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ملخــــص الدراســــة 

هتدف هذه افرشافة إػ دراشة افؼقاس ظـد افصحابة، دراشة كظرّية تطبقؼقة، تبغن مؽاكة 

وـذفك ادـفج . افؼقاس ظـد افصحابة وضوابط اشتعامفه ـدفقل من أدفة افتؼيع اإلشالمي

وذفك من . افعام فؾؼقاس افؼظي ادستودم ٕرـاكه وذوضه، وأثره دم ؾروع افػؼه ظـدهم

.  خالل مؼدمة ومتفقد وؾصؾغ وخامتة

ؾلما ادؼدمة ؾؼد صؿؾت أشباب اختقار ادوضوع وأمهقته وافدراشات افسابؼة فؾؿوضوع 

.  وخطة افبحث ومـفجه

ته من افؽتاب :افتؿفقد  صؿل تعريف افؼقاس فغة واصطالحًا، وأرـاكه، وتؼسقامته، وأدف

.  وافسـة واإلمجاع

 وصؿل بقاكًا حلجقة افؼقاس ظـد افصحابة ومـفجفم دم افعؿل بافؼقاس :افػصل إول

:  وذفك من خالل مبحثغ

 وبعد وؾاته، ملسو هيلع هللا ىلصصؿل تعريف افصحايب، وؿقاس افصحابة دم حقاة افـبي : ادبحث إول

.  وحجقته ظـدهم، وإشباب افداظقة إػ اشتعامفه

صؿل ادـفج افعام فؾصحابة دم افعؿل بافؼقاس وبعض ادسائل إصوفقة : ادبحث افثاين

.  افتي اشتعؿؾوا افؼقاس ؾقفا

 وؾقه بقان ٕثر أؿقسة افصحابة دم افػروع افػؼفقة، متثقل فؾؿسائل افػؼفقة :افػصل افثاين

مرتبًا ظذ ترتقب احلـابؾة دوضوظات افػؼه افرئقسقة ، افتي اشتدفوا دعرؾة أحؽامفا بافؼقاس

: وهي

 . ادعامالت ادافقة.             -  افعبادات -

 . اجلـايات.    - ادـاـحات -

.  افؼضاء وافسقاشة افؼظقة -

. وأخرًا، ختؿت افرشافة، بخامتة ضؿـتفا أهم افـتائج ادستػادة من افبحث



 

 

Summary of the study 

This study aims to examine the measurement when the prophet, the 

study applied the theory, indicating the position of the Sahaba, and the 

measurement at the controls of the use of evidence as evidence of Islamic 

law .As well as the overall approach to the measurement of sub legitimate 

and conditions for staff, and its impact in the branches of their doctrine. , 

Through the introduction and pave the chapters and a conclusion. 

Introduction: Then provided included the reasons for selecting the 

topic and its relevance and previous studies of the topic and research plan 

and methodology. 

Preface: the definition of measurement included the language of the 

Convention, and, religiously, and subdivisions, and the evidence from the 

Qur'aan and Sunnah and the consensus. 

Chapter one: It included a statement to the authority of the prophet 

when the measurement and modality in relation to work, through two topic: 

First topic: the definition of Alsahabi included, and the measurement 

of the Sahaabah God's blessings and peace be upon him in the life of the 

Prophet and after his death, and they have authoritative, and the reasons for 

its use. 

Topic two: reunification of the Companions of the overall approach to 

work measurement and some of the issues of fundamentalism, which used 

the analogy. 

Chapter two: a statement in which the impact of the standardization 

of the Sahaabah Provisions derived sections ,representative of the doctrinal 

issues that used to know which provisions of the order of measurement 

salary Hanbalis doctrine of the main topics, namely: 

- Department of worship. 

- Financial transactions . 

- Marriages.  

- Of crimes . 

- The judicial and legal policy. 

Finally, the study concluded, included the most important conclusion 

drawn from the search results.  

 



 

 

 

 ديتــــاملق
ـْ هللإِن احْلَْٛمَد  ٜم٤َم، َوُِم ًِ وِر َأْٟمُٗم ـْ ُذُ َتْٖمِٗمُرُه، َوَٟمُٕمقُذ سم٤ِمهللهِ ُِم ًْ َتِٕمٞمٜمُُف، َوَٟم ًْ ، َٟمْحَٛمُدُه، َوَٟم

ـْ ُيْْمٚمِْؾ وماَل َه٤مِدَي ًَمُف، َوَأؿْمَٝمُد َأْن ٓ إًَِمَف إِٓ  ـْ ََيِْدِه اهللهُ وماَل ُُمِْمؾه ًَمُف، َوَُم ؾَمٞمِّئ٤َمِت َأقْماَمًمِٜم٤َم، َُم

ٌُْدُه َوَرؾُمقًُمُف ًدا قَم يَؽ ًَمُف، َوَأنه حُمَٛمه : اهللهُ َوطْمَدُه ٓ َذِ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ﴿ . ﴾ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ          ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

.  ﴾ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲     ﴿

٤م سَمْٕمُد. ﴾﮳﮴ ﮵   ﮶ ﮷  ﮸    ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   :  َأُمه

وم٢من اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمد ضم٤مءت ذيٕم٦م ؾمٛمح٦م ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، ٓ 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصشمْمٞمؼ ذرقم٤ًم سمام يًتجد ُمـ احلقادث واًمٜمقازل، وم٤مهلل قمز وضمؾ أرؾمؾ رؾمقًمف حمٛمدًا 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دؾمتقرًا هلذه إُم٦م وأؾم٤مؾم٤ًم ي٘مقم قمٚمٞمف سمٜمٞم٤مهن٤م، ومٙم٤من اًمٜمٌل 

أؾم٤مؾم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم يًتٛمد ُمٜمف ظمػم ُمٌلمِّ هلذا اًمٙمت٤مب، وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م اعمحٛمدي٦م اًمٓم٤مهرة 

. إطمٙم٤مم واًمتنميع

 (.102)آي٦م :   ؾمقرة آل قمٛمران()

 (.1)آي٦م :   ؾمقرة اًمٜم٤ًمء()

 (.71 – 70)آي٦م :   ؾمقرة إطمزاب()

 يٗمتتح هب٤م ظمٓمٌتف، ويٕمٛمٚمٝم٤م أصح٤مسمف، رواه٤م اًمؽمُمذي ط  هذه ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م اًمتل يم٤من رؾمقل اهلل ()

( 329)واسمـ ُم٤مضم٦م  (3277)رىمؿ احلدي٨م  (507)واًمٜم٤ًمئل  (1105)رىمؿ احلدي٨م  (261)وطمًٜمف 

  (.1892)رىمؿ احلدي٨م 



 

 

ن ُيرضمع ي اًمٚمذيـن إصٞمؾي مه٤م اعمّمدرملسو هيلع هللا ىلصومٚمام يم٤من يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜمف 

 أطمٙم٤مُم٤ًم وىمقاقمد ٓ شمتٖمػم وٓ شمتٌدل، صم٤مسمت٦م قمغم ُمر ي٤مإًمٞمٝمام ذم شمنميع إطمٙم٤مم، وم٢مهنام ىمد طمق

وسمج٤مٟم٥م هذه . اًمٕمّمقر وإزُم٤من، يم٤مإليامن سم٤مهلل ورؾمٚمف ويمتٌف واًمٞمقم أظمر، وهمػمه٤م

. إُمقر ضم٤مءت سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕم٤مم، وإصقل اجل٤مُمٕم٦م ًمألطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ومٝمق ،  وُمـ إدًم٦م اًمتل شمدل قمغم صالح اًمنميٕم٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من دًمٞمؾ اًم٘مٞم٤مس 

ُمٞمزان إصقل، وُمٞمدان اًمٗمحقل، وأصؾ اًمرأي، ُمٜمف يتِمٕم٥م اًمٗم٘مف، وسمف شمٕمرف أطمٙم٤مم 

ومٛمـ قمرف ُمآظمذه وشم٘م٤مؾمٞمٛمف، وصحٞمحف ووم٤مؾمده ، وُم٤م . احلقادث همػم اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م

يّمح ُمـ آقمؽماو٤مت قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م يٗمًد ُمٜمٝم٤م، وأطم٤مط سمٛمراشمٌٝم٤م ضمالًء وظمٗم٤مًء، وقمرف 

.  جم٤مرَي٤م وُمقاىمٕمٝم٤م، وم٘مد اطمتقى قمغم جم٤مُمع اًمٗم٘مف

وم٘مد . ملسو هيلع هللا ىلص ظمػم ُمـ حتٛمؾ هذا اًمديـ، وسمٚمٖمف سمٕمد ووم٤مة حمٛمد نوىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

قم٤مسوا اًمتٜمزيؾ وقمرومقا أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، وُمقارد إطم٤مدي٨م، واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ، 

 وم٠مىمرهؿ قمغم طمًـ ومٝمٛمٝمؿ وصح٦م اؾمتٜم٤ٌمـمٝمؿ، ملسو هيلع هللا ىلصوُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، واضمتٝمدوا ذم زُمٜمف 

وشمّمدروا ًمٚمٗمتقى واًمتٕمٚمٞمؿ، ومٙم٤مٟم٧م أطمٙم٤مُمٝمؿ شمّمدر قمـ ُمٕمروم٦م سم٠مصقل إطمٙم٤مم 

 ، وم٢مذا ملسو هيلع هللا ىلصوُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع، وم٢مذا قمرو٧م هلؿ ُم٠ًمًم٦م سمحثقا طمٙمٛمٝم٤م ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

.  مل جيدوا اضمتٝمدوا وسمحثقا قمـ ُم٠ًمًم٦م شمِمٌٝمٝم٤م ًمتٚمحؼ سمحٙمٛمٝم٤م

ومٙم٤من اًم٘مٞم٤مس ومٓمرة وؾمٚمٞم٘م٦م واوح٦م شمًػم قمغم أًمًٜمتٝمؿ سمْمقاسمط وأؾمس ذقمٞم٦م 

اًمذي اضمتٝمد وىم٤مس،  . ملسو هيلع هللا ىلصُمريمقزه ذم اًمٕم٘مقل وإن مل شمدون، وم٘مد شمرسمقا ذم ُمدرؾم٦م حمٛمد 

 

 

 

(.  2/485)هذا اًمٙمالم ُمًتٗم٤مد ُمـ ُم٘مدُم٦م إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من (  )



 

 

وأذن ٕصح٤مسمف ذم آضمتٝم٤مد واًم٘مٞم٤مس وم٘م٤مؾمقا ذم اًمقىم٤مئع اًمتل ٓ ٟمص ومٞمٝم٤م، 

.  ومٛمثٚمقه٤م سمٜمٔم٤مئره٤م، وؿمٌٝمقه٤م سم٠مُمث٤مهل٤م، ورّدوا سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م

وُمـ هٜم٤م يم٤من ُمٕمروم٦م اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م، وُمٕمروم٦م ُمٜمٝمجٝمؿ ومٞمف، ودمٚمٞمتف وسمٞم٤مٟمف، 

أُمرًا يًتحؼ اًمٌح٨م ومٞمف؛ إذ إصقًمٞمقن ىمد ضمٕمٚمقا إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم 

.  اًم٘مٞم٤مس اًمدًمٞمؾ إول قمغم طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس

:  وـذفك من إشباب افدافة ظذ أمهقته

اًمتنميع، وُمدريم٤ًم ُمـ ُمدارك ُمٙم٤مٟم٦م اًم٘مٞم٤مس اًمنمقمٞم٦م ومٝمق اًمدًمٞمؾ اًمراسمع ُمـ أدًم٦م  -1

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وـمري٘م٤ًم عمٕمروم٦م إطمٙم٤مم عم٤م يًتجد ُمـ احلقادث واًمقىم٤مئع 

.  سمٓمريؼ إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم إرضم٤مع شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ إمم ٟمٔم٤مئره٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م

اعمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وُم٤م يم٤مٟمقا يتٛمتٕمقن سمف ُمـ طمًـ  -2

ومٙم٤من ُمٕمروم٦م ومٝمٛمٝمؿ ًمتٚمؽ اًمٜمّمقص واعم٘م٤مصد اؾمتدًٓٓ . آؾمتٜم٤ٌمط واًم٘مٞم٤مس

واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم أُمرًا ُمٝمام جي٥م سمٞم٤مٟمف ووٌط ىمقاقمده ًمٞمٙمقن ُمٜمٝمج٤ًم عمـ أراد اًمًػم قمغم 

 . ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم

قمدم شمدويـ أصقل اًمّمح٤مسم٦م قم٤مُم٦م واًم٘مٞم٤مس ظم٤مص٦م، يم٤من مم٤م دقم٤مين ًمٌح٨م هذا  -3

 . اعمقوقع

وم٤محل٤مضم٦م شُمٚمح قمٚمٞمٜم٤م عمٕمروم٦م أطمٙم٤مم . يمثرة اًمٜمقازل واحلقادث اعمًتجدة ذم هذا اًمزُمـ -4

شمٚمؽ اًمٜمقازل، وم٤مًمٕمقدة إمم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ذم اؾمتٜم٤ٌمط أطمٙم٤مم اًمٜمقازل ظمػم 

 . ـمريؼ وُمٜمٝم٩م

وُمٜمٕمٝمؿ . إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس اعمًتقذم ًمنموـمف -5

ًمٚم٘مٞم٤مس اًمٗم٤مؾمد مم٤م ي٘متيض ُمٕمروم٦م ُمٜمٝمجٝمؿ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إىمٞم٦ًم اعمٕمتؼمة وهمػم 

 . اعمٕمتؼمة



 

 

  :الدراســــــات السابقــــــة

ض يمثػُم ُمـ قمٚمامء إصقل ًمٚم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م وٛمـ ُم١مًمٗم٤مهتؿ إصقًمٞم٦م  شمٕمره

سمِمٙمؾ قم٤مم، دون شمقوٞمح ًمٚمْمقاسمط اًمتل ؾم٤مروا قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اؾمتٕمامل اًم٘مٞم٤مس، سمؾ يم٤من يمثر 

ُمـ اعم١مًمٗملم يذيمرون أن اؾمتٕمامل اًمّمح٤مسم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس ُمـ واىمع ُم٤م يٛمتع سمف اًمّمح٤مسم٦م ريض 

اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ ومٓمرة ؾمٚمٞمٛم٦م، وومٝمؿ صحٞمح ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وقمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م، دون ذيمر 

.  ًمٚمْمقاسمط اًمتل ؾم٤مروا قمٚمٞمٝم٤م

  رمحف اهلل وممـ شمٙمٚمؿ ذم اًم٘مٞم٤مس قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمِمٙمؾ واوح، اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ 

وًمٙمـ ىمد ايمتٗمك سمٛمجرد اًمٕمرض واًمتٛمثٞمؾ ًمألىمٞم٦ًم  (إقمالم اعمقىمٕملم)ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سمـ

. قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م

ويمذًمؽ أومرد هذا اعمقوقع ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر حمٛمقد طم٤مُمد قمثامن طمٗمٔمف اهلل 

إٓ . (أىمٞم٦ًم اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وأصمره٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل)ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سمـ 

اٟمف ؾم٤مر قمغم ـمري٘م٦م ُمـ ىمٌٚمف ُمـ ذيمر اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم دون سمٞم٤من وقاسمط 

.  وُمٜمٝم٩م اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس، وُمـ ىمرأه شمٌلم ًمف ذًمؽ

مـفج افصحابة ريض اهلل ظـفم دم )وًمذا رأي٧م أن يٙمقن ُمقوقع سمحثل هق 

(.  افؼقاس وأثره دم ؾروظفم افػؼفقة

:  خطــــــــة البحـــــــث
: ضم٤مءت ظمٓم٦م اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م ومتٝمٞمد وومّمٚملم وظم٤ممت٦م وذًمؽ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

  اؿمتٛمٚم٧م قمغم أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع واحلدي٨م قمـ اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م 

.  وظمٓم٦م اًمٌح٨م وُمٜمٝمجف

 : ويِمٛمؾ أرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م. دم افؼقاس وحجقته:  

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن. تعريف افؼقاس: ادبحث إول  :

.  شمٕمريػ اًم٘مٞم٤مس اًمٚمٖمقي: اعمٓمٚم٥م إول



 

 

.  شمٕمريػ اًم٘مٞم٤مس آصٓمالطمل: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 وومٞمف متٝمٞمد وأرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م. أرـان افؼقاس: ادبحث افثاين  :

.  اًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٕمٜمك اًمريمـ وسمٞم٤من أريم٤من اًم٘مٞم٤مس إمج٤مًٓ

.  سمٞم٤من اًمريمـ إول وهق إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف: اعمٓمٚم٥م إول

.  سمٞم٤من اًمريمـ اًمث٤مين وهق اًمٗمرع اعم٘مٞمس: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

.  سمٞم٤من اًمريمـ اًمث٤مًم٨م وهق طمٙمؿ إصؾ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

.  (اًمٕمٚم٦م)سمٞم٤من اًمريمـ اًمراسمع هق اجل٤مُمع سملم إصؾ واًمٗمرع : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م. تؼسقامت افؼقاس: ادبحث افثافث  :

.  شم٘مًٞمؿ اًم٘مٞم٤مس سم٤مقمت٤ٌمر ىمقشمف أو وٕمٗمف: اعمٓمٚم٥م إول

.  شم٘مًٞمؿ اًم٘مٞم٤مس سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ سمٕمٚم٦م إصؾ: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

. شم٘مًٞمؿ اًم٘مٞم٤مس سم٤مقمت٤ٌمر اًمّمح٦م واًمٗم٤ًمد: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

.  شم٘مًٞمؿ اًم٘مٞم٤مس سم٤مقمت٤ٌمر اًمتٍميح سمٕمٚمتف أو قمدُمف: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 وومٞمف متٝمٞمد وصمالصم٦م . حجقة افؼقاس من افؽتاب وافسـة واإلمجاع: ادبحث افرابع

:  ُمٓم٤مًم٥م

.  اًمتٛمٝمٞمد

 . طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ُمـ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز: اعمٓمٚم٥م إول

 . طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 . طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس سم٤مإلمج٤مع:اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 

:  وومٞمف ُمٌحث٤من

 حجقة افؼقاس وافعؿل به ظـد افصحابة ريض اهلل ظـفم: ادبحث إول  .

:  وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م



 

 

.  شمٕمريػ اًمّمح٤ميب: اعمٓمٚم٥م إول

:  وومٞمف ومرقم٤من.  وسمٕمد ووم٤مشمفطىمٞم٤مس اًمّمح٤مسم٦م ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

.   ذم طمْمقره وذم همٞمٌتفطىمٞم٤مؾمٝمؿ ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل : اًمٗمرع إول

.  طىمٞم٤مؾمٝمؿ سمٕمد ووم٤مشمف: اًمٗمرع اًمث٤مين

.  طمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

.  إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚم٧م اًمّمح٤مسم٦م يٚمج٠مون إمم اًم٘مٞم٤مس: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 مـفج افصحابة دم افعؿل بافؼقاس: ادبحث افثاين  .

:  وومٞمف متٝمٞمد مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م

. اعمٜمٝم٩م اًمٕم٤مم قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مًٓ: اًمتٛمٝمٞمد

.  قمدم اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس قمٜمدُمّم٤مدُم٦م ًمٚمٜمص أو اإلمج٤مع: اعمٓمٚم٥م إول

.  شمٕمٛمٞمؿ أو ختّمٞمص اًمٜمّمقص سم٤مًم٘مٞم٤مس: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

.  سمٞم٤من ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص سم٤مًم٘مٞم٤مس: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

.  اًمؽمضمٞمح سملم إىمٞم٦ًم قمٜمد اًمتٕم٤مرض: اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

.  اًمؽمضمٞمح سم٤مًم٘مٞم٤مس: اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس

 

:  وومٞمف مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م

 أثر أؿقسة افصحابة دم افعبادات: ادبحث إول  .

:  وومٞمف صمامين ُم٤ًمئؾ

طمٙمؿ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٜمج٤مؾم٦م اعمقائع إذا ؾم٘مٓم٧م ومٞمٝم٤م : اعم٠ًمًم٦م إومم

.  ُمٞمت٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمزي٧م اًمذي ؾم٘مٓم٧م ومٞمف اًمٗم٤مرة

آؾمتجامر سمٖمػم إطمج٤مر ُمـ اجلامدات اًمٓم٤مهرة همػم اعمحؽمُم٦م : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

. ىمٞم٤مؾم٤م ًقمغم احلجر 



 

 

اًمتٞمٛمؿ ُمـ اجلٜم٤مسم٦م قمٜمد وم٘مد اعم٤مء أو قمٜمد اخلقف ُمـ اًمير : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

.  سم٤مؾمتٕمامًمف

ؾمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من ريض اهلل قمٜمف إذان إول ًمٚمجٛمٕم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم : اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م

.  قمغم إذان ًمٌ٘مٞم٦م اًمّمٚمقات

. اًمّمالة قمٜمد اًمزًمزًم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم صالة اًمٙمًقف: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم

صالة اًمّمح٤مسم٦م اًمٗمريْم٦م إيامء قمغم اًمدواب ذم ُمًػمهؿ إمم : اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

.  سمٜمل ىمرئم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم صالة اعمٓمٚمقب ذم ؿمدة اخلقف

ىمت٤مل أيب سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم : اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

.  شم٤مرك اًمّمالة

طمٙمؿ ؾمٕمد سمـ ُمٕم٤مذ ذم سمٜمل ىمرئم٦م سم٤مًم٘متؾ ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اعمح٤مرسملم أو : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

.  قمغم أهى سمدر

 أثر أؿقسة افصحابة دم ادعامالت ادافقة: ادبحث افثاين  .

.  وومٞمف شمًع ُم٤ًمئؾ

.  ُمػماث اجلد ُمع اإلظمقة: اعم٠ًمًم٦م إومم

أظمذ اًمّمح٤مسم٦م سم٤مًمٕمقل ذم اًمٗمرائض وإدظم٤مل اًمٜم٘مص قمغم مجٞمع : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

.  اًمقرصم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٖمرُم٤مء

شمقري٨م إم صمٚم٨م ُم٤م سم٘مك ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٛمريتلم سم٘مٞم٤مس وضمقد : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

.  اًمزوج قمغم قمدم وضمقده

إحل٤مق اإلظمقة إؿم٘م٤مء سم٤مإلظمقة ٕم ىمٞم٤مؾم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م : اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م

.  اعمِمؽميم٦م

شمقري٨م اعمٌتقشم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًم٘م٤مشمؾ عمقرصمف ُمٕم٤مرو٦م ًمف سمٜم٘مٞمض : اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم

.  ىمّمده



 

 

.  شمقري٨م اًمٌٜمتلم اًمثٚمثلم ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم إظمتلم: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

.  اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء ىمٌؾ اًم٘مٌض ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٓمٕم٤مم: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

.  حتريؿ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف صمٛمـ اخلٛمر ىمٞم٤مؾم٤م ًقمغم حتريؿ اًمِمحؿ: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

.  ضمقاز سمٞمع أُمٝم٤مت إوٓد أو قمدُمف سم٤مًم٘مٞم٤مس: اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

 أثر أؿقسة افصحابة دم ادـاـحات: ادبحث افثافث  .

:  وومٞمف شمًع ُم٤ًمئؾ

ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمٕمٌد قمغم اًمٜمّمػ ُمـ احلر ذم : اعم٠ًمًم٦م إومم

.  ٟمٙم٤مطمف وـمالىمف ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم شمٜمّمٞمػ طمد إُم٦م

.  طمٙمؿ ُمٝمر اعمرأة إذا ُم٤مت زوضمٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل وىمٌؾ اًمٗمرض: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

.  اجلٛمع سملم إظمتلم ُمـ اإلُم٤مء ذم اًمتني: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

.  (أٟم٧م قمغم طمرام)إذا ىم٤مل اًمزوج ًمزوضمتف : اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م

اظمتالف اًمّمح٤مسم٦م ذم اخلٚمع هؾ يٜم٘مص ُمـ قمدد اًمٓمالق أم : اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم

ٓ؟ 

فمٝم٤مرًا ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم  (أٟم٧م قمغم يمٔمٝمر سمٜمتل)ىمقل اًمرضمؾ ًمزوضمتف : اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

.  اًمتٔم٤مهر سم٤مٕم

طمؾ اعمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤ًم ًمزوضمٝم٤م إول سمٕمد ُمقت اًمث٤مين وظمٚمٕمٝم٤م : اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

.  ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ـمالىمٝم٤م

.  شمٜمّمٞمػ قمدة إُم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم طمده٤م ذم اًمزٟم٤م: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

اؿمؽماط اإليامن ذم اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ذط : اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

.  اإليامن ذم اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ

 أثر أؿقسة افصحابة دم اجلـايات: ادبحث افرابع  :

:  وومٞمف شمًع ُم٤ًمئؾ

إىم٤مُم٦م احلد قمغم اًمِمٝمقد سم٤مًمزٟم٤م إذا مل يٙمٛمؾ ٟمّم٤مب اًمِمٝم٤مدة ىمٞم٤مؾم٤ًم : اعم٠ًمًم٦م إومم



 

 

.  قمغم اًم٘م٤مذف

.  ضمٕمٚمقا طمد ؿم٤مرب صمامٟملم، ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًم٘م٤مذف: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

.  ىمتؾ اجلامقم٦م سم٤مًمقاطمد ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ىمٓمع اجلامقم٦م ذم اًمنىم٦م: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

أرؾمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم اُمرأة وم٠مضمٝمْم٧م وم٤مؾمتِم٤مر أصح٤مسمف : اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل ٓ رء قمٚمٞمؽ، إٟمام أٟم٧م ُم١مدب وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل قمٚمٞمؽ اًمدي٦م 

.  ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ىمتؾ اخلٓم٠م

.  ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م دي٦م إضاس يمدي٦م إص٤مسمع: اعم٠ًمًم٦م اخل٤مُم٦ًم

.  إىم٤مُم٦م احلد قمغم ىم٤مذف اًمرضم٤مل ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ىم٤مذف اعمحّمٜم٤مت: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م

.  اؾمتدٓل اسمـ قم٤ٌمس ذم اًمرد قمغم اخلقارج سم٤مًم٘مٞم٤مس: اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م

.  طمؾ صٞمد ُم٤م قمدا اعمٙمّٚم٥م ُمـ اجلقارح ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٙمالب: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مُمٜم٦م

ضمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م ذم ىمتؾ اًمّمٞمد ظمٓم٠م اجلزاء ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم وضمقب : اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م

.  اجلزاء ذم ىمتٚمف قمٛمدًا

 أثر أؿقسة افصحابة دم افؼضاء وافسقاشة افؼظقة: ادبحث اخلامس  :

: - وومٞمف أرسمع ُم٤ًمئؾ

ُمنموقمٞم٦م اإلؿمٝم٤مد ذم اعمقاري٨م واًمقدائع واًمٖمّمقب ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم : اعم٠ًمًم٦م إومم

.  اإلؿمٝم٤مد ذم اعمدايٜم٤مت

 طأطم٘مٞم٦م أيب سمٙمر ذم اإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم شمقًمٞم٦م اًمرؾمقل : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

.  ًمف اإلُم٤مُم٦م اًمّمٖمرى

قمٝمد أسمق سمٙمر سم٤مخلالوم٦م ًمٕمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ىمٞم٤مؾم٤ًم ُمٜمف اًمتٕمٞملم : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

.  سم٤مًمٕمٝمد قمغم اًمتٕمٞملم سم٤مًمٌٞمٕم٦م

ُمٜمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمّمح٤مسم٦م ُمـ دظمقل سمٚمد اًمٓم٤مقمقن : اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م

.  واؾمتٕمامًمف ًمٚم٘مٞم٤مس



 

 

 

:  منهـــــــج البحـــــــث
:  ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمت٤مزم

قمزوت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاردة ذم صٚم٥م اًمرؾم٤مًم٦م إمم ؾمقره٤م سمذيمر اؾمؿ اًمًقرة  -1

.  ورىمؿ أي٦م، ومل أومرق ذم ذًمؽ سملم أي٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واجلزء ُمـ أي٦م

ظمرضم٧م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدره٤م، وم٢من يم٤من احلدي٨م أو إصمر ذم  -2

اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م، ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمتخري٩م ُمٜمٝمام أو ُمٜمف، وم٢من مل يٙمـ ذم اًمّمحٞمحلم 

 . أو أطمدمه٤م ظمرضمتف ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اعمٕمتٛمدة إظمرى

وُم٤م مل يتٞمن زم احلّمقل قمٚمٞمف ُمـ أصم٤مر ذم يمت٥م اًمًٜم٦م، ايمتٗمٞم٧م سم٤مًمٕمزو إمم ُمّم٤مدر 

.  أظمرى ُمٕمتٛمدة

وأُم٤م ُم٤مدة اًمٌح٨م وم٘مد مجٕم٧م مجٚم٦م ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ مم٤م ورد قمٜمٝمؿ  -3

ذم اًم٘مٞم٤مس، وىمٛم٧م سمتقصمٞم٘مٝم٤م، ودراؾمتٝم٤م دراؾم٦م أصقًمٞم٦م سمحٞم٨م أسملمه ٟمقع اًم٘مٞم٤مس 

وذيمرت أىمقال سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم . وأريم٤مٟمف وُمـ ىم٤مل سمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إن شمٞمن

.  ذح شمٚمؽ إىمٞم٦ًم طم٥ًم ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م اًمقصقل إًمٞمف ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ

ذيمرت سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٌلم ُمٜمٝم٩م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس  -4

 .ُمع اًمتٛمثٞمؾ ًمٙمؾ ُم٠ًمًم٦م سم٠مىمٞم٦ًم واردة قمٜمٝمؿ

 -.  يمام هق ُمقوح ذم اخلٓم٦م رشم٧ٌم إىمٞم٦ًم قمغم طم٥ًم أسمقاب اًمٗم٘مف  -5

مل أشمٕمرض ًمٚمٛم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اخلالومٞم٦م اًمتل وردت ومٞمٝم٤م هذه إىمٞم٦ًم يم٠مدًم٦م قمٚمٞمٝم٤م  -6

 . ٕن هذا ُمـ اظمتّم٤مص قمٚمؿ اًمٗم٘مف

شمرمج٧م ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم صٚم٥م اًمرؾم٤مًم٦م شمرمج٦م ُمقضمزة قمٜمد أول ُمقوع  -7

إٓ اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ أشمرضمؿ عمِم٤مهػمهؿ ظمِمٞم٦م إصم٘م٤مل اًمرؾم٤مًم٦م . يرد ومٞمف اؾمؿ اًمٕمٚمؿ

 . سم٤محلقار اًمتل هل قمغم ـم٤مًم٥م هذا اًمٗمـ ٓ ختٗمك



 

 

وم٧م اعمّمٓمٚمح٤مت وإًمٗم٤مظ اًمٖمري٦ٌم اًمقاردة ذم اًمرؾم٤مًم٦م، اًمتل رأي٧م أهن٤م سمح٤مضم٦م  -8 قمره

إمم اًمتٕمريػ قمٜمد اعمقوع اًمذي أرى أن اعمّمٚمح٦م داقمٞم٦م إمم ذًمؽ اًمتٕمريػ، وذًمؽ 

 . يمام ًمق يم٤من اعمّمٓمٚمح ذيمر ذم أول ُمقوع اؾمتٓمراداً وذم اعمقوع اًمث٤مين أصاًل

ووٕم٧م ومٝم٤مرس قمٚمٛمٞم٦م ذم آظمر اًمرؾم٤مًم٦م ًمتًٝمٞمؾ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، قمغم طم٥ًم  -9

 . اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

وًمٙمـ ىمد سمذًم٦م ، ومال أدقمل أين ىمد سمٚمٖم٧م اًمٖم٤مي٦م واعم٠مُمقل ذم سمٞم٤من هذا اًمٌح٨م... وسمٕمد 

ُم٤م ذم وؾمٕمل واؾمتٓم٤مقمتل وأقمٓمٞم٧م اًمٌح٨م اًمٙمثػم ُمـ وىمتل وومٙمري، ىم٤مصدًا سمذًمؽ وضمف 

. اهلل قمز وضمؾ أوًٓ وآظمرًا، صمؿ حتري اًمّمقاب ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م إًمٞمف ؾمٌٞمال

وقمذري أٟمٜمل سمنم، أصٞم٥م وأظمٓم٠م، وم٤مهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف 

.  اًمٙمريؿ، وأن يٖمٗمر زم شم٘مّمػمي وزًمكم
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د افصحابة : ادبحث إول*   س وافعؿل به ـظ  66 ............................................نحجقة افؼقا

 67 ................................................................... .تعريف افصحايب:          ادطؾب إول
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