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 تطبيقية نفى الحقائق الشرعية دراسة أصولية
 أذٞ دٝس ع٤ذ قحٓذ جُٜذ٣ر٠

 هغْ أطٍٞ جُلوٚ, ٤ًِس جُشش٣ؼس ٝجُوحٕٗٞ أع٤ٞؽ, ؾحٓؼس ج٧صٛش,ٓظش.
 Abudoor Sayed. QST @ azhar.edu.eg انربٚذ اإلنكرتَٔٙ

  ادلهخص :

 جُكوحتن جُششػ٤س ٝٓح٤ٛطٜح  ؾ ٗل٣٠كطٟٞ جُركع ػ٠ِ دسجعس جُطح٠ُ : ػٞجذ

 ٓـ ضوغ٤ٔحش جُ٘ل٠ ٝؽشم جعطلحدضٚ ٝجُط٤٤ٔض ذ٤٘ٚ ٝٓح ٣شطرٚ ذٚ 

 ٓـ ػ٬هس ٗل٠ جُكوحتن جُششػ٤س ذؼِّٞ جُٔ٘طن ٝجُِـس ٝأطٍٞ جُلوٚ 

 ٓـ طِس ٗل٠ جُكوحتن جُششػ٤س ذحُٔرحقع جُؿذ٤ُس 

 ٍٓٞ ٝأغشٙ ـ ٝسٝد جُ٘ل٠ ػ٠ِ جُكوحتن جُششػ٤س ٝػ٠ِ جُكٌْ ٝج٩ؾضجء ٝجُور

 ٓـ ٓزجٛد ج٧ط٤٤ُٖٞ ك٠ ٗل٠ جُكوحتن جُششػ٤س ٝأغشٛح ك٠ جُلشٝع جُلو٤ٜس 

 ٗل٠ ـ جُكوحتن ـ جُششػ٤س ـ دسجعس ـ أط٤ُٞس ـ ضطر٤و٤س:  الكلمات المفتاحية
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Denying the Legal Facts, An applied Fundamentalist 

Study 

Abudoor   Sayed Hamed El- Hodibi,  

The Fundamentals of Fiqh Department, College of Sharia 

and Law , Azher University, Assiut Branch , Egypt.  

E-mail: abudoorsayed.ast@azhar.edu.eg  

Abstract: 

Research contains the following: 1- Controls to deny 

legal facts and what they are? 2- Division of negation, 

ways to benefits from it, and distinguishing it from what 

is suspected. 3- The relationship of denial of legal facts 

with the sciences of logic, language and principles of 

Figh.  4- Negation of legal facts is related to argumental 

investigation. 5- Negation came on the legal facts, on the 

ruling, doing and acceptence and its impact. 6- Doctrines 

of Fundamentalists in the denial of facts and their impact 

on the Figh branches. 

Key words: Negation, Facts, Legal, Stud Fundamentalist, 

Applied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abudoorsayed.ast@azhar.edu.eg


 

 

  ٘8٘ 

 

 

 أبو دور سيد حامدد/        نفي الحقائق الشرعية دراسة أصولية تطبيقية               

 

 يمذيح
س جُؼوَ ذ٘ٞسٙ, ٝسضد أقٌحّ جُٞؾٞد هرَ ظٜٞسٙ,  َّٞ جُكٔذ هلل جُز١ ٗ

ٝأظٜش ذكٌٔطٚ جُلشع ٖٓ ج٧طٍٞ, ٝأٝػف ذٌطحذٚ جُٔؼوٍٞ ٝجُٔ٘وٍٞ, 

ٝكغش ذٔكٌٔٚ ٓح ضشحذٚ ػ٠ِ ج٧ٗحّ, ٝٗلغ ذظحٛشٙ جُخحص ٝجُؼحّ, ٝٓلٜٞٓٚ 

ئُٚ ئ٫  ٓ٘طٞم أعلحس ؾحٓؼس, ٝئشحسضٚ ٖٓ عٞم جُؼرحد ٫ٓؼس, ٝأشٜذ إٔ ٫

هللا أغرص ُ٘لغٚ ًَ ًٔحٍ, ٝٗل٠ ػٖ ٗلغٚ ًَ ٗوظحٕ جُوذ٣ْ ك٬ ٣وحٍ ُٚ ٓط٠ 

ٝػ٠ِ  --ًحٕ, جُؼظ٤ْ جُز١ ٫ ٣ك٣ٞٚ ٌٓحٕ, ٝأشٜذ إٔ ٓكٔذًج سعٍٞ هللا 

 آُٚ ٝطكرٚ جُط٤ر٤ٖ جٌُشجّ ... ٝذؼذ : 

كإ أطٍٞ جُلوٚ ػِْ ػظْ ٗلؼٚ ٝهذسٙ, ٝػ٬ ششكٚ ٝكخشٙ, ئر ٛٞ ٓػحس 

ششػ٤س, ٝٓ٘حس جُلطحٟٝ جُلشػ٤س جُط٢ ذٜح ط٬ـ جٌُِٔل٤ٖ ٓؼحًشح ج٧قٌحّ جُ

ٝٓؼحدًج, غْ ئٗٚ جُؼٔذز ك٢ ج٫ؾطٜحد, ٝأْٛ ٓح ٣طٞهق ػ٤ِٚ ٖٓ جُٔٞجد, ًٔح ٗض 

 ػ٤ِٚ جُؼِٔحء, ٝٝطلٚ ذٚ ج٧تٔس جُلؼ٬ء. 

ٝجٗط٬هًح ٖٓ أ٤ٔٛس ٛزج جُؼِْ, ٝؾ٬ُس هذسٙ , ٝعٔٞ ٌٓحٗطٚ, ٝددش إٔ 

ٔرحقع جُط٢ جٛطْ ذٜح ج٧ط٤ُٕٞٞ أ٫ ٝٛٞ ٗل٢ جُٔح٤ٛس؛ أض٘حٍٝ ٓركػًح ٖٓ جُ

أط٤ُٞس دسجعس  –} ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ُٜٝزج كا٢٘ٗ أهذّ ذكػًح ذؼ٘ٞجٕ 

 ضطر٤و٤س{ . 

 أًْٛح ْزا ادلٕضٕع : 
 إٔ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ُٚ أغش ًر٤ش ك٢ ج٫عطذ٫ٍ ٝج٫عط٘رحؽ .  -ٔ

س ٝجُط٢ ضؼطرش ٖٓ إٔ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ُٚ طِس ًر٤شز ذحُٔرحقع جُؿذ٤ُ -ٕ

 ٬ٌٔٓش جُٔرحقع ج٧ط٤ُٞس . 

إٔ جُ٘ل٢ ٣شد ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ٣ٝشد ػ٠ِ جُكٌْ ٝج٩ؾضجء ٝجُورٍٞ ٝك٢  -ٖ

 ًَ طٞسز ُٚ أغش ك٢ جُظكس ٝجُلغحد . 

إٔ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٖٓ جُٔرحقع ج٧ط٤ُٞس ٝجُط٢ ُٜح طِس ذؼِّٞ جُِـس  -ٗ

 ٝجُؿذٍ ٝجُٔ٘طن . 

 أصثاب اخرٛاس ادلٕضٕع : 
 ُط٢ دكؼط٢٘ ئ٠ُ جخط٤حس ٛزج جُٔٞػٞع : ٖٓ ج٧عرحخ ج 
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ج٫سضرحؽ جُٞغ٤ن ذ٤ٖ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ٝٓرحقع ج٧ُلحظ ٝأهغحّ  -ٔ

ح ٖٓ ٓرحقع ػِْ أطٍٞ جُلوٚ ٝس٤ًضز  ًٔ جُ٘ظْ ٝجُط٢ ضؼطرش ؾضًءج ٜٓ

 ٖٓ سًحتضٙ. 

إٔ ُ٘ل٢ جُٔح٤ٛس أغش ًر٤ش ك٢ ػرؾ ٓؼح٢ٗ ج٧ُلحظ ٝٓشج٤ٜٓح ٝٓح  -ٕ

 ؽ ج٧قٌحّ جُششػ٤س . ٣طرغ رُي ٖٓ أغش ك٢ جعط٘رح

إٔ ٓٞػٞع ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ٓشضرؾ ذؼِّٞ جُِـس ٝجُٔ٘طن  -ٖ

ٝجُؿذٍ ج٧ط٢ُٞ ٝج٬ٌُّ ٓٔح ٣ؿؼَ جُرحقع ٝجُٔطحُغ ػ٠ِ دسج٣س 

 ذحُظِس جُٞغ٤وس ذ٤ٖ ٛزٙ جُؼِّٞ . 

إٔ ؾٔغ شٞجسد ٛزج جُٔٞػٞع ٝضو٤٤ذ أٝجذذٙ ك٢ علش ٓطشجذؾ  -ٗ

لغ جُٔطحُغ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ ج٧ؾضجء هش٣د جُٔ٘حٍ عَٜ ج٫عط٤ؼحخ ٣٘

 جُٔٞجػغ.

إٔ جُٔكطٟٞ جُلٌش١ ُٜزج جُٔٞػٞع ٢ٔ٘٣ جٌُِٔس ج٧ط٤ُٞس خحطس  -٘

 ك٢ جُؿذٍ ٝجُٔ٘حظشز . 

 انذساصاخ انضاتمح : 
ػ٠ِ ٖٓ أكشد ٛزج جُٔٞػٞع ٫ ك٢ سعحُس  –قغد جؽ٬ػ٢  –ُْ أهق 

 ػ٤ِٔس ٫ٝ ك٢ ًطحخ ئ٫ إٔ ٛزٙ جُٔغأُس ٫ ٣خِٞ ٜٓ٘ح ًطحخ ٖٓ ًطد ج٧طٍٞ

جُ٘ل٢ » عٞجء جُٔظ٘لحش جُوذ٣ٔس أٝ جُٔؼحطشز ٝجُط٢ ٜٓ٘ح سعحُس جُٔحؾغط٤ش 

ُِرحقع دمحم عحُْ ُٝذ دمحم أقٔذ, ًٝٔح ٛٞ ظحٛش « ٝج٩غرحش ػ٘ذ ج٧ط٤٤ُٖٞ

ٖٓ ػ٘ٞجٕ جُشعحُس أٜٗح ػحٓس ك٢ جُ٘ل٢ ٝج٩غرحش , أٓح ٓٞػٞػ٘ح ك٤خطض 

ج٧ط٤٤ُٖٞ  ذؿضت٤س أٝ ٓغأُس ٖٓ ٓغحتَ جُ٘ل٢, ٢ٛٝ ًٔح ػٕ٘ٞ ُٜح ذؼغ

ذـذخٍٞ قشف جُ٘ل٢ ػ٠ِ ج٬ٌُّ, ًحُؿظحص ك٢ أطُٞٚ , أٝ ٗل٢ جُٔح٤ٛس 

دسجعس أط٤ُٞس  –ًٔح رٛد آخشٕٝ ُزج أع٤ٔطٚ : ] ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س 

 ضطر٤و٤س[ . 

 خطح انثحث :
ٝضغ٬٤ًٜ ُِركع ٝجُذسجعس هغٔص ٛزج جُٔٞػٞع ئ٠ُ ٓوذٓس ٝخٔغس  

 ٓرحقع ٝخحضٔس. 

ػ٠ِ أ٤ٔٛس جُٔٞػٞع ٝأعرحخ جخط٤حسٙ ٝجُذسجعحش : كطشطَٔ  أيا ادلمذيح

 جُغحذوس ٝخطس جُركع ٜٝٓ٘ؽ جٌُطحذس ك٤ٚ .
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: ك٢ جُطؼش٣ق ذ٘ل٢ جُٔح٤ٛس ٝجُط٤٤ٔض ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓح هذ ٣شطرٚ ذٚ  ادلثحث األٔل

 ٝك٤ٚ ٓطحُد غ٬غس : 

 : ك٢ ضؼش٣ق جُ٘ل٢ ك٢ جُِـس .  ادلطهة األٔل 

 ح . : ك٢ ضؼش٣ق جُ٘ل٢ جطط٬قً  ادلطهة انثاَٙ 

 : ك٢ جُلشم ذ٤ٖ جُ٘ل٢ ٝج٢ُٜ٘ ٝجُؼذّ ٝجُغِد .  ادلطهة انثانث 

 : ك٢ ضوغ٤ٔحش جُ٘ل٢ ٝؽشم جعطلحدضٚ ٝك٤ٚ ٓطِرحٕ:  ادلثحث انثاَٙ

 : ك٢ ضوغ٤ٔحش جُ٘ل٢ ٝجػطرحسجضٚ .  ادلطهة األٔل 

 : ك٢ ؽشم جعطلحدز جُ٘ل٢ .  ادلطهة انثاَٙ 

جُكوحتن جُششػ٤س ٝك٤ٚ  : ك٢ ٓزجٛد ج٧ط٤٤ُٖٞ ك٢ ٗل٢ ادلثحث انثانث

 ٓطحُد خٔغس : 

 : ك٢ ذ٤حٕ طٞسز جُٔغأُس ٝضكش٣ش ٓكَ جُ٘ضجع ٝعرد جُخ٬ف.  ادلطهة األٔل

: ك٢ ٓزٛد جُوحت٤ِٖ ذإٔ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ٫ ٣ؿؼِٜح ادلطهة انثاَٙ

 ٓؿِٔس ٝأدُطُٚ. 

: ك٢ ٓزٛد جُوحت٤ِٖ ذإٔ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ٣ؿؼِٜح ٓؿِٔس ادلطهة انثانث 

 ٝأدُطٚ . 

 : ك٢ ٓزٛد جُطٞهق ك٢ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ٝأدُطٚ.ادلطهة انشاتع 

 : ك٢ جُشجؾف ٖٓ ٛزٙ جُٔزجٛد ٝٝؾٚ جُطشؾ٤ف ٝٗٞع جُخ٬ف.  ادلطهة اخلايش

: ك٢ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ ج٩ؾضجء ٝجُورٍٞ ٝٗل٢ ادلثحث انشاتع 

 جُلؼَ , ٝك٤ٚ ٓطحُد غ٬غس : 

 جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ ج٩ؾضجء ٝد٫ُطٜٔح. : ك٢ ادلطهة األٔل  

 :  ك٢ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ جُورٍٞ ٝد٫ُطٜٔح ادلطهة انثاَٙ  

 : ك٢ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ جُلؼَ ٝد٫ُطٜٔح.ادلطهة انثانث  

 : ك٢ ضطر٤وحش كو٤ٜس ػ٠ِ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س.ادلثحث اخلايش

 ٝك٤ٚ خٔظ ٓغحتَ:

 : ك٢ ج٤ُ٘س ك٢ جُٞػٞء ٝجُـغَ .ادلضأنح األٔىل  

 : ك٢ ط٬ز جُٔ٘لشد خِق جُظق . ادلضأنح انثاَٛح  

 : ك٢ هشجءز جُٔأّٓٞ خِق ج٩ٓحّ .ادلضأنح انثانثح  

 : ك٢ ضر٤٤ص ج٤ُ٘س ك٢ جُظّٞ . ادلضأنح انشاتعح  

 : ك٢ جٌُ٘حـ ذـ٤ش ٢ُٝ . ادلضأنح اخلايضح  
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 ع . : ك٢ أْٛ ٗطحتؽ جُرك اخلامتح 

 يُٓج  انثحث : 
ضطرغ جُٔغأُس ٖٓ خ٬ٍ ٓظحدسٛح جُوذ٣ٔس ٝجُٔطأخشز ٓغ ج٫ػطٔحد  -ٔ

 ػ٠ِ جُٔظحدس ج٧ط٤ِس. 

 ذ٤حٕ طٞسز جُٔغأُس ٝضكش٣ش ٓكَ جُ٘ضجع ٝعرد جُخ٬ف .  -ٕ

ضكو٤ن ج٥سجء ضكو٤وًح أط٤ًُٞح ٓغ ج٫عطذ٫ٍ ٌَُ سأ١ ٝذ٤حٕ ٝؾٚ  -ٖ

 جُذ٫ُس . 

حذس ػٜ٘ح ػو٤د رًش جُذ٤َُ ئ٣شجد جُٔ٘حهشحش ٝج٫ػطشجػحش ٝج٩ؾ -ٗ

 ٓرحششز. 

ذ٤حٕ ٗٞع جُخ٬ف ٝغٔشضٚ جُٔطشضرس ػ٤ِٚ ٓغ جُكشص ػ٠ِ ذ٤حٕ  -٘

ٝؾٚ جسضرحؽ جُلشع ذأطِٚ ٤ُظٜش قو٤ن أغش جُوحػذز ك٢ جُلشع 

 ٝذ٤حٕ ص٣ق ٓح ٫ أغش ُٚ . 

 جُكشص ػ٠ِ ػشخ ج٧ٓػِس جُططر٤و٤س جُرؼ٤ذز ػٖ جُؿذٍ جُؼو٤ْ. -ٙ

ش كٌشز أٝ ٗظد د٤َُ أٝ ٓ٘حهشس ج٫ػطشجف ذحُغرن ٧ِٛٚ ك٢ ضوش٣ -5

 أٝ ضشؾ٤ف سأ١ أٝ ئ٣شجدٙ ضٜز٣رًح أٝ ضشض٤رًح . 

ضكو٤ن جُٔزجٛد ٖٓ خ٬ٍ ًطد جُٔزٛد ٓغ ػضٝ آسجء جُؼِٔحء ٖٓ  -8

 ًطرْٜ ٓرحششز ئ٫ ئرج ضؼزس ج٧طَ . 

 ػضٝ ج٣٥حش ُغٞسٛح ٓغ ذ٤حٕ أسهحٜٓح .  -9

 ِس . ضخش٣ؽ ج٧قحد٣ع ٝج٥غحس ذِلظٜح أٝ ذ٘كٞٙ ٖٓ ٓظحٜٗح ج٧ط٤ -ٓٔ

 ضشًص ضشؾٔس ج٧ػ٬ّ ٗظًشج ٫شطٜحسْٛ .  -ٔٔ

 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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 ادلثحث األٔل
 يف ذعشٚف انُفٙ ٔانرفشلح تُّٛ ٔتني يا لذ ٚغرثّ تّ

 ٝك٤ٚ ٓطحُد:  

 :  ك٢ ضؼش٣ق جُ٘ل٢ ك٢ جُِـس .  ادلطهة األٔل

 : ك٢ ضؼش٣ق جُ٘ل٢ جطط٬ًقح . ادلطهة انثاَٙ 

 : ك٢ جُلشم ذ٤ٖ جُ٘ل٢ ٝج٢ُٜ٘ ٝجُؼذّ ٝجُغِد انثادلطهة انث
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 ادلطهة األٔل 
 ذعشٚف انُفٙ يف انهغح

٣طِن جُ٘ل٢ ػ٠ِ ج٩ذؼحد ٝجُطؼش٣س ٝجُط٘ك٤س -ٔ
(ٔ)

, ٝسد ًزُي ك٢ هُٞٚ  

َٖ ج٧َْْسِع{ ضؼح٠ُ :  ِٓ ج  ْٞ ْ٘لَ ُ٣ ْٝ َ }أ
(ٕ)

ٝٓ٘ٚ ٗل٢ جُش٣ف ُٔح ض٘ل٢ ٖٓ  

ُشق٠ ُٔح ضشجٓص ذٚ جُطشجخ, ٝٗل٢ جُٔطش ُٔح ٣ططح٣ش ٓ٘ٚ, ٝٗل٢ ج

ٖٓ جُطك٤ٖ, ٝٗل٤ص جُكظ٠ ػٖ جُطش٣ن, أ١ ٗك٠ ٝأذؼذ ٝٓ٘ٚ 

ٗل٢ جُوـذس 
(ٖ)

, هحٍ جذٖ كحسط 
(ٗ)

جُٕ٘ٞ ٝجُلحء ٝجُكشف جُٔؼطَ »:  

«أط٤َ ٣ذٍ ػ٠ِ ضؼش٣س جُش٢ء ٖٓ ش٢ء ٝئذؼحدٙ ٓ٘ٚ
(٘)

 . 

٣ٝطِن جُ٘ل٢ ػ٠ِ جُؿِكذ , ضوٍٞ جُؼشخ : ٗل٤ص جُش٢ء ٗل٤ًح, ئرج  -ٕ

ؾكذضٚ
(ٙ)

 . 

طِن جُ٘ل٢ ػ٠ِ ػذّ ج٩غرحش, ٣وحٍ: ك٬ٕ ٣٘ل٢ ٗغد ك٬ٕ, ئرج ُْ ٣ٝ -ٖ

٣ػرطٚ , كحُ٘ل٢ ٓظذس ٗل٢ جُش٢ء ٣٘ل٤ٚ ٗل٤ًح, كحُ٘ل٢ جُشكغ, ٝػذّ 

جُورٍٞ, ٣ٝوحذِٚ ج٩غرحش ٝج٣٩ؿحخ, ٝٓ٘ٚ شحٛذ جُ٘ل٢ : أ١ شحٛذ 

جُذكحع
(5)

  . 

ٝػ٤ِٚ ك٤ذٝس جُ٘ل٢ ذ٤ٖ كؼَ جُلحػَ ُِ٘ل٢, ٝج٫ٗطلحء ٗلغٚ      
(8)

  . 

 

 

                                                           

( , ٙ٘ٗ/٘( , ٝٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس )٣ٖٔٗٓ٘ظش : جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ ٓحدز ٗل٠ )(  1)

 . ( 9ٗٝأعحط جُر٬ؿس )ص /

 ( ٖٓ عٞسز جُٔحتذز . ٖٖؾضء ج٣٥س )(  2)

( ٓحدز ٗل٠ , 8ٓٙ( , ٝٓخطحس جُظكحـ )ص / ٙ٘ٗ/٣٘٘ظش : ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس )(  3)

 ( . ٗٔ٘/ٙٝجُظكحـ ُِؿٞٛش١ )

جذٖ كحسط : ٛٞ جُكغ٤ٖ أقٔذ ذٖ كحسط ذٖ صًش٣ح جُشجص١ ٖٓ ًرحس ػِٔحء جُِـس (  4)

 .ُٜ٘ح٣س جُرذج٣س ٝجٛ . 9ٖ٘ٝجُ٘كٞ , ضٞك٢ ذحُش١ 

( ٓحدز 9ٗٙ( ٓحدز ٗل٢, ٝأعحط جُر٬ؿس )ص/ٙ٘ٗ/٣٘٘ظش : ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس )(  5)

 ٗل٠.

 ( ٓحدز ٗل٠ . 5ٕٗ/٣ٔٗ٘ظش : ُغحٕ جُؼشخ )(  6)

 ( ٓحدز ٗل٠ . ٣ٕٕٖٙ٘ظش : جُٔظرحـ ج٤ُ٘ٔش )ص/ (  7)

 ( . ٣ٕٖ9٘ظش : جُٔظرحـ ج٤ُ٘ٔش ) ص/ (  8)
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 تٛاٌ يفٕٓو انُفٙ عُذ ادلُاطمح ٔانهغٕٚني :
جُ٘ل٢ ػ٘ذ جُِـ٤٣ٖٞ ٫ ٣طكون ك٢ ج٬ٌُّ ئ٫ ذذخٍٞ ئقذٟ أدٝجش  

ح ئ٣ؿحذ٤ًح ذحعطخذجّ  ًٔ جُ٘ل٢, ق٤ع هحُٞج:  جُ٘ل٢ ٛٞ : أعِٞخ خرش١ ض٘ل٢ ذٚ قٌ

…(ئٕ –٤ُظ  –ٓح  –ُٖ  –ُٔح  –ُْ  –ئقذٟ أدٝجش جُ٘ل٢ ) ٫ 
(ٔ)

  . 

وس كاْٜٗ ٫ ٣ؼطرشٕٝ أدٝجش جُ٘ل٢ ششًؽح ك٢ قظٍٞ جُ٘ل٢, أٓح جُٔ٘حؽ 

ُذذزج ػشكذذٞج جُ٘لذذ٢ ذأٗذذٚ : جُٔؼِذذّٞ ؿ٤ذذش جُػحذذذص, ٝٓذذغ رُذذي كذذإ ج٧دٝجش ضؼطرذذش 

ٝع٤ِس ٜٓٔس ك٢ ٓؼشكس جُٔٞؾد ٝجُغحُد ٖٓ جٌُذ٬ّ قحُذس خِٞٛذح ػذٖ أدٝجش 

جُغِد, أٝ ًحٗص ٓ٘ل٤س ذاقذٟ أدٝجش جُغِد
(ٕ)

 . 

حؽوس ٫ ٣٘طؽ ئ٫ ج٩غرحش كوؾًٔح إٔ ٗل٢ جُ٘ل٢ ػ٘ذ جُٔ٘
(ٖ)

, أٓح ػ٘ذ 

جُِـ٤٣ٖٞ كوذ ٣ش٣ذ جُٔطٌِْ إٔ ٣٘ل٢ ٓؼ٠٘ ٖٓ جُٔؼح٢ٗ ك٤ٌشس أدجز جُ٘ل٢ ضأ٤ًذًج 

ُِ٘ل٢
(ٗ)

 . 

أٓح ج٧ط٤ُٕٞٞ ك٤ٜ٘ؿٕٞ ٜٓ٘ؽ جُ٘كحز ك٢ جعطؼٔحٍ جُ٘ل٢ ك٢ ًٞٗٚ طلس 

 ٖٓ طلحش جُخرش, ٣ٝ٘طٜؿٕٞ ٜٓ٘ؽ جُٔ٘حؽوس ك٢ ئؽ٬م جُٔ٘ل٢ ػ٠ِ جُٔؼذّٝ,

ٓط٠ ضؿشد ػٖ أدجز جُ٘ل٢ , ٗكٞ جعطؼٔحٍ جُرشجءز ج٧ط٤ِس ك٢ جُ٘ل٢ 

ج٧ط٢ِ
(٘)

 . 

أٝ « ذٔح»هحٍ جُضسًش٢ ٗو٬ً ػٖ ج٥ٓذ١ : ئٕ جٌُ٘شز ك٢ ع٤حم جُ٘ل٢ 

, ٝعٞجء دخَ جُ٘ل٢ ػ٠ِ كؼَ أٝ ػ٠ِ جعْ, « ٤ُظ»أٝ « ُْ»أٝ « ُٖ»

 ٝعٞجء ذحششٛح جُ٘ل٢ أٝ ػحِٜٓح كاٜٗح ضل٤ذ جُؼّٔٞ .

                                                           

( , ٝأعِٞذح جُ٘ل٢ ٝج٫عطلٜحّ ك٢ جُؼشذ٤س ٖٔ/ٕٔ) ٣٘ظش : أعح٤ُد جُ٘ل٢ ك٢ جُوشإٓ(  1)

 (. ٘ٙ)ص/

( , ٝجُطوش٣د ُكذ جُٔ٘طن ) ص / ٣ٙ8٘ظش : ػٞجذؾ جُٔؼشكس ٫ذٖ قرٌ٘س ) ص/ (  2)

5ٖ .) 

 ( . ٣ٖٔٔ٘ظش : ٓؼ٤حس جُؼِْ ) ص / (  3)

 ( . ٣ٕٔ٘ظش : أعح٤ُد جُ٘ل٢ ك٢ جُؼشذ٤س ) ص/(  4)

( , ٝجُركش 5ٗٔ/ٖٝششـ ٓخطظش جُشٝػس ) ( ,8ٕٓ/٣ٕ٘ظش : قحش٤س جُر٘ح٢ٗ )(  5)

 (. ٕ٘ٔ/ٗجُٔك٤ؾ )
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ػ٢ ػرذ جُٞٛحخ ذ٤ٖ جُ٘ل٢ ك٢ هُٞٚ : ٓح ؾحء٢ٗ أقذ, ٝٓح ٝكشم جُوح

ؾحء٢ٗ ٖٓ أقذ , ٝذ٤ٖ دخُٞٚ ػ٠ِ جٌُ٘شز ٖٓ أعٔحء جُؿ٘ظ ك٢ ٓح ؾحء٢ٗ 

سؾَ , ٝٓح ؾحء٢ٗ ٖٓ سؾَ
(ٔ)

. 

 ادلمصٕد حبشف انُفٙ : 
: ؽشف جُش٢ء ٝقذٙ, ٣ٝطِن ػ٠ِ جُكشٝف جٌُٔطٞذس احلشف نغح

(ٕ)
  ,

َٖ جَُّ٘ح ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ِٓ َٝ َ َػ٠َِ َقْشٍف{ } ْٖ ٣َْؼرُذُ َّللاَّ َٓ ِط 
(ٖ )

 . 

: ًِٔـس دُص ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ك٢ ؿ٤شٛح ُْٝ ضوطشٕ  ٔاحلشف يف اصطالح انُحاج

ذضٓـحٕ 
(ٗ)

. 

ٝػ٘ذ ج٧ط٤٤ُٖٞ ٣شجد ذحُكشف : ج٧ُلحظ جُٔلشدز جُط٢ ضإغش ػ٠ِ ٓؼ٠٘ 

ج٬ٌُّ, كزًشٝج أعٔحء جُششؽ ٝج٫عطلٜحّ, ُْٝ ٣وطظشٝج ػ٠ِ ٓشجد جُ٘كحز ذَ 

 هظشٝج ٓح سعٔٚ أَٛ جُٔؼح٢ٗ . 

ُزج كإ جُكشف جُِـ١ٞ جُز١ ٣طٌِْ ػ٠ِ ٓؼح٤ٗٚ ٝأقٌحٓٚ ٛٞ جُِلع جُٔطظَ 

ذح٧عٔحء ٝج٧كؼحٍ, ًَٝ ؾِٔس ٖٓ جُوٍٞ ٝجُذجخَ ػ٤ِٜح ُطـ٤ش ٓؼح٤ٜٗح 

ٝكٞجتذٛح ٓػَ : )ٖٓ, ٝئ٠ُ , ٝقط٠ , ٝٓح( 
(٘)

 . 

 اصرعًال حشف انُفٙ ) ال ( : 
ػ٠ِ ٝؾٞٙ ٣غطؼَٔ قشف جُ٘ل٢ )٫( 

(ٙ)
: 

                                                           

صجتذز ك٤ٚ , ٝجهطشجٕ جُٔؼ٠٘ ك٢ جُػح٢ٗ ٧ْٗ « ٖٓ»كغحٟٝ ذ٤ٖ جُِلظ٤ٖ ك٢ ج٧ٍٝ ٝإٔ (  1)

هُٞٚ : ٓح ؾحء٢ٗ سؾَ ٣ظِف إٔ ٣شجد ذٚ جٌَُ ٝإٔ ٣شجد ذٚ سؾَ ٝجقذ, كارج دخِص ٖٓ 

( , ٔٙ/ٕ( , ٝج٩ذٜحؼ )ٕ٘ٔ/ُٗٔك٤ؾ )أخِظص جُ٘ل٢ ٬ُعطـشجم ٝؿ٤ش جُلحتذز . جُركش ج

 ( . 5ٕٙ/٘ٝج٤ٌُِحش ٧ذ٢ جُروحء )

 ( . ٔٗٗ( , ٝجُكذٝد ك٢ ػِْ جُ٘كٞ )ص / ٖٔٔ/٣ٖ٘ظش : جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ )(  2)

 ( ٖٓ عٞسز جُكؽ . ٓٔؾضء ج٣٥س )(  3)

 ( . ٣ٗٗٔ٘ظش : جُكذٝد ك٢ ػِْ جُ٘كٞ ) ص / (  4)

 . ( 59ٔ/٣ٕ٘ظش : جُٞجػف ٫ذٖ ػو٤َ )(  5)

( , ٝجُطؼش٣لحش 9ٖٖ/ٔ( , ٝششـ جذٖ ػو٤َ )5ٕٗ/٣ٔ٘ظش : أٝػف جُٔغحُي )(  6)

 ( . 9ٕٗ/ٖ( , ٝٓؼح٢ٗ جُ٘كٞ )ٕٓٗ)ص
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ٗحك٤س ُِؿ٘ظ ٢ٛٝ جُط٢ هظذ ذٜح جُط٘ظ٤ض ػ٠ِ جعطـشجم جُؿ٘ظ  -ٔ

 ًِٚ ٢ٛٝ ضؼَٔ ػَٔ )ئٕ( ذششٝؽ ٜٓ٘ح : 

إٔ ضٌٕٞ ٗحك٤س ُِؿ٘ظ , ٝإٔ ٣ٌٕٞ جعٜٔح ٝخرشٛح ٌٗشض٤ٖ , ٝأ٫ ٣طوذّ جُخرش 

ػ٠ِ ج٫عْ, ٝإٔ ٫ ٣لظَ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جعٜٔح ذلحطَ ٓػَ : جؾطٔؼص ك٤ٚ 

 تْ( . جُششٝؽ ) ٫ سؾَ هح

ػحِٓس ػَٔ ٤ُظ جُكؽ جص٣س ٝرُي ذششٝؽ ٜٓ٘ح : إٔ ٫ ٣لظَ ذ٤ٜ٘ح  -ٕ

ٝذ٤ٖ جعٜٔح ذلحطَ ؿ٤ش جُظشف ٝجُؿحس ٝجُٔؿشٝس, ٝإٔ ٫ 

٣٘طوغ جُ٘ل٢ ذا٫ , ٝإٔ ٫ ٣طوذّ جُخرش ػ٠ِ ج٫عْ, ٝإٔ ٣وغ ك٢ 

 جُشؼش دٕٝ جُ٘ػش , ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٫ٞٔٛح ٌٗشض٤ٖ . 

: ؾحء ص٣ذ ٫ ػٔشٝ, أٝ أٓش ػحؽلس ذششٝؽ إٔ ٣طوذٜٓح ئغرحش ٗكٞ  -ٖ

ٗكٞ : جػشخ ص٣ذًج ٫ ػًٔشج , أٝ ٗذجء ٗكٞ : ٣ح جذٖ أخ٢ ٫ جذٖ 

ػ٢ٔ  ٝإٔ ٫ ضوطشٕ ذؼحؽق ٝئٕ ٣ٌٕٞ جُٔطؼحؽلحٕ ٓطـح٣شجٕ 

 ذك٤ع ٣ٌٕٞ أقذٛٔح ٫ ٣ظذم ػ٠ِ ج٥خش . 

 إٔ ضٌٕٞ ؾٞجذًح ٓ٘حهًؼح ُ٘ؼْ ٝٛزٙ ضكزف جُؿَٔ ذؼذٛح ًػ٤ًشج .  -ٗ

كإ ًحٕ ٓح ذؼذٛح ؾِٔس جع٤ٔس ٝطذسٛح  إٔ ضٌٕٞ ػ٠ِ ؿ٤ش رُي -٘

 ٓؼشكس ٝؾد ضٌشجسٛح .
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 ادلطهة انثاَٙ
 ذعشٚف انُفٙ يف االصطالح

ف ج٧ط٤ُٕٞٞ جُ٘ل٢ ذطؼش٣لحش ضذٍ ػ٠ِ إٔ جُٔخرش ذٚ ٤ُظ ذش٢ء أٝ  ػشَّ

 ٤ُظ ذٔٞؾٞد , ٖٝٓ ٛزٙ جُطؼش٣لحش : 

ج٩خرحس ػٖ ػذّ »ضؼش٣ق ج٩ٓحّ جُشجص١ ق٤ع ػشف جُ٘ل٢ ذــ: -ٔ

«جُش٢ء
(ٔ)

 ٝٗٞهش ٛزج جُطؼش٣ق ٖٓ ؾٜط٤ٖ :  

ج٠ُٝ٧ : إٔ جُ٘ل٢ أػْ ٖٓ ج٩خرحس ذؼذّ جُش٢ء ذَ هذ ٣ٌٕٞ جُش٢ء ٓ٘طل٤ًح ك٢ 

رجضٚ كِٖ ٣كطحؼ ئ٠ُ جهطشجٗٚ ذح٩خرحس ػ٘ٚ ذزُي ٢ٌُ ٣ٌٕٞ ٗل٤ًح 
(ٕ)

 . 

ٝجُػح٤ٗس : إٔ جُ٘ل٢ ٤ُظ هحطًشج ػ٠ِ ج٩خرحس ذإٔ جُش٢ء ػذّ ذَ هذ ٣ٌٕٞ 

ٓػرطس ُِٔخرش ػ٘ٚئخرحًسج ذاٌٗحس طلس 
(ٖ)

 . 

« جٗطضجع جُ٘غرس» ٝػشكٚ جُر٘ح٢ٗ ذــ :  -ٕ
(ٗ)

, ٝٗٞهش ٛزج جُطؼش٣ق  

ذؼذّ شُٔٞٚ ُِ٘ل٢ ج٧ط٢ِ ٝجهطظحسٙ ػ٠ِ جُ٘ل٢ جُطحسب ؛ ٧ٕ 

جُش٢ء هذ ٣ٌٕٞ ٓ٘طل٤ًح ذح٧طحُس ك٬ ٣كطحؼ ئ٠ُ إٔ ٣كٌْ ػ٤ِٚ ذزُي 

. 

٤ُظ  جُخرش جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جُٔخرش ذٚ»ٝػشكٚ جذٖ ػو٤َ ذـ :  -ٖ

٢ء أٝ ٤ُظ ذٔٞؾٞد, ٝجُٔ٘ل٢ ٛٞ جُٔخرش ذؼذٓٚ أٝ ذٌٞٗٚ ٤ُظ ذش

«ذش٢ء
(٘)

, ٝٗٞهش ٛزج جُطؼش٣ق ذإٔ جُ٘ل٢ طلس ٖٓ طلحش جُخرش 

جُخرش ٤ُٝظ ًٗٞػح ٖٓ أٗٞجػٚ كـح٣ش جُطؼش٣ق جُٔؼشف ُٞؾٞد كشم 

 ذ٤ٖ جُخرش ٝطلطٚ . 

                                                           

 ( . ٖٗٔ/ٔ/٣ٕ٘ظش : جُٔكظٍٞ ُِشجص١ )(  1)

 ( .9ٓٔ/٣ٔ٘ظش : ئسشحد جُلكٍٞ ُِشًٞح٢ٗ )(  2)

 ( .٣ٖٕ٘ظش : جُ٘ل٢ ٝج٩غرحش ػ٘ذ ج٧ط٤٤ُٖٞ ) ص/ (  3)

 ( .ٕٖٓ/ٕش٤س جُر٘ح٢ٗ ػ٠ِ ششؼ جُٔك٠ِ ُؿٔغ جُؿٞجٓغ )٣٘ظش : قح(  4)

 ( .ٔٗٔ/٣ٔ٘ظش : جُٞجػف ٫ذٖ ػو٤َ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ )(  5)
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ٝ ًٔح إٔ جُ٘ل٢ ٫ ٣وطظش ػ٠ِ جُذ٫ُس ػ٠ِ إٔ جُٔخرش ذٚ ٤ُظ ذش٢ء أ      

 ٤ُظ ذٔٞؾٞد ُٞؾٞد أش٤حء أخشٟ ٣ٌٖٔ ٗل٤ٜح.

ٝذ٘حء ػ٠ِ ٓح عرن ٣ٌٖٔ ضؼش٣ق جُ٘ل٢ ذح٫ٗطلحء ٗلغٚ ٝٛٞ ػذّ  

جُش٢ء أٝ خِٞٙ ٖٓ ٝطق ٓح ُٝٞ ُْ ٣خرش ػ٘ٚ ذزُي, أٝ ٛٞ ج٩خرحس ػٖ 

 . «ػذّ جُش٢ء أٝ خِٞٙ ٖٓ ٝطق ٓح

 انُفٙ تني احلمٛمح انهغٕٚح ٔاحلمٛمح انغشعٛح : 
٤٤ٖ ًأذ٢ جُكغ٤ٖ جُرظش١, ٝج٩ٓحّ جُشجص١, جخطحس ذؼغ ج٧طُٞ

ٝجُوض٢٘٣ٝ ضؼش٣لًح ُِكو٤وس ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جُكو٤وس جُِـ٣ٞس, ٝجُكو٤وس جُششػ٤س, 

ك٢ أطَ ج٫طط٬ـ  ٓح أك٤ذ ذٜح ٓح ٝػؼص ُٚ» ٝجُكو٤وس جُؼشك٤س, ٝٛٞ : 

«جُز١ ٝهغ جُطخحؽد ذٚ
(ٔ)

 . 

ؼس ػ٠ِ كحُكو٤وس جُششػ٤س ٗغرس ُِششع ٢ٛٝ جُِلع جُٔغطؼَٔ ك٢ جُشش٣

ؿ٤ش ٓح ػ٤ِٚ ك٢ ٝػغ جُِـس , ٝأٓح جُكو٤وس جُِـ٣ٞس ك٘غرس ئ٠ُ ٝػغ جُِـس 

 ٝجُؼشك٤س ٗغرس ُِؼشف . 

ٛزج, ٝهذ جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ ئغرحش جُكو٤وس جُِـ٣ٞس , ٝجخطِلٞج ك٤ٔح 

جعطؼَٔ جُشحسع ٖٓ أُلحظ أَٛ جُِـس ٓػَ ُلع جُظ٬ز ٝجُظّٞ َٛ خشؼ ػٖ 

 ٝػؼْٜ أّ ٫ ؟ ػ٠ِ ٓزٛر٤ٖ : 

 دلزْة األٔل : ا
رٛد جُوحػ٢ جُرحه٢ٗ٬ ٖٝٓ ٝجكوٚ ئ٠ُ ئٌٗحس جُكوحتن جُششػ٤س ٝأٜٗح 

ؿ٤ش ٓٞؾٞدز , ٝٓح ٣ظٖ ذٞؾٞدٙ كٜٞ ٓغطؼَٔ ك٢ ٓؼ٘حٙ جُِـ١ٞ
(ٕ)

 . 

 

 

                                                           

( , ٝجُٔؼطٔذ ٧ذ٢ جُكغ٤ٖ ٣ٔ/95٘ظش : ًشق ج٧عشجس ػٖ أطٍٞ جُرضد١ٝ )(  1)

( ذٜحٓش ٕٕ/ٗ( , ٝج٣٩ؼحـ ُِوض٢٘٣ٝ )8ٕٙ/ٔ( ٝجُٔكظٍٞ ُِشجص١ )ٔٔجُرظش١ )/

 ششٝـ جُطِخ٤ض.

( , ٝجُطوش٣د 8ٖ٘/ٔ( , ٤ٓٝضجٕ ج٧طٍٞ )85ٖ/٣ٔ٘ظش : جُطوش٣د ٝج٩سشحد )(  2)

 ( . ٕٙ٘( , ٝجُٔغٞدز )ص / ٕٓٔ( , ٜٝٗح٣س جُغٍٞ )ص/ 85ٖ/ٔٝج٩سشحد )
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 ادلزْة انثاَٙ :  
رٛد جُؿٜٔٞس ٖٓ جُؼِٔحء ئ٠ُ ئغرحش جُكوحتن جُششػ٤س ٌُْٜ٘ جخطِلٞج  

 ك٢ ٗوِٜح ئ٠ُ ه٤ُٖٞ : 

شحسع ٗوَ ُلع جُظ٬ز ٝجُظّٞ ٝؿ٤شٛٔح ػٖ ٓؼح٤ٜٗح ج٧ٍٝ : إٔ جُ

جُِـ٣ٞس ئ٠ُ ٓؼحٕ ششػ٤س ٗو٬ً ٤ًًِح ذذٕٝ ػ٬هس ذ٤ٖ جُٔؼ٠٘ جُِـ١ٞ ٝجُٔؼ٠٘ 

جُششػ٢ ك٢ٜ ٓؼح٢ٗ ٓرطٌشز جذطٌشٛح جُشحسع ٣ؿٞص إٔ ٫ ٬٣قع ك٤ٜح جُٔؼ٠٘ 

جُِـ١ٞ ٝئرج ٝؾذش ػ٬هس ذ٤ٖ جُٔؼ٤٤ٖ٘ كٜٞ ٖٓ هر٤َ جُظذكس ٝذٚ هحٍ ذؼغ 

٘ل٤س, ٝأذ٢ جُخطحخ ٖٓ جُك٘حذِس ٝذؼغ جُٔؼطضُس ًحذ٢ جُكغ٤ٖ جُرظش١, جُك

ٝأذ٢ ػرذ هللا جُرظش١
(ٔ)

 .  

جُػح٢ٗ : ئٕ جُشحسع ٗوَ ٛزٙ ج٧ُلحظ ػٖ ٓؼ٘حٛح جُِـ١ٞ ٓغ ٝؾٞد ٓ٘حعرس 

ذ٤ٖ جُٔؼ٤٤ٖ٘ كحشطٜشش ذؼذ إٔ ًحٗص ُـ٣ٞس كظحسش قوحتن ششػ٤س ٝئ٤ُٚ 

ٝجُر٤ؼح١ٝ ٝجُضسًش٢رٛد ؾٜٔٞس جُؼِٔحء ًحُـضج٢ُ ٝجُشجص١ 
(ٕ)

  ٞٛٝ ,

 جُظك٤ف ُٞسٝد ج٧دُس ػ٠ِ رُي ٜٝٓ٘ح : 

إٔ جُشحسع هذ جعطؼَٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ك٢ ٓؼح٢ٗ ُٜح ػ٬هس ذٔؼ٘حٛح  -ٔ

جُِـ١ٞ كٜٞ ٤ُظ ٗو٬ً ٤ًًِح ُِلع ذَ ٣ٞؾذ جسضرحؽ ذ٤ٖ جُٔؼ٠٘ جُِـ١ٞ ٝجُٔؼ٠٘ 

 جُششػ٢.

ٓؼ٘حٛح ٝذٔػَ ٓح ضظشف أَٛ جُؼشف ك٢ ذؼغ ج٧ُلحظ ذ٘وِٜح ػٖ   

جُٔٞػٞػس ُٚ أط٬ً كٌزُي ج٧ُلحظ جُششػ٤س ًحُظ٬ز جُط٢ خظظص 

 ٝجعطؼِٔص ك٢ دػحء ٓخظٞص . 

جُو٤حط ػ٠ِ كؼَ أَٛ جُِـس ك٢ ج٧ُلحظ جُؼشك٤س ق٤ع خظض أَٛ  -ٕ

جُِـس" ُلع جُذجذس " ك٢ رٝجش ج٧سذغ ٓغ أٗٚ ٣طِن ػ٠ِ ًَ ٓح ٣ذخ ػ٠ِ 

ششع ك٢ أُلحظ جُظ٬ز ج٧سع ُْٝ ٣ٌ٘ش أقذ ٛزج جُطظشف, كٌزُي كؼَ جُٔ

                                                           

( , ٝجُٔكظٍٞ ٕٙ٘( , ٝجُٔغٞدز ٥ٍ ض٤ٔ٤س )ص/8ٖٖ/٣ٔ٘ظش : ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  1)

 (.8ٔ/ٔذ٢ جُكغ٤ٖ جُرظش١ )( , ٝجُٔؼطٔذ ٧ٕٓٔ( , ٜٝٗح٣س جُغٍٞ ) ص/ 99/ٔ)

( , ٝجُركش ٕٓٔ( , ٜٝٗح٣س جُغٍٞ )ص/٣ٔ8ٖ٘ظش : جُٔغطظل٠ ُِـضج٢ُ )ص/(  2)

 ( . ٕٕ٘/ٔ( , ٝضٜز٣د ششـ ج٧ع١ٞ٘ )99ٕ/ٔ( , ٝجُٔكظٍٞ )ٕٔ/ٖجُٔك٤ؾ )
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ٝجُظّٞ, ذؿحٓغ إٔ ٬ًً ٖٓ كؼَ أَٛ جُِـس ٝكؼَ جُٔششع ٤ُظ ٗو٬ً ٤ًًِح ُِلع 

 ذَ ٓغ ٝؾٞد ػ٬هس ٝهش٣٘س .

جعطوشجء جُ٘ظٞص جُششػ٤س ٝضطرغ جُِلع جُٔشجد ٝجعطؼٔحٍ  -ٖ

جُظكحذس ٝػشكْٜ ٨ُُلحظ ئر جُششع ٗضٍ ذِـطْٜ ٝذؼشكْٜ ك٢ 

جُطشش٣غ ج٧طَ ٝٛٞ ٓح جططِف ػ٤ِٚ ذؼشف صٖٓ 
(ٔ)

 . 

     

                                                           

( , ٝجُٜٔزخ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ جُٔوحسٕ ٣ٔ8ٖ٘ظش : جُٔغطظل٠ ُِـضج٢ُ )ص / (  1)

 ( . ٘ٔٔ,  ُِٖٔٔذًطٞس / جُِ٘ٔس ) ص/ 
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 ادلطهة انثانث
 انفشق تني انُفٙ ٔغريِ مما ٚغرثّ تّ

 [ انفشق تني انُفٙ ٔانُٓٙ : 1]
ج٢ُٜ٘ ػذ ج٧ٓش, ٝٓؼ٘حٙ جٌُق ٝجُٔ٘غ, ٝع٢ٔ جُؼوَ ٤ٜٗس ؛ ٧ٗٚ ٣ٔ٘غ 

طحقرٚ ٣ٌٝلٚ ػٖ جُور٤ف ٝجُٞهٞع ك٤ٚ
(ٔ)

 . 

ُ٘ل٢ طِس ٝج٢ُٜ٘ ٣ذٍ ػ٠ِ جُ٘ل٢ ٝٓطؼِن ذح٩ػذجّ ُٝزُي ًحٗص طِطٚ ذح

ٝغ٤وس ٧ٝؾَ رُي أؽِن ػِٔحء جُ٘كٞ ػ٠ِ ج٢ُٜ٘ ٗغرس جُ٘ل٢, ك٤شرٚ ج٢ُٜ٘ 

جُ٘ل٢ ك٤شطشًحٕ ك٢ جُٔؼ٠٘ أ١ ٣ؿ٢ء ج٢ُٜ٘ ذٔؼ٠٘ جُ٘ل٢ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ 

جُٔٞجػغ ًٔح هحٍ جذٖ جُغٔؼح٢ٗ 
(ٕ)

  . 

طَحُخ ٫َ َس٣َْد  ٣ٝؿة جُ٘ل٢ ذٔؼ٠٘ ج٢ُٜ٘ ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ٌِ ُْ َُِي ج }رَ

}ِٚ  ك٤ِ
(ٖ)

َّٖ  خرش ٓؼ٠٘ أ١ ٫ ضشضحذٞج ك٤ٚ , ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ :  ِٜ ْٖ كََشَع ك٤ِ َٔ }كَ

٫َ كُُغَٞم{ َٝ َُْكؽَّ ك٬ََ َسكََع  ج
(ٗ)

 كحُ٘ل٢ ك٢ ٛزٙ ج٧ٓٞس ذٔؼ٠٘ ج٢ُٜ٘ . 

ٝهذ رًش جذٖ جُ٘ؿحس إٔ ذؼغ جُؼِٔحء ػذد ٖٓ ٓؼح٢ٗ ج٢ُٜ٘ جُخرش ًٔح 

َّٜشُ  ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ : َط ُٔ ُْ غُُّٚ ئ٫َِّ ج َٔ َ٫َ ٣{ } َٕ ٝ
(٘)

كحُخرش ٛ٘ح ذٔؼ٠٘ ج٢ُٜ٘ ٫  

٢ُِٜ٘ ذٔؼ٠٘ جُخرش
(ٙ)

 . 

ًٔح إٔ جُ٘ل٢ ٣ؼحَٓ ٓؼحِٓس ج٢ُٜ٘ ُٞؾٞد جُطشحذٚ ذ٤ٜ٘ٔح ك٤إًذ جُٔؼحسع 

جُٔ٘ل٢ ذحُٕ٘ٞ ذؼذٛح ئُكحهًح ُِ٘ل٢ ذح٢ُٜ٘ كطأخز ) ٫ ( جُ٘حك٤س قٌْ )٫( جُ٘ح٤ٛس 

 ُشرٜٜح ذٜح ك٢ جُِلع .

                                                           

 ( . 8ٔٙ( ٓحدز ٠ٜٗ , ٝٓخطحس جُظكحـ ) ص/ ٣ٖٔٗٔ٘ظش : جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ )(  1)

( , ٝهٞجؽغ ج٧دُس 5ٙٙٔ/ٗ( , ٝٗلحتظ ج٧طٍٞ )5ٗٗ/ٕ/٣ٔ٘ظش : جُٔكظٍٞ )(  2)

(ٔ/ٕ8ٔ .) 

 ( ٖٓ عٞسز جُروشز . ٕؾضء ج٣٥س )(  3)

 ( ٖٓ عٞسز جُروشز .95ٔؾضء ج٣٥س )(  4)

 ٖ عٞسز جُٞجهؼس . ( 59ٓج٣٥س )(  5)

( , ٝششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش 95/ٕ( , ٝج٩ذٜحؼ ) 5ٙٙٔ/٣ٗ٘ظش : ٗلحتظ ج٧طٍٞ )(  6)

 ( . ٕٔ٘/ٗ( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )5ٖٔ/ٖ)



 

 

  ٘99 

 

 

 أبو دور سيد حامدد/        نفي الحقائق الشرعية دراسة أصولية تطبيقية               

 

ط٤٤ُٖٞ ٗظٞج ػ٠ِ إٔ جُ٘ل٢ ٝج٢ُٜ٘ ٖٓ ٖٝٓ أٝؾٚ جُطشحذٚ ذ٤ٜ٘ٔح إٔ ج٧

ذحخ ٝجقذ كحشرٚ جُ٘ل٢ ج٢ُٜ٘ ك٢ ًػ٤ش ٖٓ ج٧قٌحّ ٓػَ جٌُ٘ش ك٢ ع٤حم جُ٘ل٢ 

ٝج٢ُٜ٘
(ٔ)

  . 

 ٔأيا أٔجّ االفرتاق : 

إٔ جُ٘ل٢ ٓطؼِن ذحُؼذّ, أٓح ج٢ُٜ٘ كٔطؼِن ذح٩ػذجّ كحُؼذّ ٛٞ جُ٘ل٢  -ٔ

جُػحذص ج٧ط٢ِ , أٓح ج٩ػذجّ كٜٞ سكغ جُكٌْ ذؼذ غرٞضٚ ٝسكغ 

٣كطحؼ ئ٠ُ سجكغ ذخ٬ف جُؼذّ ًٔح إٔ جُو٤حط ٣ؿش١ ك٢ ج٩ػذجّ 

ذح٫ضلحم ذخ٬ف ؾش٣حٗٚ ك٢ جُؼذّ كاٗٚ ٓكَ خ٬ف
(ٕ)

. 

إٔ جُ٘ل٢ ئخرحس ذحُغِد ذ٤٘ٔح ج٢ُٜ٘ ؽِد جُغِد كحُ٘ل٢ طلس ٖٓ  -ٕ

 طلحش جُخرش ٣ٝذٍ ػ٠ِ إٔ جُٔخرش ذٚ ػذّ. 

كارج دخِص ػ٠ِ  إٔ ج٧دجز جُٔغطؼِٔس ك٢ ج٢ُٜ٘ ٢ٛ ) ٫ ( جُؿحصٓس -3

ج٧ٓش ك٘لطٚ ع٢ٔ ٤ًٜٗح ٝدٍ ػ٠ِ جُٔغطورَ ٝئرج ُْ ضٌٖ ؾحصٓس ًحٗص 

أدجز ٗل٢ ٝضذٍ ػ٠ِ جُٔحػ٢
(ٖ)

 . 
 [  انفشق تني انُفٙ ٔانعذو : 2]

جُؼذّ كوذجٕ جُش٢ء ٝرٛحذٚ, ٝجُٔؼذّٝ ٓح ٤ُظ ذٌحتٖ ٫ٝ ذػحذص, 

ٝجُؼذ٣ْ جُز١ ٫ ٓحٍ ُٚ
(ٗ)

  . 

خحص ذ٘ل٢ ج٧ػ٤حٕ دٕٝ ٗل٢ كحُؼذّ أخض ٖٓ جُ٘ل٢ ٧ٕ جُؼذّ 

جُظلحش ذ٤٘ٔح جُ٘ل٢ ٣ؼْ ج٧ػ٤حٕ ٝجُظلحش
(٘)

  . 

ًٔح إٔ جُؼذّ ٣ؼذ ًٗٞػح ٖٓ أٗٞجع جُ٘ل٢ ٝٛٞ جُ٘ل٢ جُٔكغ ٝٛٞ ٓح 

ًحٕ خحًُظح ٖٓ ٓؼ٠٘ ج٩غرحش ٗكٞ : ٓح ؾحء ص٣ذ, كحقطشص ذٚ ٖٓ جُ٘ل٢ 

                                                           

 ٣٘ظش : جُٔظحدس جُغحذوس . (  1)

 ( . ٗٔٗ( , ٝششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص / 8ٙٗ/ٕ/٣ٕ٘ظش : جُٔكظٍٞ ُِشجص١ )(  2)

 ( . ٖٓٗ/ٕ( , جُٔٞؽأ )5ٔ٘,  ٘ٙجُوشإٓ ) ص /  ٣٘ظش : أعح٤ُد جُ٘ل٢ ك٢(  3)

( ٗلظ 9ٓ٘( ) ػذّ( , ٝٓخطحس جُظكحـ )ص/ 8ٕٗ/٣ٗ٘ظش : ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس )(  4)

 ٗلظ جُٔحدز.  

 ( ػ٠ِ ششـ جُٔك٠ِ ػ٠ِ ؾٔغ جُؿٞجٓغ . 8ٓٔ/٣ٕ٘ظش : قحش٤س جُر٘ح٢ٗ )(  5)
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ًزج جُ٘ل٢ جُٔ٘وٞع ذــ )ئ٫( ٗكٞ : ٓح علش ئ٫ ص٣ذ ٧ٕ ٓح ذؼذٛح ئغرحش , ٝ

كاٗٚ ٩غرحش ًٔحٍ ػذٛح –ػض ٝؾَ  –جُٞجسد ك٢ طلحش هللا 
(ٔ)

  . 

ٝهذ رٛد ذؼغ جُؼِٔحء ئ٠ُ إٔ جُؼذّ ٝجُ٘ل٢ ٓطغح٣ٝحٕ كو٤َ ئٕ جُ٘ل٢ 

ػذّ ٓكغ, ٝه٤َ ك٢ جُؼذّ أٗٚ ٗل٢ ٓكغ, ٝٛٞ ٓر٢٘ ػ٠ِ ٗل٢ جُؼ٤ٖ
(ٕ)

  . 

 ٖٝٓ جُؼِٔحء ٖٓ كشم ذ٤ٖ جُ٘ل٢ ٝجُؼذّ ٖٓ ؾٜحش : 

ٖٓ جُؼذّ كٜٞ  ًحُؿ٘ظ ُِؼذّ ٧ٕ جُ٘ل٢ ذٔؼ٠٘ )٫(  إٔ جُ٘ل٢ أػْ -ٔ

٢ٛٝ أػْ ٖٓ جُؼذّ
(ٖ)

  . 

إٔ جُ٘ل٢ ئخرحس ٝجُؼذّ قو٤وس ُِش٢ء ًٔح إٔ جُ٘ل٢ قٌْ ذخ٬ف  -ٕ

 جُؼذّ. 

جُؼذّ ٫ ٣طؼٖٔ ج٩غرحش ٧ٗٚ ٗل٢ ٓكغ , أٓح جُ٘ل٢ كوذ ٣طؼٖٔ  -ٖ

ج٩غرحش ئرج ًحٕ ؿ٤ش ٓكغ ًٔح إٔ جُ٘ل٢ ٣شَٔ جُؼذّ ٝج٩ػذجّ
(ٗ)

 . 

 [  انفشق تني انُفٙ ٔانضهة : 3]
جعطؼَٔ ػِٔحء جُِـس ٝجُٔ٘طن ٝج٧طٍٞ جُغِد ٝجُ٘ل٢ ك٢ ٓؼ٠٘ ٝجقذ 

كحُغِد ٗل٢ ش٢ء ػٖ ش٢ء ٝجُ٘ل٢ ٛٞ جُخرش جُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جُٔخرش ذٚ 

 ٤ُظ ذش٢ء أٝ ٛٞ ج٩خرحس ػٖ ػذّ جُش٢ء. 

كحُ٘ل٢ ٣ٌٕٞ ذادخحٍ جُكشٝف جُ٘حك٤س ػ٠ِ جُوؼح٣ح كارج دخِص ػ٠ِ 

ؼ٤س ًحرذس طحس جُ٘ل٢ طحدهًح ٝجُؼٌظ ٝٛٞ ٓح ٣غ٠ٔ ذحُغِده
(٘)

  . 

                                                           

 ( . ٣ٙٔ٘ظش : ششـ جُطكح٣ٝس ) ص/ (  1)

 (. 5ٙٙٔ/ٕ( , ًٝشحف جطط٬قحش جُلٕ٘ٞ )5ٖٔ/٢ٕٗ )٣٘ظش : قحش٤س جُر٘ح(  2)

( ٝقحش٤س جُر٘ح٢ٗ ٕٕٖ/ٕ, ٝششـ جذٖ ػو٤َ ) 9ٗ/٣ٗ٘ظش : جُط٤ٜٔذ ُر٢ جُخطحخ )(  3)

(ٕ/ٖٔ5 . ) 

( ٝٗلحتظ ٖ٘ٗ/ٖ( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )٣ٗٔٗ٘ظش : ششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص/ (  4)

 ( . 5ٙٙٔ/ٗج٧طٍٞ )

ػ٠ِ ششـ جُٔك٠ِ ُؿٔغ جُؿٞجٓغ , ٝجُطوش٣د ُكذ ( ٕٖٓ/٣ٕ٘ظش : قحش٤س جُر٘ح٢ٗ )(  5)

 ( . ٖٔٔ( , ٝٓؼ٤حس جُؼِْ ) ص /ُٖكذ جُٔ٘طن )ص/



 

 

  ٙٓٔ 
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ًٔح ٣شطشى جُ٘ل٢ ٓغ جُغِد ك٢ إٔ ٬ً ٜٓ٘ٔح ٣ٞطق ذٚ جُخرش ٣ٝذٍ 

ػ٠ِ ػذّ جُٔخرش ذٚ
(ٔ)

  . 

أٓح ٝؾٚ جُلشم ذ٤ٖ جُ٘ل٢ ٝجُغِد ك٤ٌٖٔ قظشٙ ك٤ٔح ٢ِ٣ :
 (ٕ)

  

 إٔ جُ٘ل٢ طلس ٖٓ طلحش جُخرش أٓح جُغِد ك٤ٞطق ذٚ جُخرش .  -ٔ

 إٔ جُغِد أػْ ٖٓ جُ٘ل٢ ُشُٔٞٚ ُِ٘ل٢ ٝج٢ُٜ٘ ٓؼًح .  -ٕ

إٔ جُ٘ل٢ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ جُٔخرش ذٚ ػذّ , ذ٤٘ٔح جُغِد ك٤ذٍ ػ٠ِ إٔ  -ٖ

جُٔخرش ذٚ ػ٠ِ ؿ٤ش ج٤ٌُل٤س جُٔظ٘ٞٗس عٞجء ًحٕ جُٔخرش ذٚ ٓٞؾٞدًج 

ح .  ًٓ  أٝ ٓؼذٝ

إٔ جُغِد ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ًٗٞػح ٖٓ أٗٞجع جُغِد ك٢ قحُس قظشٙ ك٢  -ٗ

ب جُز١ ٛٞ سكغ ُ٪٣ؿحخ, ذ٤٘ٔح جُ٘ل٢ ٣ط٘حٍٝ ج٧ط٢ِ جُ٘ل٢ جُطحس

ٝجُطحسب ٝجُ٘ل٢ ج٧ط٢ِ ٫ ٣غ٠ٔ عِرًح ٧ٕ ٤ُظ ك٤ٚ سكؼًح 

 ُ٪٣ؿحخ.    

 

                                                           

 ( . ٕٙٔ/٣ٖ٘ظش : ج٣٥حش جُر٤٘حش ٫ذٖ هحعْ جُؼرحد١ )(  1)

( ؽ جٌُٔطد ٣ٔ5٘ظش : أعح٤ُد جُ٘ل٢ ك٢ جُوشإٓ ُِذًطٞس / أقٔذ ٓحٛش جُروش١ )ص (  2)

 ( .ٖٖٗ/ٖ( , ٝأٝػف جُٔغحُي )ٕٗٔ/ٔ)جُؼشذ٢ جُكذ٣ع , ٝجُٞجػف ك٢ أطٍٞ جُلوٚ 
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 ادلثحث انثاَٙ

 يف ذمضًٛاخ انُفٙ ٔطشق اصرفادذّ
 ٝك٤ٚ ٓطِرحٕ : 

 : ك٢ ضوغ٤ٔحش جُ٘ل٢ ٝجػطرحسجضٚ .  ادلطهة األٔل 

 حدز جُ٘ل٢ . : ك٢ ؽشم جعطل ادلطهة انثاَٙ 



 

 

  ٖٙٓ 
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 ادلطهة األٔل
 ذمضًٛاخ انُفٙ ٔاعرثاساذّ

٣٘وغْ جُ٘ل٢ ئ٠ُ خٔغس ضوغ٤ٔحش ذحػطرحسجش ٓخطِلس ٢ٛ 
(ٔ)

: 

 : ذحػطرحس ضوذّ ج٩غرحش ػ٠ِ جُ٘ل٢ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ :  انرمضٛى األٔل

ج٧ٍٝ : جُ٘ل٢ ج٧ط٢ِ ٝٛٞ جُ٘ل٢ جُز١ ُْ ٣طوذٓٚ غرٞش ٝٛٞ جُرشجءز 

ؼحٕ ٝٗل٢ ط٬ز عحدعسج٧ط٤ِس ً٘ل٢ طّٞ شٜش ؿ٤ش سٓ
(ٕ)

 . 

جُػح٢ٗ : جُ٘ل٢ جُطحسب ٝٛٞ جُ٘ل٢ جُٔطؿذد ذؼذ جُٞؾٞد ٓػَ ذشجءز جُزٓس 

ٖٓ جُذ٣ٖ ذؼذ غرٞضٚ ك٤ٜح 
(ٖ)

 . 

: ذحػطرحس ضٔكغ جُ٘ل٢ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ٛٔح انرمضٛى انثاَٙ
(ٗ)

 : 

ج٧ٍٝ :  جُ٘ل٢ جُٔكغ ٝٛٞ ٓح ًحٕ خحًُظح ٖٓ ٓؼ٠٘ ج٩غرحش ٗكٞ : ٓح 

 ؾحء ص٣ذ .

٢ : جُ٘ل٢ ؿ٤ش جُٔكغ ٝٛٞ ٓح ًحٕ ٓطؼًٔ٘ح ُ٪غرحش ٓػَ جُ٘ل٢ جُػحٗ

 جُٞجسد ك٢ طلحش هللا ٌُٞٗٚ ئغرحضًح ٌُٔحٍ ػذٛح . 

: ذحػطرحس ٓؼ٘حٙ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ٛٔح  انرمضٛى انثانث
(٘)

 : 

 ج٧ٍٝ : جُ٘ل٢ جُز١ ٣شجد ذٚ جُخرش جُٔؿشد ٗكٞ: ُْ ٣أش ص٣ذ . 

٢ ٣ٝخطِق قحُٚ قغد جُػح٢ٗ : جُ٘ل٢ جُز١ ط٤ـطٚ ٗل٢ ٝٓؼ٘حٙ جُٜ٘

 جُٔؼح٢ٗ. 

 

                                                           

( , 8ٕٓ/ٕ( , ٝقحش٤س جُر٘ح٢ٗ )ٖ٘ٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ ٓخطظش جُشٝػس ُِطٞك٢ )(  1)

 (. ٕٕٖ/ٕٝششـ جذٖ ػو٤َ )

 ( . ٖ٘ٗ/ٖ( , ٝششـ ٓخطظش جُشٝػس )8ٕٓ/٣ٕ٘ظش : قحش٤س جُر٘ح٢ٗ )(  2)

 ( . ٗ٘ٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ ٓخطظش جُشٝػس )(  3)

 ( . ٕٕٖ/٤َٕ )٣٘ظش : ششـ جذٖ ػو(  4)

 ( . ٖٓٗ/٣ٕ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ ُِضسًش٢ )(  5)
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: ضوغ٤ْ جُ٘ل٢ ذحػطرحس ٓظذسٙ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ٛٔح انرمضٛى انشاتع 
(ٔ)

 : 

 ج٧ٍٝ : جُ٘ل٢ جُِلظ٢ ٝٛٞ ٓح دٍ ػ٠ِ جُغ٤حم ٗكٞ : ٓح هحّ أقذ . 

َّْ َُٗٞسُٙ{ جُػح٢ٗ : جُ٘ل٢ جُٔؼ١ٞ٘ ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ْٕ ٣ُطِ َ ُ ئ٫َِّ أ ٣َأْذ٠َ َّللاَّ َٝ {
(ٕ)

 

 ٠ ٓ٘غ ٝجٓط٘غ كؼحسػص ج٢ُٜ٘ .كإ أذ٠ ذٔؼ٘

: ضوغ٤ْ جُ٘ل٢ ذحػطرحس ٗوؼٚ ئ٠ُ هغ٤ٖٔ ٝٛٔح انرمضٛى اخلايش
(ٖ)

: 

 ج٧ٍٝ : ٗل٢ ؿ٤ش ٓ٘طوغ ٓطِوًح . 

 جُػح٢ٗ : ٗل٢ ُكوٚ جُ٘وغ ٝج٫عطػ٘حء ٗكٞ : ٓح ضضجٍ ضأض٤٘ح كطكذغ٘ح. 

                                                           

 ( . 5ٗٔ/ٕ( , ٝششـ ج٧ش٢ٗٞٔ ػ٠ِ جُظرحٕ )ٕٕٕ/٣ٕ٘ظش : أٝػف جُٔغحُي )(  1)

 ( ٖٓ عٞسز جُطٞذس . ٕٖؾضء ج٣٥س )(  2)

 ( . ٕٕٖ/ٕ( , ٝششـ جذٖ ػو٤َ )9ٗ/٣ٗ٘ظش : جُط٤ٜٔذ ٧ذ٢ جُخطحخ )(  3)



 

 

  ٙٓ٘ 
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 ادلطهة انثاَٙ
 طشق اصرفادج انُفٙ

أدٝجش ٝػؼص ك٢ جُِـس  ٣غطلحد جُ٘ل٢ جُظش٣ف ٝجُؼ٢٘ٔ ٖٓ خ٬ٍ 

 جُؼشذ٤س ٢ٛٝ : 

 أٔالً : أدٔاخ انُفٙ انصشٚح : 
)ٓح( جُ٘حك٤س ٢ٛٝ ج٧دجز جُط٢ ضذخَ ك٢ ج٬ٌُّ كطل٤ذ جُ٘ل٢ ٝجُؿكٞد,  -ٔ

كطوٍٞ: ٓح ُض٣ذ ػ٘ذ١ قن, ٝضذخَ ػ٠ِ ج٫عْ ٝجُلؼَ, كارج دخِص 

ػ٠ِ جُلؼَ أكحدش ٗل٢ جُكحٍ أٝ جُٔحػ٢ جُوش٣د, ٝضأض٢ )ٓح( 

ٜح٤ٓسٓٞطُٞس ٝجعطل
(ٔ)

 . 

)٫(  جُ٘حك٤س ٢ٛٝ ُ٘ل٢ جُٔغطورَ ٝجُكحٍ ٝجُلشم ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ )٫(  -ٕ

جُ٘ح٤ٛس إٔ )٫( جُ٘ح٤ٛس ٓٞػٞػس ُطِد جُطشى ٝضخطض ذحُذخٍٞ 

ػ٠ِ جُٔؼحسع ذخ٬ف )٫( جُ٘حك٤س كاٜٗح ضذخَ ػ٠ِ ج٫عْ 

ٝجُٔؼحسع ٫ٝ ضل٤ذ ؽِد جُطشى ٫ٝ ؾضّ جُٔؼحسع
(ٕ)

. 

أٗٞجع  ٝ)٫( جُ٘حك٤س ض٘وغْ ئ٠ُ ػذز
(ٖ)

 : 

 *  )٫( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ ػ٠ِ عر٤َ جُط٘ظ٤ض ٝضؼَٔ ػَٔ )ئٕ(. 

*  )٫( جُ٘حك٤س ُِؿ٘ظ ٫ ػ٠ِ عر٤َ جُط٘ظ٤ض ذَ ٓغ جقطٔحٍ جُٞقذز ٝضؼَٔ 

ػَٔ ٤ُظ ٣ٝخطض ػِٜٔح ذحٌُ٘ش )٫( جُؼحؽلس , ٝ)٫( جُؿٞجذ٤س ٣ٝورف دخٍٞ 

 )٫( جُ٘حك٤س ػ٠ِ جُلؼَ جُٔحػ٢.

 

 
                                                           

 ( . ٕٔ( ٝأعح٤ُد جُ٘ل٢ جُؼشذ٤س )ص/8ٙكس )ص/ ٣٘ظش : ػٞجذؾ جُٔؼش(  1)

( , ٝهٞجؽغ ج٧دُس 9ٖٔ/ٔ( , ٝجُرشٛحٕ )ٕٔٗ/٣ٔ٘ظش : جُطوش٣د ٝج٩سشحد )(  2)

 ( .  98/ /ٔ( , ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ ) 5ٔ/ٔ)

 ( . ٖ٘ٔ( , ٝأٝػف جُٔغحُي ) ص/ ٣ٖٖٔ٘ظش : ٓـ٢٘ جُِر٤د )ص/ (  3)
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جُكحٍ ٝضأض٢ ئٕ ششؽ٤س كطذخَ ػ٠ِ كؼ٤ِٖ  ) ئٕ( ٢ٛٝ قشف ٣٘ل٢ -ٖ

أقذٛٔح ششؽ ٝجُػح٢ٗ ؾضجء
(ٔ)

. 

)ُْ( ٢ٛٝ قشف ٣٘ل٢ جُٔؼحسع ٣ٝوِرٚ ٓحػ٤ًح ُٜٝزج ضغ٠ٔ قشف  -ٗ

 ٗل٢ ٝؾضّ ٝهِد. 

)ُٔح( ٢ٛٝ أخص )ُْ( ك٤شطشًحٕ ك٢ جُكشك٤س ٝجُ٘ل٢ ٝجُذخٍٞ ػ٠ِ  -٘

جُٔؼحسع ٝهِرٚ ػ٠ِ جُٔؼ٢ ٝضخطض )ُٔح( ذؿٞجص قزف جُلؼَ 

 ذؼذٛح. 

ُٖ( ٢ٛٝ قشف ٗظد ٣٘ل٢ جُٔغطورَ ٗكٞ : ُٖ ٣خشؼ ص٣ذٌ ؿذًج , ) -ٙ

ٝهذ رٛد جُضٓخشش١ ٝج٥ٓذ١ ئ٠ُ أٜٗح ضل٤ذ ضأ٤ًذ جُ٘ل٢ ٝضأ٤٣ذٙ , 

ٝرٛد ذؼغ جُؼِٔحء ئ٠ُ أٜٗح ٫ ضل٤ذ ضأ٤ًذ جُ٘ل٢ ٧ٕ جُٔ٘ل٢ ذ٬ هذ 

٣ٌٕٞ آًِذ ٖٓ جُ٘ل٢ ذِٖ ٝٗل٢ جُلؼَ ئرج هغْ ػ٤ِٚ آ٤ًذ , ٝك٢ 

زٛرحٕ:أقذٛٔح ػ٘ذ جُؿٜٔٞس: ٫, ٝػ٘ذ جُضٓخشش١ أكحدضٜح ُِطأ٤٣ذ ٓ

 : ٗؼْ . 

 )٤ُظ( ٢ٛٝ أدجز ٗل٢ عٞجء جػطرشٗحٛح قشكًح أّ كؼَ ٗحعخ .  -5

)٫ش( ٢ٛٝ أدجز ٗل٢ شر٤ٜس ذ٤ِظ قط٠ ه٤َ ئٕ أطِٜح ٤ُظ -8
(ٕ)

 . 

ا : أدٔاخ انُفٙ غري انصشٚح : 
ً
 ثاَٛ

 ٣غطلحد جُ٘ل٢ ؿ٤ش جُظش٣ف ٖٓ ج٧دٝجش جُطح٤ُس :  

ٔ- ٝ ) ٢ٛ قشف سدع ٝصؾش ٝض٘ر٤ٚ ٣طؼٖٔ جُ٘ل٢ ًٔح ك٢ هُٞٚ ) ٬ًَّ

ذًج{ ضؼح٠ُ :  ْٜ ِٖ َػ َٔ ْق ْ٘ذَ جُشَّ ِّ جضََّخزَ ِػ ُْـ٤ََْد أَ }أَؽَََِّغ ج
(ٖ)

ك٘ل٠ عركحٗٚ  

ػ٠ِ جُـ٤د ٝجضخحرْٛ جُؼٜذ ٖٓ هللا , ٝهذ ضأض٢  جؽ٬ػْٜٝضؼح٠ُ 

                                                           

( , ٝهٞجؽغ ج٧دُس 59ٔكظٍٞ )ص/( , ٝئ٣ؼحـ جُٕٔٗٔ/٣ٔ٘ظش : جُرشٛحٕ )(  1)

(ٔ/5٘  . ) 

 ( . ٘٘٘/ٔ( , ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )٣ٔ/98٘ظش : ج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )(  2)

 ( ٖٓ عٞسز ٓش٣ْ . 58ج٣٥س )(  3)
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)٬ً( ك٢ ذذج٣س ج٬ٌُّ كو٤َ: ٢ٛ ذٔؼ٠٘ قوًح ٝه٤َ : ذٔؼ٠٘ )ئ٫( 

عطلطحق٤س  ٝه٤َ : ؾٞجخ ذٔؼ٠٘ )ٗؼْ(ج٫
 (ٔ)

. 

) ُٞ ( ٝٛٞ قشف ششؽ ٣ذٍ ػ٠ِ جُ٘ل٢ ٖٓ خ٬ٍ د٫ُطٚ ػ٠ِ  -ٕ

جٗطلحء جُش٢ء ٫ٗطلحء ؿ٤شٙ كٜٞ ٣ل٤ذ جُ٘ل٢ ٝئرج دخَ ػ٠ِ جُ٘ل٢ 

٣ظ٤ش ئغرحضًح ٝرُي ذكغد جُغ٤حم جُذجخَ
(ٕ)

 . 

)٫ُٞ( ٢ٛٝ أدجز ضذٍ ػ٠ِ جٓط٘حع جُش٢ء ُٞهٞع ؿ٤شٙ ٗكٞ : ٫ُٞ  -ٖ

ُِٜي ص٣ذ , كشذطص جٓط٘حع جُؿِٔس جُػح٤ٗس ذٞؾٞد ج٠ُٝ٧ ذٌش
(ٖ)

 ,

ك٢ٜ ٓشًرس ٖٓ )ُٞ ( ٝ )٫( , ٝ)ُٞ( ض٘ل٢ ٓح ضذخَ ػ٤ِٚ ك٢ 

جُٔؼ٠٘ ٝ)٫( قشف ٗل٢ , ٝجُ٘ل٢ ئرج دخَ ػ٠ِ جُ٘ل٢ طحس ئغرحضًح 

٫ُٞ إٔ »:  --ُزج ًحٕ جعٜٔح ٝؾٞد٣ًح ٝؾٞجذٜح ٓ٘ل٤ًح , ٗكٞ هُٞٚ 

«ذحُغٞجى ػ٘ذ ًَ ط٬زأشن ػ٠ِ أٓط٢ ٧ٓشضْٜ 
(ٗ)

كذٍ ػ٠ِ  

جٗطلحء ج٧ٓش ُٞؾٞد جُٔشوس
(٘)

. 

 )ذَ( ٢ٛٝ ض٘ل٢ جُكٌْ ػٖ ج٧ٍٝ ٝضػرطٚ ُِػح٢ٗ ك٢ أعِٞخ ج٩غرحش  -ٗ

ضوٍٞ : ؾحء ص٣ذ ذَ ػٔشٝ , كوذ ٗلص جُٔؿ٢ء ػٖ ص٣ذ ٝجغرطٚ      ُؼٔشٝ
(ٙ)

  . 

) أٝ ( ٢ٛٝ ضل٤ذ جُ٘ل٢ جُؼ٢٘ٔ ئرج ًحٗص ذٔؼ٠٘ )ذَ( ٝ )أّ(  -٘

ْٝ  ٤ٖ ػ٠ِ ج٩ػشجخ, ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ :جُذجُط ِٖ أَ َع٤ْ ْٞ َٕ هَحَخ هَ ح ٌَ }كَ

أَْد٠َٗ{ 
(5)

  . 

                                                           

 ( . ٣ٖٗ9٘ظش : ٓـ٢٘ جُِر٤د ) ص/ (  1)

( , ٕٖٗ( , ٝٓـ٢٘ جُِر٤د ) ص/ 9٘/٣ٔ٘ظش : هٞجؽغ ج٧دُس ٫ذٖ جُغٔؼح٢ٗ )(  2)

 ( .5ٕ5ـ )ص/ ٝٓخطحس جُظكح

 ( . ٓٙ/ٔ( , ٝهٞجؽغ ج٧دُس )٣ٕٓ9٘ظش : ضوش٣د جُٞطٍٞ ٫ذٖ ؾض١ ) ص/ (  3)

ٛزج جُكذ٣ع : أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ طك٤كٚ ك٢ ًطحخ جُطٜحسز ذحخ جُغٞجى ) (  4)

 ( . ٕٕ٘/ٕٗ( سهْ )5ٕٔص/

( , ٝضوش٣د 9ٓٔ( , ٝششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص/ 89ٕ/٣ٕ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  5)

 ( . 9ٕٓ) ص/              جُٞطٍٞ     

 ( . 9ٗ( , ٝذزٍ جُ٘ظش ُِذذٞع٢ )ص/٣ٔٓ9٘ظش : ششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص/(  6)

 ( ٖٓ عٞسز جُ٘ؿْ . 9ج٣٥س )(  7)
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) أّ ( ٢ٛٝ قشف ػطق ضل٤ذ جُ٘ل٢ جُؼ٢٘ٔ ئرج ًحٗص ذٔؼ٠٘ )ذَ(  -ٙ

ًوُٞي : سأ٣ص ص٣ذًج أّ ػًٔشج , ٢ٛٝ ضغطؼَٔ ذٔؼ٠٘ )جُٞجٝ( 

 ٝذٔؼ٠٘ )أٝ( ك٢ ٓٞجػغ . 

ُٔح هرِٜح  )ٌُٖ( ٢ٛٝ قشف جعطذسجى ك٢ ٓخحُلس ٓح ذؼذٛح -5

ك٤غطذسى ذٜح جُ٘ل٢ ذح٣٩ؿحخ ٝجُؼٌظ ٝسذٔح جكحدضٜح ُِ٘ل٢ ٫ ذ٘لغٜح 

 ٝئٗٔح جعطل٤ذ ٖٓ )ُْ( . 

ٖٝٓ ج٧دٝجش ج٫عطلٜحّ ج٩ٌٗحس١ كاٗٚ ٣ل٤ذ جُ٘ل٢ ػًٔ٘ح ٗكٞ هُٞٚ  -8

٤ًّح{ ضؼح٠ُ : ِٔ ُْ َُُٚ َع َْ ضَْؼَِ َٛ { 
(ٔ)

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( , ٝششـ ٓخطظش جُشٝػس ٖٙٔ/٘( , ٝجُٔغطظل٠ ) ٣ٔٓٓ٘ظش : جُٔغٞدز ) ص/(  1)

 .( 5ٖ( ذششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )٘ٙٔ/ٖ)
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 ادلثحث انثانث
 َفٙ احلمائك انغشعٛح يزاْة األصٕنٛني يف

ٝك٤ٚ خٔغس ٓطحُد :
 

 

:   كذذ٢ ذ٤ذذحٕ طذذٞسز جُٔغذذأُس ٝضكش٣ذذش ٓكذذَ جُ٘ذذضجع ٝعذذرد  ادلطهببة األٔل

 جُخ٬ف.

: كذ٢ ٓذزٛد جُوذحت٤ِٖ ذذإٔ ٗلذ٢ جُكوذحتن جُشذشػ٤س ٫ ٣ؿؼِٜذح  ادلطهة انثاَٙ

 ٓؿِٔس ٝأدُطٚ. 

: كذذ٢ ٓذذزٛد جُوذذحت٤ِٖ ذذذإٔ ٗلذذ٢ جُكوذذحتن جُشذذشػ٤س ٣ؿؼِٜذذح  ادلطهببة انثانببث

 ؿِٔس ٝأدُطٚ. ٓ

 : ك٢ ٓزٛد جُطٞهق ك٢ ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س ٝأدُطٚ.  ادلطهة انشاتع

 : ك٢ جُشجؾف ٖٓ ٛزٙ جُٔزجٛد ٝٝؾٚ جُطشؾ٤ف . ادلطهة اخلايش
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 ادلطهة األٔل
 صٕسج ادلضأنح ٔحتشٚش زلم انُزاع ٔصثثّ

 أٔالً : صٕسج ادلضانح : 
طَ ٗكٞ هُٞٚ ئٕ قشف جُ٘ل٢ هذ ٣ذخَ ػ٠ِ ج٬ٌُّ, ٣ٝشجد ذٚ ٗل٢ ج٧

ح{  ضؼح٠ُ : ًٔ ٫َ ضَأْغ٤ِ َٝ ج  ًٞ ـْ ح َُ َٜ َٕ ك٤ِ ؼُٞ َٔ }٫َ ٣َْغ
(ٔ)

َّ ٫َ  , ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ : ْٞ َ٤ ُْ }كَح

ْْ كِْذ٣َسٌ{ ٌُ ْ٘ ِٓ  ٣ُْإَخزُ 
(ٕ)

«٫ ٌٗحـ ئ٫ ذ٢ُٞ» : --, ٝهٍٞ جُ٘ر٢  
(ٖ)

-, ٝهُٞٚ  

 -  : «٫ ٌٗحـ ئ٫ ذشٜٞد»
(ٗ)

«٫ ط٬ز ئ٠ُ ذوشجءز » :  --ٝهُٞٚ  
(٘)

 . 
ْْ ٫َ  ٝهذ ٣شجد ذٚ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٓغ ذوحء ج٧طَ ٗكٞ هُٞٚ ضؼح٠ُ : ُٜ }ئَِّٗ

 } َٕ ُٜٞ ْ٘طَ َ٣ ْْ ُٜ ْْ َُؼََِّ ُٜ َُ َٕ ح َٔ أ٣َْ
(ٙ)

ٌَػُٞج  , غْ هحٍ هللا ضؼح٠ُ : ح َٗ ًٓ ْٞ َٕ هَ } أ٫ََ ضُوَحضُِِٞ

                                                           

 ُٞجهؼس . ( ٖٓ عٞسز جٕ٘ج٣٥س )(  1)

 ( ٖٓ عٞسز جُكذ٣ذ . ٘ٔج٣٥س )(  2)

٫ ٌٗحـ ئ٫ » هحٍ :  --جُكذ٣ع أخشؾٚ أذٞ دجٝد ٖٓ ؽش٣ن أذ٢ ٓٞع٠ ػٖ جُ٘ر٢ (  3)

ٝطككٚ ػ٢ِ ذٖ جُٔذ٢٘٣ ٖٓ ؽش٣ن ئعشجت٤َ ٝٛزج جُكذ٣ع ٤ُظ ػ٠ِ ششؽ « ذ٢ُٞ

ٌ٘حـ ذحخ جُرخحس١ , ُٜٝزج ُْ ٣خشؾٚ ذَ ؾؼِٚ ػ٘ٞجٕ ذحخ . سجؾغ كطف جُرحس١ ًطحخ جُ

( ٝضكلس ج٧قٞر١ ٕٓٔ – ٓٓٔ/ٙ) 9ٔ, ٝػٕٞ جُٔؼرٞد ًطحخ جٌُ٘حـ ذحخ  9ؼ  ٖٙ

, ٝجُذجس٢ٓ ك٢ ٘ٔ( ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ ًطحخ جٌُ٘حـ ذحخ 5ٔ/ٗ)  ًٗٔطحخ جٌُ٘حـ ذحخ 

 ( .ٓٙ/ًٙطحخ جٌُ٘حـ ٝأقٔذ )

٫ ٌٗحـ ئ٫ ذ٢ُٞ » هحٍ :  --ٝسد ذِلع آخش ػٖ ػٔشجٕ ذٖ قظ٤ٖ ػٖ جُ٘ر٢ (  4)

شحٛذٙ ػذٍ , أشحس ئ٤ُٚ جُطشٓز١ , ٝأخشؾٚ جُذجسهط٢٘ ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُؼَِ ٖٓ قذ٣ع ٝ

جُكغٖ , ٝك٢ ئع٘حدٙ ػرذ هللا ذٖ ٓكشص ٝٛٞ ٓطشٝى ٝسٝجٙ جُشحكؼ٢ ٓشع٬ً . ٝهحٍ : ٝئٕ 

ًحٕ ٛزج ٓ٘وطؼًح كإ أًػش أَٛ جُؼِْ ٣وُٕٞٞ ذٚ , ٝهحٍ جُطشٓز١ ٝجُؼَٔ ػ٠ِ ٛزج ػ٘ذ أَٛ 

ٖٝٓ ذؼذْٛ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ُْ ٣خطِلٞج ك٢ رُي ئ٫ هّٞ ٖٓ  --ر٢ جُؼِْ ٖٓ أطكحخ جُ٘

 ( . ٕٗٔ/ٙجُٔطأخش٣ٖ ٖٓ أَٛ جُؼِْ . سجؾغ : ٤َٗ ج٧ٝؽحس )

( ًطحخ جُظ٬ز ٝس١ٝ ذأُلحظ ٓخطِلس , ٝسجؾغ ٗٓٔ/ٗ(  أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ طك٤كٚ )5)

ذحخ  ٔ, ٝضكلس ج٧قٞر١ ًطحخ جُظ٬ز ؾضء  ٕٖٔػٞف جُٔؼرٞد ًطحخ جُظ٬ز ذحخ 

ٔٔٙ  . 

 ( ٖٓ عٞسز جُطٞذس . ٕٔؾضء ج٣٥س )(  6)
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}ْْ ُٜ حَٗ َٔ أ٣َْ
(ٔ)

طَ  ك٘لحٛح ذذًءج غْ جغرطٜح غح٤ًٗح , كؼِٔ٘ح أٗٚ ُْ ٣شد ذٚ ٗل٢ ج٧  

ٝئٗٔـح أسجد ٗل٢ جٌُٔحٍ , ٣ؼ٢٘ ٫ ئ٣ٔحٕ ُْٜ ٝجك٤س ٣ٞكٕٞ ذٜح 
(ٕ)

, ٝٓػِٚ هُٞٚ  

-- : «جُٔغؿذ ئ٫ ك٢ جُٔغؿذ ُؿحس ٫ ط٬ز»
(ٖ)

ٖٝٓ »:  --, ٝهُٞٚ  

«عٔغ جُ٘ذجء كِْ ٣ؿد ك٬ ط٬ز ُٚ
(ٗ)

٫ ٝػٞء ُٖٔ ُْ » :  --, ٝهُٞٚ  

«ٖ ٫ أٓحٗس ٫ُٚ د٣ٖ ُٔ» :  --, ٝهُٞٚ « ٣زًش جعْ هللا ػ٤ِٚ 
(٘)

, ٝٗكٞ  

 رُي هٍٞ جُشحػش : 
 ُْ ضٌُ ْٞ ََٛؿ َؿ٠  ْٜ ٖ أََقٍذ ٣ُ ِٓ َْ٘ص  ًُ  ْٞ َُ      ِأََقذ ٖ ِٓ ْٖ ُْغَص  ٌِ َُ َٝ هحع,  َٖ جُّشِ ٣َح جْذ

 (ٙ)
 

ح ذزُي ٝٓؼذٝدًج ٖٓ ؾِٔس  ًٔ ٝٓؼِّٞ ئٗٚ ُْ ٣ٞد ٗل٤ٚ ػٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطغ

 طذ ذٚ . جُ٘حط ٝأٗٚ أقذْٛ , ٝئٗٔح أسجد ُغص ٖٓ أقذ ٣إذٚ ُٚ ٣ٝؼ

كوذ غرص ذٔح ٝطل٘ح إٔ قشف جُ٘ل٢ هذ ٣٘ل٢ ذٚ ج٧طَ ضحسز , ٝجٌُٔحٍ 

ضحسز أخشٟ ٓغ غرحش ج٧طَ , ٝؿ٤ش ؾحتض إٔ ٣شجد ذٚ ج٧ٓشجٕ ؾ٤ٔؼًح ك٢ 

                                                           

 ( ٖٓ عٞسز جُطٞذس .  ٖٔ( ؾضء ج٣٥س )1)

 ( ؽ ج٩سشحد . ٖٔ٘سجؾغ جُلظٍٞ ك٢ جُظٍٞ ُِؿظحص ) ص/(  2)

( ٕٙٗ/ٔ, ٝجُكحًْ ك٢ جُٔغطذسى ) ٔٙٔٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُذجسهط٢٘ سهْ (  3)

٤ح٢ٓ ػٖ ٣ك٠٤ ذٖ ًػ٤ش ػٖ أذ٢ ( ٖٓ قذ٣ع ع٤ِٔحٕ ذٖ دجٝد ج5ُ٘/ٖٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ )

عِٔس ػٖ أذ٢ ٛش٣شز ٓشكًٞػح , ٝعٌص ػ٘ٚ جُكحًْ ٝهحٍ جُر٤ٜو٢ ٛٞ ػؼ٤ق ٝػِطٚ 

 . 8ٖٔ( سهْ 8ٗ/ٔع٤ِٔحٕ كاٗٚ ػؼ٤ق ؾذًج . سجؾغ : ج٧قحد٣ع جُؼؼ٤لس )

ٝع٘ذٙ  ٔؾضء  5ٔٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ ًطحخ جُٔغحؾذ ذحخ (  4)

سهْ  8٘/ٔجُؼغو٢ٗ٬ ٝجُزٛر٢ . سجؾغ : ج٧قحد٣ع جُؼؼ٤لس طك٤ف , ٝطككٚ ج١ُٝٞ٘ ٝ

ٔ8ٖ  . 

 ( . ٕٓٔ -  ٗ٘ٔ -ٖ٘ٔ/ٖٛزج جُكذ٣ع سٝجٙ ج٩ٓحّ أقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ )(  5)

جُر٤ص رًشٙ ك٢ جُِغحٕ ٖٓ هٍٞ جُشجػ٢ ٓٞؾٜٚ ٫ذٖ جُشهحع جُؼح٢ِٓ جُشحػش (  6)

 جُٔؼشٝف , كأؾحذٚ جذٖ جُشهحع كوحٍ :

٣ْؼِ  َٝ ّٕ ُس غُْص أَ ٢ُ٘قذِّ ُٔ َِ ٣َْشطُ  ٢ ج٩ِْذ

 

  َِشذ ِٖ جُشَّ ً َػ  ٝهللاُ ٣َْظِشُف أَْهٞجٓح

 

ْؼَش رُٝ ضُْضِؾ٢ هَٞجك٤َِٚ َْٗي ٝجُّشِ  كاِ

 

  ِ٣غِس ج٧ََعذ ٤ِْذ ك٢ِ ِػّشِ ٢ جُظَّ ـِ ْرطَ ُٔ ًَ 

 

 ( . 9ٕٗ/9سجؾغ ُغحٕ جُؼشخ )  
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قحٍ ٝجقذز ٧ٗٚ ئرج أسجد ٗل٢ ج٧طَ ُْ ٣ػرص ك٤ٚ ش٢ء ٝٓط٠ أسجد ئ٣ؿحخ 

غرص , ٝأٗٚ ٓغ رُي  جُ٘وغ ٝٗل٢ جٌُٔحٍ كوذ دٍ ٫ ٓكحُس ػ٠ِ إٔ ش٤ثًح ٓ٘ٚ هذ

ؿ٤ش ًحَٓ ٝٛزج ٫ ٣ظف إٔ ٣ٞطق ذٚ ٓح ُْ ٣ػرص ٓ٘ٚ ش٢ء ؛ ٧ٕ ٓط٠ هِ٘ح 

إٔ ٛزٙ ط٬ز ٗحهظس جغرط٘ح ش٤ثًح ٗحهًظح ٧ٗٚ ٫ ٣ظف إٔ ٣ٞطق ٓح ُْ ٣ػرص 

ٓ٘ٚ ش٢ء ذحُ٘وظحٕ ئر ًحٕ جُ٘وظحٕ ٛٞ هٞجش جُرؼغ ٓغ غرحش ج٧طَ, 

٤ؼًح ٖٓ ٗل٢ ج٧طَ ٝٗل٢ كػرص ذزُي أٗٚ ؿ٤ش ؾحتض إٔ ٣شجد ج٧ٓشجٕ ؾٔ

جٌُٔحٍ ك٢ قحٍ ٝجقذز
(ٔ)

, كوُٞي : ٫ سؾَ  ك٢ جُذجس كاٗٚ ٣شؾغ ئ٠ُ ٗل٢ 

جُشؾَ ٫ٝ ٣٘ظشف ئ٠ُ جٌُٔحٍ ئ٫ ذوش٣٘س ج٫قطٔحٍ ًٔح هحٍ جُـضج٢ُ
(ٕ)

. 

 صٕس ادلمذساخ ادلضًشج : 

ئرج ضغحٝش جُٔوذسجش جُٔؼٔشز ُْٝ ٣ظٜش سؾكحٕ ك٢ ٝجقذ ٜٓ٘ح  -ٔ

ٚ ٓؿَٔكو٤َ أٗٚ ػحّ ٝه٤َ أٗ
(ٖ)

  . 

ئرج ضغحٝش جُٔوذسجش جُٔؼٔشز ٝضشؾف أقذٛح ذٌٕٞ ج٧هشخ ئ٠ُ  -ٕ

٫ ط٤حّ ُٖٔ ٫ ٣ر٤ص » جُكو٤وس ٫ ذذ٤َُ ٖٓ خحسؼ ٓػَ : 

«جُظ٤حّ
(ٗ)

« ٫ ط٬ز ئ٫ ذلحضكس جٌُطحخ» ٝ  
(٘)

كوذ رٛد جُشحكؼ٤س  

جُشحكؼ٤س ئ٠ُ ضوذ٣ش جقذ ٛزٙ جُٔؼٔشجش غْ ٣شؾكٕٞ ضوذ٣ش ٓح ًحٕ 

ٛٞ جُؿٞجص, ٝعٞجء أًحٕ أػْ ٖٓ ؿ٤شٙ أّ أهشخ ػ٠ِ ٗل٢ جُكو٤وس ٝ

 . ٫ 

                                                           

( ٖٖ٘( , ٝجُلظٍٞ ك٢ ج٧طٍٞ ُِؿظحص ) ص/ٖٔ٘/ٔسجؾغ : جُٔغطظل٠ )(  1)

 ( . 5ٓٔٔغٞدز )ص / ٝجُ

 ( . 9ٖ٘/٣ٔ٘ظش : جُٔغطظل٠ )(  2)

( ٝٓخطظش جُٔ٘ط٠ٜ ٫ذٖ جُكحؾد ٕٙٔ/٣ٗ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ ُِضسًش٢ )(  3)

 ( .8ٓ)ص/

( ذحخ جخط٬ف جُ٘حه٤ِٖ ٖٖٕٔ( ذشهْ )9ٙٔ/ٗٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُ٘غحت٢ ك٢ ع٘٘ٚ )(  4)

ٖ ُْ ٣ؿٔغ جُظ٤حّ ذحخ ٓ (98ٙٔ( ذشهْ )ٕٔ/ٕجُ٘حه٤ِٖ ُخرش  قلظس , ٝعٖ٘ جُذجس٢ٓ )

 . ٖٓ ج٤َُِ

( ذحخ ٝؾٞخ 5ٕٖذشهْ  )( ٖٕٙ/ٔ(  ٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤كٚ )5)

( ك٢ ًطحخ جُظ٬ز ذحخ ٖٗ( ذشهْ )9ٕ٘/ٔهشجءز ج٩ٓحّ  ٝأخشؾٚ ٓغِْ ك٢ طك٤كٚ )

 ٝؾٞخ هشجءز جُلحضكس ك٢ ًَ سًؼس .



 

 

  ٖٙٔ 
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ٝرٛد ذؼغ جُؼِٔحء ئ٠ُ ضوذ٣ش جٌَُ ٝػ٘ذٛح ٓط٠ ضغحٝش ج٫قطٔح٫ش 

 ٝهغ ج٩ؾٔحٍ . 

جٌَُ ئ٫ ئرج ُْ ٣٘حف ذؼؼٜح  ٣ؿٞص ضوذ٣ش»ٝهحٍ ئٓحّ جُكش٤ٖٓ جُؿ٢٘٣ٞ : 

حٍ ذؼًؼح كارج ض٘حك٤ح ٝجسضٌد ضوذ٣ش جٌَُ كوذ أعحء ٓػَ ٫ ط٤حّ كإ ضوذ٣ش جٌُٔ

٣٘حك٢ ضوذ٣ش جُظكس ئر ٗل٢ جٌُٔحٍ ْٜٓ٘ ئغرحش ُِظكس ك٬ ٣ظف ضوذ٣شٙ ٓغ 

ضوذ٣ش ٗل٢ جُظكس ٓؼٚ ٝٝجكوٚ ػ٠ِ رُي جذٖ جُغٔؼح٢ٗ كوحٍ : ٫ ٣ؿٞص جٗطلحء 

جُلؼ٤ِس ٓغ جٗطلحء جُؿٞجص ٧ٗٚ ٫ ذذ ٖٓ ٝؾٞد جُؿٞجص ك٤طظٞس جٗطلحء 

 جُلؼ٤ِس . 

ف ك٢ ٛزج ئٗٔح ٣ٌٖٔ ك٤ٔح ٝؾشٟ ػ٠ِ رُي جذٖ ده٤ن جُؼ٤ذ كوحٍ : ٝجُخ٬

 ٫ ض٘حك٢ ٓغ ٓؼٔٞٗٚ . 

ئرج ضغحٝش جُٔوذسجش ٝظٜش ٝجقذ ٓؼ٤ٖ ذذ٤َُ ٓغطلحد ٖٓ خحسؼ  -ٖ

ك٬ ٣٘رـ٢ ٧قذ إٔ ٣خحُق ًٔح هحٍ جذٖ جُكحؾد ذَ ٣ؿد ضوذ٣ش ٓح 

ح ٝئ٫ ك٬ ًٓ ح كؼح ًٓ ظٜش كإ ًحٕ ػح
(ٔ)

. 

ا : حتشٚش زلم انُزاع : 
ً
 ثاَٛ

ج دخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ًٝحٕ ٓوطشًٗح ذوش٣٘س جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ جُ٘ل٢ ئر

}٫َ  ضذٍ ػ٠ِ جُٔشجد ذحُ٘ل٢ ػَٔ ذٜح ٝجٗظشف ئ٤ُٜح ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ :

ح {  ًٔ ٫َ ضَأْغ٤ِ َٝ ج  ًٞ ـْ ح َُ َٜ َٕ ك٤ِ ؼُٞ َٔ ٣َْغ
(ٕ)

ْْ  , ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ : ُٛ  ٫َ َٝ ح  َٜ ْ٘ ِٓ  َٕ }٫َ ٣ُْخَشُؾٞ

 } َٕ ٣ُْغطَْؼطَرُٞ
(ٖ)

 ُٔشجد ٛٞ ٗل٢ ج٧طَ . ق٤ع دُص جُوش٣٘س ٛ٘ح ػ٠ِ إٔ ج 

ًٔح جضلوٞج ًزُي ػ٠ِ إٔ قشف جُ٘ل٢ ئرج دخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ًٝحٕ ٓوطشًٗح 

 ذوش٣٘س ضذٍ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٓغ ذوحء ج٧طَ ػَٔ ذٜح ًٔح ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ :

                                                           

( , ٝج٥سجء ٙٙٗ/ٖ( )ٕٙٔ/ٗ( ٝجُركش جُٔك٤ؾ )9ٕٕ/ٕسجؾغ : هٞجؽغ ج٧دُس )(  1)

( , ٝششـ ض٘و٤ف 5ٔ/ٖ( , ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )8ٖٔج٧ط٤ُٞس ٧ذ٢ ػرذ هللا جُرظش١ )ص/

 ( .ٖٕٓ( ٝجُطرظشز ) ص/ 5ٕٔجُلظٍٞ )ص/ 

 ( ٖٓ عٞسز جُٞجهؼس . ٕ٘ج٣٥س )(  2)

 ( ٖٓ عٞسز جُؿحغ٤س . ٖ٘ؾضء ج٣٥س )(  3)
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 } ْْ ُٜ َُ َٕ ح َٔ ْْ ٫َ أ٣َْ ُٜ }ئَِّٗ

(ٔ)
ح , غْ هحٍ ذؼذ رُي :  َٔ ٌَػُٞج أ٣َْ ح َٗ ًٓ ْٞ َٕ هَ ْْ }أ٫ََ ضُوَحضُِِٞ ُٜ َٗ

}
(ٕ)

ق٤ع دُص جُوش٣٘س ػ٠ِ إٔ جُٔشجد ٗل٢ جٌُٔحٍ ٓغ ذوحء ج٧طَ ق٤ع ٗل٠  

ج٣٩ٔحٕ أ٫ًٝ غْ أغرطٜح غح٤ًٗح 
(ٖ)

.  

ٝجخطِق جُؼِٔحء ك٢ قشف جُ٘ل٢ ئرج دخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ٝضؿشد ػٖ 

٫ ط٬ز ُٖٔ ُْ » :  --جُوش٣٘س جُذجُس ػ٠ِ جُٔشجد ٖٓ جُ٘ل٢ ًٔح ك٢ هُٞٚ 

«٫ ٌٗحـ ئ٫َّ ذ٢ُٞ » --ٝهُٞٚ « خ٣وشأ ذلحضكس جٌُطح
(ٗ)

ٝٓح شحذٚ رُي ػ٠ِ   

 غ٬غس ٓزجٛد : 

 ادلزْة األٔل : 
إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٤ُغص ٓؿِٔس أ١ إٔ قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُكوحتن 

جُششػ٤س ٫ ٣ٞهغ ٛزٙ ج٧ُلحظ ك٢ دجتشز ج٩ؾٔحٍ ٝٛٞ هٍٞ جُؿٜٔٞس
(٘)

 . 

 ادلزْة انثاَٙ:
قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُكوحتن جُششػ٤س ئٕ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس أ١ إٔ 

أٝهؼٜح ك٢ دجتشز ج٩ؾٔحٍ ٝٛٞ هٍٞ جُوذس٣س ٝجُؿرحت٤حٕ ٝجُوحػ٢ ػرذ جُؿرحس 

ٝأذٞ ػرذ هللا جُرظش١ ٝذؼغ جُشحكؼ٤س ٝٗغد ُِك٘ل٤س ٝجُوحػ٢ جُرحه٢ٗ٬ ٖٓ 

جُٔح٤ٌُس 
(ٙ)

. 

                                                           

 ( ٖٓ عٞسز جُطٞذس . ٕٔؾضء ج٣٥س )(  1)

 ( ٖٓ عٞسز جُطٞذس . ٖٔ) ؾضء ج٣٥س(  2)

( , ٖٔ٘/ٔ( , ٝجُلظٍٞ ك٢ ج٧طٍٞ ُِؿظحص )ٙٙٗ/ٖ(  ٣٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )3)

( , ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ ٖ٘٘( , ٝجُـ٤ع جُٜحٓغ ) ص/ ٙٔٗ/ٖٝجُطوش٣د ٝج٩سشحد )

 ( . ٖٓ٘( , ٝجُط٤ٜٔذ ٨ُع١ٞ٘ ) ص / 8ٖ٘/ٕ)

٢ٜ ػٖ جٌُ٘حـ ذـ٤ش ٢ُٝ ٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُذجس٢ٓ ك٢ ًطحخ جٌُ٘حـ ذحخ جُ٘(  4)

( , ٝجُطشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٘ٓٙ/ٔ( , ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )8ٙ٘/ٕ( , ٝأذٞ دجٝد )8ٗٔ/ٕ)

 ( ؾ٤ٔؼْٜ ك٢ ٗلظ جٌُطحخ ٝجُرحخ . 5ٓٗ/ٖ)

( , ٓٙٗ/ٔ( , ٝششـ جُِٔغ )8ٕ( , ٝجُِٔغ ) ص / 9ٖٓ/٣ٔ٘ظش : جُٔؼطٔذ )(  5)

 ( .8ٗ/ٔ( , ٝجُٔكظٍٞ )ٖٔ٘/ٔٝجُٔغطظل٠ )

( , ٝذزٍ ٖٙٙ/ٕ( , ٝششـ ٓخطظش جُشٝػس )5ٓٓٔ/ٖأطٍٞ جذٖ ٓلِف )٣٘ظش : (  6)

 ( . ٕٙ/ٕ( , ٝئسشحد جُلكٍٞ )8ٖٕجُ٘ظش )ص/ 



 

 

  ٙٔ٘ 
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 ادلزْة انثانث : 
ٕ ٫ ضٌٕٞ ٫ٝ جُطٞهق ٫قطٔحٍ إٔ ضٌٕٞ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس ٣ٝكطَٔ أ

٣ٞؾذ د٤َُ ٣ذٍ أقذٛٔح كططٞهق ٝٛٞ ٓ٘غٞخ ُِوحػ٢ أذٞ ذٌش جُرحه٢ٗ٬ ٖٓ 

جُٔح٤ٌُس ٖٝٓ ٝجكوٚ
(ٔ)

 . 

ا : تٛاٌ صثة اخلالف : 
ً
 ثانث

جُخ٬ف ك٢ ٛزٙ جُوحػذز ٣شؾغ ئ٠ُ ئغرحش جُكوحتن جُششػ٤س كحُؿٜٔٞس 

شػ٤س ػ٠ِ إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٤ُغص ٓؿِٔس ذ٘حء ػ٠ِ جُوٍٞ ذػرٞش جُكوحتن جُش

ٝإٔ جُششػ٢ ٓخظٞص ذحُظك٤ف ٝأٗٚ ٓكٍٔٞ ػ٠ِ جُششػ٢ دٕٝ جُِـ١ٞ 

ٝؿ٤شٙ ٖٓ جُٔؿ٬ٔش ٝٓغ رُي ٫ ٝؾٚ ُ٪ؾٔحٍ ٧ٕ جُكو٤وس جُششػ٤س ئرج 

جخطَ ٜٓ٘ح سًٖ أٝ ششؽ طف ٗل٤ٜح ٧ٕ جُششػ٢ ٓح ًحٕ ضحّ ج٧سًحٕ 

 ٍ. ٝجُششٝؽ ٝئرج ًحٕ جُٔشجد ٗل٢ جُكو٤وس ُْ ٣كطؽ ئ٠ُ ئػٔحس كِْ ٣وغ ج٩ؾٔح

ٝأٓح ٖٓ هحٍ إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس ًحُوحػ٢ أذٞ ذٌش ٝذؼغ جُٔؼطضُس 

ٖٝٓ ٝجكوْٜ كر٘حء ػ٠ِ ٗل٤ْٜ جُكوحتن جُششػ٤س ٝئٕ جُششػ٢ ٨ُػْ ٖٓ 

جُظك٤ف ٝجُلحعذ ٝهذ جخطِق جُوحتِٕٞ ذح٩ؾٔحٍ ك٢ عرد قظٍٞ ج٩ؾٔحٍ  

 ػ٠ِ غ٬غس ٓزجٛد : 

ٝهٞػٚ ٓشحٛذ ٝئٗٔح أس٣ذ ذٚ :  ًٕٞ جُِلع ُْ ٣شد ذٚ ٗل٢ جُٞهٞع ئر  األٔل

 أٓش آخش ُْ ٣زًش ٝٛٞ ؿ٤ش ٓؼِّٞ كٌحٕ ٓؿ٬ًٔ . 

 : أٜٗح ظحٛشز ك٢ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٗل٢ جُكٌْ كظحس ٓؿ٬ًٔ .  انثاَٙ

: أٜٗح ٓطشددز ذ٤ٖ ٗل٢ جُؿٞجص ٝٗل٢ جٌُٔحٍ ٝٛٞ جُز١ طشـ ذٚ  انثانث

 جُوحػ٢ ك٢ جُطوش٣د . 

 

 

 
                                                           

( , ٝجُطِخ٤ض 8ٖ٘/ٕ( ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )ٙٙٗ/٣ٖ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  1)

 ( . ٕٔٔ/ٔ( , ٝجُرشٛحٕ )8ٕٓ/ٔ)
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ٛزٙ جُٔغأُس ٝٛٞ ؿ٤ش  ٝصػْ جُٔحصس١ إٔ جُوحػ٢ هحٍ ذحُطٞهق ك٢

ٓزٛد ج٩ؾٔحٍ ك٤كطَٔ ٗل٢ ج٩ؾٔحٍ ٝٗل٢ جٌُٔحٍ ٫ أًػش ٖٓ رُي قط٠ ٣ؼِْ 

د٤َُ أقذ ج٥ٓش٣ٖ ٝجُوحتَ ذح٩ؾٔحٍ ٣وٍٞ أٗٚ ٣غطـشم ؾ٤ٔغ ج٧ش٤حء كحُطكن 

ذحُٔؿ٬ٔش
(ٔ)

  .

                                                           

ششـ جًٌُٞد ( , ٖٝ٘٘( ٝجُـ٤ع جُٜحٓغ )ص/ ٣ٕ/8ٖ٘٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  1)

( , ٝسجؾغ : جُٔؼطٔذ 5ٕٓ/ٔ( , ٝجُطِخ٤ض )ٖٔ/ٔ( , ٝجُرشٛحٕ )9ٕٗ/ٖج٤ُ٘ٔش )

( , ٖٕٓ( , ٝجُطرظشز )ص/ ٓٙٗ/ٔ( , ٝششـ جُِٔغ )8ٖ( , ٝجُِٔغ )ص/ 9ٖٓ/ٔ)

( , ٝجُركش ٗٗٔ/ٕ( , ٜٝٗح٣س جُغٍٞ )ٕٕ٘/ٕ( , ٝج٩ذٜحؼ )8ٙٗ/ٔٝجُٔكظٍٞ ُِشجص١ )

 ( . ٓٔٔ/ٖ) ( , ٝج٣٥حش جُر٤٘حشٙٙٗ/ٖجُٔك٤ؾ )



 

 

  ٙٔ5 
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 ادلطهة انثاَٙ

 يزْة انمائهني تأٌ َفٙ احلمائك انغشعٛح ال جيعهٓا رلًهح ٔأدنرّ
ؿٜٔٞس ٖٓ جُؼِٔحء ٝذؼغ جُٔؼطضُس ئ٠ُ إٔ قشف جُ٘ل٢ )٫( رٛد جُ

جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس أٝ جُكوحتن جُششػ٤س ٫ ٣ؼغ ج٧ُلحظ ك٢ دجتشز ج٩ؾٔحٍ 

ٝطككٚ جُش٤شجص١ ٝجذٖ جُغٔؼح٢ٗ ٝأذٞ جُخطحخ ٝجخطحسٙ ج٥ٓذ١
(ٔ)

 . 

...  ٫ ط٬ز ئ٫ ذطٜٞس» :  --٫ٝ ئؾٔحٍ ك٢ هُٞٚ » هحٍ جذٖ جُ٘ؿحس : 

»
(ٕ )

ٝأشٌحُٚ كحُٔشجد ٖٓ ٛزٙ ج٧قحد٣ع ٓٔح ك٤ٚ رٝجش ٝجهؼس ضطٞهق جُظكس  

ك٤ٜح ػ٠ِ ئػٔحس ش٢ء كحُؿٜٔٞس ػ٠ِ أٜٗح ٤ُغص ٓؿِٔس ذ٘حء ػ٠ِ جُوٍٞ 

«ذػرٞش جُكوحتن جُششػ٤س ... 
(ٖ)

 . 

د ٞجسد ػ٠ِ ٓح ُٚ ٝؾُُٞٔح ًحٕ جُ٘ل٢ ج» ٝهحٍ طحقد ذ٤حٕ جُٔخطظش : 

٫ ٣٘ل٢ رُي قو٤وس  ذَ ٫ذذ « ٫ ذطٜٞس٫ ط٬ز ئ» :  - -قغ٤ًح ٓػَ هُٞٚ 

ٖٓ ضوذ٣ش أٓش آخش ٣طؼِن جُ٘ل٢ ذٚ ٝٓزٛد جُؿٜٔٞس أٗٚ ٤ُظ ذٔؿَٔ
(ٗ)

 . 

جُظ٤ؾ جُٞجسدز ك٢ جُششع ُزٝجش ٝجهؼس » ٝهحٍ ضحؼ جُذ٣ٖ جُغر٢ٌ : 

حُؿٜٔٞس ػ٠ِ أٜٗح ٤ُغص ٓؿِٔس ذ٘حء ػ٠ِ جُوٍٞ ذػرٞش جُكوحتن جُششػ٤س ك

«ٝإٔ جُششػ٢ ٓخظٞص ذحُظك٤ف
(٘)

. 

هحٍ جذٖ ٓلِف ٝؾٚ ػذّ ج٩ؾٔحٍ : إٔ ػشف جُشحسع ك٤ٚ ٗل٢ جُظكس أ١ 

٫ ػَٔ ششػ٢ , ٝئٕ ُْ ٣ػرص ذؼشف جُِـس ٗكٞ ٫ ػِْ ئ٫ ٓح ٗلغ ٫ٝ ذِذ ئ٫ 

                                                           

( , ٝششـ جًٌُٞد 8ٖ٘/ٕ( ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )ٙٙٗ/٣ٖ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  1)

( , 9ٙ٘/ٕ( , ٝذ٤حٕ جُٔخطظش )5ٔ( , ٝششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ )ص/9ٕٗ/ٖج٤ُ٘ٔش )

( ٝجُط٤ٜٔذ ٗٔٔ( , ٝجُِٔغ ) ص/ ٘ٔ٘/ٕ( ٝجُؼذز ٧ذ٢ ٣ؼ٠ِ )ٕ٘/ٕٝئسشحد جُلكٍٞ )

 ( . ٖٗ/٧ٕذ٢ خطحخ )

ذ٣ع ٝسد ذٔؼ٘حٙ ك٢ طك٤ف ٓغِْ ك٢ ًطحخ جُطٜحسز ذحخ ٝؾٞخ جُطٜحسز ٛزج جُك(  2)

( ػٖ ػٔش ذٖ جُخطحخ ٝذِلظٚ ػٖ جذٖ ػٔش سٝجٙ جُطشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٕٗٓ/ُِٔظ٬ز )

 . ذحخ ٫ ضورَ ٖٓ ط٬ز )        ب(( , ٓؼحسػس ج٧قٞر١ ٝجذٖ ٓحؾٚ ًطحخ جُطٜحسز ٙ/ٔ)

 ( . ٖٕٗ/٤ٜٕٔذ ٧ذ٢ خطحخ )( , ٝجُط9ٕٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )(  3)

 ( . 9ٙ٘/٣ٕ٘ظش : ذ٤حٕ جُٔخطظش ٨ُطرٜح٢ٗ )(  4)

 ( . ٣ٕ/8ٖ٘٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  5)
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ذغِطحٕ ٫ٝ قٌْ ئ٫ هلل , ًَٝ رُي ٗل٢ ٓح ٫ ٣٘طل٢ ٝٛٞ طذم ؛ ٧ٕ جُٔشجد 

ك٘ل٢ جُظكس أ٠ُٝ  ٓ٘ٚ ٗل٢ ٓوحطذٙ ُٝٞ هذس ػذٜٓح , ٝأٗٚ ٫ ذذ ٖٓ ئػٔحس

٧ٗٚ ٣ظ٤ش ًحُؼذّ كٜٞ أهشخ ئ٠ُ ٗل٢ جُكو٤وس جُٔطؼزسز , ٤ُٝظ ٛزج ئغرحضًح ُِـس 

ذحُطشؾ٤ف ذَ ئغرحش ٣ُٞٝ٧س أقذ جُٔؿحصجش ًحُظكس ٝجٌُٔحٍ ٝج٩ؾضجء 

ذؼشف جعطؼٔحٍ ٝجُوٍٞ ذزُي هٍٞ ذؼذّ ج٩ؾٔحٍ
(ٔ)

. 

ٗل٢ ًٔح إٔ جُِلع ك٢ جُ٘ظٞص ٓٞػٞع ػ٘ذ أَٛ جُِغحٕ ُِطأ٤ًذ ك٢ 

جُظلحش ٝسكغ ج٧قٌحّ أ٫ ضشٟ أٗٚ ٣وحٍ : ٤ُظ ك٢ جُرِذ عِطحٕ كحُٔشجد ٗل٢ 

جُظلحش جُط٢ ضوغ ذٜح جٌُلح٣س ٝٓ٘غ ج٫ػطذجد ذٚ ك٤ٔح ُْٜ ٖٓ ج٧ٓٞس ٝئٕ ًحٕ 

ٛزج ٓوطؼحٙ ٝؾد ئرج جشطٜشش رُي ك٢ ػرحسز إٔ ٣كَٔ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُلح٣س 

ٝٓ٘غ ج٫ػطذجد ذٜح
(ٕ)

 . 

ُوحتِٕٞ ذؼذّ قظٍٞ ج٩ؾٔحٍ ك٢ جُكٌْ َٛ ٛزج, ٝهذ جخطِق جُؿٜٔٞس ج

جُٔشجد ٓ٘ٚ ٗل٢ جُظكس أٝ ٗل٢ جٌُٔحٍ أٝ ٣ظشف ٧قذٛٔح؟ أهٞجٍ غ٬غس
(ٖ)

 : 

 األٔل : 

إٔ قشف جُ٘ل٢ )٫( جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس أٝ جُكوحتن جُششػ٤س ٣شجد ذٚ 

ٗل٢ جُظكس ٝئ٤ُٚ رٛد جُك٘حذِس ٝجُظحٛش٣س ٝذؼغ جُشحكؼ٤س
(ٗ)

 . 

ئٕ ج٧ُلحظ جُط٢ » ٤ُٚ ئٓحّ جُكش٤ٖٓ ق٤ع هحٍ : ٓ٘ٚ ٓح رٛد ئ ٝهش٣د

خَ ػ٤ِٜح قشف جُ٘ل٢ )٫( ضؼذ ظحٛشز ك٢ ٗل٢ جُؿٞجص ٓؿحًصج ك٢ ٗل٢ د

جٌُٔحٍ ق٤ع ٣شجد ذ٘ل٢ جُؿٞجص ٛٞ ٗل٢ جُظكس ٧ٕ ٗل٢ جُظكس ٛٞ جُٔوحذَ 

«ُ٘ل٢ جٌُٔحٍ
(٘)

 . 

                                                           

( , ٝجُٞجػف ك٢ 5٘/٘( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )9ٕٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )(  1)

 ( . 8ٕ/ٗأطٍٞ جُلوٚ )

 ( . 8ٕ/ٗلوٚ )( , ٝجُٞجػف ك٢ أطٍٞ ج٣٘/5ُ٘٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  2)

( , ٖٓٗ/ٖ( , ٝششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )٣ٔٓ5٘ظش : جُٔغٞدز ٥ٍ ض٤ٔ٤س ) ص/(  3)

 ( . 5/9ٔ9ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )

 ( . ٕٗٓ/٣ٔ٘ظش : جُطِخ٤ض ٩ٓحّ جُكش٤ٖٓ )(  4)

 ( . ٖٕٔ/٣ٔ٘ظش : جُرشٛحٕ ٩ٓحّ جُكش٤ٖٓ )(  5)
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ٍ جُٔخطحس أٗٚ ظحٛش ك٢ ٗل٢ جُظكس ٓكطَٔ ُ٘ل٢ جٌُٔح» هحٍ جُـضج٢ُ : 

٣ٞجكن ٛزج جُوٍٞ ٓح رٛد ئ٤ُٚ ئٓحّ جُكش٤ٖٓ« ػ٠ِ عر٤َ جُطأ٣َٝ 
(ٔ)

. 

ٝجُٔخطحس إٔ جُِلع ظحٛش ك٢ ٗل٢ جُؿٞجص ٓإٍٝ »ٝهحٍ جذٖ جُوش٤ش١ : 

ك٢ جٌُٔحٍ , ك٤كَٔ ػ٘ذ ج٩ؽ٬م ػ٠ِ ٗل٢ جُؿٞجص , ٫ٝ ٣كَٔ ػ٠ِ ٗل٢ 

ُٔشجد ٝٛٞ ٓٞجكن ُٔح رٛد ئ٤ُٚ ئٓحّ جُكش٤ٖٓ , ق٤ع ئٕ ج  «جٌُٔحٍ ئ٫ ذذ٤َُ 

ذ٘ل٢ جُؿٞجص ٛٞ ٗل٢ جُظكس جُٔوحذَ ُ٘ل٢ جٌُٔحٍ
(ٕ)

 . 

 انثاَٙ : 

إٔ قشف جُ٘ل٢ )٫( جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس أٝ جُكوحتن جُششػ٤س ٣شجد ذٚ 

ٗل٢ جٌُٔحٍ ٝٛٞ ٓك٢ٌ ػٖ أَٛ جُؼشجم ٖٓ جُك٘ل٤س
(ٖ)

؛ ٧ٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ك٢  

خ ػشف جُششع إٔ ٣شجد ذٚ ٗل٢ جُظكس ؛ ُٞؾٞد جُوشجتٖ ٖٓ ػّٔٞ جٌُطح

ٝجُُغ٘س ٝؿ٤ش جُذجُس ػ٠ِ ػذٓٚ ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ قشف جُ٘ل٢ دجخ٬ً ػ٠ِ 

جُكوحتن جُششػ٤س ٤ُٝظ ُٚ ٓؼ٠٘ ك٤ؿد طشكٚ ئ٠ُ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٫ جُظكـس 

هحُٞج جُٔشجد ذٚ ٗل٢ جٌُٔحٍ « ٫ ط٬ز ُٖٔ ُْ ٣وشأ ذلحضكس جٌُطحخ » كٔػ٬ً : 

 . ٗٚك٤ٚ ٗظش ٝع٤أض٢ ذ٤ح ك٬ ط٬ز ًحِٓس أٓح ئرج هشجتٜح كظ٬ضٚ أًَٔ ٝئٕ ًحٕ

 انثانث : 

إٔ قشف جُ٘ل٢ )٫( جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس أٝ جُكوحتن جُششػ٤س ٣شجد ذٚ 

ػّٔٞ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٗل٢ جُكٌْ , ئ٫ أٗٚ ئرج دٍ جُكظ ٝجُؼوَ ػ٠ِ إٔ جُٞؾٞد 

ؿ٤ش ٓشجد ك٤ٌٕٞ رُي ٖٓ هر٤َ ضخظ٤ض جُؼحّ ذحُكظ ٝجُؼوَ
(ٗ)

 . 

ج٧ُلحظ ػحٓس ك٢ ٗل٢ جُؿٞجص  ٝرٛد جُوحػ٢ أذٞ ٣ؼ٠ِ ئ٠ُ إٔ ٛزٙ

ٝجٌُٔحٍ كوؾ أٓح جُٞؾٞد كـ٤ش ٓؼ٢٘ ذحُ٘ل٢
(٘)

 . 

                                                           

 ( . ٣ٕ5ٕ٘ظش : جُٔغطظل٠ ُِـضج٢ُ ) ص/ (  1)

 ( . 9ٙٗ/ٖجُضسًش٢ ك٢ جُركش جُٔك٤ؾ ) قٌحٙ ػ٘ٚ(  2)

 ( . ٕٖ٘( ٝجُلظٍٞ ُِؿظحص ) ص/ 8ٙٗ/٣ٖ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  3)

 ( . 5ٓٓٔ/٣ٖ٘ظش : أطٍٞ جُلوٚ ٫ذٖ ٓلِف )(  4)

 ( . ٕٗٓ/ٔ( ٝجُطِخ٤ض ٩ٓحّ جُكش٤ٖٓ )٘ٔ٘/٣ٕ٘ظش : جُؼذز ٧ذ٢ ٣ؼ٠ِ )(  5)
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ٖٝٓ جُك٘ل٤س ٝجُشحكؼ٤س ٖٓ ٣شٟ إٔ جُ٘ل٢ ظحٛش ك٢ ٗل٢ جُظكس ٓكطَٔ 

ػ٠ِ جُخلحء ُ٘ل٢ جٌُٔحٍ ٝئ٫ كٜٞ ظحٛش ك٢ ٗل٢ جُظكس
(ٔ)

 . 

٫ٝ ئؾٔحٍ ك٤ٔح ٣٘ل٢ ٖٓ ج٧كؼحٍ » هحٍ طحقد ض٤غ٤ش جُطكش٣ش : 

ٓكزٝكس جُخرش أ١ خرش )٫( جُ٘حك٤س جُذجخِس ػ٠ِ ج٧كؼحٍ جُٔزًٞسز ػ٤س جُشش

ًـ: )٫ ط٬ز ٫ٝ ط٤حّ( كٜزج ٖٓ هر٤َ ص٣ذ ػحُْ
(ٕ)

, ٝػ٘ذ جُؿٜٔٞس ئرج ًحٕ 

ٍ جُ٘ل٢ ششػ٤ًح ٓػَ ٫ ط٬ز أٝ ُـ٣ًٞح ُٚ قٌْ ٝجقذ ٓػَ ٫ ئهشجس  َّٞ ٖٓ دخ

ر٤ً٘ح , ُٝقَٔ ك٢ ج٧ٍٝ ػ٠ِ ُٓ ًٛح ًحٕ  جُكو٤وس جُششػ٤س  ُٖٔ أهش ذحُضٗح ٌٓش

ٝك٢ جُػح٢ٗ ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ جُٔؿحص١ 
(ٖ)

. 

 أدنح انشأ٘ األٔل ٔيُالغرٓا : 

جعطذٍ أطكحخ جُشأ١ ج٧ٍٝ جُوحتَ ذإٔ قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس 

 ٫ ٣ؿؼَ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس ذأدُس ًػ٤شز ٜٓ٘ح : 

 انذنٛم األٔل : 

ُظك٤كس ك٬ ئٕ غرص إٔ جُشحسع ٗوِٚ ٖٓ ٗل٢ جُظ٬ز ئ٠ُ ٗل٢ جُظ٬ز ج

ئؾٔحٍ, ٝئٕ ُْ ٣ػرص ػشف ششػ٢ كحُؼشف جُِـ١ٞ ك٢ ٓػَ ٛزج جُطش٤ًد 

٣وطؼ٢ ئػٔحس جُلحتذز أ١ ٫ كحتذز ُظ٬ز ئ٫ ذطٜٞس, ٓػَ ٫ ػِْ ئ٫ ٓح ٗلغ 

أ١ ٫ كحتذز ُؼِْ ئ٫ ٓح ٗلغ ك٬ ئؾٔحٍ أ٣ًؼح كِٞ كشع جٗطلحء جُؼشف جُششػ٢ 

جُلؼ٤ِس ؛ ٧ٗٚ ئرج جٗطل٠  ٝجُِـ١ٞ ك٢ ٓػَ رُي ك٘ل٢ جُظكس أ٠ُٝ ٖٓ ٗل٢

                                                           

 ( . 8ٙٗ/ٖركش جُٔك٤ؾ )( , ٝج٣ٕ5ُٕ٘ظش : جُٔغطظل٠ ُِـضج٢ُ ) ص/ (  1)

 .  9ٙٔ/ ٣ٔ٘ظش : ض٤غ٤ش جُطكش٣ش(  2)

ٛٞ ػ٘ذ ج٩ؽ٬م ذ٘ل٢ ج٧طَ أ٠ُٝ ٓ٘ٚ » رًش جُؿظحص جُٔغأُس غْ ػود هحت٬ : (  3)

ذ٘ل٢ جٌُٔحٍ ٝئٗٔح جُكَٔ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ ذذ٫ُس ق٤ع هحُٞج ٧ٕ قو٤وطٚ ٗل٢ ٓح ٣ذخَ ػ٤ِٚ 

 ٫ُس .ك٤٘ل٢ ؾ٤ٔؼٚ ٝئٗٔح ٣كَٔ ػ٠ِ ٗل٢ جُرؼغ ذذ

ُٝٔح ًحٗص قو٤وس ٛزج جُِلع ٝٓٞػٞػٚ جُ٘ل٢ كٞجؾد إٔ ٣ٌٕٞ ٗل٢ جُؿ٤ٔغ أ٠ُٝ ذٚ قط٠ 

ضوّٞ جُذ٫ُس ػ٠ِ ئسجدز ٗل٢ جُرؼغ ًِلع جُؼّٔٞ ٝعحتش ج٧ُلحظ جُٔٞػٞػس ُِٔؼح٢ٗ 

ضوطؼ٢ ئكحدز ؾ٤ٔغ ٓح ٝػغ ُٚ ٝؾؼَ ػرحسز ػ٘ٚ قط٠ ضوّٞ جُذ٫ُس ػ٠ِ ئسجدز جُرؼغ 

( ٝٓح ذؼذٛح . ٖٖ٘ك٢ ج٧طٍٞ ) ص/ سجؾغ جُلظٍٞ« دٕٝ جٌَُ
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طكس جُش٢ء ضظ٤ش ًحُؼذّ ؛ ٧ٗٚ ق٤٘ثز ٫ ٣ٌٕٞ ٓؼطذًج ػ٘ذ جٗطلحء جُلؼ٤ِس 

كٌحٕ ٗل٢ جُظكس أهشخ ئ٠ُ جُكو٤وس جُٔطؼزسز جُط٢ ٢ٛ ٗل٢ جُٞؾٞد
(ٔ)

 . 

 َٕٔلظ ْزا انذنٛم : 

ذأٗٚ جعطذ٫ٍ كحعذ ٧ٗٚ ٖٓ هر٤َ ئغرحش جُِـس ذحُطشؾ٤ف ٝئغرحش جُِـس 

عذ ٝذحؽَ ذح٫ضلحمذحُطشؾ٤ف كح
(ٕ)

. 

 ٔأجٛة عٍ ْزا : 

إٔ ٛزج ج٫عطذ٫ٍ ئٗٔح ٛٞ ٩غرحش أ٣ُٞٝس أقذ جُٔؿحصجش ذؼذ ضؼزس 

جُكو٤وس ذحُؼشف ٝئغرحش أ٣ُٞٝس أقذ جُٔؿحصجش ذحُؼشف ؾحتضز
(ٖ)

 . 

كإ ه٤َ : ٤ًق طف ؾٞجذٚ ذاغرحش جُٔؿحص ذحُؼشف ٝجُطوذ٣ش جٗطلحء 

 جُؼشف جُششػ٢ ٝجُِـ١ٞ؟ 

سجد ذٜزج جُؼشف ػشف ج٧ط٤٤ُٖٞ ك٬ ٓ٘حكحزٝأؾ٤د : ذأٗٚ أ
(ٗ)

 . 

كإ ه٤َ : ئٕ جُطأَٓ ٣أذ٠ ٛزج جُؿٞجخ ٧ٕ ٬ًّ جُشحسع ٫ ٣شد ػ٠ِ ٓح 

 ٛٞ ٓظطِف قذظ ذؼذ ظٜٞس جُششع ق٤ع ئٕ جُٔظطِكحش ٓطأخشز. 

ٝج٠ُٝ٧ : إٔ ٣وحٍ ك٢ ؾٞجذٚ : إٔ ٛزج جُؿٞجخ ػ٠ِ ضوذ٣ش جٗطلحء جُكو٤وس 

ؤٛٔح ٫ ٣ٞؾد جٗطلحء ػشف جعطؼٔحٍ جُٔؿحصجُششػ٤س ٝجُؼشف , ٝجٗطلح
(٘)

 . 

 

                                                           

( , ٝقحش٤س جُر٘ح٢ٗ 5ٕ٘/ٔ( , ٝٗشش جُر٘ٞد )9ٙٔ/٣ٕ٘ظش : ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  1)

( 5ٓٔ( ٝئسشحد جُلكٍٞ )ص/ ٓٔٔ/ٖ( , ٝج٣٥حش جُر٤٘حش ٫ذٖ هحعْ جُؼرحد١ )9٘/ٕ)

( 5ٖٕ/ٕ( , ًٝشق ج٧عشجس )8ٖٔ/ٕ( , ٝكٞجضف جُشقٔٞش )5ٔٔ/ٕٝج٧قٌحّ ٦ُٓذ١ )

 ( . ٕٔ٘/ٍٔٞ جُغشخغ٢ )ٝأط

 ( . 95٘/ٕ( , ٝذ٤حٕ جُٔخطظش )95ٕ – 9ٙٔ/٣ٔ٘ظش : ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  2)

 ( . 95٘/٣ٕ٘ظش : ذ٤حٕ جُٔخطظش )(  3)

( , ٝجُطوش٣ش ٕٔ٘/ٔ( , ٝأطٍٞ جُغشخغ٢ )ٖٗٔ/٣ٕ٘ظش: ششـ جُرذخش٢ )(  4)

 (. ٙٙٔ/ٔٝجُطكر٤ش )

(,ٝكٞجضف جُشقٔٞش 95٘/ٕظش )( , ٝذ٤حٕ جُٔخط5ٓٔ/٣ٔ٘ظش: ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  5)

(ٕ/ٖ8 .) 



 

 ٕٕٙ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 انذنٛم انثاَٙ :  

ئٕ غرص إٔ جُظكس ؾضء ٓلّٜٞ ج٫عْ جُششػ٢ ٫ٝ ػشف ُِشحسع 

٣ظشف ػٖ جُٔلّٜٞ جُششػ٢ ُضّ ضوذ٣ش جُٞؾٞد ٧ٕ جُٔطرحدس ئ٠ُ جُلْٜ ٖٓ 

 ٗل٢ جُلؼَ جُششػ٢ أقذ ج٧ٓش٣ٖ : 

ٝق٤ع كشع ؾضت٤س  ئٓح ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٛٞ ج٧ظٜش , ٝئٓح ٗل٢ جُظكس

ح ُ٘ل٢ جُٞؾٞد, ٫ٝ شي إٔ  ًٓ جُظكس ٖٓ ٓلّٜٞ ج٢ٌُِ ًحٕ ٗل٢ جُظكس ٓغطِض

ٗل٢ جُٞؾٞد ٓغطِضّ ُ٘ل٢ جُظكس ٫ٝ طكس ذذٕٝ جُٞؾٞد, كارٕ ذ٤ٜ٘ٔح ض٬صّ 

 ٝٗل٢ جُٞؾٞد ًٔح هِ٘ح أظٜش ٝأهشخ ئ٠ُ جُلْٜ كطؼ٤ٖ ك٬ ئؾٔحٍ . 

كإ ضؼٞسف طشكٚ ٝئٕ ُْ ٣ػرص إٔ جُظكس ؾضء ٓلّٜٞ ج٫عْ جُششػ٢ 

أ١ ٗل٢ جُلؼَ ششًػح ك٢ ٓػَ رُي ئ٠ُ ٗل٢ جٌُٔحٍ ُضّ طشكٚ ئ٤ُٚ ٝئٕ ُْ 

٣طؼحسف طشكٚ ئ٠ُ ٗل٢ جٌُٔحٍ ُضّ جُظكس ؛ ٧ٗٚ أ١ ضوذ٣شٛح أهشخ ئ٠ُ ٗل٢ 

جُزجش ٖٓ ضوذ٣ش جٌُٔحٍ ٣ؼ٢٘ إٔ جُكو٤وس جُٔؼطزسز ٢ٛ ٗل٢ جُزجش ٝػ٘ذ 

ضؼزسٛح ٣طؼ٤ٖ ج٧هشخ ئ٤ُٜح 
(ٔ)

 . 

 : َٕٔلظ ْزا 

ذأٌْٗ هِطْ إٔ ٗل٢ جُٞؾٞد أظٜش ٝٛٞ أهشخ ئ٤ُٚ كِْ ضشًطٔٞٙ ئ٠ُ ٗل٢ 

 جُظكس؟. 

: جُٔلشٝع ػذّ جُظكس ؾضت٤س ٖٓ ٓلّٜٞ ج٫عْ ٝػ٘ذ رُي  ٔأجٛة

٣طكون جُٔلّٜٞ ذذٕٝ جُظكس ًٝٔح إٔ ٗل٢ جُزجش ؿ٤ش طك٤ف ٧ٗٚ خ٬ف 

٤ٖ جُٞجهغ ًزُي ٗل٢ جُٞؾٞد ذذٕٝ جُظكس ؿ٤ش طحدم ك٬ ضظف ذاسجدضٚ كطؼ

إٔ ٣شجد ٗل٢ جُظكس
(ٕ)

  . 

 

 

                                                           

( , ٝجُطرظشز ) ص / ٓٔٔ/ٖ( ٝج٣٥حش جُر٤٘حش )95٘/ٕذ٤حٕ جُٔخطظش ) :٣٘ظش(  1)

ٕٖٓ .) 

( , ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ 95٘/ٕ( , ٝذ٤حٕ جُٔخطظش )5ٓٔ/٣ٔ٘ظش : ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  2)

 (. 8ٕ/ٕ( , ٝئسشحد جُلكٍٞ )8ٖٗ/ٕ)



 

 

  ٕٖٙ 

 

 

 أبو دور سيد حامدد/        نفي الحقائق الشرعية دراسة أصولية تطبيقية               

 

 انذنٛم انثانث : 

إٔ جُطؼ٤َِ ذح٧هشذ٤س ػ٠ِ ٗل٢ جُظكس ٝئسجدضٜح ئٗٔح ٛٞ ضشؾ٤ف ٩سجدز 

ذؼغ جُٔؿحصجش جُٔكطِٔس أ١ ذؼغ جُٔؼح٢ٗ جُٔؿحص٣س جُط٢ ٣كطِٜٔح جُِلع 

ذكغد جُٔوحّ ػ٠ِ جُرؼغ ٫ ئغرحش جُِـس ذحُطشؾ٤ف ٧ٗٚ ؿ٤ش ؾحتض ػ٠ِ ٓح 

ٜٞس ٖٓ ػذّ ؾٞجص ئغرحش جُِـس ذحُو٤حطرٛد ئ٤ُٚ جُؿٔ
(ٔ)

 . 

٣ٌٖٝٔ إٔ ٣وحٍ : إٔ جُٔ٘ل٢ ٛٞ جُزجش جُششػ٤س ٝجُط٢ ٝؾذش ٤ُغص 

ذزجش ششػ٤س ك٤رو٠ قَٔ ج٬ٌُّ ػ٠ِ قو٤وطٚ ٢ٛٝ ٗل٢ جُزجش جُششػ٤س كإ 

دٍ د٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣طٞجؾذ جُ٘ل٢ ئ٤ُٜح ًحٕ ضٞؾ٤ٜٚ ئ٠ُ جُظكس أ٠ُٝ؛ ٧ٜٗح 

٤ٜٚ ئ٠ُ ٗل٢ جُظكس ٣غطِضّ ٗل٢ جُزجش قو٤وس, أهشخ جُٔؿحصجش ئر ضٞؾ

ذخ٬ف ضٞؾ٤ٜٚ ئ٠ُ ٗل٢ جٌُٔحٍ , كاٗٚ ٫ ٣غطِضّ ٗل٢ جُزجش كٌحٕ ضٞؾ٤ٜٚ ئ٠ُ 

ٗل٢ جُظكس أهشخ جُٔؿحص٣ٖ ئ٤ُٜح ك٬ ئؾٔحٍ ٤ُٝظ ٛزج ٖٓ ذحخ ئغرحش جُِـس 

ذحُطشؾ٤ف ذَ ٖٓ ذحخ ضشؾ٤ف أقذ جُٔؿحص٣ٖ ػ٠ِ ج٥خش ذذ٤َُ
(ٕ)

 . 

 انذنٛم انشاتع : 

إٔ ٓذخٍٞ جُ٘ل٢ ئٕ ًحٕ ششػ٤ًح ٣ٌٕٞ ٓر٤ً٘ح ٤ُٝظ ٓؿ٬ًٔ ٣ٝكَٔ جُِلع 

ػ٠ِ جُٔؿحص جُشجؾف , ًٝزُي ئرج ًحٕ ُـ٣ًٞح ُٝٚ قٌٔحٕ ٝهذ عِْ ُٚ ٛزج ك٢ 

ٓذخٍٞ جُ٘ل٢ ئرج ًحٕ ُـ٣ًٞح ٧ٕ جُٔؼ٠٘ جُكو٤و٢ ٫ ٣طأض٠ ئسجدضٚ كٞؾد جُكَٔ 

جُ٘ل٢ ئرج ًحٕ ششػ٤ًح ػ٠ِ جُٔؿحص جُشجؾف , ٝئٕ ُْ ٣غِْ ُٚ رُي ك٢ ٓذخٍٞ 

٧ٕ جُكو٤وس جُششػ٤س ٣ٌٖٔ ٗل٤ٜح ذ٘ل٢ ششؽٜح أٝ ؾضتٜح ك٤ِظ ٛ٘حى ٓحٗغ ٖٓ 

ئسجدضٜح ٝجُكو٤وس خ٤ش ٖٓ جُٔؿحص كٞؾد جُكَٔ ػ٤ِٜح
(ٖ)

. 

 

 
 

                                                           

 جُٔظحدس جُغحذوس . (  1)

( , ٝجُٔؼطٔذ 5ٕٔ( , ٝٓخطظش جذٖ جُِكحّ ) ص/ 8ٕ/ٕ: ئسشحد جُلكٍٞ ) ٣٘ظش(  2)

 ( . 9ٖٓ/٧ٔذ٢ جُكغ٤ٖ جُرظش١ )

( , ٝجُٔغطظل٠ 8ٙٗ/ٔ( , ٝجُٔكظٍٞ ُِشجص١ )ٕٓ/٣ٖ٘ظش : ج٧قٌحّ ٦ُٓذ١ )(  3)

(ٔ/ٖ٘ٔ) 



 

 ٕٙٗ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  
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 انذنٛم اخلايش :  

إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ جُط٢ دخَ ػ٤ِٜح جُ٘ل٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ئػٔحس, ٫ٝ عر٤َ ئ٠ُ 

س ئٗٔح جقطحؼ ئ٤ُٚ ُِؼشٝسز , ٝجُؼشٝسز ئػٔحس ًَ ٓكطِٔٚ : ٧ٕ ج٩ػٔح

 ض٘ذكغ ذاػٔحس كشد ك٬ قحؾس ئ٠ُ ئػٔحس أًػش ٓ٘ٚ .

 َٕٔلظ : 

ذإٔ ئػٔحس جٌَُ هذ ٣٘حهغ ؛ ٧ٕ ئػٔحس جٌَُ ٣وطؼ٢ ئغرحش أطَ 

جُظكس ٝٗل٢ جُظكس ٓؼحسػس , ٝئرج ضؼ٤ٖ ئػٔحس كشد ك٤ِظ جُرؼغ أ٠ُٝ 

 ٖٓ جُرؼغ كطؼ٤ٖ ج٩ؾٔحٍ . 

 ٔأجٛة : 

ٕ جُكو٤وس ؿ٤ش ٓ٘طل٤س ئٗٔح ضٌٕٞ ؿ٤ش ٓ٘طل٤س ُٞ قَٔ ُلع ٫ ٗغِْ أ

جُظ٬ز ػ٠ِ ؿ٤ش ػشف جُششع ك٤ٌٕٞ ٓ٘طل٤ًح قو٤وس ٫ٝ ٣كطحؼ ئ٠ُ ج٩ػٔحس 

جُٔإد١ ئ٠ُ ج٩ؾٔحٍ ٌُٖٝ أُلحظ جُششع ٓكُٔٞس ػ٠ِ ػشكٚ ؛ ٧ٗٚ جُـحُد 

٧ٝٗٚ جُٔكطحؼ ئ٤ُٚ ػ٘ٚ , كاٗٚ ذؼع ُر٤حٕ جُششػ٤حش ٫ ُر٤حٕ ٓٞػٞػحش 

سجُِـ
(ٔ)

 . 

 انذنٛم انضادس : 

٫ ٣وظذ ذح٧ُلحظ جُٞجسدز ك٢ جُ٘ظٞص جُٔزًٞسز جُ٘ل٢   - -إٔ جُ٘ر٢ 

ٖٓ ؽش٣ن جُِـس ٝجُٔشحٛذز ٝئٗٔح ٣وظذ ذ٤حٕ جُششع ٧ٗٚ ٓرؼٞظ ُر٤حٕ 

جُششػ٤حش ك٤ؿد إٔ ٣كَٔ ػ٠ِ ٗل٢ ًَ ٓح ٣كِٔٚ جُششع ٖٓ ًحَٓ أٝ ؾحتض 

وظذ ٗل٢ ٓح ٣غ٠ٔ سؾ٬ً ك٢ جُِـس ًٔح ُٞ هحٍ : ٫ سؾَ ك٢ جُذجس  ُٔح ًحٕ جُ

قَٔ ػ٠ِ ًَ ٓح ٣كطِٔٚ جُشؾَ ٖٓ ؽ٣َٞ أٝ هظ٤ش , ٫ٝ ٣شجد ذٚ رُي ٖٓ 

ؾٜس جُششع ذَ ٖٓ ؾٜس جُِـس 
(ٕ)

. 

 

                                                           

 ( . 8ٖ5 – ٣ٕ/8ٖٙ٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  1)

( , ٖٓٗ/ٖٝششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش ) ( ,٣ٕٓٗ٘ظش : جُطرظشز ُِش٤شجص١ ) ص/(  2)

 ( . 5٘/٘( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )ٕٔٙ/ٔٝششـ جُِٔغ )



 

 

  ٕٙ٘ 

 

 

 أبو دور سيد حامدد/        نفي الحقائق الشرعية دراسة أصولية تطبيقية               

 

 انذنٛم انضاتع : 

ئٕ جُظ٬ز ئرج ُْ ضٌٖ ًحِٓس ك٢ٜ ذؼغ ط٬ز ٝذؼغ جُظ٬ز ٫ ٣ورَ ئرج 

 ّٞ ئر ٫ ط٬ز أ١ ًحٕ. ُْ ٣طْ ًٔح ئٕ ط٤حّ ذؼغ ج٤ُّٞ ٫ ٣ورَ قط٠ ٣طْ ج٤ُ

 َٕٔلظ : 

إٔ جُٔوظٞد ٖٓ دخٍٞ قشف جُ٘ل٢ )٫( ٤ُظ ٗل٢ جُظكس ػ٠ِ 

٫ ط٬ز ُٔ٘لشد » :  - -ج٩ؽ٬م كشذٔح ٣شجد ذٚ ٗل٢ جٌُٔحٍ ًٔح ك٢ هُٞٚ 

«ِق جُظقخ
(ٔ)

ق٤ع ٣شجد ذٚ ٗل٢ جٌُٔحٍ أ١ ٫ ط٬ز ًحِٓس ك٢ٜ طك٤كس  

جُلشد ئٓح ئرج ط٠ِ ٓغ جُظق كظ٬ضٚ أًَٔ ٖٓ ط٬ز 
(ٕ)

 . 

 انذنٛم انثايٍ : 

إٔ ػشف جُشحسع ٗل٢ جُظكس ٝجُٔؼ٠٘ ٫ ػَٔ ششػ٢ ٝئٕ ُْ ٣ػرص 

ذؼشف جُِـس ٝأٗٚ ٫ ذذ ٖٓ ئػٔحس ك٘ل٢ جُظكس أ٠ُٝ ٧ٗٚ ٣ظ٤ش ًحُؼذّ كٜٞ 

أهشخ ئ٠ُ ٗل٢ جُكو٤وس جُٔطؼزسز
(ٖ)

  . 

 َٕٔلظ : 

هُْٜٞ إٔ ػشف جُشحسع ٗل٢ جُظكس هٍٞ طك٤ف ٌُٖ ٤ُظ ػ٠ِ ئؽ٬هٚ 

كٜزٙ ٓغأُس ضٌِْ ػٜ٘ح ج٧ط٤ُٕٞٞ ك٢ جُكو٤وس ٝجُٔؿحص ك٤ٔح ئرج دجس جُِلع ذ٤ٖ 

جُكو٤وس ٝجُٔؿحص كا٠ُ أ٣ٜٔح ٣ظشف؟ كؼ٘ذ جُؿٜٔٞس ٣ظشف ئ٠ُ جُكو٤وس ٓح 

 ُْ ضٞؾذ هش٣٘س ضؼ٤ٖ إٔ جُٔشجد ٓ٘ٚ جُٔؿحص .

كوُْٜٞ ٗل٢ جُظكس أ٠ُٝ ٤ُظ ػ٠ِ ج٩ؽ٬م ذَ ٣ؿد إٔ ٣و٤ذ ذؼذّ 

جُوش٣٘س
(ٗ)

 . 

                                                           

( ًطحخ ئهحٓس جُظ٬ز ذحخ ط٬ز جُشؾَ خِق ٕٖٓ/ٔأخشؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )(  1)

( ًطحخ جُظ٬ز ذحخ كشع ٓطحذؼس ج٩ٓحّ , 8ٓ٘/٘جُظق , ٝجذٖ قرحٕ ك٢ طك٤كٚ ()

 ( . ٕٗ/ٕٙٓحّ أقٔذ )( ٝٓغ٘ذ ج99٩/ٕٝسجؾغ جُطِخ٤ض جُكر٤ش )

 ( . 8ٖ/٣5٘ظش : ج٩قٌحّ ٫ذٖ قضّ )(  2)

 ( . 5/9ٔ9( , ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )ٖٓٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )(  3)

 ( . 5ٕٗ( , ٝجُٔغطظل٠ ) ص / 8ٙٗ/٣ٖ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  4)



 

 ٕٙٙ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 

 طهة انثانثادل
 يزْة انمائهني تأٌ َفٙ احلمائك انغشعٛح جيعهٓا رلًهح ٔأدنرّ

رٛد جُٔؼطضُس ٝذؼغ جُشحكؼ٤س ٝذؼغ جُك٘ل٤س ٝجُوحػ٢ أذٞ ذٌش 

جُرحه٢ٗ٬ ٖٓ جُٔح٤ٌُس ٝجُوحػ٢ ػرذ جُؿرحس ٝأذٞ ػ٢ِ جُكرحت٢ ٝجذ٘ٚ أذٞ ٛحشْ 

شػ٤س ٝأذٞ ػرذ هللا جُرظش١ ئ٠ُ إٔ دخٍٞ قشف جُ٘ل٢ ػ٠ِ جُكوحتن جُش

٣ؿؼَ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس , ٝٗوِٚ ج٧عطحر أذٞ ٓ٘ظٞس ػٖ أَٛ جُشأ١
(ٔ)

 . 

هحٍ جذٖ جُ٘ؿحس : ٝه٤َ أٗٚ ٓؿَٔ ؛ ٧ٗٚ ٓطشدد ذ٤ٖ جُِـ١ٞ ٝجُششػ٢ 

ٝه٤َ ٧ٕ قِٔٚ ػ٠ِ ٗل٢ جُظٞسز ذحؽَ , كطؼ٤ٖ قِٔٚ ػ٠ِ ٗل٢ جُكٌْ 

ك٢ ٗل٢ ٝج٧قٌحّ ٓطغح٣ٝس ... ٝه٤َ ػحّ ك٢ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝجُكٌْ , ٝه٤َ : ػحّ 

جُظكس ٝجٌُٔحٍ , ٝضغحٟٝ ج٫قطٔح٫ش طلس ج٩ؾٔحٍ
(ٕ)

 . 

ٝهحٍ جُشًٞح٢ٗ : رٛد جُوحػ٢ أذٞ ذٌش جُرحه٢ٗ٬ ٝجُوحػ٢ ػرذ جُؿرحس 

ٝجذٞ ػ٢ِ جُؿرحت٢ ٝجذ٘ٚ أذٞ ٛحشْ ٝأذٞ ػرذ هللا جُرظش١ ئ٠ُ أٗٚ ٓؿَٔ ٝٗوِٚ 

ج٧عطحر أذٞ ٓ٘ظٞس ػٖ أَٛ جُشأ١
(ٖ)

 . 

رٛد جُوحػ٢ ئ٠ُ أٗٚ ٓؿَٔ ُطؼذد ٓح ٝ»ٝهحٍ ضحؼ جُذ٣ٖ جُغر٢ٌ : 

ظِف ُٚ إٔ ٣وذس ُطؼِن جُ٘ل٢ ذٚ ٝجٓط٘حع ضوذ٣ش جٌَُ ٫ٗذكحع جُؼشٝسز ٣

 «ذحُرؼغ ٝجٓط٘حع ضوذ٣ش ذؼغ ٓؼ٤ٖ ُؼذّ ج٣ُٞٝ٧س
(ٗ)

 . 

٠ُ جُِلع ٓكطَٔ ٨ُٓش٣ٖ ٤ُٝظ ٛٞ ذأقذ جُٞؾ٤ٜٖ أٝ»ٝهحٍ جُؿظحص : 

«ٓ٘ٚ ذح٥خش ككظَ ج٩ؾٔحٍ
(٘)

 . 

                                                           

( ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ 8ٙٗ/ٔ( , ٝجُٔكظٍٞ ُِشجص١ )ٖٔ٘/٣ٔ٘ظش : جُٔغطظل٠ )(  1)

( , 8ٖٙ/ٕ( ٝئسشحد جُلكٍٞ ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )8ٖ/ٕ( ٝكٞجضف جُشقٔٞش )ٕٔ/ٖ)

 ( .  5ٔٔ/ٕٝض٤غ٤ش جُطكش٣ش )

 ( . ٖٓٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )  (2)

 ( . 8ٕ/٣ٕ٘ظش : ئسشحد جُلكٍٞ )(  3)

 ( . ٣ٕ/8ٖ5٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ ُِضسًش٢ )(  4)

 ( . ٣ٖٕ٘٘ظش : جُلظٍٞ ُِؿظحص ) ص/(  5)
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 انُفٙ انذاخم عهٗ ادلاْٛح عُذ أصحاب ْزا انشأ٘ أصثاب اإلمجال يف
 :ْٕ 

ج٧ٍٝ : أٗٚ ٤ُظ جُٔشجد ٗل٢ جُٞهٞع كإ ٝهٞػٜح ٓشحٛذ ُْٝ ٣ؼِْ جُٔشجد 

ٜٓ٘ح كٌحٗص ٓؿِٔس ٧ٗح ٗشحٛذ جُزجش هذ ضوغ ًٞهٞع جُظ٬ز ذذٕٝ جُلحضكس 

 ٝجُٞػٞء ذذٕٝ ج٤ُ٘س كأْٝٛ . 

جٌُٔحٍ, ٣ِٝضّ ٖٓ ضغح١ٝ  جُػح٢ٗ : أٜٗح ٓطشددز ذ٤ٖ ٗل٢ جُؿٞجص , ٝٗل٢

 ج٫قطٔح٫ش ج٩ؾٔحٍ . 

جُػحُع : أٜٗح ظحٛشز ك٢ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٗل٢ جُكٌْ كظحسش ٓؿِٔس
(ٔ)

  . 

ٝذحُؿِٔس كإ جُكحطَ ضوش٣ش ج٩ؾٔحٍ ػ٠ِ ٝؾٞٙ 
(ٕ)

 : 

 ج٧ٍٝ : أٗٚ ظحٛش ك٢ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٗل٢ جُكٌْ كظحس ٓؿ٬ًٔ . 

ٌٖ ٧ٗٚ ٝجهغ هطؼًح كحهطؼ٠ جُػح٢ٗ : أٗٚ ظحٛش ك٢ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٛٞ ٫ ٣ٔ

 رُي ج٩ؾٔحٍ . 

 جُػحُع : أٗٚ ٓطشدد ذ٤ٖ ٗل٢ جُؿٞجص ٝٗل٢ جُٞؾٞخ كظحس ٓؿ٬ًٔ . 

ٝهحٍ ذؼؼْٜ : ئٕ رجش جُلؼَ ٖٓ جُظ٬ز ٝجُظ٤حّ ٓٞؾٞدز ك٬ ٣ٌٖٔ 

طشف جُ٘ل٢ ئ٤ُٜح كٞؾد طشكٚ ئ٠ُ قٌْ آخش ٤ُٝظ جُرؼغ أ٠ُٝ ٖٓ 

 جُرؼغ. 

حس ٖٓ ؿ٤ش ػشٝسز ؛ ٧ٝٗٚ ٣لؼ٢ كآح إٔ ٣كَٔ ػ٠ِ جٌَُ ٝٛٞ ئػٔ

ئ٠ُ جُط٘حهغ ؛ ٧ٕ ُٞ قِٔ٘حٙ ػ٠ِ ٗل٢ جُظكس ٝٗل٢ جٌُٔحٍ ٓؼًح , ٝك٢ ٗل٢ 

                                                           

 ( . ٣ٖ٘٘٘ظش : جُـ٤ع جُٜحٓغ ) ص / (  1)

( , ٝئسشحد ٙٙٔ/ٖ( , ٝجُٔكظٍٞ ُِشجص١ )ٖٕٕ/٣ٕ٘ظش : جُط٤ٜٔذ ٧ذ٢ جُخطحخ )(  2)

( , ٝكٞجضف ٙٙ/ٖ( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )9ٗ( , ٝسٝػس جُ٘حظش ) ص/ 5ٔٔجُلكٍٞ ) ص/ 

 ( . ٘ٗ/ٕجُشقٔٞش )
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جٌُٔحٍ غرٞش جُظكس ك٤ِضّ جُط٘حهغ, أٝ ٫ ٣كَٔ ػ٠ِ ش٢ء ٖٓ ج٧قٌحّ ذَ 

٣طٞهق ٝٛزج ٛٞ ج٩ؾٔحٍ
(ٔ)

 . 

 هحٍ جُوشجك٢ : ٝئرج دخَ جُ٘ل٢ ػ٠ِ جُلؼَ ًحٕ ٓؿ٬ًٔ ػ٘ذ أذ٢ ػرذ هللا

٫ »  -  -, ٝهُٞٚ « ٫ ط٬ز ئ٫ ذطٜٞس» :  -  -جُرظش١ ٗكٞ هُٞٚ 

٫ » ... ًٝٔح ٝسد : ُذٝسجٕ جُ٘ل٢ ذ٤ٖ جٌُٔحٍ ٝجُظكس .« ٢ٌُٞٗحـ ئ٫ ذ

٫ ط٬ز ُؿحس جُٔغؿذ ئ٫ ك٢ » , ُٝضّ ٗل٢ ج٩ؾضجء ٝسد « ٞسط٬ز ئ٫ ذطٜ

ج٧ٓش٣ٖ كِضّ  ُضّ ٗل٢ جٌُٔحٍ كوؾ كظحس جُ٘ل٢ ٓطشددًج ذ٤ٖ ٛز٣ٖٝ« جُٔغؿذ

ج٩ؾٔحٍ
(ٕ)

. 

 أدنح انشأ٘ انثاَٙ ٔيُالغرٓا :

جعطذٍ أطكحخ جُشأ١ جُوحتَ ذإٔ قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُكوحتن 

 جُششػ٤س ٣ٞسظ ج٩ؾٔحٍ ك٢ ج٧ُلحظ ذأدُس ًػ٤شز ٜٓ٘ح : 

 انذنٛم األٔل : 

إٔ جُؼشف ك٤ٔح ٣٘ل٢ ٖٓ ج٧كؼحٍ جُششػ٤س ٓشطشى ذ٤ٖ جُظكس ٝجٌُٔحٍ 

٣شجد ذٚ ٗل٢ جُظكس ػشكًح ك٢ ذؼغ جُٔشجد, ًزُي ٣شجد ذٚ ٗل٢  ٣ؼ٢٘ ًٔح أٗٚ

                                                           

ذ ٢ٓ٬ً أ١ أذٜٔطٚ ٣ٝطِن جُٔؿَٔ ك٢ جُِـس ٣طِن ػ٠ِ جُٔرْٜ ضوٍٞ أؾِٔص ػ٠ِ ص٣ (1)

ػ٠ِ جُٔؿٔٞع ضوٍٞ أؾِٔص جُكغحخ أ١ ؾٔؼص آقحدٙ ًِٝٔص جكشجدٙ ٝؾؼِطٜح ضكص ط٤ـس 

ؾحٓؼس , ٣ٝطَ جُٔؿَٔ ػ٠ِ جُخِؾ ٝػ٠ِ جُٔكظَ ٝسؾف ج٩ؽ٬م ج٧ٍٝ ئٓحّ جُكش٤ٖٓ 

جُؿ٢٘٣ٞ , ٝسؾف جُػح٢ٗ ج٩ٓحّ جُشجص١ ٝجُوحػ٢ جُر٤ؼح١ٝ , ٝسؾف ج٧خ٤ش ضحؼ جُذ٣ٖ 

 .  ج٧س١ٞٓ

ٝجُٔؿَٔ ك٢ ج٫طط٬ـ ُٚ ضؼش٣لحش ٓطؼذدز ٜٓ٘ح : ٓح ُْ ضطؼف د٫ُطٚ أ١ ٓح ُٚ  

ًٛح ٫  د٫ُس ؿ٤ش ٝجػكس , ٝػ٘ذ جُك٘ل٤س ٓح جصدقٔص ك٤ٚ جُٔؼح٢ٗ ٝجشطرٚ جُٔشجد جشطرح

 ٣ذسى ئ٫ ذح٫عطلغحس ٖٓ جُٔؿَٔ ٝذ٤حٕ ٖٓ ؾٜطٚ ٣ؼشف جُٔشجد ذٚ . 

( , ٙٙٔ/ِٖـس ٓحدز ؾَٔ , ٝجُٔكظٍٞ )سجؾغ : جُٔظرحـ ج٤ُ٘ٔش ٝٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُ 

 ( . ٕٙٔ( , ٝششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص/ 5ٔ/ٖٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )

 ( . ٣ٕٔ5٘ظش : ششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص / (  2)
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ًًح ػشكًح ذ٤ٖ جُٔؼ٤٤ٖ٘ ُضّ  جٌُٔحٍ ضؼشكًح ك٢ ذؼغ آخش, كارج ًحٕ جُِلع ٓشطش

ج٩ؾٔحٍ
(ٔ)

  . 

 َٕٔلظ ْزا انذنٛم : 

إٔ ج٫شطشجى ذ٤ٜ٘ٔح ػشكًح ٓٔ٘ٞع ذَ ئسجدز ٗل٢ جٌُٔحٍ ك٢ ذؼغ 

جُذ٤َُ جُذجٍ ػ٠ِ إٔ جُٔشجد ٗل٢ ج٫عطؼٔح٫ش جُششػ٤س ٓؿحًصج ٫هطؼحء 

جٌُٔحٍ ك٢ خظٞط٤حش جُٔشجد , كٜٞ هش٣٘س ٓؼ٤٘س ُِٔؼ٠٘ جُٔؿحص١ ٓخطظس 

ذٔٞجسد ؾضت٤س ٝػ٘ذ جٗطلحء ضِي جُوش٣٘س ٣طؼ٤ٖ جُٔؿحص١ ج٧هشخ ئ٠ُ جُكو٤وس 

ػ٠ِ ٓح رًش ٖٓ ؿ٤ش ٓضجقٔٚ ٓؿحص١ آخش ك٬ ئؾٔحٍ
(ٕ)

 . 

 انذنٛم انثاَٙ : 

ٖ جُٔؼ٠٘ جُِـ١ٞ ٝجُٔؼ٠٘ جُششػ٢ كحُظ٬ز إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٓطشددز ذ٤

ٓطشددز ذ٤ٖ ٓطِن جُذػحء , ٝج٧كؼحٍ جُٔخظٞطس جُٔلططكس ذحُطٌر٤ش 

ٝجُٔخططٔس ذحُطغ٤ِْ , ٝجُظ٤حّ ٓطِن ج٧ٓغحى, ٝج٧ٓغحى جُخحص ك٬ ٣ؼِْ 

أ٣ٜٔح جُٔشجد ٝٓغ ضغح١ٝ ج٫قطٔح٫ش ٣وغ ج٩ؾٔحٍ
(ٖ)

 . 

 َٔمٕط ْزا انذنٛم :
ٖ ج٧قٌحّ ٫ جُِـحش, ٝئرج ًحٕ ًزُي كإٔ ذإٔ جُشحسع ئٗٔح ٣ر٤

جُٔٞػٞػحش جُِـ٣ٞس ذحُ٘غرس ُِششػ٤س ك٢ ٬ًّ جُشحسع ضٌٕٞ ٓؿحًصج, ٝجُِلع 

ئرج دجس ذ٤ٖ جُكو٤وس ٝجُٔؿحص, ًحٕ قِٔٚ ػ٠ِ جُكو٤وس أ٠ُٝ , ٝػ٤ِٚ ك٬ 

ئؾٔحٍ
(ٗ)

 . 

 

                                                           

( , ٝجُؼذز ٥ذ٢ ٣ؼ٠ِ 95٘/ٕ( , ٝذ٤حٕ جُٔخطظش )5ٓٔ/٣ٕ٘ظش : ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  1)

(ٕ/٘ٔ5 . ) 

 ( . ٢ٕٔ5 ) ص/ ٣٘ظش : ششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ُِوشجك(  2)

( , ٝششـ ٓخطظش ٣ٔٔ9٘ظش : ضخش٣ؽ جُلشٝع ػ٠ِ ج٧طٍٞ ُِضٗؿح٢ٗ ) ص/(  3)

 ( . ٖٔٗ/ٖ( , ٝششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش ُِ٘ؿحس )ٗٙٙ/ٕجُشٝػس ُِطٞك٢ )

( ُِضٗؿح٢ٗ , ٝششـ ٓخطظش ٣ٕٖٔ٘ظش : ضخش٣ؽ جُلشٝع ػ٠ِ ج٧طٍٞ ) ص/ (  4)

 ( .ٗٙٙ/ٕجُشٝػس )
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 انذنٛم انثانث :  

٢ٛٝ ؿ٤ش  إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس ٖٓ ق٤ع ئٗٚ ٣ذٍ ػ٠ِ ٗل٢ جُكو٤وس,

ٓ٘طل٤س , ك٤كطحؼ ئ٠ُ ج٩ػٔحس ٫ٝ عر٤َ ئ٠ُ ئػٔحس ًَ ٓكطِٔس ٧ٕ 

ج٩ػٔحس ئٗٔح جقط٤ؽ ئ٤ُٚ ُِؼشٝسز ٝجُؼشٝسز ض٘ذكغ ذاػٔحس كشد ك٬ قحؾس 

ئ٠ُ ئػٔحس أًػش ٓ٘ٚ ؛ ٧ٕ ئػٔحس جٌَُ هذ ٣٘حهغ ؛ ٧ٕ ئػٔحس جٌَُ 

شد ٣وطؼ٢ ئغرحش أطَ جُظكس ٝٗل٢ جُظكس ٓؼحسػس ٝئرج ضؼ٤ٖ ئػٔحس ك

ك٤ِظ جُرؼغ أ٠ُٝ ٖٓ جُرؼغ كطؼ٤ٖ ج٩ؾٔحٍ
(ٔ)

 . 

 َٕٔلظ ْزا انذنٛم : 

ذإٔ جُكو٤وس ضٌٕٞ ؿ٤ش ٓ٘طل٤س ُٞ قَٔ جُِلع ػ٠ِ ؿ٤ش ػشف جُششع, أٓح 

ئرج قَٔ ػ٠ِ ػشف جُششع , كاٜٗح ضٌٕٞ ٓ٘طل٤س قو٤وس ٫ٝ ٣كطحؼ ئ٠ُ 

ٗٚ ج٩ػٔحس جُٔإد١ ئ٠ُ ج٩ؾٔحٍ ٌُٖٝ أُلحظ جُششع ٓكُٔٞس ػ٠ِ ػشكٚ؛ ٧

جُـحُد ؛ ٧ٝٗٚ جُٔكطحؼ ئ٤ُٚ ػ٘ٚ , كاٗٚ ٓرؼٞظ ُر٤حٕ جُششػ٤حش ٫ ُر٤حٕ 

ٓٞػٞػحش جُِـس
(ٕ)

 . 

 انذنٛم انشاتع : 

إٔ ػشف جُششع ٓخطِق ك٢ جٌُٔحٍ ٝجُظكس ك٢ ٓػَ ٛزج جُطش٤ًد ٧ٗٚ 

٣شد ٛزج جُطش٤ًد ك٢ جُششع ضحسز ُ٘ل٢ جُظكس , ٝأخشٟ ُ٘ل٢ جٌُٔحٍ ٝئرج 

ًحٕ جُِلع ٓؿ٬ًٔ جخطِق ػشف جُششع ك٤ٜٔح 
(ٖ)

. 

 َٕٔلظ ْزا انذنٛم : 

ذأٗح ٫ ٗغِْ إٔ ٝسٝدٙ ك٢ جُششع ٓخطِق, ذَ ج٫خط٬ف ئٗٔح قظَ ٖٓ 

جخط٬ف جُؼِٔحء ك٢ ضوذ٣شٙ , كإ ذؼؼْٜ ٣وذس جُظكس, ٝذؼؼْٜ ٣وذس جٌُٔحٍ 

, ُٝثٖ عِٔ٘ح ٝسٝدٙ ك٢ جُششع ٓخطِق, ٌُٖٝ ٫ ٗغِْ إٔ جخط٬ف ػشف 

ٕ جخط٬ف ػشف جُششع ئٗٔح ٣ٞؾد ج٩ؾٔحٍ قحٍ جُششع ٣ٞؾد ج٩ؾٔحٍ ؛ ٧

                                                           

 ( . ٣ٕ/8ٖ5٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  1)

 ٣٘ظش : جُٔظذس جُغحذن . (  2)

 ( . 95٘/٣ٕ٘ظش : ذ٤حٕ جُٔخطظش ٨ُطرٜح٢ٗ )(  3)
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ضغح١ٝ ػشف جُششع ك٤ٜٔح ٝٛٞ ٓٔ٘ٞع ؛ ٧ٕ ػشف جُششع سجؾف ذٔح رًشٗح 

ك٬ ئؾٔحٍ
(ٔ)

. 

 انذنٛم اخلايش : 

إٔ قَٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ػ٠ِ ٗل٢ جُظٞسز ذحؽَ ٌُٜٞٗح ٓٞؾٞدز قًغح 

ل٢ ٝقو٤وس ك٤طؼ٤ٖ قِٔٚ ػ٠ِ ٗل٢ جُكٌْ ٝجُكٌْ دجتش ذ٤ٖ ٗل٢ ج٧ؾضجء ٝٗ

جٌُٔحٍ ٝجُلؼ٤ِس ٤ُٝظ أقذٛٔح ذأ٠ُٝ ٖٓ ج٥خش ك٢ جُ٘ل٢ ٫ٝ ٣ؿٞص جُكَٔ 

ػ٤ِٜٔح ٓؼًح ٧ٗٚ ٣إد١ ئ٠ُ دػٟٞ جُؼّٔٞ ك٢ جُٔؼٔش ٝجُؼّٔٞ ٖٓ أقٌحّ 

جُِلع ٝطلحضٚ ًٔح أٗٚ ٣إد١ ئ٠ُ جُط٘حهغ ٧ٕ قَٔ جُِلع ػ٠ِ ٗل٢ جُلؼ٤ِس 

طكس جُلؼَ  ٝجٌُٔحٍ ٣وطؼ٢ جُظكس ٝجُؿٞجص ٝقِٔٚ ػ٠ِ ٗل٢ جُؿٞجص ٣ٔ٘غ

ٝجُلؼ٤ِس ٝجُؿٞجص ٓؼ٤٘حٕ ٓخطِلحٕ ٝجُِلع جُٞجقذ ٫ ٣ؿٞص قِٔٚ ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ 

ٓخطِل٤ٖ كٞؾد ُطٞهق قط٠ ٣شد جُر٤حٕ
(ٕ)

. 

 َٕٔلظ ْزا انذنٛم : 

ذإٔ جُ٘ل٢ سجؾغ ئ٠ُ جُكو٤وس جُششػ٤س ٝٛٞ جٌُ٘حـ جُششػ٢ ٝجُظ٬ز 

ٌل٢ ػٖ جُششػ٤س ٝجُظّٞ جُششػ٢, ٝٗل٢ رُي ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُكو٤وس, ٝٛزج ٣

 جدػحء جُؼّٔٞ ك٢ جُٔؼٔش ٝقَٔ ج٬ٌُّ ػ٠ِ جُٔؼح٢ٗ جُٔخطِلس .

ًٔح أٗ٘ح ٫ ٗغِْ ذإٔ جُؼّٔٞ ك٢ جُٔؼٔش ؿ٤ش ؾحتض ذَ جُٔؼٔش 

 ًحُٔظٜش ك٤ؿٞص ك٤ٚ جُؼّٔٞ ًٔح ٣ؿٞص ك٢ جُظحٛش . 

ًزُي جُكَٔ ػ٤ِٜٔح ٫ ٣إد١ ئ٠ُ جُط٘حهغ ٧ٗٚ ُٞ ًحٕ ًزُي ُٔح طف 

ًٔح ٫ ٣ؿٞص ك٢ عحتش جُٔؼح٢ٗ جُٔط٘حهؼس ُٜٝزج جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح ذظش٣ف جُ٘طن 

ذ٢ُٞ, كذٍ رُي ػ٠ِ ػذّ  ٣ظف إٔ ٣وحٍ ٫ ٌٗحـ ًحَٓ ٫ٝ ؾحتض ئ٫

 . ض٘حهؼٜٔح

                                                           

( , ٝذ٤حٕ جُٔخطظش ٨ُطرٜح٢ٗ ٗٙٙ/٣ٕ٘ظش : ششـ ٓخطظش جُشٝػس )(  1)

(ٕٔ/٘9ٕ . ) 

( , ٝئسشحد ٖٔٗ/ٖ( , ٝششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )٣ٗ/8ٖ٘ظش : جُٞجػف ٫ذٖ ػو٤َ )(  2)

( ُِش٤شجص١ , ٕٗٓ( , ٝجُطرظشز ) ص / 8ٖٕ٘ظش ) ص/ ( , ٝذزٍ جُٕٙ/ٕجُلكٍٞ )

 ( . 8ٖٙ/ٕٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )
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ٝأٓح ًٕٞ جُلؼ٤ِس ٝجُؿٞجص ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ ك٬ ٣كَٔ جُِلع ػ٤ِٜٔح ك٬ 

ٗغِْ ذٚ؛ ٧ٗٚ ٣ؿٞص ؾَٔ جُِلع جُٞجقذ ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ ذششؽ ئٌٓحٕ 

ٜٔحجُؿٔغ ذ٤٘
(ٔ)

 . 

 انذنٛم انضادس : 

إٔ أقٌحّ جُؼ٤ٖ ؿ٤ش ٓؼوُٞس ػ٘ذ جُؼشخ , ٝٓح ٫ ٣ؼوَ ك٢ جُِـس ٖٓ 

ظحٛش جُِلع ُْ ٣ؿض قَٔ ج٬ٌُّ ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٤ش د٤َُ ًغحتش جُٔؿ٬ٔش 
(ٕ)

 . 

ذأٗح ٫ ٗغِْ إٔ ج٧قٌحّ ٫ ضؼوَ ذَ ٢ٛ ٓؼوُٞس , أ٫ ضشٟ أٗٚ َٕٔلظ : 

طص ػ٘ي ؾ٘ح٣طي ػوَ ٖٓ رُي ئرج هحٍ ُؼرذٙ سكؼص ػ٘ي ؾش٣شضي ٝأعو

 أقٌحّ جُلؼَ كرطَ ٓح جعطذُٞج ذٚ. 

 انذنٛم انضاتع : 

إٔ جُ٘ل٢ ك٢ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٫ ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ سجؾؼًح ئ٠ُ جُٔزًٞس ٖٓ 

جُؼَٔ ٝؿ٤شٙ كإ رُي ًِٚ ٓٞؾٞد كٞؾد إٔ ٣ٌٕٞ سجؾؼًح ئ٠ُ ؿ٤شٙ, ٝرُي 

ٝجُكَٔ ػ٤ِٜٔح جُـ٤ش ٣كطَٔ جُؿٞجص ٝجُلؼ٤ِس ٤ُٝظ أقذٛٔح أ٠ُٝ ٖٓ ج٥خش 

٫ ٣ؿٞص ؛ ٧ٗٚ دػٟٞ جُؼّٔٞ ك٢ جُٔؼٔش ٝجُؼّٔٞ ٖٓ أقٌحّ جُِلع 

ٝٝطلحضٚ ٧ٕٝ جُكَٔ ػ٤ِٜٔح ٫ ٣ؿٞص ٧ٗٚ ٣إد١ ئ٠ُ جُط٘حهغ ٧ٕ قِٔٚ 

ػ٠ِ ٗل٢ جُلؼ٤ِس ٝجٌُٔحٍ ٣وطؼ٢ طكس جُلؼَ ٝؾٞجصٙ , ٝقِٔٚ ػ٠ِ ٗل٢ 

حٕ ك٬ ٣ؿٞص جُؿٞجص ٣ٔ٘غ طكس جُلؼَ ٝإٔ جُلؼ٤ِس ٝجُؿٞجص ٓؼ٤٘حٕ ٓخطِل

قَٔ جُِلع جُٞجقذ ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ كٞؾد جُطٞهق ك٤ٚ قط٠ ٣شد 

جُر٤حٕ
(ٖ)

 . 

 َٕٔلظ : 

ذإٔ جُ٘ل٢ ٣شؾغ ئ٠ُ أقٌحّ جُٔزًٞس ٝطلحضٚ ٢ٛٝ ٝئٕ ُْ ضٌٖ ٓزًٞسز 

أ٫ أٜٗح ٓؼوُٞس ٓ٘ٚ ٖٓ ظٞجٛش جُِلع , ٝٓح ًحٕ ٓؼو٫ًٞ ٖٓ جُِلع ًحٕ ذٔ٘ضُس 

                                                           

 (. ٕ٘ٓ( , ٝجُطرظشز ُِش٤شجص١ ) ص/٣ٗ/8ٗ٘ظش : جُٞجػف ٫ذٖ ػو٤َ )(  1)

 ( . ٣ٕٓٙ٘ظش : جُطرظشز ُِش٤شجص١ ) ص/ (  2)

 ( . ٕٗٓ( , ٝجُطرظشز ) ص/ ٖٖٕ/٣ٕ٘ظش : جُط٤ٜٔذ ٧ذ٢ جُخطحخ )(  3)
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كٟٞ جُخطحخ ُٔح ًحٕ ٓؼو٫ًٞ ٖٓ ظحٛش جُِلع جُٔ٘طٞم ذٚ , غْ أ٫ ضشٟ ٖٓ ك

 قَٔ ج٬ٌُّ ػ٤ِٚ ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ ٓزًًٞسج .

ٝدػٟٞ جُط٘حهغ ؿِؾ ٧ٗٚ ُٞ ًحٕ ٓط٘حهًؼح ُٔح طف جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح 

ذظش٣ف جُ٘طن
(ٔ)

 . 

                                                           

( , ٝششـ جُِٔغ 5ٔٔ/ٔ( , ٝهٞجؽغ ج٧دُس )8ٓ/٘: جُركش جُٔك٤ؾ )٣٘ظش (  1)

(ٔ/ٕٖٙ.) 
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 ادلطهة انشاتع
 حتمٛك يزْة انمائهني تانرٕلف يف َفٙ احلمائك انغشعٛح ٔأدنرّ

ٖٝٓ ٝجكوٚ ئ٠ُ جُطٞهق ػٔح ضل٤ذٙ قشف رٛد جُوحػ٢ أذٞ ذٌش جُرحه٢ٗ٬ 

جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُكوحتن جُششػ٤س ٫قطٔحٍ إٔ ضٌٕٞ ج٧ُلحظ ٓؿِٔس أٝ ٫ 

ضٌٕٞ ٫ٝ ٣ٞؾذ د٤َُ ػ٠ِ أقذٛح ك٘طٞهق ٝهذ جخطحس ٛزج جُوٍٞ ئٓحّ جُكش٤ٖٓ 

 ك٢ جُطِخ٤ض ٝسدٙ ك٢ جُرشٛحٕ . 

جُؿٞجص ٝٛزج هحٍ جُضسًش٢ : جُػحُع أٜٗح ٓطشددز ذ٤ٖ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٝٗل٢ 

جُز١ طشـ ذٚ جُوحػ٢ ك٢ جُطوش٣د , ٝصػْ جُٔحصس١ إٔ جُوحػ٢ ٣وٍٞ 

ذحُطٞهق ك٢ ٛزٙ جُٔغأُس هحٍ ٝٛٞ ؿ٤ش ٓزٛد ج٩ؾٔحٍ ك٘وٍٞ ٣كطَٔ ػ٘ذ١ 

ٗل٢ ج٩ؾٔحٍ ٝٗل٢ جٌُٔحٍ ٫ أًػش ٖٓ رُي قط٠ ٣ؼِْ د٤َُ ٖٓ أقذ 

ج٧ٓش٣ٖ
(ٔ)

. 

 انفشق تني انمٕل تانرٕلف ٔانمٕل تاإلمجال : 

ُٔطٞهق ٣وٍٞ إٔ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٣كطَٔ إٔ ضٌٕٞ ٓؿِٔس, ٣ٝكطَٔ     إٔ ج

 إٔ ٫ ضٌٕٞ ٫ٝ ٣ٞؾذ د٤َُ ػ٠ِ ئقذجٛح كحُطٞهق .

أٓح جُوحتَ ذح٩ؾٔحٍ ك٤شٟ إٔ جُِلع ٣كطَٔ ٗل٢ ج٧ؾضجء ٝٗل٢ جُكٌْ 

ٝٗل٢ جٌُٔحٍ ٝٛزج د٤َُ ػ٠ِ أٜٗح ٓؿِٔس
(ٕ)

 . 

 أدنح أصحاب ْزا انشأ٘ : 

٠ِ جُٔح٤ٛس أٝ جُكوحتن جُششػ٤س ٣ؿؼَ ج٧ُلحظ إٔ جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ  - ٔ

دجتشز ذ٤ٖ جقطٔحٍ ج٩ؾٔحٍ ٝجقطٔحٍ ػذٓٚ , ٫ٝ ٣ٞؾذ د٤َُ طش٣ف ٣ذٍ ػ٠ِ 

 أقذٛٔح ُزج ٣ؿد جُطٞهق قط٠ ٣ذٍ د٤َُ أٝ هش٣٘س ػ٠ِ جُٔشجد . 

                                                           

( , ٝجُطِخ٤ض ٩ٓحّ ٙٙٗ/ٖ( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )٣ٕ/8ٖ٘٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  1)

( , ٕٕ٘/ٕ( , ٝج٩ذٜحؼ ك٢ ششـ جُٜٔ٘حؼ )ٓٙٗ/ٔ( , ٝششـ جُِٔغ )8ٕٓ/ٔجُكش٤ٖٓ )

 ( . ٓٔٔ/ٖٝج٣٥حش جُر٤٘حش )

( , ٝجُركش 8ٖ٘/ٕ( , ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )8ٕٓ/ُٔطِخ٤ض ٩ٓحّ جُكش٤ٖٓ )٣٘ظش : ج(  2)

 ( . ٙٙٗ/ٖجُٔك٤ؾ )
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 َٕٔلظ ْزا انذنٛم : 

ذإٔ جُطٞهق ك٤ٚ ضؼط٤َ ُِؼَٔ ذحُ٘ظٞص, ًٔح إٔ ج٩ػٔحٍ خ٤ش ٖٓ 

ح إٔ ج٧ُلحظ ضٌٕٞ ظحٛشز ك٢ ٗل٢ جُؿٞجص ٓؿحص ك٢ ٗل٢ جٌُٔحٍ أٝ ج٩ٛٔحٍ ًٔ

أٜٗح ػحٓس ك٢ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٗل٢ جُكٌْ , ٝهذ خض جُؼّٔٞ ذحُكظ ٝجُؼوَ ك٢ 

 ٗل٢ جُكٌْ دٕٝ ٗل٢ جُٞؾٞد ُؼذّ ئسجدضٚ . 

أٝ أٜٗح ػحٓس ك٢ ٗل٢ جُؿٞجص ٝجٌُٔحٍ كوؾ , أٓح جُٞؾٞد كـ٤ش ٓؼ٢٘ 

ؼ٠ِ جُلشجء ذحُ٘ل٢ ًٔح هحٍ جُوحػ٢ أذٞ ٣
(ٔ)

. 

إٔ جُ٘ل٢ ك٢ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٣كطَٔ جُؿٞجص ٝجُلؼ٤ِس , ٤ُٝظ أقذٛٔح   - ٕ

أ٠ُٝ ٖٓ ج٥خش ٝجُكَٔ ػ٤ِٜٔح ٫ ٣ؿٞص؛ ٧ٗٚ دػٟٞ ػّٔٞ ك٢ جُٔؼٔش, 

ٝجُؼّٔٞ ٖٓ أقٌحّ جُِلع ٝطلحضٚ؛ ٧ٕٝ جُكَٔ ػ٤ِٜٔح ٫ ٣ؿٞص؛ ٧ٗٚ ٣إد١ 

ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ كٞؾد ئ٠ُ جُط٘حهغ ُٔح ك٤ٚ ٖٓ قَٔ جُِلع جُٞجقذ ػ٠ِ 

جُطٞهق قط٠ ٣ذٍ د٤َُ ػ٠ِ جُٔشجد
(ٕ)

 . 

: ذؿٞجص قَٔ جُِلع ػ٠ِ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓخطِل٤ٖ , ًٔح هحٍ جُش٤شجص١  َٕٔلظ

ٝؿ٤شٙ
(ٖ)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( , ٝجُطِخ٤ض ٘ٔ٘/ٕ( , ٝجُؼذز ٧ذ٢ ٣ؼ٠ِ ) 5ٓٓٔ/٣ٖ٘ظش : أطٍٞ جذٖ ٓلِف )(  1)

(ٔ/ٕٓٗ .) 

 ( . 5ٔٔ/ٔ( , ٝهٞجؽغ ج٧دُس )٣٘/8ٓ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  2)

 ( . ٕٙٓ/ ٣٘ظش : جُطرظشز ُِش٤شجص١ ) ص(  3)
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 ادلطهة اخلايش 
 تٛاٌ انشاجح يٍ اٜساء ٔٔجّ انرتجٛح

ٝهللا أػِْ  –ذؼذ ػشع ج٥سجء ج٧ط٤ُٞس ك٢ ٛزٙ جُوحػذز ٝأدُطٜح ٣طشؾف 

جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ك٢ ٓػَ ٛزٙ ج٧ُلحظ ٣كَٔ ػ٠ِ ٗل٢ جُظكس إٔ  –

٧ٗٚ هذ جشطٜش ك٢ جُؼشف ٗل٢ جُش٢ء ٫ٗطلحء كحتذضٚ ٝجُظ٬ز ذـ٤ش ؽٜٞس , 

ٝجٌُ٘حـ ذ٬ ٢ُٝ ٫ ٣ل٤ذ كحٗطلص طكطٜٔح ٫ٗطلحء كحتذضٜٔح , ٫ٝ ٣كَٔ جُ٘ل٢ 

:  - -ٔح ك٢ هُٞٚ ك٢ ٛزٙ ج٧ُلحظ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ ئ٫ ذوش٣٘س طحسكس ئ٤ُٚ ً

« ٫ ط٬ز ذكؼشز جُطؼحّ ٫ٝ ٛٞ ٣ذجكؼٚ ج٧خرػحٕ » 
(ٔ)

كإ جُ٘ل٢ ٛ٘ح ٛٞ  

جٌُٔحٍ ٫ضلحم أًػش جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ ٖٓ ط٠ِ ذكؼشز جُطؼحّ كأًَٔ ط٬ضٚ 

 طكص . 

 ٝأٓح ٖٓ أدػ٠ ج٩ؾٔحٍ ك٤ٌل٢ ك٢ جُرط٬ٕ ٓح ضوذّ ُٔ٘حهشس أدُطٚ . 

ٗل٢ جُٞؾٞد ٝج٧قٌحّ ك٤شد ػ٤ِٚ  ٝأٓح ٖٓ ٗل٠ ئؾٔحُٚ ٝجدػ٠ ػٔٞٓٚ ك٢

ذإٔ جُِلع ئٗٔح ٣ؼْ ٓغ٤٤ٖٔ ٣طظٞس جؾطٔحػٜٔح, ٝئرج كشع ٗل٢ جُٞؾٞد كاٗٚ 

 ٫ ٣طظٞس ذؼذ رُي ٗل٢ جُكٌْ.  

ٝٓػَ رُي ك٢ جُرط٬ٕ دػٟٞ ػٔٞٓٚ ك٢ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٝجُؿٞجص ٧ٕ 

جُؿٞجص ئرج جٗطل٠ ُْ ٣ؼوَ ٓؼٚ ٗل٢ ًٔحٍ ٖٝٓ ػشٝسز ٗل٢ جٌُٔحٍ غرٞش 

جُؿٞجص كرطِص دػٟٞ جُؼّٔٞ
(ٕ)

 . 

ئٕ غرص إٔ جُشحسع ٗوِٚ ٖٓ ٗل٢ جُظ٬ز ئ٠ُ ٗل٢  »هحٍ ج٧طرٜح٢ٗ :

كحُؼشف جُِـ١ٞ  -شػ٢ ٝئٕ ُْ ٣ػرص ػشف ش,  جُظ٬ز جُظك٤كس ك٬ ئؾٔحٍ

ك٢ ٓػَ ٛزج جُطش٤ًد ٣وطؼ٢ ئػٔحس جُلحتذز, أ١ ٫ كحتذز ُظ٬ز ئ٫ ذطٜٞس, 

                                                           

ٛزج جُكذ٣ع سٝجٙ ٓغِْ ك٢ طك٤كٚ ٝجذٖ قرحٕ ك٢ ع٘٘ٚ سجؾغ : ضِخ٤ض جُكر٤ش (  1)

ٕ/ٙ9  . 

( , ٝذ٤حٕ 9ٙٗ/ٖ( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )ٖٕٔ/٣ٔ٘ظش " جُرشٛحٕ ٩ٓحّ جُكش٤ٖٓ )(  2)

( ٘ٙٙ/ٕ( , ٝششـ ٓخطظش جُشٝػس )88ٔ( , ٝجُٔغطظل٠ )ص / 95٘/ٕجُٔخطظش )

( ق٤ع ٗوَ جضلحم ج٧ًػش٣س ػ٠ِ طكس ط٬ز ٖٓ ط٠ِ 5ٖٗ/ٕٝجُٔـ٢٘ ٫ذٖ هذجٓٚ )

 ذكؼشز جُطؼحّ.
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كِٞ كشع جٗطلحء جُؼشف ,  ٓػَ: ٫ ػِْ ئ٫ ٓح ٗلغ؛ أ١ ٫ كحتذز ُؼِْ ئ٫ ٓح ٗلغ

جُششػ٢ ٝجُِـ١ٞ ك٢ ٓػَ رُي ك٘ل٢ جُظكس أ٠ُٝ ٖٓ ٗل٢ جُلؼ٤ِس؛ ٧ٗٚ ئرج 

ذخ٬ف ٓح  ذّ ؛ ٧ٗٚ ق٤٘ثز ٫ ٣ٌٕٞ ٓؼطذج ذٚجٗطل٠ طكس جُش٢ء ٣ظ٤ش ًحُؼ

ئرج جٗطل٠ جُلؼ٤ِس, كاٗٚ ٫ ٣ظ٤ش ًحُؼذّ ؛ ٧ٗٚ هذ ٣ٌٕٞ ٓؼطذج ذٚ ػ٘ذ جٗطلحء 

جُلؼ٤ِس, كٌحٕ ٗل٢ جُظكس أهشخ ئ٠ُ جُكو٤وس جُٔطؼزسز جُط٢ ٢ٛ ٗل٢ 

.«جُٞؾٞد
 (ٔ)

  

ٝذحُؿِٔس كإ جُوٍٞ ذؼذّ ج٩ؾٔحٍ ٛٞ جُشجؾف ٧ٕ طحقد جُششع ٫ 

جُٔشحٛذجش ٝئٗٔح ٣٘ل٢ ٣ٝػرص جُششػ٤حش كٌأٗٚ هحٍ : ٫ ط٬ز ك٢  ٣٘ل٢

جُششع ئ٫ ذلحضكس جٌُطحخ, ًٝزج ٫ ط٤حّ ك٢ جُششع ئ٫ ذطر٤٤ص ج٤ُ٘س , ٝأٓػحُٚ 

ٝرُي ٓؼوٍٞ ٖٓ جُِلع ك٬ ٣ٌٕٞ ٓؿ٬ًٔ , ًٔح إٔ جُوٍٞ ذ٘ل٢ جُظكس ٓطِوًح 

وحتن جُششػ٤س ك٤ٚ ٗظش ٧ٗٚ ضشى ُذ٤َُ ٧ٕ قشف جُ٘ل٢ جُز١ دخَ ػ٠ِ جُك

هذ ؾحءش ذؼذٙ ٗظٞص ذ٤٘ص طكس جُلؼَ جُز١ دخَ ػ٤ِٚ قشف جُ٘ل٢ 

كحُوٍٞ ذ٘ل٢ جُظكس ٓطِوًح ٛٞ ػَٔ ذذ٤َُ ٝضشى جُذ٤َُ
(ٕ)

٫ » :  --ُوُٞٚ  

ٝجػف ك٢ ٗل٢ جُظكس , ٝٓح س١ٝ إٔ أذح ذٌشز « ٬ز ُٔ٘لشد خِق جُظقط

--  دخَ جُٔغؿذ ٝسعٍٞ هللا-- ُطكن سجًغ كٌرش ٝسًغ ٝدخ قط٠ ج

«ذحُظلٞف كِٔح كشؽ جُ٘ر٢ ٖٓ ط٬ضٚ هحٍ : صجد هللا قشًطح ٫ٝ ضؼذ 
(ٖ)

 

كوُٞٚ: ٫ ضؼذ , ؾٞص جُظ٬ز خِق جُظق ٝٛٞ ٓكٍٔٞ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ 

 ٝجُوٍٞ ذ٘ل٢ جُظكس ٓطِوًح ػَٔ ذحُذ٤َُ ٨ٍُٝ ٝضشى ُِؼَٔ ذحُذ٤َُ جُػح٢ٗ. 

جُِـس كوذ ًزُي جُوٍٞ ذ٘ل٢ جُظكس ٓطِوًح ٓخحُق ُؼشف ج٫عطؼٔحٍ ك٢ 

غرص ػ٘ذْٛ ٗل٢ جُلحتذز ٓغ ػذّ ٗل٢ جُظكس ك٢ هُْٜٞ ٫ ػِْ ئ٫ ٓح ٗلغ كوذ 

جسجدٝج ذحُِلع جُٔ٘ل٢ ٗل٢ جُلحتذز ٫ جُٔوظٞد ٓ٘ٚ ٗل٢ جُظكس ٧ٗٚ ُلع ضْ ذٚ 

جُٔؼ٠٘ ٝهذ ؾحء ٓغطٞك٤ًح ٧طٍٞ ٝهٞجػذ جُِـس كحُوٍٞ ذ٘ل٢ جُظكس ٣ط٘حهغ 

ك٤ٚ أ٣ًؼح ٗظش ُٔح ٣أض٢: ُٞ ًحٕ جُٔوظٞد ٓؼٚ , أٓح جُوٍٞ ذ٘ل٢ جٌُٔحٍ ٓطِوًح 

ٓ٘ٚ ٗل٢ جٌُٔحٍ كإ جُ٘ظٞص جُط٢ ضأض٢ ذؼذٙ ئٓح إٔ ضٌٕٞ ٓإًذز ػذّ 

                                                           

 ( . 9ٙٔ/ٕ( , ٝض٤غ٤ش جُطكش٣ش )95٘/٣ٕ٘ظش : ذ٤حٕ جُٔخطظش )(  1)

 ( .ٕٙٗ( , ٝششـ جًٌُٞد جُغحؽغ ) ص/ٓٙ/٣ٕ٘ظش : ؾٔغ جُؿٞجٓغ )(  2)

( ًطحخ ئهحٓس جُظ٬ز ذحخ ط٬ز جُشؾَ خِق ٕٖٓ/ٔسٝجٙ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )(  3)

 ( .ٕٕٗ/ُٕٙظق, ٝأقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ )ج
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جُظكس ك٤ِضّ جُطؼحسع ذ٤ٖ جُوٍٞ ذ٘ل٢ جُظكس ٝػ٘ذتز ذأ٣ٜٔح ٗأخز ؟ 

(ٔ)
ِٗؿأ  

ئ٠ُ جُطشؾ٤ف ٝجُطلظ٤َ ؾٔؼًح ذ٤ٖ ج٧دُس ٝأٓح إٔ ضٌٕٞ جُ٘ظٞص جُٞجسدز ذؼذ 

 ٘ل٢ جٌُٔحٍ ٝٛ٘ح ٣ِضّ جُطٌشجس.جُ٘ل٢ ٓظشقس ذ

ُٝزج كإ ٓح رٛد ئ٤ُٚ جُؿٜٔٞس ٖٓ جُك٘ل٤س ٝجُشحكؼ٤س ٛٞ جُشجؾف ذششؽ 

جُطلظ٤َ, ٝرُي ئرج دخَ قشف جُ٘ل٢ ػ٠ِ ٓغ٠ٔ قو٤و٢ ٗظش ك٤ٚ كإ ُْ ٣ٌٖ 

ُٚ ئ٫ قٌْ ٝجقذ ضؼ٤ٖ ًوُْٜٞ : ٫ شٜحدز ُٔؿِٞد ك٢ هزف ك٬ ٣شجد ٓ٘ٚ ئ٫ 

 قٌْ ٝجقذ ٝٛٞ ٗل٢ جُظكس. 

ٝئرج دخَ قشف جُ٘ل٢ ػ٠ِ ٓغ٠ٔ قو٤و٢ ُٚ قٌٔحٕ جُظكس ٝجٌُٔحٍ 

 –٫ٝ ٣ظشف ئ٠ُ جٌُٔحٍ  –جُكو٤وس  –ٓػَ جُظ٬ز كاٗٚ ٣ظشف ئ٠ُ جُظكس 

ئ٫ ٓغ جُوش٣٘س  -جُٔؿحص
(ٕ)

. 

                                                           

 ( . ٣٘/59٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ )(  1)

 ( . 59/٘( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )89ٔجُٔغطظل٢ ) ص/ (  2)
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 ادلثحث انشاتع

 يف انعاللح تني َفٙ ادلاْٛح َٔفٙ اإلجزاء ٔانمثٕل ٔانفعم ٔدالنرٓى
 ٝك٤ٚ ٓطحُد غ٬غس : 

 :   ك٢ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ ج٩ؾضجء ٝد٫ُطٜٔح.  هة األٔلادلط

 : ك٢ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ جُورٍٞ ٝد٫ُطٜٔح. ادلطهة انثاَٙ

 : ك٢ جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ جُلؼَ ٝد٫ُطٜٔح .       ادلطهة انثانث
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 ادلطهة األٔل
 النرًٓاانعاللح تني َفٙ ادلاْٛح َٔفٙ اإلجزاء ٔد

ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٛٞ ٗل٢ رٝجش ٝجهؼس ضطٞهق جُظكس ك٤ٜح ػ٠ِ ئػٔحس ش٢ء 

«س٫ ط٬ز ئ٫ ذطٜٞ» كِٔح ًحٕ جُ٘ل٢ جُٞجسد ػ٠ِ ٓح ُٚ ٝؾٞد قغَّح ٓػَ : 
(ٔ)

 

٫ ٣٘ل٢ رُي قو٤وس ذَ ٫ ذذ ُٚ ٖٓ أٓش آخش ٣طؼِن جُ٘ل٢ ذٚ ًٔح هحٍ 

ج٧طرٜح٢ٗ ٝجذٖ جُ٘ؿحس ٝؿ٤شٛٔح
(ٕ)

 . 

: --ذخَ ػ٠ِ ج٬ٌُّ ٣ٝشجد ذٚ ٗل٢ ج٧طَ ٗكٞ هُٞٚ ككشف جُ٘ل٢ هذ ٣

«٫ ط٬ز ئ٫ ذوشجءز » 
(ٖ)

ٝهذ ٣شجد ذٚ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٓغ ئذوحء ج٧طَ ُزج كوذ  

غرص إٔ قشف جُ٘ل٢ هذ ٣٘ل٢ ذٚ ج٧طَ ضحسز ٝجٌُٔحٍ ضحسز أخشٟ ٓغ غرحش 

ج٧طَ ٝؿ٤ش ؾحتض إٔ ٣شجد ذٚ ج٧ٓشجٕ ؾ٤ٔؼًح ك٢ قحٍ ٝجقذز غْ ٓح ذؼذ رُي 

 ٌٔٚ ٓخطِق ك٤ٚ ػ٘ذ ج٩ؽ٬م .كك

كوحٍ هحتِٕٞ : جُِلع ٓكطَٔ ٨ُٓش ٤ُٝظ ٛٞ ذأقذ جُٞؾ٤ٜٖ أ٢ُٝ ٓ٘ٚ 

ذح٥خش ٝؿ٤ش رُي ؾحتض إٔ ٣شجدج ؾ٤ٔؼًح كـ٤ش ؾحتض جُكٌْ ذٚ ػ٠ِ أقذ 

جُٞؾ٤ٜٖ دٕٝ ج٥خش ئ٫ ذذ٫ُس ًغحتش ج٧ُلحظ جُٔكطِٔس ُِٔؼح٢ٗ جُٔخطِلس جُط٢ 

٢ قحٍ ٝجقذز ٗكٞ جُوشء جُٔكطَٔ ُِك٤غ ٫ ٣ظف إٔ ٣٘طظٜٔح ُلع ٝجقذ ك

ٝجُطٜش ٝٗظحتشٙ ٖٓ ج٧عٔحء
(ٗ)

 . 

ٝهحٍ آخشٕٝ : ٛٞ ػ٘ذ ج٩ؽ٬م ذ٘ل٢ ج٧طَ أ٠ُٝ ٓ٘ٚ ذ٘ل٢ جٌُٔحٍ 

ٝئٗٔح جُكَٔ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ ذذ٫ُس ُِٝؿظحص ضلظ٤َ قغٖ كشجؾؼٚ
(٘)

 . 

                                                           

 .ٛزج جُكذ٣ع عرن ضخش٣ؿٚ (  1)

 ( ؽ دجس جُغ٬ّ . 9ٙ٘/ٕ( ٝذ٤حٕ جُٔخطظش )8ٙٗ/٣ٔ٘ظش : ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )(  2)

( ػٖ أذ٢ ٛش٣شز , ٝػٕٞ جُٔؼرٞد ٗٓٔ/ٗ) ٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ طك٤كٚ(  3)

 ( . 8/ٕ( , ٝأقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ )ٔ( ؼ)ًٕٖٔطحخ جُظ٬ز ذحخ )

( , ٝكٞجضف ٖٗ٘( , ٝجُـ٤ع جُٜحٓغ ) ص/ ٣ٖ٘ٔ٘ظش : أطٍٞ جُؿظحص )ص / (  4)

 ( . 8ٖ/ٕجُشقٔٞش )

 ( . ٕٖ٘ – ٣ٖ٘ٔ٘ظش : جُلظٍٞ ك٢ ج٧طٍٞ ) ص / (  5)
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ٝذحُؿِٔس كحُز١ ضشؾف ٖٓ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٛٞ ٗل٢ جُظكس ًٔح رٛد 

 ٗل٢ جُظكس ٣ِضّ ٓ٘ٚ جُلغحد . جُؿٜٔٞس ٝ

 ٔأيا عٍ َفٙ اإلجزاء : 

٫ ضؿضب » :  --ك٤شجد ذٚ ٗل٢ جُشحسع ج٩ؾضجء ػٖ جُلؼَ ٗكٞ هُٞٚ 

«٬ز ٫ ٣وشأ ك٤ٜح ذأّ جٌُطحخط
(ٔ)

أسذغ ٫ ضؿضب ك٢ » :  --, ٝهُٞٚ  

٢ : جُؼٞسجء جُر٤ِّٖ ػٞسٛح, ٝجُٔش٣ؼس جُر٤ِّٖ ٓشػٜح ٝجُؼشؾحء جُر٤ِّٖ ج٧ػحق

«ح ٝجٌُر٤شز جُط٢ ٫ ضطو٢ ػِؼٜ
(ٕ)

  . 

كح٩ؾضجء ك٢ جُِـس : جٌُلح٣س ٝئٕ ًحٕ ٣خطِق ٓح ٣ٌل٢ ػ٘ٚ كطحسز ج٩ػحدز 

أٝ جُط٢, ٝئرج ًحٕ ٓؼ٠٘ ج٩ؾضجء ك٢ ج٫طط٬ـ ٛٞ ئعوحؽ جُطؼرذ ذحُٔأٓٞس 

ذٚ غح٤ًٗح ئػحدز أٝ هؼ٠ كحُٔأٓٞس ذٚ جُٞجهؼ٢ ٣ؿضب أ١ ٫ ٣ؿد جُطؼرذ ذٚ 

 أٓٞس ذٚ ج٫ػطشجس١  ٣ؿضب أ١ ٫ ٣ؿد جُطؼرذ ذحُوؼحء.  ذح٩ػحدز غح٤ًٗح ٝجُٔ

ُزج هحٍ ذؼغ ج٧ط٤٤ُٖٞ إٔ ج٩ؾضجء ٛٞ ج٫ٓطػحٍ أ١ ج٩ض٤حٕ ذحُٔأٓٞس 

 ػ٠ِ جُٞؾٚ جُز١ أٓش ذٚ ٣كون ج٩ؾضجء ذح٫ضلحم . 

ٝهحٍ هّٞ : ج٩ؾضجء ٛٞ عوٞؽ جُوؼحء ٖٝٓ أض٠ ذحُٔأٓٞس ذٚ ػ٠ِ جُٞؾٚ 

١ عوٞؽ جُوؼحء , ٝخحُق ذؼغ ج٧ط٤٤ُٖٞ جُز١ أٓش ذٚ ٣غطِضّ ج٩ؾضجء أ

 كوحُٞج ٫ ٣غطِضّ ج٩ؾضجء . 

أٓح ئرج ٗل٠ جُشحسع ج٩ؾضجء كَٜ ٣ِضّ ٖٓ جُ٘ل٢ جُلغحد أّ أٗٚ ٣ٌٕٞ 

طك٤ف ؿ٤ش ٓؿضب ؟ خ٬ف ذ٤ٖ ج٧ط٤٤ُٖٞ ٝك٤ٚ سأ٣حٕ 
(ٖ)

 : 

 
 

                                                           

ػٖ أذ٢ ٛش٣شز , ٝجذٖ قرحٕ  9ٓٗ( سهْ 8ٕٗ/ٔس )ٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جذٖ خض٣ٔ(  1)

 ( . ٕٔ/ٔ, ٝجُذجسهط٢٘ ) 589ٔ( سهْ 9ٔ/٘)

( , ٝج٩ٓحّ أقٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٓ٘ٓٔ/ٕٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )(  2)

 ( . ٖٔٙ/ٗ, ٝطككٚ ج٧ُرح٢ٗ ك٢ ج٩سٝجء ) 8ٖ٘5ٔ( سهْ 8ٖٗ/ٗ)

 ( .ٓٗٙ/ٕ( , ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )98ٖ/٣ٔ٘ظش : ششـ جُٔك٠ِ ػ٠ِ ؾٔغ جُؿٞجٓغ )(  3)
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 انشأ٘ األٔل :  

:  رٛد ذؼغ ج٧ط٤٤ُٖٞ ئ٠ُ ٗل٢ ج٩ؾضجء ٣ل٤ذ جُلغحد , هحٍ جُضسًش٢

ٝٗل٢ ج٩ؾضجء ً٘ل٢ جُورٍٞ , ٝه٤َ : أ٠ُٝ ذحُلغحد ... ٝج٧طف جُوطغ أٗٚ »

«ُ٘ل٢ جُورٍٞ 
(ٔ)

. 

 ٔاصرذل أصحاب ْزا انشأ٘ : 

إٔ ٗل٢ ج٩ؾضجء أدٍ ػ٠ِ جُلغحد ٖٓ ٗل٢ جُورٍٞ ٧ٕ جُظكس هذ   - ٔ

 ضٞؾذ ٓغ جُورٍٞ ذخ٬ف ج٩ؾضجء كاٗٚ ٫ ضٞؾذ جُظكس ٓؼٚ . 

ذ جُلغحد ٧ٕ ج٩ؾضجء ٓؼ٘حٙ جٌُلح٣س ك٢ عوٞؽ إٔ ٗل٢ ج٩ؾضجء ٣ل٤  - ٕ

جُطِد ك٘ل٤ٚ ٣ؼ٢٘ ػذّ جٌُلح٣س ك٢ ئعوحؽ جُطِد 
(ٕ)

 . 

 انشأ٘ انثاَٙ : 

رٛد كش٣ن ٖٓ جُؼِٔحء ئ٠ُ إٔ ٗل٢ ج٩ؾضجء هذ ٣ل٤ذ جُظكس
(ٖ)

 . 

 ٔاصرذنٕا عهٗ سأٚٓى : 

إٔ ٗل٢ ج٩ؾضجء ٣ل٤ذ جُظكس ذ٘حء إٔ ٓؼ٠٘ ج٩ؾضجء عوٞؽ جُوؼحء 

ظكس ٓٞجكوس ج٧ٓش ٝٓح ٫ ٣غوؾ جُوؼحء هذ ٣ظف ٓػَ ط٬ز كحهذ ٝٓؼ٠٘ جُ

جُطٜٞس٣ٖ ػ٘ذ جُشحكؼ٤س ك٢ٜ ٓٞجكوس ٨ُٓش ٌُٜ٘ح ؿ٤ش ٓغوطس ُِوؼحء 
(ٗ)

. 

 َٕٔلظ ْزا انشأ٘ : 

إٔ جُظكس هذ قظِص ٖٓ خحسؼ ك٬ ٣ل٤ذٛح ٗل٢ ج٩ؾضجء ٝئٗٔح دٍ ػ٤ِٜح 

 جُذ٤َُ جُخحسؾ٢ . 

ٚ هذ ٣ؿحٓؼٜح ٫ٝ ٣٘حك٤ٜحذإٔ جُٔشجد ذٜزج جُوٍٞ أٗٔأجٛة : 
(٘)

 . 

                                                           

 ( .ٓٗٙ/٣ٕ٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  1)

( , ٝسٝػس جُطحُر٤ٖ ٕٖ٘/ٔ( , ٝجُكح١ٝ )98ٖ/٣ٔ٘ظش : ششـ جُٔك٠ِ )(  2)

(ٔ/ٕٖٗ.) 

 ( .98ٖ/٣ٔ٘ظش : ششـ جُٔك٠ِ ػ٠ِ ؾٔغ جُؿٞجٓغ )(  3)

 ( .98ٖ/ٔ( , ٝششـ جُٔك٠ِ )ٖٕٗ/٣ٔ٘ظش : سٝػس جُطحُر٤ٖ )(  4)

 ( . 99ٔ/ٔ: ٗشش جُر٘ٞد ػ٠ِ ٓشجه٢ جُغؼٞد )  ٣٘ظش(  5)



 

 

  ٖٙٗ 
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 انرتجٛح : 

إٔ ٗل٢ ج٩ؾضجء ٣ذٍ ػ٠ِ  –ٝهللا أػِْ  –ُؼَ جُشجؾف ٖٓ ٛزٙ ج٥سجء 

جُلغحد ٧ٕ جُٔطرحدس ئ٠ُ جُزٖٛ ٖٓ ٗل٢ ج٩ؾضجء ػذّ ج٫ػطذجد ذحُؼرحدز جُٔ٘ل٢ 

ج٩ؾضجء ػٜ٘ح ٝق٤ع ٝؾذش جُظكس ٖٓ ٗل٢ ج٩ؾضجء كزُي ُو٤حّ د٤َُ 

خحسؾ٢ ٣ذٍ ػ٤ِٜح
(ٔ)

  . 

ٝػ٠ِ جُوٍٞ جُوحتَ ذإٔ ٗل٢ ج٩ؾضجء أدٍ ػ٠ِ جُلغحد ٖٓ ٗل٢ جُورٍٞ 

ك٤ٌٕٞ ٗل٢ ج٩ؾضجء ٓغح٣ًٝح ُ٘ل٢ جُظكس , ٝٛزج ٖٓ ق٤ع جُٔذٍُٞ ك٢ جُ٘ل٢ , 

أٓح ٖٓ ق٤ع ش٤ُٞٔس ج٩ؽ٬م , كإ ئؽ٬م جُظكس أػْ ٖٓ ئؽ٬م ج٧ؾضجء 

جُؼرحدز  ٝرُي ٧ٕ ج٩ؾضجء ٝطق ُِؼرحدز كوؾ , أٓح جُظكس كطٞطق ذٜح

ٝجُٔؼح٬ٓش ًٔح إٔ ج٩ؾضجء جخطِق ك٢ ٝطق جُ٘ٞجكَ ذٚ, أٓح جُظكس 

كطٞطق ذٜح جُلشجتغ ٝجُ٘ٞجكَ ٓؼًح
(ٕ)

  . 

أٓح ك٤ٔح ٣طؼِن ذ٘ل٢ جُٔح٤ٛس ٝد٫ُطٚ ػ٠ِ جُلغحد ك٤ِضّ جُٔزٛد جُوحتَ ذإٔ 

قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ٣٘ظشف ئ٠ُ ٗل٢ جُظكس جُط٢ ٢ٛ ؾضء 

ػ٢ ًٔح هحٍ طحقد ض٤غ٤ش جُطكش٣ش ٧ٕ جُٔطرحدس ئ٠ُ جُلْٜ ٓلّٜٞ ج٫عْ جُشش

ٖٓ ٗل٢ جُلؼَ جُششػ٢ أقذ أٓش٣ٖ ٗل٢ جُٞؾٞد ٝٛٞ ج٧ظٜش , ٝٗل٢ جُظكس 

ٝذ٤ٜ٘ٔح ض٬صّ ق٤ع ئٕ ٗل٢ جُظكس ٓغطِضّ ُ٘ل٢ جُٞؾٞد ٝجُؼٌظ ٝئرج ُْ 

٣ٞؾذ ػشف  طحسف ئ٠ُ ٗل٢ جٌُٔحٍ ُضّ ضوذ٣ش جُظكس ؛ ٧ٜٗح ج٧هشخ ئ٠ُ 

 ش ٖٓ ٗل٢ جٌُٔحٍ . ٗل٢ جُزج

ًٔح إٔ ٗل٢ جُٞؾٞد ذذٕٝ جُظكس ؿ٤ش طحدم ك٬ ضظف ئسجدضٚ كطؼ٤ٖ إٔ 

 –ٝهللا أػِْ  –٣شجد ٗل٢ جُظكس ٣ِٝضّ ٖٓ ٗل٢ جُظكس قظٍٞ جُلغحد 

كظحسش جُؼ٬هس ذ٤ٖ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٝٗل٢ ج٩ؾضجء ػ٬هس ػّٔٞ ٝخظٞص 

ػّٔٞ ٖٓ ؾٜس جُ٘ل٢ ٝخظٞص ك٤ٔح ٝهغ ػ٤ِٚ جُ٘ل٢ 
(ٖ)

      .            

                                                           

 ( ػ٠ِ ششـ جُٔك٠ِ ُؿٔغ جُؿٞجٓغ . 98ٖ/٣ٔ٘ظش : قحش٤س جُر٘ح٢ٗ )(  1)

( , ٝششـ جُٔك٠ِ ػ٠ِ ؾٔغ جُؿٞجٓغ ٣58٘ظش : ششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ ) ص/ (  2)

 ( . ٖٕٙ/ٕ( , ٝض٤غ٤ش جُطكش٣ش )ٖٓٔ/ٔ)

 (. ٓٗٙ/ٕغحٓغ )( , ٝضش٤٘ق ج9ُٔٙٔ/٣ٔ٘ظش ض٤غ٤ش جُطكش٣ش )(  3)
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 ادلطهة انثاَٙ 
 عاللح َفٙ ادلاْٛح تُفٙ انمثٕل ٔدالنرًٓا

إٔ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ٛٞ ٗل٢ رٝجش ٝجهؼس ضطٞهق جُظكس  –آٗلًح  –ًٔح هِ٘ح 

ك٤ٜح ػ٠ِ ئػٔحس ش٢ء , ٝسؾف جُؿٜٔٞس ٖٓ جُؼِٔحء ئػٔحس جُظكس ٝػ٤ِٚ 

 أٓش٣ٖ : كِضّ ٖٓ ٗل٢ جُٔح٤ٛس ػذّ جُظكس , أٓح ٗل٢ جُورٍٞ ٝجُز١ ٣شجد ذٚ 

ج٧ٍٝ : ضشضد جُـشع جُٔطِٞخ ٖٓ جُششع ػ٠ِ جُش٢ء ٣وحٍ : هرَ 

ك٬ٕ ػزس ك٬ٕ , ئرج سضد ػ٤ِٚ جُـشع جُٔطِٞخ ٝٛٞ ػذّ جُٔإجخزز , 

 ٝػ٠ِ ٛزج كحُظكس ٝجُورٍٞ ٓط٬صٓحٕ . 

جُػح٢ٗ : إٔ جُورٍٞ ٛٞ ًٕٞ جُؼرحدز ذك٤ع ٣طشضد ػ٤ِٜح جُػٞجخ ٝػ٠ِ 

ٓورٍٞ طك٤ف ٫ٝ ٣ِضّ ٖٓ جُظكس رُي كحُورٍٞ أخض ٖٓ جُظكس كٌَ 

جُورٍٞ كوذ ضٞؾذ طكس ذذٕٝ ٫صّ جُورٍٞ ٝٛٞ جُػٞجخ
(ٔ)

 . 

ٝجػِْ إٔ جُظكس ػ٘ذ جُلوٜحء ٝهٞع جُلؼَ ًحك٤ًح ك٢ عوٞؽ جُوؼحء ك٬ 

٣كطحؼ ئ٠ُ جُلؼَ ٓشز غح٤ٗس 
(ٕ)

 . 

أٓح ػ٘ذ جُٔط٤ٌِٖٔ كحُظكس ػ٘ذْٛ ٢ٛ ٓٞجكوس أٓش جُشحسع عٞجء أؾضأ 

٫ ذ٘حء ػ٠ِ ظٖ جٌُِٔق ٫ ك٢ جُٞجهغٝأعوؾ جُوؼحء أّ 
(ٖ)

 . 

ٝذ٘حء ػ٠ِ ٓح عرن كارج ٗل٠ جُشحسع جُورٍٞ ػٖ كؼَ ٖٓ ج٧كؼحٍ كؼ٬ّ 

٣ذٍ؟ خ٬ف ذ٤ٖ ج٧ط٤٤ُٖٞ آٍ ئ٠ُ ه٤ُٖٞ :
 (ٗ)

 

                                                           

( ٝششـ جًٌُٞد 9ٖٙ/ٕ( , ٝؾٔغ جُؿٞجٓغ )8ٖٙ/٣ٕ٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  1)

 ( .5ٓٗ/ٔجُٔػ٤ش )

( , ٝجُركش 5ٙ( , ٝششـ ض٘و٤ف جُلظٍٞ )ص/8ٙٔ/٣ٔ٘ظش : ج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )(  2)

 ( . ٖٖٔ/ٔجُٔك٤ؾ )

ُٔك٤ؾ (, ٝجُركش ج8ٙٔ/ٔ( ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )ٕٔٔ/٣ٔ٘ظش: كٞجضف جُشقٔٞش )(  3)

(ٔ/ٖٖٔ .) 

( , ٝششـ جًٌُٞد 8ٖٙ/ٕ( , ٝضش٤٘ق جُٔغحٓغ )9ٖٙ/٣ٕ٘ظش : ؾٔغ جُؿٞجٓغ )(  4)

( , ٕ٘ٗ/ٖ( , ٝجُٞجػف ٫ذٖ ػو٤َ )8ٙٔ/ٔ( ٝج٩قٌحّ ٦ُٓذ١ )5ٓٔٗج٤ُ٘ٔش )ص/ 

 ( . ٖٖٔ/ٔٝجُركش جُٔك٤ؾ )
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 انمٕل األٔل : 

إٔ ٗل٢ جُورٍٞ ٣ذٍ ػ٠ِ جُظكس ق٤ع ٫ ض٬صّ ذ٤ٖ جُظكس ٝجُورٍٞ ٧ٕ 

ٗل٢ ج٧خض ٗل٢ ج٧ػْ ٝذحُطح٢ُ هذ  جُورٍٞ أخض ٖٓ جُظكس ٫ٝ ٣ِضّ ٖٓ

٣٘ل٢ جُورٍٞ ٝضٞؾذ جُظكس, ٣ٌٕٝٞ أغش ٗل٢ جُورٍٞ ك٢ جُػٞجخ ٝأغش جُظكس 

 ك٢ عوٞؽ جُوؼحء . 

ًٔح إٔ ج٫ضلحم هذ ٝهغ ػ٠ِ طكس ذؼغ ج٧كؼحٍ كِٞ ُْ ٣ٌٖ ٗل٢ جُورٍٞ 

دج٫ً ػ٠ِ جُظكس ُٔح ٝهغ ٌُٖ جُطح٢ُ ذحؽَ ق٤ع ٝهغ طكس ذؼغ ج٧كؼحٍ 

ٖٓ آض٠ ػشجكًح كغأُٚ ػٖ ش٢ء » :  --٤ٜح ٗل٢ جُورٍٞ ٗكٞ هُٞٚ جُط٢ ٝسد ك

ح  ًٓ «ُْ ضورَ ُٚ ط٬ز أسذؼ٤ٖ ٣ٞ
(ٔ)

كغٌش  ٖٓ ششخ جُخٔش» :  --, ٝهُٞٚ  

ح ًٓ «ُْ ضورَ ُٚ ط٬ز أسذؼ٤ٖ ٣ٞ
(ٕ)

, كحُذ٫ُس ٖٓ ٛزٙ ج٧قحد٣ع ض٘ظشف ئ٠ُ  

كس ٗظًشج إٔ ضل٢ جُورٍٞ ك٤ٜح ٓ٘ظشف ئ٠ُ ٗل٢ جُػٞجخ كوؾ أٓح جُظ٬ز كظك٤

 ُطٞجكش ششٝؽٜح ٝجُٔؼظ٤س جكوذش جُػٞجخ .

ٝه٤َ ئٕ جُذ٫ُس ػ٠ِ جُظكس ؾحءش ٖٓ د٤َُ خحسؼ ٓخشؼ ػٖ ٓكَ 

جُ٘ضجع
(ٖ)

 . 

 انمٕل انثاَٙ : 

إٔ ٗل٢ جُورٍٞ ٣ذٍ ػ٠ِ جُلغحد , ٝذٚ هحٍ جُك٘حذِس ٖٝٓ ٝجكوْٜ ٝسؾكٚ 

جذٖ ػو٤َ
(ٗ)

 . 

                                                           

 ٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ طك٤كٚ , ذحخ ضكش٣ْ جٌُٜحٗس ٝئض٤حٕ جٌُٜحٕ سهْ(  1)

 ( . ٖٕٕٓ(, ٝسهْ )ٕٕ٘ٔ)

( ًطحخ ج٧ششذس ذحخ ٖٓ ششخ ٕٓٔٔ/ٕٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )( 2)

 ( , ٝهحٍ جُطشٓز١ : قغٖ طك٤ف. 5ٕٗ/ٗجُخٔش ُْ ضورَ ط٬ضٚ , ٝأخشؾٚ جُذجسهط٢٘ )

 ( . ٘ٓ٘/٣ٔ٘ظش : قحش٤س جُؼطحس )(  3)

( , ٝضش٤٘ق 9ٙٗ/ٔج٤ُ٘ٔش )( , ٝششـ جًٌُٞد ٕ٘ٗ/٣ٖ٘ظش : جُٞجػف ٫ذٖ ػو٤َ )( 4)

 ( . 9ٖٔ/ٕجُٔغحٓغ )
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جُؼَٔ ٖٓ ٗل٢ جُورٍٞ ٝهذ جعط٘ذٝج ئ٠ُ ٝهٞع ج٫ضلحم ػ٠ِ جعطلحدز كغحد 

«٫ ٣ورَ هللا ط٬ز أقذًْ ئرج أقذظ قط٠ ٣طٞػأ» :  --ٗكٞ هُٞٚ 
(ٔ)

 ,

«ٍِٞؿ٫ ٣ورَ هللا ط٬ز ذـ٤ش ؽٜٞس ٫ٝ طذهس ٖٓ » :  --ٝهُٞٚ 
(ٕ)

 . 

 ق٤ع أؾٔغ جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ جُٔشجد ٖٓ ٛزٙ ج٧قحد٣ع ٗل٢ جُظكس . 

ُلوذجٕ ذؼغ  ٝأؾ٤د : ذإٔ ُكٞم جُلغحد ك٢ ٛزٙ جُكح٫ش ئٗٔح ٛٞ

جُششٝؽ دٕٝ ج٫عطلحدز ٖٓ ٗل٢ جُورٍٞ . ًٔح إٔ جُورٍٞ ٝجُظكس ٓط٬صٓحٕ 

ك٤ِضّ ٖٓ ٗل٢ جُورٍٞ ٗل٢ جُظكس ٝجُؼٌظ , ٝرُي ٖٓ ؾٜس إٔ جُورٍٞ ٓؼ٘حٙ 

 ضشضد ج٧غش جُٔوظٞد كارج جٗطل٠ ًحٕ د٬٤ًُ ػ٠ِ ٓشحدز . 

ًٜٞٗح ٝأؾ٤د : ذإٔ ٛ٘حى أدُس ػ٠ِ ٗل٢ جُورٍٞ ػٖ ذؼغ جُؼرحدجش ٓغ 

طك٤كس ضرشب رٓس طحقرٜح
(ٖ)

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

( سهْ ٕ٘أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ ًطحخ جُٞػٞء ذحخ ٫ ضورَ ط٬ز ذـ٤ش ؽٜٞس )ص/(  1)

(ٖٔ٘.) 

( سهْ 9ٔٔٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ ٓغِْ ك٢ ًطحخ جُطٜحسز ذحخ ٝؾٞخ جُطٜحسز ُِظ٬ز )ص/( 2)

 ( . ٕٕٗ/ٔجُكذ٣ع )

 ( . 9ٖٙ/٣ٕ٘ظش : ضش٤٘ق جُٔغحٓغ )(  3)
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 ادلثحث اخلايش
 يف  ذطثٛماخ فمٓٛح عهٗ َفٙ احلمائك انغشعٛح 

 ٝك٤ٚ خٔظ ٓغحتَ : 

 :  ك٢ جشطشجؽ ج٤ُ٘س ك٢ جُٞػٞء ٝجُـغَ .  ادلضأنح األٔىل

 : ك٢ قٌْ جُظ٬ز خِق جُظق ٓ٘لشدًج .  ادلضأنح انثاَٛح

 جُلحضكس ك٢ جُظ٬ز . ك٢ هشجءز ادلضأنح انثانثح :

 : ك٢ ضر٤٤ص ج٤ُ٘س ك٢ طّٞ سٓؼحٕ .  ادلضأنح انشاتعح

 : ك٢ جٌُ٘حـ ذـ٤ش ٢ُٝ .ادلضأنح اخلايضح 
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 ادلثحث اخلايش
 يف  ذطثٛماخ فمٓٛح عهٗ َفٙ احلمائك انغشعٛح 

 ادلضأنح األٔىل
 اعرتاط انُٛح يف انٕضٕء ٔانغضم
غَ ٝك٤ٚ ٓزٛرحٕجخطِق جُلوٜحء ك٢ جشطشجؽ ج٤ُ٘س ك٢ جُٞػٞء ٝجُـ

(ٔ)
 : 

 ادلزْة األٔل : 

إٔ ج٤ُ٘س ٤ُغص ذششؽ ك٢ جُٞػٞء ٝجُـغَ ػ٘ذ جُك٘ل٤س ٖٝٓ ٝجكوْٜ ٧ٕ 

ػِْ ج٧ػشجذ٢ جُٞػٞء ُْٝ ٣زًش ُٚ ج٤ُ٘س ٓغ ؾِٜٚ ذح٧قٌحّ --جُ٘ر٢ 
(ٕ)

  ,

ٝهذ قِٔٞج قذ٣ع ٫ ػَٔ ئ٫ ذ٤٘س ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ أٝ جُلؼ٤ِس
(ٖ)

 . 

 ادلزْة انثاَٙ :

ششؽ ك٢ جُٞػٞء ٝجُـغَ ٝذٚ هحٍ ٓحُي ٝجُشحكؼ٢ ٝأقٔذإٔ ج٤ُ٘س 
(ٗ)

 

٤ُظ ُِٔشء ٖٓ ػِٔٚ ئ٫ ٓح » ٝجعط٘ذٝج ٧قحد٣ع ٝسدش ك٢ جُرحخ ٗكٞ : 

                                                           

( , ٓٔ/ٔ( , ٝجُِرحخ ك٢ ششـ جٌُطحخ )9ٕ/٣ٔ٘ظش : ذذجتغ جُظ٘حتغ ٌُِحعح٢ٗ )(  1)

( , ٝجُخشش٢ ػ٠ِ ٓخطظش خ٤َِ ٖٕٓ/ٔ( , ٝٓٞجٛد جُؿ٤َِ )5٘ٝئ٣ػحس ج٩ٗظحف )ص/

( , ٝجُٔؿٔٞع ١ُِٝٞ٘ ٔٗٔ/ٔ( , ٜٝٗح٣س جُٔكطحؼ )ٕ٘/ٔ(  ٝج٧ّ ُِشحكؼ٢ )9ٕٔ/ٔ)

( ٝجخط٬ف جُلوٜحء 8٘/ًٔٝشحف جُو٘حع )(  ُِٔشجد١ , ٕٗٔ/ٔ( , ٝج٩ٗظحف )ٖٖٖ/ٔ)

 ( . 5ٗ/ٔ( , ٝجُٔك٠ِ )ٖٕ٘/ٔ( , ٝجُٔـ٢٘ )8ُِ٘ٔٔشٝص١  ) ص/

كوحٍ ئرج هٔص ئ٠ُ جُظ٬ز كأعرؾ » ( ك٢ ج٫عططثزجٕ ... ٕٖٔ/5ؾحء ك٢ جُرخحس١ )(  2)

( ك٢ جُظ٬ز ذحخ 98ٕ/ٔجُكذ٣ع , ٝأخشؾٚ ٓغِْ )«جُٞػٞء غْ جعطورَ جُورِس كٌرش .... 

 ( .95ٖءز جُلحضكس ك٢ ًَ سًؼس سهْ )ٝؾٞخ هشج

( , ٝئ٣ػحس ٓٔ/ٔ( , ٝجُِرحخ ك٢ ششـ جٌُطحخ )9ٕ/٣ٔ٘ظش : ذذجتغ جُظ٘حتغ )(  3)

 ( . 55ج٧ٗظحف )ص/

( ٖٕٓ/ٔ( , ٝٓٞجٛد جُؿ٤َِ )ٕ٘/ٔ( , ٝج٧ّ ُِشحكؼ٢ )ٖٖٖ/٣ٔ٘ظش : جُٔؿٔٞع )(  4)

( , ٝذذج٣س ٕٗٔ/ٔ( , ٝج٩ٗظحف ُِٔشدج١ٝ )9ٕٔ/ٔٝجُخشش٢ ػ٠ِ ٓخطظش خ٤َِ )

 ( . ٙٔٔ/ٔ( , ٝجُٔرذع )8ٙ/ٔجُٔؿطٜذ )
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«ٗٞجٙ, ٫ٝ ط٬ز ُٖٔ ٫ ٝػٞء ُٚ , ٫ٝ ٝػٞء ُٖٔ ُْ ٣٘ٞ
(ٔ)

, ٝئ٤ُٚ رٛد  

ػٔش ٝجذٖ ٓغؼٞد
(ٕ)

ح ُِكو٤وس ٖٓ جٌُٔحٍ ٓح ٣كَٔ   ًٓ , ٧ٕٝ جُظكس أًػش ُضٝ

٫ ػٞء ػ٠ِ ٗل٢ جُظكس , أٝ ٗل٢ جُؿٞجص ٝٛٞ  --ٜح أٝ قِٔٞج هُٞٚ ػ٤ِ

ج٧هشخ ئ٠ُ ٗل٢ جُكو٤وس ٤ُٝظ جُٔشجد طٞسز جُؼَٔ كاٜٗح ضٞؾذ ذ٬ ٗل٢ ٤ٗس 

ٝئٗٔح جُٔشجد قٌْ جُؼَٔ ٫ ٣ػرص ئ٫ ذ٘ض , ٝهحُٞج إٔ ك٢ ضوذ٣ش ٗل٢ جٌُٔحٍ 

ضوذ٣شٙ ٓغ ضوذ٣ش ٓ٘حكحز ُطوذ٣ش جُظكس ئر ٗل٢ جٌُٔحٍ ئغرحش ُِظكس ك٬ ٣ظف 

 ٗل٢ جُظكس ٓ٘ٚ . 

٣ؿٞص جٗطلحء جُلؼ٤ِس ٓذغ جٗطلذحء جُؿذٞجص ٧ٗذٚ » ٝهحٍ جذٖ جُغٔؼح٢ٗ :  

«٫ ذذ ٖٓ ٝؾٞد جُؿٞجص ك٤طظٞس جٗطلحء جُلؼ٤ِس
(ٖ)

 . 

                                                           

ػضجٙ طحقد قغٖ ج٧غش ك٤ٔح ك٤ٚ ػؼق ٝجخط٬ف ٖٓ قذ٣ع ٝخرش ٝأغش (  1)

 ( ُِر٤ٜو٢ ك٢ ُشؼد ج٣٩ٔحٕ ػٖ أٗظ ذِلع ٫ ػَٔ ُٖٔ ٫ ٤ٗس ُٚ . ٕٖ)ص/

 ( . 8٘ٔ( ٝجخط٬ف جُلوٜحء )ص/٣55٘ظش : ئ٣ػحس ج٩ٗظحف ٫ذٖ هضجٝؿ٢ِ )ص/ (  2)

 (. 8ٓ( ٝجُٔ٘ط٠ٜ ٫ذٖ جُكحؾد )ص/ٕٙٔ/٣ٗ٘ظش : جُركش جُٔك٤ؾ ُِضسًش٢ )  (3)
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 ادلضأنح انثاَٛح
ا
ً
 حكى انصالج خهف انصف يُفشد

جخطِق جُلوٜحء ك٤ٖٔ ط٠ِ خِق جُظق ٝقذٙ َٛ ٣ؼ٤ذ جُظ٬ز أّ إٔ 

 ؾحتضز؟ ك٤ٚ ٓزٛرحٕ : ط٬ضٚ 

 ادلزْة األٔل : 

رٛد جُشحكؼ٢ ٝٓحُي ٝجُك٘ل٤س ئ٠ُ ؾٞجص ط٬ز ٖٓ ط٠ِ خِق جُظق 

ٓ٘لشدًج ٝذٚ هحٍ عل٤حٕ جُػٞس١ ق٤ع قٌحٙ ػ٘ٚ جُطشٓز١ ٝجُؼ٢٘٤
(ٔ)

, ٝئٕ ًحٕ 

جُرؼغ هذ طشـ ذحٌُشجٛس ٝه٤ذ ه٤ذٛح أُٝثي ذكحُس ػذّ ٝؾٞد كشؾس ك٢ 

جُظق
(ٕ)

  . 

جُشؾَ ئرج ُْ ٣ؿذ خِق جُظق ٖٓ ٣وّٞ ٝضؼزس ػ٤ِٚ هحٍ جذٖ جُو٤ْ : إٔ 

جُذخٍٞ ك٢ جُظق طكص ط٬ضٚ ُِكحؾس ٧ٕ ٝجؾرحش جُظ٬ز ضغوؾ 

ذحُؼؿض
(ٖ)

 . 

٫ ط٬ز ُٔ٘لشد » :  --ٝػ٤ِٚ كإ جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ك٢ هُٞٚ 

٣كَٔ ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ , ُٞؾٞد هشجتٖ طحسكس ُِ٘ل٢ ئ٠ُ ٗل٢ « خِق جُظق

طحقد جُٔرغٞؽ ٝؿ٤شٙ جٌُٔحٍ ًٔح هحٍ
(ٗ)

 . 

 
 
 

                                                           

( , ٝجُٔرذع 8ٕٗ/ٔ( , ٝجٌُحك٢ )ٖٙ/ٕ( , ٝجُششـ جٌُر٤ش )ٔٗ/٣ٕ٘ظش : جُٔـ٢٘ )(  1)

( , 9ٕ/ٗ( , ٝجُٔؿٔٞع )ٕ٘ٔ/ٔ( , ٝذذج٣س جُٔؿطٜذ )5ٖ٘/ٔ(  ًٝشحف جُو٘حع )8ٖ/ٕ)

 ///( ٖ( , ٝٓؼحسف جُغٖ٘ ششـ جُطشٓز١ )ٖٓٙ/ٔ( , ٝسٝػس جُطحُر٤ٖ )9ٙٔ/ٔٝج٧ّ )

 ( . 9ٙٔ/ٔ( , ٝج٧ّ ُِشحكؼ٢ )9ٕٔ/٣ٗ٘ظش : جُٔؿٔٞع ١ُِٝٞ٘ )(  2)

 ( . 9ٖ٘/ٕئػ٬ّ جُٔٞهؼ٤ٖ )(  3)

( , ٙٙٗ/ٖ( ) ٙ٘ٔ/ٗ( , ٝجُركش جُٔك٤ؾ )9ٖٗ/٣ٖ٘ظش : ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش )(  4)

 ( . ٕٗ/ٕ( , ٝجُر٘ح٣س )9ٕٔ/ٔ( , ٝجُٔرغؾ )ٕٔٗ/ٕٝجُـ٤ع جُٜحٓغ )
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 ادلزْة انثاَٙ :

رٛد ج٩ٓحّ أقٔذ ٝئعكحم إٔ ٖٓ ط٠ِ خِق جُظق ٝقذٙ ٣ِضٓٚ إٔ 

ضؼ٤ذ جُظ٬ز قٌحٙ جُطشٓز١ ٝجذٖ هذجٓس ٝجذٖ سشذ ػٖ ئعكحم
(ٔ)

 . 

ٝٛٞ ٓر٢٘ ػ٠ِ قَٔ جُِلع جُٞجقذ ئرج ًحٕ ُٚ ػشف ك٢ جُِـس ٝغرص ُٚ 

ئ٠ُ ػشف جُششع جُز١ غرص  ػشف ك٢ جُششع كؼ٘ذ جؽ٬م جُششع ٣٘ظشف

ُٚ ٫ٝ ٣كَٔ ػ٠ِ جُكو٤وس جُِـ٣ٞس ئ٫ ذذ٤َُ ٝضظ٤ش جُكو٤وس جُِـ٣ٞس ًحُٔؿحص 

 ذحُ٘غرس ُِؼشف جُششػ٢ . 

ٝٛزج جُٔزٛد جعطػ٘حء ػ٠ِ جُوحػذز ك٢ ًٕٞ قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ 

« ٫ ط٬ز ُٔ٘لشد خِق جُظق» :  --جُٔح٤ٛس ك٢ هُٞٚ 
(ٕ )

ٝٛٞ ٓح جخطحس 

ذٖ ض٤ٔ٤س ٝجذٖ جُو٤ْ ٝجُ٘خؼ٢ ٝقٔحدجذٖ قضّ ٝج
(ٖ)

 . 

                                                           

( , ًٝشحف 8ٕٗ/ٔ( , ٝجٌُحك٢ )ٖٙ/ٕ( , ٝجُششـ جٌُر٤ش )ٔٗ/٣ٕ٘ظش : جُٔـ٢٘ )(  1)

 ( . 5ٖ٘/ٔجُو٘حع )

جُكذ٣ع جُٞجسد ك٢ جُٔغأُس ٛٞ ٓح سٝجٙ جُطشٓز١ ٝقغ٘ٚ إٔ سؾ٬ً ط٠ِ خِق (  2)

( , ٝجُ٘غحت٢ 88ٗ/ٔإٔ ٣ؼ٤ذ ط٬ضٚ . سجؾغ : كطف جُرحس١ ) --جُظق كأٓشٙ جُ٘ر٢ 

( , ٝػرذ جُشجصم ك٢ ٓظ٘لٚ ٓٗٗ/ٔ( , ٝعٖ٘ أذ٢ دجٝد )ٕٙٔ/٘ٝٓغِْ ) ( ,8ٔٔ/ٕ)

 ( . ٙٓٔ/ٖ( , ٝجُر٤ٜو٢ )8ٕٕ/ٕ)

( , ٝذذجتغ جُلٞجتذ ٫ذٖ جُو٤ْ ٖٕ٘/ٕ( , ٝجُٔـ٢٘ )ٙ٘/٣ٗ٘ظش : جُٔك٠ِ ٫ذٖ قضّ )(  3)

(ٖ/8٘ . ) 
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 ادلضأنح انثانثح
 لشاءج انفاحتح يف انصالج

 جخطِق جُلوٜحء ك٢ ٝؾٞخ هشجءز جُلحضكس ك٢ جُظ٬ز ٝك٤ٚ ٓزجٛد:

 ادلزْة األٔل : 

ٝؾٞخ هشجءز جُلحضكس ك٢ جُظ٬ز عٞجء أًحٗص جُظ٬ز عش٣س أّ ؾٜش٣س 

ح ُوُٞٚ ًٓ ح أٝ ٓأٓٞ ًٓ ٫ ط٬ز ُٖٔ ُْ ٣وشأ » :  -- ٝعٞجء أًحٕ جُٔظ٢ِ ئٓح

«ذلحضكس جٌُطحخ
(ٔ )

ق٤ع قِٔٞج جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ػ٠ِ ٗل٢ طكس 

ُٚ ػشف ُـ١ٞ « جُظ٬ز  »جُظ٬ز ُٖٔ ُْ ٣وشأ ذلحضكس جٌُطحخ ٧ٕ ُلع 

ٝػشف ششػ٢ كؼ٘ذ ئؽ٬م جُششع ٣٘ظشف ئ٠ُ ػشف جُششع جُز١ غرص ُٚ 

ٝضظ٤ش جُكو٤وس جُِـ٣ٞس ًحُٔؿحص ٫ٝ ٣كَٔ ػ٠ِ جُكو٤وس جُِـ٣ٞس ئ٫ ذذ٤َُ 

ذحُ٘غرس ُِؼشف جُششػ٢ ٧ٕ جُششع ٝػشكٚ ٓوذّ ك٢ ٓوظٞد خطحخ هللا 

ضؼح٠ُ ًٔح إٔ جُكو٤وس جُِـ٣ٞس ٓوذٓس ػ٠ِ جُٔؿحص ك٢ ٓوظٞد جُٔطٌِْ ٝذٚ هحٍ 

جُشحكؼ٤س ٖٝٓ ٝجكوْٜ . 
(ٕ)

 

 ادلزْة انثاَٙ : 

عش٣س أّ ػذّ ٝؾٞخ هشجءز جُلحضكس ك٢ جُظ٬ز عٞجء أًحٗص جُظ٬ز 

ٖٓ ًحٕ »:  - -ك٢ قذ٣ع ؾحذش   --ؾٜش٣س كحُٔأّٓٞ ٣ظ٢ِ عحًطًح ُوُٞٚ 

« ُٚ ئٓحّ كوشجءز ج٩ٓحّ ُٚ هشجءز
(ٖ)

-, ٝقِٔٞج جُ٘ل٢ جُٞجسد ك٢ قذ٣ع جُ٘ر٢ 

                                                           

( ذلطف جُرحس١, ٝٓغِْ ذششـ ٘ٙٔ/ٕٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُرخحس١ ك٢ طك٤كٚ )(  1)

( ػٖ ػرحدز ذٖ 5ٖٕ/ٔ( , ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )9ٖ/ٕ( , ٝجُ٘غحت٢ )ٔٓٔ/١ٝٞ٘ٗ )جُ

 ( . 8ٖ/ٕجُظحٓص , ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ )

( , ٕٔٗ/ٔ( , ٝسٝػس جُطحُر٤ٖ )ٗٓٔ/ٔ, ٝجُٜٔزخ ) ٖٕٖ/٣ٖ٘ظش : جُٔؿٔٞع )(  2)

 (.ٖٖٔ( , ٝجخط٬ف جُلوٜحء )ص/9ٔ٘/ٔ( , ٝٓؼحُْ جُغٖ٘ )ٙ٘ٔ/ٔٝٓـ٢٘ جُٔكطحؼ )

( , ٝجُذجسهط٢٘ 9٘ٔ/ٕ( , ٝجُر٤ٜو٢ )55ٕ/ٔٛزج جُكذ٣ع سٝجٙ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ع٘٘ٚ )(  3)

 ( . 9ٖٖ/ٖ( , ٝأقٔذ )ٕ٘/ٔ)
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-  :«ػ٠ِ ٗل٢ جٌُٔحٍ ٝٛٞ سأ١ « ٫ ط٬ز ُٖٔ ُْ ٣وشأ ذلحضكس جٌُطحخ

جُك٘ل٤س 
(ٔ)

 . 

 ادلزْة انثانث : 

ي ٝأقٔذ ئ٠ُ جعطكرحخ ٝؾٞخ جُوشجءز ك٢ جُظ٬ز رٛد ج٩ٓحّ ٓحُ 

جُغش٣س ٝػذّ ٝؾٞخ جُوشجءز ك٢ جُظ٬ز جُؿٜش٣س ؾٔؼًح ذ٤ٖ ج٧دُس
(ٕ)

  . 

 ُٝؼَ جُػحُع ٛٞ جُشجؾف ُطٞعطٚ ٝجػطذجُٚ .

                                                           

( , ٝششـ ٓؼح٢ٗ ج٥غحس ٖٕ٘/ٔ( , ٝذذجتغ جُظ٘حتغ )9ٙٔ/٣ٖ٘ظش : جُٔرغٞؽ )(  1)

 ( . ٖٓٗ/ٕ( , ٝكوٚ جُ٘خؼ٢ )8ٗٔ/ٖ( , ٝٓؼحسف جُغٖ٘ )8ٕٔ/ٔ)

( , ٝجُٔٞؽأ ٔ٘/ٕ( , ٝجُٔرذع )5ٙٔ/ٔٝجٌُحك٢ ) ( ,ٓٓٙ/٣ٔ٘ظش : جُٔـ٢٘ )(  2)

 ( . 5ٓ/ٔ( , ٝجُٔذٝٗس )9٘ٔ/ٔ)
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 ادلضأنح انشاتعح
 ذثٛٛد انُٛح يف صٕو سيضاٌ

 جخطِق جُلوٜحء ك٢ ٝؾٞخ ضر٤٤ص ج٤ُ٘س ك٢ طّٞ سٓؼحٕ ٝك٤ٚ ٓزٛرحٕ: 

 ْة األٔل : ادلز

رٛد جُشحكؼ٢ ٝأقٔذ ٖٝٓ ٝجكؤٜح ئ٠ُ أٗٚ ٫ ٣ظف طّٞ سٓؼحٕ ٖٓ 

جُظك٤ف جُٔو٤ْ ذٔطِن ج٤ُ٘س ٝذ٤٘س جُ٘لَ ٝذ٤٘س ٝجؾد آخش ذَ ٫ ذذ ٖٓ ضر٤٤ص 

«٫ ط٤حّ ُٖٔ ُْ ٣ؿٔغ جُظ٤حّ ٖٓ ج٤َُِ» :  --ج٤ُ٘س ػ٬ًٔ ذوُٞٚ 
(ٔ)

ك٤ؿد  

جُؼَٔ ذٔوطؼحٙ
(ٕ)

٫ ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ ٓشجدًج ٧ٕ ج٩ٓغحى جُِـ١ٞ جُكو٤و٢  

ٝئرج ُْ ٣ٌٖ ٓشجدًج ذطَ أقذ جُوغ٤ٖٔ ٝضؼ٤ٖ ج٥خش ٝٛٞ ٗل٢  --ُِ٘ر٢ 

«ٌَُٝ جٓشب ٓح ٟٗٞ» هحٍ :  --جُظّٞ جُششػ٢ ًٔح إٔ جُ٘ر٢ 
(ٖ)

ٝٛزج ُْ  

٣٘ٞ جُلشع ٫ٝ ؿ٤شٙ ك٤ٌٕٞ طٞٓٚ ؿ٤ش طك٤ف 
(ٗ)

 . 

ٝرٛد جُك٘ل٤س ٝجُوذس٣س ٖٝٓ ٝجكوْٜ ئ٠ُ طكس طّٞ سٓؼحٕ ٖٓ 

ظك٤ف جُٔو٤ْ ذٔطِن ج٤ُ٘س ٝذ٤٘س ٝجؾد آخش ٝذ٤٘س جُ٘لَ ٝرُي ُطشدد ُلع جُ

جُظ٤حّ جُٞجسد ك٢ جُكذ٣ع ذ٤ٖ جقطٔح٤ُٖ ج٧ٍٝ: ٗل٢ جُظّٞ جُكو٤و٢ جُز١ ٛٞ 

ج٩ٓغحى ٝذ٤ٖ ٗل٢ جُظّٞ جُششػ٢ , ٝٓغ ج٫قطٔحٍ ٝهغ ج٩ؾٔحٍ
(٘)

 . 

                                                           

( , ٖٕٔ/ٗ( , ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ )9ٙٔ/ٗٛزج جُكذ٣ع سٝجٙ جُ٘غحت٢ ك٢ ع٘٘ٚ )(  1)

( , 5ٕٓ/ٗ( , ٝجُشًٞح٢ٗ ك٢ ٤َٗ ج٧ٝؽحس )ٕٖ٘/ٔٝجُطكح١ٝ ك٢ ٓشٌَ ٓؼح٢ٗ ج٥غحس )

ذ٘كٞ ُلظٚ . سجؾغ : ٤َٓ ج٧ٝؽحس ُِشًٞح٢ٗ  ٝسٝجٙ أقٔذ ٝجُطشٓز١ ٝجذٖ ٓحؾٚ ًِْٜ

(ٗ/ٕٓ5 . ) 

 ( ؽ ٓإعغس جُشعحُس .٣ٔٔ5٘ظش : ضخش٣ؽ جُلشٝع ػ٠ِ ج٧طٍٞ ُِضٗؿح٢ٗ ) ص/ (  2)

( , ٝأذٞ دجٝد ٖ٘/ٖٔ( , ٝٓغِْ ك٢ طك٤كٚ )ٖ٘/!ٔٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُرخحس١ )(  3)

 ( . 8ٖٕ/٘( , ٝجُطشٓز١ )ٔ٘ٙ/ٕ)

ك٢ آغحس جُخ٬ف ٫ذٖ هضجٝؿ٢ِ عرؾ ذٖ جُؿٞص١ )ص/ ٣٘ظش : ئ٣ػحس ج٫ٗظحف (  4)

 ( ٌٓطرس جُِٔي كٜذ . ٖٗٔ

( , ٝئ٣ػحس ج٫ٗظحف ٖ٘ٔ/ٔ( , ٝضر٤٤ٖ جُكوحتن )8ٔٔ/٣ٔ٘ظش : ششـ جُرذج٣س )(  5)

( ٝكطف ٕٓٙ/ٙ( , ٝسجؾغ  ك٢ ٓكطٟٞ جُٔزٛد ج٧ٍٝ ك٢ جُٔؿٔٞع ١ُِٝٞ٘ )ٖٗٔ)ص/
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«جُظّٞ ٢ُ ٝأٗح أؾض١ ذٚ» ٝهذ جقطؿٞج ذكذ٣ع : 
(ٔ)

ؾِٔس كذٍ ػ٠ِ إٔ  

جُظ٤حّ ٣وغ هلل ضؼح٠ُ
(ٕ)

, ٝٛزج ٓر٢٘ ػ٠ِ جُخ٬ف ك٢ قشف جُ٘ل٢ جُذجخَ  

ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ق٤ع رٛد جُؿٜٔٞس ئ٠ُ إٔ جُ٘ل٢ جُٔؼحف ئ٠ُ ؾ٘ظ جُلؼَ ٫ 

 ٣ؿؼَ جُِلع ٖٓ جُٔؿ٬ٔش ٣ٝؿد جُؼَٔ ذٚ . 

ٝرٛد جُك٘ل٤س ئ٠ُ جػطرحس جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ٣ؿؼَ جُِلع ٖٓ 

 قط٠ ٣أض٢ د٤َُ . جُٔؿ٬ٔش كططٞهق 

                                                                                                                                   

( , ٝضخش٣ؽ 9ٖٖ/ُِٖٔشدج١ٝ ) ( , ٝج٩ٗظحف9ٔٔ/ٔجُٞٛحخ ذششـ ٜٓ٘ؽ جُط٬خ )

 ( . 5ٔٔجُلشٝع ُِضٗؿح٢ٗ )ص/

( , ٝٓحُي 8ٓ5/ٕ( , ٝٓغِْ ك٢ طك٤كٚ )95ٔ/8ٛزج جُكذ٣ع أخشؾٚ جُرخحس١ )(  1)

 ( . ٖٙٔ/ٖ( , ٝجُطشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ )ٖٙٔك٢ جُٔٞؽأ )ص/

 ( . ٖٗٔسجؾغ : ئ٣ػحس ج٫ٗظحف ) ص/(  2)
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 ادلضأنح اخلايضح
 عمذ انُكاح تغري ٔيل

جخطِق جُلوٜحء ك٢ طكس ػوذ جٌُ٘حـ ئرج ُْ ٣رحششٙ ٢ُٝ ٝعرد ج٫خط٬ف 

ٛٞ ضشدد ُلع جٌُ٘حـ ذ٤ٖ جُكو٤وس ٝجُٔؿحص ؾشجء دخٍٞ قشف جُ٘ل٢ ػ٠ِ 

ٓح٤ٛس جٌُ٘حـ كٖٔ ئسجدٙ جُكو٤وس هحٍ ذؼذّ طكس جٌُ٘حـ ذـ٤ش ٢ُٝ , ٖٝٓ سأٟ 

جُٔؿحص هحٍ ذؿٞجص جٌُ٘حـ ُٝٞ ُْ ٣رحششٙ ٢ُٝ ُِٝلوٜحء ك٢ جُلشع  ئسجدز

 ٓزٛرحٕ:

 ادلزْة األٔل : 

رٛد جُشحكؼ٢ ٝأقٔذ ٝج٧ٝصجػ٢ ٝجذٖ جُٔرحسى ٝعل٤حٕ جُػٞس١ 

ٝئعكحم ػ٠ِ ػذّ طكس جٌُ٘حـ ذـ٤ش ٢ُٝ ٝكشم جُٔح٤ٌُس ذ٤ٖ جُشش٣لس 

ٝجُٞػ٤ؼس كحشطشؽٞج ج٢ُُٞ ك٢ ج٠ُٝ٧ دٕٝ جُػح٤ٗس 
(ٔ)

 . 

«٫ ٌٗحـ ئ٫ ذ٢ُٞ» :  --طؽ أطكحخ ٛزج جُٔزٛد ذوُٞٚ ٝجق
(ٕ)

ق٤ع   

قِٔٞج ُلع جٌُ٘حـ جُٞجسد ك٢ جُكذ٣ع ػ٠ِ قو٤وس كوحُٞج ذ٘ل٢ جٌُ٘حـ ٝػذّ 

طكطٚ ئرج ُْ ٣رحششٙ ٢ُٝ, ٝئسجدٙ قو٤وس ٓطؼ٤٘س ٩ٌٓحٜٗح ك٤ٌٕٞ ٓؼ٠٘ جُكذ٣ع 

قشف  ٫ ٌٗحـ طك٤ف ذـ٤ش ٢ُٝ ٝرُي ؽروًح ُٔزٛد جُؿٜٔٞس جُوحتَ ذإٔ

جُ٘ل٢ جُذجخَ ػ٠ِ ج٧ُلحظ ٫ ٣ذخِٜح ك٢ دجتشز ج٩ؾٔحٍ ٝػ٤ِٚ كطٌٕٞ ج٧ُلحظ 

ٓر٤٘س ٤ُٝغص ٓؿِٔس ٣ِٝضّ ئػٔحس جُظكس ق٬ًٔ ُِلع جُظ٬ز ػ٠ِ قو٤وطٚ 

جُششػ٤س 
(ٖ)

  . 

                                                           

( , ٝضٌِٔس جُٔؿٔٞع 5ٗٔ/ٖحؼ )( , ٝٓـ٢٘ جُٔكطٕٔ/٣٘٘ظش : ج٧ّ ُِشحكؼ٢ )(  1)

( , ٝجخط٬ف جُلوٜحء ُِٔشٝص١ ٖٖ/ٗ( ٝج٩ششجف )5/5ٖ5( , ٝجُٔـ٢٘ )ٕٖٓ/٘ٔ)

( , ٝجُٔرذع ٙٙ/8( ٝج٩ٗظحف )5ٕٓ/ٖ( , ٝجُٔ٘طو٠ )5ٓٔ/ٕ( , ٝجُٔذٝٗس )8ٕٔؽ)ص/

(5/ٕ5 . ) 

( , ٝجذٖ ٓحؾٚ ٕٕٙ/ٗ( , ٝجُطشٓز١ )ٖٔٗ/ٗ( , ٝأقٔذ )8ٙ٘/ٕسٝجٙ أذٞ دجٝد )(  2)

 ( . 9ٕٔ/ٖ( , ٝجُذجسهط٢٘ )٘ٓٙ/ٔ)

( , ٔٗ/9( , ٝجُرـ١ٞ ك٢ ششـ جُغ٘س )ٖٕٗ/ٗق٠ٌ رُي ػْٜ٘ جُطشٓز١ ك٢ جُغٖ٘ )(  3)

 ( . ٖٖ/ٗٝجذٖ جُٔ٘زس ك٢ ج٩ششجف )
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 ادلزْة انثاَٙ : 

رٛذذد أذذذٞ ق٤٘لذذس ٝأذذذٞ ٣ٞعذذق كذذ٢ ظذذحٛش جُشٝج٣ذذس ئُذذ٠ ؾذذٞجص جٌُ٘ذذحـ  

ُكغٖ ٝأذٞ ٣ٞعق ك٢ سٝج٣س ئرج ضضٝؾص ذـ٤ش ٢ُٝ ذـ٤ش ٢ُٝ , ٝهحٍ دمحم ذٖ ج

ج  ًٞ كحٌُ٘حـ ٓٞهٞف قط٠ ٣شكغ ئ٠ُ جُكحًْ ك٤٘ظش ك٤ٚ كإ ًحٕ ٢ُٝ جُطذض٣ٝؽ ًلذ

 أٓش جُكحًْ ج٢ُُٞ إٔ ٣ؿ٤ض ٝجٌُ٘حـ , كإ أؾحص جٌُ٘حـ ٝئ٫ أؾحصٙ جُكحًْ . 

٫ » :  --ٝهذ جػطرش أطكحخ ٛزج جُٔذزٛد إٔ ُلذع جٌُ٘ذحـ جُذٞجسد كذ٢ هُٞذٚ 

٣ذذشجد ذذذٚ جُٔؼ٘ذذ٠ جُٔؿذذحص١ ُِوذذشجتٖ جُظذذحسكس , ٝجُٔؼ٘ذذ٠ ٫ « ئ٫ ذذذ٢ُٞ ٌٗذذحـ

ٌٗحـ ٓغطكد أٝ ٫ ٌٗحـ ًحَٓ ئ٫ ذ٢ُٞ 
(ٔ)

 . 

                                                           

( , ٝجُٔرغٞؽ ٖٗٙٔ/ٖ( , ٝذذجتغ جُظ٘حتغ )9ٖٔ/٣ٕ٘ظش : ششـ جُوذ٣ش )(  1)

( , ٝسجؾغ أ٣ًؼح : ٘٘/ٖٖ )( , ٝقحش٤س جذٖ ػحذذ٣ٙٔٔ/ٕٓ( , ٝػٔذز جُوحسب )9ٙٔ/ٗ)

 ( . 8ٕٔئقٌحّ جُلوٜحء ُِٔشٝص١ )ص/
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 اخلامتبببح 
جُكٔذ هلل جُز١ ذ٘ؼٔطٚ ضطْ جُظحُكحش , ٝجُشٌش هلل جُؼحطْ ٖٓ جُض٫ش 

 ر١ جُٔؼؿضجش جُظحٛشجش .  --ٝجُظ٬ز ٝجُغ٬ّ ػ٠ِ جُ٘ر٢ جٌُش٣ْ دمحم 

ٗل٢ جُكوحتن جُششػ٤س دسجعس  »جُشقِس جُٔحضؼس ٓغ ذكع  ٝذؼذ ٛزٙ

 , كوذ جعطرحٕ ٢ُ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس : « أط٤ُٞس ضطر٤و٤س 

إٔ قشف جُ٘ل٢ )٫( ٓذٖ جُكذشٝف جُطذ٢ ُٜذح جعذطؼٔح٫ش ًػ٤ذشز كذ٢  -ٔ

جُِـس جُؼشذ٤س ٌُٖ جُز١ ٣خض ٓٞػذٞع ذكػذ٢ ٛذزج ٝجُذز١ ُذٚ أغذشٙ 

ٛذذٞ ج٫عذذطؼٔحٍ جُؼِٔذذ٢ كذذ٢ هرذذٍٞ أٝ سد أٝ طذذكس ٝذطذذ٬ٕ جُؼٔذذَ 

 جُٔطؼِن ذ٘ل٢ جُؿ٘ظ ٝٛٞ جُذجخَ ػ٠ِ جُكوحتن جُششػ٤س . 

إٔ أعرحخ جخذط٬ف جُلوٜذحء ًػ٤ذشز ًٝذحٕ ٜٓ٘ذح قذشف جُ٘لذ٢ جُذذجخَ  -ٕ

ػِذذ٠ جُٔح٤ٛذذس أٝ جُكوذذحتن جُشذذشػ٤س , ٝٛذذٞ ٝجػذذف ٓذذٖ جُططر٤وذذحش 

جُلو٤ٜذذس جُذذٞجسدز كذذ٢ جُركذذع ٓػذذَ طذذ٬ز جُٔ٘لذذشد خِذذق جُظذذق , 

 ج٤ُ٘س ٝؿ٤ش رُي ٖٓ جُٔغحتَ . ٝجٌُ٘حـ ذـ٤ش ٢ُٝ ٝجشطشجؽ 

إٔ ٓؼشكس جغش جُوٞجػذ ٝج٧طٍٞ ك٢ جعذط٘رحؽ أقٌذحّ جُشذشػ٤س ٜٓذْ  -ٖ

ؾذًج كذ٢ جُٞهذٞف ػِذ٠ ؽر٤ؼذس جُكٌذْ جُلوٜذ٢ ئر ٫ ٣ٌلذ٢ إٔ ضؼذشف 

 د٤َُ جُكٌْ دٕٝ ٓؼشكس ٝؾٚ جُذ٫ُس أٝ ٝؾٚ ج٫عط٘رحؽ . 

ٝذ٤ذذحٕ جُطذذ٢  –ًٔذذح كذذ٢ جُططر٤وذذحش  –إٔ سد جُلذذشٝع ئُذذ٠ ج٧طذذٍٞ  -ٗ

ح ٣٘رذغ ج٫خذط٬ف ٝئ٤ُٜذح ٣شؾذغ د٤ُذَ إٔ جُؼِٔذحء ك٤ٔذح جعذط٘رطٞٙ ٜٓ٘

ٖٓ أقٌحّ ُْ ٣ٌٖ ٤ُٝذ جُٜٟٞ ٝجُؼرع ٝئٗٔذح ٛذٞ جخذط٬ف ٗذحضؽ ػذٖ 

أعذذرحخ ٓٞػذذٞػ٤س ٣ؼذذزس ُٔػِٜذذح جُٔخطذذة ٣ٝكٔذذذ ػ٤ِٜذذح جُٔظذذ٤د 

٣ٝإؾش ػ٤ِٜح جُؿ٤ٔغ ُزُي ٖٓ ُْ ٣ؼذشف ج٫خذط٬ف ُذْ ٣شذْ سجتكذس 

 ء ك٤ِظ ذلو٤ٚ. جُلوٚ ٖٝٓ ُْ ٣ؼشف جخط٬ف جُلوٜح

ُٜزٙ جُوحػذز ٓكَ جُركع طِس ٝغ٤وس ذؼِّٞ جُِـس ٝجُؿذٍ ٝج٧طٍٞ  -٘

ٝذح٫ؽ٬ع ٝجُٞهٞف ػ٠ِ ٓغحتِٚ ٣ٌغذد جُرحقذع دسذذس كذ٢ ضكو٤ذن 

 جُٔغحتَ ٝضوش٣ش جُذ٫تَ ٌِٝٓٚ ك٢ قغٖ جُؿذٍ ٝجُٔ٘حظشز . 

إٔ جُخذذ٬ف جُكحطذذَ ذذذ٤ٖ جُؼِٔذذحء كذذ٢ دخذذٍٞ قذذشف جُ٘لذذ٢ ػِذذ٠  -ٙ

ُشذذذشػ٤س ٣شؾذذذغ عذذذررٚ ئُذذذ٠ ئغرذذذحش جُكوذذذحتن جُٔح٤ٛذذذس أٝ جُكوذذذحتن ج

جُشذشػ٤س كذحُؿٜٔٞس ػِذ٠ إٔ ٛذزٙ ج٧ُلذحظ ٤ُغذص ٓؿِٔذس ذ٘ذحء ػِذ٠ 
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جُوٍٞ ذػرٞش جُكوحتن جُششػ٤س ٝإٔ جُششػ٢ ٓخظٞص ذحُظذك٤ف 

ٝأٗذذٚ ٓكٔذذٍٞ ػِذذ٠ جُشذذشػ٢ دٕٝ جُِـذذ١ٞ ٫ٝ ٝؾذذٚ ُ٪ؾٔذذحٍ ٧ٕ 

جُكو٤وذذس جُشذذشػ٤س ئرج جخطذذَ ٜٓ٘ذذح سًذذٖ أٝ شذذشؽ طذذف ٗل٤ٜذذح ٧ٕ 

ذح ٨ُسًذحٕ ٝجُشذشٝؽ ٝٗلذ٢ جُكو٤وذس ٫ ٣كطذحؼ جُششػ ًٓ ٢ ٓذح ًذحٕ ضح

 ئ٠ُ ئػٔحس ك٬ ئؾٔحٍ . 

ٝٛ٘حى ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓ هحٍ ذكظٍٞ ج٩ؾٔذحٍ كذ٢ ج٧ُلذحظ ٝجُكوذحتن جُشذشػ٤س 

ؾشجء دخٍٞ قشف جُ٘ل٢ ػ٠ِ جُٔح٤ٛس ذ٘حء ػ٠ِ ٗل٤ْٜ جُكوذحتن جُشذشػ٤س ٝإٔ 

قطٔذحٍ ٗلذ٢ جُٞؾذٞد جُششػ٢ ٨ُػذْ ٓذٖ جُظذك٤ف ٝجُلحعذذ ٝأٗذٚ ٓطذشدد ذذ٤ٖ ج

 ٝٗل٢ جُكٌْ , ٝٗل٢ جُكٞجس , ٝٗل٢ جٌُٔحٍ , ٓغ ج٫قطٔحٍ ٣رو٠ ج٩ؾٔحٍ . 



 

 ٙٙٓ 
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 أْى يصادس انثحث 
ََّ ٖٓ أٗضُٚ .  أٔالً : انمشآٌ انكشٚى :  ؾ

ا : انرفضري ٔعهٕيّ : 
ً
 ثاَٛ

 ج٩ضوحٕ ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ ُؿ٬ٍ جُذ٣ٖ جُغ٤ٞؽ٢ ؽ دجس جُطشجظ .  (ٔ

 ذذذٖ ػرذذذ هللا جُٔؼذذشٝف ذذذحذٖ جُؼشذذذ٢  ؽ أقٌذذحّ جُوذذشإٓ ٧ذذذ٢ ذٌذذش دمحم  (ٕ

 ػ٤غ٠ جُكِر٢ . 

أقٌذذحّ جُوذذشإٓ ٧ذذذ٢ ذٌذذش أقٔذذذ ذذذٖ ػِذذ٢ جُذذشجص١ جُؿظذذحص ؽ دجس   (ٖ

 جُٔظكق. 

جُركذذش جُٔكذذ٤ؾ ٧ذذذ٢ ػرذذذ هللا دمحم ذذذٖ ٣ٞعذذق ذذذٖ ق٤ذذحٕ ج٧ٗذُغذذ٢ ؽ   (ٗ

 جُغؼحدز .  

٢  جُرشٛحٕ ك٢ ػِّٞ جُوشإٓ ُ٪ٓذحّ ذذذس جُذذ٣ٖ دمحم ذذٖ ػرذذ هللا جُضسًشذ  (٘

 ؽ دجس جُٔؼشكس . 

 جُطلغ٤ش جٌُر٤ش ُ٪ٓحّ كخش جُذ٣ٖ دمحم ذٖ ػٔش جُشجص١ ؽ دجس جُلٌش.   (ٙ

 ضلغ٤ش جُوشإٓ جُؼظ٤ْ ٫ذٖ ًػ٤ش ؽ ٌٓطرس جُطشجظ .  (5

 ؾحٓغ جُر٤حٕ ك٢ ضلغ٤ش جُوشإٓ ُِطرش١ ؽ جُٔؼشكس ذ٤شٝش .   (8

ثذس جُؿحٓغ ٧قٌذحّ جُوذشإٓ ٧ذذ٢ ػرذذ هللا دمحم ذذٖ أقٔذذ جُوشؽرذ٢ ؽ ج٤ُٜ  (9

 جُٔظش٣س ٌُِطحخ . 

ا : احلذٚث ٔعهٕيّ : 
ً
 ثانث
ذذذذذجتغ جُٔذذذٖ٘ كذذذ٢ ضشض٤ذذذد جُشذذذشجتغ ٝجُغذذذٖ٘ ٧قٔذذذذ جُر٘ذذذح ؽ ج٧ٗذذذٞجس   (ٓٔ

 جُٔكٔذ٣س .

 ؽ جُٜ٘ذ .  –ضٜز٣د جُطٜز٣د ٫ذٖ قؿش   (ٔٔ

 ؽ جُطرحػس جُل٤٘س .  –ضِخ٤ض جُكر٤ش ٫ذٖ قؿش جُؼغو٢ٗ٬   (ٕٔ

 ؽ جُكِر٢ .  –عٖ٘ أذ٢ دجٝد ع٤ِٔحٕ ذٖ شؼع   (ٖٔ

 ؽ جُكِر٢ .  –عٖ٘ جُ٘غحت٢ أذٞ ػرذ جُشقٖٔ ذٖ شؼع   (ٗٔ

 ؽ جُكِر٢ .  –عٖ٘ جُطشٓز١ دمحم ذٖ ػ٤غ٠ جُطشٓز١   (٘ٔ

 ؽ جُٜ٘ذ .  –عٖ٘ جُر٤ٜو٢ ُِر٤ٜو٢   (ٙٔ

 ؽ جُٔطكذز .  –عٖ٘ جُذجسهط٢٘ ػ٢ِ ذٖ ػٔش ذٖ أقٔذ   (5ٔ

 ؽ دجس جُٔكحعٖ .  –عٖ٘ جُذجس٢ٓ ػرذ جُشقٖٔ   (8ٔ
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 ؽ جُكِر٢ .  –جُطكح١ٝ  ششـ ٓؼح٢ٗ ج٥غحس ٧ذ٢ ؾؼلش  (9ٔ

 ؽ جُشؼد .  –طك٤ف جُرخحس١ دمحم ذٖ ئعٔحػ٤َ   (ٕٓ

 ؽ ػ٤غ٠ جُرحذ٢ جُكِر٢.  –طك٤ف ٓغِْ دمحم ذٖ جُكؿحؼ   (ٕٔ

                   –كذذذذطف جُرذذذذحس١ شذذذذشـ طذذذذك٤ف جُرخذذذذحس١ ٫ذذذذذٖ قؿذذذذش جُؼغذذذذو٢ٗ٬   (ٕٕ

 ؽ جُغِل٤س.

 ؽ جُكذ٣ع .  –ك٤غ جُوذ٣ش ششـ جُؿحٓغ جُظـ٤ش ُِٔ٘ح١ٝ   (ٖٕ

 ؽ ٌٓطرس جُوذط .  –ٔغطذسى ُِكحًْ ج٤ُ٘غحذٞس١ جُ  (ٕٗ

 ؽ دجس جُٔؼحسف .  –ٓغ٘ذ ج٩ٓحّ أقٔذ ذٖ ق٘رَ   (ٕ٘

 ؽ جٌُٔطرس ج٩ع٤ٓ٬س .  –ٗظد جُشج٣س ٧قحد٣ع جُٜذج٣س ُِض٣ِؼ٢   (ٕٙ

ا : أصٕل انفمّ : 
ً
 ساتع
ؽ –ج٩ذٜحؼ ذشذشـ جُٜٔ٘ذحؼ ُطوذ٢ جُذذ٣ٖ ػِذ٢ ذذٖ ػرذذ جٌُذحك٢ جُغذر٢ٌ   (5ٕ

 ٌٓطرس طر٤ف .

 حّ جُلظٍٞ ٧ذ٢ ع٤ِٔحٕ ج٤ُُٞذ ذٖ خِق جُرحؾ٢ . أقٌ  (8ٕ

 ؽ طر٤ف .  –ج٩قٌحّ ك٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ ُغ٤ق جُذ٣ٖ ج٥ٓذ١   (9ٕ

 ؽ ج٧ٗٞجس .  –ج٩قٌحّ كـ٢ أطٍٞ ج٧قٌحّ ٫ذٖ قضّ ج٧ٗذُغ٢   (ٖٓ

 ؽ جُكِر٢ .  –ئسشحد جُلكٍٞ ئ٠ُ ضكو٤ن جُكن ٖٓ ػِْ ج٧طٍٞ   (ٖٔ

ؽ دجس  –جُغشخغذذذ٢  أطذذذٍٞ جُغشخغذذذ٢ ٧ذذذذ٢ ذٌذذذش دمحم ذذذذٖ أقٔذذذذ  (ٕٖ

 جُٔؼشكس. 

 ؽ ٝصجسز ج٧ٝهحف .  –جُلظٍٞ ك٢ ج٧طٍٞ ُِؿظحص   (ٖٖ

 ؽ جُكؿش . –أطٍٞ جُشحش٢ أذٞ ٣ؼوٞخ ئعكحم ذٖ ئذشج٤ْٛ   (ٖٗ

 ؽ ٓخ٤ٔش ذحُوحٛشز .  –أطٍٞ جُلوٚ ٧ذ٢ جُ٘ٞس ص٤ٛش   (ٖ٘

 ؽ ج٤ٌُِحش ج٧صٛش٣س .  –ئػ٬ّ جُٔٞهؼ٤ٖ ٫ذٖ جُو٤ْ   (ٖٙ

 ؽ هطش .  –ٓحّ جُكش٤ٖٓ جُؿ٢٘٣ٞ جُرشٛحٕ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٩  (5ٖ

 ؽ ج٧ٝهحف ج٣ٌُٞط٤س .  –جُركش جُٔك٤ؾ ُِضسًش٢   (8ٖ

 ؽ دجس جُلٌش.  –جُطرظشز ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٧ذ٢ ئعكحم جُش٤شجص١   (9ٖ

 ؽ ٓإعغس جُشعحُس . –جُطكظ٤َ ُغشجؼ جُذ٣ٖ ج٧س١ٞٓ   (ٓٗ

 ؽ دجس جُرحس .  –ض٤غ٤ش جُطكش٣ش ششـ أ٤ٓش ذحدشحٙ   (ٔٗ

 ؽ ذ٤شٝش .  –ؾٔغ جُؿٞجٓغ قحش٤س جُؼطحس ػ٠ِ   (ٕٗ

 ؽ جُٔؼحسف .  –سٝػس جُ٘حظش ٝؾ٘س جُٔ٘حظش ٫ذٖ هذجٓس   (ٖٗ



 

 ٕٙٙ 
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ؽ   –ٜٗح٣ذذذس جُغذذذٍٞ شذذذشـ ٜٓ٘ذذذحؼ جُٞطذذذٍٞ ُؿٔذذذحٍ جُذذذذ٣ٖ ج٧عذذذ١ٞ٘   (ٗٗ

 .طر٤ف

 ؽ جُغ٘س جُٔكٔذ٣س . –ششـ جًٌُٞد ج٤ُ٘ٔش ُِو٘ٞؾ٢ ذٖ جُ٘ؿحس   (٘ٗ

 ششـ جُِٔغ ُِش٤شجص١ أذٞ ئعكحم جُش٤خ .   (ٙٗ

ٜذذذ٠ ٝٛذذذٞ شذذذشـ ػؼذذذذ جُذذذذ٣ٖ ػِذذذ٠ ٓخطظذذذش                شذذذشـ ٓخطظذذذش جُٔ٘ط  (5ٗ

 ؽ ج٤ٌُِحش ج٧صٛش٣س . –جذٖ جُكحؾد 

ؽ دجس  –ًشذذق ج٧عذذشجس ُؼذذ٬ء جُذذذ٣ٖ ػرذذذ جُؼض٣ذذض أقٔذذذ جُرخذذذحس١   (8ٗ

 جٌُطحخ جُؼشذ٢.

 ؽ جُكِر٢ .  –جُِٔغ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٧ذ٢ ئعكحم جُش٤شجص١   (9ٗ

ؽ دجس  –جُذضس١ٝ  جُٔغٞدز ٥ٍ ض٤ٔ٤ذس ضكو٤ذن جُض٤ٓذَ جُذذًطٞس / أقٔذذ  (ٓ٘

 جُلؼ٤ِس . 

 ؽ دٓشن .  –جُٔؼطٔذ ك٢ أطٍٞ جُلوٚ ٧ذ٢ جُكغ٤ٖ جُرظش١   (ٔ٘

ٜٗح٣ذذس جُٞطذذٍٞ ئُذذ٠ ػِذذْ ج٧طذذٍٞ ٫ذذذٖ جُغذذحػحض٢ عِغذذِس جُشعذذحتَ   (ٕ٘

 جُؼ٤ِٔس ٌٓس . 

 ؽ دجس جُلٌش. –سكغ جُكحؾد ػٖ ٓخطظش جذٖ جُكحؾد ٫ذٖ جُغر٢ٌ   (ٖ٘

 ؽ جُلحسٝم. –جُؼشجه٢  جُـ٤ع جُٜحٓغ ششـ ؾٔغ جُؿٞجٓغ ٢ُُٞ جُذ٣ٖ  (ٗ٘

ؽ جٌُٔطرذس  –ٜٗح٣س جُٞطذٍٞ كذ٢ سٝج٣ذس جُظذٍٞ ُظذل٢ جُذذ٣ٖ جُٜ٘ذذ١   (٘٘

 جُطؿحس٣س ٌٓس . 

ؽ دجس ئق٤ذحء  –جُٔغطظل٠ ٖٓ ػِْ أطذٍٞ جُلوذٚ ٧ذذ٢ قحٓذذ جُـضجُذ٢   (ٙ٘

 جُطشجظ . 

 ٗشش جُر٘ٞد ػ٠ِ ٓشجه٢ جُغؼٞد ُؼرذ هللا ذٖ ئذشج٤ْٛ جُش٘و٤ط٢ .   (5٘

ا : فمّ ادلزاْة ادل
ً
 ماسَح : خايض

 ؽ دجس جُٔؼشكس .  –ج٧ّ ُ٪ٓحّ دمحم ذٖ ئدس٣ظ جُشحكؼ٢   (8٘

ؽ دجس  –ذذذذجتغ جُظذذ٘حتغ كذذ٢ ضشض٤ذذد جُشذذشجتغ ُؼذذ٬ء جُذذذ٣ٖ جٌُحعذذح٢ٗ   (9٘

 جٌُطد. 

 ؽ جُكِر٢ . –ذذج٣س جُٔؿطٜذ ٜٝٗح٣س جُٔوطظذ ٫ذٖ سشذ   (ٓٙ

 ؽ جُكِر٢.  –قحش٤س جذٖ ػحذذ٣ٖ ُٔكٔذ أ٤ٖٓ جُش٤ٜش ذحذٖ ػحذذ٣ٖ   (ٔٙ

ؽ   –س جُذعذذٞه٢ ػِذذ٠ جُشذذشـ جٌُر٤ذذش ُٔكٔذذذ ػشكذذس جُذعذذٞه٢ قحشذذ٤  (ٕٙ

 جُكِر٢. 



 

 

  ٖٙٙ 

 

 

 أبو دور سيد حامدد/        نفي الحقائق الشرعية دراسة أصولية تطبيقية               

 

 ؽ دجس جٌُطد. –سٝػس جُطحُر٤ٖ ٝػٔذز جُٔلط٤ٖ ُششف جُذ٣ٖ ج١ُٝٞ٘   (ٖٙ

ؽ  –كطف جُوذ٣ش ٌُٔحٍ جُذ٣ٖ دمحم ذٖ ػرذ جُٞجقذ جُٔؼشٝف ذذحذٖ جُٜٔذحّ   (ٗٙ

 جُطؿحس٣س . 

 ؽ دجس ج٥كحم.  –جُٔك٠ِ ٫ذٖ قضّ ج٧ٗذُغ٢   (٘ٙ

ؽ عِغذِس جُشعذحتَ  –٩ٗظحف ك٢ آغحس جُخ٬ف ٫ذذٖ هضجٝؿِذ٢ ئ٣ػحس ج  (ٙٙ

 جُؼ٤ِٔس . 

 ؽ دجس جُلٌش .  –جُٔذٝٗس جٌُرشٟ ُ٪ٓحّ ٓحُي ذشٝج٣س عكٕ٘ٞ   (5ٙ

 ؽ دجس جٌُطحخ.  –ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ئ٠ُ ٓؼشكس أُلحظ جُٜٔ٘حؼ ُِششذ٢٘٤   (8ٙ

ا : ادلعاجى ٔكرة انهغح : 
ً
 صادص

 ؽ ج٤ُٜثس جُٔظش٣س.  –جُضٓخشش١ أعحط جُر٬ؿس ُؿحس هللا أذ٢ جُوحعْ   (9ٙ

ؽ جُكغذ٤٘س –جُوحٓٞط جُٔك٤ؾ ُِش٤خ ٓؿذ جُذ٣ٖ ٣ؼوذٞخ جُل٤شٝصآذذحد١   (5ٓ

 . 

 ؽ جُٔؼحسف .  –ُغحٕ جُؼشخ ُؿٔحٍ جُذ٣ٖ أذ٢ جُلؼَ ذٖ ٓ٘ظٞس   (5ٔ

ؽ دجس  –ٓخطذذحس جُظذذكحـ ُ٪ٓذذحّ دمحم ذذذٖ أذذذ٢ ذٌذذش ذذذٖ ػرذذذ جُوذذحدس   (5ٕ

 جُٔؼحسف . 

ؽ ٓظطل٠ جُرحذ٢  –ٖ أقٔذ ذٖ كحسط ٓؼؿْ ٓوح٤٣ظ جُِـس ٧ذ٢ جُكغ٤  (5ٖ

 جُكِر٢ . 

 ؽ ٝصجسز جُٔؼحسف .  –جُٔؼؿْ جُٞؾ٤ض ك٢ جُِـس جُؼشذ٢   (5ٗ

ا : انراسٚخ : 
ً
 صاتع

 ؽ ج٤ٌُِحش ج٧صٛش٣س . –ج٩طحذس ك٢ ض٤٤ٔض جُظكحذس ٫ذٖ ػرذ جُرش   (5٘

 ؽ جُغؼحدز .  –جُرذج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ٫ذٖ ًػ٤ش   (5ٙ

 ُرحذ٢ جُكِر٢ . ؽ ػ٤غ٠ ج –ضزًشز جُكلحظ ُِزٛر٢   (55

ا : يصادس أخشٖ يرفشلح : 
ً
 ثايُ

 ؽ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز .  –ضوش٣د جُٞطٍٞ ٫ذٖ قض١   (58

 ؽ دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس.  –هٞجؽغ ج٧دُس ٫ذٖ جُغٔؼح٢ُ أذ٢ ٓ٘ظٞس   (59

 –أغش ج٫خط٬ف ك٢ جُوٞجػذ ج٧ط٤ُٞس ُِذًطٞس / ٓظطل٠ عؼ٤ذ جُخٖ   (8ٓ

 ؽ ٓإعغس جُشعحُس . 

ؽ ٌٓطرذذس   –ػ٘ذذذ ج٧طذذ٤٤ُٖٞ دمحم عذذحُْ ُٝذذذ دمحم أقٔذذذ جُ٘لذذ٢ ٝج٩غرذذحش   (8ٔ

 جُششذ. 



 

 ٙٙٗ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعرب  

 م0202

 
ذ٤ذذحٕ جُٔخطظذذش ُرذذ٢ جُػ٘ذذحء شذذٔظ جُذذذ٣ٖ ٓكٔذذٞد ذذذٖ ػرذذذ جُذذشقٖٔ   (8ٕ

 ؽ دجس جُغ٬ّ ُِطرحػس ٝجُ٘شش .  –ج٧طرٜح٢ٗ 

ؽ أػذذٞجء  –جخذذط٬ف جُلوٜذذحء ٧ذذذ٢ ػرذذذ هللا دمحم ذذذٖ ٗظذذش جُٔذذشٝص١   (8ٖ

 جُغِق . 

ؽ ٗشش جٌُٔطذد  –ْ ٧قٔذ ٓحٛش جُروش١ أعح٤ُد جُ٘ل٢ ك٢ جُوشإٓ جٌُش٣  (8ٗ

 ّ .989ٔجُؼشذ٢ جُكذ٣ع 

٤ًِذذس  –أعذذح٤ُد جُ٘لذذ٢ كذذ٢ جُِـذذس جُؼشذ٤ذذس ُِذذذًطٞس / ٓظذذطل٠ جُ٘كذذحط   (8٘

 ج٥دجخ ؾحٓؼس ج٣ٌُٞص .

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


