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تإرن ويل األمر يف 
ّ
اث الطبي

ّ
ت , والعملي

ّ
 يف الفقه االسالمي اإلجراءاث العالجي

 ج٤ُٓىز دمحم كٍؼ ػرى جُؼ٣ُُ

، ؾحٓؼس جألٍَٛ، ٍٓٛ.٣ٍَٛس ذحُؼحٍٖ ٖٓ ٌٟٓح٤ًِٕس جُر٘حش جأل، هْٓ جُلوٚ   

alsayidafarag@azhar.edu.eg  الربيذ اإللكرتووي  
  : امللخص

ئٕ و٣٘٘ح جإلْال٢ٓ أض٠ ذؼالؼ ًَ جٌُٔٗالش ذحُؼالؼ جألٓػَ ٜٓٔح ًحٕ 

ٖأٜٗح . ًٝٛج ٖٓ ٌٝجتغ جإلػؿحَ ك٢ ًٛج جُى٣ٖ ، ٝآ٣س ٖٓ آ٣حش ػٔٞٓٚ 

ٍٕ ٌٝٓحٕ كٜٞ ُْ ٣ىع ؾحٗرحً ٖٓ ؾٞجٗد جُك٤حز ، ٝنِٞوٙ ، ٝٚالق٤طٚ ٌَُ َٓح

ُْٝ ٣ىع ٠ٌٞجً ٖٓ أ٠ٞجٌ ق٤حز جإلٗٓحٕ ئال  ،ٗٓح٤ّٗس ، ئالّ ًحٕ ُٚ ك٤ٚ ٓٞهقجإل

ٖٝٓ ؾِٔس ٓح ٌْْ ٜٓ٘حؾٚ ، ٝقىّو ه٤ٞوٙ ، ، ٌْْٝ ُٚ ك٤ٚ جُٜٔ٘ؽ جألٓػَ

ٖٓ ٌقٔس هللا ضؼح٠ُ إٔ جػطرٍش ٝ جإلؾٍجءجش جُؼالؾ٤ّس ، ٝجُؼ٤ِّٔحش جُطر٤ّس.

ؿُ يُي جُـ٤ٍ ػٖ جُ٘ظٍ ك٢ ج٣ٍُٗؼسُ جإلْال٤ّٓس جُٞال٣س ػ٠ِ جُـ٤ٍ ك٢ قحٍ ػ

ٓٛحُكٚ ، ُْٝ ٣أيٕ هللا ذاػطحتْٜ أٓٞجُْٜ قط٠ ٣إّٗ ْٜٓ٘ جٍُٖى، هحٍ ضؼح٠ُ 

 ْْ ِٜ ىجً كَحْوكَؼُٞج ئ٤َُِْ ْٖ ٌُ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُ ط ْٓ ْٕ آَٗ ـَ كَاِ ح ٌَ ٠ َقط٠َّ ئِيَج ذََِـُٞج جُِّ٘ َٓ ٤َطَح ُْ جْذطَُِٞج ج َٝ { :

{)جُ٘ٓحء: ٖٓ ج٣٥س ْْ ُٜ جَُ َٞ ْٓ َ ًُٜٙ جُوحػىز كوى جٖط٠ٍ جُلوٜحء إلذحقس  ٝجٓطىجوجً ، (ٙأ

ٍَ ُإليٕ .  جُؼَٔ جُطر٢ّ إٔ ٣أيٕ ٢ُٝ ج٣ٍُٔٝ ٓط٠ ًحٕ ج٣ٍُٔٝ ؿ٤ٍ أٛ

جإلؾٍجءجش ٖٝٓ ٛ٘ح ؾحء جٌُالّ ك٢ ًٛج جُركع ػٖ جيٕ ٢ُٝ ج٣ٍُٔٝ ك٢ 

ُٖٔ ٛٞ ضكص ٝال٣طٚ ، ْٝٞف جض٘حٍٝ ك٢ ًٛج  جُؼالؾ٤ّس  ٝجُؼ٤ِّٔحش جُطر٤ّس

طر٢ ٝجٗٞجػٚ ٠ٍٖٝٝٚ غْ ذ٤حٕ جيٕ ٢ُٝ جالٍٓ قٌٔٚ جُركع ٓلّٜٞ جاليٕ جُ

ػ٘ى جُلوٜحء ٝٞٞجذطٚ ، ٝذ٤حٕ جُكحالش جُط٢ ٣طؼًٌ ك٤ٜح جاليٕ جُطر٢، ًٝٛج 

جْٜحٓح ٓطٞجٞؼح ٌُِٗق ػٖ ٌٝجتغ جالػؿحَ ك٢ ًٛج جُى٣ٖ جالْال٢ٓ، ٝأٗٚ 

 ٚحُف ٌَُ َٓحٕ ٌٝٓحٕ . 

جُؼ٤ِٔحش  –س جُٞهحت٤ –جإلؾٍجءجش  –٢ُٝ جألٍٓ  : انكهمات انمفحاحٍة

 .جُؼالؾ٤س  -جُلوٚ جإلْال٢ٓ  –جُطر٤س 
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The Guardian's Permission for Remedial Procedures 

and Medical Operations in Islamic Jurisprudence 

Our Islamic religion has brought about the treatment of 

all problems with the optimal treatment, whatever their 

cause. This is one of the masterpieces of miracles in this 

religion, and a verse of its general and eternal verses, and 

its validity for every time and place. He did not call an 

aspect of human life, but he had a position in it. He did 

not invite one of the phases of a person’s life, except in 

which he drew the optimum method. Among other things, 

he outlined his curriculum, defined its limitations, 

treatment procedures, and medical operations. And it is 

from the mercy of God Almighty that the Islamic Sharia 

considered guardianship over others in the event that 

others are unable to consider his interests, and God did 

not authorize them to give them their money until human 

beings have become rational. Women: From verse 6).Just 

as the guardian must keep the money, so must the body. 

As an extension of this rule, the jurists required the 

legalization of medical work to authorize the patient's 

guardian when the patient was not qualified to authorize. 

Hence the speech in this research came about the 

permission of the patient's guardian in the remedial 

procedures and medical operations of the one under his 

jurisdiction, and I will address in this research the concept 

of medical permission and its types and conditions, then 

clarify the permission of the guardian's ruling on jurists 

and its controls, and the statement of cases in which 

medical permission is impossible. This is a modest 
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contribution to reveal the masterpieces of miracles in this 

Islamic religion, and it is valid for every time and place.. 

Key words: Guardian, Remedial Procedures, Medical 

Operations, Islamic Jurisprudence, Therapeutic 
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 انمقذمة

َّٕ جُكٔى هلل ٗكٔىٙ ٝٗٓطؼ٤٘ٚ ٝٗٓطـلٍٙ ، ٝٗؼٞي ذحهلل ٖٓ ٌٍٖٝ أٗلٓ٘ح ،  ئ

َّ ُٚ ، ٖٝٓ ٣َِٟ كال ٛحو١ ُٚ .  ٖٝٓ ٤ْثحش أػٔحُ٘ح ، ٖٓ ٣ٜىٙ هللا كال ٟٓ

َّٕ دمحمجً ػرىٙ ٌُْٝٞٚ ٝأٖٜى  إٔ ال ئُٚ ئال هللا ٝقىٙ ال ٣ٍٖي ُٚ ، ٝأٖٜى أ

 ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُٚ ٝٚكرٚ ِْْٝ ض٤ِٓٔحً ًػ٤ٍجً .

ح ذؼى  ّٓ  ...أ

إ و٣٘٘ح جإلْال٢ٓ أض٠ ذؼالؼ ًَ جٌُٔٗالش ذحُؼالؼ جألٓػَ ٜٓٔح ًحٕ ك

ٞٓٚ ٖأٜٗح . ًٝٛج ٖٓ ٌٝجتغ جإلػؿحَ ك٢ ًٛج جُى٣ٖ ، ٝآ٣س ٖٓ آ٣حش ػٔ

ٍٕ ٌٝٓحٕ.  ٝنِٞوٙ ، ٝٚالق٤طٚ ٌَُ َٓح

كٜٞ ُْ ٣ىع ؾحٗرحً ٖٓ ؾٞجٗد جُك٤حز جإلٗٓح٤ّٗس ، ئالّ ًحٕ ُٚ ك٤ٚ ٓٞهق . 

 ُْٝ ٣ىع ٠ٌٞجً ٖٓ أ٠ٞجٌ ق٤حز جإلٗٓحٕ ئال ٌْْٝ ُٚ ك٤ٚ جُٜٔ٘ؽ جألٓػَ .

ٖٝٓ ؾِٔس ٓح ٌْْ ٜٓ٘حؾٚ ، ٝقىّو ه٤ٞوٙ ، جإلؾٍجءجش جُؼالؾ٤ّس ، 

 .ٝجُؼ٤ِّٔحش جُطر٤ّس

ٖٓ ٌقٔس هللا ضؼح٠ُ إٔ جػطرٍش ج٣ٍُٗؼسُ جإلْال٤ّٓس جُٞال٣س ػ٠ِ جُـ٤ٍ ٝ

ك٢ قحٍ ػؿُ يُي جُـ٤ٍ ػٖ جُ٘ظٍ ك٢ ٓٛحُكٚ ، ُْٝ ٣أيٕ هللا ذاػطحتْٜ 

٠ َقط٠َّ ئِيَج ذََِـُٞج  َٓ ٤َُْطَح جْذطَُِٞج ج َٝ أٓٞجُْٜ قط٠ ٣إّٗ ْٜٓ٘ جٍُٖى، هحٍ ضؼح٠ُ : }

 ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُ ط ْٓ ْٕ آَٗ ـَ كَاِ ح ٌَ {)جُ٘ٓحء: ٖٓ ج٣٥سجُِّ٘ ْْ ُٜ جَُ َٞ ْٓ َ ْْ أ ِٜ ىجً كَحْوكَؼُٞج ئ٤َُِْ ْٖ ٌُ  ْْٙ.) 

ٝجٓطىجوجً ًُٜٙ جُوحػىز كوى جٖط٠ٍ جُلوٜحء إلذحقس جُؼَٔ جُطر٢ّ إٔ ٣أيٕ 

ٍَ ُإليٕ . ٖٝٓ ٛ٘ح ؾحء جٌُالّ ك٢  ٢ُٝ ج٣ٍُٔٝ ٓط٠ ًحٕ ج٣ٍُٔٝ ؿ٤ٍ أٛ

 ٝجُؼ٤ِّٔحش جُطر٤ّسجإلؾٍجءجش جُؼالؾ٤ّس  ًٛج جُركع ػٖ جيٕ ٢ُٝ ج٣ٍُٔٝ ك٢ 

ُٖٔ ٛٞ ضكص ٝال٣طٚ ، ْٝٞف جض٘حٍٝ ك٢ ًٛج جُركع ٓلّٜٞ جاليٕ جُطر٢ 

ٝجٗٞجػٚ ٠ٍٖٝٝٚ غْ ذ٤حٕ ئيٕ ٢ُٝ جالٍٓ قٌٔٚ ػ٘ى جُلوٜحء ٝٞٞجذطٚ ، 

ٝذ٤حٕ جُكحالش جُط٢ ٣طؼًٌ ك٤ٜح جاليٕ جُطر٢ . ًٝٛج ئْٜحّ ٓطٞجٞغ ٌُِٗق 

 أٗٚ ٚحُف ٌَُ َٓحٕ ٌٝٓحٕ . ػٖ ٌٝجتغ جإلػؿحَ ك٢ ًٛج جُى٣ٖ جإلْال٢ٓ ، ٝ
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ُٝوى جهطٟص ٠ر٤ؼس جُركع إٔ ضٗطَٔ نطس جُركع ػ٠ِ ٓوىٓس ٝغٔح٤ٗس 

 ٓرحقع ٝنحضٔس ٝكٍِٜ ٍُِٔجؾغ ٝجُٔٛحوٌ ػ٢ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ :

 جُٔوىٓس : ٝك٤ٜح ذ٤حٕ ُو٤ٔس جُٔٞٞٞع ٝأ٤ٔٛطٚ .

 جُؼ٘ٞجٕ . جُٔركع جألٍٝ : جُطؼ٣ٍق ذٔلٍوجش

 . يٕ جُطر٢جُٔركع جُػحُع : ٓط٠ ٣ؿٍٟ جإل

 . جُٔركع جُػح٢ٗ : قٌْ جإليٕ جُطر٢ 

 .  ُٔركع جٍُجذغ : أٗٞجع جإليٕ جُطر٢ج

 .                                     ٖٓ ُٚ جُكن ك٢ جإليٕ جُطر٢ّ :جُٔركع جُهحّٓ 

 . ٠ٍٖٝ جإليٕ جُطر٢ّ : جُٓحوِجُٔركع 

 . قحالش ضؼًٌ ٝؾٞو جإليٕ جُطر٢ :جُٔركع جُٓحذغ  

 . : جٓط٘حع ٖٓ ُٚ قن جإليٕ ٖٓ جإليٕ ػحٖٓجُٔركع جُ

 جُهحضٔس :

 جُلٜحٌِ:

ٝهللا ضؼح٠ُ أٌؾٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػٔال نحُٛح ُٞؾٜٚ ج٣ٌٍُْ ، ٝإٔ ٣ٜى٣٘ح ؾ٤ٔؼح  

 ْرَ جٍُٖحو .
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 انمثحث األول

 انحعشٌف تمفشدات انعىىان

 ُٕ َٕ ٣َأْيَ ُٚ إٔ ٣ٌٕٞ ذٔؼ٠٘ ٝجألَٚ ك٢ جْطؼٔح جإليٕ ك٢ جُِـس ٓٛىٌ أَِي

 جُؼِْ ٝجإلػالّ .

ًٔح ٣ٌٕٞ جإليٕ ذٔؼ٠٘  ضوٍٞ جُؼٍخ: هى أيٗص ذًٜج جألٍٓ أ١: ػِٔص 

نٛس ك٤ٚ ٍُّ ٣وحٍ أيٕ ُٚ ك٢ ج٢ُٗء ئيٗحً : أذحقٚ  ئذحقس ج٢ُٗء ، ٝئؾحَضٚ ، ٝجُ

 ُٚ ، ٝجْطأيٗٚ ٠ِد ٓ٘ٚ جإليٕ
(ٔ)

َٖ ال   ٣ ًِ طَأِْيَُٗي جَُّ ْٓ ح ٣َ َٔ هحٍ ضؼح٠ُ : }ئَِّٗ

 ِٓ ِ {)جُطٞذس: ٖٓ ج٣٥س٣ُْإ َٕ ذِحَّللَّ  –٣ٝط٘حٍٝ جُلوٜحء ٓؼ٠٘ جإليٕ ٝٓىُُٞٚ ) ُ٘ٗ٘ٞ

 ً ٞٗٚ ذحخ جُٔأيٕٝ –أق٤حٗح ّٔ ك٢ ذحخ ٓٓطوَ ٣ٓ
(ٕ)

ٍٝٓجوْٛ ذحُٔأيٕٝ :  

ف ٍّ َٕ ُٚ ذحُطٛ     . جُٔكؿٌٞ ئيج أُِي

ٍٍ ٓح ذؼى إٔ ًحٕ  ْٓ ف ٖهٙ ٓح ك٢ أَ ٍّ ٣ٝط٘حُٝٞٗٚ أ٣ٟحً ذٔؼ٠٘ ئذحقس ضٛ

كال ضوطٍٛ ٓٓحتِٚ ػ٠ِ ذحخ جُكؿٍ ، ذَ ٣ٌٕٞ ك٢ ْحتٍ أذٞجخ  ٓٔ٘ٞػحً ٓ٘ٚ ،

ف ٍّ ف ذأّٗٚ ئذحقس جُطٛ ٍّ جُلوٚ . ك٤ؼ
(ٖ)

، أٝ جإلػالّ ذاؾحَز ج٢ُٗء ٝجٍُنٛس 

 ك٤ٚ
(ٗ)

 . 

ف  ٍّ ُٝؼَ جُطؼ٣ٍق جُٔ٘حْد ُإليٕ ذًٜج جالػطرحٌ ٛٞ : ئذحقس جُطٛ

ُِٗهٙ ك٤ٔح ًحٕ ٓٔ٘ٞػحً ٓ٘ٚ
(٘)

 

                                                           

( ؛ جُوحِٓٞ ٓٔ/ٖٔ، ُٓحٕ جُؼٍخ الذٖ ٓ٘ظٌٞ ) ُٗٔٔلٍوجش ُألٚلٜح٢ٗ ٘ ( جٔ)  

 .  ٙٔ٘ٔجُٔك١٤ ٘ 

ّٛحخ )ٕٔٔ/6ضٌِٔس كطف جُوى٣ٍ )( ٕ)   ( ؛ ٓـ٠٘ 66ٔٔ/ٕ( ؛ جُٔؼٞٗس ُِوح٢ٞ ػرى جُٞ

( . ٓؼؿْ ُـس جُلوٜحء . ٔٙٔ/ٕ( ، جٌُحك٢ الذٖ هىجٓس )66/ٕجُٔكطحؼ ُِهط٤د جٍُٗذ٢٘٤ )

جِ هِؼس ؾ٢ ، و. قحٓى ٚحوم ه٤٘ر٢ . ٘  ّٝ   .ٕ٘ٝٞغ أ.و. دمحم ٌ

 (. ٕٔ/ٔ( جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ )ٖ)

،  ٖ٘ٔٓ ػىٍو ٖٓ جُطؼح٣ٌق كحٗظٍ : جُطؼ٣ٍلحش ُِؿٍؾح٢ٗ ٘  ( ًٛج جُطؼ٣ٍق ًٍٓد  ٗ)

( ُٔكٔى ػرى جٍُق٤ْ ِْطحٕ 6ٖ/ٔ، أقٌحّ ئيٕ جإلٗٓحٕ ) ٕ٘ٓؼؿْ ُـس جُلوٜحء ٘ 

 جُؼِٔحء.

 ( . )ػَٔ (6ٕٙ/ٕ( جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ )٘)
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٤ِّٔس : ًِٔس  ٓكىغس  ، ضُطَِن ػ٠ِ ؾِِٔس ٝجُؼ،  ٝجُؼ٤ِٔحش : ؾٔغ ػ٤ِّٔس

ح ،   أػٔحٍ ضُكىُظ أغٍجً نحٚحً . ٣وحٍ: ػ٤ِّٔس ؾٍجق٤ّس ، أٝ قٍذ٤ّس  أٝ ٓح٤ُس ّٓ ٝأ

جُطد ك٤ُطِن ػ٠ِ ػالؼ جُؿْٓ ٝجُ٘لّ
(ٔ)

  

كٚ ؾح٤ُِ٘ٞ ٝجذٖ ٤ْ٘ح ذأّٗٚ : ػِْ ذأقٞجٍ ذىٕ جإلٗٓحٕ ، ٣كلع ذٚ  ٍّ ٝػ

ّٛكس ، ٣ٝٓطٍوّ َجتِٜح  قحَٚ جُ
(ٕ)

. 

ٝػ٤ِٚ كحٍُٔجو ذحُؼ٤ِّٔحش جُطر٤ّس : ؾِٔس جألػٔحٍ جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُؼحُْ 

ذؼالؼ جألٍٓجٜ ألؾَ قلع جُّٛكس كطَٗٔ ْحتٍ جُططر٤رحش ، ٖٓ ئؾٍجء 

ًٝٛج جُطؼ٣ٍق ٛٞ  جٌُٗق ، ٝجُطكح٤َُ، ٝٝٚق جُىٝجء ، ٝأٗٞجع جُؿٍجقحش

٤حش جُطر٤ّس ك٤ٌٕٞ ضؼ٣ٍق جإليٕ ك٢ ئؾٍجء جُؼِٔ،   ٍٓجو١ ذحُؼ٤ِٔحش جُطر٤ّس

ؾِٔس  أٝ ُٖٔ ٛٞ ٢ُٝ ػ٤ِٚ ،أّٗٚ : ٠ٌٞ جُٗهٙ ٝهرُٞٚ ذإٔ ٣ؿٍٟ ُٚ 

 : ضؼ٣ٍق جإليٕ جُطر٢ أٝ جْطٍوجوٛح  ،جألػٔحٍ جُط٢ ٣ٍجو ٜٓ٘ح قلع جُّٛكس 

  ضؼ٣ٍق جإليٕ جُطر٢ : جٕ ٝٓٔح ْرن ٣ٌٖٔ إٔ ٗهِٙ ئ٠ُ

ش ػٖ ؾ٤ٔغ جإلؾٍجءج ٚذأٗٚ ٓٞجكوس ج٣ٍُٔٝ ي١ جأل٤ِٛس جٌُحِٓس أٝ ٤ُٝ

ٝجُلكٞٚحش جُالَٓس ُطٗه٤ٙ جُىجء ٝجضهحي ٓح ٣ُِّ ٍُِٞٚٞ ُِٗلحء 

٠ِٝد ئيٕ ج٢ُُٞ ٣ٌٕٞ ػ٘ى ،  ذحألو٣ٝس أٝ جُطىنَ جُؿٍجق٢ أٝ جإلٖؼحػ٢

 . ػىّ جُوىٌز ػ٠ِ قٍٛٞ جإليٕ ٖٓ ج٣ٍُٔٝ ُلوىٙ ُأل٤ِٛس

 

 

 

 

 

                                                           

( . 6ٗ٘/ٕ، جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ) 6ٖٔ( ، جُوحِٓٞ جُٔك١٤ ٘ ٗ٘٘/ٔ( ُٓحٕ جُؼٍخ )ٔ)

 )٠د (.

 (. ٖ/ ٍٔٔؾغ جُٓحذن ، جُوحٕٗٞ ك٢ جُطد الذٖ ٤ْ٘ح )( جُٕ)
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 انمثحث انثاوً

 حكم اإلرن انطثً

غ ُ٘ٞع ًٛج جُؼَٔ ، قٌْ ئيٕ ج٣ٍُٔٝ ذاؾٍجء جُؼَٔ جُطر٢ ػ٤ِٚ ٌجؾ

َّٕ جإليٕ ذٚ ٓرحـ ، ٝئٕ ًحٕ جإلؾٍجء ٓكٍٓحً كحإليٕ  كايج ًحٕ جإلؾٍجء ٓرحقحً كا

  :ك٢ قٌْ جُطىج١ٝ ػ٠ِ أهٞجٍ أٍٖٜٛح ٓح ٢ِ٣ جُلوٜحءٝهى جنطِق ّ  ذٚ ٓكٍ

ٍ : إٔ جُطىج١ٝ ٓرحـ ٝٛٞ هٍٞ ؾٌٜٔٞ أَٛ جُؼِْ ٖٓ جُك٘ل٤َّس ّٝ ، جُوٍٞ جأل

ك٘حذِسٝجُ،  ٝجُٗحكؼ٤س، ٝجُٔحُي
(ٔ)

 . ٝئٕ جنطِلٞج َٛ جأل٠ُٝ كؼِٚ أٝ ضًٍٚ 

ٍ  ُرؼٝ جُك٘حذِس  جُوٍٞ جُػح٢ٗ : أٗٚ ٝجؾد ٝٛٞ هٞ
(ٕ)

. ٝقٍٛٙ ذؼٝ 

أَٛ جُؼِْ ك٤ٔح ئيج ػِْ ضكون جُٗلحء 
(ٖ)

 . 

  اسحذل أصحاب انقىل األول عهى إتاحة انحذاوي تأدنّة مىها : األدنة

   ٜٓ٘ح : ُٔ٘غ ٖٓ جُطىج١ٝجُ٘ٛٞ٘ جٍُٗػ٤ّس جُٔطٌحغٍز جُىجُس ػ٠ِ ػىّ ج

لَحء   -ٔ ِٖ  ِٚ جُُٗٚ ك٤ِ َٞ ُْ ِِق  أَ ْهطَ ُٓ جخ   ٍَ َٖ ح  َٜ ْٖ ذُُطِٞٗ ِٓ ُؼ  ٍُ هُٞٚ ضؼح٠ُ : }٣َْه

{)جُ٘كَ: ٖٓ ج٣٥س ِِ  ( .6ٙ َُِِّ٘ح

ٝػٖ ػحتٗس ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ح إٔ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص هحٍ : ) جُك٠ٔ ٖٓ ك٤ف  -ٕ 

ؾْٜ٘ كأذٍوٝٛح ذحُٔحء
(ٗ)

 . 

يُي ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُىجُس ػ٠ِ إٔ كؼَ جُطىج١ٝ ؿ٤ٍ ٓكظٌٞ ؿ٤ٍ ئ٠ُ 

ٝال ٓٔ٘ٞع 
(٘)

 . 

 : ٝجْطىُٞج ػ٠ِ ػىّ جُٞؾٞخ ذؼىز أوُس ٜٓ٘ح

                                                           

( ، جُػٍٔ جُىج٢ٗ ك٢ ضو٣ٍد  6ٕٙ/ٕٗٓؿٔٞع كطحٟٝ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س )( ٔ) 

جُؼ٘ح٣س ٍٖـ  ( ،   6ٕٔجٍُٜٝ جٍُٔذغ  (  6ٖ٘/ٔ( ، ٓـ٠٘ جُٔكطحؼ )ٖٗ٘جُٔؼح٢ٗ ٘ 

  ٓٓ٘/6جُٜىج٣س )

 . 6ٕٙ/ٕٗٓؿٔٞع كطحٟٝ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س )( ٕ)

 . ٓٓ٘/6جُؼ٘ح٣س ٍٖـ جُٜىج٣س)( ٖ)

 .( ٓٓٓٓٗٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ : جُطد ، ذحخ : جُك٠ٔ ٖٓ ك٤ف ؾْٜ٘ ، قى٣ع ) ( ٗ)

 ( .6ٖ٘/ ٔٓـ٠٘ جُٔكطحؼ )( ٘)
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ػٖ جذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ٔح إٔ جٍٓأز ْٞوجء أضص جُ٘ر٢ ٠ِٚ -ٔ  

هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ كوحُص ئ٢ٗ أٍٚع ٝئ٢ٗ أضٌٗق ، كحوع هللا ٢ُ . هحٍ : ئٕ ٖثِص 

 ٝئٕ ٖثص وػٞش هللا إٔ ٣ؼحك٤ي .ٚرٍش ُٝي جُؿ٘س ، 

ّٗق ، كىػ ح كوحُص : أٚرٍ . كوحُص ئ٢ٗ أضٌٗق ، كحوع هللا ٢ُ إٔ ال أضٌ

ُٜح 
(ٔ)

  

  .                                                           ُٝٞ ًحٕ وكغ جٍُٜٔ ٝجؾرحً ُْ ٣ٌٖ ُِطه٤٤ٍ ٓٞٞغ

ملسو هيلع هللا ىلص هحٍ : ) ئيج  ػٖ أْحٓس ذٖ ٣َى ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ٔح إٔ ٌٍْٞ هللا-ٕ

ْٔؼطْ ذحُطحػٕٞ ك٢ أٌٜ كال ضىنِٞٛح ، ٝئيج ٝهغ ذأٌٜ ٝأٗطْ ذٜح كال 

ضهٍؾٞج ٜٓ٘ح(
(ٕ)

. 

ً ُْ ٣٘ٚ ملسو هيلع هللا ىلص ػٖ جُلٍجٌ ٖٓ جُطحػٕٞ .   ُٝٞ ًحٕ جُطىج١ٝ ٝجؾرح

 ٝأٓح جُوٍٞ جُػح٢ٗ كحْطىٍ أٚكحذٚ ذأوُس ٜٓ٘ح :

ذحُ٘لّ ئ٠ُ جُطٌِٜس ٝٛٞ ٢ٜ٘ٓ ػ٘ٚ ، ك٤ٌٕٞ  إٔ ضٍى جُطىج١ٝ ئُوحء -ٔ  

ِْوُٞج  ال ضُ َٝ ٗظ٤ٍ ضٍى جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ جُٔل٢ٟ ُِٔٞش. ٝهى هحٍ ضؼح٠ُ : } 

ٌَِس{)جُروٍز: ٖٓ ج٣٥س ُِ ْٜ َّ ْْ ئ٠َُِ جُط ٌُ  ( .6٘ٔذِأ٣َِْى٣

إٔ ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا  –٢ٌٞ هللا ػٜ٘ٔح  –ػٖ أْحٓس ذٖ ٣َى -ٕ  

ٍٜ كال ضىنِٞٛح، ٝئيج ٝهغ ػ٤ِٚ ِْْٝ هحٍ:)ئيج ْٔؼطْ ذ حُطحػٕٞ ك٢ أٌ

ٍٜ ٝأٗطْ ذٜح كال ضهٍؾٞج ٜٓ٘ح( ذأٌ
(ٖ)

. 

حألْرحخ جُٔٞؾرس ذ ٣أنًكل٢ جُكى٣ع و٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ جُِْٔٓ إٔ 

ٝجإليٕ ذٚ  ٜٓ٘ح ُ٘ؿحضٚ ٖٓ جُٜالى، ٝجُطىج١ٝ
(ٖ)

 . 

 

                                                           

( ًطحخ : ج٠ٍُٞٔ ذحخ : كَٟ ٖٓ ٣ٍٛع ٖٓ ج٣ٍُف قى٣ع ٓٗ/ٗ( ٚك٤ف جُرهح١ٌ )ٔ)

 . ْٕٕٓٔ ( ذٍه6ٖٕٔ/ٗ( ، ٚك٤ف ِْٓٓ ًطحخ جُٓالّ ) ٕٖ٘٘) 

٣ًًٍ ك٢ جُطحػٕٞ قى٣ع  (، ًطحخ : جُطد ، ذحخ : ٓح 66ٔ/ ٓٔ( ٚك٤ف جُرهح١ٌ ) ٕ) 

 ٝجُِلع ُِرهح١ٌ  6ٕٕٔ( ذٍهْ 6ٖ6ٔ/ٗ( ، ٚك٤ف ِْٓٓ ًطحخ جُٓالّ )ٕٓٗ٘) 

 (  ْرن ضه٣ٍؿٚ ك٢ ٗلّ جُٛلكسٖ)

 6ٕ٘أقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤ّس ٘ ( ٗ)
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  وٌمكه مىاقشة انذنٍهٍه تما ٌهً :

٠ إٔ جُٗلحء ٣كَٛ ذـ٤ٍ جُطىج١ٝ أٝالً : إٔ جُ٘ٛٞ٘ جٍُٗػ٤ّس وُص ػِ

 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْإ ُٔ ِْ ُِ س   َٔ ْق ٌَ َٝ لَحء   ِٖ  َٞ ُٛ ح  َٓ  ِٕ آ ٍْ وُ ُْ َٖ ج ِٓ  ٍُ ُِّ َُ٘ٗ َٝ جُٔؼطحو هحٍ ضؼح٠ُ: }

(. ك٤ِّ جُىٝجء ٛٞ جُٔطؼ٤ٖ ٍُكغ جٍُٜٔ ٝػ٤ِٚ كال 6ٕ{)جالٍْجء: ٖٓ ج٣٥س

 . ٣ٌٕٞ ضًٍٚ ئُوحء ذحُ٘لّ ُِطٌِٜس ٝٛٞ ذًٜج ٣لحٌم جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ

ّٙ جُطحػٕٞ ، ًٔح غحٗ ّْ ؾ٤ٔغ جألٍٓجٜ ٝئٗٔح ن ّٕ جُكى٣ع ُْ ٣ؼ ً : أ ٤ح

ٖ ٝهغ  ّٔ ٍُ ذحؾط٘حخ جألْرحخ جُط٢ هى ضل٢ٟ ئ٠ُ جٍُٜٔ ، ٝقى٣ػ٘ح ػ أّٗٚ ٣أٓ

  ك٢ جٍُٜٔ كال ٣ِٗٔٚ جُكى٣ع .

ّٕ آنٍ جُكى٣ع ٠ٜ٘٣ ػٖ جُلٍجٌ ٖٓ جُطحػٕٞ ، ُٝٞ  ذَ ٝأذِؾ ٖٓ يُي أ

ّف جْطىالُْٜ ذحُكى٣ع ألٍْٓٛ ذحُ هٍٝؼ ٖٓ ًٛٙ جألٌٜ ، ُْٝ ٣أٍْٓٛ َٚ

  ذحُروحء.

  انحشجٍح :

ذطأَٓ ٓح ْرن كاٗٚ ٣ظٍٜ ٢ُ ٌؾكحٕ جُوٍٞ جألٍٝ كلؼَ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُِطىج١ٝ 

ٝضه٤٤ٍ جُ٘ر٢ ٍُِٔأز جُط٢ ًحٗص ضٍٛع و٤َُ ػ٠ِ  و٤َُ ػ٠ِ أَٚ جإلذحقس

 طىج١ٝ .ػىّ جُٞؾٞخ، ٤ًق ٝهى جػطٟى ًٛج ذلؼَ ؾِٔس ٖٓ جُِٓق ضًٍٞج جُ

ذإٔ (  ٘ٙ ٘/ 6ك٢ هٍجٌٙ ٌهْ ) ٝهى أكط٠ ٓؿٔغ جُلوٚ جإلْال٢ٓ 

٣هطِق قٌٔٚ ذحنطالف ضؿ١ٍ ػ٤ِٚ جالقٌحّ جُط٤ٌِل٤س جُهٔٓس ٝٛٞ  جُطىج١ٝ 

 جألقٞجٍ ٝجألٖهح٘ : 

ك٤ٌٕٞ ٝجؾرحً : ػ٠ِ جُٗهٙ ئيج ًحٕ ضًٍٚ ٣ل٢ٟ ئ٠ُ ضِق ٗلٓٚ أٝ أقى 

٠ُ ؿ٤ٍٙ ًحألٍٓجٜ أػٟحتٚ أٝ ػؿُٙ أٝ ًحٕ جٍُٜٔ ٣٘طوَ ٌٍٞٙ ئ

 جُٔؼى٣س . 

٣ٌٕٝٞ ٓ٘ىٝذحً : ئيج ًحٕ ضًٍٚ ٣إو١ ئ٠ُ ٞؼق جُرىٕ ٝال ٣طٍضد ػ٤ِٚ 

 ٓح ْرن ك٢ جُكحُس جأل٠ُٝ ٣ٌٕٝٞ ٓرحقحً : ئيج ُْ ٣٘ىٌؼ ك٢ جُكحُط٤ٖ جُٓحذوط٤ٖ  

ً : ئيج ًحٕ ذلؼَ ٣هحف ٓ٘ٚ قىٝظ ٟٓحػلحش أٖى ٖٓ  ٣ٌٕٝٞ ٌٍٓٝٛح

٤ْ ٣ؼحٌٞٚ قى٣ع جٍُٔأز جُط٢ ًحٗص ضٍٛع ًٝٛج جُطوٓ جُؼِس جٍُٔجو ئَجُطٜح

ٝٝػىٛح جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص جُؿ٘س ػ٠ِ ٚرٍٛح ًٝٛج و٤َُ ضل٤َٟ جُٛرٍ ػ٠ِ جٍُٜٔ 
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هحٍ : ٣ح ٌٍْٞ  ػ٘ٚ   ٢ٌٞ هللاجذ٢ ذٖ ًؼد ػ٠ِ ٌكؼٚ . ٣ٝؼحٌٞٚ ٓح ٌٝجٙ 

هللا ٓح ؾُجء جُك٠ٔ هحٍ : ضؿ١ٍ جُكٓ٘حش ػ٠ِ ٚحقرٜح ، كوحٍ جُِْٜ ئ٢ٗ 

ً ك٢ ْر٤ِي كِْ ٣ّٔ أذ٢ ه١ ئال ٝذٚ  ق٠ٔ أْأُي  ال ضٔ٘ؼ٢٘ نٍٝؾح

جُك٠ٔ
(ٔ)

. 

كص نِوٚ ٤ٓ٣ٍجً ٖٝٓ غْ ٣وٍٞ ٌَ  ٍَّ هحٍ جًُٛر٢ : "ٓالَٓس جُك٠ٔ ُٚ َق

ذٖ قر٤ٕ ًحٕ أُذ٢  ك٤ٚ ٍٖجْس"
(ٕ  )

. 

ًٝإٔ ٍٓٞٚ  ،كأذ٢ ُْ ٣طٍى جُطىج١ٝ ذَ جْطؿِد جٍُٜٔ ُ٘لٓٚ ذىػحتٚ 

  ػ٠ِ كؼِٚ ًٔح ٛٞ جُظحٍٛ. ْرد قىضٚ ٍٖٝجْطٚ ٝأهٍٙ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص

هحٍ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س : " ُٝٓص أػِْ ْحُلحً أٝؾد جُطىج١ٝ ، ٝئٗٔح 

ّٟالً ٝجنط٤حٌجً ُٔح جنطحٌ  ًحٕ ًػ٤ٍ ٖٓ أَٛ جُلَٟ ٝجُٔؼٍكس ٣لَٟ ضًٍٚ ضل

 هللا ٠ٌٞٝ ذٚ ٝض٤ِٓٔحً ُٚ .."
(ٖ)

 . 

ً ج٣ًُٖ غْ ئٕ ضٍى ج٢ٌُ الٖي أّٗٚ أ٠ُٝ ُوٍٞ جُ٘ر٢  ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ جُٓرؼ٤ٖ أُلح

٣ىنِٕٞ جُؿ٘س ذـ٤ٍ قٓحخ ٝال ػًجخ : ) ْٛ ج٣ًُٖ ال ٣ٌطٕٞٝ ٝال ٣ٓطٍهٕٞ 

 ٝال ٣طط٤ٍٕٝ ٝػ٠ِ ٌذْٜ ٣طًِٕٞٞ (. 

) ًَّ  ُٝوُٞٚ : ) ٖٓ جًطٟٞ أٝ جْطٍه٠ كوى ذٍب ٖٓ جُطٞ
(ٗ)

 . 

 

                                                           

 .  ٖٕ٘/ٗ جُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد( ٔ)

 . ) 6ٕٕ/ٔجُ٘رالء  ٤ٍْ جػالّ( ٕ)

 . ) ٗٙ٘/ ٕٔٓؿٔٞع كطحٟٝ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤ّس )( ٖ)

(،  6ٓ٘٘( ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ : جُطد ، ذحخ : ٖٓ جًطٟٞ جٝ ًٟٞ قى٣ع) ٗ)

ْٖ٘  ٜ٘ٔح( . ػٖ جذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػٕٕٓذٍهْ )ٝٚك٤ف ِْٓٓ ، ًطحخ جال٣ٔحٕ 

( ٝهحٍ قٖٓ ٚك٤ف ، ٕ٘٘ٓذٍهْ )جُط١ًٍٓ ًطحخ جُطد ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ًٍج٤ٛس جٍُه٤س 

( ، 6ٕٗ/ٗ( ، ٓٓ٘ى جإلٓحّ أقٔى )66ْٖٖٗ٘ جذٖ ٓحؾٚ ًطحخ جُطد ذحخ ج٢ٌُ ذٍهْ )

( ، ٚك٤ف جذٖ قرحٕ ذٍهْ ٘ٔٗ/ٗ( جُٔٓطىٌى ُِكحًْ )ٖٔٗ/6جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ُِر٤ٜو٢ )

 ٖٖٖ/ٕ( ػٖ جُٔـ٤ٍز ذٖ ٖؼرس ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ هحٍ جذٖ ٓلِف جْ٘حوٙ غوحش ج٥وجخ )66ٓٙ)
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أ٤ٚد ٝٓؼِّٞ إٔ ج٢ٌُ هى ٣طلٍو ٣ٍ٠وحً ُؼالؼ ٍٜٓ ٓطِق ٝيُي ًٖٔ 

 ذوطغ ك٢ ػٍم ٖٓ ػٍٝهٚ
(ٔ)

  

ٝهى ٠ٌٓ ْؼى ذٖ ٓؼحي ك٢ أًكِٚ ككٓٔٚ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص ذ٤ىٙ 
(ٕ)

   ، ٢ٌٓٝ

 أذ٢ ٣ّٞ جألقُجخ ػ٠ِ أًكِٚ كٌٞجٙ ٌٍْٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
(ٖ)

  

أ٣ٌٕٞ ضحًٌحً ُٞجؾد ٣أغْ ذٚ أّ كحػالً  -ٝجُكحٍ ٓح يًٍ–كٖٔ ضٍى ج٢ٌُ 

هى ٗوَ جإلؾٔحع ػ٠ِ ػىّ  –ٌقٔٚ هللا–ٓغ إٔ جًُٛر٢  ح ؟ُل٤ِٟس ٣إؾٍ ػ٤ِٜ

 ٝؾٞخ جُطىج١ٝ
(ٗ )

 .  

ًٛج ٓح ظٍٜ ٢ُ ك٢ قٌْ أَٚ جُطىج١ٝ . ٝذٚ ٣ؼٍف إٔ جألَٚ ك٢ 

 جإليٕ ذحُطىج١ٝ أّٗٚ ٓرحـ .

ٌُٖٝ هى ٣ؼط١ٍ جُطىج١ٝ ٓح ٣هٍؼ ػٖ ًٞٗٚ ٓرحقحً ًٔح ئيج ض٘حٍٝ ئؾٍجًء 

ً ًؼ٤ِٔحش ضـ٤٤ٍ جُؿّ٘ أٝ هطغ  جأل٠ٍجف ُـ٤ٍ ؿٍٜ ٍٓٗٝع ، ٓكٍٓح

 . ك٤ٌٕٞ جإليٕ ذًٜج جإلؾٍجء ٓكٍٓح

 

 

 

 

 

 

                                                           

ً ك٢ جُطد جُكى٣ع ذطٍم  (ٔ) يًٍ جُىًطٌٞ دمحم ػ٢ِ جُرحٌ إٔ ج٢ٌُ ال ٣ُجٍ ٓٓطهىٓح

ٓهطِلس ػٖ ج٢ٌُ جُطو٤ِى١ ٝيًٍ ٖٓ جْطهىجٓحضٜح ئ٣وحف ج٣ُُ٘ق . ضؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ًطحخ جُطد 

 6ٗٔجُ٘ر١ٞ ُؼرى جُِٔي ذٖ قر٤د ٘ 

 . ) 6ٕٕٓٚك٤ف ِْٓٓ ًطحخ جُٓالّ )( ٕ)

 . 6ٕٕٓ ٚك٤ف ِْٓٓ ًطحخ جُىّ( ٖ)

 . 6ٕٕجُطد جُ٘ر١ٞ ٘ ( ٗ)
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 انمثحث انثانث

 اإلرن انطثً وقث

الذىَّ إٔ ٣ٌٕٞ جإليٕ ذاؾٍجء جُؼ٤ِٔحش جُطر٤س هرَ ٝهٞػٜح ، ٝئالّ ُْ ٣ٌٖ 

ئيٗحً ، ٝٚحٌ ئؾحَز ٝئٟٓحًء ؛ كإ جإليٕ ٝجإلؾحَز ًالٛٔح ٣ىٍ ػ٠ِ جُٔٞجكوس 

َّٕ ج  إليٕ ٣ٌٕٞ هرَ جُلؼَ ، ٝجإلؾحَز ضٌٕٞ ذؼى ٝهٞػٚػ٠ِ جُلؼَ ئال أ
(ٔ )

 . 

  ُؼىز جٌٓٞ :ٝجُكحؾس وجػ٤س ئ٠ُ ضوىّ جإليٕ ػٖ جُؼَٔ جُطر٢ّ ، ٝيُي 

ٍٕ آنٍ ذـ٤ٍ ئيٗٚ ؛  ف ك٢ ؾْٓ ئٗٓح ٍّ جألٍٝ : أَّٗٚ ال ٣كنُّ أل١ ئٗٓحٕ إٔ ٣طٛ

 . كاّٗٚ جػطىجء ػ٤ِٚ

ف ٍّ ٌ جُلوٜحء أّٗٚ ال ٣ؿَٞ ألقٍى إٔ ٣طٛ ٍّ ك٢ ِٓي جُـ٤ٍ أٝ قوٚ ذال  ٝهى ه

 ئيٕ
(ٕ)

  . ٝٓ٘حكغ جإلٗٓحٕ ٝأ٠ٍجكٚ قن ُٚ 

ٍٞ ، أٝ  ٍّ ، أٝ ػٟ جُػح٢ٗ : أّٗٚ هى ٣كَٛ أغ٘حء ًٛٙ جُؼ٤ِٔس ضِق ُ٘ل

 .ٓ٘لؼٍس ، أٝ ضكَٛ ٍْج٣س ، كإ ُْ ٣ٌٖ ٓأيٝٗحً ُٚ ٖٞٔ 

جُػحُع : نطٌٞز جُؼَٔ ٝجإلؾٍجء جُٔطهً ك٢ جُطد جُر١ٍٗ ، كٜٞ 

ٓكطٍّ ٓؼّٛٞ جُىّ ، كٌحٕ ق٣ٍح إٔ ٣كَٛ ػ٠ِ جإليٕ  ٣طؼحَٓ ٓغ ئٗٓحٕ

 . هرَ ٓرحٍٖز جُؼَٔ

َّٕ جإليٕ هى ٣ٌٕٞ ًطحذ٤حً ، ٝهى ٣ٌٕٞ ٖل٣ٞحً ،  َُ جأل٠رحء ج٥ٕ ػ٠ِ أ َٔ َٝػ

َّ جُؿحٓغ ُٜح ٛٞ  قٓد جُؼَٔ جُٔطهً ؛ كحإليٕ جٌُطحذ٢ ٣ؿٍٟ ك٢ قحالش ُؼ

 ٝؾٞو جُهطٌٞز، أٝ ن٤ٗس قٍٛٞ آغحٌ ؾحٗر٤س ٣ٍُِٔٝ . 

ح ٓح ًحٕ جإلؾٍجء ك٤ٚ ػحو٣حً ك٤ٌطل٠ ك٤ٚ ذحإليٕ جُٗل١ٞأ ّٓ . 

 

 

                                                           

، أقٌحّ ئيٕ  ٔ٘ٙ( ، ٝجٗظٍ : جُوحِٓٞ جُٔك١٤ ٘ 6ٙٔ/ٖقح٤ٖس جذٖ ػحذى٣ٖ )( ٔ)

 .(ٖ٘/ٔجإلٗٓحٕ )

،جُٞؾ٤ُ ك٢ ئ٣ٟحـ هٞجػى جُلوٚ ٔٙٗ٘  ( ٍٖـ جُوٞجػى جُلو٤ٜس ٤ُِٗم أقٔى جٌُُهح  ٕ)

   6ٖٓج٤ٌُِّس ُِىًطٌٞ دمحم جُرٌٞٗٞ 
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 انمثحث انشاتع

 أوىاع اإلرن انطثً

ُإليٕ جُطر٢ّ أٗٞجع  ٓطؼىوز ذحػطرحٌجش ٓهطِلس ، كٜٞ ٖٓ ق٤ع والُطٚ 

ع ئ٠ُ ٣ٍٚف ٝؿ٤ٍ ٣ٍٚف  ٝذحػطرحٌ ٓٞٞٞػٚ ئ٠ُ ٓطِن ٝٓو٤ّى ،  ّٞ ٣ط٘

ع ذحػطرحٌ ٣ٍ٠ن جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ئ٠ُ ئيٕ ّٞ ع  ٣ٝط٘ ّٞ ُلظ٢ ٝئيٕ ذحإلٖحٌز  ًٔح ٣ط٘

 .ذحػطرحٌ ًطحذطٚ ئ٠ُ ًطحذ٢ ٖٝل١ٞ  

ٝئيج ًحٕ جُٔوٛٞو ٖٓ جإليٕ ٝؾٞو جٍُٞح ٝجُٔٞجكوس ٖٓ ج٣ٍُٔٝ ػ٠ِ 

جإلؾٍجء جُطر٢ّ، كٌَ ٓح ٣ىٍ ػ٠ِ جٍُٞح ٝجُٔٞجكوس كٜٞ ًحٍف ك٢ قٍٛٞ 

  . جإليٕ

ٝٓؼِّٞ إٔ جُطؼر٤ٍ ػٖ جإلٌجوز ٣ٌٕٞ ذؼىز ٠ٍم
(ٔ)

. 

ً ُظٌٜٞ جإلٌجوز ذٌٛٞز ؾحَٓس ك٢ ٝجُ٘طن ذ  ً قط٤ٔح حُِٓحٕ ٤ُّ ٣ٍ٠وح

جُ٘ظٍ جُلو٢ٜ ، ذَ جُ٘طن ٛٞ جألَٚ ك٢ جُر٤حٕ ، ٌُٖٝ هى ضوّٞ ٓوحٓٚ ًَ 

  . ٤ِْٝس أنٍٟ ، ٓٔح ٣ٌٖٔ إٔ ضؼرٍّ ػٖ جإلٌجوز جُؿحَٓس ضؼر٤ٍجً ًحك٤حً ٓل٤ىجً 

ُط٤ِٔي هحٍ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س : "ئٕ جإليٕ جُؼٍك٢ ك٢ جإلذحقس أٝ ج

ف ذط٣ٍن جًُٞحُس  ًحإليٕ جُِلظ٢ ، كٌَ ٝجقٍى ٖٓ جًُٞحُس ٝجإلذحقس  ٍّ أٝ جُطٛ

ٍٍ ٝكؼَ، ٝجُؼِْ ذ٠ٍٞ جُٔٓطكن ٣وّٞ ٓوحّ  ٣٘ؼوى ذٔح ٣ىٍ ػ٤ِٜح ٖٓ هٞ

ئظٜحٌٙ ٠ٍُِٞ" . 
(ٕ)

 

ٝػ٤ِٚ كال ٓحٗغ ٖٓ جػطرحٌ جألٗٞجع جُٓحذوس، ٓح وجٓص وجُّسً ػ٠ِ جإليٕ 

 . والُسً ٝجٞكس

                                                           

 . كٔح ذؼىٛح ْٕٙٓال٢ٓ و ٝق٤ى جُى٣ٖ ْٞجٌ ٘ ( جُطؼر٤ٍ ػٖ جإلٌجوز ك٢ جُلوٚ جإلٔ) 

 . ٕٖٙ/ ٔٝجُٔىنَ جُلو٢ٜ جُؼحّ ُٔٛطل٠ جٌُُهح )

 ( ٕٓ/6ٕ، ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ )(  ٕٖٙ/ٔجُٔىنَ جُلو٢ٜ جُؼحّ )( ٕ)
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ٍّ ػ٠ِ ج ػطرحٌ جإلٖحٌز ٣ٍ٠وحً ٖٓ ٠ٍم جُطؼر٤ٍ ػٖ جإليٕ جُطر٢ّ ٓح ٣ٝى

ؾحء ػٖ ػحتٗس ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ح أٜٗح هحُص : ) ُىوٗح ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ 

 .ِْْٝ كأٖحٌ إٔ ال ضِى٢ٗٝ ، كوِ٘ح : ًٍج٤ٛس ج٣ٍُٔٝ ُِىٝجء 

ح أكحم ، هحٍ : أُْ أٌْٜٗ إٔ ال ضِى٢ٗٝ ، ال ٣رو٠ ٌْٓ٘ أقى  ئالّ ُُىَّ  ّٔ . (كِ
(ٔ)

  

كإ ك٢ ًٛج جُكى٣ع إٔ جإلٖحٌز جُٔلٜٔس ٣ًٍٛف جُؼرحٌز ك٢ ًٛٙ 

.جُٔٓأُس
(ٕ)

  

ً ؛  ح جٌُٓٞش كحألَٚ أّٗٚ ال ٣ؼطرٍ ئيٗح ّٓ ٝيُي ُوحػىز : ال ٣٘ٓد ُٓحًص ٝأ

ُْ ٣ٌٖ ًٛج جٌُٓٞش ئيٗحً  ،كِٞ ٌْص جُٔحُي ق٤ٖ ٣ٍٟ جُـ٤ٍ ٣ر٤غ ٌِٓٚ  ،هٍٞ

. ذحُر٤غ ، ًٝٛج ٓكَ جضلحم
(ٖ)

  

 ٔح ْرن جٕ ِٗهٙ جٗٞجع جاليٕ جُطر٢ ك٤ٔح ٢ِ٣ :٣ٌٖٝٔ ٓ

ٝٛٞ جإليٕ جُٔطِن جُٛحوٌ ٖٓ ج٣ٍُٔٝ  : أٝالً : جإليٕ جُطر٢ جُٔطِن

٣ٝكون ِٓٛكس  ٣ٍجٙ ٓ٘حْرحأٝ ٤ُٝٚ ُِطر٤د جُٔرحٍٖ ُِؼالؼ ذحضهحي ٓح 

٣ٍُِٔٝ وٕٝ ه٤ى أٝ ٠ٍٖ أٝ ئيٕ ؾى٣ى، ًٝٛج جُ٘ٞع ٖٓ جإليٕ ٣ٌٕٞ ػحوز ً 

ٞهغ جُطر٤د أٗٚ ٤ْؿى أٌٓٞج ضكطحؼ ئ٠ُ ئؾٍجء ٓرحٍٖ ك٢ جُكحالش جُط٢ ٣ط

  . وٕٝ جٗطظحٌ إليٕ ؾى٣ى

ٓػحٍ يُي : ٣ٍٓٝ ذكحؾس ئ٠ُ جْطثٛحٍ جُُجتىز جُىٝو٣س ٣ؿى أغ٘حء 

جُؼ٤ِٔس أٌٝجّ ٠ٍْح٤ٗس أٝ جُطٜحخ ٍٓجٌز ، كًٜٙ قحُس ٠حٌتس ُْ ٣ٌٖ ٣طٞهؼٜح 

٢ٗء جُطحٌب جُطر٤د ، كٜ٘ح ٣طهً جُطر٤د جإلؾٍجء جُٔ٘حْد ك٢ ئَجُس جُ

                                                           

، ٚك٤ف  6ٕٔ٘( ذٍهْ 6٘ٔ/ٓٔ(  ٚك٤ف جُرهح١ٌ . ًطحخ جُطد ذحخ جُِىٝو )ٔ)  

. ٝجَُِّىٝو ذلطف  ٖٕٕٔ( ذٍهْ 6ٖٖٔ/ٗٝو )ِْٓٓ ًطحخ جُٓالّ ذحخ ًٍج٤ٛس جُطىج١ٝ ذحُِى

( . ُٓحٕ 6ٙٔ/ٓٔجُالّ ٛٞ جُىٝجء ج١ًُ ٣ٛد ك٢ أقى ؾحٗر٢ كْ ج٣ٍُٔٝ . كطف جُرح١ٌ )

 ( . )ُىو (6ٖٓ/ٖجُؼٍخ )

. ٍٖـ  ٕٙٙ، جألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ ٢٠ٞ٤ُِٓ ٘  66ٔجألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ الذٖ ٗؿ٤ْ ٘ ( ٕ)

 .جُوٞجػى

 .(   66ٔ/ٗٔ، ٚك٤ف ِْٓٓ ١ُِٝٞ٘ )6ٖٖجُوٞجػى جُلو٤ّٜس ٌُُِهح ٘  ( ٖ)
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ظ٘ٚ إٔ يُي ٣كون ِٓٛكس  .جُٔطِن ئيج ؿِد ػ٠ِ جاليٕ جُؿى٣ى ذ٘حء

 .ج٣ٍُٔٝ

ٝٛٞ جإليٕ جُٛحوٌ ٖٓ ج٣ٍُٔٝ أٝ : : جإليٕ جُطر٢ جُٔو٤ى ٢ٗجُ٘ٞع جُػح 

ًاَجُس أ٤ًحِ و٤٘ٛس ٖٓ ِّ أٓحًٖ ٓكىوز أٝ ئَجُس  ٚ ٓطٟٖٔ جؾٍجء ٠ر٤ُٝ٢

ٝٗحش جُطر٤س ٖٓ ًٛج ٌّٝ ٖٓ ٓٞٞغ ٓكىو أٝ ٓٞجٞغ ٓكىوز ، ٝأًػٍ جألي

جُ٘ٞع ، ٝٛٞ جإليٕ جُٔو٤ى ، ٝك٢ ًٛج جُ٘ٞع ال ٣طؿحَٝ جُطر٤د ٓح أيٕ ُٚ ك٤ٚ 

ئال ذايٕ ؾى٣ى ٖٓ ج٣ٍُٔٝ أٝ ٢ُٝ جُطر٤د ، كايج ٝؾى ٤ٖثح ذكحؾس ئ٠ُ ضىنَ 

أٝ ٖٓ ٤ُٝٚ ، كايج ُْ ٣ٓططغ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ئيٕ ، جاليٕ ٖٓ ج٣ٍُٔٝ ، ٠ِد 

كحٍٞ أٝ جُٔٓطورَ ال ٣ؿَٞ ُِطر٤د ٤ُّٝ ٛ٘حى ٌٍٞ ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ ك٢ جُ

ضؿحَٝ جإليٕ جُٔكىو ُٚ ، ٝأٓح ئيج ضٍضد ػ٠ِ ػىّ جإلؾٍجء جُطر٢ ٌٍٞ 

 ػ٠ِ ج٣ٍُٔٝ ك٢ جُكحٍٞ أٝ جُٔٓطورَ ُْٝ ٣ٓططغ جُكٍٛٞ ػ٠ِ ئيٕ ٖٓ

ؾحَ ُِطر٤د جضهحي ٓح ٣ٍجٙ ٓ٘حْرح وٕٝ جٗطظحٌ ُِكٍٛٞ ج٣ٍُٔٝ جٝ ٖٓ ٤ُٝٚ 

ٌء جُٔلحْى ٝؾِد جُٔ٘حكغ ، ٣ٌٕٝٞ ًٛج ػ٠ِ ئيٕ ؾى٣ى ، ٝج٣ٍُٗؼس ؾحءش ذى

جإلؾٍجء ٓإ٣ىج ذٍأ١ ؿ٤ٍٙ ٖٓ أٚكحخ جُهرٍز ، ٝوٌء ٓلٓىز ٛالى 

ج٣ٍُٔٝ ٝجؾد، ، ك٤ؿَٞ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔس  ك٢ ًٛٙ جُكحُس ذال جيٕ  ُطؼًٌ 

ذَ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٗحٌى  جُكٍٛٞ ػ٠ِ ئيٕ ؾى٣ى ، ٌُٖ ٣٘رـ٢ أال ٣ٓطرى ذحُوٍجٌ

 ٓؼٚ ٖٓ ي١ٝ جالنطٛح٘ .

 :إليٕ جُطر٢ ذحػطرحٌ ٤ٚـطٚ ئ٠ُ غالغس أٗٞجع ٣ٝط٘ٞع ج

  انىىع األول: اإلرن انطثً انكحاتً

ًٔح ضوٌٍ إٔ جإليٕ جُطر٢ ػوى ذ٤ٖ ٠ٍك٤ٖ ذ٤ٖ جُطر٤د ٝج٣ٍُٔٝ أٝ 

٤ُٝٚ ، ٝجُؼوى ٣٘ؼوى ذحإل٣ؿحخ ٝجُورٍٞ جُِلظ٢ ، وٕٝ جُكحؾس ئ٠ُ جٌُطحذس ، 

ٛف جإليٕ ذحٌُطحذس ٤ٚٝـس جُورٍٞ جُِلظ٢ أوٍ ػ٠ِ جإليٕ ٖٓ جٌُطحذس  ٣ٝ

 ْٞجء ًحٕ ذؼًٌ أٝ ذىٕٝ ػًٌ.

: جإليٕ جُطر٢ ذحإلٖحٌز  : جإلٖحٌز ٤ِْٝس ٖٓ ْٝحتَ انىىع انثاوً 

جُطؼر٤ٍ ػٖ جإلٌجوز ئيج ًحٗص ٓلٜٔس ، كايج ًحٗص ئٖحٌز ج٣ٍُٔٝ ٓلٜٔس 

 جػطرٍش ك٢  جإليٕ جُطر٢ أٝ ػىٓٚ .



 

 

  ٙ6ٖ 

 

 

 السيدة دمحم فرجد/ إذن ولي األمر في اإلجراءات العالجية والعمليات الطبية في الفقه      

 

٤ؾ جُطؼر٤ٍ ػٖ : جإليٕ جُطر٢ جُِلظ٢ : ٝٛٞ أهٟٞ أٗٞجع ٚانىىع انثانث

ك٢ جإلؾٍجءجش جُط٢ ال ضطْٓ  جإليٕ ذحُلؼَ أٝ جٍُكٝ ، ٝجإليٕ جُِلظ٢ ٣ٌل٢

ذحُهطٌٞز ٝجُط٢ ال ضكطحؼ ئ٠ُ ضٞغ٤ن ًٛج جإليٕ ًطحذ٤ح ًٔح ٣كَٛ ك٢  

جإلؾٍجءجش جٍُٝض٤٘٤س ًحُطكح٤َُ جُٔهطر٣ٍس ٝجألٖؼس جُؼحو٣س ٝجُٔؼحُؿحش 

حٕ ٝنِؼٜح ٓٔح ضؿ١ٍ ػحوز جُؼحو٣س ًؼالؼ جُؿٍٝـ ٝجُوٍٝـ ٝٓؼحُؿس جألْ٘

ك٢ جُٔٓطٗل٤حش وٕٝ ض٣ْٞ٘ أٝ ضهى٣ٍ ٌْٝٞش ج٣ٍُٔٝ ال ٣ؼطرٍ ذكحٍ ٖٓ 

 جألقٞجٍ ٓٞجكوس ، كحُوحػىز جٍُٗػ٤س ض٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣٘ٓد ُٓحًص هٍٞ .
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 انمثحث انخامس     

  مه نه انحق فً اإلرن انطةّ 

 ضوال : إرن انمشٌأ

َّٕ جإلؾٍجء جُطر٢ّ ٣كطحؼ هرَ جٍُٗٝع ك٤ٚ ئ٠ُ ضر٤ٖ ٓٔح ْرن ك٢ جُط٤ٜٔى  أ

ٍٕ ٝٓٞجكوٍس ٖٓ ج٣ٍُٔٝ  ٣ُٝوجو ًٛج ٝٞٞقحً ذٔح ٢ِ٣  : ئي

 ال ٣هِٞ ج٣ٍُٔٝ ٖٓ ئقىٟ قحُط٤ٖ : 

    .إٔ ٣ٌٕٞ أٛالً ُإليٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢ّ   ٠ُٝ :جأل

 .جُػح٤ٗس : إٔ ال ضطكوّن ك٤ٚ ًٛٙ جأل٤ِّٛس 

ّٕ ج٣ٍُٔٝ ٓط٠ ً ح جأل٠ُٝ : كا ّٓ حٕ هحوٌجً ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ػٖ ئٌجوضٚ ، ٝأ

ّٕ جإليٕ ك٢ جإلؾٍجء جُطر٢ّ قن  ٓطّٔكٝ ُٚ ، ال ٣ؿَٞ ألقٍى إٔ ٣لطحش  كا

ػ٤ِٚ ك٤ٚ ، ك٤ِّ ألقٍى إٔ ٣ؿرٍٙ ػ٠ِ جإليٕ ، ٝال إٔ ٣أيٕ ٤ٗحذسً ػ٘ٚ ، ًٔح أّٗٚ 

٤ُّ ألقٍى إٔ ٣ؼطٍٜ ػ٠ِ ئيٗٚ ذًٜج جإلؾٍجء ، ٓح ُْ ٣ٌٖ ٛ٘حى ٓرٌٍ 

 .ٍٖػ٢ ًُُي 

 ُي ألٌٓٞ: ٝي

َّٕ جُطىج١ٝ ؿ٤ٍ ٝجؾد ًٔح ٛٞ هٍٞ ؾٌٜٔٞ أَٛ جُؼِْ ٝهى ْرن يُي    أ

ٞٚ كؿؼَ   ٍَ َٓ ػٖ ػحتٗس ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ح هحُص : ) ُىوٗح ٌٍْٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ 

ح أكحم هحٍ : أُْ  ّٔ ٤ٗ٣ٍ ئ٤ُ٘ح إٔ ال ضِى٢ٗٝ ، كوِ٘ح ًٍج٤ٛس ج٣ٍُٔٝ ُِىٝجء ، كِ

و٠ أقى  ك٢ جُر٤ص ئالّ ُُىَّ ( أٌْٜٗ إٔ ضِى٢ٗٝ ؟ ال ٣ر
(ٔ)

. 

كوى ػحهد ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ وجٝجٙ ذؼى ٤ٜٗٚ ػٖ يُي ، ٝجُؼوٞذس ال ضٌٕٞ ئال ذٓرد 

ّٕ ئيٕ ج٣ٍُٔٝ ١ٌٍّٝٞ إلؾٍجء جُطىج١ٝ ، كايج ٌكٝ  ّٞف أ ضؼٍى ، ًٝٛج ٣ٞ

جُطىج١ٝ كِٚ جُكن ك٢ يُي ، ٣ٌٕٝٞ ئؾرحٌٙ ػ٠ِ جُطىج١ٝ ضؼى٣ّحً .
(ٕ)

  

                                                           

 .11ص: ( ْرن ضه٣ٍؿٚ  ٔ) 

( ، جُٔٓث٤ُّٞس جُطر٤س ٝأناله٤حش جُطر٤د 66ٔ/ٍٖٗـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ٚك٤ف ِْٓٓ )( ٕ)

 ٘6٘. 
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ّٕ ئيٕ  ٢ُٝ ج٣ٍُٔٝ ، أٝ جٓط٘حػٚ ػٖ جإليٕ ، ك٢ قحٍ أ٤ِّٛس ج٣ٍُٔٝ ٝأ

لس جٍُٗػ٤ّس  ّٛ ٍَ ٜٓ٘ٔح كحهىجً ُِ ، الؽٍ ًايٕ جألؾ٘ر٢ّ ٝجٓط٘حػٚ  ذؿحٓغ ًٕٞ ً

  جُط٢ ٣٘رـ٢ ػ٤ِٜح ئيٗٚ ٝجٓط٘حػٚ .

ّٕ َقّن جإليٕ ك٢ ئؾٍجء جُؼ٤ِٔحش جُطر٤س  ف ٖٓ ؾ٤ٔغ ٓح ضوىّ أ ٣ٝطَّٟ

ٌّ٘ ذح٣ٍُٔٝ  َّْ كال جػطرحٌ إليٕ أ١ ٖهٙ  –ًُُي  ئيج ًحٕ أٛالً  –نح ٖٝٓ غ

ُْ ٣ؼطرٍ جٍُٗع ئيٗٚ ، ٝٓػحٍ يُي ئيج أيٕ أل ج٣ٍُٔٝ ذاؾٍجء ػ٤ِّٔس ٠ر٤ٍس 

َّٕ ئيٗٚ ٣ؼطرٍ ْحهطحً؛ ٌُٞٗٚ  ألن٤ٚ ، قحٍ أ٤ِّٛس ج٣ٍُٔٝ ٝػىّ ٓٞجكوطٚ ، كا

ّٙ ذح٣ٍُٔٝ  ٍَ ٍٖػ٢ ، كحُكن ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٓهط ؿ٤ٍ ٓٓطٍ٘ى ػ٠ِ أٚ

ٝقىٙ . 
(ٔ)

 

 ٓط٠ جٗؼىٓص جأل٤ِّٛس ، كإ جإليٕ ال ٣ٌٕٞ ٖٓ قّن ج٣ٍُٔٝ . ٝ

ٝٓ٘غ جُطر٤د ٖٓ ئؾٍجء جُؼَٔ جُطر٢ وٕٝ ئيٕ ال ٣ٔ٘غ جُكؿٍ ػ٠ِ 

 ج٣ٍُٔٝ ج١ًُ ٣ه٠ٗ جٗطٗحٌ ٍٓٞٚ كًٜج أٍٓ آنٍ ؿ٤ٍ جُؼالؼ . 

ًٔح أٗٚ ال ٣٘حك٢ جُوٍٞ ذٞؾٞخ جُطىج١ٝ ك٢ قحُس جٌٍُٟٝز ألٕ ٓؼ٠٘ 

 جُٞؾٞخ ئغْ جُطحٌى 

ًّ انمشٌض ثاو  ٍا : إرن ون

ٖٓ ٌقٔس هللا ضؼح٠ُ إٔ جػطرٍش ج٣ٍُٗؼسُ جإلْال٤ّٓس جُٞال٣س ػ٠ِ جُـ٤ٍ 

ك٢ قحٍ ػؿُ يُي جُـ٤ٍ ػٖ جُ٘ظٍ ك٢ ٓٛحُكٚ ، ُْٝ ٣أيٕ هللا ذاػطحتْٜ 

٠ َقط٠َّ ئِيَج ذََِـُٞج  َٓ ٤َُْطَح جْذطَُِٞج ج َٝ أٓٞجُْٜ قط٠ ٣إّٗ ْٜٓ٘ جٍُٖى، هحٍ ضؼح٠ُ : }

ـَ كَاِ  ح ٌَ {)جُ٘ٓحء: ٖٓ ج٣٥سجُِّ٘ ْْ ُٜ جَُ َٞ ْٓ َ ْْ أ ِٜ ىجً كَحْوكَؼُٞج ئ٤َُِْ ْٖ ٌُ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ْْ ُ ط ْٓ  (.ْٕٙ آَٗ

ًٝٔح إٔ ػ٠ِ ج٢ُُٞ قلع جُٔحٍ، كًٌُي ػ٤ِٚ قلع جُرىٕ.
(ٕ)

 

ٝجٓطىجوجً ًُٜٙ جُوحػىز كوى جٖط٠ٍ جُلوٜحء إلذحقس جُؼَٔ جُطر٢ّ إٔ ٣أيٕ 

ٍَ ُإليٕ .   ٢ُٝ ج٣ٍُٔٝ ٓط٠ ًحٕ ج٣ٍُٔٝ ؿ٤ٍ أٛ

                                                           

   . ٕٕ٘: ٘  ٕ٘ٗأقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤س ٘  ( ٔ)

 (   ٘ٗ/٘ألقٌحّ جُوٍإٓ ُِو٠ٍر٢ )جُؿحٓغ ( ٕ)
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َ  ذٛر٢ ٤ُّ ذحذ٘ٚ ،  كوى هحٍ جُٗحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ : "ُٝٞ ؾحء ٌؾ

ٍٕ أٝ ٠ر٤د ، كوحٍ : جنطٖ ًٛج ، أٝ  ٝال ًِٓٔٞٚ ، ٤ُّٝ ُٚ ذ٢ُٞ ئ٠ُ نطح

ذ١ُّ 
(ٔ)

ًٛج جُؿٍـ ُٚ ، أٝ جهطغ ًٛج جُطٍف ُٚ ٖٓ هٍقس ذٚ  كطِق ، ًحٕ  

ػ٠ِ ػحهِس جُطر٤د ، ٝجُهطحٕ و٣طٚ ، ٝػ٤ِٚ ٌهرس  .." 
(ٕ)

 

ٖٞٔ جُطر٤د ٝجُهطحٕ ، ئي ُْ ٣ٌٖ جإليٕ ٖٓ  -ٌقٔٚ هللا–ى أّٗٚ ك٘ؿ

 ج٢ُُٞ . 

: "ٝئٕ نطٖ ٚر٤حً ذـ٤ٍ ئيٕ ٤ُّٝٚ ، أٝ هطغ  -ٌقٔٚ هللا–ٝهحٍ جذٖ هىجٓس 

ِْؼَسً  ِْ
(ٖ)

ش ِؾَ٘ح٣طُٚ ،   ٍَ َٓ ٍٕ ذـ٤ٍ ئيٗٚ  أٝ ٖٓ ٚر٢ ذـ٤ٍ ئيٕ ٤ُّٝٚ ، كَ ٖٓ ئٗٓح

ٍٕ ك٤ٚ ، ٝئٕ كؼ ٝال٣س   َ يُي جُكحًْ  أٝ ٖٓ ُٖٚٞٔ ، ألّٗٚ هطغ  ؿ٤ٍ ٓأيٝ

ُٚ ، ُْ ٣ٟٖٔ ، ألّٗٚ ٓأيٕٝ ك٤ٚ ٍٖػحً"  ػ٤ِٚ ، أٝ كؼِٚ ٖٓ أيٕ
.( (ٗ

 

ك٢ ٍْج٣ِس جُِهطَحٕ : "كإ أيٕ ُٚ إٔ ٣هط٘ٚ ...  -ٌقٔٚ هللا–ٝهحٍ جذٖ جُو٤ْ 

ً ػحهالً ، ُْ ٣ٟٔ٘ٚ ؛ ألٗٚ أْو١ قوٚ ذحإليٕ ك٤ٚ ، ٝئٕ ًحٕ  كإ ًحٕ ذحُـح

ٚ ال ٣ؼطرٍ ئيٗٚ ٍٖػحً" ٚـ٤ٍجً ٞٔ٘ٚ ؛ ألٗ
(٘)

 

ٍَ ُإليٕ ، كاّٗٚ ال ٣كَ جإلهىجّ  َّٛ أٗٚ ٓط٠ ًحٕ ج٣ٍُٔٝ ؿ٤ٍ أٛ كطك

 ػ٠ِ جإلؾٍجء جُطر٢ ، ئالّ ذؼى ئيٕ ٤ُّٝٚ . 

 

 

                                                           

ٓحوز ذط١  )ُٓحٕ جُؼٍخ   ؿ٤ٍٙ ٣َرُّطٚ ذَطحًّ ئيج ٖوّٚ ( .ذ١ : ٣وحٍ : ) ذ١ََّ جُؿٍـ ٝ( ٔ)

 . ٓحوز ذ١ . ُٕٓٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ ٘ . ٓحوز ذ١ََّ ، ج 6٘ٔ، جُوحِٓٞ  جُٔك١٤ ٘ (ٕٔٙ/6)

 (. ٘ٙ/ٙجألّ ُِٗحكؼ٢  )( ٕ)

َّٖن ٣ٌٕٞ ك٢ جُؿِى .  (ٖ) َُ جُـىّز ، ٝذحُلطف  ِّٓؼس ذٌٍٓ ج٤ُٖٓ ٣َحوزُ ضكىظ ك٢ جُؿٓى ٓػ جُ

جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ ٘  . ٓحوز ِْغ ،6ٕٗ( ، جُوحِٓٞ جُٔك١٤ ٘ ٓٙٔ/6) ٍخُٓحٕ جُؼ

 .ٓحوّز ِْغ 6ٓٔ

 ( . 6ٔٔ/6جُٔـ٢٘ الذٖ هىجٓس  )( ٗ)

 ( .6ٔٔ/6( جُٔـ٢٘ الذٖ هىجٓس ) ٘)



 

 

  ٙ66 

 

 

 السيدة دمحم فرجد/ إذن ولي األمر في اإلجراءات العالجية والعمليات الطبية في الفقه      

 

ٝال نالف ذ٤ٖ جُلوٜحء إٔ ج٢ُُّٞ ئٗٔح ٣طٍٛف ذٔح ك٤ٚ جُـرطس ٝجُِٔٛكس 

ٚ٤ُُٞٔ
(ٔ)

ٍَ جُْ  ح َٓ ذُٞج  ٍَ ال ضَْو َٝ ٢َِٛ ، ٝيُي ُوُٞٚ ضؼح٠ُ: } ِْ ئِالَّ ذِحَُّط٢ِ  ٤َط٤ِ

 َٓ (. ٝجُٔؿٕ٘ٞ ك٢ ٓؼ٠٘ جُٛـ٤ٍٖٗ{)جالٍْجء: ٖٓ ج٣٥سُٖ أَْق
(ٕ)

 . 

ً : ) ٓح ٖٓ ػرٍى  –٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ  –ٝػٖ ٓؼوَ ذٖ ٣ٓحٌ  ٍٓكٞػح

ّ هللا ػ٤ِٚ  ٍَّ ٣ٓطٍػ٤ٚ هللا ٌػ٤ّس ٣ٔٞش ٣ّٞ ٣ٔٞش ٝٛٞ ؿحٔ ٍُػ٤ّطٚ ئال ق

جُؿَّ٘س (
(ٖ)

 . 

ٍف ػ٠ِ جٍُػ٤َّس ٠ٞ٘ٓ ذحُِٔٛكس ُِٝوحػىز جُٔؼٍٝكس : جُطٛ
(ٗ)

ك٘لحي  ،

ٖ ٓ٘لؼسً ٓح ، ٝؾد  ّٔ كٚ ، كإ ضٟ ٍّ ف ج٢ُُٞ ٓؼَِّن ػ٠ِ جُٔ٘لؼس ك٢ ضٛ ٍّ ضٛ

ًٍ ٓطٍوو ذ٤ٖ جٌٍُٟ ٝجُؼرع  كٚ ق٤٘ث ٍّ وّ ؛ ألٕ ج٢ُُٞ ٗحظٍ ٝضٛ ٌُ ض٘ل٤ًٙ ، ٝئال 

، ًٝالٛٔح ٤ُّ ٖٓ جُ٘ظٍ ك٢ ٢ٖء
(٘)

  . 

ؾٍجء جُطر٢ّ ٤ُُٞٔٚ ػ٠ِ نالف ٝػ٤ِٚ كٔط٠ جٓط٘غ ج٢ُُّٞ ػٖ جإليٕ ذحإل

ّٕ جٓط٘حػٚ ْحه١ ال ػرٍز ذٚ .   ٓوط٠ٟ جُكع ٝجُـرطس ، كا

ّْس ُ٘وَ جُىّ ئ٠ُ ٓٛحخ ك٢ قحوغٍس أٝ  ٝٓػحٍ يُي قحُس جُكحؾس جُٔح

ؿ٤ٍٛح ، ذ٤٘ٔح ٣ٍكٝ ٤ُّٝٚ ئػطحءٙ جُىّ . 
(ٙ)

 

                                                           

( ، 6ٙ/٘( ، ٓٞجٛد جُؿ٤َِ )6ٔ/٘( ، جُطحؼ ٝجإل٤ًَِ )ٖٓ٘/ٗ( ذىجتغ جُٛ٘حتغ )ٔ)

 ( .6ٙٗ/ٖ( ، ٌٝٝٞس جُطحُر٤ٖ )6ٕٖ/ٔجًُٜٔخ )

 . 6٘ٔ( ، ضكلس جُٔٞوٝو ذأقٌحّ جُُٔٞٞو ٘ 6ٗٗ/ٖ( ًٗق جُو٘حع ) ٕ)

( ٖٙٔ/ٖٔ( ٚك٤ف جُرهح١ٌ ك٢ ًطحخ جألقٌحّ ذحخ ٖٓ جْطٍػ٠ ٌػ٤س كِْ ٣٘ٛف )ٖ)

، ٝٚك٤ف ِْٓٓ ًطحخ جإل٣ٔحٕ ذحخ جْطكوحم جُٞج٢ُ جُـحٔ ٍُػ٤طٚ جُ٘حٌ  6ٔ٘ٔذٍهْ 

 . ٕٗٔ( ذٍهْ ٕ٘ٔ/ٔ)

،  ٕٔٔ، ٝجألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ ٢٠ٞ٤ُِٓ ٘  6ٖٔٗؿ٤ْ ٘ ( جألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ الذٖ ٗ)

، جُٞؾ٤ُ  6ٖٓ، ٍٖـ جُوٞجػى جُلو٤ٜس ٌُُِهح ٘  ٍٕٖٗـ جُٔؿِس ٤ُِْٓ ٌْطْ ذحَ ٘ 

 . 6ٖٗك٢ ئ٣ٟحـ هٞجػى جُلوٚ ج٤ٌُِس ُِرٌٞٗٞ ٘ 

 . 6ٖٓ( ٍٖـ جُوٞجػى جُلو٤ٜس ٌُُِهح ٘ ٘)

  6ٓٔهللا ػ٘ح٣س هللا دمحم ٘ جالٗطلحع ذأؾُجء ج٥و٢ٓ ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ُؼٛٔص  (ٙ)

ٛـ ، أقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤ّس ٕٔٗٔ/ٔٔ/ٕٔك٢  6/٘/6ٙهٍجٌ ٓؿٔغ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ٌهْ 

 ٕ٘٘ٔ . 
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ًًُٝي ٓط٠ أيٕ ج٢ُُّٞ ذاؾٍجء ٠ر٢ّ ٤ُُٞٔٚ ػ٠ِ نالف ٓوط٠ٟ جُكعّ 

  أٝ ذٔح ضّٔكٝ جٌٍُٟ ك٤ٚ ، كاٗٚ ال ػرٍز ذايٗٚ ٝجُـرطس،

ٍٞ ٖٓ أػٟحء ٤ُٞٓٚ ، أٝ جُطرٍع ذٚ  ٝٓػحٍ يُي ئيٕ ج٢ُُٞ ذحْطوطحع ػٟ

َّٕ ج٢ُُّٞ ئٗٔح ٣وّٞ ػ٠ِ ٌػح٣س ٓٛحُف ٤ُٞٓٚ ٝٗوَ  ، كإ ئيٗٚ ال ه٤ٔس ُٚ ؛ أل

 جُؼٟٞ ٓ٘ٚ ال ٣٘طٟٞ ػ٠ِ أو٠ٗ ِٓٛكٍس ُٚ ، ك٤هٍؼ ػٖ قىٝو جُٞال٣س . 

إ ئيٕ ج٢ُُٞ ٣ٓو١ ك٢ قحالش جإلْؼحف جُط٢ ضطؼٍٜ ك٤ٜح ًًُٝي ك

 ق٤حز ٤ُٞٓٚ ُِهطٍ. 

َّٕ ج٣ٍُٔٝ ال  ٝٓٔح ٣ٔ٘غ جػطرحٌ ئيٕ ج٢ُُٞ جٗؼىجّ أ٤ِٛطٚ ؛ كاٗٚ ئيج ضوٌٍ أ

٣ؼطى ذايٗٚ ك٢ قحٍ ػىّ أ٤ِٛطٚ كاٗٚ ٣٘ر٢٘ ػ٠ِ يُي ػىّ جػطرحٌ ئيٕ ج٢ُُٞ 

ٍ  ػ٘ٚ   جُلحهى ُأل٤ِّٛس ؛ ألٗٚ ذَىَ

 اَرن: ششوط أههٍة

٣ٗط٠ٍ ُٛكس جإليٕ أ٤ِٛس ج٥يٕ ْٞجء ًحٕ ج٣ٍُٔٝ أٝ ٤ُٝٚ ، ُٝطكون 

 ًٛٙ جأل٤ِٛس  ٠ٍٖحٕ:

ٍٝ :جُؼوَ : ٝٛٞ ج٠ٍُٗ جألٍٝ ٖٓ ٠ٍٖٝ جُط٤ٌِق ، ٝكحهىٙ ال ٣ؼٍف جأل

ؾِد ِٓٛكس ٝال وٌء ٓلٓىز ، ًُُٝي  هحٍ ػ٤ِٚ جُٛالز ٝجُٓالّ ) ٌكغ جُوِْ 

جُٛـ٤ٍ قط٠ ٣ٌرٍ ٝػٖ جُٔؿٕ٘ٞ  ػٖ غالغس ػٖ جُ٘حتْ قط٠ ٣ٓط٤وع ٝػٖ

 قط٠ ٣ؼوَ أٝ ٣ل٤ن ( ٝٛإالء ٣ٗطًٍٕٞ ك٢ كوى جُؼوَ ج٤ُُٔٔ.

ٝ ؿ٤ٍ ٤ُٔٓ ٤ُّ ُٚ أ جُػح٢ٗ : جُرِٞؽ : كحُٛر٢  ْٞجء ًحٕ ٤ُٔٓ

جإلوٌجى جٌُحَٓ ُِط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُٔٛحُف ٝجُٔلحْى  هحٍ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س  : 

ٌُٖ يجى ألٗٚ ُْ  ٕ ُٚ كْٜ ٝض٤٤ُٔ" ّ ٌكغ جُوِْ ػٖ جُٛر٢ قط٠ ٣كطِْ ٝئٕ ًح

٣طْ كٜٔٚ ٝألٕ جُؼوَ ٣ظٍٜ ك٢ جُ٘حِ ٤ٖثح ك٤ٗثح ْٝٛ ٣هطِلٕٞ ك٤ٚ كِٔح ًحٗص 

 . "جُكٌٔس نل٤س ٝٓ٘طٍٗز ه٤ىش ذحُرِٞؽ 
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ٝهى ؾحء هٍجٌ ٤ٛثس ًرحٌ جُؼِٔحء ك٢ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س ذحُطأ٤ًى 

 ػ٠ِ ٣ًٖٛ ج٤٠ٍُٖٗ جُؼوَ 

ػ٠ِ أٗٚ " ال ٣ؿَٞ ئؾٍجء ػ٤ِٔس ؾٍجق٤س ئال ٝجُرِٞؽ ، ٝٗٙ جُوٍجٌ 

 ذايٕ ج٣ٍُٔٝ جُرحُؾ (
(ٔ)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ٛـ . ك٢ جُىٌٝز جُػحُػس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ٝجُٔ٘ؼوىز ٗٓٗٔ/٘/ٕٙٝضح٣ٌم  6ٔٔهٍجٌ ٌهْ  ( ٔ)

 . ذح٣ٍُحٜ
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  انسادسانمثحث 

 ششوط اإلرن انطثًّ

  األول : أن ٌصذس ممه نه انحق

ُٕ ٚحوٌجً ٖٓٔ ُٚ جُكن ك٢ جإليٕ  ٍ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ إٔ ٣ٌٕٞ جإلي ّٝ ٝأ

 ذحإلؾٍجء جُطر٢ ٝٛٞ ج٣ٍُٔٝ ٗلٓٚ ، أٝ ٤ُّٝٚ . 

ّٕ جإليٕ ٤ٌُٕٞ ٓؼطرٍجً كاٗٚ الذُىَّ ٖٓ ٚىٌٝٙ ٖٓٔ ُٚ جُكن ٝجٍُٔجو ٛ ٘ح أ

 . ٝػ٤ِٚ كاّٗٚ ال ٣ؼطرٍ ئيٕ ٖٓ ْٟٞ ج٣ٍُٔٝ ، أٝ ٤ُّٝٚ . 

ًًُٝي كإ ج٢ُُّٞ ال ٣ؼطرٍ ئيٗٚ قحٍ أ٤ِّٛس ج٣ٍُٔٝ . 
(ٔ)

 

جأل٤ِّٛس ُألٍٓ جُٛالق٤ّس ُٚ ، ٣وحٍ ٛٞ  جُػح٢ٗ : إٔ ضطكون أ٤ِٛس ج٥يٕ

َ  ًٌُج أ١ ٓٓطك نٌّ ُٚ . أٛ
(ٕ)

 

ٝضٓطؼَٔ جأل٤ِّٛس ك٢ جالٚطالـ ُِىالُس ػ٠ِ ٚالق٤ّس جإلٗٓحٕ ألٕ 

كحضٚ ٓؼطرٍز ٍٖػحً  ٍّ  ٣ٌٕٞ كؼِٚ ٝضٛ

ٝالذى ك٢ جُٗهٙ ج١ًُ ٣أيٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢ّ ٖٓ إٔ ضطٞكٍّ ك٤ٚ أ٤ِّٛس 

جإليٕ ذٚ ، قط٠ ٣كٌْ ذحػطرحٌ ئيٗٚ  ٣ٝٓط١ٞ ك٢ يُي ج٣ٍُٔٝ ٗلٓٚ ، أٝ 

. ّٚ٤ُٝ
 (ٖ)

  

                                                           

 ( . ٔٔ/ٖ( جُٔىنَ جُلو٢ٜ جُؼحّ ٌُُِهح ) ٔ) 

ٓحوّز أَٛ ،  ٕ٘ٗٔ( ٓحوّز أَٛ ، جُوحِٓٞ جُٔك١٤ ٘ ٖٓ/ٔٔ)( ُٓحٕ جُؼٍخ ٕ)

 .ٕٖ/ٔ، جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ) ٔٔجُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ ٘ 

 ( ٖ) 6ٕ، جُوحِٓٞ جُلو٢ٜ ُٓؼى١ أذٞ ؾ٤د ٘  6ٙ(ٓؼؿْ ُـس جُلوٜحء ٘ ٖ)

ّْٓ كوٜحء جُك٘ل٤ّس جأل٤ِّٛس ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ : أ٤ِّٛس أوجء، ٝأ٤ِّٛس ٝؾٞخ ٢ٛٝ ٚالق٤ّس  ًٛج ٣ٝو

ُٞؾٞخ جُكوٞم جٍُٔٗٝػس ُٚ أٝ ػ٤ِٚ . ٝأ٤ِّٛس جألوجء ضٌٕٞ هحٍٚزً ًٝحِٓسً ، جإلٗٓحٕ 

كحُوحٍٚز ضٍؾغ ئ٠ُ جُؼوَ جُوحٍٚ ٝٛٞ ٓكىٝو ذٖٓ جُط٤٤ُٔ ، ٝضؼطٔى ج٤ِٛس جالوجء جٌُحِٓس 

ػ٠ِ جُؼوَ جٌُحَٓ ٝٛٞ ٓكىو ذٖٓ جُرِٞؽ ) جٗظٍ كٞجضف  جٍُقٔٞش ذٍٗـ ِْٓٓ ُؼرى 
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٠ٍ ُطكون ًٛٙ جأل٤ِّٛس ٠ٍٖحٕ : ٛٔح جُرِٞؽ ، ٝجُؼوَ ، ٝٛٔح ٣ُٝٗط

 ٠ٍٖح جُط٤ٌِق

كلحهىٙ ٓؼىّٝ جأل٤ِّٛس ؛ ٝيُي ألٗٚ ال ٣ؼٍف ِٓٛكطٚ ٖٓ  :أوالً : انعقم

ٞىٛح ، ٝال ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ذ٤ٍّ٘س ٖٓ أٍٓٙ ق٤ٖ ٣أيٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢ 

 ُؼىّ ٝؾٞو جُوٛى ػ٘ىٙ . 

كَِغ جُوِْ ػٖ غالغٍس ، ٝهى ذ٤ّٖ جٍٍُْٞ ملسو هيلع هللا ىلص ٌُ  ٌكغ جُط٤ٌِق ػ٘ٚ ذوُٞٚ : ) 

قط٠ ٣ٌرٍ ، ٝػٖ جُٔؿٕ٘ٞ قط٠ ػٖ جُ٘حتْ قط٠ ٣ٓط٤وع ، ٝػٖ جُٛـ٤ٍ 

( . ٣ل٤ن
(ٔ)

 

َّٕ جُؿٕ٘ٞ  ّٙ أَٛ جُؼِْ ػ٠ِ أ ٣ِٓد جُٞال٣حش ٝجػطرحٌ جألهٞجٍ.ٝهى ٗ
(ٕ)

 

  ّ ّ  ُٝؿ٘ٞٗٚ ٝهص  ٓؼِٞ كٔح هحُٚ ك٢  ٝجُٔؿٕ٘ٞ ئيج ًحٕ إلكحهطٚ ٝهص  ٓؼِٞ

قحٍ ئكحهطٚ كٜٞ ٓؼطرٍ ٝٓح هحٍ ك٢ قحٍ ؾ٘ٞٗٚ ُْ ٣ؼطرٍ ؛ ألٗٚ قحٍ ئكحهطٚ ٤ُّ 

 ٓؿ٘ٞٗحً ذى٤َُ جُكى٣ع جُٓحذن 

َّٕ جُٛر٢َّ ال هٛى ُٚ ، ٝال كْٜ ًٔح ضوىَّّ . ًٝٛج ٣َٗٔ  :ثاوٍاً : انثهىغ أل

ّٕ ج٤ُُّٔٔ ٓغ ًٞٗٚ ٣لْٜ ٌُٖ كٜٔٚ ُْ   ٣ٌَٔ . جُٛر٢ّ ج٤ُُّٔٔ ٝؿ٤ٍ ج٤ُُّٔٔ، أل

                                                                                                                                   

( ٔٙٔ/ٕط٤ٞٞف ٍٖـ جُط٘و٤ف ُٛىٌ ج٣ٍُٗؼس جُرهح١ٌ )( ، جُٙ٘ٔ/ٔجُؼ٢ِ جألٗٛح١ٌ )

   (ٕٓ٘، أقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤ّس ٘  ٖٓ، ٓهطٍٛ جُٔ٘حٌ ٣ُُٖ جُى٣ٖ جُكِر٢ ٘ 

، ٝك٤ٚ ػٖ جُٔرط٠ِ قط٠ ٣رٍأ ذىٍ جُٔؿٕ٘ٞ ، ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢  66ٖٗ( ْٖ٘ أذ٢ وجٝو  ٔ) 

،  6ٕٗٙٗ( ذٍهْ ٗٙٔ،  6ٔٔ/ٙ، ٓٓ٘ى أقٔى ) ٕٔٗٓ، ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ  ٕٖٖٗ

( ٝهحٍ ًٛج قى٣ع 6٘/ٕٝك٤ٚ ػٖ جُٛر٢ قط٠ ٣ؼوَ ، جُٔٓطىٌى ُِكحًْ ) ٕ٘ٓٔ٘

ٚك٤ف ػ٠ِ ٠ٍٖ ِْٓٓ ُْٝ ٣هٍؾحٙ ٝٝجكوٚ جًُٛر٢ . ًِْٜ ٖٓ ٣ٍ٠ن قٔحو ذٖ ِْٔس ػٖ 

قٔحو ذٖ أذ٢ ٤ِْٔحٕ ػٖ ئذٍج٤ْٛ ػٖ جألْٞو ػٖ ػحتٗس ذٚ ٌٝؾحٍ جُكى٣ع ًِْٜ غوحش 

( ، ٓؿٔغ ٕٕٔ/ٕٔ: كطف جُرح١ٌ )رحِ . جٗظٍٝهى ٌٝو ػٖ ػ٢ِ ٝجذٖ ػٖٓ ٌؾحٍ ِْٓٓ . 

( ٗ/ٕ( . ّٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ك٢ ئٌٝجء جُـ٤َِ )ٗٙٔ/ٗ( ، ٗٛد جٍُج٣س )ٕٔ٘/ٙجُُٝجتى )

  . 66ٕذٍهْ 

( ، ػٞجٌٜ جأل٤ِّٛس ػ٘ى جأل٤٤ُٖٞٚ 6ٙٔ/ٕجُط٣ِٞف ػ٠ِ جُط٤ٞٞف ُِطلطحَج٢ٗ ) (ٕ)

        . 6٘ٔجُُٔٞٞو ٘ ، ضكلس جُٔٞوٝو ذأقٌحّ  6ُِٙٔىًطٌٞ ق٤ٖٓ نِق جُؿر١ٌٞ ٘  
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ِو١ ج٣ٍُٗؼسُ  -ٌقٔٚ هللا  –هحٍ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤ّس  ْٓ : ".. ذَ هى ضُ

ً ُٔ٘ح٠  ً ػ٘ٚ ؛ ٝٞرطح َ ك٤ٚ أوجز جُؼِْ ٝجُوىٌز ضهل٤لح ُٔ ٌْ ٖ ُْ ضَ ّٔ جُط٤ٌِق ػ

جُط٤ٌِق ، ٝئٕ ًحٕ ض٤ٌِلٚ ٌٓٔ٘حً، ًٔح ٌكغ جُوِْ ػٖ جُٛر٢َّ قط٠ ٣كطِْ ٝئٕ 

ّٕ جُؼوَ ٣ظٍٜ ك٢ جُ٘حِ  ًحٕ ُٚ كْٜ ٝض٤٤ُٔ ، ٌُٖ يجى ألٗٚ ُْ ٣طْ كٜٔٚ ، ٝأل

ح ًحٗص جُكٌٔس نل٤ّس ٝٓ٘طٍٗزً ه٤ُّىش  ّٔ ً  ْٝٛ ٣هطِلٕٞ ك٤ٚ ، كِ ً ك٤ٗثح ٤ٖثح

ذحُرِٞؽ" كر٘حء ػ٠ِ يُي كاّٗٚ ال ٣ؼطى ذايٕ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ذحُـحً ػحهالً ، ٝأٝٞف 

ً ػحهالً ُْ ٣ٟٔ٘ٚ ؛ ألٗٚ أْو١ َقوّٚ  يُي جذٖ جُو٤ْ ذوُٞٚ : "... كإ ًحٕ ذحُـح

ذحإليٕ ك٤ٚ ، ٝئٕ ًحٕ ٚـ٤ٍجً ٞٔ٘ٚ ؛ ألّٗٚ ال ٣ؼطرٍ ئيٗٚ ٍٖػحً .."  
(ٔ)

 

ئ٠ُ أ٤ِّٛس ج٥يٕ ذًًٍ ٤٠ٍٖٜح : جُؼوَ ، ٝجُرِٞؽ .  –ٌقٔٚ هللا  –كأٖحٌ 

ً . ٝٛ٘ح ٣٘طوَ قن  َّْ كٍؽ ػ٠ِ يُي ْو٠ٞ ئيٕ جُٛر٢ ٝػىّ جػطرحٌٙ ٍٖػح غ

أّٗٚ ال ٣ؿَٞ ئؾٍجء  جُؼِٔحء " جإليٕ ئ٠ُ ج٢ُُٞ ، ٝهى ؾحء ك٢ هٍجٌ ٤ٛثس ًرحٌ

ػ٤ِّٔس ؾٍجق٤ّس ئالّ ذايٕ ج٣ٍُٔٝ جُرحُؾ جُؼحهَ ْٞجًء ًحٕ ٌؾالً أّ جٍٓأز ، كإ 

ُْ ٣ٌٖ ذحُـحً ػحهالً كرايٕ ٤ُّٝٚ"
(ٕ)

 

 انثانث : أن ٌكىن انمأرون ته مششوعاً 

ً ، كإ ًحٕ  ٖٓ ٠ٍٖٝ جإليٕ جُطر٢ّ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔأيٕٝ ذٚ ٍٓٗٝػح

ٓحً ، كاّٗٚ ال ٍّ   ٣ُؼطرٍ ًٛج جإليٕ  ٝال ٣ُؼطَىُّ ذٚ . ٓك

َّٕ ج٣ٍُٗؼس ئّٗٔح أذحقص ُِطر٤د إٔ ٣ُرحٍٖ ؾْٓ ج٣ٍُٔٝ ،  ٝيُي أل

ح ق٤ٖ  ّٓ ً ُِٔلحْى جُٔطٞهّغ قُٜٛٞح . أ ٣ٝؼحُؿٚ ألؾَ ؾِد جُٔٛحُف ، ٝوكؼح

َّٕ ػِّس ئذحقس ػَٔ  ً ئ٠ُ ٓلحْى ػظ٤ٍٔس ، كا ل٤ٟح ُٓ ٣ٌٕٞ ضكو٤ن ًٛٙ جُٔٛحُف 

جُطر٤د ض٘طل٢ . 
(ٖ)

 

                                                           

 .((  ٖ٘ٗ/ٓٔٓؿٔٞع كطحٟٝ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤ّس )( ٔ)

ٛـ . ك٢ جُىٌٝز جُػحُػس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ٝجُٔ٘ؼوىز ٗٓٗٔ/٘/ٕٙٝضح٣ٌم  6ٔٔهٍجٌ ٌهْ ( ٕ)

 ذح٣ٍُحٜ .

،  ٕٗ، جألقٌحّ جٍُٗػ٤ّس ُألػٔحٍ جُطر٤ّس ٘  6ٖٕ( جُطىج١ٝ ٝجُٔٓث٤ُٞس جُطر٤ّس ٘ ٖ)

 . ٕٗ٘،  ٗٓٔر٤ّس ٘ أقٌحّ جُؿٍجقس جُط
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إٔ ٣أيٕ ألقٍى ذإٔ ٣ُرحٍٖ ػ٤ِٚ ٤ٖثحً  ًًُٝي كاّٗٚ ٤ُّ ٣ٍُِٔٝ جُكن ك٢

ٓٚ هللا. ٝيُي ألٕ ؾٓى جإلٗٓحٕ ئٗٔح ٛٞ ِٓي هلل ضؼح٠ُ ؛ ًٔح هحٍ  ٍَّ ح ق ّٔ ٓ

 }  ٍ ٢ٍَْٖء هَِى٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ  َّٖ ِٜ ح ك٤ِ َٓ َٝ  ِٜ ٌْ َ جأْل َٝ جِش  َٝ ح َٔ َّٓ ُِْي جُ ُٓ  ِ ضؼح٠ُ : }َّلِلَّ

ف ك٢ ِٓيٍ ٕٓٔ)جُٔحتىز: ٍّ ٓٚ ٓحٌُٚ .  ( . ٝال ٣كّن ألقٍى إٔ ٣طٛ ٍّ  ذٔح ٣ك

ٍ ذٔؼ٤ٍٛس إٔ  -ٌقٔٚ هللا  –هحٍ جذٖ قُّ  ِٓ : "ككٍجّ ػ٠ِ ًَ ٖٓ أُ

ٍ٘ هلل ضؼح٠ُ ، ٤ُّٝ ُٚ ذًُي ػًٌ ،  ٣أضٍٔ ذٜح ، كإ كؼَ كٜٞ كحْن ػح

ٍ٘ هلل ضؼح٠ُ ، ًًُٝي ج٥ٍٓ ك٢ ٗلٓٚ ذٔح ُْ ٣رف هللا ضؼح٠ُ  ُٚ ، كٜٞ ػح

. كحْن"
(ٔ)

  

ٌ جُلوٜحء أ ٍّ َّٕ جإليٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢ّ ال ٣ؼطىّ ذٚ ٓط٠ ٝذ٘حء ػ٠ِ يُي ه

 .ًحٕ جإلؾٍجء ؿ٤ٍ ٍٓٗٝعٍ 

ٍٞ ُْ  -ٌقٔٚ هللا  –هحٍ جذٖ جُو٤ْ  : "كاٗٚ ال ٣ؿَٞ جإلهىجّ ػ٠ِ هطغ ػٟ

٣أٍٓ هللا ٌُْٝٞٚ ذوطؼٚ ، ٝال أٝؾد هطؼٚ، ًٔح ُٞ أيٕ ُٚ ك٢ هطغ أيٗٚ ، أٝ 

يٕ .."  أٚرؼٚ، كاٗٚ ال٣ؿَٞ ُٚ يُي ، ٝال ٣ٓو١ جإلغْ ػ٘ٚ ذحإل
(ٕ)

. 

 انشاتع : أن ٌكىن اإلرن محذداً 

ٖٓ ٠ٍٖٝ جإليٕ جُطر٢ّ إٔ ٣ٌٕٞ جإليٕ ٓكىوجً ، ًإٔ ٣وٍٞ ج٣ٍُٔٝ 

 أيٗص ُي ذؼالؼ ًًج  ُِطر٤د :

كإ ُْ ٣ٌٖ جإليٕ ٓكىوجً ذَ ًحٕ ٓطِوحً ، ذإٔ هحٍ ج٣ٍُٔٝ ُِطر٤د أيٗص 

ُٔؼح٣ٍٖٚ ُي ذلؼَ ٓح ٖثص ُؼالؾ٢ . كًٜج جإليٕ هى يٛد ذؼٝ جُرحقػ٤ٖ ج

ئ٠ُ أّٗٚ ئيٕ ٓؼطرٍ ٍٖػحً ؛ ألَّٗٚ ال كٍم ك٢ جإليٕ ػ٠ِ ٝؾٚ جإل٠الم أٝ ػ٠ِ 

ٝؾٚ جُطو٤٤ى ٓح وجّ إٔ جُٔأيٕٝ ذٚ ؾحتُ ٍٖػح .ً
(ٖ)

 

 ٝه٤ى يُي ذؼْٟٜ ذحُؼٍف . 

                                                           

 .  6ٔٗ/ٓٔجُٔك٠ِّ ) (ٔ)

  . ٖٙٔضكلس جُٔٞوٝو ذأقٌحّ جُُٔٞٞو ٘ ( ٕ)

 . ٖٕٗ،  ٕٕٗأقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤ّس ٘ ( ٖ)
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 َّٕ س كا ّٓ ٝج١ًُ ٣ظٍٜ ٢ُ ٛٞ ضه٣ٍؽ ًٛٙ جُٔٓأُس ػ٠ِ جًُٞحُس جُؼح

ؾٚ . ج٣ٍُٔٝ ُٔح أيٕ ُِطر٤د كٌأّٗٚ ًِٝٚ ك٢ ػال
(ٔ)

 

س ػ٠ِ ه٤ُٖٞ :  ّٓ  ٝهى جنطِق جُلوٜحء ك٢ جًُٞحُس جُؼح

،  ٝجُٔح٤ٌُّس،  جُوٍٞ جألٍٝ : إٔ جًُٞحُس جُؼحٓس ٚك٤كس . ٝهحٍ ذٚ جُك٘ل٤ّس

ٝٛٞ هٍٞ ػ٘ى جُك٘حذِس 
(ٕ)

. 

َّٕ جًُٞحُس جُؼحٓس ؿ٤ٍ ٚك٤كس ، ٝهحٍ ذٚ جُٗحكؼ٤ّس ٝٛٞ ،   جُوٍٞ جُػح٢ٗ :أ

جًُٔٛد ػ٘ى جُك٘حذِس
 (ٖ)

 . 

 ألدنّة : ا

س ذؼىّز أوٍُّس  ّٓ ٍ ْٝٛ ٖٓ ّٚكف جًُٞحُس جُؼح ّٝ ٍَّ أٚكحخ جُوٍٞ جأل جْطى

 ٜٓ٘ح :

س ُلع ػحّ ، كٛفَّ ك٤ٔح ٣ط٘حُٝٚ ، ًٔح ُٞ هحٍ ذغ ٓح٢ُ  ّٓ َّٕ ُلع جًُٞحُس جُؼح أ

ًِٚ
(ٗ)

 . 

س ؿ٤ٍ  ّٓ َّٕ جًُٞحُس جُؼح ٌ أ ٍّ ٍَّ أٚكحخ جُوٍٞ جُػح٢ٗ ْٝٛ ٖٓ ه ٝجْطى

 :  ٚك٤كس ذؼىّز أوُّس ٜٓ٘ح

َّٕ ك٢ ًٛٙ جًُٞحُس ؿٌٍجً ػظ٤ٔحً ، ٝنطٍجً ًر٤ٍجً ؛ ألّٗٚ ضىنَ ك٤ٚ ٛرس  أ

 .ٓحُٚ ٠ٝالم ٗٓحءٙ ك٤ؼظْ جٌٍُٟ 

  

                                                           

( . ٝهحٍ 6ٕٔ/ٕهحٍ ك٢ ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ػٖ جإليٕ : ) ٛٞ ض٤ًَٞ ٖٓ ؾٜس ج٥يٕ ( )( ٔ)

 . 6ًَٖٗ ئيٕ ... ( ٘ ك٢ جٍُٜٝ جٍُٔذغ : ) ٝجًُٞحُس ػوى ؾحتُ ، ألٜٗح ٖٓ ؾٜس جُٔٞ

( ٖٓ٘/ٔ( ، جًُٜٔخ ٤ٍُِٗج١َ )6ٖٕ/ٖ( ، ، جألّ ) 6ٖ٘/6(  ضٌِٔس ٌو جُٔكطحٌ )ٕ) 

( ،  جُلٍٝع 6ٖٔ/ٕ( ، جٌُحك٢ )ٕ٘ٓ/6، جُٔـ٢٘ الذٖ هىجٓس ) ٕٕ/ٌٗٝٞس جُطحُر٤ٖ )

 .(  ٖٖٓ/ٕ( ٍٖـ ٓ٘ط٠ٜ جإلٌجوجش ) ٖٙٙ/ٗالذٖ ٓلِف )

 ( .ٕ٘ٓ/6( ، جُٔـ٢٘ الذٖ هىجٓس )ٕٕٔ/ٕ( ، ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ )ٖٓ٘/ٔجًُٜٔخ )( ٖ)

 جٗظٍ جٍُٔجؾغ جُٓحذوس .( ٗ)
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  وىقش :

ًَّ جنطحٌ ج٤ًَُٞ جنط٤حٌجً ٓطِوحً ، ٝأٗحذٚ ٓ٘حخ ٗلٓٚ ، كٜٞ ًٔح  َّٕ جُٔٞ ذأ

 .ُٞ ػىو أٗٞجع جُطٍٛكحش

  انحشجٍح : 

ٍ ألٕ ك٢ ض ّٝ س ِٓٛكس جُظحٍٛ ٌؾكحٕ جُوٍٞ جأل ّٓ ٛك٤ف جًُٞحُس جُؼح

ًَّ جُٓلٍ ُٔىّز هى ضطٍٞ ، كإ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جًُٞحُس  ًر٤ٍز ًٔح ُٞ أٌجو جُٔٞ

ًَّ ًٛج ئال ٌُٔحٍ غوطٚ ذٚ  قلظحً ُٔح ٣ه٠ٗ كٞجضٚ أٝ ضأن٤ٍٙ  ٞ٣ ُْ ًَّ َّٕ جُٔٞ  أ

َّٕ ج٣ٍُٔٝ ُْ ٣ٌٖ ٤ُأيٕ ُِطر٤د  ٝٓح ْرن ٣ٌٖٔ ضطر٤وٚ ػ٠ِ جإليٕ جُطر٢ّ كا

ّ ئال ٌُٔحٍ غوطٚ ك٢ ئضوحٗٚ ، ٝٗٛكٚ ُٚ . كال ٣ظٍٜ ٓحٗغ ٖٓ ذحإليٕ جُؼح

 جػطرحٌ جإليٕ جُٔطِن .

جُهحّٓ : إٔ ٣ٌٕٞ جإليٕ ذِلع ٣ٍٚف أٝ ٖرٜٚ ٖٓ ٠ٍٖٝ جإليٕ ٠ٍٖ  

َّٕ جإليٕ جُطر٢ ٣٘وْٓ ٖٓ ق٤ع والُطٚ ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ   :٣ٍؾغ ئ٠ُ والُس جإليٕ ، كا

ٗص ُي ذحُلكٙ ، أٝ جإليٕ ج٣ٍُٛف : ًإٔ ٣وٍٞ ج٣ٍُٔٝ ُِطر٤د أي –أ 

 ئؾٍجء ػ٤ِّٔس ؾٍجق٤س ٝٗكٞ يُي . 

جإليٕ ؿ٤ٍ ج٣ٍُٛف : ًإٔ ٣ظٖ جُطر٤د إٔ ج٣ٍُٔٝ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ  –خ 

جُطٜحخ جُُجتىز جُىٝو٣ّس، ك٤أيٕ ُٚ ج٣ٍُٔٝ ذحْطثٛحُٜح ، كايج ٍٖع ك٢ 

جُؿٍجقس ٣ؿى إٔ ٓح ٣ؼح٢ٗ ٓ٘ٚ ج٣ٍُٔٝ ٝؾٞو ٌّٝ ٓػالً، ٝأٓح جُُجتىز ك٢ٜ 

َّٕ ج٣ٍُٔٝ أيٕ ُٚ ذحْطثٛحُٜح ػ٠ِ ٤ِْٔس، كَٜ ُِطر ٤د جْطثٛحُٚ أنًجً ذأ

أٜٗح ٢ٛ ْرد جٍُٜٔ، كايج ظٍٜ ْرد جٍُٜٔ ؿ٤ٍٙ، كإ ج٣ٍُٔٝ هى أيٕ 

ُٚ ذحْطثٛحُٚ؟
(ٔ)

. 

 ًٛج ٛٞ جُظحٍٛ ٢ُ ٝيُي ألٌٓٞ: 

                                                           

، جُطىج١ٝ ٝجُٔٓث٤ُٞس  ٕٗ٘أقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤س ُِىًطٌٞ دمحم جُٗ٘و٤ط٢ ، ٘ ( ٔ)

 . ٕٙٓجُطر٤س ُو٤ّ آٍ ٓرحٌى  ٘ : 
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ّٕ جُـحُد ك٢ ج٠ٍُٞٔ ػىّ ٓؼٍكطْٜ ذطلح٤َٚ جألٍٓجٜ،  -ٔ  أ

 ٗه٤ٙ جُطر٤د ٝٓح ٣وٌٍٙ . ٝجنطالف أػٍجٜٞح، ٝئٗٔح ْٛ ٓطٔثٕ٘ٞ ئ٠ُ ض

إٔ ج٣ٍُٔٝ ُْ ٣أيٕ ذاؾٍجء جُؼالؼ أٝ جُؿٍجقس ، ئال ألؾَ ٠ِد  -ٕ  

جُٓالٓس، ٝقلع ٗلٓٚ ٖٓ جُطِق ٝجُٜالى، كايٗٚ ذحُؼَٔ جُٔؼ٤ّٖ ٣٘رة ذايٗٚ ك٢ 

 .ًَ ٓح ٣كَٛ ُٚ ذٚ جُٓالٓس ٝجُكلع 

 ٖ-  } ٍَ أّٗٚ ٓكٖٓ ٝهللا ضؼح٠ُ ٣وٍٞ : }ٓح ػ٠ِ جُٔك٤ٖ٘ٓ ٖٓ ْر٤

[. ًٝٛٙ ج٣٥س أَٚ ك٢ ٌكغ جُؼوحخ ػٖ ًَ ٓكٖٓ 6ٌٔٞز جُطٞذس: ]ْ
(ٔ)

 . 

إٔ جُطر٤د ذ٤ٖ أ٣ٍٖٓ ، ئٓح إٔ ٣ؿ١ٍ ٓح ظٍٜ ُٚ ، جػطٔحوجً ػ٠ِ  -ٗ 

يُي جإليٕ ، أٝ ٣طٍى ٣ٍٟٓٚ قط٠ ٣ل٤ن ٖٓ ضهى٣ٍٙ غْ ٣ٓطأيٗٚ ، ٝال ٖي إٔ 

ٍ أ٠ُٝ، كٜٞ أوكغ ُِٔٗوس ػٖ جُطر٤د ٝج٣ٍُٔٝ. ّٝ  جأل

جُلوٜحء ٓػَ ًٛج جإليٕ ٝػِٔٞج ذٚ، ٝهى أؾحخ ٤ٖم ٝهى جػطرٍ  -٘ 

جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س، ُٔح ْثَ ػٖ ٌجعٍ ن٢ٗ ٓٞش ٢ٖء ٓٔح ٣ٍػحٙ كًذكٚ، 

ذوُٞٚ: " ال ٣ُِّ جٍُجػ٢ ٢ٖء ئيج ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ٚ ضل١٣ٍ  ٝال ػىٝجٕ.. كاْٜٗ هى 

أقٓ٘ٞج ك٤ٔح كؼِٞج، كإ يذكٜح ن٤ٍ ٖٓ ضًٍٜح قط٠ ضٔٞش.. ٝٛٞ ٗظ٤ٍ نٍم 

جُٓل٤٘س ٤ُ٘طلغ ذٜح أَٛ ٍٓهٞػس كإ يُي ن٤ٍ ُْٜ ٖٓ يٛحذٜح  ٚحقد ٠ْٞٓ

ذح٤ٌُِس ..... " 
(ٕ)

  . 

ً ، كٞهؼص جألًِس ك٢ -ٌقٔٚ هللا–ٝهحٍ جذٖ جُو٤ْ  : " ُٞ جْطأؾٍ ؿالٓح

٠ٍكٚ ، كط٤وٖ أّٗٚ ئيج ُْ ٣وطؼٚ ٍْٟ ئ٠ُ ٗلٓٚ كٔحش، ؾحَ ُٚ هطؼٜح ٝال 

ٔحٕ " ٞ
 (ٖ)

 

ٓػَ ًٛج جإلضالف، ٌٝكؼٞج جُٟٔحٕ  كأٗص ضٍٟ أْٜٗ أؾحَٝج جإلهىجّ ػ٠ِ

ػٖ كحػِٚ ُٔح ك٢ ًٛج جُؼَٔ ٖٓ ِٓٛكس ظحٍٛز، ٣ظٍٜ ٜٓ٘ح ئيٕ ٚحقد 

جُكن ك٤ٚ، ٝأٝٞف ٖٓ يُي ًِٚ قى٣ع ػٍٝز ذٖ جُؿؼى جُرحٌه٢ )) إٔ جُ٘ر٢ 

                                                           

  66ٕ/6حّ جُوٍإٓ ُِو٠ٍر٢ )ٌجُؿحٓغ ألق( ٔ)

 .ٕٗ٘ -ٖٕ٘/ٖٓٓؿٔٞع كطحٟٝ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س ]( ٕ)

 . ٖٔٗ/ٕئػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ الذٖ جُو٤ْ ]( ٖ)
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ملسو هيلع هللا ىلص أػطحٙ و٣٘حٌجً ٤ُٗط١ٍ ذٚ أٞك٤ّس أٝ ٖحز ، كحٖطٍٟ ذٚ ٖحض٤ٖ، كرحع 

كأضحٙ ذٗحزٍ ٝو٣٘حٌ((  ئقىجٛٔح ذى٣٘حٌ ،
(ٔ)

 . 

 . كوى ذحع ٝأهرٝ ٝهرٝ ذـ٤ٍ ئيٕ ُلظ٢

ف ك٢ ِٓي جُـ٤ٍ ٓح ك٤ٚ ٖٓ جإلٍٞجٌ  -ٙ ٍّ إٔ جُٔوٛٞو ٖٓ ضك٣ٍْ جُطٛ

ذٚ ، ًٝٛج جُطٍٛف ٤ُّ ك٤ٚ ئٍٞجٌ ذحُـ٤ٍ ، ذَ ضًٍٚ ٛٞ جإلٍٞجٌ 
(ٕ)

. 

ّٕ ًٛج جُؿٞجَ ال ذى ٖٓ ضو٤٤ىٙ ذٔح ٣كلع قن  ٌُٖٝ ٓغ ًَ ٓح ْرن كا

ٝ، ُٝٞ ه٤ى يُي ذاٖٜحو ٠ر٤ٍد أٝ أًػٍ ٖٓ جأل٠رحء جُٔطه٤ٖٛٛ ، ج٣ٍُٔ

ٝأنً ٓٞجكوطْٜ أغ٘حء جُؼ٤ِّٔس ، كٜٞ أ٠ُٝ ٝأذؼى ػٖ جُطٜٔس  ٝأوكغ ُكٍٛٞ 

  جُطو٤ٍٛ ٖٓ جأل٠رحء .

جُٓحوِ : إٔ ٣ٓطٍٔ جإليٕ قط٠ ٣٘ط٢ٜ جإلؾٍجء جُطر٢ ئيج أيٕ ج٣ٍُٔٝ 

يٗٚ، ٣ٝٔط٘غ ػٖ جإلؾٍجء ُِطر٤د ذؼالؾٚ كاٗٚ ال ٣هِٞ ئٓح إٔ ٣ٍؾغ ك٢ ئ

جُطر٢، أٝ ٣ٓطٍٔ ػ٠ِ جإليٕ. كإ جْطٍٔش جُٔٞجكوس ٓ٘ٚ ػ٠ِ جإلؾٍجء جُطر٢ 

قط٠ ٜٗح٣طٚ كال ئٌٖحٍ ك٢ ػَٔ جُطر٤د. أٓح ُٞ ٌؾغ ك٢ ئيٗٚ ٝجٓط٘غ ػٖ 

 جإلؾٍجء جُطر٢ كاٗٚ ال ٣ٓٞؽ ئؾرحٌٙ ٝئًٍجٛٚ ذىػٟٞ جإليٕ جُٓحذن .

: " كإ ٓ٘ؼٚ ٖٓ هِؼٜح  -ٌقٔٚ هللا  –هحٍ دمحم ذٖ أقٔى ج٢ٍُِٓ 
(ٖ)

 – 

ُْٝ ضرٍأ .. ُْ ٣ؿرٍ ػ٤ِٚ "  –٣ؼ٢٘ جٍُِٟ 
(ٗ)

. 

: " ٣ٝٛف إٔ ٣ٓطأؾٍ ٖٓ ٣وِغ ُٚ  -ٌقٔٚ هللا  –ٝهحٍ ٌٓ٘ٛٞ جُرٜٞض٢ 

ٍْٞٚ .. ٝئٕ ُْ ٣رٍأ جٍُِٟ، ٌُٖٝ جٓط٘غ جُٔٓطأؾٍ ػٖ هِؼٚ ُْ ٣ؿرٍ 

                                                           

ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ جُٔ٘حهد ، ذحخ ذؼى ذحخ ْإجٍ ج٤ًٍُٖٗٔ إٔ ٣ٍُ٣ْٜ جُ٘ر٢ آ٣س ( ٔ)

 . ٕٖٗٙ[ ذٍهْ 6ٖٔ/ٙ]

 . ٖٔٗ/ٕئػالّ جُٔٞهؼ٤ٖ ]( ٕ)

ًًج ػرٍّ ذ٤ٍٟٔ جُٔإٗع، هحٍ ك٢ ٓهطحٌ جُٛكحـ : ]جٍُِٟ جُٖٓ ٝٛٞ ًًٍٓ ٓح   ( ٖ)

ٓحوز  ٤ٖٗ66حخ [ أ.ٛـ ، ٘ ألجْ٘حٕ ًِٜح ئٗحظ ئال جألٍٞجِ ، ًٝٛج جالْْ  ألٕ جأل وجّ ُٚ

 . ٍِٞ 

 ( . 6ٕٔ/ٜ٘ٗح٣س جُٔكطحؼ )( ٗ)
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ّ ك٢ جألَٚ، ٝئٗٔ ٍّ ح أذ٤ف ئيج ػ٠ِ هِؼٚ، ألٗٚ ئضالف ؾُء ٖٓ ج٥و٢ٓ ٓك

 ٚحٌ ذوحؤٙ ٌٍٞجً .

ٜ ئ٠ُ ًَ ئٗٓحٕ ك٢ ٗلٓٚ ئيج ًحٕ أٛالً ًُُي، ٝٚحقد  ّٞ ٝيُي ٓل

جٍُِٟ أػِْ ذٍٟٔضٚ ، ٝٗلؼٚ ، ٝهىٌ أُٔٚ " 
(ٔ)

 . 

كر٘حء ػ٤ِٚ كاٗٚ ٣ُٗط٠ٍ ُإلؾٍجء جُطر٢ إٔ ضٓطٍٔ ٓٞجكوس ج٣ٍُٔٝ ػ٤ِٚ 

               قط٠ ٜٗح٣طٚ ، كإ ػحو ٝجٓط٘غ كاٗٚ ال ٣ؿَٞ ئؾرحٌ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٕٕٔ/6[ ، ٝجٗظٍ : جُٔـ٢٘ ]ٗٔ/ًٗٗحف جُو٘حع ]( ٔ)
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 انمثحث انساتع

 حاالت جعزس وجىد اإلرن انطثً 

 .: ػىّ ٝؾٞو ٖٓ ُٚ قن جإليٕ جُكحُس جأل٠ُٝ 

ْرن أٗٚ ٓط٠ ًحٕ جُٗهٙ هحوٌجً ػ٠ِ جُطؼر٤ٍ ػٖ ئٌجوضٚ ، أٛالً ُإليٕ 

ذحإلؾٍجء جُطر٢، كإ جإليٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢ قن ُٚ ، ال ٣ؿَٞ ألقى إٔ ٣لطحش 

طوَ جُكن ئ٠ُ ٤ُٝٚ ، ٌُٖٝ هى ال ٣ٌٕٞ ٣ٍُِٔٝ ٢ُٝ ٓغ ػ٤ِٚ ك٤ٚ ، ٝئال جٗ

ًٞٗٚ ؿ٤ٍ أَٛ ُإليٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢، ُٝر٤حٕ جُكٌْ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُكحُس 

 كا٢٘ٗ أقطحؼ ُطل٤َٛ ًٛٙ جُٔٓأُس ئ٠ُ كٍػ٤ٖ : 

 جُلٍع جألٍٝ :

ٍٞ ٖٓ أػٟحتٚ ئيج ُْ ٣طْ   إٔ ٣ٌٕٞ ج٣ٍُٔٝ ٜٓىوجً ذحُٔٞش أٝ ضِق ػٟ

 ُطٚ ال ضٓٔف ذحُطأن٤ٍ . ئْؼحكٚ ٝػالؾٚ ، ٝقح

 جُلٍع جُػح٢ٗ : 

إٔ ال ٣ٌٕٞ ج٣ٍُٔٝ ك٢ قحُس نطٍز ، ذَ ضٓٔف قحُطٚ ذحُطأن٤ٍ ، كًٜج 

ال ضهِٞ قحُطٚ ئٓح إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٌٓحٕ ك٤ٚ قحًْ ٍٖػ٢ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣وّٞ ذحُٞال٣س 

ً ػ٘ٚ ٣ط٠ُٞ ًٛج ج٣ٍُٔٝ ، ٝٛ٘ح ال ذى ٖٓ جٍُكغ ئ٠ُ  ػ٤ِٚ ، أٝ ٣و٤ْ ٗحترح

 .. ذحإلؾٍجء جُطر٢ جُكحًْ ٤ُأيٕ 

كإ ًحٕ ذٌٔحٕ ٤ُّ ك٤ٚ قحًْ ٍٖػ٢ ، كٜ٘ح ػ٠ِ ٖٓ ػِْ قحُٚ ٖٓ 

ج٤ُِٖٔٓٔ جُو٤حّ ػ٠ِ ًٛج ج٣ٍُٔٝ ذٔح ٣ؿد ٗكٞٙ ، ٝيُي ألٕ ًٛج ٖٓ 

ذٚ هحٍ ضؼح٠ُ :  ذحألٍٓجُطؼحٕٝ ػ٠ِ جُرٍ ٝجُطوٟٞ ، ج١ًُ ؾحء جٍُٗع 

ٟ{ ]ٌْٞز جُٔ َٞ جُطَّْو َٝ  ٍِّ رِ ُْ ُٗٞج َػ٠َِ ج َٝ ضَؼَح َٝ  [ٕحتىز : }

ألٗٚ ضه٤ِٙ آو٢ٓ ُٚ قٍٓس كٌحٕ كٍٞحً ، ًرًٍ جُطؼحّ ُِٟٔطٍ 
(ٔ)

  . 

كأ٤ٖٓ ٣وّٞ ذٚ جنطحٌٙ  –٣ؼ٢٘ جُكحًْ  –هحٍ جذٖ ٓلِف : " كإ ُْ ٣ٞؾى 

ج٤ُٗم ضو٢ جُى٣ٖ " 
(ٕ)

 . 

                                                           

 .  ٖٗٗ/ٔجًُٜٔخ ]( ٔ) 

 . ٖٖٙ/ٗجُٔرىع ٍٖـ جُٔو٘غ ]( ٕ)



 

 6ٓٓ 

العدد العاشر  ية للبنات بالزقازيق               ة والعربمجلة كلية الدراسات اإلسالمي  

 م0202

 
                        : ؿ٤حخ ٖٓ ُٚ قن جإليٕ جُكحُس جُػح٤ٗس 

ًحٕ ُٚ ٢ُّٝ ٌُ٘ٚ  جيجٓح ج ٚ ،ػ٘ ٣ٍُِٔٝ ٢ُٝ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣أيٕجيج ًحٕ 

  : ئ٠ُ كٍػ٤ٖ ًٔح ٢ِ٣ضطلٍع ًٜٙ جُٔٓأُس ك ،ؿحتد 

 جُلٍع جألٍٝ : 

ئيج ُْ ٣ٌٖ ج٣ٍُٔٝ ك٢ قحُس نطٍز ذَ ضٓٔف قحُطٚ ذحُطأن٤ٍ ُك٤ٖ هىّٝ 

٤ُّٝٚ، ٝٛ٘ح ال ذى ٖٓ جٗطظحٌ ج٢ُُٞ، ألٗٚ أٌٖٓ ضكو٤ن جُٞجؾد ذىٕٝ ٌٍٞ 

ّٕ ًٛج جُ طٍٛف ك٢ قن جُـ٤ٍ ذـ٤ٍ ٌٍٞٝز كال كُِّ ج٤ٍُٛٔ ئ٤ُٚ . ٝأل

٣ؿَٞ ذـ٤ٍ ئيٗٚ 
(ٔ)

 . 

 جُلٍع جُػح٢ٗ : 

ٍٞ ٖٓ أػٟحتٚ ئيج ُْ ٣طْ  إٔ ٣ٌٕٞ ج٣ٍُٔٝ ٜٓىوجً ذحُٔٞش أٝ ضِق ػٟ

ػالؾٚ ٝئْؼحكٚ ، ٖٝٓ أٓػِطٚ  جُٔٛحذٕٞ ك٢ جُكٞجوظ ج٣ٌٍُٝٔس ، ٝجُطٜحخ 

جُُجتىز جُىٝو٣س ئيج ذِؾ ئ٠ُ وٌؾس جُهٞف ٖٓ جٗلؿحٌ جُُجتىز 
(ٕ)

 . 

كٜ٘ح ٣ؿد ػ٠ِ جُطر٤د ٓرحٍٖز جإلؾٍجء جُطر٢ وٕٝ جْطثًجٕ إلٗوحي  

ٍّ ًُُي ٓح ٢ِ٣   : ج٣ٍُٔٝ، ٣ٝى

إٔ جُ٘ر٢ ملسو هيلع هللا ىلص هحٍ : ))ال ٌٍٞ  –٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ  –ػٖ جذٖ ػرحِ  -ٔ 

ٝال ٍٞجٌ(( 
(ٖ)

  

                                                           

 .  ٕٗٗ/ٔٓ٘حٌ جُٓر٤َ ]( ٔ)

   ٕٕٙجقس جُطر٤س ٘ أقٌحّ جُؿٍ( ٕ)

[ 66ٗ/ٕ(  ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، ًطحخ جألقٌحّ ، ذحخ ٖٓ ذ٠٘ ك٢ قوٚ ٓح ٣ٍٟ ذؿحٌٙ ] ٖ)

ٖٓ ٠ٍم ػٖ ػٌٍٓس ػ٘ٚ ذٚ ،  6ٕٙ٘[ ذٍهْ ٖٖٔ/ٔ، ٓٓ٘ى جإلٓحّ أقٔى ] ٖٕٔٗذٍهْ 

ً ٖٓ قى٣ع 6ٖٗ/ٗٝهى يًٍٙ ج٣ُُِؼ٢ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ] [ ٌْٝص ػ٘ٚ ، ٝهى ٌٟٝ أ٣ٟح

[ ًطحخ جُر٤ٞع ،= 6٘/ٕأذ٢ ْؼ٤ى جُهى١ٌ ، جُٔٓطىٌى ُِكحًْ ]ؾٔحػس ٖٓ جُٛكحذس ً

=ٝػرحوز ذٖ جُٛحٓص ، ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، ًطحخ جألقٌحّ ، ذحخ ٖٓ ذ٢٘ ك٢ قوٚ ٓح ٣ٍٟ 

ٝؿ٤ٍْٛ . هحٍ  66ٕٕٗ[ ذٍهْ ٕٖٙ/٘، ٓٓ٘ى أقٔى]ٖٕٓٗ[ ذٍهْ 66ٗ/ٕذؿحٌٙ ]

١ ذؼٟٜح ذؼٟحً[ ، ؾحٓغ جُؼِٞ ّٞ  ّٖٔٓ ٝجُكٌْ ٘ ج١ُٝٞ٘ : " قى٣ع قٖٓ ُٝٚ ٠ٍم ٣و

 ( 66ٙ[ ذٍهْ ) 6ٓٗ/ٖ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ك٢ ئٌٝجء جُـ٤َِ ] ٕٖٓ-
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كل٢ جُكى٣ع ٠ٜٗ ػٖ جٌٍُٟ، ٝضٍى ضطر٤د ٖٓ ٣ه٠ٗ ػ٤ِٚ جُطِق، 

ٚ، ًٝٛج ٖٓ جٌٍُٟ، ك٤ٌٕٞ ٤ٜ٘ٓحً ػ٘ٚ ٣إو١ ئ٠ُ ٛالً
(ٔ)

 

إٔ جُوحػىز جُلو٤ٜس ض٘ٙ ػ٠ِ إٔ جٌٍُٟٝجش ضر٤ف جُٔكظٌٞجش، -ٕ 
(ٕ)

 

  . ٝجُهٞف ػ٠ِ جُ٘لّ أٝ جُطٍف ٌٍٞٝز ضر٤ف ُِطر٤د ضٍى جالْطثًجٕ

ذ٤ٖ ن٤ح٣ٌٖ ، كٜٞ ئٓح إٔ ٣وىّ ػ٠ِ  –ٖٝٓ ك٢ قٌٔٚ  –إٔ جُطر٤د  -ٖ 

وحيجً ٣ٍُِٔٝ. ٝئٓح إٔ ٣٘طظٍ ٓؿ٢ء ج٢ُُٞ جإلؾٍجء جُطر٢ وٕٝ أنً جإليٕ  ئٗ

ٝ قٍٛٞ جإليٕ، ٝجُه٤حٌ جُػح٢ٗ ٣طؼًٌ جألنً ذٚ، ُـِرس جُظٖ ذٜالًٚ ك٢ قحُس 

جُطأنٍ، كِْ ٣رن ئال جُه٤حٌ جألٍٝ ٝٛٞ جُٔطلن ٓغ أٍٚٞ جٍُٗع جُط٢ ؾحءش 

ذكلع جألٗلّ ٝجُكلحظ ػ٤ِٜح 
(ٖ)

 . 

ٖهٙ ذا٠ؼحّ، أٝ  هحٍ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س : " ٖٓ هىٌ ػ٠ِ ئٗؿحء

ْو٢، كِْ ٣لؼَ كٔحش ، ٞٔ٘ٚ " 
(ٗ)

 

ٝهحٍ جذٖ ٌؾد ك٢ ٓؼٍٜ ًالٓٚ ػٖ جُطٍٛكحش ُِـ٤ٍ وٕٝ ئيٕ : " .. 

إٔ ضىػٞ جُكحؾس ئ٠ُ جُطٍٛف ك٢ ٓحٍ جُـ٤ٍ أٝ قوٚ ، ٣ٝطؼًٌ جْطثًجٗٚ ، ئٓح 

ٓرحـ ؾحتُ .. " ُِؿَٜ ذؼ٤٘ٚ ، أٝ ُـ٤رطٚ ، ٝٓٗوس جٗطظحٌٙ ، كًٜج جُطٍٛف
(٘)

 

 

 

 

 

 

                                                           

 6٘٘/ٕ، أقٌحّ ئيٕ جإلٗٓحٕ ] ٕٖٓؾحٓغ جُؼِّٞ ٝجُكٌْ ، ٘ ( ٔ)

   6ٖٔ، جألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ ٢٠ٞ٤ُِٓ ، ٘  6٘جألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ الذٖ ٗؿْ ، ٘ ( ٕ)

ُِطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ، ٘  ٤ٓس[ ، ٓوحٚى ج٣ٍُٗؼس جإلْالٗٔ/ٕجُٔٞجكوحش ُِٗح٠ر٢ ]( ٖ)

66      . 

 . ٖٔٓنط٤حٌجش جُلو٤ٜس ، ٘ جال( ٗ)

 . 6ٔٗجُوٞجػى ، ٘ ( ٘)
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  ثامهنمثحث انا

 امحىاع مه نه حق اإلرن مه اإلرن

ْرن إٔ ض٘حُٝص جٍُأ١ جُٔهطحٌ ك٢ جُطىج١ٝ أٗٚ ؿ٤ٍ ٝجؾد، ٝػ٤ِٚ كإ 

ج٣ٍُٔٝ ٓط٠ جٓط٘غ ػٖ جإليٕ ُؼالؾٚ ك٢ ؿ٤ٍ جٌٍُٟٝز كإ يُي ٖٓ قوٚ، 

ٝال ٣ؿرٍ ػ٠ِ جُطىج١ٝ ٝج١ًُ ٣ظٍٜ ٢ُ ٛٞ إٔ جُلوٜحء ج٣ًُٖ ُْ ٣ٞؾرٞج 

٤ٖ قحُس جٌٍُٟٝز ٝؿ٤ٍٛح ك٢ جإليٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢، جُطىج١ٝ ُْ ٣لٍهٞج ذ

 كحُكٌْ ػ٘ىْٛ ٝجقى .

هحٍ ج٤ُٗم ٌٓ٘ٛٞ جُرٜٞض٢ : " ٣ٌٍٝٙ هطغ جُرحٌْٞ ... ٝٓغ نٞف ضِق 

ٍٝ ٝال ٣كد جُطىج١ٝ ك٢ ٍٜٓ ، ُٝٞ ظٖ  ذطًٍٚ ذال هطغ ٣ُرحـ هطؼٚ ألٗٚ ضىج

٣٘ؿف ذًجضٚ "  ٗلؼٚ ئي جُ٘حكغ ك٢ جُكو٤وس ٝجُٟحٌ ٛٞ هللا ضؼح٠ُ ٝجُىٝجء ال 
(ٔ)

 

. 

كأٗص ضٍٟ أّٗٚ أذحـ هطغ جُرحٌْٞ ٓغ ٝؾٞو نٞف جُطِق ئيج ضٍُى ، كىٍ 

 .ػ٠ِ ػىّ ٝؾٞخ جُطىج١ٝ ُٝٞ ٓغ نٞف جُطِق 

ٝهحٍ ج٤ُٗم دمحم جُهط٤د جٍُٗذ٢٘٤ " ٣ٖٝٓ ٣ٍُِٔٝ جُطىج١ٝ ... كإ 

ه٤َ ٛالّ ٝؾد ًأًَ ج٤ُٔطس ُِٟٔطٍ ٝئْحؿس جُِؤس ذحُهٍٔ أؾ٤د ذأّٗح ال 

غ ذاكحوضٚ ذهالكٜٔح " ٗوط
(ٕ)

 . 

كطأَٓ ٤ًق ُْ ٣ٞؾد جُطىج١ٝ ُؼىّ جُوطغ ذاكحوضٚ ٓغ جٞطٍجٌٙ ًٔح 

 ٣ظٍٜ ٖٓ جُٔػحٍ .

ٝػ٤ِٚ كإ ج٣ٍُٔٝ ال ٣أغْ ُٞ جٓط٘غ ػٖ جُطىج١ٝ قط٠ ٓحش، ٝال ٣ٌٕٞ 

هحضالً ُ٘لٓٚ، ألٕ ضٍى جُطىج١ٝ ؿ٤ٍ ٓكٍّ ، ٝألٕ جُطىج١ٝ ٤ُّ ٓوطٞػحً 

 .ق٤ى ُِٗلحء، ٝػ٠ِ يُي ٗٙ جُلوٜحء ذ٘لؼٚ، ٝال ٛٞ جُٓرد جُٞ

                                                           

   ٕٖٓ/ٍٖٔـ ٓ٘ط٠ٜ جإلٌجوجش ]( ٔ)

 .  6ٖ٘/ٔٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ]( ٕ)



 

 

  6ٖٓ 
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هحٍ جذٖ ػحذى٣ٖ : " كإ ضٍى جألًَ ٝجٍُٗخ قط٠ ِٛي كوى ػ٠ٛ ، ألٕ 

ك٤ٚ ئُوحء جُ٘لّ ئ٠ُ جُطٌِٜس ، ٝأٗٚ ٢ٜ٘ٓ ػ٘ٚ ك٢ ٓكٌْ جُط٘ـ٣َُ ، ذهالف ٖٓ 

جٓط٘غ ػٖ جُطىج١ٝ قط٠ ٓحش، ئي ال ٣ط٤وٖ ذأٗٚ ٣ٗل٤ٚ " 
(ٔ)

 . 

جُٔل٢ٟ ئ٠ُ جُٔٞش ، ٝضٍى كوى كٍم ذ٤ٖ ضٍى جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ 

جُطىج١ٝ جُٔل٢ٟ ئ٤ُٚ ذإٔ جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ ٓوطٞع ذ٘لؼٜٔح ك٢ ٓٓطوٍ جُؼحوز 

 .، ذهالف جُطىج١ٝ . 

ًٝٛج ئيج جٓط٘غ ػٖ ػالؼ ٗلٓٚ ، أٓح ج٢ُُٞ كاٗٚ ال ٣ٓٞؽ ُٚ إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ 

ٓؼحُؿس ٤ُٞٓٚ ئي جُٞال٣س ضطٟٖٔ كؼَ جألِٚف ٝػىّ جُؼالؼ ٌٍٞ ٓكٝ كال 

 ج٢ُُٞ .  ٣ٌٕٞ ٖٓ قن

  : ٣٘ط٢ٜ جإليٕ جُطر٢ ٝ ض٘ط٢ٜ ٓٓإ٤ُٝطٚ ػٖ ج٠ٍُٞٔ ذٔح ٢ِ٣ٝ

 .  جٗطٜحء ٓىضٚ

 .  جُٗلحء

 . جُٔٞش

جٗطلحء أ٤ِٛس ػٖ ٚحقد جإليٕ ًحُؿٕ٘ٞ جُٔطرن ج١ًُ ال ٣ٍؾ٠ ذٍؤٙ
(ٕ)

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 6ٕٙ/٘قح٤ٖس جذٖ ػحذى٣ٖ ]( ٔ)

  ( .  121ٙ٘) جُْٔٞٞػس جُطر٤س جُلو٤ٜس( ٕ)
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 انخاجمة

جُكٔى هلل ج١ًُ ذ٘ؼٔطٚ ضطْ جُٛحُكحش، ٢ِٚٝ جُِْٜ ػ٠ِ ٓٛطلحٗح 

 حء ٝج٤ٍُِْٖٔ ٤ْىٗح دمحم ِْْٝ ض٤ِٓٔح ًػ٤ٍج.ٖٝل٤ؼ٘ح ٝنحضْ جألٗر٤

 أٓح ذؼى : ك٘طحتؽ ًٛج جُركع :

ٖٓ ٌقٔس هللا ضؼح٠ُ إٔ جػطرٍش ج٣ٍُٗؼسُ جإلْال٤ّٓس جُٞال٣س ػ٠ِ جُـ٤ٍ  - ٔ

ٝجٓطىجوجً ًُٜٙ جُوحػىز كوى ،  ك٢ قحٍ ػؿُ يُي جُـ٤ٍ ػٖ جُ٘ظٍ ك٢ ٓٛحُكٚ

٢ ج٣ٍُٔٝ ٓط٠ ًحٕ ج٣ٍُٔٝ جٖط٠ٍ جُلوٜحء إلذحقس جُؼَٔ جُطر٢ّ إٔ ٣أيٕ ُٝ

ٍَ ُإليٕ .    ؿ٤ٍ أٛ

ػٖ  ٚٓٞجكوس ج٣ٍُٔٝ ي١ جأل٤ِٛس جٌُحِٓس أٝ ٤ُٝ ٛٞ  جإليٕ جُطر٢ :جٕ  – ٕ

ؾ٤ٔغ جإلؾٍجءجش ٝجُلكٞٚحش جُالَٓس ُطٗه٤ٙ جُىجء ٝجضهحي ٓح ٣ُِّ 

٠ِٝد ئيٕ ،  ٍُِٞٚٞ ُِٗلحء ذحألو٣ٝس أٝ جُطىنَ جُؿٍجق٢ أٝ جإلٖؼحػ٢ 

 .  جُوىٌز ػ٠ِ قٍٛٞ جإليٕ ٖٓ ج٣ٍُٔٝ ُلوىٙ ُأل٤ِٛس ج٢ُُٞ ٣ٌٕٞ ػ٘ى ػىّ

٣هطِق قٌٔٚ ضؿ١ٍ ػ٤ِٚ جالقٌحّ جُط٤ٌِل٤س جُهٔٓس ٝٛٞ  إٔ جُطىج١ٝ  - ٖ

 .  ذحنطالف جألقٞجٍ ٝجألٖهح٘

الذىَّ إٔ ٣ٌٕٞ جإليٕ ذاؾٍجء جُؼ٤ِٔحش جُطر٤س هرَ ٝهٞػٜح ، ٝئالّ ُْ ٣ٌٖ  - ٗ

 ً  . ئيٗح

ذحػطرحٌجش ٓهطِلس ، كٜٞ ٖٓ ق٤ع والُطٚ  ُإليٕ جُطر٢ّ أٗٞجع  ٓطؼىوز - ٘

ع ئ٠ُ ٣ٍٚف ٝؿ٤ٍ ٣ٍٚف  ٝذحػطرحٌ ٓٞٞٞػٚ ئ٠ُ ٓطِن ٝٓو٤ّى ،  ّٞ ٣ط٘

ع  ّٞ ع ذحػطرحٌ ٣ٍ٠ن جُطؼر٤ٍ ػ٘ٚ ئ٠ُ ئيٕ ُلظ٢ ٝئيٕ ذحإلٖحٌز  ًٔح ٣ط٘ ّٞ ٣ٝط٘

 .  ذحػطرحٌ ًطحذطٚ ئ٠ُ ًطحذ٢ ٖٝل١ٞ

ٚ جُـرطس ٝجُِٔٛكس نالف ذ٤ٖ جُلوٜحء إٔ ج٢ُُّٞ ئٗٔح ٣طٍٛف ذٔح ك٤ال  – ٙ

ٚ٤ُُٞٔ،  ِْ ٤َُْط٤ِ ٍَ ج ح َٓ ذُٞج  ٍَ ال ضَْو َٝ ٢َِٛ  ٝيُي ُوُٞٚ ضؼح٠ُ: } ئِالَّ ذِحَُّط٢ِ 

 ُٖ َٓ  .  (ٖٗ{)جالٍْجء: ٖٓ ج٣٥سأَْق

 .  ٣ٗط٠ٍ ُٛكس جإليٕ أ٤ِٛس ج٥يٕ ْٞجء ًحٕ ج٣ٍُٔٝ أٝ ٤ُٝٚ – 6



 

 

  6ٓ٘ 
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ئيج ،  هى ال ٣ٌٕٞ ٣ٍُِٔٝ ٢ُٝ ٓغ ًٞٗٚ ؿ٤ٍ أَٛ ُإليٕ ذحإلؾٍجء جُطر٢ - 6

ُْ ٣ٌٖ ج٣ٍُٔٝ ك٢ قحُس نطٍز ذَ ضٓٔف قحُطٚ ذحُطأن٤ٍ ُك٤ٖ هىّٝ ٤ُّٝٚ، 

ٍٞ  ٓح جيج ًحٕأ ، ال ذى ٖٓ جٗطظحٌ ج٢ُُٞك ج٣ٍُٔٝ ٜٓىوجً ذحُٔٞش أٝ ضِق ػٟ

٤ؿد ػ٠ِ جُطر٤د ٓرحٍٖز ك ٖٓ أػٟحتٚ ئيج ُْ ٣طْ ػالؾٚ ٝئْؼحكٚ ، 

 . جإلؾٍجء جُطر٢ وٕٝ جْطثًجٕ إلٗوحي ج٣ٍُٔٝ

٣ٍٔٝ ٓط٠ جٓط٘غ ػٖ جإليٕ ُؼالؾٚ ك٢ ؿ٤ٍ جٌٍُٟٝز كإ يُي ٕ جُج - 6

أٓح ج٢ُُٞ كاٗٚ ال ٣ٓٞؽ ُٚ إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ ،  ٖٓ قوٚ، ٝال ٣ؿرٍ ػ٠ِ جُطىج١ٝ

ٓؼحُؿس ٤ُٞٓٚ ئي جُٞال٣س ضطٟٖٔ كؼَ جألِٚف ٝػىّ جُؼالؼ ٌٍٞ ٓكٝ كال 

 ٣ٌٕٞ ٖٓ قن ج٢ُُٞ .
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 ثفهشس نثعض انمصادس انحً وسدت فً انثح

 جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ .  –ج 

 ٖٓ ًطد جُطل٤ٍٓ ٝػِّٞ جُوٍإٓ : –خ 

ٙ  6ٖٓش  –أقٌحّ جُوٍإٓ ألذ٢ ذٌٍ جقٔى ذٖ ػ٠ِ جٍُج١َ جُؿٛح٘ – ٔ

 –ذ٤ٍٝش  –ضكو٤ن : دمحم جُٛحوم هٔكح١ٝ ، ٠ : وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ 

ٔٗٓ٘ . ٙ 

 –ر٢ جُؿحٓغ ألقٌحّ جُوٍإٓ ألذٖ ػرى هللا دمحم جقٔى جالٗٛح١ٌ جُو٠ٍ -ٕ

 –ذ٤ٍٝش ٠ : ج٠ُٝ  –وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢  –ضكو٤ن ػرى جٍُجَم جُٜٔى١ 

ٕٔٗٓ  ٙ– ٕٓٓٓ . ّ 

 مه كحة انحذٌث وعهىمه :  –ج 

 –وجٌ جُلٌٍ  –ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ُٔكٔى ذٖ ٣ُ٣ى أذٞ ػرى هللا جُو٢٘٣ُٝ  – ٔ

 ذ٤ٍٝش.

وجٌ  –ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢ جٌُرٍٟ ألقٔى ذٖ ٖؼ٤د جذٞ ػرى جٍُقٖٔ جُ٘ٓحت٢  – ٕ

 ذ٤ٍٝش .-ٌطد جُؼ٤ِٔس  جُ

وجٌ  –ٙ  ٕٔٙش  –ٚك٤ف ِْٓٓ ُإلٓحّ جذٞ جُك٤ٖٓ ِْٓٓ ذٖ جُكؿحؼ  – 3

كطف جُرح١ٌ ُإلٓحّ جُكحكع جقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ قؿٍ  – ٘جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ 

 ذ٤ٍٝش . –وجٌ جُٔؼٍكس  -ٙ ( 6ٕ٘ -66ٖ)  –جُؼٓوال٢ٗ 

 جُكحًْ جُٔٓطىٌى ػ٠ِ جُٛك٤ك٤ٖ ُٔكٔى ذٖ ػرى هللا جذٞ ػرى هللا -ٗ

 ذ٤ٍٝش . –وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس  –ج٤ُ٘ٓحذ١ٌٞ 

 ٓإْٓس ه٠ٍرس . –ٙ  ٕٔٗش  –ٓٓ٘ى جالٓحّ أقٔى ذٖ ق٘رَ  -٘

 ٖٓ ًطد جًُٔجٛد جُلو٤ٜس :

 انفقه انحىفً :
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ذىجتغ جُٛ٘حتغ ك٢ ضٍض٤د جٍُٗجتغ ُؼالء جُى٣ٖ جذٞ ذٌٍ ذٖ ٓٓؼٞو  – ٔ

 ذ٤ٍٝش . -وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ –جٌُحْح٢ٗ 

ضر٤٤ٖ جُكوحتن ٍٖـ ًُ٘ جُىهحتن ُلهٍ ج٤ُٖ ػطٔحٕ ذٖ ػ٢ِ ج٣ُُِؼ٢  – ٕ

 ذ٤ٍٝش . -وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢   -جُك٘ل٢ 

قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌػ٠ِ جُىٌ جُٔهطحٌ ٍٖـ ض٘ٞ ُٔكٔى أ٤ٖٓ ج٤ٍُٜٗ ذحذٖ  -ٖ

 ذ٤ٍٝش . –ٙ وجٌ جُلٌٍ  ٕٕ٘ٔش  –ػحذى٣ٖ 

وجٌ  –جٍُٓن٢ٓ  جُٔر٠ٞٓ ُّٗٔ جُى٣ٖ أذ٢ دمحم ذٖ جقٔى ذٖ َْٜ -ٗ

 جُٔؼٍكس ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ.

 انفقه انمانكً :

جُطحؼ ٝجال٤ًَِ ُٔهطٍٛ ن٤َِ ألذ٢ ػرى هللا دمحم ذٖ ٣ْٞق أذ٢ جُوحْْ  – ٔ

 ٙٔٗٔذ٤ٍٝش  –وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس  –ٙ  666ش  –جُؼرى١ٌ ج٤ٍُٜٗ ذحُٔٞجم 

 ٙ– ٔ66٘ . ّ 

ػرى جٍُقٖٔ  ٓٞجٛد جُؿ٤َِ ٍُٗـ ٓهطٍٛ ن٤َِ ألذ٢ ػرى هللا دمحم ذٖ -ٕ

 ذ٤ٍٝش . -وجٌ جُلٌٍ –ٙ (  6٘ٗ -6ٕٓجُٔـٍذ٢ جُٔؼٍٝف ذحُكطحخ ) 

 انفقه انشافعً :

وجٌ  –ٙ  ٕٗٓش  –جألّ ُإلٓحّ أذ٢ ػرى هللا دمحم ذٖ جو٣ٌّ جُٗحكؼ٢  – ٔ

 ذ٤ٍٝش.  -جُلٌٍ 

ٌٝٞس جُطحُر٤ٖ ٝػٔىز جُٔلط٤ٖ ُٔك٢ ج٤ُٖ ٣ك٢ ذٖ ٍٖف جذ٢ ١ًٍَ  – ٕ

 ذ٤ٍٝش . –جٌُطد جُؼ٤ِٔس وجٌ  –ٙ  6ٙٙش  –ج١ُٝٞ٘ 

ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ج٠ُ ٓؼٍكس ٓؼح٢ٗ جُلحظ جُٜٔ٘حؼ ٍٖـ ج٤ُٗم ّٖٔ جُى٣ٖ  -ٖ

دمحم ذٖ دمحم جُهط٤د جٍُٗذ٤ر٢ ػ٠ِ ٓطٖ جُٜٔ٘حؼ ألذ٢ ٣ًٍَح ٣ك٢ ذٖ ٍٖف 

 –ج١ُٝٞ٘ ، ضكو٤ن ج٤ُٗم ػ٠ِ دمحم ػٜٞ ، ج٤ُٗم ػحوٍ جقٔى ػرى جُٔٞؾٞو 

 ّ . 66ٗٔ –ٙ  ٘ٔٗٔ –وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس 
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جًُٜٔخ ك٢ كوٚ جالٓحّ جُٗحكؼ٢ ألذ٢ جْكحم جذٍج٤ْٛ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٣ْٞق  -ٗ

ًٍٖس ٝٓطرؼس ٓٛطل٠ جُرحذ٢  –ٙ  6ٙٗش  –جُل٤ٍَٝ آذحو١ ج٤ٍُٗج١َ 

 ٍٓٛ . –جُكِر٢ 

ٜٗح٣س جُٔكطحؼ ج٠ُ ٍٖـ جُٜٔ٘حؼ ُّٗٔ جُى٣ٖ ذٖ أذ٢ جُؼرحِ جقٔىذٖ  – ٘

 ذ٤ٍٝش . –ٌٍ وجٌ جُل –٣ٖ ج٠ٍُِٓ جالٗٛح١ٌ ىقُٔز ذٖ ٖٜحخ جُ

 انفقه انحىثهً :

جالٗٛحف ك٢ ٓؼٍكس جٍُجؾف ٖٓ جُهالف ػ٠ِ ًٓٛد جالٓحّ أقٔى جذٖ  – ٔ

ق٘رَ: ُإلٓحّ ػالء جُى٣ٖ أذ٠ جُك٢٘ٓ ػ٠ِ ٤ِْٔحٕ ذٖ أقٔى جٍُٔوٝج١ 

جُطرؼس  –ضكو٤ن أذ٢ ػرى هللا دمحم قٖٓ جْٔحػ٤َ جُٗحكؼ٢  –جُٓؼى١ جُك٘ر٢ِ 

 ٙ.6ٔٗٔجال٠ُٝ 

ٓطٖ جإله٘حع: ٤ُِٗم جُؼالٓس / ٌٓ٘ٛٞ جذٖ دمحم ػرى هللا  ًٗحف جُو٘حع ػٖ -ٕ

 جذٖ دمحم

 ّ.66ٓٔ-66ٖٙٔ-وٓٗن  –جٌُٔطد جالْال٢ٓ -

جُٔـ٢٘ ػ٠ِ ٓهطٍٛ جُهٍه٢: ٓٞكن جُى٣ٖ أذ٢ دمحم ػرى هللا ذٖ جقٔى ذٖ  -ٖ

 ذ٤ٍٝش. -وجٌ جُلٌٍ  -دمحم ذٖ هىجٓس

 مه كحة انهغة : -ج 

وجٌ جق٤حء جُطٍجظ  –أقٔى جأل١ٍَٛ  ض٣ًٜد جُِـس : أذٞ ٌٓ٘ٛٞ دمحم ذٖ -ٔ

 ذ٤ٍٝش. -جُؼٍذ٢

 -6ٔ6ٙجُوحِٓٞ جُٔك١٤: ٓؿى جُى٣ٖ ذٖ ٣ؼوٞخ جُل٤ٍَٝ آذحو١ ش  -ٕ

 ٓإْٓس جٍُْحُس .

وجٌ  -6ُٔٔٙٓحٕ جُؼٍخ: أذٞ جُلَٟ دمحم ذٖ ٌٍّٓ ذٖ ػ٠ِ ذٖ ٓ٘ظٌٞ ش -ٖ

 ذ٤ٍٝش .–جُٔٛحوٌ 
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 -ُر٘حٕ -ٙٓٙٙخ  –١ ٓهطحٌ جُٛكحـ : دمحم ذٖ أذ٢ ذٌٍ ػرى جُوحوٌ جٍُجَ -ٗ

 ّ . 666ٔذ٤ٍٝش 

جُٔٛرحـ ج٤ٍُ٘ٔ ك٢ ؿ٣ٍد جٍُٗـ جٌُر٤ٍ ٍُِجكؼ٢ : أقٔى جذٖ دمحم ذٖ ػ٠ِ  -٘

 ذ٤ٍٝش . –جٌُٔطرس جُؼ٤ِٔس  -ٙ 66ٓش  -جُٔوٍٟ جُل٢ٓٞ٤

ضكو٤ن ٓؿٔغ  -وجٌ جُىػٞز -جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ: جذٍج٤ْٛ ٓٛطل٠ ٝآنٍٕٝ -ٙ

 جُِـس جُؼٍذ٤س .

 -66ٖٙٔأذٞ جُك٤ٖٓ أقٔى ذٖ كحٌِ وجٌ جُلٌٍ  ٓؼؿْ ٓوح٤٣ّ جُِـس : -6

ٔ666  . ّ 

 مه انمصادس انحذٌثة : 

 . ٞق٤ى جُى٣ٖ ْٞجٌُُطؼر٤ٍ ػٖ جإلٌجوز ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ج - ٔ

 ُِرحٌ . ، جُٔٓث٤ُّٞس جُطر٤س ٝأناله٤حش جُطر٤د -ٕ

 . جالٗطلحع ذأؾُجء ج٥و٢ٓ ك٢ جُلوٚ جإلْال٢ٓ ُؼٛٔص هللا ػ٘ح٣س هللا دمحم - ٖ

 . أقٌحّ جُؿٍجقس جُطر٤ّس - ٗ

 .ػٞجٌٜ جأل٤ِّٛس ػ٘ى جأل٤٤ُٖٞٚ ُِىًطٌٞ ق٤ٖٓ نِق جُؿر١ٌٞ  -٘

 .ٓوحٚى ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ُِطحٍٛ ذٖ ػحٌٖٞ -ٙ
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