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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 ادؼدمي 

وكستغػره، وكعوذ باوهلل مان  إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـه

رشور أكػسـو ومن شقئوت أظامفـو، من هيده اهلل ؾال مضال فاه، 

ومن يضؾل ؾال هاويي فاه، وأصافد أن ل إفاه إل اهلل وحاده ل 

رشيك فاه، وأصافد أنحم دؿادًا ظ اده ورشاوفه،  اذ اهلل ظؾقاه 

وظذ آفه و ح ه ومان اهتادى يدياه إػ ياود افادين، وشاؾم 

 أمو بعد:  ..تسؾقاًم ـثراً 

ؾؼااد ـثاار افسااماس ظاان مساالفي أخااذ اعجاار ظااذ اف ااػوظي 

حتى  ور اف عض  افتي ل تتضؿن ظؿاًل حؼقؼقوًّ، )افواشطي(،

يتؽسى مـفو مان ذوي افـػاوذ، وه هاذا اف حاٌ كاع فؽاالد 

 أهل افعؾم ه هذه ادسلفي ومن اهلل أشتؿد افعون

 :ظذ افـحو اآليتاف حٌ  تؼسقامت ؽونتوش
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 ب قون مصطؾحوت اف حٌمتفقد 

 ظذ اف ػوظي مـع ادعووضي احلديٌ افواري هختريٍ أول: 

 ثوكقو: ـالد أهل افعؾم ظذ احلديٌ

: تػسر ـون أخذ افعاو  ظاذ اف اػوظي مان أباوا  ثوفثوً 

 افربو

 بلؿسومفو اف ػوظيحؽم أخذ ظو  ظذ : رابعوً 

 .افس قلاهلل ادوؾق واهلويي إػ شواء و

 عبدالعزيز بن سعد الدغيثر د. 

 

Asd9406@gmail.com 

 

mailto:Asd9406@gmail.com
mailto:Asd9406@gmail.com
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ه اف دايي يؾزد تعريف ادصطؾحوت افوارية ه اف حٌ وبقوهنو ؾقام 

 يليت:

ؾقفاو اعجار  : ت ؿل ـل مو يؿثل مؼوبال مويياوًّ، ويادخلاعتعو 

 واجلعل.

: الكضااامد إػ آخاار كااووا فااه وشااوكال ظـااه، وأـثاار مااو اف ااػوظي

يساتعؿل ه اكضااامد مان هااو أظااذ حرماي ومرت ااي إػ مان هااو أيكااى. 

 .رشم: صػع( –)ادػريات فؾراؽى اع ػفوين 

 .1/141. ادعجم افوشقط )اجلوهي( اجلوه، وادمـزَفي َوافمؼدر: اجلوه

، وجمؿل افؾغاي لبان ؾاورس 6/3321يـظر: افصحوح فؾجوهري و

، ماوية )جاوه( ه  12/484، وفسون افعر  لبان مـظاور 1/444

 اجلؿقع.
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 361/  4وأمحاد ه ادساـد  2441وروى أبو ياوي ه شــه برؿم 

: ؿاوس وشؾم ظؾقه اهلل  ذ افـ ي ظن - ظـه اهلل ريض – ظن أيب أمومي

أتى بوبو  ؾؼد ؾؼ ؾفو، ظؾقفو هديي فه ؾلهدى ب ػوظي، عخقه صػع من»

ه افسؾساؾي  –رمحاه اهلل  –وحساـه اعف اوين  «ظظقام مان أباوا  افرباو

 .2464افصحقحي برؿم 

 

 – اهلل رمحااه –دؿاد باان ظ ادافوهو  هاذا احلاديٌ أوريه اامااود 

 ": - اهلل رمحاه – ؿاوس ثام افؽ وكر، ـتو  ه اف ػوظي ظذ اهلديي بو 

 يطؾاى أن افسحً: ؿوس - ظـه اهلل ريض - مسعوي بن اهلل ظ د وظن

 ظـاه مرساو  ظان وفاه. ؾقؼ ؾفو إفقه ؾقفدي فه ؾتؼه احلوجي افرجل

 "ثرا ؾفو شاحً ـ أو ؿؾقال ظؾقفو ؾلظطوه مظؾؿي مسؾم ظن ري من

 –، وأثر ابان مساعوي 144ر فؾ قخ دؿد بن ظ دافوهو  ص افؽ وك

 .6/182أوريه افؼرض ي ه تػسره   - ظـه اهلل ريض
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: 2/246 اف ااوري ؾاات  ه – اهلل رمحااه –ؿااوس اامااود اباان رجااى 

بو اهللحمُ َوَأَحلحم "} َد افرِّ [ ، ؾاام ـاون بقعاو ؾفاو 344]اف ؼارة: {افمَ قمَع َوَحرحم

أي: هو زيوية ظذ اف قع افاذي حالس، ومو مل يؽن بقعو ؾفو ربو حراد: 

أحؾه اهلل. ؾدخل ه حتريم افربو كقع أـل ادوس بودعووضاوت اف وضؾاي 

، مثل ربو افػضل ؾاقام حارد ؾقاه افتػوضال، ورباو افـساوء ؾاقام ادحرمي

ؾقه افـسل، ومثل أثامن اعظقون ادحرمي، ـوخلؿر وادقتي واخلـزيار حرد 

 ."ومثل ؿ وس اهلديي ظذ اف ػوظيواع ـود، 

 : 3/48 افسالد ش ل ه – اهلل رمحه –وؿوس اامود افصـعوين 

وتسؿقته ربو من باو  الشاتعورة فؾ ا ه بقاـفام، وذفاك عن  ..."

 ." مؼوبؾي ظو  وهذا مثؾهافربو هو افزيوية ه ادوس من افغر ل ه

ؿوس  وحى ؾت  افويوي: ]وذفك عن اف ػوظي احلسـي مـادو  و

إفقفو وؿد تؽون واج ي ؾلخذ اهلديي ظؾقفو يضقع أجرهاو ـاام أن افرباو 

 .11/221يضقع احلالس[ ظون ادع وي 

فرجال ه حوجاي، ؾؼضاقً  –رمحه اهلل  –وصػع احلسن بن شفل 

فه، ؾ ؽره، ؾؼوس فه احلسان: ظاالد ت اؽركو، وكحان كارى أن فؾجاوه 
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. اآليا  افؼااظقي لباان مػؾاا  احلـاا ع "زـااوة ـااام أن فؾااامس زـااوة

3/184. 

 

 بوفـظر فؾـصوص افؼظقي يت غ أن اف ػوظي ؿسامن:

زه افؼا،، احلسـي، وهي اف ػوظي ؾاقام يقاافؼسم اعوس: اف ػوظي 

 - اذ اهلل ظؾقاه وشاؾم  -وي سط خؾوهو من افعو ، ومـه ؿوفاه 

( ومسااؾم 11/441رواه اف خااوري )افػاات   "اصااػعوا تاامجروا ":

 (.16/144)رشح افـووي 

 افؼسم افثوين: اف ػوظي افسقئي، وهي اف ػوظي ؾقام حيرمه افؼ،.

اَػعم َصااَػوَظًي  "افـسااوء :ويفقال ذفاك ؿوفااه تعاوػ ه شاورة  َمانم َي م

ٌل ِمـمَفو  َػعم َصَػوَظًي َشقَِّئًي َيُؽنم َفُه ـِػم َحَسـًَي َيُؽنم َفُه َكِصقٌى ِمـمَفو َوَمنم َي م

ٍء ُمِؼقًتو ) لِّ ََشم ـُ وَن اهللحمُ َظَذ  ـَ  ."(84َو

 رمحاه – اف خوري أوريه مو ظذ معؾؼو – اهلل رمحه –ؿوس ابن حجر 

باو  ؿااوس اهلل تعاوػ مان ي اػع صااػوظي  "حقحه وكصاه: ا ه – اهلل

ؾقاه إصااورة إػ أن ": ابان حجاار ؿااوس "حساـي يؽاان فاه كصااقى مـفاو

اعجر ظذ اف اػوظي فاقس ظاذ افعؿاود بال بصاوص باام  اوز ؾقاه 
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اف ػوظي وهي اف ػوظي احلسـي وضوبطفو مو أذن ؾقه افؼ، يون ماو مل 

 .441/  11ؾت  اف وري  "يلذن ؾقه

 اهلل رمحاه –أن اعؿسود ثالثي، وكص ـالماهاامود افصـعوين وذـر 

 : 3/48 افسالد ش ل ه –

 :فعل ادراي"

إذا ـوكً اف ػوظي ه واجى ـوف ػوظي ظـد افساؾطون ه   -1

 إكؼوذ ادظؾود من يد افظومل

أو ـوكاً ه دظااور ـوف اػوظي ظـااده ه توفقاي طااومل ظااذ   -3

 افرظقي

ؾنهنااو ه اعوػ واج ااي ؾلخااذ اهلديااي ه مؼوبؾفااو داارد، وافثوكقااي  

 دظورة ؾؼ ضفو ه مؼوبؾفو دظور، 

 :وأمو إذا ـوكً اف ػوظي ه أمر م وح -2

ؾؾعؾه جاوكز أخاذ اهلدياي عهناو مؽوؾالة ظاذ إحساون ؽار   -

  .واجى

وحيتؿل أهنو حترد عن اف ػوظي َشء يسار ل تمخاذ ظؾقاه  -

 .أ ها "مؽوؾلة

ذـار الحاتامس يون أن  –رمحاه اهلل  –اامود افصـعوين أن  ويؾحظ

 يزد بت ـقه.
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وؾصال اف اوؾعقي حاولت أخاذ ظاو  ظاذ اف اػوظي، ؾؼاد ؿاوس 

 ، ظذ افـحو اآليت:(211/  4ظذ روضي افطوفى افرمع ه حوصقته 

إن أهدى اد ػو، فه هديي دن ي ػع فه ظـد افسؾطون، وكحوه من 

  :أربو  افوليي

ؾاانن ـوكااً اف ااػوظي فطؾااى دظااور، أو إشااؼوط حااق أو  -1

معوكي ظذ طؾم، أو تؼديؿه ه وليي ظذ ؽره ممن هاو أوػ ياو مـاه، 

 ؾؼ وهلو حراد بولتػو ، 

وإن ـوكً: فرؾع مظؾؿي ظن اد ػو، فه أو إيصوس حق فه  -3

 :أو توفقته وليي يستحؼفو

 ؾنن رشط اهلديي ظذ اد ػو، فه ؾؼ وهلو حراد أيضو.  - أ

وإن ؿوس اد ػو، فه: هذه اهلدياي جازاء صاػوظتك ؾؼ وهلاو  -  

 حراد ـذفك. 

 :أمو إن مل يؼط اف وؾع ومل يذـر ادفدي أهنو جزاء - ت

ؾؼاوس اف اوؾعقي: ل يؽاره  ،ؾنن ـون هيدى فه ؿ ل اف ػوظي (1

 فه افؼ وس، 

 وإل ـره إل أن يؽوؾئه ظؾقفو ؾنن ـوؾله ظؾقفو مل يؽره  (3

ه افزواجار ظان  –رمحاه اهلل  – اف اوؾعي وكؼل ابن حجر اهلقتؿاي

أن افـفي دؿوس ظذ اف ػوظي ه درد، وأمو  3/111 اؿساف افؽ وكر

اف ػوظي ه إخراج شجغ بحقٌ ي ػع فه وياتؽؾم ه خال اه، ؾنكاه 
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ورجحه اعف وين ه افسؾسؾي افصحقحي  يوز، وتؽون جعوفي جوكزة.

د بـصاه مالخوذ مان وهذا افؽاال، 2464ه تعؾقؼه ظذ احلديٌ رؿم 

، وكسى افؼاوس باوجلواز ظاذ 144ص  –رمحه اهلل  –ؾتووى افـووي 

أكه جعوفي فإلمود افؼػاوس اداروزي وت عاه افؼاويض حساغ، و او مان 

 ـ ور ادجتفدين ه ادذهى اف وؾعي.

أن رشط  –رمحاه اهلل  –ويػفم من ـاالد ااماود افغازال اف اوؾعي 

اعتعو  ه اف ػوظي درد، بخالف ااظطوء بال رشط، ؾفو من باو  

 .3/311حسن افؼضوء. ااحقوء 

ه حوصقي ري ادحتاور  –رمحه اهلل  –وأمو احلـػقي ؾذـر ابن ظوبدين 

أكه فو ؿه أحد آلخر حوجي من ؽار ضؿاع ول رشط ول  4/263

س ل بالس ظرف يؼيض بؾزود ذفك، ؾلهدى إفقه بعد ذفاك ؾفاو حاال

 به.

مواهاى و 2/44وأمو ادوفؽقي ؾؼد ذـر افدريير ه افؼح افؽ ار 

مااو حو ااؾه أن ثالثااي ل تؽااون إل هلل  342 /6اجلؾقاال فؾحطااو 

 افؼر  وافضامن واجلوه. ؾفم يؿـعون أخذ اعجر ظذ اجلوه بنضال .

: ثؿان اجلاوه 2/334وؿوس افدشوؿي ه حوصقته ظذ افؼاح افؽ ار 

عكه من بو  اعجر ظذ افواجى، ول يى ظذ ااكسون أن إكام حرد 

 ."يذهى مع ـل أحد
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ل ياوز فؾ اوؾع أخاذ هدياي بحاوس مان ؾؼاوفوا بلكاه  احلـوبؾايأمو و

اعحااواس، عهنااو ـااوعجرة، واف ااػوظي احلسااـي ماان ادصااوف  افعومااي 

، وااكصاوف 214/  6ه مؼوبؾفو. ـ وف افؼـاو، ؾقحرد أخذ َشء 

 .11/314فؾؿرياوي 

 :4/281وه مطوفى أول افـفى 

ويى ظذ مان صاػع صاػوظي آلخار، ؾلهادى فاه هدياي أن يريهاو 

من صاػع عخقاه صاػوظي، ؾلهادى فاه »ظؾقه؛ دو )ه حديٌ أيب ياوي: 

 « ( .هديي؛ ؾؼد أتى بوبو ظظقام من أبوا  افربو

افؼوظادة اخلؿساغ بعاد ادوكاي:  ه  -رمحاه اهلل  – ؿوس ابن رجاىو

ومـفو اهلديي دان ي اػع فاه ظـاد افساؾطون وكحاوه؛ ؾاال ياوز. ذـاره 

افؼويض: وأومل إفقاه أمحاد؛ عهناو ـاوعجرة، واف اػوظي مان ادصاوف  

 افعومي؛ ؾال يوز أخذ اعجرة ظؾقفو.

 : 4/434 افػرو، ه – اهلل رمحه –وؿوس ابن مػؾ  

وشام بان ظ قاد اهلل ؾؾاام تاوػ ( أي  افؼهاا211توـون افزجاوج)

افاوزارة ـااون وطقػتااه ظاار  افؼصااص وؿضااوء اعصااغوس وي ااورط 

ويلخذ مو أمؽـه، ؿوس ابن اجلوزي ه ادـتظم: يى ظذ افولة إيصوس 

ؿصص أهل احلواكٍ، ؾنؿومي من يلخذ اجلعال ظاذ هاذا حاراد، ؾانن 

ـون افزجاوج ل يعؾام ماو ه هاذا ؾفاو جفال، وإل ؾحؽويتاه ه ؽوياي 
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افؼ  ، ؾـعوذ بوهلل من ؿؾي افػؼه. ويتوجه احتامس، وفعؾاه طاوهر ـاالد 

ابان اجلااوزي: إن وجاى ظؾقااه حارد وإل ؾااال، واهلل شا حوكه وتعااوػ 

 أظؾم.

وكص ابن حازد ظاذ جاواز ؿ اوس هدياي اد اػو، فاه، باال رشط. 

 .1/148ادحذ 

 ومن افعؾامء افذين أـدوا ادـع من يليت:

-رمحااه اهلل  -ؿاوس ، ؾؼاد  -رمحاه اهلل  –ااماود ابان تقؿقاي  -1

وأمو اهلديي ه اف ػوظي مثل أن ي ػع فرجل ظـاد ول أمار أن يرؾاع "

ظـه مظؾؿي أو يو ل إفقه حؼه أو يوفقه وليي يستحؼفو أو يستخدمه 

ه اجلـد ادؼوتؾي وهو يستحق أو يعطقه من ادوس ادوؿوف ظذ افػؼراء 

و ؽرهم وهو من أهل الشتحؼو ، أو افػؼفوء أو افؼراء أو افـسوك أ

ل ياوز ومثل هذه اف ػوظي ظذ ؾعل واجى أو ترك درد ؾفذا أيضًو 

بترصا  باه( هذا هو ادالمور ،.. بل ي ػع ول يلخذ. ؾقه ؿ وس اهلديي،

 .448 : ص يافػتووى ادرصي

 :4/144 افؽزى افػتووى ه – اهلل رمحه –وؿوس اامود ابن تقؿقي 

ويؼوس هلذا اف وؾع افذي فه احلوجي افتي تؼ ال ياو اف اػوظي: ياى 

ظؾقك أن تؽون كو حو هلل ورشوفه وعكؿي ادسؾؿغ وظومتفم. وفاو 

مل يؽن فك هذا اجلوه واداوس، ؾؽقاف إذا ـاون فاك هاذا اجلاوه واداوس، 
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، ؾنن هذا من أظظم ضوظته، وتـػع هذا ادساتحق بؿعووكتاه ظاذ .... 

 أن تصع وتصود و وهد ه ش قل اهلل.ذفك، ـام ظؾقك 

شاا ل ، وكااص ـالمااه ه  – اهلل رمحااه –افصااـعوين اامااود  -3

 : 3/48افسالد 

ؾقه يفقل ظذ حتريم اهلديي ه مؼوبؾي اف ػوظي وطوهره شواء ـون "

ؿو دا فذفك ظـد اف ػوظي أو ؽر ؿو د هلاو وتساؿقته رباو مان باو  

هو افزيوية ه ادوس من افغار الشتعورة فؾ  ه بقـفام، وذفك عن افربو 

ل ه مؼوبؾي ظاو  وهاذا مثؾاه، وفعال اداراي إذا ـوكاً اف اػوظي ه 

واجى ـوف اػوظي ظـاد افساؾطون ه إكؼاوذ ادظؾاود مان ياد افظاومل أو 

ـوكً ه دظور ـوف ػوظي ظـاده ه توفقاي طاومل ظاذ افرظقاي ؾنهناو ه 

وكقاي دظاورة ؾؼ ضافو اعوػ واج ي ؾلخذ اهلديي ه مؼوبؾفو درد، وافث

ه مؼوبؾفو دظور، وأمو إذا ـوكً اف ػوظي ه أمار م اوح ؾؾعؾاه جاوكز 

أخذ اهلديي عهنو مؽوؾلة ظذ إحسون ؽار واجاى وحيتؿال أهناو حتارد 

 عن اف ػوظي َشء يسر ل تمخذ ظؾقه مؽوؾلة.

ه كقاال ، وكااص ـالمااه  – اهلل رمحااه –اف ااوـوين  اامااود -2

 :8/211 اعوضور

 .ؾقه ادـع من ؿ وس اهلديي من اشتعون يو ظذ يؾع مظؾؿته



 

 ن اأَلضراراالختيار يف مسائل التعويض ع
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 3/214ه افدراري ادضاقي   – اهلل رمحه –اف وـوين  اامود وؿوس

 ه ذـر ادحرموت: ومن ذفك اهلديي دن يؼيض فؾؿفدي حوجي.

 ، وكاص ـالماه -رمحاه اهلل  –اف قخ  ديق حسان خاون  -4

 :3/166ه افروضي اف فقي 

 . "ن يؼيض فؾؿفدي حوجيومن ذفك اهلديي د"

 – اهلل رمحه – ؾؼد ؿوس –رمحه اهلل  –اف قخ دؿد افعثقؿغ  -4

 :322 رؿم ادػتوح اف و  فؼوء ه

اف ػوظي فإلكسون أن يؽون ه وطقػي عخذ ماوس هاذا ل ياوز؛  "

... ثم ؿوس افسوكل: أتعاو  ياو صاقخف. ؾؼاوس اف اقخ: أتعاو  ظؼاة 

بريوفغ إػ افداكرة، فو ؿومً أتعوبه ل تساووي  آلفف! يلخذ تؽيس

مخسامكي ريوس. ؾؼوس افسوكل: هو ل يرَش ادسئوفغ فؽن فه جوه ظـاد 

 عن ياوز؛ ل جاوه فه ـون إذا:  - اهلل رمحه –ادسئوفغف ؾؼوس اف قخ 

 .صقئوً  خرس مو معـوي أمر اجلوه

أظؾام و اذ اهلل وشاؾم ظاذ ك قـاو دؿاد وظاذ آفاه و اح ه واهلل 

 أكعغ.


