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 ٚسلخ ثؾض١خ ثؼٕٛاْ

 

 هصطلحبت األصىلٍٍن ودورهب فً تأدٌة الوعنى هن

 

 

 

 ئػذاد

 

 عبذهللا بن هببرك بن سبلن السعذي

 

 عٍطٕخ ػّبْ \ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 

 

 اٌٍّخض

 

رٕبٌٚذ ٘زٖ اٌذساعخ ِٛلف ػٍّبء األطٛي ِٓ ِجبؽش اٌّظطٍؾبد، ٚرمذ٠ُ اٌغٙذ اٌٍغٛٞ     

ٌٍغبؽخ اٌؼ١ٍّخ ٚئشجبػٗ ثبٌجؾش ٚاٌذسط اٌٍغٛٞ، ٚلبِذ اٌذساعخ ػٍٝ ِمذِخ، اٌزٞ ؽٛرٗ وزجُٙ 

أطٍك ِٕٙب اٌجبؽش ٌج١بْ اخز١بسٖ اٌّٛػٛع ٚأ١ّ٘زٗ ٚأ٘ذافٗ، ِٚجؾض١ٓ: ِجؾش اٌّٛػٛع 

 ٚاٌّؾّٛي، ِٚجؾش اٌّٛافمخ ٚاٌّخبٌفخ، ٚر١ٍّٙب خبرّخ ٚسدد ف١ٙب أثشص إٌزبئظ.

ٚاػزّذ اٌجبؽش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ِٓ خالي ػشع وزت أطٛي اٌفمٗ ٚرزجغ    

اٌّظطٍؾبد اٌزٟ رٕبٌٚزٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚث١بْ ِٛافمزٙب ٌىزت اٌٍغخ ٚاخزالفٙب ِؼٙب أٚ اإلػبفخ اٌزٟ 

 لذِزٙب ِغ ئثذاء ٚعٙخ ٔظش اٌجبؽش.

اٌمؼ١خ اٌؾ١ٍّخ صالصخ:  خٍظذ اٌذساعخ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ إٌزبئظ ٚاٌزٟ ِٓ أثشص٘ب: أعضاء   

اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي ٚإٌغجخ اٌشاثطخ ث١ّٕٙب، وّب ارؼؼ ٌٍجبؽش رّٛعغ األط١١ٌٛٓ فٟ ِفَٙٛ 

 اٌّٛافمخ فغؼٍٛا ٌٗ ؽىُ اٌمطغ فٟ األؽىبَ.

ٚأٚطذ اٌذساعخ ئٌٝ اٌؼٕب٠خ ثّب لذِّٗ ػٍّبء األطٛي فٟ اٌّجبؽش اٌٍغ٠ٛخ رؾم١مبً ٚدساعخ ٚػمذاً   

 ف١ٙب ئػبفخ ٌٍذسط اٌٍغٛٞ. ٌّٛاصٔبد ث١ٕٙب، ئر

 .اٌّؼٕٝ ، األط١١ٌٛٓ ، ِظطٍؾبد :الكلوبت هفتبحٍة
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Summary 

  

    This study dealt with the position of the scholars of origins regarding 

terminology studies, presenting the linguistic effort that their books 

contained to the scientific field and saturating it with research and 

linguistic study, and the study was based on an introduction, from which 

the researcher proceeded to clarify his choice of the topic, its importance 

and objectives, and two studies: the topic and the topic study, and the 

topic of consent and contravention, followed by a conclusion received.  

The most prominent results are in it. 

   The researcher adopted the descriptive and analytical approach by 

presenting the books of the fundamentals of fiqh, tracing the terms that 

they dealt with, analyzing them, and stating their agreement with the 

language books and their disagreement with them, or the addition that 

they provided with expressing the researcher's point of view. 

   The study concluded with a set of results, the most prominent of which 

are: The three parts of the pregnancy case: the subject, the predicate, and 

the link between them. As it became clear to the researcher, the 

fundamentalists expanded on the concept of consent, so they made a 

ruling for cutting rulings. 

  The study recommended taking care of what was presented by the 

scholars of origins in the linguistic investigations, in order to investigate, 

study and hold balances between them, as it includes an addition to the 

language lesson. 

 

Keywords: terminology, fundamentalists, meaning. 
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 الوقذهة

ًّ ػجبسح اٌغبؽع )د     ٘ـ(: " ٌىً طٕبػخ أٌفبظ"255ٌؼ
(1) 

٠ذفغ ئٌٝ اعزمشاء ٘زٖ )األٌفبظ( ػٍٝ  

ّٞ ػٍُ ِٓ ػٍَٛ رشاصٕب، ِٚب أوضش٘ب! " ألٔٙب ِٕطٍك طبٌؼ ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِفبر١ؼ رٍه اٌؼٍَٛ،  ٚفك أ

ً ١ٌجٕٝ ػ١ٍٙب ِب ٠ُجٕٝ،  ً طؾ١ؾب ٚو١ٍبرٙب، ِٚٛاػؼبرٙب ٚاططالؽبرٙب اٌزٟ ال ثذّ ِٓ فّٙٙب فّٙب

 ٚطٛالً ئٌٝ رم٠ّٛٙب"
(2).

   

ططالؽبد األط١١ٌٛٓ ِٓ األِٛس اٌّّٙخ ٚاٌغ١ٍٍخ ٌىً ِشزغً ثبٌؼٍَٛ اٌششػ١خ، رؼذّ ِؼشفخ ا   

ٚثخبطخ ػٍُ اٌفمٗ ٚاألطٛي " الرظبٌٙب ثبألؽىبَ اٌششػ١خ لؼبًء ٚئفزبًء ٚرؼ١ٍّبً"
 
 

(3)
  

ٚأطٍك اٌجبؽش فٟ اخز١بس ػٕٛاْ دساعزٗ ِّب سآٖ ِٓ رؼذد اٌّظطٍؾبد ٌٍّفَٙٛ اٌٛاؽذ ػٕذ    

ب لذِّٗ األط١ٌْٛٛ ِٓ ِظطٍؾبد أٟ٘ ِزفمخ ِغ ِب لذِّٗ اٌٍغ٠ْٛٛ أَ اٌٍغ١٠ٛٓ، فطفك ٠ج ّّ ؾش ػ

  رخزٍف ػٕٙب؟

 

 ٚلبَ اٌجؾش ػٍٝ ٚفك اٌخطخ ا٢ر١خ:   

 اٌٍّخض -

 اٌّمذِخ -

 اٌّجؾش األٚي: ِفَٙٛ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي -

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ: ِفَٙٛ اٌّٛافمخ ٚاٌّخبٌفخ -

 اٌخبرّخ -

 اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ -

 

 الذراسةأهذاف 

رمذ٠ُ اٌغٙذ اٌٍغٛٞ اٌزٞ ؽٛرٗ وزت أطٛي اٌفمٗ ٌٍغبؽخ اٌؼ١ٍّخ، ٚئشجبػٗ ثبٌجؾش ٚاٌذسط     

 اٌٍغٛٞ، ِٓ أعً اٌٛطٛي ئٌٝ ِٕٙظ ٔغزط١غ ِٓ خالٌٗ اٌٛلٛف ػٍٝ رفظ١الد ٘زا اٌغٙذ.

 

 

                                                           
(

1
وت، ط -  (  .3/175ـه، 1424، 2الحيوان، دار الكتب العلمية/ بير

(
2
م، 2113، 1األردن، طالزبيدي، سعيد جاسم، من إشكاليات العربية: المصطلح النحوي _ رواية اللغة، دار كنوز المعرفة/  -  (
 .15ص
(

3
، دار الزاحم للنشر والتوزي    ع/الرياض، ط -  ( ن ي اصطالحات األصوليير

ن
ن ف  .5م، ص2112، 1عثمان، دمحم حامد، القاموس المبير
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 هشكلة الذراسة وأسئلتهب

 رؾبٚي اٌذساعخ اإلعبثخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌزغبؤالد ا٢ر١خ:

 ػشع األط١ٌْٛٛ اٌّظطٍؾبد فٟ وزجُٙ؟و١ف  -1

 ً٘ ٠ٛعذ ٌذٜ األط١١ٌٛٓ ِٕٙظ فٟ ػشع اٌّظطٍؾبد ٚرج٠ٛجٙب؟ -2

 ِب ِذٜ ِٛافمخ األط١١ٌٛٓ ٌٍغ١٠ٛٓ فٟ ثؾش اٌّظطٍؾبد؟ -3

 

 هنهج الذراسة

اػزّذد اٌذساعخ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ِٓ خالي ػشع وزت أطٛي اٌفمٗ، ٚرزجغ اٌّظطٍؾبد     

اٌزٟ رٕبٌٚزٙب، ٚثؼذ رٌه رؾ١ٍٍٙب ِٓ خالي اٌّؼط١بد اٌزٟ ٠زٛطً ئ١ٌٙب اٌجبؽش ٚسثطٙب ثىزت 

اٌٍغخ، ٚث١بْ ِٛافمزٙب ٚاخزالفٙب ِؼٙب أٚ اإلػبفخ اٌزٟ لذِزٙب، ِغ ئثذاء ٚعٙخ ٔظش اٌجبؽش ِٚب 

  ئ١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ.  ٚطً 
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 اٌّجؾش األٚي

 الوىضىع والوحوىل

 

 اٌّٛػٛع ٌغخ

اعُ ِفؼٛي ِٓ اٌفؼً ٚػغ ٠ذّي ػٍٝ اٌخفغ ٌٍشٟء ٚؽّطٗ، رمٛي: ٚػؼُذ اٌشٟء ِٓ ٠ذٞ    

 ً ً ِٚٛػٛػب  ٚػؼب
(1)

، ٚ٘ٛ " ِؾً اٌؼشع اٌّخزض ثٗ، ٚل١ً: ٘ٛ األِش اٌّٛعٛد فٟ  

اٌز٘ٓ"
(2)

 اٌّؾّٛي ٌغخ 

اعُ ِفؼٛي ِٓ اٌفؼً ؽًّ ٠ؾًّ ؽّالً ٚؽّالٔبً فٙٛ ِؾّٛي ٚؽ١ًّ ٠ٚذّي ػٍٝ ئلالي اٌشٟء  
(3)

 

" ، ٚاٌّؾّٛي: " ٘ٛ األِش فٟ اٌز٘ٓ
(4)

ٚ " اٌمؼ١خ ئْ أؾٍذ ثطشف١ٙب ئٌٝ ِفشد٠ٓ فٟٙ ،   

" ٙب ِٛػٛػبً، ٚاٌّؾىَٛ ثٗ ِؾّٛالً ؽ١ٍّخ، ٠ٚغّٝ اٌّؾىَٛ ػ١ٍٗ ف١
(5)

. 

 األصىلٍٍنالوىضىع والوحوىل عنذ 

٘ـ(: " فارا عّؼذ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي فأّب رش٠ذ اٌّخجش ػٕٗ 456لبي اثٓ ؽضَ)د   

ٚاٌخجش"
(6)

ّْ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي ّ٘ب ػٕظشا اإلعٕبد فٟ اٌغٍّخ اٌخجش٠خ، ِضبٌٗ: ص٠ذ   أٞ أ

"٠غ١ّٗ إٌؾ٠ْٛٛ ِٕطٍك، فض٠ذ ِٛػٛع، ِٕٚطٍك ِؾّٛي ػٍٝ ص٠ذ، أٞ ٘ٛ ٚطف ٌٗ، ٚ٘زا 

"ٚاٌخجشاالثزذاء 
(7)

 . 

                                                           
(

1
 ينظر:  -  (
، دار ومكتبة 175الفراهيدي، الخليل بن أحمد)ت - ي

، وإبراهيم السامرائ  ، تحقيق: مهدي المخزومي
ن الهالل، د.ط، ـه(، كتاب العير

ن والضاد و )واي(،   .2/195د.ت،  باب العير
 .6/117م، مادة )وضع(، 1979ـه(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسالم دمحم هارون، دار الفكر، 395ابن فارس، أحمد)ت -
وت،  ـه(، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب458ابن سيده، علي بن إسماعيل)ت - العلمية/ بير
 .2/294م، مادة ) و ض ع (، 2111، 1ط
وت711ابن منظور، دمحم بن مكرم)ت -  .8/396ـه، مادة )وضع(، 1414، 3، طـه(، لسان العرب، دار صادر/ بير

(
2
، علي بن دمحم)ت -  ( ي

يف الجرجائن وت، ط816الشر  م. 1983، 1ـه(، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية/ بير
(

3
 ينظر:  -  (
، باب الحاء والالم والميم معهما، 175الخليل)ت - ن  .3/241ـه(، كتاب العير
 .2/116ـه(، معجم مقاييس اللغة، مادة )حمل(، 395ابن فارس)ت -
 .3/366ـه(، المحكم والمحيط األعظم، مادة ) ح م ل(، 458ابن سيده)ت -
 .11/172ـه(، لسان العرب، مادة )حمل(، 711ابن منظور)ت -

(
4
ي -  ( )تالشر ي

 .216ـه(، كتاب التعريفات، ص816ف الجرجائن
(

5
ي المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق: عدنان درويش، ودمحم المرصي، 1194الكفوي، أبو البقاء)ت -  (

ن
ـه(، الكليات معجم ف

وت، د.ط، د.ت، ص  .712مؤسسة الرسالة/ بير
(

6
وت، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثل -  ( ة الفقهية، تحقيق: إحسان عباس، دار مكتبة الحياة/ بير
 .21، د.ت، ص1ط

(
7
 . وينظر: 21نفسه، ص - (
وت، د.ط، د.ت، ص728ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم)ت - ، دار المعرفة/ بير ن  .174-173ـه(، الرد عل المنطقيير
، محمود ب - ي

ح مخترص ـه(، 749عبدالرحمن)ت ناألصفهائن / ،  ابن الحاجب بيان المخترص شر ي
تحقيق: دمحم مظهر بقا، دار المدئن

 .112-1/98م، 1،1986السعودية، ط
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ب " ثبإلصجبد ومٌٛه: اٌؼبٌُ 505ٚث١ّٓ اٌغضاٌٟ)د ِّ ٘ـ( إٌغجخ ث١ٓ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي رىْٛ ئ

"ثبٌغٍت ومٌٛه: اٌؼبٌُ ١ٌظ ثمذ٠ُ ؽبدس، أٚ
 (1)

وّب ّٚػؼ رؼذد رغ١ّبد عضئٟ اٌغٍّخ االع١ّخ  

، ٠ٚغّٟ ػٕذ أطؾبة اٌفْٕٛ اٌّخزٍفخ فمبي: " ٠غّٟ إٌؾ٠ْٛٛ أؽذّ٘ب ِجزذأ ٚا٢خش خجشاً 

اٌّزىٍّْٛ أؽذّ٘ب ٚطفبً ٚا٢خش ِٛطٛفبً، ٠ٚغّٟ إٌّطم١ْٛ أؽذّ٘ب ِٛػٛػبً ٚا٢خش ِؾّٛالً، 

٠ٚغّٟ اٌفمٙبء أؽذّ٘ب ؽىّبً ٚا٢خش ِؾىِٛبً ػ١ٍٗ، ٠ٚغّٝ اٌّغّٛع لؼ١خ"
  (2)

ٚأػبف اثٓ ، 

ٛع ٘ـ(: " ألً ِب رٍزئُ اٌمؼ١خ ِٓ عضأ٠ٓ؛ ِٛػٛع ِٚؾّٛي، ٠ٚذخً ث١ٓ اٌّٛػ592اٌذّ٘بْ)د

 ٚاٌّؾّٛي ٌفع وبٌغبِؼخ ث١ّٕٙب رغّٝ سثبؽبً"
(3)

، أٞ ٔغجخ رٛعؾ ث١ٓ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي ٟٚ٘ 

ِب ٠غ١ّٙب إٌؾ٠ْٛٛ ػ١ّش اٌفظً " فارا اعزؼٍّذ اٌمؼ١خ ِشعٍخ ع١ّذ صٕبئ١خ، ٚئرا دخً ث١ّٕٙب 

 اٌشثبؽ ع١ّذ صالص١خ"
(4)

 فبٌضٕبئ١خ ٔؾٛ: ص٠ذ وبرت، ٚاٌضالص١خ ٔؾٛ: ص٠ذ ٘ٛ وبرت. 

ٍٝ ِز٘جٟمً اٌجبؽش ػٍٟ عّؼخ اٌخالف اٌٛالغ فٟ رؼذاد أعضاء اٌمؼ١خ اٌؾ١ٍّخ ػٚٔ  
(5)

: 

األٚي: رىْٛ أعضاء اٌمؼ١خ أسثؼخ: ِٛػٛع، ِٚؾّٛي، ٚٔغجخ ٠شد ػ١ٍٙب اإل٠غبة ٚاٌغٍت، 

 ٚٔغجخ صب١ٔخ ٟ٘ اٌٛلٛع ٚاٌالٚلٛع

ٚاٌالٚلٛع، ٚ٘زا ٘ٛ اٌضبٟٔ: أعضاء اٌمؼ١خ صالصخ: اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي ٚإٌغجخ ثّؼٕٝ اٌٛلٛع 

 اٌزٞ ػ١ٍٗ اٌّؾممْٛ.

 

 

                                                                                                                                                                      
، تاج الدين)ت - ـه(، رفع الحاجب عن مخترص ابن الحاجب، تحقيق: علي دمحم معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، 771السبكي

وت، ط  1/3م، 1999، 1عالم الكتب/ بير
، دمحم بن محمود)ت - ي

ح مخترص ابن الحاجب، تحقيق: ضيف هللا بن صالح بن عون العمرى، ـه(، ا786البابرئ  لردود والنقود شر
ون/ السعودية، ط  .1/174م، 2115، 1ترحيب بن ربيعان الدوشي، مكتبة الرشد ناشر

، دمحم بن إسماعيل)ت - ، وحسن دمحم مقبو1182األمير ي
ن

ن بن أحمد السياغ ح بغية اآلمل، تحقيق: حسير لي ـه(، إجابة السائل شر
وت، ط  .141م، ص1986، 1األهدل، مؤسسة الرسالة/ بير

، عبدهللا بن حميد)ت - / سلطنة عمان، د.ط، 1332السالمي ـه(، طلعة الشمس، تحقيق: عمر حسن القّيام، مكتبة اؤلمام السالمي
 .1/96م، 2111

، موسوعة مصطلحات علم المنطق عند  - ار جهامي ، فريد، ورفيق العجم، وسميح دغيم، وجير ون/  جير العرب، مكتبة لبنان ناشر
وت، ط  .1141، 848م، ص1996، 1بير

(
1
وت، ط -  ( ، دار الكتب العلمية/ بير ي

ن
، تحقيق: دمحم عبد السالم عبد الشاف . وينظر: المؤلف نفسه، 29م، ص1993، 1المستصفن

ي فن المنطق، تحقيق: سليمان دنيا، دار 
ن
 .111م، ص1961المعارف/ مرص، د.ط، معيار العلم ف

(
2
، ص - ( )ت29المستصفن ن ، أمير ي النحو والبالغة والتفسير واألدب، مطابع الهيئة 1966. وينظر: الخولي

ن
م(، مناهج تجديد ف

 .29-27م، ص1995المرصية العامة للكتاب، د.ط، 
(

3
ي مسائل خالفية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة، تحقيق: صالح بن نارص بن صالح الخزيم، مكتبة الر  - (

ن
شد/ الرياض، تقويم النظر ف

 .1/74م، 2111، 1ط
(

4
 . وينظر: 1/75نفسه،  - (
، دمحم بن عبدهللا)ت - ي

، ط794الزركشر ي ي أصول الفقه، دار الكتبر
ن
 .155-1/154م، 1994، 1ـه(، البحر المحيط ف

ي علم أصول الفقه المقارن _ تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيق -
ن
، المهذب ف ية، مكتبة الرشد/ النملة، عبدالكريم بن علي

 .1/118م، 1999، 1الرياض، ط
(

5
/ القاهرة، ط - (  .51م، ص1996، 1المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم، المعهد العالمي للفكر اؤلسالمي
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 تعلٍق

اعزؼًّ األط١ٌْٛٛ ِظطٍؾٟ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي ٌٍذالٌخ ػٍٝ ػٕظشٞ اإلعٕبد فٟ اٌغٍّخ    

اٌخجش٠خ ّٚ٘ب اٌّجزذأ ٚاٌخجش، وّب اعزؼٍّٛا ِظطٍؼ اٌمؼ١خ اٌؾ١ٍّخ ٌٍذالٌخ ػٍٝ اٌغٍّخ اٌخجش٠خ. 

ِٓ اٌّغٕذ ٚاٌّغٕذ ئ١ٌٗٚلذ دػب أ١ِٓ اٌخٌٟٛ ئٌٝ اعزؼّبٌٙب ثذالً 
 
 

1)
  

ّْ أعضاء اٌمؼ١خ صالصخ: اٌّٛػٛع، ٚاٌّؾّٛي، ٚإٌغجخ اٌشاثطخ     اعزمّش األط١ٌْٛٛ ػٍٝ أ

 ث١ّٕٙب.

٠ٍؾع اٌجبؽش رؼذد اٌّظطٍؼ ٌٍّفَٙٛ اٌٛاؽذ ث١ٓ فشٚع اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ ٔبرظ ِٓ ؽج١ؼخ دساعخ    

ٝ ػشٚسح رٛؽ١ذ اٌّظطٍؾبد ث١ٓ ٘زٖ اٌؼٍَٛ ِٕفظٍخ ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ، ٠ٚذػٛ اٌجبؽش ئٌ

خ اٌجبؽض١ٓ فٟ ِغبئٍٙب. ّّ ِٙ ًّٙ  فشٚع اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ اٌزٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠غُٙ فٟ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٠ٚغ

  

                                                           
(

1
ي النحو والبالغة والتفسير واألدب، ص  - (

ن
 .28ينظر: مناهج تجديد ف
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 اٌّجؾش اٌضبٟٔ

 هفهىم الوىافقة والوخبلفة

 

 أٚالً: ِفَٙٛ اٌّٛافمخ

 ٌغخ

٘ـ(: " اٌّٛافمخ فٟ ِؼٕٝ اٌّظبدفخ ٚاالرفبق. رمٛي: ٚافمذ فالٔبً فٟ ِٛػغ 175لبي اٌخ١ًٍ)د   

ً ػٍٝ أِش وزا، أٞ: ارفمٕب ػ١ٍٗ ِؼبً" وزا، أٞ: طبدفزٗ. ٚٚافمذ فالٔب
(1)

. ٚلبي اثٓ 

٘ـ(: ")ٚفك( اٌٛاٚ ٚاٌفبء ٚاٌمبف: وٍّخ رذي ػٍٝ ِالءِخ اٌش١ئ١ٓ. ِٕٗ اٌٛفك: 395فبسط)د

خ، ٚارفك اٌش١ئبْ: رمبسثب ٚرالءِب، ٚٚافمذ فالٔبً: طبدلزٗ، وأّٔٙب اعزّؼب ِزٛافم١ٓ"اٌّٛافم
 (2)

 

ٚػٕذ أؽّذ ِطٍٛة ثّؼٕٝ "اٌزٕبعت ٚاٌزٛافك"
 
  

(3)
  

 ػٕذ األط١١ٌٛٓ

٘ـ(: " ِب ٠ىْٛ ِؼٕبٖ ِؼمٛالً ِٓ ٌفظٗ، ِب ٠ف١ذ ِٓ عٙخ اٌذالٌخ ِؼٕٝ 370لبي اٌغظبص)د   

ً ٌٗ ٔؾٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ: لذ أفبد ِؼ١١ٕٓ: .  ٖٕاإلعشاء: " فال رمً ٌّٙب أف"  ١ٌظ اٌٍفع ِٛػٛػب

أؽذّ٘ب: إٌٟٙ ػٓ ٘زا اٌمٛي ثؼ١ٕٗ. ٚأفبد ِٓ عٙخ اٌذالٌخ إٌٟٙ ػّب فٛلٗ ِٓ اٌشزُ ٚاٌؼشة 

ف١ٗ  ٕٗٔإٌغبء: " ٚال ٠ظٍّْٛ ٔم١شاً"  ٧٧إٌغبء: " ٚال رظٍّْٛ فز١الً"  ٚاٌمزً ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ:

"، ٚدالٌخ ػٍٝ ٔفٟ ِب ٘ٛ أوضش ِٕٗٔض ػٍٝ ٔفٟ اٌظٍُ فٟ اٌمذس اٌّزوٛس
 (4)

ٚػٕذ اٌمبػٟ أثٟ  

" " اٌؾىُ اٌضبثذ ِٓ ؽش٠ك اٌزٕج١ٗ ٘ـ(:٠458ؼٍٝ)د
(5) 

 ٘ـ(476صٞ)دٚربثؼٗ اٌش١شا
(6) 

ٚػٕذ ئِبَ 

٘ـ( : " ِب ٠ذي ػٍٝ أْ اٌؾىُ فٟ اٌّغىٛد ػٕٗ ِٛافك ٌٍؾىُ فٟ إٌّطٛق ثٗ 478اٌؾش١ِٓ)د

 ِٓ عٙخ األٌٚٝ"
(7)

ٚربثؼٗ ؽبئفخ ِٓ األط١١ٌٛٓ 
(8)

٘ـ(: " ؽٍّٕب 570. ٚلبي اٌٛاسعالٟٔ)د 

 اٌّغىٛد ػ١ٍٗ ػٍٝ إٌّطٛق"
(9)

اٌىالَ ٘ـ(: " ٘ٛ ِب ٠فُٙ ِٓ 816. ٚلبي اٌشش٠ف اٌغشعبٟٔ)د

اٌىالَ ثطش٠ك اٌّطبثمخ"
(10)

٘ـ( اٌغبثم١ٓ ثمٌٛٗ: "ِب ٚافك ِٕٗ اٌّغىٛد 1332. ٚربثغ اٌغبٌّٟ)د

 ػٕٗ ؽىُ إٌّطٛق ثٗ"
(11)

 ٘ـ(1392. ٚثٍفظٗ أٚسدٖ اٌغ١بثٟ)د
(12)

 . 

                                                           
(

1
، باب القاف والفاء و )و ا ي ء( معهما   - ( ن  .5/226، كتاب العير

(
2
 . وينظر: 6/128معجم مقاييس اللغة، باب الواو والفاء وما يثلثهما،  -  (
 .6/584ـه(، المحكم والمحيط األعظم، مادة وفق، 458ابن سيده)ت -
 . 1/382ـه(، لسان العرب، مادة وفق، 711ابن منظور)ت -

(
3
 .3/324معجم المصطلحات البالغية وتطورها،  -  (

(
4
ي األ  -  (

ن
 .1/291صول، الفصول ف

 (
5
ي أصول الفقه،  - (

ن
 .4/1333العدة ف

(
6
ي أصول الفقه، ص - (

ن
 .44ينظر: اللمع ف

(
7
ي أصول الفقه،  -  (

ن
هان ف  .1/166الير

(
8
 ينظر:  - (
)ت - ، ص515الغزالي  .264ـه(، المستصفن
ي أصول األحكام، 631اآلمدي)ت -

ن
 .3/66ـه(، اؤلحكام ف

)ت - ي
 . 5/124ـه(، البحر المحيط، 794الزركشر

)ت - ي
 .36ـه(، مخترص العدل واؤلنصاف، ص928الشماخن

 .861ـه(، الكليات، ص1194الكفوي)ت -
)ت - ي

 .2/37ـه(، إرشاد الفحول إل تحقيق الحق من علم األصول، 1251الشوكائن
(

9
 .2/77العدل واؤلنصاف،  -   (
 

(
10

 .224كتاب التعريفات، ص  -   (
(

11
 .1/483طلعة الشمس،  -  (

(
12

 145ينظر: فصول األصول ص -  (
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 تعلٍق

اٌّٛافمخ ِمبثً ِفَٙٛ اٌّخبٌفخ ٠أرٟ فٟ اٌٍغخ ثّؼٕٝ اٌزٛافك ٚاٌزٕبعت، ٚرٛعغ  ِفَٙٛ   

ٌّفَٙٛ فغؼٍٛا ٌٗ ؽىُ اٌمطغ، فّفَٙٛ اٌّٛافمخ: ؽ١ش ٠ىْٛ اٌّغىٛد ػٕٗ األط١ٌْٛٛ فٟ ِؼٕٝ ا

ً ٌٍٍّفٛظ ثٗ، فاْ وبْ أٌٚٝ ثبٌؾىُ ِٓ إٌّطٛق ثٗ ف١غّٝ فؾٜٛ اٌخطبة، ِٚٓ أِضٍزٗ  ِٛافمب

فف١ٗ ٟٔٙ ػٓ لٛي وٍّخ أف  ٖٕاإلعشاء:  " فال رمً ٌّٙب أّفٍ ٚال رٕٙشّ٘ب" ػٕذُ٘ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 

ِٚب فٛلٙب ِٓ اإلػشاس ثُٙ وبٌشزُ ٚاٌؼشة ٚاٌمزً. ٚئْ وبْ ِغب٠ٚبً ف١غّٝ ٌؾٓ اٌخطبة، ِٚٓ 

ّْ اٌز٠ٓ ٠أوٍْٛ أِٛاي ا١ٌزبِٝ ظٍّبً" أِضٍزٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  فف١ٗ ٟٔٙ ػٓ أوً ِبي   ٓٔإٌغبء: " ئ

ٍٚ فٟ ؽىّٗ وؾشق أِٛاٌُٙ ٚئرالفٙب ثغ١ش   األوً. ا١ٌزبِٝ ِٚب ٘ٛ ِغب

ّْ ئؽالق ؽىُ اٌمطغ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّٛافمخ ٘ٛ ِٓ رأص١ش اٌفمٙبء ػٍٝ ِجبؽش اٌٍغخ     ٠ٚشٜ اٌجبؽش أ

 ٚ٘ٛ ِٓ اٌّجبؽش اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٍزفذ ئ١ٌٙب.
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 صب١ٔبً: ِفَٙٛ اٌّخبٌفخ

 ٌغخ

ء: اإلعشا " ال ٠ٍجضْٛ خٍفه" ٘ـ(: " ٚاٌخالف ثّٕضٌخ ثؼذ، ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ: 175لبي اٌخ١ًٍ)د   

 أٞ ثؼذن"  ٧ٙ
(1)

٘ـ(: ")َخٍََف( اٌخبء ٚاٌالَ ٚاٌفبء أطٛي صالصخ: 395. ٚلبي اثٓ فبسط)د 

، ٚاٌضبٌش اٌزغ١ش. ٍَ  أؽذ٘ب أْ ٠غٟء شٟء ثؼذ شٟء ٠مَٛ ِمبِٗ، ٚاٌضبٟٔ خالف لُذَّا

ٌَْخٍَُف: ِب عبء ثؼذ. ٠ٚمٌْٛٛ: ٘ٛ َخٍَُف ص طذق ِٓ أث١ٗ. َٚخٍَُف عٛء ِٓ  ا َٚ ٌَْخٍَُف.  فبألٚي ا

ٍْف. لبي هللا رؼبٌٝ:  ِٓ  " فخٍفأث١ٗ. فارا ٌُ ٠زوشٚا طذلب ٚال عٛءا لبٌٛا ٌٍغ١ّذ َخٍَف ٌٍٚشدٞ َخ

"  ٥ِ٘ش٠ُ: ثؼذُ٘ خٍف" 
 
 

(2)
. 

 ػٕذ األط١١ٌٛٓ   

ؽىّب ِٚؼٕٝ ٠شد ث١بٔٗ فٟ اٌضبٟٔ"٘ـ(: " ِب ٠ف١ذ 370لبي اٌغظبص)د   
(3)

، ٚلبي 

٘ـ(: " رؼٍك اٌؾىُ ثأؽذ ٚطفٟ اٌشٟء، ف١ظ١ش ئصجبد اٌؾىُ ف١ّب ٌٗ اٌظفخ د١ٌالً 403اٌجبلالٟٔ)د

 " ِٚٓ لزٍٗ ِٕىُ ِزؼّذاً فغضآؤ ِضً ِب لزً ِٓ إٌؼُ" ٠ٕجٗ ػّب خبٌفٗ ف١ٙب، ٚرٌه ٔؾٛ لٌٛٗ: 

 زٌس ِٓ ٠خشب٘ب" " ئّٔب أٔذ ِٕٚ ٖٔاإلعشاء: " ٚال رمزٍٛا أٚالدوُ خش١خ ئِالق"  ٚ ٥٘اٌّبئذح: 

 ٚلٌٛٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ: "فٟ عبئّخ اٌغُٕ صوبح "  ٘ٗإٌبصػبد: 
(4)

... فٙزا ٠ٛعت صجٛد اٌؾىُ ف١ّب  

 ف١ٗ اٌظفخ ٚٔف١ٗ ػّب خبٌفٗ ػٕذُ٘"
(5)

. 

 ٚربثؼٗ عّبػخ ِٓ األط١١ٌٛٓ   
(6)

٘ـ(: " ٔفٟ اٌؾىُ ػّب ػذا اٌظفخ 570. ٚلبي اٌٛاسعالٟٔ)د 

 اٌّزؼٍمخ ثٙب صجٛرٗ"
(7)

ً ٌؾىُ 631ٚأػبف ا٢ِذٞ)د.  ٘ـ(: " ِب وبْ ؽىُ اٌّغىٛد ػٕٗ ِخبٌفب

 إٌّطٛق"
(8)

 ٘ـ(: ِب ٠فُٙ ِٕٗ ثطش٠ك االٌزضاَ"816. ٚػٕذ اٌشش٠ف اٌغشعبٟٔ)د 
(9)

. ٚلبي  

٘ـ( ِىشساً ِب لبٌٗ ا٢ِذٞ: "٘ٛ أْ ٠خبٌف اٌّغىٛد ػٕٗ ؽىُ إٌّطٛق ثٗ"1332اٌغبٌّٟ)د
(10)

 

 ٘ـ(1392ٚربثؼٗ اٌغ١بثٟ)د
(11)

  . 

 

 

                                                           
(

1
، باب ال  -  ( ن  .4/266خاء والالم والفاء معهما، كتاب العير

(
2
 .2/211مقاييس اللغة، باب الخاء والالم وما يثلثهما،  -  (

(
3
ي األصول،  -  (

ن
 .1/291الفصول ف

(
4
ي أحكام الصدقة، وهو الكتاب الذي كتبه أ - (

ن
ي حديث أنس بن مالك ف

ن
بو بكر الصديق إل أنس بن مالك، وهو هذا معبن لفظ جاء ف

ين ومائة شاة..." البخاري، دمحم بن  ن إل عشر ي سائمتها إذا كانت أربعير
ن
ي صدقة الغنم ف

ن
وهو حديث طويل جاء فيه "... وف

 .2/118، 1454ـه، رقم الحديث 1422ـه(، صحيح البخاري، دمحم زهير بن نارص النارص، دار طوق النجاة، 256إسماعيل)ت
(

5
 .3/331قريب واؤلرشاد، الت -  (

(
6
 ينظر:  -  (
ي أبو يعل)ت -

ي أصول الفقه، 458القاضن
ن
 .1/154ـه(، العدة ف

ي أصول الفقه، ص -
ن
ازي، اللمع ف  .54الشير

)ت - ي
ي أصول الفقه، 478الجويبن

ن
 .2/184ـه(، التلخيص ف

ي الدين الهندي)ت -
ي دراية األصول، 715صفن

ن
 .5/2139ـه(، نهاية الوصول ف

)ت - ي
ي أصول الفقه، 794الزركشر

ن
 .5/132ـه(، البحر المحيط ف

)ت - ي
 .36ـه(، مخترص العدل واؤلنصاف، ص928الشماخن

)ت - ي
 .2/38ـه(، إرشاد الفحول إل تحقيق الحق من علم األصول، 1251الشوكائن

(
7
 .2/77. وينظر: نفسه، 1/132العدل واؤلنصاف،  -  (

(
8
ي أصول األحكام،  -  (

ن
 .2/257اؤلحكام ف

(
9
 .224التعريفات، ص كتاب  -  (

(
10

 .1/485طلعة الشمس،  -  (
(

11
 .148فصول األصول، ص -  (
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ٚل١ً: " ؽ١ش ٠ىْٛ اٌّغىٛد ػٕٗ ِخبٌفبً ٌٍّزوٛس فٟ اٌؾىُ ئصجبربً ٚٔف١بً، ف١ضجذ ٌٍّغىٛد ٔم١غ 

 ؽىُ إٌّطٛق ثٗ"
(1)

  ّْ ّْ "د١ًٌ اٌخطبة ِٓ عٕظ اٌخطبة، أٚ أل ٝ د١ًٌ اٌخطبة أل ّّ ، ٠ٚغ

 اٌخطبة داّي ػ١ٍٗ"
(2)

 :. ٠ٚشزًّ ِفَٙٛ اٌّخبٌفخ ػٍٝ ػششح أٔٛاع ٔؼشػٙب ػٍٝ اٌٛعٗ ا٢رٟ 
(3)

  

ً ٌؾىُ اٌّغزضٕٝ ِٕٗ، ٔؾٛ ال ػبٌُ فٟ أوال ً ٌٍّغزضٕٝ ِخبٌفب : ِفَٙٛ االعزضٕبء: ٚ٘ٛ ِب ٠ف١ذ ؽىّب

 اٌجٍذ ئال ص٠ذاً، ِٕطٛلٗ ٔفٟ اٌؼٍُ ػٓ غ١ش ص٠ذ، ِٚفِٙٛٗ ئصجبد اٌؼٍُ ٌض٠ذ.

 : ِفَٙٛ اٌؾظش: ٠ٚأرٟ ػٍٝ صالصخ أٔٛاع:ثبنٍب  

فأٗ ٠ذي  ٥ٔدمحم:  " فبػٍُ أٔٗ ال ئٌٗ ئال هللا" ِفَٙٛ اٌؾظش ثبٌٕفٟ ٚاالعزضٕبء: ومٌٛٗ رؼبٌٝ:  -1

 ثّٕطٛلٗ ػٍٝ ٔفٟ األ١ٌ٘ٛخ ِٓ غ١ش هللا، ٠ٚذي ثّفِٙٛٗ ػٍٝ ئصجبرٙب هلل رؼبٌٝ.

٘ٛ  فّؾً إٌطك فٟ ا٠٢خ ٥٩ؽٗ:  " ئّٔب ئٌٙىُ هللا"ِفَٙٛ اٌؾظش ثـ )ئّٔب(: ٔؾٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  -2

هللا، ٚإٌّطٛق ٘ٛ األ١ٌ٘ٛخ، ِٚؾً اٌغىٛد غ١ش هللا، ٚاٌّفَٙٛ أزفبء األ١ٌ٘ٛخ، فغ١شٖ رؼبٌٝ ١ٌظ 

 ثاٌٗ.

ِفَٙٛ ؽظش اٌّجزذأ فٟ اٌخجش، ثأْ ٠ىْٛ اٌّجزذأ ِؼّشفبً ثبألٌف ٚاٌالَ أٚ ثبإلػبفخ ٔؾٛ: اٌؼبٌُ  -3

ٚٔفٟ اٌظذالخ ػٓ غ١ش ص٠ذ، ٚطذ٠مٟ ػّش، فأٗ ٠ذي ثّفِٙٛٗ ػٍٝ ٔفٟ اٌؼٍُ ػٓ غ١ش ص٠ذ، 

 ػّشٚ.

، ٕاٌّضًِ:  " لُ ا١ًٌٍ"  : ِفَٙٛ اٌضِبْ: ٚ٘ٛ رؼ١ٍك اٌؾىُ ثبٌضِبْ، ٔؾٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ:ثبلثب  

 ٚعبفشد ٠َٛ اٌغّؼخ.

: ِفَٙٛ اٌششؽ: ٘ٛ ِب فُٙ ِٓ رؼ١ٍك اٌؾىُ ػٍٝ شٟء ثأداح ششؽ وـ )ئْ( ٚ )ئرا( ٔؾٛ لٌٛٗ رابعب  

"  رؼبٌٝ: ّٓ ًٍ فأٔفمٛا ػ١ٍٙ ّٓ أٚالد ؽّ أٞ: فغ١ش أٚالد اٌؾًّ ِٓ اٌّطٍمبد  ٙاٌطالق:  " ٚئْ و

 ؽاللبً ثبئٕبً ال ٠غت اإلٔفبق ػ١ٍٙٓ.

: ِفَٙٛ اٌظفخ: ٚ٘ٛ ِطٍك اٌزم١١ذ ثبٌشٟء عٛاء وبْ ٔؼزبً ٔؾ٠ٛبً ٔؾٛ: )فٟ اٌغُٕ اٌغبئّخ خبهسب  

صوبح(
(4)

أٚ ِؼبفبً ٔؾٛ: ) فٟ عبئّخ اٌغُٕ صوبح(
(5)

 أٚ ِؼبفبً ئ١ٌٗ ٔؾٛ: )ِطً اٌغٕٟ ظٍُ( 
(6)

أٚ  

أٚ ظشف ِىبْ ٔؾٛ:  ٥اٌغّؼخ:  ئرا ٔٛدٞ ٌٍظالح ِٓ ٠َٛ اٌغّؼخ"  أٚ ظشف صِبْ ومٌٛٗ رؼبٌٝ:

ّْ اٌّخظٛص ثبٌىْٛ فٟ ِىبْ أٚ صِبْ ِٛطٛف ثبالعزمشاس ف١ٗ.  ثغ فٟ ِىبْ وزا، أل

 " فبعٍذُٚ٘ صّب١ٔٓ عٍذح"  ٌٝ:: ِفَٙٛ اٌؼذد: ٚ٘ٛ رم١١ذ اٌؾىُ ثؼذد ِخظٛص، ومٌٛٗ رؼبسبدسب  

 فأٗ ٠ذي ػٍٝ أزفبء اٌؾىُ ف١ّب ػذا رٌه اٌؼذد صائذاً وبْ أٚ ٔبلظبً.  ٗإٌٛس: 

: ِفَٙٛ اٌؼٍّخ: ٚ٘ٛ رؼ١ٍك اٌؾىُ ثبٌؼٍخ، ٔؾٛ: )ِب أعىش فٙٛ ؽشاَ(، فّٕطٛق اٌٍفع رؾش٠ُ سببعب  

 اٌّغىش، ِٚفِٙٛٗ رؾ١ًٍ غ١ش اٌّغىش.

                                                           
(

1
، ص - ( ن ي اصطالحات األصوليير

ن
ن ف  .277عثمان، القاموس المبير

(
2
 .277نفسه، ص -  (

 (
3
 ينظر:  - (
)ت - ي

ن
ح تنقيح الفصول، ص684القراف  .53ـه(، شر

-  ، ن ي اصطالحات األصوليير
ن
ن ف  .281-277صعثمان، القاموس المبير

 (
4
 سبق تخريجه.  - (

 (
5
 ينظر: تخري    ج الحديث السابق.  - (

(
6
 .159، ص598ـه(، الجامع الصحيح مسند اؤلمام الربيع بن حبيب، رقم 175أخرجه الربيع بن حبيب)ت -  (
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" اٌشٟء آخشٖ، ٠شاد ثٗ رم١١ذ اٌؾىُ ثـ )ئٌٝ( أٚ )ؽزٝ(: ٔؾٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  : ِفَٙٛ اٌغب٠خ: غب٠خثبهنب  

ُّ أرّٛا اٌظ١بَ ئٌٝ ا١ًٌٍ"   ٩٧ٔاٌجمشح:  ص

: ِفَٙٛ اٌٍمت: ٘ٛ رؼ١ٍك اٌؾىُ ثبٌغُ اٌؼٍُ، ٚاٌّشاد ثبٌؼٍُ ٕ٘ب: اٌٍفع اٌذاي ػٍٝ اٌزاد دْٚ تبسعب  

 : فٟ اٌغُٕ صوبح.اٌظفخ، عٛاء وبْ ػٍّبً ٔؾٛ: لبَ ص٠ذ، أٚ اعُ ٔٛع ٔؾٛ

 ٩٧ٔاٌجمشح:  " ٚأٔزُ ػبوفْٛ فٟ اٌّغبعذ" : ِفَٙٛ اٌّىبْ: ٔؾٛ: عبشرا  

 

 تعلٍق

اٌّخبٌفخ ِمبثً اٌّٛافمخ، ٌٙب فٟ اٌٍغخ صالصخ أطٛي: األٚي: ٠غٟء شٟء ثؼذ شٟء ٠مَٛ ِمبِٗ،    

، ٚاٌضبٌش: اٌزغ١ش. ٍَ  ٚاٌضبٟٔ: خالف لُذَّا

ٚفٟ االططالػ ارفمذ رؼش٠فبرُٙ ػٍٝ ِخبٌفخ اٌّغىٛد ػٕٗ ؽىُ إٌّطٛق. ٚاٌجبؽش ٠زبثؼُٙ    

٘ـ( صالس 1094فٟ رٌه. ٌّٚفَٙٛ اٌّخبٌفخ رغ١ّخ أخشٜ ٟٚ٘ د١ًٌ اٌخطبة. ٚلذ روش اٌىفٛٞ)د

 رغ١ّبد ٌّفَٙٛ اٌّخبٌفخ ئر لبي: " ٠ٚغّٝ ثذ١ًٌ اٌخطبة، ٚفؾٜٛ اٌخطبة، ٌٚؾٓ اٌخطبة"
(1)

.  

ّْ غ١ش اٌغبئّخ ٚ    اعزؼٍّٗ األط١ٌْٛٛ فٟ اٌّؼبِالد، ٔؾٛ )فٟ اٌغُٕ اٌغبئّخ صوبح(، ِفِٙٛٗ أ

)اٌّؼٍٛفخ( ١ٌظ ف١ٙب صوبح، فبٌغبئّخ ِٕطٛق ثٗ، ٚغ١ش اٌغبئّخ ِغىٛد ػٕٗ. ِٕٚٗ لٛي اٌشعٛي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: "ِطً اٌغٕٟ ظٍُ"
(2)

ف١ذي   ٙاٌؾغشاد:  " ئْ عبءوُ فبعك ثٕجا فزج١ّٕٛا" ، ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ:  

 ػٍٝ أٔٗ ئْ عبء َػْذٌي ٌُ ٠زج١ٓ.

  

                                                           
(

1
 .861الكليات، ص -  (

(
2
 سبق تخريجه.  -  (
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 الخبتوة

 

رٛطٍذ اٌذساعخ ثؼذ ػشع ِظطٍؼ اٌّٛػٛع ٚاٌّؾّٛي ِٚظطٍؼ اٌّٛافمخ ٚاٌّخبٌفخ ػٕذ    

 األط١١ٌٛٓ ئٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ:

* أعضاء اٌمؼ١خ اٌغ١ٍّخ )اٌغٍّخ اٌخجش٠خ( صالصخ: اٌّٛػٛع )اٌّجزذأ(، ٚاٌّؾّٛي )اٌخجش( 

 ٚاٌشاثؾ ث١ّٕٙب.

 * رٛعغ األط١ٌْٛٛ فٟ ِفَٙٛ اٌّٛافمخ فغؼٍٛا ٌٗ ؽىُ اٌمطغ فٟ األؽىبَ.

* أعشٜ األط١ٌْٛٛ رطج١مبرُٙ ٌّفَٙٛ اٌّخبٌفخ فٟ اٌّؼبِالد ٚعؼٍٛا ٌٗ ػششح ِفب١ُ٘: 

 االعزضٕبء، ٚاٌؾظش، ٚاٌضِبْ، ٚاٌششؽ، ٚاٌظفخ، ٚاٌؼذد، ٚاٌؼٍّخ، ٚاٌغب٠خ، ٚاٌٍمت، ٚاٌّىبْ.

اٌذساعخ ئٌٝ ػشٚسح اٌغؼٟ ئٌٝ رٛؽ١ذ اٌّظطٍؾبد فٟ اٌّٛاػ١غ اٌّزىشسح ث١ٓ * رٛطٟ 

خ اٌجبؽض١ٓ فٟ دساعزٙب. ّّ ِٙ ًّٙ  فشٚع اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ، اٌزٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠غُٙ فٟ اٌشثؾ ث١ٕٙب ٠ٚغ

 

 ٚهللا اٌّٛفك ٌٍظٛاة
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 لبئّخ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ

، ٚٔجز ِز٘ج١خ ٔبفؼخ ف١خ رائؼخ٠ُ إٌظش فٟ ِغبئً خالرمٛ(، 2001َ)، اثٓ اٌذ٘بْ، دمحم ●

 ع.ِىزجخ اٌششذ/ اٌش٠ب، 1ؽرؾم١ك: طبٌؼ ثٓ ٔبطش ثٓ طبٌؼ اٌخض٠ُ، 

 .، داس اٌّؼشفخ/ ث١شٚدٝ إٌّطم١١ٓاٌشد ػٍ، اثٓ ر١ّ١خ، أؽّذ ●

، اٌزمش٠ت ٌؾذ إٌّطك ٚاٌّذخً ئ١ٌٗ ثبألٌفبظ اٌؼب١ِخ ٚاألِضٍخ اٌفم١ٙخ، اثٓ ؽضَ، ػٍٟ ●

 .ِىزجخ اٌؾ١بح/ ث١شٚدداس ، 1ؽرؾم١ك: ئؽغبْ ػجبط، 

، 1ؽرؾم١ك: ػجذاٌؾ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ،  ،اٌّؾىُ ٚاٌّؾ١ؾ األػظُ، (2000َ)، اثٓ ع١ذٖ، ػٍٟ ●

 د.داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ/ ث١شٚ

، رؾم١ك: ػجذاٌغالَ دمحم ٘بسْٚ، داس ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ(، 1979َ)اثٓ فبسط، أؽّذ،  ●

 اٌفىش، 

 .طبدس/ ث١شٚدداس ، 3ؽ، ٌغبْ اٌؼشة(، 1414ٖ)، اثٓ ِٕظٛس، دمحم ●

ك: أؽّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ع١ش ، رؾم١اٌؼذح فٟ أطٛي اٌفمٗ(، 1990َ)، أثٛ ٠ؼٍٝ، دمحم ●

 .2ؽ اٌّجبسوٟ،

رؾم١ك:   ،ث١بْ اٌّخزظش ششػ ِخزظش اثٓ اٌؾبعت ،(1986َ) ،ٛداألطفٙبٟٔ، ِؾّ ●

 .داس اٌّذٟٔ/ اٌغؼٛد٠خ، 1ؽدمحم ِظٙش ثمب، 

، رؾم١ك: ػجذاٌشصاق ػف١فٟ، َاإلؽىبَ فٟ أطٛي األؽىبا٢ِذٞ، ػٍٟ ثٓ أثٟ ػٍٟ،  ●

 .اٌّىزت اإلعالِٟ/ ث١شٚد

، رؾم١ك: ؽغ١ٓ ثٓ ئعبثخ اٌغبئً ششػ ثغ١خ ا٢ًِ(، 1986َ)األ١ِش، دمحم ثٓ ئعّبػ١ً،  ●

 .، ِإعغخ اٌشعبٌخ/ ث١شٚد1ؽأؽّذ اٌغ١بغٟ، ٚؽغٓ دمحم ِمجٌٟٛ األ٘ذي، 

، رؾم١ك: ػ١ف هللا اٌشدٚد ٚإٌمٛد ششػ ِخزظش اثٓ اٌؾبعت، (2005َ، )اٌجبثشرٟ، دمحم ●

ِىزجخ اٌششذ ٔبششْٚ/ ، 1ؽثٓ طبٌؼ ثٓ ػْٛ اٌؼّشٜ، رشؽ١ت ثٓ سث١ؼبْ اٌذٚعشٞ، 

 .اٌغؼٛد٠خ

، رؾم١ك: ػجذ اٌؾ١ّذ ثٓ ػٍٟ أثٛ ص١ٔذ، اٌزمش٠ت ٚاإلسشبد (،1998َ)، اٌجبلالٟٔ، دمحم ●

 .ِإعغخ اٌشعبٌخ، 2ؽ

بطش، داس ؽٛق ثٓ ٔبطش إٌ، دمحم ص١٘ش طؾ١ؼ اٌجخبسٞ، ٘ـ1422، اٌجخبسٞ، دمحم ●

 .إٌغبح

 .2، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ/ ث١شٚد، ؽاٌؾ١ٛاْ(، ٘ـ1424)، اٌغبؽع، ػّشٚ  ●

ِىزجخ  ،1ؽ ،ِٛعٛػخ ِظطٍؾبد ػٍُ إٌّطك ػٕذ اٌؼشة (،1996َ)، ٚآخشْٚعجش،  ●

 .ٌجٕبْ ٔبششْٚ/ ث١شٚد

 .ؽجغ ٚصاسح األٚلبف اٌى٠ٛز١خ، 2ؽ، اٌفظٛي فٟ األطٛي(، 1994َ)، اٌغّظبص، أؽّذ ●

اٌّؼٙذ اٌؼبٌّٟ ٌٍفىش ، 1ؽ، اٌّظطٍؼ األطٌٟٛ ِٚشىٍخ اٌّفب١ُ٘، 1996َعّؼخ، ػٍٟ،  ●

 .اإلعالِٟ/ اٌمب٘شح

، رؾم١ك: ػجذ هللا عٌُٛ إٌجبٌٟ وزبة اٌزٍخ١ض فٟ أطٛي اٌفمٗ، اٌغ٠ٕٟٛ، ػجذ اٌٍّه ●

 .ٚثش١ش أؽّذ اٌؼّشٞ، داس اٌجشبئش اإلعال١ِخ/ ث١شٚد
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، رؾم١ك: طالػ ثٓ دمحم ثٓ فٟ أطٛي اٌفمٗ اٌجش٘بْ (،1997َ) اٌغ٠ٕٟٛ، ػجذاٌٍّه، ●

 .زت اٌؼ١ٍّخ/ ث١شٚدداس اٌى ،1ؽػ٠ٛؼخ، 

ثغ ، ِطبِٕب٘ظ رغذ٠ذ فٟ إٌؾٛ ٚاٌجالغخ ٚاٌزفغ١ش ٚاألدة(، 1995َ)اٌخٌٟٛ، أ١ِٓ،  ●

  .ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة

ِٓ ئشىب١ٌبد اٌؼشث١خ: اٌّظطٍؼ إٌؾٛٞ _ سٚا٠خ (، 2013َ)اٌضث١ذٞ، عؼ١ذ عبعُ،  ●

 .داس وٕٛص اٌّؼشفخ/ األسدْ، 1ؽ، اٌٍغخ

  .1، داس اٌىزجٟ، ؽاٌجؾش اٌّؾ١ؾ فٟ أطٛي اٌفمٗ، (1994َ)، دمحماٌضسوشٟ،  ●

، رؾم١ك: ػّش ؽغٓ اٌم١ّبَ، ِىزجخ اإلِبَ ؽٍؼخ اٌشّظ، (2010َ)، اٌغبٌّٟ، ػجذهللا ●

  .اٌغبٌّٟ/ عٍطٕخ ػّبْ

، رؾم١ك: ػٍٟ دمحم اٌؾبعتسفغ اٌؾبعت ػٓ ِخزظش اثٓ (، 1999َ)اٌغجىٟ، ربط اٌذ٠ٓ،  ●

 .ػبٌُ اٌىزت/ ث١شٚد، 1ؽِؼٛع، ٚػبدي أؽّذ ػجذ اٌّٛعٛد، 

 .، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ/ ث١شٚد1ؽوزبة اٌزؼش٠فبد، (،1983َ) ،اٌشش٠ف، ػٍٟ ●

، ؽجغ ٚصاسح اٌزشاس وزبة ِخزظش اٌؼذي ٚاإلٔظبف(،٘ـ1405)اٌشّبخٟ، أؽّذ ،  ●

  .اٌمِٟٛ ٚاٌضمبفخ/ عٍطٕخ ػّبْ

ئسشبد اٌفؾٛي ئٌٝ رؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ األطٛي، رؾم١ك: (، 1999َ، )اٌشٛوبٟٔ، دمحم ●

 .، داس اٌىزبة اٌؼشث1ٟؽأؽّذ ػضٚ ػٕب٠خ، 

  .داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ/ ث١شٚد، 2ؽ، اٌٍّغ فٟ أطٛي اٌفمٗ(، 2003َ)، اٌش١شاصٞ، ئثشا١ُ٘ ●

 داس اٌضاؽُ ،1ؽ، اٌمبِٛط اٌّج١ٓ فٟ اططالؽبد األط١١ٌٛٓ(، 2002َ)، ػضّبْ، دمحم ●

 .ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ/اٌش٠بع

، 1ؽ، رؾم١ك: دمحم ػجذ اٌغالَ ػجذ اٌشبفٟ، اٌّغزظفٝ(، 1993َ)اٌغضاٌٟ، أثٛ ؽبِذ،  ●

 داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ/ ث١شٚد، ، 

بْ د١ٔب، داس ، رؾم١ك: ع١ٍِّؼ١بس اٌؼٍُ فٟ فٓ إٌّطك(، 1961َ)اٌغضاٌٟ، أثٛ ؽبِذ،  ●

 .اٌّؼبسف/ ِظش

رؾم١ك: ِٙذٞ اٌّخضِٟٚ، ٚئثشا١ُ٘ اٌغبِشائٟ، داس ، وزبة اٌؼ١ٓ، اٌفشا١٘ذٞ، اٌخ١ًٍ ●

 .ِٚىزجخ اٌٙالي

ِطجٛػبد ٚصاسح األٚلبف  ،2ؽ ،اٌغبِغ اٌظؾ١ؼ(، 2015َ)، اٌفشا١٘ذٞ، اٌشث١غ ●

 .ْ اٌذ١ٕ٠خ، عٍطٕخ ػّبْٚاٌشإٚ

 ،1ؽ رؾم١ك: ؽٗ ػجذ اٌشؤٚف عؼذ، فظٛي،ششػ رٕم١ؼ اٌ(، 1973َ) ،اٌمشافٟ، أؽّذ  ●

 .اٌّزؾذحششوخ اٌطجبػخ اٌف١ٕخ 

، رؾم١ك: ػذٔبْ اٌى١ٍبد ِؼغُ فٟ اٌّظطٍؾبد ٚاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ، اٌىفٛٞ، أثٛ اٌجمبء ●

 .دس٠ٚش، ٚدمحم اٌّظشٞ، ِإعغخ اٌشعبٌخ/ ث١شٚد

، ِطجؼخ اٌّغّغ ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌجالغ١خ ٚرطٛس٘ب(، 1983َ)ِطٍٛة، أؽّذ،  ●

  .اٌؼٍّٟ اٌؼشالٟ

طٛي اٌفمٗ اٌّمبسْ _ رؾش٠ش ٌّغبئٍٗ اٌّٙزة فٟ ػٍُ أ(، 1999َ)، ُإٌٍّخ، ػجذاٌىش٠ ●

 .، ِىزجخ اٌششذ/ اٌش٠بع1ؽ، ٚدساعزٙب دساعخ ٔظش٠خ رطج١م١خ

، رؾم١ك: طبٌؼ ثٓ ٔٙب٠خ اٌٛطٛي فٟ دسا٠خ األطٛي(، ٘ـ1416)إٌٙذٞ، طفٟ اٌذ٠ٓ،  ●

 .اٌّىزجخ اٌزغبس٠خ/ ِىخ اٌّىشِخ ،1ؽع١ٍّبْ ا١ٌٛعف، ٚعؼذ ثٓ عبٌُ اٌغ٠ٛؼ، 


