
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 لله أمين الرفاعيد. عبدا

 

 

 
 

 

 

 أستاذ الفقه املقارن املساعد

 جامعة تعز –كلية الحقوق 

 

 الطوارئ واألزمات يف الفقه اإلسالمي 

185 



 
 

 
 
 

186 
 

  نهعهىو اإلنسانيت واالحتماعيت

 ISSN : 2410-1818 د. عبدالله أمين الرفاعي|                                  الطوارئ واألزمات يف الفقه اإلسالمي 

 و2016 يناير( 12( انمخهذ )9انعذد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AUST) 



 
 

 
 
 

187 
 

  نهعهىو اإلنسانيت واالحتماعيت

 ISSN : 2410-1818 د. عبدالله أمين الرفاعي|                                  الطوارئ واألزمات يف الفقه اإلسالمي 

 و2016 يناير( 12( انمخهذ )9انعذد )

 الطوارئ واألزمات يف الفقه اإلسالمي 

 انمهخص :

عٓٛإ ايبشح "ايطٛاز٨ ٚا٭شَات وت 

ايؿك٘ اٱض٬َٞ " يًباسح / د. عبدا هلل 

أَؽت ايسؾاعٞ أضتاذ ايؿك٘ انتكازٕ 

داَع١ تعص.  –انتطاعد ن١ًٝ اذتكٛم

َعادت١ َا ٜطسأ َٔ ٖٚدف ٖرا ايبشح 

ساٍ أْػأ َػه١ًّ غلٸ ع٢ً انتهًٓـ 

تٓؿٝر َا طًب٘ ايػازع َٓ٘ أَسّا أٚ ّْٗٝا ، 

هًٓـ ؾسدّا أٚ كتاع١ّ ; وت ضٛا٤ٶ نإ انت

ٟٸ زتاٍ َٔ زتا٫ت اذتٝا٠ عكٝد٠ ٶ، أٚ  أ

عباد٠ ٶ، أٚ َعا١ًَ ٶ; أٚ وت داْب ؾك٘ 

; ٚيتشكٝل ا٭ضس٠ أٚ ادتٓاٜات أٚ غري ذيو 

ٖرا اهلدف مت ايسدٛع إؾت انتؿادز 

ٚانتسادع اييت هلا ع٬ق١ بايبشح ٚستاٚي١ 

كتع َا تؿسم وت بطٕٛ ايهتب ٚاضتكسا٤ 

ً٘ ٚتكطُٝ٘ . ٚقد مت تكطِٝ ذيو ٚحتًٝ

ايبشح إؾت َكد١َ : ذنس ؾٝٗا أٖداف 

ايبشح ٚانتٓٗر انتتبع ؾٝ٘ . ٚانتبشح 

ايطٛاز٨ ٚا٭شَات عٓد ا٭ٍٚ:ذنس ؾٝ٘ 

. ٚانتبشح ايجاْٞ: أٌٖ ايًػ١ ٚا٫ؾط٬ح

ايطٛاز٨ ٚا٭شَات وت بعض ذنس ؾٝ٘ 

. ٚانتبشح دٛاْب ايعكٝد٠ ٚايعبادات

٭شَات وت ايطٛاز٨ ٚاايجايح:ذنس ؾٝ٘ 

.ٚانتبشح بعض دٛاْب أسهاّ ا٭ضس٠

ايطٛاز٨ ٚا٭شَات وت ايسابع: ذنس ؾٝ٘ 

ذنس :انتعا٬َت انتاي١ٝ. انتبشح ارتاَظ

ايطٛاز٨ ٚا٭شَات وت بعض دٛاْب ؾٝ٘ 

ذنس ؾٝ٘  :ايعكٛبات .انتبشح ايطادع

ايطٛاز٨ ٚا٭شَات وت بعض زتا٫ت 

 اذتكٛم ٚاذتسٜات .
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 انمقذمت:

اذتُد هلل زب ايعانتؽت ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً انتبعٛخ زلت١ّ يًعانتؽت ستُد ٚع٢ً آي٘ 

 ٚأؾشاب٘ أكتعؽت ٚبعد :

أٚ َٓع١ َٔ هتازض١  ؾتػسٜع ايسخـ أٚ ايتدؿٝـ ع٢ً انتهًٓـ وت ايؿك٘ اٱض٬َٞ

إْٸُا دا٤ نتعادت١ َا طسأ َٔ ساٍ بعض ايتؿسؾات اييت ٖٞ وت ا٭ؾٌ َػسٚع١ ٚ َباس١ 

أْػأ َػه١ًّ غلٸ ع٢ً انتهًٖـ تٓؿٝر َا طًب٘ ايػازع َٓ٘ أَسّا أٚ ّْٗٝا ، ضٛا٤ٶ نإ 

ٟٸ زتاٍ َٔ زتا٫ت اذتٝا٠ عكٝد٠ ٶ، أٚ عباد٠ ٶ، أٚ  انتهًٓـ ؾسدّا أٚ كتاع١ّ ; وت أ

 ; أٚ وت داْب ؾك٘ ا٭ضس٠ أٚ ادتٓاٜات أٚ غري ذيو .َعا١ًَّ

٫ٚ  ّاٚنعاد٠ ايتػسٜع اٱض٬َٞ وت تكدِٜ اذتًٍٛ يهٌ َػه١ً ; ؾ٬ ٜطسأ طاز٥

تٓػأ أش١َ ، إٓيا ٚهلا َا ٜعادتٗا عطبٗا َٓؿٛف عًٝ٘ وت ايكسإٓ ٚايطٓٸ١ ، أٚ اضتٓبط٘ 

وت ايٓؿٛف ايػسع١ٝ ، أٚ َعسؾتِٗ  ايؿكٗا٤ َٔ ا٫ضتكسا٤ انتتُعٸٔ ، ٚايٌٓتس ايعُٝل

نتكاؾد ٚأضساز ايتػسٜع اٱض٬َٞ ; ٖٚرا َا قتهٔ إٔ ْطُٝ٘ بؿك٘ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات 

 وت ايتػسٜع اٱض٬َٞ .

 حذود انذراست :

تٓاٍٚ ايبشح ايطٛاز٨ ٚا٭شَات اييت تٓػأ وت َٛاد١ٗ انتهًـ وت بعض دٛاْب 

ٚانتعا٬َت ٚايعكٛبات ، ٚبعض قكاٜا اذتكٛم ايعكٝد٠ ٚايعبادات ٚقكاٜا ا٭ضس٠ ، 

ٚاذتسٜات ، يٝهٕٛ َدخ٬ّ نتٔ أسبٸ إٔ ٜٛاؾٌ ايبشح بعُل أنجس أٚ انتٛاؾ١ً وت 

دٛاْب أخس٣ َٔ سٝاتٓا ، نايطٝاض١ ، ٚا٫قتؿاد ٚاذتسب ٚايطًِ ٚايع٬قات ايدٚي١ٝ 

 ٚغري ذيو .

 منهج انبحث :

ا٫ضتكسا٥ٞ يٮسهاّ ايؿك١ٝٗ َٛقٛع قاَت َٓٗذ١ٝ ايبشح اييت اتبعتٗا ع٢ً انتٓٗر 

ايبشح ، َعتُدّا وت ذيو ع٢ً َا تٝطس َٔ نتب ايؿك٘ انتكازٕ ٚايتؿطري ٚاذتدٜح . 

 نُا مت ختسٜر ا٭سادٜح َٔ نتب اذتدٜح انتعتُد٠  ْٚطبت اٯٜات إؾت ضٛزٖا .
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 انمبحث األول : انطىارئ واألزماث عنذ أهم انهغت واالصطالح 

 سٜـ ايطٛاز٨ عٓد أٌٖ ايًػ١ ٚا٫ؾط٬ح ٚذيو وت َطًبؽت :تٓاٍٚ ٖرا ايبشح تع

 ل / الطوارئ يف اللغة واالصطالح املطلب األو

 معهى طرأ :

َٚٓ٘ اغتٴل  طسأ ؾ٬ٕ عًٝٓا ٜٳِطسأ ُطس٤ّٚا : أٟ خسز عًٝٓا َؿادأ٠ َٔ َهإ بعٝد،

ِٖٚ ٫ ٚطسأ عًٝٓا ُطس٤ّٚا ; إذا قدّ عًِٝٗ َٔ بًد أٚ طًع عًِٝٗ  (1) ايٗطسٵآْٞ.

ٝٵحٴ أتٳ٢، ، ٚايطاز١٥ : ايدٸا١ٖٝ ، 2ٜػعسٕٚ) ٞټ، بايكِ: ٫ ٜٴدٵزٳ٣ َٔ سٳ ْٹ َٵسٷ ُطسٵآ (  َٚأ

٘ٴ . ) ٝٵٌ : أٟ دٴِؾعٳتٴ ٘ٴ ايِٛقتٴ 3ُٚطسٵَأ٠ُ ايطٻ َٴؿادٳَأ٠ّ، نَأْ٘ َؾذٹ٦ٳ ( ٜٴَكاٍ َطسٳَأ َُٗٛشّا ٔإذا دا٤ٳ 

٘ٹ) ٕٳ ٜٴ٪ٳدِّٟ ؾٹٝ  (4اٖيرٹٟ َنا

ٞٻ ٞٻ  َٚٔ اجملاش طسأ عً ٌٷ َٓعين َٔ انتطري ، ٚطسأ عً ٞٻ غٴػٵ ٌّ ٫ أطٝك٘ ، ٚطسأ عً ٖٳ

ٖٵتٴ 5َا ٫ أدد بٴدٻّا َٔ إَكا٥٘ ) ٕٔ َؾَهٔس ٔٳ اِيُكسٵآ َٹ ٞٻ سٹصٵبٹٞ  (  ، ٚوت اذتدٜح : " َطسٳَأ عٳًَ

٘ٴ " ) ُٻ ٕٵ َأخٵسٴزٳ سٳتٻ٢ ُأتٹ  (. ٚمل أدد ؾُٝا اطًعت عًٝ٘ َع٢ٓٶ غاؾّٝا يه١ًُ ايطٛاز٨ وت6َأ

أٟ اؾط٬ح ض٣ٛ إغازات ٖٓا ٖٚٓاى َٔ أْٸٗا تعين : ايدٸٚاٖٞ ٚانتؿا٥ب انتؿاد١٦ اييت 

تؿٝب ايؿسد ٚاجملتُع ، َٚٔ ذيو ساي١ ايطٛاز٨ : " ٖٚٛ ٌْتاّ اضتجٓا٥ٞ ستدد وت 

ايصَإ ٚانتهإ تعًٓ٘ اذته١َٛ نتٛاد١ٗ ًتسٚف طاز١٥ غري عاد١ٜ تٗدد ايب٬د أٚ دص٤ 

١ ٚطسم غري عاد١ٜ بػسٚيت ستدد٠ ٚذتؽت شٚاٍ َٓٗا ، ٚذيو بتدابري َطتعذً

ؾايطاز٨ ٖٛ نٌ َا غسع وت اٱض٬ّ َٔ تػسٜع خ٬ؾّا يٮؾٌ ضٛا٤ نإ  (7)".ايتٗدٜد

 أَسّا أٚ ّْٗٝا أٚ زخؿ١ .

                                                           
 ، داس مكتبت الهالل . 448، صــ 7( الخليل بً أحمذ الفشاَيذي ، الػحن ، حــ1)

 بحروث . –، داس الػلم للمالًحن  761، صــ 2( أبى بكش ألاصدي ، حمهشة اللغت ، حـ2)

 ، مؤظعت الشظالت . 46، صــ 1( فحروص آبادي ، اللامىط املحيغ ، حـ3)

 ، داس الهذاًت . 324، صــ 1( اإلاشجض ى الضبيذي ، جاج الػشوط ، حـ4)

 بحروث . –، داس الكتب الػلميت  597، صــ 1( الضمخششي ، أظاط البالغت ، حـ5)

 ،  داس إحياء الكتب الػشبيت .1345، حذًث سكم  427، صــ 1( ابً ماحه ، ظجن ابً ماحه ، حـ6)

 م2114( د/ غبذالغفاس الذويك ، مً محاضشة له بػىىان "إداسة العىاسئ" ،اإلاكتبت الشاملت )الالكتروهيت(7)
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 املطلب الجاني : األزمات يف اللغة واالصطالح :

 معهى َأَزَم  :

: أشّ ايدٖس عًٝٓا، أشّ ايؿسع ع٢ً ؾأع ايًذاّ : عض عًٝ٘ ٚأَطه٘ . َٚٔ اجملاش 

ٔٵ 8ٚأشَتٓا أش١َ، ٚض١ٓ آش١َ ، ٚأؾابتِٗ أش١َ، ٚتتابعت عًِٝٗ ا٭شَات. ) َٳ ّٴ  (  ٚانُتتٳَأشِّ

ٕٔ ٚغٹدٻتٹ٘. ) َٳ١ٹ ايصٻَا ِٴ َ٭شٵ ٛٳ انُتتَأيِّ ٖٴ َٳ١ْ ، ٜٚٴكاٍ:  ٘ٴ َأشٵ ّٷ 9َأؾابٳتٵ َٳ١ْ َٚأشٴٚ ٌٳ يًطٻ١ٓ َأشٵ ٘ٴ قٹٝ ٓٵ َٹ ٚٳ   )

( .ّٔ  (10َٚأشا

 ا٫ؾط٬ح : ٖٞ تػري َؿاد٧ ضتٛ ا٭ؾكٌ أٚ ا٭ضٛأ ، ٜٚستبىت َؿطًح ٚا٭ش١َ وت

ٛٸٍ َؿري١ٜ بؽت اذتٝا٠ ٚانتٛت ; حتٌُ تؿطريّا  ا٭ش١َ تازغتٝا بايطب يهْٛٗا ذتٌت١ حت

 (11دٖٛسّٜا َؿاد٦ّا تطتدعٞ قسازّا سامسّا ٜ٪ثس وت زتس٣ ا٭سداخ . )

تر ايتعسٜـ ايدقٝل َٚٔ ايتعسٜـ ايًػٟٛ ٚا٫ؾط٬سٞ يٮش١َ ، قتهٔ إٔ ْطتٓ

يٮش١َ بأْٗا : ايٓاشي١ أٚ ايػدٸ٠ انتؿاد١٦ اييت تؿٝب ايؿسد أٚ اجملتُع وت داْب َٔ 

 دٛاْب اذتٝا٠ أٚ وت نٌ دٛاْبٗا . 

ٕٻ انتؿادأ٠  ؾايطٛاز٨ ٚا٭شَات ، نًُتإ َتكازبتإ وت انتع٢ٓ ، ٚتػرتنإ وت أ

 عٓؿس أضاضٞ ؾٝٗا .

 انب انعقيذة وانعباداثانطىارئ في بعض حى :انمبحث انثاني

تٓاٍٚ ٖرا انتبشح َا قد ٜٓػأ َٔ طٛاز٨ ٚأشَات وت بعض دٛاْب ايعكٝد٠ 

 ٚايعبادات ٚذيو  وت َطًبؽت: 

 املطلب األول : الطوارئ واألزمات يف بعض جوانب العقيدة

َٔ انتعًّٛ إٔ ايٓطل به١ًُ ايهؿس ; نطب ايدٜٔ أٚ غ٤ٞ َٔ غعا٥سٙ أٚ ٚادبات٘ 

َٚدح أعُاٍ ايهؿاز أٚ غ٤ٞ َٔ غعا٥سِٖ ٚعباداتِٗ ٜعد نؿسا إٕ نإ ذيو عٔ 

زق٢ ْؿظ ٚاْػساح ؾدز ٚب٬ إنساٙ . يهٔ قد ٜٴهسٙ انتطًِ ع٢ً غ٤ٞ َٔ ذيو بإٔ 

                                                           
 بحروث . –، داس الكتب الػلميت  26، صـ 1( الضمخششي ، أظاط البالغت ، حـ8)

 الهذاًت . ، داس  214، صــ 31( اإلاشجض ى الضبيذي ، جاج الػشوط ، حـ9)

 بحروث . –، داس صادس  16، صــ 12( ابً مىظىس ، لعان الػشب ، حــ11)

( أ. د. إًثاس غبذالهادي دمحم ، اظتراجيجيت إداسة ألاصماث جأظحر مفاَيمي غلى وفم اإلاىظىس الاظالمي ، بحث ميشىس  في مجلت الػلىم 11)

 . 63 -47م ، 2111ول ، كاهىن ألا  64، الػذد 17الاكتصادًت ، حامػت بغذاد ، املجلذ 
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عسض إذا مل ٜكٌ َا ٜطًب َٓ٘ َٔ قبٌ ٜٴٗدد بايكتٌ أٚ ايكسب أٚ ايطذٔ أٚ اْتٗاى اي

ايهؿاز أٚ َٔ قتًو قتً٘ أٚ أذٜت٘ ، ؾٌٗ ٜعسض ْؿط٘ يًكتٌ ٚاهل٬ى ، أّ ٜتٌتاٖس 

بايهؿس َع اط٦ُٓإ قًب٘ باٱقتإ يٝتكٞ غسِٖ ٜٚبكٞ ع٢ً سٝات٘ يٝكّٛ بٛادب٘ بعد 

ثِبنهّوِ يٍِ ثَؼْذِ إميَبَِوِ إِالَّ يٍَْ }يٍَ كَفَشَ  تعاؾت ذيو وت عباد٠ زب٘ ٚعُاز٠ ا٭زض بػسع٘ ، ٜكٍٛ اهلل

(  12)ىْ ػَزَاةٌ ػَظِْى{أُكْشِهَ ًَقَهْجُوُ يُطًَْئٌٍِّ ثِبإلِميَبٌِ ًَنَـكٍِ يٍَّ شَشَحَ ثِبنْكُفْشِ صَذْسًا فَؼَهَْْيِىْ غَضَتٌ يٍَِّ انهّوِ ًَنَيُ

د اٱقتإ ايهؿس بعٚانتع٢ٓ اٱكتايٞ ي١ٰٜ ايهسقت١ ، ٖٛ إٔ ايرٜٔ ٜٓطكٕٛ به١ًُ 

عًِٝٗ غكب َٔ اهلل ، إ٫ َٔ أنسٙ ع٢ً ايٓطل به١ًُ ايهؿس ٖٚٛ عاَس ايكًب 

 (13باٱقتإ ؾإْ٘ ْاز َٔ غكب اهلل.)

ٚقد دا٤ وت أضباب ايٓصٍٚ يًطٝٛطٞ :" أخسز ابٔ أبٞ سامت عٔ ابٔ عباع قاٍ : نتا 

 ّا ٚعُازأزاد ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ إٔ ٜٗادس إؾت انتد١ٜٓ أخر انتػسنٕٛ ب٫ّ٬

ٚخبابّا ، ؾأَا عُاز ؾكاٍ هلِ ن١ًُّ أعذبتِٗ تك١ٝ ، ؾًُا زدع إؾت زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل 

 :ًت أنإ َٓػسسّا بايرٟ قًت ، قاٍعًٝ٘ ٚضًِ سدٸث٘ ؾكاٍ : نٝـ نإ قًبو سؽت ق

ن١ًُ إذّا ؾتُسٜس  (.15)} إِالَّ يٍَْ أُكْشِهَ ًَقَهْجُوُ يُطًَْئٌٍِّ ثِبإلِميَبٌِ {: ؾأْصٍ اهلل تعاؾت (14) ٫ ;

ايهؿس اييت أنسٙ عًٝٗا عُاز ع٢ً يطاْ٘ َع بكا٤ قًب٘ عاَسّا باٱقتإ إفتا ُأبٝشت ي٘ 

نتٛاد١ٗ ايٌتسف ايطاز٨ ٚا٭ش١َ اييت ٚادٗتــ٘ يٝبكٞ ع٢ً سٝات٘ ، ٚيٝكّٛ بعدٖا بٛادب 

 عبٛدٜت٘ هلل ْٚػس دعٛت٘ ٚزتايد٠ أعدا٥٘ ٚعُاز٠ ايدْٝا بػسع اهلل .

 : يف بعض جوانب العباداتواألزمات ني : الطوارئ املطلب الجا

َػسٚع١ٝ ايسخـ وت ايؿك٘ اٱض٬َٞ وت نٌ ايعبادات مل تأت ْٛعّا َٔ ايًعب أٚ 

ايعبح أٚ ايرتؾ٘ ٚايًٗٛ ٚإفتا غسعت نتٛاد١ٗ َػه١ًْ سًٓت أٚ َؿٝب١ ْصيت أٚ ب٣ًٛ 

ُٸت . ؾايطٗاز٠ غسيت َٔ غسٚيت نجري َٔ ايعبادات يسؾع اذتدخ ا٭نرب ٚا٭ؾػس ،  ع

ٗٸس يػريٙ غسيت َٔ غسٚيت ؾشٸ١ ايؿ٠٬ ; ؾإٕ نإ  ٚايٛق٤ٛ بانتا٤ ايطاٖس وت ْؿط٘ انتط

 َعدَّٚا أٚ نإ اضتعُاي٘ ٜ٪دٟ إؾت َػه١ً َجٌ انتٛت أٚ انتسض ، أٚ تأخس وت ايػؿا٤،

                                                           
 116( ظىسة الىحل ، آلاًت 12)

 ، مكتبت الصادق للعباغت واليشش والتىصيؼ .   127( الذكتىس/ غبذ اإلاؤمً شجاع الذًً ، جفعحر آًاث وأحادًث ألاحكام ، صــــ13)

 ث ألاحكام ، مشحؼ ظابم، هلال غً غبذاإلاؤمً شجاع الذًً ، جفعحر آلاًاث وأحادً 292-291( العيىظي ، أظباب الجزول ، 14)

 116( ظىسة الىحل ، آلاًت 15)
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أٚ اهل٬ى عطػّا بطبب عدّ نؿاٜت٘ يًطٗاز٠ ٚايػسب ، ؾعٓد ذيو تػسع ايسخؿ١ 

ُِ بايؿعٝد ايطٝب ، ٖٚرا َا غٴسع يٓا نتٛاد١ٗ أش١َ عدّ نؿا١ٜ انتا٤ بايؿريٚز٠ إؾت ايتٝ

ٗټس ٚايػسب ، أٚ طسأ َا قتٓع َٔ اضتعُاٍ انتا٤ َٔ َسض ٚغريٙ .  يًتط

، ؿٛؾ١ ، بعكٗا ٜٴػطٌ ٚبعكٗا ٜٴُطحؾايٛق٤ٛ طٗاز٠ َا١ٝ٥ تتعًل بأعكا٤ شت

 .تؿع اذتدخ ا٭ؾػسٜس(، ٚبايٛق٤ٛ 16ٖٚٞ أزبع١ : ايٛد٘ ٚايٝدإ ٚايسأع ٚايسد٬ٕ )

َٸا اذتدخ ا٭نرب ؾ٬ ٜستؿع إٓيا بايػطٌ ٖٚٛ : تعُِٝ ايبدٕ بانتا٤ أٚ اضتعُاٍ َا٤  أ

(  ؾإٕ نإ ايبدٕ َؿابّا 17طٗٛز وت كتٝع أضتا٤ ايبدٕ ع٢ً ؾؿ١ شتؿٛؾ١ . )

ظسٚح أٚ غذاز وت ايسأع أٚ نإ سدٜح عٗد بع١ًُٝ دساس١ٝ وت أٟ عكٛ َٔ 

ا٤ وت ايػطٌ ؾإْ٘ ٫ ستاي١ ضٝكتٌ ْؿط٘ ، ٚيريو ؾكد غٴسع ي٘ أعكا٥٘ ٚأزاد اضتعُاٍ انت

 ايتُِٝ نتٛاد١ٗ ٚجتٓب ارتطس احملكل .

ٚقد ثبتت  (،18ٚايتُِٝ ٖٛ : َطح ايٛد٘ ٚايٝدٜٔ بايؿعٝد ايطٝب ع٢ً ٚد٘ شتؿٛف )

إِنََ انصَّالحِ فبغْغِهٌُاْ }َّبأَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ إِرَا قًُْزُىْ َػسٚع١ٝ ايٛق٤ٛ ٚايػطٌ ٚايتُِٝ بكٛي٘ تعاؾت :

جًب فَبطَّيَّشًُاْ ًَإٌِ كُنزُى ًُجٌُىَكُىْ ًَأَّْذَِّكُىْ إِنََ انًَْشَافِقِ ًَايْغَذٌُاْ ثِشُؤًُعِكُىْ ًَأَسْجُهَكُىْ إِنََ انْكَؼْجَنيِ ًَإٌِ كُنزُىْ جُنُ

ًْ الَيَغْزُىُ اننِّغَبء فَهَىْ رَجِذًُاْ يَبء فَزًًٌَََُّْاْ صَؼِْذًا طَِّْجًب يَّشْضََ أًَْ ػَهََ عَفَشٍ أًَْ جَبء أَدَذٌ يَّنكُى يٍَِّ انْغَبئِطِ أَ

شَكُىْ ًَنُِْزِىَّ َِؼًَْزَوُ ػَهَْْكُىْ فَبيْغَذٌُاْ ثٌُِجٌُىِكُىْ ًَأَّْذِّكُى يِّنْوُ يَب ُّشِّذُ انهّوُ نَِْجْؼَمَ ػَهَْْكُى يٍِّْ دَشَجٍ ًَنَـكٍِ ُّشِّذُ نُِْطَيَّ

َػسٚع١ٝ ايتُِٝ بكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : "ٜا أبا ذز، إٕ (  ٚثبتت 19)ىْ رَشْكُشًٌُ{نَؼَهَّكُ

ايؿعٝد ايطٝب طٗٛز َا مل جتد انتا٤ ٚيٛ وت عػس سذر، ؾإذا قدزت ع٢ً انتا٤ ؾأَط٘ 

 (21(، ٚبكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : "دعًت يٞ ا٭زض َطذدّا ٚطٗٛزّا " .)20بػستو" )

                                                           
 ، داس إحياء الػلىم ـ بحروث . 39، صـ  1( الشيخ أحمذ دمحم غعاف ، ألاحكام الفلهيت في اإلازاَب ؤلاظالميت ألاسبػت ، حـ 16)

 .، الذاس الػاإلايت ـ اللاَشة  28( هخبت مً الػلماء ، الفله اإلايعش في ضىء الكتاب والعىت ، صـ 17)

 . 32( اإلاشحؼ العابم ، صـ 18)

 . 6( ظىسة اإلاائذة ، آًت 19)

 ،  مؤظعت الشظالت .21316، حذًث 234، صـ 35( أحمذ بً حىبل،  معىذ ؤلامام أحمذ بً حىبل )ط الشظالت(،  حـ 21)

 ، داس ظىق الىجاة .  95، صـ  1( صحيح البخاسي ، حـ 6)
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}فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْشَ :(، يكٛي٘ تعاؾت 22َٔ غسٚيت ؾشٻ١ ايؿ٠٬ )ٚاضتكباٍ ايكب١ً غسيت 

أثٓا٤ أٚ  يهٔ ٖرا ايػسيت ٜطكىت عٓد عدّ ايكدز٠ نُسض،، (23)انًَْغْجِذِ انْذَشَاوِ{

(، ٚعٓد تعرز 24غريٖا َٔ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ) ايطؿ١ٓٝ أٚ ايكطاز أٚ ايطا٥س٠ أٚ وتايسنٛب 

اذتا٫ت إٔ ظتتٗد ٜٚؿًٞ إؾت ا٫جتاٙ ايرٟ َعسؾ١ اجتاٙ ايكب١ً ، ؾًًُؿًٞ وت ٖرٙ 

ايؿ٠٬ انتؿسٚق١ زنٔ َٔ  ٜتٝطس ي٘ ، ؾٗٛ وت ساي١ اضتجٓا١ٝ٥ ٚطاز١٥ . ٚايكٝاّ وت

ا٭سٛاٍ ، ٖرا أٜكّا وت  (25)} ًَقٌُيٌُاْ نِهّوِ قَبَِزِني{أزناْٗا ٫ تؿح إٓيا ب٘ ، يكٛي٘ تعاؾت :

 ايعاد١ٜ ، ٚعٓد قدز٠ انتؿًٞ ع٢ً ايكٝاّ .

أَا وت ساي١ انتسض انتاْع َٔ ايكٝاّ ، أٚ ارتٛف َٔ إٔ ٜساٙ عدٚ ٜرتبـ ب٘ ؾإٕ ي٘     

ٌٸ  إٔ ٜؿًٓٞ عطب قدزت٘ ٚؿتا ٫ ٜطبب ي٘ سسز ; يكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " ؾ

 ( 26قا٥ُّا ؾإٕ مل تطتطع ؾكاعدّا ؾإٕ مل تطتطع ؾع٢ً دٓب " . )

اٱَطاى عٔ ا٭نٌ ٚايػسب  ٚؾّٛ زَكإ زنٔ َٔ أزنإ اٱض٬ّ ٖٚٛ :    

}َّبأَُّّيَب :تعاؾت (، يكٛي27٘ٚضا٥س انتؿطسات َٔ طًٛع ايؿذس ايؿادم ست٢ غسٚب ايػُظ )

 (  ، ٚقٛي٘ تعاؾت :28)انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ كُزِتَ ػَهَْْكُىُ انصَِّْبوُ كًََب كُزِتَ ػَهََ انَّزٍَِّ يٍِ قَجْهِكُىْ نَؼَهَّكُىْ رَزَّقٌٌُ{
يِنكُىُ انشَّيْشَ  ٌَ انَّزَُِ أَُضِلَ فِْوِ انْقُشْآٌُ ىُذًٍ نِّهنَّبطِ ًَثَِّْنَبدٍ يٍَِّ انْيُذٍَ ًَانْفُشْقَبٌِ فًٍََ شَيِذَ}شَيْشُ سَيَضَب

قاٍ : قاٍ زضٍٛ  -زقٞ اهلل عُٓٗا  -(  ، ٚنتا زٚاٙ عبد اهلل بٔ عُس 29){فَهَْْصًُْوُ

ظ ، غٗاد٠ أ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚإٔ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " بين اٱض٬ّ ع٢ً مت -اهلل 

                                                           
 .112، ألاحكام الفلهيت ص  52( الفله اإلايعش، ص22)

 .144( ظىسة البلشة، آًت :23)

 ،داس الىفاء. 673 -671،ص 1( دمحم بً غلي الشىكاوي هيل ألاوظاس، ج24)

 .238( ظىسة البلشة، آًت :25)

 داس ،ظىق الىجاة. 48،ص  2( صحيح البخاسي، ج26)

 .151( الفله اإلايعش، ص27)

 .183( ظىسة البلشة آًت :28)

 .185( ظىسة البلشة، آًت :29)
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ستُدّا زضٍٛ اهلل ، ٚإقاّ ايؿ٠٬ ، ٚإٜتا٤ ايصنا٠ ، ٚؾّٛ زَكإ ، ٚسر بٝت اهلل 

 ( 30اذتساّ نتٔ اضتطاع إيٝ٘ ضب٬ّٝ " )

َٚع ٖرا ايتأنٝد وت ٖرٙ ايٓؿٛف ايػسع١ٝ ع٢ً ٚدٛب ؾٝاّ زَكإ ; إٓيا إٔ 

غؿا٩ٙ ي٘ إٔ  نتسٜض ايرٟ ٜسد٢ٖٓاى سا٫ت تطكىت ع٢ً انتطًِ ؾسٜك١ ايؿٝاّ ، ؾا

}أََّّبيًب يَّؼْذًُدَادٍ فًٍََ كَبٌَ يِنكُى  :٭ٜاّ اييت أؾطسٖا، يكٛي٘ تعاؾتٜؿطس ؾإذا غٴؿٞ قك٢ ا

َٸا انتسٜض آيرٟ ٫ ٜٴسد٢ غؿا٩ٙ أٚ ايعادص عٔ 31)يَّشِّضًب أًَْ ػَهََ عَفَشٍ فَؼِذَّحٌ يٍِّْ أََّّبوٍ أُخَشَ{ (  ; أ

; ٫ٚ ظتب عًٝ٘ ايككا٤ بٌ تًصَ٘ ؾد١ٜ، بإٔ ٜطعِ نٌ ّٜٛ ايؿٝاّ ؾً٘ إٔ ٜؿطس 

}ًَػَهََ انَّزٍَِّ ُّطِْقٌََُوُ فِذَّْخٌ طَؼَبوُ يِغْكِنيٍ فًٍََ رَطٌََّعَ خَْْشًا فَيٌَُ خَْْشٌ نَّوُ ًَأٌَ رَصٌُيٌُاْ َطهّٝٓا ،يكٛي٘ تعاؾت:

اٌَ ٚانتسقع إذا خاؾتا ع٢ً ايؿّٛ عٔ اذت( ، ٜٚطكىت 32) خَْْشٌ نَّكُىْ إٌِ كُنزُىْ رَؼْهًٌٌَُ{

ْؿطُٝٗا أٚ دُٓٝٓٝٗا أٚ ٚيدُٜٗا ٚتككٝإ وت أٜٸاّ أخس ، يكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " 

 (.33)ٚعٔ اذتب٢ً ٚانتسقع ايؿّٛ " إٕ اهلل ٚقع ع٢ً انتطاؾس غطس ايؿ٠٬، ٚايؿّٛ،

ٌټ ٖرا ٭ٕ انتسض ٚايعذص ٚاذتٌُ ٚايسقاع طٛاز٨ إذا ايتكت َع ايتهًٝـ  ن

ٕٸ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٫ تتؿـ ايػ سعٞ بايؿّٛ ، قد تٛيد عٓد انتهًٓـ اعتكاد بأ

ٕٸ ٖرا ا٫عتكاد غري ؾشٝح ; ؾآيرٟ قدٻز انتسض ٚايعذص  بايعدٍ ٚانتٛقٛع١ٝ ، إٓيا أ

 ٚاذتٌُ ٚايسقاع ٖٛ َٔ غسع ايؿّٛ ، يريو ؾكد أضكط٘ عٔ ٖرٙ اذتا٫ت .

ٚغريٖا ،  انتٝت١ ٚذتِ ارتٓصٜسٚهتا اضتؿاض عًُ٘ وت ايػسٜع١ سس١َ أنٌ ذتِ 

}دُشِّيَذْ ػَهَْْكُىُ انًَْْْزَخُ ًَانْذَّوُ ًَنَذْىُ انْخِنْضِّشِ  ٖٚٞ ستدد٠ وت عػس٠ أغٝا٤ ، ٚزدت وت قٛي٘ تعاؾت :

ىْ ًَيَب رُثِخَ ػَهََ مَ انغَّجُغُ إِالَّ يَب رَكَّْْزًَُيَب أُىِمَّ نِغَْْشِ انهّوِ ثِوِ ًَانًُْنْخَنِقَخُ ًَانًٌَْْقٌُرَحُ ًَانًُْزَشَدَِّّخُ ًَاننَّطِْذَخُ ًَيَب أَكَ

 (                      34){اننُّصُتِ

                                                           
 ،داس ظىق الىجاة. 11،ص  1بخاسي، ج( صحيح ال31)

 . 184( ظىسة البلشة ، آًت 31)

 . 184( ظىسة البلشة ، آًت 32)

، حذًث 79، صـ 4، داس الكتب الػلميت ، بحروث . وركش غىذ أبي داود، معىذ أبي داود، حـ 437، صـ  3( اإلااوسدي ، الحاوي الكبحر ، حـ 33)

ِش""ليغ مً البّرِ الصياُم في ، بلفظ 2417
َ
ف  العَّ

 . 3( ظىسة اإلاائذة ، آًت 34)
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أْٗا  َٚع ٖرا ايتأنٝد ايكسآْٞ ع٢ً حتسِٜ أنٌ َا ذنس وت اٯ١ٜ ايهسقت١ ، إ٫      

ْْكُىْ إِالَّ يَب ًَقَذْ فَصَّمَ نَكُىْ يَب دَشَّوَ ػَهَ} تباح عٓدَا ٜطسأ ا٫قطساز ٭نًٗا ، يكٛي٘ تعاؾت:

فًٍََِ اضْطُشَّ غَْْشَ ثَبؽٍ ًَالَ ػَبدٍ فَالَ إِثْىَ ػَهَْْوِ إٌَِّ انهَّوَ غَفٌُسٌ } (، ٚقٛي٘ تعاؾت:35) {اضْطُشِسْرُىْ إِنَْْوِ

 (  37) .{سَدِْىٌ فًٍََِ اضْطُشَّ فِِ يَخًَْصَخٍ غَْْشَ يُزَجَبَِفٍ نِئِثْىٍ فَئٌَِّ انهَّوَ غَفٌُسٌ} (، ٚقٛي٘ تعاؾت:36){سَدِْىٌ
ٚقد اضتٓبىت ايعًُا٤ َٔ ٖرٙ اٯٜات ٚغريٖا قاعد٠ ؾك١ٝٗ عٌت١ُٝ ٖٞ " ايكسٚزات 

 ( 38تبٝح احملٌتٛزات ". )

 ( 39، ٖٚٞ ايكسٚز٠ . )ايػدٜد٠، إٔ انتُٓٛع غسعّا ٜباح عٓد اذتاد١ َٚع٢ٓ ايكاعد٠

يٲْطإ . ٚايكسٚزٟ : َا ٫ عتؿٌ ٚدٛد ايػ٤ٞ إ٫ ب٘ نايػرا٤ ايكسٚزٟ بايٓطب١ 

(، ٖٚرٙ ايكاعد٠ ٫ حتٌ َا سسَ٘ اهلل عصٚدٌ وت أؾٍٛ احملسَات ، ٚإفتا تسؾع 40)

هلا عٓد ا٫قطساز آيرٟ ضبب٘ طس٤ٚ اجملاع١ اييت ضت٪دٟ ب٘ ستُّا  اٯنٌاٱثِ عٔ 

 يًُٛت إٕ مل ٜأنٌ َٓٗا .

 انطىارئ واألزماث في بعض حىانب أحكاو األسرة :انمبحث انثانث 

تٓاٍٚ ٖرا انتبشح َا قد ٜٓػأ َٔ طٛاز٨ ٚأشَات وت بعض دٛاْب أسهاّ ا٭ضس٠ 

 وت َطًبؽت : 

 الطوارئ واألزمات يف بعض جوانب أحلام الهلاح . :املطلب األول 

ايٌٓتس إؾت انتسأ٠ ا٭دٓب١ٝ ستسٻّ وت ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٚتػتد اذتس١َ إذا ناْت 

 ايعًُا٤ قدقتّا ٚسدٜجّا ، ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ انتسأ٠ انتسأ٠ غدٜد٠ ادتُاٍ ، ٚارت٬ف قا٥ِ بؽت

نًٗا عٛز٠ َِٚٓٗ َٔ ٜكٍٛ نًٗا عٛز٠ عد٣ ايٛد٘ ٚايهؿؽت ; ٚضٓرنس ذيو وت 

 غسع١ٝ عدٸ٠ ; نكٛي٘ تعاؾت : َٛقع٘ ، ٚحتسِٜ ايٌٓتس إؾت ا٭دٓب١ٝ ٚزد وت ْؿٛف
ا يٍِْ أَثْصَبسِىِىْ ًََّذْفَظٌُا } ًَقُمْ نِهًُْؤْيِنَبدِ (03)فُشًُجَيُىْ رَنِكَ أَصْكََ نَيُىْ إٌَِّ انهَّوَ خَجِريٌ ثًَِب َّصْنَؼٌٌَُقُمْ نِهًُْؤْيِنِنيَ َّغُضٌُّ

                                                           
 . 119( ظىسة ألاوػام ، آلاًت 35)

 . 173( ظىسة البلشة ، آلاًت 36)

 .. 3( ظىسة اإلاائذة ، آلاًت 37)

 . 83( حالل الذًً العيىظي ،ألاشباٍ والىظائش ، ص 38)

 ظعت الشظالت.،مؤ   235( الذكتىس دمحم صذقي البىسهى ، الىححز في إًضاح اللىاغذ الفلهيت  ، ص 39)

 لبىان. -، مؤظعت اإلاػشفت  294( الشاغب ألاصبهاوي ، اإلافشداث في غشيب اللشآن ، ص41)
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 ثِخًُُشِىٍَِّ ػَهََ َّغْضُضٍَْ يٍِْ أَثْصَبسِىٍَِّ ًََّذْفَظٍَْ فُشًُجَيٍَُّ ًَالَ ُّجْذٍَِّ صِّنَزَيٍَُّ إِالَّ يَب ظَيَشَ يِنْيَب ًَنَْْضْشِثٍَْ

، َٚٓع  ع٢ً ادتؿٔ عٝح ـتٓع ايس١ٜ٩(  ٚغض ايبؿس : إطبام ادتؿٔ 41){...ٍَّجٌُُْثِيِ

(. عتؿٌتٛا ؾسٚدِٗ : 42) ايٓؿظ عٔ انتٌٝ اؾت احملسَات ، ٖٚٞ َٔ ؾؿات انت٥٬ه١

(. إٖيا َا ًتٗس َٓٗا : أٟ َا دعت اذتاد١ إؾت ًتٗٛزٙ ، 43ضرتٖا نٞ ٫ ٜٴٌٓتس إيٝٗا . )

ٙ ، ٚقٌٝ: َا ًتٗس َٓٗا بػري ٫ قتهٔ إخؿا٩ نايجٝاب ٚارتكاب ٚايهشٌ ٚارتامت هتا

 ( 45(  دٝٛبٗٔ : ٜعين ايٓشٛز ٚايؿدٚز . )44، ٚقٌٝ :انتساد ب٘ ايٛد٘ ٚايهٖؿإ . )قؿدٺ

٭تباع٘ انت٪َٓؽت  ٜكٍٛبإٔ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ٜٚأَس اهلل تبازى ٚتعاؾت ْبٝ٘ 

ٜهٗؿٛا عٔ ايٌٓتس إؾت ايٓطا٤ ا٭دٓبٝات ٚإٔ عتؿٌتٛا ؾسٚدِٗ عٔ ايصْا ٜٚطرتٚا عٛزاتِٗ 

ستٻ٢ ٫ ٜساٖا أسد ، ؾإٕ ذيو أطٗس يكًٛبِٗ َٔ دْظ ايسٜب١ ٚأْك٢ هلا ٚأسؿٍت َٔ 

ايٛقٛع وت ايؿذٛز ، ؾإٕ ٚقع بؿسِٖ ع٢ً غ٤ٞ َٔ احملسَات َٔ غري قؿد ؾًٝؿسؾٛٙ 

 . عٓ٘ ضسٜعّا

ٔٻ وت  ثِ ٜ٪ند اهلل تعاؾت ا٭َس يًُ٪َٓات بػض ايبؿس ٚسؿٍت ايؿسٚز ٚشادٖ

ايتهًٝـ ع٢ً ايسداٍ بايٓٗٞ عٔ إبدا٤ ايص١ٜٓ إٓيا يٮشٚاز ٚاحملازّ ٚا٭طؿاٍ إٓيا إذا 

ٔٻ . )  (46ًتٗست ٖرٙ ايص١ٜٓ بدٕٚ قؿد ؾ٬ إثِ عًٝٗ

اجِكَ ًَثَنَبرِكَ ًََِغَبءِ انًُْؤْيِنِنيَ ُّذَِْنيَ ػَهَْْيٍَِّ يٍِْ جَالَثِْجِيٍَِّ رَنِكَ أَدَََْ صًََّْبأَُّّيَب اننَّجُِِّ قُمْ ألَ} َٚٓٗا قٛي٘ تعاؾت :

 ( 47.){أٌَْ ُّؼْشَفٍَْ فَالَ ُّؤْرٍََّْ ًَكَبٌَ انهَّوُ غَفٌُسًا سَدًًِْب

بإٔ ٜبًؼ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ؾؿٞ ٖرٙ اٯ١ٜ ٜأَس اهلل تعاؾت ْبٝ٘ ايهسِٜ 

أَس اهلل إؾت عبادٙ انت٪َٓؽت ٚإٔ ٜبدأ بٓؿط٘ ؾٝأَس شٚدات٘ أَٗات انت٪َٓؽت ، ٚبٓات٘ 

ٔٻ كتٝعّا إٔ ٜستدٜٔ ادتًباب ايػسعٞ ٚإٔ عتتذػت عٔ  ايهسقتات زقٛإ اهلل عًٝٗ

                                                           
 . 31ـ  31( ظىسة الىىس ، آًت 41)

 221، صـ  1الحبائك في أخباس اإلاالئك حـ َـ(.911(غبذ الشحمً بً أبي بكش، حالل الذًً العيىظي )اإلاتىفى: 42)

 . 224،  12( اللشظبي ، 43)

 كثحر ، املختصش . ( اب44ً)

 ، داس اللشآن الكشيم ،بحروث. 611-599،صـ 2( الصابىوي، مختصش جفعحر ابً كثحر ،حـ 45)

 . 158( الذكتىس/ غبذ اإلاؤمً شجاع الذًً ، جفعحر آًاث وأحادًث ألاحكام ، صـ 46)

 . 59( ظىسة ألاحضاب ، آًت 47)
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ٔٻ قد٠ٚ يطا ٥س ايٓطا٤ ، ٚنريو ٜأَسٙ إٔ ٜبًؼ ا٭َس إؾت ضا٥س ْطا٤ أٌْتاز ايسداٍ يٝه

ٔٻ ٚإٔ ٜػطؽت ٚدٖٛٗٔ  ٔٻ ٚشٜٓتٗ انت٪َٓؽت ، بإٔ ًٜبطٔ ادتًباب ايػسعٞ ايطاتس حملاضٓٗ

ٚأدطاَٗٔ ظ٬بٝبٗٔ يُٝٝصٕ عٔ اٱَا٤ ؾ٬ ٜهٔ ٖدؾّا يًُػسقؽت ، ؾريو أقسب إؾت 

 ( 48َسض . ) إٔ ٜعسؾٔ بايعٖؿ١ ٚايؿٕٛ ، ؾ٬ ٜطُع ايرٟ وت قًب٘

ٗٻس٠ ٚزدت أسادٜح عد٠ َٓٗا : عٔ ابٔ عباع  زقٞ اهلل -ٚوت ايطٓٻ١ ايٓب١ٜٛ انتط

أزدف ايؿكٌ بٔ عباع ّٜٛ ايٓشس خًؿ٘  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -إٔ ايٓيب -عُٓٗا 

ؾ٢ً  -ٚنإ زد٬ّ سطٔ ايػعس أبٝكّا ٚضُّٝا ؾذا٤ت اَسأ٠ َٔ خجعِ تطتؿيت ايٓيب

ؾ٢ً اهلل -ؿكٌ ٌٜٓتس إيٝٗا ٚتٌٓتس إيٝ٘ ؾذعٌ زضٍٛ اهلل ؾذعٌ اي -اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ؾ٢ً اهلل  -ٚزٟٚ عٔ ايٓيب (49ٜؿسف ٚد٘ ايؿكٌ إؾت ايػل اٯخس. ) -عًٝ٘ ٚضًِ

زقٞ اهلل عٓ٘:" ٜا عًٞ ٫ تتبع ايٌٓتس٠ -أْ٘ قاٍ يعًٞ بٔ أبٞ طايب  -عًٝ٘ ٚضًِ

د اهلل أْ٘ قاٍ: ٚزٟٚ عٔ دسٜس بٔ عب (50ايٌٓتس٠ ؾإٕ يو ا٭ٚؾت ٚيٝطت يو اٯخس٠ " )

اؾسف »ٌْتس٠ ايؿذأ٠؟ ؾكاٍ:  عٔ -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ضأيت زضٍٛ اهلل 

ٍټ ع٢ً سس١َ ايٌٓتس إؾت  (51)«بؿسى ؾذُٝع ٖرٙ ايٓؿٛف ايكسآ١ْٝ ٚايٓب١ٜٛ ايػسٜؿ١ تد

 ا٭دٓب١ٝ َطًكّا ؿتا وت ذيو ٚدٗٗا ٜٚدٜٗا .

 َٚع ذيو ؾكد اختًـ ايعًُا٤ وت عٛز٠ انتسأ٠ إؾت قٛيؽت :

 ( 52ايكٍٛ ا٭ٍٚ : كتٝع ايبدٕ عٛز٠ ، ٖٚٛ قٍٛ ايػاؾع١ٝ ٚألتد ٚايصٜد١ٜ )

ايكٍٛ ايجاْٞ: بدٕ انتسأ٠ نً٘ عٛز٠ َاعدا ايٛد٘ ٚايهؿؽت، ٖٚٛ قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١ 

 ( 53َٚايو ٚاٱباق١ٝ ٚا٭َا١َٝ)

قد ٜطسأ ع٢ً سٝا٠ انتطًِ  ّاٚزغِ ٖرا ايتػدٜد وت َٓع ايٌٓتس إؾت ا٭دٓب١ٝ ; ؾإٕ طاز٥

ايٌٓتس يًُسأ٠ َػسٚعّا أٚ دا٥صّا . ؾُج٬ّ َٔ أزاد إٔ غتطب اَسأ٠ ٚغتتاز غسٜه١  ظتعٌ

                                                           
 . 158ألاحكام ، صــ( الذكتىس / غبذ اإلاؤمً شجاع الذًً ، جفعحر آًاث 48)

 ، داس ظىق الىجاة . 8/15( صحيح البخاسي ، حـ49)

بحروث . الترمزي، ظجن الترمزي            )ث شاكش(،  -،  اإلاكتبت الػصشيت ، صيذا 2149، حذًث 2/246( أبي داود، ظجن أبي داود،  حـ51)

 .2777، حذًث111صـ  5حـ

 بحروث. –، اإلاكتبت الػصشيت ، صيذا 2148، حذًث 246، صـ2( أبي داود، ظجن أبي داود، حـ51)

 . 414( مىتهى اإلاشام ، صـ52)

 . 378-3( ششح الجامؼ الصحيح معىذ الشبيؼ بً حبيب ، 53)
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زقٞ اهلل  -سٝات٘ ٜػسع ي٘ ايٌٓتس إؾت َا ٜدعٛٙ إؾت ْهاسٗا ; ذتدٜح ضٌٗ بٔ ضعد 

ؾكايت : ٜا زضٍٛ اهلل  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -إٔ اَسأ٠ دا٤ت إؾت ايٓيب -عٓ٘ 

(  ٚسدٜح أبٞ 54ا ٚؾٛب٘ ثِ طأطأ زأض٘ . )د٦ت ٭ٖب يو ْؿطٞ ، ؾؿعد ايٌٓتس إيٝٗ

ؾأتاٙ زدٌ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ٖسٜس٠ زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : نٓت عٓد ايٓيب

ؾأخربٙ أْٸ٘ خطب اَسأ٠ َٔ ا٭ْؿاز ، ؾكاٍ ي٘ زضٍٛ اهلل:" أٌْتست إيٝٗا " ، قاٍ : ٫ ، 

 ( 55قاٍ : " ؾاذٖب ؾاٌْتس إيٝٗا ؾإٕ وت أعؽت ا٭ْؿاز غ٦ّٝا ".)

إذا » :ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -ابس زقٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهللٚسدٜح د

، قاٍ: «خطب أسدنِ انتسأ٠، ؾإٕ اضتطاع إٔ ٌٜٓتس إؾت َا ٜدعٛٙ إؾت ْهاسٗا ؾًٝؿعٌ

ؾدطبت داز١ٜ ؾهٓت أختبأ هلا ست٢ زأٜت َٓٗا َا دعاْٞ إؾت ْهاسٗا ٚتصٚدٗا 

 ( 56) .ؾتصٚدتٗا

 ، ٚإفتا زؾعت اذتسز ٚاٱثِ عٔ ايرٟ ٌٜٓتس ٖٚرٙ ا٭سادٜح مل حتٌ َا سسٻّ اهلل

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  -يٝتعسف ع٢ً َٔ غتتازٖا شٚد١ ٶ ي٘ ع٢ً نتاب اهلل ٚض١ٓ زضٛي٘

ؾُٔ غتتاز شٚدت٘ بعد ايٌٓتس إيٝٗا ؾإٕ ذيو أسس٣ إٔ تدّٚ احملب١ ٚانتٛد٠  -ٚضًِ 

ّا سس١َ ٚا٭يؿ١ بُٝٓٗا ، ؾتتشكل ايدقت١َٛ ٖٚٞ َٔ أِٖ َكاؾد ايٓهاح . ؾا٭ؾٌ إذ

ايٌٓتس إؾت ا٭دٓب١ٝ ، ٚاٱباس١ إفتا دا٤ت نتعادت١ َا طسأ َٔ ساٍ ; ٖٚٛ قسٚز٠ ايتبؿس 

 وت اختٝاز ايصٚد١ ، ٚإذا شاٍ ٖرا ايطاز٨ عاد اذتهِ إؾت أؾً٘ .

ٚؿتجٌ ٖرا زؾع اٱثِ عٔ ايطبٝب يٌٝٓتس إؾت َا ٫ ظتٛش اْهػاؾ٘ غسعّا َٔ َسٜض 

إؾت انتسأ٠ يًتعسټف عًٝٗا عٓد ايتكاقٞ ٚمساع  أٚ دسٜح . َٚجً٘ ٌْتس ايكاقٞ ٚايػاٖد

ايػٗاد٠ ; َٚجً٘ دٛاش ايٌٓتس إؾت انتسأ٠ أثٓا٤ ايتعاقد وت انتعا٬َت اييت تكتكٞ َعسؾ١ 

ٌٕ َُٓٗا يٰخس  ( 57) طسوت ايعكد ن

ٚهتا غٴٔسع َٛاد١ّٗ نتا ٜطسأ َٔ أسٛاٍ ; دٛاش تصٜٚر انتسأ٠ ايبايػ١ ايسغٝد٠ ْؿطٗا 

خ٬ؾّا نتا عًٝ٘ ادتُٗٛز، ٖٚرا (58)، إٔ ٜهٕٛ ايصٚز نؿ٤ٛ عٓد أبٞ سٓٝؿ١ بػسيت

                                                           
 ،  داس ظىق الىجاة .5131، حذًث 192،  صـ 6( صحيح البخاسي، حـ 54)

 ، داس إحياء التراث الػشبي ـ بحروث . 1141، صـ  2( صحيح معلم ، حـ 55)

 .بحروث –اإلاكتبت الػصشيت، صيذا ، 2182، حذًث 228، صـ 2ود، ظجن أبي داود، حـ( أبي دا56)

 ، مؤظعت الشظالت . 237( دمحم صذقي البىسهى ، الىححز في إًضاح اللىاغذ الفلهيت ، صـ 57)

 .21ص  3(ابً سشذ ، بذاًت املجتهذ ج58)
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ٜتٝح يًُذتٗدٜٔ ٚانتػسِّعؽت ٚايككا٠ إٔ ٜأخرٚا بٗرا ايسأٟ إذا ٚدد َا ٜطتٛدب ذيو 

َٚٔ ذيو أٜكّا ، يًشانِ انتطًِ إٔ ٜتٛؾت ايعكد بانتسأ٠ عٓد  نطاز٨ َٔ ايطٛاز٨.

أٚ خاف ايطًطإ عًٝٗا (، أٚ ارتٛف َٔ ؾٛات ايصٚز ايهؿ٤ٛ ، 59عكٌ ٚيٝٗا . )

 ( 60ايؿطاد . )

َٚٔ  (61َٚٔ ذيو دٛاش شٚاز ا٭١َ عٓد ارتٛف َٔ ايعٓت أٚ عدّ طٍٛ اذتسا٥س . )

ذيو إباس١ تعدد ايصٚدات ، ؾًًُطًِ إٔ ظتُع وت عؿُت٘ بؽت أزبع شٚدات وت ٚقت 

ٔٻ ; قاٍ يَب طَبةَ فَبَكِذٌُا } تعاؾت: ٚاسد ، بػسيت إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ ايكدز٠ ع٢ً ايعدٍ بٝٓٗ

اهلل تعاؾت ٜعًِ إٔ بعض ( ٚ٭ٕ 62){..نَكُىْ يٍَِ اننِّغَبءِ يَثْنََ ًَثُالَسَ ًَسُثَبعَ فَئٌِْ خِفْزُىْ أَالَّ رَؼْذِنٌُا فٌََادِذَحً

عبادٙ ٫ تطتطٝع انتسأ٠ ايٛاسد٠ إٔ تطتٛعب طاقت٘ ٚغسٜصت٘ ٫ٚ تػبع غٗٛت٘ ; ٭ٕ غ٠ٛٗ 

ؾأباح اهلل ي٘ ادتُع بؽت أزبع شٚدات يًٝك٢ َا ادتٓظ أعٓـ ايػٗٛات عٓد اٱْطإ ، 

ٜسٜد ، ٖرا َٔ داْب ، َٚٔ داْب آخس ايتشؿؽت بايصٚاز دتُٝع ايٓطا٤ ؾكد ٜتعسض 

ايسداٍ ي٬ًٗى وت اذتسٚب ٭ِْٗ غايبّا ٚقٛدٖا ، ؾٝٓعدّ ايتٛاشٕ ايعددٟ بؽت ادتٓطؽت ، 

ز٠ ع٢ً تهايٝؿ٘ ، ٚقد تهجس ايعٛاْظ يعصٚف نجري َٔ ايػباب عٔ ايصٚاز يعدّ ايكد

ٚقد تهجس انتطًكات وت زتتُع َا ْتٝذ١ انتػانٌ ايصٚد١ٝ ؾٝؿبح اجملتُع وت أش١َ 

تعؽت ع٢ً ايكادزٜٔ عًٝ٘ ; ست٢ أشٚاز ، ا٭َس ايرٟ ظتعٌ ايتعدد َٔ قبٌٝ ايطٛاز٨ ، ٜ

 ٜعِ ايؿطاد ٚتٓتػس ايسذ١ًٜ .٫

 سوجية ت اليت دعت إىل فم رباط الالطوارئ واألزما :املطلب الجاني 

 عكد ايٓهاح ، أٚ زبايت ايصٚد١ٝ ، َٔ أقدع ايعكٛد ٚايسٚابىت بٌ ٚأقدضٗا ع٢ً

} ًَأَخَزٌَْ يِنكُى  :دٌ انتٝجام ايػًٍٝت ، بكٛي٘ تعاؾتاٱط٬م ٚأٚثكٗا ; ٚقد مساٙ اهلل عص ٚ

ايصٚد١ٝ يباع ( ; ٚذيو ٭ٕ بٗرا ايسبايت ٜتهٕٛ ايطهٔ ٚتػدٚ 63)يِّْثَبقًب غَهِْظًب{

 يًصٚدؽت عتٌ ب٘ ا٫ضتُتاع ٜٚتِ ب٘ تهٜٛٔ ا٭ضس٠ ثِ اجملتُع ٚايدٚي١ ٚا٭١َ 

                                                           
 .31ص  3( ابً سشذ ،اإلاشحؼ العابم ج59)

 .31ص  3( ابً سشذ ،اإلاشحؼ العابم ج61)

 .78ص  3( ابً سشذ ،اإلاشحؼ العابم ج61)

 .3( ظىسة اليعاء، آًت 62)

 .21( ظىسة اليعاء ،آًت ،63)
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ٚقد سسٻّ اهلل ٚأبػض نٌ َا َٔ غأْ٘ إٔ ٜ٪دٟ إؾت ايتؿسٜل بؽت انتسأ٠ ٚشٚدٗا ; قاٍ 

:" أقتا اَسأ٠ ضأيت شٚدٗا ايط٬م وت غري َا  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -زضٍٛ اهلل

ّٷ عًٝٗا   ( 64زا٥ش١ ادتٓٸ١ " )بأع ؾشسا

قاٍ :"  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -عٔ ايٓيب-زقٞ اهلل عُٓٗا  -ٚعٔ ابٔ عُس

ٜٚكٍٛ عًٝ٘ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ : " يٝظ َٓا َٔ خبب  (65أبػض اذت٬ٍ إؾت اهلل ايط٬م " )

 (; أٟ أؾطدٖا .66اَسأ٠ ع٢ً شٚدٗا " )

 حلم الطالق :

َٔ ٖرٙ اٯزا٤ زأٟ ايرٜٔ ذٖبٛا إؾت  اختًؿت آزا٤ ايعًُا٤ وت سهِ ايط٬م ، ٚا٭ؾح

(; ٚاضتدٗيٛا بكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " يعٔ اهلل نٌ ذٚإم 67سكسٙ إ٫ ذتاد١ )

َٚع ٖرا ايتػدٜد وت اضتبكا٤ ٖرٙ ايسابط١ ٖٚرا انتٝجام ، ؾإٕ طاز٨ قد  (68َط٬م " )

ٜتعد٣ ذيو  ٜطسأ أٚ أش١َ قد تٓػأ ؾٝشدخ ايػكام ٚارت٬ف ٚايٓصاع بؽت ايصٚدؽت ٚقد

إؾت أضستُٝٗا ؾتتشٍٛ ايكسب٢ إؾت بعد ٚدؿ٠ٛ ، ٚاذتب إؾت بػض ٚعدا٤ ، ٚا٫دتُاع إؾت 

ٛٻٍ اذتٝا٠ بعد ذيو بؽت ايصٚدؽت إؾت دشِٝ ، ٜطتشٌٝ َٛاؾ١ً  ؾسق١ ٚغتات ، ؾتتش

ٌٷ َُٓٗا  َػٛازٖا بُٝٓٗا ; ؾػسع اهلل هلُا بابّا يًطٛاز٨ ب٘ ٜؿُو ٖرا ايسبايت ، ٜٚطري ن

; ؾػٴسع ايط٬م ٚارتًع . ؾإٕ نإ ايسدٌ ٖٛ ايرٟ ٜسٜد سٌ زبايت ايصٚد١ٝ  إؾت ضبًٝ٘

ؾػٴسعٳ ي٘ ايط٬م ، ٚإٕ ناْت انتسأ٠ ٖٞ انتتكسز٠ َٔ بكا٤ ايصٚد١ٝ ٚزؾض ايصٚز 

 ط٬قٗا ؾًٗا سل ارتًع .

عٓد  (، ٖٚٛ َباح69ؾايط٬م ٖٛ : سٌ زابط١ ايصٚاز ، ٚإْٗا٤ ايع٬ق١ ايصٚد١ٝ . )

(   70)}َّبأَُّّيَب اننَّجُِِّ إِرَا طَهَّقْزُىُ اننِّغَبء فَطَهِّقٌُىٍَُّ نِؼِذَّرِيٍَِّ ًَأَدْصٌُا انْؼِذَّحَ{ :اؾتانتكتك٢; يكٛي٘ تع

ؾ٢ً اهلل  -عُس يًٓيب ٚذتدٜح بٔ عُس ، أْ٘ طًٖل اَسأت٘ ٖٚٞ سا٥ض ، ؾرنس ذيو 

                                                           
 .2155، حذًث662، صـ1، مؤظعت الشظالت. ابً ماحت، ظجن ابً ماحه، حـ22441،حذًث 112، صـ37( معىذ ؤلامام أحمذ، حـ64)

 بحروث. -،اإلاكتبت الػصشيت صيذا  255،ص  2( ظجن أبي داود ،ج65)

 بحروث. -اإلاكتبت الػصشيت صيذا 254،ص  2( ظجن أبي داود ،ج66)

 بحروث. -اإلاكتبت الػصشيت  279،ص 2( ظيذ ظابم فله العىت ،ج67)

كش غىذ ابً أبي شيبت، مصىف ابً أبي شيبت،حـ -داس اإلاػشفت  2،ص  2( شمغ الذًً العشخس ي اإلابعىط ،ج68)
َ
، 4بحروث. وكذ ر

 إن هللا ال ًحب كل رواق مً الشحال وكل رواكت مً اليعاء ". ، بلفظ "19193، حذًث187صـ

 بحروث. -اإلاكتبت الػصشيت  278،ص 2( ظيذ ظابم فله العىت ،ج69)

  1( ظىسة العالق ، آًت ، 71)
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ٙٴ ؾًريادعٗا ، ثِ يٝطًكٗا طاٖسّا أٚ سا٬َّ -عًٝ٘ ٚضًِ َٴسٵ (، ٚوت زٚا١ٜ 71". ) ؾكاٍ : " 

 " إٕ بدا ي٘ إٔ ٜطًكٗا ".

انتسأ٠  ٚارتًع أٚ ايؿد١ٜ ٚايؿًح ٚانتباز٤ٙ ، ٚنًٗا ت٪ٍٚ إؾت َع٢ٓ ٚاسد ٖٚٛ : برٍ

(  73)}فَالَ جُنَبحَ ػَهَْْيًَِب فًَِْب افْزَذَدْ ثِوِ{ :ٖٚٛ َػسٚع بكٛي٘ تعاؾت (72ايعٛض ع٢ً ط٬قٗا . )

اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾكايت: ٜا قٝظ أتت ايٓيب ؾ٢ً ٚذتدٜح بٔ عباع ، إٔ اَسأ٠ ثابت بٔ 

زضٍٛ اهلل، ثابت بٔ قٝظ، َا أعتب عًٝ٘ وت خًل ٫ٚ دٜٔ، ٚيهين أنسٙ ايهؿس وت 

قايت: ْعِ، « أتسدٜٔ عًٝ٘ سدٜكت٘؟»اٱض٬ّ، ؾكاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: 

 ( 74) «اقبٌ اذتدٜك١ ٚطًكٗا تطًٝك١»قاٍ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: 

ؾايط٬م ٚارتًع بُٗا ٜهٕٛ ؾو زبايت ايصٚد١ٝ ٚقد غسعا يٝهْٛا شتسدّا هتا 

ٜطسأ َٔ غكام ْٚصاع أشا٫ َا نإ َٔ َٛد٠ ٚزلت١ ٚسب بؽت ايصٚدؽت . ؾُٔ أدٌ ٖرا 

 ٚ٭دً٘ ؾكىت أبٝح ايط٬م أٚ ارتًع .

 واألزمات يف املعامالت املالية املبحح الرابع : الطوارئ

ا٭ؾٌ إٔ طًب ايسشم اذت٬ٍ ٱعؿاف ايٓؿظ َٚٔ تعٍٛ أَس َػسٚع ٚقد ٜؿٌ إؾت 

دزد١ ايٛدٛب وت سا٫ت ، ٚ٭دً٘ غسع ايبٝع ٚايػسا٤ ٚاٱداز٠ ٚنجري َٔ انتعا٬َت . 

ٚقد ٜطسأ طاز٨ قتٓع أٚ عتسّ بعض ايبٝٛع ٚبعض ؾٛز اٱظتازات ٚبعض ايتؿسؾات 

ٌ طسم ايهطب ٚأبسنٗا ، يهٓٗا قد حتسٻّ اضتجٓا٤ َٔ ا٭ؾٌ ; ؾايتذاز٠ َج٬ّ أؾك

وت بعض اذتا٫ت ، نُا وت بٝع ايٓذاضات . ٚا٭ؾٌ وت حتسقتٗا سدٜح دابس ، قاٍ : 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ :" إٕ اهلل ٚزضٛي٘ سسَا بٝع ارتُس ٚانتٝت١  -قاٍ زضٍٛ اهلل 

ٗا ايطؿٔ ٚارتٓصٜس ٚا٭ؾٓاّ ; ؾكٌٝ ٜا زضٍٛ اهلل أزأٜت غشّٛ انتٝت١ ؾإْ٘ ٜط٢ً ب

ٜٚطتؿبح بٗا ، ؾكاٍ :يعٔ اهلل ايٝٗٛد سسَت ايػشّٛ عًِٝٗ ؾباعٖٛا ٚأنًٛا 

                                                           
ٍُ » ،  داس ظىق الىجاة، بلفظ 5251، حذًث41، ص7. صحيح البخاسي، ج1471، حذًث1195، ص3( صحيح معلم، ج71) ُمْش

ليمعكها حتى جعهش، ثم جحيض ثم جعهش، ثم إن شاء أمعك بػذ، وإن شاء ظلم كبل أن ًمغ، فتلك الػذة التي أمش هللا أن فلحراحػها، ثم 

 «جعلم لها اليعاء

 129، صـ 3( ابً سشذ، بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالتصذ، حـ72)

 229( ظىسة البلشة  ،آًت ، 73)

 ،داس ظىق الىجاة  46،ص   7( صحيح البخاسي  ،ج74)
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ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ وت ارتُس : " إٕ ايرٟ سسٻّ  -(، ٚقاٍ زضٍٛ اهلل 75مثٓٗا")

 ( 76غسبٗا سسّ بٝعٗا " )

(، 78(، َٚٓٗا ايبٝٛع انتػت١ًُ ع٢ً ايسبا )77َٚٔ ذيو "ايٓٗٞ عٔ مثٔ ايهًب " )

ايبٝع عٓد ايٓدا٤  (، َٚٔ ذيو ايٓٗٞ ع79ٔٝٛع اييت تػتٌُ ع٢ً ايػػت ٚايػسز )َٚٓٗا ايب

}َّبأَُّّيَب انَّزٍَِّ آيَنٌُا إِرَا ٌَُدُِ نِهصَّالَحِ يٍِ ٌَّْوِ انْجًُُؼَخِ فَبعْؼٌَْا إِنََ رِكْشِ انهَّوِ  يؿ٠٬ ادتُع١ ; يكٛي٘ تعاؾت :

ؾُٝا أسطب ، ٖٚٛ َٓع (، ٖٚرا زتُع عًٝ٘ 80) ٌ كُنزُىْ رَؼْهًٌٌَُ{ًَرَسًُا انْجَْْغَ رَنِكُىْ خَْْشٌ نَّكُىْ إِ

 ( 81ايبٝع عٓد ا٭ذإ ايرٟ ٜهٕٛ بعد ايصٚاٍ ٚاٱَاّ ع٢ً انتٓرب . )

ٚهتا غسع نتٛاد١ٗ ايطٛاز٨ ْكض ايكط١ُ . ؾايكط١ُ َٔ ايعكٛد اي٬ش١َ اييت ٫ 

. ٚايطٛاز٨ ث٬ث١ ، غػت أٚ ظتٛش يًُتكامسؽت ْككٗا ٫ٚ ايسدٛع ؾٝٗا إٓيا بايطٛاز٨ عًٝٗا 

(. ٚأَا إذا طسأ ع٢ً انتاٍ سل ؾٝ٘ ; َجٌ ايدٜٔ ع٢ً ايرتن١ 82ٚدٛد عٝب أٚ اضتشكام )

 ( 83)ؾإٕ أؾشاب َايو اختًؿٛا وت ذيو.بعد ايكط١ُ ، أٚ طاز٨ ايٛؾ١ٝ أٚ طاز٨ ٚازخ 

ٚهتا غسع نتٛاد١ٗ ايطٛاز٨ َٓع ا٫ضت٦ذاز نتا َٓؿعت٘ ستس١َ ; نايصْا ٚايصٸَس 

ٛٵح ٚايػٓا٤ ، ؾ٬ ظتٛش ا٫ضت٦ذاز ع٢ً لتٌ ارت ُس نتٔ ٜػسبٗا ٫ٚ لتٌ خٓصٜس ٚايٓٸ

َٝت١ ، ٫ٚ ظتٛش اضت٦ذاز داز نتٔ ٜتدرٖا نٓٝط١ ، أٚ بٝع٘ ، أٚ ٜتدرٖا يبٝع ارتُس ٫ٚ

نٌ َا ذنس َٔ َٓع نتُازض١ بعض ؾٛز انتعا٬َت خ٬ؾّا  (84) ،أٚ يعب ايكُاز

 از٠ ٜعد طاز٥ّا ع٢ً ا٭ؾٌ ٖٚٛ انتػسٚع١ٝ ٚاٱباس١،يٮؾٌ ٖٚٛ َػسٚع١ٝ ايبٝع ٚاٱظت

 -ٚهتا غسع نتٛاد١ٗ ايطٛاز٨ َٓع طًب ايػ٤ٞ ايكاٍ وت انتطذد ; يكٍٛ زضٍٛ اهلل 

:" َٔ مسع زد٬ّ ٜٓػٴد قاي١ وت انتطذد ؾًٝكٌ ٫ زدٸٖا اهلل -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

                                                           
 اللاَشة.–، داس الحذًث  145،ص   3ابً سشذ  ،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالتصذ  ،ج (75)

 بحروث . -، داس إحياء التراث الػشبي  1216، صـ  3( صحيح معلم ، حـ 76)

 داس ،ظىق الىجاة. 48،ص  2( صحيح البخاسي، ج77)

 .245،ص   3( ابً سشذ  ،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالتصذ  ،ج78)

 .185،ص   3،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالتصذ  ،ج ( ابً سشذ 79)

 . 9( ظىسة الجمػت،  آًت،  81)

 .327،ص   3( ابً سشذ  ،بذاًت املجتهذ ونهاًت اإلالتصذ  ،ج81)

 . 46، صـ  4( ابً سشذ ، بذاًت املجتهذ ، حـ 82)

 . 47، صـ  4( ابً سشذ ، بذاًت املجتهذ ، حـ 83)

 . 136ـ  135ـ  134، صـ  6( ابً كذامت ، اإلاغني ، حـ 84)
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بٝع ٚايػسا٤ وت انتطذد (، ٚنريو قتٓع غسعّا اي85عًٝو ؾإٕ انتطادد مل تػت هلرا " )

يكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ : " إذا زأٜتِ َٔ ٜبٝع أٚ ٜبتاع وت انتطذد ؾكٛيٛا ي٘ ٫ أزبح 

(، ٜٚهسٙ أٜكّا ايط٪اٍ وت انتطادد ، ٚنرا ٜهسٙ زؾع ايؿٛت وت 86اهلل جتازتو " )

 انتطذد ع٢ً ٚد٘ ٜػٛؽ ع٢ً انتؿًؽت ٚيٛ بكسا٠٤ ايكسإٓ .

ض١ ايبٝع ٚايػسا٤ ، ٚايط٪اٍ يًُشتاز ، ٚزؾع ايؿٛت ؾايبشح عٔ ايكاي١ ، ٚهتاز

يًؿا٥د٠ أٚ يًرنس أٚ قسا٠٤ ايكسإٓ ، نٌ ٖرا ٫ بأع ب٘ وت غري انتطذد ; أَا وت 

انتطذد ؾكداضت٘ ٚعٌتُت٘ ٚزٚساْٝت٘ طٛاز٨ ـتٓع َا أؾً٘ دا٥ص وت غري ايصَإ 

 ٚانتهإ .

متسّا ; ذتدٜح : " يعٔ ٚهتا غسع نتٛاد١ٗ ايطٛاز٨ َٓع بٝع ايعؿري إؾت َٔ ٜتدرٙ 

اهلل با٥ع ارتُس ٚغازبٗا َٚػرتٜٗا ٚعاؾسٖا " ، ٚذتدٜح بسٜد٠ َسؾٛعّا : " َٔ سبظ 

ايعٓب أٜاّ ايكطاف ست٢ ٜبٝع٘ َٔ ٜٗٛدٟ أٚ ْؿساْٞ أٚ َٔ ٜتدرٙ متسّا ؾكد تكشِ ايٓاز 

(. َٚٔ ذيو دٛاش ايتطعري عٓد طس٤ٚ اذتاد١ إيٝ٘ ٖٚٞ ا٫ستهاز 87ع٢ً بؿري٠" )

يتذاز ٚقٝاع ا٭َا١ْ ٚؾطاد ايرَِ . َٚٔ ذيو َٓع ايبٝع يًُشازبؽت َا ٜطتعٕٝٓٛ ٚدػع ا

ب٘ ع٢ً قتايٓا . َٚٔ ذيو أٜكّا َٓع بٝع ايط٬ح وت شَٔ ايؿؼت ٚايكتٌ َٓعّا نتصٜد َٔ 

 اٱسرتاب ٚضؿو ايدَا٤ بؽت انتطًُؽت .

  انطىارئ في بعض حىانب انعقىباث :انمبحث انخامس 

ا ثبتت ع٢ً انتهًٖـ بطسم اٱثبات ايػسعٞ ؾإْ٘ ٜطتشل ا٭ؾٌ إٔ ادتسقت١ إذ

ايعكٛب١ انتكسز٠ غسعّا إ٫ إٔ ٜعؿٛ ايٛيٞ وت ادتسا٥ِ انتتعًك١ عكٛم اٯدَٞ . ؾإذا سؿٌ 

طاز٨ ، ٚدب ايتعاٌَ َع٘ عطب٘ ، َٚٔ ذيو ٚدٛب تأدٌٝ زدِ ايصا١ْٝ اذتاٌَ ست٢ 

 ٜتعدٻ٣ ايعكاب ــ ٖٚٛ انتٛت (; ٚذيو ست٢ 88٫تكع ٚتسقع ٚيدٖا إٕ مل جتد َسقع . )

ٖٓا ــ إؾت َٔ ٫ دسّ ي٘ ٖٚٛ ادتٓؽت وت بطٔ أَ٘ ; ذتدٜح ضًُٝإ بٔ بسٜد٠ عٔ أبٝ٘ إٔ 

دا٤ت٘ اَسأ٠ َٔ غاَد َٔ ا٭شد ، ؾكايت ٜا زضٍٛ اهلل  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ايٓيب 

                                                           
 ، داس إحياء التراث الػشبي ـ بحروث . 397/ 1( صحيح معلم ، حـ 85)

 1428ٌ، داس ابً كثحر للعباغت واليشش والتىصيؼ ، دمشم، بحروث ، ط 473، صـ  1( الىىوي ، سياض الصالححن، حـ86)

 ، معابؼ الحميض ي . 654/ 3( بً أبي حاجم ، غلل الحذًث ، حـ87)

 .355،ص 2الشىكاوي  ، الذسس اإلاضيئت، ج( دمحم بً غلي 88)
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ٚاهلل تسٜد طٗسْٞ ، ؾكاٍ :" ٚعتو ازدعٞ ؾاضتػؿسٟ اهلل ٚتٛبٞ إيٝ٘ " ، ؾكايت أزاى 

إٔ تسدْٞ نُا زددت َاعصٳ بٔ َايو ، قاٍ : " َٚا ذاى ؟ " ،قايت إْٞ سب٢ً َٔ ايصْا ، 

قاٍ : " أْت ؟ " ، قايت ْعِ ، ؾكاٍ هلا : " ست٢ تكعٞ َا وت بطٓو " ، ؾهؿًٗا زدٌ 

ؾكاٍ قد ٚقعت  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -َٔ ا٭ْؿاز ست٢ ٚقعت ، قاٍ ؾأت٢ ايٓيب

٫ ْسكتٗا ْٚدع ؾػريٖا يٝظ ي٘ َٔ ٜسقع٘ " ، ؾكاّ زدٌ َٔ  ايػاَد١ٜ ؾكاٍ : "

ٞٻ إزقاع٘ ٜا ْيب اهلل ، قاٍ ؾسكتٗا . )  ( 89ا٭ْؿاز ؾكاٍ إي

ؾايٛاقع١ اييت بٝٓٗا اذتدٜح ٚاقش١ ، ؾايص٢ْ قد متٻ بإقسازٖا ، ٚمل ٜػأ 

زؾع ايعكاب ، ٚإفتا أخسٙ يطس٤ٚ اذتٌُ ؾ٬ ٜؿح  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ايسضٍٛ

 ٜتشٌُ ادتٓؽت ايرب٤ٟ ايعكٛب١ ع٢ً َا مل ٜكرتف . إٔ

ٚؿتجٌ ذيو ؾكد أكتع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ انتسأ٠ اذتاٌَ إذا قتًت عُدّا ٫ ٜكاد َٓٗا ست٢ 

َٚٓٗا تأدٌٝ عكٛب١ ادتًد إٕ نإ َطتشكٗا َسٜكّا أٚ قعٝؿّا ، أٚ  (90تكع لتًٗا . )

(. َٚٓٗا إذا 91اذتس أٚ ايربد . ) ٚغتـنإ وت سٕس أٚ بسد غدٜدٜٔ ; ست٢ ٜربأ انتسٜض 

ٌٴ إؾت ايد١ٜ خاؾٸ١  خٴػٞ َٔ عدّ انتُاث١ً وت ايكؿاف ؾُٝا دٕٚ ايٓؿظ أٚ ايتعدِّٟ ، ٜٴٓتك

٭ٕ انتُاث١ً قتهٔ إٔ تتشكل وت غري  -ٖٞ ادتساح وت ايسأع  :ٚايػٴذاز –وت ايػٴذاز 

دٟ بصٜاد٠ ايػذاز ، ؾُٝهٔ قطع ا٭ؾبع با٭ؾبع ٚايعؽت بايعؽت بدٕٚ سدٚخ ايتع

ادتساح ، يهٔ قد ٫ تتشكل انتُاث١ً وت ايػذاز ، ؾإذا اقتـ هتٔ دسس٘ وت ايسأع ، 

ؾكد ظتسس٘ أنجس َٔ دٓاٜت٘ ؾٝٴطبب ي٘ ازجتاز بايدَاؽ أٚ تٗػټُ٘ ، ؾٝٓتر عٓ٘ غًٌ أٚ 

عا١ٖ َطتدقت١ ، ؾتٓتؿٞ ٖٓا انتُاث١ً ٜٚتشكل ايتعدِّٟ ٚيريو ٫ ٜٴُٖهٔ َٔ ايكؿاف ، 

 غذاد٘ عطب تكدٜس ايػسع . ٜٚٴعط٢ د١ٜ

ٛٻّ  َٚٔ ذيو أٜكّا َػسٚع١ٝ ايد١ٜ وت ايكتٌ ارتطأ ، ؾُعًّٛ إٔ سٝا٠ اٱْطإ ٫ تك

، ٚذيو بتعٜٛض  ّاؿتاٍ ايدْٝا ، أَا ٚقد قتٌ خطّأ ؾ٬ بد َٔ درب ٖرا ايكسز ٚيٛ دص٥ٝ

قتٌ ٚايتٗإٚ ايرٟ ضبب  ا٭سٝا٤ َٔ أٚيٝا٥٘ ، ٚيتهٕٛ عكٛب١ّ ي٘ يعدّ أخر اذتٝط١

                                                           
 ، داس إحياء التراث الػشبي ـ بحروث .  1321/ 3( صحيح معلم ، حـ 89)

 . 311، صـ  4( ابً سشذ ، بذاًت املجتهذ ، حـ 91)

 .413،ص 2( ظيذ ظابم فله العىت ،ج91)
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}ًَيَب كَبٌَ نًُِؤْيٍٍِ أٌَ َّقْزُمَ يُؤْيِنًب إِالَّ خَطَئًب ًَيٍَ قَزَمَ يُؤْيِنًب  ْؿظ بػري سل ٚؾّْٛا يًدَا٤ ; يكٛي٘ تعاؾت :

 ( 92) خَطَئًب فَزَذْشِّشُ سَقَجَخٍ يُّؤْيِنَخٍ ًَدَِّخٌ يُّغَهًََّخٌ إِنََ أَىْهِوِ إِالَّ أٌَ َّصَّذَّقٌُاْ ...{

نتٛاد١ٗ ايطٛاز٨ ، ايكطا١َ . ؾإذا ٚدد قتٌٝ ٫ ٜٴعًِ ي٘ قاتٌ ، ؾادٻع٢ ٚهتا غسع 

٠٫ٚ دَ٘ ع٢ً زدٌ ، ٚدب عًِٝٗ إٔ عتًـ متطٕٛ َِٓٗ متطؽت قتّٝٓا ; ؾإٕ ِٖ سًؿٛا 

ع٢ً ايعُد ؾايكٛد ، ٚإٕ سًؿٛا ع٢ً ارتطأ ؾايد١ٜ ، ٚأكتع كتٗٛز ايعًُا٤ ايكا٥ًٕٛ بٗا 

ٚايكتٌ قد ٚقع يهٔ ٫ ب١ٓٝ ع٢ً أسد ، ٚٚدٛد ايػب١ٗ (، 93أْٻٗا ٫ جتب إٖيا بػب١ٗ)

ع٢ً زدٌ أٚ كتاع١ ، ٜعطٞ أٚيٝا٤ٙ ايجك١ بأْ٘ ايكاتٌ أٚ أِْٗ ايكت١ً ; ؾطس٤ٚ ادتٌٗ 

 بايكاتٌ ٚٚدٛد ايػب١ٗ تٛدب ايكطا١َ ست٢ ٫ تكٝع ايدَا٤ .

َٚجً٘ َػسٚع١ٝ ايكتاٍ يدؾع ايكسز ، نكتاٍ انتعتدٜٔ ٚانتستدٜٔ ٚايبػا٠ ، ؾهٌ 

ذيو طاز٨ ، ٚا٭ؾٌ ايط٬ّ ، ؾُا طسأ ٚدب َٛادٗت٘ عطب٘ ، ؾُٔ اعتد٣ عًٝٓا أٚ 

 يسؾع زا١ٜ ايط٬ّ ; يكٛي٘ ع٢ً دٜٓٓا أٚ ع٢ً بًدْا ٚدب َٛادٗت٘ بايط٬ح ٫ٚ َع٢ٓ ٖٓا
(  ، ٖٚرا 94)ُّذِتِّ انًُْؼْزَذٍِّ{ }ًَقَبرِهٌُاْ فِِ عَجِْمِ انهّوِ انَّزٍَِّ ُّقَبرِهٌََُكُىْ ًَالَ رَؼْزَذًُاْ إٌَِّ انهّوَ الَ تعاؾت :

تٗٝٝر ٚإغسا٤ با٭عدا٤ ايرٜٔ ٜكاتًٕٛ اٱض٬ّ ٚأًٖ٘ ; أٟ نُا ٜكاتًْٛهِ ؾكاتًِٖٛ 

 ( 95) أْتِ
 نحرياثانطىارئ واألزماث في بعض مخاالث انحقىق وا :انمبحث انسادس 

 ; إ٫ٓبٝع ٚغسا٤ ٚإداز٠ ٚغري ذيو َٔ سل اٱْطإ إٔ ٜكّٛ بايتؿسؾات ايػسع١ٝ َٔ 

ٕٻ ٖرا اذتل قد ٜٴطًب َٓ٘ يٌتسفٺ طاز٨ ع٢ً سٝات٘ ؾٝؿكدٙ أ١ًٖٝ ايتؿسٸؾات انتاي١ٝ أٚ  أ

ٜػٛبٗا عٝب جتعً٘ ٫ عتطٔ ايتؿسف ، ؾُٔ طسأ عًٝ٘ ٖرا ايطاز٨ ٜط٢ُ ضؿّٝٗا ، 

     إٔ ْ٪تِٝٗ ا٭َٛاٍ، قاٍ تعاؾت: ٚكتع٘ ضؿٗا٤ ، ٚيريو ؾكد ٢ْٗ اهلل عص ٚدٌ َٔ

                                                           
 . 92( ظىسة اليعاء ، آًت 92)

 . 367/ صـ 3( ابً سشذ ، بذاًت املجتهذ ، حـ 93)

 .. 191ظىسة البلشة ، آًت  (94)

، جحليم أبى غبذ هللا غبذ الحليم بً محمىد آل ظػيذ ، مكتبت  171، صـ  1( ابً كثحر ، املختصش الصحيح مً جفعحر بً كثحر ، حـ 95)

 مصش .
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; ( 96)ؼْشًُفًب{نغُّفَيَبء أَيٌَْانَكُىُ انَّزِِ جَؼَمَ انهّوُ نَكُىْ قَِْبيبً ًَاسْصُقٌُىُىْ فِْيَب ًَاكْغٌُىُىْ ًَقٌُنٌُاْ نَيُىْ قٌَْالً يَّ}ًَالَ رُؤْرٌُاْ ا

ُٻ٢ عٓد ايؿكٗا٤ )اذتذس( . ٚاذتذس : ٖٛ انتٓع .   ٖٚرا ٜط

، نإ ْاقـ ايتؿهريزدٌ ضؿٝ٘ : إذا ٚايطؿ٘ وت ايًػ١ : ارتٖؿ١ ٚاذتسن١ ، ؾٝكاٍ 

خؿٝـ اذتًِ ، ٚانتساد ب٘ ٖٓا ايرٟ ٫ ٜٴشطٔ ايتؿسف وت َاي٘ ، أٚ ٜبرزٙ وت ايطسم غري 

(. ٜٚدخٌ حتت ٖرا ، ايؿبٝإ ٚايٓطا٤ انتطسؾات ٚايػٝذ ايهبري ايرٟ 97انتػسٚع١ . )

ٝاّ ٜتعسٻض يًػػت ، ٚايؿاضل : ٖٚٛ ايرٟ ًٜٗو انتاٍ وت ايًٗٛ ٚايًعب . ؾُٓع ٖ٪٤٫ َٔ ايك

بايتؿسؾات انتاي١ٝ َٚٓعِٗ سكِٗ وت ذيو إفتا دا٤ لتا١ٜ هلِ ٚ٭َٛاهلِ َٔ ايكٝاع ْتٝذ١ 

 نتا طسأ عًِٝٗ َٔ ايطؿ٘ ٚؾكدإ ا٭١ًٖٝ أٚ ْكؿاْٗا .

بٗا ع٢ً  َٚٔ ذيو َٓع أدا٤ ايد١ٜ ٭ٚيٝا٤ انتكتٍٛ إٕ ناْٛا ستازبؽت ست٢ ٫ ٜطتعٝٓٛا

يٍٍِ أٌَ َّقْزُمَ يُؤْيِنًب إِالَّ خَطَئًب ًَيٍَ قَزَمَ يُؤْيِنًب خَطَئًب فَزَذْشِّشُ سَقَجَخٍ يُّؤْيِنَخٍ ًَدَِّخٌ }ًَيَب كَبٌَ نًُِؤْ قتايٓا ; قاٍ تعاؾت :

(; أٟ إذا 98)...{ خٍ يُّؤْيِنَخٍيُّغَهًََّخٌ إِنََ أَىْهِوِ إِالَّ أٌَ َّصَّذَّقٌُاْ فَئٌِ كَبٌَ يٍِ قٌَْوٍ ػَذًٍُّ نَّكُىْ ًَىٌَُ يْؤْيٌٍِ فَزَذْشِّشُ سَقَجَ

أٌٖ سسب ؾ٬ د١ٜ هلِ ، ٚع٢ً ايكاتٌ نإ ايكتٌٝ َ٪َّٓا ٚيهٔ أٚيٝا٤ٙ َٔ ايهؿاز 

  .(99حتسٜس زقب١ َ٪١َٓ ٫ غري)

نتٛاد١ٗ ا٭شَات ٚايطٛاز٨ َٓع إذاع١ ٚتٓاقٌ ا٭خباز قبٌ  -أٜكّا  -ٚهتا غسع 

َٻا ٭ٕ ؾٝ٘ ًتًِ ٚاؾرتا٤ ٚتػٜٛ٘ يط ُع١ اٯخسٜٔ ، أٚ ؾٝ٘ ايتجبت ٚايتشكل َٔ ؾشتٗا ، إ

ادتٝؼ أٚ غري  إغاع١ يًؿاسػ١ ، أٚ ؾٝ٘ تٗدٜد يًطًِ ا٫دتُاعٞ ، أٚ اْٗٝاز نتعٜٓٛات

}ًَإِرَا جَبءىُىْ أَيْشٌ يٍَِّ األَيٍِْ أًَِ انْخٌَْفِ أَرَاػٌُاْ ثِوِ ًَنٌَْ سَدًُّهُ إِنََ انشَّعٌُلِ  ذيو َٔ انتؿاضد ; قاٍ تعاؾت :

ىُ انشَّْْطَبٌَ إِالَّ األَيْشِ يِنْيُىْ نَؼَهًَِوُ انَّزٍَِّ َّغْزَنجِطٌََُوُ يِنْيُىْ ًَنٌَْالَ فَضْمُ انهّوِ ػَهَْْكُىْ ًَسَدًَْزُوُ الَرَّجَؼْزًَُإِنََ أًُْنِِ 

ا٭َٛز قبٌ ايتشكل َٓٗا (، ؾٗرا إْهاز َٔ اهلل عص ٚدٌ ع٢ً َٔ ٜبادز إؾت 100)قَهِْال{

  .(٫101 تهٕٛ ؾشٝش١ ) ؾٝدرب بٗا ٜٚٓػسٖا ٜٚؿػٝٗا ٚقد

                                                           
 .  5( ظىسة اليعاء ، آًت 96)

 . 365،ص 1( ابً كثحر ،املختصش ،ج97)

 . 92( ظىسة اليعاء ، آًت 98)

 .365،ص 1ختصش ،ج( ابً كثحر امل99)

 . 83( ظىسة اليعاء ، آًت 111)

 . 365، صـ  1( ابً كثحر ، املختصش ، حـ 111)
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(; ٢ْٗ102 عٔ قٌٝ ٚقاٍ" ) -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -ٚوت اذتدٜح" إٔ زضٍٛ اهلل 

ت . ٚيٓرنس ٖٓا سدٜح عُس بٔ أٟ ايرٟ ٜهجس اذتدٜح عُا ٜكٍٛ ايٓاع َٔ غري تجبٸ

طًٖل  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -سؽت بًػ٘ إٔ زضٍٛ اهلل  -زقٞ اهلل عٓ٘ -ارتطاب 

ي٘ ست٢ دخٌ انتطذد ؾٛدد ايٓاع ٜكٛيٕٛ ذيو ؾًِ ٜؿرب ست٢ ْطا٤ٙ ، ؾذا٤ٙ َٔ َٓص

ؾاضتؿُٗ٘ أطًٓكت ْطا٤ى ، قاٍ : ٫  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -اضتأذٕ ع٢ً زضٍٛ اهلل

، ؾكًت : اهلل أنرب ، قاٍ : ؾكُت ع٢ً باب انتطذد ؾٓادٜت بأع٢ً ؾٛتٞ مل ٜطًل 

قاٍ ؾهٓت أْا ْطا٤ٙ ، ْٚصيت اٯ١ٜ ،   -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ -زضٍٛ اهلل 

  .(103اضتٓبطت ذيو ا٭َس )

}ًَنٌَْالَ إِرْ عًَِؼْزًٌُُهُ قُهْزُى  ٚوت تٓاقٌ ا٭خباز ايهاذب١ اييت ؾٝٗا أذ١ٜ ٚاؾرتا٤ ; قاٍ تعاؾت :

    بايٌتٔ خريّا إذا ذنس ( ; ٖٚرا أَس 104)يَّب َّكٌٌُُ نَنَب أٌَ ََّزَكَهَّىَ ثِيَزَا عُجْذَبََكَ ىَزَا ثُيْزَبٌٌ ػَظِْى{

٫ ًٜٝل َٔ ايكٍٛ وت غإٔ ارتري٠، ٫ٚ ٜعدټ ضبكّا ؾشؿّٝا تٓاقٌ َجٌ ٖرٙ ا٭خباز .  َا

َٚٓع تٓاقٌ ٚإذاع١ ا٭خباز ايعطهس١ٜ اييت َٔ غأْٗا ايتأثري ع٢ً َعٜٓٛات ادتٝؼ أٚ 

ـتصٜل ايٛسد٠ ايٛط١ٝٓ ٚتعسٜض ايب٬د يًدطس ، ٫ ٜكٌ قسٚز٠ عُا ذنسْا ; ٖٚرا ٫ 

ؿشاؾ١ ٚاٱع٬ّ ; ٚإفتا لتا١ٜ يٮعساض ٚلتا١ٜ يٮ١َ كتعا٤ َٔ ٜعد تكٝٝدّا ذتس١ٜ اي

ايهاذب١ ، أٚ اييت ٫ ٜؿح  انتداطس اييت قتهٔ إٔ حتدخ بطبب إغاع١ ا٭خباز

 .اضرتاتٝذ١ٝ; ٚإٕ ناْت ؾشٝش١ ، يتعًكٗا بأضساز عطهس١ٜ أٚ ْػسٖا

يٛقع١ٝ ; ٚاذتس١ٜ سل أضاضٞ َٔ سكٛم اٱْطإ أقسٻتٗا غسٜع١ اٱض٬ّ ٚايػسا٥ع ا

١ ايؿسد عٓدَا تبدأ سس١ٜ يهٔ اٱض٬ّ دعٌ هلرٙ اذتس١ٜ سدٚدا ، ؾتٓتٗٞ سسٜ

 -َج٬ّ  -، ٚتٓتٗٞ أٜكّا عٓدَا تبدأ سس١ٜ اٯخس . ؾ٬ قتهٔ إٔ ٜهٕٛ ادتُاع١

ايكرف ٚايطب يٰخس ْٛعا َٔ سس١ٜ ايه١ًُ ، ٚ٭دٌ ذيو سسّ اٱض٬ّ ايكرف ، 

(; 105ٚضٛا٤ نإ ذيو تعسٜكّا أّ تؿسعتّا ) ٜٚهٕٛ بايسَٞ بايص٢ْ أٚ ْؿٞ ايٓطب ،

                                                           
كش في صحيح البخاسي، حـ 261، صـ  1( ؤلامام مالك ، اإلاىظأ ، حـ 112)

َ
وكان ًىهى غً كيل ، بلفظ " ... 6473، حذًث 111، صـ8،. ور

 ... " وكال، وكثرة العؤال، وإضاغت اإلاال

 365، صـ  1املختصش ، حـ ( ابً كثحر ، 113)

 . 16( ظىسة الىىس ، آًت 114)

 . 391، صـ  4( ابً سشذ ، بذاًت املجتهذ ، حـ 115)
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َٔ َكاؾد ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ ٜٚهٕٛ ذيو ؿتٓع ايص٢ْ  دٷ٭ٕ سؿٍت ايعسض َكؿ

ايكرف ٚزتب عًٝ٘  ٚايًٛايت َٚا ٜ٪دٟ إيُٝٗا ٚنرا َٓع ايكرف ; ٚيريو ؾكد سسٻّ اهلل

ٌَ انًُْذْصَنَبدِ انْغَبفِالَدِ انًُْؤْيِنَبدِ }إٌَِّ انَّزٍَِّ َّشْيٌُ :٘ وت ايدْٝا ٚاٯخس٠ ; قاٍ تعاؾتايعكٛب١ نتستهب

يًرٜٔ ٜسَٕٛ (; ٖٚرا ٚعٝد َٔ اهلل تعاؾت 106)نُؼِنٌُا فِِ انذََُّْْب ًَآخِشَحِ ًَنَيُىْ ػَزَاةٌ ػَظِْى{

احملؿٓات ايػاؾ٬ت ـ خٴسِّز شتسز ايػايب انت٪َٓات ، ؾأَٗات انت٪َٓؽت أٚؾت بايدخٍٛ وت 

اييت ناْت ضبب ايٓصٍٚ ، ٖٚٞ عا٥ػ١ بٓت ايؿدٜل ٖرا َٔ نٌ ستؿ١ٓ ٫ٚضُٝا 

زقٞ اهلل عُٓٗا ، ٚقد أكتع ايعًُا٤ إٔ َٔ ضبٗا بعد ٖرا ، ؾٗٛ ناؾس ٭ْ٘ َعاْد 

  .(107يًكسإٓ )

 ّاٚإٕ ناْت ٖرٙ اٯ١ٜ ْصيت وت سل َٔ ضب أّ انت٪َٓؽت عا٥ػ١ ، إٓيا إٔ ذيو سهُ

٫ٚ اعتباز ٖٓا ذتس١ٜ ايه١ًُ أٚ إؾت ّٜٛ ايكٝا١َ ; ؾايكرف ٚايطب هتٓٛع ٚستسّ  ّاقا٥ُ

سس١ٜ ايتعبري ; ٭ْٗا اؾطدَت عل آخس ظتب إٔ عترتّ . ؾتكٝٝد سس١ٜ ايه١ًُ ٖٓا إفتا 

ٛٸٍ ٚايتػٜٛ٘ .   دا٤ نتٛاد١ٗ طاز٨ ٖٚٛ سل اٯخس وت إٔ ٜؿإ عسق٘ َٔ ايتك

َٚٔ ذيو َٓع نٌ َا َٔ غأْ٘ إؾطاد ا٭ضس٠ ٚاجملتُع ٚاضتساف ايػباب ، ؾُٓع 

 نإ وت ًتاٖسٙ تكٝٝد اذتس١ٜ ، إ٫ٓ ز ٚتػب٘ ايسداٍ بايٓطا٤ ٚايٓطا٤ بايسداٍ ، ٚإٕايتربټ

إٔ ا٭َس يٝظ نريو ; ٭ٕ ٖرٙ ا٭َٛز ؾٝٗا دع٠ٛ ٱؾطاد ا٭ضس٠ انتط١ًُ ٚحتًًٗا ٖٚرا 

وت ًتٌ زتتُع ًَتصّ بدٜٓ٘  ٜؿطدّ عل اٯخسٜٔ ; ٖٚرا اذتل ٖٛ سكِٗ وت ايعٝؼ

}ًَانْقٌََاػِذُ يٍَِ اننِّغَبء انالَّرِِ الَ َّشْجٌٌَُ  ربټز ٚا٫ضت٬ٍ ; قاٍ تعاؾت :ٚغسٜع١ زب٘ ، ايرٟ سسٻّ ايت

يٍَُّ ًَانهَّوُ عًَِْغٌ َِكَبدًب فَهَْْظَ ػَهَْْيٍَِّ جُنَبحٌ أٌَ َّضَؼٍَْ ثَِْبثَيٍَُّ غَْْشَ يُزَجَشِّجَبدٍ ثِضِّنَخٍ ًَأٌَ َّغْزَؼْفِفٍَْ خَْْشٌ نَّ

ايٛقع١ٝ ـتٓع ايتدخؽت وت ا٭َانٔ (; َٚٔ ٖرا ايكبٌٝ ؾإٕ بعض ايكٛاْؽت 108)ػَهِْى{

ايعا١َ سسؾّا ع٢ً سل اٯخسٜٔ وت اضتٓػام اهلٛا٤ ايٌٓتٝـ ، ٫ٚ ٜعد ٖرا َؿادز٠ ذتل 

 يكسز ايتدخؽت.   َٔ سكٛقِٗ أٚ تكٝٝدّا يًشسٜات بكدز َا ٖٛ دؾعٷ

                                                           
 .. 23( ظىسة الىىس ، آًت 116)

 ، مكتبت مصش . 424،صـ  2( ابً كثحر ، املختصش الصحيح مً جفعحر بً كثحر ،حـ 117)

 .61ظىسة الىىس ، آًت  (118)
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 ونتائج انذراست :انخاتمت 

إؾت إٔ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات إذا سًٖت ؾإْٻ٘ بطببٗا ٜٴػسع  ٚختاَّا ؾإٕ ٖرا ايبشح خًـ

ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ إؾت زتُٛع١  ،ف ؿتا ٜٓاضب اذتاٍ وت نٌ زتاٍأٚ قتٓع ايتؿسټ

 َٔ ايٓتا٥ر َٔ أُٖٗا:

 فُيشرع: (1

  ـتسٜس ن١ًُ ايهؿس ع٢ً ايًطإ َع اط٦ُٓإ ايكًب إبكا٤ٶ ع٢ً اذتٝا٠ عٓد

 اٱنساٙ .

  ـٳ َٔ عدّ ايتُِٝ يسؾع اذتدخ ا٭نرب ٚا٭ؾػس إذا تعرز اضتعُاٍ انتا٤ أٚ خٹٝ

 نؿاٜت٘ يًػسب ٚايتطٗس إبكا٤ٶ ع٢ً اذتٝا٠ َٔ اهل٬ى عطػّا أٚ بطبب ادتساح .
 . ايتٛدټ٘ إؾت غري ايكب١ً إٕ تعرز حتدٜد اجتاٖٗا أٚ َٓع َٔ ذيو ايسنٛب َج٬ّ 
 . ايؿ٠٬ قعٛدّا أٚ ع٢ً دٓب إٕ َٓع َٔ ذيو َسض أٚ خٛف 
 طس وت ْٗاز زَكإ يًُطاؾس أٚ نتٔ ٜتطبب ايؿّٛ ي٘ ؿتسض أٚ تأخري غؿا٤ أٚ ايؿ

 خٛف ع٢ً ادتٓؽت أٚ ايسقٝع ، أٚ ايػٝذ ايهبري ايرٟ ٫ ٜطٝك٘ .
 . أنٌ انتٝت١ نتٔ ٜتشكل َٛت٘ دٛعّا إذا مل ٜأنٌ َٓٗا 
  ، ايٌٓتس إؾت انتسأ٠ ا٭دٓب١ٝ نتٔ ٜسٜد خطبتٗا ، ٚيًطبٝب ايرٟ ٜسٜد ع٬دٗا

 ٞ ايرٟ ٜطُع يدعٛاٖا أٚ غٗادتٗا ، أٚ نتٔ ٜسٜد ايتعاقد َعٗا .ٚايكاق
 . إٔ تكّٛ انتسأ٠ بتصٜٚر ْؿطٗا إذا نإ ايصٚز نؿ٤ٛ عٓد بعض ايؿكٗا٤ 
 . ٘ٝٸٗا أٚ غٝاب  إٔ ٜكّٛ اذتانِ بتصٜٚر انتسأ٠ عٓد عكٌ ٚي
 . إٔ ٜتصٚز اذتس ا٭١َ عٓد ارتٛف َٔ ايعٓت أٚ عدّ قدزت٘ ع٢ً شٚاز اذتسٻ٠ 
 ٌٔٸ، أٚ  يًسد ادتُع بؽت أزبع ْطا٤ وت ٚقت ٚاسد إٕ نإ ٜكدز ع٢ً ايعدٍ بٝٓٗ

 ايتدؿٝـ َٔ نجس٠ انتعٓطات وت اجملتُع انتطًِ .
 . يًسدٌ ايط٬م ٚؾو زبايت ايصٚد١ٝ إذا اضتشاٍ بكا٤ٙ بُٝٓٗا 
 . ٘يًُسأ٠ انتدايع١ يصٚدٗا إذا تكسزت َٔ بكا٤ ايصٚد١ٝ ؿتكابٌ َاٍ تدؾع٘ ي 
  إذا ناْت ساٌَ ست٢ تكع ٚتسقع .تأخري زدِ ايصا١ْٝ 
 . ّْٛكض ايكط١ُ إذا طسأ طاز٨ ع٢ً انتاٍ انتكط 
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 . ٘ٝايتطعري عٓد اذتاد١ إي 
  ٚتأخري عكٛب١ ادتًد إٕ نإ َطتشكٗا َسٜكّا أٚ نإ وت أٜاّ غدٜد٠ ايربد أ

 غدٜد٠ اذتس .
 . ايكطا١َ وت ايكتٌٝ ايرٟ ٫ ٜٴعًِ ي٘ قاتٌ ؾّْٛا يًدَا٤ 
 ًٓٝا ٚايبػا٠ ٚانتستدٜٔ يدؾع قسزِٖ خ٬ؾّا نتبدأ ايط٬ّ وت دٜٓٓا .قتاٍ انتعتدٜٔ ع 

 ٜٚٴُٓع: (2
 . ٙبٝع ايٓذاضات ، َجٌ انتٝت١ ٚارتٓصٜس ٚارتُس ٚا٭ؾٓاّ ، ٚايهًب ٚغري 
 . اضت٦ذاز َا َٓؿعت٘ ستسٻ١َ 
 . ايبٝع ٚايػسا٤ ، ٚطًب ايكاٍ وت انتطذد 
 . بٝع ايعؿري نتٔ ٜتدرٙ متسّا 
  ٜطتعٕٝٓٛ ب٘ ع٢ً قتاٍ انتطًُؽت .ايبٝع يًُشازبؽت َا 
 . بٝع ايط٬ح وت شَٔ ايؿؼت 
  ، ايكؿاف ؾُٝا دٕٚ ايٓؿظ ، خاؾ١ وت ايػذاز إٕ خػٞ َٔ ايتعدٸٟ ٚعدّ انتُاث١ً

 ٜٚٓتكٌ إؾت ايد١ٜ.
 . ٍايطؿٝ٘ َٔ تٛيٞ ايتؿسؾات انتاي١ٝ سؿٌتّا يًُا 
 . أدا٤ ايد١ٜ يٛيٞ انتكتٍٛ إٕ نإ َٔ قّٛ ستازبؽت 
  ٌا٭خباز اييت ؾٝٗا ْػس يًؿاسػ١ أٚ تػٜٛ٘ بانتطًِ أٚ تٴعسٸض عسق٘ إذاع١ ٚتٓاق

 يًعدٚإ .
 . إذاع١ ا٭خباز اييت َٔ غأْٗا ايتأثري ع٢ً َعٜٓٛات ادتٝؼ أٚ تعسض ا٭١َ يًدطس 
 . ٕضب ٚقرف اٯخسٜٔ حتت أٟ َربز نا 
 ٚتػب٘  نٌ َا َٔ غأْ٘ إؾطاد ايؿسد انتطًِ أٚ ا٭ضس٠ انتط١ًُ ٚاجملتُع ، َجٌ ايتربټز

 ايسداٍ بايٓطا٤ ٚايعهظ .
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 انمصادر وانمراحع :

 القرآن الكريم .

 أوال : كتب التفصري :

ابــٔ قتٝبــ١ ، أبــٞ ستُــد عبــد اهلل بــٔ َطــًِ بــٔ قتٝبــ١ ، تؿطــري غسٜــب ايكــسإٓ ، داز   .1

 .ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت 
سككـ٘ ٚاختؿـسٙ   ابٔ نجري ، أبٞ ايؿدا٤ إمساعٌٝ بٔ عُس، تؿطري ايكسإٓ ايعٌتـِٝ ،   .2

 أبٛ عبد اهلل عبد اذتًِٝ بٔ ستُد آٍ ضعٝد ، َهتب١ َؿس .
–ايؿــابْٛٞ ، شتتؿــس تؿطــري ابــٔ نجري،إختؿــاز ٚحتكٝــل ستُــد عًــٞ ايؿــابْٛٞ  .3

اضتاذ ايتؿطري به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايدزاضات اٱض١َٝ٬ ؿته١ انتهس١َ، داَعـ١ انتًـو   

 عبدايعصٜص ، دازايكسإ ايهسِٜ بريٚت. 

 اْٞ ، انتؿسدات وت غسٜب ايكسإٓ ، داز انتعسؾ١ ـ يبٓإ .ايساغب ا٭ؾبٗ .4

أبٛ عبد اهلل ستُد بٔ ألتد بٔ أبٞ بهس بـٔ ؾـسح ا٭ْؿـازٟ ارتصزدـٞ     ايكسطيب ،  .5

، ادتـاَع ٭سهـاّ ايكـسإ ، داز ايهتـاب      ٖــ( 671مشظ ايدٜٔ ايكـسطيب )انتتـٛؾ٢:   

 ٙ،تؿٜٛس1400ايعسبٞ بريٚت،

ــات     .6 ــري آٜـ ــدٜٔ ، تؿطـ ــذاع ايـ ــ٪َٔ غـ ــد انتـ ــاعبـ ــس  ا٭سهـ ــادم يًٓػـ ــ١ ايؿـ ّ ، َهتبـ

 ، ؾٓعا٤ .ٚايتٛشٜع

 ثانيًا : كتب الصّهة :

أبـٛ داٚد ضـًُٝإ بـٔ ا٭غـعح بـٔ إضـشام بـٔ بػـري بـٔ غـداد بـٔ عُـسٚ             ،أبٞ داٚد  .7

ـــ( ، ضـــٓٔ أبـــٞ داٚد ، انتهتبـــ١ ايعؿـــس١ٜ ،  275ا٭شدٟ ايطِّذٹطٵـــتاْٞ )انتتـــٛؾ٢:  ٖـ

 ؾٝدا ـ بريٚت .
ٝب١، عبد اهلل بـٔ ستُـد بـٔ إبـساِٖٝ بـٔ عجُـإ       أبٛ بهس بٔ أبٞ غإبٔ أبٞ غٝب١،  .8

 ،ايهتـاب انتؿـٓـ وت ا٭سادٜـح ٚاٯثـاز     ، ٖــ( 235بٔ خٛاضيت ايعبطـٞ )انتتـٛؾ٢:   

 1409ٙ ،ايسٜاض –َهتب١ ايسغد 
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ايبدازٟ ، أبٞ عبداهلل ستُد بٔ إمساعٌٝ ايبدازٟ ، ؾشٝح ايبدازٟ ، داز طـٛم   .9

 ِٝ ستُــد ؾــ٪اد عبــد ايبــاقٞ()َؿــٛز٠ عــٔ ايطــًطا١ْٝ بإقــاؾ١ تــسقِٝ تــسق ، ايٓذــا٠

 ٖـ1422ايطبع١: ا٭ٚؾت، 

ايػٝباْٞ ، ألتد بٔ سٓبٌ ايػٝباْٞ ، َطٓد ألتد بٔ سٓبٌ ، َ٪ضط١ ايسضـاي١ ،   .10

 بريٚت .

ــ١       .11 اهلٝجُــٞ ، اذتــاؾٍت عًــٞ بــٔ أبــٞ بهــس ، زتُــع ايصٚا٥ــد َٚٓبــع ايؿٛا٥ــد َهتب

 ايكدضٞ ايكاٖس٠ .
حتكٝـل:   ٖــ( 676ايٟٓٛٚ )انتتٛؾ٢: أبٛ شنسٜا ستٝٞ ايدٜٔ عت٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ،  .12

 -ن١ًٝ ايعًـّٛ اٱضـ١َٝ٬    -ايدنتٛز َاٖس ٜاضؽت ايؿشٌ ز٥ٝظ قطِ اذتدٜح 

داز ابٔ نجري يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، دَػل ،  زٜاض ايؿاذتؽت، داَع١ ا٭ْباز

 ٙ.1428، يت:  بريٚت –
 ٛطــأ،، انتٖـــ(179َايــو بــٔ أْــظ بــٔ َايــو بــٔ عــاَس ا٭ؾــبشٞ انتــدْٞ )انتتــٛؾ٢:     .13

 َ٪ضط١ شاٜد بٔ ضًطإ ، أبٛ ًتيب ـ اٱَازات

َطًِ ، أبٞ اذتطؽت َطًِ بٔ اذتذاز ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ ، ؾشٝح َطـًِ ، داز   .14

 إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ ، بريٚت .
 ثالجًا: كتب العقيدة

ٖــ(. اذتبا٥ـو وت   911عبد ايسلتٔ بٔ أبٞ بهس، د٬ٍ ايدٜٔ ايطـٝٛطٞ )انتتـٛؾ٢:    .15

ٖـــ  1405ايطبعـ١: ا٭ٚؾت،  ،  يبٓــإ –ايهتــب ايعًُٝـ١، بـريٚت   داز ، أخبـاز انت٥٬ـو  

- 1985 ّ 
 : كتب الفقه رابعًا

ابٔ زغد ، ستُـد ألتـد بـٔ زغـد ، بداٜـ١ اجملتٗـد ْٚٗاٜـ١ انتكتؿـد ; َهتبـ١ ابـٔ            .16

 ت١ُٝٝ ـ ايكاٖس٠ ، تٛشٜع َهتب١ ايعًِ ظدٙ .

 ابٔ قداَ٘ انتكدضٞ ، انتػين ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ـ بريٚت . .17
صتِٝ اذتٓؿٞ، شٜٔ ايدٜٔ بٔ إبساِٖٝ بـٔ ستُـد، انتعـسٚف بـابٔ صتـِٝ انتؿـسٟ        ابٔ .18

 ٙ ،تؿٜٛس.1400،داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ،ٖـ( ا٭غباٙ ٚايٌٓتا٥س970)انتتٛؾ٢: 
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ايبٛزْٛ ، ايدنتٛز ستُد ؾدقٞ ايبٛزْـٛ ، ايـٛدٝص وت إٜكـاح ايكٛاعـد ايؿكٗٝـ١ ،       .19

 َ٪ضط١ ايسضاي١ ـ بريٚت 

، ٖــ( 911ايدٜٔ ايطٝٛطٞ )انتتٛؾ٢:  ٔ بٔ أبٞ بهس، د٬ٍايطٝٛطٞ ، عبد ايسلت .20

 ٙ، تؿٜٛس.1399، بريٚت،داز ايهتب ايع١ًُٝ ،ا٭غباٙ ٚايٌٓتا٥س
ــٛؾ٢:      ايطسخطــٞ ، .21 ــٔ أبــٞ ضــٌٗ مشــظ ا٭٥ُــ١ ايطسخطــٞ )انتت ستُــد بــٔ ألتــد ب

 بريٚت-داز انتعسؾ١ ، انتبطٛيت،  ٖـ(483

داز إسٝــا٤ ايعًــّٛ،   طــاف، ايؿكــ٘ عًــ٢ انتــراٖب ا٭زبعــ١،    ستُد ألتــد عايػــٝذ/ .22

 .بريٚت

 ، ايُٝٔ .ؾك٘ ايط١ٓ ، َهتب١ ادتٌٝ ادتدٜد ضٝد ضابل ، .23

 ، ز.ّ.ع ، انتٓؿٛز٠.ستُد بٔ عًٞ ايػٛناْٞ ، ٌْٝ ا٭ٚطاز ، داز ايٛؾا٤ .24

طتبــ١ َــٔ ايعًُــا٤ ، ايؿكــ٘ انتٝطــس عًــ٢ قــ٤ٛ ايهتــاب ٚايطــ١ٓ ، ايــداز ايعًُٝــ١ ،       .25

 ايكاٖس٠ .

 : كتب املعاجم خامصًا

 ، يطإ ايعسب ، داز ؾادز ، بريٚت .ابٔ ٌَٓتٛز  .26

  1987ّ ، يت:أبٛبهس ايساشٟ ، كتٗس٠ ايًػ١ ، داز ايعًِ ي٬ًُٜؽت ، بريٚت .27
، انتهتب١ ايػـا١ًَ،  ارتًٌٝ بٔ ألتد ايؿساٖٝدٟ ، ايعؽت ، داز َهتب١ اهل٬ٍ  .13 .28

 2014ّ)ا٫يهرت١ْٝٚ(

 ،ايصشتػسٟ ، أضاع ايب٬غ١ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت  .29

،انتهتبــــــــــــ١ ٢ ايصبٝــــــــــــدٟ ، تــــــــــــاز ايعــــــــــــسٚع ، داز اهلداٜــــــــــــ١ انتستكــــــــــــ .30

 2014ّايػا١ًَ)اٱيهرت١ْٝٚ(

ؾــريٚش أبــادٟ ، ايكــاَٛع احملــٝىت ، َ٪ضطــ١ ايسضــاي١ يًطباعــ١ ٚايٓػــس ٚايتٛشٜــع،      .31

 .ٙ 1426 ،يبٓإ –بريٚت 

 شادشًا: الدوريات واملواقع اإلللرتونية

 .2011، 64، ايعدد 17زت١ً ايعًّٛ ٚا٫قتؿاد ، داَع١ بػداد اجملًد  .32
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ــا١ًَ    عبــــدايػؿاز .33 ــ٘ بعٓــــٛإ )إداز٠ ايطٛاز٨(،انتهتبــــ١ ايػــ ايــــدٜٚو، ستاقــــس٠ يــ

 .2014ّ)ا٫يهرت١ْٝٚ( 


