
 انعثاداتّ فق

 قسى انحفسير وعهىو انقراٌ  –كهية انعهىو االساليية  –جايعة جكريث 

 انًرحهة انثاَية ) اندراسّ انصثاحية ( انكىرس انثاَي.

 أ . و . د . صايح غاَى دمحم انحًيًي

 

 يفردات انًُهج 

 انًشزهخ انثبَٛخ –فمّ انؼجبداد  –يبدح 

 انًجسث االٔل: انزؼشٚف ثؼهى انفمّ 

 انًجسث انثبَٙ: يصبدس انفمّ االعاليٙ

 انًجسث انثبنث: انزؼشٚف ثجؼط انًصطهسبد انفمٓٛخ 

 انًجسث انشاثغ: شًٕنٛخ انفمّ االعاليٙ نكم يب ٚسزبج انّٛ انُبط 

 

 انًثحث االول: جعريف انفقّ 

 اٌ نهفمّ يؼٍُٛٛ : ازذًْب نغٕ٘ ، ٔانثبَٙ اصطالزٙ .     

 ُبِ : انفٓى .ٚمبل : ا٘ فٓى ٚفٓى ايب انًؼُٗ انهغٕ٘: فبنفمّ يؼ

 لبل رؼبنٗ: ) فًبل ْؤالء انمٕو ال ٚكبدٌٔ ٚفمٌٕٓ زذٚثب( ا٘ ال ٚفًٌٕٓ 

 ٔايب انًؼُٗ االصطالزٙ، فبنفمّ ٚطهك ػهٗ ايشٍٚٛ : 

: يؼشفّ االزكبو انششػٛخ انًزؼهمّ ثأػًبل انًكهفٍٛ ٔالٕانٓى ، ٔانًكزغجخ يٍ ادنزٓب االول 

 انزفصٛهٛخ 

 يٍ انمشاٌ ٔانغُخ ٔيب ٚزفشع ػًُٓب يٍ اخًبع ٔاخزٓبد ْٔٙ َصٕص 



ٔيثبل رنك : يؼشفزُب اٌ انُٛخ فٙ انٕظٕء ٔاخجّ اخزاً يٍ لٕنّ  صهٗ هللا ػهٛخ ٔعهى )) اًَب  

 االػًبل ثبنُٛبد(( 

: االزكبو انششػٛخ ، َفغٓب ٔػهٗ ْزا َمٕل : دسعذ انفمّ ، ٔرؼهًزّ : ا٘ اَك دسعذ وانثاَي

خ انششػٛخ انًٕخٕدح فٙ كزت انفمّ ٔانًغزًذِ يٍ كزبة هللا ٔعُّ سعٕنّ ٔيثبل  االزكبو انفمٓٛ

 رنك : ازكبو انٕظٕء ٔازكبو انصالح 

 

 :انًثحث انثاَي: يصادر انفقّ االساليي 

 االعاليٙ ْٙ اسثؼخ : ّاٌ يصبدس انفم 

 انمٛبط  –االخًبع  -انغُّ انششٚفخ –انمشاٌ انكشٚى 

 :  انقراٌ انكريى

نٛخشج انُبط يٍ انظهًبد انٗ  (صهٗ هللا ػهٛخ ٔعهى)ْٕ كالو هللا رؼبنٗ : اَضنّ ػهٗ عٛذَب دمحم 

 االعاليٙ  ّزكبو انفمف ، ٔانمشاٌ ْٕ انًصذس ٔانًشخغ ألانُٕس، ْٕٔ انًكزٕة فٙ انًصس

زدبس كًب فٙ لٕنّ رؼبنٗ: )) اًَب انخًش ٔانًٛغش زكبو انخًش ٔانمًبس ، ٔرؼظٛى األأٔفّٛ 

 َصبة ...... (( ٔفّٛ ازكبو انجٛغ ٔانشثب كًب فٙ لٕنخ رؼبنٗ : )) ٔازم هللا انجٛغ ٔزشو انشثب(( ٔاال

 :  انسُّ انشريفة

 ْٙ كم يب َمم ػٍ انُجٙ )صهٗ هللا ػهٛخ ٔعهى ( يٍ لٕل ، أ فؼم ، أ رمشٚش.  خٔانغُ

 كفش (  فًثبل انمٕل: ػٍ انُجٙ )ص( لبل :  ) عجبة انًغهى فغٕق ٔلزبنّ  

 فٙ ثٛزّ ؟ نًب عئهذ : يب كبٌ ٚصُغ سعٕل هللا )ص( ٔيثبل انفؼم ػٍ ػبئشخ )سض( ػُٓب 

  ّ ّ   لبنذ: كبٌ ٚكٌٕ فٙ يُٓ  ، فأرا زعشد انصالح لبو انٛٓب اْه

ٔيثبل انزمشٚش : اٌ انُجٙ )ص( سأٖ سخالً ٚصهٙ ثؼح صالح انصجر سكؼزٍٛ ، فمبل : صالح 

صهٛذ انشكؼزٍٛ انهزٍٛ لجهًٓب فصهٛزًٓب االٌ ، فغكذ  انصجر سكؼزٍٛ: فمبل انشخم : اَٙ نى اكٍ

 ثؼذ انفشض . خصالح انغُخ انمجهٛ خسعٕل هللا فأػزجش عكٕرّ الشاساً ػهٗ يششٔػٛ

 



 االجًاع :

رفبق خًٛغ انؼهًبء ٔانًدزٓذٍٚ يٍ أيّ عٛذَب انُجٙ )ص( فٙ ػصش يٍ أ:  ٔاالخًبع يؼُبِ  

  .انؼصٕس ػهٗ زكى ششػٙ

 انقياس: 

الرسبد انؼهّ ثًُٛٓب ٔاسكبَّ  ّيش نٛظ فٙ زكى ششػٙ ثأخش يُصٕص ػهٗ زكًأ ْٕ انسبق 

 اسثؼّ:

ٔػهخ ردًغ ثٍٛ االصم  –زكى االصم انًُصٕص ػهّٛ  –مٛظ يفشع  – ػهّٛ اصم انًمٛظ 

 ٔانفشع .

 

 انًثحث انثانث :

 انحعريفات تثعط انًصطهحات انفقهية : 

ثسٛث ٚزشرت ػهٗ فؼهّ انثٕاة  ، كًب ٚزشرت : ْٕ يبغهت انششع فؼهّ غهجبً خبصيبً ، انفرض

 ػهٗ رشكّ انؼمبة . يثبل رنك : انصٕو ٔانصالح .

 .: يثم انفشض رًبيبً انىاجة

: ْٕ يب ٔخت ػهُٛب فؼهّ ٔكبٌ خضءاً يٍ زمٛمخ انفؼم ٔيثبل رنك : لشاءِ انفبرسخ فٙ  انركٍ

 انصالح .

فؼم ، ثم ْٕ يٍ يمذيبرّ ، ٔيثبل رنك : ْٕ يب ٔخت فؼهّ ، ٔنكٍ نٛظ خضءاً يٍ زمٛمخ انانشرط 

 : انٕظٕء ، ٔدخٕل ٔلذ انصالح .

: ْٕ يب غهت انششع فؼهّ نكٍ غهجبً غٛش خبصو ، زٛث ٚزشرت انثٕاة ػهٗ فؼهّ ٔال  انًُدوب

 ٚزشرت انؼمبة ػهٗ رشكّ . يثبل رنك: صالح انعسٗ ، ٔلٛبو انهٛم.

ّ   ّٚأيشَب ثزشك، الٌ انششع نى : ْٕ يبكبٌ فؼهّ ٔرشكّ عٕاءً انًثاح  ثبل . ٔي ، ٔنى ٚأيشَب ثفؼه

 رنك : انؼًم ثؼذ صالح اندًؼخ يجبذ .

ايزثبالً اليش هللا ثٕاة  ّ: ْٕ يبغبنجُب انششع ثزشكخ غهجبً خبصيبً ، ثسٛث ٚزشرت ػهٗ رشك انحراو

 .، ٔاكم ايٕال انُبط ثبنجبغم انؼًذ ٔٚزشرت ػهٗ فؼهّ ػمبة ٔيثبل رنك: انمزم 



ً : فّٛ لانًكروِ   .غًٍٛ : يكشِٔ رسشًٚبً  ، ٔيكشِٔ رُضٚٓب

 

 :انًثحث انراتع 

 شًىنية انفقّ االساليي نكم يا يححاجّ انُاس

رٓى ٔانذنٛم ػهٗ رنك : اٌ انذٍٚ ؼبداٌ االعالو ساػٗ ثششٚغ االزكبو زبخخ انُبط ، ٔرأيٍٛ ع

 انؼغش (االعاليٙ دٍٚ ٚغش كًب فٙ لٕنّ رؼبنٗ : ) ٚشٚذ هللا ثكى انٛغش ٔال ٚشٚذ ثكى 

 ٔلصش انصالح انشثبػٛخ ، ٔاندًغ ثٍٛ انصالرٍٛ نهًغبفش.، ٔانصالح لبػذاً نًٍ ٚشك ػهّٛ انمٛبو 


