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فً ُحكى أخز انصذقاخ شتًـــسأي اتٍ انع
*
 

                        

 

 

 

 
 انًهخص

ىُ ألى تٌصهلثز(، ٚتٌىٞ ٘ٛ خفٌط ِّصً ِٓ يِثٌر تٌّثؼّص١ً فٟ  ـُ ٘ىت تٌدفط تٌَِّٛٛ خــ )يأٞ تخٓ تٌعًخٟ فٟ 

ثٌىٟ فٟ تٌٍوثذ ٚتٌص١ثَ تٌش٠ًعر تإلِال١ِر، شمصص: فمٗ ِمثيْ، تٌِِّٛٛر خــ )شًؼ١فثز تإلِثَ تخٓ تٌعًخٟ تٌّ

ِٗ تٌمدُ شًؾ ِٛغأ ِثٌه خٓ أُٔ(، ٌٍطثٌح: فًـثْ عٛنذ فًـثْ تٌٍٚخعٟ، خإشًتف: تألِصثو  ِٓ لالي وصثخ

ِٗ تٌمدُ،  تٌّّثعه تٌهوصٛي: ِفّه عده هللا ٍِّثْ تٌؽدٛيٞ، ٚتٌدفط ٠هٚي ـٛي تٌصع٠ًف خثخٓ تٌعًخٟ ٚخىصثخ

ِٚصفثز تٌى٠ٓ ٠ّصٛؼدْٛ تٌصهلر، ٚتٌمهي تٌٛتؼح ٌُٙ، ِٚٓ ُ٘ ٚـٛي ِّأٌر تاللصالف ف١ّٓ شؽح ٌُٙ تٌصهلر، 

ًِر تٌٍوثذ ٌّٓ عٕهٖ لٛز  ـُ تألصٕثف تٌى٠ٓ ٠ّصفمْٛ تٌصهلر، ٚأ٠عثً ٠هٚي تٌدفط ـٛي تاللصالف فٟ ِّأٌر 

   ٠ِٛٗ ِٓ ؼٛتٌ٘ث، ٚغ١ً٘ث ِٓ تٌّّثبً، ٚتٌدفط فّصً شٍه تٌّّثبً شفص١الً نل١مثً، ِع ووً شًؼ١فثز تٌدثـط. 

 

 

Ibn Al-Arabi Opinion on the Ruling on Taking Alms 
 

ABSTRACT 
This research, tagged with (Ibn al-Arabi's opinion on the rule of taking handouts), 

which is a research based on a master's thesis in Islamic law, specializes in 

comparative jurisprudence, tagged with (the weights of Imam Ibn al-Arabi al-Maliki 

in zakat and fasting through his book Al-Qabas explaining the foothold of Malik bin 

Anas), to the student, Zubai, under the supervision of Assistant Professor Dr. 

Mohammed Abdullah Salman al-Jubouri, and the research revolves around the 

definition of Ibn al-Arabi and his book al-Qabas, and about the issue of difference 

sought by those who must be given charity, and the descriptions of those who require 

charity, and the amount of duty they deserve, and who are the types who deserve 

charity, as well as the research On the difference in the issue of zakat for those who 

have the power of their day from their passport, and other issues, and research 

elaborated those issues in detail, with the researcher's weights mentioned. 

                                      
ُِّصً ِٓ يِثٌر تٌّثؼّص١ً: )شًؼ١فثز تإلِثَ تخٓ تٌعًخٟ فٟ تٌٍوثذ ٚتٌص * ١ثَ ِٓ لالي وصثخٗ تٌمدُ شًؾ ِٛغأ خفط 

تٌؽثِعر تٌعًتل١ر فٟ تٌش٠ًعر تإلِال١ِر شمصص: )فمٗ  -ِثٌه خٓ أُٔ( ٟٚ٘ ِمهِر إٌٝ ِؽٍُ و١ٍر تٌعٍَٛ تإلِال١ِر 

 ِمثيْ(
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 يعح انعشاقٍحانجا – كهٍح انعهٕو اإلساليٍح
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 يقذيح
تٌفّدددده ّل تٌددددًـّٓ تٌددددًـ١ُ، تٌّددددىٞ شددددًؾ صددددهٚي تٌعٍّددددثئ تٌعددددث١ٍِٓ، ٚ٘ددددهتُ٘ الشدددددث  شددددًتبع ن٠ٕددددٗ تٌّصدددد١ٓ، 

ددالَ عٍدددٝ ِددٓ وددثْ ٘ثن٠ددثً ِٙدده٠ّث إِثِدددثً، ٚعٍددٝ  ٌددٗ ٚأصددفثخٗ تٌّددى٠ٓ خٙدددُ  ّّ ي خٙددُ تٌّّدد١ٍّٓ، ٚتٌّصددالذ ٚتٌ ّٛ ٚٔدد

فدددّه٘ث، ٚأشدددىًٖ عٍدددٝ ِٕٕدددٗ تٌّصدددٟ شمصدددً تألٌّدددٓ عدددٓ ٠مصدددهٜ فدددٟ تألعّدددثي، أـّدددهٖ عٍدددٝ ٔعّدددٗ تٌّصدددٟ ال ٔٙث٠دددر ٌ

ددددهتً عدددددهٖ ٚيِددددٌٛٗ  ّّ ّْ ِدددد١هٔث ِف ـصددددً٘ث ٚعددددّه٘ث. ٚأشددددٙه أْ ال إٌددددٗ إال هللّا ٚـددددهٖ ال شدددد٠ًه ٌددددٗ، ٚأشددددٙه أ

ًّ ِٚدددثبً تٌّصدددثٌف١ٓ، ٚشدددثخع١ُٙ خإـّدددثْ إٌدددٝ ٠دددَٛ  صدددٍٝ هللا ع١ٍدددٗ ِٚدددٍُ ٚعٍدددٝ إلٛتٔدددٗ ِدددٓ تٌّٕد١ّددد١ٓ، ٚ ي وددد

 تٌّه٠ٓ. 

 أِث خعه:

ٛن تٌعٍّدددثئ تألعدددالَ فدددٟ ٔشدددً تٌفمدددٗ تإلِدددالِٟ خصدددأ١ٌفُٙ ت١ٌّٕفدددر، غث٠دددثز ٠دددهيوٙث تٌددددثـعْٛ ٚغٍددددر فدددإْ ٌؽٙددد

، خددددً ٚتٌٛلدددف عٍددددٝ ِٕدددث٘ؽُٙ فددددٟ تٌصددددًؼ١ؿ ٍدددفصمـددددهٚن ِعًفدددر تألـىددددثَ تٌفم١ٙددددر تٌّ تٌعٍدددُ، ال شمددددف عٕددده

تفدددك ِمصعددد١ثز ٚتاللص١دددثي، ٌٚصىدددْٛ ظّدددًذ ٘دددىٖ تٌّعًفدددر نٌددد١الً ٌّدددٓ شددددعُٙ ٌالدددى خّٕدددث٘ؽُٙ ٚشى١١فٙدددث خّدددث ٠ٛ

 تٌعصً.

ِٚددٓ تٌعٍّددثئ تًٌِّددٛل١ٓ تإلِددثَ تخددٓ تٌعًخددٟ تٌّددثٌىٟ تٌددىٞ عددًف خِّٛددٛع١صٗ ٚوعددًذ ِ ٌفثشددٗ، ٚ٘ددىت تٌدفددط 

ِفثٌٚدددر ٌٍٛلدددف عٍدددٝ خعدددط تلص١ثيتشدددٗ فدددٟ أـددده وصددددٗ، فىدددثْ ٘دددىت تٌدفدددط تٌِّٛدددَٛ )تلص١دددثيتز تخدددٓ تٌعًخدددٟ 

  فٟ ـىُ ألى تٌصهلثز فٟ وصثخٗ تٌمدُ ًِغ ِٛغأ ِثٌه خٓ أُٔ(.

 ٚعٕٛتْ تٌدفط نتي عٍٝ ِعّٛٔٗ، ٚله تشصًّ ٘ىت تٌدفط خعه ٘ىٖ تٌّمهِر عٍٝ ظالظر ِدثـط:

 تٌصع٠ًف تخٓ تٌعًخٟ ٚخىصثخٗ )تٌمدُ(.تٌّدفط تألٚي: 

 تاللصالف عٍٝ ِٓ شؽح ٌُٙ تٌصهلر.تٌّدفط تٌعثٟٔ: 

 تاللصالف فٟ ـًِر تٌّّأٌر.تٌّدفط تٌعثٌط: 

 ثبػ.ظُ لثشّر تٌدفط تٌصٟ شعّٕس أُ٘ تٌٕص

 ظُ لثبّر تٌّصثني ٚتًٌّتؼع.

 ٚ لً نعٛتٔث أْ تٌفّه ل يج تٌعث١ٌّٓ.

 ٚصً هللا عٍٝ ١ِهٔث ِفّه ٚعٍٝ  ٌٗ ٚصفدٗ ٍُِٚ.
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 األٔلًثحث ان

 اتٍ انعشتً ٔتكتاتّ انقثستانتعشٌف 
إْ وعدددًذ ِدددث وصدددح عدددٓ تخدددٓ تٌعًخدددٟ ٠رٕدددٟ عدددٓ تإلِدددٙثج فدددٟ شًؼّصدددٗ، ٌدددىٌه ِألصصدددً ٕ٘دددث عٍدددٝ خعدددط 

 ٍذ فٟ ـ١ثشٗ، ٚتٌصع٠ًف خىصثج تٌمدُ شع٠ًفثً ِٛؼٍتً، إو وفثٔث ِفممٗ ِ ٔر وٌه.تٌّفطثز ت١ٌّّ

 انًطهة األٔل

 انتعشٌف تاتٍ انعشتً
٘دددٛ أخدددٛ خىدددً ِفّددده خدددٓ عدددده هللا خدددٓ ِفّددده خدددٓ عدددده هللا خدددٓ أـّددده خدددٓ  أٔالً: اسمممًّ َٔسمممثّت ٔكٍُتمممّ ٔنقثمممّ:

تٌعًخٟ تٌّعثفًٞ، تإلشد١ٍٟ، تٌّثٌىٟ
(1)

. 

٘ـ(468ِٓ شًٙ شعدثْ ِٕر ) 22ه فٟ ١ٌٍر تٌم١ُّ ٌٚ : يٕنذِ:ثاٍَاً 
(2)

 . 

تلص١ً ٌّؽٍُ تٌشٛيٜ : يُاصثّ:ثانثاً 
(3)

٘ـ(528، ٌٟٚٚ لعثئ إشد١ٍ١ر ِٕر)
(4)

. 

٘ددددـ( ٚٔؽددددث ف١ٙددددث تخددددٓ تٌعًخددددٟ 514شددددثين تخددددٓ تٌعًخددددٟ فددددٟ تٌمصددددثي ظدددده تٌصدددد١ٍد١١ٓ ِددددٕر) : جٓممممادِ:ساتعمممماً 

خأعؽٛخر
(5)

. 

٘دددددـ(. ٚشدددددًنن غث٠ٌدددددثً عٍدددددٝ خٍّٕددددد١ر فدددددٟ تٌّدددددٕٛتز 522)ظدددددُ لدددددًغ إٌدددددٝ تٌعردددددٛي تٌشدددددًل١ر ٌٍردددددٍٚ ِدددددٕر 

٘ـ(، ٚوثْ ٠ؽّع خ١ٓ تٌؽٙثن ٚتٌع524،523،522،525ٍُ)
(6)

. 

ِٚدددٓ ل١ثِدددٗ خٛتؼدددح تٌؽٙدددثن نعٛشدددٗ تٌٕدددثَ ٚشف٠ًعدددٗ إ٠دددثُ٘ عٍدددٝ تٌؽٙدددثن فدددٟ ِدددد١ً هللا، ٚٔؽدددهذ إلدددٛتُٔٙ 

تأللطدددثي، خعددده أْ  ٚؼ١دددًتُٔٙ، ٚغٍدددح ِدددٓ تٌدددٛتٌٟ أْ ٠ؽعدددً تٌؽٕددده فدددٟ تِدددصٕفثي، ٠ٚعٍدددٓ تٌؽٙدددثن فدددٟ ِدددثبً

٘ـ(527توصّؿ تٌص١ٍد١ْٛ أيتظٟ تإلِالَ فٟ عهذ ؼٙثز ِٓ شًق تألٔهٌُ، ٚوٌه ِٕر)
(7)

 . 

وّدددث ؼث٘ددده خّثٌدددٗ فأٔشدددأ عٍدددٝ إشدددد١ٍ١ر ِدددٛيتً ِدددٓ ِثٌدددٗ تٌمدددثل ٌصفصددد١ٕٙث ٚـّث٠صٙدددث ِدددٓ غدددثيتز تٌمدددٛتز 

تٌص١ٍد١ر
(8)

. 

ددر ٚت : يحُتممّ:خايسمماً  ِّ ٌرٛغددثئ ف١ددٗ ٚإظددثيشُٙ ع١ٍددٗع ٚوٌدده خعدده أْ وددثْ ألفعثٌددٗ تإلصددالـ١ر ِددددثً إلغددًتئ تٌعث

ٔفدده ِددث وددثْ خ١ددهٖ ِددٓ ِثٌددٗ تٌمددثل فددٟ خٕددثئ تٌّددٛي، تغصددُٕ فًصددر ع١دده تألظددفٝ، فددهعث تٌٕددثَ إٌددٝ تٌصدددً  

دددر إٌدددٝ تٌشدددرح ٚتٌصّدددًن ٚتٌعصددد١ثْ،  ِّ خؽٍدددٛن أظدددثـ١ُٙ إلشّثِدددٗ، ٌىدددٓ تٌفّدددهذ ًِٚظدددٝ تٌمٍدددٛج نفعدددٛت خثٌعث

تٌدددهتي، ٚٔٙددددٛت وصددددٗ ِٚثٌدددٗ، ٚودددثنٚت ٠فصىدددْٛ خدددٗ ٌدددٛال أْ شّدددصً  ٚأٚعدددٍٚت إٌددد١ُٙ أْ ٠ٙدددثؼّٖٛ، فصّدددٛيٚت ع١ٍدددٗ

خف٠ًّٗ، فثٌصفك خمًغدر، ٚخٙث وع١ً ِٓ شال١ِىٖ ِٚعثيفٗ، فثٔمطع ٌٍعٍُ ٚتٌدفط
(9)

. 

لٍدددف تخدددٓ تٌعًخدددٟ عدددهنتً ود١دددًتً ِدددٓ تٌّ ٌفدددثز، ٚلددده شدددٍّس ِصدددٕفثشٗ شدددصٝ فٕدددْٛ تٌعٍدددُ،  سادسممماً: يانها مممّ:

ٍِٛدددٗ، ٚفدددٟ تٌعم١دددهذ ٚعٍدددُ تٌىدددالَ، ٚتٌفمدددٗ ٚأصدددٌٛٗ، ٚفدددٟ تٌٍ٘ددده فصدددٕف فدددٟ عٍدددَٛ تٌمدددً ْ، ٚتٌفددده٠ط ٚع

ٚتًٌلثبك، ٚفٟ تٌٍرر ٚتٌٕفٛ، ٚفٟ تٌصأي٠ك ٚت١ًٌّ
(10)

. 

 ِٚٓ ِ ٌفثشٗ تٌّطدٛعر:

أـىثَ تٌمً ْ .1
(11)

. 

عثيظر تألـٛوٞ شًؾ صف١ؿ تٌصًِىٞ .2
(1)

. 

                                      
 .1/419،418، ؼًّٙذ أّٔثج تٌعًج: 558تٌصٍر الخٓ خشىٛتي:  ،٠15/42ٕظً: ١ًِ أعالَ تٌٕدالئ:   (1)

 .11، ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً خٓ تٌعًخٟ: 559ٓ خشىٛتي: ٠ٕظً: تٌصٍر الخ  (2)

 .83، ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً خٓ تٌعًخٟ: ٠90ٕظً: لثْٔٛ تٌصأ٠ًٚ ز. ِفّه ت١ٌٍّّثٟٔ:   (3)

 .87، ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً: 1/23، تٌمدُ ز. ن. ِفّه عده هللا: 106، شأي٠ك لعثذ تألٔهٌُ: ٠559ٕظً: تٌصٍر:   (4)

 .82، ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً: 100ً: ٠ٕظً: لثْٔٛ تٌصأ٠ٚ  (5)

 .82، ِع تٌمثظٟ تخٓ تٌعًخٟ: ٠100ٕظً: لثْٔٛ تٌصأ٠ًٚ:   (6)

 .81، ِع تٌمثظٟ تخٓ تٌعًخٟ: ٠99ٕظً: لثْٔٛ تٌصأ٠ًٚ:   (7)

 .86، ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً خٓ تٌعًخٟ: ٠15/43ٕظً: ١ًِ أعالَ تٌٕدالئ:  (8)

 .1/24، تٌمدُ: ٠87،86ٕظً: ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً خٓ تٌعًخٟ:   (9)

 .٠51ٕظً: أظً أخٛخىً فٟ تٌفمٗ تٌّثٌىٟ: ( 10)

 َ.2003- ٘ 1424، 3غدع خصفم١ك ِفّه عده تٌمثني عطث، نتي تٌىصح تٌع١ٍّر، خ١ًٚز، غ( 11)
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تٌعٛتصُ ِٓ تٌمٛتصُ فٟ شفم١ك ِٛتلف تٌصفثخر خعه ٚفثذ تٌٕدٟ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٍُِٚ .3
(2)

. 

لثْٔٛ تٌصأ٠ًٚ .4
(3)

. 

تٌمدُ فٟ شًؾ ِٛغأ ِثٌه خٓ أُٔ .5
(4)

. 

تٌّفصٛي فٟ أصٛي تٌفمٗ .6
(5)

. 

تٌّّثٌه فٟ شًؾ ِٛغأ ِثٌه .7
(6)

. 

تٌٕثِك ٚتٌّّٕٛق .8
(7)

. 

٘ـ(، ٚنفٓ خّه٠ٕر فث543َشٛفٟ )يـّٗ هللا( فٟ يخ١ع ت٢لً ِٕر ) ساتعاً: ٔفا ّ:
(8)

. 

 

 انًطهة انثاًَ

 انتعشٌف تكتاب انقثس
، ٚأْ ِصدددٕ فٗ ٘دددٛ تإلِدددثَ أخدددٛخىً خدددٓ (تٌمددددُ فدددٟ شدددًؾ ِٛغدددأ ِثٌددده خدددٓ أٔدددُ)تٌمددددُ خثِدددُ ُعدددًف وصدددثج 

 تٌعًخٟ.

٘ددـ( خعدده تعصٍتٌددٗ ٌٍمعددثئ، ٚشًوددٗ 532خىددً خددٓ تٌعًخددٟ وصددثج تٌمدددُ فددٟ لًغدددر ِددٕر) ٌمدده أٌّددف تٌمثظددٟ أخددٛ

ٌدٍهٖ إشد١ٍ١ر، ٚأِالٖ عٍٝ شال١ِىٖ خهتيٖ
(9)

. 

أخددثْ ف١ددٗ تخددٓ تٌعًخددٟ عددٓ عٍددُ ِثٌدده ِٚىثٔصددٗ، ِٚىثٔددر وصثخددٗ و ، إ٠ٚعدده وصددثج تٌمدددُ ِددٓ أ٘ددُ شددًٚؾ تٌّٛغددأ

تٌّٛغددددأ، ِٚددددث ٠فص٠ٛددددٗ ِددددٓ عٍددددَٛ تٌفدددده٠ط، ٚٔددددثلو تٌّّددددثبً تٌفم١ٙددددر ٚتألصدددد١ٌٛر، ٚأ ٙددددً تٌّصددددطٍفثز 

تٌفم١ٙر تٌصٟ ٚظعٙث ِثٌه، ٚتٌصٟ ٌُ ٠ّدمٗ إ١ٌٙث أـه
(10)

. 

                                                                                                          
 َ.1995صفم١ك ٘شثَ ١ٍُِ تٌدمثيٞ، نتي إـ١ثئ تٌصًتض تٌعًخٟ، ِصً، ( غدع خ1)

 ٘ـ.1419تٌهعٛذ ٚتإليشثن، تٌّعٛن٠ر، ٌٚتيذ تٌش ْٚ تإلِال١ِر ٚتألٚلثف ٚ( غدع فٟ 2)

 َ.1986- ٘ 1406صفم١ك ِفّه ت١ٌٍّّثٟٔ، نتي تٌمدٍر ٌٍعمثفر تإلِال١ِر خؽهذ، ِ ِّر عٍَٛ تٌمً ْ خد١ًٚز، ( غدع خ3)

 َ.1992صفم١ك تٌهوصٛي ِفّه عده هللا ٌٚه و٠ًُ، نتي تٌرًج تإلِالِٟ، خ١ًٚز، ( غدع خ4)

 َ.1999 - ٘ 1420ع١ه فٛنذ، نتي تٌد١ثيق، عّثْ، صفم١ك ـ١ّٓ عٍٟ ت١ٌهيٞ، ِ( غدع خ5)

- ٘ 1428صفم١ك ِفّه خٓ تٌف١ّٓ ت١ٌٍّّثٟٔ ٚعثبشر خٕس تٌف١ّٓ ت١ٌٍّّثٟٔ، نتي تٌرًج تإلِالِٟ، خ١ًٚز، ( غدع خ6)

2007.َ 

 َ.1992 -٘ـ 1413عده تٌىد١ً تٌعٍٛٞ تٌّهغًٞ، ِىصدر تٌعمثفر تٌه١ٕ٠ر، تٌمثً٘ذ، ( غدع 7)

 .11، ِع تٌمثظٟ أخٟ خىً خٓ تٌعًخٟ: 559خٓ خشىٛتي: ٠ٕظً: تٌصٍر ال (8)

 .٠1/66ٕظً: تٌمدُ: ( 9)

 .٠1/71ٕظً: تٌّصهي ٔفّٗ: ( 10)
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 انًثحث انثاًَ                                                                 

 االختالف عهى يٍ  جة نٓى انصذقح

َهلَثُز  :أؼّع أً٘ تٌعٍُ عٍٝ أٔٗ إْ فًض صهلصٗ فٟ تألصٕثف تٌصٟ ووً٘ث هللا عٍ ٚؼً فٟ لٌٛٗ شعثٌٝ  ث تٌصَّ َّ َّٔ

لَثجِ   ً فِٟ تٌ َٚ  ُْ َ ٌَّفَِر لٍُُٛخُُٙ ُّ ٌْ ت َٚ َٓ َع١ٍََْٙث  ١ٍِ ِِ ٌَْعث ت َٚ  ِٓ ثِو١ َّ َّ ٌْ ت َٚ تِئ  ًَ ٍْفُمَ ٌِ  ِٓ تْخ َٚ  ِ ًِ هللاَّ د١ِ َِ فِٟ  َٚ  َٓ ١ ِِ ٌَْرثِي ت َٚ
 ٌُ ِى١ ـَ  ٌُ ُ َع١ٍِ هللاَّ َٚ  ۗ ِ َٓ هللاَّ ِِ ٠ًَِعرً  ًِ ۖ فَ د١ِ َّّ تٌ
(1)

، أٔٗ ِ ن ٌّث فًض ع١ٍٗ
(2)

 . 

ٚال لددالف خدد١ٓ أ٘ددً تٌعٍددُ عٍددٝ أٔددٗ ال ٠ؽددٌٛ نفددع تٌٍوددثذ إٌددٝ غ١ددً ٘ددىٖ تألصددٕثف تٌعّث١ٔددر، إال ِددث يٚٞ عددٓ 

ال: ِدددث أعط١دددس فدددٟ تٌؽّدددٛي ٚتٌطدددًق، فٙدددٟ صدددهلر ِثظددد١ر. ٚتألٚي أصدددؿع ٚوٌددده عطدددثئ ٚتٌفّدددٓ أّٔٙدددث لدددث

ألْ ت٠٢ر ؼثئز ِصّهيذ خأنتذ تٌفصً "إّٔث" تٌصٟ شعدس تٌّىوٛي ٚشٕفٟ ِث عهتٖ
(3)

  . 

ٚتلصٍفٛت عٍٝ تٌعهن فٟ ِّأٌص١ٓ
(4)

: 

 انًسأنح األٔنى: يصشف انصذقاخ.
تألصددٕثف أ أَ ٘ددُ شددًوثئ فددٟ تٌصددهلر  ٘ددً ٠ؽددٌٛ أْ شصددًف ؼ١ّددع تٌصددهلر إٌددٝ صددٕف ٚتـدده ِددٓ ٘دد الئ

 ال ٠ؽٌٛ أْ ٠مص ُِٕٙ صٕف نْٚ صٕفأ 

 أْ ِصًف تٌصهلر له شع١ٓ ٌاصٕثف تٌّىوٛيذ فٟ لٌٛٗ شعثٌٝ: ٔ شجٍح اإلياو أتٕ تكش تٍ انعشتً:

(5)چ ڻ ڻ ڻ ۀ چ
 إٌٝ  لً ت٠٢ر، فصع١ٕس ٌُٙ. 
صددددٕف ٚتـدددده إوت يأٜ وٌدددده ٠ؽددددٌٛ ٌ ِددددثَ أْ ٠صددددًفٙث فددددٟ صددددٕف ٚتـدددده أٚ أوعددددً ِددددٓ  انًممممزْة األٔل:

خفّددح تٌفثؼددر، ٚال ٠ؽددح شعّدد١ُّٙ خٙددث. ٚ٘ددٛ لددٛي عّددً ٚعٍددٟ ٚتخددٓ عدددثَ ٚـى٠فددر خددٓ ت١ٌّددثْ ِٚعددثو خددٓ 

، ٚخدددٗ لدددثي ِدددع١ه خدددٓ ؼد١دددً، ٚتٌفّدددٓ تٌدصدددًٞ، ٚإخدددًت١ُ٘ تٌٕمعدددٟ، ٚعّدددً خدددٓ عدددده تٌع٠ٍدددٍ، ٚأخدددٛ ؼددددً 

تٌعث١ٌددددر
(6)

ٛ عد١دددده، ٚعطددددثئ خددددٓ أخددددٟ يخددددثؾ، ٚإ١ٌددددٗ و٘ددددح تٌعددددٛيٞ، ٚأخددددٛ ظددددٛي، ٚأخدددد
(7)

، ٚ٘ددددٛ ِددددى٘ح أخددددٛ 

ـ١ٕفر
(8)

، ِٚثٌه
(9)

، ٚلٛي ألـّه
(10)

، ٚت٠ٌٍه٠ر
(11)

، ٚتإلِث١ِر
(12)

. 

 ٔاستذنٕا يٍ انسُح:
(أعٍُّٙ أْ ع١ٍُٙ صهلر ش لى ِٓ أغ١ٕثبُٙ فصًن فٟ فمًتبُٙ)ٌّعثو:  خمٛي تٌٕدٟ  (1

(13)
. 

أًِ خًن٘ث فٟ صٕف ٚتـه : أْ تٌٕدٟ  ٔجّ انذالنح 
(14)

 . 

                                      
 (.60ِٛيذ تٌصٛخر: ت٠٢ر )( 1)

 .٠48ٕظً: تإلؼّث  الخٓ تٌّٕىي: ( 2)

 . ٠6/469ٕظً: تٌّرٕٟ الخٓ لهتِر: ( 3)

 .٠2/36ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه: ( 4)

 (.٠60ر )ِٛيذ تٌصٛخر: ِٓ ت٢( 5)

أخٛ تٌعث١ٌر: يف١ع خٓ ًِٙتْ ت٠ًٌثـٟ تٌدصًٞ، تإلِثَ تٌّمًئ تٌفثفظ تٌّفًّ، أـه تألعالَ، وثْ ٌِٛٝ الًِأذ ِٓ خٕٟ ( 1)

خعث١ِٓ، فٟ لالفر أخٟ خىً تٌصه٠ك، ٚنلً ع١ٍٗ، ِّع ِٓ ؼّع  ي٠ثؾ خٓ ٠ًخٛ ، ظُ ِٓ خٕٟ ش١ُّ. ٚأٍُِ خعه ٚفثذ تٌٕدٟ 

لثي أخٛ خىً خٓ أخٟ نتٚن: ١ٌُٚ أـه  لًأٖ عٍٝ: أخٟ خٓ وعح، ٚشصهي إلفثنذ تٌعٍُ، ٚخعه ص١صٗ،ِٓ تٌصفثخر، ـفظ تٌمً ْ، ٚ

 . 7/247، تإلصثخر فٟ ش١١ٍّ تٌصفثخر: 4/208،207خعه تٌصفثخر أعٍُ خثٌمً ْ ِٓ أخٟ تٌعث١ٌر. ٠ٕظً: ١ًِ أعالَ تٌٕدالئ: 

ِثَ تٌفثفظ تٌّؽصٙه وٚ تٌفْٕٛ، تٌدرهتنٞ تًٌٙٚٞ، إِثَ عثخه، ٘ـ(، تإل224-157أخٛ عد١ـه: تٌمثُِ خٓ ِالَ خٓ عده هللا )( 2)

ـؽر ظمر، ٚتِع تالغال  فٟ تٌفمٗ ٚغ١ًٖ ِٓ تٌعٍَٛ، ٌٗ ِصٕفثز وع١ًذ، ِٕٙث: تألِٛتي. ٠ٕظً: غدمثز تٌفٕثخٍر الخٓ أخٟ ٠عٍٝ 

 .294-10/490. ١ًِ أعالَ تٌٕدالئ 4/60. ٚف١ثز تألع١ثْ 262 -1/259

 . 1/119، تاللص١ثي ٌصع١ًٍ تٌّمصثي: 3/458تٌٙهت٠ر:  ٠ٕظً: تٌدٕث٠ر شًؾ( 8)

 .1/187، تٌشثًِ فٟ فمٗ تإلِثَ ِثٌه: ٠2/36ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه: ( 9)

 . 1/423، تٌىثفٟ فٟ فمٗ تإلِثَ أـّه: ٠2/499ٕظً: تٌّرٕٟ الخٓ لهتِر: ( 10)

 .2/134، تٌدفً تٌٍلثي: ٠1/275ٕظً: أصٛي تألـىثَ: ( 11)

 .2/7، ِٓ ال ٠فعًٖ تٌفم١ٗ: 1/130ِالَ: ٠ٕظً: شًتبع تإل( 12)

 (. 19خًلُ ) 1/50صف١ؿ ٍُِّ: وصثج تإل٠ّثْ، خثج تٌهعثئ إٌٝ تٌشٙثنش١ٓ، ( 13)

 . ٠1/423ٕظً: تٌىثفٟ فٟ فمٗ تإلِثَ أـّه: ( 14)
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ِأٌٗ فٟ ـّثٌر ٌمد١صر ٌّث  خمٌٛٗ (2
(1)

: ألُ ـصٝ شأش١ٕث تٌصهلر فٕأًِ ٌه خٙث
(2)

. 

أًِ خٙث إٌٝ لد١صر ٚ٘ٛ ٚتـه : أْ تٌٕدٟ ٔجّ انذالنح
(3)

 . 

: ال ٠ؽددددٌٛ أْ شصددددًف فددددٟ صددددٕف ٚتـدددده، ٠ٚؽددددح شعّدددد١ُّٙ ٚتٌصّدددد٠ٛر خ١ددددُٕٙ، ٚ٘ددددٛ لددددٛي انًممممزْة انثمممماًَ

عىًِدددر، ٚتٌشدددثفعٟ
(4)

، ٚتٌمدددٛي تٌعدددثٟٔ ألـّددده
(5)

، ِدددٓ ودددً صدددٕف إٌدددٝ ظالظدددر فصدددثعهتً  ، ٚلدددثي: ٠ؽدددح أْ ٠دددهفع

فدددإْ ٌدددُ ٠ؽددده إال ٚتـدددهت، صدددًف ـصدددر  ، إال تٌعثِدددً، فدددإْ ِدددث ٠ألدددىٖ أؼدددًذ فؽدددثٌ أْ ٠ىدددْٛ ٚتـدددهت،فصدددثعهتً 

وٌددده تٌصدددٕف إ١ٌدددٗ. ٚتٌظث٠ً٘دددر
(6)

ٚال ٠ؽدددٌٛ أْ ٠عطدددٟ خعدددط أ٘دددً تٌّدددٙثَ نْٚ خعدددط، إال أْ ال  ، ٚلدددثٌٛت:

ٌدددُ ٠ؽدددٍٖ. ٚتٌشدددٛوثٟٔ ِدددٓ  -العثِدددهت أٚ ؼدددث٘- ٠ؽددده، ف١عطدددٟ ِدددٓ ٚؼددده، فدددإْ أعطدددٝ ِدددٓ ٌددد١ُ ِدددٓ أٍ٘ٙدددث

ت٠ٌٍه٠ر
(7)

 إوت ٚؼه خععُٙ، فإعطثئ تٌدعط ٠ؽٍئ. ، ٚلثي:

ٔاستذنٕا تًا ٌأ ً
(8)

: 

أْ ٠عط١دددٗ ِدددٓ تٌصدددهلر، فمدددثي ٌدددٗ يِدددٛي هللا  ، خّدددث يٚتٖ أخدددٛ نتٚن أْ يؼدددال ِدددأي تٌٕددددٟ تانسمممُح (1

  :(ّث١ٔددر أؼددٍتئ فددإْ وٕددس إْ هللا ٌددُ ٠ددًَض خفىددُ ٔدددٟ ٚال غ١ددًٖ فددٟ تٌصددهلثز ـصددٝ ـىددُ ف١ٙددث، فؽٍأ٘ددث ظ

(ِٓ شٍه تألؼٍتئ أعط١صه ـمه
(9)

. 

ال ٠ؽدددٌٛ ؼّدددع تٌصدددهلر وٍٙدددث فدددٟ صدددٕف ٚتـددده، ٚأْ تٌٛتؼدددح شفًلصٙدددث عٍدددٝ أ٘دددً تٌّدددّٙثْ  ٔجمممّ انذالنمممح: 

خفصصدددُٙ، ٌٚددددٛ وددددثْ ِعٕدددٝ ت٠٢ددددر خ١ددددثْ تٌّفددددً نْٚ خ١دددثْ تٌفصددددص ٌددددُ ٠ىدددٓ ٌٍصؽٍبددددر ِعٕددددٝ، فمٌٛددددٗ   

ـهذ ـمثً  أعط١صه ـمه >، خ١ّٓ أْ ألً٘ وً ؼٍئ عٍٝ
(10)

. 

، خّدددث يٚٞ عدددٓ ٠عمدددٛج خدددٓ ِفّددده عدددٓ يفثعدددر عدددٓ ؼدددهٖ:))أْ خعدددط تألِدددًتئ تِدددصعًّ يتفدددع تممماألثش (2

ـددده٠ط  خدددٓ لددده٠ػ عٍدددٝ صدددهلر تٌّثشددد١ر، فأشدددثٖ ال شدددٟئ ِعدددٗ فّدددأٌٗأ فمدددثي يتفدددع: إْ عٙدددهٞ خًِدددٛي هللا 

٠صٕع(( ٚإٟٔ ؼ٠ٍصٙث ظّث١ٔر أؼٍتئ فمّّصٙث، ٚوىٌه وثْ يِٛي هللا 
(11)

. 

 

   انتشجٍح:
خعددده تٌٕظدددً فدددٟ ألدددٛتي تٌفددد٠ًم١ٓ ٚأنٌدددصُٙ، تٌدددىٞ ٠ددددهٚ أْ تٌمدددٛي تٌدددًتؼؿ ٘دددٛ تٌمدددٛي تألٚيع ٚوٌددده خدددأْ ٠عدددعٙث 

تإلِدددثَ فدددٟ ٘دددىٖ تألصدددٕثف تٌعّث١ٔدددر، وٍٙدددث أٚ خععدددٙث، ٌٚدددٛ ٚتـدددهت ِٕٙدددث ٚال ٠مدددًغ عٕٙدددث، ٚخفّدددح تٌفثؼدددر 

‘ِٚدددث ٠دددًتٖ ِدددٓ تٌّصدددٍفر، ٚ٘دددٛ لدددٛي وع١دددً ِدددٓ تٌصدددفثخر ٚتٌصدددثخع١ٓ، لدددثي تٌطددددًٞ
(12)

إْ هللا ؼدددً ظٕدددث ٖ ٌدددُ  :

ف لٍمددٗ أْ تٌصددهلثز ٌددٓ شؽددثٌٚ  ًّ ٠مّددُ صددهلر تألِددٛتي خدد١ٓ تألصددٕثف تٌعّث١ٔددر عٍددٝ ظّث١ٔددر أِددُٙ، ٚإّٔددث عدد

 ٘ الئ تألصٕثف تٌعّث١ٔر إٌٝ غ١ًُ٘. ٚهللا شعثٌٝ أعٍُ.

 

                                      
غ تٌعًَٚ: ( تٌفّثٌر: تٌّه٠ر أٚ تٌرًتِر تٌصٟ ٠فٍّٙث لَٛ عٓ لَٛع ٚوٌه ألؼً تٌصٍؿ، عٕه ٚلٛ  ـًج فصّفه نِثئ، شث10)

(28/349.) 

 (. 1044خًلُ ) 2/722صف١ؿ ٍُِّ: وصثج تٌٍوثذ، خثج ِٓ شفً ٌٗ تٌّّأٌر، ( 2)

 .1/423تٌىثفٟ فٟ فمٗ تإلِثَ أـّه: ( 3)

 .6/185، تٌّؽّٛ : ٠2/77ٕظً: تألَ: ( 4)

 .1/423، تٌىثفٟ فٟ فمٗ تإلِثَ أـّه: ٠2/499ٕظً: تٌّرٕٟ الخٓ لهتِر: ( 5)

 .٢4/267ظثي: ٠ٕظً: تٌّفٍٝ خث( 6)

 . 1/248ت١ًٌّ تٌؽًتي: ( 7)

 .٠2/36ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه: ( 8)

( ٚتٌٍفظ ٌٗ، ِعًفر تٌّٕٓ ٚت٢ظثي: وصثج 1630خًلُ ) 2/117ِٕٓ أخٟ نتٚن: وصثج تٌٍوثذ، خثج ِٓ ٠عطٝ ِٓ تٌصهلر، ( 9)

(: فٟ ِٕهٖ عده تًٌـّٓ 2/109(. لثي تٌّٕثٚٞ فٟ وشف تٌّٕث٘ػ )13271خًلُ ) 9/318تٌصهلثز، خثج فًض تٌصهلثز، 

(: ف١ٗ عده تًٌـّٓ خٓ 5/94خٓ ٠ٌثن تألف٠ًمٟ ٚله شىٍُ ف١ٗ غ١ً ٚتـه. ٚلثي تٌُرّثيٞ فٟ تٌٙهت٠ر فٟ شم٠ًػ أـثن٠ط تٌدهت٠ر )

 ٠ٌثن ف١ٗ ِمثي. 

 .٠2/59ٕظً: ِعثٌُ تٌّٕٓ: ( 10)

 .٠4/269ٕظً: تٌّفٍٝ خث٢ظثي: ( 11)

 .٠14/312ٕظً: تٌؽثِع ألـىثَ تٌمً ْ:  (12) 
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 .انًانهح قهٕتٓى: انًسأنح انثاٍَح

 ِٚدددح تلددصالفُٙع ٘ددً وٌدده لددثل خددثٌٕدٟ  ٚتلصٍفددٛت عٍددٝ تٌّ ٌفددر لٍددٛخُٙ، ٘ددً ـمٙددُ خددثق إٌددٝ ت١ٌددَٛ أَ الأ

أٚ عثَ ٌٗ ٌّٚثبً تألِر أ
(1)

 . 

ال ِ ٌفددددر ت١ٌددددَٛ، ٚال ـثؼددددر إٌددددٝ تٌّ ٌفددددر ت٢ْ ٌمددددٛذع ألْ هللا شعددددثٌٝ أعددددٍ تإلِددددالَ ٚأغٕددددٝ  :انًممممزْة األٔل

عدددُٕٙ، ٚ٘دددٛ ِدددى٘ح تٌفٕف١دددر
(2)

، ٚتإلِدددثَ ِثٌددده
(3)

، ٚت٠ٌٍه٠دددر
(4)

 فدددٟ ٌِدددٓ أخدددٟ خىدددً  ، ٚلددده ِدددٕعُٙ عّدددً 

 :ال ٔعطددٟ تٌه١ٔددر فددٟ ن٠ٕٕددثع وٌدده شددٟئ وددثْ ٠عطدد١ىُ يِددٛي هللا  ٚلددثي  شأٌفددث ٌىددُ، أِددث ت١ٌددَٛ فمدده أعددٍ هللا

تٌددده٠ٓ، فدددإْ ظددددصُ عٍدددٝ تإلِدددالَ ٚإال فد١ٕٕدددث ٚخ١دددٕىُ تٌّددد١ف، ٚٚتفمدددٗ عٍدددٝ وٌددده أخدددٛ خىدددً ٚتٌصدددفثخر فىدددثْ 

إؼّثعث
(5)

 . 

ٚ٘ددددُ تٌددددى٠ٓ ٠صددددأٌفُٙ تإلِددددثَ عٍددددٝ  : إْ ـددددك تٌّ ٌفددددر خددددثق إٌددددٝ ت١ٌددددَٛ إوت يأٜ تإلِددددثَ وٌدددده،انًممممزْة انثمممماًَ

تإلِالَ، أٚ ٌّصٍفر ٠ًت٘ث، ٚ٘ٛ تٌّشٙٛي فٟ ِى٘ح تٌشثفعٟ
(6)

، ِٚى٘ح تٌفٕثخٍر
(7)

 ، 

ٚتٌظث٠ً٘دددر
(8)

٘دددُ ت١ٌدددَٛ أوعدددً ِدددث ودددثٔٛت، ٚإّٔدددث ٠ّدددمطْٛ ٘دددُ ٚتٌعدددثٍِْٛ إوت شدددٌٛٝ تٌّدددًئ لّدددّر  ، ٚلدددثٌٛت:

تٌشٛوثٟٔ ِٓ ت٠ٌٍه٠رصهلر ٔفّٗ، ٚأًِ تٌّ ٌفر إٌٝ تإلِثَ ال إٌٝ غ١ًٖ. ٚ٘ٛ لٛي 
(9)

 . 

 :  صهاخ انزٌٍ ٌستٕجثٌٕ انصذقحت ٔانقذس انٕاجة نٓى

ال لدددالف خددد١ٓ تٌفمٙدددثئ عٍدددٝ صدددفثز أ٘دددً تٌٍودددثذ تٌصدددٟ ٠ّدددصٛؼدْٛ خٙدددث تٌصدددهلر. ٚتلصٍفدددٛت فدددٟ تٌرٕدددٟ تٌدددىٞ 

شؽٌٛ ٌٗ تٌصهلر ِٓ تٌىٞ ال شؽٌٛ، ٚفٟ ِمهتي تٌرٕٝ تٌّفًَ ٌٍصهلر
(10)

: 

شفددً ٌددٗ تٌصددهلر، ٘ددُ تألغ١ٕددثئ خددأؼّعُٙ إال تٌمّّددر تٌددى٠ٓ ٔددص عٍدد١ُٙ تٌٕدددٟ : تٌرٕددٟ تٌددىٞ ال فعُممذ انجًٓممٕس

 ٗفدددٟ لٌٛددد
(11)

ال شفدددً تٌصدددهلر ٌرٕدددٟ إال ٌمّّدددر: ٌردددثٌ فدددٟ ِدددد١ً هللا، أٚ ٌعثِدددً ع١ٍٙدددث، أٚ ٌردددثيَ، أٚ ): 

(ًٌؼً تشصًت٘ث خّثٌٗ، أٚ ًٌؼً وثْ ٌٗ ؼثي ِّى١ٓ فصصهق عٍٝ تٌّّى١ٓ فأ٘هت٘ث تٌّّى١ٓ ٌٍرٕٟ
(12)

. 

 

أْ تٌصدددهلر تٌٛتؼددددر عٍدددٝ تٌّّددد١ٍّٓ، ال شفدددً ٌرٕدددٟ غ١دددً تٌمّّدددر تٌّدددىوٛي٠ٓ، فٙدددٟ تٌصدددهلر  نذالنمممح:ٔجمممّ ا

تٌٛتؼدر، ال تٌصهلر تٌّدصهأذ ِٓ غ١ً ٚؼٛجع ألْ شٍه خٌٍّٕر تٌٙه٠ر شفً ٌٍرٕٟ ٌٍٚفم١ً
(13)

. 

لدًُ٘ أغ١ٕددثئ ٌمٌٛددٗ فددٟ ـدده٠ط ِعددثو: فددأ  : تٌرٕددٟ، ٘ددٛ ِثٌدده تٌٕصددثج، فمدده ِددّثُ٘ تٌٕدددٟٔعُممذ أتممً حٍُهممح

أْ هللا فًض ع١ٍُٙ صهلر ش لى ِٓ أغ١ٕثبُٙ ٚشًن عٍٝ فمًتبُٙ
(14)

. 

: أٔٗ إوت وثْ تألغ١ٕثئ ُ٘ أً٘ تٌٕصثج، ٚؼح أْ ٠ىْٛ تٌفمًتئ ظهُ٘ٔجّ انذالنح
(15)

. 

ٚتلصٍفددددٛت فددددٟ تٌعٍددددر فددددٟ إ٠ؽددددثج تٌصددددهلر ٌاصددددٕثف تٌّددددىوٛي٠ٓ ٘ددددً تٌفثؼددددر فمددددػ أ أٚ تٌفثؼددددر ٚتٌّٕفعددددر 

                                      
 .٠2/37ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه: ( 1)

 .1/110، تٌٙهت٠ر فٟ شًؾ خهت٠ر تٌّدصهٞ: ٠1/118ٕظً: تاللص١ثي ٌصع١ًٍ تٌّمصثي:( 2)

 . 2/37، خهت٠ر تٌّؽصٙه: ٠1/344ٕظً: تٌّهٚٔر:  (3)

 ، ٠2/130ٕظً: تٌدفً تٌٍلثي: ( 4)

 .٠1/118ٕظً: تاللص١ثي ٌصع١ًٍ تٌّمصثي: ( 5)

 .6/199، تٌّؽّٛ : 2/78: ٠ٕظً: تألَ ٌٍشثفعٟ( 6)

 .2/407، تٌّده  فٟ شًؾ تٌّمٕع: ٠2/497ٕظً: تٌّرٕٟ الخٓ لهتِر:  (7)

 .٠4/268ٕظً: تٌّفٍٝ خث٢ظثي: ( 8)

 .٠1/252ٕظً: ت١ًٌّ تٌؽًتي: ( 9)

 .٠2/37ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه: ( 10)

 .2/37تٌّصهي ٔفّٗ: ( 11)

( ٚتٌٍفظ ٌٗ، ِٕٓ تخٓ ِثؼر: وصثج 1635خًلُ ) 2/119ى تٌصهلر، ِٕٓ أخٟ نتٚن: وصثج تٌٍوثذ، خثج، ِٓ ٠ؽٌٛ ٌٗ أل( 12)

(: ألًؼٗ ِثٌه فٟ تٌّٛغأ 7/383(. لثي تخٓ تٌٍّمٓ فٟ تٌدهي ت١ًٌّٕ )1841، خًلُ )1/590تٌٍوثذ، خثج، ِٓ شفً ٌٗ تٌصهلر،

تٌش١م١ٓ، ٌُٚ ًِِال، ٚيٚتٖ تٌدٍتي ٚأـّه ِصصال، ٚألًؼٗ تٌفثوُ فٟ تٌّّصهين ٚلثي: ٘ىت ـه٠ط صف١ؿ عٍٝ شًغ 

 ٠مًؼثٖ إليِثي ِثٌه إ٠ثٖ.

 .٠4/84ٕظً: تٌّّثٌه فٟ شًؾ ِٛغأ ِثٌه: ( 13)

 (. 19خًلُ ) 1/50صف١ؿ ٍُِّ: وصثج تإل٠ّثْ، خثج، تٌهعثئ إٌٝ تٌشٙثنش١ٓ، ( 14)

 .٠2/38ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه ٚٔٙث٠ر تٌّمصصه: ( 15)
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أ٘ددً تٌفثؼددر تٌّٕصددٛل عٍدد١ُٙ فددٟ ت٠٢ددر لددثي: تٌفثؼددر فمددػ. ِٚددٓ لددثي: تٌفثؼددر تٌعثِددر أ فّددٓ تعصدددً وٌدده خ

ٚتٌّٕفعددددر تٌعثِددددر شٛؼددددح ألددددى تٌصددددهلر، عدددده تٌّٕفعددددر ٌٍعثِددددً، ٚتٌفثؼددددر خّددددثبً تألصددددٕثف تٌّٕصددددٛل 

ع١ٍُٙ
(1)

 . 

 :ٔيٍ األصُاف انزٌٍ ٌستحقٌٕ انصذقح

 :انهقٍشت ٔانًسكٍٍ( 2(،)1)

ٟئ، ٚل١ددً: ٘ددٛ تٌددىٞ ٠ّددأي ٠ٚظٙددً تٌفمددثيذ ٚـثؼصددٗ ٌٍٕددثَ، ٚل١ددً: : تٌفم١ددً: ٘ددٛ ِددٓ ٌددٗ أنٔددٝ شددعُممذ انحُهٍممح

٘ٛ تٌٍِٓ تٌّفصثغ، ٚل١ً: تًٌّتن خُٙ فمًتئ تٌّٙثؼ٠ًٓ، ٚتٌّّثو١ٓ تٌى٠ٓ ٌُ ٠ٙثؼًٚت
(2)

. 

ٚتٌّّددى١ٓ: ِدددٓ ال شدددٟئ ٌددٗ، ٚل١دددً ٘دددٛ تٌدددىٞ ال ٠ّددأي ٚال ٠عطدددٝ ٚخدددٗ ٌِثٔدددر، ٚل١ددً ٘دددٛ تٌصدددف١ؿ تٌّفصدددثغ، 

ـثالً ِٓ تٌفم١ً ٚتٌّّى١ٓ عٕه أخٟ ـ١ٕفر أشهّ 
(3)

 . 

: تٌفم١ً: ٘ٛ تٌىٞ ٠ّأي، ٚل١ً: ٘ٛ تٌىٞ ٠ُعٍُ خٗ ف١ُصصهق ع١ٍٗٔعُذ انًانكٍح
.
 ٚتٌّّى١ٓ:  

ل١ً ٘ٛ تٌىٞ ال ٠ّأي، ٚل١ً ٘ٛ تٌىٞ ال ٠ُعٍُ خٗ
(4)

. 

ٌددد١ُ تٌّّدددى١ٓ خدددثٌطٛتف، )لدددثي:   أْ تٌٕددددٟ  : خّدددث ٚين فدددٟ تٌفددده٠ط عدددٓ عددددههللا خدددٓ ِّدددعٛنٔاحتجمممٕا

نٖ تٌٍمّددددر ٚال تٌٍمّصددددثْ، ٚال تٌصّددددًذ ٚال تٌصًّشددددثْ، ٌٚىددددٓ تٌّّددددى١ٓ تٌّصعفددددف تٌددددىٞ ال ٠ّددددأي ٚال خثٌددددىٞ شددددً

(تٌٕثَ ش١ةث، ٚال ٠فطٓ ٌٗ ف١صصهق ع١ٍٗ
(5)

 ، ٌُٚ ٠فه ِثٌه فٟ وٌه ـه ٚصًفٗ إٌٝ تالؼصٙثن.

، تٌفم١دددً: ٘دددٛ ألدددً ِدددث ٠ٕطٍدددك ع١ٍدددٗ تالِدددُ، ٚ٘دددٛ ِدددٓ ال ِدددثي ٌدددٗ ٚال ـًفدددر شمدددع ِٕدددٗ ِٛلعدددث ٔعُمممذ انعمممافعً:

ِددثبال وددثْ أٚ ِصعففددث، ٠ٚعطددٝ ِددٓ تٌصددهلر لددهي ِددث ٠مًؼددٗ ِددٓ ـدده تٌفمددً إٌددٝ تٌرٕددٝ، ٚ٘ددٛ ِددث شفصددً خددٗ 

تٌىفث٠ر عٍٝ تٌهٚتَ، ٚتٌفم١ً أشه ـثالً ِٓ تٌّّى١ٓ
(6)

. 

ٚتٌّّددى١ٓ: ٚ٘ددٛ تٌددىٞ ٠مددهي عٍددٝ ِددث ٠مددع ِٛلعددث ِددٓ وفث٠صددٗ ٚال ٠ىف١ددٗ، أٞ: ِعددً أْ ٠فصددثغ إٌددٝ عشددًذ ٚ٘ددٛ 

١دددر، إِدددث خصؽدددثيذ أٚ خصدددٕثعر أٚ ِدددٓ أؼدددًذ ظددد١عر، ٚٔفدددٛ وٌددده، ٚال فدددًق عٕدددهٖ خددد١ٓ ٠مدددهي عٍدددٝ ِددددعر أٚ ظّثٔ

أْ ٠ىددْٛ ِددث ٠ٍّىددٗ ِددٓ تٌّددثي ٔصددثخث ِددٓ تألظّددثْ أٚ أوعددً ِٕددٗ، ـددثي ع١ٍددٗ تٌفددٛي أٚ ال، فص لددى ِٕددٗ تٌٍوددثذ 

٠ٚصًف ٌٗ ِٓ تٌٍوثذ، ٚال فًق خ١ٓ أْ ٠ىْٛ ِّٓ ٠ّأي أٚ ال
(7)

. 

ث ٠مدددع ِٛلعدددثً ِدددٓ وفث٠صدددٗ ِدددٓ ِىّدددح ٚال غ١دددًٖ، ٚتٌّّدددى١ٓ تٌدددىٞ ٌدددٗ : تٌفم١دددً ِدددٓ ٌددد١ُ ٌدددٗ ِدددٔعُمممذ انحُاتهمممح

وٌدده، ف١عطددٝ وددً ٚتـدده ِّٕٙددث ِددث شددصُ خددٗ وفث٠صدددٗ، ٚتٌفم١ددً أشدده ـثؼددرع ألْ هللا شعددثٌٝ خددهأ خٙددُ ٚتٌعددًج إّٔدددث 

شدهأ خثألُ٘ فثألُ٘
(8)

. 

إْ ودددثْ ال : تٌِّٛدددً: ٘دددٛ ِدددٓ ٌدددٗ فعدددً عدددٓ لٛشدددٗ. ٚتٌرٕدددٟ: ٘دددٛ تٌدددىٞ ال ٠فصدددثغ إٌدددٝ أـددده ٚٔعُمممذ انراْشٌمممح

 ٠فعً عٕٗ شٟئع ألٔٗ فٟ غٕٝ عٓ غ١ًٖ. 

ٚتٌفم١ً: ٘ٛ تٌىٞ ال شٟئ ٌٗ أصال. ٚتٌّّى١ٓ: ٘ٛ تٌىٞ ٌٗ شٟئ ال ٠مَٛ خٗ
(9)

. 

: تٌفم١دددً: ٘دددٛ ِدددٓ ال ٠ٍّددده إال ِدددث ال ٠ّدددصرٕٝ عٕدددٗ، وّٕدددٍي ٚلدددثنَ ٚأظدددثض ٚوّدددٛذ ٚ ٌدددر ـدددًج ٔعُمممذ انزٌذٌمممح

٠فصثؼٙث
(10)

. 

                                      
 .٠2/38ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه ٚٔٙث٠ر تٌّمصصه:( 1)

 . 3/446دٕث٠ر شًؾ تٌٙهت٠ر: ٠ٕظً: تٌ( 2)

 .3/448: تٌدٕث٠ر شًؾ تٌٙهت٠ر( 3)

 .2/847، تٌصٕد١ٗ عٍٝ ِدثنئ تٌصٛؼ١ٗ: ٠2/38ٕظً: خهت٠ر تٌّؽصٙه: ( 4)

(، صف١ؿ تخٓ ل٠ٍّر: وصثج تٌٍوثذ، خثج، صفر ت١ٌٍّّّٓ تٌى٠ٓ أًِ هللا 3636، خًلُ )6/145ِّٕه أـّه ِمًؼث: ( 5)

(: يؼثٌٗ يؼثي تٌصف١ؿ. ٚلثي 3/92(، ٚتٌٍفظ ٌٗ. لثي ت١ٌٙعّٟ فٟ ِؽّع تٌٍٚتبه )2363) خًلُ 4/66خإعطثبُٙ ِٓ تٌصهلر، 

(: ِهتي إِٕثنٖ عٍٝ إخًت١ُ٘ تٌٙؽًٞ، ٚ٘ٛ ظع١ف، ٌٚٗ شث٘ه فٟ تٌصف١ف١ٓ 3/30تٌدٛص١ًٞ فٟ إشفثف تٌم١ًذ تًٌّٙذ )

 ٚغ١ًّ٘ث ِٓ ـه٠ط أخٟ ٠ًً٘ذ.

 . 3/109شثفعٟ: ، تٌد١ثْ فٟ ِى٘ح تإلِثَ ت٠2/77ٌٕظً: تألَ: ( 6)

 .٠6/154ٕظً: وفث٠ر تٌٕد١ٗ: ( 7)

 .2/403، تٌّده  فٟ شًؾ تٌّمٕع: ٠6/469ٕظً: تٌّرٕٟ الخٓ لهتِر: ( 8)

 .٠4/272ٕظً: تٌّفٍٝ خث٢ظثي: ( 9)

 .٠2/128ٕظً: تٌدفً تٌٍلثي: ( 10)
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٘ددُ تٌددى٠ٓ شمصددً أِددٛتٌُٙ عددٓ ِ ٚٔددر ِددٕصُٙ، ٚل١ددً: ِددٓ ٠مصددً ِددثٌُٙ : تٌفمددًتئ ٚتٌّّددثو١ٓ: ٔعُممذ اإليايٍممح

عدددٓ أـددده تٌٕصدددح تٌٍو٠ٛدددر، ِٚدددٓ تٌٕدددثَ ِدددٓ ؼعدددً تٌٍفظددد١ٓ خّعٕدددٝ ٚتـددده، ِٚدددُٕٙ ِدددٓ فدددًق خ١ّٕٙدددث، ٚتألٚي 

أشدٗ
(1)

. 

 : ( فً سثٍم هللات ٔاتٍ انسثٍم4(ت)3)

٘دددٛ ِٕمطدددع تٌفدددثغ. ٚتخدددٓ  : فدددٟ ِدددد١ً هللا: ٘دددٛ ِٕمطدددع تٌردددٍتذ عٕددده أخدددٟ ٠ِٛدددف، ٚعٕددده ِفّدددهعُمممذ انحُهٍمممح

تٌّدددد١ً: ِدددٓ ودددثْ ٌدددٗ ِدددثي فدددٟ ٚغٕدددٗ ٚ٘دددٛ فدددٟ ِىدددثْ  لدددً ال شدددٟئ ٌدددٗ ف١دددٗ، ِٚدددّٟ تٌّّدددثفً تخدددٓ تٌّدددد١ًع 

ٌىعًذ ِالٌِصٗ تٌّفً
(2)

. 

: فدددٟ ِدددد١ً هللا: ٘دددٛ تٌردددٍٚ، ٠ٚعطدددٝ ِٕٙدددث تٌردددثٌٞ إوت ودددثْ غ١ٕدددث فدددٟ خٍدددهٖ، فم١دددًت خثٌّٛظدددع ٔعُمممذ انًانكٍمممح

 إْ وثٔٛت أغ١ٕثئ.تٌىٞ ٘ٛ ف١ٗ، ٚل١ً ٠عطٝ تٌرٍتذ ٚ

ٚتخدددٓ تٌّدددد١ً: ٘دددٛ تٌّّدددثفً تٌّٕمطدددع، ف١عطدددٝ خعالظدددر شدددًٚغ: إوت ٌدددُ ٠ىدددٓ ِدددفًٖ فدددٟ ِعصددد١ر، ٚودددثْ فم١دددًت 

خثٌّٛظع تٌىٞ ٘ٛ خٗ ٚإْ وثْ غ١ٕث فٟ خٍهٖ، ٚوثْ ال ٠ؽه ِٓ ٠ٍّفٗ
(3)

. 

١ددًُ٘ إال : فددٟ ِددد١ً هللا: ِددٓ غددٍت ِددٓ ؼ١ددًتْ تٌصددهلر فم١ددًت وددثْ أٚ غ١ٕددث ٚال ٠عطددٝ ِددُٕٙ غٔعُممذ انعممافعً

 أْ ٠فصثغ إٌٝ تٌهفع عُٕٙ ف١عطٝ ِٓ نفع عُٕٙ تٌّشًو١ٓ.

ٚتخددٓ تٌّدددد١ً: ِدددٓ ؼ١ددًتْ تٌصدددهلر تٌدددى٠ٓ ٠ً٠ددهْٚ تٌّدددفً فدددٟ غ١ددً ِعصددد١ر ف١عؽدددٍْٚ عددٓ خٍدددٛ  ِدددفًُ٘ إال 

خّعٛٔدددر عٍدددٝ ِدددفًُ٘ ٚأِدددث تخدددٓ تٌّدددد١ً ٠مدددهي عٍدددٝ خٍدددٛ  ِدددفًٖ خدددال ِعٛٔدددر فدددال ٠عطدددٝ ألٔدددٗ ِّدددٓ نلدددً فدددٟ 

هلر ؼٍّر ِٓ ال شفً ٌٗ تٌص
(4)

. 

ٔعُممذ انحُاتهممح
:
فددٟ ِددد١ً هللا، ٘ددُ تٌرددٍتذ تٌددى٠ٓ ال ـددك ٌٙددُ فددٟ تٌدده٠ٛتْ إوت ٔشددطٛت غددٍٚت، ٠ٚعطددْٛ لددهي ِددث  

٠فصددثؼْٛ إ١ٌددٗ ٌرددٍُٚ٘ ِددع تٌرٕددٝع ألٔٙددُ ٠ألددىْٚ ٌّصددٍفر تٌّّدد١ٍّٓ، ٚال ٠عطددٝ تًٌتشددح فددٟ تٌدده٠ٛتْع ألٔددٗ 

 ٠ألى لهي وفث٠صٗ ِٓ تٌفٟئ.

ِددد١ً هللا ف١عطددٝ ِددٓ تٌصددهلر ِددث ٠فددػ خددٗ ـؽددر تإلِددالَ، ٌّددث يٚٞ  ٚفددٟ تٌفددػ يٚت٠صددثْ: إـددهتّ٘ث: ٘ددٛ ِددٓ

إيود١ٙددث فددإْ تٌفددػ فددٟ ِددد١ً ): ؼعددً ٔثلددر ٌددٗ فددٟ ِددد١ً هللا فددأيتنز تًِأشددٗ تٌفددػ فمددثي ٌٙددث تٌٕدددٟ  أْ يؼددالً 

(هللا
(5)

. 

ـدددػ  ٚتٌعث١ٔدددر: ال ٠ؽدددٌٛ وٌدددهع ألْ ِدددد١ً هللا إوت أغٍدددك إّٔدددث ٠صٕدددثٚي تٌردددٍٚع ٚألٔدددٗ ال ِصدددٍفر ٌٍّّددد١ٍّٓ فدددٟ

تٌفم١ً، ٚال ـثؼر خٗ إٌٝ إ٠ؽثج تٌفػ ع١ٍٗ، فٍُ ٠هفع إ١ٌٗ وفػ تٌٕفً
(6)

 . 

ٚتخدددٓ تٌّدددد١ً عٕدددهُ٘: ٘دددٛ تٌّّدددثفً تٌّٕمطدددع خدددٗ ٌٚدددٗ ت١ٌّدددثي فدددٟ خٍدددهٖ، ف١عطدددٝ ِدددٓ تٌصدددهلر ِدددث ٠دٍردددٗ، فأِدددث 

 تٌّٕشا ٌٍّفً ِٓ خٍهٖ ف١ٍُ خثخٓ ِد١ًع ألْ تٌّد١ً تٌط٠ًك، ٚتخٕٙث تٌّالٌَ ٌٙث تٌىثبٓ ف١ٙث.

: فددٟ ِددد١ً هللا: ٘ددٛ تٌؽٙددثن خفددك، ٚوددً فعددً ل١ددً، ِٕٚددٗ فددٟ تٌفددػ، ٚتخددٓ تٌّددد١ً: ٘ددٛ ِددٓ ُممذ انراْشٌممحٔع

لًغ فٟ غ١ً ِعص١ر فثـصثغ
(7)

  . 

: فدددٟ ِدددد١ً هللا: ٘دددٛ تٌّؽث٘ددده إو ٘دددٛ تٌّدددًتن خّدددد١ً هللا ـ١دددط ٚين عًفدددث، ٠ٚصدددًف خعدددط ٔعُمممذ انزٌذٌمممح

فً تٌّمث٠ثز، ٚأشدثٖ وٌه ِٓ ِد١ً هللاِّٙٗ فٟ تٌّصثٌؿ إو ٟ٘ ِٓ ِد١ً هللا. ٚخٕثئ تٌّّثؼه ٚـ
(8)

. 

ٚتخددٓ تٌّددد١ً عٕددهُ٘: ٘ددٛ ِددٓ خ١ٕددٗ ٚخدد١ٓ ٚغٕددٗ ِّددثفر لصددً ِطٍمددث خ١ٕددر تٌّددفً، ٚؼددثٌٚ خٍددهت  لددً ٚإال فددال، 

                                      
 .٠1/125ٕظً: شًتبع تإلِالَ: ( 1)

 .٠3/457ٕظً: تٌدٕث٠ر شًؾ تٌٙهت٠ر:( 2)

 (.983،982/)3صدصًذ ٌٍمّٟ: ٠ٕظً: تٌ( 3)

 .٠2/78ٕظً: تألَ ٌٍشثفعٟ: ( 4)

(، صف١ؿ تخٓ ل٠ٍّر: وصثج تٌٍوثذ، خثج، فٟ إعطثئ 1989خًلُ ) 2/204ِٕٓ أخٟ نتٚن: وصثج تٌّٕثِه، خثج تٌعًّذ، ( 5)

تٌّّصهين  (: )ألًؼٗ تٌفثوُ ف2/396ٟ(. لثي ت٠ٌٍٍعٟ فٟ ٔصح تًٌت٠ر )2376خًلُ ) 4/72ِٓ ٠فػ ِٓ ُِٙ ِد١ً هللا، 

ٚلثي: صف١ؿ عٍٝ شًغ ٍُِّ(. ٚلثي ت٠ٌٍٍعٟ: ٚف١ٗ ٔظًع فإْ ف١ٗ يؼال ِؽٙٛال، ٚإخًت١ُ٘ خٓ ِٙثؼً ِصىٍُ ف١ٗ. ٚلثي تخٓ 

 (: ٘ٛ ًًِِ، ٚهللا أعٍُ.3/173عده تٌٙثنٞ فٟ شٕم١ؿ تٌصفم١ك )

 . ٠1/427ٕظً: تٌىثفٟ فٟ فمٗ تإلِثَ أـّه: ( 6)

 . ٠4/275ٕظً: تٌّفٍٝ خث٢ظثي: ( 7)

 .٠1/278ٕظً: أصٛي تألـىثَ: ( 8)
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ٌمًج عٙهٖ خدٍهٖ، ٚال ٠عطٝ فٟ ِفً تٌّعص١ر إو ٘ٛ إعثٔر
(1)

 . 

 

 

 انًثحث انثانث                                                                

 االختالف فً حشيح انًسأنح                                              
: أْ تٌّّدددأٌر شفدددًَ عٍدددٝ ِدددٓ عٕدددهٖ غدددهتئ ٚعشدددثئ: أٞ ِدددٓ عٕدددهٖ لدددٛز ٔ مممشجٍح اإليممماو أتمممٕتكش تمممٍ انعشتمممً

((ال شفً تٌصهلر ٌرٕٟ إال ٌمّّر)) أٔٗ لثي:  يٚٞ عٓ تٌٕدٟ))٠ِٛٗ خمٌٛٗ: 
(2)

. 

ٗ ـددًَ تٌصددهلر عٍددٝ وددً أـدده عددهت تألصددٕثف، فىددىٌه أ٠عددث ـددًَ تٌّّددأٌر عٍددٝ ِددٓ وددثْ عٕددهٖ غددهتئ ٚوّددث أٔدد

ٚعشثئ، ٚفٟ يٚت٠ر ٚعٍٝ ِٓ وثْ عٕهٖ أٚل١ر، ٚ٘ٛ تٌصف١ؿ
(3)

. 

َ عٍٝ عهذ ِىت٘ح: ًّ  ٚتلصٍف تٌفمٙثئ فٟ تٌّ تي تٌّف

ِددٜٛ ِددث ٠فصددثغ إٌددٝ  : أْ ِددٓ ٍِدده ِددٓ تٌددى٘ح أٚ تٌفعددر ِددث شؽددح ف١ددٗ تٌٍوددثذ، أٚ عددهي وٌددهانًممزْة األٔل

 ٚإْ وعً  -ِىٕثٖ أٚ تِصمهتِٗ، ٌُ شفً ٌٗ تٌٍوثذ 

، إال أْ غ١ددًٖ ِّددٓ ٘ددٛ -ٚإْ ٌددُ ٠ىددٓ ٌددٗ ع١ددثي  -، ِٚددٓ شٍّدده ألددً ِددٓ وٌدده، ٌددُ شفددًَ ع١ٍددٗ تٌصددهلر -١ثٌددٗع

أـٛغ ِٕٗ أـك ٚأٌٚٝ، ٚ٘ٛ لٛي تٌّثٌى١ر
(4)

. 

 ٔاستذنٕا تًا ٌأ ً:      

ِددددٓ ِددددأي ِددددٕىُ ٌٚددددٗ أٚل١ددددر أٚ عددددهٌٙث، فمدددده ِددددأي )ي: لددددث أْ تٌٕدددددٟ  خفدددده٠ط عطددددثئ خددددٓ ٠ّددددثي (1

(إٌفثفثً 
(5)

 . 

: أْ ِدددٓ ٌدددُ شىدددٓ ٌدددٗ أٚل١دددر فٙدددٛ غ١دددً ٍِفدددف ٚال ٍِدددَٛ فدددٟ تٌّّدددأٌر، ِٚدددٓ ٌدددُ ٠ىدددٓ ٍِِٛدددث فدددٟ ٔجمممّ انذالنمممح

ِّأٌصٗ، فٙٛ ِّٓ ١ٍ٠ك خٗ تُِ تٌصعفف
(6)

  . 

عدددٓ  ٙدددً  ِدددٓ ِدددأي تٌٕدددثَ)٠مدددٛي:  خّدددث يٜٚ ِدددًٙ خدددٓ تٌفٕظ١ٍدددر أٔدددٗ لدددثي: ِدددّعس يِدددٛي هللا  (2

> فمٍددس: ٠ددث يِددٛي هللا، ِٚددث  ٙددً غٕددٝأ لددثي:  أْ ٠عٍددُ أْ عٕدده أٍ٘ددٗ  غٕددٝ، فإّٔددث ٠ّددصىعً ِددٓ ؼّددً ؼٙددُٕ

(ِث ٠ره٠ُٙ أٚ ِث ٠عش١ُٙ
(7)

  . 

ال ٠ّددأي عدددده ِّدددأٌر ٌٚدددٗ ِدددث ٠ر١ٕدددٗ، إال ؼدددثئز ) : أٔدددٗ لدددثي: لدددثي يِدددٛي هللا  خفدده٠ط تخدددٓ ِّدددعٛن (3

>. ل١ددددً: ٠ددددث يِددددٛي هللا ِٚددددث غٕددددثٖأ لددددثي:   لّّددددْٛ  شدددد١ةث أٚ وددددهٚـث أٚ لهٚشددددث فددددٟ ٚؼٙددددٗ ٠ددددَٛ تٌم١ثِددددر

(نيّ٘ث، أٚ ـّثخٙث ِٓ تٌى٘ح
(8)

 . 

ِددٓ ِددأي تٌٕددثَ ٌٚددٗ لّددُ )، ٠ّددأٌٗ، فّددّعٗ ٠مددٛي: خّددث يٚٞ عددٓ يؼددً ِددٓ ٠ٍِٕددر أٔددٗ أشددٝ تٌٕدددٟ (4

                                      
 .٠2/133ٕظً: تٌدفً تٌٍلثي: ( 1)

 (.12ِدك شم٠ًؽٗ: صف١فر يلُ )( 2)

 .2/471تٌمدُ: ( 3)

 .3/220، تٌصثغ ٚتإلو١ًٍ ٌّمصصً ل١ًٍ: ٠2/363ٕظً: تٌد١ثْ ٚتٌصفص١ً: ( 4)

ٓ تٌّٕثبٟ: وصثج تٌٍوثذ، خثج، إوت ٌُ (، 1627ِٕخًلُ ) 2/116ِٕٓ أخٟ نتٚن: وصثج تٌٍوثذ، خثج ِٓ ٠عطٝ ِٓ تٌصهلر، ( 5)

 (: ٌُ ٠ععفٗ أخٛ نتٚن ٚال تٌّٕىيٞ.2/117(. لثي تٌّٕثٚٞ فٟ وشف تٌّٕث٘ػ )2596خًلُ ) 5/98ٌُ ٠ىٓ ٌٗ نيتُ٘، 

 .٠10/503ٕظً: تٌصٛظ١ؿ ٌشًؾ تٌؽثِع تٌصف١ؿ: ( 6)

خًلُ  6/96ٌّعؽُ تٌىد١ً ٌٍطدًتٟٔ: (، ت3026خًلُ ) 2/20شًؾ ِعثٟٔ ت٢ظثي: وصثج تٌٍوثذ، خثج، وٞ تًٌّذ تٌّٛٞ، ( 7)

: ف١ٗ أ٠ٛج خٓ ٠ِٛه، لثي عٕٗ أـّه: ظع١ف. ٚلثي ٠ف١ٝ: ١ٌُ خشٟئ (16/539(. لثي تٌع١ٕٟ فٟ ٔمح تألفىثي )5620)

 ٠ًّق تألـثن٠ط. ٚلثي تٌّٕثبٟ: ١ٌُ ظمر.

، خًلُ 7/259أـّه ِمًؼث: (، ِّٕه 2384خًلُ ) 3/77تٌّٕٓ تٌىدًٜ ٌٍّٕثبٟ: وصثج تٌٍوثذ، خثج، ـه تٌرٕٝ ِث ٘ٛ،  (8)

(: ـى١ُ ظعفٖٛع ـصٝ لثي تٌّعهٞ: وىتج. ٚلثي أـّه: ظع١ف، ِعطًج 1/360(. لثي تٌى٘دٟ فٟ شٕم١ؿ تٌصفم١ك )4207)

 تٌفه٠ط.
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(أٚتق ِأي إٌفثفثً 
(1)

 . 

 

َ عٍددٝ ٌّددثْ يِددٌٛٗ  ٔجممّ انذالنممح: ًّ عٍددٝ ِددٓ عٕددهٖ لددٛز تٌصددهلر  لددثٌٛت: وددأْ هللا عددٍ ٚؼددً، أٚال لدده ـدد

٠ِٛددٗ، ظددُ ّٔددك وٌدده شمف١فددث عددٓ عدددثنٖ، ففًِٙددث عٍددٝ ِددٓ عٕددهٖ أٚل١ددر ِددٓ فعددر، ظددُ ّٔددك وٌدده شمف١فددث عددُٕٙ، 

ففًِٙددث عٍددٝ ِددٓ ٠ٍّدده لّّدد١ٓ نيّ٘ددث، ظددُ ّٔددك وٌدده شمف١فددث عددُٕٙ، ففًِٙددث عٍددٝ ِددٓ ٠ٍّدده لّددُ أٚتلددٟ، 

فىثْ ـًّ ٘ىٖ تألـثن٠ط عٍٝ ٘ىت، أٌٚٝ ِٓ ـٍّٙث عٍٝ تٌصعثيض
(2)

. 

: ال ٠فدددً ٌدددٗ أْ ٠ّددأي ِدددٓ ٌدددٗ لدددٛز ٠ِٛددٗ، ِٚدددٓ ودددثْ لدددثنيت عٍددٝ تٌىّدددح، فع١ٍدددٗ أْ ٠ىصّدددح ًممزْة انثممماًَان

ٚال ٠فدددً ٌدددٗ أْ ٠ّدددأي أـدددهت ِدددٓ تٌٕدددثَ، ٌٚىدددٓ ٌدددٗ أْ ٠ّدددأي يخدددٗ، ٚأِدددث ِدددٓ ودددثْ عدددثؼٍت عدددٓ تٌىّدددح ٌٚىٕدددٗ 

ه ـصددٝ لددثني عٍددٝ أْ ٠مددًغ ف١طددٛف عٍددٝ تألخددٛتج ٠ّٚددأي، فإٔددٗ ٠فصددًض ع١ٍددٗ وٌدده، ـصددٝ إوت ٌددُ ٠فعددً وٌدد

ٍ٘ه وثْ  ظّث، ٚ٘ٛ لٛي تٌفٕف١ر
(3)

. 

 :تانكتابت ٔانسُح: ٔاستذنٕا

   فًٍ انكتاب:

ْٓ ، لددثي: خمددٛي ِِٛددٝ  (1 دد ِِ  َّٟ ٌْددَس إٌَِدد ٍَ ددث أَٔ َّ ً  فَمَددثَي َيج  إِٔ ددٟ ٌِ ٝل إٌَِددٝ تٌظ دد ٌَّ َٛ َُّ شَدد ددث ظُدد َّ ٝل ٌَُٙ ددمَ َّ فَ

 ًٌ ًٍ فَم١ِ َل١ْ
((4

. 

ِأي يخٗ تٌطعثَ : أْ ِِٛٝ ٔجّ انذالنح 
(5)

. 

چ ڭ ڭ ڭ ۇ چ أْ هللا شعثٌٝ أًِٔث خىٌه، لثي ِدفثٔٗ:  (2
(6)

. 

أٞ ال شصّٕدددٛت ِدددث فُّعدددً خدددٗ خععدددىُ عٍدددٝ خعدددط، ٌٚىدددٓ ِدددٍٟٛٔ ِدددٓ فعدددٍٟ أعطىدددُع فدددإٟٔ  ٔجمممّ انذالنمممح: 

و٠ًُ ٚ٘ثج
(7)

  . 

 :ٔيٍ انسُح

١ٌّدددأي أـدددهوُ يخدددٗ ـثؼصدددٗ وٍٙدددث ـصدددٝ ٠ّدددأٌٗ شّدددع)  لدددثي: أْ يِدددٛي هللا ِدددٓ ـددده٠ط أٔدددُ
(8) 

ٔعٍدددٗ إوت 

(تٔمطع
(9)

.   
: أْ تٌعدددده ال ٠ٍصؽدددا ٚال ٠ظٙدددً تالفصمدددثي إال إٌدددٝ هللا شعدددثٌٝ، ٚال ٠ّدددصع١ٓ إال خدددٗ، ٚال ٠صٛودددً إال ٔجمممّ انذالنمممح

ع١ٍٗ
(10)

 . 

تٌىفث٠ددر عٍددٝ تٌددهٚتَ ِددٓ  أْ تٌصددهلر شفددً خثٌفثؼددر، ٚشفددًَ خإصددثخر تٌمددٛتَ ِددٓ تٌعدد١و ٚ٘ددٛانًممزْة انثانممث: 

غ١ً أْ ٠عصدً تٌٕصثج، ٚ٘ٛ لٛي تٌشثفع١ر
(11)

. 

 

 

                                      
(، شًؾ ِشىً ت٢ظثي: خثج خ١ثْ ِشىً ِث 17237خًلُ ) 28/473ِّٕه أـّه ِمًؼث: خثج، ـه٠ط يؼً ِٓ ٠ٍِٕر، ( 1)

(: يٚتٖ أـّه 3/95(. لثي ت١ٌٙعّٟ فٟ ِؽّع تٌٍٚتبه )490، خًلُ )1/429ٌّمهتي ِٓ تٌفثي، فٟ تيٚٞ عٓ يِٛي هللا 

 ٚيؼثٌٗ يؼثي تٌصف١ؿ. 

 .٠2/361ٕظً: تٌد١ثْ ٚتٌصفص١ً: ( 2)

 .1/469(، تًٌٕٙ تٌفثبك شًؾ وٍٕ تٌهلثبك: 91، ٠29ٕظً: تٌىّح: )( 3)

 (.24ِٛيذ تٌمصص: ِٓ ت٠٢ر )( 4)

 .٠19/558ٕظً: شف١ًّ تٌطدًٞ: ( 5)

 (.32ِٛيذ تٌّٕثئ: ِٓ ت٠٢ر )( 6)

 .٠2/287ٕظً: شف١ًّ تخٓ وع١ً: ( 7)

تٌش ّع: لثي تخٓ تألظ١ً: أـه ١ِٛي تٌٕعً، ٚ٘ٛ تٌىٞ ٠ُهلً خ١س تإلصدع١ٓ، ٠ُٚهلً غًفٗ فٟ تٌعمح تٌىٞ فٟ صهي تٌٕعثي ( 8)

 (.21/270تٌٕعثي )شثغ تٌعًَٚ: 

(: يؼثٌٗ يؼثي تٌصف١ؿ غ١ً 10/150ي ت١ٌٙعّٟ فٟ ِؽّع تٌٍٚتبه )(. ٚلث1079خًلُ ) 2/368شعح تإل٠ّثْ ٌٍد١ٙمٟ: ( 9)

١ّثي خٓ ـثشُ، ٚ٘ٛ ظمر. ٚلثي تخٓ ـؽً فٟ تٌّطثٌح تٌعث١ٌر )  (: ؼثئ خط٠ًم١ٓ، ٠ًشمٟ خّٙث إٌٝ ًِشدر تٌفّٓ ٌر١ًٖ. 13/868َِ

 .٠5/1718ٕظً: شًؾ تٌّشىثذ ٌٍط١دٟ: ( 10)

 .٠6/355ٕظً: خفً تٌّى٘ح: ( 11)
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 ٔاستذنٕا: تانسُح:
خفددده٠ط لد١صدددر خدددٓ تٌّمدددثيق: أٔدددٗ شفّدددً خفّثٌدددر 

(1)
ٔ ن٘دددث عٕددده ِدددٓ َِٔعدددُ )٠ّدددأٌٗ فمدددثي:  ، فدددأشٝ تٌٕددددٟ 

ِددس إالّ فددٟ ظالظددر: يؼددً شفّددً خفّثٌددر ففٍددس ٌددٗ تٌّّددأٌر ـصددٝ ٠ ن٘ددث ظددُ  ًُ ـَ تٌصددهلر ٠ددث لد١صددر: إْ تٌّّددأٌر 

ّددأٌر ـصدددٝ ٠صدد١ح لٛتِدددثً ِددٓ عددد١و ظددُ ٠ّّددده، ٠ّّدده، ٚيؼدددً أصددثخصٗ ؼثبفدددر فثؼصثـددس ِثٌدددٗ ففٍددس ٌدددٗ تٌّ

ٚيؼدددً أصدددثخصٗ ـثؼدددر ـصدددٝ شىٍدددُ ظالظدددر ِدددٓ وٚٞ تٌفؽدددث ِدددٓ لِٛدددٗ أْ خدددٗ ـثؼدددر، ففٍدددس ٌدددٗ تٌّّدددأٌر ـصدددٝ 

(٠ص١ح لٛتِثً ِٓ ع١و ظُ ٠ّّه، ِٚث ِٜٛ وٌه ِٓ تٌّّأٌر فٙٛ ِفس
(2)

 . 

ِمطع، أٚ ٌىٞ نَ ِٛؼع: أْ تٌّّأٌر ال شصٍؿ إال ٌعالظر: ٌىٞ فمً ِهلع، أٚ ٌىٞ غًَ ٔجّ انذالنح
(3)

. 

ال ٠فدددً تٌّددد تي شىعدددًت إال ٌعدددًٚيذ فثلدددر، أٚ ٌّدددٓ شفّدددً ـّثٌدددر، فثٌّعدددطً فدددًض ع١ٍدددٗ  انًمممزْة انشاتممم :

أْ ٠ّددأي ِددث ٠مٛشددٗ ٘ددٛ ٚأٍ٘ددٗ ِّددث ال خدده ٌٙددُ ِٕددٗ، ِددٓ: أوددً، ِٚددىٕٝ، ٚوّددٛذ، ِٚعٛٔددر، فددإْ ٌددُ ٠فعددً فٙددٛ 

ٍطثٔث فددال ـددًغ فددٟ وٌدده. ٚأِددث ِددٓ غٍددح غ١ددً  ددثٌُ، فددإْ ِددثز فددٟ شٍدده تٌفددثي فٙددٛ لثشددً ٔفّددٗ. ِٚددٓ ِددأي ِدد

ِصىعً ف١ٍُ ِىًٚ٘ث، ٚ٘ٛ لٛي تٌظث٠ً٘ر
(4)

. 

  ٔاستذنٕا: تانسُح:
ِدددٓ ِدددأي تٌٕدددثَ أِدددٛتٌُٙ شىعدددًت فإّٔدددث ٠ّدددأي ؼّدددًت ): خّدددث يٚتٖ أخدددٛ ٠ً٘دددًذ لدددثي: لدددثي يِدددٛي هللا  (1

(ف١ٍّصمً أٚ ١ٌّصىعً
(5)

  . 

وٍّث وعً ِ تٌٗ وعً عىتخٗ : شف٠ًُ تٌّ تي ِٓ غ١ً ـثؼر  ثً٘ذ، ٚأٔٗٔجّ انذالنح
(6)

 . 

ِددث ٠ددٍتي تًٌؼددً ٠ّددأي تٌٕددثَ ـصددٝ ٠ددأشٟ ٠ددَٛ تٌم١ثِددر ٌدد١ُ فددٟ )لددثي:  خّددث يٚتٖ تخددٓ عّددً أْ تٌٕدددٟ  (2

(ٚؼٙٗ ٍِعر ٌفُ
(7)

. 

 :ٔجّ انذالنح

لثي تٌمطثخٟ
(8)

ِثلػ تٌمهي، ال ٚؼٗ ٌٗ عٕه هللا : إٔٗ ٠أشٟ ٠َٛ تٌم١ثِر و١ٌالً 
(9)

. 

عٍدددٝ ودددً أـددده، ِدددٓ تٌّدددىوٛي٠ٓ خثألـثن٠دددط ت٢ش١دددر، ٚ٘دددٛ لدددٛي تٌشدددٛوثٟٔ  : شفدددًَ تٌّّدددأٌرانًمممزْة انخمممايس

ِٓ ت٠ٌٍه٠ر
(10)

: 

ِٓ ِأي ٌٚٗ ل١ّر أٚل١ر (1
(11)

. 

ِٓ ِأي ٌٚٗ لّّْٛ نيّ٘ث أٚ ـّثخٙث ِٓ تٌى٘ح (2
(12)

. 

ال شفً تٌّّأٌر إاّل ٌعالظر ٌىٞ فمً ِهلع  (3
(1)

، أٚ ٌىٞ غًَ ِفظع، أٚ ٌىٞ نَ ِٛؼع
(2)

. 

                                      
(: لثي تٌمطثخٟ: تٌفّثٌر: تٌىفثٌر، ٚتٌف١ًّ: تٌىف١ً ٚتٌع١ّٓ، ٚشف١ًّ 8/30تٌع١ٕٟ فٟ ٔمح تألفىثي ) تٌفّثٌر: لثي( 1)

تٌفّثٌر: أْ ٠مع خ١ٓ تٌمَٛ تٌصشثؼً فٟ تٌهِثئ ٚتألِٛتي، ف١صِٛػ تًٌؼً خ١ُٕٙ ٠ّٚعٝ فٟ إصالؾ وتز تٌد١َْٓ ٠ٚعّٓ ِث 

 عٛن خ١ُٕٙ تألٌفر. ألصفثج تٌهَ أٚ تٌّثي ٠صًظثُ٘ خىٌه ـصٝ شّىٓ تٌعثبًذ ٚش

 (. 1044خًلُ ) 2/722صف١ؿ ٍُِّ: وصثج تٌٍوثذ، خثج، ِٓ شفً ٌٗ تٌّّأٌر، ( 2)

 .٠9/50ٕظً: عّهذ تٌمثيٞ شًؾ صف١ؿ تٌدمثيٞ: ( 3)

 .٠8/120ٕظً: تٌّفٍٝ: ( 4)

 (. 1041خًلُ ) 2/720صف١ؿ ٍُِّ: وصثج تٌٍوثذ، خثج وًت٘ر تٌّّأٌر ٌٍٕثَ، ( 5)

 .١1/356ٓ: شط٠ًٍ ي٠ثض تٌصثٌف( 6)

 (. 1040خًلُ ) 2/720صف١ؿ ٍُِّ: وصثج تٌٍوثذ، خثج وًت٘ر تٌّّأٌر ٌٍٕثَ، ( 7)

٘ٛ تإلِثَ تٌعالِر، تٌفثفظ تٌٍرٛٞ، أخٛ ١ٍِّثْ، ـّه خٓ ِفّه خٓ إخًت١ُ٘ خٓ لطثج تٌدّصٟ تٌمطثخٟ، صثـح  (8)

ثشٟ، ٚأخٟ عٍٟ خٓ أخٟ ٠ًً٘ذ، ٚٔظًتبّٙث. ٘ـ( ألى تٌفمٗ عٍٝ ِى٘ح تٌشثفعٟ عٓ أخٟ خىً تٌمفثي تٌش388-319تٌصصث١ٔف، )

ٚوثْ له يـً فٟ تٌفه٠ط ٚلًتئذ تٌعٍَٛ، ٚغٛف، ظُ أٌف فٟ فْٕٛ ِٓ تٌعٍُ ٚصٕف، ٚفٟ ش١ٛلٗ وعًذ، ٚوىٌه فٟ 

، تألعالَ ٌٍٍيوٍٟ: 12/497شصث١ٔفٗ، ِٕٙث "شًؾ تٌّٕٓ"، ٚوصثخٗ فٟ غ٠ًح تٌفه٠ط، ٚغ١ً٘ث. ٠ٕظً: ١ًِ أعالَ تٌٕدالئ: 

2/273. 

 .٠3/513ٕظً: شًؾ صف١ؿ تٌدمثيٞ الخٓ خطثي: ( 9)

 (.255ت١ًٌّ تٌؽًتي: )( 10)

 (. 19ِدك شم٠ًؽٗ: صف١فر يلُ )( 11)

 (.19ِدك شم٠ًؽٗ: صف١فر يلُ )( 12)
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ه ظالظرإْ تٌّّأٌر ال شفً إاّل ألـ  (4
(3)

. 

 

 انتشجٍح:

خعدده تٌٕظددً فددٟ تأللددٛتي تٌّصمهِددر ٚأنٌددصُٙ، تٌددىٞ ٠دددهٚ أْ تٌمددٛي تٌددًتؼؿ ٘ددٛ ِددث و٘ددح إ١ٌددٗ تٌشددثفع١ر، ٚوٌددهع  

ددً تٌّّددأٌر، ٘ددٛ إصددثخر تٌىفث٠ددر ٌددٗ ٌٚع١ثٌددٗ  ـِ ألْ لددٌُٛٙ ٠ٛتفددك ِمثصدده تٌشدد٠ًعر تٌّطٙددًذ، ٚخددأْ تٌعددثخػ فددٟ 

دددً تٌّّدددأٌر ٘دددٟ ت ـِ  ٌفثؼدددر ٚؼدددٛنت ٚعدددهِث، عٍدددٝ تلدددصالف تٌفثؼدددثز ٚشٕٛعٙدددث.نْٚ شىعدددًت، فصىدددْٛ تٌعٍدددر فدددٟ 

 ٚهللا شعثٌٝ أعٍُ.

 

 

 انخا ًح
 :ٚتٌٛصث٠ث فٟ لثشّر ٘ىت تٌدفط أٌمص أُ٘ تٌٕصثبػ

ِ ٌف وصثج تٌمدُ، عٍُ ِٓ أعالَ أِصٕث، ِٚٓ ودثي ٘ـ(، 543)تٌّصٛفٝ: ٠عه تٌمثظٟ أخٛ خىً خٓ تٌعًخٟ،   .1

ِٓ تٌصعصح تٌّى٘دٟع ٌىٌه ًٔتٖ ٠مثٌف  ّصٕهتً إٌٝ تٌه١ًٌ، ِصفًيتً فٟ  يتئٖ، ِ ِفممٟ تٌّى٘ح تٌّثٌىٟ، ؼ٠ًةثً 

 إِثَ ِى٘دٗ فٟ وع١ً ِٓ تٌّّثبً وّث شد١ٓ ٌٕث ِٓ شًؼ١فثشٗ.

٠عه ِٓ تٌعٍّثئ تٌىٞ لًؼٛت ًٌٍـٍر فٟ غٍح تٌعٍُ، ِٚٓ تٌى٠ٓ ِثّ٘ٛت فٟ ٔمً شصٝ تٌعٍَٛ ِٓ تٌّشًق   .2

 ر عٕه تٌٍّٛن ٚتألًِتئ.إٌٝ خالن تٌّرًج ٚتألٔهٌُ، ٚوثٔس ٌٗ ـظٛذ ٌٍِٕٚ

ع فمه تٔصشً لدًٖ ٚوت  ص١صٗ فٟ ت٢فثقع ِّث ؼعٍٗ ِّٓ ششه تًٌـثي إ١ٌٗ ٌٍعٍُ تٌٛتِع تٌىٞ ـٛتُٖ  ٔظًتً   .3

 ٠ٚمصهٖ غالج تٌعٍُ، فىثْ ٌٗ تٌىع١ً ِٓ تٌصال١ِى تٌى٠ٓ شصٍّىٚت عٍٝ ٠ه٠ٗ، ٍٚٔٙٛت ِٓ خفً عٍِٛٗ.

 ٝ.إْ ت١ٌه تٌع١ٍث ٟ٘ تٌّٕفمر، ٚتٌّثبٍر ٟ٘ تٌّفٍ  .4

 ٠ؽٌٛ ٌ ِثَ أْ ٠صًفٙث فٟ صٕف ٚتـه أٚ أوعً ِٓ صٕف ٚتـه إوت يأٜ وٌه خفّح تٌفثؼر.  .5

 ال ِ ٌفر ت١ٌَٛ، ٚال ـثؼر إٌٝ تٌّ ٌفر ت٢ْ.  .6

تٌىفث٠ر عٍٝ تٌهٚتَ ِٓ غ١ً أْ ٠عصدً  أْ تٌصهلر شفً خثٌفثؼر، ٚشفًَ خإصثخر تٌمٛتَ ِٓ تٌع١و ٚ٘ٛ  .7

 تٌٕصثج.

 ّصعًّ، ٚٚؼٛخٗ ف١ّث وثْ ِعهتً ٌٍصؽثيذ.عهَ ٚؼٛج تٌٍوثذ فٟ تٌفٍٟ تٌّ  .8

ٚؼٛج تٌٍوثذ فٟ تٌّعثنْع ألٔٙث نتلٍر فٟ عَّٛ ِث أُلًغ ِٓ تأليض، ش٠ًطر خٍٛ  تٌّّصمًغ ِٕٙث   .9

 تٌٕصثج.

 ال ٠ؽح فٟ تٌّثي ـك ِٜٛ تٌٍوثذ، ٠ّٚصفح خىٌٗ فٟ ٚؼٖٛ تٌم١ً. .10

ت خّعً ٘ىىت إِثَ، ٚعٍُ ِٓ أعالَ أٚصٟ غٍدر تٌعٍُ تٌشًعٟ عثِر، ٚلثصر غٍدر تٌفمٗ تإلِالِٟ أْ ٠مصهٚ .11

 أِر تإلِالَ، تخٓ تٌعًخٟ.

ِٗ تٌفم١ٙر، ٚأْ ٠عٍّٛت خٙث، ٠ٚهيِٛ٘ث نيتِر شفص١ٍ١ر. .12 ِٗ ٚألٛتٌ  ٚأٚص١ُٙ أْ ٠ألىٚت خصًؼ١فثش

ٚتٌفّه ل تٌىٞ خٕعّصٗ شصُ تٌصثٌفثز، ٚتٌصالذ ٚتٌّالَ عٍٝ ١ِه تٌعث١ٌّٓ، ٔد١ٕث ِفّه صٍٝ هللا ٍُِٚ ع١ٍٗ، 

ِٗ أؼّع١ٓ.ٚعٍٝ  ٌٗ ٚ  صفد

                                                                                                          
تٌفمً تٌّهلع: ٘ٛ تٌفمً تٌشه٠ه ٚأصٍٗ ِٓ تٌهلعثئ ٚ٘ٛ تٌصًتج، ِٚعٕثٖ: تٌفمً تٌىٞ ٠فعٟ خٗ إٌٝ تٌصًتج ال ٠ىْٛ عٕهٖ ِث ( 1)

ٌصًتج. ٚتٌرًَ تٌّفظع: ٘ٛ أْ شٍٍِٗ تٌه٠ْٛ تٌفظ١عر تٌمثنـر ـصٝ ٠ٕمطع خٗ فصفً ٌٗ تٌصهلر ف١عطٝ ِٓ ُِٙ ٠مٟ خٗ ت

 (.2/69تٌرثي١ِٓ. ٚتٌهَ تٌّٛؼع: ٘ٛ أْ ٠صفًّ ـّثٌر فٟ ـمٓ تٌهِثئ ٚإصالؾ وتز تٌد١ٓ فصفًّ ٌٗ تٌّّأٌر )ِعثٌُ تٌّٕٓ:

(، ِٕٓ تخٓ ِثؼر: وصثج تٌصؽثيتز، خثج 1641خًلُ ) 2/120تٌّّأٌر، ِٕٓ أخٟ نتٚن: وصثج تٌٍوثذ، خثج، ِث شؽٌٛ ف١ٗ ( 2)

ّّٓ تٌصًِىٞ ِٕهٖ. 4/84(. لثي ت١ٌٙعّٟ فٟ ِؽّع تٌٍٚتبه )2198خًلُ ) 2/740خ١ع تٌٍّت٠هذ،  (: يٚتٖ أخٛ نتٚن ٚأـّه، ٚله ـ

 ط ِؽثٌه(.(: )تٌفه٠ط ظع١ف، لثي ٠ف١ٝ: ال ٠فصػ خفه3/167٠ٚلثي تخٓ عده تٌٙثنٞ فٟ شٕم١ؿ تٌصفم١ك )

 (.23ِدك شم٠ًؽٗ: صف١فر يلُ )( 3)
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 نًصادس ٔانًشاج ا
إشفدددثف تٌم١ددددًذ تٌّٙدددًذ خٍٚتبدددده تٌّّددددث١ٔه تٌعشدددًذ: أـّدددده خدددٓ أخددددٟ خىددددً خدددٓ إِددددّثع١ً تٌدٛصدددد١ًٞ،  .1

 -1َ، ))ٌٚتبدددده عشددددًذ ِّددددث١ٔه عٍددددٝ تٌىصددددح تٌّددددصر، ٚ٘ددددٟ: 1999 -٘ددددـ 1420ِٛتفددددك ٌطدعددددر نتي تٌددددٛغٓ، 

عدددده خدددٓ - 7تٌعدددهٟٔ  6-خدددٟ شددد١در تخدددٓ أ -5إِدددفثق خدددٓ يت٠ٛ٘دددٗ -4تٌف١ّدددهٞ - 3ِّدددهن - 2ِّدددٕه تٌط١ثٌّدددٟ 

ِّددٕه أخددٟ ٠عٍددٝ تٌىد١ددً ٚيشددح أـثن٠عٙددث عٍددٝ وصددح  10أـّدده خددٓ ١ِٕددع  -9تٌفددثيض خددٓ أخددٟ أِددثِر  8ـ١ّدده 

 تألـىثَ((.

خىددددً خددددٓ تٌعًخددددٟ فددددٟ تٌفمددددٗ تٌّددددثٌىٟ: أغًٚـددددر نوصددددٛيتٖ فددددٟ تٌفمددددٗ ٚأصددددٌٛٗ، فددددٟ و١ٍددددر  أظددددً أخددددٛ .2

ٌددده٠ٓ ِفّددده ١ِّدددثٚٞ، إشدددًتف تألِدددصثو تٌدددهوصٛي عدددده تٌؽثِعدددر تألين١ٔدددر، ٌٍطثٌدددح ٔدددٛي ت –تٌهيتِدددثز تٌع١ٍدددث 

 تٌّؽ١ه ِفّٛن تٌصالـ١ٓ.

 ٘دددـ(،319تإلؼّدددث  الخدددٓ تٌّٕدددىي: أخدددٛ خىدددً ِفّددده خدددٓ إخدددًت١ُ٘ خدددٓ تٌّٕدددىي ت١ٌّٕدددثخٛيٞ )تٌّصدددٛفٝ:  .3

 ِـ.2004٘ـ ـــــــ1425شفم١ك: ف تن عده تٌّٕعُ أـّه، نتي تٌٍُّّ ٌٍٕشً ٚتٌص٠ٌٛع، تٌطدعر تألٌٚٝ 

١ددددً تٌّمصددددثي: عددددده هللا خددددٓ ِفّددددٛن خددددٓ ِددددٛنٚن تٌّٛصددددٍٟ تٌدٍددددهـٟ، ِؽدددده تٌدددده٠ٓ أخددددٛ تاللص١ددددثي ٌصعٍ .4

تٌمدددثً٘ذ،  -٘دددـ(، ع١ٍٙدددث شع١ٍدددك: تٌشددد١ك ِفّدددٛن أخدددٛ نل١مدددر ِطدعدددر تٌفٍددددٟ 683تٌفعدددً تٌفٕفدددٟ )تٌّصدددٛفٝ: 

 َ. 1937 -٘ـ  1356

تإلصددثخر فددٟ ش١١ّددٍ تٌصددفثخر:  أخددٛ تٌفعددً أـّدده خددٓ عٍددٟ خددٓ ِفّدده خددٓ أـّدده خددٓ ـؽددً تٌعّددمالٟٔ  .5

 –٘ددددـ(، شفم١ددددك: عددددثني أـّدددده عددددده تٌّٛؼددددٛن ٚعٍددددٝ ِفّدددده ِعددددٛض، نتي تٌىصددددح تٌع١ٍّددددر 852)تٌّصددددٛفٝ: 

 ٘ـ. 1415 -خ١ًٚز تٌطدعر: تألٌٚٝ 

ٍددددٝ هللا أـّدددده خددددٓ ِدددد١ٍّثْ، أصددددٛي تألـىددددثَ تٌؽددددثِع ٌّّددددثبً تٌفددددالي ٚتٌفددددًتَ: تإلِددددثَ تٌّصٛوددددً ع .6

شفم١ددك: ن. تًٌّشعدددٝ خدددٓ ٠ٌددده تٌّفطدددٛيٞ تٌفّدددٕٟ، ِىصددددر خدددهي ٌٍطدثعدددر ٚتٌٕشدددً ٚتٌص٠ٌٛدددع، تٌطدعدددر تألٌٚدددٝ 

 َ.2004٘ـ/1425

تألعدددالَ:  ل١دددً تٌددده٠ٓ خدددٓ ِفّدددٛن خدددٓ ِفّددده خدددٓ عٍدددٟ خدددٓ فدددثيَ، تٌٍيوٍدددٟ تٌهِشدددمٟ )تٌّصدددٛفٝ:  .7

 َ. 2002أ٠ثي/ِث٠ٛ  -٘ـ(، نتي تٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ، تٌطدعر تٌمثِّر عشً 1396

تألَ: تٌشددثفعٟ أخددٛ عددده هللا ِفّدده خددٓ إني٠ددُ خددٓ تٌعدددثَ خددٓ ععّددثْ خددٓ شددثفع خددٓ عددده تٌّطٍددح خددٓ  .8

خ١دددددًٚز، خدددددهْٚ غدعدددددر،  –٘دددددـ(، نتي تٌّعًفدددددر 204عدددددده ِٕدددددثف تٌّطٍددددددٟ تٌمًشدددددٟ تٌّىدددددٟ )تٌّصدددددٛفٝ: 

 َ.1990٘ـ/1410

٘دددـ(، ِىصددددر 840تٌّصدددٛفٝ )تٌدفدددً تٌٍلدددثي تٌؽدددثِع ٌّدددىت٘ح تألِصدددثي: أـّددده خدددٓ ٠ف١دددٝ تًٌّشعدددٝ  .9

 ت١ٌّٓ، ِصهي تٌىصثج: ِٛلع تإلِالَ.

خفدددً تٌّدددى٘ح )فدددٟ فدددًٚ  تٌّدددى٘ح تٌشدددثفعٟ(: ت٠ًٌٚدددثٟٔ، أخدددٛ تٌّفثِدددٓ عدددده تٌٛتـددده خدددٓ إِدددّثع١ً  .10

 َ. 2009٘ـ(، تٌّفمك: غثيق فصفٟ ت١ٌّه، نتي تٌىصح تٌع١ٍّر، تٌطدعر: تألٌٚٝ،  502)ز 

١ددده ِفّددده خدددٓ أـّددده خدددٓ ِفّددده خدددٓ أـّددده خدددٓ يشددده تٌمًغددددٟ خهت٠ددر تٌّؽصٙددده ٚٔٙث٠دددر تٌّمصصددده: أخدددٛ تٌٌٛ .11

 َ.2004 -٘ـ 1425تٌمثً٘ذ، خهْٚ غدعر،  –٘ـ(، نتي تٌفه٠ط 595تٌش١ًٙ خثخٓ يشه تٌفف١ه )تٌّصٛفٝ: 

تٌدددهي ت١ٌّٕددً فددٟ شمدد٠ًػ تألـثن٠ددط ٚتألظددثي تٌٛتلعددر فددٟ تٌشددًؾ تٌىد١ددً: تخددٓ تٌٍّمددٓ ِددًتغ تٌدده٠ٓ أخددٛ  .12

٘دددـ(، شفم١دددك: ِصدددطفٝ أخدددٛ تٌرددد١ػ، 804ٟ تٌّصدددًٞ )تٌّصدددٛفٝ: ـفدددص عّدددً خدددٓ عٍدددٟ خدددٓ أـّددده تٌشدددثفع

تٌّددددعٛن٠ر، تٌطدعددددر -ت٠ًٌددددثض -ٚعددددده هللا خددددٓ ِدددد١ٍّثْ، ٠ٚثِددددً خددددٓ وّددددثي، نتي تٌٙؽددددًذ ٌٍٕشددددً ٚتٌص٠ٌٛددددع 

 َ.2004-٘ـ1425تالٌٚٝ، 

 ٟتٌفٕفدد ٟتٌدٕث٠ددر شددًؾ تٌٙهت٠ددر: أخددٛ ِفّدده ِفّددٛن خددٓ أـّدده خددٓ ِِٛددٝ خددٓ أـّدده خددٓ ـّدد١ٓ تٌر١صددثخ .13

 -٘ددددـ1420خ١ددددًٚز، ٌدٕدددثْ، تٌطدعدددر تألٌٚدددٝ، -٘دددـ(، نتي تٌىصدددح تٌع١ٍّدددر 855)تٌّصددددٛفٝ:  ٌٟع١ٕدددخدددهي تٌددده٠ٓ ت

2000.َ 

أخدددٛ تٌفّددد١ٓ ٠ف١دددٝ خدددٓ أخدددٟ تٌم١دددً خدددٓ ِدددثٌُ تٌعًّتٔدددٟ ت١ٌّٕدددٟ  تٌد١دددثْ فدددٟ ِدددى٘ح تإلِدددثَ تٌشدددثفعٟ: .14

 1421ؼدددهذ، تٌطدعدددر تألٌٚدددٝ،  –٘دددـ(، شفم١دددك: لثِدددُ ِفّددده تٌٕدددٛيٞ، نتي تٌّٕٙدددثغ 558تٌشدددثفعٟ )تٌّصدددٛفٝ: 

 َ. 2000 -٘ـ

تٌد١دددثْ ٚتٌصفصددد١ً ٚتٌشدددًؾ ٚتٌصٛؼ١دددٗ ٚتٌصع١ٍدددً ٌّّدددثبً تٌّّدددصمًؼر: أخدددٛ ت١ٌٌٛددده ِفّددده خدددٓ أـّددده خدددٓ  .15
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 –٘ددددـ(، شفم١ددددك: ن ِفّدددده ـؽددددٟ ٚ لددددًْٚ نتي تٌرددددًج تإلِددددالِٟ، خ١ددددًٚز 520يشدددده تٌمًغدددددٟ )تٌّصددددٛفٝ: 

 َ. 1988 -٘ـ  1408ٌدٕثْ، تٌطدعر تٌعث١ٔر، 

ِفّددده خدددٓ ِفّددده خدددٓ عدددده تٌدددًٌتق تٌفّددد١ٕٟ، أخدددٛ تٌفددد١ط، شدددثغ تٌعدددًَٚ ِدددٓ ؼدددٛتً٘ تٌمدددثَِٛ:  .16

(، شفم١ددددك: ِؽّٛعددددر ِددددٓ تٌّفممدددد١ٓ، نتي تٌٙهت٠ددددر، خددددهْٚ ـ٘دددد1205تٌٍّمددددح خًّشعددددٝ، تٌٍخ١ددددهٞ )تٌّصددددٛفٝ: 

 غدعر ٚخهْٚ شثي٠ك.

تٌصدددثغ ٚتإلو١ٍدددً ٌّمصصدددً ل١ٍدددً: ِفّددده خدددٓ ٠ِٛدددف خدددٓ أخدددٟ تٌمثِدددُ خدددٓ ٠ِٛدددف تٌعددددهيٞ تٌرًٔدددثغٟ،  .17

 َ.1994-٘ـ1416٘ـ(، نتي تٌىصح تٌع١ٍّر تٌطدعر تألٌٚٝ، 897ثٌىٟ )تٌّصٛفٝ: أخٛ عده هللا تٌّٛتق تٌّ

 

شدددثي٠ك لعدددثذ تألٔدددهٌُ )تًٌّلددددر تٌع١ٍدددث فددد١ّٓ ٠ّدددصفك تٌمعدددثئ ٚتٌفص١دددث(: أخدددٛ تٌفّدددٓ عٍدددٟ خدددٓ عدددده هللا  .18

٘دددـ(، شفم١دددك: 792خدددٓ ِفّددده خدددٓ ِفّددده تخدددٓ تٌفّدددٓ تٌؽدددىتِٟ تٌٕددددثٟ٘ تٌّدددثٌمٟ تألٔهٌّدددٟ )تٌّصدددٛفٝ: ٔفدددٛ 

-٘دددـ 1403ثئ تٌصدددًتض تٌعًخدددٟ فدددٟ نتي ت٢فدددثق تٌؽه٠دددهذ، خ١دددًٚز ــــدددـ ٌدٕدددثْ، تٌطدعدددر تٌمثِّدددر، ٌؽٕدددر إـ١ددد

1983.َ 

٘دددـ( نيتِدددر  478تٌصدصدددًذ: عٍدددٟ خدددٓ ِفّددده تًٌخعدددٟ، أخدددٛ تٌفّدددٓ، تٌّعدددًٚف خدددثٌٍمّٟ )تٌّصدددٛفٝ:  .19

ٌٚدددٝ، ٚشفم١دددك: تٌدددهوصٛي أـّددده عدددده تٌىددد٠ًُ ٔؽ١دددح، ٌٚتيذ تألٚلدددثف ٚتٌشددد ْٚ تإلِدددال١ِر، لطدددً، تٌطدعدددر: تأل

 َ. 2011 -٘ـ  1432

شط٠ًددٍ ي٠ددثض تٌصددثٌف١ٓ: ف١صددً خددٓ عددده تٌع٠ٍددٍ خددٓ ف١صددً تخددٓ ـّدده تٌّدددثين تٌف٠ًٍّددٟ تٌٕؽددهٞ  .20

٘ددددـ(، تٌّفمددددك: ن. عددددده تٌع٠ٍددددٍ خددددٓ عددددده هللا خددددٓ إخددددًت١ُ٘ ت٠ٌٍددددً  ي ـّدددده، نتي تٌعثصددددّر 1376)تٌّصددددٛفٝ: 

 َ. 2002 -٘ـ  1423ٌٍٕشً ٚتٌص٠ٌٛع، ت٠ًٌثض، تٌطدعر: تألٌٚٝ، 

ً تخددٓ وع١ددً )شفّدد١ً تٌمددً ْ تٌعظدد١ُ(: أخددٛ تٌفددهتئ إِددّثع١ً خددٓ عّددً خددٓ وع١ددً تٌمًشددٟ تٌدصددًٞ شفّدد١ .21

٘ددددـ(، تٌّفمددددك: ِفّدددده ـّدددد١ٓ شددددُّ تٌدددده٠ٓ، نتي تٌىصددددح تٌع١ٍّددددر، ِٕشددددٛيتز 774ظددددُ تٌهِشددددمٟ )تٌّصددددٛفٝ: 

 ٘ـ. 1419 -خ١ًٚز، تٌطدعر: تألٌٚٝ  –ِفّه عٍٟ خ١عْٛ 

 ْ(: ِفّددده خدددٓ ؼ٠ًدددً خدددٓ ٠ٍ٠ددده خدددٓ وع١دددً خدددٓ غثٌدددح شفّددد١ً تٌطددددًٞ )ؼدددثِع تٌد١دددثْ فدددٟ شأ٠ٚدددً تٌمدددً .22

٘دددـ(، شفم١دددك: أـّددده ِفّددده شدددثوً، ِ ِّدددر تًٌِدددثٌر، تٌطدعدددر 310ت٢ٍِدددٟ، أخدددٛ ؼعفدددً تٌطددددًٞ )تٌّصدددٛفٝ: 

 َ. 2000 -٘ـ  1420تألٌٚٝ، 

لّددددُ تٌعدددددثنتز: أخددددٛ تٌطددددثً٘ إخددددًت١ُ٘ خددددٓ عددددده تٌصددددّه خددددٓ خشدددد١ً  -تٌصٕد١ددددٗ عٍددددٝ ِدددددثنئ تٌصٛؼ١ددددٗ  .23

 –٘دددـ(، تٌّفمدددك: تٌدددهوصٛي ِفّددده خٍفّدددثْ، نتي تخدددٓ ـدددٍَ، خ١دددًٚز 536ّصدددٛفٝ: خعددده تٌصٕدددٛلٟ تٌّٙدددهٚٞ )تٌ

 َ. 2007 -٘ـ  1428ٌدٕثْ، تٌطدعر: تألٌٚٝ، 

تٌصٛظددد١ؿ ٌشدددًؾ تٌؽدددثِع تٌصدددف١ؿ: تخدددٓ تٌٍّمدددٓ ِدددًتغ تٌددده٠ٓ أخدددٛ ـفدددص عّدددً خدددٓ عٍدددٟ خدددٓ أـّددده  .24

١دددددك تٌصدددددًتض، نتي ٘دددددـ(، تٌّفمدددددك: نتي تٌفدددددالؾ ٌٍدفدددددط تٌعٍّدددددٟ ٚشفم804تٌشدددددثفعٟ تٌّصدددددًٞ )تٌّصدددددٛفٝ: 

 َ. 2008 -٘ـ  1429ِٛي٠ث، تٌطدعر: تألٌٚٝ،  –تٌٕٛتني، نِشك 

ؼّٙددًذ أّٔددثج تٌعددًج: أخددٛ ِفّدده عٍددٟ خددٓ أـّدده خددٓ ِددع١ه خددٓ ـددٍَ تألٔهٌّددٟ تٌمًغدددٟ تٌظدددثً٘ٞ  .25

٘ددددـ(، شفم١ددددك: ٌؽٕددددر ِددددٓ تٌعٍّددددثئ، نتي تٌىصددددح تٌع١ٍّددددر ـــــددددـ خ١ددددًٚز، تٌطدعددددر تألٌٚددددٝ، 456)تٌّصددددٛفٝ: 

1403/1983 . 

أخدددٟ نتٚن: أخدددٛ نتٚن ِددد١ٍّثْ خدددٓ تألشدددعط خدددٓ إِدددفثق خدددٓ خشددد١ً خدددٓ شدددهتن خدددٓ عّدددًٚ تألٌنٞ  ِدددٕٓ .26

ِفّددددده وثِدددددً لدددددًٖ خٍٍدددددٟ، نتي تًٌِدددددثٌر  -٘دددددـ(، شفم١دددددك: شدددددع١ح تألئددددد ٚغ 275تٌّؽّدددددصثٟٔ )تٌّصدددددٛفٝ: 

 َ. 2009 -٘ـ  1430تٌعث١ٌّر، تٌطدعر تألٌٚٝ، 

خ١دددًٚز،  –ّدددثبٟ، نتي تٌىصدددح تٌع١ٍّدددر تٌّدددٕٓ تٌىددددًٜ ٌٍّٕدددثبٟ: أـّددده خدددٓ شدددع١ح أخدددٛ عدددده تٌدددًـّٓ تٌٕ .27

 .1991 – 1411تٌطدعر تألٌٚٝ، 

ِدددد١ً أعددددالَ تٌٕدددددالئ: شددددُّ تٌدددده٠ٓ أخددددٛ عددددده هللا ِفّدددده خددددٓ أـّدددده خددددٓ ععّددددثْ خددددٓ لث٠ّددددثٌ تٌددددى٘دٟ  .28

 َ. 2006-٘ـ1427تٌمثً٘ذ، خهْٚ غدعر،  -٘ـ(، نتي تٌفه٠ط748)تٌّصٛفٝ: 

ٍدددٟ خدددٓ ِفّددده خدددٓ عدددده هللا تٌشدددٛوثٟٔ تٌّددد١ً تٌؽدددًتي تٌّصدددهفك عٍدددٝ ـدددهتبك تألٌ٘دددثي: ِفّددده خدددٓ ع .29

 ٘ـ(، نتي تخٓ ـٍَ، تٌطدعر تألٌٚٝ، خهْٚ شثي٠ك.1250ت١ٌّٕٟ )تٌّصٛفٝ: 
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تٌشددثًِ فددٟ فمددٗ تإلِددثَ ِثٌدده: خٙددًتَ خددٓ عددده هللا خددٓ عددده تٌع٠ٍددٍ خددٓ عّددً خددٓ عددٛض، أخددٛ تٌدمددثئ،  .30

أـّدددده خددددٓ عددددده ٘ددددـ(، ظدددددطٗ ٚصددددففٗ: 805شددددثغ تٌدددده٠ٓ تٌّددددٍّٟ تٌدددده١ًِٞ تٌدددده١ِثغٟ تٌّددددثٌىٟ )تٌّصددددٛفٝ: 

 َ.2008 -٘ـ 1429تٌى٠ًُ ٔؽ١ح، ًِوٍ ٔؽ١د٠ٛٗ ٌٍّمطٛغثز ٚلهِر تٌصًتض، تٌطدعر: تألٌٚٝ، 

شدددًتبع تإلِدددالَ فدددٟ ِّدددثبً تٌفدددالي ٚتٌفدددًتَ: تٌّفمدددك تٌفٍدددٟ، أخدددٛ تٌمثِدددُ ٔؽدددُ تٌددده٠ٓ ؼعفدددً خدددٓ  .31

ر تٌفثن٠دددر تٌفّدددٓ، ِدددع شع١ٍمدددثز تٌّددد١ه صدددثنق تٌفّدددٕٟ تٌشددد١ًتٌٞ، نتي تٌمدددثيئ، خ١دددًٚز ــدددـ ٌدٕدددثْ، تٌطدعددد

 .2004ــــ  1425عشًذ، 

شدددًف تٌددده٠ٓ تٌفّددد١ٓ خدددٓ عدددده هللا تٌط١ددددٟ  شدددًؾ تٌّشدددىثذ ٌٍط١ددددٟ )تٌىثشدددف عدددٓ ـمدددثبك تٌّدددٕٓ(: .32

ت٠ًٌددددثض(،  -٘ددددـ(، تٌّفمددددك: ن. عددددده تٌف١ّدددده ٕ٘ددددهتٚٞ، ِىصدددددر ٔددددٍتي ِصددددطفٝ تٌدددددثٌ )ِىددددر تٌّىًِددددر 743)

 َ. 1997 -٘ـ  1417تٌطدعر: تألٌٚٝ، 

ثي: تخددددٓ خطددددثي أخددددٛ تٌفّددددٓ عٍددددٟ خددددٓ لٍددددف خددددٓ عددددده تٌٍّدددده، شددددًؾ صددددف١ؿ تٌدمددددثيٞ الخددددٓ خطدددد .33

٘دددـ(، شفم١دددك: أخدددٛ شّددد١ُ ٠ثِدددً خدددٓ إخدددًت١ُ٘، ِىصددددر تًٌشددده، تٌّعٛن٠رـــــدددـ ت٠ًٌدددثض، تٌطدعدددر 449)تٌّصدددٛفٝ: 

 َ.2003 -٘ـ 1423تٌعث١ٔر، 

شدددًؾ ِعددددثٟٔ ت٢ظددددثي: أخددددٛ ؼعفددددً أـّدددده خددددٓ ِفّددده خددددٓ ِددددالِر خددددٓ عددددده تٌٍّدددده خددددٓ ِددددٍّر تألٌنٞ  .34

٘دددـ( شفم١دددك: ِفّددده ٌ٘دددًٞ تٌٕؽدددثي، ِٚفّددده ِددد١ه 321ٞ تٌّعدددًٚف خثٌطفدددثٚٞ )تٌّصدددٛفٝ: تٌفؽدددًٞ تٌّصدددً

ؼدددثن تٌفدددك ِدددٓ عٍّدددثئ تألٌ٘دددً تٌشددد٠ًف، يتؼعدددٗ ٚيلدددُ وصددددٗ ٚأخٛتخدددٗ ٚأـثن٠عدددٗ: ن ٠ِٛدددف عدددده تٌدددًـّٓ 

٘ددددـ،  1414 -تٌدثـددددط خًّوددددٍ لهِددددر تٌّددددٕر خثٌّه٠ٕددددر تٌٕد٠ٛددددر، عددددثٌُ تٌىصددددح تٌطدعددددر تألٌٚددددٝ  -تًٌّعشددددٍٟ 

1994  .َ 

)تٌّّددددٕه تٌصددددف١ؿ تٌّمصصددددً خٕمددددً تٌعددددهي عددددٓ تٌعددددهي إٌددددٝ يِددددٛي هللا ِّددددٍُ خددددٓ  ١ؿ ِّددددٍُ،صددددف .35

٘دددـ(، شفم١دددك: ِفّددده فددد تن عدددده تٌددددثلٟ، نتي إـ١دددثئ 261تٌفؽدددثغ أخدددٛ تٌفّدددٓ تٌمشددد١ًٞ ت١ٌّٕدددثخٛيٞ )تٌّصدددٛفٝ: 

 خ١ًٚز، خهْٚ غدعر ٚخهْٚ شثي٠ك.  –تٌصًتض تٌعًخٟ 

٠ٍّددر خددٓ تٌّر١ددًذ خددٓ صددثٌؿ خددٓ خىددً تٌّددٍّٟ صددف١ؿ تخددٓ ل٠ٍّددر: أخددٛ خىددً ِفّدده خددٓ إِددفثق خددٓ ل .36

 خ١ًٚز. –٘ـ(، تٌّفمك: ن. ِفّه ِصطفٝ تألعظّٟ، تٌّىصح تإلِالِٟ 311ت١ٌّٕثخٛيٞ )تٌّصٛفٝ: 

 ٘ددـ(، 578تٌصددٍر فددٟ شددثي٠ك أبّددر تألٔددهٌُ: أخددٛ تٌمثِددُ لٍددف خددٓ عددده تٌٍّدده خددٓ خشددىٛتي )تٌّصددٛفٝ:  .37

فّددد١ٕٟ، ِىصددددر تٌمدددثٔؽٟ، تٌطدعدددر تٌعث١ٔدددر، عٕدددٟ خٕشدددًٖ ٚصدددففٗ ٚيتؼدددع أصدددٍٗ: تٌّددد١ه عدددٍز تٌعطدددثي تٌ

 .1955 -٘ـ  1374

٘ددـ(، تٌّفمددك: ِفّدده 526غدمددثز تٌفٕثخٍددر: أخددٛ تٌفّدد١ٓ تخددٓ أخددٟ ٠عٍددٝ، ِفّدده خددٓ ِفّدده )تٌّصددٛفٝ:  .38

 خ١ًٚز. –ـثِه تٌفمٟ، نتي تٌّعًفر 

عّددهذ تٌمددثيٞ شددًؾ صددف١ؿ تٌدمددثيٞ: أخددٛ ِفّدده ِفّددٛن خددٓ أـّدده خددٓ ِِٛددٝ خددٓ أـّدده خددٓ ـّدد١ٓ  .39

خ١دددًٚز، خدددهْٚ غدعدددر  –٘دددـ(، نتي إـ١دددثئ تٌصدددًتض تٌعًخدددٟ 855ٝ تٌفٕفدددٝ خدددهي تٌددده٠ٓ تٌع١ٕدددٝ )تٌّصدددٛفٝ: تٌر١صدددثخ

 ٚشثي٠ك.

لددددثْٔٛ تٌصأ٠ٚددددً: تٌمثظددددٟ ِفّدددده خددددٓ عددددده هللا أخددددٛ خىددددً خددددٓ تٌعًخددددٟ تٌّعددددثفًٞ تالشددددد١ٍٟ تٌّددددثٌىٟ  .40

ــــدددـ ؼدددهذ، ِ ِّدددر ٘دددـ(، نيتِدددر ٚشفم١دددك: ِفّددده تٌّددد١ٍّثٟٔ، نتي تٌمدٍدددر ٌٍعمثفدددر تإلِدددال١ِر ـ543)تٌّصدددٛفٝ: 

 َ.  1986 -٘ـ  1406عٍَٛ تٌمً ْ، خ١ًٚز،تٌطدعر تألٌٚٝ، 

تٌىددددثفٟ فددددٟ فمددددٗ تإلِددددثَ أـّدددده: أخددددٛ ِفّدددده ِٛفددددك تٌدددده٠ٓ عددددده هللا خددددٓ أـّدددده خددددٓ ِفّدددده خددددٓ لهتِددددر  .41

٘دددـ(، نتي تٌىصدددح 620تٌؽّدددثع١ٍٟ تٌّمهِدددٟ ظدددُ تٌهِشدددمٟ تٌفٕدٍدددٟ، تٌشددد١ًٙ خدددثخٓ لهتِدددر تٌّمهِدددٟ )تٌّصدددٛفٝ: 

 َ. 1994 -٘ـ  1414عر تألٌٚٝ، تٌع١ٍّر، تٌطد

٘دددـ(، تٌّفمدددك: ن. ِددد١ًٙ 189تٌىّدددح: أخدددٛ عدددده هللا ِفّددده خدددٓ تٌفّدددٓ خدددٓ فًلددده تٌشددد١دثٟٔ )تٌّصدددٛفٝ:  .42

 .1400نِشك، تٌطدعر: تألٌٚٝ،  –ٌوثي، عده تٌٙثنٞ ـًصٟٛٔ 

وشدددف تٌّٕدددث٘ػ ٚتٌصٕدددثل١ؿ فدددٟ شمددد٠ًػ أـثن٠دددط تٌّصدددثخ١ؿ: ِفّددده خدددٓ إخدددًت١ُ٘ خدددٓ إِدددفثق تٌّدددٍّٟ  .43

٘دددـ(، نيتِدددر ٚشفم١دددك: ن. ِفّددده 803ظدددُ تٌمدددثً٘ٞ، تٌشدددثفعٟ، صدددهي تٌددده٠ٓ، أخدددٛ تٌّعدددثٌٟ )تٌّصدددٛفٝ: تٌّٕدددثٚٞ 

 2004 -٘دددـ  1425ٌدٕدددثْ، تٌطدعدددر تألٌٚدددٝ،  –إِدددفثق ِفّددده إخدددًت١ُ٘، تٌدددهتي تٌعًخ١دددر ٌٍِّٛدددٛعثز، خ١دددًٚز 

.َ 
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خً٘دددثْ تٌّددده  فدددٟ شددًؾ تٌّمٕدددع: إخددًت١ُ٘ خدددٓ ِفّدده خدددٓ عددده هللا خدددٓ ِفّدده تخدددٓ ِفٍددؿ، أخدددٛ إِددفثق،  .44

 َ. 1997 -٘ـ  1418ٌدٕثْ، تٌطدعر: تألٌٚٝ،  –٘ـ(، نتي تٌىصح تٌع١ٍّر، خ١ًٚز 884تٌه٠ٓ )تٌّصٛفٝ: 

ِؽّدددع تٌٍٚتبددده ِٕٚدددددع تٌفٛتبددده: أخددددٛ تٌفّدددٓ ٔددددٛي تٌددده٠ٓ عٍددددٟ خدددٓ أخددددٟ خىدددً خددددٓ ِددد١ٍّثْ ت١ٌٙعّددددٟ  .45

 َ.  1994٘ـ،  1414٘ـ(، شفم١ك: ـّثَ تٌه٠ٓ تٌمهِٟ، ِىصدر تٌمهِٟ، تٌمثً٘ذ، 807)تٌّصٛفٝ: 

تٌّؽّدددٛ  شدددًؾ تٌّٙدددىج ))ِدددع شىٍّدددر تٌّددددىٟ ٚتٌّط١عددددٟ((: أخدددٛ ٌو٠ًدددث ِف١دددٟ تٌددده٠ٓ ٠ف١دددٝ خددددٓ  .46

 ٘ـ(، نتي تٌفىً، خهْٚ غدعر ٚخهْٚ شثي٠ك.676شًف تٌٕٛٚٞ )تٌّصٛفٝ: 

تٌّفٍددددٝ خث٢ظددددثي: أخددددٛ ِفّدددده عٍددددٟ خددددٓ أـّدددده خددددٓ ِددددع١ه خددددٓ ـددددٍَ تألٔهٌّددددٟ تٌمًغدددددٟ تٌظددددثً٘ٞ  .47

 خ١ًٚز، خهْٚ غدعر ٚخهْٚ شثي٠ك  –٘ـ(، نتي تٌفىً 456)تٌّصٛفٝ: 

٘دددـ(، نتي 179تٌّهٚٔدددر تٌىددددًٜ: ِثٌددده خدددٓ أٔدددُ خدددٓ ِثٌددده خدددٓ عدددثًِ تألصددددفٟ تٌّدددهٟٔ )تٌّصدددٛفٝ:  .48

 َ.1994 -٘ـ 1415تٌىصح تٌع١ٍّر، تٌطدعر تألٌٚٝ، 

تٌّّددددثٌه فددددٟ شددددًؾ ِٛغددددأ ِثٌدددده: تٌمثظددددٟ ِفّدددده خددددٓ عددددده هللا أخددددٛ خىددددً خددددٓ تٌعًخددددٟ تٌّعددددثفًٞ  .49

٘ددددـ(، لددددًأٖ ٚعٍددددك ع١ٍددددٗ: ِفّدددده خددددٓ تٌفّدددد١ٓ تٌّدددد١ٍّثٟٔ ٚعثبشددددر خٕددددس 543ٛفٝ: تالشددددد١ٍٟ تٌّددددثٌىٟ )تٌّصدددد

 َ. 2007 -٘ـ  1428تٌف١ّٓ ت١ٌٍّّثٟٔ، نتي تٌرًج تإلِالِٟ، تٌطدعر تألٌٚٝ، 

تٌّّددصهين عٍددٝ تٌصددف١ف١ٓ: أخددٛ عددده هللا تٌفددثوُ ِفّدده خددٓ عددده هللا خددٓ ِفّدده خددٓ ـّه٠ٚددٗ خددٓ ٔعدد١ُ  .50

٘دددـ(، شفم١دددك: ِصدددطفٝ عدددده 405تٌّعدددًٚف خدددثخٓ تٌد١دددع )تٌّصدددٛفٝ:  خدددٓ تٌفىدددُ تٌعددددٟ تٌطّٙدددثٟٔ ت١ٌّٕدددثخٛيٞ

 .1990 – 1411خ١ًٚز، تٌطدعر تألٌٚٝ،  –تٌمثني عطث، نتي تٌىصح تٌع١ٍّر 

ِّدددٕه تإلِدددثَ أـّددده خدددٓ ـٕددددً: أخدددٛ عدددده هللا أـّددده خدددٓ ِفّددده خدددٓ ـٕددددً خدددٓ ٘دددالي خدددٓ أِددده تٌشددد١دثٟٔ  .51

، ٚ لددددًْٚ إشددددًتف: ن عددددده هللا خددددٓ عددددده عددددثني ًِشدددده -٘ددددـ(، شفم١ددددك: شددددع١ح تألئدددد ٚغ 241)تٌّصددددٛفٝ: 

 َ. 2001 -٘ـ  1421تٌّفّٓ تٌصًوٟ، ِ ِّر تًٌِثٌر،تٌطدعر تألٌٚٝ، 

تٌّطثٌدددح تٌعث١ٌدددر خٍٚتبددده تٌّّدددث١ٔه تٌعّث١ٔدددر:أخٛ تٌفعدددً أـّددده خدددٓ عٍدددٟ خدددٓ ِفّددده خدددٓ أـّددده خدددٓ ـؽدددً  .52

ّدددده خددددٓ ِددددعٛن، ( يِددددثٌر ع١ٍّددددر لددددهِس ٌؽثِعددددر تإلِددددثَ ِف17٘ددددـ(، تٌّفمددددك: )852تٌعّددددمالٟٔ )تٌّصددددٛفٝ: 

تٌّددددعٛن٠ر، تٌطدعددددر:  –شّٕدددد١ك: ن. ِددددعه خددددٓ ٔثصددددً خددددٓ عددددده تٌع٠ٍددددٍ تٌشددددعًٞ، نتي تٌعثصددددّر، نتي تٌر١ددددط 

 ٘ـ.1419تألٌٚٝ، 

ِدددع تٌمثظدددٟ أخدددٟ خىدددً خدددٓ تٌعًخدددٟ: ِدددع١ه أعدددًتج، تٌؽّع١دددر تٌّرًخ١دددر ٌٍصدددأ١ٌف ٚتٌصًؼّدددر ٚتٌٕشدددً،  .53

 َ.1987 -ـــ1407٘نتي تٌرًج تإلِالِٟ، خ١ًٚز ــــ ٌدٕثْ، تٌطدعر تألٌٚٝ، 

ِعدددثٌُ تٌّدددٕٓ، )ٚ٘دددٛ شدددًؾ ِدددٕٓ أخدددٟ نتٚن(: أخدددٛ ِددد١ٍّثْ ـّددده خدددٓ ِفّددده خدددٓ إخدددًت١ُ٘ خدددٓ تٌمطدددثج  .54

-٘دددـ  1351ـٍدددح، تٌطدعدددر تألٌٚدددٝ  –٘دددـ(، تٌّطدعدددر تٌع١ٍّدددر 388تٌدّدددصٟ تٌّعدددًٚف خثٌمطدددثخٟ )تٌّصدددٛفٝ: 

1932.َ 

هتِدددر تٌؽّدددثع١ٍٟ تٌّرٕدددٟ الخدددٓ لهتِدددر: أخدددٛ ِفّددده ِٛفدددك تٌددده٠ٓ عدددده هللا خدددٓ أـّددده خدددٓ ِفّددده خدددٓ ل .55

٘دددـ(، ِىصددددر تٌمدددثً٘ذ، خدددهْٚ 620تٌّمهِدددٟ ظدددُ تٌهِشدددمٟ تٌفٕدٍدددٟ، تٌشددد١ًٙ خدددثخٓ لهتِدددر تٌّمهِدددٟ )تٌّصدددٛفٝ: 

 َ.1968 -٘ـ 1388غدعر، 

ٔمدددح تألفىدددثي فدددٟ شٕمددد١ؿ ِددددثٟٔ تأللددددثي فدددٟ شدددًؾ ِعدددثٟٔ ت٢ظدددثي:أخٛ ِفّددده ِفّدددٛن خدددٓ أـّددده خدددٓ  .56

٘دددـ(، تٌّفمدددك: أخدددٛ شّددد١ُ 855تٌع١ٕدددٝ )تٌّصدددٛفٝ:  ِِٛدددٝ خدددٓ أـّددده خدددٓ ـّددد١ٓ تٌر١صدددثخٝ تٌفٕفدددٝ خدددهي تٌددده٠ٓ

 َ. 2008 -٘ـ  1429لطً، تٌطدعر: تألٌٚٝ،  –٠ثًِ خٓ إخًت١ُ٘، ٌٚتيذ تألٚلثف ٚتٌش ْٚ تإلِال١ِر 

ٔصدددح تًٌت٠دددر ألـثن٠دددط تٌٙهت٠دددر )ِدددع ـثشددد١صٗ خر١دددر تألٌّعدددٟ فدددٟ شمددد٠ًػ ت٠ٌٍٍعدددٟ(:  ؼّدددثي تٌددده٠ٓ أخدددٛ  .57

٘دددـ(، شفم١دددك: ِفّددده عٛتِدددر، ِ ِّدددر ت٠ًٌدددثْ 762)تٌّصدددٛفٝ:  ِفّددده عدددده هللا خدددٓ ٠ِٛدددف خدددٓ ِفّددده ت٠ٌٍٍعدددٟ

تٌّدددددعٛن٠ر، تٌطدعدددددر تألٌٚدددددٝ،  –ؼدددددهذ  -ٌدٕدددددثْ/نتي تٌمدٍدددددر ٌٍعمثفدددددر تإلِدددددال١ِر-خ١دددددًٚز  -ٌٍطدثعدددددر ٚتٌٕشدددددً 

 َ.1997٘ـ/1418

تٌٕٙدددً تٌفددددثبك شدددًؾ وٕددددٍ تٌددددهلثبك: عدددده تٌٍّدددده خدددٓ عددددده هللا خددددٓ ٠ِٛدددف خددددٓ ِفّددده تٌؽدددد٠ٕٟٛ، أخددددٛ  .58

٘دددـ(، ـممدددٗ ٚصدددٕع فٙثيِدددٗ: أ. ن/عدددده تٌعظددد١ُ 478تٌٍّمدددح خإِدددثَ تٌفددد١ًِٓ )تٌّصدددٛفٝ:  تٌّعدددثٌٟ، يودددٓ تٌددده٠ٓ،

 َ.2007-٘ـ1428ِفّٛن تٌه٠ح، نتي تٌّٕٙثغ، تٌطدعر: تألٌٚٝ، 

تٌٙهت٠دددر فدددٟ شمددد٠ًػ أـثن٠دددط تٌدهت٠دددر )خهت٠دددر تٌّؽصٙددده الخدددٓ يشددده(: أـّددده خدددٓ ِفّددده خدددٓ تٌصددده٠ك خدددٓ  .59
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ٌدٕدددثْ  –٘دددـ(، نتي عدددثٌُ تٌىصدددح، خ١دددًٚز  1380ّصدددٛفٝ: أـّددده، أخدددٛ تٌفددد١ط تٌرّدددثيٞ تٌفّدددٕٟ تألٌ٘دددًٞ )تٌ

 َ. 1987 -٘ـ  1407تٌطدعر: تألٌٚٝ، 

تٌٙهت٠دددر فدددٟ شدددًؾ خهت٠دددر تٌّدصدددهٞ: عٍدددٟ خدددٓ أخدددٟ خىدددً خدددٓ عدددده تٌؽ١ٍدددً تٌفًغدددثٟٔ تًٌّغ١ٕدددثٟٔ، أخدددٛ  .60

 –خ١دددًٚز  -٘دددـ(، تٌّفمدددك: غدددالي ٠ِٛدددف، نتي تـ١دددثئ تٌصدددًتض تٌعًخدددٟ 593تٌفّدددٓ خً٘دددثْ تٌددده٠ٓ )تٌّصدددٛفٝ: 

 ٕثْ.ٌد

ٚف١ددثز تألع١ددثْ ٚأٔدددثئ أخٕددثئ تٌٍِددثْ: أخددٛ تٌعدددثَ شددُّ تٌدده٠ٓ أـّدده خددٓ ِفّدده خددٓ إخددًت١ُ٘ خددٓ أخددٟ  .61

 خ١ًٚز. –٘ـ(، شفم١ك: إـّثْ عدثَ، نتي صثني 681خىً تخٓ لٍىثْ تٌدًِىٟ تإليخٍٟ )تٌّصٛفٝ: 

 

 

 

 

 

 


