
 
 

 

 

    

   جايعت دٌانى 

 كهٍت انعهىو االساليٍت       

 قسى انشرٌعت

   

 احكاو احياء املىاث يف انفقه االصاليي

 

 تحبث يقدو يٍ قبم انطانب

 َىرة عادل صاحل 
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 بإشراف اندكتىر 
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 ))بــضى اهلل انرمحٍ انرحيــــــــى((

 

 وَأَخْرَجْنَا أَحْيَيْنَاهَا انًَْيْتَتُ انْأَرْضُ نَّهُىُ وَآيَتٌ } 

 {يَأْكُهُىٌَ فًَِنْهُ حَبًّا يِنْهَا

 ))صدق اهلل انعظيى ((

 (33ٌس اٌت   )سىرة

 

 



 ب
 

 إهذاء

إىل أتً انعطىف.... قذوذً، ويثهً األعهى يف احلٍاج؛ فهى يٍ 

ين كٍف أعٍش تكشايح ومشىخ.  عهًَّ

إىل أيً احلنىَح...... ال أجذ كهًاخ ميكٍ أٌ متنحها حقها، فهً 

 يهحًح احلة وفشحح انعًش، ويثال انرفاًَ وانعطاء.

إىل إخىذً واخىاذً.... سنذي وعضذي ويشاطشي أفشاحً 

 وأحضاًَ.

 انذسب أمسى سيىص اإلخالص وانىفاء وسفٍق.... إىل صوجً

 إىل مجٍع األخالء؛

 أهذي إنٍكى حبثً انعهًً  

 

 

 



 ج
 

 انشكش وانعشفاٌ

 

حنًذ اهلل عض و جم انزي وفقنا يف إمتاو هزا انثحث انعهًً ، و انزي 

 أهلًنا انصحح و انعافٍح و انعضميح فاحلًذ هلل محذا كثريا 

))أسذ ٌش إىل األسرار انذكرىس املششف انشكش و انرقذَرقذو جبضٌم 

عهى كم يا قذيه ننا يٍ ذىجٍهاخ و يعهىياخ قًٍح  حمًذ أسذ ((

سامهد يف إثشاء يىضىع دساسرنا يف جىاَثها املخرهفح ، كًا َرقذو 

 جبضٌم انشكش إىل أعضاء جلنح املناقشح املىقشج 

 كًا َرقذو تانشكش اجلضٌم ألساذزج قسى انششٌعح 

 

 

  حانثاحث






 د
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 انًقذيــــــت

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 الدددٔ عجدددبدٍ هدددي شدددبء هدددي الوْفددد  ، الششدددبد عدددج٘ل الدددٔ الِدددبدٕ هللا الؾودددذ           

 عدددي ثشدددشٗعزَ ّعودددل ثدددَ آهدددي هدددي ٗعظدددن ّالدددزٕ ، العجدددبد خ٘دددش ثِدددذٕ الزوغددد 

 ّأشدددِذ.  الو٘عدددبد ٗدددْم أُدددْا  هدددي دائدددن هدددؤهي فدددٖ ّٗغعلدددَ ، ّالفغدددبد الضٗددد  ؽشٗددد 

 الشؽوددددخ ّسعددددْلَ عجددددذٍ دمحما   أى ّأشددددِذ ، لددددَ شددددشٗ  ال ّؽددددذٍ هللا اال الددددَ ال أى

 ّطدددؾجَ آلدددَ ّعلدددٔ عل٘دددَ ّثدددبس  ّعدددلن اللِدددن طدددلٖ ، الوٌ٘دددش ّالغدددشاط الوِدددذاح

 .... ثعـذ أهب الذٗي ْٗم الٔ

 االُزوددددبم ثدددد٘ي ٗغودددد  دٗددددي أًددددَ اإلعددددالهٖ الددددذٗي هعددددبلن أثددددشص فوددددي                

 رٌبعددد  فدددٖ الغٌدددخ ّؽلدددت األسع عودددبسح ؽلدددت ثددد٘ي ّٗغوددد  ، اٙخدددشح هددد  ثبلدددذً٘ب

 اى ثددددل..  هؾددددش  شددددش  أّ ، ّػددددعٖ قددددبًْى إٔ فددددٖ ْٗعددددذ أى ٗغددددزؾ٘ل عغ٘ددددت

 سئ٘غدددٖ ّكِدددذ  ، الدددذٗي قؼدددبٗب هدددي أعبعددد٘خ كقؼددد٘خ ردددؤرٖ األسع اعودددبس قؼددد٘خ

 ُدددزا عدددطؼ علدددٔ اإلًغدددبى لوع٘شدددخ هجبشدددش ّكغدددجت ، اإلًغدددبى خلددد  أُدددذا  هدددي

 فِ٘ددددب ّاعددددزعوشكن األسع هددددي أًشددددؤكن ُددددْ: )  رعددددبلٔ قددددب .  األسع ؛ الكْكددددت

}(
1
 الشدددشٗعخ فدددٖ االعدددزضوبس ؽدددش  ّهدددي ، األسع اعودددبس لدددْاصم أثدددشص ّهدددي،  (

 ( الوْاد األسع اؽ٘بء ):  اإلعاله٘خ

 

 ّالْطدددفٖ االعدددزقشائٖ   الودددٌِظ فِ٘دددب ارجعدددذ الزدددٖالذساعدددخ  ُدددزٍ فدددٖ رٌبّلدددذ      

 ّهددددبُٖ ٗؾظددددل ّك٘ددددف االؽ٘ددددبء هفِددددْم علددددٔ الزعددددش  الذساعددددخ ُددددذ  ّكددددبى،

 . ششّؽَ

 

 

                                                           
1
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    -ِب :ف٘ رٌبّلذ هجبؽش صالس هي ركًْذ ّ

 . ّاططالؽب لغخ ّالوْاد  ّاططالؽب لغخ االؽ٘بء رعشٗف:  االول انًبحث

 رددددٌض عددددبءد الزددددٖ لددددَ ّاالد االؽ٘ددددبء ّهشددددشّع٘خ ؽكددددن الددددٔ : انثثثثثاًَ انًبحثثثثث

 . علَ٘

 شدددشّؽَ ؽ٘دددش هدددي االؽ٘دددبء فدددٖ الوزعلقدددخ الفقِ٘دددخ االؽكدددبم اُدددن : انثانثثثث انًبحثثثث

 . ٗؾظل ّك٘ف

 الذساعخ ُزٍ فٖ الَ٘ رْطلذ الزٖ الٌزبئظ ُنثؤ الجؾش ّاخززوذ

 

 

 رنك فً وانسذاد انتىفٍق هللا يٍ رجٍت
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   االول ثـــــانًبح

  انًىاث إحٍاء تعرٌف

) نغت  انًىاث إحٍاء تعرٌف / االول انًطهب
1
  :) 

 هغدددبصا لددد سع الؾ٘دددبح ّرغدددججذ ، الودددْد ػدددذ ُّدددْ الؾ٘دددبح هدددي : نغثثثت اإلحٍثثثاء-

 ، فؤؽجزِدددب أًدددذ ّق٘دددل ، الوخظدددجخ ّاألسع ، ّاالًزدددبط االخظدددبة علدددٔ دلددد٘ال   اّ

 أّ اؽبؽدددخ هدددي فِ٘دددب شدددٖء ثزدددؤص٘ش هجبشدددشرِب الودددْاد ّاؽ٘دددبء ، خظددد٘خ ّعدددذرِب إٔ

)  رل  ًؾْ أّ عوبسح أّ صس 
2
) 

 

 ، الؾ٘دددددْاى ػدددددذ ّالوْردددددبى ، الؾ٘دددددبح ػدددددذ ُّدددددْ الودددددْد هدددددي : نغثثثثثت انًثثثثثىاث-

 ، أؽدددددذ هلددددد  علِ٘دددددب عدددددشٓ ّال رعودددددش ّلدددددن ردددددضس  لدددددن الزدددددٖ األسع ّالودددددْاد

 ال الزدددٖ األسع الودددْاد ّق٘دددل فِ٘دددب شدددٖء ّرؤص٘شُدددب  عوبسُدددب هجبشدددشح ّاؽ٘بئِدددب

 سّػ ال هدددب ثدددبلفزؼ ّالودددْاد ، أؽدددذ ثِدددب ٌٗزفددد  قوٌدددب ّال اٙده٘ددد٘ي هدددي لِدددب هبلددد 

)فَ٘
3
  ) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
الفقددددَ االعددددالهٖ ّادلزددددَ الشددددبهل ل دلددددخ الشددددشع٘خ ّاالساء الوزُج٘ددددخ ّاُددددن الٌ شٗددددبد الفقِ٘ددددخ ّرؾق٘دددد    

االؽبدٗدددش ّرخشٗغِدددب ، أ.د. ُّجدددخ ثدددي هظدددطفٔ الضؽ٘لدددٖ ، اعدددزبر ّسئددد٘ظ قغدددن الفقدددَ االعدددالهٖ ّاطدددْلَ 

 . 4614، ص6،الوعذلخ ط4دهش  ، ؽ–عْسٗخ –كل٘خ الششٗعخ ، داس الفكش –ثغبهعخ دهش  
2
لغدددبى العدددشة  ، دمحم ثدددي هكدددشم ثدددي علدددٔ، أثدددْ الفؼدددل، عودددب  الدددذٗي اثدددي هٌ دددْس األًظدددبسٕ الشّٗفعدددٔ   

 244، ص  11، ط  1894ث٘شّد الطجعخ: الضبلضخ  -ُـ( الٌبشش: داس طبدس 111اإلفشٗقٔ )الوزْفٔ: 
3
ُدددـ( 666 هخزدددبس الظدددؾبػ صٗدددي الدددذٗي أثدددْ عجدددذ هللا دمحم ثدددي أثدددٖ ثكدددش ثدددي عجدددذ القدددبدس الؾٌفدددٖ الدددشاصٕ )د 

طدددد٘ذا ، الطجعددددخ:  -الددددذاس الٌوْرع٘ددددخ للٌشددددش  ث٘ددددشّد  -لوؾقدددد : ْٗعددددف الشدددد٘  دمحم ،الوكزجددددخ العظددددشٗخ 

  638م  د.د ، ص 1888ُـ / 1421الخبهغخ، 
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  اصطالحا   انًطهب انثاًَ :

) أؽدددذ ثِدددب ٌٗزفددد  ّال هدددبء ال الزدددٖ األسع فِدددٖ  
1
 ٗغدددش لدددن الزدددٖ ُدددٖ ّق٘دددل ،( 

) أؽدددذ هلددد  علِ٘دددب
2
 ألُدددل ربثعدددخ ركدددي لدددن أسع كدددل ثؤًِدددب:  آخدددشّى ّعشفِدددب ،( 

 علددددٔ قددددبدس لكددددل ف٘ؾدددد  ّاالؽزطددددبة الشعددددٖ هضددددل ؽدددد  فِ٘ددددب لِددددن ّلدددد٘ظ قشٗددددخ

) اؽ٘بءُب عوبسرِب
3
) 

) رل  غ٘ش أّ  الكشاة أّ الغشط أّ ثبلجٌبء الوْاد األسع اطالػ :اإلحٍاء
4
) .

) أؽذ ثِب ٌٗزف  ّال ٗولكِب ّال فِ٘ب، هبء ّال عوبسح ال الزٖ األسع: ّالوْاد
5
 .)

 لغلجزدددَ أّ عٌِدددب، الودددبء الًقطدددب  صسعِدددب رعدددزس الزدددٖ األسع الؾٌف٘دددخ عٌدددذ ُدددْ أّ

 ثبؽ٘دددبء اخزظدددبص عدددي عدددلن هدددب ُدددْ أّ. العدددبهش هدددي ثع٘دددذح هولْكدددخ، غ٘دددش علِ٘دددب،

) اؽ٘بء ثغجت إٔ
6
  .) 

 هدددي قدددشة لعدددبهش، ؽشٗودددب ّال عدددبهشا، ٗكدددي لدددن هدددب: الشدددبفع٘خ عٌدددذ الودددْاد ّؽدددذ

) ثعذ أّ العبهش
1
  .) 

 فِددددْ هعظددددْم، ّهلدددد  االخزظبطددددبد عددددي الوٌفكددددخ األسع ُددددْ ثبًددددَ ّرعددددش 

 أّ. عودددبسح أصدددش فِ٘ددب ْٗعدددذ ّلددن ألؽدددذ، هلددد  علِ٘ددب ٗغدددش لددن الزدددٖ الخددشاة األسع

)هبل  لِب ٗعلن ّلن ّعوبسح، هل  أصش فِ٘ب ّعذ
9
.) 

 

                                                           
1
هغٌددددٖ الوؾزددددبط الددددٔ هعشفددددخ هعددددبًٖ ألفددددب  الوٌِددددبط ، شددددوظ الددددذٗي، دمحم ثددددي أؽوددددذ الخط٘ددددت الشددددشثٌٖ٘   

، ص  2م ، ط 1884 -ُدددددـ 1415زدددددت العلو٘دددددخ الطجعدددددخ: األّلدددددٔ، ُدددددـ( ، داس الك811الشدددددبفعٖ )الوزدددددْفٔ: 

361 
2
الٌِبٗددخ فدددٖ غشٗدددت الؾدددذٗش ّاألصدددش ، هغدددذ الدددذٗي أثددْ الغدددعبداد الوجدددبس  ثدددي دمحم ثدددي دمحم ثدددي دمحم اثدددي عجدددذ   

 -ُدددددـ 1388ث٘دددددشّد،  -ُدددددـ( ، الوكزجدددددخ العلو٘دددددخ 616الكدددددشٗن الشددددد٘جبًٖ الغدددددضسٕ اثدددددي األص٘دددددش )الوزدددددْفٔ: 

 452، ص  1هؾوْد دمحم الطٌبؽٖ  ، ط  -ُش أؽوذ الضآّ م رؾق٘ : ؽب1818
3
ُددـ( ، 541رؾفددخ الفقِددبء ،دمحم ثددي أؽوددذ ثددي أثددٖ أؽوددذ، أثددْ ثكددش عددالء الددذٗي الغددوشقٌذٕ )الوزددْفٔ: ًؾددْ   

 223، ص  3م ، ط  1884 -ُـ  1414لجٌبى الطجعخ: الضبً٘خ،  -داس الكزت العلو٘خ، ث٘شّد 
4
 . 2/ 361شٍ ، هغٌٖ الوؾزبط:، هظذس عبث  رك 
5
القددْاً٘ي الفقِ٘دددخ ،  أثددْ القبعدددن، دمحم ثددي أؽودددذ ثددي دمحم ثدددي عجددذ هللا، اثدددي عددضٕ الكلجدددٖ الغشًددبؽٖ )الوزدددْفٔ:  

 .338ُـ( ص 141

 
6
ُدددـ( 111كٌدددض الدددذقبئ  ، أثدددْ الجشكدددبد عجدددذ هللا ثدددي أؽودددذ ثدددي هؾودددْد ؽدددبف  الدددذٗي الٌغدددفٖ )الوزدددْفٔ:    

م 2111 -ُددددـ 1432،داس الجشددددبئش اإلعدددداله٘خ، داس الغددددشاط الطجعددددخ: األّلددددٔ،  الوؾقدددد : أ. د. عددددبئذ ثكددددذاػ

34 /6،  
1
 هغٌٖ الوؾزبط، ، هظذس عبث  ركشٍ، الظفؾخ الغبثقخ ًفغِب .  
9
الفقدددَ الو٘غدددش فدددٖ ػدددْء الكزدددبة ّالغدددٌخ ،  هغوْعدددخ هدددي الودددئلف٘ي ، هغوددد  الولددد  فِدددذ لطجبعدددخ الوظدددؾف  

 261ص 1ُـ ، ط1424الششٗف عٌخ الطج  : 
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 اعزظدددددالػ ٗعٌدددددٖ: الغبلدددددت فدددددٖ الودددددْاد اؽ٘دددددبء أى ُدددددْ :انتعثثثثثارٌف ويضثثثثًىٌ

 هددددي الضساعددددخ عْائدددد  ثشفدددد  للضساعددددخ، طددددبلؾخ ععلِددددب أّ الضساع٘ددددخ األساػددددٖ

 للضساعددددخ، الظددددبلؾخ الزشثددددخ ّرددددْف٘ش الوددددبء، ّاعددددزخشاط هٌِددددب، ّأعشددددبة أؽغددددبس

 .  فِ٘ب الجٌبء رش٘٘ذ أّ علِ٘ب األعْاس ّاقبهخ

 الددددٔ ف٘ددددَ الشعددددْ  ّعددددت كددددزل  كددددبى ّهددددب هطلقددددب، الشددددبس  عددددي ّسد ّاإلؽ٘ددددبء

 العدددش  فدددٖ اإلؽ٘دددبء ثدددَ ٗؾظدددل ّالدددزٕ الشدددبس ، هطلقدددبد ٗجددد٘ي قدددذ ألًدددَ العدددش ؛

 علددددٔ الؾددددبئؾ ّثٌددددبء للددددضس ، ّرٌق٘زِددددب األسع، رج٘دددد٘غ: أعددددجبة خوغددددخ أؽددددذ

 ّاعدددزخشاط ثوطلددد ، اال ًضلدددَ هدددي ٗطلددد  ال الدددزٕ القع٘دددش الخٌدددذ  ّؽفدددش األسع،

) الوبء
1
.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
الشددد٘  دمحم ثدددي اعدددوبع٘ل األه٘دددش الٌ٘دددـٖ الدددـظٌعبًٖ ، رؾق٘ددد  عظدددبم  -عدددجل الغدددالم شدددشػ ثلدددْ  الودددشام  

 3/ 92 -ُـ  1421،  1القبُشح ، ؽ  -الذٗي الظجبثطٖ ّعوبد الغ٘ذ ، داس الؾذٗش 
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 انًبحث انثاًَ 

 حكى االحٍاء ويشروعٍته 

  انًىاث إحٍاء حكىاالول :   انًطهب

) ّاألطددل
1
 لددَ، فِددٖ ه٘زددخ أسػددب أؽ٘ددب هددي: )- ّعددلن عل٘ددَ هللا طددلٔ - قْلددَ ف٘ددَ( 

( )ؽ   بلن لعش  ّل٘ظ
2
.) 

) أؽددددذ ثِددددب ٌٗزفدددد  ّال ألؽددددذ، ل٘غددددذ الزددددٖ الو٘زددددخ األسع اؽ٘ددددبء ٗغددددْص
3
 فوددددي،  (

 كدددبى ّعدددْاء ره٘دددب، أّ هغدددلوب كدددبى عدددْاء لدددَ، فِدددٖ ألؽدددذ ل٘غدددذ ه٘زدددخ أسػدددب أؽ٘دددب

 كبًدددذ ّعدددْاء غ٘شُدددب، أّ اإلعدددالم داس فدددٖ كبًدددذ ّعدددْاء عذهدددَ، أّ اإلهدددبم ثدددبرى

 ّاالؽزطدددبة، الشعدددٖ كوكدددبى الوغدددلو٘ي ثوظدددبلؼ رزعلددد  لدددن هدددب طدددغ٘شح، أّ كج٘دددشح

 .  ثبإلؽ٘بء رول  فال رل  ًّؾْ ّالوقجشح

 هددددي: »قددددب  - ّعددددلن عل٘ددددَ هللا طددددلٔ - الٌجدددٖ عددددي عٌِددددب هللا سػددددٖ عبئشددددخ عدددي

) الجخبسٕ أخشعَ. «أؽ  فِْ ألؽذ ل٘غذ أسػب أعوش
4
.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 261ص 1الفقَ الو٘غش فٖ ػْء الكزبة ّالغٌخ ،  هظذس عبث  ركشٍ  ط 
2
 (1551(، ّطؾؾَ األلجبًٖ )اإلسّاء ثشقن 1319(، ّالزشهزٕ ثشقن )3113سّاٍ أثْ داّد ثشقن ) 
3
 1431بس الذّل٘خ الطجعخ: األّلٔ، هْعْعخ الفقَ اإلعالهٖ ، دمحم ثي اثشاُ٘ن ثي عجذ هللا الزْٗغشٕ ،  ث٘ذ األفك 

 589، ص3م ،ط 2118 -ُـ 
4
 (2335أخشعَ الجخبسٕ ثشقن ) 
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 يشروعٍتهانًطهب انثاًَ : 

 الشدددددشٗعخ أّلزِدددددب الزدددددٖ الوْاػددددد٘  هدددددي الودددددْاد األسع اؽ٘دددددبء هْػدددددْ  ٗعدددددذ

 فدددٖ كج٘دددش ثشدددكل ٗغدددبُن اقزظدددبدٕ هدددشدّد هدددي لِدددب لودددب خبطدددخ أُو٘دددخ الغدددوؾبء

 ُدددددزٍ العدددددزضوبس الوغدددددزوش ّالزشدددددغ٘  ، عوْهدددددب   ّالوغزوددددد  للفدددددشد الدددددذخل اًودددددبء

 الجشدددشٗخ الطبقدددبد هدددي ّاالعدددزفبدح هزعدددذدح ألعدددجبة أُلِدددب رشكِدددب الزدددٖ األساػدددٖ

 . اإلؽ٘بء فٖ الوعطلخ

 ، اإلعدددداله٘خ ّالددددشّػ ٗزٌبعددددت رٌ ٘وددددب   – اإلؽ٘ددددبء – العول٘ددددخ ُددددزٍ رٌ دددد٘ن ّألعددددل

 ، اعددزضوبسُب أُو٘ددخ علددٔ رئكددذ األكددشم الٌجددٖ عددي الظددشٗؾخ األؽبدٗددش هددي العذٗددذ

)غ٘ددددشٍ  دّى ثِددددب إلؽ٘بئِددددب الوزددددْلٖ الفددددشد ّأؽق٘ددددخ
1
 اؽ٘ددددبء شددددشع٘خ صجزددددذفقددددذ  (

 :  هٌِب كض٘شح أؽبدٗش فٖ الٌجْٗخ ثبلغٌخ الوْاد

) «لَ فِٖ ه٘زخ أسػب أؽ٘ب هي»قْلَ )ملسو هيلع هللا ىلص (  -
2
) 

) «ؽ   بلن لعش  ّل٘ظ لَ، فِٖ ه٘زخ أسػب أؽ٘ب هي» -
3
  ) 

 (3) «ثِب أؽ  فِْ ألؽذ، ل٘غذ أسػب عوش هي» -

 ٗزعدددبدّى الٌدددبط فخدددشط: قدددب  لدددَ، فِدددْ هغدددلن ال٘دددَ ٗغدددج  لدددن هدددب الدددٔ عدددج  هدددي» - 

 (.  4) «ٗزخبؽْى

 ّلدددن لِدددب، هبلددد  ال الزدددٖ الو٘زدددخ األسع اؽ٘دددبء اثبؽدددخ علدددٔ األؽبدٗدددش ُدددزٍ دلدددذ

 أّ الجٌدددبء، أّ الغدددشط، أّ الدددضس  أّ ثبلغدددقٖ، الشدددخض ف٘ؾِ٘٘دددب أؽدددذ، ثِدددب ٌٗزفددد 

 .اللغخ فٖ ؽبئطب ٗغؤ هب ثوقذاس األسع علٔ ثبلزؾْٗؾ

 فقِدددبء ّعبهدددخ خالفزدددَ فدددٖ عٌدددَ هللا سػدددٖ الخطدددبة ثدددي عودددش قؼدددٔ: عدددشّح قدددب  

)ششّؽَ  فٖ اخزلفْا ّاى ثبإلؽ٘بء، ٗول  الوْاد أى علٔ األهظبس
1
  .) 

                                                           
1
أؽ٘بء االسع الوْاد فٖ الوٌ ْس االعالهٖ ، م. م فْصٕ خ٘شٕ كب ن ، هغلخ الس  للفلغفَ ّاللغبً٘بد  

 411، ص 2118/1/1، اطذاس  34ّالعلْم االعزوبع٘خ ،العذد 
2
عي عبثش ثي عجذ هللا، قب  الزشهزٕ: ُزا ؽذٗش ؽغي طؾ٘ؼ. ّقذ سّاٍ صوبً٘خ سّاٍ أؽوذ ّالزشهزٕ ّطؾؾَ  

 هي الظؾبثخ
3
 سّاٍ أؽوذ ّأثْ داّد ّالزشهزٕ، ّقب : ُزا ؽذٗش ؽغي 
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 الدددٔ الٌدددبط لؾبعدددخ بء،اإلؽ٘ددد فدددٖ سغدددت الشدددش  أى علدددٔ أٗؼدددب األؽبدٗدددش ّردددذ 

 صدددشّح ّٗدددْفش اقزظدددبدٗب، سفبُدددب لِدددن ٗؾقددد  هودددب الكدددْى، ّرعو٘دددش الضساعدددخ، هدددْاسد

)كجشٓ  عبهخ
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
1
 4616ص6الفقَ االعالهٖ ّادلزَ للضؽ٘لٖ ، هظذس عبث  ركشٍ ، ط  
2
اإلهدددبم دمحم ثدددي  -٘ذ األخجدددبس ساعددد  األؽبدٗدددش كلِدددب فدددٖ ً٘دددل األّؽدددبس شدددشػ هٌزقدددٔ األخجدددبس هدددي أؽبدٗدددش عددد 

 . 5/ 312م .  2111ُـ  1421،  1علٔ ثي دمحم الشْكبًٖ ، رؾق٘  أًْس الجبص ، داس الْفبء ، ؽ 
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 انثانث انًبحث

 باإلحٍاء انًتعهقت انفقهٍت االحكاو اهى

 

 :نإلحٍاء انقابم انًىاث:  االول انًطهب

. ٗقجدددل ال هدددب ّهٌِدددب اإلؽ٘دددبء، ٗقجدددل هدددب هٌِدددب ّاًودددب لإلؽ٘دددبء، أسع كدددل رظدددلؼ ال

 أصدددش فِ٘دددب ْٗعدددذ ّلدددن أؽدددذ، ٗولكِدددب لدددن الزدددٖ األسع أى علدددٔ الفقِدددبء ارفددد  ّقدددذ

 .ثبإلؽ٘بء رول  ّاًزفب ، عوبسح

 أّ ثشدددددشاء هعدددددشّ  هبلددددد  لِدددددب الزدددددٖ األساػدددددٖ أى علدددددٔ ارفقدددددْا كودددددب           

 فدددٖ أطدددؾبثِب ،ّاخزلفدددْا غ٘دددش ألؽدددذ، اؽ٘بإُدددب ٗغدددْص ال هلكدددَ، ٌٗقطددد  لدددن عط٘دددخ،

) األسع هي أخشٓ أًْا 
1
:) 

 

 :هْارب   ّعبد( دسط) دصش ؽزٔ رش  صن ثبإلؽ٘بء، هل  هب :األول انُىع

) ّالؾٌبثلددددخ الشددددبفع٘خ قددددب 
2
 أعددددبصد الزددددٖ األؽبدٗددددش ألى ثبإلؽ٘ددددبء؛ ٗولدددد  ال(: 

 لعددش  لدد٘ظ» «ألؽددذ ل٘غددذ ه٘زددخ أسػددب   أؽ٘ددب هددي: »الوولددْ  ثغ٘ددش هق٘ددذح اإلؽ٘ددبء

 .ثبلزش  عٌِب الول  ٗضّ  ال األهْا  عبئش ّألى ،«ؽ   بلن

) انحُفٍثثثت يثثثٍ ٌىسثثثف أبثثثى وقثثثال             
3
 لدددَ ٗعدددش  ال هدددب ثبإلؽ٘دددبء، ٗولددد  (

 الظدددْد عِدددْسٕ اًغدددبى ّقدددف ارا ثؾ٘دددش القشٗدددخ، هدددي ثع٘دددذا   كدددبى ارا ثعٌ٘دددَ هبلددد 

 الظدددْد ٗغدددو  لدددن طدددْرَ، ثدددؤعلٔ فظدددبػ القشٗدددخ، دّس هدددي العودددشاى أقظدددٔ فدددٖ

 .فَ٘

                                                           
1
الوغٌٖ ّٗلَ٘ الششػ الكج٘ش ،عجذ هللا ثي أؽوذ ثي دمحم ثي قذاهخ الوقذعٖ أثْ دمحم؛ عجذ الشؽوي ثي دمحم ثي أؽوذ ثي  

،   2فشط،  الوؾق : دمحم سش٘ذ سػب، الٌبشش: هطجعخ الوٌبس ّهكزجزِب، الطجعخ: قذاهخ الوقذعٖ شوظ الذٗي أثْ ال

كشب  القٌب  عي هزي اإلقٌب  الوئلف: هٌظْس ثي ًْٗظ ثي طالػ ّهبثعذُب،  5/ 513، 1341عٌخ الٌشش: 

داس  الٌبشش:  -ُـ( رؾق٘  : ُال  هظ٘لؾٖ هظطف1151ٔالذٗي اثي ؽغي ثي ادسٗظ الجِْرٔ الؾٌجلٔ )الوزْفٔ: 

 4/ 216 5ط  -1412/  1الكزت العلو٘خ ، ؽ 
2
الوِزة فٖ فقَ اإلهبم الشبفعٖ ألثٖ اعؾب  الش٘شاصٕ ، رؾق٘   /،2/ 362 هغٌٖ الوؾزبط هظذس عبث  ركشٍ ،  

 1/ 423م  ،  1886 –ُـ  1411،  1ث٘شّد ، ؽ  -دهش  ، الذاس الشبه٘خ  -د . دمحم الضؽ٘لٖ ، داس العلن 

3
سد الوؾزبس علٔ الذس الوخزبس الوئلف: اثي عبثذٗي، دمحم أه٘ي ثي عوش ثي عجذ العضٗض عبثذٗي الذهشقٖ الؾٌفٖ  

 5/ 311م ، 1882 -ُـ 1112ث٘شّد الطجعخ: الضبً٘خ، -ُـ( الٌبشش: داس الفكش1222)الوزْفٔ: 
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 ركدددْى هبلكِدددب ٗعدددش  لدددن ّارا هْاردددب ، ركدددْى ال اإلعدددالم فدددٖ هلكدددذ اى: دمحم وعُثثثذ 

 .ثَ الجلذح اسرفب  عذم: ثَ الوفزٔ الشّاٗخ ّ بُش. الوغلو٘ي لغوبعخ

) انًانكٍثثثثت وقثثثثال
1
 لعوددددْم األسع، عوددددبسح هددددي اًددددذسط هددددب ثبإلؽ٘ددددبء ٗولدددد (: 

 فدددبرا هجدددبػ، األسع ُدددزٍ أطدددل ّألى ،«لدددَ فِدددٖ ه٘زدددخ أسػدددب   أؽ٘دددب هدددي: »الؾدددذٗش

 .اإلثبؽخ الٔ عبدد هْارب ، رظ٘ش ؽزٔ رشكذ

 

 ّهغدددبكي الدددشّم كآصدددبس الغبُل٘دددخ هدددي قدددذٗن هلددد  آصدددبس ف٘دددَ ْٗعدددذ هدددب :انثثثثاًَ انُثثثىع

) األسثعددددخ الوددددزاُت فددددٖ ثبإلؽ٘ددددبء ٗولدددد  ًّؾُْددددب صوددددْد
2
 عٌددددذ األ ِددددش ُّددددْ ،(

ٕ  : »ّعددددلن عل٘ددددَ هللا طددددلٔ  ّلقْلددددَ الغبُل٘ددددخ، لولدددد  ؽشهددددخ ال ار الشددددبفع٘خ،  عددددبد 

) «لكدددن ثعدددذ ُدددْ صدددن ّلشعدددْلَ هلل األسع
3
 فدددٖ ٗولددد  لدددن ثؾ٘دددش الخدددشاة قدددذٗن إٔ( 

 .ثوْاد ل٘ظ ألًَ ثبإلؽ٘بء، ٗول  ال أًَ: نهشافعً انثاًَ وانرأي، اإلعالم

 

 إٔ هعدد٘ي، غ٘ددش رهددٖ أّ لوغددلن اإلعددالم فددٖ الولدد  عل٘ددَ عددشٓ هددب :انثانثثث انُثثىع

 أؽوددذ، عددي سّاٗددخ ّفددٖ ّالوبلك٘ددخ، الؾٌف٘ددخ عٌددذ ثبإلؽ٘ددبء ٗولدد : هبلكددَ ٗعددش  لددن

 فِ٘دددب ؽددد  ال هدددْاد أسع ّألًدددَ اإلؽ٘دددبء، هشدددشّع٘خ فدددٖ الدددْاسدح األخجدددبس لعودددْم

 .هبل  هل  علَ٘ ٗغش لن هب فؤشجِذ ثؤع٘بًِن، لقْم

 

  ِددْس الددٔ ؽف ددَ فددٖ الؾددبكن اإلهددبم الددٔ أهددشٍ ػددبئ ، هددب  ُددْ :انشثثافعٍت وقثثال

 ٗولددددد  ال إٔ الودددددب ، ث٘دددددذ علدددددٔ ّاعزقشاػدددددَ صوٌدددددَ ّؽفددددد  ث٘عدددددَ أّ هبلكدددددَ،

 .ثبإلؽ٘بء

 

 
                                                           

1
خ الوقذعدددٖ الغودددبع٘لٖ الشدددشػ الكج٘دددش علدددٔ هدددزي الوقٌددد  الوئلدددف: عجدددذ الدددشؽوي ثدددي دمحم ثدددي أؽودددذ ثدددي قذاهددد 

ُددددـ( الٌبشددددش: داس الكزددددبة العشثددددٖ للٌشددددش ّالزْصٗدددد  692الؾٌجلددددٖ، أثددددْ الفددددشط، شددددوظ الددددذٗي )الوزددددْفٔ: 

 .69، 4/ 66أشش  علٔ ؽجبعزَ: دمحم سش٘ذ سػب طبؽت الوٌبس، 

2
 الوشاع  الغبثقخ. 
3
 ٖ األهْا  .سّاٍ عي ؽبّط عع٘ذ ثي هٌظْس فٖ عٌٌَ ّأثْ عج٘ذ ف 
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 ف٘ئدددب   ّٗكدددْى إلؽ٘بئدددَ أصدددش فدددال ثبإلؽ٘دددبء، ٗولددد  ال أًدددَ :انحُابهثثثت عُثثثذ وانصثثثحٍ 

) العبهخ الوظبلؼ عج٘ل فٖ ْٗص  إٔ هٌب، خْفب   األعذاء عٌَ عال هب ثوٌضلخ
1
) 

 ثبإلؽ٘ددددددبء، ٗولدددددد  ال أًددددددَ علددددددٔ هزفقددددددْى ّالؾٌبثلددددددخ الشددددددبفع٘خ اى :وانخالصثثثثثثت

.)اؽ٘بئَ ثغْاص ٗقْلْى ّالوبلك٘خ ّالؾٌف٘خ
2
) 

 

   االحٍاء شروط : انثاًَ انًطهب

 ُدددزٍ الغدددوؾبء الشدددشٗعخ ً ودددذ ، اإلؽ٘دددبء عول٘دددخ هدددي األعدددؤ الوقظدددْد ٗدددزن ؽزدددٔ

 العول٘دددخ رلددد  ً ودددذ الزدددٖ الشدددشّؽ هدددي هغوْعدددخ فْػددد  ، دق٘قدددب   رٌ ٘ودددب   العول٘دددخ

 :  ششؽبى الوْاد اؽ٘بء لظؾخ ّٗشزشؽ

 غ٘دددش كدددبى فلدددْ هكلدددف، غ٘دددش أّ هكلفدددب هغدددلوب، الوؾ٘دددٔ ٗكدددْى أى :األول انشثثثرط

 الكددددبفش هددددي اإلؽ٘ددددبء ألى اإلهددددبم؛ ف٘ددددَ أرى ّلددددْ اإلؽ٘ددددبء، لددددَ ٗغددددْص فددددال هغددددلن

 ثددددالد أسػددددب الوغددددلن غ٘ددددش أؽ٘ددددب ّارا ثددددذاسًب، عل٘ددددَ هوزٌدددد  ُّددددْ كبالعددددزعالء،

 الوغدددلن سدٍ كدددضس  لدددَ شدددٖء فِ٘دددب كدددبى فدددبى هٌدددَ، ٗؤخدددزُب أى فللوغدددلن اإلعدددالم،

 فدددٖ اإلهدددبم ّٗظدددشفَ الودددب ، لج٘دددذ فِدددْ عٌدددَ أعدددشع ّاى فجِدددب، أخدددزٍ فدددبى ال٘دددَ،

) العبهخ الوظبلؼ
3
)  . 

 ّاالؽزشددددبػ ّاالؽزطددددبة ّالوعبُددددذ، ّالوغددددزؤهي للددددزهٖ ٗغددددْص ّلكددددي              

 الوغددددلوْى، ثددددَ ٗزؼددددشس ّال ٗخلددددف، هوددددب رلدددد  ألى اإلعددددالم؛ ثددددذاس ّاالطددددط٘بد

 داس هدددْاد هدددي الزدددشاة ًقدددل أٗؼدددب لِودددب ّٗغدددْص لِودددب، ٗغدددْص هودددب رلددد  فكدددبى

 رلددد  عو٘ددد  هدددي هوٌدددْ  فبًدددَ الؾشثدددٖ أهدددب الوغدددلوْى، ثدددَ ٗزؼدددشس لدددن ارا اإلعدددالم

)  هلكَ هٌَ ش٘ئب أخز ارا أًَ اال االؽزطبة هي ؽزٔ
4
) 

 علِ٘دددب ٗغدددش لدددن ؽدددشح ثبإلؽ٘دددبء هلكِدددب ٗدددشاد الزدددٖ األسع ركدددْى أى :انثثثثاًَ انشثثثرط

 أّ ره٘ددب، كددبى ثددؤى لغ٘ددشٍ أّ لوغددلن، هلدد  علِ٘ددب عددشٓ فددبى لغ٘ددشٍ، ّال لوغددلن هلدد 

                                                           
1
 الغبثقخالوشاع   
2
 4619، ص 6، ط، هظذس عبث  ركشٍ الفقَ االعالهٖ ّادلزَ للضؽ٘لٖ  
3
 الوظذس الغبث  ًفغَ .  
4
-1881عجذ العضٗض دمحم عضام الٌبشش: هكزت الشعبلخ الذّل٘خ للطجبعخ ّالكوجْ٘رش الطجعخ:  فقَ الوعبهالد ، 

 111م ، ص 1889
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 عددددبص لؾشثددددٖ هولْكددددخ األسع كبًددددذ ارا أهددددب لوبلكددددَ، فِددددٖ هعبُددددذا أّ هغددددزؤهٌب

)غٌ٘وخ أخزًبٍ ثَ  فشًب ارا الؾشثٖ هب  ألى ّأخزُب؛ اؽ٘بإُب
1
  .) 

 

 هدددب  فِدددْ اإلعدددالم، ثعدددذ كبًدددذ ثدددؤى اعددداله٘خ ّالعودددبسح هبلكدددَ عِدددل فدددبى        

 فبهددب اإلهددبم، الددٔ هفددْع أهددشٍ ف٘كددْى ًؾددٍْ، أّ رهددٖ أّ لوغددلن هددب  ألًددَ ػددبئ ؛

 ٗ ِدددش أى الدددٔ الودددب  لج٘دددذ ٗقشػدددَ أّ صوٌدددَ، ّٗؾفددد  ٗج٘عدددَ أّ ثعٌ٘دددَ، ٗؾف دددَ أى

 الوددددب  لج٘دددذ هلددد  فِدددْ  ِدددْسٍ، ٗدددشط لددددن فدددبى  ِدددْسٍ، ٗشعدددٔ كدددبى اى هبلكدددَ

 فددٖ ثبإلؽ٘ددبء ف٘ولدد  عبُل٘ددخ، العوددبسح كبًددذ ّاى، شددبء ك٘فوددب اإلهددبم ف٘ددَ ٗزظددش 

 ّالشكبص كبلوْاد ّألًَ الغبُل٘خ؛ لول  ؽشهخ ال ار األ ِش
2
. 

 

 

 :  انًىاث األرض إحٍاء كٍفٍت :  انثانث انًطهب

 األسع، هدددي الوقظدددْد ثؾغدددت ٗخزلدددف األسع اإلًغدددبى ثدددَ ٗولددد  الدددزٕ اإلؽ٘دددبء

 فبؽ٘دددبء ّالوقظدددْد، العدددش  الدددٔ ف٘دددَ ف٘شعددد  الجلدددذاى، أعدددشا  اخدددزال  ّثؾغدددت

) ثؤهْس اإلؽ٘بء ّٗؾظل،  ثلذٍ ّعش  ثؾغجَ شٖء كل
3
:) 

 األسع، ثعدددغ ّعدددقف ثدددبللجي، الجقعدددخ ثزؾدددْٗؾ ٗكدددْى للغدددكي الودددْاد فبؽ٘دددبء-1

 . عبدح للغكي ٗلضم هب ّاكوب 

 الوددددبء، ّاٗغددددبد ّرغددددْٗزِب، األسع، ثزؾددددْٗؾ ٗكددددْى هضسعددددخ الوددددْاد ّاؽ٘ددددبء-2

 ال ألًددددَ ّالددددضس ؛ الؾددددشس ثوغددددشد اإلؽ٘ددددبء ٗؾظددددل ّال رلدددد ، ًّؾددددْ ّالغددددشط

 ثؾجغددددَ ثكددددْى ثبلوددددبء الوغوددددْس الوددددْاد ّاؽ٘ددددبء الغددددشط، ثخددددال  للجقددددبء ٗددددشاد

 . الضساعخ أّ للجٌبء طبلؾخ لزكْى ًّضؽَ،

 هٌدددددَ، الؾغدددددبسح ثٌقدددددل ٗكدددددْى الؾفدددددش أّ ثبلؾغدددددبسح الوولدددددْء الودددددْاد ّاؽ٘دددددبء-3

) الضساعخ أّ للجٌبء طبلؾخ لزكْى األسع، ّرغْٗخ
1
  .) 

                                                           
1
 111، صالوظذس ًفغَ  
2
  4618،ص  6، ط ، هظذس عبث  ركشٍ الفقَ االعالهٖ ّادلزَ  
3
 256، ص 1، طهظذس عبث  ركشٍ  ، الفقَ الو٘غش 
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 هللا طدددلٔ - لقْلدددَ أؽ٘دددبٍ؛ فقدددذ العدددبدح ثدددَ عدددشد هودددب هٌ٘ددد  ثؾدددبئؾ أؽبؽدددَ ارا -4

( )لَ فِٖ أسع علٔ ؽبئطب أؽبؽ هي: )- ّعلن علَ٘
2
) 

 لدددن ّاى أؽ٘بُدددب، فقدددذ الودددبء، الدددٔ فْطدددل ثئدددشا، الودددْاد األسع فدددٖ ؽفدددش ارا -5

 .  ًِشا فِ٘ب ؽفش لْ ّكزل  غ٘شٍ، هي األؽ  فِْ الوبء الٔ ٗظل

 رلددد ، غ٘دددش أّ ًِدددش أّ عددد٘ي هدددي أعدددشاٍ هدددبء الودددْاد األسع الدددٔ أّطدددل ارا -6

 .  ثزل  أؽ٘بُب فقذ

 فٌقبُدددددب، للغدددددشاط، رظدددددلؼ ال رلددددد  قجدددددل ّكبًدددددذ شدددددغشا، فِ٘دددددب غدددددشط ارا - 1

 .أؽ٘بُب فقذ ّغشعِب

 الددٔ ف٘ددَ ّٗشعدد  األهددْس، ُددزٍ عٌددذ ٗقددف ال اإلؽ٘ددبء اى: قددب  هددي العلوددبء ّهددي -9

)ٗعزجش فال اؽ٘بء ٗعذ ال ّهب اؽ٘بء، فِْ اؽ٘بء الٌبط عذٍ فوب العش ،
3
  .) 

 ّاى. طدددغ٘شح أّ كبًدددذ كج٘دددشح فِ٘دددب، هدددب ثغو٘ددد  هلكِدددب شدددشع٘ب اؽ٘دددبء أؽ٘بُدددب فودددي

 ّاعدددزضوبس اؽ٘بئِدددب، علدددٔ ٗقدددذس لودددي ّاعطبإُدددب أخدددزُب فلإلهدددبم اؽ٘بئِدددب عدددي عغدددض

.)هٌبفعِب
4
  ) 

 الطشقددددبد فددددٖ الغلددددْط ّاقطددددب  ٗؾ٘٘ددددَ، لوددددي هددددْاد اقطددددب  لإلهددددبم ٗغددددْص ّ

 ٗغدددْص اقطدددب  غ٘دددش ّهدددي الٌدددبط، علدددٔ ٗؼددد٘  لدددن هدددب ّالشدددشاء للج٘ددد  الْاعدددعخ

 الطشٗدد  فددٖ الٌددبط اخزلددف ّارا اقزشعددب، هعددب عددجقب فددبى عددج ، لوددي فِ٘ددب الغلددْط

 .  أرس  عجعخ ععل

 ٗؾددد٘ؾ كدددؤى غ٘دددشٍ هدددي ّاألؽق٘دددخ االخزظدددبص ٗف٘دددذ ّاًودددب الزولددد  ٗف٘دددذ ال ّالزؾغدددش

 ثئددددشا ٗؾفددددش أّ رشاثددددٖ ؽددددبعض أّ خٌددددذ  أّ ثشددددج  أّ ثوٌ٘دددد  لدددد٘ظ ثغددددذاس األسع

 اؽ٘دددبء أؽ٘بُدددب فدددبى إلؽ٘بئِدددب، هدددذح األهدددش ّلدددٖ لدددَ ف٘ؼدددشة الودددبء، الدددٔ ٗظدددل ّال

) إلؽ٘بئِب لوزشْ  ّعلوِب ٗذٍ هي ًضعِب ّاال ششع٘ب
5
)  . 

                                                                                                                                                                      
1
 588ص 3ط، الفقَ االعالهٖ ، الزْٗغ٘شٕ  هْعْعخ  
2
 ((.1554( عي عوشح ثي عٌذة، ّطؾؾَ الش٘  األلجبًٖ )اإلسّاء 3111أخشعَ أثْ داّد ثشقن ) 
3
 262، ص 1ط هظذس ،  ،الفقَ الو٘غش 
4
 611،ص 3، ط ، هظذس عبث  الفقَ االعالهٖ هْعْعَ 
5
  4621، ص 6ط هظذس عبث  ركشٍ ، الفقَ االعالهٖ ّادلزَ ،  
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 الودددبء ّؽدددجظ الغدددقٖ ّالدددْادٕ الٌِدددش كودددبء الوجدددبػ الودددبء أعلدددٔ فدددٖ لودددي ّٗغدددْص

 ؽودددٔ غ٘دددشٍ دّى لإلهدددبم ٗغدددْص ّكدددزل ،  رؾزدددَ هدددي الدددٔ ٗشعدددلَ صدددن الكعجددد٘ي، الدددٔ

 ّاثددددل الغِددددبد كخ٘ددددل الوغددددلو٘ي هددددب  ث٘ددددذ رزجدددد  الزددددٖ ّالخ٘ددددل للددددذّاة هشعددددٔ

 .ثبلوغلو٘ي ٗؼش لن هب ًّؾُْوب الظذقخ

 رلدددد ، ًّؾددددْ ّؽطددددت ّعٌجددددش، كظدددد٘ذ، لددددَ فِددددْ ّؽددددبصٍ هجددددبػ الددددٔ عددددج  هددددي

 اال الؾودددٔ ٗغدددْص ّال ّالٌدددبس، ّالكددد ، الودددبء، فدددٖ: صدددالس فدددٖ شدددشكبء فبلوغدددلوْى

)العبهخ الوغلو٘ي لوظبلؼ
1
) 

 

 

 ض نًٍ ٌحٍها ال نًٍ ًٌهكها  انًطهب انرابع : االر

 ثؾدددبئؾ، أؽ٘بُدددب ف٘ودددب عدددج  عشفٌدددب اى االسع الودددْاد ُدددٖ االسع الو٘زدددخ فودددي 

 هدددب ثغو٘ددد  هلكِدددب: هعدددَ ردددضس  هدددبال هٌددد  أّ الِ٘دددب، هدددبء اعدددشاء أّ ثئدددش، ؽفدددش أّ

 ألؽدددذ ل٘غدددذ أسػدددب أؽ٘دددب هدددي: »عودددش اثدددي لؾدددذٗش،  ال دددبُشح الوعدددبدى اال فِ٘دددب

) «ثِدددب أؽددد  فِدددْ
2
 ثئدددشا، ؽفدددش أّ أؽغدددبسا، ؽْلِدددب أداس ثدددؤى هْاردددب، رؾغدددش ّارا( 

 ٗؾِ٘٘ب ؽزٔ ٗولكِب ّال ثِب، أؽ  فِْ: أسػب أقط  أّ هبئِب، الٔ ٗظل لن

 ّالدددزهٖ، الوغدددلن ُدددْ: ّالوعظدددْم لوعظدددْم، هلددد  فِ٘دددب ٗكدددي لدددن ارا: ّكدددزل        

 رلدد  هلكِددب قددذ ألًددَ ثبإلؽ٘ددبء؛ رولدد  لددن كددبفشا كددبى ّلددْ لددزهٖ هلدد  فِ٘ددب كددبى فددبرا

 .ٗؾِ٘٘ب أى ألؽذ ٗؾل فال هغلوب، كبى ارا األّلٔ ّثبلطشٗ  الوعظْم

 داس فدددٖ األسع كبًدددذ فدددبرا الؾدددشة، داس فدددٖ اإلؽ٘دددبء فدددٖ: أٗؼدددب اخزلدددف صدددن      

 فغدددج  -للوغدددلو٘ي هؾددبسثْى الجلدددذ رلدد  أُدددل: ٗعٌددٖ- اعدددالم داس فددٖ ّل٘غدددذ ؽددشة

: إٔ ثبالغزٌدددبم، اال رولددد  ال ألًِدددب ّرلددد  ٗولكِدددب؛ ال اًدددَ :قٍثثثم إٌ ّأؽ٘بُدددب، اًغدددبى

 .اإلؽ٘بء ٗؾظل فال غٌ٘وخ ركي لن فبرا غٌ٘وخ، ثؤخزُب اال رول  ال

                                                           
1
الوْعْعخ الفقِ٘خ اعذاد: هغوْعخ هي الجبؽض٘ي ثبششا  الش٘  َعلْٕ ثي عجذ القبدس الغقب  الٌبشش: هْق  الذسس  

 494، ص 2، ط dorar.netالغٌ٘خ علٔ اإلًزشًذ 
2
دمحم ثي  -هٌِظ الغبلك٘ي الوئلف: أؽوذ ثي ؽغش آ  ثي علٖ  -القْاعذ األسث   -)رطِ٘ش الغٌبى  سّاٍ الجخبسٕ. 

عجذ الشؽوي ثي ًبطش ثي ععذٕ الٌبشش: ّصاسح الشئّى اإلعاله٘خ ّاألّقب  ّالذعْح  -عل٘وبى الزو٘وٖ 

 ( 131، ص ُـ1411الوولكخ العشث٘خ الغعْدٗخ الطجعخ: األّلٔ،  -ّاإلسشبد 
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 أًددددَ علددددٔ ّالعوددددل ؽددددشة، أسع فددددٖ كبًددددذ ّلددددْ ٗولكِددددب أًددددَ: انثثثثثاًَ وانقثثثثىل

 الوغددددلن ٗؾددددْصٍ هددددب عولددددخ هددددي رلدددد  ّٗكددددْى شددددشع٘ب، اؽ٘ددددبء أؽ٘بُددددب ارا ٗولكِددددب

 .الوؾبسث٘ي ثالد هي ٗؤخزُب كغٌ٘وخ

 هدددب ٗؾظدددل الدددجالد ُدددزٍ فدددٖ: ٗقدددب  اإلؽ٘دددبء  ٗؾظدددل شدددٖء ثدددؤٕ: ق٘دددل ّارا       

 ٗقطددد  أى( اقطبعدددب) ٗغدددؤ كدددبى ّقدددذٗوب -أسػدددب اإلًغدددبى ٗودددٌؼ أى- ثدددبلوٌؼ ٗغدددؤ

 أقطدد  ّعددلن عل٘ددَ هللا طددلٔ الٌجددٖ أى) ؽددذٗش فددٖ كوددب ٗؾِ٘٘ددب، لوددي أسػددب اإلهددبم

) (أسػب ؽغش ثي ّائل
1
) . 
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ظدددش الوخزظدددشاد الوئلدددف : عجدددذ هللا ثدددي عجدددذ الدددشؽوي ثدددي عجدددذ هللا ثدددي عجدددشٗي هظدددذس الكزدددبة : شدددشػ أخ 

 ( 33ص 3)ط http://www.islamweb.netدسّط طْر٘خ قبم ثزفشٗغِب هْق  الشجكخ اإلعاله٘خ 
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 انخاتًت وانُتائج 

   -فٖ خزبم الجؾش رْطلذ الٔ  اثشص الٌزبئظ رزلخض ف٘وب ٗلٖ :

اإلؽ٘دددبء لغدددخ : هدددي الؾ٘دددبح ُّدددْ  ,واإلؽ٘دددبء لغدددخ : هدددي الؾ٘دددبح ُّدددْ ػدددذ الودددْد

ػدددذ الودددْد ّالودددْاد األسع الزدددٖ لدددن ردددضس  ّلدددن رعودددش ّال عدددشٓ علِ٘دددب هلددد  

 أهب اططالؽب  :  فِٖ األسع الزٖ ال هبء ّال ٌٗزف  ثِب أؽذ .,أؽذ

 -لقْلددددَ  استتتتت اداٗغددددْص اؽ٘ددددبء األسع الو٘زددددخ الزددددٖ ل٘غددددذ ألؽددددذ، ّال ٌٗزفدددد  ثِددددب

.ب أسػب ه٘زخ فِٖ لَ، ّل٘ظ لعش   بلن ؽ (: )هي أؽ٘-ملسو هيلع هللا ىلص 

أّلدددذ الشدددشٗعخ الغدددوؾبء أُو٘دددخ خبطدددخ لودددب لِدددب هدددي هدددشدّد اقزظدددبدٕ ٗغدددبُن 

ثشددددكل كج٘ددددش فددددٖ اًوددددبء الددددذخل للفددددشد ّالوغزودددد  عوْهددددب  ، ّالزشددددغ٘  الوغددددزوش 

العددددزضوبس ُددددزٍ األساػددددٖ الزددددٖ رشكِددددب أُلِددددب ألعددددجبة هزعددددذدح ّاالعددددزفبدح هددددي 

 لخ فٖ اإلؽ٘بء . الطبقبد الجششٗخ الوعط

ردددذ  األؽبدٗدددش أٗؼدددب علدددٔ أى الشدددش  سغدددت فدددٖ اإلؽ٘دددبء، لؾبعدددخ الٌدددبط الدددٔ 

هدددْاسد الضساعدددخ، ّرعو٘دددش الكدددْى، هودددب ٗؾقددد  لِدددن سفبُدددب اقزظدددبدٗب، ّٗدددْفش صدددشّح 

 .عبهخ كجشٓ

ارفقدددْا علدددٔ أى األساػدددٖ الزدددٖ لِدددب هبلددد  هعدددشّ  ثشدددشاء أّ عط٘دددخ، لدددن ٌٗقطددد  

غ٘دددش أطدددؾبثِب ،ّاخزلفدددْا فدددٖ أًدددْا  أخدددشٓ هدددي هلكدددَ، ال ٗغدددْص اؽ٘بإُدددب ألؽدددذ، 

ارفددد  الفقِدددبء علدددٔ أى األسع الزدددٖ لدددن ٗولكِدددب أؽدددذ، ّلدددن ْٗعدددذ فِ٘دددب ،  األسع

 أصش عوبسح ّاًزفب ، رول  ثبإلؽ٘بء.

هدددي شدددشّؽ االؽ٘دددبء أى ٗكدددْى الوؾ٘دددٔ  هغدددلوب، هكلفدددب أّ غ٘دددش هكلدددف، فلدددْ كدددبى 

ّ ٗغدددددْص للدددددزهٖ غ٘دددددش هغدددددلن فدددددال ٗغدددددْص لدددددَ اإلؽ٘دددددبء، ّلدددددْ أرى ف٘دددددَ اإلهدددددبم 

ّالوغددددزؤهي ّالوعبُددددذ، ّاالؽزطددددبة ّاالؽزشددددبػ ّاالطددددط٘بد ثددددذاس اإلعددددالم؛ ألى 

رلدددد  هوددددب ٗخلددددف، ّال ٗزؼددددشس ثددددَ الوغددددلوْى . ّ أى ركددددْى األسع الزددددٖ ٗددددشاد 

هلكِددب ثبإلؽ٘ددبء ؽددشح لددن ٗغددش علِ٘ددب هلدد  لوغددلن ّال لغ٘ددشٍ، فددبى عددشٓ علِ٘ددب هلدد  

 لوغلن، أّ لغ٘شٍ. 
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بئؾ، أّ ؽفدددش ثئدددش، أّ اعدددشاء هدددبء الِ٘دددب، أّ هٌددد  هدددبال أؽ٘دددبء االسع ٗكدددْى  ثؾددد  

 رضس  هعَ: هلكِب ثغو٘  هب فِ٘ب اال الوعبدى ال بُشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًصادر

 القشاى الكشٗن 
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أحيتتتتاءاالرمالمتتتتواتفتتتتسالم  تتتتتوراالستتتت مس, . فتتتتو   يتتتتتر  .1

34والالستتتا ياتوالعالتتتو اال تماعيتتتة,العتتتددكتتتا  ,م التتتةالرسلال الستتت ه

2119/7/1,اصدار

تح تتتتةال ق,تتتتاء,دبتتتتنأحمتتتتدبتتتتنأبتتتتسأحمتتتتد,أبتتتتوبكتتتترعتتتت ءالتتتتدين .2

-هتتتت د,دارالكتتتتتبالعالميتتتتة,بيتتتتروت541الستتتتمرق د تالمتتتتتوف   حتتتتو

3 ,ج1994-ه 1414لب انالطبعة الثا ية,

 ,جالستتتالكينالم:لتتتد أحمتتتدبتتتتنمتتت-القواعتتتداعربتتت -تط,يتتترال  تتتان .3

عبتتتدالتتترحمنبتتتن اصتتتر-دبتتتنستتتاليمانالتميمتتتس-ح تتتربنبتتتنعالتتتس

بتتتتتنستتتتتعد ال اشتتتتتر و ارةالشتتتتتت:وناةستتتتت ميةواعوقتتتتتادوالتتتتتتدعوة

 ه 1417الممالكةالعربيةالسعوديةالطبعة اعول ,-واةرشاد

أمتتتتينبتتتتنردالمحتتتتتارعالتتتت التتتتدرالم تتتتتارالم:لتتتتد ابتتتتنعابتتتتدين,د .4

هتتتت د1222عمتتتربتتتتنعبتتتتدالع يتتتت عابتتتتدينالدمشتتتتقسالح  تتتتستالمتتتتتوف  

  1992-ه 1412بيروتالطبعة الثا ية,-ال اشر دارال كر

الشتتتي دبتتتنلستتتماعيناعميتتترالي تتت س-ستتتبنالستتت  شتتترمبالتتتو المتتترا  .5

التتتتت ص عا س,تحقيتتتتتيعصتتتتتتا التتتتتدينالصتتتتتتبابطسوعمتتتتتادالستتتتتتيد,دار

ه 1,1421اهرة,طالق-الحديث

شتتترمأ صتتترالم تصتتتراتالم:لتتتد عبتتتد بتتتنعبتتتدالتتترحمنبتتتنعبتتتد .6

 بتتتتن بتتتترينمصتتتتدرالكتتتتتاب درويصتتتتوتيةقتتتتا بت ريغ,تتتتاموقتتتت 

 تجhttp://www.islamweb.netالشبكةاةس مية

الشتترمالكبيتترعالتت متتتنالمق تت الم:لتتد عبتتدالتترحمنبتتندبتتنأحمتتد .7

قدستتتتتسال متتتتتاعيالسالح بالتتتتتس,أبتتتتتوال تتتتترج,شتتتتتميالتتتتتدينبتتتتتنقدامتتتتتةالم

هتتتتتت دال اشتتتتتتر دارالكتتتتتتتابالعربتتتتتتسلال شتتتتتتروالتو يتتتتتت 682تالمتتتتتتتوف  

 أشردعال طباعته درشيدرضاصاحبالم ار
8.

ال قتتتهاالستتت مسوادلتتتتهالشتتتامنل دلتتتةالشتتترعيةواالراءالم هبيتتتةواهتتت  

أ.د.وهبتتتتتتةبتتتتتتنال  ريتتتتتتاتال ق,يتتتتتتةوتحقيتتتتتتياالحاديتتتتتتثوت ري ,تتتتتتا,

مصتتتتتط  ال حيالتتتتتس,استتتتتتا ورئتتتتتييقستتتتت ال قتتتتتهاالستتتتت مسواصتتتتتوله
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دمشتتتتتتي,–ستتتتتتورية–كاليتتتتتتةالشتتتتتتريعة,دارال كتتتتتتر–ب امعتتتتتتةدمشتتتتتتي

6,المعدلةج4ط
,

ال قتتتتهالميستتتترفتتتتسضتتتتوءالكتتتتتابوالستتتت ة,م موعتتتتةمتتتتنالمتتتت:ل ين, .9

هتتت ,1424م متتت المالتتتسف,تتتدلطباعتتتةالمصتتتحدالشتتتريدستتت ةالطبتتت  

1ج

القتتتوا ينال ق,يتتتة,أبتتتوالقاستتت ,دبتتتنأحمتتتدبتتتندبتتتنعبتتتد , .11

 ه د741ابن   الكالبسالغر اطستالمتوف  

كشتتتادالق تتتاتعتتتنمتتتتناةق تتتاتالم:لتتتد م صتتتوربتتتنيتتتو يبتتتن .11

صتتتتت مالتتتتتدينابتتتتتنحستتتتتنبتتتتتنلدريتتتتتيالب,تتتتتوت الح بالتتتتت تالمتتتتتتوف  

دارالكتتتتتتبال اشتتتتتر -هتتتتت دتحقيتتتتتي هتتتتت نمصتتتتتيالحسمصتتتتتط  1151

-1/1412العالمية,ط

ك تتت التتتدقائي,أبتتتوالبركتتتاتعبتتتد بتتتنأحمتتتدبتتتنمحمتتتودحتتتاف  .12

هتتتتت دالمحقتتتتتي أ.د.ستتتتتائدبكتتتتتدا ,دار711التتتتتدينال ستتتتت ستالمتتتتتتوف  

 2111-ه 1432البشائراةس مية,دارالسراجالطبعة اعول ,

, متتتتانلستتتتانالعتتتترب,دبتتتتنمكتتتتر بتتتتنعالتتتت ,أبتتتتوال ضتتتتن .13

هتتت د711التتتدينابتتتنم  تتتوراع صتتتار الروي عتتت اةفريقتتت تالمتتتتوف  

,1984بيروتالطبعة الثالثة-ال اشر دارصادر

م تتتتارالصتتتحام يتتتنالتتتدينأبتتتوعبتتتد دبتتتنأبتتتسبكتتتربتتتن .14

هتتتت دلمحقتتتتي يوستتتتدالشتتتتي د666عبتتتتدالقتتتتادرالح  تتتتسالتتتترا  تت

صتتتيدا,الطبعتتتة -ال مو  يتتتةلال شتتتربيتتتروتالتتتدار-,المكتبتتتةالعصتتترية

 د.ت,1999ه /1421ال امسة,

مغ تتتسالمحتتتتاجللتتت معرفتتتةمعتتتا سأل تتتا الم ,تتتاج,شتتتميالتتتدين, .15

هتتتت د,دار977دبتتتتنأحمتتتتدال طيتتتتبالشتتتتربي سالشتتتتافعستالمتتتتتوف  

2 ,ج1994-ه 1415الكتبالعالميةالطبعة اعول ,
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الكبيتتتر,عبتتتد بتتتنأحمتتتدبتتتندبتتتنقدامتتتةالمغ تتتسوياليتتتهالشتتترم .16

المقدستتتسأبتتتوداعبتتتدالتتترحمنبتتتندبتتتنأحمتتتدبتتتنقدامتتتةالمقدستتتس

شتتتتميالتتتتدينأبتتتتوال تتتترج,المحقتتتتي درشتتتتيدرضتتتتا,ال اشتتتتر مطبعتتتتة

2الطبعة 1347الم ارومكتبت,ا,س ةال شر 

,الم,تتتتت بفتتتتتسفقتتتتتهاةمتتتتتا الشتتتتتافعسعبتتتتتسلستتتتتحا الشتتتتتيرا   .17

بيتتتتروت-دمشتتتتي,التتتدارالشتتتتامية-تحقيتتتيد.دال حيالتتتتس,دارالعالتتت 

 1996–ه 1,1417,ط

موستتتتتتوعةال قتتتتتتهاةستتتتتت مس,دبتتتتتتنلبتتتتتتراهي بتتتتتتنعبتتتتتتد  .18

-هتتتتتت 1431التتتتتتتوي ر ,بيتتتتتتتاعفكتتتتتتارالدوليتتتتتتةالطبعتتتتتتة اعولتتتتتت ,

.3 ,ج2119

نبإشتتتتترادالموستتتتتوعةال ق,يتتتتتةلعتتتتتداد م موعتتتتتةمتتتتتنالبتتتتتاحثي .19

الشتتتي عيالتتتو بتتتنعبتتتدالقتتتادرالستتتقادال اشتتتر موقتتت التتتدررالستتت يةعالتتت 

 2,جdorar.netاة تر ت

ال ,ايتتتةفتتتسلريتتتبالحتتتديثواعثتتتر,م تتتدالتتتدينأبتتتوالستتتعادات .21

المبتتتارسبتتتندبتتتندبتتتندابتتتنعبتتتدالكتتتري الشتتتيبا سال تتت ر ابتتتن

-هتتتتت 1399بيتتتتتروت,-ميتتتتتةهتتتتت د,المكتبتتتتتةالعال616اعثيتتتتترتالمتتتتتتوف  

1محموددالط احس,ج- تحقيي طاهرأحمدال اوى1979

- يتتتناعوطتتتارشتتترمم تقتتت اع بتتتارمتتتنأحاديتتتثستتتيداع بتتتار .21

اةمتتتا دبتتتنعالتتت بتتتندالشتتتوكا س,تحقيتتتيأ تتتورالبتتتا ,دارالوفتتتاء

2111ه 1,1421,ط




