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 المقدمة
 

المرسدد وال خددن ا ابياوددن  ال الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددس    دد  
 الالتنبلوا لها بإحىنن إل  يو  الهلليا. ال    آله الصحاه أجملوال

 أمن بلهلل: 
ل  ُ  ابالادن،  فإن االشتغنل بنلفقه ما أ ظا اب منلل الخور من صرفت فوه يفدنس

ل اللقددهلل اددنن المددن  ال الفقدده إذ بدده رلددرل  الحددسل  الالحددرا ل ال قددن   الحددهللالو الالفددراسو 
مواكادددنح لحودددنال المىددد موا فددد  جموددد  شددد اليهال  -بمذاهاددده المتلدددهللوال–اإلسدددسم  

اجتمن ودددوح الااتودددنوروح السونسدددووح الملو دددووحل الادددهلل ادددنن الفقهدددن  الابسمدددو اب دددس   
مونبوح الهللجنل الشمُ الظ مدن،ل ي درالا ويدا ع  لدنل ل الشدرحوا  قودهللالم اإلسدس ل 

ل  عددده  ذاسدددهللالنل ال ددده  -الال يزالدددون -الهددد ال  ابسمدددو ادددنيوا  حم دددوم ال دددرن  الحعودددذ 
 ينطقونل ال تلنلومه  نم ونل الإل  ع  لنل  وا ون.

هدو ل الخنلدهللاإل ث اللظدوا لهدذا مدا خهللمدو  من رمكععن أن يقهللمده رىراللللَّ ما أ
ي ددمر  ددا سددن هلل الاددهلل لهلل اسددو بلددو مىددنس هل الحدد  الاهددوو المخ وددو لاحدد  أن 

جنيب ما القضنرن الت   رف  اإلبهن  الاإلشكنل  ا بلدو مكعويدن، فقهعدن اإلسدسم  
  ى  أن رمف ْوهللم معهن الهللا سونل اليعتف م بهن طسا  الملرفو . اللظوال

 إذ أن ؛الللل مانح  الفقه الاعنس  ما المانح  الهللاوقو الالمهمدو فد  آن الاحدهلل
 غودو أن بحون ده الوومودول ال  نط الثوق  اللمن  تضمعه ما ا  ا بنلفرول اح مانشر  لهن ا ونال

أن أصدرل  فقدهلل آثدر، لفد  خهللمدو هدذا الفقده الخنلدهلل سدهن شدرل اإل أكون ممدا يدنل
لوكون موضو نح ا عنالله ف   همت  لاح  جنيب ما جوايب الفقه الاعنس  اإلسسم ل

فنستوافع  جنيب ما جوايدب اللقو دن، التلزيريدول أال الهدو هذه الهلل اسو المتواضلول 
ر بتقووهلل حريو الاني ل إذ أن ما المل و  أن التلزير ركدون   د  أيدوانل فمعده التلزي

 قو ن، بهلليودول المعده  قو دن، منلودول المعده  قو دن، مقودهللال ل حريدول المعده  قو دن، 
أخرى متعو ول فأفرو،  قووهلل حريدو الادني  بنلهلل اسدو فد  هدذا الاحد ل بلدهلل أن سداق 

الغدنيت  أن أ عدنالل  قدو توا أسنسدوتوا ل  و اسو أيوان اللقو ن، التلزيريو ابخرىل 
مددا اللقو ددن، التلزيريددو  عددهلل جنن  حددت مىددم   قو ددو مقوددهللال ل حريددول همددن  قو ددو 
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الحدداُ ال قو ددو التغريددب أال العفدد ل الهمددن اللقو تددنن ال تددنن  عناللهمددن الفقهددن  فدد  
 كتاها القو و  لزيريول فنختر، أن ركون  عوان هذه الهلل اسو:

 ريو ف  الفقه الاعنس  اإلسسم  قووهلل الحريو القو و  لزي
 ثا ا  أيت أن  كون خطو الاح  مقىمو     مقهللمو الثسثو مانح  الخن مو.

فأمن المقهللمو فهذهل الاهلل  عناللت فوهن أهموو و اسدو الفقده السداب اختودن ذ لهدذا 
 الموضون.

الأمددن الماحدد  ابالل فقددهلل جل تدده فدد   عددنالل مفهددو  التلزيددر الالحدداُ الالتنصددول 
  قووهلل الحريو.ال ر   للقو و 

 الأمن الماح  الثني  فقهلل جل ته ف   عنالل أحكن  الحاُ القو و مقوهللال ل حريو.
الأمددن الماحدد  الثنلدد  فقددهلل جل تدده فدد   عددنالل التغريددب الاإلبلددنو القو ددو مقوددهللال 

 ل حريو.
 ثا  عناللت ف  الخن مو أها من وص ت إلوه ف  الاح  ما يتنسج.

ل    هدذا اللمدلم مدن ر دف   لد  إن الجدهللم هذا الإي  آم ل  أن أجدهللم فد  صدهلل   مدا ر طدن
 فوه خ سحل المن  ىني  إالَّ أن أ ووم انسسح:
هللَّ الخ ددس  فالَّ ما ال  وبم فوه  ال ددس  الإْن  اهلْل  وانح فى 

ل  فوده مدا اودو  أال خ مدل فإيمدن هدو مدا يفىد  المدن ادنن ال هاَّ هذا جههلل  المقل  
ن هو بفضل  ع  لنل  الح ىدا   وفوق ده ل الال وطننل المن انن فوه ما  من   الح ْىا  فإيم

. ه  المى الل  أن يعفم م بهل اليكت بم له القاولمل اليلم  ام به الفواسهللم  الهو الحهللم
الص   ع  الس َّام     سوهللين الياوعن الحاواعدن محمدهلل  الودنوا  ابمدوال ال  د  آل ده  

ل الالحمدهلل  الطواوال الصحنبمت ه  الغدر   المودنموال الالتدنبلوا لهدا بإحىدنن  إلد  يد و   الدهلليا 
.  ر   ا   اللنلموام
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 اباللالماح  
 مفهو  التلزير الالحاُ

 المط ب ابالل
 صطسحال غو الاالالحاُ ف  ال  لريف التلزير

 الفرن ابالل: التلزير
 لتلزير ف  ال غو: ا
ال و أ هللخوذ ما الفلل  ز  رلز   ز احل الهو موهلل  ما  ز  بنلت هلليهللل الادأم

 ف  ال غو رط ق     ملعووا:  ابا فن س ان التلزير
 .(1) الما ذلك اوله  لنل : )ال لز اله ال واراله( لالل: التلظوا الالعوراب 

 .(2)الثني : الضرا والن الحهلل
صددل التلزيددر فدد  ال غددو هددو التأويددب الالمعدد  الالددرول ثددا صددن  رط ددق   دد  أال 

لمعلددده الادددني  مدددا  ؛يمدددن سدددم  الضدددرا والن الحدددهلل  لزيدددراح إالملعودددوا الىدددنبقوال ال 
يمدددن سدددم  التدددواور إلدددنالوال لدددذلك الادددر  اللغدددرع  وه ال و ددده  دددا الملودددوول ال الم

 هللاسده أركدون بدرو  -ص   ع   وده السد ا–ن يور العا  الالتلظوا الالعور  لزيراح ب 
صدل التلزيدر فد  ال غدول الدذذ أيذاسهل فكل ما الملعووا جن      إ عه المعلها ما 

 .(3)هو التأويب الالمع  الالرو
 ح: التلزير ف  االصطس

 فنال دت ألفدنا الفقهددن  فد   لريدف التلزيددرل لكعهدن جمولدنح لددا  اتلدهلل  مدن هددو 
بنيده: )اللقو دو الم درال و   د   - حمه ع-  وه ف  ال غول فقهلل  رفهن ابا اهللامو 

 .(4) جعنرو ال حهلل فوهن(
: ) لزيدر   د  فقدنل –ال وخ  ارين االيودن ذ  حمده ع  لدنل  ال عحوه  رفه 
 (5)ال افن ال(.ملووو ال حهلل لهن ال 

يده  درل التلزيدر ال سومن أرفتقر إل  الهللاول رمكا القول بأيه  لريف إال أيه 
 عدهلل اولده )ال حدهلل لهدن( الذهدب اللذا ياهلل ال دوخ سد ومنن الامدل ادهلل  و دف  بنلتلزيرل

فضددل ان رقدول ال  قو ددو لهددن لتكدون اللاددن ال اشددمل اللودهللخل فوهددن الاعنرددو ن ابأإلد  
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 .(6) ل اللوىتغع   ا ذار الكفن ال ف  آخر التلريفط     االطرال بنلارح اال الق
ل اليمكددا القددول (7)ويددب والن الحددهلل(أ) المددا الفقهددن  مددا  ددرل التلزيددر بأيدده 

ا لولدهلله اال الىدوهلل للاودهلله اال  اوقدهل ال أويدب اب  أويدب  بأن هذا التلريف ردأ     وده 
ه  أويدب يه ا ه رودهللا   وده القدول بنيدالزالج لزالجه اليحو ذلكل الهذا ال رىتقوال ب 

 اللوُ ال  أويب لا يا غ الحهلل  لزيرل فس ركون التلريف جنملن منيلن. والن الحهللل
ل تلزيدرل فقدهلل  - حمده ع  لدنل -المثل هذا رقنل ف   لريف االمن  الاهدو   

   (8) رفه بنيه: )التأويب(.
اليىددتطو  القددول بددأن هددذه التلريفددن، غوددر واوقددو إذا   معددن أن ثمددو فرالاددن 

 .(9)بوا التلزير الالتأويبل اللوُ المقن  مقن  ذارهن ذارهن الانحثون 
اليظراح لمن  قهلل  ياهلل الكثور ما الانحثوا الملنصريا اهلل خ ص إل  القول بنن 
التلزيددر هددو: اللقو ددن، التدد  لددا يددرو يددص مددا ال ددن ن باوددنن مقددهللا هن ال ددر   قددهلليرهن 

 .(10)القضنال اليحوها ما ما يعوا  عه لول  االمر اال
التلزيدر هدو:  قو دو   د  جدراسا لدا  ضد  ال دريلو بيهدن  ال لان ال اخدرى فدنن

 .  (11)  قو و مقهلل ال.
 الفرن الثني 
 الحاُ

الحاُ ف  ال غو: ضهلل التخ وول الهو موهلل  ل فلل حداُل الالحداُ الالىداا 
الاددل االسددتلمنال، ال غويددو لمددنوال حدداُ  ددهللل   دد  المعدد  مددا  ل(12)ملعنهمددن الاحددهلل

 .(13)االيالنث
ال ددخص المعلدده مددا التوددرل بعفىدده  قلويددهددو:  فامددن الحدداُ فدد  ال ددرن 

لريف االمدن  ابدا تلاسوا  اكنن ذلك ف  بوت ا  ف  مىاهلل ا  ف  غورهمنل اال و هذا 
 .(14)القوا  حمه ع  لنل 

ادنن اإل نادو فد  مكدنن  -ص   ع   وه الس ا-ال    هذا فإن حاُ العا  
صد   ع   وده -ما ابمكعدول أال بإانمدو حدنفل   ودهل أال بنلمس مدو امدن ثادت  عده 

 .(15)ف  حهللي  الغريا -الس ا
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الالىاا ملعنه الحاُل لذلك رط ق الفقهدن  ادس معهمدن   د  الملعد  يفىدهل 
اليط قون اذلك ا مو الحاُ الالمحاُ الالىاا     المكدنن الدذذ  عفدذ فوده  قو دو 

 الحاُ اال الىاال اليقوهللالن بكل ذلك ذا، الملع .
 .ويقه ما التورل بعفىه ل الأالفقهن : هو مع  ال خص   عهللفنلحاُ 

 ددا مددا الملعدد  الموجددوو حنلوددنح ل حدداُل الهددو أهددذا الملعدد  ال رخفدد  أن ال 
   (16) قو ن ها. و  هللم المكنن الملرالل الذذ رحاُ فوه المارمون لتمضوو م  

 أالل ما ا خذ الحاُ ف  اإلسس :
- الال  دا أبدد  بكددر الوددهلليق -صدد   ع   ودده السدد ا- لدا يثاددت  ددا العاد 

أيهمن ا خذا مكنين خوونه ل حاُل الإيمن الدذذ ادنن معهمدن  لويدق  - ض  ع  عه
مكعددول اال ان رالددل   ودده حنفظددنح اال  اواددنح اال ال ددخص المددراو حاىدده بمكددنن مددا اب

 .شوئنح ما هذا القاولل الاهلل سموا ذلك بنلترسوا
حود  سد ا الغدريا إلد   -صد   ع   وده السد ا-اليهلللعن     هدذا فلدل العاد  

)إلزمه((ل ثا مرَّ بده آخدر العهدن  فقدنل: ))مدن فلدل أسدور  ردن أخدن غريمهل الانل له: )
مس مو الدهللاسا ل مدهلليا  -ص   ع   وه الس ا-ل فىم   سول ع (17)بع   موا؟ ((

 أسراح.
ف  حوا ذهب اكثر اهل الل ا إل  ايه راو  لسمن  ان يتخذ حاىنحل الايمن لدا 

 ضد  - لراشدهلل أبدو بكدر الودهلليقالال الخ وفدو ا -صد   ع   وده السد ا-  يتخذ العاد
ا خددنذ الحدداُل  إلدد الن الر وددو ايددذا  لددا ركددا فوهددن مددن ي ادد    ؛محاىددنح  -ع  عدده

ف من ا ىدلت  الدو بدسو المىد موا الايت در االسدس  الايت در، الر ودو اسدتهلل   االمدر 
ان يتخدذ اللد  االمدر محاىدنحل  - ضد  ع  عده- ف  خسفو سوهللين  مر با الخطنا

الل و هدا آ  لدو أمودو بأوا اح لودفوان بدا   - ضد  ع  عده-  مدر فنشترى الخ وفو
 .(18)الجل هن حاىنح 

الا هدذا  هذا.. الاهلل أفرو الحكن  المى مون بلهلل ذلك أبعوو خنصو ل ىاونل ال هللُّ
اللمل ما ااودل المودنلح المرسد ول فودن  لفدل الىداا   مدن   د  المكدنن الخدن  

 .(19)بتعفوذ الحكا بنلحاُ
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  ن، أال أسه هن ؟هل الىاا أشهلل اللقو 
 حمده -للل ممن راهلل  بعدن ذادره أن يتو دف  عدهلل ادس  البدا فرحدون المدنلك  

 عددنالل فودده الحددهللي   ددا هددذا التىددن لل فقددهلل  ددأالل بلددو الل مددن  اولدده  لددنل :  -ع
ددذماال أمل ددْوال(( ام أماْل  م ))إ الَّ أمْن ر ْىددام
ل بددأن الىدداا مددا اللقو ددن، الا وغددو؛ بن ع (20)

ادهلل  دهللَّ  -  وده الىدس -ه م  اللدذاا ابلدوال الادنلوا: إن العاد  يوسدذ  لنل  اهلل اري
ددام  ع ددْ  م  جم ددام ب ددْ  إ ْذ أمْخرم امددهلْل أمْحىم االيطددسا مددا الىدداا إحىددنينح فدد  اولدده  لددنل : ))الم

)) ددْاا  الى  
ل امددن أن الىدداا الطويددل  ددذاال الفدد  ذلددك مددن حكددنه ع  لددنل   ددا (21)

دددام  -وددده الىدددس   -فر دددون حدددوا أال دددهلل  سدددول ع موسددد   ادددنسسح: ))بمْجلم معَّدددكم م 
)) ْوام ْوي  اْلممْىا 
   .(23)ل(22)

 
 

 الثني  ط بالم
 التأصول ال ر   ل لقو ن، المقوهللال ل حريو

إن ذار التأصدول ال در   ل لقو دن، المقودهللال ل حريدو هدو بحدهلل ذا ده جدز  مدا 
ان اللقو دن، أولو م رال وو التلزيرل إذ أن اللقو ن، المقوهللال ل حريو ه  يونل ما أيدو 

التلزيريول فتأصو هن ال ر   ردأ   مدا  أصدول اللقو دن، التلزيريدو ب دكل  دن ل فقدهلل 
ا الكتنا الكدريا الالىدعو المقوهللال لحريو الاني  مان  الهلللول     م رال وو اللقو ن، 

 .العاويو ال ريفو الاالجمنن
 فأمن ما الكتنا الكريا:

سكا فنست ددههللالا   ددوها  لددنل : )الالس دد  رددن وا الفنح ددو مددا يىددنفقددهلل اددنل 
ا  لدو مدعكا فددنن شدههللالا فنمىددكوها فد  الاوددو، حتد  يتوفددنها المدو، اال رالددل ع 

   (24)لها ساوسح(.
الهددو  قووددهلل فددنن االمىددن  فدد  الاوددو، هددو فدد  الحقوقددو سدداا لهددا فوهددنل 

  (25)الهذا رلع  ان الحاُ م رالن اصسح ف  القران الكريا.لحريتها امن ال رخف ل 
ال وته مددا القددران الكددريا ارضددنح بقولدده  لددنل : )ايمددن جددزا  الاسددتهللل   دد  م ددر 
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الددذيا رحددن  ون ع ال سددوله اليىددلون فدد  اال ع فىددنواح ان رقت ددوا اال رودد اوا اال 
 قط  ايهلليها الا ج ها ما خسل اال يعفوا ما اال ع ذلك لها خزذ فد  الدهلليون اللهدا 

   (26)ف  االخرال  ذاا  ظوا(.
ردول الادنلوا ان المقودوو حداُ بهدذه اآفقهلل استهللل الحعفوو     م رال وو ال

ل الهددو  قوودددهلل لحريدددو بددنلعف  فددد  اولدده  لدددنل : )اال يعفددوا مدددا اال ع( هددو الحددداُ
 .(27)الاعنال

 الأمن ما الىعو ال ريفو:
صدد   ع   ودده - قددهلل اسددتهللل   دد  م ددرال وو الحدداُ بمددن ثاددت  ددا العادد ف
 .(28) يه حاُ  جسح ف   همو ثا خ    عه(أ: )-الس ا

الواجددهلل رحددل   ُّ ايدده اددنل: )لمدد -صدد   ع   ودده السدد ا- لعادد اللمددن ثاددت  ددا ا
   (29) رضه ال قو ته(.

-ال قو ته هعن ه  الحاُل امن يقل ذلك اإلمن  أحمهلل  ا الاو  بدا الادراح 
 .(30)ل الامن فىره بذلك الاخن ذ يفىه ف  صحوحه- حمهمن ع

نن ال الى الاخن ذ الالاوهقد   دا سدفو: ))- حمه ع-انل اللسمو ال واني  
الاستهللل بنلحهللي    د  جدوا   لمثل التفىور الذذ  الاه الموعذ  ا أحمهلل  ا الاو 

 أويادن لده ال  دهلليهللا  ؛حاُ ما   وه الهلليا حت  رقضدوه إذا ادنن ادنو ا   د  القضدن 
فإيه يهللل   د  أن الملىدر ال رحدل  رضده  "الواجهلل"لقوله  ؛ال إذا لا ركا انو ا ل  وه

 .(31)((الال  قو ته
ايده اتدب  - ضد  ع  عده- لم معوا  مدر بدا الخطدناالاهلل ثات  ا امور ا

اليطددنل بدده  ل)را ددهلل ا  لددوا سددوطنحل اليىدخا الجهدده اليح ددق شددلره)فد  شددنههلل الددزال : 
 .(32)(اليطنل حاىه(

الال رخف  ان الحاُ لوُ ما  قو دن، الحدهللالو اال القودن  بدل هدو  قو دو 
هدذا العدون  وي  ولدوسح   د  م درال وونحاب هكون هذتف بتقووهلل حريو الاني ل  لزيريو

 .(33)ما اللقو ن،
 االجمنن: الأمن 
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ايلقددهلل االجمددنن   دد  ان الحدداُ رودد ح  قو ددو فدد  التلزيددرل الاددهلل جل دده فقددهلل 
فقددهلل ثاددت ان اموددر المدد معوا  (34)نلتلزيرلبددالفقهددن  مددا اللقو ددن، التدد  رقضدد  بهددن 

يدده  مددهلل إلدد  الهاددن  فدد  سدداا الحطوئددو ب  - ضدد  ع  عدده-  مددر بددا الخطددنا
  ودده احددهلل مددا الوددحنبو ذلددك الىدداال امددن سدداا اموددر المدد معوا شددلرهل اللددا يعكددر 
ضنب   با الحن ث الذذ انن ما لودو  بعد   - ض  ع  عه-  ثمنن با  فنن

-  موا الفتنكهال اللا يعكر   وه احدهلل ارضدنحل الثادت ان الخ وفدو   د  بدا أبد  طنلدب
  با الز ودرل المما  مهلل إل   قو و الىاا  اهللعبنلكوفو   ام ام اهلل سم  - ض  ع  عه

و حو  ساا محمهلل با الحعفوو  عهللمن امتعد   دا مف  مكو المكر  - ض  ع  عه-
 .(35)بولته

 
 المط ب الثنل 

 المقوهللال ل حريو الحكمو ما   ري  اللقو ن، التلزيريو
 

  مومدن التلزيريدو ن،للل ممن ال رخف  ان الغرع االسنس ما   ري  اللقو 
 جدرها  دا ااتدرال   دك الادراسا التد  الضدلت ف  الفقه االسدسم  هدو  ون الاعدنال ال 

 خرى.أغراع أ فضس  اصسحها ال هذياهال فضس  ا إ لهذه اللقو ن، لهن
سنسددوا الددذيا شددر ت ن يقددذ  عددهلل هددذيا الغرضددوا ابأالال بددهلل لعددن هعددن مددا 

 ل الما بوعهن اللقو ن، المقوهللال ل حريو:ج همنأالتلزيريو ما ن، اللقو 
 الل: الرون الالزجر: الغرع اب 

الكددذ  :أذ لالالددرون  ددا ال دد   ل(36)  الالعهدد عددالزجددر ملعددنه فدد  ال غددو الم
ن أذ إالهدذا الملعد  هدو المقودوو هعدنل  ل(37) عهل رقنل:  و ه  ا اذا إذا افه  عه

هدو معدد   ل المعهدن مدن رقوددهلل الحريدولالتلزيريددو ن،مددا   دري  اللقو د سدنسم الغدرع اب
 لذلك مدعلها مدا التمدنوذ فوهدنملدنالوال ا  كدنا   دك الادراسال الاد الاعنال ال و ها  ا

رقدنن هدذه اللقو دو لدوُ انصدراح إن أل ا غور الاعنال رلك   هن؛ما ا  كنب هاالمع  غور 
 .ا يعتظر ال ما ير كب   ك الاراساكح بل ايه لال ذا أ    هذا المار  
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ي  مددا ملددنالوال نفهددو مددا جهددو رمعدد  الادد لمعفلددو الزجددرلعددن     دد ام الهددذا مددن ر  
 .خرى رمع  غوره ما ا  كنبهنأالما جهو  رو ه  عهنليال  لالاريمو

إلد  حقوقدو  صم ن يخ  دأالما خسل العظر فد  الملعد  ال غدوذ ل تلزيدر رمكععدن 
ما ملدنالوال  الاعنال    ونم  مومنح  او بت ري  اللقو ن، التلزيريو أن ال ن ن الحكوا اهلل أ

 غورها ما ا  كنا مث هن. ال ونم  لالاريمو
هددو الزجددر التدد   قوددهلل الحريددو  تلزيريددوالمددن وا  القوددهلل مددا   ددري  اللقو ددو ال

 لن  قذ اللقو و والن القهلل  الذذ يتحقق به هذا القودهللأفس راو   لالالرون امن ا عن
معهدن لتحقودق  كثر ممدن ي دز أن  كون اللقو و أس راو  لذا ف ؛ عنل به هذه الغنرو الأ

بمدن  :ذأ للوهدنإن  كون     اهلل  الحنجدو أاللقو و البهلل  هذه نأهذا الههلللل بملع  
ُ   يتحقق مله الغرع    ما   ريلهن. الرسو
ف  حقوقتهن ل المعهن اللقو و المقوهللال ل حريول ن اللقو و التلزيريوأالهذا رلع  

ن مددا العددنس مددا يعزجددر بنلك مددو إ خت ددذ بددنختسل العددنس الطاددنسلها الاحددوالهال فدد
 الإالمدعها مدا ال يعزجدر المدذاو ل رحقدق الغدرع  ذااله لالاىوطو الالعووحو الىه و

 ال بنلحاُ.أال بنلضرا أبنل طمو 
الال يتو ف  فنال، الاختسل اللقو ن، التلزيريو     اختسل العدنس فحىدبل 
بددل ان الاريمددو يفىددهن  حددهللو ارضددنح يددون اللقددنا الحامددهل فقددهلل  فنال ددت اللقو ددو  الددنح 

 رضنح.أالختسل الار  
    ال مقددهللاأ لملوعددو صددحنبهن  حهلليددهلل مددهللال  أن مددا الاددراسا مددن ال يعفدد  مددا إبددل 

للقو تهل بل البهلل ما حاىه حتد   تحقدق  و تده اال رغ دب   د  الظدا ايودسح  ملوا  
ذاهدا  دا أ ال المادرموا الخطدريا لغدرع ادف   أحنلهل فوتا مثسح حاُ الاعنال اللتدنال 

ن الماددر  بحاىدده هددذا رمتعدد   ددا ا  كددنا إرضددنحل فددأ مددزوالجل  عددن غددرعل هال  لالعددنس
معفلددو صددسح  فضددس  ددارال لغوددرهل ن ر ددكل ذلددك  اددأذاه اليمكددا أالاريمددو الياتلددهلل 

 .(38)المحكو    وه ا  يتحقق ايوسح حنله
 صسح الالتهذيب:الغرع الثني : اإل

سسموو إلد  لو اإليل  جنيب الرون الالزجر  ههللل اللقو و التلزيريو ف  ال ر إ
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لوكددون ابتلددنو العدنس  ددا الاريمددو ين اددنح  ددا الا ن ويعدد   ؛صدسح الاعددنال الهددهللايتهاإ
ن الاريمو بوصفهن ملووو   درن لهدن ال دريلو  قو دو ملوعدو الهدو إالواف  يفى ل ف

الخدول مدا اللقدنا فحىدبل بدل  ال ركدون الان د  إلودهمن يتاله حوول الا ن ويعد  
 ل لدنل الادن ذ  ادن   ال  حودول  ضدن  سدلون إلد  لالرغاو  ا الاريمو الاللزالل  عهن

بمخنلفددو  ل ل وم حددهللالو ع  لددنمددا جددنال  حرمدد رضددل سددوا  الىدداول اددلُّ اللددول ا أيدده 
ل الفددد  هدددذا جدددن  الحدددهللي  ال دددريف  دددا الودددنوا ال الوادددون فددد  يواهودددهأ الامدددرهلأ

ن حمد  ع إال أن لكدل م دك حمد ل إال أ).... : )-ص   ع   وه الس ا-الموهللالا 
 .(39)((همحن م  

جددرا  الاجتثنثدده مددا فضددل لمحن  ددو اإلالوسددو و اب ون هددذا الددوا ن الددهلليع  لهددإ
يدراه اليل دا  لدنل  ن ع أيده سدوفكر أذ إير كب الاريمول ن أحت  اال  ليفُ الاني 
 لن اللقدنا سدو حقه ال محنلدوأ وا المدن  خفد  الودهللال ل السدوهلل   الادني  خنسعو اب

القضدن  فعدنل جدزا ه فد   والا  ف  ااضدأالسوا   ل  لا يعك ذأ مرهلأسوا  ايك ذ 
رساوه ال محنلدو ع سول  ان  ذاإف لف ت ما  قنا الهلليونأن أال لا رق ل بأ لالهلليون

 .الال مفر معه ليو  القونمو
يه سوقذل ف  يفىه من رمعله مدا الوادون فد  إإذا فكر ف  ذلك ف ن الاني م إ
 .(40)لوه الل من  الالمقععون إالهذا من رواو  لالاريمو

 غراع اخرى:أ
  د  مدن ادن  بده  اح رقدو  بده الماتمد   و   جدرا ح  مثدل إن اللقو و فد  حقوقتهدن إ

بو ايتقدن  ل ماتمد  مدا ذلدك المادر  الدذذ ايتهدك حرمتده بن  كنبده اله  بمثن ني لالا
 .لت ك الاريمو

اللقو و ما هذه العنحوو  تضما بوا ثعنرنهن  ههللسدو يمكا القول بأن ف ىفو ال 
اللتطهودر  هلثمدإودر  دا فل تك ؛ردس  بنلادني إال ىكوعنح ل ماع    وه ما جهدول الهد  

هددهللى  مددا شددلو  الماتمدد  رضددنح فدد  ذا، الواددت  أخددرىل الهدد  أيفىدده مددا جهددو 
الهدذا مدن  تحقدق بده  لبنلىخط الذذ  حهللثه الاريمو ف  حق الامن و ما جهو ثنلثو

 وع ا  ا.المع ووالل اللو     اهلل  متواض  اللهللالو 
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اللقو دو المقودهللال ل حريدول الادذا ن   دري  أ وسبدهلل مدا مسحظداللكا مد  ذلدك ف
نفظدو   د  ارامدو االيىدننل سنسدنح   د  المحأ  ماعد غورهن مدا اللقو دن، التلزيريدول

 عدهلل  لقو دوصدل فد  الههللا  آوموتهل فنبإال أالاالبتلنو  ا ال من فوه  لذيب ل اني  
ن ال ريلو االسسموو اهلل ساقت ال راس  الوضلوو ل إذ أ سلكون بنإل  ن ال أالفقهن  

ال ل أغدراع اللقو دول إذ معلدت القىدوال فد  اللقدناأف  استالنو االيتقن  اغرع مدا 
 .(41) بنلاني  ايتقنمنح معه التمثول

 
 

 ثني ح  الاالم
  قو و الحاُ

 
 المط ب االالل
 الحاُ حهلليهللا،  قو و 

  حهلليهللا،  قو و الحاُ: 
ف  ال الاراسا  قريانح ف  القدوايوا  نسنسألقهلل  ر ب     جلل  قو و الحاُ 

الوضلوو ان ا واو  هللو المحكو    وها بنلحاُ الامتأل، بها الىاون الضنات بهدا 
لتهنل بل ان ذلك حول الىداون إلد  امدنكا ل تدومر الصدورهن مهلل سدو لسجدرا      س

 بنلرغا ما ايهن ف  االصل اي ئت ل وانرو ما االجرا  اال الصسح الاعنال.
السدداب ذلددك ان اجتمددنن الاعددنال المىدداويوا فدد  مكددنن الاحددهلل هددو الىدداال 

مل ومددن، رىددمح لهددا بنلتلددن ل فومددن بوددعها الالتددومر   دد  ا  كددنا الاددراسا ال اددنول ال
 الالخارا، ف  هذا المانلل الهذا االمر ثنبت بنلتان ا الووموو.

فنلحقوقو الالاا  الحنل اثات ال نلتار و ان  قو و الىاا ال  رون ما هو ف  
حنجو ل رون ف  حوا ايهن  فىهلل الونلحوا ما المىاويوا ال عزل بها إلد  مىدتوى 

 الفنسهلليا.
الوضدلوو   د  اللمدل مدا اجدل الهذا االمر حمل يفرا ما الملعودوا بدنلقوايوا 
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 خفودذ  وددوا  قو ددو الحدداُل فوضددلوا ايظمدو مخت فددو لهددذا الغددرعل اال ايهددن فدد  
الحقوقو  لاز  ا القضن      اللووا االسنسوو ل حداُ المط دقل الاوضدله يظدن  

 اليحو ذلك ما االيظمو االصسحوو للقو و الىاا. لااليفراو يهن اح اللوسح 
، بنهضدو ن، غور ماهللرو فه   ك ذ الهللاللدو يفقدالالواا  ان هذه ا هن محنالال

ال قضدد  بنرقددنن  قو ددن، صددن مو المىددتمرال   دد  المىدداويوا لمددعلها مددا اال وددنل 
الالكس ل امن ايهن   وذ بنلمىاويوا إلد  الا ده الالاعدونل الادهلل رودل االمدر بالضدها 

 إل  االيتحن  بىاب اللزلو الااليفراو.
و الحددداُ فددد  االيظمدددو الان هدددذه اللودددوا التددد  ي حظهدددن فددد   طاودددق  قو ددد

الوضلوو ال ياهللهن ف   قو و الحاُ الت  شر تهن ال ريلو االسسموول فنن الحاُ 
فدد  ال ددريلو االسددسموو ال يدد وذ إلدد  مثددل هددذه العتددنسج الخطوددرال الىددنبقول اليدده ال 

ركدددون   ددد   هدددوال  فعطدددنا  طاوقددده ضدددوقل يواددد  اال فددد  بلدددو الادددراسا الاىدددوطول
المددهللو الحدداُ فدد  ال ددريلو اوددورال امددن سددوأ   بحثدده  نحلاددالماددرموا الماتددهللسوا غنل

ذ القنضدد  فحوثمددن  اى ايهددن مددهللال  كفدد  لددرون الاددني  أارياددنحل الهدد  مواولددو إلدد    
ال جره  من ا  كب ما جر ل االالهن   وهل اللذلك فنن  هللو المىاويوا فد  الىداون 

وُ سوكون  عهللسذ ا وسحل المهللال بقنسها ف  الىاا اوورالل الاخساها غور فنسدهللالل اللد
فوها ما مرن     االجدرا  اال ا تدنوهل ال هدذا  عتفد  اسدانا  ودوا  قو دو الحداُ 
القنسمو ف  القوايوا الااليظمدو الوضدلوو إذا مدن طاقدت ال دريلو االسدسموول الهدذا مدن 

   (42)رموز الفقه الاعنس  االسسم      القنيون الوضل  ارن انيت هويته.
 
 
 

 المط ب الثني 
 الحاُهن فوالمواض  الت  ر رن 
 

ض  الت  شرن فوهدن اذار االمن  القراف  ما المنلكوو  حمه ع  لنل  ان المو 
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 الحاُ ثمنيوو مواض ل اله : 
االالح: الحاُ لحفل محل القون ل الذلك بحاُ الاني  ف  جراسا القون  

 لغواو الماع    وه حت  رحكا   وه اليقتص معه.
له لكويه مدنالحل الهدذا ايمدن  ثنيونح: الحاُ لحفل المنلوول فوحاُ الاني  حفظنح 

 يه منل رحاُ سعو حت  رلرل صنحاه.إبق خنصول فرمكا  وو ه ف  اللاهلل اآ
لادن  الممتعد   دا وفد  الحدقل فوحداُ الادني  الدذذ  عدهلله ثنلثنح: الحداُ إل 

 لان ح له لهللف  الحق إل  صنحاه.إحق لغوره اليمتع   ا وفله الوه 
ه مددا حودد  اللىددر اال الوىددرل  ابلددنح: الحدداُ الختاددن  حددنل مددا اشددكل امددر 

 فوحاُ حت  ياوا حنله فوحكا بموجب ذلك  ىراح اال رىراح.
 خنمىنح: حاُ الاعنال  لزيراح ال و نح لها  ا ا  كنا ملنص  ع  لنل .

المك ددذ الال   دد سنوسددنح: الحدداُ بىدداب االمتعددنن  ددا التوددرل الواجددب  
 ا الهو متدزالج بدأختوا  هللخ ه العونبو إذا انن ما حقوا اللانول الذلك احاُ ما اس

 اال بنكثر ما ا    يىوال اال امرأال الابعتهن الامتع   ا  لووا الاحهللال معها.
سنبلنح:الحاُ بىاب االمتعنن  ا بونن االادرا  بدنلماهولل فوحداُ مدا اادر 

 إلد بماهول سوا  انن الماهول  وعنح اال ف  الذمول المتعن ه  ا  لووعهل فوحاُ 
لوا الت  اادر ، بهدن هد  هدذا الثدواا اال هدذه الهللابدو ان رلوعه بنن رقول مثسح: ان ال

 ذمت  اال يحو ذلك.  مثسح: اال ان ال    الذذ اار ، به هو ويعن  ف
ثنمعنح: الحاُ بىاب االمتعنن  ا اوا  حق ع  لنل  الذذ ال  هللخ ه العونبدو 

  عهلل ال نفلوول انالمتعنن  ا الوون ل الامن  عهلل المنلكوو فنيه رقتل انلوسال.
الثمنيوددو ال راددو  الحدداُ  هاددنل االمددن  القرافدد  بلددهلل ذلددك: )المددن  ددهللا هددذثددا 

 .(43)فوه(
الال راو  الحاُ ف  الحق إذا  مكا الحنكا ما استوفنسه فنن امتع  المدهلليا 

   (44)ما وف  الهلليا ال رل منله اخذين معه مقهللا  الهلليا الال راو  لعن حاىه.
نن لدده فدد  الددهلليا  هعددنح الاددذلك إذا رفريددن بمنلدده اال وا ه اال شدد   رمكددا ان يادد

الوالا  المعكدددر فددد   نن ذلدددك الال يحاىدددهل الن فددد  حاىددده ر مدددعدددكدددنن اال غودددرهل فل 
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 (45)الظ ا.
 ددو و ياهددن  قنهددذا الياددو  ان رامدد  فدد  اللقو ددو التلزيريددو بددنلحاُ إلدد  ج

اخدددرى انلضدددرا مدددثسحل الذلدددك إذا  اى اللددد  االمدددر اال مدددا يعدددوا  عددده ان احدددهللى 
 الاني  ال و ه.اللقو توا ال كف  الحهللهن لتلزير 

الال نفلوو  حمها ع  لنل  ر ترطون ف  هذه الحنلو ان ال يوا  ما احدهللى 
اللقددو توا اال بقددهلل  مددن رلتاددر متممددنح لمددن يقددص مددا اللقو ددو الثنيوددو بحودد   وددور 
اللقو ن، بمقهللا   قو و الاحهللالل فنذا ضرا الاني  يودذ الا دهللا، المقدر ال ل تلزيدرل 

ال المقر ال ل حاُل الاذا ضرا الاني      الا دهللا، فنن لسمن  ان رحاىه يوذ المهلل
 فنيه رحاىه ثسثو ا  نن مهللال الحاُل الهكذا.

مدا الفقهدن  فوادو   اغودره هالهذا ال رط ايمن هو  عهلل ال نفلوو اللدا ر دترط
  عهلل غورها ان رضرا الاني  ال الا هللا، المقدر ال ل تلزيدر ثدا رحداُ بلدهلل ذلدك مدهللالح 

   (46)ه مهمن طنلت المهللال.يراهن االمن  انفوو لتأوياه ال جر 
عاودده إلدد  ان اللدد  االمددر اال مددا يعددوا  عدده ال يعاغدد  ان يوادد  تالالبددهلل مددا ال

 قو و الحاُ بنلاني  اال إذا غ ب     رعه ايهن   وذ غنلادنح إلد  اصدسح الادني  
لدده الىدداا  أوياددنح اال اصددسحنح فال أوياددهل امددن إذا غ ددب   دد  الظددا ان الاددني  لددا يع

  ودهل الالجدب   د  اللد  االمدر ان رحكدا   وده بلقو دو اخددرى  فنيده رمتعد  الحكدا بده
 (47) كون ا ون له الا جر.

 
 
 

 ثنل المط ب ال
 مهللال الحاُ

ان الحاُ ف  الفقه االسسم      يو وال حاُ محهللو المهللال الحداُ غودر 
 محهللو المهللال: 

 العون االالل: الحاُ محهللو المهللال: 
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ذ أحداُ يرجد  إلد    ان االصل ف   قو و التلزير بنلحاُ ان  قهللير مدهللال ال
الحددنكا اال مددا يويددب  عدده مدد  مرا ددنال رددرالل ال ددخص الرددرالل الاريمددو الالزمددنن 
الالمكننل فتلناب ال ريلو بنلحاُ محهللو المدهللال   د  جدراسا التلزيدر اللنوردو ال لنادب 
بدده الماددرموا اللددنويوال الان  قو ددو الحدداُ هددذه هدد  والن  قو ددو الا ددهلل فدد  الفقدده 

الفقهدن  رفضد ون  قو دو الا دهلل   د  غورهدن إلد  أن إذ البدهلل مدا اإلشدن ال االسسم ل 
ما اللقو ن، إذا انيت الاراسا خطورال اال انن المارمون خطريا اال مما ال يدرو ها 

 .(48)اال الا هلل
يحددا بوددهللوهن فددنن ااددل مددهللال مددا هددذا العددون مددا   امددن الاددراسا اللنورددو التدد

مدعها مدا يدرى   الاحهللل امن حهلله اال    ف دا يتفدق   وده الفقهدن  فدنن و الحاُ هو ي
ان ال يزيددهلل   دد  سددتو اشددهرل اليددرى الددالو االخددر ان ال روددل إلدد  سددعو انم ددول 

متدرال  لدول  االمدر اال  –أذ: الحهلل اال    ل ىاا  –المعها ما يرى ان  قهللير ذلك 
   (49)ما يعوا  عه فوواله بحىب من يراه ما المو حو.

فلوول فقدهلل الالذيا اشترطوا ان  عقص مهللال الحاُ  لزيراح  دا الىدعو هدا ال دن
  د  هلل انسوه     التغريب فد  حدهلل الزيد ل الحود  ان التغريدب فد  حدهلل الزيد  ال يزيد

لكد  ال  لراب ان يعقص الحداُ  لزيدراح  دا  دن  الاحدهللأيه  ن  الاحهلل فقهلل ذهاوا إل  
هب فنيهدن لدا  دذار ارلناب بحهلل ف  غور حهلل امتثنالح ل حهللي  ال ريفل امدن بدنا  المدذ

   (50)هذا القونس.
  : الحاُ غور محهللو المهللال: العون الثني

بمن ان  قو و الحاُ ف  الفقده االسدسم  رلنادب   وهدن المارمدون الالاعدنال 
اللنويون ف  الاراسا اللنورو فنن  قو و الحاُ غور المحدهللو المدهللال ايمدن رلنادب بهدن 
المارمون الخطرالنل الما ا تنو االجرا  معهال الما ا تنو ا  كنا القتل اال الضدرا 

 دددن، و  كدددر  مدددعها ا  كدددنا الادددراسا الخطودددرال بحوددد  ال  دددرو ها اللقاال الىدددراول اال 
اللنورول فنن ه ال  رلنااون بنلحاُ غور محهللو المهللال  لزيزا فوظدل المادر  محاوسدن 
إل  ان  ظهر  و ته اليتأكهلل ايوسح حنله فوط دق سدراحه  عهللسدذل ال خدسل ذلدك فنيده 

   (51)ياق  محاوسنح مكفوفنح شره  ا الامن و إل  ان رمو،.
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عهنردو هدذا الحدداُ  كدون بمددو، المحكدو    ودده اال  و تده ااددل ذلدك ال حقددق ف
 صسح حنله.

اليددذار الددهللاتو   اددهللالقنو   ددووال ان الحدداُ غوددر محددهللو المددهللال هددو  طاوددق 
لعظريددو اللقو ددو غوددر المحددهللالوال التدد   رفتهددن القددوايوا الوضددلوو فدد  االاخددر القددرن 

ايوا الوضدلوو لهدذه العظريدو التنس    رل فكأن ال دريلو االسدسموو ادهلل سداقت القدو 
  دددر اريدددنح  قريادددنحل الان االل مدددا جدددن  بهدددذه العظريدددو هدددا شدددراح القدددوايوا  وبثسثددد

ن ل لقنا ف   أيهدا هدهللفنن الذلك ب  ؛االرطنلوول حو   أالا ضرال ال  هلل   حهلليهلل اللقو و
 االصسح.ال  الستئونلااال الروفتنن: 

ول المدا ادنن غودر فما انن انبسح لسصسح ما المارموا انيت  قو ته م ات
 انبل لسصسح    هلل  قو ته.

الممن سداق يتادوا ان القدوايوا الوضدلوو ادهلل بدهللأ، معدذ االاخدر القدرن التنسد  
  ر  أخذ بعظريو ال ريلو االسسموو ف  اللقو دو غودر ملوعدو المدهللالل الان مدا هدذه 

طساهددن مددا غوددر  حهلليددهلل لمددهللال إالقددوايوا مددا اخددذ بعظريددو ال ددريلو االسددسموو   دد  
 ول الان بلو هذه القوايوا اهلل اوهلل مهللال هذه اللقو دول الان الدالو االخدر جمد  اللقو 

بوا االطسا الالتقووهللل السدوا  اخدذ، القدوايوا الوضدلوو بنلعظريدو مط قدو اال مقودهللالل 
فه  يظريو ال ريلو االسسموو اصسحل المن هذا االطسا الالتقووهلل ف  الواا  اال  عظوا 

يعكددر فضددل ال ددريلو االسددسموو السدداقهن فدد  لتطاوددق العظريددول اللددوُ بلددهلل هددذا مددا 
   (52) قرير افضل يظرين، اللقنا.
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 ل   الثناحالم
 العف  اال التغريب اال االبلنو

 التأصول ال ر   ل عف   لزيراح:
صددسحل حودد  يهددهللل إلدد   غووددر الوسددط الددذذ رلددو  فودده العفدد  يددون مددا اإل

 ال فدد  ال ددريلو الماددر ل اللددوُ ثمددو خددسل بددوا الفقهددن  فدد  ان  قو ددو العفدد  مقددر 
الف  الىعو العاويو ال ريفو الان    وهدن  سسموول فنيهن اهلل ال و، ف  القرآن الكريااإل

 إجمنن الوحنبو.
 لددنل : )ايمددن جددزا  الددذيا رحددن  ون ع ال سددوله فمددا القددرآن الكددريال اولدده 

اليىلون ف  اال ع فىنواح ان رقت وا اال رو اوا اال  قط  ايهلليها الا ج ها ما خدسل 
   (53)وا ما اال ع ذلك لها خزذ ف  الهلليون اللها ف  االخرال  ذاا  ظوا(.اال يعف

لدا صدفوان بدا امودو ادنل اعدن  عدهلل فكمن ايهدن ثنبتدو ارضدنح بنلىدعو العاويدو ال دريفول 
فاددن   مددرال بددا مددرال رددن  سددول ع ان ع اددهلل  -صدد   ع   ودده السدد ا-  سددول ع
كفد  فدأذن لد  فد  الغعدن  فد  غودر ال قوال فمن ا اي  ا  ا اال مدا وفد  ب  َّ كتب   

ال آذن لدك الال ارامدو الال يلمدو ): )-صد   ع   وده السد ا- فنح و فقدنل  سدول ع
لقهلل   ادك ع طوادنح حدسالح فدنختر، مدن حدر  ع   ودك مدا  لاذبت أذ  هللال ع ل وا

اللدو اعدت  قدهللمت الودك لفل دت بدك  ل  اه مكنن من احل ع  دز الجدل لدك مدا حسلده
امدن ايدك ان فل دت بلدهلل التقهللمدو الودك ضدر تك ضدر نح  لادا  عد  ال دب إلد  ع لالفل دت

 لالجولنح الح قت  اسك مث ه اليفوتك ما اه ك الاح  ت س اك يهاو لفتونن اهدل المهلليعدو
صد   - ادنل العاد   ف مدن اللد لال عافقن   مرال ال ه ما ال ر الالخزذ مدن ال رل مده 

ها بغودر  و دو ح دره ع  دز الجدل يدو  ه ال  اللونال ما من، مع :-ع   وه الس ا
القونمددو امددن اددنن فدد  الددهلليون مخعثددنح  رينيددنح ال رىددتتر مددا العددنس بههللرددو ا مددن اددن  

 (54)(.(صرن
م درال وو الضدرا الح دق  واالال رخف  الجه الهللاللو ف  هذا الحهللي ل فنيده ياد

-  ل الالعادالراس الالعف  الاللقو و بنلمنلل الهذه ا هن  قو دن،  لزيريدو امدن ال رخفد 
رورح بملنااته بنلعف  بقولده )اليفوتدك(ل فهدذا الحدهللي  أصدل  -ص   ع   وه الس ا



 تقييد الحرية كعقوبة تعزيرية 

نبار للعلوم مجلة جامعة األ
  Issn:2071-6028 اإلسالمية

19 

فدد  الهللاللددو   دد  م ددرال وو  قو ددن، الضددرا الح ددق الددراس الاخددذ المددنل إلدد  جنيددب 
 واللته     م رال وو اللقو و بنلعف .

 لايه يف  المخعثوا مدا المهلليعدو -ص   ع   وه الس ا-كمن ثات  ا العا  
صد   ع -أن العا   - ض  ع  عه-فقهلل أخرج أبو واالو ف  سععه  ا أب  هريرال 

صد   ع - فقنل العاد ُّ  لأ   بمخع  اهلل خضب يهللره ال ج وه بنلحعن )) -  وه الس ا
فدأمر فعفد  إلد   ليت داه بنلعىدن  لردن  سدول ع :فقودل ؟ من بدنل هدذا: -  وه الس ا

   (55).((إي  يهوت  ا اتل المو وا :فقنل ؟ يقت هأال  لرن  سول ع :فقنلوا لالعقو 
المددا االثددن  التدد   ددهللل   دد  م ددرال وو  قو ددو العفدد   لزيددراح مددن  الذ  ددا 

و العف  مدرا، و ايه  مهلل إل   ق - ض  ع  عه-نا الخ وفو الراشهلل  مر با الخط
 هلليهللالل فقهلل انن يعف  شن ا الخمر إل  خوارل الما المل و  ان  قو و شرا الخمدر 

امن ثات  عه ايه يفد  صداوغ بدا  ىدل  (56)لا هللل فكنن يفوه ارنها  لزيراح لهاله  ا
اليف  يورم بدا حادنج  ل(57)الذذ انن ركثر ما الى ال  ا المت نبهن، ابتهللا نح معه

ل الحودد  لددا يعكددر   ودده أحددهلل مددا (58)مددا المهلليعددو إلدد  الاوددرال؛ الفتتددنن العىددن  بدده
 .(59)الوحنبو ذلك فإيه ركون إجمن ن

  قو و الزي : التغريب ف 
ال خسل بوا الفقهن  ف  أن التغريب  قو و  لزيريول إال فد  جريمدو الزيد ل 
فقهلل اخت فوا ف   قو و التغريب فوهن أه  ما بنا التلزير أال أيهدن حدهلل يعدهلل ج ضدما 

 بنا  الحهللالو ؟
 الهذا الخسل حنصلل     اولوا:

 لُ حدددهللاالتغريدددب فددد   قو دددو الزيددد   قو دددو  لزيريدددو اللدددو نالقدددول ابالل: إ
ى المو حو ف  ذلكل اليادو  لده  راده إذا أمن  راو  له الحكا به إذا   ن اإلأبملع  

 بهللا له خسل ذلك.
ادتها فد  الدذذ ذهادوا حال ل - حمهدا ع-الهو من انله أبدو حعوفدو الأصدحنبه 

ده  عْ م   هلل  اح  الم  لَّ الا ا  هلل     نجْ   فم اي  الزَّ الم  و  وم اي  لوه اوله  لنل : )الزَّ إ دن م  مم ن هدذه إفد (60)(لال  هللم ْ دجم  وم نسم
ن القول به ف  هدذه الحنلدو إصل ف   قرير حهلل الزي  اللا يرو فوهن التغريبل ال أرو اآ
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يه ال ب  ؛حنوركون  ينوال     الكتنا الهذا  عهللها يىخل الال راو  العىخ بحهللي  اآ
 .الذذ ثات به الكتنا اللزيز رقوى إل    او التوا ر

ن القددول إرقددنن حددهلل الزيدد ل ال إل ن الددعص الكددريا جلددل الا ددهلل انفوددنح إ :الاددنلوا
رددو الهددذا مددن رخددنلذ اآ لفدد  حددهلل الزيدد  اددنل   الحددهلله غوددر   ن الا ددهللم أبنلتغريددب رلعدد  

   (61)الكريمو.
ل  القول الثني : ذهب جمهو  الفقهن  إلد  أن التغريدب فد   قو دو الزيد  حدهلل 

ن يمإن التغريب أ يرى  - حمه ع-من  منلك فنإلإال أن لها ف  ذلك بلو التفوولل 
الللددل الجدده التفريددق  عددهلل المنلكوددو بددوا الرجددل ل راددب حددهللا   دد  الرجددل والن المددرأال

ن حدددنل المدددرأال ماعددد    ددد  الىدددتر أل هدددنوالي ه  التغريدددب حدددهللاح فودددادددنا تفددد  الالمدددرأال 
لاددن  إال لمددن يتضددمعه القددول بتغرياهددن مددا أكثددرل أ   لريضددهن ل فتعددو عددال غرياهددن رل

ضرا  بذلك المحر  من فودهل الهدذه اإلبلو محن مهن إل  التغرا ملهنل الف  ذلك ما 
 مو  ال  كون ف  الرجل.اب

ن التغريب حدهلل الاجدب   د  إل  أحمهلل أمن  ال نفل  الاإل من   اإل ذهبف  حوا 
 (62)ال امرأال.أ جسح انن  لكل  ان  محوا

صد   ع - صل ف   قو و التغريب فد  جريمدو الزيد  مدن الذ  دا العاد ابال 
ن هدذا الحدهللي  إفد (63)اكر ج دهلل منسدو ال غريدب  دن (.يه انل: )الاكر بنلأ -  وه الس ا

 حمهدا صدحنبه أبو حعوفو ال أ-صحنا القول ابالل لوُ محل ا فنا بوا الفقهن ل فأ
 ؛(64)يده غودر م دهو أال أ لال رو ح لسحتادنجال ن هذا الحهللي  معىوخ أيرالن  -ع

 لحدهللايه  قو و  لزيريو اللوُ أيها رقولون بنلتغريب ف   قو و الزي      إاللهذا ف
ى المو حو ف  ذلكل اليادو  لده  راده إذا أمن  راو  له الحكا به إذا   ن اإلأبملع  

 بهللا له خسل ذلك.
هلليا عالتغريدب حدهللا فد  الزيد  مىدت  دهلل   الايمن ذهب الامهو  ما الفقهن  إلد  

امدن  (65))الاكر بنلاكر ج دهلل منسدو ال غريدب  دن (ل :-  وه الوسال الالىس -إل  اوله 
 ضد  -يكدن  الودحنبو   د  الخ وفتدوا الراشدهلليا  مدر ال  د  إ يها رىدتهلللون بلدهلل أ

 جمن نح.إفكنن ذلك  (66)ج هللا الغر ن ف  جريمو الزي لحو   -ع  عهمن
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مددن  ال إذا  أى اإلإمددن الحعفوددو ف ددا رقولددوا بددنلام  بددوا التغريددب الحددهلل الزيدد  أ
  واجددنبأالتغريددب فدد  جريمددو الزيد   لزيددراحل الاددهلل  النم هللُّ يهددا رلدأأذ  لالمود حو فدد  ذلددك

ن  قو دو الزيد  انيدت أيده معىدوخل حود  ألوده الامهدو  بإ ا الحهللي  الذذ اسدتعهلل 
يددذا  بنل ىددننل ثددا يىددخ ذلددك فوددن ، الحدداُ فدد  الاوددو،ل ثددا اددنن حددهللي  الالح اإلأ

صد   ع   وده - ن العاد ب  ؛)الاكر بنلاكر...( الهذا ا ه انن اال يزالل سو ال العو 
)خدذالا  عد ل خدذالا  عد ل ادهلل جلدل ع لهدا ادنل فد  بهللاردو الحود  ال دريف  -الس ا

ساوسح...( الحهللي ل الاهلل يىخ ذلك الحكا إل  الا هلل فومن يتل ق بدنلزي  المحودا فد  
   (67)سو ال العو .
يمدن إيها أبد - ضد  ع  دعها-جنا الحعفوو  ا فلدل الودحنبو الكدرا  أالاهلل 

ون   د  سداول ن فل هدا ركدإاللهذا ف ؛لمن  أالا فوه ما المو حو ؛ مهللالا إل  التغريب
 (68)ال     ساول الحهلل. لالتلزير

 مىنفو العف  المهلل ه:
اهلل  قهلل  ملعن أن التغريب ف  حهلل الزي   عهلل أب  حعوفو الأصحنبه رلهللُّ  لزيدرال 
الهددذا مددن يتر ددب   ودده أيهددا راوددزالن أن  زيددهلل المددهللال   دد   ددن ل امددن أيدده راددو  أن 

 .(69)ركون التغريب بكثر ما مىنفو القور
هن  إل  أن التغريب ركون بكثر ما مىنفو القودرل امدن الذهب جمهو  الفق
يودر بدا حادنج إلد  الاودرالل الامدن يفد   - ضد  ع  عده-يف   مر بدا الخطدنا 

إلددد   - ضددد  ع  عددده-إلددد  مودددرل الامدددن يفددد    ددد   - ضددد  ع  عددده- ثمدددنن 
 .(70)الاورال

الذهب ابا أبد  لو د  إلد  أن الادني  يعفد  إلد  غودر الا دهلل الدذذ ا  كدب فوده 
عنيته بحو   كون المىنفو بوا الا هلليا والن مىنفو القورل يقدل ذلدك  عده اإلمدن  ج

 .(71)الىرخى 
الاهلل الافق المنلكوو  أبن حعوفو الأصحنبه ف  جوا  أن يزيهلل التغريب     سدعول 
ل الذلك بيها رقولون بعىخ من  الذ  دا العاد   م  أن التغريب ف  الزي   عهللها حهلل 

ل (72): ))مددا ب ددغ حددهللا حددهلل فهددو مددا الملتددهلليا((أيدده اددنل -صدد   ع   ودده السدد ا-
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فوكدددون لممدددن  أن يزيدددهلل فددد  التلزيدددر   ددد  الحدددهلل مرا ودددن الموددد حو غودددر الم دددو و 
 .(73)بنلهوى 

الما ال نفلوو الالحعنب و ما الافق ه ال ل المعها ما ذهب إلد  أيده ال رادو  
الن التغريدب فد  جريمدو الزيد  حد هللا الال أن يزيهلل التغريب  لزيرا     سعو؛ بيهدا رلدهللُّ

 .(74)راو  ان رول التلزير  عهللها إل  مقهللا  الحهلل؛ ل حهللي  المتقهلل 
 

 
 الخن مو الأها العتنسج

يخ ص ممن  قهلل  ما بح  الو اسو ف  اللقو دن، المقودهللال ل حريدو فد  الفقده الاعدنس  
 اإلسسم  إل  أها العتنسج اآ وو:

قو دو مقدهلل الل رلرل التلزير بأيه  قو دو   د  جدراسا لدا  ضد  ال دريلو بيهدن   – 1
 -موضدون الاحد –ال رات أمر  قهلليرهن لول  ابمرل الاللقو ن، المقودهللال ل حريدو 

همن  قو تنن: الحداُ الالعفد  أال التغريدب  - حمها ع-الت   عناللهن الفقهن  
 الاإلبلنو.

رلددرل الحدداُ بأيدده  لويددق ال ددخص المعلدده مددا التوددرل بعفىددهل الالىدداا  – 2
ن ل الإن أالل ما ا خذ مكنين ل حاُ هو الالحاُ اسهمن ش   الاحهلل  عهلل الفقه

حو  اشترى وا ا لودفوان بدا أمودو  - ض  ع  عه-سوهللين  مر با الخطنا 
 الجل هن مكنين ل حاُ.

لقددهلل اددن  الددهلللول   دد  م ددرال وو الحدداُ القو ددو  لزيريددو مقوددهللال ل حريددو مددا  – 3
 الكتنا الالىعو الاإلجمنن.

 يو المقوهللال ل حريو لهمن همن:إن أها غرضوا يرج    ري  اللقو ن، التلزير  – 4
 ) أ (  ون الاعنال ال جرها  ا ا  كنا الملووو أال الاريمو.

 )ا( إصسح الاني  ال هذيب يفىه ال حريك الوا ن الهلليع  ف  واخ ه.
ال رمكددا الصددذ  قو ددو الحدداُ بأيهددن اللقو ددو ابفضددل لتحقوددق الهددهللل مددا  – 5

ملعوددوا بددنلقوايوا   ددريلهنل بددل إن لهددن  حهلليددهللا، السدد اون،  هلليددهللالل وفلددت ال
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الوضددلوو إلدد  اللمددل مددا أجددل  خفوددذ هددذه اللوددوال المحناللددو الضدد  و اسددن، 
الأيظمددو  لددنلج   ددك الم ددنكلل الاددهلل ثاددت لعددن فدد  و اسددتعن هددذه أن جمودد  هددذه 

 الاهوو غور ماهللرو.
لقهلل  موز  طاوق ال ريلو اإلسسموو للقو دو الحداُ بنلملقولودو مدا حود  مدهللال  – 6

لتدد   لناددب بددذلكل ال ا ددت ال ددريلو اإلسددسموو يفددُ الحدداُ الطاولددو الاددراسا ا
الاني  الررالل الاريمو ال منيهن المكنيهن فأالا ت ابمر إل  اللد  ابمدر لوواد  
اللقو و بمن رحقدق الغدرع مدا   دريلهنل فد   ون الاعدنال ال جدرها الإصدسحها  
ال هددذياهال الهددو مددن موددز الفقدده الاعددنس  اإلسددسم    دد  القددنيون الوضددل  أرددن 

 ه.كنيت هويت
إن العفدد  يددون مددا اللقو ددن، المقوددهللال ل حريددول الهددو يهددهللل إلدد   غووددر الوسددط  – 7

 الذذ رلو  فوه المار ل اله   قو و ثاتت بنلكتنا الالىعو الاإلجمنن.
إن التغريب ف  جمو  الاراسا هو  قو دو  لزيريدو  عدهلل جمود  الفقهدن ل إال فد   – 8

هدو  أيده حدهللل الخدنلفها جريمو الزي ل فدإن الفقهدن  اخت فدوا فودهل فمدذهب الام
أبددو حعوفددو الأصددحنبه فددذهاوا إلدد  أيدده  لزيددرل الفدد  هددذا  فوددول  عناللعددنه فدد  

 الماح  الثني .
يتر ب     ا تان  التغريب ف   قو و جريمو الزي   لزيرال أن لممدن  أن يزيدهلل  – 9

أال يددعقص  ددا مددهللال التغريددب فدد  الحددهللل الهدد   ددن  انمددلل الهددو مددن اددنل بدده 
منلكوددو فدد  ذلددكل امددن ذاددر الفقهددن  أن التغريددب راددب أن الحعفوددول الالافقهددا ال

ركون بكثر ما مىنفو القورل ال عهلل ابا أب  لو   يعف  الاني  إل  ب هلل آخدر 
غودر الا دهلل الدذذ ا  كادت فوده الاعنرددو بحود   كدون المىدنفو بدوا الا ددهلليا والن 

 مىنفو القور.
هذا جههلل المقدلل فتقا ده هذا.. وع أ  ا بنلوواا الإلوه المرج  الالموال ال ها      

الثقل به المودزان يدو  اللدرع   ودكل الصدل   ال هدا السد ا   د  سدوهللين الحاواعدن الياوعدن 
 الاهللال عن محمهلل ال    آله الصحاه الالتنبلوا إل  يو  الهلليال الالحمهلل ر  ا اللنلموا. 
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 اح مراج  ال
 اتنا ع  لنل :بلهلل 
 ددد  الدددرا ذ الاودددن  أحكدددن  القدددرآنل ل  دددوخ اإلمدددن  أبددد  بكدددر أحمدددهلل بدددا   - 1

هددددد(ل مطاو ددددن، وا  إحوددددن  التددددراث اللر دددد ل بوددددرال،ل 370)المتددددوف  سددددعو 
 هد.1405

هدددد(ل 885اإليودددنلل لممدددن  أبددد  الحىدددا   ددد  بدددا سددد ومنن المدددرواالذ )، - 2
 حقوق: محمهلل حنمهلل الفق ل وا  إحودن  التدراث اللر د ل بودرال،ل لاعدنن ل بدهللالن 

  أ يخ.
لولوهلل محمهلل با أحمهلل با محمدهلل بدا  شدهلل القرطاد  بهللارو الماتههللل لممن  أب  ا - 3

 هد(ل وا  الفكر ل بورال،ل لاعننل بهللالن  أ يخ.595)،
التنج الاالك ول لمختور خ ولل الب   اهللع محمهلل با يوسذ اللادهلل ذ ال دهور  - 4

لواودنل  –هدد(ل مع دو ا، مكتادو العادنحل طدراب ُ 897بنلمواا )المتوف  سدعو 
 بهللالن  ن يخ.

ن  ف  أصول اباضوو المعنهج ابحكدن ل ببد  الوفدن  برهدنن الدهلليا  اورال الحك - 5
ابا فرحون المنلك ل وا  الكتب الل موو ل بودرال،ل لاعدننل مودو ال   د  طالدو 

 هد.1301ال راوو بمور لىعو 
الت ددري  الاعددنس  اإلسددسم  مقن يددن بنلقددنيون الوضددل ل  ددألوذ ابسددتنذ  اددهلل  - 6

ا، مكتادو وا  اللرال دول القدنهرالل مودرل القنو   دووالل مطالدو المدهللي ل مع دو  
  .1963 -هد 1383الطالو الثنلثول 

الت ددري  الاعددنس  فدد  ال ددريلو االسددسموو الالقددنيون الوضددل ل  ددنلوذ الددهللاتو   - 7
 اددهللالخنلق العددواالذ اسددتنذ ال ددريلو فدد  اال هددر ال ددريفل مع ددو ا، المكتاددو 

 لاعننل بهللالن  أ يخ. –اللوريول بورال، 

ال دددريلو االسدددسموول و. ادددهللاللزيز  دددنمرل مع دددو ا، وا  الفكدددر  التلزيدددر فددد  - 8
  .1969-هد1389اللر  ل الطالو الرابلول 

  خدددوص الحاودددر فددد   خدددريج احنويددد  الرافلددد  الكاودددرل ل حدددنفل ابدددا حادددر  - 9
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اللىددقسي ل  حقوددق: الىددوهلل  اددهللع هنشددا الومددني  المددهللي ل المهلليعددو المعددو الل 
  .1964-هد1384

حكن  القرآنل الب   اهللع محمهلل با احمهلل االيودن ذ القرطاد ل وا  الانم  ال - 10
 لاعننل بهللالن  ن يخ. –احون  التراث اللر  ل بورال، 

الاريمددو الاللقو ددو فدد  الفقدده االسددسم  )اللقو ددو(ل ل  ددوخ محمددهلل أبددو  هددرالل  - 11
 م تز  الطا  الالع ر وا  الفكر اللر  ل بهللالن  أ يخ.

مو س ومنن با  مر با محمهلل الااورم ل مع دو ا، حنشوو الااورم  ل ل لس - 12
 المكتاو اإلسسموول ورن  بكر ل  راونل بهللالن  أ يخ.

حنشددوو الامددل   دد  شددرح مددعهج الطددسال ل  ددوخ سدد ومنن الامددلل المكتاددو  - 13
 التان يو الكارى بمورل بهللالن  أ يخ.

رايدد  الحىدداو فدد  االسس لل ددوخ االسددس   قدد  الددهلليا احمددهلل بددا  وموددو الح - 14
لاعددننل  –هددد(ل مع ددو ا، وا  الفكددرل بوددرال، 728الهللم ددق  )المتددوف  سددعو 

 بهللالن  أ يخ.
الدددددرالع المر ددددد ل ل لسمدددددو معودددددو  بدددددا يدددددويُ بدددددا إو يدددددُ الاهدددددو    - 15

هد(ل مكتاو الريدنع الحهلليثدول الريدنعل المم كدو اللر ودو الىدلوورول 1051)،
 هد.1390

سدو ال الترمدذذل  حقودق:  سعا الترمذذل البد   وىد  محمدهلل بدا  وىد  بدا - 16
احمددهلل محمددهلل شددنكرل مكتاددو موددطف  الاددنب  الح ادد  الاالالوه بموددرل الطالددو 

 الثنلثول بهللالن  ن يخ.
سددعا أبدد  واالول لممددن  أبدد  واالو سدد ومنن بددا ابشددل  اب وذ الىاىددتني    - 17

 هد(ل مع و ا، وا  الفكرل بهللالن  أ يخ.275)،

كر احمهلل با الحىوا با   د  الاوهقد  الىعا الكارىل المن  المحهللثوا أب  ب - 18
 لاعننل بهللالن  ن يخ. -هد(ل وا  الفكر اللر   بورال،458)المتوف  سعو 

سدعا ابدا منجدهل ل حدنفل أبد   ادهللع محمدهلل بدا يزيدهلل القزاليعد  ابدا منجددهل  - 19
 هد.1372 حقوق: محمهلل ف او  اهلل الانا ل وا  احون  الكتب اللر وو: سعو 
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 قدد    اصددسح الرا دد  الالرا وددول لسمددن  شددوخ االسددس الىونسددو ال ددر وو فدد  - 20
هدد(ل 827الهلليا أب  اللانس احمهلل با  وموو الحراي  الهللم ق  )المتدوف  سدعو 

 -هددد 1403لاعددننل الطالددو الرابلددول –مع ددو ا، وا  االفددنا الاهلليددهللالل بوددرال، 
1983.  

حمدهلل شرح الاسل المح   )المىدم  بكعدز الدراغاوا(ل ل لسمدو جدسل الدهلليا م - 21
  .2003هد(ل المكتاو التوفوقوو ل مورل 864با أحمهلل المح   )،

ال رح الكاور     متا المقع ل ل  وخ اللسمو شمُ الهلليا أب  الفرج  ادهلل  - 22
الددرحما بددا ال ددوخ أبدد   مددر محمددهلل بددا احمددهلل بددا اهللامددو المقهللسدد  )المتددوف  

الىدف وو هد(ل مطاون ف  ذيل المغع  البا اهللامول مع و ا، المكتادو 682سعو 
 بنلمهلليعو المعو ال المكتاو الم يهلل بنلطنسذل بهللالن  ن يخ.

شرح ملني  االثن  ن لسمدن  أبد  جلفدر احمدهلل بدا محمدهلل بدا سدسمو اال وذ  - 23
هددد(ل  حقوددق: محمددهلل  هددرذ 321الموددرذ الطحددنالذ الحعفدد  )المتددوف  سددعو 

 -هدددد 1407لاعدددننل الطالدددو الثنيودددول  -العادددن ل وا  الكتدددب الل مودددول بودددرال،
1987.  

هددد(ل 256صددحوح الاخددن ذل محمددهلل بددا اسددمن ول الاخددن ذ )المتددوف  سددعو  - 24
لاعددننل  - حقوددق: و. موددطف  ويددب الاغددنل وا  ابددا الكثوددرل الومنمددول بوددرال،

  .1987 -هد 1407الطالو الثنلثول 

صددحوح ابددا حاددننل لسمددن  المحددهللث أبدد  حددن ا محمددهلل بددا حاددنن بددا احمددهلل  - 25
هد(ل  حقوق: شدلوب اال يدن الطل م سىدو 354سعو التموم  الاىت  )المتوف  

  . 1993 -هد 1414لاعننل  –الرسنلو بورال، 

هدد(ل  261صحوح مى ال لسمن  مىد ا الحادنج العوىدنبو ذ )المتدوف  سدعو  - 26
 حقوددق: محمددهلل فدد او  اددهلل الاددنا ل طالددو وا  احوددن  الكتددب اللر وددول الطالددو 

 االالل .

ر وول البدا ادوا الاو يدول مطالدو المدهللي ل الطرا الحكموو ف  الىونسو ال د - 27
 القنهرالل بهللالن  أ يخ.
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اللعنرددو شددرح الههللارددول لسمددن  اكمددل الددهلليا محمددهلل بددا محمددوو الاددنبر      - 28
هد( بهنم  فتح القهلليرل المطالو الكارى االموريدو بمودرل  786المتوف  سعو 

 هد. 1317الطالو االالل  سعو 

ول الب   اهلل الرحما شرل الحق ال دهور  ون الملاوو شرح سعا أب  واالال  - 29
بمحمدددهلل اشدددرل الودددهللرق  اللظدددوا االبدددنوذل مع دددو ا، وا  الكتدددب الل مودددول 

 هد. 1415لاعننل الطالو الثنيوول  -بورال،
فتح الان ذ ف  شرح صحوح الاخن ذل لممن  أب  الفضل أحمهلل بدا   د  بدا  - 30

المحدب الدهلليا  هدد(ل  حقودق: محمدهلل فد او  ادهلل الادنا 852حار اللىدقسي  )،
 هد.1379الخطوبل طالو وا  الملن لل بورالل لاعنن ل 

فتح القهلليرل لسمن  امدنل الدهلليا محمدهلل بدا  ادهلل الواحدهلل الىوواسد  الملدرالل  - 31
هدددد(ل المطالدددو الكادددرى االموريدددو  861بدددنبا الهمدددن  الحعفددد  )المتدددوف  سدددعو 

 هد.1315بمورل الطالو االالل  
ال ل دددوخ اإلسدددس  أبددد  رحوددد   اريدددن فدددتح الوهدددنا فددد  شدددرح مدددعهج الطدددس - 32

هددد(ل مطالددو  وىدد  الاددنب  الح ادد  الشددرانه 925ابيوددن ذ )المتددوف  سددعو 
 بمورل بهللالن  أ يخ.

الفرالال لممن  القراف ل وا  الملرفو ل طان و الالع رل بورال،ل لاعننل بدهللالن  - 33
  أ يخ.

سدو ينل  -وم دقالفقه االسسم  الاولتهل ل هللاتو  الهاو الزحو  ل وا  الفكرل  - 34
  . 1997 -هد 1418الطالو الرابلو 

فقددده التلزيدددرا،  عدددهلل  مدددر بدددا الخطدددنا الأثدددره فددد   حقودددق ابمدددال  سدددنلو  - 35
منجىدتور ل ىدوهلل محمدهلل ب دور ف ف د ل مدا ا ودو الهلل اسدن، الل ودنل اىدا اللهللالددو 
االجتمن ودددول فددد  جنملدددو يدددنرف اللر ودددو ل ل دددو  ابمعودددول ال مم كدددو اللر ودددو 

  2004-هد1425الىلوورول 

القددنموس المحددوطل لماددهلل الددهلليا محمددهلل بددا رلقددوا الفوددرال  آبددنوذل طالددو  - 36
 المكتاو التان يو الكارى بمورل بهللالن  ن يخ.

ك دددنل القعدددنن  دددا مدددتا االاعدددننل ل  دددوخ اللسمدددو معودددو  بدددا او يدددُ  - 37
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 الىلوورو بهللالن  ن يخ. -الاهو  ل مع و ا، مكتاو العور الحهلليثول الرينع

نن اللدرال محمدهلل بدا مكدر  بدا أبد  الحىدوا الملدرالل بدنبا االيودن ذل لىد - 38
 طالو وا  الملن لل بهللالن  ن يخ.

الماىوطل لسمن  أب  بكر محمهلل با احمهلل با أب  سهل الىرخى  )المتوف   - 39
هددددد(ل مطالددددو الىددددلنوال بموددددرل االل طالددددو لهددددذا الكتددددنا سددددعو 490سددددعو 
 هد. 1324

هللل ل حنفل يو  الدهلليا   د  بدا أبد  بكدر الهوثمد  مام  الزالاسهلل المعا  الفواس - 40
هد( بتحرير الحدنفظوا الا و دوا اللرااد  الابدا حادرل ي در 807)المتوف  سعو 

 .  1967لاعننل الطالو الثنيوو  –وا  الكتب اللر  ل بورال، 
المح دد ل لممددن  أبدد  محمددهلل   دد  بددا أحمددهلل بددا سددلوهلل بددا حددز  الظددنهرذ  - 41

 فنا الاهلليهللال ل بورال، ل لاعنن ل بهللالن  أ يخ.هد(ل وا  اآ456ابيهلللى  )،
مختن  الوحنحل لسمن  محمهلل با أب  بكدر بدا  ادهلل القدنو  الدرا ذ )المتدوف   - 42

  . 1983 -هد 1403هد(ل مع و ا، وا  الرسنلول الكويت 666سعو 

المهللخل لهلل اسو ال ريلو االسسموول  دنلوذ و. حمدهلل  اودهلل الكاوىد  الاخدريال  - 43
  .1980اللراا الطالو االالل ل  –تل وا اللنل ل بغهللاو طالو ال ا ال ال

المهللاليو الكارىل لممن  منلك با أيُ ابصاح ل وا  صدنو ل بودرال،ل بدهللالن  - 44
  أ يخ.

الموعذل ل حنفل الكاور أب  بكر  اهلل الر اا بدا همدن  الودعلني  )المتدوف   - 45
و ا، هددد(ل  حقوددق: ال ددوخ المحددهللث حاوددب الددرحما اال ظمدد  مع دد211سددعو 

  .1970 -هد 1390لاعننل الطالو االالل ل  –المكتب االسسم ل بورال، 

الموددعذ فدد  االحنويدد  الاالثددن ل البدد  بكددر  اددهللع محمددهلل بددا ابددراهوا بددا  - 46
هد(ل مطالدو الل دو  325 ثمنن با أب  شواو الكوف  اللاى ل )المتوف  سعو 

  .1968-هد1388الهعهللل الطالو االالل   –الذاا  –ال راوول حوهلل  آبنو 

ملاا مقنرُ ال غول الب  الحىوا احمهلل با فن س بدا  اريدن )المتدوف  سدعو  - 47
لاعدددننل  –هدددد(  حقودددق:  اهللالىدددس  محمدددهلل هدددن النل وا  الفكدددرل بودددرال، 395
  .1976-هد1399

الملويددو   دد  مددذهب  ددنلا المهلليعددول لممددن  القنضدد   اددهلل الوهددنا الاغددهللاوذ  - 48
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حدددقل وا  الفكدددر ل بودددرال، ل لاعدددننل هدددد(ل  حقودددق: حمدددو   ادددهلل ال422)،
  .1999-هد1419

المغعدد  فدد  فقدده االمددن  احمددهلل بددا حعاددلل لسمددن  اللسمددو موفددق الددهلليا أبدد   - 49
هدددد(ل 620محمدددهلل  ادددهللع ابدددا احمدددهلل بدددا محمدددهلل بدددا اهللامدددو )المتدددوف  سدددعو 

مع ددو ا، المكتاددو الىدد فوو بنلمهلليعددو المعددو ال المكتاددو الم يددهلل بنلطددنسذل بددهللالن 
  ن يخ.

مغعدد  المحتددنج إلدد  ملرفددو ملددني  ألفددنا المعهددنجل ل لسمددو ال ددوخ محمددهلل  - 50
 ال ر وع  الخطوبل طالو وا  الفكرل بورال،ل بهللالن  أ يخ.

معهج  مر با الخطنا ف  الت ري  و اسو مىتو او لفقه  مر ال عظومن دهل  - 51
 لاعننل بون  ن يخ. –و. محمهلل ب تنج ل ي ر وا  الفكر اللر  ل بورال، 

 ودره الحون دهل ل دهللاتو   - ضد  ع  عده- و و فقه  مر با الخطدناموس - 52
لاعددددننل الطالددددو الرابلددددو  –محمددددهلل  الاس ا لددددو جدددد ل وا  العفددددنسُل بوددددرال، 

  .1989-هد1409

الموسدددو و الفقهودددو الودددنو ال  دددا ال ا ال االالادددنل الال ددد الن الهلليعودددو بهللاللدددو  - 53
 الكو تل بنشرال و.  اهللالىتن  أبو غهللال.

بحنويدد  الههللارددول ببدد  محمددهلل  اددهلل ع بددا يوسددذ الحعفدد  يوددب الرارددو  - 54
هد(ل  حقوق: محمدهلل يوسدذ الاعدو ذل مع دو ا، وا  الحدهللي ل 762الزي ل  )،

 هد.1357القنهرالل مورل 

يهنرو المحتدنج إلد  شدرح المعهدنجل لسمدن  شدمُ الدهلليا محمدهلل بدا اللادنس  - 55
)المتدوف  سدعو  احمهلل الرم د  المودرذ االيودن ذ الملدرالل بنل دنفل  الودغور

-هددد1357هددد(ل شددراو مكتاددو المطالددو الاددنب  الح ادد  الاالالوه بموددرل 1004
1938.  

يوددل االالطددن  مددا احنويدد  سددوهلل االخوددن  شددرح معتقدد  االخاددن ل لسمددن  شددوخ  - 56
هدددد( وا  الكتدددب الل مودددول 1250سدددعو   محمدددهلل بدددا   ددد  ال دددواني  )المتدددوف

 لاعننل بهللالن  ن يخ. -بورال، 
 

 الهوام 

                                           
 .9( سو ال الفتح: االرو 1)
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 .2924/ 4)منوال  ز (ل  :ل لىنن اللرا311/ 4: ملاا مقنيوُ ال غويعظر: ( 2)

 .2/910)منوال  ز (ل  :القنموس المحوطل2925-4/2924)منوال  ز (ل  :( يعظر: لىنن اللرا3)

 .10/347( المغع :  4)

 .163-162/  5( فتح الوهنال 5)

لو دمل الاعنردو  ؛انل ال دوخ سد ومنن الامدل  حمده ع  لدنل : )اولده: ال حدهلل لهدنل االحىدا ال  قو دو لهدن  (6)
 .163/  5حنشوو ال وخ س ومنن الامل     شرح المعهجل ل     االطرال بقطلهن(

 ل4/211اللعنردو شدرح الههللاردول ل يعظر: - حمهمن ع–إلمنمنن الانبر   الالكمنل ابا الهمن  الما ه ال  ا  (7)
 .4/212فتح القهلليرل 

 .10/347ل اليعظر: ال رح الكاورل 6/121( ا نل القعننل 8)

 الفرالا بوا التأويب الالتلزير:  (9)
 اال بنن يعزله القنض . التأويب  قو و يعزلهن غور القنض ل امن التلزير فنيه ال ركون  إن – 1
 ان التأويب ال رحتنج إل  اضن  القنض ل ف  حوا يتط ب التلزير ان رقض  به القنض .  - 2

 ان التأويب ال رحتنج إل  سمنن الاوعن، اال شهنوال ال هوول امن التلزير فس بهلل فوه ما ذلك.  - 3

 و ته.اهلل  تر  بقوو اللقو و ملوعول فس معن  ما ارقن هن به  غا    - 4

ان التأويددب اددهلل ركددون لتوددحوح ايحددرال فدد  سدد و  الفددرو لكدد  ال رألفددهل اللددئس ركددون لدده سدداوول امددن  - 5
 التلزير فقهلل ركون لخطأ ا  كب اللو الالل مرال

 .189-188  :- ض  ع  عه- يعظر: موسو و فقه  مر با الخطنا

 ري  الاعدنس  فد  ال دريلو االسدسموو ل الت75( يعظر: الاريمو الاللقو و ف  الفقه االسسم  )اللقو و(  10)
 .209  ل- ض  ع  عه- ل موسو و فقه  مر با الخطنا437الالقنيون الوضل   

االسددتنذ الددهللاتو  الهاددو الزحو دد  اذ  ددرل التلزيددر بقولدده: )اللقو ددو الممددا  ددرل التلزيددر مددا الملنصددريا ( 11)
 .7/5591سسم  الاولتهل الفقه االل الم رال و     ملووو اال جعنرو ال حهلل فوهن الال افن ال(

ال عحو ذلك  رفهن غوره بنيهن: ) قو و غور مقدهلل ال  ادب حقدنح ر  لدنل  اال آومد  فد  ادل ملودوو لدوُ 
يعظدر: التلزيدر فد  ال دريلو االسدسموول ل فوهن حهلل الال افن الل الهو انلحهللالو ف  ايه  أويدب اصدطسح ال جدر(

ل المدهللخل لهلل اسدو ال دريلو 1/685سدسم ل الت ري  الاعنس  االل 12/254ل الموسو و الفقهوول 52  
 .177االسسموول  

ل لىددنن اللرا)مددنوال حدداُ( 287ل ال)مددنوال سدداا(ل  120( يعظددر: مختددن  الوددحنح )مددنوال حدداُ(ل  12)
 .13/203ل )منوال ساا( 6/44

 .6/44( يعظر: لىنن اللرا: )منوال حاُ(ل 13)
 ل المن بلهللهن.101( يعظر: الطرا الحكموول  14)

ادده ارياددنل يعظددر: فقدده التلزيددرا،  عددهلل  مددر بددا الخطددنا الأثددره فدد   حقوددق ابمددال  سددنلو ( سددوأ    خري15)
 .235منجىتور:  

 .362( يعظر: التلزير ف  ال ريلو االسسموول  16)
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ل اتدنا اباضدوول بدنا الحداُ فد  الدهلليا الغودرهل سدعا ابدا 3629 اا الحهللي :  4/46( سعا أب  واالو: 17)

 اتنا الوهللان،ل بنا الحاُ ف  الهلليا الالمس مو.ل 2428 اا الحهللي :  2/811منجه: 
 .361ل التلزير ف  ال ريلو االسسموول  102( يعظر: الطرا الحكموول  18)

 .236فقه التلزيرا،  عهلل  مر با الخطنا الأثره ف   حقوق ابمال    (19)
 .25سو ال يوسذل ما اآرو:  (20)
 .100سو ال يوسذل ما اآرو:  (21)
 .29اآرو: سو ال ال لرا ل ما  (22)
ل فقدده التلزيدرا،  عدهلل  مدر بددا الخطدنا الأثدره فدد  2/215يعظدر:  اودرال الحكدن ل البددا فرحدون المدنلك ل  (23)

 .240 حقوق ابمال  
 .15( سو ال العىن : االرو 24)

 .12/268ل الموسو و الفقهوو 363( يعظر: التلزير ف  ال ريلو االسسموول  25)

  .33( سو ال المنسهللال: االرو 26)

ل الموسدددو و الفقهودددو 7/5592ل الفقددده االسدددسم  الاولتدددهل 2/412ر: احكدددن  القدددرآن ل اودددن  ( يعظددد27)
 .363ل التلزير ف  ال ريلو االسسموول  12/268

ل الانل الترمدذذ حدهللي  حىدال الالتهمدو هد  الظدا بمدن يىدب 1417ل  اا الحهللي ل 4/28( سعا الترمذذ 28)
ل الانل الهوثم : الفوه ابراهوا با حىا 4/203لزالاسهلل إل  االيىننل الالحهللي  اخرجه الازا ل يعظر: مام  ا

ل  ددون 6/353ل الاددنم  الحكددن  القددرآن ل قرطادد  11/131 ددا  ددرا  الهددو متددرال ل المح دد  البددا حددز  
 .7/5592ل الفقه االسسم  الاولته 7/150ل يول االالطن ل 12/32الملاوو 

لحدق مقدنل لده(ل يودل االالطدن  بدنا لودنحب ا–مكر )كتدنا 2270 ادا الحدهللي   2/845( صحوح الاخدن ذ 29)
ل الال  : هدو المطدل أذ الممنط دول الالواجدهلل: هدو الغعد  الدذذ رم دك سدهللاو ويعدهل الملعد  رحدل: أذ 7/150

 راو  الصفه بنلظ ال الملع   رضه: أذ شكنيتهل ال قو ته: ه  الحاُ.

 ( يعظر: الموهلل ان الىنبقنن.30)
 .5/361يول ابالطن :  (31)
ل 10/142ل سدعا الاوهقد  الكادرى 8/326ل مودعذ  ادهللالر اا 1/132با أبد  شدواو ا( يعظر: موعذ 32)

 .472معهج  مر با الخطنا ف  الت ري  ل هللاتو  محمهلل ب تنج ل  

 ل المن بلهللهن.12/268ل الموسو و الفقهوو 213( يعظر: موسو و فقه سوهللين  مر با الخطنال  33)

 .10/348( يعظر: المغع  34)

 .12/268( يعظر: الموسو و الفقهوو 35)

 .269مختن  الوحنح )منوال  جر(ل  يعظر: ( 36)

 .239مختن  الوحنح )منوال  ون(ل  يعظر: ( 37)

ل التلزيدددر فددد  4/74ل ا دددنل القعددننل 7/175ل يهنرددو المحتدددنجل 100( يعظددر: الىونسدددو ال دددر وول  38)
 المن بلهللهن. 293  لال ريلو االسسموو
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ل سددعا ابددا 1205 اددا الحددهللي   3/511ل سددعا الترمددذذ 1599 اددا الحددهللي   3/1219( صدحوح مىدد ا 39)

صدحوح ابدا  ل10180 اا الحهللي   5/264ل الىعا الكارى ل اوهق  3984 اا الحهللي   2/1318منجه 
 .721 اا الحهللي   2/497حانن 

 .297-296( يعظر: التلزير ف  ال ريلو االسسموول  40)

 .303  يعظر: الموهلل  يفىه: ( 41)

 .697-1/696( الت ري  الاعنس  االسسم ل 42)

 .4/80( الفرالا ل قراف  43)

 .7/5593( الفقه االسسم  الاولته 44)

الفقدده االسددسم  الاولتدده  لل المددن بلددهللهن101ل الطددرا الحكموددول  80-4/79( يعظددر: الفددرالا ل قرافدد  45)
7/5593. 

 .1/695ل الت ري  الاعنس  االسسم  4/216ل فتح القهللير 10/348( يعظر: المغع  46)

 .1/695س  االسسم  ( يعظر: الت ري  الاعن47)

اليرجد  الىداب فد   ف  الفقه اإلسدسم ل ان  قو و الا هلل ه  اللقو و المفض و ف  جراسا التلزير الخطرالل (48)
  فضو هن     غورهن ما اللقو ن، التلزيريو لام و اسانال معهن: 

 .ا فل هتنوال ايهن اكثر اللقو ن،  و نح ل مارموا الخطريا الذيا صن  االجرا  فوها طالنح اال ا  - 1
ايهددن  توددذ بنمكنيوددو ماددن اال اددل ماددر  بهددن بنلقددهلل  الددذذ رسسددا جريمتدده اليسسددا شخوددوته فدد  الاددت  - 2

 الاحهلل.

المحكو    وه فولط ه  ا اللمل الااليتنجل ال نلتنل  ال  يثقل انهلالهللاللو الال  لعفوذهن ال يثقل انه ان  - 3
ن  عفودذ هدذه اللقو دول ب  ؛لحداُ مدثسح مدن رحودل فد   قو دو اايتلرع اه ده اال مدا رلدولها ل ضدونن 

أذ: الا هللل يتوذ بنلفو يول ال لهلل التعفوذ ركدون بنمكدنن المادر  ان يدذهب فد  حدنل سداو هل ال دذلك ال 
 يتلطل  ا اللمل الال يتأذى بحاىه اه ه.

الللددل مددا اهددا مددن  متددن  بدده  قو ددو الا ددهلل ايهددن  حمدد  المحكددو    ودده مددا الددهللخول إلدد  الىدداون  - 4
ا المن راره   وه ذلدك مدا افىدنو االخدسا الالودحو الاال تودنو   د  وحاوسوا ما المارمالمخنلطو الم

 .1/69الت ري  الاعنس  االسسم    ل يعظر:حونال الاطنلو الالعفو  ما اللمل
 .1/694ل المن بلهللهنل الت ري  الاعنس  االسسم  4/216ل فتح القهللير 10/348( يعظر: المغع  49)

ل مغعدددد  المحتددددنج 55-13/54ل المهللاليددددو الكاددددرى 5/48لتددددنج الاالك وددددل ل ا10/348( يعظددددر: المغعدددد  50)
ل الموسدددو و الفقهودددو 695-1/694ل الت دددري  الاعدددنس  االسدددسم  7/175ل يهنردددو المحتدددنج 4/192
12/269. 

 .1/697ل الت ري  الاعنس  االسسم  8/20( يعظر: يهنرو المحتنج 51)

 .699-1/697( يعظر: الت ري  الاعنس  االسسم  52)

 .33( سو ال المنسهللال: االرو 53)

 .2613 اا الحهللي   2/871( سعا ابا منجه 54)
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اددنل أبددو أسددنمو الالعقودد  ينحوددو  ددا ل الاددنل أبددو واالو: ))4928 اددا الحددهللي :  4/282سددعا أبدد  واالو: ( 55)

 . 9/45يعظر: الماىوط لسمن  الىرخى  ((ل ال المهلليعو اللوُ بنلاقو 

 . 31( يعظر: الحىاو ف  االسس ل  56)

 .213-212ل موسو و فقه سوهللين  مر با الخطنال  31يعظر: الحىاو ف  االسس ل   (57)

ل الموسدو و 160-12/159ل ال عظر   ك الرالارن، ف : فتح الان ذ: 9/45يعظر: الماىوط ل ىرخى :  (58)
 .12/289الفقهوو: 

 .9/45يعظر: الماىوط ل ىرخى :  (59)
 .2( سو ال العو : االرو 60)

 .387  ال ريلو االسسموول  ( يعظر: التلزير ف61)

 ( يعظر: المونو  الىنبقو..62)

ل صدحوح 2550ل  ادا الحدهللي  2/852ل سدعا ابدا منجده 1690 ادا الحدهللي   3/1316( صحوح مى ا 63)
ل شرح ملني  36124 اا الحهللي   7/285ل موعذ ابا شواو 4427 اا الحهللي   10/273ابا حانن 

 ادا  8/221ال16685ل  ادا الحدهللي  8/210 اوهقد  ل الىعا الكادرى ل4/143ال3/138ال3/134االثن  
 .1744 اا الحهللي   4/51ل   خوص الحاور 6/264مام  الزالاسهلل  ل16745الحهللي  

  خددوص ل 1/639المددن بلددهللهنل  ددن يخ الت ددري  االسددسم  4/134فددتح القددهللير  ل9/45( يعظددر: الماىددوط 64)
 .1744 اا الحهللي   4/51الحاور 

 ( ساق  خرياه.65)

المن بلهللهنل شرح الاسل المح       معهدنج الطدنلاوا:  3/1380ويو ف  فقه  نلا المهلليعو: المل( يعظر: 66)
 .387التلزير ف  ال ريلو االسسموول  ل 4/281

 ( يعظر: الموهلل  الىنبق.67)

 ( يعظر: الموهلل  الىنبق.68)

 .12/270ل الموسو و الفقهوو: 2/326ل بهللارو الماتههلل: 9/45يعظر: الماىوط ل ىرخى :  (69)
ل بهللارددو 45/ 9المددن بلددهللهنل الماىددوط ل ىرخىدد :  1380/ 3يعظددر: الملويددو فدد  فقدده  ددنلا المهلليعددو:  (70)

ل 174/ 10ل اإليودددنل ل مدددرواالذ: 4/281ل شدددرح الادددسل المح ددد    ددد  المعهدددنج: 2/326الماتهدددهلل: 
 .12/270الموسو و الفقهوو: 

 .9/45يعظر: الماىوط ل ىرخى :  (71)
 .3/354)بنا من جن  ف  التلزير(ل يوب الرارو:  24 اا الحهللي   8/327سعا الاوهق  الكارى:  (72)

 .12/270ل الموسو و الفقهوو: 2/326بهللارو الماتههلل:  (73)
ل اإليودددنل 3/310ل الدددرالع المر ددد : 212-4/211يعظدددر: المودددنو  الىدددنبقول حنشدددوو الااورمددد :  (74)

 .10/174ل مرواالذ: 


