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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 المنظو  الآللئشرح منظومة ) 

 المنظومة(   )الآللئشرح منظومة 
 ةأبو عائش اللطيف الجعراني دمنصور عب 

 المقدمة
إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مننن دهننده   
فال مضل له، ومننن لضننالل فننال هنناأش لننه، وأشننهد أن و إلننه إو  ، و ننده و شننرمد لننه، وأشننهد أن محمنندا 

 ثيرا. أما بعد:وأتباعه، وسالم تساليما ك آل وأصحابهعبده ورسوله، صالى   عاليه وعالى 
 -عالينا أن هيننل لنننا أسننباا عالننا العالننم ال ننرعب، الننىش نت ننرا بننه إلننى     -عز وجل    -فإن من نعم    

نعمة دنعم   بها عالى العباأ فب الدنيا: الدخول فننب أدننن ا سننالت واولتننزات ب ننرا عه،   وأفضل  -عز وجل  
وهننو إلننى كونننه وسننيالة مننن  -عننز وجننل  -هلل وإن مننن شننرا ا هننىا الننددن: عالننا العالننم ال ننرعب  فهننو  ر ننة 

فهو غالة فب نفسه، ووسيالة لالت را إلى   فب غيره مننن امعمننال،   -عز وجل    -وسا ل الت را إلى    
 إو بالعالم ال رعب. -عز وجل  -فإنه و دتصور أن دت را العبد إلى ر ه 

و ته فب عالا العالم، دت ننرا بننىلد إلننى   و دوجد أ د أسعد من عالا عالم، دبىل   -و  ثم و    -وإنه  
 عز وجل. -
المنيومنننةن لناامهنننا الفنينننه النحنننوش  الآللئفهنننىا شنننرر ملتصنننر لالمنيومنننة البهينننة الم نننهور  بنننننننننننن و عننند:   

المالكب ال يخ الدكتور فرج عالى  سين الفنيه، وهب منيومة عىبة املفاظ, سهالة الحفظ, تبحث فننب عالننم 
ن بيننظ فننب أبننواا الع ينند  والعبنناأات والنكننار والمعننامالت، 2600الف ننه، و نند بالغننظ المنيومننة أ ثننر مننن 

 ضننية، وال ننهاأات، و نند و ننا اختيننارش عالننى بنناا  الازمننةن وال صننا ، والدلننة، والارا ننات، والحنندوأ، وام
اختنننتم بهنننا هنننىه  والتنننببا ضنننافة لاللتنننات و أفنننا الصنننا لن مراتا ال نننهاأ ن  الهدننننة ن  المسننناب ة والاعنننلن 

 بيتا  ف ط . ينوأر ع ا  وا دا، وشر ظ منهامبواا
العنندأ العاشننر  ال العننة،الننة البحننث فننب ما امسننيرن و نند ن ننر هننىا   كننمن و  الاهنناأ سنناب ا  بننااشننر ظ و نند 
سننب نب إلننى و نند  مسننالته، –كاليننة ااأاا والعالننوت  –وهننب ماالننة عالميننة محكمننة تصنندر عننن  ،2018سنننة
 أبيات من هىه المنيومة بعض الم الخ جزاهم   خيرا . شرر

وعالمننظأ أن بعننض عننالا العالننم لسننعون فننب عمننل مثيننل ب ننرر بعننض امبننواا مننن المنيومننة، وت نندلمها 
 رسنننالة ماجسنننتير فنننلثنى عالنننيهم، وأسنننلل   أن لانننزمهم عالنننى  رصنننهم وجهننندهم، ومننننهم إبنننراهيم نصنننر 
الناجح، الىش شرر باا ال صا  والدلة والحدوأ والارا ننات، ونننال أرجننة ا جنناي  العاليننة الماجسننتير مننن 

 ت.2019دنادر  3فب  -جامعة غرمان – الية ااأاا والعالوت 
 ال يخ أن أ وت بإخراج جزء من تراثه، والعنالة به، لتعم به الفا د .و د رأدظأ من باا الوفاء ل

فمننا كننان ميننه مننن  نن   الم صننر،وو أأعننب الكمننال لهننىا العمننل، بننل هننو جهنند المأ ننل و ضنناعة الضننعي  
وما كان من خطل ون ص فهو بسبا ضعفب، و صورش، و الننة عالمننب, وأسننلل   و ده،وصواا فهو من    
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الاننزاء, كمننا أسننلله أن دنفننا بننه ومت بالننه ب بننول  سننن، وماعالننه لوجهننه خالصننا ،    أن لاننزش الاميننا خيننر
 ولعباأه نافعا ، إنه سميا مايا وصالى   وسالم عالى نبينا محمد وعالى آله وصحبه .

 أهداف البحث:
من أهم أهداف هىا العمل هننو محاولننة إخننراج مننا لمكننن إخراجننه مننن النننيم  والمحافيننة عاليننه  شننر ا لحننل 

 وميهر معانيه، وموضح أو ل أبياته، ومكون عونا لطالبة العالم ال رعب. مبانيه،
 وخاتمة:و د جعالظ عمالب فب م دمة و سمين 

 الم دمة: و ينظ فيها أهمية النيم وسبا اوختيار وأهدافه.
ال سم امول: ومتضمن أراسة موجز   ول الناام، وت مل اسننمه، وووأتننه، ون ننلته، وذكننر بعننض م لفاتننه، 

 ج المتبا فب العمل، والتعرم  بالمنيومة.والمنه
وفهننرل لالمصنناأر  بلاتمننة،مننا ال ننرر بإلانناي، ثننم أتبعننظ ذلنند  وال سننم الثننانب: وميننه نننص النننيم مضننبوعا  

 والمراجا.
الننىش هيننل لننب هننىه الفرصننة وأمنندنب بالعاميننة  تننى تسنننى    -عز وجل  -أن أ مد      عالىوإنه لمن الواجا  

صننالى   عاليننه  -بالاميننل، ل ننول رسننول    ، ثننم إننننب اعترافننا  وآخننرا  لب النيات بهىا العمل، فالفضل لننه أوو  
ِر َّللاََّ"  –وسالم   ِر اْلنَّاَل َو َلْ كأ كتور فننرج عالننى الفنيننه الننىش هيننل لننب أسننا ل شننكرش وامتنننانب لالنند1َمْن َو َلْ كأ

رضننا  العالننم بعنندالفرصة ل رر أبيات من هىه المنيومة الف هية، وأرجو أن تكون فب موضا درضب عالبننة 
.    عز وجل 

 *ترجمة موجزة للناظم
ت بمسننالته، ون ننل 1/1/1943 ال يخ فننبال يخ فرج عالى  سين الفنيه، ولد   : هوونشأته*اسمه ومولده  

 فب كنف والدله ن ل  صالحة، تر ى فيها عالى العفاف والطهار  و سن اللال .
ال نننرآن بزاومنننة جننناما مينننزران بطنننرابال ، وتال نننى تعاليمنننه النننددنب فنننب معهننند  :  فنننظومؤلفاتهههه*طلبهههه للعلهههم 

خ الهنناأش سننعوأ، ميننزران، وأ منند باشننا، وتال ننى عالمننه عالننى دنند شننيوو العالننم امفاضننل، ومننن أبننريهم: ال نني
الكراتننب شنن ي  المتننرجم لننه، وال ننيخ عالننى بننن  سننن العر ننب، وال ننيخ الطيننا المصننراتب،  وال ننيخ امحمنند

وغينننرهم كثينننرون ر مهنننم   وال نننيخ خالينننل المزوغنننب، وال نننيخ المهننند أبوشنننعالة، وال نننيخ أ مننند اللاليفنننب، 
 2جميعا .

تنننب الكتننا النيمننة والننناأر  مننن أمهننات وكننان ال ننيخ فننرج الفنيننه لعمننل عالننى تحصننيل العالننم بكننل جنند، وم 
المصننناأر الددنينننة والالغومنننة، ومسنننتوعبها  نننراء  وفهمنننا ، و ننند نينننم عننند  متنننون ليأسنننهل تحصنننيل العالنننم عالنننى 

 
باب ما جاء في الشكر لمن    –الجامع الكبير لإلمام الحافظ أبى عيسي محمد بن عيسي الترمذي، كتاب البر والصلة    أخرجه الترمذي :  1

 505/ 3( 1954م.حديث رقم ) 1996الطبعة األولى    –لبنان  -بيروت –أحسن إليك  تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

م الشرعية مجلة علمية محكمة  واب ) النكاح ( الدكتور المحجوب الزنيقري ، مجلة العلينظر : شرح منظومة الآلليء المنظومة شرح ب2

   195م2015-هـ1436تصدر عن كلية العلوم الشرعية . مسالته ، العدد األول  

 

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  شرح منظومة )الآللئ المنظومة( 

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
281                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY  
      

 

الطننالا، فنننيم هنننىا النننيم فننب الف نننه، وآخننر فنننب ال واعنند الف هيننة، والنحنننو، ثننم تننابا التصنننني  فننللف فنننب 
السننير  النبومننة، ولننه نيننم فننب م اصنند ال ننرمعة ل ننوت أ نند التفسننير، والف ننه وأصننوله، وفننب الفننرا ض، وفننب 

 الطالا ب ر ه لنيل أرجة ا جاي  العالية الماجستير، ونيم فب السياسة ال رعية.
 ومن مؤلفاته: 

 ت.1996فب ر اا ال رآن ، مكتبة البستان، عرابال ، عبا سنة -
 ع ر كتابا  معيمها مطبوع.  ثالثةسالسالة أنوار ال رآن من  -
 ت.1996اليتيم فب ال رآن الكرمم، مطابا الثور  ، بنغايش، عبا سنة -
 ت.1998الوجيز فب الالغة العر ية، مطابا عصر الاماهير، عبا سنة  -
 ت.2000النحو الميسر، الدار الاليبية لالن ر، عرابال ، عبا سنة  -
 ت.2000با سنة أ كات العباأات، الاامعة المفتو ة، عرابال ، ع -
 ت.2010تلمالت فب السير  النبومة، جامعة مصراته، عبا سنة -
 ت.2011اختالف الف هاء وأسبابه، أار الطالا، عرابال ، عبا سنة  -
 .2014أ كات الموارمث فب ال رمعة ا سالمية، أار النلالة، عبا سنة -

رجننة الماجسننتير فننب العالننوت و نند أشننرف ونننا ً عنندأا  مننن الرسننا ل العالميننة التننب تحصننل أصننحابها عالننى أ
ال رعية، وكان لب ال رف أننب كنظ ممن أشرف عالب فننب رسننالة الماجسننتير بعنننوان " المسننا ل اللالميننة 
فب كتاا المعونة لال اضب عبد الوهاا البغداأش المالكب من أول كتاا الطالق إلى آخر باا الرضاع " 

التلننرج لنيننل أرجننة الاليسننان  مننن الاامعننة عالب فب م روع    أشرف، كىلد  2012أراسة ف هية م ارنة سنة
 ، فازاه   كل خير.2001يليتن " بعنوان "أ كات اللمر فب ال رمعة ا سالمية" سنة -امسمرمة

 منهج الدراسة: 
اتبعظ فب شرر هىه المنيومة ما سار عاليه من سب نب، بضبط النيم بال كل، و د وضعظ  رف ظن 

 رف  شن  بل ال رر إشار  إلى ابتداء كالت ال ارر، وميزت النيم  بل النيم، إشار  إلى نيم الناام، و 
باعل خط النيم بحام أ بر من  ام ال رر، والتزمظ الت يد بعبارات الناام، وكان اعتماأش عالى كتا  

 الالغة والف ه والحددث. 
 نالمساب ة والاعلل هاأ ، الهدنة، المنيومة، باا الازمة، أفا الصا ل، مراتا ا الآللئمن    نموذج

 ة  ي  ز  ج  ال  
 انِ طَ الْ س  ى الْ ىِ لِ  م  الِ سْ مأ  رِ يْ غَ  نْ مِ *   **ِلْْلََمانِ ةأ مَ زْ اِ الْ  اأ فَ دْ تأ وَ 
 هأ مَ رَّ ا  َ نَ دنأ أِ  ر   ضأ  ش  أَ وَ ***هأ مأ الْ اأ  وْ  أَ هأ الأ تْ  َ  ويأ اأ  لَ َو وَ 
 اتِ مَ التَّ بِ  وقأ رأ فأ الْ  تأ دَ هْ تأ وَ ***تِ اَل سْ ا ِ بِ   ةأ مَ زْ اِ الْ  طأ  أ سْ تَ وَ 
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ائ ل   ف ع  ال صَّ  د 
اِ لأ َوْهَو   َمال  َأْو َأت  َأْو َبالدِ   * ِلَغْصاِ *اْلمأْعَتِدش *َومأْدَفاأ اْلصَّ

 َشرِ ِه َوِإوَّ َ ْد مأِناْ   * ِإْبَعاأَ *َوَأمأهأ َهْدٌر ِإَذا َلْم َتْسَتِطْا        *
 َلْكِفى ِ يَن َما َدْرَأعأهأ   * َفَىاكَ *َبَلْن َلكأوَن َكْسرأهأ َلْمَنعأهأ           *
ِهيدأ َأْو ِلَصْوِن اْلعِ   َفْهوَ  **َوَمْن َلمأْظ مأَداِفعا  َعْن َأْرض      *  ْرِض  اْل َّ
ولأَنا اْلمأْلَتارأ            * الْظ َأْ َكامأهأ اْاَثارأ  **َبيََّنهأ َرسأ  َوَفصَّ

 ة  اد  ه  شَّ ال   ب  ات  ر  م  
 هْ رَ اِص نَ  ْظ انَ كَ   دنِ الد ِ لِ  ة  ئَ فِ نْ مِ ***ااخر  أ يدهِ شَ  أعاله م درا

  ا  رْ  َ  وتأ مأ لَ  نْ ضا  مَ لْ أَ  اكَ ىَ  َ ** *والغر ى هأ ونَ أأ  اءأ سَ فْ نَّ الْ وَ 
 ونأ كأ لَ  هأ فأ تْ  َ  ت  دْ هَ  سطَ وَ  وْ أَ ** *ونأ عأ طْ مَ الْ وَ   ونأ طأ بْ مَ الْ  دَ لِ ىَ  َ 
 نْ عَ وَ الْ ال  وَ ْص أَ  دنِ د ِ الْ  لِ جْ ِمَ  اتَ مَ  *** نْ مَ وا كَ سأ يْ لَ  مْ هأ وَ     لَ اْ فَ  تأ وْ مَ وَ 
 يدِ بِ عَ الْ بِ  ص  تَ لْ ب تَ تِ  الَّ وَّ إِ ***يدِ هِ  َّ الْ لِ  واأ نأ ى  الْ  رأ فَ غْ تأ وَ 
 هْ اأَ بَ ا عِ هَ بِ  َّللْاَّأ  تَ رَّ كَ  دْ  َ  ** * ْ اأَ هَ شَ  نْ كأ تَ  مْ لَ  اأِ هَ اِ  الْ َو وْ لَ 
 رِ يْ لَ الْ   مَ عْ نِ وَ  رٌ يْ ا خَ مَ هأ الَ كَ   ***رٌ ْص نَ   وِإمَّا   ٌ اأَ هَ ا شَ مَّ إِ 

 اتِ نَ اْمَ  رِ ا ِ سَ لِ  نْ كأ لَ  مْ لَ وَ  ***تِ الَ سْ اْ ِ  ةِ الَّ مِ   اتأ نَ سِ  وَ هْ وَ  -ظ
ن ة   د   ال ه 

ْدَنةِ َوَجاَي ِلْْلََماِت   ِلمأدَّ   َتعأوأأ ِباْلَمْصالَحةِ ***َعْ دأ اْلهأ
ْعف   َماْ   ظ َهاَنة  َتاأر  َ ْطعا  َخالالَ *مَ *َوَو * أوَّ   َوَلْيَ  ِمْن ضأ

اْلِم َصاِأِ يَن* وا ِلالسِ  اْلمأ َمْطالأوٌا َلَنا َلِ يناَ َفال**ِإْن َجَنحأ  ظ سِ 
ىأ اْلرَّْأَش َفَلْهلأ اْلِحلِ       *  َواْلَعْ ِد لأْسَتْفَتْوَن َ ْبَل اْلكأل ِ **َوَمْلخأ

ع ل   ة  ق  اب  س  م  ال    وال ج 
 لِ بْ النَّ بِ  ة  يَ مْ رَ   وْ  أَ ل  بِ  إِ وْ أَ ***       ل  يْ خَ  بفِ  ةأ  َ ابَ سَ مأ الْ  تِ ايَ جَ وَ 
 ى طِ عْ يأ سَ   نْ مَ وَ  إ  دَ بْ مَ ينِ يِ عْ تَ ** *طِ رْ  َ بَ  رٌ اهِ عَ  لٌ عْ جأ  حَّ َص وَ 
 ْت ايَ فَ  دْ  َ  اِلالَِّتب ال  عْ جأ  رِ يْ غَ بِ ***ْت ايَ جَ وا وَ  أ ابَ سَ تَ نْ مَ   رِ يْ غَ  نْ مِ 

اِبِ  َأْن لأَفاِخَر*  دأْ ِذى اْلَفِرمَ  اْاَخرَ َما ِبَغْيِر  **َوَجاَي ِلالسَّ
وقأ   ِسَباَ ة  َواْلرَّْمبأ َ تَّى تأْساِلمأوا ***    أ ْن تأَعالِ مأوا َ ْد َ ثََّنا اْلَفارأ

َباِق ِفب اْل أْرآِن*   ْتَ انِ **َوَأْفَضلأ اْلسِ   ِفب اْلِحْفِظ َواْمَْ َكاِت َوا ِْ
 َواْلِفْ ِه َوَهْو َلْيَ  َ ْتما  َفْرضا  **َوِفى مأْصَطالِح اْلَحِددِث َأْلضا * 
 َو َلْفَهمأهأ   اْلنَّالِ  َبْعٌض َوَ ْعٌض **َوِإنَّم ا ِكَفاَلٌة َلْعالمأهأ* 
 َفاْلنَّْ صأ ِفب اْلَعاَلِم َو َداِلي أ **َواْلَغاَلةأ اْل أْصَوى ِهَب اْلتَّْطِبي أ* 
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 ِبِفْعاِلِه اْلَفاِسِد َما َتَعالََّم   ** َعاَلم  َتَرى َكَلنََّما*َفَكْم ِمْن  
 *  َوَلْيَ  ِفب اْلرَّْأَدْيِن ِمْن ِإْشَكال  **ِمَنَّ ِميِه َجاِنبا  ِلاْلَمال 
الهْ **اْلىَِّخيَرِ  اْلَ َراِفب  َجَعالْه* وِفب   ِضْمَن اْلِاَهاِأَ ْبَل َأْن ل َفصِ 
ْعلَ   َداأِ **ِفب اْلِاَهاِأ* َوَ ْد َوَضْعظأ اْلاأ  َو أ َدْهِددَنا ِإَلى اْلسَّ
 ارَ حَ سَّ الْ  رِ حْ سِ وَ    ِ مَ الْ  ةِ الَ حَ  َ ***ى رَ دأ  ا وَ يمَ مِ  اأ فْ دَّ الْ  ويأ اأ لَ  وَ وَ 
 ىلَ وْ أَ  اأِ هَ اِ الْ بِ  وَ هْ فَ  بِ مْ رَّ ب الْ فِ ***ىولَ اْمأ  ونِ رأ  أ ب الْ ا فِ ىَ هَ  انَ كَ وَ 
 رَ دَ َأجْ  المعامالت دبدو ااَ بَ  **َدَرى * ضأ عْ بَ الْ وَ  لِ يْ لَ الْ  اقِ بَ ى سِ فِ وَ 
ْى َمْبالغا  ِمَن َمال     *      َنِييَر َما َعيَّْنَظ ِمْن اَْعَمالِ **َوَمْن َل أْل خأ
 َأَبَداَ  ِمْن َباِا اْلِاَهاِأ *     َوَليْ **اِت َ ْوو  َواِ دَ َفْهَو ِمْن اْلمأَعاَمالَ  

ت ام :  ال خ 
وفأ َتْسَمحأ    ْرَر ِلَمْن َسَيْ َررأ ***َهَىا الَِّىى ِبِه اْلي رأ  َوَأْترأكأ اْل َّ

و لَ  وِه  َوَأْن نأَرى *     **المغفر هأ َوِلَى َجِزمَل َأْرجأ  المسفر ِضْمَن اْلوأجأ
 َعَسى َدْنَتِفاأ  َأْو ِبهِ ْيِه َعالَ ***الَِّىش َلطَّاِلاأ َوَواِلِددَنا وَ 

 3باب الجزية 2المنظومة 1القسم الثاني/ شرح الآللئ  
ي ة   ز  م  ال ج  ك   ح 

ي    -ظ  ز  ف ع  ال ج  ت د  ل ط ان   ة  ل ْل  م ان     *  و  ى ال سُّ ل ٍم ل ذ  ي ر  م س   م ن  غ 
أخى الازمة م روع فب الكتاا ، فامصل فب  بدأ الناام منيومته بتبين  كم الازمة ومن ت خى منه  -  ش

ا  َ اِتالأوا﴿: تعالى  ه ولف  الكتاا  اوا جماع، أموالسنة   وَن مننَ مننأ ِر َوو لأَحرِ  اْلَيْوِت ااخننِ ِ َوو بننِ اهللَّ الَِّىدَن و دأْ ِمنننأوَن بننِ
اَا  َ  وا اْلِكتننننَ ِىدَن أأوتننننأ َن الننننَّ ِددنأوَن ِأدننننَن اْلحننننَ ِ  مننننِ ولأهأ َوو دننننَ رََّت َّللاَّأ َوَرسننننأ وا  ننننَ ى لأْعطننننأ ْم تننننَّ د  َوهننننأ ْن دننننَ َة عننننَ اْلِاْزمننننَ

وَن﴾  5.هىه االة هب امصل فب م روعية الازمة –ر مه   تعالى  – ال ابن  ار 4َصاِغرأ

 
وتالال النجم برق ولمع : لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري،   ألأل: اللؤلؤة الدرة، والجمع اللؤلؤ و الآللئ ، 1

 . 501/ 1مادة ألأل –الطبعة االولى   -بيروت -الناشر: دار صادر 
بن محمد الجرجاني،   التعريفات لعلىالنظم في اللغة: جمع اللؤلؤ في السلك، وفى االصطالح: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني.  2

 . 1/310هـ 1405الطبعة األولى    -لبنان  -بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي  -اإلبياري تحقيق إبراهيم  
 14/94( لسان العرب البن منظور58الجزية في اللغة مشتقة من مادة )ج  ز ي( تقول العرب : جزى ، يجزى ، مختار الصحاح )  3

تحت حكم اإلسالم وصونه. وذهب المالكية إلى أن الجزية ضربان: ُصْلِحيَّةٌ،  الجزية شرعاً: ما ألزم الكافر من مال ألمنه باستقراره 

  َوَعْنِويَّةٌ: فالضرب األول: الجزية الصلحية: وهي التي عقدت مع الذين منعوا أنفسهم وأموالهم وبالدهم من أن يستولي عليها المسلمون

: الجزية العنوية: وهي التي تفرض على أهل البالد المفتوحة عنوة،  بالقتال، وهي تتقدر بحسب ما يتفق عليه الطرفان. والضرب الثاني

تحقيق   -وتقدر بأربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الفضة. شرح حدود ابن عرفة البي عبد هللا محمد الرصاع 

. حاشية الدسوقى على  227-1993عة االولى الطب-لبنان   -بيروت  -محمد أبواالجفان والطاهر المعمورى، الناشر: دار الغرب االسالمي 

( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألبى الوليد  201/ 2)  –الناشر دار إحياء الكتب  العربية  –الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي 

 ( 404/ 1)1982-هـ 1402الطبعة السادسة  –الناشر دار المعرفة   -محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 ( 29سورة التوبة اآلية ) 4
دار طيبة   -ناصر البراك الرحمن بن عليه تعليقات عبد  -أحمد بن علي بن حجر العسقالني  البخاري للحافظصحيح   الباري بشرحفتح  5

 (. 441/ 7الجزية ) كتاب  -2005-1426الطبعة األولى  –السعودية   –الرياض    –
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ِه  – ولننه ومننن ذلنند  الم ننروعية،فيهننا ثبوتننا   طعيننا  مننا دنندل عالننى ثبننظ  السنننة ف نندوأمننا مننن  الَّى َّللاَّأ َعاليننْ صننَ
فننإن أجننابوا  وهم إلننى شننهاأ  أن و إلننه إو   : "اغزوا عالى اسم    نناتالوا مننن كفننر بنناهلل اأعنن ممرا ه  -َوَسالَّمَ 

الازمة فإن أعطوها فا بالوها منهم فان أبوا فاسننتعينوا فاأعوهم إلى  افلعالموهم أن لهم ما لالمسالمين، فإن أبو 
 .1  عالى  تالهم"

 . 2الازمة فب الامالةنالمسالمون عالى جواي أخى  وأجما :-ر مه    -ف د  ال ابن  دامة ا جماع:وأما 
، فالبد أن لكننون لننىلد عاليهم  مادتهم  المسالمين لاا   يث أن،  وماله وله:  لْلمانن أش آمنا  عالى نفسه  

 عالى أأاء الواجا. به ليسعانم ابل د خى منهم 
وو جزمة عالى الازمة إو من كافر  ر بالغ ذكر  وش عالى او تساا،أش و ت خى    مسالمنغير     من   وله:

النسنناء وو عالننى الصننبيان وو عالننى الماننانين المغالننو ين عالننى ع ننولهم، وو عالننى الرهبننان أهننل الصننواما وو 
الَّمَ   –، وأليننل ذلنند  ولننه 3رعالننى شننيخ فننان وو عالننى ف ينن  ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ   4 ننالم أدنننار﴾ ﴿ مننن كننل -صننَ

 . 5الازمة إو عالى من جرت عاليه المواسب"و تارش  -رضب   عنه  –عمر بن اللطاا و ول
الازمننة سننببه إذن ا مننات أو نا بننه بالفننظ الازمننة إذن ا مننات، أو ع نند  أش سننبا ع نند  السالطانن    لىش  وله:   
 .6و إشار  مفهمةأ
 التحذير من الظلم  

م ه  و َل    -ظ  رَّ ين ن ا ح  رٍ  د  ل ه  أ و  ظ ل م ه         *     و أ يُّ ض  وز  ق ت   ي ج 
اليالننم  تأدننننا لحننر  نكفننرهم  مالناام هنا أن م ابل أخى الازمة هو عدت  تالهم أو االمهم بسننبا   بي ن  -ش

دِن َّللاَّأ َعِن اَدْنَها أمأ و ال تعالى﴿   وال سط،والبغب عاليهم، ف د  ث   عالى البر  ب النندِ  ْم فننِ اِتالأوكأ ْم لأ ننَ لَِّىدَن لننَ
طأوا إِ  وهأْم َوتأْ سننِ ر  ْم َأْن َتبننَ اِركأ ْم ِمْن ِألننَ ْيِهْم ِإنَّ َّللاََّ لأِحب  َوَلْم لأْلِرجأوكأ ِطيَن﴾لننَ الَّى َّللاَّأ  -و  ننال رسننول   7اْلمأْ سننِ صننَ

 
 ( . 720)  1731حديث رقم   –األمراء  باب تأمير األمير   –أخرجه مسلم  كتاب الجهاد   1
تحقيق عبدهللا بن عبد المحسن    –المغني  لموفق الدين أبى محمد  عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  الجماعيلي الدمشقي   2

 ( 202/ 13م ) 1997-هـ 1417الطبعة الثالثة   -الرياض –دار عالم الكتب   -عبد الفتاح  محمد الحلو -التركي 
( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ألبى عمر  79لبنان )  –بيروت   –الناشر المكتبة الثقافية   –ر : متن الرسالة ألبي زيد القيرواني ينظ  3

( بلغة السالك ألقرب المسالك  208م)1992  -هـ 1413 -لبنان   -بيروت  –الناشر دار الكتب العلمية    -يوسف بن عبد هللا النمري القرطبي 

  –الناشر دار الكتب العلمية    -ضبطه وصححه محمد عبد السالم شاهين –لصغير ألحمد الدردير تأليف أحمد الصاوي  على الشرح ا 

 ( 2/198م) 1995-هـ1415الطبعة األولى     -لبنان   -بيروت 
باب  —الزكاة لبنان كتاب  -بيروت  –دار المعرفة    -تحقيق مكتب التراث العربي –سنن النسائي  بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي   4

 ( 27/ 5( ) 2450حديث رقم )  –زكاة البقر  
علق عليه أبو عاصم    -تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشيخ االسالم أبى الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقالني 5

 ( 226/ 4كتاب الجزية )  –م 1995-هـ 1416الطبعة األولى    –الناشر مؤسسة قرطبة  -حسن بن عباس
الناشر  –تحقيق محمد حسن الشافعي    –لمعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي أبي  محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي ينظر: ا  6

 ( 273/ 1م  )1998-هـ1418الطبعة األولى    –لبنان    –بيروت   –دار الكتب  
 ( 8سورة الممتحنة اآلية رقم )  7
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كالفهفوق عا تننه أو أخننى شننيئا منننه بغيننر عيننا نفنن  فلنننا معاهدا أو انت صه أو االم أو من :  -َعالْيِه َوَسالَّمَ 
 .1 اياه دوت النيامةن

 متى تسقط الجزية
وق  ب التَّم ام    -ظ  م  ال ف ر  د  ت ه  م        *     و  َل  س  ي ة  ب اإل  ز  ط  ال ج  ق  ت س   و 
لطالننا فب هىا البيظ ل ير الناام إلى أن الازمة تس ط عمن أخل فب ا سننالت مننن أهننل الىمننة، فال  -ش

الَّمَ  -، وأليننل ذلنند مننا روش عننن ابننن عبننال  ننال:  ننال رسننول   2بهننا  ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ عالننى  ﴿لنني : -صننَ
ىِ  ،   ومن اوسننالت لاننا مننا  بالننه 3المسننالم جزمننة﴾ ل ِلالننَّ ْد  ننال تعننالى﴿  ننأ ا  ننَ ْم مننَ ْر َلهننأ وا لأْغفننَ وا ِإْن َدْنَتهننأ رأ دَن َكفننَ

لننِيَن﴾ وأن الكننافر إذا أسننالم و لطالننا ب ضنناء مننا فاتننه مننن صننال  أو  نَّةأ اَموَّ وا َفَ ْد َمَضْظ سننأ َسالَف َوِإْن َلعأوأأ
 .4يكا ، وكىا و لطالا بما وجا عاليه من جزمة  بل إسالمه
ائ ل   ف ع  ال صَّ  5د 

ي    *      ل غ  –ظ  ائ ل  و ه و  ال م ع ت د  ف ع  ال صَّ ي د  ل د  و  ٍم أ و  ب  اٍل أ و  د  ب  م   ص 
، مكالفننا   الصننا لسننواء كننان  الوجننوا و كمننهوهننب م ننروعة   الصا لأفا    مسللةأشار الناام هنا إلى  -ش  

ا نننىار إن كننان لفهننم بننلن أو و إذا صننال عالننى نفنن ، أو مننال، أو  ننرمم، فإنننه ل ننرع أفعننه عننن ذلنند بعنند 
دناشده   بلن ل ول له: ناشدتد   إو ما خاليظ سبيالب ثالث مرات، وأما إن كان و لفهم كالبهيمة، فإنه 

 6فامخف.ومدفعه بامخف  غير إنىار لعاجاله بالدفا من
 قتل المدفوع

ع    -ظ  ع  *    إ ب  ت ط  ٌر إ ذ ا ل م  ت س  م ه  ه د  د  ر  ه  و إ َلَّ ق د  م ن ع  اد   و   ش 
ن ع ه        ب أ ن  ي ك    -ظ  ر ه  ي م  س  ع ه   ون  ك  د  ا ي ر  ين  م   *    ف ذ اك  ي ك ف ى ح 

الصا ل و دندفا إو به ومثبظ ذلد ببينة و بمارأ  ول و جاي  صد  تاله ابتداء إن عالم أنه أش    -ش  
 مينه. بيالمصول عاليه إو إذا لم لحضره أ د مي بل  وله 

 
 -الناشر دار ابن حزم -عادل السيد –تعليق عزت عبيد الدعاس  -السجستاني األزديسنن أبى داود لإلمام أبى داود بن سليمان األشعث  1

-كتاب الخراج و االمارة والفيء  -باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات  -م  1997-هـ1418الطبعة االولى    -لبنان  -بيروت

 (288/ 3( ) 3052)رقم حديث 
 (200/ 2)السالك بلغة  ينظر: 2
 3( ) 3053حــديث رقــم)- -عليــه جزيــة  الســنة هــلكتاب الخراج و االمارة والفيء باب في الذمي يســلم فــي بعــ   -سنن أبي داود     3

/288) 
الناشــر  -ين عبد القادر الكاتــبتحقيق سيف الد –اإلكليل في استنباط التنزيل للحتفظ جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي   4

 (135م )1981 -هـ1401الطبعة األولى  -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية
ولةً، إذا اســتطا  5 ل"  الصائل لغة : قال ابن فارس: "الصاد والواو والالم أصٌل صحيٌح، يدلُّ على قَْهِر وُعلُّو. يقال: صال عليه يَُصول صــَ

طا" .ينظــر: معجــم مقــايي  اللغــة وقال ابن منظور: "صاَل على قِ  ااًل، وَمصــالةً: ســَ َوالنًا، وصــَ ُؤواًل، وصــَ يااًل، وصــُ ْواًل، وصــِ ه، صــَ ْرنــِ

تاريخ النشــر:   -الناشر: دار الفكر-المحقق: عبد السالم محمد هارون  -القزويني الرازي، أبو الحسين    زكرياالمؤلف: أحمد بن فارس بن  

( وشرًعا: هو من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو 387/ 11مادة: )صول(، )( لسان العرب، 3/322م.)1979  -هـ  1399

-الناشــر: دار النفــائ  للطباعــة والنشــر والتوزيــع -حامد صادق قنيبي  -المؤلف: محمد رواس قلعجي  -ماله . ينظر: معجم لغة الفقهاء 

 (.269م ) 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، 
الناشر: دار   -( شرح مختصر خليل للخرشي المؤلف: محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا   4/357سوقي )ينظر: حاشية الد  6

 (.8/112) –الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ -بيروت  –الفكر للطباعة 
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﴾ اوستدول ووجه 1وو ضمان لالصا ل إن تالف بالدفا، والدليل:  وله تعالى ﴿ما َعالى اْلمأْحِسِنيَن ِمْن َسِبيل 
 الننىشوأفننا الصننا ل مننن واجننا اممننر بننالمعروف والنهننب عننن المنكننر 2أن الدافا محسن بالدفا عننن نفسننه.

 .-صالى   عاليه وسالم –ورسوله  أمر به   تعالى
 نندر  نف ننط. فننإوو دتعين أن ل صد فب الدفا عضو الصا ل  من ال ننر مننن نفنن  الصننا ل و مننن عضننوه 

 3المصول عاليه عالى الهرا من غير مضر  تالح ه لم ددفا إو بالارر. وماا ت دلم ا نىار فب كل أفا.
 أجر الدافع   

م ن  ي    -ظ  ض* و  اف عًا ع ن  أ ر  و  م ت  م د  ن  ال ع   ف ه  و  يد  أ و  ل ص  ه  ض  ال شَّ  ر 
ث ار      -ظ  ك ام ه  اْل  ل ت  أ ح  ف صَّ ت ار       *   و  ول ن ا ال م خ  س   ب يَّن ه  ر 

نْ  -  عاليننه وسننالمصننالى  –ل ننول النبننب –ش  َو  ﴿مننَ ِه َفهننأ وَن َمالننِ َل أأ ِهيٌد﴾ أتننِ صننالى   عاليننه  –و ولننه  4شننَ
وَن َماِلِه    ﴿ َمنْ   -وسالم َو َشِهيٌد،   أِتَل أأ ْن  َفهأ َل  َومننَ ِه  أأوَن   أتننِ َو  أَْهالننِ ِهيٌد، َفهننأ َو شننَ ِه َفهننأ وَن ِأدنننِ َل أأ ْن  أتننِ ِهيٌد، َومننَ شننَ

ِهيٌد ﴾ َو شننَ ِه َفهننأ وَن َأمننِ َل أأ ْن  أتننِ َومننَ
َر َ و 5 ب هأَرمننْ ْن َأبننِ وِل  ِ   -رضننب    عنننه-عننَ ى َرسننأ ٌل ِإلننَ اَء َرجننأ اَل: جننَ  -  ننَ

الَّمَ  ِه َوسننَ الَّى  أ َعاليننْ اَل: - صننَ اِلب   ننَ َى مننَ ٌل دأِرمنندأ َأخننْ اَء َرجننأ َظ ِإْن جننَ وَل ِ ، َأَرَأدننْ ا َرسننأ اَل: لننَ اَل ، َف ننَ ِه  ﴿فننَ تأْعطننِ
َظ ِإْن َماَلَد« َ اَل: َأَرَأْدَظ ِإْن َ اَتالِنب  َ اَل: »َ اِتالننْ  اَل: َأَرَأدننْ ِهيٌد«،  ننَ َظ شننَ اَل: »َفَلنننْ ب   ننَ َظ ِإْن َ َتالنننِ اَل: َأَرَأدننْ هأ«  ننَ

وميه أليل عالننى جننواي النندفا عننن النفسننوامهل والمننال، وعالننى أنننه لننو  تننل فننب 6﴾َ َتاْلتأهأ  َ اَل: »هأَو ِفب النَّارِ 
اممننننن  إن شنننند ال تننننل، و ننننالم مننننن بنننناهلل أعينننن   من انتهنننناك الحرمننننة والعينننناذ 7النننندفا نننننال أرجننننة ال ننننهداء

واوسنننت رار مطالنننا إنسنننانب ضنننرورش و ل نننل أهمينننة عنننن المطالنننا امخنننرى كالغنننىاء والكسننناء، و دوننننه و 
م كننات ال ننرمعة فإنننه لفينند  ااممثننل، والتتبنن لسننتطيا ا نسننان أن ل ننوت بممارسننة  ياتننه اليوميننة عالننى الوجننه 

 
 (.91سورة  التوبة اآلية رقم ) 1
 -تحقيق: أحمد البردونــي وإبــراهيم أطفــي   -بن أحمد األنصاري القرطبي  ينظر : الجامع ألحكام القرآن  المؤلف: أبو عبد هللا، محمد    2

م اإلشراف على نكت مسائل الخالف المؤلف: القاضي أبــو  1964 -هـ  1384الطبعة: الثانية،   -القاهرة    –الناشر: دار الكتب المصرية  

هـــ 1420الطبعــة: األولــى، -الناشر: دار ابن حــزم   -  المحقق: الحبيب بن طاهر  -محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي  

 (.2/837م )1999
ينظر: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدري  بــن عبــد الــرحمن المــالكي الشــهير   3

لُمْعلم بفوائد مسلم المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن علــي (  ا4/183)  –الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ    -الناشر: عالم الكتب    -بالقرافي   

الطبعــة: الثانيــة،  -الناشــر: الــدار التونســية للنشــر -المحقق: فضــيلة الشــيخ محمــد الشــاذلي النيفــر  -بن عمر التَِّميمي المازري المالكي  

عباس شهاب الدين أحمد بن إدريــ  بــن عبــد ( الذخيرة المؤلف: أبو ال2/837م. اإلشراف )1991م، والجزء الثالث صدر بتاريخ  1988

 -بيــروت  -الناشــر: دار الغــرب اإلســالمي -محمد بــو خبــزة   -سعيد أعراب     -المحقق :حمد حجي     -الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  

 (12/267،262م )1994الطبعة: األولى، 
كتــاب المظــالم  –المغيــرة ابــن بردزبــه البخــاري الجعفــي صحيح البخاري  المؤلف: أبو عبد هللا، محمد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن  4

 (.3/136( )2480حديث رقم ) –باب من قاتل دون ماله  -والغصب 
إشراف: د عبد هللا بن  -عادل مرشد، وآخرون  -  مسند اإلمام أحمد بن حنبل المؤلف: اإلمام أحمد بن حنبل   المحقق: شعيب األرنؤوط  5

 (.3/190م ) 2001 -هـ  1421الطبعة: األولى،   -الناشر: مؤسسة الرسالة  -عبد المحسن التركي 
باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم فــي حقــه، وإن قتــل كــان   -كتاب اإليمان    –صحيح مسلم    6

 (.1/124()225حديث رقم ) –، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد في النار
د   -ينظر:  شرُح ُمْسنَد الشَّافِعيِّ  المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني  7 المحقق: أبو بكر وائل محمــَّ

م 2007 -هـــ  1428الطبعــة: األولــى،  -اإِلســالمية، قطــر الناشــر: وزارة األوقــاف والشــؤون اإِلســالمية إدارة الشــؤون -بكــر زهــران 

(3/270.) 
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نها سننا ر المصننالح ا نسننانية مامالها إلى كاليات تننندرج ضننمأنها استهدفظ مصالح اللال  والتب ترجا فب  
 وهب:

  فظ المال. - 5 فظ النسل.-4 فظ الع ل.-3 فظ الددن.- 2 فظ النف . -1
ة :  اد  ه  م ر ات ب  ال شَّ

1 
راً  -ظ    يد   أ ع َل ه م  ق د  ه  ر ه   م ن  ف ئ ةٍ *      اْلخرةش  ان ت  ن اص  ين  ك   ل لد  

ون ه  و   -ظ  اء  د  س  قاً  الغرقىو ال نَّف  ر  ذ اك  أ ي ضًا م ن  ي م وت  ح   *      ك 
ذ ل ك   -ظ  ت ف ه  ي ك ون  ال م ب ط ون  و ال م ط ع ون     ك  ٍم ح  سط  ه د   *      أ و  و 
م    -ظ  وا ك  أ ٍة و ه م  ل ي س  ت  ف ج  م و  ط ن   ن   و  ًَل و ال و  ين  أ ص  ل  ال د    *   م ات  ِل  ج 

ن الكننرمم فننب عنندأ مننن االننات ل ننهد بهننا ال ننرآ  -سننبحانه وتعننالى    -ال هيد له منزلة عاليننة عننند      -ش  
ِىدَن  َتْحَسَبنَّ  ﴿ َوو   وله تعالى:  منها:   ب   أِتالننأوا  الننَّ ِبيِل  فننِ دَ سننَ اٌء ِعنننْ ْل َأْ يننَ ِ َأْمَواتنن ا بننَ ا َّللاَّ ِرِ يَن ِبمننَ وَن فننَ ْم دأْرَي ننأ  َر ِ هننِ

وَن   وَن الْيِهْم َوو هأْم َلْحَزنأونَ َخاْلِفِهْم َأو َخْوٌف عَ ِمْن ِبِهْم َداْلَح أوا َلْم ِبالَِّىدَن آَتاهأمأ َّللاَّأ ِمْن َفْضاِلِه َوَمْسَتْبِ رأ رأ َيْسَتْب ننِ
ة   َن ِبِنْعمننَ ل  َوَأنَّ َّللاََّ مننِ ِ َوَفضننْ ْ ِمِنيَن ﴾ و َّللاَّ َر اْلمننأ ياأ َأجننْ ْل و ولننه تعننالى: ،2لأضننِ ب ﴿ َفاْليأَ اتننِ ِبيِل فننِ ِ سننَ ِىدَن َّللاَّ الننَّ

وَن  رأ ر ا عَ َل نننْ ْوَف نأْ ِتينننِه َأجنننْ ْا َفسنننَ ْل َأْو َلْغالنننِ ِ َميأْ تنننَ ِبيِل َّللاَّ ب سنننَ ْل فنننِ ْن لأَ اتنننِ ااِخَرِ  َومنننَ ْنَيا بنننِ اَ  الننند  ا اْلَحينننَ  3﴾ ِييمننن 
ِن َمالننِد  . ِ  بننْ الَّى   -رضننب   عنننه    -وم هد بهىه المنزلننة ام اأدننث الصننحيحة منهننا:َعْن َأنننَ بِ  صننَ ِن النَّبننِ عننَ

ر َها َأنََّها َتْرِجاأ ِإَلى الد   ، َلَها ِعْنَد ِ  َخْيٌر، َلسأ ْنَيا ْنَيا، َوَو َأنَّ َلَها ا أ َعالْيِه َوَسالََّم َ اَل: ﴿َما ِمْن َنْف   َتمأوتأ لد 
هَ  ِل ال ننَّ ْن َفضننْ َرى مننِ ا دننَ ْنَيا ِلمننَ ب النند  َل فننِ َا، َميأْ تننَ ، َفِإنَّهأ َدَتَمنَّى َأْن َدْرجننِ ِهيدأ َداِت 4اَأِ ﴾َوَما ِفيَها، ِإوَّ ال َّ ِن اْلِم ننْ ، عننَ

اَل:    ْبِن َمْعدِ  الََّم  ننَ ِه َوسننَ الَّى  أ َعاليننْ وِل َّللاَِّ صننَ ْن َرسننأ ِهي  ﴿لَكِرَا، عننَ ب ِلال ننَّ هأ فننِ رأ لننَ : َلْغفننِ ال  ظ  ِخصننَ َد َّللاَِّ سننِ ِد ِعنننْ
ْفَعة  ِمْن َأِمِه، ِل أأ ِر، َومأَحالننَّ َأوَّ َزِع اْمَْ بننَ َن اْلفننَ َة َومأَرى َمْ َعَدهأ ِمَن اْلَانَِّة، َومأَاارأ ِمْن َعَىاِا اْلَ ْبِر، َوَمْلَمنأ مننِ الننَّ ى  أ

لَماِن، وِر اْلِعيِن، ا ِْ  6أ سات ال هداء: أ سامه ثالثة:5َومأَ فَّاأ ِفب َسْبِعيَن ِإْنَسان ا ِمْن َأَ اِرِ ِه ﴾َومأَزوَّجأ ِمَن اْلحأ
مننا ت نندت بيانننه ولننم دننراء ركة فب  را الكفننار أو البغننا  عال وااخر : وهو من مات فب المعالدنيا  شهيد    -1

  يا  خاصة.البريو ولم للن فب الغنيمة ولم ل تل مدبرا عن ال تال، وهم أ ياء مي
 شهيد الدنيا ف ط: وهو الم تول فب  را الكفار و د خان فب الغنيمة أو  اتل رماء أو  تل مدبرا فاله -2

 
دة. الصحاح تــاج الَشهادة: خبٌَر قاطع. والشهيد: الشاهد، والجمع الُشَهداُء. والَشهيدُ: القتيل في سبيل هللا. وقد استُْشِهدَ فاُلٌن. واالسم الشها  1

الناشــر: دار العلــم -تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار  -وهري الفارابي  : أبو نصر إسماعيل بن حماد الج العربية المؤلفاللغة وصحاح  

 (.2/494م ) 1987 - هـ 1407الطبعة: الرابعة -بيروت  –للماليين 
 (.171-170-169سورة آل عمران اآلية ) 2
 (.74اآلية )    سورة النساء 3
 (.3/1498( )108)رقم يث حد –باب فضل الشهادة في سبيل هللا تعالى  -كتاب اإلمارة –صحيح مسلم  4
الناشــر:  -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  -يزيد سنن ابن ماجه المؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه   5

 (2/935)( 2799فيصل عيسى البابي الحلبي كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل هللا، برقم ) -دار إحياء الكتب العربية 
ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شم  الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي المغربــي،   6

عيني   ( الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى 2/249م )1992 -هـ 1412: دار الفكر الطبعة: الثالثة،  المالكي الناشرالمعروف بالحطاب الرُّ

الطبعــة: الرابعــة،  -الناشر: المكتبــة المحموديــة الســبكية -: محمود محمد خطاب الّسبكي المحقق: أمين محمود خطاب المؤلف الحقدين  

 (.8/62م ) 1977 -هـ  1397
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 كم ال هاأ  فب الدنيا فال لغسل ومصالى عاليه عند الحنفيين، وو لصالب عاليه عند غيننرهم عالننى مننا ت نندت، 
 وو ثواا له عالى ال هاأ  فب ااخر .

 عنى أن له ثوابا خاصا، وهو من مات فب الطاعون والغرم  والمبطون وغيرهم.شهيد ااخر  ف ط: بم -3
منندبر، و نندأ الننناام بننلعالى مراتننا ال ننهداء وهننو الننىش ل تننل فننب سننبيل  ، وهننو منن من ملالننص، م ننبال غير 

 لتكون كالمة   هب العاليا، وكالمة الىدن كفروا هب السفالى، أون غرض من أغراض الدنيا.
الم:   ااخرون:وأما ال هداء   الى   َعاليننه َوسننَ ولأ َّللاَِّ صننَ َهَداءأ ف د َ اَل ِفيِهم َرسأ ْبَعٌة ال نن  َوى اْلَ ْتالِ سننَ ِبيِل سننِ ب سننَ فننِ

ِىش لَ  ِهيٌد، َوالننَّ ونأ شننَ ِهيٌد، َواْلَمْبطننأ ِا شننَ اِ اأ َذاِت اْلَانننْ ِهيٌد، َوصننَ ِهيٌد، َواْلَغِرمنن أ شننَ ونأ شننَ ِ: اْلَمْطعننأ َظ َّللاَّ وتأ َتحننْ مننأ
ْما  َشِهيٌد، َوَصاِ اأ اْلَحِرمِ  َشِهيدٌ   .1اْلَهْدِت َشِهيٌد، َواْلَمْرأَ أ َتمأوتأ ِباأ

ةَ  ْن َعاِ  ننَ ْن  -رضننب   عنهننا -عننَ الََّم عننَ ِه َوسننَ الَّى  أ َعاليننْ وَل ِ  صننَ َلْلظأ َرسننأ ْظ: سننَ ْوِت َ الننَ اَل: مننَ َلِ   َف ننَ اْلَفاننْ
ْ ِمنِ  ٌة ِلاْلمننأ اِجِر﴾﴿َرا ننَ ف  ِلاْلفننَ َى أ َأسننَ مننن مننات فاننل  فننب هننىا الحننددث أن عننن البلننارش يننر  ننال ابننن المن  2، َوَأخننْ

و د ن ل عن أ مد و عض ال افعية كراهة موت  النيابة،البر ما أمكنه مما ل بل  فاليستدرك ولده من أعمال  
الفاننل  ون ننل النننووش عننن بعننض ال نندماء أن جماعننة مننن امنبينناء والصننالحين منناتوا كننىلد  ننال النننووش وهننو 

 3.محبوا لالمرا بين  ال ابن  ار و ىلد لاتما ال وون
مننر عيننيم، لننىلد: إن المننوت مننن أجننل رفننا رالننة ا سننالت والتضننحية بننلغالى مننا لمالنند المسننالم وهننو رو ننه أ

ال هيد أعيم امجور، بل من  تل فب سبيل   و لموت كما لموت غيره   وأجر  العمل،الازاء من جن  ف
دَ والصننالحين و سننن أولئنند رمي ننا   ننال تعننالى ومكننون فننب الانننة مننا امنبينناء والصنندل ين  ِىدَن  ﴿َفلأولئننِ َا الننَّ مننَ

َن أأولِئَد النَِّبيِ يَن وَ َأْنَعَم َّللاَّأ َعالْيِهْم ِمنَ  اِلِحيَن َوَ سأ َهداِء َوالصَّ لِ يَن َوال   دِ   4َرِمي ا ﴾الصِ 
ن ة    د   5ال ه 

از  ل ْل  م ام   – ظ ج  ن ة  و  د  د  ال ه  ة        ع ق  ل ح  ٍة ت ع ود  ب ال م ص   *     ل م دَّ
 ﴿َبَراَء ٌ :  وله تعالى  6ا جماعوامصل فيها  بل  ا جماع،  الهدنة بالكتاا والسنة و م روعية  ثبتظ    -  ش

وِلِه ِإَلى الَِّىدَن َعاَهْدتأْم ِمَن اْلمأْ ِرِكيَن﴾ ِ َوَرسأ  .7ِمَن َّللاَّ
 صالح سهيل ابن عمرو بالحددبية عالى﴿ -َصالَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ  -السنة: فما روى أن النبب  وأما

 
محمــود  -حققه وعلــق عليــه: د بشــار عــواد معــروف -المدني موطأ اإلمام مالك المؤلف: مالك بن أن    رواية: أبي مصعب الزهري   1

 (.1/366( )935م حديث رقم ) 1991 -هـ  1412الطبعة: األولى،  -بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة -ليل محمد خ 
 (.4/491( )25042رقم ) حنبل حديثمسند اإلمام أحمد بن  2
بيــروت،   -الناشــر: دار المعرفــة    -: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشــافعي  البخاري المؤلففتح الباري شرح صحيح    3

 (.3/255) –عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز  -رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي  -1379
 (.69) سورة النساء اآلية 4
حربــي علــى المســالمة مــدة هي الصلح؛ عقد المسلم مــع ال شرعا:( 13/435منظور ) العرب البنالسكوُن بَْعدَ الَهْيج.  لسان    الُهْدنِة لغة  5

 (226لي  هو فيها تحت حكم اإلسالم. شرح حدود ابن عرفة )
 : دار الكتب العلميةالناشر -الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المنهاج لشم مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ  6

 (6/86) -م 1994 -هـ 1415الطبعة: األولى، 
 ( 1اآلية )سورة التوبة  7
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الهدنننة إذا كننان فننب ذلنند م ننروعية أجمننا الف هنناء عالننى وأمننا ا جمنناع. ف نند . 1﴾وضننا ال تننال ع ننر سنننين
 .2مصالحة لالمسالمين

 .وشرعها أن دتووها ا مات أو نا به ف ط وله  ِلْْلََماِتن 
الَحِةن أش  وأأ ِباْلَمصننْ دَّ   َتعننأ دننزاأ عالننى المنند  التننب  وأوالمهاأنننة إو لضننرور  تنندعو إليهننا، و تاننوي  ولننه  ِلمننأ

 3.وندا أن و تزمد عالى أر عة أشهر ا مات،تدعو إليها الحاجة فب اجتهاأ 
 متى تكون الهدنة

ل   م ع   -ظ  رُّ ق ط عًا خ  ان ٍة ت ج  *     م ه  ٍف و َل  ع  ل ي س  م ن  ض   َل  ق وٍَّة و 
تعننالى ل ننول: ﴿   ننو ، و  أشار الناام هنا إلى أنننه ل ننترط لصننحة ع نند الهدنننة أن لكننون بالمسننالمين   -ش

ْوَن ﴾ تأمأ اْمَْعالننَ اْلِم َوَأنننْ ى السننَّ ْدعأوا ِإلننَ وا َوتننَ اَل َتِهنننأ بننلن لكننون بالمسننالمين ضننعف مننن  الننة عنندأ أو عنند  أو أو 4فننَ
آخنننر: بنننلن درجنننى إسنننالمهم بالمواأعنننة بننناختالعهم منننال، والعننندو  نننوش، وفنننب المواأعنننة مصنننالحة منننن ننننوع 

وكننىلد خالننو ع نند  بالمسننالمين، أو لطمننا فننب  بننولهم بننىل الازمننة، أو لكفننوا عننن معونننة عنندو ذش شننوكة،
 .5الهدنة من كل شرط فاسد

لم في الهدنة  الس  
ل م  م ط   -ظ  ق ين      *     ف الس   اد  ل م  ص  وا ل لس   ن ح   ا  ل وٌب ل ن ا ي ق ينإ ن  ج 

ل  ال ك ل    -ظ             ن  ق ب  ت و  ت ف  د  ي س  ل          *    و ال ع ق  ذ  ال رَّأ ي  ف أ ه ل  ال ح  ي أ خ   و 
وا   ال تعالى ﴿  َو ِإْن  –ش اْلِم َفاْجَنْح َلَها ﴾َجَنحأ عالى أن الكفار إذا مالوا إلى االة وجه الدولة: ألَّظ  6ِلالسَّ

  من المواأعننة خيننر لالمسننالمين  ومن هننىا مننن تنندبير ال تننال، فننإن لالمسالمين بولها والميل لهاالهدنة، فينبغب  
، وو بننلل بلخننى م ننور  7عالى الم اتننل أن لحفننظ  ننو  نفسننه أوو، ثننم لطالننا العالننو والغالبننة إذا تمكننن مننن ذلنند

و الننرَّْأِش فننب اممننة ا سننالمية  من اوست ننار  و توجننهالحننل أهننل  إو إلننى كننل شننلص ناضننج  والع نند َوَذوأ
ا، والم ور  و لعتد بها إو إذا جاءت من ذوش الرأش الناضج وذوش اللبر     لستطيا أن لعطب رأل ا صحيح 

ا.من اوست ار  و توجه إو إلى كل شلص ن  اضج لستطيا أن لعطب رأل ا صحيح 

 
 .2/78باب في صلح العدو   -أخرجه أبو داود، في: كتاب الجهاد 1
تحقيــق : حســن   -ينظر: اإلقناع في مسائل اإلجماع: لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميــري الفاســي، أبــو الحســن ابــن القطــان  2

 (1/360م ) 2004 -هـ  1424لطبعة: األولى، ا -الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر -فوزي الصعيدي
الناشــر المكتبــة   -( جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل لشــيخ صــالح عبــد الســميع اآلبــي األزهــري210ينظر: الكافي  البن عبد البر)  3

 (.1/270) -لبنان -بيروت –الثقافية 
 (.3سورة محمد اآلية رقم ) 4
 (208( الكافي )2/198ك)( بلغة السال1/404ينظر: حاشية الدسوقي ) 5
 (.61سورة األنفال اآلية رقم ) 6
الناشــر:  -تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفــي  -ألبي عبد هللا، محمد بن أحمد األنصاري القرطبي   -ينظر : الجامع ألحكام القرآن    7

ــرية  ــب المصـ ــاهرة –دار الكتـ ــر   -القـ ــة،  -مصـ ــة: الثانيـ ـــ  1384الطبعـ ــحيح (. 16/256م) 1964 -هـ ــرح صـ ــاري  بشـ ــتح البـ فـ

الناشر: الشركة الشرقية لإلعالنات   -(. الشرح السير الكبير لشيخ محمد بن أحمد بن أبي سهل شم  األئمة السرخسي  8/306البخاري)

 م.1971تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة   -
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ة     اب ق  ع ل   1ال م س   2و  ال ج 
از ت    -ظ  ج  ه  و  اب ق  ل   ال م س  ي ٍة ب النَّب  م  ٍل        *       أ و  إ ب ٍل أ و  ر  ي   ف ي خ 

السنننننة الكتاا م ننننروعيتهابنننندأ الننننناام هنننننا فننننب تبننننين  كننننم المسنننناب ة، وهننننب جننننا ز ، وامصننننل فننننب  –ش 
دأوَّ َّللاَِّ   فمنوا جماع. ْم َما اْسَتَطْعتأْم ِمْن  أوَّ   َوِمْن ِرَ اِط اْلَلْيِل تأْرِهبأوَن ِبِه عننَ وا َلهأ  الكتاا  وله تعالى:﴿ َوأَِعد 
ْم﴾ كأ وَّ دأ فننلمر   سننبحانه وتعننالى بإعننداأ ال ننو  ور نناط الليننل، ومننن عننرق ووسننا ل إعننداأها المسنناب ة ،  3َوعننَ

 4شرعة فب ال رمعة، وخصالة بدلعة، وعون عالى الحرا."" أن المساب ة   -ر مه    - ال ابن العر ب
بَّ  -ومننن السنننة مننا روى ابننن عمننر ا َأنَّ النَّبننِ مننَ الَّ  -رضننَب َّللاَّأ َعْنهأ الَّمَ ى َّللاَّأ صننَ ِه َوسننَ ل  - َعاليننْ ْيَن اْلَليننْ اَبَ  بننَ سننَ

ى ْمَيال  َأْو َسْبَعٌة َوَ ْيَن اْلمأْضَمَرِ  ِمَن اْلَحْفَياِء ِإَلى َثِنيَِّة اْلَوَأاِع ِستَّةأ أَ  َوَأاِع ِإلننَ اْلَلْيل الَِّتب َلْم تأْضَمْر ِمْن َثِنيَِّة الننْ
. َيْم   الرماضننة مننن بننل حننددث م ننروعية المسنناب ة وأنننه لنني  منالعبننث  ال ابننن  اننر: وفننب ال5َمْسِاِد َبِنب رأ

 6المحموأ  الموصالة إلى تحصيل الم اصد فب الغزو واونتفاع بها عند الحاجة.
 7وأجما المسالمون عالى جواي المساب ة فب الامالة.

ا ﴿ : -عننز وجننل- ننول    8الليننل وا بننل، و ننالرمب بالسننهات. ذلنند فننبوامصننل فننب جننواي  ْم مننَ وا َلهننأ د  َوأَعننِ
دأوَّ َّللاَِّ  ْم﴾اْسَتَطْعتأْم ِمْن  أوَّ   َوِمْن ِرَ اِط اْلَلْيِل تأْرِهبأوَن ِبِه عننَ كأ وَّ دأ الََّم  -و ننال .9 َوعننَ ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ : »أو -صننَ

 .11»و سب  إو فب نصل أو خف أو  افر«: الَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ َص –و وله  10إن ال و  الرمب«
 شروط جواز المسابقة  
ط        *      ت ع ي ين  م    -ظ ر  ٌر ب ش  ٌل ط اه  ع  حَّ ج  ص  د  و  ى ب  ي ع ط  م ن  س   ٍإ و 

 
ى  المسابقة لغة مشتقة من السَّْبق: القُْدمةُ فِي الَجْري َوفِي ُكّلِ َشْيء    1 اِل َرْهنــاً َعلــَ َن اْلمــَ الُمســابَقِة، لســان ؛ والسَّبَق، بِفَتْحِ اْلبَاِء: َما يُْجعَُل مــِ

 (.13/204المغنى البن قدامة) –( وشرعا: وال يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي 10/151العرب البن منظور  )
الصحاح للشيخ  زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكــر بــن عبــد القــادر    مختار  -الجعالة لغة : ما جعل إلنسان أجًرا على عمل  يعمله  2

هـــ / 1420الطبعــة: الخامســة،  -لبنــان –الــدار النموذجيــة، بيــروت  -الناشر: المكتبــة العصــرية  -تحقيق: يوسف الشيخ محمد   -الرازي

المؤلف: أبو الوليد محمد بــن   -جتهد ونهاية المقتصد  ينظر: بداية الم  -( والجعل شرعا: اإلجارة على منفعة مظنون حصولها58م)1999

تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة   -القاهرة    –الناشر: دار الحديث    -أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد  

 (.4/20م ) 2004 -هـ 1425
 (.60سورة االنفال  اآلية رقم )  3
ق -لقاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي  أحكام القرآن  المؤلف: ا  4 راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلــَّ

 (.3/39م ) 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة،  –لبنان  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت -عليه: محمد عبد القادر عطا 
 (3/1491()1870حديث رقم ) –صحيح مسلم  5
 (.6/72الباري شرح صحيح البخاري ال بن حجر)فتح  6
 (.13/404المغنى البن قدامة) 7
الناشــر: دار الغــرب  -تحقيــق: الــدكتور محمــد حجــي   -ألبي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي   -ينظر: المقدمات الممهدات  8

 (.3/474) -م1988هـ  1408الطبعة: األولى،   -لبنان –اإلسالمي، بيروت 
 (.60سورة األنفال  اآلية رقم)  9

 ".167"حديث رقم  1522/ 3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب فضل الرمي والحث عليه، وذم من علمه ثم نسيه:  10
 -م شلبيحققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنع--السنن الكبرى ألبي بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  11

الطبعــة: األولــى، -لبنــان  -بيــروت  –الناشــر: مؤسســة الرســالة  -قدم له: عبد هللا بن عبد المحسن التركــي-أشرف عليه: شعيب األرناؤوط

 (.4/321) -م 2001 -هـ  1421
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ْن   ولننه تعننالى:   1الاعلجواي  امصل فب    -ش   اَء  ﴿ َوِلمننَ ِه  جننَ يٌم ﴾بننِ ِه َيعننِ ا بننِ لأ َبِعيننر  َوَأنننَ ووجهالدولننة: 2ِ مننْ
عننندهم، فنندل عالننى  معروفننا  أنهم جعالوا جعال لمن جاء بصننواع المالنند الننىش ف نندوه، وهننو  مننل بعيننر، وكننان 

َصالَّى  -ومن السنة  ول النَِّبب  ، وشرع من  بالنا شرع لنا، ما لم للت فب شرعنا ما للالفه،  3جواي الاعالة
، َلَ ْد َأَ اْلَظ  - أ َعالْيِه َوَسالَّمَ  ْل َفالَعْمِرش َلَمْن َأَ َل ِبرأْقَية  َباِعل  ﴾ِبرأْقَية  :﴿ كأ ن شروط جواي والناام هنا بي  4َ    

م وغيره فال تصح بغرر وو ماهول وخمر وخنزمر وميتة وي ل، وم ترط تعيين فب السه  المساب ة بالاعل،
المبدأوالغالة  فب المساب ة والمناضالة بالسهات أش وبد من تعيين المبدأ الىش دبتدأ منه والغالة التب دنتهى 

 5إليها، وو ل ترط تساومهما فب المبدأ وو فب الغالة.
 المسابقة بغير جعل 

ي ر  م ن   -ظ ٍل ل لَّت ي ق د  ف از ت  ت  م ن  غ  ع  از ت    *    ب غ ي ر  ج  ج  وا و  اب ق   س 
واعالننم ، اليلخىه السنناب و خالف فب جواي المساب ة إذا أخرج الاأعل رجل متبرع من غيننر المتسنناب ين  -ش  

 ، وهنننب اللينننل وا بنننل والسنننهم،تانننوي بالمنننىكورات ، بنننلن تكنننون مااننننا ،عنننلأن المسننناب ة إن و عنننظ بغينننر جأ 
ونحو ذلد مما دتدرا به عالى  تال العدو، وذلد   وغيرها من نحو الحمير والطير والسفر والرمب بالحاار 

إن صح ال صد بننلن وافنن  ال ننرع. فننإن لننم لصننح  ال صنند، بننلن كننان لماننرأ الالهننو والالعننا، كمننا لفعالننه أهننل 
 .لكره الفسوق، لم تاز  أش: لحرت، و يل

أن لكون العوض من ا مات أو غيره مننن الرعيننة، وهننىا جننا ز و خننالف ميننه، سننواء كننان مننن مالننه أو   -1
 لالمسالمين. من بيظ المال  من فب ذلد مصالحة و ثا عالى تعالم الاهاأ ونفعا  

أن لكننون العننوض مننن الاننانبين وهننو الرهننان، وجمهننور الف هنناء عالننى أن هننىا غيننر جننا ز وهننو مننن  - 2
 6.نهما و للالو من أن لغنم أو لغرتال مار المحرت  من كل وا د م

 ما للمتسابق وما عليه  
ر يق  اْل    -ظ  ى ال ف  ذ  ا ي ؤ  ر  م  ر         *      ب غ ي  اخ  اب ق  أ ن  ي ف  از  ل لسَّ ج  ر  و   خ 

دنن ذش ااخننرمن، وعالننى كننل  ننال كننل مننا لكننون سننببا  فننب و ، شننرط أن و   لالفننا ز أن لفننرر ومفتلننر  –ش  
بأوا إدىاء   ا اْ َتسننَ ِر مننَ اِت ِبَغيننْ اْلمأْ ِمِنيَن َواْلمأْ ِمنننَ ِىدَن دأْ ذأونننَ النال فهو  ننرات، ولننو لننم دننرأ بننه نننص خننا  ﴿ َوالننَّ

 
 (. 277/ 1المعونة ) 1
 (. 72سورة يوسف، اآلية: )  2
تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد -د البر بن عاصم النمري القرطبي ينظر:  االستذكار :ألبى عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عب  3

 (.6/534م )2000 -هـ 1421الطبعة: األولى،  -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية -علي معوض
 (.3/266()3420حديث رقم ) –باب في كسب األطباء   -كتاب اإلجارة –سنن أبى داود   4
 (.1/372لسالك )( بلغة ا2/209ينظر: حاشية الدسوقي ) 5
الناشــر:  -لشيخ محمد بن أحمد بن محمد علــي ، أبــو عبــد هللا المــالكي  -( منح الجليل شرح مختصر خليل 2/209ينظر: بلغة السالك)  6

 (3/237م)1989هـ/1409تاريخ النشر:  -الطبعة: بدون طبعة -بيروت  –دار الفكر 

http://ssj.elmergib.edu.ly/


 2021العدد السابع  شرح منظومة )الآللئ المنظومة( 

  
 

  

 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 
292                                      HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY  
      

 

ِبين ا﴾ : ﴿و د من أ دكم  تى لحننا مخيننه مننا -َوَسالَّمَ   َصالَّى َّللاَّأ َعالْيهِ   -، و وله  1َفَ ِد اْ َتَمالأوا بأْهَتان ا َوِإْثم ا م 
 . 2لحا لنفسه﴾

 تعليم الرياضة المباحة  
ل م وا  -ظ  تَّى ت س  ي  ح  م  ًة و ال رَّ ب اح  وق  أ ن   ت ع ل  م وا   *   س  ار  ثَّن ا ال ف   ق د  ح 

ِل اْل ننننننناِت: أن   -ش ى أَهنننننننْ َا ِإلنننننننَ ْن مكحنننننننول  أنَّ عأمنننننننَر بنننننننَن اللطننننننناِا كتنننننننَ َباَ َة وا َعالِ منننننننأ عنننننننَ ْم السنننننننِ  َأْوَوَأ نننننننأ
ْميَ  يََّة"والرَّ اللينننننل فهنننننىه منننننن اممنننننور التنننننب رغنننننا فيهنننننا ا سنننننالت و نننننث عالنننننى تعالمهنننننا كركنننننوا   3والفأروسنننننِ

 وغير ذلد مما ل وش الاسم، ومنمب المهارات الم روعة، ومدفا الكسل واللمول عن المسالم.والرمالة
 يل القرآنفضل ترت                                    

ان   -ظ          ت ق  ك ام  و اإل   ظ  و اِل  ح  ف  ر آن      *      ف ي ال ح  ب اق  ف ي ال ق  ل  ال س    و أ ف ض 
وَن ﴾ ال تعالى: ﴿  َو ِفب    –ش   الَّمَ   -وعنننه    4ذِلَد َفاْلَيَتناَفِ  اْلمأَتناِفسأ ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ لأ   -صننَ اَل: ﴿ َمثننَ  ننَ

لأ  مِح، َوَمثننَ ةأ الننرِ  ِم، َعيِ بننَ ةأ الطَّعننْ ِل امترجننِة، َعيِ بننَ ِه َكَمثننَ َرأأ اْلمأْ ِمِن الَِّىش َلْ َرأأ اْل أْرآَن َوَمْعَملأ بننِ ِىش و َل ننْ ْ ِمِن الننَّ اْلمننأ
َرِ ، َعيِ بننَ  مِح اْل أْرآِن َكَمَثِل التَّمننْ ةأ الننرِ  ة ، َعيِ بننَ ِل َرْمَحانننَ ْرآَن َكَمثننَ َرأأ اْل ننأ ِىش َل ننْ اِفِ  الننَّ لأ اْلمأنننَ ا، َوَمثننَ ِم َوو ِرمننَح َلهننَ ةأ الطَّعننْ

ا﴾ رٌَّ  و ِرمننَح َلهننَ ة ، مننأ ِل َ ْنَيالننَ ْرآَن َكَمثننَ َرأأ اْل ننأ ، َوَمَثلأ اْلمأَناِفِ  الَِّىش و َل ننْ وغالننة فمنتهننى ال ننرف،  5َوَعْعمأَها مأرٌّ
الماد والسب  هو  فظ ال رآن الكرمم كامال  لوجه   تعالى ما العمل به والتمسد بحباله المتين، ف د روى 

﴿ ل ال لصا ا ال رآن: ا رأ وارق ورتل كما كنظ ترتننل أنه  ال:   - َعالْيِه َوَسالَّمَ َصالَّى َّللاَّأ   -عن رسول    
الََّم  - ننال رسننول   6فننب النندنيا، فننإن منزلتنند عننند أخننر آلننة ت ر هننا ﴾ ِه َوسننَ الَّى َّللاَّأ َعاليننْ : ﴿ المنناهر -صننَ

وكننىلد ، 7بننال رآن مننا السننفر  الكننرات البننرر ، والننىش ل ننرأ ال ننرآن ومتتعتننا ميننه وهننو عاليننه شنناق لننه أجننران﴾ 
العنالننة بملننارج الحننروف وصننفاتها، وهننو مننن أهننم مبا ننث التاومنند، فتاومنند ال ننرآن هننو إعطنناء الحننروف 
  و هننا وترتيبهننا ومراتبهننا، ورأ  الحننرف مننن  ننروف المعاننم إلننى ملرجننه وأصنناله، وإلحا ننه بنييننره وشننكاله، 
وإشننباع لفيننه، وتمكننين النطنن  بننه عالننى  ننال صننيغته وهيئتننه مننن غيننر إسننراف وو تعسننف، وو إفننراط وو 

 ، ما اوهتمات بت ايا الطالا وت دلم الاوا ز الماألة والمعنومة.8تكالف
 لوم العأفضل   

ضاً   -ظ ت مًا ف ر  ه  و ه و  ل ي س  ح  يث  أ ي ضًا       *       و ال ف ق  د  ط ل ح  ال ح  ف ى م ص   و 

 
 (.58سورة األحزاب اآلية رقم ) 1
 (1/67( )71حديث رقم) -باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير -صحيح مسلم  2
حســن   -عبــد الحميــد محمــد نــدا    -تحقيق:  مختار إبراهيم الهائج  -لجالل الدين السيوطي    -جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير«  3

 (.14/812م ) 2005 -هـ  1426الطبعة: الثانية، -جمهورية مصر العربية  -الناشر: األزهر الشريف، القاهرة  -عيسى عبد الظاهر
 (.26سورة المطففين  اآلية رقم )  4
 (.1/549( )243حديث رقم ) –باب فضيلة حافظ القرآن  –صحيح مسلم  5
 (.2/73( )1464حديث رقم ) -القراءةباب استحباب الترتيل في  –سنن أبى داود  6
 (.1/549( )244حديث رقم ) –باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع فيه  –صحيح مسلم    7
لناشــر: -تحقيق الــدكتور غــانم قــدوري حمــد    -لشخ عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني-التحديد في اإلتقان والتجويد    8

 (.21م ) 1988 -هـ 1407بغداد / ساعدت جامعة بغداد على طبعه الطبعة: األولى  -مكتبة دار األنبار 
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ل م ه                  * -ظ  اي ٌة ي ع  ب ع ض  ال نَّاس  و إ نًَّما ك ف  م ه   ب ع ٌض و  ه   َل  ي ف 
التف ه  هالعالوت بعدأفضل الى ، كان  فإنه لما كان ال رآن العزمز أصل العالوت ما كونه كالت   تع   –ش  

ألننننظ النصننننو  مننننن الكتنننناا والسنننننة فننننب الننننددن فهننننومن أفضننننل امعمننننال، ومننننن أعيننننا اللصننننال، و نننند 
ة  عال  ل ِفْر ننَ ْن كننأ َر مننِ ْوَو َنفننَ ة  َفالننَ وا َكافننَّ رأ وَن ِلَيْنفننِ اَن اْلمأْ ِمنننأ ا كننَ اَلى: ﴿ َومننَ ِ َتعننَ ْم فضنناله، والحننث عاليننه  ننال َّللاَّ ْنهأ مننِ

وَن ﴾ َىرأ ْم َلحننْ ْم ِإَذا َرَجعأوا ِإَلْيِهْم َلَعالَّهأ وا َ ْوَمهأ دِن َوِليأْنِىرأ ب     1َعاِ َفٌة ِلَيَتَف َّهأوا ِفب الدِ  ال النَّبننِ الَّ   -َو ننَ ِه صننَ ى َّللاَّأ َعاليننْ
دِن ﴾َوَسالَّمَ   .2: ﴿ َمْن دأِرِأ َّللاَّأ ِبِه َخْير ا لأَف ِ ْههأ ِفب الدِ 

 َصالَّى َّللاَّأ  -م مصطالح الحددث والف ه: فرض كفالة، إذ و بد من معرفة ما صح عن النبب و كم تعال
 من أخبار، فإن  ات به َمن لكفب س ط الوجوا عن البا ب. -َعالْيِه َوَسالَّمَ 

 .3معرفة ال واعد التب دتوصل بها إلى معرفة  ال الراوش والمروش  هو:فعالم مصطالح الحددث 
 عالم الحددث إلى  سمين: عالم روالة، وعالم أرالة. وم سم بعض العالماء

 عالم الحددث اللا  بالروالة: :- 1
 وتحرمر ألفااها. وضبطها، وروادتها، وأفعاله،-َصالَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ  -عالى ن ل أ وال النَّبب  عالم ل تمل

رالة: - 2  عالم الحددث اللا  بالدِ 
والننننة،عالننننٌم لعننننرف منننننه  ني ننننة  روعها، الرِ   وأصنننننافوشننننروعهم  الننننروا ، وأْ َكامهننننا، و ننننال وأنواعهننننا، وشننننأ
 4المرومات وما دتعال  بها.

َصالَّى َّللاَّأ   -وموضوع هىا العالم: هو السند والمتن من  يث ال بول والرأ، وفضاله: امتثال أمررسول   
 .5َعنِ ب َوَلْو آَلة ﴾  َبالِ غأوا﴿:  ال عاليه الصال  والسالت ، ونيل بركة أعوته، إذ-َعالْيِه َوَسالَّمَ 

 وأما الف ه فهو: العالم بام كات ال رعية العمالية المكتسبة من أألتها التفصيالية، و د لطال  الف ه
 عالى ام كات نفسها. 

ا نسان ما ر ه، وموضوع الف ه أفعال المكالفين من العباأ عالى نحو  عات وشامل، فهو دتناول عال ات  
وما نفسه، وما ماتمعه، وإنما ثبظ فضاله، منه ل وأ إلى خ ية  ، والتزات عاعته، وتانا معاصيه، 
المكالف من أ وال، وأفعال، وع وأ وتصرفات. وهب عالى   العمالية، وما لصدر عن  دتناول ام كات  فهو 

 نوعين:
 .ونحوها امول: أ كات العباأات: من صال ، وصيات، و ج، 

 .1وع و ات، وجنالات لثانب: أ كات المعامالت: من ع وأ، وتصرفات، ا

 
 (.122سورة التوبة اآلية ) 1
 (.2/719( )100حديث رقم ) -باب النهي عن المسألة  –الزكاة  كتاب  -صيح مسلم  2
النكت على كتاب ابن الصالح، ألبي الفضل أحمد بن علي محمد، ابن حجــر العســقالني، تحقيــق: الــدكتور ربيــع بــن هــادي المــدخلي،   3

 (.1/89م )2008-هـ 1429عجمان، مكتبة الفرقان، الطبعة الثالثة 
تقريب النواوي، لجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الــدين الخضــيري الســيوطي   ينظر: تدريب الراوي في شرح4

 (1/25هـ )1427الشافعي ، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، الرياض، دار طيبة، الطبعة الثامنة 
 (. 170/ 4) 3461أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث:  5
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 بالعلمالعمل  الحث على  
ل يق   -ظ ص  ف ي ال ع ال م  َل  ي  و ى ه ي  ال تَّط ب يق      *       ف ال نَّق   و ال غ اي ة  ال ق ص 
أ نَّم ا            *          -ظ ال ٍم ت ر ى ك  ا ت ع لَّم  ف ك م  م ن  ع  د  م  اس  ل ه  ال ف   ب ف ع 

ِىدَن  –ش  ا الننَّ ا َأد هننَ ولمننا كننان الم صننوأ مننن العالننم العمننل، فمننن تركننه لننم دنننل إو الليبننة ،  ننال تعننالى: ﴿ لننَ
ونَ  ور ا َتْم ننأ ْم نننأ ْل َلكننأ ِه َوَمْاعننَ ْن َرْ َمتننِ ْيِن مننِ ْ ِتكأْم ِكْفالننَ وِلِه دننأ وا ِبَرسننأ وا َّللاََّ َوآِمنننأ وا اتَّ ننأ ِه﴾آَمنننأ اعمالننوا  -والمعنننى  2 بننِ

  3بم تضى إلمانكم وعالمكم، لعطكم عالما وهدى ونورا تم ون به فب االمات الاهننل، ومغفننر لكننم السننيئات
: ﴿مننن تعالننم -َصالَّى َّللاَّأ َعالْيِه َوَسالَّمَ  -من الم صوأ من تعالم العالم هو العمل واونتفاع به،  ال رسول    

ا من الدنيا لم لاد َعْرف الانة دومدأبتَغى به وجه   عالم ا مما   .4النيامة﴾ و دتعالمه إو ليصيا به عرض 
ا، ومعامالننة  من هننىا هننو ثمننر    ا، وآأابنن  فطالننا العالننم لاننا عاليننه أن لعمننل بعالمننه ع ينند ، وعبنناأ ، وأخال نن 

لننم  فننالعالم  اننة لنند إن عمالننظ بننه، وعالينند إن لسننال ه،العالننم، وهننو نتياننة العالننم، و امننل العالننم كالحامننل 
بننالعالم، وذلنند بننلأاء الواجبننات والحننىر مننن المحرمننات  منننه العمننل  تعمل، ومن الواجا عالى ال بابوغيرهم  

   عن العبد وتومي ه له. وثباته فب ال الوا ومن أسباا رضا من أسباا رسوخه
  ال  العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن سعوأ اِ ْلِبيرش  امندلسب   

 أأعِطيَظ ِميِه عأوَل َباِع       ...       وَ اَل النَّالأ ِإنََّد َ ْد َعاِلْمَتا َوِإْن 
َ اَل   َعْنه          ...       ِبَتْو يخ َعاِلْمَظ َفَهْل َعِماْلَتا   َفاَل َتْلَمْن سأ

 َر ْسَتا  َفَرْألأ اْلِعاْلم َتْ َوى   َ  ًّا        ...       َوَلْيَ  ِبَلْن لأَ اَل َلَ دْ 
 َوَاْفَضلأ َثْوِ َد اِ ْ َسانأ َلِكْن     ...     تأَرى َثْوَا اِ َساَءِ  َ ْد َلِبْسَتا 

 ِمْنه َأْن َلْو َ ْد جِهاْلَتا َفَليٌر  إَذا َما لم لأِفْدَك اْلِعاْلمأ خْير ا        ...        
 5َفالْيَتَد ثأَم َليَتَد َما َفِهْمَتا َفِإن َأْلَ اَك َفْهمأَد فب َمَهاو       ...        

 المسابقة من باب الجهاد 
اٍل         -ظ  ان بًا ل ل م  الٍ *        ِل  نَّ ف يه  ج  ك  ل ي س  ف ي ال رَّأ ي ي ن  م ن  إ ش   و 
ير   –ظ  ع ل ه     *   و  ف ي ال ذَّخ  ر اف يُّ ج  ل ه     ة  ال ق  ص   ل  أ ن  ًيف  اد  ق ب  ه  ن  ال ج  م   ض 
ع ت  ال    -ظ  ض  ق د  و  اد    و  ه  ع ل  ف ي ال ج  اد     ج  د  ين ا إ ل ى ال سَّ د  هللا  ي ه   *      و 

 
 -لناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    -المؤلف : مجموعة من المؤلفين    -ينظر: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  1

 -( نهاية السول شرح منهاج الوصول 18هـ)1424سنة الطبع : 

الطبعــة: -لبنــان -بيروت-لناشر: دار الكتب العلمية ا -المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو محمد، جمال الدين  

 .(11م)1999 -هـ1420األولى 
 (.28سورة الحديد اآلية رقم ) 2
تحقيــق عبــد الــرحمن بــن معــال   -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان المؤلف: عبد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد هللا الســعدي    3

 (.843م )2000-هـ 1420ة: األولى الطبع-الناشر: مؤسسة الرسالة -اللويحق 
 (.1/168( )251حديث رقم ) -باب االنتفاع بالعلم والعمل به -سنن أبى داود  4
الناشر: -تحقيق: د. محمد رضوان الداية -ديوان أبي إسحاق اإللبيري المؤلف: إبراهيم بن مسعود بن سعيد، أبو إسحاق التُّجيبياإِللبِيري  5

 .(27م)1981 – 1401الثانية،  الطبعة:-دمشق –دار قتيبة 
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التعاليم والتدرما والتمرمن عالننى الفروسننية والرمننب، ولنني  الم صننوأ منننه أ ننل فالسباق إنما ل صد منه –ش  
ا جنننار  والاعالنننة  فإننننه هنننناك و  صننند م ننندهما إو المنننال، وهننننا م صنننوأ المنننال  كمنننا ل صننند فنننب البينننا و 

النفول ميه  منه متى ميه المال  منه أبالغ فب ترغيا  ال ارع ب رع هىا الع د العمل و المال، وإنما شرع
عالننى   ان الباعث عالى السباق اليفر بالمال والغالبة،  ومظ ميه الرغبة، والمال و د كل فب هىا الع نند إو

وضننا جننوا ز لالمت نندمين فننب  وجنناينننه مننن الرماضننة المحمننوأ ، الليننل مسننباق م ننروعية و 1وجننه الملنناعر 
 .السباق، و د  ر  ا سالت عالى إعداأ أسباا ال و  لالاهاأ، و تضمير الليل  عداأها لالاهاأ

المسنناب ة مسننتثنا  مننن ثننالث  واعنند  ال رافننب:ولىلد  ننال  الالعا.امصل فب المساب ة المنا  لما فيها من و 
 2هب :

وأليننل تحرممننه أنننه  الحنن .عالى أ ننل أمننوال النننال بغيننر   بكسر ال اف، وهب المغالبة والتحيل  ال مار،  –  1
االميسننر المحننرت فننب  ولننه تعننالى  وا  ﴿لننَ ِىدَن آَمنننأ ا الننَّ ا َأد هننَ ْن ِإنَّمننَ ٌ  مننِ رأ َواْمَْنصننااأ َواْمَْيوتأ ِرجننْ رأ َواْلَمْيسننِ اْلَلمننْ

وَن ِإنَّمننا دأِرمنندأ  ْم تأْفاِلحننأ اْجَتِنبأوهأ َلَعالَّكننأ ْيطاِن فننَ ِل ال ننَّ ِر َعمننَ ب اْلَلمننْ داَوَ  َواْلَبْغضنناَء فننِ َنكأمأ اْلعننَ َا َبيننْ ْيطانأ َأْن دأو ننِ  ال ننَّ
دَّ أْم َعْن ِذْكرِ َواْلَميْ  الِ  َفَهْل َأْنتأْم مأْنَتهأوَن﴾ِسِر َوَمصأ ِ َوَعِن الصَّ ول إجماع العالماء أن ال مار ووجه اوستد  3َّللاَّ
الميسننر، فكننىلد كننل مننا كننان كنناللمر فهننو قياسننا عالننى الميسننر مننن بينننه فاعننل كالننه حننرات. وإنمننا ذكننر  اله

 4 ومر به فهو ميسر عند مالد وغيره من العالماء.بمنزلتها. وكل ما 
 .مل الهتعىدا الحيوان لغير  -2
  د للخى الاعل. الىش صول العوض والمعوض ل لص وا د  من الساب  هو -3

 ننين الننناام هنننا أن بنناا الاعالننة مننن أبننواا و ، الصننا لولكننن أجايهننا ال ننارع لالتنندرما عالننى الاهنناأ وأفننا 
  ومن -ر مننه   تعننالى  –ه فب هىه المنيومننة فننب بنناا الاهنناأ، أسننو  بننال رافب المعامالت إو أنه وضع

 . ميه تدرمبا  عالى الرمب وال و 
 ما َل يجوز فيه الجعل 

وز  ال دَّ   -ظ  ر ا ك  ف ع  ف يم ا َل  ي ر ى   *   و َل  ي ج  ح  ر  ال سَّ ح  س  ال ة  ال م س   و   ح 
ان  مننن شننلص وو عالننى  ننل   –ش  عننل عالننى إخننراج الاننَ سننحر وو أشننار الننناام هنننا إلننى أنننه و لاننوي الاأ

 5 ل  مر وط  منه و لعالم  ني ة ذلد، أش أنه و دتلتى الو وف عالى كون الَاان  خرج أو و.
 جهادالتدريب لل 

ون  و    -ظ  ر  ان  ه ذ ا ف ي ال ق  ل ى  اِل  ول ى * ف يك  اد  أ و  ه  و  ب ال ج  ي  ف ه  م   ال رَّ
 

الناشــر: دار -تحقيق: زائــد بــن أحمــد النشــيري  –ألبى عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية -ينظر :الفروسية المحمدية  1

سعد شــم  الــدين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن    -(. الفروسية1/129هـ )  1428الطبعة: األولى،  -مكة المكرمة  -عالم الفوائد  

هـــ 1414الطبعــة: األولــى، -حائــل –الســعودية  -الناشر: دار األندل  -المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان-ابن قيم الجوزية  

 (.192م )1998
 (.3/466ينظر: الذخيرة للقرافي )  2
 (91-90سورة المائدة  اآلية)  3
 (.3/53ينظر : الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 4
 (4/64ينظر: حاشية الدسوقي) 5
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ل  و ال ب ع ض  ي ر ى  * -ظ              ي  ب اق  ال خ  ف ى س  و ب اب  ال م ع ام َل ت  و  د  ر  ي ب  د   أ ج 
ل ننول »إن   تعننالى دنندخل  -صننالى   عاليننه وسننالم   -عن عنبة بن عننامر  ننال: سننمعظ رسننول     –ش  

ب أفضننل  مننْ بالسهم الوا د ثالث نفر الانة صانعه لحتسا فب صنعته اللير، والرامننب بننه، ومنبالننه« ،  الرَّ
الرَّْمب لفتلننر ول ِبِه ...َوَأْشَاا النَّال مننن بننِ  ف نند كننان هننىا فننب ال ننرون امولننى تعالننيم الرمننب،  َما أوصى الرَّسأ

م نننهورا  فنننب الااهالينننة وصننندر ا سنننالت، وكنننىلد اللينننل إعنننداأها لالكنننر وكنننان الرمنننب ،لالاهاأ وسنننباق اللينننل
لستعمل آوت أنكننى منهمننا، وأبعنند منندى، وهننب  ولكن اان  عداأهما لالحرا،وكان التدرما عاليهما  والفر،

 مما لحتاج إليها فب الاهاأ، وكل ما هو من أسباا الاهاأ فتعالمه منسوا إليه. 
 المسابقة بالجعل   

م ال    -ظ  ت  م ن  ا ع  يَّن  ير  م ا ع  ل غًا م ن  م اٍل*ن ظ  ب  ذ  م  ل  خ  م ن  ي ق   و 
و  م ن    -ظ  دا  ف ه  اد  * و  ال م ع ام َل ت  ق و ًَل و اح  ه  ا ل ي س  م ن  ب اب  ال ج   أ ب د 

 .1الاعل: ع د معاوضة عالى عمل آأمب بعوض غير ناشئ عن محاله به و لاا إو بتمامه  -ش 
وو  مننا دنندل مننن صننيغةو بننه، المع ننوأ أر عننة   ا جننار ن : العا نند، والمع ننوأ عاليننه، و  الاعالننة: أش  وركنهننا

 . ل ترط فيها الالفظ
وشنننرعها : أش شنننرط صنننحتها أمنننران: امول:  عننندت شنننرط الن ننندن لالاعنننل ف نننرط الن ننند لفسننندها لالتنننرأأ بنننين 

بينهمننا مننن أبننواا الر ننا  منننه سننالف جننر نفعننا    ، فتار  لكون جعال  وتار  لكون سننالفا ، والتننرأأالسالفية والثمنية
وأما تعاياله بال شرط فال لفسدها، و الثانب: عدت شرط  تعيين الزمنن بلن شرط عدت التعيين أو   ا تماو .

تحفر لب البئر أو نحو ذلد فب مد  كىا فسدت  من العامل و لستح    ظ عنه فإن شرط تعيينه، كإنسك
اأ  غنننرر، منننا أن دن ضنننب النننزمن  بنننل التمنننات فينننىها عمالنننه بننناعال ففينننه يمننن الاعنننل إو بتمنننات العمنننل، ف ننند 

من الاعل لْلجار  أ را، وإشننار  إلننى أن امصننل فننب    وإنما أجيزت  ذن ال ارع بها  امصل فيها الغرر،
والاعل لصح فب كل ما جاي ميه ع د ا جار  أش كل مننا جنناي  ،بيا المنافا ا جار  والاعل رخصة اتفا ا

الاعالة جاي ميه ا جار  فالاعالننة أعننم الاعالة بال عك  فالي  كل ما جاي ميه  ا جار  جاي ميه    ميه ع د
باعتبار المتعال ، وإو فهما ع دان متبادنان ، والىش فب المدونة عك  ذلد فا جار  أعم والح  أن بينهما 

يالننة، أو  فننر بئننر بفننال  العمننوت واللصننو  الننوجهب مياتمعننان فننب نحننو بيننا، أو شننراء ثننوا، أو أثننواا  ال
وا تضاء أدن وتنفرأ ا جار  فب خياعة ثوا و يننا سننالا كثيننر  و فننر بئننر فننب مالنند وسننكنى بيننظ واسننتلدات 

محمنند بننن أ منند بننن عرفننة -ل ننول ال ننيخ  الاعالننة ميمننا جهننل  الننه ومكانننه كنن ب  ونحننوه،  عبد وأابة وتنفرأ  
 2ما جهل مكانه تصح ميه ا جار .كالت المدونة أ را لالصواا لاواي أن ل ال: إن  -الدسو ب

ت ام    ال خ 
ر ح    -ظ  ي ش  ر ح  ل م ن  س  ك  ال شَّ م ح      *        و أ ت ر  وف  ت س  ى ب ه  ال ظُّر   ه ذ ا الَّذ 

 
 (. 567شرح حدود ابن عرفة)   1
 (. 416/ 2/415( المدونة) 2/63( حاشية الدسوقى ) 2/81ينظر: بلغة السالك)  2
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و ل   -ظ  ج  ز يل  ال م غ ف ر  أ ر  ل ى  ج  ف ر   *        و أ ن  ن ر ى   ه  ه  و  وه  ال م س  ج  ن  ال و  م   ه  ض 
ين ا   -ظ  و ال د  ي ي طَّل ع  و  ل   و الَّذ  ت ف ع  *         ع  ى ي ن  ه  أ و   ب ه  ع س   ي 
ومننا سننمح بننه الو ننظ، وأسننعفظ بننه – فيننه   تعننالى  –الننناام ووفنن    -جننل  وعننال  -ف نند مننن     -ش

 ننايت المنيومننة عننند ن ول نند المنيومننة الآللننئو نند ا تننرر تسننميتها بننن  ، وسننتكمال هننىه المنيومننة الهمننة، 
ىا ال ننلن عالا العالم أهمية بالغة، إذ أن لها شرو ا كثيننر ، واعتنننى بهننا عنندأ مننن امفاضننل الملتصننين بهنن 

، فننننال بهنننا النننبعض أرجنننة الماجسنننتير، وعبنننا منهنننا كتابنننان، ون نننرت المانننالت بال نننرر والضنننبط والتعاليننن 
 المحكمة بعض شرو ها.
وٌه َدْوَمِئى    أش م ر ة مضيئة،  د عالمظ مالها من الفوي والنعيم، وهب وجوه 1َرٌ ﴾مأْسفِ  ال تعالى ﴿ وأجأ

 جعالنا   و إلا م منهم. 2الم منين. ضا كة أش مسرور  فر ة.
ونحننن نلننتم هننىه المنيومننة بالنندعاء لالننناام بننلن لمننن   عاليننه بال ننفاء، ومازمننه   خيننر الاننزاء عالننى مننا 
 فظ لنا من التراث الف هب،  وغفر   لم اللنا ولمن لهم فضل عالينا، ولالمسالمين كافة، وو  ول وو  و  

عننل لننب مننن لنندند سننالطانا إو بنناهلل العالننب العيننيم. را أأخالنننب منندخل صنندق وأخرجنننب ملننرج صنندق واج
 نصيرا.

تعننالى بننه  ار ننه نعمننة   تعننالى وفضنناله، نفننا الالهوهننىا آخننر مننا تيسننر لننب فننب هننىه المنيومننة، وهننو مننن   
 وكاتبه ومن كان السبا ميه، بمنه وكرمه، إنه عالى ما ل اء  ددر، و سبنا  ، ونعم الوكيل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 38سورة عب  اآلية )  1
 (. 25/ 19الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  2
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 الخاتمة 

 الصالحات، والصال  والسالت عالى نبينا محمد صالى   عاليه وسالم. أما بعد:الحمد هلل الىش بنعمته تتم 
 :ااتبفإذ بالغ البحث نهادته فإنه من المناسا أن أوضح 

إن   الآللئ المنيومةن منيومة جيد  ، وهب من امعمال العالمية، والاهننوأ المتواصننالة مننن الننناام فننب   -
 ون أخرى، وذلد سيرا  عالى منهج السالفين فب ذلد. البناء العالمب  لىا ف د  ر  عالى نيم عد  مت

المنيومات العالمية عييمننة الفا نند ، فالهننا خصننا ص ومميننزات، فهننب أخننف عالننس السننما، وأسننرع رسننوخا    -
 فب الىا ر  بالنسبة إلس النثر.

إن مننن أهننم امسننباا الداعيننة إلننى وضننا المنيومننات الف هيننة، هننب خدمننة الف ننه، وإعانننة الطننالا عالننى  -
 اعة بموضوعاته وم اصده. ا  

التب لمكن أن دبدأ الايد  و يظأ من التتبا الحثيث واوست راء أنَّ اْلَمْنيأومة تعتبر من المنيومات   -  -
 .لالف ه المالكببها عالا العالم فب أراسته 

أعو  عالا العالننم إلننى تكثينن  الاهننوأ  ننول إخننراج المنيومننات الف هيننة عالننى أت ننن وجننه، بإعنناأ  مننا لننم   -
 ت ن إخراجه، وتح ي   ما لم در النور، والعنالة بالنص ضبطا  وترقيما .د

 التل يد عالى أهمية المنيومات الف هية، واوهتمات ب ر ها فب الدرول العالمية.  -
و للفى أنَّ لكل عصر مفاهيم واعتبارات خاصننة بننه فينبغننب عالننى ال ننارر لمنيومننات العالننوت أن لسننالد   -

بل،   وملتار أأق العبارات.ألسر الس 
 وصالى   وسالم و ارك عالى نبيه محمد وعالى آله وصحبه أجمعين.    

 وآخر أعوانا أن الحمد هلل را العالمين .  
 

 المصاأر والمراجا 
 ال رآن الكرمم.  -1
اوشبيالب   -2 المعافرش  العر ب  بن  بكر  أبو  عبد    بن  محمد  ال اضب  الم لف:  ال رآن   أ كات 

الناشر: أار الكتا  -صوله وخرج أ اأدثه وعالَّ  عاليه: محمد عبد ال اأر عطا  راجا أ -المالكب   
 .ت 2003 -هن  1424الطبعة: الثالثة،  –لبنان   –العالمية، بيروت 

-عمر دوسف بن عبد   بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرش ال رعبب    اوستىكار :مبى -3
الطبعة:    -بيروت  –الناشر: أار الكتا العالمية  -تح ي : سالم محمد عطا، محمد عالب معوض

 . ت2000 -هن 1421امولى، 
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ا شراف عالى نكظ مسا ل اللالف الم لف: ال اضب أبو محمد عبد الوهاا بن عالب بن نصر   -4
المالكب   بن عاهر    -البغداأش  الحبيا  ابن  زت    -المح  :  أار  امولى،  -الناشر:  الطبعة: 

 .ت1999هن 1420
أبو   -5 الفاسب،  الحميرش  الكتامب  المالد  عبد  بن  محمد  بن  لعالب  ا جماع:  مسا ل  فب  ا  ناع 

ال طان ابن  الصعيدش  -الحسن  فويش  :  سن  لالطباعة   -تح ي   الحددثة  الفاروق  الناشر: 
 ت  2004 -هن  1424الطبعة: امولى،  -روالن 

الوليد محمد بن أ مد بن محمد بن أ مد بن رشد   -6 الم تصدالم لف: أبو  الماتهد ونهالة  بدالة 
هننالناشر: أار الحددث  ال اهر الطبعة: بدون 595ال رعبب ال هير بابن رشد الحفيد  المتوفى:  

 ت  2004 -هن 1425عبعةتارمخ الن ر: 
ل يخ أ مد الصاوش،  لال يخ أ مد الدرأدر تلليفا   ا المسالد عالى ال رر الصغيربالغة السالد م ر  -7

العالمية الكتا  أار  الناشر:  شاهين،  محمد  الطبا  -بيروت  -ضبطه  سنة  -هن 1415لبنان، 
 ت.1995

والتاومد   -8 ا ت ان  فب  الدانب-التحددد  أبو عمرو  بن عمر  بن عثمان  بن سعيد  عثمان     -ل خ 
بغداأ / ساعدت جامعة بغداأ    -لناشر: مكتبة أار امنبار  - مد    تح ي  الدكتور غانم  دورش 
 .ت 1988 -هن 1407عالى عبعه الطبعة: امولى 

ابن   -9 بكر بن محمد  أبب  بن  الر من  الددن عبد  النواوش، لاالل  ت رما  الراوش فب شرر  تدرما 
عيبة،    ساب  الددن اللضيرش السيوعب ال افعب ، تح ي : نير محمد الفارمابب، الرماض، أار 

 .هن 1427الطبعة الثامنة  
 

اوبيارش  -10 إبراهيم  تح ي   الارجانب،  محمد  بن  الكتاا    ،التعرمفات،عالى  أار  الناشر: 
 هن .1405، الطبعة امولى لبنان-بيروت  -العر ب

بن  ار   -11 بن عالى  أ مد  لال اضب  الكبير  الرافعب  أ اأدث  تلرمج  فب  الحبير  تالليص 
الطبعة امولى    –الناشر: م سسة  رعبة    -عبال  عال  عاليه أبو عاصم  سن بن  –العس النب

 ت .1995-هن 1416
تيسير الكرمم الر من فب تفسير كالت المنان الم لف: عبد الر من بن ناصر بن عبد   -12

الطبعة: امولى  -الناشر: م سسة الرسالة -تح ي  عبد الر من بن معال الالومح    -  السعدش 
 .ت2000-هن 1420

لحافظ أبى عيسب محمد بن عيسب الترمىش، تح ي  ب ار عواأ  الااما الكبير لْلمات ا  -13
 ت.1996الطبعة امولى   –لبنان  -بيروت –معروف، أار الغرا ا سالمب
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الااما م كات ال ران لْلمات أبى عبد   محمد بن ا مد ال رعبب، تح ي  عبد   بن   -14
الرسالة م سسة   : الناشر  التركب،  لمحسن  اوولىلبنان،الط   -بيروت  -عبدا  -هن 1427بعة 

 ت . 2006
تح ي :  ملتار  -لاالل الددن السيوعب    -جما الاواما المعروف بن »الااما الكبير«  -15

الناشر: اميهر ال رم ،    - سن عيسى عبد الياهر  -عبد الحميد محمد ندا    -إبراهيم الها ج  
 .ت  2005 -هن   1426الطبعة: الثانية، -جمهورمة مصر العر ية  -ال اهر  

ا  اليل  شرر ملتصر خاليل لال يخ صالح عبد السميا اابب اميهرش، الناشر  جواهر   -16
 لبنان.  –بيروت  –: أار الكتا العالمية 

أار  -17 الناشر:  الدسو ب،  لالعالم شم  محمد عرفة  الكبير  ال رر  الدسو ب عالى   اشية 
 عيسى البابب الحالبب.   –إ ياء الكتا العر ية  

بكب  الددن اللالص أو إرشاأ اللال  إلى أدن   -18 الح   الم لف: محموأ محمد خطاا الس 
 1397الطبعة: الرابعة،    -الناشر: المكتبة المحموألة السبكية  -المح  : أمين محموأ خطاا  

 .ت  1977 -هن 
إسحاق   -19 أبو  سعيد،  بن  مسعوأ  بن  إبراهيم  الم لف:  ا لبيرش  إسحاق  أبب  أدوان 

الطبعة: الثانية،  -أم    –اشر: أار  تيبة  الن-تح ي : أ. محمد رضوان الدالة  -الت ايبياِ لِبيرش  
 .ت1981 – 1401

المالكب   -20 الر من  بن عبد  إأرم   بن  أ مد  الددن  العبال شهاا  أبو  الم لف:  الىخير  
بال رافب   أعراا     -المح   : مد  اب     -ال هير  بو خبز     -سعيد  أار    -محمد  الناشر: 
 .ت 1994الطبعة: امولى،   -بيروت  -الغرا ا سالمب

سنن ابن ماجه الم لف: ابن ماجة أبو عبد   محمد بن دزمد ال زومنب، وماجة اسم   -21
دزمد    البا ب    -أبيه  عبد  ف اأ  محمد  العر ية    -تح ي :  الكتا  إ ياء  أار  ميصل    -الناشر: 

 . عيسى البابب الحالبب
أ اأدثه وعال    -22 اوشعتالساستانب،  كم عالى  بن  ساليمان  أاووأ  أاووأ مبى  أبى  سنن 

الطبعة الثانية    -السعوألة  –الرماض    –محمد بن ناصر املبانب، الناشر مكتبة المعارف  عاليه  
 هن .1424

--السنن الكبرى مبب بو عبد الر من أ مد بن شعيا بن عالب اللراسانب، النسا ب   -23
 دت له: عبد   -أشرف عاليه: شعيا امرنا وط-   ه وخرج أ اأدثه:  سن عبد المنعم شالبب 

هن    1421الطبعة: امولى،  -لبنان  -بيروت  –الناشر: م سسة الرسالة  -المحسن التركببن عبد  
 . -ت 2001 -
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السرخسب   -24 ام مة  أبب سهل شم   بن  أ مد  بن  ل يخ محمد  الكبير  السير    -ال رر 
 ت.1971تارمخ الن ر:  -الطبعة: بدون عبعة    -الناشر: ال ركة ال رقية لْلعالنات 

عب -25 مبى  عرفة  ابن  أبو  شرر  دوأ  محمد  تح ي   الرصاع  امنصارش  محمد  د   
ا سالمب   الغرا  أار  الناشر:  المعمورش،  الطاهر  و  الطبعة    –لبنان    –بيروت    –امجفان 

 .  1993امولى 
شرر ملتصر خاليل لاللرشب الم لف: محمد بن عبد   اللرشب المالكب أبو عبد      -26

 .بدون عبعة و دون تارمخ الطبعة:-بيروت  –الناشر: أار الفكر لالطباعة  -
اِفعبِ   الم لف: عبد الكرمم بن محمد بن عبد الكرمم، أبو ال اسم الرافعب   -27 شررأ مأْسَند ال َّ

يهران    -ال زومنب   بكر  محمَّد  وا ل  بكر  أبو  وال  ون  -المح  :  امو اف  ويار   الناشر: 
 ت .2007  -ن ه 1428الطبعة: امولى،  -اِ سالمية إأار  ال  ون اِ سالمية،  طر 

الصحار تاج الالغة وصحار العر ية  الم لف: أبو نصر إسماعيل بن  ماأ الاوهرش   -28
الغفور عطار  -الفارابب   أ مد عبد  لالمالدين  -تح ي :  العالم  أار  الطبعة:  -بيروت    –الناشر: 
 .ت  1987 - هن   1407الرابعة 

إبراه    -29 الم لف: أبو عبد  ، محمد بن إسماعيل بن  البلارش   المغير   صحيح  يم بن 
 . ابن برأي ه البلارش الاعفب

مسالم   -30 النيسابورش،  صحيح  ال  يرش  الحااج  بن  مسالم  الحسين  أبب  ا مات  تصني  
 ت.1998-هن 1419سنة الطبا   -السعوألة –الرماض  -الناشر: بيظ امفكار الدولية لالن ر

الفضل   -31 أبو  بن  ار  عالب  بن  أ مد  البلارمالم لف:  صحيح  شرر  البارش  فتح 
ر م كتبه وأبوابه وأ اأدثه: محمد ف اأ    1379بيروت،    - النب ال افعيالناشر: أار المعرفة  العس

اللطيا الددن  محا  عبعه:  عالى  وأشرف  وصححه  بإخراجه  الباقي ات  تعالي ات    عبد  عاليه 
 . العالمة: عبد العزمز بن عبد   بن باي

المحمدلة -32 اب-الفروسية  أدوا  بن  بكر  أبب  بن  محمد  عبد    الاويمة  مبى  قيم    –ن 
الن يرش   أ مد  بن  يا د  الفوا د  -تح ي :  عالم  أار  المكرمة  -الناشر:  امولى،  -مكة  الطبعة: 

 هن.   1428
الم لف: محمد بن أبب بكر بن أدوا بن سعد شم  الددن ابن قيم الاويمة    -الفروسية -33

- ا ل  –السعوألة    -الناشر: أار امندل   -المح  : م هور بن  سن بن محموأ بن سالمان-
 .ت1998هن 1414الطبعة: امولى، 

الفروق = أنوار البروق فب أنواء الفروق الم لف: أبو العبال شهاا الددن أ مد بن   -34
الطبعة: بدون عبعة    -الناشر: عالم الكتا    -إأرم  بن عبد الر من المالكب ال هير بال رافب   

 . و دون تارمخ 
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لناشر :  ا  -ماموعة من الم لفين    الم لف :  -الف ه الميسر فب ضوء الكتاا والسنة -35
 ن 18هن 1424سنة الطبا :  -ماما المالد فهد لطباعة المصحف ال رم  

الكافب  فب ف ه أهل المددنة  مبب عمر دوسف بن عبد   بن  محمد بن عبد البر   -36
العالمية   الكتا  أار  الناشر:  ال رعبب،  امولى    –لبنان    –بيروت    –النمرش  -هن 1413الطبعة 

 ت.1992
الناشر : أار صاأر   -37   –لسان العرا لمحمد بن مكرت بن منيور امفرم ب المصرش، 

 الطبعة امولى .  -بيروت
العال -38 مسالته   و ماالة  ال رعية.  العالوت  كالية  عالمية محكمة تصدر عن  ماالة  ال رعية  ت 

 ت.2015-هن 1436العدأ امول  
بن   -39 بكر  أبب  بن  محمد  عبد    أبو  الددن  يمن  الصحا الم لف:  ال اأر  ملتار  عبد 

الدار    -هننالمح  : دوسف ال يخ محمدالناشر: المكتبة العصرمة  666الحنفب الرايش  المتوفى:  
 ت1999هن /  1420صيداالطبعة: اللامسة،   –النموذجية، بيروت 

أ مد بن   -40 العثمانب، تح ي   أ مد بن عالى بن غايش  لال يخ محمد بن  ملتصر خاليل 
 ت.2012-هن 1433الطبعة الثانية -مصر -ال اهر  -عبد الكرمم نايا،الناشر: المكتبة التومينية

شعيا    -41 المح  :  بن  نبل    أ مد  ا مات  الم لف:  بن  نبل  أ مد  ا مات  مسند 
التركب  إ  -عاأل مرشد، وآخرون    -امرن وط   المحسن  الناشر:    -شراف: أ عبد   بن عبد 

 .ت  2001 -هن  1421الطبعة: امولى،   -م سسة الرسالة 
الف هاء   -42 لغة  الناشر:  - امد صاأق  نيبب    -الم لف: محمد روال  العاب    -معام 

 ت . 1988 -هن  1408الطبعة: الثانية، -أار النفا   لالطباعة والن ر والتويما 
الغة الم لف: أ مد بن فارل بن يكرماء ال زومنب الرايش، أبو الحسين  معام م ادي  ال -43

 ت. 1979 -هن 1399تارمخ الن ر:  -الناشر: أار الفكر-المح  : عبد السالت محمد هارون -
المايرش   -44 التَِّميمب  عمر  بن  عالب  بن  محمد  عبد    أبو  الم لف:  مسالم  بفوا د  المأْعالم 

م  -المالكب    ال يخ  فضيالة  النيفر  المح  :  ال اذلب  لالن ر  -حمد  التونسية  الدار   -الناشر: 
 .ت1988الطبعة: الثانية، 

نصر   -45 بن  عالى  الوهاا  عبد  محمد  أبب  لْلمات  المددن  عالم  مىها  عالى  المعونة 
الطبعة    –لبنان    -بيروت  –المالكب، محمد  سن محمد ال افعب، الناشر: أار الكتا العالمية  

 ت.1998هن 1418امولى 
المغنى  لموف  الددن أبى محمد عبد   بن ا مد بن  دامه الم دسب تح ي  عبد     -46

  –الرماض  –عبد المحسن التركب و عبد الفتار محمد الحالو، الناشر: أار عالم الكتا  
 ت.1997 -هن 1417الطبعة الثالثة   –السعوألة 
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أ  -47 بن  محمد  الددن،  ل م   المنهاج   ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  اللطيا  مغنى   مد 
 .الناشر: أار الكتا العالمية  -ال ر ينب ال افعب

تح ي : الدكتور    -مبب الوليد محمد بن أ مد بن رشد ال رعبب  -الم دمات الممهدات -48
هن    1408الطبعة: امولى،     -لبنان  –الناشر: أار الغرا ا سالمب، بيروت    -محمد  اب  

 .ت1988
د بن أ مد بن محمد عاليً، أبو عبد   ل يخ محم -منح الااليل شرر ملتصر خاليل  -49

الفكر    -المالكب   أار  عبعةا  -بيروت    –الناشر:  بدون  الن ر:  تا  -لطبعة:  رمخ 
 .ت1989هن/1409

مواها الااليل فب شرر ملتصر خاليل الم لف: شم  الددن أبو عبد   محمد بن     -50
المالكب  الناشر: أار    محمد بن عبد الر من الطرابالسب المغر ب، المعروف بالحطاا الر عينب 

 . ت1992 -هن 1412الفكر الطبعة: الثالثة، 
-موعل ا مات مالد الم لف: مالد بن أن    روالة: أبب مصعا الزهرش المدنب    -51

الرسالة  -محموأ محمد خاليل    -   ه وعال  عاليه: أ ب ار عواأ معروف     –الناشر: م سسة 
 .ت 1991 -هن  1412الطبعة: امولى،  -بيروت 

ابن  ار    النكظ  -52 محمد،  عالب  بن  أ مد  الفضل  مبب  الصالر،  ابن  كتاا  عالى 
الثالثة   الطبعة  الفر ان،  مكتبة  المدخالب، عامان،  هاأش  بن  الدكتور ر يا  تح ي :  العس النب، 

 ت.2008-هن  1429
الم لف: عبد الر يم بن الحسن بن عالب ا سنوش  -نهالة السول شرر منهاج الوصول   -53

جمال  محمد،  أبو   ، العالمية    -الددن    ال افعب  الكتا  أار  الطبعة:  -لبنان  -بيروت-الناشر: 
 .ن11ت 1999 -هن 1420امولى 
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