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 ثسى هللا انشزًٍ انشزيى

اْ اٌؾّذ هلل، ٔؾّذٖ، ٚٔغزؼ١ٕٗ، ٚٔغزغفشٖ، ٚٔؼٛر ثبهلل ِٓ ؽشٚس أٔفغٕب، ِٚٓ ع١ئبد أػّبٌٕب،    

ِٓ ٠ٙذٖ هللا فال ِنً ٌٗ، ِٚٓ ٠ُنًٍ فال ٘بدٞ ٌٗ، ٚأؽٙذ أْ ال اٌٗ اال هللا، ٚؽذٖ ال ؽش٠ه ٌٗ، 

ؽغبْ اٌٝ ٠َٛ ٚأؽٙذ أْ ِؾًّذا ػجذٖ ٚسعٌٛٗ، فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ، ٚأفؾبثٗ، ِٚٓ رجؼُٙ ثب

ب وض١ًشا. ًّ  اٌذ٠ٓ ٚعٍُ رغ١ٍ

 أِب ثؼذ:  

اِبِخ اٌّق١ٍٓ ِٓ اٌّّٙبد اٌزٟ اػزٕٟ ثٙب اإلعالَ، ٚٔجٗ اإلِبَ اٌٝ رٍه اٌّغئ١ٌٚخ اٌؼظ١ّخ     

اٌزٟ رزؼٍك ثقؾخ فالح إٌبط أٚ ثطالٔٙب، ٌٙب ِىبٔٗ سف١ؼخ فٟ اإلعالَ ٚفنً ػظ١ُ ، ٚٚظ١فخ 

إٌجٟ فٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ  اإلِبِخ ٌٍقالح ثٕفغٗ، ٚوزٌه خٍفبإٖ أئّخ اٌخ١ش ٚاٌقالػ. ٚلذ رٌٛٝ 

ب ٚػّاًل. ًّ  اٌشاؽذْٚ، ِٚب صاي ٠زٛال٘ب أفنً اٌّغ١ٍّٓ ػٍ

فبإلِبَ فٟ اٌقالح ٠ُمزذٜ ثٗ فٟ اٌخ١ش، ٠ٚذّي ػٍٝ رٌه ػَّٛ لٛي هللا ػض ٚعً فٟ ٚففٗ         

اٌ   َٚ ٠ برَِٕب ٌؼجبد اٌشؽّٓ، ٚأُٔٙ ٠مٌْٛٛ فٟ دػبئُٙ ٌشثُٙ: } ُرسِّ َٚ اِعَٕب  َٚ ْٓ أَْص ِِ َب َْ٘ت ٌََٕب  َْ َسثٕ  َٓ ٠َمٌُُٛٛ ِز٠

بِبً{ َِ َٓ اِ ز م١ِ ُّ ٍْ ٍَْٕب ٌِ اْعَؼ َٚ  ٍٓ حَ أَْػ١ُ لُش 
(ٔ)

. 

فبإلِبِخ ٔظبَ اٌٟٙ ٠شؽذٔب هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ف١ٗ ػ١ٍّب اٌٝ ِمبفذ ع١ٕخ ٚأ٘ذاف عب١ِخ         

ٟ ػجبدح ػظ١ّخ ٚسوٓ ِٓ أسوبْ اإلعالَ، فٍزٌه ٠ٕجغٟ ػٍٝ ِٓ ؽغٓ اٌطبػخ ٚااللزذاء ثبإلِبَ ف

اٌّغٍُ رؼٍُ أِٛس د١ٕ٠ٗ ٚو١ف ٠ؼجذ سثٗ ػٍٝ ثق١شح ٚث١ٕخ ،فبٔٗ ال ٠غزٛٞ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ٚاٌزٞ ال 

٠ؼٍّْٛ، ال ٠غزٛٞ ِٓ ٠ؼجذ هللا ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ و١ف ٠ؼجذٖ، ٠ٚؼٍُ أٔٗ ٠ؼجذٖ ػٍٝ ؽش٠ؼخ هللا رؼبٌٝ ٚعٕخ 

ِٚٓ ٠ؼجذٖ ػٍٝ رم١ٍذ ٚعٕزؾذس ٕ٘ب ػٓ ِغؤٌخ ِٓ ِغبئً اإلِبِخ  -ٚعٍُفٍٝ هللا ػ١ٍٗ -سعٌٛٗ 

ٟٚ٘ اٌفبفً أٚ اٌؾبئً ث١ٓ اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ.ثؼٕٛاْ: ) الزذاء اإلِبَ ثبٌّؤَِٛ ٚث١ّٕٙب ؽبئً (، 

ٚٔج١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ ِؾىٍخ اٌجؾش ٚؽذٚدٖ ٚأ١ّ٘خ ٚاألعجبة اٌذاػ١خ الخز١بسٖ ٚأ٘ذافٗ ، ٚأعئٍخ اٌجؾش  

 اءارٗ ، ٚخطخ اٌجؾش.ِٕٚٙغٗ ٚاعش

 أٔالً: يشكهخ انجسث:

ٚعٛد وض١ش ِٓ األعئٍخ ٚاٌفزٜٛ ؽٛي أؽٛاي اٌّؤَِٛ ِغ اإلِبَ، ٚأؽىبَ االلزذاء ثبإلِبَ داخً    

اٌّغغذ ٚخبسعٗ ارا وبْ ث١ّٕٙب ؽبعض أٚ فبفً ، ٌزٌه رُ  افشاد٘ب ثبٌجؾش ٚعّغ ألٛاي اٌؼٍّبء 

 فٟ ٘زٖ اٌّغؤٌخ ٚاعزخشاط ؽىُ ٚمبثو ٌزٌه.

 ثبَيب:زذٔدِ :  

 ٠ٕؾقش ِٛمٛع اٌجؾش فٟ أؽٛاي اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ  فٟ اٌقالح ٚث١ّٕٙب ؽبئً.

 ثبنثبً:أًْيخ انًٕضٕع ٔاألسجبة انذاعيخ الخزيبسِ:
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رزغٍٝ أ١ّ٘خ اٌّٛمٛع ٚاألعجبة اٌذاػ١خ الخز١بسٖ  ألْ اٌقالح أػظُ سوٓ ثؼذ اٌؾٙبدر١ٓ ٟٚ٘ 

ِٚؤَِٛ، ٚٔظش ٌؾبعخ اٌّغزّغ اإلعالِٟ اٌٝ ِؼشفخ  ٚاعجخ ِغ اٌغّبػخ اٌزٟ الثذ ٌٙب ِٓ اِبَ

أؽىبَ  الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚث١ّٕٙب ؽبئً عٛاء وبْ اٌقف ِزقً أٚ غ١ش ِزقً أٚ وبْ 

 اٌّؤَِٛ داخً اٌّغغذ أٚ خبسعٗ فؼضِذ ػٍٝ دساعزٙب ٚاعزخشاط اٌؾىُ اٌفمٟٙ ٌٙب.

 ساثعبً: أْذاف انجسث:

 بَ ّٚ٘ب فٟ ِغغذ ٚاؽذ ٚث١ّٕٙب ؽبئً.ث١بْ ؽىُ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِ -(ٔ

 ث١بْ ؽىُ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚاإلِبَ فٟ اٌّغغذ ٚاٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ. -(ٕ

 ِؼشفخ ؽىُ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ فٟ اٌفٕبدق اٌّغبٚسح ٌٍؾشَ اٌّىٟ ٚاٌّذٟٔ. -(ٖ

 ِؼشفخ ؽىُ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ خٍف اٌّز٠بع. -(ٗ

 سث:خبيسبً: أسئهخ انج

 ً٘ ٌٍؾبئً أصش فٟ فؾخ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ّٚ٘ب فٟ ِغغذ ٚاؽذ. -(ٔ

 ً٘ ٌٍؾبئً أصش فٟ فؾخ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ ٚاٌقفٛف ِزقٍخ. -(ٕ

ً٘ ٌٍؾبئً أصش فٟ فؾخ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ ٚاٌقفٛف غ١ش  -(ٖ

 ِزقٍخ.

 نجسث:سبدسبً:يُٓح ا

رمَٛ اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ االعزمشائٟ ٚرٌه ثززجغ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ ثبلزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚث١ّٕٙب  

 ؽبئً.

 سبثعبً :إخشاءاد انجسث:

 االػزّبد ػٍٝ أِٙبد اٌّقبدس ٚاٌّشاعغ األف١ٍخ فٟ اٌزؾش٠ش ٚاٌزٛص١ك ٚاٌزخش٠ظ ٚاٌغّغ.  -(ٔ

 رغٕت روش األلٛاي اٌؾبرح. -(ٕ

 ا٠٢بد ٚث١بْ عٛس٘ب.رشل١ُ  -(ٖ

اْ ٌُ رىٓ فٟ اٌقؾ١ؾ١ٓ أٚ  -رخش٠ظ األؽبد٠ش ٚث١بْ ِب روشٖ أً٘ اٌؾؤْ فٟ دسعزٙب  -(ٗ

 فبْ وبٔذ وزٌه فؤوزفٟ ؽ١ٕئز ثزخش٠غٙب. -أؽذّ٘ب 

 : ثبيُبً : خطخ انجسث

 ٠ؾزًّ اٌجؾش ػٍٝ ِمذِخ ٚر١ّٙذ ٚأسثؼخ ِجبؽش ٚخبرّخ ٚفٙبسط:

 انًقذيخ
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ٚؽذٚدٖ ٚأ١ّ٘خ ٚاألعجبة اٌذاػ١خ الخز١بسٖ ٚأ٘ذافٗ ، ٚأعئٍخ اٌجؾش  ٚف١ٙب ِؾىٍخ اٌجؾش  

 ِٕٚٙغٗ ٚاعشاءارٗ ، ٚخطخ اٌجؾش.

 

 انزًٓيذ

 أٚالً:رؼش٠ف اإلِبَ ٚاإلِبِخ ٌغخ ٚافطالؽبً 

 صب١ٔبً: رؼش٠ف االلزذاء

 صبٌضب رؼش٠ف اٌؾبئً

 

 

 أٔال: رعشيف اإليبو ٔاإليبيخ نغخ ٔاصطالزبً  

 

 ٔاإليبيخ في انهغخ:رعشيف  اإليبو -(1

 

اإلِبَ :ِٓ ٠ؤرُ ثٗ إٌبط ِٓ سئ١ظ أٚ غ١شٖ ٚ ِٕٗ اِبَ اٌقالح ٚ اٌخ١ٍفخ ٚ لبئذ اٌغٕذ ٚ اٌمشآْ   

ٌٍّغ١ٍّٓ
(ٕ)

، ٚفٟ اٌزٕض٠ً اٌؼض٠ض } ٚوً ؽٟء أؽق١ٕبٖ فٟ اِبَ ِج١ٓ { 
(ٖ)

 

  ُ َُ ِب اْئزُ ُُٙ ٟٚ٘ اإلِبِخُ  ٚاإلِب َِ َ  ثُِٙ رَمذ  ََ ٚأَ ٌْمَٛ َ  ا ْٓ سئ١ٍِظ َٚغ١ِْشٖ ٚأَ ِِ ثٗ 
(ٗ)

. 

َ فٟ األِٛس، ٚإٌجٟ فٍّٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّ اِبَ األئّخ، ٚاٌخ١ٍفخ:    ٚاإلِبَ: وً ِٓ الزُِذٞ ثٗ، ٚلُذِّ

اِبَ اٌشػ١خ، ٚاٌمشآْ اِبَ اٌّغ١ٍّٓ
(٘)

، ٚاإلِبِخ س٠بعخ اٌّغ١ٍّٓ ٚ ِٕقت اإلِبَ
(ٙ)

. 

 

أئّخ اٌىفش {ٚاٌغّغ أئّخ ٚفٟ اٌزٕض٠ً اٌؼض٠ض : } فمبرٍٛا 
(7)

، أٞ لبرٍٛا سإعبء اٌىفش ٚلبدرُٙ 

 اٌز٠ٓ مؼفبإُ٘ رجغ ٌُٙ
(8)

. 

 

 رعشيف اإليبو اإليبيخ في االصطالذ انفقٓبء:-(2

اإلِبَ: ِٓ ٠ئرُ ثٗ أٞ ٠مزذٜ ثٗ روًشا وبْ أٚ أٔضٝ   
(9)

، ٌمٌٛٗ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: "أّب عؼً 

اإلِبَ اِبِب ١ٌئرُ ثٗ فال رخزٍفٛا ػ١ٍٗ"
(ٔٓ)

. 

 فٟ افطالػ اٌفمٙبء رطٍك اإلِبِخ ػٍٝ ِؼ١١ٕٓ :اإلِبِخ اٌىجشٜ ٚ اإلِبِخ اٌقغشٜ 
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اإلِبِخ اٌىجشٜ رؼش٠فٙب :)اعزؾمبق رقشف ػبَ ػٍٝ األٔبَ أٞ اٌخٍك، ٟٚ٘ سئبعخ ػبِخ فٟ  

اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١ٔب خالفخ ػٓ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ
(ٔٔ)

 . 

أِب اإلِبِخ اٌقغشٜ ) ٟٚ٘ اِبِخ اٌقالح (
(ٕٔ)

ٟ اسرجبه فالح اٌّقٍٟ ثّقً آخش ثؾشٚه فٙ 

ث١ٕٙب اٌؾشع . فبإلِبَ ٌُ ٠قش اِبِب اال ارا سثو اٌّمزذٞ فالرٗ ثقالرٗ ، ٚ٘زا االسرجبه ٘ٛ 

ؽم١مخ اإلِبِخ ، ٚ٘ٛ غب٠خ االلزذاء
(ٖٔ)

 . 

 

 : رعشيف االقزذاء-ثبَيب (

الْ لذٚح : أٞ ٠مزذٜ ثٗ ، االلزذاء ٌغخ : ِقذس الزذٜ ثٗ ، ارا فؼً ِضً فؼٍٗ رؤع١ب ، ٠ٚمبي : ف   

٠ٚزؤعٝ ثؤفؼبٌٗ
(14)

. 

 رعشيف انسبئم:-ثبنثبً(

اٌؾبئً اٌغبرش ٚاٌؾبعض، ٚاٌؾبعت ِٓ ؽبي ٠ؾٛي ؽ١ٌٍٛخ ثّؼٕٝ ؽغض ِٕٚغ االرقبي، ٠مبي: ؽبي 

إٌٙش ث١ٕٕب ؽ١ٌٍٛخ أٞ ؽغض
(15)

 . 

 

 ٔازذ ٔثيًُٓب زبئم. انًجسث األٔل: اقزذاء انًأيٕو ثبإليبو ًْٔب في يسدذ

 

اٌفمٙبء األسثؼخ ارا وبْ اٌّؤَِٛ ٠شٜ اإلِبَ أٚ ِٓ ٚساءٖ، أٚ ٠غّغ اٌزّىج١ش ّٚ٘ب فٟ ِغغٍذ  ارفك

ٚاؽٍذ فّؼ االلزذاء
(16)

 . 

ٚلذ وبْ سأٞ اٌؾٕبثٍخ: أٔٗ ِغ اخزالف ِىبْ اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ ٠ّٕغ فؾخ االلزذاء ػٍٝ اٌزفق١ً 

ا٢رٟ، ٚ٘ٛ اْ ؽبي ث١ٓ اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ ٔٙش رغشٞ ف١ٗ اٌغفٓ ثطٍذ فالح اٌّؤَِٛ، ٚرجطً 

 فالح اإلِبَ أ٠نبً، ألٔٗ سثو فالرٗ ثقالح ِٓ ال ٠قؼ االلزذاء ثٗ، ٚاْ ؽبي ث١ّٕٙب هش٠ك، فبْ

وبٔذ اٌقالح ِّب ال رقؼ فٟ اٌطش٠ك ػٕذ اٌضؽّخ ٌُ ٠قؼ االلزذاء، ٌٚٛ ارقٍذ اٌقفٛف 

ثبٌطش٠ك، ٚاْ وبٔذ اٌقالح ِّب ال رقؼ فٟ اٌطش٠ك ػٕذ اٌضؽّخ، وبٌغّؼخ ٚٔؾٛ٘ب، ِّب ٠ىضش 

ف١ٗ االعزّبع، فبْ ارقٍذ اٌقفٛف ثبٌطش٠ك فؼ االلزذاء ِغ اٌفقً ث١ٓ اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ، ٚاْ 

ٌقفٛف فال ٠قؼ االلزذاء، ٚاْ وبْ اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ ثبٌّغغذ فؼ االلزذاء، ٌٚٛ وبْ ٌُ رزقً ا

ث١ّٕٙب ؽبئً ِزٝ عّغ رىج١شح اإلؽشاَ، أِب ارا وبْ خبسط اٌّغغذ أٚ اٌّؤَِٛ خبسعٗ ٚاإلِبَ ف١ٗ، 

ف١قؼ االلزذاء ثؾشه أْ ٠شٜ اٌّؤَِٛ اإلِبَ، أٚ ٠شٜ ِٓ ٚساءٖ ٌٚٛ فٟ ثؼل اٌقالح، أٚ ِٓ 

ِٚزٝ رؾممذ اٌشإ٠خ اٌّزوٛسح فؼ االلزذاء، ٌٚٛ وبْ ث١ّٕٙب أوضش ِٓ صالصّبئخ رساعؽجبن، 
(17)

 . 

 األدنخ:

                                                           
 ،  548/  1( ابن عابدين  11

 (471، 1( ، كشاف القناع )205، 1( ،الفواكة الدواني )ج2،58( حاشية الجمل ) 550، 1ابن عابدين )-( 12

 ( .547، 1ابن عابدين ) -( 13

 (171، 15( ، لسان العرب )494( المصباح المنير ) 14

 (989( القاموس المحيط )11،187( لسان العرب) 15

 (.2،36( ، الفروع البن مفمح)1،223( أسنى المطالب )37، 2( ،شرح مختصر خميل )384/ 1البحر الرائق البن نجيم )-( 16

 -( بتصرف ، )الطبعة الثانية، دار الكتب العممية، بيروت 1/378ىـ( )1360جزيري )المتوفى: الفقو عمى المذاىب األربعة ، عبد الرحمن بن محمد عوض ال -( 17

 م(. 2003 -ىـ  1424لبنان 



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

 دنيم يٍ يُقٕل يٍ انسُخ:-أ(

ػٓ ػبئؾخ، لبٌذ: وبْ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠قٍٟ ِٓ ا١ًٌٍ فٟ ؽغشرٗ، ٚعذاس 

ٔبط ٠قٍْٛ ثقالرٗ، اٌؾغشح لق١ش، فشأٜ إٌبط ؽخـ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فمبَ أ

أٚ  -فؤفجؾٛا فزؾذصٛا ثزٌه، فمبَ ا١ٌٍٍخ اٌضب١ٔخ، فمبَ ِؼٗ أٔبط ٠قٍْٛ ثقالرٗ، فٕؼٛا رٌه ١ٌٍز١ٓ 

ؽزٝ ارا وبْ ثؼذ رٌه، عٍظ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٍُ ٠خشط، فٍّب أفجؼ روش  -صالصب 

«أٟ خؾ١ذ أْ رىزت ػ١ٍىُ فالح ا١ًٌٍ»رٌه إٌبط فمبي: 
(ٔ8)

. 

 :االعزذالي ٚعٗ

 انًعقٕل : -ة(

٠قؼ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ فٟ اٌّغغذ ٚاْ ٌُ ٠شٖ ٚال ِٓ ٚساءٖ ارا عّغ اٌزىج١ش، ؽزٝ ٌٛ ٌُ -(ٔ

رزقً اٌقفٛف، ألُٔٙ فٟ ِٛمغ اٌغّبػخ ٠ّٚىُٕٙ االلزذاء ثٗ ثغّبع اٌزىج١ش، أؽجٗ اٌّؾب٘ذح، 

ٌٖٚٛ وبْ ث١ّٕٙب ؽبئً ارا ػٍُ ؽبي اإلِبَ ثبٌزىج١ش أٚ غ١ش
(ٔ9)

 . 

لبي اثٓ ػبثذ٠ٓ )ٚاٌؾبئً ال ٠ّٕغ  االلزذاء  اْ ٌُ ٠ؾزجٗ ؽبي اِبِٗ  ثغّبع أٚ سإ٠خ(
(ٕٓ)

. 

فٍٛاد هللا  -ِب ظٙش ِٓ ػًّ إٌبط فٟ اٌقالح ثّىخ ، فبْ اإلِبَ ٠مف فٟ ِمبَ اثشا١ُ٘ -(ٕ

ؽبئو ٚثؼل إٌبط ٠مفْٛ ٚساء اٌىؼجخ ِٓ اٌغبٔت ا٢خش ، فج١ُٕٙ ٚث١ٓ اإلِبَ  -ػ١ٍٗ ٚعالِٗ 

اٌىؼجخ ٌُٚ ٠ّٕؼُٙ أؽذ ِٓ رٌه ، فذي ػٍٝ اٌغٛاص
(ٕٔ)

. 

ْ  اٌّغغذ وٍٗ ِٛمغ        ارا وبْ اٌّؤَِٛ فٟ اٌّغغذ: ٠غٛص أْ ٠ؤرُ ثبإلِبَ ِّٙب رجبػذ ػٕٗ، أل

ٌٍغّبػخ، أِب اْ وبْ ث١ّٕٙب ؽبئً ٠ّٕغ اٌّؾب٘ذح ٚعّبع اٌزىج١ش فال ٠قؼ االئزّبَ ثٗ ٌزؼزس 

ًِ ٠ّٕغ اٌّؾب٘ذح دْٚ اٌغّبع فف١ٗ ٚعٙبْ، أفؾّٙب: أْ اٌقالح اعزّبػٗ، أِب اْ وبْ اٌؾ بئ

ْ  اإلِبَ أؽّذ لبي فٟ إٌّجش: ارا لطغ اٌقف ٌُ ٠نش ٚألُٔٙ فٟ ِٛمغ اٌغّبػخ  فؾ١ؾخ، أل

ْ  ػبئؾخ سمٟ هللا ػٕٙب  ٠ّٚىُٕٙ اإللزذاء ثٗ ٌغّبع اٌزىج١ش، ٚاٌضبٟٔ: أٔٗ ال ٠قؼ االئزّبَ ثٗ، أل

ٓ  ٠قٍ ٓ  دٚٔٗ فٟ ؽغبة( ٚاٌؾغبة لبٌذ ٌٕغبء و ١ٓ فٟ ؽغشرٙب: )ال رق١ٍٓ ثقالح اإلِبَ فبٔى

ِٛعٛد ٘بٕ٘ب
(22)

 . 

ٚلذ عئً اٌؾ١خ اثٓ ػض١ّ١ٓ ػٕؾىُ فالح ِٓ ٠قٍٟ خبسط اٌّغغذ وّٓ ٠قٍٟ فٟ اٌطشلبد    

اٌّزقٍخ ثبٌّغغذ، ٚوبٔذ اعبثزٗ: ارا وبْ اٌّغغذ ال ٠غغ اٌّق١ٍٓ ٚفٍٛا ثبٌطشلبد اٌّزقٍخ فال 

ثؤط؛ ِبدِٛا ٠زّىْٕٛ ِٓ ِزبثؼخ اإلِبَ ألْ ٘زا مشٚسح
(23)

. 
 

 سج انًسدذ ٔاإليبو داخهّ:انًجسث انثبَي: إرا كبٌ انًأيٕو خب

 ٔفيّ يطهجيٍ:

 إرا كبٌ انًأيٕو خبسج انًسدذ ٔاإليبو داخهّ ٔانصفٕف يزصهخ: :انًطهت األٔل

ارا وبٔذ اٌقفٛف ِزقٍخ خبسط اٌّغغذ ِغ داخٍٗ فال خالف ث١ٓ اٌفمٙبء فٟ فؾخ فالح ِٓ    

 ٘ٛ خبسط اٌّغغذ.
                                                           

 (.729أخرجو البخاري في صحيحو رقم الحديث ) -( 18

 (1،153( المغني البن قدامة )193، 1المجموع ) -( 19

 (586ص 1حاشية ابن عابدين ) ج -( 20

 (145، 1 بدائع الصنائع ) -( 21

 ( بتصرف.1/265فقو العبادات عمى المذىب الحنبمي ، لسعاد زرزور ) -( 22

 م(.1999-ه1420الرياض –( ، )الطبعة األولي، دار الثريا 13/37مجموع فتاوي ابن عثيمين، جمع وترتيب: فيد بن ناصر السميمان ) -( 23



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

اٌّغغذ : اْ وبٔذ اٌقفٛف ِزقٍخ عبص ، ٚاال لبي اٌىغبٟٔ: )ٌٚٛ الزذٜ خبسط اٌّغغذ ثبِبَ فٟ 

فال ؛ ألْ رٌه اٌّٛمغ ثؾىُ ارقبي اٌقفٛف ٠ٍزؾك ثبٌّغغذ ٘زا ارا وبْ اإلِبَ ٠قٍٟ فٟ 

اٌّغغذ(
(ٕٗ)

. 

ٚلبي : )ألْ ارقبي اٌقفٛف أخشعٗ ِٓ أْ ٠ىْٛ ِّش إٌبط فٍُ ٠جك هش٠مب ثً فبس ِقٍٝ فٟ  

ؽك ٘زٖ اٌقالح(
(ٕ٘)

. 

 

لبي ِبٌه  :) ٌٛ أْ دٚسا ِؾغٛسا ػ١ٍٙب فٍٝ لَٛ ف١ٙب ثقالح اإلِبَ فٟ غ١ش اٌغّؼخ فقالرُٙ  

ربِخ ارا وبْ ٌزٍه اٌذٚس وٜٛ أٚ ِمبف١ش ٠شْٚ ِٕٙب ِب ٠قٕغ إٌبط ٚاإلِبَ ، ف١شوؼْٛ ثشوٛػٗ 

٠ٚغغذْٚ ثغغٛدٖ فزٌه عبئض ٚاْ ٌُ ٠ىٓ ٌٙب وٜٛ ٚال ِمبف١ش ٠شْٚ ِٕٙب ِب رقٕغ إٌبط 

ِبَ اال أُٔٙ ٠غّؼْٛ اإلِبَ ف١شوؼْٛ ثشوٛػٗ ٠ٚغغذْٚ ثغغٛدٖ فزٌه عبئض(ٚاإل
(ٕٙ)

. 
 

ارا وبْ اٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ: ٚث١ٕٗ ٚث١ٓ اإلِبَ ؽبئً ٠ّٕؼٗ سإ٠زٗ أٚ سإ٠خ ِٓ ٚساءٖ ِٓ      

اٌّق١ٍٓ ٌُ رقؼ فالرٗ، ٌؾذ٠ش ػبئؾخ سمٟ هللا ػٕٙب اٌّزمذَ، ٚػٓ اإلِبَ أؽّذ فٟ سعً 

غذ ٠َٛ اٌغّؼخ ٚأثٛاثٗ ِغٍمخ لبي: أسعٛ أْ ال ٠ىْٛ ثٗ ثؤط. ٠ٚؾزشه ارقبي ٠قٍٟ خبسط اٌّغ

اٌقفٛف، ٚ٘ٛ أْ ال ٠ىْٛ ث١ّٕٙب ٔٙش رغشٞ ف١ٗ اٌغفٓ ٚال هش٠ك ػش٠ل ثؾ١ش ٠ّٕغ ارقبي 

اٌقفٛف
(27)

. 
 

ٚلبي اٌّبٚسدٞ:) ارا فٍٝ سعً فٟ داس رغبٚس اٌّغغذ ثقالح اإلِبَ فٟ اٌّغغذ ٌُ ٠غض اال أْ  

ٛف ِٓ اٌّغغذ اٌٝ اٌطش٠ك ، ِٚٓ اٌطش٠ك اٌٝ اٌذ١ٍ٘ض ، ِٚٓ اٌذ١ٍ٘ض اٌٝ فؾٓ رزقً اٌقف

اٌذاس فزىْٛ ؽ١ٕئز فالح ِٓ فٟ اٌقؾٓ ٚفالح ِٓ ٚساءُ٘ عبئضح (
(ٕ8)

. 
 

ٚلبي اثٓ لذاِخ : )ٚاْ وبْ اٌّؤَِٛ فٟ غ١ش اٌّغغذ أٚ وبٔب ع١ّؼب فٟ غ١ش ِغغذ ، فؼ أْ ٠ؤرُ   

ػٍٝ ِٕٗ ، وض١شا وبْ اٌؼٍٛ أٚ ل١ٍال ، ثؾشه وْٛ اٌقفٛف ثٗ ، عٛاء وبْ ِغب٠ٚب ٌإلِبَ أٚ أ

ِزقٍخ(
(ٕ9)

. 

لبي اثٓ ر١ّ١خ :)ٚأِب فالح اٌّؤَِٛ خٍف اإلِبَ : خبسط اٌّغغذ أٚ فٟ اٌّغغذ ٚث١ّٕٙب ؽبئً فبْ  

وبٔذ اٌقفٛف ِزقٍخ عبص ثبرفبق األئّخ(
(ٖٓ)

. 

 ارا ارقٍذ اٌقفٛف.٠الؽع ِٓ إٌقٛؿ اٌغبثمخ ثؤْ فالح اٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ عبئضح 
 

 َيخ انًأيٕو االقزذاء، َٔيخ اإليبو اإليبيخ:

                                                           
 (.1،146بدائع الصنائع ) -( 24

 ( 145، 1بدائع الصنائع) -( 25

 176-175ص 1المدونة )ج 26

 ( بتصرف.1/265فقو العبادات عمى المذىب الحنبمي ، لسعاد زرزور ) -( 27

 (437، 2( الحاوي ) 28

 (152، 2( المغني ) 29

 (333، 2( الفتاوى الكبرى) 30



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

ِٚٓ ؽشٚه فؾخ اإلِبِخ: ١ٔخ اٌّؤَِٛ االلزذاء ثبِبِٗ فٟ ع١ّغ اٌقٍٛاد، ثبرفبق صالصخ ِٓ     

١ٔخ االلزذاء ؽشه فٟ غ١ش اٌغّؼخ ٚاٌؼ١ذ ػٍٝ اٌّخزبس، ألْ األئّخ؛ ٚخبٌف اٌؾٕف١خ ثمٌُٛٙ: 

 فال ؽبعخ اٌٝ ١ٔخ االلزذاء. اٌغّبػخ ؽشه فٟ فؾزّٙب،

ٚرىْٛ ا١ٌٕخ ِٓ أٚي فالرٗ ثؾ١ش رمبسْ رىج١شح اإلؽشاَ ِٓ اٌّؤَِٛ ؽم١مخ أٚ ؽىّبً، ػٍٝ ِب      

رمذَ فٟ ثؾش "ا١ٌٕخ" فٍٛ ؽشع فٟ اٌقالح ث١ٕخ االٔفشاد، صُ ٚعذ اِبِبً فٟ أصٕبئٙب فٕٜٛ ِزبثؼزٗ، 

بٌّٕفشد ال ٠غٛص أزمبٌٗ ٌٍغّبػخ، وّب ال فال رقؼ فالرٗ ٌؼذَ ٚعٛد ا١ٌٕخ ِٓ أٚي اٌقالح، ف

٠غٛص ٌّٓ ثذأ فالرٗ فٟ عّبػخ أْ ٠ٕزمً ٌالٔفشاد، ثؤْ ٠ٕٛٞ ِفبسلخ اإلِبَ اال ٌنشٚسح، وؤْ 

ال رؾزشه أهبي ػ١ٍٗ اإلِبَ، ٚ٘زا وٍٗ ِزفك ػ١ٍٗ ث١ٓ صالصخ ِٓ األئّخ، ٚخبٌف اٌؾبفؼ١خ ثمٌُٛٙ: 

زذاء فٟ أصٕبء فالرٗ فؾذ ِغ اٌىشا٘خ اال فٟ اٌغّؼخ ١ٔخ االلزذاء فٟ أٚي اٌقالح، فٍٛ ٜٔٛ االل

ٚٔؾٛ٘ب ِّب رؾزشه ف١ٗ اٌغّبػخ، فبٔٗ ال ثذ ف١ٙب ِٓ ١ٔخ االلزذاء ِٓ أٚي اٌقالح، ثؾ١ش رىْٛ 

ِمبسٔخ ٌزىج١شح اإلؽشاَ، ٚوزا ٠قؼ ٌٍّؤَِٛ أْ ٠ٕٛٞ ِفبسلخ اِبِٗ ٌٚٛ ِٓ غ١ش ػزس، ٌىٓ ٠ىشٖ 

ه اٌقالح اٌزٟ رؾزشه ف١ٙب اٌغّبػخ وبٌغّؼخ، فال رقؼ ١ٔخ اْ ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ػزس، ٠ٚغزضٕٝ ِٓ رٌ

اٌّفبسلخ فٟ اٌشوؼخ األٌٚٝ ِٕٙب ِٚضٍٙب اٌقالح اٌزٟ ٠ش٠ذ اػبدرٙب عّبػخ؛ فال رقؼ ١ٔخ اٌّفبسلخ 

فٟ ؽٟء ِٕٙب، ٚوزا اٌقالح اٌّغّٛػخ رمذ٠ّبً ٚٔؾٛ٘ب
(31)

 . 

 ٔانصفٕف غيش يزصهخ:انًطهت انثبَي: إرا كبٌ انًأيٕو خبسج انًسدذ ٔاإليبو داخهّ 
 

ارا وبْ اٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ ٚاإلِبَ داخٍٗ ٚفقً ث١ُٕٙ ٔٙش أٚ هش٠ك وج١ش ٌُٚ رزقً ف١ٗ    

 اٌقفٛف ِغ سإ٠خ اٌّؤ١ِِٛٓ ٌإلِبَ أٚ ثؼل اٌقفٛف اخزٍف اٌؼٍّبء فٟ رٌه ػٍٝ ػذح ألٛاي:
  

 انقٕل األٔل:

اٌقالح ٚأِىٓ االلزذاء ٚال ٠ّٕغ اٌفبفً ٠ؾزشه أْ ٠شٜ اإلِبَ أٚ ثؼل اٌّؤ١ِِٛٓ ٌٚٛ فٟ ثؼل 

.ِٓ هش٠ك أٚ ٔٙش ٚ٘زا اٌّؾٙٛس فٟ اٌّز٘ت اٌؾبفؼٟ ٚسا٠ٚخ ػٓ أؽّذ
(32)

 
 

 أدنخ انقٕل األٔل:

 اعزذٌٛا أفؾبة ٘زا اٌمٛي ثبٌّٕمٛي ٚاٌّؼمٛي

 انًُقٕل: -أ(

ٔ)-  ِ َْ َسُعُٛي هللا  ْٓ َػبئَِؾخَ لَبٌَْذ َوب ِعَذاُس  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -َػ َٚ  ،ِٗ ًِ فِٝ ُؽْغَشرِ َٓ اٌٍ ١ْ ِِ ٠َُقٍِّٝ 

 ِّٝ ـَ إٌ جِ ٌُْؾْغَشِح لَِق١ٌش، فََشأَٜ إٌ بُط َؽْخ ِٗ،  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ا َْ ثَِقالَرِ ََ أَُٔبٌط ٠َُقٍُّٛ فَمَب

َؼُٗ أَُٔ  َِ  ََ ََ ١ٌٍََْخَ اٌض ب١َِِٔخ، فَمَب صُٛا ثَِزٌَِه، فَمَب ْٚ فَؤَْفجَُؾٛا فَزََؾذ  ِٓ أَ ِٗ، َفَُٕؼٛا َرٌَِه ١ٌٍََْز١َْ َْ ثَِقالَرِ بٌط ٠َُقٍُّٛ

 ِ َْ ثَْؼَذ َرٌَِه َعٍََظ َسُعُٛي هللا  ب أَْفجََؼ َرَوَش  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -صاَلَصَخً، َؽزٝ  اَِرا َوب  ّ ُْ ٠َْخُشْط، فٍََ فٍََ

ْْ رُْىزََت َػ١ٍَْىُ »َرٌَِه إٌ بُط فَمَبَي  ًِ أِِّٝ َخِؾ١ُذ أَ «ُْ َفالَحُ اٌٍ ١ْ
 (33)

. 

 ٔخّ االسزذالل:

                                                           
 ( بتصرف.379-1/378الفقو عمى المذاىب األربعة ، لمجزيري ) -( 31

 (1،492كشاف القناع )( 293، 2(  االنصاف ) 193، 4المجموع ) -( 32

 سبق تخريجو -( 33



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

ْ  فٟ َ٘زا  ٓ ٚساء عذاٍس ٠ؾٛي ث١ٓ اٌّؤَِٛ ٚث١ٓ سإ٠خ اِبِٗ؛ فب ِِ د١ًٌ ػٍٝ عٛاص االئزّبَ 

َْ ُِٕٗ ؽخـ إٌجٟ  َْ لق١ًشا، ٚأُٔٙ وبٔٛا ٠شٚ ِٗ  -اٌزقش٠ؼ ثؤْ عذاس اٌؾغشح وب َفٍٝ  هللاُ َػ١ٍَْ

 َُ َعٍ  ًُ َ٘زا اٌغذاس ال -َٚ ٠ّٕغ االلزذاء، ِٚض
(34)

. 

 ٚسٚٞ ػٓ ػبئؾخ  أْ ٔغٛح ف١ٍٓ فٟ ؽغشرٙب فمبي ال رق١ٍٓ ثقالح اإلِبَ فبٔىٓ دٚٔٗ -(ٕ

فٟ ؽغبة 
(35)

. 
 

 ٔخّ االسزذالل:
 

 األصش فش٠ؼ اٌذالٌخ فٟ إٌٟٙ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبألِبَ ارا ٌُ ٠شٖ. 
 

 انًعقٕل :-(ة

اْ اٌّئصش فٟ االلزذاء ِب ٠ّٕغ اٌشإ٠خ أٚ عّبع اٌقٛد
(36)

. 
 

 انقٕل انثبَي:

أْ اخزالف اٌّىبْ ث١ٓ اإلِبَ ٚاٌّؤَِٛ ِفغذ ٌاللزذاء، عٛاء اؽزجٗ ػٍٝ اٌّؤَِٛ ؽبي اِبِٗ أٚ ٌُ  

٠ؾزجٗ ٚ٘زا لٛي اٌّز٘ت اٌؾٕفٟ
(37)

. 

 أدنخ انقٕل انثبَي:

  انًُقٕل: -أ(

ٚعٍُ أٔٗ ِب سٚٞ ػٓ ػّش سمٟ هللا ػٕٗ ِٛلٛفب ػ١ٍٗ ِٚشفٛػب اٌٝ سعٛي هللا فٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

لبي: " ِٓ وبْ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اإلِبَ ٔٙش أٚ هش٠ك أٚ فف ِٓ إٌغبء فال فالح ٌٗ "
(ٖ8)

. 
 

 يدبة عٍ ْزا انسذيث: 

أٔٗ أصش مؼ١ف ٚال ٠قٍؼ االؽزغبط ثٗ
(ٖ9)

. 
 

 انًعقٕل:-ة(

االلزذاء ٠مزنٟ اٌزجؼ١خ فٟ اٌقالح ، ٚاٌّىبْ ِٓ ٌٛاصَ اٌقالح ف١مزنٟ اٌزجؼ١خ فٟ اٌّىبْ  

مشٚسح ، ٚػٕذ اخزالف اٌّىبْ رٕؼذَ اٌزجؼ١خ فٟ اٌّىبْ فزٕؼذَ اٌزجؼ١خ فٟ اٌقالح الٔؼذاَ الصِٙب 

ٟ٘ ِؼٕٝ ؛ ٚألْ اخزالف اٌّىبْ ٠ٛعت خفبء ؽبي اإلِبَ ػٍٝ اٌّمزذٞ فززؼزس ػ١ٍٗ اٌّزبثؼخ اٌزٟ 

االلزذاء ، ؽزٝ أٔٗ ٌٛ وبْ ث١ّٕٙب هش٠ك ػبَ ٠ّش ف١ٗ إٌبط أٚ ٔٙش ػظ١ُ ال ٠قؼ االلزذاء ؛ ألْ 

رٌه ٠ٛعت اخزالف اٌّىب١ٔٓ ػشفب ِغ اخزالفّٙب ؽم١مخ ف١ّٕغ فؾخ االلزذاء
(ٗٓ)

. 

 يدبة عٍ رنك : 
                                                           

 (303، 6فتح الباري البن رجب ) -( 34

 .111، ص3( ج5452أخرجو البييقي في السنن الكبرى برقم الحديث ) -( 35

 (153، 2( ، المغني ) 196، 4المجموع ) -( 36

 (586ص 1حاشية ابن عابدين )ج -( 37

نما يروى عن عمر من رواية ليث 81، 3) 4880أخرجو عبدالرازق رقم الحديث  -( 38 ( قال النووي في المجموع عن ىذا الحديث )  وىذا حديث باطل ال أصل لو ، وا 

 (200، 4بن أبي سميم عن تميم ، وليث ضعيف ، وتميم مجيول( .)

 (200، 4المجموع ) -( 39

 (145، 1بدائع الصنائع) -( 40



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

اْ اٌّؼزجش ٘ٛ اِىبْ االلزذاء ِغ ٚعٛد اٌشإ٠خ ، لبي إٌٛٚٞ :) ٠ؾزشه ٌقؾخ االلزذاء ػٍُ 

 اٌّؤَِٛ ثبٔزمبالد اإلِبَ ، عٛاء ف١ٍب فٟ اٌّغغذ ، أٚ فٟ غ١شٖ أٚ أؽذّ٘ب ف١ٗ ٚا٢خش فٟ غ١شٖ . 

 ٠ٚؾقً ٌٗ اٌؼٍُ ثزٌه ثغّبع اإلِبَ أٚ ِٓ خٍفٗ أٚ ِؾب٘ذح فؼٍٗ أٚ فؼً ِٓ خٍفٗ ٓٓٓٓٓٓ

)
(ٗٔ)

. 

 انقٕل انثبنث:

اؽزشه فّؾخ االلزذاء خبسط اٌّغغذ ارا أِىٓ سإ٠خ اإلِبَ أٚ اٌّؤَِٛ  أٚ عّبع فٛد اإلِبَ أٚ 

، ٚال ٠ّٕغ رٌه اٌفبفً ِٓ هش٠ك أٚ ٔٙش ٚ٘زا لٛي اٌّبٌى١خ ٚسٚا٠خ ػٓ أؽّذ  ِٓ ٚساءٖ
(ٕٗ)

. 
 

 أدنخ انقٕل انثبنث:

 اسزذنٕا ثبنًعقٕل: 

إلِبَ ، ف١قؼ الزذاإٖ ثٗ ِٓ غ١ش ِؾب٘ذح ، وبألػّٝ ، ٚألْ اٌّؾب٘ذح رشاد ألٔٗ أِىٕٗ االلزذاء ثب   

ٌٍؼٍُ ثؾبي اإلِبَ ، ٚاٌؼٍُ ٠ؾقً ثغّبع اٌزىج١ش ، فغشٜ ِغشٜ اٌشإ٠خ ، ٚال فشق ث١ٓ أْ ٠ىْٛ 

اٌّؤَِٛ فٟ اٌّغغذ أٚ فٟ غ١شٖ
(ٖٗ)

. 

 

 

 انقٕل انشاثع: 

قالح ٚأِىٓ االلزذاء ٚال ٠ىْٛ ٕ٘بن ٠ؾزشه أْ ٠شٜ اإلِبَ أٚ ثؼل اٌّؤ١ِِٛٓ ٌٚٛ فٟ ثؼل اٌ

فبفً ِٓ هش٠ك أٚ ٔٙش رغشٞ ف١ٗ اٌغفٓ ٚ٘زا اٌّؾٙٛس ػٕذ اٌؾٕبثٍخ
(ٗٗ)

. 
 

 أدنخ انقٕل انشاثع:

 اعزذي أفؾبة ٘زا اٌمٛي ثبٌّٕمٛي ٚاٌّؼمٛي 

 انًُقٕل : -أ(

ٔ)-  ِ َْ َسُعُٛي هللا  ْٓ َػبئَِؾخَ لَبٌَْذ َوب ِعَذاُس ٠َُقٍِّٝ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -َػ َٚ  ،ِٗ ًِ فِٝ ُؽْغَشرِ َٓ اٌٍ ١ْ ِِ

 ِّٝ ـَ إٌ جِ ٌُْؾْغَشِح لَِق١ٌش، فََشأَٜ إٌ بُط َؽْخ ِٗ،  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -ا َْ ثَِقالَرِ ََ أَُٔبٌط ٠َُقٍُّٛ فَمَب

َؼُٗ أَُٔبٌط ٠َُقٍُّ  َِ  ََ ََ ١ٌٍََْخَ اٌض ب١َِِٔخ، فَمَب صُٛا ثَِزٌَِه، فَمَب ْٚ فَؤَْفجَُؾٛا فَزََؾذ  ِٓ أَ ِٗ، َفَُٕؼٛا َرٌَِه ١ٌٍََْز١َْ َْ ثَِقالَرِ ٛ

 ِ َْ ثَْؼَذ َرٌَِه َعٍََظ َسُعُٛي هللا  ب أَْفجََؼ َرَوَش  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -صاَلَصَخً، َؽزٝ  اَِرا َوب  ّ ُْ ٠َْخُشْط، فٍََ فٍََ

ُْ َفالَحُ »َرٌَِه إٌ بُط فَمَبَي  ْْ رُْىزََت َػ١ٍَُْى ًِ  أِِّٝ َخِؾ١ُذ أَ «اٌٍ ١ْ
(ٗ٘)

. 
 

ٚسٚٞ ػٓ ػبئؾخ أْ ٔغٛح ف١ٍٓ فٟ ؽغشرٙب فمبي ال رق١ٍٓ ثقالح اإلِبَ فبٔىٓ دٚٔٗ فٟ  -ة(

ؽغبة
 (ٗٙ)

. 

 ٔخّ االسزذالل: 

                                                           
 ( .201، 4موع )المج -( 41

 (293، 2(، األنصاف )337ص 1( ، حاشية الدسوقي)ج37، 2( شرح مختصر خميل ) 42

 (2،153المغني )ج -( 43

 (302ص 1( ، الكافي)ج2،294( االنصاف ) 44

 سبق تخريجو -( 45

 (  سبق تخريجو 46



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

دي اٌؾذ٠ش ػٍٝ أٔٗ ارا وبْ اٌّؤَِٛ فٟ غ١ش اٌّغغذ ، ٚث١ّٕٙب ؽبئً ٠ّٕغ سإ٠خ اإلِبَ ، أٚ ِٓ 

 ٚساءٖ ٌُ رقؼ اٌقالح.
 

 انزشخير:

 أػٍُ اٌمٛي األٚي  اٌمبئً أٔٗ ٠ؾزشه أْ ٠شٜ اإلِبَ أٚ ثؼل اٌّؤ١ِِٛٓ ٚال ٠ّٕغ اٌشاعؼ ٚهللا  

 اٌفبفً ِٓ اٌطش٠ك ٚٔؾٖٛ ٚرٌه ٌألعجبة اٌزب١ٌخ:
 

 ٌمٛح ٘زا اٌمٛي ٚخٍٖٛ ِٓ االػزشامبد . -(ٔ

أْ اٌّؤَِٛ أِىٕٗ االلزذاء ثبإلِبَ عٛاء وبْ فٟ اٌّغغذ، أٚ خبسط اٌّغغذ، ٚعٛاء ؽبي ث١ّٕٙب -(ٕ

ٔٙش، أٚ هش٠ك، ألٔٗ ال د١ًٌ ػٍٝ إٌّغ، ٚال ػٍٝ اٌزفش٠ك، ٚاْ لذسٔب أْ اٌطش٠ك ال رقؼ ف١ٗ 

اٌقالح فال ٠نش ؽ١ٌٍٛزٗ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اِبِٗ، ارا وبْ اٌّٛمغ اٌزٞ ٠قٍٟ ف١ٗ اإلِبَ ال ِبٔغ ف١ٗ، 

ٚاٌزٞ ٠قٍٟ ف١ٗ اٌّؤَِٛ وزٌه"
(ٗ7 )

 

: "ارا وبْ اٌّؤِِْٛٛ خبسط اٌّغغذ -ؽّٗ هللا س -لبي اإلِبَ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ هللا اثٓ ثبص -(ٖ

٠ٚشْٚ ثؼل اٌقفٛف أِبُِٙ ٌٚٛ فقً ث١ُٕٙ ثؼل اٌؾٛاسع فال ؽشط فٟ رٌه ٌٛعٛة اٌقالح 

فٟ اٌغّبػخ، ٚرّىُٕٙ ِٕٙب ثبٌشإ٠خ ٌإلِبَ أٚ ثؼل اٌّؤ١ِِٛٓ(
(ٗ8)

. 

 

 

 انًجسث انثبنث :زكى انصالح في يصهيبد انفُبدق انًدبٔسح نهسشو
 

ٌّطٍت اٌضبٟٔ أٗ ٠غٛص الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚث١ّٕٙب ؽبئً ارا سأٜ اإلِبَ أٚ ثؼل رمشس فٟ ا  

 اٌّؤ١ِِٛٓ ٚال ٠ّٕغ اٌفبفً ِٓ اٌطش٠ك ٚٔؾٖٛ  ٚا١ٌه ٔـ اٌفزٜٛ ِٓ فزبٜٚ اٌٍغٕخ اٌذائّخ

 )اٌؾّذ هلل ٚؽذٖ ، ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ِٓ ال ٔجٟ ثؼذٖ ، ٚثؼذ : 

ٚسد اٌٝ عّبؽخ اٌّفزٟ اٌؼبَ ِٓ  فمذ اهٍؼذ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء ػٍٝ ِب 

اٌّغزفزٟ : ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ أثٛ ؽشثٗ ، ٔبئت اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌفٕذق داس اٌزٛؽ١ذ ثّىخ اٌّىشِخ 

٘ـ  7ٕٗٔ/ٔ/ٖٕ( ٚربس٠خ ٖٖٔ، ٚاٌّؾبي اٌٝ اٌٍغٕخ ِٓ األِبٔخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ وجبس اٌؼٍّبء ثشلُ )

 ، ٚلذ عؤي اٌّغزفزٟ عئاالً ٘زا ٔقٗ : 

أسفغ ٌغّبؽزىُ أعّٝ آ٠بد اٌزٙبٟٔ ٚاٌزجش٠ه ثّٕبعجخ اٌؼبَ اٌٙغشٞ اٌغذ٠ذ ، ٚٔشعٛ ِٓ عّبؽزىُ 

اٌزىشَ ثبفبدرٕب ؽٛي ِٛمٛع ٠زشدد اٌغئاي ف١ٗ ِٓ م١ٛفٕب اٌىشاَ ثغٛاص اٌقالح فٟ ِقٍٝ 

ب ثؤْ ٘زا اٌّقٍٝ ِطً ػٍٝ عبؽخ اٌّغغذ اٌؾشاَ ِٚزقً ِؼٙب ثبألعٙضح اٌقٛر١خ  ًّ اٌفٕذق ، ػٍ

ِغ ٚمٛػ سإ٠خ عبؽخ اٌؾشَ اٌّىٟ اٌؾش٠ف ٚاٌّق١ٍٓ ف١ٗ ٚرزبثؼُٙ فٟ اٌقفٛف دْٚ ؽبئً ، 

 ث١ُٕٙ . 

اٌغئاي ٕ٘ب : ً٘ رغٛص فالح اٌفش٠نخ ِٓ خالي عّبع فٛد اِبَ اٌؾشَ اٌّىٟ ػجش األعٙضح 

ب ثؤٔٗ ٠ّىٕٕب سإ٠خ اٌّق١ٍٓ فٟ عبؽخ اٌؾشَ ٌٚىٓ  ًّ اٌقٛر١خ اٌّغؾٛثخ ِٓ اٌؾشَ اٌّىٟ ؟ ػٍ

                                                           
 (.110ر واأللباب )، وقرر ىذا القول أيضًا في كتاب: إرشاد أولي البصائ49( المختارات الجمية لمسعدي ص 47

 (212، 12مجموع فتاوى العالمة ابن باز ) -( 48



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

ْ ِؾب٘ذح اإلِبَ . ٔشعٛ ِٓ عّبؽزىُ أهبي هللا فٟ ػّشوُ ثبٌزفنً ثبٌشد اْ أِىٓ ػٓ ٘زا ثذٚ

 اٌغئاي ؛ ٚرٌه أل١ّ٘زٗ . ٚعضاوُ هللا ػٕب خ١ش اٌغضاء ٚرمجٍٛا عّبؽزىُ خبٌـ رؾ١برٟ . 

ٚثؼذ دساعخ اٌٍغٕخ ٌالعزفزبء أعبثذ ثؤٔٗ ِب داَ أْ اٌّق١ٍٓ فٟ اٌّقٍٝ اٌٛالغ ثغٛاس اٌّغغذ 

َ ٠ٚطً ػٍٝ عبؽزٗ ٠ٚشْٚ اٌّق١ٍٓ اٌّزبثؼ١ٓ ٌإلِبَ أِبُِٙ ِزقٍخ ففٛفُٙ ٠ٚغّؼْٛ اٌؾشا

ٌٍقٛد اٌّغؾٛثخ ِٓ اٌّغغذ فبٔٗ رغٛص اٌقالح  فٛد اإلِبَ إٌّمٛي ػجش األعٙضح اٌّىجشح  

فٟ اٌّقٍٝ اٌّزوٛس ِغ االئزّبَ ثبِبَ اٌؾشَ اٌّىٟ (
(ٗ9)

. 

 انًجسث انشاثع :انصالح خهف انًزيبع

الح خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ِٓ اٌّغبئً اٌؾبدصخ فٟ ٘زا اٌؼقش، فؤٔذ رشٜ أٚ رغّغ اِبَ اٌق  

اٌؾشَ اٌّىٟ أٚ اٌّذٟٔ أٚ أٞ اِبَ ِغغذ فٟ اٌؼبٌُ ٚ٘ٛ ٠قٍٟ ٚرٕمً فالرٗ ػجش اٌٙٛاء ِجبؽشح، 

ٚوؤٔه فٟ اٌجٍذ ٔفغٗ!. ٌٚىٓ ِغ ٘زٖ اٌّؾب٘ذح اٌمش٠جخ ِٚغ عّبع اٌقٛد اٌمش٠ت، فًٙ ٠غٛص 

 غبْ أْ ٠قٍٟ خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ٚ٘ٛ فٟ ث١زٗ أٚ عٛلٗ أٚ فٟ أٞ ِىبْ؟!إلٔ

اٌقالح خٍف اٌّز٠بع أٚ اٌزٍفبص ال رزفك ِغ فالح اٌغّبػخ ٚفنٍٙب ألٔٗ ٠ئد٠ٙب خبسط اٌّغغذ، 

ٚف١ٗ اعزٙبٔخ ثٙزٖ اٌؾؼ١شح اٌؼظ١ّخ، ٚفزٛس ػٓ اِزضبي أٚاِش اٌؾش٠ؼخ، ٚفذٚد ٚػضٚف ػّب 

٠ٚشفغ ثٗ اٌذسعبد، ٚرغفش ثٗ اٌغ١ئبد، ِٚب وبْ وزٌه فال ٠غٛص فؼٍٗ،  ٠نبػف ثٗ اٌؾغٕبد،

فّٓ فٍٝ فٟ ث١زٗ ِمزذ ثبإلِبَ ػٓ هش٠ك اٌّز٠بع ٚاٌزٍفبص فقالرٗ غ١ش فؾ١ؾخ
(٘ٓ)

. 

ٚلذ عئً اٌؾ١خ اثٓ ػض١ّ١ٓ فٟ "ِغّٛع اٌفزبٜٚ"  : ً٘ ٌٍّغٍُ أْ ٠قٍٟ ِغ اٌقالح اٌزٟ رٕمً    

 ْٚ أْ ٠شٜ اإلِبَ خقٛفبً ٌٍٕغبء ؟فٟ اٌزٍفض٠ْٛ أٚ اإلراػخ ِٓ د

ال ٠غٛص ٌإلٔغبْ أْ ٠مزذٞ ثبإلِبَ ثٛاعطخ اٌشاد٠ٛ أٚ ثٛاعطخ اٌزٍفض٠ْٛ ؛ ألْ فالح "  : فؤعبة

اٌغّبػخ ٠مقذ ثٙب االعزّبع ، فال ثذ أْ رىْٛ فٟ ِٛمغ ٚاؽذ ، أٚ رزقً اٌقفٛف ثؼنٙب 

ثجؼل ، ٚال رغٛص اٌقالح ثٛاعطزّٙب )اٌشاد٠ٛ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ( ٚرٌه ٌؼذَ ؽقٛي اٌّمقٛد ثٙزا ، 

ب رٌه ألِىٓ وً ٚاؽذ أْ ٠قٍٟ فٟ ث١زٗ اٌقٍٛاد اٌخّظ ، ثً اٌغّؼخ أ٠نبً ، ٚ٘زا ٌٚٛ إٔٔب أعضٔ

ِٕبف ٌّؾشٚػ١خ اٌغّؼخ ٚاٌغّبػخ ، ٚػٍٝ ٘زا فال ٠ؾً ٌٍٕغبء ٚال ٌغ١ش٘ٓ أْ ٠قٍٟ أؽذ ُِٕٙ 

خٍف اٌّز٠بع أٚ خٍف اٌزٍفبص"
(٘ٔ)

.
 

 

 األدنخ: 

 اعزذٌٛا ثبٌّٕمٛي ٚاٌّؼمٛي:

 انًُقٕل -أ(
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ُْ فَبِرَ  :-رؼبٌٝ-البي -(ٔ ١ٌَْؤُْخُزٚا أَْعٍَِؾزَُٙ َٚ َؼَه  َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ ُْ هَبئِفَخٌ  ٍْزَمُ الحَ فَ ُُ اٌق  َذ ٌَُٙ ّْ ُْ فَؤَلَ ِٙ َْٕذ ف١ِ اَِرا ُو َٚ ا )

١ٌَْؤُْخُزٚا ِؽْزسَ  َٚ َؼَه  َِ ١ٍَُْقٍُّٛا  ُْ ٠َُقٍُّٛا فَ ٌْزَؤِْد هَبئِفَخٌ أُْخَشٜ ٌَ َٚ  ُْ َسائُِى َٚ  ْٓ ِِ ١ٍَُْىُٛٔٛا  ُْ ُ٘ َعَغُذٚا فَ

 ). ُْ أَْعٍَِؾزَُٙ َٚ
(ٕ٘)

. 

 ٔخّ االسزذالل:

٠ؤِش ثبٌم١بَ اٌٝ فالح اٌخٛف عّبػخ ِغ ِب ٠ىْٛ ف١ٗ اٌّمبرٍْٛ ِٓ خٛف  -رؼبٌٝ-ارا وبْ هللا  

 اٌّجبغزخ، ٚاالعزؼذاد ٌؼذُٚ٘، فبْ رٌه ٠ذي ػٍٝ ٚعٛة اٌغّبػخ.

: )اْ أصمً فالح -ٚعٍُفٍٝ هللا ػ١ٍٗ -لبي: لبي سعٛي هللا  -سمٟ هللا ػٕٗ-ػٓ أثٟ ٘ش٠شح -(ٕ

ػٍٝ إٌّبفم١ٓ فالح اٌؼؾبء ٚفالح اٌفغش، ٌٚٛ ٠ؼٍّْٛ ِب ف١ٙب ألرّٛ٘ب ٌٚٛ ؽجٛاً، ٌٚمذ ّّ٘ذ أْ 

آِش ثبٌقالح فزمبَ، صُ آِش سعالً ف١قٍٟ ثبٌٕبط، صُ أطٍك ِؼٟ ثشعبي ِؼُٙ ؽضَ ِٓ ؽطت اٌٝ 

لَٛ ال ٠ؾٙذْٚ اٌقالح، فؤؽشق ػ١ٍُٙ ث١ٛرُٙ ثبٌٕبس(
(ٖ٘)

. 

فمبي: ٠ب سعٛي  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-اٌٝ إٌجٟ  -سمٟ هللا ػٕٗ-ػجذ هللا اثٓ أَ ِىزَٛ  أرٝ -(ٖ

أْ ٠شخـ ٌٗ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-هللا! أٗ ١ٌظ ٌٟ لبئذ ٠مٛدٟٔ اٌٝ اٌّغغذ، فغؤي سعٛي هللا 

 ف١قٍٟ فٟ ث١زٗ، فشخـ ٌٗ، فٍّب ٌٚٝ دػبٖ فمبي: )ً٘ رغّغ إٌذاء ثبٌقالح؟( فمبي: ٔؼُ، لبي:

)فؤعت(
(٘ٗ)

. 

 ٔخّ االسزذالل:

ٌُ ٠شخـ ٌٙزا اٌشعً األػّٝ أْ ٠قٍٟ فٟ ث١زٗ ٚ٘ٛ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-فبرا وبْ سعٛي هللا 

 ٠غّغ إٌذاء، فبْ رٌه ٠ذي ػٍٝ ٚعٛة أدائٙب عّبػخ فٟ اٌّغغذ.

ث١بْ فنً اٌّؾٟ اٌٝ اٌّغبعذ ٚاإلر١بْ إللبِخ  -فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-ٚسد ػٓ اٌشعٛي -(ٗ

ح ف١ٙب، فمبي: )ِٓ رطٙش فٟ ث١زٗ صُ ِؾٝ اٌٝ ث١ذ ِٓ ث١ٛد هللا؛ ١ٌمنٟ فش٠نخ ِٓ اٌقال

فشائل هللا؛ وبٔذ خطٛربٖ أؽذّ٘ب رؾو خط١ئخ، ٚاألخشٜ رشفغ دسعخ(
(٘٘)

. 

: )ِٓ أؽذس فٟ أِشٔب ٘زا ِب ١ٌظ ِٕٗ فٙٛ سد(-فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-( لبي سعٛي هللا ٘
(٘ٙ)

. 

 ة(انًعقٕل :

لذ رمغ فالرٗ ػٍٝ أؽٛاي ال رقؼ ِؼٙب فالرٗ، ػٕذ عّبػخ ِٓ اٌفمٙبء، ِضً وٛٔٗ ِٕفشداً     

بَ اإلِبَ، ٚلذ ٠ؼشك ِبال  َِ خٍف اٌقف ِغ اِىبْ دخٌٛٗ فٟ فف ٌٛ وبْ ثبٌّغغذ، ٚوٛٔٗ أَ
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٘ٛ ٠ّىٕٗ ِؼٗ االلزذاء ثبإلِبَ وخًٍ فٟ عٙبص االعزمجبي أٚ اإلسعبي، أٚ أمطغ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ، ٚ

فٟ أِٓ ِٓ ٘زا؛ ٌٛ فٍٝ فٟ ِىبْ ٠شٜ ف١ٗ اإلِبَ ٚاٌّؤ١ِِٛٓ
(٘7)

. 

اٌغئاي اٌزبٌٟ: ثؼل إٌبط اٌّغبٚس٠ٓ ٌٍؾشَ ٠قٍْٛ  -سؽّٗ هللا-ٚعئً اٌؾ١خ اثٓ ػض١ّ١ٓ 

ثّزبثؼخ اٌّز٠بع أٚ ػٓ هش٠ك عّبع اٌقٛد ِجبؽشح، ف١قٍْٛ فٟ ِؾالرُٙ، أٚ فٟ اٌطشق، 

 ٚػٍٝ األسففخ، فّب ؽىُ فالرُٙ؟

ة ثمٌٛٗ: فالرُٙ ال رقؼ، ٚاٌٛاعت ػ١ٍُٙ أْ ٠قٍٛا فٟ اٌّغغذ فبْ فٍٛا فٟ أِبوُٕٙ ثٕبء فؤعب

ػٍٝ عّبع اٌّز٠بع، أٚ ػٍٝ فٛد ِىجش اٌقٛد )ا١ٌّىشٚفْٛ( فبْ فالرُٙ ال رقؼ؛ ألْ ِٓ 

اٌّمقٛد فٟ فالح اٌغّبػخ أْ ٠غزّغ إٌبط فٟ ِىبْ ٚاؽذ؛ ١ٌؼشف ثؼنُٙ ثؼنبً، ف١زآٌفْٛ 

ٓ ثؼل(٠ٚزؼٍُ ثؼنُٙ ِ
(٘8)

. 

 انخبرًخ

 ٔخزُ اٌجؾش ثؤُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزٛفً ا١ٌٙب:

 ٠قؼ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ّٚ٘ب فٟ ِغغذ ٚاؽذ ٚث١ّٕٙب ؽبئً ثبرفبق اٌّزا٘ت األسثؼخ.  -(ٔ

 ٠قؼ الزذاء اٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ ثبإلِبَ داخٍٗ ٚاٌقفٛف ِزقٍخ ثبرفبق اٌّزا٘ت األسثؼخ. -(ٕ

اٌّؤَِٛ خبسط اٌّغغذ ٚاإلِبَ داخٍٗ ٚاٌقفٛف غ١ش ِزقٍخ اخزٍف اٌؼٍّبء فٟ ٘زٖ ارا وبْ  -(ٖ

 اٌّغؤٌخ ٚاٌمٛي اٌشاعؼ ٘ٛ اؽزشاه سإ٠خ اإلِبَ أٚ ِٓ ٚساءٖ.

٠غٛص الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ فٟ ِق١ٍبد اٌفٕبدق اٌّغبٚسح ٌٍؾشَ ارا سأٜ اإلِبَ أٚ ثؼل  -(ٗ

 اٌّؤ١ِِٛٓ .

 بإلِبَ خٍف اٌّز٠بع ٌؼذَ أدسان فنً اٌغّبػخ ٚاخزٍف اٌّىبْ.ال ٠قؼ الزذاء اٌّؤَِٛ ث -(٘

 اٌنبثو اٌّئصش فٟ فؾخ الزذاء اٌّؤَِٛ ثبإلِبَ ٚ٘ٛ اٌشإ٠خ ١ٌٚظ ؽشه ارقبي اٌقفٛف. -(ٙ

 انًشاخع

( اٌمبِٛط اٌفمٟٙ ٌغخ ٚافطالؽب ، اٌذوزٛس عؼذٞ أثٛ ؽج١ت ، )اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، داس اٌفىش. ٔ

 َ(. 988ٔ٘ـ =  8ٓٗٔعٛس٠خ -دِؾك 

اٌضب١ٔخ  ،داس  سد اٌّؾزبس ػٍٝ اٌذس اٌّخزبس ،ِؾّذ أ١ِٓ ثٓ ػّش )اثٓ ػبثذ٠ٓ( ، )اٌطجؼخ  -(ٕ

 َ(.99ٕٔ-٘ـٕٔٗٔ- -ث١شٚد-اٌفىش

 َ(99ٕٔ-٘ـٕٔٗٔث١شٚد  -ؽبؽ١خ اثٓ ػبثذ٠ٓ )اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ، داس اٌفىش-(ٖ

 د.د( -د.ه-أعٕٝ اٌّطبٌت )داس اٌىزبة اإلعالِٟ-(ٗ

 د.د( -د.ه-ِٚىزجخ اٌّط١ؼٟ -اٌغؼٛد٠خ-جخ اإلسؽبداٌّغّٛع )ِىز-(٘
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 د.د( -د.ه-ؽشػ ِخزقش خ١ًٍ ٌٍخشؽٟ )داس اٌفىش-(ٙ

 َ( 98ٙٔ-٘ـٙٓٗٔثذائغ اٌقٕبئغ )اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ-(7

 د.د( -د.ه-ؽبؽ١خ اٌذعٛلٟ )داس اٌفىش-(8

 د.د( -د.ه-ِٚىزجخ اٌّط١ؼٟ -اٌغؼٛد٠خ-اٌّغّٛع )ِىزجخ اإلسؽبد-(9

 َ( 99ٗٔ-٘ـ٘ٔٗٔاٌّذٚٔخ )اٌطجؼخ ألٌٚٝ ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ -(ٓٔ

 َ(.ٖٕٓٓ -٘ـ ٕٗٗٔاٌؾبٚٞ اٌىج١ش )د.ه ، داس اٌفىش ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ -(ٔٔ

 َ(.9ٙ8ٔ -٘ـ 88ٖٔاٌّغٕٟ )د.ه  ، ِىزجخ اٌمب٘شح -(ٕٔ

 َ( .987ٔ-٘ـ8ٓٗٔاٌفزبٜٚ اٌىجشٜ )اٌطجؼخ األٌٚٝ ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ-(ٖٔ

 َ(. 98ٕٔ-٘ـٕٓٗٔ -د.ه-ٚػبٌُ اٌىزت-وؾبف اٌمٕبع )داس اٌفىش -(ٗٔ

 َ(. 99ٗٔ -٘ـ ٗٔٗٔ-اٌطجؼخ األٌٚٝ-اٌىبفٟ )داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ-(٘ٔ

فزؼ اٌجبسٞ ؽشػ فؾ١ؼ اٌجخبسٞ ،ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ أؽّذ ثٓ سعت ثٓ اٌؾغٓ،  -(ٙٔ

٘ـ( ، رؾم١ك: ِؾّٛد ثٓ ؽؼجبْ ثٓ ػجذ 79٘اٌَغالِٟ، اٌجغذادٞ، صُ اٌذِؾمٟ، اٌؾٕجٍٟ )اٌّزٛفٝ: 

اٌّمقٛد، ِغذٞ ثٓ ػجذ اٌخبٌك اٌؾبفؼٟ، اثشا١ُ٘ ثٓ اعّبػ١ً اٌمبمٟ،اٌغ١ذ ػضد اٌّشعٟ، 

ِؾّذ ثٓ ػٛك إٌّمٛػ، فالػ ثٓ عبٌُ اٌّقشارٟ، ػالء ثٓ ِقطفٝ ثٓ ّ٘بَ، فجشٞ ثٓ 

اٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ ، ِىزت رؾم١ك داس  -ػجذ اٌخبٌك اٌؾبفؼٟ، ) اٌطجؼخ األٌٚٝ ، ِىزجخ اٌغشثبء األصش٠خ 

 َ( 99ٙٔ -٘ـ  7ٔٗٔاٌمب٘شح   –اٌؾش١ِٓ 

ِغّٛع فزبٜٚ اٌؼالِخ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ثبص سؽّٗ هللا، ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ هللا ثٓ ثبص  -(7ٔ

 ٘ـ(، أؽشف ػٍٝ عّؼٗ ٚهجؼٗ: ِؾّذ ثٓ عؼذ اٌؾ٠ٛؼشٕٓٗٔ)اٌّزٛفٝ: 

خ ثؤلشة اٌطشق ٚأ٠غش األعجبة ، أثٛ ػجذ هللا، ػجذ اسؽبد أٌٚٝ اٌجقبئش ٚاألٌجبة ١ًٌٕ اٌفم -(8ٔ

٘ـ( اػزٕٝ ثٗ ٚٔغمٗ 7ٖٙٔاٌشؽّٓ ثٓ ٔبفش ثٓ ػجذ هللا ثٓ ٔبفش ثٓ ؽّذ آي عؼذٞ )اٌّزٛفٝ: 

ٚػٍك ػ١ٍٗ: أثٛ ِؾّذ أؽشف ثٓ ػجذ اٌّمقٛد ، )اٌطجؼخ األٌٚٝ ، أمٛاء اٌغٍف، اٌش٠بك 

 َ(. ٕٓٓٓ -٘ـ  ٕٓٗٔ

بٌخ اثٓ أثٟ ص٠ذ اٌم١شٚأٟ ، أؽّذ ثٓ غ١ُٕ ثٓ عبٌُ ثٓ ِٕٙب اٌفٛاوٗ اٌذٚأٟ ػٍٝ سع -(ٕٓ

 َ(.99٘ٔ-٘ـ٘ٔٗٔ-د.ه-إٌفشاٚٞ ، )داس اٌفىش

اٌّؼغُ اٌٛع١و( ،اثشا١ُ٘ ِقطفٝ / أؽّذ اٌض٠بد / ؽبِذ ػجذ اٌمبدس / ِؾّذ إٌغبس، رؾم١ك -(ٕٔ

 ِغّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، داس اٌذػٛح.

ثٓ اعّبػ١ً ثٓ ع١ذٖ اٌّشعٟ ، رؾم١ك ػجذ اٌؾ١ّذ ؽىُ ٚاٌّؾ١و األػظُ ، أثٛ اٌؾغٓ ػٍٟ -(ٕٕ

 ٕ٘ذاٚٞ، )داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد(.

ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ، أثٟ اٌؾغ١ٓ أؽّذ ثٓ فبسط ثٓ صوش٠ب،رؾم١ك ػجذ اٌغالَ ِؾّذ ٘بسْٚ -(ٖٕ

 َ(. 999ٔ -٘ـ ٌٕٓٗٔجٕبْ  –، )داس اٌغ١ً، ث١شٚد 

ٖ(، )داس فبدس 7ٔٔمٟ اٌّقشٞ )اٌّزٛفٟ:ٌغبْ اٌؼشة ، ِؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس األفش٠-(ٕٗ

 ،ث١شٚد(.



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

٘ـ( 8ٔ7اٌمبِٛط اٌّؾ١و ، ِغذ اٌذ٠ٓ أثٛ هب٘ش ِؾّذ ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١شٚصآثبدٜ )اٌّزٛفٝ:  -(ٕ٘

، ِىزت رؾم١ك اٌزشاس فٟ ِئعغخ اٌشعبٌخ ثبؽشاف: ِؾّذ ٔؼ١ُ اٌؼشلُغٛعٟ ، )اٌطجؼخ اٌضبِٕخ ، 

 َ(. ٕ٘ٓٓ -٘ـ  ٌٕٙٗٔجٕبْ،  -١شٚد ِئعغخ اٌشعبٌخ ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ، ث

أ١ٔظ اٌفمٙبء فٟ رؼش٠فبد األٌفبظ اٌّزذاٌٚخ ث١ٓ اٌفمٙبء ، لبعُ ثٓ ػجذ هللا ثٓ أ١ِش ػٍٟ -( ٕٙ

-َٕٗٓٓ٘ـ( ، رؾم١ك : ٠ؾ١ٝ ِشاد، )داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 978اٌمٛٔٛٞ اٌشِٟٚ اٌؾٕفٟ )اٌّزٛفٝ : 

 ٘ـ(.ٕٗٗٔ

ْ ثٓ ِٕقٛس اٌؼغ١ٍٟ اٌّقشٞ )اٌغًّ( ، )داس ؽبؽ١خ اٌغًّ ػٍٝ ؽشػ إٌّٙظ، ع١ٍّب ٓ(7ٕ

 د.د(.-د.ه-اٌفىش

-اٌّقجبػ ا١ٌّٕش فٟ غش٠ت اٌؾشػ اٌىج١ش ، أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ػٍٟ اٌف١ِٟٛ ، )داس اٌفىش-(8ٕ

 د.د(.-د.ه

اٌجؾش اٌشائك ؽشػ وٕض اٌذلبئك ، ص٠ٓ اٌذ٠ٓ ثٓ اثشا١ُ٘ )اثٓ ٔغ١ُ(، )داس اٌىزبة  -(9ٕ

 .د(.د-اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ-اإلعالِٟ

 َ(98ٙٔ-٘ـٙٓٗٔ-اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ-ثذائغ اٌقٕبئغ )داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ-(ٖٓ

فزبٜٚ اٌٍغٕخ اٌذائّخ اٌّئٌف: اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء ، عّغ ٚرشر١ت: أؽّذ -(ٖٔ

 –اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍطجغ  -ثٓ ػجذ اٌشصاق اٌذ٠ٚؼ ، )سئبعخ اداسح اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء 

 اٌش٠بك(.

فزبٜٚ ٔٛس ػٍٝ اٌذسة ٌٍؼالِخ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ثبص سؽّٗ هللا ، ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ هللا ثٓ  -(ٕٖ

أثٛ ػجذ هللا  -٘ـ( ، اػزٕٝ ثٗ : أثٛ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ ِؾّذ ثٓ أؽّذ اٌط١بس ٕٓٗٔثبص )اٌّزٛفٝ : 

 ِؾّذ ثٓ ِٛعٝ اٌّٛعٝ ، ِٛلغ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء.

٘ـ( ، ٕٔٙؼ ِغٍُ، ِغٍُ ثٓ اٌؾغبط أثٛ اٌؾغٓ اٌمؾ١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ )اٌّزٛفٝ: فؾ١ -(ٖٖ

 ث١شٚد( –)ِؾّذ فئاد ػجذ اٌجبل١ذاس، اؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ 

اٌغبِغ اٌقؾ١ؼ ، ِؾّذ ثٓ اعّبػ١ً ثٓ اثشا١ُ٘ ثٓ اٌّغ١شح اٌجخبسٞ، أثٛ ػجذ هللا  -(ٖٗ

 اٌمب٘شح(. –ؼت ٘ـ( ، )ؽغت رشل١ُ فزؼ اٌجبسٞ ،داس اٌؾٕٙ٘)اٌّزٛفٝ: 

(: اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٚفٟ ر٠ٍٗ اٌغٛ٘ش إٌمٟ ، أثٛ ثىش أؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ػٍٟ اٌج١ٙمٟ ،ِئٌف ٖ٘

اٌغٛ٘ش إٌمٟ: ػالء اٌذ٠ٓ ػٍٟ ثٓ ػضّبْ اٌّبسد٠ٕٟ اٌؾ١ٙش ثبثٓ اٌزشوّبٟٔ ،)اٌطجؼخ األٌٚٝ ، 

 ٘ـ(. ِٖٗٗٔغٍظ دائشح اٌّؼبسف إٌظب١ِخ اٌىبئٕخ فٟ إٌٙذ ثجٍذح ؽ١ذس آثبدـ 

اٌّخزبساد اٌغ١ٍٍخ ِٓ اٌّغبئً اٌفم١ٙخ ،ػجذ اٌشؽّٓ ٔبفش اٌغؼذٞ، أػزٕٝ ثٙب :أثٛ ػجذ   -(ٖٙ

 اٌشؽّٓ ثٓ ػ١بدٞ خبهش، اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس ا٢صبس ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ.

ِغّٛع فزبٜٚ ِٚمبالد اٌؼالِخ اثٓ ػض١ّ١ٓ ، ِؾّذ ثٓ فبٌؼ ثٓ ػض١ّ١ٓ ،لبَ ثفٙشعخ  -(7ٖ

 (ٕٓاٌٝ  ٘( ، أعبِخ ثٓ اٌض٘شاء ) ِٓ اٌغضء  ٗاٌٝ  ٌٔغ١ٍّبْ ) ِٓ اٌغضء اٌىزبة : أثٛ أ٠ٛة ا

٘ـ(، ٕٔٗٔ( اٌؾشػ اٌّّزغ ػٍٝ صاد اٌّغزمٕغ ، ِؾّذ ثٓ فبٌؼ ثٓ ِؾّذ اٌؼض١ّ١ٓ )اٌّزٛفٝ: 8ٖ

 ٘ـ( 8ٕٗٔ - ٕٕٗٔ)اٌطجؼخ األٌٚٝ، داس اثٓ اٌغٛصٞ 

 ( فمٗ اٌؼجبداد ػٍٝ اٌّز٘ت اٌؾٕجٍٟ ، ٌغؼبد صسصٚس.ٓٗ



اٌغضء اٌخبِظ (7ٕٔٓاٌؼذد اٌضبِٓ ػؾش)  
 

٘ـ(، ٖٓٙٔاٌفمٗ ػٍٝ اٌّزا٘ت األسثؼخ ، ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ ػٛك اٌغض٠شٞ )اٌّزٛفٝ: ( ٔٗ

 َ(. ٖٕٓٓ -٘ـ  ٌٕٗٗٔجٕبْ  -)اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 

 

 

 


