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 االهداء
بدأنا بأكثر من يد وقاسيها اكثر من وم وعانيها الكثير من 

الصعوبات ووا نحن اليوم وهلل الحمد .. نطوي سهر الليالي 

 وتعب الايام وخلاصة مشوارنا بين وذا العمل المتواضع ....

 .الخلق.الامام المصطفى الى سيد الى...  مهارة العلم 

الذي اخرجها من ظلمات الجهل  ()ملسو هيلع هللا ىلصالى... رسولها الكريم دمحم 

 والمعرفة.الى نور العلم 

الى... الٌنبوع الذي لا ًمل العطاء والتضحٌة الى من حاكت سعادتٍ 

 ...والدتٍ العزًزة  من قلبها الحنون الىبخٌوط منسوجة 

 

من سعى وسقى لأنعم بالراحة والههاء الذي لم  الى ...

الذي  الهجاح،يبخل بشيء من اجل دفعي في طريق 

والدي  لم الحياة بحكمة وصبر الىعلمهي ان ارتقي س

 ...العزيز 

 من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراوم فؤادي الى...  الى

 اخوتي واخواتي الاعزاء 

الطريق معاً نحو الهجاح الى ... من سرنا سوياً ونحن نشق 

 ...زميلاتي وزملائي الكرام  والابداع الى

من علمونا حروفاً من ذوب وكلمات من درر وعبارات ...  الى

الى من صاغوا لها  العلم،من اسمى واجلى عبارات في 

ح ارة تهير لها مسيرة العلم والهجاعلمهم حروفاً ومن افكروم مه

الشكر والتقدير على ما لكم مهي كل  الى اساتذتها الافاضل

 .قدمتموه لها فلم تقصروا في حقها يوما  
 

 ب
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 شكر وتقدير

      

 اتقذو بانشكز ًانتقذيز هلل تعاىل اًالً )ًيا تٌفيقي اال بو( 

 ًنكم يٍ ساىى يف ىذا انعًم املتٌاضع 

اىل يٍ مل يبخم عهي بعهًو ًتٌجيياتو طٌال فرتة انبحث )انذكتٌر يصطفى امحذ 

 نطيف( 

ًاىل يٍ كاٌ نو دًر يف اعطائي اننصائح ًاملصادر مل أَسي فضهو جزاه اهلل خرياً، 

 اساتذتي االفاضم ًانشًعت انيت حترتق نتنري درًبنا،

 ًاىل كم يٍ كاٌ نو دًر يف امتاو حبثي ....
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 فاٌّؤٌ األٚي: روعّخاٌفصً 

 اٌشقص١خ األٚي: ؽ١برٗاٌّجؾش 

 َٚٔجٗ األٚي: اٍّٗاٌّطٍت 

ث زب ثزٓ ػجزل   اٌّصزوٞ اٌّشزٙٛه ثمبٍزُ اٌؾٕفزٟ اٌَزٛكٟٚٔ  ٍٛو ٘ٛ اٌزي٠ٓ أثزٛ اٌؼزلي لبٍزُ ثزٓ لوطغ

 .اٌغّبٌٟ -َٔجخ ٌّؼزك أث١ٗ ٍٛكْٚ اٌش١قٟٛٔ

 ٚعبء فٟ ٘بِش أِٓ اٌمٛي اٌّجزىو

 اٌٌٛل: ٚث ب ِٚؼٕبٖ. اٌّجبهن: لطٍٛ ِٚؼٕبٖ: ٌفظخ روو١خ ِووجخ ِٓ: لطٍٛث ب

 اٌطبء اٌٍّّٙخ ٚظُ اٌالَٚلطٍٛ ثعُ اٌمبف ٍٚىْٛ 

 : ٌِٛلٖالمطلب الثاني : -

 .ٌٚل ف١ّب لبٌٗ فٟ اٌّؾوَ ٍٕخ اصٕز١ٓ ٚصّبْ ِئخ ثبٌمب٘وح: لبي اٌَقبٚٞ

 :اٌضبٌش: صفزٗاٌّطٍت 

 وبْ صبثًوا ِزٛاظؼًب ِزصٛفًب ٔبة صٛف١خ األشوف١خ:

 .ٚوبْ وض١و اٌؼ١بي ٚاألٚالك فمل ريٚط أوضو ِٓ ِوح

 :ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ 

 :اٌؼٍَٛ اٌزٟ ثوع ف١ٙب 

اٌؼوث١خ ٚاٌمواءاد ٚاٌزفَز١و ٚاٌؾزل٠ش ٚٔمزل اٌوعزبي ٚاٌفمزٗ ٚاألصزٛي ٚإٌّطزك ٚاٌىزالَ ٍٚزب و :

 .ٚلل هىلٗ   ؽبفظخ ٔبكهح عؼٍزٗ كهح فٟ عج١ٓ اٌؼٍَٛ

 

مٌه اٌؼصو ؽ١ش ل١ً إٔٗ أفوك ىٚا ل ِززْٛ اٌزلاهلطٕٟ أٚ هعبٌزٗ ػٍزٝ اٌَززخ ػزٓ بٙزو لٍزت ِزٓ 

 .غ١و ٔظو فٟ وزبة

 :ِن٘جٗ-

 .وبْ ِن٘جٗ ٘ٛ ِن٘ت أثٟ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ هؽّٗ   رؼبٌٝ:

 :إٌّبصت اٌزٟ ١ٌٚٙب-
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كهً اٌؾل٠ش ٚػٍِٛٗ ثمجزخ اٌج١جوٍز١خ ػمزت اثزٓ ؽَزبْر صزُ هغزت ػٕزٗ ثؼزل مٌزه ٚلزوهٖ عبٔجزه :

صززُ ػزز١ٓ . اٌغززلاٚٞ فززٟ ِشزز١قخ ِلهٍزززٗ اٌزززٟ أٔشززر٘ب ثجززبة اٌموافززخ صززُ صززوفٗ ٚلززوه ف١ٙززب غ١ززوٖ

اٌش١ق١ٔٛخ ػٕل رٛػه اٌىبف١غٟ ثَفبهح إٌّصٛه ؽ١ٓ وبْ ثبٌمب٘وح ػٕل األشوف لبر١جزبٞ ٌّش١قخ 

 .ٚػ١ٓ ػٍٝ لعبء اٌؾٕف١خ. ٌىٕٗ رٛفٟ لجً مٌه

 :هؽالرٗ اٌؼ١ٍّخ-

 .هؽً إٌٝ اٌشبَ ٚاإلٍىٕله٠خ ِٚىخ ٚث١ذ اٌّملً:

 :وتالمذته شيوخه -

 

رزٍّن ػٍزٝ ػ١ٍزخ اٌمزَٛ ِزُٕٙ اٌؾزبف  اثزٓ ؽغزو ٚاٌززبط أؽّزل اٌفوغزبٟٔ ٚاثزٓ اٌغزيهٞ ٚاٌشزٙبة :

اٌزمزٟ اٌّمو٠زيٞ ٚاٌٛاٍطٟ ٚاٌي٠ٓ اٌيهوشٟ ٚاٌشٌّ اثزٓ اٌّصزوٞ ٚاٌجزله ؽَز١ٓ اٌجٛصز١وٞ 

 .ٚغ١وُ٘ اٌؼي ثٓ ػجل اٌَالَ ٚاٌشوف اٌَجىٟٚٚاٌؼي اثٓ عّبػخ ٚػب شخ اٌؾٕج١ٍخ 

 رال١ِنٖ -

 ٠ٗ اٌىض١و ٔنوو ِٓ ِشب١٘وُ٘رزٍّن ػٍٝ ٠ل: 

 .اإلِبَ اٌَقبٚٞ ٚاٌجمبػٟ ِٚؾت اٌل٠ٓ اثٓ اٌشؾٕخ ٚأثٛ اٌفعً اٌؼوالٟ

 

 :ػ١ٍٗ اٌؼٍّبء صٕبء -

 .ٚصفٗ ش١قٗ اٌؾبف  اثٓ ؽغو ثبإلِبَ اٌؼالِخ اٌّؾلس اٌفم١ٗ اٌؾبف :

 ٌّشب٠قٗ ِ وَ ثبالٔزمبك ٌٚٛ إِبَ ػالِخ غٍك اٌٍَبْ لبكه ػٍٝ إٌّببوح: لبي اٌَقبٚٞ فٟ ٚصفٗ

 .ِغ شب جخ كػٜٛ َِٚبعؾخ

 .ثبٌش١ـ اٌؼبٌُ اٌيوٟ: ٚٚصفٗ اثٓ اٌل٠وٞ

 .ِٓ ؽناق اٌؾٕف١خ ٚلبي اٌي٠ٓ هظٛاْ فٟ ثؼط ِغب١ِؼٗ: 

 .اٌؼالِخ اٌّفٕٓ: ٚلبي اثٓ اٌؼّبك

 .اإلِبَ اٌؼالِخ اٌّفٕٓ: ٚلبي اٌجمبػٟ

ب ِؾلصًب وض١و إٌٛاكه: ٚلبي اثٓ إ٠بً ًٙ ب فبظاًل فم١ ًّ  .وبْ ػبٌ

 :ِٗصٕفبر -

ىاكد ِؤٌفبرٗ ػٍٝ اٌزَؼ١ٓ ٌُٚ ٠مزصو ػٍٝ ٔٛع ٚاؽزل ِزٓ اٌززر١ٌف ثزً ؽٍزك فزٟ أعزٛاء ِزؼزلكح :

 ِٕٙب. َفٟ ع١ّغ اٌؼٍٛ
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 :اٌموآْ ٚػٍِٛٗ-

 .رؼ١ٍك ػٍٝ لطؼخ رف١َو اٌج١عبٚٞ - 1

 .غو٠ت اٌموآْ - 2

 .اٌمواءاد اٌؼشو - 3

 .هٍبٌخ فٟ شوػ اٌجٍَّخ - 4

 .عٛا٘و اٌموآْ - 5

 :اٌزقو٠ظ -

 .األؽ١بء ثّب فبد ِٓ رقو٠ظ أؽبك٠ش اإلؽ١بء( رؾفخ)إرؾبف  - 1

 .ث ١خ اٌوا ل فٟ رقو٠ظ أؽبك٠ش شوػ اٌؼمب ل إٌَف١خ - 2

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش ػٛاهف اٌّؼبهف - 3

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش وٕي اٌٛصٛي إٌٝ ِؼوفخ األصٛي - 4

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش رف١َو أثٟ ا١ٌٍش اٌَّولٕلٞ - 5

 .٠ش األهثؼ١ٓ فٟ أصٛي اٌل٠ٓ ٌٍ ياٌٟرقو٠ظ أؽبك - 6

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش عٛا٘و اٌموآْ ٌٍ ياٌٟ - 7

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش ثلا٠خ اٌٙلا٠خ ٌٍ ياٌٟ - 8

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش ِٕٙبط اٌؼبثل٠ٓ ٌٍ ياٌٟ - 9

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش اٌشفب ٌٍمبظٟ ػ١بض - 11

 .رقو٠ظ أؽبك٠ش ػٛاٌٟ اٌمبظٟ ثىبه ثٓ لز١جخ - 11

 .شوػ ِقزصو اٌملٚهٞرقو٠ظ أؽبك٠ش  - 12

 .مووٖ فٟ اٌزؼو٠ف. رقو٠ظ أؽبك٠ش اٌىزت اٌؼشوح - 13

: غجغ فٟ صالس ِغٍزلاد ثزؾم١زك أٍززبمٔب اٌشز١ـ اٌزؼو٠ف ٚاإلفجبه ثزقو٠ظ أؽبك٠ش االفز١به - 14

 .ػجل   دمحم اٌله٠ٚش
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 .١ِٕخ األٌّؼٟ ف١ّب فبد فٟ رقو٠ظ أؽبك٠ش اٌٙلا٠خ ٌٍي٠ٍؼٟ - 15

 

 

 :اٌوعبي ٚػٍِٛٗ -

 .اال٘زّبَ اٌىٍٟ ثئصالػ صمبد اٌؼغٍٟ - 1

 .ربط اٌزواعُ فٟ غجمبد اٌؾٕف١خ - 2

 .رواعُ ِشب٠ـ ش١ٛؿ اٌؼصو - 3

 .رواعُ ِشب٠ـ اٌّشب٠ـ - 4

 .رور١ت اٌز١١ّي ٌٍغٛىلبٟٔ - 5

 .رور١ت اإلهشبك فٟ ػٍّبء اٌجالك ٌٍمي٠ٕٟٚ - 6

 .رم٠ُٛ اٌٍَبْ فٟ اٌعؼفبء - 7

 .اٌىزت اٌَزخاٌضمبد ِّٓ ٌُ ٠مغ فٟ  - 8

 .عّغ أٍئٍخ اٌؾبوُ ٌٍلاهلطٕٟ - 9

 .ؽبش١خ ػٍٝ اٌزمو٠ت الثٓ ؽغو - 11

 .ؽبش١خ ػٍٝ اٌّشزجٗ الثٓ ؽغو - 11

 .هعبي اٌّٛغر ثوٚا٠خ دمحم ثٓ اٌؾَٓ - 12

 .هعبي ا٢صبه ٌّؾّل ثٓ اٌؾَٓ - 13

 .هعبي َِٕل أثٟ ؽ١ٕفخ الثٓ اٌّموا - 14

 .ىٚا ل هعبي اٌّٛغر - 15

 .هعبي َِٕل اٌشبفؼٟىٚا ل  - 16

 .ىٚا ل هعبي اٌؼغٍٟ - 17

 .ِؼغُ ش١ٛفٗ - 18

 .ِٓ هٜٚ ػٓ أث١ٗر ػٓ علٖ - 19

 .اٌٛالؼبد - 21
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 :اٌؾل٠ش ٚػٍِٛٗ -

 .األِبٌٟ ػٍٝ َِٕل أثٟ ؽ١ٕفخ - 1

 .رور١ت َِٕل أثٟ ؽ١ٕفخ ػٍٝ أثٛاة اٌفمٗ - 2

 .روص١غ اٌغٛ٘و إٌمٟ فٟ رٍق١ص ٍٕٓ اٌج١ٙمٟ - 3

 .إٌْٛ اٌّصوٞ روعّخ مٚ - 4

 .رؼ١ٍك ػٍٝ َِٕل اٌفوكًٚ - 5

 .ؽبش١خ ػٍٝ ٔي٘خ إٌظو الثٓ ؽغو - 6

 .ؽبش١خ ػٍٝ شوػ ٔقجخ اٌفىو ٌزمٟ اٌل٠ٓ اٌشّٕٟ - 7

 .ؽبش١خ ػٍٝ شوػ األٌف١خ ٌٍؼوالٟ - 8

 .ىٚا ل ٍٕٓ اٌلاهلطٕٟ ػٍٝ اٌَزخ - 9

 .شوػ وزبة عبِغ اٌَّب١ٔل ألثٟ اٌّؤ٠ل اٌقٛاهىِٟ - 11

 .غو٠ت أؽبك٠ش شوػ األلطغ ػٍٝ اٌملٚهٞشوػ  - 11

 .شوػ ِصبث١ؼ إٌَخ ٌٍج ٛٞ - 12

 .شوػ اٌمص١لح اٌ وا١ِخ - 13

 .شوػ ِٕظِٛخ اثٓ اٌغيهٞ فٟ ػٍَٛ اٌؾل٠ش - 14

 .ػٛاٌٟ ا١ٌٍش ثٓ ٍؼل - 15

 .ػٛاٌٟ أثٟ عؼفو اٌطؾبٚٞ - 16

 .َِٕل ػمجخ ثٓ ػبِو - 17

 .ِٕزمٝ ِٓ ِٕزمٝ اثٓ اٌغبهٚك - 18
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 :اٌفمٗ ٚػٍِٛٗ -

 .إعبىح اإللطبع - 1

 .أؽىبَ اٌشٙبكح ٚاٌزيو١خ - 2

 .أؽىبَ اٌصالح ػٍٝ اٌغٕبىح فٟ اٌَّغل - 3

 .أؽىبَ اٌفرهح إما ٚلؼذ فٟ اٌي٠ذ - 4

 .أؽىبَ اٌمٙمٙخ - 5

 .األًٍٛ فٟ و١ف١خ اٌغًٍٛ ث١ٓ اٌَغلر١ٓ - 6

 .األصً فٟ ث١بْ اٌفصً ٚاٌٛصً - 7

 .اٌَذ ِٓ شٛايرؾو٠و األلٛاي فٟ صَٛ  - 8

 .رؾو٠و األلٛاي فٟ َِرٌخ االٍزجلاي - 9

 .اٌزوع١ؼ ٚاٌزصؾ١ؼ ػٍٝ اٌملٚهٞ - 11

 .عبِؼخ األصٛي فٟ اٌفوا ط - 11

 .ؽػ اٌضّٓ ٚاإلثواء ِٕٗ - 12

 .ؽفو اٌّوثؼبد - 13

 .ؽىُ اإلٍالَ فٟ ٌؾَٛ اٌق١ً - 14

 .ؽىُ اٌقٍغ ٚؽىُ اٌؾٕجٍٟ ف١ٗ - 15

 .ٚاٌق١واد كفغ اٌّعواد ػٓ األٚلبف - 16

 .هك اٌمٛي اٌقب ت فٟ اٌمعبء ػٍٝ اٌ ب ت - 17

 .هٍبٌخ فٟ لعبء اٌمبظٟ - 18

 .هفغ االشزجبٖ ػٓ َِب ً ا١ٌّبٖ - 19

 .هٍبٌخ فٟ اٌزوا٠ٚؼ ٚاٌٛرو - 21

 .هٍبٌخ فٟ اٍزجلاي اٌٛلف ٚشوٚغ عٛاىٖ - 21
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 . هٍبٌخ ف١ٙب أعٛثخ ػٓ ثؼط َِب ً ٚلؼذ - 22

 .الف اٌّنا٘ت األهثؼخ ٌٍمٛٔٛٞشوػ كهه اٌجؾبه فٟ افز - 23

 .شوػ هٍبٌخ ا١ٌَل فٟ اٌفوا ط - 24

 .شوػ فوا ط اٌَغبٚٔلٞ - 25

 .شوػ فوا ط ِغّغ اٌجؾو٠ٓ الثٓ اٌَبػبرٟ - 26

 .شوػ فوا ط اٌىبفٟ - 27

 .شوػ اٌّقزبه فٟ فوٚع اٌؾٕف١خ ألثٟ اٌفعً اٌّٛصٍٟ - 29

 .شوػ ِقزصو اٌطؾبٚٞ فٟ اٌفوٚع - 31

 .اٌىبفٟ فٟ اٌفوا ط الثٓ اٌّغلٞشوػ ِقزصو  - 31

 .شوػ إٌمبثخ ِقزصو اٌٛلب٠خ فٟ اٌفوٚع - 32

 .غالق اٌّو٠ط ىٚعزٗ - 33

 .اٌؼصّخ ػٓ اٌقطر فٟ ٔمط اٌمَّخ - 34

 .اٌفٛا ل اٌغٍخ فٟ َِرٌخ اشزجبٖ اٌمجٍخ - 35

 .فٟ اٌؼلح - 36

 .اٌفزبٜٚ اٌمب١ٍّخ - 37

 .اٌمٛي اٌمب ُ فٟ ث١بْ ررص١و ؽىُ اٌؾبوُ - 38

 .اٌمٛي اٌّزجغ فٟ أؽىبَ اٌىٕب ٌ ٚاٌج١غ - 39

 .اٌمّمّخ فٟ َِرٌزٟ اٌغيء ٚاٌمّمّخ - 41

 .ِب ٠ٕمط ِٓ اٌمعبء - 41

 .ِٓ ٠ىفو ٚال ٠شؼو - 42

 .ِٛعجبد األؽىبَ ٚٚالؼبد األ٠بَ - 43

 .إٌغلاد فٟ اٌَٙٛ ػٓ اٌَغلاد - 44

 .ٔي٘خ اٌوا ط فٟ أكٌخ اٌفوا ط - 45

 .ٕظو ٌألهشل فبألهشلاٌٛلف ٚاشزواغ اٌ - 46
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 :أصٛي اٌفمٗ -

 .األعٛثخ ػٓ اػزواظبد اٌؼي اثٓ عّبػخ ػٓ أصٛي اٌؾٕف١خ - 1

 .رؾو٠و األٔظبه فٟ أعٛثخ اثٓ اٌؼطبه - 2

 .ؽبش١خ ػٍٝ شوػ رٕم١ؼ األصٛي ٌٕموٖ وبه - 3

 .ؽبش١خ ػٍٝ شوػ ِٕبه األٔٛاه الثٓ ٍِه - 4

 .ؽج١ت اٌؾٍجٟفالصخ األفىبه شوػ ِقزصو إٌّبه الثٓ  - 5

 .شوػ اٌٛهلبد إلِبَ اٌؾو١ِٓ - 6

 :ا١ٌَوح -

 .رٍق١ص ا١ٌَوح إٌج٠ٛخ ٌّ ٍطبٞ - 1

 .ؽبش١خ ػٍٝ ِشبهق األٔٛاه ِٓ صؾبػ األفجبه اٌّصطف٠ٛخ ٌإلِبَ اٌصٕؼبٟٔ - 2

 .ِٕزمٝ ِٓ كهه األٍالن فٟ لعبح ِصو - 3

 .رٍق١ص كٌٚخ األروان - 4

 

 :إٌمل -

 .اثٓ أثٟ ش١جخ ػٍٝ أثٟ ؽ١ٕفخاألعٛثخ ػٍٝ اػزواظبد  - 1

 .رجصوح إٌبلل فٟ و١ل اٌؾبٍل فٟ اٌلفغ ػٓ أثٟ ؽ١ٕفخ - 2

 

 :اٌٍ خ اٌؼوث١خ -

 .ؽبش١خ ػٍٝ ؽبش١خ اٌزفزبىأٟ - 1

 .شوػ ِقَّخ اٌؼي ثٓ ػجل اٌؼي٠ي اٌل٠و٠ٕٟ - 2

 .فصٛي اٌٍَبْ - 3
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 .ِقزصو رٍق١ص اٌّفزبػ فٟ اٌجالغخ - 4

 .اٌؼوٚضرؼ١ٍمخ ػٍٝ األٔل١ٌَخ فٟ  - 5

 

 :ػٍُ اٌىالَ -

 .اٌَّبِوح ثشوػ اٌَّب٠وح الثٓ اٌّٙبَ - 1

 .شوػ ِٕبه إٌظو فٟ إٌّطك الثٓ ١ٍٕب - 2

 :ِوظٗ ٚٚفبرٗ -

 أص١ت ثؼَو اٌجٛي صُ ٌٍٍ اٌجٛي:

ثؾبهح اٌل٠ٍُ ١ٌٍخ اٌق١ٌّ هاثغ هث١غ األٚي ٍٕخ رَغ ٍٚجؼ١ٓ ٚصّبْ ِئخ ٚصزٍٟ  -هؽّٗ  -رٛفٟ 

عبِغ اٌّبهكأٟ فٟ ِشٙل ؽبفزً ٚكفزٓ ػٍزٝ ثزبة اٌّشزٙل إٌَّزٛة ٌؼمجزخ ػٕزل ػ١ٍٗ فٟ اٌ ل رغبٖ 

 أث٠ٛٗ ٚأٚالكٖ

 .هؽّٗ   رؼبٌٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ِصبكه اٌزوعّخ -

 .181/ 5األػالَ  -

 .45/ 2اٌجله اٌطبٌغ  -

 .326/ 7شنهاد اٌن٘ت  -
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 .191 - 184/ 6اٌعٛء اٌالِغ  -

 

 

 إٌص اٌّؾمك :اٌّجؾش اٌضبٌش

          

رٌََخ  -       َغ ٠ط   َغاَلق   فٟ َِ و  َّ َعزٗو  اٌ ٚغ  :َى

 هؽّٗ   رؼبٌٝ  - لبي:

ِٛرٗ صُ ِعٝ ػ١ٍٗ صالصخ أشزٙو ٚصالصزخ لل ٍئٍذو ػٓ اِوأح غٍّمٙب ىٚعٙب غاللبً هعؼ١بً فٟ ِوض 

 ً فرلّود أّٔٙب ؽبظذ فٟ ٘نٖ اٌّلّح صالس ؽ١ط ٚأمعزذ ػزلرٙب ِٕزٗ لجزً ِٛرزٗ  صُ ِبد ػشو ٠ِٛب

  َ  ؟فًٙ روس ِغ اإللواه أَ ال .ثقَّخ أ٠ّب

 .ٚ  أػٍُ ثبٌّصٛاة. أٔٙب ال روس فٟ ٘نٖ اٌّصٛهح: فرعجذ

 .هرٗصُ ٚلؼذو ػٍٝ عٛاة ٌجؼط اٌّشب٠ـ اٌؾٕف١خ صٛ

  .اٌؾّل هلل إٌّؼُ ثبٌصَّٛاة

 .ٚ  أػٍُ إما وبْ اٌطالق هعؼ١ًّب روس ِٕٗ ِب كاِذ ػلح اٌٛفبح لب ّخ: 

  أْ َِززٕل اٌّغ١زت لزٛي اٌشز١ـ ػجزل اٌٍط١زف ثزٓ فوشززٗ: ٚأفجؤٟ اٌنٞ أٚلفٕٟ ػٍٝ ٘زنا اٌغزٛاة

هعؼ١ًّزب فؼ١ٍٙزب ػزلّح  ألٔزٗ إما وزبْ ل١زلٔب غاللٙزب ثبٌج١ٕٛٔزخ فزٟ فصزً غزالق اٌفزبهّ   فٟ شوػ اٌّغّغ

 ً  .اٌٛفبح أ٠عبً ارفبلب

ِب موزوٖ اثزٓ فوشززٗ ف١ّزب . ٌُ ٠يي اٌفُٙ ػي٠ياً ٚثبٌٛلٛف ػٍٝ اٌّرفن ٠ؼطُّ ػ١ٍٙب ثبٌٕٛاعن: فمٍذ

 .ٚػٍٝ اٌّيٚعخ روثص أهثؼخ أشٙو ٚػشواً  ألّٔٙب ؽ١ٕئن  ىٚعخ إما ِبد ٚػلح اٌطالق لب ّخ

ب إما وبٔذ اٌؼلح ِٕمع١خ ِّ  .ٚ  أػٍُ فال ٠غت ػ١ٍٙب ػلح ٚال روس ػٕلٔب فٍُ رىٓ ىٚعخ ؟أ

 

 ؟أْ اٌّغ١ت ٚلف ػٍٝ فطٟ ثبٌغٛاة فمبي صُ أفجؤٟ عّغ  ِٓ أً٘ اٌؼٍُ

  ٌُ ٠ىٓ ٘نا ثقبغوٞ ٚال ٠ؾزً ٘زنا فزٟ ك٠زٓ   ألِضزبٌٟ: فمٍذ ٚ٘نا ٚفبغوٖ لل أعجزٗ ثرّٔٙب روس:

ب ٘نا ِصّوػ  ثٗ فٟ وض١و  ِٓ اٌّصّٕفبد ّّ  .ٚإٔ

 .ِطٍك  ػٓ رؼ١١ٓ اٌطالقٚفٟ ثؼعٙب 

عً اِوأرٗ غاللزبً هعؼ١زبً فزٟ ِوظزٗ اٌزنٞ ِزبد ف١زٗ: لبي اٌىوفٟ صزُ ِزبد ٚ٘زٟ فزٟ  إما غٍّك اٌوَّ

زل ٚىفزو   ٚإْ ِبد ثؼل أمعبء اٌؼلح ٌُ روصٗ اٌؼلح ٚهصزٗ ّّ ٚ٘ٛ لٛي أثٟ ؽ١ٕفزخ ٚأثزٟ ٠ٍٛزف ِٚؾ
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ٚأشزبه إ١ٌزٗ فزٟ . اٌّصزٕفبدٚاٌؾَٓ ثٓ ى٠بك ِصّوػ ف١ٗ ثرّٔٗ ِزبَد ٚ٘زٟ فزٟ اٌؼزلّح فزٟ وض١زو  ِزٓ 

 ً ر ٚثّٙززب ِؼززب ٚ٘ززٛ ِززب ػ١ٕزززٗ ثمززٌٟٛ ٚثززبٌٛلٛف ػٍززٝ اٌّرفززن ٠ؼززّط  ػجززبهح ثؼعززُٙر ٚرؼ١ٍززً ثؼززط 

 .ػ١ٍٙب ثبٌّٕٛاعن  

 

ي ّٚ ب األ ِّ  أ

ٚإْ وززبْ اٌطززالق ِززٓ اٌّززو٠ط هعؼ١ززبً أٚ وززبْ غٍّمٙززب فززٟ  :اإلِززبَ ؽَززبَ اٌززل٠ٓ فززٟ فزززبٚاٖ :فمززبي 

 ً ٚثطزً ػٕٙزب اٌؾز١ط فزٟ لزٌُٛٙ  ح فؼزلّرٙب ػزلح اٌٛفزبح ال غ١زوصُ ِبد ٟٚ٘ فزٟ اٌؼزلّ  اٌّصّؾخ  هعؼ١ب

 ً  .أزٙٝ ثؾوٚفٗ ع١ّؼب

 .ٚٔؾٖٛ فٟ اٌززّخ ٚا١ٌّٕخ -

ٚاٌؾوِززخ اٌّطٍمززخ إما ِزبد اٌززيٚط فززٟ اٌؼززلّح إْ وززبْ  اٌشزز١ـ اإلِززبَ لبظززٟ فزبْ فززٟ فزززبٚاٖ :ٚلزبي

 .أزٙٝ ثؾوٚفٗ. اٌطالق هعؼ١ًّب رٕمٍت ػلّرٙب ػلح اٌٛفبح

ب اٌضبٟٔ- ِّ    ٚأ

 ٗ.وبْ اٌطالق هعؼ١ًّب ف١ ِقزصوٖ ٚإْاٌىوفٟ فٟ  :فمبي

ززًوا: }صزّؾخ  أٚ ِزوض فؼ١ٍٙززب َػشغ َٚ ٙوو   ز ثَؼَزخَ أَشغ ٚثطزً ػٕٙززب اٌؾز١ط فزٟ لززٌُٛٙ [. 234: اٌجمزوح{ ]أَهغ

 ً  .أزٙٝ. ع١ّؼب

 .٠ش١و إٌٝ ل١بِٙب ٚلذ اٌّٛد إم إٌّمعٟ اٌّؼلَٚ ال ٠جطً فجطً

ب إما  َِّ فؼلَّرٙب ػزلَّح اٌٛفزبح ٍزٛاء  غٍَّمٙزب فزٟ ِوظزٗ أٚ  غٍَّمٙب هعؼ١ًّبٚٔؾٛ لٌُٛٙ فٟ شوٚػ اٌٙلا٠خ أَ

زٗ ٚط فٟ صؾَّ  .ٚكفٍذ فٟ ػلَّح اٌطَّالق صُ ِبد اٌيَّ

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(فزٛاٖ: )فٟ اٌّقطٛغ( 1)

اٌّززٛفٝ ٍزٕخ  رزّخ اٌفزبٜٚ ٌإلِبَ ثو٘بْ اٌل٠ٓ ِؾّزٛك ثزٓ أؽّزل ثزٓ ػجزل اٌؼي٠زي اٌؾٕفزٟ صزبؽت اٌّؾز١ػ( 2)

 .رملَّ اٌىالَ ػٕٗ. ٘ـ 616
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 .١ِٕخ اٌّفزٟ ١ٌٍٛف اٌَغَزبٟٔ  أٞ( 3)

 

 

 

ب اٌضبٌش- ِّ  :ٚأ

ب إما وبْ هعؼ١ًّب :فمبي َِّ ّٟ  [غ١زو]ثقالف  ثبإلعّبعفؼ١ٍٙب ػلَّح اٌٛفبح  فٟ اٌٙلا٠خ أ عؼز َّْ إٌىزبػ  اٌوَّ أل

 أزٙٝ ثبق  ِٓ وً ٚعجخ

  َ  . ٚال ٠جمٝ إٌىبػ فٟ اٌوعؼٟ ثؼل صالس ؽ١ط  ٚفَّخ أ٠ّب

فٟ شوػ اٌىٕيثقالف اٌّطٍّمخ هعؼ١ًّب ؽ١ش رىْٛ ػلّرٙب ػلح اٌٛفبح ارفبلبً ٌجمبء اٌيٚع١زخ ِزٓ  :ٚلبي

ٗ  لج١ً اٌّٛد ٚأمطبػٗ ثبٌّٛد ًّ ٚع  .أزٙٝ ١ٍٙب ػلح اٌٛفبحف١غت ػ و

ِٚٓ ؽبظزذ صزالس ؽز١ط  ِٚىضزذ ثؼزل٘ب فَّزخ أ٠زبَ ال ٠ىزْٛ ىٚعٙزب لجزً اٌّزٛد ٚلزل أمطؼزذ 

 .اٌيٚع١خ ثبٔمعبء اٌؼلّح ال ثبٌّٛد

َػشزوا  فٟ اإل٠عبػ: ٚلبي َٚ ٙوو  ز ثَؼَزخَ أَشغ ثزال  ٚإْ وبْ اٌطالق هعؼ١ًّب فٟ صّؾخ أٚ ِوض  فؼلرٙب أَهغ

 .أزٙٝ ألْ إٌىبػ لل ٔفٟ فالف  

  َ  .ٚال ٠جمٝ إٌىبػ ثؼل أمعبء صالس ؽ١ط  ٚأ٠ّب

َػشزواً  فٟ اٌّؾ١ػ :ٚلبي َٚ ٙوو   ز ثَؼَزخَ أَشغ  ٌم١زبَ إٌىزبػ اٌّطٍمخ اٌوعؼ١خ إما ِبد ىٚعٙب رؼزل ٌٍٛفبح أَهغ

 .أزٙٝ

 .ٚال ل١بَ ٌٍٕىبػ ثؼل ِعٟ صالس ؽ١ط  

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.274/ 9)فزؼ اٌمل٠و الثٓ اٌّٙبَ ( 1)

ٚكهه ( 114ٚ  113/ 6)ٚاٌؼٕب٠ززخ شززوػ اٌٙلا٠ززخ ( 273/ 9)ٚفزززؼ اٌمززل٠و الثززٓ اٌّٙززبَ ( 274/ 1)اٌٙلا٠ززخ ( 2)

 (.459/ 11)ٚهك اٌّؾزبه ( 414/ 4)اٌؾىبَ شوػ غوه األؽىبَ 
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ًوا: }ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ( 3) َػشغ َٚ ٙوو   ثَؼَخَ أَشغ  [.234: اٌجموح{ ]أَهغ

 

 

 

ب - ِّ  : اٌّواثغ ٚأ

فٟ اٌجلا غ إما غٍَّك اِوأرزٗو صزُ ِزبد فزئْ وزبْ اٌطَّزالق هعؼ١ًّزب أزمٍزذ ػزلَّرٙب إٌزٝ ػزلَّح اٌٛفزبح : فمبي

خ  زؾَّ فؼ١ٍٙزب أْ رَززرٔف ػزلَّح  ٚأٙزلِذ ػزلَّح اٌطَّزالقٍٛاء  غٍَّمٙب فٟ ؽبٌخ اٌّوض أَ فٟ ؽزبي اٌّص 

 ً زب ىٚعزوزٗ  اٌٛفبح فٟ لٌُٛٙ ع١ّؼزب ٚع١َّزخر  ألَّٔٙ ُّٟ ال ٠ٛعزت ىٚاي اٌيَّ عؼز ثؼزل اٌطَّزالق إم اٌطَّزالق اٌوَّ

ٚط ٠ٛعت َْ : }رؼبٌٝ ػٍٝ ىٚعزٗ ػلَّح اٌٛفبح ٌمٌٛٗ ِٚٛد اٌيَّ ٚ ٠َزنَهو َٚ ُغ  ٕغىو ز  ِ  َْ ٛغ فَّز َٛ َٓ ٠وزَ ٠ اٌَّزن  اًعزب َٚ َٚ أَىغ

ًوا َػشغ َٚ ٙوو   ثَؼَخَ أَشغ َّٓ أَهغ  ٙ  َ فو ٔغ َ َٓ ث ر  .أزٙٝ وّب ٌٛ ِبد لجً اٌطَّالق[ 234: اٌجموح{ ]٠َزََوثَّصغ

ٚعزخ ػزلَّح اٌٛفزبح ىٚعخ ِٚٛدو ٚأّٔٙب  ٚأٙلِذ أزمٍذ: فمٌٛٗ ٚط ٠ٛعزت ػٍزٝ اٌيَّ ٠شز١و إٌزٝ ِزب  اٌيَّ

 .لٍٕب ػٍٝ ِب رملَّ ِىّوهاً 

وبْ اٌطالق هعؼ١بً فٟ صزّؾخ  أٚ ِزوض  فؼزلّرٙب أهثؼزخ أشزٙو  ٚػشزواً ٚلزل  ٚإما فٟ اٌنف١وح :ٚلبي

ّْ اٌّطزالق اٌوعؼزٟ ال ٠مطزغ إٌىزبػ ػٕزلٔب فىبٔزذ اٌيٚع١زخ  ثطً ػٕٙب اٌؾ١ط فٟ لزٌُٛٙ ع١ّؼزبً أل

عؼزً وزً اٌٛاعزت ػٍزٝ اٌّزوأح ػٕزل ِزٛد اٌزيٚط اٌززوثص ثرهثؼزخ  لب ّخ ٌزلٜ اٌّزٛد ٚ  رؼزبٌٝ

 .أزٙٝ ٍمٛغ االػزلاك ثبٌؾ١ط ٚهرٗأشٙو ٚػشواً ٚوبْ ِٓ ظو

ًوا: }ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ َػشغ َٚ ٙوو   ثَؼَخَ أَشغ  [.234: اٌجموح{ ]أَهغ

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.416/ 7)ثلا غ اٌصٕب غ فٟ رور١ت اٌشوا غ ( 1)

 (.ىٚعخ: )فٟ اٌّقطٛغ( 2)
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 (.رٛعت: )فٟ اٌّقطٛغ( 3)

 (.ثمٌٛٗ: )فٟ اٌّقطٛغ( 4)

 (.77/ 4)اٌّؾ١ػ اٌجو٘بٟٔ ٌجو٘بْ اٌل٠ٓ ِبىٖ ( 5)

 

 :فب لح -

 .اٌش١ـ اإلِبَ لبظٟ فبْ فٟ فزبٚاٖ:لبي 

ال ١ِزواس  صالصزخ أشزٙو ِزٓ ٚلزذ إلواه٘زبأ٠َذ صُ ِبد ىٚعٙب ثؼزلِب ِعزذ  ثؼل اٌطالق :لبٌذ 

 .ٌٙب

 :فب لح أفوٜ -

ً  غٍّزك ىٚعززٗ فزٟ اٌّزوض فّزبد اٌزيٚط ثؼزل أمعزبء اٌؼزلح  اٌؼّبكٞ فٟ وزبة فصٛي :لبي  هعز

ٌُٚ ٠جك ٌٙزب ٠زل ٚإْ  وبْ اٌّشىً ِٓ ِزبع اٌج١ذ ٌٛاهس اٌيٚط ألّٔٙب صبهد أعٕج١خ ثبٔمطبع اٌؼلح

ٌٍّزوأح ػٕزل أثزٟ ؽ١ٕفزخ ألٔٙزب لزّود فٍزُ رىزٓ أعٕج١زخ ٚوزبْ ٘زنا وزبْ اٌشزىً  ِبد لجً أمعبء اٌؼلح

 .ثّٕيٌخ ِب ٌٛ ِبد اٌيٚط لجً اٌطالق

 :ٔىزخ -

٠ٍٛزف  ؽ١ٕفزخ ٚأثزٛأثزٛ  باٍززؾبٌخ اٌَّزرٌخ اٌززٟ ٔزّص ػ١ٍٙز ٠ٍيَ ػٍٝ ِب فّٖٙٛ ِزٓ شزوػ اٌّغّزغ

ززل ٚىفززو ٚاٌؾَززٓ ّّ ٚإثبؽززخ أوززً ٚرؾززو٠ُ فززوط ؽززالي ِززلّحر  ٚرجززل٠ً ؽىّٙززب اٌشززوػٟ ثززٓ ى٠ززبك ِٚؾ

 أػٍُ.ٚ   ِب١ٌٓ ثبٌجبغً ٔفمخ اٌؼلح ثؼل أمعب ٙب إٌٝ اٌّٛد ٚا١ٌّواس

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ِٓ اٌّؾ١ػ ِب ث١ٓ ِؼىٛفز١ٓ( 1)

 .أػٍُ ألؾُ فٟ اٌّقطٛغ( 2)

 .أٚ ػشًوا رؾوف فٟ اٌّقطٛغ إٌٝ( 3)
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 .ٚاٌصٛاة ِب أصجذ الزواع: فٟ اٌّقطٛغ( 4)

عّزبي : فصٛي اٌؼّبكٞ فٟ فوٚع اٌؾٕف١خ ٚ٘ٛ(: 1271/ 2) لبي فٟ وشف اٌظْٕٛ  فصٌٟٛ: فٟ اٌّقطٛغ( 5)

 فمػهرجٙب ػٍٝ أهثؼ١ٓ فصالً فٟ اٌّؼبِالد  اٌل٠ٓ ثٓ ػّبك اٌل٠ٓ اٌؾٕفٟ

 .ٚروعّذ ٘نا اٌّغّٛع ثفصٛي األؽىبَ ألصٛي األؽىبَ فٟ أٌٚٗ :لبي

 

 :فٟ اٌّقطٛغ ٟػٍّ

 .ٌصمٗ فٟ صفؾبد ٔعبَ اٌٛهكرُ َٔـ إٌص اٌّؾمك ٚ.1

 .عليه وترتيبه بشكل جيدتم معالجة االخطاء وبعد لصقه .2

 اٌجؾش. ِٚعوح ثصٛهحاٌ ١و ِال ّخ ٚونٌه رُ ؽنف اٌىض١و ِٓ اٌؼالِبد .٣

اٌفصززً اٌضززبٟٔ ٠شززًّ اٌززٕص ٚ اٌزوعّززخ اٌززٝ فصزز١ٍٓ اٌفصززً االٚي ٠شززًّاٌزؾم١ززك رمَزز١ُ ٚرززُ .4

 .اٌّؾمك

 .ٚاٌغٛاةػالِبد اٌَؤاي  إبٙبهرُ رٕم١ػ اٌزؾم١ك ِغ .5
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 اٌّصبكه

 

 ٌؼالِخ لبٍُ ثٓ لطٍٛث ب.ا ػخ هٍب ًوزبة ِغّٛ .1

 ثلا٠خ ثؾضٟ فٟ ٘نا اٌّٛظٛع. 623صفؾخ  23 ِغٍل هلُ .2

 (.416/ 7)ثلا غ اٌصٕب غ فٟ رور١ت اٌشوا غ  . 3

 (.77/ 4)اٌّؾ١ػ اٌجو٘بٟٔ ٌجو٘بْ اٌل٠ٓ ِبىٖ . 4

 (.274/ 9)فزؼ اٌمل٠و الثٓ اٌّٙبَ . 5

 :ِصبكه اٌزوعّخ. 6

 .181/ 5األػالَ  -

 .45/ 2اٌجله اٌطبٌغ  -

 .326/ 7شنهاد اٌن٘ت  -

 .191 - 184/ 6اٌعٛء اٌالِغ  -

 

 


