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أحكام القُبلة في الفقه اإلسالمي  
انس محمد جاسم المشهداني . د

قسم الفقه /                                                           كلية الشريعة 

 المقدمة
الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أن ىدانا اهلل حمدًا لك يا ربنا كما 

ينبغي لجالل وجيك وعظيم سمطانك والصالة والسالم عمى سيدنا وحبيبنا وذخرنا وشفيعنا 
وعمى آلو (( من يرد اهلل بو خيرًا يفقو في الدين)): محمد صمى اهلل عميو وسمم القائل 

 .الطيبين الطاىرين وأصحابو أجمعين
 :وبعد 

فإن اهلل سبحانو وتعالى إذا أراد باإلنسان خيرًا يسر لو الفقو في الدين وعممو 
أحكامو لينال رضا اهلل عز وجل ليتجنب الوقوع في المعاصي، فإن عمم الفقو ىو عمم 

جميل القدر وعظيم الشأن إذ ىو الفاصل بين الحالل والحرام وبو تتحقق مصالح األنام ال 
يستغني عنو كل مسمم وال يرغب عنو كل عالم ألنو العمدة في اإلجتياد وبو يزن المسمم 
عممو أحالل أم حرام والقاعدة التي عمييا اإلستناد واإلعتماد، فإن جميع أبوابو ميمة ال 

أحكام القبمة في الفقو )يستغني عنيا العباد، ومن بين مواضعو تناولت بحث بعنوان 
و ما ليا التأثير الميم في بعض أفعال العباد من حيث الحالل والحرام ومدى  (اإلسالمي

تأثيرىا وما تبنى عمييا األحكام في العبادات واألحوال الشخصية وما يدخل في المباح 
وما يدخل في الممنوع منيا مبين رأي المذاىب األئمة األربعة رضي اهلل عنيم في المسألة 
الواحدة، مع سياق االدلة لكل مذىب ذاكرًا إختالف الفقياء في تمك المسألة ثم رجحت ما 
يبدو لي راجحًا من خالل مناقشة األدلو ثم رجحت الرأي األقوى في تمك المسألة و كان 
لمبحث أىمية واضحة و كبيرة ليتضح لنا الحكم في بعض المسائل الفقيية من الناحية 

 .الشرعية
وأسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني عممي ىذا ويجعمو خالصًا 
لوجيو الكريم، وأن يجعمو ذخيرة لي يوم الدين، وأن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح 

القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد 
 .وعمى آلو وصحبو الطيبين الطاىرين ومن تبعيم بإحسان إلى يوم الدين

حعريف انخقبيم 
: تعريف التقبيل لغة و األلفاظ ذات الصمة بو

 بضم القاف وىي المثمة والجمع القبل، يقال قبميا تقبياًل أي لثمو: الُقبمة .1

 أي التقبيل وقد باسة يبوسة أي قبمو وقيل ىي فارسية معرب: البوس .2
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 .بالضم جمع الثم، والمثم القبمة يقال لثمت المرأة تمثيم لثمًا أي شدت المثام: المثم .3

:  ولو عدة معاني منيا،وضعك فاك عمى في آخر:   قال الفراىيدي المثم
بكسر القاف الوجو وىي الفعمة من المقابمة والعرب تقول مالو من قبمة وال : الِقبمة .1

دبرة، أي لم ييتدي لجيو أمره وأصل القبمة في المغة الحال الذي يقابل الشيء 
 .عمييا

 .من كل شيء خالف دبر، فقيل سمي قباًل ألن صاحبو يقابل بو غيره: القبل .2

ناحية المصمي وسمي بذلك ألن الناس يقبمون عمييا في صالتيم وكل : القبمة .3
 .شيء جعمتو تمقاء وجيك فقد إستقبمتو

و لم أجد ليا تعريف إصطالحي في كتب الفقو وعميو معناىا يدور عمى ما سبق من 
ألن القبمة ال تتحقق " و ضعك فاك عمى في آخر: "والراجح أراه تعريف الفراىيدي. معاني

. إال بيذا المعنى
:- و قد ذكر بعض الفقياء أن التقبيل عمى خمسة أوجو

 .قبمة المـودة لمولد عمى الخد .1

 .قبمة الرحمـة لوالديو عمى الرأس .2

 .قبمة الـشفقة ألخـيو عمى الجبية .3

 .قبمة الشيـوة المرأتو أو أمتو عمى الفم .4

 قبمة التحيـة لممؤمنين عمى اليد .5

. وسنأتي إلى تفــصيل أحكام القبمة في الفقو اإلسالمي
ادلبحث األول 
انقبهت ادلباحت 

 (حقبيم انيذ) ادلسأنت األوىل 
:- افزِق اُلوٜبء ك٢ َٓأُخ روج٤َ ا٤ُل ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ

ئ٠ُ عٞاى روج٤َ ٣ل اُؼبُْ اُٞهع ٝ ا٩ٓبّ اُؼبكٍ ٝاُٞاُل ٝأُؼِْ ٝاُياٛل :- اىَزهة األوه

أُزل٣ٖ ػ٠ِ ٝعٚ أُجوح ٝا٩ًواّ أٝ اُٞكاع أٝ اُشلوخ ػ٘ل اُِوبء رل٣٘بً ٝئؽزوآبً ٓغ أٖٓ 

ٝه١ٝ مُي ػٖ . اُشٜٞح ٣ٌٝوٙ مُي ئما ًبٕ ٧ٓو اُل٤ٗب ٖٓ شًٞخ ٝٝعبٛخ ػ٘ل أَٛ اُل٤ٗب

ػٔو ٝػ٢ِ ٝػبئشخ ٝى٣ل ثٖ صبثذ ٝئثٖ ػٔو ٝئثٖ ػجبً ٝأث٢ ػج٤لح ثٖ اُغواػ ًٝؼت 

ثٖ ٓبُي ٝعبثو ثٖ ػجل هللا ٝثو٣لح ثٖ اُؾظ٤ت ٝطلٞإ ثٖ ػَبٍ ٝاُيهاع ثٖ ػبٓو 

 . اُؼجله١

. ٝئ٤ُٚ مٛت اُؾ٘ل٤خ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ

:  واىسدح ىهٌ 



 

انس محمد جاسم المشهداني. مجلة التراث العلمي العربي                                   العدد السابع                           د  

 209 

ٓب هأ٣ذ أؽلاً أشجٚ : "ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ أّ أُإ٤٘ٓـٖ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ  .1

ٍٔزب ٝكال ٝٛل٣ب ثوٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ه٤بٜٓب ٝهؼٞكٛب ٖٓ كبؽٔخ 

ث٘ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبُذ ًٝبٗذ ئما كفِذ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبّ ئ٤ُٜب كوجِٜب ٝأعَِٜب ك٢ ٓغَِٚ ًٝبٕ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ئما 

 ..كفَ ػ٤ِٜب هبٓذ ٖٓ ٓغَِٜب كوجِزٚ ٝأعَِزٚ ك٢ ٓغَِٜب

 ئٕ ا٤َُلح كبؽٔخ اُيٛواء ػ٤ِٜب اَُالّ ًبٗذ روجَ ٣ل ٝاُلٛب ط٠ِ هللا :-دالىح اىسذَث

 .ػ٤ِٚ ٍِْٝ كلٍ ػ٠ِ عٞاى مُي

كغؼِ٘ب ٗزجبكه ٖٓ : ػٖ اُيهاع اُؼجل١ هػ٢ هللا ػ٘ٚ ًٝبٕ ك٢ ٝكل ػجل ه٤ٌ هبٍ .2

 .ك٘وجَ ٣ل اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هٝاؽِ٘ب

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ ٣ل اُؼِٔبء ٧ٕ اُؼِٔبء ٝهصخ :-دالىح اىسذَث

 .ا٧ٗج٤بء ئما ًبٕ ػ٠ِ ٝعٚ أُجوح ٝ ا٩ًواّ ٝا٩ؽزواّ رل٣٘بً 

هبٍ ٣ٜٞك١ ُظبؽجٚ ئمٛت ث٘ب ئ٠ُ اُ٘ج٢ :ػٖ طلٞإ ثٖ ػَبٍ هػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ .3

ال روَ ٗج٢ ئٗٚ ُٞ ٍٔؼي ًإٔ ُٚ أهثؼخ أػ٤ٖ، :ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ طبؽجٚ

كأر٤ب هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كَأالٙ ػٖ رَغ آ٣بد ث٤٘بد كوبٍ 

الرشوًٞا ثبهلل ش٤ئبً،ٝالرَوهٞا ٝالريٗٞا ٝال روزِٞا اُ٘لٌ اُز٢ ؽوّ هللا ئال ):ُْٜ

ثبُؾن ٝالرٔشٞا ثجو١ء ئ٠ُ م١ ٍِطبٕ ٣وزِٚ ٝالرَؾوٝا ٝالرأًِٞا اُوثب ٝال 

رونكٞا ٓؾظ٘خ ٝال رُٞٞا اُلواه ٣ّٞ اُيؽق ٝػ٤ٌِْ فبطخ ا٤ُٜٞك إٔ ال رؼزلٝا 

كٔب ٣ٔ٘ؼٌْ إٔ :)ٗشٜل ئٗي اُ٘ج٢ هبٍ:كوجِٞا ٣لٙ ٝهعِٚ هبُٞا: هبٍ (ك٢ اَُجذ

ئٕ كاٝك كػب هثٚ إٔ ال٣ياٍ ك٢ مه٣زٚ ٗج٢ ٝئٗب ٗقبف ئٕ رجؼ٘بى :هبُٞا.؟(رزجؼ٢ٗٞ

 . إٔ روزِ٘ب ا٤ُٜٞك

 ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ ا٤ُل ٝاُوعَ ُِظبُؾ٤ٖ ٧ٕٝ اُ٘ج٢ :-دالىح اىسذَث

ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُْ ٣ٌ٘و روج٤َ ٣لٙ ٝهعِٚ ُٝٞ ًبٕ ؿ٤و عبئي ٝؿ٤و ؽَٖ ٧ٌٗو ػ٤ِْٜ 

 .كؼِْٜ

ئٕ هعالً أر٠ ئ٠ُ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ ٣ب هٍٍٞ هللا ػ٢ِ٘ٔ ش٤ئبً اىاك ثٚ  .4

،كغبءد ؽز٠ ٍِٔذ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا (ئكع رِي اُشغوح كلػب ثٜب):٣و٤٘بً كوبٍ ُٚ

 ): هبٍ صْ ئمٕ ُٚ كوجَ هأٍٚ ٝهع٤ِٚ ٝهبٍ(ئهعؼ٢ كوعؼذ):ػ٤ِٚ ٍِْٝ صْ هبٍ ُٜب

 .(ُٞ ً٘ذ آٓواً أؽلاً إٔ ٣َغل ٧ؽل ٧ٓود أُوأح إٔ رَغل ُيٝعٜب

 ٝك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ اُوأً ٝاُوعَ ُِظبُؾ٤ٖ ٧ٕٝ :-دالىح اىسذَث

اُظؾبثخ هػ٢ هللا ػْٜ٘ هجِٞا أؽواف اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ رجوًبً ثٚ ٝرٞه٤واً ُْٝ 

ٝك٤ٚ آصبه طؾ٤ؾٚ ػٖ اَُِق اُظبُؼ هػ٢ هللا ػْٜ٘ ٖٓ اُظؾبثخ .  ٣ٌ٘و ػ٤ِْٜ

: ٝاُزبثؼ٤ٖ

ُٔب هلّ ػٔو ثٖ اُقطبة هػ٢ هللا ػ٘ٚ اُشبّ ئٍزوجِٚ أثٞ ػج٤لح ػبٓو ثٖ اُغواػ  .1

 . هػ٢ هللا ػ٘ٚ كوجَ ٣لٙ صْ فِٞا ٣ج٤ٌبٕ

 كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ عٞاى روج٤َ ٣ل اُظبُؾ٤ٖ ٝاُٞالح اُؼلٍٝ ُْٝ :-وخه اىذالىح

 .٣ٌ٘و ػ٤ِٚ ػٔو كؼِٚ كلٍ ػ٠ِ عٞاىٙ 
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ػٖ ى٣ل ثٖ صبثذ هػ٢ هللا ػ٘ٚ هًت ٣ٞٓبً كأفن ئثٖ ػجبً ثوًبة كوبٍ ر٘ؼ ٣ب  .2

ٌٛنا أٓوٗب إٔ ٗلؼَ ثؼِٔبئ٘ب :اثٖ ػْ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ

ًٝجوائ٘ب كوبٍ ى٣ل أه٢ٗ ٣لى كأفوط ٣لٙ كوجِٜب كوبٍ ٌٛنا أٓوٗب إٔ ٗلؼَ ثأَٛ 

 .ث٤ذ ٗج٤٘ب

 ٝك٤ٚ كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ روج٤َ ٣ل اُؼِٔبء ٝاُظبُؾ٤ٖ رجوًبً :-وخه اىذالىح

 .ٝرٞه٤واً ُؼِٔٚ ٝكؼِٚ

ُٔب ٗيُذ رٞثز٢ أر٤ذ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ : ػٖ ًؼت ثٖ ٓبُي ػٖ أث٤ٚ هبٍ .3

 . كوجِذ ٣لٙ ٝهًجزٚ

 . ٝك٤ٚ كالُخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ ٣ل ٝهعَ اُوعَ اُظبُؼ ٝاُؼبُْ:-وخه اىذالىح

ط٘غ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ئ٢ُ : ػٖ اثٖ ػجبً هػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ .4

 . ٓؼوٝكبً، هجِذ ٣ل هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ فٌٔ ٓواد

 ٝٛٞ ٝاػؼ اُلالُخ ك٢ عٞاى اُزوج٤َ ئم ُْ ٣ٌ٘و ػ٤ِٚ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ :-وخه اىذالىح

. ٍِْٝ ٝهل هجَ ٣لٙ فَٔخ ٓواد كلٍ ػ٠ِ اُغٞاى

 ٣ٌوٙ روج٤َ ا٤ُل أ١ ٣ل اُـ٤و ٍٞاء ًبٕ اُـ٤و ػبُٔبً أٝ ش٤ـ اٝ ؿ٤وح ُٝٞ :-اىَزهة اىثاٍّ

ٝٛنا ٓب مٛت ئ٤ُٚ أُب٤ٌُٚ ٝٛٞ .أثبً أٝ ٤ٍلاً أٝ ىٝعبً ٍٞاء ًبٕ ؽبػواً أٝ هبكّ ٖٓ ٍلو

.  ٗض أَٛ أُنٛت

:  واىسدح ىهٌ 

هبٍ هعَ ٣ب هٍٍٞ هللا اُوعَ ٓ٘ب ٣ِو٠ أفبٙ أٝ : ٓب ه١ٝ ػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي هبٍ -1

اك٤أفن ث٤لٙ ٣ٝظبكؾٚ : ال هبٍ: أك٤ِزيٓٚ ٝ ٣وجِٚ هبٍ: طل٣وٚ أ٣٘ؾ٢ ُٚ هبٍ ال هبٍ

 .ٗؼْ: هبٍ

 ٝٓ٘ٚ كالُٚ ػ٠ِ ػلّ عٞاى اُزوج٤َ ػ٘ل اُِوبء ٝاُٞكاع ٝػ٤ِٚ ٣ؾَٔ :-وخه اىذالىح

.  ا٢ُٜ٘

 رلوك ثٚ ؽ٘ظِٚ اَُل٢ٍٝ ٝٛٞ ػؼ٤ق اُؾل٣ش، ػؼلٚ اَُ٘بئ٢ ٝأؽٔل ٝهبٍ :َشد ػيُه

 .أثٞؽبرْ ٤ٌُ ثبُو١ٞ ٝهبٍ ثٖ ٓؼ٤ٖ رـ٤و ك٢ آفو ػٔوٙ

ُٔب ٣زورت ػ٤ِٚ ٖٓ اٌُجو ٝهؤ٣خ اُ٘لٌ ػظ٤ٔخ ٧ٕٝ أَُِْ أفٞ أَُِْ ُٝؼَ  -2

 .أُوجَ أكؼَ ٖٓ م١ ا٤ُل ػ٘ل اُِٜٞ ٧ٗٚ ٖٓ كؼَ ا٧ػبعْ

 .أٌٗو ٓبُي ٓب ه١ٝ ك٤ٚ ٖٓ ا٧ؽبك٣ش ٓوكٞػخ رلٍ ػ٠ِ ٓشوٝػ٤خ اُزوج٤َ -3

 ا٧ؽبك٣ش اُظؾ٤ؾخ ك٤ٚ ًض٤وح ٝٓشٜٞهح ٝك٤ٜب أصبهٙ ػٖ ًجبه اُظؾبثخ ٝ :-َشد ػيُه

اٌُوا٤ٛخ ػ٘ل ٓبُي ئما ًبٕ أُوجَ َِٓٔبً ٝأٓب ُٞ ًبٕ ٓوجَ ا٤ُل ٗظوا٤ٗب  ٝؽَٔ .اُزبثؼ٤ٖ

ٝئٗٔب : "ٝمًو ا٧ثٜو١ أُب٢ٌُ أٍجبة ًوا٤ٛخ ا٩ٓبّ ٓبُي هؽٔٚ هللا ثوُٞٚ.كال ًوا٤ٛخ

ًوٙ ٓبُي ئما ًبٕ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؼظ٤ْ ٝاُزٌجو، ٝأٓب ئما ًبٕ ػ٠ِ ٝعٚ اُووة ئ٠ُ هللا ُل٣٘ٚ 

ٝاُظبٛو ػ٘ل أُب٢ٌُ ػلّ ئثبؽزٚ روج٤َ ا٤ُل ٧ٓو اُل٤ٗب ٝ .أٝ ُؼِٔٚ أٝ ُشوكٚ كإ مُي عبئي

ػ٤ِٚ ٣ؾَٔ ا٢ُٜ٘ 

واىشاخر فَُا َثذو ىٍ هى اىَزهة األوه وهى قىه خَهىس اىفقهاء ىقىج : اىشاخر

. وهللا ذؼاىً أػيٌ. األوه
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 (حقبيم احلجر األسىد) ادلسأنت انثاويـــت
٣َٖ روج٤َ :-  مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ اُؾ٘ل٤خ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ هبُٞا:اىَزهة االوه 

اُؾغو ا٧ٍٞك ُِؾبط ٝأُؼزٔو ك٢ ؽبٍ اُطٞاف ُٖٔ ٣وله ػ٤ِٚ ػ٘ل ػبٓخ اُلوٜبء كإ 

ػغي ػٖ روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك اهزظو ػ٠ِ االٍزَالّ ثب٤ُل صْ هجِٜب ٝئٕ ػغي ػٖ 

ٝٛٞ .االٍزالّ ثب٤ُل ًٝبٕ ك٢ ٣لٙ ش٢ء ٣ٌٖٔ إٔ ٣َزِْ اُؾغو ا٧ٍٞك اٍزِٔٚ ٝهجِٚ

أُو١ٝ ػٖ ػٔوثٖ اُقطبة ٝاثٖ ػجبً ٝأثٞ ٛو٣وح ٝأثٞ ٍؼ٤ل اُقله١ ٝعبثو ٝػطبء 

. ٝػوٝح ٝأ٣ٞة ٝاُضٞه١ ٝئٍؾبم

:  اىسدح ىهٌ 

 .((ٝئما أٓورٌْ ثأٓو كأرٞا ٓ٘ٚ ٓب اٍزطؼزْ )):هبٍ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ .1

 ٝك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػٖ اُؼلٞ ػٖ ًَ ٓب فوط ػٖ اُطبهخ ٝػ٠ِ ٝعٞة :-دالىح اىسذَث

. ٝٛٞ ػبّ ك٢ ًَ كؼَ، ا٩ر٤بٕ ثٔب كفَ رؾذ ا٩ٍزطبػخ

٣ب  ))ٓب ه١ٝ ػٖ ػٔو ًبٕ ٣ياؽْ ػ٠ِ اُوًٖ كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  .2

أثب ؽلض ئٗي هعَ ه١ٞ رإم١ اُؼؼ٤ق كاما ٝعلد فِٞح كأٍزِْ اُوًٖ ٝئال 

 (. (كَِٜ ٝ ًجو ٝأٓغ

 . كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ ئٍزؾجبة ا٩ٍزالّ ئما ُْ ٣ٌٖ ك٢ مُي أمٟ ٦ُفو٣ٖ:-وخه اىذالىح

ئٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽبف ك٢ : ٓب ه١ٝ ػٖ أثٖ ػجبً هبٍ .3

 .ؽغخ اُٞكاع ػ٠ِ ثؼ٤و ٣َزِْ اُوًٖ ثٔؾغٖ ٓؼٚ

 . كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ عٞاى ئٍزالّ اُؾغو ا٧ٍٞك ثٔؾغٖ:-دالىح اىسذَث

هأ٣ذ ػٔو ثٖ اُقطبة ٣وجَ اُؾغو ٝ : ٓب ه١ٝ ػٖ ػجل هللا ثٖ ٍوؽت هبٍ .4

ٝهللا ئ٢ٗ ال أهجِي ٝأ٢ٗ أػِْ ئٗي ؽغو ٝئٗي الرؼو ٝالر٘لغ ٝ ُٞال : " ٣وٍٞ

 .أ٢ٗ هأ٣ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هجِي ٓب هجِزي

 ك٤ٚ كالُخ ػ٠ِ  عٞاى روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك ئهزلاء ٝ ئرجبع ُِ٘ج٢ ط٠ِ هللا :-دالىح اىسذَث

ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ك٤ٔب ٣لؼَ ٖٓ روج٤َ، ٝٗجٚ ػ٠ِ ئٗٚ هبٍ ٝ ئٗي ال رؼو ٝ ال ر٘لغ ُئال ٣ـزو 

ثؼغ هوث٢ اُؼٜل ثب٩ٍالّ اُن٣ٖ ًبٗٞا أُلٞا ػجبكح ا٧ؽغبه ٝ رؼظ٤ٜٔب ٝهعبء ٗلؼٜب 

 .ٝفٞف اُؼوه ثبُزوظ٤و ك٢ رؼظ٤ٜٔب

: هأ٣ذ ئثٖ ػٔو ٣َزِْ اُؾغو ث٤لٙ، صْ هجَ ٣لٙ  ٝهبٍ: ٓب ه١ٝ ػٖ ٗبكغ هبٍ .5

 . ٓب روًزٚ ٓ٘ن هأ٣ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣لؼِٚ"

 كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ ئٍزؾجبة روج٤َ ا٤ُل ثؼل ئٍزالّ اُؾغو ا٧ٍٞك ئما ػغي :-وخه اىذالىح

ػٖ روج٤َ اُؾغو ٝئٕ ًبٕ هبكهػ٠ِ ئٍزالّ اُؾغو ٣وجَ اُؾغو ٝال ٣وظو ك٢ ا٤ُل ػ٠ِ 

 .ئٍزالّ ثٜب

ػٖ ؽ٘ظِٚ ثٖ أث٢ ٍل٤بٕ هبٍ هأ٣ذ ؽبٍٝبً ٣ٔو ثبُوًٖ كإ ٝعل ػ٤ِٚ ىؽبٓبً  .6

ٓو ُْٝ ٣ياؽْ ٝئٕ هآٙ فب٤ُبً هجِٚ صالصبً صْ هبٍ هأ٣ذ ئثٖ ػجبً كؼَ ٓضَ مُي 

 .صْ هبٍ ثٖ ػجبً هأ٣ذ ػٔو ثٖ اُقطبة كؼَ ٓضَ مُي

 مٛجذ أُب٤ٌُخ ئ٠ُ اُوٍٞ ئٕ ُْ ٣وله ػ٠ِ روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك َُٔٚ ث٤لٙ :-اىَزهة اىثاٍّ

. أٝ ثؼٞك صْ ٝػؼٚ ػ٠ِ ك٤ٚ ٖٓ ؿ٤و روج٤َ ٝ ئٕ ُْ ٣وله ئٕ ٣ظَ ئ٤ُٚ ًجو

.  ٝ ٛٞ ٓو١ٝ ػٖ اُوبٍْ ثٖ ٓؾٔل
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ٝهبٍ اُؼِٔبء ٝال ٣َزؾت ػ٠ِ أُوأح روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك ٝئٍزالٓٚ ئال إٔ رغل 

. فِٞح ٖٓ اُوعبٍ

واىشاخر فَُا َثذو ىٍ هى ٍا رهة إىُه خَهىس اىفقهاء ىقىج أدىرهٌ فٍ ذيل :- اىشاخر

. وهللا ذؼاىً أػيٌ.اىَسأىح 

 (حقبيم انركه انيماوـي) ادلسأنت انثانثــت
مٛت اُلوٜبء ئ٠ُ ئٗٚ ٣٘لة ئٍزالّ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ ك٢ اُطٞاف ثال فالف ث٤ٖ اُلوٜبء ، 

ٌُْٜ٘ أفزِلٞا ك٢ روج٤ِٚ 

ٝمٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ اُؾ٘ل٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٝاُشبكؼ٤خ ٝٛٞ اُظؾ٤ؼ ػٖ :- اىَزهة االوه

.  اُؾ٘بثِخ ئ٠ُ ال ٣وجَ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ

:- واىسدح ىهٌ

ًبٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ : ٓب ه١ٝ ػٖ ثٖ ػٔو هػ٢ هللا ػٜ٘ٔب هبٍ -1

 .ال ٣لع إٔ ٣َزِْ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ ٝاُؾغو ك٢ ًَ ؽٞاف: "ٍِْٝ

 كل٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ ػلّ روج٤َ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُِوًٖ :-وخه اىذالىـح

ٝٓؼ٠٘ اٍزِْ أ١ َُٔٚ ٝر٘بُٝٚ أ١ " اٍزِْ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ " ا٤ُٔب٢ٗ ٝاُشبٛل ك٢ اُؾل٣ش 

ٝػغ ٣ل٣ٚ ػ٤ِٚ ٤ٌُٝ ك٢ اُؾل٣ش ٓب ٣لٍ ػ٠ِ روج٤َ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُِوًٖ 

 .ا٤ُٔب٢ٗ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػٔو ثٖ اُقطبة هػ٢ هللا ػ٘ٚ أٗٚ هجَ اُؾغو ا٧ٍٞك  -2

 .ُٝٞال أ٢ٗ هأ٣ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هجِي ٓب هجِزي: ٝاُشبٛل ك٤ٚ

 ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ٝاػؾخ إٔ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُْ ٣وجَ ئال :-وخه اىذالىح

اُؾغوا٧ٍٞك، كِٞ هأٟ ػٔو هػ٢ هللا ػ٘ٚ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣وجَ اُوًٖ 

.  ا٤ُٔب٢ٗ ُوجِٚ ػٔو ئهزلاءاً ثبُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

 .مٛت اُشبكؼ٤خ ا٠ُ اُوٍٞ ٣َزِٔٚ ثب٤ُل ٣ٝوجَ ا٤ُل ثؼل ئٍزالٓٚ ٝال ٣وجِٚ:اىَزهة اىثاٍّ 

 ٓب ه١ٝ ػٖ عبثو هػ٢ هللا ػ٘ٚ إٔ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ئٍزِْ :-واىسدح ىهٌ

 .اُؾغو كوجِٚ ٝاٍزِْ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ كوجَ ٣لٙ

 ئٕ ك٢ ئٍ٘بكٙ ػٔو ثٖ ه٤ٌ ا٢ٌُٔ ٝٛٞ ػؼ٤ق ٌٓ٘و اُؾل٣ش، هبٍ ػ٘ٚ ثٖ :-َشد ػيُه

: ٝهبٍ ػ٘ٚ اَُ٘بئ٢ ٝاُلالً ٝا٧ىك١ ٝاُلاههط٢. ال ٣َب١ٝ ش٤ئبً أؽبك٣ضٚ ثٞاؽ٤َ: ؽ٘جَ

ًبٕ ٣وِت ا٧ٍب٤ٗل ٣و١ٝ ػٖ اُضوبد ٓب ال ٣شجٚ ؽل٣ش :ٓزوٝى اُؾل٣ش، ٝهبٍ ئثٖ ؽجبٕ

.  ا٩صجبد

ٝهبٍ اُؾوك٢ . ٣َِٔٚ ث٤لٙ ٣ٝؼؼٜب ػ٠ِ ك٤ٚ ٖٓ ؿ٤وروج٤َ: هبُذ أُب٤ٌُخ- :اىَزهة اىثاىث 

.  ٣وجِٚ ئٕ رٌٖٔ ٖٓ مُي: ٖٓ اُؾ٘بثِخ

  :-واىسدح ىهٌ
ٓب ه١ٝ ػٖ ئثٖ ػجبً هػ٢ هللا ػٜ٘ٔب ًبٕ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ئما ئٍزِْ اُوًٖ 

 .ا٤ُٔب٢ٗ هجِٚ ٝٝػغ فلٙ ا٣٧ٖٔ ػ٤ِٚ
.  ك٤ٚ كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ روج٤َ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُِوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ:-وخه اىذالىح

:-  َشد ػيُه ٍِ وخهُِ
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ئٕ ك٢ ئٍ٘بكٙ ػجل هللا ثٖ َِْٓ ثٖ ٛوٓي ا٢ٌُٔ ٝٛٞ ػؼ٤ق ٤ٌُ ثش٢ء، هبٍ ػٖ ثٖ  .1
ًبٕ ٖٓٔ ٣و١ٝ ػٖ اُضوبد ٓب ال ٣شجٚ : ػؼ٤ق اُؾل٣ش ٝهبٍ ٣ؾ٠٤ ثٖ ٓؼ٤ٖ ػ٘ٚ: ؽ٘جَ

 .كٞعت اُزٌ٘ت ػٖ هٝا٣زٚ، ؽل٣ش ا٩صجبد
 ئٕ ٛ٘بى ُجٌ ك٢ ٓؼ٠٘ اُؾل٣ش ٝمُي ٧ٕ ثؼغ اُ٘بً ٣طِوٕٞ ػ٠ِ اُؾغو ا٧ٍٞك .2

. ثبُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ كبُٔوظٞك ثبُؾل٣ش ٛٞ اُؾغو ا٧ٍٞك ٝٛنا ٝاػؼ ًٔب ػِن ػ٤ِٚ اُؼِٔبء
ٛنا ال ٣ظؼ ٝئٗٔب أُؼوٝف هجَ ٣لٙ ٝئٗٔب : "كوبٍ ئثٖ ػٔو ك٢ رؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ٛنا اُؾل٣ش

٣ؼوف روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك ٝٝػغ اُٞعٚ ػ٤ِٚ ٝهل عبء ٛنا اُؾل٣ش ًٔب روٟ ٤ٌُٝ 
.  ٣ؼوف ثبُٔل٣٘خ اُؼَٔ ثٚ

ٝهل أًل ئثٖ اُو٤ْ ك٢ شوػ اُؾل٣ش إٔ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ اُٞاهك ك٢ اُؾل٣ش ٛٞأُوظٞك ثٚ 
 ٛنا أُواك ثٚ ا٧ٍٞك كاٗٚ ٠َٔ٣ ٣ٔب٤ٗبً ٓغ اُوًٖ ا٥فو )): اُؾغوا٧ٍٞك ٝئشبهح ثوُٞٚ

ُٞال أ٢ٗ : ٣وبٍ ُٜٔب ا٤ُٔب٤٤ٖٗ ثل٤َُ ؽل٣ش ػٔو ك٢ روج٤ِٚ اُؾغو ا٧ٍٞك فبطخ ٝهُٞٚ
ٝػ٤ِٚ . ((هأ٣ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣وجِي ٓب هجِزي كِٞ هجَ ا٥فو ُوجِٚ ػٔو

. ٣ؼَٔ ا٢ُٜ٘ ُؼؼق اُل٤َُ
واىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه خَهىس اىفقهاء ٍِ ػذً ذقثُو اىشمِ : اىشاخر
. وهللا ذؼاىً أػيٌ.اىَُاٍّ

 (حقبيم ادلصحف) ادلسأنت انرابعـــت
:- أفزِق اُؼِٔبء ك٢ عٞاى روج٤َ أُظؾق ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ

 أٗٚ ٣غٞى روج٤َ أُظؾق ٝال ؽوط ك٢ مُي ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘ل٤خ ٝ :-اىَزهة األوه
. اُشبكؼ٤خ ٝ اُؾ٘بثِخ

:- واىسدح ىهٌ
: ٓب ه١ٝ ػٖ ػٔو هػ٢ هللا ػ٘ٚ ًبٕ ٣أفن أُظؾق ًَ ؿلاح ٝ ٣وجِٚ ٝ ٣وٍٞ .1

 .ػٜل هث٢ ٝ ٓ٘شٞه هث٢ ػي ٝ عَ"
 ٝك٢ اُؾل٣ش كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ أُظؾق ُْٝ ٣ٌ٘و :-وخه اىذالىـح

 .ػ٤ِٚ أؽل ٖٓ اُظؾبثخ كلٍ ػ٠ِ ٓشوٝػ٤زٚ
 .ًبٕ ٣وجَ أُظؾق ٝ ٣َٔؾٚ ػ٠ِ ٝعٜٚ: ػٖ ػضٔبٕ هػ٢ هللا ػ٘ٚ .2

 ٝ ك٤ٚ كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ أُظؾق ٝ َٓؼ اُٞعٚ ثٚ :-وخه اىذالىـح
 .رجوًبً ٝ رؼظ٤ٔبً ُٚ

ًبٕ ٣ؼغ أُظؾق ػ٠ِ ٝعٜٚ ٝ ٣وٍٞ ًزبة هث٢ : ٝ ًبٕ ػٌوٓخ ثٖ أث٢ عَٜ .3
 .ًزبة هث٢

 كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ عٞاى روج٤َ أُظؾق ٝ رٞه٤وٙ ٝ ٝػؼٚ ػ٠ِ :-وخه اىذالىـح
 .ٝعٚ ا٩َٗبٕ ُِزجوى ثٚ

٣غٞى روج٤َ أُظؾق ثبُو٤بً ػ٠ِ روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك ٣ٝل اُؼبُْ : اُو٤بً .4
 .ٝاُظبُؼ ئم ٖٓ أُؼِّٞ إٔ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٛٞ أكؼَ ْٜٓ٘ ٝ أػظْ

. ًوا٤ٛخ روج٤َ أُظؾق ٝ ٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ أُب٤ٌُخ : اىَزهة اىثاٍّ
واىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هٌ أصساب اىَزاهة األوه وهى قىه خَهىس اىفقهاء :- اىشاخر

. و هللا ذؼاىً أػيٌ. ٍِ خىاص ذقثُو اىَصسف ألّه مالً هللا ذؼاىً
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 (حقبيم اخلبز) ادلسأنت اخلامســـت
: مٛت اُلوٜبء ئ٠ُ عٞاى روج٤َ اُقجي ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ

 :واىسدح ىهٌ .  عٞاى روج٤َ اُقجي ٝ ٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘ل٤خ ٝ اُشبكؼ٤خ:-اىَزهة األوه

كفَ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ اُج٤ذ : ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ -1

٣ب ػبئشخ أًو٢ٓ ًو٣ٔبً كاٜٗب  ))كوأٟ ًَوح ِٓوبح كأفنٛب كَٔؾٜب صْ أًِٜب ٝ هبٍ 

 (.(ٓب ٗلود ػٖ هّٞ هؾ كؼبكد ئ٤ُْٜ 

ٝك٤ٚ كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ اُقجي ثلؼَ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ :- وخه اىذالىح

 .اىخثضٍِْٝ ٝك٤ٜب ئًواّ 

 ئٕ هٞاػلٗب ال رأثبٙ: "مٛت اُؾ٘ل٤خ ئ٠ُ اُوٍٞ ك٢ عٞاى روج٤َ اُقجي كوبُٞا -2

 أ١ اُوٞاػل اُلو٤ٜخ ٝ ا٧ط٤ُٞـخ ُلٟ ا٧ؽ٘بف ال رؼبهع روج٤َ اُقجي كلٍ :-وخه اىذالىـح

 .ٍششوػُره ػ٠ِ

أٓب ًٕٞ روج٤َ اُقجي ثلػخ كظؾ٤ؼ : ٝطوػ اُشبكؼ٤خ ثغٞاى روج٤َ اُقجي ٝهبُٞا -3

ًٕٝٞ اُجلػخ ال ر٘ؾظو ػٖ اُؾواّ ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٗؾٌْ ػ٠ِ ٛنا ثبُزؾو٣ْ ٩ٗٚ ال 

ك٤َُ ػ٠ِ اُزؾو٣ْ ٝال اٌُوا٤ٛخ ٧ٕ أٌُوٝٙ ٓب ٝهك ػ٘ٚ ٢ٜٗ فبص أٝ ًبٕ ك٤ٚ 

فالف ه١ٞ ُْٝ ٣وك ك٢ مُي ٢ٜٗ ٝاُن١ ٣ظٜو إٔ ٛنا ٖٓ اُجلع أُجبؽخ كإ هظل 

ثنُي ئًوآٚ ٧عَ ا٧ؽبك٣ش اُٞاهكح ك٢ ئًوآٚ كؾَٖ، ٝكٍٝٚ ٌٓوٝٙ ًوا٤ٛخ 

 .شل٣لح ثَ ٓغوك ئُوبءٙ ك٢ ا٧هع ٖٓ ؿ٤و كٍٝٚ ٌٓوٝٙ

.   ال ٣غٞى روج٤َ اُقجي ٝ ٛنا ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘بثِخ:-اىَزهة اىثاّـٍ

هبُٞا اُؾ٘بثِخ ال ٣شوع روج٤َ اُقجي ٝ ال اُغٔبكاد، ئال ٓب أٍزضأٙ اُشوع :-واىسدح ىهٌ

. ًزوج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك ٝ رٌوٙ أٛبٗزٚ َٝٓؼ ٣ل٣ٚ ثٚ ٝٝػؼٚ رؾذ اُوظؼخ

و هللا ذؼاىً . و اىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه أصساب اىَزهة األوه:- اىشاخر

. أػيٌ

 (حقبيم ادليج) ادلسأنت انسادســـت
مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ اُؾ٘ل٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ئ٠ُ عٞاى روج٤َ 

ا٤ُٔذ ٖٓ هجَ أث٘بئٚ ٝأهبهثٚ ٝأطلهبئٚ ئٕ ًبٕ هعالً طبُؾبً أٝ ػبُٔبً أٝ ىاٛلاً ػ٠ِ ٝعٜٚ 

 :-واىسدح ىهٌ. أٝ ك٢ أ١ ٓؾَ ًبٕ ُِزجوى أٝ اُوهخ أٝاُشلوخ ػ٤ِٚ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب إٔ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هجَ ػضٔبٕ ثٖ  .1

 ٓظـٕٞ ٝٛٞ ٤ٓذ ٝٛٞ ٣ج٢ٌ أٝ هبُذ ػ٤٘بٙ رنهكبٕ 

 ٝك٢ اُؾل٣ش كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ ا٤ُٔذ ًٔب صجذ ثلؼَ :-وخه اىذالىـح

 .اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

 .ئٕ أثب ثٌو اُظل٣ن هػ٢ هللا ػ٘ٚ هجَ اُ٘ج٢ ٓؾٔل ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝٛٞ ٤ٓذ .2

 ٝك٤ٚ كالُخ ػ٠ِ عٞاى روج٤َ ا٤ُٔذ رؼظ٤ٔبً ٝرجوًبً ُْٝ ٣٘وَ ػٖ أؽل ٖٓ :-وخه اىذالىـح

. اُظؾبثخ أٗٚ هل أٌٗو ػ٠ِ أثٞ ثٌو هػ٢ هللا ػ٘ٚ كٌبٕ مُي ئعٔبػبً 

. و هللا ذؼاىً أػيٌ.و اىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه خَهىس اىفقهاء:-  اىشاخر

 



 

انس محمد جاسم المشهداني. مجلة التراث العلمي العربي                                   العدد السابع                           د  

 215 

ادلبحث انثاوي 
انقبهت ادلـحرمت 

 (قبهت ادلرأة األجىبيت) ادلسأنت انسابعـــت
مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ اُشبكؼ٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٝاُؾ٘ل٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ئ٠ُ ػلّ عٞاى 

ٌُٔ ٝروج٤َ أُوأح ا٧ع٘ج٤خ ثشٜٞح أٝ ثـ٤و شٜٞح
)
:- ٝاُؾغخ ُْٜ.

ٌْ َرىَِل أَْصَمً  : هبٍ رؼب٠ُ -1 ٌْ َوََْسفَظُىا فُُشوَخُه ِْ أَْتَصاِسِه ٍِ ىا  َِ ََُغضُّ ُِْ ٍِ ْؤ َُ قُْو ىِْي

 َِ َِّ َوََْسفَْظ ِْ أَْتَصاِسِه ٍِ  َِ َْاِخ ََْغُضْض ٍِ ْؤ َُ َُ َوقُْو ىِْي ا ََْصَُْؼى ََ َ َخثٌُِش تِ َُّ هللاَّ ٌْ إِ ىَُه

َِّ إاِلَّ  َِ ِصََْرَُه َِّ َواَل َُْثِذَ َْْها فُُشوَخُه ٍِ ا ظََهَش  ٍَ  
 كإ هللا رؼب٠ُ هل ؽوّ اُ٘ظو ئ٠ُ أُوأح ا٧ع٘ج٤خ ٖٓ ؿ٤و ٍجت ٓشوٝع كٔب :-وخه اىذالىـح

ثبُي ثزوج٤ِٜب كإ ك٢ مُي ٖٓ أػظْ ا٥صبّ ٝ مُي ٣لٍ ػ٠ِ رؾو٣ْ روج٤َ أُوأح ا٧ع٘ج٤خ ٧ٕ 

 .اُوجِخ أًضو ئصبهح ُِشٜٞح      ٝأهٟٞ كاػ٤بً ئ٠ُ اُلز٘خ ٖٓ اُ٘ظو ثبُؼ٤ٖ

ٝ هللا ٓب أفن هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا : "ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ -2

ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ػ٠ِ اَُ٘بء هؾ ئال ثٔب أٓوٙ هللا رؼب٠ُ ٝٓب َٓذ ًق هٍٍٞ هللا ط٠ِ 

 "هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ًق ئٓوأح هؾ ٝ ًبٕ ٣وٍٞ ُٜٖ ئما أفن ػ٤ِٜٖ هل ثب٣ؼزٌٖ ًالٓبً 

 ٝك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ ػلّ عٞاى روج٤َ أُوأح ٝ مُي ئما ًبٕ أٌُ ؽواّ :-وخه اىذالىـح

 .ك٤ٌق ثبُوجِخ اُز٢ ٢ٛ أشل ٖٓ أٌُِ ٝػ٤ِٚ ٣ؾَٔ ا٢ُٜ٘

هبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُؼ٢ِ ثٖ أث٢ ؽبُت : ػٖ ثو٣لح ػٖ أث٤ٚ هبٍ -3

٣ب ػ٢ِ ال رزجغ اُ٘ظوح اُ٘ظوح كإ ُي ا٠ُٝ٧ ٝ ٤َُذ ُي ا٥فوح  )):ػ٤ِٚ اَُالّ

 .)) 

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ رؾو٣ْ اُ٘ظوح اُضب٤ٗخ ئ٠ُ أُوأح ا٧ع٘ج٤خ كٖٔ ثبة :-وخه اىذالىـح

 .أ٠ُٝ إٔ اُوجِخ ؽواّ

ُئٖ  )):هبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ: ػٖ ٓؼزَ ثٖ ٣َبه هػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ -4

 (. (٣طؼٖ ك٢ هأً أؽلًْ ثٔق٤ؾ ٖٓ ؽل٣ل ف٤و ُٚ ٖٓ إٔ ٣ٌٔ آوأح ال رؾَ ُٚ

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ رؾو٣ْ روج٤َ أُوأح ا٧ع٘ج٤خ ٝ ٓب ك٤ٚ ٖٓ اُٞػ٤ل :-وخه اىذالىـح

 .اُشل٣ل ُٖٔ ٣ٌٔ ئٓوأح ال رؾَ ُٚ ٝال شي إٔ اُزوج٤َ ٛٞ أشل ٖٓ أٌُِ كلٍ ػ٠ِ اُزؾو٣ْ

 )):  هبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ: ٝػٖ أث٢ ٛو٣وح هػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ -5

ٌَُ ث٢٘ آكّ ؽظٚ ٖٓ اُيٗب ٝا٤ُلإ ريٗبٕ كيٗبٛٔب اُجطش ٝاُوعالٕ ريٗبٕ 

 (. (كيٗبٛٔب أُش٢ ٝاُلْ ٣ي٢ٗ كيٗبٙ اُوجَ 

 . ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ ئٕ اُوجِخ ٨ُع٘ج٤خ ٢ٛ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُيٗب:-وخه اىذالىـح

أرز٢٘ آوأح رجزبع رٔواً كوِذ ئٕ ك٢ اُج٤ذ رٔوأ : ػٖ ًؼت ثٖ ػٔوٝ أثٞ ا٤َُو هبٍ -6

أؽ٤ت ٓ٘ٚ كلفِذ ٓؼ٢ ك٢ اُج٤ذ كأ٣ٞٛذ ئ٤ُٜب كوجِزٜب كأر٤ذ أثب ثٌو كنًود مُي 

أٍزو ػ٠ِ ٗلَي ٝرت ٝال رقجو أؽلاً كِْ أطجو كأر٤ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ : ُٚ كوبٍ

أفِلذ ؿبى٣بً ك٢ ٍج٤َ هللا ك٢ أِٛٚ ثٔضَ  )): هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كنًود مُي ُٚ كوبٍ

ؽز٠ ُْ ٣ٌٖ أٍِْ ئ٠ُ رِي اَُبػخ ؽز٠ ظٖ ئٗٚ ٖٓ أَٛ اُ٘به ٝأؽوم (  (ٛنا

اَلجَ طََشفٍِ : هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ؽ٣ٞالً ؽز٠ أٝؽ٠ هللا ئ٤ُٚ ٌْ اىصَّ َوأَقِ
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ُْوِ  ِْ اىيَّ ٍِ َِ  : ئ٠ُ هُٞٚ  اىََّْهاِس َوُصىَفًا  اِمِشَ كوبٍ أثٞ ا٤َُو كأر٤زٚ  ِرْمَشي ِىزَّ

كووأٛب ػ٢ِ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوبٍ أطؾبثٚ ٣ب هٍٍٞ هللا أُٜنا 

 ".فبطخ أّ ُِ٘بً ػبٓخ هبٍ ثَ ُِ٘بً ػبٓخ

.  ٝك٤ٚ كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ رؾو٣ْ اُوجِخ ٨ُع٘ج٤خ ٝك٤ٜب اصْ ًج٤و:-وخه اىذالىـح

. ٍا رهة إىُه خَهىس اىفقهاء ٍِ ذسشٌَ اىقثيح ىيَشأج األخْثُح:- اىشاخر

 (حقبيم األرض بني يذي انعهماء و انسهطان و ادلهىك) ادلسأنت انثامىـــت
مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ اُؾ٘ل٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ئ٠ُ ئٗٚ ٣ؾوّ روج٤َ 

ا٧هع ث٤ٖ ٣ل١ اُؼِٔبء ٝاُؼظٔبء ٝاَُالؽ٤ٖ ٝاُلبػَ ٝاُواػ٢ ثٚ  اصٔبٕ ٧ٗٚ ٣شجٚ 

. ػجبكح اُٞصٖ

َٝٛ ٣ٌلو كبػِٚ؟ هبُذ اُلوٜبء ئٕ ًبٕ ػ٠ِ ٝعٚ اُؼجبكح ٝ اُزؼظ٤ْ كٜٞ ًلو، ٝئٕ 

اَُغٞك : ٝهبٍ شٌٔ ا٧ئٔخ اَُوف٢َ.ًبٕ ػ٠ِ ٝعٚ اُزؾ٤خ ال ٝطبه ئصٔبً ٓورٌجبً ٌُِج٤وح

. ُـ٤و هللا ػ٠ِ ٝعٚ اُزؼظ٤ْ ًلو

:- واىسدح ىهٌ

ٓب ه١ٝ ػٖ ٓؼبم ثٖ عجَ ُٔب هلّ ٖٓ اُشبّ ٍغل ُِوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  .1

ٓب ٛنا؟ هبٍ ٣ب هٍٍٞ هللا هلٓذ اُشبّ : كوبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ

كال رلؼَ  )): هبٍ: كوأ٣زْٜ ٣َغلٕٝ ُجطبه٣وْٜ ٝ أٍبهلزْٜ كأهكد إٔ أكؼَ مُي ثي

كا٢ٗ ُٞ أٓود ش٤ئبً إٔ ٣َغل ُش٢ء ٧ٓود أُوأح إٔ رَغل ُيٝعٜب ٝاُن١ ٗل٢َ 

 (.(ث٤لٙ ال رإك١ أُوأح ؽن هثٜب ؽز٠ رإك١ ؽن ىٝعٜب 

ٝك٢ اُؾل٣ش كالُخ ٝاػؾخ ػٖ ٢ٜٗ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُٚ كلٍ :-وخه اىذالىـح

 .مُي ػ٠ِ رؾو٣ْ ٛنا اُلؼَ

هبٍ هعَ ٣ب هٍٍٞ هللا اُوعَ ٓ٘ب ٣ِو٠ أفبٙ أٝ : ٓب ه١ٝ ػٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي هبٍ .2

أك٤أفن ث٤لٙ ٝ ٣ظبكؾٚ : ال هبٍ: أك٤ِزيٓٚ ٝ ٣وجِٚ هبٍ: ال هبٍ: طل٣وٚ أ٣٘ؾ٢٘ ُٚ هبٍ

 . ٗؼْ : هبٍ

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ ػلّ االٗؾ٘بء ُِؼِٔبء ٝ اَُالؽ٤ٖ ك٤ٌق ثزوج٤َ :-وخه اىذالىـح

 .ا٧هع ث٤ٖ أ٣ل٣ْٜ مُي أػظْ أصٔبً ٝ أشل ٤ٜٗبً 

ٓب ه١ٝ ػٖ اُق٤ِلخ ػٔو ثٖ ػجل اُؼي٣ي هػ٢ هللا ػ٘ٚ ٝٛٞ ف٤ِلخ هللا ػ٠ِ  .3

ا٧هع هل ًَٝ أػٞاٗبً ٣ٔ٘ؼٕٞ اُلافَ ٖٓ روج٤َ ا٧هع ٝ ٣إكثْٜ ئما هجَ أؽل 

 . ا٧هع

.  ٝٛٞ ٝاػؼ اُلالُخ ػ٠ِ ػلّ عٞاى مُي ٝ ػ٤ِٚ ٣ؾَٔ ا٢ُٜ٘:-دالىـح اىسذَث

ادلبحث انثانث 
انقبهت يف انعباداث 

 (انخقبيم يف انىضىء) ادلسأنت انخاسعـــت
: ئفزِق اُلوٜبء ك٢ ٗوغ اُٞػٞء ػ٠ِ ٖٓ هجَ ىٝعزٚ ئ٠ُ
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 ثؼلّ ئٗزوبع اُٞػٞء ٖٓ ٌٓ اُيٝعخ ٝال ثزوج٤ِٜب ٍٞاء ًبٕ ثشٜٞح أٝ :-اىَزهة األوه

ٝئ٤ُٚ مٛت اُؾ٘ل٤خ ٢ٛٝ هٝا٣خ ػٖ اُؾ٘بثِخ ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُظبٛو٣خ  .ثـ٤و شٜٞح

.  ٝاُي٣ل٣خ

:- واىسدح ىهٌ

ٌْ اىَِّْساءَ  أَوْ  : هبٍ رؼب٠ُ -1 ْسرُ ٍَ  . اَل

 ئٕ أُواك ثبٌُِٔ ك٢ ا٣٥خ ٛٞ اُغٔبع ًٔب كَوٛب اثٖ ػجبً هػ٢ هللا :-وخه اىذالىـح

 .ػ٘ٚ ؽجو ا٧ٓخ ٝ روعٔبٕ اُووإٓ ٝ ٤ٌُ أُالَٓخ

ئٕ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ هجَ : "ُٔب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ -2

 ".ثؼغ َٗبئٚ صْ فوط ئ٠ُ اُظالح ٝ ُْ ٣زٞػأ

ٝاُؾل٣ش ٝاػؼ اُلالُخ ػ٠ِ ئٕ ٌُٔ أُوأح ؿ٤و ٗبهغ ُِٞػٞء ثلؼَ :-دالىـح اىسذَث

 .اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ كول هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ماد  -3

٤ُِخ كبُزَٔزٚ كٞهؼذ ٣ل١ ػ٠ِ ثطٖ هل٤ٓٚ ٝٛٞ ك٢ أَُغل ٝٛٔب ٓ٘ظٞثزبٕ ٝٛٞ 

اُِْٜ أػٞم ثوػبى ٖٓ ٍقطي ٝثٔؼبكبري ٖٓ ػوٞثزي ٝأػٞم ثي ٓ٘ي ال )): ٣وٍٞ

 (.(أؽظ٢ ص٘بءاً ػ٤ِي أٗذ ًٔب أص٤٘ذ ػ٠ِ ٗلَي

: "  كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ ػلّ ٗوغ اُٞػٞء ٖٓ أٌُِ ٝاُشبٛل ك٢ اُؾل٣ش:-وخه اىذالىـح

كأًَٔ اُظالح ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كلٍ ػ٠ِ ػلّ ٗوغ " كٞهؼذ ٣ل١ ػ٠ِ ثطٖ هل٤ٓٚ 

. اُٞػٞء ٓ٘ٚ

روج٤َ كْ ٖٓ ٣زِنم ثٚ :  ٝٛٞ ٓنٛت أُب٤ٌُخ كول كظِٞا ك٢ مُي كوبُٞا:-اىَزهة اىثاٍّ

طبؽجٚ ػبكح ٗبهغ ُٞػٞئٜب ٓطِوبً، ٝ ئٕ ُْ ٣وظل ثٚ اُِنح أٝ ُْ ٣غلٛب ٧ٕ اُوجِخ ػ٠ِ 

. ٝئٕ ًبٕ اُزوج٤َ ثبٓوأح ٓضِٜب . اُلْ ال ر٘لي ػٖ اُِنح ػبكح ٧ٜٝٗب ٓظ٘خ اُِنح

ٝاشزوؽ ٓبُي هؽٔٚ هللا اُِنح أٝ ٝعٞكٛب ػ٘ل أٌُِ، ٝػ٤ِٚ كاما هجَ اُوعَ ث٘زٚ أٝ 

طـ٤وح ال رشز٢ٜ أٝ هجَ ُٞكاع أٝ هؽٔخ أٝ كوام أٝ شلوخ أٝ ٝهٞع أُوجَ ك٢ شلح ٓوع 

أٝ روج٤َ م١ ٓؾوّ ٖٓ هواثخ أٝ طٜو أٝ هػبػخ كال ٣٘وغ اُٞػٞء ُؼلّ ٝعٞك اُِنح ك٢ 

. اُشقض أُوجَ أٝ ئصبهح ُشٜٞرٚ كإ ٝعلد ٗوغ اُٞػٞء

.  أٓب روج٤َ ٍبئو ا٧ػؼبء كإ هظل ثٚ ُنح أٝ ٝعلٛب ثلٕٝ هظل ٗوغ ٝػٞءٙ ٝئال كال

كؼ٠ِ ٛنا ُٞ هجَ ش٤ـ ش٤قخ اٗزوغ : ٝأُؼزجو ػبكحً اُ٘بً ال ػبكح أُوجَ، هبٍ اُلٍٞه٢

ٝػٞء ًَ ٜٓ٘ٔب ٧ٕ ػبكح أُشب٣ـ اُِنح ثبَُ٘بء اٌُجبه، ٝاُالٌٓ ٝأًُِٔٞ ك٢ ٗوغ 

اُٞػٞء ػ٘ل ٓبُي ٍٞاء ٣ٝشزوؽ ك٢ أًُِٔٞ هجغ ش٢ء ٖٓ عَلٛب ٝ ٣شزوؽ ك٢ 

 .اُالٌٓ اُجِٞؽ

 ئٕ أٌُِ ٝاُزوج٤َ ٗبهؼبٕ ُِٞػٞء ٓطِوبً ٝٛٞ أُو١ٝ ػٖ ػجل هللا ثٖ :-اىَزهة اىثاىث

َٓؼٞك ٝػجل هللا ثٖ ػٔو ٝاُيٛو١ ٝهث٤ؼخ ٝاالٝىاػ٢ ٍٝؼ٤ل ثٖ ػجل اُؼي٣ي ٝى٣ل ثٖ 

 .ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُشبكؼ٤خ ٝهٝا٣خ ػ٘ل اُؾ٘بثِخ .اٍِْ ٌٝٓؾٍٞ ٣ٝؾ٠٤ ا٧ٗظبه١

:- واىسدح ىهٌ

ٌْ اىَِّْساءَ  أَوْ  : ُؼّٔٞ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ .1 ْسرُ ٍَ  . اَل
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 كُذ ا٣٥خ إٔ أٌُِ ٗبهغ ُِٞػٞء ثٌَ ؽبٍ ٧ٜٗب رلػ٢ ئ٠ُ اُؾلس :-وخه اىذالىـح

أُلوؽ ُشٜٞح ٝ ٧ٕ أُوأح ٓظ٘خ االُزنام أُض٤وح ُِشٜٞح ٝ ٓضِٚ ك٢ مُي ثبه٢ طٞه اُزوبء 

.  اُجشور٤ٖ ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح ٝال كوم ث٤ٖ اُالٌٓ ٝأًُِٔٞ

:- ٝك٢ ٗوغ ٝػٞء أًُِٔٞ هٞالٕ ػ٘ل اُشبكؼ٤خ

ئما ًبٕ أًُِٔٞ ٖٓ مٝاد هؽْ ٓؾوّ أٝ طـ٤وح ال رشز٠ٜ كاٗٚ ال ٣٘وغ ػ٠ِ  -1

 .ا٧طؼ

٣٘وغ ٝػٞء أًُِٔٞ ٧ٗٚ ٌُٔ ث٤ٖ هعَ ٝ ئٓوأح ك٤٘وغ ؽٜو اُالٌٓ ث٘وغ  -2

 . ٝىاك اُشبكؼ٢ ٣٘وغ اُٞػٞء ٝ ئٕ ًبٕ أًُِٔٞ ٤ٓذ. ؽٜو أًُِٔٞ ًبُغٔبع

. ٝئٕ ًبٕ ٌُٔ طـ٤وح ُْ رجِؾ ؽل اُشٜٞح ال ٣٘وغ اُٞػٞء

 ٝأُشٜٞه ٖٓ ٓنٛت ا٩ٓبّ أؽٔل هؽٔٚ هللا رؼب٠ُ أٗٚ ٣غت اُٞػٞء :-اىَزهة اىشاتغ

ػ٠ِ ٖٓ هجَ ُشٜٞح كاٗٚ ٣٘وغ اُٞػٞء ٝال كوم ػ٘لٙ ث٤ٖ ا٧ع٘ج٤خ ٝمٝاد أُؾوّ 

ٝاُظـ٤وح اُز٢ ال رشز٠ٜ ٝاٌُج٤وح ٝا٤ُٔذ، ٝئٕ ًبٕ روج٤ِٚ ُـ٤و شٜٞح ًٖٔ هجِٜب هؽٔخ 

ُٜب أٝ ٣ؼبُغٜب ٝ ٢ٛ ٓو٣ؼٚ أٝ روغ ثشورٚ ػ٤ِٜب ٍٜٞاً ٝ كٕٝ هظل أٝ كػبء كاٗٚ ال 

. ٣٘وغ ٝػٞءٙ

و اىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه اىَزهة األوه و هى زَو اىيَس :- اىشاخر

. و هللا ذؼاىً أػيٌ. اىْاقض ىيىضىء ػيً اىدَاع ىقىج األدىه

 (انخقبيم يف انصالة) ادلسأنت انعاشـــرة
   مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ػ٠ِ إٔ اُٞػٞء شوؽ ك٢ طؾخ اُظالح كاما اٗوغ 

مٛت اُلوٜبء إٔ اُزوج٤َ ٓجطَ ُِظالح ػ٘ل . اُٞػٞء ثطِذ اُظالح كٕٝ فالف ث٤ٖ اُلوٜبء

ٖٓ ٣وٍٞ ث٘وغ اُٞػٞء ثٚ ٝ ٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ أُب٤ٌُخ ٝ اُشبكؼ٤خ ٝ ثؼغ اُؾ٘بثِخ ٝ مُي 

ٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ئ٠ُ إٔ اُظالح رلَل . ٧ٕ ٓغوك أٌُِ ٝ اُزوج٤َ ٗبهؼبٕ ُِٞػٞء ٓطِوبً 

ثبُوجِخ اُن١ هبُٞا ئ٠ُ ػلّ ٗوغ اُٞػٞء ثٚ كاْٜٗ هبُٞا ك٢ اُزوج٤َ ث٤ٖ اُيٝع٤ٖ ؽز٠ ُٞ 

ٌُْٜ٘ طوؽٞا ثأٗٚ ُٞ هجِذ . َُٜٔب أٝ روج٤ِٜب ُٝٞ ثـ٤و شٜٞح أٝ شٜٞح كإ اُظالح رلَل

. اُيٝعخ ىٝعٜب ٝٛٞ ك٢ اُظالح ٝ ُْ ٣شز٤ٜٜب ال رلَل طالرٚ

:-  واىسدح ىهٌ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ كولد هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  -1

٤ُِخ ٖٓ ثبُؾن كبُزَٔزٚ كٞهؼذ ٣ل١ ػ٠ِ ثطٖ هل٤ٓٚ ٝٛٞ ك٢ أَُغل ٝٛٔب 

اُِْٜ أػٞم ثوػبى ٖٓ ٍقطي ٝثٔؼبكبري ٖٓ ػوٞثزي "ٓ٘ظٞثزبٕ ٝٛٞ ٣وٍٞ 

 . ٝأػٞم ثي ٓ٘ي ال أؽظ٢ ص٘بءاً ػ٤ِي أٗذ ًٔب أص٤٘ذ ػ٠ِ ٗلَي

كٍ ػ٠ِ ػلّ ٗوغ اُظالح ٖٓ اُوجِخ ئما ُْ ٣شز٤ٜٜب أُظ٢ِ ثل٤َُ ػلّ :-دالىـح اىسذَث

٣ل ا٤َُلح ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب ٝهٞع ٗوغ اُٞػٞء اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٘ل 

 .ػ٠ِ ثبؽٖ هل٤ٓٚ ٝٛٞ ك٢ اُظالح

ً٘ذ أٗبّ ث٤ٖ ٣ل١ : ٝٓب ه١ٝ ػٖ ا٤َُلح ػبئشخ هػ٢ هللا رؼب٠ُ ػٜ٘ب هبُذ -2

هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝهعال١ ك٢ هجِزٚ كاما ٍغل ؿٔو٢ٗ كول ؽ٤٘ذ 

 . هع٢ِ ٝئما هبّ ثَطزٜب هبُذ ٝاُج٤ٞد ٣ٞٓئن ٤ٌُ ك٤ٜب ٓظبث٤ؼ
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 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُـخ ئٕ ٌُٔ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب ُِوٍٍٞ ط٠ِ هللا :-دالىـح اىسذَث

طالرٚ ٝ ُٞ ًبٕ ٗبهؼبً ٧فجو ثٚ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كلٍ َْقض ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ُْ 

 .ػ٠ِ ئٕ اُوجِخ ؿ٤و ٗبهؼخ كاٜٗب ؽٌْ أٌُِ

واىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى سأٌ اىَزهة األوه وهى قىه خَهىس اىفقهاء إُ :- اىشاخر

. اىقثيح ٍفسذج ىيصالج وهللا ذؼاىً أػيٌ

ادلسأنت احلادي عشـــر 
 (انقبهت نهصائم)

   افزِق اُلوٜبء ك٢ ئٕ اُوعَ ئما هجَ ىٝعزٚ ٝ ٛٞ طبئْ كَٜ ُٜنا اُزوج٤َ أصو ك٢ 

:- اُظ٤بّ ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ

 ٣غٞى ُِظبئْ إٔ ٣وجَ ىٝعزٚ ئما أٖٓ ػ٠ِ ٗلَٚ ٖٓ ٝهٞع ٓلَلح ٖٓ :-اىَزهة األوه

ٝٛٞأُو١ٝ ػٖ .ا٩ٗياٍ ٝاُغٔبع كاما هجَ ٝأٗيٍ كَل طٞٓٚ ٝئٕ ُْ ٣٘يٍ ُْ ٣لَل طٞٓٚ

ٍؼل ثٖ أث٢ ٝهبص ٝأث٢ ٍؼ٤ل اُقله١ ٝأث٢ ٛو٣وح ٝئثٖ ػجبً ٝؽن٣لخ ثٖ ا٤ُٔبٕ ٍٝؼ٤ل 

ثٖ عج٤و ٝأث٢ ٍِٔخ ثٖ ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػٕٞ ٝاُؾَٖ اُجظو١ ٝثٚ هبٍ ػطبء ٝاُشؼج٢ 

٢ٛٝ هٝا٣خ ػٖ ػٔو ثٖ اُقطبة ٝهٝا٣خ ػٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ؽبُت . َٝٓوٝم ٝػٌوٓٚ

هػ٢ هللا ػْٜ٘ 

.  ٝئ٤ُٚ مٛت اُؾ٘ل٤خ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ٝاُظبٛو٣خ

:- واىسدح ىهٌ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا رؼب٠ُ ػٜ٘ب هبُذ ًبٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ  .1

ٍِْٝ ٣وج٢ِ٘ ٝٛٞ طبئْ ٝأ٣ٌْ ٣ِٔي اهثٚ ًٔب ًبٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

 .٣ِٔي اهثٚ

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش ك٤َُ ػ٠ِ ئثبؽخ اُوجِخ ُِظبئْ ُٖٔ ٣أٖٓ ػ٠ِ ٗلَٚ ٝ ئٗٚ ال :-وخه اىذالىـح

كوم ك٢ مُي ث٤ٖ اُشبة ٝاٌُج٤و، ٧ٗٚ ٖٓ أُؼِّٞ إٔ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ رٞك٢ ػٖ 

ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب ٢ٛٝ شبثخ ٝ ُٜب صٔبٕ ػشوح ٍ٘خ ك٨ٕ عبىد ُٜب اُوجِخ ٢ٛٝ ك٢ 

 .ه٣ؼبٕ شجبثٜب ٝٓغ مُي ًبٕ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣وجِٜب ٢ٛٝ طبئٔخ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػٔو ثٖ اُقطبة هػ٢ هللا ػ٘ٚ أٗٚ هبٍ ٛششذ ٣ٞٓبً كوجِذ ٝأٗب  .2

طبئْ كأر٤ذ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ كوِذ ط٘ؼذ ا٤ُّٞ أٓواً ػظ٤ٔبً هجِذ 

ٝأٗب طبئْ كوبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أهأ٣ذ ُٞ رٔؼٔؼذ ثٔبء ٝ أٗذ 

 . ال ثأً ثنُي كوبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ كل٤ْ: طبئْ كوِذ

 ٗض اُؾل٣ش ػ٠ِ ئٕ أُؼٔؼخ ال ر٘وغ اُظّٞ ٓغ أٜٗب أٍٝ اُشوة :-دالىـح اىسذَث

أُلَل ُِظّٞ ٝٓلزبؽٚ، ٧ٕ أُؼٔؼخ ثبُٔبء مه٣ؼخ ئ٠ُ ٗيُٝٚ ئ٠ُ اُجطٖ ك٤لَل اُظ٤بّ 

ًٔب ئٕ اُوجِخ مه٣ؼخ ئ٠ُ ٓولٓبد اُشٜٞح ٝاُغٔبع أُلَل ُِظّٞ ٝهبً اُوجِخ ػ٠ِ 

أُؼٔؼخ ٝٛٞ اُغٔغ ث٤ٖ اُش٤ئ٤ٖ ك٢ اُؾٌْ اُٞاؽل ٩عزٔبػٜٔب ك٢ اُشجٚ كلٍ ػ٠ِ ئٕ 

 .اُوجِخ ال رجطَ اُظّٞ ًٔب ال رجطِٚ أُؼٔؼخ

ػٖ ػٔو ثٖ أث٢ ٍِٔخ أٗٚ ٍأٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ أ٣وجَ اُظبئْ كوبٍ  .3

كأفجورٚ إٔ هٍٍٞ هللا  ((ٍَ ٛنٙ ٧ّ ٍِٔخ  ))ُٚ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ
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٣ب هٍٍٞ هللا هل ؿلو هللا ُي ٓب رولّ ٖٓ : ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣ظ٘غ مُي كوبٍ

أٓب ٝهللا ئ٢ٗ ٧روبًْ هلل ))مٗجي ٝٓب رأفو كوبٍ ُٚ اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

 (.(ٝأفشبًْ ُٚ

 ٝك٢ اُؾل٣ش كالُـخ ػ٠ِ ئٕ اُوجِخ عبئيح ك٢ هٓؼبٕ ٝؿ٤وٙ شبثبً ًبٕ أّ :-وخه اىذالىـح

ش٤قبً ػ٠ِ ػّٔٞ اُؾل٣ش ٝظبٛوٙ ٧ٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُْ ٣وَ ُِٔوأح َٛ 

ىٝعي شبثبً أّ ش٤قبً ُٝٞ ٝهك اُشوع ثبُلوم ث٤ٜ٘ٔب ُٔب ٌٍذ ػ٘ٚ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا 

 .ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٧ٗٚ أُج٤ٖ ػٖ هللا ٓواكٙ ٖٓ ػجبكٙ

ػٖ ػطبء ثٖ ٣َبه إٔ هعالً هجَ آوأرٚ ٝٛٞ طبئْ كٞعل ٖٓ مُي ٝعلاً شل٣لاً  .4

كأهٍَ آوأرٚ رَأٍ ػٖ مُي كلفِذ ػ٠ِ أّ ٍِٔخ أّ أُإ٤ٖ٘ٓ كأفجورٜب كوبُذ أّ 

ٍِٔخ ئٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣وجَ ٝٛٞ طبئْ كوعؼذ أُوأح ئ٠ُ 

ىٝعٜب كأفجورٚ كياكٙ مُي شواً ٝهبٍ َُ٘ب ٓضَ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ 

٣ؾَ هللا ُوٍُٞٚ ٓب شبء كوعؼذ أُوأح ئ٠ُ أّ ٍِٔخ كٞعلد هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا 

ٓب ثبٍ ٛنٙ )):ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ ػ٘لٛب كوبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

كوبُذ أّ ٍِٔخ هل أفجورٜب ((أال أفجورٜب أ٢ٗ أكؼَ مُي))كأفجورٚ كوبٍ((أُوأح

كنٛجذ ئ٠ُ ىٝعٜب كأفجورٚ كياكٙ مُي شواً ٝهبٍ َُ٘ب ٓضَ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣ؾَ هللا ُوٍُٞٚ ٓب شبء كـؼت هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ صْ 

 . ((ٝهللا ئ٢ٗ ٧روبًْ هلل ٝأػٌِْٔ ثؾلٝكٙ)):هبٍ

 كٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ ئٕ اُوجِخ الؽوط ك٤ٜب ُِظبئْ ُضجٞرٜب ٖٓ كؼَ اُوٍٍٞ :-وخه اىذالىـح

ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٝهل ؿؼت اُوٍٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ػ٠ِ اَُبئَ ٩ػزوبكٙ 

ٝهللا أ٢ٗ ٧روبًْ هلل ٝأػٌِْٔ )): اُزقظ٤ض ثال ػِْ كأٌٗو ػ٤ِٚ اُظالح ٝاَُالّ مُي ٝ هبٍ

كلٍ مُي ػ٠ِ عٞاى اُوجِخ ٓطِوبً ٧ٗٚ ُْ ٣وَ ُِٔوأح ىٝعي ش٤ـ أّ شبة ُٝٞ ( (ثؾلٝكٙ

ٝهك اُشوع ثبُلوم ث٤ٜ٘ٔب ُٔب ٌٍذ ػ٘ٚ ػ٤ِٚ اُظالح ٝاَُالّ ٧ٗٚ أُ٘جئ ػٖ هللا ػي 

. ٝعَ

 ئ٠ُ اُوٍٞ ثٌوا٤ٛخ اُوجِخ ٓطِوبً ُِظبئْ ؽز٠ ُٞ ػِٔذ اَُالٓخ :-اىَزهة اىثاٍّ

ٝٛٞ أُو١ٝ ػٖ . ٖٓ فوٝط ٢٘ٓ أٝ ٓن١ ٝئٕ ُْ ٣ؼِْ اَُالٓخ ٜٓ٘ب ؽوٓذ ػ٤ِٚ

ػجل هللا ثٖ َٓؼٞك ٝػوٝح ثٖ اُيث٤و ٝػجل هللا ثٖ ػٔو ٝػجل هللا ثٖ ٓـلَ ٝٓؾٔل 

 .ثٖ اُؾ٘ل٤خ ٍٝؼ٤ل ثٖ عج٤و ٝهٝا٣خ ػٖ ػٔو ٝهٝا٣خ ػٖ ػ٢ِ هػ٢ هللا ػْٜ٘

. ٝئ٤ُٚ مٛت أُب٤ٌُخ ك٢ أُشٜٞه ٖٓ ٓنٛجٚ

:- واىسدح ىهٌ 

ًبٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا : ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا رؼب٠ُ ػٜ٘ب هبُذ -1

 .ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٣وجَ ٝٛٞ طبئْ ًٝبٕ أٌٌِْٓ ُوثٚ

أ١ ئٗٚ ٣٘جـ٢ ٌُْ ا٩ؽزواى ػٖ اُوجِخ ٝأُجبشوح ٝال رزٞٛٔٞا ٖٓ أٗلٌَْ :- وخه اىذالىـح

أٌْٗ ٓضِٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ك٢ ئٍزجبؽزٜب ٧ٗٚ ٣ِٔي ٗلَٚ ٣ٝأٖٓ اُٞهٞع ك٢ هجِخ ٣زُٞل 

 .ٜٓب ئٗياٍ أٝ شٜٞح أٝ ٤ٛغبٕ ٝٗؾٞ مُي ٝأٗزْ ال رإٔٓ٘ٞ مُي كطو٣وٌْ ا٩ٗؼٌبف ػٜ٘ب

ً٘ب ػ٘ل اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ : ٝٓب ه١ٝ ػٖ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ثٖ اُؼبص هبٍ -2

: ال، كغبء ش٤ـ كوبٍ: ٍِْٝ كغبء شبة كوبٍ ٣ب هٍٍٞ هللا أهجَ ٝأٗب طبئْ هبٍ
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ٗؼْ، هبٍ ك٘ظو ثؼؼ٘ب ئ٠ُ ثؼغ كوبٍ هٍٍٞ هللا ط٠ِ : أهجَ ٝأٗب طبئْ هبٍ

هل ػِٔذ ُْ ٗظو ثؼؼٌْ ئ٠ُ ثؼغ ئٕ اُش٤ـ ٣ِٔي  )):  هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

 (.(ٗلَٚ

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ إٔ اُؾٌْ كائو ٓغ رؾوى اُشٜٞح ٝ اُزؼج٤و ثبُٔؼ٠٘ :-وخه اىذالىـح

أُنًٞه ثبُش٤ـ ٝاُشبة عوٟ ػ٠ِ اُـبُت ٖٓ أؽٞاٍ اُش٤ٞؿ ك٢ ئٌَٗبه اُشٜٞح ٝػؼلٜب 

ٝأٓب أؽٞاٍ اُشجبة ك٢ هٞرٜب ٤ٛٝغبٜٗب كِٞ ئٗؼٌٌ ا٧ٓو اٗؼٌٌ اُؾٌْ ، ك٠ٜ٘ ط٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُِشبة ٝامٗٚ ُِش٤ـ ٣لٍ ػ٠ِ ئٗٚ ال ٣غٞى اُزوج٤َ ُٖٔ فش٢ إٔ رـِجٚ اُشٜٞح 

 .ٝظٖ أٗٚ ال ٣ِٔي ٗلَٚ ػ٘ل اُزوج٤َ

ٓب ه١ٝ ػٖ ػٔو ثٖ اُقطبة هػ٢ هللا ػ٘ٚ ًبٕ ٠ٜ٘٣ ػٖ اُوجِخ ُِظبئْ  -3

ٖٓ ما ُٚ :كو٤َ ُٚ ئٕ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ًبٕ ٣وجَ ٝٛٞ طبئْ كوبٍ

 .ٖٓ اُؾلع ٝاُؼظٔخ ٓب ُوٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

 كلٍ اُؾل٣ش ػ٠ِ ػلّ عٞاى اُوجِخ ُِظبئْ ٝ ٣٘جـ٢ ا٩ؽزواى ػٜ٘ب ٢ٌُ :-وخه اىذالىـح

. ٣أٖٓ ٖٓ اُٞهٞع ٖٓ ٤ٛغبٕ اُشٜٞح ٓٔب ٣زُٞل ٜٓ٘ب ٖٓ ئٗياٍ أٝ عٔبع ك٤لَل اُظّٞ

و اىشاخر فَُا َثذو ىٍ هى سخساُ اىَزهة األوه و هى ٍزهة خَهىس :- اىشاخر

. و هللا ذؼاىً أػيٌ. اىفقهاء

 (انقبهت يف اإلعخكاف) ادلسأنت انثاويت عشـــر
ػٌق ػ٠ِ اُش٢ء ٣ؼٌق ػٌلبً ٝ ػٌٞكبً أ١ أهجَ ػ٤ِٚ ٓٞاظجبً ال ٣ظوف :- االػزٌبف ُـخ

. ػ٘ٚ ٝعٜٚ

. ُيّٝ أَُغل ُطبػخ هللا رؼب٠ُ:- شوػبً 

ٝ هل أعٔغ أَٛ اُؼِْ ػ٠ِ ئٕ ا٩ػزٌبف ٍ٘خ ال ٣غت ػ٠ِ اُ٘بً كوػبً ئال إٔ ٣ٞعت ػ٠ِ 

. ٗلَٚ ا٩ػزٌبف ثبُ٘نه

. ((ٖٓ ٗنه إٔ ٣طغ هللا ك٤ِطؼٚ )): ُوٍٞ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝ ٍِْ

:- ٝ افزِق اُلوٜبء َٛ اُوجِخ رلَل االػزٌبف أّ ال ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ

 ٤ٌُ ك٢ اُوجِخ ٝأُجبشوح كَبك االػزٌبف ئال ئما أٗيٍ ٧ٕ ثب٩ٗياٍ طبه :-اىَزهة األوه

اُزوج٤َ ك٢ ٓؼ٠٘ اُغٔبع، أٓب ئما ُْ ٣٘يٍ كال ٣جطَ ا٩ػزٌبف ثبُزوج٤َ ٍٞاء ًبٕ ثشٜٞح أٝ 

. ثلٜٝٗب ُؼلّ ٓؼ٠٘ اُغٔبع ئال ئٗٚ ؽواّ ئما ًبٕ ثشٜٞح

. ٝٛنا ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘ل٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ٝٛٞ أظٜو ا٧هٞاٍ ػ٘ل اُشبكؼ٤خ

:- واىسدح ىهٌ

َساِخِذ  :هبٍ رؼب٠ُ  .1 ََ َُ فٍِ اْى ٌْ َػاِمفُى ّْرُ َِّ َوأَ  . َواَل ذُثَاِشُشوُه

 ٝ ك٢ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ كالُخ ػ٠ِ ئٕ أُجبشوح ٢ٛ اُغٔبع ٝٛٞ ؽواّ ػ٠ِ :-وخه اىذالىـح

 .أُؼزٌق كاما أٗيٍ ك٤ِؾن ثبُغٔبع ٧ٗٚ أشجٚ اُغٔبع ٝ ئٕ ُْ ٣ٌٖ عٔبػبً 

ٓب ه١ٝ ػٖ ا٤َُلح ػبئشخ هػ٢ هللا رؼب٠ُ ػٜ٘ب ئٜٗب ًبٗذ روؽَ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا  .2

 .ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٢ٛٝ ؽبئغ ٝٛٞ ٓؼزٌق ك٢ أَُغل ٢ٛٝ ك٢ ؽغورٜب ٣٘بُٜٝب هأٍٚ

 ٝك٤ٚ كالُخ ػ٠ِ ئٕ ٖٓ أفوط ثؼغ ثلٗٚ ٖٓ أَُغل ُْ ٣ٌٖ مُي هبكؽبً ك٢ :-وخه اىذالىـح

طؾخ االػزٌبف كلٍ ػ٠ِ ئٕ أُجبشوح ؿ٤و كبٍل ُِٔؼزٌق ًٝنُي اُوجِخ ٍٞاء ًبٗذ ػ٠ِ 

 .ٍج٤َ اُشلوخ كال ثأً ثٜب
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ئٕ اُوجِخ ال رجطَ ا٩ػزٌبف ٧ٜٗب ٓجبشوح ال ٣جطَ اُؾظ ثٜب كال ٣جطَ االػزٌبف  .3

 .ثٜب

ئ٠ُ إ اُوجِخ ٝأٌُِ رلَل االػزٌبف ٍٞاء ًبٕ ثشٜٞح أٝ ثـ٤و :- أُنٛت اُضب٢ٗ

. شٜٞح أٗيٍ أٝ ُْ ٣٘يٍ ٝٛنا ٓب مٛت ئ٤ُٚ أُب٤ٌُخ ٝٛٞ اُوٍٞ اُضب٢ٗ ػ٘ل اُشبكؼ٤خ

:- واىسدح ىهٌ

َساِخِذ : هبٍ رؼبٍ -1 ََ َُ فٍِ اْى ٌْ َػاِمفُى ّْرُ َِّ َوأَ  . َواَل ذُثَاِشُشوُه

 ٝ ك٢ ا٣٥خ كالُخ ٝاػؾخ ػ٠ِ ٢ٜٗ أُؼزٌق ػٖ اُغٔبع ٝ ٓب ٣لػ٢ ئ٤ُٚ :-وخه اىذالىـح

 .ٖٓ اُزوج٤َ   ٝأٌُِ كاٗٚ ٣لَلٙ ٧ٕٝ ا٢ُٜ٘ ك٢ اُؼجبكاد ٣ٞعت اُلَبك

ٖٓ ئػزٌق كال ٣وكش ٝال ٣َبة )): ػٖ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ؽبُت هػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ -2

٣ٝشٜل اُغٔؼخ ٝاُغ٘بىح ٝ ٤ُٞعت أِٛٚ ئما ًبٕ ُٚ ؽبعخ ٝ ٛٞ هبئْ ٝال ٣غٌِ 

 .((ػ٘لْٛ

 كالُخ ػ٠ِ رؾو٣ْ اُوجِخ ػ٠ِ أُؼزٌق ٧ٕ اُوكش ٣طِن ػ٠ِ اُغٔبع ٝػ٠ِ :-وخه اىذالىـح

 .ٓولٓبد ٖٓ اُوجِخ ٝ أٌُِ كلٍ ػ٠ِ ػلّ عٞاىٛب

اَُ٘خ ػ٠ِ أُؼزٌق إٔ ال ٣ؼٞك )): ٓب ه١ٝ ػٖ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب هبُذ -3

ٓو٣ؼبً ٝال ٣شٜل ع٘بىح ٝ ال ٣ٌٔ ئٓوأح ٝال ٣جبشوٛب ٝال ٣قوط ُؾبعخ ئال 

 .((ُٔب الثل ُٚ ٓ٘ٚ ٝال اػزٌبف ئال ثظّٞ ٝال اػزٌبف ئال ك٢ أَُغل

 ٝ ك٤ٚ كالُخ ػ٠ِ ئٕ ال ٣ؾَ ُِوعَ إٔ ٣ٌٔ آوأرٚ ٝ ٣زِنم ثٜب ٖٓ هجِٚ :-وخه اىذالىـح

. ٌُٝٔ ٧ٜٗب روؼ٢ ئ٠ُ كَبك اػزٌبكٚ

رلوك ثٚ ٣ٍٞل ػٖ ٍل٤بٕ هبٍ أؽٔل ٣ٍٞل ٓزوٝى اُؾل٣ش ٝهبٍ :  هبٍ اُلاههط٠٘:-َشد ػيُه

ٝال ٣غٞى االػزٌبف ٖٓ أُوأح ثـ٤و امٕ ىٝعٜب ٝال ٖٓ اُؼجل ثلٕٝ . ٣ؾ٠٤ ٤ٌُ ثش٢ء

 .امٕ ٤ٍلٙ

واىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه أصساب اىَزهة اىثاٍّ اىقائو تفساد :- اىشاخر

  .االػرناف تاىرقثُو 

. وهللا ذؼاىً أػيٌ

ادلسأنت انثانثت عشـــر 
 (انقبهت يف احلج)

   افزِق اُلوٜبء ك٤ٔب ئما هجَ اُيٝط ىٝعزٚ ك٢ اُؾظ َٛ ٣لَل ؽغٚ أّ ال ػ٠ِ 

:- ٓنٛج٤ٖ

 ئٗٚ ٣ؾوّ ػ٠ِ أُؾوّ أٌُِ ٝاُزوج٤َ ثشٜٞح ٣ٝغت ػ٠ِ ٖٓ كؼَ ش٤ئبً :-اىَزهة األوه

ٝثٚ هبٍ ٍؼ٤ل ثٖ ا٤َُٔت ٝ ػطبء .ٖٓ مُي اُلّ ٍٞاء أٗيٍ أّ ُْ ٣٘يٍ ٌُ٘ٚ ال ٣لَل ؽغٚ

. ٝاثٖ ٤ٍو٣ٖ ٝاُيٛو١ ٝهزبكح ٝاُضٞه١ ٝاٍؾبم ٝاثٞ ٣ٍٞق

. ٝئ٤ُٚ مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ اُؾ٘ل٤خ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ

:- واىسدح ىهٌ

َِّ اْىَسحَّ فاََل َسفََث َواَل فُُسىَو َواَل ِخَذاَه فٍِ اْىَسحِّ : هبٍ رؼب٠ُ .1 ِْ فََشَ  فُِِه ََ فَ
 
. 
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 ٝك٢ ٝعٞٙ اُزأ٣َٝ ٌُِٔخ اُوكش اُٞاهكح ك٢ ا٣٥خ ٢ٛ اُغٔبع ًٔب كَوٛب :-وخه اىذالىـح

ئثٖ ػجبً هػ٢ هللا ػٜ٘ٔب ك٢ ئؽلٟ رل٤َوارٚ ٝك٤ٚ كالُخ ػ٠ِ ئٕ أُؾوّ ٣زغ٘ت كٝاػ٢ 

 .اُغٔبع ٖٓ اُوجِخ ٝأُجبشوح ك٤ٔب كٕٝ اُغٔبع ٢ٌُ ال ٣وغ ك٢ أُؾظٞه

ه١ٝ ئٕ ػٔو ثٖ ػجل هللا هجَ ىٝعزٚ ػبئشخ ث٘ذ ؽِؾخ ٝٛٞ ٓؾوّ كَأٍ كأعٔغ  .2

 .ُٚ إٔ ٣وم كٓبً 

.  إٔ اُوجِخ ال رلَل اُؾظ كٌلبهرٜب ًلبهح اُط٤ت ٝا٩ٍزٔ٘بء:-وخه اىذالىـح

 ئما هجَ أُؾوّ ُيٝعزٚ ك٢ اُؾظ كَل ؽغٚ إٔ اٗيٍ ٝ ئٕ ُْ ٣٘يٍ كؼ٤ِٚ :-اىَزهة اىثاٍّ

٢ٛٝ هٝا٣خ ػٖ ئثٖ ػجبً ٝ ٍؼ٤ل ثٖ . ٝثٚ هبٍ ػطبء ٝاُوبٍْ ثٖ ٓؾٔل ٝاٍؾبم . كّ

. عج٤و ٝئ٤ُٚ مٛت أُب٤ٌُخ ٝهٝا٣خ ػٖ اُؾ٘بثِخ

:- واىسدح ىهٌ

َِّ اْىَسحَّ فاََل َسفََث َواَل فُُسىَو َواَل ِخَذاَه فٍِ اْىَسحِّ  :هبٍ رؼب٠ُ -1 ِْ فََشَ  فُِِه ََ فَ
 
. 

 ئٕ اُوكش ٌٗوح ٝهؼذ ك٢ ٤ٍبم اُ٘ل٢ كزؼْ ٝهل عبءد ك٢ ثؼغ ٝعٞٙ :-وخه اىذالىـح

 .اُزأ٣َٝ ئٕ اُوكش ٛٞ ع٤ٔغ ؽبعبد اُوعبٍ ئ٠ُ اَُ٘بء ًبُوجِخ ٝأٌُِ ٝاٌُالّ اُلبؽش

 ٣ؾوّ ػ٤ِٚ ))ٝ ٍئِذ ػبئشخ هػ٢ هللا ػٜ٘ب ػٔب ٣ؾَ ُِٔؾوّ ٖٓ ئٓوأرٚ كوبُذ -2

 .((ًَ ش٢ء ئال اٌُالّ

ٓب ه١ٝ ػٖ ئثٖ ػجبً هػ٢ هللا ػٜ٘ٔب أٗٚ هبٍ ُوعَ هجَ ىٝعزٚ أكَلد ؽغي  -3

 .ٝه١ٝ مُي ػٖ ٍؼ٤ل ثٖ عج٤و

أٓب .  ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ كَبك اُؾظ ٖٓ اُوجِٚ ٝ ٛٞ ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ ا٩ٗياٍ:-وخه اىذالىـح

ئما ًبٗذ اُوجِخ ثـ٤و شٜٞح ُٞكاع أٝ هؽٔخ أٝ رؾ٤خ ُوبكّ ٖٓ ٍلو أٝ ػ٠ِ ٍج٤َ أُٞكح أٝ 

. ُنٝاد ٓؾوّ كال رلَل اُؾظ ٝ الكل٣خ ك٤ٜب ثـ٤و فالف ث٤ٖ اُلوٜبء

اىشاخر فَُا َثذو ىٍ هى ٍا رهة إىُه أصساب اىَزهة األوه وهى قىه :- اىشاخر

. وهللا ذؼاىً أػيٌ. خَهىس اىفقهاء

ادلبحث انرابع 
انقبهت يف األحىال انشخصيت 

 (القبله في حرمة المصاهرة)المسألة الرابعة عشر
ٓظله طبٛوْٛ ئما ريٝط ئ٤ُْٜ ٝاُظٜو ثٔؼ٠٘ أُظبٛوح ٝاُظٜو ٖٓ ًبٕ :-أُظبٛوح

. ٖٓ أهبهة اُيٝط أٝ اُيٝعخ

ٛٞ ًَ ٖٓ ًبٕ ٖٓ هجَ أُوأح ٓضَ ا٧ة ٝا٧ؿ ٌٝٛنا ػ٘ل اُؼوة ٝػ٘ل اُؼبٓخ :- ٝه٤َ

. ٝفزٖ اُوعَ ىٝط اث٘زٚ

مٛت عٜٔٞه اُلوٜبء إٔ اُزوج٤َ ئما ُْ ٣ٌٖ ثشٜٞح ال ٣إصو ك٢ ؽوٓخ أُظبٛو كٖٔ هجَ 

آوأح ثـ٤و شٜٞح كِٚ إٔ ٣زيٝط ث٘زٜب أٝ أٜٓب ٝ ٣غٞى ُٜب اُيٝاط ثأطُٞٚ أٝ كوٝػٚ 

ًٝنُي ٖٓ هجَ اّ آوأرٚ ثـ٤و شٜٞح ال رؾوّ ػ٤ِٚ آوأرٚ ٝٛنا ٓزلن ػ٤ِٚ ػ٘ل عٜٔٞه 

:- ٝ ٌُْٜ٘ افزِلٞا ك٤ٔب ئما ًبٕ اُزوج٤َ ػٖ شٜٞح ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ. اُلوٜبء
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إ أُجبشوح ك٢ ؿ٤و اُلوط ٝاُزوج٤َ ُٝٞ ثشٜٞح ال٣ؾوّ ػ٠ِ أُوجَ :-اىَزهة األوه

ٝٛنا .أطٍٞ ٖٓ ٣وجِٜب ٝال كوٝػٜب ىٝعٚ ًبٗذ اّ اع٘ج٤خ ٝالرضجذ ؽوٓٚ أُظبٛوح

. ٓبمٛت ئ٤ُٚ عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٓ أُب٤ٌُخ ٝاُشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ

:- و اىسدح ىهٌ

ٌْ : هبٍ رؼب٠ُ .1 ُُْن َِّ فاََل ُخَْاَذ َػيَ ٌْ تِِه ٌْ ذَُنىُّىا َدَخْيرُ ُْ ىَ ِ  . فَئ

 ٝ ك٢ ا٣٥خ كالُخ ػ٠ِ ئٕ أُواك ثبُلفٍٞ اُغٔبع ًٔب ه١ٝ مُي ػٖ ئثٖ :-وخه اىذالىـح

 .ػجبً هػ٢ هللا ػٜ٘ٔب ٝال رؾوّ ئال ثبُلفٍٞ أ١ اُغٔبع

ِْ اىَِّْساءِ  : هبٍ رؼب٠ُ .2 ٍِ  ٌْ ا ََّنَر  تَاُاُم ٍَ  . َواَل ذَِْنُسىا 

 ئٕ اٌُ٘بػ ك٢ ا٣٥خ ٛٞ ٓؾٍٔٞ ػ٠ِ اُغٔبع ٝمُي ٧ٕ اٌُ٘بػ ك٢ أطَ :-وخه اىذالىـح

اُِـخ ٛٞ اٍْ ُِغٔغ ث٤ٖ اُش٤ئ٤ٖ ٝ هل ٍٔٞا اُٞؽ ٗلَٚ ٌٗبؽبً ٝ ئٗٔب فظٞا ٛنا اٌُ٘بػ 

. ثب٢ُٜ٘ ٝٛٞ ٖٓ أشل أُؾوٓبد ٝأهجؾٜب كلٍ ئٕ أُواك ثبٌُ٘بػ ك٢ ا٣٥خ ٛٞ اُغٔبع

أّ أُوأح ال رؾوّ ئال )): ٓب ه١ٝ ػٖ ا٩ٓبّ ػ٢ِ ثٖ أث٢ ؽبُت هػ٢ هللا ػ٘ٚ هبٍ .3

 .((ثبُلفٍٞ ثبُج٘ذ

 ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ ئٕ اُوجِخ ال ٣ضجذ ك٤ٜب ؽوٓخ أُظبٛوح ئال ثبُلفٍٞ :-وخه اىذالىـح

. ثأّ اُيٝعخ

ئٕ اُزوج٤َ ثشٜٞح ٣ٞعت ؽوٓخ أُظبٛوح كٖٔ هجَ آوأح ثشٜٞح أٝ َُٜٔب :- أُنٛت اُضب٢ٗ

الرؾَ ُٚ أطُٜٞب ٝال كوٝػٜب كؾوٓذ ػ٤ِٚ أطُٞٚ ٝكوٝػٚ ٖٝٓ هجَ أّ آوأرٚ ثشٜٞح 

ؽوٓذ ػ٤ِٚ آوأرٚ ٧ٕ اُزوج٤َ ٍجت كاػ٢ ئ٠ُ اُٞؽء، ٝٛٞ أُو١ٝ ػٖ ٓغبٛل ٝاُؾَٖ 

 .اُجظو١ ٌٝٓؾٍٞ ٝؽٔبك ثٖ اث٢ ٤ٍِٔبٕ ٝئ٤ُٚ مٛت اُؾ٘ل٤خ

:- و اىسدح ىهٌ

ٌْ  : هُٞٚ رؼب٠ُ -1 ا ََّنَر  تَاُاُم ٍَ  . َواَل ذَِْنُسىا 

كُذ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ ئٕ أُواك ثبٌُ٘بػ اُٞؽء ٝاُزوج٤َ ثشٜٞح كاع ئ٠ُ اُٞؽء :-وخه اىذالىـح

 .ك٤وبّ ٓوبٓٚ ئؽز٤بؽبً ُِؾوٓخ

ئما ٗظواُوعَ ئ٠ُ كوط أُوأح ):ٓبه١ٝ ػٖ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ئٗٚ هبٍ -2

 .(ؽوٓذ ػ٤ِٚ أٜٓب ٝاث٘زٜب

 كلٍ اُؾل٣ش ئٕ ٗظو اُوعَ ثشٜٞح رضجذ ؽوٓخ أُظبٛوح ك٤ٌق اُوجِخ :-وخه اىذالىـح

. ثشٜٞح ٢ٛٝ أػظْ فطواً ٝأكع ئ٠ُ اُٞؽء

 كاٗٚ هٝاٙ اُؾغبط ثٖ أهؽبٙ ػٖ أث٢ ٛبٗئ أٝ أّ ٛبٗئ ػٖ اُ٘ج٢ ٓؾٔل ط٠ِ :-َشد ػيُه

هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ    ٝٛنا ٓ٘وطغ ٝٓغٍٜٞ ٝاُؾغبط ثٖ أهؽبٙ ػؼ٤ق ال ٣ؾزظ ثٚ ك٤ٔب ٣َ٘لٙ 

ك٤ٌق ثٔب ٣وٍِٚ ػٖٔ ال ٣ؼوكٚ كول روًٚ ثٖ أُجبهى ٣ٝؾ٠٤ اُوطبٕ ٝاثٖ ٜٓل١ ٝهبٍ ػ٘ٚ 

 .٣ؾ٠٤ ثٖ ٓؼ٤ٖ ػؼ٤ق

 ئٕ اُؾوٓخ ئٗٔب رضجذ ثبٌُ٘بػ ٌُٞٗٚ ٍججبً كاػ٤بً ئ٠ُ اُغٔبع أهبٓٚ اَُجت ٓوبّ  -3

أَُجت ك٢ ٓٞػغ االؽز٤بؽ ًٔب اه٤ْ أُلّٜٞ أُلؼ٢ ئ٠ُ اُؾلس ٓوبّ اُؾلس ك٢ 

ئٗوبع اُطٜبه اؽز٤بؽبً ٧ٓو اُظالح ٝاُوجِخ ٝأُجبشوح ك٢ اَُجت ٝاُلػٞح أثِؾ 

 .ٖٓ اٌُ٘بػ كٌبٕ أ٠ُٝ ثٜب صجبد اُؾوٓخ ك٤غت اُوٍٞ ثبُؾوٓخ اؽز٤بؽبً 
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 ًض٤و ٖٓ اُلوٜبء أٌُِ ٝاُزوج٤َ ٓٞعجب ُِؾوٓخ ٝ ٤ٌُ ))ٝهبٍ أثٞ ؽ٤٘لخ هؽٔٚ هللا  -4

ك٢ ئصجبد اُؾوٓخ ٗض ظبٛو ثَ ٗٞع اؽز٤بؽبً أفنٗب ثٚ ٖٓ ؽ٤ش ئهبٓخ اَُجت 

ٝال ر٘زشو اُؾوٓخ ثبُزوج٤َ ُٝٞ ثشٜٞح ث٤ٖ ا٧فٞح ٝا٧فٞاد .((اُلاػ٢ ئ٠ُ اُٞؽء 

  .كِٞ هجَ أفذ آوأرٚ ُٝٞ ثشٜٞح ال رؾوّ ػ٤ِٚ آوأرٚ ارلبهبً 

و اىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه اصساب اىَزهة األوه وهى قىه :- اىشاخر

 .وهللا ذؼاىً أػيٌ. خَهىس اىفقهاء

 (انقبهت يف انرجعت) ادلسأنت اخلامست عشر
 .اٍْ ٖٓ هعغ هعٞػبً ٝهعؼخ:- اُوعـؼخ ُـخ

ٝٛٞ ئهرغبع اُيٝعخ أُطِوخ ؿ٤و اُجبئٖ ئ٠ُ اٌُ٘بػ ك٢ اُؼلح ئ٠ُ اٌُ٘بػ ٖٓ ؿ٤و :- شوػبً 

 .ئٍزئ٘بف ػول

:- افزِق اُلوٜبء ك٢ اُوجِخ َٛ رؼزجو ك٢ اُوعؼخ أّ ال ئ٠ُ

 رظؼ اُوعؼخ ثبُٞؽء ٝأٌُِ ٝاُزوج٤َ ك٢ أ١ ٓٞػغ ًبٕ ٖٓ اُغَْ كٔبً :-اىَزهة األوه

أٝ فلاً أٝ عجٜخ أٝ هأٍبً ُٝٞ هجِٜب ئفزالٍبً أٝ ًبٕ اُيٝط ٗبئٔبً أٝ ٌٓوٛبً أٝ ٓؼزٞٛبً أٓب ئما 

اكػزٚ ٝأٌٗو اُيٝط ال ٣ضجذ اُوعؼخ ٝال كوم ث٤ٖ ًٕٞ اُزوج٤َ ٝأٌُِ ٓ٘ٚ أٝ ٜٓ٘ب ثشوؽ 

 .إٔ ٣ظلهٜب، ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘ل٤خ

ُْ أََساُدوا إِْصاَلًزا  :هبٍ رؼب٠ُ .1 َِّ فٍِ َرىَِل إِ ِه َِّ أََزقُّ تَِشدِّ  .َوتُُؼىىَرُُه

 ٝٛنا ػبٓبً ك٢ ؽن اُيٝط ٧ٕٝ اُوعؼخ ال رقِٞا ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ثبُوٍٞ أٝ :-وخه اىذالىـح

 .اُلؼَ ٝٛٞ اُٞؽء ٝأٌُِ ػٖ شٜٞح

اشزواؽ ا٤ُ٘خ ك٢ اُوعؼخ ُِٔوأح أُطِوخ أ١ ٤ٗخ اُوعؼخ ٝال رظؼ :- اىَزهة اىثاٍّ

اُوعؼخ ٝ ُٞثأهٟٞ ا٧كؼبٍ ًبُٞؽء أٝ ثبُوجِخ كٖٔ ؽِن آوأرٚ صْ هجِٜب ك٢ اُؼلح أٝ َُٜٔب 

 .أٝ عبٓؼٜب ك٢ اُلوط كال رؼزجو هعؼخ ٓب ُْ ١ٞ٘٣ ثنُي اُوعؼخ ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ أُب٤ٌُخ

:- و اىسدح ىهٌ

ٓبطؼ ػٖ ػٔو ثٖ اُقطبة هػ٢ هللا ػ٘ٚ ػٖ هٍٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ  -1

 (.(ئٗٔب ا٧ػٔبٍ ثب٤ُ٘خ(( هبٍ

 ٝك٤ٚ ك٤َُ ػ٠ِ ئٕ ًَ ػَٔ ث٤٘خ كال ػَٔ ئال ث٤٘خ كإ طؾخ ا٧ػٔبٍ :-وخه اىذالىـح

 .ٝٝعٞة أؽٌبٜٓب ئٗٔب رٌٕٞ ثب٤ُ٘خ ٝ ٢ٛ أُظوكخ ُٜب

 ئٕ اُوعؼخ ال رؾظَ ئال ثبُوٍٞ كال رظؼ اُوعؼخ ثبُزوج٤َ ٝأٌُِ :-اىَزهة اىثاىث

ٝاُٞؽء ٝئٗٔب رؾظَ ثبُٔؼ٠٘ اُظو٣ؼ ٝاٌُ٘ب٣خ ًوٍٞ هاعؼذ ىٝعز٢ أٝ هعؼزي أٝ 

اهرغؼزي أٝ أٌَٓزي أٝ هككري ئ٢ُ كغِٔٚ أُلبظ اُظو٣ؼ فَٔخ ٝك٢ ٓؼ٘بٛب ٓب أشزن ٖٓ 

ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُــشبكؼ٤خ، ٝئ٤ُٚ مٛت ا٩ٓبّ اُقوه٢ ٝٛٞ . ٓظبكهٛب ًبٗذ ٓواعؼخ ُٚ

 .ٖٓ اُؾ٘بثِخ

 -: واىسدح ىهٌ

ٌْ : هبٍ رؼب٠ُ .1 ُْْن ٍِ  .   َوأَْشِهُذوا َرَوي َػْذٍه 

 ٝك٢ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ كالُخ ػ٠ِ إٔ ال ٣ؾظَ ا٩شٜبك ئال ػ٠ِ اُوٍٞ ٧ٝٗٚ :-وخه اىذالىـح

 .ئٍزجبؽخ ػؼٞ ٓوظٞك كأشجٚ اٌُ٘بػ
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ئٕ اُوجِخ ال رؾظَ ثٜب اُوعؼخ ٝئٗٔب رؾظَ ثبُٞؽء ٟٗٞ اُوعؼـخ أّ ُْ :- أُنٛت اُواثغ

١ٞ٘٣ .

. ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘بثِخ

وهللا ذؼاىً . واىشاخر فَُا َثذو ىٍ هى ٍا رهة إىُه أصساب اىَزهة اىثاٍّ:- اىشاخر

. أػيٌ

 (انقبهت يف اإليالء) ادلسأنت انسادست عشر
. ا٤ُٖٔ ٓطِوبً ٝٛٞ ٓظله ، ٣وبٍ أ٠ُ ثبُٔل ٣إ٢ُ ئ٣الء ٝ رأ٠ُ ٝأر٠ِ أ١ ؽِق: ا٣٩الء ُـخ

ٝٛٞ ؽِق اُيٝط ػ٠ِ ا٩ٓز٘بع ػٖ ٝؽء ىٝعزٚ ك٢ اُوجَ ٓلح ري٣ل ػ٠ِ أهثؼخ : شوػبً 

.  أشٜو

. ٝٛٞ ؽواّ ٧ٗٚ ٤ٔ٣ٖ ػ٠ِ روى ٝاعت

ٝئرلن اُلوٜبء ػ٠ِ ئٕ اُؾِق ثب٩ٓز٘بع ػٖ اُزوج٤َ ٝأٌُِ ٝأُجبشوح ك٤ٔب كٕٝ اُلوط ال 

٣ؼجو ئ٣الء، ٝارلوٞا ػ٠ِ ئٕ اُوعٞع ػٖ ا٣٩الء ال ٣ٌٕٞ ئال ثبُغٔبع ك٢ اُلوط ٝال ٣٘ؾَ 

اىشخىع تذوّه ألّه اىزٌ َسصو اىضشس ا٣٩الء ثبُزوج٤َ أٝ أٌُِ ٝأُجبشوح ثشٜٞح كال ٣ؾظَ 

  .ته، وإُ زيف ػيً ذشك اىىطء فٍ اىذتش أو دوُ اىفشج فيُس تَؤه ألُ ال ضشس فُه
ٝٛٞ أُو١ٝ ػٖ ػ٢ِ ٝ ئثٖ ػجبً َٝٓوٝم ٝػطبء ٝاُشؼج٢ ٝاُ٘قؼ٢ ٍٝؼ٤ل ثٖ عج٤و 

ٝٛٞ ٓب مٛت ئ٤ُٚ عٜٔٞه اُلوٜبء اُؾ٘ل٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٝاُــشبكؼ٤خ . ٝاُضٞه١ ٝاالٝىاػ٢

.  ٝاُؾ٘بثِخ

:- اىسدح ىهٌ

َُ   :هبٍ رؼب٠ُ -1 َِ َُْؤىُى ِْ ىِيَِّزَ ٍِ   َ َُّ هللاَّ ِ ُْ فَاُءوا فَئ ِ ٌْ ذََشتُُّص أَْستََؼِح أَْشُهٍش فَئ َِّسائِِه

 ٌٌ  . َ فُىٌس َسِزُ

 . ئٕ اُل٢ء اُٞاهك ك٢ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ ٛٞ اُغٔبع كال ٣لَو رؼج٤وٙ:-وخه اىذالىـح

اُل٢ء ٛٞ اُغٔبع ال ػنه ُٚ ئال إٔ ٣غبٓغ ٝ ئٕ ًبٕ ك٢ )):  هبٍ ٍؼ٤ل ثٖ عج٤و -2

 .((ٍغٖ أٝ ٍلو

 اعٔغ ًَ ٖٓ ٗؾلع ػ٘ٚ ٖٓ أَٛ اُؼِْ ئٕ اُل٢ء اُغٔبع ُٖٔ ال : ((هبٍ ئثٖ أُ٘نه -3

 .((ػنه ُٚ

ئٕ اطَ اُل٢ء اُوعٞع ُٝنُي ٠َٔ٣ اُظَ ثؼل اُيٝاٍ ك٤ئبً ٧ٗٚ هعغ ٖٓ أُـوة  -4

ئ٠ُ أُشوم ك٢َٔ اُغٔبع ٖٓ ا٠ُُٞٔ ك٤ئخ ٧ٗٚ هعغ ئ٠ُ كؼَ ٓب روًٚ ٝأك٠ٗ 

اُٞؽء اُن١ رؾظَ ثٚ اُل٤ئخ إٔ ٣ـ٤ت اُؾشلخ ك٢ اُلوط كإ أؽٌبّ اُٞؽء رزؼِن 

 .ثٚ

 .وهللا ذؼاىً أػيٌ. هى ٍا رهة إىُه خَهىس اىفقهاء:- واىشاخر

 (انقبهت يف انظهارة) ادلسأنت انسابعت عشر
. ثبٌَُو ػل اُجطبٗخ ٝ أطِٚ ٓأفٞم ٖٓ اُظٜو: اُظٜبه ُـخ

. ٛٞ رشج٤ٚ اُوعَ ُيٝعزٚ ثٔؾوّ ػ٤ِٚ ػ٠ِ اُزأث٤ل: ئططالؽبً 

ًبٕ ٣وٍٞ اُوعَ ٧ٓوأرٚ اٗذ ػ٠ِ ًظٜو ا٢ٓ كأهبّ اُظٜو ٓوبّ اُوًٞة ٧ٗٚ ٓوًٞة 

ٝأهبّ اُوًٞة ٓوبّ اٌُ٘بػ ٧ٕ اٌُ٘بػ هاًت ٝٛٞ ؽالم أَٛ اُغب٤ِٛخ كٌبٗذ أُوأح رؾوّ 
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ػ٠ِ ىٝعٜب ثبُظٜبه ٝال رجبػ ُـ٤وٙ كِٔب عبء اُشوع ؽوٜٓب ٝأٝعت اٌُلبهح هجَ ٝؽئٚ 

ٝأثو٠ اُيٝع٤خ ًٝلبهرٜب رؾو٣و ههجخ ٓإٓ٘خ ٖٓ هجَ إٔ ٣زٔبٍب كٖٔ ُْ ٣غل كظ٤بّ شٜو٣ٖ 

ٌُٖٝ ٓب ٛٞ أصو اُوجِخ ك٢ اُظٜبه ك٢ هأ١ .  ٓززبثؼ٤ٖ كٖٔ ُْ ٣َزطغ كاؽؼبّ ٍز٤ٖ ٤ٌَٓ٘بً 

: اُلوٜبء َٛ ٣غٞى ُٚ إٔ ٣وجِٜب هجَ إٔ ٣ٌلو أّ ال٣غٞى مٛت اُؼِٔبء ك٢ مُي ئ٠ُ ٓنٛج٤ٖ

 ئ٠ُ ئٗٚ ٣ؾوّ ػ٠ِ اُيٝط أُظبٛو ٝؽء ىٝعزٚ ٝكٝاػ٤ٚ ٖٓ هجِخ ٌُٝٔ :-اىَزهة األوه

ٛٞ . ثشٜٞح ٝال ٣زِنم ثش٢ء ٜٓ٘ب ؽز٠ ٣ٌلو ٧ٕ ٓب ؽوّ ٖٓ اُٞؽء ٖٓ اُوٍٞ ؽوّ كٝاػ٤ٚ

ٝه١ٝ ػٖ ٓؾٔل ٖٓ . ٓب مٛت ئ٤ُٚ اُؾ٘ل٤خ ٝأُب٤ٌُخ ٢ٛٝ هٝا٣خ ػ٘ل اُــشبكؼ٤خ ٝاُؾ٘ـبثِخ

اُؾ٘ل٤خ ئ٠ُ عٞاى اُزوج٤َ ُِشلوخ ُِٔظبٛو ئما ًبٕ هبكّ ٖٓ ٍلو ثـ٤و شٜٞح
(

 

. واىسدح ىهٌ

اسَّا  : هبٍ رؼب٠ُ .1 ََ ُْ ََرَ ِْ قَْثِو أَ ٍِ  . فَرَْسِشَُش َسقَثٍَح 

اسَّا ٝك٢ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ كالُخ ػ٠ِ رؾو٣ْ اُوجِخ ُِٔظبٛو ُوُٞٚ اُزٔبً:-وخه اىذالىـح ََ   ََرَ
٢ٛ شبِٓخ ُِٞؽء ٝكٝاػ٤ٚ ٖٓ اُوجِخ ٝأٌُِ ثشٜٞح ك٤ؾوّ ػ٤ِٚ اٌَُ ثبُ٘ض ٓب ُْ ٣ٌلو  .

ا ه١ٝ ػٖ ئثٖ ػجبً هػ٢ هللا ػٜ٘ٔب إٔ هعالً أر٠ اُ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هل ظبٛو 

ٖٓ آوأرٚ كٞهغ ػ٤ِٜب كوبٍ ٣ب هٍٍٞ هللا ا٢ٗ هل ظبٛود ٖٓ ىٝعز٢ كٞهؼذ ػ٤ِٜب هجَ إٔ 

: هأ٣ذ فِقبُٜب ك٢ ػٞء اُؤو هبٍ: هبٍ ((ٝٓب ؽِٔي ػ٠ِ مُي ٣وؽٔي هللا)): أًلو كوبٍ

 .((كال رووثٜب ؽز٠ رلؼَ ٓب أٓوى هللا ػي ٝ عَ))

 ٝ ك٢ اُؾل٣ش كالُخ ػ٠ِ ئٗٚ ٣ؾوّ روج٤ِٜب َٜٝٓب ثشٜٞح ٝاُشبٛل ك٢ :-وخه اىذالىـح

 .اُؾل٣ش كال رووثٜب أ١ ال ٣غٞى ُي ٝؽئٜب ٝكٝاػ٤ٚ ٖٓ اُوجَ ٝؿ٤وٛب ؽز٠ ٣ٌلو

.  ئٕ اُوجِخ ٝأٌُِ ثشٜٞح ك٤ٔب كٕٝ اُلوط ال ٣ؾوّ :-اىَزهة اىثاٍّ

          .ٝثٚ هبٍ اُؾَٖ ٍٝل٤بٕ ، ٝٛٞ اُوٍٞ اُضب٢ٗ ُِــشبكؼ٤خ ك٢ اُغل٣ل ٝهٝا٣خ ػٖ أؽٔل

:- واىسدح ىهٌ

اسَّا: هبٍ رؼب٠ُ -1 ََ ُْ ََرَ ِْ قَْثِو أَ ٍِ  .  فَرَْسِشَُش َسقَثٍَح 

ٝأٌُ أُوظٞك ك٢ ا٣٥خ ٛٞ اُغٔبع ٤ٌُٝ اُوجِخ ٝٛٞ ٓب كَوٛب ؽجو ا٧ٓخ :-وخه اىذالىـح

 .ئثٖ ػجبً هػ٢ هللا ػ٘ٚ

واىزٌ َثذو ىٍ ساخساً هى ٍا رهة إىُه خَهىس اىفقهاء وهٌ أصساب اىَزهة :- اىشاخر

. وهللا ذؼاىً أػيٌ. األوه 

اخلامتـــــت 
اىسَذ هلل اىزٌ تْؼَره ذرٌ اىصاىساخ واىسالً ػيً سُذّا وزثُثْا ٍسَذ صيً هللا ػيُه وسيٌ 

اىزٌ خرٌ هللا ته اىششائغ واىشساالخ وػيً  ىه اىطُثُِ اىطاهشَِ وأصساته أخَؼُِ،وٍِ خاله 

 :-هزا اىثسث َرثُِ ىْا أهٌ اىْرائح اىرٍ ذىصيد إىُها
ئٕ اُوجِخ ُٜب أؽٌبّ ك٢ اُلوٚ ا٩ٍال٢ٓ ُٜٝب رأص٤واد ػ٠ِ ا٧ؽٌبّ اُشوػ٤خ ٖٓ  .1

 .ؽ٤ش اُظؾخ ٝاُلَبك

ئٕ اُوجِخ أٗٞاع ًَٝ ٗٞع ٜٓ٘ب ؽٌْ فبص ثٜب ٝ ُٜب آهاء ٝأؽٞاٍ ػ٘ل اُؼِٔبء  .2

 .ٝاُلوٜبء ك٢ مُي
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ئٕ ثؼغ اُوجَ هل اثبؽٜب اُشوع ٝال اصْ أٝ شجٜخ ػ٤ِٜب ػ٘ل عٜٔٞه اُلوٜبء اُن٣ٖ  .3

 .اػزجوٛب ٍ٘خ َٓزؾجخ

 .ئٕ ثؼغ اُوجَ ؽوٜٓب اُشوع ٧ٜٗب رإك١ ئ٠ُ كَبك اُؼجبكح .4

عٞاى روج٤َ ٣ل اُؼبُْ ٝا٩ٓبّ اُؼبكٍ ٝاُٞاُل ٝاُياٛل ػ٠ِ ٝعٚ أُجوح ٝا٩ًواّ أٝ  .5

 .اُٞكاع أٝ ػ٘ل اُِوبء رل٣٘بً ٝئؽزوآبً ٣ٌٝوٙ مُي ئما ًبٕ ٧ٓو اُل٤ٗب

عٞاى روج٤َ اُؾغو ا٧ٍٞك ُِؾبط ٝأُؼزٔو ك٢ ؽبٍ اُطٞاف ُٖٔ ٣وله ػ٤ِٚ ٝئٜٗب  .6

 .ٍ٘خ

 .ػلّ ٓشوٝػ٤خ عٞاى روج٤َ اُوًٖ ا٤ُٔب٢ٗ ػ٘ل عٜٔٞه اُلوٜبء .7

 .عٞاى روج٤َ أُظؾق ٝ اُقجي ئًوآبً ُْٜ .8

 .عٞاى روج٤َ ا٤ُٔذ اُظبُؼ ػ٠ِ ٝعٚ اُزجوى أٝ اُوهخ أٝ اُشلوخ ػ٤ِٚ .9

 .رؾو٣ْ اُوجِخ ُِٔوأح ا٧ع٘ج٤خ ثشٌَ هبؽغ .10

 .رؾو٣ْ روج٤َ االهع ث٤ٖ ٣ل١ اُؼِٔبء ٝاَُالؽ٤ٖ ٝاُلبػَ ٝاُواػ٢ ثٚ آصٔبٕ .11

 .ئٕ اُوجِخ ٤َُذ ٗبهؼخ ُِٞػٞء ػ٘ل عٜٔٞه اُلوٜبء فالكبً ُجؼؼْٜ .12

 .ئٕ اُوجِخ ٗبهؼخ ُِظالح ػ٘ل عٜٔٞه اُلوٜبء .13

ػلّ ثطالٕ اُوعَ اُن١ هجَ ىٝعٚ ٝٛٞ طبئْ ئما ُْ ٣٘يٍ ػ٘ل عٜٔٞه اُلوٜبء  .14

 .٩ٕ ثب٩ٗياٍ ٣لَل اُظّٞ

 .ػلّ كَبك اػزٌبف أُؼزٌق ٖٓ اُوجِخ ئما ُْ ٣٘يٍ ٝئما أٗيٍ ثطَ اػزٌبكٚ .15

ئٗٚ ٣ؾوّ ػ٠ِ أُؾوّ اُوجِخ ٝأٌُِ ثشٜٞح ٖٝٓ كؼِٜب كؼ٤ِٚ اُلّ ٝئ٤ُٚ مٛت  .16

 .عٜٔٞه اُلوٜبء

ئٕ اُوجِخ ال رؾوّ ػ٠ِ أُوجَ ؽوٓخ أُظبٛوح ٖٓ أطُٞٚ أٝ كوٝػٚ ٝٛٞ ٓب  .17

 .مٛت ئ٤ُٚ عٜٔٞه اُلوٜبء

 .ئٕ اُوجِخ رظؼ ثٜب اُوعؼخ ك٢ أ١ ٓٞػغ ًبٕ ٖٓ اُغَْ ػ٘ل ثؼغ اُؼِٔبء .18

 .ئٕ اُوجِخ ال رإصو ك٢ ا٣٩الء كال ٣ؾظَ اُوعٞع ٜٓ٘ٔب كٕٝ اُغٔبع  ك٢ اُلوط .19

 .ئٕ اُوجِخ رؾوّ ػ٠ِ اُيٝعخ ك٢ أُظبٛو ؽز٠ ٣ٌلو ػ٘ل ثؼغ اُلوٜبء .20

 

ٝآفو كػٞاٗب إٔ اُؾٔل هلل هة اُؼب٤ُٖٔ ٝاُظالح ٝاَُالّ ػ٠ِ ٤ٍلٗب ٓؾٔل ط٠ِ هللا 

. ػ٤ِٚ ٝػ٠ِ آُٚ ٝطؾجٚ ٍِْٝ
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قائمت ادلصادر وادلراجع 
: ادلصادر 
 اُووإٓ اٌُو٣ْ .1

 :ا٥صبه .2

أثٞ اُٞكأ : رؾو٤ن  (ٛـ182د، )أث٢ ٣ٍٞق ٣ؼوٞة ثٖ اثوا٤ْٛ االٗظبه١ 

. (ٛـ1355ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، )ا٧كـب٢ٗ، 

 :ا٩عٔبع .3

كإاك . ك: ، رؾو٤ن(ٛـ318د، )ٓؾٔل ثٖ اثوا٤ْٛ ثٖ أُ٘نه ا٤َُ٘بثٞه١ أثٞ ثٌو 

 .(ٛـ1402االٌٍ٘له٣خ، كاه اُلػٞح، ) 3ػجل أُ٘ؼْ أؽٔل، ؽ

 :ا٧ؽبك٣ش أُقزبهح .4

، (ٛـ643د، )أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ػجل اُٞاؽل ثٖ أؽٔل اُؾ٘ج٢ِ أُول٢ٍ 

ٌٓخ أٌُوٓخ، ٌٓزجخ اُٜ٘ؼخ ) 1ؽ، ػجل أُِي ثٖ ػجل هللا ثٖ ك٤ٛش: رؾو٤ن

. ( ٛـ1410اُؾل٣ضخ، 

 :أؽٌبّ اُووإٓ ُِغظبص .5

أؽٔل اُظبكم : رؾو٤ن (ٛـ370د، )أثٞ ثٌو أؽٔل ثٖ ػ٢ِ اُواى١ اُغظبص 

. (ٛـ1405ث٤وٝد، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، )هٔؾب١ٝ 

 :ا٥كاة اُشوػ٤خ ٝأُ٘ؼ أُوػجخ .6

ث٤وٝد ،  )(ٛـ763، د)أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ ٓلِؼ اُؾ٘ج٢ِ أُول٢ٍ اُلٓشو٢ 

 .(ػبُْ اٌُجذ، ثال

 :ئهشبك اُؼوَ ا٤َُِْ ئ٠ُ ٓيا٣ب اُووإٓ اٌُو٣ْ .7

ث٤وٝد، كاه اؽ٤بء اُزواس )، (ٛـ951، د)أثٞ اَُؼٞك ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل اُؼٔبك١ 

 .(اُؼوث٢، ثال

 :ا٩ٍزنًبه .8

ٍبُْ ٓؾٔل : رؾو٤ن (ٛـ463، د)أثٞ ػٔو ٣ٍٞق ثٖ ػجل هللا ثٖ ػجل اُجو اُ٘ٔو١ 

ّ 2000/ٛـ1421ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ) 1ػطب ٝ ٓؾٔل ػ٢ِ ٓؼٞع، ؽ

. ) 

 :ئػبٗخ اُطبُج٤ٖ .9

، ث٤وٝد)، (ٛـ131د، )ا٤َُل اُجٌو١ ثٖ ا٤َُل ٓؾٔل شطب اُل٣ٔبؽ٢ أثٞ ثٌو 

. (كاه اُلٌو، ثال

 :ا٩ه٘بع ك٢ ؽَ أُلبظ أث٢ شغبع .10

ٌٓزجخ اُجؾٞس ٝاُلهاٍبد، : رؾو٤ن (ٛـ977د، )ٓؾٔل اُشوث٢٘٤ اُقط٤ت 

 .(ٛـ1415ث٤وٝد ، كاه اُلٌو، )

 :االّ .11

ث٤وٝد، كاه أُؼوكخ، )، 2ؽ (ٛـ204، د)أثٞ ػجل هللا ٓؾٔل ثٖ اكه٣ٌ اُشبكؼ٢ 

 .(ٛـ1393
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 :االٗظبف ك٢ ٓؼوكخ اُواعؼ ٖٓ اُقالف .12

ٓؾٔل ؽبٓل اُلو٢، : ، رؾو٤ن(ٛـ885د،)أثٞ اُؾَٖ ػ٢ِ ثٖ ٤ٍِٔبٕ أُوكا١ٝ 

. (ث٤وٝد، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، ثال)

 :أ٤ٌٗ اُلوٜبء .13

أؽٔل ػجل اُوىام، : ، رؾو٤ن(ٛـ978د، )هبٍْ ثٖ ػجل هللا ثٖ أ٤ٓو ػ٢ِ اُو١ٞٗٞ 

 .(ٛـ1406علح، كاه اُٞكبء، ) 1ؽ

 :اُجؾو اُوائن شوػ ً٘ي اُلهبئن .14

ث٤وٝد، كاه )، (ٛـ970، د)ى٣ٖ ثٖ اثوا٤ْٛ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ثٌو اُؾ٘ل٢ 

 .(أُؼوكخ، ثال

 :ثلائغ اُظ٘بئغ ك٢ رور٤ت اُشوائغ .15

ث٤وٝد، )، 2ؽ (ٛـ587د، )ػالء اُل٣ٖ أثٞ ثٌو ثٖ َٓؼٞك ثٖ أؽٔل اٌُبٍب٢ٗ 

 .(1982ّكاه اٌُزبة اُؼوث٢، 

 :ثلا٣خ أُغزٜل ٜٝٗب٣خ أُوزظل .16

ث٤وٝد، )، (ٛـ595د، )ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ هشل اُووؽج٢ أثٞ ا٤ُُٞل 

 .(كاه اُلٌو، ثال

 :اُج٤بٕ ٝاُزؼو٣ق .17

ث٤وٝد، )٤ٍق اُل٣ٖ اٌُبرت : ، رؾو٤ن(ٛـ1120د، )ئثوا٤ْٛ ثٖ ٓؾٔل اُؾ٢٘٤َ 

 .(ٛـ1401كاه اٌُزت اُؼوث٢، 

 :اُزبط ٝا٤ًِ٧َ .18

ث٤وٝد، ) 2، ؽ(ٛـ897، د)ٓؾٔل ثٖ ٣ٍٞق ثٖ أث٢ اُوبٍْ اُؼجله١ أثٞ ػجل هللا 

 . (ٛـ1398كاه اُلٌو، 

 :رؾلخ ا٧ؽٞم١ .19

، (ٛـ1353د )ٓؾٔل ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػجل اُوؽ٤ْ أُجبهًلٞه١ أثٞ اُؼالء 

 .(ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ثال)

 :رؾلخ اُلوٜبء .20

ث٤وٝد كاه اٌُزت )  1ؽ (ٛـ539د )ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢ أؽٔل أَُوه٘ل١ 

 .(ٛـ1405اُؼ٤ِٔخ 

 :رؾلخ أُِٞى ك٢ كوٚ ا٩ٓبّ أث٢ ؽ٤٘لخ .21

ػجل هللا : رؾو٤ن (ٛـ666د، )ٓؾٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ ػجل اُوبكه اُوىه١ 

 .(ٛـ1417-كاه اُجشبئو ا٩ٍال٤ٓخ-ث٤وٝد) 1ٗن٣وأؽٔل، ؽ

 :اُزؾو٤ن ك٢ أؽبك٣ش اُقالف .22

َٓؼل : رؾو٤ن (ٛـ597د )ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ اُغٞى١ أثٞ اُلوط 

 .(ٛـ1415ث٤وٝد كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ) 1ػجل اُوؽ٤ْ ٓؾٔل اَُؼل٢ٗ، ؽ

 :اُزوؿ٤ت ٝاُزو٤ٛت ٖٓ اُؾل٣ش اُشو٣ق .23

ئثوا٤ْٛ شٌٔ : رؾو٤ن (ٛـ656د، )ػجل اُؼظ٤ْ ثٖ ػجل اُو١ٞ أُ٘نه١ أثٞ ٓؾٔل 

 .(ٛـ1417ث٤وٝد كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ) 1اُل٣ٖ، ؽ
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 :رل٤َو اُجـٟٞ ا٠َُٔٔ ٓؼبُْ اُز٘ي٣َ .24

– فبُل اُؼي : ، رؾو٤ن(ٛـ516د )اُؾ٤َٖ ثٖ َٓؼٞك اُلواء اُجـ١ٞ أثٞ ٓؾٔل 

 .(1987ّ/ٛـ1407كاه أُؼوكخ ، -ث٤وٝد) 2ٓوٝإ ٍٞاه، ؽ

 :رل٤َو اُج٤ؼب١ٝ ا٠َُٔٔ ثأٗٞاه اُز٘ي٣َ ك٢ اٍوُو اُزب٣َٝ ك٢ رل٤َو اُووإ  .25

  (ٛـ693د، )ػجل هللا ثٖ ػٔو ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ اُش٤واى١ اُج٤ؼب١ٝ اُشبكؼ٢

– كاه اُلٌو - ث٤وٝد)ػجل اُوبكه ػوكبد اُؼشب ؽَٞٗخ، : رؾو٤ن

 .(1996ّ/ٛـ1416

 :رل٤َو اُغال٤ُٖ .26

اُوبٛوح ) 1ؽ (ٛـ911د )ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌو ا٤َُٞؽ٢ + ٓؾٔل ثٖ أؽٔل 

 .(ثال- كاه اُؾل٣ش – 

 :رل٤َو اُطجو١ ا٠َُٔٔ عبٓغ اُج٤بٕ ػٖ رأ٣َٝ أ١ اُووإٓ .27

كاه – ث٤وٝد )، (ٛـ310د )ٓؾٔل ثٖ عو٣و ثٖ ٣ي٣ل ثٖ فبُل اُطجو١ أثٞ عؼلو 

 .(ٛـ1405-اُلٌو

 : رل٤َو اُووؽج٢ ا٠َُٔٔ اُغبٓغ ٧ؽٌبّ اُووإٓ .28

: رؾو٤ن (ٛـ671د )ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢ ثٌو ثٖ كوط اُووؽج٢ أثٞ ػجل هللا 

 .(ٛـ1372اُوبٛوح  ، كاه اُشؼت ،) 2أؽٔل ػجل اُؼ٤ِْ اُجوك٢ٗٝ، ؽ

 :رل٤َو اثٖ ًض٤و ا٠َُٔٔ رل٤َو اُووإٓ اُؼظ٤ْ .29

ث٤وٝد ، كاه اُلٌو  )(ٛـ774د )أٍبػ٤َ ثٖ ػٔو ثٖ ًض٤و اُلٓشو٢ أثٞ اُللاء 

. (ٛـ1401، 

 :اُز٤ٜٔل ٩ثٖ ػجل اُجو .30

ٓظطل٠ : رؾو٤ن (ٛـ463د ،)أثٞ ػٔو ٣ٍٞق ثٖ ػجل هللا ثٖ ػجل اُجو اُ٘ٔو١ 

أُـوة ، ٝىاهح ػّٔٞ ا٧ٝهبف )ٓؾٔل ػجل اٌُج٤و اُجٌو١ – ثٖ أؽٔل اُؼ١ِٞ 

 .(ٛـ1387ٝاُشإٕٝ ا٩ٍال٤ٓخ ، 

 :اُز٘ج٤ـٚ .31

ػٔبك :، رؾو٤ن(ٛـ476د، )اثوا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ٍٞق اُل٤وٝى اثبك١ اُش٤واى١ 

 .(ٛـ1403ث٤وٝد ،ػبُْ اٌُزت ، ) 1اُل٣ٖ أؽٔل ؽ٤له ؽ

 :اُضٔو اُلا٢ٗ شوػ هٍبُخ اُو٤وٝا٢ٗ .32

 .(ث٤وٝد ،أٌُزجخ اُضوبك٤خ ، ثال)طبُؼ ػجل ا٤َُٔغ ا٥ث٢ االىٛو١ 

 :اُغبٓغ اُظؾ٤ؼ َُٖ٘ اُزوٓن١ .33

أؽٔل ٓؾٔل : رؾو٤ن (ٛـ279د، )ٓؾٔل ثٖ ػ٠َ٤ أثٞ ػ٠َ٤ اُزوٓن١ ا٢َُِٔ 

 .(ث٤وٝد ، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ، ثال)شبًو ٝآفوٕٝ 

 :اُغبٓغ ُٔؼٔو ثٖ هاشل .34

ث٤وٝد ، ) 2رؾو٤ن ؽج٤ت ا٧ػظ٢ٔ ، ؽ (ٛـ151د ،)ٓؼٔو ثٖ هاشل االىك١ 

 .(ٛـ1403أٌُزت ا٩ٍال٢ٓ ، 

 :اُغوػ ٝ اُزؼل٣َ .35
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د )ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ؽبرْ ٓؾٔل ثٖ ئكه٣ٌ أثٞ ٓؾٔل اُواى١ اُز٢ٔ٤ٔ 

 .(1952ّ/ٛـ1271كاه ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ، – ث٤وٝد ) 1ؽ (ٛـ327،

 :ؽبش٤خ اُلٍٞه٢ .36

ث٤وٝد ، كاه اُلٌو )ٓؾٔل ػ٤ِش : رؾو٤ن (ٛـ1230د ، )ٓؾٔل ػوكخ اُلٍٞه٢ 

 .(، ثال

 :ؽٞاش٢ اُشوٝا٢ٗ .37

 .(ثال- كاه اُلٌو – ث٤وٝد )، ػجل اُؾ٤ٔل اُشوٝا٢ٗ

 :ؽبش٤خ اُطؾطب١ٝ ػ٠ِ ٓواه٢ اُلالػ .38

ٓظو ، ) 3ؽ (ٛـ1231د،)أؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ئٍٔبػ٤َ اُطؾطب١ٝ اُؾ٘ل٢ 

 .(ٛـ1318ٌٓزجخ اُجبه١ اُؾِج٢ ، 

 :ؽبش٤خ ئثٖ ػبثل٣ٖ .39

ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ) 2ؽ (ٛـ1252د، )ٓؾٔل أ٤ٖٓ اُش٤ٜو ثبثٖ ػبثل٣ٖ 

 .(ٛـ1386،

 :ؽبش٤خ اثٖ اُو٤ْ .40

 2ؽ ( ٛـ751د،)ٓؾٔل ثٖ اث٢ ثٌو ا٣ٞة اُيهػ٢ اثٞ ػجل هللا ثٖ ه٤ْ اُغٞى١ 

. (1995ّ/ ٛـ1415ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، )

 :ؽ٤ِخ اُؼِٔبء ك٢ ٓؼوكخ ٓناٛت اُلوٜبء .41

٣ب٤ٍٖ اؽٔل اثوا٤ْٛ : رؾو٤ن ( ٛـ507د، )ٓؾٔل ثٖ اؽٔل اُشبش٢ اُولبٍ 

. ( ٛـ1400كاه االههْ ، – ػٔبٕ، ٓإٍَخ اُوٍبُخ -ث٤وٝد) 1كهاكًخ، ؽ

 :ؽبش٤خ اُجغو٢ٓ .42

رو٤ًب، ك٣بهثٌو، أٌُزجخ )،  ( ٛـ1221د، )٤ٍِٔبٕ ثٖ ػٔو ثٖ ٓؾٔل اُجغو٢ٓ 

. (االٍال٤ٓخ، ثال

 :ٍٖ٘ اُلاههط٢٘ .43

ا٤َُل ػجلهللا : رؾو٤ن ( ٛـ385د، )ػ٢ِ ثٖ ػٔو اثٞ اُؾَٖ اُلاههط٢٘ اُجـلاك١ 

. (1966ّ/  ٛـ 1386ث٤وٝد، كاه أُؼوكخ، )ٛبشْ ٣ٔب٢ٗ أُل٢ٗ 

 :اُله أُقزبه .44

 2ؽ ( ٛـ1088د،)ػالء اُل٣ٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل اُؾظل٢ٌ اُؾ٘ل٢ 

. ( ٛـ1386ث٤وٝد، كاه اُلٌو، )

 :ك٤َُ اُطبُت ػ٠ِ ٓنٛت ا٩ٓبّ أُجغَ اؽٔل ثٖ ؽ٘جَ .45

ث٤وٝد، أٌُزت ) 2ؽ ( ٛـ1033د، )ٓوػ٢ ثٖ ٣ٍٞق اُؾ٘ج٢ِ اٌُو٢ٓ 

. ( ٛـ1389ا٩ٍال٢ٓ، 

 :اُوفظخ ك٢ روج٤َ ا٤ُل .46

ٓؾٔٞك ٓؾٔل : رؾو٤ن ( ٛـ381د، )ٓؾٔل ثٖ اثوا٤ْٛ ثٖ أُوو١ اثٞ ثٌو 

. ( ٛـ1408اُو٣بع، كاه اُؼبطٔخ ) 1اُؾلاك، ؽ

 :هٍبُخ اُو٤وٝا٢ٗ .47
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ث٤وٝد، كاه اُلٌو، )، ( ٛـ386د، )ػجلهللا ثٖ اث٢ ى٣ل اُو٤وٝا٢ٗ اثٞ ٓؾٔل 

. (ثال

 :اُوٝع أُوثغ .48

اُو٣بع، ٌٓزجخ )، ( ٛـ1051د، )ٓ٘ظٞه ثٖ ٣ٌٞٗ ثٖ اكه٣ٌ اُجٜٞر٢ 

. ( ٛـ1390اُو٣بع اُؾل٣ضخ، 

 :هٝػخ اُطبُج٤ٖ ٝػٔلح أُلز٤ٖ .49

ث٤وٝد، أٌُزت ) 2ؽ ( ٛـ676د، )٣ؾ٠٤ ثٖ شوف ثٖ ٓو١ ا١ُٝٞ٘ اثٞ ىًو٣ب 

. ( ٛـ1405ا٩ٍال٢ٓ، 

 :ىاك ا٤َُٔو ك٢ ػِْ اُزل٤َو .50

ث٤وٝد، أٌُزت ) 3ؽ ( ٛـ597د، )ػجلاُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل اُغٞى١ 

. ( ٛـ1404ا٩ٍال٢ٓ، 

 :ٍٖ٘ اث٢ كاٝك .51

ٓؾٔل : رؾو٤ن  ( ٛـ275د، )٤ٍِٔبٕ ثٖ االشؼش اثٞ كاٝك اَُغَزب٢ٗ االىك١ 

. (ث٤وٝد، كاه اُلٌو، ثال)ٓؾ٢ اُل٣ٖ ػجل اُؾ٤ٔل 

 :ٍٖ٘ اُلاه٢ٓ .52

كٞاى اؽٔل : رؾو٤ن (ٛـ255د، )ػجلهللا ثٖ ػجلاُوؽٖٔ اثٞ ٓؾٔل اُلاه٢ٓ 

. ( ٛـ1407ث٤وٝد، كاه اٌُزبة اُؼوث٢ ، ) 1فبُل اَُجغ اُؼ٢ِٔ، ؽ-ىٓو٢ُ

 :اَُٖ٘ اٌُجوٟ .53

ٓؾٔل : رؾو٤ن ( ٛـ458د، )اؽٔل ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٠ٍٞٓ اثٞ ثٌو اُج٤ٜو٢ 

. (1994ّ/  ٛـ 1414ٌٓخ أٌُوٓخ، ٌٓزجخ كاه اُجبى، )ػجلاُوبكه ػطب 

 :اَُٖ٘ اٌُجوٟ .54

ػجلاُـلبه . رؾو٤ن ك ( ٛـ303د، )اؽٔل ثٖ شؼ٤ت اثٞ ػجل اُوؽٖٔ اَُ٘بئ٢ 

 1411ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ) ٤ٍ1ل ًَو١ٝ ؽَٖ، ؽ– ٤ٍِٔبٕ اُج٘لاه١ 

. (1991ّ/ٛـ

 :ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٚ .55

ٓؾٔل كإاك ػجل اُجبه٢ : رؾو٤ن ( ٛـ275د، )ٓؾٔل ثٖ ٣ي٣ل اثٞ ػجلهللا اُوي٢٘٣ٝ 

. (ث٤وٝد، كاه اُلٌو، ثال)

 :(أُغزج٠)ٍٖ٘ اَُ٘بئ٢  .56

ػجلاُلزبػ اثٞؿلح، : رؾو٤ن ( ٛـ303د )اؽٔل ثٖ شؼ٤ت اثٞ ػجل اُوؽٖٔ اَُ٘بئ٢ 

. (1986ّ/ ٛـ1406ؽِت، ٌٓزت أُطجٞػبد ا٩ٍال٤ٓخ، ) 2ؽ

 :شوػ اُيههب٢ٗ ػ٠ِ ٓٞؽأ ا٩ٓبّ ٓبُي .57

ث٤وٝد، كاه اٌُزت ) 1ؽ ( ٛـ1122د، )ٓؾٔل ػجلاُجبه٢ ثٖ ٣ٍٞق اُيههب٢ٗ 

. ( ٛـ1411اُؼ٤ِٔخ، 

 :شوػ ىثل اثٖ هٍالٕ .58

ث٤وٝد، كاه أُؼوكخ، )،  ( ٛـ1004د، )ٓؾٔل ثٖ اؽٔل اُو٢ِٓ االٗظبه١ 

. (ثال
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 : شوػ ٍٖ٘ اثٖ ٓبعٚ .59

اُٜ٘ل، ًوارش٢، هل٢ٔ٣ ًزت فبٗخ، )كقواُل٣ٖ اُل١ِٞٛ + ػجلاُـ٢٘ + ا٤َُٞؽ٢ 

. (ثال

 :شوػ اُؼٔلح ك٢ اُلوٚ .60

ٍؼٞك . ك: رؾو٤ن (ٛـ727د، )اؽٔل ثٖ ػجلاُؾ٤ِْ ثٖ ر٤ٔ٤ٚ اُؾوا٢ٗ اثٞ اُؼجبً 

. ( ٛـ1413اُو٣بع ، ٌٓزجخ اُؼج٤ٌبٕ، ) 1طبُؼ اُؼط٤شبٕ، ؽ

 :شوػ كزؼ اُول٣و .61

 . (ث٤وٝد، كاه اُلٌو، ثال) 2ؽ ( ٛـ681د،  )ٓؾٔل ثٖ ػجلاُٞاؽل ا٤َُٞا٢ٍ 

 :اُشوػ اٌُج٤و .62

ث٤وٝد، )اؽٔل ػ٤ِش : رؾو٤ن ( ٛـ1201د، )٤ٍل١ اؽٔل اُلهك٣و اثٞ اُجوًبد 

. (كاه اُلٌو، ثال

 :شوػ ٓؼب٢ٗ االصبه .63

: رؾو٤ن  ( ٛـ321د، )اؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٍالٓخ ثٖ ػجلأُِي ثٖ ٍِٔخ اثٞ عؼلو 

. ( ٛـ1399ث٤وٝد، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، ) 1ٓؾٔل ىٛو١ اُ٘غبه، ؽ

 :شوػ ا١ُٝٞ٘ ػ٠ِ طؾ٤ؼ َِْٓ .64

ث٤وٝد ، كاه ) 2ؽ (ٛـ676د، )أثٞ ىًو٣ب ٣ؾ٠٤ ثٖ شوف ثٖ ٓو١ ا١ُٝٞ٘ 

 .(ٛـ1392ئؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، 

 :طؾ٤ؼ اُجقبه١ .65

ٓظطل٠ : رؾو٤ن (ٛـ256د،)ٓؾٔل ثٖ ئٍٔبػ٤َ أثٞ ػجل هللا اُجقبه١ اُغؼل٢ 

 .(1987ّ/ٛـ1407ث٤وٝد ،كاه اثٖ ًض٤و ، ) 3أك٣ت اُجـب ؽ

 :طؾ٤ؼ َِْٓ .66

ٓؾٔل : رؾو٤ن (ٛـ261د، )َِْٓ ثٖ اُؾغبط أثٞ اُؾ٤َٖ اُوش٤و١ ا٤َُ٘بثٞه١ 

 .(ث٤وٝد ، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ، ثال)كإاك ػجل اُجبه٢ 

 :طؾ٤ؼ اثٖ ؽجبٕ .67

شؼ٤ت : رؾو٤ن (ٛـ354د، )ٓؾٔل ثٖ ؽجبٕ ثٖ أؽٔل أثٞ ؽبرْ اُز٢ٔ٤ٔ اُجَز٢ 

 .(1993ّ/ٛـ1414ث٤وٝد ، ٓإٍَخ اُوٍبُخ ، ) 2ؽ، االهٗٞؤؽ

 :اُؼؼلبء ُِؼو٢ِ٤ .68

ػجل أُؼط٢ : ، رؾو٤ن(ٛـ32د، )أثٞ عؼلو ٓؾٔل ثٖ ػٔو ثٖ ٠ٍٞٓ اُؼو٢ِ٤ 

. (1984ّ/ٛـ1404ث٤وٝد ، كاه أٌُزجخ اُؼ٤ِٔخ ، )أ٤ٖٓ هِؼغ٢ 

 :اُؼؼلبء ٝأُزو٤ًٖٝ ٩ثٖ اُغٞى١ .69

ػجل : رؾو٤ن (ٛـ579د ،)ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ اُغٞى١ أثٞ اُلوط 

 .(ٛـ1406ث٤وٝد ،كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ،) 1هللا اُوبػ٢، ؽ

 :اُؼؼلبء ٝأُزو٤ًٖٝ َُِ٘بئ٢ .70

ؽِت ، ) 1ؽ، ٓؾٔٞك ئثوا٤ْٛ ىا٣ل: رؾو٤ن (ٛـ301د ،)أؽٔل ثٖ شؼ٤ت اَُ٘بئ٢ 

 .(ٛـ1369كاه اُٞػ٢ ،

 :اُؼَِ ٝ ٓؼوكخ اُوعبٍ .71
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ٝط٢ هللا ثٖ ٓؾٔل : رؾو٤ن (ٛـ241د ،)أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ أثٞ ػجل هللا اُش٤جب٢ٗ 

كاه اُقب٢ٗ، – اُو٣بع، أٌُزت ا٩ٍال٢ٓ – ث٤وٝد ) 1ػجبً، ؽ

 .(1988ّ/ٛـ1408

 :ػٕٞ أُؼجٞك .72

ث٤وٝد )2ؽ (ٛـ1329د، )ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓوظٞك اُؼظ٤ْ أثبك١ اثٞ اُط٤ت 

. (ٛـ1415،كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ، 

 :ؿو٣ت اُؾل٣ش ٩ثٖ اُغٞى١ .73

 (ٛـ597د، )أثٞ اُلوط ػجل اُوؽٖٔ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُغٞى١ 

 .(1985ّث٤وٝد ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ) 1ػجل أُؼط٢ أ٤ٖٓ هِؼغ٢ ؽ: رؾو٤ن

 :كزبٟٝ اَُـل١ .74

 2طالػ اُل٣ٖ اُ٘ب٢ٛ ؽ: رؾو٤ن (ٛـ461د، )ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ ٓؾٔل اَُـل١ 

 .(ٛـ1404كاه اُلوهبٕ، – ػٔبٕ، ٓإٍَخ اُوٍبُخ -ث٤وٝد)

 :كزؼ اُجبه١ شوػ طؾ٤ؼ اُجقبه١ .75

: رؾو٤ن (ٛـ852د، )أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽغو أثٞ اُلؼَ اُؼَوال٢ٗ اُشبكؼ٢ 

ث٤وٝد ، كاه أُؼوكخ ، )ٓؾ٢ اُل٣ٖ اُقط٤ت، – ٓؾٔل كإاك ػجل اُجبه٢ 

 .(ٛـ1379

 :كزؼ اُٞٛبة ثشوػ ٜٓ٘ظ اُطالة .76

 1ؽ (ٛـ926د، )ىًو٣ب ثٖ ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ىًو٣ب ا٧ٗظبه١ أثٞ ٣ؾ٠٤ 

 .(ٛـ1418ث٤وٝد ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، )

 :اُلوٝع .77

أثٞ اُيٛواء ؽبىّ : رؾو٤ن (ٛـ762د، )ٓؾٔل ثٖ ٓلِؼ أُول٢ٍ أثٞ ػجل هللا 

 .(ٛـ1418ث٤وٝد ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ، ) 1اُوبػ٢، ؽ

 :اُلٞاًٚ اُلٝا٢ٗ .78

ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ، )، (ٛـ1125د، )أؽٔل ثٖ ؿ٤ْ٘ ثٖ ٍبُْ اُ٘لوا١ٝ أُب٢ٌُ 

 . (ٛـ1415

 :ك٤غ اُول٣و شوػ اُغبٓغ اُظـ٤و .79

ٓظو،  أٌُزجخ أُظو٣خ ) 1ؽ (ٛـ1030د ،)ػجل اُوؤف أُ٘ب١ٝ اُشبكؼ٢ 

 .(ٛـ1356اٌُجوٟ ، 

 :اُوبًٓٞ أُؾ٤ؾ .80

 (.ث٤وٝد ، ثال)،  (ٛـ817د )ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة اُل٤وٝى أثبك١ اُش٤واى١ 

 :اُوٞا٤ٖٗ اُلو٤ٜخ ٩ثٖ عي١ .81

ث٤وٝد ، كاه االههْ  ،  ) (ٛـ741د )ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ عي١ اٌُِج٢ اُـوٗبؽ٢ 

 .(ثال

 :اٌُبك٢ ك٢ كوٚ اثٖ ؽ٘جَ .82

 5ى٤ٛو اُشب٣ٝش، ؽ: رؾو٤ن (ٛـ620د، )ػجل هللا ثٖ هلآخ أُول٢ٍ أثٞ ٓؾٔل 

 .(1988ّ/ٛـ1408ث٤وٝد ، أٌُزت ا٩ٍال٢ٓ ، )
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 :اٌُبَٓ ك٢ ػؼلبء اُوعبٍ .83

: رؾو٤ن (ٛـ365د، )ػجل هللا ثٖ ػل١ ثٖ ػجل هللا ثٖ ٓؾٔل أثٞ أؽٔل اُغوعب٢ٗ 

 .(1988ّ/ٛـ1409ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ، ) ٣3ؾ٠٤ ٓقزبه ؿيا١ٝ ،ؽ

 :ًزت ٝهٍبئَ ٝكزبٟٝ اثٖ ر٤ٔ٤خ ك٢ اُلوٚ .84

ػجل اُوؽٖٔ : رؾو٤ن (ٛـ728د، )أؽٔل ػجل اُؾ٤ِْ ثٖ ر٤ٔ٤خ اُؾوا٢ٗ أثٞ اُؼجبً 

 .(ٌٓخ ، ٌٓزجخ اثٖ ر٤ٔ٤خ ، ثال)ٓؾٔل هبٍْ اُؼبط٢ٔ 

 :ًشبف اُو٘بع ػٖ ٓزٖ ا٩ه٘بع .85

ٛالٍ ٓظ٤ِؾ٢ : رؾو٤ن (ٛـ1051د، )ٓ٘ظٞه ثٖ ٣ٌٞٗ ثٖ اكه٣ٌ اُجٜٞر٢ 

 .(ٛـ1402ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ، )ٓظطل٠ 

 :ًلب٣خ اُطبُت .86

: رؾو٤ن (ٛـ939د، )ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل فِق أُ٘ٞك٢ أثٞ اُؾَٖ أُب٢ٌُ 

. (ٛـ1412ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ، )٣ٍٞق اُش٤ـ ٓؾٔل اُجوبػ٢ 

 :َُبٕ اُؼوة .87

ث٤وٝد ، كاه ) 1ؽ (ٛـ711د، )ٓؾٔل ثٖ ٌٓوّ ثٖ ٓ٘ظٞه االكو٣و٢ أُظو١ 

 .(طبكه ، ثال

 :أُجلع .88

ث٤وٝد )، (ٛـ884د، )ئثوا٤ْٛ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا ثٖ ٓلِؼ اُؾ٘ج٢ِ أثٞ اٍؾبم

 .(ٛـ1400،أٌُزت ا٩ٍال٢ٓ، 

 :أُجَٞؽ  .89

ث٤وٝد ، كاه أُؼوكخ  )(ٛـ490د، )ٓؾٔل ثٖ أث٢ ٍَٜ اَُوف٢َ أثٞ ثٌو 

 .(ٛـ1406،

 :أُغوٝؽ٤ٖ .90

ؽِت )ٓؾٔٞك ئثوا٤ْٛ ىا٣ل : رؾو٤ن (ٛـ354د، )أثٞ ؽبرْ ٓؾٔل ثٖ ؽجبٕ اُجَز٢ 

 .(، كاه اُٞػ٢ ، ثال

 :ٓغٔغ اُيٝائل ٝ ٓ٘جغ اُلٞائل .91

-ث٤وٝد، كاه اُو٣بٕ ُِزواس- اُوبٛوح)، (ٛـ807د، )ػ٢ِ ثٖ أث٢ ثٌو ا٤ُٜض٢ٔ 

 .(ٛـ1407كاه اٌُزبة اُؼوث٢، 

 :أُغٔٞع شوػ أُٜنة .92

ٓؾٔٞك : رؾو٤ن (ٛـ676د، )ٓؾ٢ اُل٣ٖ ثٖ شوف ثٖ ٓو١ ا١ُٝٞ٘ أثٞ ىًو٣ب 

 .(1996ّ/ٛـ1417ث٤وٝد،كاه اُلٌو ،  ) 1ٓطوؽ٢، ؽ

 :ٓقزبه اُظؾبػ .93

ٓؾٔٞك فبؽو : رؾو٤ن (ٛـ721د، )ٓؾٔل ثٖ اث٢ ثٌو ثٖ ػجل اُوبكه اُواى١ 

 .(1995ّ/ٛـ1415ث٤وٝد ، ٌٓزجخ ُج٘بٕ ٗبشوٕٝ ، ؽجؼخ عل٣لح ، )

 :ٓقزظو اُقوه٢ .94

ى٤ٛواُشب٣ٝش : رؾو٤ن (ٛـ334د، )أثٞ اُوبٍْ ػٔو ثٖ اُؾ٤َٖ اُؾيه٢

 .(ٛـ1403ث٤وٝد،أٌُزت ا٩ٍال٢ٓ،)3،ؽ
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 :أُلٝٗخ اٌُجوٟ .95

 (.ث٤وٝد ، كاه طبكه ، ثال)، (ٛـ179د، )ٓبُي ثٖ اٌٗ 

 :أَُزلهى ػٖ اُظؾ٤ؾ٤ٖ .96

ٓظطل٠ : رؾو٤ن (ٛـ405د، )ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا أثٞ ػجل هللا اُؾبًْ ا٤َُ٘بثٞه١ 

 .(1990ّ/ٛـ1411ث٤وٝد ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ  ،) 1ػجل اُوبكه ػطب، ؽ

 :َٓ٘ل أؽٔل .97

ٓظو ، ٓإٍَخ هوؽجخ ،  )(ٛـ241د، )أؽٔل ثٖ ؽ٘جَ أثٞ ػجل هللا اُش٤جب٢ٗ 

 .(ثال

 :َٓ٘ل اُجياه .98

ٓؾلٞظ . ك: رؾو٤ن (ٛـ292د، )أثٞ ثٌو اؽٔل ثٖ ػٔوٝ ثٖ ػجل اُقبُن اُجياه 

ٌٓزجخ اُؼِّٞ - أُل٣٘خ، ٓإٍَخ ػِّٞ اُووإٓ– ث٤وٝد ) 1اُوؽٖٔ ى٣ٖ هللا، ؽ

 (.1409ٝاُؾٌْ، 

 :َٓ٘ل اُو٣ٝب٢ٗ .99

أ٣ٖٔ ػ٢ِ أثٞ :رؾو٤ن(ٛـ307د، )ٓؾٔل ثٖ ٛبهٕٝ اُو٣ٝب٢ٗ اثٞ ثٌو

. (ٛـ1416اُوبٛوح ،ٓإٍَخ هوؽجخ، )٣ٔب٢ٗ

 :ـ َٓ٘ل اُشبكؼ100٢

ث٤وٝد ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ )،  (ٛـ204د )ٓؾٔل ثٖ اكه٣ٌ أثٞ ػجل هللا اُشبكؼ٢ 

 .(، ثال

 :َٓ٘ل اُط٤ب٢َُ .100

ث٤وٝد ،  )(ٛـ204د، )٤ٍِٔبٕ ثٖ كاٝك أثٞ كاٝك اُلبه٢ٍ اُجظو١ اُط٤ب٢َُ 

 .(كاه أُؼوكخ ، ثال

 :َٓ٘ل أث٢ ٣ؼ٢ِ .101

: رؾو٤ن ( ٛـ307د، )أؽٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ أُض٠٘ أثٞ ٣ؼ٠ِ أُٞط٢ِ اُز٢ٔ٤ٔ 

 .(1984ّ/ٛـ1404كٓشن ، كاه أُإٔٓٞ ُِزواس، ) 1ؽ٤َٖ ٤ٍِْ أٍل ؽ

 :أُظجبػ ا٤ُ٘ٔو .102

ث٤وٝد ، أٌُزت اُؼ٤ِٔخ  )( ٛـ770د، )أؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ أُوو١ اُل٢ٓٞ٤ 

 .(، ثال

 :ٓظ٘ق أثٖ اث٢ ش٤جخ .103

ًٔبٍ ٣ٍٞق : رؾو٤ن (ٛـ235د، )أثٞ ثٌو ػجل هللا ثٖ ٓؾٔل ثٖ أث٢ ش٤جخ اٌُٞك٢ 

 .(ٛـ1409اُو٣بع، ٌٓزجخ اُوشل ،) 1اُؾٞد ؽ

 :أُطِغ ػ٠ِ أثٞاة أُو٘غ .104

ٓؾٔل ثش٤و : رؾو٤ن (ٛـ709د، )ٓؾٔل ثٖ أث٢ اُلزؼ اُجؼ٢ِ اُؾ٘ج٢ِ أثٞ ػجل هللا 

 .(1981ّ/ٛـ1401ث٤وٝد ، أٌُزت ا٩ٍال٢ٓ ، )االكُج٢ 

 :أُؼغْ اٌُج٤و .105

ؽٔل١ ثٖ : رؾو٤ن ( ٛـ360د، )٤ٍِٔبٕ ثٖ أؽٔل ثٖ أ٣ٞة اثٞ اُوبٍْ اُطجوا٢ٗ 

 . (1983ّ/ٛـ1404أُٞطَ ، ٌٓزجخ اُؼِّٞ ٝ اُؾٌْ ، ) 2ػجل أُغ٤ل اَُِل٢، ؽ
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 :أُـوة ك٢ رور٤ت أُؼوة .106

: رؾو٤ن (ٛـ610د، )أثٞ اُلزؼ ٗبطو اُل٣ٖ ثٖ ػجل ا٤َُل ثٖ ػ٢ِ ثٖ أُطوى 

ؽِت ، ٌٓزجخ أٍبٓخ ثٖ ى٣ل ، ) 1ٓؾٔٞك كبفٞه١ ٝػجل أُغ٤ل أُقزبه ؽ

1979ّ). 

 :أُـ٢٘ .107

ث٤وٝد ، كاه ) 1ؽ (ٛـ620د، )ػجل هللا ثٖ أؽٔل ثٖ هلآخ أُول٢ٍ أثٞ ٓؾٔل 

 .(ٛـ1405اُلٌو ، 

 :ٓـ٢٘ أُؾزبط .108

 (.ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ، ثال )(ٛـ977د، )ٓؾٔل اُقط٤ت اُشوث٢٘٤ 

 :أُولٓخ اُؾؼو٤ٓخ ك٢ كوٚ اُشبكؼ٤خ .109

ٓبعل اُؾ١ٞٔ، :رؾو٤ن (ٛـ1033د، )ػجل هللا ػجل اُوؽٖٔ ثبكؼَ اُؾؼو٢ٓ 

 .(ٛـ1413كٓشن ،اُلاه أُزؾلح، )2ؽ

 :ٓ٘به اَُج٤َ .110

 2ػظبّ هِؼغ٢، ؽ: رؾو٤ن (ٛـ1353د، )ئثوا٤ْٛ ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٍبُْ ثٖ ػ٣ٞبٕ 

 .(ٛـ1405اُو٣بع ، ٌٓزجخ أُؼبهف ، )

 :أُ٘زو٠ الثٖ اُغبهٝك .111

ػجل هللا : رؾو٤ن (ٛـ307د، )ػجل هللا ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُغبهٝك أثٞ ٓؾٔل ا٤َُ٘بثٞه١ 

 .(1988ّ/ٛـ1408ث٤وٝد ، ٓإٍَخ اٌُزبة اُضوبك٤خ ، ) 1ثٖ ػٔو اُجبهٝك١، ؽ

 :ٜٓ٘بط اُطبُج٤ٖ ٝػٔلح أُلز٤ٖ .112

 (.ث٤وٝد ، كاه أُؼوكخ ، ثال )(ٛـ676د، )٣ؾ٠٤ ثٖ شوف ثٖ ٓو١ ا١ُٝٞ٘ 

 :أُٜ٘ظ اُو٣ْٞ .113

، (ٛـ974د، )أؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ؽغو ا٤ُٜض٢ٔ اَُؼل١ االٗظبه١ 

 .(ث٤وٝد ، ثال)

 :أُٜنة .114

ث٤وٝد ، كاه )، (ٛـ476د، )ئثوا٤ْٛ ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٣ٍٞق اُش٤واى١ أثٞ اٍؾبم 

 .(اُلٌو ، ثال

 :ٓٞاٛت اُغ٤َِ .115

ث٤وٝد ، كاه ) 2ؽ (ٛـ954د، )ٓؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ أُـوث٢ أثٞ ػجل هللا 

 .(ٛـ1389، –اُلٌو 

 :أُٞؽأ  .116

ٓؾٔل كإاك ػجل اُجبه٢ : رؾو٤ن (ٛـ179د، )ٓبُي ثٖ أٌٗ أثٞ ػجل هللا ا٧طجؾ٢ 

 .(ٓظو ،كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢ ، ثال)

 :ٗظت اُوا٣خ  .117

ٓؾٔل ٣ٍٞق : رؾو٤ن (ٛـ762: د)ػجل هللا ثٖ ٣ٍٞق أثٞ ٓؾٔل اُؾ٘ل٢ اُي٣ِؼ٢ 

 .(ٛـ1357ٓظو ، كاه اُؾل٣ش ، )اُج٘ٞه١ 

 :ٜٗب٣خ اُي٣ٖ .118
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 1ؽ (ٛـ1316د، )ٓؾٔل ثٖ ػٔو ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٗٞه١ اُغب١ٝ أثٞ ػجل أُؼط٢ 

 .(ث٤وٝد ، كاه اُلٌو ، ثال)

 :٤َٗ ا٧ٝؽبه .119

 .(1973ّث٤وٝد ، كاه اُغ٤َ ،  )(ٛـ1255د، )ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ ثٖ ٓؾٔل اُشًٞب٢ٗ 

 :ا٤ٍُٞؾ .120

أؽٔل ٓؾٔٞك : رؾو٤ن (ٛـ505د، )ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل اُـيا٢ُ أثٞ ؽبٓل 

. (ٛـ1417اُوبٛوح ، كاه اَُالّ ، ) 1ٓؾٔل ٓؾٔل صبٓو، ؽ– ئثوا٤ْٛ 

 

 -:ادلىسىعاث

ا٣ٌُٞذ ،ٓطجؼخ أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ، ) 1أٍُٞٞػخ اُلو٤ٜخ ا٣ٌُٞز٤خ، ؽ .121

 .(1987ّ/ٛـ1408

 
 :انرسائم اجلامعيه 

كؼَ اُؼِْ اُشوػ٢ ٝأؽٌبٓٚ ك٢ اُلوٚ ا٩ٍال٢ٓ، أؽوٝؽخ كًزٞهاٙ ُِطبُت  .122

٤ًِخ اُؼِّٞ – أٌٗ ٓؾٔل عبٍْ أُشٜلا٢ٗ، ؿ٤و ٓ٘شٞه، ك٢ عبٓؼخ ثـلاك

 .(2005ّ/ٛـ1425– ثـلاك  )ا٩ٍال٤ٓخ، 

 
   

 

 
 
 
 


