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 وتقدٌرشكر 

الحِمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على معلم البشرٌة وهادي اإلنسانٌة 

 وعلى آله وصحبة ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

فً إخراج هذا البحث إلى حٌز التنفٌذ، أتوجه بالشكر الجزٌل لكل من ساهم 

 إلى كل من كان سببا فً تعلٌمً وتوجٌهً ومساعدتً.

 " بكر عباس" فاضلإلى الدكتور ال

 البحث.أل جهدا فً إرشادي وتوجٌهً أثناء عملً فً ٌ حٌث لم

فً جامعة  القانون والعلوم السٌاسٌةكلٌة شكري وتقدٌري إلى  وأقدمكما 

 والموظفٌن.والى جمٌع األساتذة  قانونالمتمثلة بالعمادة ورئٌس قسم  دٌالى
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                                          إٌذاء  

 كم مه أضبء ثؼهمً ػقم غٕشي إنّ

 أَ ٌذِ ثبنجُاة انصذٕخ دٕشح سبئهًٕ

 فأظٍش ثسمبدزً رُاضغ انؼهمبء

 َثشدبثزً سمبدخ انؼبسفٕه

 اسبرزرٓ...

 إنّ دكمزٓ .....َػهمٓ

 إنّ أدثٓ ........َدهمٓ

 إنّ طشٔقٓ .... انمسزقٕم

 إنّ طشٔق........ انٍذأخ

 إنّ ٔىجُع انصجش َانزفبؤل َاألمم

 إنّ كم مه فٓ انُجُد ثؼذ هللا َسسُنً أمٓ

 )سدمً هللا (َأثٓ  

 إنّ سىذْ َقُرٓ َمالرْ ثؼذ هللا

 إنّ مه آصشَوٓ ػهّ وفسٍم

 ػهمُوٓ ػهم انذٕبح إنّ مه

 إنّ مه أظٍشَا نٓ مب ٌُ أجمم مه انذٕبح إخُرٓ

 إنّ مه كبوُا مالرْ َمهجئٓ

 إنّ مه رزَقذ مؼٍم أجمم انهذظبد

 إنّ مه سأفزقذٌم ...... َأرمىّ أن ٔفزقذَوٓ

 . انقبوُنثبهلل طالة قسم  َمه أدججزٍمإنّ مه جؼهٍم هللا أخُرٓ ثبهلل ...... 

 انجبدش
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ْحَمنِ  هللا بسم ِحٌمِ  الرَّ  الرَّ
 

اِتهِ  َوِمنْ  ﴿ ٌَ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  أَنْ  آ

َها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا ٌْ َنُكمْ  َوَجَعلَ  إَِل ٌْ  َب

ةً  لِكَ  فًِ إِنَّ ۚ   َوَرْحَمةً  َمَودَّ
َٰ
ات   َذ ٌَ  ََل

ُرونَ  لَِقْوم   َتَفكَّ ٌَ﴾ 

 

 مـــــاْلَعِظٌْ  هللْاَّ  َدقــــصَ 

  (78) الرومسورة 
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 الصفحة المحتوٌــــــــــات

 ٖ-ٔ المقدمة 

  المبحـــــث االول

 7-ٗ وحكمه الزواج تعرٌف

 ٕٔ- 8 وشروطه الزواج اركان

 ٘ٔ - ٕٔ والقانون الفقه بٌن الزواج على واثره الدٌن اختالف

  المبحــــــث الثانً

 ٙٔ والقانون الفقه بٌن اإلرث على الدٌن إختالف أثر

 7ٔ االرث تعرٌف

 7ٔ االرث اركان

 8ٔ االرث موانع

 ٕٔ - ٕٓ والقانون الفقه بٌن االرث على الدٌن اختالف اثر

 ٕٕ أهم النتابج

 ٖٕ الخاتمة

 ٕ٘ - ٕٗ المصادر والمراجع 
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 :لمقدمةا

 أجمعٌن وصحبه آله وعلى محمد سٌدنا على والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد

 : وبعد

ً   فقد وأساسها، األمة نواة هً األسرة كانت لما       ، فابقة عناٌة بها اإلسالم ُعِن

 محاطة البناء، محكمة اإلٌمان قوٌة متجانسة، متماسكة وتجعلها ، كٌانها تحفظ

 كل ٌختار صالحٌن، بزوجٌن إال ٌتؤتى ال وذلك وآدابه، دٌنه أحكام من متٌنة بقواعد

 األسرة تبدأ وبهما القوٌم، والخلق والتقوى الدٌن من أساس على اآلخر منهما

 ذلك ومن بالواجبات، والقٌام الحقوق بؤداء ربها، ترضً التً الصالحة المسلمة

 .وطاعته هللا دٌن على الصالحة التنشبة

 وٌحرص النفسً، والسكن ،" والرحمة المودة"  على ٌقوم اإلسالم فً والزواج      

.  الزوجٌة للعالقة االستمرار تضمن سلٌمة أسس على األسرة تبنى أن على اإلسالم

 السابقٌن باألنبٌاء اإلٌمان وٌجعل السابقة السماوٌة األدٌان كل ٌحترم دٌن واإلسالم

 ٌهودٌة أو مسٌحٌة من مسلم تزوج وإذا. اإلسالمٌة العقٌدة من ٌتجزأ ال جزءا جمٌعا

 دٌنها شعابر ممارسة من ٌمنعها أن له ٌجوز وال عقٌدتها، بمراعاة مؤمور المسلم فإن

 .المعبد أو الكنٌسة إلى ذلك أجل من والذهاب

 من بدءا   الحٌاة، هذه فً شخصٌن بٌن عالقة واوثق اعمق هو الزواج ان كما      

 والروحً النفسً االندماج الى الجنسٌة، العالقة فً الجسمً المستوى على االنفتاح

 فً المعٌشً الحٌاتً االرتباط حٌث من واخٌرا   والعواطف، المشاعر صعٌد على

 فً التعابٌر وادق ارقى الكرٌم القرآن استخدم لذلك .الزوجٌن بٌن المتبادلة الحقوق

 الٌه االنسان ٌؤوي الذي والملجؤ السكن بؤنها ٌصفها فهو العالقة، هذه عن الحدٌث

ل ق  ﴿ ا أ نفُِسُكمْ  ِمنْ  ل ُكمْ  خ  اج  ْسُكُنوا أ ْزو  ا لِت  ه  ٌْ ﴾ إِل 
(ٔ)

 رونقا   ٌضفى اطارا   وٌصورها 

 العوارض عن وٌحمٌه ضعفه، نقاط وٌستر االنسان، شخصٌة على وجماال  

 ُهن  : ﴿تعالى ٌقول جسمه، الى بالنسبة والثٌاب الكسوة دور هو كما تماما   والمساوئ،

اس   أ ْنُتمْ  ل ُكمْ  لِب  اس   و  ﴾ ل ُهن   لِب 
(ٕ)

. 

 

 

                                                           
 .ٕٔاآلٌة الروم سورة ((ٔ
 . 87ٔالبقرة سورة ٕ((ٕ
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ل  ﴿ الود ومشاعر الحب لعواطف ومنبعا   مصدرا   وٌعتبرها ع  ج  ُكمْ  و  ن  ٌْ ة   ب  د  و  ة   م  ْحم  ر  ﴾ و 
(ٔ)

 القرآن وبتعبٌر اآلخر، ووجود نفس اعماق الى الزوجٌن من كل ٌصل وهكذا  

ق دْ ﴿ الكرٌم ى و  ْعُضُكمْ  أ ْفض  ﴾ب ْعض   إِل ى ب 
ٕ
 ألن الفضاء، من مشتق الوصول، واالفضاء 

 من وكشف، وخال اتصل بمعنى وافضى المتواصلٌن، بٌن الفضاء قطع الوصول فً

 من كل ٌكشف حٌث بسره، الٌه افضى: ٌقال الواسع، المكان هو الذي الفضاء

 .لآلخر وعواطفه وهمومه اسراره الزوجٌن

 عهد بؤنها لها واصفا   الزوجٌة والعالقة االرتباط متانة على الكرٌم القرآن وٌإكد

ْذن  : ﴿غلٌظ ومٌثاق أ خ  اق ا ِمْنُكمْ  و  ا ِمٌث  لٌِظ  ﴾غ 
(ٖ)

 اال القرآن فً التعبٌر هذا مثل ٌرد ولم  

 .الزوج عقد وصف فً

 ٌوحً مما الزواج، عقد فً اال القرآن فً ترد لم(( الغلٌظ المٌثاق)) كلمة ان     

 عالقة ألٌة ٌولٌه ال بما الزوجٌة للعالقة سبحانه هللا   ٌولٌها التً الكبرى باألهمٌة

 الحٌاة جوانب من بجانب تختص األخرى، الموارد فً انسانٌة عالقة اٌة ألن اخرى،

 المدى كل فً وجسمٌا   روحٌا   اندماجا   الزواج عالقة تمثل بٌنما للطرفٌن، الخاصة

 ( . ببعضها فٌه حٌاتهما تلتصق الذي الزمنً

 ان فٌنبغى والخطورة، االهمٌة من الدرجة هذه على الزوجٌة العالقة دامت وما

 ال وان واالنسجام، االندماج مقومات من ممكن قدر أكبر توفر تؤسٌسها فً ٌُلحظ

 .والتناقض التنافر تسبب عوامل تشوبها

 التوافق من ممكن قدر اكبر احراز ٌنبغً سعٌدة عابلٌة وحٌاة ناجح زواج اجل من

 من االنسان، شخصٌة فً المإثر الدٌنً الجانب فً وخاصة الزوجٌن، توجهات بٌن

 التناقض ألن سماوي بدٌن ٌدٌنون ال الذٌن المشركٌن مع التزاوج االسالم منع هنا

 للكون، خالق بآله ٌعتقد من بٌن والتوجهات والمشاعر االفكار فً واضح والتنافً

 ٌجب ودٌن شرٌعة وله وٌجازى، لٌحاسب القٌامة ٌوم النهاٌة فً االنسان الٌه ٌرجع

 .ذلك كل ٌنكر من وبٌن الدنٌا فً بها االلتزام

 - المسلمٌن فقهاء اغلب رأي هو كما - الكتابٌة من الزواج االسالم اجاز لذلك      

 .الكتابٌة غٌر من الزواج ٌجز ولم مشتركة، ارضٌة هناك ألن

 

 

                                                           
 .ٕٔاآلٌة الروم سورة ٔ
 .ٕٔاآلٌة الروم سورة ٕ
 .ٕٔاآلٌة الروم سورة ٖ
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 كتابٌا   كان ولو المسلم غٌر من بزواجها االسالم ٌسمح فلم المسلمة للمرأة بالنسبة اما

 بؤن للمسلم السماح ومع.كزوج علٌها وسٌطرته هٌمنته تؤثٌر تحت تقع ال حتى

 احتماالت من تحذره الفقهاء واقوال الشرعٌة النصوص أن االّ  الكتابٌة، من ٌتزوج

 بٌن واضحا   تباٌنا   هناك ان حٌث.الزواج هذا من تنبثق قد التً والمكاره المخاطر

 بالطبع وسلوكٌاتهم، والنصارى الٌهود معتقدات وبٌن وتعالٌمه، االسالم معتقدات

 تحقق ما واذا االسالم، الى الكتابٌة زوجته لهداٌة ٌسعى ان المسلم للزوج ٌنبغً فإنه

 فقد ذلك عن عجز اذا اما محلولة، المشكلة وتصبح كبٌر، وفضل اجر فله ذلك

 بعض تمارس قد فهً والمعٌشٌة الزوجٌة حٌاتهما على الدٌنً التباٌن ٌنعكس

 منكرات تعتبر المسلم لزوج بالنسبة لكنها دٌنها فً لها الجابزة السلوكٌات

 ٌحرص حٌث االوالد، بتربٌة ٌتعلق ما هو واالخطر االهم والجانب .ومحرمات

 غٌر االم كانت فإذا وآدابه، واحكامه الدٌن مبادئ وفق ابنابه تنشبة على المسلم

 التصاقهم لشدة طفولتهم فترة فً وخاصة االوالد على تؤثٌرا   االكثر فانها مسلمة،

 .االم وتوجهات االب توجهات بٌن تجادبا   االوالد ٌعٌش وقد بها،
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 المبحـــــث األول

 واالرث الدٌن واختالف الزواج ماهٌة

 :االتٌة المطالب الى المبحث قسمنا واالرث الدٌن واختالف الزواج ماهٌة عن للتكلم

 .وحكمه الزواج تعرٌف: االول المطلب8

 .وشروطه الزواج اركان: الثانً المطلب-7

 .والقانون الفقه بٌن الزواج على واثره الدٌن اختالف: الثالث المطلب-4

 

 المطلب االول

 تعرٌف الزواج وحكمه

 اوال: تعرٌف الزواج

الزواج فً اللغة العربٌة هو اإلقتران واإلزدواج ٌقال: زوج الرجل إبله اذا 

قرن بعضها ببعض.
(ٔ )

 

.احشروا الذٌن ظلموا وازواجهم وما كانوا ٌعبدونقال تعالى: 
(ٕ)

 أي وقرنابهم. 

والزوج بغٌر تاء التؤنٌث للذكر واالنثى، وقد ٌقال إلمرأة الرجل زوجة بتاء 

التؤنٌث.
(ٖ ) 

 

الزواج شرعا  عرفه الفقهاء تعرٌفات كثٌرة منها ان الزواج هو )عقد وضع 

 الشارع ٌفٌد حل استمتاع كل من الزوجٌن باآلخر على الوجه المشروع(.

وقد استعمل الشارع والفقهاء لفظ الزواج ولفظ النكاح فً االصطالح الفقهً 

بمدلول واحد. بل ان استعمال الشارع والفقهاء لفظ 
 ((

 النكاح
 ))

فً هذا المعنى اكثر 

شٌوعا من استعمالهم لفظ الزواج.
(ٗ) 

 

اما فً قانون االحوال الشخصٌة العراقً فقد عرف الزواج فً المادة الثانٌة 

منه بؤنه 
 ((

عقد بٌن رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوٌن اسرة واٌجاد نسل بٌنهما 
))
.
(٘) 

 

 

                                                           
، ٕهـ(، احكام االحوال الشخصٌة فً الشرٌعة االسالمٌة، ط7ٖ٘ٔعبد الوهاب خالف )ت ((ٔ

 .ٖٔم، ص 9ٖ8ٔ -هـ 7ٖ٘ٔدار الكتب المصرٌة القاهرة، 
 .ٕٕسورة، الصافات، االٌة:  ((ٕ
م، ص 9ٕ٘ٔ، المطبعة االمٌرٌة بالقاهرة، ٙالرافعً ، احمد بن علً، المصباح المنٌر، ط ((ٖ

ٖٕ٘. 
، مكتبة دار الثقافة للنشر ٔالدكتور عثمان التكروري، شرح قانون االحوال الشخصٌة، ط ((ٗ

 .ٖٔص م، ٕٗٓٓوسط البلد،  -والتوزٌع عمان
 .ٖٔالدكتور عثمان التكروري، مصدر سابق، ص  ((٘
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 حكم الزواج: ثانٌا

تعتري الزواج احكام تكلٌفٌة متعددة وهً تختلف باختالف حال الشخص الذي      

 ٌرٌد الزواج وهً:

: ٌكون واجبا اذا كان المكلف قادرا  على تكالٌف الزواج واقامة الوجوب -ٔ

العدل مه اهله، وٌغلب على ظنه الوقوع فً الزنا ان لم ٌتزوج، واإللزام فً 

اذا اللزوم فً الواجب اقل مرتبة من  هذه الحال دون االلزام فً الفرض،

اللزوم فً الفرض ألن الفرض ادلته قطعٌة واسبابه قطٌة، اما الواجب فإن 

 ادلته ظنٌة، واسبابه ال تنتج اال ظنا، وعلى ذلك ٌكون الزواج عند ظن 

الوقوع بالزنا واجبا ٌغلب علة الظن الوقوع فً اإلثم الترك.
(ٔ) 

ور الفقهاء واستدلوا لذلك بالقرآن بقوله : ذهب الى هذا الرأي جمهالندب -ٕ

فواحدة أو ما ملكت اٌمانكمتعالى: 
(ٕ)

. 

وقالوا: ان هللا سبحانه وتعالى خٌر االنسان المسلم فً اآلٌة بٌن الزواج وبٌن 

والتسري والتسري غٌر واجب، فكذا ٌكون حكم النكاح ألنه ال مجال للتخٌٌر 

 بٌن واجب وغٌر واجب.

كل من ٌرجى منه النسل، وان لم ٌكن له فً الوطا  وٌندب كذلك فً حق

( وألمر اخر اٌضا هو عموم األمر انً مكاثر بكم األمم)  شهوة لقوله

بالنكاح والحث علٌه.
(ٖ) 

: ٌكون الزواج حراما فً حق المسلم اذا كان ٌقع فً الظلم حتما الحرمة  -ٖ

وتوقانه  فٌحرم على من ٌخل بالزوجٌة فً الوطا واالنفاق مع قدرته علٌه

الٌه فاذا حصل الٌقٌن من ظلم المرأة فإن الزواج ٌكون حراما، ألن الزواج 

انما كان لتحصٌن النفس وتحصٌل الثواب فاذا اصبح من المعلوم الوقوع فً 

الحرام بظلم المرأة بذلك ٌتعارض المندوب مع الحرام. واذا تعارضا قدم 

الحرام على المندوب.
(ٗ) 

الرجل الذي ال ٌملك شٌبا من المال او ٌملك ماال ٌقوم بالمهر وسابر نفقات 

الزوجٌة، وٌرى فً نفسه انه ال ٌإدي حق الزوجٌة وال ٌستطٌع معاشرتها 

                                                           
 .ٕٕم، ص 9٘7ٔكنٌسة األرمن،  -محمد ابو زهرة، االحوال الشخصٌة، شارع الجٌش ((ٔ
 .ٖسورة، النساء، االٌة:  ((ٕ
وسط  -، الدار العلمٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع عمانٔمحمد سمارة، احكام واثار الزوجٌة، ط ((ٖ

 .ٕ٘م، ص ٕٕٓٓعمارة الحجٌري،  –ساحة الجامع الحسٌنً  -البلد 
 .ٕٙمحمد سمارة، مصدر سابق، ص  ((ٗ
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بالمعروف، ٌحرم علٌه التزوٌج ألن فً تزوٌجه إضرارا ٌمن ٌتخذا زوجة 

له، والضرر منهً عنه شرعا.
(ٔ) 

فً حق من خشً، او ظن انه من الممكن  : ٌكون الزواج مكروهاالكراهٌة -ٗ

ظلم واإلضرار بها ولكن لٌس على سبٌل الٌقٌن ولو تعارض فً المسلم 

امران احدهما: علمه انه اذا تزوج ظلم زوجته واذا لم ٌتزوج وقع فً 

الحرام، وكان متٌقنا من االمرٌن معا. ففً كلتا الحالتٌن مفسدة وحرام، 

حرم ال ٌبٌح المجرم فال ٌباح له ان ٌزنً، وال فالظلم حرام والزنا حرام، والم

ٌباح له ان ٌظلم، غٌر ان الظلم الذي ٌقع على المرأة تستطٌع رفعه عن نفسها 

بواسطة القضاء. فٌكون الزواج بحقه اولى من عدمه، ألن ظلمه للمرأة مع 

عدم وجود حق له ٌإهله فً ان ٌظلمها ٌجعلها قادرة على منعه بواسطة 

ان االصل هو التزام المسلم بؤحكام األسالم وان ٌروض نفسه  القاضً، علما

علٌها شاء ام أبى، ألن المحرم لٌس له ماٌبرره، فال ٌقال ان الحرام الذي ٌقع 

فً الظلم أهون من الحرام الذي ٌقع فً الزنا بل ان كالهما حرام.
(ٕ) 

: ان المباح هو مالم ٌطلبه الشارع ولم ٌمنعه.اإلباحة -٘
(ٖ) 

للشافعٌة وقد استدلوا لذلك: ان النصوص المتعلق بالزواج جاءت وهذا رأي 

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن  بلفظ الحل وهو فً معنى اإلباحة، قال تعالى:

.تبتغوا بأموالكم محصنٌن غٌر مسافحٌن
(ٗ)

ولفظ الحل الذي هو بمعنى  

اإلباحة ال ٌدل على الوجوب وال على الندب. وٌكون األمر فً األلفاظ 

الواردة فً القرآن اذا تٌقن المكلف او غلب على ظنه انه سٌقع فً الزنى ان 

لم ٌتزوج هذا ناحٌة وناحٌة اخرى، ان الزواج من األعمال الدجنٌوٌة البتً 

تمٌل الٌه الطبابع البشرٌة، كالطعام، وهذا من تقع من المسلم وغٌره، وهو ما 

خواص المباحات.
(٘) 

 

 

 

 

 

                                                           
، بغداد -، شركة الطبع والنشر االهلٌة المحدودةٔحسٌن علً األعظمً، احكام الزواج، ط ((ٔ

 .7ٙ-ٙٙم، ص 9ٗ9ٔ
 .ٕٙمحمد سمارة، مصدر سابق، ص  ((ٕ
  .ٕٕمحمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص  ((ٖ
 .ٕٗسورة، النساء، االٌة  ((ٗ
 .7ٕ -ٕٙمحمد سمارة، مصدر سابق، ص  ((٘
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 المطلب الثانً

 أركان عقد الزواج وشروطه

 أوالً: أركان الزواج 

فً اللغة: ركن الشًء جانبه األقوى،واركان الشًء ماهٌته والماهٌة ال    الركن

توجد بدون جزبها، فكذا الشًء ال ٌتم بدون ركنه.
(ٔ)

  

الركن عند الفقهاء: مابه قوام الشًء ووجوده ، وٌكون جزءا داخال فً حقٌقته   

ومنه اركان الصالة كالقراءه والركوع والسجود.
(ٕ) 

ٌنعقد الزواج )فقد جاء فً المادة الرابعة من قانون االحوال السخصٌة العراقً 

.(كٌل مقامهباٌجاب ٌفٌد لغة او عرفا من احد اتلعاقدٌن وقبول من االخر وٌقوم الو
(ٖ) 

 

ٌنعقد  )ونصت المادة الربعة عشر من قانون االحوال الشخصٌة على انه 

 .  اطبٌن او وكٌلٌهما فً مجلس العقد(الزواج باٌجاب وقبول الخ

وٌتضح من نص المادة اعاله ان ركنً عقد الزواج هما االٌجاب والقبول ، 

 وٌطلق علٌهما اسم الصٌغة .

من احد العاقدٌن بقصد انشاء عقد الزواج . والقبول فاالٌجاب هو ماٌصدر اوال 

هو ماٌصدر ثانٌا عن العاقد االخر للداللة على موافقته ورضاه بما اوجبه الثانً 

فلعبرة فً التمٌٌز بٌن االٌجاب والقبول هو الصدور اوال وعدمه بصرف النظر عمن 

 صدرة منه اهو الزوج ام الزوجة ام وكٌالهما .

مرة تزوجتك ، او زوجٌنً نفسك ، فقالت : زوجتك نفسً ، فاذا قال الرجل ال

او قبلت زواجك . كان كالم الرجل ٌجابا وكالم المرأة قبوال ، وكذلك لو قالت المرأة 

للرجل زوجتك نفسً ، او تزوجتك ، فقال الرجل قبلت او رضٌت زواجك . فان 

كالم المرأة ٌكون ٌجابا وكالم الرجل ٌكون قبوال .
 (ٗ)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٕٖٔ/ٔالرافعً،  احمد بن علً ، مصدر سابق، ج ((ٔ

 -، دار الفكرٕالمختار، طابن عابدٌن، محمد امٌن، حاشٌة رد المحتار على الدر  (ٕ)

 .9ٓ،9ٗهـ، ص 8ٖٙٔبٌروت،
 احمد الكبٌسً، شرح االحوال الشخصٌة وتعدٌالته، (ٖ)
 .9ٖالدكتور عثمان التكروري، نصدر سابق، ص  (ٗ)
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وٌشترط لصٌغة االٌجاب والقبول ان ٌكونا بلفظٌن ٌعبر بهما عن الماضً او 

ٌعبر بؤحدهما عن الماضً واالخر عن المستقبل كؤن ٌقول الزوج: اتزوجك فتقول 

 المرأة قبلْت.

هذا كانت الجملة فعلٌة. ولكن النكاح ٌتم وٌنعقد اذا كانت بجملة اسمٌة كما اذا 

ابه وانا زوجك وٌنعقد كذلك وٌنعقد كذلك اذا كان قالت المرأة للرجل زوجتك. فؤج

احدهما كذلك والثانً فعال كما اذا قال الرجل انا زوجك فقالت المرأة قبلت زواجك. 

وما الى ذلك وٌجوز ان ٌصدر االٌجاب والقبول من نفس العاقدٌن. ٌجوز ان ٌصدر 

 من موكلهما اذا كان الموكل ذا اهلٌة وتحققت شروط الوكالة.

صح العقد اذا كان بلغة فصحى وٌصح كذلك بااللفاظ المحرفة كقول ولً كما ٌ

الزوجة )جوزتك فالنة أو ازوزتك وما اشبه( ألن االلفاظ تدل على المعنى الذي 

قصده الناس عرفا وبهذا افتى العالمة ابو حسن االصفهانً من االمامٌة فً كتاب 

 وسٌلة النجاة باب الزواج.

ة فانه ٌصح بكافة لغات العالم اذا كان العاقدان كما ٌصح بااللفاظ المحرف

والشهود ٌفهمون تلك اللغة واستعملت العبارات المإدٌة للمعانً المعقودة. وقد خالف 

بعض فقهاء الشافعٌة فً هذا فلم ٌصحح العقد بغٌر العربٌة. وبعضهم قال اذا كان 

قبول شخص ٌعرف العربٌة ال ٌصح. واال صح. وهل ٌصح ان ٌتولى االٌجاب وال

 واحد.

لقد اختلف فً ذلك الفقهاء فذهب االمام الشافعً الى ان هذا ال ٌجوز اال فً 

صورة واحدة وهً ما اذا زوج الجد حفٌدٌه احدهما باالخر فانه له ذلك وٌتولى هو 

العقد اذا كان ابو كل من البنت والطفل مٌتا او عدٌم االهلٌة. فهذه الحالة ضرورة 

 االمام الشافعً. وغٌرها وال ٌجوز عند

اما االحناف فٌجوزون ان ٌتولى شخص واحد طرفً العقد فً النكاح وٌرجع 

حقوق العقد الى المتزوجٌن وال ترجع الٌه بخالف البٌع فانه ال ٌجوز ان ٌكون 

شخص واحد مملكا ومتملكا وٌظهر ان الراجح هو مذهب االحناف.
(ٔ)

  

لم ٌكونا فً مكان واحد، كما ٌصح ان ٌكون االٌجاب والقبول بالكتابة، اذا 

ٌصح بالرسول، فٌكتب الى المخطوبة او ولٌها كتابا برسمها او رسمه، فتجٌب او 

ٌجٌب بالقول على ان ٌكون ذلك بحضرة الشهود ٌعلمون مضمون كتاب االٌجاب 

وٌشهدون على القبول، بؤن تقول مثال زوجت نفسً منه او قبلت، وبإطالعهم على 

عهم القبول، ٌشهدون شطري العقد.مضمون الكتاب، وإسما
(ٕ) 

 

 

                                                           
هـ، 8ٖٔٔبغداد،  -عالء الدٌن خروف، شرح قانون االحوال الشخصٌة، مطبعة المعانً ((ٔ

 .ٓ٘ٔ، ص ٔم، ج9ٕٙٔ
 .ٙٗمصدر سابق، ص محمد ابو زهرة،  ((ٕ
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 ثانٌا: شروط عقد الزواج

 اوال: تعرٌف الشرط:

الشرط بسكون الواو فً اللغة )الزام الشًء والتزامه، وٌجمع على الشرط. 

واشراط الساعة اي عالماتها(.
(ٔ) 

الشرط فً االصطالح الفقهً )ما ٌلزم من عدمه العدم، وال ٌلزم من 

لذاته، والفرق بٌن الشرط والركن، ان الشرط ٌكون خارجا  وجوده وجود وال عدم

عن الماهٌة، والركن ٌكون داخال فٌها، فهما متباٌنان(.
(ٕ) 

 -ثانٌا: شروط الزواج:

 -تنقسم شروط الزواج الى ثالثة اقسام:

شروط الصحة: هً الشروط التً ال ٌعتبر العقد لغٌرها موجود  -ٔ

 م التً ناطها العقد.وجودا ٌحترمه الشارع وتثبت فٌه االحكا

ٌشترط لصحة الزواج شرطان: احدهما حضور الشاهدٌن، )الثانً( ان 

تكون المرأة محال للعقد، بؤن تكون غٌر محرمة على الرجل مإقتا او مإبدا.
(ٖ) 

حضور الشاهدٌن رجلٌن حرٌن عاقلٌن بالغٌن، او رجل وامرأتٌن  - أ

ٌسمعان قول العاقدٌن معا، فاهمٌن انه عقد زواج ولو لم ٌفهما معنى ما ٌقال 

بالتفصٌل وٌجوز ان ٌكون الشاهدان فاسقٌن او ابنً الزوجٌن او ابنً احدهما، اما 

ج بحضورهم. واذا كان االصم والسكران الذي فقد وعٌه والنابم فال ٌصح عقد الزوا

الزوجان مسلمٌن اشترط فً الشاهدٌن ان ٌكونا مسلمٌن. اما اذا كانت الزوجة كتابٌة 

 فٌجوز بشهادة كتابٌٌن. 

عند الشافعً واحمد ال تصح الشهادة اال برجلٌن عدلٌن اما عند مالك 

فالشهادة لٌست بشرط ولكنه ٌشترط االعالن، وال ٌصح العقد عنده ان اشترط 

ان، وعند الجعفرٌة ٌصح عقد النكاح بال حضور شاهدٌن ولٌست الشهادة عندهم الكتم

شرطا فٌه بل مندوب الٌها شرعا حذرا من الجحود، اال ان الالبحة اخذت بالشهادة 

مطلقا فً المادة السادسة من قانون االحوال الشخصٌة العراقً: )الٌعتبرعقد النكاح 

اهدٌن عاقلٌن بالغٌن سامعٌن قول صحٌحا فً المحاكم اال اذا كان بحضور ش

(.٘ٔ، ٗٔالعاقدٌن معا مع مراعاة احكام المادتٌن 
(ٗ) 

ان تكون المرأة محال قابال لعقد الزواج، اي غٌر محرمة على من  - ب

 ٌرٌد الزواج به تحرٌما مإبدا ومإقتا. 

                                                           
 .97ٕبٌروت، ص  -، دار لسان العربٕابن منظور، لسان العرب، ط ((ٔ
 .8ٖٙابن عابدٌن، مصدر سابق، ص  ((ٕ
 .٘٘محمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص  ((ٖ

 .ٕٕحسٌن علً االعظمً، مصدر سابق، ص  (ٗ)
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: )ٌشترط لصحة النكاح ان تكون المرأة غٌر ٔ( فٕٕفقد جاء فً المادة )

رٌد التزوٌج بها(.محرمة على من ٌ
(ٔ) 

وفً المادة الخامسة من قانون االحوال الشخصٌة جاء فٌها )تتحقق 

االهلٌة فً عقد الزواج بتوافرالشروط القانونٌة والشرعٌة فً عاقدٌن او من ٌقوم 

مقامهما(.
(ٕ) 

وزاد الشافعً واحمد بن حنبل والحسن البصري وابن ابً لٌلى   - ت

لزوجة او صغٌرة ولً ٌعقد زواجها ولٌس لها وغٌرهم شرطا ثالثا وهو ان ٌكون ل

ان تزوج نفسها، اما الحنفٌة والجعفرٌة فذهبوا الى ان الوالٌة لٌست بشرط لصحة 

زواج الكبٌرة وللمرأة العاقلة البالغة ان تزوج نفسها، واشتروها فً زواج الصغٌرة 

فقط.
(ٖ 

 شروط النفاذ: -ٕ

ٌشترط لنفاذ العقد، ان ٌكون الذي تولى انشاإه له والٌة انشابٌة فإذا كان الذي تولى 

عقد الزواج كامل االهلٌة وعقد لنفسه فعقده صحٌح نافذ، وكذلك اذا عقد لمن هو فً 

والٌته، او من وكله فً انشاء العقد، ففً كل هذه االحوالكانت له والٌة االنشاء 

 كالة فً الثالثة. باالصالة فً االولى، وبالو

واذا لم ٌكن للعاقد والٌة االنشاء، اما النه لٌس كامل االهلٌة، او النه كامل 

االهلٌة، ولكن عقد لغٌره من غٌر انابة بحكم الشارع، ابو غٌر توكٌل صاحب 

الشؤن فإن العقد ال ٌكون نافذا، بل ٌكون موقوفا، ولذلك ٌشترط فً النفاذ ان ٌكون 

، ٌعقد لنفسه او لمن هو فً والٌته او لمن وكله، فؤذا كان العاقد العاقد بالغا عاقال

ناقص االهلٌة فعقده موقوف، وكذلك اذا عقد كامل اآلهلٌة عن غٌره بغٌر انابة 

 ٌكون فضولٌا، وٌكون عقده موقوفا على اجازة غٌره.

هذا وٌالحظ امران )احدهما( انه ال ٌشترط فً نفاذ العقد الرشد. فٌصح 

وٌنفذ من السفٌه، ولو كان محجورا علٌه، وكذلك ذو الغفلة، وذلك الن  عقد الزواج

موضوع الحجر فً السفٌه وذي الغفلة هو التصرفات المالٌة، اما التصرفات 

الشخصٌة فلٌست موضع حجر، فٌجوز الزواج، ولكن ال ٌثبت من المهر اكثر من 

لى االقل اذا كان مهر المثل اذا كان السفٌه هو الزوج، وٌثبت لها مهر مثلها ع

السفٌه هو الزوج.
(ٗ) 

 

 

                                                           
 .ٕٕحسٌن علً االعظمً، مصدر سابق، ص  ((ٔ
 .ٓٗ احمد الكبٌسً، مصدر سابق، ص ((ٕ
 .ٖٕحسٌن علً االعظمً، مصدر سابق، ص  ((ٖ
 .ٕٙمحمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص  ((ٗ
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)االمر الثانً( ان مذهب ابً حنٌفة ورواٌة عن ابً ٌوسف ان المرأة  

لها كامل الوالٌة فً شؤن زواجها، ولٌس ألحد علٌها والٌة اإلجبار مادامت بالغة 

عاقلة، كما ان العقد ٌصح بعبارتها وٌنشؤ، وان كان االحب واالحسن ان توكل 

 ولٌها العاصب فً شؤن زواجها.عنها 

وجمهور الفقاء على ان المرأة لٌس لها ان تزوج نفسها بنفسها، وان 

العقد ال ٌنشؤ بعبارة النساء، وان لم ٌكن للولً علٌها االجبار، فهو ٌشترك معها 

وهو ٌتولى مباشرة العقد. فً اختٌار زوجها،
(ٔ)

 

 شروط اللزوم: -ٖ

 العاقدٌنكال الطرفٌه اال بوجودها، وبغٌرها ٌكون أل  هً الشروط التً ال ٌلزم العقد

ان ٌفسخ العقد.
(ٕ)

 وهً كاآلتً: 

ان ٌكون الزوج كفوءا للزوجة. وذلك بؤال  ٌكون ادنى منها حاال  - أ

ومنزلة. والكفاءة شرط فً ابتداء العقد للزواج. واذا زالت بعده ال تإثر علٌه وهً 

ً من حق الزوجة فقط. هذا اذا لم من حق الزوجة وولٌها اما عند الجعفرٌة فه

تشترط الكفاءة حٌن العقد. اما اذا اشترطت او اخبر الزوج قبل الزواج انه كفء ثم 

ظهر انه غٌر كفء فللولً وللزوجة ان ٌراجعا القاضً وٌطلبا الفسخ. اما عند 

الجعفرٌة فإن ذلك من حق الزوجة فقط. ولٌس للقاضً ان ٌفسخ عقد الزواج عند 

فاءة بعد ظهور الحمل.فقدان الك
(ٖ)

 

: )ٌشترط ٔوفً قانون االحوال الشخصٌة جاء فً المادة التاسعة عشر منه فً ف 

للزوم النكاح ان ٌكون الرجل كفوءا للمرأة، والكفاءة فً المال ان ٌكون الزوج 

مقتدرا على اعطاء المهر وعلى القٌام بنفقة الزوجة(.
(ٗ) 

لكبٌرة العاقلة نفسها من كفء ان ٌكون المهر مهر مثلها فاذا زوجت ا - ب

لها بمهر اقل من مهر مثلها لم ٌلزم العقد اال برضى ولٌها العاصب فاذا لم ٌتم الزوج 

المهر الى ما ٌساوي مهر المثل كان له فسخ العقد.
(٘) 

 

 

 

                                                           
 .ٕٙمحمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص  ((ٔ
 .٘٘محمد ابو زهرة، مصدر سابق، ص  ((ٕ
 .9٘ٔعالء الدٌن خروف، مصدر سابق، ص  ((ٖ
 . ٕٗحسٌن علً االعظمً، مصدر سابق، ص  ((ٗ
 .ٕ٘مصدر سابق، ص حسٌن علً االعظمً،  ((٘
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رضى الصغٌر او الصغٌرة اذا زوجها غٌر االب والجد من االولٌاء  - ت

غهما زالت الوالٌة عنهما، فلهما حق اقراره او عند البلوغ بالزواج، وذلك النهما ببلو

فسخه اما اذا باشر عقد زواجهما االب او الجد فلٌس للصغٌر والصغٌرة حق الفسخ 

عند البلوغ ألن االب والجد اشفق علٌهما من ان ٌفرطاه فً مصلحتهما فال تتوجه 

الٌهما التهمة فً شًء.
(ٔ) 

 

 المطلب الثالث

 الزواج بٌن الفقه والقانونإختالف الدٌن واثره على 

 اوال: زواج المسلم من الكتابٌة

شرع هللا تعالى الزواج،وجعله طرٌقا للتناسل بٌن البشر، وبالزواج تحصل السكٌنة 

والمودة بٌن الزوجٌن، ولكً ٌتم ذلك على احسن وجه، كان البد من اتحاد الزوجٌن 

  فً العقٌدة، او على االقل تقارب العقٌدة فٌما بٌنهما.

فقد جاء فً قانون االحوال الشخصٌة فً المادة السابعة عشر انه: ) ٌصح 

للمسلم ان ٌتزوج كتابٌة، وال ٌصح زواج المسلمة من غٌر المسلم(، وبذلك اجازت 

هذه المادة للمسلم الزواج بإمرأة لها دٌن سماوي، ومنع المسلمة من ان ٌتزوجها غٌر 

المسلم.
 (ٕ)

 

االسالم اباح للمسلم ان ٌتزوج ٌهودٌة او نصرانٌة تإمنان بؤن هللا اله واحد 

الاله غٌره لم ٌتخذ وال ولدا، وتإمنان بؤن موسى وعٌسى علٌهما السالم انبٌاء هللا 

 ورسله وذلك ألن المسلم هو االخر ٌإمن بذلك اٌمانا كامال. 

ً المرأة التً ال وقد حرم االسالم زواج المسلم ال تدٌن بدٌن سماوي، وه

تقر بنبً وال تإمن بكتاب منزل كالمشركة، وهً التً تعبد غٌر هللا من االصنام 

واالوثان والكواكب وما شابه ذلك، كمشركات عرب الجاهلٌة ومن شابههن.
(ٖ) 

ٌقول الدكتور محمد ابو زهرة: ) وكٌف نتصورعشره بٌن زوجٌن احدهما 

رة وتوزٌعها صدقات، والثانٌة تعبد هذه ٌتقرب الى هللا سبحانه وتعالى بذبح بق

البقرة(.
(ٗ) 

 

 

                                                           
 .ٕ٘حسٌن علً االعظمً، مصدر سابق، ص  ((ٔ
 . 7ٙاحمد الكبٌسً ، مصدر سابق، ص  ((ٕ
بٌروت،  -، المكتبة االسالمًٌٖٔوسف القرضاوي، الحالل والحرام فً االسالم، ط ((ٖ

 .78ٔم، ص 98ٓٔ
قاهرة، ص ال -، دار الفكر العربًٖمحمد ابو زهرة، محاضرات فً عقد الزواج واثاره، ط ((ٗ

ٖٔٗ،ٔٗٗ. 
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.وال تمسكوا بعصم الكوافرقال تعالى: 
(ٔ )

والمراد بالكوافر المشركات اي 

الوثنٌات فقد نهت االٌة عن الزواج بالمشركات واالستمرار معهن فً العصمة 

 الزوجٌة.

 -امرٌن اثنٌن :ٌختلف زواج المسلم من المسلمة عن زواجه من الكتابٌة فً 

األول : انه الٌشترط ان ٌكون الشهود مسلمٌن فً زواج المسلم من الكتابٌة 

، بل ٌجوز ان ٌكون الشهود ٌهودٌٌن ، او مسٌحٌٌن اما فً الشهادة الثبات 

 الزوجٌة عن القاضً ، فال تقبل شهادة اهل دٌنها لها وتقبل علٌها .

اختالف الدٌن مانع من  تابٌة النلمسلم والكالثانً : ان التوارث ٌنعدم بٌن ا

 موانع اإلرث .

 

ٌجوز للمسلم تزوج كتابٌة على المسلمة والمسلمة على الكتابٌة وهما فً 

(  من قانون األحوال الشخصٌة ٖٓالمعاشرة والقسم سٌان حٌث جاء فً المادة )

)ٌصح للمسلم ان ٌتزوج كتابٌة ذمٌه او غٌر ذمٌه وال ٌجوز له ٔالعراقً فً ف

) ٌصح نكاح الكتابٌة على  ٌٕتزوج من ال تإمن بكتاب منزل ( وفً فان 

 المسلمة والمسلمة على الكتابٌة وهما فً الحقوق والقسم سٌان ( .

اذا انتقلة الزوجة الكتابٌة الى دٌن سماوي اخر فال ٌإثر ذلك فً عقد الزواج 

 ألنهكاح اما اذا انتقلت الى دٌن غٌر سماوي كما اذا صارت مجوسٌة انفسخ الن

ابتداء غٌر كتابٌة لقوله تعالى )وال تنكحوا المشركات  ٌتزوجللمسلم ان  ال ٌجوز

دٌنها فسدة  مسلموعند الجعفرٌة اذا غٌرت الكتابٌة المتزوجة من  ٌإمن(حتى 

النكاح مطلقا سواء كان بتغٌٌر دٌنها بدٌن سماوي اخر او بدٌن غٌر سماوي اال 

تمر العقد وال ٌجوز زواج المسلمة من غٌر اذا اسلمه قبل انقضاء العدة فٌس

 المسلم .

 اختالفاما حكمة تحرٌم زواج المسلم من المشركة فذلك لما بٌن االثنٌن من 

ٌتعذر معه التوافق فً حٌاة مشترة تعتمد فً اول ما تعتمد على المتزوج 

ولما كان  والراغباتوالمعتقدات والمٌول  اآلراءالروحً والتقارب والتفاهم فً 

الشرك متناقضٌن فً ذاتها ، متنافرٌن فً طبٌعتهما وجاءت  ومبداالتوحٌد  مبدا

عقٌدة التوحٌد حربا على الشرك وذوٌه حتى انها اعتبرت المشرك نجسا ال 

وكل ذلك مما ال ٌتفق وٌنسجم مع الحٌاة الزوجٌة القابمة على  ال ٌخالطٌقارب و 

 المودة والرحمة والمخالطة .

 

 

                                                           
 .ٓٔسورة، الممتحنة، االٌة:  ((ٔ
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تجمع بٌنهما عقٌدة  ألنهزوٌج المسلم من الكتابٌة فذلك اما حكمة زواج ت

دٌنه  بمقتضاهالتوحٌد كما ان الرجل المسلم الذي تكون تحته نكاحه كتابٌة ٌحترم 

اإلسالمً دٌنها ونبٌها وكتابها فال ٌكون فً نفسها غضاضه من هذه الناحٌة 

رب وتفاهم بسبب قٌامه علٌها وهٌمنته الزوجٌة فكان هناك سبٌل من سبل التقا

الشارع ذلك  فؤباحبٌن الزوجٌن 
(ٔ)

 . 

 

 ثانٌا: زواج المسلمة من غٌر المسلم: 

القة ربانٌة شرعها هللا تعالى فً كتابه الكرٌم عقد الزواج فً االسالم ع

ومن اٌاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الٌها وجعل بٌنكم حٌث قال: 

.ٌتفكرونمودة ورحمة ان فً ذلك الٌات لقوم 
(ٕ) 

وال تنكحوا المشركٌن حتى ٌؤمنوا ولعبد مؤمن خٌر من وقال تعالى: 

.مشرك ولو اعجبكم
(ٖ )

 

ماذهب الٌه الفقهاء من اقوال حول زواج المسلمة من غٌر المسلم فقد 

وال تنكحوا المشركٌن قال الكاسانً: )فال ٌجوز انكاح المإمنة الكافر لقوله تعالى: 

، وألن انكاح المإمنة مؤمن خٌر من مشرك ولو اعجبكمحتى ٌؤمنوا ولعبد 

الكافر خوف وقوع المإمنة فً الكفر، والنساء فً العادات ٌتبعن الرجال(.
(ٗ) 

وقال االمام الشافعً )وقد اجتمع الناس على حرمة نكاح الرجل غٌر 

المسلم للمرأة المسلمة(.
(٘ )

 

السابعة عشر نصت وفً قانون االحوال الشخصٌة العراقً فً المادة 

على انه: )ٌصح للمسلم ان ٌتزوج كتابٌة، وال ٌصح زواج المسلمة من غٌر 

المسلم(.
(ٙ )

 

وبالتالً اجازت هذه المادة للمسلم ان ٌتزوج بإمرأة لها دٌن سماوي، ومنع المسلمة 

من ان ٌتزوجها غٌر المسلم. ولعل حكمة هذا االمر ال تبدو واضحة وهلة مالم نقف 

السالم فً حماٌة المرأة عندما تكون زوجة وذلك من خالل كل مسابل على منهج ا

االحوال الشخصٌة نجد الشرٌعة االسالمٌة تحاول جاهدة ان تحمً المرأة من طٌش 

، ومن عسف زوجها باالختٌار، ومن باألهلٌةنفسها بالوالٌة، ومن بطش اولٌابها 

 ضعف جنسها بالمودة. 

                                                           
 . 977ٔ، بغداد ، ٙاحمد الكبٌسً ، األحوال الشخصٌة فً الفقة والقضاء والقانون ، ط ٔ
 .ٕٔسورة، الروم، االٌة:  ((ٕ
 .ٕٕٔسورة، البقرة:  ((ٖ
بٌروت،  ،ٕمحمد امٌن ابو بكر بن مسعود الكاسانً، بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، ط ((ٗ

 م.98ٕٔ
 .8ٗٔبٌروت، ص  -محمد بن ادرٌس الشافعً، األم، دار الكتب العلمٌة ((٘
 .7ٙ،77احمد الكبٌسً ، مصدر سابق، ص  ((ٙ
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الدٌن تهدد سعادة المرأة وطمؤنٌنتها عندما تكون  االختالفومسؤلة 

زوجة لمن ال ٌعرف لدٌنها حرمة وال لذمتها حقا. فقد جاء االسالم فرسم حلقة 

اخرى فً حماٌة المرأة فً هذا السبٌل. فكان نتٌجة ذلك ان نهض القضاء االسالمً 

تا ٌسرع بحماٌة الزوجة من زوج ٌخشى منه على زوجته قهرا ٌتعلق بدٌنها، او عن

وعسفا ٌكفها عن الوفاء بعالقتها مع ربها، وهذا فً حالة اختالف فهما فً بإٌمانها 

 الشرٌعة واتفاقهما فً اصل الدٌن القابم على االٌمان باهلل عز وجل
ٔ

 . 

 

تكون بزواجها تحت سٌطرة  المرأةاما منع زواج المسلمة من غٌر المسلم فان    

ها ، ولما كان غٌر المسلم مشركا كان او كتابٌا هو القوام علٌ ألنهالرجل وهٌمنة 

فٌإدي الى غٌر معترف بدٌنها وال نبٌها وال كتابها وقد ٌكون غٌر محترم لكل ذلك 

ال الٌها بمس عاطفتها الدٌنٌة والنٌل من مقدساتها وهٌه بحكم دٌنها واٌمانها  اإلساءة

استقرار حٌاتها  ارتباطها هذا الى ، فال ٌإدي السكوت والخنوع لذلك  تستطٌع

األدٌان ٌعتبر  خاتمةالزوجٌة وصفوها ، كما ان معتنق الدٌن اإلسالمً الذي هو 

ال ٌإمنون باألدٌان السماوٌة كافة فال نفسه افضل واكفؤ واصحاب األدٌان األخرى 

ٌصح ان ٌكون معتنق هذا الدٌن تحته رحمة وسٌطرة غٌره من ذوٌه الشرابع الباقٌة 

تعد نفسها  ألنهام الحٌاة الزوجٌة بٌن المسلمة وغٌر المسلم وفً كل ذلك ال تنتظ

الزوج من اسناد الرباسة ارفع وافضل واكفؤ وكلمتها هً العلٌا وهذا ٌخالف طبٌة 

الى الزوج فلذلك حضر الشارع هذا الزواج .
(ٕ)

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 977ٔ، بغداد ، ٙط ،  ٓٙص، والقانون والقضاء الفقة فً الشخصٌة األحوال ، الكبٌسً احمد ((ٔ
 المصدر نفسه . ((ٕ
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 المبحث الثانً 

 أثر إختالف الدٌن على اإلرث بٌن الفقه والقانون

 الى المبحث قسمنا والقانون الفقه بٌن االرث على الدٌن اختالف اثر عن للتكلم

 : االتٌة المطالب

 .االرث تعرٌف -8

 .االرث اركان -7

 .االرث موانع -4

 .والقانون الفقه بٌن االرث على الدٌن اختالف اثر -3

 المطلب االول

 تعرٌف االرث

ُٓ األَػشاثٟ:  :االرث فً اللغة َؽَىٝ لَبَي اْث َٚ بِي.  َّ ٌْ ِٛسُس فِٟ ا اإِلْسُس فِٟ اٌَؾَغت، ٚاٌ

١شاُس، ٚأَطً  ِّ : اإِلْسُس اٌ ُّٞ َِ٘ش ْٛ ٌَْغ ٌْجََذِي. لَبَي ا ْغٍذ، َػٍَٝ ا َِ ْغٍذ ٚئِْسِف  َِ ٠َْؼمُُٛة: ئِٔٗ ٌَفِٟ ئِْسِس 

 َٛ ُ٘ َٚ ًِ ِطْذٍق،  َٛ فِٟ ئِْسِس ِطْذٍق أَٞ فِٟ أَط . ٠ُمَبُي: ُ٘ ٌٚ ا َٚ  ِٗ َضِح ف١ِ ّْ ٌَْٙ ْٓ َوَزا أَٞ ا ِِ َػٍَٝ ئِسٍس 

ي. َّٚ ِٓ األَ ٍُ رَٛاَسصٗ ا٢ِخُش َػ َػٍَٝ أَِش لَِذ٠
 (ٔ ) 

ا١ٌّشاس، ٚاإلسس ثّؼٕٝ ٚاؽذ، ٚ٘ٛ ٌغخ: اٌجمبء، ٚأزمبي اٌشئ ِٓ لَٛ ئٌٝ لَٛ آخش٠ٓ، 

 ٚ٘ٛ ِظذس ٚسس اٌشئ ٚساصخ، ١ِٚشاصبً، ٚئسصبً.

طً ٚاٌجم١خ، ِٕٚٗ لٛي هللا ٠ٚغزؼًّ اإلسس ثّؼٕٝ اٌّٛسٚس، ٚاٌزشاس، ٚ٘ٛ ٌغخ: األ

رَأُْكهَُُن انزَُّشاَس أَْكالً نَّّمبً ػض ٚعً: } ََ}
(ٕ)

  

اثقُا ػهّ مشبػشكم، فإوكم ػهّ إسس : " -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ٚلٛي سعٛي هللا 

". أٞ ػٍٝ أطٍٗ، ٚثم١خ ِٓ د٠ٕٗ. . أثٕكم إثشإٌم
(ٖ) 

ِٓ أِٛاي ِٕمٌٛخ، وبٌز٘ت ٟ٘ ع١ّغ ِب ٠خٍفٗ ا١ٌّذ ثؼذ ِٛرٗ، : أمب فٓ االصطالح

ٚاٌفؼخ ٚعبئش إٌمٛد ٚاألصبس، أٚ غ١ش ِٕمٌٛخ وبألساػٟ ٚاٌذٚس ٚغ١ش٘ب. فغ١ّغ رٌه داخً 

فٟ ِفَٙٛ اٌزشوخ، ٠ٚغت ئػطبؤٖ ٌّٓ ٠غزؾمٗ.
(ٗ) 

: ؽمب لبثً ٌٍزغضٞ ٠ضجذ ٌّغزؾمٗ ثؼذ ِٛد ِٓ وبْ ٌٗ رٌه، ٌمشاثخ َاإلسس ششػبً 

.ءث١ّٕٙب، أٚ ٔؾٛ٘ب: وبٌضٚع١خ ٚاٌٛال
(ٔ) 

                                                           
اٌفؼً، عّبي اٌذ٠ٓ اثٓ ِٕظٛس األٔظبسٞ اٌش٠ٚفؼٝ اإلفش٠مٝ ِؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ػٍٝ، أثٛ  ((ٔ

 .ٔٔٔ/ٕ:  ٘ـ ٗٔٗٔ، ث١شٚد –داس طبدس ، ٖ، ؽٌغبْ اٌؼشة، ٘ـ(1ٔٔ)اٌّزٛفٝ: 
 .9ٔسورة، سورة الفجر، االٌة:  ((ٕ
ُِظطفٝ اٌجُغب، ػٍٟ اٌّشْشثغٟ ((ٖ ، اٌذوزٛس  ْٓ ُِظطفٝ اٌِخ اٌفمٗ إٌّٙغٟ ػٍٝ ِز٘ت ، اٌذوزٛس 

 -٘ـ  ٖٔٗٔ، داس اٌمٍُ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، دِشك، ٗ، ؽاٌشبفؼٟ سؽّٗ هللا رؼبٌٝاإلِبَ 

 .1٘، ص ٘، طَ 99ٕٔ
ُِظطفٝ اٌجُغب، ػٍٟ اٌّشْشثغٟ ((ٗ ، اٌذوزٛس  ْٓ ُِظطفٝ اٌِخ  ، ص٘طمصدر سابق،  ،اٌذوزٛس 

7ٔ. 
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 المطلب الثانً

 اركان االرث

سوٓ اٌشٟء ٘ٛ ِب ٠زٛلف ػ١ٍٗ ٘زا اٌشٟء ٠ٚىْٛ عضءا ِٓ ؽم١مزٗ ِٚب١٘زٗ ٚثٕبءا 

 ػٍٝ رٌه رىْٛ اسوبْ ا١ٌّشاس ٟ٘:

 الركن االول: المورث

وهو المتوفى حقٌقة كمن ثبت موته بالمشاهدة او السماع. او حكما كالمفقود الذي ٌحكم 

على ادلة مبررة لهذا الحكم فً مٌزان الشرع او تقدٌرا كموت الجنٌن القاضً بوفاته بناء 

 الذي اسقطته امه بسبب االعتداء علٌها فموته تقدٌري الن حٌاته تقدٌرٌة.

 الركن الثانً: الوارث

هو انسان حً حقٌقة او استصحابا او تقدٌرا فالحً حقٌقة: كمن تثبت حٌاته بالمشاهدة، 

 والسماع، او البٌنة.

استصحابا: كالمفقود فإن حٌاته كانت قبل الفقد حقٌقٌة وٌقٌنٌة، وبعد الفقدان  والحً

اصبحت مشكوكا فٌها والقاعدة االصولٌة تقضً بؤن ) الٌقٌن ال ٌزول بالشك (. فٌعتبر حٌا 

بعد الفقدان استصحابا لحٌاته قبله الى ان ٌتبٌن مصٌره من الحٌاة او الممات، او ان ٌحكم 

 القاضً بوفاته.

 الحٌاة التقدٌرٌة كحٌاة الجنٌن فً بطن امه فهو ٌعتبر وارثا ان كان مولودا حٌن الوفاة.و

وان لم تستقر فٌه الحٌاة. فٌعتبر حٌا تقدٌرا، فإذا تولد حٌا وثبت انه كان موجودا حٌن 

 الوفاة فٌرث بالقرابة.

 الركن الثالث: التركة

ش إٌّمٌٛخ  عٛاء وبٔذ فٟ ؽ١بصرٗ ٟ٘ ػجبسح ػّب ٠زشوٗ ا١ٌّذ ِٓ األِٛاي إٌّمٌٛخ ٚغ١

ؽ١ٓ اٌٛفبح اَ فٟ ؽ١بصح ششػ١خ ٌٍغ١ش وبٌؼ١ٓ اٌّغزأعشح اٚ اٌّغزؼبسح، اَ ؽ١بصح غ١ش ششػ١خ 

 .ٌٍغ١ش وبٌّبي اٌّغظٛة اٚ اٌّغشٚق

 وما ٌتركه من الحقوق المالٌة المحضة كحقوق االرتفاق، والدٌون الثابتة فً ذمة الغٌر. 

المحضة كحق الوظٌفة، والوالٌة وغٌرهما مما ٌعتبر فً قٌامها اما الحقوق الشخصٌة 

شخصٌة صاحب الحق فال خالف بٌن فقهاء الشرٌعة فً انها ال تقبل االنتقال الى الورثة.
(ٕ) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ُِظطفٝ اٌجُغب، ػٍٟ اٌّشْشثغٟ ((ٔ ، اٌذوزٛس  ْٓ ُِظطفٝ اٌِخ ، ص ٘طبق، مصدر سا ،اٌذوزٛس 

1٘. 
عمارة الكاهة جً،  -شارع المتنبً -بغداد -، دار السنهوريٕمصطفى ابراهٌم الزلمً، ط ((ٕ

 .ٙٔ، ٘ٔص 
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 المطلب الثالث

 موانـع اإلرث

: ِب ٠ٍضَ ِٓ ٚعٛدٖ اٌؼذَ، ٚال ٠ٍضَ ِٓ ػذِٗ َاصطالدبً  اٌؾبئً.انمبوغ فٓ انهغخ: 

ػذَ ٌزارٗ، ِٚضبٌٗ: اٌشق، فأٔٗ ٠ٍضَ ِٓ ٚعٛدٖ فٟ اٌشخض ػذَ اإلسس، ٚال ٠ٍضَ  ٚعٛد ٚال

ِٓ ػذِٗ ٚعٛد اإلسس ٚال ػذِٗ.
(ٔ) 

 اوال: القتل

ذُ ِب  َّ اُٖ أَْؽ َٚ ِ ِٓ ؽذ٠ش  َس ِٓ َػجَّبٍط لَبَي لَبَي َسُعُٛي هللاَّ َُ  -اْث َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ْٓ » -َطٍَّٝ هللاَّ َِ

ًَ لَز١ًًِل فَأَِّ  ١َشاسٌ لَزَ ِِ  ًٍ اٌَِذُٖ ف١ٍَََْظ ٌِمَبرِ َٚ  َْ ْْ َوب ئِ َٚ اِسٌس َغ١ُْشُٖ  َٚ  ٌَُٗ ْٓ ُْ ٠َُى ٌَ ْْ ئِ َٚ .«ُٗ اَل ٠َِشصُُٗ 
(ٕ)

  

َْ أٚ  ِٖ، َخطأً وب ، أٚ ثَغ١ِْش ْٚ فٟ اٌَؾذِّ ُْ ٠َِشْصُٗ، عٛاٌء لَزٍََُٗ ثَؾكٍّ وبٌمِظبِص، أ صَُٗ ٌ سِّ َٛ ُِ  ًَ ْٓ لَزَ َّ ف

َْ أٚ عج جبششحً وب ُِ ِٗ ثّب ٠ٛعُت اٌمِظبَص، أٚ َؽفَش ثِئشاً فٛلَغ ف١ٙب، ػّذاً،  ْْ ٠شَٙذ ػ١ٍ ًُ أ ض ِِ جبً، 

. َْ ِّٞ ؽش٠ٍك وب ِٗ ثأ ًٌ فٟ لَْزٍِ َْ ٌُٗ ِْذَخ زٝ وب َِ ُ ال ٠َِشصُُٗ  ًُ أَّٔٗ ٚاٌؾبِط
(ٖ) 

فًل ٠شس اٌمبرً ِٓ اٌّمزٛي ش١ئبً، عٛاء لزٍٗ ػّذاً، أٚ خطأ، ثؾك أٚ ثغ١ش ؽك، أٚ ؽىُ 

١ٗ ثّب ٠ٛعت اٌمزً، أٚ صوٟ ِٓ شٙذ ػ١ٍٗ. ألْ اٌمزً: لطغ اٌّٛاالح، ثمزٍٗ، أٚ شٙذ ػٍ

ٚاٌّٛالح ٟ٘ عجت اإلسس.
(ٗ) 

ٚارفك فمٙبء اٌشش٠ؼخ ثاعزضٕبء اٌظب٘ش٠خ ػٍٝ اْ اٌمبرً ال ٠شس ِٓ ِمزٌٛٗ ثبٌٕمً ٚاٌؼمً: 

 )ال ٠شس اٌمبرً(، ٚاِب اٌؼمً فألْ اٌّغشَ ال ٠ّىٓ اْ ٠غّؼ ٌٗ  اِب إٌمً فمٛي اٌشعٛي

ثأْ ٠غزف١ذ ِٓ عش٠ّزٗ، ٚألْ فٟ ؽشِبْ اٌمبرً ؽّب٠خ اسٚاػ االثش٠بء، ٚرم١ًٍ ؽٛادس اٌمزً 

ثبإلػبفخ اٌٝ اْ: )ِٓ اعزؼغً ش١ئب لجً اٚأٗ ػٛلت ثؾشِبٔٗ(.
(٘)

  

 ٚلذ اخزٍف اٌفمٙبء فٟ رؾذ٠ذ إٌٛع اٌّبٔغ وب٢رٟ: 

ص اٚ اٌىفبسح، اِب اٌمزً لبي اٌؾٕف١خ: اٌّبٔغ ٘ٛ اٌمزً ثبٌّجبششح ثؾ١ش ٠ىْٛ ِٛعجب ٌٍمظب

ثبٌزغج١ت اٚ اٌزٞ ال ٠ٛعت اٌمظبص اٚ اٌىفبسح فًل ٠ىْٛ ِبٔؼب، ٚلبي اٌشبفؼ١خ: اٌّبٔغ ِطٍك 

اٌمزً اخزا ثاؽًلق إٌض: )ال٠شس اٌمبرً(، ٚلبي اٌّبٌى١خ ٚاٌغؼفش٠خ: اٌّبٔغ ٘ٛ اٌؼّذ اٌؼذٚاْ 

ِٓ اٌزؼ٠ٛغ اٌزٞ رذفؼٗ غ١ش اْ اٌمبرً خطأ ال ٠شس ِٓ اٌذ٠خ ٚػٍٝ ٘زا االعبط ال ٠شس 

ششوخ اٌزأ١ِٓ ٌٛسصخ اٌّمزٛي ارا وبْ اٌمبرً اؽذ اٌٛسصخ ٚوبْ اٌمزً ثؾبدس ع١بسح، اِب اٌّششع 

اٌؼشالٟ فٍُ ٠زوش ِٛأغ ا١ٌّشاس ِغ أٗ ٔض ػٍٝ اسوبٔٗ ٚاعجبثٗ ٚششٚؽٗ.
(ٙ) 

                                                           
ُِظطفٝ اٌجُغب، ػٍٟ اٌّشْشثغٟ  ((ٔ ، اٌذوزٛس  ْٓ ُِظطفٝ اٌِخ  .11، ص٘، ِظذس عبثك، طاٌذوزٛس 
)اٌّزٛفٝ:  ِٕظٛس ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ طًلػ اٌذ٠ٓ اثٓ ؽغٓ ثٓ ئدس٠ظ اٌجٙٛرٝ اٌؾٕجٍٝ ((ٕ

 .9ٕٗ، ص ٗ، طداس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع، ٘ـ(ٔ٘ٓٔ
أؽّذ ثٓ ٌإٌإ ثٓ ػجذ هللا اٌشِٟٚ، أثٛ اٌؼجبط، شٙبة اٌذ٠ٓ اثٓ إٌَّم١ِت اٌشبفؼٟ )اٌّزٛفٝ:   ((ٖ

ػذح إٌَّبِعه، ٘ـ(1ٙ9 َٚ  .9َٓٔ، ص 99ٕٔ ، اٌشإْٚ اٌذ١ٕ٠خ، لطش، ٔ، ؽػّذح اٌغبٌِه 
ٗ)) 

ُِظطفٝ اٌجُغب، ػٍٟ اٌّشْشثغٟ ، اٌذوزٛس  ْٓ ُِظطفٝ اٌِخ  .78، ص٘، ِظذس عبثك، طاٌذوزٛس 
 .ٕٓالدكتور مصطفى ابراهٌم الزلمً، مصدر سابق، ص  ((٘
 .المصدر نفسه ((ٙ
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 صبوٕب: إخزالف انذٔه

ْسِس َف )اَل  أِِغ اإْلِ َٛ َِ  ْٓ ِِ  ِٓ ٠ ِٓ َص٠ٍْذ اْخزًَِلُف اٌذِّ خَ ْث َِ ٌَْىبفُِش( ٌَِؾِذ٠ِش أَُعب َُ ا ْغٍِ ُّ ٌْ ٠َِشُس ا

ْشفًُٛػب  ٌَْىبفِشَ »َِ ُُ ا ْغٍِ ُّ ٌْ اَل ا َٚ  َُ ْغٍِ ُّ ٌْ ٌَْىبفُِش ا ِٗ.« اَل ٠َِشُس ا زَّفٌَك َػ١ٍَْ ُِ
(ٔ) 

ث١َٓ َغ١شٖ عَ  َٚ ٛااَلح ث١َٕٗ  ُِ ُّغٍُ ئِْر اَل  ٌْ ٌَْىبفِش ا اَل ا َٚ ٌَْىبفِش  ُّغٍُ ا ٌْ ١ب فًََل ٠َشس ا ِِّ َْ ِر اء أََوب َٛ

بَد َوبفِش َػٓ  َِ َغ١شٖ ٔؼُ ٌَٛ  َٚ اَلء  َٛ ٌْ اَل فشق ث١َٓ ا َٚ ٌَْؼْىظ  اَل ا َٚ إِٕب أَ َؽْشث١ِّب  ُِ أَ ِؼب٘ذا أَ 

 ُ ِٗ أِلََّٔٗ ِِ ْؾُىَٛ ثِاِْعًَل َِ َغ أَٔٗ  َِ ٌَذٖ  َٚ سصُٗ  َٚ َُّ ٌٚذد  ً فَأْعٍّذ ص ّْ ٍَْؾ ْسس ٌ ً فٛلفٕب اإْلِ ِِ َعخ َؽب ْٚ َص

ْؾُىٛ َِ  َْ ٌَْىبفِش َوب ٌَْىبفِش ٠َشس ِٓ ا أفُٙ َوًَلِٗ أَْ ا َٚ ُْٕٗ ئِْر َران  ِِ لذ ٚسس  َٚ د  ْٛ َّ ٌْ َ ا ْٛ َ٠ ِٖ ب ثُِىْفِش ًِ

ّٟ ٚاٌّغٛعٟ اٌٛصٕٟ  ُغِٛع َّ ٌْ ّٟ ا إٌَّْظَشأِ َٚ ّٞ إٌَّْظَشأِٟ  ١ٌَُِْٙٛد ئِْ اْخزٍفذ ػم١ذرّٙب ف١شس ا َٚ

اِؽَذح ٌ َٛ ٌْ ٌْىْفش وبٌٍّخ ا ٌَْؼْىِظ أِلَْ ًٍِ ا ثِب ُْ ٌٟٚ د٠ٓ{َٚ ٌٗ رََؼبٌَٝ }ٌىُ د٠ُٕى ْٛ مَ
(ٕ)

بَرا ثؼذ   َّ لٌَٛٗ }فَ َٚ

ٌْؾك ئاِلَّ اٌؼًلي{ ا
(ٖ)

اء فِٟ رٛس٠ضُٙ ارّفمذ َداسُ٘ أَٚ اْخزٍفذ  َٛ َع َٚ.
(ٗ) 

 

 صبنضب: إخزالف انذاسٔه

ٚاٌغٕغ١خ الْ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشخظ١خ ًٍّ ٍُ ٠شس اٌّغٍُ ٚاْ اخزٍفذ اٌاٌّغ

ؽٍٛ ٚاسرؾٍٛا فبٌّغٍُ اٌؼشالٟ ٠شس اٌّغٍُ اٌزشوٟ ٚ٘ىزا..  ٌٍّغ١ٍّٓ ٠زجغ شؾؼُٙ ا٠ّٕب

ٌٚىٓ ٠طجك اخزًلف اٌذاس٠ٓ ثبٌٕغجخ ٌغ١ش اٌّغ١ٍّٓ. ٚػٍٝ عج١ً اٌّضً: ا١ٌٙٛدٞ اٌؼشالٟ ِغ 

ا١ٌٙٛدٞ إٌّزّٟ اٌٝ اٌى١بْ اٌظ١ٟٙٛٔ فٟ فٍغط١ٓ اٌّؾزٍخ ال رٛاسس ث١ّٕٙب ِب دِٕب فٟ ؽبٌخ 

ؽشة ِغ ٘زا اٌى١بْ.
(٘) 

 

 اخزالف انجىسٕخ َانمٕشاسساثؼب: 

( : )رظؼ اٌٛط١خ 1ٌٔمذ عبء فٟ لبْٔٛ االؽٛاي اٌشخظ١خ اٌؼشالٟ إٌبفز فٟ اٌّبدح )

ثبٌّٕمٛي فمؾ ِغ اخزًلف اٌذ٠ٓ، ٚرظؼ ثٗ ِغ اخزًلف اٌغٕغ١خ ثششؽ اٌّمبثٍخ ثبٌّضً(.
(ٙ) 

ٍخ ٚال ٠ؼزجش اخزًلف اٌغٕغ١خ ِٓ ِٛأغ ا١ٌّشاس فٟ إٌّمٛي ٚاٌؼمبس ثششؽ اٌّمبث 

ثبٌّضً. ٚفٟ ؽبٌخ ػذَ ل١بَ اٌّمبثٍخ ثبٌّضً اٚ ػذَ ٚعٛد اٌٛاسس االعٕجٟ اٌزٞ ٠ّٛد فٟ 

اٌؼشاق رإٚي اٌزشوخ اٌٝ اٌذٌٚخ ٌٚٛ وبْ رٌه ِزؼبسػب ِغ لبْٔٛ دٌٚزٗ.
(1) 

 

                                                           
ِٕظٛس ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ طًلػ اٌذ٠ٓ اثٓ ؽغٓ ثٓ ئدس٠ظ اٌجٙٛرٝ اٌؾٕجٍٝ، ِظذس عبثك،  ((ٔ

 .1ٙٗ،ص ٗط
 .ٙالكافرون، االٌة: سورة، سورة  ((ٕ
 .ٕٖسورة، سورة ٌونس، االٌة:  ((ٖ
ٗ))

، ٘ـ(ٗٓٓٔشّظ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ أثٟ اٌؼجبط أؽّذ ثٓ ؽّضح شٙبة اٌذ٠ٓ اٌشٍِٟ )اٌّزٛفٝ:  

 .ٖٕٗ، ص ث١شٚد –داس اٌّؼشفخ ، غب٠خ اٌج١بْ ششػ صثذ اثٓ سعًلْ
 .ٕٕالدكتور مصطفى ابراهٌم الزلمً، مصدر سابق، ص  ((٘
 وتعدٌالته. 9٘9ٔ( لسنة 88ٔاالحوال الشخصٌة العراقً النافذ رقم )قانون   ((ٙ
 .ٖٕالدكتور مصطفى ابراهٌم الزلمً، مصدر سابق، ص  ((7
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 انمطهت انشاثغ

 اصش إخزالف انذٔه ػهّ اإلسس

ب َشْشِػ١َّخً  ًِ ِٓ ٠َْغزَْزجُِغ أَْؽَىب ٠ ِٓ اٌَِّزٞ اخزًِلَُف اٌذِّ ٠ اْخزًِلَُف اٌذِّ َٚ اُسِس.  َٛ زَِٕبِع اٌزَّ ِْ َخً، َوب َؼ١َّٕ ُِ
ََ اخْ  ٌُْىْفِش، فَََٙزا ٠َْغزَْزجُِغ أَْؽَىب ا َٚ  َِ َْ اْخزًِلَفًب ثِبإْلْعًلَ ْْ ٠َُىٛ ب أَ َِّ ََ ئِ ٍَْه اأْلْؽَىب ِٓ ٠َْغزَْزجُِغ رِ ٠ زًِلَِف اٌذِّ

َْ اٌشَّْخَظب ْْ ٠َُىٛ ب أَ َِّ ئِ َٚ َْ ارِّفَبلًب،  ْْ ٠َُىٛ ِٗ، َوأَ ٍَِّخ َطبِؽجِ ِِ ب ٠َْزجَُغ َغ١َْش  َّ ُْٕٙ ِِ َّْ ُوًّلً  ، ئاِلَّ أَ ِٓ ِْ َوبفَِش٠ْ
ُغِٛع١ًّب َِ ا٢َْخُش  َٚ ب ٠َُِٙٛد٠ًّب  َّ .أََؽُذُ٘

(ٔ)
 

ال ٠شس اٌّغٍُ اٌىبفش ٚال اٌىبفش »أٔٗ لبي:  -طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-سٚٞ ػٓ إٌجٟ ٚ

 «.اٌّغٍُ

 ٌظؾبثخ سػٟ هللا ػُٕٙ.ٚلبي: ػّش ٚػٍٟ ٚعّٙٛس ا

ٚثٗ أخز ِبٌه ٚأً٘ اٌّذ٠ٕخ ٚغ١شُ٘. ٚسٚٞ ػٓ ِؼبر ثٓ عجً ِٚؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ أّٔٙب 

 لبال: ٠شس اٌّغٍُ اٌىبفش اٌىزبثٟ، ٚال ٠شس اٌىبفش اٌّغٍُ.

 ٚاخزٍف فٟ ١ِشاس اٌىفبس اٌّخزٍفخ أد٠بُٔٙ.

 فم١ً: ئْ اإلعًلَ ٍِخ ٚاٌىفش ٍِخ.

{ٚاؽزغٛا: ثمٌٛٗ رؼبٌٝ: } ٌٓ ِِ ْإ ُِ  ُْ ُْٕى ِِ َٚ ُْ َوبفٌِش  ُْٕى ِّ فَ
(ٕ)

 .  ِْ ب َّ ِْ َخْظ ٚثمٌٛٗ رؼبٌٝ: }ََ٘زا

} ُْ ِٙ ٛا فِٟ َسثِّ ُّ اْخزََظ
(ٖ)

١ٌَِبُء ثَْؼٍغ{ .  ْٚ ُْ أَ َٓ َوفَُشٚا ثَْؼُؼُٙ اٌَِّز٠ َٚ ٚثمٌٛٗ رؼبٌٝ: }
(ٗ)

.  

 «.ال ٠شس اٌّغٍُ اٌىبفش ٚال اٌىبفش اٌّغٍُ: »-ػ١ٍٗ اٌغًلَ-ٚثمٌٛٗ 

 اثٓ شجشِخ ٚاٌضٛسٞ ٚأثٛ ؽ١ٕفخ ٚاٌشبفؼٟ. ٚلبي ثزٌه:

 ٚلبي آخشْٚ: اإلعًلَ ٍِخ، ٚاٌىفش ًٍِ شزٝ.

ُغَٛط  َّ ٌْ ا َٚ إٌََّظبَسٜ  َٚ  َٓ بثِئ١ِ اٌظَّ َٚ َٓ َ٘بُدٚا  اٌَِّز٠ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ َّْ اٌَِّز٠ ٚاؽزغٛا: ثمٌٛٗ رؼبٌٝ: }ئِ

َٓ أَْشَشُوٛا{ اٌَِّز٠ َٚ
(٘)

١ٌَُُْٙٛد .   لَبٌَِذ ا َٚ لَبٌَِذ ٚثمٌٛٗ رؼبٌٝ: } َٚ ٍء  ْٟ ١ٌََْغِذ إٌََّظبَسٜ َػٍَٝ َش

ٍء{ ْٟ ١ٌَُُْٙٛد َػٍَٝ َش إٌََّظبَسٜ ١ٌََْغِذ ا
(ٙ)

.  

: -سػٟ هللا ػٕٗ-ٚثمٛي ػّش ثٓ اٌخطبة «. ال ٠زٛاسس أً٘ ٍِز١ٓ: »-ػ١ٍٗ اٌغًلَ-ٚثمٌٛٗ 

"ال ٔشس أً٘ اًٌٍّ ٚال ٠شصٛٔب" فغّبُ٘ ًٍِلً.
 (1)

 

اٌّغٍُ ئاِل أْ ٠غٍُ لجً لغُ ١ِشاصٗ ف١شصٗ، ٚػٕٗ ال  ال ٠شس اٌّغٍُ اٌىبفش ٚال اٌىبفشٚ

 ٠شس، ٚئِْ ػزك ػجذ ثؼذ ِٛد ِٛسٚصٗ ٚلجً اٌمغُ ٌُ ٠شس ٚعٙبً ٚاؽذاً.

 

                                                           
، ٕعّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء، رظذس٘ب ٚصاسح األٚلبف اٌى٠ٛز١خ، اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ، ؽ ((ٔ

 .9ٖٓ، ص ٕ، ط٘ـ( 1ٕٗٔ - ٗٓٗٔ)ِٓ ، اٌى٠ٛذ –داساٌغًلعً 
 .ٕسورة، سورة التغابن، االٌة:  ((ٕ
 .9ٔ:، اال٠خاٌؾظ سورة، سورة ((ٖ
 .1ٖ:، اال٠خاألٔفبيسورة، سورة  ((ٗ
 .1ٔ:، اال٠خاٌؾظسورة، سورة  ((٘
 .ٖٔٔ:، اال٠خاٌجمشحسورة، سورة  ((ٙ
اٌغبِغ ٌّغبئً ، ٘ـ( ٔ٘ٗأثٛ ثىش ِؾّذ ثٓ ػجذ هللا ثٓ ٠ٛٔظ اٌز١ّّٟ اٌظمٍٟ )اٌّزٛفٝ:  ((7

عبِؼخ أَ اٌمشٜ )عٍغٍخ  -ػٙذ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚئؽ١بء اٌزشاس اإلعًلِٟ ، ٔ، ؽاٌّذٚٔخ

 .1٘ٙ، ص ٕٔ، ط َ ٖٕٔٓ -٘ـ  ٖٗٗٔ ،اٌشعبئً اٌغبِؼ١خ اٌّٛطٝ ثطجؼٙب(
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٠ٚشس أً٘ اٌزِخ ثؼؼُٙ ثؼؼبً ئِْ ارفمذ أد٠بُٔٙ ُٚ٘ صًلس ًٍِ: ا١ٌٙٛد٠خ ٚإٌظشا١ٔخ 

٠زٛاسصْٛ. ٚال ٠شس رِٟ ؽشث١بً ٚال ٚد٠ٓ عبئشُ٘. ٚئِْ اخزٍفذ )أد٠بُٔٙ( ٌُ ٠زٛاسصٛا. ٚػٕٗ 

 ؽشثٟ ر١ِبً، روشٖ اٌمبػٟ، ٠ٚؾزًّ أْ ٠زٛاسصب، ٚاٌّشرذ ال ٠شس أؽذاً ئاِل أْ ٠غٍُ لجً لغُ

ا١ٌّشاس، ٚئِْ ِبد ػٍٝ سدرٗ فّبٌٗ فٟء، ٚػٕٗ ٌٛسصزٗ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ، ٚػٕٗ ٌٛسصزٗ ِٓ أً٘ 

اٌذ٠ٓ اٌزٞ اخزبسٖ.
(ٔ) 

ظشأٟ، ٚأْ اٌّغٛعٟ ٠شس اٌّغٛعٟ، ٚأْ أْ إٌظشأٟ ٠شس إٌ اٌفمٙبء ٚارفك

ا١ٌٙٛدٞ ٠شس ا١ٌٙٛدٞ.
(ٕ) 

ٚ اٌىفبس ٠شس ثؼؼُٙ ثؼؼبً ِغ ارفبق أد٠بُٔٙ ال ِغ اخزًلفٙب، ُٚ٘ ًٍِ شزٝ، فب١ٌٙٛد 

 ٍِخ، ٚإٌظبسٜ ٍِخ، ٚاٌّغٛط ٍِخ ٚ٘ىزا.

٠زٛاسس ا١ٌٙٛد ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚإٌظبسٜ ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚاٌّغٛط ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚثم١خ اًٌٍّ  

ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚال ٠شس ا١ٌٙٛدٞ إٌظشأٟ ٚ٘ىزا اٌجم١خ.
(ٖ) 

اِب اٌّشرذ اسصٗ ِٓ اٌغ١ش: اعّغ فمٙبء اٌشش٠ؼخ ػٍٝ أٗ ال ٠شس ِٓ غ١شٖ عٛاء اوبْ 

مطبع اٌظٍخ ث١ّٕٙب ثبإلسرذاد، ٚال ٠شس ِٓ ٘زا اٌغ١ش ِغٍّب اَ ال. فًل ٠شس ِٓ اٌّغٍُ إلٔ

 غ١ش اٌّغٍُ الٔٗ اعزمش ػٍٝ د٠ٕٗ ثخًلف اٌّشرذ.

 اِب اسس اٌغ١ش ِٓ اٌّشرذ: اخزٍف ف١ٗ اٌفمٙبء: 

لبي اٌجؼغ: ِب اوزغجٗ ؽبي اعًلِٗ ٌٛسصزٗ، ِٚب ؽظً ػ١ٍٗ ثؼذ االسرذاد   -ٔ

 فٟء ٌٍّغ١ٍّٓ ٠ٚىْٛ ٌٍخضأخ اٌؼبِخ.

 خ اٌؼبِخ.ٚلبي اٌجؼغ: اٌىً ٌٍخضأ  -ٕ

ٚلبي االخشْٚ: اٌىً ٌٛسصزٗ الُٔٙ اعزّغ ف١ُٙ عججبْ االعًلَ ٚاٌمشاثخ.  -ٖ
(ٗ)

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،٘ـ( ِٕٓٙٛفك اٌذ٠ٓ أثٛ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ لذاِخ اٌّمذعٟ )اٌّزٛفٝ:  ((ٔ

ِىزجخ اٌغٛادٞ ٌٍزٛص٠غ، ، ٔ، ؽٌش١جبٟٔ سؽّٗ هللا رؼبٌٝاٌّمٕغ فٟ فمٗ اإلِبَ أؽّذ ثٓ ؽٕجً ا

 .9ٕٓ، ص َ ٕٓٓٓ -٘ـ  ٕٔٗٔ ،اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ -عذح 
ػٍٟ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٍّه اٌىزبِٟ اٌؾ١ّشٞ اٌفبعٟ، أثٛ اٌؾغٓ اثٓ اٌمطبْ )اٌّزٛفٝ:  ((ٕ

 -٘ـ  ٕٗٗٔ، ٚإٌششاٌفبسٚق اٌؾذ٠ضخ ٌٍطجبػخ ، ٔ، ؽاإللٕبع فٟ ِغبئً اإلعّبع، ٘ـ(9ٕٙ

 .9ٓٔ، ص ٕ، طَ ٕٗٓٓ
، ِخزظش اٌفمٗ اإلعًلِٟ فٟ ػٛء اٌمشآْ ٚاٌغٕخ، ِؾّذ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ػجذ هللا اٌز٠ٛغشٞ ((ٖ

 .9ٔ9، ص َ ٕٓٔٓ -٘ـ  ٖٔٗٔ، داس أطذاء اٌّغزّغ، اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ، ٔٔؽ
 .ٕٕ، ٕٔالدكتور مصطفى ابراهٌم الزلمً، مصدر سابق، ص  ((ٗ
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 انىزبئج أٌم

 االٔفزبػ ِٓ ثذءاً  اٌؾ١بح، ٘زٖ فٟ شخظ١ٓ ث١ٓ ػًللخ ٚاٚصك اػّك ٘ٛ اٌضٚاط -ٔ

 ػٍٝ ٚاٌشٚؽٟ إٌفغٟ االٔذِبط اٌٝ اٌغٕغ١خ، اٌؼًللخ فٟ اٌغغّٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ

 اٌؾمٛق فٟ اٌّؼ١شٟ اٌؾ١برٟ االسرجبؽ ؽ١ش ِٓ ٚاخ١شاً  ٚاٌؼٛاؽف، اٌّشبػش طؼ١ذ

 .اٌضٚع١ٓ ث١ٓ اٌّزجبدٌخ

 هللا وزبة ثٕض ٔظشا١ٔخ أٚ ٠ٙٛد٠خ وبٔذ عٛاء اٌىزبث١خ ِٓ اٌزضٚط عٛاص -ٕ

اٚ  اٌىزبة اً٘ ِٓ اٌزضٚط ٌٍّغٍّخ ٠غٛص ال ٌٚىٓ اٌّششوبد ػَّٛ ِٓ اٌّخظض

 .  اٌّششو١ٓ

 . عّبٚٞ د٠ٓ ٌٙب ١ٌظ اٌزٟ اٌّششوخ ِٓ اٌزضٚط ٠غٛص ال -ٖ

 .  اٌغّٙٛس سأٞ ٘ٛ وّب اٌضٔب ِٓ ػف١فخ ثٙب اٌزضٚط اٌّشاد اٌىزبث١خ رىْٛ أْ -ٗ

 ، عبئض أِش أٔٗ ػٍٝ د١ًٌ اٌىزبث١بد ِٓ اٌظؾبثخ ثؼغ رضٚط صجٛد -٘

 فٟ إٌبط ٠ض٘ذ أْ خش١خ ٚئّٔب اٌىزبث١بد ِٓ اٌضٚاط ١ٌظ اٌظؾبثخ ثؼغ ٚاػزشاع

 . اٌّغٍّبد

 ٠ىْٛ اْ اٌّبي فٟ ٚاٌىفبءح ٌٍّشأح، وفإا اٌشعً ٠ىْٛ اْ إٌىبػ ٌٍضَٚ ٠شزشؽ -ٙ

 .اٌضٚعخ ثٕفمخ اٌم١بَ ٚػٍٝ اٌّٙش اػطبء ػٍٝ ِمزذسا اٌضٚط

 ٠غٛص ثً ، اٌىزبث١خ ِٓ اٌّغٍُ صٚاط فٟ ِغ١ٍّٓ اٌشٙٛد ٠ىْٛ اْ ٠شزشؽ ال -1

 اٌمبػٟ ػٕذ اٌضٚع١خ الصجبد اٌشٙبدح فٟ اِب ِغ١ؾ١١ٓ اٚ ، ٠ٙٛد١٠ٓ اٌشٙٛد ٠ىْٛ اْ

 . ػ١ٍٙب ٚرمجً ٌٙب د٠ٕٙب اً٘ شٙبدح رمجً فًل ،

 ِٛأغ ِٓ ِبٔغ اٌذ٠ٓ اخزًلف الْ ٚاٌىزبث١خ اٌّغٍُ ث١ٓ ٠ٕؼذَ اٌزٛاسس اْ -9

 . اإلسس

 اٌشخظ١خ االؽٛاي لبْٔٛ الْ ٚاٌغٕغ١خ اًٌٍّ اخزٍفذ ٚاْ اٌّغٍُ ٠شس اٌّغٍُ -9

 اٌزشوٟ اٌّغٍُ ٠شس اٌؼشالٟ فبٌّغٍُ ٚاسرؾٍٛا ؽٍٛ ا٠ّٕب شؾؼُٙ ٠زجغ ٌٍّغ١ٍّٓ

 .ٚ٘ىزا

 ف١شصٗ، ١ِشاصٗ لغُ لجً ٠غٍُ أْ ئاِل اٌّغٍُ اٌىبفش ٚال اٌىبفش اٌّغٍُ ٠شس ال -ٓٔ

 .ٚاؽذاً  ٚعٙبً  ٠شس ٌُ اٌمغُ ٚلجً ِٛسٚصٗ ِٛد ثؼذ ػجذ ػزك ٚئِْ ٠شس، ال ٚػٕٗ

 ٚثم١خ ث١ُٕٙ، ف١ّب ٚاٌّغٛط ث١ُٕٙ، ف١ّب ٚإٌظبسٜ ث١ُٕٙ، ف١ّب ا١ٌٙٛد ٠زٛاسس   -ٔٔ

 . اٌجم١خ ٚ٘ىزا إٌظشأٟ ا١ٌٙٛدٞ ٠شس ٚال ث١ُٕٙ، ف١ّب اًٌٍّ
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 انخبرمخ :

 اٌىزبث١خ ٚاصشٖ ػٍٝ ػمذ اٌضٚاط ث١ٓ اٌفمخ ٚاٌمبْٔٛ ثبٌّشأح اٌضٚاط دساعخ رؼذ      

 وّب ا٘زُ ثٙب اٌؼٍّبء اٌمذاِٝ  اٌّؼبطش٠ٓ، اٌّغ١ٍّٓ ػٍّبءثٙب  ا٘زُ ِّٙخ دساعخ

أطؾبة  ث١ٓ اٌضٚاط ٠جؼ ٌُ ؽ١ش خبطخ أ١ّ٘خ اإلعًلَ فٟ ثبٌىزبث١خ ٌٍضٚاط ئْؽ١ش 

 ٌٍزؼبًِ أعبعبً  ٠م١ُ اٌىزبث١خ، ِٓ اٌضٚاط أثبػ اٌزٞ اإلعًلَ فٟ ئال اٌّخزٍفخ اٌذ٠بٔبد

 اخزٍفذ ِّٙب اإلٔغب١ٔخ أعبط ػٍـٝ ٠زؼبٍِْٛ ئخٛح ع١ّؼب إٌبط أْ اٌجشش، ثٕٟ ث١ٓ

 لبي ٚاٌزؼبْٚ اٌزؼبسف رؼٕٟ ٟٚ٘ اإلٔغب١ٔخ فـٟ ئخـٛح فُٙ ٚأٌٛأُٙ، ٌٚغبرُٙ د٠بٔبرُٙ

 ٌزؼبسفٛا ٚلجبئً شؼٛثبً  ٚعؼٍٕبوُ ٚأٔضٝ روش ِٓ خٍمٕبوُ ئٔـب إٌـبط أ٠ٙـب ٠ب ): رؼبٌٝ

 (خج١ش ػ١ٍُ اهللا ئْ ارمبوُ اهللا ػٕذ أوشِىُ ئْ

 ٚعؼً ١ٌزٕبفشٚا ال ١ٌزؼبسفٛا ٚلجبئً شؼٛثب ٚعؼٍُٙ ٚاؽذ أة ِٓ إٌبط اهللا خٍك فمذ

 آخش ؽك ئ١ٌٗ أؼُ أٚ لـٜٛ فارا األطً، ٘زا ثّمزؼٝ ِٚٛدح رشاثؾ ئخٛح ث١ُٕٙ

 .          رٌه ٚٔؾٛ اٌمشاثخ أٚ اإلعـًلَ أٚ ثبٌغٛاس اٌظٍخ ٚرٛؽذد اٌّٛدح صادد

 ٓاألد٠بْ اخزٍفذ ِّٙب ٚاٌزؼبْٚ اٌزؼبِـً فـٟ أطـًل ِغـشدح اإلٔغب١ٔخ ٠غؼً ٚثٙزا 

 أْ اعزطبػٛا ٌّب د٠بٔبرُٙ ارؾذد ئرا ئال ٠زؼب٠شْٛ ٚال ٠زؼبْٚٔٛ ال إٌبط وبْ ٌٚٛ

 ٌٚٛال) : رؼبٌٝ لبي ٚاٌؼّشأٟ اٌجشـشٞ االعزّـبع ١ِـضاْ ٚالخزـً األسع ا ٠ؼّـشٚ

 اعُ ف١ٙب ٠زوش ِٚغبعذ ٚطٍٛاد ٚث١غ طٛاِغ ٌٙذِذ ثجؼغ ثؼؼُٙ إٌبط اهللا دفغ

 اٌّظٍؾخ ِٓ ٠زؾمك ِب لذس ٚػٍٝ د٠ٓ ِٓ إٌبط ٌذٜ ٠ٛعـذ ِب لذس ٚػٍٝ (وض١شاً  اهللا

 ٗسؽّـ رغـ١ّزٙب ٠ّىـٓ طٍخ ئ٠غبد ئٌٝ رإدٞ لذ ؽذٚد فٟ اٌزؼبًِ ٠ىـْٛ ٌٍّغـ١ٍّٓ

 ثـ١ٓ اٌؼًللـخ وبٔذ فارا لطؼٙب، ٠ىشٖ أٚ ٠ٚؾشَ ، ٚطٍٙب ٠جبػ أٚ أ٠ٕٚذة ٠غـت

 .ٚئ٠زاؤُ٘ ػٍـ١ُٙ االػزذاء رُؾشَ ؽمٛق فٍُٙ ٚرِخ ػٙذ ػًللخ اٌىزبة ٚأً٘ اٌّغ١ٍّٓ

 ٚسعبي اٌمؼبح ِٓ اٌّششػ١ّخ ثبٌّٕظٛص اٌّزّّغه ٠ؼزجش٘ب، اٌّذ٠ٓ اخزًلف ِغأٌخٚ

 ا١ٌّشاس لغّخ فٟ رإصّش ال ؽذ٠ش ر١ّبس ٠ٚؼزجش٘ب، اإلسس ِٛأغ ِٓ ِبٔؼب اٌمبْٔٛ

ّْ  ٠جذٚٚ، اٌؼٕظشٞ ١ٌٍّض إٌّب٘ؼخ اٌّؼب٘ذاد ٚاؽزشاَ اٌّؼزمذ ؽّش٠ّخ ثؾّغخ  ِغأٌخ أ

  ِٕز اٌجبؽض١ٓ ٚ اٌفمٙبء ػذ٠ذ ا٘زّبَ اعزمطجذ اإلسس ِٛأغ ِٓ وّبٔغ اٌّذ٠ٓ اخزًلف

 ػٕذ اإلسس رّٕغ ِؼظّٙب ٚعبءد، ا١ٌّشاس ِغبي فٟ اٌمشاساد رٛارشدلذ ٚ ػمٛد

 ٠زٛاسس ال: »-اٌغًلَ ػ١ٍٗ- مٌٛٗاعزذالالً ثوّب روش اٌفمٙبء ٚاٌؼٍّبء  ،اٌّذ٠ٓ اخزًلف

 ٚال اًٌٍّ أً٘ ٔشس ال: "-ػٕٗ هللا سػٟ- اٌخطبة ثٓ ػّش ٚثمٛي. «ٍِز١ٓ أً٘

 ٠غٍُ أْ ئاِل اٌّغٍُ اٌىبفش ٚال اٌىبفش اٌّغٍُ ٠شسٚثبٌزبٌٟ ال . ًٍِلً  فغّبُ٘" ٠شصٛٔب

 ٌُ اٌمغُ ٚلجً ِٛسٚصٗ ِٛد ثؼذ ػجذ ػزك ٚئِْ ٠شس، ال ٚػٕٗ ف١شصٗ، ١ِشاصٗ لغُ لجً

 ..ٚاؽذاً  ٚعٙبً  ٠شس
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  َانمشجغ  انمصبدس

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ 

 اَالً : انكزت

 داس ،ٕؽ اٌّخزبس، اٌذس ػٍٝ اٌّؾزبس سد ؽبش١خ ا١ِٓ، ِؾّذ ػبثذ٠ٓ، اثٓ -ٔ

 .٘ـ،9ٖٙٔث١شٚد، -اٌفىش

 .ث١شٚد -اٌؼشة ٌغبْ داس ،ٕؽ اٌؼشة، ٌغبْ ِٕظٛس، اثٓ  -ٕ

 ،(٘ـ ٔ٘ٗ: اٌّزٛفٝ) اٌظمٍٟ اٌز١ّّٟ ٠ٛٔظ ثٓ هللا ػجذ ثٓ ِؾّذ ثىش أثٛ -ٖ

 - اإلعًلِٟ اٌزشاس ٚئؽ١بء اٌؼ١ٍّخ اٌجؾٛس ػٙذ ،ٔؽ اٌّذٚٔخ، ٌّغبئً اٌغبِغ

 - ٘ـ ٖٗٗٔ ،(ثطجؼٙب اٌّٛطٝ اٌغبِؼ١خ اٌشعبئً عٍغٍخ) اٌمشٜ أَ عبِؼخ

ٕٖٓٔ َ. 

  ، ٓٙ،ص ٚاٌمبْٔٛ ٚاٌمؼبء اٌفمخ فٟ اٌشخظ١خ األؽٛاي ، اٌىج١غٟ اؽّذ -ٗ

 . 911ٔ، ثغذاد ، ٙؽ

 إٌَّم١ِت اثٓ اٌذ٠ٓ شٙبة اٌؼجبط، أثٛ اٌشِٟٚ، هللا ػجذ ثٓ ٌإٌإ ثٓ أؽّذ -٘

ػذح اٌغبٌِه ػّذح ،(٘ـ1ٙ9: اٌّزٛفٝ) اٌشبفؼٟ  اٌشإْٚ ،ٔؽ إٌَّبِعه، َٚ

 .99َٕٔ  لطش، اٌذ١ٕ٠خ،

 اٌفم١ٙخ اٌّٛعٛػخ اٌى٠ٛز١خ، األٚلبف ٚصاسح رظذس٘ب، اٌؼٍّبء ِٓ عّبػخ -ٙ

 (.٘ـ 1ٕٗٔ - ٗٓٗٔ ِٓ) اٌى٠ٛذ، – داساٌغًلعً ،ٕؽ اٌى٠ٛز١خ،

 اال١ٍ٘خ ٚإٌشش اٌطجغ ششوخ ،ٔؽ اٌضٚاط، اؽىبَ األػظّٟ، ػٍٟ ؽغ١ٓ -1

 .9ٗ9َٔ ثغذاد، -اٌّؾذٚدح

 داس ِىزجخ ،ٔؽ اٌشخظ١خ، االؽٛاي لبْٔٛ ششػ اٌزىشٚسٞ، ػضّبْ اٌذوزٛس -9

 .َٕٗٓٓ اٌجٍذ، ٚعؾ -ػّبْ ٚاٌزٛص٠غ ٌٍٕشش اٌضمبفخ

، ُِظطفٝ اٌذوزٛس -9 ْٓ  اٌفمٗ اٌّشْشثغٟ، ػٍٟ اٌجُغب، ُِظطفٝ اٌذوزٛس اٌِخ

 ٌٍطجبػخ اٌمٍُ داس ،ٗؽ رؼبٌٝ، هللا سؽّٗ اٌشبفؼٟ اإلِبَ ِز٘ت ػٍٝ إٌّٙغٟ

 .َ 99ٕٔ - ٘ـ ٖٔٗٔ دِشك، ٚاٌزٛص٠غ، ٚإٌشش

 اال١ِش٠خ اٌّطجؼخ ،ٙؽ ا١ٌّٕش، اٌّظجبػ ػٍٟ، ثٓ اؽّذ ، اٌشافؼٟ -ٓٔ

 .9َٕ٘ٔ ثبٌمب٘شح،

 اٌشٍِٟ اٌذ٠ٓ شٙبة ؽّضح ثٓ أؽّذ اٌؼجبط أثٟ ثٓ ِؾّذ اٌذ٠ٓ شّظ -ٔٔ

 .ث١شٚد  اٌّؼشفخ داس سعًلْ، اثٓ صثذ ششػ اٌج١بْ غب٠خ (٘ـٗٓٓٔ: اٌّزٛفٝ)

 فٟ اٌشخظ١خ االؽٛاي اؽىبَ ،(٘ـ1ٖ٘ٔد) خًلف اٌٛ٘بة ػجذ -ٕٔ

 .9ٖ9َٔ - ٘ـ1ٖ٘ٔ اٌمب٘شح، اٌّظش٠خ اٌىزت داس ،ٕؽ االعًل١ِخ، اٌشش٠ؼخ

 -اٌّؼبٟٔ ِطجؼخ اٌشخظ١خ، االؽٛاي لبْٔٛ ششػ خشٚف، اٌذ٠ٓ ػًلء -ٖٔ

 .ٔط َ،9ٕٙٔ ٘ـ،9ٖٔٔ ثغذاد،
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 اثٓ اٌؾغٓ أثٛ اٌفبعٟ، اٌؾ١ّشٞ اٌىزبِٟ اٌٍّه ػجذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ -ٗٔ

 اٌؾذ٠ضخ اٌفبسٚق ،ٔؽ اإلعّبع، ِغبئً فٟ اإللٕبع ،(٘ـ9ٕٙ: اٌّزٛفٝ) اٌمطبْ

 .ٕط َ، ٕٗٓٓ - ٘ـ ٕٗٗٔ ٚإٌشش، ٌٍطجبػخ

 .ث١شٚد -اٌؼ١ٍّخ اٌىزت داس األَ، اٌشبفؼٟ، ادس٠ظ ثٓ ِؾّذ -٘ٔ

 اٌفىش داس ،ٖؽ ٚاصبسٖ، اٌضٚاط ػمذ فٟ ِؾبػشاد ص٘شح، اثٛ ِؾّذ -ٙٔ

 .((اٌمب٘شح -اٌؼشثٟ

 رشر١ت فٟ اٌظٕبئغ ثذائغ اٌىبعبٟٔ، ِغؼٛد ثٓ ثىش اثٛ ا١ِٓ ِؾّذ -1ٔ

 .99َٕٔ ث١شٚد، ،ٕؽ اٌششائغ،

 فٟ اإلعًلِٟ اٌفمٗ ِخزظش اٌز٠ٛغشٞ، هللا ػجذ ثٓ ئثشا١ُ٘ ثٓ ِؾّذ -9ٔ

 اٌغؼٛد٠خ، اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ اٌّغزّغ، أطذاء داس ،ٔٔؽ ٚاٌغٕخ، اٌمشآْ ػٛء

 .َ ٕٓٔٓ - ٘ـ ٖٔٗٔ

 ِٕظٛس اثٓ اٌذ٠ٓ عّبي اٌفؼً، أثٛ ػٍٝ، ثٓ ِىشَ ثٓ ِؾّذ -9ٔ

 داس ،ٖؽ اٌؼشة، ٌغبْ ،(٘ـ1ٔٔ: اٌّزٛفٝ) اإلفش٠مٝ اٌش٠ٚفؼٝ األٔظبسٞ

 .ٔٔٔ/ٕ:  ٘ـ ٗٔٗٔ ث١شٚد، – طبدس

 ٌٍٕشش اٌذ١ٌٚخ اٌؼ١ٍّخ اٌذاس ،ٔؽ اٌضٚع١خ، ٚاصبس اؽىبَ عّبسح، ِؾّذ -ٕٓ

 اٌؾغ١شٞ، ػّبسح – اٌؾغ١ٕٟ اٌغبِغ عبؽخ - اٌجٍذ ٚعؾ -ػّبْ ٚاٌزٛص٠غ

َٕٕٓٓ. 

 -اٌّزٕجٟ شبسع -ثغذاد -اٌغٕٙٛسٞ داس ،ٕؽ اٌضٌّٟ، اثشا١ُ٘ ِظطفٝ -ٕٔ

 .عٟ اٌىب٘خ ػّبسح

 اٌجٙٛرٝ ئدس٠ظ ثٓ ؽغٓ اثٓ اٌذ٠ٓ طًلػ ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ ِٕظٛس -ٕٕ

 اٌىزت داس اإللٕبع، ِزٓ ػٓ اٌمٕبع وشبف ،(٘ـٔ٘ٓٔ: اٌّزٛفٝ) اٌؾٕجٍٝ

 .ٗط اٌؼ١ٍّخ،

 اٌجٙٛرٝ ئدس٠ظ ثٓ ؽغٓ اثٓ اٌذ٠ٓ طًلػ ثٓ ٠ٛٔظ ثٓ ِٕظٛس -ٖٕ

 . ٔؽ اٌؾٕجٍٝ،

 اٌّمذعٟ لذاِخ ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ ثٓ هللا ػجذ ِؾّذ أثٛ اٌذ٠ٓ ِٛفك -ٕٗ

 هللا سؽّٗ اٌش١جبٟٔ ؽٕجً ثٓ أؽّذ اإلِبَ فمٗ فٟ اٌّمٕغ ،(٘ـ ٕٓٙ: اٌّزٛفٝ)

 ٕٔٗٔ اٌغؼٛد٠خ، اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ - عذح ٌٍزٛص٠غ، اٌغٛادٞ ِىزجخ ،ٔؽ رؼبٌٝ،

 .َ ٕٓٓٓ - ٘ـ

 اٌّىزجخ ،ٖٔؽ االعًلَ، فٟ ٚاٌؾشاَ اٌؾًلي اٌمشػبٚٞ، ٠ٛعف -ٕ٘

 .99َٓٔ ث١شٚد، -االعًلِٟ

 

 صبوٕبً : مصبدس انقبوُن

 .ٚرؼذ٠ًلرٗ 9٘9ٔ ٌغٕخ( 99ٔ) سلُ إٌبفز اٌؼشالٟ اٌشخظ١خ االؽٛاي لبْٔٛ -ٔ


