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يظ رئيس جامعة املصطیف  صل الكتابأ  العاملية عیل؟ص؟ تقر

دامي  )ين السماحة احلجة الشيخ  ايا ا اروي  « دروس متهيدية يف الفقه االستداليل»كتاب 
يية  اخاهيا، هي  و، الذي أخذ د(إفاضاته كيحل احليةو يس يف العدييد ميا اااا ره يف عامل التدر

إ  و منيا هيذا،   لي   ؟ص؟ميرد اهتمام جامعة ااصطیف العااخة انح  خاص منذ  الدتيه  
كيام ميا الري وري ميا  امي   ي  تألخف ااناهج الدراسخة،  ليذا  ية يف تار يعتبا نقطة مصخ 

إضافة، لتخ ج إ  النير نسخة اه اللجنة اخلاصة ما تصحخح  تقخمي  تشذي ب  حذف  
ا هذه اجله د  أااركها. يدة،  أنا ادوري أثمِّ  جديدة منقحة  مز

 

 عيل عبايس 
 



 

 
 زكمقدمة املر

وم تب الدراسيم كصالح الإلقد اات  ا كيميا ينبيي إ إ  مل تكمل يتحقق اعد  اة طم ح  ة احليةو
وق مع مهم ارصالح مت  افئة.كمصاعب الط 

يتب الدراسيم كاض الواالاام ما تع وم ة، ة لإلصالح فخما وياتب  بيبعا العلي م احليةو
 اانطق،  الفلسييفة،  كيي

 
اخييا أمم علييم الفقييه  ،صيييا الفقييه،  الصيياف،  النحيي ،  البالايية...أ

وم  ذي يعدم َعصب احلخاة احليةو ض الم ة لإلصيالح عبيا  ي وم عدييدة تبه الدراسييم كة مل تتعرم
ه يشيل مساحة   اسعة    ة.ما حخاة الطالب العلميم االاام ما أنم
ميرم الطالب عادة يف دراسته الفقهيم   ة اثالث مااحل:و

 الثالثة: ماحلية اخليارج.  تتخيذ  . الثانخة: ماحلة السطيح .ةاااحلة األ  : التمهخدوم 
 الدراسة يف ماحلهتا الثانخة 
 
نية مفلفية يف  ليكسل ب البحي  يف أ العليم يدرسيها   تيب معيمَ

 حلرير أحباث ماحلة اخلارج.  فاءإ لخهتخأ ما خالا  لكاتذة األالطالب عیل يد األس
ي الروضةة الييةة يف حةر  »تياب كة عيیل اختخيار   د ج ی العاف العام يف حيزاتنا العلميم

ا كيللشهخدوا العاملخني الشهخد األوا  الشيهخد الثياين، « ةاللمعة الدمشةق    تياب درا  كأوم
تاب عیل مجخع أبي اب الفقيه، فخميرم الطاليب ميا كال فقه  استداليل هلذه اااحلةإ إ  يشتمل

،  فقهخة   خالا دراسته ادورة   يتم  ، مبسطة   املة  كاستداللخة  تاب بإتقام العبيارة كصف هذا الو
إجيازها، اارضافة إ  عمق االسيتدالا  النريا يف مجلية حب  يه يخياه كتياب   كا هيذا الكيل ، 
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ف لتب الدراسيم كما ال
يسة ااير  ة   مل وفلمَ ي  ،ياض التيدر يا ألم فيهإ إّنم يا عيا اراء مفلم ف لخعبم

ييكييفهيي  يسييتحقم أم ي ييه،  ال ايم ماجع  ييكيم كيييصييلح أم ي للمتفقم ا فخييه ادراسيييم   اتاب  إ إ  مل تتيي فم
يية، كممخييحلات ال تيياب الييدرا  الييذي وااعييت فخييه مسييتيی الطالييب   دراتييه،   قافتييه العامم
وا  درات الطالب ة،  ما تسهتدفه الت عصاه،  حاجاته ال ا عيم ك مش هذه اااحلة ما تطي
يي ييد الطاليييب عييا الفهيييم كة، عييیل أمم ارجيييياز الشييديد يف اعيييا عبييارات الالعلميم تييياب وبعمِّ

اارضافة إ  عيدم  جي د ضي ورة  ،ة ما خالا النصم الدرا  االستخعاب للمطالب العلميم 
ييق ال ضيي عات ال وبييتیل  ييا.  هنييا يي كلدراسيية البحيي ث الييّ تتعلم ثييا كجديييدة ي ةفيي وف فقهيم

فات « ال  ضية اليخية»تياب كيف مثيل  ااالاتالء  ا الخ م،  ال جند هليا أ ير   اليّ هي  ميا مصيتم
يييد أم ميييرم يف هييذه اااحليية الدراسيييم  وني،  الطالييب و  ة اييدورة القييانني الثيياما  العاهلييا اهلجيي 

 ة.ة  االجتماعيم املة تست عب معاجلة احلاجات الفادوم كة فقهيم 
ا يف ال ما هنا يلحلم أم  ة اليّ تلي م حاجيات تاب الدرا  مجخع الف وف الفقهيم كتت فم ة ااهمم

  ا حتقخقيه ميا خيالا تليكي هيذا ميا ال مي ،ثا االاتالء  ياكالطالب يف عصاه، ااألخص الّ ي
 اام.كفهيا التب  ال افلم كال   لخس يف هذا انتقاص لقخمة تل ،ة القدميةتب الفقهيم كال

ة يف حقييل الفقييه متثخييل وا ليية جييادم « الفقييه االسييتداليلدر س متهخدييية يف »كتيياب 
ي يال  كا الكية ااعاصياة،  لاالذات يراف إ  سائا ااحا الت التجديدوم كيام مفصمَ  تياب ايا 

يال   يتناسييب مييع ااييدة ااريي واة لطالييب العلييم يف اعييا مااحلييه،  لييذا ارتييأت   ييد ال  طييي
لكي  يسيهل عيیل  إرا  الاائيع  ااهيمالعااخة أم ختتصا هذا ااي  اليد ؟ص؟جامعة ااصطیف

 تكيم لألستا  مساحة للش ح  الت ضخح،  ليذا ينبيي  مااعياة  ،الطالب استخعاب مطالبه
 :استا   الطالب مع  ييل ما  بل األ ما

يي يف تيه ميا حييل ال إا  األصيلسيتا  للكتيياب ااطييم . مااجعية األ1  اميكييا أم يكييم مهمم 
وم    للت ضخح. ا ض ور
لك  يلتف  إ  أمم البح  يف ااسيألة  إمجايلإ ل  اشكل  الب له أير  . مااجعة الطا2
 ف عند هذا احلد.يت  م  ال
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هيي  أسيياس  مطليي ب يف  حنييذف مييا اايي  يف هييذا ااختصييا مييا . حاصيينا عييیل أالم 3
 للمااحل األخ ی. االكتاب األصل  رعداد الطالب فقهيم  

 نياء دراسية ااختصيا أاجعتيه يعين استيناء الطالب عيا الكتياب األصيل، ايل ما . ال4
ايية ية  مطلي يي اعييداد  إالطالييب  يعييدم  فخييه مييا ألمم  إضيي ور للمااحييل ايتخيية، مييا ايييات  افقهيم 

ية  فقهيم ور ايات    اعد أص ليم  م يطليع أة  حني   لي ،  أ ي اا العلمياء مميا ينبيي  ة ورجاليم
تب  نييس مييع هكييذا طيي ح ميياعلخييه الطالييب يف هييذه اااحليية مييا الدراسيية لخحصييل لييه األ

 فة يف جماا الفقه.اااتيم اافلم 
ييف اعيا ااسيائل ميا جهية عياض األ ا.  د جتيد اختصيا   5 يدلم ه ميا دوم  لي  ةإ ألنم

 يف ت اه الياض ااطل ب. ايصبح ااختصا كبخر  
يف هييذا ااختصييا ناجيي  مييا  .  ييد ت جييد اعييا اافاخييذات  ااالحرييات عييیل مييا6
يس ااختصييا، سيياتذة، الييذوا يتصييدم األ ييي م  ،اييداءها لنييا لنتييداركهاإوم لتييدر متييام إاييذل   و

 ااهنج اشكله ااطل ب العا نة اجلمخع.
يل الشالعاايم  ؟ص؟تتقدم جامعة ااصطیف ية ااحية الشيخ  كة جبز ا لفرخلة األستا  احلجم

ل ا تااح اجلامع  تااةكل ىرحااة صدر،  تصدم  لم كا ةاا ا ارو  اين   حفره اهلل   الذي تقبم
يي ،هييذا السييفا القييميم  ييل منييه اأحسييا القبيييا  د ام الت فخييقإ أنم ه  يلم فنسييأله تعييا  أم يتقبم

سيالم الشيخ  وم دعبياس السيخف، عرياء جلنية التلخيخص، حجيج ارأا كما نشيك ،  ل
.  نشييكا أيرييا  حسييني حخييدري مهييذب داميي  ت فخقييا م الشييخ  الشييخ  حسييا رضييا  

إ األساتذة الكاام اليذوا سيامه ا يف تقيدال مالح مية اليّ سياعدت تريا م   ااحيا م القيم
جنيية يف إخييااک الكتيياب اشييكله احلييايل ح   بييصم االييذكا األسييتا  ااحتييام  اللم يييد  اايينقم ااز

 ، جحلاه اهلل خخا اجلحلاء.  أفرل جناد رهتمامه اخلاص اذلالشخ  منصير عيل
 

 العاملي للدراسات والتحقيق ؟ص؟ز املصطیفكمر 
 ةقسم تدوين املتون الدراس    

  ةه1442 
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 247 _______________________________________________________________________________ كتاب الضمان



وس متهيدية يف الفقه اال»من  املختصر      18 يلدر  ؟مهع؟عیل مذهب أهل البيت« ستدال

 

 247                                                                            . حقخقة الرمام1

 248                                                                     . اعا أحكام الرمام2

 249 _________________________________________________________________________ كتاب احلوالة والكفالة

 249                                                                            . حقخقة احل الة1

 250                                                                      . اعا أحكام احل الة2

 251                                                                  . الكفالة واعا أحكامها3

 253 ________________________________________________________________________________ كتاب الصلح

 253                                                                            . حقخقة الصلح1

 254                                                                      . اعا أحكام الصلح2

 255 _________________________________________________________________________________ كتاب الوكالة

 255                                                                             . حقخقة ال كالة1

 256                                                                      . اعا أحكام ال كالة2

 259 ________________________________________________________________________________ كتاب املضاربة

 259                                                                           . حقخقة ااراراة1

 260                                                                          هلاائ  ااراراة .2

 261                                                                    . اعا أحكام ااراراة3

 265_________________________________________________________________________________ كتاب القرض

 265                                                                            القاض. حقخقة 1

ة القاض2  266                                                                    . هلاائ  صحم

اا القاض3  266                                                                              . ر

 268                                                                     . اعا أحكام القاض4

 271 __________________________________________________________________________________ كتاب الرهن

 271                                                                              . حقخقة الاها1

ة الاها واعا أحكامه2  272                                                      . هلاائ  صحم



 19       الفهرس

 

 275 ___________________________________________________________________________________كتاب اهلبة

 275                                                                              . حقخقة اهلبة1

 276                                                                       . اعا أحكام اهلبة2

 279 ________________________________________________________________________________ كتاب الوديعة

 279                                                                           . حقخقة ال ديعة1

 280                                                                     . اعا أحكام ال ديعة2

ية  283 ________________________________________________________________________________ كتاب العار

ية1  283                                                                           . حقخقة العار

ية2  284                                                                      . اعا أحكام العار

 287 _________________________________________________________________________ كتاب السبق والرماية

 287                                                                    . حقخقة السبق  الاماية1

 288                                                             . اعا أحكام السبق  الاماية2

 291 _________________________________________________________________________________ كتاب النكاح

 291                                                                    . النكاح واعا أحكامه1

 294                                                                              . أحكام النرا2

 296                                                                      . َما حيام العقد علهيا3

 299                                                                             . الز اک ااف مَ 4

 304                                                                             . أحكام النفقة5

 اإليقاعات

 309 _________________________________________________________________________________ كتاب الطالق

 309                                                                            . حقخقة الطالق1

ة الطالق. ما هلا2  310                                                                 ائ  صحمَ

 313                                                                           . أ سام الطالق3

ة4  315                                                                              . أحكام العدمَ



وس متهيدية يف الفقه اال»من  املختصر      20 يلدر  ؟مهع؟عیل مذهب أهل البيت« ستدال

 

ل5  319                                                                             ع  ااباراة. اخل 

 325 _________________________________________________________________________________ كتاب اإليالء

 325                                                                            . ما ه  اريالء؟1

 327                                                                     يالء. اعا أحكام ار2

 329 _________________________________________________________________________________ كتاب اللعان

 329                                                                            . ما ه  اللعام؟1

 331                                                                      . اعا أحكام اللعام2

 333 ___________________________________________________________________ كتاب اليمني والنذر والعهد

 333                                                                     . اعا أحكام الخمني1

 336                                                                       نذر. اعا أحكام ال2

 338                                                                     . اعا أحكام العهد3

 341 _________________________________________________________________________________ كتاب الوصية

ة اقسمهيا1  341                                                                          . ال صيمَ

ة إيقاف2  342                                                                             . ال صيمَ

 344                                                             ةخ. اعا أحكام ال يص  ال ص3

 347 _________________________________________________________________________________ كتاب الوقف

 347                                                                            . حقخقة ال  ف1

 348                                                                     . اعا هلاائ  ال  ف2

 349                                                                     . اعا أحكام ال  ف3

 351                                                                      . اعا أحكام احلبس4

 353 ________________________________________________________________________________ كتاب اجلعالة

 353                                                                           . حقخقة اجلعالة1

عالة2  354                                                                        . ما أحكام اجل 
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 357 ________________________________________________________________________________ كتاب الشفعة

 357                                                                           . حقخقة الشفعة1

 357                                                                    . اعا أحكام الشفعة2

 األحكام

 363 ________________________________________________________________________________ كتاب القضاء

يعة. القراء يف 1  363                                                                       الش 

 365                                                               الش  ط الالزمة يف القايض. 2

 366                                                                           سائل ار بات. 3

ة يف ااب القراءأح. 4  367                                                              كام عاممَ

 369 _____________________________________________________________________________ كتاب الشهادات

 369                                                                           . هلاائ  الشاهد1

ة يف ااب الشهادات. 2  372                                                          أحكام عاممَ

 375 ________________________________________________________________________________ كتاب اللقطة

 375                                                                          . اللقطة  أ سامها1

 376                                                      األخص اعا أحكام اللقطة اااعىن. 2

 378                                                             اعا أحكام جمهيا ااال . 3

قرار  381 _________________________________________________________________________________ كتاب اإل

ته1  381                                                              . حقخقة ار اار  مدرك حجيمَ

 382                                                                      اعا أحكام ار اار. 2

 385 _______________________________________________________________________ كتاب األطعمة واألحربة

 385                                                                             . حخ ام البحا1

 386                                                                               حخ ام البا. 2

 389                                                                                  الطخير. 3

كله ما الذبيحة. 4  390                                                                  ما حيام أ



وس متهيدية يف الفقه اال»من  املختصر      22 يلدر  ؟مهع؟عیل مذهب أهل البيت« ستدال

 

 392                                                                          التح ال الطارئ. 5

 395 ________________________________________________________________________ كتاب الصيد والذباحة

ق التذكخة1  395                                                                     .  سائل حتقم

 395                                                                                أ( الذاح

 398                                                                               النحا (ب

 399                                                                            االصطخاد (ک

 403                                                                     ما يقبل التذكخة  أ اها. 2

نفال واملشتركات  405 ______________________________________________________________________ كتاب األ

ة ارمام»األنفاا: . 1  405                                                      «أ  الد لة ؟ع؟ملكيمَ

 408                                                                   اعا أحكام ااشتاكات. 2

 411 ___________________________________________________________________________________ كتاب اإلرث

 411                                                                            . ما و جب اررث1

 412                                                                             ف  ض اررث. 2

 415                                                                           اثوأ سام ما . 3

 417                                                                                  احلجب. 4

 420                                                                         العيا  التعصخب. 5

 422                                                              اعا تفاصخل إرث الطبقات. 6

ة. 7  429                                                            اعا تفاصخل اررث االز جيمَ

 433 _________________________________________________________________________________ كتاب احلدود

1 ِّ  433                                                                           . م جبات احلدم

وا. 2  449                                                                                   التعز

 450                                                               إ امة احلد د يف عصا اليخبة. 3

 453 ______________________________________________________________________________ كتاب القصاص

 453                                                                        . القصاص  أ سامه1
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 455                                                                            صاص النفس. 2

ا. 3  457                                                                  سائل إ بات القتل عمد 

 458                                                              اعا أحكام  صاص النفس. 4

 461                                                                    صاص ما دوم النفس. 5

 463 ________________________________________________________________________________ كتاب الديات

 463                                                                           . الدية  أ سامها1

 464                                                                            مقادوا الديات. 2

 470                                                              اعا أحكام القتل  الديات. 3

 475 ______________________________________________________________________________________ املصادر




