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 انثذث يهخص

 هللا ػجذ ثٓ دمحم سعٌٛٗ ػٍٝ ٚاٌغالَ اٌصالح صُ اٌّؾىُ، ثىزبثٗ اٌذ٠ٓ لٛاػذ ِٙذ اٌزٞ هلل اٌؾّذ

 ٚثؼذ: أعّؼ١ٓ ٚصؾجٗ آٌٗ ٚػٍٝ ٌٍؼب١ٌّٓ، سؽّخ أسعً اٌزٞ

 أػظُ ِٓ ٚ٘ٛ اٌمٕبع وشبف وزبة ِٓ اٌغٙبد فٟ اٌفم١ٙخ األصٛي ػٓ دساعخ اٌٛسلخ ٘زٖ رمذَ

 ٚاٌذفبع األِخ، ٠ٛ٘خ ػٍٝ اٌؾفبظ فٟ ٚأ١ّ٘خ ل١ّخ ِٓ ٌٗ ٌّب أصشا ، ٚأثؼذ٘ب خطشا   اٌّٛظٛػبد

 اإلعال١ِخ األِخ ؽّٝ رصجؼ اٌغٙبد ٚثغ١ش ٚاٌّغ١ٍّٓ، اإلعالَ سعبٌخ ٚػٓ ،ٚأسظٙب ،و١بٔٙب ػٓ

 ثبألصٛي ٌٍزؼش٠ف اٌّٛظٛع ٘زا ٌىزبثخ اٌّبعخ اٌؾبعخ وبٔذ ٌزا ِمذعبرٙب ٚرغزجبػ ِغزجبؽب ،

 اٌغٙبد. فٟ اٌفم١ٙخ

 .اٌغٙبد( اٌفمٟٙ، )األصً، :انًفراديح انكهًاخ

Abstract: 

 Praise be to Allah for establishing the religious rules through the holly 

Quran and may his blessings and peace be upon the most honored of 

messengers our master Muhammad and upon all his family and 

companions.  

This paper is a study of Jihad’s jurisprudence principles from the Kashaf 

al-Qana book. Jihad’s value and significance stem from its role in 

maintaining the identity and fabric of the Ummah, protecting its land and 

defending the message of Islam and Muslims. Hence, the matter of Jihad 

is one of the most critical topics with far-reaching consequences. Without 

Jihad, the safety of the Ummah is jeopardized and its sanctity desecrated. 

For these reasons, writing on this topic is of crucial significance and is 

urgently needed to better define the jurisprudence principles of Jihad. 

Keywords:( jurisprudence, Principle, Jihad) 
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 انشديى انشدًٍ هللا تسى

َّٙذ اٌزٞ هلل اٌؾّذ ٓ   لٛاػذ   ِ ٠ِّ ٗ   اٌذ  ْؾى ُ، ثىزبث ُّ ً   ٚش١َّذ اٌـ ُ   ِؼبل ٗ   اٌؼٍ  اٌصَّالح صُ ٚأ ْؽى ُ، ثخطبث

ب ػٍٝ ٚاٌغَّالَ ذ   ٔج١ ِّٕ َّّ عٛي   ِؾ ً   اٌزٞ األوشَ, ٚإٌجٟ ِّ  األػظُ اٌشَّ ٗ   ٚػٍٝ ٌٍؼب١ٌّٓ، سؽّخ   أُسع  آٌ

  ٗ ٓ ٚصؾج  ِ ٚ ُ ْ   ر ج ؼٙ  ٠ِّٓ. ٠َٛ اٌٝ ثبؽغب ب اٌذ  َِّ  ثؼذ: أ

َّٓ  فمذ ٠ِّٓ، ثبوّبي اٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ هللا ِ  ٠ِّٓ ٚوّبيُ  اٌذ   اصالػ ِٓ ثٗ أُس٠ذ   ِب ٚغب٠خ رّبِٗ ٠جٍغ أْ اٌذ 

ُ ٚرؼج١ذُ٘ إٌبط، ، ٌشث ِّٙ َّٞ  ٚاٌّششٚع األص١ً األصً ػ١ٍٕب هللا أٔضي ٚلذ اٌؾك ِّ  ٚ ً ِّ  اٌغٍَّغج١ً اٌشَّ  ٌى

  ُ ٠ِّٓ؛ أؽىبَ ِٓ ؽى ٌْٕ ب } رؼبٌٝ: لبي اٌذ  ٔ ضَّ ز بة    ػ ٍ ١ْه    ٚ  ٌْى  ً ِّ  ر ْج١ بٔ ب  ا ُى ء   ٌ  ْٟ ٜ   ش  ُ٘ذ خ   ٚ   ّ ْؽ س  ثُْششٜ ٚ   ٚ 

}  ٓ ١  ّ  ٍ ْغ ُّ ٍْ ً   [،89 ]إٌؾً: ٌ  و  ْٚ ٗ   اٌٝ ٚأ  خ   ٔج١ ِّ َّّ  ٙ  ِ   ٗ ْ   رج١ٍغ ٗ   ٚث١ب ٍخ؛ ِؼب١ٔ  ّ  إٌَّج٠َّٛخ اٌغَُّّٕخ فىبٔذ اٌّغ

َ   اصجبد ِٓ ثٗ ذْ اخزصَّ  ِب ِغ اٌىش٠ُ، اٌىزبة فٟ عبء ٌّب اٌشَّبسػ ثّٕضٌخ  ١ٌغذ ِٖجزذ أ   أؽىب

فخ ٚ٘زٖ اٌىزبة، فٟ ِٕصٛصخ   ِّ ِّظ   اٌزٟ اٌص   ٚاالعز١ؼبة اٌشُّّٛي صفخ اٌؾ١ٕف، ششػٕب ػ١ٍٙب أُع 

ب- اٌّىٍَّف١ٓ ألفؼبي ى ٕ ذْ  -ٚاعزٙبد ا رٕص١ص  ِْ خ فمٙبء   أ  َِّ ٗ   ا٠غبد ِٓ األُ ً   اعالِٟ ِّ  فم  ٌّغش٠بد   شبِ

ْفك   اٌؾ١بح, ، ٌٍجؾش   غشائك   ٚ  اصي ٌٍفشٚع اٌغبِؼخ اٌى١ٍَّخ األؽىبَ ثص١بغخ   ِٕعجطخ   اٌفم١َّٙخ؛ ٚإٌَّٛ

ًُٙ ٚرعجطٙب، ٌزغزٛػجٙب  اٌفم١ٙخ. األصٛي رٌه ِٚٓ ثٙب، اإلؽبغخ ٠ٚ غ

 انًٕضٕع: أًْيح 

ق اٌزٟ اٌغٙبد مع١خٌ اٌفم١ٙخ األصٛي ٌّؼشفخ اٌّبعِّخ اٌؾبعخ  ٚغشثٛا ف١ٙب إٌبط ششِّ

 غٍٛ ػٓ ٌٍجؼذ ف١ٙب إٌّٙغ١خ اٌىزبثخ ِٓ الثذ زٟاٌ األعبع١خ اٌّٛظٛػبد أؽذ ثبػزجبسٖٚ

 األصٛي خالي ِٓ اٌششػ١خ األؽىبَ دساعخ اٌجؾش ٘زا وبْ ٌزٌه اٌّمصش٠ٓ، ٚرمص١ش اٌغب١ٌٓ

١ ض   ِٓ رُؼ ذُّ  اٌزٟٚ اٌفم١َّٙخ ِْ ٍ ىخ ر١ّٕخ ِٓ ف١ٙب ٌّب اٌطُّشق أ   فٟ اٌؾىُ العزمشاس االعزٕجبغ ِ 

 اٌفم١ٙخ. اٌّغبئً

 انذساسح: أْذاف 

 أٌفبظٙب ثششػ اٌمٕبع( وشبف وزبة) ِٓ ٌٍغٙبد اٌفم١ٙخ األصٛي ٌذساعخ اٌجؾش ٘زا ٠ٙذف

 اٌفم١ٙخ، اٌّغبئً فٟ اٌؾىُ ػ١ٍٗ ٠غزمش ِب ٌّؼشفخ ػ١ٍٙب؛ االعزذالي صُ اإلعّبٌٟ، ِؼٕب٘ب ٚث١بْ

 اٌذ١ًٌ روش ِغ -ٚعذد اْ- األصً ِٓ اٌّغزض١ٕبد ٚروش ٌألصً، اٌفم١ٙخ اٌزطج١مبد روش ِغ

 األصً. ِٛافمخ ػٓ ٌٗ اٌصبسف
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 انساتقح: انذساساخ 

 ٚدساعخ عّؼب   اٌفمٙبء ػٕذ األش١بء فٟ األصً ػبَ: ثشىً ثبٌجؾش رؼٍمذ اٌزٟ اٌذساعبد ِٓ

 اٌؼبٌٟ اٌّؼٙذ فٟ اٌذوزٛساٖ دسعخ ١ًٌٕ ِمذِخ سعبٌخ اٌؼجذاْ، ساشذ ثٓ ِغبػذ ٌٍجبؽش:

 ٘ـ.1436اإلعال١ِخ عؼٛد ثٓ دمحم اإلِبَ ثغبِؼخ ٌٍمعبء

 اٌؼجبداد أثٛاة ثّخزٍف اٌّغزصؾت ٌٍؾىُ ثبٌشعٛع األش١بء أصً فٟ ثبٌٕظش اٌذساعخ رؼٍمذ

 األصٛي ثذساعخ فزخزصُّ  اٌجؾض١خ اٌٛسلخ ِٛظٛع أِب ِزٕٛػخ، فم١ٙخ ِصبدس ػٍٝ ثبالػزّبد

 .اٌمٕبع( )وشَّبف وزبة فٟ اٌّٛعٛدح فمػ ٌٍغٙبد اٌفم١َّٙخ

 :ّٔئجشاءاذ انثذث يُٓج 

 فٟ اٌفم١ٙخ األصٛي ثزؾ١ًٍ ٚرٌه اٌزؾ١ٍٍٟ اٌٛصفٟ إٌّٙظ ػٍٝ اٌذساعخ ٘زٖ فٟ اٌجبؽضخ رؼزّذ

 اٌزب١ٌخ: اإلعشاءاد ٚفك ِٕٙغ١خ، ػ١ٍّخ دساعخ ٚدساعزٙب ٙب،ٚششؽ ٚرؼش٠فٙب، اٌغٙبد،

 اٌّز٘ت ػٍٝ األخشٜ اٌفمٗ وزت ِٓ صُ اٌمٕبع(، )وشَّبف وزبة ِٓ األصً رٛص١ك -1

. ِّٟ  اٌؾٕجٍ

ِّٟ  األصً رٛظ١ؼ -2  ٚروش ػ١ٍٗ، ٚاالعزذالي األصً، ِؼٕٝ ثزوش رٌه ٠ٚىْٛ اٌفمٙ

 .رٌه ػٍٝ اٌفم١َّٙخ اٌزطج١مبد

 ثبالعزذالي. ِمشٚٔ ب ثزوشٖ ألَٛ فبٟٔ ٌألصً؛ اعزضٕبء ٕ٘بن وبْ ارا -3

 ِجبششح. ا٠٢بد روش ثؼذ ا٠٢خ ٚسلُ اٌغٛسح اعُ روش -4

 فٟ اٌؾذ٠ش ٠ىٓ ٌُ ٚارا األص١ٍَّخ، ِصبدس٘ب ِٓ اٌجؾش فٟ اٌٛاسدح األؽبد٠ش رخش٠ظ -5

 اٌعؼف. أٚ ثبٌصؾخ ػ١ٍٗ اٌفٓ ٘زا أً٘ ؽىُ أروش فبٟٔ أؽذّ٘ب؛ أٚ اٌصؾ١ؾ١ٓ

 ٚاٌزٛص١ك. اٌزؾش٠ش فٟ اٌّٛصٛلخ اٌّصبدس ػٍٝ االػزّبد -6

 اٌغش٠ت. ٚششػ ثبٌّصطٍؾبد اٌزؼش٠ف -7

  ثب٠غبص. ٌألػالَ اٌزشعّخ -8

ٓ اٌخبرّخ, -9 َّّ َُّ  ٚرزع  ٚاٌزٛص١بد. اٌجؾش ٔزبئظ أ٘
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 األٔل انًثذث

 ٔأًْيرٓا( انفقٓيح، األصٕل )يفٕٓو

 انفقٓيح األصٕل يفٕٓو األٔل: طهةانً

 ٔ)فقٓيَّح( )أصٕل( نفظيٍ: يٍ يشكة تاػرثاسِ انفقٓيَّح األصٕل ذؼشيف أٔالً:

ً   ػٍٝ (أَْصم  ) ٠طٍك :نغحً  األَْصم    ٗ   اٌشٟء   أعف  ٚعّؼٗ: ا١ٌٗ، ٠ٚغزٕذُ  ػ١ٍٗ ٠ُجٕٝ اٌزٞ ٚأعبع

أُُصٛي  
(1)

ُٓ  ٚ٘زا . ً   ِب أؽغ ٖ . فٟ ل ١ ِّ ذ   ؽ 

انشَّشػي   االصطالدي   انًؼُٗ أِب
(2)

ب ٠خشط فال ؛ َّّ  ٠ٍٟ: ػ

١ً(، ثٗ ٠ٚشاد )األصً( ٠طٍك -1 ًُ  ومٌُٛٙ: )اٌذٌَّ  ڱ ڱ ژ رؼبٌٝ: لٌُُٛٗ  اٌصَّالح   ٚعٛة   أص

ًُ  أٞ: [٣٤ ]اٌجمشح: ژ ب. د١ٌ  ٚعٛثٙ 

 اٌّؾظٛساد" رُج١ؼ "اٌعَّشٚساد ومٌُٛٙ اٌى١ٍَّخ(، )اٌمبػذح ثٗ ٠ٚشاد )األصً( ٠طٍك -2

  ً  لٛاػذ٘ب. ِٓ لبػذح   أٞ: اٌشَّش٠ؼخ، أصٛي ِٓ أص

م ١ظ ثٗ ٠ٚشاد )األصً( ٠طٍك -3  ّ ًُ  اٌخّشُ  ومٌُٛٙ: ػ١ٍٗ(، )اٌـ ؛ ؽشِخ   أص  أْ: أٞ إٌَّج١ز 

ػخ   إٌَّج١ز ؽشِخ ِّ ٍَّخ. فٟ اشزشاوّٙب ثغجت اٌخّش؛ ؽشِخ ِٓ ِزفش   اٌؼ 

اعؼ(، ثٗ ٠ٚشاد )األصً( ٠طٍك -4 ًُ  ومٌُٛٙ: )اٌشَّ َ   فٟ األص اعؼُ  أٞ: اٌؾم١مخُ، اٌىال  اٌشَّ

ْ   اٌؾم١مخ   فٟ . دُٚ  اٌّغبص 

ح(، )اٌمبػذح ثٗ ٠ٚشاد )األصً( ٠طٍك -5 ِّ  ا١ٌّزخُ  رُجبػ ومٌُٛٙ: اٌّغزّشَّ  ػٍٝ ٌٍّعطش 

. خالف    ً  األص

ُُ  ثٗ ٠ٚشاد )األصً( ٠طٍك -6 ت(، )اٌؾى ًُ  ومٌُٛٙ: اٌّغزصؾ  ٟ   ثمبءُ  األص ِْ ، فٟ اٌشَّ خ  َِّ ِّ  اٌز 

 ُُ تُ  فبٌؾى ُُ  ٘ٛ اٌّغزصؾ  ُٓ  اٌؾى ْٓ  اعزصؾبثُُٗ, ٠غشٞ اٌزٞ اٌّز١مَّ  ّ ص ٝ عمٛغ   فٟ شهَّ  ف بس ؽ   ّ  اٌغ 

ٝ فٟ  ِ ْش  ّ ًُ  )اٌؾٛض(؛ اٌـ ٟ   ثمبءُ  فبألص ِْ ٗ . فٟ اٌشَّ ز  َِّ  ر 

  ً .اٌفم١َّٙخ( ثـ)األصٛي ٚاٌّمصٛد داٌّشا ٘ٛ اٌغبدط ٚاٌّؼٕٝ اٌخبِظ اٌّؼٕٝ ِٓ ٚو  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
2 



 

3349 
 

 

: ػٍٝ ٠ذٚس :انهغح في انفقّ ذؼشيف  ٓ ُ, ِؼ١١ٕ ْٙ ٍُْ، اٌف  فبسط اثٓ عّؼٙب ٚلذ ٚاٌؼ 
(3)

 ث١بْ فٟ 

ً   ٚاٌٙبء: ٚاٌمبف "اٌفبء ثمٌٛٗ: ٌٍىٍّخ اٌٛظؼٟ ِّ  اٌّم١بط  اٌشٟء ادسان ػٍٝ ٠ذيُّ  صؾ١ؼ   ٚاؽذ   أص

ٍُْ ثٗ ٚاٌؼ 
(4)

ٍُْ وْٛ ؽ١ش ِٓ ثبٌفُٙ؛ اٌؼٍُ اسرجبغ ٚٚعٗ . ِّذ ا اٌؼ   ٌ ُُ  اٌفُٙ، ِٓ ِزٛ  ا١ٌٗ؛ ٚع١ٍخ   فبٌفٙ

بي   } رؼبٌٝ: لٌٛٗ ثذ١ًٌ  ّ ء    ف  َ    ٘ ُئال  ْٛ م  ٌْ ْ    ال    ا ْ   ٠ ى بدُٚ ُٛٙ ٠ض ب{ ٠ ْفم  ذ   فٟ ل١ً فمذ [78]إٌغبء: ؽ 

َّْ  ٌ ؼٍّٛا ِؼب١ٔٗ ٚرذثَّشٚا فّٙٛا ٌٛ أُٙ ِؼٕب٘ب: ًَّ  أ ٓ اٌى هللا ػٕذ ِ 
(5)

. 

 

َ    ِؼشفخُ  :اصطالًدا انِفْقّ   ٓ  اٌؼ١ٍَّّخ  اٌشَّشػ١َّخ    األؽىب ب  ِ  ثبعزذالي   اٌزَّفص١ٍ١َّخ   أدٌَّزٙ 
(6)

 فٙزا .

ً   ِب أشٙشُ  ؛ رؼش٠ف   فٟ ل ١  ٗ ٗ   اٌفم  ػ١ٍٗ. اٌٛاسدح االػزشاظبد ِٓ ٌغالِز

 

 نقثاً. تاػرثاسِ انفقٓيح األصٕل ذؼشيف ثاَياً:

 وض١شح فشٚع ػٍٝ ٠ٕطجك ششػٟ ثذ١ًٌ ِغزصؾت أغٍجٟ فمٟٙ ؽىُ ٘ٛ: اٌفمٟٙ األصً

 ٚاؽذ. ثبة فٟ ٠غّؼٙب
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 انثاَي: انًثذث

 انجٓاد( في انفقٓيح األصٕل )

انقرم أٔ اإلسالو ئال يُٓى ي قثم ال أٌ انكفاس في األصم األٔل: انًطهة
(7)

 

َّّٓ   فشػ١ٓ: اٌّطٍت ٘زا ٠ٚزع

  األصم: يفٕٓو األٔل: انفشع

 نألصم: انًشِكِّثح األنفاظ يؼاَي ششح أٔاًل:

 ٚ٘ٛ اإلعالَ, ِٕٚٗ: ٚاٌؼبف١خ، اٌصؾخ ِٓ ثبثٗ ِؼظُ ٚا١ٌُّ: ٚاٌالَ اٌغ١ٓ :نغحً  اإلسالو

ُُّ  ٚ٘ٛ ٚاالِزٕبع، اإلثبء ِٓ ٠ غٍُ ألٔٗ ٚاالٔم١بد؛ االعزغالَ اإل٠ّبْ ِٓ أػ
(8)

. 

ِّٟ   ثشش٠ؼخ هلل االعزغالَ  ٘ٛ :انشَّشػيِِّ  االصطالح ٚفٟ فمػ  إٌج
(9)

. 

ُ  ٠مبي: ٚاِبرخ، ارالي ػٍٝ ٠ذيُّ  صؾ١ؼ أصً ٚاٌالَ: ٚاٌزبء اٌمبف :نغحً  انقرم  ٗ ، ل زٍ   لزال 

ػ١ٍٙب ٠مزً اٌؾبي ٚاٌمزٍخ:
 (10)

. 

  نألصم: اإلجًانيِّ  انًؼُٗ ثاَيًا:

ٍ ّٛا, ؽزٝ اٌىفبس ٠مبرٍٛا أْ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ٚعت اٌغٙبد؛ هللا ششع ِب ثؼذ ْْ  ٠ُْغ  اإلعالَ أث ٛا فب

ٓ    ف بْلزٍُُٛا } رؼبٌٝ: لٌٛٗ ٌؼَّٛ ٠ُمزٍْٛ؛ ١ و  ْشش  ُّ ٌْ ١ْشُ   ا {  ؽ  ُْ ُ٘ ٛ ُّ ْذرُ ع   : إٌجٟ ِّ  ٚلٛي [5 ]اٌزٛثخ: ٚ 

ْشدُ   ِ ْْ   "أُ ً    أ  زَّٝ إٌَّبط    أُل بر  ُ، ا الَّ  اٌ  ٗ   ال   ٠ مٌُُٛٛا: ؽ  ْٓ  َّللاَّ  ّ : ف  ُ؛ ا الَّ  اٌ  ٗ   ال   ل بي  ُ   ف م ذْ  َّللاَّ ٕ ِّٟ ػ ص   ٔ ْفغ ُٗ  ِ 

بٌ ُٗ،  ِ ٗ   ا الَّ  ٚ  ِّ م  غ بثُُٗ  ث ؾ  ؽ  َّللاَّ " ػ ٍٝ  ٚ 
(11)

 ٚاٌىفبس اٌّششو١ٓ ِٓ عجٟ ِٓ أْ ثبألصً فبٌّمصٛد ،

ٓ ُٚ٘ اٌغض٠خ, ُِٕٙ رُمجً ال ِّٓ ٓ وزبة، شجٙخ ٚال ٌُٙ، وزبة ال ِ  ٓ األٚصبْ، ػجذح ِ   ِ  ِب ػجذ   ٚ

،  ٓ  ال اٌغض٠خ أْ وّب دائّخ، ػصّخ ٌُٙ ١ٌٚظ اٌغض٠خ ُِٕٙ رُمجً ال فٙئالء اٌىفبس؛ ٚعبئش اعز ؾغ

ْٚ ٚال اٌغض٠خ، ُِٕٙ رُمجً ال ٘ئالء فغ١ّغ اٌؾٕبثٍخ، لٌٟٛ أؽذ فٟ اٌؼشة ِششوٟ ِٓ رُمجً  ٠ُم شُّ

ٍ ّٛا ٌُ فبْ اإلعالَ، اال ُِٕٙ ٠ُمجً ٚال ثٙب، األصً ٘ٛ ٘زا لُزٍٛا. ٠ُْغ
(12)

. 
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 ْٔي: أدنح ػذج ئنٗ األصم يسرُذ األصم: ذأصيم انثاَيح: انًسأنح

ُْ  } رؼبٌٝ: لٌٛٗ ػَّٛ -1 ُ٘ ُٛ ل برٍ  ْ    ال    ؽزٝ  ٚ   :انذالنح ٔجّ [.٣٩٤ ]اٌجمشح: ف زْٕ خ {  ر ُىٛ

زَّٝ } ِٚؼٕٝ اٌىفبس، لزبي اٌّئ١ِٕٓ ػٍٝ ا٠٢خ ثٙزٖ رؼبٌٝ هللاُ  فشض   ْ    ال    ؽ    ر ُىٛ

ا، ٠ؼٕٟ: ف زْٕ خ { ْ   } وفش  ٠ ُىٛ  ٚ   ُٓ ٠ِّ َّ {  اٌذ  ْٛ أُٔٙ ٠ؼٕٟ:َلِل  ٍ ّٛا ؽزٝ ٠مبرٍ  ٠ُْغ
(13)

. 

ٓ    ف بْلزٍُُٛا } رؼبٌٝ: ٚلٌٛٗ -2 ١ و  ْشش  ُّ ٌْ ١ْشُ   ا {  ؽ  ُْ ُ٘ ٛ ُّ ْذرُ ع   اٌّشاد :انذالنح ٔجّ [.٥ ]اٌزٛثخ: ٚ 

خ فب٠٢خ اٌىزبة، أً٘ ِٓ ١ٌغٛا اٌز٠ٓ اٌّششو١ٓ ثب٠٢خ َِّ  اٌّششو١ٓ، لزبي فٟ ػب

ِّص ُٛا } اٌغض٠خ ثآ٠خ اٌؼَّٛ رٌه ُٚخص  ٓ    لبرٍ  ٠ ْ    ال  اٌَّز  ُٕٛ  ِ ال ث بهلل    ٠ُْئ  ٚ   َ ْٛ  ١ ٌْ ش   ث ب  ا٢ْخ 

ال  ٚ   ْ ٛ ُِ ِّ ش  ب ٠ُؾ   ِ   َ شَّ ُ  ؽ  ُعٌُُٛٗ  َّللاَّ س  ال ٚ   ٚ   ْ ُٕٛ٠ ٓ   ٠ ذ  ٠ ك ِّ  د  ٌْؾ  ٓ   ا  ِ   ٓ ٠ زبة   أُٚرُٛا اٌَّز  ٌْى   ا

زَّٝ ْض٠ خ { ٠ُْؼُطٛا ؽ  ٌْغ  [29]اٌزٛثخ: ا
(14)

.  

ُٛا } رؼبٌٝ: ٚلٌٛٗ  -3 ل برٍ   ٚ    ٓ ١ و  ْشش  ُّ ٌْ ب و بفَّخ    ا  ّ ُْ  و  ُٛٔ ُى  ٔجّ [.٤٣ ]اٌزٛثخ: و بفَّخ { ٠ُم برٍ 

ٓ ثؾبٌخ ُ٘ اٌز٠ٓ لبرٍٛا :االسرذالل  فٟ ر ؼزذُٚا ٚال اٌشب٘ذ، ٘ٛ ٚ٘زا وبفخ. ٠مبرٍىُ ِ 

٘جبْ ٚاٌش١ٛؿ وبٌٕغبء ٠مبرٍىُ, ِٓ ثؾبٌخ ١ٌغٛا ِّٓ لزً  أْ اال ٠ُمزٍْٛ، ال ٚاٌشُّ

 ٚاٌّشٛسح؛ اٌشأٞ رٚٞ ِٓ ٠ىٛٔٛا أْ ِضً اإلعالَ, ػٍٝ ظشس   اثمبئُٙ فٟ ٠ىْٛ

 َّْ عبئض لزٍُٙ فب
(15)

. 

ح   أ ثُٛ سٚاٖ ِب -4 ٠ْش  : ، ُ٘ش  ُعٛيُ  ل بي   ل بي  ْشدُ  " : َّللاَّ   س   ِ ْْ   أُ ً    أ  زَّٝ إٌَّبط    أُل بر   ٠ مٌُُٛٛا: ؽ 

ُ، ا الَّ  اٌ  ٗ   ال   ْٓ  َّللاَّ  ّ : ف  ٗ    ال   ل بي  ُ؛ ا الَّ  اٌ  ُ   ف م ذْ  َّللاَّ ٕ ِّٟ ػ ص  بٌ ُٗ، ٔ ْفغ ُٗ  ِ   ِ ٗ   ا الَّ  ٚ  ِّ م  غ بثُُٗ  ث ؾ  ؽ   ٚ 

َّللاَّ " ػ ٍ ٝ
(16)

ض   ِب اٌمزبي :انذالنح ٔجّ . , فُش   ٗ ْْ  اإلعالَ, اٌٝ ٌٍذَّػٛح ثً ٌ ؼ ١ْٕ   فب

ٛا؛ ا أعٍّ   رؼبٌٝ: هللا ٌمٛي ثبٌذَّػٛح؛ ٠جذُءٚا ٌُ ٚاْ ٠مبرٍُٛ٘ أْ ٌُٚٙ اٌمزبي، ػُٕٙ ُوفُّٛ

ٓ    ف بْلزٍُُٛا } ١ و  ْشش  ُّ ٌْ ١ْشُ   ا {  ؽ  ُْ ُ٘ ٛ ُّ ْذرُ ع   اٌُؾُشَ األشٙش فٟ وبْ ٚعٛاء [٥]اٌزٛثخ: ٚ 

 اٌغ١َّف، ثآ٠خ ِٕغٛخخ   صبسد اٌُؾُشَ األشٙش فٟ اٌمزبي ؽشِخ ألْ غ١ش٘ب؛ فٟ أٚ

اٌمزبي آ٠بد ِٓ ٚغ١ش٘ب
(17)

ٓ اٌىزبة أً٘ ُِٕٙ ُٚخصَّ  ،  ِ ٓ ٚثمٟ ثُٙ، أٌُؾك   ٚ  ِ  

األصً  ػٍٝ  ػذاُ٘
(18)

. 
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  ٌألصً: اٌفم١َّٙخ اٌزطج١مبد اٌضبٟٔ: اٌفشع

ي   اَرقم ئرا - ٍ   ئنٗ انِزِِّيِّ  انكفش: أدياٌ يٍ آخش ِدي

 ؽبٌزبْ: اٌّغؤٌخ ٘زا فٟ

ُّٟ  أزمً ارا :األٔنٗ انذانح ٓ اٌىزبث  ِ   ٗ ٕ٠ ٓ   اٌٝ ػ١ٍٗ اٌزٞ د  ٠  ٠ُم شُّ  فًٙ اٌىزبة, أً٘ غ١ش آخش د 

ٓ   ػٍٝ ٠ سٚا٠بد صالس ف١ٗ ِطٍم ب؟; ٠ُم شُّ  ال أٚ رّغَّظ, ٌٛ وّب ػ١ٍٗ, أٍ٘ٗ ٠ُم شُّ  د 
 (19)

: 

، ال :األٔنٗ انشٔايح  أد٠بْ اإلعالَ غ١ش ألْ :ٔدنيهٓى اٌمزً، أٚ اإلعالَ اال ِٕٗ ٠ُمجً ٚال ٠ُم شُّ

  اٌّز٘ت. ِٓ اٌشاعؼ اٌمٛي ٚ٘ٛ ػ١ٍٙب، ٠ُم شِّْ  فٍُ ثجطالٔٙب؛ أُل شَّ  لذ ثبغٍخ

٠ِّٓ أٚ اإلعالَ اال ِٕٗ ٠ُمجً ال :انثاَيح انشٔايح ٠ٕٗ ألْ :ٔدنيهٓى ػ١ٍٗ، وبْ اٌزٜ اٌذ   لذ األٚي د 

ح ، ػ١ٍٗ ألشسٔبٖ شَّ ِّ  ا١ٌٗ؛ اٌشعٛع ِٕٗ ف١ُمجً ِٕٗ؛ خ١ش   اٌٝ ٠ٕزمً ٌُٚ ِ   اإلعالَ. اٌٝ سعغ ارا وبٌّشرذ 

٠ٕٗ اٌٝ اٌشعٛع أٚ اإلعالَ, أش١بء: صالصخ أؽذ ِٕٗ ٠ُمجً :انثانثح انشٔايح ٓ   أٚ األٚي، د  ٠  ٠ُم شُّ  د 

زَّٝ } رؼبٌٝ: لٌٛٗ ػَّٛ :ٔدنيهٓى ػ١ٍٗ، أٍ٘ٗ ْض٠ خ    ٠ُْؼُطٛا  ؽ  ٌْغ  ْٓ   ا ُْ   ٠ ذ    ػ  ُ٘  ٚ  }  ْ ُشٚ بغ   ص 

 [.29]اٌزٛثخ:

ُّٟ  أزمً ارا :انثاَيح انذانح ِّ  ِ ِّ ٓ   اٌٝ اٌز  ٠ ً   د  ْْ  اٌىزبة؛ أ٘ د   وؤ َّٛ ، رٙ  ٟ ش   أٚ ٔصشأ ؛ رٕصَّ  ٞ  ٠ٙٛد

  س٠ٚزبْ: فف١ٗ

ٓ   اٌٝ أزمً ألٔٗ :ٔدنيهٓى اإلعالَ، اال ِٕٗ ٠ُمجً ال :ئدذاًْا ٠ ؛ د   ً   ػ١ٍٗ. ٠ُم شِّْ  فٍُ ثبغ

٠ِّٓ أٚ اإلعالَ اال ِٕٗ ٠ُمجً ال :األخشٖ ٔانشٔايح . ٚػٕٗ ػ١ٍٗ، وبْ اٌزٜ اٌذ   ػ١ٍٗ ٔصَّ - ٠ُم شُّ

ٓ   ػٓ ٠خشط ٌُ ألٔٗ ؛-أؽّذ إٌّزمً غ١ش   فؤشجٗ   اٌىزبة؛ أً٘ د٠
(20)

. 

ٍِ  ئنٗ انكراتيِِّ  غيش   اَرقم ئرا-  انكراب: أْم دي

ٓ   اٌٝ اٌىزبثٟ ِّ   غ١شُ   أزمً  اْ ُّٟ  أزمً أٚ اٌىزبة، أً٘ د٠ ٓ   اٌٝ اٌّغٛع  صالس فف١ٗ اٌىزبة؛ أً٘ د٠

سٚا٠بد
 (21)

 اٌمٛي ٚ٘ٛ ثبغٍخ، أد٠بْ اإلعالَ غ١ش ألْ :ٔدنيهٓى اإلعالَ، اال ِٕٗ ٠ُمجً ال ئدذاْا: :

 اٌّز٘ت. فٟ اٌصؾ١ؼ

ْٓ  أػٍٝ ألٔٗ :ٔدنيهٓى ا١ٌٗ، أزمً ِب ػٍٝ ٠ُم شُّ  :ٔانثاَيح   ِ ،  ٗ ٕ٠ ٓ   اٌٝ أزمً ٚألٔٗ د  ٠   أٍ٘ٗ. ػ١ٍٗ ٠ُم شُّ  د 

َُ، اال ِٕٗ ٠ُمجً ال :ٔانثانثح ٠ُُٕٗ  أٚ اإلعال ب :ٔدنيهٓى ػ١ٍٗ، وبْ اٌزٜ د  ؛ ػ١ٍٗ ألشسٔبٖ ألَّٕٔ ُٖ  أٚال   فُٕم شُّ

 ػ١ٍٗ.

ُ , ػمذ   ٌُٙ ٠ُٚؼمذ اٌغض٠خ ُِٕٙ رئخز ِٓ األصً ٘زا ِٓ ٠ُغزضٕٝ األصم: يٍ ي سرثُٗ يا  ٚ٘ٛ دائ

خ، ػمذُ  َِّ ِّ ْْ  اإلعالَ, اٌٝ ٠ُذػْٛ فبُٔٙ اٌز  خ ػمذ اٌٝ ٠ُذػْٛ اإلعالَ؛ اٌٝ اإلعبثخ أثٛا فب َِّ ِّ  ٚثٗ اٌز 

ػ١ٍٗ ُػٛ٘ذٚا ِب ػٍٝ ِم١ّ١ٓ وبٔٛا ارا اٌؼصّخ ػٍٝ ٠ؾصٍْٛ
(22)

. 
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٠ُٕٙ, ػٍٝ ِٚٓ ٚاٌّغٛط اٌىزبة أً٘ ِٓ رُمجً اٌغض٠خ أْ ػٍٝ اٌؾٕبثٍخ ارفك فمذ  ُٚ٘ د 

وبٌزبٌٟ صٕفبْ,
(23)

ٓ ٚإٌَّصبسٜ ا١ٌٙٛد ُٚ٘ اٌىزبة, أً٘ :األٔل انصُف :  ِ ٚ   ْ ٠ُٕٙ، دا ٓ ثذ   ِ ٚ 

ْْ  } رؼبٌٝ: هللا لٛي تذنيم اٌىزبة؛ أً٘ ِٓ ف١ٍظ اٌىفبس؛ ِٓ ٘ئالء ػذا ب  ر مٌُُٛٛا  أ   ّ ي    ا َّٔ ْٔض    أُ

ز بةُ  ٌْى  ٓ    ػ ٍ ٝ  ا ْٓ   غ بئ ف ز ١ْ ٕ ب{  ِ   ٍ  [.156]األٔؼبَ: ل ْج

  يهي: يا انكراب؛ أْم يٍ ذ قثم انجزيح أٌ ػهٗ ي سرذل   ٔيًا 

ُٛا } رؼبٌٝ: لٌٛٗ -1 ٓ    ل برٍ  ٠ ْ   ال    اٌَّز  ُٕٛ  ِ ال   ث بهلل    ٠ُْئ  ٚ   َ ْٛ  ١ ٌْ ، ث ب ش  ال   ا٢خ   ٚ   ْ ٛ ُِ ِّ ش  ب ٠ُؾ   ِ   َ شَّ  هللاُ  ؽ 

ُعٌُُٛٗ، س  ال ٚ  ُٚ   ْ ُٕٛ٠ ٓ   ٠ ذ  ٠ ك ِّ  د  ٌْؾ  ٓ   ا  ِ   ٓ ٠ ز بة   أُٚرُٛا اٌَّز  ٌْى  زَّٝ ا ْض٠ خ   ٠ُْؼُطٛا ؽ  ٌْغ   ٠ ذ   ػ ٓ ا

 ُْ ُ٘ ُشْٚ{ ٚ  بغ  ش :انذالنح ٔجّ [.٩٩ ]اٌزٛثخ: ص   ِ  ٚخ صَّ  اٌىفبس، ع١ّغ ثّمبرٍخ  أ

  ً ِّوش؛ اٌىزبة أ٘ ؽ١ذ ػب١ٌّٓ ٌىُٛٔٙ ثبٌز  عً ثبٌزَّٛ ، ٚاٌشَّشائغ ٚاٌشُّ  ًٍ  ّ  ٚخصٛص ب ٚاٌ

وش ذ   ر  َّّ ٍَّزٗ,  ِؾ  ِ ب ٚ َّّ خ ػ١ٍُٙ رؤوَّذد أٔىشٖٚ فٍ  صُ اٌغش٠ّخ، ُِٕٙ ٚػظّذ اٌُؾغَّ

اٌمزً ػٓ ثذال   اٌغض٠خ اػطبءُ  ٟٚ٘ غب٠خ   ٌٍمزبي عؼً
(24)

ُُ  فّفِٙٛٗ ،  ارا لزٍُٙ رؾش٠

اٌغض٠خ دفؼٛا
(25)

. 

 شؼجخ ثٓ اٌّغ١شح لٛي -2
(26)

ٔ ب وغشٜ: ٌؼبًِ  ش   ِ ُعٛيُ  ٔ ج ١ُّٕ ب "أ  ث ِّٕ ب س  ْْ »  س  ُْ  أ   ُٔم برٍ  ُى

زَّٝ ُ، َّللاَّ   ر ْؼجُذُٚا ؽ  ْؽذٖ   ٚ   ْٚ ا  أ  دُّٚ ْض٠ خ    رُئ  «اٌغ 
(27)

 وبٔٛا ارا اٌغض٠خ ُِٕٙ رُمجً أّب :انذالنح ٔجّ .

ٓ ػ١ٍٗ ُػٛ٘ذٚا ِب ػٍٝ ِم١ّ١ٓ ش رؼبٌٝ هللا ألْ اٌٍَّّخ; أؽىبَ ٚاٌزضاَ اٌغض٠خ ثزي   ِ   ِ  ؽزٝ ثمزبٌُٙ أ

ٚأِٛاٌُٙ دِبئُٙ اثبؽخ ػٍٝ ٠جمٛا رٌه؛ ٠ٛعذ ٌُ فبرا ،أداء٘ب ٠ٍزضِٛا أٞ: اٌغض٠خ, ٠ُْؼُطٛا
(28)

. 

 ٚإٌَّصبسٜ, ا١ٌٙٛد ِٓ اٌغض٠خ  أخز ٚعٛة ػٍٝ اٌؼٍُ أً٘ ارفك فمذ :اإلجًاع ِٓ -3

خ, ػمذ ث١ُٕٙ ٠ٚىْٛ َِّ ْْ  ر  ذْ  فمذ لجٍٛا؛ فب  ِ ُش ً ِّ  دِبءُ  ؽ  ْٓ  و فَّٝ ِ  ثزٌه ٚ 
(29)

. 

ُُ  فؾىُّٙ ؛-اٌّغٛط ُٚ٘- وزبة شجٙخ ٌُٙ ِٓ :انثاَي انصُف   لجٛي  فٟ اٌىزبة، أً٘ ؽى

؛ وزبة   ٌُٙ وبْ أٔٗ ٠ُشٜٚ ألٔٗ ثٙب؛ ٚالشاسُ٘ ُِٕٙ، اٌغض٠خ  وزبة   شجٙخُ  ثزٌه ٌُٙ فصبس فُشف غ 

عجذْ  ٓ   أٚ   ُِٕٙ. اٌغض٠خ ٚأخز دِبئُٙ، ؽم

ُّٟ  ػُٕٙ لبي -1 :يهي يا رنك ػهٗ ٔي سرذل   ا » : إٌج ُْ   ُعُّٕٛ  ٙ ً   ُعَّٕخ    ث  ْ٘ ز بة   أ  ٌْى  «ا
(30)

. 
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ذ   "ؽزٝ اٌّغٛط: ِٓ اٌغض٠خ زأخ ػٓ ػّش اِزٕغ ػٕذِب اٌجخبسٞ ِّ  فٟ ٚسد ِب -2  ٙ  ش 

  ٓ  ّ ْؽ ْجذُاٌشَّ ُٓ  ػ  ف   ْث ْٛ ػ 
(31) 

 َّْ ُعٛي   أ  ٘ ب  َّللاَّ   س  ز  ْٓ  أ خ  ُغٛط    ِ   ِ  " ش  ٘ غ 
(32)

.  

3-  َّْ َّْ  خالف ب؛ ف١ٗ ٔؼٍُ ال ثبإلعّبع، صبثذ   ٚاٌّغٛط اٌىزبث١ٓ أً٘ ِٓ اٌغض٠خ أخز أ  فب

ٓ اٌشاشذْٚ، اٌخٍفبء ثٗ ٚػًّ رٌه، ػٍٝ أعّؼٛا  اٌصؾبثخ  ِ  صِٕٕب اٌٝ ثؼذُ٘ ٚ

ِخبٌف   ٚال ٔى١ش   غ١ش ِٓ ٘زا،
(33)

. 

ب َِّ عبئض لزبٌُٙ أْ ػٍٝ اٌؼٍُ أً٘ ارفك فمذ اٌغض٠خ؛ دفغ ٚػٓ اإلعالَ, ػٓ اِزٕؼٛا ارا أ
(34)

. 

 قٕنيٍ: ػهٗ رنك في اخرهفٕا ٔػجًٓى؟؛ ػشتٓى يٍ انجزيح ذإخز ْم انذُاتهح: اخرهف ثى

األٔل انقٕل
(35)

 وزبة، شجٙخ أٚ وزبة ٌُٙ ِّٓ اٌّششو١ٓ ع١ّغ ِٓ رُمجً أٔٙب أؽّذ: ػٓ سٚا٠خ :

 ٌزغٍُّع :رنك ٔدنيم اٌغ١ف أٚ اإلعالَ اال ُِٕٙ ٠مجً فال فمػ، األٚصبْ ػجذح اٌؼشة ِششوٟ اال

ُ٘ ٠ُٕٙ :أدذًْا ٚع١ٙٓ، ِٓ وفش   ٠غض فٍُ وزبة شجٙخ ٚال وزبة ٌُٙ ١ٌظ األٚصبْ، ػجذح فُٙ د 

ْٓ  وُٛٔٙ :ٔانثاَي اٌغض٠خ. ثجزي د٠ُٕٙ ػٍٝ الشاسُ٘ ِّٟ   س٘ػ   ِ   ػٍٝ ِم١ّ١ٓ فُٙ اٌؼغُ ٚأِب . إٌج

 اٌغض٠خ. ثجزي الشاسُ٘ فغبص عٛاٖ، ٠ؼزمذٚا ٌُ د٠ٓ

 ِب ػٍٝ ِم١ّ١ٓ وبٔٛا ارا ِغٛعٟ أٚ ٔصشأٟ، أٚ ٠ٙٛدٞ وً ِٓ اٌغض٠خ رُمجً :انثاَي انقٕل

 رئخز ٚال غ١ش٘ب، ِٓ أٚ لش٠ش ِٓ وبٔٛا ٚعٛاء   اٌؼغُ أٚ اٌؼشة ِٓ وبٔٛا عٛاء   ػ١ٍٗ ػٛ٘ذٚا

غ١شُ٘ ِٓ
(36)

. 

يهي يا رنك ػهٗ ٔي سرذل  
(37)

: 

ُٛا } رؼبٌٝ: لبي ا٠٢خ, ػَّٛ -1 ٓ    ل برٍ  ٠ ْ   ال    اٌَّز  ُٕٛ  ِ ال   ث بهلل    ٠ُْئ  ٚ   َ ْٛ  ١ ٌْ ، ث ب ش  ال   ا٢خ   ٚ   ْ ٛ ُِ ِّ ش   ٠ُؾ 

ب  ِ   َ شَّ ُعٌُُٛٗ، هللاُ  ؽ  س  ال ٚ  ُٚ   ْ ُٕٛ٠ ٓ   ٠ ذ  ٠ ك ِّ  د  ٌْؾ  ٓ   ا  ِ   ٓ ٠ ز بة   أُٚرُٛا اٌَّز  ٌْى  زَّٝ ا  ٠ُْؼُطٛا ؽ 

ْض٠ خ   ٌْغ  ُْ  ٠ ذ   ػ ٓ ا ُ٘ ُشْٚ{ ٚ  بغ   [.٩٩ ]اٌزٛثخ: ص 

ْْ » ِٕٗ: اٌشب٘ذ اٌط٠ًٛ, ثش٠ذح ؽذ٠ش -2 ُْ  ف ب  ا ُ٘ ْٛ ُُ  أ ث  ُٙ ٍْ ْض٠ خ ، ف غ  ٌْغ  ْْ  ا ُْ  ف ب  بثُٛن   ُ٘ ًْ  أ ع   ف بْلج 

، ُْ ُٙ ْٕ ُوفِّْ  ِ   ٚ ... ُْ ُٙ ْٕ « ػ 
(38)

ْٓ  اٌغض٠خ لجٛي ػٍٝ ثؼِّٛٗ ٠ذيُّ  :انذالنح ٔجّ ،  ِ  ِّ ً  وبفش. و
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َّٟ  أْ -3 ػٕٗ هللا سظٟ ا١ٌٌٛذ ثٓ خبٌذ ثؼش  إٌج
(39) 

ُٖ  فؤخزُٖٚ، دِٚخ، أو١ذس اٌٝ ْٛ  ثٗ، فؤ ر 

  ٓ اٌغض٠خ ػٍٝ ٚصبٌؾٗ دِٗ، ٌٗ فؾم
(40)

 اٌؼشة. ِٓ ٚ٘ٛ :انذالنح ٔجّ .

4-   ٓ ٓ   ػ : ػٕٗ هللا سظٟ ػ جَّبط   اْث بٌ ؼ  » ل بي  ُعٛيُ  ص  ً    هللا   س  ْ٘ ْ   أ  ا ْٟ  ػ ٍ ٝ ٔ ْغش  ٌْف   أ 

...., ر و ش   «ُؽٍَّخ  ٠ش   ٚ  ذ  ٌْؾ  ا
(41)

 ػشة. ُٚ٘ ٔغشاْ، ٔصبسٜ ِٓ اٌغض٠خ  أخز :انذالنح ٔجّ .

ا أْ ٚا١ٌم١ٓ ثبٌمطغ صجذ فمذ :اإلجًاع ِٓ -5  فٟ وبٔٛا ٠ٚٙٛدُ٘، اٌؼشة ٔصبسٜ ِٓ وض١ش 

 أخزٚا أُٔٙ ٠م١ٕ ب فضجذ عض٠خ؛ ثغ١ش ف١ٙب الشاُسُ٘ ٠غٛص ٚال اإلعالَ، ثالد فٟ اٌصؾبثخ ػصش

ُِٕٙ اٌغض٠خ
(42)

. 

 وبٌمزً ٚاٌؼغُ شةاٌؼ ؽىُ ف١ٗ فبعزٜٛ ثبٌىفش ٠زؼٍك ؽىُ اٌغض٠خ أخز ألْ اٌّؼمٛي: ِٓ -6

ٚاٌؼغُ اٌؼشة ف١ٙب ٠غزٛٞ األؽىبَ ٘زٖ ٚأْ ٚاالعزشلبق خإٌّبوؾ ٚرؾش٠ُ
(43)

. 

ح اٌضبٟٔ؛ اٌمٛي ٘ٛ :-أػٍُ رؼبٌٝ ٚهللا- اٌّغؤٌخ فٟ انشاجخ انقٕل  َّٛ  ِٓ ػ١ٍٗ ثُٕٟ ِب ٌم

اٌؾٕبثٍخ ػٕذ اٌّز٘ت ٚ٘ٛ اعزذالي،
(44)

.  
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انذشتيِّ  دو ئتادح األصم انثاَي: انًطهة
 (45)

 

ًٍَّ  فشػيٍ: انًطهة ْزا ٔيرض

 .األصم ششح األٔل: انفشع

 نألصم: انًشِكِّثح األنفاظ يؼاَي ششح أٔاًل:

 اٌٝ ِٕغٛة فٙٛ اٌغٍَّت ٚ٘ٛ اٌؾشة, ِٓ ٚاشزمبلٙب ؽشة، ِصذس: :انهغح في انذشتي  

ٌٍّغ١ٍّٓ اٌّؾبسثخ اٌىبفشح اٌذٌٚخ عٕغ١خ  ٠ؾًّ  اٌزٞ  اٌىبفش ٚ٘ٛ اٌؾشة,
(46)

. 

ُّٟ  :ٔاصطالًدا ، ٚث١ٕٗ ث١ٕٕب اٌزٞ اٌىبفش ٘ٛ اٌؾشث ػٙذ   ٚث١ٕٗ ث١ٕٕب ١ٌٚظ ؽشة 
(47)

 عٛاء ،

، لبئّخ   اٌؾشة وبٔذ ذح   أٚ فؼال  َّّ غ  اٌّغ١ٍّٓ. ػٍٝ االػزذاء رٛلُّغ ِغ ُِ

 نألصم: اإلجًانيِّ  انًؼُٗ ثاَيًا:

, دَ ثبثبؽخ اٌّمصٛد ِّٟ  األِش٠ٓ: ثؤؽذ رىْٛ اٌؼصّخ ار اٌشَّشع؛ فٟ ٌٗ ػصّخ ال أٞ: اٌؾشث

؛ اٌىبفش ػٓ والّ٘ب أزفٝ ٚلذ اٌغض٠خ، دفغ أٚ اإلعالَ, اِب ِّٟ  فٟ وبْ عٛاء   ٌٗ, ػصّخ فال اٌؾشث

ْْ  اإلعالَ. داس فٟ أٚ اٌىفش، داس ْ   اإلعالَ ثالد دخً فب  ٚاٌّبي اٌذََّ ِؼصَٛ أصجؼ ِئلَّذ؛ ثؤِب

ْ   فزشح   ٟ   اٌزٟ األِب . دَ اثبؽخ ٚ٘ٛ األصً ػَّٛ ػٍٝ ف١جمٝ ٚاالَّ  ا٠َّب٘ب، أُػط ِّٟ  ٠ُىشٖ ٌىٓ اٌؾشث

َّٟ  اٌىبفش   أثبٖ ٠جزذة أْ ٌٍّغٍُ ب } رؼبٌٝ: ٌمٌٛٗ ثبٌمزً؛ اٌؾشث  ّ ُٙ ْج بؽ  ص  ١ ب  ف ٟ  ٚ  ْٔ ْؼُشٚف ب{  اٌذُّ  ِ 

 ١ٌظ ثبٌمزً ٚاالثزذاء ثبٌّؼشٚف، اٌىبفش٠ٓ األث٠ٛٓ ثّصبؽجخ  أِش :انذالنح ٔجّ [.٣٥]ٌمّبْ:

ثبٌّؼشٚف اٌّصبؽجخ ِٓ
(48)

. 

 ْٔي: أدنح ػذج ئنٗ األصم يسرُذ األصم: ذأصيم انثاَيح: انًسأنح

ُْ  } رؼبٌٝ: لٌٛٗ -1 ُ٘ ُٛ ل برٍ  زَّٝ  ٚ  ْ    ال    ؽ  ْ    ف زْٕ خ    ر ُىٛ ٠ ُىٛ  ٚ   ُٓ ٠ِّ َّ {  اٌذ   [.193]اٌجمشح: َلِل 

زَّٝ } لبي: ألٔٗ اٌىفش، ٘ٛ اٌمزبي ٚعجت ثبٌمزبي، األِش ػٍٝ ا٠٢خ دٌَّذ :انذالنح ٔجّ   ال    ؽ 

  ْ ًَّ  أؽذ ؛ دٚٔٗ ٠ُؼج ذ فال اٌىفش؛ ػذَ اٌغب٠خ فغؼً ثبهلل؛ ٚششن   وفش   أٞ:ف زْٕ خ {  ر ُىٛ  ػجبدح فزعّؾ

ْ   ٚاألٔذاد، ٚا٢ٌٙخ األٚصبْ ٚاألٚصبْ األصٕبَ ِٓ غ١شٖ دْٚ ٚؽذٖ هلل ٚاٌطبػخ اٌؼجبدح ٚرىٛ
(49)

. 

ٓ    ف بْلزٍُُٛا } رؼبٌٝ: لٌٛٗ  -2 ١ و  ْشش  ُّ ٌْ ١ْشُ   ا {  ؽ  ُْ ُ٘ ٛ ُّ ْذرُ ع   ؽىُُ  :انذالنح ٔجّ [.٥]اٌزٛثخ: ٚ 

لزٍُُٙ اٌّششو١ٓ؛ ِٓ اٌؾشة أً٘ فٟ هللا
(50)

. 

عش٠ش اثٓ ؽىٝ :اإلجًاع -3
(51)

 ٠ىٓ ٌُ ارا لزٍٗ ٠غٛص  اٌّششن  أْ  ػٍٝ اإلعّبع 

ََّ  ٚاْ- أِبْ ٌٗ َ   ٌج١ذ  ا أ  -اٌّمذط ث١ذ   أٚ اٌؾشا
(52)

 أْ ػٍٝ اٌؼٍُ أً٘ ٚأعّغ ،

َّٟ  اٌىبفش ٍ ُ ؽزٝ ٠ُمبرً  اٌؾشث ٟ أٚ ٠ُْغ  ال ٚاٌزٞ ِٕٗ، رُمجً وبٔذ اْ اٌغض٠خ ٠ُْؼط 

اإلغالق ػٍٝ اٌذََّ ِجبػُ  ِبْ؛أ ٚال ٌٗ ػٙذ
(53)

. 

                                                           
أصل منصوص علٌه ورد ذكره فً كشاف المناع بلفظ: ") ومن جاء بمشرن فادعى أنه اسره أو اشتراه بماله، وادعى المشرن علٌه أنه أمنه  (45)

 (.١/١٣١(، المبدع)٢/١١٣(، الممتع فً شرح الممنع )٣١/٩٧(، المغنً )::8/2فأنكر، فالمول لول المسلم( ألن األصل إباحة دم الحربً" )
 (.٣٩٤(، معجم لغة الفمهاء )ص٢/٨٤اللغة )مماٌٌس  (46)
 (.٦/١١٢(، شرح رٌاض الصالحٌن،)٩/٢٧٨ٌنظر: وبل الغمامة ) (47)
 (.٩/٣٠٣ٌنظر: بدائع الصنائع ) (48)
 (.٢/١٣٨(، تفسٌر المرطبً )١/٣٩٠ٌنظر: تفسٌر الطبري ) (49)
 (.٧/٨٩٧تفسٌر الطبري ) (50)
أبو جعفر الطبري، عالم فً التفسٌر، صاحب التصانٌف البدٌعة، من كتبه: جامع البٌان فً تأوٌل هو: دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر الطبري،  (51)

المرآن المعروف بتفسٌر الطبري، وكتاب تارٌخ األمم والملون المعروف بتارٌخ الطبري، وله فً أصول الفمه وفروعه كتب كثٌرة من ألاوٌل 
د بمسائل ُحفظت عنه، من أشهر شٌ وخه: دمحم بن عبد الملن بن أبً الشوارب، وإسحاق بن أبً إسرائٌل، وأحمد بن منٌع، وسفٌان بن الفمهاء، وتفرَّ

-رة للهجرة وكٌع، ومن تالمٌذه: أحمد بن كامل الماضً، دمحم بن عبد هللا الشٌبانً، والمعلى بن سعٌد، وخلك كثٌر، توفً فً بغداد سنة ثالثمائة وعش
 (.٣٨/٢٦٩ء ). ٌنظر: سٌر أعالم النبال-رحمه هللا

 (.3/8رفغ١ش اثٓ وض١ش) 52

53
 (.7/211اٌّجذع) 
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 نألصم: انفقٓيَّح انرطثيقاخ انثاَي: انفشع

ُّ انًسهى أٌ انذشتي   فادَّػٗ دشتي   ٔيؼّ انًسهى جاء ئرا -  انًسهى : فأَكش أيَّ

ُُ  عبء ارا ٕٗ؛ أٔٗ اٌىبفش ٚادَّػٝ ثّبٌٗ، اشزشاٖ أٚ أعشٖ أٔٗ ادَّػٝ صُ ثّششن   اٌّغٍ َِّ  فمذ أ

سٚا٠بد صالس ػٍٝ رٌه, فٟ اٌؾٕبثٍخ اخزٍف
(54)

: 

  دَ  اثبؽخ  األصً  فبْ ِؼٗ، األصً ألْ :ٔدنيهّ اٌّغٍُ، لٛي اٌمٛي :األٔنٗ انشٔايح 

، ِّٝ   األِبْ. ٚػذَ اٌؾشث

 ف١ىْٛ صذلٗ؛ ٠ُٚؾزًّ دِٗ، ؽمٓ ٠ذَّػٟ ألٔٗ :ٔدنيهّ األع١ش، لٛي اٌمٛي :انثاَيح انشٔايح

ْٓ  رّٕغ شجٙخ ٘زا  ِ ،  ٗ   ف١ٙب. ٕ٘ب اٌشَّهُّ  ٚلغ ٚلذ اإلثبؽخ، ث١م١ٓ اال اٌؾظش اٌذِبء فٟ ٚاألصً لزٍ

ب صذلٗ؛ ػٍٝ اٌؾبي ظب٘شُ  ٠ذيُّ  ِٓ لٛي اٌمٛي :انثانثح انشٔايح  األص١ٍٓ ألؽذ رشع١ؾ 

ً   اٌغالػ رشوٗ ألْ لٌٛٗ؛ لُجً عالػ ؛ ثغ١ش وبْ فبْ فٕٕظش ٌٗ؛ اٌّٛافك ثبٌظب٘ش  لصذ ػٍٝ د١ٌ

؛ ِؼٗ وبْ ٚاْ األِبْ، ً   اٌؾشة ٢ٌخ ؽٍّٗ ألْ ؛-أؽّذ ػ١ٍٗ ٔصَّ - ِٕٗ. ٠ُمجً ٌُ عالػ   أٔٗ ػٍٝ د١ٌ

ٟ   ارا أؽّذ: ٚلبي ِؾبسة، ًُ  ٌم ُع ، اٌشَّ . ٌُ األِبْ؛ ِٕٗ فطٍت   اٌؼٍظ   ٗ  اٌّغٍّْٛ وبْ ٚاْ ٠ُؼط

 رٌه. ٠ؤِْٕٛ ٚاٌغّبػخ ثٗ، خٍٛرٗ ػٕذ اٌؼٍظ غذس ٠ؤِٓ ال اٌٛاؽذ ألْ األِبْ؛ أػطٖٛ عّبػخ ؛

َُ  األصً ألْ اٌّغٍُ؛ لٛي اٌمٛي :انًسأنح في ٔانشاجخ ٍىٗ؛ األع١ش ف١ىْٛ األِبْ؛ ػذ  ِ 

ِّٟ  دَ اثبؽخ األصً ألْ اٌؾشث
(55)

. دَ اثبؽخ فٟ األصً ثؤدٌخ رنك ػهٗ ٔي سرذل   ، ِّٟ  اٌؾشث

-  ٌْ أياٌ تغيش اإلسالو داسَ  انذشتي   دخمَ  ئ
(56)

: 

ْْ  اٌىبفش أْ اٌؾٕبثٍخ روش ً   ا  ٚر٘جٛا دخٌٛٗ، عجت ػٓ ٠ُغؤي فبٔٗ أِبْ؛ ثغ١ش اإلعالَ داس   دخ

  اٌزب١ٌخ: األؽٛاي ثؾغت اٌؾىُ ٠خزٍف أٔٗ اٌٝ

؛ عئذُ  لبي: اْ :أٔالً  خ البِخ رزؼزَّس ألٔٗ :ٔانذنيم لٌٛٗ، فبٌمٛي سعٛال   ٌُٚ رٌه، ػٍٝ اٌج١ ِّٕ

عً رضي ٠ِّٙب، سعبٌخ   ِؼٗ ٠ىٓ ٌُ اٌشعبٌخ ِذَّػٟ وبْ اْ أِب أِبْ. رمذَُّ غ١ش ِٓ رؤرٝ اٌشُّ  وبْ أٚ ٠ئد 

؛ ِضٍٗ ٠ىْٛ ال ِّٓ  األصً. ألٔٗ لٌٛٗ؛ ٠ُمجً فال سعٛال 

ا؛ عئذُ  لبي: اْ :ثاَيًا ً   ٠ج١ؼٗ؛ ِزبع   ِؼٗ وبْ فبْ ٔظشٔب، ربعش  ٓ   لٌٛٗ, لُج   دِٗ، ُٚؽم 

بسُ٘ ثذخٛي عبس٠خ اٌؼبدح ألْ :ٔانذنيم بسٔب ا١ٌٕب، رغَّ  ٌُ ثٗ؛ ٠زَّغش ِب ِؼٗ ٠ىٓ ٌُ ٚاْ ا١ٌُٙ. ٚرغَّ

ِّغبسح ألْ لٌٛٗ؛ ٠ُمجً  ِبي. ثغ١ش رؾصً ال اٌز 

ٕٕٟ لبي: اْ :ثانثًا َِّ ُ , أ  ٚع١ٙٓ: ػٍٝ ِٕٗ؟ ٠ُمجً فًٙ ِغٍ

  ٚاٌزبعش. اٌشعٛي ِٓ ٠ُمجً وّب دِٗ، ٌؾمٓ رغ١ٍج ب ٠ُمجً؛ :أدذًْا 

خ البِخ ألْ ٠ُمجً؛ ال :ٔانثاَي ُ : لبي فبْ ِّىٕخ، ػ١ٍٗ اٌج١ ِّٕ ٕزٗ؛ أٔب ِغٍ َِّ  ألٔٗ لٌٛٗ؛ لُجً أ

ٕٗ؛ أْ ٠ٍّه ِّ  ِ ١ ِّش   عبعٛع ب، وبْ ٚاال ف١ٗ، لٌٛٗ فمُجً ٠ئ َُ  ٚخ    وبألع١ش. ف١ٗ اإلِب

ًَّ  ِّٓ وبْ اْ :ساتؼًا ٠ؼ ؽٍّزٗ أٚ اٌطش٠ك، ظ ِّ  فٟ أخزٖ، ٌّٓ فٙٛ ِشوت ؛ فٟ ا١ٌٕب اٌش 

ف١ئ ب ٠ىْٛ ٚاألخشٜ: اٌشٚا٠ز١ٓ، اؽذٜ
(57)

. 

                                                           
 (.::8/2المناع) كشاف (،٢/١١٣) الممنع شرح فً الممتع (،٣١/٩٧) المغنً ٌنظر: (54)
 (.::8/2المناع) كشاف (،١/١٣١) المبدع ٌنظر: (55)

 (.٣١/٢١٦) المغنً ٌنظر: (56)
(57)

 (.٣١/٤١ٌنظر: المغنً ) 
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 األصم: ذذقيق ٔجّ

  ُّٟ ٍ ُ، ؽزٝ ٠ُمبرً  اٌؾشث ٟ أٚ ٠ُغ ُّٟ  ٠ُٚؼزجش ِٕٗ، رُمجً ِّٓ وبْ اْ اٌغض٠خ ٠ُؼط   ِجبػ اٌؾشث

ْ   اإلعالَ داس   دخً ارا اٌذََّ . دٚ  ْ  ار

اٌّؼب٘ذ األصً: ٘زا ِٓ ٠ُغزضٕٝ األصم: يٍ ي سرثُٗ يا
(58)

ٚاٌّغزؤِٓ ،
(59)

. 

 :يهي يا رنك ػهٗ ٔي سرذل   

ْْ  } رؼبٌٝ: لٌٛٗ  -1 ا  ذ    ٚ  ٓ    أ ؽ   ِ    ٓ ١ و  ْشش  ُّ ٌْ ن    ا بس  ْشُٖ  اْعز غ  زَّٝ ف ؤ ع  غ   ؽ   ّ َ   ٠ ْغ َُّ  َّللاَّ   و ال ُ ٍ ْغُٗ  ص  أ ْث

}ُٗ ٕ  ِ ؤْ  [.٣ ]اٌزٛثخ: ِ 

َ   إٌَّصُّ  :انذالنح ٔجّ  ًُ  ػب ًَّ  ٠شّ ، و  ُ ًَّ  ِغٍ ٓ   ٚو  اٌىش٠ُ اٌمشآْ عّبع ٠ش٠ذ ِؼب٘ذ   أٚ ِغزؤِ

 ف١ٗ ِّب رٌه ٔؾٛ أٚ رغبس٠َّخ، أٚ أ١َِّٕخ أٚ ؽشث١َّخ أٚ ع١بع١َّخ ألِٛس اٌّغ١ٍّٓ ِغ اٌّفبٚظخ أٚ

ِصٍؾٗ
(60)

. 

ع١ٕٓ ػشش اٌؾشة أٙبء ػٍٝ اٌؾذ٠ج١خ ػبَ ِىخ أً٘  هللا   سعٛيُ  ٚادع   ٚلذ  -2
(61)

، 

ْ   ف١ُؼط ْٛ ذَّح   األِب ض ٠غٛص ٚال اٌغٙبد، رشن اٌٝ ٠فعٟ ال رٌه ألْ ِم١َّذح؛ ُِ  ألْ ٌُٙ؛ اٌزؼشُّ

ْٟ  لبي  هللا سعٛي ب» ِغ١ٍّخ: ٌشعٌٛ   ِ َّللاَّ ؛ أ  ال    ٚ  ْٛ  ٌ   َّْ ً    أ  ُع ًُ   ال    اٌشُّ ْثذُ  رُْمز  ش  ب ٌ ع   ّ «أ ْػٕ بل ُى
(62)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(58)

ى ُموادعة أو ُمهادنة, وهً عمد مصالحة مع أهل الحرب على ترن المتال مدة   المعاهد: من العهد وهو األمان، وتسمَّ

معٌَّنة بعوض أو غٌره، سواء فٌهم من ٌمر على دٌنه ومن لم ٌمر، دون أن ٌكونوا تحت حكم اإلسالم، وعالدها هو اإلمام 
 (.٤/٣٤٩٢المً وأدلته )أو نائبه باتفاق الفمهاء. ٌنظر: الفمه اإلس

(59)
المستأمن  هو الحربً الذي لٌس بٌننا وبٌنه عهد، وإنما دخل دار االسالم دون نٌة االستٌطان بها واإللامة فٌها   

بصفة مستمرة، بل ٌكون لصده إلامة مدة معلومة لغرض، فٌطلب األمان مدة ال تزٌد على سنة. ٌنظر: فمه السنة 
 (.٤/٣٤٩٨ظر: الفمه اإلسالمً وأدلته )ٌن -(. ولمعرفة الفرق بٌن الهدنة واألمان العام٢/٦٧٩)
(60)

 (.٤/٣٤٦٦ٌنظر: الفمه اإلسالمً وأدلته ) 
(61)

 (.٤/٣٤٩١ٌنظر: المرجع السابك ) 
(62)

(، وحسنه األلبانً فً صحٌح 4/95( )3872أخرجه أبً داود فً سننه، كتاب الجهاد، باب فً الرسل، حدٌث رلم) 

 (.2/395الجامع الصغٌر)
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يِِّ  تُاء ئػالء ػذو األصم انثانث: انًطهة انًسهى جاسِ ػهٗ انِزِِّيِّ
(63)

 

َّّٓ  فشػ١ٓ: اٌّطٍت ٘زا ٠ٚزع

 :األصم ششح األٔل: انفشع

 نألصم: انًشِكِّثح األنفاظ يؼاَي ششح أٔاًل:

ًِّ  ٚاٌؾشف ٚاٌالَ اٌؼ١ٓ :نغحً  ئػالء ا أٚ وبْ ٠بء  - اٌّؼز  ٚ ً   أٌف ب: أٚ ٚا  ػٍٝ ٠ذيُّ  ٚاؽذ   أص

 ِّ ٛ ُّ . ػٕٗ ٠شزُّ  ال ٚاالسرفبع، اٌغُّ ُء, رٌه: ِٚٓ شٟء  ، اٌؼ ال  ُّٛ ٍْ ُٛ ٚ  ٚاٌؼُ ٍْ ب، ٔم١طُ  اٌذَّاس:  ُػ  ٙ  ٍ ًُ  ُعْف  ٚأص

ًُّ  اٌؼ١ٍبء ْ   و ف   ِىب ْشش  ُِ
(64)

. 

،  ِصذس: :نغحً  انثُاء  ٝ ِّ  اٌشٟء   ثٕبءُ   ٚ٘ٛ ٚاؽذ، أصً ٚا١ٌبء: ٚإٌْٛ فبٌجبء ثٕ   ُ  ثؼعٗ ثع

، اٌجٕبء   ث١ٕذُ  رمٛي: ثؼط، اٌٝ  ٗ ٚٔؾٛ٘ب اٌج١ٛد   ثٕبءُ  ٚاٌّمصٛد أ ْثٕ ١
(65)

. 

ي   ً   ٠ٚمبي: رِٝ، ِصذس: :نغحً  انِزِِّيِّ :  سع  ٟ ِّ  ِ ً   أٞ: ر  خُ  ػٙذ ، ٌٗ سع َِّ ِّ  ثٙب: اٌّمصٛد ٚاٌز 

اٌؼٙذُ 
(66)

. 

ِ  االصطالح ٚفٟ ُّٟ  :انشَّشػيِّ ِّ  ِ ِّ ًُّ  ٘ٛ: اٌز  ً    وزبثٟ ِّ   و ِّ  ثبٌغ   ػبل ِّت   روش   ُؽش   ٘  لبدس   ٌٍمزبي ِزؤ

اٌغض٠خ أداء ػٍٝ
(67)

. 

ً   اعُُ  :انًسِهى   : فبػ ْٓ  ِ ، ُ ُُ   ٘ٛ ثٗ ٚاٌّمصٛد أ ْعٍ  ألِشٖ اٌخبظغُ  هللا ألِش اٌّغزغٍ
(68)

. 

عٛي, لٛي ٚلجٛي اٌخعٛع :االصطالح ٔفي ْْ  اٌشَّ عذ فب  فٙٛ ثبٌمٍت؛ ٚرصذ٠ك   اػزمبد   ِؼٗ ُٚ

اإل٠ّبْ
(69)

. 

 نألصم: اإلجًانيِّ  انًؼُٗ ثاَيًا:

خ أً٘ ٚدُٚس أث١ٕخ ؽىُ فٟ األصً َِّ ِّ ْْ  اٌز   ِطبٌٚزُٙ ِٓ ٠ُّىَّْٕٛ ال أُٔٙ اٌّغ١ٍّٓ؛ عبٚسٚا ا

 أٚ ل ُشة  - )اٌغبس( اعُ ػ١ٍٗ ٠طٍك ثؾ١ش ِالصك؛ غ١ش أٚ ِالصم ب اٌغبس وبْ عٛاء اٌجٕبء، فٟ

صْٛ "ٚال :-رؼبٌٝ هللا سؽّٗ- اٌشبفؼٟ لبي ،-ث ؼُذ    إٌّغ ٚ٘زا اٌّغ١ٍّٓ"؛ ثٕبء   ثٗ ٠طٌْٛٛ ثٕبء   ٠ُْؾذ 

 ٘زا ١ٌٚظ اٌغٛاص، فٟ أصش   ٌشظبٖ ٠ىٓ ٌُ ثزٌه؛ اٌغبسُ  سظٟ ٌٛ ؽزٝ اٌغبس، ٌؾك ِّ  ال اإلعالَ ٌؾك ِّ 

ً   ٌٗ ٠ىٓ ٌُ ٌٛ ثؾ١ش اٌّغٍُ ػٍٝ ثبششافٗ ِؼٍَّال   إٌّغ  اإلعالَ ألْ ثً عبص، اإلششاف ػٍٝ عج١

 اٌذاس ُعىٕٝ ِٓ ٠ُّٕؼْٛ أُٔٙ اٌششع ٚلٛاػذ اٌّز٘ت أصٛي رمزع١ٗ اٌزٞ فٙزا ٠ُْؼٍ ٝ، ٚال ٠ ْؼٍُٛ

ً   ثؤٞ ِّ  اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ اٌؼب١ٌخ ، ثغ١ش ر١ٍّه   أٚ ث١غ ، أٚ ثبعبسح , عٛاء   األشىبي, ِٓ شى  أٚ ػٛض 

رٌه غ١ش
(70)

. 

                                                           
 بعض فمال السابمة فً وشككنا منها أنزل مسلم ودار عالٌة ذمً  دار  وجدنا  ولو ) " بموله: المناع كشاف فً رهذك ورد مستنبط أصل (63)

 دار تمر( ال له: الذمة أحكام كتاب )فً الجوزٌة بالمدرسة )المٌم( بكر أبً )بن( الدٌن شمس دمحم بن هللا عبد أبو ولال( فٌها له ٌعرض لم األصحاب:
 (،٣/٦٦٣) اإلرادات منتهى شرح (،8/372) المناع كشاف ٌنظر: عدمه." واألصل اهـ( الجواز شرط فً شككنا ولد مفسدة التعلٌة ألن )؛ عالٌة لذمً

 (.٨/١٣٣) المربع الروض حاشٌة (،٢/٦٣٣) النهى أولً مطالب
 (.328الصحاح)ص مختار (،٨/٣٣٢) اللغة مماٌٌس ٌنظر: (64)

 (.٣/١٠٢) اللغة مماٌٌس ٌنظر: (65)
 (.٣٢/٢٢٣) العرب لسان ٌنظر: (66)
 (.٩/٣٧) المذهب فً الوسٌط ٌنظر: (67)
 (.٣٢/٢٧١) العرب لسان (،٣٢/١٣٢) اللغة تهذٌب ٌنظر: (68)
 (.٢٣٩)ص الكلٌات ٌنظر: (69)
 (.١/٣٢٢٠) الذمة أهل أحكام ٌنظر: (70)



 

335: 
 

 

 ْٔي: أدنح ئنٗ األصم يسرُذ األصم، ذأصيم انثاَيح: انًسأنح

ٌٛ   ُوٍٗ  اٌذ٠ِّٓ  ػٍٝ  ٌ ١ْظٙشُٖ   } رؼبٌٝ: لٌٛٗ -1 {  وشٖ  ٚ   ْ ْششُوٛ ُّ ٌْ  ٔجّ [.33]اٌزٛثخ: ا

ٛ ِّ  ػٍٝ اٌٛاظؾخ اٌذالٌخ ا٠٢خ ٘زٖ فٟ :انذالنح  أً٘ عبئش ػٍٝ اإلعالَ أً٘ ػٍ

ً ِّ  فٟ األد٠بْ ؛ و  ِٓ غ١ُشُ٘ ػبسظُٙ ارا اإلعالَ ألً٘ اٌزٞ فبٌؾكُّ  إلغاللٗ، أِش 

ًٍ  أً٘  ّ ٓ ا١ٌٗ أُش١ش   ِب ٘ٛ اٌ  اٌّٙبٔخ ٚاٌضاُِٙ اٌطُّشق ِعبئك اٌٝ اٌغبئُٙ ِ 

ْ   رؼ١ٍخ ِٓ ٠ُّٕؼٛا ٚأْ ٚاٌصَّغبس، , ػٍٝ ث١ٕب  ُ  أٚ الصمٗ ٚعٛاء سظٟ, ٌٚٛ ِغٍ

ا ٠ُؼ ذُّ  وبْ ارا ال, ْْ  ٌٗ, عبس  ٔمُعُٗ  ٚعت   ػال؛ فب
(71)

. 

َُ  » لبي: أٔٗ  إٌجٟ ِّ  ػٓ ُسٚٞ ِب -2 ْعال  ال    ٠ ْؼٍُٛ  اإل  «٠ُْؼٍٝ   ٚ 
(72)

 ثٗ شاداٌّ :انذالنح ٔجّ .

 ًُ ٓ أػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ٚسرجخُ  غ١شٖ, ػٍٝ اإلعالَ فع َّْ  غ١شُ٘, ِ   سرجخ   رٌه فٟ ٚأل

ًُ  اٌّغ١ٍّٓ، ػٍٝ خ ٚأ٘ َِّ ِّ ٓ ِّٕٛػْٛ اٌز  ًُ  ٠ُّٕغ ٌٚٙزا رٌه؛ ِ  خ أ٘ َِّ ِّ ٓ اٌز   صذٚس ِ 

ؤُْٚ اٌّغبٌظ، ٍْغ  ٓ ػٍٝ ثٕبئُٙ رؼ١ٍخ ِٓ ٠ُّٕٚؼْٛ اٌطُّشق، أظ١ك اٌٝ ٠ُٚ  عبٚسُ٘ ِ 

اٌّغ١ٍّٓ ِٓ
(73)

. 

 ثٓ ػّش ٚظؼٙب اٌزٟ اٌششٚغ فٟ عبء ِب لجٛي ػٍٝ اٌؼٍُ أً٘ أعّغ فمذ :اإلجًاع -3

خ؛ أً٘ ػٍٝ  اٌخطبة َِّ ِّ ًُّ  ٟ٘ ار اٌز  اعّبع ِؾ
(74)

ِّٟ   ٌمٛي ؛ ُْ  : إٌج  "ف ؼٍ  ١ُْى

ُعَّٕخ    ث ُغَّٕز ٟ، ٌُْخٍ ف بء    ٚ  ٓ   ا ٠ ذ  اش  ، اٌشَّ  ٓ ٠ ١ِّ ذ  ْٙ  ّ ٌْ ب ُػعُّٛا ا  ٙ ١ْ ٍ " ػ  ز  اع   ٛ ث بٌَّٕ
(75)

 ٚ٘زٖ .

ٖ   ِٓ ِش٠َّٚخ   اٌشُّشٚغ ِٚجغٛغخ ِخزصشح ٚعٛ
(76)

. 

 اٌّغ١ٍّٓ، ػٍٝ ٌُٙ سرجخ اػالء ث١ٕبُٔٙ اػالء فٟ أْ اٌششٚغ ٘زٖ فٟ ٚسد ِب عٍّخ ِٚٓ

 ًُ خ ٚأ٘ َِّ ِّ ٓ ِّٕٛػْٛ اٌز  ٓ ٠ُّٕؼْٛ ٌٚٙزا رٌه؛ ِ  ؤُْٚ اٌّغبٌظ صذٚس ِ  ٍْغ   اٌطُّشق، أظ١ك اٌٝ ٠ُٚ

ٕؼٛا فبرا ؛ ف١ٙب ٚاٌغٍٛطُ  اٌّغبٌظ, صذٚس ِٓ ُِ  سإٚط فٛق اٌغُّىٕٝ ِٓ ٠ُّىَّْٕٛ فى١ف ػبسض 

ٕؼٛا ٚارا اٌّغ١ٍّٓ؟ ُِ ٓ ؛ ف١ٗ ٚاٌّشٚسُ  اٌّشزشن, اٌطش٠ك ٚعػ ِ   أظ١مٗ اٌٝ ِٕٗ فؤُص٠ٍٛا ػبسض 

ُٙٛد   ر ْجذ ُءٚا ال  » لبي: أٔٗ  ػٕٗ صؼَّ  وّب ٚأعفٍٗ,  ١ ٌْ ال   ا  ٚ ٜ بس  ، إٌَّص   َ ُْ   ف ب ر ا  ث بٌغَّال  ُْ   ٌ م ١زُ ُ٘ ذ   ف ٟ أ ؽ 

؛ ٠ك  ُٖٚ  غ ش  ٗ   اٌ  ٝ ف بْظط شُّ «أ ْظ١ م 
(77)

 اٌّغ١ٍّٓ؟ سلبة اٌذائّخ اٌغُّىٕٝ فٟ ٠ؼٍٛا أْ ٠ُّىَّْٕٛ فى١ف ؛

 ِٕبصٌُٙ"؛ فٟ ػ١ٍُٙ ٔطٍَّغُ  "ٚال ششٚغُٙ: فٟ ٌٚمٌُٛٙ ٚلٛاػذٖ، اٌشَّشع أصٛيُ  رذفؼٗ ِّب ٘زا

ٓ ػال ِب ٔمطُ  ف١غت ٟ   ٠ٚ عّٓ ٌؼذٚأُٙ، اصاٌخ   اٌّغٍُ؛ عبسُ٘ ثٕبء ػٍٝ ثٕبئُٙ ِ  ِّ  ِ  ثٕبإٖ ػال ر 

٠ِّٗ إٌمط؛ أٞ: لجٍٗ, اٌّؼٍَّٝ اٌجٕبءُ  ثٗ رٍف   ِب اٌّغٍُ عبسٖ ثٕبء ػٍٝ  اٌشبسع ارْ ٌؼذَ ثبٌزؼ١ٍخ؛ ٌزؼذ 

ُ   ث١ٓ ِشزشو ب اٌجٕبء وبْ ٚاْ ؽزٝ ف١ٙب، ؛ ِغٍ ِّ ٟ ِّ  ِ ْْ  اٌؼبٌٟ أٞ: ٘ذِٗ, ف١غت ٚر   ٘ذِٗ أِىٓ ا

لجٍٗ ثٗ رٍف   ِب ٠ٚ عّٓ ػ١ٍٗ, ٚالزصش ثّفشدٖ
(78)

. 

 

                                                           
 (.١/٩٦ٌنظر: اإلحكام شرح أصول األحكام ) (71)
 (.4:/3أخرجه البخاري فً صحٌحه، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبً فمات هل ٌصلى علٌه؟، بدون رلم،) (72)
 (.٣١/٢٨٢ٌنظر: المغنً ) (73)
(، موسوعة اإلجماع فً الفمه 4/379وألواله على أبواب العلم، ) ٌنظر: مسند الفاروق أمٌر المؤمنٌن أبً حفص عمر بن الخطاب  (74)

 (.٦/٨٣٤اإلسالمً )
ِّباع سنَّة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن، رلم الحدٌث) (75) (، لال عنه األلبانً: صحٌح. ٌنظر: 2/26()53أخرجه ابن ماجه فً سننه، الممدمة، باب ات 

 (.٤٠٣/ ٢صحٌح الجامع الصغٌر وزٌادته )
 
 (.٢٤/٦٣٣ٌنظر: مجموع الفتاوى البن تٌمٌة ) (76)
 (.٨/٣٩٠٩()3278أخرجه مسلم فً صحٌحه، كتاب السالم، باب النهً عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكٌف ٌرد علٌهم، رلم الحدٌث) (77)

78
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عالَ " فم١َّٙخ لبػذح -4 , اٌمبػذح: ٘زٖ أصً ػ١ٍٗ":  ٠ُْؼٍٝ   ٚال  ٠ ْؼٍُٛ  اإل   ٠ذيُّ  ٚ٘ٛ ؽذ٠ش 

عالَ فعً ػٍٝ ٗ اإل  ٖ األد٠بْ عبئش ػٍٝ ٚرمذُِّ ِّ ٛ ب- ٠ذيُّ  وّب ػ١ٍٙب، ٚػٍ  ػٍٝ -أ٠ع 

َ   اٌّغٍُ أْ ِّوش فٟ اٌّغٍُ, غ١ش ػٍٝ -ٌزٌه رجؼ ب- ِمذَّ ٚاٌّىبٔخ اٌز 
(79)

. 

 

 

 ٌألصً: اٌفم١َّٙخ اٌزطج١مبد اٌضبٟٔ: اٌفشع

ي   أساد نٕ - يسهى   داس تجٕاس ػانيحً  داًسا يثُي أٌ انِزِِّيِّ
(80)

: 

ًُ  ٠ُّٕغ أٔٗ ػٍٝ اٌؾٕبثٍخ ارفك خ أ٘ َِّ ِّ ْْ  اٌّغ١ٍّٓ ثٕبء ػٍٝ ث١ٕبُٔٙ رؼ١ٍخ ِٓ اٌز   عبٚسُٚ٘، ا

 ْْ ُُ  عبُسُ٘ سظٟ ٚاْ ؽزٝ ،-ث ؼُذ   أٚ ل ُشة  - )اٌغبس( اعُ ػ١ٍٗ ٠طٍك ثؾ١ش ٠الصك؛ ٌُ ٚا  اٌّغٍ

 ِؾٍَّخ فٟ وبٔٛا اْ أِب ثؼذٖ، ٠ؤرٟ ِٓ ؽكَّ  ٠ُغمػ ٚسظبٖ رؼبٌٝ، هلل ؽك   ألٔٗ ػ١ٍٗ؛ ثٕبئُٙ ثزؼ١ٍخ

ُ ؛ ف١ٙب ٠غبٚسُ٘ ال اٌّغ١ٍّٓ ػٓ ِٕفشدح  أسادٚا. و١ف ٠جٕٛٔٗ ِٚب رُشوٛا ِغٍ

يِِّ  كاٌ نٕ - , نهِزِِّيِّ ََْزلَ  داًسا فثُٗ جاَثّ ئنٗ يسهى   فجأسِ داس    يُٓا: أَ

ٟ ِّ  وبْ ارا ِّ  ِ ِّ ٍ ه   ػب١ٌخ، داس   ٌٍز   ّ ُُ  ف ا اٌّغٍ ُُ  ثٕٝ أٚ عبٔجٙب، اٌٝ داس  ٟ ِّ   داس    عبٔت اٌٝ اٌّغٍ ِّ  ِ  ر 

ا ٟ   اشزشٜ أٚ دٚٔٙب، داس  ِّ  ِ ا ر  ؛ ِٓ ػب١ٌخ داس   ُ ٙب؛ ٠ٍضِٗ ٚال داسٖ، ُعىٕٝ فٍٗ ِغٍ ُِ  ِغبٚارٗ؛ ٚال ٘ذ

 َّْ ٟ ِّ  ؽكَّ  فب ِّ  ِ ِّ اٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ رؼ١ٍخ   ِٕٗ ٠ؾصً ٌُ ألٔٗ أعجك؛ اٌز 
(81)

. 

اٌم١ ُِّ اثٓ ٚروش
(82)

خ أً٘ أؽىبَ فٟ-  َِّ ِّ  "أُٙ ٚاٌشبفؼٟ: أؽّذ أصؾبة ثؼط لٛي أْ :-اٌز 

ٍ ُىٛا ارا ا ِ  ؛ ِٓ ػب١ٌخ   داس   ُ ٍىُٙ صجٛدُ  ٠ّزٕغ ال أٔٗ ثٗ أسادٚا اْ ٔمُعٙب" ٠غتْ  ٌُ ِغٍ  ػ١ٍٙب ِ 

، ْٓ  ٠ُّٕؼْٛ ال أُٔٙ ثٗ أسادٚا ٚاْ فصؾ١ؼ   ٘ٛ ٚ٘زا فّشدٚد ، اٌّغ١ٍّٓ؛ سلبة فٛق ُعىٕب٘ب ِ 

َّْ  اٌصٛاة؛ ٛ ِّ  فٟ اٌّفغذح فب  ثٕب٘ب ارا أٔٗ ِٚؼٍَٛ اٌغُّىٕٝ، فٟ ٟ٘ ٚأّب اٌجٕبء، ٔفظ فٟ ١ٌغذ اٌؼٍ

ُ٘ ُعىٕب٘ب ِٓ ِٚىَُّٕٙ ٚغشاِزٗ، ِٚشمَّزٗ اٌجٕبء وٍفخ ِٓ أساؽُٙ فمذ ا٠َّب٘ب ٚثبػُٙ اٌّغٍُ ِّ ٛ  ٚػٍ

ُّٞ  اٌّغ١ٍّٓ؛ سلبة ػٍٝ  ٚلبعٛا رؼجٛا ارا أُٙ ثؾ١ش ثزٌه؟! ٚأٍ٘ٗ اإلعالَ ػٓ صاٌذ ِفغذح   فؤ

ٕؼٛا اٌزَّؼ١ٍخ؛ فٟ ٚاٌّشمَّخ اٌىٍفخ ُُ  ف١ٗ رؼت فبرا رٌه، ِٓ ُِ ٟ   اٌّغٍ  ٍ ٖ ؛ ٚص  ِّ ش   اٌغُّىٕٝ ٌُٙ عبصدْ  ث ؾ 

رٌه فغبدُ  -إٌّصف اٌؼبلً ػٍٝ- ٠خفٝ ٚال اٌزَّؼ١ٍخ!! ِفغذحُ  ٚصاٌذ
(83)

. 

ب -اٌزفز١ش غٛي ثؼذ- ألؽّذ أعذ ٌُٚ لبي: صُ  ػٓ فعال   اٌؼب١ٌخ, اٌذَّاس رٍُّّه ثغٛاص ٔصًّ

أػٍُ ٚهللا رٌه. رؤثٝ ِز٘جٗ ٚأصٛي ٚٔصٛصٗ ُعىٕب٘ب،
(84)

. 

 

                                                           
 (.٣/٣/١٧٩) الفمهٌة المواعد موسوعة ٌنظر: (79)
 (.٨/١٣٣) المربع الروض حاشٌة (،٢/٦٣٠) النهى أولً لبمطا (،٣/٦٦٣) اإلرادات منتهى شرح ٌنظر: (80)
 (.٢/٦٣٣) النهى أولً مطالب (،٣/٦٦٣) اإلرادات منتهى شرح (،٢/٣٠) اإللناع (،٣١/٢٨٢) المغنً ٌنظر: (81)
 األصولً، الفمٌه الجوزٌة، المٌم بابن المشهور الزرعً، أٌوب بن بكر أبً بن دمحم الدٌن شمس هللا عبد أبو هو: (82)

 وله اإلسالم علوم فً وتفنن عنه، وأخذ الدٌن تمً الشٌخ الزم وأفتى، وبرع الحنبلً، المذهب على تفمه النحوي، والمفسر
 الحنابلة طبمات ذٌل ٌنظر: هـ.862سنة توفً المولعٌن، إعالم وكتاب المعاد، زاد كتاب أشهرها: من عدة تصانٌف

(6/283.) 

ة أهل أحكام ٌنظر: (83) ِّمَّ  (.١/٣٢٢٣) الذ 
ة أهل أحكام (84) ِّمَّ  (.١/٣٢٢١) الذ 
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ي ِّ  داسَ  ٔجذَا نٕ -  يًُٓا: انسَّاتق في ٔشككُا يُٓا، أََزلَ  يسهى   ٔداسَ  ػانيحً  ِرِيِّ

ٟ ِّ  داس   ٚعذٔب ٌٛ ِّ  ِ ُ   ٚداس   ػب١ٌخ   ر  ضي   ِغٍ  فٟ- اٌم١ ُِّ اثٓ فمبي اٌغبثمخ, فٟ ٚشىىٕب ِٕٙب, أٔ 

خ( )أؽىبَ وزبة َِّ ِّ ؛ ال :-ٌٗ اٌز  فغذح , اٌزَّؼ١ٍخ ألْ رُم شُّ  ػذِٗ، ٚاألصً اٌغٛاص, ششغ فٟ شىىٕب ٚلذ ِ 

ٍ ُىٛ٘ب ارا اٌؼب١ٌخ اٌذَّاس ُعىٕٝ عٛاص ِٓ األصؾبة روشٖ ِب ػٍٝ رفش٠غ   ٚ٘زا  ِ ِٓ ،  ُ  ِب ٚػٍٝ ِغٍ

ظب٘ش   فبٌّٕغُ  ٔصشٔبٖ؛
(85)

. 

يِِّ  كاٌ نٕ -  داس   آَذيد ثى تُائّ، يٍ أقصشَ  تثُاء   يسهى   جأسِ ثى تُاء   أٔ داس   نهِزِِّيِّ

يِِّ   أو االَٓذاو, قثم ػهيّ كاَد تًا اػرثاًسا رنك نّ فٓم انًسهى، تُاء ػهٗ تُاؤِ يؼهٕ أٌ فأساد انِزِِّيِّ

 تانذال؟: اػرثاًسا رنك نّ نيس

 ِب أٙذَ ٚاْ اٌّغ١ٍّٓ، ثٕبء ػٍٝ رؼ١ٍزٗ ٌٗ ٠غضْ  ٌُ ثٕبء٘ب؛ عذَّد صُ اٌؼب١ٌخ، داُسُٖ  أٙذِذ ارا

ْٓ  ٌُ ِٕٙب، ػال  ِّٕٛع   ٚ٘ٛ عذ٠ذ , أشبء   اػبدرٙب ٚفٟ ٠ٛعذ, ٌُ وؤٔٗ أٙذاِٗ ثؼذ ألٔٗ اػبدرٗ؛ ٌٗ رى

ْْ  اٌّغ١ٍّٓ، ػٍٝ اٌزَّؼ١ٍخ ِٓ ُٗ  فٍٗ ٠ٕٙذَ؛ ٌُٚ شٟء   ِٕٗ رشؼَّش ٚا ُِّ ٍ ه   ألٔٗ ٚاصالؽٗ؛ س   ِ 

 ُ اعزذاِزٗ 
(86)

. 

يِِّ  تُياٌ يسأاج -  انًسهى: تثُياٌ انِزِِّيِّ

 اٌؾٕبثٍخ: ػٓ ٚعٙبْ اٌّغؤٌخ ٘زٖ فٟ

ً   ١ٌظ ألٔٗ :ٔدنيهٓى اٌغٛاص، :األٔل انٕجّ   اٌٝ رفعٟ ال ألٔٙب اٌّغ١ٍّٓ، ػٍٝ ثّغزط١

 ِّ ٛ ِّالػُٙ اٌٝ ٚال اٌىفش، ػٍ ػٛسارٕب ػٍٝ اغ 
(87)

.  

ٛا إٌّغ، :انثاَي انٕجّ ٕؼٛا ٚألُٔٙ «,٠ُْؼٍ ٝ ٚال ٠ ْؼٍُٛ اإلعالَُ » ثبٌؾذ٠ش: ٚاؽزغُّ ُِ ِٓ 

ثٕبئُٙ فٟ وزٌه ٚسوٛثُٙ؛ ٚشؼٛسُ٘ ٌجبعُٙ فٟ اٌّغ١ٍّٓ ِغبٚاح
(88)

. 

 األصم: ذذقيق ٔجّ

خ أً٘ ٠ُّٕغ َِّ ِّ ٓ -ٚعٛث ب- اٌز  ؛ ٌُٙ عبس   ثٕبء   ػٍٝ ٌُٙ ثٕبء   سفغ   ِ   ُ  ٚال ٠ ؼٍٛ اإلعالَ ألْ ِغٍ

٠ِّٓ ٌؾك ِّ  رٌه ِٓ إٌّغ ألْ ال؛ أَ ثزٌه اٌغبسُ  ٠شظٝ أْ ث١ٓ فشق ٚال ػ١ٍٗ، ٠ُؼٍٝ  ٌّؾط   ال اٌذ 

 اٌذَّاس. ؽك ِّ 

 

 

 

                                                           
(85)

ة )  ِّمَّ  (.١/٣٢٢٨ٌنظر: أحكام أهل الذ 
(86)

 (.٢/٦٣٣(، مطالب أولً النهى )٣/٦٦٣(، شرح منتهى اإلرادات )٢/٣٠(، اإللناع )٣١/٢٨٢ٌنظر: المغنً ) 
(87)

(، ٢/٦٣٠ب أولً النهى )(، مطال٣/٦٦٣(، شرح منتهى اإلرادات )٢/٨٧(، اإللناع )٣١/٢٨٢ٌنظر: المغنً ) 

 (.٨/١٣٣حاشٌة الروض المربع )
(88)

 (.٣١/٢٨٢ٌنظر: المغنً ) 
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 انخاذًح

ال   هلل اٌؾّذُ  َّٚ ا، أ  ش  ا ٚآخ  َّٓ  ِب ػٍٝ ٚثبغٕ ب؛ ٚظب٘ش  ْ   ٚرفعًَّ، ثٗ ِ   ٘زٖ ارّبَ ػٍٝ ٠ٚ غَّش   ٚأػب

ظٛاْ؛ اٌمجٛي   -عجؾبٔٗ- ٚأعؤٌٗ اٌغٙبد(، فٟ اٌفم١ٙخ )األصٛي ثؼٕٛاْ اٌٛسلخ ِّ ُُ  فٙٛ ٚاٌش   اٌىش٠

 ٟٚ٘: ٔزبئظ, ِٓ ا١ٌٗ أز١ٙذُ  ِب أ٠ذ٠ىُ ث١ٓ ٚأظغ اٌّغزؼبْ،

ًِّ اٌفم١َّٙخ األصٛي أْ -1  اٌفم١َّٙخ. اٌّغبئً ٚعضئ١َّبد فشػ١َّخ ٌّغبئً أؽىبَ ِغّٛػخ رّض 

 اٌذ١ًٌ. ٚعٛد ػذَ ػٕذ ٚاٌّز١مٓ اٌّغزصؾت اٌؾىُ ٘ٛ اٌفمٟٙ األصً أْ -2

 أٚ ف١ٗ، اخزٍفٛا ِب ِٕٙب ثً اٌّز٘ت، فمٙبء ث١ٓ ارفبق ِؾً اٌفم١ٙخ األصٛي ع١ّغ ١ٌغذ -3

 األصً. ِٓ عضئ١خ فٟ اخزٍفٛا

١َّخ   اٌفم١َّٙخ ٌألصٛي أْ -4 ِّ  أدٌخ. ِٓ ػ١ٍٗ رغزٕذ ِب ثؾغت رزفبٚد االعزذالي, فٟ ُؽغ 

 ششػ١خ. ِؼزجشح ثؤدٌخ االعزضٕبء داَ ِب ٠عش٘ب ال األصٛي ٘زٖ ِٓ اٌّغزض١ٕبد ٚعٛد أْ -5

 عّغ ٠غًٙ ثظجطٙب ؽ١ش ؛أل١ّ٘زٙب اٌجبؽض١ٓ لجً ِٓ اٌفم١ٙخ األصٛي ثذساعخ ٚأٚصٟ

 اٌفم١ٙخ. إٌٛاصي ِغبئً ػٍٝ ٌٍؾىُ اٌٛصٛي ٠غًٙ ٚوزٌه ٚاؽذ، أصً رؾذ اٌّزفشلخ اٌّغبئً

 

ب ػٍٝ ٚعٍَُّ هللا ٚصٍَّٝ , ٔج١ ِّٕ ذ  َّّ  أعّؼ١ٓ. ٚصؾجٗ آٌٗ ٚػٍٝ ِؾ
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 انًشاجغ

 ْاٌىش٠ُ. اٌمشآ 

 .1. غٚاٌٛع١ٙٓاٌّغبئً اٌفم١ٙخ ِٓ وزبة اٌشٚا٠ز١ٓ ٘ـ(. 1405اثٓ اٌفشاء، دمحم. ) -1

 .اٌش٠بض .ِىزجخ اٌّؼبسف

ِغّغ اٌٍّه فٙذ ٌطجبػخ . إٌبشش ِغّٛع اٌفزبٜٚ٘ـ(. 1416اثٓ ر١ّ١خ، أثٛ اٌؼجبط. ) -2

 .اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ . اٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ. اٌّصؾف اٌشش٠ف

اٌّؾشس فٟ اٌفمٗ ػٍٝ ِز٘ت اإلِبَ أؽّذ ثٓ ٘ـ(. 1404. )اثٓ ر١ّ١خ، ػجذ اٌغالَ -3

 .اٌش٠بض . اٌّؼبسفِىزجخ  . ؽٕجً

داس اٌىزت . ِشارت اإلعّبع فٟ اٌؼجبداد ٚاٌّؼبِالد ٚاالػزمبداداثٓ ؽضَ، ػٍٟ.  -4

 .ث١شٚد . اٌؼ١ٍّخ

 ٚإٌشش ٌٍطجبػخ ؽضَ اثٓ داس .1غ اٌمشآْ. أؽىبَ ٘ـ(.1427) إٌّؼُ. ػجذ فشط، اثٓ -5

 ٌجٕبْ. . ث١شٚد ٚاٌزٛص٠غ.

داس ػبٌُ اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش . 3. غاٌّغٕٟ٘ـ(. 1417اثٓ لذاِخ، ِٛفك اٌذ٠ٓ. ) -6

 .اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ . اٌش٠بض .ٚاٌزٛص٠غ

 .اٌؼشث١خ اٌىزت اؽ١بء داس .ِبعٗ اثٓ عٕٓ هللا. ػجذ ِبعٗ، اثٓ -7

. داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ .1غ. اٌّجذع فٟ ششػ اٌّمٕغ٘ـ(. 1418اثٓ ِفٍؼ، اثشا١ُ٘. ) -8

 .ٌجٕبْ . ث١شٚد

ِئعغخ  .1. غوزبة اٌفشٚع ِٚؼٗ رصؾ١ؼ اٌفشٚع٘ـ(. 1424) اثٓ ِفٍؼ، دمحم. -9

 .اٌشعبٌخ

داس اؽ١بء اٌزشاس . ِٛغؤ اإلِبَ ِبٌه٘ـ(. 1406األصجؾٟ، ِبٌه. ) -10

 .ٌجٕبْ . ث١شٚد .اٌؼشثٟ

 ِئعغخ. 1. غِٛعٛػخ اٌمٛاػذ اٌفم١ٙخ٘ـ(. 1424آي ثٛسٔٛ، دمحم. ) -11

 .ٌجٕبْ .ث١شٚد .اٌشعبٌخ

 .اإلعالِٟ اٌّىزت إٌبشش .١ؼ اٌغبِغ اٌصغ١ش ٚص٠بدارٗصؾاألٌجبٟٔ، دمحم.  -12

 .داس صبدس .3. غاٌؼشةٌغبْ ٘ـ(. 1414األٔصبسٞ، اثٓ ِٕظٛس. ) -13

 .ث١شٚد

 أِٛس ِٓ اٌّخزصش اٌصؾ١ؼ اٌّغٕذ اٌغبِغ٘ـ(. 1422اٌجخبسٞ، دمحم. ) -14

 .إٌغبح غٛق داس. 1غ ٚأ٠بِٗ، ٚعٕٕٗ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ هللا سعٛي

 . داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ.1. غاٌطجمبد اٌىجشٜ٘ـ(. 1410اٌجغذاٞ، دمحم. ) -15

 إٌّزٙٝ ٌششػ إٌٙٝ أٌٟٚ دلبئك ٘ـ(.1414) ِٕصٛس. اٌجٙٛرٟ، -16

 .اٌىزت ػبٌُ إٌبشش .1غ .اإلساداد ِٕزٙٝ ثششػ اٌّؼشٚف

. إٌبشش 1غ. وشبف اٌمٕبع ػٓ ِزٓ اإللٕبع٘ـ(. 1426اٌجٙٛرٟ، ِٕصٛس. ) -17

 ٚصاسح اٌؼذي. اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.

 .3. غاٌّمٕغاٌّّزغ فٟ ششػ ٘ـ(. 1424اٌزٕٛخٟ، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ. ) -18
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 داس. 1. غاٌصؾبثخ ِؼشفخ فٟ اٌغبثخ أعذ٘ـ(. 1415اٌغضسٞ، ػٍٟ. ) -19

 .اٌؼٍّٟ اٌىزت

 اٌذِبَ. ٌٍٕشش. سِبدٜ داس اٌزِخ. أً٘ أؽىبَ ٘ـ(.1418) اٌم١ُ. اثٓ اٌغٛص٠خ، -20

 اٌّصش٠خ ا١ٌٙئخ. إٌبششش اٌمشآْ اٌؾى١ُرفغ١َ(. 1990اٌؾغ١ٕٟ، دمحم. ) -21

 .ٌٍىزبة اٌؼبِخ

 .2. غثذائغ اٌصٕبئغ فٟ رشر١ت اٌششائغ٘ـ(. 1406اٌؾٕفٟ، ػالء اٌذ٠ٓ. ) -22

 .اٌؼ١ٍّخ اٌىزت داس

ِغٕذ اٌفبسٚق أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ أثٟ ؽفص ٘ـ(. 1430اٌذِشمٟ، اعّبػ١ً. ) -23

. اٌف١َٛ. داس اٌفالػ .1. غاٌؼٍُػّش ثٓ اٌخطبة سظٟ هللا ػٕٗ ٚألٛاٌٗ ػٍٝ أثٛاة 

 ِصش.

 .اٌشعبٌخ ِئعغخ .إٌبشش3غ .إٌجالء أػالَ ع١ش ٘ـ(.1405) دمحم. اٌز٘جٟ، -24

 .داس اٌفىش . ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ٘ـ(، 1399اٌشاصٞ، أؽّذ. ) -25

 .اٌذاس إٌّٛرع١خ. 5. غاٌصؾبػِخزبس ٘ـ(. 1420اٌشاصٞ، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ. ) -26

 .ص١ذا .ث١شٚد

ِطبٌت أٌٟٚ إٌٙٝ فٟ ششػ غب٠خ ٘ـ(. 1415اٌشؽ١جبٟٔ، ِصطفٝ. ) -27

 .اٌّىزت اإلعالِٟإٌبشش  . 2. غإٌّزٙٝ

 . داس اٌٙذا٠خ.اٌمبِٛط عٛا٘ش ِٓ اٌؼشٚط ربطاٌضث١ذٞ، دمحم.  -28

 . داس اٌفىش. عٛس٠ب. دِشك.12. غاإلعالِٟ ٚأدٌزٗاٌفمٗ اٌضؽ١ٍٟ، ٚ٘جخ.  -29

. ث١شٚد .اٌؼشثٟ اٌىزبة داس .3. غاٌغٕخ فمٗ٘ـ(. 1397عبثك، ع١ذ. ) -30

 .ٌجٕبْ

 ص١ذا .اٌؼصش٠خ اٌّىزجخإٌبشش .داٚد أثٟ عٕٓ ع١ٍّبْ. اٌغغغزبٟٔ، -31

 .ث١شٚد

 ِىزجخ . إٌبشش1. غخالصخ اٌجذس ا١ٌّٕش٘ـ(. 1410اٌشبفؼٟ، اثٓ اٌٍّمٓ. ) -32

 .ٚاٌزٛص٠غ ٌٍٕشش اٌششذ

. ٍٝ ؽذائك األص٘بسػ اٌّزذفك اٌغشاس ٌغ١ً٘ـ(. ا1415اٌشٛوبٟٔ، دمحم. ) -33

 .ؽضَ اثٓ داس .1غ

داس  .1غ اٌزؤ٠ًٚ، ٚأعشاس اٌزٕض٠ً أٔٛاس٘ـ(. 1418اٌش١شاصٞ، ٔبصش. ) -34

 .ث١شٚد. اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ

 زشث١خاٌ داس . إٌبششاٌمشآْ آٞ رؤ٠ًٚ ػٓ اٌج١بْ عبِغاٌطجشٞ، دمحم.  -35

 . ِىخ اٌّىشِخ.ٚاٌزشاس

 . داس اٌغالَ . 1. غاٌٛع١ػ فٟ اٌّز٘ت٘ـ(. 1417اٌطٛعٟ، دمحم. ) -36

 .اٌمب٘شح

. ٚثً اٌغّبِخ فٟ ششػ ػّذح اٌفمٗ الثٓ لذاِٗ٘ـ(. 1429اٌط١بس، ػجذ هللا. ) -37

 .اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ . اٌش٠بض .داس اٌٛغٓ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ. 1غ

 داس إٌبشش .1غ اٌؼظ١ُ. اٌمشآْ رفغ١ش ٘ـ(.1430) اٌٍّه. ػجذ اٌؼبصّٟ، -38

 اٌغؼٛد٠خ. اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ اٌمبعُ.
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 اٌٛغٓ داس. 1غ اٌصبٌؾ١ٓ، س٠بض ششػ٘ـ(. 1426اٌؼض١ّ١ٓ، دمحم. ) -39

 .ٌٍٕشش

 اثٓ داس. اٌّغزمٕغ صاد ػٍٝ اٌّّزغ اٌششػ٘ـ(. 1428اٌؼض١ّ١ٓ، دمحم. ) -40

 .اٌغٛصٞ

فٟ رخش٠ظ أؽبد٠ش  اٌؾج١ش اٌزٍخ١ص٘ـ(. 1419اٌؼغمالٟٔ، أؽّذ. ) -41

 داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ. .1.غاٌشافؼٟ اٌىج١ش

ِئعغخ اٌشعبٌخ  .8. غاٌمبِٛط اٌّؾ١ػ٘ـ(. 1426اٌف١شسٚص، دمحم. ) -42

 .ٌجٕبْ. ث١شٚد  . ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ

 األصؾبة، ِؼشفخ فٟ االعز١ؼبة٘ـ(. 1412اٌمشغجٟ، اثٓ ػجذ اٌجش. ) -43

 .ث١شٚد. اٌغ١ً داس. 1غ

 اٌىزت داس .2. غاٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشآْ٘ـ(. 1384اٌمشغجٟ، دمحم. ) -44

 .اٌمب٘شح . اٌّصش٠خ

داس إٌفبئظ ٌٍطجبػخ  . 2. غاٌفمٙبءِؼغُ ٌغخ ٘ـ(. 1408لٍؼغٟ، دمحم. ) -45

 .ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ

ِئعغخ . اٌى١ٍبد ِؼغُ فٟ اٌّصطٍؾبد ٚاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخاٌىفٛٞ، أ٠ٛة.  -46

 .ث١شٚد. اٌشعبٌخ

 األصٛي، ػٍُ ٚرٙز٠ت إٌّمٛي رؾش٠ش٘ـ(. 1434، ػالء اٌذ٠ٓ.)اٌّشداٚٞ -47

 .لطش .اإلعال١ِخ ٚاٌشئْٚ األٚلبف ٚصاسح. إٌبشش 1غ

١ش )اٌّطجٛع ِغ اٌّمٕغ اٌىج اٌششػ٘ـ(. 1415اٌّمذعٟ، اثٓ لذاِخ. ) -48

 عّٙٛس٠خ.  اٌمب٘شح .ٚاإلػالْ ٚاٌزٛص٠غ ٚإٌشش ٌٍطجبػخ ٘غش .1.غٚاإلٔصبف(

 .اٌؼشث١خ ِصش

اٌّغٕذ اٌصؾ١ؼ اٌّخزصش ثٕمً اٌؼذي ػٓ اٌؼذي ثٛسٞ، اثٓ ِغٍُ. ا١ٌٕغب -49

 .ث١شٚد . داس اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ .اٌٝ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 اٌزشاس اؽ١بء داس. إٌبشش 1. غرٙز٠ت اٌٍغخَ(. 2001اٌٙشٚٞ، دمحم. ) -50

 .ث١شٚد. اٌؼشثٟ

 

 


