
	 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 ... نیدلا موی ىلا هادھ عبتا نمو ھلآ ىلعو دمحم اندیس ىلع ھمالسو هللا تاولصو هللا دمحلا
 : دعب اما
 

	 ) نوناقلاب ھتقالعو ھقفلا لوصا ملع ةیمھا ( : عوضوم
 
	 ىنبیو ءيشلا ھیلع زكتریام هانعمو لصا عمج : ةغل لوصالا
  عرفلا لباقیام :ً احالطصا
  مھفلا : ةغل ھقفلا
  ةیلكلا ةیعرفلا ةیعرشلا ماكحالا ةعومجم يھ :ً احالطصا
 
 وا ةیلكلا ةیعرفلا ةیعرشلا ماكحالل ءاھقفلا طابنتسا اھیلع زكتری يتلا دعاوقلا : ھقفلا لوصا
	 مییقتلاو ةنزاوملا ثیح نم اھلیصحت نم سأیلا دنع لقعلا وا عراشلا لبق نم هددحملا فئاظولا
 

	 : ماكحالا طابنتسا يف نییلوصالا جاھنم
 ىلا قلطنملا بھذملا مامال ةیھقفلا عورفلا رابتعا ساسا ىلع ينبملا : فانحالا جھنم-١
ً اردصم مھتمئا نع تلقن يتلا عورفلا ماكحا نولعجیف ةماعلا ةیلوصالا طباوضلا سامتلا

  اھیف مكحلا دنع اھوعبتایتلا لوصالا طابنتسال
 يلقعلا لالدتسالا ىلا لیملاو ھقفلا نع لوصالا دعاوق دیرجت ىلع موقی : نیملكتملا جھنم-٢
 ریغ نم متت عورفلا طباضو ھقفلل ةماعد نوكتل دعاوقلا طبض مھفدھف اذل ججحلا ىلع ءانب
  يبھذم رابتعا
 

	؟ يمالسالا ھقفلاب نوناقلا ةقالع
  : ةیلاتلا قئاقحلا لالخ نم حضتی يمالسالا ھقفلاو نوناقلا نیب طابترا نا
 
 عرشلا دعاوق لمشت يتلا ةیمالسالا ةعیرشلا نم ءزج يمالسالا ھقفلا نا : ىلوالا ةقیقحلا
	: ثالثلا يمالسالا
 مویلاو ھلسربو ھب نامیالاو ھتافصو ىلاعت هللا تاذب لصتیام اھعوضوم : ةدیقعلا دعاوقلا
  دیحوتلا ملع ااھتسارد لمحو  رخالا
 اھعوضومو ھنسحلا لئاضفلاب اھتیلحتو اھحالصاو سفنلا ةیكزت اھعوضوم : ةیقالخالا دعاوقلا

  فوصتلا وا قالخالا ملع
 ھقف ىمسیو سمخلاو جحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلاك تادابعلا اھعوضوم : ةیلمعلا دعاوقلا
 لئاسملا وا ةیلاملا تالماعملا وا ةیصخشلا لاوحالا قاطن يف ناك ءاوس تالماعملاو تادابعلا
  اااھریغو ةیئانجلا
  صوصخو مومع مھنیب يلاتلابو ھقفلا دعاوقلا هذھ لباقیو
 يف ناثحبی نینثالا نال ؛ تالماعملا ءزج يمالسالا ھقفلا نم ھعورف فلتخمب نوناقلا لباقیو
  . عمتجملابو هریغب ھتقالعو ناسنالا لامعا میظنت
 
 نوناقلاو ماعلا نوناقلا طباور عیمج لمشت .يمالسالا ھقفلا يف تالماعملا : ةیناثلا ةقیقحلا
 ناو مھنیب امیف دارفالا تاقالع عیمج اولوانت ةعیرشلا ءاھقفف ينوناقلا حالطصالا يف صاخلا
	   مھنیب امیف تامیسقتلا تفلتخا
  يمالسالا ھقفلا يف نینقتلا ةیلمعب ةدوصقملا يھ نیناوقلا هذھو
 



 میركلا نآرقلا يف اھماكحا مظعم دجوت نوناقلا نم عورف ةثالث نوك يف لثمتت : ةثلاثلا ةقیقحلا
 ھماكحا مظعمب ماعلا يلودلا نوناقلا كلذكو تاقفنو قالطلاو جاوزلاو ةیصخشلا لاوحالاك
	 اھوحنو دودحلاك يئانجلا ھقفلا كلذكو تادھاعملاو ملسلاو برحلاك
 هذھ لثم يف ىولبلا مومع وھ میركلا نآرقلا يف لیصافتلا ركذب عرشملا ةیانع يف ببسلاو
  اھرئاظن ىلع جرخیو ااھب قحلت ىتح تالاحلا هذھ لثم يف قباوس ءاطعاو ایاضقلا
 
 لیبس ىلع عیضاوملا ضعبل میركلا نارقلا يف تدرو نیناوقلا ضعب نا : ةعبارلا ةقیقحلا
	 كلذ نمو رصحلا
 ( : ھلوقو ) مھنیب ىروش مھرمأو ( : ىلاعت ھلوق يف ىروشلاب رمالا :ً الثم يروتسدلا نوناقلا-
  ) لدعلاب اومكحت نا سانلا نیب متمكح اذاو ( : ھلوقو ) رمالا يف مھرواشو
 نیدلا تابثاو ) دوقعلاب اوفوأ اونما نیذلا اھیاای ( : ىلاعت لاق دوقعلاب ءافولاك يندملا نوناقلا-
  ) هوبتكاف ىمسم لجأ ىلا نیدب متنیادت اذا اونما نیذلا اھیاای (: ىلاعت لاق
 امیف رظنلا ناعماو داھتجالا ةحسف يھو ىربك ةلالد ھیف امناو رصقلا ينعیال رصحلا اذھو
  ) ةحلصملاب طونم ةیعرلا ىلع فرصتلا ( جرح الو قیض ریغ نم نامز لك لھال حلصی
 
 ریغتف ناكمو نامز لكل ةدجتسملا لزاونلا بكاوی ھقفلا نكلو لماك نیدلا نا : ةسماخلا ةقیقحلا
	 صاخشالاو لاوحالاو تاینلاو دئاوعلاوةنكمالاو  ةنمزالا ریغتب ىوتفلا
 تادجتسمب يفت نا نكمی الو ةدودحم ةمولعم اھنوك يف ةینوناقلا دعاوقلا يف لاحلا كلذكو
 ىلع لیلد ریخ رخال تقو نم ءاغلا وا دییقت وا لیدعت نم هدجن امو تاعمتجملا تاروطتو رصعلا

  عقاولا تاءالمال باعیتسا نع دعاوقلا هذھ زجع
 لك يف رصعلا تابلطتمب يفت اھنا الا ةروصحم اھنوك نم مغرلا ىلع ةیمالسالا ةعیرشلا امنیب
  ناكمو نامز
 يننا ةجرد ىلا ادج عساو يمالسالا مكھقف نا ( : ھلوق يوبمف ذاتسالا قرشتسملا نع لقن امك
  ) مكنامزو مكدالبل ةقفاوملا ماكحالاو ةمظنالا ھنم اوطبنتست مل مكنا يف تركف املك بجعأ
 

 ةعیرشلا سیلو يمالسالا ھقفلا يف تالماعملا لباقی ھعورف عیمجب نوناقلا نا : صلختسن اذل
	 : ةیلاتلا بابسالل ةیمالسالا

  يمالسالا ھقفلا نم عسوأ ةیمالسالا ةعیرشلا-١
 وا ناریطلا نوناقك اھنم دجتسام الا يدیلقتلا نوناقلا عورف عیمج لمشی يمالسالا ھقفلا-٢
  ھیف ءاھقفلا ضوخ مدع ببسب ءاضفلا

 باتكلا اھیردصمب ةیمالسالا ةعیرشلا ناف رشبلا عضو نم ةیعضولا نیناوقلا تناك نا-٣
 لجو زع هللا يحو نم ةنسلاو
ْ 

ً الحم سیلو ھماكحا يف رابغ ال اذھف اھتلالد يف ةیعطق صوصن ىلع ينبم وھام ھنم ھقفلاف
ً اضرعم نوكی يذلا داھتجالا لبقیف اھتوبثو اھتالالد يف ينظ وھام اھنمو ةنراقملاو شاقنلل
	 . أطخلاو باوصلل
 
	ىدمو ھقفلا لوصأ ةسارد نم ضرغلا
  ھیلا ةجاحلا 

 تارقفلاو میقرتلاو بیوبتلا ةقیرطو داوملا ةغایصل ةبسنلاب ةینوناقلا ةعنصلا نم ةدافتسالا-١
 امیف اھریغ نم دیفتست اھنا الا نأشلا اذھ يف ةدئار ةعانص لثمت ةیھقفلا دعاوقلا تناك ناو
  اھدنع سیل



 عیرشتلا نا كلذ ةیعوضوملا ةیحانلا نم ةیعضولا نیناوقلا روصقو عیرشتلا ةمظع زاربا-٢
 نمو ةحیحصلا راكفالاو ءىدابملا مكح ىلا لوصولا يف ةیعضولا نیناوقلا قبس دق يمالسالا
  قحلا لامعتسا يف فسعتلا ةیرظنو ةیكلملا ةیرظن كلذ
ْ 

	



	 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
	؟ ماكحالا طابنتسال ةیلصالا رداصملا
 
 ھلآو ھیلع هللا لص - دمحم انیبن ىلع لزنملا باتكلا وھو : میركلا نآرقلا :ً الوأ
 دبعتملاو رتاوتلاب لوقنملا ناصقن الو ةدایز الب ھبترتو ھیناعمو ھظافلاب - ملسو
	. ھتوالتب
 : يسدقلا ثیدحلاو میركلا نآرقلا نیب قرفلا
 ماقم يفو - ملسو ھیلع هللا لص - لوسرلا ىلع هانعمو ھظفلب لزن میركلا نآرقلا
  زاجعالاو يدحتلا
 يدحتلا نمضتی الو - ملسو ھیلع هللا لص- لوسرلا ىلع هانعمب لزن يسدقلا ثیدحلا
  زاجعالاو
 

	: تاعوضوم نم میركلا نآرقلا ھنمضتیام
  قحلا داقتعالا ىلا ناسنالا ةوعد : اھفدھ دئاقعلا تایآ-١
 يصخشلا كولسلا بیذھت ىلا ناسنالاةوعد : اھفدھ ةماعلا بادآلاو قالخالا تایآ-٢
 ةلماعملا يف يعامتجالاو
 يف ةیھلالا ننسلاو ةیعرشلا نیزاوملا نمض رشبلا رییست :اھفدھ ماكحألا تایآ -٣
  عیرشتلا

 يسایسلا ماظنلا رییست : اھفدھ ةطلسلاو مكحلا يف ةینوناقلا ءىدابملا تایآ -٤
 ىروشلا أدبمك ةلادعلاو قحلا نیزاوم نمض يعامتجالاو
 ھیف يذلا صاصقلاك هریغ رجزو مرجملا عدر : اھفدھ ةیئانجلا تابوقعلا تایآ -٥
  عمتجملل ةایح
 دسافملاو ةیقلخلا لئاذرلا نم عمتجملا ریھطت : اھفدھ تابوقعلا تایآ -٦
  ةیعامتجالا
  : ةھباشتملاو ةمكحملا تایآلا مسقت
 ھیف ضومغ الو سبل الب دحاو ىنعم الا لمتحت ال يتلا تایآلا يھ : ةمكحملا تایآلا
 )) مایصلا مكیلع بتك (( : ىلاعت لاق وحن
 ىنعملاب دارملا هابتشال ىنعم نم رثكا لمتحت يتلا تایآلا يھو : ةھباشتملا تایآلا
 )) ملع ىلع هللا ھلضأو (( :ىلاعت ھلوق وحن
 
	: میركلا نآرقلا يف ةلالدلا ماسقا

  مزجلاب هانعم ىلع لادلا ظفللا وھو : صنلا ةلالد -١
  فالخ لبقی ال ةیعطق : ھتجح
  تمرح ظفل ) ریزنخلا محلو مدلاو ھتیملا مكیلع تمرح ( : ىلاعت ھلوق الثم



 ھیناعم دحا ىلع ھتلالد نا الا ىنعم نم رثكأل نمضتملا ظفللا وھ : رھاظلا ةلالد -٢
 ىنعملاب عطقلا دیفی : ھتجح هریغ نم رثكا نھذلا ىلا ردابتملا وھو هریغ نم ىوقأ
  دارملا
  ) اوداطصاف متللح اذاو ( : ىلاعت ھلوقً الثم
 -٣ نالمتحم بوجولاو بابحتسالا نا عم مارحالا نم لالحالا دعب دایطصالا ةحابا
 ىوقأ روھظ امھدحأل نكی ملو ىنعم نم رثكأ لمتحی يذلا ظفللا وھو : لمجملا ةلالد
  رخآلا نم
  مكحلا ىلع لدت ةلالد وا ةنیرقب حجرم رھظ اذا الا ةینظ : ھتجح
  : میركلا نآرقلا نم ماكحالا طابنتسا يف فالتخالا بابساف اذل

  ىنعم نم رثكأ میركلا نآرقلا ظافلأ ضعب ددرت-١
  ) ءورق ةثالث نھسفناب نصبرتی تاقلطملا ( : ىلاعت ھلوق يف ءورق ةملكً الثم
  يزاجملا ىنعملاو يقیقحلا ىنعملا نیب ظفللا ددرت-٢
  ) ضرالا نم اوفنی وأ ( : ىلاعت لاق "الثم
  داسفلا اھیف بكترا يتلا ضرالا نم جارخالا : يقیقحلا ىنعملا : يفنی
  نجسلا : يزاجملا ىنعملا

  يعرشلا ىنعملاو يوغللا ىنعملا نیب ظفللا ددرت-٣
  )... مكتانبو مكتاھما مكیلع تمرح ( : ىلاعت لاق :ً الثم
 ً اقلطم لجرلا ءام نم ةدلوتملا يھ : ةغل تنبلا
  عورشم ھجوب ھئام نم ةدلوتملا يھ :ً اعرش تنبلا

  ٍناعم ةدع نیب ةطبارلا ةملكلا ددرت-٤
 ضرالا يف نوعسیو ھلوسرو هللا نوبراحی نیذلا اوءازج امنا ( : ىلاعت لاق :ً الثم
 ضرالا نم اوفنی وأ فالخ نم مھلجراو مھیدیأ عطقت وأ اوبلصی وأ اولتقی ناً اداسف
(  
 عیونتللو ةرات رییختلل يتأت يھو )وأ( ةملكب ضعب ىلع اھضعب ھبكرم ظافلالاف
 . ىرخا ةرات عیزوتلاو

................. 
	: امھ نیقیرط ىلع متی ماكحالل میركلا نآرقلا نایب

 كرتام فصن مكلو ( : ىلاعت لاق ثیراوملا تایا الثم صیصنتلاب مكحلا نایب-١
 مكل نكی مل نا متكرت امم عبرلا مكلف دلو نھل ناك ناف دلو نھل نكی مل نا مكجاوزا
  ) نید وا اھب نوصوت ةیصو دعب نم متكرت امم نمثلا نھلف دلو مكل ناك ناف دلو
 اونما نیذلا اھیای ( : ىلاعت لاقً الثم ملعلا بجویام ىلا ةلاحالاب مكحلا نایب-٢
 هللا ىلا هودرف ءيش يف متعزانت ناف مكنم رمالا يلواو لوسرلا اوعیطاو هللا اوعیطا
  )... رخالا مویلاو �اب نونمؤت متنك نا لوسرلاو
 ةنسلا ىلا عوجرلا دعب الا میركلا نآرقلا يف ماكحالا ةفرعم نكمی ال نیقرطلا الكو
 (و ) دوقعلاب اوفواو ( ً:الثم ھنع ءانغتسالا نكمی ال تالیصفت نم اھل امل ةیوبنلا
  ) ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعت

.................. 



	 : لھ ىمسی اذام ىلاعت هللا نم ىنعملاو لوسرلا نم ظفللا ناك اذا / لاؤس
  میرك نآرق-
 )باوجلا( يسدق ثیدح-
 يوبن ثیدح-
ْ 

	



 ثانياً : السنة النبوية/  / المصادر االصلية  2م

 الدكتوره عنود مدلول سبهان  

 

 تعريف السنة لغة واصطالحا   المحور االول :

  ې  ې چنها : السٌرة والطبٌعة والطرٌقة ، والطرٌقة هً الموافقه لهذا المدلول قال تعالى : لسنة لؽة : له معان عدة ما  

، أي طاااااارا قهذ ، واذا  ٦٢النسااااااا :  چ   ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئوئ  وئ  ەئ  ەئ      ائ  ائ  ى  ى  ې

  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ چنساابا الااى ا تعااالى فهااً بمعنااى :  ومااه واماارو ونهٌااه ومنااه قولااه تعااالى : 

 ٢٦األ زاب:  چ   جئ  ی  ی    ی

ل الرسول صلى ا علٌه وآله وسلذ : )) من سن سنة  سنة فله اجرها وآجر من عمال بهاا الاى ٌاوذ القٌاماة ومان ومنه قو

 سن سنة سٌ ة وان علٌه وزرها ووزر من عمل بها الى ٌوذ القٌامة ((  .

 ل الشرٌعة ( ) ماٌستند من األ واذ الى أصوالفقها  :  أصطالحفً السنة 

 اختلؾ مدلولها على ثالثة ارا  هً : االصولٌٌن : وفً اصطالح 

 من قول أو فعل أو تقرٌر فً مقاذ التشرٌع . -صلى ا علٌه وآله وسلذ -الرأي االول : ماصدر عن النبً 

 . الص ابة رضً ا عنهذ من قول أو فعل أو تقرٌرعن و -صلى ا علٌه وآله وسلذ  -: ما صدر عن النبًٌ الرأي الثانً

 . ذ السالذ من قول أو فعل أو تقرٌرعلٌهاالماذ المعصوذ عن و-صلى ا علٌه وآله وسلذ  -ماصدر عن االنبً:الرأي الثالث

 

 النبوية أنواع السنة محور الثاني : ال

: سوا  وان لفظاً أو وتابة أذ أشارة مثالً : قول الرسول )) انما االعماال بالنٌااا (( وقولاه )) السنة القولية النوع االول : 

 ال ضرر وال ضرار فً االسالذ (( .

رٌع وصاالته ووضاو ه او ترواه وهً االفعال التً صدرا من النبً وٌقصد بها بٌان التشا النوع الثاني : السنة الفعلية :

 لالذان واالقامة فً النوافل .

وهً تقرٌر النبً لماا ٌصادر عان ؼٌارو بساووا أو موافقاة أو است ساان ماع تموناه مان  النوع الثالث : السنة التقريرية :

 الردع سوا  وان فً  ضور النبً اذ فً ؼٌبته .

 

 

 

 



 لكريم لقرآن اية للسنة النبوية في ام الوظيفالمحور الثالث : االقسا

ال ٌ ال ماال امار   )) –ا علٌه وآلاه وسالذ صلى –لما ورد فً القرآن الورٌذ قال الرسول القسم االول : السنة المؤكدة 

  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ چ مسلذ اال بطٌب نفس (( تؤود قوله تعالى :

 ٦٢النسا :  چ  ڍ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  چ   چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ

وموض ة لماا ورد فاً مجمال القارآن الوارٌذ وبٌاان عادد الروعااا الصاالة والوٌفٌاة ومقادار القسم الثاني : السنة المبينة 

 الزواة ون و ذلك .

))   -ٌه وآله وسلذصلى ا عل : -فهً تدل على  وذ سوا عنه القرآن الورٌذ مثالً : قوله القسم الثالث : السنة المؤسسة 

 ٌ رذ من الرضاع ماٌ رذ من النسب (( .

 

 المحور الرابع : أقسام الخبر في السنة النبوية 

الفقها  بال دٌث المسند أو المتصال الساند ،  تصلٌن وا د عن وا د باسما هذ ٌسمٌهان الخبر ال اوً للسنة ان وان رواته م

عان رجال أو عان بعا   وان وان رواته منقطعٌن بمعنى ان سلسالة الارواة لاذ ٌاذوروا او عبار عناه بلفاظ مابهذ وا ن ٌقاول

 اص ابنا سماو الفقها  بالخبر المرسل أو المنقطع .

 فالخبر المسند ٌقسذ الى :

المتواتر : وهو ما رواو جمع عن جمع ت ٌل العادة فً تواط هذ على الوذب مان زمان النباً الاى وقتناا ال اضار  -1

 فً جمٌع طبقاته وٌتنوع الى : 

 : )) انما االعمال بالنٌاا ((  -ا علٌه وآله وسلذصلى  –تواتر لفظً : مثالً قوله 

 و تواتر معنوي : مثالً )) من وذب علً متعمداً فلٌتبوا  مقعدو من النار (( 

 ة النوعان : ٌفٌد القطع والٌقٌن والغ تجوز مخالفته ٌ ج

ٌفاو  الثالثاة ماع عادذ -ا علٌاه وآلاه وسالذصالى  –ل المشهور : أو المستفٌ  هو ما رواو جماعة عن الرساو -٦

 بلوؼهذ  د التواتر 

 ٌته : ٌفٌد الٌقٌن وٌخصص عموذ القرآن الورٌذ وٌقٌدو . ج

 اآل اد : هو مالذ تبلػ  د التواتر ولو فً طبقة من طبقاته  -3

 اذا لذ ٌون له ذلك . الظن القطع اذا وان له قرا ن وٌفٌد  جٌته : ٌفٌد 

 

 ) العقل ، البلوغ ، االسالذ ، الضبط ، العدالة (  التً ٌشترط توفرها بالراوي هً : والصفاا

 

 المحور الخامس : طريقة استنباط الحكم من الكتاب والسنة 

 وص اللفظٌة المتنوعة فً العلوذ الشرعٌة من خالل امرٌن هما : ٌتذ دراسة النص

 األمر االول : دراسة السند : وتدور  ول معرفة ص ة أو خط  نسبة النص قا له .

 االمر الثانً : دراسة المتن : وتدور  ول معرفة مدلول النص أي : المضمون  ، وتتذ من خالل : 

تب ث  ول الت ود من سالمة المضمون الذي ت توٌه ألفااظ الانص مان أن ٌواون قاد وقاع  دراسة تحقيق المتن : -1

 فٌه الخط  والت رٌؾ فً الزٌادة والنقصان والتؽٌٌر والتبدٌل وما شاولها .

 اول : االول :   ٌاث وصالنا ساالماً مان الزٌاادة والنقصاان وٌادور الب اث لمتن في القررآن الكرريمطريقة التحقيق ل 

ضبط ولماته والت ود من عدذ وقوع الخط  أو الت رٌؾ فٌه بسبب االستنساخ والطباعة .والثانً :  ول تعٌٌن الص ٌح 



أو االصح من وجوو القرآ اا المختلفة فً بع  آٌاته الورٌمة والتً تؽٌٌار معناى الاذي ت ملاه اآلٌاة : وماا فاً قولاه 

﮴  ﮵     ۓھ  ھ  ے  ے   ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ   ڻ  ڻچ تعالى :  ﮳   ﮲   ۓ  

تخفٌؾ الااذي ٌعطااً ،  ٌااث قاارأا ) ٌطهاارن ( بااال ٦٦٦البقاارة:  چ﮿        ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮸﮶  ﮷

من ال ٌ  ، فعلى قرا ة االؼتسال معنى ظهورها فً معنى النقا  من دذ ال ٌ  ، وبالتشدٌد الذي ٌعطً ظهور فً 

 .التخفٌؾ تعطً  وذ جواز الوطى  قبل الؽسل وعلى التشدٌد المنع من الوطى  قبل الؽسل 

الب ث عن الرواٌاا المختلفة فً وتب ومصادر ال دٌث ومقارنة بعضها مع لمتن في السنة النبوية طريقة التحقيق ل

 -ا علٌه وآلاه وسالذصلى –قال  مثالً :االصح منها وونه ٌؤثر فً اختالؾ ال وذ  بع   تى ٌنتهً الى الص ٌح أو

جدد روي بالجٌذ المعجمة وتعنً : تنسٌذ القبر ، وروي ، من  أو مثل مثاالً فقد خرج عن االسالذ ((من جدد قبراً : ))

) من خدد ( بالخا  المعجمة وتعنً ش  القبر ، وتعنً : جعل القبر المدفون فٌاه مٌاا  قباراً لمٌاا آخار ، لاذا اختلاؾ 

 ال وذ بنا  على اختالؾ المعنى .

فاال خاالؾ باٌن القارآن والسانة فاً دراساة داللاة الماتن  تب ث  ول معرفة معناى الانص . المتن :دراسة داللة  -٦

  وٌتنوع الى :

من معنى وا د لون داللتاه علاى هو داللته على اوثر  داللة ظاهر :، و وا د  هو داللته على معنى داللة نص :

 ا د معانٌه أقوى على المعانً اآلخرى 

 چ    ں   ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ   گ     گ  ک  ک   ک     ک  ڑ  ڑ چتعااالى :  وقولااه 

)أبداً ( دل داللة نصٌة على  رمة قبول شهادة القاذؾ اال ان ٌ تً باربعاة شاهدا  وهاً علاى وجاه الت بٌاد ،  ٤النور: 

 واالستمرار .

 : )) الم رذ اذا تزوج وهو ٌعلذ انه  راذ علٌه لذ ت ل له ابدا ((  -ا علٌه وآله وسلذ صلى  –ووقوله النبً 

شارٌفة عاادذ  لٌاة الماارأة علااى الم ارذ الااذي تزوجهاا فااً  الااة ا رامهاا وهااو ٌعلاذ ان الاازواج  الااة فادلا الرواٌااة ال

 اال راذ  راذ علٌه الن ولمة ) ابداً ( نص فً االستمرار والت بٌد . 

 

 



 المصادر التبعية / 2ج
 اإلجماع ( دليل اواًل : )

 يعد االجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع باالتفاق ،فما ماهيته :
 :لاالخاار :  العاازم لالتصااميم تااال تعااالم:وو فاااجمعلا اماار(م لشاار(ا (م    االجماااع ل اال : لااه معاااين همااا

اتفاااق جميااع المجت اادين ماان الم اارمين فااص رصاار ماان العصاالر بعااد  ، أي :االتفاااق لهاال الم صاالد هاااا 
 . لفاة الر لل ص ررم ح(م شررص اجت ادي

 ف د ذ(ر له ردة تعاريف  صلاحاما فص اال
 مذهب الحاابرل لالظاهريل فص رلايل  –رضص اهلل را م  –اجماع الصحابل  -1
 اجماع اهل المديال دلن غيرهم مذهب المال(يل لمن تابعه . -2
 تلل الزيديل .  –صرم اهلل رريه لآله ل رم  –اجماع رترة الابص  -3
اتفاق المجت دين من االماميال فاص (ال العصالر ررام ح(ام شاررص بشارل ان ي(شاف ران تالل المعصالم  -4

  لهل مذهب االماميل ، لال(شف يتم من خال اال ت را  بالتحصيل ، أل بالا ل من ف يه الم آخر .
 : أر(ان االجماع اربع هص 

 ااع اد االتفاق بين المجت دين من الم رمين ليشترل ل ذا الر(ن :لاًل : أ
  ان ي(لن مجت د لالمجت د هل من يمترك ال درة ررم اال تابال لالتعريل -1
 ان ي(لن المجت د م رمًا فا تيمل التفاق اهل االديان االخرى -2
  اتل ردد المجت دين ثاثل ليصح الاق لفظ الجمارل رري م -3
  تعرق االاع اد ررم ح(م شررص اجت ادياايًا: ث

االح(اام الثابتاه ، أل ب الم ادرات الشارريل الن م اتادها الادليل ال امعصمتعر ال بردم لتلع االجمااع لامالر الفيخرج 
 . االح(ام الع ريل لالر ليلل  بدليل تلعص

احاادهم ال ياع ااد االجماااع فااا ي(االن تح ااق االتفاااق بااين جميااع المجت اادين فاااذا خااالف بعاا  المجت اادين ال ثالثااًا : 
  حجل شرريل لخالف م االماميل لالمال(يل بعدم اشترال اجماع (ل المجت دين

 -صارم اهلل ررياه لالاه ل ارم -لتلع االتفاق فص رصر من العصلر ررم الح(م الشررص بعد لفاة الر لل رابعًا : 
  ل اليشترل :

  ع ال يجلز الرجلع راهاا را  رصر المجت دين الن مالتع رريه اجما -1
 لال يشترل اتفاق (ل المجت دين فص جميع العصلر الن ذلك يؤدي الم ا تحالل تح ق االجماع -2

 : االاع االجماع 
اجماع صريح : لهل اتفااق المجت ادين فاص رصار ررام ح(ام شاررص اجت اادي بالن يبادي (ال ماا م  -1

  لي مم باالجماع الح ي ص  رأيه صراحل فص ح(م اللاتعل ب لل ال فعل يصدر ملاف ته رريه
االجمااع ال اا(لتص : هال اباادا  بعاا  المجت ادين آرا  اام صاراحل فااص لاتعاال معيااه لي اا(لت الباااتلن  -2

دلن اا(اااار ال ملاف ااال بعاااد ررم ااام ب اااا لمضااام لتااات دلن لجااالد خااالف ال احااال  مماااا تماعاااه مااان 
  ي مم باالجماع االرتباري:  المخالفه

 : لتااد يعتمااد رراام م ااتاد لرح(اام المجمااع ،  لعااص ال تجاالز مخالفتااهيعااد االجماااع دلياال ت حجياال االجماااع
م تاد ظاص : (خبر اآلحاد ل د الذرا ع لاحلها مان االدلال أل  م تاد تلعص : ال(تاب لال ال رريه اما :

 ......،،،،،،،،،،،،، التبعيل



 يعد المصدر الرابع من مصادر التشريع ::  ثانيًا : )دليل العقل (
  دليل الع ل : ال مايعرف بالتح ين لالت بيح الع ريان ☀

 لال بيح : هل ادراك الع ل ااه تبيح يح(م بعدمه . فالتح ين : هل ادرآك الع ل ااه ح ن يح(م بلجلب فعره .
  ح(م االختاف بالح ن لال بيح راد الف  ا 
الا اا مان االح(اام التاص ال يختراف  راد االماميل لالمعتزلال الراذان ذهباا الام ان التح اين لالت بايح ر رياان -

 رري ا جميع ر ا  العالم حتم من الدين لالشرع له .
لخاااالف م االشااااررة لالتاااص ذهبااات الااام ان التح اااين لالت بااايح شاااررص لان الع ااال ال يااادرك ح ااان االفعاااال  -

 لتبح ا اال باال تعاال بح(م الشرع .
 : بس صاحبه رن ذميم ال لل لالفعل .الع ل : ل ل الحبس لالماع ; الاه يح تعريف دليل الع ل 

 دليل الع ل اصلاحًا : (ل ح(م ر رص يتلصل به الم الح(م الشررص .
  : هات ام
 دليل ر رص اظري : لهل مايعرف بالف(ر لالاظر (العرلم الرياضيل لاالرت ادات احل  

 ح(مه /// يرزم الف م ف ل. االرت اد بلجلد اهلل تعالم لصفاته لأفعاله.
 ح(مااه  رمراص : لهاص االمالر التاص يح(ام الع ال برازلم ان يفعراه االا اان (العادل لتارك الظرام دليال ر راص

 /// يرزم بلجلب العمل .
 : تصايف االح(ام الشرريل بين الع ل لالشرع الم 

  اح(ام م تادها الشرع اصًا :::(الصاة لالصيام لحرمل ال يبل لشرب الخمر ☄
 ح(م الع ل تابع لرح(م الشررص من جلاز لردمه .ح(مه : ال يتدخل الع ل بح(مه لااما 

االح(ااام التابعااال لح(اام الع ااال بمفاارد  ::: (الم ااات بات الع رياال ،اي : يح(ااام الع اال م ااات بًا راان ح(ااام  ☄ ☄
  الع ل يرى تبح الظرم ليرزم العبد باجتاابه الشرع احل :

 .  ح(مه : يرجع الم ح(م الع ل باالمآل ليرى ح ن العدل ليرزم العبد بفعره  لا  (ان شرع ام ال فص االمر .
 االح(ام التص يدر( ا الع ل باال تعااه الم الشرع :: (لجلب الحج ☄ ☄ ☄

فالح(م مشاترك شاررًا لر اًا الدا  ماا اك   لالشرع يلجب ح(م الحج لرم تلاع فالع ل يلجب ت ي ل م دمات الحج
 الحج

 ف دة م دم ررم جرب المصرحلا ا ه :::درى  الم:  التازم بين ح(م الع ل لالشرع  
  لفص حال التعار  بين مف دتين ال ضررين

ال اادف : ازالاال الضاارر فااص تعااار  االماالر فااص (االن ان ،  الاتيجااه : المف اادة االتاال م دماال رراام المف اادة اال(باار
 مثًا : ح(م حياة المرأة الحامل بين خلرين:،  المصرحل العامل م دمل ررم المصالح الخاصل

  الجاين لتتره حفاظ ررم حيات ا اما اج ا  
  االختيارات الملرحل هص :ل  لاما ردم االج ا  لتعري  حيات ا لرخلر ???

  ترك الحالل لالضرر يرحق االم لالجاين -1
  يح(م ردم االج ا  حفاظ ررم حياته لالتضحيل بحياة االم -2
  اضحص بالجاين لمصرحل حياة االم الا ا االهم ... -3

لرتازم بين الشرع لالع ل : ان الشرع ي(لن ررل لح(م الع ل ل صلر الع ل رن ادرآك المصرحل الشرريل الخاصل 
 ********بالتلفيق لابص اال(ارم           فص اغرب االحيان .



 االدلة التبعية /2/ج5م

 و دليل المصمحة المرسمة ( القياس دليل ) 

 القياسدليل :  رابعا  

اثبةةةةةذ   صةةةةةم ارصةةةةةل  ةةةةة  ال ةةةةةا    هةةةةةو و صةةةةة   ذ    التقةةةةة قا   لةةةةةذا الرةةةةة     ا لةةةةة ا  لغةةةةة     
 ررتااصهمذ    عل  ال صم 

 :أركان القياس 

ألن األصةل هةو  مةذ صةذن  مرب  به صذلخما  إنه  صةل للنبقة  األول  األصل  وهو  م ل ال صم ال
 تبسذ  منه وما و ا  إلقه  وه ا إنمذ قت قق    م ل ال صم المققا علقه  و المربه به  صم ال ا  مق

ا  والخمةةةا  صةةةل  ألن صذلنبقةةة    إنةةةه  ةةة الثةةةذن   ال ةةةا   وهةةةو  الم ةةةل الةةة م لةةةم قةةةن  علةةة   صمةةةه
وهةو ؛ ألن ال ا  هو الم تقا إل  غقا  والما و  إلقه  وه ا إنمذ قت قق علة  الم ةل  الجمقع مسصا

النبق ؛  قة  إنةه مقةقا علة  الخمةا ومرةبه بةه بوجةه رةبه  وهةو االسةصذا   لةور الخمةا لمةذ عا نةذ 
  صم النبق  

وقنبغةة   ن قصةةون هةة ا الوصةةر  نةةذهاا  من ةةب ذ   العلةة   وهةة   الوصةةر المعةةار لل صةةم الثذلةة   
تقةذ  وار خةذا مجذوزا   مرتم   عل  معنة  منذسةل لل صةم صذالسةصذا بذلنسةب  لت ةاقم الخمةا  وارل

 بذلنسب  لت اقم الُبا  والسال  بذلنسب  لق ع الق  وهص ا 

الاابع   صم األصل  وهو  ال صم الراع  ال م وا  به ن  من صتةذل  و سةن    و إجمةذ   وقةاا  
إثبذ  مثله    ال ا  ص ام  الخما؛  إنذ  ثبتنذ مثله  ة  ال ةا  وهةو النبقة   و  امة  الابةذ  ة  الُبةا  

 ثبتنذ مثله    ال ا  وهو  األاز  و ال اة  إنذ ل   

 م   ن الققذا  لقل من األ ل  الراعق  المعتباة الثبذ    صذم رةاعق ؛ الجمةذ     الققذا جق  *
صل  اهلل علقةه  - ق  معذ  وهو   ن الاسول  بقذنه   عل   لك  -ا   اهلل عنهم  -الص ذب  

لمةةذ بعةة  معةةذ ا  إلةة  الةةقمن لذ ةةقذ  لةةذل  ع صقةةر تق ةة  إن عةةا  علقةةك ل ةةذ   ع   -وسةةلم وآلةةه 
ع  ةإن لةم تجة  ع  لةذل  بسةن  اسةول اهلل  لةذل  ع  ةإن لةم تجة  ع  لةذل   جتهة  لذل  بصتذل اهلل  لذل  



علة   لةك  وهة ا قة ل علة  جةواز  خة   -وسةلم وآله صل  اهلل علقه  -ا ق  ور آلو   صوبه النب  
األ صةةذم عةةن  اقةةق ارجتهةةذ   والققةةةذا نةةو  مةةن  نةةوا  ارجتهةةذ    قصةةةون الققةةذا  لةةق   مةةن   لةةة  

 الرا  

  نوا  الققذا  

 ور    الققذا منصو  العل    هو  قمةذ نة  الرةا  علة  علة  ال صةم    قة وا ال صةم مة اا علتةه 
ل صةةم بصةةل وجةةو او وعةة مذ    مثةةذل   نةة  الرةةا  علةة   امةة  الخمةةا ل سةةصذا   لةة ا ال ةةذق هةة ا ا

 مذقسصا ارنسذن خماا   و غقا خما   رن العل  تعمم ال صم  

ثذنقذ  لقذا مستنب  العل    هو مذ قبن  علة  العلة  المسةتنب   مةن لبةل ال ققةه والتة  قتوصةل القهةذ 
 وقتم ه ا النو  من خ ل  لننا ل اعمذل اخ ل  جتهذ    و من خ ال ققه من 

  صول ال ققه بعل  ال صم قققنذ   -1
 ان ق صل ال ققه بذل صم استبذ ذ   -2

ثذلثذ    لقذا األولوق    او مذقسم  بم هوم الموا ق   و تنبقه الخ ةذل وهةو اثبةذ  ال صةم المن ةوق 
 به لغقا  المسصو  عنه لقوة وجو  العل   قه  و لر تهذ وهو  

 قه بذرلل عل  األصثا التنب -1
 التنبقه بذرصثا عل  ارلل  -2

اابعذ    الققةذا العا ة     و مذقسةم  بتنقةقم المنةذ   م   تهة قل العلة  وتخلقصةهذ مممةذ ل ةق بهةذ 
 من الزوائ  للوصول ال  العل  الت  علق علقهذ ال صم    قثب  ال صم    ال ا  صثبوته    ارصل

  نوا  العل   

 المنصوص   العل  المعلوم  -1
 العل  المننون   -2

 

 



 المصالح المرسمة : الدليل الخامس 

تبةةةةةذ  هةةةةو ا) واصططططً:حا :  اال سةةةةذ     ةةةة و  لةةةةل االصةةةة م   و المصةةةةل     لغةةةة  المصةةةةذلم   
وهةو  ذرستصة م   هةو )   م ةا (   و   ةع من ع جلل  )ه  :والمصمحة   (المصل   الماسل 

   ( اتبذ  المصل   الماسل  من جلل من ع   و   ع م اة من غقا  ن قره  لهذ  صل راع   

ان هةةةةة   القذعةةةةة ة لذئمةةةةة  علةةةةة   سةةةةةذا ارستصةةةةة م المبنةةةةة   ةةةةة   ةةةةةذل  إجمطططططاال : دليلمعنططططط  الططططط
تعةةةةةةذا  م سةةةةةة تقن   والمصةةةةةةل   تقت ةةةةةة   ةةةةةة   لةةةةةةك ال ةةةةةةذل  تقةةةةةة قم المصةةةةةةذلم المعتبةةةةةةاة رةةةةةةاعُذ 

 ل ا  الم س ة العنقم  بذلخ ق   منهذ 

 قةةةةة  ال ةةةةة   ستصةةةةة  ذ  بعةةةةة  تن للمةةةةةذل المسةةةةةاوق  ةةةةةمذن السةةةةةذاق  ختلةةةةةر ال قهةةةةةذ   ةةةةة  :مسططططط لة 
 عل  الن و التأل   

  ولةةةة  صةةةةذن مثلقةةةةذ     و  ةةةةمذن لقمتةةةةه  جةةةةذ  المةةةةذل المسةةةةاوق الةةةة  مذلصةةةةه ا اوهةةةةو اا  :لضططططمانا
     مذن السذاق عل  ث ث   لوال وه  صمذ قأت    ختلر 

؛ أللتصةةةةةذا ال ةةةةة  عةةةةة م وجةةةةةول ال ةةةةةمذن م لقةةةةةذ    وهةةةةة ا مةةةةةذ  هةةةةةل القةةةةةه ال ن قةةةةة القطططططول االول:
صةةةةل   –علةةةة  الق ةةةةع  ون زقةةةةذ ة ال ةةةةمذن علقةةةةه  وهةةةة ا مةةةةذ اص تةةةةه السةةةةن  النبوقةةةة  عةةةةن الاسةةةةول 

    )) ر قغام السذاق ا ا  لقم علقه ال  (( -وسلموآله اهلل علقه 

 ةةةةةمذن المةةةةةذل المسةةةةةاوق التةةةةةألر   ا صةةةةذن السةةةةةذاق موسةةةةةاا مةةةةةن ولةةةةة  السةةةةةال  القطططططول ال:طططططان  : 
القةةةةه المذلصقةةةة  ؛ لعةةةة م تغلةةةةقن العقةةةةذل بإققةةةةذ  عقوبتةةةةذن مةةةةع  الةةةة  ولةةةة  الق ةةةةع   وهةةةة ا مةةةةذ  هةةةةل

  اعسذا    ل ع الق    و رغذل  مته بذل مذن 

     قجةةةةةةةذل ال ةةةةةةةمذن م لقةةةةةةةةذ    وهةةةةةةة ا مةةةةةةةذ  هةةةةةةةةل القةةةةةةةه الرةةةةةةةذ عق  وال نذبلةةةةةةةة القطططططططول ال:الطططططططط  
م تجةةةةةةقن   بةةةةةةأن صةةةةةةل عقةةةةةةذل وجةةةةةةل لبسةةةةةةبل لةةةةةةذئم ب اتةةةةةةه    ةةةةةةذلق ع ثبةةةةةة  بسةةةةةةبل   ارمذمقةةةةةة  و 

 -ارعتةةةةة ا  علةةةةة   ةةةةةق اهلل تعةةةةةذل    وال ةةةةةمذن وجةةةةةل بسةةةةةبل اعتةةةةة ا  علةةةةة   ةةةةةق العبةةةةة    لقولةةةةةه
 (عل  الق  مذ  خ    ت  تؤ قه (   ))-وسلموآله صل  اهلل علقه 

 

 



 أنواع المقاصد : 

 ةةةةةةاواقذ    والتةةةةةة  ارةةةةةةتمل  علةةةةةة  ت اقمهةةةةةةذ جمقةةةةةةع الملةةةةةةل   صةةةةةةون ر ققةةةةةةوم ال قةةةةةةذة ال -1
  ( لعقل ا –النسل  –المذل  –العا   –الن ا  –ب ونهذ وهن ) ال قن 

 ال ذجقذ    هو مذق تذج القهذ النذا  ون ان قصونون م  اقن القهذ   -2
الت سةةةةةةةقن    هةةةةةةةو مةةةةةةةذ رققةةةةةةةع مولةةةةةةةع ال ةةةةةةةاوام  و ال ةةةةةةةذج  وانمةةةةةةةذ مولةةةةةةةع الت سةةةةةةةقن  -3

 والتزققن   

 ختلةةةةةةر  ةةةةةة   جقتةةةةةةه  هةةةةةةو  جةةةةةة  عنةةةةةة  المذلصقةةةةةة  وال نذبلةةةةةة   جقةةةةةة  المصةةةةةةذل   الماسةةةةةةل    
 خ ر ال ن ق  والرذ عق  ار مذلق   بققو  و واب    

 























































  الرابعة المرحلة

 الفقة اصول

 النهً داللة/ الثانٌة المحاضرة

 اذا عبدا   ٌنهى الذي أرءٌت: )  تعالى قال الشًء عن الزجر:  لغة النهً

 ( صلى

 :  الحرمة فً عرفا   ظاهرة وهً

 تاركه ٌثاب بحٌث وااللزام الحتم وجه على الترك الشارع طلب ما هو

 وٌالم فاعله وٌعاقب

 (  بالحق اال هللا حرم التً النفس تقتلوا وال: )  تعالى قال النفس قتل:  مثال  

 : الحرام اقسام

 تعالى قال كالزنا لذاته قبٌح النه ؛ ابتداء الشارع ماحرمه:  لذاته محرم@

 ( سبٌال وساء فاحشة كان انه الزنى تقربوا وال:) 

 قال الربوي كالبٌع مشروع غٌر بوصف مااقترن اي:  لغٌره محرم@@

 (  الربا وحرم البٌع هللا واحل: )  تعالى

.... 

 عند ،والمشهور الفعل عن الزجر تفٌد هٌئة كل وهً:  النهً صٌغة

  الفعل ترك فً لكن الطلب على تدل كاالمر انها االصولٌٌن

 (سكارى وانتم الصالة التقربوا: ) تعالى قال الناهٌة ال صٌغة-١

 (الربا وحرم البٌع هللا واحل: ) تعالى قال التحرٌم-٢

 (الزور قول واجتنبوا:)  تعالى قال واترك اجتنب-٣

 قتل فكانما فساد او نفس بغٌر نفس قتل من: ) تعالى قال الخبرٌة الجملة-٤

 (جمٌعا   الناس



............. 

 خالفه ومن الذهن الى المتبادر النه دائما   التحرٌم على ٌدل:  النهً داللة

  لمعصٌته علٌه ٌعاقب

  الخمر شرب عن النهً: مثال  

......... 

  عنه المنهً تحقٌق شروط

  ٌطاق ال بما تكلٌف ال الن للعبد مقدورا   عنه المنهً الفعل ٌكون ان -١

 بالنٌات االعمال الن االمر الجتناب النٌة-٢

 الساهً او للنائم ٌقال فال االجتناب حٌن النهً الى ملتفتا   العبد ٌكون ان-٣

  الحرام اجتنب انه

 توفر لعدم الزنا اجتنب فلو متوفرة الحرام ارتكاب اسباب تكون ان-٤

 طاعة تحتسب ال اسبابه

........... 

 : النهً داللة

 الفساد تقتضً النهً داللة-١

  األمر مع اجتمع اذا النهً داللة -٢

  العٌد ٌوم وصوم المغصوبة االرض فً الرجل صالة:  مثال  

......... 

  بالتوفٌق









  ةعبارلا ةلحرملا
 ھقفلا لوصا
  دیقملاو قلطملا/م
 ☑ً:الوا
  ھسنج يف عئاش درف ىلع لدی صاخ ظفل وھ : قلطملا��
 ) اسآمتی نا لبق نم ةبقر ریرحتف (: ىلاعت لاق : لاثم
 ةنمؤم ریغ وا ةنمؤم اھنوكب دیقت مل ةقلطم ةبقرلاف : ةلالدلا ھجو
 هدییقت ىلع لیلد مقی ملام ھقالطا ىلع مكحلا يرجی قلطملا رھاظ : قلطملا مكح
 ةیالا صنب رادقم نودب ةقلطم ةیصولاف ) نید وا اھب ىصوی ةیصو دعب نم ( : ىلاعت لاق : لاثم
 ثلثلاب اھدییقتب ص لوسرلا نع درو امب ةدییقو

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡  
 :ً☑ایناث
  ھعویش نم للقی دیقب دیقم صاخ ظفل وھ : دیقملا��
 )ةنمؤم ةبقر ریرحتف ( : ىلاعت لاق : لاثم
  نامیالا فصوب ةدیقم ةبقرف : ةلالدلا ھجو
  دیقلا كلذ كرت ىلع لیلدلا ماق اذا الا دیقملا ظفللاب لمعلا بوجو : دیقملا مكح
  )اسامتی نا لبق نم نیعباتتم نیرھش مایصف دجی مل نمف ( : ىلاعت لاق : لاثم
  عباتتلاب نیدیقم نیرھش موصب ةیالا هذھ تبجوا : ةلالدلا ھجو

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡  
  ☑: ةلأسم
 ؟ دیقملا ىلع قلطملا لمحی ىتم
 : ةیلاتلا تالاحلا يف دیقملا ىلع قلطملا لمحی/ باوج��
  ببسلاو مكحلا يف دیقملاو قلطملا داحتا��-١
  قلطم مدلاف )...ً امدلاو ھتیملا مكیلع تمرح (: ىلاعت لاق : لاثم
  دیقم مدلا)ً احوفسمً امد ( : ىلاعت ھلوقو
  ھلكا ةمرح : مكحلا داحتا
  لوانتلا يف ىذالا : ببسلاو
 .دیقلا ىلع قلطملا لمح : ھمكح
  فلتخم وا قفتم ببسلا ناك ءاوس مكحلا يف دیقملاو قلطملا فالتخا��-٢
  قراسلا مكح قلطم ) امھیدیا اوعطقاف ( :ىلاعت لاق : ببسلا فالتخا لاثم
  دیلا لسغ يف ءوضولا رادقم دیقم )قفارملا ىلا مكیدیاو مكھوجو اولسغاف ( : ىلاعت ھلوقو
 ببسلاو مكحلا فالتخال دیقملا ىلع قلطملا لمحی ال : ھمكح
  ممیتلا رادقمو ءوضولا يف يدیالا لسغ :ببسلا داحتا لاثم
  دیقملا ىلع قلطملا لمحی ال : ھمكح
  ببسلا يف افلتخیو مكحلا يف دیقملاو قلطملا دحتی نا��-٣
 )ةبقر ریرحتف ( :ىلاعت لاق راھظلا ةرافك : لاثم
 )ةنمؤم ةبقر ریرحتف (: ىلاعت لاق لتقلا ةرافكو
  دحتم نیصنلا يف مكحلاف
 أطخ لتق ةرافكو راھظ ةرافك فلتخم ببسلاو
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةلاحلا هذھ يف دیقملا ىلع قلطملا لمح يف نییلوصالا فلتخا
 ةیلضفالا ھج نم لمحی : ةیمامالا



 دیقملا ىلع قلطملا لمحی ال: ةیفنحلا
  لمحی : روھمجلا

⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡  
 يف امك نوناقلا صوصن دحتا اذا دیقملا ىلع قلطملا لمحی ةینوناقلا تاسردلا يف : ھظحالم ��
 ةیالولا لاجم يفً احیحص ھنوكب دجلا دییقت يف يقارعلا يندملا نوناقلا نم١٠٢ ةداملاو٢١٨ ةداملا

 . ریغصلا ىلع
 ��... قیفوتلاب
	
















