
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلّؼُح اٌؼٍُّح اٌسؼىدَح ٌٍسٕح وػٍىِها
 ٔذوج ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح

 )اٌىالغ، اٌرطىَش، ادلؼىلاخ(
 

 تأصيل ترمجة السنة والسرية انلبوية
 من خالل القواعد الفقهية

 

 :إػذاد
 اٌذورىس سؼُذ تٓ دسني اٌمذطاين

 أسرار اٌفمٗ ادلساػذ تمسُ اٌذساساخ اإلسالُِح واٌؼشتُح
 ادلٍه فهذ ٌٍثرشوي وادلؼادْ جاِؼح



 (2)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ادلمذِح
 

فئْ ٌٍزشمجخ أمهُةخ  احلّذ هلل واٌقٗح واٌغَٗ ًٍّ سعىي اهلل وًٍّ آٌٗ وفؾجٗ وِٓ واٖٖ وثْذ، 
خقىفًب يف ٘زٖ اٌْقش اٌزٌ ارغِ فُٗ رلبي اٖرقبي ثُت إٌةبط،  يف ؽُبح اٌؾْىة؛  ثبسّص ًاثبٌغخ ودوس

ومل رمزقش اٌزشمجخ ٍّةً  ىَ واٌضمبفبد ِٓ ؽْت ِخش، اٌٍْاٌىعبئً يف ٔمً  أَُّوأفجؾذ اٌزشمجخ 
 ودَٓ ورمُٕخ وأدة وغَت٘ب. بدلزقواخ ِٓ عُبع بٖدُِْت، ثً مشٍذ مجُِ اجمل رلبي

؛ إر َزغبثك أً٘ اٌىفش واٌجبىً يف رشمجخ خبفخ ورَهش أمهُخ اٌزشمجخ وخيش٘ب يف رشمجخ اٌٍْىَ اٌذَُٕخ
اعت ًٍّ ادلغٍُّت أورب يف ادلجبدسح إىل رشمجةخ ّمُةذ ُ   ّمبئذُ٘ ؤؾش٘ب ثُت إٌبط، وٕ٘ب َقجؼ اٌى

 ُ٘وى  فهُ أفؾبة اٌذَٓ احلك، إٌبعخ جلُِّ اٌذَبٔبد، لبي رْبىل: ؛ ثُت إٌبط وٍّىَ دَٕهُ ؤؾش٘ب
ًَ اٌَِّزٌ ُٗ َأْسس  ِٓ ِتاٌُْهذ ي س ُسىٌَ ُٖ اٌْذ كِّ و ِدَ ِٓ ػ ًٍَ ٌُُِْظِهش  ِٗ اٌذَِّ ٖ  و ٌَْى ُوِّ ُّْش َوِش َْاٌْ ودَٕةهُ   ، (1)ِشُوى

ًّْبَ ٌٍٕبط مجًُْب جبُِّ ٌغب ُ وأعٕبعهُ، لبي رْبىل:  ِٗ س ُسىُي ِإٍِّٔ إٌَّاُس َأَُّه ا َ ا ُل ُْ اٌَّ ُُْى ًُِّؼا ِإٌَ  ج 

،
ِِيَ  ِ ا ت ٍِّْغ اٌشَُّسىُي َأَُّه ا َ إؾش ٘زا اٌذَٓ ثُت إٌبط، لبي رْبىل: وّب أْ ادلغٍُّت ِيبٌجىْ ث (2)  ُأْٔو

ْٓ ِإٌَُْه  ْْ س تِّه  ِِ ُْ و ِإ ٌَ ًْ ّ ا ذ ْفؼ  ُٗ ت َّْغد  َف ِسس اٌَر 
(3)

ُٖ ِور اٌب ولبي رْبىل:  ، ِ ٌْٕ ا  إٌَّاس  ٌُِرْخِشج  ِإٌَُْه  َأْٔ
 ٓ ّ اِخ ِِ ِْ إٌُّىِس ِإًٌَ اٌظٍُُّ ُْ ِتِإْر ِِ ِصش اِط ِإًٌَ س تِِّه َِِ ُِِّذ اٌْؼ   . (4)اٌْذ 

 ،رٍّْهباٌمذسح ًٍّ  ٌُذَهاٌْشثُخ، وٌُظ اٌٍغخ  ىَْْشف ًٖا ِٓ ادلغٍُّت وِٓ عهخ أخشي فئْ وضَت
 .وُ٘ يف ؽبعخ إىل رشمجخ اٌٍْىَ اٌؾشُّخ إٌُهُ ٌزفمهىا يف دَٕهُ وَْجذوا اهلل ًٍّ ثقَتح

سوي اٌجخبسٌ يف فؾُؾٗ ًٍِْمب ّٓ ؛ وْمهُخ اٌزشمجخ يف إثٗٓ ٘زا اٌذَٓ اعزخذِهب سعىي اهلل 
أِشٖ أْ َزٍُْ وزبة اٌُهىد ؽىت وزجُذ ٌٍةٕيب   أْ إٌيب  ٓ صبثذ، ّٓ صَذ ثٓ صبثذخبسعخ ثٓ صَذ ث

 ٌُٗ(5)وزجٗ، وألشأرٗ وزجهُ إرا وزجىا إ
  . 

رشمجخ عٕخ  - ثْذ رشمجخ ِْبين اٌمشآْ ورفغَتٖ –وإرا وبٔذ رشمجخ اٌٍْىَ اٌؾشُّخ ِهّخ، فئْ أمههب 
ُ٘ةذٌ إىل فةشاه    ؛ فهٍ ادلفغشح ٌٍمشآْ وادلجُٕخ ٌٓؽىبَ،إٌيب  ِٓ اّزقُ صلً، وِٓ دتغه هبب 

                                      
 (.33اٌزىثخ آَخ )(      1)

 (.33اٌزىثخ آَخ )(      2)

 (.76ادلبئذح آَخ )(      3)

 (.1إثشاُُ٘ آَخ )(      4)

 (.666(، )ؿ7195مجبْ واؽذ؟ ؽذَش سلُ )فؾُؼ اٌجخبسٌ وزبة اْؽىبَ، ثبة رشمجخ احلىبَ وً٘ جيىص رش(  5)



 (3)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

َذّى وبْ وِب إٌجٍُخ وثُبْ أخٗلٗ اٌَُّْخ وففبرٗ  رشمجخ عَتح اٌشعىي ِٓ ادلهُ أَنًب ِغزمُُ. و
 .إٌُٗ اٌشمحخ واٌْذي وأؽغبْ

ين مل ْوْمهُخ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ اخزشد اٌىزبثخ يف اٌزأفًُ ذلب ِٓ خٗي اٌمىاّذ اٌفمهُخ؛ 
رْيةٍ   أعذ ِٓ اّزٌت ثبٌزأفًُ ِٓ ٘زا اجلبٔت، وْْ اٌزأفًُ ِٓ خٗي اٌمىاّذ اٌفمهُخ ِهُ؛ فهٍ

لةبي  واٌزأفًُ ِٓ خٗذلب َىىْ ِٕنجيًب ٖ رٕبلل فُةٗ،  رقىسًا ّبًِب ّٓ ِمبفذ اٌؾشَْخ وأعشاس٘ب، 
ِؾزٍّخ ٍّةً   ،َُّّخ ادلذدوضَتح اٌْذد  ،لىاّذ وٍُخ فمهُخ عٍٍُخ :واٌمغُ اٌضبين)): سمحٗ اهلل اٌمشايف

وثمذس أؽبىخ هبب ََْةُ لةذس    ،و٘زٖ اٌمىاّذ ِهّخ يف اٌفمٗ َُّّخ إٌفِ... أعشاس اٌؾشُ وؽىّٗ
وِٓ مةجو اٌفمةٗ   ... ىؾفورزنؼ ِٕب٘ظ اٌفزبوي وُر ،ْشفوََهش سؤك اٌفمٗ وَُ ،اٌفمُٗ وَؾشف

 ذ ّٕذٖ ِب رٕبلل ّٕةذ غةَتٖ  واحت ،ثمىاّذٖ اعزغٌت ّٓ ؽفٌ أوضش اجلضئُبد ٖٔذساعهب يف اٌىٍُبد
وأؾشػ فذسٖ دلب أؽشق  ،وؽقً ىٍجزٗ يف ألشة اْصِبْ ،وأعبة اٌؾبعِ اٌجُْذ ورمبسة ،ورٕبعت

 .(1)((فُٗ ِٓ اٌجُبْ
 اٌجؾش إىل: ِمذِخ، وعجْخ ِجبؽش، وخبدتخ. ولذ لغّذ

 : فمذ مّٕزهب: اٖفززبؽُخ، وأمهُخ ادلىمىُ، وخيخ اٌجؾش.ادلمذِحأِب 
 فهٍ: ادلثادسوأِا 

 .: لبّذح اٌىعبئً ذلب أؽىبَ ادلمبفذادلثذس األوي
 : لبّذح اٌنشس َُضاي.ادلثذس اٌثاين

 : لبّذح اٌنشس َذفِ ثمذس أِىبْ.ادلثذس اٌثاٌس
 .: لبّذح احلبعخ رًتي ًِتٌخ اٌنشوسح ّبِخ وبٔذ أو خبفخادلثذس اٌشاتغ

  : لبّذح َُمجً لىي ادلزشعُ ِيٍمًب.ادلثذس اخلاِس
 .: لبّذح اًٌّْ ادلزْذٌ أفنً ِٓ اٌمبفشسادسادلثذس اٌ

 : لبّذح اْفً إرا مل حيقً ثٗ ادلمقىد لبَ ثذٌٗ ِمبِٗ.ادلثذس اٌساتغ
 : فمذ أؽشد فُهب إىل ِب رىفٍذ إٌُٗ ِٓ ٔزبئظ خٗي ٘زٖ اٌجؾش.اخلامتحوأِب 

َىَ  يل رخشًا وأعأي اهلل اٌىشمي سة اٌْشػ اٌَُُْ أْ جيًْ ٍٍّّ خبٌقًب ٌىعهٗ اٌىشمي، وأْ جيٍْٗ
 اٌذَٓ، وأْ َٕفِ ثٗ ِٓ وزجٗ، أو اىٍِ ٍُّٗ.

                                      
 (.3و1/2اٌفشوق )(  1)



 (4)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 (1)ادلثذس األوي: لاػذج اٌىسائً ذلا أدىاَ ادلماصذ
 :اٌششح

ِب ٖ َزُ اٌىاعت إٖ ثٗ فهى زنّٓ ّذح لىاّذ، ِٕهب لبّذح )ر يف اٌؾشُ،  َُُ٘زٖ اٌمبّذح أفً ّ
زىفً إىل ِب َُٖ وً )وٌفٌ:  (هى ِيٍىةوً ِب أفنً إىل ادليٍىة ف)ش ّٕهب ثٍفٌ: ّْجوَُ (2) (واعت

(ادليٍىة إٖ ثٗ فهى ِيٍىة
(3)

 . 
وٌِْت اٌمبّذح: أْ اٌزىٍُف ٔىّبْ: أؽذمهب: ِمقىد يف ٔفغٗ، ِزنّٓ ٌٍّقبحل وادلفبعذ. واٌضبين: 
وعبئً إىل ادلمبفذ؛ أٌ ىشق ِفنُخ إٌُٗ. وؽىُ اٌىعبئً ؽىُ ِب أفنذ إٌُٗ ِٓ ادلمبفذ، فىعٍُخ 

(4)اٌىاعت واعجخ
ثؾٍء وبْ أِشًا ثٗ، ومبب ٖ َزُ إٖ ثٗ؛ ْْ اٌزٌ ؽشُ  ؛ فئرا أِش اهلل وسعىٌٗ  

(5)اْؽىبَ ٍُُّ ؽىُُ، ٍَُْ ِب َزشرت ًٍّ ِب ؽىُ ثٗ ًٍّ ّجبدٖ ِٓ ٌىاصَ وؽشوه وِزّّبد
 . 

وِٓ عهخ أخشي فئْ اٌىعبئً رزفبود يف اٌفنً حبغت رفبود ادلمبفذ؛ فبٌىعٍُخ إىل أفنً 
(6)رب أفنً ادلمبفذ، وّب أْ اٌىعٍُخ إىل ألجؼ ادلمبفذ رْزرب ألجؼ اٌىعبئًادلمبفذ رْز

 . 
 :األِثٍح

 فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح وأِضٍزهب وضَتح ِٕهب:
ادلؾٍ  :ادلؾٍ إىل اٌقٗح، ورلبٌظ اٌزوش، وفٍخ اٌشؽُ، وارجبُ اجلٕبئض، وغَت رٌه ِٓ اٌْجبداد -1

(7)إٌُهب داخً يف اٌْجبدح؛ ْٔٗ وعٍُخ إٌُهب
 . 

(8)إرا خفٍ ٍُّٗ ِىمِ إٌغبعخ ِٓ اٌضىة ٌضِٗ أْ َغغً اٌضىة وٍٗ -2
إٌغبعخ  ْْ اعزٕبة؛ 

 واعت، وٖ حيقً إٖ ثغغً اٌضىة وٍٗ، وِب ٖ َزُ اٌىاعت إٖ ثٗ فهى واعت.
إرا اؽزجهذ ٍُّٗ صوعزٗ ثبْعٕجُخ وعت ٍُّٗ اٌىف ّٓ اجلُِّ؛ ْْ اٌىف ّةٓ   -3
، وٖ حيقً إٖ ثبٌىف ّٓ صوعزٗ، فُؾشَ ٍُّٗ لشثبهنب؛ ْْ ِب ٖ واعت -و٘ى وهء اْعٕجُخ–احلشاَ 

                                      
  (.16(، اٌمىاّذ واْفىي اجلبِْخ ٌٍغْذٌ )ؿ2/33(، اٌفشوق ٌٍمشايف )1/46أَش: لىاّذ اْؽىبَ )  (1)

  (.16أَش: اٌمىاّذ واْفىي اجلبِْخ ٌٍغْذٌ )ؿ(  2)
 (.2/393أَش: اٌمىاّذ ٌٍّمشٌ )(  3)
 (.16(، اٌمىاّذ واْفىي اجلبِْخ ٌٍغْذٌ )ؿ3/171(، إَّٗ ادلىلُْت )2/33(، اٌفشوق ٌٍمشايف )1/46ؽىبَ )أَش: لىاّذ اْ(  4)
 (.16أَش: اٌمىاّذ واْفىي اجلبِْخ ٌٍغْذٌ )ؿ(  5)
 (.2/33(، اٌفشوق ٌٍمشايف )1/46أَش: لىاّذ اْؽىبَ )  (6)
 (.11أَش: اٌمىاّذ واْفىي اجلبِْخ ٌٍغْذٌ )ؿ(  7)
 (.2/44(، وزبة اٌمىاّذ ٌٍؾقٍت )1/243أَش: اجملّىُ ادلز٘ت ٌٍْٗئٍ )  (8)



 (5)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

(1)َزُ اٌىاعت إٖ ثٗ فهى واعت
 . 

 ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج:ذأصًُ ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح 
 ِٓ ىشَمُت:اٌزأفًُ ََهش 

 :فذ واٌىعبئً وفنٍهب. و٘ى ًٍّ وعهُت: اٌزأفًُ ثبٌَٕش إىل مسى ادلمباٌطشَك األوي
أْ اٌٍْىَ اٌؾشُّخ لغةّبْ:  ))ِٓ فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح : روش اثٓ عْذٌ سمحٗ اهلل األوياٌىجٗ 

أؽذمهب: ِمبفذ، وٍ٘ ٍُّ اٌىزبة واٌغٕخ. واٌضبين: وعبئً إٌُهب، ِضً ٍّىَ اٌْشثُخ ثأٔىاّهةب؛ فةئْ   
هّب ِْشفخ اٌىزبة واٌغٕخ وٍّىِهّب رزىلف أو َزىلف أوضش٘ب ًٍّ ِْشفخ ٍّىَ اٌْشثُخ، وٖ رزُ ِْشفز

(2)((إٖ هبب، فُىىْ اٖؽزغبي ثٍْىَ اٌْشثُخ ذلزا اٌغشك ربثًْب ٌٍٍْىَ اٌؾشُّخ
  . 

ّٓ َزىٍُ اٌْشثُخ، أِب اّْبعُ فئْ وعٍُزهُ إىل ِْشفخ اٌىزةبة واٌغةٕخ ٖ   ووِٗٗ سمحٗ اهلل فُ
 رزؾمك إٖ ثبٌزشمجخ.

 -وِٕهب اٌزشمجةخ –إٌُهب  وإرا وبْ ِْشفخ اٌىزبة واٌغٕخ ِٓ أَُّ ادلمبفذ، فئْ اٌىعبئً ادلفنُخ
 ِٓ أَُّ اٌىعبئً وأفنٍهب.

والزفبء أصشٖ واٖ٘زذاء هبذَٗ واٌزأعٍ ثٗ ِٓ أَُّ ادلمبفذ، لبي  : ارجبُ عٕخ إٌيب اٌىجٗ اٌثاين
َْ ٌََمْذرْبىل:  ُْ َوا ِٗ س ُسىِي ِفٍ ٌَُى ْٓ د س ٕ ٌح ُأْسى ٌج اٌَّ  ّ ٌِ َْ ٗ  َ ْشُجى َوا َ  اٌَّ َِ و اٌُْ ْى  اٌَّوٗ   و َرَووش   ِخش ا

َوِثرًيا
ُرْذ ِٓ أَُّ اٌىعبئً وأفنةٍهب،  أصشٖ  الزفبءو عٕخ إٌيب  إرجبُ، ووً وعٍُخ ِفنُخ إىل (3)

 إىل ٘زا ادلمقذ اٌَُُْ ٍ٘ اٌزشمجخ.ّْبعُ ا وعٍُخو
: اٌزأفًُ ِٓ خٗي لبّذح )ِب ٖ َزُ اٌىاعت إٖ ثٗ فهى واعةت( و٘ةى ٍّةً    اٌطشَك اٌثاين
 ٍك ثبدلغٍُّت، وآخش ِزٍْك ثبٌىفبس.وعهُت: وعٗ ِزْ

ِّ : ): أِب ِب َزٍْك ثبدلغٍُّت، فمذ لبي إٌيب اٌىجٗ األوي ُِ َفِشَض ٌح ػ ًٍَ ُو ٍْ َطٍَُة اٌِْؼ
ٍُ ٘ى اٌٍُْ ثأِش اهلل وهنُٗ؛ فُغةت ٍّةً    ، وادلشاد ثبٌٍُْ اٌىاعت يف ٘زا احلذَش (4)(ُِْسٍِ

اٌقٗح واٌقُبَ وضلى رٌه. وّب جيت ٍُّٗ أْ ٍَُْ هنٍ اهلل ٌُّزضٍٗ، ِضً وعىة اهلل ادلغٍُ أْ ٍَُْ أِش 

                                      
 (.395(، اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ1/244أَش: اجملّىُ ادلز٘ت ٌٍْٗئٍ )(      1)
 (.13أَش: اٌمىاّذ واْفىي اجلبِْخ ٌٍغْذٌ )ؿ(      2)
 (.21اْؽضاة آَخ )(      3)

(. وفؾؾٗ اٌْجبين 2491(، )ؿ224ِبعٗ يف عٕٕٗ، وزبة اٌغٕخ، ثبة فنً اٌٍّْبء واحلش ًٍّ ىٍت اٌٍُْ، ؽذَش سلُ )سواٖ اثٓ (      4)
 (. 1/44يف فؾُؼ عٕٓ اثٓ ِبعٗ )



 (6)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

(1)ٌُغزٕجٗ، ِضً ؽشِخ اٌضٔب واٌمزً واٌغشلخ وضلى رٌه
ووً ًّّ إرا وبْ واعجًب ًٍّ ادلغةٍُ وةبْ    ،

  رٍّْٗ واعجًب، وِٓ ألذَ ًٍّ ًّّ وعت ٍُّٗ ِْشفخ ِب َزٍْك ثٗ ِٓ أؽىبَ ؽشُّخ،
أمجبُ يف إؽُبء ٍّىَ اٌذَٓ واٌؾبفٍْ يف سعبٌزٗ ؽىةبٖ   اٌغضايل ؽىً))لبي اٌمشايف سمحٗ اهلل: 

أَنًب يف أْ ادلىٍف ٖ جيىص ٌٗ أْ َمذَ ًٍّ فًْ ؽىت ٍَُْ ؽىُ اهلل فُٗ؛ فّٓ ثبُ وعةت ٍُّةٗ أْ   
َزٍُْ ِب ُّٕٗ اهلل وؽشّٗ يف اٌجُِ، وِٓ آعش وعت ٍُّٗ أْ َزٍُْ ِب ؽشّٗ اهلل رْبىل يف أعبسح، وِٓ 

زٍُْ ؽىُ اهلل يف اٌمشاك، وِٓ فًٍّ وعت ٍُّٗ أْ َزٍُْ ؽىُ اهلل يف رٍةه  لبسك وعت ٍُّٗ أْ َ
 .(2)((اٌقٗح، ووزٌه اٌيهبسح ومجُِ اْلىاي واّّْبي

و٘زا اٌٍُْ اٌىاعت ٖ َزأرً وٖ َزُ يف ؽك ادلغٍُّت اّْبعُ إٖ ثبٌزشمجخ، وِب ٖ َزُ اٌىاعةت  
 إٖ ثٗ فهى واعت.
ًْىفبس؛ فئْ أعَٗ دَٓ ٌٍٕبط مجًُْب وّب لبي اهلل رْبىل: : أِب ِب َزٍْك ثبٌاٌىجٗ اٌثاين  َأَُّه ا َ ا ُل

ِٗ س ُسىُي ِإٍِّٔ إٌَّاُس ُْ اٌَّ ُُْى ًُِّؼا ِإٌَ (3) ج 
    ًواٌىاعت ًٍّ ادلغٍُّت إثٗٓ اٌىفبس دّىح أعةَٗ ٍّة

َِِي ِ ا ت ٍِّْغ اٌشَُّسىُي َأَُّه ا َ ا، لبي رْبىل: ُوعههب اٌقؾُؼ ثٗغًب َميِ اٌْزس وَمُُ احلغخ ٍُّه  ِإٌَُْه  ُأْٔ
ْٓ ْْ س تِّه  ِِ ُْ و ِإ ٌَ ًْ ّ ا ذ ْفؼ  ُٗ ت َّْغد  َف  . (4)ِسس اٌَر 

وّب أْ ِٓ اٌىاعت ًٍّ ادلغٍُّت إثيبي ؽجهبد اٌىفبس، ودفِ ثبىٍهُ، وسد إعبء ُ وىْٕهُ يف 
 أعَٗ.

وعت فمذ اعت إٖ ثٗ فهى واعت؛ وٍُّٗ ووً ٘زٖ اٌىاعجبد ٖ رزُ إٖ ثبٌزشمجخ، وِب ٖ َزُ اٌى
وعَترٗ، وثُةبْ زلبعةٓ    ًٍّ ادلغٍُّت رشمجخ ِْبين اٌمشآْ اٌىشمي ورفغَتٖ، ورشمجخ عٕخ اٌشعىي 

 أعَٗ؛ ٌزجٍغهُ اٌذّىح ًٍّ وعههب اٌقؾُؼ، وَْشفىا أعَٗ ًٍّ ؽمُمزٗ.
ٍمشآْ فهٍ عبئضح يف اْفً؛ ْٔٗ وأِب اٌزشمجخ ادلْٕىَخ ٌ))لبي اٌؾُخ زلّذ اثٓ ّضُُّت سمحٗ اهلل:  

ٖ زلزوس فُهب، ولذ جتت ؽُت رىىْ وعٍُخ إىل إثٗٓ اٌمشآْ وأعَٗ ٌغَت إٌبىمُت ثبٌٍغخ اٌْشثُخ؛ ْْ 
 .(5)((إثٗٓ رٌه واعت، وِب ٖ َزُ اٌىاعت إٖ ثٗ فهى واعت

                                      
 (.3/328(، رلّىُ اٌفزبوي )357أَش: اٌشعبٌخ )ؿ(      1)

 (.357(، وأَش اٌشعبٌخ )ؿ2/148اٌفشوق ٌٍمشايف )(      2)

 (.158اف آَخ )اّْش(      3)

 (.76ادلبئذح آَخ )(      4)

 (.1/37أفىي يف اٌزفغَت )(      5)



 (7)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

ٓ ذلُ اٌمذسح اٌىاعةْخ،  أِب ثبٌٕغجخ إىل وٖح اِْش وِ))ثٓ ثبص سمحٗ اهلل: اولبي اٌؾُخ ّجذاٌْضَض 
فٍُْهُ ِٓ اٌىاعت أوضش، وٍُّهُ أْ َجٍغىا اٌذّىح ِب اعزيبّىا ِٓ اْليبس ؽغت أِىبْ ثةبٌيشق  
ادلّىٕخ وثبٌٍغبد احلُخ اٌيت َٕيك هبب إٌبط، وجيت أْ َجٍغىا أِش اهلل ثزٍه اٌٍغبد ؽىت َقً دَٓ اهلل إىل 

 .(1)((غَت٘بوً أؽذ ثبٌٍغخ اٌيت َْشفهب، ثبٌٍغخ اٌْشثُخ وَ
ُٖ ِور اٌب ولبي سمحٗ اهلل يف لىٌٗ رْبىل:  ِ ٌْٕ ا ٓ  إٌَّاس  ٌُِرْخِشج  ِإٌَُْه  َأْٔ ّ اِخ ِِ ِْ إٌُّىِس ِإًٌَ اٌظٍُُّ  ِتِإْر

ُْ ِِ ِصش اِط ِإًٌَ س تِِّه َِِ ُِِّذ اٌْؼ  ووُف ميىٓ إخشاعهُ ثٗ ِٓ اٌٍَّبد إىل إٌىس وُ٘ ٖ ))لبي:   (2)اٌْذ 
ٍُُْ أٔٗ ٖ ثذ ِٓ رشمجخ رجُت ادلشاد ورىمؼ ذلُ ؽةك اهلل  ٖ َْشفىْ ِْ ٕبٖ، وٖ َفهّىْ ِشاد اهلل ِٕٗ؟ ف

 . (3)((عجؾبٔٗ إرا مل َزُغش ذلُ رٍُْ ٌغزٗ وإٌْبَخ هبب

                                      
 (.17اٌذّىح إىل اهلل وأخٗق اٌذّبح )ؿ(      1)

 (.1إثشاُُ٘ آَخ )(      2)

 (.8/252فزبوي اٌٍغٕخ اٌذائّخ )(      3)



 (8)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ادلثذس اٌثاين: لاػذج اٌضشس َُِاي
 :اٌششح

(1)٘زٖ اٌمبّذح إؽذي اٌمىاّذ اٌىٍُخ اٌىربي
ِٓ أثىاة اٌفمٗ  وٍ٘ لبّذح َُّّخ َُجٌت ٍُّهب وضَت ،

 .(3)((ال ضشس وال ضشاس)): وأفً ٘زٖ اٌمبّذح ٘ى لىي إٌيب .  (2)وِغبئً ٖ رىبد ُرؾقً
وٌِْت )اٌنشس َُضاي( أٌ جتت إصاٌزٗ؛ ْْ أخجبس يف وَٗ اٌفمهبء ٌٍىعىة، فُغت سفِ اٌنشس 

ؽشًّب، أِب اٌنشس ادلأروْ فُٗ  ٗأروْ فُادل. وادلشاد ثبٌنشس اٌزٌ َُضاي ٘ى اٌنشس غَت (4)وإصاٌزٗ ثْذ ولىّٗ
 .(5)ؽشًّب فٗ َذخً يف ٘زٖ اٌمبّذح؛ ِضً اٌمقبؿ واحلذود وعبئش اٌْمىثبد واٌزْبصَش

 فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح وأِضٍزهب وضَتح عذًا ِٕهب: :األِثٍح
َٕجٍت ًٍّ ٘زٖ اٌمبّذح وضَت ِٓ أثىاة اٌفمٗ ِضً اٌشد ثبٌُْت، ومجُِ أٔةىاُ اخلُةبساد،    -1

 .(6)ٍفبد، ودفِ اٌقبئً، ولزبي ادلؾشوُت واٌجغبح، ؤقت اْئّخ واٌمنبح، وغَت رٌهومّبْ ادلز
 .(7)إرا عٍو إٔغبْ ُِضاثٗ ًٍّ اٌيشَك اٌْبَ حبُش َنش ثبدلبسَٓ فئٔٗ َُضاي -2
ٖ جيىص ْؽذ أْ َهذَ ؽبئو غَتٖ، وإْ ٘ذِٗ فٗ جيىص ٌّخش أْ  َهذَ ؽبئيٗ ِمبثٍةخ  )) -3

 .(8)((اِْش إىل احلبوٌُزٌه، ثً ٍُّٗ أْ َشفِ 

                                      
(، اْؽجبٖ وإٌَةبئش  173(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغُىىٍ )ؿ1/333(، وزبة اٌمىاّذ ٌٍؾقٍت )1/41أَش: اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغجىٍ )(      1)

 (.94ٖثٓ صلُُ )ؿ
 وثْل اٌفمهبء جيًْ ؽذَش )ٖ مشس وٖ مشاس( اٌمبّذح اٌىٍُخ، وجيًْ لبّذح )اٌنشس َُضاي( ِزفشّخ ّٕهب.

(، اٌمىاّذ 1/216فمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )(، اٌمىاّذ ا258ٌ(، اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ2/993أَش: ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )
 (.493اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ

 (.2/991(، ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )173(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغُىىٍ )ؿ1/333أَش: وزبة اٌمىاّذ ٌٍؾقٍت )(      2)
(، واٌذاسليٍت يف 2617( )ؿ2341و2346سواٖ اثٓ ِبعٗ يف عٕٕٗ وزبة اْؽىبَ، ثبة ِٓ ثٌت يف ؽمٗ ِب َنش جببسٖ، ؽذَش سلُ )(      3)

 (.6/96(، واٌجُهمٍ يف اٌىربي )2/66(، واحلبوُ يف ادلغزذسن )3/77عٕٕٗ )
 (.2/39وفؾؾٗ اٌْجبين يف فؾُؼ عٕٓ اثٓ ِبعٗ ) 

 (.1/216) (، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽ258ٍٍُ(، اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ179ؽشػ اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضسلب )ؿ(      4)
 (.165(، ؽشػ اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضسلب )ؿ2/996ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )(      5)
(، اْؽجبٖ وإٌَةبئش  173(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغُىىٍ )ؿ1/335(، وزبة اٌمىاّذ ٌٍؾقٍت )1/41أَش: اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغجىٍ )(      6)

 (.94ٖثٓ صلُُ )ؿ
 (.1/216(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )258ّذ اٌفمهُخ اٌىٍُخ )ؿاٌىعُض يف إَنبػ اٌمىا(      7)
 (.565اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ(      8)



 (9)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج: ذأصًُ
 صٗصخ أوعٗ: ِٓخٗي ٘زٖ اٌمبّذح ِٓ زأفًُ اٌ

أْ اٌنشس والِ ًٍّ وضَت ِٓ ادلغٍُّت اّْبعُ؛ فهُ جيهٍىْ وضَتًا ِٓ أؽىةبَ   :اٌىجٗ األوي
فٗ  ٗ، شلب عٍْهُ َزخجيىْ يف ٍٍّبد اجلهً؛و٘ذَٗ وعَتر اٌؾشُ، وّب جيهٍىْ وضَتًا ِٓ عٕخ إٌيب 

وٖ اٌزىؽُذ ِةٓ اٌؾةشن،    احلٗي ِٓ احلشاَ، وٖ اٌغٕخ ِٓ اٌجذّخ، -يف وضَت ِٓ اْؽُبْ-َْشفىْ 
واٌغجت يف رٌه أهنُ مل َقٍهُ اٌٍُْ اٌؾشٍّ ثٍغخ َفهّىهنب، وٖ عجًُ إىل إصاٌخ ٘زا اٌنشس ّٕهُ إٖ 

 وعَترٗ إىل ٌغب ُ. ٌمشآْ، وعٕخ إٌيب ثزشمجخ اْؽىبَ اٌؾشُّخ، ورفغَت ا
وعَترٗ وضَتًا ِٓ اْخيبء اٌْمذَةخ؛ وزأوَةً    ؽىد ثْل رشمجبد عٕخ إٌيب  :اٌىجٗ اٌثاين

ِٓ  أو حتشَفهب، أو حتغُت اٌجذّخ، أو اٌذّىح إىل اٌزؾُِ، أو إٔىبس ثْل ِب فؼ ّٓ إٌيب  قفبداٌ
وضَتًا ِٓ اْخيبء اٌفمهُخ؛ وززجِ اٌشخـ وإْ أؽبدَش ختبٌف اٌْمً ثضّهُ، وضلى رٌه. وّب ؽىد 

 خبٌفذ اٌذًٌُ اٌقشَؼ اٌقؾُؼ.
وٖ و٘زا اٌنشس جيت أْ َُضاي، مشس ٘زٖ اٌزشمجبد َُُّ وخيَت ًٍّ دَٓ ٘ؤٖء ادلزشَعُ ذلُ، و

فهةُ عةٍف   ث وعٕخ سعىٌٗ  إٖ ثبٌزشمجخ رشمجخ فؾُؾخ ِجُٕخ ًٍّ وزبة اهلل زٗ عجًُ إىل إصاٌ
 ك ورشد ًٍّ أً٘ اٌجبىً.اِْخ، رىمؼ احل

وٖ ؽه أْ إٍهبس احلك ٌٍٕبط، وإصاٌخ مشس أً٘ اٌجذُ واْ٘ىاء ِٓ أفنً اّّْبي، لبي ؽةُخ  
وِضً أئّخ اٌجذُ ِٓ أً٘ ادلخبٌفخ ٌٍىزبة واٌغٕخ، أو اٌْجبداد ادلخبٌفخ ٌٍىزةبة  ))أعَٗ اثٓ رُُّخ: 

ادلغٍُّت... وٌىٖ ِٓ َمُّٗ اهلل ٌذفِ مةشس  واٌغٕخ؛ فئْ ثُبْ ؽبذلُ وحتزَش اِْخ ِٕهُ واعت ثبرفبق 
٘ؤٖء ٌفغذ اٌذَٓ، ووبْ فغبدٖ أَُّ ِٓ اعزُٗء اٌْذو ِٓ أً٘ احلشة؛ فئْ ٘ؤٖء إرا اعةزىٌىا مل  

(1)((َفغذوا اٌمٍىة وِب فُهب ِٓ اٌذَٓ إٖ رجًْب، وأِب أوٌئه فهُ َفغذوْ اٌمٍىة اثزذاًء
. 

ِٓ  هٍُُٔفُٗ، و هًٍُّ أعَٗ وىْٕاّْبعُ ىفبس اٌ٘غىَ يف ٘زا اٌْقش وُضش  :اٌىجٗ اٌثاٌس
عةَترٗ  و ، ويف ٘زا مشس َُُّ؛ فهى َمٍت احلمبئك وَؾىٖ فىسح أعَٗ وعةٕخ اٌةٕيب   إٌيب 

دَٕهُ وجيٍْهُ يف ؽَتح ِٓ أِشُ٘، ولذ َقذلىْ ثبىً  وَؾىػ ًٍّ ثْل ادلغٍُّت اّْبعُ ،لٗخٗوأ
 ٘ؤٖء اٌىفبس.

رَهش احلك، ورةربص زلبعةٓ    ً إىل إصاٌزٗ إٖ ثبٌزشمجخ رشمجخَُضاي، وٖ عجُ و٘زا اٌنشس اٌَُُْ جيت أْ
   لٗ.خٗعَترٗ وأو٘ذَٗ و أعَٗ، ورشد ًٍّ ادلفزشَٓ، ورجُت عٕخ إٌيب 

                                      
 (.232و28/231رلّىُ اٌفزبوي )(      1)



 (16)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 اٌضشس َذفغ تمذس اإلِىاْلاػذج ادلثذس اٌثاٌس: 
 :اٌششح

، واٌفشق ثُٕهّب: (1)ضاي(ّخ ّٓ اٌمبّذح اٌغبثمخ )اٌنشس َُ٘زٖ اٌمبّذح ِٓ اٌمىاّذ ادلزفش
أْ لبّذح )اٌنشس َُضاي( رفُذ وعىة دفِ اٌنشس ثْذ ولىّٗ، أِب لبّذح )اٌنشس َذفِ ثمةذس  

وإٖ فجمةذس   أِىبْ( فزفُذ وعىة دفِ اٌنشس لجً ولىّٗ، فئْ أِىةٓ دفْةٗ ثبٌىٍُةخ   
 .(3)وِٓ ثبة اٌىلبَخ خَت ِٓ اٌْٗط ،. و٘زٖ اٌمبّذح ِٓ ثبة عذ اٌزسائِ(2)أِىبْ

عذ اٌزسائِ، وعذ اٌزسائِ أفً َُُّ يف اٌذَٓ، لةبي   ِغزٕذزٕذ ٘زٖ اٌمبّذح ٘ى وِغ
واِْش ٔىّبْ: أؽةذمهب:   وثبة عذ اٌزسائِ أؽذ أسثبُ اٌزىٍُف؛ فئٔٗ أِش وهنٍ،))اثٓ اٌمُُ: 

ِمقىد ٌٕفغٗ. واٌضبين: وعٍُخ إىل ادلمقىد. وإٌهٍ ٔىّبْ: أؽذمهب: ِب َىىْ ادلٕهٍ ّٕةٗ  
ٌضبين: ِب َىىْ وعٍُخ إىل ادلفغذح. فقبس عذ اٌزسائِ ادلفنُخ إىل احلشاَ ِفغذح يف ٔفغٗ. وا

 .(4)((أؽذ أسثبُ اٌذَٓ
 :األِثٍح

 ِٓ فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح وأِضٍزهب:
حلبعخ ثْل ادلؾةزشَٓ إىل اٖعزؾةبسح   خُبس اٌؾشه ٌذفِ اٌنشس؛ ؽشُ أعَٗ  -1

 . (5)واٌزشوٌ لجً اٌجذ
 . (6)شس ادلزىلِ ًٍّ اجلبسؽشُ أعَٗ ؽك اٌؾفْخ ٌذفِ اٌن -2
 . (7)ًٍّ اٌذائُٕت سؽشُ أعَٗ احلغش ًٍّ ادلذَٓ ادلفٍظ ًِْٕب ٌٍنش-3
 

                                      
 (.568(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ1/268(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )2/992أَش: ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )(      1)

(، 568(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىةربي ٌٍغةذْٖ )ؿ  1/268(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )166أَش: ؽشػ اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضسلب )ؿ(      2)
 (.256اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ

 (.568ْ )ؿ(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذ256ٖأَش: اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ(      3)
 (.3/171إَّٗ ادلىلُْت )(      4)
 (.2/992أَش: ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )(      5)
 (.516(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ2/992أَش: ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )(      6)
 (.257(، اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ2/993أَش: ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )(      7)



 (11)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ذأصًُ ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج:
وش يف اٌمبّذح اٌغبثمخ )اٌنشس َُةضاي(، إٖ  ِمبسة دلب ُراٌزأفًُ ِٓ خٗي ٘زٖ اٌمبّذح 

ُِْذ، أْ اٌفشق ٕ٘ب أْ ثْل ادلغٍّ و٘زٖ اٌزشمجةبد  ُت اّْبعُ مل رقٍهُ اٌزشمجبد اٌجبىٍخ ث
، واٌىاعت ؽُٕئز أْ ٔذفِ مشس ٘زٖ اٌزشمجبد لجً وفىذلب إٌةُهُ  ولذ لذ رقٍهُ يف أٌ

وولىُ اٌنشس ٍُّهُ، وٖ َىىْ رٌه إٖ ثبدلجبدسح إىل إَقبي اٌزشمجبد اٌقؾُؾخ إٌُهُ لجً 
أً٘ اٌجبىةً   ٗيف ٘زا اٌْقش اٌزٌ َغبثك فُ، خقىفًب أْ رٕؾشف ّمبئذُ٘ أو َفغذ دَٕهُ

. فغشط اٌْمُذح اٌقؾُؾخ يف إٌفىط  (1)ٌٕؾش ثبىٍهُ، ولذ لبي اٌفمهبء: ادلِٕ أعهً ِٓ اٌشفِ
اثزذاًء أعهً ِٓ ٔضُ اٌْمُذح اٌجبىٍخ ِٕهب؛ واٌىلبَخ ِٓ ادلشك لجً ولىّٗ أعهً ِٓ ّٗعةٗ  

 ثْذ اٌىلىُ.

                                      
 (.1/127(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغجىٍ )2/596أَش: اٌمىاّذ ٌٍّمشٌ )(      1)



 (12)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 (1)زنٌح اٌضشوسج ػاِح وأد أو خاصحاحلاجح ذزني ِلاػذج ادلثذس اٌشاتغ: 
 :اٌششح

(2)ِزفشّخ ّٓ اٌمبّذح  اٌىٍُخ اٌىربي )ادلؾمخ جتٍت اٌزُغَت(٘زٖ اٌمبّذح 
  . 

ٍ٘ اٌيت ٖ ثذ ِٕهب يف لُبَ ِقبحل اٌذَٓ واٌذُٔب، وإرا فمذد مل جتش ِقبحل اٌذُٔب ًٍّ  :واٌنشوسح
 :ح وإٌُُْ واٌشعىُ ثبخلغشاْ. أِب احلبعخاعزمبِخ ثً ًٍّ فغبد وفىد ؽُبح، ويف اْخشي فىد إٌغب

(3)إٌُهب ِٓ ؽُش اٌزىعْخ وسفِ اٌنُك، وإرا مل رشاُ دخً ًٍّ ادلىٍفُت احلشط وادلؾمخ ُشفهٍ ادلفزَم
. 

وٌِْت اٌمبّذح: أْ اٌزغهُٗد اٌزؾشَُْخ اٖعزضٕبئُخ ٖ رمزقش ًٍّ اٌنشوسح ادلٍغئخ فمو، ثً إرا 
فئهنب رًتي ًِتٌخ اٌنةشوسح يف عةىاص    بط، أو خبفخ ٌفئخ ِٓ إٌبطوبٔذ ٕ٘بن ؽبعخ ّبِخ جملّىُ إٌ

(4)اٌزشخـ ْعٍهب
. 

 :األِثٍح
 ِٓ فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح وأِضٍزهب:

أعبسح ّمذ ًٍّ ِٕبفِ ِْذوِخ ؽبي اٌْمذ، واٌْمذ ًٍّ ِْذوَ ٖ جيىص، وِِ رٌه عبصد  -1
(5)أعبسح ٌّْىَ احلبعخ

. 
ًٍّ رلهىي ٖ جيىص، وِِ رٌه عبصد اجلْبٌةخ ٌّْةىَ   اجلْبٌخ ّمذ ًٍّ رلهىي، واٌْمذ  -2
(6)احلبعخ

. 
؛ ِضةً ادلةذاواح، وإٌَةش إىل ادلةشأح     جيىص إٌَش يف ثْل احلبٖد إىل ِبٖ جيىص إٌَش إٌُٗ -3
(7)ادلخيىثخ

 . 
                                      

(، اْؽجبٖ وإٌَةبئش ٌٍغةُىىٍ   1/277(، ادلٕضىس يف اٌمىاّذ ٌٍضسوؾٍ )2/376أَش ٘زٖ اٌمبّذح يف اْؽجبٖ وإٌَبئش ٖثٓ اٌىوًُ )(      1)
(، اٌمىاّذ اٌفمهُةخ ٌٍضؽٍُةٍ   242نبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ(، اٌىعُض يف إ269َ(، ؽشػ اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضسلب )ؿ179)ؿ

 (.286(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ1/288)
(، اٌمىاّةذ اٌفمهُةخ اٌىةربي ٌٍغةذْٖ     1/288(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )242أَش: اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ(      2)

 (.286)ؿ
 (.5و2/4د )أَش: ادلىافمب(      3)

(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىةربي ٌٍغةذْٖ   242(، اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ1/277أَش: ادلٕضىس يف اٌمىاّذ ٌٍضسوؾٍ )(      4)
 (.288)ؿ

 (.166(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٖثٓ صلُُ )ؿ2/376أَش: اْؽجبٖ وإٌَبئش ٖثٓ اٌىوًُ )(      5)
 (.179(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغُىىٍ )ؿ2/371إٌَبئش ٖثٓ اٌىوًُ )أَش: اْؽجبٖ و(      6)
 (.295(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ1/118أَش: اجملّىُ ادلز٘ت ٌٍْٗئٍ )(      7)



 (13)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ذأصًُ ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج:
إىل  -ِغٍُّت ووفةبس -اّْبعُ  وامؼ عٍٍ؛ فؾبعخاٌزأفًُ ِٓ خٗي ٘زٖ اٌمبّذح 

: ثمىٌةٗ  ِْشفخ أؽىبَ أعَٗ وسعبٌزٗ ٍِّؾخ، ولذ ِّضً اٌؾُخ فبحل اٌغذْٖ ذلزٖ اٌمبّذح
وِٓ اِْضٍخ ًٍّ ٘زٖ اٌمبّذح أَنًب: أٔٗ جيىص رشمجخ ِْبين اٌمشآْ إىل اٌٍغبد اْعٕجُخ؛ َٔشًا ))

. وِب روشٖ اٌؾةُخ  (1)((جؾشَخ مجْبءحلبعخ إٌبط إىل ِْشفخ أؽىبَ أعَٗ وسعبٌزٗ اٌْبِخ ٌٍ
 ِٓ رشمجخ ِْبين اٌمشآْ َٕيجك ًٍّ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ.

أْ ٘زا اٌغجًُ ٖ ثذ ِٕٗ، وٖعُّب  ؽه وٖ ))ثٓ ثبص سمحٗ اهلل: اولبي اٌؾُخ ّجذاٌْضَض 
خ يف آخش اٌضِبْ، وّٕذ غشثخ أعَٗ، ودتغه وً لجًُ ثٍغزٗ؛ فئْ احلبعخ ٌٍزشمجخ مةشوسَ 

 .(2)((وٖ َزُ ٌٍذاٍّ دّىح إٖ ثزٌه
اٌمبّذح ِجٍت ًٍّ أْ رشمجخ اٌٍْىَ اٌؾشُّخ ِٓ احلبعُةبد يف   ِٓ خٗي ٘زٖزأفًُ اٌو

اجلٍّخ، وإٖ فئْ رشمجخ ثْل اٌٍْىَ اٌؾشُّخ َذخً يف ثبة اٌنةشوسَبد؛ ِضةً اٌٍْةىَ    
غخ ًٍّ اٌىفبس وِضً إلبِخ احلوِضً اٌشد ًٍّ أً٘ اٌجبىً، اٌىاعت ًٍّ وً ِغٍُ رٍّْهب، 

 لبّذح )اٌىعبئً ذلب أؽىبَ ادلمبفذ(.ثئَقبي اٌذّىح إٌُهُ ًٍّ وعههب اٌقؾُؼ، وُ ِش يف 

                                      
 (.295اٌمىاّذ اٌفمهُخ اٌىربي ٌٍغذْٖ )ؿ(      1)
 (.8/252فزبوي اٌٍغٕخ اٌذائّخ )(      2)



 (14)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 َُمثً لىي ادلرشجُ ِطٍمًالاػذج ادلثذس اخلاِس: 
 .اٌششح

: ّذحبادلشاد هبزٖ اٌمووإْ وبْ ِْٕب٘ب يف اجلٍّخ ِزفك ٍُّٗ، ، (1)احلٕفُخ ّٕذ٘زٖ اٌمبّذح 
زذاُُّت أو وٗمهب، أو اٌؾهىد أو ثْنهُ ٌغزهُ غَت ٌغخ اٌمبمٍ، فةئْ  أٔٗ إرا وبْ أؽذ ادل

ًٍّ اٌمبمٍ أْ َْزّذ رشمجبًٔب َزشعُ ٌٗ اٌىَٗ. ولىذلُ: ِيٍمًب. أٌ َمجً لةىي ادلزةشعُ   
. و٘زا لىي أيب ؽُٕفخ وأيب َىعف، ولبي زلّةذ  (2)اٌىاؽذ يف مجُِ أٔىاُ اٌذّبوي واٌجُٕبد

 .(3)ب َؾزشه يف اٌؾهىد ِٓ اٌْذدثٓ احلغٓ: َؾزشه يف ادلزشعُ ِ
واٌفمهبء ِٓ مجُِ ادلزا٘ت ِزفمىْ ًٍّ أْ ًٍّ اٌمبمٍ ّٕذ احلبعخ أْ َزخز ِزشمجةًب  
َزشعُ وَٗ اخلقىَ واٌؾهىد. واخزٍفىا ثْذ يف عىاص اٖوزفبء مبزشعُ واؽذ أو ً٘ َؾزشه 

 .(4)؟ادلزشعُ ِب َؾزشه يف اٌؾهىد ِٓ اٌْذديف 
ثبة رشمجخ احلىبَ و٘ةً جيةىص رشمجةبْ    ))ىمىُ ثمىٌٗ: ولذ ثىة اٌجخبسٌ ذلزا ادل

 .(5)((؟واؽذ
 ح:األِثٍ

يف مجُِ أٔىاُ اٌمنةبَب   ِضبي ٘زٖ اٌمبّذح وامؼ؛ و٘ى أٔٗ َُمجً لىي ادلزشعُ اٌىاؽذ
 .(6)واٌجُٕبد
 

                                      
(، وروش٘ب اٌضسلب مةّٓ ؽةشؽٗ   71(، ؤُـ ٍُّهب يف رلٍخ اْؽىبَ اٌْذٌُخ ِبدح )144ثٓ صلُُ يف اْؽجبٖ )ؿأؽبس إٌُهب ا(      1)

(، واٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ 2/1651(، وأَش ادلذخً اٌفمهٍ اٌْبَ )353ٌمىاّذ اجملٍخ يف وزبثٗ ؽشػ اٌمىاّذ اٌفمهُخ )ؿ
(1/572.) 

 ادلشاعِ اٌغبثمخ.(      2)

 (.16/89: ادلجغىه )أَش(      3)
(، إّةَٗ ادلةىلُْت   16/132(، ادلغٍت )11/136(، سومخ اٌيبٌجُت )4/139(، ؽبؽُخ اٌذعىلٍ )16/89أَش: ادلجغىه )(      4)

 (.618(، اْؽجبٖ وإٌَبئش ٌٍغُىىٍ )ؿ2/185)

 (.666فؾُؼ اٌجخبسٌ وزبة اْؽىبَ، ثبة رشمجخ احلىبَ وً٘ جيىص رشمجبْ واؽذ؟ )ؿ(      5)
 (.1/573أَش: اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )(      6)



 (15)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ذأصًُ ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج:
را وبٔذ اٌزشمجخ ِيٍىثخ يف ثبة اٌمنبء وامؼ عٍٍ؛ فئاٌزأفًُ ِٓ خٗي ٘زٖ اٌمبّذح 

رشمجخ اٌٍْىَ اٌؾشُّخ ِيٍىثخ ِٓ ثبة أوىل؛ ْْ فُهب ؽفٌ ئْ حلفٌ ِقبحل إٌبط اٌذُٔىَخ، ف
 ِقبحل إٌبط اٌذَُٕخ.

وؽبعخ اٌْجذ إىل اٌشعبٌخ أَُّ ِٓ ؽبعةخ ادلةشَل إىل   ))لبي ؽُخ أعَٗ اثٓ رُُّخ: 
اْثذاْ، وأِب إرا مل حيقً ٌٍْجذ ٔةىس اٌشعةبٌخ    اٌيت؛ فئْ آخش ِب َمّذس ثْذَ اٌيت ِىد

 .(1)((وؽُب ب ِبد لٍجٗ ِىرًب ٖ ُرشعً احلُبح ِْٗ أثذًا، أو ؽمٍ ؽمبوح ٖ عْبدح ِْهب أثذًا

                                      
 (.19/97رلّىُ اٌفزبوي )(      1)



 (16)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 (1)ادلثذس اٌسادس: لاػذج اٌؼًّ ادلرؼذٌ أفضً ِٓ اٌماصش
 :اٌششح

شح ادلغزفُذَٓ ِٕٗ؛ فئرا وبْ ٌِْت ٘زٖ اٌمبّذح: أْ اٌضىاة َزٕبعت ِِ ؽُىُ اخلَت وأزؾبسٖ ووض
 .(2)إىل غَتٖ وبْ صىاثٗ أوضش ِٓ اٌفًْ اٌزٌ َمزقش أصشٖ ًٍّ فبؽجٗ فمواٌفًْ َزْذي فبؽجٗ 

ور٘ت ثْل اٌفمهبء إىل أْ اْفً يف وضشح اٌضىاة ولٍزٗ ِجُٕخ ًٍّ وضشح ادلقٍؾخ ِةٓ اٌفْةً   
ٌمىٌُت فمبٌىا: ارجبُ خَت اخلَتَةٓ  ٖ ًٍّ اٌزْذٌ واٌمقىس. ور٘ت آخشوْ إىل اجلِّ ثُت ا، (3)ولٍزهب

 . فّىت ِب وبْ اٌفًْ أفنً ِٓ غَتٖ وبْ ِمذًِب ٍُّٗ.(4)ِيٍىة
ِةٓ   اٌزأفًُب مجُِ اْلىاي اٌغبثمخ، وّرٕيجك ٍُّه اْزوشُُع زٍَُٓت اٌٌبوًٍّ وً ؽبي فئْ ادلض

 .٘زَٓ ادلضبٌُتاٌمبّذح ِجٍت ًٍّ  خٗي
 :األِثٍح

 ِٓ فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح وأِضٍزهب:
 .(5)((ىٍت اٌٍُْ أفنً ِٓ فٗح إٌبفٍخ))لبي اٌؾبفٍْ:  -1
 .(6)فشك اٌىفبَخ ِضَخ ًٍّ غَتٖ؛ ْٔٗ أعمو احلشط ّٓ اِْخثٌٍمبئُ  -2

 ذأصًُ ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج:
 ََهش ِٓ وعهُت ِجُُٕت ًٍّ ادلضبٌُت اٌغبثمُت.اٌزأفًُ ِٓ خٗي ٘زٖ اٌمبّذح 

أؾغبٌٗ ثٕىافً اٌْجبداد؛ ْْ ٔفِ اٌزْجذ لبفش ًٍّ ِٓ : لُبَ اٌمبدس ثبٌزشمجخ أفنً اٌىجٗ األوي
هب ِزْذ إىل اّْبعُ ٔفْو َُّّخ ادلزشرجخ ٍُّهباٌزشمجخ فئْ ادلقبحل ، أِب وِقٍؾزٗ ِمقىسح ٍُّٗ ادلزْجذ

زلبعٕٗ ذلةُ، وإلبِةخ احلغةخ    أِب اٌىفبس فذّى ُ إىل أعَٗ، وثُبْ ، ًاعىاء وبٔىا ِغٍُّت أو وفبس
ْ ففٍ اٌزشمجخ ٔؾش اٌٍُْ اٌؾشٍّ ثُٕهُ ورجقَتُ٘ ثأِىس دَٕهُ، وإسؽةبدُ٘ إىل  ىأِب ادلغٍٍُّّهُ. و

وَزْذي ٔفْهب أوضش يف ٘زا اٌْقش ًٍّ وعٗ اخلقىؿ؛ َٔةشًا  اٌزشمجخ  ورضداد ِقبحل ادلْزمذ اٌقؾُؼ،

                                      
 (.2/729(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )2/411أَش: اٌمىاّذ ٌٍّمشٌ )(      1)
 (.2/729أَش: اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )(      2)
 (.2/131(، اٌفشوق ٌٍمشايف )1/29أَش: لىاّذ اْؽىبَ )(      3)
 (.2/438أَش: ادلٕضىس يف اٌمىاّذ ٌٍضسوؾٍ )(      4)

 (.2/729(، وأَش اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )249ِغٕذ اٌؾبفٍْ )ؿ(      5)
 (.2/729أَش: اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )(      6)



 (17)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

َٕؾةشوْ  اٌْشثُخ، ووضشح دّبح اٌجبىةً اٌةزَٓ   ٌىضشح ادلغٍُّت اّْبعُ، وّذَ ا٘زّبِهُ ثزٍُْ اٌٍغخ 
 ثبىٍهُ.

ؽىت لًُ ْمحذ ثٓ ؽٕجً: اٌشعً َقىَ وَقٍٍ وَْزىف ))لبي ؽُخ أعَٗ اثٓ رُُّخ سمحٗ اهلل: 
أؽت إٌُه أو َزىٍُ يف أً٘ اٌجذُ؟ فمبي: إرا فبَ وفًٍ واّزىف فئمنب ٘ى ٌٕفغٗ، وإرا رىٍُ يف أً٘ 

ً. فجُّٓ أْ ٔفِ ٘زا ّبَ ٌٍّغٍُّت يف دَٕهُ ِٓ عٕظ اجلهةبد يف  فئمنب ٘ى ٌٍّغٍُّت ٘زا أفناٌجذُ 
عجًُ اهلل؛ إر ريهَت عجًُ اهلل ودَٕٗ وِٕهبعٗ وؽشّزٗ ودفِ ثغٍ ٘ؤٖء وّذواهنُ ًٍّ رٌه واعةت  

 .(1)((ًٍّ اٌىفبَخ ثبرفبق ادلغٍُّت
َخ ًٍّ غَتٖ؛ ْٔٗ : وأِب اٌزأفًُ ًٍّ ادلضبي اٌضبين؛ و٘ى أْ ٌٍمبئُ ثفشك اٌىفبَخ ِضاٌىجٗ اٌثاين

اِْخ ِيبٌجخ ثجُبْ اٌذَٓ وإٍهبسٖ ٌٍٕبط ودّى ُ إٌُٗ، ورٍُُْ ادلغةٍُّت  فئْ أعمو احلشط ّٓ اِْخ. 
 وّب ِش يف لبّذح )اٌىعبئً ذلب أؽىبَ ادلمبفذ(. ، ثىبفخ ٌغب ُ.أِىس دَٕهُ

ْٔةٗ أعةمو    َخ ًٍّ غَتٖ؛وواعت اٌزشمجخ ٕ٘ب ًٍّ اٌىفبَخ، فئرا لبَ ثٗ اٌجْل وبْ ٌٍّْٗ ِض
 اِْخ.  احلشط ّٓ

                                      
 (.232و28/231رلّىُ اٌفزبوي )(      1)



 (18)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ٌٗ ِماِٗصً إرا مل حيصً تٗ ادلمصىد لاَ تذادلثذس اٌساتغ: لاػذج األ
 :اٌششح

ذلزٖ اٌمبّذح أٌفبً أخشي ِضً: )إرا رْزس اْفً َُقبس إىل اٌجذي( و )َمىَ اٌجذي ِمةبَ ادلجةذي   
 .(1)وَغذ ِغذٖ(

ْزس فًْ اِْش اْفٍٍ، أو ُوعذد ِؾمخ و٘زٖ اٌمبّذح ِجُٕخ ًٍّ سفِ احلشط ودفِ ادلؾمخ؛ فئرا ر
ٌمُبَ ثٗ، أو ٖ رزؾمك ادلقٍؾخ ادلشعىح ِٓ اِْش ثٗ، فئْ اٌؾشُ عّىٓ أٖزمبي ِٕٗ إىل اٌجذي يف اوعهذ 

 .(2)اٌزٌ َمىَ ِمبِٗ وَغذ ِغذٖ وحيمك ادلقٍؾخ ادلمقىدح
 .األِثٍح

 ِٓ فشوُ ٘زٖ اٌمبّذح وأِضٍزهب:
 .(3)وبح ثٕقبة ِٓ عٕغٗ ثٌت ًٍّ ؽىي اْوي ّٕذ احلٕبثٍخٌى أثذي ٔقبثًب ِٓ أِىاي اٌض -1
 .(4)إرا رّْزس اعزّْبي ادلبء يف اٌيهبسح لبَ اٌزُُّ ِمبِٗ -2
؛ ْٔٗ اْفً، وإْ ّمذ يف ٌى ّمذ أعبسح ًٍّ ؽهش، فئْ ولِ يف اثزذاء اٌؾهش اّزرب اذلٗي -3

ذي و٘ى اَْبَ، وَىىْ اٌؾهش صٗصُت َىِةًب.  أصٕبء اٌؾهش رْزس اّزجبس اْفً و٘ى اذلٗي، فُُقبس إىل اٌج
 .(5)ووزٌه اٌىَٗ يف اٌْذح واٌجُِ

 ذأصًُ ذشمجح اٌسٕح واٌسريج إٌثىَح ِٓ خالي ٘زٖ اٌماػذج:
 َزنؼ ِٓ خٗي إٌَش يف ٔقىؿ اٌؾشُ، وٍ٘ ًٍّ لغُّت:اٌزأفًُ 

و٘زٖ  .ْ اٌىشميِضً اٌمشآ ؛اٌٍفٌ وادلٌْت وومْذ ٌّٕغبص هب: ٔقىؿ ِمقىد ِٕاٌمسُ األوي
، وإْ عبص رشمجةخ  اٌزشمجخ احلشفُخ ٌٍمشآْاٌمغُ ميزِٕ فُٗ لُبَ أٌ ٌغخ ِمبَ اٌٍغخ اٌْشثُخ. وٍُّٗ ٖ جتىص 

 ِْبُٔٗ.
و٘زٖ إٌقىؿ جيىص لُبَ أٌ ٌغخ ِمةبَ  ، : ٔقىؿ ادلمقىد ِٕهب ادلٌْت دوْ اٌٍفٌاٌمسُ اٌثاين

                                      
(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ 246(، اٌىعُض يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ2/1628مهٍ اٌْبَ )(، ادلذخً اٌف314أَش: لىاّذ اثٓ سعت )ؿ(      1)

 (.2/866و1/518ٌٍضؽٍٍُ )
 (.2/866أَش: اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )(      2)
 (.314أَش: لىاّذ اثٓ سعت )ؿ(      3)

 (.2/867أَش: اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )(      4)
 (.1/519(، اٌمىاّذ اٌفمهُخ ٌٍضؽٍٍُ )249يف إَنبػ لىاّذ اٌفمٗ اٌىٍُخ )ؿ أَش: اٌىعُض(      5)



 (19)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 .، ِضً عٕخ إٌيب (1)أً٘ أعَٗ اٌٍغخ اٌْشثُخ فُهب، ورشمجخ ٘زا إٌىُ عبئضح ثبرفبق
ادلمقىد ِٕهب؛ و٘ى رٍُُْ إٌةبط   ًوإرا رّْزس اٖعزفبدح ِٓ اْفً وٍ٘ اٌٍغخ اٌْشثُخ، ومل حيق

 اٌٍغبد اْخشي. رُْت أٖزمبي إىل اٌجذي و٘ىأِىس دَٕهُ، ودّىح اٌىفبس إىل أعَٗ، 
إرا وبْ ادلخبىجىْ أو أوضشُ٘ ٖ ))جلّْخ: لبي اٌؾُخ ّجذاٌْضَض اثٓ ثبص سمحٗ اهلل يف رشمجخ خيجخ ا

َهزّىْ ثبٌٍغخ اٌْشثُخ وٖ رؤصش فُهُ خيجخ اخليُت ثبٌٍغخ اٌْشثُخ رغبثمًب إىل رٍّْهب وؽشفًب ٍُّهب، فئْ 
ادلمقىد ؽُٕئز مل حيقً، وادليٍىة ثبٌجمبء ًٍّ اٌٍغخ اٌْشثُخ مل َزؾمك، وثزٌه ََهش ٌٍّزأًِ أْ اٌمىي 

بٌٍغبد اٌغبئذح ثُت ادلخبىجُت اٌزَٓ َْمٍىْ هبب اٌىَٗ وَفهّىْ هبةب ادلةشاد أوىل   جبىاص رشمجخ اخليجخ ث
 .(2)((وأؽك ثبٖرجبُ

                                      
 وِب ثْذ٘ب(.1/164وِب ثْذ٘ب(، ادلٕضىس يف اٌمىاّذ ٌٍضسوؾٍ )2/45أَش: ادلىافمبد )(      1)

 (.8/252فزبوي اٌٍغٕخ اٌذائّخ )(      2)



 (26)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 .اخلامتح
 شلب رمذَ حبضٗ وثُبٔٗ ميىٓ إثشاص إٌزبئظ اِرُخ:

 أَُِّٓ خٗي لبّذح )اٌىعبئً ذلب أؽىبَ ادلمبفذ( رجُت أْ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ  -1
والزفبء أصشٖ واٖ٘زذاء هبذَخ.  عٕخ إٌيب ارجبُ ٍهب؛ ْهنب وعٍُخ إىل ِمقذ َُُّ، و٘ى وأفن اٌىعبئً

 ثُت إٌبط أمجُْت.وعَتح  وّب أهنب وعٍُخ ٌٕؾش عٕزٗ 
ِب أْ ِٓ اٌٍْىَ اٌؾشُّخ )ِب ٖ َزُ اٌىاعت إٖ ثٗ فهى واعت( لبّذح ٗي وّب ٍهش ِٓ خ -2

ًٍّ ادلغٍُّت إثٗٓ اٌىفبس دّىح أعَٗ ثٗغًب َميِ  أْ ِٓ اٌىاعتواعت ًٍّ وً ِغٍُ، وّب  ٘ى
ؽجههُ، ودفِ ثبىٍهُ، وسد إعبء ُ وىْٕهُ يف أعَٗ. ووةً   ودؽلاٌْزس وَمُُ احلغخ ٍُّهُ، 

 ٘زٖ اٌىاعجبد ٖ رزُ يف ؽك اّْبعُ إٖ ثبٌزشمجخ.
ِٓ ادلغةٍُّت  ورجُت ِٓ خٗي لبّذح )اٌنشس َُضاي( أْ مشس اجلهً ثبٌذَٓ والِ ًٍّ وضَت  -3

اّْبعُ؛ ٌْذَ ِْشفزهُ ثبٌٍغخ اٌْشثُخ، َُنبف إٌُٗ مشس أَُّ و٘ى ِب َقٍهُ ِٓ رشمجبد ثبىٍخ زلشفخ 
اٌىفبس ًٍّ أعَٗ وىْٕهُ فُٗ ؤٍُهُ ِٓ إٌيب ومشس صبٌش: و٘ى وضشح ٘غىَ وعَترٗ،  ٌغٕخ إٌيب 

 ،واٌغَتح إٌجىَخ رشمجخ فؾُؾخ رةَٕت  رشمجخ اٌغٕخ ب ٘ى رضاي؛ وعجًُ إصاٌزهغت أْ ُر أمشاس ٖو٘ز
 .، ورشد ًٍّ ادلجيٍُتورشؽذ إىل احلك ،اٌيشَك
وّب أْ ًٍّ أً٘ اٌغٕخ واجلّبّخ أْ َجبدسوا إىل إَقبي اٌزشمجخ اٌقؾُؾخ ٌغٕخ وعَتح إٌجىَخ  -4

هً ِٓ إىل ِٓ مل رٕؾشف ّمُذرٗ ومل رقٍٗ اٌزشمجبد اٌجبىٍخ ُثْذ؛ ْْ ادلِٕ أعهً ِٓ اٌشفِ، واٌىلبَخ أع
 ٗ لبّذح )اٌنشس َذفِ ثمذس أِىبْ(.و٘زا ِب رأفٍّ .اٌْٗط
رشمجخ اٌغٕخ ورجُت ِٓ خٗي لبّذح )احلبعخ رًتي ًِتٌخ اٌنشوسح ّبِخ وبٔذ أو خبفخ( أْ  -5

فهٍ إِب مشوسَخ ثٕفغهب وبٌٍُْ اٌىاعت ًٍّ وً ِغةٍُ، ودّةىح    َبد؛نشوسِٓ اٌواٌغَتح إٌجىَخ 
 ُخ ُرًتي ًِتٌخ اٌنشوسٌ؛ َٔشًا ٌّْىِهب يف اّْبعُ وؽذح احلبعخ إٌُهب. اٌىفبس ورجٍُغهُ، وأِب ؽبع

ورشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ أوىل ِٓ رشمجخ ِب َزٍْك ثبِْىس اٌذُٔىَخ؛ وبٌزشمجةخ وةَٗ    -6
 اٌؾهىد أو اخلقىَ ّٕذ اٌمبمٍ. و٘زا ِب رأفٍٗ لبّذح )َُمجً لىي ادلزشعُ ِيٍمًب(.

اٖؽزغبي ثزشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح )اًٌّْ ادلزْذٌ أفنً ِٓ اٌمبفش( أْ رجُت ِٓ خٗي لبّذح و -7
ادلقبحل ادلزشرجخ ٍُّهب َُّّةخ؛  ِٓ أفنً اٌيبّبد وأعً اٌمشثبد؛ ْْ ٔفْهب ِزْذ إىل اٌغَت، وإٌجىَخ 

ٕؾش اٌٍُْ اٌؾشٍّ، وأسؽبد إىل ادلْزمذ اٌقؾُؼ، ودّىح اٌىفبس إىل أعَٗ. ورةضداد ادلقةٍؾخ   و
َٔشًا ٌىضشح ادلغةٍُّت اّْةبعُ، وّةذَ     اخلقىؿ؛ فِ اٌزشمجخ يف ٘زا اٌىلذ ًٍّ وعٗ وَزْذي ٔ



 (21)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ا٘زّبِهُ ثزٍُْ اٌٍغخ اٌْشثُخ، ووضشح دّبح اٌجبىً اٌزَٓ َٕؾشوْ ثبىٍهُ.
ورجُت ِٓ خٗي لبّذح )اْفً إرا مل حيقً ثٗ ادلمقىد لبَ ثذٌٗ ِمبِٗ( أْ ادلمقىد ِٓ اٌغٕخ  -8

دوْ اٌٍفٌ، وإرا مل حيقً ادلمقىد ثبٌٍغخ اٌْشثُخ لبَ ثذذلب ِٓ اٌٍغبد اْخةشي   واٌغَتح إٌجىَخ ادلٌْت
 ِمبِهب.

واحلّذ هلل اٌزٌ حبّذٖ رزُ اٌقبحلبد، واٌقٗح واٌغَٗ ًٍّ ٔجُٕب زلّذ وًٍّ آٌةٗ وفةؾجٗ   
 أمجُْت.



 (22)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 .ادلشاجغ
 

دي أمحذ حتمُك ّب –٘ة( 771ربط اٌذَٓ ّجذاٌى٘بة ثٓ ٍٍّ اٌغجىٍ )د – األشثاٖ وإٌظائش
 ٘ة.1411اٌيجْخ اْوىل  –ثَتود  -داس اٌىزت اٌٍُّْخ  –ّجذادلىعىد وٍٍّ زلّذ ّىك 

حتمُك زلّذ ِيُِ  –٘ة( 976صَٓ اٌذَٓ ثٓ إثشاُُ٘ ادلْشوف ثبثٓ صلُُ )د – األشثاٖ وإٌظائش
 ٘ة.1463رقىَش ّٓ اٌيجْخ اْوىل  –دِؾك  -داس اٌفىش  –احلبفٌ 

حتمُك ودساعخ اٌذوزىس  –٘ة( 716ّّش ادلْشوف ثبثٓ اٌىوًُ )دزلّذ ثٓ  – األشثاٖ وإٌظائش
 ٘ة.1413اٌيجْخ اْوىل  –اٌشَبك  -ِىزجخ اٌشؽذ  –أمحذ ثٓ زلّذ إٌْمشٌ 

٘ة( 911عٗي اٌذَٓ ّجذاٌشمحٓ اٌغُىىٍ )د – األشثاٖ وإٌظائش يف لىاػذ وفشوع اٌشافؼُح
 ٘ة.1467اٌيجْخ اْوىل  –ثَتود  –ْشيب داس اٌىزبة اٌ –حتمُك زلّذ ادلْزقُ ثبهلل اٌجغذادٌ  –

مّٓ رفغَت اٌمةشآْ اٌىةشمي )اٌفبحتةخ     –اٌؾُخ زلّذ ثٓ فبحل اٌْضُُّت  – أصىي يف اٌرفسري
اٌيجْةخ اْوىل  –اٌةذِبَ   –داس اثةٓ اجلةىصٌ    –إؽشاف ِؤعغخ اثٓ ّضُُّت اخلَتَخ  –واٌجمشح( 
 ٘ة.1423

ثٓ أيب ثىش ادلْشوف ثةبثٓ لةُُ اجلىصَةخ    مشظ اٌذَٓ زلّذ  – إػالَ ادلىلؼني ػٓ سب اٌؼادلني
ىجْةخ ّةبَ    –ثةَتود   –ادلىزجخ اٌْقةشَخ   –حتمُك زلّذ زلٍ اٌذَٓ ّجذاحلُّذ  –٘ة( 751)د

 ٘ة.1467
داس  –٘ة( 1236مشظ اٌذَٓ زلّذ ّشفخ اٌذعىلٍ )د – داشُح اٌذسىلٍ ػًٍ اٌششح اٌىثري

 اٌفىش.
 –حتمُك وؽشػ أمحذ زلّذ ؽةبوش   –٘ة( 264أِبَ زلّذ ثٓ إدسَظ اٌؾبفٍْ ) – اٌشساٌح

 ٘ة.1399اٌيجْخ اٌضبُٔخ  –اٌمب٘شح  –ِىزجخ داس اٌزشاس 
إؽشاف ص٘ةَت   –٘ة( 676زلٍ اٌذَٓ ثٓ ؽشف إٌىوٌ )د – سوضح اٌطاٌثني وػّذج ادلفرني

 ٘ة.1465اٌيجْخ اٌضبُٔخ  –ثَتود ودِؾك  –ادلىزت أعٍِٗ  –اٌؾبوَؼ 
ِيجىُ ِِ ِىعىّخ احلذَش  –٘ة( 363اثٓ ِبعٗ )دِٔبَ زلّذ ثٓ َضَذ ا – سٕٓ اتٓ ِاجٗ

اٌشَبك  –داس اٌغَٗ ٌٍٕؾش واٌزىصَِ  –اٌؾشَف ثئؽشاف ِْبيل اٌؾُخ فبحل ثٓ ّجذاٌْضَض آي اٌؾُخ 
 ٘ة.1426اٌيجْخ اْوىل  –

حتمُك زلّةذ  -٘ة( 458احلبفٌ أمحذ ثٓ احلغُت ثٓ ٍٍّ اٌجُهمٍ )د – سٕٓ اٌثُهمٍ اٌىّّي



 (23)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ٘ة.1414ىجْخ ّبَ  –ِىخ ادلىشِخ  –خ داس اٌجبص ِىزج –ّجذاٌمبدس ّيب 
حتمُك اٌغُذ ّجذاهلل ٘بؽةُ   –٘ة( 385احلبفٌ ٍٍّ ثٓ ّّش اٌذاسليٍت )د – سٕٓ اٌذاسلطين

 ٘ة.1386ىجْخ ّبَ  –ثَتود  –داس ادلْشفخ  –ميبين 
اٌيجْةخ   –دِؾةك   –داس اٌمٍُ  –اٌؾُخ أمحذ ثٓ اٌؾُؼ زلّذ اٌضسلب  – ششح اٌمىاػذ اٌفمهُح

 ٘ة.1422غبدعخ اٌ
٘ة(، ِيجىُ ِةِ ِىعةىّخ   256أِبَ زلّذ ثٓ إمسبًُّ اٌجخبسٌ )د – صذُخ اٌثخاسٌ

 –داس اٌغَٗ ٌٍٕؾش واٌزىصَِ  –احلذَش اٌؾشَف ثئؽشاف ِْبيل اٌؾُخ فبحل ثٓ ّجذاٌْضَض آي اٌؾُخ 
 ٘ة.1426اٌيجْخ اْوىل  –اٌشَبك 

 –ثةَتود   –ادلىزت أعٍِٗ  – اٌؾُخ زلّذ ٔبفش اٌذَٓ اٌْجبين – صذُخ سٕٓ اتٓ ِاجٗ
 ٘ة. 1467اٌيجْخ اْوىل 

 –مجِ ورشرُت أمحذ ثٓ ّجذاٌشصاق اٌذوَؼ  – فراوي اٌٍجٕح اٌذائّح ٌٍثذىز اٌؼٍُّح واإلفراء
 ٘ة.1416اٌيجْخ اْوىل  –اٌشَبك  –داس اٌْبفّخ 

ّةبمل   –٘ة( 684ؽهبة اٌذَٓ أمحذ  ثٓ إدسَظ اٌقٕهبعٍ ادلؾهىس ثبٌمشايف )د  – اٌفشوق
 ثَتود. –اٌىزت 

 داس اٌفىش. –٘ة( 795احلبفٌ أثى اٌفشط ّجذاٌشمحٓ ثٓ سعت )د – اٌمىاػذ
حتمُك ودساعخ أمحذ ثٓ ّجذاهلل ثةٓ   –٘ة( 758زلّذ ثٓ زلّذ ثٓ أمحذ ادلمشٌ )د – اٌمىاػذ

 ِىخ ادلىشِخ. –ِشوض إؽُبء اٌزشاس أعٍِٗ جببِْخ أَ اٌمشي  –محُذ 
داس ادلْشفخ  –ٖ( 666ّض اٌذَٓ ّجذاٌْضَض ثٓ ّجذاٌغَٗ )د – ألٔاَلىاػذ األدىاَ يف ِصاحل ا

 ثَتود. –
 –داس ثٍٕغةُخ   –اٌذوزىس فبحل ثٓ غبًل اٌغةذْٖ   -اٌمىاػذ اٌفمهُح اٌىّّي وِا ذفشع ػٕها

 ٘ة.1426اٌيجْخ اٌضبُٔخ  –اٌشَبك 

داس اٌفىش  –ٍٍُ اٌذوزىس زلّذ ِقيفً اٌضؽ – اٌمىاػذ اٌفمهُح وذطثُماهتا يف ادلزا٘ة األستؼح
 ٘ة.1427اٌيجْخ اْوىل مجبدي اٌضبُٔخ  –دِؾك  –

ّجذاٌشمحٓ ثٓ ٔبفش اٌغةْذٌ   – اٌمىاػذ واألصىي اجلاِؼح واٌفشوق واٌرماسُُ اٌثذَؼح إٌافؼح
  ٘ة.1413اٌيجْخ اْوىل  –اٌمب٘شح  –ِىزجخ اثٓ رُُّخ  –٘ة( 1376)د

دساعخ وحتمُك  –٘ة( 829َٓ احلقٍت )دأثى ثىش ثٓ زلّذ ادلْشوف ثزمٍ اٌذ – وراب اٌمىاػذ



 (24)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 ٘ة.1418اٌيجْخ اْوىل  –اٌشَبك  –ِىزجخ اٌشؽذ  –اٌذوزىس ّجذاٌشمحٓ ثٓ ّجذاهلل اٌؾْْٗ 

 –ثةَتود   –داس اٌىزت اٌٍُّْةخ   –٘ة( 496مشظ اٌذَٓ اٌغشخغٍ )د – وراب ادلثسىط
 ٘ة.1414اٌيجْخ اْوىل 

ٗ  ا – اجملّىع ادلز٘ة يف لىاػذ ادلز٘ة اٌةذَٓ خٍُةً وُىٍةذٌ اٌْٗئةٍ      ػحلةبفٌ فة
ادلىزجةخ   –دساعخ وحتمُك اٌذوزىس رلُذ ٍٍّ اٌْجُذٌ واٌذوزىس أمحذ خنَت ّجبط  –٘ة( 761)د

 ٘ة.1425ىجْخ ّبَ  –ِىخ ادلىشِخ  –ادلىُخ 
مجِ ورشرُت ّجذاٌشمحٓ ثٓ زلّةذ ثةٓ لبعةُ     – رلّىع فراوي شُخ اإلسالَ أمحذ تٓ ذُُّح

 اٌمب٘شح. –رُُّخ ِىزجخ اثٓ  –وعبّذٖ اثٕٗ زلّذ 
 ٘ة.1425اٌيجْخ اٌضبُٔخ  –دِؾك  –داس اٌمٍُ  –ِقيفً أمحذ اٌضسلب  – ادلذخً اٌفمهٍ اٌؼاَ

 –٘ةة(  465احلبفٌ زلّذ ثٓ ّجذاهلل احلبوُ إٌُغةبثىسٌ )د  – ادلسرذسن ػًٍ اٌصذُذني
 ٘ة.1411اٌيجْخ اٖوىل  –ثَتود  –داس اٌىزت اٌٍُّْخ  –حتمُك ِقيفً ّجذاٌمبدس ّيب 

 –داس اٌشَبْ ٌٍزةشاس   –٘ة( 264أِبَ زلّذ ثٓ إدسَظ اٌؾبفٍْ ) - سٕذ اإلِاَ اٌشافؼٍِ
 ٘ة.1468اٌيجْخ اْوىل  –اٌمب٘شح 

ِىفك اٌذَٓ زلّذ ّجذاهلل ثٓ أمحةذ ثةٓ لذاِةخ     – ادلغين يف فمٗ اإلِاَ أمحذ تٓ دٕثً اٌشُثاين
 ٘ة.1465اٌيجْخ اْوىل  –ثَتود  –داس اٌفىش  –٘ة( 626)د

حتمُك زلّذ  –٘ة( 749ثذس اٌذَٓ زلّذ ثٓ هببدس ادلْشوف ثبٌضسوؾٍ )د – ىس يف اٌمىاػذادلٕث
 ٘ة.1421اٌيجْخ اْوىل  –ثَتود  –داس اٌىزت اٌٍُّْخ  –ؽغٓ زلّذ ؽغٓ إمسبًُّ 

رٍُْةك زلّةذ    –٘ة( 976احلبفٌ أثى إعؾبق اٌؾبىيب )د – ادلىافماخ يف أصىي األدىاَ
 داس اٌفىش. –ؽغُٕت سلٍىف 

ِؤعغةخ   –اٌذوزىس زلّذ فذلٍ ثٓ أمحذ اٌجىسٔةى   – ُِ يف إَضاح لىاػذ اٌفمٗ اٌىٍُحاٌىج
 ٘ة.1422اٌيجْخ اخلبِغخ  –ثَتود  –اٌشعبٌخ 



 (25)                                 ّذ اٌفمهُخ رأفًُ رشمجخ اٌغٕخ واٌغَتح إٌجىَخ ِٓ خٗي اٌمىا

 .اٌفهشس
 

 1 ...................................................................... ادلمذِخ.

 4 ................................ادلجؾش اْوي: لبّذح اٌىعبئً ذلب أؽىبَ ادلمبفذ.

 8 .............................................. ادلجؾش اٌضبين: لبّذح اٌنشس َُضاي.

 16 .............................. ادلجؾش اٌضبٌش: لبّذح اٌنشس َذفِ ثمذس أِىبْ.

 12 .......... ادلجؾش اٌشاثِ: لبّذح احلبعخ رًتي ًِتٌخ اٌنشوسح ّبِخ وبٔذ أو خبفخ.

 14 ............................... جؾش اخلبِظ: لبّذح َُمجً لىي ادلزشعُ ِيٍمًب.ادل

 16 ........................ ادلجؾش اٌغبدط: لبّذح اًٌّْ ادلزْذٌ أفنً ِٓ اٌمبفش.

 18 ............ ادلجؾش اٌغبثِ: لبّذح اْفً إرا مل حيقً ثٗ ادلمقىد لبَ ثذٌٗ ِمبِٗ.

 26 ...................................................................... اخلبدتخ.

 22 ..................................................................... ادلشاعِ.
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