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 انخالصح
اِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٢ٟ ا٠ٛغبئٚ راد األ٠٧ٰخ ُٮ ٦ُٔ اٛض٩اط ه٤ذ ا٨ِٔٛبء ؽٰش ُظٜ٪ا ُٮ ٟغبئ٨ٜب ٩ٓؼبٯب٧ب ٩ثؾض٪ا 

ٟ٘ب٣ز٨ب ُٮ ئٯغبد ص٩اٍط عٰٜٞ ساعخ اٛج٤ٰب١، ٢ٟ٩ ئؽذ٫ ع٪ا٣ت اِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٧٪ ِٗبءح ا٤ٛغت، ٩ا٣ٔغ٠٪ا ٨ُٰب 

، أٟب ه٦ٰٜ ٟز٧ج٢ٰ سئٰغ٢ٰ: أ٠٨ٛ٩ب ٧٪ اٛٔ٪ٙ ثبهزجبس٧ب ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٩عوٜ٪٧ب ششؿًب ٜٛض٩ٝ اٛؤذ ٩رشرت آصبس٥ئ٬ٛ 

ا٤ٛ٘بػ ثذ٨٣٩ب ٯوذ طؾٰؾًب الصًٟب، ٩اعزذٙ ٗٚ ُشٯْ ثأؽبدٯش ٣ج٪ٯخ ٩اسدح ُٮ أ١  سأ٩ا صب٠٨ٰ٣ب ٧٪ هذٝ اهزجبس٧ب ٩

، ٩ك٨ش ٢ٟ خالٙ اٛجؾش ثأ١ اٛشاعؼ ٢ٟ اٛٔ٪٢ٰٛ ٧٪ اٛضب٣ٮ ٛٔ٪ح أدٛز٦، اٛجبة ٨٤ٟب طؾٰؾخ ٨٤ٟ٩ب ػوِٰخ ٟشد٩دح

 ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ.٩هذٝ صج٪د ؽذٯش طؾٰؼ طشٯؼ 

 

The similarity of parentage in Marriage 

 (A study in Prophetic Hadith and 

comparative jurisprudence) 

ABSTRACT 

The symmetry in marriage is one of the important issues in the Islamic  jurisprudence 

of marriage where the jurists have been explained its matters in detailing and 

discussed its position in erection  a sound marriage. One aspect of symmetry in 

marriage is the similarity of parentage  which  the  jurists have  differed about it to 

two main viewpoints: The first one say that should be  take it  into consideration   in 

the marriage and they have made it a condition for the contracting of marriage to be 

binding and follow it the effects of contract, The second is that it is not considered 

and the marriage without it will be valid and binding, and each school deduce the 

prophetic hadiths which came about the subject, some of them are sound (sahih) and 

others are unsound (Daeif).  Finally, emerged through the research that the most 

correct of the two viewpoints is the second one for  strength of  evidences, as well as. 

no sound (sahih) of the  prophetic hadith to consideration the similarity of parentage 

in marriage.   
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 انًمذيح
 ثغٞ اهلل اٛشؽ٢٠ اٛشؽٰٞ

رجو٨ٞ ، ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩أطؾبث٦ أع٠و٢ٰ، ٢ٟ٩ هلل سة اٛوب٢ٰ٠ٛ، ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ ا٠ٛجو٪س سؽ٠خ ٜٛوب٢ٰ٠ٛ اٛؾ٠ذ

 أٟب ثوذ:   ثاؽغب١ ئ٬ٛ ٯ٪ٝ اٛذٯ٢.

ا٤ٛغٚ ٩ثٔبء ا٤ٛ٪م اإل٣غب٣ٮ   ٔؼٰخث ٯزوْٜ ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ، ٩رٖٛ أل٦٣ ٠٧ٰخ ثبٌٛخ ُٮا٤ٛ٘بػ ٢ٟ األث٪اة راد أُا١ 

ث٦ ا٠ٛٔبطذ اٛششهٰخ اٛ٘جش٫، ٧٩زا ٟب أد٫ ث٨ِٔبء األٟخ ٢ٟ ا٠ٛزا٧ت ا٨ِٰٔٛخ ا٠ٛخزِٜخ ئ٬ٛ االهز٤بء  اٛز٭ ٧٪ ٢ٟ

ر٤لٰشًا ٩رٔوٰذًا ٩ششؽًب ٠ٛغبئ٦ٜ ٩رِظٰاًل ٛٔؼٰب٥ ُٮ عجٰٚ رشعٰخ ث٤ٰب٦٣ ٩رضجٰذ ٓ٪ائ٦٠ ٛزإرٮ ص٠شر٦ ٢ٟ سُب٧ٰخ 

 اٛذ٣ٰب ٩عوبدح االخشح.

روذ هبٟاًل ٠٨ًٟب  ٧ٮ اِٛ٘بءح ث٢ٰ اٛض٩ع٢ٰ ؽٰش اٛزِظٰٚبء ثبٛجٰب١ ٨ِٔٛ٩اٛزٮ ر٤ب٨ٛ٩ب ا اٛجبسصح ٢ٟ ٟغبئٚ ا٤ٛ٘بػ٩

رإد٭ ئ٬ٛ ئٯغبد أل٨٣ب   ُٮ أٟ٪س اٛؾٰبحث٠٨٤ٰب  أٓ٪٩٫رؼب٢ٟ  أٟز٢ ز٘برَأعبعًب ٛاعز٠شاس اٛؾٰبح اٛض٩عٰخ ٩ ُٮ

ّٗ اِٛ٘بءح ، ٢ٟ٩ ئؽذ٫ خظب٩ٙرالؿَ أشذ دُئًب ُٮ اٛوالٓخ اٛض٩عٰخ أسػٰخ أ٩عن ٜٛزِب٧ٞ  ض ه٨ٰٜب ا٨ِٔٛبءاٛزٮ س

 ،اٛغٰٜٞ اٛظؾٰؼأعبعب ٢ٟ أعظ اٛض٩اط رش٘ٚ  ٘بػ ٗ٪٨٣ب٩اخزِٜ٪ا ٨ُٰب ث٢ٰ ٓبئٚ ثبهزجبس٧ب ُٮ ا٧٤ٛٮ ِٗبءح ا٤ٛغت 

ه٬ٜ  ئ٬ٛ أ٭ خـش ذ ثذ٨٣٩ب أل١ هذٝ ٩ع٪د٧ب ال ٯِؼٮخز٧ب ث٤لش االهزجبس ٩أ٦٣ ٯغ٪ص اٛو٩ٔرا٧ت ئ٬ٛ هذٝ أ

 ٟغزٔج٦ٜ.

٩ا٣ـالٓب ٢ٟ رٖٛ ٯأرٮ ٧زا اٛجؾش ٰٛز٤ب٩ٙ ٧ز٥ ا٠ٛغأٛخ ثبٛذساعخ ثب٤ٛٔذ ٩اٛجٰب١ دساعخ ؽذٯضٰخ ٨ُٔ٩ٰخ ٟٔبس٣خ 

٩ا٠ٛٔبطذ اٛششهٰخ ٛزؾْٰٔ ٟب ٜٛخش٩ط ثشأ٭ ساعؼ ٩٩عؾ ٨ُٰب ٟغز٤ذًا ئ٬ٛ ا٠ٛ٪اصٯ٢ اٛو٠ٰٜخ ٩األدٛخ اٛظؾٰؾخ 

 ٯش٣٪ ئ٦ٰٛ.

 ٠خ.صخ ٟجبؽش ٩خبر٧زا؛ ٩ٯز٘٪١ اٛجؾش ٢ٟ ٟٔذٟخ ٩صال

 ُأٟب ا٠ٛٔذٟخ ٨ُز٥ ٧ٮ.

 ٩ا٠ٛجؾش األ٩ٙ ٯزؾذس ه٢ ٨ِٟ٪ٝ اِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٩ؽ٨٠٘ب ٩اشزشاؿ٨ب ٩خظب٨ٛب.

٩ا٠ٛجؾش اٛضب٣ٮ ٯذسط األؽبدٯش اٛ٪اسدح ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٩اٛزٮ اعزذٙ ث٨ب ا٨ِٔٛبء رخشٯغًب ٨ٛب 

 ا٠ٛزجوخ ه٤ذ ا٠ٛؾذص٢ٰ. ثٰب٣ًب ٛذسعز٨ب طؾخ ٩ػوًِب ٩ُْ اٛٔ٪اهذ اٛؾذٯضٰخ٩

٩ا٠ٛجؾش اٛضبٛش ٯزٗش اخزالٍ ا٨ِٔٛبء ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٩أدٛز٨ٞ ٟن ثٰب١ اٛشأ٭ اٛشاعؼ ُٮ 

 ا٠ٛغأٛخ.

 صٞ رأرٮ اٛخبر٠خ ٨ُٰ٩ب أ٧ٞ ا٤ٛزبئظ اٛزٮ ر٪طٚ ئ٨ٰٛب اٛجؾش.

 ٩آخش ده٪ا٣ب أ١ اٛؾ٠ذ هلل سة اٛوب٢ٰ٠ٛ.

 

 انًثذث األول

 حانكفاءج في انُكا

  خصانها -اشتشاطها -دكًها -يفهىيها

 

ب٩ٙ ُٮ ٧زا ا٠ٛجؾش ٨ِٟ٪ٝ اِٛ٘بءح ٩ؽ٨٠٘ب ٩اشزشاؿ٨ب ُٮ ا٤ٛ٘بػ ه٤ذ ا٨ِٔٛبء ٟن ثٰب١  اٛخظبٙ ٩األ٩طبٍ ٣٤ز

 :٨ٰب اِٛ٘بءح، ٩رٖٛ ٠ُٰب ٯأرٮاٛزٮ ر٘٪١ ُ

 :يفهىو انكفاءجأوال: 

ا٠ٛغ٠ٜ٪١ رز٘بُأ )) :٦ٛT. ٦٤ٟ٩ ٓ٪٦ٛ ا٠٠ٛبصٜخ ٩ا٠ٛغب٩اح، ٯٔبٙ: ُال١ َٗء ِٛال١ أ٭ ٟغب٩رو٤ٮ  :نغح 

ُِ٪ًا أؽذ{ }  ٦٤ٟ ٓ٪٦ٛ روب٬ٛ:أ٭ رزغب٫٩، ُٰ٘٪١ دٝ اٛ٪ػٰن ٨٤ٟٞ ٗذٝ اٛشُٰن. ٩ (1)((دٟبؤ٧ٞ ُٗ ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٦ٛ 

  (2) [ أ٭ ال ٟضٰٚ 4.٦ٛ]اإلخالص:

 

 هش٨ُب ا٨ِٔٛبء ثزوشٯِبد ٟزوذدح، ٠ُٰ٩ب ٯٜٮ ثوؼ٨ب:  :اصطالدًا

   (3) .ثأ٨٣ب ٟغب٩اح ٟخظ٪طخ ث٢ٰ اٛشعٚ ٩ا٠ٛشأح :هش٨ُب اٛؾ٤ِٰخُٔذ 

                                                           
ع٢٤ أثٮ دا٩د، رؾْٰٔ: شَوٰت ، ٧ـ(275ع٠ٰٜب١ ث٢ األشوش ث٢ ئعؾبّ األصد٭ اِٛغِغْغزب٣ٮ)ا٠ٛز٪٬ُ:  ،أث٪ دا٩د (1)

ِٟٚ ٓش٥ ثٜٜٮ، ؽ ، ٗزبة اٛغ٨بد ، ثبة ُٮ اَٛغشٯخ 379/ 4ٝ. 2009 -٧ـ 1430، داس اٛشعبٛخ اٛوب٠ٰٛخ، 1األس٣إ٩ؽ ٩ َٟؾ٠َذ ٗب

 (.2751رشُد ه٬ٜ أ٧ٚ اٛوغ٘ش، ثشٓٞ )

ثٰش٩د، –، داس طبدس 3ٛغب١ اٛوشة، ؽ  ٧ـ(،711)ا٠ٛز٪٬ُ:  ،ؽ٠ذ ث٢ ٟ٘شٝ ث٢ ه٬ٜ، أث٪ اِٛؼ٤ٟٚل٪س، اث٢  ٯ٤لش: (2)

 ، ٟبدح " ِٗأ".  ٧1/139ـ، 1414

اٛذس ا٠ٛخزبس ششػ ر٤٪ٯش   ٧ـ(،1088اٛؾظِ٘ٮ اٛؾ٤ِٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ٟؾ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ اِٛؾْظ٤ٮ، ٯ٤لش: هالء اٛذٯ٢ (3)

 .2/317ٝ،  2002 -٧ـ1423، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ،  1: هجذ ا٤٠ٛوٞ خٰٜٚ ئثشا٧ٰٞ، ؽاألثظبس ٩عبٟن اٛجؾبس، رؾْٰٔ



61

7112

62 
 

   (1) .سٜٛخٰب صٜخ ٩ا٠ٛٔبسثخ ُٮ اٛزذٯ٢ ٩اٛؾبٙ،أ٭ اٛغالٟخ ٢ٟ اٛوٰ٪ة ا٠ٛ٪عجخثأ٨٣ب ا٠٠ٛب٠ٛبٰٛ٘خ:ا ٩ٓبٛذ

 (2) .أٟش ٯ٪عت هذ٦ٟ هبسا أ٨٣بئ٬ٛ:  اٛشبُوٰخ ر٧جذ٩
 

  (3) .٩عٰأرٮ رٗش٧ب – ثأ٨٣ب ا٠٠ٛبصٜخ ٩ا٠ٛغب٩اح ُٮ خ٠غخ أشٰبءأٟب اٛؾ٤بثٜخ ُٔبٛ٪ا: 

 ،٩ثب٤ٛلش ُٮ روشٯِبر٨ٞ ٣غذ ثأ١ ثوؼ٨ٞ ٓذ هشُ٪٧ب ٟـًٜٔب ٩ثظٌٰخ هبٟخ ٠ٗب ُٮ روشٯَ اٛؾ٤ِٰخ ٩اٛشبُوٰخ

٠ٗب ه٤ذ ا٠ٛبٰٛ٘خ ٩اٛؾ٤بثٜخ؛ ٢٘ٛ اٛ٘ٚ ٟزِٔ٪١ ه٬ٜ أ٨٣ب رو٤ٮ  غت ٨ُٰب اِٛ٘بءحر٩اٛجوغ اٱخش ٰٓذ٧٩ب ثبألٟ٪س اٛزٮ 

 ا٠٠ٛبصٜخ ٩ا٠ٛغب٩اح ث٢ٰ اٛض٩ع٢ٰ ٟن االخزالٍ ُٮ خظب٨ٛب ٩أ٩طب٨ُب. 

  (4) ."ا٠٠ٛبصٜخ ث٢ٰ اٛض٩ع٢ٰ دُوًب ٜٛوبس ُٮ أٟ٪س ٟخظ٪طخ" :رو٤ٮ اِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ٩ه٦ٰٜ ُا١ 

 :في انُكاح واشتشاطها دكى انكفاءجثاَيًا: 

 اخزَٜ ا٨ِٔٛبء ُٮ اٛؾ٘ٞ اٛزِٰٜ٘ٮ الهزجبس اِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ ه٬ٜ ٟزا٧ت: دكًها: 

 رض٩ٯظ ا٠ٛشأح ٢ٟ األِٗبء، ٩ٯؾشٝ أ٦٣ ٯغت اهزجبس٧ب ُٰغتاِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ: أ٭  ُٔبٛذ اٛؾ٤ِٰخ ٩اٛؾ٤بثٜخ ث٪ع٪ة

  ه٬ٜ ٩ٛٮ ا٠ٛشأح رض٩ٯغ٨ب ثٌٰش َٗء.

األِٗبء، ٧٩زا اٛ٪ع٪ة ٯزوْٜ ثبأل٩ٰٛبء ؽٔب ٨ٛب، ٩ث٨ب ؽٔب ٨ٛٞ ٢٘ٛ ئ٠٣ب ٟٔزؼ٬ األدٛخ ٩ع٪ة ئ٣٘بػ  ُٔبٙ اث٢ ٠٧بٝ:

رزؾْٔ ا٠ٛوظٰخ ُٮ ؽ٨ٔٞ ئرا ٗب٣ذ طٌٰشح؛ أل٨٣ب ئرا ٗب٣ذ ٗجٰشح ال ٯ٤ِز ه٨ٰٜب رض٩ٯغ٨ٞ ئال ثشػب٧ب، ٨ُٮ ربسٗخ 

  (5) .ٛؾ٨ٔب، ٠ٗب ئرا سػٮ اٛ٪ٛٮ ثزشٕ ؽ٦ٔ ؽٰش ٯ٤ِز

رض٩ٯغ٨ب ثٌٰش َٗء ثٌٰش سػب٧ب أل٦٣ ئػشاس ث٨ب ٩ئدخبٙ ٜٛوبس ه٨ٰٜب، ٯؾشٝ ه٬ٜ ٩ٛٮ ا٠ٛشأح  ٩ٓبٛذ اٛؾ٤بثٜخ:

  (6). ٩ٯِغْ اٛ٪ٛٮ ثزض٩ٯغ٨ب ثٌٰش َٗء د١٩ سػب٧ب، ٩رٖٛ ئ١ رو٠ذ٥

ٟوب رش٨ٗب ٩رض٩ٯغ٨ب ٢ٟ ُبعْ  -اٛ٪ٛٮ ٩ا٠ٛشأح -٠٨ٛب" ٔبٙ اٛذسدٯش: ُ :ُٔذ أهـ٪ا اٛخٰبس ٠ٜٛشأح ٨ٰٛ٩٩ب ا٠ٛبٰٛ٘خأٟب 

عٰ٘ش ٯإ٢ٟ ه٨ٰٜب ٦٤ٟ، ٩ئال سد٥ اإلٟبٝ ٩ئ١ سػٰذ، ٛؾْ اهلل روب٬ٛ؛ ؽِلب ٤ِٜٛ٪ط ٩ٗزا رض٩ٯغ٨ب ٢ٟ ٟوٰت، ٢٘ٛ 

  (7). "اٛغالٟخ ٢ٟ اٛوٰ٪ة ؽْ ٠ٜٛشأح ُٔؾ، ٩ٰٛظ ٜٛ٪ٛٮ ٦ُٰ ٗالٝ

ِبعْ اثزذاء ٩ئ١ ٗب١ ٯإ٢ٟ ه٨ٰٜب ٦٤ٟ ٩أ٦٣ ٤ٟن رض٩ٯغ٨ب ٢ٟ اٛئ٬ٛ  ر٧ج٪ا اٛذع٪ٓٮ ٩ًٰش٥ ٢ٟ ٨ُٔبء ا٠ٛبٰٛ٘خئال أ١  

  (8). أل١ ٟخبٛـخ اِٛبعْ ٤٠ٟ٪هخ، ٧٩غش٥ ٩اعت ششهب، َُٰ٘ ثخٜـخ ا٤ٛ٘بػ؛ ٩رٖٛ ٰٛظ ٨ٛب ٩ال ٜٛ٪ٛٮ اٛشػب ث٦

(8)  

ٯ٘ش٥ اٛزض٩ٯظ ٢ٟ ًٰش َٗء ه٤ذ اٛشػب ئال  ئال أ٦٣ ثأ١ اٛ٪ٛٮ ٩ا٠ٛشأح ٠٨ٛب ؽْ ُٮ ئعٔبؿ٨ب،  اٛشبُوٰخ ٗزا ٓبٛذ٩

  (9) .٠ٛظٜؾخ

٩أ٨٣ب ؽْ ٠ٜٛشأح ٧زا؛ ٩ٓذ ٩رج٢ٰ ٤ٛب ٠ٟب عجْ ثأ١ ا٠ٛزا٧ت األسثوخ ٟزِٔ٪١ ه٬ٜ أ١ اِٛ٘بءح ٟوزجشح ُٮ ا٤ٛ٘بػ 

 ٨٤٘ٛٞ اخزِٜ٪ا ث٢ٰ اٛٔ٪ٙ ث٪ع٪ث٨ب أ٩ ٗشا٧ٰخ رش٨ٗب ئال ٠ٛظٜؾخ.٨ٰٛ٩٩ب 

 

 ٩أٟب ثب٤ٛغجخ الشزشاؿ٨ب ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٨ُٜٞ سأٯب١: اشتشاطها:

٧٩٪ ٓ٪ٙ  اٛض٪س٭ ٩اٛؾغ٢ اٛجظش٭ ٩اٛ٘شخٮ ٢ٟ اٛؾ٤ِٰخ، ُبٛض٩اط ٯظؼ ٩ٯٜضٝ ع٪اء  األول: عذو اشتشاطها:

  (10) .ٗب١ اٛض٩ط ِٗئب ٜٛض٩عخ أٝ  ًٰش َٗء

                                                           
٧ـ(،  897ا٠ٛبٛ٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ؽ٠ذ ث٢ ٯ٪عَ ث٢ أثٮ اٛٔبعٞ ث٢ ٯ٪عَ اٛوجذس٭ اٌٛش٣بؿٮ ،أث٪ هجذ اهلل ا٠ٛ٪اّ ٯ٤لش:(1) 

 .3/460ٝ، 1994-٧ـ1416، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، 1اٛزبط ٩اإلٰٜٗٚ ٠ٛخزظش خٰٜٚ، ؽ

٧ـ(، ٤ٌٟٮ ا٠ٛؾزبط ئ٬ٛ ٟوشُخ ٟوب٣ٮ 977ش٠ظ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ اٛشبُوٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ،اٛخـٰت اٛششث٤ٰٮ ٯ٤لش:(2) 

 .165/ 3ٝ، 1994 -٧ـ 1415، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، 1أِٛبف ا٨٤٠ٛبط، ؽ

ٗشبٍ ا٤ٔٛبم  ٧ـ(،1051)ا٠ٛز٪٬ُ:اٛؾ٤جٜٮ ٤ٟظ٪س ث٢ ٯ٪٣ظ ث٢ طالػ اٛذٯ٢ اث٢ ؽغ٢ ث٢ ئدسٯظ ، اٛج٨٪ر٬  ٯ٤لش:(3) 

 .5/67ه٢ ٟز٢ اإل٤ٓبم، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ،  

 .9/6735ٝ، 1997-٧ـ1418دٟشْ،  -، داس اِٛ٘ش٧٩4جخ اٛضؽٰٜٮ، ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ ٩أدٛز٦، ؽ(4) 

 .٧3/293ـ(، داس اِٛ٘ش،  861ُزؼ اٛٔذٯش، ٠ٗبٙ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اٛ٪اؽذ اٛغٰ٪اعٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  اث٢ ا٠٨ٛبٝ، ٯ٤لش:(5) 

٧ـ(، 1243، ٩ٟظـ٬ِ ث٢ عوذ ث٢ هجذ٥ اٛغٰ٪ؿٮ اٛذٟشٔٮ اٛؾ٤جٜٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: 5/68ٗشبٍ ا٤ٔٛبم اٛج٨٪رٮ، ش: ٯ٤ل(6) 

 .5/84ٝ، 1994 -٧ـ 1415، ا٠ٛ٘زت اإلعالٟٮ، 2ٟـبٛت أ٩ٛٮ ا٬٨٤ٛ ُٮ ششػ ًبٯخ ا٤٠ٛز٬٨، ؽ

ه٬ٜ اٛششػ اٛ٘جٰش، داس اِٛ٘ش.  ٧ـ(، ؽبشٰخ اٛذع٪ٓٮ1230ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هشُخ ا٠ٛبٛ٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛذع٪ٓٮ،  ٯ٤لش:(7) 

 .2/249اِٛ٘ش. 

 ا٠ٛظذس ٣ِغ٦.(8) 

 .٤ٌٟ4/270ٮ ا٠ٛؾزبط ، ٯ٤لش: اٛخـٰت اٛششث٤ٰٮ (9) 

٧ـ(،  ثذائن اٛظ٤بئن ُٮ رشرٰت 587أث٪ ث٘ش ث٢ ٟغو٪د ث٢ أؽ٠ذ اٛ٘بعب٣ٮ اٛؾ٤ِٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ،اٛ٘بعب٣ٮٯ٤لش: (10) 

 .317/ 2ٝ. 1986 -٧ـ 1406، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، 2اٛششائن، ؽ
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ٮ ه٬ٜ هغ٠ٮ، ئ٠٣ب ا٤ٛبط ع٪اعٰخ ٗأع٤ب١ ا٠ٛشؾ، ال ُؼٚ ٛوشث)) : Tٓ٪٦ٛ: ثأدٛخ ٨٤ٟ٩ب٩اعزذٛ٪ا ه٬ٜ رٖٛ 

ئ١  ا٠ٛـٜٔخ، ٩ه٬ٜ هذٝ اشزشاؽ اِٛ٘بءح، ٩ٯذٙ ٦ٛ ٓ٪٦ٛ روب٬ٛ: }٨ُ٪ ٯذٙ ه٬ٜ ا٠ٛغب٩اح  (1) ((اِٛؼٚ ثبٛزٔ٪٫

  .[49/ 13{ ]اٛؾغشاد: أٗشٟ٘ٞ ه٤ذ اهلل أرٔبٗٞ

٩٦ٛ٪ٓT :(( ٛوشثٮ ه٬ٜ هغ٠ٮ ُؼٚ ئال ثبٛزٔ٪٫ ٰٛظ)) (2)  

 عٰأرٮ ٟضٯذ ثٰب١ ألدٛز٨ٞ ُٮ ٟجؾش اخزالٍ ا٨ِٔٛبء ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ئ١ شبء اهلل.٩

 ثأ٦٣ ٨٤٘ٛٞ ٓبٛ٪ا  ؛ (3) ٩ًٰش٧ٞ ا٠ٛزا٧ت األسثوخ ٧٩٪ ٓ٪ٙ ع٨٠٪س ا٨ِٔٛبء ٢ٟ في انُكاح:اشتشاطها انثاَي: 

ٟن ُٔذ٧ب؛ ٦٤٘ٛ ال ٯٜضٝ ٠ٜٛ٩شأح ٩أ٩ٰٛبئ٨ب ؽْ اِٛغخ ئرا ط ال طؾز٦، ث٠و٬٤ أ١ ا٤ٛ٘بػ ٯظؼ ششؽ ُٮ ٛض٩ٝ اٛض٩ا

  ه٬ٜ اٛزِظٰٚ اٛز٭ ر٤ب٦ٛ٩ ا٨ِٔٛبء ٩ٰٛظ ٤٧ب ٟ٪ػن ثغـ٦. رٞ اٛؤذ ثذ١٩ سػب٧ٞ أ٩ ٛٞ ٯشػ٪ا ث٦

ؽؼشد، اٛظالح ئرا أرذ، ٩اٛغ٤بصح ئرا  صالس ال رإخش:)) ٓبٙ ٦ٛ: Tؽذٯش هٜٮ أ١ ا٤ٛجٮ :أدٛخ ٨٤ٟ٩ب٩اعزذٛ٪ا ث

  (4) ((.٩األٯٞ ئرا ٩عذد ٨ٛب ِٗئًب

 . (5) ((ال ر٤ُ٘ؾ٪ا ا٤ٛغبء ئال األِٗبء))  ٩ؽذٯش عبثش:

 ، ر٢٘ ُز٤خ ُٮ األسع ٩ُغبدئرا أربٗٞ ٢ٟ رشػ٪١ دٯ٦٤ ٩خ٦ٜٔ، ُأ٣٘ؾ٪٥، ئال رِوٜ٪٥)) ا٠ٛض٣ٮ: ٩ؽذٯش أثٮ ؽبرٞ

 ٦ُٰ٩ دٰٛٚ ه٬ٜ اهزجبس اِٛ٘بءح. .(6) ((

 :انكفاءجخصال ثانثًا: 

 :ه٬ٜ ٟزا٧ت اخزَٜ ا٨ِٔٛبء ُٮ خظبٙ اِٛ٘بءح

  .(7)اٛذٯ٢ ٩اإلعالٝ ٩اٛؾشٯخ ٩ا٤ٛغت ٩ا٠ٛبٙ ٩اٛؾشُخ خظبٙ ٧٩ٮ: عزخر٧جذ اٛؾ٤ِٰخ ئ٬ٛ أ٨٣ب ر٘٪١ ُٮ 

ُٮ اٛغالٟخ ٢ٟ اٛوٰ٪ة اٛزٮ ٯِغخ ث٨ب اٛجٰن ٗبٛغزاٝ ٩اٛغ٤٪١ ٩اٛجشص، ٩اٛجَخش ٩اٛذَُش  ال ر٘٪١ اِٛ٘بءح ه٤ذ٩ٞ٧

  (8). ئال ه٤ذ ٟؾ٠ذ ُٮ اٛضالصخ األ٬ٛ٩

                                                           
ٟؾ٠ذ ث٢ ئع٠بهٰٚ ث٢ طالػ ث٢ ٟؾ٠ذ اٛؾغ٤ٮ،)ا٠ٛز٪٬ُ: اٛظ٤وب٣ٮ،  س٩ا٥ اث٢ الٙ ُٮ ٟ٘بسٝ األخالّ ، ٯ٤لش:(1) 

أث٪ أؽ٠ذ ث٢ هذ٭  ،،  ٩ثٔشٯت ٢ٟ رٖٛ  س٩ا٥ اث٢ هذ٭ 2/189عجٚ اٛغالٝ ششػ ثٜ٪ى ا٠ٛشاٝ، داس اٛؾذٯش.  ٧ـ(1182

، ٧1ـ(،  اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ،  رؾْٰٔ: هبدٙ أؽ٠ذ هجذ ا٠ٛ٪ع٪د  ٩هٜٮ ٟؾ٠ذ ٟو٪ع، ؽ365اٛغشعب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ عالٟخ ث٢ عوِش ث٢ هٜٮ ، ، ٩اٛٔؼبهٮ225/ 4ٝ ٧1997ـ1418ٛج٤ب١، –داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د 

، ٟإعغخ 2ٟغ٤ذ اٛش٨بة، رؾْٰٔ: ؽ٠ذ٭ ث٢ هجذ ا٠ٛغٰذ اٛغِٜٮ، ؽ  ٧ـ(، ٬454: ث٢ ؽ٠٘٪١ اٛٔؼبهٮ ا٠ٛظش٭ )ا٠ٛز٪ُ

 =أث٪ هجذ اٛشؽ٢٠ ٟؾ٠ذ، ( ٢ٟ ؽذٯش أ٣ظ، ٩ٓبٙ األٛجب٣ٮ195ثشٓٞ ) 145/ 1ٝ. 1986 –٧ـ 1407ثٰش٩د،  –اٛشعبٛخ 

، داس ا٠ٛوبسٍ، 1ؽ عٜغٜخ األؽبدٯش اٛؼوِٰخ ٩ا٠ٛ٪ػ٪هخ ٩أصش٧ب اٛغٰئ ُٮ األٟخ، ٧ـ(،1420)ا٠ٛز٪٬ُ:  ،٣بطش اٛذٯ٢

 (: ػوَٰ عًذا.596، ثشٓٞ )2/60ٝ.  ٧1992ـ /  1412ا٠٠ٜٛ٘خ اٛوشثٰخ اٛغو٪دٯخ،  -اٛشٯبع 

رؾْٰٔ: شوٰت  ا٠ٛغ٤ذ، ٧ـ(،241أث٪ هجذ اهلل أؽ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ؽ٤جٚ ث٢ ٧الٙ ث٢ أعذ اٛشٰجب٣ٮ)ا٠ٛز٪٬ُ:  أؽ٠ذ،(2) 

(، ٩ٓبٙ 23489، ثشٓٞ )474/ 38ٝ.  2001 -٧ـ  1421، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، 1األس٣إ٩ؽ  ٩ هبدٙ ٟششذ، ٩آخش١٩، ؽ

 ٟؾٔٔ٪٥: اع٤بد٥ طؾٰؼ.

٩ٟب ثوذ٧ب،  2/248ؽبشٰخ اٛذع٪ٓٮ ه٬ٜ اٛششػ اٛ٘جٰش ٩ اٛذع٪ٓٮ،  ،317/ 2ثذائن اٛظ٤بئن   اٛ٘بعب٣ٮ،  ٯ٤لش:(3) 

بُوٮ، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ا٨٠ٛزة ُٮ ُٔخ اإلٟبٝ اٛش ٧ـ(،476أث٪ اعؾبّ ئثشا٧ٰٞ ث٢ هٜٮ ث٢ ٯ٪عَ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛشٰشاص٭، ٩

)ا٠ٛز٪٬ُ:  أث٪ ٟؾ٠ذ ٟ٪ُْ اٛذٯ٢ هجذ اهلل ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ٓذاٟخ ا٠ٛٔذعٮ صٞ اٛذٟشٔٮ اٛؾ٤جٜٮاث٢ ٓذاٟخ، ، 2/38٩

 .7/34ٝ. 1968 -٧ـ 1388ا٤ٌ٠ٛٮ، ٟ٘زجخ اٛٔب٧شح،  ٧ـ(،620

ع٢٤ اٛزشٟز٭، رؾْٰٔ:  ٧ـ(، ٬ُ279: )ا٠ٛز٪ ٟؾ٠ذ ث٢ هٰغ٬ ث٢ َعْ٪سح ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ اٛؼؾبٕ،اٛزشٟز٭، أث٪ هٰغ٬ (4) 

، ٗزبة اٛغ٤بئض، ثبة 3/379ٝ،  1975 -٧ـ  1395ٟظش،  –، ٟ٘زجخ ٩ٟـجوخ ٟظـ٬ِ اٛجبثٮ اٛؾٜجٮ 2أؽ٠ذ ٟؾ٠ذ شبٗش، ؽ

 (، ٩ػو٦ِ ٓبئاًل ٦ُٰ: " ؽذٯش ًشٯت، ٩ٟب أس٫ اع٤بد ث٠زظٚ".1075ٟب عبء ُٮ روغٰٚ اٛغ٤بئض، ثشٓٞ )

ا٠ٛوغٞ  ٧ـ(،360ث٢ أٯ٪ة ث٢ ٟـٰش اٜٛخ٠ٮ اٛشبٟٮ، أث٪ اٛٔبعٞ اٛـجشا٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: ع٠ٰٜب١ ث٢ أؽ٠ذ اٛـجشا٣ٮ، (5) 

، 1/6اٛٔب٧شح.  -األ٩عؾ، رؾْٰٔ: ؿبسّ ث٢ ه٪ع اهلل ث٢ ٟؾ٠ذ , هجذ ا٠ٛؾغ٢ ث٢ ئثشا٧ٰٞ اٛؾغ٤ٰٮ، داس اٛؾش٢ٰٟ 

ث٢ دٯ٤بس اٛجٌذاد٭  )ا٠ٛز٪٬ُ: أث٪ اٛؾغ٢ هٜٮ ث٢ ه٠ش ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ٨ٟذ٭ ث٢ ٟغو٪د ث٢ ا٤ٛو٠ب١ اٛذاسٓـ٤ٮ،  (، 3٩ثشٓٞ)

 –، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، ثٰش٩د 1ع٢٤ اٛذاسٓـ٤ٮ، رؾْٰٔ: شوٰت االس٣إ٩ؽ ٩ؽغ٢ هجذ ا٤٠ٛوٞ شٜجٮ ٩ًٰش٠٧ب، ؽ ٧ـ(،385

(، ٦ُٰ٩ َٟجِشش ث٢ هجٰذ، ٓبٙ اٛذاسٓـ٤ٮ: ٟزش٩ٕ اٛؾذٯش، أؽبدٯض٦ ال 3601،  ثشٓٞ )4/358ٝ .  2004 -٧ـ  1424ٛج٤ب١،  

٩أ٣ظ ٩ه٠ش ث٢ اٛخـبة، ٢ٟ ؿشّ هذٯذح ٨ٜٗب ػوِٰخ. ٯزبثن ه٨ٰٜب. ٩س٩٭ ُٮ ٧زا ا٠ٛو٬٤ أؽبدٯش أخش٫ ه٢ هبئشخ 

ظت اٛشاٯخ ألؽبدٯش ا٨ٛذاٯخ، ٣ ٧ـ(، 762ع٠بٙ اٛذٯ٢ أث٪ ٟؾ٠ذ هجذ اهلل ث٢ ٯ٪عَ ث٢ ٟؾ٠ذ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛضٯٜوٮ، ٯ٤لش: 

 .3/197ٝ . ٧1997ـ/1418ٛج٤ب١، –ثٰش٩د  -، ٟإعغخ اٛشٯب1١رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ ه٪اٟخ، ؽ

(، ٩ٓبٙ: ؽذٯش ؽغ٢ ًشٯت، ٩ثِٜق ٓشٯت ٦٤ٟ ه٢ أثٮ ٧شٯشح أٯؼب ئال 1085، ثشٓٞ )3/387ع٢٤ اٛزشٟز٭  اٛزشٟز٭،(6) 

 ئال أ٦٣ ٓبٙ ٦ُٰ " ُغبد هشٯغ" ثذٙ " ُغبد".

 .2/437اٛذس ا٠ٛخزبس هالء اٛذٯ٢، ، 2/318٩ثذائن اٛظ٤بئن اٛ٘بعب٣ٮ، ٯ٤لش: (7) 

 .3/295ُزؼ اٛٔذٯش اث٢ ا٠٨ٛبٝ،  ٯ٤لش:(8) 
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أ٭ اٛغالٟخ ٢ٟ اٛوٰ٪ة ا٠ٛضجزخ ٜٛخٰبس، ال اٛؾبٙ : ٠٧٩ب اٛذٯ٢ ٩اٛؾبٙ، ُٔؾ اص٤ب١ئ٨٣ب ر٘٪١ ُٮ  ُٔبٛ٪ا ا٠ٛبٰٛ٘خ أٟب

  (1). ث٠و٬٤ اٛؾغت ٩ا٤ٛغت

   (2).اٛذٯ٢ أ٩ اٛوِخ، ٩اٛؾشٯخ، ٩ا٤ٛغت، ٩اٛغالٟخ ٢ٟ اٛوٰ٪ة ا٠ٛضجزخ ٜٛخٰبس، ٩اٛؾشُخ :٧ٮ٩ ٩ه٤ذ اٛشبُوٰخ خ٠غخ

   (2).٩اٛؾشُخ

 (3). أ٭ اٛؾشُخ اٛذٯ٢، ٩اٛؾشٯخ، ٩ا٤ٛغت، ٩اٰٛغبس )ا٠ٛبٙ(، ٩اٛظ٤بهخ ٧٩ٮ: ٩ه٤ذ اٛؾ٤بثٜخ خ٠غخ أٯؼًب

ٟزِٔ٪١ ه٬ٜ اِٛ٘بءح ُٮ اٛذٯ٢، ٩ارِْ ًٰش ا٠ٛبٰٛ٘خ ه٬ٜ اِٛ٘بءح ُٮ  ٠ٟب عجْ أ١ ا٠ٛزا٧ت األسثوخ ٩اٛز٭ ٯجذ٩ ٤ٛب

اٛؾشٯخ ٩ا٤ٛغت ٩اٛؾشُخ، ٩ارِْ ا٠ٛبٰٛ٘خ ٩اٛشبُوٰخ ه٬ٜ خظٜخ اٛغالٟخ ٢ٟ اٛوٰ٪ة ا٠ٛضجزخ ٜٛخٰبس، ٩ارِْ اٛؾ٤ِٰخ 

 .ُٮ كب٧ش اٛش٩اٯخ ٩اٛؾ٤بثٜخ ه٬ٜ خظٜخ ا٠ٛبٙ، ٩ا٣ِشد اٛؾ٤ِٰخ ثخظٜخ ئعالٝ األط٪ٙ

ا٠ٛزا٧ت ًٰش ا٠ٛبٰٛ٘خ ه٬ٜ اهزجبس٧ب ُٮ اٛض٩اط. ٗٚ ُبرِْ  -اٛزٮ ٧٪ ٟ٪ػ٪م ثؾض٤ب –ِبءح ا٤ٛغت ٠ٟ٩ب ٯخض ٗ

 .ئ١ شبء اهلل ُظٚ اٛٔ٪ٙ ٦ُٰ ُٮ ا٠ٛجؾش اٛٔبدٝ، ٩عٰأرٮ

 انًثذث انثاَي

 انُسةكفاءج اعتثاس أداديث 

ا٨ِٔٛبء ٩دساعز٨ب ٩ُْ اٛٔ٪اهذ اٛزٮ اعزذٙ ث٨ب اٛ٪اسدح ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت  ٣زٗش ُٮ ٧زا ا٠ٛجؾش األؽبدٯش

 :، ٩رٖٛ ٗبٱرٮاٛؾذٯضٰخ ٢ٟ٩ صٞ اٛؾ٘ٞ ه٨ٰٜب طؾخ ٩ػوِب

ٌٚ ا ))ٓبٙ: Tأ١ّ ا٤ّٛجّٮ Zٟب ُس٩٭ ه٢ اث٢ ه٠ش انذذيث األول: َِٔجٍَٰٜخ، ٩ََسُع َِٓجٌَٰٜخ ِث َِبٌء َِٛجْوٍغ  ْٗ ْٞ َأ َْٛوَشُة َثْوُؼ٨ُ

َِبٌء  ْٗ ْٞ َأ ٍٚ ٩َا٠ََْٛ٪اِٛٮ َثْوُؼ٨ُ ٌِٝثَشُع ٌٖ َأ٩ْ َؽَغب ٍٚ، ِئَٛب َؽبِئ ٌٚ ِثَشُع َِٔجٍَٰٜخ، ٩ََسُع َِٓجٌَٰٜخ ِث  ((.َِٛجْوٍغ 

 :٧٩ٮ ثـشّ ٟزوذدح، ه٦٤ س٩٭ اٛؾذٯش تخشيجه:

أخجش٣ب ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اهلل اٛؾبُق، ص٤ب أث٪ اٛوجبط  ٩ٓبٙ:  (5)٢ٟ ؿشٯْ اٛؾبٗٞ (4)ٟب س٩ا٥ اٛج٨ٰٔٮ انطشيك األول:

ئعؾبّ اٛظٌب٣ٮ، ٣ب شغبم ث٢ اٛ٪ٰٛذ، ص٤ب ثوغ ئخ٪ا٤٣ب ه٢ اث٢ عشٯظ، اٛوجبط ٟؾ٠ذ ث٢ ٯؤ٪ة، ص٤ب ٟؾ٠ذ ث٢ 

 . ثبِٜٛق ا٠ٛزٗ٪سُزٗش٥  ه٢ هجذ اهلل ث٢ أثٮ ٰٟٜ٘خ، ه٢ هجذ اهلل ث٢ ه٠ش سػٮ اهلل ه٠٨٤ب

أخجش٣ب أث٪ هجذ اهلل اٛؾبُق، ٩أث٪  ٩ٓبٙ: ٩ًٰش٥ أٯؼب ٢ٟ ؿشٯْ اٛؾبٗٞ (6)ٟب س٩ا٥ اٛج٨ٰٔٮ وانطشيك انثاَي:

اٛؾغ٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هٜٮ اإلعِشاٯ٤ٰٮ، ٩أث٪ ث٘ش أؽ٠ذ ث٢ اٛؾغ٢ اٛٔبػٮ، ٩أث٪ طبدّ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ 

اٛظٰذال٣ٮ، ٓبٛ٪ا: ص٤ب أث٪ اٛوجبط ٟؾ٠ذ ث٢ ٯؤ٪ة، ص٤ب أث٪ هزجخ أؽ٠ذ ث٢ اِٛشط، ص٤ب ثٰٔخ، ص٤ب صسهخ ث٢ هجٰذ اهلل 

ٌٚ )) ٟشُ٪هب ثِٜق:  ثٮ اِٛؼٚ، ه٢ ٣بُن، ه٢ اث٢ ه٠شاٛضثٰذ٭، ه٢ ه٠شا١ ث٢ أ َِٓجٰ َِبٌء َثْوُؼ٨َب َثْوًؼب  ْٗ اَْٛوَشُة َأ

ٌٖ َأ ٍٚ ِئَٛب َؽبِئ ٌٚ ِثَشُع ٍٚ، ٩ََسُع َِٔجٰ ٌٚ ِث َِٓجٰ َِبٌء َثْوُؼ٨َب َثْوًؼب  ْٗ ٍٚ ٩َا٠ََْٛ٪اِٛٮ َأ ٌٚ ِثَشُع ٍٚ، ٩ََسُع َِٔجٰ ٌِٝث  ((. ٩ْ َؽَغب

ـ٤ُِْٮ ا٥ٟب س٩ وانطشيك انثانث: ٓبٙ: ؽَذص٤ب أث٪ ؽبٟذ ٟؾ٠َذ ث٢ ٧بس١٩ اٛؾؼشُٟٮ ص٤ب ٟؾ٠َذ ث٢ ٩ ثغ٤ذ٥ (7)اَٛذاَسُٓ

 ثِٜق:صٗشٯب األصسّ ص٤ب ع٪ٯذ ص٤ب ثٰٔخ ث٢ اٛ٪ٰٛذ ٓبٙ: ؽَذص٤ٮ ٟؾ٠َذ ث٢ اِٛؼٚ ه٢ هجٰذ اهلل ه٢ ٣بُن ه٢ اث٢ ه٠ش 

 "ئال ؽبئٖ أ٩ ؽَغبٝ ٩ٟ٪٬ٛ ٛ٪٬ٛ،" ا٤ٛبط أِٗبء: ٓجٰٜخ ٛٔجٰٜخ، ٩هشثٌٮ ٛوشثٍٮ، 

ؽذص٤ب هجذ اهلل ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ عوِش، ص٤ب ئثشا٧ٰٞ ث٢ هجذ اهلل ث٢ ثغ٤ذ٥ ٩ٓبٙ:  (8)أث٪ ٣وٰٟٞب س٩ا٥  :انشاتعوانطشيك 

ٟوذا١، ص٤ب أؽ٠ذ ث٢ عوٰذ ا٠٨ٛزا٣ٮ، ص٤ب صٯبد ث٢ ٯ٪٣ظ، ص٤ب ٟغ٠ٜخ ث٢ هٜٮ، ه٢ اٛضثٰذ٭، ه٢ صٯذ ث٢ أعٜٞ، ه٢ 

ٌٟٝشُ٪هًب ثِٜق: ))  هجذ اهلل ث٢ ه٠ش ٌٖ َأ٩ْ َؽَغب َِبٌء َِٛجْوٍغ ِئَٛب َؽبِئ ْٗ  ((.اَْٛوَشُة َثْوُؼ٨َب َأ

 :ؿشّ اٛؾذٯش ٨ٜٗب ٨ُٰب ػوَ ٗبٱرٮ دسجته:

                                                           
 .2/249ٮ ه٬ٜ اٛششػ اٛ٘جٰش ؽبشٰخ اٛذع٪ٓ اٛذع٪ٓٮ، ٯ٤لش:(1) 

 .٤ٌٟ3/165ٮ ا٠ٛؾزبط  اٛخـٰت اٛششث٤ٰٮ، ٯ٤لش:(2) 

 .6/482ا٤ٌ٠ٛٮ  ٩ اث٢ ٓذاٟخ، ،5/72ٗشبٍ ا٤ٔٛبم اٛج٨٪رٮ، ٯ٤لش: (3) 

اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫،  ٧ـ(، 458أث٪ ث٘ش أؽ٠ذ ث٢ اٛؾغ٢ٰ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟ٪ع٬ اُٛخْغَش٩ِْعشد٭ اٛخشاعب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛج٨ٰٔٮ، (4) 

، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة 7/217ٝ.  2003 -٧ـ  1424ٛج٤ب١،  –، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د ٠3ذ هجذ اٛٔبدس هـب، ؽرؾْٰٔ: ٟؾ

 (.13769اهزجبس اٛظ٤وخ ُٮ ا٤ٛ٘بػ، ثشٓٞ)

 ٛٞ أعذ٥ ٩ال اٛز٭ ثوذ٥ ُٮ ا٠ٛغزذسٕ ٛزا أرٰذ ثغ٤ذ اٛج٨ٰٔٮ.(5) 

 (.13770، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزجبس اٛظ٤وخ ُٮ ا٤ٛ٘بػ، ثشٓٞ)7/218اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫  اٛج٨ٰٔٮ،(6) 

٧ـ(، أؿشاٍ اٌٛشائت 507)ا٠ٛز٪٬ُ:  أث٪ اِٛؼٚ ٟؾ٠ذ ث٢ ؿب٧ش ث٢ هٜٮ ث٢ أؽ٠ذ ا٠ٛٔذعٮ اٛشٰجب٣ٮاث٢ اٰٛٔغشا٣ٮ،  (7) 

،  داس ٣1ظبس ٩ اٛغٰذ ٯ٪عَ، ؽ ٛإلٟبٝ اٛذاسٓـ٤ٮ، رؾْٰٔ: ٟؾ٠٪د ٟؾ٠ذ ٟؾ٠٪د ؽغ٢ ٩Tاألُشاد ٢ٟ ؽذٯش سع٪ٙ اهلل

ع٠بٙ اٛذٯ٢ أث٪ اِٛشط هجذ اٛشؽ٢٠ اث٢ اٛغ٪ص٭،  (، 3343٩، سٓٞ )3/482ٝ . 1998 -٧ـ  1419ثٰش٩د،  –اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ 

، ئداسح اٛوٜ٪ٝ ٧2ـ(، اٛوٜٚ ا٠ٛز٤ب٧ٰخ ُٮ األؽبدٯش اٛ٪ا٧ٰخ، رؾْٰٔ: ئسشبد اٛؾْ األصش٭، ؽ597ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

 2/128ٝ.  ٧1981ـ/1401ُٰظٚ آثبد، ثبٗغزب١،  األصشٯخ،

٧ـ(، أخجبس أطج٨ب١، 430أؽ٠ذ ث٢ هجذ اهلل ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ئعؾبّ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ٨ٟشا١ األطج٨ب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ،ث٪ ٣وٰٞأ(8) 

 .1/232ٝ. 1990-٧ـ 1410ثٰش٩د،  –، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ 1رؾْٰٔ: عٰذ ٗغش٩٭ ؽغ٢، ؽ
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. ٠ٗب ٧٪ " ث٢ٰ شغبٍم ٩اث٢ عشٯٍظ، ؽٰش ٛٞ ٯغٞ شغبم ثوغ أطؾبث٤ٟ٦ٔـن "ثأ٦٣  (1)ُٔبٙ ٦ُٰ اٛج٨ٰٔٮ أيا األول:

  اٛغ٤ذ. كب٧ش ٢ٟ

شٰخ : " (3)٩ٓبٙ أث٪ ؽبرٞ : " ًٰش ٟوش٩ٍ"،(2)" ٓبٙ اث٢ هذ٭صسهخ ث٢ هجٰذ اهلل اٛضثٰذ٭ ٦ُٰ " :انثاَيو

  ٟغ٨٪ٙ ػوَٰ"

 ،ػوَٰ اٛؾذٯش" :  (4) ا١ ث٢ أثٮ اِٛؼٚ: ٓبٙ ٯؾ٬ٰ ث٢ ٟو٢ٰ : " ٰٛظ ثشٮء"،  ٓبٙ أث٪ ؽبرٞه٠ش٦ُٰ٩ أٯؼب 

 ".٤ٟ٘ش اٛؾذٯش عذا

 : (5) ٧٩٘زا ٩ط٦ِ اٛو٠ٜبء ،، ٟـو٪١ ٦ُٰ: ٦ُٰ ٟؾ٠ذ ث٢ اِٛؼٚوانثانث

ٰٛظ ثشٮء  " :ث٢ ٟو٢ٰا٩ٓبٙ ، "ٗب١ ٗزاثب" :٩ٓبٙ اٛغ٪صعب٣ٮ ،"ٰٛظ ثشٮء ؽذٯض٦ ؽذٯش أ٧ٚ اٛ٘زة" أؽ٠ذ:ٓبٙ  

 ."س٫٩ هغبئت ٩ػو٦ِ"  :٩ٓبٙ ث٢ ا٠ٛذٯ٤ٮ ، "٩ال ٯ٘زت ؽذٯض٦

 (6) .أؽ٠ذ ث٢ عوٰذ ا٠٨ٛزا٣ٮ، ٓبٙ ا٤ٛغبئٮ: ٰٛظ ثبٛٔ٪٭ ٦ُٰ: وانشاتع

٣وٰٞ ٟغ٠ٜخ ث٢ هٜٮ ٧٩٪ اٛخش٤ٮ، ٓبٙ اث٢ ٟو٢ٰ: " ٰٛظ ثشٮء "، ٩ٓبٙ اٛجخبس٭: "٤ٟ٘ش اٛؾذٯش"، ٩ه٢ ٦ُٰ ٩

٩ٓبٙ: ا٤ٛغبئٮ:  "،طؾجذ ٟغ٠ٜخ ث٢ هٜٮ ٢ٟ دٟشْ ُٜٞ أع٠و٦ ٯؾذس ثؾذٯش ٯ٪اُْ ؽذٯش ا٤ٛبط"ث٢ ؽ٠بد ٓبٙ: 

  (7)ال ٯزبثن ه٦ٰٜ".٩ٓبٙ اٛؤٰٜٮ: " "ٟزش٩ٕ اٛؾذٯش"

 "، ٧٩٪ ػوَٰ ٩ عجْ أٓ٪اٙ اٛو٠ٜبء ٦ُٰ آ٣ًِب.صسهخ ث٢ هجٰذ اهلل اٛضثٰذ٭اٛضثٰذ٭، ٧٩٪" ٦ُٰ أٯؼب ٩ 

 -ٯو٤ٮ ؽذٯش اث٢ عشٯظ -٧زا" أ١ ؿشّ اٛؾذٯش ٨ٜٗب ػوِٰخ ٩ٟشد٩دح، ٩ٛزٖٛ ٓبٙ أث٪ ؽبرٞ: :٩رج٢ٰ ٤ٛب ٠ٟب عجْ

 ػو٦ِ أٯؼب، ٩أشبس ئ٬ٛ  (9).٩ ٓبٙ اث٢ هجذاٛجش:" ٧زا ؽذٯش ٤ٟ٘ش ٟ٪ػ٪م" (8)"ٗزة ال أطٚ ٦ٛ

٩ًٰش٧ٞ. (12)٩اث٢ ا٢ٜٔ٠ٛ.  (11)اث٢ اٛغ٪ص٭، ٩ (10)اٛج٨ٰٔٮ،

أِٗبء ٠ٜٛ٪اٛٮ ئال ؽبئٖ  اٛوشة ٜٛوشة أِٗبء ٩ا٠ٛ٪اٛٮ)) : Tٓبٛذ: ٓبٙ سع٪ٙ اهللfه٢ هبئشخ انذذيث انثاَي:

 .((أ٩ ؽغبٝ

 :تخشيجه

هجٰذ، ص٤ب هجٰذ ث٢ ششٯٖ، ص٤ب أخجش٣ب٥ هٜٮ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هجذا١، أ٣جأ أؽ٠ذ ث٢ ثغ٤ذ٥ ٩ٓبٙ:  (13)أخشع٦ اٛج٨ٰٔٮ 

 هجذ اهلل ث٢ هجذ اٛغجبس، ص٤ب اٛؾ٘ٞ ث٢ هجذ اهلل األصد٭، ؽذص٤ٮ اٛض٧ش٭، ه٢ عوٰذ ث٢ ا٠ٛغٰت، ه٢ هبئشخ

 ٟشُ٪هًب.

  أل٦٣ ٦ُٰ : أٯؼًب. عذا : ٧٩٪ ؽذٯش ػوَٰدسجته

                                                           
 (.13769ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزجبس اٛظ٤وخ ُٮ ا٤ٛ٘بػ، ثشٓٞ) ،7/217اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ اٛج٨ٰٔٮ، (1) 

 ، ُٮ رشع٠خ ه٠شا١ ث٢ أثٮ اِٛؼٚ.173/ 6اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ. اث٢ هذ٭، (2) 

٧ـ(، 327)ا٠ٛز٪٬ُ:  ٭أث٪ ٟؾ٠ذ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ئدسٯظ ث٢ ا٤٠ٛزس اٛز٠ٰ٠ٮ اٛؾ٤لٜٮ اٛشاصاث٢ أثٮ ؽبرٞ، (3) 

 .3/606ٝ. 1952 -٧ـ 1271ثٰش٩د،  –داس ئؽٰبء اٛزشاس اٛوشثٮ ، 1اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ، ؽ

 .6/303 اث٢ أثٮ ؽبرٞ، اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ،(4) 

أث٪ اِٛؼٚ أؽ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ؽغش اث٢ ؽغش، ، ٩ 7/355اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ  اث٢ هذ٭، ٯ٤لش:(5) 

 .9/401 .٧ـ1326دائشح ا٠ٛوبسٍ ا٤ٛلبٰٟخ، ا٤٨ٛذ، ، ٟـجوخ ٧1ـ(، ر٨زٯت اٛز٨زٯت، ؽ852ؽغش اٛوغٔال٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

َٓبْٯ٠بص )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛز٧جٮ، ٯ٤لش: (6)  ا٤ٌ٠ٛٮ ُٮ اٛؼوِبء،  ٧ـ(،748ش٠ظ اٛذٯ٢ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هض٠ب١ ث٢ 

 .1/39ٝ.  1987 -٧ـ 1407ٓـش،  -رؾْٰٔ: اٛذٗز٪س ٣٪س اٛذٯ٢ هزش، ئداسح ئؽٰبء اٛزشاس اإلعالٟٮ

٧ـ(، اٛؼوِبء اٛ٘جٰش، 322أث٪ عوِش ٟؾ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ؽ٠بد اٛؤٰٜٮ ا٠ٛ٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: ٛؤٰٜٮ، ا ٯ٤لش:(7) 

اٛ٘بٟٚ ُٮ اث٢ هذ٭، ، 4/211٩ٝ. 1984 -٧ـ 1404ثٰش٩د،  -، داس ا٠ٛ٘زجخ اٛو٠ٰٜخ 1رؾْٰٔ: هجذ ا٠ٛوـٮ أ٢ٰٟ ٜٓوغٮ، ؽ

 .8/12ػوِبء اٛشعبٙ 

 ٧ـ(،327ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ئدسٯظ ث٢ ا٤٠ٛزس اٛز٠ٰ٠ٮ اٛؾ٤لٜٮ اٛشاص٭ )ا٠ٛز٪٬ُ:  أث٪ ٟؾ٠ذ هجذ اٛشؽ٢٠اث٢ أثٮ ؽبرٞ، (8) 

، 1د.عوذ ث٢ هجذ اهلل اٛؾ٠ٰذ ٩ د. خبٛذ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ اٛغشٯغٮ، ؽ :اٛوٜٚ، رؾْٰٔ: ُشٯْ ٢ٟ اٛجبؽض٢ٰ ثاششاٍ ٩ه٤بٯخ

 .4/41ٝ.  2006 -٧ـ  1427ٟـبثن اٛؾ٠ٰؼٮ، 

اٛز٨٠ٰذ  ٧ـ(، 463 ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اٛجش ث٢ هبطٞ ا٠٤ٛش٭ اٛٔشؿجٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: أث٪ ه٠ش ٯ٪عَ ث٢ هجذ اهللاث٢ هجذاٛجش، (9) 

اٛز٨٠ٰذ ٠ٛب ُٮ ا٠ٛ٪ؿأ ٢ٟ ا٠ٛوب٣ٮ ٩األعب٣ٰذ، رؾْٰٔ: ٟظـ٬ِ ث٢ أؽ٠ذ اٛوٜ٪٭  ٩ ٟؾ٠ذ هجذ اٛ٘جٰش اٛج٘ش٭، ٩صاسح ه٠٪ٝ 

 .165/ ٧19ـ .  1387ا٠ٌٛشة،  –األ٩ٓبٍ ٩اٛشإ١٩ اإلعالٰٟخ 

 .7/218اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ اٛج٨ٰٔٮ، (10) 

 .2/128اٛوٜٚ ا٠ٛز٤ب٧ٰخ اث٢ اٛغ٪ص٭، ٯ٤لش: (11) 

٧ـ(، اٛجذس ا٤٠ٰٛش 804اث٢ ا٢ٜٔ٠ٛ عشاط اٛذٯ٢ أث٪ ؽِض ه٠ش ث٢ هٜٮ ث٢ أؽ٠ذ اٛشبُوٮ ا٠ٛظش٭ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ٯ٤لش:(12) 

ث٢ ٠ٗبٙ، ُٮ رخشٯظ األؽبدٯش ٩األصبس اٛ٪آوخ ُٮ اٛششػ اٛ٘جٰش، رؾْٰٔ: ٟظـ٬ِ أث٪ اٌٰٛؾ ٩هجذ اهلل ث٢ ع٠ٰٜب١ ٩ٯبعش 

 .7/583ٝ. 2004-٧ـ1425اٛغو٪دٯخ، -اٛشٯبع -، داس ا٨ٛغشح ٤ٜٛشش ٩اٛز٪صٯن 1ؽ

 (.31771، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزجبس اٛظ٤وخ ُٮ ا٤ٛ٘بػ، سٓٞ )7/219اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ اٛج٨ٰٔٮ، (13) 
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، "ٟزش٩ٕ اٛؾذٯش"٩ٓبٙ ا٤ٛغبئٮ: ٓبٙ اث٢ ٟو٢ٰ: " ٰٛظ ثشٮء ال ٯ٘زت ؽذٯض٦"  (1)،اٛؾ٘ٞ ث٢ هجذ اهلل األصد٭

 ٩ٗزث٦ اٛغ٪صعب٣ٮ ٩أث٪ ؽبرٞ.

 (4) ٩ًٰش٠٧ب.  (3)،٩اث٢ هجذا٨ٛبد٭ ٩ٓبٙ ٦ُٰ:" ػوَٰ ث٠شح" ،(2)٩ألعٚ رٖٛ ػو٦ِ اٛج٨ٰٔٮ

َِبٌء َِٛجْوٍغ، ٩َا٠ََْٛ٪اِٛٮ )) : Tاهلل سع٪ٙ ٓبٙ: ٓبZٙعجٚ ث٢ ٟوبر ه٢ انذذيث انثانث: ْٗ ْٞ اَْٛوَشُة َثْوُؼ٨َب َأ َثْوُؼ٨ُ

َِبٌء َِٛجْوٍغ ْٗ  ((.َأ

: ٓبٙ اٛغ٪١، أثٮ ث٢ ع٠ٰٜب١ أخجش٣ب: ٓبٙ ا٠ٛض٬٤، ث٢ ٟؾ٠ذ ؽٰش ٓبٙ: ؽذص٤ب (5)أخشع٦ اٛجضاس ُٮ ٟغ٤ذ٥ :تخشيجه

 عجٚ ٟشُ٪هًب. ث٢ ٟوبر ه٢ ٟوذا١، ث٢ خبٛذ ه٢ ٯضٯذ، اث٢ ٯو٤ٮ ص٪س أخجش٣ب: ٓبٙ

 : ٧٩٪ ؽذٯش ػوَٰ أل٦٣:دسجته

  (6). ٧٩٪ ٟغ٨٪ٙ ؽٰش ٓبٙ اث٢ اٛٔـب١: " ٛٞ أعذ ٦ٛ رٗشًا"اٛغ٪١،  أثٮ ث٢ ٦ُٰ ع٠ٰٜب١ 

 ، أ٭ ا١ اٛغ٤ذ ٤ٟٔـن.(7) ٟوذا١، ٩ٓبٙ هجذ اٛؾْ اإلشجٰٜٮ: ٛٞ ٯغ٠ن ٢ٟ ٟوبر ث٢ ٩خبٛذ

(8) .٩ألعٚ رٖٛ ػو٦ِ اٛؾبُق اث٢ ؽغش اٛوغٔال٣ٮ

ُٙ اهلِلٓبٙ: ))Zه٢ ع٠ٜب١انذذيث انشاتع: َٝ ٨َ٣َTب٣َب َسُع٪ ََٔذ َْٞأ١ْ ٣ََز ُٗ َِ٘ؼ ٣َِغبَء ْٞ َأ٩ْ ٤ْ٣َ ُ٘ َٟ َٟب ((. ٯشٯذ ث٦ اٛوشة َأ

 .٠ٗب عٰأرٮ ُٮ س٩اٯخ اٛـجشا٣ٮ

 ٜٛؾذٯش ؿشٯٔب١: تخشيجه:

ؽذص٤ب أث٪ هجذ اٛشؽ٢٠ اٛغ٠ٜٮ، أ٣جأ أث٪ اٛٔبعٞ هجذ  ثغ٤ذ٥ ٓبٙ: (9) أخشع٦ اٛج٨ٰٔٮ، ه٢ أ٩ط ث٢ ػ٠وظ:أونهًا

اٛشؽ٢٠ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ؽبٟذ اٛجٜخٮ، ص٤ب ٟو٠ش ث٢ ٟؾ٠ذ اٛجٜخٮ، ص٤ب ٟ٘ٮ ث٢ ئثشا٧ٰٞ، ص٤ب ششٯٖ ث٢ هجذ اهلل، ه٢ 

ثبِٜٛق ا٠ٛزٗ٪س. ه٢ ع٠ٜب١ أثٮ ئعؾبّ، ه٢ اٛؾبسس،

ؽذص٤ب ٟؾ٠ذ ث٢ اٛوجبط، ص٤ب هٜٮ ث٢ ثغ٤ذ٥ ٓبٙ:  (10) أخشع٦ اٛـجشا٣ٮ ،ه٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ أثٮ ٬ٰٜٛ :وثاَيهًا

ؽشة ا٠ٛ٪طٜٮ، ٣ب أث٪ عوٰذ ا٨ٰٛضٞ ث٢ ٟؾِ٪ف اٛغوذ٭، ص٤ب أث٪ ئعشائٰٚ، ه٢ اٛغش٭ ث٢ ئع٠بهٰٚ، ه٢ اٛشوجٮ، 

َٞ َأ١ْ ثِٜق )) ه٢ ع٠ٜب١ اِٛبسعٮه٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ أثٮ ٬ٰٜٛ،  ٦ِْٰ ٩ََعَٜ ُٙ ا٦َِٜٛ َط٬َٜ اهلُل َهَٜ َِ٘ؼ ٣َِغبَء اَْٛوَشِة٨َ٣َب٣َب َسُع٪ ٤ْ٣َ .)) 

 : -أٯؼًب – ٩س٩٭ ه٦٤ ٟ٪ٓ٪ًُب

أخجش٣ب أث٪ هجذ اهلل اٛؾبُق، ص٤ب أث٪ اٛوجبط ٟؾ٠ذ ث٢ ٯؤ٪ة، ص٤ب ٟؾ٠ذ ث٢ ئعؾبّ، ص٤ب ٩ٓبٙ:  (11)أخشع٦ اٛج٨ٰٔٮ

ِص٤َْزب١ِ، )) أث٪ اٛغ٪اة، ص٤ب ه٠بس ٯو٤ٮ اث٢ سصٯْ، ه٢ أثٮ ئعؾبّ، ه٢ أ٩ط ث٢ ػ٠وظ، ه٢ ع٠ٜب١ ٓبٙ:

ْٞ ُ٘ ُٟ ْٞ ٩ََٛب ٣َُإ ُٗ َُ٘ؼ ٣َِغبُؤ َْٟوَشَش اَْٛوَشِة، َٛب ُر٤ْ ((.ََُؼُْٜز٠ُ٪٣َب ِث٨َب َٯب 

                                                           
 أث٪ ئعؾبّاٛغ٪صعب٣ٮ،  ،12/119ر٨زٯت اٛز٨زٯت ٩اث٢ ؽغش، ، 2/479اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ اث٢ هذ٭، ٯ٤لش: (1) 

٧ـ(، أؽ٪اٙ اٛشعبٙ، رؾْٰٔ: هجذ اٛوٰٜٞ هجذ اٛولٰٞ اَٛجغز٪٭، ؽذٯش 259ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٯؤ٪ة ث٢ ئعؾبّ اٛغوذ٭ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

 .3/121اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ اث٢ أثٮ ؽبرٞ، ، 259٩ُٰظٚ آثبد، ثبٗغزب١، ص -اٗبدٟٮ

 (.31770بس اٛظ٤وخ ُٮ ا٤ٛ٘بػ، ثشٓٞ )، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزج7/218اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ اٛج٨ٰٔٮ، (2) 

ر٤ٰٔؼ اٛزؾْٰٔ ُٮ أؽبدٯش  ٧ـ(، 744ش٠ظ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هجذ ا٨ٛبد٭ اٛؾ٤جٜٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اث٢ هجذا٨ٛبد٭، (3) 

 -٧ـ1428، أػ٪اء اٛغَٜ، اٛشٯبع، 1اٛزوْٰٜ، رؾْٰٔ: عبٟٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ عبد اهلل ٩هجذ اٛوضٯض ث٢ ٣بطش اٛخجب٣ٮ، ؽ

2007 ،ٝ4/331. 

أث٪ ؽزٯِخ، ٣جٰٚ ث٢ ٤ٟظ٪س ث٢ ٯؤ٪ة ث٢ عٜـب١ اٛجظبسح اٛ٘٪ٯزٮ، أ٣ُِٰظ اَٛغبس٭ ُٮ رخشٯظ ٩َرؾْٰٔ األؽبدٯش  ٯ٤لش:(4) 

٤َٟظ٪س ث٢ َٯؤ٪ة اٛجظبسح، ؽ َُزؼ اَٛجبس٭، رؾْٰٔ: ٣جٰٚ ث٢  ، 1األؽبدٯش اٛزٮ رٗش٧ب اَٛؾبُق اث٢ َؽغش اٛوغٔال٣ٮ ُٮ 

 (.2462، ثشٓٞ )5/3636 ٝ،٥2005، 1426ٟإعغخ اٛشٯب١، ثٰش٩د، ٛج٤ب١، 

ٟغ٤ذ اٛجضاس " اٛجؾش  ٧ـ(،292أث٪ ث٘ش أؽ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ هجذ اٛخبْٛ ث٢ خالد ث٢ هجٰذ اهلل اٛوز٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  اٛجضاس،(5) 

 (.2677، ثشٓٞ )121/ 17ٝ، 2000، ٟ٘زجخ اٛوٜ٪ٝ ٩اٛؾ٘ٞ، ا٠ٛذٯ٤خ ا٤٠ٛ٪سح، 1اٛضخبس"  ؽ

٧ـ(، ثٰب١ اٛ٪٧ٞ ٩اإلٯ٨بٝ 628هجذ ا٠ٜٖٛ اٛ٘زبٟٮ اٛؾ٠ٰش٭ اِٛبعٮ )ا٠ٛز٪٬ُ : هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ اث٢ اٛٔـب١، أث٪ اٛؾغ٢ (6) 

 .3/63 .٧1997ٝـ، 1417، داس ؿٰجخ، اٛشٯبع، ٩1اإلٯ٨بٝ ُٮ ٗزبة األؽ٘بٝ، رؾْٰٔ: د. اٛؾغ٢ٰ آٯذ عوٰذ، ؽ

 581)ا٠ٛز٪٬ُ: هجذ اٛؾْ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ هجذ اهلل ث٢ اٛؾغ٢ٰ ث٢ عوٰذ ئثشا٧ٰٞ األصد٭  هجذاٛؾْ اإلشجٰٜٮ، ٯ٤لش:(7) 

، رؾْٰٔ: ؽ٠ذ٭ اٛغِٜٮ ٩ طجؾٮ اٛغبٟشائٮ، ٟ٘زجخ اٛششذ ٤ٜٛشش ٩اٛز٪صٯن، ٧Tـ(، األؽ٘بٝ اٛ٪عـ٬ ٢ٟ ؽذٯش ا٤ٛجٮ

 ، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ.3/126 .ٝ 1995 -٧ـ  1416ا٠٠ٜٛ٘خ اٛوشثٰخ اٛغو٪دٯخ،  -اٛشٯبع 

ُزؼ اٛجبس٭ ششػ  ٧ـ(،852ٔال٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: أث٪ اِٛؼٚ أؽ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ؽغش اٛوغاث٢ ؽغش، ٯ٤لش: (8) 

اٛزٜخٰض  اث٢ ؽغش، ، ٧9/133٩ـ. 1379ثٰش٩د،  -ششػ طؾٰؼ اٛجخبس٭،  رشٰٓٞ: ٟؾ٠ذ ُإاد هجذاٛجبٓٮ، داس ا٠ٛوشُخ 

 .3/356ٝ. ٧1989ـ، 1419، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د، 1اٛؾجٰش ُٮ رخشٯظ أؽبدٯش اٛشاُوٮ اٛ٘جٰش،  ؽ

 (.13767، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزجبس ا٤ٛغت ُٮ اِٛ٘بءح، ثشٓٞ )7/217اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ اٛج٨ٰٔٮ، (9) 

 (.7298، ثشٓٞ)7/211ا٠ٛوغٞ األ٩عؾ اٛـجشا٣ٮ، (10) 

 (.13766، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزجبس ا٤ٛغت ُٮ اِٛ٘بءح، ثشٓٞ )7/217اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫  اٛج٨ٰٔٮ،(11) 
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ئثشا٧ٰٞ ث٢ عوٰذ اٛغ٪٧ش٫، ه٢ أث٬ أؽ٠ذ اٛضثٰش٫، ه٢ هجذ اٛغجبس ث٢ اٛوجبط، ه٢  (1)اٛـجشا٣ٮ ُٮ اٛ٘جٰش٩

((.ال ٤٣٘ؼ ٣غبئ٣Tِٞ٘ؼٜ٘ٞ ثِؼٚ سع٪ٙ اهلل:))ثِٜق ه٢ أث٬ ئعؾبّ ه٢ أ٩ط ث٢ ػ٠وظ، ه٢ ع٠ٜب١

 ٧٪ ؽذٯش ػوَٰ ٟشُ٪هًب، ٩رٖٛ:٩ دسجته:

ػوَٰ اٛؾذٯش ٰٛظ ثبٛٔ٪٭ ٩ال ٢٠ٟ ٯؾزظ ، ٓبٙ أث٪ ؽبرٞ: "(2)أل١ ُٮ ع٤ذ اٛج٨ٰٔٮ اٛؾبسس ٧٩٪ األه٪س

 ٩رشٕ اث٢ ٨ٟذ٭ ؽذٯض٦، ٩ٗزث٦ اث٢ ا٠ٛذٯ٤ٮ ٩ًٰش٥." ، ٩ٓبٙ اث٢ ٟو٢ٰ: " ػوَٰ"، ثؾذٯض٦

: " ٟٜخظب ؽ٘ٞ اٛو٠ٜبء ٦ُٰ ٟخزَٜ ُٮ صٔز٦، ٩ٓبٙ اث٢ ؽغش ا٤ٛخوٮ اٛ٘٪ُٮ اٛٔبػٮ، ٧٩٪ ٦ُٰ٩ ششٯٖ ث٢ هجذاهلل

  (3)."ء ٗضٰشاٮطذ٩ّ ٯخـ

ٛٞ ٯش٩ ٧زا اٛؾذٯش ه٢ اث٢ أثٮ ٬ٰٜٛ ئال اٛشوجٮ، ٩ال س٩ا٥ ه٢ اٛشوجٮ ئال  : "ثوذ٧ب س٩اٯخ اٛـجشا٣ٮ ُٔبٙأٟب 

 "اٛغش٭ ث٢ ئع٠بهٰٚ، ٩ال س٩ا٥ ه٢ اٛغش٭ ئال أث٪ ئعشائٰٚ، رِشد ث٦: ا٨ٰٛضٞ ث٢ ٟؾِ٪ف

  (4).٩ا٨ٰٛضٞ ث٢ ٟؾِ٪ف، ٓبٙ اٛز٧جٮ: "ال ٯذس٫ ٢ٟ ٧٪"

، ٩ٗزث٦ ٯؾ٬ٰ ث٢ "، ٩ٓبٙ اث٢ ٟو٢ٰ " ٰٛظ ثشٮء  (5)٦ُٰ٩ اٛغش٭ ث٢ ئع٠بهٰٚ، ٓبٙ ا٤ٛغبئٮ" ٟزش٩ٕ اٛؾذٯش"

رٖٛ ، ٩ٓبٙ اٛج٨ٰٔٮ ٟشٰشًا ئ٬ٛ س٩اٯخ اٛـجشا٣ٮ ثوذ س٩اٯز٦ : " ٩س٩٭ (7)٩ث٦ أه٦ٜ ا٨ٰٛض٠ٮ ُٮ ا٠ٛغ٠ن، (6)عوٰذ

   (8)."ه٢ ع٠ٜب١ ٢ٟ ٩ع٦ آخش ػوَٰرٖٛ 

ثٚ اٛظؾٰؼ ٟب س٩٭ ه٦٤ ٟ٪ٓ٪ًُب؛ ٩ٛزٖٛ ٓبٙ  ٧زا؛ ٩ٓذ رج٢ٰ ثأ١ ٗال اٛـشٯ٢ٰٔ ا٠ٛشُ٪ه٢ٰ ػو٢ِٰ ػوًِب شذٯذًا،

 :ٰض٠ٮ ه٢ س٩اٯخ اٛـجشا٣ٮ ا٠ٛ٪ٓ٪ُخ٩ٗزا ٓبٙ ا٨ٛ ، (9)اٛج٨ٰٔٮ ثوذ اٛش٩اٯخ ا٠ٛ٪ٓ٪ُخ: " ٧زا ٧٪ ا٠ٛؾِ٪ف ٟ٪ٓ٪ٍ"

٩ئس٩اء ، (11). ٩ٓذ ُظٚ اٛٔ٪ٙ ُٮ اٛؾذٯش اٛشٰخ األٛجب٣ٮ ُٮ اٛغٜغٜخ اٛؼوِٰخ(10)" " سعب٦ٛ صٔبد :ا٠ٛ٪ٓ٪ُخ

  (12).اٌٰٜٛٚ

ـَُش  )): أهٜٞ ٠ُٰب ٓبTٙا٤ٛجٮ ، أ١ه٢ هٜٮ ه٢ اث٢ هجبط انخايس:انذذيث  ََُْٜ٪َٛب َرْج ُٟ٪٧َب،  ََٔذ ُٟ٪ا َُٓشْٯًشب ٩ََٛب َر َِٓذ

َٚ  ((. َُٓشْٯٌش ََٛأْخَجْشُر٨َب ِث٠َب ٨ََٛب ِه٤َْذ ا٦َِٜٛ َهَض ٩ََع

 :س٩٭ اٛؾذٯش ثش٩اٯبد ٟخزِٜخ ٩أِٛبف ٟزٔبسثختخشيجه:

 ث٢ ا٠ٜٖٛ هجذ هبٟش أث٪ ٣ب: ٓبٙ اِٛؼٚ، ث٢ ٯؾ٬ٰ ؽذص٤ب ٩ٓبٙ:  (13)أخشع٦ اٛجضاس ثغ٤ذ٥ُو٢ اث٢ هجبط ٩هٜٮ 

Tا٤ٛجٮ أ١: هٜٮ ه٢ هجبط، اث٢ ه٢أث٦ٰ، ه٢ ع٠٨خ، أثٮ ث٢ ث٘ش أثٮ ه٢ اِٛؼٚ، ث٢ هذ٭ ٣ب: ٓبٙ ه٠ش٩،

، ُزٗش٥.أهٜٞ ٠ُٰب ٓبٙ

ه٢ ٯؤ٪ة ث٢ ؽ٠ٰذ ث٢ ٗبعت ص٤ب ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٟؾ٠ذ ثغ٤ذ٥ ٓبٙ: (14)٩ه٢ عجٰش ث٢ ٟـوٞ أخشع٦ اث٢ أثٮ هبطٞ

ُ٘٪ا ٩َال )) ث٢ صبثذ ه٢ ه٠ش٩ ث٢ أثٮ ه٠ش٩ ه٢ ا٠ٛـٜت ه٢ عجٰش ٟشُ٪هًب  ََُز٨َْٜ ُٟ٪ا َُٓشْٯًشب  ََٔذ َٯب َأُٯ٨َب ا٤َٛبُط ال َر

ََُزِؼُٜ٪ا ُِ٪ا َه٨َ٤ْب  (( َرَخَٜ

                                                           
ا٠ٛوغٞ اٛ٘جٰش،  ٧ـ(،360اٛشبٟٮ، أث٪ اٛٔبعٞ اٛـجشا٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: ع٠ٰٜب١ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ أٯ٪ة ث٢ ٟـٰش اٜٛخ٠ٮ اٛـجشا٣ٮ، (1) 

، 6/260ٝ،   ٧1994ـ ،  1415، ٟ٘زجخ اث٢ ر٠ٰٰخ، اٛٔب٧شح، 2اٛ٘جٰش، رؾْٰٔ: ؽ٠ذ٭ ث٢ هجذ ا٠ٛغٰذ اٛغِٜٮ، ؽ

 (.6158ثشٓٞ)

 .2/449اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ اث٢ هذ٭، ، 3/78٩اث٢ أثٮ ؽبرٞ، اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ  ٯ٤لش:(2) 

رٔشٯت اٛز٨زٯت  ، (٧ـ852: ا٠ٛز٪٬ُ) اٛوغٔال٣ٮ ؽغش ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ أؽ٠ذ اِٛؼٚ أث٪اث٢ ؽغش،  (3) 

 ٝ. ٧1986ـ، 1406، داس اٛششٰذ، ع٪سٯب، 1، رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ ه٪اٟخ، ؽ266ص

َٓبْٯ٠بص )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛز٧جٮ، (4)  االهزذاٙ ُٮ ٣ٔذ ٰٟضا١  ٧ـ(،748ش٠ظ اٛذٯ٢ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هض٠ب١ ث٢ 

 .4/326ٝ ،  1963 -٧ـ  1382، داس ا٠ٛوشُخ ٜٛـجبهخ ٩ا٤ٛشش، ثٰش٩د، ٛج٤ب١، 1اٛشعبٙ، رؾْٰٔ: هٜٮ ٟؾ٠ذ اٛجغب٩٭، ؽ

٧ـ(، اٛؼوِبء ٩ا٠ٛزش٩ٗ٪١، رؾْٰٔ: 303)ا٠ٛز٪٬ُ:  أث٪ هجذ اٛشؽ٢٠ أؽ٠ذ ث٢ شوٰت ث٢ هٜٮ اٛخشاعب٣ٮا٤ٛغبئٮ، (5) 

 .٧51ـ. ص1396ٮ، ؽٜت، ، داس اٛ٪ه1ٟؾ٠٪د ئثشا٧ٰٞ صاٯذ، ؽ

 .4/536اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ  اث٢ هذ٭، ٯ٤لش:(6) 

٧ـ(، ٟغ٠ن اٛض٩ائذ ٤ٟ٩جن اِٛ٪ائذ، 807أث٪ اٛؾغ٢ ٣٪س اٛذٯ٢ هٜٮ ث٢ أثٮ ث٘ش ث٢ ع٠ٰٜب١ )ا٠ٛز٪٬ُ: ا٨ٰٛض٠ٮ،  ٯ٤لش:(7) 

 .4/275ٝ. 1994 -٧ـ  1414رؾْٰٔ: ؽغبٝ اٛذٯ٢ اٛٔذعٮ، ٟ٘زجخ اٛٔذعٮ، اٛٔب٧شح، 

 (.13766، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة اهزجبس ا٤ٛغت ُٮ اِٛ٘بءح، ثشٓٞ )7/217اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ ، اٛج٨ٰٔٮ(8) 

 ا٠ٛظذس ٣ِغ٦.(9) 

 .4/275ٟغ٠ن اٛض٩ائذ.  ا٨ٰٛض٠ٮ، ٯ٤لش:(10) 

 (.1116، ثشٓٞ )3/242عٜغٜخ األؽبدٯش اٛؼوِٰخ ٩ا٠ٛ٪ػ٪هخ. األٛجب٣ٮ، (11) 

ئس٩اء اٌٰٜٛٚ ُٮ رخشٯظ أؽبدٯش ٤ٟبس اٛغجٰٚ، أششٍ ه٬ٜ ؿجو٦:  ٧ـ(، 1420، ٟؾ٠ذ ٣بطش اٛذٯ٢ )ا٠ٛز٪٬ُ : ألٛجب٣ٮ(12) 

 (.1874، ثشٓٞ )6/278ٝ. 1985 -٧ـ  1405ثٰش٩د،  –، ا٠ٛ٘زت اإلعالٟٮ 2ص٧ٰش اٛشب٩ٯش، ؽ

 (.465، ثشٓٞ )2/112ٟغ٤ذ اٛجضاس اٛجضاس، (13) 

ٗزبة اٛغ٤خ، ا٠ٛ٘زت اإلعالٟٮ،  ٧ـ(،287ؾبٕ ث٢ ٟخٜذ اٛشٰجب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: أؽ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ اٛؼاث٢ أثٮ هبطٞ، (14) 

 (.1521، ثشٓٞ )2/637 .٧1980ٝـ/ 1400اٛـجوخ األ٬ٛ٩، 
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 ث٢ اهلل هجذ ص٤ب أثٮ ص٤ب اٛؾ٠ظٮ عوٰذ ث٢ هض٠ب١ ث٢ ه٠ش٩ ه٢، (1)هبطٞ أثٮ اث٢ ٩ه٢ هزجخ ث٢ ًض٩ا١، أخشع٦

 ٩هش٩ح ا٠ٛغٰت ث٢ ٩عوٰذ اٛشؽ٢٠ هجذ ث٢ ع٠ٜخ أثٮ ه٢ ش٨بة اث٢ ه٢ اٛوضٯض هجذ ث٢ ٟؾ٠ذ ه٢ اٛوضٯض هجذ ث٢

ُٟ٪٧َب: ))ٟشُ٪هًب هزجخ ه٢ اٛضثٰش ث٢ ََٔذ ُٟ٪ا َُٓشْٯًشب ٩َال َر  ((.َِٓذ

ص٤ب اٛؾغ٢ ث٢ هٜٮ ص٤ب ٯضٯذ ث٢ ٧بس١٩ ص٤ب أث٪ ، ٓبٙ: (2) ٩ه٢ هجذاهلل ث٢ اٛغبئت: أخشع٦ أٯؼب اث٢ أثٮ هبطٞ

 ث٤ِظ اِٜٛق اٛغبثْ. :Tت ٓبٙ: ٓبٙ سع٪ٙ اهللئه٢ ا٠ٛٔجش٭ ه٢ هجذ اهلل اث٢ اٛغبٟوشش 

 ص٤ب ٟ٪ع٬ ث٢ ٯ٪٣ظ ث٢ ٟؾ٠ذ ص٤ب اَٛٔـٰوٮ ٟبٖٛ ث٢ عوِش ث٢ أؽ٠ذ ه٢ (3) اٛؾٰٜخ ُٮ ٣وٰٞ أث٪ ٩ه٢ أ٣ظ أخشع٦

 أ٣ظ ه٢ ه٠ش٩ أثٮ ث٢ ه٠ش٩ ه٢ َس٩َاد أثٮ ث٢ اٛوضٯض هجذ ه٢ ا٠ٛخض٩ٟٮ ٟش٠٪ٙ ث٢ ع٠ٰٜب١ ث٢ ٟؾ٠ذ ص٤ب أثٮ

٢ِْٟ َُٓشْٯٍش، ٩ََٛب ٯ : ))ُٔبٙ اٛغ٠وخ ٯ٪ٝ Tاهلل سع٪ٙ خـج٤ب: ٓبٙ ُٟ٪٧َب، َأ٩ْ َرَو٠َُٜ٪ا  ََٔذ ُٟ٪ا َُٓشْٯًشب ٩ََٛب َر َِٓذ ب َأُٯ٨َب ا٤َٛبُط، 

 ٢ِْٟ  ٍٚ ِْٰش٧ُِرَو٠ُِٜ٪٧َب، َُٓ٪ُح َسُع ًَ  ٢ِْٟ  ٢ِْٰ َٟب٣ََخ َسُعَٜ ُٙ َأ ْٞ َرْوِذ ٨ُ٤ِْٟ  ٍٚ َٟب٣َُخ َسُع ْٞ، ٩ََأ ِْٰش٧ِ ًَ  ٢ِْٟ  ٢ِْٰ ُٙ َُٓ٪َح َسُعَٜ  (( َُْٞٓشْٯٍش َرْوِذ

ؽذص٤ٮ: اث٢ أثٮ ُذٯٖ، ه٢ اث٢ أثٮ رئت، ه٢ اث٢ ش٨بة أ٦٣ ثالًًب، ٓبٙ: ه٦٤  (4) اٛشبُوٮه٢ اٛض٧ش٭ أخشع٦ ٩

ُٟ٪ا ٩ِٛل٦: )) أ٦٣ ث٦ٌٜ: ٨٤َِْٟب ٩َاَل ُرَو٠َُٜ٪٧ب أ٩ ٩َاَل ُرَوب٠ُِٛ٪٧َبَِٓذ ُٟ٪٧َب ٩ََرَو٠َُٜ٪ا  ََٔذ  ((. شٖ اث٢ أثٮ ُذٯٖ.َُٓشْٯشًب ٩َاَل َرَز

أخجش٣ب أث٪ هجذ اهلل اٛؾبُق، أ٣جأ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ هجذ ٓبٙ: ، (5)اٛج٨ٰٔٮض٠خ أخشع٦ ه٢ اث٢ أثٮ ؽ ٩

ئثشا٧ٰٞ، أ٣جأ هجذ اٛشصاّ، أ٣جأ ٟو٠ش، ه٢ اٛض٧ش٭، ه٢ اث٢ أثٮ ؽض٠خ أ١ اٛؾ٠ٰذ اٱدٟٮ ث٠٘خ، ص٤ب ئعؾبّ ث٢ 

َُٔشِشَٮ : ))ٓبTٙاهلل سع٪ٙ َُِا١َ اْٛ ُٟ٪ا َُٓشْٯًشب ٩ََٛب َرَأَخُش٩ا َه٨َ٤ْب،  ََٔذ ٨َ٤ِْٟب، ٩ََٛب َر ُٚ َُٓ٪ِح َٛب ُرَو٠ُِٜ٪ا َُٓشْٯًشب ٩ََرَو٠َُٜ٪ا  ِْٟض

ْٞ ِْٰش٧ِ ًَ  ٢ِْٟ  ٢ِْٰ  ٩ٓبٙ اٛج٨ٰٔٮ: ٯو٤ٮ ُٮ اٛشأ٭.( (اَٛشُعَٜ

 ٧٩٪ ؽذٯش ػوَٰ ٠ٛب ٯأرٮ:  :دسجته

٩ٛزا ٓبٙ  . (6)"اٛؾذٯش ٟزش٩ٕ": ؽبرٞ أث٪ ٓبٙ ،اٛز٠ٰٮ ٧٪ اِٛؼٚ ث٢ ؽذٯش اث٢ هجبط ه٢ هٜٮ ، ٦ُٰ هذ٭

٩اث٢ اِٛؼٚ ٰٛظ  ،٩ال ٣و٦٠ٜ ٯش٫٩ ه٢ اث٢ هجبط، ه٢ هٜٮ ئال ٢ٟ ٧زا اٛ٪ع٦ ث٨زا اإلع٤بد " اٛجضاس ثوذ رٗش٥:

 ."ثبٛؾبُق، ٩أث٪ ث٘ش ث٢ أثٮ ع٠٨خ، ٩أث٪٥ ال ٣و٠٨٠ٜب ٯؾذصب١ ئال ث٨زا اٛؾذٯش

ٟـوٞ، ئػبُخ  ث٢ عجٰش ٯذسٕ ٧٩٪ ٛٞ  (7)ؽ٤ـت ث٢ اهلل هجذ ث٢ ُش٩ا٥ ه٦٤ ا٠ٛـٜت ؽذٯش عجٰش ث٢ ٟـو٩ٞأٟب 

 ٟ٪٬ٛ ه٠ش٩ أثٮ ث٢ ٩ه٠ش٩  (8)ٯؤ٪ة ث٢ ؽ٠ٰذئ٬ٛ اخزالٍ أٓ٪اٙ اٛو٠ٜبء ُٮ ر٪صْٰ ٩رغشٯؼ ٗٚ ٢ٟ 

  (9).ا٠ٛـٜت

   (10).اٰٜٛضٮ، ٧٩٪ ػوَٰ اهلل هجذ ث٢ اٛوضٯض هجذ ث٢ اهلل ٩أٟب ؽذٯش هزجخ ث٢ ًض٩ا١ ٦ُِٰ هجذ

 (11) .، ٧٩٪ ػوَٰاٛغ٤ذ٭ ٣غٰؼ ٟوشش أثٮ ٩أٟب ؽذٯش هجذ ث٢ اٛغبئت ٦ُِٰ

ُ٘ذٯ٠ٮ ٧٪ ٟ٪ع٬ ث٢ ٯ٪٣ظ ث٢ ٩أٟب ؽذٯش أ٣ظ ُِٮ ع٤ذ٥ ٟؾ٠ذ   (12) .أر٨ٞ ث٪ػن اٛؾذٯش اٛ

٢ٟ  -٩ٗزا ثالًبر٦ – اٛض٧ش٭ ًًب ٠ٗب عجْ،  ٩ٟشاع٤ٰٚٔـن ُٔذ رٗش ه٦٤ ثال٩ؽذٯش اٛض٧ش٭ ه٤ذ اٛشبُوٮ ٟ

ٟشعٚ اٛض٧ش٭ شش ٢ٟ ٟشعٚ ًٰش٥؛ أل٦٣ ؽبُق، ٩ٗٚ ٟب ٓبٙ ٯؾ٬ٰ ث٢ عوٰذ ث٢ اٛٔـب١ : " ٩أػوَ ا٠ٛشاعٰٚ، 

   (13)"٬، ٩ئ٠٣ب ٯزشٕ ٢ٟ ال ٯؾت أ١ ٯغ٠ّ٦ٰ٠ٮ َعغ٠ِأ١ ُٯ َسِذَٓ

                                                           
 (.1520، ثشٓٞ )2/637ٗزبة اٛغ٤خ اث٢ أثٮ هبطٞ، (1) 

 (.1519، ثشٓٞ )2/637ٗزبة اٛغ٤خ اث٢ أثٮ هبطٞ، (2) 

ؽٰٜخ األ٩ٰٛبء  ٧ـ(،430ئعؾبّ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ٨ٟشا١ األطج٨ب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  أث٪ ٣وٰٞ أؽ٠ذ ث٢ هجذ اهلل ث٢ أؽ٠ذ ث٢(3) 

 .9/64ٝ. 1974 -٧ـ ٩1394ؿجٔبد األطِٰبء، داس اٛ٘زبة اٛوشثٮ، ثٰش٩د، 

ٟغ٤ذ اٛشبُوٮ، سرج٦  ٧ـ(،204أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ ئدسٯظ ث٢ اٛوجبط ث٢ هض٠ب١ ث٢ شبُن اٛٔششٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛشبُوٮ، (4) 

، ٗزبة 194/ 2ٝ.  1951 -٧ـ  1370ٛج٤ب١،  –٨ِٰٔخ: ٟؾ٠ذ هبثذ اٛغ٤ذ٭، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د سرج٦ ه٬ٜ األث٪اة اٛ

 (.691ا٤٠ٛبٓت، ثشٓٞ )

 (.5297، ثشٓٞ )3/172اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫ اٛج٨ٰٔٮ، (5) 

 .7/4اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚاث٢ أثٮ ؽبرٞ، (6) 

ٯ٪عَ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ ٯ٪عَ، أث٪ اٛؾغبط، ع٠بٙ اٛذٯ٢ اث٢ اٛضٗٮ أثٮ ٟؾ٠ذ اٛٔؼبهٮ اٜٛ٘جٮ ، ا٠ٛض٭ ٯ٤لش:(7) 

ثٰش٩د، اٛـجوخ:  –ْ: د. ثشبس ه٪اد ٟوش٩ٍ، ٟإعغخ اٛشعبٛخ ٰؾٔر٧ـ(،  ر٨زٯت ا٠٘ٛبٙ ُٮ أع٠بء اٛشعبٙ، 742)ا٠ٛز٪٬ُ: 

 .28/83ٝ،  1980 –٧ـ 1400األ٬ٛ٩، 

 .32/321ر٨زٯت ا٠٘ٛبٙ  ا٠ٛض٭،  ٯ٤لش:(8) 

َٓبْٯ٠بصاٛز٧جٮ، ٯ٤لش: (9)  عٰشأهالٝ ا٤ٛجالء،  ٧ـ(،748)ا٠ٛز٪٬ُ:  ش٠ظ اٛذٯ٢ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هض٠ب١ ث٢ 

 .6/119ٝ،   ٧1985ـ /  1405 ،3ؽا٠ٛؾْٔ : ٟغ٠٪هخ ٢ٟ ا٠ٛؾ٢ٰٔٔ ثاششاٍ اٛشٰخ شوٰت األس٣بؤ٩ؽ، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، 

 .5/103ٯٚ اٛغشػ ٩اٛزوذاث٢ أثٮ ؽبرٞ، ٯ٤لش: (10) 

 .8/311اٛ٘بٟٚ ُٮ ػوِبء اٛشعبٙ  اث٢ هذ٭، ٯ٤لش:(11) 

 .7/553 ا٠ٛظذس ٣ِغ٦(12) 

 .5/338عٰش أهالٝ ا٤ٛجالء  اٛز٧جٮ،(13) 
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   (1) ٩ٛٞ ٯزٗش اٛ٪اعـخ. ٧٩٪ أث٪ث٘ش ث٢ ع٠ٰٜب١ ربثوٮض٠خ ٧٩٪ ٟشعٚ أل١ اث٢ أثٮ ؽ ض٠خاث٢ أثٮ ؽ٩ؽذٯش 

٩ٛزا ٓبٙ ٦ُٰ اٛج٨ٰٔٮ: " ٰٛظ   (2)٩ه٦ٰٜ ُٔذ رج٢ٰ ٤ٛب ٠ٟب عجْ ثأ٦٣ ٛٞ ٯخٚ ع٤ذ ٢ٟ أعب٣ٰذ اٛؾذٯش ٢ٟ ٟٔبٙ ٩هٜٚ

  (4).، ٩ػو٦ِ اث٢ ؽغش ُٮ اٛزٜخٰض (3)ثبٛٔ٪٭"

٢ِْٟ ٩ََِٛذ )) ٯٔ٪ٙ:Tع٠ن ٩اصٜخ ث٢ األعٔن، ٯٔ٪ٙ: ع٠وذ سع٪ٙ اهلله٢  :انسادسانذذيث  ٤َِٗب٣ََخ   ٬َِ ـَ ِئ١َ اهلَل اْط

ٍٞ ٢ِْٟ َث٤ِٮ ٧َبِش َِب٣ِٮ  ـَ ٍٞ، ٩َاْط ٢ِْٟ َُٓشْٯٍش َث٤ِٮ ٧َبِش  ٬َِ ـَ ٤َِٗب٣ََخ، ٩َاْط  ٢ِْٟ ٬َِ َُٓشْٯًشب  ـَ َٚ، ٩َاْط  ((. ِئْع٠َبِهٰ

ؽذص٤ب ٟؾ٠ذ ث٢ ٨ٟشا١ اٛشاص٭، ٩ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ ع٨ٞ، ع٠ٰوب ثغ٤ذ٥ ٩ٓبٙ :  (5): أخشع٦ ٟغٜٞتخشيجه

ع٠ٰوب ه٢ اٛ٪ٰٛذ، ٓبٙ اث٢ ٨ٟشا١: ؽذص٤ب اٛ٪ٰٛذ ث٢ ٟغٜٞ، ؽذص٤ب األ٩صاهٮ، ه٢ أثٮ ه٠بس شذاد، أ٦٣ ع٠ن ٩اصٜخ ث٢ 

 ٯٔ٪ٙ، ٩رٗش٥. األعٔن

 .٩اصٜخ ث٢ األعٔن٩ًٰش٧ٞ ٨ٜٗٞ ٢ٟ ؽذٯش  (8)اث٢ ؽجب١ ، (7)٩أؽ٠ذ (6)،اٛزشٟز٭ٗزا ٩

 ٧٩٪ ؽذٯش طؾٰؼ إلخشاط ٟغٜٞ ُٮ طؾٰؾ٦، ٩ًٰش٥ ثأعب٣ٰذ طؾٰؾخ ٩ؽغ٤خ. :دسجته

٤ٛ٘بػ ٩دساعز٨ب رج٢ٰ ٤ٛب ثأ١ خ٠غخ ٨٤ٟب ػوِٰخ ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ااهزجبس ٮ ثوذ عشد األؽبدٯش اٛ٪اسدح ُ انخالصح:

ُٮ ا٤ٛ٘بػ، ٩عٰأرٮ رِظٰٚ اٛ٘الٝ ُٮ ِٗبءح ا٤ٛغت أؽبدٯش اعزذٙ ث٨ب ا٨ِٔٛبء ُٮ اهزجبس  ٩ٟشد٩دح ٢ٟ ث٢ٰ عذ

 ٠ٛغأٛخ ُٮ ا٠ٛجؾش اٱرٮ.ا

 انثانث انًثذث

 اختالف انفمهاء في اعتثاس كفاءج انُسة في انُكاح
اخزَٜ ا٨ِٔٛبء ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ ه٬ٜ ٟز٧ج٢ٰ سئٰغ٢ٰ، ٩اعزذٙ ٗٚ ٩اؽذ ٠٨٤ٟب ثأدٛخ ٢ٟ اٛغ٤خ 

 ٠ُٰب ٯأرٮ هشع أٓ٪ا٨ٛٞ ٩أدٛز٨ٞ ٤ٟ٩بٓشز٨ب ٟن ثٰب١ اٛشاعؼ ٨٤ٟب ثار٦٣ روب٬ٛ: ٩ا٤ٛج٪ٯخ اٛششٯِخ، 

 (10) ٩ٓبٙ ث٦  اٛض٪س٭، ( 9) ا٠ٛبٰٛ٘خ بءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ: ٧٩زا ٟب ر٧ت ئ٦ٰٛهذٝ اهزجبس ِٗ :انًزهة األول

   (11).٩اٛؾغ٢ اٛجظش٭ ٩اٛ٘شخٮ ٢ٟ اٛؾ٤ِٰخ

 ٩اعزذٛ٪ا ث٠ب ٯأرٮ: 

ْٗٓ٪٦ٛ روب٬ٛ : }  .1 َٚ َِٛزَوبَسُُ٪ا ِئ١َ َأ ََٓجبِئ ْٞ ُشُو٪ًثب ٩َ ُٗ ٍَٗش ٩َُأ٣َْض٬ ٩ََعَو٤َْٜب ٢ِْٟ َر  ْٞ ُٗ ٤َْٔب ْٞ ِه٤َْذ ا٦َِٜٛ َٯبَأُٯ٨َب ا٤َٛبُط ِئ٣َب َخَٜ ُ٘ َٟ َش

ٌٞ َخِجٌٰش ْٞ ِئ١َ ا٦ََٜٛ َهِٰٜ ُٗ َٔب ٬ ؼٚ ألؽٍذ ه٩٩ٜع٦ اٛذالٛخ ٨ُٰب أ١ اهلل روب٬ٛ هض٩عٚ ٛٞ ٯوؾ اِٛ [.13{ ]اٛؾغشاد:  َأْر

 ئال ثبٛزٔ٪٫، ٧٩٪ ا٠ٰٛٔبط اٛ٪ؽٰذ ٜٛزِؼٰٚ د١٩ اٛٔ٪ٰٟخ ٩اٛٔجٰٜخ ٩األعشٯخ. اٱخش ثبخزالٍ شوج٦ ٩ٓجٰٜز٦

2. ٦ٛ٪ٓT : ((،ئ٠٣ب اِٛؼٚ ثبٛزٔ٪٫ ا٤ٛبط ع٪اعٰخ ٗأع٤ب١ ا٠ٛشؾ، ال ُؼٚ ٛوشثٮ ه٬ٜ هغ٠ٮ)) (12)  ٙ٨ُ٪ ٯذ

 .ه٬ٜ ا٠ٛغب٩اح ا٠ٛـٜٔخ، ٩ه٬ٜ هذٝ اشزشاؽ اِٛ٘بءح

3. ٩٦ٛ٪ٓT :(( ٛوشثٮ ه٬ٜ هغ٠ٮ ُؼٚ ئال ثبٛزٔ٪٫ ٰٛظ)) (13)  

 وسد عهيهى:

                                                           
 .33/94ر٨زٯت ا٠٘ٛبٙ ا٠ٛض٭، ٯ٤لش: (1) 

 .5/3798أ٣ٰظ اٛغبس٭ أث٪ ؽزٯِخ، ٠ٛ٩ضٯذ ٢ٟ اٛزِظٰٚ ؽ٪ٙ ؿش٦ٓ ٩س٩اٯبر٦ ٯشاعن: (2) 

 (.5297، ثشٓٞ )3/172اٛ٘جش٫ اٛغ٢٤ اٛج٨ٰٔٮ، (3) 

 .2/96اٛزٜخٰض اٛؾجٰشاث٢ ؽغش، (4) 

طؾٰؼ ٟغٜٞ "ا٠ٛغ٤ذ اٛظؾٰؼ ا٠ٛخزظش ث٤ٔٚ  ٧ـ(، 261ٟغٜٞ ث٢ اٛؾغبط أث٪ اٛؾغ٢ اٛٔشٰش٭ ا٤ٰٛغبث٪س٭ )ا٠ٛز٪٬ُ: (5) 

، ٗزبة 4/1782ثٰش٩د.   –" ، رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ ُإاد هجذ اٛجبٓٮ، داس ئؽٰبء اٛزشاس اٛوشثٮ Tاٛوذٙ ه٢ اٛوذٙ ئ٬ٛ سع٪ٙ اهلل

 (.2276، ثشٓٞ )Tاِٛؼبئٚ، ثبة ُؼٚ ٣غت ا٤ٛجٮ

 (.3605، أث٪اة ا٤٠ٛبٓت، ثبة ُؼٚ ا٤ٛجٮ، ثشٓٞ )5/583ع٢٤ اٛزشٟز٭، اٛزشٟز٭، (6) 

 (.16986، ثشٓٞ )٠28/193غ٤ذ اٛ أؽ٠ذ، (7) 

َْٟوجَذ، اٛز٠ٰ٠ٮ، أث٪ ؽاث٢ ؽجب١، (8)  ٧ـ(، 354برٞ، اٛذاسٟٮ، اُٛجغزٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: ٟؾ٠ذ ث٢ ؽجب١ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ؽجب١ ث٢ ٟوبر ث٢ 

٧ـ(، طؾٰؼ اث٢ ؽجب١ "اإلؽغب١ ُٮ رٔشٯت طؾٰؼ اث٢ ؽجب١"، رشرٰت: األٰٟش هالء اٛذٯ٢ هٜٮ ث٢ ثٜجب١ اِٛبسعٮ 354

، ٗزبة 14/135ٝ،  1988 -٧ـ  1408، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، ثٰش٩د،  ٧1ـ(، رؾْٰٔ: شوٰت األس٣إ٩ؽ، ؽ 739)ا٠ٛز٪٬ُ: 

 (.6242ثشٓٞ ) اٛزبسٯخ، ثبة ثذء اٛخْٜ،

 .5/108اٛزبط ٩اإلٰٜٗٚ ٠ٛخزظش خٰٜٚ.  ،ٯ٤لش: أث٪ هجذ اهلل ا٠ٛ٪اّ(9) 

، ٧ـ(،  اٛو٤بٯخ ششػ ا٨ٛذاٯخ786)ا٠ٛز٪٬ُ:  ٮاٛش٩ٟ أ٠ٗٚ اٛذٯ٢ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ٟؾ٠٪د اٛجبثشرٮ، ٯ٤لش:(10) 

 .3/295داس اِٛ٘ش، 

 .2/317ثذائن اٛظ٤بئن اٛ٘بعب٣ٮ، ٯ٤لش:   (11) 

 ٧٩٪ ػوَٰ عًذا، ٠ٗب عجْ رخشٯغ٦ ُٮ ا٠ٛجؾش األ٩ٙ.  (12) 

 (، ٩ٓبٙ ٟؾٔٔ٪٥: اع٤بد٥ طؾٰؼ.23489، ثشٓٞ )474/ ٠38غ٤ذ أؽ٠ذ، اٛ  (13) 
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ثأ١  ٟو٬٤ ٧ز٥ ا٤ٛظ٪ص أ١ ا٤ٛبط ٟزغب١٩٩ ُٮ اٛؾٔ٪ّ ٩اٛ٪اعجبد، ٩أ٨٣ٞ ال ٯزِبػٜ٪١ ئال ثبٛزٔ٪٫، أٟب ٠ُٰب 

هذا٧ب ٢ٟ االهزجبساد اٛشخظٰخ اٛزٮ رٔ٪ٝ ه٬ٜ أهشاٍ ا٤ٛبط ٩هبدار٨ٞ، ُال شٖ ُٮ أ١ ا٤ٛبط ٯزِب٩ر٪١ ٨ُٰب
(1)

. 

٨٤ٟ٩ب أٯؼًب: أ١ عبٛٞ ٟ٪٬ٛ اٟشأح ٢ٟ األ٣ظبس ص٩ع٦ أث٪ ؽزٯِخ ٢ٟ اث٤خ أخ٦ٰ: ٤٧ذ ث٤ذ اٛ٪ٰٛذ ث٢ هزجخ ث٢  .1

  (2) .سثٰوخ

 اٟشأح ٓششٰخ ٧ٮ ُبؿ٠خ أخذ اٛؼؾبٕ ث٢ ٰٓظ، ٧٩ٮ ٢ٟ ا٨٠ٛبعشاد األ٩ٙ أ١ رزض٩ط٩Tٗزٖٛ أٟش ا٤ٛجٮ .2

 ثبٛزض٩ٯظ ٟن هذٝ اِٛ٘بءح، ٩ٛ٪ ٗب٣ذ ٟوزجشح ٠ٛب أٟش.Tأٟش٧ب ا٤ٛجٮ (3) (( ا٣٘ؾٮ أعبٟخ))أعبٟخ ٓبئاًل ٨ٛب: 

 أٟش.

 وسد عهيهى: 

ثأ١ ٧ز٥ األؽبدٯش روبسػ٨ب أؽبدٯش أخش٫ رزـٜت اِٛ٘بءح ُز٘٪١ ٟؾ٠٪ٛخ ه٬ٜ ا٤ٛذة ٩األُؼٚ، ٩ثأ١ اٛزغ٪ٯخ ث٢ٰ 

ؽ٘بٝ اٛوشة ٩ًٰش٧ٞ ئ٠٣ب ٧٪ ُٮ أؽ٘بٝ اٱخشح، أٟب ُٮ اٛذ٣ٰب ُٔذ ك٨ش ُؼٚ اٛوشثٮ ه٬ٜ اٛوغ٠ٮ ُٮ ٗضٰش ٢ٟ أ

   (4) .اٛذ٣ٰب

 نكُه يجاب عٍ رنك: 

 ًبٯخ اٛظؾخ.ُٮ ثأ١ أؽبدٯش اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ػوِٰخ، ٩الرٔب٩ٝ ٧ز٥ األؽبدٯش ٧٩ٮ 

٨٤٘ٛب ششؽ ٛض٩ٝ ال ششؽ طؾخ، ث٠و٬٤ أ١ ا٤ٛ٘بػ ٯظؼ ٢ٟ ًٰش  انًزهة انثاَي: اعتثاس كفاء انُسة في انُكاح،

ؽْ اِٛغخ ثوذ اٛؤذ ئرا ٛٞ  بٍَٗء ٦٤٘ٛ ال ٯٜضٝ ٩ال ٯزشرت ه٦ٰٜ آصبس٥ ئال ثوذ ٟ٪أُخ ا٠ٛشأح ٩٩ٛٮ األٟش، ٠٨ٛ٩

 . أ٩ أؽذ٠٧ب ث٦ ٯشػٰب

 ٧٩زا ٟب ر٧ت ئ٦ٰٛ اٛغ٨٠٪س ٢ٟ اٛؾ٤ِٰخ ٩اٛشبُوٰخ ٩اٛؾ٤بثٜخ، ٨ٛ٩ٞ ُٮ رٖٛ رِظٰٚ: 

 .ٓشٯش ثوؼ٨ٞ ٛجوغ أِٗبء، ٩اٛوشة ثوؼ٨ٞ ٛجوغ أِٗبء، ٩ا٠ٛ٪اٛٮ ثوؼ٨ٞ ٛجوغ أِٗبء:  (5) مال انذُفيحف

 اٛز٭ ُبٛٔششٮ اِٛ٘بءح، ُٮ ٓشٯش ث٢ٰ ٠ُٰب اٛزِبػٚ ٯوزجش ٩ال اٛٔجٰٜخ، اخزالٍ ه٬ٜ ٜٛٔششٰخ َٗء اٛٔششٮ: ٩ٓبٛ٪ا

 ٨ٜٛبش٠ٰخ. َٗء ٩اٛوذ٩٭ ٩األٟ٪٭، ٗبٛز٠ٰٮ ث٨بش٠ٮ ٰٛظ

 رض٩عذ ُٜ٪ ٦ٛ، ِٗئب ث٨بش٠ٮ ٰٛظ اٛز٭ اٛٔششٮ ٯغوٚ ُٜٞ اٛخالُخ، ثٰذ -طبؽت أث٪ ؽ٤ِٰخ -ٟؾ٠ذ ٩اعزض٬٤

 االهزشاع ؽْ ٛأل٩ٰٛبء ٗب١ أ٩الد٧ٞ، ٢ٟ ٰٛظ ٓششٰب اٛخِٜبء أ٩الد ٢ٟ ٓششٰخ

 اٛوشة. عبئش ه٬ٜ ٓشٯش ِٛؼٰٜخ ٛٔشٯش؛ ِٗئب اٛوشة ر٘٪١ ٩ال ثب٤ٛض، ٛجوغ أِٗبء ثوؼ٨ٞ اٛوشة: ٩ٓبٛ٪ا

 اٛوشة ٩ٟ٪اٛٮ اٛوغٞ، ه٬ٜ اٛوشة ِٛؼٚ ٜٛوشة، أِٗبء ا٠ٛ٪اٛٮ ر٘٪١ ٩ال ثب٤ٛض، ٛجوغ أِٗبء ثوؼ٨ٞ ٩ا٠ٛ٪اٛٮ

 األِٗبء ٢ٟ ٨ُ٪ ُظبهذا اإلعالٝ ُٮ أث٪ا١ ٦ٛ ٢٠ُ ثب٤ٛغت، ال ثبإلعالٝ اٛوغٞ ، أل١ ِٟبخشحٓشٯش ٠ٛ٪اٛٮ أِٗبء

 ر٠بٝ أل١ اإلعالٝ؛ ُٮ أث٪ا١ ٦ٛ ٢٠ٛ ِٗئب ٯ٘٪١ ال اإلعالٝ ُٮ ٩اؽذ أة ٦ٛ أ٩ ث٤ِغ٦ أعٜٞ ٢ٟ٩ ٦ُٰ، آثبء ٦ٛ ٢٠ٛ

 اإلعالٝ. ُٮ ٩اؽذ أة ٦ٛ ٢٠ٛ ِٗئب ٯ٘٪١ ال ث٤ِغ٦ أعٜٞ ٢ٟ٩ ٩اٛغذ، ثبألة ا٤ٛغت

٢ٟ االهز٤بء ثب٤ٛغت ٠ب ٨ٛٞ ، ٩رٖٛ ٠ُٰٛب ث٨٤ٰٞ ٩ٟن ًٰش٧ٞ ٯجذ٩ أ١ ِٗبءح ا٤ٛغت ه٤ذ اٛؾ٤ِٰخ ر٘٪١ ُٮ اٛوشة ُٔؾ

 .١اٛشأ ٩ ه٤ذ٧ٞ ٰٛظ ث٨زا اٛشأ٩ ا٤ٛغت ثخالٍ ًٰش٧ٞ ٢ٟ اٛوغٞ ؽٰش أ١ ٩اٛزِبخش ث٦

 اهلل ٩أل١ (6) ((رٔذٟ٪٧ب ٩ال ٓشٯشب ٓذٟ٪ا )):ٛخجش اٛٔششٰخ، َٗء ٰٛظ اٛوشة ٢ٟ اٛٔششٮ ًٰش :ولال انشافعيح

ؾذٯش ، ٛا٠ٛـٜجٰخ أ٩ ٨ٜٛبش٠ٰخ ِٗئب ٓشٯش ٢ٟ ٩ا٠ٛـٜجٮ ا٨ٛبش٠ٮ ًٰش ٩ٰٛظ ٤ٗب٣خ، ٢ٟ ٓشٯشب اطـ٬ِ روب٬ٛ

  (7) ٤ٗب٣خ...(( ٢ٟ ٓشٯشب ٩اطـ٬ِ ئع٠بهٰٚ، ٩ٛذ ٢ٟ ٤ٗب٣خ ئ١ اهلل اطـ٬ِ))  ٟغٜٞ:

 ٗبٛوشة -أٯؼب - اٛوغٞ ُٮ ا٤ٛغت اهزجبس ثوغ، ٩األطؼ ه٤ذ٧ٞ أِٗبء ثوؼ٨ٞ ُا١ اٛوشة ٢ٟ ٓشٯش أٟب ًٰش

 ُبسط(( ٢ٟ سعٚ ث٦ ٛز٧ت اٛضشٯب ه٤ذ اٛذٯ٢ ٗب١ )) ٛ٪:ٓبTٙأ٦٣ س٩٭ ٠ٛب ٢ٟ اٛٔجؾ، أُؼٚ ُبِٛشط ه٨ٰٜٞ، ٰٓبعب

 اٛٔجؾ. ٢ٟ أُؼٚ ئعشائٰٚ ٩ث٤٪، (1)

                                                           
 .9/6736ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ ٩أدٛز٦ ٧جخ اٛضؽٰٜٮ، ، 2/317٩ثذائن اٛظ٤بئن  اٛ٘بعب٣ٮ، ٯ٤لش: (6)

٧ـ(، طؾٰؼ اٛجخبس٭ " اٛغبٟن ا٠ٛغ٤ذ اٛظؾٰؼ 258اٛغوِٮ )ٟؾ٠ذ ث٢ ئع٠بهٰٚ أث٪ هجذاهلل اٛجخبس٭ اٛجخبس٭، (2) 

، داس ؿ٪ّ 1ا٠ٛخزظش ٢ٟ أٟ٪س سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٩ع٦٤٤ ٩أٯب٦ٟ"، رؾْٰٔ: .ٟؾ٠ذ ص٧ٰش ث٢ ٣بطش ا٤ٛبطش، ؽ

 (.5088، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة األِٗبء ُٮ اٛذٯ٢، ثشٓٞ )٧7/7ـ.  1422ا٤ٛغبح، 

 (.1480ٗزبة اٛـالّ، ثبة ا٠ٛـٜٔخ صالصب ال ٣ِٔخ ٨ٛب، ثشٓٞ ) ،2/1114طؾٰؼ  ٟغٜٞ ٟغٜٞ، (3) 

٤ٌٟٮ ا٠ٛؾزبط اٛخـٰت اٛششث٤ٰٮ، ، 3/295٩اٛو٤بٯخ ششػ ا٨ٛذاٯخ، اٛجبثشرٮ، ، 2/317٩ثذائن اٛظ٤بئن  اٛ٘بعب٣ٮ، ٯ٤لش:(4) 

 .166/  3ا٠ٛؾزبط 

ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ اٛغشخغٮ،  ثوذ٧ب، ٩٩ٟب  3/294ُزؼ اٛٔذٯش اث٢ ا٠٨ٛبٝ، ، 2/319٩ثذائن اٛظ٤بئن اٛ٘بعب٣ٮ، ٯ٤لش: (5) 

٩ٟب  5/24ٝ، 1993 -٧ـ 1414ثٰش٩د،  –ا٠ٛجغ٪ؽ، داس ا٠ٛوشُخ  ٧ـ(،483أثٮ ع٨ٚ ش٠ظ األئ٠خ اٛغشخغٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

 ثوذ٧ب.

 ٧٩٪ ؽذٯش ػوَٰ عجْ رخشٯغ٦ ٩ثٰب١ دسعز٦  ُٮ ا٠ٛجؾش اٛضب٣ٮ ٢ٟ ٧زا اٛجؾش.(6) 

 ٮ ا٠ٛجؾش اٛضب٣ٮ ٢ٟ ٧زا اٛجؾش.٧٩٪ ؽذٯش طؾٰؼ أخشع٦ ٟغٜٞ، عجْ رخشٯغ٦ ُ(7) 
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 اٛوشة، ثخالٍ ٯذ٣٩٪٨٣ب ٩ال األ٣غبة ثؾِق ٯوز٤٪١ ال أل٨٣ٞ اٛوغٞ؛ ُٮ ا٤ٛغت ٯوزجش ال أ٦٣: األطؼ ٩ٟٔبثٚ 

 ث٤ِغ٦ أعٜٞ ٢٠ُ اإلعالٝ، ُٮ ٦٤ٟ أٓذٝ األٓشث٢ٰ أعذاد٥ أؽذ أعٜٞ أ٩ أعٜٞ ٢ٟ ٯ٘بُئ ٩ال ثبألة، ا٤ٛغت ُٮ ٩االهزجبس

  (2) .٦ُٰ آثبء صالصخ ٨ٛب ٢ٟ َٗء ٰٛظ اإلعالٝ ُٮ أث٪ا١ ٦ٛ ٢ٟ٩ اإلعالٝ، ُٮ أٗضش أ٩ أة ٨ٛب ٢ٟ َٗء ٰٛظ

 ٧بشٞ ث٤ٮ ٩ًٰش ٯ٘بُئ٨ب، ال اٛوشة ٢ٟ ٓشٯش ًٰش أ١ ه٦٤ ُش٩٭ أؽ٠ذ، ه٢ اٛش٩اٯخ ٩ثب٤ٛغجخ ٜٛؾ٤بثٜخ ُٔذ اخزِٜذ

 ٯ٘بُئ٨ٞ. ال

 ص٩طTا٤ٛجٮ أل١ أِٗبء؛ ٛجوغ ثوؼ٨ٞ  ٩اٛوغٞ أِٗبء، ٛجوغ ثوؼ٨ٞ اٛوشة أ١ أؽ٠ذ ه٢ اٛضب٣ٰخ  ٩اٛش٩اٯخ

   (3) .ه٨٤ٞ روب٬ٛ اهلل سػٮ ٜٗض٪ٝ أٝ اث٤ز٦ ه٠ش هٜٮ ٩ص٩ط هض٠ب١، اث٤ز٦ٰ

 وأيا أدنتهى:

جؾش، ٩ٗزٖٛ ثبٛؾذٯش ا٠ٛزٗ٪سح ُٮ ا٠ٛجؾش اٛضب٣ٮ ٢ٟ ٧زا اٛبألؽبدٯش ُٔذ اعزذٛ٪ا ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ث

٤ََْٟو٢َ ُُُش٩َط َر٩َاِد اَْٛأَٛأ٦٣ ٓبٙ: )) Zه٢ ه٠ش ث٢ اٛخـبة ا٠ٛ٪ٓ٪ٍ ا٠ٛش٩٭ َِبِءَأ ْٗ ٢ِْٟ اَْٛأ   (4) ((ْؽَغبِة ئَٛب 

 ويشد عهيهى: 

، ٩اٛظؾٰؾخ ٰٛغذ طشٯؾخ ُٮ -عجْ ثٰب٨٣ب٩ٓذ – ثأ١ األؽبدٯش اٛظشٯؾخ ُٮ ِٗبءح ا٤ٛغت ٛٞ ٯظؼ ٨٤ٟب شٮء

 ٠ٗب عجْ رٗش٧ب.  ؽبدٯش اٛظؾٰؾخ اٛظشٯؾخ ُٮ هذٝ اهزجبس٧برٔب٩ٝ األاٛذالٛخ ه٬ٜ ا٠ٛشاد، ٩ال 

 لثم انتشجيخ: 

ئ٬ٛ أٟش ٧بٝ ٧٩٪ اٛذاُن ٩ساء ٓ٪ٙ اٛٔبئ٢ٰٜ ٓجٚ أ١ ٣أرٮ ئ٬ٛ رشعٰؼ أؽذ ا٠ٛز٧ج٢ٰ ه٬ٜ اٱخش ٯؾغ٢ ث٤ب أ١ ٣شٰش 

ٛوظجٰخ ٩اٛز٠ٰٰض ُٮ أٓ٪ا٨ٛٞ ٩ر٪ع٨ٰبر٨ٞ ٠ٜٛغأٛخ ٣غزشَ ثأ٦٣ ٛٞ ر٢٘ اجب٤ٛلش بػ، ُثبهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘

٢َٟ ٨ُٞ اإلعالٝ ٩ٟٔبطذ٥ أ١ ٯ٘٪١ ٧ز٥ ٣ٰز٦ ٩ًشػ٦  ث٢ٰ اٛوشة ٩ًٰش٧ٞ اٛـجٔٮ ٧٪ اٛذاهٮ ئ٬ٛ ٓ٪٨ٛٞ ٧زا ُؾبشب 

أٟضبٙ ٧إالء األئ٠خ األُبػٚ اٛشبُوٮ ٩أؽ٠ذ ٩ه٬ٜ سأع٨ٞ أث٪ؽ٤ِٰخ اٛز٭ ٛٞ ٯ٢٘ هشثًٰب َُٰ٘ ٯذه٪ ٛزٖٛ!! ثٚ 

ث٨ب ثخالٍ ًٰش٧ٞ ٩ٯجذ٩  ٢ٟ االهز٤بء ثبأل٣غبة ٩اٛزِبخش اٛذاهٮ اٛ٪ؽٰذ ٧٪ االهزجبس ٜٛوشٍ اٛغبئذ ه٤ذ اٛوشة

 رٖٛ عًٰٜب ُٮ ثٰب٨٣ٞ ِٛ٘بءح ا٤ٛغت ٩روٰٜالر٨ٞ ٨ٛب ٠ٗب عجْ اإلشبسح ئ٦ٰٛ ه٤ذ رٗش ٟز٧ت اٛؾ٤ِٰخ ٩اٛشبُوٰخ.

 انشأي انشاجخ: 

رج٢ٰ ٤ٛب ثأ١ ا٠ٛز٧ت اٛٔبئٚ ثوذٝ  ب٩أدٛز٠٨ ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ أ٩ هذ٨ٟب اِٛشٯ٢ٰٔ ُٮ اهزجبس هشع ٓ٪ٙثوذ 

 : أل١ األسعؼ ٩األطؼ  ٩رٖٛاهزجبس٧ب ٧٪ 

ؽٰش ال ُؼٚ ألؽٍذ ٠٨ٟب ٗب١ ٣غج٦  ٓ٪٨ٛٞ أ٩ُْ ٛش٩ػ اٛششٯوخ اإلعالٰٟخ ٩ٟٔبطذ٧ب٩أدٛز٨ٞ أٓ٪٫ ٩أطؼ،   .1

ـََأ ث٦ ه٦ٜ٠ ٩ؽغج٦ ه٬ٜ ًٰش٥ ئال ثبٛزٔ٪٫ ٩اٛظالػ ٨ُ٪ ا٠ٛوٰبس اٛ٪ؽٰذ ٜٛزِؼٰٚ ه٤ذ اهلل هض٩عٚ  ٢َٟ ث ٩ ((

 .اٛظؾٰؼ اٛؾذٯش٠ٗب عبء ُٮ  (5) ((م ث٦ ٣غج٦غِشُٯ ٛٞ

ٟوب٣ٮ  ، ٩عبء اإلعالٝ ٠ٛغؼع٪٧ش اإلعالٝ ٧٪ هذٝ اٛز٠ٰٰض ث٢ٰ ا٤ٛبط ثغجت اٛوشّ أ٩ اٛٔجٰٜخ أ٩ اٛوشٰشح٩  .2

٩ئك٨بس٧ب، ثٚ هّذ ٧ز٥ األٟ٪س ٢ٟ اٛ٪آن ٩ٰٛظ ئثشاص٧ب اٛوظجٰخ ُٮ األر٧ب١ ٩ئصاٛز٨ب ُٮ اٛو٤ظشٯخ ٩

 أدٛز٨ٞ ا٠ٛز٧ت األ٩ٙ ش٪ا٧ذ ه٬ٜ رٖٛ.٩ؽب٩ٙ عب٧ذًا ٜٛٔؼبء ه٨ٰٜب، ٩ُٮ  (6)٤خ٤ز٠اٛغب٧ٰٜخ اٛ

ػوِٰخ ٩ٟشد٩دح ٠ٗب عجْ دساعز٨ب، ٩طؾٰؾ٨ب ًٰش  ثٚ ٨ٜٗب٩أدٛخ اٛغ٨٠٪س ُظشٯؾ٨ب ًٰش طؾٰؾخ  .3

٧٩٪ ؽذٯش ٟغٜٞ اٛز٭ ٯٔ٪ٙ: )) ئ١ اهلل اطـ٬ِ ٤ٗب٣خ ٢ٟ ٩ٛذ ئع٠بهٰٚ، ٩اطـ٬ِ طشٯؾخ؛ ثٚ ٧ٮ ٟؾز٠ٜخ، 

٩ُؼ٦ٜ ُٮ ٓ٪٦ٟ ٩ٰٛظ ٦ُٰ ٟب ٯذٙ Tؽٰش عبء ُٮ ٟوشع ثٰب١ ششٍ ٣غت ا٤ٛجٮ ٓشٯشب ٢ٟ ٤ٗب٣خ...((.

                                                                                                                                                                      
 (.2546، ٗزبة ُؼبئٚ اٛظؾبثخ، ثبة ُؼٚ ُبسط، ثشٓٞ )4/1972طؾٰؼ ٟغٜٟٞغٜٞ،   (1) 

 ش٨بة ؽ٠ضح ث٢ أؽ٠ذ اٛوجبط أثٮ ث٢ ٟؾ٠ذ اٛذٯ٢ ش٠ظاٛشٟٜٮ،  ، 166٩/  ٤ٌٟ3ٮ ا٠ٛؾزبط اٛخـٰت اٛششث٤ٰٮ، ٯ٤لش: (2) 

 .252/  6 ٝ. 1984-٧ـ 1404ئ٬ٛ ششػ ا٨٤٠ٛبط، داس اِٛ٘ش، ثٰش٩د،  ٨٣بٯخ ا٠ٛؾزبط، (٧ـ1004: ا٠ٛز٪٬ُ)اٛذٯ٢

 ا٠ٛؾغ٢ هجذ ث٢ اهلل هجذ اٛذٗز٪س: رؾْٰٔ، اٛششػ اٛ٘جٰش ه٬ٜ ا٤ٔ٠ٛن٩اث٢ ٓذاٟخ، ، 7/36ا٤ٌ٠ٛٮ  اث٢ ٓذاٟخ،ٯ٤لش: (3) 

 .20/263 ٝ. 1995 - ٧ـ1415اٛٔب٧شح،  –، ٧غش ٜٛـجبهخ ٩ا٤ٛشش1اٛؾٜ٪، ؽ ٟؾ٠ذ اِٛزبػ هجذ اٛذٗز٪س - اٛزشٗٮ

(، هجذ اٛشصاّ ث٢ ٠٧بٝ ث٢ ٣بُن 3785، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة ا٨٠ٛش، سٓٞ اٛؾذٯش)457/ 4ع٢٤ اٛذاسٓـ٤ٮ اٛذاسٓـ٤ٮ، (4) 

ا٤٨ٛذ،  -، ا٠ٛغٜظ اٛو٠ٜٮ٠2ظ٤َ، رؾْٰٔ: ؽجٰت اٛشؽ٢٠ األهل٠ٮ، ؽاٛ ٧ـ(، 211اٛؾ٠ٰش٭ ا٠ٰٛب٣ٮ اٛظ٤وب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

هجذ اهلل ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ئثشا٧ٰٞ ث٢ هض٠ب١ ث٢ خ٪اعزٮ اٛوجغٮ  اث٢ أثٮ شٰجخ،ػ، ثبة األِٗبء، ٩، ٗزبة ا٤ٛ٘ب٧6/154ـ، 1403

اٛشٯبع،  –، ٟ٘زجخ اٛششذ 1ٛ٘زبة ا٠ٛظ٤َ ُٮ األؽبدٯش ٩اٱصبس، رؾْٰٔ: ٠ٗبٙ ٯ٪عَ اٛؾ٪د، ؽا ٧ـ(، 235)ا٠ٛز٪٬ُ: 

 =األٛجب٣ٮ: ػوَٰ ٛ٪ع٪د ا٣ٔـبم ُٮ ع٤ذ٥ ؽٰش، ٗزبة ا٤ٛ٘بػ، ثبة ٟب ٓبٛ٪ا ُٮ األِٗبء ُٮ ا٤ٛ٘بػ. ٩ٓبٙ ٧4/52ـ، 1409

ئس٩اء اٌٰٜٛٚ ُٮ رخشٯظ أؽبدٯش ٤ٟبس األٛجب٣ٮ، س٩ا٥ ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ؿٜؾخ ه٢ ه٠ش ث٢ اٛخـبة ٩ٛٞ ٯذس٦ٗ.  ٯ٤لش: 

 .6/265اٛغجٰٚ 

اٛٔشآ١ ٩ه٬ٜ  ، ٗزبة اٛزٗش ٩اٛذهبء ٩اٛز٪ثخ ٩االعزٌِبس، ثبة ُؼٚ االعز٠بم ه٬ٜ رال٩ح4/2074طؾٰؼ ٟغٜٞ ٟغٜٞ، (5) 

 (.2699اٛزٗش، ثشٓٞ )

ٌٚ ٛٔ٪٦ٟ ُٮ ئؽذ٫ اٌٛض٩اد ئصش رشبعش  Tعبء ٓ٪٦ٛ ٩٬ُٮ ٧زا ا٠ٛو٤(6)  ألطؾبث٦ ٢ٟ ا٨٠ٛبعشٯ٢ ٩األ٣ظبس ثوذٟب دهب ٗ

 (.4905، ثشٓٞ )6/154طؾٰؼ اٛجخبس٭ اٛجخبس٭، )) ده٪٧ب ُا٨٣ب ٤ٟز٤خ((.  ث٨٤ٰٞ:
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٩اٛذٰٛٚ ئرا  ه٬ٜ رِؼٰٚ اٛوشة ه٬ٜ ًٰش٧ٞ أ٩ اٛز٠ٰٰض اٛوشٓٮ ٩اٛـجٔٮ ُٮ األٟ٪س اٛوبٟخ ٨٤ٟ٩ب ا٤ٛ٘بػ؛

كب٧ش ، ٩االؽز٠بٙ ٤٧ب ٓ٪٭ ٠ٗب ٧٪ (1)زذالٙ ٠ٗب ٧٪ ٟٔشس ه٤ذ األط٪٢ٰٰٛئ٦ٰٛ االؽز٠بٙ عٔؾ ث٦ االع رـشّ

 ثأد٬٣ رأٟٚ.

 

 إنفاخ َظش: 

ٟوزجش ُٮ اٛششٯوخ  اٛوش٩ٍ ؛ٛوشٍثب  خٟزؤٜ ٟغأٛخ ِٛ٘بءحا ٨ٟٞ ٧٩٪ أ١ ألٟش ٯغت أ١ ٤٣زج٦ ٩ٟن ٗٚ ٟب عجْ

ٗب١ ُٮ اٛوشٍ ا٤ٛلش ئ٬ٛ اِٛ٘بءح ُٮ ثوغ األٟ٪س ٢ٟ ا ٛٞ ٯخبَٛ ا٠ٛجبد٭ء اإلعالٰٟخ؛ ٩ؽٰش اإلعالٰٟخ ئر

٩رٖٛ ٠ٛب ٛألهشاٍ  ٣٩زوبٟٚ ٟو٨ب ثجظٰشح ٩٩آوٰخ ٢ٟ اٛزِٖ٘ ٩اال٣ؾالٙاألُؼٚ أ١ ٣ؾغت ٨ٛب ؽ٠بٯًخ ٛألعشح 

 ٩ه٬ٜ سأع٨ب األعشح ٩ٓ٪ا٨ٟب. ٩اٛوبداد ٩اٛزٔبٰٛذ ٢ٟ أصش ثبٛي ه٬ٜ اٛؾٰبح االعز٠بهٮ

٩ئ١ ٰٓٚ ُا١ اٛوشٍ ٤٧ب ٯخبَٛ ٟجذأ ا٠ٛغب٩اح ٧٩ٮ ٟجذأ ئعالٟٮ أطٰٚ ُٮ اٛزوبٟٚ ٟن ا٤ٛبط ٠ُٰب ٯزوْٜ ثبألٟ٪س 

ٔ٪ٙ: ٩ٰٓبٝ األعشح ٩ؽ٠بٯز٨ب ٢ٟ اٛزِٖ٘ ٩اٛزششرٝ أٯؼب ٟٔظذ ئعالٟٮ أطٰٚ، ٩ه٤ذ اٛزوبسع ٤ُأخز ث٠ب اٛوبٟخ، ٤ُ

 ٧٪ أعٜت ٠ٜٛظٜؾخ ٩أدُن ٠ِٜٛغذح.

٩ٰٛظ ٓظذ٭ ٢ٟ رٖٛ اٛذه٪ح ئ٬ٛ اٛوظجٰخ ٩اٛو٤ظشٯخ ٩ئثشاص ٟوب٣ٮ اٛٔجٰٜخ ٩اٛغب٧ٰٜخ؛ ثٚ ٧٪ اٛؾ٠٘خ ٩اٜٛـَ 

عب٧ذًا ٠ٛوبٛغخ ٧ز٥ اٛوبداد اٛغٰئخ ٩روذٯ٨ٜب ع٨خ، ٢ٟ٩ ع٨خ أخش٫ اٛغوٮ ُٮ اٛزوبٟٚ ٟن ا٤ٛبط ٩٩آو٨ٞ ٧زا ٢ٟ 

ث٤شش اٛ٪هٮ اإلعالٟٮ اٛظؾٰؼ ُٮ ا٠ٛغز٠ن س٩ػ اٛششٯوخ اإلعالٰٟخ ٩ٟٔبطذ٧ب، ٩رٖٛ ٩٩رظؾٰؾ٨ٰب ث٠ب ٯ٪اُْ 

 ٩ر٨ِٰٞ ا٤ٛبط ئٯب٥.

٩صاٛذ ا٠ٛوب٣ٮ اٛٔجٰٜخ  -٧٩٪ األطٚ –٩ٟز٬ أطجؼ ٟجذأ ا٠ٛغب٩اح ٧٪ األعبط ُٮ اٛزوبٟٚ ٠ٗب ُٮ هظش٣ب ٧زا  

  (2) .ثبٛذٯ٢ ٩اٛخْٜ ا٤ٛغت ٩ٟب شبث٨٨ب ٩ٯج٬ٔ االٗزِبء ٩اٛز٠ٰٰض اٛـجٔٮ ث٢ٰ ا٤ٛبط، ُٜٞ ٯوذ ٤٧بٕ ٟغ٪ى ِٛ٘بءح

 انخاتًح
ثاؽذ٫ اٛغ٪ا٣ت اٛخـشح ُٮ ؽٰبح ا٠ٛشء ا٠ٛغٜٞ أال ٧٩٪  ٟزؤٜخ ٗب٣ذاٛؾ٠ذ هلل اٛز٭ ٤ُٔ٩ب إل٣غبص ٧ز٥ اٛذساعخ اٛزٮ 

ا٤ٛ٘بػ ٩ث٤بء األعشح ٩ثبٛزؾذٯذ ٟغأٛخ ِٗبءح ا٤ٛغت ٩ٟذ٫ اهزجبس٧ب ُٮ هٔذ اٛض٩اط، ٢ٟ٩ خالٙ ٟغٰشر٤ب ٧ز٥ 

 ٨ب ٠ُٰب ٯأرٮ: غ٠ٜخ ٢ٟ ا٤ٛزبئظ ٣ٜخظر٪ط٤ٜب ٛ

 ٜٛوبس ُٮ أٟ٪س ٟخظ٪طخ، ٨٤ٟ٩ب ا٤ٛغت. ا٠٠ٛبصٜخ ث٢ٰ اٛض٩ع٢ٰ دُوًباِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ رو٤ٮ ث٨ب  .1

، ٩اخزِٜ٪ا ٠ُٰب ث٨٤ٰٞ ُٮ خظب٨ٛب، ٩رٖٛ ُٮ ؽ٢ٰ ٛٞ ارِْ ا٠ٛزا٧ت األسثوخ ه٬ٜ اهزجبس اِٛ٘بءح ُٮ ا٤ٛ٘بػ .2

٩اٛؾغ٢ اٛجظش٭ ٩اٛ٘شخٮ ٢ٟ اٛؾ٤ِٰخ اِٛ٘بءح أٟشًا را اهزجبس ُٮ ا٤ٛ٘بػ ث٠و٬٤ أ٦٣ ٯظؼ  ٭ٯش٫ اٛض٪س

 ا٤ٛ٘بػ ثذ٨٣٩ب أٯؼًب.

ٜض٩ٝ ٩أ١ ٛ ب٧ت األسثوخ ًٰش ا٠ٛبٰٛ٘خ ه٬ٜ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ، ٩عوٜ٪٧ب ششؿا٠ٛزا ارِْ .3

 ٠ٜٛشأح ٩أ٩ٰٛبئ٨ب ؽْ اِٛغخ ٟز٬ رٞ اٛؤذ ثذ١٩ سػب٧ٞ.

٨٤٘ٛب ٨ٜٗب  ٩اعزذٙ ث٨ب اٛغ٨٠٪س ٠ٛز٧ج٨ٞ ٩سدد أؽبدٯش ٣ج٪ٯخ هذٯذح ُٮ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ .4

 .٩ٰٛظ ٨ٛب روْٜ ثجبة اٛض٩اط ػوِٰخ ٩ٟشد٩دح، ٩ٟب طؼ ٨٤ٟب ٌُٰش طشٯؾخ ُٮ ا٤ٛ٘بػ

رج٢ٰ ٤ٛب ٢ٟ خالٙ هشع أدٛخ اٛٔبئ٢ٰٜ ثبهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ٩هذ٨ٟب ثأ١ ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ ال  .5

ب ٩س٩ػ اٛششٯوخ ؽٰش ٢ٟ ئؽذ٫ ٟجبدئ٨ ٧ب دٰٛٚ طؾٰؼ طشٯؼ، ٩أ٦٣ ٯخبَٛ ع٪٧ش اإلعالٝٯذٯإ

األطٰٜخ ٧ٮ ا٠ٛغب٩اح ث٢ٰ ا٤ٛبط ُٮ األٟ٪س اٛوبٟخ ثٌغ ا٤ٛلش ه٢ اٛٔجٰٜخ ٩اٛوشٰشح ٩اٛؾغت ٩ا٤ٛغت، 

ُؼٚ ٛوشثٮ ه٬ٜ هغ٠ٮ ئال ثبٛزٔ٪٫، ٧٩زا ٟب ٯوضص ٓ٪ٙ اٛٔبئ٢ٰٜ ثوذٝ اهزجبس٧ب، ٩أدٛز٨ٞ أٓ٪٫ ٩ال 

 ٩أسعؼ ُٮ ا٠ٛغأٛخ.

٨٠٪س ٛٞ ر٢٘ اٛوظجٰخ ٩اٛز٠ٰٰض اٛـجٔٮ ث٢ٰ اٛذاهٮ ئ٬ٛ اٛٔ٪ٙ ثبهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ ه٤ذ اٛغ .6

اٛوشة ٩ًٰش٧ٞ؛ ثٚ ٧٪ ا٤ٛلش ئ٬ٛ اٛوشٍ اٛغبئذ ه٤ذ اٛوشة ٢ٟ االهز٤بء ثب٤ٛغت ٩اٛزِبخش ث٨ب ثخالٍ 

 ًٰش٧ٞ. 

٠ٛب ٜٛوبداد ٩اٛزٔبٰٛذ ٢ٟ أصش ثبٛي ه٬ٜ اٛؾٰبح ٩رٖٛ اٛوشٍ اٛغبئذ ُٮ ا٠ٛغز٠ن أٟش ال ٯ٢٘٠ ئ٠٧ب٦ٛ  .7

ُارا ٗب١ ُٮ اٛوشٍ اهزجبس ِٗبءح ا٤ٛغت ُٮ ا٤ٛ٘بػ ٢٠ُ األ٬ٛ٩ ا١  األعش٭، ٩ٛزااالعز٠بهٮ ٩ال ع٠ٰب 

                                                           
٧ـ(، ا٠ٛ٪أُبد، رؾْٰٔ: أث٪ هجٰذح 790اٜٛخ٠ٮ اٌٛش٣بؿٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ٟؾ٠ذ اٛشبؿجٮ، ٯ٤لش: (1) 

 .302/ 4ٝ. ٧1997ـ/ 1417، داس هِب١، 1ٟش٨٪س ث٢ ؽغ٢ آٙ ع٠ٜب١، ؽ

 -، ا٠ٛ٘زجخ اإلعالٰٟخ1ؽغ٢ٰ ث٢ ه٪دح اٛو٪اٯشخ، ا٠ٛ٪ع٪هخ ا٨ِٰٔٛخ ا٠ٰٛغشح ُٮ ٦ُٔ اٛ٘زبة ٩اٛغ٤خ ا٠ٛـ٨شح، ، ؽ ٯ٤لش:(2) 

 ،6740/ 9ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ ٩أدٛز٦ ٧٩جخ اٛضؽٰٜٮ،  ، 5/152٩. ٧ـ1423األسد١،  –ه٠ب١ 
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٢ٟ اال٣ؾالٙ ٩اٛزِٖ٘ ٛألعشح   ٩ؽ٠بٯًخ ٟغزٔجٚ اٛض٩اطِبكًب ه٬ٜ ٣زوبٟٚ ٟو٨ب ث٪آوٰخ ٩ٛـَ ٩ؽ٠٘خ ؽ

  ٩رٖٛ ٢ٟ ثبة دُن ا٠ِٛغذح أ٬ٛ٩ ٢ٟ عٜت ا٠ٛظٜؾخ.

اٛذٯ٢ ٩اٛخْٜ ٩ٛٞ ٬ٛ ٧ز٥ األٟ٪س ُٰج٬ٔ ا٤ٛلش ُٔؾ ئ٬ٛ ٩ٟز٬ ٗب١ أعبط اٛزوبٟٚ ُٮ ا٠ٛغز٠ن هذٝ ا٤ٛلش ئ .8

 ٯوذ ٤٧بٕ ٟغ٪ى ِٛ٘بءح ا٤ٛغت ٩اٛؾغت ٩ٟب ئ٬ٛ رٖٛ.

 

 انًصادس وانًشاجع
 :تعذ انمشآٌ انكشيى

اث٢ أثٮ ؽبرٞ، أث٪ ٟؾ٠ذ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ئدسٯظ ث٢ ا٤٠ٛزس اٛز٠ٰ٠ٮ اٛؾ٤لٜٮ اٛشاص٭  .1

 ٝ.1952 -٧ـ 1271ثٰش٩د،  –داس ئؽٰبء اٛزشاس اٛوشثٮ  ،٧1ـ(، اٛغشػ ٩اٛزوذٯٚ، ؽ327)ا٠ٛز٪٬ُ: 

اث٢ أثٮ ؽبرٞ، اٛوٜٚ، رؾْٰٔ: ُشٯْ ٢ٟ اٛجبؽض٢ٰ ثاششاٍ ٩ه٤بٯخ د.عوذ ث٢ هجذ اهلل اٛؾ٠ٰذ ٩ د. خبٛذ ث٢  .2

 ٝ. 2006 -٧ـ  1427، ٟـبثن اٛؾ٠ٰؼٮ، 1هجذ اٛشؽ٢٠ اٛغشٯغٮ، ؽ

٧ـ(،  اٛ٘زبة 235اث٢ أثٮ شٰجخ، هجذ اهلل ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ئثشا٧ٰٞ ث٢ هض٠ب١ ث٢ خ٪اعزٮ اٛوجغٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:   .3

 ٧ـ.1409اٛشٯبع،  –، ٟ٘زجخ اٛششذ 1ا٠ٛظ٤َ ُٮ األؽبدٯش ٩اٱصبس، رؾْٰٔ: ٠ٗبٙ ٯ٪عَ اٛؾ٪د، ؽ

ة اٛغ٤خ، ٧ـ(، ٗزب287اث٢ أثٮ هبطٞ، أؽ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ اٛؼؾبٕ ث٢ ٟخٜذ اٛشٰجب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .4

 ٝ.٧1980ـ/ 1400ا٠ٛ٘زت اإلعالٟٮ، اٛـجوخ األ٬ٛ٩، 

٧ـ(، اٛوٜٚ ا٠ٛز٤ب٧ٰخ 597ع٠بٙ اٛذٯ٢ أث٪ اِٛشط هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ )ا٠ٛز٪٬ُ: اث٢ اٛغ٪ص٭،   .5

، ئداسح اٛوٜ٪ٝ األصشٯخ، ُٰظٚ آثبد، ثبٗغزب١، 2ُٮ األؽبدٯش اٛ٪ا٧ٰخ، رؾْٰٔ: ئسشبد اٛؾْ األصش٭، ؽ

   ٝ.٧1981ـ/1401

٧ـ(، ثٰب١ 628اث٢ اٛٔـب١، أث٪ اٛؾغ٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ ا٠ٜٖٛ اٛ٘زبٟٮ اٛؾ٠ٰش٭ اِٛبعٮ )ا٠ٛز٪٬ُ :  .6

٧ـ، 1417، داس ؿٰجخ، اٛشٯبع، 1اٛ٪٧ٞ ٩اإلٯ٨بٝ ُٮ ٗزبة األؽ٘بٝ، رؾْٰٔ: د. اٛؾغ٢ٰ آٯذ عوٰذ، ؽ

1997.ٝ 

٧ـ(، 507شٰجب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اث٢ اٰٛٔغشا٣ٮ، أث٪ اِٛؼٚ ٟؾ٠ذ ث٢ ؿب٧ش ث٢ هٜٮ ث٢ أؽ٠ذ ا٠ٛٔذعٮ اٛ .7

ٛإلٟبٝ اٛذاسٓـ٤ٮ، رؾْٰٔ: ٟؾ٠٪د ٟؾ٠ذ ٟؾ٠٪د ؽغ٢  Tأؿشاٍ اٌٛشائت ٩األُشاد ٢ٟ ؽذٯش سع٪ٙ اهلل

 ٝ . 1998 -٧ـ  1419ثٰش٩د،  –،  داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ٣1ظبس ٩ اٛغٰذ ٯ٪عَ، ؽ

٧ـ(، اٛجذس 804 اث٢ ا٢ٜٔ٠ٛ عشاط اٛذٯ٢ أث٪ ؽِض ه٠ش ث٢ هٜٮ ث٢ أؽ٠ذ اٛشبُوٮ ا٠ٛظش٭ )ا٠ٛز٪٬ُ: .8

ا٤٠ٰٛش ُٮ رخشٯظ األؽبدٯش ٩األصبس اٛ٪آوخ ُٮ اٛششػ اٛ٘جٰش، رؾْٰٔ: ٟظـ٬ِ أث٪ اٌٰٛؾ ٩هجذ اهلل ث٢ 

 ٝ.2004-٧ـ1425اٛغو٪دٯخ، -اٛشٯبع -، داس ا٨ٛغشح ٤ٜٛشش ٩اٛز٪صٯن 1ع٠ٰٜب١ ٩ٯبعش ث٢ ٠ٗبٙ، ؽ

 ٧ـ(، داس اِٛ٘ش.861)ا٠ٛز٪٬ُ:  اث٢ ا٠٨ٛبٝ، ُزؼ اٛٔذٯش، ٠ٗبٙ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اٛ٪اؽذ اٛغٰ٪اعٮ .9

َْٟوجَذ، اٛز٠ٰ٠ٮ، أث٪ ؽبرٞ، اٛذاسٟٮ، اُٛجغزٮ  .10 اث٢ ؽجب١، ٟؾ٠ذ ث٢ ؽجب١ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ؽجب١ ث٢ ٟوبر ث٢ 

٧ـ(، طؾٰؼ اث٢ ؽجب١ "اإلؽغب١ ُٮ رٔشٯت طؾٰؼ اث٢ ؽجب١"، رشرٰت: األٰٟش هالء 354)ا٠ٛز٪٬ُ: 

، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، 1رؾْٰٔ: شوٰت األس٣إ٩ؽ، ؽ٧ـ(،  739اٛذٯ٢ هٜٮ ث٢ ثٜجب١ اِٛبسعٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: 

 ٝ. 1988 -٧ـ  1408ثٰش٩د،  

٧ـ(، ر٨زٯت 852اث٢ ؽغش، أث٪ اِٛؼٚ أؽ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ؽغش اٛوغٔال٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .11

 ٧ـ.1326، ٟـجوخ دائشح ا٠ٛوبسٍ ا٤ٛلبٰٟخ، ا٤٨ٛذ، 1اٛز٨زٯت، ؽ

ثٰش٩د،  -ٞ: ٟؾ٠ذ ُإاد هجذاٛجبٓٮ، داس ا٠ٛوشُخ اث٢ ؽغش، ُزؼ اٛجبس٭ ششػ طؾٰؼ اٛجخبس٭،  رشٰٓ .12

 ٧ـ.1379

، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د، 1اث٢ ؽغش، اٛزٜخٰض اٛؾجٰش ُٮ رخشٯظ أؽبدٯش اٛشاُوٮ اٛ٘جٰش،  ؽ  .13

 ٝ.٧1989ـ، 1419

 ٝ.٧1986ـ، 1406، داس اٛششٰذ، ع٪سٯب، 1اث٢ ؽغش، رٔشٯت اٛز٨زٯت، رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ ه٪اٟخ، ؽ .14

ش ٯ٪عَ ث٢ هجذ اهلل ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اٛجش ث٢ هبطٞ ا٠٤ٛش٭ اٛٔشؿجٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اث٢ هجذاٛجش، أث٪ ه٠ .15

٧ـ(،  اٛز٨٠ٰذ ٠ٛب ُٮ ا٠ٛ٪ؿأ ٢ٟ ا٠ٛوب٣ٮ ٩األعب٣ٰذ، رؾْٰٔ: ٟظـ٬ِ ث٢ أؽ٠ذ اٛوٜ٪٭  ٩ ٟؾ٠ذ هجذ 463

 ٧ـ . 1387ا٠ٌٛشة،  –اٛ٘جٰش اٛج٘ش٭، ٩صاسح ه٠٪ٝ األ٩ٓبٍ ٩اٛشإ١٩ اإلعالٰٟخ 

٧ـ(، ر٤ٰٔؼ اٛزؾْٰٔ  744اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هجذ ا٨ٛبد٭ اٛؾ٤جٜٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اث٢ هجذا٨ٛبد٭، ش٠ظ  .16

، أػ٪اء 1ُٮ أؽبدٯش اٛزوْٰٜ، رؾْٰٔ: عبٟٮ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ عبد اهلل ٩هجذ اٛوضٯض ث٢ ٣بطش اٛخجب٣ٮ، ؽ

 ٝ.2007 -٧ـ1428اٛغَٜ، اٛشٯبع، 

ػوِبء اٛشعبٙ،  رؾْٰٔ: هبدٙ  ٧ـ(،  اٛ٘بٟٚ ُٮ365، أث٪ أؽ٠ذ ث٢ هذ٭ اٛغشعب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اث٢ هذ٭ .17

 ٝ.٧1997ـ1418ٛج٤ب١، –، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د 1أؽ٠ذ هجذ ا٠ٛ٪ع٪د  ٩هٜٮ ٟؾ٠ذ ٟو٪ع، ؽ
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اث٢ ٓذاٟخ، أث٪ ٟؾ٠ذ ٟ٪ُْ اٛذٯ٢ هجذ اهلل ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ٓذاٟخ ا٠ٛٔذعٮ صٞ اٛذٟشٔٮ اٛؾ٤جٜٮ  .18

 ٝ.1968 -٧ـ ٧1388ـ(، ا٤ٌ٠ٛٮ، ٟ٘زجخ اٛٔب٧شح، 620)ا٠ٛز٪٬ُ: 

اٛذٗز٪س هجذ  ٩ اث٢ ٓذاٟخ، اٛششػ اٛ٘جٰش ه٬ٜ ا٤ٔ٠ٛن، رؾْٰٔ: اٛذٗز٪س هجذ اهلل ث٢ هجذ ا٠ٛؾغ٢ اٛزشٗٮ .19

 ٝ. 1995 -٧ـ 1415اٛٔب٧شح،  –، ٧غش ٜٛـجبهخ ٩ا٤ٛشش1اِٛزبػ ٟؾ٠ذ اٛؾٜ٪، ؽ

–، داس طبدس ٧3ـ(،  ٛغب١ اٛوشة، ؽ711)ا٠ٛز٪٬ُ:  ؽ٠ذ ث٢ ٟ٘شٝ ث٢ ه٬ٜ أث٪ اِٛؼٚ اث٢ ٤ٟل٪س، .20

 ٧ـ.  1414ش٩د، ثٰ

أث٪ ؽزٯِخ، ٣جٰٚ ث٢ ٤ٟظ٪س ث٢ ٯؤ٪ة ث٢ عٜـب١ اٛجظبسح اٛ٘٪ٯزٮ، أ٣ُِٰظ اَٛغبس٭ ُٮ رخشٯظ ٩َرؾْٰٔ  .21

٤َٟظ٪س ث٢ َٯؤ٪ة  األؽبدٯش اٛزٮ رٗش٧ب اَٛؾبُق اث٢ َؽغش اٛوغٔال٣ٮ ُٮ َُزؼ اَٛجبس٭، رؾْٰٔ: ٣جٰٚ ث٢ 

 ٝ.٥2005، 1426، ٟإعغخ اٛشٯب١، ثٰش٩د، ٛج٤ب١، 1اٛجظبسح، ؽ

هجذ اهلل ا٠ٛ٪اّ، ؽ٠ذ ث٢ ٯ٪عَ ث٢ أثٮ اٛٔبعٞ ث٢ ٯ٪عَ اٛوجذس٭ اٌٛش٣بؿٮ ا٠ٛبٛ٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: أث٪ .22

 ٝ.1994-٧ـ1416، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ٧1ـ(،  اٛزبط ٩اإلٰٜٗٚ ٠ٛخزظش خٰٜٚ، ؽ897

٧ـ(، 430أؽ٠ذ ث٢ هجذ اهلل ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ئعؾبّ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ٨ٟشا١ األطج٨ب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ،أث٪ ٣وٰٞ .23

 ٝ.1974 -٧ـ 1394ٰٜخ األ٩ٰٛبء ٩ؿجٔبد األطِٰبء، داس اٛ٘زبة اٛوشثٮ، ثٰش٩د، ؽ

-٧ـ 1410ثٰش٩د،  –، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ 1أخجبس أطج٨ب١، رؾْٰٔ: عٰذ ٗغش٩٭ ؽغ٢، ؽ ،أث٪ ٣وٰٞ .24

1990.ٝ 

ْٰ: ٧ـ(، ا٠ٛغ٤ذ، رؾ241ٔ)ا٠ٛز٪٬ُ: أؽ٠ذ، أث٪ هجذ اهلل أؽ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ؽ٤جٚ ث٢ ٧الٙ ث٢ أعذ اٛشٰجب٣ٮ .25

 ٝ. 2001 -٧ـ  1421، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، 1شوٰت األس٣إ٩ؽ  ٩ هبدٙ ٟششذ، ٩آخش١٩، ؽ

٧ـ(، عٜغٜخ األؽبدٯش اٛؼوِٰخ 1420األٛجب٣ٮ، أث٪ هجذ اٛشؽ٢٠ ٟؾ٠ذ ٣بطش اٛذٯ٢، )ا٠ٛز٪٬ُ:  .26

 1412ا٠٠ٜٛ٘خ اٛوشثٰخ اٛغو٪دٯخ،  -، داس ا٠ٛوبسٍ، اٛشٯبع ٩1ا٠ٛ٪ػ٪هخ ٩أصش٧ب اٛغٰئ ُٮ األٟخ، ؽ

 ٝ. ٧1992ـ / 

، 2األٛجب٣ٮ، ئس٩اء اٌٰٜٛٚ ُٮ رخشٯظ أؽبدٯش ٤ٟبس اٛغجٰٚ، أششٍ ه٬ٜ ؿجو٦: ص٧ٰش اٛشب٩ٯش، ؽ .27

 ٝ.1985 -٧ـ  1405ثٰش٩د،  –ا٠ٛ٘زت اإلعالٟٮ 

٧ـ(،  اٛو٤بٯخ ششػ 786اٛجبثشرٮ، أ٠ٗٚ اٛذٯ٢ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ٟؾ٠٪د اٛش٩ٟٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .28

 ا٨ٛذاٯخ، داس اِٛ٘ش.

٧ـ(، طؾٰؼ اٛجخبس٭ " اٛغبٟن ا٠ٛغ٤ذ 258اٛجخبس٭، ٟؾ٠ذ ث٢ ئع٠بهٰٚ أث٪ هجذاهلل اٛجخبس٭ اٛغوِٮ ) .29

اٛظؾٰؼ ا٠ٛخزظش ٢ٟ أٟ٪س سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٩ع٦٤٤ ٩أٯب٦ٟ"، رؾْٰٔ: .ٟؾ٠ذ ص٧ٰش ث٢ 

 ٧ـ.  1422، داس ؿ٪ّ ا٤ٛغبح، ٣1بطش ا٤ٛبطش، ؽ

٧ـ(، ٟغ٤ذ 292اٛخبْٛ ث٢ خالد ث٢ هجٰذ اهلل اٛوز٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  اٛجضاس، أث٪ ث٘ش أؽ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ هجذ .30

 ٝ.2000، ٟ٘زجخ اٛوٜ٪ٝ ٩اٛؾ٘ٞ، ا٠ٛذٯ٤خ ا٤٠ٛ٪سح، 1اٛجضاس " اٛجؾش اٛضخبس"  ؽ

٧ـ(، ٗشبٍ ٤ٟ1051ظ٪س ث٢ ٯ٪٣ظ ث٢ طالػ اٛذٯ٢ اث٢ ؽغ٢ ث٢ ئدسٯظ اٛؾ٤جٜٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  اٛج٨٪ر٬، .31

 ٰخ.ا٤ٔٛبم ه٢ ٟز٢ اإل٤ٓبم، داس اٛ٘زت اٛو٠ٜ

٧ـ(،  458اٛج٨ٰٔٮ، أث٪ ث٘ش أؽ٠ذ ث٢ اٛؾغ٢ٰ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟ٪ع٬ اُٛخْغَش٩ِْعشد٭ اٛخشاعب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .32

 -٧ـ  1424ٛج٤ب١،  –، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د 3اٛغ٢٤ اٛ٘جش٫، رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ هجذ اٛٔبدس هـب، ؽ

2003 .ٝ 

٧ـ(،  ع٢٤ ٠ٛ279ز٪٬ُ: اٛزشٟز٭، أث٪ هٰغ٬ ٟؾ٠ذ ث٢ هٰغ٬ ث٢ َعْ٪سح ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ اٛؼؾبٕ، )ا .33

 -٧ـ  1395ٟظش،  –، ٟ٘زجخ ٩ٟـجوخ ٟظـ٬ِ اٛجبثٮ اٛؾٜجٮ 2اٛزشٟز٭، رؾْٰٔ: أؽ٠ذ ٟؾ٠ذ شبٗش، ؽ

1975 .ٝ 

٧ـ(، أؽ٪اٙ اٛشعبٙ، 259اٛغ٪صعب٣ٮ، أث٪ ئعؾبّ ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٯؤ٪ة ث٢ ئعؾبّ اٛغوذ٭ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .34

 ُٰظٚ آثبد، ثبٗغزب١. -ٗبدٯ٠ٮأرؾْٰٔ: هجذ اٛوٰٜٞ هجذ اٛولٰٞ اَٛجغز٪٭، ؽذٯش 

، ا٠ٛ٘زجخ 1ؽغ٢ٰ ث٢ ه٪دح اٛو٪اٯشخ، ا٠ٛ٪ع٪هخ ا٨ِٰٔٛخ ا٠ٰٛغشح ُٮ ٦ُٔ اٛ٘زبة ٩اٛغ٤خ ا٠ٛـ٨شح، ، ؽ .35

 ٧ـ.1423األسد١،  –ه٠ب١  -اإلعالٰٟخ

٧ـ(، ٤ٌٟٮ ا٠ٛؾزبط ئ٬ٛ ٟوشُخ 977اٛخـٰت اٛششث٤ٰٮ، ش٠ظ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ اٛشبُوٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .36

 ٝ.1994 -٧ـ 1415، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، 1ؽٟوب٣ٮ أِٛبف ا٨٤٠ٛبط، 

اٛذاسٓـ٤ٮ، أث٪ اٛؾغ٢ هٜٮ ث٢ ه٠ش ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ٨ٟذ٭ ث٢ ٟغو٪د ث٢ ا٤ٛو٠ب١ ث٢ دٯ٤بس اٛجٌذاد٭   .37

٩ؽغ٢ هجذ ا٤٠ٛوٞ شٜجٮ ٩ًٰش٠٧ب،   األس٣إ٩ؽ٧ـ(، ع٢٤ اٛذاسٓـ٤ٮ، رؾْٰٔ: شوٰت 385)ا٠ٛز٪٬ُ: 

 ٝ . 2004 -٧ـ  1424ٛج٤ب١،   –، ٟإعغخ اٛشعبٛخ، ثٰش٩د 1ؽ

٧ـ(، ؽبشٰخ اٛذع٪ٓٮ ه٬ٜ اٛششػ اٛ٘جٰش، 1230اٛذع٪ٓٮ، ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هشُخ ا٠ٛبٛ٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .38

 داس اِٛ٘ش.
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َٓبْٯ٠بص )ا٠ٛز٪٬ُ:  .39 ٧ـ(، ا٤ٌ٠ٛٮ ُٮ 748اٛز٧جٮ، ش٠ظ اٛذٯ٢ أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ هض٠ب١ ث٢ 

 ٝ.  1987 -٧ـ 1407ٓـش،  -شاس اإلعالٟٮاٛؼوِبء، رؾْٰٔ: اٛذٗز٪س ٣٪س اٛذٯ٢ هزش، ئداسح ئؽٰبء اٛز

، داس ا٠ٛوشُخ ٜٛـجبهخ 1اٛز٧جٮ، ٰٟضا١ االهزذاٙ ُٮ ٣ٔذ اٛشعبٙ، رؾْٰٔ: هٜٮ ٟؾ٠ذ اٛجغب٩٭، ؽ .40

 ٝ. 1963 -٧ـ  ٩1382ا٤ٛشش، ثٰش٩د، ٛج٤ب١، 

اٛز٧جٮ، عٰشأهالٝ ا٤ٛجالء، ا٠ٛؾْٔ : ٟغ٠٪هخ ٢ٟ ا٠ٛؾ٢ٰٔٔ ثاششاٍ اٛشٰخ شوٰت األس٣بؤ٩ؽ، ٟإعغخ  .41

 ٝ. ٧1985ـ /  1405، 3عبٛخ، ؽاٛش

٧ـ(، ٨٣بٯخ 1004اٛشٟٜٮ، ش٠ظ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ أثٮ اٛوجبط أؽ٠ذ ث٢ ؽ٠ضح ش٨بة اٛذٯ٢)ا٠ٛز٪٬ُ:  .42

 ٝ.1984-٧ـ 1404ا٠ٛؾزبط ئ٬ٛ ششػ ا٨٤٠ٛبط، داس اِٛ٘ش، ثٰش٩د، 

ؽبدٯش ٧ـ(،  ٣ظت اٛشاٯخ أل762اٛضٯٜوٮ، ع٠بٙ اٛذٯ٢ أث٪ ٟؾ٠ذ هجذ اهلل ث٢ ٯ٪عَ ث٢ ٟؾ٠ذ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .43

 ٝ .٧1997ـ/1418ٛج٤ب١، –ثٰش٩د  -، ٟإعغخ اٛشٯب1١ا٨ٛذاٯخ، رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ ه٪اٟخ، ؽ

٧ـ 1414ثٰش٩د،  –٧ـ(، ا٠ٛجغ٪ؽ، داس ا٠ٛوشُخ 483)ا٠ٛز٪٬ُ: ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ أثٮ ع٨ٚاٛغشخغٮ، ٟؾ٠ .44

- 1993.ٝ 

رؾْٰٔ: أث٪ ٧ـ(، ا٠ٛ٪أُبد، 790اٛشبؿجٮ، ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ٟؾ٠ذ اٜٛخ٠ٮ اٌٛش٣بؿٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .45

 ٝ.٧1997ـ/ 1417، داس هِب١، 1هجٰذح ٟش٨٪س ث٢ ؽغ٢ آٙ ع٠ٜب١، ؽ

ٟغ٤ذ   ٧ـ(٢204 شبُن اٛٔششٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛشبُوٮ، أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ ئدسٯظ ث٢ اٛوجبط ث٢ هض٠ب١ ث .46

 ٧ـ 1370ٛج٤ب١،  –اٛشبُوٮ، سرج٦ ه٬ٜ األث٪اة ا٨ِٰٔٛخ: ٟؾ٠ذ هبثذ اٛغ٤ذ٭، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، ثٰش٩د 

- 1951 .ٝ 

اإلٟبٝ اٛشبُوٮ،  ٦ا٨٠ٛزة ُٮ ٧ُٔـ(، 476اٛشٰشاص٭، أث٪ اعؾبّ ئثشا٧ٰٞ ث٢ هٜٮ ث٢ ٯ٪عَ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .47

 داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ.

٧ـ(،  عجٚ اٛغالٝ ششػ 1182اٛظ٤وب٣ٮ، ٟؾ٠ذ ث٢ ئع٠بهٰٚ ث٢ طالػ ث٢ ٟؾ٠ذ اٛؾغ٤ٮ،)ا٠ٛز٪٬ُ:  .48

 ثٜ٪ى ا٠ٛشاٝ، داس اٛؾذٯش.

٧ـ(، ٢360 أٯ٪ة ث٢ ٟـٰش اٜٛخ٠ٮ اٛشبٟٮ، أث٪ اٛٔبعٞ اٛـجشا٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ: اٛـجشا٣ٮ، ع٠ٰٜب١ ث٢ أؽ٠ذ ث .49

ا٠ٛوغٞ األ٩عؾ، رؾْٰٔ: ؿبسّ ث٢ ه٪ع اهلل ث٢ ٟؾ٠ذ , هجذ ا٠ٛؾغ٢ ث٢ ئثشا٧ٰٞ اٛؾغ٤ٰٮ، داس 

 اٛٔب٧شح. -اٛؾش٢ٰٟ 

 1415شح، ، ٟ٘زجخ اث٢ ر٠ٰٰخ، اٛٔب2٧اٛـجشا٣ٮ، ا٠ٛوغٞ اٛ٘جٰش، رؾْٰٔ: ؽ٠ذ٭ ث٢ هجذ ا٠ٛغٰذ اٛغِٜٮ، ؽ .50

 ٝ. ٧1994ـ ، 

٧ـ(،  ا٠ٛظ٤َ، رؾْٰٔ: ؽجٰت 211هجذ اٛشصاّ ث٢ ٠٧بٝ ث٢ ٣بُن اٛؾ٠ٰش٭ ا٠ٰٛب٣ٮ اٛظ٤وب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .51

 ٧ـ.1403ا٤٨ٛذ،  -، ا٠ٛغٜظ اٛو٠ٜٮ2اٛشؽ٢٠ األهل٠ٮ، ؽ

هجذ اٛؾْ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ هجذ اهلل ث٢ اٛؾغ٢ٰ ث٢ عوٰذ ئثشا٧ٰٞ األصد٭  هجذاٛؾْ اإلشجٰٜٮ، .52

، رؾْٰٔ: ؽ٠ذ٭ اٛغِٜٮ ٩ طجؾٮ اٛغبٟشائٮ، ٧Tـ(، األؽ٘بٝ اٛ٪عـ٬ ٢ٟ ؽذٯش ا٤ٛجٮ ٬581: )ا٠ٛز٪ُ

 ٝ. 1995 -٧ـ  1416ا٠٠ٜٛ٘خ اٛوشثٰخ اٛغو٪دٯخ،  -ٟ٘زجخ اٛششذ ٤ٜٛشش ٩اٛز٪صٯن، اٛشٯبع 

٧ـ(، اٛؼوِبء 322اٛؤٰٜٮ، أث٪ عوِش ٟؾ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ ٟ٪ع٬ ث٢ ؽ٠بد اٛؤٰٜٮ ا٠ٛ٘ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .53

 ٝ.1984 -٧ـ 1404ثٰش٩د،  -، داس ا٠ٛ٘زجخ اٛو٠ٰٜخ 1رؾْٰٔ: هجذ ا٠ٛوـٮ أ٢ٰٟ ٜٓوغٮ، ؽاٛ٘جٰش، 

٧ـ(،  اٛذس ا٠ٛخزبس 1088هالء اٛذٯ٢، ٟؾ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ ٟؾ٠ذ اِٛؾْظ٤ٮ اٛؾظِ٘ٮ اٛؾ٤ِٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .54

، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ،  1ششػ ر٤٪ٯش األثظبس ٩عبٟن اٛجؾبس، رؾْٰٔ: هجذ ا٤٠ٛوٞ خٰٜٚ ئثشا٧ٰٞ، ؽ

 ٝ.2002 -٧ـ1423

٧ـ(،   454ا٠ٛظش٭ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ث٢ عوِش ث٢ هٜٮ ث٢ ؽ٠٘٪١ اٛٔؼبهٮ، أث٪ هجذ اهلل ٟؾ٠ذ ث٢ عالٟخ .55

 –٧ـ 1407ثٰش٩د،  –، ٟإعغخ اٛشعبٛخ 2ٟغ٤ذ اٛش٨بة، رؾْٰٔ: ؽ٠ذ٭ ث٢ هجذ ا٠ٛغٰذ اٛغِٜٮ، ؽ

1986.ٝ 

ائن اٛظ٤بئن ُٮ رشرٰت اٛششائن، ٧ـ(،  ثذ587اٛؾ٤ِٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ث٪ ث٘ش ث٢ ٟغو٪د ث٢ أؽ٠ذ اٛ٘بعب٣ٮ، أ .56

 ٝ.1986 -٧ـ 1406، داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ، 2ؽ

٧ـ(،  ر٨زٯت 742اٛٔؼبهٮ اٜٛ٘جٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  ٯ٪عَ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ ٯ٪عَ أث٪ اٛؾغبطا٠ٛض٭،  .57

 –٧ـ 1400، 1ؽ ثٰش٩د، –ا٠٘ٛبٙ ُٮ أع٠بء اٛشعبٙ، رؾْٰٔ: د. ثشبس ه٪اد ٟوش٩ٍ، ٟإعغخ اٛشعبٛخ 

1980.ٝ 

٧ـ(،  طؾٰؼ ٟغٜٞ "ا٠ٛغ٤ذ اٛظؾٰؼ 261اٛؾغبط أث٪ اٛؾغ٢ اٛٔشٰش٭ ا٤ٰٛغبث٪س٭ )ا٠ٛز٪٬ُ: ٟغٜٞ ث٢  .58

" ، رؾْٰٔ: ٟؾ٠ذ ُإاد هجذ اٛجبٓٮ، داس ئؽٰبء اٛزشاس Tا٠ٛخزظش ث٤ٔٚ اٛوذٙ ه٢ اٛوذٙ ئ٬ٛ سع٪ٙ اهلل

 ثٰش٩د.   –اٛوشثٮ 



61

7112

36 
 

٧ـ(، اٛؼوِبء 303ا٤ٛغبئٮ، أث٪ هجذ اٛشؽ٢٠ أؽ٠ذ ث٢ شوٰت ث٢ هٜٮ اٛخشاعب٣ٮ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .59

 ٧ـ.1396، داس اٛ٪هٮ، ؽٜت، ٩1ا٠ٛزش٩ٗ٪١، رؾْٰٔ: ٟؾ٠٪د ئثشا٧ٰٞ صاٯذ، ؽ

٧ـ(، ٟغ٠ن اٛض٩ائذ ٤ٟ٩جن 807ا٨ٰٛض٠ٮ، أث٪ اٛؾغ٢ ٣٪س اٛذٯ٢ هٜٮ ث٢ أثٮ ث٘ش ث٢ ع٠ٰٜب١ )ا٠ٛز٪٬ُ:  .60

 ٝ.1994 -٧ـ  1414اِٛ٪ائذ، رؾْٰٔ: ؽغبٝ اٛذٯ٢ اٛٔذعٮ، ٟ٘زجخ اٛٔذعٮ، اٛٔب٧شح، 

 ٝ.1997-٧ـ1418دٟشْ،  -، داس اِٛ٘ش4ٰٜٮ، ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ ٩أدٛز٦، ؽ٧٩جخ اٛضؽ .61

 


