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 هذا الكتاب أصل

 

سمحٌ شمؽؿقكم شمؼدم سمف اًمبوطمٌ إمم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؼضوء قموم 

ًٓ عمتطؾبوت احلصقل قمغم درضمي اعموضمستػم  :هـ٩٣٤9 اؾمتؽام

 ؿمعبي إكظؿي. ،ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقي
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 مقدمة

إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو 

أقمامًمـو، مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف، وأؿمفد  وؾمقئوت

أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمفد أن حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف، صغم اهلل 

 وؾمؾؿ قمؾقف وقمغم آًمف وصحبف، أمو سمعد:

ومؼد قمـقً اًمنميعي سمؿقوقع اًمـػؼي، وكظؿتفو أطمسـ كظوم، وأوضمبً 

 شمػصقؾ شمزظمر سمف اعمصـػوت اًمػؼفقي ذم خمتؾػ اًمـػؼي ًمألىمورب واًمزوضموت، ذم

 اعمذاهى.

 ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﴿ شمعومم: اهلل ىمول إوٓد كػؼي ومػل

رزقهن  ظؾقؽمولهن »: ملسو هيلع هللا ىلصوذم كػؼي اًمزوضموت ىمول اًمـبل  ،[3٤٤]اًمبؼرة:

، سمؾ طمتك اعمطؾؼي ذات احلؿؾ ىمول اهلل شمعومم ذم ؿملن (٩)«بالمعروف وكسوتهن

 ٹ ٹ ٿٿ ٹ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ﴿كػؼتفو: 

 .[6]اًمطالق: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ

                                           

( )يمتوب احلٍ، سموب سمقون وضمقه ٩3٩٤( سمرىمؿ: )٣/٤5) "صحقحف"رواه مسؾؿ ذم  (1)

 اإلطمرام وأكف جيقز إومراد احلٍ واًمتؿتع واًمؼران( .
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حموؾمـ اًمنميعي، ومـ صقر اًمتؽوومؾ واًمؽماطمؿ ذم اعمجتؿع وهذا اًمبوب مـ 

 اعمسؾؿ، وموحلؿد هلل اًمذي هداكو هلذا.

وىمد أـمول اًمػؼفوء ذم شمؼرير مسوئؾف، ويمون مـ دواقمل ذًمؽ مو ذيمره اسمـ 

وإكام أيمثركو مـ هذه اعمسوئؾ "كجقؿ، ومؼد ىمول سمعد ذيمره مجؾي مـ مسوئؾ اًمـػؼي: 

 .(٩)"ـو مـ شمؼصػمهؿ ذم طمؼقىمفـشمـبقفو ًمألزواج عمو كراه ذم زموك

وإزاء مو ىمد يؼع مـ شملظمػم أو شمؼصػم ذم اًمـػؼي، مع أمهقتفو وشمعؾؼ طموضموت 

اًمـُؿـػَؼ قمؾقف إصؾقي هبو: يمون ٓ سمد مـ إطموـمي اًمـػؼي سمنضمراءات كظومقي حتؼؼ 

وصقهلو إمم مستحؼفو دون شملظمػم. وىمد قمـل اعمـظؿ سمذًمؽ ذم قمدد مـ إكظؿي 

 ؽ:اًمؼضوئقي، ومـ ذًم

ىمرر كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي أطمؽومًو ظموصي ومقام يتعؾؼ سموًمـػؼي، ذم  .٩

آظمتصوص اًمدوزم، وذم آظمتصوص اعمؽوين، وذم اإلطمضور اجلؼمي قمـد 

 همقوب مـ قمؾقف اًمـػؼي: إذا رأت اعمحؽؿي ذًمؽ.

ىمرر كظوم اًمتـػقذ طمؽاًم ظموصًو سموًمـػؼي، ومؼد أضموز احلجز قمغم كصػ اًمراشمى  .3

همػمهو مـ اًمديقن، ومؾؿ جيز احلجز قمغم أيمثر مـ صمؾٌ  ًمديـ اًمـػؼي: سمخالف

 اًمراشمى.

صدر ممظمرًا ىمرار جمؾس اًمقزراء ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي سمرىمؿ  .٤

هــ سموعمقاومؼي قمغم شمـظقؿ صـدوق ٩5/٩٩/٩٣٤8( وشموريخ 679)

هيدف اًمصـدوق إمم وامن سف "اًمـػؼي، وىمد ضموء ذم اعمودة اًمثوًمثي مـف: 

                                           

ذم سمحثف: كػؼي (، وىمد دّل قمؾقف د.ظموًمد اعمزيـل ٣/٩9٣اًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ ) (1)

 اًمزوضمي ذم اًمعٍم احلوض، مـشقر قمغم اًمشبؽي.
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، ويؽقن ذًمؽ سملن يدومع اًمصـدوق "..ون شملظمػماًمـػؼي ًمؾؿستػقديـ د

 اًمـػؼي صمؿ يرضمع سموعمبؾغ قمغم مـ هق قمؾقف ويسؽمده مـف.

وكظرًا حلداصمي صدور شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي ومؼد رهمبً أن يؽقن سمحثل 

 اًمتؽؿقكم ًمـقؾ درضمي اعموضمستػم ذم هذا اعمجول، واظمؽمت ًمف قمـقان:

 (دراشة مؼاركة -أحؽام صـدوق افـػؼة )

سمقون آظمتصوصوت وذًمؽ مـ ظمالل دمؾقي مقاد اًمتـظقؿ وًمقائحف ذم 

اًمـظومقي واًمؼضوئقي ذات اًمصؾي سمدومع اًمـػؼي وإفمفور معوجلوت إكظؿي 

اًمؼضوئقي إلؿمؽوٓت اًمـػؼي، وسمقون اًمتـظقؿ اإلداري واعموزم ًمصـدوق اًمـػؼي، 

 وسمقون أطمؽوم سف اًمـػؼي مـ اًمصـدوق واؾمؽمدادهو، وكحق ذًمؽ ممو يمون

 ًمصقؼ اًمصؾي سمؿحؾ اًمبحٌ يمام هق مبلم ذم ظمطي اًمبحٌ.
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 أٌمٍح المُضُع َأسثاب اختٍاسي:

 شمتجغم أمهقي اعمقوقع وأؾمبوب اظمتقوري ًمف ذم قمدة أمقر، مـ أمهفو:

إفمفور ؿمؿقًمقي اًمنميعي اإلؾمالمقي واؾمتقعوب أطمؽومفو ًمشتك كقاطمل  .٩

 احلقوة، ومـ ذًمؽ مو يتعؾؼ سموٕهة.

ًمـَّػؼي، ممو يستدقمل اًمبحٌ ذم شمـظقؿف مع مؼوركتف طمداصمي إكشوء صـدوق ا .3

 سموًمػؼف اإلؾمالمل.

اًمرهمبي ذم اًمتعرف قمغم ضمقاكى مشؽالت واىمع اًمـػؼي ومو يتعؾؼ هبو،  .٤

 واإلؾمفوم ذم سمحثفو ومعوجلتفو.

صؾي هذا اعمقوقع سمؿجول ختصيص، وهق اًمسقوؾمي اًمنمقمقي وإكظؿي،  .٣

  اعمجتؿع اعمسؾؿ.وصؾتف مـ ضموكى آظمر سمجقاكى اًمتؽوومؾ واًمؽماطمؿ ذم

 أن هلذا اعمقوقع وىموئع وىمضويو ذم اعمحويمؿ اًمنمقمقي، حيسـ سمحثفو. .5

 مشكلح الثحث:

شمؽؿـ مشؽؾي اًمبحٌ ذم أن ضمّدة اعمقوقع دمعؾ معوعمف اًمـظريي واًمتطبقؼقي 

سمحوضمي إمم سمحٌ ودراؾمي، ومؼد صدر شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، ومل يسبؼ ًمف كظػم 

يمام أن اًمالئحي اًمتـػقذيي مل شمصدر سمعد، ومدراؾمي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، 

هذا اعمقوقع ذم هذه اعمرطمؾي يسفؿ ذم صقوهمتف وشمقوقحف وسمقون ضمقاكبف 

 اعمختؾػي، مـ اًمـقاطمل: اًمنمقمقي، واًمـظومقي، واًمعؿؾقي.



 

 

٩٩ 

 الذساساخ الساتقح:

مل أضمد سمحًثو ذم هذا اعمقوقع سمخصقصف: كظًرا حلداصمي إكشوء صـدوق 

 وضمدشمف ممو ًمف صؾي مو يليت:اًمـػؼي، وأىمرب مو 

)مؼوع اإلجراءات ادـظؿة فؾطالق وما يستب ظؾقه دراؾمي سمعـقان:  .٩

، إقمداد أ.د ؾمومل سمـ قمبد اًمعزيز اًمدامغ، وهق مـ فؾزوجة واألبـاء(

 دراؾموت مجعقي مقدة اخلػميي ًمؾحد مـ اًمطالق وآصموره.

وهذه اًمدراؾمي أقمدت ىمبؾ إكشوء صـدوق اًمـػؼي، واؿمتؿؾً قمغم 

مؼؽمطموت ًمتحصقؾ اًمـػؼي ودومعفو، يمون مـفو: اىمؽماح إكشوء صـدوق اًمـػؼي، 

اًمتقصقي اًمراسمعي: اعمقاومؼي قمغم أًمقي اعمؼؽمطمي ًمتحصقؾ "وضموء مـ شمقصقوهتو: 

وع صـدوق اًمـػؼي اًمقاضمبي ودومعفو إمم مستحؼفو، واعمتؿثؾ ذم اعمقاومؼي قمغم منم

 ، ومؼد شمؽقن مـ اًمدراؾموت اًمتل أؾمفؿً ذم إكشوء اًمصـدوق.(٩)"اًمـػؼي

)صـدوق افـػؼة مؼوع اإلجراءات ادـظؿة فؾطالق وما : دراؾمي سمعـقان .3

مروقي سمـ حمؿد : ، إقمداد: اًمديمتقرةيستب ظؾقه فؾزوجة واألبـاء(

اعمؾؽ اًمؼمديز، إؾمتوذة اعمسوقمدة ذم ىمسؿ اخلدمي آضمتامقمقي ذم ضمومعي 

ؾمعقد، واًمبحٌ يمذًمؽ مـ دراؾموت مجعقي مقدة اخلػميي ًمؾحد مـ 

اًمطالق وآصموره، ومـشقر قمغم مقىمعفو، وهق يمسوسمؼف يؼدم شمصقرًا مؼؽمطمًو 

 ًمصـدوق اًمـػؼي: ىمبؾ إكشوئف سموًمػعؾ.

                                           

، وهل مـشقرة قمغم مقىمع مجعقي مقدة اخلػميي ًمؾحد (3٣7ص)اكظر: اًمدراؾمي اعمشور إًمقفو،  (1)

 مـ اًمطالق وآصموره.
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وموًمدراؾمتون إذن قمـقتو سموىمؽماح أًمقوت اًمتل حتؼؼ وصقل اًمـػؼي دون 

، وًمقستو دراؾمي ًمتـظقؿ اًمصـدوق كػسف، شملظمػم، ومـفو اىمؽماح إكشوء اًمصـدوق

ومؼوركتف سموًمػؼف اإلؾمالمل، إذ إهنام ىمد أقمدشمو ىمبؾ صدوره، سمخالف مو أكقي 

 سمحثف سمنذن اهلل، ومنكف متعؾؼ سمتـظقؿ اًمصـدوق ومؼوركتف سموًمػؼف اإلؾمالمل.

 مىٍج الثحث:

ؾملؾمػم ذم هذا اًمبحٌ قمغم اعمـفٍ اًمعؾؿل اعمتبع ذم اعمعفد اًمعوزم ًمؾؼضوء 

 يمام يكم: وهق

 مجع اعمودة اًمعؾؿقي اعمتعؾؼي سمؿقوقع اًمبحٌ. .٩

شمصقير اعمسلًمي اعمراد سمحثفو شمصقيرًا دىمقًؼو ىمبؾ سمقون طمؽؿفو: ًمقتضح اعمراد  .3

 مـ سمحثفو.

إذا يموكً اعمسلًمي مـ مقاوع آشمػوق، وملذيمر طمؽؿفو سمدًمقؾف، مع شمقصمقؼ  .٤

 آشمػوق مـ مظوكف اعمعتؼمة.

 وملشمبع مو يكم: إذا يموكً اعمسلًمي مـ مسوئؾ اخلالف .٣

حترير حمؾ اخلالف إذا يموكً سمعض صقر اعمسلًمي حمؾ ظمالف،  -أ

 وسمعضفو حمؾ اشمػوق.

ذيمر إىمقال ذم اعمسلًمي، وسمقون مـ ىمول هبو مـ أهؾ اًمعؾؿ، ويؽقن  -ب

 قمرض اخلالف طمسى آدموهوت اًمػؼفقي.



 

 

٩٤ 

آىمتصور قمغم اعمذاهى اًمػؼفقي اعمعتؼمة، مع اًمعـويي سمِذيمر مو شمقن  -ج

ىمقف قمؾقف مـ أىمقال اًمسؾػ اًمصوًمح، وإذا مل أىمػ قمغم مسلًمي اًمق

 ذم مذهى مو وملؾمؾؽ ومقفو مسؾؽ اًمتخريٍ مو أمؽـ.

 شمقصمقؼ إىمقال مـ مصودرهو إصؾقي. -د

اؾمتؼصوء أدًمي إىمقال، مع سمقون وضمف اًمدًٓمي، ومو يِرُد قمؾقفو مـ  -هـ

 مـوىمشوت، ومو جيوب سمف قمـفو إن أمؽـ ذًمؽ، وشمؽقن سمعد اًمدًمقؾ

 مبوذة.

 اًمؽمضمقح إن أمؽـ مع سمقون ؾمببف، وذيمر صمؿرة اخلالف إن وضمدت. -و

آقمتامد قمغم أمفوت اعمصودر واعمراضمع إصؾقي إن وضمد ومقفو مو  -ز

 يغـل قمـ همػمهو ذم اًمتحرير واًمتقصمقؼ واًمتخريٍ واجلؿع.

 اًمؽميمقز قمغم مقوقع اًمبحٌ، ودمـى آؾمتطراد. .5

 دمـى ذيمر إىمقال اًمشوذة. .6

 سمدراؾمي مو ضمد مـ اًمؼضويو ممو ًمف صؾي واوحي سموًمبحٌ.اًمعـويي  .7

 شمرىمقؿ أيوت اًمؼرآكقي وسمقون ؾمقرهو مضبقـمي اًمشؽؾ. .8

ختريٍ إطموديٌ مـ مصودرهو إصؾقي، وإصمبوت اًمؽتوب، واًمبوب،  .9

واجلزء، واًمصػحي، وسمقون مو ذيمره أهؾ اًمشلن ذم درضمتفو إن مل شمؽـ ذم 

 ومليمتػل سمتقصمقؼفو مـفام.اًمصحقحلم أو أطمدمهو، ومنن يموكً يمذًمؽ 

 ختريٍ أصمور مـ مصودرهو إصؾقي، واحلؽؿ قمؾقفو. .٩0

اًمتعريػ سموعمصطؾحوت ِمـ يمتى اًمػـ اًمذي يتبعف اعمصطؾح، أو مـ يمتى  .٩٩

 اعمصطؾحوت اعمعتؿدة.



 

 

٩٣ 

شمقصمقؼ اعمعوين مـ معوضمؿ اًمؾغي اعمعتؿدة، وشمؽقن اإلطموًمي قمؾقفو سموعمودة،  .٩3

 واجلزء واًمصػحي.

واإلمالء، وقمالموت اًمؽمىمقؿ، ومـفو قمالموت  اًمعـويي سمؼقاقمد اًمؾغي .٩٤

اًمتـصقص ًمميوت اًمؽريؿي، وًمألطموديٌ اًمنميػي، وًممصمور، وٕىمقال 

 اًمعؾامء، ومتققز اًمعالموت أو إىمقاس، ومقؽقن ًمؽؾ مـفو قمالمتف اخلوصي.

إذا ورد ذم اًمبحٌ ذيمر أمويمـ، أو ىمبوئؾ، أو ومَِرق، أو أؿمعور أو همػم ذًمؽ،  .٩٣

 و إن يمون هلو مـ اًمعدد مو يستدقمل ذًمؽ.وملوع هلو ومفرؾًمو ظموص  

شمرمجي إقمالم همػم اعمشفقريـ سمنجيوز، سمِذيمر اؾمؿ اًمَعَؾؿ، وكسبف، وشموريخ  .٩5

ووموشمف، ومذهبف اًمعؼدي واًمػؼفل، واًمِعؾؿ اًمذي اؿمتفر سمف، وأهؿ ممًمػوشمف، 

إن ؿموء اهلل شمعومم سمخومتي أذيمر ومقفو -ومصودر شمرمجتف، وأظمتؿ اًمبحٌ 

 وئجف.مؾخص اًمبحٌ وأهؿ كت

 ذيؾً اًمبحٌ سموًمػفورس اًمعومي اعمتعورف قمؾقفو، وهل: .٩6

 ومفرس أيوت اًمؼرآكقي اًمؽريؿي. -أ

 ومفرس إطموديٌ اًمـبقيي اًمنميػي. -ب

 ومفرس أصمور. -ج

 ومفرس إقمالم اعمؽمضمؿ هلؿ. -د

 ىموئؿي اعمصودر واعمراضمع. -هـ

 ومفرس اعمقوققموت. -و

 



 

 

٩5 

 تقسٍماخ الثحث:

 قد، وومصؾلم، وظمومتي، صمؿ ومفورس.يشتؿؾ اًمبحٌ قمغم مؼدمي، ومتف

 وشمػصقؾ ذًمؽ قمغم اًمـحق أيت:

وحتتقي قمغم أمهقَّي اعمقوقع، وأؾمبوب اظمتقوره، ومشؽؾي اًمبحٌ، ادؼدمة: 

 واًمدراؾموت اًمسوسمؼي، ومـفٍ اًمبحٌ، وشمؼسقامشمف.

 وومقف: افتؿفقد:

 شمعريػ اًمـػؼي، وومقف: ادبحث األول:

 اعمطؾى إول: شمعريػ اًمـػؼي ًمغي.

 اًمثوين: شمعريػ اًمـػؼي ذم آصطالح.اعمطؾى 

 وفمقػي اًمدوًمي ذم جمول إهة، وومقف: ادبحث افثاين:

اعمطؾى إول: اًمتعريػ سمقفمقػي اًمدوًمي ذم جمول إهة، وقمالىمي 

 إكشوء صـدوق اًمـػؼي هبو.

اعمطؾى اًمثوين: آظمتصوصوت اًمـظومقي واًمؼضوئقي ذات اًمصؾي سمدومع 

 اًمـػؼي وومقف:

 ظمتصوص اًمدوزم.اًمػرع إول: آ

 اًمػرع اًمثوين: آظمتصوص اًمـققمل.

 اًمػرع اًمثوًمٌ: آظمتصوص اعمؽوين.
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 معوجلوت إكظؿي اًمؼضوئقي إلؿمؽوٓت اًمـػؼي، وومقف: ادبحث افثافث:

 اعمطؾى إول: شمقؾمقع آظمتصوص اًمؼضوئل وومقف:

 اًمػرع إول: آظمتصوص اًمدوزم.

 اًمػرع اًمثوين: آظمتصوص اعمؽوين.

 ين: اإلطمضور اجلؼمي.اعمطؾى اًمثو

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: احلجز واًمتـػقذ.

 اعمطؾى اًمراسمع: إكشوء صـدوق ًمؾـػؼي.

 ، وومقف:افػصل األول: افتـظقم اإلداري وادايل فصـدوق افـػؼة

 اًمتـظقؿ اإلداري ًمصـدوق اًمـػؼي. ادبحث األول:

اعمطؾى إول: إكشوؤه وارشمبوـمف اإلداري، ومتتعف سموًمشخصقي 

 آقمتبوريي.

 اعمطؾى اًمثوين: جمؾس إدارة اًمصـدوق وومقف:

 اًمػرع إول شمؽقيـ جمؾس اإلدارة:

 اًمػرع اًمثوين: اظمتصوصوت جمؾس اإلدارة:

 اًمػرع اًمثوًمٌ: اضمتامقموت جمؾس اإلدارة.

 اًمػرع اًمراسمع: ىمرارات جمؾس اإلدارة.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: اإلدارة اًمعومي ًمؾصـدوق ومفامهتو.
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 اًمتـظقؿ اعموزم ًمصـدوق اًمـػؼي. ادبحث افثاين:

 اعمطؾى إول: اعمقارد اعموًمقي ًمؾصـدوق، وومقف:

 اًمػرع إول: إقموكي اًمدوًمي.

 اًمػرع اًمثوين: اًمتؼمقموت واعمـح واهلبوت واًمقصويو وإوىموف.

 اًمػرع اًمثوًمٌ: اعمقارد إظمرى.

 اعمطؾى اًمثوين: طمسوسموت اًمصـدوق ومقزاكقتف اًمسـقيي.

 رىموسمي قمغم أقمامل اًمصـدوق، وومقف:اًم ادبحث افثافث:

 اعمطؾى إول: اًمرىموسمي اًمداظمؾقي.

 اعمطؾى اًمثوين: اًمرىموسمي اخلورضمقي وومقف.

 اًمػرع إول: ديقان اعمراىمبي اًمعومي.

 اًمػرع اًمثوين: اجلفي اًمؼضوئقي.

 اعمؼوركي سموًمػؼف اإلؾمالمل. ادبحث افرابع:

 ، وومقف:واشسدادهاافػصل افثاين: أحؽام رصف افـػؼة من افصـدوق 

 أطمؽوم سف اًمـػؼي مـ اًمصـدوق، وومقف: ادبحث األول:

 اعمطؾى إول: اعمستػقدون وطموٓت اًمٍمف.

 اًمػرع إول: مـ صدر ًمف طمؽؿ ىمضوئل سموًمـػؼي ومل يـػذ.

اًمػرع اًمثوين: مـ صدر ًمف أمر ىمضوئل سموًمـػؼي، ومطوًمبتف 

 مـظقرة.
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ىمبؾ صدور طمؽؿ اًمػرع اًمثوًمٌ: سف كػؼي ممىمتي ًمؾؿستػقد 

 .سموًمـػؼي

 اعمطؾى اًمثوين: إضمراءات اًمٍمف.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: وىمػ اًمٍمف وطموٓشمف.

 أطمؽوم اؾمؽمداد اًمصـدوق ًمؾـػؼي اًمتل سومفو، وومقف: ادبحث افثاين:

 اعمطؾى إول: آؾمؽمداد ممـ شمقمم اًمصـدوق دومع اًمـػؼي قمـف.

 اعمطؾى اًمثوين: آؾمؽمداد مـ اعمستػقد.

 اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾٍمف وآؾمؽمداد. :ادبحث افثافث

 وحتتقي قمغم: اخلامتة:

o .أهؿ اًمـتوئٍ اًمتل شّمؿ اًمتقصؾ إًمقفو 

o .ٌشمقصقوت اًمبوطم 

 وحتقي ومفرؾًمو ًمؾؿصودر واعمراضمع، وومفرؾًمو ًمؾؿقوققموت.افػفارس: 

 َختاًما:

وملمحد اهلل شمعومم: محًدا يمثػًما ـمقًبو مبوريًمو ومقف: قمغم مو ين زم مـ إقمداد هذا 

ويمتوسمتف، وقمغم مو ين مـ أؾمبوب ـمؾى اًمعؾؿ وحتصقؾف، صمؿ اًمشؽر  اًمبحٌ

ًمؽؾ مـ ؾموهؿ ذم ذًمؽ وأظمص منمف اًمبحٌ، ومضقؾي اًمشقخ إؾمتوذ 

اًمديمتقر: كوس سمـ حمؿد اجلقومون، أؾمتوذ اًمسقوؾمي اًمنمقمقي ذم اعمعفد اًمعوزم 
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ًمؾؼضوء، طمػظ اهلل وؾمدده وسمورك ذم قِمؾؿف وقَمؿؾف، ضمزاه ظمػم مو ضمزى أؾمتوًذا 

 ـ شمؾؿقذ.قم

ويمام أؾملًمف اهلل شمعومم أن يقومؼـو ًمؾعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح، وأن يعؾؿـو مو 

 يـػعـو ويـػعـو سمام قمؾؿـو، إكف ؾمؿقع ىمريى جمقى.

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 

 بن ؾماد بن إبراهقم افعامرقم هاربإ

                    جوال:

Email:  abumuad93@gmil.com 
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 التمهيد

 وومقف صمالصمي مبوطمٌ:

 اعمبحٌ إول: شمعريػ اًمـػؼي.

 اعمبحٌ اًمثوين: وفمقػي اًمدوًمي ذم جمول إهة.

 اعمبحٌ اًمثوًمٌ: معوجلوت إكظؿي اًمؼضوئقي إلؿمؽوٓت اًمـػؼي.
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 المبحث الأول
يف النفقة لغة    واصطلاح ا تعر

 وومقف مطؾبون:

 المطلة األَل: تؼشٌف الىفقح لغح:

)َكَػَؼ(  ومصدرهو"ىمول أهؾ اًمؾسون: اًمـََػَؼي مػرد: مجعفو َكَػَؼوت وكِػوق 

واًمـقن واًمػوء واًمؼوف أصالن صحقحون، يدل أطمدمهو قمغم اكؼطوع رء 

وذهوسمف، وأظمر قمغم إظمػوء رء وإهماموف ومتك طمصؾ اًمؽالم ومقفام 

 .(٩)"شمؼورسمو

 اًمـِػوُق أيضو مجع اًمـػؼي مـ اًمدراهؿ يؼول:و، واًمـػوق سموًمؽن: ومِعؾ اعُمـوومُِؼ 

ڻ  ڻ ڻ﴿كػؼً سموًمؽن كِػوق اًمؼقم أي ومـقً ومـف ىمقل اهلل شمعومم: 

  .[٩00اإلهاء:] ﴾ہ  ہ ۀ ڻۀ

 .(3)مـػوق، أي يمثػم اًمـػؼيوىمد أكػؼً اًمدرهؿ، مـ اًمـػؼي. ورضمؾ 

                                           

 (.5/٣5٣) اسمـ ومورس، معجؿ مؼويقس اًمؾغي  (1)

(، وخمتور ٣/٩560) هـ،٤9٤ًمػورايب اؾجقهري ًماًمصحوح شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي،  (2)

 (.٩/٤٩6هـ )666اًمصحوح ًمؾرازي 
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َراِهؿ َوَكْحقَهو واًمزاد َوَمو  ْكَػوق َوَمو يـْػؼ مـ اًمدَّ واًمـػؼي: اؾْمؿ مـ اإْلِ

ْؽـَك واحلضوكي  ْوضَمي قمغم َزوضمَفو مـ َمول ًمؾطعوم واًمؽسوء َواًمسُّ يْػرض ًمؾزَّ

 .(٩)َوَكْحقَهو

 المطلة الثاوً: تؼشٌف الىفقح فً االصطالح:

ًمنمقمل شمطؾؼ سمنزاء إرادة اًمـػؼي اًمنمقمقي اًمقاضمبي اًمـػؼي ذم آصطالح ا

قمغم اعمرء عمـ يعقل، هذا وىمد قمرف اًمػؼفوء اًمـػؼي سمتعريػوت قِمدة أؾمقق مـفو 

 شمعريػو سموقمتبور يمؾ مذهى:

 .(3)"اإلدرار قمغم اًمٌمء سمام سمف يؼقم سمؼوءه"ومؼد قمرومفو احلـػقي سملهنو: 

 .(٤)"أدمل دون هفمو سمف ىمقام معتود طمول "وقمرومفو اعموًمؽقي أهنو: 

أمو قمـد اًمشوومعقي ومؾؿ أىمػ سمعد اًمتتبع قمغم شمعريػ هلؿ سموًمـػؼي، وإكام قمرومقا 

 .(٣)"وهق اإلظمراج، وٓ يستعؿؾ إٓ ذم اخلػم"اإلكػوق: 

 .(5)وقمرومفو احلـوسمؾي أهنو: يمػويي مـ يؿقكف ـمعوًمو ويمسقة ومسؽـًو وشمقاسمعفو

                                           

 (.3/9٣3معجؿ اًمقؾمقط ) (1)

 (.5/659اًمبقوكي ذح اهلدايي )و(. ٣/٤78اًمعـويي ذح اهلدايي ) (2)

 (.٣/٩8٤ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر ) (3)

(، طموؿمقي اجلؿؾ قمغم ذح اعمـفٍ 5/٩5٩مغـل اعمحتوج إمم سمقون معرومي أًمػوظ اعمـفوج ) (4)

 (.8/٤0٩(، حتػي اعمحتوج ذم ذح اعمـوهٍ )٣/٣87)

 (.5/٣60اكظر: يمشوف اًمؼـوع ) (5)
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 يكم:وسمعد اؾمتعراض شمعريػ اًمػؼفوء ًمؾـػؼي يالطمظ مو

 ٕكف يشؿؾ اإلكػوق قمغم اًمغػم مطؾؼًو ؾمقاء  ػم موكع:، همأن شمعريػ احلـػقي

 يمون يؿقكف أٓ يؿقكف.

 وإكام ايمتػك  ،أمو شمعريػ اعموًمؽقي، همػم ضمومع : ٕكف مل يػصؾ ذم أكقاع اًمـػؼي

 سمذيمر أدمل ومؼط مموخيرج كػؼي مو يؿؾؽف مـ همػم أدمقلم يموًمبفوئؿ.

 ضمومع: ٕكف ذيمر اإلكػوق سمشؽؾ قموم ومل يػصؾ ػم هم، وأمو شمعريػ اًمشوومعقي

 هبو.

 ومفق مـ أطمسـفو ٕكف ؿمؿؾ مـ يؿقكف آدمقًو يمون أو  ،وأمو شمعريػ احلـوسمؾي

 همػمه، ومـع مـ دظمقل مـ ٓيؿقكف.

 وىمد طمٍم اًمػؼفوء اًمـػؼوت ذم صمالصمي أصـوف:

 كػؼي اًمزوضموت. -

 كػؼي إىمورب. -

 .(٩)نكػؼي اعمامًمقؽ مـ رىمقؼ وطمققا -

كػؼي اًمـؽوح: ٕهنو معوووي ذم مؼوسمؾي اًمتؿؽلم مـ آؾمتؿتوع، وٓ وأىمقاهو 

 .(3)شمسؼط سمؿيض اًمزمون، ومفل أىمقى مـ همػمهو

 

                                           

(، مغـل اعمحتوج 3/739(، طموؿمقي اًمصووي قمغم اًمنمح اًمصغػم )٣/٩5سمدائع اًمصـوئع ) (1)

 (.5/٣60( يمشوف اًمؼـوع )٩5٩/5)

 (.5/٩5٩(، ومغـل اعمحتوج )3/739طموؿمقي اًمصووي قمغم اًمنمح اًمصغػم ) (2)
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 المبحث الثاني
 وظيفة الدولة في مجال الأسرة

 وومقف مطؾبون:

 المطلة األَل: التؼشٌف تُظٍفح الذَلح فً مجال األسشج،

 َػالقح إوشاء صىذَق الىفقح تٍا.

اًمزمـ كظوم اضمتامقمل أو هل وطمدة ذم اًمـظوم آضمتامقمل إهة مـ ىمديؿ 

اًمذي فمفر مع ظمؾؼ اهلل ًمإلكسون قمغم إرض وىمد يموكً إهة ذم يمؾ 

مراطمؾفو مرآة شمعؽس اعمجتؿع اًمذي شمـشل ومقف مـ طمقٌ قمؼقدشمف وطمضورشمف 

ومستقى شمؼدمف، ويمون ًمإلؾمالم أصمر سمورز ذم سمـوء إهة وووع اًمضقاسمط 

ىمقومفو سموقمتبور إهة أطمد أهؿ ًمبـوت اعمجتؿع اإلؾمالمل،  واعمعويػم اًمتل شمـظؿ

وكظوم إهة ذم اإلؾمالم هق ضمزء مـ كظرة اإلؾمالم ًمؾخؾؼ، وًمؾؽقن، 

 وعمريمز اإلكسون ذم هذا اًمؽقن وًمؾفدف مـ وضمقد اإلكسون ومقف.

 ًمذًمؽ ومفق كظوم متؽومؾ، وسمؾغ مـ اإلسمداع همويتف ومـ اإلطمؽوِم مـتفوه.

أيمؿؾ ًمـو اًمديـ وأشمؿ قمؾقـو  ▐اهلل  وٓ قمجى ذم ذًمؽ ومنن

 چ چ چ﴿ اًمـعؿي، وريض ًمـو اإلؾمالم ديـًو، ىمول اهلل شمعومم:
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 ڈ ژ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[٤]اعموئدة: ﴾گ  ک ک ک ڑک ڑ ژ

يضؿـ ًمؾؿجتؿع اًمؽماسمط سملم أومراده واًمتعوون ذم ؾمبقؾ وكظوم اإلؾمالم 

شمؽقيـ جمتؿع أومضؾ، هذا وإن دور اًمدوًمي اإلؾمالمقي يشؿؾ قمغم قمدة أمقر 

أمهفو طمػظ اًمديـ قمغم أصقًمف اعمستؼرة ومو أمجع قمؾقف ؾمؾػ إمي وإىمومي 

احلدود ًمتصون حمورم اهلل شمعومم قمـ آكتفوك وحتػظ طمؼقق قمبوده مـ اًمتعدي 

 وكحقه.

وًمعؾ مـ أسمرز مو أيمدشمف اًمنميعي اإلؾمالمقي وإدًمي قمغم ذًمؽ قمديدة ذم 

اًمؽتوب واًمسـي وهق مـ واضمبوت اًمدوًمي ذم اإلؾمالم هق إىمومي اًمعدل ورد 

 ۉ ۅ ۋ ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: ڤ اعمظومل يؼقل اهلل

، [58اًمـسوء:] ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ ەئ ەئوئ ائ ائ ى ېى ې ې ۉ ې

 ڤ ڤ ٹڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ويؼقل شمعومم: 

وقمغم هذا إؾموس ومنن إىمومي اًمدوًمي ًمؾعدل ورد  [٣3اعموئدة:] ﴾ڦ

اعمظومل يعتؼم مـ أذف اًمقاضمبوت وسمف ىمقام اًمدوًمي واؾمتؼرارهو وقمغم هذا 

وقمفد ظمؾػوئف مـ سمعده ومـ سمعدهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمســ ضمرى اًمعفد اًمـبقي ذم طمقوشمف 

حتري إىمومي اًمعدل ورد اعمظومل، واًمعدل مـ أهؿ مـ طمؽوم أهؾ اإلؾمالم ذم 

ؾموهو اإلؾمالم واًمتل يؼقم قمؾقف اعمجتؿع اإلؾمالمل، وإؾمس اًمتل اعمبودئ اًمتل أر

هق  :، وإىمومي اًمعدل ورد اعمظومل شممؾمس قمؾقفو اًمعالىموت سملم أومراد اعمجتؿع اعمسؾؿ

، وموعمجتؿع اًمذي اعمعقور اًمذى يدرك مـ ظمالًمف مدى صمبوت اعمجتؿع وإؾمتؼراره

اضمبوت، وًمذًمؽ قمـل يتػشك ومقف اًمظؾؿ شمضقع ومقف احلؼقق وشمغقى سملم أومراده اًمق
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واًمػئوت وإؿمخوص، ىمول  اإلؾمالم سموًمعدل، وضمعؾف طمؼًو ًمؾجؿقع مع اًمطبؼوت

 ڀ ڀ ڀ پ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿شمعومم: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

، ومال [٩٤5اًمـسوء:] ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ

ومرق سملم اًمغـك واًمػؼػم واًمصغػم واًمؽبػم واًمصوًمح واًمطوًمح واًمضعقػ 

اًمعدو واًمؼقي واًمؽوومر واعمسؾؿ واحلويمؿ واعمحؽقم واحلؼػم واًمعظقؿ و

 ٻ ٻ ٱ﴿.. وموًمؽؾ ذم مقزان اًمعدل ؾمقاء، ىمول شمعومم: .واًمصديؼ

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڤ ڤ ٹ ٹڤ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[35احلديد:] ﴾ ڦ ڤ

 (٩)وقمغم هذا اًمســ وهذه اعمؼقموت شمؼقم اًمدول وىمد طمؽل قمـ اسمـ شمقؿقي

إن اهلل يـٍم اًمدوًمي اًمعودًمي وإن يموكً يموومرة وٓ يـٍم اًمدوًمي ": ♫

 .(3)"اًمظوعمي وًمق يموكً مممـي

واعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي واكطالىمًو مـ دؾمتقرهو اعمستؿد أطمؽومف مـ 

اًمؽتوب واًمسـي يموكً قمغم زيودة ذم حتري اًمعدل وإىمومي واعمظومل ومؼد أوًمً هذا 

                                           

شمقؿقي: هق أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ سمـ قمبداًمسالم سمـ شمقؿقي احلراين، شمؼل اًمديـ، أسمق اًمعبوس،  اسمـ (1)

هـ(، مـ ممًمػوشمف: اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي، اىمتضوء اًمٍماط اعمستؼقؿ، مـفوج 738شمقذم ؾمـي )

 اًمسـي، وهمػمهو يمثػم.

( ، ؿمذرات اًمذهى ٩/٩5٣(، اًمدرر اًمؽومـي )٩٣/553اًمبدايي واًمـفويي ) يـظر:

(8/٩٣3.) 

 .(8٩-80ص)احلسبي ذم اإلؾمالم، اسمـ شمقؿقي  (2)
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وممو يتعؾؼ سمؿحؾ سمحثـو ومنن مقوقع إهة ٓيزال حمط ، إمر قمـويي سموًمغي

بـي إؾموؾمقي، واًمبذرة اهتامم ًمدى اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي: ٕهنو شمعد اًمؾ

ومؿتك صؾحً إهة، وصؾح طموهلو وصؾح اعمجتؿع،  إومم ذم سمـوء اعمجتؿع

وشمسعك اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ضموهدة ًمتقومػم طمؼقق إهة يمومؾي وومؼ 

اًمنميعي اإلؾمالمقي، وشمؼدم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ًمرقمويوهو وإلرسموب 

ن آضمتامقمل ًمألصحوب اًمدظمؾ إه اًمػؼػمة سمعض اعمعقكوت مثؾ اًمضام

اعمحدود وهمػمهو مـ اإلقموكوت واعمسوقمدات اًمتل شمؼدمفو اعمؿؾؽي اًمعرسمقي 

 .اًمسعقديي ذم داظمؾفو وذم ظمورضمفو

يعتؼم كققًمو مـ أكقاع اًمبـقك اعمتخصصي ذم اعمؿؾؽي  (٩)وصـدوق اًمـػؼي

وحتؼؼ أهداف اىمتصوديي  ،اًمعرسمقي اًمسعقديي، اًمتل ٓ هتدف إمم اًمرسمح

ويميمد هنٍ اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ذم رقمويي اعمحتوضملم،  ،امقمقيواضمت

واًمقىمقف إمم ضموكبفؿ، سمام يعزز آؾمتؼرار إُهي، ويعزز دور إهة 

وىمقومفو سمؿسموًمقوهتو سموقمتبورهو كقاة اعمجتؿع واحلووـي إومم ًمألسمـوء، 

اًمذي  واًمراقمل اًمرئقز ٓطمتقوضموهتؿ، واحلومل ًمؾؿجتؿع مـ اًمتػؽؽ، إمر

يستدقمل شمعزيز ىمقة اًمرواسمط إهيي، وشمزويد إهة سمعقامؾ اًمـجوح اًمالزمي 

 ًمتؿؽقـفو مـ رقمويي أسمـوئفو وشمـؿقي مؾؽوهتؿ وىمدراهتؿ.

وشمؼقم ومؽرة صـدوق اًمـػؼي قمغم أؾموس شمدظمؾ اًمدوًمي ذم شململم طمؼقق 

اًمضعػوء مـ اعمطؾؼوت وإـمػول وسموًمتوزم دقمؿ هذا اًمصـدوق سمؿقارد مـوؾمبي 

 لملم قمقش يمريؿ ًمؾؿرأة واًمطػؾ ومقام شمؽوسمده مـ قمـوء.ًمت

                                           

 هـ.٩5/٩٩/٩٣٤8شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي واًمصودر  (1)
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 .: افتلصقل افػؼفي فصـدوق افـػؼةؾرع

اًمؼقل ذم أطمؽوم صـدوق اًمـػؼي ومرع مـ اًمؼقل ذم أطمؽوم اًمـػؼي اعمتعقـي 

ذقمو قمغم اعمرء عمـ يعقل ومقعتؼم صـدوق اًمـػؼي هق إداة اًمتطبقؼقي واًمتـػقذيي 

اًمنمع قمغم اًمرضمؾ مـ اإلكػوق ؾمقاء ذم إلكػوذ طمؼقق اًمـػؼي اًمتل أوضمبفو 

 إهة اًمؼوئؿي أو إهة اعمـحؾي.

وإذا شمؼرر يمقن اًمؼقل ذم صـدوق اًمـػؼي ومرع مـ اًمؼقل ذم أطمؽوم اًمـػؼي، 

 ومقؼول إكف ىمد صمبً طمؽؿ اًمـػؼي سموًمؽتوب واًمسـي وسموإلمجوع:

 ؾلما من افؽتاب:

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ىمول اهلل شمعومم: 

 .[٤٣سوء:اًمـ] ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿وىمول اهلل شمعومم: 

 .[7اًمطالق:] ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

اًمقزم قمغم مـ يعقل وقمغم كػؼي قمغم وضمقب  أن إيي داًمي ووجة افدالفة:

 وأن مدار اًمؼقامي هق اًمتػضقؾ واإلكػوقكػؼي اًمرضمؾ قمغم زوضمتف، وضمقب 

 كػؼتفو مل يؽـ ىمقامًو قمؾقفو، وإذا مل يؽـ ىمقامًو قمؾقفو يمون هلو  ومـ)متك قمجز قمـ
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 .(3)ًمزوال اعمؼصقد اًمذي ذع ٕضمؾف اًمـؽوح( ،(٩)اًمعؼد ومسخ

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ﴿ :وىمول اهلل شمعومم

 ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮻﮼ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵

 .[3٤٤اًمبؼرة:]

أن إيي داًمي قمغم وضمقب اًمـػؼي قمغم اًمزوج طمتك )إذا ـمؾؼ  ووجه افدالفة:

زوضمتف وًمف مـفو وًمد وملروعً ًمف وًمده وضمى قمغم اًمقاًمد كػؼتفو ويمسقهتو 

 .(٤)سموعمعروف(

                                           

وهذه اعمسلًمي يبحثفو اًمػؼفوء ذم طمؼ ـمؾى اًمزوضمي اًمػسخ ذم طمول قمجز أو امتـوع اًمزوج  (1)

ومنذا قمجز اًمزوج قمـ اإلكػوق قمغم زوضمتف ومفؾ هلو احلؼ ذم ، ل حمؾ كزاعقمـ اًمـػؼي، وه

 آمتـوع مـ ـموقمتف و ـمؾى اًمػسخ مـف، قمغم ظمالف:

َٓ يثبً هَلَو سمِوًْمَػْسِخ:ا ٕن اهلل شمعومم أوضمى أكظور اعمعن  افؼول األول: وهقمذهى احلـقَػي: 

 :انظر [380]اًمبؼرة: ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿سموًمديـ ذم ىمقًمف شمعومم: 

 (.095-3/095)رداملحتار 

وومِِعّقي، ومذهى َاحلـوسمؾي: يثبً ًمؾزوضمي اخلقور إِْن  اَفَؼوَل افثاين: مذهى اعَموًمؽقي، َومذهى اًمشَّ

ًْ َأْمَرَهو ًمِْؾَؼويِض ـَموًمَِبًي وَمْسَخ كَِؽوطِمَفو،  ْوضِمقَِّي، َوإِْن ؿَموَءْت َروَمَع ًْ قَمغَم اًمزَّ ؿَموَءْت سَمِؼَق

 ، (530 - 3/5٩8)قمـ اًمزوضمي.اكظر: اًمدؾمقىمل واًمنمح اًمؽبػم  وضمقازهو ًمدومع اًمرضر

 .(.٩8٩ - 8/٩75( واكظر )اعمغـل ٣٣٣ - ٤/٣٣3)مغـل اعمحتوج  :واكظر

 .(5/٩69) اكظر: اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن، ًمإلموم اًمؼرـمبل (2)

 .(٩/٤07)ي اًمـجد اكظر: شمقومقؼ اًمرمحـ ذم دروس اًمؼرآن، اسمـ اعمبورك احلريؿكم (3)
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پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وىمول اهلل شمعومم: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

 .[6اًمطالق:] ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ

ًمقًمدهو )قمغم وضمقب اًمرووع قمغم إم  داًمي ييأن هذه أ ووجه افدالفة:

وقمغم إب رزىمفـ  ،وىمد محؾ ذًمؽ قمغم مو إذا مل يؼبؾ اًمروقع همػمهو

سموعمعروف وهذا ذم اعمطؾؼوت، وأمو همػم اعمطؾؼوت ومـػؼتفـ  ويمسقهتـ

 .(٩)ويمسقهتـ واضمبي قمغم إزواج مـ همػم إرووقمفـ ٕوٓدهـ(

 وأما من افسـة:

ـْ قموئشيَ  - ومع
ًُ قُمتبيَ  ▲  ًْ ِهـُْد سمـ : َدظَمَؾ ًْ امرأُة أيب ؾُمػقوَن  (3)ىموًَم

: يو رؾمقَل اهللَِّ، إنَّ أسمو ؾُمػقوَن َرضُمٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم رؾمقِل اهللَِّ  ¶ ًْ ومؼوًَم

ـْ موًمِِف  َّٓ مو َأظَمْذُت ِم ، إ قـِل ِمـ اًمـََّػَؼِي مو َيؽػقـِل وَيْؽِػل سَمـِلَّ
ؿَمحقٌح، ٓ ُيْعطِ

                                           

 (.٩/38٩) اكظر: ومتح اًمؼدير، اإلموم اًمشقيموين (1)

هـد سمـً قمتبي ريض اهلل قمـفو: هل اًمصحوسمقي اجلؾقؾيهـد سمـً قمتبي سمـ رسمقعي سمـ قمبد ؿمؿس  (2)

سمـ قمبد مـوف اًمؼرؿمقي اهلوؿمؿقي، امرأة أيب ؾمػقون سمـ طمرب، وهل أم معوويي، أؾمؾؿً ذم 

يموومرة، شمقومقً ذم ظمالومي قمؿر سمـ اًمػتح سمعد إؾمالم زوضمفو أيب ؾمػقون، ؿمفدت أطمد وهل 

 اخلطوب ذم اًمققم اًمذي موت ومقف أسمق ىمحوومي.

 (.٤٣7-8(: واإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي )38٩ -7أؾمد اًمغوسمي ) اكظر: 
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ـْ ضُمـَوٍح؟ ومؼوَل:  ُخِذي ِمْن َمافِِه بِادَْْعُروِف َما »سمغػِم قِمْؾِؿِف، ومفْؾ قَمكَمَّ ذم ذًمَؽ ِم

 .(٩)«َوَيْؽِػي َبـِقِك  َيْؽِػقِك 

 واخلؼم: ومقف دًٓمي قمغم )أن كػؼي اًمزوضمي وإسمـوء قمغم أسموء... وأن اًمؼقل

ًمؾزوضمي ذم اًمـػؼي وأن كػؼتفو شمؼدر سموًمؽػويي وأن ًمألم ـمؾى ذًمؽ مـ قمـد 

ٓيي كػؼي وًمدهو وًمق ذم طمقوة أسمقف وأن مـ ًمف طمؼ قمـد مـ احلويمؿ وأن هلو و

 .(3)يؿـعف مـف ًمف أظمذه سمغػم قمؾؿف وًمق مـ همػم ضمـسف(

 اتؼوا» :ظمطى اًمـوس، ومؼول ملسو هيلع هللا ىلص، أن رؾمقل اهلل ؓ  (٤)ضموسمروروى  -

 ؾروجفن واشتحؾؾتم اهلل بلماكة أخذمتوهن  ظـدـم، ظوان افـساء، ؾنهنن يف اهلل

 .(٣)«بادعروف وـسوهتن رزؿفن ظؾقؽم ، وهلناهلل بؽؾؿة

                                           

( )يمتوب اًمـػؼوت، سموب كػؼي اعمرأة إذا هموب قمـفو 5٤59( سمرىمؿ: )7/65رواه اًمبخوري ) (1)

ىمضقي ، سموب ىمضقي ٩7٩٣)( سمرىمؿ: 5/٩39زوضمفو وكػؼي اًمقًمد( رواه مسؾؿ ) ْٕ ( )يمتوب ا

 هـد(.

حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ صالح سمـ حمؿد  واكظر اًمتـقير سمنمح اجلومع اًمصغػم،، "سمتٍمف" (2)

 (.5/٣73عوين )ـاحلسـل، اًمؽحالين صمؿ اًمص

، أسمق قمبد اهلل، ؿمفد ضموسمر: هق اًمصحويب اجلؾقؾ ضموسمر سمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ طمرام اًمسؾؿل (3)

مع اًمـبل صمامن قمنمة همزوة، يمون مـ اعمؽثريـ ذم احلديٌ، احلوومظلم ًمؾســ، ويمون مـ آظمر 

 هـ.78ؿمفد اًمعؼبي مقشًمو، شمقذم ؾمـي 

 .(٩89 -٤وؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل ) (:٣93 -٩اكظر: أؾمد اًمغوسمي ) 

( ملسو هيلع هللا ىلص( )يمتوب احلٍ، سموب مـ أهؾ ذم زمـ اًمـبل ٩557( سمرىمؿ: )3/٩٣0رواه اًمبخوري ) (4)

( )يمتوب احلٍ، سموب سمقون وضمقه اإلطمرام وأكف جيقز ٩3٩٤( سمرىمؿ: )٣/٤5ورواه مسؾؿ )

 إومراد احلٍ واًمتؿتع واًمؼران(.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5609&idto=5661&bk_no=15&ID=5502#docu


 

 

٤٤ 

)مراقموةطمؼقق اًمـسوء واًمقصقي هبـ ومعوذهـ  واخلؼم ومقف دًٓمي قمغم

 .(٩)سموعمعروف(

 وأما يف اإلمجاع:

ومؼد أمجع أهؾ اًمعؾؿ قمغم وضمقب اًمـػؼوت ًمؾزوضموت قمغم إزواج إذا 

سموًمغلم إٓ اًمـوؿمز اعمؿتـعي، وأمجعقا أن اًمـػؼي واضمبي ًمؾؿطؾؼي ـمالىمًو سموىمقًو يموكقا 

 .(3)إذا يموكً طمومؾ

 وأما ادعؼول:

 ومؼد دل اعمعؼقل قمغم اؾمتحؼوق اًمزوضمي اًمـػؼي ذم مول زوضمفو مـ وضمفلم:

طمؼ سمؿؼوسمؾي سمذل اخلدمي واعمـوومع، ، أن ىمقامي إزواج قمغم زوضموهتؿ أوهلام:

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿شمبورك وشمعومم ذم ىمقًمف:  وهق مو ىمرره رسمـو

، واًمؼقؿ [٤٣اًمـسوء:] ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 قمغم همػمه هق اعمتؽػؾ سملمره.

أن اًمزوضمي حمبقؾمي اعمـوومع قمغم زوضمفو، وممـققمي مـ اًمتٍمف حلؼف  ثاكقفام:

ذم آؾمتؿتوع هبو، ومقضمى هلو ممكتفو وكػؼتفو، وٕن اًمـػؼي دمى ضمزاء 

آطمتبوس، ومـ يمون حمبقؾمًو حلؼ ؿمخص يموكً كػؼتف قمؾقف ًمعدم شمػرهمف 

                                           

 ياًمعؾق لحمؿد إملم سمـ قمبداهلل إرم اكظر: اًمؽقيمى اًمقهوج سمنمح صحقح مسؾؿ، (1)

 (.٩٣/٣٣اهلرري اًمشوومعل )

 ٓسمـ اعمـذر ،(، واإلذاف قمغم مذاهى اًمعؾامء٤/55اكظر: اإلىمـوع ذم مسوئؾ اإلمجوع ) (2)

(5/٩57.) 
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م حلوضمي كػسف، ىمقوؾًمو قمغم اًمؼويض واًمقازم واًمعومؾ ذم اًمصدىموت يمام يؾزم اإلمو

 .(٩)ذم سمقً اعمول كػؼوت أهؾ اًمـػػم: ٓطمتبوس كػقؾمفؿ قمغم اجلفود

ومفذه إدًمي اًمـؼؾقي واًمعؼؾقي يمؾفو داًمي دًٓمي سحيي قمغم وضمقب اًمـػؼي ذم 

 اًمنميعي.

وىمد ضموء دور اًمدوًمي ذم يمػوًمي طمؼ اًمـػؼي ًمؽؾ مـ يستحؼفو سمنكشوء 

ػؼي وهذا صـدوق اًمـػؼي وذًمؽ ًمغرض إقمطوء يمؾ مـ ًمف اؾمتحؼوق هلذه اًمـ

اًمصـدوق ًمف دور شمـػقذي ذم إقمطوء يمؾ مستحؼ ًمؾـػؼي ذم طمول امتـوع قمؿـ 

يعقًمف آكػوق قمؾقف، وهذا اًمصـدوق ضموء ًمضامن مؼوصد اًمنميعي اًمرضوريي 

واًمتحسقـقي وهل طمػظ اًمـػس، اعمول، اًمعرض ويمذًمؽ رد اعمظومل إمم أهؾفو 

 ذًمؽ متضوومرة.وإىمومي اًمعدل وأداء إموكوت إمم أهؾفو وإدًمي قمغم 

وآمتـوع قمـ اًمـػؼي ًمؾؿستػقد مؾحؼ اًمرضر واًمـؼص سمحػظ اًمـػس 

واًمتل هل ومرد مـ أومراد اًمرضوريوت اخلؿس اًمتل ضموءت اًمنمائع  وصقوكتفو،

ىموـمبي سموٕمر سمحػظفو ورقمويتفو ومؽؾ مو أض سموًمرضورات اخلؿس أو سمػرد مـ 

 أومرادهو ومنكف مطوًمى سمنزاًمتف وومؼ مو ضموءت سمف اًمنميعي.

هذا وإن مـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي اعمتؼررة قمـد أرسموب اعمذاهى ىموـمبي واعمتػؼ 

قمؾقفو سمقـفؿ أكف )ٓ ضر وٓ ضار( ومـ اًمؼقاقمد اعمتػرقمي قمـفو وهل دال 

                                           

 (.٩٩/٣٩7اكظر: احلووي اًمؽبػم ) (1)
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اًمرضر دمى إزاًمتف، وٓ  "قمغم حمؾ اًمبحٌ ىموقمدة: )اًمرضر يزال( وشمعـل سملن 

 .(٩)"جيقز سمؼوؤه

ق اًمظؾؿ واجلقر ذم آمتـوع قمـ واًمرضر هـو واىمع ومتحؼؼ ذم اعمجتؿع وه

 دومع اًمـػؼي مـ اعمـػؼ قمغم اعمـػؼ قمؾقفؿ وهؿ اعمستحؼلم هلو.

ويعتؼم هذا اًمصـدوق سمتـظقؿف اعمرؾمقم مـ اًمتطبقؼوت اًمتل هل طمديثي 

اًمـشلة قمغم أرض اًمقاىمع: مـ اًمسقوؾمي اًمنمقمقي اعمعتؼمة اًمتل مل يليت اًمدًمقؾ 

ا اًمصـدوق يـسجؿ مع أطمؽوم وإدًمي ضموءت سمؿؼوصده. وهذ سمامكع مـفو

اًمنمع وشمشقومف ًمؼطع اًمـزقموت وإيصول احلؼقق إمم أهؾفو ورومض اعمـوزقموت 

مو أمؽـ، ويمذًمؽ مو أيمدشمف كصقص اًمنميعي مـ ذم ؿمح اإلكسون ذم أداء مو 

قمؾقف وقمدم شمرك ذًمؽ ًمؾؿطوًمبي اعمبوذة سملم اعمرأة واًمرضمؾ قمؿقمًو وظموصي سمعد 

 .(3)ويمقد وىمقع اًمطالق ومو يتبعف مـ شمبوهمض

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ﴿ىمول اهلل شمعومم: 

 .[٩38اًمـسوء:] ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ

يضوف إمم أن اعمـظؿ ذم مـحف صػي اًمصػي آقمتبوريي اًمصـدوق ومفق يسوقمد 

اًمػرصي ًمدقمؿ طمؽقمل وأهكم ذم ىمقومف سمؿفومف قمغم وضمف أومضؾ، ويمذًمؽ يتقح 

ٕهداف اًمصـدوق، إووومي إمم مفؿتف إصؾقي ذم اًمتقؾمط سملم اعمستحؼ ًمف 

 واعمستحؼ قمؾقف.

                                           

 .(٤57ص)ًمؾديمتقر يعؼقب اًمبوطمسلم  ،اكظر: اعمػصؾ ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي (1)

 اعمسؾؿلم اًمذي وضمد ذم قمصقر اإلؾمالم ىموـمبي. وإن ذم ومرع ذم صقرشمف مؾحؼ سمبقً مول (2)
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وـموعمو أكف حيؼؼ مؼوصد اًمشورع ذم إكصوف اعمرأة واًمرضمؾ وأداء اًمـػؼي ممـ 

وضمبً قمؾقف وشمقصقؾ اًمـػؼي إمم مستحؼفو ومال وضمف عمـعف مودام حيؼؼ مؼوصد 

 اًمنميعي.

ي اًمعرسمقي اًمسعقديي يمام ضموء ذم اًمـظوم إؾمود شمستؿد أطمؽومفو مـ واعمؿؾؽ

يستؿد احلؽؿ ذم اعمؿؾؽي "اًمؽتوب واًمسـي طمقٌ ضموء ذم اعمودة اًمسوسمعي مو كصف: 

اًمعرسمقي اًمسعقديي ؾمؾطتف مـ يمتوب اهلل شمعومم، وؾمـي رؾمقًمف. ومهو احلويمامن قمغم 

يمر مـ مفومف ٓ خيوًمػ واًمصـدوق سمام ذ ،(٩)"هذا اًمـظوم ومجقع أكظؿي اًمدوًمي

ومقتؼرر مـ ذًمؽؿ اًمؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصؿمقئو مـ ممو ضموء ذم يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف 

 .(3)سمصالطمقتف وقمدم مـعف

 

 

 

 

                                           

سمتوريخ  90رىمؿ أ/ ل،اًمصودر سموٕمر اعمؾؽ، (7اًمـظوم إؾمود ًمؾحؽؿ اعمودة ) (1)

 هـ.٩٣٩3/37/8

هـ، ٩٣٤٣ومل أىمػ سمعد اًمتتبع وآؾمتؼراء مـ جمؿققمي إطمؽوم اًمؼضوئقي اًمصودرة ذم قموم  (2)

، وؾممال ىمضوة حمؽؿي إطمقال ـه٩٣٤5وجمؿققمي إطمؽوم اًمؼضوئقي اًمصودرة ذم قموم 

وذًمؽ  اًمشخصقي سموًمريوض قمغم صقرة شمطبقؼقي معوسة اقمتؿد ومقفو شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي:

 )واهلل أقمؾؿ(. كظرًا حلداصمي هذا اًمصـدوق
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االختصاصاخ الىظامٍح َالقضائٍح راخ  المطلة الثاوً:

 الصلح تذفغ الىفقح.

 افػرع األول: االختصاص افدويل:

سمـظر اًمدقمقى إذا  وٓيي اًمؼضوء ذم اًمدوًمي"يؼصد سموٓظمتصوص اًمدوزم: 

يمون أطمد قمـوسهو أضمـبقًو، وؾمقاء أيمون اعمتـوزع ومقف أم أطمد أـمراومفو أم يمالمهو 

 .(٩)"أم حمؾ كشقء آًمتزام أو شمـػقذ

وسمَعي َواًمعنْمْيـ مو  (3)وىمد ضموء ذم كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ة اًمسَّ مـ اعمودَّ

 كصف:

ؿ همػم اًمسعقدي ختتص حمويمؿ اعمؿؾؽي سمـظر اًمدقمقى اعمؼومي قمغم اعمسؾ "

 اًمذي ًمقس ًمف مؽون إىمومي قموم أو خمتور ذم اعمؿؾؽي، وذًمؽ ذم إطمقال أشمقي:

إذا يموكً اًمدقمقى سمطؾى كػؼي، ويمون مـ ـمؾبً ًمف اًمـػؼي مؼقاًم ذم  -ج

 اعمؿؾؽي.

إذا يموكً اًمدقمقى "وحمؾ اًمبحٌ مـفو مو ضموء ذم اعمودة اًمػؼرة )ج( مو كصف: 

 ."ـػؼي مؼقاًم ذم اعمؿؾؽيسمطؾى كػؼي، ويمون مـ ـمؾبً ًمف اًم

وذوط إىمومي اًمدقمقى سمشلن اًمـػؼي قمغم اعمسؾؿ همػم اًمسعقدي اًمذي ًمقس 

 ًمف مؽون إىمومي قموم أو خمتور ذم اعمؿؾؽي ًمف ذـمون:

                                           

 (.٩/٩٤0اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي، اسمـ ظمـلم ) (1)

 ( سمتوريخ:٩وعمرؾمقم اعمؾؽل )م/اًمصودر سم، (37كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اعمودة ) (2)

 هـ.٩/٩٣٤5/33
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 أن يٍمح ذم اًمدقمقى سمطؾى اًمـػؼي. .٩

 أن يؽقن مـ ـمؾبً ًمف اًمـػؼي مؼقاًم ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. .3

اًمـػؼي أكثك، سمؾ متك همؾى قمغم اًمظـ أن ـموًمى ٓ يشؽمط أن يؽقن ـموًمى 

 .(٩)اًمـػؼي مـ أهؾ اعمطوًمبي هبو ىمبؾً دقمقاه اسمتداء وإن يمون مـ اًمذيمقر

وٓ يشؽمط ًمؾـػؼي اعمطوًمى هبو أن شمؽقن ذات وصػ حمدد، سمؾ أي مطوًمبي "

سموًمـػؼي ومنهنو شمـظر، ؾمقاء يموكً ًمصغػم أم يمبػم ًمذيمر أم أكثك مووقي أم 

 .(3)"ثػمةىمؾقؾي أم يم ،طموضة

 افػرع افثاين: االختصاص افـوظي:

حتديد مو ًمؽؾ حمؽؿي مـ سملم ـمبؼوت "يؼصد سموٓظمتصوص اًمـققمل: 

 .(٤)"اعمحويمؿ

وآظمتصوص اًمـققمل ذم ىمضويو اًمـػؼي مـعؼد ذم حمويمؿ إطمقال 

ة اًمثوًمثي َواًمثاَلصملْم:  اًمشخصقي، وىمد ضموء ذم كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ذم اعمودَّ

 ٕطمقال اًمشخصقي سموًمـظر ذم أيت:ختتص حمويمؿ ا"

 مجقع مسوئؾ إطمقال اًمشخصقي، ومـفو: -أ

                                           

اًمتعؾقؼ قمغم كصقص كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، اًمديمتقر:  (1)

 .(337-336ص)ـمؾعً دويدا، اًمديمتقر: حمؿد يمقمون 

 .(٩/٩٣8)اسمـ ظمـلم  اًمؽوؿمػ ذم ذح اعمراومعوت اًمنمقمقي، (2)

 .(53٩ص)اعمبسقط ذم أصقل اعمراومعوت اًمنمقمقي ًمؾديمتقر اًمدرقمون  (3)
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إصمبوت اًمزواج، واًمطالق، واخلؾع، وومسخ اًمـؽوح، واًمرضمعي،  .٩

 واحلضوكي، واًمـػؼي، واًمزيورة.

إصمبوت اًمقىمػ، واًمقصقي، واًمـسى، واًمغقبي، واًمقوموة، وطمٍم  .3

 اًمقرصمي.

ومقفو كزاع، أو طمصي  اإلرث، وىمسؿي اًمؽميمي سمام ومقفو اًمعؼور إذا يمون .٤

 وىمػ، أو وصقي، أو ىموس، أو هموئى.

. إصمبوت شمعقلم إوصقوء، وإىمومي إوًمقوء واًمـظور، واإلذن هلؿ ذم  .٣

اًمتٍموموت اًمتل شمستقضمى إذن اعمحؽؿي، وقمزهلؿ قمـد آىمتضوء، 

واحلجر قمغم اًمسػفوء، ورومعف قمـفؿ، وحتدد ًمقائح هذا اًمـظوم 

 اإلضمراءات اًمالزمي ًمذًمؽ...

 قمووى اًمـوؿمئي قمـ مسوئؾ إطمقال اًمشخصقي.اًمد -ب

اًمدقمووى اعمرومققمي إليؼوع اًمعؼقسموت اعمـصقص قمؾقفو ذم كظوم اهلقئي  -ج

 اًمعومي ًمؾقٓيي قمغم أمقال اًمؼوسيـ ومـ ذم طمؽؿفؿ.

 وىمد ضموء ذم اًمالئحي:

مع مراقموة آظمتصوص اعمؽوين، يتؿ اًمـظر ذم دقمووى اًمطالق  6/٤٤

واًمرضمعي واحلضوكي واًمـػؼي واًمزيورة ًمدى دائرة واخلؾع وومسخ اًمـؽوح 

 .(٩)"واطمدة، وحتسى يمؾ دقمقى إطموًمي مستؼؾي

                                           

 (.٤٤كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اعمودة ) (1)
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 افػرع افثافث: االختصاص ادؽاين:

هق شمعؾقؼ صالطمقي كظر اًمدقمقى سمؿحؽؿٍي "يؼصد سموٓظمتصوص اعمؽوين: 

 .(٩)"سموقمتبور مؽون إىمومي اًمدقمقى

يؼع ذم كطوق  وإصؾ ذم آظمتصوص اعمؽوين أن يؽقن ذم اعمحؽؿي اًمتل

 اظمتصوصفو مؽون إىمومي اعمدقمك قمؾقف.

إٓ أن اًمـظوم ذم ىمضويو اًمـػؼي ضمعؾ ًمؾؿدقمل اخلقور ذم ذًمؽ، ومؼد وردة 

ة اًمتوؾِمَعي َواًمثاَلصملْم مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي:  اعمودَّ

 يستثـك مـ اعمودة اًمسودؾمي واًمثالصملم مـ هذا اًمـظوم مو يليت:"

ذم إىمومي اًمدقمقى ذم اعمحؽؿي اًمتل يؼع ذم يؽقن ًمؾؿدقمل سموًمـػؼي اخلقور 

 .(3)"كطوق اظمتصوصفو مؽون إىمومي اعمدقمك قمؾقف أو اعمدقمل...

وهذا مراقموة مـ اعمـظؿ ًمعدم اعمشؼي ًمصوطمى اًمـػؼي، وآؾمتثـوء ضمرى عمو 

ًمؼضويو اًمـػؼي مـ ظمصقصقي مـ ضمفي يمقن مستحؼفو هموًمبًو ويشؼ قمؾقف 

 ف اخلقور ذم ذًمؽ.آكتؼول إمم سمؾد اعمدقمك قمؾقف ومجعؾ ًم

وهلذا اعمعـك ومنذا يمون اعمدقمل ذم ىمضويو اًمـػؼي هق مـ قمؾقف اًمـػؼي، سمحقٌ 

يطوًمى سمنًمغوئفو أو إكؼوصفو ومنن آظمتصوص اعمؽوين يبؼك قمغم إصؾ ويؽقن 

 ذم سمؾد اعمدقمل قمؾقف.

                                           

 .(٤8٩ص)اًمتقوقحوت اعمرقمقي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي، د. كبقؾ اجلؼميـ  (1)

 (.٤9) كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اعمودة (2)



 

 

٣٩ 

( مـ هذه اعمودة قمغم ٩شمني أطمؽوم اًمػؼرة ) ٤9/٩"ويمام ضموء ذم اًمالئحي: 

همػمهو سمطؾى اًمـػؼي أو زيودهتو، أمو اًمدقمقى سمنًمغوئفو أو  دقمقى اًمزوضمقي أو

إكؼوصفو ومتؽقن وومؼ مو ضموء ذم اعمودة اًمسودؾمي واًمثالصملم مـ هذا 

 .(٩)"اًمـظوم...

 وأمو مو ضموء ذم كظوم اًمتـػقذ ذم حتديد اًمقٓيي اعمؽوكقي ًمؼويض اًمتـػقذ:

 ؾده ومو ورد:ًمطوًمى اًمتـػقذ ذم اًمـػؼي طمؼ اظمتقور اًمقٓيي اعمؽوكقي سملم سم "

 ذم دائرة اعمحؽؿي اًمتل أصدرت اًمسـد اًمتـػقذي. .٩

 ذم مؽون اجلفي اًمتل أكشئ اعمحرر ذم مـطؼتفو. .3

 ذم مقـمـ اعمديـ. .٤

 .(3)"ذم مقـمـ قمؼور اعمديـ، أو أمقاًمف اعمـؼقًمي .٣

واًمقاضمى مـ اًمـػؼي واًمؽسقة ًمؾؿديـ هق أدكك مو يـػؼ قمغم مثؾف "

ويؼدر ذًمؽ ىمويض اًمتـػقذ وومًؼو هلذه سموعمعروف، وأىمؾ مو يؽسك سمف أمثوًمف، 

 اعمودة.

وجيقز ًمؾؿديـ أن يـوزل قمـ طمؼف ذم هذه إمقال اعمستثـوة مـ احلجز 

 .(٤)"واًمتـػقذ ويدون ىمويض اًمتـػقذ حمرًضا سمذًمؽ ًمإلضار سمعقوًمف، ومال يقاومؼ

                                           

 ( مـ كظوم اعمرومعوت اًمنمقمقي.٤9) اعمودة (1)

سمتوريخ:  (5٤)م/ :( واًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل سمرىمؿ٣كظوم اًمتـػقذ اعمودة ) (2)

 هـ.٩٣٤٤/8/٩٤

 .(٩06ص )ذح كظوم اًمتـػقذ، اًمشؼممل  (3)



 

 

٣3 

وىمد ضموء مـ كظوم اًمتـػقذ ذم مودشمف احلوديي اًمعنميـ مـ ومؼرهتو اًمراسمعي أكف ٓ 

 حلجز واًمتـػقذ قمغم إضمقر واًمرواشمى إٓذم مو يليت: طمقٌ ضموء مو كصف:جيقز ا

 مؼدار اًمـصػ مـ إمجوزم إضمر، أو اًمراشمى ًمديـ اًمـػؼي. أ.

 مؼدار اًمثؾٌ مـ إمجوزم إضمر، أو اًمراشمى ًمؾديقن إظمرى. ب.

وقمـد اًمتزاطمؿ، خيصص كصػ إمجوزم إضمر، أو اًمراشمى ًمديـ اًمـػؼي، 

ديقن إظمرى، وذم طمول شمعدد هذه اًمديقن يقزع وصمؾٌ اًمـصػ أظمر ًمؾ

 .(٩)"صمؾٌ اًمـصػ سملم اًمدائـلم سمحسى اًمقضمف اًمنمقمل واًمـظومل

وطمقٌ إن اعمـظؿ شمرك ًمف كصػ اًمراشمى ًمؽل يـػؼ قمغم مـ يعقهلؿ مـ أهؾف 

 وأسمـوءه.

 

 

 

 

                                           

 (.3٩كظوم اًمتـػقذ اعمودة ) (1)



 

 

٣٤ 

 المبحث الثالث
 معالجات الأنظمة القضائية لإشكالات النفقة

 وومقف أرسمعي مطوًمى:

 األَل: تُسٍغ االختصاص القضائً َفًٍ:المطلة 

 افػرع األول: االختصاص افدويل:

 مو ضموء ذم كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ذم اعمودة اًمسوسمعي واًمعنميـ:

ختتص حمويمؿ اعمؿؾؽي سمـظر اًمدقمقى اعمؼومي قمغم اعمسؾؿ همػم اًمسعقدي  "

 ٔشمقي:اًمذي ًمقس ًمف مؽون إىمومي قموم أو خمتور ذم اعمؿؾؽي، وذًمؽ ذم إطمقال ا

إذا يموكً اًمدقمقى سمطؾى كػؼي، ويمون مـ ـمؾبً ًمف اًمـػؼي مؼقاًم ذم  -ج

 .(٩)"اعمؿؾؽي

إصؾ أن حمويمؿ اعمؿؾؽي ٓ شمـظر إمم اًمدقمقى سموٓؾمتثـوء طمقٌ راع اعمـظؿ 

ذم آظمتصوص اًمدوزم طمول اعمدقمل وعمو ًمؼضويو اًمـػؼي مـ ظمصقصقي مـ ضمفي 

مم دوًمي اعمدقمل قمؾقف ومقؾمع هلو هذا يمقهنو مستحؼف هموًمًبو ويشؼ قمؾقفو اًمذهوب إ

 إمر.

                                           

 (.37كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اعمودة ) (1)



 

 

٣٣ 

وطمقٌ أن هذه اًمػؼرة مـ اعمودة وؾمعً قمغم اعمـُدقمل اًمذي يطوًمى سموًمـػؼي، 

ٕكف يغؾى قمؾقف اًمضعػ واًمعجز وهذه احلوًمي راقمك اعمـظؿ طمول اًمطػؾ 

 واعمرأة متك يمون اعمدقمك قمؾقف سموًمـػؼي مؼقاًم ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.

 الختصاص ادؽاين:افػرع افثاين: ا

ة اًمتوؾِمَعي َواًمثاَلصملْم:  ضموء ذم كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ذم اعمودَّ

 وهل اؾمتثـوء مـ اعمودة اًمسودؾمي واًمثالصملم مـ هذا اًمـظوم مو يليت:"

يؽقن ًمؾؿدقمل سموًمـػؼي اخلقور ذم إىمومي اًمدقمقى ذم اعمحؽؿي اًمتل يؼع ذم 

 .(٩)"اعمدقمل...كطوق اظمتصوصفو مؽون إىمومي اعمدقمك قمؾقف أو 

وإصؾ ذم إىمومي اًمدقمووى شمؽقن ذم سمؾد اعمدقمك قمؾقف: ٕن إصؾ سمراءة 

اًمذمي وذم ىمضويو اًمـػؼي اؾمتثـوء: ٕن ـموًمى اًمـػؼي يغؾى قمؾقف اًمعجز 

واًمضعػ، وٕن أقمبوء مصوريػ آكتؼول أو اًمتقيمقؾ ىمد شمرسمق قمغم اًمـػؼي 

ذم اعمحؽؿي اًمتل يؼع ذم  كػسفو وذًمؽ ضمعؾ اعمـظؿ ًمف اخلقور ذم إىمومي اًمدقمقى

كطوق اظمتصوصفو، وهذا إمر مـ ومقف شمقؾمقع مـ اعمـظؿ قمغم مستحؼ 

 .(3)اًمـػؼي

 

 

                                           

 (.٤9) كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اعمودة (1)

 .(٩/336)اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي، اسمـ ظمـلم  (2)
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 المطلة الثاوً: اإلحضاس الجثشي.

ضموء ذم كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ذم سموب همقوب اخلصقم ذم اعمودة اًمسوسمعي 

 واًمعنميـ مـ اًمػؼرة اًمراسمعي مو كصف:

اعمسوئؾ اًمزوضمقي واحلضوكي واًمـػؼي واًمزيورة إذا ختؾػ اعمدقمك قمؾقف ذم "

ومـ قمضؾفو أوًمقوؤهو، ومؾؾؿحؽؿي أن شملمر سمنطمضوره ضمؼما وومؼ وقاسمط 

 "حتددهو ًمقائح هذا اًمـظوم.

 وأيًضو مو ضموء ذم ًمالئحي ذوط اإلطمضور اجلؼمي:

ٓ شملمر اعمحؽؿي سموإلطمضور ضمؼما ذم اعمسوئؾ اعمذيمقرة ذم  ٩0/57"

 (.٣) اًمػؼرة

 ؾػ مـ شمبؾغ ًمشخصف أو ًمغػم ؿمخصف.إٓ سمعد خت -

 .(٩)"أو فمفر ًمؾؿحؽؿي هترسمف أو ختػقف -

ن إصؾ أن اعمحؽؿي ذم طمول شمغقى اعمدقمل قمؾقف ٓ دمؼم قمغم إطمقٌ 

إطمضوره سمؾ حتؽؿ قمؾقف همقوسمقًو، وًمؽـ اعمـظؿ هـو اؾمتثـوء ىمضويو اًمـػؼي إذا 

اعمدقمل وضمدت هذه اًمنموط اعمذيمقرة ذم اًمـظوم ومنن قمغم اعمحؽؿي إطمضور 

قمؾقف ضمؼمًا، وىمد قموًمٍ هذا آؾمتثـوء ممـ يتخؾػ قمؿدًا ويريد اًمتفرب، وٕن 

 ـموًمى اًمـػؼي يغؾى قمؾقف اًمضعػ واًمعجز.

                                           

 (.57كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي وًمقائح اعمودة ) (1)
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 المطلة الثالث: الحجز َالتىفٍز.

ضموء ذم كظوم اًمتـػقذ ذم اعمودة احلوديي واًمعنميـ مـ ومؼرهتو اًمراسمعي أكف ٓ 

 إٓ ومقام يليت:جيقز احلجز واًمتـػقذ قمغم إضمقر واًمرواشمى 

 مؼدار اًمـصػ مـ إمجوزم إضمر، أو اًمراشمى ًمديـ اًمـػؼي. "أ.

 مؼدار اًمثؾٌ مـ إمجوزم إضمر، أو اًمراشمى ًمؾديقن إظمرى. ب.

وقمـد اًمتزاطمؿ، خيصص كصػ إمجوزم إضمر، أو اًمراشمى ًمديـ اًمـػؼي، 

وصمؾٌ اًمـصػ أظمر ًمؾديقن إظمرى، وذم طمول شمعدد هذه اًمديقن يقزع 

 "صػ سملم اًمدائـلم سمحسى اًمقضمف اًمنمقمل واًمـظومل.صمؾٌ اًمـ

 ومو ضموء ذم ٓئحي اعمودة مو كصف:(٩)

( مـ ٣ٓ يدظمؾ ذم اعمـع مـ احلجز واًمتـػقذ اًمقارد ذم اًمػؼرة ) -5/3٩"

هذه اعمودة مو اضمتؿع مـ إضمر واًمراشمى ىمبؾ صدور إمر سموحلجز وومضؾ قمـ 

 ."كػؼي اعمديـ وكػؼي مـ يعقل

  كظوم اًمعؿؾ مـ اعمودة اًمثوكقي واًمتسعلم:وأيًضو مو ضموء ذم

أكف ٓ جيقز طمسؿ أي مبوًمغ مـ أضمقر اًمعومؾ ًمؼوء طمؼقق ظموصي دون "

مقاومؼي ظمطقي مـف، إٓ ذم إٓ ذم طموٓت حمدودة وأيمد كظوم اًمعؿؾ قمغم اؾمتقػوء 

 .(3)"ديـ اًمـػؼي أوًٓ، صمؿ ديـ اعمليمؾ واعمؾبس واعمسؽـ ىمبؾ اًمديقن إظمرى

                                           

 (.3٩كظوم اًمتـػقذ وًمقائح اعمودة ) (1)

 سمتوريخ:، (5٩واًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل سمرىمؿ: )م/ ،(93كظوم اًمعؿؾ اعمودة ) (2)

 هـ.٩٣36/8/3٤
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ه اعمقاد واًمالئحي أن شمريمً ًمؾُؿـػؼ كصػ راشمبف ًمقـػؼ قمغم وىمد قموجلً هذ

مـ يعقهلؿ مـ أهؾف وأسمـوءه وكصػ اًمثوين حلجزه ًمسداد ديقكف، وأيمد كظوم 

وىمد راقمك اعمـظؿ طمول اًمـُؿـػؼ  ،(٩)ديـ اًمـػؼي أكف يستقرم أوًٓ  اًمعؿؾ قمغم أن

 اعمعن طمقٌ أن اعمـظؿ شمرك ًمف كصػ اًمراشمى وىمدم اعمصؾحي اخلوصي قمغم

اعمصؾحي اًمعومي وهذا مو يقاومؼ اًمنميعي اإلؾمالمقي وأمو ذم سمؼقي اًمدول 

 إظمرى يؼدمقن اعمصؾحي اًمعومي قمغم اخلوصي.

 وىمد ضموء ذم كظوم اًمتؼوقمد اعمدين مـ اعمودة اًمسوسمعي واًمثالصملم:

%(، ويؽقن احلجز قمغم اعمعوش 35ٓ جيقز احلجز قمغم اعمعوش إٓ سمـسبي )"

اًمقزراء إذا يمون متعؾًؼو سمديقن احلؽقمي، أو سمحؽؿ ىمضوئل سملمر رئقس جمؾس 

إذا يمون متعؾًؼو سمغػم ديقن احلؽقمي، وذم يمؾ إطمقال يؼدم ديـ اًمـػؼي قمغم 

 .(3)"همػمه مـ اًمديقن

طمقٌ يعتؼم كظوم اًمتـػقذ كوؾمًخو هلذه اعمودة، وىمد ضموء مو يميمد ذًمؽ ذم كظوم 

 اًمتـػقذ مـ اعمودة اًمسودؾمي واًمتسعلم:

يؾغل هذا اًمـظوم اعمقاد مـ )اًمسودؾمي واًمتسعلم سمعد اعموئي إمم اًمثوكقي "

واًمثالصملم سمعد اعموئتلم( مـ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي، اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل 

                                           

يستحؼ اًمتؼديؿ  ي)وهل اًمديـ اًمذ اًمؼوكقين سمـوًمديقن اعمؿتوزوهق مو يعرف سموٓصطالح  (1)

اًمديقن اعمؿتوزة ذم  )اكظر إمم سمحٌ حمؽؿ سمعـقان( قمغم همػمه قمـد اًمقوموء ًمسبى ذقمل(.

مـشقر ذم جمؾي مجعقي  ،قمبداهلل سمـ إسمراهقؿ اخلضػمي ًمؾبوطمٌ: ،اًمتـػقذ قمغم أمقال اعمػؾس

 .(36٩ص)ىمضوء ومقضمقد قمغم اًمشبؽي 

 سمتوريخ:، (٣٩)م/ واًمصودر سمومل رؾمقم اعمؾؽل سمرىمؿ : ،(٤7اعمودة ) ،اًمتؼوقمد اعمدينكظوم  (2)

 هـ.٩٤9/39/7
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هـ، واًمػؼرة )ز( مـ اعمودة )اًمثوًمثي 30/5/٩٣3٩( وشموريخ 3٩رىمؿ )م/

( وشموريخ 78ىمؿ )م/قمنمة( مـ كظوم ديقان اعمظومل، اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل ر

 "هـ، ويمؾ مو يتعورض معف مـ أطمؽوم.٩٣38/٩9/9

وكظوم اًمتؼوقمد يتعورض مع اًمـظوم اًمتـػقذ طمقٌ كص كظوم اًمتؼوقمد قمغم 

%( ومؽون كظوم 50) %( وكظوم اًمتـػقذ كص قمغم كسبي احلجز35كسبي احلجز )

 اًمتـػقذ كوؾمخ وكظوم اًمتؼوقمد مـسقخ.
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 فقح.المطلة الشاتغ: إوشاء صىذَق للى

وكظر إمم مو شمؼدم مـ سمقون اإلؾمتشؽوٓت: ومنن صـدوق اًمـػؼي ضموء إمم 

 معوجلي ىمضويو اًمـػؼي دون شملظمػم ذم اًمٍمف.

سمحقٌ أن صـدوق اًمـػؼي يٍمف ًمؾؿستػقد اًمذي صدر ًمف طمؽؿ ىمضوئل 

سموؾمتحؼوىمفو ومل يـػذ ًمغػم اإلقمسور، وأيًضو يٍمف اًمصـدوق ًمؽؾ مـ صدر 

طوًمبتف هبو مـظقرة أموم اعمحؽؿي، وأيًضو يٍمف ًمف أمر ىمضوئل هبو وٓشمزال م

اًمصـدوق كػؼي ممىمتي ًمؾؿستحؼ ىمبؾ صدور احلؽؿ سموًمـػؼي، صمؿ يؼقم صـدوق 

 اًمـػؼي سمدوره سموؾمؽمداد مو شمؿ سومف قمغم اعمستػقد مـ ىِمبؾ اًمـُؿـػؼ.

 وًمعكم أذيمر كبذة مقضمزة قمـ اًمتعريػ سمصـدوق اًمـػؼي:

قزاكقي مستؼؾي يرشمبط سمقزير هق صـدوق موزم ذو ؿمخصقي اقمتبوريي وم"

اًمعدل ومؼره ذم وزارة اًمعدل، وجيقز إكشوء ومروع ًمف ومؽوشمى داظمؾ اعمؿؾؽي 

 .(٩)اًمعرسمقي اًمسعقديي

واهلدف مـ اًمصـدوق طمقٌ ىمول اعمـظؿ ذم شمـظقؿ اًمصـدوق ذم اعمودة اًمثوًمثي 

 مو كصف:

هيدف اًمصـدوق إمم وامن سف اًمـػؼي ًمؾؿستػقديـ دون شملظمػم، وذًمؽ  "

 .(3)"ًو ًمألطمؽوم اًمقاردة ذم اًمتـظقؿوومؼ

                                           

 (.WWW.moj.gov.saاكظر: ورىمي اًمتعريػ سمصـدوق اًمـػؼي قمغم مقىمع وزارة اًمعدل ) (1)

 ( سمتوريخ679) سمؼرار جمؾس اًمقزراء سمرىمؿ اًمصودر ،(٤اعمودة ) ،شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي (2)

 هـ.٩٩/٩٣٤8/٩5



 

 

50 

وهذه اًمطريؼي اًمتل ؾمور هبو اعمـظؿ اًمسعقدي قمغم همرار أهمؾى إكظؿي 

 اًمعرسمقي.

وصـدوق اًمـػؼي: هق قمبورة قمـ إقموكي مـ اًمدوًمي وشمدقمؿ اًمدوًمي ومئوت مـ 

 اعمجتؿع مثؾ:

واًمزوضمي  ،اًمزوضمي اعمطؾؼي، اًمزوضمي اًمتل هموب قمـفو زوضمفو وزوضمي اعمػؼقد

واًمطػؾ اعمحضقن ويمؾ مـ يستحؼ اًمـػؼي، ًمتغطقي  ،اًمتل هجرهو زوضمفو

وشمقضمد صـوديؼ مموصمؾي ذم  .احلوضمي واًمرضورة اعمؾحي ًمؾعقش ذم طمقوة يمريؿي

 .(٩)قمدد مـ اًمدول اًمعرسمقي

( 679وىمد صدر ىمرار جمؾس اًمقزراء ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي سمرىمؿ )

ي قمغم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، وذم هــ سموعمقاومؼ٩5/٩٩/٩٣٤8وشموريخ 

                                           

 ختتؾػ سمعض اعمسؿقوت سمعض اًمدول اًمعرسمقي قمـ سمعض ذم:  (1)

 .م٩99٤شمقكس صـدوق اًمـػؼي وضمرايي اًمطالق وأكشئ قموم  -1

 .م300٣مٍم صـدوق شململم إهة وأكشئ قموم  -2

 .م3005هـ اعمقاومؼ ٩٣36ومؾسطلم صـدوق اًمـػؼي أكشئ قموم  -3

 .3005اًمبحريـ صـدوق اًمـػؼي أكشئ قموم  -4

 .30٩0هـ اعمقاومؼ ٩٣٤3اعمغرب صـدوق اًمتؽوومؾ اًمعوئكم أكشئ  -5

 .30٩5إردن صـدوق شمسؾقػ اًمـػؼي أكشئ قموم  -6

 .م30٩5اًمؽقيً صـدوق شململم إهة أكشئ قموم  -7

 .م30٩5هـ اعمقاومؼ ٩٣٤6اجلزائر صـدوق اًمـػؼي أكشئ  -8

 م.30٩7 هـ اعمقاومؼ قموم٩٣٤8اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي صـدوق اًمـػؼي  -9
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هـ شمؿ كنم هذا اًمتـظقؿ ذم اجلريدة اًمرؾمؿقي )أم 3/٩3/٩٣٤8اًمتوريخ 

 اًمؼرى( وكص اعمـظؿ ذم اعمودة اًمسودؾمي قمنمة:

 .(٩)"يصدر اعمجؾس اًمالئحي ظمالل شمسعلم يقم مـ شموريخ صدور اًمتـظقؿ"

ل اعمـظؿ وأمو مو ضموء ذم شمطبقؼ اًمتـظقؿ ومؼد كص اعمـظؿ قمغم اًمعؿؾ طمقٌ ىمو

 ذم شمـظقؿ اًمصـدوق ذم اعمودة اًمسوسمعي قمنمة:

يعؿؾ هبذا اًمتـظقؿ سمعد شمسعلم يقًمو مـ شموريخ كنم ذم اجلريدة "

 .(3)"اًمرؾمؿقي

اعمول اًمقاضمى قمغم اًمشخص "واًمـػؼي اًمقاردة ذم اًمتـظقؿ اًمصـدوق هل: 

 .(٤)"إكػوىمف قمغم مـ يستحؼف ذقًمو

وأمثوهلو مـ اًمصـوديؼ ذم اًمدول وًمعكم أذيمر سمعض أهداف صـدوق اًمـػؼي 

 اًمعرسمقي إظمرى:

وامن سف اًمـػؼي ًمؾؿستػقديـ دون "مو ضموء ذم اعمودة اًمراسمعي:  .٩

 .(٣)"شملظمػم..

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩6شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩7شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (2)

 .هـ٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (3)

ويمذًمؽ مو ضموء ذم ىموكقن صـدوق  .هـ٩٣٤8( اًمصودر قموم ٤شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (4)

م كص قمغم كػس اهلدف، ويمذًمؽ ذم 3005( اًمصودر قموم ٣اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ذم اعمودة )

  .م كص قمغم كػس اهلدف٩99٤اًمؼوكقن اًمتقكز اًمصودر قموم 
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وامن اؾمتؿرار اًمدظمؾ ًمؾؿستػقد ذم مدة اًمتؼويض طمتك صدور احلؽؿ مـ  .3

 .(٩)اعمحؽؿي

 .(3)ختػقػ إقمبوء قمغم اًمضامن آضمتامقمل وقمغم اجلؿعقوت اخلػميي .٤

 .(٤)اًمتخػقػ قمغم اعمحؽؿي واًمؼضوة مـ دقمووى اًمـػؼي واًمتلظمػم وهمػمهو .٣

يدظمؾ ذم حتؼقؼ مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي مـ ظمالل طمػظ اًمـػس  .5

 واًمعرض.

ظمػض كسبي اًمطالق واعمـوزقموت إهيي: ٕن ومقفو شمرشمقى اًمتزاموت  .6

 .(٣)وطمؼقىموً 

 حتؼقؼ آؾمتؼرار آضمتامقمل واعمودي ًمأله. .7

دموه اًمزوضمي  واًمذي ضموء يمؿعوجلي شملظمػم اًمـػؼي ،ػؼيوأكشئ صـدوق اًمـ

اعمطؾؼي وأسمـوئفـ دون احلوضمي ٓكتظور إب اعمتلظمر أو اعمامـمؾ أو اعمؿتـع ذم 

ومؽمة اًمطالق أو اًمتؼويض، واعمـظؿ اًمسعقدي هـو مل يـص قمغم صػي معقـي 

ًمؾؿستػقد وإكام أيمتػك سموًمعؿقم سمؿعـك يمؾ مـ يستحؼ اًمـػؼي مع اًمتـقيف أن 

ـُـػؼ هبو وإكام ضموء ًمػمومع ه ذا اًمصـدوق ٓ يسؼط واضمى اًمـػؼي قمغم اًمـؿ

اًمرضر قمغم ـموًمى اًمـػؼي ذم ومؽمة اًمطالق أو اًمتؼويض إمم طملم صدور احلؽؿ أو 

                                           

 ،سمحٌ حُمؽؿ: منموع اإلضمراءات اعمـظؿي ًمؾطالق ومو يؽمشمى قمؾقف ًمؾزوضمي وإسمـوء (1)

 .(٩98ص )ق مقضمقد قمغم مقىمع مجعقي مقدة ؾديمتقر ؾمومل اًمدامغ وهًم

 .(300)ص  اعمرضمع اًمسوسمؼ (2)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (3)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (4)
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ذم اًمػؽمة اًمتل يؿتـع قمـفو اعمديـ سموًمـػؼي سمدومع مستحؼوت اًمـػؼي ًمؾؿـػؼ 

ستػقد اًمذيـ صدر قمؾقفؿ، وهـو يدومع اًمصـدوق اًمـػؼي اعمستحؼوت اعموًمقي ًمؾؿ

ًمف احلؽؿ مـ اعمحؽؿي سمشلن اًمـػؼي صمؿ يتوسمع اًمصـدوق اًمـُؿـػؼ ًمتسديد اعمبوًمغ 

 اًمتل دومعفو ًمؾؿستػقد.
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 الفصل األول

التنظيم اإلداري واملايل 

 لصندوق النفقة

 وومقف أرسمعي مبوطمٌ:

 اًمـػؼي.اعمبحٌ إول: اًمتـظقؿ اإلداري ًمصـدوق 

 اعمبحٌ اًمثوين: اًمتـظقؿ اعموزم ًمصـدوق اًمـػؼي.

 اعمبحٌ اًمثوًمٌ: اًمرىموسمي قمغم أقمامل اًمصـدوق.

  اعمبحٌ اًمراسمع: اعمؼوركي سموًمػؼف اإلؾمالمقي.
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 المبحث الأول
 التنظيم الإداري لصندوق النفقة

 وومقف صمالصمي مطوًمى:

ستثاطً اإلداسي، َتمتؼً تالشخصٍح المطلة األَل: إوشاؤي، َا

 االػتثاسٌح.

 افػرع األول: إكشاء صـدوق افـػؼة:

( 679صدر ىمرار جمؾس اًمقزراء ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي سمرىمؿ )

هــ سموعمقاومؼي قمغم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، قمغم أٓ ٩5/٩٩/٩٣٤8وشموريخ 

اًمعومي ًمؾدوًمي قمدا  يؽمشمى قمغم إكشوء اًمصـدوق أقمبوًء موًمقي إووومقي قمغم اخلزيـي

ه وشمؿ كنم 3/٩3/٩٣٤8اإلقموكي اًمسـقيي اعمشور إًمقفو ذم اًمتـظقؿ، وذم شموريخ 

شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي ذم اجلريدة اًمرؾمؿقي )أم اًمؼرى( وىمد كص اعمـظؿ ذم 

يصدر اعمجؾس اًمالئحي  ": شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي ذم اعمودة اًمسودؾمي قمنمة

 .(٩)"ظمالل شمسعلم يقم مـ شموريخ صدور اًمتـظقؿ

                                           

 (.٩6) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (1)
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وأمو مو ضموء ذم شمطبقؼ اًمتـظقؿ ومؼد كص اعمـظؿ أيضًو ذم شمـظقؿ صـدوق 

يعؿؾ هبذا اًمتـظقؿ سمعد شمسعلم يقًمو مـ شموريخ "اًمـػؼي ذم اعمودة اًمسوسمعي قمنمة: 

 .(٩)"كنم ذم اجلريدة اًمرؾمؿقي

 افػرع افثاين: ارتباضه اإلداري:

ؼي ذم وزارة يرشمبط صـدوق اًمـػؼي سمقزير اًمعدل، ويؽقن مؼر صـدوق اًمـػ

 اًمعدل.

ويؽقن وزير اًمعدل هق مـ يرأس جمؾس إدارة اًمصـدوق وهق اًمذي يعلم 

اعمدير اًمعوم ًمؾصـدوق وأيًضو قمغم وزير اًمعدل أن يعلم صمالصمي أقمضوء مـ 

 اًمؼطوع اخلوص ممـ هلؿ اهتامم سمؿجول صـدوق اًمـػؼي.

 اًمدوًمي.وًمصـدوق اًمـػؼي آؾمتؼالل اإلداري واعموزم وهق ظمووع إلذاف 

وىمد صدرت أكظؿي وًمقائح شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، اعمتضؿـ اًمتشؽقؾ 

اإلداري ًمؾصـدوق، مؼر قمؿؾِف ذم وزارة اًمعدل، واًمعؿؾ اًمذي يؼقم سمف مـ 

إدارة اًمـػؼي وسومفو ًمؾؿستػقد، وشمطبقؼ إطمؽوم اعمـصقص قمؾقفو ذم اًمتـظقؿ 

وومؼًو  -ُيـشل  " اعمـظؿ ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي مـ اعمودة اًمثوكقي: يمام كص

صـدوق يسؿك )صـدوق اًمـػؼي(، يرشمبط سمقزير اًمعدل،  -ٕطمؽوم اًمتـظقؿ

ومقزاكقي مستؼؾي، ويؽقن مؼره ذم وزارة اًمعدل  ،وشمؽقن ًمف ؿمخصقي اقمتبوريي

، واًمصـدوق يتؿتع سموًمشخصقي آقمتبوريي وآؾمتؼالل اإلداري واعموزم "

                                           

 (.52) تنظيم صندوق النفقة املادة (1)
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ًمتزاموهتو، طمقٌ أهنو ظمووعي وأووف اعمـظؿ إًمقفو وامكي اًمدوًمي ذم اًمقوموء سمو

 إلذاف اًمدوًمي.

ومـ اعمقاومؼي سمقـام ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

ومؼد ضموء مويقاومؼ  إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل

صـدوق "ُيـشل سمؿقضمى هذا اًمؼوكقن صـدوق يسؿك ": (٩)كصف اًمتـظقؿ مو

اًمعدل، وشمؽقن ًمف ؿمخصقي اقمتبوريي قمومي ومقزاكقي يتبع وزير  "اًمـػؼي

 ."مستؼؾي

ومـ اعمػورىمي أيضًو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم 

إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ومؼد 

يـشل سمؿؼته أطمؽوم هذا اًمؼوكقن صـدوق يسؿك صـدوق "كصف:  ضموء مو

رئقس اًمقزراء ويتؿتع سموًمشخصقي آقمتبوريي ًمف مقزاكقي  اًمـػؼي يتبع

 .(3)"مستؼؾي

 .ذم دوًمي ومؾسطلم ضمعؾف اعمـظؿ مرشمبط سمرئقس اًمقزراء مبوذة

                                           

 هـ.٩3/7/٩٣36( اًمصودر ٤٣) ( سمرىمؿ3) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (1)

 هـ.٩7/٣/٩٣36اًمصودر  (6سمرىمؿ ) (3صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة ) ىموكقن (2)
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 افػرع افثافث: متتع صـدوق افـػؼة بافشخصقة االظتبارية:

ًمصـدوق اًمـػؼي اًمشخصقي آقمتبوريي، ومقزاكقي مستؼؾي، وىمد قمرف 

هق ": ♫اًمشخصقي آقمتبوريي ومؼول  (٩)اًمشقخ: مصطػك أمحد اًمزرىمو

)اعمـظؿ( يمقوكًو  ؿمخص يتؽقن مـ قمـوس أؿمخوص أو أمقال يؼدر ًمف اًمتنميع

 .(3)"ىموكقكقًو مستؿدًا مـفو مستؼاًل قمـفو ىموسماًل ًمإلًمزام وآًمتزام

 ويملن اًمتعريػ شمؽقن مـ قمـٍميـ:

 قمـٍم إؿمخوص. .٩

 قمـٍم إمقال. .3

بوريي، أو اًمشخصقي احلؽؿقي أو وىمد قمؼم قمـفو اًمنماح سموًمشخصقي آقمت

 اعمعـقيي.

ويرضمح اًمشقخ: مصطػك سمـ أمحد اًمزرىمو سملن إومم أن يؼول اًمشخصقي 

 احلؽؿقي، ًمسببلم:

 .وضمقده ىموكقين : أي شمؼديري اقمتبوري ٓ طمز .٩

                                           

هـ ٩٤33هق اًمشقخ: مصطػك أمحد اًمّزرىمو، وًمد سمؿديـي طمؾى ذم ؾمقريو قموم  (1)

م، أطمد قمؾامء ؾمقريو، ومـ أسمرز قمؾامء اًمػؼف ذم اًمعٍم احلديٌ، وًمف ممًمػوت ٩90٣اعمقاومؼ

مجع ًمف ومتووى مصطػك اًمّزرىمو، وًمف اًمعديد  وآظمر مو ،قمدة مـ أسمرزهو: اعمدظمؾ اًمػؼفل اًمعوم

رسمقع إول ٩9مـ اًمبحقث اعمـثقرة ذم جمؾي اًمػؼي اإلؾمالمل، شمقذم ذم يقم اًمسبً 

هـ. اكظر: )كظريي اًمعؼد ًمدى اًمشقخ مصطػك اًمّزرىمو دراؾمي ومؼفقي مؼوركي( ًمؾبوطمٌ ٩٣30

 ؾمومل قمدكون اًمعجقري.

 .(٤8٣ص)ف اإلؾمالمل ًمؾزرىمو اعمدظمؾ إمم كظريي آًمتزام اًمعومي ذم اًمػؼ (2)
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وضمقده شمبعل : أي إكام يؽقن شموسمًعو دائاًم ًمقضمقد جمؿققمي مـ أؿمخوص  .3

ٓقمتبوريي سموقمؽماف اًمـظوم ، وشمبدأ اًمشخصقي ا(٩)ـمبقعقلم أو أمقال

 .(3)سمقضمقدهو

 

 

 

 

                                           

 (.38٤)ص  اعمدظمؾ إمم كظريي آًمتزام اًمعومي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ًمؾزرىمو (1)

 اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي ًمؾديمتقر ظموًمد اًمرويس واًمديمتقر رزق سمـ مؼبقل اًمريس (2)

 .(373)ص 
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المطلة الثاوً: مجلس إداسج الصىذَق: تكٌُىً َاختصاصاتً 

 َاجتماػاتً َقشاساتً.

 .: تؽوين جمؾس إدارة صـدوق افـػؼةافػرع األول

يتلًمػ جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي مـ ؾمبعي أقمضوء مـ وؿـفؿ رئقس 

متقز شمشؽقؾ اعمجؾس طمقٌ يتضؿـ جمؾس اإلدارة وهق وزير اًمعدل، ويظفر 

 صمالث ضمفوت طمؽقمقي هل اعمعـقي سملطمؽوم هذا اًمتـظقؿ وهل:

 ممثل من وزارة افعدل. -

ووضمف ذًمؽ اًمتؿثقؾ مـ وزارة اًمعدل، أن مـوزقموت إطمقال اًمشخصقي 

ومـ وؿـفو ىمضويو اًمـػؼوت شمؽقن قمـد حمويمؿ وزارة اًمعدل وهل أطمد ضمفوت 

 سعقديي.اًمتؼويض ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًم

 ممثل من وزارة ادافقة. -

ووضمف ذًمؽ اًمتؿثقؾ مـ وزارة اعموًمقي، أن ًمؾصـدوق مقزاكقي مستؼؾي شمٍمف 

مـ ىِمبؾ اًمدوًمي قمغم اًمصـدوق يمؾ ؾمـي موًمقي، ويمذًمؽ سف اعمبوًمغ قمغم 

 اعمستػقد.

 ممثل من وزارة افعؿل وافتـؿقة االجتامظقة. -

آضمتامقمقي، أهنو هل اجلفي ووضمف ذًمؽ اًمتؿثقؾ مـ وزارة اًمعؿؾ واًمتـؿقي 

 اعمختصي ذم ىمضويو إه وشمـؿقي اعمجتؿع.

سمنمط ٓ شمؼؾ مراشمى ممثكم اجلفوت احلؽقمقي ذم اعمجؾس قمـ اعمرشمبي 

)اًمراسمعي قمنمة( أو مو يعودهلو، وصمالصمي أقمضوء مـ اًمؼطوع اخلوص ممـ هلؿ اهتامم 
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جمؾس سمؿجول اًمصـدوق يرؿمحفؿ رئقس اعمجؾس، ويصدر سمتعقـفؿ ىمرار مـ 

ؾمـقات ىموسمؾي ًمؾتجديد عمرة  اًمقزراء، وشمؽقن مدة اًمعضقيي ذم اعمجؾس )صمالث(

 واطمدة.

وحيدد رئقس جمؾس إدارة اًمصـدوق مـ يـقب قمـف مـ إقمضوء ممثكم 

 .(٩)اجلفوت احلؽقمقي ذم رئوؾمي آضمتامقموت قمـد همقوسمف

ويملن اعمـظؿ ذم اًمتـظقؿ أقمطك صالطمقوت واؾمعي ًمقزير اًمعدل ذم شمعلم 

ي أقمضوء مـ اًمؼطوع اخلوص، ويمذًمؽ شمرك ًمف صالطمقي مـ يـقب قمـف صمالصم

ظمالل همقوسمي قمـ اضمتامقموت جمؾس إدارة اًمصـدوق، وًمؽـف وقؼ قمؾقف مـ 

طمقٌ ظمصص ًمف أن خيتور مـ يـقب قمـف مـ إقمضوء ممثكم اجلفوت 

 احلؽقمقي.

ومـ اعمػورىمي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

ومؼد ضموء مويقاومؼ  إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل

يتقمم إدارة اًمصـدوق جمؾس إدارة مـ اًمؼطوقملم احلؽقمل " كصف: اًمتـظقؿ مو

وإهكم يصدر سمتشؽقؾف وسمـظوم اًمعؿؾ ومقف ىمرار مـ اًمقزير، ويؿثؾ رئقس 

جمؾس اإلدارة اًمصـدوق أموم اًمؼضوء وأموم اًمغػم، ويضع جمؾس إدارة 

اًمصـدوق ٓئحي داظمؾقي ًمف يصدر هبو ىمرار مـ وزير اًمعدل يبلم ومقفو احلوٓت 

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم 8شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)
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ص سمٍمف اًمـػؼي ومقفو وإؾمس واعمعويػم اًمتل يتؿ سمؿقضمبفو شمؼدير اًمتل خيت

 .(٩)"شمؾؽ اًمـػؼي ويمقػقي حتصقؾفو مـ اعمؾتزملم هبو

ذم اًمتـظقؿ اًمسعقدي كص اعمـظؿ قمغم ضمفوت أقمضوء جمؾس اإلدارة ذم 

اًمؼطوع  قمغم أن يؽقن أقمضوء جمؾس اإلدارة مـ واؿمؽمط ،اًمؼطوع احلؽقمل

، ؿجول اًمصـدوق، يرؿمفحؿ رئقس اعمجؾساخلوص قمغم أن هلؿ أهتامم سم

 ويصدر ىمرار شمعقـفؿ ىمرار سمؿجؾس اًمقزراء.

ومـ اعمػورىمي أيًضو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم 

إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ومؼد 

 يتؽقن مـ: ينمف قمغم إدارة اًمصـدوق ويديره جمؾس إدارة": كصف ضموء مو

 )رئقسًو(.ىمويض ىمضوة اعمحويمؿ اًمنمقمقي .٩

 كوئى ىمويض ىمضوة اعمحويمؿ اًمنمقمقي.)كوئى ًمؾرئقس( .3

 مدير قموم وزارة اًمعدل.)قمضقًا( .٤

 مدير قموم وزارة اًمعؿؾ واًمشئقن آضمتامقمقي.)قمضقًا( .٣

 مدير قموم وزارة إوىموف واًمشئقن اًمديـقي.)قمضًق( .5

 ممثؾ قمـ وزارة اعمرأة.)قمضقًا( .6

ؿثؾقن ممؾمسوت اعمجتؿع اعمدين خيتورهؿ جمؾس اًمقزراء أرسمعي أقمضوء ي .7

 .(3)"عمدة صمالث ؾمـقات يتؿ شمـسقى يمؾ قمضق مـفؿ مـ ىمبؾ ممؾمستف

                                           

 (.٤) اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة ىموكقن صـدق (1)

 (.5ىموكقن صـدوق اًمـػؼي دوًمي ومؾسطلم اعمودة ) (2)
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ويصؾ قمددهؿ إمم أطمدى قمنم قمضقّا، ٕكف يمؾام يمثر اًمعدد يمثرت إراء  .8

 وشمعددت.

 افػرع افثاين: اختصاصات جمؾس إدارة صـدوق افـػؼة:

اًمعؿؾ قمغم حتؼقؼ أهداف اًمصـدوق، يامرس جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي "

 آظمتصوصوت أشمقي: -قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم -وًمف 

 .اقمتامد ظمطط اًمصـدوق وسمرامٍ قمؿؾف 

 .حتديد مسموًمقوت اعمدير اًمعوم ًمؾصـدوق، وصالطمقوشمف 

 ( ٤حتديد مبوًمغ اًمـػؼي اعممىمتي اعمشور إًمقفو ذم اًمػؼرة )( مـ اعمودة )اًمراسمعي

 هذه اًمـػؼي. مـ اًمتـظقؿ، ومدة سف

 .ىمبقل اًمتؼمقموت واعمـح واهلبوت واًمقصويو وإوىموف 

  اعمقاومؼي قمغم منموع مقزاكقي اًمصـدوق اًمسـقيي وطمسوسمف اخلتومل وشمؼرير

مراضمع احلسوسموت واًمتؼرير اًمسـقي: متفقدًا ًمرومعفو وومؼ اإلضمراءات 

 -ذم ؾمبقؾ حتؼقؼ هذه آظمتصوصوت -اًمـظومقي اعمتبعي وًمؾؿجؾس 

ائؿي أو ممىمتي مـ أقمضوئف أو مـ همػمهؿ، يعفد إًمقفو اًمؼقوم شمشؽقؾ جلون د

سمؿفامت حمددة، وًمف يمذًمؽ آؾمتعوكي سمؿـ يراه مـ اخلؼماء واعمستشوريـ 

وهمػمهؿ ٕداء سمعض اعمفامت اًمداظمؾي ذم كطوق اظمتصوص اًمصـدوق، 

وحتديد أشمعوهبؿ ومدة قمؿؾفؿ، وًمؾؿجؾس يمذًمؽ شمػقيض سمعض 

 .(٩)"صـدوقاظمتصوصوشمف إمم اعمدير اًمعوم ًمؾ

                                           

 .هـ٩٣٤8( اًمصودر قموم 9شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)
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واعمـظؿ ذم شمـظقؿ اظمتصوص جمؾس اإلدارة ضمعؾ ومقف ؿمؿقل وشمقؾمقع ًمف 

وذًمؽ ذم إجيوسمقي مـ ضمفي أكف مـ اجلفي اًمتـػقذيي ٕكف هق مـ يؼدر إمقر 

سمشؽؾ أيمؼم، ودًمقؾ هذا مو ذيمره اعمـظؿ أهنو قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم وؾمؾطي 

 جمؾس اإلدارة أقمغم مـ اعمدير اًمعوم.

 كقاع اظمتصوصوت جمؾس إدارة اًمصـدوق:ويملن مـ أ

 .اإلذاف قمغم اًمصـدوق مـ كوطمقي اقمتامد اخلطط واعمشوريع اًمتل شمرومع ًمف 

 .اًمرىموسمي قمغم اًمصـدوق 

 .ووع اًمؾقائح اًمتـػقذيي 

 .ىمبقل اعمقارد اخلورضمقي 

 .حتديد صالطمقوت اعمدير اًمعوم 

  إكظؿي ومـ اعمػورىمي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم

 إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل ومؼدضموء مو

يتقمم إدارة اًمصـدوق جمؾس إدارة مـ اًمؼطوقملم احلؽقمل وإهكم " كصف:

يصدر سمتشؽقؾف وسمـظوم اًمعؿؾ ومقف ىمرار مـ اًمقزير، ويؿثؾ رئقس جمؾس 

ًمصـدوق اإلدارة اًمصـدوق أموم اًمؼضوء وأموم اًمغػم، ويضع جمؾس إدارة ا

ٓئحي داظمؾقي ًمف يصدر هبو ىمرار مـ وزير اًمعدل يبلم ومقفو احلوٓت اًمتل 

خيتص سمٍمف اًمـػؼي ومقفو وإؾمس واعمعويػم اًمتل يتؿ سمؿقضمبفو شمؼدير 

 .(٩)"شمؾؽ اًمـػؼي ويمقػقي حتصقؾفو مـ اعمؾتزملم هبو

                                           

 (.٤) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (1)
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اعمـظؿ هـو أمجؾ ذم اظمتصوصوت اعمجؾس، ويمون مـ إومم أن يػصؾ ومقفو 

 ن هـوك ًمبس.يمل ٓيؽق

وضمقه اعمػورىمي أيضًو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء  ومـ

ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل 

 خيتص اعمجؾس سمام يكم:" كصف: ومؼدضموء مو

 ووع إكظؿي واًمتعؾقامت اًمالزمي ًمتحؼقؼ أهداف اًمصـدوق. .٩

ومقف آًمقي قمؿؾف واضمتامقموشمف ويمقػقي اكعؼود ووع كظوم داظمكم يبلم  .3

 وصالطمقوت اعمدير اًمعوم.

 شمعلم مدير قموم ًمؾصـدوق مـ ذوي آظمتصوص واخلؼمة. .٤

 شمعلم اعمقفمػلم وإهنوء ظمدموهتؿ وومًؼو ًمؼوكقن اخلدمي اعمدكقي. .٣

 اظمتقور مدىمؼ طمسوسموت ىموكقين. .5

 ؾقفو.مـوىمشي اًمتؼورير اعمؼدمي ًمف مـ ىمبؾ مدير قموم اًمصـدوق واعمصودىمي قم .6

اقمتامد احلسوب اخلتومل واعمقازكي اًمسـقيي ورومعفو ًمؾجفوت اعمختصي  .7

 واعمصودىمي قمؾقفو.

 متثقؾ اًمصـدوق أموم اًمؼضوء ومجقع اجلفوت اًمرؾمؿقي وهمػم اًمرؾمؿقي. .8

 اؾمتثامر أمقال اًمصـدوق وشمـؿقتفو. .9

 .(٩)"أيي أمقر أظمرى شمدظمؾ وؿـ أهداف اًمصـدوق واظمتصوصوشمف .٩0

                                           

 (.6) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة (1)
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كف قمدد إقمؾقف اعمـظؿ اًمسعقدي ذم اًمتـظقؿ طمقٌ  وهذا اًمؼوكقن مقاومؼ عموؾمور

 .وهذا أمر طمسـ ٕكف يزيؾ اًمؾبس، اظمتصوصوت جمؾس اإلدارة

 افػرع افثافث: اجتامظات جمؾس إدارة صـدوق افـػؼة:

يعؼد جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي ضمؾسي قموديي سمدقمقة مرة يمؾ صمالصمي أؿمفر 

أو يمؾام دقمً احلوضمي إمم قمغم إىمؾ، وذًمؽ سمـوًء قمغم دقمقة مـ رئقس اعمجؾس، 

ذًمؽ، ويؽقن آضمتامع صحقحًو إذا طمرضه أهمؾبقي إقمضوء، قمغم أن يؽقن 

 .(٩)مـ سمقـفؿ اًمرئقس أو مـ يـقب قمـف

يملن اعمـظؿ شمرك احلريي قمغم جمؾس إدارة حتديد مقاقمقد آضمتامقموت وووع 

 ًمف طمد أقمغم واؿمؽمط قمغم أٓ يؿر صمالصمي أؿمفر إٓ وىمد اضمتؿعقا.

قمضوء هـو أهمؾبقي مطؾؼي سمؿعـك ًمق طمرض أرسمعي أقمضوء مـ وأهمؾبقي إ

جمؾس اإلدارة يؽقن آضمتامع صحقحًو: ٕن قمدد أقمضوء جمؾس اإلدارة ؾمبعي 

 أقمضوء.

وإذا هموب رئقس جمؾس اإلدارة ومنن قمؾقف حتديد مـ يـقب قمـف مـ إقمضوء 

 .(3)ممثكم اجلفوت احلؽقمقي ذم رئوؾمي آضمتامقموت قمـد همقوسمف

ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل وٓ أيضًو ذم ىموكقن صـدوق  ومل أضمد ذم

اًمـػؼي اًمػؾسطلم ذيمرـمريؼي آضمتامقموت يمامذيمره اعمـظؿ اًمسعقدي وذم اًمتـظقؿ 

 .وهذا طمسـ يمل يـظؿ ويرشمى ـمريؼي آضمتامقموت

                                           

 (.٩0شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)

 (.٣) اًمػؼرة ،(8) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (2)
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 افػرع افرابع: ؿرارات جمؾس إدارة صـدوق افـػؼة:

وضيـ، وذم طمول شمصدر ىمرارات اعمجؾس سملهمؾبقي أصقات إقمضوء احل

 شمسووي إصقات يرضمح اجلوكى اًمذي يصقت معف رئقس آضمتامع.

شمثبً مداوٓت اعمجؾس وىمراراشمف ذم حموض يقىمعفو رئقس آضمتامع 

 وأقمضوؤه احلوضون.

يمام أن ًمؾؿدير اًمعوم ًمؾصـدوق أن حيرض اضمتامقموت اعمجؾس دون أن يؽقن 

قموت اعمدرضمي ذم ًمف طمؼ اًمتصقيً قمغم اًمؼرارات، ويتقمم قمرض اعمقوق

 .(٩)ضمدول إقمامل، واإلذاف قمغم إقمداد اًمؼرارات اًمالزمي

واًمتصقيً قمغم ىمرارات جمؾس اإلدارة شمؽقن سموٕهمؾبقي، وأرسمعي أصقات 

أىمؾفو، ويستحقؾ شمسووي إصقات ٕن قمدد أقمضوء جمؾس اإلدارة ؾمبعي 

أقمضوء وهق قمدد ومردي يستحقؾ معف اًمتسووي إٓ إذا هموب أطمد أقمضوء 

 اإلدارة. جمؾس

يمون سموٕومم سموعمـظؿ أن يدظمؾ اعمدير اًمعوم مـ أقمضوء جمؾس اإلدارة ٕن هق 

 قمغم أرض اًمقاىمع ويطؾع قمغم اًمثغرات اًمتل حتصؾ أصمـوء اًمعؿؾ.

ومـ اعمػوىمي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

 ومؼد ضموء موإظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل 

                                           

 (.٩0شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)
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)اًمـصػ+ واطمد(  شمصدر ىمرارات اعمجؾس سموٕهمؾبقي اعمطؾؼي ًمألقمضوء": كصف

 .(٩)"وذم طمول شمسووي إصقات يرضمح اجلوكى اًمذي ومقف اًمرئقس

 وهقاًمذي ؾمور قمؾقف اعمـظؿ اًمسعقدي ذم اًمتـظقؿ.

 

 

 

 

                                           

 (.٩٩ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة ) (1)
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 المطلة الثالث: اإلداسج الؼامح للصىذَق َمٍماتٍا.

اًمـػؼي هق اعمسمول اًمتـػقذي واإلداري ًمؽؾ يعتؼم اعمدير اًمعوم ًمصـدوق 

أقمامل اًمصـدوق، ًمؽقكف يتقمم إدارة ؿمموهنو قمغم اًمصعقد اًمعؿكم، وهق يعتؼم 

 اعمرضمع إقمغم ًمؽؾ اًمعومؾلم ذم اًمصـدوق.

يمام أكف مسمول قمـ شمـػقذ ىمرارات جمؾس اإلدارة، ويؽقن شمرؿمقحف سموعمرشمبي 

 دل.)اخلومسي قمنمة( مـ رئقس اعمجؾس وهق وزير اًمع

 اختصاصات اددير افعام فصـدوق افـػؼة:

قمغم اظمتصوصوت "كصً اعمودة احلوديي قمنمة مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي: 

 اعمدير اًمعوم وهل يمام يكم:

إقمداد منموقموت ظمطط اًمصـدوق وسمرامٍ قمؿؾف، ورومعفو إمم اعمجؾس  .٩

 ٓقمتامدهو.

اإلذاف قمغم ؾمػم اًمعؿؾ ذم اًمصـدوق مـ ظمالل اخلطط واًمؼمامٍ  .3

 اعمعتؿدة.

 متوسمعي شمـػقذ اًمؼرارات اًمتل يصدرهو اعمجؾس. .٤

 إقمداد منموع مقزاكقي اًمصـدوق اًمسـقيي ورومعف إمم اعمجؾس. .٣

 .إقمداد منموع اًمتؼرير اًمسـقي قمـ كشوط اًمصـدوق ورومعف إمم اعمجؾس .5

إصــدار اًمؼــرارات اًمالزمــي ًمتـػقـذ إطمــؽوم اًمقاردة ذم اًمتـظقـــؿ  .6

 صالطمقوت اعمخقًمي ًمف.واًمالئحـــي، سمحسى اًم
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اًمٍمف مـ مقزاكقي اًمصـدوق، واختوذ مجقع اإلضمراءات اعموًمقي وومؼًو  .7

ًمألكظؿي واًمؾقائح اعمؼرة، وذم طمدود اًمصالطمقوت اًمتل ومقوف هبو 

 اعمجؾس.

متثقؾ اًمصـدوق ذم قمالىموشمف مع اًمغػم وأموم اجلفوت اًمؼضوئقي، وًمف شمػقيض  .8

 همػمه ذم هذا اًمشلن سمعد مقاومؼي اعمجؾس.

 ظمتصوص آظمر يسـده إًمقف اعمجؾس.أي ا .9

وًمؾؿدير اًمعوم شمػقيض سمعض اظمتصوصوشمف إمم مـ يراه مـ مـسقيب 

 .(٩)"اًمصـدوق

قمـدمو ذيمر اعمـظؿ اظمتصوصوت اعمدير اًمعوم طمٍمهو مل يؽمك هلو اعمجول 

سمخالف جمؾس اإلدارة طمقٌ ذيمر اعمـظؿ اظمتصوصوت جمؾس إدارة اًمصـدوق 

دًمقؾ قمغم أن ؾمؾطي جمؾس اإلدارة أقمغم مـ قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم وهذا 

ؾمؾطي اعمدير اًمعوم طمقٌ شمرك عمجؾس إدارة اًمصـدوق حتديد اعمسموًمقوت 

 واًمصالطمقوت وأي مفؿف أظمرى يسـد اعمجؾس ًمؾؿدير.

 وأكقاع اظمتصوص اعمدير اًمعوم ًمصـدوق اًمـػؼي:

 .اإلذاف قمغم اًمعؿؾ 

 .اإلقمداد اعمشوريع واعمقزاكقي واًمتؼرير اًمسـقي 

 ر اًمؼرارات اًمالزمي ًمتـػقذ إطمؽوم قمغم طمسى اًمصالطمقوت.إصدا 

                                           

 .هـ٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩٩شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)
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ومل أضمد ذم ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل وٓ أيضًو ذم ىموكقن صـدوق 

وأكام شمرك إمر عمجؾس اإلدارة  ،اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ذيمراظمتصوص اعمدير اًمعوم

طمدد اظمتصوص  هق مـ حيدد اظمتصوص اعمدير، سمخالف اعمـظؿ اًمسعقدي ومنكف

أيضًوأن عمجؾس اإلدارة صالطمقوت سمتؽؾقػ  وىمد أووف راًمعوماعمدي

اعمديراًمعوم سملي اظمتصوص آظمر يسـده إًمقف اعمجؾس وىمد أطمسـ اعمـظؿ 

 اًمسعقدي هبذه اإلووومي.
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 المبحث الثاني
 التنظيم المالي لصندوق النفقة

 وومقف مطؾبون:

 المطلة األَل: المُاسد المالٍح للصىذَق

اعمقارد اعموًمقي ًمصـدوق اًمـػؼي، وهق ممو يعزز ومؽرة ختتؾػ ـمرق متقيؾ 

 آؾمتدامي ٕقمامل صـدوق اًمـػؼي وحتؼؼ أهداومف.

 افػرع األول: إظاكة افدوفة.

وهق اقمتامد موزم مـ مضؿقن اعمقزاكقي اًمعومي يرصد حلسوب اًمصـدوق 

اًمـػؼي، وىمد أؿمورت اعمودة اًمثوكقي قمنمة مـ ومؼرهتو إومم مـ شمـظقؿ صـدوق 

وشمدرج ذم اعمقزاكقي اًمعومي سمـوء قمغم  ،ي إمم أن هذه اإلقموكوت شمؽقن ؾمـقيياًمـػؼ

واعمجؾس  اىمؽماح اعمدير اًمعوم ًمؾصـدوق صمؿ يرومعفو إمم جمؾس إدارة اًمصـدوق

هق مـ يؼرر، ومفذه اإلقموكي رهـ موزم ًمؾصـدوق ومفق يزداد ذم طموًمي قمجز أو 

 ويـؼص ذم طمول طمدوث اًمعؽس.، اوطراب موزم ًمؾصـدوق

اًمتـظقؿ ومنن هذه اإلقموكوت شمؽقن ؾمـقيي وجيى إدراضمفو ذم اعمقزاكقي  وسمحؽؿ

اًمعومي، ٕهنو متثؾ مسومهي اًمدوًمي ذم متقيؾ صـدوق اًمـػؼي، يمقاضمى مـ 

 واضمبتفو ذم مسموًمقي اًمرقمويي اعمجتؿعقي.
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 افػرع افثاين: افتزظات وادـح واهلبات وافوصايا واألوؿاف.

اًمـػؼي ىمد يؽقن مصدرهو  صمؿي مصدر آظمر مـ مصودر متقيؾ صـدوق

اًمتؼمقموت واعمـح  ": إومراد أو اعمـظامت اًمدوًمقي أو اعمـظامت احلؽقمقي وهل

 .(٩)"واهلبوت واًمقصويو وإوىموف اًمتل يؼرر اعمجؾس ىمبقهلو

وموًمتؼمع معـوه آصطالطمل هق: ٓ خيرج قمـ يمقكف اًمتطقع سموًمٌمء همػم 

 تؼرب إمم اهلل.وذًمؽ سمـقي اًم ،(3)ـموًمى قمقًوو سمؼصد اًمؼم واًمصؾي

هل اًمـػؼوت اًمعومي اًمتل شمدومعفو اًمدوًمي كؼدًا أو قمقــًو دون أن "واعمـح: 

 .(٤)"حتصؾ طمصقل قمغم مؼوسمؾ مودي مـ اعمستػقد

واهلبوت مػردهو هبي، وهل متؾقؽ ًمؾعلم، ًمؾؿقهقب ًمف أن يتٍمف ومقفو سمام 

ومـ صمؿ ومؼد يؼدم اًمقاهى سموًمتؼمع ًمصـدوق اًمـػؼي سمبعض إؿمقوء  "يشوء 

اًمـؼديي أو اًمعقـقي مسومهي مـف ذم دقمؿ صـدوق اًمـػؼي، وختػقػًو قمغم يمؾ 

 مستحؼ ًمؾـػؼي مـ صـدوق اًمـػؼي.

سملهنو إمر سموًمتٍمف سمعد اعمقت، أو  "واًمقصويو مػردهو وصقي، وقمرومً: 

 ع سموعمول سمعد اعمقت.. أي يؽقن اًمتؼم(٣)"اًمتؼمع سموعمول سمعد

حتبقس موًمؽ مطؾؼ اًمتٍمف موًمف اعمـتػع "وإوىموف مػردهو وىمػ، وهق 

سمف مع سمؼوء قمقـف سمؼطع اًمتٍمف موًمف اعمـتػع سمف مع سمؼوء قمقـف سمؼطع شمٍمف 

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩3) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (1)

 .(365ص)أكقس اًمػؼفوء  (2)

 (.36اًمسقوؾمي اعموًمقي ذم اًمتوريخ آىمتصودي اإلؾمالمل، ؾمالم قمبد اًمؽريؿ مفدي )ص (3)

 (.6/٣0طموؿمقي اًمروض اعمرسمع ) (4)
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. سمؿعـك ضمعؾ (٩)"وهمػمه ذم ىمبتف يٍمف ريعف إمم ضمفي سمر شمؼرسمًو إمم اهلل شمعومم

 ق اًمـػؼي.مـػعي إصؾ ؾمبقاًل ىموًسا قمغم صـدو

ويمؾ هذا ُيعتؼم مقرد صموكقي إمم طمد يمبػم وٓ يعقل قمؾقف سمشؽؾ يمبػم، 

ووروده ذم اًمتـظقؿ إكام هق مـ ىمبقؾ اًمؽمظمقص اًمـظومل ًمؾصـدوق سمؼبقل 

اًمتؼمقموت واعمـح واهلبوت واًمقصويو وإوىموف ذم طمول طمدوصمفو، ٕن إصؾ 

 كظومل.اعمبدئل هق قمدم اجلقاز ىمبقل اجلفوت اًمعومي إٓ سمؽمظمقص 

 افػرع افثافث: ادوارد األخرى.

أي مقرد آظمر  "طمقٌ ضموء ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي ذم اعمودة اًمثوكقي قمنمة: 

 .(3)"يؼره اعمجؾس سمام ٓ خيوًمػ إكظؿي واًمتعؾقامت

وهذا كُص قموم أوقػ سمؿقضمبف إمم مقارد صـدوق اًمـػؼي يمؾ مبؾغ يؿؽـ 

 أن خيصص ًمف سمـص اًمـظوم أو اًمالئحي.

ـص ضموء قمغم ؾمبقؾ آطمتقوط أيًضو ًمقدظمؾ ذم أمقال اًمصـدوق مو وهذا اًم

يؿؽـ أن خيصص هلو حتً أي فمرف مـ اًمظروف، إٓ أن إومم سموعمـظؿ 

 حتديد هذه اعمقارد إظمرى ًمدومع اًمؾبس.

ومـ اعمػورىمي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

: كصف صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل ومؼد ضموء موإظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن 

 شمتؽقن مقاد اًمصـدوق ممو يكم:"

                                           

 (.7/٤) ( واإلكصوف3/٣89ذح مـتفك اإلرادات ) (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩3) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (2)
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 اعمبوًمغ اعمخصصي ًمؾصـدوق ذم اعمقزاكقي اًمعومي. .1

 مبوًمغ اًمـػؼي اًمتل شمستقرم مـ اعمحؽقم قمؾقفؿ. .2

اهلبوت واعمـح واًمقصويو اًمتل يؼرر جمؾس إدارة اًمصـدوق ىمبقهلو، إٓ إذا  .3

 يموكً مـ ضمفي أضمـبقي ومال جيقز ىمبقهلو إٓ سمعد مقاومؼي اًمقزير.

وشمقومر احلؽقمي آقمتامد اعموزم اًمالزم ًمؾصـدوق ظمالل اًمسـتلم 

 .(٩)"إوًمقتلم

 أن اعمـظؿ وىمد ؾمور اعمـظؿ اًمسعقدي قمغم موؾمور قمؾقف اعمـظؿ اًمبحريـل إٓ

 اًمسعقدي أووف مقرد مفؿ وهق إوىموف واًمتؼمقموت.

وضمقه اعمػورىمي أيضًو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء  ومـ

ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل 

 شمتؽقن اعمقارد اعموًمقي ًمؾصـدوق مـ:": كصف ومؼدضموء مو

وكػم أردكقي أومويعودهلو سموًمعؿؾي اعمتداوًمي ىموكقكًو يػرض رؾمؿ سمؼقؿي مخسي دك .٩

 قمغم يمؾ قمؼد زواج أو طمجي ـمالق.

رؾمؿ سمؼقؿي ديـور أردين أو مويعودًمف سموًمعؿؾي اعمتداوًمي ىموكقكًو يػرض قمغم  .3

 يمؾ زواج يؼدم ًمؾؿحؽؿي اعمختصي.

 إمقال اًمتل حيصؾفو اًمصـدوق مـ اعمحؽقم قمؾقفؿ. .٤

 اعمـح واهلبوت واعمسوقمدات. .٣

                                           

 (.9) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (1)
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 .(٩)"عمبوًمغ اعمخصصي ًمف مـ اعمقازكي اًمسـقيي ًمؾسطؾي اًمقـمـقي اًمػؾسطقـقيا .5

 جيقز عمجؾس إدارة اًمصـدوق اؾمتثامر أمقاًمف ذم:": كصف وضموء ذم اًمالئحي مو

 اعمسومهي ذم اًمنميموت ذات اعمسموًمقي اعمحدودة. .٩

 إىمومي اعمنموقموت اًمتـؿقيي أو اعمشوريمي ومقف. .3

 وديي واإلضمتامقمقي.اًمدظمقل ذم متقيؾ اعمنموقموت اإلىمتص .٤

 إكشوء اعمبوين وذاء اًمعؼورات وسمقعفو وشملضمػمهو. .٣

 .(3)"اًمدظمقل ذم منموقموت اؾمثامريي إظمرى .5

يمون مـ أومم أن يضع هذه اًمالئحي ذم كػس اًمؼوكقن ٕكف مصدر ضمديد قمغم 

اًمصـدوق، وهل أووومي طمسـي وًمق أن اعمـظؿ اًمسعقدي أووف آؾمتثامر ذم 

 مقارده ًمؽون أومضؾ.

يمال اًمؼوكقكلم ذيمر ذم اعمقارد إمقال اًمتل حيصؾفو اًمصـدوق مـ وذم 

 .اعمحؽقم قمؾقفؿ، سمقـام اعمـظؿ اًمسعقدي مل يذيمرهو مع أهنو شمعتؼم مقرد أؾمود
 

 

 

 

                                           

 .(٩0) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة (1)

( ًمسـي 6) ًمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي رىمؿ 3007ًمسـي  (3) ( رىمؿ3٩) اًمالئحي اًمتـػقذيي اعمودة (2)

 .م3005
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 المطلة الثاوً: حساتاخ الصىذَق َمٍزاوٍتً السىٌُح.

 .افػرع األول: حسابات افصـدوق

ًمدى ممؾمسي اًمـؼد شمقدع مجقع أمقال اًمصـدوق، ذم طمسوسموت ظموصي 

اًمعريب اًمسعقدي، ويٍمف مـفو وومًؼو ًمؾؼقاقمد واإلضمراءات اًمتل حيددهو 

 .(٩)اعمجؾس

وًمقس ًمؾؿدير اًمعوم ًمؾصـدوق اًمتٍمف هبو إٓ سمعد اختوذ مجقع اإلضمراءات 

اعموًمقي وومؼًو ًمألكظؿي واًمؾقائح اعمؼررة، وذم طمدود اًمصالطمقوت اًمتل ومقوف هبو 

 .(3)جمؾس إدارة اًمصـدوق

 ؾس إدارة اًمصـدوق هق اعمسمول قمـ أمقال اًمصـدوق واًمتٍمف هبو.وجم

ومـ اعمقاومؼي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

: كصف إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل ومؼد ضموء مو

شمقدع أمقال اًمصـدوق اًمـؼديي ذم طمسوب ظموص سموؾمؿ اًمصـدوق ذم مٍمف  "

 .(٤)"وـمـل إؾمالمل حيدده اًمقزير

وضمقه اعمقاومؼي أيضًو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء  ومـ

ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل 

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩٤شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩٩شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (2)

 (.٩0) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (3)
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شمقدع أمقال اًمصـدوق ًمدي اًمبـؽ اًمذي حيدده  ": كصف ومؼدضموء مو

 .(٩)"اعمجؾس..

 ؾمور قمؾقفو اعمـظؿ اًمسعقدي. وهذه اعمقاد متؼورسمي عمو

 .افػرع افثاين: مقزاكقة افصـدوق افسـوية

إصؾ أن اًمسـي اعموًمقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، شمؽقن ؾمـي موًمقي 

 جلؿقع اعممؾمسوت واهلقئوت اًمعومي.

وًمؽـ اعمـظؿ اؾمتثـك ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي سمدايي اًمسـي اعموًمقي ًمؾصـدوق 

وًمقي إومم ًمؾصـدوق مـ شموريخ كػوذ اًمتـظقؿ، طمقٌ ضمعؾ سمدايي اًمسـي اعم

وشمـتفل سمـفويي اًمسـي اعموًمقي اًمتوًمقي، صمؿ شمعقد ًمألصؾ يمام هق طمول اعممؾمسوت 

 .(3)واهلقئوت اًمعومي

ومـ اعمقاومؼي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

: كصف ؼد ضموء موإظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل وم

اًمسـي اعموًمقي ًمؾصـدوق ذم أول يـوير وشمـتفل ذم آظمر ديسؿؼم مـ يمؾ  شمبدأ "

 .(٤)"قموم، ويرطمؾ وموئض اًمصـدوق مـ ؾمـي ٕظمرى

ومـ وضمقه اعمقاومؼي أيضًو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء 

اًمػؾسطقـل ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي 

شمبدأ اًمسـي اعموًمقي ًمؾصـدوق ذم إول مـ ؿمفر يموكقن  -٩" كصف: ومؼدضموء مو

                                           

 (.٩٣) اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمصـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩٣) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (2)

 (٣٣) ( واًمصودر سمؼرار رىمؿ3٩) اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمصـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (3)

 هـ.٩٣38/9/٩٩
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)يـوير( مـ يمؾ قموم وشمـتفل ذم احلودي واًمثالصملم مـ ؿمفر يموكقن أول  صموين

 مـ كػس اًمعوم. )ديسؿؼم(

شمبدأ اًمسـي إومم مـ شموريخ اًمعؿؾ هبذا اًمؼوكقن وشمـتفل سمـفويي ؿمفر ديسؿؼم 

 .(٩)"مـ كػس اًمسـي

 

 

 

 

                                           

 (.٩3) اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودةىموكقن صـدوق  (1)
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 المبحث الثالث
 الرقابة على أعمال الصندوق

 وومقف مطؾبون:

خيضع صـدوق اًمـػؼي إمم رىموسمي ظمورضمقي يامرؾمفو قمؾقف ديقان اعمراىمبي 

اًمعومي، وديقان اعمظومل، وهق خيضع ذم اًمقىمً كػسف إمم رىموسمي داظمؾقي شمتجسد 

 سمسؾطوت جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي.

 المطلة األَل: الشقاتح الذاخلٍح.

ويؼصد سموًمرىموسمي اًمداظمؾقي: قمبورة قمـ رىموسمي جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي 

واًمغرض مـفو هق ىمقوس مستقى إداء أو شمصحقح إظمطوء إن وضمدت، 

قمؿاًل سموعمودة اخلومسي قمنمة مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، ومؼد أويمؾً إًمقف شمؾؽ 

ي اعمودة قمدًدا مـ اًمصالطمقوت سمنمط قمدم اإلظمالل سموظمتصوص ديقان اعمراىمب

 اًمعومي، أسمرزهو:

قمغم اعمجؾس أن ُيعلم مراضمع طمسوسموت ظمورضمقًو )أو أيمثر( مـ اعمرظمص "

هلؿ سموًمعؿؾ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ًمتدىمقؼ طمسوسموت اًمصـدوق 

 ،ومعومالشمف وسمقوكوشمف ومقزاكقتف اًمسـقيي وطمسوسمف اخلتومل، وحيدد اعمجؾس أشمعوسمف
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شمزويد  ذًمؽ قمغم اعمجؾسويرومع شمؼرير مراضمع احلسوسموت إمم اعمجؾس، ويم

 .(٩)"ديقان اعمراىمبي اًمعومي سمـسخي مـ اًمتؼورير

وقمغم اعمجؾس أن يتقمم حتؼقؼ أهداف اًمصـدوق، وىمد ذيمر ذم اعمودة اًمتوؾمعي 

 اظمتصوصوت اعمجؾس قمغم ؾمبقؾ اعمثول ٓ احلٍم:"ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي 

 .اقمتامد ظمطط اًمصـدوق وسمرامٍ قمؿؾف 

 ي اًمصـدوق اًمسـقيي وطمسوسمف اخلتومل وشمؼرير اعمقاومؼي قمغم منموع مقزاكق

مراضمع احلسوسموت واًمتؼرير اًمسـقي: متفقدًا ًمرومعفو وومؼ اإلضمراءات 

 اًمـظومقي اعمتبعي.

  شمشؽقؾ جلون دائؿي أو  -ذم ؾمبقؾ حتؼقؼ هذه آظمتصوصوت -ًمؾؿجؾس

ممىمتي مـ أقمضوئف أو مـ همػمهؿ، يعفد إًمقفو اًمؼقوم سمؿفامت حمددة، وًمف 

ي سمؿـ يراه مـ اخلؼماء واعمستشوريـ وهمػمهؿ ٕداء سمعض يمذًمؽ آؾمتعوك

اعمفامت اًمداظمؾي ذم كطوق اظمتصوص اًمصـدوق، وحتديد أشمعوهبؿ ومدة 

 قمؿؾفؿ.

ًمؾؿجؾس حتديد مسموًمقوت اعمدير اًمعوم ًمؾصـدوق، وصالطمقوشمف، ويمذًمؽ 

 .(3)"شمػقيض سمعض اظمتصوصوشمف إمم اعمدير اًمعوم ًمؾصـدوق

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩5شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)

 هـ٩٣٤8( اًمصودر قموم 9شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (2)
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مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي ومـ اعمػورىمي سملم مو ضموء ذم 

: كصف إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل ومؼد ضموء مو

 مع قمدم اإلظمالل سموًمتدىمقؼ اًمداظمكم حلسوسموت اًمصـدوق يتقمم اعمجؾس: "

شمعقلم مدىمؼ طمسوسموت ظمورضمل يتقمم قمؿؾقي شمدىمقؼ طمسوسموت اًمصـدوق، 

( ًمسـي 36) وومؼًو ٕطمؽوم اعمرؾمقم سمؼوكقن رىمؿوشمؼديؿ شمؼوريره ًمؾؿجؾس، 

سمشلن مدىمؼل احلسوسموت، ويؽقن شمعققـف عمدة ؾمـي ىموسمؾي ًمؾتجديد،  ٩996

 .(٩)"وحيدد ىمرار شمعققـف اعمؽووملة اعمستحؼي ًمف

أيضًو سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء  ومـ وضمقه اعمػورىمي

يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي 

..يؼدم مدىمؼ احلسوسموت اًمؼوكقين شمؼريرًا يموماًل ظمالل " ومؼدضموء مو كصف:

 .(3)"ؿمفريـ مـ اكتفوء اًمسـي اعموًمقي إمم جمؾس اإلدارة..

اعمـظؿ اًمسعقدي طمقـام ريمز قمغم اًمرىموسمي اًمداظمؾقي وذم اًمتـظقؿ  وىمد أطمسـ

 ومصؾ ومقفو.
 

 

 

 

                                           

 (.51) الالئحة الداخلية لصندوق النفقة البحريني املادة (1)

 (.٩3) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة (2)
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 .لخاسجٍحالمطلة الثاوً: الشقاتح ا

هق ىمقوم هقئوت إداريي خيتص يمؾ مـفو سمؿراىمبي "يؼصد سموًمرىموسمي اخلورضمقي: 

كقع معلم مـ أوضمف اًمـشوط اإلداري ًمؾسؾطي اًمتـػقذيي وهذه اهلقئوت أو 

اعممؾمسوت: هل أضمفزة مـػصؾي قمـ إضمفزة اإلداريي اعمطؾقب مراىمبتفو أو 

 .(٩)"ومحصفو

 افعامة.افػرع األول: رؿابة ديوان ادراؿبة 

شمعتؼم رىموسمي ديقان اعمراىمبي اًمعومي مـ اًمرىموسمي اخلورضمقي، اًمتل ختضع يمؾ 

اعممؾمسوت واهلقئوت اًمعومي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي إمم رىموسمي مـ ضمفي 

 طمؽقمقي.

ووومًؼو ًمـظوم ديقان اعمراىمبي ومنن اعممؾمسوت واهلقئوت اًمعومي واإلدارات 

و احلؽقمي ضمزءًا مـ مول اًمدوًمي إمو هل ذات اعمقزاكقوت اعمستؼؾي اًمتل خترج

 .(3)سمطريؼ اإلقموكي أو ًمغرض آؾمتثامر ومنهنو ختضع ًمرىموسمي ديقان اعمراىمبي اًمعومي

وخيتص ديقان اعمراىمبي اًمعومي سموًمرىموسمي ًمالطمؼي قمغم مجقع إيرادات اًمدوًمي "

ومٍمووموهتو، ومراىمبي يموومي أمقال اًمدوًمي اعمـؼقًمي واًمثوسمتي، ومراىمبي طمسـ 

 .(٤)"هذه إمقال واؾمتغالهلو واعمحوومظي قمؾقفو اؾمتعامل

                                           

 .(٤3٩ص)اًمرىموسمي قمغم أقمامل اإلدارة، د. ؾمعقد احلؽقؿ  (1)

سمتوريخ: ، (9اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل سمرىمؿ: )م/ ،(9/٣كظوم ديقان اعمراىمبي اًمعومي اعمودة ) (2)

 هـ.٩٤90/3/٩٩

 هـ.٩٤90( اًمصودر قموم7كظوم ديقان اعمراىمبي اًمعومي اعمودة ) (3)
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ديقان اعمراىمبي اًمعومي يعؿؾ قمغم إقمداد اًمؾقائح "وسمـوًء قمغم ذًمؽ ومنن 

اًمتـػقذيي وشمصدق مـ رئقس جمؾس اًمقزراء، وإجيود إضمفزة اًمالزمي اًمتل 

 :شمؽػؾ مو يكم

  اًمتحؼؼ مـ أن مجقع إيرادات اًمدوًمي ومستحؼوهتو مـ أمقال وأقمقون

ىمد أدظمؾً ذم ذمتفو وومؼًو ًمؾـظؿ اًمسوريي وأن يموومي مٍموومتفو وظمدموت 

ىمد متً وومًؼو ٕطمؽوم اعمقزاكقي اًمسـقيي، وـمبؼًو ًمؾـظؿ واًمؾقائح اإلداريي 

 واعموًمقي واحلسوسمقي اًمـوومذة.

  اًمتحؼؼ مـ أن يموومي أمقال اًمدوًمي اعمـؼقًمي واًمثوسمتي شمستعؿؾ ذم إهمراض

ي، وأن ًمدى هذه اجلفوت مـ اًمتل ظمصصً مـ أضمؾفو ىمبؾ اجلفي اعمختص

اإلضمراءات مو يؽػؾ ؾمالمي هذه إمقال وطمسـ اؾمتعامهلو واؾمتغالهلو، 

ويضؿـ قمدم إؾموءة اؾمتعامهلو أو اؾمتخدامفو ذم همػم إهمراض اًمتل 

 ظمصصً مـ أضمؾفو.

  اًمتحؼؼ مـ أن يمؾ ضمفي مـ اجلفوت اخلووعي ًمرىموسمي اًمديقان، شمؼقم

سوسمقي اًمتل ختضع هلو وومؼ كظومفو سمتطبقؼ إكظؿي واًمؾقائح اعموًمقي واحل

اخلوص شمطبقؼًو يموماًل وأكف ًمقس ذم شمٍموموهتو اعموًمقي مو يتعورض مع شمؾؽ 

 إكظؿي واًمؾقائح.

  متوسمعي إكظؿي واًمؾقائح اعموًمقي واحلسوسمقي اًمـوومذة ًمؾتحؼقؼ مـ شمطبقؼفو

ويمػويتفو ومالئؿتفو ًمؾتطقرات اًمتل شمستـجد قمغم اإلدارة اًمعومي سموعمؿؾؽي 
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عرسمقي اًمسعقديي وشمقضمقف اًمـظر إمم أوضمف اًمـؼص ذم ذًمؽ، وشمؼديؿ اًم

 .(٩)"آىمؽماطموت اًمالزمي ًمتطقير هذه إكظؿي واًمؾقائح أو شمغقػمهو

وقمغم جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي شمؼديؿ يموومي اًمبقوكوت احلسوسمقي وهمػمهو 

مـ اعمستـدات واًمقصموئؼ اًمتل متؽـ ديقان اًمرىموسمي اًمعومي مـ مبوذة 

 اظمتصوصوشمف.

وقمغم جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي شمؼديؿ يموومي اًمتسفقالت اًمالزمي 

ًمؾؿـدوب واعمػتش وومًؼو ًمؾقائح اًمتل شمصدر سمصددهو ،وسمعد رومع جمؾس إدارة 

صـدوق اًمـػؼي متطؾبوت ديقان اعمراىمبي اًمعومي مـ يموومي سمقوكوت احلسوسمقي 

أن يبؾغ جمؾس إدارة  وهمػمهو واعمستـدات واًمقصموئؼ، قمغم ديقان اعمراىمبي اًمعومي

صـدوق اًمـػؼي مالطمظوشمف ويطؾى مـف اختوذ اإلضمراءات اًمالزمي، وقمغم جمؾس 

إدارة صـدوق اًمـػؼي أن ختؼم ديقان اعمراىمبي اًمعومي سمام اختذه ذم ظمالل مدة 

 .(3)أىمصوهو ؿمفر مـ شموريخ إسمالغ صـدوق اًمـػؼي

اىمبي اًمعومي وقمـد اخلالف سملم جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي وسملم ديقان اعمر

ومل يؼتـع جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي سمقضمفي كظر ديقان اعمراىمبي إظمػمة 

وضمى قمؾقف قمـدئذ قمرض إمر ذم احلول قمغم رئقس جمؾس اًمقزراء ًمؾػصؾ 

 .(٤)ومقف

                                           

 .هـ٩٤90 ًمصودر قموم( ا٩٩كظوم ديقان اعمراىمبي اًمعومي اعمودة ) (1)

 هـ.٩٤90( اًمصودر قموم٩٩كظوم ديقان اعمراىمبي اًمعومي اعمودة ) (2)

 هـ.٩٤90( اًمصودر قموم٩٤ي اعمودة )كظوم ديقان اعمراىمبي اًمعوم (3)
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ومـ اعمقاومؼي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

 ومؼد ضموء مو ػؼي اًمػؾسطقـلإظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـ

 .(٩)"..خيضع اًمصـدوق عمراىمبي ديقان اًمرىموسمي اعموًمقي واإلداريي" كصف:

وهذا إمر اًمكم ؾمور قمؾقف اعمـظؿ اًمسعقدي مموحيوومظ قمغم اؾمتدامي 

 اًمصـدوق وحتؼقؼ أهداومف.

 .افػرع افثاين: افرؿابة افؼضائقة

مـ اًمرىموسمي، مثؾف مثؾ مل يتـوول اعمـظؿ ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي هذا اًمـقع 

أكظؿي سموىمل اعممؾمسوت، واهلقئوت، واًمصـوديؼ اًمعومي واعمصوًمح احلؽقمقي 

إظمرى، ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، وعمو يمون صـدوق اًمـػؼي يتؿتع 

 سموًمشخصقي آقمتبوريي، ممو جيعؾ ًمف طمؼ اًمتعوىمد مع أظمريـ.

شمثقر سملم إومراد  وعمو يمون اًمؼضوء يتقمم ذم اًمػصؾ ذم اعمـوزقموت اًمتل

واًمدوًمي ؾمقاء يمون اًمشخص ـمبقعًقو أو اقمتبوريًو، ومنن صمؿي رىموسمي ىمضوئقي مـعؼدة 

ًمديقان اعمظومل وومؼًو ًمـظومف اًمذي خيقًمف صالطمقي اًمـظر ذم مجقع اعمـوزقموت اًمتل 

 .(3)شمؽقن اإلدارة ـمروًمو

ظومل، وسمـوًء قمغم ذًمؽ يـظر ديقان اعمظومل ذم يمؾ مـوزقمي ذيمرهو كظوم ديقان اعم

ؾمقاء أيمون مقوققمفو ىمراًرا أم قمؼًدا أم واىمعي، وسمقً ديقان اعمظومل ذم اًمطعقن 

                                           

 (.٩3) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة (1)

سمتوريخ: ، (78اًمصودرسموعمرؾمقم اعمؾؽل سمرىمؿ )م/ ،(٩٤اكظر: كظوم ديقان اعمظومل اعمودة ) (2)

 هـ.٩٣38/٩9/9
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ذم مجقع اًمؼرارات اإلداريي ودقمووى اًمتعقيض ومو يتصؾ سمعالىمي اًمعومؾلم 

 ًمدى اإلدارة اًمعومي مع شمؾؽ اإلدارة.
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 المبحث الرابع
 المقارنة بالفقه الإسلامي

 دوق افـػؼة.افػرع األول: افتـظقم اإلداري فصـ

وفمقػي إداريي رئقسقي شمسعك إمم حتديد يمؾ "يؼصد سموًمتـظقؿ اإلداري: 

اًمـشوـموت اعمبوطمي ذم اعممؾمسي وحتديد أو ضمفتفو صمؿ شمؼسقؿفو إمم جمؿققموت مـ 

إقمامل سمحقٌ يؿؽـ إؾمـود يمؾ مـفو إمم ؿمخص اًمذي شمتقاومر ومقف مقاصػوت 

اًمعالىموت  وذوط معقـي مع شمقوقح يمؾ احلؼقق وآًمتزاموت ويمذًمؽ

اًمداظمؾقي سملم اعمقفمػلم رؤؾموء ومرؤوؾملم ذم اعممؾمسي واعمتعومؾلم معفو مـ 

اخلورج أومردًا وممؾمسوت ذم وقء أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي وذًمؽ مـ أضمؾ 

 .(٩)"حتؼقؼ أهداف منموقمي

ومنموقمقي اًمتـظقؿ اإلداري ذم اإلؾمالم شمـبع مـ كصقص اًمؽتوب واًمسـي 

 :روقان اهلل قمؾقفؿيـ مـ سمعده وظمؾػوئف اعمفد ملسو هيلع هللا ىلصوقمؿؾ اًمـبل 

                                           

جمؾي ضمومعي  اًمتـظقؿ اإلداري ذم اإلؾمالم: مػفقمف وظمصوئصف.أمحد داوود اعمزضموضمل. (1)

 .(39ص)هـ ٩٣٩٩اعمؾؽ ؾمعقد يمؾقي اًمعؾقم اإلداريي 
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 ؾػي افؽتاب افعزيز:

 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب﴿ ىمول اهلل شمعومم:

 ﴾ حس جس مخ حخ جخ مح جح حجمج يث ىث مث جث

 .[٩65]إكعوم:

)رومع سمعضؽؿ ومقق سمعض  ▐يي أن اهلل مـ هذه أ :ووجه افدالفة

واًمعؾؿ واجلفؾ، ًمقختؼميمؿ ومقام ، ذم اًمغـك واًمػؼر، واًمؼقة واًمضعػ درضموت

 . (٩)أقمطويمؿ(

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿وىمول اهلل شمعومم: 

 .[٤3]اًمزظمرف: ﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ

مـ هذه إيي )أن اًمؼصد مـ ضمعؾ اًمـوس متػوويتـ ذم  ووجه افدالفة:

اًمرزق ًمقـتػع سمعضفؿ مـ سمعض، وًمق يموكقا ؾمقاءًا ذم مجقع إطمقال مل خيدم 

  .(3)أطمًدا أطمد، ومقػيض إمم ظمراب اًمعومل وومسود كظومف(

                                           

 (.8/9٤) أمحد سمـ مصطػك اعمراهمل شمػسػم اعمراهمل، (1)

 (.٤/٩٣5) ينًمؾصوسمق صػقة اًمتػوؾمػم، (2)
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 افسـة:ومما جاء يف 

ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  ؓ  (٩)مو ضموء ذم اخلؼم قمـ أيب ؾمعقد اخلدري

 .(3)«إذا خرج ثالثة يف شػر ؾؾقممروا ظؾقفم أحدهم»

واخلؼم ومقف إؿمورة: أن ومقف )أمر سمذًمؽ ًمقؽقن أمرهؿ مجقعًو وٓيتػرق هبؿ 

 .(٤)ظمالف ومقعـتقا(اًمرأي وٓيؼع سمقـفؿ 

ال حيل »ىمول:  ♥أن اًمـبل  ¶ (٣)وقمـ قمبداهلل سمـ قمؿرو

 .(5)«فثالثة يؽوكون بلرض ؾالة إال أمروا ظؾقفم أحدهم

                                           

ؾمعقد اخلدري: هق اًمصحويب اجلؾقؾ ؾمعد سمـ موًمؽ سمـ ؾمـون سمـ قمبقد سمـ صمعؾبي،  قأسم (1)

اخلزرضمل، إكصوري، مشفقر سمؽـقتف أسمق ؾمعقد اخلدري، روى قمـ اًمـبل اًمؽثػم، وهق مـ 

(: واإلصوسمي ذم متققز اًمصحوسمي ٩٤8-6هـ. اكظر: أؾمد اًمغوسمي )7٣اعمؽثريـ، شمقذم ؾمـي 

(٤/67). 

( )يمتوب اجلفود، سموب ذم اًمؼقم 3608( سمرىمؿ: )٣/3٣9) "ؾمــف"رواه أسمق داود ذم  (2)

اكظر: ؾمؾسؾي إطموديٌ ، يسوومرون يممرون أطمدهؿ( )إؾمـوده طمسـ وًمف ؿمقاهد(

 (.٤/٤٩٣) اًمصحقحي ًمألًمبوين

 (.3/360) ًمؾخطويب اكظر: معومل اًمســ، (3)

قمؿرو سمـ اًمعوص سمـ وائؾ اًمؼرر  قمبد اهلل سمـ قمؿرو: هق اًمصحويب اجلؾقؾ قمبد اهلل سمـ (4)

اًمسفؿل، يؽـل أسمو حمؿد، أؾمؾؿ ىمبؾ أسمقف ويمون اؾمؿف اًمعوص وهمػمه اًمـبل سمعبد اهلل، ًمف 

 هـ.68مـوىمى، وومضوئؾ، ومؼوم ذم اًمعؾؿ واًمعؿؾ، ومحؾ قمـ اًمـبل قمؾام مجو، شمقذم ؾمـي 

 .(٤/80ؾمػم أقمالم اًمـبالء ًمؾذهبل )، (٤/٤٣5اكظر: أؾمد اًمغوسمي )

( )مسـد قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ 6757( سمرىمؿ: )6/305) "مسـده"موم أمحد ذم رواه اإل (5)

 واحلديٌ ومقف وعػ ومػل اؾمـوده )اسمـ هلقعي وهق ؾمقئ احلػظ( (،اًمعوص ريض اهلل قمـفام

 (.3/56اكظر اًمسؾسي اًمصحقحي ًمألًمبوين )
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وىمد سمقـً هذه إدًمي أن اًمتدرج اًمرئود ذم اًمتـظقؿ اإلداري اإلؾمالمل 

)مبدأ وطمدة إمر( يؼقم قمغم اًمتػووت ذم اعمؼدرة واعمعرومي  يسؿك وهق مو

 واخلؼمة واًمعؾؿ.

ؾمؽً قمـفو اًمشورع احلؽقؿ، ومل يرد  وهذا إمر مـ اعمصوًمح اعمرؾمؾي اًمتل

كص قمغم اقمتبورهو أو إًمغوئفو وإكام هل متقاومؼي مع إدًمي  ومقفو سموًمنمع

اعمصوًمح اًمتل شمتجغم ذم واًمؼقاقمد واًمضقاسمط اًمنمقمقي وهل شمدظمؾ ذم قمؿقم 

اضمتالب اعمـوومع واضمتـوب اعمضور شمؾؽ اعمصوًمح اًمتل ضموءت اًمنميعي ًمتحؼقؼفو 

سمقضمف قموم، ومنكف جيقز اًمعؿؾ هبو وإن مل يتؼدم كظػم هلو ذم اًمنمع، يمام وىمع ٕيب 

ذم  ؓ  ذم مجع اعمصوطمػ، ووىمع ًمعؿر سمـ اخلطوب ؓ سمؽر اًمصديؼ

دواويـ، ومجع اعمصوطمػ، واختوذ شمريمف اخلالومي ؿمقرى سملم ؾمتي، ويمتدويـ اًم

 .(٩)وهمػم ذًمؽ يمثػم ممو دقمو إمم ؾمـف شمغػم اًمزمون إطمقال ،اًمسجقن

وقمؾقف ومؿثؾ هذا اًمتـظقؿ ممو ٓ سمد مـف ًمؼقوم وصالح احلول ومؿثؾ ذًمؽؿ 

وهمػمه مـ اعمصوًمح اعمرؾمؾي )يرضمع طمػظفو إمم أمر ضوري ورومع طمرج 

وإذا حتؼؼ ذًمؽ  (٤)ف ومفق واضمى(وهل مـ سموب )ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سم (3)ٓزم(

 )واهلل أقمؾؿ(.قمؾؿ ضورة اًمصػمورة إمم مثؾ ذًمؽؿ اًمتـظقؿ

                                           

وقمؾؿ  (،338ص) ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ًمؾزرىمو، (3/6٤3اكظر آقمتصوم، ًمؾشوـمبل ) (1)

 (.٩/٤9) مؼوصد اًمنمقمقي، كقر اًمديـ سمـ خمتور اخلودمل

 (.3/6٤3آقمتصوم، ًمؾشوـمبل ) (2)

 .اعمصدر اًمسوسمؼ (3)
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 افػرع افثاين: افتـظقم ادايل فصـدوق افـػؼة.

يـتظؿ اًمتـظقؿ اعموزم ًمصـدوق اًمـػؼي قمغم مقارد قمدة ومفق ٓ يعتؿد قمغم 

قرد مقرد واطمد وإكام يعتؿد قمغم مقارد قمديدة، وأمو اعمقرد اًمرئقز ومفق م

إقموكي اًمدوًمي اًمدوري اًمذي يؽقن ذم يمؾ ؾمـي موًمقي سموًمـسبي ًمؾدوًمي، وهـوك 

مقارد أظمرى صموكقيي ىمد شمتحصؾ وىمد ٓ شمتحصؾ مثؾ: اًمتؼمقموت، واعمـح، 

 واهلبوت، واًمقصويو، وإوىموف وهمػمهو.

وذم إقموكوت اًمدوًمي هلذا اًمصـدوق ويمذًمؽ اعمقارد إظمرى اًمثوكقيي ومقفو 

ي ًمضامن ؾمػم اًمصـدوق، وحتؼقؼ أهداومف، وإىمومي اًمعدل، شمعزيز ومؽرة آؾمتدام

 ورد اعمظومل إمم أهؾفو.

ومـ اًمتـظقامت اعموًمقي اًمتل كظؿً ذم قمفد اخلؾػوء اًمراؿمديـ مو رشمبف اخلؾقػي 

مـ إقمطقوت ذم قمفد ظمالومتف وهق أول مـ  ؓ  اًمراؿمد قمؿر سمـ اخلطوب

ؿمخص  دون اًمدواويـ وومرض ًمؽؾ مسؾؿ قمطوءه، وىمدر إقمطقوت ًمؽؾ

ويمؾ هذا يمون ذم ؾمبقؾ اعمصؾحي ، طمؼف طمتك ؿمؿؾ ذًمؽ اًمُروع

اًمعومي ،واًمنميعي ٓ متوكع مـ هذه اًمؽماشمقى سمؾ إهنو سملصقهلو وىمقاقمدهو اًمعومي 

 .(٩)داًمي قمغم منموقمقي اًمتـظقؿ ًمؾشمون اعموًمقي ذم اًمدوًمي

                                           

اكظر: ختريٍ اًمدٓٓت اًمسؿعقي قمغم مو يمون ذم قمفد رؾمقل اهلل مـ احلرف واًمصـوئع  (1)

 (.3٣6)ص هـ789 اشملم اخلزاقملزواًمعامٓت اًمنمقمقي، اسمـ ذي اًمق
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واإلموم ومـ يـقب قمـف ٓ جيقز ًمف اًمتٍمف ذم أمقال سمقً اعمسؾؿلم إٓ مو 

وشمعؾقؾ ذًمؽؿ هق أن اًمتٍمف  متحؼؼي أو راضمحي ٕهؾ اإلؾمالم مصؾحي ومقف

 .(٩)ومقفو مـقط سموعمصؾحي ومـ)أمقال سمقً اعمول ٓ شمقوع إٓ ذم احلؼقق اًمالزمي(

يتعؾؼ سموعمشوريمي ذم دقمؿ اًمصـدوق ومفذا إمر مـ سموب اعمسومهي ذم  وأمو

ۈئ  ۆئ ۈئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿: ڤومعؾ اخلػم، وىمد ىمول اهلل 

 .[3]اعموئدة: ﴾ ی ی ىئ ی ىئىئ ېئ ېئېئ

)أن اهلل ؾمبحوكف يلمر قمبوده اعمممـلم سموعمعووكي  ييمـ هذه أ ووجه افدالفة:

قمغم ومعؾ اخلػمات وهق اًمؼم وشمرك اعمـؽرات وهق اًمتؼقى ويـفوهؿ قمـ اًمتـوس 

 .(3)قمغم اًمبوـمؾ واًمتعوون قمغم اعمآصمؿ واعمحورم(

وهذا إمر سموب اًمتعوون قمغم اًمؼم واًمتؼقى ظمصقصو وأن اًمصـدوق 

ذم  يستفدف ومئومو مـ اًمـوس هؿ هموًمبًو مـ أهؾ اًمضعػ واعمسؽـي وهق ـمريؼ

 چ﴿ :ىمول ذم حمؽؿ اًمتـزيؾ ڤٕن اهلل  :رد اعمظومل إمم أهؾفو وإىمومي اًمعدل

ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[90]اًمـحؾ: ﴾ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

مـ هذه أيي )إن اهلل ؾمبحوكف يلمر سموًمعدل وهق اًمؼسط  ووجه افدالفة:

 . (٤)شمرك اًمظؾؿ وإيصول يمؾ ذي طمؼ طمؼف(و، واًمتسقيي ذم احلؼقق ومقام سمقـؽؿ

                                           

 (.٤05) إطمؽوم اًمسؾطوكقي ًمؾاموردياكظر:  (1)

 (.٤/٩0) ًمؾحوومظ اسمـ يمثػم اكظر: شمػسػماًمؼرآن اًمؽريؿ، (2)

 (.6/٣03) اكظر: حموؾمـ اًمتلويؾ، ًمؾؼوؾمؿل (3)
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ؾمؽً قمـفو اًمشورع احلؽقؿ،  ومبـك هذا إمر قمغم اعمصوًمح اعمرؾمؾي اًمتل

كص قمغم اقمتبورهو أو قمغم إًمغوئفو وإكام هل متقاومؼي مع  ومل يرد ومقفو سموًمنمع

إدًمي واًمؼقاقمد واًمضقاسمط اًمنمقمقي وهل مـ إدًمي إصقًمقي اعمراقمك ومقفو 

ر، وشمؾؽ اعمصوًمح ىمد ومفل شمتجغم ذم اضمتالب اعمـوومع واضمتـوب اعمضو رومع احلرج

ضموءت اًمنميعي ًمتحؼقؼفو سمقضمف قموم، وإن مل يتؼدم كظػم هلو ذم اًمنمع، 

واًمنميعي سمشؿقهلو داقمؿي ًمألطمؽوم اعمـظؿي حلقوة اإلكسون وؾمؾقيمف، وقمغم هذا 

اًمســ ضموءت اًمنمائع ىموـمبي ذيعي سمعد ذيعي سملطمؽوم شمالئؿ اًمظروف 

مرشمبط سمتحؼقؼ   اًمنميعيوإطمقال واًمزمون واعمؽون، وشمؼرير إطمؽوم ذم

وحتؼقؼ اعمصؾحي ىموض سمنىمرار هذا اًمتـظقؿ، وهق حمؼؼ  اعمصؾحي ودومع اعمػسدة

ورد اعمظومل،  عمصؾحي فموهرة ًمؾػرد واعمجتؿع وإمي وذًمؽ سمنطمؼوق احلؼ

اعمرؾمؾي وذًمؽ سمؽقهنو ؾمبقؾ إمم  وحتؼقؼ يمقن مبـك هذا اًمتـظقؿ قمغم اعمصؾحي

 شمٍموموهتؿ اًمعوديي، واعمحوومظي قمغم مؼصقد طمػظ أصؾ اعمِؾي، وطمقوـمي أهؾفو ذم

 .(٩)اًمنمع سمدومع اعمػوؾمد قمغم اخلؾؼ وهق أصؾ مو ىمومً سمف اًمنمائع واهلل أقمؾؿ

 افػرع افثافث: افرؿابة ظذ أظامل افصـدوق.

ىمد سمحٌ اًمػؼفوء اًمرىموسمي حتً مصطؾح احِلْسَبي وؾمؿل مـ يامرس هذه 

اًمعومي، أو مـ أومراد اعمجتؿع، اًمرىموسمي سموعمحتسى ؾمقاء يمون ممثاًل مـ اًمسؾطي 

                                           

(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف، 3/6٤3اكظر: آقمتصوم، اعمقاومؼوت، ًمؾشوـمبل ) (1)

 ، وقمؾؿ مؼوصد اًمنمقمقي،(338ص)وذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي ًمؾزرىمو  ،(8/8٤) ًمؾزريمٌم

 (.٩/٤9) كقر اًمديـ سمـ خمتور اخلودمل
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هل أمر سموعمعروف إذا فمفر " احلسبي ومؼول: ♫ؓ(٩)وقمرف إموم اعمووردي

 .(3)"شمريمف، وهنل قمـ اعمـؽر إذا فمفر ومعؾف

ومنكف إذا وىمع مو يتعورض مع مؼتضقوت اًمنميعي وإكظؿي اعمرقمقي ؾمقاء مـ 

وىمع مـ همٓء مو  أومراد اعمجتؿع أو مـ اًمقزراء أو مـ وزم وٓيي قمغم اًمبؾد إذا

خيوًمػ اًمنميعي وإكظؿي اعمرقمقي، ومنن واضمى اًمرىموسمي يؼع سمداءة قمغم اًمسؾطوت 

اًمعومي ذم اًمدوًمي وهق مـطؾؼ مـ مبدأ إمر سموًمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر وقمـ 

 .افدين افـصقحـة»ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـبل  ¶ (٣)ضمرير قمـ (٤)متقؿ اًمداري

                                           

)كسبي إمم سمقع  هق اإلموم: أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمبقى اًمبٍمي، اعمعروف سموعمووردي (1)

ش اًمتػسػم»وش احلووي اًمؽبػم»اًمػؼفقف اًمشوومعل اإلموم اًمشفػم، ًمف مـ اًمتصوكقػ  اعموورد(

ؾمقوؾمي »وش ىموكقن اًمقزارة»وش إطمؽوم اًمسؾطوكقي»و شأدب اًمديـ واًمدكقو»وش اإلىمـوع»و

ِسلْمَ َوَأْرسَمِع موَئي، َوىَمْد سمؾَغ ؾِمّتًو َوصَماَمكلِْمَ ؾَمـًَي.  وهمػم ذًمؽ،ش اعمؾؽ ِل ؾَمـََي مَخْ شمقذم ذِم َرسمِْقٍع إَوَّ

 .(٩8/6٣) اكظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء

 اًمسؾطوكقي ٕيب يعغم اًمػراء (. اكظر: إطمؽوم٩/٤٣9) إطمؽوم اًمسؾطوكقي. ًمؾاموردي (2)

(٩/38٣.) 

متقؿ اًمداري: هق اًمصحويب اجلؾقؾ متقؿ سمـ أوس سمـ ظمورضمي سمـ ؾمقد اًمداري، يؽـك أسمو  (3)

وهمزا معف وروى قمـف ومل يزل سموعمديـي  طرىمقي، اؾمؾؿ اًمسـي اًمتوؾمعي، وصحى اًمرؾمقل 

(: 7/386ًمؽؼمى )هـ. اكظر: اًمطبؼوت ا٣0طمتك حتقل إمم اًمشوم سمعد ىمتؾ قمثامن، شمقذم ؾمـي 

 (.3/٣٣8وؾمػم أقمالم اًمـبالء )

ضمرير: هق اًمصحويب اجلؾقؾ ضمرير سمـ قمبد اهلل سمـ ضموسمر سمـ موًمؽ سمـ كٍم سمـ صمعؾبي سمـ ضمشؿ  (4)

سمـ قمقف إمػماًمـبقؾ اجلؿقؾ أسمق قمؿرو سمـ طمزيؿي سمـ طمرب سمـ قمكم اًمبجكّم، يؽـك سمليب 

هـ. يـظر إمم : 5٩شمقذم ، يقمبداهلل، اظمتؾػ ذم وىمً إؾمالمف، ورى قمـف قمدد مـ اًمصحوسم

 (.3/5٤7)(، ؾمػم أقمالم اًمـبالء ٩/583) اإلصوسمي
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 .(٩)«هلل وفؽتابه وفرشوفه والئؿة ادسؾؿغ وظامتفم عمـ؟ ىمول:ىمؾـو: 

 .(3)رة قمغم شمصػقي اًمـػس مـ اًمغشواخلؼم: ومقف إؿمو

ـْ أيب ؾمعقد اخلدري  ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ؓ قَم َمْن » :َيُؼقُل  ملسو هيلع هللا ىلصىمول: ؾَمِؿْع

ْ َيْسَتطِْع َؾبِؾَِسا ُه بَِقِدِه، َؾنِْن ََل ْ ْ َيْسَتطِْع َؾبَِؼْؾبِِه، َرَأى ِمـُْؽْم ُمـَْؽًرا َؾْؾُقَغرر كِِه، َؾنِْن ََل

ياَمنِ   .(٤)«َوَذفَِك َأْضَعُف اإْلِ

واخلؼم ومقف إؿمورة قمغم )أن اًمتغقػمٓسمد مـف، ًمؽـ قمغم طمسى اًمؼدرة 

 .(٣)واًمطوقمي(

ومجقع اًمقٓيوت اإلؾمالمقي مؼصقدهو إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر، 

قٓيي )وزارة اًمدوموع( أو اًمصغرى يم ؽؼمىؾمقاء ذم ذًمؽ وٓيي احلرب اًم

ـ اعموًمقي وإصؾ ذم اًمنمـمي ووٓيي احلؽؿ أو وٓيي اعمول وهل ووٓيي اًمدواوي

هذه اًمقٓيوت يمقهنو وٓيوت ذقمقي ومـوصى ديـقي وملي مـ قمدل ذم وٓيي 

مـ هذه اًمقٓيوت ومسوؾمفو سمعؾؿ وقمدل وأـموع اهلل ورؾمقًمف سمحسى اإلمؽون 

                                           

(: )يمتوب اإليامن، سموب سمقون أكف ٓ يدظمؾ 55( سمرىمؿ )٩/5٤) "صحقحف"رواه مسؾؿ ذم  (1)

 اجلـي إٓ اعمممـقن(.

، زاد قمؾقفو اسمـ رضمى وقمؾقفو اًمنمح اعمقضمز اعمػقد إطموديٌ إرسمعلم اًمـقويي مع مو اكظر: (2)

 (.٩7ص) قمبداهلل سمـ صوًمح اعمحسـ،

ـْ ٣9( سمرىمؿ: )٩/50) "صحقحف"رواه مسؾؿ ذم  (3) ( )يمتوب اإليامن، سموب سمقون يمقن اًمـفل قَم

 .اعمـؽر مـ اإليامن وأن اإليامن يزيد ويـؼص( )هبذا اًمؾػظ(

 (.6/٩٤) اكظر: ذح يمتوب اًمػتـ مـ صحقح اًمبخوري، ًمؾشقخ قمبد اًمؽريؿ اخلضػم (4)
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ومفق مـ إسمرار اًمصوحللم، وأي مـ فمؾؿ وقمؿؾ ومقفو سمجفؾ ومفق مـ اًمػجور 

 .(٩)اًمظوعملم

 اإلؾمالم شمـبع مـ كصقص اًمسـي وقمؿؾ ومنموقمقي اًمرىموسمي قمغم ٕقمامل ذم

 وظمؾػوئف اعمفديـ مـ سمعده: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

يمون يرؾمؾ  ♠مثؾ هذا اًمـقع مـ اًمرىموسمي ومفق  ملسو هيلع هللا ىلصومؼد صمبً قمـ اًمـبل 

 اًمصحوسمي وحيوؾمبفؿ قمغم شمٍموموهتؿ اًمشخصقي واًمقفمقػقي.

أكف مر قمغم صؼمة ـمعوم  ♥أن اًمـبل  ؓ  (3)ومعـ أيب هريرة

ومؼول:  «يا صاحب افطعام ما هذا؟»ومـوًمً أصوسمعف سمؾال ومؼول: وملدظمؾ يده ومقفو

أؾال جعؾته ؾوق افطعام حتى » :♠أصوسمتف اًمسامء يو رؾمقل اهلل ىمول اًمـبل 

 .(٤)«من ؽشـا ؾؾقس مـا»صمؿ ىمول: «يراه افـاس؟

أكف يؼصد إمو ًمتػؼدأمقر  ♥واخلؼم: ومقف إؿمورة أن مروراًمـبل 

ومعغم إول يتليمد ـمؾى مثؾف  ،اعمسؾؿلم وشمعومالهتؿ أو ًمقشؽمي موحيتوج إًمقف

مـ إئؿي، أو يؼقؿقن ًمذًمؽ، وقمغم اًمثوين ومػقف رضمحون دظمقل أهؾ اًمػضؾ 

                                           

ي، ق(. واًمطرق احلؽؿقي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقي، اسمـ شمقؿ٩/٩٩ذم اإلؾمالم، اسمـ شمقؿي )احلسبي  (1)

 (.38/68( اكظر: جمؿقع اًمػتووى )3/63٤)

ؾمؿف يمثػمًا اأسمقهريرة هق اًمصحويب اجلؾقؾ: قمبد اًمرمحـ سمـ صخر اًمدود، وىمد اظمتؾػ ذم  (2)

ظمقؼم، وؿمفدهو مع فو قمبد اًمرمحـ، يؽـك سمليب هريرة، اؾمؾؿ قموم حوًمؽـ أرضم ،قمغم أىمقال

ووافمى قمؾقف رهمبي ذم اًمعؾؿ ودقموء ًمف اًمـبل  ♠صمؿ ٓزمف اًمرؾمقل  ♠اًمرؾمقل 

 (،6/٤٩٤)أؾمد اًمغوسمي  هـ. اكظر:57شمقذم ريض اهلل قمـف سموًمعؼقؼ ومحؾ إمم اعمديـي ؾمـي ملسو هيلع هللا ىلص

 (.3/578) وؾمػم أقمالم اًمـبالء

 (.٩03) رواه مسؾؿ ذم صحقحف (3)
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ؾمؾؿ إكام يػعؾ اًمراضمح، إٓ أن اًمسقق عموحيتوضمقن إًمقف، ٕكف صغم اهلل قمؾقف و

 .(٩)يؼول إكام ومعؾف ًمقدل قمغم اجلقاز، ومقؽقن دًمقاًل قمغم اجلقاز

يشؽمون  ╚يمون اًمصحوسمي » ىمقًمف: ؓ  (3)وىمد ضموء قمـ اسمـ قمؿر

ومبعٌ إًمقفؿ مـ يؿـعفؿ أن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمطعوم مـ اًمريمبون قمغم قمفد رؾمقل اهلل 

 .(٤)«يبقعقه طمتك يـؼؾقه طمقٌ يبوع اًمطعوم

ىمد رأيً اًمـوس ذم قمفد » أن أسموه ىمول: (٣)سمـ قمبد اهلل وىمد ضموء قمـ ؾمومل

إذا اسمتوقمقا اًمطعوم ضمزاوًمو يرضسمقن ذم أن يبقعقه ذم مؽوهنؿ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

                                           

حمؿد إملم سمـ قمبد اهلل إرمل اًمعؾقي ، مسؾؿاكظر: اًمؽقيمى اًمقهوج ذح صحقح  (1)

 (.٤/٩09اهلرري اًمشوومعل )

هق اًمصوطمبل اجلؾقؾ قمبد اهلل سمـ قمؿر اخلطوب سمـ كػقؾ اًمؼرر اًمعدوي، أؾمؾؿ : اسمـ قمؿر  (2)

مع أسمقف وهق صغػم، وأول همزواشمف اخلـدق، وهق مـ سمويع حتً اًمشجرة ويمون يمثػم آشمبوع 

هـ. يـظر : أؾمد 7٤وشمقذم ؾمـي  86ت ريض قمـف وهق قمؿره ٔصمور اًمـبل قمؾقف اًمسالم مو

 (.٤/30٤) ؾمػم أقمالم اًمـبالء (،٤/٤٤6)اًمغوسمي 

( )يمتوب اًمبققع، سموب مو ذيمر ذم 3٩3٤( سمرىمؿ: )٤/66) "صحقحف"رواه اًمبخوري ذم  (3)

( )يمتوب اًمبققع، ٩536( سمرىمؿ: )5/8) "صحقحف"إؾمقاق( )سمؿثؾف.( ورواه مسؾؿ ذم 

 اعمبقع ىمبؾ اًمؼبض( )سمـحقه.(.سموب سمطالن سمقع 

ؾمومل سمـ قمبداهلل سمـ قمؿر سمـ اخلطوب اًمعدوي اإلموم : ؾمومل سمـ قمبد اهلل: هق اًمتوسمعل اجلؾقؾ  (4)

اًمزاهد احلوومظ مػتل اعمديـي، وًمد ذم ظمالومي قمثامن ريض اهلل قمـف، وأمجعقا قمغم إمومتف، 

ًمرضمول ورقمًو وىمد قمده اسمـ وضمالًمتف وزهودشمف، وقمؾقا مرشمبتف ويمون يمثػم احلديٌ قموًمًقو مـ ا

 إقمالم اًمـبالء هـ. يـظر: ؾمػم٩06اعمبورك مـ اًمػؼفوء اًمسبعي ومؼفوء اعمديـي، شمقذم ؾمـي 

 .(٩/307) هتذيى إؾمامء واًمؾغوت (،٣/٣57)
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 .(٩)«وذًمؽ طمتك يمووه إمم رطموهلؿ

ومقف إؿمورة قمغم )هنل شمؾؼل اًمريمبون ٕن ومقف ضرًا ًمغػمهؿ مـ طمقٌ : واخلؼم

 .(3)اًمسعر(

ْتبِقَّيِ مع اسمـ اًمؾُّ  ملسو هيلع هللا ىلص وطمودصمي رؾمقل اهلل
ومؼد ضموء ذم  َمشفقرة، ؓ  (٤)

 رضمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمـبل اؾمتعؿؾ»: ىمول ؓ  (٣)اًمصحقحلم أن أسمو محقد اًمسوقمدي

ْتبِقَّيِ  اسمـ ًمف يؼول إزد، مـ قمغم اًمصدىمي، ومؾام ىمدم ىمول: هذا ًمؽؿ،  ؓ  اًمؾُّ

، ومؼول اًمـبل  ما باُل افرجِل كستعؿؾه ظذ  :♥وهذا ُأْهِدَي إزمَّ

: هذا فؽم، وهذا أهدي إيلَّ وافذي كػيس بقده، ال اهلل، ؾقؼولافعؿل بام والَّكا 

                                           

( )يمتوب اًمبققع، سموب سمطالن سمقع اعمبقع ٩537( سمرىمؿ: )5/8) "صحقحف"رواه مسؾؿ ذم  (1)

( )يمتوب اًمبققع، سموب سمطالن سمقع اعمبقع ىمبؾ ٩537) ( سمرىمؿ:5/8ىمبؾ اًمؼبض( )سمـحقه.(، )

 اًمؼبض( )هبذا اًمؾػظ(.

عمحؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك سمـ أمحد سمـ طمسلم  اكظر: قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمبخوري، (2)

 (.٩٩/3٣٩) اًمغقتويب احلـػل سمدر اًمديـ اًمعقـل

ٕزدي كزل اعمديـي ومل يسـد اسمـ اًمؾتبقي: هق اًمصحويب اجلؾقؾ قمبد اهلل سمـ اًمؾتّبقي سمـ صمعؾبي ا (3)

قمـ رؾمقل اهلل طمديثًو أؾمؾؿ وصحى اًمـبل واؾمتعؿؾف قمغم سمعض اًمصدىموت.يـظر إمم : 

 (.٣/353معجؿ اًمصحوسمي ًمؾبغقي ) (،٤/٤7٩) أؾمد اًمغوسمي (،٣/٩88اإلصوسمي )

أسمق محقد اًمسوقمدي: هق اًمصحويب اجلؾقؾ ىمبؾ اؾمؿف قمبد اًمرمحـ وىمقؾ اعمـذر سمـ ؾمعد سمـ  (4)

ؿمتفر سمؽـقتف: أسمق محقد اًمسوقمدي اموًمؽ سمـ ظموًمد سمـ طمورصمي سمـ قمؿرو اخلزرج سمـ ؾموقمدة، 

. يـظر: أؾمد اًمغوسمي ملسو هيلع هللا ىلصمـ ومؼفوء اًمصحوسمي، وًمف طمديٌ وصػ هقئي صالة رؾمقل اهلل 

 (.٣/363) ياإلصوسميذم متقز اًمصحوسم (،٩5/6)
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يلخذ مـه صقًئا إالَّ جاء به يوَم افؼقامة حَيؿؾه ظذ رؿبته، إن ـان بعًرا فه رؽاء، 

 .(٩)«افؾفم هل بؾغت ثالًثاوىمول: ، صمؿ رومع يديف ،صاة َتْقِعرأو بؼرة هلا خوار، أو 

واخلؼم ومقف إؿمورة قمغم )ضمقاز حموؾمبي اعمممتـ، وأن اعمحوؾمبي شمصحح أموكتف، 

وحتريؿ ، وىمد شمضؿـً طمؽاًم ذقمقًو وإداريًو، وهق حموؾمبي اًمعامل ومراىمبتفؿ

 .(3)ؿ(فقاهلدايو اعمقضمفي إًم

 ملسو هيلع هللا ىلصهذا إمر مـ سمعده  اهلل قمؾقفؿوىمد مورس اخلؾػوء اًمراؿمديـ روقان 

يعؿؾ هذا اًمـقع مـ اًمرىموسمي، وىمد ؓؓ ؓومؼد يمون اخلؾقػي أسمق سمؽر اًمصديؼ

اًمرىموسمي اًمرئوؾمقي سمصقرهتو اًمقاوحي ذم قمفد اخلؾقػي قمؿر سمـ اخلطوب  فمفرت

اًمدوًمي يموكً ىمد سمدأت شمتسع ذم قمفده، إمر اًمذي  ، وذًمؽ ًمؽقنؓ 

إكشوء اًمدواويـ اًمتل متؽـف مـ ًمتـظقؿ آدارة و ؓ  ضمعؾف يقضمف اهتاممف

ممورؾمف اًمرىموسمي قمغم أقمامًمف ،وىمد ؿمدد قمؿر سمـ اخلطوب مـ رىموسمتف قمغم قُمامل 

اًمدوًمي ،ويمون يبعٌ اًمرىمبوء واًمعققن اًمؽشػ قمغم أطمقاهلؿ ويمقػقي معومؾتفؿ 

ٕن ؿممون احلؽؿ ٓشمستؼقؿ إٓ هبذا اًمـقع مـ اًمرىموسمي، وإمهوهلو يمدي  ًمؾرقمقي:

 واهنقورهو. )واهلل أقمؾؿ(. إمم اكحالل اًمدوًمي

 

                                           

يمتوب اهلبي وومضؾفو، سموب مـ مل )( 3597( سمرىمؿ: )٤/٩59) "صحقحف"رواه اًمبخوري ذم  (1)

( ٩8٤3( سمرىمؿ: )6/٩٩) "صحقحف"يؼبؾ اهلديي ًمعؾي( )هبذا اًمؾػظ( ورواه مسؾؿ ذم 

 .يمتوب اإلمورة، سموب حتريؿ هدايو اًمعامل()

 (.٤/557) ٓسمـ سمطول ذح صحقح اًمبخوري، اكظر: (2)
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 الفصل الثاين

أحكام رصف النفقة من 

 الصندوق واسرتدادها

 وومقف صمالصمي مبوطمٌ:

 اعمبحٌ إول: أطمؽوم سف اًمـػؼي مـ اًمصـدوق.

 اعمبحٌ اًمثوين: أطمؽوم اؾمؽمداد اًمصـدوق ًمؾـػؼي اًمتل سومفو.

 اًمػؼفل ًمؾٍمف وآؾمؽمداد.اعمبحٌ اًمثوًمٌ: اًمتؽققػ 
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 المبحث الأول
 أحكام صرف النفقة من الصندوق

 وومقف صمالصمي مطوًمى:

 المطلة األَل: المستفٍذَن َحاالخ الصشف.

ًمؼد يمون إكشوء شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، مـ 

أضمؾ وامن سف اًمـػؼي ذم وىمتفو ًمصقوكي آؾمتؼرار آضمتامقمل ومحويي 

ة مـ دون احلوضمي ٓكتظور اعمـُـػؼ اعمتلظمر، أو اعمامـمؾ ذم اًمدومع اًمـػؼي إه

ظمالل ومؽمة اًمطالق، واًمتؼويض واًمذي ؾمقؽقن مؾزمًو سموًمسداد ٓطمؼًو، 

 واًمـػؼوت ذم أكظؿي اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي هلو اًمصػي آؾمتعجوًمقي.

وىمد وصـدوق اًمـػؼي ُيـػؼ قمغم جمؿققمي حمدودة مـ اًمػئوت اعمستػقدة 

ذيمرهو اعمـظؿ ذم اًمتـظقؿ قمغم ؾمبقؾ احلٍم، سمؿعـك أن هذه آؾمتػودة شمؽقن 

سمتقاومر ذوط حمدودة ووومؼ إضمراءات اًمتل حتددهو اًمالئحي، وهل مـ 

اًمسقوؾمي اًمنمقمقي اعمعتؼمة اًمتل مل يليت اًمدًمقؾ سموعمـع مـفو، يمام أن اًمنميعي ضموءت 

اعمرقمقي إٓ ًمضبِط  سمجؾى اعمصوًمح، ودومع اعمػوؾمد، وموووع هذه إكظؿي

 أمقِر اًمرقمقِي.
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 افػرع األول: من صدر فه حؽم ؿضائي بافـػؼة وَل يـػذ.

ًمؼد طمددت اعمودة اًمراسمعي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي مـ ومؼرهتو إومم احلوًمي 

 إومم اًمتل شمقضمى طمؼ آؾمتػودة مـ اًمصـدوق:

شمٍمف اًمـػؼي عمـ صدر ًمف طمؽؿ ىمضوئل سموؾمتحؼوىمفو، ومل يـػذ ًمغػم قمذر  "

 .(٩)"اإلقمسور، وذًمؽ وومؼًو ًمإلضمراءات اًمتل حتددهو اًمالئحي

شمٍمف اًمـػؼي قمغم اًمـُؿـػَؼ قمؾقف رهمؿ صدور طمؽؿ ىمضوئل يؾزم اًمـُؿـػؼ 

آمتـوع قمـ اًمدومع اًمـػؼي مـ ـمرف اعمـُـػؼ، قمـد  سموًمـػؼي، ٕكف ىمد يؽقن ؾمبى

 دم معرومي حمؾ إىمومتف.قم

وأمو اعمعن ومؾف ممؾمسوت شمٍمف قمـف مثؾ: اًمضامن آضمتامقمل ومجعقوت 

 اًمؼم اخلػميي وهمػمهو.

ومـ اعمقاومؼي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

 كصف: ومؼد ضموء مو إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل

 ف اًمـػؼي ذم احلوٓت أشمقي:خيتص اًمصـدوق سمٍم"

اعمـتػعقن مـ اًمبحريـقلم اًمذيـ صدرت ًمصوحلفؿ أطمؽوم سموًمـػؼي  -٩

 .(3)"وشمعذر شمـػقذهو..

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٣شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)

 (.3) اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمصـدوق اًمـػؼي اعمودة (2)
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ومـ وضمقه اعمقاومؼي أيضًو سملم موضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء 

ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ومؼد 

 كصف: ضموء مو

..يتؿ اًمٍمف ـموعمو يمون شمـػقذ اًمـػؼي متعذرًا ويتقىمػ إذا مل يعد هـوك "

 .(٩)"مقضمى ًمذًمؽ

 افػرع افثاين: من صدر فه أمر ؿضائي بافـػؼة، ومطافبته مـظورة.

كصً اعمودة اًمراسمعي مـ ومؼرهتو اًمثوكقي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي قمغم احلوًمي 

 اًمثوكقي:

ل هبو وٓشمزال مطوًمبتف هبو مـظقرة شُمٍمف اًمـػؼي عمـ صدر ًمف أمر ىمضوئ "

 .(3)"أموم اعمحؽؿي، وذًمؽ وومؼًو ًمإلضمراءات اًمتل حتددهو اًمالئحي

شمٍمف اًمـػؼي قمغم اًمـُؿـػَؼ قمؾقف رهمؿ صدور طمؽؿ ىمضوئل يؾزم اًمـُؿـػؼ 

سمدومع اًمـػؼي، طمتك وًمق يموكً مطوًمبي دقمقى اعمدقمل )اعمَـػؼ قمؾقف( سموًمـػؼي 

ًمصـدوق اًمـػؼي مؽون ُمـػؼ اًمـػؼي اعمحؽقم مـظقرة أموم اعمحؽؿي، ومفـو حيؾ ا

هبو، صمؿ يعقد اًمصـدوق قمغم اًمـُؿـػؼ، ٓؾمؽمضموع مو دومعف اًمصـدوق مـ 

مستحؼوت ًمؾؿستػقد، وحيؾ صـدوق اًمـػؼي حمؾ اعمستػقد ذم اعمطوًمبي سمتـػقذ 

 احلؽؿ اًمؼضوئل.

                                           

 (.8) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٣شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (2)
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 افػرع افثافث: رصف كػؼة ممؿتة فؾؿستػقد ؿبل صدور حؽم بافـػؼة.

اًمراسمعي مـ ومؼرهتو اًمثوًمثي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي قمغم احلوًمي  كصً اعمودة

 اًمثوًمثي:

شمٍمف اًمـػؼي اعممىمتي ًمؾؿستػقد ىمبؾ صدور طمؽؿ سموًمـػؼي: وذًمؽ وومؼًو "

إلضمراءات حيددهو اعمجؾس، قمغم أن يؼقم اًمصـدوق سموؾمؽمدادهو مـ اعمبوًمغ 

ضمى اعمستحؼي ًمؾؿستػقد سمؿقضمى طمؽؿ اًمـػؼي، وإذا طمؽؿ سمرومض اًمـػؼي و

قمؾقف رد مو سف ًمف مـ اًمصـدوق ظمالل ؿمفريـ مـ شموريخ ايمتسوب احلؽؿ 

اًمؼطعقي، وًمؾصـدوق اختوذ اإلضمراءات اًمـظومقي اًمالزمي ٓؾمؽمداد مو سومف 

 .(٩)"إذا اكؼضً شمؾؽ اعمدة دون رده

احلوًمي اًمثوًمثي اًمتل ذيمرهو اعمـظؿ ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، وهل مو  وهذه

تي وهل اًمتل شمؽقن ذم ومؽمة ؾمػم اًمدقمقى، وًمؽـ ٓسمد أن قمؼم قمـفو سموًمـػؼي اعممىم

يؽقن سف اًمـػؼي وومؼًو إلضمراءات حيددهو جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي، صمؿ 

ٓؾمؽمضموع مو دومعف اًمصـدوق مـ  يعقد صـدوق اًمـػؼي، قمغم اًمـُؿـػؼ

اعمحؽؿي سمؼبقل دقمقى ُمدقمل اًمـػؼي، ومفـو حيؾ  مستحؼوت سمؿقضمى طمؽؿ

ذم اعمطوًمبي سمتـػقذ احلؽؿ  ستػقد )صوطمى اًمـػؼي(صـدوق اًمـػؼي حمؾ اعم

اًمؼضوئل، وإذا طمؽؿً اعمحؽؿي ًمطوًمى اًمـػؼي سمرومض دقمقى اًمـػؼي وضمى 

قمغم ُمدقمل اًمـػؼي رد مو سف ًمف مـ صـدوق اًمـػؼي ذم ظمالل ؿمفريـ مـ 

                                           

 اعمصدر اًمسوسمؼ. (1)
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شموريخ ايمتسوب احلؽؿ اًمؼطعقي، وًمؾصـدوق اختوذ اإلضمراءات اًمـظومقي 

 إذا اكؼضً شمؾؽ اعمدة دون رده.اًمالزمي ٓؾمؽمداد مو سومف 

ومـ اعمقاومؼي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

 :مو كصفومؼد ضموء  إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل

..اعمـتػعقن مـ اًمبحريـقلم اًمذيـ أىمومقا دقمووى سمشلن شمؼرير كػؼي هلؿ وعمو "

اًمصـدوق سف كػؼي ممىمتي ًمؽؾ مـفؿ مـ واىمع فمروف يػصؾ ومقفو، ويؼدر 

 .(٩)"يمؾ طموًمي قمغم طمدة

 

 

 

 

                                           

 (.3) اعمودة اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمصـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل (1)



 

 

٩09 

 إجشاءاخ الصشف. المطلة الثاوً:

ًمؼد طمددت اعمودة اخلومسي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي إضمراءات اًمٍمف 

شمٍمف  ": اًمتل يستحؼفو اعمستػقد مـ صـدوق اًمـػؼي طمقٌ ضموء مو كصف

اًمـػؼي سمـوء قمغم ـمؾى يؼدم مـ اعمستػقد، وومؼًو ًمـؿقذج يعده اًمصـدوق هلذا 

اًمغرض، قمغم أن يرومؼ سموًمـؿقذج اعمستـدات وإوراق اًمتل حتددهو اًمالئحي، 

وقمغم اًمصـدوق أن يتقمم ومحص اًمطؾبوت اعمؼدمي إًمقف: ًمؾتحؼؼ مـ اؾمتقػوء 

 .(٩)"هذا اًمشلن مجقع اًمنموط وومؼًو عمو حتدده اًمالئحي مـ أطمؽوم ذم

ومـ اعمػورىمي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

 :مو كصفومؼد ضموء  إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل

ضمقز ًمؾؿـتػعلم اًمصودرة هلؿ أطمؽوم سمتؼرير كػؼي أن يتؼدمقا ًمؾصـدوق  "

سمطؾى احلصقل قمغم اعمبوًمغ اعمحؽقم هبو قمغم أن يشػع سموًمطؾى احلؽؿ اًمصودر 

 سموًمـػؼي ومو يػقد اإلقمالن سمف، وؿمفودة سمعدم شمـػقذه مـ ىمبؾ اعمديـ.

ؿسي ويتقمم اًمصـدوق سف مبوًمغ اًمـػؼي عمستحؼقفو ذم أضمؾ ٓ يتجووز اخل

قمنم يقمًو مـ شموريخ اًمطؾى مستقومقًو اًمنموط اًمؼوكقكقي، ويستؿر سف 

 اًمـػؼي ؿمفريًو مو مل يتؿ شمعديؾ احلؽؿ أو إًمغوؤه.

 ويؾتزم اعمـتػعقن سمتحديٌ سمقوكوهتؿ ًمدى اًمصـدوق سمصػي دوريي يمؾ ؾمتي

 .(3)"أؿمفر

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم 5شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (1)

 (.٣) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (2)



 

 

٩٩0 

ًمعؾ اعمـظؿ اًمسعقدي مل يػصؾ ذم إضمراءات اًمٍمف ٕكف شمرك أمراإليضوح 

 .ًمالئحي اًمتل ؾمقضعفو جمؾس اإلدارةذم ا

ومـ وضمقه اعمػورىمي أيضًو سملم موضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء 

ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ومؼد 

ًمؾصـدوق احلؼ ذم اختوذ اإلضمراءات اًمؼوكقكقي اًمالزمي سمام ومقفو ": مو كصفضموء 

اعمحويمؿ اعمختصي وذًمؽ ٓؾمتقػوء إمقال اًمتل دومعفو قمـ رومع اًمؼضويو ًمدى 

 .(٩)"اعمحؽقم قمؾقف

اعمـظؿ اًمػؾسطقـل هـو مل يذيمر أي إضمراء وإكام أقمطك اجلقاز ومؼط عمجؾس 

 اإلدارة سمتخوذ أي إضمراء.

 

 

 

 

                                           

 (.٩٤) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اعمودة (1)



 

 

٩٩٩ 

 المطلة الثالث: َقف الصشف َحاالتً.

طموٓت ًمؼد طمددت اعمودة اًمسودؾمي واًمسوسمعي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي، 

وىمػ اًمٍمف مـ صـدوق اًمـػؼي طمقٌ ضموء ذم اًمتـظقؿ ذيمر احلوٓت اًمتل 

 يقىمػ اًمصـدوق سف اًمـػؼي قمغم اعمستػقد:

  احلوًمي إومم: إذا اكتػك ؾمبى اؾمتحؼوىمف هلو، وقمغم يمؾ مستػقد مقاوموة

اًمصـدوق سملي شمغقػم ذم اؾمتحؼوىمف ًمؾـػؼي، وذًمؽ ظمالل قمنمة أيوم مـ 

 شموريخ طمدوث اًمتغقػم.

 ًمي اًمثوكقي: إذا طمدث شمغقػم يمصمر ذم اؾمتحؼوق اعمستػقد اًمـػؼي ومل يبؾغ احلو

 سمف اًمصـدوق ظمالل قمنمة أيوم مـ شموريخ طمدوث اًمتغقػم.

 .احلوًمي اًمثوًمثي: إذا أظمػك قمـ اًمصـدوق مـ أّيو اًمبقوكوت اعمطؾقسمي مـف 

 .احلوًمي اًمراسمعي: إذا ىمدم ًمصـدوق سمقوكوت همػم صحقحي 

احلوٓت إرسمعي أن يقىمػ سف اًمـػؼي وإًمزامف ومعغم اًمصـدوق ذم هذه 

سمنقمودة مو سف ًمف مـفو سمغػم وضمف طمؼ، وٓ خيؾ ذًمؽ سمحؼ اًمصـدوق ذم اختوذ 

 .(٩)"اإلضمراءات اًمـظومقي اًمالزمي

ومـ اعمػورىمي سملم مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي 

 :مو كصفومؼد ضموء  بحريـلإظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًم

يسؼط طمؼ اعمـتػع ذم سف اًمـػؼي مـ اًمصـدوق ومقرًا إذا اكتػك ؾمبى "

 اؾمتحؼوىمفو اعمؼرر ًمف ذقمًو أو ىموكقكًو.

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم 6.7) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (1)



 

 

٩٩3 

وجيى قمؾقف مقاوموة اًمصـدوق سملي شمغقػم يطرأ قمغم طموًمتف آضمتامقمقي أو 

اًمؼوكقكقي يمصمر ذم اؾمتحؼوىمف ًمؾـػؼي وذًمؽ ظمالل قمنمة أيوم مـ شموريخ طمدوث 

 .(٩)"ًمتغقػما

ومـ وضمقه اعمػورىمي أيضًو سملم موضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء 

ذم إكظؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ومؼد 

 يتقىمػ اًمصـدوق قمـ اًمٍمف ًمؾؿستػقد ذم احلوٓت اًمتوًمقي:": مو كصفضموء 

 إذا صدر طمؽؿ ىمضوئل ىمطعل سمؼطع اًمـػؼي. .٩

حؽقم ًمف وذم طمول يمون هـوك أيمثر مـ حمؽقم ًمف ذم احلؽؿ ومنن ووموة اعم .3

 شمقىمػ اًمٍمف يؽقن سمحؼ اعمتقرم ومؼط.

إذا صمبً حتويؾ أو شمزير أو شمقاـمم أو احلصقل قمغم ظمدموت اًمصـدوق سمدون  .٤

 .(3)"وضمف طمؼ

واعمـظؿ اًمسعقدي ومصؾ ذم طموٓت وىمػ اًمٍمف وىمد أطمسـ ذم هذا يمل 

 شمصؾ إمقال إمم مستحؼقفو.

 

 

 

 

                                           

 (.7) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (1)

 .(٩9) اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمصـدوق اًمـػؼي اًمػؾطسقـل اعمودة (2)



 

 

٩٩٤ 

 المبحث الثاني
 أحكام استرداد الصندوق للنفقة التي صرفها

 وومقف مطؾبون:

المطلة األَل: االستشداد ممه تُلى الصىذَق دفغ الىفقح 

 ػىً.

ًمؼد طمددت اعمودة اًمراسمعي ذم ومؼرهتو اًمراسمعي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي طموًمي 

 اًمتـظقؿ:آؾمؽمداد اعموزم ممـ شمقمم اًمصـدوق دومع اًمـػؼي قمـف طمقٌ ضموء ذم 

مطوًمبي يمؾ مـ شمقمم اًمصـدوق قمـف سف اًمـػؼي اًمقاضمبي قمؾقف سموؾمؽمداد  "

قذ احلؽؿ مو سف قمـف، وذًمؽ سملن حيؾ اًمصـدوق حمؾ اعمستػقد ذم اعمطوًمبي سمتـػ

 .(٩)"اًمؼضوئل

وإمر هـو قمـدمو شمصدق اعمحؽؿي دقمقى ُمدقمل اًمـػؼي امتـوع اعمُـػؼ ًمغػم 

 قمذر اإلقمسور.

مو ضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء ذم إكظؿي ومـ اعمػورىمي سملم 

: مو كصفومؼد ضموء  إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل

حيؾ اًمصـدوق حمؾ اعمـتػع ومقام ًمف مـ طمؼقق قمغم اًمشخص اعمحؽقم قمؾقف ذم  "

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٣) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (1)



 

 

٩٩٣ 

طمدود مو ىموم سمدومعف مضوومًو إًمقف مجقع مو شمؽبده مـ مصوريػ ومعؾقي أكػؼفو 

سمسبى امتـوع اعمحؽقم قمؾقف قمـ أداء اًمـػؼي، ويؽقن ًمؾصـدوق اًمصالطمقوت 

 .(٩)"اًمالزمي ًمؾؿطوًمبي هبذه اعمبوًمغ

اعمـظؿ اًمسعقدي يمعودشمف ومصؾ ذم ىمضقي آؾمؽمداد سمخالف اعمـظؿ اًمبحريـل 

 اًمذي أمجؾ ومقفو.

ومـ وضمقه اعمػورىمي أيضًو سملم موضموء ذم مـصقص هذا اًمتـظقؿ وسملم موضموء 

ؿي إظمرى ذم اًمدول اًمعرسمقي يمؼوكقن صـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل ومؼد ذم إكظ

 كصف: ضموء مو

يؼقم اًمصـدوق سموًمرضمقع قمغم اعمحؽقم قمؾقف سمؼقؿي اعمبوًمغ اًمتل شمؿ  -٩"

 سومفو.

% مـ ىمقؿي اعمبؾغ اًمذي شمؿ 5يستقرم مـ اعمحؽقم قمؾقف همرامي موًمقي سمـسبي

 ."سومف ويمذًمؽ مصويػ اًمدقمقى وأشمعوب اعمحوموة

)أي مقرد  ـظؿ اًمسعقدي مل يذيمر ذم اًمتـظقؿ قمغم اًمغرامي اعموًمقي وإكام ىمولواعم

 .(3)يؼرره اعمجؾس سمامٓخيوًمػ إكظؿي واًمتعؾقامت(

 

 

                                           

 (.6) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اعمودة (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩٤) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (2)



 

 

٩٩5 

 المطلة الثاوً: االستشداد مه المستفٍذ.

ًمؼد طمددت اعمودة اًمراسمعي ذم ومؼرهتو اًمثوًمثي مـ شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي طموًمي 

 بِؾ اعمستػقد طمقٌ ضموء ذم اًمتـظقؿ:آؾمؽمداد اعموزم ًمصـدوق مـ ىم

سف كػؼي ممىمتي ًمؾؿستػقد ىمبؾ صدور طمؽؿ سموًمـػؼي: وذًمؽ وومؼًو "

إلضمراءات حيددهو اعمجؾس، قمغم أن يؼقم اًمصـدوق سموؾمؽمدادهو مـ اعمبوًمغ 

اعمستحؼي ًمؾؿستػقد سمؿقضمى طمؽؿ اًمـػؼي، وإذا طمؽؿ سمرومض اًمـػؼي وضمى 

ؿمفريـ مـ شموريخ ايمتسوب احلؽؿ قمؾقف رد مو سف ًمف مـ اًمصـدوق ظمالل 

اًمؼطعقي، وًمؾصـدوق اختوذ اإلضمراءات اًمـظومقي اًمالزمي ٓؾمؽمداد مو سومف 

 .(٩)"إذا اكؼضً شمؾؽ اعمدة دون رده

وهـو ًمق أظمذ ُمدقمل اًمـػؼي )اعمستػقد( اعمول مـ اًمصـدوق أصمـوء ؾمػمه ذم 

ستػقد( اًمدقمقى صمؿ صدر احلؽؿ اعمحؽؿي سمرومض دقمقاه ومنكف قمغم اعمـُدقمل )اعم

أن يرد اعمول اًمذي أظمذه أصمـوء ومؽمة اًمتؼويض اًمسوسمؼي ذم ظمالل ؿمفريـ مـ 

 شموريخ ايمتسوب احلؽؿ اًمؼطعقي.

 

 

 

 

                                           

 هـ.٩٣٤8اًمصودر قموم  ،(٤) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي اًمػؼرة (1)



 

 

٩٩6 

 المبحث الثالث
 التكيف الفقهي للصرف والاسترداد

 ذم شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي ذيمر اعمـظؿ ىمسؿلم ًمؾٍمف وآؾمؽمداد:

 وؾقفا حافتغ:االشسداد ممن توػ افصـدوق دؾع افـػؼة ظـه  .1

أن يٍمف صـدوق اًمـػؼي كػؼي عمـ صدر ًمف طمؽـؿ ىمضـوئل  " احلافة األوػ:

سموؾمتحؼوىمفو، ومل يـػذ ًمغـػم قمـذر اإلقمسـور، وذًمـؽ وومؼـًو ًمإلضمـراءات اًمتـل 

 .(٩)"حتددهو اًمالئحي

أن يٍمف صـدوق اًمـػؼي كػؼي عمـ صدر ًمف أمر ىمضوئل هبـو " احلافة افثاكقة:

مـظقرة أمـوم اعمحؽؿـي، وذًمـؽ وومؼـًو ًمإلضمـراءات اًمتـل وٓشمزال مطوًمبتف هبو 

 .(3)"حتددهو اًمالئحي

صمؿ يتقمم اًمصـدوق مطوًمبي يمؾ مـ سف ًمف اًمـػؼي اًمقاضمبي قمؾقـف سموؾمـؽمداد 

سمتـػقـذ  مو سف قمـف، وذًمؽ سملن حيؾ اًمصـدوق حمؾ اعمستػقد ذم اعمطوًمبي اعمُـػؼ

 .(٤)احلؽؿ اًمؼضوئل قمؾقف

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي اًمػؼرة (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم 3شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي ) (2)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٣شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة ) (3)



 

 

٩٩7 

 ي حافة واحد.االشسداد من ادستػقد وه. 2

أن يٍمف صـدوق اًمـػؼي كػؼي "واعمراد سموٓؾمؽمداد مـ اعمستػقد هل سمـ 

ممىمتي ًمؾؿستػقد ىمبؾ صدور طمؽؿ سموًمـػؼي: وذًمؽ وومؼًو إلضمراءات حيددهو 

اعمجؾس، قمغم أن يؼقم اًمصـدوق سموؾمؽمدادهو مـ اعمبوًمغ اعمستحؼي ًمؾؿستػقد 

رد مو سف ًمف  سمؿقضمى طمؽؿ اًمـػؼي، وإذا طمؽؿ سمرومض اًمـػؼي وضمى قمؾقف

مـ اًمصـدوق ظمالل ؿمفريـ مـ شموريخ ايمتسوب احلؽؿ اًمؼطعقي، وًمؾصـدوق 

اختوذ اإلضمراءات اًمـظومقي اًمالزمي ٓؾمؽمداد مو سومف إذا اكؼضً شمؾؽ اعمدة 

 .(٩)"دون رده

 افتؽققف افػؼفي فؾؼسم األول:

اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾؼسؿ إول وهل آؾمؽمداد ممـ شمقمم اًمصـدوق دومع 

 قمـف وومقفو طموًمتلم:اًمـػؼي 

أن يٍمف صـدوق اًمـػؼي كػؼي عمـ صدر ًمف طمؽؿ ىمضوئل " احلافة األوػ:

سموؾمتحؼوىمفو، ومل يـػذ ًمغػم قمذر اإلقمسور، وذًمؽ وومؼًو ًمإلضمراءات اًمتل 

 .(3)"حتددهو اًمالئحي

أن يٍمف صـدوق اًمـػؼي كػؼي عمـ صدر ًمف أمر ىمضوئل هبو " واحلافة افثاكقة:

وٓشمزال مطوًمبتف هبو مـظقرة أموم اعمحؽؿي، وذًمؽ وومؼًو ًمإلضمراءات اًمتل 

                                           

 هـ.٩٣٤8وم ( اًمصودر قم٤شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي ) (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٩شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي ) (2)
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 .(٩)"حتددهو اًمالئحي

اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾؼسؿ إول سمحوًمتقف هق أكف قمؼد ضمديد مريمى مـ 

وومي، ومفدومف قمؼدي احلقاًمي واًمؼرض ومـ صمؿ ومفق خيتؾػ متوًمو قمـ اًمعؼقد اعمعر

ًمقس دموريًو إكام هدومف اضمتامقمل، وًمف ظمصوئص ختصف وموعمستػقد يلظمذ طمؼف مـ 

اًمـػؼي مـ اًمصـدوق ومـ )صمؿ يتقمم اًمصـدوق مطوًمبي يمؾ مـ سومً ًمف 

اًمـػؼي اًمقاضمبي قمؾقف سموؾمؽمداد مو سف قمـف، وذًمؽ سملن حيؾ اًمصـدوق حمؾ 

وهذا إمر ٓ شمؾجل  ،(3)قمؾقف(سمتـػقذ احلؽؿ اًمؼضوئل  اعمستػقد ذم اعمطوًمبي اعمُـػؼ

.. وكػؼي " :مو كصف إًمقف إٓ مـ يمون زوضمفو مقهًا وىمد ضموء ذم إىمـوع

اًمزوضموت وإىمورب واًمرىمقؼ واًمبفوئؿ إذا امتـع مـ وضمبً قمؾقف اًمـػؼي وملكػؼ 

قمؾقف همػمه سمـقي اًمرضمقع ومؾف اًمرضمقع وإن يمون اًمزوج هموئبًو ومل يؽمك هلو كػؼي ومل 

وقمغم اؾمتداكي وٓ أظمذ مـ ويمقؾف إن يمون ًمف ويمقؾ يمتى  يؼدر قمغم مول ًمف

، ومؽلن اًمـُؿـػؼ قمؾقف (٤)"..احلويمؿ إًمقف ومنن مل يعؾؿ ظمؼمه وشمعذرت ومؾفو اًمػسخ

ذم هذه احلوًمي يؼؽمض مـ اًمصـدوق ومـ صمؿ اًمصـدوق سمدوره يرضمع قمغم 

 اًمـُؿـػؼ.

                                           

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم 3شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي ) (1)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٣) شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة (2)

 اعمستؼـع أيضًو: ( وضموء ذم اًمروض اعمرسمع ذم ذح زاد٣/٩٣7اإلىمـوع ذم ومؼف اإلموم أمحد ) (3)

)اؾمتداكتفو  )ومل يدع هلو كػؼي، وشمعذر أظمذهو مـ موًمف و( شمعذرت زوج مقه )ومنن هموب("

 .(7/٩35) "ومؾفو اًمػسخ سمنذن احلويمؿ( :قمؾقف
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وىمرض  وموًمعالىمي سملم اًمـُؿـػؼ قمؾقف، واًمصـدوق، واًمـؿـُـػؼ أكف قمؼد طمقاًمي

كؼؾ اًمديـ مـ ذمي اعمحقؾ إمم ذمي "وشمعريػ احلقاًمي ذم اصطالح اًمػؼفوء هل: 

هق دومع موٍل إروموىمًو "وشمعريػ اًمؼرض ذم اصطالح اًمػؼفوء:  ،(٩)"اعمحول قمؾقف

 .(3)"عمـ يـتػع سمف ويرد سمدًمف

وموعمـػؼ قمؾقف يؼؽمض مـ اًمصـدوق، وسمقون اًمعالىمي سملم اًمـؿـُـػؼ قمؾقف، 

 ي قمؼد احلقاًمي ومفل يموًمتوزم: واًمصـدوق، واعمـػؼ

)اعمستػقد(: وهق اًمذي يؼؽمض مـ  اعمحقؾ يؽقن هق اعمـُـػؼ قمؾقف :أواًل 

 اًمصـدوق.

اعمحول: وهق اًمصـدوق اًمذي يدومع ًمؾؿستػقد صمؿ يرضمع قمغم اعمحول  ا:ثاكقً 

 قمؾقف وهق اًمـُؿـػؼ.

اعمحول قمؾقف واًمـُؿـػؼ اًمذي يتقمم دومع اعمستحؼوت اعموًمقي اًمتل دومعفو  ا:ثافثً 

 اًمصـدوق ًمؾؿستػقد.

، وقمؼد (٤)وقمؼد اًمؼرض مـ قمؼقد اًمتؼمقموت، وهق ىمرسمي ومثقسمي وإروموق

 :(٣)احلقاًمي مـ قمؼقد اإلروموق مـػرد سمـػسف ًمقس حمؿقل قمغم همػمه و ًمقس سمقعوً 

                                           

 (.3/٩٤5(، واكظر ذح مـتفك اإلرادات )3/3٩8) ومؼف إموم أمحد اًمؽوذم ذم (1)

(، مطوًمى 3/99ـتفك اإلرادات )(، ذح م٤/٤٩3) (، يمشوف اًمؼـوع3/٩٣6اإلىمـوع ) (2)

 (.7/3٤7أوزم اًمـفك )

(. وإقمالم 5/٣٣٣(، وهنويي اعمطؾى )5/39(، واعمـتؼك ًمؾبوضمل )6/383اًمذظمػمة ) (3)

 (.٩/395اعمقىمعلم )

 (.3/٩87) (، وإىمـوع ذم ومؼف اإلموم أمحد3/٩3٤اًمؽوذم ذم ومؼف اإلموم أمحد ): اكظر (4)
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عػوء مـ اًمـسوء وإـمػول، وهؿ مل ٕن مـ يطوًمى سموًمـػؼي هموًمبًو يؽقن مـ اًمض

يػعؾقا ذًمؽ أٓ ًمتعـً وقمـود اعمـُـػؼ قمؾقفؿ ٕكف يمام ىمرر اًمػؼفوء أكف إن هموب 

أو مـع زوج مقه كػؼي أو يمسقة وشمعذر قمغم اًمزوضمي أو ويمقؾفو مـ أظمذهو 

 .(٩)اؾمتداكتفو قمؾقف

مطل »ىمول:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  ؓ وضموء ذم اخلؼم اًمذي رواه أسمق هريرة 

من أحقل »وذم ًمػظ أمحد:  ،(3)«طؾم، ؾنذا أتبع أحدـم ظذ معء ؾؾقتبع افغـي

 .(٤)«بحؼه ظذ معء، ؾؾقحتل

ٕن  ،اًمديـ)أن احلقاًمي إكام شمؽقن سمعد طمؾقل أضمؾ  ومقف إؿمورة قمغم: واخلؼم

 .(٣)اعمطؾ ٓيؽقن إٓ سمعد احلؾقل(

                                           

 (.٩/633) اعمستؼـعاكظر: اًمروض اعمرسمع ذح  (1)

( )يمتوب احلقآت، سموب ذم احلقاًمي 3387( سمرىمؿ: )٤/9٣) "صحقحف"رواه اًمبخوري ذم  (2)

( سمرىمؿ: 5/٤٣) "صحقحف"ورواه مسؾؿ ذم  وهؾ يرضمع ذم احلقاًمي( )هبذا اًمؾػظ(،

 ( )يمتوب اًمبققع، سموب حتريؿ مطؾ اًمغـل وصحي احلقاًمي( )سمـحقه.(.٩56٣)

( )ىمول إًمبوين: ورضمول أمحد 997٣( سمرىمؿ: )٩6/٣8) "مسـده"رواه اإلموم أمحد ذم  (3)

 (.5/٩50) إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ: رضمول اًمصحقح( اكظر

 (.٩5/٩٩8) ٓسمـ اعمؾؼـ اًمتقوقح ًمنمح اجلومع اًمصحقح، (4)
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 .(3))اعمطؾ(: مـع ىمضوء مو اؾمتحؼ أداؤه ، وهمػمه:(٩)وىمول اًمؼويض قمقوض

 واهلل أقمؾؿ.

 افتؽقف افػؼفي فؾؼسم افثاين:

اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾؼسؿ اًمثوين وهق آؾمؽمداد مـ ىمبؾ اعمستػقد واعمراد سمف 

 هق:

ًمؾؿستػقد ىمبؾ صدور طمؽؿ أن يٍمف صـدوق اًمـػؼي كػؼي ممىمتي "

سموًمـػؼي: وذًمؽ وومؼًو إلضمراءات حيددهو اعمجؾس، قمغم أن يؼقم اًمصـدوق 

سموؾمؽمدادهو مـ اعمبوًمغ اعمستحؼي ًمؾؿستػقد سمؿقضمى طمؽؿ اًمـػؼي، وإذا طمؽؿ 

سمرومض اًمـػؼي وضمى قمؾقف رد مو سف ًمف مـ اًمصـدوق ظمالل ؿمفريـ مـ 

إلضمراءات اًمـظومقي شموريخ ايمتسوب احلؽؿ اًمؼطعقي، وًمؾصـدوق اختوذ ا

 .(٤)"اًمالزمي ٓؾمؽمداد مو سومف إذا اكؼضً شمؾؽ اعمدة دون رده

واًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾؼسؿ اًمثوين حلوًمتف هق أكف قمؼد ىمرض، ٕن اًمصـدوق 

هق مـ ُيؼرض اعمستػقد صمؿ يرضمع اًمصـدوق قمغم اعمستػقد وهق )اعمؼرض( 

                                           

اًمؼويض قمقوض: هق اإلموم اًمعالمي احلوومظ إوطمد قمقوض سمـ مقؾمك يـ قمقوض سمـ قمؿرو  (1)

هـ سمؿديـي ٣76سمـ مقؾمك سمـ قمقوض اًمقحصبل إكدًمز صمؿ اًمسبتل اعموًمؽل، وًمد ؾمـي 

ؾمبتي، وهق إموم احلديٌ ذم وىمتف وأقمرف اًمـوس سمعؾقمف وسموًمـحق واًمؾغي ويمالم اًمعرب 

وأيومفؿ وأكسوهبؿ، وًمف قمدد مـ اعمصـػوت أمهفو: اإليمامل ذم ذح مسؾؿ، ومشورق 

سمؿديـي مرايمش. يـظر إمم وومقوت إقمقون  هـ5٣٣واًمتـبقفوت، شمقذم ؾمـي، إكقار

(٤/٣8٤،) (30/3٩3.) 

 .(5/3٤٤) ذح صحقح مسؾؿ ًمؾؼويض قمقوض إيمامل اعمعؾؿ سمػقائد مسؾؿ (2)

 هـ.٩٣٤8( اًمصودر قموم ٤شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي اعمودة اًمراسمعي ) (3)
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 .سمسداد اًمؼرض اًمذي أظمذه ويرد سمدًمف وهق ذم طمؼقؼتف ـمؾى ىمرض

هق دومع موٍل إروموىمًو عمـ يـتػع سمف ويرد " وشمعريػ اًمؼرض سمصطالح اًمػؼفوء:

 .(٩)"سمدًمف

واًمعؼمة ذم اًمعؼقد سموعمؼوصد واعمعوين ٓ سموًٕمػوظ واعمبوين، واعمتلمؾ ذم 

اًمعالىمي سملم اًمصـدوق واعمستػقد واعمُـػؼ يرى أكف أىمرب مو يؽقن ًمؾؼرض ٕن 

، واًمصـدوق يطؾى مـ اعمُـػؼ أن اًمؼرض يؾتزم سمرد مبؾغ مموصمؾ قمـد اًمطؾى

 يرد اعمول اًمذي أظمذه اعمستػقد )اعمـػؼ قمؾقف(.

مـ أهؾ اًمعؾؿ، قمغم أن مـ  : أمجع يمؾ مـ كحػظ قمـف(3)ىمول اسمـ اعمـذر"

ف أن ذًمؽ ضموئز أن اعمسؾػ أظمذ أؾمؾػ ؾمؾًػو، ممو جيقز أن يسؾػ، ومرد قمؾقف مثؾ

 .(٤)"ذًمؽ

، عمو ومقف مـ (٣)مثقسمي وإروموقوقمؼد اًمؼرض مـ قمؼقد اًمتؼمقموت، وهق ىمرسمي و

إيصول اًمـػع ًمؽؾ حمتوج ًمؾـػؼي وىمضوء طموضمتف، وشمػريٍ يمرسمتف، وهموًمى 

                                           

 (، مطوًمى3/99(، ذح مـتفك اإلرادات )٤/٤٩3) (، يمشوف اًمؼـوع3/٩٣6اإلىمـوع ) (1)

 (.7/3٤7أوزم اًمـفك )

اسمـ اعمـذر: هق اإلموم احلوومظ اًمعالمي ؿمقخ اإلؾمالم أسمق سمؽر حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر  (2)

اًمـقسوسمقري اًمػؼقف، وًمد ذم طمدود مقت أمحد سمـ طمـبؾ، كزل سمؿؽي، وًمف ممًمػوت قمدة: 

 إذاف ذم اظمتالف اًمعؾامء، واإلمجوع، واعمبسقط وهمػم ذًمؽ، شمقذم ذم ذي اًمؼعدة

 (.٩٣/٣90)ؾمػم أقمالم اًمـبالء  (،5/39٣)يمكم رهـ. يـظر إمم إقمالم ًمؾز٤٩7

 (.٣/3٤9) اسمـ ىمدامي اعمغـل، (3)

(. اكظر إقمالم 5/٣٣٣(، هنويي اعمطؾى )5/39(، اعمـتؼك ًمؾبوضمل )6/383اًمذظمػمة ) (4)

 (.٩/395اعمقىمعلم )
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أصحوب اًمـػؼي مـ اًمضعػوء اًمعوضمزيـ، ٕن اًمدوًمي شمؼقم هبذه اعمفّؿي اكطالىمًو 

ٕهنو شُمَعدُّ مسموًميً  قمـ شمقومػم ، مـ مبدأ اًمتؽوومؾ آضمتامقمل واعمعور

 .(٩)اعمتطؾبوت إؾموؾمقي ًمألومراد

 :╚ وورد ذًمؽ ذم قمفد اخلؾػوء اًمراؿمديـ

، قمـ أسمقف، ىموًمقا: إن هـد اسمـي قمتبي ىمومً إمم (3).. وري قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ"

، وموؾمتؼروتف مـ سمقً اعمول أرسمعي آٓف شمتجر ومقفو ؓ قمؿر سمـ اخلطوب 

وموؿمؽمت وسموقمً ومبؾغفو أن أسمو  ،وشمضؿـفو، وملىمروفو، ومخرضمً ومقفو سمالد يمؾى

ومعدًمً إًمقف مـ سمالد  ؓ  (٣)ىمد أشمقو معوويي (٤)ؾمػقون وقمؿرو سمـ أيب ؾمقػون

يمؾى وملشمً معوويي ويمون أسمق ؾمػقون ىمد ـمؾؼفو ىمول: مو أىمدمؽ أي أمف؟ ىموًمً: 

اًمـظر إًمقؽ أي سمـل أكف قمؿر وإكام يعؿؾ هلل وىمد أشموك أسمقك ومخشقً أن خترج 

                                           

 .(305ص)اكظر: كظريي اًمؼرض ذم اًمػؼف اإلؾمالمل. اًمديمتقر أمحد احلوج  (1)

، اؿمؽماه قمؿر سمؿؽي سمزمـ أسمق زيد سمـ أؾمؾؿ: هق اًمػؼقف زيد سمـ أؾمؾؿ مقمم ًمعؿر سمـ اخلطوب (2)

وصغم قمؾقف مروان سمـ احلؽؿ.  ي،ؾمـ٩3٣سمؽر اًمصديؼ يؽـك سمنيب قمبد اًمرمحـ شمقذم وقمؿر 

 (.٩/3٩5) (، اإلصوسمي ذم متقز اًمصحوسمي٩5/35يـظر إمم اًمقاذم سموًمقومقوت )

سمـ قمبداهلل سمـ أيب أؾمؾؿي سمـ قمبد اًمعزى سمـ همػمه سمـ  قمؿرو سمـ أيب ؾمػقون سمـ أؾمقد سمـ ضموريي (3)

زهرة ويمون مـ أصحوب أيب هريرة وىمد روى قمـف قمقف سمـ ىمز وهق صمؼػل طمؾقػ ًمبـل 

 (. ٣/33٩)أؾمد اًمغوسمي  (،5/35٣)اًمطبؼوت اًمؽؼمى  اًمزهري. يـظر إمم:

هق اًمصحويب اجلؾقؾ معوويي سمـ صخر سمـ طمرب سمـ أمقي سمـ قمبد ؿمؿس سمـ قمبد  :معوويي (4)

إمقي وهق معوويي سمـ أيب ؾمػقون، يؽـك سمليب قمبد اًمرمحـ، وًمد ىمبؾ اًمبعثي  مـوف اًمؼرر

سمخؿس ؾمـلم، أؾمؾؿ هق وأسمقه وأظمقه يزيد وأمف هـد ذم اًمػتح ؿمفد طمـقـًو، شمقذم معوويي 

 (.6/٩30)اإلصوسمي  (،5/30٩)أؾمد اًمغوسمي  . يـظر إمم:78هـ وقمؿره 60
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هق ومال يعؾؿ اًمـوس مـ أيـ أقمطقتف ومقمكبقكؽ إًمقف مـ يمؾ رء وأهؾ ذًمؽ 

ويمكبؽ قمؿر، ومال يستؼقؾفو أسمدًا ومبعٌ إمم أسمقف وإمم أظمقف سمامئي ديـور ويمسومهو 

ومحؾفو، ومتعظؿفو قمؿرو ومؼول أسمق ؾمػقون: ٓ شمعظؿفو ومنن هذا قمطوء مل شمغى 

 :هلـد قمـف هـد ومشفقرة ىمد طمرضهتو هـد ورضمعقا مجقًعو قمـفو ومؼول أسمق ؾمػقون

 حً؟أرسم

ومؼوًمً: اهلل أقمؾؿ معل دمورة إمم اعمديـي ومؾام أشمً اعمديـي وسموقمً ؿمؽً 

اًمقوقعي ومؼول هلو قمؿر: ًمق يمون موزم ًمؽميمتف ًمؽ وًمؽـف مول ًمؾؿسؾؿلم وهذه 

، ومبعٌ إًمقف ومحبسف طمتك أوومتف وىمول ٕيب (٩)مشفقرة مل يغى قمـفو أسمق ؾمػقون

 .(3)"ؾمػقون: سمؽؿ أضموزك معوويي؟ ومؼول: سمامئي ديـور

 (٤)عمو أىمرض أسمق مقؾمك إؿمعري ؓ ومعؾ قمؿر سمـ اخلطوب "

اسمـقف مـ مول اًمػلء موئتل أًمػ درهؿ وظمصفام هبو دون ؾموئر  ؓ 

                                           

أظمق  سمـ احلورث سمـ قمبد اعمطؾى سمـ هوؿمؿ اهلوؿمؿلأسمق ؾمػقون: هق اًمصحويب اجلؾقؾ اعمغػمة  (1)

كقومؾ ورسمقعي، يمـقتف أسمق ؾمػقون وهبو اؿمتفر، أؾمؾؿ ذم اًمػتح يمون أظمًو ًمؾـبل قمؾقف اًمسالم مـ 

  ريض، ؿمفد طمـقـًو شمقذمملسو هيلع هللا ىلصاًمرووقمي أروعتفام طمؾقؿي، ويمون أطمد اًمذي يشبفقن سموًمـبل 

اإلصوسمي  (،5/٩٣٣) أؾمد اًمغوسمي (،٤/٩38) يـظر: ؾمػم أقمالم اًمـبالء .هـ30 اهلل قمـف

(7/٩5٩ .) 

 (.٣/33٩) شموريخ اًمرؾمؾ واعمؾقك وصؾي شموريخ اًمطؼمي (2)

 أسمق مقؾمك إؿمعري: هق اًمصحويب اجلؾقؾ قمبد اهلل سمـ ىمقس سمـ ؾمؾقؿ سمـ طمضور سمـ طمرب (3)

اًمتؿقؿل اًمػؼقف اعمؼرئ، وهق معدود ومؿـ أىمرأقمغم  ملسو هيلع هللا ىلصاإلموم اًمؽبػم صوطمى رؾمقل اهلل 

قمغم زسمقد وقمدن، ووزم إمرة اًمؽقومي ذم قمفد  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل قمؾقف اًمسالم، وىمد اؾمتعؿؾف اًمـبل 

 =ومحؾ قمـف اًمؽثػم مـ  ملسو هيلع هللا ىلصقمؿر وإمرة اًمبٍمة، وىمدم ًمقؾي ومتح ظمقؼم وهمزا وضموهد مع اًمـبل 
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اعمسؾؿلم ورأى قمؿر سمـ اخلطوب أن ذًمؽ حموسموة هلام ٓ دمقز ويمون اعمول ىمد 

رسمح رسمحو يمثػما سمؾغ سمف اعمول صمامكامئي أًمػ درهؿ وملمرمهو أن يدومعو اعمول ورسمحف 

اعمول وأكف ٓ رء هلام مـ اًمرسمح ًمؽقهنام ىمبضو اعمول سمغػم طمؼ. ومؼول ًمف  إمم سمقً

اسمـف قمبد اهلل: إن هذا ٓ حيؾ ًمؽ : ومنن اعمول ًمق ظمن وشمؾػ يمون ذًمؽ مـ 

. ؓ وامكـو ومؾامذا دمعؾ قمؾقـو اًمضامن وٓ دمعؾ ًمـو اًمرسمح؟ ومتقىمػ قمؿر 

ام كصػ اًمرسمح ىمول ًمف سمعض اًمصحوسمي: كجعؾف مضورسمي سمقـفؿ وسملم اعمسؾؿلم: هل

 .(٩)"وًمؾؿسؾؿلم كصػ اًمرسمح ومعؿؾ قمؿر سمذًمؽ وهق اًمعدل

وممو يؼمر ذًمؽ مو كص قمؾقف اعمـظؿ ذم اًمتـظقؿ أكف يعقد قمؾقفو ذم اعمبؾغ 

 اعملظمقذ مـ اًمصـدوق.

 واهلل أقمؾؿ وأطمؽؿ.

 

 

 

 

=   

______________________________________ 

(، أؾمد اًمغوسمي ٣/78)اًمطبؼوت اًمؽؼمى  . يـظر إمم:6٤وقمؿره  ،هـ٣3قذم اًمعؾؿ، شم

 (.٣/٣0)(، ؾمػم أقمالم اًمـبالء ٤/٤6٣)

 (.٤0/٤3٤اكظر: جمؿقع اًمػتووى، اسمـ شمقؿقي ) (1)
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 مةـخاتـال

احلؿد اهلل اًمذي سمـعؿتف شمتؿ اًمصوحلوت، واحلؿد اهلل قمغم شمقومقؼف، واًمشؽر ًمف 

قمغم شمقسػمه وشمسديده وأؾملًمف ؾمبحوكف أن يتؿ اًمـعؿي ويسؽم اًمزًمي ومؾقٓ ومضؾ 

اهلل ورمحتف مو يمون ًمقؽقن هذا اًمبحٌ، وموًمؾفؿ ًمؽ احلؿد يمام يـبغل جلالل 

 وضمفؽ وقمظقؿ ؾمؾطوكؽ.

وىمد ضمرت قمودة اًمبوطمثلم سمذيمر ظمالصي واومقي طمقل كتوئٍ اًمبحٌ 

 ستعقـًو سموهلل:واًمتقصقوت اًمتل يؼؽمطمفو اًمبوطمٌ وملىمقل مؼتديًو م

  أن ًمإلؾمالم أصمره اًمبورز ذم سمـوء إهة وووع اًمضقاسمط واعمعويػم اًمتل

 .شمـظؿ ىمقومفو سموقمتبور إهة أطمد أهؿ ًمبـوت اعمجتؿع اإلؾمالمل

  إن أهؿ دور ًمؾدوًمي اإلؾمالمقي هق طمػظ اًمديـ قمغم أصقًمف اعمستؼرة ومو

عومم قمـ آكتفوك أمجع قمؾقف ؾمؾػ إمي وإىمومي احلدود ًمتصون حمورم اهلل شم

 وحتػظ طمؼقق قمبوده مـ اًمتعدي وكحقه.

  أن اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي شمسعك ضموهدة ًمتقومػم طمؼقق إهة يمومؾي

 وومؼ اًمنميعي اإلؾمالمقي.

  صـدوق اًمـػؼي: هق صـدوق موزم ذو ؿمخصقي اقمتبوريي ومقزاكقي مستؼؾي

يرشمبط سمقزير اًمعدل ومؼره ذم وزارة اًمعدل، وجيقز إكشوء ومروع ًمف 
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ومؽوشمى داظمؾ اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، وهدومف وامن سف اًمـػؼي 

ًمؾؿستػقديـ دون شملظمػم، وىمد أكشئ صـدوق اًمـػؼي، واًمذي ضموء يمؿعوجلي 

دموه اًمزوضمي اعمطؾؼي وأسمـوئفـ دون احلوضمي ٓكتظور إب  يشملظمػم اًمـػؼ

 اعمتلظمر أو اعمامـمؾ أو اعمؿتـع ذم ومؽمة اًمطالق أو اًمتؼويض.

 صـدوق اًمـػؼي: هق اعمول اًمقاضمى قمغم اًمشخص  يراد سموًمـػؼي ذم شمـظقؿ

 إكػوىمف قمغم مـ يستحؼف ذقًمو.

  اعمؿؾؽي اًمعرسمقي يعتؼم صـدوق اًمـػؼي كققمًو مـ أكقاع اًمبـقك اعمتخصصي ذم

 اًمسعقديي، اًمتل ٓ هتدف إمم اًمرسمح، وحتؼؼ أهداف اىمتصوديي واضمتامقمقي.

  يعتؼم صـدوق اًمـػؼي مـ اًمتطبقؼوت اًمتل هل طمديثي اًمـشلة قمغم أرض

اعمعتؼمة اًمتل مل يليت اًمدًمقؾ هبو وًمؽـ إدًمي  اًمقاىمع مـ اًمسقوؾمي اًمنمقمقي

 ضموءت سمؿؼوصده.

 ـػؼي هق اعمسمول اًمتـػقذي واإلداري ًمؽؾ يعتؼم اعمدير اًمعوم ًمصـدوق اًم

أقمامل اًمصـدوق، ويعتؼم اعمرضمع إقمغم ًمؽؾ اًمعومؾلم ذم اًمصـدوق وهق 

مسمول قمـ شمـػقذ ىمرارات جمؾس اإلدارة، ويؽقن شمرؿمقحف سموعمرشمبي 

 )اخلومسي قمنمة( مـ رئقس اعمجؾس وهق وزير اًمعدل.

 ممو يعزز ومؽرة  ختتؾػ ـمرق متقيؾ اعمقارد اعموًمقي ًمصـدوق اًمـػؼي، وهق

 آؾمتدامي ٕقمامل صـدوق اًمـػؼي وحتؼؼ أهداومف.

  مجقع أمقال اًمصـدوق شمقدع ذم طمسوسموت ظموصي ًمدى ممؾمسي اًمـؼد

اًمعريب اًمسعقدي، ويٍمف مـفو وومؼًو ًمؾؼقاقمد واإلضمراءات اًمتل حيددهو 

اعمجؾس، وٕن وجمؾس إدارة اًمصـدوق هق اعمسمول قمـ أمقال اًمصـدوق 

 واًمتٍمف هبو.
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 صـدوق اًمـػؼي إمم رىموسمي ظمورضمقي يامرؾمفو قمؾقف ديقان اعمراىمبي  خيضع

اًمعومي، وديقان اعمظومل، وهق خيضع ذم اًمقىمً كػسف إمم رىموسمي داظمؾقي 

 شمتجسد سمسؾطوت جمؾس إدارة صـدوق اًمـػؼي.

 صـدوق اًمـػؼي، مـ أضمؾ وامن سف اًمـػؼي ذم وىمتفو ًمصقوكي  أكشئ

دون احلوضمي ٓكتظور اعمـُـػؼ آؾمتؼرار آضمتامقمل ومحويي إهة مـ 

اعمتلظمر، أو اعمامـمؾ ذم اًمدومع اًمـػؼي واًمذي ؾمقؽقن مؾزمًو سموًمسداد ٓطمؼًو، 

 واًمـػؼوت ذم أكظؿي اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي هلو اًمصػي آؾمتعجوًمقي.

 قمغم اعمستػقد: وهل ذم طمول  يقىمػ اًمصـدوق سف اًمـػؼي احلوٓت اًمتل

 طمول إذا طمدث شمغقػم يمصمر ذم اؾمتحؼوق إذا اكتػك ؾمبى اؾمتحؼوىمف هلو وذم

اعمستػقد اًمـػؼي وذم طمول إذا أظمػك قمـ اًمصـدوق مـ أّيو اًمبقوكوت اعمطؾقسمي 

 .مـف وذم طمول إذا ىمدم ًمصـدوق سمقوكوت همػم صحقحي

  ُيطوًمى اًمصـدوق يمؾ مـ شمقمم قمـف سف اًمـػؼي اًمقاضمبي قمؾقف سموؾمؽمداد مو

ػقد ذم اعمطوًمبي سمتـػقذ سف قمـف، وذًمؽ سملن حيؾ اًمصـدوق حمؾ اعمست

 احلؽؿ اًمؼضوئل.

  اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾؼسؿ إول وهق آؾمؽمداد ممـ شمقمم اًمصـدوق دومع

اًمـػؼي قمـف سمحوًمتقف ؾمقاء يموكً عمـ صدر ًمف أمر ىمضوئل هبو وٓشمزال 

مطوًمبتف مـظقرة أموم اعمحؽؿي، أو يموكً عمـ صدر ًمف أمر ىمضوئل هبو 

اعمحؽؿي هق أكف قمؼد ضمديد مريمى مـ وٓشمزال مطوًمبتف هبو مـظقرة أموم 

قمؼدي احلقاًمي واًمؼرض ومـ صمؿ ومفق خيتؾػ متوًمو قمـ اًمعؼقد اعمعروومي، 
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ومفدومف ًمقس دموريًو إكام هدومف اضمتامقمل، وًمف ظمصوئص ختصف وموعمستػقد 

 يلظمذ طمؼف مـ اًمـػؼي مـ اًمصـدوق.

  اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾؼسؿ اًمثوين وهق آؾمؽمداد مـ ىمبؾ اعمستػقد هق أكف

د ىمرض، ٕن اًمصـدوق هق مـ ُيؼرض اعمستػقد صمؿ يرضمع اًمصـدوق قمؼ

قمغم اعمستػقد وهق )اعمؼرض( سمسداد اًمؼرض اًمذي أظمذه ويرد سمدًمف وهق 

 ذم طمؼقؼتف ـمؾى ىمرض.

 ويف اخلتام أصر إػ بعض افتوصقات:

شمقص اجلفوت اعمـظؿي سمنووومي اعمـتػعقن مـ صـدوق اًمـػؼي يملن يؽقن  .٩

اعمطؾؼي أوإوٓدأو اًمقاًمديـ أويمؾ مـ دمى هلؿ  اعمـتػعقن هؿ: اًمزوضمي أو

 .اًمـػؼي ذقموً 

يمام أويص أيضًو، سمندظمول اعمدير اًمعوم ذم قمضقيي جمؾس اإلدارة، ٕكف  .3

 مبوذ ًمؾعؿؾ قمغم أرض اًمقاىمع ومطؾع قمغم اًمثغرات أصمـوء اًمعؿؾ.

وأويص أيضو سمنووومياؾمتثامر يمؿقرد مـ مقارد اًمصـدوق ٕمهقتف وشمعزيز  .٤

 .وحتؼقؼ أهداومف امي ٕقمامًمفومؽرة آؾمتد

يماميقص سمنوووميإمقال اًمتل حيصؾ قمؾقفو اًمصـدوق مـ اعمحؽقم قمؾقف  .٣

 يمؿقرد مـ مقارده.

 

 واحلؿد اهلل اًمذي سمـعؿي شمتؿ اًمصوحلوت..



 

 

٩٤0 

 فهرس المصادر والمراجع

إطموديٌ إرسمعلم اًمـقويي مع موزاد قمؾقفو اسمـ رضمى وقمؾقفو اًمنمح  .٩

-صوًمح اعمحسـ، اًمـوذ: اجلومعي اإلؾمالمقياعمػقد، اعممًمػ: قمبداهلل سمـ 

 م.٩98٣ -هـ ٩٣0٣اًمطبعياًمثوًمثي: -اعمديـي اعمـقرة

اإلطمسون ذم شمؼريى صحقح اسمـ طمبون، شملًمقػ حمؿد سمـ أمحد سمـ طمبون  .3

)ت:  سمـ معوذ سمـ معبد اًمتؿقؿل، أسمق طموشمؿ، اًمدارمل، اًمبستل

: هـ(، شمرشمقى: إمػم قمالء اًمديـ قمكم سمـ سمؾبون اًمػورد )ت٤5٣

 –هـ( حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، اًمـوذ ممؾمسي اًمرؾموًمي 7٤9

 م.٩988-هـ ٩٣08:إومم: اًمطبعي ًمبـون، -سمػموت

إطمؽوم اًمسؾطوكقي ًمؾػراء، شملًمقػ: اًمؼويض أيب يعغم، حمؿد سمـ احلسلم  .٤

(، صححف وقمؾؼ قمؾقف: حمؿد ٣58)ت: سمـ حمؿد سمـ ظمؾػ اسمـ اًمػراء

ًمبـون، اًمطبعي:  -سمػموت- طمومد اًمػؼل، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

 .م3000-هـ ٩٣3٩اًمثوكقي: 

إطمؽوم اًمسؾطوكقي، شملًمقػ أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمبقى  .٣

(، اًمـوذ: دار ٣50)ت: اًمبٍمي اًمبغدادي، اًمشفػم سموعمووردي

 مٍم. -اًمؼوهرة-احلديٌ



 

 

٩٤٩ 

إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ، اعممًمػ: حمؿد كوس  .5

: زهػماًمشوويش، اًمـوذ: هـ(، إذاف٩٣30)ت: ًمبوين،اًمديـ إ

 م.٩985-هـ٩٣05اًمثوكقي : ًمبـون، اًمطبعي-سمػموت-اعمؽتى اإلؾمالمل

أؾمد اًمغوسمي ذم معرومي اًمصحوسمي، شملًمقػ: أسمق احلسـ قمكم سمـ أيب اًمؽرم  .6

حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ سمـ قمبد اًمقاطمد اًمشقبوين اجلزري، قمز 

 -هـ(، اعمحؼؼ: قمكم حمؿد معقض 6٤0 اًمديـ اسمـ إصمػم )اعمتقرم:

قمودل أمحد قمبد اعمقضمقد، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي: 

 .٩99٣ -هـ ٩٣٩5إومم

اإلذاف قمغم مذاهى اًمعؾامء، شملًمقػ: أسمقسمؽر سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ  .7

هـ(، حتؼقؼ: صغػم أمحد إكصوري أسمق ٤٩9)ت: اعمـذر اًمـقسوسمقري،

اإلمورات، اًمطبعي:  -رأس اخلقؿي- ؽي اًمثؼوومقي،محود، اًمـوذ: مؽتبي م

 م.300٣-هـ ٩٣35إومم، 

اإلصوسمي ذم متققز اًمصحوب، اعممًمػ: أسمق اًمػضؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد  .8

هـ(، حتؼقؼ: قمودل أمحد 853سمـ أمحد سمـ طمجر اًمعسؼالين )اعمتقرم: 

 –قمبد اعمقضمقد وقمغم حمؿد معقض، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 

 .هـ ٩٣٩5 - إومم بعياًمط سمػموت،

آقمتصوم، شملًمقػ: إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمؾخؿل اًمغركوـمل  .9

(، حتؼقؼ: ؾمؾقؿ سمـ قمقد اهلالزم، اًمـوذ: 790اًمشفػم سموًمشوـمبل )ت:

 -هـ ٩٣٩3 إومم،: دار اسمـ قمػون، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، اًمطبعي

 م.٩993



 

 

٩٤3 

د اهلل حمؿد سمـ أيب سمؽر إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملم، شملًمقػ: أسمق قمب .٩0

(، حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمالم 75٩-69٩سمـ أيقب اسمـ اًمؼقؿ اجلقزيي )ت:

 ًمبـون، اًمطبعي إومم، -سمػموت-إسمراهقؿ، اًمـوذ: داراًمؽتى اًمعؾؿقي 

 م.٩99٩-هـ ٩٣٩٩

إقمالم، اعممًمػ: ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس  .٩٩

: دار اًمعؾؿ ًمؾؿالًملم، هـ( اًمـوذ٩٤96اًمزريمكم اًمدمشؼل )ت: 

 م.3003 -اًمطبعي: اخلومسي قمنم

اإلىمـوع ذم ومؼف اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ، شملًمقػ: مقؾمك أمحد سمـ مقؾمك سمـ  .٩3

ؾمومل سمـ قمقسك سمـ ؾمومل احلجووي اعمؼدد صمؿ اًمصوحلل، ذف اًمديـ، 

هـ(، حتؼقؼ: قمبد اًمؾطقػ حمؿد مقؾمك اًمسبؽل، 968)ت: أسمق اًمـجو

 ًمبـون. -تسمػمو-اًمـوذ: دار اعمعرومي 

اإلىمـوع ذم مسوئؾ اإلمجوع، شملًمقػ: قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبداعمؾؽ اًمؽتومل  .٩٤

هـ(، حتؼقؼ: 638)ت:  احلؿػمي اًمػود، أسمق احلسـ اسمـ اًمؼطون،

طمسـ ومقزي ااًمصعقدي، اًمـوذ: اًمػوروق احلديثي ًمؾطبوقمي واًمـنم، 

 م.300٣-هـ ٩٣3٣اًمطبعي: إومم: 

شملًمقػ قمالء اًمديـ أسمق احلسـ  اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف، .٩٣

هـ(، حتؼقؼ اًمديمتقر: قمبد 885اعمرداوي، )ت: قمكم سمـ ؾمؾقامن سمـ أمحد

اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل واًمديمتقر قمبد اًمػتوح حمؿد احلؾق، اًمـوذ: 

مٍم اًمطبعي  -اًمؼوهرة-هجر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع وإلقمالن 

 م. ٩995-هـ ٩٣٩5إومم: 



 

 

٩٤٤ 

كوس اًمديـ أسمق ؾمعقد قمبداهلل ًمـ : اًمتلويؾ، اعممًمػ أكقار اًمتزيؾ وأهار .٩5

حمؿد قمبد : حتؼقؼ هـ(685)ت: قمؿر سمـ حمؿد اًمشػمازي اًمبقضووي

اًمطبعي  -سمػموت-اًمرمحـ اعمرقمشكم، اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب

 هـ.٩٣٩8إومم:

أكقس اًمػؼفوء ذم شمعريػوت إًمػوظ اعمتداوًمي سملم اًمػؼفوء، شملًمقػ ىموؾمؿ  .٩6

هـ(، حتؼقؼ حيقك 978)ت: قمكم اًمؼقكقي اًمرومل احلـػل، سمـ أمػم

 -هـ ٩٣3٤طمسـ مراد، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي:

 .م.300٣

منموع اإلضمراءات اعمـظؿي ًمؾطالق ومو يؽمشمى قمؾقف  :سمحٌ سمعـقان .٩7

ًمؾديمتقر: ؾمومل اًمدامغ وهق مقضمقد قمغم اًمشبؽي  ًمؾزوضمي وإسمـوء

 سمؿقىمع مجعقي مقدة اخلػميي.

سمعـقان: صـدوق اًمـػؼي: منموع اإلضمراءات اعمـظؿي ًمؾطالق  سمحٌ .٩8

 ومو يؽمشمى قمؾقف ًمؾزوضمي وإسمـوء، ًمؾديمتقرة مروقي حمؿد اًمؼمديز،

 مـشقرة قمغم اًمشبؽي سمؿقىمع مجعقي مقدة اخلػميي.

سمحٌ سمعـقان: كػؼي اًمزوضمي ذم اًمعٍم احلوض، ًمؾديمتقر ظموًمد سمـ  .٩9

 .قمبداهلل اعمزيـل، وهق مـشقر قمغم اًمشبؽي

اًمديقن اعمؿتوزة ذم اًمتـػقذ قمغم أمقال اعمػؾس،  :سمحٌ حمؽؿ سمعـقان .30

اعممًمػ: د. قمبداهلل سمـ إسمراهقؿ اخلضػمي، اًمـوذ: مجعقي ىمضوء 

 اًمسعقديي، وهقمـشقر قمغم اًمشبؽي.

اًمبحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼ، شملًمقػ: زيـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ  .3٩

هـ( وذم آظمره: شمؽؿؾي اًمرائؼ 9٣0)ت:  حمؿد، سموسمـ كجقؿ اعمٍمي،



 

 

٩٤٣ 

هـ( ٩٩٤8عمحؿد سمـ طمسلم سمـ قمكم اًمطقري احلـػل اًمؼودري )ت سمعد 

مـحي اخلوًمؼ ٓسمـ قموسمديـ، اًمـوذ دار اًمؽتوب اإلؾمالمل،  :وسموحلوؿمقي

 .-شموريخ سمدون –اًمطبعي اًمثوكقي 

ذم أصقل اًمػؼف، شملًمقػ: أسمق قمبد اهلل سمدراًمديـ حمؿد سمـ  اًمبحر اعمحقط .33

هـ(، اًمـوذ: دار اًمؽتبل، اًمطبعي 79٣)ت: هلل سمـ هبودر اًمزريمٌمقمبد ا

 م.٩99٣-هـ ٩٣٩٣إومم، 

اًمبدايي واًمـفويي: ٕيب اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ يمثػم اًمدمشؼل، اًمـوذ: دار  .3٤

هـ، حتؼقؼ: د. قمبداهلل سمـ ٩٣٩9هجر، اًمؼوهرة، اًمطبعي إومم، 

 قمبداعمحسـ اًمؽميمل.

شملًمقػ: قمالء اًمديـ، أسمق سمؽر سمـ  سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع، .3٣

(، اًمـوذ: دار اًمؽتى 578)ت: مسعقد سمـ أمحد اًمؽوؾموين احلـػل

 م.٩987هـ ـ٩٣06اًمعؾؿقي، اًمطبعي: اًمثوكقي:

سمؾغي اًمسوًمؽ ٕىمرب اعمسوًمؽ اعمعروف سمحوؿمقي اًمصووي قمغم اًمنمح  .35

اًمصغػم، شملًمقػ: أسمق اًمعبوس أمحد سمـ حمؿد اخلؾقيت، اًمشفػم سموًمصووي 

 هـ(، اًمطبعي: سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ.٩3٣٩، )ت:اعموًمؽل

اًمبقوكي ذح اهلدايي، شملًمقػ أسمق حمؿد حمؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك سمـ أمحد  .36

هـ(، اًمـوذ: دار اًمؽتى 855)ت:  احلـػل اًمعقـل سمـ طمسلم اًمغقتويب

 .م3000-هـ٩٣30:إومم اًمطبعي ًمبـون، – سمػموت–اًمعؾؿقي 

شموريخ اًمطؼمي =شموريخ اًمرؾمؾ واعمؾقك وصؾي شموريخ اًمطؼمي، شملًمقػ  .37

حمؿد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هموًمى أمكم، أسمق ضمعػر اًمطؼمي 



 

 

٩٤5 

ًمبـون، اًمطبعي: اًمثوكقي،  -سمػموت-هـ(، اًمـوذ: دار اًمؽماث ٤٩0)ت:

 .هـ٩٤87

حتػي اعمحتوج ذم ذح اعمـوهٍ، شملًمقػ: أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ طمجر  .38

قثؿل، اًمـوذ: اعمؽتبي اًمتجوريي اًمؽؼمى سمؿٍم ًمصوطمبفو مصطػك اهل

 .هـ٩٤57حمؿد، اًمطبعي: سمدون ـمبعي، قموم اًمـنم:

ختريٍ اًمدٓٓت اًمسؿعقي قمغم مو يمون ذم قمفد رؾمقل اهلل مـ احلرف  .39

واًمصـوئع واًمعامٓت اًمنمقمقي، شملًمقػ: قمكم سمـ أمحد سمـ مقؾمك اسمـ 

، حتؼقؼ: (هـ789ل )ت:مسعقد أسمق احلسـ اسمـ ذي اًمقاشملم اخلزاقم

ًمبـون،  -سمػموت-إطمسون قمبوس، اًمـوذ: دار اًمغرب اإلؾمالمل 

 .هـ٩٣٩9اًمطبعي: اًمثوكقي 

اًمتعؾقؼ قمغم كصقص كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي  .٤0

اًمسعقديي، شملًمقػ اًمديمتقر: ـمؾعً حمؿد دويدار، واًمديمتقر: حمؿد سمـ 

 هـ٩٣33 قموم ـمبعي ٍم،م -اإلؾمؽـدريي–قمكم يمقمون مـشلة اعمعورف 

 .م300٩ -

أسمق اًمػداء إؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم : شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ، اعممًمػ .٤٩

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد طمسلم 77٣)ت: اًمؼرر اًمبٍمي صمؿ اًمدمشؼل،

ؿمؿس اًمديـ، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، مـشقرات حمؿد قمكم 

 هـ.٩٣٩9 ًمبـون، اًمطبعي: إومم-سمػموت -سمقضقن 

هـ(، ٩٤7٩)ت: همل، اعممًمػ: أمحد سمـ مصطػك اعمراهمل،شمػسػم اعمرا .٤3

: ذيمي مؽتبي ومطبعياًمبوين احلؾبل وأوٓده سمؿٍم، اًمطبعي: اًمـوذ

 م.٩9٣6-هـ٩٤65إومم



 

 

٩٤6 

( 679) جمؾس اًمقزراء سمرىمؿ اًمصودر سمؼرار شمـظقؿ صـدوق اًمـػؼي .٤٤

 هـ، وصدرت مقاومؼي جمؾس اًمقزراء سمرىمؿ٩5/٩٩/٩٣٤8سمتوريخ 

 هـ.3٤/٩0/٩٣٤8( وشموريخ ٣٣05)

اًمتـقير ذح اجلومع اًمصغػم، اعممًمػ: حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ صالح سمـ  .٤٣

)ت:  حمؿد احلسـل اًمؽحالين صمؿ اًمصـعوين، اعمعروف يملؾمالومف سموٕمػم

حتؼقؼ: د.حمؿد إؾمحوق حمؿد إسمراهقؿ، اًمـوذ: مؽتبي دار  هـ(٩٩83

 .م30٩٩-هـ٩٣٤3: إومم اًمطبعي -اًمريوض–اًمسالم 

اًمصحقح، اعممًمػ: اسمـ اعمؾؼـ هاج اًمديـ  اًمتقوقح ًمنمح اجلومع .٤5

 هـ(80٣أسمقطمػص قمؿر سمـ قمكم سمـ أمحد اًمشوومعل اعمٍمي )ت: 

حتؼقؼ: دار اًمػالح ًمؾبحٌ اًمعؾؿل وحتؼقؼ اًمؽماث، اًمـوذ دار اًمـقادر 

 م.3008-هـ ٩٣39ؾمقريو، اًمطبعي: إومم،  -دمشؼ-

سمقي ًمـظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي سموعمؿؾؽي اًمعر اًمتقوقحوت اعمرقمقي .٤6

شملًمقػ اًمديمتقر: كبقؾ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمعد اجلؼميـ، دار  اًمسعقديي

 اًمسعقديي، اًمعرسمقي اعمؿؾؽي – اًمريوض–اًمتدمقريي ًمؾـنم واًمتقزيع 

 .م30٩7- هـ٩٣٤8 إومم، اًمطبعي

شمقومقؼ اًمرمحـ ذم دروس اًمؼرآن، اعممًمػ: ومقصؾ سمـ قمبداًمعزيز سمـ  .٤7

هـ( حتؼقؼ: قمبد ٩٤76)ت: ومقصؾ سمـ محد اعمبورك احلريؿكم اًمـجدي

اعمؿؾؽي  -اًمريوض-اًمعزيز سمـ قمبداهلل اًمزير، اًمـوذ: دار اًمعوصؿي

 م.٩996-هـ٩٣٩6اًمعرسمقي اًمسعقديي اًمطبعي إومم:



 

 

٩٤7 

اجلومع اعمسـد اًمصحقح اعمختٍم مـ أمقر رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف  .٤8

وؾمؾؿ وؾمــف وأيومف= صحقح اًمبخوري، شملًمقػ: حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ أسمق 

خوري اجلعػل، حتؼقؼ: حمؿد زهػم سمـ كوس اًمـوس، اًمـوذ: قمبداهلل اًمب

 هـ.٩٣33دار ـمقق اًمـجوة، اًمطبعي: إومم، 

أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر : اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن، اعممًمػ .٤9

هـ(، 67٩)ت: سمـ ومرح إكصوري اخلزرضمل ؿمؿس اًمديـ اًمؼرـمبل،

-: دار اًمؽتى اعمٍميي حتؼقؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهقؿ أـمػقش، اًمـوذ

 م.٩96٣-هـ ٩٤83اًمطبعي اًمثوكقي: -اًمؼوهرة

طموؿمقي اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمستؼـع، شملًمقػ قمبد اًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ  .٣0

( اًمـوذ ٓ يقضمد، اًمطبعي: ٩٤93)ت:  اًمعوصؿل احلـبكم اًمـجدي

 هـ.٩٤97إومم 

، احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل وهق ذح خمتٍم اعمزين .٣٩

شملًمقػ: أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي، 

 –هـ(، حتؼقؼ: اًمشقخ قمكم حمؿد معقض ٣50اًمشفػم سموعمووردي، )ت:

 - اًمعؾؿقي، اًمؽتى دار: اًمـوذ اعمقضمقد، قمبد أمحد قمودل اًمشقخ

 م.٩999هـ ٩٣٩6: إومم، اًمطبعي ًمبـون، -سمػموت

احلؽقمي اإلؾمالمقي، شملًمقػ: شمؼل اًمديـ احلسبي ذم اإلؾمالم، أو وفمقػي  .٣3

أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل أيب اًمؼوؾمؿ 

هـ(، اًمـوذ: 738سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـبكم اًمدمشؼل )ت: 

 دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي: إومم.
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 سمـ طمجر اًمدرر اًمؽومـي ذم أقمقون اعموئي اًمثومـي: ًمؾحوومظ أمحد سمـ قمكم .٣٤

اًمعسؼالين، حتؼقؼ: حمؿد ؾمقد ضمود احلؼ، اًمـوذ: دار أم اًمؼرى، 

 اًمؼوهرة.

دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك اعمعروف سمنمح مـفك اإلرادات،  .٣٣

شملًمقػ: مـصقر سمـ يقكس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمسـ سمـ إدريس 

 هـ(، اًمـوذ: قمومل اًمؽتى، اًمطبعي إومم،٩05٩)ت: اًمبفقيت احلـبكم،

 م.٩99٤-ـه٩٣٩٣

اًمذظمػمة، شملًمقػ: أسمق اًمعبوس ؿمفوب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد  .٣5

هـ(، حتؼقؼ: حمؿد طمجل و 68٣)ت: اًمرمحـ اعموًمؽل اًمشفػم سموًمؼراذم،

-ؾمعقد أقمراب و حمؿد أسمق ظمبزة، اًمـوذ: دار اًمغرب اإلؾمالمل 

 م.٩99٣ًمبـون، اًمطبعي: إومم -سمػموت

سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ رضمول صحقح مسؾؿ، اعممًمػ: أمحد سمـ قمكم  .٣6

هـ(، اعمحؼؼ: قمبد اهلل اًمؾقثل، اًمـوذ: ٣38)ت:  أسمقسمؽر اسمـ مـجقيف،

 هـ.٩٣07ًمبـون، اًمطبعي: إومم-سمػموت-دار اعمعرومي 

اًمرىموسمي قمغم أقمامل اإلدارة ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي واًمـظؿ اعمعوسة،  .٣7

-وس شملًمقػ اًمديمتقر: ؾمعقد قمبد اعمـعؿ احلؽقؿ، اًمـوذ: دار اًمػؽر اعمع

 م.٩976-هـ ٩٤96مٍم اًمطبعي: إومم  -اًمؼوهرة

اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمستؼـع، شملًمقػ: مـصقر سمـ يقكس سمـ صالح  .٣8

هـ(، ومعف ٩05٩)ت: اًمديـ اسمـ طمسـ سمـ إدريس اًمبفقيت احلـبكم،
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اًمـوذ: دار  ôطموؿمقي اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم وشمعؾقؼوت اًمسعدي 

 .اًمعرسمقي اًمسعقديي اعمؿؾؽي -اًمريوض-و ممؾمسي اًمرؾموًمي اعمميد

حمؿد  :ؾمؾسي إطموديٌ اًمصحقحي ورء مـ ومؼففو وومقائدهو اعممًمػ: .٣9

 -اًمريوض-اًمـوذ: دار اعمعورف  هـ(٩٣30)ت: كوس اًمديـ إًمبوين،

 اًمطبعي إومم: عمؽتبي دار اعمعورف.

ؾمــ أيب داود، شملًمقػ: أو داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ سمـ إؾمحوق سمـ  .50

هـ(، 375ٕزدي اًمسجستوين )ت:داد سمـ قمؿرو ا03سمشػم سمـ ش

 حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، اًمـوذ: دار اًمرؾموًمي اًمعوعمقي، اًمطبعي إومم،

 م. 3009هـ ٩٣٤0

اًمسقوؾمي اعموًمقي ذم اًمتوريخ آىمتصودي اإلؾمالمل، شملًمقػ: ؾمالم قمبد  .5٩

 .إردن -قمامن –اًمؽريؿ مفدي، اًمـوذ: دار جمدٓوي 

ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ  :ؾمػم أقمالم اًمـبالء، اعممًمػ .53

جمؿققمي مـ  :هـ(، اعمحؼؼ7٣8 :قمثامن سمـ ىَموْيامز اًمذهبل )اعمتقرم

ممؾمسي اًمرؾموًمي،  :اعمحؼؼلم سمنذاف اًمشقخ ؿمعقى إركوؤوط، اًمـوذ

 م. ٩985هـ /  ٩٣05اًمثوًمثي،  :اًمطبعي

ؿمذرات اًمذهى ذم أظمبور مـ ذهى: ًمعبداحلل سمـ اًمعامد احلـبكم،  .5٤

هـ، حتؼقؼ: ٩٣٩٩ـوذ: دار اسمـ يمثػم، سمػموت، اًمطبعي إومم، اًم

 قمبداًمؼودر إركوؤوط، وحمؿقد إركوؤوط.

 ذح اًمؼقاقمد اًمػؼفقي، شملًمقػ: أمحد سمـ اًمشقخ حمؿد اًمزرىمو .5٣

م( صححف وقمؾؼ قمؾقف: مصطػك أمحد اًمزرىمو، ٩9٤8-هـ ٩٤57)ت:
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 - هـ٩٣09 اًمثوكقي،: اًمطبعي ؾمقريو، -دمشؼ–اًمـوذ: دار اًمؼؾؿ 

 .م٩989

ذح صحقح اًمبخوري، اعممًمػ: اسمـ سمطول أسمق احلسـ قمكم سمـ ظمؾػ  .55

حتؼقؼ: أسمق متقؿ يوه سمـ إسمراهقؿ، اًمـوذ  هـ(٣٣9)ت: سمـ قمبد اعمؾؽ

-هـ ٩٣3٤ اًمريوض، اًمطبعي: اًمثوكقي، -اًمسعقديي-مؽتبي اًمرؿمد

 م.300٤

ذح صحقح مسؾؿ ًمؾؼويض قمقوض إيمامل اعمعؾؿ سمػقائد مسؾؿ، شملًمقػ  .56

سمـ مقؾمك سمـ قمقوض سمـ قمؿرون اًمقحصبل اًمسبتل أسمق اًمػضؾ قمقوض 

اًمديمتقر حيقك إؾمامقمقؾ، اًمـوذ دار اًمقوموء،  هـ(، حتؼقؼ5٣٣)ت: 

 م.٩998هـ ٩٣٩9مٍم، اًمطبعي: إومم، 

ذح يمتوب اًمػتـ مـ صحقح اًمبخوري، اًمشورح: قمبداًمؽريؿ سمـ  .57

 قمبداهلل اخلضػم، دروس مػرهمي مـ مقىمع اًمشقخ قمبد اًمؽريؿ اخلضػم،

 دروس.8-واًمؽتوب مرىمؿ آًمقو، ورىمؿ اجلزء هق رىمؿ اًمدرس 

ذح خمتٍم ظمؾقؾ ًمؾخرر، شملًمقػ: حمؿد سمـ قمبد اهلل اخلرر اعموًمؽل  .58

 -سمػموت-، هـ(، اًمـوذ: دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي٩٩0٩أسمق قمبد اهلل )ت: 

 ًمبـون، اًمطبعي سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ.

ؿد سمـ ؾمالمي سمـ قمبد ذح معوين أصمور، شملًمقػ: أسمق ضمعػر أمحد سمـ حم .59

 اعمؾؽ سمـ ؾمؾؿي إزدي احلجري اعمٍمي اعمعروف سموًمطحووي

هـ( حتؼقؼ: حمؿد زهري اًمـجور وحمؿد ؾمقد ضمود احلؼ، ٤3٩)ت:

 م.٩99٣-هـ ٩٣٩٣اًمـوذ: قمومل اًمؽتى، اًمطبعي: إومم
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ذح كظوم اًمتـػقذ، شملًمقػ: اًمديمتقر قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمعد  .60

اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي،  -اًمريوض-مدار اًمقـمـ اًمشؼممل، اًمـوذ: 

 م.30٩٣-هـ ٩٣٤5إومم، : اًمطبعي

)ت ، اًمصحوح شموج اًمؾغي وصحوح اًمعرسمقي، اجلقهري ًمؾػورايب .6٩

 -هـ(، حتؼقؼ أمحد قمبد اًمغػقر قمطور، اًمـوذ دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم٤9٤

 م.٩987-هـ ٩٣07ًمبـون، اًمطبعي اًمراسمعي: -سمػموت 

-حمؿد سمـعكم اًمصوسمقين، اًمـوذ: دار اًمصوسمقين: اعممًمػصػقة اًمتػوؾمػم،  .63

 م.٩997-هـ٩٣٩7اًمطبعي إومم:-اًمؼوهرة

اًمطبؼوت اًمؽؼمى، شملًمقػ: أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع اهلوؿمؿل  .6٤

هـ(، 3٤0سموًمقٓء، اًمبٍمي، اًمبغدادي اعمعروف سموسمـ ؾمعد )اعمتقرم: 

. سمػموت –اًمعؾؿقي حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمؼودر قمطو.اًمـوذ: دار اًمؽتى 

 .م ٩990 - هـ ٩٣٩0 إومم،: اًمطبعي

اًمطرق احلؽؿقي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقي، شملًمقػ: أسمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أيب  .6٣

(، حتؼقؼ: اًمديمتقر 75٩-69٩سمؽر سمـ أيقب اسمـ اًمؼقؿ اجلقزيي )ت:

 اعمؿؾؽي -اعمؽرمي مؽي–كويػ سمـ أمحد احلؿد اًمـوذ: دار قمومل اًمػقائد 

 .هـ٩٣38 إومم: اًمطبعي، ياًمسعقدي اًمعرسمقي

قمؾؿ مؼوصد اًمنمقمقي، شملًمقػ: كقر اًمديـ سمـ خمتور اخلودمل، اًمـوذ:  .65

-هـ ٩٣3٩إومم: اًمطبعي -اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي-مؽتبي اًمعبقؽون

 م.300٩
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قمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمبخوري، اعممًمػ: حمؿدسمـ أمحد سمـ طمسلم  .66

اًمـوذ: دار إطمقوء  هـ(855)ت:  اًمغقتويب احلـػل سمدر اًمديـ اًمعقـل

 .-سمػموت-اًمؽماث

اًمعـويي ذح اهلدايي، شملًمقػ حمؿد سمـ حمؿد سمـ حمؿقد، أيمؿؾ اًمديـ أسمق  .67

قمبد اهلل اسمـ اًمشقخ ؿمؿس اًمديـ اسمـ اًمشقخ مجول اًمديـ اًمرومل 

 ( اًمـوذ: دار اًمػؽر، ٓ يقضمدـمبعي وٓ شمورخيفو.876اًمبوسمريت )ت 

ق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ ومتووى اسمـ شمقؿقي، شملًمقػ: شمؼل اًمديـ أسم .68

سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـبكم 

قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ىموؾمؿ،  :هـ(، مجعفو738اًمدمشؼل )ت: 

 -اعمديـي اعمـقرة-اًمـوذ: جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ، 

 م.٩995-هـ ٩٣٩6اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، قموم اًمـنم: 

ومتح اًمؼدير، اعممًمػ: حمؿد سمـ قمكم سمـ قمبداهلل اًمشقيموين اًمقؿـل  .69

 -دمشؼ-اًمـوذ: دار اسمـ يمثػم، دار اًمؽؾؿ اًمطقى هـ(٩350)ت:

 هـ.٩٣٩٣ؾمقريو، اًمطبعي إومم:

ومتقطموت اًمقهوب سمتقوقح ذح مـفٍ اًمطالب اعمعروف سمحوؿمقي  .70

مـفوج اًمطوًمبلم اجلؿؾ )مـفٍ اًمطالب اظمتٍمه زيمريو إكصوري مـ 

ًمؾـقوي صمؿ ذطمف ذم ذح مـفٍ اًمطالب( شملًمقػ: ؾمؾقامن سمـ قمؿر سمـ 

هـ(، اًمـوذ: ٩30٣)ت:، مـصقر اًمعجقكم إزهري، اعمعروف سموجلؿؾ

 دار اًمػؽر، اًمطبعي: سمدون ـمبعي وسمدون شموريخ.
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( سمتوريخ ٤٣) ىموكقن صـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اًمصودر سمؼرار .7٩

 هـ.٩٣36/٩3/7

( سمتوريخ 6) ػؼي اًمػؾسطقـل اًمصودر سمؼرار رىمؿىموكقن صـدوق اًمـ .73

 هـ.٩٣36/رسمقع أول/٩7

اًمؽوؿمػ ذم ذح كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي اًمسعقدي، شملًمقػ قمبد اهلل  .7٤

 – اًمريوض–سمـ حمؿد سمـ ؾمعد آل ظمـلم، دار اًمتدمقريي ًمؾـنم واًمتقزيع 

 م.3006 -هـ ٩٣37ؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي اًمطبعي إومم، اعمؿ

اإلموم أمحد، شملًمقػ: أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ اًمؽوذم ذم ومؼف  .7٣

أمحد سمـ ىمدامي اجلامقمقكم اعمؼدس صمؿ اًمدمشؼل احلـبكم، اًمشفػم سموسمـ 

هـ(، اًمـوذ: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي: 630)ت: ىمدامي اعمؼدد

 م.٩99٣-هـ ٩٣٩٣إومم، 

 يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع، شملًمقػ: مـصقر سمـ يقكس سمـ ٓح سمـ .75

هـ(، اًمـوذ: دار اًمؽتى ٩05٩)ت:، طمسلم سمـ إدريس اًمبفقيت احلـبكم

 اًمعؾؿقي.

حمؿد إملم سمـ قمبداهلل : اًمؽقيمى اًمقهوج ذح صحقح مسؾؿ، اعممًمػ .76

إرمل اًمعؾقي اهلرري اًمشوومعل، راضمعف: جلـي مـ اًمعؾامء سمرئوؾمي 

اعمؿؾؽي اًمعرسمقي -اًمؼمومسقر هوؿمؿ حمؿد قمكم مفدي، اًمـوذ: دار اعمـفوج

 م.3009-هـ ٩٣٤0، اًمطبعي إومم:-اًمسعقديي

 (3) اًمالئحي اًمتـػقذيي ًمصـدوق اًمـػؼي اًمػؾسطقـل اًمصودر سمؼرار رىمؿ .77

 هـ.36/9/٩٣37سمتوريخ 
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( ٣٣) اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمصـدوق اًمـػؼي اًمبحريـل اًمصودر سمؼرار رىمؿ .78

 هـ.٩٩/9/٩٣38سمتوريخ 

بد اهلل سمـ قمبد اعمبسقط ذم أصقل اعمراومعوت اًمنمقمقي، شملًمقػ اًمديمتقر: قم .79

اًمعزيز اًمدرقمون، مؽتبي اًمتقسمي سموًمتعوون مع مؽتى اعممًمػ ًمالؾمتشورات 

، إومم اًمطبعي اًمسعقديي، اًمعرسمقي اعمؿؾؽي–اًمريوض -، اًمنمقمقي

 .م3009- هـ٩٣٤0

 هـ٩٣٩٩جمؾي ضمومعي اعمؾؽ ؾمعقد يمؾقي اًمعؾقم اإلداريي اًمصورة قموم .80

اإلؾمالم: مػفقمف سمحٌ حُمؽؿ سمعـقان: اًمتـظقؿ اإلداري ذم 

 أمحد داوود اعمزضموضمل..وظمصوئصف

حموؾمـ اًمتلويؾ، اعممًمػ: حمؿد مجول اًمديـ سمـ حمؿد ؾمعقد سمـ ىموؾمؿ  .8٩

حمؿد سموؾمؾ قمققن اًمسقد، : هـ(، حتؼقؼ٩٤٤3)ت:، احلالق اًمؼوؾمؿل

 هـ.٩٣٩8إومم : ًمبـون، اًمطبعي-سمػموت-دار اًمؽتى اًمعؾؿقي: اًمـوذ

سمق قمبد اهلل حمؿد سمـ أيب سمؽر قمبد خمتور اًمصحوح، شملًمقػ: زيـ اًمديـ أ .83

هـ( حتؼقؼ: يقؾمػ يقؾمػ اًمشقخ 666)ت: اًمؼودر احلـػل اًمرازي

صقدا ًمبـون،  -سمػموت اًمدار اًمـؿقذضمقي-حمؿد، اًمـوذ اعمؽتبي اًمعٍميي

 م.٩999هـ ٩٣30اًمطبعي: اخلومسي 

اعمدظمؾ إمم كظريي آًمتزام اًمعومي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، شملًمقػ: مصطػك  .8٤

ؾمقريو، اًمطبعي: إومم  -دمشؼ-، اًمـوذ: دار اًمؼؾؿ أمحد اًمزرىمو

 م.٩999 -هـ ٩٣30



 

 

٩٣5 

اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمعؾقم اًمؼوكقكقي، شملًمقػ: اًمديمتقر: ظموًمد اًمرويس  .8٣

واًمديمتقر رزق سمـ مؼبقل اًمريس، اًمـوذ: مؽتبي اًمشؼري، اًمطبعي: 

 م.30٩5-هـ ٩٣٤6اخلومسي 

اًمشقبوين  مسـد اإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أ أؾمد .85

 وآظمرون، مرؿمد قمودل–هـ(، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط 3٣٩)ت:

 ممؾمسي،: اًمـوذ اًمؽميمل، قمبداعمحسـ سمـ اهلل قمبد اًمديمتقر: وإذاف

 .م300٩- هـ٩٣3٩ إومم،: اًمطبعي

مسـد اإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقبوين  .86

-احلديٌ هـ(، حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر، اًمـوذ: دار 3٣٩)ت:

 م.٩995-هـ ٩٣٩6إومم: :مٍم، اًمطبعي -اًمؼوهرة

، شملًمقػ: مسؾؿ طاعمسـد اًمصحقح اعمختٍم سمـؼؾ اًمعدل إمم رؾمقل اهلل  .87

هـ(، حتؼقؼ: 36٩سمـ احلجوج أسمق احلسـ اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري )ت:

 -سمػموت-حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل، اًمـوذ: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب

 ًمبـون.

ذم ذح همويي اعمـتفك، شملًمقػ: مصطػك سمـ ؾمعد سمـ مطوًمى أوزم اًمـفك  .88

)ت:  قمبده اًمسققـمل ؿمفرة، اًمرطمقبوين مقًمدًا صمؿ اًمدمشؼل احلـبكم

-هـ ٩٣٩5هـ( اًمـوذ: اعمؽتى اإلؾمالمل، اًمطبعي: اًمثوكقي، ٩3٣٤

 م.٩99٣

أسمق ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اخلطوب : معومل اًمســ، اعممًمػ .89

-اًمـوذ: اعمطبعي اًمعؾؿقي  هـ(٤88)ت: اًمبستل اعمعروف سموخلطويب

 م.٩9٤3-هـ٩٤5٩ؾمقريو، اًمطبعي إومم-طمؾى
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معجؿ اًمصحوسمي، اعممًمػ: أسمق اًمؼوؾمؿ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبداًمعزيز  .90

هـ(، اعمحؼؼ: ٤٩7)ت: ، سمـ اعمرزسمون سمـ ؾموسمقر سمـ ؿموهـشوه اًمبغقي

، -اًمؽقيً-حمؿد إملم سمـ حمؿد اجلؽـل، اًمـوذ: مؽتبي دار اًمبقون

 م.3000هـ /٩٣3٩اًمطبعي إومم: 

أمحد سمـ زيمريو اًمؼزويـل اًمرازي أسمق : معجؿ مؼويقس اًمؾغي، شملًمقػ .9٩

هـ(، اعمحؼؼ: قمبد اًمسالم هورون، اًمـوذ: دار ٤95احلسـ )ت:

 .(٣5٣/ 5) م.٩979-هـ٩٤99اًمػؽر، قموم اًمـنم:

مغـل اعمحتوج إمم سمقون معرومي أًمػوظ اعمـفوج، شملًمقػ ؿمؿس اًمديـ، حمؿد  .93

هـ(، اًمـوذ: دار 977)ت:، أمحد اخلطقى اًمنمسمقـل اًمشوومعل سمـ

 م.٩99٣ -هـ٩٣٩5اًمؽتى اًمعؾؿقي، اًمطبعي إومم: 

اعمغـل ٓسمـ ىمدامي، شملًمقػ: أسمق حمؿد مقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ  .9٤

ىمدامي اجلامقمقكم اعمؼدس صمؿ اًمدمشؼل احلـبكم، اًمشفػم سموسمـ ىمدامي 

بي اًمؼوهرة، اًمطبعي سمدون ـمبعي هـ(، اًمـوذ: مؽت630)ت: اعمؼدد

 وسمدون شموريخ.

اعمػصؾ ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي، شملًمقػ اًمديمتقر: يعؼقب سمـ قمبد اًمقهوب  .9٣

اعمؿؾؽي اًمعرسمقي  -اًمريوض-اًمبوطمسلم، دار اًمتدمقريي ًمؾـنم واًمتقزيع 

 م.30٩3-٩٣٤٤اًمسعقديي اًمطبعي اًمثوًمثي، 

سمـ ؾمعد سمـ  اعمـتؼك ذح اعمقـمل، شملًمقػ: أسمق اًمقًمقد ؾمؾقامن سمـ ظمؾػ .95

هـ(، ٣7٣أيقب سمـ وارث اًمتجقبل اًمؼرـمبل اًمبوضمل إكدًمز )ت: 

 هـ.٩٤٤3اًمـوذ: مطبعي اًمسعودة سمجقار حموومظ مٍم، اًمطبعي: إومم، 



 

 

٩٣7 

اعمقاومؼوت، شملًمقػ: إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمؾخؿل اًمغركوـمل  .96

(، اعمحؼؼ: أسمق قمبقدة مشفقر سمـ طمسـ آل 790اًمشفػم سموًمشوـمبل )ت:

 م.٩997-هـ ٩٣٩7ار اسمـ قمػون، اًمطبعي إومم: ؾمؾامن، د

اعمقؾمققمي اًمػؼفقي، شملًمقػ: جمؿققمي مـ اًمبوطمثلم، وزارة إوىموف  .97

 واًمشمون اإلؾمالمقي ذم دوًمي اًمؽقيً، متعدد اًمطبعوت.

سمتوريخ  90اًمصودر سموٕمر اعمؾؽل ذي اًمرىمؿ أ/ اًمـظوم إؾمود ًمؾحؽؿ .98

 .هـ٩٣٩3/37/8

وشموريخ:  (٣٩م/)عمرؾمقم اعمؾؽل رىمؿ: كظوم اًمتؼوقمد اعمدين اًمصودر سمو .99

 .هـ٩٤9٤/ 7/ 39

سمتوريخ  5٤كظوم اًمتـػقذ اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل ذو اًمرىمؿ م/ .٩00

 هـ.٩٣٤٤/8/٩٤

وشموريخ  5٩كظوم اًمعؿؾ اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل رىمؿ م/ .٩0٩

وشموريخ  3٣هـ، اعمعدل سموعمرؾمقم اعمؾؽل رىمؿ م/٩٣36/8/3٤

 ٣6رىمؿ م/هـ، اعمعدل سموعمرؾمقم اعمؾؽل ٩3/5٩٣٤٣

 هـ.5/6/٩٣٤6وشموريخ

وشموريخ:  ٩اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل رىمؿ: م/ كظوم اعمراومعوت اًمنمقمقي .٩03

 (٤٤هـ. اعمودة )٩/٩٣٤5/33

سمتوريخ  9كظوم ديقان اعمراىمبي اًمعوم اًمصودر سموعمرؾمقم اعمؾؽل سمرىمؿ م/ .٩0٤

 .هـ٩٤9٩/3/٩٩

 ٩9 :وشموريخ (78م/) :كظوم ديقان اعمظومل اًمصودر سموعمرؾمقم مؾؽل رىمؿ .٩0٣

 هـ ٩٣38/  9/ 



 

 

٩٣8 

كظريي اًمعؼد ًمدى مصطػك اًمرزىمو دراؾمي ومؼفقي مؼوركي، اعممًمػ: ؾمومل  .٩05

قمدكون اًمعجقري، وهل أصؾفو رؾموًمي موضمستػم ىمدمً ذم ضمومعي 

يمؾقي اًمؽمسمقي ىمسؿ اًمدراؾموت اإلؾمالمقي سمنذاف:  -همزة-إزهر ذم 

موزن مصبوح صبوح أؾمتوذ اًمػؼف وأصقًمف، ىمدمً اًمرؾموًمي 

 هل مـشقرة قمغم اًمشبؽي.و م30٩٤-هـ ٩٣٤٣قموم

كظريي اًمؼرض ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، شملًمقػ اًمديمتقر أمحد أؾمعد حمؿقد  .٩06

هـ ٩٣38، إردن، اًمطبعي إومم -قماّمن-احلوج، اًمـوذ دار اًمـػوئس 

 .م3008 -

هنويي اعمطؾى ذم داريي اعمذهى، شملًمقػ: قمبد اعمؾؽ سمـ قمبداهلل سمـ يقؾمػ  .٩07

اًمديـ اعمؾؼى سمنموم احلرملم سمـ حمؿد اجلقيـل أسمق اعمعوزم ريمـ 

هـ(، حتؼقؼ: قمبد اًمعظقؿ حمؿقد اًمديى، اًمـوذ: دار اعمـفوج، ٣78)ت:

 م..3007-هـ ٩٣38، اًمطبعي إومم

اًمقاذم سموًمقومقوت، اعممًمػ: صالح اًمديـ ظمؾقؾ سمـ أسمبقؽ سمـ قمبداهلل  .٩08

هـ(، اعمحؼؼ: أمحد إركوؤوط وشمريمل مصطػك، 76٣اًمصػدي، )ت: 

ًمبـون، قموم  -سمػموت-اًمؽماث اًمـوذ: دار إطمقوء 

 م.3000هـ/٩٣30اًمـنم:

 ورىمي اًمتعريػ سمصـدوق اًمـػؼي قمغم مقىمع وزارة اًمعدل سموًمشبؽي. .٩09

وومقوت إقمقون وأكبوء أسمـوء اًمزمون، اعممًمػ: أسمق اًمعبوس ؿمؿس اًمديـ  .٩٩0

، أمحد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ أيب سمؽر اسمـ ظمؾؽون اًمؼممؽل اإلرسمكم



 

 

٩٣9 

 -سمػموت-بوس، اًمـوذ: دار صودر هـ(، اعمحؼؼ: إطمسون قم68٩)شمـ:

 م.٩99٣ًمبـون، اًمطبعي: إومم:

)إسمراهقؿ  اعمعجؿ اًمقؾمقط، اعممًمػ: جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة .٩٩٩

مصطػك / أمحد اًمزيوت / طمومد قمبد اًمؼودر / حمؿد اًمـجور( اًمـوذ: 

 دار اًمدقمقة.

لم اًمؽتوب: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور، اعممًمػ: اسمـ قموسمديـ، حمؿد أم .٩٩3

هـ( ٩353سمـ قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز قموسمديـ اًمدمشؼل احلـػل )اعمتقرم: 

 م.٩993 -هـ ٩٣٩3سمػموت، اًمطبعي: اًمثوكقي، -اًمـوذ: دار اًمػؽر

اًمؽتوب: طموؿمقي اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمؽبػم، اعممًمػ: حمؿد سمـ أمحد  .٩٩٤

هـ( اًمـوذ: دار اًمػؽر، ٩3٤0سمـ قمرومي اًمدؾمقىمل اعموًمؽل )اعمتقرم: 

 ـمبعي وسمدون شموريخ. اًمطبعي: سمدون
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