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 حممد بن حسني اجليزاني .د أ.
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 مقدمة
 

 .احلؿد هلل رب اًمعوعملم، واًمصالة واًمًالم قمغم أذف إنٌقوء واعمرؾمؾلم

 .(فٍ مؼؽمح ًمػؼف اًمـقازل ذم اجلومعوت اًمًعقدييأمو سمعد: ومفذا سمحٌ سمعـقان: )مـ

 أمهقي اًمٌحٌ:

إن ومؼف اًمـقازل مؽـز قمظقؿ، ومقرد ًمؾـػع يمريؿ: إذ شمتجغّم ذم دراؾمي اًمـقازل 

واًمٌحٌ ومقفو أرصدة إقمالمقي، ومعورف اضمتامقمقي، ومـطؾؼوت اىمتصوديي، ودمورب 

 .واىمعقي، وآوموق قمؾؿقي

اعمجتؿع وشمغػماشمف اًمطورئي قمؾقف، وكقازل يمؾ قمٍم ومٍم شمدل قمغم طمريمي ذاك 

 .وشمؽشػ قمـ كظؿف وطمضورشمف، وشمػصح قمـ طموضموشمف ودٓئؾ مًتؼٌؾف

مـ ذوي اًمرؾمقخ واعمفوسمي ذم أيٍّ مـ جموٓت احلقوة يردمل همويي  وٓ يًع أطمداً 

 .أمره إٓ آقمتـوء سمـقازل قمٍمه واؾمتثامرهو آؾمتثامر إمثؾ

ف  ومـ ضمفي أظمرى ومنن اًمتعؾقؿ سمؿـوهجف وظمططف هق صوكع إضمقول ومقضمِّ

 .اًمعؼقل وإومؽور

ر سمصوئرهؿ سموًمـظر إمم شمؾؽ  وطمًٌؽ أن اًمرضمول إكام شمعرف معودهنؿ وشُمؼدَّ

اعمحووـ اًمؽمسمقيي اًمتل شمعؾؿقا ومقفو وكشلوا هبو: ومقؼول: إكف خترج ذم ضمومعي يمذا، 

 .ودرس ذم اعمدرؾمي اًمػالكقي، وهؽذا

هذا اًمٌحٌ، وهل: اؾمتثامر ومؼف  ومـ هـو شمتؽشػ ًمـو اخلطقرة اًمٌوًمغي ًمؼضقي

اًمـقازل وشمػعقؾف ذم اخلطط اًمدراؾمقي واعمـوهٍ اًمتعؾقؿقي: ومنن هذا اًمـقع مـ آؾمتثامر 

 .مـ أوؾمع وضمقه آؾمتثامر وآيمدهو
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 اًمدراؾموت اًمًوسمؼي:

 وممو وىمػً قمؾقف مـ اًمٌحقث واًمدراؾموت ذم مقوقع هذا اًمٌحٌ مو يليت:

اًمتحديوت اعمعورصة د. حمؿد رواس مـفجقي اًمتعومؾ مع اًمقاىمعوت ذم وقء  .1

 .ىمؾعف ضمل

مـفجقي اًمتعومؾ مع قمؾقم اًمنميعي ذم وقء اًمتحديوت اعمعورصة د. قمدكون  .2

 .زرزور

قمؾقم اًمنميعي: مراضمعي ًمؾؿصطؾح ومدى اؾمتقعوسمف عمتطؾٌوت اًمعٍم د. أمحد  .3

 .إًمقوس طمًلم

شمدريس آىمتصود اإلؾمالمل ذم اجلومعوت: اًمقاىمع واًمطؿقح د. قمٌد اًمًتور  .4

 .اهلقتل

 .كحق شمطقير اًمدرس اجلـوئل اًمنمقمل د. حمؿد يمامل إموم .5

ومجقع هذه إبحوث مـ اًمٌحقث اعمؼدمي إمم مممتر: )قمؾقم اًمنميعي ذم 

 .ـه19/3/1415-16اجلومعوت: اًمقاىمع واًمطؿقح( اعمـعؼد سموٕردن سمتوريخ 

 مـفٍ اًمٌحٌ:

 ـفٍ أيت:وومؼ اعم وجمتفداً  وىمد أقمؿؾً اًمػؽر واًمؼؾؿ ذم سمحثل هذا ؾموقمقوً 

اىمؽماح مؼررات دراؾمقي مٌتؽرة شمتؿشك مع ـمٌقعي اًمعٍم احلورض : أوًٓ 

ومتغػماشمف، وشمؾٌل طموضموت اعمجتؿع وإمي: يمامدة اًمتؽققػ اًمػؼفل، ومودة ومؼف 

 .اًمعؿؾ اخلػمي، ومودة ومؼف إىمؾقوت اعمًؾؿي، ومودة ومؼف اًمٌدائؾ اًمنمقمقي

دات ًمٌعض اعمؼررات اًمؼوئؿي: وحتديٌ اعمػر ،إقمودة صقوهمي إهداف: صموكقوً 

 .يمامدة ومؼف اًمـقازل، ومودة اًمػؼف آىمتصودي، ومودة اًمػؼف اًمطٌل

اًمعـويي سموظمتقور مراضمع شملصقؾقي مػّصؾي، شمًتققمى مػردات يمؾ مؼرر، : صموًمثوً 

صمقي، ورؾموئؾ ضمومعقي، وجمالت متخصصي،  وهذه اعمراضمع شمتـقع: ومؿـفو: يمتى شمرا
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 .وأبحوث كدوات قمؾؿقي

د شمطٌقؼوت مـ اًمدروس اًمـؿقذضمقي ذم شمػعقؾ ومؼف اًمـقازلإي: راسمعوً   .را

 :صمؿ إن هذه اًمدروس سمعضفو ذو صؾي مٌوذة وقمالىمي فموهرة سمػؼف اًمـقازل: مثؾ

مـ دروس مودة اًمـقازل اًمػؼفقي، واًمٌعض أظمر ًمف صؾي سمػؼف  (زواج اعمًقور)طمؽؿ 

 .صقل اًمػؼفمـ دروس مودة أ (طمؽؿ اًمػتقى) :اًمـقازل، ًمؽـفو همػم مٌوذة: مثؾ

 ظمطي اًمٌحٌ:

 .وىمد اىمته اعمؼوم شمؼًقؿ هذا اًمٌحٌ إمم متفقد وصمالصمي ومصقل وظمومتي ومالطمؼ

 .اًمتؿفقد ذم اًمتعريػ سمؿػردات اًمعـقان

 وومقف مطؾٌون:

 .اعمطؾى إول: اًمتعريػ سمػؼف اًمـقازل

 .اعمطؾى اًمثوين: عمحي قمـ اعمـوهٍ اًمتعؾقؿقي

 .راؾموت اًمعؾقواًمػصؾ إول: اعمؼررات اعمؼؽمطمي ذم اًمد

 .اًمػصؾ اًمثوين: اعمؼررات اعمؼؽمطمي ذم اعمرطمؾي اجلومعقي

 .اًمػصؾ اًمثوًمٌ: دروس شمطٌقؼقي ذم ومؼف اًمـقازل

 اخلومتي، وىمد شمضؿـً أمريـ: 

 .: مؾخص اعمؼررات اًمدراؾمقي اعمؼؽمطميأوًٓ 

 .: اًمـتوئٍ واًمتقصقوتصموكقوً 

، واًمقىمً ـ يمام ىمقؾ ـ أهمغم وً وٓ وىمت ومنين مل أدظمر ذم حترير هذا اًمٌحٌ ضمفداً  :وسمعدُ 

 .مو يٌوع ويقهى

كو أن  أؾملل اهلل ضمؾ ؿملنف أن يًدد اخلؾؾ، وأن يتؼٌؾ هذا اًمعؿؾ، وآظمر دقمقا

 .احلؿد هلل رب اًمعوعملم
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 التمهيد 

 

 وومقف مطؾٌون:

 .اعمطؾى إول: اًمتعريػ سمػؼف اًمـقازل

 .ـوهٍ اًمتعؾقؿقياعمطؾى اًمثوين: عمحي قمـ اعم
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 املطلب األول

 التعريف بفقه النوازل

 
 

 :(1)أوًٓ: معـك اًمػؼف ًمغي واصطالطمو

 .اًمػؼف ذم اًمؾغي: اًمػفؿ، ويطؾؼ قمغم اًمعؾؿ وقمغم اًمػطـي

وذم آصطالح هق: اًمعؾؿ سموٕطمؽوم اًمنمقمقي اًمعؿؾقي اعمؽتًى مـ أدًمتفو 

 .اًمتػصقؾقي

 :صموكقًو: معـك اًمـقازل ًمغي واصطالطموً 

 :(2)( معـك اًمـقازل ذم اًمؾغي1

 .اًمـقازل ًمغي مجع كوزًمي، واًمـوزًمي: اؾمؿ وموقمؾ مـ كزل يـزل إذا طمؾ

 .وىمد أصٌح اؾمام قمغم اًمشدة مـ ؿمدائد اًمدهر

 .(3)ومـ ذًمؽ: اًمؼـقت ذم اًمـقازل، يعـل اًمشدائد اًمتل حتؾ سموعمًؾؿلم

 ( معـك اًمـقازل ذم آصطالح:2

 .(وئع اعمًتجدةمـ اًمقىم ذقمقوً  ؽامً مو اؾمتدقمك طُم ) 

ي  .أو يؼول: هل: اًمقىموئع اجلديدة اًمـُؿؾحَّ

                                        
واعمصٌوح  523، 13/522وًمًون اًمعرب:  346وأؾموس اًمٌالهمي:  703ؿؾ اًمؾغي: ( اكظر: جم1)

 .1/41وذح اًمؽقيمى اعمـػم:  31وخمتٍم اسمـ اًمؾحوم:  479اعمـػم: 

 ،659، 11/656وًمًون اًمعرب:  ،453وأؾموس اًمٌالهمي:  864( اكظر: جمؿؾ اًمؾغي: 2)

 .601واعمصٌوح اعمـػم: 

 .1/246اًمتؾخقص احلٌػم:  :( اكظر3)
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ومعـك ذًمؽ: أن اًمـوزًمي هبذا آصطالح ٓسمد مـ اؿمتامهلو قمغم صمالصمي معون: 

 .واًمشدة ،دةواجلِ  ،اًمقىمقع

 سمد مـ وضمقدهو ذم اًمـوزًمي: صمالصمي ٓ ومفذه ىمققد

 .اًمؼقد إول: اًمقىمقع

 .ومعـك اًمقىمقع: احلؾقل واحلصقل

رةوىمد ظمرج هبذ  .ا اًمؼقد: اعمًوئؾ همػم اًمـوزًمي، وهل اعمًوئؾ آومؽماوقي اعمؼدَّ

 .اًمؼقد اًمثوين: اجلدة

 .ومعـك اجلدة: قمدم وىمقع اعمًلخي مـ ىمٌؾ، واعمراد سمذًمؽ قمدم اًمتؽرار

وىمد ظمرج هبذا اًمؼقد: كقازل اًمعصقر اًمًوًمػي، وهل شمؾؽ اعمًوئؾ اًمتل ؾمٌؼ 

 .وىمققمفو مـ ىمٌؾ، ومقام إذا شمؽرر وىمققمفو

 .قد اًمثوًمٌ: اًمشدةاًمؼ

ي مـ  ومعـك اًمشدة: أن شمًتدقمل هذه اعمًلخي طمؽام ذقمقو: سمحقٌ شمؽقن ُمؾحَّ

 .ضمفي اًمـظر اًمنمقمل

وىمد ظمرج هبذا اًمؼقد: مو كزل مـ وىموئع ضمديدة إٓ أهنو همػم مؾحي مـ اًمـوطمقي 

 اًمنمقمقي: ومفل ٓ شمًتدقمل طمؽام ذقمقو:

وإكام كزًمً سموًمؽػور وطمدهؿ:  إمو ٕن هذه اًمقاىمعي اجلديدة مل شمـزل سموعمًؾؿلم،

  .يمٌـقك اعمـل

 .وإمو ٕهنو واىمعي ظموصي، وهل مـ ىمضويو إقمقون، واخلطى ومقفو يًػم
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 :قمغم قمؾؿ معلم صموًمثًو: معـك ومؼف اًمـقازل سموقمتٌوره ًمؼٌوً 

 سملنف: ٌوً ؼَ وًمَ  يؿؽـ شمعريػ ومؼف اًمـقازل سموقمتٌور قَمَؾامً 

يمعرومي إطمؽوم اًمنمقمقي ًمؾقىموئع اعمًتجدة اًمـؿُ   .(1)ؾحَّ

يظفر ضمؾقو أن  ،وشمعريػ اًمػؼف اصطالطموً  ،وسمعد شمدىمقؼ اًمـظر ذم هذا اًمتعريػ

 .هل اًمعؿقم واخلصقص اًمقضمفلاًمعالىمي سملم قمؾؿ اًمػؼف وومؼف اًمـقازل 

 .وسمقون ذًمؽ: أهنام جيتؿعون ذم معرومي أطمؽوم اًمقىموئع اًمعؿؾقي اعمًتجدة

ف اًمـقازل يشؿؾ معرومي وذًمؽ أن ومؼف اًمـقازل أقمؿ مـ قمؾؿ اًمػؼف مـ ضمفي أن ومؼ

  .أطمؽوم اًمقىموئع اعمًتجدة، ؾمقاء يموكً هذه اًمقىموئع قمؿؾقي أو همػم قمؿؾقي

صمؿ إن قمؾؿ اًمػؼف أقمؿ وأوؾمع مـ ومؼف اًمـقازل مـ ضمفي أن اًمػؼف يشؿؾ معرومي 

أطمؽوم اعمًوئؾ اًمعؿؾقي: ؾمقاء يموكً هذه اعمًوئؾ واىمعي أو مؼدرة، مًتجدة أو همػم 

 .مًتجدة

 ؼفل ذم مجقع اعمًتجدات واًمـقازل.ف اًمـقازل يشؿؾ اًمـظر اًمػوهبذا يتٌلم أن ومؼ

 :وهذه اًمـقازل شمتـقع: ومؿـفو

 .وهل مو يمون مـ ىمٌقؾ إطمؽوم اًمنمقمقي اًمعؿؾقي كقازل ومؼفقي، -

 .ؾ، واًمصقر اعمًتجدة ًمؾنمكحَ ق واًمـِّ رَ يي: يمظفقر سمعض اًمػِ دِ ؼَ قمَ  ومـفو كقازل -

 .ت اجلديدةيي: يمتًؿقي سمعض اعمخؽمقموقِ غَ ل ًمُ ومـفو: كقاز -

 .زل اضمتامقمقي: يمظوهرة اًمٌطوًمي واًمعـقؾميومـفو: كقا  -

قمـ طمؽؿ  وسمحثوً  ومؼفقوً  ومفام اؾمتدقمك اعمؼوم ًمٌعض هذه اًمـقازل اعمًتجدة كظراً 

 .ذقمل هلو ومفل داظمؾي هبذا آقمتٌور حتً ومؼف اًمـقازل

                                        
 .1/69اعمـثقر ًمؾزريمٌم:  :( اكظر1)
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ومـ هـو يعؾؿ أن مصطؾح ومؼف اًمـقازل يشؿؾ مجقع اًمـقازل: ومؼفقي يموكً أو همػم 

 .قيومؼف

وىمٍمه قمؾقفو  قمغم اًمـقازل اًمػؼفقي ظمصقصوً  )ومؼف اًمـقازل(أمو إـمالق مصطؾح 

 .دون همػمهو ومفق أمر همػم دىمقؼ، سموًمرهمؿ مـ ؿمقققمف

 .أو كقازل اًمػؼف ،مم أن يًؿك هذا اًمؼًؿ مـ اًمـقازل سموًمـقازل اًمػؼفقيوإوْ 

 .طمؽؿ ذقمل -دّ سمُ  وٓ-واعمؼصقد: أن اًمـقازل يتعؾؼ هبو 

 .ًتجدات اًمتل ٓ يؾزم أن يتعؾؼ هبو طمؽؿ ذقملوذًمؽ سمخالف اعم

 .ومـ هذا اًمقضمف اومؽمىمً اًمـقازل قمـ اعمًتجدات

ن اًمـقازل يمام ؾمٌؼ ذم شمعريػفو إكام شمطؾؼ قمغم اعمًوئؾ اًمقاىمعي إذا وسمقون ذًمؽ: أ

 .ذقمقوً  يموكً مًتجدة، ويموكً مؾحي، سمؿعـك أهنو شمتطؾى طمؽامً 

ضمديدة، ؾمقاء يموكً هذه اعمًلخي وأمو اعمًتجدات ومنهنو شمطؾؼ قمغم يمؾ مًلخي 

 مـ ىمٌقؾ اعمًوئؾ اًمقاىمعي أو اعمؼدرة، صمؿ إن هذه اعمًلخي اجلديدة ىمد شمتطؾى طمؽامً 

 .وىمد ٓ شمتطؾٌف، سمؿعـك أهنو ىمد شمؽقن مؾحي وىمد ٓ شمؽقن مؾحي ذقمقوً 

 واحلوصؾ: أن هـوًمؽ صمالث دوائر، سمعضفو أوؾمع مـ سمعض:

 .واًمـقازل اًمػؼفقي ،وومؼف اًمـقازل ،اًمػؼف

وملوؾمع هذه اًمدوائر وأيمؼمهو دائرة اًمػؼف، وذًمؽ أن اًمػؼف يشؿؾ اًمـظر ذم كققملم 

 .وومؼف اًمـقازل ،مـ اًمؼضويو، ومهو: ومؼف اعمًوئؾ

واعمراد سمػؼف اعمًوئؾ: معرومي أطمؽوم شمؾؽ اًمؼضويو اًمتل يدور قمؾقفو يمالم اًمػؼفوء 

 .ذم يمتٌفؿ اًمػؼفقي مـ اًمعٌودات واعمعومالت واجلـويوت

مـ  واطمداً  ًمقؾمطك: دائرة ومؼف اًمـقازل، وهذا اًمدائرة شمشؿؾ كققموً واًمدائرة ا

 .اًمػؼف، وهق ومؼف اًمـقازل دون ومؼف اعمًوئؾ
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واعمراد سمػؼف اًمـقازل: معرومي أطمؽوم شمؾؽ اًمقىموئع اعمًتجدة اًمتل شمػتؼر إمم طمؽؿ 

 .ذقمل

وهذه اًمـقازل اعمًتجدة ىمد شمؽقن كقازل ومؼفقي أو كقازل قمؼديي أو ًمغقيي أو 

 .ي، ومجؿقع هذا داظمؾ حتً مًؿك ومؼف اًمـقازلاضمتامقمق

 .صمؿ شمليت أوقؼ هذا اًمدوائر وأصغرهو، وهل: دائرة اًمـقازل اًمػؼفقي

وذًمؽ أن مصطؾح اًمـقازل اًمػؼفقي خمتص سمـقع مـ اًمـقازل، وهل شمؾؽ اًمـقازل 

 .اعمتعؾؼي سملبقاب اًمػؼف اعمعروومي، مـ اًمعٌودات واعمعومالت واجلـويوت وكحقهو
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 انياملطلب الث

 حملة عن املناهج التعليمية احلديثة

 

 وومقف أمقر أرسمعي:

 :: شمعريػ اعمـفٍأوًٓ 

اعمـفٍ ذم اصطالح اًمؽمسمقي احلديثي: )مجقع مظوهر اًمـشوط واخلؼمات اًمتل يـدمٍ 

ف وشمقضمقف اعمدرؾمي سمؼصد اًمقصقل إمم إهداف  ،ومقفو اًمتالمقذ حتً إذا

 .(1)اعمرؾمقمي(

د اًمدراؾمقي ومظوهر كشوط اًمتالمقذ وظمؼماهتؿ اًمتل  وموعمـوهٍ احلوًمقي شمشؿؾ اعمقا

 .ذم اعمـزل وذم اعمجتؿع ،شمقضمففو اعمدرؾمي ذم يمؾ وىمً وذم يمؾ مؽون

د اًمدراؾمي، وظمطي اًمدراؾمي،  واعمـفٍ يشؿؾ: صقوهمي إهداف، واظمتقور مقا

د اًمدراؾمقي وشمقزيع اًمزمـ قمؾقفو شمقزيعو مـوؾمٌو  .(2)وهل شمعقلم اعمقا

 :(3)ًمدراد ذم اًمعؿؾقي اًمؽمسمقيي: أمهقي اعمـفٍ اصموكقوً 

 متقـوً  اعمـفٍ اًمدراد هق ًمى اًمؽمسمقي وأؾموؾمفو اًمذي شمرشمؽز قمؾقف، ومتك يمون ىمقيوً 

 .ـمقٌي صؾح اًمٌـوء وؿمؿخ، وأثؿر صمامراً  صموسمتوً 

واعمـفٍ يشؽمك ذم صـعف ـموئػي مـ ىمودة اًمعؼقل، ومفق مـ كتوج كػر ًمقس سموًمؼؾقؾ 

درؾملم واعمنموملم اًمؽمسمقيلم، واًمٌعض أظمر سمعضفؿ يشتغؾ سموًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ: يموعم

 .يعؿؾ ذم مقوديـ أظمرى

                                        
 .3/235 ،2/149 ( اكظر: اًمؽمسمقي وـمرق اًمتدريس د. صوًمح قمٌد اًمعزيز1)

 .2/150( اكظر: اعمصدر اًمًوسمؼ 2)

 .247-3/245( اكظر: اعمصدر اًمًوسمؼ: 3)
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، ٕن معـوه شمعقلم كقع وووع اعمـوهٍ مـ أدق اعمًوئؾ اًمؽمسمقيي وأقمظؿفو ظمطراً 

اًمثؼوومي وحتديد مداهو ٕبـوء إمي، يمام أن هذا اعمـفٍ ٓسمد أن يالئؿ طمورض إمي 

 ػم مًتؿر، واعمـفٍ ًمقس رصطموً ومًتؼٌؾفو، مع أن طمقوة إمؿ ذم شمطقر دائؿ وشمغ

 .ٓ يؼٌؾ اًمتغقػم، وًمؽـف يموئـ طمل ىموسمؾ ًمؾتطقر واًمـامء مؼدؾموً 

 .: سمحقٌ إكف يًتطقع أن يتؿشك مع مطوًمى احلقوةوًمذًمؽ وضمى أن يؽقن مركوً 

 :(1): اًمعقامؾ اعممديي إمم شمطقير اعمـوهٍصموًمثوً 

 وهل يمثػمة متعددة، ومؿـفو:

سمضعػ كتوئٍ آمتحوكوت اًمعومي، وهٌقط  ، ويعرف هذاىمصقر اعمـوهٍ اًمؼوئؿي .1

مًتقى اخلرجيلم، وشمؼورير اخلؼماء، وكتوئٍ اًمٌحقث واًمدراؾموت، ومقىمػ 

 .اًمرأي اًمعوم

اًمتغقػمات اًمتل شمطرأ قمغم اًمتؾؿقذ واًمٌقئي واعمجتؿع وآدموهوت اًمعوعمقي  .2

 .واعمعرومي واًمعؾقم اًمؽمسمقيي

 .ؼٌؾاًمتـٌم سمحوضموت وادموهوت اًمػرد واعمجتؿع ذم اعمًت .3

  .ًمؾتطقير وداومعوً  ، ممو يقضمد طموومزاً آـمالع قمغم أنظؿي أيمثر شمؼدموً  .4

 :(2): آقمتٌورات اًمتل جيى مراقموهتو ذم اظمتقور مقاد اعمـفٍراسمعوً 

 وهل صمالصمي:

أيمؼم مقضمف ًمؾؿـوهٍ، شمعّد حتؼقؼ إهداف اًمعومي ًمؾؽمسمقي: ومنن هذه إهداف   -1

 .ؾي ًمتحؼقؼ أهمراض اًمؽمسمقيوذًمؽ أن اعمـوهٍ اًمدراؾمقي مو هل إٓ وؾمق

شمؾٌقي طموضموت اعمتعؾؿلم، ومال يصح أن يتعؾؿ اًمتؾؿقذ مو مل يتفقل ًمف سمعد، سمؾ ٓسمد   -2

                                        
 .456-453( اكظر: أؾمس سمـوء اعمـوهٍ وشمـظقامهتو: 1)

 .180 -2/176زيز: ( اكظر: اًمؽمسمقي وـمرق اًمتدريس د. صوًمح قمٌد اًمع2)
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 .أن يتػؼ هذا اعمـفٍ مع مققًمف واؾمتعداده

شمؾٌقي طموضموت اعمجتؿع: ومتؽقن اعمـوهٍ اًمدراؾمقي مالئؿي حلوضموت اعمدكقي   -3

ؿقذ ومردا كوومعو ذم اعمجتؿع وقمضقا احلديثي، وطموضموت اًمٌقئي اعمحؾقي، ًمقصٌح اًمتؾ

 .وموقمال ذم اًمـفقض سمف
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 الفصل األول
 املقررات املقرتحة يف الدراسات العليا

 

 وحتً هذا اًمػصؾ أرسمعي مؼررات:

 (وطمدشمون). أصقل ومؼف اًمـقازل .1

 (وطمدشمون) .أصقل اًمػؼف واًمؼضويو اعمعورصة .2

  )وطمدشمون(. اًمتؽققػ اًمػؼفل .3

  وطمدشمون(. )ومؼف اًمػتقى .4
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 . )وطمدشمون(.أصقل ومؼف اًمـقازل اؾمؿ اعمؼرر:

يتضؿـ: اًمتعريػ سموًمـقازل وأىمًومفو، وطمؽؿ آضمتفود ومقفو ووقاسمطف، وسمقون 

مـفٍ اًمتعومؾ مع اًمـقازل، مع إيراد سمعض اًمتطٌقؼوت قمغم اًمـقازل اًمتل يظفر مـفو 

 .أثر أصقل اًمػؼف ذم احلؽؿ قمؾقفو

 .دراؾموت اًمعؾقو ذم ىمًؿ اًمػؼف وأصقل اًمػؼفيؼؽمح شمدريًف ًمطالب اًم

 : إهداف:أوًٓ 

أن يتعرف اًمطوًمى قمغم ؾمعي هذه اًمنميعي ومروكتفو، وصالطمقتفو ًمؽؾ زمون  .1

 .ومؽون

أن يتؿؽـ اًمطوًمى مـ اؾمتثامر ىمقاقمد اًمـظر اًمصحقحي ذم اؾمتـٌوط طمؽؿ اعمًلخي  .2

 .اعمًتجدة

مدى احلوضمي إًمقف ذم أن يدرك اًمطوًمى إمهقي اًمٌؾقغي ًمعؾؿ أصقل اًمػؼف و .3

 .إطمؽوم اًمنمقمقي قمومي وذم اًمـقازل ظموصي اؾمتـٌوط

أن يتؿؽـ اًمطوًمى مـ معرومي مـوهٍ اعمػتلم ذم اًمـقازل اعمعورصة ومآظمذهؿ  .4

 .ًمقؽقن قمغم سمصػمة مـ آدموهوت اعمـحرومي ذم هذا اعمجول

 : اعمػردات:صموكقوً 

 شمـؼًؿ هذه اعمػردات إمم أرسمعي ومصقل:

ريػ سمػؼف اًمـقازل وأىمًوم اًمـقازل وأؾمٌوهبو وقمالىمتفو سمام اًمػصؾ إول: اًمتع

 .يتصؾ هبو مـ مصطؾحوت: )اعمًتجدات ـ اًمقىموئع(
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 .اًمػصؾ اًمثوين: طمؽؿ آضمتفود ذم اًمـقازل وأمهقتف ووقاسمطف

 .اًمػصؾ اًمثوًمٌ: اعمـفٍ اًمعؾؿل واًمعؿكم ذم اًمتعومؾ مع اًمـقازل

)يراقمك ذم  .اعمعورصة اًمػصؾ اًمراسمع: شمطٌقؼوت أصقًمقي قمغم سمعض اًمـقازل

 .اظمتقور اًمـقازل أن شمؽقن مـ أبقاب متعددة(

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .مًػر اًمؼحطوين .مـفٍ اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة د .1

 .حمؿد سمـ طمًلم اجلقزاين .ومؼف اًمـقازل، دراؾمي شملصقؾقي شمطٌقؼقي د .2

 .اعمـفٍ ذم ومؼف اًمـقازل وائؾ اهلقيريـل .3

 .قمد اًمػؼفقي اعمـظؿي ًمؾؿعومالت احوًمقي... قمطقي رمضونمقؾمققمي اًمؼقا  .4

 .مصؾح اًمـجور .إدًمي اعمختؾػ ومقفو قمـد إصقًمقلم وشمطٌقؼوهتو اعمعورصة د .5

 .إؾمامقمقؾ يمقيمًول .شمغػم إطمؽوم ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي د .6

جمؾي جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل )اًمعدد احلودي قمنم( صمالصمي أبحوث سمعـقان: ؾمٌؾ  .7

 .اًمـقازل "اًمػتووى" واًمعؿؾ اًمػؼفل ذم اًمتطٌقؼوت اعمعورصةآؾمتػودة مـ 

 .أبحوث كدوة: )كحق مـفٍ قمؾؿل أصقؾ ًمدراؾمي اًمؼضويو اًمػؼفقي اعمعورصة( .8
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 )وطمدشمون(. اًمؼضويو اعمعورصةاؾمؿ اعمؼرر: أصقل اًمػؼف و

ػؼف: يموًمدقمقة إمم دمديد يتضؿـ: اًمؽالم قمغم أهؿ اعمًوئؾ اعمًتجدة ذم أصقل اًم

 .أصقل اًمػؼف، وآضمتفود اجلامقمل، وشمغػم اًمػتقى، ووؾموئؾ اإلومتوء اعمعورصة

د شمطٌقؼوت مـ اًمـقازل اعمعورصة : وهل إصقًمقي، اعمًوئؾ سمعض قمغم مع إيرا

 .وآؾمتصالح ،واًمعرف ،اًمذرائع وؾمد ،اًمؼقوس

 .يؼؽمح شمدريًف ًمطالب اًمدراؾموت اًمعؾقو ذم ىمًؿ أصقل اًمػؼف

 : إهداف:أوًٓ 

أن يدرك اًمطوًمى أمهقي قمؾؿ أصقل اًمػؼف وصمؿرشمف اًمعؿؾقي ومًقس احلوضمي إًمقف،  .1

 .ظموصي ذم هذا اًمعٍم

أن يدرس اًمطوًمى أبرز اعمًوئؾ اعمًتجدة ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف دراؾمي شملصقؾقي  .2

 .واومقي

 .أن يتعرف اًمطوًمى قمغم أثر مًوئؾ أصقل اًمػؼف قمغم ومؼف اًمؼضويو اعمعورصة .3

اًمطوًمى مـ اًمرد اًمعؾؿل قمغم آكحراوموت اًمػؽريي اعمعورصة اعمتعؾؼي  أن يتؿؽـ .4

 .سموًمؼقاقمد وإدًمي إصقًمقي

 : اعمػردات:صموكقوً 

 شمتؽقن هذه اعمػردات مـ ىمًؿلم:

 .اًمؼًؿ إول: اعمًوئؾ اعمًتجدة ذم أصقل اًمػؼف

 ويـدرج حتً هذا اًمؼًؿ اًمؼضويو أشمقي:
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 ىمضقي دمديد أصقل اًمػؼف. 

 قملآضمتفود اجلام. 

 شمغػم اًمػتقى سمتغػم اًمزمون واعمؽون. 

 وؾموئؾ اإلومتوء اعمعورصة. 

 .اًمؼًؿ اًمثوين: أثر اًمؼقاقمد وإدًمي إصقًمقي قمغم اًمـقازل اعمعورصة

 ويـدرج حتً هذا اًمؼًؿ:

 اًمؼقوس وشمطٌقؼوشمف. 

 ىموقمدة ؾمد اًمذرائع وومتحفو وشمطٌقؼوهتو. 

 اًمعؿؾ سموًمعرف وشمطٌقؼوشمف. 

 آؾمتصالح وشمطٌقؼوشمف. 

 أهؿ اعمراضمع: :صموًمثوً 

 .هزاع اًمغومدي .د دراؾمي وشمؼقيامً اًمتجديد ذم أصقل اًمػؼف ودقمقاشمف  حمووٓت .1

 .قمدكون أمومي .اًمتجديد ذم اًمػؽر اإلؾمالمل د .2

 .مًػر اًمؼحطوين .مـفٍ اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة د .3

 .مقؾمققمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي اعمـظؿي ًمؾؿعومالت احوًمقي... قمطقي رمضون .4

 .إؾمامقمقؾ يمقيمًول .إطمؽوم ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي د شمغػم .5

 .اًمؼقوس وشمطٌقؼوشمف اعمعورصة عمحؿد اعمختور اًمًالمل .6

 .مصؾح اًمـجور .إدًمي اعمختؾػ ومقفو قمـد إصقًمقلم وشمطٌقؼوهتو اعمعورصة د .7
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 .()وطمدشمون .اؾمؿ اعمؼرر: اًمتؽققػ اًمػؼفل

مهقتف ذم دراؾمي اًمـقازل واحلؽؿ قمؾقفو، يتضؿـ: معـك اًمتؽققػ اًمػؼفل وأ

 .ووقاسمطف ومًوًمؽ حتصقؾف، وأثره اًمتطٌقؼل قمغم سمعض اًمـقازل اعمعورصة

 ؼًؿ اًمػؼف واًمدراؾموت اًمؼضوئقياًمدراؾموت اًمعؾقو سمطالب يؼؽمح شمدريًف ًم

 .وإنظؿي

 : إهداف:أوًٓ 

 .إسمراز مؽوكي اًمػؼف اإلؾمالمل وىمدرشمف قمغم مقايمٌي اًمقىموئع اعمًتجدة .1

ـؿقي اعمؾؽي اًمػؼفقي ًمدى اًمطوًمى وإيمًوسمف مفورة اًمتعومؾ اًمػؼفل مع اًمـقازل شم .2

 .اعمعورصة

أن يتدرب اًمطوًمى قمغم اعمـفٍ اعمتٌع ذم شمصقر اًمـقازل وومفؿفو اًمػفؿ اًمدىمقؼ  .3

 .اعمطوسمؼ ًمؾقاىمع

أن يتؿؽـ اًمطوًمى مـ اًمرضمقع إمم مو دّوكف اًمعؾامء اًمًوسمؼقن واإلومودة مـف ذم  .4

 .اعمعورصة احلؽؿ قمغم اًمـقازل

 : اعمػردات:صموكقوً 

 وومقف مخًي ومصقل:

اًمػصؾ إول: معـك اًمتؽققػ اًمػؼفل وأنقاقمف وقمالىمتف سموًٕمػوظ اعمؼورسمي: 

 )اًمتصقر ـ اًمتخريٍ ـ آضمتفود ـ حترير حمؾ اًمـزاع(

اًمػصؾ اًمثوين: أمهقي اًمتؽققػ اًمػؼفل واحلوضمي اًمداقمقي إًمقف ومقوعف ذم دراؾمي 
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 .اًمـوزًمي واحلؽؿ قمؾقفو

 .اًمػصؾ اًمثوًمٌ: وقاسمط اًمتؽققػ اًمػؼفل

 .اًمػصؾ اًمراسمع: مًوًمؽ اًمتؽققػ اًمػؼفل وـمرق حتصقؾف

اًمػصؾ اخلومس: أثر اًمتؽققػ اًمػؼفل وشمطٌقؼوشمف ذم سمقون طمؽؿ اًمـقازل، مع 

مراقموة أن شمشؿؾ هذه اًمتطٌقؼوت خمتؾػ إبقاب اًمػؼفقي: )اًمعٌودات واعمعومالت 

 .ٌقي وهمػمهو(احوًمقي وومؼف إهة واعمًوئؾ اًمط

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .اًمتؽققػ اًمػؼفل ًمؾديمتقر حمؿد قمثامن ؿمٌػم .1

 .أبحوث كدوة: )كحق مـفٍ قمؾؿل أصقؾ ًمدراؾمي اًمؼضويو اًمػؼفقي اعمعورصة( .2

 .مًػر اًمؼحطوين .مـفٍ اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة د .3

 .قزاينحمؿد سمـ طمًلم اجل ًمـقازل، دراؾمي شملصقؾقي شمطٌقؼقي د.ومؼف ا .4

 .اعمـفٍ ذم ومؼف اًمـقازل وائؾ اهلقيريـل .5

 .إؾمامقمقؾ يمقيمًول .شمغػم إطمؽوم ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي د .6
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 .(. )وطمدشمونومؼف اًمػتقىاؾمؿ اعمؼرر: 

يتضؿـ: معـك اًمػتقى واًمػرق سمقـفو وسملم اًمؼضوء وآضمتفود، وطمؽؿ اإلومتوء 

شمٌفؿ، وطمؽؿ شمغػم وأمهقتف، وذوط اعمػتل وصػوشمف وآداسمف، وأ ىمًوم اعمػتلم ومرا

 .اًمػتقى سمتغػم إطمقال

مع دراؾمي ٕبرز مًتجدات اًمػتقى، وهل: اإلومتوء اًمرؾمؿل واجلامقمل، 

 .واًمػتقى اعمٌوذة قمؼم وؾموئؾ آشمصول احلديثي، واإلومتوء ذم اًمـقازل اعمعورصة

 .ح شمدريًف ًمطالب اًمدراؾموت اًمعؾقو ذم ىمًؿ اًمػؼف وىمًؿ اًمدقمقةؼؽَمَ يُ 

 : إهداف:ًٓ أو

 .إفمفور مؽوكي هذه اًمنميعي وظمؾقدهو وؿمؿقهلو جلؿقع إطمقال واعمتغػمات .1

أن يتعرف اًمطوًمى قمغم طمؼقؼي اًمػتقى ومو يتعؾؼ هبو مـ أطمؽوم وذوط  .2

 .وآداب

 .أن يدرك اًمطوًمى أمهقي مـصى اًمػتقى وظمطقرشمف، ومؽوكي اعمػتل ذم إمي .3

 .ة واعمقىمػ اًمنمقمل مـفوأن يطؾع اًمطوًمى قمغم مًتجدات اًمػتقى اعمعورص .4

 : اعمػردات:صموكقوً 

 شمـؼًؿ هذه اعمػردات إمم ىمًؿلم:

 وومقف: .اًمؼًؿ إول: شملصقؾ اًمػتقى

  شمعريػ اًمػتقى ًمغي واصطالطمو وقمالىمتفو سموعمصطؾحوت ذات اًمصؾي: )اًمؼضوء ـ

 .آضمتفود ـ اإلرؿمود واًمتعؾقؿ(
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 طمؽؿ اإلومتوء وأمهقي هذا اعمـصى. 

 أىمًوم اعمػتلم ومراشمٌفؿ. 

 ذوط اعمػتل وصػوشمف وآداسمف. 

 أطمؽوم اعمًتػتل وآداسمف. 

  ىموقمدة شمغػم اًمػتقى سمتغػم إزمـي وإمؽـي وإطمقال وإؿمخوص وشمطٌقؼوهتو

 ذم اًمؼضويو اعمعورصة.

 .اًمؼًؿ اًمثوين: مًتجدات اًمػتقى

 اإلومتوء اجلامقمل )جلون اًمػتقى واعمجومع اًمػؼفقي( واًمػرق سمقـف وسملم اإلمجوع. 

 ٌوذ ذم وؾموئؾ اإلقمالماإلومتوء اعم. 

 )طمؽؿ كؼؾ اًمػتقى )اإلومتوء قمـ ـمريؼ اًمؽتى وكحقهو. 

 اًمػتقى سملم اًمتقًػم واًمتشديد. 

  اإلومتوء ذم اًمؼضويو اعمعورصة: وقاسمطف وأطمؽومف، واإلؿمؽوٓت واحلؾقل

 .اعمؿؽـي

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .أدب اعمػتل واعمًتػتل ٓسمـ اًمصالح .1

 .مؼدمي يمتوب اعمجؿقع ًمؾـقوي .2

 .م اعمقىمعلم ٓسمـ اًمؼقؿإقمال .3

 .صػي اًمػتقى واعمػتل واعمًتػتل ٓسمـ محدان احلـٌكم .4

 .اًمػتقى ذم اإلؾمالم جلامل اًمديـ اًمؼوؾمؿل .5

 .اًمػتقى سملم آكضٌوط واًمتًقى ًمؾديمتقر يقؾمػ اًمؼروووي .6
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 .د. ظموًمد اعمزيـلاًمػتقو اعمعورصة  .7

 .حمؿد ينياًمػتقى د.  .8

 .اًمػتقى د. طمًلم اعمالح .9

 .أريمون اًمػتقى د. أمحد اًمعريـل اعمـفٍ إىمقى ذم .10
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 الفصل الثاني
 املقررات املقرتحة يف املرحلة اجلامعية

 

 وحتً هذا اًمػصؾ صمامكقي مؼررات:

 .ومؼف اًمـقازل .1

 .اًمـقازل اًمػؼفقي .2

 .اًمػؼف آىمتصودي .3

 .اًمػؼف اًمطٌل .4

 .اًمقؾموئؾ اًمدقمقيي .5

 .ومؼف اًمعؿؾ اخلػمي .6

 .ومؼف إىمؾقوت اعمًؾؿي .7

 .يومؼف اًمٌدائؾ اًمنمقمق .8
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 وطمدات( 8)  .ومؼف اًمـقازلاؾمؿ اعمؼرر: 

يتضؿـ: ذم اًمؼًؿ اًمـظري: معـك اًمـقازل وأىمًومفو، وطمؽؿ آضمتفود ومقفو، 

 .ووقاسمطف، واعمـفٍ اعمتٌع ذم دراؾمتفو واحلؽؿ قمؾقفو، وأبرز مصودر اًمتعرف قمؾقفو

سمقون اًمؼرارات ويتضؿـ ذم اًمؼًؿ اًمتطٌقؼل: دراؾمي ومؼفقي يعـك ومقفو سمنيراد و

اعمجؿعقي ٕبرز اًمـقازل ذم آقمتؼودات واًمعٌودات واعمعومالت احوًمقي وومؼف إهة 

 .واعمًوئؾ اًمطٌقي وإـمعؿي واًمزيـي واًمؼضويو اًمًقوؾمقي وإطمؽوم اًمعومي

 .ؼؽمح شمدريًف ًمطالب اًمنميعييُ 

 : إهداف:أوًٓ 

مون، وأهنو اًمؽػقؾي إسمراز ظمؾقد اًمنميعي اإلؾمالمقي، وصالطمقتفو ًمؽؾ مؽون وز .1

 .سمتؼديؿ احلؾقل اًمـوضمعي ًمؽؾ اعمشؽالت واعمعضالت

أن يتعرف اًمطوًمى قمغم اعمـفٍ اًمعؾؿل إصقؾ ذم دراؾمي اًمؼضويو اعمعورصة  .2

 .واحلؽؿ قمؾقفو

 .أن يتؿرن اًمطوًمى قمغم ـمريؼي اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل .3

اًمتل شمعـك  أن شمؽقن ًمدى اًمطوًمى إحومي قمـ اعمجومع اًمػؼفقي واعمصودر اًمعؾؿقي .4

 .سمدراؾمي اًمـقازل واإلومتوء ومقفو

 .أن يطؾع اًمطوًمى قمغم إطمؽوم اًمنمقمقي ٕهؿ اًمـقازل اعمعورصة .5

 : اعمػردات:صموكقوً 

اًمؼًؿ إول: اًمؼًؿ اًمـظري )اًمتعريػ سموًمـقازل وسمقون اعمـفٍ اعمتٌع ذم دراؾمتفو( 
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 ويشؿؾ اعمًوئؾ اًمتوًمقي:

  وسموقمتٌوره ًمؼٌوشمعريػ ومؼف اًمـقازل سموقمتٌوره مريمٌو إووومقو. 

 أىمًوم اًمـقازل وإًمػوظ اعمؼورسمي. 

 أؾمٌوب وىمقع اًمـقازل وشمطقرهو. 

 طمؽؿ آضمتفود ذم اًمـقازل وأمهقتف. 

 مـفٍ احلؽؿ قمغم اًمـقازل. 

 وقاسمط آضمتفود ذم اًمـقازل. 

 إظمطوء اًمتل يؼع ومقفو سمعض اعمػتلم ذم اًمـقازل. 

 مصودر ومؼف اًمـقازل. 

 ويـدرج حتتف ؾمٌعي أبقاب:اًمؼًؿ اًمثوين: اًمؼًؿ اًمتطٌقؼل، 

آقمتؼودات ومو يؾحؼ هبو: )أطمؽوم يمتوسمي اًمؼرآن اًمؽريؿ وشمعؾقؿف إًمؽؽموكقو ـ  .1

 .إطمؽوم اعمتعؾؼي سملوراق اعمصحػ اًمتوًمػي ـ ومرق ومذاهى معورصة(

اًمعٌودات: )طمؽؿ اًمتطفر سموعمقوه اًمـجًي سمعد شمطفػمهو ـ اًمصالة ذم اًمطوئرة ـ  .2

ة ـ زيموة إؾمفؿ ـ اؾمتثامر أمقال اًمزيموة ـ إظمذ شمقطمقد إذان ذم اعمدن اًمؽٌػم

سموحلًوب اًمػؾؽل ذم دظمقل ؿمفر رمضون وظمروضمف ـ اعمػطرات اعمًتجدة ـ 

 .مشؽؾي اًمزطموم ذم احلٍ(

اعمعومالت احوًمقي: )اًمقرق اًمـؼدي ـ إضمراء اًمعؼقد سمقؾموئؾ آشمصول احلديثي ـ  .3

اًمٌـؽقي ـ سمقع اعمراسمحي ـ اًمنمط اجلزائل ـ طمؼقق اًمتلخقػ وسمدل اخلؾق ـ اًمٌطوىموت 

 .اًمتلملم ـ اًمتلضمػم اعمـتفل سموًمتؿؾقؽ ـ قمؼد اًمصقوكي(

ومؼف إهة: )إضمراء اخلطٌي واًمـؽوح واًمطالق قمـ ـمريؼ وؾموئؾ آشمصول  .4

 .احلديثي ـ اًمػحص اًمطٌل ىمٌؾ اًمزواج ـ زواج اعمًقور(
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ٕقمضوء ـ اعمًوئؾ اًمطٌقي: )حتديد اًمـًؾ ومـعف ـ أـمػول إنوسمقى ـ كؼؾ وزراقمي ا .5

 .اًمٌـقك اًمطٌقي اًمٌنميي ـ أطمؽوم اجلراطمي واًمتنميح(

إـمعؿي وإذسمي واًمؾٌوس واًمزيـي: )اًمؾحقم اعمًتقردة ـ اعمقاد اإلووومقي ذم  .6

 .اًمغذاء واًمدواء ـ اًمعدؾموت اًمالصؼي(

اًمؼضويو اًمًقوؾمقي وإطمؽوم اًمعومي: ) اًمؾجقء اًمًقود ـ دمـس اعمًؾؿ سمجـًقي  .7

زواج اعمًؾؿي مـ همػم اعمًؾؿ ـ اعمظوهرات ـ اًمؼمحوكوت ـ قمؿؾ  دوًمي همػم إؾمالمقي ـ

اعمًؾؿ ذم احلؽقموت اًمؽوومرة ـ اًمعالىموت اًمدوًمقي ـ اإلقمالكوت اًمتجوريي ـ طمؽؿ 

وؾموئؾ اإلقمالم ـ اعمًوسمؼوت اًمريووقي ـ إقمودة قمضق اؾمتمصؾ ذم طمد ذقمل ـ 

 .طمقادث اًمًقورات ـ اًمتفريى ـ اًمعؿؾ اخلػمي(

 راضمع:: أهؿ اعمصموًمثوً 

 .مًػر اًمؼحطوين .مـفٍ اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة د .1

 .حمؿد سمـ طمًلم اجلقزاين ًمـقازل، دراؾمي شملصقؾقي شمطٌقؼقي د.ومؼف ا .2

 .اعمـفٍ ذم ومؼف اًمـقازل وائؾ اهلقيريـل .3

 .ومؼف اًمـقازل جلـي إقمداد اعمـوهٍ سموجلومعي اإلمريؽقي اعمػتقطمي .4

 .عورصة د. قمٌد اهلل اًمطريؼلسمحقث ًمٌعض اًمـقازل اًمػؼفقي اعم .5

 .سمدع آقمتؼود عمحؿد اًمـورص .6

كققن عمحؿد اًمـورص .7  .اًمعٍما

جمؾي جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل )اًمعدد احلودي قمنم( صمالصمي أبحوث سمعـقان: ؾمٌؾ  .8

 .آؾمتػودة مـ اًمـقازل "اًمػتووى" واًمعؿؾ اًمػؼفل ذم اًمتطٌقؼوت اعمعورصة

 .ؼضويو اًمػؼفقي اعمعورصة(أبحوث كدوة: )كحق مـفٍ قمؾؿل أصقؾ ًمدراؾمي اًم .9

.وًمالؾمتزادة مـ اعمراضمع ُيـظر ذم اعمراضمع اعمذيمقرة ذم مؼرر: )اًمـقازل اًمػؼفقي(
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 .(وطمدات 4) .اًمـقازل اًمػؼفقياؾمؿ اعمؼرر: 

يتضؿـ: كٌذة مقضمزة قمـ اًمتعريػ سموًمـقازل وشمورخيفو ومـفٍ دراؾمتفو، مع 

برز اعمًوئؾ اعمًتجدة ذم أبقاب اًمعٌودات، شمؼديؿ دراؾمي ومؼفقي متخصصي ٕ

واعمعومالت احوًمقي، وومؼف إهة، واعمًوئؾ اًمطٌقي، وإـمعؿي وإذسمي واًمؾٌوس 

 .واًمزيـي، واًمؼضويو اًمًقوؾمقي وإطمؽوم اًمعومي

 .وقمغم اعمدرس أن يـتؼل ًمؽؾ سموب مـ هذه إبقاب اًمًٌعي مًلختلم قمغم إىمؾ

 .ت اًمعؾقو سمؼًؿ اًمػؼف وأصقًمفيؼؽمح شمدريًف ًمطالب اًمدراؾمو

 : إهداف:أوًٓ 

إسمراز مؽوكي هذه اًمنميعي وظمؾقدهو، وأهنو صوحلي ًمؽؾ زمون ومؽون، وأهنو  .1

 .اًمؽػقؾي سمتؼديؿ احلؾقل اًمـوضمعي ًمؽؾ اعمشؽالت واعمعضالت

أن يدرك اًمطوًمى مـزًمي اًمػؼف اإلؾمالمل ودمدده وىمدرشمف قمغم مقايمٌي  .2

 .اعمًتجدات

عرومي مـوهٍ اعمػتلم ذم اًمـقازل اعمعورصة ومآظمذهؿ أن يطؾع اًمطوًمى مـ م .3

 .ًمقؽقن قمغم سمصػمة مـ آدموهوت اعمـحرومي ذم هذا اعمجول

 .شمـؿقي اعمؾؽي اًمػؼفقي ًمدى اًمطوًمى اًمتل متؽـف مـ دراؾمي اًمـقازل وسمحثفو .4

 .أن يتؿرن اًمطوًمى قمغم ـمريؼي اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل .5

 .ؿ اًمـقازل اعمعورصةأن يتعرف اًمطوًمى قمغم إطمؽوم اًمنمقمقي ٕه .6
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 : اعمػردات:صموكقوً 

 .مدظمؾ ذم اًمتعريػ سموًمـقازل وشمورخيفو ومـفٍ دراؾمتفو .1

 .طمؽؿ اًمتطفر سموعمقوه اًمـجًي سمعد شمطفػمهو .2

 .أطمؽوم اًمصالة ذم اًمطوئرة .3

يمقػقي وٌط أوىموت اًمصالة واًمصقوم ذم اًمدول اًمتل يًتؿر ومقفو اًمـفور أو  .4

 .يطقل

 .ورصةشمؼدير كصوب اًمزيموة سموعمؼودير اعمع .5

 مٍمف )ذم ؾمٌقؾ اهلل( هؾ يشؿؾ اًمدقمقة إمم اهلل ومو إًمقفو؟ .6

 .زيموة اعمًتغالت .7

 .زيموة إؾمفؿ .8

 .طمؽؿ اؾمتثامر أمقال اًمزيموة .9

 .طمؽؿ إظمذ سموحلًوب اًمػؾؽل ذم دظمقل ؿمفر رمضون وظمروضمف .10

 .مػطرات اًمصقم اعمًتجدة .11

 .طمؽؿ كؼؾ اجلزاءات واهلدايو ظمورج مؽي اعمؽرمي .12

 .والطمؽؿ رمل اجلامر ىمٌؾ اًمز .13

 .طمؼقؼي اًمقرق اًمـؼدي وأطمؽومف .14

ء اًمعؼقد سمقؾموئؾ آشمصول احلديثي .15  .طمؽؿ إضمرا

 .صقر اًمؼٌض اعمًتجدة: يموًمشقؽ .16

 .اًمنمط اجلزائل .17

 .احلؼقق اعمعـقيي: )طمؼقق اًمتلخقػ وآسمتؽور وسمدل اخلؾق وآؾمؿ اًمتجوري( .18
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 .اًمٌطوىموت اًمٌـؽقي .19

 .ظمطوب اًمضامن .20

ء .21  .سمقع اعمراسمحي ًمممر سموًمنما

 .قمؼقد اًمتلملم .22

 .اًمتلضمػم اعمـتفل سموًمتؿؾقؽ .23

 .قمؼد اعمؼووٓت .24

 .قمؼقد اًمتقريد .25

 .قمؼد اًمصقوكي .26

 .إضمراء اخلطٌي واًمـؽوح واًمطالق قمـ ـمريؼ وؾموئؾ آشمصول احلديثي .27

 .اًمػحص اًمطٌل ىمٌؾ اًمزواج .28

 .زواج اعمًقور .29

 .اًمزواج اًمني واًمعرذم .30

 .وؾموئؾ حتديد اًمـًؾ ومـعف .31

 .طمؽؿ اإلضمفوض .32

 .إنوسمقىـمرق اًمتؾؼقح اًمصـوقمل وأـمػول  .33

 .طمؽؿ كؼؾ وزراقمي وسمقع إقمضوء .34

إطمؽوم اعمتعؾؼي سموًمٌـقك اًمطٌقي اًمٌنميي: )اًمدم ـ اعمـل ـ احلؾقى ـ إقمضوء ـ  .35

 .اًمشعر(

 .أطمؽوم اجلراطمي وأنقاقمفو .36

 .طمؽؿ رومع أضمفزة اإلكعوش وووسمط اعمقت سملم اًمػؼفوء وإـمٌوء .37
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 .طمؽؿ شمنميح ضمثٌ اعمقشمك .38

 .اًمؾحقم واًمذسموئح اعمًتقردة .39

 .اد اإلووومقي ذم اًمغذاء واًمدواءاعمق .40

 .اجلقالشملم احلققاين .41

 .اًمعدؾموت اًمالصؼي .42

 .طمؽؿ اًمؾجقء اًمًقود .43

 .طمؽؿ دمـس اعمًؾؿ سمجـًقي دوًمي همػم إؾمالمقي .44

 .طمؽؿ زواج اعمًؾؿي مـ همػم اعمًؾؿ .45

 .طمؽؿ إىمومي اعمظوهرات .46

 .طمؽؿ اعمشوريمي ذم اًمؼمحوكوت .47

 .طمؽؿ آكتخوسموت .48

 .وومرةطمؽؿ قمؿؾ اعمًؾؿ ذم احلؽقموت اًمؽ .49

 .طمؽؿ قمؿؾ اعمًؾؿ ذم مطوقمؿ شمؼدم اخلؿر واخلـزير .50

 .أطمؽوم اإلقمالكوت اًمتجوريي .51

 .طمؽؿ وؾموئؾ اإلقمالم .52

ومز واهلدايو اًمتًقيؼقي .53  .أطمؽوم احلقا

 .إطمؽوم اعمتعؾؼي سموعمًوسمؼوت اًمريووقي  .54

 .طمؽؿ إقمودة قمضق اؾمتمصؾ ذم طمد ذقمل .55

 .إطمؽوم اعمتعؾؼي سمحقادث اًمًقورات .56

 .سمدائؾ اًمًجـ .57
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 .ؿؾ اخلػميومؼف اًمع .58

 .مًتجدات إوىموف .59

 .إطمؽوم اعمتعؾؼي سموًمعؿؾ واًمعامل .60

 .طمؽؿ اًمـشؾ وآظمتالس .61

وؾموئؾ اإلصمٌوت احلديثي: )اًمٌصامت ـ اًمتًجقؾ اًمصقيت واعمرئل ـ احلؿض  .62

 .اعمقـل(

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .مًػر اًمؼحطوين .مـفٍ اؾمتـٌوط أطمؽوم اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة د .1

 .حمؿد سمـ طمًلم اجلقزاين .ي شملصقؾقي شمطٌقؼقي دومؼف اًمـقازل، دراؾم .2

 .ومؼف اًمـقازل جلـي إقمداد اعمـوهٍ سموجلومعي اإلمريؽقي اعمػتقطمي .3

 .سمحقث ذم سمعض اًمـقازل اًمػؼفقي اعمعورصة د. قمٌد اهلل اًمطريؼل .4

 .سمدع آقمتؼود عمحؿد اًمـورص .5

كققن عمحؿد اًمـورص .6  .اًمعٍما

 .اعمًتجدات ذم مًوئؾ اًمعٌودات ـموهر صديؼل .7

 .ازل اًمزيموة د. قمٌد اهلل اًمغػقكمكق .8

 .كقازل احلٍ د. قمكم اًمشؾعون .9

 .آىمتصود اإلؾمالمل واًمؼضويو اًمػؼفقي اعمعورصة ًمؾديمتقر قمكم اًمًوًمقس .10

 .اعمعومالت اعمٍمومقي اعمعورصة ًمؾديمتقر حمؿد قمثامن ؿمٌػم .11

  .اًمرسمو واعمعومالت اعمٍمومقي ذم كظر اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمؾديمتقر قمؿر اعمؽمك .12

 .اًمتجوريي واًمتًقيؼقي ًمؾديمتقر ظموًمد اعمصؾح احلقاومز .13
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 .مًتجدات ومؼفقي ذم ىمضويو اًمزواج واًمطالق د. أؾمومي قمؿر إؿمؼر .14

اعمًوئؾ اًمطٌقي اعمًتجدة ذم وقء اًمنميعي اإلؾمالمقي د. حمؿد سمـ قمٌد اجلقاد  .15

 .اًمـتشي

 .اًمٌـقك اًمطٌقي اًمٌنميي د. إؾمامقمقؾ مرطمٌو .16

ًوئؾ اًمطٌقي د. قمكم سمـ ؾمؾقامن إطمؽوم واًمػتووى اًمنمقمقي ًمؽثػم مـ اعم .17

 .اًمرمقخون

 .اعمقؾمققمي اًمطٌقي اًمػؼفقي ًمؾديمتقر أمحد حمؿد يمـعون .18

 .ازدهور اعمدين .أطمؽوم دمؿقؾ اًمـًوء ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي د .19

 .قمٌد اهلل اًمًحقٌوين .أطمؽوم اًمٌقئي ذم اًمػؼف إلؾمالمل د .20

 .زمطمؽؿ ممورؾمي اًمػـ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي، صوًمح سمـ أمحد اًمغزا  .21

 .ىمضويو اًمؾفق واًمؽمومقف سملم احلوضمي اًمـػًقي واًمضقاسمط اًمنمقمقي، مودون رؿمقد .22

إًمعوب اًمريووقي: أطمؽومفو ووقاسمطفو ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، قمكم طمًلم  .23

 .يقكس

إطمؽوم اًمًقوؾمقي ًمألىمؾقوت اعمًؾؿي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل، ؾمؾقامن حمؿد  .24

 .شمقسمقًمقوك

 .درومؼف إىمؾقوت اعمًؾؿي، د. ظموًمد قمٌد اًمؼو .25
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 ) وطمدشمون ( .اًمػؼف آىمتصودياؾمؿ اعمؼرر: 

يتضؿـ: طمؼقؼي اًمقرق اًمـؼدي وأطمؽومف، وأطمؽوم إؾمقاق احوًمقي وإؾمفؿ، 

وأطمؽوم اعمصورف واًمٌطوىموت اًمٌـؽقي، وطمؽؿ إضمراء اًمعؼقد قمـ ـمريؼ آٓت 

وًمتلملم واإلجيور آشمصول احلديثي، واًمنمط اجلزائل، وأطمؽوم اًمعؼقد اعمًتجدة يم

 .اعمـتفل سموًمتؿؾقؽ واعمؼووٓت واًمتقريد واًمنميموت احلديثي

 يؼؽمح شمدريًف ًمطالب اعمرطمؾي اجلومعقي ذم اًمتخصصوت أشمقي:

 .اًمنميعي ـ آىمتصود اإلؾمالمل ـ اًمدراؾموت اًمؼضوئقي ـ إنظؿي

 : إهداف:أوًٓ 

 .إسمراز طمًـ هذه اًمنميعي وصالطمقتفو ًمؽؾ زمون ومؽون .1

عرف اًمطوًمى قمغم ؾمؿق اًمـظوم آىمتصودي ذم اإلؾمالم وطمتؿقتف ذم طمػظ أن يت .2

 .واؾمثامر إمقال اًمعومي واخلوصي

 .شمـؿقي اعمؾؽي اًمػؼفقي ًمدى اًمطوًمى قمغم آؾمتـٌوط واًمػفؿ .3

 .أن يطؾع اًمطوًمى قمغم أطمؽوم أهؿ اعمًوئؾ اعمًتجدة ذم اعمعومالت احوًمقي .4

 صموكقو: اعمػردات:

 صمي حموور:وهل مؽقكي مـ مؼدمي وصمال

 .مؼدمي ذم مٌودئ آىمتصود اإلؾمالمل

 اعمحقر إول: ىمضويو اًمعؿؾي وإؾمقاق احوًمقي واعمصورف:

 طمؼقؼي إوراق اًمـؼديي ومو يتعؾؼ هبو مـ أطمؽوم. 
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 شمغػم ىمقؿي اًمعؿؾي وآصموره. 

 آدمور ذم اًمعؿالت. 

 )أطمؽوم إؾمقاق احوًمقي )اًمٌقرصي. 

 اعمتوضمرة ذم إؾمفؿ واًمًـدات. 

 رف: كشلهتو وطمؼقؼتفو وأنقاقمفو وشمعومالهتواعمصو. 

 اعمحقر اًمثوين: اًمنموط وكحقهو ذم اًمعؼقد احوًمقي:

 ء اًمعؼقد سمآٓت آشمصول احلديثي  .طمؽؿ إضمرا

 صقر اًمؼٌض اعمًتجدة وأطمؽومفو. 

 أنقاع اًمٌطوىموت اًمٌـؽقي ومو يتعؾؼ هبو مـ أطمؽوم. 

 إطمؽوم اعمتعؾؼي سمؿؽوئـ اًمٍمف أزم. 

 اًمنمط اجلزائل. 

 ئز واهلدايو اعمرشمٌطي سموعمعومالت احوًمقي  .احلقاومز واجلقا

 اعمحقر اًمثوًمٌ: اًمعؼقد اعمًتجدة:

 سمقع اعمراسمحي. 

 سمققع اًمتؼًقط. 

 اًمتلملم: طمؼقؼتف وشمورخيف وأنقاقمف وأطمؽومف. 

 اًمتلضمػم اعمـتفل سموًمتؿؾقؽ. 

 اًمنميموت احلديثي وأطمؽومفو. 

 قمؼقد اًمصقوكي واًمضامن. 

 قمؼقد اًمتقريد واعمـوىمصوت. 
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 قمؼقد اعمؼووٓت واًمتعؿػم. 

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .آىمتصود اإلؾمالمل واًمؼضويو اًمػؼفقي اعمعورصة ًمؾديمتقر قمكم اًمًوًمقس .1

 .قمؿر إؿمؼر ومجوقمي عومالت احوًمقي اعمعورصة ًمؾديمتقردراؾموت ومؼفقي ذم اعم .2

 .حمؿد قمثامن ؿمٌػم ومالت اعمٍمومقي اعمعورصة ًمؾديمتقراعمع .3

 .قمٌد اًمرزاق رطمقؿ .اًمـظريي واًمتطٌقؼ داعمصورف اإلؾمالمقي سملم  .4

 .قمٌد اهلل اًمًعقدي .اًمرسمو ذم اعمعومالت اعمٍمومقي اعمعورصة د .5

  .قمؿر اعمؽمك .اًمرسمو واعمعومالت اعمٍمومقي ذم كظر اًمنميعي اإلؾمالمقي د .6

يقؾمػ  .اخلدموت آؾمتثامريي ذم اعمصورف وأطمؽومفو ذم اًمػؼف اإلؾمالمل د .7

 .اًمشٌقكم

 .ًمتًقيؼقي ًمؾديمتقر ظموًمد اعمصؾحاحلقاومز اًمتجوريي وا .8

 .مقؾمققمي اًمؼقاقمد اًمػؼفقي اعمـظؿي ًمؾؿعومالت احوًمقي... قمطقي رمضون .9
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 (. )وطمدشموناًمػؼف اًمطٌلاؾمؿ اعمؼرر: 

يتضؿـ: سمقون إطمؽوم اًمػؼفقي اعمتعؾؼي سملبرز اعمًوئؾ اًمطٌقي اعمعورصة ومقام يتعؾؼ 

واًمٌـقك اًمطٌقي وزراقمي إقمضوء، وأطمؽوم سمتحديد اًمـًؾ وشمغقػمه وحتصقؾف، 

 .اجلراطمي سملنقاقمفو واًمتنميح، وأظمالىمقوت اًمطٌقى

 .مع اًمؽالم سموظمتصور قمغم أهؿ اًمؼقاقمد اًمنمقمقي اعممصمرة ذم اعمًوئؾ اًمطٌقي

يؼؽمح شمدريًف ًمطالب اعمرطمؾي اجلومعقي ذم يمؾقوت اًمطى واًمعؾقم اًمطٌقي واًمعؾقم 

 .اًمصحقي

 : إهداف:أوًٓ 

 .ؽوكي هذه اًمنميعي وؾمعي أطمؽومفو وؿمؿقهلو جلؿقع إطمقال واعمتغػماتإسمراز م .1

 .أن يتعرف اًمطوًمى قمغم إطمؽوم اًمػؼفقي اعمتعؾؼي سملبرز اعمًوئؾ اًمطٌقي اعمعورصة .2

أن يتعرف اًمطوًمى قمغم أهؿ اًمؼقاقمد اًمنمقمقي اعممصمرة ذم احلؽؿ قمغم اًمـقازل  .3

 .اًمطٌقي ووضمف آرشمٌوط سمقـفام

 : اعمػردات:صموكقوً 

 وهل مؽقكي مـ ؾمتي ومصقل:

 .اًمػصؾ إول: عمحي قمـ اًمطى اًمـٌقي

 اًمػصؾ اًمثوين: كٌذة قمـ ىمقاقمد اًمنميعي اًمؽؾقي وأثرهو قمغم اعمًوئؾ اًمطٌقي:

 )سمقون مؼوصد اًمنميعي اًمؽؾقي: )طمػظ اًمديـ واًمـػس واًمعؼؾ واًمـًؾ واحول. 

 ىموقمدة اعمشؼي دمؾى اًمتقًػم. 
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 ىموقمدة اًمير يزال. 

 ديد اًمـًؾ وشمغقػمه وحتصقؾف:اًمػصؾ اًمثوًمٌ: حت

 طمؽؿ حتديد اًمـًؾ وشمـظقؿف ـ طمؽؿ اإلضمفوض. 

 طمؽؿ اًمتعرف قمغم ضمـس اجلـلم واظمتقوره. 

 طمؽؿ آؾمتػودة مـ اهلـدؾمي اًمقراصمقي وآؾمتـًوخ اًمٌنمي. 

 )إطمؽوم اعمتعؾؼي سموًمتؾؼقح اًمصـوقمل )أـمػول إنوسمقى. 

 حتقيؾ اًمذيمر إمم أنثك واًمعؽس. 

 اًمطٌقي وكؼؾ إقمضوء: اًمػصؾ اًمراسمع: اًمٌـقك

 طمؽؿ كؼؾ وزراقمي إقمضوء. 

 سمـقك إقمضوء. 

 سمـقك اًمدم. 

 سمـقك اعمـل. 

 سمـقك احلؾقى. 

 سمـقك اًمشعر. 

 سمـقك اًمشحؿ. 

 ووسمط هنويي احلقوة اإلكًوكقي سملم اًمنمع واًمطى. 

 طمؽؿ رومع أضمفزة اإلكعوش. 

 اًمػصؾ اخلومس: اًمتنميح واجلراطمي:

 ًمف  .طمؽؿ شمنميح ضمثٌ اعمقشمك وأطمقا

 وت اجلراطمقي وآصمورهواًمعؿؾق. 
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 أطمؽوم قمؿؾقوت اًمتجؿقؾ اجلراطمقي. 

 اًمػصؾ اًمًودس: أطمؽوم اًمتداوي ومًوئؾ أظمرى:

 أظمالىمقوت اًمطٌقى. 

 وقاسمط يمشػ اًمعقرة. 

 اًمتداوي سموعمحرموت. 

 أطمؽوم اعمختؼمات واًمتحوًمقؾ. 

 مًموًمقي اًمصقدزم. 

 أهؿ اعمراضمع:: صموًمثوً 

 .اعمقؾمققمي اًمطٌقي اًمػؼفقي د. أمحد حمؿد يمـعون .1

اعمًوئؾ اًمطٌقي اعمًتجدة ذم وقء اًمنميعي اإلؾمالمقي د. حمؿد سمـ قمٌد اجلقاد  .2

 .اًمـتشي

إطمؽوم واًمػتووى اًمنمقمقي ًمؽثػم مـ اعمًوئؾ اًمطٌقي د. قمكم سمـ ؾمؾقامن  .3

 .اًمرمقخون

 .دراؾموت ومؼفقي ذم ىمضويو ـمٌقي معورصة د. قمؿر إؿمؼر ومجوقمي .4

 .اجلراطمي اًمتجؿقؾقي د. صوًمح سمـ حمؿد اًمػقزان .5

 .ٌـقك اًمطٌقي اًمٌنميي وأطمؽومفو اًمػؼفقي د. إؾمامقمقؾ مرطمٌواًم .6

 .مطٌققموت اعمـظؿي اإلؾمالمقي ًمؾعؾقم اًمطٌقي سموًمؽقيً .7

 .أبحوث كدوة: )شمطٌقؼ اًمؼقاقمد اًمػؼفقي قمغم اعمًوئؾ اًمطٌقي( .8
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 (وطمدشمون) .اًمقؾموئؾ اًمدقمقيياؾمؿ اعمؼرر: 

مفو ووقاسمط اقمتٌورهو ويمقػقي اإلومودة يتضؿـ: طمؼقؼي اًمقؾموئؾ وأنقاقمفو وأطمؽو

 .مـ اًمقؾموئؾ اًمعٍميي ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم

 يؼؽمح شمدريًف ًمطالب اعمرطمؾي اجلومعقي ذم إىمًوم اًمتوًمقي:

 .اًمدقمقة ـ اإلقمالم ـ اًمعؾقم آضمتامقمقي ـ اعمجتؿع

 : إهداف:أوًٓ 

شمعريػ اًمطوًمى سمًعي رؾموًمي اإلؾمالم اخلوًمدة واكتشورهو ووضمقب شمٌؾقغفو  .1

 .ًمؾعوعملم

 .أن يتعرف اًمطوًمى قمغم اعمـفٍ اًمنمقمل ذم دقمقة اًمـوس وشمقضمقففؿ .2

أن يتعرف اًمطوًمى قمغم أبرز اًمقؾموئؾ اًمعٍميي اعمـوؾمٌي ًمـؼؾ رؾموًمي اإلؾمالم إمم  .3

 .اًمـوس يموومي ويمقػقي اإلومودة مـفو

 .رة اًمتلثػم قمغم أظمريـ واًمتقاصؾ معفؿأن يؽتًى اًمطوًمى مفو .4

 : اعمػردات:صموكقوً 

 وهل مؽقكي مـ مؼدمي ومخًي ومصقل:

أمهقي اًمدقمقة إمم اهلل وطمؽؿفو ومو ورد ذم ومضؾفو، وكٌذة ذم مـفٍ  مؼدمي ذم سمقون

 .إنٌقوء واعمرؾمؾلم ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمعومم

ي سملم اًمقؾموئؾ طمؼقؼي اًمقؾموئؾ وظمصوئصفو، وسمقون اًمعالىم اًمػصؾ إول:

 واعمصطؾحوت اعمؼورسمي: )اعمؼوصد ـ اًمذرائع ـ اعمـوهٍ ـ مؼدمي اًمقاضمى(
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)وؾموئؾ شمعٌديي ومطؾؼي ـ  .سمقون أنقاع وؾموئؾ اًمدقمقة وجموٓهتو اًمػصؾ اًمثوين:

 .وؾموئؾ مًؿققمي ومؼروءة ومرئقي ـ اجلوًمقوت همػم اعمًؾؿي ذم اًمٌالد اإلؾمالمقي(

 .اسمط اقمتٌورهو وىمقاقمد اًمؽمضمقح سمقـفوأطمؽوم اًمقؾموئؾ ووق اًمػصؾ اًمثوًمٌ:

إطمؽوم اًمػؼفقي اعمتعؾؼي سموإلقمالن ووؾموئؾ اإلقمالم وآصمورهو  اًمػصؾ اًمراسمع:

 .اًمؽمسمقيي

يمقػقي اإلومودة مـ اًمقؾموئؾ اًمعٍميي وشمػعقؾفو ذم اًمتلثػم قمغم  اًمػصؾ اخلومس:

ى ـ اًمـوس ودقمقهتؿ: ظمطٌي اجلؿعي ـ اإلذاقمي ـ اًمنميط ـ اًمصحػ واعمجالت ـ اًمؽت

ت ـ آكؽمكً ـ اهلوشمػ اجلقال ـ اًمؼـقات اًمػضوئقي ـ مرايمز  اًمدروس واعمحورضا

 .اًمٌحقث واًمدراؾموت ـ اًمدورات اًمتدريٌقي ـ اعمؾتؼقوت واًمـدوات ـ اًمؼمامٍ اًمًقوطمقي

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .ـه 660ىمقاقمد إطمؽوم ومصوًمح إنوم ًمؾعز سمـ قمٌد اًمًالم اعمتقرم ؾمـي  .1

 .ـه 751ٓسمـ اًمؼقؿ اعمتقرم ؾمـي  إقمالم اعمقىمعلم .2

 .ـه 1393مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي ٓسمـ قموؿمقر اعمتقرم ؾمـي  .3

 .ىمقاقمد اًمقؾموئؾ ًمؾديمتقر مصطػك خمدوم .4

 .كظريي اًمقؾموئؾ ًمؾديمتقره أم كوئؾ اًمؼميمويت .5

 .طمؽؿ اإلؾمالم ذم وؾموئؾ اإلقمالم ًمؾشقخ قمٌد اهلل قمؾقان .6

 .اًمضقاسمط اًمنمقمقي، مودون رؿمقدىمضويو اًمؾفق واًمؽمومقف سملم احلوضمي اًمـػًقي و .7

 .أؾموًمقى اًمدقمقة اإلؾمالمقي اعمعورصة د. محد اًمعامر .8

 .صالح اًمصووي .اًمثقاسمً واعمتغػمات ذم مًػمة اًمعؿؾ اإلؾمالمل اعمعورص د .9

 .مـفٍ اًمدقمقة ذم وقء اًمقاىمع اعمعورص ًمؾشقخ قمدكون اًمعرقمقر .10
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 (شمونوطمد) .ومؼف اًمعؿؾ اخلػمياؾمؿ اعمؼرر: 

يتضؿـ: معـك اًمعؿؾ اخلػمي ومؽوكتف ومؼوصده ذم اإلؾمالم وذم اًمغرب، 

وجموٓت اًمعؿؾ اخلػمي وصقره، واًمتنميعوت اعمتعؾؼي سمف، وشمطٌقؼوشمف قمـد اعمًؾؿلم، 

 .ودراؾمي مًوئؾ اًمزيموة وإوىموف اعمتعؾؼي سموًمعؿؾ اخلػمي اعمعورص

 شمقي:يؼؽمح شمدريًف ًمطالب اعمرطمؾي اجلومعقي ذم اًمتخصصوت أ

اًمدقمقة ـ اعمجتؿع ـ آىمتصود اإلؾمالمل ـ اًمـظؿ واحلضورة ـ اًمعؾقم آضمتامقمقي ـ 

 .اًمعؾقم اإلداريي واحوًمقي

 : إهداف:أوًٓ 

سمقون ؾمامطمي هذه اًمنميعي وأهنو مٌـقي قمغم ضمؾى اعمصوًمح ًمؾخؾؼ ودرء اعمػوؾمد  .1

 .قمـفؿ

مػورىمتف حو أن يتعرف اًمطوًمى قمغم مؼوصد اًمنميعي ذم اًمعؿؾ اخلػمي، ووضمقه  .2

 .يًؿك قمـد اًمغرب سموًمعؿؾ اخلػمي

 .أن يطؾع اًمطوًمى قمغم يمثرة أبقاب اخلػم ذم اإلؾمالم واشمًوقمفو .3

أن يؼػ اًمطوًمى قمغم أنقاع اًمعؿؾ اخلػمي ذم اإلؾمالم وجموٓشمف واًمتنميعوت  .4

 .اعمتعؾؼي سمف

 .أن يطؾع اًمطوًمى قمغم ضمفقد اعمًؾؿلم ذم اًمعؿؾ اخلػمي قمغم مدار اًمتوريخ .5

 .اًمطوًمى قمغم أطمؽوم أبرز اعمًتجدات ذم اًمعؿؾ اخلػميأن يتعرف  .6
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 : اعمػردات:صموكقوً 

 وذًمؽ ذم قمنمة ومصقل:

 .شمعريػ اًمعؿؾ اخلػمي وأخؼوسمف اًمػصؾ إول:

مؽوكي اًمعؿؾ اخلػمي ذم اًمتـؿقي وأثره قمغم اًمػرد واعمجتؿع  اًمػصؾ اًمثوين:

 .واًمدوًمي واًمٌنميي

اًمعؿؾ اخلػمي، ومقازكي سملم مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقي ذم  اًمػصؾ اًمثوًمٌ:

 .اًمعؿؾ اخلػمي ذم احلضورة اإلؾمالمقي واًمغرسمقي

أقمامل اًمؼم ذم اإلؾمالم: شمعدد ـمرق اخلػم ذم اًمنميعي ويمثرهتو ـ  اًمػصؾ اًمراسمع:

ومضؾ اًمـػع اعمتعدي ـ كامذج وشمطٌقؼوت: )إـمعوم اًمطعوم ـ يمػوًمي إجتوم ـ مًوقمدة 

 .سموحلققان( اًمراهمٌلم ذم اًمزواج ـ كنم اًمعؾؿ ـ اًمرومؼ

أنقاع اًمعؿؾ اخلػمي وجموٓشمف ذم اإلؾمالم: )اًمرقمويي آضمتامقمقي  اًمػصؾ اخلومس:

 .واًمصحقي واًمؽمسمقيي(

اجلقاكى اًمتنميعقي اعمتعؾؼي سموًمعؿؾ اخلػمي: )اًمزيموة ـ  اًمػصؾ اًمًودس:

اًمؽػورات ـ اًمػديي ـ إوحقي ـ اًمقىمػ ـ اًمقصقي ـ اًمضقوومي ـ اًمعوريي ـ اهلديي ـ اًمؼرض 

 .ًـ ـ اًمصدىموت(احل

اًمتطٌقؼوت اًمعؿؾقي ًمؾعؿؾ اخلػمي قمـد اعمًؾؿلم ذم اًمعفد  اًمػصؾ اًمًوسمع:

  .اًمـٌقي واخلالومي اًمراؿمدة وقمغم مدار اًمتوريخ اإلؾمالمل

أطمؽوم اًمتؼمقموت: ومضؾ اإلكػوق ذم ؾمٌقؾ اهلل ـ أطمؽومف وآداسمف ـ  اًمػصؾ اًمثومـ:

 .ًمقػ اإلدارييطمؽؿ أظمذ اجلؿعقوت اخلػميي كًٌي مـ اًمتؼمقموت ًمؾتؽو

مًتجدات اًمزيموة: طمؽؿ دظمقل اًمدقمقة ومو يؾحؼ هبو ذم  اًمػصؾ اًمتوؾمع:

مٍمف: )وذم ؾمٌقؾ اهلل( ـ اؾمتثامر أمقال اًمزيموة ـ كؼؾ أمقال اًمزيموة ظمورج اًمٌؾد ـ 

 .طمؽؿ إظمراج زيموة اًمػطر سموًمؼقؿي
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إوىموف اإلؾمالمقي: شمعريػ اًمقىمػ وذوـمف وأطمؽومف  اًمػصؾ اًمعوذ:

اًمقىمػ ًمدى اعمًؾؿلم قمغم مدى اًمعصقر ـ ؾمٌؾ اؾمتثامر اًمقىمػ ذم  وومضؾف ـ مؽوكي

 .اًمعؿؾ اخلػمي ـ قمقائؼ آكتػوع سموٕوىموف واحلؾقل اعمؿؽـي

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .اًمعؿؾ اإلهموصمل اإلؾمالمل د. قمٌد اًمؼودر سمـ قمٌد اًمؽريؿ قمٌد اًمعزيز .1

 .اًمعؿؾ اخلػمي ذم اإلؾمالم د. محدان اعمزروقمل .2

ػمي واؾمتػودة اعمـظامت اخلػميي اًمتطققمقي د. أجؿـ سمـ إؾمامقمقؾ إدارة اًمعؿؾ اخل .3

 .ود. قمٌد اهلل اًمًؾؿل ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي سموًمريوض

 .وقاسمط اخلدمي اًمتطققمقي طمومد ؾمؾؿ احلريب ضمومعي أم اًمؼرى سمؿؽي اعمؽرمي .4

 .صمؼوومي اًمعؿؾ اًمتطققمل قمٌد اهلل اًمققؾمػ .5

تػوع إمثؾ سمجفقدهؿ د. إسمراهقؿ اًمؼعقد وؾموئؾ اؾمتؼطوب اعمتطققملم وآك .6

 .ضمومعي أم اًمؼرى سمؿؽي اعمؽرمي

 .جموٓت اًمعؿؾ اًمتطققمل ذم اعمقدان اًمؽمسمقي د. قمكم اًمزهراين .7

 .أثر اًمقىمػ قمغم اًمدقمقة إمم اهلل د. ظموًمد اعمفقدب ممؾمًي اًمقىمػ اإلؾمالمل .8

وم اًمتؽوومؾ آضمتامقمل ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي د. حمؿد اًمصوًمح ضمومعي اإلم .9

 .حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقي سموًمريوض

 .جمؾي مداد )متخصصي ذم اًمعؿؾ اخلػمي( .10

مقىمع )مداد( اإلًمؽؽموين قمغم اًمشٌؽي اًمعوعمقي، وهق متخصص ذم اًمعؿؾ  .11

 .اخلػمي
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 .(. )وطمدشمونومؼف إىمؾقوت اعمًؾؿياؾمؿ اعمؼرر: 

د سموٕىمؾقوت اعمًؾؿي ذم اًم ٌالد اًمؽوومرة ورء مـ أطمقاهلو، يتضؿـ: سمقون اعمرا

وشمقوقح إطمؽوم اًمػؼفقي اًمتل شمعؿ احلوضمي إًمقفو ذم اعمجول اًمًقود وآىمتصودي 

وآضمتامقمل، وذم سموب اًمعٌودات، مع اإلؿمورة إمم اًمؼقاقمد اًمنمقمقي احلويمؿي هلذه 

 .اعمًوئؾ

 اًمتخصصوت اًمتوًمقي: طالب اعمرطمؾي اجلومعقي ذميؼؽمح شمدريًف ًم

 .إنظؿي-ؾقم اًمًقوؾمقي اًمع- اًمنميعي

 : إهداف:أوًٓ 

 .إسمراز ؾمامطمي هذه اًمنميعي ومروكتفو وصالطمقتفو ًمؽؾ زمون ومؽون .1

 .أن يدرك اًمطوًمى اًمتطٌقؼ اًمصحقح ًمعؼقدة اًمقٓء واًمؼماء واًمتعومؾ مع اًمؽػور .2

  .أن يطؾع اًمطوًمى قمغم مقىمػ اإلؾمالم مـ احلضورة اًمغرسمقي .3

قي اًمتل حتتوج إًمقفو إىمؾقوت اعمًؾؿي أن يتعرف اًمطوًمى قمغم إطمؽوم اًمػؼف .4

 .اًمؼوـمـي ذم اًمٌالد اًمؽوومرة

 أن يتعرف اًمطوًمى قمغم اًمؼقاقمد اًمنمقمقي احلويمؿي ًمػؼف إىمؾقوت اعمًؾؿي .5

 .وشمطٌقؼوهتو

 اعمػردات:: صموكقوً 

 شمـؼًؿ هذه اعمػردات إمم مؼدمي وأرسمعي ومصقل:

 اعمؼدمي، وشمتضؿـ ؾمً مًوئؾ:
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 .تفو وكٌذة قمـ أوووقمفو اعمعورصةشمعريػ إىمؾقي اعمًؾؿي وظمصقصق .1

 .اًمتعريػ سمدار اإلؾمالم ودار احلرب ذم اًمػؼف اإلؾمالمل .2

 .سمقون قمؼقدة اًمقٓء واًمؼماء وشمطٌقؼوهتو .3

 .مًلخي اًمتشٌف سموًمؽػور ووقاسمط اًمتشٌف اعمـفل قمـف .4

 ظمصقصقي إىمؾقوت اعمًؾؿي وأطمقاهلو،. .5

 .طمؽؿ اإلىمومي ذم سمالد اًمؽػر .6

  .ي احلويمؿي ًمػؼف إىمؾقوت اعمًؾؿياًمػصؾ إول: اًمؼقاقمد اًمنمقمق

 وومقف: .اًمػصؾ اًمثوين: اًمعٌودات

  إطمؽوم اعمتعؾؼي سمنىمومي اًمشعوئر اإلؾمالمقي: اعمًوضمد واًمطفورة واجلـوئز

 .واًمصقوم وكحقهو

 إطمؽوم اعمتعؾؼي سموٕـمعؿي واًمؾٌوس. 

 ومؼف اعمغؽمسملم )اعمٌتعثلم(: كٌذة قمـ أطمؽوم اًمًػر وآداسمف، ومو متس إًمقف طموضمي 

 .اعمٌتعثلم مـ أطمؽوم ومؼفقي شمتعؾؼ سمحقوهتؿ اًمشخصقي واًمعؾؿقي واًمعؿؾقي

 وومقف: .اًمػصؾ اًمثوًمٌ: اعمًوئؾ احوًمقي وآضمتامقمقي

 أطمؽوم اعمعومالت احوًمقي. 

 إطمؽوم اعمتعؾؼي سموٕطمقال اًمشخصقي. 

 اًمعالىموت اإلكًوكقي مـ اًمتفـئي واًمتعزيي واًمعقودة وكحقهو. 

 ويشؿؾ اعمًوئؾ اًمتوًمقي: .ًقوؾمقياًمػصؾ اًمراسمع: اعمًوئؾ اًم

 اًمتجـس سمجـًقي دوًمي همػم إؾمالمقي. 

 اًمؾجقء اًمًقود. 
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 اًمعؿؾ ذم اًمقفموئػ احلؽقمقي ذم اًمٌالد همػم اعمًؾؿي. 

 مشوريمي اعمًؾؿ ذم إطمزاب وآكتخوسموت. 

 اًمعالىموت اًمدوًمقي. 

 اعمراضمع:: أهؿ صموًمثوً 

ط اعمًتؼقؿ ٓسمـ شمقؿقي .1  .اىمتضوء اًمٍما

 .وقمي اًمػتقى ًمؾشقخ قمٌد اهلل سمـ حمػقظ سمـ سمقفومؼف إىمؾقوت وصـ .2

إطمؽوم اًمًقوؾمقي ًمألىمؾقوت اعمًؾؿي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ؾمؾقامن حمؿد  .3

 .شمقسمقًمقوك

 .ومؼف اًمـقازل ذم اًمعومل اًمغريب د. احلًلم سمـ حمؿد ؿمقاط .4

 .ظموًمد قمٌد اًمؼودرإىمؾقوت اعمًؾؿي  .5

وآموهلو ـ اعمممتر اًمعوعمل إىمؾقوت اعمًؾؿي ذم اًمعومل: فمروومفو اعمعورصة، آٓمفو  .6

 .ـه اًمـدوة اًمعوعمقي ًمؾشٌوب اإلؾمالمل1406اًمًودس اعمـعؼد ذم اًمريوض 

 .دًمقؾ اعمٌتعٌ اًمػؼفل ومفد سمو مهوم .7
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 .ومؼف اًمٌدائؾ اًمنمقمقياؾمؿ اعمؼرر: 

 يتضؿـ: اًمتعريػ سموًمٌدائؾ اًمنمقمقي وأمهقتفو ووقاسمطفو وإطمؽوم اعمتعؾؼي هبو،

 .مع ذيمر كامذج مـ اًمتطٌقؼوت اعمعورصة ذم ؿمتك اعمجوٓت

 يؼؽمح شمدريًف ًمطالب اعمرطمؾي اجلومعقي ذم اًمتخصصوت اًمتوًمقي:

اًمدراؾموت اًمؼضوئقي ـ اعمجتؿع ـ اًمعؾقم آضمتامقمقي ـ آىمتصود  اًمدقمقة ـ

 .اإلؾمالمل

 : إهداف:أوًٓ 

 .ًمؽؾ زمون ومؽونإسمراز ؾمعي أطمؽوم اًمنميعي اإلؾمالمقي وظمؾقدهو وصالطمقتفو  .1

أن يتعرف اًمطوًمى قمغم اًمٌدائؾ واعمخورج اًمنمقمقي ذم ؿمتك إبقاب: ذم  .2

 .اًمعٌودات واعمعومالت وإطمقال اًمشخصقي واًمعؼقسموت

 .أن يتعرف اًمطوًمى قمغم اًمضقاسمط اًمنمقمقي ًمؾٌديؾ قمـ اعمحرموت .3

 .أن يؽتًى اًمطوًمى مفورة اًمؼدرة قمغم إجيود احلؾقل اعمـوؾمٌي ًمؾؿشؽالت .4

 اعمػردات: :صموكقوً 

 وهل مؽقكي مـ مخًي حموور:

شمعريػ اًمٌدائؾ اًمنمقمقي، واًمعالىمي سملم اًمٌدائؾ واعمصطؾحوت  اعمحقر إول:

 .اعمؼورسمي: )اعمخورج واحلقؾ اعمنموقمي واًمقؾموئؾ وومتح اًمذائع(

إدًمي قمغم منموقمقي اًمٌدائؾ مـ اًمؽتوب واًمًـي واًمؼقاقمد  اعمحقر اًمثوين:

 .اًمنمقمقي
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 .مهقي إجيود اًمٌدائؾ اًمنمقمقي ومؼوصد اًمنميعي ذم اقمتٌورهوأ اعمحقر اًمثوًمٌ:

اًمضقاسمط اًمعومي ًمؾٌدائؾ، وأطمؽوم اًمٌدائؾ: متك جيى إجيود  اعمحقر اًمراسمع:

 اًمٌديؾ؟ ومتك يًتحى؟ ومتك يٌوح؟ ومتك يؽقن مؽروهو أو حمرمو؟

 كامذج وشمطٌقؼوت معورصة: اعمحقر اخلومس:

 اًمٌدائؾ اًمنمقمقي ذم اعمعومالت احوًمقي. 

 )اًمٌدائؾ اًمنمقمقي ذم اًمعؼقسموت )سمدائؾ اًمًجـ. 

 اًمٌدائؾ اًمنمقمقي ذم ىمضويو اعمرأة. 

 اًمٌدائؾ اًمنمقمقي ذم اًمدقمقة ووؾموئؾ اإلقمالم. 

 .اًمٌدائؾ اًمنمقمقي ذم وؾموئؾ اًمؽمومقف 

 : أهؿ اعمراضمع:صموًمثوً 

 .حمؿقد ظمزقمؾحمؿد اًمتطٌقؼ وسملم آصطالح  اًمٌديؾ اًمػؼفل .1

 .ؽمويح اعمعورصة حيقك سمًققين مصطػكاًمٌدائؾ اإلؾمالمقي عمجوٓت اًم .2

 .مذيمرة ومؼف اًمٌدائؾ اًمنمقمقي كورص اًمغومدي .3

 .أطمؽوم اًمٌدائؾ ذم اًمػؼف د. قمٌد اهلل اجلؿعي .4

 .آىمتصود اإلؾمالمل واًمؼضويو اًمػؼفقي اعمعورصة ًمؾديمتقر/ قمكم اًمًوًمقس .5

 .اًمًققـملجلالل اًمديـ  إؿمٌوه واًمـظوئر .6

 .احلـػلسمـ كجقؿ ٓ إؿمٌوه واًمـظوئر .7

 .سمـ قموؿمقرٓ مؼوصد اًمنميعي .8
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 الفصل الثالث
 دروس تطبيقية يف فقه النىازل

 

 ي:مخًدروس ومقف و

 .اًمدرس إول: طمؽؿ اًمػتقى

 .اًمدرس اًمثوين: طمقل ىموقمدة: )اًميورات شمٌقح اعمحظقرات(

 .اًمدرس اًمثوًمٌ: أثر آطمتجوج سموًمًـي اًمؽميمقي قمغم اًمـقازل اعمعورصة

 .ًقور: طمؽؿ زواج اعماًمدرس اًمراسمع

 .: همًقؾ اًمؽغم وأثره قمغم اًمصقوماًمدرس اخلومس
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 .قمـقان اًمدرس: طمؽؿ اًمػتقى

 .طمؽؿ اإلومتوء ذم إصؾ أنف مـ ومروض اًمؽػويي قمغم هذه إمي

يموكقا يػتقن اًمـوس، ومؿـفؿ اعمؽثر ذم ذًمؽ  ╚وىمد صمًٌ أن اًمصحوسمي 

 . وشموسمعقفؿ ومـ سمعدهؿواعمؼؾ، ويمذًمؽ يمون ذم اًمتوسمعلم

ڀ  ▬ىمول شمعومم:  .ومال سمد ًمؾـوس مـ قمؾامء يًلخقهنؿ، ومػتلم يًتػتقهنؿ

، ومنكام  َٓ أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصوىمول  .[43]اًمـحؾ  ♂ڀ   ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ ؾملخقا إذ مل يعؾؿقا

  «.اًمًمال لِّ ؿمػوء اًمعِ 

 .إن وضمقد اعمػتل سملم اًمـوس مطؾى ذقمل، وواضمى ديـل حمتؿ

اعمػتل يمحوضمتفؿ إمم اًمطٌقى، سمؾ أؿمد: إذ وضمقد اًمطٌقى وطموضمي اًمـوس إمم 

 .يتعؾؼ سمف طمػظ أبداهنؿ وطمقوهتؿ، أمو وضمقد اعمػتل ومقتعؾؼ سمف طمػظ أديوهنؿ وآظمرهتؿ

ومـ هـو ومنن شمـصقى اعمػتلم يدظمؾ حتً أصؾ طمػظ اًمديـ، ومؽون مـ 

ظمؾؾ،  مـ اًمقاضمٌوت اعمتعقـي قمغم مـ وٓه اهلل أمر اعمًؾؿلم: ًمقؽقن اًمديـ حمروؾموً 

 .وإمي ممـققمي مـ زًمؾ

ومر اعمػتلم: إىمومي احلؾؼوت اًمعؾؿقي، وإكشوء  ومـ اًمقؾموئؾ اعمعقـي قمغم شمقا

 .اعمدارس، وشمقًػم اًمعؾؿ اًمنمقمل واًمتػؼف ومقف

ىمول اًمًققـمل قمـد ذيمره ًمػروض اًمؽػويي: )ومـفو: شمعؾقؿ اًمطوًمٌلم، واإلومتوء، 

 .و سملم مػتقلم مًوومي اًمؼٍم(أٓ يٌؾغ م :واًمضوسمط .وٓ يؽػل ذم إىمؾقؿ مػً واطمد

وىمد يؼقل ىموئؾ: إن حتديد مًوومي ىمٍم أو كحقهو سملم اعمػتقلم أمر مًتٌعد ذم 

قمٍمكو احلورض، وذًمؽ سموًمـظر إمم اًمتؼورب احلوصؾ سملم اًمـوس سمًٌى ؾمفقًمي 
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 .آكتؼول وهقمي آشمصول: طمقٌ أصٌح اًمعومل يمام يؼول: يموًمؼريي اًمقاطمدة

 ، وذًمؽ سموًمـظر إمم اقمتٌورات قمدة، مـفو:ف ضمداً إٓ أن هذا اًمتحديد أمر متج

أن اعمػتل إىمرب أدرى اعمػتلم وأقمؾؿفؿ سموٕقمراف واًمعودات اعمحقطي سملطمقال  .1

ه مـ هذه اجلفي أومم وسموًمضٌط أطمرى  .اعمًتػتلم، ومػتقا

أن أطمقال اًمـوس ذم هذا اًمعٍم مـ ضمفي يمثرة اكشغوهلؿ سموعمؾفقوت اًمدكققيي  .2

دد مـ اعمػتلم اعمفقئلم ًمتعؾقؿ اًمـوس أمقر ديـفؿ، شمدقمق سمنحلوح إمم شمقومػم قم

كقفؿ  .يؼقؿقن سملم فمفرا

ويمؿ هل اًمٌدع واًمضالٓت اًمتل شمـشل ذم شمؾؽ اًمديور اًمـوئقي، إذا مو ظمؾً قمـ 

أهؾ اًمعؾؿ واًمػؼف، ويمؿ هق اخلػم واًمـقر اًمذي حيصؾ ويؽثر سمقضمقد محؾي اًمنميعي 

 .ودقموة اإلؾمالم

ء ًمألرض: وموحوء حتقو سمف إرض وختي وشمزدهر، إن اعمػتل سموًمـًٌي ًمؾـوس يموحو

 .وشمٌؼك إرض دون موء مقتي ٓ طمقوة ومقفو وٓ كػع

أن ضمْعؾ مًوومي اًمؼٍم ووسمطو أمر طمًـ، وىمد يمون اعمؼصقد مـف أٓ ختؾق كوطمقي  .3

 .أو ىمريي مـ مػً يرضمع اًمـوس إًمقف

قمٍمكو  صمؿ إن هذا اًمتحديد يؿؽـ آقمتامد قمؾقف ذم إزمـي احووقي، أمو ذم

احلورض ومقؿؽـ اختوذ وؾموئؾ أيمثر دىمي واكضٌوـمو، ويًتػود ذم ذًمؽ مـ قمؾؿ اإلطمصوء 

ف اعمًتؼٌؾ، يمام هق اًمشلن ذم وٌط  وإدارة اعمجتؿعوت اعمدكقي، واًمتخطقط واؾمتنما

 أجضوً أقمداد إـمٌوء سموًمـًٌي ًمعدد اًمًؽون، وأقمداد اًمؼضوة يمذًمؽ، ويـٌغل أن يـظر 

 .اًمؽمشمقىذم أقمداد اعمػتلم قمغم هذا 

 .هذا هق طمؽؿ اًمػتقى قمغم ؾمٌقؾ اإلمجول

وأمو طمؽؿ اًمػتقى قمغم وضمف اًمتػصقؾ ومنكف ممو شمتطرق إًمقف إطمؽوم اًمتؽؾقػقي 

 .اخلؿًي، وذًمؽ سمحًى مو يتصؾ سموًمػتقى مـ أطمقال وىمرائـ
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 .قمـقان اًمدرس: طمقل ىموقمدة: )اًميورات شمٌقح اعمحظقرات(

 شمتجغم أمهقي هذه اًمؼوقمدة مـ وضمقه صمالصمي:

 وسمقوكوً  ًمعظؿي هذا اًمديـ، أن ذم حترير مًلخي اًميورة شمؼريراً اًمقضمف إول: 

ًمًؿق هذه اًمنميعي وضمالًمي ىمدرهو، وذم ذًمؽ شمـٌقف قمغم صالح هذه اًمنميعي 

ويمػويتفو ذم إظمراج اًمـوس مـ وقؼ إنظؿي اًمٌنميي اًمعوـمٌي إمم ؾمعي أطمؽوم 

 .ويمامهلواًمنميعي 

 .واًمدكقو مظؾؿي مؾعقكي إٓ مو ـمؾعً قمؾقف ؿمؿس اًمرؾموًمي

ًٌِّقن قمغم  اًمقضمف اًمثوين: أن أهؾ اًمزيغ واًمػًود وأصحوب إهقاء مو زاًمقا ُيؾ

أهؾ اإلؾمالم ديـفؿ، سمؾ يـًؾخقن مـ اًمديـ يمؾف سموؾمؿ رضورة اًمقاىمع ومؼتضقوت 

عمٌدأ  ذم طمؼقؼتفو متققعاحلضورة، يمام هق طموصؾ ذم اًمدقمقة إمم وطمدة إديون، وهل 

 .قمؼدي راؾمخ، أٓ وهق وضمقب اًمؼماءة مـ اًمؽػور ومـ ديـفؿ

 أن مًلخي اًميورة اًمنمقمقي سمحوضمي إمم شملصقؾ ووٌط: إذ وىمعاًمقضمف اًمثوًمٌ: 

همؾط يمٌػم ذم ومفؿ هذه اعمًلخي قمغم وضمففو اًمنمقمل: طمقٌ شمًوهؾ يمثػم مـ اًمـوس ذم 

فو: ومـتٍ قمـ ذًمؽ ارشمؽوب حمرموت شمـزيؾ طموًمي اًميورة وشمطٌقؼفو قمغم همػم حمؾ

 .وحمظقرات ذقمقي: حتً مظؾي )اًميورات شمٌقح اعمحظقرات(

وطمصؾ شمًوهؾ آظمر ذم شمؼققد طموًمي اًميورة سمضقاسمطفو اًمنمقمقي: ومؾئـ صدق 

قمغم سمعض احلوٓت أهنو مـ سموب اًميورة إٓ أن يمثػما مـ أهؾ اًميورات دمووز 

ض اؾمؽمؾمول وشمقؾمع ذم ومعؾ طمد اًميورة واقمتدى وفمؾؿ: طمقٌ طمصؾ مـ اًمٌع

سمعض اعمحرموت دون حتػظ وٓ شمؼققد: يمام هق احلول ذم يمشػ اًمعقرات ذم 

 .اعمًتشػقوت، واسمتعوث أبـوء اعمًؾؿلم إمم سمالد اًمؽػر مـ أضمؾ اًمدراؾمي
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وطمصؾ همؾط آظمر، وذًمؽ مـ ضمفي اًمروو سموًمقاىمع: طمقٌ اؾمتًؾؿ معظؿ اًمـوس 

ًمـعؿي وقمدم زواهلو، مع أن مًلخي إمم كعؿي اًمؽمظمص، ورهمٌقا ذم اؾمتٌؼوء هذه ا

اًمؽمظمص شمعتؼم مـ إمقر اًمعوروي واًمؼضويو اًمطورئي إٓ أهنو صورت ذم يمثػم مـ 

م سمؼققد هذه  إطمقون قمـد سمعض اًمـوس ذريعي إمم اًمتخؾص واًمتػؾً مـ آًمتزا

 .اًمنميعي وإظمذ سمعزائؿ أطمؽومفو

ي اًمٌدائؾ اعمـوؾمٌي واحلقؾ وجيدر اًمتـٌقف ذم هذا اعمؼوم إمم إمهقي اًمٌوًمغي ًمؼضق

 .اعمنموقمي اًمتل شمدرأ اًمقىمقع ذم طموًمي آوطرار

 ومـ اًمتطٌقؼوت اعمعورصة ًمذًمؽ:

آؾمتغـوء سموًمؽًى احلالل وإن ىمؾ وآيمتػوء سموًمقًػم مـ وؾموئؾ احلقوة: ًمئال  .1

شمدقمق طموضمي أو رضورة إمم ـمؾى احول )اًمتؿقيؾ( قمـ ـمريؼ اًمٌـقك وذيموت 

سمدومع إمقال سمقاؾمطي اًمتؼًقط أو قمؼقد اعمراسمحي أو آؾمتثامر، اًمتل شمؼقم 

 .اًمتقرق ذم اعمعودن واًمًقورات وإؾمفؿ

واًمعجى أن سمعضو مـ اًمعؼالء إيمقوس يـلى سمـػًف قمـ آؾمتداكي مـ 

أظمريـ مو اؾمتطوع إمم ذًمؽ ؾمٌقال، إٓ أنف يؼع ـ وسمؽؾ ؾمفقًمي ـ ذم قمؼقد 

 .ذ هق سمقع ممضمؾ اًمثؿـ أو مـجؿاًمتؼًقط، مع أن سمقع اًمتؼًقط يعد مـ اًمديـ: إ

 .قمـ اجلقالشملم اعمحرم سموجلقالشملم احلالل اًمطقى آؾمتغـوء .2

( وكصف: 23وىمد صدر ذم ذًمؽ ىمرار مـ جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمجدة، سمرىمؿ: )

 .اخلامئر واجلقالشملم احلظمقذة مـ اخلـوزير ذم إهمذيي )ٓ حيؾ عمًؾؿ اؾمتعامل

ـ اًمـٌوشموت أو احلققاكوت اعمذيموة ذقمو همـقي اعمتخذة م واجلقالشملم اخلامئروذم 

 .قمـ ذًمؽ(

إمم شمزويٍ اًمشٌوب وشمقًػم اًمزواج اًمنمقمل مو أمؽـ: درء ًمؾػتـي  اعمٌودرة .3

  .اعمتقىمعي مـ شملظمػم اًمزواج وشمعًػمه
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أنشطي كوومعي شمًتغرق أوىموت اًمشٌوب وشمًتحقذ قمغم اهتامموهتؿ، وإجيود  ومتح .4

ىموت اًمشٌوب محويي هلؿ مـ اًمقىمقع ذم سمرامٍ متـققمي شمًتثؿر أوىموت اًمػراغ وـمو

 .سمراصمـ اجلريؿي وأوطمول اًمرذيؾي واًمػًود

مجعوء مطوًمٌي سموًمقىمقف مع شمؾؽ اجلؿعقوت اعمٌوريمي اًمراقمقي هلذه إمقر:  وإمي

يمؿنموع شمقًػم اًمزواج ومجعقوت حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومرايمز رقمويي اًمشٌوب 

 .وشمـؿقي اعمفورات وصؼؾ اعمٌدقملم

أنف متك أمؽـ ٕطمد وشمقن ًمف احلصقل عمطردة ذم مًلخي اًميورة: واًمؼوقمدة ا

قمغم احلالل اًمطقى ومنن طموًمتف ٓ شمعد مـ ىمٌقؾ اًميورة، سمؾ يتعلم قمؾقف ذم هذه 

 .احلوًمي أن يؼتٍم قمغم هذا احلالل ويًتغـل سمف، وٓ جيقز ًمف ارشمؽوب رء مـ احلرام
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 .قمـقان اًمدرس: أثر آطمتجوج سموًمًـي اًمؽميمقي قمغم اًمـقازل اعمعورصة

ًمٌمء مع وضمقد مؼتضقف سمقوكًو ومعؾ ا ملسو هيلع هللا ىلصف يمُ رْ يؿؽـ شمعريػ ؾمـي اًمؽمك سملهنو: شمَ 

 ٕمتف.

شمرك  وهذه اًمًـي ىمًؿ مـ أىمًوم اًمًـي اعمطفرة، وهل طمجي ذقمقي معتؼمة: إذ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ك مو شمريمف رؾمقل اهللًمؾٌمء دًمقؾ قمغم حتريؿف: ومقجى طمقـئذ شمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

ومعؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأن يؽمك  طمتك يؽقن طمجي ذـمون: أوهلام: ملسو هيلع هللا ىلصويشؽمط ذم شمرك اًمـٌل 

، وصموكقفام: أن  ملسو هيلع هللا ىلص أمر مـ إمقر مع وضمقد اًمًٌى اعمؼتيض هلذا اًمػعؾ ذم قمفده

كع ملسو هيلع هللا ىلصيؽمك   .ومعؾ هذا إمر مع اكتػوء اعمقا

 قمغم مثوًملم: وىمد يمون هلذه اًمؼوقمدة أثر ذم اًمـقازل اعمعورصة كؼتٍم مـ ذًمؽ

اؾمتعامل مؽؼمات اًمصقت ذم اعمًوضمد اًمؽٌػمة: ًمالؾمتعوكي هبو ذم  اعمثول إول:

 .كؼؾ شمؽٌػمات اإلموم وؾموئر أخػوفمف

مـ اًمقاوح أن اؾمتعامل أضمفزة كؼؾ اًمصقت وشمؽٌػمه ًمقس مؼصقدا ًمذاشمف، وإكام 

ىُمصد مـ أضمؾ يمقهنو وؾمقؾي حيصؾ هبو كؼؾ صقت اإلموم: طمقٌ إن احلمقملم 

 .مفؿ آىمتداء سموإلموم ومتوسمعتف ذم يموومي أومعول اًمصالةيؾز

ومعؾقم أن هذه إضمفزة إكام وضمدت ذم هذا اًمعٍم سمًٌى وضمقد أٓت 

اًمؽفرسموئقي اعمتطقرة، وهذه أٓت مل شمؽـ مقضمقدة أصال ذم قمٍم اًمـٌقة، مع ىمقوم 

أضمفزة اعمؼتيض هلو، وهق رضورة ؾمامع صقت اإلموم سموًمـًٌي ًمؾؿلمقملم، وموؾمتعامل 

 .قمؾقف مـ ىمٌؾ مؼدوراً  اًمصقت مل يؽـ أمراً 

ومـ هـو أمؽـ اًمؼقل أن اؾمتعامل أضمفزة اًمصقت حمؼؼ عمصؾحي ذقمقي فموهرة، 
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سمؾ إن اؾمتعامهلو يـدرج حتً ىموقمدة: مو ٓ يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف ومفق واضمى: ًمؽقهنو 

 .وؾمقؾي ٓسمد مـفو ذم متوسمعي احلمقم ًمإلموم

: مًلخي اًمتٌؾقغ ظمؾػ اإلموم، وأمو سمعد أن وضمدت وىمد يمون مـ اعمعؿقل سمف ىمديام

 .هذه اعمؽؼمات ومال طموضمي إمم اًمتٌؾقغ

وْوع اعمػورش ذوات اخلطقط ذم اعمًوضمد: ًمالؾمتعوكي هبو ذم إىمومي  اعمثول اًمثوين:

 .صػقف اعمصؾلم وشمًقيتفو

مـ اًمقاوح أن اؾمتعامل اعمػورش ذوات اخلطقط ًمقس مؼصقدا ًمذاشمف، وإكام 

قن هذه اعمػورش وؾمقؾي معقـي قمغم اؾمتؼومي اًمصػقف واقمتداهلو: ىُمصد مـ أضمؾ يم

ٌَّ قمغم اؾمتؼومي صػقف اعمصؾلم وأمر سمتًقيتفو  .طمقٌ إن اًمشورع طم

ومعؾقم أن هذا اًمـقع مـ اعمػورش إكام ؾمفؾ شمصـقعف ذم هذا اًمعٍم سمًٌى 

وضمقد أٓت اًمؽفرسموئقي اعمتطقرة، وهذه أٓت مل شمؽـ مقضمقدة ذم قمٍم اًمـٌقة 

ىمقوم اعمؼتيض هلو، وهق احلرص قمغم اؾمتؼومي اًمصػقف، ومقوع هذه اعمػورش يمون  مع

 .أمرا همػم مؼدور قمؾقف مـ ىمٌؾ

وهذا سمخالف ووع ظمقط أو طمٌؾ أو رؾمؿ ظمط قمغم أرض اعمًجد: ًمتًتؼقؿ 

 .قمؾقف أىمدام اعمصؾلم: ومنكف يمون مـ إمقر اعمقًقرة واعمؼدور قمؾقفو ذم قمفد اًمـٌقة

أو طمٌؾ أو رؾمؿ ظمط ذم صػقف اعمصؾلم يؿؽـ أن ومـ هـو ومنن ووع ظمقط 

حيؽؿ قمؾقف سملنف إطمداث واسمتداع ذم اًمديـ، وأمو ووع مػورش ذوات ظمطقط 

مصـققمي هلذا اًمغرض ومفذا مل يؽـ مؼدورا قمؾقف، ومؽون قمدم اًمؼدرة قمؾقف هق احوكع 

 .اًمذي مـع مـ ومعؾف ذم قمفد اًمـٌقة
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 :ان اًمدرس: طمؽؿ زواج اعمًقورقمـق

 .: شمصقير اعمًلخيأوًٓ 

ؿ أو  ًْ زواج اعمًقور هق: قمؼد زواج شمتـوزل ومقف اعمرأة قمـ اًمًؽـ واًمـػؼي واًمَؼ

 .سمعض مـفو، وشمرى سملن يليت اًمرضمؾ إمم دارهو ذم أي وىمً ؿموء مـ ًمقؾ أو هنور

ضملم مـ وىمد اكتنم هذا اًمـقع مـ اًمزواج ذم اًمًـقات إظمػمة ذم ومئي اعمتزو

 .اًمرضمول، وومئي اعمطؾؼوت أو إرامؾ أو اًمعقاكس مـ اًمـًوء

 .ويـتنم سمؽثرة سملم اًمـًوء اًمعومالت، واًمطٌقٌوت قمغم وضمف اخلصقص

ومقام إذا يمون اًمزوضمون مـ ـمٌؼتلم متػووشمتلم، إمو ذم اعمؽوكي  أجضوً ويـتنم 

 .ػم ذًمؽآضمتامقمقي أو آكتامء إمم ضمـًقي واطمدة أو ذم اًمؼدرة احوًمقي أو هم

 ومـ أهؿ إؾمٌوب واًمدواومع اًمتل أدت إمم وىمققمف واكتشوره مو يليت:

 .رهمٌي اًمرضمول ذم اعمتعي .1

ة أو ـمالىمفو أو طموضمتفو إمم إـمػول .2  .قمـقؾمي اعمرأ

 .قمدم رهمٌي اًمرضمول ذم حتؿؾ اعمًموًمقي أو قمدم ىمدرهتؿ قمغم ذًمؽ .3

 .همالء اعمفقر وارشمػوع شمؽوًمقػ اعمعقشي .4

 .رهمٌي اًمرضمؾ ذم اًمتغقػم .5

 .ومض اًمزوضمي إومم ومؽرة اًمتعددر .6

 .ـمؿع اًمرضمؾ ذم مول زوضمي اعمًقور .7

ومقف سمعض اعمشوهبي ًمزواج اعمًقور، وهق اًمزواج  واًمػؼفوء يذيمرون كققموً 
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ة شمعؿؾ ظمورج مـزهلو سموًمؾقؾ وشملوي  سموًمؾقؾقوت أو سموًمـفوريوت، وهق اًمزواج مـ امرأ

 .إمم مـزهلو ذم اًمـفور أو اًمعؽس

ة ذم زواج اعم  .ًقور ٓ شملوي إمم مـزل زوضمفوإٓ أن اعمرأ

 وىمد ارشمٌط زواج اعمًقور ذم اًمغوًمى سملنقاع أظمرى مـ اًمزواج:

 .يمقكف هيو )زواج ذقمل ًمؽـف همػم معؾـ( .1

 .يمقكف قمرومقو )زواج ذقمل ًمؽـف سمدون أوراق رؾمؿقي( . 2

 .طمصقًمف مـ ضمفي اًمرضمؾ قمغم ؾمٌقؾ اًمتجرسمي )مع كقي اًمطالق( . 3

رض كجد أن ًمزواج اعمًقور سمعضو مـ اعمصوًمح وسمعضو مـ وسموًمـظر إمم اًمقاىمع احلو

 .اعمػوؾمد

 ومؿـ أبرز اعمصوًمح اًمتل اىمؽمكً سمف:

 شمؼؾقؾ اًمعـقؾمي. 

 حتصقؾ اًمقًمد سموًمـًٌي ًمٌعض اًمـًوء. 

 ة سمطريؼ همػم حمرم   .حتصلم اًمرضمؾ واعمرأ

 ومـ أبرز اعمػوؾمد اًمتل اىمؽمكً سمف:

 ة وآؾمتفوكي سمشلن قمؼد اًمزواج  .إهوكي اعمرأ

  أـمػول اعمًقور ووعػ راسمطي إبقةمشؽؾي. 

 ومؼدان اعمقدة واًمًؽـ سملم اًمزوضملم. 

 .: ظمالف اًمعؾامء ذم زواج اعمًقور وؾمٌٌفصموكقوً 

ذهى سمعض اعمعورصيـ إمم سمطالن هذا اًمزواج، واًمٌعض أظمر ىمول سمصحتف، 

وسمعض همٓء اعمصححلم ذهى إمم صحتف مع اًمؽراهي: ًمؽقكف ٓ حيؼؼ مؼصقد 

 .شمنميع اًمـؽوح، وهق اًمًؽـ وآؾمتؼراروطمؽؿتف مـ  اًمشورع
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وًمق اظمتؾ ذم زواج اعمًقور رء مـ أريمون اًمـؽوح ًمقىمع مـ اًمعؾامء اإلمجوع قمغم 

سمطالكف: ومنكف متك اظمتؾ ذم قمؼد اًمـؽوح ريمـ مـ أريموكف ومنن اًمعؾامء جمؿعقن قمغم 

 .سمطالكف

الل ومـ هـو يتضح أن أهؾ اًمعؾؿ إكام اظمتؾػقا ذم صحي زواج اعمًقور ٓ ٓظمت

 .ريمـ مـ أريموكف، وإكام ٕنف ـ مع يمقكف مًتقذم إريمون ـ قمؼد وىمع ومقف إظمالل سملمر مو

وذًمؽ أن سمعض أهؾ اًمعؾؿ يعتؼم اظمتالل هذا إمر ممصمرا وىمودطمو ذم صحي 

اًمزواج، وهمٓء طمؽؿقا سمٌطالكف، إٓ أن اًمٌعض أظمر يرى أن اظمتالل هذا إمر ٓ 

 .شملثػم ًمف، وهمٓء طمؽؿقا سمصحتف

 .: مآظمذ اعمًلخيوًمثوً صم

معؼد آؾمتدٓل ًمؾحؽؿ سمصحي زواج اعمًقور أو احلؽؿ سمٌطالكف إكام هق اًمـظر 

إمم اًمؼوقمدة اًمؽؾقي، وهل: أن هذه اًمنميعي مٌـقي قمغم ضمؾى اعمصوًمح وشمؽؿقؾفو، 

 .ودرء اعمػوؾمد وشمؼؾقؾفو، واًمٌـوء قمؾقفو وآكطالق مـفو

اًمنمقمقي ىموـمٌي، وهبو دمتؿع  ومعؾقم أن هذه اًمؼوقمدة شمدور قمؾقفو إطمؽوم

 .مؼوصد اًمنميعي يموومي

 ومـ أهؿ احآظمذ اًمتل اؾمتـد إًمقفو اعمصححقن ًمزواج اعمًقور:

أنف حيؼؼ ًمؽؾ مـ اًمزوضملم يمثػما مـ اعمصوًمح اخلوصي هبام، يمام أن شمًقيغ هذا 

مـ  اًمـقع مـ اًمزواج حيؼؼ مصوًمح قمومي ًمؾؿجتؿع اإلؾمالمل، ويدرأ قمـف ؿمقئوً 

يػتح اًمٌوب ًمعالىمي ذقمقي مـضٌطي، ويقصد اًمٌوب أو يضقؼف قمغم اعمػوؾمد: طمقٌ 

 .شمؾؽ اًمعالىموت اعمشٌقهي وآشمصوٓت اعمحرمي اًمقاىمعي سملم اجلـًلم

وإكام شمتجغم وشمعرف هذه اعمصوًمح وشمؾؽ اعمػوؾمد سموًمـظر إمم إوووع اعمتػشقي ذم 

واعمقاىمع اعمتعددة هذا اًمزمون مـ آمتداد اهلوئؾ واًمتلثػم اًمعظقؿ ًمؾؼـقات اًمػضوئقي 

ئز  قمغم اًمشٌؽي اًمعوعمقي واًمصحػ واعمجالت اًمًقورة، يمؾ ذًمؽ أدى إمم إصمورة اًمغرا
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 .وإؿموقمي اًمػتـ وشمقًػم ؿملن اًمػقاطمش واًمدقمقة إمم اًمرذيؾي

إووومي إمم واىمع اعمًؾؿلم وأطمقاهلؿ ـ ممو هق مشوهد ومعؾقم ـ مـ وعػ أوارص 

د أيمثرهؿ إمم اًمتؽوومؾ واًمتقايص قمغم إظمقة سمقـفؿ وىمؾي اًمتعوون واًمتآزر، واومتؼو

 .اخلػم

 ومـ أهؿ احآظمذ اًمتل اؾمتـد إًمقفو احوكعقن ًمزواج اعمًقور:

أنف قمؼد يػيض ذم احآل سموًمـًٌي ًمؾزوضملم إمم طمصقل ىمدر يمٌػم مـ اعمػوؾمد 

 .اخلوصي هبام

إووومي إمم أن هذا اًمعؼد يػيض إمم مػوؾمد أظمرى قمومي، ومؿـ ذًمؽ: آؾمتفوكي 

ـؽوح وآؾمتخػوف سمف، وهذا ىمد يمدي سمؽثػم مـ اًمـوس إمم اًمتالقمى سمشلن قمؼد اًم

 .وآؾمتفزاء سملطمؽوم اًمنميعي وىمققدهو

 .: اًمرأي اعمختورراسمعوً 

يظفر زم أن احلؽؿ قمغم زواج اعمًقور سموًمصحي أو اًمٌطالن واىمعي حتتوج إمم ومؼف 

خيتؾػ  ظموص، شمراقمك ومقف اًمظروف اعمحقطي سموًمقاىمعي وإطمقال اعمؼؽمكي هبو، وهذا

 .مـ مؽون إمم آظمر ومـ وىمً ٔظمر، ومـ ؿمخص ٔظمر، ومـ طمول ٕظمرى

وسمـوء قمغم ذًمؽ ومال يصؾح أن ُيعطك زواج اعمًقور طمؽام واطمدا مطردا ٓ يتغػم، 

 .واهلل أقمؾؿ .وإكام طمؽؿف خيتؾػ ويتغػم سمحًى شمـزيؾف وشمطٌقؼف قمغم اًمقاىمع

وصد اًمنميعي مـ قمؼد اعمالطمظي اًمدىمقؼي ًمتحؼقؼ مؼ وهذا آظمتقور مٌـل قمغم:

اًمـؽوح، مع مراقموة أطمقال اًمـوس وطموضموهتؿ، وشمؼدير فمروف احلقوة وـمٌقعتفو ذم هذا 

  .اًمعٍم: ومنن هذا اًمديـ ىمد ضموء ًمتحؼقؼ اعمصوًمح وشمؽثػمهو، وسمـػل اعمػوؾمد وشمؼؾقؾفو
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 :قمـقان اًمدرس: همًقؾ اًمؽغم وأثره قمغم اًمصقوم

يًتطقع اإلكًون اًمعقش مـ دون يمغم، واًمٌدائؾ اعمتقومرة عمرى اًمػشؾ  ٓ

 اًمؽؾقي اعمزمـ صمالصمي:

 .زراقمي اًمؽؾقي -أ 

اًمغًقؾ اًمدمقي، وهق وخ اًمدم مـ اجلًؿ إمم ضمفوز اًمؽؾقي اًمصـوقمقي صمؿ  -ب 

إقمودشمف إمم اجلًؿ سمعد إزاًمي اًمًؿقم مـف، وهذه اًمعؿؾقي شمًتؾزم إقمطوء أدويي 

 ( ؾموقموت، وشمؽقن صمالث مرات أؾمٌققمقو.4-3متعددة، وهل شمًتغرق )

اًمغًقؾ اًمؼميتقين، وومقفو حيصؾ إدظمول وإظمراج اًمًوئؾ إمم دمقيػ اًمٌطـ  -ج 

وًمقس ذم اعمعدة، وذًمؽ مـ ظمالل أنٌقب صغػم ذم اًمٌطـ سمجوكى اًمنة، وهذا 

اًمًوئؾ مؽقن مـ احوء اًمـؼل وإمالح واعمعودن مع إووومي اًمًؽر سمـًى 

( ًمؽم طمًى طمجؿ اجلًؿ، وشمتؽرر هذه اًمعؿؾقي 3-1متػووشمي، وشمؽماوح يمؿقتف )

 .( مرات يقمقو، وهذه هل اًمطريؼي اًمقدويي4-5)

وأمو اًمطريؼي أًمقي ومتعتؿد قمغم اؾمتخدام ضمفوز يؼقم سمقوع اًمًوئؾ اًمـؼل 

( ؾموقموت أثـوء اًمـقم ومؼط مع 9-7وؾمحى اًمًوئؾ اعمحؿؾ سموًمًؿقم عمدة شمؽماح )

 .سمؼوء اعمريض ذم اًمنير

ًمـو أن قمؿؾقي اًمغًقؾ مـ اًمعالج اًمذي ٓسمد مـف أثـوء اًمصقم ومفل  وهبذا يتٌلم

رضوريي ًمؾؿريض، ويصعى إضمراؤهو ذم اًمؾقؾ سمصقرة مًتؿرة، ومتك صمًٌ أن 

إضمراء قمؿؾقي اًمغًقؾ رضوري ذم هنور رمضون صمًٌ أن اعمريض مـ اًمـوطمقي اًمنمقمقي 

 ، وهل: معذور ذم يمؾ إطمؽوم اًمنمقمقي اعمؽمشمٌي قمغم إضمراء قمؿؾقي اًمغًقؾ
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  .ضمقاز اًمػطر أو اؾمتحٌوسمف أو وضمقسمف -

 .وشمعؾؼ اًمؼضوء سمذمتف أو اًمػديي -

 وعمعرومي إطمؽوم اًمنمقمقي اعمتعؾؼي سموًمصقم، اعمؽمشمٌي قمغم قمؿؾقي همًقؾ اًمؽغم ٓسمد 

وهذا  : قمؿؾقي اًمغًقؾ ويتعرف قمغم يمقػقتفو ذم اًمقاىمع،ًمؾػؼقف أن يتصقر أوًٓ 

 .معفؿ ذم هذا اعمجول اًمتصقر إكام يمظمذ مـ إـمٌوء ومـ يعؿؾ

: أن جيقى قمغم إؾمئؾي اًمتوًمقي طمتك يٌـل ىمقًمف سمصحي اًمصقم أو وقمغم اًمػؼقف صموكقوً 

 ومًوده قمغم اقمتٌورات واوحي متػؼي ومقام سمقـفو، وإًمقؽ هذه إؾمئؾي:

 هؾ اعمؼصقد سموًمصقم معـك معؼقل أو هق قمٌودة همػم معؼقًمي اعمعـك؟  .1

هبو صمالصمي: إيمؾ واًمنمب واجلامع وسمقون ذًمؽ: أن مػًدات اًمصقم اعمـطقق  

ومفؾ يتعلم آىمتصور قمغم اعمـطقق سمف أو يؿؽـ إحلوق أؿمقوء مًؽقت قمـفو 

 وىمقوؾمفو قمغم هذا اعمـطقق؟

 صمؿ مو هق اعمعـك اجلومع اعممصمر ذم هذا اإلحلوق؟ .2

 وهؾ هذا اعمعـك اجلومع متحؼؼ ذم همًقؾ اًمؽغم أو ٓ؟ .3

اجلًؿ ومؼط أو سمام يدظمؾ إًمقف وخيرج وهؾ اًمعؼمة ذم إومًود اًمصقم سمام يدظمؾ إمم  .4

 مـف )يموًمؼلء واحلجومي( ؟

 وهؾ يمصمر ذم ذًمؽ يمقكف يدظمؾ إمم اجلًؿ مـ مـػذ معتود أو همػم معتود؟ .5

وهؾ ظمروج اًمدم مـ اجلًؿ صمؿ دظمقًمف إًمقف يعد سمذاشمف مػطرا أو يعد مػطرا ٕنف  .6

 يدظمؾ معف رء مـ اًمدواء؟

اًمتداوي أو اعممصمر إكام هق  وهؾ يمصمر ذم إومًود اًمصقم طمصقل ذًمؽ قمغم وضمف .7

 طمصقل ذًمؽ قمغم وضمف اًمتغذيي؟

 



 

79 

وهؾ يمصمر ذم ذًمؽ وىمققمف قمغم وضمف آظمتقور دون اوطرار أو إمر ذم ذًمؽ  .8

 ؾمقاء، ومال ومرق ومقف سملم آظمتقور وآوطرار؟

وهؾ احلجومي شمػًد اًمصقم؟ وهؾ يصح ىمقوس قمؿؾقي همًقؾ اًمؽغم قمغم  .9

 ًمؾدم مـ اجلًؿ؟ احلجومي سمجومع أن يمال مـفام ومقف إظمراج

هؾ اعمريض اًمذي دمرى ًمف قمؿؾقي اًمغًقؾ يؾزم أثـوء اًمعؿؾقي أو ىمٌؾفو أو سمعدهو  .10

 سمتـوول رء مـ إدويي وسمعض مـ إـمعؿي؟

صمؿ إن اًمػؼقف يٌـل طمؽؿف قمغم ىمقل  ،واجلقاب قمغم ذًمؽ إكام يمظمذ مـ اًمطٌقى

 .اًمطٌقى

ٕضمؾ قمؿؾقي  ومنذا يمون اجلقاب كعؿ ومقحؽؿ إذ ذاك سمػًود اًمصقم، ًمؽـ ٓ

اًمغًقؾ ذاهتو، وإكام ٕضمؾ مو يصحى قمؿؾقي اًمغًقؾ ويؽمشمى قمؾقفو مـ أؿمقوء شمػًد 

  .اًمصقم وشمٌطؾف، وذًمؽؿ هق شمـوول رء مـ إدويي أو إـمعؿي

ومعـك ذًمؽ: أن صقم اعمريض اًمذي أضمريً ًمف قمؿؾقي اًمغًقؾ صقم وموؾمد، 

ًمقاضمى قمؾقف إمو اًمؼضوء إن وٓ يؾزمف صقم ذًمؽ اًمققم أو اإلمًوك ذم سمؼقتف، وإكام ا

 .يمون ىمودرا قمغم اًمصقم، أو يـتؼؾ إمم اًمػديي إن يمون قموضمزا قمـ اًمصقم

ومتك صمًٌ أن هذا اعمريض ٓ يؿؽـف اًمصقم ٕضمؾ هذه اعمػطرات اًمتل يضطر  .11

إمم شمـووهلو ومقـظر ذم مرض اًمػشؾ اًمؽؾقي: هؾ يعد مـ إمراض اعمزمـي اًمتل 

 ٓ يرضمك اًمؼمء مـفو؟

 .هذا اًمًمال أمر يؼرره إـمٌوء واجلقاب قمغم

ومؿتك ىمرر إـمٌوء أن هذا اعمرض مـ إمراض اعمزمـي: ٕن صوطمٌف مضطر 

سمصقرة دائؿي إمم اإلومطور ذم هنور رمضون سمتـوول رء مـ إدويي وإـمعؿي: ومنن 

 .مريض اًمػشؾ اًمؽؾقي هبذا اًمتؼرير همػم مطقؼ ًمؾصقم أبد اًمدهر
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ؼضوء، وإكام يـتؼؾ إمم اًمػديي، وهل إـمعوم مًؽلم وهبذا اًمـظر ومال جمول ًمديف ًمؾ

ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ   ▬قمـ يمؾ يقم مـ رمضون، يمام ىمول ؾمٌحوكف: 

 .[184]اًمٌؼرة  ♂ڎ
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 اخلامتة
 

 اًمـتوئٍ واًمتقصقوت:

اًمطريؼي اعمثغم ًمتػعقؾ ومؼف اًمـقازل ذم اعمـوهٍ اًمتعؾقؿقي يؿؽـ سمقوهنو مـ وضمقه  -أ

 قمدة:

ات ضمديدة شمـطؾؼ مـ صمقاسمً اًمنمع وشمتؿشك مع اًمقضمف إول: إكشوء مؼرر

 .روح اًمعٍم وشمٌعٌ احلقوة ذم روح إمي

اًمقضمف اًمثوين: اًمتجديد واًمتطقير ًمؾؿؼررات اًمؼوئؿي سمام حيؼؼ اًمتػوقمؾ مع 

متطؾٌوت اًمعٍم وطموضموت إمي، وهذا يتلتك سموًمعـويي اًمػوئؼي سمنقمودة صقوهمي 

اعمػردات اعمـدرضمي حتً يمؾ مؼرر،  إهداف مع آظمتقور احلًـ ًمؾجديد اًمـوومع مـ

 .وشمعزيز ذًمؽ سمؿراضمع شمػصقؾقي، شمًتققمى ـ سمدىمي ـ هذه اعمػردات

ٌُّ اًمػؼف اًمـقاززم ذم اعمـوهٍ اًمتعؾقؿقياًمقضمف اًمثوًمٌ:  : سمحقٌ جيري هذا اًمػؽر سم

ضمريون اًمدم ذم اجلًؿ وهيون اًمروح ذم اجلًد، وهذا إكام يتحؼؼ سملن يتغؾغؾ ومؼف 

طٌقؼو ذم يموومي اعمؼررات اًمدراؾمقي جلؿقع اًمتخصصوت دون اًمـقازل شملصقال وشم

 .اؾمتثـوء

صمؿ إن حتؼقؼ هذا اًمقضمف واًمذي يؾقف مـوط سموٕؾموشمذة اًمؼوئؿلم سمؿًموًمقي 

اًمتدريس وذف اًمؽمسمقي واًمتعؾقؿ: ومفذه اًمػئي اًمؽريؿي هل اعمخوـمٌي سموًمدرضمي إومم 

ؿقد اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي وقمؾقفو اًمعىء إيمؼم ذم حتصقؾ هذا اعمطؾى اًمعزيز، ومفؿ قم

 .وىمطى رطموهو

اًمقضمف اًمراسمع: اعمعوجلي احلًـي عمًوئؾ اًمـقازل مـ ىمٌؾ اعمدرؾملم، وذًمؽ سملن 

شمتًؿ هذه اعمعوجلي سموًمتلصقؾ اًمعؾؿل اًمراؾمخ واًمتػصقؾ اعمـفجل اًمقاوح، وشمتًومك 
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 .قمـ آؾمتعجول واشمٌوع إهقاء

ومقي ًمؾؿشوريع اًمٌحثقي  اًمقضمف اخلومس: اًمتخطقط اعمٌؽر واًمـظرة آؾمتنما

ًمطالب اًمدراؾموت اًمعؾقو: سمحقٌ شمطرح ًمؾطؾٌي اًمـوهبلم مؼؽمطموت مدروؾمي وومؼ 

سمرامٍ مرؾمقمي: ومتتؽقن ًمديـو قمـدئذ مـظقموت قمؾؿقي متؽومؾي ومعؾؿي ومؼفقي 

 .ؿمومؾي

ومال يصؾح أن يعقش ـمؾٌي اًمدراؾموت اًمعؾقو ذم طموًمي فموهرة مـ اًمتخٌط 

ئقي ذم شمًجقؾ اعمقوققموت واظم تقور إبحوث، ومفذه ومقى ٓ شمؾقؼ سملوزم واًمعشقا

 .اًمرأي اًمرؿمقد واًمػؽر اًمًديد، ويمؿ طمصؾ هبو مـ إووقمي ًمألزمون وإهدار ًمؾجفقد

 إهداف اًمعومي ًمؾؿؼررات اعمتعؾؼي سمػؼف اًمـقازل يؿؽـ شمؾخقصفو ذم أيت: -ب

إسمراز مؽوكي اًمنميعي اإلؾمالمقي وظمؾقدهو، واًمتـقيف سمؿـزًمي اًمػؼف اإلؾمالمل  .1

 .اعمرشمٌطي سمف ذم مقايمٌي اعمًتجدات واًمعؾقم

 .شمـؿقي اعمؾؽي اًمػؼفقي ًمدى اًمطوًمى وإيمًوسمف مفورات ذم اًمتعومؾ مع اعمتغػمات .2

أن يطؾع اًمطوًمى ويتعرف قمغم إطمؽوم اًمنمقمقي اعمتعؾؼي سملهؿ اًمـقازل  .3

 .اعمعورصة

هذا مو يّن اهلل شمدويـف، وهق ـ ؾمٌحوكف ـ اعمقومؼ ًمؽؾ ظمػم، واحلؿد هلل أوٓ 

 .ا، وصغم اهلل قمغم ؾمقدكو وكٌقـو حمؿد وقمغم آخف وصحٌف أمجعلموآظمر
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 املصادر واملراجع
 

o ( ت قمٌد اًمرطمقؿ حمؿقد ط538أؾموس اًمٌالهمي ًمؾزخمنمي )مطٌعي أوٓد  1ـه

 ـه 1372أوروموكد 

o م1987د. طمؾؿل اًمقيمقؾ ود. حمؿد أملم اعمػتل،  أؾمس سمـوء اعمـوهٍ وشمـظقامهتو. 

o ًمح قمٌد اًمعزيز، )اجلزء اًمثوين( اًمطٌعي اًمعوذة، اًمؽمسمقي وـمرق اًمتدريس د. صو

 .دار اعمعورف سمؿٍم

o  ،اًمؽمسمقي وـمرق اًمتدريس د. صوًمح قمٌد اًمعزيز، )اجلزء اًمثوًمٌ( اًمطٌعي اًمًوسمعي

 .دار اعمعورف سمؿٍم

o ( قمـويي قمٌد اهلل يامين  852اًمتؾخقص احلٌػم ٓسمـ طمجر )ـه دار  1384ـه

 .اعمعرومي سمػموت

o  ـه( ت حمؿد اًمزطمقكم وكزيف محود مريمز 972ػتقطمل )ذح اًمؽقيمى اعمـػم ًمؾ

 .اًمٌحٌ اًمعؾؿل سمجومعي أم اًمؼرى سمؿؽي اعمؽرمي

o  ( دار صودر سمػموت711ًمًون اًمعرب ٓسمـ مـظقر )ـه. 

o  ( ت زهػم ؾمؾطون ط395جمؿؾ اًمؾغي ٓسمـ ومورس )ممؾمًي اًمرؾموًمي  1ـه

 ـه  1404

o  ( اعمًؿك: اعمختٍم ذم أصقل ا 803خمتٍم اسمـ اًمؾحوم )حمؿد سمؼو  .ًمػؼف ت دـه

 .ـه 1400مريمز اًمٌحٌ اًمعؾؿل سمجومعي اعمؾؽ قمٌد اًمعزيز يمؾقي اًمنميعي 

o  ( اعمؽتٌي اًمعؾؿقي 770اعمصٌوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽٌػم ًمؾػققمل )ـه

 .سمػموت

o  ( ت د 794اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد ًمؾزريمٌم )وئؼ، مصقرة قمـ اًمطٌعي شمقًػم وم .ـه

 .ـه1402إومم 


