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السمػػػػ   لػػػػ ه  ،ربِّ العػػػػنلماف الالوػػػػمة الالسػػػػمـ سمػػػػ  سػػػػا  المرسػػػػماف الحمػػػػ   له 

 : الوحب ه أجمعاف البع 
فق  أفرز التقّ ـ العممي الالتقنػي الػ د  َػؿي حاػنة المجتمعػنت اةسػممال مسػن ؿي 
 ،القضنان كثارة لهن مسنس الأهمال فػي ضػرالرانت المسػمماف أال حنجاػنتهـ اال تحسػاننتهـ

عمػػػـ اةسػػػممي الػػػ د ارفػػػ  سػػػنهـ الحػػػرج الالضػػػاؽ الازاػػػؿ اللّمػػػن كػػػنف النػػػنس احتػػػنجالف لم
الجهػػؿ الالومػػالض فػػي معرفػػل اشحكػػنـ ال ػػرسال لهػػ ت المسػػن ؿ المسػػتح ثل إ  اَ ػػ  مػػ  
رتكػنب المعنوػي بواػر سمػَـّ ا فػهفا المقػ  اةسػممي  الجهؿ في  لؾ الالقػالع فػي الحػراـ الاك

فامكف مف َمؿ  َالؿ  هال العمـ الالما اف ال رسي ال د اضطم   به ت المهّمل العظامل
ماػػن اف المرالنػػل فاػػ ه التعنمػػؿ مػػ  المسػػن ؿ المسػػتح ثل الاػػزاؿ  الالجهػػؿ بن حكػػنـ ال ػػرسال 
الالحمػالؿ المم مػل لػػ لؾ بهستبػنر أفا المقػ  هػػال معرفػل ا حكػنـ ال ػػرسال المتعمقػل ب سمػػنؿ 

تمّرع المكمماف الأقالالهـ المكتسبل مف أ لتهػن التموػامال الهػي نوػالص القػر ف الالسػنل المػنا
جتهن َّ  ال همال المالضالع فهني جعمت   مالضػالسن  ل راسػتي هػ ت الالتػي  ،سنهن مف إجمنعَّ الاك

معنلجل المسن ؿ المستح ثل سف التقّ ـ العممي الالتقني في ضالء مرالنػل المقػ  ): أسماتهن
لكػػي أبػػاف مػػف َػػمؿ  لػػؾ قػػ رة المقػػ  اةسػػممي المرالنتػػ  فػػي التعنمػػؿ مػػ   ،(اةسػػممي

الفي ظػؿِّ منتقتضػا   ،بت  لمتطالر في ضالء مناتالفر فا  مف مقالمنتَّ ه ت المسن ؿ المالاك
الضػػػرالرات الالحنجػػػنت النن ػػػ ل سػػػف التطػػػالرالطباعي لعمقػػػنت المسػػػمماف التػػػ ثر حاػػػنتهـ 

فكننػت أسػبنب إَتاػنرد لهػ ا المالضػالع قػ   ،المعنورة بنلتق ـ العممي الالحضػنرة الزاحمػل
 : تع  ت الامكف تمَاوهن في منانتي

سػػػػمماف فػػػػي سوػػػػرنن هػػػػ ا ةسػػػػتنبنط ا حكػػػػنـ العمماػػػػل مػػػػف ا  لػػػػل باػػػػنف حنجػػػػل الم -1
بهستبنر أفا سنّمل  ال رسال لهـ أستح ث مف المسن ؿ  ات العمقل بحانتنن المعنورة
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المسمماف امقالف حرجن  الضاقن  في إاجن  الحمالؿ ال رسال له ت المسن ؿ التي لـ اػر  
لحػنؿ أف  احػّرـ النػنس النص ال رسي الوراح سم  حكمهن فاَ ػ  فػي مثػؿ هػ ت ا

من أحؿا ال تعػنل  أال احمممػالا مػنحّرـ فانػنلهـ اةثػـ بػ لؾ الارتكبػالف المعنوػي بواػر 
  .سمَـّ 

تالضػػاح مػػن لممقػػ  اةسػػممي مػػف مرالنػػلَّ حاػػث تعطػػي المقاػػ  المجتهػػ  القػػ رة سمػػ   -2
اجػن  اشحكػػنـ  التعنمػؿ مػ  المسػن ؿ الالقضػنان المسػػتح ثل الالمسػتج ة سمػ  كثرتهػن الاك

  .ل الاةستاعنب الالمالاكبل لكؿِّ ج ا َّ المما ال رسا
بانف حكػـ اةجتهػن  فػي المسػن ؿ المسػتح ثل الالقضػنان المسػتج ة المػنامـز تػالفرت  فػي  -3

  .المجته  الالممتي مف مؤهمتَّ ل لؾ
باػػنف المالقػػؼ اةسػػممي المن ػػال  إزاء التقػػّ ـ العممػػي الالتقنػػي الػػ د  َػػؿ فػػي حاػػنة  -4

  .الننس
نتمػػلَّ القػ  أقتضػػت طباعػل هػػ ا ال  ،بحػػث أف أجعمػ  فػػي مق مػػل الثمثػل مبنحػػث اَل

 .فجعمتػػػ  فػػػي باػػػنف أهماػػػل المعنلجػػػل ال ػػػرسال لممسػػػن ؿ المسػػػتح ثل: أّمػػػن المبحػػػث ا الؿ
مسػػػل مطنلػػػب فجعمػػػت المطمػػػب ا الؿ لمتعراػػػؼ  ،القّسػػػمت هػػػ ا المبحػػػث الػػػ  مق مػػػلَّ اَل
عمتػ  لباػنف أّمػن المطمػب الثػنني فج ،بنلمسن ؿ المستح ثل في الموػل الاةوػطمح ال ػرسي

كػـ اةجتهػن   اّمن المطمب الثنلث ،الحنجل لإلجتهن  في المسن ؿ المستح ثل فبانػت فاػ ه ح 
أّمػػػن المطمػػػب الرابػػػ  فبانػػػت فاػػػ ه  ،الاةفتػػػنء فػػػي المسػػػن ؿ المسػػػتح ثل الالقضػػػنان المسػػػتج ة

الالقضػػػػػنان  مػػػػػنانبوي تػػػػػالفرت  مػػػػػف  ػػػػػرالط ا هماػػػػػل فػػػػػامف اتوػػػػػّ   لممسػػػػػن ؿ المسػػػػػتح ثل
المطمػػب االَػػنمس فبانػػت فاػػ َّ مكننػػل العمػػالـ ال ناالاػػل الالتقػػّ ـ العممػػي فػػي  أّمػػن ،المسػػتج ة

  .ال راعل اةسممال
فبانػػػت فاػػػ ه مرالنػػػل المقػػػ  اةسػػػممي الأثرهػػػن فػػػي معنلجػػػل : أّمػػػن المبحػػػث الثػػػنني

 .المسن ؿ المستح ثل
الالتي تطرقت  ف فر ت  لبانف نمن ج مف المسن ؿ المستح ثل: أّمن المبحث الثنلث

ـا تنناللػت  فقػػرات هػ ت المسػػن ؿ  ،ننق ػتهن المػػؤتمرات الالمجػنم  المقهاػل ا سػػممالإلاهػن ال  ثػ
بنلتحماؿ المالضػالسي مبانػن  ماػن اف المرالنػل التػي اللهجهػن المقهػنء المعنوػراف فامػن  هبػالا 

ـا النتػن    ،إلا  مف إَتانراتَّ الترجاحنتَّ  ـا أنهات البحث بَنتمػلَّ تضػمنت َموػل  الأهػ ث
  .التي تالومت إلاهن
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 املبحث األول
 أهمية املعاجلة الشرعية للمسائل املستحدثة

 ادلطهب األول
 تعريف بادلسائم ادلستحدثت

 :  نغت ًواصطالحاً  (ادلسأنت)تعريف 
طمػػب  معرفػػلَّ أال مػػناؤّ د : المعننهػػن ،الجمع هػػن مسػػن ؿي  ،: مػػ َال ةم مػػف سػػ ؿي لغأأ    المسأأةل 

: الس لت   سػف أمػرَّ  ،أد طمبتهن: فالس لت   العن: تقالؿ   ،ال  معرفلَّ مّمن اقتضي جالابن  
  .(1)أد إستعميمت   
الا مػػر الّػػ د أَػػرج  تعنػػي الحن ثػػل  : إوػػطمح المقهػػنء المسػػ لل فػػي: المسأأةل إ طالأأ      

  .(2)ب قل نظرَّ التحتنج ال  إستنبنط حكَـّ  رسيٍّ لهن
 :  تعريف ادلستحدثت نغت ً واصطالحاً 

ػػ ّكرهن مسػػتح يث مػػ َال ةم : المسأأد ة   لغأأ    أد أالقعيػػ   الأالجػػ يت   ،مػػف إسػػتح ث ال ػػيءالم 
بت سػػػػػ    ،بعػػػػػ ي سػػػػػ َـّ  أد تجػػػػػ  ي : تقػػػػػالؿ  حػػػػػ ثي حػػػػػ الثن   ،الالحػػػػػ الث  نقػػػػػاض القهػػػػػ يـ .الاك

  .(3)القالسي   
 .(4)سف المعن  الموالد (مستح ثل)الش اَرج  المعن  اةوطمحي لممر ة 

 (الممر هػػػػػػن مسػػػػػػ لل: مسػػػػػػن ؿ): إفا المسػػػػػػن ؿ المسػػػػػػتح ثل كمركػػػػػػب مػػػػػػف كممتػػػػػػي
هػػػي ا مػػػالر التػػػي إسػػػتح ثهن النػػػنس الأالجػػػ الهن نتاجػػػل  لمتطػػػالر الطباعػػػي : (ثلمسػػػتح )ال

لعمقنت اةنسنف الن الء الحنجنت إةجتمنسال لمننس أال نتاجل  لظرالؼَّ طنر لَّ الأقتضت 
إ ا منسممنػػن افا اةجتهػػن  فػػي  ،(5)إاجػػن  ا حكػػنـ ال ػػرسال العمماػػل لهػػن بهجتهػػن َّ اال فتػػال 

لمقاػػػ ي السػػػعي   ةسػػػتنبنط اشحكػػػنـ العمماػػػل مػػػف أ لتهػػػن بػػػ ؿ  ا: اةوػػػطمح ال ػػػرسي اعنػػػي
، الهػػػ ا المعنػػػ  شابتعػػػ  سػػػف المعنػػػ  الموػػػالد لإلجتهػػػن  إ  هػػػال بػػػ ؿ الجهػػػ  (6)التموػػػامال
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ػػػؿي الػػػ  نهناتػػػ ه  غاػػػري أفا بانهمػػػن سمػػػالـم  (7)الالطنقػػػل فػػػي طمػػػب أمػػػرَّ لابمػػػ  مجهػػػال ت الاوه
وػػالص فنةسػػتعمنؿ الموػػالد اماػػ  العمػػاـل الهػػال مطمػػؽ التكممػػل  الالجهػػ  أّمػػن اةسػػتعمنؿ اَل

  .اةوطمحي فهال مَتصٌّ بب ؿ الجه  الالالس  ةستنبنط الحكـ ال رسي
إفا اةجتهػػن  بمعنػػنت ا وػػاللي سمػػ  ضػػرباف أحػػ همن ه فػػ   اةسػػتنبنط الا َػػر 

  .(8)ه ف   التطباؽ
هػػي باػػنف الحكػػـ ال ػػرسي فػػي مسػػ للَّ مػػف المسػػن ؿه مؤاػػ ة  : ( ػػرسن  )الأفا المتػػال  

الهػػ ا التعراػػؼ شابتعػػ  سػػف  ،(9)القػػر ف الكػػراـ أال السػػنل النبالاػػل أال اةجتهػػن بنلػػ لاؿ مػػف 
ـي باننػػػػػ  ػػػػػ بهه التعراػػػػػؼ الموػػػػػالد لممتػػػػػال  الهػػػػػال طيميػػػػػبي باػػػػػنف مػػػػػن أ  
غاػػػػػر أفا التعراػػػػػؼ  (10)

اةوػػطمحي لممتػػال  اظهػػر  أفا المتػػال  تَػػتصم بباػػنف المسػػن ؿ التػػي اطمػػب حكػػـ ال ػػرع 
  .المسن ؿ ال رسال الغارههن أّم الموالد فا مؿ اةجنبل سف ،فاهن

 ادلطهب انثاني
 احلاجت نإلجتهاد واإلفتاء يف ادلسائم ادلستحدثت

اجػػػػن  ا حكػػػػنـ ال ػػػػرسال الوػػػػن بل لمػػػػن اسػػػػتج ا مػػػػف  تقػػػػ اـ الحمػػػػالؿ اةاجنباػػػػل الاك
المسن ؿ الالقن   التي اقتضاهن العور ا عي م ضرالرةم شغن  سنهن مف أجؿ تمباػل حنجػنت 

فا إجتهن  أهػؿ العمػـ فػي  لػؾ ا عيػ م مػف مقاّلمػنت الت ػرا   ،لحانةالمالاكبل سجمل ا الننس الاك
فا الحنجل إلا ه تز ا   بهز ان  التطالر الالتقػّ ـ ال َػالؿ ا فػرا  فػي هػ ا الػ اف إفا  ،الأس سه ه الاك

 ،اةجتهػن  هػال إبػراز لحكػػـ ال ػراعل فػي الالاقعػػل المسػتّج ة اللػاس تمػػّر ا  مػف إنسػنفَّ بعانػػ ه 
ـ المسػػن ؿ الالالقػػن   المسػتج ة التػػي لػـ ا ػػنصا سماهػػن لالقػ ي النػػنس  فػػي الاك ا لػـ تعػػرؼ أحكػن

صي  الحػػرجه الالضػػاؽ البقػػالا فػػي جهػػؿَّ فّحرمػػالا مػػن أحػػؿا ال الأحمّػػالا مػػنحّرـ ال التتبعػػالا الػػَر
ـي الالعقػػنب الالحاػػؿ غاػػر الجػػن زة السممػػالا المعنوػػي بواػػره سمػػَـّ النػػنؿ ا ّمػػلي بػػ لؾ اةثػػ
(11). 

 اف أقنمالا سم  المق  اللـ اجم الا سم  الق اـ لمن كّنن بحنجلَّ ال  اللال أفا المقهنء الالمجته
قالاناف مستالر ةَّ الباف ظهرانانن ثرالةم فقهاػلم زاَػرةم بقالاسػ َّ الأوػالؿَّ سنمػلَّ الفػرالعَّ الجز اػنتَّ 

الفامػن اتعمّػؽ  .النظرانتَّ مرنلَّ قن رةَّ سم  إستاعنب تمنسمت الحانة في كؿِّ زمنفَّ المكػنفَّ 
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مستح ثل الالقضنان المستج ة فهفا  لؾ أمػرم لػ   َطػريت سمػ  الالاقػ  بنةفتنء في المسن ؿ ال
التعريؼ مف َمل   اةسممي فنةفتنء ما افم الاس  استالسب من استج ا مف  ؤالف الحانة

اللممتػال  فػي مجتمعنػن أثػرم كباػر  ،أحكنـ ال رع في الالقن   الالمستج ات ال انال الال ناالال
اة ػػػتمؼ المػػػن أحالجنػػػن كمسػػػمماف فػػػي هػػػ ا الالقػػػت فػػػي التبػػػناف الاةَػػػتمؼ أال التقػػػنرب ال 

لمتقػنرب الاة ػػتمؼ سمػػ  كممػل الحػػؽ الوػػن رة سػف المتػػال  النزاهػػل المسػتن ة سمػػ  كتػػنب 
الفي ضالء القػراءة لالجػالت  ،ال تعنل  السنل رسالؿ ا ماف سما ه أفضؿ الومالات الالتسماـ

نجػػ   اتبػػ  مػػنه   النظػػر الاةسػػت شؿ فػػي أحكػػنـ النػػالازؿ الالمسػػتج ات فػػي القتنػػن الحنضػػر
التضااؽ الالت    حت  اوؿ أحاننن  في فتالات ال  تكمار المجتمعنت الالحكالمنت الاجعؿ 

انػػته  فػػي فتػػنالات التحناػػؿ سمػػ   أال مػػف ،مػػف فعػػؿ المعنوػػي سػػببن  لمَػػرالج سػػف اةسػػمـ
تَػػن  ال ػػراعل السػػامل لمالوػػالؿ الػػ   أالامػػر ال ػػرع اةسػػممي الالجػػرأة سمػػ  النوػػالص الاك

ظمػػنء ال ػػرسال سماهػػنالأ رغبػػنتَّ  ناالاػػلَّ  ػػل الاك فهنػػ     اةَّ لتبراػػر سػػمالكانت المنحػػرفاف الالظممي
 ،انبوي سم  أهؿ المتان أف اكالنالا سمػ  الالسػط المعتػ ؿ فػي فتػنالاهـ بػم إفػراطَّ الشتمػراطَّ 

فامّرقالا باف مناحسف إقتبنس   المن ش ا حسف الامّاػزالا بػاف مػنامـز فاػ ه الثبػنت الالت ػ   المػن 
الر الأف اجػػػ الا الحمػػػالؿ لممسػػػن ؿ الج اػػػ ة فػػػي ضػػػالء نوػػػالص اقبػػػؿ فاػػػ  المرالنػػػل الالتطػػػ

الأف اعا الا النظػر  ،ال راعل القالاس هن الكمال البعا ا  سف المؤثرات اةجتمنسال الالسانسال
الاجعمالا الننس سم  بوػارةَّ حتػ   ،في الق اـ في ضالء ظرالؼ العور الالاقع  الحنجنت ه 

انبوي سم  سنمػل المسػمماف ال  ،شاَرجالا في تعنممهـ م  المستج ات سم  أحكنـ ال رع
إفا  ،أف اتثبتػػالا مػػف المتاػػن حتػػ  اقمػػالا سمػػ  الوػػالاب الش ا َػػ الا المتػػال  مػػف غاػػر أهمهػػن

اجػػػػن  الالسػػػػن ؿ  سمػػػػ  أاللاػػػػنء أمػػػػالره المسػػػػمماف إاجػػػػن  الممتػػػػاف الالمجتهػػػػ اف الكمػػػػال اف الاك
 الانبوػي أاضػن  إاجػن  ،الضرالرال ةس ا هـ التها تهـ التعمامهـ العمالـ ا سنسػال فػي  لػؾ

سػػتبعن  مػػف كػػنف غاػػري أهػػم  لػػ لؾ أال مػػف  ،مػػف اتوػػّ   لإلفتػػنء فػػي كػػؿِّ قراػػلَّ الم انػػلَّ الاك
ـي  قت ه في المتال  الالتسّرع في تكمار الننس ثبت فسق ه المجالن ه اال س ي
(12). 
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 ادلطهب انثانث
ة
ّ
 حكى اإلجتهاد واإلفتاء يف ادلسائم ادلستحدثت وانقضايا ادلستجد

اػػػؼ فالاتهػػن سمػػ  الالجػػػ  المسػػن ؿ المسػػتح ثل الالقضػػػنان ا لمسػػتج ة إ ا القعيػػت اَل
السػػػماـ اكػػػالف اةجتهػػػن  ةسػػػتنبنط حكػػػـ  ػػػرسي لهػػػن الاجبػػػن  سمػػػ  مػػػف كػػػنف مكّممػػػن   ػػػرسن  

أّمػػن إ ا لػػـ  ،بنةجتهػػن  مػػف حاػػث  إمػػتمؾ ا هماػػل الالقػػ رة سمػػ  إسػػتنبنط ا حكػػنـ ل  لػػل
تهن  فاهػن سن  ػ َّ فرضػن  ا َؼ فالات الحن ثل الكنف االج   غاريتم مف المجته اف فاكالف  اةج

فهف  تريك   الجما  أثمالا الاك ا أفت  فاههن أح يهـ سقطي الطمػب  سػف  ،كمن ان  سما ه السم  غارهته 
  .(13)جماعهـ لحوالؿ المقوال 

ػؿ  فػهفا اةجتهػن ي فاهػن اكػالف  منػ البن   أّمن الحالا ث اةفتراضال الهي التي لـ تحوي
  .إستع ا ا  لمن استج م مف النالازؿ الالالقن  ال لؾ  ،سالاء  س  هؿي المجته  أـ لـ ا س ؿ

في حاف اكالف  ا فتنء  حرامن  إ ا كنف الممتي جنهم   فا اةفتنء إَبػنرم سػف ال 
  .تعنل 

إ ا أراػػػ ي إتَػػػن  المتػػػال  حّجػػػل  لبنطػػػؿَّ أال لتحرامهػػػن أال  كػػػ لؾ اكػػػالف  حرامػػػن  كػػػ لؾ
ـي سنهن ال اكالف  حرامن  إ ا ترتبت سم  المتال  ممس ةم  ،ت الامهن أسظـ مف اةحجن

(14).  
 ادلطهب انرابع

 شروط اجملتهد يف ادلسائم ادلستحدثت
سػتَمص رأدَّ راجػحَّ  ج ا ة الأرا  إنسنف معنلجتهن الاك إ ا القعت حن ثل أال مس لل م
اجػن  الحمػالؿ  فاهن فم ب  ا أف  اكالف أهم  لإلجتهػن   فا التعنمػؿ مػ  المسػن ؿ المسػتج ة الاك

ـا هػػػ ت  ،ن لهػػػن فػػػتحم لبػػػنب اةجتهػػػ فانبوػػػي تػػػالفر ال ػػػرالط ا تاػػػل فػػػامف توػػػّ   لػػػ لؾ الأهػػػ
 : ال رالط

  . فا اةجتهن  إستَراج الحكـ ال لؾ اتطّمب اةامنف بنلحنكـ: اةسمـ -1
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  .لجالاز إستمن  الننس سم  فتالات: الع الل -2
  .العمـ بنلقر ف م  معننا ه الالجاله ه السمالم ه المالاض ي  انت ا حكنـ -3
 ،نهن السػن هن المالاقػ ي  اػنت ا حكػنـ الالوػحاح منهػن الالضػعاؼأف  اعرؼ السنل بمت -4

  .(اللال بنلنقؿ سف أ مل الح اث)الالجرح الالتع اؿ الحنؿ الرالاة 
  .المالاقع ه البعمـ الَمؼ بن حكنـ المقهال (15)المعرفل بمسن ؿ اةجمنع -5
  .أف  اكالف محاطن  بعمالـ المول العربال -6
جتهػػن  الأسنسػػ   الػػ د اقػػالـ سمػػن  اة أف اكػػالف متمكنػػن  مػػف سمػػـ أوػػالؿ المقػػ   ّنػػ    -7

 .سما ه 
ستنبنط ا حكنـ -8 فقهال تعان   سم  فهـ مسن ؿ المق  الاك   .أف  تكالف ل ا ه ميميكل م
  .المعرفل بمقنو  ال راعل المرا  ال نرع مف ت را  ا حكنـ فاراساهن سن  إجتهن ت -9
  .الق رة سم  تَرا  ا حكنـ مف المسن ؿ المنوالص سماهن -10
 .(16)مهعن  سم  الالاق  أال الظرؼ المحاط ب ه أف  اكالف م ط -11

 ادلطهب اخلايس
و انعهًي يف انفقه وانشريعت اإلسالييت

ّ
 انعهىو اندنيىيت وانتقد

بمن أفا ه ته ال راسل تتننالؿ تعنمؿ المق  اةسػممي مػ  المسػن ؿ المسػتح ثل سػف 
ؿ الا حكػنـ التقػّ ـ العممػي الالتقنػي الػ د  َػؿي المجتمعػنت اةسػممال لمك ػؼ سػف الحمػال 

ال ػػرسال لهػػ ته المسػػن ؿ ا لػػ ا نػػر  مػػف المننسػػب باػػنف نظػػرة ال ػػراعل اةسػػممال لمعمػػالـ 
ال ناالاػػل الننفعػػل الالمالقػػؼ المطمػػالب مػػف التقػػّ ـ العممػػي الالنتػػنج ا لػػي الالتقنػػي التجػػنرب 

 : ا مـ ا َر  في  لؾا الكمن ا تي
 وإصطالحاً  -1

ً
 :  تعريف انعهى نغت

ـ  لول   م  ـ  ل: العه مػالـالهعم ػ ـي الجمع ػ   س  مهػ ا طميػؽ : وػل  بكسػر العػاف السػكالف الػمـ مػف سي
فيػػ    ،سمػػ  المعرفػػل بنل ػػيء الالمسػػبالقل بنلجهػػؿي بػػ ه  ممػػن  أد سيري ـي ال ػػيء اعميمػػ   سه مهػػ  ،اقػػنؿ  سه



 
 

   

 

ى ىالمسائلىالمستحدثة
 ومرونةىالفقـهىاإلسالمي

ىد.ىإبراهومىجاسمىمحمد
  1022حزورانىىىى(7)ىددــالع

  04 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ـم إ ا تػاّقفي  ميػ ـي اع  مهػ ـ  سمػ  الاقػاف  اقػنؿ سي م  ـ  سمػ  اةتقػنف ،كمن اطمؽ العه م ػ  ،كػ لؾ اطمػؽ العه
ـي ا مه  .(17)أد أتقني   :  مر التعّمم    اقنؿ  سي

ـ  فػػي اةوػػطمح اػػرا   بػػ ه إ راؾ ال ػػيء بحقاقتػػ ه، أال هػػال  م ػػ ـ  إوػػطمحن : العه العمػػ
  .(18)حوالؿ والرة ال يء في العقؿ

 : يكانت انعهى اندنيىي يف اإلسالو -2
العمػػالـ فػػي المنظػػالر اةسػػممي نالسػػنف سمػػالـم  اناػػلم الهػػي أوػػؿ  العمػػالـ الأ ػػرفهن 

 (غاػر  ػرسال)السمػالـم  ناالاػل  ،ننس ال  س ػبؿه الر ػن  السػعن ة الػ ارافالهي التي ته د ال
كنلطب الالحسنب الالكامانء الالهن سػل الالزراسػل الالوػننسنت الغاػر  لػؾ ممػن احتػنج إلاػ  

فا ال ػراعل اةسػممال تنظػر  الػ  كػم  ،الننس لتساار أمالري   ناػنه ـ التػالفار إحتانجػنتهـ الاك
رة  متالازنػػل حاػػث  تك ػػؼ بهمػػن أسػػرار الحاػػنة الاسػػتعنف نظػػ (ال اناػػل أال ال ناالاػػل)النػػالساف 

فا العمػـ الػ ناالد النػنف  مسػنن م لمعمػالـ  بهمن سم  تسَار مػن فػي الكػالف لسػعن ة الػ اراف الاك
تقننهػن  ،ال انال الفي َ مل تمسػارهن فا  راسػل العمػالـ اةنسػننال الالمنّ اػل الالتعّمػؽ فاهػن الاك الاك

ت  ن  الػػػ الفػػػؽ الطػػػرؽ الالمنػػػنه  الوػػػحاحل سػػػاقال   حتمػػػ اةامػػػنف بػػػنل سػػػزا الجػػػؿا التالحاػػػ ه
المعرفل سظاـ َمق ه ال قاؽ ونع ه فم امكف فوػؿ العمػـ سػف اةامػنف لتػ اَمهمن السمػؽ 

  .(19)الال ن   بانهمن
 :  حكى حتصيم انعهى اندنيىي -3

التعمػػػاـ العمػػػاـل ال ناالاػػػل الننفعػػػل التػػػي  إتمػػػؽ سممػػػنء اةسػػػمـ سمػػػ  الجػػػالب تعمّػػػـ
 ،انـ أمالر  نانهـ الالتي تحتػنج الػ  معرفػل ال رااػلَّ لمقاػنـ بهػنشاستوني سنهن الننس في ق

فا الجػػػالب تحوػػػاؿ هػػػ ت العمػػػالـ فػػػي أحكػػػنـ المقػػػ  اةسػػػممي هػػػال الجػػػالبم كمػػػن ي سمػػػ   الاك
ػري  ـ  سػف البػنقاف الاك ا تركػ   أال قوا المسمماف شاجالز إهمنل  فػهف  فعيميػ   الػبعض سػقط اةثػ

فا سمػػػ  اللػػػي أمػػػر ،بػػػ ه الجماػػػ  أثمػػػالا جماعػػػن   المسػػػمماف أف  اػػػ مر أهػػػؿ البمػػػ  فػػػي  لػػػؾ  الاك
الاجبر هـ سما 
(20).  
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أّمن سن  الوػالؿ اةنسػنف الػ  مرحمػل التَوػص فػي هػ ت العمػالـ فاوػبح  إتقػنف 
العمػػـ الالوػػنعل التػػي امنرسػػهن الاجبػػن  ساناػػن  سماػػ ه إف تعػػّاف لػػ لؾ اللػػـ اق ػػـ بػػ ه أحػػ م غاػػرته 

هػػ ا المجػػنؿ حاػػث  تكػػالف  كعجػػزَّ أال غاػػريت كػػي شتتعطػػؿي موػػنلح النػػنس فػػي لسػػببَّ مػػن
ـم الالاجػػب اّش بػػ ه فهػػال الاجػػبم  فا هػػ ا الالجػػالب  ،فرضػػال العػػاف سماػػ ه مػػف بػػنب مػػنش اػػت الاك

م ػػـ فيت سػػ م إحتانجػػنت النػػنس المسػػتمّرة الالمتجػػ  ة التعّمػػر   ،تتحقػػؽ  بػػ ه الوناػػل مػػف الجػػال  العه
ت حساػػػػف الػػػػبم  التتحقػػػػؽ راحػػػػل النػػػػنس الاػػػػ اف   سػػػػف حقػػػػالؽ المسػػػػمماف الاػػػػتعّمـ ا بنػػػػنء ال 

فا ه ته المعنرؼي الالعمالـ تتالس   التتنالع  حسيبي الزمنفه الالمكنف ا الضنع الاك
(21).  

و انعهًي -4
ّ
 :  ادلىقف اإلساليي ادلنشىد ين انتقد

سمنرهػػن الاسػػتثمنرهن تقتضػػي  إفا مقتضػػ  الظامػػل اةنسػػنف فػػي َمفػػل ا رض الاك
 ل الهػ ا النػزالع المطػردالحركل لتطالار الاقعػ ه ا رضػي الػ د اعا ػ   الترقاتػ ه الهػ ته الحركػ

لػػ   اةنسػػنف لمتطػػػالر امكػػف أف اظهػػر بوػػػالرَّ  ػػت  لكػػػفا سػػبام   ا قػػالـ هػػػال الجػػ م فػػػي 
  .البحث الالمالضالسال في طمب العمـ الالمعرفل

طمقػػػ  فػػػم احػػػّ ت  مكػػػنف الش  ف المػػػنه  اةسػػػممي اقػػػالـ سمػػػ   ػػػماللال العمػػػـ الاك الاك
ّف فػػػػي قاللػػػػ  تعػػػػنل  ،اقّاػػػػ يت  زمػػػػنف قػػػػؿ ريّب زه   ): الاك ممػػػػنالي مػػػػن اػػػػالحي بنل ػػػػمالؿ  (22)(نػػػػي سه

الاةستمراراله حت  لك فا اةنسنف في كّؿ زمنفَّ المكنفَّ مكماؼم أف  اطنلب نمس  بهةستزا ة 
كؿا سمَـّ اسّبر ب ه أغالار الالجال  مف غار ح ال َّ أال قاال  فمسارة العمـ شتتالقؼ حت   مف

ـي كّؿ مجهالؿَّ متنحَّ لهن تقتحه
(23).  

جمنسػنتَّ الافػرا ا  اةفػن ة اةاجنباػل مػف المنجػزات ا لاػل إفا منانبوي سم  ا مل 
الاةنتنجاػػل لمعمػػالـ التجراباػػل التطباقنتهػػن العمماػػل الاتمثػػؿ   لػػؾ بن َػػ  الاةنتمػػنع الاةبتكػػنر 

ـي  ،فػػ اف اةسػػمـ اػػ مر بطمػػب العمػػـ حاثمػػن الهجػػ ي  ،الاةبػػ اع الاةضػػنفنت الننفعػػل مػػ ّف العه الاك
فا اةكت نفنت العممال لاست اّش حمقنتَّ فػي  ،انتم ي ب ه إّنمن هال ممؾم لكّؿ إنسنف ل   أف   الاك

فا الم ناػػل  سمسػػمل شنهناػػل لهػػن مػػف الجهػػ  العقمػػي الػػ د ا ػػمؿي الجػػنس الب ػػرد بكنممػػ ه الاك
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مػػػػـ الالوػػػػننسل التطباقنتهػػػػن فػػػػي الحاػػػػنة مثػػػػؿ ا الات المَتبػػػػرات الا شت  النن ػػػ ل سػػػػف العه
 ػػانء من اػػلَّ لتػػػ ماف متطمبػػنت حانتػػػ  الالوػػننسنت ب نالاسهػػن المػػػن احتنجػػ   اةنسػػنف مػػػف أ

نمػػن تػػرتبط بنلعقػػؿ  ػػريجم أال قاػػ   ّنهػػن لاسػػت مرتبطػػل  بمكػػرَّ معػػاف الاك شاراسػػ  سنػػ  أَػػ هن حي
إّف سمػػ  المسػػمماف تبّنػػي الطػػريؽي  .(24)المجػػّر  الػػ د تنبثػػؽ سنػػ   قػػالاناف العمػػالـ المَتممػػل

فا  مػػػف  سمػػػاهـ اةفػػػن ةي  الالالسػػػن ؿ الح اثػػػل فػػػي العمػػػالـ الوػػػننسال كمػػػن أمػػػرتهـ  ػػػراعتهـ الاك
َبرات غارهـ مستمن اف مف َنوال المرالنل الالتطالر فػي المقػ  اةسػممي الػ د اسػنار 
موػػػنلح النػػػنس فػػػي كػػػّؿ زمػػػنفَّ المكػػػنفَّ مػػػ  الثبػػػنت فػػػي التّوػػػالر فػػػي القػػػاـه الالمبػػػن دء 
الاشه اؼ فػي المػنه  اةسػممي الػ د اضػمف  لمحاػنة اةسػممال َنوػال الحركػل  اَػؿي 

  .محالرَّ ثنبتَّ 
فا اةحجػػنـ سػػػف اةسػػتمن ة مػػػف العمػػالـ التجػػػنرب ا َػػراف المنجػػػزاتهـ ال شتهػػػـ  الاك
الوػػننسنتهـ أّاػػن  كػػنف نالسهػػن الاغمػػنض العػػاف سّمػػن احػػاط مػػف مالجػػنت الوػػزال الحضػػنرد 
الالتكناللػػػالجي التػػػي تػػػ َؿ ضػػػرالرات الحاػػػنة ا سنسػػػال فػػػي الم كػػػؿ الالم ػػػرب الالمسػػػكف 

ة اةنسػػػػػنف النزالسػػػػػ ه نحػػػػػال التج اػػػػػ  الالممػػػػػبس لمَنلمػػػػػل لمسػػػػػنف الكالناػػػػػل المعنكسػػػػػل لمطػػػػػر 
كػػػب الحاػػػنة المالاكبػػػل سجمػػػل التقػػػّ ـ  الالتوااراةاجػػػنبي المػػػؤ َّ الػػػ  التَمػػػؼ ال ػػػ ا  سػػػف ري

المػف هػ ا المنطمػؽ فػهفا سمػ  المسػمماف إلتمػنس العمػالـ  ،الالتطاّلر ال د اح  ث في العنلـ
َضػػػنسهن لممػػػنهاـ  اػػػنهـ التحرارهػػػن مػػػف زاػػػالؼ الالثن اػػػل الالمعػػػنرؼ فػػػي  ػػػت  أبالابهػػػن الاك

  .(25)الاةضنفل الاهن منتستحؽا مف إضنفنتَّ ننفعلَّ  الالجمال 
 ادلبحث انثانث

 يرونت انفقه اإلساليي وأثرها يف يعاجلت ادلسائم ادلستحدثت
الت ػػػػرا  اةسػػػػممي اوػػػػاللي   المبػػػػن ؤت ثنبتػػػػلم شامحقهػػػػن التوااػػػػر الالتبػػػػ اؿ اّش أفا 

الحاػػػػنة بمَتمػػػػؼ الحمػػػػالؿ لمالقػػػػن    مرنػػػػلم لهػػػػن القػػػػ رة سمػػػػ  مػػػػ ا  فرالسػػػػ   الجز انتػػػػ ه المقهاػػػػل
المسػػػػتح ثل الالالقػػػػن   المسػػػػتجّ ت بمػػػػن احقػػػػؽ الموػػػػنلح الم ػػػػرالسل لمنػػػػنس الاػػػػتم ـ مػػػػ  
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: جػػنء فػػي إغنثػػل المهمػػنف ،(26)اسػػتحاؿ معػػ   التالقػػؼ الالجمػػال  متطمبػػنت العوػػر ب ػػكؿَّ 
نالعم شاتوّاػر سػف حنلػل م الاحػ ة الهػال سماهػن شبحسػب ا زمنػل الا مكنػل : ا حكنـ نالسنف)
 بهجتهػػن  ا  مػػل كالجػػالب الالاجبػػنت التحػػراـ المحّرمػػنت الالحػػ ال  المقػػّ رة بنل ػػرع سمػػ  الش

ػ ي سماػ ه  الالنػالع  ،الجرا ـه النحال  لؾ فهػ ا شاتطػّرؽ إلاػ ه توااػر الش إجتهػن َّ اَػنلؼ مػن الضه
 (27)(من اتوّار زمننن  المكننن  الحنش  : الثنني

تجػل سػف التقػّ ـ العممػي لق   َمت الكثار مف المسن ؿ المستح ثل المعنوػرة النن
الزا  إهتمنمهـ بهن فػي ظػؿ  الالتقني حانة المجتمعنت اةسممال سف قو َّ أال غار قو 

الش ة اةبػػػ اسنت الاةبتكػػػنرات العمماػػػل الفػػػي ظػػػؿ ن ػػػالء الحنجػػػنت اةجتمنساػػػل المَتممػػػل 
أال نتاجػػػل  ،بػػػنَتمط المسػػػمماف الاحتكػػػنكهـ بم ناػػػل الحضػػػنرات السػػػن ات ا قػػػالاـ ا َػػػر 

 ات الأَػػػػمؽ الطبػػػػن   النػػػػنس بمػػػػرالر الػػػػزمف أال بحػػػػ الث ظػػػػرالؼ طنر ػػػػل أال توّاػػػػر سػػػػن
المف المسن ؿ المستح ثل في سورنن الحنضر الالتي  ،مستج ة لـ تكف معرالفل  قبؿ  لؾ

إجػػػراء العقػػػال  بػػػ شت : إقتضػػػت إاجػػػن  الحمػػػالؿ ال ػػػرسال سمػػػ  سػػػباؿ المثػػػؿ ش الحوػػػر
 ،ال التوػػالار بكػػنمارا الماػػ االالالتوػػالار المػػالتورافي أ ،الحػػالا ث السػػار ،اإتوػػنؿ الح اثػػل

ثبػػػنت الوػػػانـ الالمطػػػر مػػػـ المميػػػؾ مػػػف رؤاػػػل الهػػػمؿ ةثبػػػنت ال ػػػهر الاك النسػػػ   ،المػػػناقررت  سه
 ،الاسػػتعمنؿ بػػػرام  الكالمباػػػالتر  الف  فػػػ  الػػػثمف لم ػػػركنت المنتجػػػل لهػػػن كنلمناكرالسػػػالفت

الرفػػ   (،أطمػػنؿ اشننباػػب)الالتمقػػاح الوػػننسي  ،المػػناتعّمؽ بت ػػراح الجثػػث ل ارسػػي الطػػب
المػػػن  ،الالتبػػػرع بن سضػػػنء الب ػػػرال الزراستهػػػن النقمهػػػن ،جهػػػزة اةنعػػػنش سّمػػػف اظػػػف مالتػػػ أ

سػػتَ اـ اةنترناػػت لمَتيمػػؼ ا غػػراض ،اتعمّػػؽ بػػنلترقا  الجمػػ د فا  ،(28)الغاػػر  لػػؾ ،الاك الاك
أد مػػػف هػػػ ت المسػػػن ؿ النحالهػػػن تحتػػػنج لمك ػػػؼ سػػػف أحكنمهػػػن ال ػػػرسال بمػػػن اتمػػػؽ مػػػ  

مال فمعمػػالـم قطعػػن  أّنػػ   لػػـ اػػره  فػػي كػػّؿ حن ثػػلَّ مبػػن دء اةسػػمـ المقنوػػ  ال ػػراعل اةسػػم
المسػػػ للَّ نػػػصٌّ وػػػراح مػػػف القػػػر ف الكػػػراـ الالسػػػّنل النبالاػػػل لكػػػفا القػػػر ف الكػػػراـ  ا كماػػػنتَّ 
الأوػػالؿي المبػػن دء سنّمػػل تنػػ رج تحتهػػن جز اػػنتَّ كثاػػرةَّ تعػػريؼ أحكنمهػػن مػػف حكػػـ الكمػػي 
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بط سمػ  مقتضػ  حػالا ث بطراؽ اةستنبنط الَنض  لمضالابط ال رسال الاطّبػؽ مػن أسػتن
 فنلحنوػػػػؿ أنػػػػ   شبػػػػ ا مػػػػف إستبػػػػنر): قػػػػنؿ اةمػػػػنـ ال ػػػػنطبي فػػػػي المالافقػػػػنت ،(29)الزمػػػػنف

 ،(30)(َوػػالص الجز اػػنت مػػ  إستبػػنر كمانتهػػن البػػنلعكس الهػػال منتهػػ  نظػػر المجتهػػ اف
الشتنهض الجز انت التي تنقض الكماػنت اللػ لؾ تبقػ  ): القنؿ ال نطبي في مالض َّ  َر

ف  لػػػػػػـ اظهػػػػػػر فاهػػػػػػن معنػػػػػػ  الكماػػػػػػنت سمػػػػػػ   أحكػػػػػػنـ الكماػػػػػػنت جنراػػػػػػل   فػػػػػػي الجز اػػػػػػنت الاك
إفا المقػػػ  اةسػػػممي اتعنمػػػؿ مػػػ  الحػػػالا ث المسػػػتجّ ة بمرالنػػػلَّ شتومػػػؿ  ،(31)(الَوػػػالص

الالاقعال الاتاَل  المومحل فاستقطب كؿا تواارَّ الازهن   بمازان ه الػ قاؽ لاعطػي مػن أسػتج ا 
نب الالسّنل المقنو  ال رع الأوػالل ه مف المسن ؿ ومل اةبنحل الالم رالسال إف  الافؽ الكت

نهػػ ي بهػػنيصٍّ وػػراح ال شلػػل وػػحاح الثبػػالت مػػف الكتػػنب الالسػػنل  الاهَػػريج سػػف نطنقػػ  مػػن م 
ػػػنلؼ اةجمػػػنع الالقالاسػػػ  العنمػػػل المقنوػػػ  ال ػػػراعل النػػػنف  تعػػػنلاـ اةسػػػمـ الَنوػػػػل  اَل

فا لممرالنل التي مجنلهن المرالع الالالسن ؿ الالجز انت فػي هػ ا الم(32)الالعنمل القنبماػل  قػ ، الاك
سمػػػ  التطػػػالر بمػػػن اجعمػػػ   قػػػن را  سمػػػ  اسػػػتاعنب المسػػػتح ثنت الالمتوّاػػػرات مػػػف القضػػػنان 
اجػػػػن  اشحكػػػػنـ ال ػػػػرسال لهػػػػن الالتكاػػػػؼ  تسػػػػنسهن الاك الالمسػػػػن ؿ المعنوػػػػرة سمػػػػ  كثرتهػػػػن الاك

اللعػػػؿا مػػػف أهػػػـ الجػػػالت الماػػػن اف المرالنػػػل فػػػي المقػػػ  الالتػػػي  ،الالمالاكبػػػل لكػػػؿا ج اػػػ َّ المماػػػ 
َملهػػن أف اسػػتنبط ا حكػػنـ الالحمػػالؿ ال ػػرسال المم مػػل لممسػػن ؿ  اسػػتطا  المجتهػػ  مػػف

 : المستح ثل سف التطالر العممي الاَّرجهن سماهن منامي
 (36)الالموػمحل المرسػمل (35)الالقاػنس (34)كنةجمػنع (33)مرالنل موػن ر المقػ  التبعاػل -1

ػػعل الالَوػػالبل  (38)الالعػػرؼ (37)الاةستحسػػنف فهػػ ت الموػػن ر فاهػػن مػػف المرالنػػل الالهسه
 م الحاػػػنة بػػػنلحمالؿ الالمتػػػنال  لكػػػّؿ المسػػػن ؿي الالالقػػػن   الالقضػػػنان المسػػػتجّ ة الفقػػػن  منامػػػ

  .لمتطمبنت العور الب كؿَّ استحاؿ مع   التالقؼ الالجمال 
التطباػػؽ العممػػي لممبػػن دء الالقالاسػػ  العنمػػل التػػي نػػصا سماهػػن الكتػػنب الالسػػّنل كمبػػ أ  -2

لعقال  إ  نػػّص الكتػػنب ال ػػالر  المبػػ أ العػػ ؿ المبػػ أ سػػ ـ اةضػػرار المبػػ أ الالفػػنء بػػن
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الالسّنل سم  ه ت المبن دء الترؾ الجز اػنت فاهػن الالتموػامت الالتمراعػنت لإلجتهػن  
  .المقهي بمن اننسب   مهف أحكنَـّ الحمالؿ تالافؽ ا حالاؿ الا زمنل

إمكػػنف توااػػر ا حكػػنـ اةجتهن اػػل بتواػػر ا زمػػنف إ  شتجمػػ  اشحكػػنـ المقهاػػل أمػػنـ  -3
س الطبػػنسهـ الموػػنلحهـ بػػؿ تقبػػؿ التوااػػر تبعػػن  لتواػػر تواػػر اشزمػػنف السػػن ات النػػن

  .مالجب الحكـ ال لؾ ا مؿ كؿا منلـ اره  ب ه نصٌّ وراح مف كتنبَّ اال سّنلَّ 
 ،المػػف مجػػنشت المرالنػػل أاضػػن  جػػالاز تعػػ   ا راء اةجتهن اػػل فػػي المسػػ لل الالاحػػ ة -4

معانػػلَّ فالجػػال  سػػ  ا  مػػف ا راء المبناػػل سمػػ  قالاسػػ  اةجتهػػن  الوػػحاح فػػي مسػػ للَّ 
ـ  مػػ  الزمػػنف أالالمكػػنف المػػرا   اعطػػي الحراػػل  دٍّ مػػف هػػ ت ا راء لمعمػػؿ بمػػن اػػتم 

  .تطباؽ الحكـ فا ه 
الت مؿ  المرالنل أاضن  ا سنلاب الالالسن ؿ في إستعمنؿ المرالع المقهال المستن ة ال   -5

  .ال لاؿ الظني
الحكػػػـ أال  تقراػػػر مبػػػ أ رسناػػػل الضػػػرالرات الا سػػػ ار الالظػػػرالؼ اةسػػػتثنن ال بهسػػػقنط -6

 ،تَمامػػ  تسػػهام  سمػػ  الب ػػره المراسػػنة  لضػػعمهـ أمػػنـ الضػػرالرات الالظػػرالؼ القػػنهرة
الق  الض  المقهنء فػي  لػؾ قالاسػ  تنػ رج تحتهػن جز اػنتَّ كثاػرةَّ ت عػريؼ أحكنمهػن مػف 

 ،الاك ا ضػنؽ اشمػر  إتسيػ    ،الحكـ الكمي لمقنس ة المنهن قنس ة الم ػقل تجمػب التاسػار
المػػػػن جػػػػنز لعػػػػ ر بيط ػػػػؿي  ،الالضػػػػرالرة  تقّػػػػّ ر بقػػػػ رهن ،اتالالضػػػػرالرات تبػػػػاح المحظػػػػالر 

الفي مثؿ ه ت القالاس  امكػف لممجتهػ اف الاػاـل  ،الاك ا زاؿ المنن   زاؿ الممنالع ،بزالال ه 
أف االاجهػػالا الكثاػػر مػػف القضػػػنان المسػػتجّ ة الاَرجػػالا لهػػن أحكنمػػػن  تثبػػت  قػػ رة المقػػػ  

  .(39)منفالالت را  اةسممي سم  مالاجهل الحانة في كؿا سورَّ الز 
إفا من كرنػػن مػػف جالانػػب المرالنػػل الالجالههػػن فػػي المقػػ  اةسػػممي شاعنػػي َضػػالع 
سطػنؤت وػمل اةبنحػل الالم ػرالسال  ،الت را  لكؿا تواارَّ المستج ٍّ َط ن  كػنف أال وػالابن  الاك

فنلمرالنل الالتطالر فػي إَتاػنر الحكػـ اةجتهػن د مػف قبػؿ المقهػنء مجنلهػن الظناػنت التػي 
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أّمػػن مػػن  لّػػت سماػػ  النوػػالص القطعاػػل الانػػ رجي فػػي  ،الب ػػرد بنلبحػػثامتػػ ا إلاهػػن العقػػؿ 
منهاتػػ ه الحاثانتػػ ه ضػػمف ا وػػالؿ الالقالاسػػ  العنمػػل الالسػػنف الثنبتػػل أال  َػػؿي فػػي الوناػػنت 
ضػ  لمقػاـ ال اناػل أال ا َمقاػل لمػ اف اةسػممي فػم  الا ه اؼ مف الالجال  اةنسنني اَل

ػػػػؾم فػػػػي تقبػػػػؿ أحكنمػػػػ  مػػػػف حاػػػػث  الالجػػػػالب الالحرمػػػػل النحال  هػػػػن اةجتهػػػػن  الالتوااػػػػر الش ا  ي
فػهفا  ،ومحال ه ت ا حكنـ لتساار أمالرالحانة الالتعنمؿ الالتطباػؽ فػي كػؿا زمػنفَّ المكػنفَّ 

ثبػػنت المقالمػػنت الالقػػاـه اػػنهـم سػػف ضػػبط الحركػػل الب ػػرال الالتطػػالرات الحاالاػػل فػػم تمضػػي 
فا الثبنت ضرالرةم مف ضرالرات واننل ا ، نر ةم سم  غاره ه دَّ  لحانة الب رال الالنمس الاك

الب ػػػرال بحاػػػث  تتحػػػرؾ ضػػػمفي إطػػػنرَّ ثنبػػػتَّ امنحهػػػن وػػػمل النظػػػنـه الالعػػػ ؿ الاةنضػػػبنط 
طمؽ الحرال لم هالات الالنزالات الب رال   .(40)الاحرسهن مف التَبط الالمالض  الاك

إفا إجتمػػنع وػػمنت الثبػػنت الالمرالنػػل فػػي المقػػ  ا سػػممي هػػي مػػف الَوػػن ص 
فا الثبنت شاقتضي تجما  حركل المكره الالحانة لكنػ   اسػمح  الاك  ،الممازة لممنه  اةسممي

ؿي إطنر الثبنت َه   .(41)لهن بنلحركل في  ا
 املبحث الثالث

 مناذج من املسائل املستحدثة
سنتعرض في هػ ا المبحػث لنمػن جَّ مػف المسػن ؿ المسػتح ثل سػف التقػ ـ العممػي 

ؤتمرات الالنػػػ الات المقهاػػػل الالتقنػػػي الالتػػػي تطػػػرؽ لهػػػن المقهػػػنء المعنوػػػراف مػػػف َػػػمؿ المػػػ
 : البّانالا ا حكنـ الالحمالؿ ال رسال المم مل لهن

 :  اإلتصال الحديثةبواسطة وسائل إجراء العقود : ادلسأنت األوىل

بػاف  َوػاف  (42) هب كثاػر مػف المقهػنء المعنوػراف الػ  جػالاز إجػراء العقػال 
سػػػمكي الالبػػػرؽ فػػػي مكػػػنناف متبنسػػػ اف بالاسػػػطل السػػػن ؿ اةتوػػػنؿ الح اثػػػل كنلهػػػنتؼ الم

المّمػن الري ي فػي  لػؾ منجػنء  ،(43)(الكالمباػالتر)الالمنكس الالتمكس ال ن نت الحنسب ا لي 
الالون ر سف مجم  المقػ  اةسػممي المنعقػ  فػي  الرة مػؤتمرته  6/ 45/5في القرار رقـ 
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هػػػ المالافػػػؽ 1410  ػػػعبنف 23-17السػػن س بجػػّ ة فػػػي المممكػػل العرباػػػل السػػعال ال مػػف 
ػػػػت المقػػػرات ،ـ1990 (مػػػنرس)  ار  14-20 الػػػػالار ت فػػػي هػػػػ  القػػػرار سمػػػػ   حاػػػث نوا

 ): منامي
ـا التعنق  باف غن باف شاجمعهمن مكنفم الاح  -1  ،الش اػر  أحػ همن ا َػر معنانػل   ،إ ا ت

الكننػػػت السػػػامل اةتوػػػنؿ بانهمػػػن الكتنبػػػل أال الرسػػػنلل أال السػػػمنرة  ،الش اسػػػم   كممػػػ 
كس ال ن ػػػنت الحنسػػػب ا لػػػي الانطبػػػؽ  لػػػؾ سمػػػ  البػػػرؽ الالػػػتمكس الالمػػػن (الرسػػػالؿ)

فمي هػ ت الحنلػل انعقػ  العقػ  سنػ  الوػالؿ اةاجػنب الػ  المالجػ  إلاػ   –الكالمباالتر 
  .القبالل 

ـا التعنق  باف طرفاف في القتَّ الاح َّ الهمن في مكػنناف متبنسػ اف -2 الانطبػؽ هػ ا  ،إ ا ت
ّبػػؽ التط ،فػػهّف التعنقػػ ي بانهمػن ا عتيبػػر  تعنقػػ ا بػاف حنضػػراف ،سمػ  الهػػنتؼ الالمسػمكي

  .سم  ه ت الحنلل ا حكنـ اشومال المقررة ل   المقهنء الم نر إلاهن في ال ابنجل
إ ا أوػػػ يري العػػػنرض بهػػػ ت الالسػػػن ؿ إاجنبػػػن  م حػػػ   المػػػّ ة اكػػػالف ممزمػػػن  بنلبقػػػنء سمػػػ   -3

 .اللاس ل  الرجالع سن  إاجنبه  تمؾ المّ ة
الوػػػرؼ ة ػػػتراط  أفا القالاسػػػ  السػػػنبقل شت ػػػمؿ النكػػػنح ة ػػػتراط اة ػػػهن  فاػػػ ه الش -4

  .الش السميـ ة تراط تعجاؿ رأس المنؿ ،التقنبض
مػػػناتعّمؽ بهحتمػػػنؿ التزااػػػؼ أال التزالاػػػر أال الومػػػط ارجػػػ  فاػػػ ه الػػػ  القالاسػػػ  العنمػػػل  -5

 .(44)(.لإلثبنت
 :  انتحهيم

بّانػػت المقػػرات المنوػػالص سماهػػن فػػي هػػ ا القػػرار جػػالاز إجػػراء العقػػال  المتنالسػػل 
ؿ الح اثػل المعتمػ ة سمػ  التقناػنت المناػل العنلاػل الالتػي باف الننس بالاسطل  شت اةتون

تمّكف مف إاونؿ فحال  َطػنب المتعنقػ اف المتمػنرقاف مكننػن  ب ػ ف العقػ  البنلوػالت أال 
الاك ا أر نػػن أف  نت مػػؿ النقػػؼ سمػػ  أهػػـ  ،الوػػالرة الالوػػالت أال الكتنبػػل أال بػػ د  ػػكؿَّ  َػػر
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 الف  (الهػال الجػػالاز) ت المسػػ للالعمػؿ الراء هػ ا الَاػػنر المقهػي الالحكػػـ اةجتهػن د فػػي هػ 
غارهته مف ا حكػنـ التكماماػل نجػ  أنهػن تسػتن   الػ  مػن اػ تي مػف ماػن اف المرالنػل فػي المقػ  

  :اةسممي
 :  طنَّ األالل في المع م ت وم يدالل اإلب    -2

أفا ا وػػؿ فػػي المعػػنممت مػػف سقػػال  المػػن اتوػػؿ بهػػن مػػف  ػػرالطَّ الغارهػػن هػػي 
 مػػن منعػػ   ال ػػرع فػػي نػػصٍّ مػػف وػػراح ال شلػػل الالثبػػالت اةبنحػػل فػػم امنػػ   فاهػػن  ػػيء اشّ 

ـ  ): ، فػػػػنؿ تبػػػػنرؾ التعػػػػنل (45)مػػػػف نوالوػػػػ ه  مػػػػاك  ـي سي ـ  مػػػػنحرا ػػػػؿي ليك ػػػػ الجػػػػ   ،(46)(القيػػػػ  فوا
ؿ  فػي : اةست شؿ  َ ؿ لنػن فػي تحرامػ ه فهػال حػمؿم بػنّص القػر ف ال الاػ  أفا كؿا من ليـ اموا

جنرةَّ الغارهن ال من لـ امّوػؿ لنػن فػي  لؾ المعنممت التي احتنج الاهن الننس مف با العَّ الاك
فنلمعنممت المنهن العقال  شتتطمب  .تحرام  منهن مف كتنبَّ أال سّنلَّ فهال مبنحم حمؿم لنن

ّنمن اكمي في وحتهن أّش تحّرمهن ال راعل فهف  لػـ اػر  الػ لاؿ  الرال  ال لاؿ ال رسي بهن الاك
  .(47)ال د احظرهن فهنهن تبنح  إستوحنبن  ل وؿه 

   :ع ة مال لح الن سمرا -1
ستنبنطهن سم  مقنو  ال راعل اةسممال  اعاّلؿ في تَرا  أحكنـ المعنممت الاك

الأسػنس  لػؾ أفا هػ ت ال ػراعل إّنمػن جن ػت  ،في جمب مونلح العبن  ال رء الممنسػ  سػنهـ
لتمباػػػل الحنجػػػنت الحقاقاػػػل التػػػي تسػػػتمزمهن ظػػػرالؼ الحاػػػنة المقتضػػػانت التعنمػػػؿ فػػػي كػػػّؿ 

ـ  الا سػري الش ): ا  سم  الَمؽ الرفعن  لمحرجي سنهـ قنؿ تعنل زمنفَّ المكنف تاسار  ا رهاػ   ال  بك ػ
ػػري  ـ  الع س  ػػريجَّ ): القػػنؿ جػػؿا السػػم ،(48)(ا راػ   بك ػػ ػػف  حي ميػػاك ـ فػػي الػػّ افه مه عيػؿي سي منجي ، فمػػن (49)(الي

ػميَـّ إّنمػن كػنف لسػ  حنجػنت النػنس الرفػ   جػنرةَّ السي   رِّعي مف العقال  الالمعنالضنت مف با َّ الاك
ستثمنرهن المن  أكمهن بنلبنطؿ   .(50)الحرجي الالم قل سنهـ الحمظ أمالالهـ الاك
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 :  ( ري  الدع قة ورض ئيده  )وجوة الدراضي بين  رفي العقة  -3
وػالرة م حاػلم م ةجتمػنع وػمتن المرالنػل الالثبػنت قػي مسػن ؿ  التراضي فػي العقػال 

سػػال فػػي جماػػػ  المقػػ  اةسػػممي فمػػي جننػػب الثبػػنت اعػػػ م التراضػػي مػػف المبػػن دء ا سن
أّمػن الجػ  المرالنػل فاتمثػؿ فػي قبػػالؿ أد  ػكؿَّ اعّبػر  سػف رضػن ال الطػرفاف سػػالاء   ،العقػال 

كػػػنف لمظاػػػن  مبن ػػػرا  أال رسػػػنلل أال الكػػػام  أال إتوػػػنش  برقاػػػن  أال هنتماػػػن  ممػػػن أضػػػح  التقػػػّ ـ 
  .(51)الحضنرد امّ  اةنسنف ب ه 

اػػ الر  حاللهػػن شتتطمّػػب  فػػي إفا العقػػال  المتبن لػػل كػػنلباالع الاةجػػنرات النحالهػػن المػػن 
ـّ التعنقػػ  التترتػػب  ال ػػراعل اةسػػممال أكثػػر مػػف إلتقػػنء اةرا تػػاف الوػػحاحتاف السن  ػػ َّ اػػت

فنلتراضػػػػي هػػػػال أسػػػػنس إنعقػػػػن  العقػػػػال  بهتمػػػػنؽ إجتهػػػػن ات فقهػػػػنء المػػػػ اهب  ،سماػػػػ ه  ثػػػػنرهت
فا اةاجػػنب الالقبػػالؿي النحالهمػػن السػػاملم لمتعباػػر سنػػ    ڦ  ڄ   چ  :قػػنؿ تعػػنل ، (52)اةسػػممال الاك

 چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
قػػػنؿ سماػػػ ه  ،،(54)(إّنمػػػن الباػػػ  سػػػف تػػػراضَّ ): ()القػػػنؿ النبػػػي  ،(53)
ػػػػؿم مػػػػنؿي إمػػػػردءَّ مسػػػػمَـّ أّش سػػػػف طاػػػػب نمػػػػسَّ منػػػػ   ): الوػػػػمة الالسػػػػمـ الالجػػػػ   .(55)(شاحه

أفا مجػػػّر ي التراضػػػي هػػػال الػػػ د االلّػػػ  العقػػػ  الالتزامنتػػػ ه  الف حنجػػػلَّ لممنرسػػػلَّ : اةسػػػت شؿ
  . كمالَّ معانلَّ 

 :  جواز الدع قة بين غ ئبين بمخدلف وس ئل اإلدال ل -4
اجػػػالز  أاضػػػن  التعنقػػػ  بػػػاف غػػػن باف ال لػػػؾ سػػػف طراػػػؽ الكتنبػػػل أال إرسػػػنؿ رسػػػالؿ 

فمال كتب  ػَص م  َػري غن ػب بعتػؾ  ارد بكػ ا الالوػؿي الكتػنب لػ    ،بانهمن النحال  لؾ
ؿي الم ػػترد بعػػ  فػه ا قبيػػ ،كػنف  لػػؾ إاجنبػػن  مػف ا الؿ الكػػ فا المالجػػب حضػري بنمسػػ ه العقػػ 

إطمسػػ ه سمػػ  مػػن أالجبػػ   ا الؿ فػػي الكتػػنب إنعقػػ  العقػػ  الكػػنف وػػحاحن  سمػػ  قػػالؿ أكثػػر 
  .(56)المقهنء

إفا مجمس العق  باف الون باف هال زمنف اةتونؿ بانهمن في  ػ ف العقػ  الالحػنؿ 
التػػػي اكػػػالف المتعنقػػػ اف مقبمػػػاف سمػػػ  التمػػػنالض فػػػي العقػػػ  ال الانطبػػػؽ هػػػ ا اشمػػػر سمػػػ  
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اف غػػػن بافه سػػػف طراػػػؽ أجهػػػزة اةتوػػػنؿ الح اثػػػل كػػػنلبرؽ الالػػػتمكس الالمػػػنكس التعنقػػػ  بػػػ
الالهنتؼ الالمسمكي فحانمن اوؿ  الَطنب أال  –الكالمباالتر  -ال ن نت الحنسب ا لي 

ؿ ال  الطرؼ  البرقال أال إ عنر التمكس أال المنكس ب  ف العق  الالمتضمف إاجنب المرسه
مجمػػػس التعنقػػػ  بػػػاف الوػػػن باف هنػػػن هػػػال محػػػؿ البعبػػػنرةَّ أالضػػػح إفا  ،الثػػػنني ابػػػ أ المجمػػػس

أد هال الحنؿ التي اكػالف فاهػن  ،الوالؿ المحن ثل الهنتمال أال اة عنر ال  ميف الّج ي إلا 
تحػن ي مجمسػػهمن هػػال زمػػف  المتعنقػ اف مقبمػػاف سمػػ  التمػػنالض ب ػ ف العقػػ  بهػػ ت الطراقػػل الاك

مالف محن ثتهمن ال  فهف إنتقؿ مض ،اةتونؿ بانهمن من  اميت محن ثتهمن في   ف  العق 
فػػه ا قبػػؿي المَنطػػب الػػ د الوػػم   اةاجػػنب مػػن أالجبػػ   ا الؿ  ، ػػ فَّ  َػػر إنتهػػ  المجمهػػس  

فػن   ،في المجمس اللـ ايعرض سن   إنعق ي العق    ػ ه س ر  أّمن إ ا و يري من   منايػ ؿم سمػ  إسراضه
فػي غاػر  ػ ف  الكػ لؾ شانعقػ  إ ا إنتقػؿي المتحػ ثنف الػ  حػ اثَّ  َػر ،فهفا العق  شانعقػ ي 

السمػػ  مػػن تقػػ اـ نجػػ   أفا الجػػ  المرالنػػل الػػ اسي لهػػ ا الَاػػنر المقهػػي الاضػػحم إ   .(57)العقػػ 
شا تريط  لوّحل العق  أف اكالف المتعنقػ اف فػي مكػنفَّ الاحػ َّ فاجػالز  أف اتعنقػ ا فػي حػنؿ 
ؿي اةاجنب ال  المَنطب فك ّف المالجب  كالف مكنف أح همن غار مكنف ا َر فهف  الوي

  .ري بنمس ه الأالجب العق   ق   حض
 نقل األعض ء: ادلسأنت انثانيت

أجنز كثار مف المقهنء المعنوراف إنتمنع اةنسنف بهسضنء جسػَـّ  َػر حّاػن  أال 
مػػػ  مراسػػػنة  ،ماتػػػن  سػػػف طراػػػؽ نقػػػؿ هػػػ ت اةسضػػػنء بالاسػػػطل التقناػػػنت الطباػػػل الح اثػػػل

التتحقؽ مقنو  ال راعل الضالابط الالقاال  ال رسال التي تونف  بمراسنتهن كرامل اةنسنف 
اةسػػممال فػػي تحوػػاؿ الَاػػر لممػػر  الالجمنسػػل الاحوػػؿي التػػراحـي الاةاثػػنر الا تومّػػب سمػػ  

الفػي مػناتعّمؽ  .(58)اشضرار النمسال الاةجتمنسال الحن ثػل لمػف جػرت لهػـ هػ ت العمماػنت
ب لؾ نبّاف في من ا تي جالانب مف قرار مجمس المق  اةسممي المنعق  في  الرة مػؤتمرت 
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 11-6هػػػػ المالافػػػؽ 1408وػػمر 23-18الرابػػ  بجػػػّ ة بنلمممكػػػل العرباػػل السػػػعال ال مػػػف 
 : حاث نّوت فقرات ه ا القرار سم  منا تي ـ1988سنل  ((فبراار)) بنط 

مػ   ،اجالز نقؿ العضال مف مكنفَّ مػف جسػـ اةنسػنف الػ  مكػنفَّ  َػر مػف جسػم ه : أول  )
مماػػل أرجػػح  مػػف الضػػرر المترتػػب مراسػػنة الت كػػ  مػػف أفا النمػػ  المتالقػػ  فػػي هػػ ت الع

الب ػػػرط أف اكػػػالف  لػػػؾ ةاجػػػن  سضػػػال ممقػػػال  أال ةسػػػن ة  ػػػكم ه أال الظامتػػػ   ،سماهػػن
أال ةوػػػمح ساػػػب أال إزالػػػل  منمػػػل تسػػػبب  لم ػػػَص أ    نمسػػػان  أال  ،المعهػػػال ة لػػػ 

 سضالان  
إف كػنف هػ ا العضػال  ،اجالز نقؿ العضال مػف جسػـ إنسػنفَّ الػ  جسػـ إنسػنفَّ  َػر:   ني   

الاراسػػ  فػػي  لػػؾ إ ػػتراط كػػالف البػػن ؿ كنمػػؿ ا هماػػل  ،كنلػػ ـ الالجمػػ  ، اػػن  اتجػػ   تمقن
 التتحقؽ ال رالط المعتبرة

ػػزءَّ مػػف العضػػال الػػ د إستؤوػػؿي مػػف الجسػػـ لعمّػػل مرضػػالَّ    ل أأ  : تجػػالز  اةسػػتمن ة مػػف ج 
 .ك َ ي قرنال العاف ةنسنف من سن ي إست ونؿ العاف لعّملَّ مرضالَّ  ،ل َصَّ  َري 

  .ؿ سضالَّ تتالقؼ سما ه الحانة كنلقمب مف إنسنفَّ حيٍّ ال  إنسنفَّ  َري احّرـ  نق: رابع   
ف  لػـ : خ مس    ا حراـ نقؿ سضالَّ مف إنسنفَّ حيٍّ ا عيّطؿي زالال   الظاملَّ اسنسالَّ فػي حانتػ ه الاك

أّمػػ  إف كػػنف النقػػؿ   ،تتالقػػؼ سػػممل أوػػؿ الحاػػنة سماهػػن كنقػػؿه قرناػػل العػػاف كمتاهمػػن
 .نظرَّ كمن ا تي في المقرة الثنمنلالَّ فهال محّؿ بحثَّ ال اعطؿي جزءا  مف الظاملَّ أسنس

أال  ،اجالز نقؿي سضالَّ مف ماتَّ الػ  حػي تتالقػؼ حانتػ ه سمػ  نقػؿي  لػؾ العضػال: س ةس   
ب ػرطي أف  اػ  في الماػت قبػؿي مالتػ ه أال  .تتالقؼي سممل الظاملَّ اسنسػالَّ فاػ ه سمػ   لػؾ

إف  كػػنف المتػػالفي مجهػػالؿي  أال ب ػػرط مالافقػػل اللػػيا أمػػر المسػػمماف ،الرثتػػ ه بعػػ ي مالتػػ ه 
  .أال شالرثلي ل    ،الهالال

ـا باننهػن: س بع     ،الانبوي ممحظػل اةتمػنؽ سمػ  جػالاز نقػؿ العضػاله فػي الحػنشته التػي تػ
ـا  لؾ بالاسطل با ي العضاله  إ  شاجػالز  إَضػنعي أسضػنء اةنسػنف  ،م رالطم ب ف  شات
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الحوػػػالؿ سمػػػػ  العضػػػػاله  أّمػػػػن بػػػ ؿي المػػػػنؿ مػػػػف المسػػػتما ، إبتوػػػػنء ،لمباػػػ  بحػػػػنؿَّ مػػػن
ؿا إجتهن َّ النظيرَّ  ،المطمالب سن  الضرالرة أال مكنف ة  التكرامن     .فمحه

ممن ا َؿ  في أوؿي المالضػالع فهػال محػؿا  ،كؿا منس ا الحنشت الالوالر الم كالرةي  :  من   
الاجبي طرح   لم راسل الالبحث فػي  الرةَّ قن مػلَّ سمػ  ضػالء المعطاػنت  ،بحثَّ النظر

  .(59)(الطباله 
 :  يمانتحه

ػت سمػ   في من اتعممؽ بمن جنء في ب اال المقرة ا الل  مف ه ا القرار الالتػي نوم
جػػالاز نقػػؿ العضػػاله مػػف مكػػنفَّ فػػي جسػػـ اةنسػػنف الػػ  مكػػنفَّ  َػػري مػػف جسػػم ه أد النقػػؿ 

ا فػػهفا الجػػ  المرالنػػل الػػ اسي ةَتاػػنر حكػػـ الجػػالاز هنػػن هػػال  ةالػػ اتي البنلتمنوػػاؿ الػػالار 
إنقػػن  ا نمػػسه الا سضػػنء ال فػػ  الَطػػره الالضػػررسنهن مػػ  تحقاػػؽ الموػػمحل المتمثمػػل فػػي 

الجال  الضرالرة أال   ة الحنجل الأف  تقترف سممال النقؿ ب مف العالاقػب النن ػ ل سػف قطػ  
ّش فػػػهف  حػػػ الثي الَطػػػر  سمػػػ  العضػػػال أال سػػػ ـ أمػػػف نجػػػنح غػػػرسه  ،الجػػػزءه أال غرسػػػ    الاك
ـ  تكػػف هنػػنؾ ضػػرالرةم أال حنجػػلم فػػم اجػػالز ،العضػػال سنػػ  نقمػػ ه  سن  ػػ َّ نقػػؿ العضػػاله  أال لػػ

  .(60)لتننقض  لؾ م  مقنو  ال نرع في الجالب المحنفظل سم  ا نمسه الا سضنء
الفامػػػن اتعمّػػػؽ بمػػػن جػػػنء فػػػي هػػػ ت المقػػػرة مػػػف نقػػػؿ العضػػػال مػػػف مكػػػنف مػػػف جسػػػـ 
اةنسنف ال  مكنفَّ  َر في جسم ه  جؿ إومحي سابَّ أال إزالل  منملَّ تسػبب  لم ػَص 

الج  المرالنل ال اسي ال  القالؿ بنلجالاز هال ا َ  بمب أ رف  أ    نمسان  أال سضالان  فهفا 
الحرج المتمثؿ بطرالء سابَّ الت الا َّ َمقي ق  اكالف م سنة لنمالر الننس أالسَراتهـ مػف 

الاعػػزز هػػ ا الَاػػنر المقهػػي الهػػال  ال ػػَص بػػ ه المناترتػػب سماػػ ه مػػف أ    نمسػػي السضػػالد
في لرجػػؿَّ قطعػػت أنمػػ   ): ()الجػػالاز مػػنالرد أفا النبػػي  فػػي الحػػرب أف  اتَػػ ي أنمػػن  مػػف  أ ه

، السمػػ   لػػؾ فػػهف تعػػ اؿ ا نػػؼ ا سػػالج أال تعػػ اؿ العػػاف الحػػالشء شبػػ س بػػ ه (61)( هػػبَّ 
أمن إ ا كنف النقؿ لمعضال مف بػنب التجماػؿ الزا ػ  الزاػن ة  ،(62) ّن   مف بنب إزالل العاب
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 تعػنل  الهػال الح سف اللاس مف أجؿ إزالػل العاػب فهػال محػّرـم لمػن فاػ ه مػف توااػر َمػؽه ال
ـي الال ػػر ا سػػننف التمماجهػػػن فا الرسػػالؿ  (63) ػػبا م بػػنلنمص الالال ػػػ لعػػفي الننموػػػل  ()الاك

  .الال أسمـ ،(64)الالمتنمول الالالاومل الالمستالومل الالالا مل الالمستال مل
أّمن بَوالص من جنء في المقرة الثننال مف جالاز نقؿ العضال مف جسػَـّ إنسػنفَّ 

فنػػر  أفا الجػػ  الجػػالاز فػػي  تمقن اػػن  كنلػػ ـه الالجمػػ  االػػ   َػػر إ ا كػػنف هػػ ا العضػػال اتجػػ   
ا محمالؿم سم  حنلل الضرالرة فونلبن  مػناكالف التبػّرع ل ـ الالتبّرع ب ه مف إنسنفَّ  َرنقؿ ا

النقػػؿ الػػ ـ  جػػؿ إنقػػن  حاػػنة  ػػَصَّ م ػػرؼَّ سمػػ  الهػػمؾ لمقػػ ته كماػػنتَّ مهمػػلَّ مػػف  مػػ ه 
فنلمومحل هنن  ،التبّرع بنل ـ لوار ضرالرة الش اظفا أفا أح ا  ا طمب  من    ،احتنجهن جسم   

فا التبػّرع بنلػ ـ ش اضػرم بنةنسػنف المتبػّرع إ  أفا  راجحلم الممس ة الهمؾ م فالسلم سػّامن الاك
الػػ ـ مّمػػن اػػ تي َمقػػ م سػػراعن  أد مّمػػن اتجػػ    تمقن اػػن  فهػػال مػػف المنموػػمت بَػػمؼ التبػػّرع 

فػػه ا كػػنف التبػػّرع بن سضػػنء جػػن زا  سنػػ   ،بن سضػػنء التػػي لػػال تبػػّرع بهػػن مػػن ن ػػ ت ثنناػػل  
مراسنة الضالابط في  لؾ ا فهفا التبّرع بنل ـي جن زم مف بنبَّ أالل  لهمن  كرنن
(65).  

الفامن اتعّمؽ بجػالاز الترقاػ  الجمػ د الػ د الري ي فػي هػ ت المقػرة فػهفا الجػ  المرالنػل 
كنمهػػن لم ػػرالط الػػ اسي الػػ  الجػػالاز هػػال هػػال أفا الترقاػػ  ربمػػن اكػػالف ضػػرالرةم تَضػػ  أح

الأّن   اجب أف  تتالفر فػي سمماػل الترقاػ  الجمػ د جممػل  ػرالط منهػن أف   ،العنمل لمضرالرة
الجمػ  فػي الأف شاتسػبب نػزع  ،تكالف سممال الترقا  هي الالسامل الالحاػ ة لعػمج المػراض

المنهػػن أف   ،حػػي الػػ  ضػػررَّ امنثهػػؿ  ضػػرر المتبػػراع لػػ   أال بقالتػػ ه  حنلػػل التبػػّرع مػػف إنسػػنفَّ 
  .الال  أسمـ .(66)سم  الظف نجنح سممال الترقا  اومب

الفي مناتعّمؽ بنلمقرة الثنلثل التي نّوت سم  سم  جالاز اةستمن ة مف جزءَّ مف 
سطن ػ ه ل ػَصَّ  َػر محتػنجَّ  (لعمػلَّ مرضػالَّ )العضال ال د إستؤوؿ مف جسـ إنسػنفَّ  الاك

سطػػن ك َػػ  قرناػػل سػػاف   مػػي سنػػ  إست وػػنؿ ،إلاهػػن ء هػػ ت القرناػػل سانػػ ه لعمّػػل مرضػػالَّ الاك
 َػػرَّ محتػػنجَّ إلاهػػن ا فنػػر  أفا الجػػ  المرالنػػل الػػ اسي الػػ  الجػػالاز اتمثػػؿ  فػػي أفا إسطػػنء 
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العضػال المستؤوػؿ ل ػػَصَّ  َػري لعمػػلَّ مرضػالَّ فاػ ه ا ػػتمؿ  سمػ  منمعػػلم َنلوػلم لمواػػر 
فا العضػال المستؤوػؿ  ، الف إحتمنؿ أدا ضررَّ سم  ال ػَص المستؤوػمل منػ    سػّامن الاك

، الأنا   شاالج   االج   لاؿم وراحم سم  التحراـ فاكالف (67)ال ون رم ال  التحمؿه إف  ت رؾ فه
التبػػػّرعي بنلعضػػػال أال الالوػػػال بػػػ  هنػػػن مػػػف بػػػنب القربػػػل  ا مػػػر  هنػػػن سمػػػ  اةبنحػػػل الاػػػ َؿ  

  .الال  أسمـ .(68)الم جالر سماهن إف  ق رفي بنلنال الَنلول لالج  ال تعنل 
قػػرة الرابعػػل الالتػػي جػػنء فاهػػن الػػنّص سمػػ  تحػػراـ أّمػػ  فامػػن اتعمّػػؽ بمػػن جػػنء فػػي الم

فنػػػػر  أفا الجػػػػ  التحػػػػراـ  ،نقػػػػؿ سضػػػػالَّ تتالقػػػػؼ سماػػػػ  الحاػػػػنة كنلقمػػػػب مػػػػف إنسػػػػنفَّ  َػػػػري 
الالتمسؾ بثالابت ال راعل محمالؿم سم  من ا سبب   النقؿ سم  ه ا النحال مف ضػررَّ مؤكػ َّ 

الر تافه أال الكماتاف  لنمس المنقالؿ إ  غنلبن  مناؤ د نقؿ  بعض ا سضنء كنلقمب أال كمتن
ف كػػنف فاػػ  جمػػبي نمػ م لمواػػر ال فػػ ي ضػػررَّ فػػهفا  ،الػ  الالفػػنة ف النقػػؿ سمػػ  هػ ا النحػػال الاك الاك

الالػنمس هػي ال اعػلم مػف ال تعػنل   ،فا ه إست اءم سم  نمس المنقػالؿ منػ   بنةزهػنؽ الالقتػؿ
الال  ،(69)سن  اةنسنف فم اجالز جمب الضرر المؤك  لهن ب اف  إزالل الضرر سف الوار

  .أسمـ
أّمن المقرة السن سل التي نّوت سم  سم  جالاز نقػؿي سضػالَّ مػف ماػتَّ الػ  حػيٍّ 
تتالقؼ حانت   سم   لؾ العضال اال تتالقؼ سممل الظاملَّ أسنسالَّ فا  سمػ   لػؾ الب ػرط 
أف  اػػػ  ف الماػػػت أال الرثتػػػ ه بعػػػ  مالتػػػ ه أال مالافقػػػل اللػػػي أمػػػر المسػػػمماف إف كػػػنف المتػػػالف  

  .رثل ل   مجهالؿ الهالال أال شال 
فهفا جننب المرالنل ال اسي ال  َانر الجالاز هنن محمالؿ سم  أحكنـ الضػرالرة 

الػػ اف  (71)الهػػال مػػ هب جمهػػالر المقهػػنء (70)التػػي ابػػنح  بهػػن المحظػػالر  جػػؿ  فػػ  التهمكػػل
 چ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : إسػػػػت ّلالا سمػػػػ   لػػػػؾ بقاللػػػػ  تعػػػػنل 

القاللػػػػ ه  (72)
ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں    ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ : تعنل 

 چ ں  ڻ     ڻ
ف باحي سم   لؾ أكؿ النجنسنت الالمحّرمنت سمػ  الػرغـ ممػن فاهػن مػف  (73)
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أسظػػـ أش الهػػي هػػمؾ  ممسػػ ة إ  أفا فػػي تػػرؾ المحظػػالر الاة ػػراؼ سمػػ  التهمكػػل ممسػػ ة م
 چ ۀ  ہ  ہ      ہ               ۀ  چ : الػنمس التػي أمػر ال ػنرع  بحمظهػن القػ  قػنؿ تعػنل 

(74) 
 : چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  چ  چچ القػػنؿ سػػزا الجػػؿا

السن  ػػ َّ شسبػػرة ة ف  ،(75) 
  .(76)المات قبؿ مالت ه 

الفامػػن اتعمّػػؽ بجػػالاز نقػػؿ العضػػال مػػف الماػػت  جػػؿ سػػممل الظامػػلَّ أسنسػػال فػػي 
ال الرثتػ ه أال مالافقػل اللػي أمػر أ (قبػؿ الفنتػ )العضال البنل رالط الم كالرة الهػي إ ف الماػت 

مػل الكرامػل  ر  المسمماف فرغـ أفا في  لؾ ممس ة   الالج م لمتحراـ إ  أفا في  لؾ إنتهػنؾ لح 
فػي ال ػراعل اةسػممال ش اجػالز المسػنس بهػن سػالاء  كػنف حّاػػن  أال  ا  مػي الهػي موػالنل م

چک  ک        ک  گ    کچ : تعػػػػنل قػػػػنؿ  ،(77)ماتػػػػن  
: () الرسػػػػالؿ الكػػػػراـ القػػػػالؿ (78)

فػهفا هنػنؾ موػمحل م تربػالم سمػ  ممسػ ة سػ ـ النقػؿ  ،(79)(كسري سظـي المّاته ككسرهته حي)
التتمثؿ  بهنتمنع المسمـ الحي بنقؿ العضال مػف الماػت الػ  العضػال المقوػال  مػف جسػم ه 
ـي الحػػي  فػػي حػػنؿ غمػػبي سمػػ  ظػػفِّ الطباػػب نجػػنحي سمماػػل غػػرس الجػػزء المنقػػالؿ الػػ  جسػػ

ستمن ة الحي بنلعضال ال منقالؿ إلاػ ه بهستبػنرته سمجػن  المػ االاة الاػؤ د الجسػـ بػ  الظن مػ ه الاك
ال راطل أف تؤمف المتنل ال لؾ اكالف مالجال ا  م  الوػال الماػت بػ لؾ قبػؿ  ،التي إفتق هن

الفنتػػػ ه أال اقػػػرف ا مػػػر بمالافقػػػل سوػػػبت ه بترتاػػػب الماػػػراث إف كػػػنف الماػػػت الأسػػػرت ه الأهمػػػ ه 
ههؿي أهمػ  فا همت  َوات  الج  جػالز  لػؾ أاضػن  بػه ف القضػنء الاللػي أمػر معرالفاف فهف ج 

حتراـ ،المسمماف كمػن تجػر  لمحػي ال الف مسػنسَّ  الأف تجر  العممال لممات بكؿِّ سننالَّ الاك
ته الش انتقص مف حقالق ه مف توساؿ التكمافَّ الومةَّ سما ه    .(80)بحرمل جس ه

با  أسضنء  الفي من اتعّمؽ بمن جنء في المقرة السنبعل الالتي نّوت سم  تحراـ
ـم بنوػػػالص  نسػػػنف فالجػػػ  التحػػػراـ المسػػػتن  الػػػ  ثالابػػػت ال ػػػراعل هػػػال أفا اةنسػػػنفاة مكػػػرا

فا الباػػ  هػػال مبن لػػل مػػنؿم بمػػنؿَّ سمػػ  سػػباؿ التراضػػي البػػ ف  اةنسػػنف لػػاس بمػػنؿَّ  القػػر ف الاك
ف  أجزنن البا  فهف أسضنء جس  اةنسػنف  حت  ا َؿ في مجنؿ المسنالمل الالمعنالضل الاك
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الهػػال منتمعمػػ   زمػػرم مػػف العوػػنبنت الالسمنسػػرة فػػي القتنػػن توػػبح  مالضػػ  تجػػنرةَّ الوػػمقنتَّ 
الحنضر حاػث  ت ػترد أسضػنء المستضػعماف الالمقػراء مػف النػنس مػف مَتمػؼ اشجنػنس 

  .(81)الالم نت التباعهن لجهنت معانلَّ في تجنرةَّ َساسلَّ محّرملَّ  رسن  السقم  
هبػػػػل أّمػػػن لػػػال بػػػ ؿ المنتمػػػػ   مػػػف النقػػػؿه مبموػػػػن مػػػف المػػػنؿ سمػػػػ  سػػػباؿ اله اػػػل الال

 .الال أسمـ ،(82)الالمسنس ة الب الف  رالطَّ مسبقلَّ اال مسّمنة فهفا  لؾ جن زم سم  الراجح
اإلسأدع ن  ب ل سأ ا الكل أي والمراالأة العلميأ  فأي ط بأ ت  ادلسأنتانثانثت:

 :  بةاي ت الشهور القمري 
مػػػػف الجػػػػالت اةسػػػػتمن ة مػػػػف مرالنػػػػل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي التعنمػػػػؿ مػػػػ  المسػػػػن ؿ 

 ثل الالتػػي تحتمػػؿ ا حكػػنـ اةجتهن اػػل لعػػ ـ الرال  النوػػالص ال ػػرسال الالقضػػنان المسػػتح
الوراحل فاهػن ا قػالؿ كثاػر مػف المقهػنء المعنوػراف بجػالاز اةسػتعننل بنلحسػنب الممكػي 

ثبػػنت الوػػانـ المػػنهـ  ،الالمراوػػ  العمماػػل التػػي تعتمػػ   التقناػػنت الح اثػػل لرؤاػػل الهػػمؿ الاك
رقػن الالػ كتالر االسػؼ القرضػنالد الال ػا  العّممل أحم  محم   نكر الال ا  موػطم  الز 

، (83)سب الرزاؽ سمامي سضال ها ل كبػنر العممػنء فػي المممكػل العرباػل السػعال ال الغاػرهـ
الون ر سف مجمس مجمػ  المقػ  اةسػممي المنعقػ   (6)الاؤا  ه ا منجنء في قرار رقـ 

  نػػػصا ـ إ1986فػػػي  الرة مػػػؤتمرهته الثنلػػػث بعّمػػػنف سنوػػػمل المممكػػػل ا ر ناػػػل الهن ػػػمال 
إفا مجمػػػس المقػػػ  اةسػػػممي المنعقػػػ  فػػػي  الرة مػػػؤتمرهت ): القػػػرار المػػػ كالر سمػػػ  مناػػػ تي

الػ  11هػ/  1407ومر  13-8الثنلث بعّمنف سنومل المممكل اشر نال الهن مال مف 
  .ـ1986أكتالبر  16

 : مسةلدين (( ت الشهور القمري دو ية بةاي))بعة طسدعراضه في قضي  
 .إَتمؼ المطنل  سم  تالحا  ب اال ال هالرم   ت ثار : األولى
  .حكـ إثبنت أالا ؿ ال هالر القمرال بنلحسنب الممكي: ال  ني 
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البعػػػػ  إسػػػػتمنس ه الػػػػ  ال راسػػػػنت المق مػػػػل مػػػػف ا سضػػػػنء الالَبػػػػراء حػػػػالؿ هػػػػ ت 
 :  قّرري  ،المس لل

 : في المسةل  األولى
ػػبي سمػػ  المسػػمماف اةلتػػزاـ بهػػن الشس بػػرة ةَػػتمؼ إ ا ثبتػػت الرؤاػػل فػػي بمػػ َّ الجي

طنب بن مره بنلوالـ الاةفطنر َه   .المطنل  لعمالـ ال
 : في المسةل  ال  ني 

ػػػ ي مراسػػػنة   ،الجػػػالب اةستمػػػن  سمػػػ  الرؤاػػػل سػػػنب الممكػػػي الالمراوه الاسػػػتعنف بنلحه
  .(84)(.ل حن اث النبالال الالحقن ؽ العممال
 هػ الالون ر سف ها ل كبنر2/11/1403بتنرا   (108)ك لؾ جنء القرار رقـ 

العممػػنء فػػي المممكػػل العرباػػل السػػعال ال متضػػمنن أهماػػل  إن ػػنء المراوػػ  الممكاػػل العمماػػل 
كعنمػػؿ مسػػنس َّ سمػػ  تحػػّرد رؤاػػل الهػػمؿ بالاسػػطل المنظػػنر الأفا  لػػؾ شمػػنن ي منػػ    ػػرسن  
الأناػ   إ ا رؤد الهػمؿ بنلمروػ  رؤاػلَّ حقاقاػلَّ بالاسػطل المنظػنر تعػّاف العمػؿ بهػ ته الرؤاػل 

 .(85)بنلعاف المجر ة اللال لـ ا ري 
 : ومن أهم م طسدةلَّ به  الكقه ء الق ئلين ب لجواز

  .الح اث (86)(000والمالا لرؤات  الأفطرالا لرؤات ه ): ()قالؿ الرسالؿ الكراـ  -1
أفا المعػػاّلؿ سماػػ ه فػػي إثبػػنت الهػػمؿ هػػال الرؤاػػل الحقاقاػػل ال لػػؾ : وجأأه اإلسأأدةلل

اوػ ؽ  سمػ  الرؤاػل بػنلعاف المجػّر ة أال بػنلعاف سػف طراػؽ المنظػنر المالضػالع فػي 
   .المراو 

ـّ الممؾ الح اث القن ـ سم  التقنانت العممال القن مل سمػ  الم ػنه ة الالتجربػل  -2 إفا سم
ثبنت ب اانت   ،ال هالر القمرال سم  الج َّ اما   الجـز الالقط ابّاف لنن بزالغ الهمؿ الاك

ـم سم  الننفي الالمثبهت مق ي
(87).  
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 :  انتحهيم
ػػت المقهنءالمعنوػػراف  إفا ا هماػػل المتمن ػػال مػػ  الموػػمحل الم ػػرالسل التػػي  سي
الػػػ  إسػػػتنبنط حكػػػـ الجػػػالاز هنػػػن تبػػػاف مػػػ   اةسػػػتمن ة مػػػف جالانػػػب المرالنػػػل فػػػي المقػػػ  

فا الجػػ  الموػػمحل  فػػي اةسػػتعننل بنلمراوػػ  الالنػػالاظار  ات التقناػػل العنلاػػل اةسػػممي الاك
تبػػ ال فػػػي كالننػػػن مػػػ مالراف بتحػػّرد الهػػػمؿ لكػػػي نعػػػرؼ إهملػػ ه مػػػف س مػػػ ه إ  أفا ال ػػػنرع 

ـم  ،الحكػػػػاـ أمػػػػري بنلوػػػػانـ لرؤاػػػػل الهػػػػمؿ الاةفطػػػػنر لرؤاتػػػػ  فنلمعرفػػػػل انبنػػػػي سماهػػػػن حكػػػػ
الهال الجالب الوالـ أال الجالب المطر شنبرأ مف العه ة أمنـ ال السم   لؾ فهننن  ، رسي ه

الالسػػن ؿ المتاسػػرة لمعرفػػل بػػزالغ الهػػمؿ مػػف س مػػ ه فػػي  سػػمالؾ كػػؿّ  تعػػنل  إّش إ ا حناللنػػن
فػػهف تاسػػػرت لنػػػن الالسػػػن ؿ التػػػي تعاننػػػن سمػػػ   ،حػػنؿ سيس ػػػري سمانػػػن رؤاتػػػ   بػػػنلعاف المجػػػّر ة

رؤاػػػل المعرفػػػل كنلمراوػػػ  المناتبعهػػػن مػػػف ا جهػػػزة البوػػػرال  ات التقناػػػل التػػػي تالوػػػؿ  لم
ػؿ  إلاػ ه  الاقانال لمهمؿ فّهن   اجب  سمانن اةستعننل بهن  نهن تالومنن سن  ػ  الػ  مػنلـ نوه
بنلعاف المجر ة فه ت المراو  لهن الق رة سم  قط  ال ؾ بنلاقاف في ثبػالت الهػمؿ المػ  
فا  الاقػػػػاف شاجػػػػالز الركػػػػالف الالبقػػػػنء الػػػػ  الظػػػػف فػػػػهفا الظػػػػف شاونػػػػي سػػػػف الحػػػػؽ  ػػػػا ن الاك

ـم الالاجب إّش ب ه فهال الاجب اةستعننل   .(88)به ت اةجهزة ان رج تحت قنس ة منش ات
ّنمن اتعمؽ بنل عن ر ال اناػل لعنمػل  إفا ثبالت الهمؿ لاس مف ال ؤالف الَنول الاك
َػػػتمؼ المسػػػمماف فػػػي ا قطػػػنر ب ػػػ ف إثبػػػنت الهػػػمؿ الالوػػػالـ  فا تنػػػنزع الاك المسػػػمماف الاك

فػي القطػر الالاحػ  ب ػ ف  لػؾ لػـ اعػ  مقبػالش  إ  تتػالفر  الالمطر ا عي م أمرا  َطارا  الاَػتمفهـ
ػػػػّ  القطػػػػ  القػػػػنطه   فػػػي زمنننػػػػن اةجهػػػػزة التػػػػي توػػػػؿ قػػػػ رة إثبنتهػػػػن لثبػػػػالت الهػػػػمؿ الػػػػ  حي

  .(89)لمتننزع
ال د اج ر بانن  أفا بعض سممنء ال اف في القتنن اعتق الف أفا الحسػنب الممكػي 

ع سمػػػ  النػػػنس الفاهػػػن مالاقاػػػت العممػػػي هػػػال حسػػػنب أوػػػحنب التقػػػنالاـ الػػػ د تطبػػػ  التػػػالزّ 
فهفا هػ ت التقػنالاـ  ،الومة الب اانت ال هالر القمرال النهناتهن اله ا اةستقن  غار وحاح
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 30االمػػن  المنهػػن مناجعمػػ    (29)تَتمػػؼ  بعضػػهن سػػف بعػػض فمنهػػن مػػن اجعػػؿ  رمضػػنف 
 السم  ه ا فهنهن غار قن مل سمػ  العمػـ الاقانػي ،االمن  الك لؾ  عبنف الغارهن مف ا  هر

أّف الحسػػػنب الممكػػػي العممػػػي الػػػ د أجػػػنزت   الالوػػػحاح ،فػػػنلاقاف شاعػػػنرض بعضػػػ   بعضػػػن  
بعض المقهنء المعنوراف لإلستعننل ب ه في إثبػنت الهػمؿ البػ اانت ال ػهالر القمراػل هػال 
مػػػناقررت  سمػػػـ الممػػػؾ الحػػػ اث القػػػن ـ سمػػػ  الم ػػػنه ة الالتجربػػػل الاعتمػػػ  اةمكنناػػػل التقناػػػل 

ثبنت ب اانت ال هالر القمرال سم  الج َّ اما  الجـز العنلال بحاث ابّاف لنن  بزالغ الهمؿ الاك
ـي الممػػػؾ ): ا قػػػنؿ ال ػػػا  االسػػػؼ القرضػػػنالد(90)الالقطػػػ  مػػػ إفا الػػػ د نعناػػػ ه هػػػال مػػػناقرّرت  سه

الال د غ ا امم ؾ  مف اةمكنننت العممال الالعممال  ،الح اث القن ـ سم  الم نه ة الالتجربل
ؿي  –التكناللالجال  – الابعث  بمراكهز فضػن الَّ الػ   ،بنةنسنف ال  سطحه القمر منجعيمي   ايوه

الاحػػ ا  )) 100000/ 1الكالاكػػب ا كثػػر بعػػ ا  الغػػ يت نسػػبل إحتمػػنؿي الَطػػ  فػػي تق اراتػػ ه 
الأوػػػبحي مػػػف أسػػػهؿه ا مػػػالر سماػػػ ه أف  اَبرنػػػن سػػػف مػػػام   ،فػػػي الثنناػػػل ((الػػػ  من ػػػل الػػػؼَّ 

  .(91)(لال أر نن ،ل قاقل ه الالثننالالهمؿ فمكّان  السف إمكنف ظهالرهته في كؿِّ أفؽَّ بن
 مسةل  الدلقيح الالن عي:: ادلسأنت انرابعت

رغبل الزالجاف في ال ّراػل الفن ػ ة ال ّراػل لممجتمػ  قػ  توػط ـ  بعقػـ أحػ همن ممػن 
ػػػرهـ المجتمػػػ  مػػػف ثمػػػرة هػػػ ت ال ّراػػػل فػػػي  امنػػػ  تمتعهمػػػن بنل راػػػل التػػػي اطمحػػػنفه الاهػػػن الايح 

فا مػػػف الحمػػػالؿ التػػػي جػػػنءت بهػػػن التقناػػػنت الح اثػػػل ، (92)اةسػػػهنـ فػػػي َ متػػػ  البنن ػػػ ه  الاك
لم كمل العقـ هي التمقاح الوػننسي بػاف نطمتػي الػ كالرة الا نالثػل ضػمف أننباػب إَتبػنرَّ 
ـا نقػػؿ الجنػػاف البػػ ا ي مػػف هػػ ا التمقػػاح الزرسػػ ه فػػي رحػػـ المػػرأة  فػػي المَتبػػرات الطباػػل ث ػػ

اعال  ل لؾ أوبحي في مق الر كؿا إمرأةَّ حاث  انمال في فترة الحمؿ المعتن ة الاالل    الش ة  طب
سقاَـّ أف  تحمؿي مػف طراػؽ التمقػاح الوػننسي القػ  ن ػ ت حػنشتَّ متعػ  ةَّ لإلنجػنب سمػ  

ـ  منهػن أال احػؿا  ه ا النحال تست سي بانف الحكـ ال رسي فامن ا حػرا
أَػ ا  بمرالنػل المقػ   (93)
نكتمي هنن بباػنف منجػنء اةسممي أال ثالابت الت را  الالتالازف باف هنتاف الَنواتاف الس
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في ه ا ال  ف مف أحكنَـّ الترجاحنت في مقررات مجم  مجم  المق  اةسممي في  الرة 
فػػرغـ أفا المقهػػنء المعنوػػراف فػػي هػػ ا المػػؤتمر  ،ـ1986مػػؤتمرت الثػػنمف بػػن ر ف سػػنل 
فحّرمػالا َمسػن مػف طػرؽ التمقػاح المعرفػل فػي هػ ت ا اػنـ لمػن  أَ الا بثالابت ه ته ال ػراعل

تػب سمػػ  ا َػػ  بهػػ ت الطػػرؽ مػػف إَػػتمط ا نسػػنب الضػػانع ا مالمػػل اللكػػنهـ إسػػتثنالا اتر 
مػػػػف  لػػػػؾ طراقتػػػػنف فقػػػػنلالا شحػػػػرجي مػػػػف الرجػػػػالع الاهمػػػػن سنػػػػ  الحنجػػػػل مػػػػ  ضػػػػرالرة أَػػػػ  

الالطراقتػػنف المتػػنف قػػنلالا  ،ا حتانطػػنت المزمػػل فػػي  لػػؾ كمعرفػػل الرجػػؿ الامػػرأة الالطباػػب
ـّ التمقػاح  اف  اَؤ : بجالاز ا َ  بهمن ا أالشهمن نطملم مف الزالج الباضػلم مػف زالجتػ  الاػت

  .َنرجان  ث ـا ت زرع المقاحل في رحـ الزالجل
ا فهي أف  تَؤ  ب رة الزالج التحقف فػي المالضػ  المننسػب مػف أّمنالطراقل الثننال
  .رحـ زالجت ه تمقاحن   اَمان  

الوػػن ر سػػف مجمػػس المقػػ  اةسػػممي ب ػػ ف  (4)الفػػي مػػنامي نػػصٌّ القػػرار رقػػـ 
 : أطمنؿ اشننباب

إّف مجمػػػػس مجمػػػػ  المقػػػػ  اةسػػػػممي المنعقػػػػ  فػػػػي  الرة مػػػػؤتمرت الثنلػػػػث بعّمػػػػنف )
أكتػػػػػػالبر  16-11ـ 1407وػػػػػػمر 13-8سنوػػػػػػمل المممكػػػػػػل ا ر ناػػػػػػل الهن ػػػػػػمال مػػػػػػف 

ال لػػػػػؾ  ((اطمػػػػػنؿ ا ننباػػػػػب))بعػػػػػ  إستعراضػػػػػ  لمالضػػػػػالع التمقػػػػػاح الوػػػػػننسي  .ـ1986
البعػ  التػ االؿ تبػّاف  .اشطبػنء الالَبػراء بنةطمع سم  البحالث المّق مل الاةسػتمنع ل ػرح

 : لممجمس أفا طرؽ التمقاح الوننسي المعرالفل ه ته ا انـ هي سب 
مػػ َال ة  مػػف زالج الباضػػل مػػ َال ة مػػف إمػػرأةَّ لاسػػت  أف  اجػػرد تمقػػاح بػػاف نطمػػلَّ : األولأأى

  .زالجت ه ث ـا ت زرع المقاحل في رحـه زالجت ه 
ـ  ا ت ػػزريع تمػػؾ أف  اجػػرد التمقػػاح بػػاف نطمػػل ر : ال  نيأأ  جػػؿ غاػػر الػػزالج الباضػػل الزالجػػل ثػػ

ـه الزالجل   .المقاحل في ريحه
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ـا ت ػػزرع المقاحػػل فػػي ريحػػـ إمػػراةَّ : ال  ل أأ  أف  اجػػرد تمقػػاح َػػنرجي بػػاف بػػ رتي زالجػػاف ث ػػ
  .متطالسلَّ بحممههن

اف  اجػػرد تمقػػاح َػػنرجي بػػاف بػػ رتي ريجػػؿَّ أجنبػػي الباضػػل إمػػرأةَّ اجنباػػلَّ الت ػػزرع   :الرابعأأ 
ـه الزالجلالمقا   .حل في ريحه
ػـه الزالجػل : الخ مس  أف  اجرد تمقاح َنرجي باف ب رتي زالجاف ث ـا ت زريع المقاحل فػي ريحي

  .ا َر 
ـا ت ػػزرع : الس ةسأأ  ـا التمقػػاح َنرجاػػن  ث ػػ ػػ  نطمػػلم مػػف زالج الباضػػلَّ مػػف زالجتػػ ه البػػت أف  تَؤ

ـه الزالجل   .المقاحل في ريحه
حقيف  في المالض  المننسب في مهبؿ زالجت ه أال ريحمهػن أف  تَؤ  ب رة الزالج الت  : الس بع 

  .تمقاحن   اَمان
 : وقرر

أّف الطرؽي الَمسل ا الل  كّمهن م حرملم  ػرسن  الممنالسػلم منعػن  بنتّػن  لػ اتهن أال لمػن 
  .اترتب سماهن مف إَتمط اشنسنب الضانع ا مالمل الغار  لؾ مف المحن ار ال رسال

ب ي فقػ  رأ  مجمػس المجمػ  أّنػ   شحػريجي مػف المجػػالء أّمػن الطراقػنف السػن س الالسػن
  .(94)(إلاهمن سن  الحنجل م  الت كا  سم  ضرالرة أَ  كؿا اةحتانطنت المزملي 

المتنف أستثناتن مف التحػراـ الاَػ تن  (السن سل الالسنبعل)إفا الطراقتاف ا َارتاف 
نػػػل فػػػي الجننػػػب حكػػػـ الجػػػالاز مػػػ  مراسػػػنة ا حتانطػػػنت المزمػػػل همػػػن مػػػف وػػػالر المرال 

الت ػػػراعي سنػػػ  التعنمػػػؿ مػػػ  القضػػػنان المسػػػتح ثل الالتػػػي امكػػػف أف تحضػػػر فػػػي الحكػػػـ 
اةجتهن د الاةَتانر المقهي سنػ  قاػنـ  الاساهػن التػالفر مقالمنتهػن إ  افا جننػب الموػمحل 
في إنجنب ال رال لممػر  الالمجتمػ  الاضػحم الراجػحم الش تالجػ  ممسػ ة  فا الػالش ة هنػن تكػالف 

 ة الطباعاػػل الش إَػػتمط أال  ػػبهل فػػي نسػػب الماللػػال  شنػػ   جػػنء مػػف أبػػالافه  ػػرسال كػػنلالش
  .الال أسمـ ،الزالجاف  رساافه 
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 اخلالصة والنتائج
بعػػػػ  اف إنتهانػػػػن بعػػػػالف ال تعػػػػنل  مػػػػف هػػػػ ت ال راسػػػػل المتعمقػػػػل بتعنمػػػػؿ المقهػػػػنء 
المعنوػػراف مػػ  المسػػن ؿ المسػػتح ثل فػػي ضػػالء مرالنػػل المقػػ  اةسػػممي المناترتػػب سمػػ  

 :  لؾ أمكننن التالوؿ ال  النتن   ا تال
اجػن  ا حكػنـ ال ػرسال الوػن بل لمػن اسػتج م مػف المسػن ؿ  -1 تقػ اـ الحمػالؿ اةاجنباػل الاك

النن  ل سف التقّ ـ العممي ا ع م ضرالرةم شغن  سنهػن مػف أجػؿ تمباػل حنجػنت النػنس 
  .المالاكبل سجمل الحانة الركب التقّ ـ

ممسػن ؿ المسػتح ثل المعنوػرة التػي لػـ ا ػنص سماهػن لال لػـ تع ػريؼ الحمػالؿ ال ػرسال ل -2
لالقػػ  النػػنس فػػي الحػػرج الالضػػاؽ الحّرمػػالا منأحػػؿا ال تعػػنل  الأحمّػػالا مػػنحراـ التتبعػػالا 

  .الحاؿ غار الجن زة الننلهـ اةثـ الالعقنب ب لؾ
المقػػػ  اةسػػػممي غنػػػيم بنلقالاسػػػ  الا وػػػالؿ العنمػػػل الالمػػػرالع الالجز اػػػنت الالنظراػػػنت  -3

  .ة سم  إستاعنب تمنسمت الحانة المالاكبل التطالرالميرهنل القن ر 
سمػ  المسػمماف اةفػػن ة اةاجنباػل مػػف المنجػزات ا لاػل لمعمػػاـل التجراباػل التطباقنتهػػن  -4

برات ا َراف في  لؾ مستمن اف مف َنوال المرالنل في المق  اةسممي الػ د  اَل
فا اةحجػػػنـ سػػػف  لػػػؾ اػػػ ؤ د الػػػ  اسػػػنار موػػػنلح النػػػنس فػػػي كػػػؿِّ زمػػػنفَّ المكػػػنفَّ الاك

التَمؼ ال  ا  سف ركب الحاػنة المالاكبػل الحضػنرد الالتكناللػالجي الػ د احػ ث فػي 
  .اشلعمـ المعنور

التو د لممسن ؿ المستح ثل الحماللهػن اسػتمـز ا هماػل لػ لؾ الشبػ ا مػف إسػ ا  سممػنء  -5
قن راف سم  تق اـ الحمالؿ لَّمن أستح ث ال الانبوي رفض اةجتهن  مف غارهالمؤهماف 

تَػػن  ال ػػراعل  لػػ  فػػم اجػػالز اةجتػػراء سمػػ  نوػػالص ال ػػرع الاةسػػتهننل ب وػػالل  الاك
  .غرضن  لسمالكانتهـ ال ناالال المنحرفل

كػ لؾ اكػػالف اةفتػنء حرامػػن  إ ا  ،اةفتػنء سػف جهػػؿَّ حػراـم  نػػ   إَبػنر سػف ال تعػػنل  -6
أراػػػػ  إتَػػػػن  المتػػػػال  حجػػػػل  لبنطػػػػؿَّ أال إ ا ترتبػػػػت سمػػػػ  المتػػػػال  ممسػػػػ ةم أسظػػػػـ مػػػػف 

  .اةحجنـ سنهن
سن  إجتمنع المومحل الالممسػ ة فػي المسػن ؿ المسػتح ثل سػف التقػّ ـ العممػي الجػب  -7

إَضنع المس لل لممعانر ال رسي ش المعانر الب رد فهفا مقوال  ال ػرع هػال جمػب 
  .المومحل لمب ر ال رء الممس ة الالضرر
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ناػػر فػػي غراػػب ال ػػرح الكباػػر لمرافعػػي،  حمػػ  بػػف محمػػ  بػػف انظػػر: الموػػبنح الم (1)
، تػنج 1/297 –كتػنب السػاف  -سمي المقرد الماػالمي، المكتبػل العمماػل، باػرالت، 

العػػػػرالس مػػػػف جػػػػػالاهر القػػػػنمالس، الماػػػػػرالز  بػػػػن د محػػػػب الػػػػػ اف محمػػػػ  مرتضػػػػػ  
هػػػػ(، تحقاػػػؽ مجمالسػػػل مػػػف المحققػػػاف،  ار اله ااػػػل، 1205الحسػػػاني الزباػػػ د، )ت

، الممػػر ات فػػي غراػػب القػػر ف، أبػػػال 1/7151 -سػػ ؿ  -طم ، مػػن ة مطبعػػل موػػ
القنسػػػػـ الحسػػػػاف بػػػػف محمػػػػ ،  ار المعرفػػػػل لبنػػػػنف، تحقاػػػػؽ: محمػػػػ  سػػػػا  كامنػػػػي، 

، القػػنمالس المحػػاط، محمػػ  بػػف اعقػػالب الماػػرالز  بػػن د، مؤسسػػل الرسػػنلل، 1/102
 .1308-1307/ 1 -فوؿ الساف  -بارالت، 

راّلاس قمعجػػػػي، الحنمػػػػ  وػػػػن ؽ قنابػػػػي،  ار  انظػػػػر: معجػػػػـ لوػػػػل المقهػػػػنء، لمحمػػػػ  (2)
، 1/425 –المس لل  –ـ، من ة 1988 -هػ1408النمن س، بارالت، الطبعل الثننال 

،، الجػنم   حكػػنـ القػػر ف،  بػي سبػػ ال محمػ  بػػف أحمػػ  1/238 -سػػن ؿ -المػن ة 
هػ(،  ار ال عب، القنهرة، ال ار إحانء التراث العربي، 671ا نونرد القرطبي )ت

، الموني في فق  اةمنـ أحم  بف حنبؿ ال ابنني، سب ال 335-333/ 6بارالت، 
بػػػف أحمػػػ  بػػػف ق امػػػل المق سػػػي أبػػػال محمػػػ ،  ار المكػػػر، باػػػرالت، الطبعػػػل ا اللػػػ ، 

 .1/18هػ 1405
انظػػر: لسػػنف العػػرب، لمعممػػل إبػػف أبػػي المضػػؿ جمػػنؿ الػػ اف محمػػ  بػػف مكػػـر إبػػف  (3)

 -حػػػ ث - ر، باػػػرالت، مػػػن ة هػػػػ(،  ار وػػػن711منظػػػالر ا فراقػػػي الموػػػرد، )ت
ػػػػ يثي  –، الموػػػػبنح المناػػػػر، مػػػػػن ة 2/131  –، تػػػػػنج العػػػػرالس، مػػػػػن ة 1/124 -حي

 .214/ 1 -ح ث –، القنمالس المحاط، من ة 1/1232 -ح ث
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، القنمالس المقهي، لم كتالر سع د حباػب،  ار 497/ 1انظر: معجـ لول المقهنء  (4)
 .1/79ـ، 1988-هػ1408المكر،  م ؽ، الطبعل الثننال، 

، ممهػػالـ المقػػ  اةسػػممي التطػػاّلرت الأوػػنلت  الموػػن رت، 1/497معجػػـ لوػػل المقهػػنء  (5)
ـ.، 1984-هػػػ1405نظػػنـ الػػ اف سبػػ  الحماػػ ، مؤسسػػل الرسػػنلل، الطبعػػل ا اللػػ ، 

 .25بارالت، 
انظػػػر:  ػػػرح منهػػػنج ا وػػػالؿ، لجمػػػنؿ الػػػ اف سبػػػ  الػػػرحاـ بػػػف الحسػػػف ا سػػػػنالد  (6)

رالح  -، القػػنهرة 1953سمػػي وػػباح،  هػػػ(، طبػػ  مطبعػػل محمػػ 772ال ػػنفعي )ت
المضؿ  ػهنب الػ اف السػا   المعنني في تمسار القر ف الكراـ الالسب  المثنني،  بي

هػػػػػػ(  ار إحاػػػػػنء التػػػػػراث العربػػػػػي، باػػػػػرالت.، 875محمػػػػػال  ا لالسػػػػػي البوػػػػػ ا د )ت
، ا حكنـ في أوػالؿ ا حكػنـ لدمػ د، سػاؼ الػ اف أبػال الحسػف سمػي بػف 3/191

هػػػ(، تحقاػؽ سػا  الجمامػي،  ار الكتػنب العربػػي، 631)ت أبػي سمػي محمػ  ا مػ د
، المستوػػػػم  مػػػػف سمػػػػـ ا وػػػػالؿ، 4/141هػػػػػ، الطبعػػػػل ا اللػػػػ ، 1404باػػػػرالت، 

هػػػػ(، تحقاػػػؽ محمػػػ  سبػػػ  505لموزالػػػي، أبػػػال حنمػػػ  محمػػػ  بػػػف محمػػػ  الطالسػػػي )ت
الطبعػػػل ا اللػػػ .  -هػػػػ 1413السػػػمـ سبػػػ  ال ػػػنفي،  ار الكتػػػب العمماػػػل، باػػػرالت، 

-هػػ1423ؿ المق ، سب  الالهػنب َػمؼ، طبعػل  ار الحػ اث، ، سمـ أوال 1/342
، أوػػػػالؿ المقػػػػ ، لمحمػػػػ  أبػػػػال زهػػػػرة،  ار المكػػػػر العربػػػػي، 200ـ، القػػػػنهرة، 2003
 .356القنهرة، 

، كتػػػنب )الجػػػاـ( 1/112، بػػػنب )َهػػػ (، الموػػػبنح المناػػػر 3/133لسػػػنف العػػػرب  (7)
 من ة )الجه (.

، محم  بف سمػي ال ػالكنني، تحقاػؽ انظر: إر ن  المحالؿ ال  تحقاؽ سمـ ا والؿ (8)
/ 1ـ، الطبعل ا الل  1992 -هػ 1412محم  سعا  الب رد،  ار المكر، بارالت، 

419. 
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، 4انظػػػر: وػػػمل المتػػػال  الالمسػػػتمتي، ةبػػػف حمػػػ اف الحنبمػػػي، المكتػػػب اةسػػػممي،  (9)
، باػػرالت، الطبعػػل  مبنحػث فػػي احكػنـ المتػػال ، سػنمر سػػعا  اةابػنرد،  ار ابػػف حػـز

 .4ـ، ص1995 -هػ1416ا الل ، 
، من ة )فتػن(، النهناػل فػي غراػب الحػ اث الا ثػر، 147/ 15انظر: لسنف العرب  (10)

أبال السعن ات المبنرؾ بف محم  الجزرد، تحقاؽ: طػنهر أحمػ  الػزاالد، المحمػال  
 .3/411ـ: 1979 -هػ1399محم  الطننحي، المكتبل العممال، بارالت، 

اف، ةبف القّاـ الجالزال، أبال سبػ ال محمػ  انظر: أسمـ المالقعاف سف رب العنلم (11)
، اةجتهػػن  الالتقماػػ  فػػي 4/214هػػػ(،  ار الحػػ اث القػػنهرة 751بػػف أبػػي بكػػر، )ت

اةسػػػػمـ، نن اػػػػ   ػػػػراؼ العمػػػػرد، مؤسسػػػػل الرسػػػػنلل، باػػػػرالت، الطبعػػػػل ا اللػػػػ ، 
، محنضػػػػػػرة فػػػػػػي ال ػػػػػػراعل اةسػػػػػػممال الفقههػػػػػػن 310ـ، ص2004 -هػػػػػػػ 1425

 -هػػػػ 1411سمػػػالاف،  ار السػػػمـ ، الطبعػػػل ا اللػػػ ، الموػػػن رهن، سبػػػ ال ننوػػػح 
 .121ـ. ص1990

، فتػػػنال  29 -28انظػػػر: الموػػػن ر السػػػنبقل، اةسػػػمـ  ػػػراعل الزمػػػنف الالمكػػػنف  (12)
معنوػػػػػرة، لمػػػػػ كتالر االسػػػػػؼ القرضػػػػػنالد، المكتػػػػػب اةسػػػػػممي، الطبعػػػػػل ا اللػػػػػ ، 

ر ، المق  اةسممي باف ا ونلل الالتج ا ، لم كتال 25-1/8ـ: 2003 -هػ1424
-45ـ 2001 -هػػ 1422االسؼ القرضنالد، مؤسسل الرسنلل، الطبعل ا الل ، 

 .117 -113، مبنحث في أحكنـ المتال  49
، أوػػالؿ ا حكػػنـ الطػػرؽ 4/221، ا حكػػنـ لدمػػ د 2/354انظػػر: المستوػػم   (13)

اةسػتنبنط فػي الت ػرا  اةسػممي، الػػ كتالر حمػ  سباػ  الكباسػي، الطبعػل الثنلثػػل، 
ؿ المقػػ ، محمػػ  الَضػػرد، تحقاػػؽ َاػػرد سػػعا ، المكتبػػل ، أوػػال 372هػػػ، 1425

 .427 -426ـ، القنهرة، 2000-هػ 1420التالفاقال، 
 انظر: المون ر السنبقل. (14)
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اةجمػػنع: هػػال إتمػػنؽ المجتهػػ اف مػػف هػػ ت ا مػػل فػػي سوػػرَّ سمػػ  حكػػـ  ػػرسي،  (15)
، 40، سمػػـ أوػػالؿ المقػػ  1/173، المستوػػم  1/281انظػػر: ا حكػػنـ لدمػػ د 

 .321مق  لمَضرد أوالؿ ال
 .3/308،  رح ا سنالد سم  المنهنج 2/351انظر: المستوم   (16)
، 1/7826، تػػػػنج العػػػػرالس 2/427 -سمػػػػـ  -انظػػػػر: الموػػػػبنح المناػػػػر، مػػػػن ة  (17)

تحقاػػؽ محمػػال  مَتػػنر الوػػحنح، لمحمػػ  بػػف ابػػي بكػػر بػػف سبػػ  القػػن ر الػػرازد، 
ـ. 1995 - هػػػ1415مكتبػػل لبنػػنف النن ػػرالف، باػػرالت ال طبعػػل ج اػػ ة، َػػنطر ال 
 .1/467 –سمـ  –من ة 

، الكماػنت، معجػـ فػي الموػطمحنت الالمػرالؽ 320/ 1انظر: معجػـ لوػل المقهػنء  (18)
الموالال،  بػي البقػنء أاػالب بػف مالسػ  الكمػالمي، تحقاػؽ: سػ ننف  رالاػش محمػ ، 

 .1/668ـ، 1998 -هػ 1419مؤسسل الرسنلل، بارالت، 
ـ الزرنػػالجي، القػػنهرة، مطبعػػل موػػطم  تعمػػاـ المػػتعّمـ طػػرؽ الػػتعّمـ لبرهػػنف اةسػػم (19)

،  راسػػػػنت فػػػػي الثقنفػػػػل اةسػػػػممال، 7-4ـ، 1948-هػػػػػ 1367البػػػػنبي الحمبػػػػي، 
، العمػػاـل 222ـ، 1982-هػػػ1024وػػنلح  اػػنب هنػػ د، الطبعػػل الثنلثػػل، سمػػنف، 

المعنوػػػػرة فػػػػي َ مػػػػل ال اساػػػػل اةسػػػػممي لمحمػػػػ  جماػػػػؿ الحبػػػػنؿ، تقػػػػ اـ ال ػػػػا  
نبمسي، مكتبل  ار المنهنج القالاـ، الطبعل ا الل ، ابراهاـ النعمل، محم  راتب الن

لمماػػػ ة محمػػػ   ، القاػػػن ة التربالاػػػل فػػػي اةسػػػمـ،26-24ـ، ، 2006 -هػػػػ 1427
ـ. ص 1997 -هػػػػػػػ1417ابػػػػػػراهاـ،  ار مجػػػػػػ شالد، الطبعػػػػػػل ا اللػػػػػػ ، ا ر ف، 

452-454. 
تاسػػػػار التحراػػػػر، لمحمػػػػ  أمػػػػاف المعػػػػرالؼ بػػػػ مار بن  ػػػػنت،  ار المكػػػػر، باػػػػرالت  (20)

، نهنال المحتنج ال   رح المنهنج،  مس الػ اف محمػ  بػف أبػي العبػنس 2/213
 ار المكػػر  أحمػػ  بػػف حمػػزة بػػف  ػػهنب الػػ اف الرممػػي ال ػػهار بنل ػػنفعي الوػػوار،
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، الػػػالجاز فػػػي أوػػػالؿ المقػػػ ، لعبػػػ  الكػػػراـ 74/ 7هػػػػ، 10404لمطبنسػػػل، باػػػرالت 
ـ. 2006 -هػػػ1427زاػ اف، مؤسسػل الرسػنلل، باػػرالت، الطبعػل الَنمسػل س ػرة، 

 .36ص
المون ر السنبقل، نمس الومحل الالجزء، الانظر إحانء سمػاـل الػ اف،  بػي حنمػ   (21)

هػػػػ(،  ار الػػػالسي، حمػػػب، 505محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف أمػػػ  الوزالػػػي )ت
، بمول السنلؾ  قرب المسنلؾ الػ  مػ هب ا مػنـ منلػؾ،  حمػ  بػف محمػ  2/15

هاف،  ار الكتػػػػػب العمماػػػػػل، الوػػػػػنالد المػػػػػنلكي، تحقاػػػػػؽ: محمػػػػػ  سب السػػػػػمـ  ػػػػػن
 .1/355ـ، الطبعل ا الل . 1995 -هػ 1415بارالت، 

 .114سالرة ط  ا ال  (22)
الح اث الالثقنفل اةسممال، مننع َماؿ القطػنف، الزارة المعػنرؼ، الم اراػل العنمػل  (23)

ـ. ص 1977 -هػػ 1397، 1ل بحنث الالمننه  الالمالا  التعمامال، السعال ال، ط
  اةسػػممي المعنوػػر، نَبػػل مػػف العممػػنء لمعنوػػراف،  ار ، مالسػػالسل المقػػ146

، 3/492ـ، 2005 -هػػػػػ 1426الالفػػػػنء، المنوػػػػالرة، موػػػػر، الطبعػػػػل ا اللػػػػ ، 
ون وػػػ ،  223-222 راسػػػنت فػػػي الثقنفػػػل اةسػػػممال  0، اةسػػػمـ مقنوػػػ ت اَل

، الحػػػػػ اث 192محمػػػػػ  سقمػػػػػ  ال مطبعػػػػػل ال ػػػػػرالؽ المكتبتهػػػػػن،، سّمػػػػػنف، ا ر ف.،
 .147-146الالثقنفل اةسممال 

َوػػػػن ص الت ػػػػرا  اةسػػػػممي فػػػػي السانسػػػػل الالحكػػػػـ، لمػػػػ كتالر فتحػػػػي الػػػػ راني،  (24)
، الحػػػػػػػػ اث الالثقنفػػػػػػػػل 229ـ، ص1982 -هػػػػػػػػػ 1402، 1مؤسسػػػػػػػل الرسػػػػػػػػنلل، ط

 .62-59، المالجز في تنرا  العماـل سن  العرب 147اةسممال 
قنفػل ، الح اث الالث229انظر: َون ص الت را  اةسممي في السانسل الالحكـ  (25)

، معػػػنلـ الحضػػػنرة فػػػي اةسػػػمـ الأثرهػػػن فػػػي النهضػػػل ا الرالباػػػل، 147اةسػػػممال 
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 -هػػػػػػ 1291سبػػػػػ ال ننوػػػػػح سمػػػػػالاف،  ار السػػػػػمـ، القػػػػػنهرة،، الطبعػػػػػل الثنلثػػػػػل، 
 162ـ، 2001

انظػػػر: إغنثػػػل المهمػػػنف مػػػف موػػػن   ال ػػػاطنف، ةبػػػف القػػػاـ الجالزاػػػل، أبػػػال سبػػػ ال  (26)
مػػ  المقػػي  ار المعرفػػل، باػػرالت، الطبعػػل محمػػ  بػػف أبػػي بكػػر، تحقاػػؽ: محمػػ  حن

،الػنظـ اةسػممال الػ كتالر مناػػر  338 -1/330ـ، 1975 -هػػ 1395الثنناػل، 
حماػػ  الباػػنتي، الفنضػػؿ  ػػنكر النعامػػي، مطبعػػل التعمػػاـ العػػنلي، بوػػ ا ، الطبعػػل 

، اةسػػػػمـ مقنوػػػػ ت 250-241الَوػػػػن ص العنمػػػػل لإلسػػػػمـ ـ،1987ا اللػػػػ ، 
ون و    .87-86سممي باف ا ونلل الالتج ا  ، المق  اة95-88اَل

 .331-1/330إغنثل المهمنف  (27)
فتػنال  الوػػانـ الفتػنال  معنوػرة، جمػػ  الترتاػب محمػال  الموػػرد  –فتػنال  النػنس  (28)

، 344ـ. 2007 -هػػ 1428أبال سمّنر، مكتبل الومن، القنهرة، الطبعل ا اللػ ، 
 كتالر سمػػي جمعػػل، المتػػنال  العوػػرال الاالماػػل، لمػػ –، الػػ اف الالحاػػنة 464، 384

، مالسػػػػػالسل ا حكػػػػػنـ 133، 125ـ. 2006نهضػػػػػل موػػػػػر،، الطبعػػػػػل الرابعػػػػػل، 
الالمتنال  ال رسال، لنَبل مف سممنء المممكل العربال السعال ال، م  المجنل ال ا مل 
لإلفتػػػػنء، جمػػػػ  الترتاػػػػب: وػػػػمح الػػػػ اف محمػػػػال  السػػػػعا ،  ار العػػػػ ؿ الج اػػػػ ،، 

، 1464، 1201، 1151 ـ،2007 -هػػػػػػػػػ 1428القػػػػػػػػنهرة، الطبعػػػػػػػػل ا اللػػػػػػػػ ، 
،، مالسػػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي 2/538، 1/740، فتػػػػنال  معنوػػػػرة، 1552

ـ، 2008سػػؤاؿَّ الجػػالاب، ةسػػمـ بػػال  ربنلػػ ، مكتبػػل اةامػػنف، المنوػػالرة، موػػر، 
، فتػػػنال  الطػػػب الالتػػػ االد، لنَبػػػل مػػػف سممػػػنء المممكػػػل 354,414، 282-283

اف محمػػال  السػػعا ،  ار العرباػػل السػػعال ال ، جمػػ  الترتاػػب، أبػػال أنػػس وػػمح الػػ 
الهبػ   0، المقػ  اةسػممي الأ لتػ ،  118ـ، 2004اةامنف، اةسكن رال، مور، 
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ـ. 2007 -هػػػ 1480الزحامػػي،  ار المكػػر المعنوػػر،  م ػػؽ، الطبعػػل العن ػػرة، 
7 /5262. 

انظػػػر: المالافقػػػنت فػػػي أوػػػالؿ المقػػػ ، أبػػػي إسػػػحنؽ إبػػػراهاـ بػػػف مالسػػػ  ال ػػػنطبي  (29)
 3/8، 2/61سبػػ ال  راز،،  ار المعرفػػل، باػػرالت، (، تحقاػػؽ 790المَمػػي )ت 

االسػػػػػؼ لقرضػػػػػنالد،  0، الَوػػػػػن ص العنّمػػػػػل لإلسػػػػػمـ،  261، 16، 13، 10،
، 241-240ـ، 1999 -هػ 1419مؤسسل الرسنلل، بارالت ال الطبعل العن رة، 

ون وػ   ، المقػ  اةسػممي بػاف ا وػنلل الالتج اػ ، 95-88اةسمـ مقنو ت اَل
ـ، 2001 -هػػػ 1422سسػػل الرسػػنلل الالطبعػػل ا اللػػ ، االسػػؼ القرضػػنالد، مؤ  0 

85-86. 
 .3/13المالافقنت  (30)
 .3/261المو ر السنبؽ  (31)
االسػػػؼ لقرضػػػنالد، مؤسسػػػل الرسػػػنلل،  0انظػػػر: الَوػػػن ص العنّمػػػل لإلسػػػمـ،   (32)

، اةسػػمـ مقنوػػ ت 241-240ـ، 1999 -هػػػ 1419باػػرالت الالطبعػػل العن ػػرة، 
ون وػػػػػ   االسػػػػػؼ  0بػػػػػاف ا وػػػػػنلل الالتج اػػػػػ ،  ، المقػػػػػ  اةسػػػػػممي 95-88اَل

 .86-85ـ، 2001 -هػ 1422القرضنالد، مؤسسل الرسنلل الالطبعل ا الل ، 
نقػػالؿ الموػػن ر التبعاػػل تمااػػزا  لهػػن سػػف الموػػن ر ا وػػمال لممقػػ  اةسػػممي التػػي  (33)

 هي الكتنب الالسنل.
  اةجمنع في إوطمح ا واللااف: هال إتمنؽ مجته د ا ّمػ  فػي سوػرَّ مػن بعػ (34)

، المستوػم  281/ 1سم  حكـ  رسي، انظػر: ا حكػنـ لدمػ د  ()سورهته 
، ا نمػػػال ج فػػػي 321، أوػػػالؿ المقػػػ  لمَضػػػرد40، سمػػػـ أوػػػالؿ المقػػػ  1/173

فنضػػػػؿ سبػػػػ  الالاحػػػػ  سبػػػػ  الػػػػرحمف، مطبعػػػػل بوػػػػ ا ، بوػػػػ ا ،  0أوػػػػالؿ المقػػػػ ،  
 .84ـ 1978
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كمه ه ب مرَّ منوال  (35) ص سمػ  حكمػ ه القانس: هال إلحنؽ أمرَّ غار منوالص سم  ح 
، أوػػالؿ المقػػ   بػػي 273/ 3ة ػػتراكهمن فػػي العمّػػل ال انظػػر: ا حكػػنـ لدمػػ د 

 .218زهرة 
المومحل المرسمل: هي الالوؼ المننسب ال د اترتب سم  ربط الحكـ ب ه جمػب  (36)

موػػمحل أال  فػػ  ممسػػ ة اللػػـ اقػػـ  لاػػؿ  ػػرسي سمػػ  إستبنرهػػن أال إلون هػػن. انظػػر: 
 .163/ 3 سنالد سم  المنهنج ،  رح ا23/ 3ا حكنـ لدم د 

اةستحسػػنف: هػػال سػػ الؿ المجتهػػ  سػػف مقتضػػ  قاػػنس جمػػي الػػ  مقتضػػ  قاػػنس  (37)
َمي، أال سف حكـ كّمي ال  حكـ إستثنن ي ل لاؿ إنق ح في سقمػ ه رجػح ل اػ  هػ ا 

، سمـ 262، فمن بع ، أوالؿ المق   بي زهرت 4/205الع الؿ، انظر: المالافقنت 
 .129كنـ الطرؽ اةستنبنط ، أوالؿ ا ح70أوالؿ المق  

الع ػػر ؼ: هػػال منسػػنر سماػػ  النػػنس الأستػػن الت فػػي معػػنممتهـ مػػف قػػالؿَّ أال فعػػؿَّ الهػػال  (38)
الالعػػن ة بمعنػػ  الاحػػ ، الانقسػػـ الػػ  سػػرؼَّ قػػاللي السػػرؼ سممػػي، انظػػر: ا نمػػال ج 

فنضػػؿ سبػػ  الالاحػػػ  سبػػ  الػػرحمف، مطبعػػل بوػػ ا ، بوػػػ ا ،  0فػػي أوػػالؿ المقػػ ،  
، أوػػػالؿ ا حكػػػنـ الطػػػرؽ اةسػػػتنبنط 79مقػػػ  ، سمػػػـ أوػػػالؿ ال196ـ ص 1978
138. 

ون وػػػ   250-241الَوػػػن ص العنمػػػل لإلسػػػمـ  (39) -88، اةسػػػمـ مقنوػػػ ت  اَل
، المقػػ  اةسػػممي بػػاف ا وػػنلل الالتج اػػ  29-21، ممهػػالـ المقػػ  اةسػػممي 95
، اةسػػمـ  ػػراعل الزمػػػنف الالمكػػنف، سبػػ ال ننوػػػح سمػػالاف،  ار السػػػمـ 86-87

 .28-24ـ، 2002 -هػ1422ة، لمطبنسل، القنهر 
ون وػػػػ ، 14الػػػػنظـ اةسػػػػممال  (40) ، المقػػػػ  88 -85، 81، اةسػػػػمـ مقنوػػػػ ت اَل

-85اةسممي باف ا ونلل الالتج ا ،  . االسػؼ القرضػنالد، مؤسسػل الرسػنلل، 
، مالسػػػػػػالسل المقػػػػػػ  اةسػػػػػػممي المعنوػػػػػػر، مجمالسػػػػػػلم مػػػػػػف سممػػػػػػنء ال ػػػػػػراعل 86



 
 

   

 

ى ىالمسائلىالمستحدثة
 ومرونةىالفقـهىاإلسالمي

ىد.ىإبراهومىجاسمىمحمد
  1022حزورانىىىى(7)ىددــالع

  10 

 

 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                                       

 ،  -هػػػ 1426موػػر، الطبعػػل ا اللػػ ، المعنوػػراف،  ار الالفػػنء، ال  ار إبػػف حػػـز
 .31-29، اةسمـ  راعل الزمنف الالمكنف ص101-100ـ، 2005

، المق  اةسممي باف ا وػنلل الالتج اػ  25-24اةسمـ  راعل الزمنف الالمكنف  (41)
، اةسػمـ مقنوػ ت 101-1/100، مالسالسل المق  اةسممي المعنور 85-86

ون و    .95-88اَل
نص فنلعق  فػي معنػنت العق  في اةوطم (42) ح ال رسي: اطمؽ سم  معنااف سنـم اَل

العػػنـ: هػػال مناعقػػ   ال ػػَص سمػػ  نمسػػ   أال سمػػ  غاػػرت سمػػ  الجػػ  اةلػػزاـ فػػنلبا  
الالنكػػػنح الاةاجػػػنر الالتالكاػػػؿ سقػػػال  المػػػنألـز اةنسػػػنف بػػػ  نمسػػػ   بنػػػ رَّ أال أال امػػػاف 

 ،3/133النحػػػالت اسػػػّم  سقػػػ ا  كػػػ لؾ، انظػػػر: تمسػػػار أحكػػػنـ القػػػر ف لمجوػػػنص 
، تمسػػػار رالح المعػػػنني فػػػي تمسػػػار القػػػر ف الكػػػراـ الالسػػػب  المثػػػنني،  بػػػي 3/286

هػػػػ(  ار إحاػػػنء 875المضػػػؿ  ػػػهنب الػػػ اف السػػػا  محمػػػال  ا لالسػػػي البوػػػ ا د )ت
.، أّمػػن المعنػػ  الَػػنص لمعقػػ : فهػػال إرتبػػنط إاجػػنب 6/48التػػراث العربػػي، باػػرالت 

التعرامػنت لمجرجػنني، سمػي بقبالؿ سم  نحالَّ م رالعَّ اثبت أثريت  في محّم ه، انظر: 
، 1/196هػػػ ،الطبعػػل ا اللػػ . 1405بػػف محمػػ  بػػف سمػػي،  ار الكتػػنب العربػػي، 

المنثالر في القالاس ، لمزرك ي محم  بف بهن ر بػف سبػ ال، تحقاػؽ، تاسػار فػن ؽ 
 محمػػػػػال ، الزارة ا القػػػػػنؼ الال ػػػػػؤالف اةسػػػػػممال،  ػػػػػركل  ار الكالاػػػػػت لموػػػػػحنفل،

 .397/ 2ل، ، الطبعل الثننا -هػ 1405الكالات، 
، منشاسػػػ  التػػػنجر جهمػػػ ، لمػػػ كتالر 2591 -4/2590المقػػػ  اةسػػػممي الأ لتػػػ ،  (43)

سبػػ ال الموػػػمح الالػػػ كتالر وػػػمح الوػػػنالد، مؤسسػػػل الرسػػػنلل، باػػػرالت، الطبعػػػل 
، إفا التممالف الالبرؽ الالتمكس الالمنكس الغارههن 6ـ، ص2006 -هػ1427ا الل ، 

سن ؿ لمتعبار فهفا السن ؿ التعبار في إنمن هي السن ؿ ح اثل لمتالواؿ حسب ش ال 
أال اة ػنرة أال الكتنبػل  –أد المعنطػنة أال البػ ؿ  –العقال  هي إّمن القالؿ أال المعػؿ 
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أال السكالت في معػرض الباػنف، بػ ا   الوػنن   فػي ترتاػب ال ػرا  ، سػمء الػ اف 
أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف مسػػػػعال  الكنسػػػػنني، ن ػػػػر  ار الكتػػػػنب العربػػػػي، باػػػػرالت، الطبعػػػػل 

، مونػػػي المحتػػػنج مونػػػي المحتػػػنج الػػػ  معرفػػػل 138، 134، 1333/ 5الثنناػػػل، 
، المػ َؿ 5-2/3ألمنظ المنهنج، لمحم  الَطاب ال ػرباني،  ار المكػر، باػرالت 

ل راسػػػػل ال ػػػػراعل اةسػػػػممال،  . سبػػػػ  الكػػػػراـ زاػػػػ اف، مؤسسػػػػل الرسػػػػنلل نن ػػػػرالف 
 .90هػ: ص1401 -ـ2010بارالت، الطبعل ا الل ، 

 .6، منش اس  التنجر جهم   2591-2590/ 4ت  المق  اةسممي الأ لّ  (44)
مجمالع فتنال  ابف تاما ، أبال العبنس أحم  سب  الحماـ بف تامال الحّراني، تحقاؽ  (45)

سبػػ  الػػرحمف بػػف محمػػ  بػػف قنسػػـ العنوػػمي، مكتبػػل ابػػف تاماػػل، الطبعػػل الثنناػػل، 
 .48، الالجاز في أوالؿ المق  المق ، 1/101، المالافقنت 386/ 28

 .119ة ا نعنـ ا ال سالر  (46)
، الػػػالجاز فػػػي أوػػػالؿ 1/101، المالافقػػػنت 386/ 28مجمػػػالع فتػػػنال  ابػػػف تاماػػػل  (47)

 .8المق  
 .185سالرة البقرة ا ا   (48)
 .78سالرة الح  ا ال  (49)
 .4/5الموني  (50)
، مالاهب الجماؿ ب رح مَتور َماؿ، محم  بف 179/ 4انظر: ب ا   الونن    (51)

هػػػػ، الطبعػػػػل 1398بػػػال سبػػػ ال،  ار المكػػػر، باػػػرالت، سبػػػ  الػػػرحمف، الموربػػػي، أ
، ك ػػػػػنؼ القنػػػػػنع سمػػػػػ  مػػػػػتف 3/ 2، مونػػػػػي المحتػػػػػنج 486، 228/ 4ا اللػػػػػ : 

اةقنػػػػنع، لمنوػػػػالر بػػػػف اػػػػالنس بػػػػف إ راػػػػس البهػػػػالتي، تحقاػػػػؽ هػػػػمؿ موػػػػامحي، 
، اةسػػػػػمـ مقنوػػػػػ ت 3/149هػػػػػػ 1402موػػػػػطم  هػػػػػمؿ،  ار المكػػػػػر، باػػػػػرالت، 

ون و    .89اَل
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 ػػرح ب ااػػل المبتػػ د،  بػػي الحسػػف سمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سبػػ  انظػػر: اله ااػػل ب (52)
،  ػػرح سػػا د سبػػ ال 3/275الجماػػؿ الر ػػ اني المرغانػػنني، المكتبػػل اةسػػممال 

محمػػػػ  الَر ػػػػي سمػػػػ  مَتوػػػػر اةمػػػػنـ أبػػػػي الضػػػػانء سػػػػا  َماػػػػؿ،  ار المكػػػػر، 
في فق  ا منـ ال نفعي،  بي إسػحنؽ ابػراهاـ بػف سمػي  1، المه ب5/5بارالت. 

، ك ػنؼ القنػنع 257/ 1هػػ(،  ار المكػر، باػرالت، 476السؼ ال ػارازد )تبف ا
3/149. 

 .29سالرة النسنء ا ال  (53)
، قػنؿ 2185، الحػ اث 2/737أَرج   ابػف منجػ  فػي سػنن ه، بػنب: باػ  الَاػنر،  (54)

، -وػحاح  -القنؿ ا لبػنني  -وحاح الرجنل   مالثقالف  –البالوارد في الزالا   
، 4967، الحػ اث 11/340نب الااػ  المنهػي سنػ  ، الابف حّبػنف فػي وػحاح ه، بػ
 .-إسنن ت قالد  -القنؿ  عاب ا رننؤالط: 

ػرات الرقن ػي سػف سّمػ   مرفالسػن  ،  (55) أَرج   اةمنـ أحم  في مسن ته مف حػ اث أبػي ح 
، 4/305،، الأالر ت  الهاثمػػػػػػػي فػػػػػػػي مجمػػػػػػػ  الزالا ػػػػػػػ  20714، الحػػػػػػػ اث 72/ 5

ال اعمػػػػ  الأبػػػػال حػػػػّرت، الثقػػػػ  أبػػػػال  اال  ، القػػػػنؿ الهاثمػػػػي: ))رالات أبػػػػ6866الحػػػػ اث 
 الضعم   إبف معاف((.

، ال ػػػػرح الكباػػػػر، سػػػػا د أحمػػػػ  الػػػػ ر ار أبػػػػال البركػػػػنت، 2/232بػػػػ ا   الوػػػػنن    (56)
، ك نؼ 3/380، نهنال المحتنج 3/3تحقاؽ محم  سماش،  ار المكر، بارالت، 

 .3/148القننع 
 .6جهم ، ص، منشاس  التنجر 2591 -4/2590المق  اةسممي الأ لت   (57)
مالسػػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي سػػػػؤاؿ الجػػػػالاب، إسػػػػمـ محمػػػػال   ربنلػػػػل، مكتبػػػػل  (58)

. 141، فتػػنال  الطػب الالتػػ االد، ص370 – 354اةامػنف، موػػر )المنوػالرة(، 
أحكػػػنـ الجراحػػػل الطباػػػل،  . محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف المَتػػػنر ال ػػػقنقاطي، مكتبػػػل 
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ؿ ا سضػػنء فػػي ، حكػػـ نقػػ335هػػػ، ص1415الوػػحنب ، جػػ ت، الطبعػػل الثنناػػل، 
هػػ، 1412سقاؿ بف احم  العقامي، مكتبل الوحنبل، جػ ت،  0المق  اةسممي.   

، اةنتمػػػنع بػػػ جزاء ا  مػػػي، سوػػػمت سنناػػػل ال محمػػػ  ال مكتبػػػل جػػػراغ 133ص
 .104هػ ص1414إسمـ، أر البنزار، شهالر، بنكستنف، الطبعل ا الل ، 

مقػػػػػ  اةسػػػػػممي الأ لتػػػػػ  ، ال356مالسػػػػػالسل المقػػػػػ  اةسػػػػػممي فػػػػػي سػػػػػؤاؿ الجػػػػػالاب  (59)
 .143، فتنال  الطب الالت االد 7/5124-5125

،، فتػػػػنالد الطػػػػب 335، أحكػػػػنـ الجراحػػػػل الطباػػػػل 356مالسػػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي (60)
 .143الالت االد 

، 492/ 2أَرج   أبال  اال  في سنن ، بػنب مػن جػنء فػي ربػط ا سػننف بنلػ هب ال  (61)
، الالترمػػ د 4232الحػػ اث  ، 1770، الحػػ اث 240/ 4، القػػنؿ ا لبػػنني: حسػػفم

بنب منجنء في    ا سننف بنلػ هب، الالنسػن ي، بػنب مػف أوػاب انمػ  هػؿ اتَػ  
، القػػػػنؿ  ػػػػعاب 20283، الحػػػػ اث 5/23أنمػػػػن  مػػػػف  هػػػػب، الاحمػػػػ  فػػػػي المسػػػػن  

 ا رننؤالط إسنن ت حسف.
، مالسػػالسل المقػػ  467-466، 336، فتػػنال  النػػنس 133فتػػنال  الطػػب الالتػػ االد  (62)

 .366الاب اةسممي في سؤاؿ الج
، فتػػػػنال  الطػػػػب 466، 336فتػػػػنال  الوػػػػانـ الفتػػػػنال  معنوػػػػرة  –فتػػػػنال  النػػػػنس  (63)

 .133الالت االد 
، 5603الحػػ اث  2219/ 5متمػػؽم سماػػ : وػػحاح البَػػنرد ،بػػنب: المستال ػػمل،  (64)

، الحػػػػػ اث 3/1678وػػػػحاح مسػػػػمـ، بػػػػػنب تحػػػػراـ فعػػػػؿ الالاوػػػػػمل الالمستالوػػػػمل 
2125. 

، 2/585ال  معنوػرة لاالسػؼ القرضػنالد ، فتػن163-162فتنال  الطب الالتػ االد (65)
 .370، مالسالسل المق  اةسممي في سؤاؿ الجالاب 229ال اف الالحانة 
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، مالسػػالسل المقػػ  143، فتػػنال  الطػػب الالتػػ االد 7/5262المقػػ  اةسػػممي الا لتػػ   (66)
 .368في سؤاؿ الجالاب 

، فتػنال  معنوػرة 335، أحكػنـ الجراحػل الطباػل 7/5262المق  اةسػممي الا لتػ   (67)
 .20/586لاالسؼ القرضنالد 

، الطباػػب أ بػػ  الفقهػػ ، 368، 359مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿ الجػػالاب  (68)
محمػػػػػ  سمػػػػػي البػػػػػنر،  ار القمػػػػػـ،  م ػػػػػؽ، الػػػػػ ار  0زهاػػػػػر أحم السػػػػػبنسي، ال  0 

، فتػنال  معنوػرة لاالسػػؼ 228هػػ، ص1413ال ػنمال، باػرالت، الطبعػل ا اللػ ، 
 .589 -2/585القرضنالد 

، 356، مالسػػػالسل المقػػػ  اةسػػػممي فػػػي سػػػؤاؿَّ الجػػػالاب 586/ 2ة فتػػػنال  معنوػػػر  (69)
محمػػ  بػػف محمػػ  بػػف المَتػػنر ال ػػقنقاطي،  0، احكػػنـ الجراحػػل الطباػػل،   365

، حكػـ نقػؿ اشسضػنء 388هػ، ص1415مكتبل الوحنبل، ج ة، الطبعل الثننال، 
 .90في المق  اةسممي ص

مالسػالسل المقػ  اةسػممي فػي  ،135اةنتمنع ب جزاء ا  مي في المق  اةسػممي  (70)
 .589/  2، فتنالد معنورة لاالسؼ القرضنالد 360، 356سؤاؿ الجالاب 

، حن ػػػػال ر  المحتػػػػنر سمػػػػ  الػػػػ ر المَتػػػػنر  ػػػػرح تنػػػػالار 5/24بػػػػ ا   الوػػػػنن    (71)
 -هػػ1421هػ(،  ار المكر، بارالت، 1252ا بونر، لمحم  أماف بف سنب اف، )

لػػ قن ؽ، لمَػػر الػػ اف سثمػػنف بػػف ، تبػػاف الحقػػن ؽ  ػػرح كنػػز ا238/ 5ـ، 2000
، أحكػػػػنـ 185/ 5هػػػػػ، 1313سمػػػػي الزامعػػػػي،  ار المكتػػػػب اةسػػػػممي، القػػػػنهرة، 

، احكػػنـ القػػر ف  بػػي بكػػر 2/332ال تمسػػار القرطبػػي 1/151القػػر ف لمجوػػنص 
محمػ  بػف سبػ ال المعػرالؼ بػهبف العربػي، تحقاػؽ، محمػ  سبػ  القػن ر سطػػن،  ار 

مقهاػػػل ةبػػػف جػػػزد محمػػػ  بػػػف احمػػػ  الورنػػػنطي ، القػػػالاناف ال1/55المكػػػر، لبنػػػنف 
هػ(، تحقاؽ محم  أماف الضننالد،  ار الكتب العممال، باػرالت، 730المنلكي )ت
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، ك ػػنؼ 306/ 4، مونػػي المحتػنج 173ـ، 2006 -هػػ 1427الطبعػل الثنناػػل، 
 .185/ 5، الموني ةبف ق ام  6/194القننع 

 .119سالرة ا نعنـ ا ال  (72)
 .173ال سالرة البقرة ا  (73)
 .195سالرة البقرة ا ال  (74)
 .29سالرة النسنء ا ال  (75)
، المنثػػػػالر فػػػػي 367، 360-359مالسػػػالسل المقػػػػ  اةسػػػػممي فػػػػي سػػػؤاؿَّ الجػػػػالاب (76)

 .592 -591/ 2، فتنال  معنورة لمقرضنالد 211، 3/138القالاس  
سػػػالف المعبػػػال   ػػػرح سػػػنف أبػػػي  اال ، محمػػػ   ػػػمس الحػػػؽ العظػػػاـ  بػػػن د،  ار  (77)

، فتػػػنال  معنوػػػرة لمقرضػػػنالد 9/18ـ، الطبعػػػل الثنناػػل: 1995مماػػل، باػػػرالت، الع
حسػف بػف أحمػ  بػف  0، أحكنـ ا  الاػل فػي ال ػراعل اةسػممال،  2/589-591

حسف المكي، تق اـ محم  بف ننور بف سمطنف السحابنني، مكتبل  ار المنهنج، 
ممي ، مالسػالسل المقػ  اةسػ408-407هػػ، ص1425الرانض، الطبعػل ا اللػ ، 

 .369، 356في سؤاؿَّ الجالاب، 
 .70سالرة اةسراء ا ال  (78)
ت ،مػف حػ اث سن  ػل  (79) ، 24783، الحػ اث 6/105أَرج   اةمنـ أحم  في مسػن ه

)قػنؿ  ػعاب ا رنػنؤالط: رجنلػػ  ثقػنت رجػنؿ الوػحاح غاػػر سبػ  الػرحمف بػف أبػػي 
، الحػػػػػػ اث 168/ 6اؿ جػػػػػػنؿ فمػػػػػػف رجػػػػػػنؿ أوػػػػػػحنب السػػػػػػنف الهػػػػػػال وػػػػػػ الؽ(، 

بػػال  اال ، كتػػنب الجنػػن ز، بػػنب: فػػي الحمػػنر اجػػ  العظػػـ هػػؿ انتكػػب ، الأ25395
بػػف منجػػ ، 3207، الحػػ اث 231/ 3 لػػؾ المكػػنف    ، قػػنؿ ا لبػػنني: وػػحاح، الاك

، الحػ اث 516/ 1في كتنب الجنن ز، بنب: في النهي سف كسػر سظػنـ الماػت، 
1616. 
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، أحكػػػػػػػنـ ا  الاػػػػػػػل فػػػػػػػي ال ػػػػػػػراعل 591-2/589فتػػػػػػػنال  معنوػػػػػػػرة لمقرضػػػػػػػنالد  (80)
حسػػػف بػػػف أحمػػػ  بػػػف حسػػػف المكػػػي، تقػػػ اـ محمػػػ  بػػػف ننوػػػر بػػػف  0ةسػػممال،  ا

هػػػػ، 1425سػػػمطنف السػػػحابنني، مكتبػػػل  ار المنهػػػنج، الراػػػنض، الطبعػػػل ا اللػػػ ، 
 .369، 356، مالسالسل المق  اةسممي في سؤاؿَّ الجالاب، 408-407ص

، مالسػػػػالسل المقػػػػ  407، 400، 372، أحكػػػػنـ اش الاػػػػل 2/588فتػػػػنال  معنوػػػػرة  (81)
 .357-356ممي في سؤاؿَّ الجالاب اةس

 .2/588فتنال  معنورة  (82)
، مالسػالسل 2/227، فتػنال  معنوػرة لمقرضػنالد 7/5102المق  اةسممي الأ لتػ   (83)

هن ـ جماؿ سبػ ال،  ار  0، مسن ؿ مف المق ،  599ا حكنـ الالمتنالد ال رسال 
، فتػػنال  306-303ـ، ص2007 -هػػػ 1428السػػمـ،  م ػػؽ، الطبعػػل اشاللػػ  

 .44ص -فتنال  الوانـ الفتنال  معنورة  –لننس ا
 .5102/ 7المق  اةسممي الأ لت   (84)
 .29/342مجمل البحالث اةسممال  (85)
إ ا رأاػتـ الهػمؿ فوػالمالا الاك ا  ()متمؽ سما : رالات البَنرد، بنب: قالؿ النبػي  (86)

. المسمـ، بنب: الجالب واـل رمضنف 1810، الح اث 2/674رأاتمالت ف فطرالا، 
 .1081، الح اث 2/672الهمؿ الالمطر،  لرؤال

/ 29، مجمػػػػػل البحػػػػػالث اةسػػػػػممال 230-229/ 2فتػػػػػنال  معنوػػػػػرة لمقرضػػػػػنالد  (87)
، مالسػػػػػالسل 44، فتػػػػػنال  النػػػػػنس 305-304، مسػػػػػن ؿ فػػػػػي المقػػػػػ  المقػػػػػنرف 342

 .599ا حكنـ الالمتنال  ال رسال 
 ، مالسػػػػالسل ا حكػػػػنـ295، مسػػػن ؿ مػػػػف المقػػػػل المقػػػنرف 2/230فتػػػنال  معنوػػػػرة  (88)

 .599الالمتنالد ال رسال 
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، مسػػػػػػػػن ؿ مػػػػػػػػف المقػػػػػػػػػ  44، فتػػػػػػػػنال  النػػػػػػػػنس 237، 2/227فتػػػػػػػػنال  معنوػػػػػػػػرة  (89)
 .601-599، مالسالسل ا حكنـ الالمتنال  ال رسال 320-319، 314المقنرف

، 599، مالسػػالسل ا حكػػنـ الالمتػػنال  ال ػػرسال 2/229فتػػنال  معنوػػرة لمقرضػػنالد  (90)
 .306-299مسن ؿ مف المق  المقنرف 

 .229/ 2معنورة لمقرضنالد  فتنال  (91)
مالسػالسل المقػػ  اةسػػممي المعنوػػر، نَبػػل مػػف سممػػنء المتػػال ،  ار الالفػػنء، ال ار  (92)

، الطبعل ا الل ، مور،  ، 642، 635-3/634ـ، 2005 -هػ 1426إبف حـز
أحمػػػ  الحجػػػي  0،أحكػػػنـ المػػػرأة فػػػي المقػػػ  اةسػػػممي،   152الػػػنظـ اةسػػػممال 

 .164-162هػ ص1400م ؽ، الكر د،  ار اةمنـ البَنرد،  
، مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿ الجػػالاب 7/5099المقػػ  اةسػػممي الأ لتػػ   (93)

 .452، فتنال  الننس 145-141، فتنال  الطب الالت االد296 -282
، مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿ الجػػالاب 7/5099المقػػ  اةسػػممي الأ لتػػ   (94)

282-283. 
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 :ادلصادر وادلراجع
 آن الكريمالقر 

اةجتهػػن  الالتقماػػػ  فػػي اةسػػػمـ، نن اػػ   ػػػراؼ العمػػرد، مؤسسػػػل الرسػػنلل، باػػػرالت،  -1
 ـ. 2004 -هػ 1425الطبعل ا الل ، 

أحكػنـ القػػر ف  بػي بكػػر محمػ  بػػف سبػػ ال المعػرالؼ بػػهبف العربػي، تحقاػػؽ، محمػػ   -2
 سب  القن ر سطن،  ار المكر، لبننف. 

لػ اف أبػال الحسػف سمػي بػف أبػي سمػي ا حكنـ في أوالؿ ا حكػنـ لدمػ د، سػاؼ ا -3
هػػػ(، تحقاػػؽ سػػا  الجمامػػي،  ار الكتػػنب العربػػي، باػػرالت، 631محمػػ  ا مػػ د )ت

 هػ، الطبعل ا الل . 1404
أحمػ  الحجػي الكػر د،  ار اةمػنـ البَػنرد،  0أحكنـ المرأة في المقػ  اةسػممي،   -4

 هػ. 1400 م ؽ، 
محمػ  الوػن ؽ قمحػنالد ،  أحكنـ القر ف، أحم  بف سمي الرازد الجونص، تحقاؽ -5

 هػ. 1405 ار إحانء التراث العربي، بارالت، 
حسف بف أحمػ  بػف حسػف المكػي، تقػ اـ  0أحكنـ ا  الال في ال راعل اةسممال،   -6

محمػػ  بػػف ننوػػر بػػف سػػمطنف السػػحابنني، مكتبػػل  ار المنهػػنج، الراػػنض، الطبعػػل 
 هػ. 1425ا الل ، 

بػػػػف المَتػػػػنر ال ػػػػقنقاطي، مكتبػػػػل أحكػػػػنـ الجراحػػػػل الطباػػػػل،  . محمػػػػ  بػػػػف محمػػػػ   -7
 هػ. 1415الوحنب ، ج ت، الطبعل الثننال، 

إحاػػػنء سمػػػاـل الػػػ اف،  بػػػي حنمػػػ  محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف محمػػػ  بػػػف أحمػػػ  الوزالػػػي  -8
 هػ(،  ار الالسي، حمب. 505)ت

إر ػػن  المحػػالؿ الػػ  تحقاػػؽ سمػػـ ا وػػالؿ، محمػػ  بػػف سمػػي ال ػػالكنني،  ار المكػػر  -9
 .ـ1992 -هػ1412الب رد، الطبعل ا الل ،  العربي، بارالت، تحقاؽ محم  سعا 
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ون وػػػ ،   -10 محمػػػ  سقمػػػ  ال مطبعػػػل ال ػػػرالؽ المكتبتهػػػن،،  0اةسػػػمـ مقنوػػػ ت اَل
 سّمنف، ا ر ف. 

اةسػػػمـ  ػػػراعل الزمػػػنف الالمكػػػنف، سبػػػ ال ننوػػػح سمػػػالاف،  ار السػػػمـ لمطبنسػػػل،  -11
 ـ. 2002 -هػ1422القنهرة، 

 ي، القنهرة. أوالؿ المق ، لمحم  أبال زهرة،  ار المكر العرب -12
أوػػالؿ ا حكػػنـ الطػػرؽ اةسػػتنبنط فػػي الت ػػرا  اةسػػممي، الػػ كتالر أحمػػ  سباػػ   -13

 هػ. 1425الكباسي، الطبعل الثنلثل، 
هػػ 1420أوالؿ المق ، محم  الَضرد، تحقاؽ َارد سػعا ، المكتبػل التالفاقاػل،  -14

 ـ، القنهرة. 2000-
سب ال محم  بف أبي أسمـ المالقعاف سف رب العنلماف، ةبف القّاـ الجالزال، أبال  -15

 هػ(،  ار الح اث القنهرة. 751بكر، )ت
اةنتمػػػػنع بػػػػ جزاء ا  مػػػػي، سوػػػػمت سنناػػػػل ال محمػػػػ  ال مكتبػػػػل جػػػػراغ إسػػػػمـ،  -16

 هػ1414أر البنزار، شهالر، بنكستنف، الطبعل ا الل ، 
فنضػؿ سبػ  الالاحػ  سبػ  الػرحمف، مطبعػل بوػ ا ،  0ا نمال ج فػي أوػالؿ المقػ ،   -17

 . 84ـ 1978بو ا ، 
بػػ ا   الوػػنن   فػػي ترتاػػب ال ػػرا  ، سػػمء الػػ اف الكنسػػنني،  ار الكتػػنب العربػػي،  -18

 ـ، الطبعل الثننال. 1982بارالت، 
بمول السػنلؾ  قػرب المسػنلؾ، أحمػ  بػف محمػ  الوػنالد المػنلكي، تحقاػؽ: محمػ   -19

مـ، الطبعل 1995 -هػ 1415سب  السمـ  نهاف،  ار الكتب العممال، بارالت، 
 ا الل . 
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الس مػػف جػػالاهر القػػنمالس، الماػػرالز  بػػن د محػػب الػػ اف محمػػ  مرتضػػ  تػػنج العػػر  -20
هػػػ(، تحقاػػؽ مجمالسػػل مػػف المحققػػاف،  ار اله ااػػل، 1205الحسػػاني الزباػػ د، )ت

 مطبعل موطم . 
تبااف الحقن ؽ  رح كنز الػ قن ؽ، لمَػر الػ اف سثمػنف بػف سمػي الزامعػي الحنمػي،  -21

 هػ. 1313 ار المكتب اةسممي، القنهرة، 
، سمػػي بػػف محمػػػ  بػػف سمػػي الجرجػػػنني، تحقاػػؽ ابػػراهاـ اةباػػػنرد،  ار التعرامػػنت -22

 هػ، الطبعل ا الل . 1405الكتنب العربي، بارالت، 
تعمػػاـ المػػتعّمـ طػػرؽ الػػتعّمـ لبرهػػنف اةسػػمـ الزرنػػالجي، القػػنهرة، مطبعػػل موػػطم   -23

 ـ. 1948-هػ 1367البنبي الحمبي، 
ا نوػػػػنرد القرطبػػػػي  الجػػػػنم   حكػػػػنـ القػػػػر ف،  بػػػػي سبػػػػ ال محمػػػػ  بػػػػف أحمػػػػ  -24

 هػ(،  ار ال عب، القنهرة، ال ار إحانء التراث العربي، بارالت. 671)ت
حن ػػال ر  المحتػػنر سمػػ  الػػ ر المَتػػنر  ػػرح تنػػالار ا بوػػنر، لمحمػػ  أمػػاف بػػف  -25

 ـ. 2000 -هػ1421هػ(،  ار المكر، بارالت، 1252سنب اف، )
نرؼ، الم اراػل العنمػل الح اث الالثقنفل اةسممال، مننع َماؿ القطػنف، الزارة المعػ -26

 ـ.1977 -هػ 1397، 1ل بحنث الالمننه  الالمالا  التعمامال، السعال ال، ط
سقاػػؿ بػػف احمػػ  العقامػػي، مكتبػػل  0حكػػـ نقػػؿ ا سضػػنء فػػي المقػػ  اةسػػممي.    -27

 هػ. 1412الوحنبل، ج ت، 
االسػػؼ لقرضػػنالد، مؤسسػػل الرسػػنلل، باػػرالت ال  0الَوػػن ص العنّمػػل لإلسػػمـ،   -28

 ـ ،1999 -هػ 1419ن رة، الطبعل الع
َوػػػػن ص الت ػػػػرا  اةسػػػػممي فػػػػي السانسػػػػل الالحكػػػػـ، لمػػػػ كتالر فتحػػػػي الػػػػ راني،  -29

 ـ. 1982 -هػ 1402، 1مؤسسل الرسنلل، ط
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 راسػػػنت فػػػي الثقنفػػػل اةسػػػممال، وػػػنلح  اػػػنب هنػػػ د، الطبعػػػل الثنلثػػػل، سمػػػنف،  -30
 ـ. 1982-هػ1024

، لمػػػ كتالر سمػػي جمعػػػل )ممتػػي الػػػ انر المتػػنال  العوػػػرال الاالماػػل –الػػ اف الالحاػػػنة  -31
 ـ ز2006المورال(، نضل مور، الطبعل الرابعل، 

رالح المعنني في تمسار القر ف الكراـ الالسب  المثنني،  بي المضػؿ  ػهنب الػ اف  -32
 هػ(  ار إحانء التراث العربي، بارالت. 875السا  محمال  ا لالسي البو ا د )ت

هػػ(، 273بػ ال محمػ  بػف ازاػ  القزالانػي، )تسنف إبف منج ، أحم  أبػال محمػ  س -33
 تحقاؽ محم  فؤا  سب  البنقي، بارالت،  ار المكر. 

سػػػنف أبػػػي  اال ، سػػػمامنف بػػػف ا  ػػػعث بػػػف إسػػػحنؽ ا ز د السجسػػػتنني، تحقاػػػؽ  -34
 محم  محي ال اف سب  الحما ،  ار المكر. 

ة، سػػػنف الترمػػػ د )الجػػػنم  الوػػػحاح(،  بػػػي ساسػػػ  محمػػػ  بػػػف ساسػػػ  بػػػف سػػػالر  -35
هػػػػ( ال تحقاػػػؽ أحمػػػ  محمػػػ   ػػػنكر ال َػػػرالف،  ار إحاػػػنء التػػػراث العربػػػي، 279)ت

 بارالت. 
هػػػػ(، تحقاػػػؽ سبػػػ  313سػػػنف النسػػػن ي، أبػػػال سبػػػ  الػػػرحمف احمػػػ  بػػػف  ػػػعاب، )ت  -36

 -هػػ1406المتنح أبال غّ ت، مكتب المطبالسػنت اةسػممال، حمػب، الطبعػل الثننبػل، 
 ـ1986

بػػ  الػػرحاـ بػػف الحسػػف ا سػػنالد ال ػػنفعي  ػػرح منهػػنج ا وػػالؿ، لجمػػنؿ الػػ اف س -37
 0، القنهرة 1953هػ(، طب  مطبعل محم  سمي وباح، 772)ت

 رح سا د سب ال محم  الَر ي سم  مَتور اةمنـ أبي الضانء سػا  َماػؿ،  -38
  ار المكر، بارالت. 

ال ػػػرح الكباػػػر، سػػػا د أحمػػػ  الػػػ ر ار أبػػػال البركػػػنت، تحقاػػػؽ محمػػػ  سمػػػاش،  ار  -39
 الت. المكر، بار 
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وػػػحاح إبػػػف حبػػػنف بترتاػػػب غػػػبف لّبػػػنف، لمحمػػػ  بػػػف حبػػػنف بػػػف أحمػػػ  أبػػػال حػػػنتـ  -40
التمامػػػي البسػػػتي، تحقاػػػؽ:  ػػػعاب ا رنػػػنؤالط، مؤسسػػػل الرسػػػنلل باػػػرالت، الطبعػػػل 

 ـ. 1993 -هػ 1414الثننال، 
هػ(، 261وحاح مسمـ، مسمـ بف الحجنج، أبال الحساف الق ارد الناسنبالرد، )ت -41

 البنقي،  ار إحانء التراث العربي، بارالت.  تحقاؽ محم  فؤا  سب 
محمػػػػ  بػػػف إسػػػػمنساؿ أبػػػػال  –الجػػػػنم  الوػػػحاح المَتوػػػػر  -وػػػحاح البَػػػػنرد،  -42

سبػػ ال البَػػنرد، الجعمػػي، تحقاػػؽ التعماػػؽ موػػطم   اػػب البوػػن،  ار إبػػف كثاػػر، 
 ـ. 1987 -هػ 1407الامنمل، بارالت، 

 مي، المكتب اةسممي. ومل المتال  الالمستمتي، ةبف حم اف حم اف الحنب -43
محمػ  سمػي البػنر،  ار القمػـ،  0زهاػر أحم السػبنسي، ال  0الطباب أ ب  الفقه ،   -44

 هػ. 1413 م ؽ، ال ار ال نمال، بارالت، الطبعل ا الل ، 
ـ، 2003-هػػ1423سمـ أوالؿ المق ، سب  الالهنب َػمؼ، طبعػل  ار الحػ اث،  -45

 القنهرة. 
ل اسال اةسممي لمحم  جماػؿ الحبػنؿ، تقػ اـ ال ػا  العمالـ المعنورة في َ مل ا -46

ابراهاـ النعمل، محمػ  راتػب الننبمسػي، مكتبػل  ار المنهػنج القػالاـ، الطبعػل ا اللػ ، 
 ـ. 2006 -هػ 1427

سالف المعبال   رح سنف أبي  اال ، محم   مس الحؽ العظاـ  بن د،  ار الكتب  -47
 ـ، الطبعل الثننال. 1995العممال، بارالت، 

فتػػنال  الوػػانـ الفتػػنال  معنوػػرة، جمػػ  الترتاػػب محمػػال  الموػػرد  –فتػػنال  النػػنس  -48
 ـ. 2007 -هػ 1428أبال سمّنر، مكتبل الومن، القنهرة، الطبعل ا الل ، 

فتنال  معنورة، لم كتالر االسػؼ القرضػنالد، المكتػب اةسػممي، الطبعػل ا اللػ ،  -49
 ـ. 2003 -هػ1424
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ممػػػػنء المممكػػػػل العرباػػػػل السػػػػعال ال ، جمػػػػ  فتػػػػنال  الطػػػػب الالتػػػػ االد، لنَبػػػػل مػػػػف س -50
الترتاب، أبال أنس ومح ال اف محمال  السعا ،  ار اةامنف، اةسكن رال، موػر، 

 ـ. 2004
الهب  الزحامػي،  ار المكػر المعنوػر،  م ػؽ، الطبعػل  0المق  اةسممي الأ لت ،   -51

 ـ. 2007 -هػ 1480العن رة، 
االسؼ القرضنالد، مؤسسل الرسػنلل ال  0،  المق  اةسممي باف ا ونلل الالتج ا  -52

 ـ. 2001 -هػ 1422الطبعل ا الل ، 
 -القنمالس المحاط، محم  بف اعقالب المارالز  بن د، مؤسسػل الرسػنلل، باػرالت،  -53

 فوؿ الساف. 
القػػػنمالس المقهػػػي، لمػػػ كتالر سػػػع د حباػػػب،  ار المكػػػر،  م ػػػؽ، الطبعػػػل الثنناػػػل،  -54

 ـ. 1988 -هػ1408
هػػػػ(، 730مقهاػػػل ةبػػػف جػػػزد محمػػػ  بػػػف احمػػػ  الورنػػػنطي المػػػنلكي )تالقػػػالاناف ال -55

تحقاػػػػػؽ محمػػػػػ  أمػػػػػاف الضػػػػػننالد،  ار الكتػػػػػب العمماػػػػػل، باػػػػػرالت، الطبعػػػػػل الثنناػػػػػل، 
 ـ. 2006 -هػ 1427

القاػػػػن ة التربالاػػػػل فػػػػي اةسػػػػمـ، لمماػػػػ ة محمػػػػ  ابػػػػراهاـ،  ار مجػػػػ شالد، الطبعػػػػل  -56
 ـ. 1997 -هػ1417ا الل ، ا ر ف، 

قننع سم  متف اةقننع، لمنوالر بف االنس بف إ راس البهالتي، تحقاؽ: ك نؼ ال -57
 هػ. 1402همؿ موامحي، موطم  همؿ،  ار المكر، بارالت، 

الكمانت، معجـ في الموطمحنت الالمػرالؽ الموالاػل،  بػي البقػنء أاػالب بػف مالسػ   -58
 -هػػػ 1419الكمػػالمي، تحقاػػؽ: سػػ ننف  رالاػػش محمػػ ، مؤسسػػل الرسػػنلل، باػػرالت، 

 ـ. 1998
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لسنف العرب، لمعممل إبف أبي المضػؿ جمػنؿ الػ اف محمػ  بػف مكػـر إبػف منظػالر  -59
 هػ(،  ار ون ر، بارالت. 711ا فراقي المورد، )ت

همػػػ  ، لمػػػ كتالر سبػػػ ال الموػػػمح الالػػػ كتالر وػػػمح الوػػػنالد،  -60 مػػػن شاسػػػ  التػػػنجر جي
 ـ. 2006 -هػ1427مؤسسل الرسنلل، بارالت، الطبعل ا الل ، 

، باػرالت، الطبعػل  مبنحث -61 في احكنـ المتال ، سنمر سعا  اةابػنرد،  ار ابػف حػـز
 ـ. 1995 -هػ 1416ا الل ، 

مجمالع فتنال  ابف تاما ، أبال العبنس أحم  سب  الحماـ بف تامال الحّراني، تحقاؽ  -62
 سب  الرحمف بف محم  بف قنسـ العنومي، مكتبل ابف تامال، الطبعل الثننال. 

راعل اةسػػممال الفقههػػن الموػػن رهن، سبػػ ال ننوػػح سمػػالاف،  ار محنضػػرة فػػي ال ػػ -63
 ـ. 1990 -هػ 1411السمـ ، الطبعل ا الل ، 

مَتػػنر الوػػػحنح، لمحمػػ  بػػػف ابػػي بكػػػر بػػف سبػػػ  القػػن ر الػػػرازد، تحقاػػؽ محمػػػال   -64
 ـ. 1995 -هػ 1415َنطر، مكتبل لبننف النن رالف، بارالت ال طبعل ج ا ة، 

، لموزالػػػي، أبػػػال حنمػػػ  محمػػػ  بػػػف محمػػػ  الطالسػػػي المستوػػػم  مػػػف سمػػػـ ا وػػػالؿ -65
هػ(، تحقاؽ: محم  سب  السمـ سب  ال نفي،  ار الكتب العممال، باػرالت، 505)ت

 الطبعل ا الل .  -هػ 1413
 مسن  اةمنـ أحم  بف حنبؿ أبال سب ال ال ابنني، مؤسسل قرطبل ،القنهرة.  - 66
ل،  ار السػمـ،  م ػؽ، الطبعػل هن ػـ جماػؿ سبػ ا 0مسن ؿ مف المق  المقػنرف،   -67

 ـ. 2007 -هػ 1428اشالل  
الموػػبنح المناػػر فػػي غراػػب ال ػػرح الكباػػر لمرافعػػي،  حمػػ  بػػف محمػػ  بػػف سمػػي  -68

 المقرد الماالمي، المكتبل العممال، بارالت. 
معنلـ الحضنرة في اةسمـ الأثرهن في النهضل ا الرالباػل، سبػ ال ننوػح سمػالاف،  -69

 ـ. 2001 -هػ 1291قنهرة ال الطبعل الثنلثل ال  ار السمـ، ال
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معجػػـ لوػػل المقهػػنء، لمحمػػ  راّلاس قمعجػػي، الحنمػػ  وػػن ؽ قنابػػي،  ار النمػػن س،  -70
 . 1988 -هػ1408بارالت، الطبعل الثننال 

المونػػػي فػػػي فقػػػ  اةمػػػنـ أحمػػػ  بػػػف حنبػػػؿ ال ػػػابنني، سبػػػ ال بػػػف أحمػػػ  بػػػف ق امػػػل  -71
 هػ. 1405الت، الطبعل ا الل ، المق سي أبال محم ،  ار المكر، بار 

الممػػر ات فػػي غراػػب القػػر ف، أبػػال القنسػػـ الحسػػاف بػػف محمػػ ، تحقاػػؽ: محمػػ  سػػا   -72
 كامني،  ار المعرفل لبننف. 

ممهػػػالـ المقػػػ  اةسػػػممي التطػػػاّلرت الأوػػػنلت  الموػػػن رت، نظػػػنـ الػػػ اف سبػػػ  الحماػػػ ،  -73
 ـ.، بارالت. 1984-هػ1405مؤسسل الرسنلل، الطبعل ا الل ، 

المنثالر في القالاس ، لمزرك ي محم  بف بهػن ر بػف سبػ ال، تحقاػؽ، تاسػار فػن ؽ  -74
الطبعػػل  -هػػػ 1405أحمػػ  محمػػال ، الزارة ا القػػنؼ الال ػػؤالف اةسػػممال، الكالاػػت، 

 الثننال. 
المالافقػػػػػنت فػػػػػي أوػػػػػالؿ ا حكػػػػػنـ، أبػػػػػي إسػػػػػحنؽ ابػػػػػراهاـ بػػػػػف مالسػػػػػ  ال ػػػػػنطبي  -75

أحمػػ  سمػػي،  ػػرح التعماػػؽ: سبػػ ال  هػػػ(، َػػّرج أحن اثػػ : أحمػػ  السػػا  سػػا 790)ت
  راز، المكتبل التالفاقال. 

مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي المعنوػػر، نَبػػل مػػف العممػػنء لمعنوػػراف،  ار الالفػػنء،  -76
 ـ. 2005 -هػ 1426المنوالرة، مور، الطبعل ا الل ، 

مالسالسل ا حكنـ الالمتنال  ال رسال، لنَبل مف سممػنء المممكػل العرباػل السػعال ال،  -77
  المجنل ال ا مل لإلفتنء، جم  الترتاب: ومح ال اف محمال  السعا ،  ار العػ ؿ م

 ـ. 2007 -هػ 1428الج ا ،، القنهرة، الطبعل ا الل ، 
مالسػػالسل المقػػ  اةسػػممي فػػي سػػؤاؿَّ الجػػالاب، ةسػػمـ بػػال  ربنلػػ ، مكتبػػل اةامػػنف،  -78

 ـ. 2008المنوالرة، مور، 
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اػػ  الباػػنتي، الفنضػػؿ  ػػنكر النعامػػي، مطبعػػل الػػنظـ اةسػػممال الػػ كتالر مناػػر حم -79
 ـ. 1987التعماـ العنلي، بو ا ، الطبعل ا الل ، 

نهنال المحتنج ال   ػرح المنهػنج،  ػمس الػ اف محمػ  بػف أبػي العبػنس أحمػ  بػف  -80
حمػػزة بػػف  ػػهنب الػػ اف الرممػػي ال ػػهار بنل ػػنفعي الوػػوار ، ار المكػػر لمطبنسػػل، 

 هػ. 10404بارالت 
غراػػب الحػػ اث الا ثػػر، أبػػال السػػعن ات المبػػنرؾ بػػف محمػػ  الجػػزرد، النهناػػل فػػي  -81

تحقاػػؽ: طػػنهر أحمػػ  الػػزاالد، المحمػػال  محمػػ  الطنػػنحي، المكتبػػل العمماػػل، باػػرالت، 
 . 3/411ـ: 1979 -هػ1399

اله ااػػل ب ػػرح ب ااػػل المبتػػ د،  بػػي الحسػػف سمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف سبػػ  الجماػػؿ  -82
 مال. الر  اني المرغاننني، المكتبل اةسم

الػػالجاز فػػي أوػػالؿ المقػػ ، لعبػػ  الكػػراـ زاػػ اف، مؤسسػػل الرسػػنلل، باػػرالت، الطبعػػل  -83
 ـ.2006 -هػ1427الَنمسل س رة، 


