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Summary 
 

 Effect of proximity in transaction I dealt in my research about the 

vicinity and talked about the meaning of Language and terminology of it 

and then began to effect the proximity in the provisions of the intercession 

and what are the sayings of the scholars on the reasons for its provenance, 

then I talked about the impact of neighbor in the rights of easement and 

what is the effect of the neighbor also in the right of intrusions and the 

effect of neighboring in the right to dink and then also dealt in my research 

after effect the neighboring provisions of financial contracts. I explained 

the effect of the proximity to the depositary money and also the impact of 

the neighbors in the sale of arms, adjacent to the time of sedition and its 

place.  

 

 

تطرـتتً ذم ثي تت  عتتو ة فتتووت  ؿ ؽؾؿتتً عتتو ة عـتتال ةقؾغتتمي وةٓيفتتطر    تتو  تت   عتتً ذم   تتر  

شػعي ومو ه   ـمةل ةقعؾتء  ذم  بتبوث  بم تو م  ت  تؽؾؿتً عتو   تر ة فتووت  ذم  ؼتم  ة فووت  ذم   ؽوم ةق

ةٓتتػتو  ومتو هتم   تر ة فتتووت  ذم  تر ةٓبت طرة  و  تر ة فتووت  ذم  تتر ةقؽتث  ت  تـووقتً    تًو ذم ثي تت  

 تر ة فتووت  ذم ثقتع   ر ة فووت  عىل   ؽوم ةقعؼمد ةقءققي ؿبقـً   ر ة فتووت  قؾمد عتي قتءل ةقمد تع وفتذق   

 ةقسرح  فووت  زمون ةقػ ـي ومؽوهنو. 

 

 

 

  



 

   

 

 

 ٱ ٻ ٻ

ةحلؿتتتد مل ة ـػتتتترد ثؽمل وضتتتىل ة  ػ تتتت  عتتتتىل  وققوضتتتىل م ءتتتتزل ةقتتتتـعء  وفو تتت  ةقغتتتتء  م ومستتتتدي 

ةٔٓ  م ةقتتتذي ٓ تتتتموده ةٕعبتتتو  وٓ تبؾغتتتىل ةٕوهتتتوم وٓ تدتفتتتىل ةٕثطتتتوت م وٓ ُتعفتتتزه ةخلطتتتمث م   ة 

ةد ؿً ققوققفو م وخوقر ف  يش  ثؼدت م ويفىل ةمل عىل بقدكو وممٓكو حمؿد ة خطمص ثؽت     

 وبر وعىل آقىل بود  ةٕكوم ومحو  رصح ةإلبرم م  مو ثعد.. غثوبر ةقذي  كوت ةقدكقو ثعد ةقظرم ةق

مو  رةمىل م قء فون ةقػؼىل مو  ه  مو ُ شغ  ثىل ة ر  ةوـوتىل قق بػ ثىل   ؽوم تثىل و عؾ   رقىل 

ؿنن مو ةقمةجى عىل طؾبي ةقعؾ   ن  عقـمة ةقـوس عىل معرؿي هذه ةٕ ؽوم م ؿقس خرجمهو    مو 

ثطمن ف ى ةقعؾء  ثلبف  و  رس و وضح  بؾمث  ـوبى  ق  ةقزمون وة ؽون و  رض  مع تؾ  

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ ةقُؼدتةت وةٕؿفوم م ـول ببيوكىل وتعوؼ ذم ف وثىل ةقعز ز

 جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم
ؿؿو هذة ة ـطؾر ةتتل ً  ن  ف ى ذم   ر ة فووت  ذم ة عومرت م قء  ذة ة مضمع  (1)َّ حي

مو  مهقي ذم  قوتـو ةققممقي هودؿًو  ؼ ثقون مػفمم هذه ة فووت  ذم ةقؾغي وةٓيفطرح و ثرز ةٕقػوظ 

  ةت ةقطؾي هبو ؿفو ت خطي ثي   ذم مؼدمي و تثعي مبو ٌ.

 مو ة بيٌ ةٕول ؿبقـً ؿقىل ة عـال ةقؾغمي وةٓيفطر   قؾؿفتووت  وةٕقػتوظ  ةت ةقطتؾي  

م  مو ة بيٌ ةق وين ؿبقـً ؿقىل   ر ة فووت  ذم   ؽوم ةقشػعي وة بيٌ ةق وقٌ ثقـً ؿقتىل   تر ةٓ ت ة  

ةقعؼتمد ةقءققتي م ة بيٌ ةقرةثع ثقـتً ؿقتىل   تر ة فتووت  عتىل   ؽتوم  و موذم  ؼم  ة فووت  وةٓتتػو  

    خ ؿً ثي   ثخومتي جعؾ فو ٕه  ةقـ وضٍ ةق   تميفؾً  ققفو. 

  

                                                           

 . 187بمت  آل عؿرةن:  (1)



 

 
 

ةقرثوع م جوَوَت  ة فووت  قغي: ثوقرجمع  ؼ مود  )ج و ت( وجدت  ن ة فووت  ه  مطدت قؾػع  -1

تؼمل جوَوت جيووت ءووت  وجمةًت ثؽرس ةجلق  وضؿفوم وةقؽرس  ؿطح   ًة ه    دى مطدتي 

 ةقؽؾؿي ةقرثوعقي )جوَوت( و و ذم ةقؾغي معوٍن عد  مـفو:

 .(1)ة ؼوم ة طؾرم وة سوفـيم وة ريفؼيم )ؿلمو ة َفوَوت  ثؿؽي وة د ـي ؿريةد هبو ة ؼوم مطؾؼًو( - 

 .(2)بؿقً ةقزوجي جوتً م ـول ةقػقمم م وكطىل )وةجلوت ةقزوج وةجلوت    ًو ةقزوجي(ومـىل 

. ومـىل  د ٌ  مـو عوضشي تيض (3)ةٓع ؽو  ذم ة سفدم )وة فوَوت : ةٓع ؽو  ذم ة سفد( -ث

 .(4): )وهم ءووت ذم ة سفد(ةمل عـفو عو ةع ؽو  تبمل ةمل 

)فـً  جوِوُت هذه ةقعؽ  عـ  ةٕوبط    ـد َثَدة يل مرؿمعًو  و   ًو عو  يب بعقد ةخلدتي 

 .(5) ن  جووت هذه ةقعؽ ةٕوةخر ؿؿو فون ةع ؽ  مع  ؿؾق بً ذم مع ؽػىل(

ةقعفد وةٕمون وةقذميم تؼمل: ز د ثفمةت ـبقؾي ؿرن  ي ذم عفده  و موهن  و م ف  )ةجِلمةت  -ج

 .(6) فريه وتممـِّىل(ثوقؽرس  ن تعط  ةقرج  ِ مًي وعفدًة ؿقؽمن هبو جوت م ؿ

                                                           

 :م طبعي دةت ة دة ي مود  )جمت(توج ةقعروس مو جمةهر ةقؼوممس  يؿد ثو حمؿد ثو عبد ةقرزة  ةقزثقدي (1)

11/477. 

ة طبوح ة ـري ذم ؾر ى ةقؽح ةقؽبري ٕمحد ثو حمؿد ثو عغ ةقػقمم م دةت ةحلد ٌم ةقؼوهر م طبعي عوم ( 2)

 .1/72 :مم ف وث ةجلق  مود  )جمت(2113

 .1/369 :6ةقؼوممس ة يقط قؾػريوز آثودي طبعي ممبسي ةقربوقيم ط (3)

 .3/62 :2128ةقبخوتيم ف وث ةٓع ؽو  ثوث ةحلوضض ترج  ت س ة ع ؽ   د ٌ تـ   خرجىل ةإلموم  (4)

 د ٌ تـ   ةٕوةخرم ػر عؾقىلم ةقبخوتيم ف وث ؿ   ققؾي ةقؼدتم ثوث حتري ققؾي ةقؼدت ذم ةقمتر مو ةقعؽ  (5)

 .2826تـ  م وةإلموم مسؾ م ف وث ةقطقوم ثوث ؿ   ققؾي ةقؼدت وةحلٌ عىل طؾبفو وثقون حمؾفو  د ٌ 2118

 .11/484 :توج ةقعروس مو جمةهر ةقؼوممس قؾزثقدي( 6)



 

   

 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ژ  ومـىل ـمقىل تعوؼ:

 .(1)ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ     ۆئۆئ

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڱ  ں   ں  ڻژ : ة ـعم ومـىل ـمقىل تعوؼ قـبقىل حمؿد  -د

 .(3)ىل مو ةق قوع ي قو  ؿـعـ م ومـىل ـم  :  جوت ة  وع   ة جعؾىل ذم ةقمعو  ؿؿـع (2)ژہ

ة فووت  ةيفطر ًو: ثؿعـال تؼوتث ة َيوَل ثػ  قئػ  و ةخ رطفء ثيقٌ حيدث هذة ةق ؼوتث  -2

  و ةٓخ رط   رًة عؾقفء  و عىل   دمهو.

 .(4)وٓ  ب عد ة عـال ةٓيفطر   عو ة عـال ةقؾغمي ف ريًة ؿفم مس خؾص مـىل

  ةت ةقطؾي ؿف : ةٕقػوظ مو 

: ةٓع ؽو : وُ سؿال ةجلمةت ةع ؽوؿًو قؼمل  مـو عوضشي تيض ةمل عـفو عو ةع ؽو  تبمل ةمل  -1

 .(5))وهم ءووٌت ذم ة سفد(

ةجلمةت  ع َّ مو ةٓع ؽو م ٕكىل  ؽمن ذم ة سفد وذم ؾري ة سفد ثخر  ةٓع ؽو  ؿنكىل ٓ 

  ؽمن  ٓ ذم ة سفد.

 .(1)سوفـي: مو َبوفـىل  ي بؽو معىل ذم دةت وة د  وُ ؼول: تسوفـمة ذم ةقدةت  ي بؽـمة ؿقفو معوً ة  -2

 .(1)معوً 

                                                           

 .6بمت  ةق مثي ةٔ ي  (1)

 .22بمت  ةجلو ةٔ ي  (2)

 . 11/484 :قديثتوج ةقعروس مو جمةهر ةقؼوممس قؾز (3)

عوم م معف  ةقػرو  ةقؾغم ي ٕثم هرل ةقعسؽري ممبسي ةقـؽ ةإلبرم  طبعي 1/72 :ة طبوح ة ـري قؾػقمم  (4)

 .1/481 :هت1412عوم 

 :م و د ٌ  مـو عوضشي تيض ةمل عـفو م ػر عؾقىل ـد تؼدم خترجيىل2/347 :فشو  ةقؼـوع قؾبفميتم طبعي ةقر وض (5)

 .2ص :خترجيىل



 

 

وة سوفـي وة فووت  ثقـفو عؿمم وخطمصم قؽو ة سوفـي  خص مو ة فوَوت  ؿف  معـال مو 

   دى معوكقفو.

 ك  ثوقك .ة خوقطي:  يفؾفو خؾط خَيؾط ُخؾطًيم وخموقطي م وةخلُؾطي ث   ةخلو م مزج ةق -3

 ؼول خؾط ةقؼؿح ثوقؼؿح خيُؾطىل ُخؾطًوم وخؾقط ةقرج  خُموقطيم وةخلؾقط: ةجلوت وةقطو ى 

ّٓ ذم ةقؽفي ومـىل ـمقىل تعوؼ:(2)وـق   .(3)ژے  ۓ      ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶ژ  : ٓ  ؽمن  

ـع وة خوقطي  خص مو ة فووت     ٓ  ؾزم مو ة فووت  ةخ رط ة  فووت و وفذة ٓ مت

 ة فووت  مو ةم زةج ة  فووت و ثخر  ة خوقطي    ٓ تؽمن خموقطي  ٓ   ة ختوقط ةخلؾقطون.

 ه  ة ؼوثؾي وة مةزة  ُ ؼول  و   ىل حمو ة  مو ثوث )ـوث (. (4)ة يو ة : ذم ةقؾغي -4

 .(5)ذم ةٓيفطرح: فمن ةقشقئػ م ؼوثؾػ ذم مؽوكػ ثيقٌ ٓ خي ؾػون ذم ةجلفوت

 .(6)ةقسو  وةقؽعى -ـؾً  ي ذم ةقطر -وة ع مل ذم مسلقي ة يو ة     :ـول ةقملف

وة يو ة  كمع مو ةكمةع ة فوَوت  و ق   نَّ ة فوَوت  ـد تؽمن ذم ة ؼوثؾي وـد ٓ تؽمن فذق م 

  مو ة يو ة  ؿرثد ؿقفو مو ة ؼوثؾي ثؿعـال  ن ة يو ة   خص مو ة فوَوت .

 

  

                                                                                                                                                                          

 .1/441 :ة عف  ةقمبقط إلثرةهق  مططػال وآخرونم دةت ةقدعم م مود  )بؽو( (1)

 –ثريوت  –هت( دةت  يفودت 711مـظمت )ت  قسون ةقعرث  يؿد ثو مؽرم ثو عغ ةثم ةقػ   مجول ةقد و ثو( 2)

 .7/291 :3ط

 .24بمت  ص مو ةٔ ي  (3)

م ة طبوح ة ـري 1/163 :م ة عف  ةقمبقط إلثرةهق  مططػال وآخرون14/28 :قسون ةقعرث ٓثو مـظمت (4)

 .1/79 :قؾػقمم م ف وث ةحلو  مود  ) ذة(

 .4/14 :ةمل ثو حمؿد عبد ةقسرم ة بوتفػمتي مرعو  ة ػوتقح  ح مشؽو  ة طوثقح ٓيب ةحلسو عبقد (5)

 .1/554 :مم قؾخطقى ةقؽثقـ 2116مغـال ة ي وج  ؼ معرؿي معوين ةقػوظ ة ـفوج ط دةت ةحلد ٌ طبعي عوم  (6)



 

   

 
قؾؿفووت    ر ظوهر ثػ ةجلريةن ذم ةقبقمت وقذق   طؾر عؾقف  ذم قسون ةقؽع ثنب  ةجلريةن 

وةقذي هيؿـو ذم هذة ة بيٌ هم دمؾقي   ر هذه ة فووت  ذم جز  معـمي مو ةجزة  ةجلري   ٓ وهم  ر 

عو هذه ةٕبئؾي مو خرل  ةقشػعي ؿء هم  ر ةقشػعي؟ وه  قىل   ر ثػ ة  فووت و؟ وبـفقى

 ة طوقى ةٔتقي:

ةقُشْػعي قغًي: ث   ةقشػ وبؽمن ةقػو  ه  ةب  مطدت ثؿعـال ةق ؿؾق  وتليت    ًو ةبًء 

قؾؿؾ  ة شػمع وه  مو ةقشػع ةقذي هم ضد ةقمترم قء ؿقىل مو ض  عدد  ؼ عدد  و يش   ؼ يش  

ؾر و رةد مـفو ةق  م  ؼول  ػعً ةقك   ػعًو  ي ضؿؿ ىل  ؼ ةقػرد و ػعً ةقرفعي جعؾ فو ؿ ط

 .(1)ة ـ ػ

و   ًو تطؾر فؾؿي ةقشػعي و رةد مـفو ةقز ود  وةق ؼم يم تؼمل:  ػعً ةقك   ي ضؿؿ ىل  ؼ 

 ثع ىل ؿيطؾً قىل ز ود  وـم  ثون ُجعؾً ثع ىل ثفمةت ثعض.

ر ػوت عّد  قؾشػعي بل فر مو جو  عـد  ه  ة ذةهى ةقشػعي ذم ةٓيفطرح: قؾعؾء  تع

 ةٕتثعي:

ةقشػعي عـد ةحلـػقي: ةيفطؾح ؿؼفو  ةحلـػقي عىل  ّن ةقشػعي  ر متؾ  ةقعؼوت جملًة ثء ـوم عىل  -1

: )ه  متؾ  ةقبؼعي جملًة عىل ة ش ي (3). وـول ةثو ـمدت )تمحىل ةمل((2)ة ش ي قدؿع رضت ةجلمةت

 .(4)ة عـال ذم عومي ةقؽوح وة  من( ثء ـوم عؾقىل وهذة

                                                           
 .146ص :م خم وت ةقطيوح مود  ) ػع(1/191 :ة طبوح ة ـري قؾػقمم م ف وث ةقشػم مود  ) ػع( (1)

هت( 593ة ب دئ عغ ثو  يب ثؽر ثو عبدةجلؾق  ة رؾقـوين  ثم ةحلسو ثرهون ةقد و )ت ة دة ي ذم  ح ثدة ي (2)

حتؼقر: طرل  مب  م دةت   قو  ةق ةث م قبـون. تبقػ ةحلؼوضر  ح فـز ةقدـوضر و و قي ةقشؾب  قع ءن ثو عغ 

 .5/239 :هت1313م 1هت(م ةقـو  ة طبعي ةقؽملى ةٓمري يم ط743ؿخر ةقد و ةقز ؾع  )ت

  ؿس ةقد و ةثو ـمدتم   د ؿؼفو  ةحلـػقي.( 3)

هت(م ةقـو  دةت ةثو ف ريم دمشرم 1251تؽؿؾي ؿ ح ةقؼد ر قإلموم حمؿد ثو عغ ثو حمؿد ةقشمفوين ةققؿـ  )ت (4)

 .9/369 :هت1414م 1ثريوتم ط



 

 

 .(1)ةقشػعي عـد ةقءقؽقي: ثوهنو ةب يؼو       خذ مو عوتض ثىل   ؽىل مو عؼوت ث ؿـىل  و ـقؿ ىل -2

ةقشػعي عـد ةقشوؿعقي: ةقشػعي ه   ر متؾ  ـفري   بً قؾؽ   ةقؼد   عىل ةقؽ   ةحلودث  -3

 .(2)ؿقء مؾ  ثعمض

و ةب يؼو  ةقؽ   ةك زةع  طي   ؽىل ة ـ ؼؾي عـىل مو  د مو ةك ؼؾً ةقشػعي عـد ةحلـوثؾي: ثوهن -4

 .(3) ققىل

مو خرل عرض تعر ػوت ةقػؼفو  قؾشػعي تبػ  ن قؾػؼفو  ذم مػفمم ةقشػعي و وطفو 

 مـيقػ مهو:

 ةٕول: مو  هى  ققىل  يفيوث ة ذةهى ةٕتثعي وهم  ل ةقشػعي ذم ةقعؼوت ؿؼط.

 .(5)م وتوة ي عو ةإلموم  محد(4)وم موق ةق وين: وهم توة ي عو ةإلم

 

                                                           

 .2/216 : و قي ةقطووي عىل ةقؽح ةقطغري (1)

.  و قي ـؾقميب وعؿري  ٕمحد برمىل ةقؼؾقميب 2/296 :ظ ة ـفوج قؾؽثقـ مغـ  ة ي وج  ؼ معرؿي معوين ةقػو( 2)

ذم ؿؼىل ةإلموم  محد ثو  ـب  قؽ  ةقد و  ةإلــوعم 3/42 :م1995دةت ةقػؽرم ثريوتم  مو محد ةقملقس عؿري 

 .2/149 :ممبال ثو  محد ةحلفوزي حتؼقر: حمؿد ةقسبؽ م ثريوتم قبـون

م 5/459 :1415م دةت ةقػؽر 1موم ةمحد ٕيب حمؿد عبد ةمل ثو  محد ثو ـدةمىل ة ؼديسم طة غـ  ذم ؿؼىل ةإل (3)

هت( م 1151ةقبفميت )ت  دت س ـطمت ثو  مكس ثو يفرح ةقد و ثو  سو ثو  ةإلــوعفشو  ةقؼـوع عىل م و 

م دةت ةقربوقي مميت. ةقروض ة رثع  ح زةد ة س ؼـع  ـطمت ثو  مكس ةقبف4/317 :دةت ةقؽ ى ةقعؾؿ 

 .2/411  :ثريوت

ثدة ي ة ف فد وهنو ي ة ؼ طد  يؿد ثو  محد ثو ت د ةقؼرطب  ةقشفر ثوثو ت د مطبعي مططػال ةقبويب ةحلؾب  ( 4)

 .2/312 :م1975 م4ط م ملمو وٓده

حتؼقر د. عبد ةمل ةق ف م ممبسي ةقربوقيم  ةقػروع قؾعرمي ةقػؼقىل ة يدث  ؿس ةقد و حمؿد ثو مػؾح ة ؼديس (5)

 .8/51 :هت1424م 1ط



 

   

 

:  هنو ت بً ذم ة ـؼمل (3). وتؾؿقذه ةثو ةقؼق (2)و قخ ةإلبرم ةثو تقؿقي (1)وهم ـمل ةقظوهر 

ًٓ فون  م ٓ  . (4)فء ت بً ذم ةقعؼوت ؿؼد  جوزوهو ذم ة ـؼمل    ًو فوحلقمةن وؾريه مـؼم

ـول: )ةقشػعي  و جوثر )تيض ةمل عـىل(  ن ةقـب  وةب دقمة ثء  هبمة  ققىل ثء توةه ةقطيووي ع

 و موـه ثوقشػعي ذم ف  مو مل  ؼس م ـوقمة وهذة عؿمم    ًو ـوقمة  وٕن ةقـب   (5)ذم ف  يش (

. ؿفذة ٓ  عدو  ٓ  ن  ؽمن  فر (6): )ؿن ة وـعً ةحلدود ورصؿً ةقطر  ؿر  ػعي(ـمل ةقـب  

 ةد ةقعوم ٓ  ػقد ةق خطقص فء هم مؼرت ذم عؾ  ةٕيفمل.يش  مو  ؿرةد ةقعوم و فر يش  مو  ؿر

 

 

  

                                                           

 .6/119 :ة يىل قعغ ثو  محد ثو بعقد ثو  زم ةقظوهريم دةت ةقػؽر قؾطبوعي وةقـؽ وةق مز ع (1)

ى ةقػ ووي ةقؽملى ق ؼ  ةقد و  ثم ةقعبوس  محد ثو عبد ةحلؾق  ثو تقؿقي ةحلرةين حتؼقر عبد ةقؼودت عطوم دةت ةقؽ  (2)

 .1:4/116هتم ط1418ةقعؾؿقيم ط 

قبـون م  مثؽر ةثو ـق  ةجلمز ي م ثريوت  يبة مـعػ عو تث ةقعو ػ ٓيب عبدةقؾىل  ؿس ةقد و حمؿد ثو   عرم (3)

 .123-2/121 :2ط

ػؽرم هت(م دةت ةق456ةقؼرطب  ةقظوهري )ت ةٕكدقيس ثم حمؿد عغ ثو  محد ثو بعقد ثو  زم  م ة يىل ثوٕ وت (4)

 .6/119: ثريوت

م  ح معوين 3/654 :1371م ثوث مو جو   ن ةقؽ    ػقعم  د ٌ تـ  ةٕ ؽومةق مذيم ف وث   خرجىل (5)

 .4/126 :6115قؾطيووي  د ٌ تـ   ةٕ وت

 .2/128 :(2257 خرجىل ةقبخوتيم ف وث ةقشػعيم ثوث ةقشػعي ؿقء مل  ؼس   د ٌ تـ  ) (6)



 

 

 ؼ  ن ةقشػعي  ب ً عىل خر   (1) هى مجع مو  ه  ةقعؾ  فوحلـػقي وةقشوؿعقي وةحلـوثؾي

ةٕيف   و عىل خر  ةقؼقوس وذم هذة  ؼمل ةثو ـدةمي )تمحىل ةمل(: )ةقشػعي ت بً عىل خر  

 مـىل ةٕ
ٍ
قىل عىل ة عوتضي قؽو ة ب فو ةقؽع  و جبوتيف     ه  ةك زةع مؾ  ة ش ي ثغري تضو 

 .(2) طؾيي تةجيي(

 مو ثوقـسبي قؾشػعي ؿبعد  ن  مَجع ةقػؼفو  عىل وجمدهو ذم ةحلطي ةقشوضعي فء ـول ةثو ة ـذت: 

 .(3) تض  و دةت  و  وضط() مجع  ه  ةقعؾ  عىل   بوت ةقشػعي قؾؽ   ةقذي مل  ؼوب  ؿقء ثقع مو 

 ٓ خرؿًو  ذفر ذم هذة قأليف  )تمحىل ةمل( وخرؿىل  ذو  حُيؽال وٓ  عمل عؾقىل:  ي ٓ  ع د 

وهد ىلم وـول ةقؼويض عبد ةقمهوث )تمحىل ةمل(: )ٓ خر   ثخرؿىلم ٕكىل خوق  بـي تبمل ةمل 

 .(4)ذم وجمث ةقشػعي قؾؽ   ة خوقط(

ة بوت ةقشػعي ذم ؾري ةحلطي ةقشوضعي  عـ  ذم ةقؽ   ة ؼوب م عىل     ّن ةقعؾء  ةخ ؾػمة ذم 

  ر ي  ـمةل:

 

                                                           

عبد ةمل ثو حمؿمد ثو ممدود ة ميفغم حتؼقر وختر ٍ ة ود  ىل   وته ةقشقخ  عقى ةٕخ قوت ق عؾق  ة خ وت ق (1)

م  و قي ةجلؿ  ؿ م وت ةقمهوث ث مضقح  ح 2/111 :1مم ط2119م ط دةت ةقربوقي طبعي عوم ةٕتكوؤوط

ةدةت م  ح مـ فال ةٓت4/134 :مـفٍ ةقطرث ة عرو  ثيو قي ةجلؿ  قسؾقءن ثو مـطمت م دةت ةقػؽر م قبـون

ةقبفميتم حتؼقر: د. عبد ةمل ةق ف م ممبسي   دت سدـوضر  وؼ ةقـفال قؽح ة ـ فال  ـطمت ثو  مكس ثو 

 .6/453 :1هتم ط1421ةقربوقيم ط عوم 

 .5/178 :ة غـ  ٓثو ـدةمي (2)

 :م1987 -هت 1418 مـطر مدةت ةق ؼوؿيم 3ةثو ة ـذت حتؼقر ودتةبي: ةقدف مت ؿمةد عبد ة ـع  م ط قإلموم ةإلمجوع (3)

 . 95ص

هت( ة ؽ بي 422تحمؿد عبدةقمهوث ثو عغ ثو كل ةق عؾب  )  ثمموق (  ةإلمومة عمكي عىل مذهى عومل ة د ـي ) (4)

 .2/267 :مؽي  مةق فوت ي



 

   

 

 .(3)م وةحلـوثؾي(2)م وةقشوؿعقي(1)ةقؼمل ةٕول: ٓ  ػعي قؾفوت ذم دةت جوته وهم مذهى ةقءقؽقي

 هذة ةقؼمل ثؤيت:  يفيوثةب دل 

قؽفو  ذم ةٕتض ثوقشػعي ثػ ة ـول: )ـه تبمل ةمل   د ٌ عبود  ثو ةقطومً  -1

 .(4)وةقدوت(

وجىل ةٓب دٓل ثوحلد ٌ رص ح ذم  ل ةقشػعي ذم ةقعؼوت فوٕتض وةقدوت ممو  دل عىل كػقىل 

 ؿقء عدةه فوجلمةت.

ثوقشػعي ثػ ةقؽفو  ذم ةٕتض وةقدوت فء وتد ذم   ن ـ و  ةقـب   وكمـش هذة ةٓب دٓل:

ـد تؼرت ذم عؾ  ةٕيفمل  ن ةق ـطقص عىل ةحلؽ  ةحلد ٌ ٓ  ػف  مـىل كػ  ةقشػعي ثوجلمةت ٕكىل 

 ة ميفم  ثطػي ٓ  ـػ  ةحلؽ  عء عدةه.

 ن ةقشػعي  عً قدؿع ةقرضت عو ةقؽ   ثسبى ةحلؼم  ة  دةخؾي وهذه ةقعؾي ؾري ممجمد   -2

 ذم ةجلوت    ٓ  ؼم  م دةخؾي ثقـفء.

 وكمـش هذة ةٓب دٓل مو وجفػ: 

شػعي ه  تؿع رضت ةجلوت ةقذي  ؾير جوته رضت مو بم  ةقعؽ  ةٕول:  ن ةقعؾي ة مجبي قؾ

 عىل ةقدوةم وقم فون قدؿع رضت ةقؼسؿي قمجبً ةقشػعي ذم ة ـؼمل وهذة ٓ  ؼمل ثىل خموق .

ةق وين: ةقؼمل ثنمؽون تؿع رضت ةجلوت ثوق ةؿع  ؼ ةقؼويض ؾري يفيقح ٕن ةقرضت ـد ٓ  ـدؿع 

 وةم ةجلمةت.ثذق  ٕن رضت ةجلوت ممو  دوم ثىل ثد

                                                           

 :م1994ةقذخري م قشفوث ةقد و  محد ثو  دت س ةقؼرةذمم حتؼقر: حمؿد يفبي م دةت ةقغرثم ثريوتم طبعي عوم  (1)

 211/ 5 : و قي ةقدبمـ م 7/318

م ةحلووي ةقؽبري 5/266 : ؾقي ةقعؾء  ذم معرؿي مذةهى ةقػؼفو  قسق  ةقد و  يب ثؽر ةقشويشم ممبسي ةقربوقي (2)

 .7/227 :م1999ذم ؿؼىل ةإلموم ةقشوؿع  ٕيب ةحلسو عغ ثو حمؿد ةقءوتدي ثريوتم ط: 

 .4/134 :م فشو  ةقؼـوع قؾبفميت5/178ة غـ  ٓثو ـدةمي  (3)

 .2/128 :2257 خرجىل ةقبخوتيم ف وث ةقشػعيم ثوث ةقشػعي ؿقء مل  ؼس   د ٌ تـ   (4)



 

 

ةقؼمل ةق وين: ت بً ةقشػعي ذم ةقعؼوت ةقذي ـس  وت بً ةقشػعي جلوت ةقدةت   ة ثوع جوته دةتهم 

 .(2)م وتوة ي عـد ةحلـوثؾي(1)وهذة مذهى ةحلـػقي

 هذة ةقؼمل ثؤيت:  يفيوثةب دل 

 .(3) كىل ـول: )ةجلوت   ّر ثسؼبىل( مو  بً ذم ةقطيقح عو تبمل ةمل  -1

ؾء  ذم تػسريهم ؿؿو ةقعؾء  مو ـول ةقسؼى هم مو ـرث مو ةقدةت  و ٓيفؼفو وـد  خ ؾ  ةقع

 .(4)وة رةد مو  ؾقىل و ؼرث مـىل

ومـف  مو ـول ة رةد ثوقسؼى هم ةإل سون وةقمل وةقطؾي ؿوجلوت  ـبغ   ن  ؽمن  د د ةحلرص 

 عىل ةٓ سون  ققىل وةقملم وهم   ر ثمل جوته مو بوضر ةقـوس.

د ٌم دل ةحلد ٌ مو  قٌ ةقعؿمم عىل ةقشػعي ؿفم كص ذم  بمت وجىل ةٓب دٓل ثوحل

 ةقشػعي قؾفوت ؿوجلوت  س ير ةقشػعي ذم عؼوت جوته ثسبى ةجلمةتم وهم  وؼ مو ؾريه ثعد ةقؽ  .

 وـد ةع ض عىل هذة ةٓب بدةل ثوحلد ٌ:

 ػعي  ن ةحلد ٌ كص عىل ة بوت  ػعي ةجلوت ثؽط  ن  ؽمن ةقطر ر وة د وةحلـػقي   ب من 

 ةجلوت مطؾؼًو.

 .(5)ثوقشػعي قؾفمةت( ـول: )ـه تبمل ةمل   د ٌ بقدكو عغ ثو  يب طوقى  -2

 

 

                                                           

 . 9/346 :م تد ة خ وت عىل ةقدوت ة خ وت 4/239 :خم ل ةخ ر  ةقعؾء  (1)

هت(م 855ذم معرؿي ةقرةجح مو ةخلر  قعر  ةقد و  ثم ةحلسو عغ ثو بؾقءن ة ردةوي ةحلـبغم )ت ةٕكطو  (2)

 .6/255 :2و  دةت ة قو  ةق ةث ةقعريبم طةقـ

 .2/128 :2258 خرجىل ةقبخوتيم ف وث ةقشػعيم ثوث عرض ةقشػعي عىل يفو بفو ـب  ةقبقع تـ  ةحلد ٌ  (3)

 .1/169 :ة طبوح ة ـري قؾػقمم  (4)

 قد م ةقر وض م هت( مؽ بي ةقر159مطـ  ةيب  قبىل م ٓيب ثؽر عبدةقؾىل ثو حمؿد ثو ةيب  قبىل ةقؽمذم )وقد بـي ( 5)

 .5/325 :1ط



 

   

 

 .(1)ثوقشػعي وةجلمةت( ـول: )ـه تبمل ةمل   د ٌ جوثر  -3

 ػعي ةجلمةت  قٌ ثػ ةقطيوثقون تيض ةمل    بوتوجىل ةٓب دٓل مو ةحلد  ػ رص ح ذم 

 ثشػعي ةجلمةت. ـه عـفء  ن تبمل ةمل 

ضعػًو ؿر  طؾيون قر  فوج ثفمةت   بـودهيءوـد كمـش ةٓب دٓل هبذ و ةحلد  ػ: ثلن ذم 

 .(2)و بمت  ػعي ةجلوت

ثون ةحلد ٌ يفيقح  وثً توي مو طر  م عدد  عـد ةثو  يب  قبي وعبد ةقرزة   وّتد عؾقف :

 .(3)و محد وؾريه  ؿ ب ً يفي ىل ويفيي ةٓ  فوج ثىل

ٌ:  بً ةقشػعي قؾفوت عىل جوته   ة فون هـو   ر مش   ثقـفء فطر ر  و ثئر  و ةقؼمل ةق وق

وةثو  (5)م وةخ وته ةثو تقؿقي(4)مطؾيي مش في وكيم  ق  وهذة ةقؼمل توة ي عو ةإلموم  محد

 .(6)ةقؼق 

 هذة ةقؼمل ثؤيت:  يفيوثةب دل 

ـُس  وقؾفوت ذم  تض جوته ث ؽط ة  ةففء ذم مرؿر مو ـوقمة ت بً ةقشػعي ذم ةقعؼوت ةقذي 

ة رةؿر  مو طر ر  و ثئر  و ؾري  ق  مو ة طوقح ة ش في   ال   بً ةقرضت ثيقٌ   ة جو  جوٌت 

 ؾر ى ؾري ةجلوت ةقذي فـً ترتوح قىل  و فون مع  بوثؼًو ترضتت مـىل.

 ةب دقمة ثلدقي ةيفيوث ةقؼمل ةق وينم وةقؼوضقي ث بمت  ػعي ةجلوت. -1

                                                           

م يفييىل ةثو ةقؼق  ذم ةعرم 4715تـ  ةحلد ٌ  و  ؽومفو خرجىل ةقـسوض م ف وث ةققمع ثوث  فر ةقشػعي  (1)

 .3/384 :ة مـعػ

 .2/539 :ممبمعي ةحلوؿظ ةثو  فر ةقعسؼرين ةحلد  قي (2)

 .3/384 :ة مـعػ ٓثو ةقؼق   عرم( 3)

 .6/255 :ةٓكطو  قؾؿردةوي (4)

 .31/383 :ءؿمعي ؿ ووى ٓثو تقؿقي (5)

 .3/392 :ةعرم ة مـعػ ٓثو ةقؼق  (6)



 

 

ـول:  عـد ةإلموم  محد ذم مسـده و يب دةود وةق مذي ذم )ةقسـو(  ن ةقـب   ةب دقمة ثروة ي -2

 .(1))جوت ةقدةت   ر ثدةت جوته  ـ ظر هبو   ة فون ؾوضبًوم و  ة فون طر ؼفو وة دًة(

 كىل دّل رصة ي عىل  بمت  ػعي ةجلوت ثؽط  ن تؽمن ةقطر ر  وجىل ةٓب دٓل مو ةحلد ٌ:

 وة د .

ةقطيقحم ؿنن ةٓ  ة  ذم  ؼم  ة ؾ  فوٓ  ة  ذم ة ؾ  وةقرضت ةحلويف  ةب دقمة ثوقؼقوس  -3

ثوقؽفي ؿقفو كظري ةقرضت ةحلويف  ثوقؽفي ذم ة ؾ   و  ـرث  ققىلم وتؿعىل ؿقىل مطؾيي قؾؽ   

مو ؾري مرض  عىل ةقبوضع وٓ عىل ة ش ي ؿو عـال ةقذي وجبً ٕجؾىل  ػعي ةخلؾطي ذم ة ؾ  

 .(2) ؼمـىلممجمد ذم ةخلؾطي ذم 

 ةقر ي ةقرةجح:

ثعد عرض ةٕـمةل ةق ر ي  ظفر قؾبو ٌ ترجقح ةقؼمل ةق وقٌ ةقؼوض  ث بمت ةقشػعي قؾفوت 

 عىل جوته   ة فون هـو   ؼم  مش في ثقـفء فطر ر وثئر وكيممهو.

. (4)م وهم توة ي عو ةإلموم  محد(3)هذة ةقؼمل ةخ وته مجع مو ةقعؾء  مو ؿؼفو  ةقشوؿعقي

م وهم ةعدل ةٕـمةل وةمل  عؾ  ٕكىل (6)م وثعض ة  لخر و فوإلموم ةقشمفوين(5)ةثو ةقؼق  وةخ وته

 جيؿع ثػ ةقـطمص.

                                                           

ةقدتة ي ذم ختر ٍ   ود ٌ ة دة ي قؾيػوظ ةثو  فر ةقعسؼرين م حتؼقر: ةقسقد عبد ةمل ثو هو   ةققءين ة دين م  (1)

 ةقـو  دةت ة عرؿي م ثريوت. 

 .3/394 :ةعرم ة مـعػ ٓثو ةقؼق  (2)

 .7/231 :ةقؽبري ةحلووي (3)

 .6/255 :ةٓكطو  قؾؿردةوي (4)

 .3/392 :ةعرم ة مـعػ ٓثو ةقؼق  (5)

هت( حتؼقر عطوم ةقد و ةقطبوثط م دةت 1251كق  ةٓوطوت  يؿد ثو عغ ثو حمؿد ةقشمفوين ةققؿـ  )ت (6)

 .6/66 :هت1413م 1ةحلد ٌم ملم ط



 

   

 

: )  ة وـعً ةحلدود ورصؿً ةقطر  ؿر  ػعي( ؿوٕيف   كىل   ة عر  ف  وة د ؿؼمقىل 

 كطقبىل ؿر  ػعي وـمقىل: )  ة فون طر ؼفء وة دًة( ختطقص مو عؿمم.

)ٓ تعوتض ثػ عوم وخوص( ؿـيو كعؾ  ثوٓ ود ٌ ةق   ة ب ً ةقشػعي : (1)وةقؼوعد  تؼمل

ذم مول مل  ؼس م وكسؾ  ثوٓ ود ٌ ةق   ة ب ً ةقشػعي ذم ةجلمةت ثؽط وجمد مطؾيي ومرؿر 

مش   ثقـفء وٕن ةقعؼ  وةقـظر ةقطيقح  دل عؾقىل ؿنهنء   ة فوكو   ؽػ ذم ثئر وة د  فلن تؽمن 

وجو  جوٌت ؾري ةجلوت ةقذي  كً  قػ ىل وتضق ىل تثء  رض ث  وضو ؼ   مزتع ون وثئرمهو وة د

 و ط  مو  ق  ةٕ  ي وةقرضت فء حيط  ذم  ول ةخ رط ةٓ ـػ ذم مؾ  وة د.

  

                                                           

 .2/465 : ته1417م 1ةت ةقؽ ى ةقعؾؿقيم طةقدتةتي ة  قئي  ح ةقدتت ةقبفقي قؾشمفوينم ط د (1)



 

 
 :مطوقى  تثعيوؿقىل 

 

قغًي: ه  مجع  رم وةحلر قىل ةطرـوت عد د  ذم ةقؾغي  و و  كىل ةب  مو ةبء  ةمل تعوؼ  ةحلؼم 

 و يفتتتػوتىل و تتترةد ثتتتوحلر    تتتًو ةقؼتتترآن ةقؽتتتر   وضتتتد ةقبوطتتت م وةقعتتتدلم وةإلبتتترم وة مجتتتمد ةق وثتتتًم 

 .(1)وةقطد  وه  مػرد ةحلؼم 

ًُ مرتػؼتًو  ةٓتتػو  قغًي: ه   يفؾفو تؿر و تتػر وه  متو ةك ػتع وةبت عون ثتىل وعؾقتىل ةتؽتلم  ؼتول ثت

 .(2)م ؽئًو عىل مرؿؼ م وةتتػر عىل عطػىل ومسوعدتىل وةقؼمم يفوتوة تؿؼو 

ة عـتتتال ةٓيفتتتطر   حلؼتتتم  ة فتتتووت  وةٓتػتتتو  ثوع بوتهتتتو مرفبتتتًو ةضتتتوؿقًو عتتتر  ةجلؿفتتتمت متتتو 

 .(3)ةقءقؽقي وةقشوؿعقي وةحلـوثؾي  ؼم  ة فووت  هم: حتطق  مـوؿع ت عؾر ثوقعؼوت

 .(4)سؿال عـد ؿؼفو  ةٕ ـو  ثوحلؼم  ة فرد وت

  

                                                           

 .3/255 :م قسون ةقعرث ٓثو مـظمت4/1461 :م ةقطيوح ذم ةقؾغي3/228 :ةقؼوممس ة يقط قػريوز آثودي (1)

م مؼو قس ةقؾغي قؾؿمق   محد ثو ؿوتس ةقؼزو ـ  ةقرةزي 1/362 :ة عف  ةقمبقط إلثرةهق  مططػال وآخرون (2)

 .2/418 :م1979هت(م دةت ةقػؽر 395)ت

م ةقبير ةقرةضر 252-2/251 :م1998م 1ةقبففي ذم  ح ةق يػي قعغ ثو عبد ةقسرمم دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقيم ط (3)

 :2هت( وثوحلو قي مـيي ةخلوقر ط971 ح فـز ةقدـوضر قز و ةقد و ثو  ثرةهق  ة عرو  ثوثو كفق  )ت

قى ة لي ةقبغدةدي ةقشفري م ةٓ ؽوم ةقسؾطوكقي قؾؿمق   ثم ةحلسو عغ ثو حمؿد ثو  ب6/148-149

 .187ص :هت(م دةت ةحلد ٌم ةقؼوهر 451ثوقءوتدي )ت

 مهت( دةت ةقػؽر1252ثو عؿر عبد ةقعز ز عوثد و ةقدمشؼ  ةحلـػ  )ت  مػتد ة ي وت ٓثو عوثد و حمؿد  (4)

 .5/145 : 1ط مثريوت



 

   

 

 وؿقىل ؿرعون:

 ةٕول: تعر    ر ة سق   و  ر ةق سقق :

هم  ر جر ون ةقء  مو دةٍت  و ةتض  ؼ ةخلوتجم  ي  ن  ؽمن ة يُ  ةقذي َ سق   ققىل ةقء  ِمؾؽًو 

 .(1)وقطو ى ةقدةت  ر ةإلبوقي  ؼ  ق  ة ي  ؿؼط قغري يفو ى ةقدةتم

وةقػر  ثقـىل وثػ  ر ة فرى: هم  ن  ر ة فرى جلؾى ةقء  ةقطوقح قألتض و ر ة سق  

ق ل   ةقء  ؾري ةقطوقح عو ةٕتض  و ةقدةت وكيمهو. وة سق  ـد  ؽمن ممؾمفًو قؾؿـ ػع ثىل  و 

 عوم. قطو ى ةٕتض ةق    ؿر ؿقفو وـد  ؽمن ذم مرؿر

و كء  م ؾ  يفو ى هذة ةحلر  ؼىل ثسبى ءووت   ق  ةٔخرم وقمٓ ة فووت  قء جوز قىل 

ةق عدي عىل  ر ةٕخر و و بوقي ةقء  مو  تضىل قؽو ٕج  ة فووت  وٕكىل ٓ  مجد طر ؼي ؾري هذه 

 ةقطر ؼي ق ل   مقوهىل  جوز قىل ةقؽع هذه ةقمبقؾي ؿف  مو ثوث ةق سفق  عىل ة سؾؿػ.

  وين: مو  ه    ؽوم  ر ة سق  ةو ةق سقق :ةق

:  كىل  ن  بً  ّن ثىل رضتًة ثو طؾيي ةقعومي  و   ال ةخلويفي ؿنكـو جيى عؾقـو (2)ةحلؽ  ةٕول

. وٓ عمل  ثلـدمقي هذة ةحلر فء ـول ةقػؼفو : (3) زةق ىل و ق  ثـوً  عىل ةقؼوعد  ةقػؼفقي: )ةقرضت  زةل(

 .(4))ةقرضت ٓ  ؽمن ـد ًء(

                                                           

 :(م تد ة ي وت ٓثو عوثد و144ءد  تـ  )دتت ةحلؽوم  ح ءؾي ةٓ ؽوم قعغ  قدتم دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقيم ةق (1)

7/275. 

 .6/461 :4دةت ةقػؽرم بمت وم دمشرم طةقػؼىل ةإلبرم  و دق ىل قؾؿمق  وهبي ثو مططػال ةقز قغم  (2)

م 1هت(م دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقيم ط911وةقـظوضر قعبدةقرمحو ثو  يب ثؽر جرل ةقد و ةقسقمط  )ت ةٕ بوه (3)

 .1/172 :م1991

 مدةت ةقؼؾ  م ح ةقؼمةعد ةقػؼفقي قؾشقخ ةمحد ثو حمؿد ةقزتـو  يفييىل وعؾر عؾقىل مططػال ةمحد ةقزتـو  (4)

 .1/98 :2ط مدمشر



 

 

:   ة تعقـً  تض ةجلوت إل دةث ة سق  مل جيز قءقؽفو ة عوتضي  و ة ءكعي ؿقىلم (1)ؽ  ةق وينةحل

 ٓ   ة ترتى عؾقىل رضت ثّػ و ظ  هذة ةحلر ـوضًء و ن تغريت يفػي ةٕتض ة ؼرت  وم فلن فوكً 

ًٓ  و مطـعًو م رً.   تضًو زتةعقي ؿطوتت مـز

سق  عىل ة ـ ػع ثىل بمةٌ  فون هذة ةحلر ذم مؾؽىل  و ذم : دمى كػؼوت ةيفرح ة (2)ةحلؽ  ةق وقٌ

 مؾ  ؾريه ؿنن فون ذم  تض عومي ؿـػؼىل ةإليفرح عىل ثقً ةقءل.

ةحلؽ  ةقرةثع: و مو ثوقـسبي قؾ ل  ذم ة سق  ثوقبقع  و ة بي  و مو  وثىل  ق  ؿؼد ةخ ؾ  

 ةقعؾء  ؿقفو عىل ـمقػ:

جيمز ثقع ة سق  وهب ىل ٕج  جفوق ىل ذم  ول ثقع  يفؾىل ةقؼمل ةٕول:  هى ةحلـػقي  ؼ  كىل ٓ 

 ومو ثوث  وؼ  ن ٓ  بوع و ده دون تـبي ة سق     ٓ  دتي ـدت مو  شغؾىل مو ةقء .

ًٓ ؿر  ؿؽو ـب ىل  و تسؾقؿىُلم و ذة ٓ جيمز ثقعىل  و  و   ًو ةب دقمة ثون هذة ةحلر ٓ  ع مل مو

 .(3)هب ىل

ؾء  مو ةقءقؽقي وةقشوؿعقي وةحلـوثؾي  ؼ جمةز ثقع  ر ة سق   و ةقؼمل ةق وين:  هى مجفمت ةقع

هب ىل  و مو  وثىل  ق  ثؽط معرؿي ة ؽون ةقذي ب سق  ة قوه مـىل  و  ققىل فوٕتةيض  و ةٓبوطقح 

 ة ُفووَت م وٓ  ش ط عـده  معرؿي فؿقي ة قوه ةق   ب سق .

ع ةقؽعقي جيمز ةقعؼد عؾقفو و كء ةؾ ػرت ؿقفو ٕن هذة ةحلر مو ة ـوؿع ةقؽعقي وة ـوؿ ـوقمة:

 .(4)ةجلفوقي ٕج  ةحلوجي

 

                                                           

 .1/98: ح ةقؼمةعد (1)

 ة طدت كػسىل. (2)

 .9/142 :م ةقعـو ي  ح ة دة ي7/275 :تد ة ي وت ٓثو عوثد و (3)

 .4/321 :ة غـ  ٓثو ـدةمي (4)



 

   

 

ـُسؿً ةٕتض وُتر  ةقء  ؿبوع ة ده  (1)و مو ةقءقؽقي ؿؼد ـول ةإلموم موق  تمحىل ةمل : )  ة 

كطقبىل ةقذي يفوت قىل مو  تضىل ثغري مو     ثوع كطقبىل ثعد  ق  مو ةقء  ؿنن موقؽًو ـول: هذة ةقء  ٓ 

ؿقىل وةٕتض    ًو ٓ  ػعي ؿقفو و كء ةقشػعي ذم ةقء    ة فوكً ةٕتض ثػ ةقـػر مل  ؼ سؿمهو   ػعي

ؿبوع   ده  مو ه ثغري  تضىل ؿؼول موق  )ؿػ  هذة ةقشػعي   ة فوكً ةٕتض مل تؼس ( وـول 

–مؾؽىل ةقشوؿعقي: جيمز  ن  طوقح عىل ةجرة  ةقء   و ةقطؾح عىل  خرةج مقزةث وعىل ةقؼو  ةق ؾٍ ذم 

عىل مول ٕن ةحلوجي تدعمة  ؼ  ق  قؽو حمؾىل ذم ةقء  ة فؾمث مو هنر وكيمه  ؼ  - ي ة طوقح معىل

 تضىل وةحلويف   ؼ بطيىل مو ة طر هذة وـد ـل ةقشوؿعقي جمةز ة طوحلي ذم هذة ةحلر عىل مو  

 .(2)ة طر ٓ ؾري

ضفو عىل مول ٕكىل ءفمل ٓ تدعم وةمو مسق  ؾسوقي ةق قوث وةٕوةين ؿر جيمز ةقطؾح عىل ةجرة

 ةحلوجي  ققىل.

ثعد عرض  ـمةل ةقعؾء  ذم هذه ة سلقي  ظفر ترجقح ـمل ةجلؿفمت وةمل  عؾ   ةقر ي ةقرةجح:

ةقؼوض  ثفمةز ثقع  و هبي هذة ةحلر ومو  وثىل  ق  مو ةكمةع ةق لؿوتم و ق  ٕن هذة ةحلر مو 

 ؼد عؾقفو و كء ةؾ ػرت ؿقفو ةجلفوقي ٕج  ةحلوجي.ة ـوؿع ةقؽعقي وة ـوؿع ةقؽعقي جيمز ةقع

  

                                                           

 .6/192 :1ط هت( دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقي179)تة دين ةٕيفبي دوكي قإلموم موق  ثو ةكس ثو موق  ثو عومر ة  (1)

 .4/412 :هنو ي ة ي وج (2)



 

 

 وؿقىل: 

تعر تت   تتر ة تتروت: هتتم  تتر ةإلكستتون  ؼ  ن  طتت   ؼ مؾؽتتىل دةتًة فوكتتً  و  تضتتًو ثطر تتر  ؿتتر  - 

 .(1)ريه  و ء معوً ؿقىل بمةٌ   فون مو طر ر عوم  م مو طر ر خوص ممؾم  قىل  و قغ

مو ءؾي ةٓ ؽوم ةقعدققي متو  تويت: ) تر ة تروت هتم  تر ة كت ذم مؾت   142جو  ذم ةقءد  تـ : 

 .(2)ةقغري و ق  ثون تؽمن تـبي ةقطر ر ممؾمفي قشخص ؤخر ةحلر ثون  ؿر مـفو ؿؼط(

 مو  ه    ؽوم  ر ة روت: -ث

م هتتتذة ةحلتتتر  ن ٓ   فتتتووز ثتتتىل يفتتتو ُبىل ةحلؽتتت  ةٕول: عتتتدم ةإلرضةت ثتتتؤخر و: متتتو  هتتت    ؽتتتو

مستتؿال ةحلتتر  ي  ٓ   يتتمل متتو  تتر حمتتٍض قتتىل  ؼ  دة  قتتإلرضةت ثتتؤخر و ٕجتت  هتتذة ـتتول ةقشتتوؿعقي: 

)ةقطر ر ةقـوؿذ  ي ةقشوتع ٓ ُ  ل  ؿقىل ثء  رض ةقءتَّ  ذم مروته  ؿقىل ٕن ةحلتر ؿقتىل قؾؿستؾؿػ فوؿتي 

وٓ بتتوثط: ) ي بتتؼقػي عتتىل  تتوضطػ وةقطر تتر ثقتتـفء(  (3)ؿتتر ُ ؽتتع  ن خيتترج ؿقتتىل جـتتوح  ي )تو تتو(

 .(4) رض ثوقـوس

ةحلؽتت  ةق تتوين: دمتتى كػؼتتوت ةيفتترح هتتذة ةقطر تترم عتتىل فتت  ة ـ ػعتتػ ثتتىل بتتمةٌ  فتتون هتتذة ةحلتتر ذم 

مؾؽفتتت   و ذم مؾتتت  ؾتتتريه  ؿتتتنن فتتتون ذم  تض عومتتتي ؿـػؼتتتي ةٓيفتتترح عتتتىل ثقتتتً ةقتتتءل وهتتتذة ثـتتتوً  عتتتىل 

 ةحلؽ  كػسىل ذم هذه ة سلقي.تشوهبىل مع  ر ة سق  ؿؾىل 

ةحلؽ  ةق وقٌ: و مو ثوقـسبي قؾ ل  ذم  ر ة روت ثوقبقع  و ة بي  و مو  توثىل  قت  ؿؼتد ةخ ؾت  

 ةقعؾء  ؿقفو عىل ـمقػ: 

                                                           

 .6/461 :ةقػؼىل ةإلبرم  و دق ىل قمهبي ةقز قغ( 1)

 .1/114 :دتت ةحلؽوم  ح ءؾي ةٓ ؽوم قعغ  قدت (2)

 .1/214 :طؾي عىل ةقشوتعم معف  قغي ةقػؼفو  قؼؾعي جالةقرو و: ثؿعـال ةقبؾؽمكي  و ةقملكد  ة  (3)

 .3/135 :مغـ  ة ي وج قإلموم ةقؽثقـ  (4)



 

   

 

ةقؼتتتمل ةٕول:  هتتتى مجفتتتمت ةقعؾتتتء  متتتو ةقءقؽقتتتتي وةقشتتتوؿعقي وةحلـوثؾتتتي وتوة تتتي عـتتتد ةحلـػقتتتتي  ؼ 

 .(1)و ثقع وهبي ومو  وثىل  ق ةقؼمل ثفمةز ةق ل  هبذة ةحلر م

وةبتتتت دقمة ثفتتتتمةز ثقعتتتتىل  و ةق لتتتت  ؿقتتتتىلم ٕكتتتتىل مؾتتتت  قطتتتتو بىل جتتتتوز قتتتتىل ةق لتتتت  ؿقتتتتىل ومتتتتو هتتتتذة 

 ةق ل  ةٓع قوض عـىل وثقعىل و ةؤه وةحلوجي تدعم     هذه ةق لؿوت ؿفوزت.

مذهبف  ذم  ةقؼمل ةق وين:  هى مجفمت ةحلـػقي  ؼ عدم جمةز ثقع هذة ةحلر عىل ةٓكػرةد ثـوً  عىل

 .(2)عدم جمةز ثقع هذه ةحلؼم  و دهو ءرد 

 ةقر ي ةقرةجح:

هتتتم ت ي ةجلؿفتتتمت و قتتت  ٕن ـتتتمل ةحلـػقتتتي ثتتتلن عتتتدم جتتتمةز ثقتتتع هتتتذه ةحلؼتتتم  مـػتتترد  حي تتتوج  ؼ 

 ة بوت وٓ   بوت    ؿقسؼط وتبؼال عىل ةٕيف  وهم ةجلمةز وةمل  عؾ .

 وؿقىل

 تعر    ر ةقؽث. - 

ُث ثؽرس ةقشػم هتم كمثتي ةٓك ػتوع ثتوقء  قستؼقو ةقتزتع وةحلقمةكتوت  و ٕجترة    ر ةقؽث: ةقِؽِّ

) تتر ةقؽتتث: هتتم كطتتقى معتتػ  143م وجتتو  ذم دتت ةحلؽتتوم ذم ةقتتءد  تـتت  (3)ةقتتء  متتو عؼتتوت  ؼ آختتر

 .(4)(معؾمم مو ةقـفر و ؽمن عومًو  و خويفًو ثؿزتعي  و ثس ون  و  د ؼي

 

                                                           

م 5/251 :م ةٓكطو  قؾؿردةوي6/84 :م ةق وج وةٕفؾق  قؾؿمة 6/429 :ةقعـو ي  ح ثدة ي ة ب دئ قؾبوثريت (1)

 .3/413 :فشو  ةقؼـوع قؾبفميت

 .7/34 :وت ٓثو عوثد وم تد ة ي 6/431 :ؿ ح ةقؼد ر ٓثو ة ءم (2)

 .(1/328) 1/174 :ـرتةت وتميفقوت ة فؿع ةقػؼف  ةق وثع  ـظؿي ة متر ةإلبرم  (3)

 .1/114 :دتت ةحلؽوم  ح ءؾي ةإل ؽوم قعغ  قدت (4)



 

 

تتث عتتىل بتتؼ  ةقتتزتوع وةٕ تتفوت ٓ   ن ةقػؼفتتو  تمحفتت  ةمل تعتتوؼ ذم ةقغوقتتى  طؾؼتتمن ةبتت  ةقؽِّ

ؾتتتري وهتتتذة متتتو ثتتتوث ةقدـتتتي ـتتتول ةثتتتو كفتتتق  ة لتتتي: )كؼتتترً عتتتو يفتتتو ى ة يتتتقط  كتتتىل ـتتتول: وذم ةقؽتتتع 

 .(1)ةقـطقى مو ةقء  قألتةض ٓ قغريهو(

 مو  ه  ة ؽوم  ر ةقؽث: -ث

 ةٓرضةت ثؤخر و.عدم  ةحلؽ  ةٕول:

مو  ه  ة ؽوم هذ ةحلر ةن ٓ   فووز ثتىل يفتو ُبىل مستؿال ةحلتر  ي  ٓ   يتمل متو  تٍر حمتض قتىل 

 ؼ  دة  قتتألرضةت ثتتؤخر وم ومتتو  قتت  عتتدم ة يوؿظتتي عتتىل  وؿتتي ةقـفتتر  و ةقعتتػ )ءتترى ةقتتء  مطؾؼتتًو( 

ثوحلتد ٌ ةقؽت  : )ٓ رضت وٓ ؿنن مل  ػع  فون قؾبوـػ مـعىل مو ةٓك ػوع دؿعتًو قؾرضتت عـتىلم وعؿترً 

 .(2)رضةت(

ومو ةقرضت    ًو ترسث ةقء   ؼ  تض ةجلوت عىل وجىل ؾري مع ود ؿؿو يفتـع  قت  مـتع متو هتذة 

 ةحلر قعدم ةٓرضةت ثؤخر و.

ـتتول ةقز ؾعتت : )و كتتء ة ب ـتتو  تتر ةقؽتتث قغتتريه قؾرضتتوت  ؿتتر معـتتال إل بوتتتىل عتتىل وجتتىل   رضتتت ثتتىل 

 .(3)يفو بىل    ثىل تبط  مـػع ىل(

 فقػقي ةقؽث. ةحلؽ  ةق وين:

 .(4)طر ؼ ػ ثن دى مزع ةقؽث ثقـف  ثوقعدل و ق  

 ةٕوؼ:  مو ثو ـووثي ةقزموكقي ثون  س ؼ  وة د ثوقء  ذم زمو معػ.

                                                           

 .8/242 :ةقبير ةقرةضرم  ح فـز ةقدـوضر ٓثو كفق  (1)

 (.1429م  د ٌ تـ  )2/745 :ة مطل قإلموم موق ( 2)

 .6/481 :حلؼوضر  ح فـز ةقدـوضر قؾز ؾع تبقػ ة (3)

 مهت( دةت ةقػؽر476ثو عغ ثو  مب  ةقشريةزي )ت   ثرةهق   بيو ةقشوؿع  ٓيب  ةإلمومة فذث ذم ؿؼىل  (4)

 .451-3/451 :. مغـ  ة ي وج قؾؽثقـ 1/428 :ثريوت



 

   

 

ةق وكقي: ثوقؽمىم  ي ثػ يوت جوكبقي قؾء   ؼ ة زةتع وةجلتدةول ثتء   ـوبتى ومستو ي  تض فت  

 مـ ػع هبذة ةقء .

ًٓ متتو ةقـفتتر  و  مبتتع ؿتت  و قتت   ؽتت من ثرضتتو ةجلؿقتتع ؿؾتتقس  شتت ٍ  ثتتر تضتتوه   ن  شتتر جتتدو

ةقـفر  و  ن  سم  كطقبىل  ؼ  تض ققس  و ؿقىل  ث ٕن ةقؼد       عىل ـدمىل قظفمت ةحلر ؿقتىل وذم 

 .(1)ةق مبعي وؾريهو ةرضةت هب 

ةقبس ون وهم مو عمل عـىل  يفػي ةٓك ػوع:  بد  ثوٕعىل ؿقسؼ   تضىل   ال  ط   ؼ هنو ي ةحلؼ   و

ةحلد ٌ ثؾػظ )ةقؽعى(     ربؾىل  ؼ متو ثعتده ؿقستؼال وحيتبس ةقتء  ذم  تضتىل   تال  طت   ؼ فعبتىل  ت  

: ) ن ةقـب   ربؾىل  ؼ مو  ؾقىل ؿقػع  فء ؿع  ةٕولم ودقق  هذة ةقؽرم  د ٌ عبود  ثو ةقطومً 

   و    ةقتء   ؼ ةقؽعبتػ  ت   ربت  ـه ذم  ث ةقـخ  مو ةقسق :  ن ةٕعىل  ؽث ـب  ةٕبػ

 .(2)ةقء   ؼ ةٕبػ  ةقذي  ؾقىل وفذق    ال تـؼيض ةحلمةضط  و  ػـ  ةقء (

 ةحلؽ  ةق وقٌ: ةق ّل  ذم  ر ةقؽث ثوقبقع  و ة بي.

ًٓ: ةتػر ةقعؾء  عىل ةن  ر ةقؽث ةقعوم ٓ  تدخ  ؿقتىل ةقبقتع وةقؽتة   و ة بتي . و قت  ٕكتىل (3) و

 وس ٓ مز ي ٕ ٍد مـف  عىل ةٔخرم وهذة ُ سوت ؿقىل فبوـ   ؼم  ةٓتتػو . وثً قؽ  ةقـ

  وكقًو:  مو  ر ةقؽث ةخلوص ؿفذة ةقذي وـع ؿقىل ةخلر  ذم ثقعىل و ةضىل ةو هب ىل عىل ـمقػ:

 .(4)ةقؼمل ةٕول: وهم ةقؼمل ثوجلمةز و ؼ هذة  هى ةقءقؽقي وتوة ي عـد ةحلـػقي

 

 

                                                           

 .6/453 :ةقػؼىل ةإلبرم  وةدق ىل قمهبي ةقز قغ (1)

 .2483ومؼدةت  سى ةقء   د ٌ تـ   ةٕود يهمن ثوث ةقؽث مو توةه ةثو موجيم ف وث ةقر (2)

 ٕكىل عوم جلؿقع ةقـوس ؿر جيمز ٕ د ثقع يش  مـىل ةقب ي.( 3)

م تبقػ ةحلؼوضر 6/427 :م ؿ ٍ ةقؼد ر ٓثو ة ءم6/168 :م ةقذخري  قؾؼرةذم7/2413 :ة دوكي قإلموم موق  (4)

 .4/52 :قؾز ؾع 



 

 

 ء  ليت:ةب دل ةيفيوث هذة ةقؼمل ث

 كىل مؾ  معؾمم ذم ةقغوقى وٓ  مجد موكع  ؿـع مو ثقعىل و ةضىل  و هب ىل ؿقبؼال عىل ةٕيف  وهم  -1

 ةحل .

 .(1)ؿفوز قىل ثقعىل و ةؤه ةب ـودًة  ؼ ـوعد  )ةقغـ  ثوقغرم( ثوٕتر  كىل   ؿو  -2

ممي: )ٓ ثلس ـد  بففو يفو ى ة دوكي ثوقَد و  قٌ ـول عـدمو بئ  عو فرة  ةقؽث  د  معؾ -3

هبذة ٕكىل قم  ف ى  تضىل ثد و مل  ؽو ثذق  ثلٌس ؿؽذق    ة ةفرةهو قؽث  مم مو ةقؼـو  ذم ف  

 .(2) فر(

ةقؼمل ةق وين: وهم ةقؼمل ثعدم جمةز ثقع و ة   و هبي هذة ةحلر و ؼ هذة  هى ةجلؿفمت مو 

 .(3)ةحلـػقي ذم ظوهر ةقروة ي عـده  وةقشوؿعقي وةحلـوثؾي

 يوث هذة ةقؼمل ثء  ليت:ةب دل ةيف

 ن  ر ةقؽث ققس ثءل ٕكىل ٓ  ؿؽو  قوزتىل وٓ تمجد ـدت  عىل تسؾقؿىل وثقعىل مػردًة ؿقىل 

م )ثلكىل  ش ط ذم (4)ـوقمة ٓ تطح ؿقىل ة عووضوت وقذة رصح ةقشوؿعقي ةٕببوثجفوقي ٕج  هذه 

ـػقيم ٓ جيمز ثقع  ر ةقؽث مـػردًة ثقع ةقء  تؼد ره ثؽق   و وزن ٓ ثرّي ةقء قي  و ةقزتعم وعـد ةحل

ثون ثوع  ث  مم  و  ف ر ٕكىل عبوت  عو  ر ةقؽث وةقسؼ  وةحلؼم  ٓ حت ؿ  عـده  ةٓؿرةد 

                                                           

  و ةق ـؼقح ذم ةيفمل ةقػؼىل قؾ ػ وزةين ةقشوؿع  دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقيم ثريوتم قبـون  ح ةق ؾم ح عىل ةق مضقح  (1)

 .2/416 :م1996م 1ط

 .7/2413 :ة دوكي قإلموم موق  (2)

م توضي ةقطوقبػ وعؿد  ة ػ ػ ٓيب ثؽر زفر و حم  ةقد و حيقال ثو    ةقـموي 4/52 :تبػ ةحلؼوضر (3)

 :م ةٓكطو  قؾؿردةوي4/321 :م ة غـ  ٓثو ـدةمي2/591 :3ط مثريوت مةإلبرم هت( ة ؽ ى 676)ت

5/251. 

م هنو ي ة ي وج ةؼ  ح ة ـفوج قشؿس ةقد و حمؿد ثو ةيب ةقعبوس ةمحد ثو محزه ةقرمغ 2/591 :توضي ةقطوقبػ (4)

 .4/257 :ثريوت –هت( دةت ةقػؽر 1114)ت



 

   

 

ثوقبقع وةقؽة  ثـوً  عىل  يف  مذهبف م وـول ةحلـوثؾي ثعدم جمةز ثقع ةقء  ٕكىل ٓ  ؿؾ  ومو ٓ  ؿؾ  

 .(1)ٓ  بوع(

 مو ةب دل ثىل ةيفيوث ةقؼمقػ مو  دقي  كء ه   دقي عؼؾقي ةقر ي ةقرةجح: ثعد ةقـظر  ؼ

مس ـبطي وققسً كطقي رصحيي ؿريى  ن ةيفيوث ةقؼمل ةٕول بوتوة عىل ةٕيف  وهم جمةز 

ة عومرت ةقءققي   ة خؾً مو ةقرثو وةقغبو و مو ةيفيوث ةقؼمل ةق وين ؿوهن  كظروة  ؼ ةجلفوقي وعدم 

 ةقؼدت  عىل ةق سؾق .

ةقؼمل ثفمةز ثقع هذة ةحلر مـػردًة ثؽطػ مهو عدم ةجلفوقي ثىل وةقؼدت  عىل ؿلخؾص  ؼ 

 تسؾقؿىل وةمل  عؾ .

 

  

                                                           

 .6/449 :م ةقػؼىل ةإلبرم  و دق ىل5/28 :ة غـ  ٓثو ـدةمي (1)



 

 
 وؿقىل مطؾبون: 

 ة عـال ةقؾغمي قؾمد عي:

: )ققـ فتتػ ـتتمم عتتو ودعفتت  ةجلءعتتوت  و م ـتتول (1)وهتتم ةقتت  ةقمد عتتي قغتتي: مشتت ؼي متتو ةقتتمدع 

م وْدعفتت :  ي تتترفف  ةجلءعتتوت ؿؽتتلن ةقمد عتتي تتت   (2)ققخت ؿو عتتىل ـؾتتمهب   تت  ققؽتتمكوَّ متتو ةقغتوؿؾػ(

 عـد ة مَدع قؾيػظ و ذة ٓ  مدع  ٓ عـد مو  عر  عـد ةقـوس ثوٕموكي وةقد وكي.

 ة عـال ةٓيفطر   قؾمد عي.

 .(3))ه  تسؾقط ةقغري عىل  ػظ موقىل( حلـػقي:عرؿفو ة

 .(4)) هنو ةب ـوثي ذم  ػظ ةقءل( عرؿفو ةقءقؽقي:

 .(5)) هنو ةقءل ة مضمع عـد ةجـب  حلػظىل( عرؿفو ةقشوؿعقي:

 .(6))ةقءل ة دؿمع ةؼ مو حيػظىل ثر عمض حلػظىل( عرؿفو ةحلـوثؾي:

 . ةدقي مؽوعقي ةقمد عي مو ةقؽ وث وةقسـي وةٓمجوع

  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن ٹٱٹٱُّٱ ةمو ةقؽ وث

 .(7)  َّ حي جي

                                                           

 ةقؼوممس ة يقط قػريوز آثوديم ثوث ةقعػ ؿط  ةقدةل )وَدع(. (1)

 .794ةثو موجيم ف وث ة سوجدم ثوث ةق غؾقط ذم ةق خؾ  عو ةجلءعي  د ٌ تـ  ( 2)

 .7/273 :ةقبير ةقرةضر  ح فـز ةقدـوضر ٓثو كفق  (3)

 .2/252 :فػو ي ةقطوقى ةقرثوين و و قي ةقعدوي (4)

 .3/137 :ؾـمويتوضي ةقطوقبػ ق (5)

 .2/449 : ح مـ فال ةٓتةدةت قؾبفميت( 6)

 .283بمت  ةقبؼر  مو ةٔ ي  (7)



 

   

 

ـتتتتتول: ) ّد ةٕموكتتتتتي  ؼ متتتتتو ةض ؿـتتتتت  وٓ ختتتتتتو متتتتتو  عتتتتتو ةقـبتتتتت    متتتتتو ةقستتتتتـي: ؿعتتتتتو  يب هر تتتتتر  

: )ةكتتىل فتتون عـتتده ودةضتتع ؿؾتتء  تةد ة فتتر  ةودعفتتو عـتتد  م   ؿتتو و متتر عؾقتتًو  ن وتوي عـتتىل  (1)خوكتت (

 .(2) ردهو عىل  هؾفو(

وع: ؿؼتد  مجتع  هت  ةقعؾت  عتىل مؽتوعقي ةقمد عتي و كتىل جيتمز قإلكستون  ن حيػتظ موقتىل عـتد  مو ةٓمج

 .(3)ةقغري وفذق  ةتػؼمة عىل  ن ةقمد عي  موكي حم ي و ن ذم  ػظفو  مةث

وةقذي هيؿـو ثعد هذة ةقعرض هم   ر ءووت  هذه ةقمد عي مول ةقمد ع ؿفت   تذه ة فتووت    تٌر  م 

 ٓ؟

 ة سلقي وة  و فو فء  ويت: ٓثد مو تػطق  هذه

  ة خؾط ةقمد ع ةقمد عي ثءل كػسىل وفون  ؿؽو ةق ؿققز ثقـفء ؿر يش  عؾقتىل إلمؽوكقتي ةقػطت  عـتد  -1

 ةقطؾى.

 مو   ة خؾطفو ةقمد ع مع موقىل خؾطًو   عرست ؿطتؾفء  و ٓ  ؿؽتو ةقػطت  ثقـفتو وثتػ موقتىل ةقب تي ؿػت   -2

 هذه ةحلوقي ـمٓن ٕه  ةقعؾ :

م مو (6)وةحلـوثؾي (5)وةقشوؿعقي (4)ةٕول: وهم مو  هى  ققىل مجفمت ةقػؼفو  مو ةحلـػقي ةقؼمل

وجمث ضءهنو عؾقىل بمة  خؾطفو ثؿ ؾفو  و ثء هم دوهنو  و  جمد مـفو وبمة  فون مو جـسفو  و مو 

                                                           

م وةق مذيم ف وث 3535توةه  ثم دةود ف وث ةجلفودم ثوث ذم ةقرج  جيد عػ موقىل عـد تج  تـ  ةحلد ٌ  (1)

 .1264ةقبقمع تـ  ةحلد ٌ 

 .6/289 :)ةقسـو( ةقؽملى قؾبقفؼ  (2)

 .9/256 :م ة غـال ٓثو ـدةمي2/5 :عؾء  ٓثو هبري ةخ ر  ةٕضؿي ةق( 3)

 .151ص :م ءؾي ةٓ ؽوم ةقعدققي11/111 :ة بسمط قؾرسخيس (4)

م حتػي ة ي وج ةؼ ةدقي ة ـفوج ٓثو ة ؾؼو رسةج ةقد و ةثم  ػص عؿر ثو عغ 1/368 :ة فذث قؾشريةزي (5)

 .7/258 :1ط ممؽي مهت( دةت  رة 814ةقشوؿع  )ت 

 .2/454 :م  ح مـ فال ةٓتةدةت9/258 :  ٓثو ـدةمية غـ (6)



 

 

ؾريه وبمة   فون خؾطىل  و خؾط ءووت    عرس معىل ةق ؿققز فؼؿح ثؼؿح  م خؾط مموزجي فوخل  

 وقز ً.ث

ةقؼمل ةق وين: وهم مو  هى  ققىل ةقءقؽقي ؿؼوقمة  ن ةقمد ع   ة خؾط ةقمد عي ثء هم ؾري ممو    و 

جـسًو  و يفػي فخؾط ةقؼؿح ثوقشعري وكيمه ؿقؾزمىل ةق ءن ق عد ىل قذق   قٌ  كىل ؿم  عقـفو 

  فيـطي ثؿ ؾفو   وتدة ثوخلؾط ؿر  س طقع ختؾقطفو    ٓ ت ؿقز  مو   ة خؾطفو ثفـسفو ة ء    و جمد

 و  هى ثؿ ؾىل ؿر ضءن عؾقىل ذم  ق    ة وـع عىل وجىل ةٓ رةز وةقرؿر ٓ عىل وجىل ةق ؿؾ م    ـد 

 شر عىل ةقمد ع  ن جيع  ف  مو  ودعىل عىل  دهم وقم تعدى عىل ةقمد عي ؿلفؾفو    تد م ؾفو    

 .(1) ة هؾؽًضوعً ثعد تده مل  ؾزمىل يش  ؿخؾطىل ثؿ ؾفو فرد م ؾفو وٓ ضءن عؾقىل  

ةقر ي ةقرةجح: ثعد عرض آتة  ةقعؾء   تى  ن ةقؼمل ةقرةجح مو  هى  ققىل ةقسود  ةقءقؽقي وهم 

ضءهنو ذم  وقي خؾطفو ثء هم ؾري ممو    و ثوجلـس  و ةقطػيم  مو خؾطفو ثفـسفو ة ء    و جمد  

ةودعىل عىل  ده وجلمةز تده م ؾفو  وتدة ً  ؿر ضءن عؾقىل قء ؿقىل مو ة شؼي عىل ةقمد ع  ن جيع  ف  مو

   ة هؾؽً قؾ ء  . وةمل  عؾ .

  

                                                           

م ةقؽوذم ذم ؿؼىل ةه  ة د ـي م ٓيب عؿر  مب  ثو عبدةقؾىل حمؿد ثو عبد ةقمل 5/253 :ةق وج وةٓفؾق  قؾؿمة  (1)

 .1/413 :2ط مةقسعمد ي مهت( مؽ بي ةقر وض ةحلد  ي463ةقؼرطب  )ت



 

   

 

 ن متو ة عؾتتمم ذم   ع ـتتو ةقغترة   ن ةقبقتتع وةقؽتتة  جتوضز وٓ ؾبتتوت عؾقتتىل   ة ةج ؿعتً ؿقتتىل ةتفوكتتىل 

 وتمؿرت ؿقىل  وطىل.

 ىي مي خيٱُّٱٱٹٱٹ  ال  رد دقق  عىل  رم ىل وعدم جمةزهؿوٕيف  ذم ةقبقع ةجلمةز  

 .(1)  َّ ٰرٰذ يي
ؿؤ تي ةقؽر ؿتي  ر طتي ذم  ثو تي ةقبقتع قتء ؿقتىل متو ةقـػتع وة طتؾيي قؾـتوس وحتتر   ةقرثتو ٕن ؿقتىل 

 ةرضةت فبري ثوقـوس مجقعًو.

عتوؼ  ن قؽو هـو   وٓت ةب  ـوضقي  ذة ةحلؽ  وةق   مو  مهفو   وم ةقػت و ثتػ ة ستؾؿػ كستلقىل ت

 خيؾص ثؾدكو ةقعرة  ةقعز ز مو هذه ةقػ و وبوضر ثرد ة سؾؿػ ةقؾف  آمػ.

وة ؼطمد ثوقػ ـي هـو فء عمل عـفو ةقشقخ ثدت ةقد و ةقعقـ  )تمحىل ةمل( )و  توم ةقػ ـتي متو  ؼتع متو 

 .(2)ةحلروث ثػ ة سؾؿػ(

 ةحلؽ  ثعد  ق . وـب  ةحلؽ  ذم هذه ة سلقي كـظر ه  هـو  كص  ع   م ٓ     ؽمن

وةحلتد ٌ و ن ُتؽؾت   (3)هنال عو ثقتع ةقسترح ذم ةقػ ـتي( ) ن ةقـب   عو عؿرةن ثو ةحلطػ 

 ث عػىل  ٓ  ن ـمةعد ةقؽ عي تدل عؾقىل.

وجىل ةقدٓقي مو ةحلد ٌ ةقؽ    ن ؿقىل هنقًو عو ثقع ةقسرح قؾؿسؾ  ذم  ول وـمع ةقػ ـي 

ىل هذة ةحلد ٌ وؾريه مو ةٕدقي ةق ؽ عقي فسد ةقذتةضع ثقـف  قؽ  ٓ  ؼ   ثع ف  ثع ًو. ثـوً  ع

كعؾ   ن ة ـع مو ثقع ةقسرح ذم هذة ةقمـً  و ة ؽون هم قسبى خوتج عـىلم وفء هم معؾمم عـد 

                                                           

 .275بمت  ةقبؼر  مو ةٔ ي  (1)

 ح يفيقح ةقبخوتي  يؿد ثو حمؿمد ثو ةمحد ةثو ممبال ةقػق ويب ةحلـػ  ثدت ةقد و ةقعقـ   عؿد  ةقؼوتئ( 2)

 .17/364 :هت( )د.ط(855)ت

)ةقسـو( ةقؽملى قؾبقفؼ م ف وث ةقبقمعم ثوث فرةهقي ثقع ةقعل ممو  عل ةخلؿرم وةقسق  ممو  عص ةمل عز  (3)

 .11779وج  ثىل  د ٌ تـ  



 

 

ةقعؾء   ن ةقبقع مـىل يفيقح ومـىل ؿوبد عـد ةحلـػقي وثوط  عـد ةجلؿفمت وهـو  ؿر  ثػ ةقبوط  

 هذة ةقعؼد فون يفيقيًو ةث دةً .ثء  ن  (1)وةقػوبد عـد ةحلـػقي

ؿنكـو   ة ـؾـو ثيرم ىل وعدم جمةزه ذم هذه ةحلوقي فون قسبى خوتج عـىل  ٓ وهم ءووت  زمون  و 

 مؽون ةقػ ـي وهذة هم ةقبقع ةقػوبد ةقذي فون مؽوعًو ثليفؾىل دون ويفػىل.

  فَِره عؿرةن ثو ـول ةثو تقؿقي تمحىل ةمل وـول ةقبخوتي تمحىل ةمل ذم ثقع ةقسرح ذم ةقػ ـيم(

 طػ تمحىل ةمل تعوؼ ثقعىل ذم ةقػ ـي وةقؽرةهي ة طؾؼي عـد ة  ؼدمػ ٓ  ؽود ُ رةد هبو  ٓ 

 . (2)ةق ير  

  وهم ثقع ثوط  عـد ةقءقؽقي وةحلـوثؾي بدًة قؾذتةضع ٕن مو   ميف  ثىل  ؼ ةحلرةم  رةم وقم

 .(3)  ثوٕويفو  ٓ ثوٕيف (ثوقؼطد  و ةقـقي وهم ثقع ؿوبد عـد ةحلـػقي ٕن ةخلؾ  طر

م  ن ةحلد ٌ هنال عو ةقؼ ول ذم ةقػ ـي ث  (4)ة ؽَره ذم ـ ول ةقػ ـي ثؽرس بقػىل وـد  مر ةقـب  

 مر ثء   عذت معىل ةقؼ ول مو ةٓع زةل  و  ؿسود ةقسرح ةقذي  ؼوت  ثىل وـد دخ  ة ؽره وؾريه ذم 

ي  و مؽوهنو  كء هم مو ثوث بد ةقذتةضع  ؼ  ق . وببى ةقـف  عو ثقع ةقسرح ذم ءووت  زمو ةقػ ـ

 .(5)ةقؼ   وة عطقي ومو ثوث ُ رمي ةق عوون عىل ةإل   وةقعدوةن

ةقر ي ةقرةجح: ذم هذه ة سلقي  ي ثػ ةقػوبد وةقبوط  هم تجيون ت ي ةجلؿفمت ةقؼوض  

 ثبطرن هذة ةقبقع وةمل  عؾ .

  

                                                           

 .1/122 :ؽوم قرمديةٓ   يفملذم  ةٕ ؽوم (1)

 .1/329 :ةق يؾق  ٓثو تقؿقي  ثطولةقدقق  عىل   ـومي (2)

 .5/189 :و دق ىلةقػؼىل ةإلبرم   (3)

 .5965يفيقح ةثو  بونم ف وث ةقرهوم ثوث مو جو  ذم ةقػ و  د ٌ تـ  ( 4)

د م هت( م مؽ بي ةقر ق449 ح يفيقح ةقبخوتي ٓثو ثطول  ثم ةحلسو عغ ثو خؾ  ثو عبدة ؾ  )ت (5)

 . 6/231 : 2ةقسعمد ي م ط



 

   

 

ًٓ وآختتتتترًة ةقتتتتتذي  وؿؼـتتتتت  قؾختتتتتتمض ذم ممضتتتتتمع ؿؼفتتتتت  هتتتتتوم خيتتتتتدم ةقػتتتتتترد ةحلؿتتتتتد مل ةقعظتتتتتق   و

وة ف ؿع  ٓ وهم )  ر ة فووت  ذم ة عومرت دتةبي ؿؼفقي مؼوتكتي( ؿعرجتً متو خترل هتذة ةقبيتٌ 

عىل ثقون مػفمم ة فووت  وةٓقػوظ  ةت ةقطؾي  ت  ثقـتً   تر ة فتووت  ذم ة عتومرت.  متو  هت  ةقـ توضٍ 

 ةق   تميفؾً  ققفو.

ةٓيفتطرح هت  تؼتوتث ة يتولَّ ثتتػ  تقئػ  و ةخت رطفء ثيقتٌ حُيتدث هتذة ةق ؼتتوتث ة فتووت  ذم  -1

   رًة عؾقفء  و عىل   دمهو.

ة فووت  ذم   ؽوم ةقشػعي  عـ  ة بوت ةقشػعي ذم ؾتري ةحلطتي ةقشتوضعي  عـت  ةقؽت   ة ؼوبت  هتم  -2

 ةقذي وـع ؿقىل ةخلر . 

ىل عتتدم ةإلرضةت ذم ة طتتؾيي ةقعومتتي  و   تتال ةخلويفتتي ة فتتووت  ذم  تتر ة ستتق   و ةق ستتقق  ُ ط ؿقتت -3

 ؿن ة وجد جيى  زةق ىل وثقـً آتة  ةقعؾء     ًو ذم  ؽ  ثقع  و هبي هذة ةحلر    ًو. 

ة فتتتتووت  ذم  تتتتر ة تتتتروت  و ةٓبتتتت طرة  و تتتتر ةقؽتتتتث ثقـتتتتً آتة  ةقعؾتتتتء  ذم هتتتتذه ةٔ تتتتوت ويفتتتتػي  -4

    ةٕبػ . ةٓك ػوع ثير ةقؽث    ًو وهم  ن  بد  ثوٕعىل 

ة فتتووت  ذم خؾتتط ةقمد تتع قؾمد عتتي   ة مل  تت ؿؽو متتو ؿطتتؾفو ؿعؾقتتىل ةق تتءن م وفتتذق  ثقتتع ةقستترح  -5

   وم ةقػ و حُيرم قسد ةقذتةضع م  ن ثقع ةقسرح ذم هذة ةقمـً  و ة ؽون هم قسبى خوتج عـىل. 

 )وآخر دعمةكو  ن ةحلؿد مل تث ةقعو ػ(

  



 

 

ستتؾطوكقي: ٕيب ةحلستتو عتتغ ثتتو حمؿتتد ثتتو حمؿتتد ثتتو  بقتتى ةقبلتتي ةقبغتتدةديم ةقشتتفري ةٓ ؽتتوم ةق .1

 ةقؼوهر . –دةت ةحلد ٌ  –هت( ةقـو  451ثوقءوتدي )ت: 

ةٕ ؽوم ذم  يفمل ةٕ ؽوم ٕيب ةحلسو بق  ةقد و عتغ ثتو  يب عتغ ثتو حمؿتد ثتو بتومل ةق عؾبت   .2

 م قبـون.  هت( م حتؼقر: عبدةقرزة  عػقػ  م ثريوت631ةٔمدي )ت

ةٓخ قوت ق عؾق  ة خ وتم قعبدةقؾىل ثو حمؿمد ة ميفغم عؾر عؾقىل حمؿتمد ةثتم دـقؼتي مطبعتي ةحلؾبت   .3

 م.1973 –ط ثدون  –مل  –ةقؼوهر   –

دةت  –هتتتت( 911 -ةٓ تتتبوه وةقـظتتتوضرم ٕيب عبتتتدةقرمحو ثتتتو ةيب ثؽتتترم جتتترل ةقتتتد و ةقستتتقمط  )ت  .4

 .1991 – 1ط –ةقؽ ى ةقعؾؿقي 

 –ػ عو تث ةقعو ػم ٕثم عبدةقؾىل  ؿس ةقد و حمؿد ثو ةيب ثؽر ةثو ـق  ةجلمز ي ةعرم ة مـع .5

 م.1997 – 2ط –قبـون  –ثريوت  –دةت ةٓتـ  

دةت  –ةٓــتتتوع ذم ؿؼتتتىل ةٓمتتتوم ةمحتتتد ثتتتو  ـبتتت  حتؼقتتتر: عبتتتدةقؾطق  حمؿتتتد ممبتتتال ةقستتتبؽ  ةقـتتتو   .6

 قبـون. –ثريوت  –ة عرؿي 

 : قعتتتر  ةقتتتد و ةثتتتم ةحلستتتو عتتتغ ثتتتو بتتتؾقءن ة تتتردةوي ةٓكطتتتو  ذم معرؿتتتي ةقتتترةجح متتتو ةخلتتتر .7

 .2ط –دةت ة قو  ةق ةث ةقعريب  –هت( 885ةقدمشؼ  ةحلـبغ )ت

ةقبيتتر ةقرةضتتر  ح فـتتز ةقتتدـوضرم قتتز و ةقتتد و ثتتو ةثتترةهق  ثتتو حمؿتتد ة عتترو  ثتتوثو كفتت  ة لتتي  .8

 – 2ط –ٓبترم  دةت ةقؽ توث ة –ةقـو   –هت( وثوحلو قي: مـيي ةخلوقر ٓثو عوثد و 971)ت

 ثدون توت خ.

 –ثدة تي ة ف فتد وهنو تي ة ؼ طتدم  يؿتد ثتو ةمحتد ثتو حمؿتد ثتو ت تد ةقؼرطبت  ةقشتفري ثتوثو ت تتد  .9

 م.1975 – 4ط –مل  –مطبعي مططػال ةقبويب ةحلؾب  

تتتوج ةقعتتروس متتتو جتتمةهر ةقؼتتوممس  يؿتتتد ثتتو عبتتدةقرزة  ةحلستتتقـ  ة ؾؼتتى ثؿرتهتت ةقزثقتتتدي  .11

 دةت ة دة ي.  –ةقـو   –مو ة يؼؼػ  هت(حتؼقر ءؿمعي1215)ت



 

   

 

تبقتتػ ةحلؼتتوضر  ح فـتتتز ةقتتدـوضر و و تتتقي ةقشتتؾب م ة مقتتت  عتت ءن ثتتتو عتتغ ثتتتو حمفتتو ةقبتتتوتع م  .11

 .1ط –ةقؼوهر   –ة طبعي ةٓمري ي  –هت( 743ؿخرةقد و ةقز ؾع  ةحلـػ  )ت

عؿتر ثتو عتغ ثتو  محتد  حتػي ة ي وج  ؼ  دقي ة ـفوج م ة مق  ةثو ة ؾؼو رسةج ةقد و  ثتم  ػتص .12

هتتت( م حتؼقتتر: عبدةقؾتتىل ثتتو بتتعو  ةقؾيقتتوين م ةقـتتو  دةت  تترة  م مؽتتي 814ةقشتتوؿع  ة لتتي )ت

 هت.  1416م  1ة ؽرمي م ط

 و تتتتقي ةجلؿتتتت م ؿ م تتتتوت ةقمهتتتتوث ث مضتتتتقح  ح متتتتـفٍ ةقطتتتترث ة عتتتترو  ثيو تتتتقي ةجلؿتتتت م  .13

 قبـون ط ثدون. –دةت ةقػؽر  –قرموم بؾقءن ثو عؿر ثو مـطمت 

 ثريوت. –دةت ةقػؽر  – و قي ةقدبمـ  عىل ةقؽح ةقؽبري:  يؿد ثو ةمحد ةقدبمـ   .14

دةت ةقػؽتر  – و قىل ـؾقميب وعؿري م ة مقت  ةمحتد بترمي ةقؼؾقتميب وةمحتد ةقملقيست عؿتري  ةقـتو   .15

 م.1995 –ثريوت  –

غ ثتو حمؿتد ةحلووي ةقؽبري ذم ؿؼىل ةٓموم ةقشوؿع  وهم  ح خم ل ة زينم ة مق  ةثم ةحلسو عت .16

هت( حتؼقر ةقشتقخ عتغ حمؿتد معتمض 451ةقشفري ثوقءوتدي )ت –ثو حمؿد ثو  بقى ةقبغدةدي 

 م.1999 – 1ط –قبـون  –دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقي ثريوت  –ةقـو   –

 – ؾقي ةقعؾء  ذم معرؿي مذةهى ةقػؼفو : قألموم بق  ةقد و ةيب ثؽر ثو حمؿد ثو ةمحتد ةقشتويش  .17

 دةت ةٓتـ . – ممبسي ةقربوقي –ةقـو  

 – 1ط –ثتتتتتريوت قبـتتتتتون  –ةقـتتتتتو  دةت ةجلقتتتتت   –دتت ةحلؽتتتتتوم  ح ءؾتتتتتي ةٓ ؽتتتتتومم قعتتتتتغ  قتتتتتدت  .18

 م.1991

دـوضر ةويل ةقـف  قؽح مـ فال ةٓتةدةت ة عرو  ثؽح مـ فال ةٓتةدةتم ة مق م مـطمت ثتو  .19

 م.1993 – 1ط –عومل ةقؽ ى  –هت( 1151 مكس ثو يفرح ةقد و ةثو  سو ةقبف مي  )ت

ةقتتتذخري : ة مقتتت  ةثتتتم ةقعبتتتوس  تتتفوث ةقتتتد و ةمحتتتد ثتتتو ةدت تتتس ثتتتو عبتتتدةقرمحو ةقءقؽتتت  ةقشتتتفري  .21

 1ط –ثريوت  –ةقـو  دةت ةقغرث ةٓبرم   –هت( حتؼقر ءؿمعي مو ةقعؾء  684ثوقؼرةذم )ت

 م.1994 –



 

 

ثتتو تد ة ي تتوت عتتغ ةقتتدتت ة خ تتوت ة مقتت : ةثتتو عوثتتد و حمؿتتد ةمتتػ ثتتو عؿتتر ثتتو عبتتدةقعز ز عوثتتد  .21

 م.1992هت 1412 – 2ط –ثريوت  –دةت ةقػؽر  –هت( ةقـو  1252ةقدمشؼ  ةحلـػ  )ت

 ثريوت. –دةت ةقربوقي  –ةقـو   –ةقروض ة رثع  ح زةد ة س ؼـعم  ـطمت ثو  مكس ةقبفميت  .22

توضتتتتتتي ةقطتتتتتتوقبػ وعؿتتتتتتد  ة ػ تتتتتتػ م ة مقتتتتتت :  يب زفر تتتتتتو حمتتتتتت  ةقتتتتتتد و حيقتتتتتتال ثتتتتتتو    ةقـتتتتتتموي  .23

 م. 1991م  3زهري ةقشوو ش م ةقـو  ة ؽ ى ةإلبرم  م ثريوت م ط هت( م حتؼقر:676)ت

 بـو ةثو موجىل ٕيب عبد ةمل حمؿد ثو  ز د ةقؼزو ـ  م ةقـو  مؽ بي  يب ة عوط .  .24

بـو  يب دةود م قسؾقءن ثو ةٕ عٌ ةقسفس وين م حتؼقتر: حمؿتد حمت  ةقتد و عبدةحلؿقتد م ةقـتو   .25

 دةت ةقػؽر. 

م ة مق   محد ثو ةحلستػ ثتو عتغ ممبتال  ثتم ثؽتر ةقبقفؼت  م ةقـتو  مؽ بتي  بـو ةقبقفؼ  ةقؽملى .26

 م. 19994دةت ةقبوز م مؽي ة ؽرمي م حتؼقر: حمؿد ثو عبد ةقؼودت عطو م 

مطبعتتتي  –بتتتـو ةق متتتذيم  يؿتتتد ثتتتو عقستتتال ثتتتو بتتتمته ةق متتتذيم حتؼقتتتر ةمحتتتد  تتتوفر وةختتترون  .27

 .1975 – 2ط –مل  –ةقبوج  ةحلؾب  

مؽ بتتي ة طبمعتتوت  –م 1986 – 2ٕيب عبتتدةقرمحو ةمحتتد ثتتو  تتعقى ةقـستتوض م طبتتـو ةقـستتوض :  .28

 حتؼقر: عبدةقػ وح ةثم ؾده. –بمت و  – ؾى  –ةٓبرمقي 

هتتت( م 793 ح ةق ؾتتم ح عتتىل ةق مضتتقح م ة مقتت : بتتعقد ةقتتد و مستتعمد ثتتو عؿتتر ةق ػ تتوزةين )ت .29

 ةقـو  مؽ بي يفبقح م مل. 

ثو ةقشقخ حمؿد ةقزتـتو يفتييىل وعؾتر عؾقتىل: مطتطػال ةمحتد   ح ةقؼمةعد ةقػؼفقي ة مق : ةمحد .31

 م.1989 -2دمشر ط –دةت ةقؼؾ   –ةقـو   –ةقزتـو 

 ح معتتوين  تتؽ  ةٓ تتوتم ة مقتت  ةثتتم جعػتتر ةمحتتد ثتتو حمؿتتد ثتتو بتترمي ثتتو عبتتدة ؾ  ثتتو بتترمي  .31

ةقـتو   –هتت( حتؼقتر  تعقى ةٓتكتموط 321ةٓزدي ةحلفري ة لتي ة عترو  ثوقطيتووي )ت

 م.1994 – 1ط –مبسي ةقربوقي م  -



 

   

 

يفتتتتتيقح ةثتتتتتو  بتتتتتون م ٕيب  تتتتتوت  ةق ؿقؿتتتتت  حمؿتتتتتد ثتتتتتو  بتتتتتون ثتتتتتو  متتتتتد ةقبستتتتت   م حتؼقتتتتتر:  تتتتتعقى  .32

 . 1993م  2ةٕتكموط م ممبسي ةقربوقي م ثريوت م ط

يفتتيقح ةقبختتوتي: ة مقتت  حمؿتتد ثتتو ةبتتءعق  ةثتتم عبدةقؾتتىل ةقبختتوتي ةجلعػتت : حتؼقتتر حمؿتتد زهتتري  .33

 هت. 1422 – 1ط –ةقـفو   دةت طم  -ةقـو   –ثو كورص 

هتتت(حتؼقر 261يفتتيقح مستتؾ م قألمتتوم مستتؾ  ثتتو ةحلفتتوج ةثتتم ةحلستتو ةقؼشتتريي ةقـقستتوثمتي )ت .34

 ةقـو  دةت ة قو  ةق ةث ةقعريب. –حمؿد ؿمةد عبدةقبوـ  

عؿد  ةقؼوتئ  ح يفيقح ةقبخوتي م ة مق   ثم حمؿد حمؿمد ثو  محد ةثتو ممبتال ثتو ةمحتد ثتو  .35

هتتتتتت(م ةقـتتتتتو  دةت   قتتتتتو  ةقتتتتت ةث ةقعتتتتتريب م 855ثتتتتتدت ةقتتتتتد و ةقعقـتتتتت  )ت ستتتتتػ ةقػق تتتتتويب ةحلـػتتتتت  

 ثريوت. 

ةقعـو تتي  ح ة دة تتي:  يؿتتد ثتتتو حمؿتتد ثتتو حمؿتتتمدم ةفؿتت  ةقتتد و ةثتتم عبدةقؾتتتىل ةثتتو ةقشتتقخ  تتتؿس  .36

 ط(. -ثدون )ت  –هت( دةت ةقػؽر قؾطبوعي 786ةقد و ةثو ةقشقخ مجول ةقد و ةقبوثريت )ت

ق ؼتتت  ةقتتتد و ةثتتتم ةقعبتتتوس ةمحتتتد ثتتتو عبتتتدةحلؾق  ثتتتو عبدةقستتترم ثتتتو ةقػ تتتووي ةقؽتتتملى ٓثتتتو تقؿقتتتيم  .37

 – 1ط –هتتت( ةقـتتو  دةت ةقؽ تتى ةقعؾؿقتتي 728عبدةقؾتتىل ثتتو حمؿتتد ةثتتو تقؿقتتي ةحلـتتبغ ةقدمشتتؼ  )ت

 م.1987

دةت  –هتتت( ةقـتتو  1251ؿتت ح ةقؼتتد ر:  يؿتتد ثتتو عتتغ ثتتو حمؿتتد ثتتو عبدةقؾتتىل ةقشتتمفوين ةققؿـتت  )ت .38

 هت.1414 – 1ط –دةت ةقؽؾ  ةقطقى  –ةثو ف ري 

ةقػتروع ومعتتىل تطتتيقح ةقػتتروعم قعتتر  ةقتتد و عتتغ ثتتو بتتؾقءن ة تتردةوي ة مقتت م حمؿتتد ثتتو مػؾتتح  .39

 – 1ط –ممبستتتتي ةقربتتتتوقي  –هتتتتت( 763ثتتتتو حمؿتتتتد ثتتتتو مػتتتترج ة ؼتتتتديس  تتتت  ةقطتتتتوحل  ةحلـتتتتبغ )ت

 م.2113

 ةقػؼتتتتتىل ةٓبتتتتترم  وةدق تتتتتىلم ة مقتتتتت   .د. وهبتتتتتىل ثتتتتتو مطتتتتتطػال ةقتتتتتز بغ ةبتتتتت و  تضتتتتتقس ـستتتتت  ةقػؼتتتتتىل .41

 .4ط –دةت ةقػؽر بمت و  –ةقـو   –ةٓبرم  وةيفمقىل  ثفومعي دمشر 

 هت(.817ةقؼوممس ة يقطم ة مق : ءد ةقد و ةثم طوهر حمؿد ثو  عؼمث ةقػريوز ةثودي )ت:  .41



 

 

ةقؽتتتوذم ذم ؿؼتتتىل  هتتت  ة د ـتتتي م ٕيب عؿتتتر  مبتتت  ثتتتو عبتتتد ةمل ثتتتو حمؿتتتد ثتتتو عبتتتد ةقتتتمل ثتتتو عويفتتت   .42

ؿتتتتتد   قتتتتتد وقتتتتتد مود تتتتت  م ةقـتتتتتو  مؽ بتتتتتي ةقر تتتتتوض ةحلد  تتتتتي م هتتتتتت( م حتؼقتتتتتر: حم463ةقؼرطبتتتتت  )ت

 م. 1981م  2ةقسعمد ي م ط

هت( تت 1151فشو  ةقؼـوعم  ـطمت ثو  مكس ثو يفرح ةقد وم ثو  سو ثو ةدت س ةقبفميت )ت .43

 دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقي. –ةقـو  

 .هت(939فػو ي ةقطوقى ةقرثوين قربوقي ةيب ز د ةقؼريوةينم ٓيب ةحلسو ةقءقؽ  )ت .44

قستتتتون ةقعتتتترث:  يؿتتتتد ثتتتتو مؽتتتترم ثتتتتو عتتتتغم ةثتتتتم ةقػ تتتت م مجتتتتول ةقتتتتد وم ةثتتتتو مـظتتتتمت ةقرو ؼعتتتت   .45

 هت.1414 – 3ط –ثريوت  –هت( ةقـو  تتت دةت يفودت 711)ت

ة بستتتمط م ٕيب ثؽتتتتر  تتتتؿس ةقتتتتد و حمؿتتتتد ثتتتتو  يب بتتتف  ةقرسخيستتتت م حتؼقتتتتر: خؾقتتتت  حمتتتت  ةقتتتتد و  .46

 م. 2111 م 1قبـون م ط –ة قرس م دةت ةقػؽر قؾطبوعي م ثريوت 

 –فترةتش  –ءؾي ةٓ ؽوم ةقعدققي: ةيفدةت مجعقي ة فؾتيم حتؼقتر كفقتى هتمةو ـ  فوتخوكتىل ف تى  .47

 ثر توت خ –ترفقو 

ة يىل ثوٕ توت: ة مقت م ةثتم حمؿتد عتغ ثتو ةمحتد ثتو بتعقد ثتو  تزم ةٓكدقيست ةقؼرطبت  ةقظتوهري  .48

 ثريوت. –دةت ةقػؽر  –هت( ةقـو  456)ت

و ةقتد و ةثتم عبدةقؾتىل حمؿتد ثتو ةيب ثؽتر ثتو عبتدةقؼودت ةحلـػت  ةقترةزي خم وت ةقطيوحم ة مق م ز  .49

 هت(.666)ت

هتتتتت( دةت 321خم لتتتت ةختتتت ر  ةقعؾتتتتء : ٕمحتتتتد ثتتتتو حمؿتتتتد ثتتتتو بتتتترمي ةجلطتتتتوص ةقطيتتتتووي )ت .51

 حتؼقر د. عبدةقؾىل كذ ر. – 2ط –ةقبشوضر ةٓبرمقي 

دةت  –هتتت( ةقـتتو  179ة دوكتتي: قألمتتوم موقتت  ثتتو ةكتتس ثتتو موقتت  ثتتو عتتومر ةٓيفتتبي  ة تتدين )ت .51

 م.1994 – 1ط –ةقؽ ى ةقعؾؿقي 



 

   

 

مرعو  ة ػوتقح  ح مشؽو  ة طوثقحم ٕيب ةحلسو عبقد ةمل ثو حمؿد  عبدةقسرم ثو خون حمؿد  .52

 – 3ط –ة ـتتتتتتتتد  –ةدةت  ةقبيتتتتتتتتمث ةقعؾؿقتتتتتتتتي وةقتتتتتتتتدعم  وةٓؿ تتتتتتتتو   –ثتتتتتتتتو ةمتتتتتتتتون ةمل ة بتتتتتتتتوتفػمتي 

 م.1984

دةت  –م ةٓمحتتد ثتتو حمؿتتد ثتتو عتتغ ة ؼرمتت  ةقػقتتمم  طبعتتي ة طتتبوح ة ـتتري ذم ؾر تتى ةقؽتتح ةقؽبتتري .53

 م. 2113 –ةقؼوهر   –ةحلد ٌ 

هتتتتتت 159مطتتتتتـ  ةثتتتتتو ةيب  تتتتتقبىل: ٓيب ثؽتتتتتر عبدةقؾتتتتتىل ثتتتتتو حمؿتتتتتد ثتتتتتو ةيب  تتتتتقبىل ةقؽتتتتتمذمم وقتتتتتد بتتتتتـي  .54

 هت.1419 -1ط –ةقر وض  –هت(مؽ بي ةقر قد 225)ت

ةثتتتتتتم ةقبؼتتتتتتو  ةحلـػتتتتتت   معفتتتتتت  ةقػتتتتتترو  ةقؾغم تتتتتتي: ة مقتتتتتت : ة تتتتتتمث ثتتتتتتو ممبتتتتتتال ةحلستتتتتتقـ  ةقؽػتتتتتتمي .55

 ممبسي ةقربوقي ثريوت. –ةقـو   –هت(حتؼقر عدكون دتو ش 1194)ت

ة عف  ةقمبقط: ة مق : ءؿع ةقؾغي ةقعرثقتي ثوقؼتوهر  )ةثترةهق  مطتطػالم ةمحتد ةقز توت/  ومتد  .56

 دةت ةقدعم . –عبدةقؼودت(ةقـو  

ثتتو عتتغ ثتتو كلتت ةق عؾبتت   ة عمكتتي عتتىل متتذهى عتتومل ة د ـتتي )ةٓمتتوم موقتت ( ةثتتم حمؿتتد عبتتدةقمهوث .57

 مؽي. –ة ؽ بي ةق فوت ي  –هت( حتؼقر: مخقس عبدةحلر 422ةقءقؽ  )

مغـتت  ة ي تتوج ةؼ معرؿتتي معتتوين ةقػتتوظ ة ـفتتوجم قألمتتوم  تتؿس ةقتتد و حمؿتتد ةثتتو حمؿتتد ة عتترو   .58

 م.2116 – 1ط –دةت ةحلد ٌ  –ةقـو   –ثوخلطقى ةقؽثقـ  

ممؿتر ةقتد و عبدةقؾتىل ثتو ةمحتد ثتو حمؿتد ةثتو ـدةمتىل ة ؼتديس ة غـ  ٓثو ـدةمىل: ة مق  ةثم حمؿتد  .59

 ثدون ط. –هت( ةقـو  مؽ بي ةقؼوهر  621   ةحلـبغ ةقشفري ثوثو ـدةمىل ة ؼديس )ت

هتتتت( حتؼقتتتر: 395مؼتتتو قس ةقؾغتتتي: ٕمحتتتد ثتتتو ؿتتتوتس ثتتتو زفر تتتو ةقؼزو ـتتت  ةقتتترةزي ةثتتتم ةحلستتتػ )ت .61

 م.1979 –دةت ةقػؽر  –ةقـو   –عبدةقسرم حمؿد هوتون 

هت( 476ة فذث ذم ؿؼىل ةٓموم ةقشوؿع : ٕيب ةبيو  ةثرةهق  ثو عغ ثو  مب  ةقشريةزي )ت .61

 ثريوت )د.ت(. –دةت ةقػؽر 



 

 

 –ممطتتتل ةٓمتتتوم موقتتت م ٕيب عبدةقؾتتتىل موقتتت  ثتتتو ةكتتتس ةٓيفتتتبي  حتؼقتتتر: حمؿتتتد ؿتتتمةد عبتتتدةقبوـ   .62

 مل. –دةت ة قو  ةق ةث ةقعريب  –ةقـو  

 م ة مق  حمؿد ثو  مب  ثو ةيب ةقؼوب  ثو  مب  ةقغركتوط م ةثتم ةق وج ةٓفؾق   خ ل خؾق .63

 م.1994 – 1ط –دةت ةقؽ ى ةقعؾؿقي  –هت( ةقـو  897عبدةقؾىل ة مة  ةقءقؽ  )ت

هت( حتؼقر: عطوم 1251كق  ةٓوطوت:  يؿد ثو عغ ثو حمؿد ثو عبدةقؾىل ةقشمفوين ةققؿـ  )ت .64

 م.1993 – 1ط – مل –دةت ةحلد ٌ  –ةقـو   –ةقد و ةقطبو ط  

ة دة ي ذم  ح ثدة ي ة ب دئ: عغ ثو ةيب ثؽر ثتو عبتدةجلؾق  ة رؾقـتوين ةثتم ةحلستو ثرهتون ةقتد و   .65

 قبـون. –دةت ة قو  ةق ةث  –هت( حتؼقر: طرل  مب  593)ت

 

 


