عػي أألكمػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ. ََُِسهي 

مدمد سعمد أمعوػموكل  أموػرمعي أإلسػبلممي كأمدػوهكف أمملػرل  م ي ػي مػد كمو  أمط عػي 

 ـ.ُٔٗٗ -طػ ُُْٔأألكمو 

الميػػزأـ  ملػػودر أالميػػزأـ  دأر أمهق ػػي أمعر مػػي  مدمػػد م مػػل وػػهل  دركس  ػػو هظرمػػي أ

ُٕٗٔ  ُٕٕٗ. 

 . َُٔٗمط عي مجهي أم موف أمعر ة  أمط عي أمثوهمي   مخيور أمدو ة  تلكؿ أمدوهكف 

 ـ . ُٖٔٗ -قُّٖٔأمرتم  ة أمفد  أإلسبلمة  أمط عي أألكمة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

ر  أميع مر عف أإلرأد   و أمفد  أإلسبلمو  درأسي مدورهي  ومفد  أملر و  كدمد أمدمف سكأ

  .ُٕٗٗأمور ي أمكطهمي ملهور كأميكزمب  أمجزأير  أمط عي أمثوهمي  

 

 



 
 
 

 

 َِٖ 
 ثانيا: المراجع بالمغة الفرنسية : 

Alain pellet, Recherche sur les principes généraux de droit en 

droit, international, th. Université de droit, D' Economie et de 

sciences sociales de paris, 1974.      

Boris Barraud, les sources du droit de la communication par 

internet, th., université D'Aix-Marsellie, Faculté de droit et de 

science polltique, 2016. 

Emmanuel MoyseN, L'abus de droit, Mc Gil, law journal- 

Revue de droit McGill, 2012. 

George Ripert, les Forcés créatrices du droit, paris, librairie 

généraux de droit et de jurisprudence, 1955, VII. 

Mahmoud Fathy, la doctrine musulmane de l'abus des droits, th. 

Lyon, 1913. 

Milivoié Markovitch, la thèorie de l'abus des droits en droit 

comparé, th. Faculté de droit, université de Lyon, 1936.  

Paul Roubier, théorie généraux de droit; Recueil Sirey, 1946, 

2éd. 1951. 

Pierre Burnet, les principes généraux du droit et la hiérarchie 

des normes, RE ADS, October 2006. 

Pierre de Montalivet, principes généraux du droit, juris classeur 

Administratif, Dat Février 2007. 

 



 
 
 

 

 َِٗ 

 الفيرس

 الصفحة الموضوع

 ٓ مددمي

 الفصل األول

 مفيوم مبادئ الشريعة اإلسالمية

ٗ 
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