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اٌشثب 

 اٌّحٛس األٚي حم١مخ اٌشثب ٚ حىّٗ

 رؼش٠ف اٌشثب

ثَةذْة }: لبي هللا رؼبٌٝ. ٘ٛ اٌض٠بدح: اٌشثب فٟ اٌٍغخ سَة َٚة دْة  ْ٘ةزَةضَّز باَة ا َّة ٌْة ٍَة١ْةَٙةب ا ٌْةَٕةب ػَة ْٔةضَة ا  َة  5:اٌحج.{فَةئِةرَة

خٍة }: ٚلبي رؼبٌٝ َِّز ْٓة  ُة ِِة ثَٝة  َٟة  َةسْة ِ٘ة خٌة  َِّز
َْة  ُة ْْة رَةىُةٛ  سثٝ فالْ ػٍٝ فالْ، ”: ،  ٞ  وثش ػذداً ٠مبي92:إٌحً{ َة

 “إرا صاد ػ١ٍٗ

 ٚ طً اٌشثب اٌض٠بدح، إِب فٟ ٔفظ اٌشٟا ٚإِب ِمبثٍٗ وذسُ٘ ثذس١ّ٘ٓ،

عٛاا وبٔذ اٌض٠بدح ثغجت سثب إٌغ١ئخ  ٚ سثب اٌفؼً .٘ٛ اٌض٠بدح فٟ  ش١با ِخظٛطخ: ٚاٌشثب فٟ اٌششع

ٚ ػشفذ اٌثبٟٔ "  ٚ اٌض٠بدح فٟ لذس اٌذ٠ٓ ِمبثً األجً , ث١غ ِبي سثٛٞ:" ٚ ػشفذ اٌّبٌى١خ األٚي ثأٔٗ

أظش رفظ١ً اٌمٛي ف١ّٙب فٟ اٌّحٛس  )".  اعزجذاي شٟا سثٛٞ ثجٕغٗ ِزفبػال"  ٞ سثب اٌفؼً ثأٔٗ 

 (اٌثبٌث ا٢رٟ رح١ٍٍٗ

 حزس ِٕٗ اٌششع ٚ جؼٍٗ حشاِب لشآٔب ٚ عٕخ ٚإجّبػب: حىّٗ 

 :فّٓ اٌمشآْ

ٌِةهَة }: ـ لبي هللا رؼب1ٌٝ  َّةظِّ رَة ٌْة َٓة ا ِِة ُْة  ١ْةطَةب ُة اٌشَّز جَّزطُٗة َُة اٌَّززِةٞ ٠َةزَةخَة ب ٠َةمُٛة َّة َْة إِةالَّز وَة ٛ ُِة ثب ال ٠َةمُٛة َْة اٌشِّ ٍُٛة َٓة ٠َةأْةوُة ٠ اٌَّززِة

ب  َِة ُة  َٗة َٝة فٍَة ْٔةزَٙة ِٗة فَةب ثِّ ْٓة سَة ِِة ظَةخٌة  ػِة ْٛة َِة ُٖة  باَة ْٓة جَة َّة ثب فَة ََة اٌشِّ شَّز حَة َٚة ٌْةجَة١ْةغَة  ُة ا ًَّز هللاَّز َٚة َةحَة ثب  ًُة اٌشِّ ثْة ِِة ٌْةجَة١ْةغُة  ب ا َّة َّز اْة إِٔة ُْة لَةبٌُٛة ُة َّٙز ثِةأَٔة

َْة  بٌِةذُةٚ ُْة فِة١َٙةب  َة بةُة إٌَّزبسِة ُ٘ة حَة طْة
ٌَةئِةهَة  َة بدَة فَةأُٚة ْٓة ػَة َِة َٚة ِة  َٝة هللاَّز ُٖة إٌِة شُة ِْة َٚة َة ٍَةفَة   275: اٌجمشح.{عَة

ٍُة }: ـ ٚلبي عجحبٔٗ ٚرؼب2ٌٝ فَّزبسٍة  َة ِة١ ًَّز وَة تُّب وُة ُة ال ٠ُةحِة هللاَّز َٚة لَةبدِة  ذَة ثِٟة اٌظَّز ٠ُةشْة َٚة ثب  ُة اٌشِّ كُة هللاَّز حَة ّْة  276:اٌجمشح{٠َة

اْة }: ـ ٚلبي ػض ٚج3ً ٍُٛة ُْة رَةفْةؼَة ْْة ٌَة ، فَةئِة َٓة ِٕة١ ِِة ؤْة ُِة ُْة  ْٕةزُة ْْة وُة ثب إِة َٓة اٌشِّ ِِة َٟة  ب ثَةمِة َِة ٚاْة  سُة رَة َٚة َة  اْة هللاَّز اْة ارَّزمُٛة ُٕٛة َِة َٓة آ ٠ ٠َةب  َة٠ُّبَٙةب اٌَّززِة

َْة  ٛ ُّة ٍَة ال رُةظْة َٚة َْة  ٛ ُّة ٍِة ُْة ال رَةظْة اٌِةىُة َٛة ِْة ٚطُة  َة ُْة سُة ُة َةىُة ُْة فٍَة ْْة رُةجْةزُة إِة َٚة ِٗة  عُةٌِٛة سَة َٚة ِة  َٓة هللاَّز ِِة ةٍة  شْة اْة ثِةحَة ُٔٛة رَة
 279-278:اٌمشح.{فَةأْة
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َْة }: ٚلبي ػض ٚجً ٠ذُةٚ بحٍة رُةشِة وَة ْٓة صَة ِِة ُْة  ب آرَة١ْةزُة َِة َٚة ِة  ْٕةذَة هللاَّز  ػِة
اْة ثُٛة ايِة إٌَّزبطِة فَةال ٠َةشْة َٛة ِْة اْة فِٟة  َة َٛة ثُة ثبً ٌِة١َةشْة ْٓة سِة ِِة ُْة  ب آرَة١ْةزُة َِة َٚة

َْة  فُٛة ؼِة ُّةؼْة ٌْة ُُة ا ٌَةئِةهَة ُ٘ة ِة فَةأُٚة َٗة هللاَّز جْة  {َٚة

 :ٚ ِٓ اٌغٕخ

آوً اٌشثب، ِٚٛوٍٗ، ٚوبرجٗ، : ٌؼٓ سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة”: ػٓ جبثش سػٟ هللا ػٕٗ لبي

 ُ٘ عٛاا”: ، ٚلبي“ٚشب٘ذ٠ٗ

٠ب : لبٌٛا“ اجزٕجٛا اٌغجغ اٌّٛثمبد”: ٚػٓ  ثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة لبي

َ هللا إال ثبٌحك، ٚ وً اٌشثب، ٚ وً ”: سعٛي هللا، ِٚب ٘ٓ؟ لبي اٌششن، ٚاٌغحش، ٚلزً إٌفظ اٌزٟ حشّة

حف، ٚلزف اٌّحظٕبد اٌغبفالد اٌّؤِٕبد ٌّٟة ٠َٛ اٌضّة  .“ِبي ا١ٌز١ُ، ٚاٌزّٛة

ِب  حذ  وثش ِٓ اٌشثب إال وبْ ”: ٚػٓ اثٓ ِغؼٛد سػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة  ٔٗ لبي

 .“ػبلجخ  ِشٖ إٌٝ لٍخ

 ال ”: عّؼذ سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة فٟ حجخ اٌٛداع ٠مٛي: ٚػٓ عٍّبْ ثٓ ػّشٚ ػٓ  ث١ٗ لبي

 إْ وً سثب ِٓ سثب اٌجب١ٍ٘خ ِٛػٛع، ٌىُ س ٚط  ِٛاٌىُ ال رَةظٍّْٛ ٚال رُةظٍّْٛ،

اٌز٘ت ثبٌز٘ت، ”: لبي سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة: ـ ٚػٓ  ثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ سػٟ هللا ػٕٗ لبي3

ٚاٌفؼخ ثبٌفؼخ، ٚاٌجش ثبٌجش، ٚاٌشؼ١ش ثبٌشؼ١ش، ٚاٌزّش ثبٌزّش، ٚاٌٍّح ثبٌٍّح، ِثالً ثّثً، ٠ذاً ث١ذ، فّٓ 

 .“صاد  ٚ اعزضاد فمذ  سثٝ، ا٢ ز ٚاٌّؼطٟ ف١ٗ عٛاا

ال رج١ؼٛا اٌذ٠ٕبس ”: ٚػٓ ػثّبْ ثٓ ػفبْ سػٟ هللا ػٕٗ  ْ سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة لبي

 .“ثبٌذ٠ٕبس٠ٓ، ٚال اٌذّةسُ٘ ثبٌذّةس١ّ٘ٓ

اٌز٘ت ثبٌز٘ت، ”: لبي سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة: ٚػٓ ػجبدح ثٓ اٌظبِذ سػٟ هللا ػٕٗ لبي

ٚاٌفؼخ ثبٌفؼخ، ٚاٌجش ثبٌجش، ٚاٌشؼ١ش ثبٌشؼ١ش، ٚاٌزّش ثبٌزّش، ٚاٌٍّح ثبٌٍّح، ِثالً ثّثً، عٛاا 

 ثغٛاا، ٠ذاً ث١ذ، فئرا ا زٍفذ ٘زٖ األطٕبف فج١ؼٛا و١ف شئزُ، إرا وبْ ٠ذاً ث١ذ
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، ٚ٘ٛ : ٚػٓ  ثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ لبي وٕب ٔشصق رّش اٌجّغ ػٍٝ ػٙذ سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة

ْٟة ”: اٌخٍؾ ِٓ اٌزّش، فىٕب ٔج١غ طبػ١ٓ ثظبع، فجٍغ رٌه سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة فمبي ال طبػَة

ْٟة حٕطخ ثظبع، ٚال دسُ٘ ثذس١ّ٘ٓ  .رّش ثظبع، ٚال طبػَة

  

 ِٚٓ اإلجّبع

 ح١ث اجّغ ػٍّبا اإلعالَ فٟ وً اٌؼظٛس ػٍٝ رحش٠ُ سثب اٌجب١ٍ٘خ اٌّزوٛس فٟ اٌمشآْ ٚ ٘ٛ سثب 

 إٌغئ١خ  ٚ سثب اٌمشع

ٚ جّغ اٌؼٍّبا وزٌه ػٍٝ  ٔٗ ال ٠جٛص ث١غ اٌشثٛٞ ثجٕغٗ ٚ حذّ٘ب ِؤجً، ٚػٍٝ  ٔٗ ال ٠جٛص اٌزفبػً 

– إرا ث١غ ثجٕغٗ حبالً وبٌز٘ت ثبٌز٘ت، ٚ جّؼٛا ػٍٝ  ٔٗ ال ٠جٛص اٌزفشق لجً اٌزمبثغ إرا ثبػٗ ثجٕغٗ 

 ٚ ثغ١ش جٕغٗ ِّب ٠شبسوٗ فٟ اٌؼٍخ وبٌز٘ت ثبٌفؼخ ٚاٌحٕطخ – وبٌز٘ت ثبٌز٘ت،  ٚ اٌزّش ثبٌزّش 

 .“ٚ٘ٛ ِحشَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ ٚاإلجّبع”: فٟ حىُ اٌشثب– سحّٗ هللا – ٚلبي اإلِبَ اثٓ لذاِخ . ثبٌشؼ١ش

بً ثأٔٗ اٌّزؼبسف ث١ُٕٙ ٚ  جزذ  دٌخ .ٚوبْ اثٓ ػجبط سػٟ هللا ػّٕٙب ال ٠حشَ إال سثب إٌغ١ئخ ِحزجّة

 سجٛػٗ ػٓ لٌٛٗ سػٟ هللا ػٕٗ ٚأؼّبِٗ إٌٝ اٌظحبثخ فٟ رحش٠ُ سثب اٌفؼً، ٚسثب إٌغ١ئخ ج١ّؼبً 

  ػشاس اٌشثب االلزظبد٠خ ٚ االجزّبػ١خ: اٌّحٛس اٌثبٟٔ

ٍُة  ): أطاللب ِٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ فَّزبسٍة  َة ِة١ ًَّز وَة تُّب وُة ُة ال ٠ُةحِة هللاَّز َٚة لَةبدِة  ذَة ثِٟة اٌظَّز ٠ُةشْة َٚة ثب  ُة اٌشِّ كُة هللاَّز حَة ّْة  276:اٌجمشح{٠َة

 .“ِب  حذ  وثش ِٓ اٌشثب إال وبْ ػبلجخ  ِشٖ إٌٝ لٍخ”: " ٚ لٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ 

  شجٗ " إرا ظٙش اٌشثب ٚ اٌضٔب فٟ لش٠خ فمذ  حٍٛا ثأٔفغُٙ ػزاة هللا: ٚ لٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ 

 .اٌحبوُ فٟ ِغزذسوٗ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ػجبط 

 ٚاعزمشاا ٌٛالغ إٌبط فٟ ِؼبِالرُٙ اٌّب١ٌخ اٌشث٠ٛخ ٠ّىٓ رٍخ١ض  ػشاس اٌشثب ف١ّب ٠ٍٟ

  ػشاس اٌشثب فٟ اٌجبٔت االلزظبدٞ.1
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o  ٚ  ِغبّ٘زٗ فٟ اٌزؼخُ ِٓ ح١ث إْ إػبفخ اٌفٛائذ ػٍٝ رىٍفخ األطٛي

رىٍفخ  اٌجؼبػخ  ٠زشرت ػٕٙب اسرفبع األعؼبس ٚ رذٟٔ اٌمٛح اٌششائ١خ ػٕذ ػبِخ إٌبط ِّب ٠ؤدٞ 

 إٌٝ اٌزؼخُ

o  ٚ  عجت ِٓ  عجبة اٌجطبٌخ غ١ش اٌّجبششح ٌؼذَ اعزثّبس اٌذائ١ٕٓ  ِٛاٌُٙ فٟ اٌّشبس٠غ اٌظٕبػ١خ

 اٌضساػ١خ  ٚ اٌزجبس٠خ ٚ إ٠ذاػٙب فٟ اٌجٕٛن ِمبثً فبئذح سث٠ٛخ

o  ٚ رٛج١ٗ االلزظبد ثؼغ جٛأجٗ ٚجٙخ ِٕحشفخ وٕٛادٞ اٌمّبس ٚ اٌفجٛس ١ٌشد اٌفبئذح اٌشث٠ٛخ

 ٠شثح  وثش ِّب الزشع

o  إفالط  وثش اٌّذ١ٕ٠ٓ  ٚ إر١بُٔٙ ثح١ً غ١ش ِششٚػخ ِخٍخ ثبٌٕظبَ االلزظبدٞ ف١حبي رؼزس عذاد

 اٌفٛائذ ٚ األلغبؽ

o ِغبّ٘زٗ فٟ اإلعشاف ٚ اٌّغبِشح ِّب ٠ٕزج ػٕٗ ف١ّب ثؼذ ػؼف اٌمذسح اٌششائ١خ 

o جؼً اٌّبي ِزذاٚال فٟ وث١ش ِٓ األح١بْ ث١ٓ فئخ  بطخ ِٓ اٌّجزّغ 

  ػشاس اٌشثب فٟ اٌجبٔت االجزّبػٟ ٚ األ اللٟ. 2

o  (...ثغغ- حمذ – وشا١٘خ  )فمذاْ اٌزآٌف ٚ حظٛي اٌغٍٛوبد اٌغٍج١خ ث١ٓ  فشاد اٌّجزّغ 

o  ٓ(ػذَ ِغبػذح  حذ غ١شٖ الِىب١ٔخ حظٛي رٌه ػٓ ؽش٠ك اٌشثب )اعزغالي حبجخ اٌّحزبج١ 

o ٜٛرؼط١ً ِؼبٟٔ اٌفؼ١ٍخ ٚ اٌزؼبْٚ ػٍٝ اٌجش ٚ اٌزم 

o ٠ؤدٞ رٌه إٌٝ  ًٍ فٟ اٌشٚاثؾ ٚ اٌظالد اٌؼبئ١ٍخ , أمطبع اٌّؼشٚف ث١ٓ إٌبط ِٓ اٌمشع ٚ

 ٚ االجزّبػ١خ

o ٌٗٛاػزجبس اٌّشاثٟ ِحبسثب هلل ٚ سع 

o  ِب  حذ  وثش ِٓ اٌشثب إال وبْ ػبلجخ  ِشٖ إٌٝ لٍخ”اٌشثب ِٛجت ٌٍؼمٛثبد ٚ ِحك اٌجشوبد" 

  

 أنواع الربا: المحور الثالث 

  :اٌشثبٔٛػبْ

  . سثب اٌفؼً، ٚسثب إٌغ١ئخ 
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 اعزجذاي شٟا سثٛٞ ثجٕغٗ ِزفبػال  : سثب اٌفؼً:  ٚالً 

  . (ِمزبد ٚ ِذ ش ػزذ اٌّبٌى١خ )  ٞ اٌض٠بدح فٟ  حذ اٌجذ١ٌٓ اٌّزفم١ٓ جٕغبً ِّب وبْ  ّٕبً  ٚ ِطؼِٛبً  

  ٚ ث١غ لٕطبس ِٓ لّح ج١ذ ثمٕطبس ٚ ٔظف ِٓ لّح سدٞا  .ث١غ و١ٍٛ ِٓ اٌز٘ت ثى٠ٍٛ١ٓ حبػشاً : ِثبٌٗ

٠ٚشًّ سثب اٌفؼً اٌز٘ت ٚ اٌفؼخ  ٚ اٌجش ٚ اٌشؼ١ش ٚ اٌزّش ٚ اٌٍّح . حبػشا ف١حشَ اٌزفبػً ف١ّٙب 

اٌز٘ت ”: لبي سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة: ٔظب ٌحذ٠ث  ثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ سػٟ هللا ػٕٗ لبي

ثبٌز٘ت، ٚاٌفؼخ ثبٌفؼخ، ٚاٌجش ثبٌجش، ٚاٌشؼ١ش ثبٌشؼ١ش، ٚاٌزّش ثبٌزّش، ٚاٌٍّح ثبٌٍّح، ِثالً ثّثً، ٠ذاً 

ٚ ٠شٜ اٌؼٍّبا  ْ ػٍخ سثب اٌفؼً فٟ “  ث١ذ، فّٓ صاد  ٚ اعزضاد فمذ  سثٝ، ا٢ ز ٚاٌّؼطٟ ف١ٗ عٛاا

اٌز٘ت ٚ اٌفؼخ اٌث١ّٕخ  ٞ وّٛٔٙب ٔمذ٠ٓ ٚ ِب فٟ حىّّٙب ِٓ األٚساق اٌّب١ٌخ إٌمذ٠خ  ِب األطٕبف 

األسثؼخ األ شٜ فؼٍزٙب ػٕذ اٌّبٌى١خ االلز١بد ٚ االد بس ف١مبط ػٍٝ األؽؼّخ األسثؼخ اٌّزوٛسح فٟ 

 ِب إرا ا زٍفذ . اٌحذ٠ث فؼٕذُ٘ وً ؽؼبَ ٠مزبد ٚ ٠ذ ش ال ٠جٛص اٌزفبػً ف١ٗ إْ وبْ ِٓ جٕغٗ 

األجٕبط ف١جٛص اٌزفبػً ف١ٙب ثششؽ إٌّبجضح  ٞ وْٛ اٌؼٛػ١ٓ ِؼج١ٍٓ  ٌحذ٠ث ػجبدح ثٓ اٌظبِذ 

اٌز٘ت ثبٌز٘ت، ٚاٌفؼخ ثبٌفؼخ، ٚاٌجش ”: لبي سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة: سػٟ هللا ػٕٗ لبي

ثبٌجش، ٚاٌشؼ١ش ثبٌشؼ١ش، ٚاٌزّش ثبٌزّش، ٚاٌٍّح ثبٌٍّح، ِثالً ثّثً، عٛاا ثغٛاا، ٠ذاً ث١ذ، فئرا ا زٍفذ 

ف١جٛص ث١غ و١ٍٛغشاَ ر٘ت ثخّغّبئخ و١ٍٛغشاَ فؼخ " ٘زٖ األطٕبف فج١ؼٛا و١ف شئزُ، إرا وبْ ٠ذاً 

 ثششؽ إٌّبجضح  ٚ ٠جٛص ث١غ و١ٍٛغشاَ  سص ثى١ٍٛغشا١ِٓ لّح ثششؽ إٌّبجضح

  :سثب إٌغ١ئخ:  ب١ٔبً 

ٚ ٠ظٙش ِٓ اٌزؼش٠ف  ْ سثب إٌغ١ئخ ٠ىْٛ "  ٚ اٌض٠بدح فٟ لذس اٌذ٠ٓ ِمبثً األجً , ث١غ ِبي سثٛٞ" 

 فٟ اٌج١غ ٚ اٌمشع

 ٚ٘ٛ اٌزأ ١ش فٟ ث١غ وً جٕغ١ٓ ارفمب فٟ ػٍخ سثب اٌفؼً ثج١غ ِبي سثٛٞ ِغ رأج١ً  حذ  فبألٚي

وج١غ .) ٚ ِزفبػ١ٍٓ    (ث١غ و١ٍٛ ر٘ت حبػش ثى١ٍٛ ر٘ت آجً )اٌؼٛػ١ٓ اٌشث١٠ٛٓ عٛاا وبْ ِزّب ١ٍٓ

ٚ ٠ؼشف ٘زا .(ٚ وج١غ ػٍّخ ثأ شٜ إٌٝ  جً, ِبئخ غشاَ ر٘ت ِؼجال ثخّغّبئخ غشاَ فؼخ ِؤجال

ٚ إرا ا زٍفذ ٘زٖ األطٕبف , ٠ذا ث١ذ".. إٌٛع ثشثب ٔغأ اٌج١ٛع ٚ  طً إٌّغ لٌٛٗ  طٍٝ هللا ػٍٟ ٚ عٍُ 

اٌز٘ت ثبٌز٘ت سثب إال ٘با ٚ ٘با ٚ " ٚ لٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ عٍُ " فج١ؼٛا و١ف شئزُ إرا وبْ ٠ذا ث١ذ 

, ث١غ حبػش ثحبػش: ٚ ِؼٕٝ ٘با ٚ٘با .   شجٗ اٌجخبسٞ" اٌحذ٠ث ...اٌجش ثبٌش سثب إال ٘با ٚ ٘با 

 دْٚ رأ ١ش فٟ  حذ اٌؼٛػ١ٓ
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  ِب اٌثبٟٔ اٌض٠بدح فٟ لذس اٌذ٠ٓ ِمبثً األجً فّحٍٗ اٌمشع ٚ اٌغٍف اٌزٞ جش ٔفؼب ٚ ٠ؼشف ثشثب 

َْة }: اٌجب١ٍ٘خ ٚ األطً فٟ رحش٠ّٗ ٔظٛص اٌشثب فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ ِٕٙب  ٛ ُِة ثب ال ٠َةمُٛة َْة اٌشِّ ٍُٛة َٓة ٠َةأْةوُة ٠ اٌَّززِة

ََة  شَّز حَة َٚة ٌْةجَة١ْةغَة  ُة ا ًَّز هللاَّز َٚة َةحَة ثب  ًُة اٌشِّ ثْة ِِة ٌْةجَة١ْةغُة  ب ا َّة َّز اْة إِٔة ُْة لَةبٌُٛة ُة َّٙز ٌِةهَة ثِةأَٔة َّةظِّ رَة ٌْة َٓة ا ِِة ُْة  ١ْةطَةب ُة اٌشَّز جَّزطُٗة َُة اٌَّززِةٞ ٠َةزَةخَة ب ٠َةمُٛة َّة إِةالَّز وَة

ُْة  بةُة إٌَّزبسِة ُ٘ة حَة طْة
ٌَةئِةهَة  َة بدَة فَةأُٚة ْٓة ػَة َِة َٚة ِة  َٝة هللاَّز ُٖة إٌِة شُة ِْة َٚة َة ٍَةفَة  ب عَة َِة ُة  َٗة َٝة فٍَة ْٔةزَٙة ِٗة فَةب ثِّ ْٓة سَة ِِة ظَةخٌة  ػِة ْٛة َِة ُٖة  باَة ْٓة جَة َّة ثب فَة اٌشِّ

َْة  بٌِةذُةٚ ُْة }:  ٚلٍٗ ػض ٚج275ً: اٌجمشح.{فِة١َٙةب  َة ْٕةزُة ْْة وُة ثب إِة َٓة اٌشِّ ِِة َٟة  ب ثَةمِة َِة ٚاْة  سُة رَة َٚة َة  اْة هللاَّز اْة ارَّزمُٛة ُٕٛة َِة َٓة آ ٠ ٠َةب  َة٠ُّبَٙةب اٌَّززِة

ال  َٚة َْة  ٛ ُّة ٍِة ُْة ال رَةظْة اٌِةىُة َٛة ِْة ٚطُة  َة ُْة سُة ُة َةىُة ُْة فٍَة ْْة رُةجْةزُة إِة َٚة ِٗة  عُةٌِٛة سَة َٚة ِة  َٓة هللاَّز ِِة ةٍة  شْة اْة ثِةحَة ُٔٛة رَة
اْة فَةأْة ٍُٛة ُْة رَةفْةؼَة ْْة ٌَة ، فَةئِة َٓة ِٕة١ ِِة ؤْة ُِة

َْة  ٛ ُّة ٍَة  279-278:اٌمشح.{رُةظْة

اجزٕجٛا اٌغجغ ”: ٚ ِٓ اٌغٕخ ػٓ  ثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة لبي

َ هللا إال ثبٌحك، ”: ٠ب سعٛي هللا، ِٚب ٘ٓ؟ لبي: لبٌٛا“ اٌّٛثمبد اٌششن، ٚاٌغحش، ٚلزً إٌفظ اٌزٟ حشّة

حف، ٚلزف اٌّحظٕبد اٌغبفالد اٌّؤِٕبد ٌّٟة ٠َٛ اٌضّة  .“ٚ وً اٌشثب، ٚ وً ِبي ا١ٌز١ُ، ٚاٌزّٛة

 ال ”: عّؼذ سعٛي هللا طٍّٝة هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُّة فٟ حجخ اٌٛداع ٠مٛي: ٚػٓ عٍّبْ ثٓ ػّشٚ ػٓ  ث١ٗ لبي

 "إْ وً سثب ِٓ سثب اٌجب١ٍ٘خ ِٛػٛع، ٌىُ س ٚط  ِٛاٌىُ ال رَةظٍّْٛ ٚال رُةظٍّْٛ

 

 إػبفبد

  :اٌؼٍخ فٟ األِٛاي اٌشث٠ٛخ

اٌز٘ت ثبٌز٘ت، ٚاٌفؼخ ثبٌفؼخ، ):  ػٓ  ثٟ عؼ١ذ سػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي 

فّٓ صاد  ٚ اعزضاد . ٚاٌجش ثبٌجش، ٚاٌشؼ١ش ثبٌشؼ١ش، ٚاٌزّش ثبٌزّش، ٚاٌٍّح ثبٌٍّح ، ِثال ثّثً ، ٠ذاً ث١ذ

  .ِزفك ػ١ٍٗ (فمذ  سثٝ، األ ز ٚاٌّؼطٝ عٛاا 

1 . ِب اٌز٘ت ٚاٌفؼخ فبٌؼٍخ ف١ّٙب اٌث١ّٕخ ػٍٝ اٌمٛي اٌشاجح، ٚثٕبا ػ١ٍٗ فبٌؼّالد اٌٛسل١خ اٌّٛجٛدح 

  .ا٢ْ رأ ز حىُ اٌز٘ت ٚاٌفؼخ ٠ٚحشَ ف١ٙب اٌض٠بدح اٌشث٠ٛخ

2 . ِٚب جشٜ ... ٚ ِب اٌجش ٚاٌشؼ١ش ٚٔحٛ٘ب فبٌؼٍخ ف١ٙب االلز١بد ٚ االد بس ػٕذ اٌّبٌى١خـ وبٌٍّح ٚاٌزّش

  .ِجشا٘ب، فٙزا ٠جشٞ ف١ٗ اٌشثب
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  : لبػذح اٌشثب

  :ال رخٍٛ اٌّج١ؼبد 

  . إِب  ْ رىْٛ ِٓ األِٛاي اٌشث٠ٛخ، ٚإِب  ْ ال رىْٛ ِٓ األِٛاي اٌشث٠ٛخ 

 ًفئْ وبٔذ ِٓ غ١ش األِٛاي اٌشث٠ٛخ ف١جٛص ف١ٙب اٌزفبػً ٚاٌزأج١ً ٚاٌجضاف ٚاٌخشص، :   ٚال

  .وبٌخؼشٚاد ٚاٌفٛاوٙخ

 ًإِب  ْ رزحذ فٟ اٌؼٍخ  ٚ رخزٍف: ٚإْ وبٔذ ِٓ األِٛاي اٌشث٠ٛخ فال رخٍٛ:   ب١ٔب.  

1 .فئْ ا زٍفذ فٟ اٌؼٍخ جبص اٌزفبػً ٚاٌزأج١ً، ِثً ث١غ اٌجش ثبٌز٘ت.  

2 .ٍٛإِب  ْ رزحذ فٟ اٌجٕظ،  ٚ رخزٍف: ٚإْ ارحذد فٟ اٌؼٍخ فال رخ.  

   -ًث١غ اٌز٘ت ثبٌز٘ت،  ٚ ث١غ اٌجش ثبٌجش: فئْ ارحذد فٟ اٌجٕظ حشَ اٌزفبػً ٚإٌَةغبا، ِث.  

ٚإْ ا زٍفذ فٟ اٌجٕظ جبص اٌزفبػً ٚحشِذ إٌغ١ئخ ف١ّٙب، ِب ٌُ ٠ىٓ  حذّ٘ب ٔمذاً ف١ظح ألٔٗ -  ة

  .طبس ثزٌه ػمذ عٍُ

  

http://www.kl28.com/mdrsa/islamic_school/FIQH/

f3-2.php 

  

 


