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ا ا  هوأ ا 

  درا م   ارة واة

 اح  ن د.                          ان أورن  د.

ما  

ا ل ا 

ل اأ  

 

ا  

  يان، وا ا   ده           آ و ل اوا ا ا  ة وا

.أ وأ  

    ا ا او ا ا ا  ا   ت اا  ع ا ن

  أ ا او  لا أ و ا، و إ  ء ا      ا   ء 

   ا  أ  و ، ا اا   ء  لا و ،ط و

   ا    أو ا  ا ر و ، ا  د وار اأ  ء  أ

 ا  ومب اأ أ          نمل ا  ات، وامة ا  رو ا

.و  

اودم  ة، وأ اه وّم إ ا  اومت ا ، إ أن           -ا- ا اع

 ا  ن   و   رت–  ء ا إن-  .م ا و أو   

  أب ار:

            ة ع وا  زأ ة، ور بت أ ه اان وا ا ر

   د او و ،ا-   اا  -       ا أ  سا و

   .ا ا  ا أ    وا ا ءأ   

  أ اع:

 أ اع  م   ا ا  وب و ومب وا، و  ا ء 

 أ و ، ا أ   وا اا      )كا  ف    ا  ١و ،(

 ا ور ن  مذ    ا وا، و ا  ا ر دي     

.ا  ا أ وح وق اإز إ  

  ب    ا    م إ د أ و  ، هأ  ن و إ اب اأ

   أن ارة وادات ط   ا�  ون ا  ض 

                                                
ون  ر؟، ا    ر  ..ت..   ا اي أ ا و ، ل أ : ورد  -١

 . وا   ات إ أ ا دى ا  ا .)٣٢٥ا. رواه أ داود وه،   أ داود"(
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              و ا  هأ و ، إ   ،ا ا    أو    

وا ا رة وإزا ة.اء وا  

:ا   

  ، اا  ن ن ا         ،ا   ل اردةص ااء ا

 را ه.ا رم   ءا   و ،  

:ا    

 و ،  إ  ا ا ط:ا ا    ن   

 ا  :ولا ره . -اوآ وأ اأم  

. اوأم ا  :ولا ا  

  ا ام: أب ا وآره .

  

  ا ام:  اذج ا  ا  ا ا  اه وا وارة:

  ا اول: اذج ا  ا  أ اه .  

.ا  ا  ذج اا :ما ا  

.  ء ووا ا  ا  ذج اا :ا ا  

  

ا و  ا  ذج اا  :ا امة وأر  

  ا اول: اذج ا  ا  و اة.

ذج اا  :ما ة.ان اأر  ا    

               ا أ و ا  

  

  ا اول:  ا وأ  أما وآره             

                        اوأم ا  :ولا ا  

           ن  ا اب، و وزن   و مب اا  د   ر ا

    ل أ ،ن ناي، أوا وا رس: ا ل ا  يا ا أ ،ا ي وآ

 ا :    )ءا  : ء، واأي:         ٢ا   ءا   :ل ولا ا  .(

)٣ .(  

-    –وا وردت ت    ).٤وه ادة وردت   ب ا  أ   و ة(

. ا  ا ا ا  

                                                
 ).٧٣٨ا رس   ا (ص ٢ -

 ).١/١٠٩٠ب ا (اوز آدي،  ذوي ا   ا -٣
 ). ٢ ا  اح،  از ا  اآن ا (ص -٤
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 و) (ا ):را  سَِواا ا  ََُِر -اا  -   ، أو ُأ َُ ْن

)(اا ا  َُّ٥ .و   رد ،(  

  و ،  ن  إذاََأ نََ)ول أي٦ا  ا ا  يا ا  ،( ا :

.ا ا ا   �ا ا موا ا  ،رة واا و  

  

   :ا ا   ،يا ا  وز أ  ر  ا  ءا ذ  :وا

از ا   ارة ا   ا  )، و ال    ا:٧ ارة(

) ر٨ا. يا ا م و .(  

  .)٩(و و  ا  م ، اا ل:  م   ان   ،ه ف اك

)، وا    ١١َدة، و  اَِ واَ(  : ا  أداء اَ وا) ١٠(ول اري 

       دي ا ، ءا    م � او ،ا ف داّا ذ أم إ اا 

  ).١٢(اور

 �(   م   ارة ا ذ اء  وأ  ذ         ١٣واي ذه اا أ  ه(

ا ١٤(ا .(  

.  إذا  ض ب أوأداء ا   رض :  ا وا  

:اع اأم  

 :ذ  ، رات  اء أما ذ)ا وا ا ١٥ا .(  

:ا ول: اع اا  

                                                
 ).٦٩٢٣(ا )٦/٣٩٨) وام  أ(١١٦٥(ا) ٢/٨٢٣أ ، ب اب   أ  ال( -٥
٦- )ر ادي اوز آ١/١٠٩٠ا.( 
)، وارد ٦/٦٣)، واج   ، اط(١٤/١١٩ة اري ح  اري، )ام   ال:  -٧

) مري، ا٥/٥٥ا) اا ،اا  ح ا ١/٨٣٧)، وا.( 
٨-  :ام) ري ا ارا ١/٢٨٣) زام ا  ح ا ،(١/٣٧٨.( 
 ).١٢٢ ار    ار صو )،١٥٩ /١ط ا (إم ا   : م -٩
١٠-  : :  ،ا أو  ،  ،ريوي اا ا ر ام ا أ ، (ن) ١٠١٤ ا .

)ر٥/١٢.( 
 ف .  ٤/١٦٩٨ا  ة ا ح ة -١١
١٢- )ل اأ  ا ١/٤١ا)ال اأ  ال ا١/٤٨)، و( 
 .)٤/٣١٠ار  ا   ا : أن    ، وأه  ا و اوي. اع( -١٣

١٤ -  :ا    را ر صع (ص١٢٢ ظ أأ   عج(١٥٤) اا  (١/٣٤٩.( 
١٥ -  :ا ا ا  )   ا ١/٥٠٨) اا ٢/١٢١)، وا. ( 
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اب إ  أو ، و: ا  ا  ، واع     ،  ارة  أداء

       �و ،   ن ا �ا ا أ  لو ،ذ و ،ء وا ءد او و

.اا   م  

  اع ام: ا ا أو اي :

 و ، آ     عا  بداء ا اا  درا ن  أن ا  

اذا   ا و  ه ام   اع اول، و: ا     اف 

.ا ا    وا ا     

ن ا أ  ه� ن ا    أي رة ف اي ا إذ  ن   ى  اء أ

          ،بء وا ءا وا   ء آ    ب أداء  ا

)ء أ   ا  ء، أ ١٦اأم  ا  ،(   

     ،ا  ا  ة إذوا وا ا ل أن ما ا  ى أ ،ا  نو

  ).١٧ا)  ُ اء،  ل  اء: 

  ا ام: أب ا وآره                               

 بأ  ا           و ب اء أا ا  وو أ   فا ة وإذا أردم

  ،ر اب،  ن  ادات أو  ات أو  ذ، و ف  طق            

   ا   ب اد ا نإ  و ،  قان او ،    با أ رة إ

:و  

  أو: اار  ا أب   و اار: 

  ان ا ا    اب، ان اء  واء، م و   ادات. -

- .   د او  ،ب اأ   بد او   

 ارة  ا  ،  وا ا   ،   ال اء ض أو ح، أو ف     -

)ا ل ا ،و أو  ١٨(  

  ا  ارض ا   :م– وا وا-        وت  ب اأ  

  :أ  .ا أ    

ا، وان، وا، وا، وا واس، ات، وا، وا، وان، واء، وااه، واض،     

 ،ا   إ  ر أن ا وذ ،ذ ى. وا  هأ  او ،وا ،وا

)نما    أداء  ب اأ   ن  ض ١٩.(  

  

                                                
١٦- ) وا ٣/١٥٦ا.( 
١٧- ) ا اي(٣/١٧٤رث اا أ ا اا  .(١/١/٨٠.( 
١٨- )ا ا ٢٨٥ -٢٨٥ /٢٩ا.( 
 ).١٠٠ )، وأل ا ف(ص٢/٢٨٦) و ، وح  او، ا(١٦٠ -٢/١٥٦ا ات( -١٩
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:ا أ  

     ،دات وا  ،ا اب اأ  وا ب اأ   ا  

ج وا ده، ور ور  ا   ،ا   نما     : ل ،   لَـا

): ا م   ٢١ه ا ا  ا  ع ا ،ل اص( )،٢٠(يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها

    ن  و  ر   اأ  و ، و  ر   اأ    أن ا

 )و  ج، ٢٢وا ا ور ا  اص اا  ء  ة ءا  و ،(

  : أو ،ا  ا :و ا اب اأ   ةوا        و ا  وا 

  ).٢٣اورة(

إ إ اب أو    ا ، ن أدرا ه      إذا  أه ا �ن وده دي

     أداء   او ، را ا   رة اا   از ا :ا  ا

)٢٤أ .(  

اع اأم   ةة واو    ا  ا أ وأ      وذ ،ا  ا

 :ا ا  

  اع اول:  اب إن    ل:

  امن  أداء   ب ، و  ب ل  ه ا  اب، وا       

  ).٢٥ة   ا)  إ، و أ ذ إ ة ا وا ار ار

  اع ام: ال إ ل اب: 

   ون  ل م  ول إ ال، وأ ذ ة     إذا  امن   اب

)ا إ  ء أو ا ءل اا  ل: ا٢٦ا ا    و ،(   ة اما 

)ا   ءع واد واا ٢٧ا.(  

:ا  ا  با  نا :ع اا  

                                                
٢٠- ):ا  ة٢٨٦ا.( 
٢١-   أ ،ا اا ا ،اازي، اا   أ صاام ،  اد، و  ا ر إ 

 و ، و   و ،  آره:"أ اآن" "ب  أل ا". ا.  . أ اء 

 ".١/١٧١"، ا "٥٦٢- ١/٢٠"،  ان "١٧/٥٢٢"
 ).٥٣٨ – ١/٥٣٧أ اآن ص ( -٢٢
٢٣-  ح ي ا اا ص)ا اإ  ٣٤.( 
 ).١/٢٨٤(  اار  أل  ا ادوي ا اري -٢٤
٢٥-  ة ا  وا ر .ذ ف ووا ض وار اا  )ر اا ه  ١/٢٥٣وا ،(

 صوا)  ٨٣) ٢/١٦٤)، وا .( و ،) ا ١/١٧٧ا.( 
 ).٦ا(ًَِا طً) ََُاًَء    آ اة: (َأَ اَِ آَُا إَذا ُْْ إ اِة ...ا اَُِ ْ ..:  وا  -٢٦
 ).٧٧)، واه وا ط (ص١/٥٣٨)، وأ اآن ص(١/١٠٨، واب(٨٣وا   صاه  -٢٧
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             ، ر   م ،  و   ر تا  ء   أن ء إا ذ

)    ٢٨و   ،(:اهاُهللا نفساً إالّ وسع كَلِّفال ي)٢٩ ،(  ا ا و

))(ا   ا  إذا أ ):(٣٠.(  

 :ذ و ، ور  م ،  و م  و دةا م إذا :ا   ا

 ا   ر  ) اء  ا  آ  ن �٣١.(  

       ،إ  و   ،دةا  دا   إذا أ ،ا دا  ورن ا ا إذاو

   ا  و ،وا اءة واورة ا و إ م �ا  ا ،اءةا  نا 

   -ا ،(–  ل ار: وذ ا      ٣٢ور، وا اء   ان  اس(  

             ا  درا و ،   ا   رة ل ذي أ  :ل ،ره ا 

 درء، أو اا   درا  إ ،ا  ا  ،طا إ ا إذا ام ا  إط 

) را  ة  ل  ن ٣٣وإن.(  

              ، دا   ا م  ن إن ا   ل: ا آ  را و

    ا م  ن ا رة، وإنا  ا  ان          ن   ، ورا 

  ). ه  رة  آر ا  ا ا.٣٤أ ، و  ا ل(

  

  ا ام:  اذج ا  ا  ا ا  اه وا وارة: 

               ول: اا ه اا أ  ا  ذج ا  

 و ،أ ه إء وا   و ،ا ا  وا  ر ء و  ها

          ء ر ءا ا   ا ا اا  ر   رو   

ل ا    ى وا و وا ا  ء ا  اأ    أم دىء ا  نم

ا  ا اط و ،ذ  :ءا  اة اا  

١-  ا   أو ،وو اب وأوراق او ط  هه و   ءا  ض   

   و وا  ،ءار ا   ء، وا   ،هو ان واا  لا  و ،

) ءا  رض اا  ن أو ،  ءا  ى ٣٥إذا.(  

                                                
٢٨-  ا    ا ا٢/٥)ا ا١٠٧ –١/١٠٦، و.( 
 ).٢٨٦رة اة ( -٢٩
 )   أ ة.٣٣٢١) ا(٤/١٠٢)، و (٧٢٨٨ ) ا(٩/١١٧أ اري (  -٣٠
٣١-  :ا  )وي(٤/٢٦٨ عر٢/٢٨١)، اا ،(ص٢٢٨-١/٢٢٧ ر  ا١١، وا)ع ٢/٥٥)، واف او ،(

)٣٧٩ -١/٣٧٨.( 
 ).٢٩/٩٨)، ا ا ا(١/٢٣٣، وار١٠اا  ر ص -٣٢

٣٣ -  :ا م)  ٢/٤٠٢ ،(روا ر)ري(١/٢٣٢م ح روض ا  ا ١/١٧٧). وأ.( 
 ).٢٢٧-  ١/٢٢٦(ر ار - ٣٤
٣٥ - )  ج وا٧٦-  ١/٧٥ا.( 
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و     ره ا ،ه   ء   روث و   ءا  و ، ازر ا

    ى، وا    ره او ،را   م ه ، زا    ءا  إذا أم

)أو أ أو   ءا ر ا   ازن ام٣٦ا.(  

٢-        ور ءا             اتوا ،وا ان واا و ،ام  ، 

     ءوح ا    ،ورة  أم ،  ء، وا    إذا ،ر واد وا ،ا

) ءز ا ،ا  ف و ،م  ء٣٧)م �(  وزو ا):()(ا أ  ٣٨. (  

  القول بطهارة املاء املتغري بسبب املكث بناء على أنه مما تعم به البلوى، ويعجز االنسان االحتراز عنه،  -٣

  ). ٣٩وقد حكى ابن املنذرِ اإلمجاع على طهورية املُتغيرِ باملُكْث ومبا سبق من النقاط(

             

  ذج ا  ا  أ ا:ا ام: ا          

  اط ،  ا  اا وإن ا ا إزا  ا  هأ  أن ا  ءا ا

 ل ،ج وا د ،مو و ن ا  ا زا  ا:لَيلَ ععا جمو نينِ مي الدف كُم

و   اا ار ا وا     ات وأول ار      )، ٤٠(حرجٍ

    ا ا   أ اات  ات:

    إ أى،        ا    ا، إ أن   ا ا

)رر ا  :ا ا  ا و ،    :ا ا  ا ٤١ .(  

                                                
٣٦ - )ا ا و ا  ح ا  :١/١٩)ما ١/٤٤)، و ا ح ا  وا ،(

 ،ا  ء ا)ت: ١/٤ا)ا ا اما ا أ   ا  ،ا   نوا ،(

٥٥٨) (١/٤٢)ا وي(١/١٥)، ورو ع(١/٨٠)، اا ا  ١/١٣)، ا ا .()  ١٤٢ /١.( 
٣٧- )  ج واوا ،در م١/٧٨ا )ا ر و وأد ا ٢٦٩-  ١/٢٦٨)، وا.( 
) ب: ا واأة ن  إمء وا، ٣٧٨وا   ارة( ١/٧، وا  ارة ١/١٣١أ ا  ارة   -٣٨

 أ ٦/٣٤٢وأ  ا  ،م  اإ   ،١٢٠ - ١/١١٩ )٢٤٥ر.( 
٣٩- )ِا و ا  ح ا ١/١٩)ا  ح  ما ١/٤٤)، و ح ا  وا ،(

)ا  ١/٤اا ا   نوا ،()وي (١/٤٢ ع١/٨٠)، وا.( 
٤٠- )ا  ٧٨ا.( 
٤١-  ا ا  : أ  دا ا ا د : ، ، ن �     ل 

ر دأا م  ا أ ،  أن  دل آ  رض  ، .  أ  : و  

  ا ا  :وا .)  ا ٣١٨/ ١) اا ٢٤٠/ ١)، وا ،()اح ا ١/٧٢٣ا ( و ،

:و    تروا  وروده  ء ا  را ذ  واا وإ   ارا أ

")ع ١/٤٠١  ا :ن ل او ،ط  ا :ريل او (ا  رر ا  ةد ا):ل "(

)ل ار   ،  تا " زيا ه اذ ،ا أ  ا و ( ،  ا ا :

)زي(١/٥٠٣ا  "ت(٢/٧٦)، واا م ،ا ُح اَْ ٥/٥٠)، (٣٢٩٢)، وا اا وم .(

)ا     اا د٢١٢ /١.(  
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:ا  ةا،       وا أو     ة   أو ، ازا     أن

 أن  ا  ، و  دون ر ار ا   أو أ  د     و  إزا إ

    .)٤٣ ا ا:" َُْ ُْ َُُْ َ  "( ء )، وا ة ٤٢ و ه (

 ا وأ   ا  ا  :ا ر   أن   و ،ا  لا 

)٤٤.(  

:ا وأ   ن ا  وإن  ف أوا ر  ن اء تا   ا   

  

)ر ب(٤٥ا ر  ي (٤٦    ات و ا ا  اا ذ و ،(

)٤٧.(  

ا ت :أدا  ا  ء  

:ا ور ا أد  أن  عا ا   اء  

  :ت[ ال يكلف اهللا نفسا  ]  أوا  ا   ن ا أن و.  

:  :ما رح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جم٧٨جٍ} [احلج: {و. [  

) :ا       ا ء و  أ  ن ،    ،ء أإم  با إذا و):(

). ول   أم  ن    . و ب    ه      ٤٨داء)(

)٤٩د.(  

ا د أ  ا :اا) با  ا )(هِك أ و):(٥٠   )ذ  ون أن  ٥١)، وو ،(

   ا  أ  ا أن د   له ا   ازا   ن ره ا  ا

) زا ٥٢ .(  

                                                
٤٢-  ا اا ١/١٩ .ب ادار ا .  
  .)١/٧٢وي( ا ب ا اوف  ا -٤٣

  ).١/٨٤( م اج إ ح اج)، ٢/١٣٥(أ       ا ، اج  ح اج - ٤٤
٤٥- :   : د ا   اوا} و{/رة ا)،٤(،  ل او):  سا أن م مأ

(دا  ذ و ،ا- ا ا)ق ١/٧٥  ا ج، وا ر  اا دا   وأ ،(

.و  
٤٦- رف  )١/٣٤٢(اا  ض. -ما  
٤٧-  ا أو ٢٣٥/ ١.(  
 ) .٥٤٤٥ا( -وه:  ر ا ، -رواه اري    أ ة  -٤٨
٤٩- )ا ا   ا ٤٤ /١ا.( 
٥٠- )ا  أ أ ،ا أ  ا ٨/٤١٣)(٨٧٥١)، را  داود(١/٢٧٢)، وأ ٣٦٥) ر.( 
٥١- ) ِا نأ ا  اردا ب ا    و ُ )(    ّنوإ ،ِّ ُ وإّن را ،را

) ا  أ أ (ّ ٤/١٨٧) ١٧٨٢٠) ا. ( 
٥٢- ) نَْا   نَُْد  رة،  أا أ  :١٣/٤٥٥.( 
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د   وح او ت اوما روإذا اه ا   ا      

   )،  ااف م  ا. وس٥٣وإ أ  ن اة  اا واات(

.أ و ور   ، ازا  رة�ر واوا  ىء أة أا    

  ىرا أوا أوذ  :ا ا  ا  تا   

)"  عول ا ا ا ار، وول: ا٥٤ا .(  

   و و   إ أ  ى، وا    ءن ا ،ءا  ى، وذا  :ما

 ء إزا   ه  ن، و.جا ت وووا    ر ذو   

. إزا و ،ذ   إذا ور ن ا ن إزاما   ،زاا  :ا  

      يل اوا ،اا د   ، ء اا   عوا ،ا ءن ا :اا

 با)ر رؤوس ا٥٥ .(  

:  را   تاع اأم  ا  ا ا وأ  

١           أ  ا م اء ،نب أو اب ال إذا أف اا ر  يا ل اش ار 

 م ورة�ا  ء ،ا    أ      ا    و ، ازا  

  ).   ٥٦ اره(

٢         ذ    ،إ د وا  وز  وأن ،وا ا  ا   :وا ا 

اي  ا،   ). و ا اي  ب اار   ، وا ال   ٥٧امن وه(

)  أم  ا٥٨.(  

  د اا ووم اب أي:  و  ذ ،ا ار ا    ا  ه          ٣

  ). ٥٩ار(

                                                
٥٣-  رة إإو ب اوف، أ و ا ا ورد )ةر ا :داود أ  ،ة ١/١٨ر ا :ب يوا .(

 ). ١/٤٨) وا ب ر اة (١/٣٠٧" اذي (
٥٤ -  ) ا  ح ٣٤/ ١درر ا.(  
  و ) -١٣/٤٥٥( أ ارة - ٥٥
٥٦-  :) ا اح ا ١١/٦٠٣ا ، وي() وا (و ).١/١٥٧ا اح زروق  ١/١٣١و ،( و

)واما ا  ١/٣٥٠) ا داوي  ١/٢٩٤)، م فا  اا   فموا ، و

)١/٣٣٣ا ) ا  زاد ا  ح اوا ، ١/٤٤٣و و ح ا  عا .٢١٤(ص. ( 
٥٧-  در اا.م 
٥٨- ) ا اح ا ا :وي(١١/٦٠٣ا  ، (١/١٥٧) وا اح زروق  ١/١٣١). وو ،( و

)واما ا  ١/٣٥٠) ا و ١/٢٩٤)، م ، داوي و فا  اا   فما

)١/٣٣٣ا ) ا  زاد ا  ح اوا ، ص ١/٤٤٣و)ح ا  عا . ٢١٤و. ( 
٥٩-  :) ا اح ا وي(١١/٦٠٣اا  ، (و ).١/١٥٧) وا اح زروق  ١/١٣١و ،( و

)واما ا  ١/٣٥٠) ا داوي  ١/٢٩٤)، م فا  اا   فموا ، و

)١/٣٣٣ا ) ا  زاد ا  ح اوا ، ١/٤٤٣و ح ا  عا . وا) .٢١٤(صو ا

واما ز أ ا ر  وام١/٢٤٨(ا( 
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٤       ء اأ ا  يا موروث ا ،ء دراب أا  يواب اروث ا     

)٦٠ا.(  

٥   ى، وا  ي، وذا وا ما وا ا   دد ا ا  رذرق ا 

) از٦١ا.(  

  ). ٦٢ ا ا ، إذا أ ي أ، وأ   امن  ط ارع(٦

٧  م  ا ا     أن  ،وا ،ب، وا :  إذا و م   د  أي 

) ي وا ا  و ،٦٣.(  

٨        و ،  هو     ا  إزا  ا  ا أ  ا 

    ء )٦٤ا .(  

٩-          مو ان ا  إرا  إ   ن  م ط م ا د و

  .  )٦٥(ء

   

     ء ووا ا أ  ا  ذج اا :ا ا  

  ةا  ءوا  م ا ى     أة، و  و ،  ء وو  ة

: ذج م و  ت و أن ا ا  ارسا  

  أو: ا    ا واء:

١- و ،   ،ا  ا  إذا  :رء ا ن إم  ء واا      إ 

  ال ا ه اء، وإ  اء أ، وإ وا ء    إ ب

وا ا  ء   ءا   ته ا )٦٦( .  

  وء اور: -٣

ا ن و  ل ا ،ن ن    ى ا أن اء  رج  أ ا إذ

   ل اض ن ورا، وك ت  اء ور: 

      ف دأو م ف داأو ر ت رأو ام ، قأو ا ،إ  ل    :ا  

 د أو  أو ، أو ء اح، وء ح، أو ا، وا   ج  و  أذن وي وة، 

                                                
٦٠- .در ما 
٦١- .م در اا 
٦٢- در . ما 
 ٣٤٨ /١)، ح زروق   ا  أ ز اوام( :١/٤٠ اوي  ا اح ح مر اح( -٦٣

 )٤٢٧ / ٩ا( -). ا   ١/٤٤ ا ا(و )، وا ا
٦٤-  : ا ج ٧٨ -١/٧١ا  .(٨١ -١/٧٩ ر ر٣/٢٦٦، وا) ا  ٢/٤٨٨. ا.( 

٦٥ -   )وي (١/٨٧اا (١/٥٣)، و ا ا ا ١/١٨٥)، وع()، ا(ص)، ٢/٥٥٧ح ا ع٢١٤ا(.  
٦٦- ) ر اا ا ١/٣٩٠ا.( 
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)، ء ا ا اي   ا   ا ا ذا   ٦٧اة، واي وا واذن(

  . ازا  ر وا  ا ا   ،آ  ءه إو     

 ،اوا ود ا  :ه أي م  أن ء إ    ور أن)٦٨(.  

     اث اا  ء او    :ورء او أ  وا ا وا

     و ، إذا دا وذ . و ت روام ف اي وم ةل و     و  ز 

. ةأداء ا  رة، وة واا  ز  ن ام .رةا    ةا  

             زه، واث، وا    ،ة  اا   ء  ج ء إنا  

) ط  أ ،    ل ا(  )٦٩(ل و اة   وج اث  ، و  ووه إ  د      

، وم طرة ر وورة، ت  ، ن   دل            )٧٠(:(  ة)

.رط  ء  جو ا  

:ا :م  

١ا.  ٧١(ا( ءا و :  اب ال اة اا)٧٢(    ز و إ وا ،

 أو  ءا  ا  عا )٧٣( وط إ ا  ،    

   ذ  ءا وأ ،وا ا  اره ب ا إذا ،ء واا  ا  )٧٤(  و .

ا  ف ا  :ر ا   ض أو أو ذو ،   أو دا م  و أو اأو ا 

. )٧٥( ف ل اء و  ،ه ات ح  ا  ود اء   اء    

   ا    ء رةأن ا  اأ :  عا دوي اا م     ءل اا  

 أو ،م ا  ه )٧٦(.  

٢ ر و ا   ءا    ة واا  ل :وا ا  .

.ل واا و   ب اا   

                                                
 ).٦٤/١،  ا: ٢٥، ا اح: ص١٢٨ -١/١٢٤و .(  ا:  ١/ ٢٨٠(ار ار: - ٦٧
٦٨ -  :ح ا١٣٩/١ا  :ح اا ، ام ١١٦/١وا ، صو :ا ١٤.( 
 ) .٣٤٢ -١/٣٤٠، ا( ٢٤٧/،١/١٣٨)، وف اع:(٢٨) و ، ا(ص:١/١١١ اج( -٦٩
٧٠- )ر ،ط إ ط   :ل  ب ،رةب ا ،  داود أ ١/٨٠) (٢٩٨أ.( 
 ).١/١٣٢)، ن اب(٥/٢٠٦٤اح ي ( -٧١
٧٢- )ا اوي(١/٤٥ا  :را ،ذ  ج(١/١٩٧) وا  ،(١/٣٢٤) عف ا ،(١/١٦٠.( 
 ).١/٣٠١). م اوطر (٢/٣٠٠اع (  -٧٣
 ).١/٣٠١م اوطر (  -٧٤
٧٥- ) ب ا ا١/٢٦ا  ا ١٤٨ – ١/١٤٧)، و ا و ،(  ح ا١/٣٤٠.( 
 ).١/٢٨٤(  اار  أل  ا ادوي ا اري -٧٦
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    م وا ا  ا وأ          ز أنَو  وا ا  ،  

)ث وال ا  ءُْا ا ََْ٧٧. جا ور ا  ء ره ا رعز اأ وإ .(  

  

  

             مة وأرا و  ا  ذج اا :ا ا  

  ا اول: اذج ا  ا  و اة.                  

     ،ع اأ  أ و ،ا أ أ  د ا ةا          ،ن اأر  ر

،   ب ل ا      ا أداؤ  أو ارع ا وط وأرم   ا وار 

             ، أو   ور ما ا را رع  اوا ،   أدا   و

 ور ا  ت اا  ذج ا ا    

  : ا  و اة

  ا او: أ  ا  و اة: 

  فوا ،  ء أو ا ءا :و ، ة إا  و ، ا و ا ة

    ب ط رةا  بو  ا أوا .ل ا رة، واا  ل اوا ،ن ط

  اات  و اة   ا:). و ٧٨ ا  م  ا اة أ ؟(

١-              ك  رةب ا ورا  ةا و ت اا   لا 

)، ٧٩(وهكُمياأَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وج:]ء و   و اة، ل ل  

          نا ة، واا ا   وا ع اور وء او  لا 

:ة و  ىأ  

     ارة:    -٢

 ،ا     ا  أو وم   ة أو واا و     وا 

 ل ،عص ام: جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي)٨٠ ،()را وا٨١أي: ا .(  

) ا و)(ر إ  ة ا   ):(ءت        ). ٨٢  ،ور    رة او

  ). ٨٤): (اأة رة)(أة  رة (). وا٨٣ ا:(  اة وا رة)(

                                                
٧٧-  :)يْا ا وى أا  ء(١/٢١اا  ،(١/٩٠،( )وم١/١٢٩ا ا ا   نوا ،( و

)١/٣٣١ ا  وا ،( و)١/٣٥٥.( 
٧٨ - .را ا  أن ا :ا و وأ وا  ل أ   أم ض إ ل: أم  ا و

 ب أما  رهي اوا ،   ضأن ا إ آ  ن ،ا رةف ا   ،ةا   

ا   .رةا   ة) ح ا(و ).١/٤٦٨ا  مرّح ا١/١٤٠ ح ا  ا ،( 

١/٣٠٦(ا(. 
٧٩ - )ا  ةرة ا٦.( 
٨٠-  )ا  افرة ا٣١.( 
 .) ١٤/٢٢٩)  ا (١٢/٣٨٩ اي ( -٨١
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           .      و ا ا  ء  ا :ة ان:                            

 و ، أو  ا    ءا  فا  ، و م  ر

:ا  فا   

  ا  ،اما و ا رم  ء، وء إ ا  نول: ال اا  

  ن إء ون اد أ  اع، و  ا  وام ن إء، إ أن 

ء، ون إ امدا و ا أن ذ أ) وا ل ا ٨٥. (  

           ل ا و ،ا  ر   أن  ز و   ن أنا   :مل اا

 ا  ٨٦(وا(:  اا أد ا  و .  

   أد ا اول: ان از اس ن: 

  وو ال  وا. . )٨٧(ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها :  -أ

و روي  ا  ُ ْ اْمت  ا ،ِْا اة، ل:( ََُن ُِ ،ُن إًَء                -ب

)(ْءو٨٨) ُْ ْ او ،(٨٩ ا ر)س ا  هو .(     ا ان، وة ا  (

)ا ٩٠.(  

  ).٩١(وا آ  اِ  أَْ: أَُ، أمَ َ  اَْرِة َِل، َوم ا َْ َُِ ا -ج 

أ ،ك أ أو      أن ا  ة، وا   و ، ذا     ك  -د

) ك آ٩٢.(  

-        ا وا ، ل  د، واع واوا ا  ل أ إذا ا أن ا : و

  ).٩٣اي ال  ا ا ل  ل   ك اة (

                                                                                                                                                   
)، و ام  ٦٥٥) و، وا  ر(٣٧٧ر(ا، )، واي ٦٤١) ر(١/٤٢١( ا رواه أداود -٨٢

 ).١/٢٧٩) و، ووا ا.( ا١/٢٥١  ). وا(١/٢١٥ارواء(
٨٣-  ،ا ا  اما أ ) ً ه  أ    و  ٢/٢٠٥)  (١٠٣٣( 
  ا) وإده . ٣/٤٦٧أ اي ( -٨٤
٨٥-  :)١/١٨٧ا)ا ا (١/١١٧( ) اح ا  ا١/٤٦ا)ا  ٣١٣-٢/٣١١)، وا   اوا ،(

)ما   أ ٧٧ /١ا) أ ا   ٢٢٩ /١)، وا. (  
٨٦-  :) ا   ١/٩٢ا)ا ا ،(٢/١٩٣)ا أ   (١/٢٣٩)، اج واع ٢/١٨٥) اوا ،(

 ) .١/٩٦)، واب  ا ا(٣/١٨٢ح اب(
 ).٢٨٦اة:  -٨٧
٨٨-   و ت اوما  أ  واه ا ا وم ا ا ا ذ)ل. اَ٢/٣١٢ا.( 

٨٩ -  اا )٢/٣١٢.( 
٩٠ - )اح ا ازق(). و٢/١٣٧اا   :٢/٥٨٤ام) اا ١/٣٠١)، م .( 
٩١ -  )ا أ   وردي(١/٢٣٩ا ويو٣٩٤- ٣٩٣ /٢)، ا ،( ا ) ا٣١٢ /٢.( 
٩٢ - ) ا  ٣١٢ /٢ا.( 
٩٣- .م  
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 وإ ،    : ن.ك ا   ،   

 )ا   نرة اا  إذا :م  ٩٤أ. (  

 :ما ا أد  

)، وو ال   ٩٥): ان    :( ،ًِ َْن ًَِ ََِْْ ْ...) ا )( -أ 

 ه د وا   .ا  در نا  ،ا و   

  ). ٩٦وِمَ ْ   ِْ ر،   ْ َْ در  اّ( -ب

ار  ا� ا ان   ة ان ، وإ اا  ا  ا أو اد،   

 ذ و            ن، وا ق ا ض و  ورد م ،اعا   م  ران ا 

 ء ا  ا    م �ول أوا ل ا ا و ،  آ د 

 .  

٣-                                          : ب  ةا .                                                             

   ا ا  ة وت ا ت -اذاا     -       ب وا  

   ءا ؟ ام و ا  و ،  أو اا:  

ا :ولا             أ  و وا ا  و ،م  و  ب  

)م٩٧وا              م  ا  ا  ن  :ا ،ا  ن ا وا .(

  ). ٩٨ادة(

ا :ما         ذ إ ذ ، ب  أه، ووأ م        ر أ  ويه او ا

)٩٩أ   .(  

ا  ل أ  ر  ا  أ  أو ا    ن اذا وا :ا  

) وأ ١٠٠.(  

: ب ةا   اا أد  

 : ب ةاز ا نول: اا ا د  

١- )(َُْْْا َ َا ا):   اا م١٠١.ق ط ن   ،(  

                                                
٩٤- )ر م٢/٣١٢ا( 
٩٥- )   ا   ب إذا ،ريا (١/٣٧٦)( ١٠٦٦أة ا  ب ،  داود ١/٢٥٠) (٩٥٣). وأ ،(

ة ا  ا  ة ا ب ،  يوا)(٢/٢٠٨)( ٣٧٢ة ا ب ،   ١٢٢٣). وا (

 ).٤/٤٢٦). وأ  ه(١/٣٨٦
٩٦-  اا )٢/٣١٢.( 
٩٧- )ح ا :١/٤٧٥)ا  (٢١٢/ ١ ج وارادات ١/٤٩٧)، اا  .ع ١/١٤٥ف ا ،١/٢٧١ و ،(

)١/٩٧ا ،()ا ١/٢٦٣)٢/٣١٥)، وا  ا   ا ١/١٨٢). رؤوس ا.( 
٩٨-  و)ا . ب  ةدة اا    ا ٢/٣١٥ا.( 
 ).٢/٤٠٩)، اوي ا (١/٤٤)، اع وردي(١/١٨٨)،  اج(٣/١٩٢: اع(-٩٩
١٠٠- )ا  :١/٩٧) ا(١/١٧٧)، ا ا  ،(١/٢٦٣.( 
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و : أن  ارة آ  طرة اب، أ ى أن  ارة  ح  ل  اال، وس   -٢

ن  ارة آ ،  أن  ا اب و ز  اب ا    اال إ  اة، ذا 

)م  أن ١٠٢ .(  

٣- )أو  ن ا ،  ا  رةوا ،اطا   ة١٠٣أن ا.(  

٤-  ة، واظ  ررة، وظا    ن ا : ل ر    و ، 

.أو ة اا ن ،با     

 ا ر ب   و   أن       وب ازا ه        -٥ 

)١٠٤.(  

  

:ا أد  

 و ،  ر    ةز ا   ة ه ا: أن ء دد او   

) و م   ا  و  م ، ء١٠٥.(  

  

:ا أد  

   ون م   ك وا   ا، إ ا وإ ا ، إ أن  ارة 

 و ،ال أا  ض م �وآ ر    أ ،ةا   رة ل اك ا

)ا ١٠٦إ .(  

٢-    د، وع واوا رة واا   ا ر ن م   أن ا  

  اب ا ن ر  واا و ك ال ا ، ن ا ام أن، 

  )،  ا   أن ر ١٠٧:(    إ ار أ)()(ا وأن

)م١٠٨أ.(  

٤-                                             :ل اا  ا أ  .                                                

ا و   ل اا ل :ة:    لُّـوافَو مـتا كُنثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو

                                                                                                                                                   
١٠١- ):ا  ١٦ا.( 
١٠٢- )ح ا :١/٤٧٥)ا امر(١/٤١) اء ا  ف(١/٣٠٢) ا ا ا  ٢/٣١٥) ا.( 
١٠٣-  اا )٣١٦ /٢.( 
١٠٤-  ت ا )ا  ،ات ا  ا ٢٨٨/ ١. ( 
 ).١/١٨٨)،  اج (٣/١٩٢)، اع وي(٢/٢٣٠ام: اوى ا وردي( -١٠٥
١٠٦- )اا   ا ا :ر()، ١/١١٧١/٤٦ا)ا رادات(١/٣٨)، وا ١/١٤٥)، و.( 
١٠٧- )ا  ب ،"  ريا أ (٥٦٦/ ٦ ٣٥٦٠/ ر) ب ،و ، ، (٤/١٨١٣ ٢٣٢٧/ ر  "

 . ا ر ,  
١٠٨- )اا   ا ا١/١١٧.( 
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 هــطْر ــوهكُم شـــــــ                                                                              . ).                                                    ١٠٩( وجـــــــ

ل(و:(         ا ا  ءا  ةا إ  إذا ): ء... )١١٠) ا   .(

: ت  ا ا  و ا  

       أن ا  ذ ء، وق ا ،لك ا ز لة اّف وة ا  :وا ا

ا        ىأ   ا ا وا  ارا    :أي ء اأ

  ).  ١١١ ا   ز  ال(

  : از  وا : اانكْبر الًا أَوفَرِج مفْتفَإِنْ خ)١١٢ .(   ) ل ا   ا ) :(

 و) ا  إ ذ ذ  أرى ا  ):ل م ،()(١١٣   .(  

 .اا  ا  ا  :ما وا  

  و  من اار  اور واف ه ا  آن وا   ا  ز 

.ا ا دون ا  

) روى ال ()ن ا :            أم   و ، أّي و ََِ را  ):(

) (ا ١١٤.(  

و     ّ ا ا: اُ واُب  ا، وا   ارة  ال. 

 ، َ مأر  ة، أو ُرا و ل: اِهللا هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لّهلو)١١٥.(  

     ا  وا   ،ورةا   و .. ا  وا  :ا  ا اا و

أو وا ،و ة، أوا و  ء     ،    ر   و ،  م

)١١٦(.  

  

  ا ام:  اذج ا  ا  أرن اة:       

أرن اة  اات ا م  اة، و اة  أو     ، ى            

ر اا ا   أم ا      ، وا ا  أ  ،رةوا ا  م

  و مق ذج  ل ه ات:

  أو: أ ا  ا  اة:   

                                                
١٠٩-  ) ا  ة١٥٠ا.( 

 .)٣٩٧ (ر) ٢٩٨/ ١(، و )٦٢٥١(ر  )٣٦/ ١١ (أ اري - ١١٠
١١١ - )ا ١/١٠١.( 
١١٢ - ) ا  ة٢٣٩ا.( 
١١٣ -   ريرواه  ا) ٤٧ -٤٦/ ٨  ٤٥٣٥ر.( 
)، واري ٧٠٠) ر ا(  : ١/٤٨٧ب از ة ا  اا     أ  ه( - ١١٤

 ل ب )١/٣٧١/١٠٤٧.( 
١١٥-  )ا  :ة١١٥ا.( 
١١٦- )ا ا ٢/٢٩٢.( 
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   ،ب وا  در اا  صم و  ل  ورد ة ون اأر  ر ا

 ل: م  او)١١٧) و ،()( ):(١١٨(           ض  نما  ،

    ا  ا ا  ده    أن ا أ   اا    ، ةا

  ا                      ..                                                  ء  ا ور ا؟

 و  اج  ،ذا   ا ض أو   أو ا  ، اء  از      

  ). ١١٩( ا،  م ا ار اع  ااز

ا ا    او،  ا و إدة  :      اف  و  إذا  رآه  -أ

)ا     ا أطاز١٢٠ا ء إا  ذ  ،(    ف ا  ،ع أا

  ).  ١٢١أن اه او إن    ء(

                . ).                    ١٢٢ إذا (و ت ا ا :  ااواة:   -ب

و  : ال: ذا ن    ، وإن   ،  ا، و إدة            -ج

) ا  ا ١٢٣.(  

:ا  ا ة ا :م  

ا ف  اء،  و إن اع، أ إذا ن درا         ا ا  ا   -أ

:  ا  اد، اع وادون ا ا  

         او ،ذ   أه، وأ   ء، و ا  ا    :ولل اا

 )ل ا١٢٤        .(                                         .                                                                       

      ر ول ا و ،ض ا    ا  رع وا  ا  إن :مل اا

) ١٢٥ا.(  

  

  

  :ا أد :ا ا    اا أد  

                                                
١١٧- ) ا  :ة٢٣٨ا.( 

 ). ١٧ (ص - ١١٨
 ).٤٣اع  ار (ص -١١٩
١٢٠- )مرح ا :٢/١٢٤)ا اا ر()، ١/١٧٠)، ور اا  ر٢/٩٦رد اا ،()ماا ٢/١٥١ ا .(

)ا٣٠٨ /١ا) ب(١/١١٧)، واح ا ع(ص٣/٢٣١)، وا ا  ،(٢١)٣/٢٩٩) ا.( 
١٢١- ) ا ١٠١ /١.( 
١٢٢- ) ا ٩٦ /٢)اا (١/٣٠٨) ا ا ا   ن٤٤٢ /٢)، ا.( 
١٢٣-  :ا)ماا ٢/١٥١)اا ر(١/٣٠٨)، اا  رء ا  ف٣/١٢٢٨)، ا ا  ا ،(

)اي(٣٩٠-١/٣٨٩ را اا  (١/٤٥١)، اا ٢/٨٢٢)، ا. ( 
١٢٤- )ا او١/١٠٧ ،(ر اح م حا ا  ويا )ح١/٨١.( 
١٢٥-  ) ا ا١/١٠٧ ،()ح ا١/٨٦٣) ح ا ا (٣/٢٨٤)، و ا  ٢/٥٧٢) ا.( 



     ا ا  هوأ ا 
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:ا ول: وا ا  

      د إا  لمن ا �ا  دع واا  رن أ ا  ر  أن    و

   ،ا   ُ َِع، َواا إ ا  لا  أ ا م ر     إ ،ا  

       ا    ز وإن عا    ر ،    م ز�    أم

)١٢٦.(  

  أد ا ام: و ار:

١- :  أد  م  او)ة٢٣٨ا  اد ل: أنا وو .( :  

  ).١٢٧ا  اة(

٢- )ل ا:  ان :(ا   ن  )١٢٨       ا   او .(

.   و ا  ا  دا و ،آ   ز  

ا  ه   ط   ، ا   ون ا ر ر  ، ان  ،اءة، و -٣

  ). ١٢٩ ااءة، و  ه: أ، أن اة  اا    اع(

  

 ا  لا  ابا د، وأع وا ءو   أن  ،ىا  و رل او

ا أن ا    دع وان ا ى أمم أ    ا    

.ا  ر  

  ا  ا واد:   -  ب

 ( ا ر)  ،  أو ، ه ا   د أوا ا  ا  

 - ..):أن        و   ن ،ا  ا    ،ا  أن   ن ..

)(ا   هور   ا   ١٣٠ ا أو أ  اء اأن ا ء أو  ). إ

:  ،ا  

 دوا ا  ا  :ولل اأه اأ ا   وإن ،ا ه اء ورا   

  ).  ١٣١ف  اء أ، وار ذ ا و و  ا ه اوردي(

 ا    ن ،ا  أ وا ،ا   ا  :مل اا  

 ،ا ه ار(ورل ا ا١٣٢و                                    .(.                               

                                                
١٢٦- )ا اح()، و١/١٠٧ر اح م حا ا  ويا ١/٨١.( 
١٢٧- )ا   ١/٢١٦زاد ا.( 

      ). ١٧ (ص - ١٢٨
١٢٩- ) ٢/٥٧٢ا(. 
١٣٠- )ر ب ا ،ة ا ب ارا ١٦٩٠أ ل ا .( ا  .َُ مٌل، وا ِِ ٌ :ُ

)ا دأ ١/١٣١)(١٠٩ا  وا ،ا ا  ز   دهإ و :ا ل ا ،( ،وك و ،ما 

)ا ا .  ا :ويل ا١/٥٥٤و.( 
١٣١- )١/٢١٢ا)ا  ،(١/٢٠١)ا  ،(٢٥-٢/٢٤) اح ا وردى (١/٥١٠) اوي ا٢/٤٥٣) ا.( 
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: د  اا و ،او أد د إدون ا أ  ءا   :دا  

  أد ار: 

١. :     دا وو  ون ا ا  )ل ا ١٣٣ ،(      ل ن  :ه  ك

)ا   ةأداء ا  ١٣٤ا. (  

٢.  )َل ال ر ،    ان )ب ،أ  :(:()    ن  

)(ا    ن ،ا١٣٥)   ن : ١٣٦). و .(  

٣.  ا  ن اءوا  ه، وإظ  ن إذا  و ،    

 )ا إ ا    ه  ا  ١٣٧و.( 

   :ا أد  

١- ) ا      ل أو    ن ،ءء إ ا  ا   ان ): وورد ،(

ا)( ر١٣٨.(  

أن ا ا ا ع ض، وذ   اء� ن ا  ك رأ  اة           -٢

 إؤه وا  ا، و  ذ  ا  ن   و ز ااف إ ورة،      

. ورةا  و  

٣-  ابا أ  يض ان ا ،ا    لد اإر  ان   ورد   

  ن را،   اء  ا، و ك ذ اء.

  ال ار:

  وو ة أد د وذوا ا  ا     م ل ا   

  ).١٣٩د د ا   أى،  روا ا  أوا و)   ور

   ا  اء أس:  -  ج

                                                                                                                                                   
١٣٢- ) ح اج(١/٣٦١اا  (١/٢٣٨) راداتا ا١/١٢٠) و .() وى ا٢/٤٥٣.( 

  ].١٩١آل ان:  - ١٣٣
١٣٤ -  ) ١/٢١٢ا) ما ٢/١٤١) وا.( 
        ). ١٧(ص - ١٣٥
١٣٦ - )ا  ا ا ذ ا ا٢/٥٧٤ ،  ا  ا ا َت، وُمواا     وورد .(

اره اذ  ) د٢/٤٢)ا  ٢/٣٠٧)، و ان (٣٤٩٣)، را  ه ا٢/٢٣١)، وذ  ،١٨٣٢ 

 .   : لو (ما ا  ا 
١٣٧- )ا ا   ن٢/٤٤٦ا)ا  ٢/١٠٨) ا.( 
١٣٨- ر :ا ا ام و  )١٣٩. ( 
:   ٌل، وام  .َُ ل ا )٢/١٧٦ا وا، م اا   أد اا(ذه  -١٣٩

)ر ،ا دأ  ب ا١٠٩)(ن ١/١٣١) و ،أو     ارا، و هأ  : ل او ،(

 )ا ،اا دأ   راا، ا ده واهه وإآ  و (ا   هر   ٢٧١ (

)١/٢٠٩.( 



     ا ا  هوأ ا 
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  اذا  ا   اء أس    اة؟.

:   ءا ا  

ا، أو  اة    أ،     :  اه    اء ء آ ف أواول ال

)ل ا ا١٤٠و)أ  وروا ا  وو ،ا ز (١٤١ ء وا   و :مل ا ،(

)م  ء  أسا ١٤٢.(  

 ا ارة   :     اة     -ا وا وا  -: ار  ام ال 

.ا اأ  ا  

  ). ١٤٣ل ازري ا: وة ا  إم و    ر  ه  ه)(

ول اوي وه: ن   اء ف أى أل اة  ، ن ا م و أن ي   

ذآن وال(اي ا أن     ار ا١٤٤ .(  

) و م � ء ، ءا   وإن : ز  ا ١٤٥و.(  

:ا  اا أد  

:ا أد  

١-  ءء إ ه    ن...):و ، يا  ا  اا   ن  

)( رل ا أ  ١٤٦.(  

): أم    :(اة؟، ل:  م، إ ا     و ال  أ  اري( -٢

)(١٤٧ا.(  

٣-  ء، وإ  ا  ،أس ن إ رة، وا  رة ءا :ا    

  ).١٤٨إء، و  م و، ود ا  دى اة، وم اال أي  ز (

  

  أد ار:

                                                
١٤٠-  ة اا ء إن أا   : وا مل: ا ،ا ا   ةا   ا ا

و ،و    م ،ذ  زادت   ،أت ل إن  ةا   هو مل ا  ، إن زادت 

)ا ا . ا  س١/٥٠٩) ا (١٠٠-٢/٩٩) وا ب(١/٢٠١)، و١/١٠٠) ا.( 
١٤١-  : :م ،ا اوي:  ).١/١٠٧ ،عداوي ()، ٤/٣١٧ا فم٢/٢٩٨ا.(   
١٤٢-  :م ،ا ا١/١٠٧.( 
١٤٣- )   مرّح اب(١/٣٩٦ا   ،١/٥١) ا.( 
 ).١/٤٩٩)، ف اع   اع(٢/٨٨)، اح ا   ا(٤/٣١٧اع، وي:  -١٤٤

١٤٥ - )م ،ا ا١/٢١٧.( 
  .)١٣٩ ر( ) ٢٤ (ص  - ١٤٦
١٤٧ -   ا ه اذ ا ا ا)ي رواه ). ٢/٢٧٧وا أ ل، ا :روا أ  ن : .أو   أ و

.ا   ه )ة ا ب ،١/٢٧٤ا(. 
١٤٨ - ا)ء(٢١٧ - ١/٢١٦ا  ،(١/١٩٢ ،ا ا (١/٢١٧.( 
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١- )(...  ) يان ا ١٤٩      وإ ، ةل اأ  أم : لا وو .(

وم  ءوا ا  . رة  

٢- )ا  ،ءا  عم  در ة، و اا    ١٥٠أن ا.(  

ا  را :  

  و ل اا  دا وأ ، دا   ق وا  م ر�أي ا مل اا 

ا دأن ا  ،) م �    ور    ١٥١ ذا ا إ أن ا وأ ،(

        ا   مأ  اه ووي را ا ،در اا  س ر  ء ه ا 

ن  مدر اوث،  ا  ). و  ذا   اوات  اء وا، أ١٥٢واء(

  و  ادر.

٦ - :   اءة ا  

  أو  أو      ن  اءة ا   ن أوإم  وإن  

  ،أو ا تآ   ،ا  و دل   أهأ ،اع      ذأم  أ   ن

)و     .. ءأو د ذ ١٥٣.(  

         ،    ، آنا  أن آ أ  إم ،ل ار  :ل أن ر :ذ  وا

  ).١٥٤إ )( ل:  ):ن ا وا  و إ إ ا، وا أ، و ل و ة

و  اء  ه ا ا    ا و ر  ااءة، ن   ااءة           

)ر أن ا  ر م � ١٥٥.(  

. ت  ر و ا   ء ةا أ  ة واردة ت رأ و  

                               

 

                                ا  

                                                
١٤٩ - )  ١٧ص.(   
١٥٠ - )ا  ٢/٥٧٧ا.(   
١٥١ - ،واا  ا ن و ص) ٢٤را ( )ر ١٣٩(.     
١٥٢ -  :سا  اوا در ا   ا ا و    سا اا  ءا  ا 

أو .ا اء  ازا ا م   اة، و ج ا ا  ،ا اء   ارة، وه 

 ا   .ا  ي  م  زو ذ  ب او  أ)   .رن، د٩٠- ١/٨٩ا( 
١٥٣- : )ة١٦٦ /٢ا ع( ١/٢١٧)، ا٣٧٤ /٣، ا)ا  ع(٥٦٢ /١)، اف ا٣٤١ /١). و.( 
ؤو ( ل  ارم١٩١١٠) ر(٤٥٥ /٣١) و ام، وأ  ا (٩٢٤) ر (٢/١٤٣)، وا(٨٣٢رواه أ داود( -١٥٤

)  ط إا ا ، ا أ أو. وزادوا  إ ١/٢٤١)، وا(١/٣١٣)، واار( ١٨٠٨ه، وا ن(

 ا !ل ار  :ل .ن وا ا- و  -  ل   .موا ،و ،وارز ار ا  :ل ؟َِ 

 ا) ل ال ر .ه.(ا  ه   ا أ :( 
١٥٥ - .م در اا 



     ا ا  هوأ ا 
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ا  ده ور ،وا ا  ها ا ،  و ،وا ا   ة واوا

.أ و آ  

:زأ ة و م ا   عا ا درا    

: أ م اء   ا وا ، أن  م وم    اآن ا:(     أو

...نَِ َمََ َِا َاِمََِْو َ ِْا ََر) ٢٠) ا.(  

 ،ي واا ما  ع ا أ :م       ا   فوا ا  

      ع  ،وا ا رة، ووا ا  ا ا  داتأداء ا  

.دون آ   ت، ودات وا  

 :وز ا  يي إذ اه ا  م أو ه ا ء   أن اا   ا 

 .ا ا و ا    

  ن ا �ا ا ا  ا    وا ا إ ع ا أن :را

  أما    اء.

 ا ن  ا  اا �م  ن أا ق إ ا ا ا  : أن 

. ذ  ،وهوب واا و  ا ُِ ا  

    ضا   ،  اوا ا  ا وا ا   :د

ر اإط    م �ا  اروا.   

را  -أو ا واار   ال وا ال ا اع وا           ات: 

- . أ ده وان أ ، ا اب اأ  رهآ و  

ع ي ت .     وا ا  ذ  ارة واة   ا ذج ، وأن ا       

 .و ل ا ة ن ، ا و راه ا   ا ا  حأ و 

                    .أ و آ و    و ا و  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            در واا:ا  ر إا ا  
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 درا  آن اا  

١ - )ص اازي اا  أ   ص، أ آنا ٣٧٠: تأ      ا  : (

 ١٩٩٤/١٤١٥ن، ا: او –  ،، دار ا ا وت 

٢-    ع، أري (ت: ار اا  اإ ٣١٩ دار ا ،أ ا  اد :  ،(

 وا ا : ا ،زوا ١٤٢٥ /٢٠٠٤.   

٣- ،ا            ا ا ،ا     ن  سا  إدر   ا  أ ا

  .١٩٩٠ /١٤١٠وت، ون ط، ا:  –، دار ا)٢٠٤ا(ت: 

امف   اا  اف داوي ا ،ء ا أ ا   ن اداوي               -٤

) ا ا ٨٨٥: تاما :ا ،اث اء ادار إ ،(- .ر ون  

٥-  ا أ              أ ا ري، زما ز    ري، زم ح روض ا  

  )، دار اب ا، ا :ون ط وون ر.٩٢٦ا (ت: 

٦-   ت:     إرواء ا) ما ا م  ،ر ا د١٤٢٠أ     ،وا اف: زإ ،(

 ا ا–  ما :وت، ا١٤٠٥  - ١٩٨٥.  

٧-       ي، أا ا ما ا   أ    ري، أا  ح ريد اار

ب ا ،س٩٢٣(ت ا ،ا ا ، ،ى اا ا ،(ه.  ١٣٢٣  

اه واِ  ُ أ  اَُْن، ز ا  إا  ، اوف   اي    -٨

ن، ا –    :) و ا وج أد: ا ز ات، دار ا ا ،وت        ٩٧٠(ت: 

 ،و١٤١٩ا  - ١٩٩٩ .  

)، دار ا ا، ا: او، ٩١١اه وا ، ا  أ ، ل ا اط (ت:  -٩

١٤١١ - ١٩٩٠.  

١٠- ا ا    ا ما أ  د   أ ،ء ا ، اا    :ت)دار  ٥٨٧ ،(

 ،ما :ا ،ا ١٤٠٦ا - ١٩٨٦  

) دار ا ٧٩٤ا ا  أل ا، أ  ا ر ا    ا  در ار(ت:  -١١

 :وت، ا /ن ،١٤٢١ا - ٢٠٠٠.   

١٢- ،ا  ح اا ي (  اا   وفا ،  اإ  ا دار  ٩٧٠: تز ،(

 ما :ا ،ب اا- .ر ون  

 ،(: ٥٥٨ان   ا ا، أ ا   أ ا   اام ا(ت:   -١٣

  .  ٢٠٠٠ - ١٤٢١ة، ا: او –  ، اري، دار اج 

ا ح اا ا، أ  د  أ    أ   ا ا ر           -١٤

  . ٢٠٠٠ -  ١٤٢٠وت، ن، ا: او-  ،)، دار ا ا ٨٥٥ا ا(ت 

١٥-    ذوي ا          ب   ط أ ا  ،ديوز آا ،ب اا 

 إء ااث ا  : ،(-  ، ار، ا ا ن ا ٨١٧اوزآدى(ت: 

 : ،ة١٤١٦ا  - ١٩٩٦ .  
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١٦-     ،آنا و  نا  :ي(تا  أ ،ا      ٣١٠ ،(

 ،وا :ا ،ا  ،  أ :١٤٢٠ - ٢٠٠٠ .  

١٧-  ا ت:              -ا)  ي، أك، اا    رةَْ     ،يا 

   ١٩٩٨وت، ا:  –، دار اب ا : ( ر اد وف٢٧٩

ه )  أ،   ٩١١اج     اج،  ا  أ ، ل ا اط(ت:  -١٨

 زوا  ن ي، دار اا ا ا أ : و-  دا ا ا–    :ا ،ا

و١٤١٦ ا  - ١٩٩٦ .  

١٩-  ،ذامب اا أ ،ا  أ  ظ)ما   أ ا   اا  

 ا  :-  ،وا :ا ،زوا  اس  ،ا  ٢٠٠٤ .  

٢٠-       أ   ،يا ا ح  ان          .ا ا أ ،ما ما ا   

  ن. –وت  - ،(: طل ، دار اء ااث ا ٥٩٣ا(ت: 

 (: أ    ٥٠٥ا  ا ا ا  ا، أ     اا(ت:         -٢١

   , اد إ دار ا ،–  ،وا :ة، ا١٤١٧ا .  

 ،(:    ٥٩٧زاد ا   ا ،ل ا أ اج  ا     ازي(ت:  -٢٢

 ب اي، دار ازاق اا – وا :وت، ا- ١٤٢٢ .   

٢٣-     وي اي اا        ا أ ،ا ا  

ا دل أ  اد، دار       - ،(: ا   ض     ٤٥٠اادي، ا وردي(ت: 

  . ١٩٩٩-  ١٤١٩ن، ا: او،  –ا ا ،وت 

٤١- ا ا  ويا   وي اا إ    ح، أر اح م ١٢٣١ ت-ح 

   .١٩٩٧ - ١٤١٨ن، ا او  : ،–   ا اي، دار ا ا وت 

٤٢- ا ا    أ  ا  ا   أ ،أ ا   ا   

   ١٤١٤)، دار ا ا، ا: او، ٦٢٠ا  ا ا، ا  ا ا(ت: 

- ١٩٩٤ .  

٤٣-     ) طي اا   ا     ا     أ ،ا أ   تا :

٤٦٣أ   : ،( ا ض، اا ،ض اا  ،مرا د و 

 ،ما :ا ،د١٤٠٠ا/١٩٨٠.  

ف اع   اع، ر  م  ح ا ا   إدر ا ا (ت:        -٤٤

١٠٥١.ا دار ا ،(  

ل  ا ادوي،  ا  أ ،  ء ا اري(ت:              اار  أ -٤٥

٧٣٠       ا دار ا ،  د ا  : ،(–    وا وت، ا١٤١٨ / ١٩٩٧.-   ا

،اا ،اا  ح ا اا ا   أ زر أ ا ٨٢٦(ت: و   : (

 ،وا :ا ،ا زي، دار ا ١٤٢٥ - ٢٠٠٤.-   
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٤٦-            ) ّا ا ا ا أ ،ا ا  أ    أ ،ا ا  بتا :

٤١٥رى، اي، دار ان ا  ا  : ،(       :ا ،دا ا رة، اا

 ،و١٤١٦ا.  

٤٧- )ا ا   أ  أ   ،٤٨٣: تا دار ا ،(–     ون :وت ا

  ،١٤١٤ط-١٩٩٣  

٤٨- ا  ح  ما  ن ا    ا  ، يد أا ف ,زاده 

  )، دار إء ااث ا، ا :ون ط وون ر. ١٠٧٨: ت(

: ت( اع ح اب ((  ا وا))، أ ز  ا   ف اوي              -٤٩

٦٧٦.دار ا ،(  

٥٠-    أم   ىا ومت: ا)ما ا  ١٧٩   ،وا :ا ،ا دار ا ،(

١٤١٥ - ١٩٩٤.  

٥١-        اا ا      ا  أ ا  ،  ح  ا ا

)ا ب ا وفا ،٩٥٤: تاا :ا ،دار ا ،( ،١٩٩٢.  

ا ا اد-     ، أ ارة، أ  ُدَْن   اَْن ، ا، اض   -٥٢

 ،ما :١٤٢٦ا  - ٢٠٠٥ .  

٥٣-     ن اف واووزارة ا : در ،ا ا ا–      ا ،١٤٢٧ – ١٤٠٤ا 

.(    

٥٤-  ،ا  ،يرث اا أ رم آل   أ    ،ا اا   

  . ٢٠٠٣ -  ١٤٢٤ن، ا: او–  ،وت 

٥٥-  أ  د ن ا ا ، أ ا  ما ا  ما ا    

)ري اا َزةَ    وت ٦١٦: تا ،ا ي، دار اا  ا  : ،(

–  ،وا :ن، ا١٤٢٤  - ٢٠٠٤ .  

 – )، دار ا٤٥٦ا ر، أ    أ     ام اط اي (ت:  -٥٦

. ر  اا ر ونو ون ط :وت، ا  

٥٧-    )ي اا ما   ر   ،حر ام  ح حا ا١٠٦٩: ت   ا (

 ،وا :ا ،ا زرزور، ا م :ورا ١٤٢٥  - ٢٠٠٥ .  

٥٨-  ة ا. ة ا ري (ت        حوي اا ا ر ام ا أ ، (ن)  

   .٢٠٠٢ - ١٤٢٢ن، ا: او–  ،)، دار ا ،وت ١٠١٤

٥٩- ا   ،  ح)ا ا  أ ،   أ  ١٢٩٩: ت دار ا ،(– 

 ،ون ط :١٤٠٩وت، ا/١٩٨٩.  

 ارادات: د أو ا ح ا اوف ح  ارادات، ر  م  ح        -٦٠

  .١٩٩٣ -  ،(١٤١٤ ا، ا: او، ١٠٥١ا ا   إدر ا ا(ت: 



     ا ا  هوأ ا 
 

  

          ٧٥٠                                                                                         راى ررى زامظط Vol.3  No.6 (2016) 

٦١- ا ت:            ا)ي اا ََْا َ  أ  ا   ا  ،٩١٨  ،(

 .١٤١٣د، ا: ام :–  ، اي، اار اة 

٦٢- ،ا اا  را           )ردر ا  ا    ر ا ا  وزارة  ٧٩٤: تأ ،(

ا ،ما :ا ،ف ا١٤٠٥و - ١٩٨٥  

  ).٢٠٠٧اد، ا او - ) ا ارن، د.   ، دار اج -٦٣

٦٤-  ا  و    ا    ا ا  أ ،ا  ركا  

    : ،( ادر ، دار ا ٤٠٥ف  ا (ات: ا ام اري او

 ا–  ،وا :وت، ا١٩٩٠ – ١٤١١ .  

 ،(: ا ٢٤١ ا أ (أ  ا أ      ل  أ ام(ت:  -٦٥

 ا  ،ريا طا وت، –أ  ،وا : ١٤١٩ا  ١٩٩٨     .   

٦٦- ،ا    :ت)ا ازي، أا وء از  رس  ٣٩٥أ    ا : ،(

 : ،رون، دار ا ١٣٩٩ - ١٩٧٩.  

٦٧-  ا     ا  أ ،(ا ا)ا  )ازيا ا ا  

 .                                                                           ١٤٢٠ -وت، ا: ا–  )، دار إء ااث ا ٦٠٦ت: 

   ،(  : ٢١١ا، أ   ازاق    م اي ام ام (ت:  -٦٨

ا ا ،ا ا- ا ا ،ا–  ،ما :وت، ا١٤٠٣ .  

٦٩- ا       ا   ا أ ،ما   أ ا  ا   ا 

  .١٩٩٣-١٤١٣)، دار ا اث، ا:  ٣٣٤ ا ا (ت: 

 اج إ  م أظ اج،  ا  ، أ ا ا ا (ت:           -٧٠

٩٧٧ ،وا :ا ،ا دار ا ،(١٤١٥ - ١٩٩٤.  

٧١- ا ا ا  أ  ا  ا   أ ،ا  ا ،ا ا  

   ،( اة، ا :ون ط.٦٢٠ا  ا ا(ت: 

٧٢-         ر ،ا أ ،ا     ا   ا  ، ا درا  ا م

)ا  ا ،٤٧٨: تا :ر و  ،( ،جدار ا ،ّد ا ا  .أ. د

 ،وا :١٤٢٨ا-٢٠٠٧.  

٧٣-        ا   أ ل ا ،ا   ا    اا د اا م

اد، ا–  :ة -  : ،(ا، دار ا  ا  ٧٦٢ ا(ت: 

 ،و١٤١٨ا/١٩٩٧ . 

٧٤-      :ا ،ا ح ا : ،يْا   ا   ا وى أا  ا

ا-  :ا ر ،وت١٤٠٤ - ١٩٨٤. 

  ،(ا :د ،      ٢٧٣(ت:  ا ، ا  أ  ا    او      -٧٥

.طا أ   
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٧٦-   ا   أ    أ  د  أ ، ،ريا  ح رية ا

  وت. –) دار إء ااث ا ٨٥٥ا ر ا (ت: 

٧٧- ا    ا اا  :ت)ي اا   ا  ل ا  أ ،٦١٦ ،(

  . ٢٠٠٣ -  ١٤٢٣ن، ا: او،  –درا و: أ. د.    ، دار اب ا ،وت 

٧٨-  أ     ا ر، أء ا  فا   دن ا     وفا ادي اا

 -)، درا و: د.  ا   ادي،  ا  اط، اض       ٣٩٧ ار(ت: 

 :ا ،دا ا ١٤٢٦ا  - ٢٠٠٦ .  

  ا،(-   ام١٣٧٥:ت أل ا و ر ا اب ف،( -٧٩

. دا  

٨٠- )وا (يَأو ا)ريا ا  ،  ة   ،ال اأ  ال ا  

 - ٢٠٠٦ن، ا: او    : ،(–    ، إ، دار ا ا ،وت٨٣٤ت: 

١٤٢٧ .   

٨١-  اا واما       ب ا ، ا   ( أو)   أ ،واما ز أ ا ر 

)ي ازاوي ا١١٢٦: تا : ،ون ط :ا ،دار ا ،(١٤١٥- ١٩٩٥.  

٨٢- :ا  ا  وفا اا اا    ل ا ،ا   :ت)  

٨٦١.ر ونو ون ط :ا ،دار ا ،(   

٨٣-    ) وا اا   ا (اا ب ا ح]،ح ا ا ٦٢٣: ت  (

.دار ا  

٨٤-    ه زب اا ) ا  وفب اا  ح  بت ا  ريما

 ج ا وي    ح  اب)، ن    ر ا ازي،            

  )، دار ا، ا :ون ط وون ر.١٢٠٤اوف (ت: 

٨٥- ّا و ،ا  ود ،ِْا  د ،ا ا   ا ا دار ا ،ْ

 ،اا :ا ،د ،زوا وا ١٤١٣  - ١٩٩٢ .  

٨٦- دار ا ،َِّْا   َْأ.د. َو ،وأد ا ا ،وأد ا ا-  ر–   ،د

٤   

 –)، دار ا ا ،وت     ١٣٦٠اي(ت:  ا  اا ار ، ا   ض  -٨٧

 ،ما :ن، ا١٤٢٤  - ٢٠٠٣ .  

َ ،( و  وّج أد وّ     ٣١١ اَُ ، أ    إق اري(ت:  -٨٨

 ،ا :ا ،ا ا ،ا   د :١٤٢٤ - ٢٠٠٣ .   

٨٩-    ا أ ،(و  ا  ل ار ل إا  لا  ا ا ا)  

وت، ا  : ،(–    : ا، دار ا        ٢٦١ اج اي اري(ت: 

   ١٣٣٤ل  رة  ا ا ا  ام
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٩٠-              ا  ا أ  ا   ا  ا   أ ،ما   ا ا

اة، دار   –)، را و : ط اؤوف  ، ات از      ٦٦٠ا ا،(ت: 

 ا ى  -اا وت، ودار أ-  ، ة :ة)، ط١٤١٤ا  - ١٩٩١ .  

  ).  ٧٤١اام ا، أ ا  ، أ     ا، ا ي امط(ت:  -٩١

٩٢-  اما ا أ ،ا ا   بأ  أ  ن ،(ا ا) اموض اا  

وت, ن، ا: او  : ،(-     ،ر د اج أ، ا ا, دار ر  ٣٦٠(ت: 

١٩٨٥ – ١٤٠٥ .  

٩٣-  ا ا  ا     أ  ، ر، ار اا  ررد ا  

   .١٩٩٢ - ١٤١٢وت، ا: ام- ،)، دار ا١٢٥٢(ت: 

 ،(: ز    ٦٧٦رو ا وة ا، أ ز  ا   ف اوي(ت:             -٩٤

  .١٩٩١ / ١٤١٢ن، ا: ا،  -د -او، ا ا ،وت

٩٥- أ ،  أ ا  أ   فا  رؤوس ا      ا   ا   

 وا :ا ،ا  ،ا ا  ،د ا   ا  : ،١٤٢١ا ،٢٠٠٠.  

٩٦-      )ا زاما   د ا  ،ل اأ  ا  ا  ح ات :

٧٩٣ ،( وت ا ات، دار ا ز :–  وا ن، ا١٤١٦  - ١٩٩٦ .   

)،  ٧١٦ح  او ،ن   اي  ا ا اي، أ ا ، ا (ت: -٩٧

 ،وا :ا ،ا  ،ا ا   ا  :١٩٨٧ .  

    إا ا .ر . ح  اا ا ي  -٩٨

٩٩-    س أا أ ،( ا  ب اأ ا  ردا ح ا :ح اا

    ر. )، دار ارف، ون ط١٢٤١ا، ا وي ا(ت: 

)،  ٨٩٩: تح زروق   ا اوام ،ب ا أ اس أ  أ، اوف  زروق( -١٠٠

  . ٢٠٠٦ -  ١٤٢٧ن، ا: او،  –أ : أ  اي، دار ا ا ،وت 

١٠١-  ،زاد ا  ح ات:  ا)ا    ١٤٢١ ،وا :زي، اا دار ا ،(

١٤٢٨ – ١٤٢٢ .  

١٠٢   ط : ،يزي اا مرا   ا    ، ا ط  مرح ا

 ا ا  ، ءوفا –  ،وا :ة، ا١٤٢٤ا - ٢٠٠٣.  

١٠٣-             أ      أ ا أ ،ا اا دأ   ا ا

  .١٩٨٩. ١٤١٩) دار ا ا، ا او  ٨٥٢ام(ت: 

١٠٤- ،وا ا  وفا      ا  ،ا  أ ج ا أ   

  .١٩٩٦ - ١٤١٧)، دار ا وت، ا: ٨٧٩(ت: 

اج وا    ،   أ ا   اري امط، أ  ا ااق  -١٠٥

) ٨٩٧: تا ،وا :ا ،ا دار ا ،(١٤١٦-١٩٩٤.   
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١٠٦-            :ي (تا ء ا  أ ،أ أ  أ   ،ءا ٥٤٠   دار ا ،(

  . ١٩٩٤ -  ١٤١٤ن، ا: ام،  –ا ،وت 

١٠٧-  ا ا  ،را     ن ،ِا و ا  ح ا   

ق، اة، ا: او-   ،)، ا اى ا   ،(١٠٢١ ا م اِ (ت ٧٤٣ا(ت:

١٣١٣ .   

)،  ٣٧٨ا   ا   أم ، ا  ا  ا أ ا ا اب ا(ت:  -١٠٨

  . ٢٠٠٧ - ١٤٢٨ن، ا: او،  –، دار ا ا ،وت  :وي

١٠٩-            ي اا ء ا ،  قإ   ،ا  ا ح ا  ا

   .٢٠٠٨ - ،(١٤٢٩: د.أ   ا ، ا: او، ٧٧٦اي(ت: 

١١٠- .ات، ا ا  ا   ت ا-  

  

: ا ا   

ا ا  هوأ ا ) - ةرة واا   درا -(  

.أ وأ آ و ل ار  ة وان، وا  ده   يا  ا  

    ا  أو ا ا ا  ن اء ا   ت اا  ع ا ن

 ،و أ ا ط و ا   ا  ،ا ا  

  أب ار:

ع و ة  ا، و اس ، ور أز  ار ا اأب د ة 

ا أ    وا ا ءأ     ا أ .  

أاف ا:  

        فوا ، ه ا ت و ،ا أ  ا ن أ راه ا افأ 

 ب اأ.ء واا   

:ا   

 وأ ا  ، اا  ن    ،ا   ل اردةص ااء اا

  ، و   اء   رم ه.

:ا    

و ،  إ  ا ا ط :ا ا    ن   

 ا  :ولا ره . -اوآ وأ اأم  

  ا ام:  اذج ا  ا  ا ا  اه وا وارة:

مة وأرا و  ا  ذج اا  :ا ا. 
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Designate deficit and its impact on the provisions Altklevah- Empirical Study in purity 
and Asalah  -(  

Thank God that did not cost as slaves can not afford, and prayers and peace be upon the 
prophet, saying: (facilitated nor Tbeefoa) and his family and his companions all 
The theme of the deficit of the topics that have scientific value, whether in theory 
fundamentalism or in practice jurisprudence, it has built on the taxpayer deficit and the lack of 
capacity of the rules of fundamentalism and doctrinal him, and perhaps lift the rule for the 
taxpayer or diluted with him because of the deficit is one of the reasons the flexibility of 
Islamic jurisprudence and its ability to keep pace with changes, and compatibility with the 
case of man in every age and Egypt. 
Speech on the deficit and to stand with him is to talk about the most important pillars of the 
knowledge of how to perform acts of worship properly when health and ability and when the 
deficit and the impossibility and the inquiry into the causes of acceptance, therefore to talk 
about this subject is to stand in front of an important issue was linked to acts of worship and 
acts of worship, nor respect of a time without the other, but The more development increases 
the causes of disability and impossibility, and the importance of standing deficit in Islamic 
law, choose to have the words axis in this research may be that useful, it divided the search to 
two sections and each one of them demands Then comes the conclusion mentions the results 
reached by the researcher. 

  

  

:  ير  

(َو م َو ك و ر ا وةَ ،ام مر  ؤظ ام َ )  

   ر  و وةر درودووم ريَد  ور َ  س  نة داي ويم

  وةرام  رؤذي دوا.ر و رو 

      م ين ذ ر ،ي ن مر دمرا  ر رة ؤظ يام 

  رم ن و ؤظ م ذ  رر َ م ،ن َةش امي    

َ نمر دم َ َ    ام َ   ن مر َزؤر م ،مزؤر ط 

        وا ام ادارام ي و  ت و وةي َر ،َرد نورةط امرؤظ ط

دة) اؤظ   ي و د ! م ةَ و امودة  و  و را  (

م ما و رة م، وةك ط دارةوةو  مرا مك ر را م  وا و  

   َؤظ وةمةي َات دن ي ر ت.

      ت م ،  وةَ  زام    مرط   ك و 

وَ و مَدا زؤر س ري َن رةت  م دةوم و  َام م وةش      

  وادةت   ر  ن زدةرؤ  دةرق رم ن.   

 


