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F
املدقمة

ةننا املوننىلث ات إنننإل الم تلٌن ف صل ن ل واق ن ن صن لا و ن ةننا ل ننإ
احلاإة ،لته واهإ وأي ذقاف ةنطلق ةا صتإب اهلل اتوًينً لٌنن بيّاِنهم ذل نم ننا
عّم اهلل  fلاأل

اتكىاف ةا أه ناته علناه أوطن اتقن ة لاتٍن فق ودقنم

عإجل رلتلف بواذي احلإجإت اإلبٍإبا ل مف هلإ احللول اجلهوين اتدقإ ن علن
ةّمأ ذفظ اإلبٍإم لاذنااف ذدقو نه لاناإب ةدقإةنه ،وإملقنلر اتوإةن تلّّنىي
لتكإة اتدقا اإلبٍإبا اتولاإ هي األٌَ اتن

تدقنإف علاهنإ رلتلنف اتتّنىيوإت

اإلٌ ةا لة تطوو اجملت ونإت لتوهلنهإ ن املمبان تطنووت احلإجنإت اتّّنىي
لاختلفنإل لجنوا اتننت

ات نإملٍنإ

اتجت إعان لات تقنإلي لاتمينان  ،ون م

تطووات احلاإة ةا بإذان اتتدقنمِف اتول ني لاتنتدقل لاتنتال ن اتطّاون اإلبٍنإبا
ةنننا ذانننل تفإعلنننهإ ةن ن اتكنننوم لاحلانننإة لاتطّاون ن لاتتودقانننمات اتجت إعان ن
لاتٍاإٌا  ،لتطوو أِكإل اتملل لاحلكوةإت لتوإظ املٍؤلتاإت اتجت إعان
ت ةنهنإ ةّنإص
لتوجه األع نإل لاملهنإف سلنو اتت،قنذ ،هنها اتتطنووات بّنا م
لاوونإت لتودقامات جمينمة تتلنف ةنا عقنى الر وخنى لةنا ةكنإم الر وخنى
لهنني جإج ن الر ع ن د لذ ن لا ونني ينٍننح ة ن

وانننإل لأٌإٌنناإت املنننهخ

اإلٌ ةي ليكوم اإلو ًا نفتوى ل ادق  ،وكنإم ةنا اتّنميهي أم تتوجنه األنقنإو
الر احلويات اتول ا  ،لصإبإل ذوية اتنحف األِىث اتٍِّإ تلتقمي الر هها
املٍنإ

املٍننترم ةننا خن ل ةىاجوهننإ اتو ننإف ملوىون احلكن اتّننىعي ن صن
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االة لصّلة اإلوته ن ذاإته  ،ولي عا اإلةإف انإذ

اتوقنى لاتًةنإم

احلح نا احلٍا _ ( :لأةإ احلوالث اتوا و وناوجووا واهنإ الر ولاة ذنمي نإ
و به ذح

علاك لأبإ ذحن اهلل علناه )()6ق لهنها وون ً ةنإ ت لتنه ةموٌن

اتنحننف األِننىث اتفدقهانن علنن عإتدقهننإ نوإجلنن لناننإم املو ننف اتفدقهنني تكنن
املٍتحمات احلإال تل حت

 ،الن اٌتطإعإل اإلذإطن م ان ازلنإيات اتوقنى

احلميلق
الم املموٌ اتفدقهان اتنحفان ت تدقتقنى ذىصتهنإ اتجتهإلين علن ةٍنتوى
ِننؤلم اتفننىل ةن ونننه لةن ذلاطننه ةننا خن ل األذكننإف اخلإان عن ي اتىٌننإ
ت الر ودقنه اجملت ن املنىتّر جىصن األةن لاجملت ن ةواصّن جل ان
م م
اتو لا ن تو ِ
ةاننإليا احلاننإة امل،تلف ن  ،لةننإ اتفتننإلي اتن

أوتإهننإ املىاج ن اتو ننإف ن لجننوب

اتبت،إنإت لاتتقويإل عل اتمٌتوو التَّ لتا تفإع اتفدقه ة اجملت

ق

الم ةموٌن اتنحننف اتفدقها ن تننىى أه ا ن اتفدقننه املننىتّر جىص ن اجملت ن ةننا
وتإلى األة لوتإلى اجملت

ت يدق أه ا عا ودقه األوىال الم ت يكا هو األهن

ألبه ضلفظ ِ،قا األة لهويتهإ لٌ ة توجهإتهإ لةٍإوهإق
تدقننم زاننًت ةموٌ ن اتنحننف األِننىث اتفدقها ن املواصّ ن لاملتإنو ن اتٍننىيو
تل وضوعإت املٍترم  ،ودقم ذىاإل ص احلىص عل أٌنل

اجملت ن ضن ا

اتطوانر اتّىعا لتدقنمي اتنميا اإلٌن ةي علن ةن نوو اتتّنىيوإت اتٍن ر

ةقما إً تدقول وٌول اتىمح  ( :fالم أذ

ليننك الر اهلل احلنافان اتٍن ر

اتٍهل )( )ق
تدقم تقمى ودقهإ اتنحف األِىث تك اتنوايل لاتدقطإيإ املٍترم اتن
توننىع عل ن األة ن اإلٌ ن ةا نننإتىه ةننإ أوال أعننما اإلٌ ن ف لاتول ننإ ةننا
( )6جإو األبواو ;686 /53احلك اتًاهىة676 /6ق
( ) اتفدقاه  /6 /6نإب املاإاق
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اتٍلط اتّإ مة ةا ته اْ للوه وا إ صلىي ةا أذماث لتطوواتق
الم اتت،لننف اتننهي يقننا
املكلفنننل

احلىصن اتفدقهان اتجتهإلين يننؤلي الر ةواجهن

لننن ةنننا املّنننإص اتوويقننن بتاحننن تٍنننإو األذنننماث لص نننىة

املٍتحمات ،ممإ يؤلي الر ضاإ املٍل ل نٍّ

عمف ىا ة اتوا

انننإف اجملتهنننميا نتحمينننم اتفدقنننه ن ظنن احلإجن ن الر نتنن
املوإاىة ،لةه إ يكا و م ضىلوة جل املٍإ
ن صوم

الن ت وي

جاماً لعنمف

لةواصّتنننه تلدقطنننإيإ

املٍترم ةا اتوضنو نكنإم

لن ةنا املّإذنل اتفدقهان ت يتونىع هلنإ اتٍنإندقوم لال نإ

اٌترم إل وا إ نوم لتٌاِ إ ن اتدقىم األخلق ل م اٌتوىضمنإل ال
اتى اٍ ات
ةدقتط

تنإلتتهإ املموٌ اتفدقها اتنحفا تل ٍإ

ألة ل ةا تل

املٍإ

نإتً اونإلو

املٍترم ة ناإم دل

املٍترم  ،لةولوف الم اتكتإن املٍنتووا ملٍنات

ةٍترم لاذمة ضلتإد الر دللم تّاإبهإ ة لتالهإ لووا اتفدقهإ واهإق
لن اخلتإف اٌال اهلل توإر مإا ةا تهبإ مواوا ةوتبنإ أةنل املنؤةنل علني
نا أني طإت

ت علن لونق أذكنإف اإلٌن ف
_ أم صلو دلت وننإ ٌنلوص ًإ ل نو ً

تانإل اتٍوإلتل ٌوإلة اتمباإ لاآلخىةق

تعريف انمسأنح انمستحذثح:
هي اتوا و اجلميمة ات

ت يٍّق أم ج هإ اتفدقهإ اتدقماة لت تنملِم ن

ةقنننفإته  ،ل ننم تنإلهلننإ اتفدقهننإ املرمننم وم أةننإ وتننوى ةحيننىليةً أل وتننوى ةنن
اتمتا ق

مميساخ انمذرسح انفقهيح اننجفيح:
زتننإي املموٌ ن اتنحفا ن نوىا تهننإ لتا لهننإ لاةت صهننإ ألص ن ذلننار تولا نني
لج ي ن دلإل اتولوف لاملوإوث اتمينا تألٌّإب اآلتا :
 -6ام ةموٌ اتنحف اتفدقها أخهت علن عإتدقهنإ اتبفتنإ علن أننواب جمينمة
ن اتفدقه اإلٌ ةي لةواصّتهإ تىل اتوقى لنت

نإألخه نإتتدقناإت احلمي ق
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 لعاهنننإ آلةنننإل األةننن اإلٌننن ةا لتطلوإتهنننإ لةهإةهنننإ لِنننؤلبهإ للا وهنننإلاتقوونإت ات

تواجههإق

 -3ووطننإل ةموٌنن اتنحنننف اتفدقهانن اتترحِنننى لاجل ننول اتفكنننىي اتنننإتخ ةنننا
اتوإلات لاتتدقإتام لاتّائإت لابفترإل عل ةدقتطاإت اتتحميم لاتوقىق
 -4ام ةموٌ اتنحف اتفدقها إةإل نتحميم اتفدقه اإلٌ ةي جتمينماً ضلنإوظ علن
أاإتته اتنإنو ةا اتكتإب اتوًينً لاتٍنن املطهِنىة لعىضنه نقنووة تنٍنح ةن
ةتطلّننإت احلاننإة احلإضننىة لتلننا ذإجننإت اإلبٍننإم املوإاننىلتدقمف تننه احللننول
املنإٌّ ملّإصله ات

يوإبي ةنهإق

 -5ت تتننا ى املموٌنن اتفدقهانن اتنحفانن نإتدقماٌنن لاتتّحانن ألاننرإب اتفتننإلي
اتّىعا ن تن نى تلفتنوى ننإ هني وأي ودقهني لاضنو ً الينإا علن نٍنإ اتّرنل
لاتت راذ لاتتم اق نإذ عا اتمتا اتقراس لات هإم اجلليق
 -6تقمِت ةموٌ اتنحف اتفدقها تلفكى املطإل ةنا اتتانإوات اإلحلإلين لاملإلين
لصن وكننى يٍننو الر اتطوننا ن اتننميا لتّننويه اننووته تقننميإً ةوضننوعاإً ةننا
خ ن ل اتّرننل لاحلننواو املنطدقنني لتدقننمي احللننول اتفكىينن اتنإجو ن ملّننك ت
اإلبٍإم املوإاى ل م بات ننفٍهإ عا اتلار لاجلمل اتودقا لتواوه األةووق
 -7اٌننتطإعإل ةموٌ ن اتنحننف اتفدقها ن تطّاننق اتفدقننه اإلٌ ن ةي ن ص ن اتكننوم
ٌوا أصإم عل لجه األوع أف هلا ،ولاَ اإلٌ ف لينإً أوضاإً ودقنر نن هنو
ليا مسإلي املقمو لمسإلي اتتطّاق أيطإً ص إ ن ذلإلت اتٍام اتّنهام ذل نم
اتقمو ن صتإنه (ودقه اتفطإ )ق
 -8ننوة اتمواٌ ن لاتّرننل ن ةموٌ ن اتنحننف اتفدقها ن توجننول أٌننإتهة ةننإهىيا
ذلدقدقل تٌناِ إ ن دلنإتت اتفدقنه لاألانول لاتىجنإل لاتااجن ممنإ جون هنها
املموٌ تنفىل نهها اخلقل لتت اً عا هلهإق
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 -9اتتاتاف لاتتقناف ذال يتواوى ن ةموٌ اتنحنف اتفدقهان تنىاث ضن ،ةنا
اتولوف اإلٌ ةا ذت أاّس امل،طو ةنه أص ى ةا املطّو ق
 -61ذىين أختاننإو اتطإت ن

أٌننتإن املننإلة لةكننإم اتننموُ ليةإبننه لذلمللي ن أيننإف

اتوط ق
 -66تننىيخ اتول ننإ لاملىاج ن تدقننىلم ص ن لة ،وننإحلوية اتول ا ن اتّننىيف خىِج نإلم
اتول نننإ لاجملتهنننميا اتّنننإوييا ملوإجلن ن ذإجنننإت اتونننإت اتّننناوي نن ن اتونننإت
اإلٌ ةيق
 -6ذإت ن اتًهننم لاتتدقننوى لاتٍّننإط ةننا خقوانناإت احلننوية اتنحفا ن ذاننل
يتقنف ط نهننإ لأٌننإتهتهإ نإإلبكّننإب علن طلن

اتولن لاتوننًلث عننا اتننمباإ

لةاىيإتهإق

مميساخ انفتىي انمستحذثح:
 -6صل

اتىجو ن املٍإ

 -اعتيم نوض اتفط

املٍترم الر اجملتهم األعل ةا األذاإ ()6ق
ن احلوية اتول ا ن اتنحف األِىث ناه ا املٍإ

املٍترم نإعتّإوهإ تألةإوة لاتكإِف عا ةىتّ اتجتهإل تدقموة اتفدقاه عل
اٌتنّإ

احلك اتّىعي ن املٍإ

املٍترم لالم اتّرل ن هلهإ تدقلام ةا

اتموج اتىا ا ( )ق
 -3اتوٌطا ن اتفتوى املٍترم و هلو لت تفىير الن يلرظ واهنإ احلفنإظ علن
املدقإام اتك ى ن اتّىيو اإلٌ ةا ل طواإتهإ نواماً عا احلنىد تطّادقنإً تدقوتنه

توإر[ :الَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا]( ) ،ل وته توإر[ :يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْررَ وَالَ
( )6اتٍام اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ِّ /ك اتبابإلق
( ) ودقه اتفطإ 9 /ق
(ٌ )3ووة اتّدقىة ،وي  86 :ق
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يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ]( ).
 -4طّاو األلت املوت مة ن املٍإ
عنهإ ن اٌتنّإ أي ةٍات ن

املٍترم عنم نوض اتفدقهإ ت يكنإل طلتلنف
ا أنواب اتفدقنه و بنه يٍنو تٌنتنطإد األلتن

اتجتهإلي أل اتفدقإهتا الر أم يقن ن وخنى اتّرنل تترمينم املو نف اتّنىعي
ن ذننل زلننم وىيدقنإً وخننى ةننا اتفدقهننإ تتفننإلت تميننه طىيدقن اتّرننل نننل املٍننإ
اتتدقلامي لاملٍإ

املٍترم وهو يوتي اهت إةإً صنّلاً تأللتن ات إبوين ن املٍنإ

املٍترم  ،لضلإلل عا طىيدقهإ ذ ةإ اٌتوق ةا ةٍإ ق
 -5اوغ اتفتإلي املٍترم نلان اتوقنى الن يٍنتول اتفدقانه ننإتىجو الر اخلن ا
لاتختقإانننل ن ذنننملل اختقإانننه تتّننن،اذ املوضنننوعإت اخلإوجاننن
لتميمهإ ةا اتنإذا املوضوعا ق
 -6اتفدقاننه ين ننى الر املٍننات املٍننترم تننإوة ةننا يالين اتفننىل واٍننتهمث ةننا ألل
األةنى اٌنتنّإ لظافن اتفنىل لذك نه ن هننها املٍنات املّتلن نهنإ ،لتنإوة يوننإجل
اتفدقاه املٍات املٍترم ناتهإ لتكا نن ىة ةّإينن تلن نىة األلر وهنو ين نى التاهنإ
نإعتمالهإ ةٍات ةفىلة ن ظ ب إف عإف إ  ،لت طلفن اتفنإود ننل اتن نىتل
لتا ل نتن

ن اتٌنتنّإ لوهن اتنقنوص لصافان اتتوإةن ةن ظهوواتهنإ ون م

تميم املو ف جتإا ةٍات تميم اتنٍ وا إ تو وىضنإل املٍنات ن الطنإو ذكوةن
الٌ ةا ِىعا طلتلف ع ِإ تو وىضإل املٍات نإتنٍّ الر اتفنىل ن ذإتن هانإب
اإلطإو اإلٌ ةي اتوإف ،لتاَ املدققنول ننهت

هنو اعت نإل اتونإانى اخلإوجان

لاتونإليا ات إبوي ن اتٌنتنّإ  ،نن املنىال ام تمينم املو نف ننإتونوام األلتني
يتفإلت ن ص اتفىضنل خقوان ًإ النا تذ ننإ الم عنمل ًا ةوتنم ًا ننه ةنا املٍنإ
املٍترم ال إ نىيت نوم اتتحىن اإلٌن ةا املوإانىة ن ال إةن ذكوةن ِنىعا
(ٌ )6ووة اتّدقىة ،وي 685 :ق
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و وإجل نت

ن ض ا املن وة اإلٌن ةا اتكإةلن تلذكنإف ت يّونم أم يكنوم

ته أ ى صّل ن ةٍإو اتّرل لةإ ينتهي التاه ةا بتإ خق
 -7اتتدقننوى ن اتفتننوى املٍننترم لنتن

نننإجل

نننل احلحن اتّننىعا لات هننإم

اجللي لاتمتا اتقراس نواماً عا اتتا ىات اتّ،قا اواطا لاتٍاإٌا ق
 -8اتت،قنذ اتننم اق نواننماً عننا اتنًعننإت اتفكىين أل اتتّننملات اتّ،قننا أل
اتتٍننإه ت اتفدقها ن  ،لهنإت ن

وننىد نننل اتتٍننإه اتفدقهنني لاتاخننذ اتفدقهنني

وإتتٍإه اتفدقهي م يؤلي الر و ْ عىى اتميا ة
لاج ن

جو احلحإب تل ىأة هنل

علاهننإ نان ننإ اتاخِننذ اتفدقهنني هننو تننميا ة ن لجننوب الوطننإو املننىيض

لاملىضو ات

يطنى ن تّنهنإ ،نإل أةنل املنؤةنل ‡( :الم اهلل ضلن

نىخقه ص إ ضل

ام يؤخنه

ام يؤخه نوًا ه)()6ق

انفرق تين انمسائم انمستحذثح وانمسائم انفرضيح:
الم املٍإ

املٍترم ةوضوعإتهإ وولان خإوجان  ،نان نإ املٍنإ

ةوضننوعإتهإ نهنانن ودقننر لن ندقونن األةكننإم ص ٍننإ
اتننًلاد نإمل،لو ننإت اتفطنننإ ا اتنن

ودقننه اتفطننإ ة

اتفىضنا
جننواي

نننم تكننوم ةوجنننولة ن نوننض األجنننىاف

اتٍ إلي ننفَ اتّىا ر لاألذكإف املوجولة نل اتّّنى ابفٍنه طّدقنإً تلّنىيو
اإلٌ ن ةا املدقمٌِ ن ق لصننها النا لجننم ن نوننض اتكواص ن

أل اتنحننوف رللو ننإت

عإ ل ةإتك تّوض احلإجإت املندقوت أل هل املندقوتن و دقتطن اتذتانإ اناإب
هها امللكا لعمف ٌى تهإ التَّ النا ّإل صوبه هلةٍل ل( )ق
لاملٍإ

اتفىضا ةؤِى عل نىاع اتفدقانه لةهإوتنه ل موتنه علن تقنوو

اتذت إتت لاتقوو امل كن تل ٍات عل وىع تدقدقهإ ن اخلإودق و م هها ت
رهٍ تلهها خب ث جل املٍإ
يومل ام يكوم ع لا ِ م
( )6جإو األبواو ف  /66ص /359نإب  38جواة اتكل ق
( ) ودقه اتفطإ 81 /66ق

املٍترم  ،ون م اتفدقانه
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يتوإة ة لا

لضلإلل ام يدقمف ذ ً ملّنلك ةوانن ةّتلن نهنإ ليٍنو جإهنماً

تترميم املو ف لاتوظاف اتّىعا تل كلف املوجول وو ً ت اوااضإًق
بو ن  ،نإإلةكننإم تدقىي ن

اتفدقننه اتفىضنني أص ننى الر اتوا ن لتوظافننه الصلإن نإً

خلمة احلاإة ةا ّا جل املٍإ

اتدقىيّ اتو و صّرل اتٌتنٍإخ نننإ علن
يتقنوو تىتّهنإ

الةكإبا تدقدقه و به يدق اتّرل عا ةّىلعاته ،لذك اآل إو ات

علاه أل جل نوض اوو اتتلدقاس اتقنإعي املفاض لناإم ذك هإ لةنإ يلردقهنإ
ةا اآل إو ممإ يوكَ ةمى املواصّ نل اتفدقه لاتول احلميل لةا ّا اصتّنإث
عدقننول لةوننإة ت جميننمة ال ةىصّ ن ةننا عننمة عدقننول أخننى لاتتقننمي تتدقو هننإ
ندقإياَ اتّىيو أل تدقمي اطىلذ تن إف للتي أل ذدقو ي جمينم تتنإٌن
ات ىلث املٍنتدقّلا املتو ون جٍن

ةن

ذمٌننإ ممنإ صللني نموة اتفدقنه علن اٌنتّإد

عحل اتًةا لي ّإل تاإ ته تذت ل ةوض اتىيإلة ن احلانإةق ون م ن ةكنإم اتفدقنه
ام ت يدقتقى عل ةوإجل ةنإ هنو صنإ ا اتانوف نن يتونمى ملوإجلن ةنإ ٌناكوم ن
اتام اتدقىي مق

انثحث في انمسائم انمستحذثح:
الم ص ةا ته ألب خ ة ن اتفدقه ضلَ نإتتفإلت اتكنّل ننل جنل املٍنإ
اتك ٌاكا لجل املٍإ

املٍنترم ذانل ام اتدقٍن األلل نم توإ ّنإل علانه

أيننمي اتفدقهننإ وننا ىلا تدقادقنإً لتلننا  ،ناننم ام اتّرننل ن املٍننإ

املٍننترم ت

يًال هطإً يفتدقى الر املًيم ةا اتت راذ لاتتو اق ،و ننم ةنا العطنإ األلتوين
تلّروث املٍترم  ،و به ت تنًال اتمواٌنإت اتولانإ ن احلنوية اتول ان (جنوث
اخلإود) تٍل عل املنوال اتىتا

لاملاتوث م إً ن ةوإجلتهنإ تل ٍنإ

طّدقإً تل توم اململب صإتوىلة اتو دق لِىا
اتّرل تل ٍإ

اتفدقهان

اإلٌ ف لاتل ون اتمةّندقا تإوصن

املٍترم تلمولُ هل اتىمسا ن أيإف اتتوطا ق

لودقهإ ةموٌ اتنحف ج وا املٍإ

املٍترم عل

م ةٍتويإتٍ:
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املٍتوى األلل :هو صتإن اتفتإلي تل ٍإ
اتمتا صإملٍنإ
املٍإ

املٍترم ن صتّه ةنا للم نصنى

املٍنترم تلٍنام أننو اتدقإٌن اخلنو ي  لاملٍنترم إت ةنا

اتّىعا تلٍام اتٍاٍتإبي (لاف ظله) لهله إق

املٍتوى ات إبي :جل املٍإ
نتنإلل أهلّا املٍإ

املٍترم نهصى ألتتهإ لةنإ ّ ووا اتفدقهإ واهإ

املٍترم ن ةقنف ة :

( -6جوث ودقها ) تلّاخ ذٍل احللي ،تدقىيىات اتٍام عً اتميا جى اتولوف لودقلنمم
تنإلل املواضا اتتإتان ( :اتتناةل ،اتاإبقنا  ،األلواد اتندقمين  ،أع نإل اتّننو
لاملقإوث ،اتٍى فلا (اخللو) ،اتّواو املفتوذ ةا ّ اتملت ققق لهلهإ)ق
 لصتننإب (نّننىى اتفدقإهنن ) تلّنناخ ذل ننم أةننل املإةدقننإبي ،ل ننم تنننإلل واننه:(املوإة ت املقىوا  ،لعدقنم اتتناةل ،لاتٍنى فلا  ،لألواد اتاإبقنا ،لأذكإف
اتا ا  ،لاتتح ا اتطا ،لأذكإف اإلجهإع ،لةن احل

 ،لتن نا اتنٍن ،

لاتتلدقاس اتقنإعي ققق لهلهإ)ق
 -3لصتننإب (جننوث ن اتفدقننه املوإاننى) تلّنناخ ذٍننا اجلننواهىي لتنننإلل واننه:
(خق األلواد اتتحإوي  ،نطإ إت ات ت نإم ،تانال ا ن اتو لن  ،اتٌتنٍنإخ،
اهلنمٌ اتووا ا  ،اتتهصا نإملكإ ا احلمي  ،ةىع اإليمي لةإ ياتن

علانه ةنا

أذكننإف ودقهانن  ،اتونن د اتطننا ،نانن األعطننإ اتّّننىي  ،لاتونن د اتتح النني
نإتا ا ققق لهلهإ)ق
املٍتوى ات إتل :يتنإلل اتفدقانه ةٍنات لاذنمة ةنا املٍنإ

املٍنترم نقنووة

ةفقِل ةٍتوىضإً ووا اتفدقهإ واهإ ة ألتته لةنإ ّإً هلإ ة ناإم ذك
وىلع لاوو تل

اتوا و اجلميمة ة

صتإب (اتّنن

ان

ات وننوي ن اإلٌن ف)

تلّهام اتٍام ذل نم اتقنمو ،لصتنإب (ةنا ودقنه اتكوةّانوتى لاإلبابنإل) تلٍنام
ذل ننم ٌننوام احلكننا تنننإلل واننه ذكنن اٌتنٍننإخ لتويينن اتنن اةخ لاتطننإنر
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اتّنننىعي ن اتتقنننإل نإتبابنننإل ،لاحلنننواو ن اتبابنننإل،لذك املونننإة ت
لاتودقول اجلإوين ن ِنّك اتبابنإل،لذك اننإع اتفإيىلٌنإت لاتنمخول ن
املتولدق نّّك اتبابإلق

ةدقإهي اتبابإل لهلهإ ةا املٍإ

لصتننإب (ودقننه املاانننل) تك ن ةننا اتٍننام علنني اتٍاٍننتإبي لاتٍننام ذل ننم
ٌوام احلكا تنإلل واه املٍإ

تواجنه اإلبٍنإم املٍنل ن اتانىب ن نن ل

اتن

هننل اإلٌن فق ل(اتٌتنٍننإخ اتّّننىي) تلٍننام علنني اتٍننًّلاوي ،ل(املوننإلتت
اتٍطووق

املقىوا تلفدقه اإلٌ ةي) تكإت

م تتندقننناس املوضنننو اخلنننإوجي
لامللرنننوظ الم ٍنن إً ةنننا اتفدقهنننإ ت يتقنن ي
تل ٍات املٍترم نن ننل ج نه علن اتفنىلع املتقنووة لاوت لن تل وضنو
لةطن ن يوطننني تكن ن انننووة ذدقهنننإ ن اتّرنننل صّرنننل اتتلدقننناس اتقننننإعي،
لتكنننا نونننض اتمواٌنننإت تتقنننى املٍنننإو جانننل ياصحنننً اتّرنننل واهنننإ علن ن
املوضننننو اخلننننإوجي املّتلنننن نننننه لتنطلننننق تترلانننن املوضننننو ةّإِننننىة أل
نإتٌتوإب نهلي اخل ة لأارإب األختقإص ن تدقوي املوضنوعإت اتىاجون
التاه ق

أمثهح من انمسائم انمستحذثح:
ٌاٌننتوىع نوننض األة لنن ةننا اوننإلو اتى اٍنن اتنن
اتفدقها اتنحفا تل ٍإ

املٍترم ة ناإم ةدقتط

ةا تل

تنإلتتهننإ املموٌنن
املٍإ :

انمحىر األول :انفقه انسياسي
 -6أوت اتٍام اتٍاٍتإبي نرىمة م اتتوإةن ةن اتّنىصإت اتقنهاوبا أل اتّنىصإت
ات

تقذ نوض أونإذهإ تمع اتكاإم اتقهاوبي ()6ق

 وىع وتا اتبت،إب تانّ ق ةنه دللَ ِ الوالة اتوىا ال( ) ،لأوتن مسإذن(ِّ )6ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( ) وإت ةا ذاإة اتٍام اتٍاٍتإبي/

 ;6ةو

اتٍاٍتإبيِّ /ك اتبابإلق
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اتٍام اتٍاٍتإبي نوجوب املّإوص ن اتبت،إنإت ن  8ني اتدقومة 64 6هنن ،ةنإ
ت
بقه( :الم هها اتبت،إننإت ت تدقن أه ان عنا ٌنإندقتهإ لعلن املنواطنل وجنإ ً
لبٍإ أم يّنإوصوا واهنإ ةّنإوص لاٌنو تاطن نوا ذطنوو ًا صنّل ًا ل وين ًإ تلنهيا
يؤزنوم عل

وانته لضلىاوم عل ةقإحله اتولاإ ن دللَ اتنواب اتدقإلف،

لهلننها اتاننىع تنننم أيطنن ًإ ةننا اتتحننن
تلطننناإ ق لونننق اهلل اجل انن ملنننإ ضلنن

عننا تّننتاإل األاننوات لتوىيطننهإ

ليىضنن لاتٍنن ف علننناك لومحنن اهلل

لنىصإته)ق
 -3أوت مسإذ اتٍنام اتٍاٍنتإبي أم يكتن
لووض أم يكت

م عىا ان ()6ق
اتمٌنتوو اتوىا ني ناين ٍ

اتمٌتوو اتوىا ي تإل الِىاث نوات اإلذنت ل لالتان

اتفتوى ن  5ونا ات إبي 64 4هن( :الم تل

بنذ

اتٍلطإت ت تت ت ناي ان ذا ن

توال أعطإ دللَ صتإن اتمٌتوو ص إ ت ض إم أم يط هها اجمللنَ لٌنتوواً
يطننإنق املقننإع اتولاننإ تلّننو

اتوىا نني ليوِّننى عننا هويتننه اتوطنا ن ات ن

ةننا

وصإ ًهإ األٌإُ اتميا اإلٌ ةي احلناف لاتدقا اتجت إعا اتنّال  ،وإملّنىل
املننهصوو هننل ةدقّننول ةننا أٌإٌننهق لتنننم ألتً ةننا الجننىا ابت،إنننإت عإةن تكنني
طلتإو ص عىا ي ةؤه تبت،إب ةنا لنه ن دللنَ تاٌاٍني تكتإنن اتمٌنتوو
صلىي اتتقويإل اتوإف عل اتمٌتوو اتهي يدقىا هها اجمللَ ،لعلن املنؤةنل
صإو املطإتّ نتردقاق هنها األةنى املهن لاملٍنإه

ن الزلنإيا علن أذٍنا لجنه،

أخه اهلل تّإو لتوإر نايمي اجل ا الر ةإ واه اخلل لاتق

لاتٍ ف علناك

لومح اهلل لنىصإته)ق
 -4ت صلوي اتتوإة نإألٌلر املنهون ةنا ةىاصنً اجلناْ لسلوهنإ نن تّدقن ةلكنإً
تلملت لت صلوي اتتوإة نهإق
 -5ت صلوي بّى امللفإت األةنا لأمسإ ع
( )6وإت ةا ذاإة اتٍام اتٍاٍتإبي

 ;6ةو

اتن إف اتّإ م نن تننم ةنا ذف هنإ

اتٍاٍتإبيِّ /ك اتبابإلق
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لجولهإ تإل تقىِث اجله نات اتق ذا ق
 -6ت صلوي ت أي عطو صإم نو اإً أل ةتوإلبإً ةن األجهنًة األةنان نن تننم ةنا
اليكإل أةىا الر اوإص اتّىعا و نم ةا اتبت إو ذت تّكالهإق
 -7ت صلوي ٌى و إو لةدقتنانإت املترنف اتوىا ني نن تننم ةنا العإلتهنإ التانه لت
يقس ِىاؤهإ لت ناوهإق
 -8صلوي اتشلىا ن ٌل

اجلهإي املكلحف نكإور امل،موات ،ص إ صلوي الخمّإو

اتٍلطإت امل،تق نا يتوإة نهإق

انمحىر انثاني :فقه انمجتمع
 -6ت صلوي اتتمخل ن اجملإتَ لاألةإصا اتوإة الم لجم واهنإ ةنا يتطنىو ننهت
ص ىض اتىنو()6ق
 ذىةنن اتاننْ ن اةترإبننإت اتطلّنن ةطلدقننإً ٌننوا أصإبننإل املننماوُ أهلانن أفذكوةا ( )ق
 -3ذىةنن اتٍننى ةننا أجننوو اتكهىنننإ أل اهلننإتف أل املننإ لنتنن

ةننا خنن ل

اتترإي لرلإتف اتن إف()3ق
 -4جننواي اجللننوُ ن املىصّننإت صإتطننإ ىات لاتٍنناإوة لاتّننإخىة لاتدقطننإو مإب ن
ِ،ذ يّىب اخل ى ،أةإ اجللوُ عل ةإ مة واهإ مخى و صلوي()4ق
 -5ت صلوي لض ةإ يطى املإوة ن اتطى إت لاتّواو ةا إنلوات أل ةوال نننإ
لهلهإ ،لصلوي ةوإ ّن اتفإعن نتاى نه ةيّلانإً ةنا املنإل تىلعنه لحلفنظ املقنإع
( )6الذمى اتفتإلي  7ق
( ) املٍإ

اتّىعا

334 /ق

( )3املقمو بفٍه 334 /ق
( )4املقمو بفٍه 34 /ق
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اتوإة ()6ق

 -6ت صلوي تقق ال صتإن اإلع بإت عل اتواجهإت اخلإوجا جلنموام اتّنإينإت
أل اتملو أل هلهإ التَّ ن نم ةإتكهإ أل امل،وِل نإإلنم( )ق
 -7ت صلوي اتلحنو الر ةوا ن اتنًلاد علن اتبابنإل تلتونإوث نفنىع اتنًلاد
تومف األةا ةا اتو و ن احلىاف ص إ هو صهت

هإتّإً ،لتكا صلوي اتًلاد عنا

طىيق األبابإل()3ق

انمحىر انثانث :فقه انعمم وانىظيفح
 -6ذىةن تهنىِب املوظننف ةننا نوننض ل ننإل اتوظافن ذتن تننو صننإم ن جننإية طّان
صإنن ()4ق
 ت يٍترق األجل أجىته وا إ تو أهلق اإذاتو ِإل األجىة هىاً تألجل عل اإذ

املو

املو ن ةو لنه لوىضنإل بدقإنن
ةا للم ع

()5ق

 -3ت يٍترق األجل أجىته عل ع ن ذلنىِف صندقن اخل نوو أل تدقنم هإ نن علانه
اتةتنإ عا نتن

ذتن تنو ألى الر طنىلا ةنا ع لنه(َ...[ )6مَرْْ يَََّّر ِ اللَّرهَ يََْعَرَْ لَرهُ

مَخْرَجًا ويَرْزُقْهُ مِْْ حَيْثُ الَ يَحََّْسِبُ.)7(]...
 -4يقس ع

املفتْ اتقري اتهي ن نا املنوال اتفإٌنمة أل املطنىِة نإتقنر

( )6املقإلو اتّىعا

34 /ق

( ) املقمو بفٍه 34 /ق
(ِّ )3ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( )4املٍإ

اتّىعا

83 /ق

( )5املقمو بفٍه 88 ،84 /ق
( )6املقمو بفٍه 88 ،84 /ق
(ٌ )7ووة اتط د ،وي 3 ، :ق
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اتوإة  ،لتكا ت صلوي تاىي اتّإ
 -5ضلىف ع

اوإٌ

(اإذ

او أل املطو )()6ق

ن لا ىة اتطىيّ نونوام ذلإٌ

تلطىيّ ألخه اتطنىيّ

ةا املواطنل( )ق
 -6ت صلننوي تل ننىأة اتو ن ن ذلن ت اتتننًيل لاتتح ان لأخننه األجننىة وا ننإ تننو
صإبإل تحي ِ اتنٍإ نلات اتٍلو املنرىث (اتّاإيإ)ق
 -7صلوي تل ىأة املٍل

ام تو

ةهيو ن اتىاليو لاتتلفًيومق

انمحىر انراتع :فقه حقىق انناش
 -6صلوي طّ اتكتإب نقووة جتإوين ةنا للم النم املؤتنف أل بإِنىا نونم اتطّون
األلر()3ق بو اتٍام اتٍاٍتإبي أ ّإل تنه ذدقو ن ًإ نونمةإ ينن

ذدقنود تل نؤتفل

لاتنإِىيا لب ىا ه ن إبوم()4ق
 صلوي نا اتو ةإت اتتحإوي تلّنىصإت لللو اتنّنى لاملوإةن إلبهنإ ن عنىثاتنإُ لاتدقإبوم ةإل ةإت تلغ اعتّإوهإ اتملت ات

وخقتهإ()5ق

 -3انإع اتفللٌإت تاٍإل ذلىة ن بفٍهإ ،لال إ ضلىِف اٌتو إهلإ ن األضنىاو
نٍل حلىة ةإته للةنه ،ص نإ ضلنىف زكنل اتانل اٌنتو إهلإ ن نتن
ات إت ن ظل ه اتهي ت الِكإل ن ذىةته()6ق

( )6املٍإ

اتّىعا

88 ،84 /ق

( ) املقمو بفٍه 8 /ق
( )3املٍإ

اتّىعا

341 /ق

(ِّ )4ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( )5املٍإ

اتّىعا

34 /ق

( )6ةا ودقه اتكوةّاوتى لاتبابإل 7 /ق

ألبنه العإبن
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انمحىر انخامس :فقه انرياضح
ا األتوإب اتىيإضا صلوّ صىة اتدقنمف لاملقنإوع لامل ص ن

 -6جواي ممإوٌ

لأتوإب اتدقوى النا ت تكا نمىهإمٍ أل تتط ا ضىواً نمباإً ةوتم ًا نه()6ق
 -جواي اتلو

نإألتوإب اإلتكالبا ةإ ت يكا هنإت

ٌّإد ةإتي( )ق

 -3جننواي ةّننإهمة املقننإوع احلننىة لاملّإويننإت اتوإةنن النا صننإم املقننإوعوم أل
املّاصوم ةا اتىجإل للم اتنٍإ  ،لتكا ةّإهمتهإ ن اتتلفًيوم جنإ ًة ةنإ ت
يكا اتن ى نّهوة()3ق
 -4ت صلننوي أخننه املنّننطإت ن أتوننإب اتدقننوى اتىيإضننا ملننإ تتط ن ا ةننا رلإتف ن
اتدقإبوم لاتتفإ إت()4ق

انمحىر انسادش :فقه األدب وانفن
 -6جننواي و ننذ اتًلج ن أةننإف يلجهننإ للم ةوٌننادق النا صإبننإل ةنإٌننّ جملننإتَ
اتلهو لاتلو ()5ق
 ذىة وؤي األو ف امل لة الر اتّهوة()6ق -3جننواي انننن اتت إ انن اتتحىيمينن اتٍننىيإتا ألبهنننإ ت تكنننا ةتّنننإنه تنننهي
األولا عىواإً()7ق
 -4صلننوي اتننههإب الر للو اتٍننان إ نّننى األون ف املوىلضن هننل ةن لة تلّننهوة
( )6املٍإ

اتّىعا

/

3ق

( ) ِّك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( )3ودقه األلب لاتفا ِّ ; 69ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
(ِّ )4ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( )5ودقه األلب لاتفا  6ق
( )6املقمو بفٍه  6ق
( )7املقمو بفٍه  6ق
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اجلنٍا ة عمف اتو و ن احلىاف ةا ذال اجلو اتٍإ م هنإت ()6ق
 -5وق ي اتّهام اتٍام ذل م اتقمو اتت ا الةإ نإتقوت ودقر ص إ ن اتىالينو أل
نإتقننوت لاتقننووة صإتت ان ن اتتلفًيننوم لاتٍننان إ لاملٍننى ص ننإ الم اتت ان
يندقٍنن ةننا ذاننل صننوم اتدققنن امل لنن نات لا نن تننإوطلي ألتً ،لعلنن صنن
اتتدقميىيا واةإ أم يكوم صإتّهإ لرلىجهإ م اٌتهمث وكىة ةوانن لأزلنإي هنمث
ةول ب ىي أل اجت إعي ألسلوا ،لالةإ ت يكا نت

نن صنإم اهلنمث ا تقنإليإً

جتإً أل املتنًِا لاتتفىيخ لةإ ِإص والانلهإ الر أص نى ةنا ٌنإلٍ ل

نل انووة

لأعط تك اووة ذك هإ( )ق

انمحىر انساتع :فقه انمغترتين
 -6ت صلوي اتذتاإل عل

وابل ل أب

ن اتنملل اتاىنان اتن

أ نا نهنإ ات جني

املٍل  ،و صلوي أخه األجنىة علن ع ن ةونل خفان عنا اتملتن لهنو يٍنتل
اتط إم اتجت إعي ةّىلطإً نومف ع له()3ق

ةنهإ وات

 ت صلوي تل ٍل املوظف ن نن ل اتانىب ام يتهنىِب ةنا اتو ن نن اتواجنعلاه اإلتتًاف نإب

اتو

تتل

اتّلمام ولو تهىب ةنا نونض ل نإل اتو ن ت

يٍترق األجىة علاه()4ق

انمحىر انثامن :فقه انقثائم
 -6ذىة اختطإث اتفتإة أل اتطف لتو لجما ةدقتوتل وول اخلإطف ليته إ()5ق
(ِّ )6ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( ) ةإ لوا اتفدقه  1 /3ق
( )3املٍإ
()4املٍإ

اتّىعا
اتّىعا

( )5ودقه اتدقّإ

84 /ق
84 /ق

36 ،66 ،9 /ق
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 ذىة أخه اخلإطف املإل نونوام ومي عا امل،طوث()6ق -3ت صلنوي تمينم ةدقنماو اتمين ذٍن

اعتّنإوات املدقتننول ةنا ذانل لظافتننه ال

ِهإلته أل عإ لته( )ق

انمحىر انتاسع :فقه انجامعاخ
تنإلتإل املموٌ اتفدقها اتنحفا اتوجهن اتّنىعا ملٍنإ

تتولنق نإتطإتن

اجلإةوي لأٌتإنا لاملنإهخ لاتتقىوإت لاتٍلو ن احلىف اجلإةوي نل اتطإتن
لاتطإتّ لنانه إ لاألٌنتإن اجلنإةوي ،للجنوب اتتنًاف األٌنتإن اجلنإةوي نإملنإلة
املدقىوة،لت صلوي ته الضنإع ل نإل اوإضنىة نناةوو ت وإ نمة واهنإ ،لاتبت نإ الر
اجلإةوإت لاتكلانإت وا نإ صإبنإل هنإتن

ةوإوضن ننل وهّن لتني أةنى اتطإتن

لاتطإتّن  ،لهن ضلنق تننألب لاجلننم ةنن اننتننه ةننا اتنههإب الر اجلإةون  ،لناننإم
اجلنٍل ن اوإضىات ل إعإت اتموُ لامل،تن ات لاتٍنفىات

أذكإف اخت

اجلإةوان لهلهننإق لةننإ ذك ن األةننوال ات ن
اتطإت

تننمو تألٌننتإن ةننا أج ن ذقننول

عل لوج اتنحإ ()3ق

انمحىر انعاشر :فقه انطة
أوالً :انتهقيح انصناعي:
 -6جواي اتتلدقاس اتقنإعي نل اتىج لذلالته()4ق لت ةنإب ةنا اإلزلنإب نو لان
أطفنإل األبإنان

النا

يو اتنطفن امل،قِننّ ن اتننىذ ق بون النا اٌننتلًف اتن ننى

لاتل َ اوىةل و صلوي التَّ تطىلوة احلىد اتّميم()5ق
( )6ودقه اتدقّإ

7 /ق

ق

( ) املقمو بفٍهق
( )3ودقه اجلإةوإت 36 ،66 ،3ق
( )4ةنهإد اتقإحلل /املوإة ت /احلكا

 ;56 /ةههب األذكإف  47 / 5ق

(ِّ )5ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
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إل اتٍام ذل م ٌوام احلكا  ( :صلوي تلدقناس نويطن املنىأة ننطفن يلجهنإ

ةا للم وىد نل تلدقارهإ ن اتىذ نطىيق اتنو
ل

أل ن لخنإل املنل ةنا للم

لتلدقارهإ خإود اتىذ )()6ق
لنصى اتٍام عّم األعل اتٍنًّلاوي ن ةههننه( :صلنوي تلدقناس ةنإ اتىجن

نًلجته ةإ ت يّت

عل ذلىف ن اتّل)( )ق

اتٍام اخلو ي ( )الر الم األف هي ات

 -نه

تلم اتوتنم لالم صإبنإل اتنطفن

املتكوب ن ومحهإ ةًولع ةنا ةنإ وجن لنويطن اةنىأة ذلالن اتىجن لنات

م مَرا رُرْ
م مِر ْْ ِنسَرا ِْ ِه ْ
ك ْ
اتىذ ةٍتاجىةق لاٌتمل ندقوتنه تونإر [ :الَّر ِِي َْ ُيََرا ِررُو َ مِر ُْ ُ
أُمهَاتِهِمْ إِ ْ أُمهَاتُهُمْ إِالَّ الالِْي ولَدْنَهُمْ] واكوم األب اإذ
لتمته ،أةإ اإذّ اتّويط ولاٍإلم أةإً تنه لتنت علانه

احلنو ا لاألف هني اتن
ان أذكنإف اتوتنم ةنا

اتٍّّا لاتنٍّا الر أناه لأةه()3ق

ثانياً :انرحم انمستأجرج:
الم أه ةإ ي ل اجلمل اتفدقهني ن ةّرنل اتتلدقناس اتقننإعي ةٍنات اتنىذ
اتّّىي املٍنتاجىة ذانل تكنوم اتّويطن لاحلنو ا ةنا يلجنل عنإلة ،ن ينت
تلدقارهإ انإعاإً لتول ن وذ اةىأة أخىى ناجىة ةوان ةتفنق علاهنإ ذتن النا
ةإ لتمت

وجو املوتول الر اتًلجل صوتم هل إق

ل ننم أوتنن اتفدقهننإ جىةنن هننها اتو لانن تننمخول ةننإ األجنننا ن وذنن
األجنّا املؤلِي الر اخت

األبٍإبق ص نإ الم ذكن ةوإةلن اتنىذ املٍنتاجىة

نإطل ألبهإ ةوإةلن علن ع ن ذلنىف ،لت تٍنترق املنىأة األجنىة ،لالنا أخنهتهإ
( )6ةنهإد اتقإحلل /احلكا  /املوإة ت 56 /ق
( ) ةههب األذكإف  47 / 5ق
( )3املٍإ

اتّىعا

3 1 /ق
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واح

علاهإ الوجإعهإ الر اإذّهإ()6ق

ثانثاً :منع انحمم:
جواي اجىا ع لا جىاذا ملن احل ن تنمى اتىجن لاملنىأة ةنإ ت يدقطن
عطواً أل يوطله( )ق

راتعاً :نقم األعضاء انثشريح:
احلي تلري اآلخى نّوض أجنًا جٍن ه إلحلإ هنإ نّنمم هنلا النا

 -6صلوي أم يت

ت يكا يلرق نإملت
ٌلا ق لصهت

ضىو ًا نلاان ًإ ص نإ ن اتتن

نإتكلان ملنا تمينه صلان أخنىى

ط عطو ةا املاإل نواا ةنه إلحلإ ه نّنمم ذني النا ت يكنا

املاإل ةٍل إً أل جك ه أل صإم ممإ يتو نف علانه البدقنإن ذانإة ةٍنل  ،لأةنإ ن هنل
هإتل اتقووتل وفي بفون اتواا لجواي اتدقط الِكإلق لتكا ت ت ّنإل اتمين
عل املّإِى تلدقط ة اتواا عل ص تدقميى()3ق
 صلوي نا أل هّ عطو ةنا أعطنإ اإلبٍنإم اتنب ى اتطّا
نت ن

ت تّنك خطنى ًا علانه لتنإل

امل،تذ ،أةإ نوم املوت و صلوي ط األعطإ التَّ النا تو ف علن

ذفننظ ذاننإة املٍننل ق لتننو ألا ن نننهت

وننإألذو لجون نإً عننمف بفونهننإ

أيطإً()4ق

خامساً :فقه انترقيع:
 -6ت ناُ نإتا ا نوطو ةا أعطنإ ننمم ذانوام زلنَ اتونل صإتكلن
لتات

لاخلنًينى

علاه أذكإف نمم اإلبٍإم لجتوي اتق ة واه نإعتّإو طهإوتنه لانللوته

جً ةا نمم احلي جلول احلاإة واهق صإٌتّمال ا ِإف ةاخونٍ ةا لن
( )6اتتلدقاس اتقنإعي نل اتول لاتّىيو
( ) اتفدقه لاملٍإ

674 /ق

اتطّا  98ق

(ِّ )3ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( )4أذمث اتفتإلي 651ق

اخلنًينى
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نق ِإف ل

املىيض()6ق

 صلنوي طن عطنو ةاننإل صنإوى تلا ان  ،لت صلنوي ةننا املانإل املٍنل لت وننىد ناألعطإ نل اتماخلا لاخلإوجا ( )ق
 -3ن اننووة جننواي اتا انن ت صلننوي تى انن اجننًا اتىجنن تل ننىأة األجنّانن لت
اتوكَ التَّ تطىلوة()3ق
 -4ت ةإب ة ا الجىا اتو لاإت اتتح الان ملنا أانإنته تّنوهإت جٍنمي ةن عنمف
اوهلو اتّىعي ةا جتن

اتل َ لاتن ى اوىِةل()4ق

سادساً :حكم انتخذير عنذ اجراء انعقىتاخ انجسذيح:
عمف جواي تميى اوكنوف علانه عننم الجنىا اتودقونن علانه جانل ت ضلنَ
أت اجللم أل اتدقط أل اتتوًينى ألم ألتن احلنملل لاتتوًينىات يٍنتفإل ةننإ تنًلف
اإلي ف تل ركوف علاهق

ساتعاً :مرض األيذز:
ضلنىف علن املننىيض نإألينمي بدقن ةىضنه الر هننلا ،ولنو ةننإت املنتدقن التاننه
نٍننّ

اتوننملى صل ن

عل ن اتنإ ن تل ننىع اتمي ن  ،ص ننإ يٍننترق املنتدق ن التاننه

اتاىاة عل اتنإ ()5ق

ثامناُ :االستنساخ انثشري:
ع لا اتٌتنٍإخ اتّّىي لالم ت تكا ذلىِة لتكا ب ىاً الر ةإ م يات
علاهإ ةا رلإطى لبتإ خ ٌلّا يّدقن تنوتي املٍنل ل اتنهني عنا الجىا هنإ وتكنوم
(ِّ )6ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها  ،املٍإ
( ) ةههب األذكإف 378 ،377 / 9ق
( )3املقمو بفٍه 378 ،377 / 9ق
(ِّ )4ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( )5اتفدقه لاملٍإ

اتطّا  98ق

اتّىعا

31 /ق
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ذىاةإً()6ق بو صلوي اٌتنٍإخ نوض أعطإ اإلبٍإم ن امل،ت ناخه خلا عطو
عطنننو اإلبٍنننإم ةنننا للم ام تطنننى ننننهت

اتوطنننو لذف هنننإ صإذتانننإطي ملنننا

اٌتنٍ،إل عنه و نا اذتإد التاهإ ن ل إل تىص

ته و ضلتنإد اإلبٍنإم أم ينت نى

ل و ذإلث تّ،ذ ذت يؤخه صّما أل صلاته ة ً( )ق

انمحىر انحادي عشر :فقه االقتصاد
 -6صلننوي اتتنناةل لأخننه اتتوننويض لاتو ن ن ِننىصإت اتتنناةل ةإعننما ةننإ يننىتّر
نإملوإة ت اتىنوي واح

اتجتنإب عنه()3ق

 ت صلوي نا لِىا اتٍنمات لصهت -3صلوي أخه اتفوا م ةنا اتّنن
ذكوةاإً لج

لتو صإم اتّن

ةن عنمف اِنااطهإ ذنل اينما املنإل ن اتّنن
اتتقمِد ننقف اتًيإلة عل ودقل ةتميِا()5ق

 -4ت صلننوي ِننىا ألواد اتاإبقننا
نإتّإط أةنإ النا صنإم اتاإبقنا
اخللي ندققم اتِاا ن اتو
اجلهن اتن

أخه اتو وت علاهإ()4ق

وهننو بننو ةننا أبننوا املدقننإةىة لأص ن تل ننإل
تو ن خنلي ،ونا كا ِنىا ألواد اتاإبقنا
اخللي املولنا عننه ،لأةنإ اجلنإ ًة ون م صإبنإل

تننمووهإ أهلان جننإي أخننههإ لالم صإبننإل ذكوةان أل ةّنناص ن نلننم

الٌ ةي صل

علاه اتتقمد ننقنفهإ علن اتفدقنىا املتنمينل طّدقنإً تفتنوى اتٍنام

اتٍاٍتإبي()6ق
 -5ت ةإب ِىع ًإ ةا ننهل املنإل جوإتن أل نهّن ةووضن تىون اتانم عنا األلتوين
( )6ةههب األذكإف ِّ ، 47 / 5ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
( ) ودقه اتٌتنٍإخ اتّّىي 3ق
(ِّ )3ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها  ،املوإة ت املقىوا ن اتفدقه اتٌ ةيق
( )4املقمو بفٍهق
( )5املقمو بفٍهق
(ِّ )6ك اتٍاٍتإبي /اتٌتفتإ ات اتفدقها  ،املوإة ت املقىوا ن اتفدقه اتٌ ةيق
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لالٌدقإ هها احلق اتهي ّإل نإتّى ن ض ا عدقم اإلجإية()6ق

دعىج عهميح
بنننمعو لبؤصحنننم ضنننىلوة تاٌننناَ ةىصنننً عل ننني لا ننني تّرنننل املٍنننإ
ك ةنا أةإبن علانإ عإةن ةكوِبن ةنا نونض ودقهنإ
املٍترم نقووة خ إا يّن ح
احلننوية اتول ان لأهن اتختقننإص ةننا

ان وننىل اتولننوف اتول ان  ،لتدقننوف

نإبت،ننإب املوضننوعإت املٍننترم املىِِننر تلّرننل لتاخننه عل ن عإتدقهننإ تهائ ن
املدقننمةإت لتندقنناس املوضننوعإت تتدقننمي جو هننإ الر اجملتهننميا لاملىاج ن اتو ننإف
تلوتإ عل طمّقم ةإ توا التاه املىصنً ةنا ةولوةنإت تتنطناخ األجنإث اتفدقهان
اجلميمة لتنّار ذىص اتجتهإل املوإاىةق
بٍال اهلل توإر أم يووق ٌمب ل اتّىيو اتاىا لمحإتهإ مل
ليٍمل خطإه البه بو اجملا ق

( )6أةإتي اهلإلي 687ق

هها املّنإوي
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بتإ خ اتّرل
 -6ةواصّ ةموٌ اتنحف اتفدقها تىل اتوقى لالذإطتهإ م ا بواذي احلاإةق
 أخهت ةموٌ اتنحف اتفدقها عل عإتدقهإ ناإم املو ف اتفدقهي تكن املٍنإاملٍترم احلإال تل حت

ق

 -3ووطإل ةموٌ اتنحف اتفدقها اتترحِى لاجل ول اتفكىي اتننإتخ ةنا اتتدقلانم
لهلق نإب اتجتهإل لت تتا ى نإتدقماٌ لاتتّحا ألارإب اتفتإليق
 -4صل

اتىجو ن املٍإ

املٍترم الر اجملتهم األعل ةا األذاإ ق

 -5اةتإيت اتفتإلي املٍترم نإتوٌطا لاتتدقوى لنلا اتوقى ةا ذال اتّاإمق
 -6اتفتننإلي املٍننترم تل ىاج ن اتو ننإف ن ةموٌ ن اتنحننف اتفدقها ن هنني ات ن
أزلرإل اتو لا اتٍاإٌا ن عىا ننإ اجلمينم ةنا لجنوب املّنإوص ن اتبت،نإب
لاتتقويإل عل اتمٌتوو لهله إق
 -7تننوت اتفتننإلي املٍننترم تل ىاجنن اتو ننإف ن ةموٌنن اتنحننف اتفدقهانن ملننإ
اٌتت

اتن إف ن اتوىاد اجلميم لتٍإتإل أبهإو ةا اتمةإ ق

 -8لعوة الر تاٌاَ ةىصً عل ي تمواٌ املٍإ

املٍترم ةتكوِم ةنا اتفدقهنإ م

لأهن ن اتختقنننإص ن اتفنننىل اتول ان ن تتنّنننار ذىصن ن اتجتهنننإل املوإانننىة
لاألجإث اتفدقها اجلميمةق
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املقإلو
 -6أجوننن املٍننإ

اتمينانن  /اتٍننام علنني احلٍننال اتٍاٍننتإبي /ةكتنن

اتٍننام

اتٍاٍتإبي /لةّقق
 أذننمث اتفتننإليٌ /نننام ذلٍننا ذل ننولي /لاو اتّنننإ ى /نننللت64 5 /هنننن- 115فق
 -3أتنف ةٍننات لةٍنات  /اتٍننام ذٍنل جننى اتولنوف /اتٍلٍننل اخلإةٍن /
لالعمال جلن اتنّى ن ةكت
 -4أةننإتي اهلننإلي/

ن

اتٍام جى اتولوف /اتطّو األلرق

وهننإ ذل ننم علنني احلٍننال /ةنّننووات ةؤٌٍن األعل نني

تل طّوعإت /نللت /اتطّو األلر6395 /هن6975 -فق
 -5جوث ودقها  /عً اتميا جنى اتولنوف /لاو اتًهنىا  /ننللت /اتطّون ات إبان /
6393هن6973 -فق
 -6جوث ودقها ذول اتًي لاتتح ِ  /اتو ة اتٍام ذل م وضإ اتٍاٍتإبيق
 -6 8جوث ن اتفدقه املوإانى /اتّناخ ذٍنا اجلنواهىي /اتطّون األلر /ن /
6469هنق
 -7نّىى اتفدقإه  /اتّاخ ذل نم أةنل املإةدقنإبي /اجلنً اتٍنإن ِ /نى املٍنإ
املٍترم ق
 -8اتتردقاق لاحلوية /دلل وقلا الع ةا تدقادقا  /اتٍنن اتىانون  /عنمل خنإص
جوية اتنحف األِنىث /ةىصنً اتمواٌنإت لاتّرنوث اتتنإن إللاوة ذنوية ن
املدقمٌ ق
ِّ -9ك اتٍاٍتإبيِّ /ك املولوةإت اتوإملا ابابإل /اتٌتفتإ ات اتفدقها ق
ِّ -61ك احلكا /ةكتّ اتفدقهِّ /ك اتبابإلق
 -66اتفٍنننإل اإللاوي ن املن نننوو اإلٌن ن ةي /عّنننإُ صإِنننف اتاطنننإ  /اتطّون ن
األلر /ةؤٌٍ صإِف اتاطإ اتوإة  /اتنحف األِىث64 6 /هن 115 -فق
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 -6ودقه األلب لاتفا /اتّهام مسإذ اتٍام ذل م اتقمو /العمال اتٍام ذلٍنا
املوٌوي /اتطّون األلر /ةؤٌٍن ندقان اهلل تنّنى اتولنوف اإلٌن ةا  /اتنحنف
األِىث /اتوىادق
 -63ودقننه اتٌتنٍننإخ اتّّننىي /اتٍننام ذل ننم ٌننوام احلكننا  /ةؤٌٍ ن املىِننم/
نللت /اتطّو اخلإةٍ 64 4 /هن 113 -فق
 -64ودقه اجلإةوإت /ذواو لٌؤال /اٌتنٍإخق
 -65ودقنننه اتفطنننإ  /اتّنننهام اتٍنننام ذل نننم اتقنننمو /ةطّوننن اآللاب /اتنحنننف
األِىثق
 -66ودقه اتدقّإ  /اتّاخ عّم احلٍل اتٍإعمي /لاو اتكتإب اتوىني /نللتق
 -67اتفدقه لاملٍإ

اتطّا  /اتّاخ ذل م واف اوٍل /اتطّو األلر /ةطّو

 -68وإت ةا ذاإة اإلةإف اتٍاٍتإبي /ع إو اتّاماليق
 -69ةإ لوا اتفدقه /اتّهام اتٍام ذل م اتقمو /ةطّو اآللاب /اتطّون األلر/
اتنحف اتِىثق

 - 1دلل ودقه أه اتّاإل  /bدلل ودقها وقلا  /اتومل ( ) /اتٍن اتٍإلٌن /
64 3هن 116-ف/

ق

 - 6دلل ودقه أه اتّاإل  /bدلل ودقها وقلا  /اتونمل ( /) 8اتٍنن اتٍنإنو /
64 3هن 11 -ف/

ق

 دلل املنهإد /دللن اٌن ةا وقنلا  /اتونمل ( /)66اتٍنن اتىانون 64 1 /هنن-6999ف/
 - 3املٍننإ

ق
املٍننترم  /اتٍننام أنننو اتدقإٌ ن اخلننو ي /اتطّونن ات إبانن  /ةطّونن

اآللاب /اتنحف األِىث6979 /فق
 - 4املٍنننإ

املٍنننترم  /اتٍنننام أننننو اتدقإٌنن املوٌنننوي اخلنننو ي /اٌنننتفتإ ات

املوإة ت /ةؤٌٍن الذانإ و نإو اإلةنإف اخلنو ي /اتطّون اتىانون  /ن  /الينىام/
64 6هن 111 -فق
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 - 5املٍإ

حبوث ومقاالت
املٍترم  /اتّاخ ذل م اٌرإد اتفاإع /اٌتنٍإخق

 - 6املٍنننترم إت ةنننا املٍنننإ

اتّنننىعا  /اتٍنننام علننني احلٍنننال اتٍاٍنننتإبي/

ةنّووات ةؤٌٍ اإلةإف علي _ /تنمم6466 /هن6996 -فق
 - 7املوننإة ت املقننىوا ن اتفدقننه اإلٌ ن ةي /عّننإُ صإِننف اتاطننإ  /وٌننإت
ةإجٍتل/صلا اتّىيو  /جإةو نامالق
 - 8ةننا ودقننه اتكوةّاننوتى لاتبابننإل /اتٍننام ذل ننم ٌننوام احلكننا  /ةؤٌٍنن
املىِم /نللت /اتطّو ات إت 64 4 /هن 113 -فق
 - 9ةههب األذكإف ن ناإم احل ل لاحلنىاف /اتٍنام عّنم األعلن اتٍنًّلاوي/
اتطّو األلر /ةطّو اآللاب /اتنحف األِىثق

