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  اٌٍّخص 
ٝتُوٝبثب٤ر أٝ ٓٔثيِبر تُؼٔبَ ت٤ُّثِب٢ كب٢  ت٩نتي٣برتُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر ٝتُٞئبثبق  ش٢ُّٞ ـنّ ٌٖ ًُِٔأذ ٣ْ ُ

ًن ٝظ٤ور شثي٣م٤بر شكًبه نٝي تُٔبًأذ كب٢ ٓٔثيِبر شُْ  ًِؼَ كوٟ، ُىتُتُؼًٙ تُؽث٢ِٛ، خَ ًثٗس ٛىٙ تُفوٞم 

 ٛىٙ تُٞئثبق ك٢ تُٔؽصٔؼثز تُؽث٤ِٛر إ٫َّ ٗثنيتً.  

َّٞ  هّطثً ًد٤ًتً ٖٓ تًُٔأذيكغ ػٖ ت٬ِ٩ّ ٌُٖٝ ُٔث ؼثء  م تُٔظثُْ تُص٢ ًثٗبس شؼبث٢ٗ ٜٓ٘بث، كّب تٛث كب٢ تُفوٞب

ٍ يأ٣ٜبث ت٤ُّثِبب٢،   هللا ٝتُٞتؼدبثز ٓبغ تًُؼببَ، كلب٢ ٓؽببثٍ ت٤ُّثِبر ٝتُوٝببثء ًبثٕ ُِٔبًأذ كبب٢ ػٜبه يِبٞب

ٍ  تُ٘د٢ ـص٠ ًثٕ  خؼبٛكب٢   هللا ٣ّص٤ًٕٖٛ ك٢ هٝث٣ث ٝأٓٞي ٤ِث٤ِر ـّثِبر ٝػثُوبر، ـ٤بط ألبى يِٞب

   .ٌٝؼثشٚ خٕٔٞيذٞتهق ٖٓ تُٔ
تخبٖ  خٕٔٞيذ أّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ له٣ؽبر ريٜب٢ هللا ػٜ٘بثم خًٔتؼؼبر ٍٍٝ تُٞـ٢ ألى تًٍُِٞ ٗكل٢ خهت٣ر 

ـ٢ ــ تُؼثُْ خثًُٕتبغ تُّٔث٣ٝر ــ ٝيهر خٖ ٗٞكَ ثػٜٔ ألبى  كب٢ ٘بِؿ تُفه٣د٤برٝ .٫ِصلّثيٙ ػبٖ ئبثًٛذ تُٞب

ٖٓب ٓبْٜ٘ ٝتٓص٘بغ خؼبٛ تُف٤ٔر ػ٠ِ ن٣بٖ هللا شؼبث٠ُ، كباخٞت إٔ ٣ص٘بثٌُٞت ُبًأ١ تُٕٔب٤ًًٖ،  تًٌُتّ  تُٙفثخر

  أّ تُٔك٤ٖ٘ٓ أّ ِِٔر ري٢ٜ هللا ػٜ٘بثم ، كطِدبس ٖٓب يِبٍٞ هللا    كثِصٕثي يٍِٞ هللا ـِن يأِٚ ٝوخؿ ٛه٣ٚ، 

شّبثخوٞت كب٢ ش٘ل٤بى أٓبً يِبٍٞ هللا    وُي ٖٓ يٍِٞ هللا   كِٔث يأٟ تُٙفثخر ٣ٝىخؿ ٛه٣ٚ أٓثْٜٓ، يأِٚ إٔ ٣فِن
 ، ٔر ريٜب٢ هللا ػٜ٘بث  ٝخٌببَ خّبثٞر ٖٓب ٓؼثُؽببر ٛبىٙ ت٧ٌٓببر  شٌٔبٖب يِبٍٞ هللا مكدٕٔبٞيذ أّ تُٔبك٤ٖ٘ٓ أّ ِبِب

 .  تُمط٤ًذ

ٔثيًس تُٔبًأذ ٝخبهٝي كؼبثٍ كب٢ تُوٝبث٣ث ت٤ُّثِب٤ر، كمًؼبس ُد٤ؼبر تُم٤ِلبر ًثًُؼبَ،   ٝك٢ ػٜه تُمِلثء تًُتٔه٣ٖ
ً ٓ٘صؽب ػ٘ٙبًتً  ـبهزْ ك،   ك٢ ػٜبه أ٤ٓبً تُٔبك٤ٖ٘ٓ تُلبثيٝم ػٔبً خٖب تُمطبثج نتي٣رت٩ٝشوِهز تُٔ٘ث٘ح  كب٢ ًع٤بً  ث

أ٘ببدؿ ُٜببث ـببن ٝ خبهتء يأ٣ٜببث ٝتُصؼد٤ببً ػبٖب ٔمٙبب٤صٜث،إشٌٔ٘ببس ٓبٖب  ٖٓب ٤ٓببثن٣ٖ تُف٤ببثذ ٝت٧ٕٗببطر ت٤ُّثِببر، ـ٤ببط
 . ُفٝٞي ك٢ ت٫ؼصٔثػثز ت٤ُّث٤ِرتُٕٔثٝيذ، ٝتُٔدث٣ؼر، ٝت

، ٧ٗٚب ٚآنتخبٝ ٙـبهٝنٗطبثم  ٝكب٢، ِب٤ٓ٬رِبِٞى إ ٌُٖٝ ٜبٖٔ ،ه٣ٖ تُؽه٣هك٢ ئَ تُٛىٙ تُفوٞم ٓثيِصٜث تًُٔأذ 

م ٛثنكبرً، ٤ُّٝبس ػدعبثً  ٕ ٓٔثيِبر ٛبىٙ تُفوٞب ٫ ٣ؽٌٞ إهثٓر ـٌْ ٝشطد٤وٚ ُٜبهّ خو٤بر ت٧ـٌبثّ، ٣ٝؽبح إٔ شٌٞب

 أٝ تِصـ٫٬ً ٧ؿًتٚ َن٤ٗةر، ٝٓٔثيِثز ٞثبٕر.
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The Ruling on Women Assuming 

Sovereign Positions from an Islamic 

Perspective 

 
 

 
ABSTRACT 

Before appearance of Islam In the dark era (Alasr al jahily) women were not allowed 

to take the sovereign positions, administrative, judicial professions, or work in 

political fields. These rights exclusively were the jurisdiction of men. So in the dark 

societies, rarely you can find documents evident the role of women concerning these 

occupations. But when Islam appeared a big number of grieves and suffering of 

women abolished, and decided to be equal with men concerning to the rights and 

duties. In Messenger's era (peace be upon him) the women had their own political 

opinions In the political and judicial field. The messenger (peace be upon him) was 

taking advice from women about stacked and sensitive matters, such issue happened in 

Alhudaibia conciliation, when  the messenger of Allah (peace be upon him) consulted 

the mother of believers  Umsalam (May Allah be pleased with her)  when the men 

consultants  were unable to find a solution for the case. In distinguished Caliph's era 

(May Allah be pleased with them) the women had an active role in the political field. 

She besides men voted for the caliph, she handled the administrative positions in the 

Omar Ibn Khatab's era (May Allah be pleased with him). She became a productive 

element in many political activities and fields of life. She expressed her opinion and 

showed her personality. She entitled to become a consultant, vote for caliph, and 

participate in political meetings but within the Islamic framework of behavior, it's 

rules and morals, because you cannot build a rule and destroy another. The 

performance of rights should be Purposeful, not in vain or exploitation for despicable 

purposes and reckless practices. 
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 :مذِخ ٌّا
تُفٔه هلل تُى١ لِن ت٩ّٗثٕ ٖٓ ٗلُ ٝتـبهذ، ٝلِبن ٜٓ٘بث ٌٝؼٜبث، ٝتُٙب٬ذ ٝتُّب٬ّ ػِب٠ تُبى١ ػبهَّ تُّ٘بثء 

 ٝػ٠ِ آُٚ ٝ٘فدٚ ِِْٝ، ٖٝٓ شدؼْٜ خإـّثٕ إ٠ُ ٣ّٞ تُه٣ٖ. ٔوثبن تًُؼثٍ، ٤ِهٗث يٍِٞ هللا 

ب ثَؼُْذ: َِّ  أَ

ً إ٠ُ تًُٔأذ خثػصدثيٛث ًثب٘ت٬ِ٩ّ كوه ٗظً  ُٜث ـوٞهٜث ٝٝتؼدثشٜث ك٢ تُٔؽصٔغ ًثًُؼَ، ٣وٍٞ هللا  كؼث٫ً  ث

ْٓ شؼث٠ُ:  ِِ  ُْ ُْٕى ِِ  ًٍ ِِ ًَ َػب َّ ُْ أَِّٟٔ ٨َ أُِض١ُغ َػ ُْ َسثُُّٙ ْٓ ثَؼْضٍ{}فَبْعزََغبَة ٌَُٙ ِِ  ُْ ْٚ أُْٔضَٝ ثَؼُْضُى َرَوشٍ أَ
م1ر

،  ُْٝ
ً ٗد٬٤ً ػَٔ يٍِٞ هللا  ً يخث٤ٗث ٠ِ شفو٤وٜث ػ  ٝأ٘فثخٚ شٌٖ ٛىٙ تُ٘ظًذ ٔؼثيتً ػثخًتً، خَ ًثٕ ٛهكث

٠ِ شلؼ٤َ ٞثهصٜث ٝخىٍ ؼٜٞنٛث ك٢ ًَ ٓؽث٫ز تُف٤ثذ ػتًُٔأذ ت٬ِ٩ّ ٝإهثٓصٜث، ٖٝٓ أؼَ وُي كوه ـط 

 ٤ِِْ ٓغ تًُؼَ.ُد٘ثء ٓؽصٔغ 

شوِٗ نٝي تًُٔأذ ك٢ تُٔؽصٔغ ت٢ٓ٬ِ٩ إ٠ُ ـه  ٝتُمِلثء تًُتٔه٣ٖ  ٌُٖٝ خؼه تًٗٙتّ ػٜه تًٍُِٞ 

 ش٢ًُّٞد٤ً، ٝأ٘دفس ػً٘ٙتً ٜٕٓٔثً، ٝـًٓس ٖٓ ـوٞم ًع٤ًذ خؼهٓث ًثٗس شصٔصغ خٜث، ٜٝٓ٘ث ـوٜث ك٢ 

ثٌز خٜث ٛٞ تٌُٔط ك٢ خ٤صٜث، تُٔ٘ث٘ح، ٝوُي خىي٣ؼر ٜؼلٜث ٝػٞيشٜث ٝٗوٙثٕ ػوِٜث، ًَٝ ٓث تٓص

 ُمهٓر ٌٝؼٜث ٝشًخ٤ر أ٫ٝنٛث.

ٝػ٠ِ تًُؿْ ٖٓ ػهّ ٝؼٞن ٗٗ هطؼ٢ ك٢ تُوًتٕ ت٣ًٌُْ أٝ ـه٣ط ٘ف٤ؿ ٣ً٘ؿ ك٢ تُّ٘ر تُ٘د٣ٞر 

تُوثػهذ ٓغ إٔ ؼٜٔٞي تُلوٜثء، ٜث تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ٝت٩نتي٣ر، كوه ٓ٘ؼ ش٢ُّٞت٣ًُٕلر ٣فًّ تًُٔأذ ٖٓ 

ٍّ ٞأٗٚ توت ُْ ٣ ٤ٜرتُلو  ػ٠ِ تُصف٣ًْ كث٧َ٘ ك٢ ت٤ٔ٧ثء تُؽٞتٌ ٝت٩خثـر. ؼه ٗٗ ًٔػ٢ ٣ه

 ٢، ٝٛرٔم٤ٙ تزٝشل٤ًّتز تُلوٜثء شوّٞ ػ٠ِ تؼصٜثنؼٜٔٞي ٕ ت٧نُر تُص٢ ِثهٜث أ٠ُ وُي إٝأٜق 

ً ش، ٫ٝ رخٍِٔٓ س٤ُّ ك٢ ًَ ت٧ـٞتٍ، كث٫ؼصٜثن ٣وثخِٚ تؼصٜثن آلً،  ثٝش٘ل٤ىٛ ثؽح ٞثػصٜشؼه ش٣ًٕؼث

 ث أنُر ألًٟ.ٝت٧نُر شوثخِٜ

٘لر تُىًٞيذ ُٖٔ ٣ص٠ُٞ  ْٜٞتتٔصً ٞٝشؽهي ت٩ٔثيذ إ٠ُ إٔ ٓفَ تُم٬ف خ٤ٖ تُلوٜثء ك٢ ٛىٙ تُّٔاُر ٛ

ً  كْٜٔ٘ ٖٓ أٝؼدٜث تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر، ً  ْٜٝٓ٘ ٖٓ ُْ ٣ٕصًٜٞث ْٜٝٓ٘ ٖٓ تٔصًٜٞث خو٤ه، ،ٓطِوث ٧ٕ  ،إ٬ٞهث
 تُٔ٘ث٘ح ػ٘هْٛ ؼثبٍذ ًُِؼَ ًُِٝٔأذ ٓؼثً، ٝإٕ ٬ًً ٜٓ٘ٔث ٓكَٛ ُٜىٙ تُٞئثبق.  ش٢ُّٞأ٤ِٛر 

ث ٣هػٞ ٨ُِق أٗٚ ػ٠ِ تًُؿْ ٖٓ شطٞي تُٔؽصٔؼثز ٝت٧ػًتف ت٩ّٗث٤ٗر إ٫َّ إٔ ٛىٙ ت٧ـٌثّ  َّٔ شٍتٍ  ٫ٝٓ

شصد٠٘ ٤ِثِر  ؼًخ٤ر، إو إٔ ًع٤ًتً ٜٓ٘ثت٤ٓ٬ُِر ٝت٩هٍٝ تُِثي٣ر تُٔلؼٍٞ إ٠ُ ٣ٞٓ٘ث ٛىت ك٢ ًع٤ً ٖٓ 

 ٍ خ٤ٖ تًُؼَ ٝتًُٔأذ ك٢ تُفوٞم ٝتُٞتؼدثز.٤تُص٤ٔ

٣مثُق هٞتػه تُوثٕٗٞ تُه٢ُٝ  ػ٠ِ أِثَ تُفوٞم ٝتُٞتؼدثز تُىًً ٝت٧ٗع٠ٍ خ٤ٖ ٤ٕ تُص٤ٔأٖٝٓ تُٔؼِّٞ 

تُص٢ شْ  ت٫شلثه٤ثزإ كٗث٤ٛي ػٖ تُٔدثنئ ت٧ِث٤ِر ك٢ ت٣ًُٕؼر ت٤ٓ٬ِ٩ر، ُىت ٝت٫شلثه٤ثز تُه٤ُٝر 

لًهٜث، ٧ٜٗث شٔعَ هٞتػه  تٝ ٫ ٣ؽٌٞ ٓمثُلصٜثتُصٙه٣ن ػ٤ِٜث ٖٓ هدَ نٍٝ ت٧ػٝثء ك٢ ت٧ْٓ تُٔصفهذ 

  .ِث٤ِر ُِِّٞى تُؼثّ ك٢ تُٔؽصٔغ تُه٢ُٝأ

تُؼهتُر ٝ ـوٞم ت٩ّٗثٕ تُصوهّ ٝتُه٣ٔوًت٤ٞر، ٝشصد٠٘ ٔؼثيتُفٝثيذ ٝ شهػ٢ٓث ٫ ٣ؽٌٞ ُهُٝر  ٗٚإك ٝػ٤ِٚ

ِثَ أػ٠ِ  تًُؼَ ٝتًُٔأذٝ هٞت٤ٜٗ٘ث ػ٠ِ تُص٤ٍٔ خ٤ٖ إٔ ش٘ٗ ك٢ نِصٞيٛث أ ٜثأخ٘ثء ٓؽصٔؼتُّٔثٝتذ خ٤ٖ ٝ

٫ٝ ٣٘طدن ػ٤ِٜث ، ر تُه٤ُٝر٤ًُٕػ٨ُػًتف ت٫ ػهز ٓ٘صٌٜر إٝ، تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ش٢٢ُّٞ كتُؽُ٘ 

 ٝ٘ق نُٝر تُوثٕٗٞ. 

يٝؾ ٫ ٣ّ٘ؽْ ٓغ ت٤ُّثن٣ر تُٔ٘ث٘ح  ش٢ُّٕٞ تًُأ١ تُى١ ٣هػٞ إ٠ُ ٓ٘غ تًُٔأذ ٖٓ كإٖٝٓ ؼثٗح آلً 

شؽه٣ه تُلوٚ ػ٤ِ٘ث  شطٞي تُف٤ثذ، ُىت ٣صفصْ، ٫ٝ ٣ٞتًح ُؼدثنٙ ثً هللا شؼث٠ُ ن٣٘ ٜث٢ تيشٝصتُت٣ًُٕؼر ت٤ٓ٬ِ٩ر 
، تُفه٣ط٣ص٬ءّ ٓغ هٝث٣ث تُؼًٙ ٓـٍٟ تُوًإٓ ت٣ًٌُْ ٝتُّ٘ر تُ٘د٣ٞر ت٣ًُٕلر، ٝ خٌَٕ ٣ٞتكن ت٢ٓ٬ِ٩

ً تُ ٣ّصـِٜث أيخثج  تُلوٚ ت٢ٓ٬ِ٩ ك٢ م تًُٔأذ، ـص٠ ٫ شٌٕٞ ٛ٘ثى ظـًذتُص٢ ٣صؼِن خفوٞ وٝث٣ثٝلٙٞ٘ث

، ٫ٝ ٔي إٔ ٛىٙ تُٜٔٔر تُؽ٤ِِر شوغ ػ٠ِ ٓمططثشْٜ ٝشفو٤ن ٓٙثُفْٜ تُٕم٤ٙرى ٤٘لُصتُ٘لَٞ تُٝؼ٤لر 

 ًثَٛ ػِٔثء ت٤ُِّٖٔٔ ت٧ؼ٬ء.

 

 

                                                                 
ٕ: 1ر  .195م ِٞيذ آٍ ػًٔت
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 أ١ّ٘خ اٌّٛضٛع

ع تُدفبط ٣صؼِبن ٛىت تُأ٤ٔٛر  شٌٖٔ م1ر ، ٝخٔبث إٔ ٜٓٞٞب ٜٔٞٞع ك٢ ٓهٟ تٛصٔثّ تُدبثـع٤ٖ تُٔؼث٘ب٣ًٖ خٚب
ع خت٩ِب٬ّ خثُهكثع ػبٖ ٌٓثٗبر تُٔبًأذ كب٢  ، ٧ٕ ٔبًف تُٜٔٞٞب ، ُٝب٤ُ ٔهُُٞٚبٝـوٞهٜبث كاٗٚب تًصّبح أ٤ٔٛصٚب

 ٖٓ لهٓر تُه٣ٖ ت٢ٓ٬ِ٩ تُف٤٘ق ٝتُهكثع ػ٘ٚ. ؿث٣ر أ٠ِٔٛ٘ثى 

ٓبٖ تُدبثـع٤ٖ تُـبًخ٤ٖ  تً ، إو إٔ ًع٤بًه٣طؼٙبً تُفبتُ كب٢تُفّثِبر  وٝث٣ثتُ ّٖٓٓاُر ـوٞم تًُٔأذ ٣َُؼهُّ  م2ر
م تُٔبًأذت٬ِ٩ّ ٣فثُٕٝٞ تُطؼٖ ك٢  ًٔبث أػطب٠ ٜبث ٞهأػطب٠ ُِٔبًأذ ـوت٩ِب٬ّ ، خ٤٘ٔبث ٖٓ ل٬ٍ ٗثكىذ ـوٞب

 .     ًُِؼَ ـوٞهٚ

 

 اٌجؾش  ٟ٘ذف
ي إِب٢ٓ٬، ٝتُمبًٝغ خ٘ص٤ؽبر  تًُٔأذ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ش٢ُّٞ ـٌْ ش٤ٜٞؿ ٣ٜهف تُدفط إ٠ُ م1ر ٓبٖ ٓ٘ظٞب

َّٞ ت٬ِ٩ٓت٣ًُٕؼر إٔ   ز تًُٔأذ ٓغ تًُؼَ ك٢ تُفوٞم ٝتُٞتؼدثز ٜٖٔ آنتج ٝأل٬م إ٤ٓ٬ِر. ٤ر ِ

م تُٔببًأذـببط  م2ر ، إو إٔ  ثُٝلببس أٗظثيٛبب تُٔ٘ظٔببثز تُصبب٢ شببهػ٢ ـوبٞب إُبب٠ ِببٔثـر ت٩ِبب٢ٓ٬ ٝػظٔصببٚب

ػِب٠ أِبثَ إ٫َّ تًُؼبَ ٝتُٔبًأذ لبًم خب٤ٖ ٣ ُٝبْ، ِب٘ر 1400ٓ٘بى أًعبً ٓبٖ  تُٔبًأذنػبث إُب٠ تـصبًتّ ت٩ِب٬ّ 

 تُصوٟٞ.  

 

 ِٕٙظ اٌجؾش
 تُصف٢ِ٤ِ ٝوُي ٖٓ ل٬ٍ ٓث ٢ِ٣: تشدغ تُدثـط ك٢ ٛىٙ تُهيتِر تُٜٔ٘ػ

٢ُّ ٓ٘بغتِبصهٍ خٜبث تُلوٜببثء كب٢ ؼٔبغ آ٣بثز تُوببًإٓ تٌُب٣ًْ، ٝخؼبٛ ت٧ـثن٣ببط تُ٘د٣ٞبر تُٕب٣ًلر تُصبب٢  م1ر  شبٞب

 ٝنيتِصٜث نيتِر شف٤ِ٤ِر ٜٓٞٞػ٤ر.، تًُٔأذ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر أٝ ؼٞتٌٛث

تٍ  م2ر ت٫ػصٔبثن ػِب٠ ت٧ـثن٣بط تُٙبف٤فر، ٝشم٣ًؽٜبث ٓبٖ ٓٙبثنيٛث، ٝشفو٤بن تُٝبؼ٤ق ٜٓ٘بث، ٝخ٤بثٕ أهٞب
 أبٔر ػِْ تُؽًؾ ٝتُصؼه٣َ ك٤ٜث. 

 .خإ٣ؽثٌ   ػهت تُٙفثخر تًٌُتّ تُٕٜٔٞي٣ٖتُٞتينذ ك٢ تُدفط  ػ٧ّ٬شًؼٔر ت م3ر
 

 خطخ اٌجؾش
ٝلثشٔر، ٣ٌٝٔ٘٘ث إ٣ؽثٌ لطر ثز تشؽثٛظ٬ظر تهصٝس ٞد٤ؼر تُدفط ٝتُٔثنذ تُؼ٤ِٔر إيِثءٙ ػ٠ِ ٓوهٓر ٝ

 تُدفط ٝٓث ٣فص٣ٞٚ ًث٥ش٢:

 تًُٔأذ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر. ص٢ُّٞتُلوٜثء تُٔثٗؼ٤ٖ ُؼٜٔٞي شٌِٔس ك٢ ت٫شؽثٙ ت٧ٍٝ ػٖ ٓٞهق 

٢ُّتُٔؽ٤بب٣ٍٖ خو٤ببه ُ ٍّ تُظببث١ًٛكوٜببثء تُف٘ل٤ببر ٝتخببٖ ـببٝشفبهظس كبب٢ ت٫شؽببثٙ تُعببث٢ٗ ػببٖ ٓٞهببق  تُٔببًأذ  صبٞب

تُٔبًأذ  وِبهتُلوٜبثء تُٔؽ٤ب٣ٍٖ ٓطِوبثً ُصُبًأ١ ت٩ٓبثّ تُطدب١ً ٝشؽبثٙ تُعثُبط ت٫تُٞئثبق ت٤ُّثن٣ر، ٝلٙٙبس 

   .ت٤ُّثن٣رتًُٔتًٍ 

 ٝك٢ تُمصثّ إ٣ؽثٌ ٧ْٛ ٓث شِٞ٘س إ٤ُٚ ٖٓ ٗصثبػ.

ػثز، ٝإوت ًبثٕ أٝأيؼٞ إٔ  هبه كبثش٢٘ ٔب٢ء كبايؼٞ تُٔؼبىيذ كثٌُٔبثٍ ًٕٞ ٓٞكوثً ك٤ٔث شؼًٜس ُٚ ٖٓ ٜٓٞٞب

                                              ٝٛٞ ٢ُٝ تُصٞك٤ن.  هلل شؼث٠ُ ٝـهٙ،
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 :رٛطئخ
ٍ ّٓباُر لوٜبثش٘ٞػس ٝؼٜثز ٗظً تُ تُوبًإٓ تٌُب٣ًْ كب٢ ر تُٔبًأذ تُٞئبثبق تُّب٤ثن٣ر، كوبه ٝين أنُبر ش٤ُّٞبء ـٞب

ٖ ألبًٟ شبهٍ ػِب٠ ؼٞتٌٛبث ٜبثش٤ُّٞتُ٘د٣ٞر شٞـ٢ إ٠ُ ٓ٘غ تًُٔأذ ٓبٖ  تُّ٘رٝ ، ٝكب٢ ٓوثخبَ وُبي ٛ٘بثى ٗٙٞب

ٌُٔثٍ أ٤ِٛصٜث
م1ر

. 

عتر ٝٗظبًتً ٤ٔٛ٧ب كب٢ تُهُٝبر تُّب٤ثن٣ر ًُٔتًبٍت وِبهء ٔبًٝٞثً ػببهذ ُٔبٖ ٣صؼِٔبثكوبه ـبهن تُ ُٜٔٞٞب
م2ر 

، :  ٝٛبٞب

، ٌُْٜٝ٘ تلصِلٞت ك٢ تٔصًتٞ تُىًٞيذ ٣رفًٝتُؽ، ٞدِٝتُ، َؼوتُت٬ِ٩ّ، ٝ
م3ر

. 
٠ُ ت٣٫ُٞبر تُؼثٓبر، ـب خِرثتُٔث٤ٌُر ٝتُٕثكؼ٤ر ٝتُف٘ ـ كوه وٛح تُؽٜٔٞي  إُب٠ تٔبصًتٞ ٘بلر تُبىًٞيذ كب٤ٖٔ ٣صٞب

 .ت٧لًٟ ت٤ُّثن٣رتُؼثٓر ٝ خ٤ٖ تُٞئثبقتُم٬كر ٝٓ٘ٙح  ْٜ ُْ ٣لًهٞت خ٤ٖٝأٗ

 تُوًتك٣٢وٍٞ 
 م4ر

ْْ ٠ىْٛ روشا   " : َٛ أَ ُ٘ ،٤ َٓ ١ ِّ ْٓ َصْعشِ اٌظَّبٌِ ِِ َُٕغ  ّْ رَْٕف١ِِز اٌَْؾكِّ" ،ْ ٠مِْضٟ ا٤ُُْٔٛصَخِ ٠َ َٚ 
م5ر

. 

ٝهثٍ ت١ُٝٞ٘
م6ر 

" "ششط ا٦ِبَ: وٛٔٗ ِغٍّب ، ِىٍفب ، ؽشا ، روشا ، لشش١ب ، ػذ٨ ، ِغزٙذا ، شغبػب  :
م7ر 

. 

تخٖ ههتٓرٝهثٍ 
 م8ر 

 : " ٨ َٚ ٌِ ٨ َٚ  ،َّٝ خِ اٌْؼُظْ َِ ب َِ ِْ ز١ٌّٛرَْصٍُُؼ ٧ٌِِْ "خِ اٌْجٍَُْذا
م9ر 

 . 

تًُٕخ٢٘٤ خ٤َّٖٝهه 
م10ر 

٤ُصلبًؽ  " :، كوبثٍتُؼثٓبرتُٔ٘ث٘بح ٣صوِبه تُٕمٗ تُبى١  ك٢تُىًٞيذ ٘لر تٔصًتٞ ػِر  

 ٣٫ٝبر تٓبًأذ" كب٬ شٙبؿّ  ،، ٣ٝبصٌٖٔ ٓبٖ ٓمثُطبر تًُؼبثٍ
م11ر

تُٕب٘و٤ط٢ ّٗبحٝ، 
م12ر

وُبي، ُب٠ إتشلبثم تُلوٜبثء  

ا: كوثٍ ُُٔٗ َرَوش  ْٛ : َو ُِ َِ ا٤َْْػظَ ب َِ ْٓ ُشُشِٚط ا٦ِْ ِِ بِء "، "  َّ َٓ اٌْؼٍَُ ٨َ ِخ٩ََف فِٟ َرٌَِه ث١َْ َٚ 
م13ر

 . 

ت وٜببثء تُف٘ل٤ببر٧ٕ ك ٣مثُلبٚب ـو٤وبر ٓببىٛح تُف٘ل٤ببر، شلببثمت٫ٌُٝبٖ ّٓبباُر  كبب٢ تٔببصًتٞ ٘ببلر تُببىًٞيذ،  تلصِلٞب

٣وٍٞ تخٖ ػثخه٣ٖ كىٛح ٞثبلر ْٜٓ٘ إ٠ُ تٔصًتٜٞث،
م14ر

ب ":  ّ ْغتٍِ ُِ ُٔتُٗ  ْٛ ٠ُْشتزََشطُ َو ا ،َٚ ا، ُؽتّش  ، ثَبٌِغ تب، َػتبل٩ِ  ، َرَوتش 

ا، لَُشِش١ّ ب"  لَبِدس 
م15ر

. 

ٜٓ٘بث تُصب٢ ٛب٢ ٓبٖ تُٞئبثبق ، ٌُٝبْٜ٘ تِبصع٘ٞتَ تُوٝبثء ٜثخ٤٘ٔث وٛبح ٓؼظبْ كوٜبثء تُف٘ل٤بر إُب٠ ػبهّ تٔبصًتٞ

ٌ ُٜبث ٓبث تُؼثٓر ٝت٤ُّثن٣ر ث ٓبث ػبهتٛث ك٤ؽٞب َّٓ ، ك٬ ٣ؽٌٞ ُٜث ػ٘هْٛ تٕ شو٢ٝ ك٢ ّٓاُر تُفهٝن ٝتُوٙثٖ، أ

ث٣ٔ٢ٗوٍٞ تٌُث٣ؽٌٞ ًُِؼَ، 
م16ر

ٍَتخِ :  ّْ اصِ اٌزَّم١ٍِْتِذ فِتٟ اٌُْغ َٛ ْٓ َشتْشِط َعت ت ِِ ُوَٛسحُ ف١ٍَََْغتْذ  تب اٌتزُّ َِّ أَ َٚ تْشأَحَ  ، " َّ َّْ اٌْ َ٤ِ

                                                                 
ً: تًُٔأذ خ٤ٖ م1ر ٕ:  ٣٘ظ  .246ٌٝٓثٗر تًُٔأذ ك٢ تُوًإٓ ت٣ًٌُْ ٝتُّ٘ر تُٙف٤فر:  167تُلوٚ ٝتُوثٗٞ
ؼ٤ٍ ك٢ تُلوٚ ت٢ٓ٬ِ٩:  م2ر ً: تُٞ  .٣524٘ظ
 .81ت٧ـٌثّ تُِّطث٤ٗر:  م3ر
ٖ أخ٢ تُؼ٬ء تُوًتك٢ ت١ًُٙٔ، أـه ت٫ػ٬ّ تُٕٜٔٞي٣ٖ ٝت٧بٔر تُٔى٣ًًٖ، تٗصٜس ت٤ُٚ 4ر َ أـٔه خ ٖ أخٞ تُؼدث م ٛٞ : ٜٔثج تُه٣

ّ كدِؾ تُـث٣ر تُوٟٙٞ، شٞك٢ ِ٘ر ر ً: تُه٣دثغ تُٔىٛح:  684يبثِر تُلوٚ ػ٠ِ ٓىٛح تُٔث٤ٌُر، ٝؼهَّ ك٢ ِٞح تُؼِٞ ٛـم ر ٣٘ظ
 م. 1/62
 . 16/  10تُىل٤ًذ :  م5ر
ه ٝتُو6ر ْٛ ٍّ ًُٙٞيت، َُُٚ تُ ـَ َٝ ٚ هللا ٤ِهت  َٔ َٕ َيـ ث ًَ ٝ ،ّ٬َ ِْ ٣ًَِّث ٤ٔك ت٩ِْ ًَ ٌَ ٘ثػر م ٛٞ : ٣ف٠٤ خٖ ًٔف خٖ ١ًٓ ٓف٢٤ تُّه٣ٖ أَخُٞ 

ٔفًّ ِ٘ر ر ُْ ٘ر، ُٝه ك٢ِ ت ّّ َ تُ ٖ أٛ ٓ ٖ ٟ: 676ٛـم خٟ٘ٞ، ٝشٞك٢ ِ٘ر ر631ٝٓصثخؼر تُّثُل٤ ً: ٞدوثز تُٕثكؼ٤ر تٌُدً / 8ٛـم ر ٣٘ظ
 م .1288خًهْ ر 395

ٚ:  م7ر  .292ٜٓ٘ثغ تُطثُد٤ٖ ٝػٔهذ تُٔلص٤ٖ ك٢ تُلو
ٛٞ : أخٞ ٓفٔه ػده هللا خٖ أـٔه خٖ ههتٓر تُٔوه٢ِ ظْ تُهٕٓو٢ تُٙثُف٢ ،٘ثـح تُصٙث٤ٗق تٌُع٤ًذ تُفّ٘ر ك٢ تُلوٚ م 8ر

ٖ ٝػِٔثء ت٧ٓٙثي، ُٝه ِ٘ر ر ٍ تُٙفثخر ٝتُصثخؼ٤ ٚ أهٞت ً: تُٔوٙه ت٧ئه :620شٞك٢ ِ٘ر رٛـم 541ٝتُٔوثيٕ ٜٔ٘ / 2م ٛـر ٣٘ظ
 م . 16

 . 13/  14تُٔـ٢٘:  م9ر
َ تُوثًٛذ، ُٚ شٙث٤ٗق ًع٤ًذ، شٞك٢ ِ٘ر ر م10ر ٖ أٛ ٚ ٔثكؼ٢، ٓلًّ، ٓ ُ تُه٣ٖ، كو٤ ٖ أـٔه تًُٕخ٢٘٤، ٔٔ ٞ: ٓفٔه خ ٛـم 977ٛ

 م. 561/  10ر٣٘ظً : ٔىيتز تُىٛح: 
 . 130/ 4م ٓـ٢٘ تُٔفصثغ: 11ر
ٞ: 12ر ٖ م  ٛ ٖ خ ٛـ م، ِٞح تُؼِْ ك٢  1325ٓفٔه تُٔمصثي  تُٕ٘و٤ط٢، ُٚ تُؼه٣ه ٖٓ تٌُصح، ُٝه ك٢ ٓٞي٣صث٤ٗث ِ٘ر رٓفٔه ت٤ٓ٧

ِ٘ر  ت ك٢ يتخطر تُؼثُْ ت٢ٓ٬ِ٩، شٞك٢ خٌٔر  ًٞ ٖ ٤ٛةر ًدثي تُؼِٔثء ٝػٝ ٚ تُٔث٢ٌُ، ًٝثٕ ٜٔ ٖ ٓدًٌذ كفلظ تُوًإٓ ٝنيَ تُلو ِ
 م   .10/5/2018م رشثي٣ك ت٣ٍُثيذ: https://ar.wikipedia.org/wiki: ٤ٌ٣ٝد٤ه٣ث، تُِٔٞٞػر تُفًذٛـم ر1393ر
  . 26/ 1أٜٞتء تُد٤ثٕ ك٢ إ٣ٝثؾ تُوًإٓ خثُوًإٓ : م 13ر
ٚ تُه٣ثي تُٕث٤ٓر ٝإٓثّ تُف٘ل٤ر ك٢ ػًٙٙ، ُٝه ك٢ نٕٓن ِ٘ر 14ر ٖ تُهٕٓو٢: كو٤ ٖ ػده تُؼ٣ٍٍ ػثخه٣ ً خ ٖ ػٔ ٖ خ ٞ: ٓفٔه أ٤ٓ م ٛ

ّ: ٛـ1252ٛـ م ٝشٞك٢ ك٤ٜث ِ٘ر ر1198ر  ً: ت٧ػ٬  م. 42/  6م ر ٣٘ظ
 . 548/  1م تُهي تُٔمصثي: 15ر
ٛٞ : أخٞ خًٌ خٖ ّٓؼٞن خٖ تـٔه تٌُثٔث٢ٗ ػ٬ء تُه٣ٖ تُٕث٢ٔ تُف٘ل٢ ، ُٚ خهتبغ تُٙ٘ثبغ ك٢ شًش٤ح تًُٕتبغ ك٢ ًٔؾ  م16ر

ً: ٛه٣ر تُؼثيك٤ٖ :587شفلر تُلوٜثء ٧ِصثوٙ تًُّٔه٘ه١، شٞك٢ ك٢ ـِح ِ٘ر ر   م. 1/125ٛـ م ر ٣٘ظ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ٍَ ّْ َٙبَدادِ فِٟ اٌُْغ ًِ اٌشَّ ْٓ أَْ٘ اٌْمَِصتب ِ  أَََّٔٙب ٨َ  ٨َّ خِ، إِِ َٚ أ١ٍََِّْ٘تخُ  َّٔتُٗ ٨َ ٤َ  ،رَمِْضٟ ثِبٌُْؾُذِٚد  َٚ َشتَٙبَدحَ ٌََٙتب فِتٟ َرٌِتَه، 

َٙبَدحِ " َغ أ١ٍََِّْ٘خِ اٌشَّ َِ  اٌْمََضبِء رَُذُٚس 
م1ر

. 

ٍ تٌُثٔبث٢ٗ  ٓببٖـبظ ٣ٝ٬ ًٞث هبٞب ًْ ب َٔ َّٕ تُببىًٞيذ ٤ُّببْس  ٤ُّببس ٝكبب٢ أ٤ِٛببر ت٧نتء ُِٞئبثبق تُص٘ل٤ى٣ببر تُؼثٓببر، أ

 ً ً  ًٔٞث َ ٓث ٣صَٙ خّٔاُر هٝثء تًُٔأذ أ٣ٝث ٌُ كب٢ شو٤ِبهٛث تُٞئبثبق تُؼثٓبر، ٫ٝ شٕبصًٞ ٜٗث ٫ شٕبصًٞ أإو  ،خِ

ٌ ُٜبث إٔ شٕببَٜه ك٤ٜببث، ٝٛب٢ ػ٘ببه تُف٘ل٤َّببر ٝأ٣ٝبثً  ي تُصبب٢ ٣ؽبٞب ٌٜٔببث كبب٢ ت٧ٓٞب ـُ ر  بفَّ ِ٘ ي ٓببث ػببهت تُكبب٢  ؽٜٔٞب

ٜبث ٘بف٤ًفث ػ٘به تُف٘ل٤َّبر، ٓبغ تُوِٙثٖ  ُٔ ، ًبثٕ ـٌ ٝتُفهٝن، كثًُٔأذُ إوت ـٌْٔس ك٤ٔث ٣ٙبؿ ُٜبث إٔ شٕبَٜه ك٤ٚب

َْٓ٘ٙح تُوَٝثء ٫َّٛث  َٝ  ٖ َٓ إِظْْ 
م2ر

. 

ي تُلوٜبثء هبه ٝ ت٣صٝؿ ٓٔث ِبدن إٔ ؼٜٔٞب ٢ُّػِب٠ تٔبصًتٞ تُبىًٞيذ ُٙبفر  تشلوٞب ٓ٘ٙبح ت٣٫ُٞبر تُؼثٓبر،  شٞب

ٍ ًٔبث ٣ تُم٬كبرٓ٘ٙح ٌُٖٝ ٣ِفظ ٖٓ أهٞتُْٜ أْٜٗ هٙهٝت خث٣٫ُٞر تُؼثٓر  تخبٖ ـبٍّوٞب
م3ر

١تغ فتشق  ":  ِّ َع َٚ
تُُْٕٙ  ِِ تَشأَح أ٘تً اٌْمجٍَْتخ ٌَت١َْظ  ِْ تخ ا َِ ب َِ " أؽتذ ٠ُِغ١تض إِ

م4ر
  ٍ خًٌ ، ٣ٝوٞب خبٖ تُؼًخب٢أخٞب

م5ر
تْشأَحَ ٨َ إَ " :  َّ ُْ  َّْ اٌْ رَُىتٛ

 َ٨ َٚ  ِخ٩ََف ف١ِِٗ" َخ١ٍِفَخ ، 
م6ر

. 

تًُٔأذ ُِٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ػِب٠ ت٣٫ُٞبر تُؼثٓبر تُصب٢ ٛب٢ تُم٬كبر،  ش٢ُُّٞىت ٣ؽح ـَٔ ٬ًّ تُلوٜثء ك٢ ٓ٘غ ٝ

بث ٓبث نٜٝٗبث كب َّٓ ٕ يب٤ّبر ٓبٖ تُلوٜببثء ٫ٝ ِب٤ٔث تُٔؼث٘بًٕٝ أؼبثٌٝت  تً ًع٤بً ٕإأ  أٝتُؽٜٔٞي٣ببر، ُِٔبًأذ إٔ شٌٞب
ٌيتء ّ تُم٬كببر تُصبب٢ ٛبب٢ يبثِببر  ٧ٕ أٝ ٗثبدببر ...، ٣ٌٝببًذأٝ  ،يب٤ّببر تُبٞب ٛببىٙ تُٔ٘ث٘ببح ٫ شببهلَ كبب٢ ٓلٜبٞب

 ػثٓر ك٢ أٓٞي تُه٣ٖ ٝتُه٤ٗث.  

٢ُّكوبه تلصِببق تُلوٜببثء كبب٢ ـٌبْ  ٠ ٓببث ِببدنٝخ٘بثء ػِبب تُْٜ تتُٔببًأذ  شبٞب ُٞئببثبق تُّب٤ثن٣ر، ٣ٌٝٔببٖ ـٙببً أهبٞب

 ك٢ ظ٬ظر تشؽثٛثز ٗىًًٛث ًٝث٥ش٢ : أنُصْٜٝ

 ا٤ٚي: إٌّغ ِطٍمب : ٨رغبٖا

ُّ ٣وٛح ؼٜٔٞي تُلوٜبثء: تُٔث٤ٌُبر ٝتُٕبثكؼ٤ر ٝتُف٘ثخِبر، إُب٠ أٗٚب ٫  ٌ ُِٔبًأذ إٔ شصٞب ٠ تُٞئبثبق تُّب٤ثن٣ر، ؽٞب

كوٟ ٧ٜٗث ٓمصٙر خثًُؼَ
م7ر

 ، ٝهه تِصهُٞت ػ٠ِ وُي خانُر ٖٓ تُٔٙهي٣ٖ ت٣ًُٕل٤ٖ ٗىًًٛث ًٝث٥ش٢:

 أ٨ٚ : اٌمشآْ اٌىش٠ُ: 

تب : شؼث٠ُهللا خوٍٞتِصهُٞت : اٌذ١ًٌ ا٤ٚي َّ ثِ َٚ ُْ َػٍَٝت ثَؼْتضٍ  ُ ثَؼَْضتُٙ ًَ هللاَّ ت تب فَضَّ َّ َْ َػٍَٝ إٌَِّغبِء ثِ ٛ ُِ ا َّٛ َعبُي لَ }اٌشِّ

} ُْ اٌِِٙ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ أَْٔفَمُٛا 
م8ر

. 

تٍ،  ٝؼٚ ت٫ِصه٫ٍ خث٣٥ر ت٣ًٌُٔر: إٔ رأٍم ٛ٘ث ٬ُِصـًتم، كصَٕٔ ؼ٤ٔبغ تُّ٘بثء ٝتًُؼبثٍ كب٢ ؼ٤ٔبغ ت٧ـٞب

ؼَٔ خثُؼثّ ـص٠ ٣اش٢ ٓث ٣مٙٙٚ، ٫ٝ ٓمٙٗ ٛ٘ث ٝت٧َ٘ ٝؼٞج تُ
م9ر

. 

ٍ تخبٖ ًع٤ببً ٣وٞب
م10ر 

َْ َػٍَتٝت إٌَِّغتبِء{كب٢ شلّبب٤ًٙ ُوُٞٚب شؼببث٠ُ:"   تٛ ُِ ا َّٛ َعتبُي لَ }اٌشِّ
 

أ١ : ٛبٞب يب٤ّبٜث، ًٝد٤ًٛببث 

ُْ {ٝتُفثًْ ػ٤ِٜث... اٌِِٙ َٛ ت ِْ ْٓ أَ ت ِِ ب أَْٔفَمُٛا  َّ ثِ َٚ {  ، ي، ٝ تُ٘لوبثز تُصب٢ أٝؼدٜبث هللا ػِب٤ٜٖ كب٢ ًصثخٚب أ١ ٓبٖ تُٜٔٞب
"  ِٝ٘ر ٗد٤ٚ 

م11ر
. 

                                                                 
 .  3/ 7م خهتبغ تُٙ٘ثبغ ك٢ شًش٤ح تًُٕتبغ: 1ر
 م10/5/2018ر شثي٣ك ت٣ٍُثيذ : http://www.alukah.net/library/0/18649 ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء : ـٌْ  م ٣٘ظً :2ر
ّ تُفه٣ط ٝكوٜٚ،3ر ٞ: ػ٢ِ أـٔه ِؼ٤ه ـٍّ تُظث١ًٛ ، ٤ً٘ٝصٚ أخٞ ٓفٔه، ػثُْ ت٧ٗهُُ ك٢ ػًٙٙ، ًثٕ ـثكظثً ػثُٔثً خؼِٞ  م ٛ

ّ تُفه٣ط ٝتُٔٙ٘لثز ٝتُّٔ٘هتز ٤ٔةثً ًع٤ًتً ، ٝشٞك٢ ِ٘ر ر ً:  456ُٝٚ ٓكُلثز ًع٤ًذ، ٝهه ؼٔغ ٖٓ تٌُصح ك٢ ػِٞ ٛـم ر٣ُ٘ظَ
 م.5/239ٝٔىيتز تُىٛح:  9/514ٝشىًًذ تُفلثئ:  3/325ٝك٤ثز ت٧ػ٤ثٕ : 

َ: 4ر  . 89/ 4م تُلَٙ ك٢ تَُِٔ ٝت٧ٛٞتء ٝتُ٘ف
ٞ: ٓفٔه خٖ ػدههللا خٖ ٓفٔه ت5ر ٛـم ٝشِو٠  468ُٔؼثك١ً، أخٞ خًٌ تخٖ تُؼًخ٢، إٓثّ ٖٓ أبٔر تُٔث٤ٌُر ، ُٝه خأد٤ِ٤ث ِ٘ر رم ٛ

 م . 11/834ٛـ م ر ٣٘ظً : شثي٣ك ت٬ِ٩ّ : 543تُوًتءتز ػ٠ِ هًتبٜث، شٞك٢ خًٔتًٓ ٝنكٖ خلثَ ِ٘ر ر 
ٕ: 6ر  .482/ 3مأـٌثّ تُوًآ
ً: ٗظثّ تُوٝثء ك٢ ت٣ًُٕؼر ت٤ٓ٬ِ٩ر: 7ر  . 202م ٣٘ظ
 . 34ِٞيذ تُّ٘ثء:  م8ر
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 9ر  . 68م ٣٘ظ
ً خٖ ًع٤ً خٖ ٜٞء خٖ ًع٤ً ت٧َ٘ تُهٕٓو٢ 10ر ٖ ػٔ َ خ ٖ أخٞ تُلهتء إِٔثػ٤ ٞ: ت٩ٓثّ تُؼثُْ تُفثكظ تُٔل٤ه تُدثيع ػٔثن تُه٣ م ٛ

ٟ ك٢ ِ٘رر ٍ ٓه٣٘ر خًٙ ٖ أػٔث ٍ تُو٣ًر ٓ ٚ شٙث٤ٗق ٓل٤هذ، شٞه٢ ِ٘ر 701تُٕثكؼ٢، ُٝه خٔؽه ً : و٣َ شىًًذ 774رٛـم ُ ٛـم ر٣٘ظ
 م.38تُفلثئ : 

ً: شل٤ًّ تُوًإٓ تُؼظ٤ْ : 11ر  . 492/  1م ٣٘ظ

http://www.alukah.net/library/0/18649
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ٝهببثٍ تُوًٞدبب٢
م1ر

اَ: فؼَّتتبي ٌٍّجبٌغتتخ، ِتتٓ اٌم١تتبَ ػٍتٝت اٌشتتٟء، ٚا٨عتتزجذاد ثتتبٌٕظش ف١تتٗ، ٚؽفظتتٗ :  َّٛ " ٚلَتت

ثب٨عزٙبد، فم١بَ اٌشعبي ػٍٝ إٌغبء ٘ٛ ػٍٝ ٘زا اٌؾذ، ٚ٘تٛ أْ ٠متَٛ ثزتذث١ش٘ب، ٚربد٠جٙتب، ٚإِغتبوٙب فتٟ 

ثبٌفضت١ٍخ،  ُ رىتٓ ِؼصت١خ، ٚرؼ١ٍتً رٌته:ٌتث١زٙب، ِٕٚؼٙب ِٓ اٌجتشٚص، ٚأْ ػ١ٍٙتب طبػزتٗ، ٚلجتٛي أِتشٖ ِتب 

 ٚإٌفمخ، ٚاٌؼمً، ٚاٌمٛح فٟ أِش اٌغٙبد، ٚا١ٌّشاس، ٚا٤ِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش"
م2ر

 . 

ًِؼبَ، ُٝوٛح تًُٕٞث٢ٗ إ٠ُ أخؼه ٓبٖ وُبي ، كبًأٟ إٔ شلٝب٤َ تًُؼبَ ػِب٠ تُٔبًأذ ٣ٍٓبر أػطب٠ هللا شؼبث٠ُ 

ِْ إّٔتتب اعتتزؾمٛا ٘تتزٖ اٌّض٠تتخ، ٌزفضتت١ً هللا ٌٍشعتتبي ػٍتٝت إٌغتتبء، ثّتتكوببثٍ: "  :فتت١ُٙ ب فضتتٍُٙ ثتتٗ ِتتٓ وتتٛ

..." ٚاٌغضاح، ٚغ١ش رٌه ِٓ ا٤ِٛس، اٌخٍفبء، ٚاٌغ٩ط١ٓ، ٚاٌؾىبَ، ٚا٤ِشاء
م3ر 

. 

 ٣ٌٖٝٔ ٓ٘ثهٕصٜث ًث٥ش٢: ٠ٚجذٚ أْ اعزذ٨ٌُٙ ثب٠٢خ اٌىش٠ّخ ٨ ٠غٍُ ٌُٙ،

َْ َػٍَٝت إٌَِّغتبِء{إٕ ت٫ِصه٫ٍ خوٍٞ هللا شؼث٠ُ:  م1ر تٛ ُِ ا َّٛ َعبُي لَ }اٌشِّ
 

تٌ تُؼٔبَ ت٤ُّثِب٢ ُِٔبًأذ  ػِب٠ ػبهّ ؼٞب

ع ُبب٤ُ ـؽببر ، ٧ٕ ت٣٥ببر ت٣ًٌُٔببر ٫ شببهٍ ػِبب٠ ٓ٘ببغ تُٔببًأذ ٓببٖ ت٧ػٔببثٍ تُّبب٤ثن٣ر، خببَ شصفببهض ػببٖ ٜٓٞبٞب

ّ تُٔطِبن،  ، ٫ٝ ٣ٌٔبٖ إٔ ٣وٙبه خث٣٥بر تُؼٔٞب تٌ ػِٜٔبث أٝ ػهٓٚب ت٩ٗلثم ػ٤ِٜث ٝإنتيشٜث، ٫ٝ شصفهض ػبٖ ؼٞب

ك٤ُِ ٌَُ يؼَ ٣٫ٝر ػ٠ِ ًَ تًٓأذ، كٜىت ؿ٤ً ٓوٙٞن ٖٓ ت٣٥ر 
م4ر

. 

٧ٕ تُبه٤َُ ٣ؽبح إٔ ٣٘بصػ شٔبثّ  ،شل٤ه تُؼّٔٞ، كإٕ ت٫ِصه٫ٍ خٜبث ٫ ٣ّبِْت٣ًٌُٔر ٕ ت٣٥ر ُٞ ِِٔ٘ث ؼه٫ً أ  م2ر
 ٌ ٢ُّتُببهػٟٞ، أٓببث ٛ٘ببث كوببه أٗببصػ ألببٗ ٓببٖ تُببهػٟٞ، ٝخ٤ببثٕ وُببي: إٔ تُببهػٟٞ ٛبب٢ أٗبٚب ٫ ٣ؽبٞب تُٔببًأذ  شبٞب

٫ ٣بهٍ إ٫ ػِب٠  ٓطِوًث، ٫ ػ٠ِ تًُؼثٍ، ٫ٝ ػ٠ِ تُّ٘ثء، ٫ٝ ػ٠ِ تُٙبـثي، ٝتُبه٤َُ ٛ٘بث تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر

ٕ تُبه٤َُ ؿ٤بً ٓ٘بصػ ُصٔبثّ  ،صٜث ػ٠ِ تًُؼثٍ، أٓث تُٙـثي ٝتُّ٘ثء، كِْ ٣َبًِن تُبه٤َُ ػِب٤ْٜش٤ُّٞٓ٘غ  ٝخٜبىت ٣ٌٞب

تُهػٟٞ، ك٬ ٣ٙؿ ت٫ِصه٫ٍ خٚ
م5ر 

. 

ْٕ شٌٕٞ ٤٘ٝر ػ٠ِ ت٤ُصبث٠ٓ، ٝٗبثئًذ كب٢ ٓبثٍ تُٞهبق، ٝٛبىت ٣بهٍ ػِب٠ إ م3ر ٕ تًُٔأذ شِٙؿ خثشلثم تُلوٜثء أ

٧ٜٗث هثنيذ ػ٠ِ إٔ شوّٞ خبآٞي ٛبىٙ ت٣٫ُٞبر، كؽبثٌ إِب٘ثنٛث إ٤ُٜبث، كث٣٥بر  ،٣٫ُِٞثز تُمث٘ر ٬٘ـ٤ر تًُٔأذ

ٓصفووًبث،  ـبـٛٞب تُوبهيذ  ـبـٖٝٓ ٛ٘ث ٣ؽٌٞ إِ٘ثن ت٣٫ُٞثز تُؼثٓبر إ٤ُٜبث، ٓبث نتّ ٓ٘بثٞ تُفٌبْ  ،إًوت ٫ شل٤ه تُؼّٔٞ

هبهيذ تُٔبًأذ ػِب٠ ٓٔثيِبر ت٣٫ُٞبر  ٫ٝ شاظ٤ً ُؼّٔٞ ت٣٫ُٞر أٝ لٙٞ٘بٜث، خؼبه إٔ شصفوبن ػِبر تُفٌبْ، ٝٛب٢
م6ر

. 

ي تُف٤ببثذشّببٔؿ خص٘ظبب٤ْ  ت٩ِبب٢ٓ٬ًٓٝٗببر تُصٕبب٣ًغ   م4ر ً  أٓببٞب ٖ  ،ُِؼٙببً ٝكوببث ئ إٔ تُ٘ٙببٞب ٝٓببٖ تُِٔفبٞب

، ٝشًًبس أٓبً تُص٘ظب٤ْ ُِٔؽصٜبه٣ٖ كب ٣ًٚب ، ُبىت ًبَ ػٙبً ٢تُٕبًػ٤ر تًصلبس خثُصٞؼ٤ٚب ٗفٞب تُفٌبْ خثُؼبهٍ ٝشَفِّ

ِبب٤ثم ت٣٥بر ٣ٜٞببؿ إٔ تٌُب٬ّ ًِبٚب ػبٖ تُٔببًأذ ٕ إإظدببثز نٝيٛبث، خبَ  ٢ٔؼ٘ب٠ تُوٞتٓبر ٫ ٣ِببؾ ـبن تُٔببًأذ كبك

ٍٝؼر لث٘ر، ٝهٞتٓر تٍُٝغ ػ٤ِٜثٔصتُ
م7ر

 . 

يٟ ٢هٞتٓر تًُؼَ ٫ شِؾ نٝي تًُٔأذ خَ شبصْ كب  م5ر ُب٤ُ ٓؼ٘ب٠ هٞتٓبر تًُؼبَ ػِب٠ ت٧ِبًذ، ٝ ،يـبثج تُٕٞب
ٕ ُِٔبًأذ نٝيٛبث، ٝإٔ ٣كلبى يأ٣ٜبث ك٤ٔبث ٣ٜبْ ت٧ِبًذ،  ٣٘دـب٢إٔ ٣ّصده تًُؼَ ٣ِٝـ٠ نٝي تُٔبًأذ، خبَ  إٔ ٣ٌٞب

تب }:هُٞٚب شؼبث٠ُ ٢ّٓباُر إيٜبثع تًُٜب٤غ كب ٢كب تٌُب٣ًْ ًٔث أٔثي تُوًإٓ َّ ُْٕٙ ِِ ْٓ رَتَشاٍِ  ْْ أََساَدا فَِصتب٨  َػت ِ فَتِ

ب َّ سٍ ف٩ََ ُعَٕبَػ َػ١ٍَِْٙ ُٚ رََشب َٚ }
م8ر

 ٢إٔ ٣بصْ كب ٢أٗٚب ٣٘دـبت٩ِب٬ّ كٜىت ت٧ًٓ ت٤ّ٤ًُ ٝٛٞ إيٜثع تُطلبَ ٣ؼِٔ٘بث ، 

 ْ ٣ًن ٓث ٣ٔ٘غ ٣٫ٝر خؼٛ تُّ٘ثء ػ٠ِ خؼٛ تًُؼثٍكِيـثج تُٕٞيٟ ٝتُصًت٢ٜ!، 
م9ر

. 

ٍ هللا شؼبث٠ُ: اٌتذ١ًٌ اٌضتبٟٔ: ت خٜبث هبٞب َعتتبِي ٓبٖ ت٧نُبر تُصب٢ تـصؽٞب ٌٍِشِّ َٚ ؼُْشِٚف  َّ َّٓ ثِتبٌْ ًُ اٌَّتِزٞ َػٍَت١ِْٙ ضْت ِِ  َّٓ ٌَُٙت َٚ {

 ُ هللاَّ َٚ َّٓ َدَسَعخٌ  ٌُ {َػ١ٍَِْٙ َػض٠ٌِض َؽى١ِ
م10ر

. 

                                                                 
ٖ كًغ ت٧ٗٙثي١ تُمٍيؼ٢ تُوًٞد٢ ٘ثـح تُصٙث٤ٗق تٌُع٤ًذ، ًٝثٕ 1ر ً خ ٖ أخ٢ خٌ ٖ أـٔه خ ٞ: ت٩ٓثّ أخٞ ػده هللا ٓفٔه خ م ٛ

ً ػثُٔثً، ٖٓ تُـٞت٤ٖ٘ ك٢ ٓؼث٢ٗ تُفه٣ط، ـّٖ تُص٤٘ٙق، ؼ٤ه ت ً: ٔىيتز تُىٛح: 671ُ٘وَ، ٝشٞك٢ ِ٘ر رإٓثٓث ٛـم ر٣٘ظ
 م..7/584
 . 169/ 5م تُؽثٓغ ٧ـٌثّ تُوًإٓ :2ر
ً: 3ر  . 531/  1م كصؿ تُوه٣
ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩: 4ر  . 172م ٣٘ظ
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 5ر  .71م ٣٘ظ
ً:6ر  .http://www.alukah.net/library/0/18649ـٌْ ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء:  م٣٘ظ
 . 71م ٣٘ظً : ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ : 7ر
 .233م ِٞيذ تُدوًذ: 8ر
 م.  10/5/2018ر شثي٣ك ت٣ٍُثيذ  http://democraticac.de/?p=37314م ٣٘ظً : تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إ٠ُ تًُبثِر : 9ر
 .228م ِٞيذ تُدوًذ: 10ر

http://democraticac.de/?p=37314
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يذ ػِب٠ هثُٞت:  نُس ت٣٥ر ت٣ًٌُٔر إٔ ًُِؼثٍ ػ٠ِ تُّ٘بثء نيؼبر، ٝٛب٢ تُوٞتٓبر، ٝٛبىٙ تُوٞتٓبر ٤ُّبس ٓوٙٞب

تُف٤ثذ تُؼثب٤ِر، خَ شَٕٔ ؼ٤ٔغ ت٧ـٞتٍ ٜٝٓ٘ث هٞتٓر تُهُٝر، ٫ٝٔي إٔ هٞتٓر تُهُٝبر ألطبً ٔباٗثً ٓبٖ هٞتٓبر 

ر تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ش٤ُّٞتُد٤س، ٝػ٤ِٚ كإٗٚ ٫ ٣ؽٌٞ ًُِٔأذ 
م1ر

. 

م ٝتُٞتؼدبثز، ُٝب٤ُ ٛ٘بثى أ ٠ٕٚتبل  اعتزذ٨ٌُٙ ٘تزا: ٕ تُٔبًأذ ًثًُؼبَ كب٢ أ٘بَ تُمِوبر ٝتُصٌب٣ًْ ٝتُفوٞب

م، ٝؼدببس ػ٤ِٜببث ٤ببن٤ُبَ ٘بب٣ًؿ ٣ٔ ٫ٙ، كٌٔببث شعدببس ُِٔبًأذ ـوبٞب ٌ ُٜبث إٔ شصبٞب ٍ تًُؼبَ ػٜ٘ببث خٔ٘ٙببح ٫ ٣ؽبٞب

ػ٤ِٜث ٝتؼدثز، كًِِٔأذ ـوٞم تٍُٝؼ٤ر ػ٠ِ تًُؼَ، ٓعَ ٓث ًُِؼَ
م2ر 

     . 

ًِ اٌْمَُشٜ{:شؼث٠ُ ٚٝتِصهُٞت خوُٞ اٌذ١ًٌ اٌضبٌش: ْٓ أَْ٘ ِِ  ُْ ْٓ لَجٍَِْه إ٨َِّ سَِعب٨  ُِٔٛؽٟ إ١ٌَِِْٙ ِِ ب أَْسَعٍَْٕب  َِ َٚ  {
م3ر

 . 

ّ تُبى٣ٖ إٔ ٖٓ إأٔثيز ت٣٥ر ت٣ًٌُٔر إ٠ُ  هثُٞت: ْٛ ت٣٫ُٞثز ٣٫ٝر ت٧ٗد٤ثء رػ٤ِْٜ ت٬ُٙذ ٝت٬ُّّم كب٢ تُوٞب

ي تُبه٤ٗث ٝت٥لبًذ، ٝٛبىٙ ت٣٫ُٞبر هبه لٙبٜث هللا شؼبث٠ُ كب٢ تًُؼبثٍ نٕٝ تُّ٘بثء،  أيَِ إ٤ُْٜ، ٣ص٫ْٞٛ ك٢ أٓٞب

ٝٛىٙ إٔثيذ ٝتٜفر ػ٠ِ إٔ تًُٔأذ ٫ ش٢ِ تُٕكٕٝ تُؼثٓر 
م4ر

    . 

 ٚرٌه ٣ٌرٟ: ٠ٚجذٚ اْ ٘زا اٌذ١ًٌ ٨ ٠غٍُ ٌُٙ،

ٍ  م1ر ٢ُّإٕ أَ٘ تُّٔاُر ـٞب ٍ ٣٫ٝبر ت٧ٗد٤بثء ٝتًُِبَ ت٩نتي٣برتُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر ٝ شٞب رػ٤ِْٜ ُٝب٤ُ ـٞب

 .ت٬ُّّم
اخ٢ تُفّببٖ ت٧ٔبؼ١ً ًبٓبٖ ت٧بٔبر  تً ٕ ًع٤بًإ م2ر

م5ر
تٌ  ،ٝتُوًٞدب٢، تخبٖ ـبٍّ تُظببث١ًٛٝ  ٕ هبثُٞت خؽٞب ًبٞب

َّٖ ِبس:  إٔٝتُٕٔبٜٞي ػ٘بهْٛ تًُٔأذ ٗد٤بثً،  تء ِٝبثيذ ٝأّ ِٓٞب٠ ٝٛبثؼً ٝآِب٤ر ٝٓب٣ًْ تُّب٤هذ تُ٘د٤بثز ُٛب ـٞب

 .ت٬ُّّمت٬ُٙذ ٝ َّٖ رػ٤ِٜ

تء ِٝبثيذ ٝأّ ِٓٞب٠ ٝٛبثؼً  ٣وٍٞ تخٖ تُفؽً : " ٗوَ ػٖ ت٧ٔؼ١ً إٔ ٖٓ تُّ٘ثء ٖٓ ٗدب٠ء ٝٛبٖ ِبس: ـٞب

ٝآِب٤ر ٝٓب٣ًْ، ٝتُٝبثخٟ ػ٘بهٙ إٔ ٓبٖ ؼبثءٙ تُِٔبي ػبٖ هللا خفٌبْ ٓبٖ أٓبً أٝ ٜٗب٢ أٝ خبإػ٬ّ كٜٞب ٗدب٢، ٝهببه 

ُِٔي ُٜك٫ء خآٞي ٔص٠ ٖٓ وُي ٖٓ ػ٘ه هللا ػبٍ ٝؼبَ، ٝٝهبغ تُصٙب٣ًؿ خث٣٩فبثء ُدؼٝبٜٖ كب٢ ظدس ٓؽ٢ء ت

"ٕ تُوًآ
 .  م6ر 

ٍَ َوُِيإ٠ُ إٔ تخٖ ـٍّٝوٛح  ثء ؼَِٔر ٝخهػس ٖٓ هَث َّ ذ ك٢ِ تُِّ٘ َّٞ ًَٕٞ تُُّ٘دُ َٞثٍ  ْْ وٛح  ،:" ََٞثبِلَر وٛدس إ٠َُِ إجِ َٝ
ثء ٗدٞذ َّ ثَٗس ك٢ِ تُِّ٘ ًَ ُ هه  ٍ خِاََّٗٚ ْٞ هُّق ك٢ِ َوُِي ...  ،َٞثبِلَر إ٠َُِ تُوَ َٞ َوَٛدس َٞثبِلَر إ٠َُِ تُصَّ ٖ ٖٓ َوُِي َٝٝ ْ ُِٔثٗؼ٤ ث ٗؼِ َٓ

ْ َٗثٌع ك٢ِ َوُِي خوٍٞ هللا شََؼث٠َُ  ٕ خَؼٜٝ ر أ٬٘ إ٫َِّ أَ ْٓ لَجٍَِْه إ٨َِّ سِ ـؽَّ ِِ ب أَْسَعٍَْٕب  َِ َٚ  {: ًِ ْٓ أَْ٘ ِِ  ُْ ٟ إ١ٌَِِْٙ َعب٨  ُِٔٛؽ

ً ٫َ ٣٘ثٌػٕٞ ك٤ِِٚ اٌْمَُشٜ{ ََٛىت أَٓ َٝ ثَُر ،،  َِ ذ نٕٝ تًُ َّٞ ّ ك٢ِ تُُّ٘دُ ٬َ ٌَ ث تُْ َٔ إَِّٗ َٝ أَذ  ًَ ْٓ َ ت ْ ٣هع أـه إَٔ هللا شََؼث٠َُ أيِ ُ َٝ 

ثء كالدًٝ َّ ٌَر إ٠َُِ ٗ ٬َبِ َٔ ؼَ أيَِ تُْ َٝ إٓ خِإَ هللا ػٍ  ًْ ٢ ـن ٖٓ هللا شََؼبث٠َُ كدٕبًٝت أّ ... ٝهه َؼثَء تُْوُ ـْ َٞ ٖٛ خِ
ؼَ  َٝ ٍَ ػٍ  َفثم َػٖ هللا شََؼث٠َُ هَث ِْ َفثم خِإ ِْ َساء إِْعتَؾبق إِ َٚ  ِٓ َٚ خ فََضؾىذ فجششٔب٘ب ثِِْعَؾبق  َّ َشأَرٗ لَبئِ ِْ ا َٚ {

ء َػِغ١ت لَبٌُٛ ْٟ ٟ َش١خب إِْ ََ٘زا ٌَش ََ٘زا ثؼٍ َٚ أَٔب َػُغٛص  َٚ ٝ أأٌذ  خ ٠َؼْمُٛة لَبٌَذ ٠َب ٠ٍٚز َّ َٓ ِٓ أَِش هللا َسْؽ ا أَرَؼَْغج١ِ

ثََشَوبرٗ َػ١ٍَُْىُ أً٘ اٌْج١َْذ{ َٚ َّْ  هللا  بَفثم ظب ِْ ؼبَ خثُدٕبثيذ ََُٜبث خِإ َٝ بَفثم َػبٖ هللا ػبٍ  ِْ ٌَر ٧ّ إِ ٬َبِ َٔ كَََٜىت لطثج تُْ
٫ ٣ٌُٖٔ تُْدَصَّرَ إَٔ ٣ٌٕٞ َٛ  ٣َْؼوُٞج، َٝ َٖ ٖٓ أًَٓ هللا  ْْ ََُٜث أَشَْؼَؽد٤ِ ُٜ ْٞ َّْ خوَ ْؼٚب ٓبٖ ظ َٞ َىت تُْمطثج ٖٓ ِٓي ُـ٤ً َٗدِب٢ خِ
ُؼٞٙ ُٞ ب٠  ،تُْ َّ ٣َْ أّ ِػ٤ ًْ ب َٓ ب٬َّرٝٝؼهٗثٙ شََؼث٠َُ هه أيَِ ِؼد٣ًَِْ إ٠َُِ  َّّ بث تُ َٔ ٍَ ََُٜبث  مَػ٤َِِْٜ هَبث َٝ تب أَٔتب ٣مثٞدٜبث  َّ }إَِّٔ

ٝؼبهَٗث أّ  {صو١ب   َسُعٛي َسثه ٤٘ت ٌَه ُغ٩َِب   َٝ ٤ََُْٜبث ...  ِف٤ؿ ٝيِثُر ٖٓ هللا شََؼث٠َُ إِ َ٘  ٢ ـْ َٞ ِف٤َفر خِ َ٘ كََِٜىِٙ ٗدٞذ 
٠ َِ ٬َّرُٓٞ َّّ تُ َٝ ٬َذ  َّٙ ث تُ َٔ ٤ََُْٜبث ٣ٝؽؼِٚب َٗد٤بث  مَػ٤َِِْٜ َُهَٛث ك٢ِ ت٤ُْ ٝأػِٜٔث أَٗٚ ٤ًِنٙ إِ َٝ ٤ََُْٜث خإُوثء  هه أٝـ٠ هللا إِ

٬ِ كََِٜىِٙ ٗدٞذ ٫َ ّٔي ك٤َِٜ  ًْ ِف٤ؿ أَََّٜٗث َُٞ ُْ شٌٖ ٝتظور خ٘دٞذ هللا ػبٍ  ،ثُٓ َ٘  ٍ٤ِ٤ ْٔ ٝخًٝٝيذ تُْؼوَ ٣ْهي١ِ ًَ ِو١ شَ
َّ ك٢ِ ٛثؼّبصٜث كِب٢ َؿث٣َبر تُْؽُ  ث ٣َوغ ك٢ِ َٗلَّٜث أَٝ هَث َٔ تَٛث أَٝ خِ ًَ َُهَٛث ك٢ِ ت٤ُْ خًؤ٣ث ش َٝ ثَْٗس خإُوثبٜث  ٌَ ؼَ ََُٜث ُ َٝ ٕ ُ٘ٞب

ٝؼهَٗث هللا شَؼَ  َٝ ٖ ت٧َْْٗد٤َِثء ٝتًُٔتي تُٜثبػ ...  هه وًً ٓ َٝ  ٍَ ٬َّرث٠َُ هه هَث َّّ ْ تُ ٣َْ  مَػ٤َِِْٜ ًْ َٓ َُِٞيذ ٤ًٜؼٗ وًً  ك٢ِ 

                                                                 
ً: ـٌْ ػَٔ ت1ًُٔر  .71أذ: م ٣٘ظ
ٚ: 2ر ً: تُٔٙهي ٗلّ  .107م ٣٘ظ
 .109م ِٞيذ ٣ِٞق: 3ر
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 4ر  .72م ٣٘ظ
ٞ: ت٤ُٕك أخٞ تُفّٖ ت٧ٔؼ١ً ػ٢ِ خٖ إِٔثػ٤َ ... خٖ أخ٢ ٠ِٞٓ خٖ ػده هللا خٖ ه٤ُ ت٧ٔؼ١ً، يب٤ُ ت٧ٔثػًذ، 5ر م ٛ

َ ٝتُ٘فَ، ُٝه ِ٘ر ر ٍ ٝتُٔفِ ك٤ثز: 324ٝشٞك٢ ِ٘رر ٛـم266٘ثـح تُصٙث٤ٗق ت٤ٓ٬ٌُر ك٢ ت٧٘ٞ تك٢ خثُٞ ً: تُٞ / 20ٛـم ر٣٘ظ
 م .137

ً: كصؿ تُدثي١: 6ر  .447/ 6م ٣٘ظ
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 َّْ ْْ ظ َِصٜ ْٔ َغ ٔٛػ{ :ك٢ِ ُؼ َِ ْٓ ؽٍَّٕب  َّّ ِِ َٚ ٠َّخ آدَ  ُّٔٞ }أٌَُٚئَِه اٌَّز٠ٓ أٔؼُ هللا َػ١ٍَُِْٙ ِٓ إٌَّج١١ِٓ ِٓ ُرسِّ َٞ ُػ ََٛىت ُٛ َٝ
َؼْٜ ٫َ ٣ؽٌٞ شم٤ٙٙ َٓ ْْ ََُٜث  َِصٜ ْٔ  .م2رهثٍ تُوًٞد٢، ٝخٚ م1ر" ٜث ٖٓ ُؼ

ْٓ  ٝهُٞٚ شؼث٠ُ:اٌذ١ًٌ اٌشاثغ:  ت َّّ ِِ  ِْ َشأَرَتب ِْ ا َٚ  ًٌ ِٓ فََشُعت ُْ ٠َُىَٛٔتب َسُعٍَت١ْ ْْ ٌَت ِ ُْ فَتِ ْٓ سَِعبٌُِى ِِ  ِٓ اْعزَْشُِٙذٚا َش١َِٙذ٠ْ َٚ {

ب ا٤ُْْخَشٜ{ َّ َش إِْؽَذاُ٘ ب فَزَُزوِّ َّ ًَّ إِْؽَذاُ٘ ْْ رَِض ََٙذاِء أَ َٓ اٌشُّ ِِ  َْ ْٛ رَْشَض
م3ر
.   

 ٚعٗ ا٨عزشٙبد : 

ب :، ٝػِبَ وُبي خوُٞٚبٝتـبه ثنذ يؼبَٔبٜ ٓوثخَ ش٤ًٖٓأتإٕ هللا ؼؼَ ٜٔثنذ  َّ َش إِْؽتَذاُ٘ ب فَزُتَزوِّ َّ ًَّ إِْؽتَذاُ٘ ْْ رَِضت }أَ

ٝٛبىت كب٢ تُٕبٜثنتز  ، كثًُٔأذ تُٞتـبهذ ػًٜبر ُِّ٘ب٤ثٕ ٝتُٝب٬ٍ كؽؼبَ ٓؼٜبث ألبًٟ شبى٤ًًتً ُٜبث،ا٤ُْْخَشٜ{

ٍ ٔببٜثنشٜث ػِبب٠ تٗلًتن م تُ٘ببثَ، ٝإٕ ػببهّ هدبٞب ٛببث ٓببث وتى إ٫ ك٤ٌببق خٞئ٤لببر يبثِببر تُهُٝببر تُببى١ ك٤بٚب ـوبٞب

ُٝؼق ػوِٜث
م 4ر

 . 

 :ثب٠٢خ اٌىش٠ّخاعزشٙبدُ٘  ٠ّىٓ اٌشد ػٍٝٚ

كوبه ظدبس إٕ ؼؼَ ٜٔثنذ تًُٔأذ ٗٙق ٜٔثنذ تًُؼَ ٫ ٣هٍ ػ٠ِ تٜٗث أٗوٗ ٜٓ٘ث كب٢ ت٩ّٗبث٤ٗر ٝتُّٔبك٤ُٝر، 

 ت٧ٗٙثي١ ل٣ٍٔر خٖ ظثخس تُٙفثخ٢ تُؽ٤َِ ٜٔثنذإٔ 
م5ر 

  ً ٍ تُ٘دب٢ شؼهٍ ٔبٜثنذ يؼِب٤ٖ ٝكوبث  ٌُبٖ،  ُوٞب

ؼبٖ أٜٗبث أهبَ ش، ًٝبىُي ٔبٜثنذ تُٔبًأذ ٗٙبق ٔبٜثنذ تًُؼبَ ٫   ؼٖ أٗٚ أكَٝ ٖٓ أخ٠ خٌبً ٝػٔبًشت ٫ ىٛ

 ٓ٘ٚ ٍُٓ٘ر ٌُٜٝ٘ث ل٤٘ٞٙر تُفثٍ ٝتُٔوثّ
م 6ر

. 

َط اٌَْغب١ٍَِِّ٘خِ ا٤ٌَُْٚٝ ]:شؼث٠ُ هللا هٍٞ اٌذ١ًٌ اٌخبِظ: َٓ رَجَشُّ ْع ٨َ رَجَشَّ َٚ  َّٓ َْ فِٟ ث١ُُٛرُِى لَْش َٚ] 
م7ر

  . 

، ٝتُٞئببثبق تُّبب٤ثن٣ر ٣ٞؼببح ٜببثإٕ هللا شؼببث٠ُ أٓببً تُٔببًأذ خببثُوًتي كبب٢ خ٤ص ٚعتتٗ ا٨عتتزذ٨ي ثب٠٢تتخ اٌىش٠ّتتخ:

ٍ تخبٖ ًع٤بً َّٓ ]:رؼتبٌٝ ٗلٌٛت ديَّ  لًٝؼٜث ٝتلص٬ٜٞث خثًُؼثٍ، خوٞب َْ فِتٟ ث١ُُتٛرُِى لَتْش شٌٖ كب٬ [َٚ " أ١ تُبٍٖٓ خ٤ٞب

شمًؼٖ ُـ٤ً ـثؼر"
م8ر

.     

 : ٝوُي ٦ُش٢ ك٢ ٓ٘غ تًُٔأذ إٔ شؼَٔ لثيغ خ٤صٜث ٫ ٣ِّْ ُْٜ اٌىش٠ّخ٠جذٚ اْ اعزذ٨ٌُٙ ثب٠٢خ ٚ

ثَء خِْ٘بسِ  زكوبه يٝخاػٔبثٍ تُٕبثهر، ٤ثٜٓبث ُٔبًأذ لبثيغ خ٤صٜبث، ٝهػٔبَ تٌ تػ٠ِ ؼٞظدس خه٤َُ ٘ف٤ؿ  م1ر َٔ ب ِْ أَ
 ًٌٍْ أخ٢ خَ

م 9ر
ٍُتٍٛن، ٨ٚ ري٢ٜ هللا ػٜ٘ٔثم أٜٗبث هثُبس ّْ َِ تبٍي، ٨ٚ  َِ ث١َْتُش ِٚتب ٌتٗ فتٟ ا٤سِ ِتٓ  َعِٕتٟ اٌضُّ َّٚ :} رََض

وُ  َٚ  ... ُٓ أَْػِغتت َٚ أَْختتشُِص غشثتخ،  َٚ تتبَء،  َّ أَْعتزَمِٟ اٌْ َٚ َغ١ْتتَش فََشِعتتِٗ، فَُىْٕتُذ: أَْػٍِتتُ، فََشَعتتُٗ،  َٚ ٍء غ١تتش َٔبِضتؼٍ  ْٟ ْٕتتُذ َشت

ث١َْشِ اٌزٟ أَلْطَؼَ  ٜ ِٓ أَْسِِ اٌضُّ َٛ ًُ إٌَّ مُ ِ أَْٔ ْٟ فَْشَعخٍ  ُٗ سعٛي هللاَّ
ِّٕٟ ػٍٝ صٍُُضَ ِِ  َٟ ِ٘ َٚ ػٍٝ َسأِْعٟ، 

م10ر
}

م11ر
 . 

 ،خٌبَ تُٔوبث٤٣ُ ريٜب٢ هللا ػٜ٘ٔبثم أػٔبثٍ ٔبثهر تُٙبه٣ن كٜىٙ ت٧ػٔثٍ تُص٢ وًًشٜبث أِبٔثء خ٘بس أخب٢ خٌبً 

ً  كٌثٗس شوطغ ّٓبثكر ٓصًتز ػِب٠ هبه٤ٜٓث وٛثخبثً ٝإ٣ثخبث  ،ُِؼٔبَ ك٤ٜبث ـصب٠ شٙبَ إُب٠ أيٚ ٌٝؼٜبث ػٕبً ٤ًِٞب

ػ٠ِ ؼٞتٌ ػَٔ تًُٔأذ لثيغ خ٤صٜث ـثُٜث ًفثٍ تًُؼَ ٣ً٘ؿ ٝك٢ ٛىت ن٤َُ
م12ر

    . 

                                                                 
َ: 1ر  .12/ 5م تُلَٙ ك٢ تَُِٔ ٝت٧ٛٞتء ٝتُ٘ف
ٕ: 2ر ٖ رتُؽثٓغ ٧ـٌثّ تُوًآ ـ٠ إ٠ُ ِثبً تُ٘د٤٤ ـ٠ إ٤ُٜث خٞتِطر تُِٔي ًٔث ٝأ ٕ هللا شؼث٠ُ ٝأ ْ ٗد٤ر، ٫ ٣ًٓ ٕ م هثٍ : " ٝتُٙف٤ؿ أ
 م.83/ 4
 .282م ِٞيذ تُدوًذ: 3ر
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 4ر  .72م ٣٘ظ
ٚ ْخٖ ظؼِدر ت٧ٗٙثي١ ، ٜٔه خهًيت، ٝٓث خؼهٛث ٖٓ تُٕٔثٛه ًِٜث، ًٝثٗس يت٣ر 5ر ٖ تُلثً ٖ ظثخس ْخ َ ل٣ٍٔر خ ٞ: تُٙفثخ٢ تُؽ٤ِ م ٛ

ّ تُلصؿ، ٜٝٔه ٓغ ػ٢ِ  ْٞ تُؽَٔ ٝ٘ل٤ٖ، ُْٝ ٣وثشَ ك٤ٜٔث، كِٔث هصَ ػٔثي ْخٖ ٣ثًِ خٙل٤ٖ، هثٍ ل٣ٍٔر:  خ٢٘ لطٔر خ٤هٙ ٣َ

 ِ ٍُِٞ هللاَّ ٍ:" شوصَ ػٔثًيت تُلةر تُدثؿ٤ر" ظْ َِ ٤ِلٚ، ٝهثشَ ـص٠ هصَ ك٢ ٘ل٤ٖ ِ٘ر ر ِٔؼس َي ً: أِه ٣37وٞ ٛـم ر٣٘ظ
 م.  1446، خًهْ ر2/170تُـثخر:

 .   http://democraticac.de/?p=37314م ٣٘ظً : تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إ٠ُ تًُبثِر : 6ر
 .33م ِٞيذ ت٧ـٍتج: 7ر
ْ: 8ر  .483/  3م شل٤ًّ تُوًإٓ تُؼظ٤
م ٢ٛ: أِٔثء خ٘س أخ٢ خًٌ تُٙه٣ن خٖ أخ٢ هفثكر ، أِِٔس خؼه إ٬ِّ ِدؼر ػًٕ إّٗثٗثً خٌٔر، ٝشٍٝؼٜث تٍُخ٤ً خٖ تُؼٞتّ، 9ر

ً: ت٫ِص٤ؼثج ك٢ ٓؼًكر ت٧٘فثج: 73كُٞهز ُٚ ػده هللا ٝػًٝذ ، ٝشٞكس خٌٔر ِ٘ر ر ٛـم  ًٝثٗس هه وٛح خًٙٛث ر ٣٘ظ
 م .4/1781
تـه 10ر ُك : ظ٬ظر أ٤َٓثٍ ٢ِٔ خىُي ٧َٕ ٘ثـدٚ إِوت ٠ٕٓ هؼه ٝتِصًتؾ، ٝتُلًتِك كثي٢ِ ٓؼًج، ٣ٝؼثنٍ تُلًِك تُٞ َِ ًْ م تُلَ

ٓصًتز ر ٣٘ظً : ُّثٕ  م.3381/ 5تُؼًج :  لّٔر ٤ًِٞ
م ٝألًؼٚ ِّْٓ ك٢ 4926، يهْ تُفه٣ط ر 5/2002م ألًؼٚ تُدمثي١ ك٢ ٘ف٤فٚ : ًصثج : تٌُ٘ثؾ ، خثج : تُـ٤ًذ  : 11ر

 م.2182، يهْ تُفه٣طر 1716/  4٘ف٤فٚ : ًصثج : ت٬ُّّ ، خثج: ؼٞتٌ إينتف تًُٔأذ  ت٧ؼ٘د٤ر إوت أػ٤س ك٢ تُط٣ًن : 
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 12ر  .85م ٣٘ظ

http://democraticac.de/?p=37314
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٢ٛٝ لث٘ر خٜٖ ٫ٝ شصؽثٌٝ إ٠ُ ؿ٤بًٖٛ ٓبٖ تُّ٘بثء خبه٤َُ ت٣٥بر    ت٣٥ر ت٣ًٌُٔر ٍُٗس ك٢ ّٗثء تُ٘د٢ م2ر

َٓ إٌَِّغتبءِ ]:تُّثخور هُٞٚ شؼث٠ُ  ت ِِ َّٓ َوبََؽتٍذ  ِّٟ ٌَْغتزُ  [٠َب َِٔغبَء إٌَّجِ
م1ر

ّ  ت٣ًٌُٔبر ، ٝػِب٠ كبًٚ ـٔبَ ت٣٥بر خؼٔٞب

ٌُٝبٖ ٜبٖٔ تُفٕبٔر ٝت٥نتج  ،ُلظٜث ٫ خمٖٙٞ ِددٜث كاٜٗث شبهٍ ػِب٠ ٔبًػ٤ر تُمبًٝغ ُِٔبًأذ ٓبٖ خ٤صٜبث

 ت٤ٓ٬ِ٩ر
م2ر

   . 

 صب١ٔب : اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ:

 اٌذ١ًٌ ا٤ٚي: 

ذَ   ًَ ب ٌْ ْٖ أَخِب٢ خَ   َػ
م3ر

  ِ ٍِ هللاَّ ٞب ُِ ْٖ َي ب ِٓ ْؼصَُٜث  ِٔ ب َِ برٍ  َٔ ِِ ٌَ ُ خِ ٍَ َُوَبْه َٗلََؼِ٘ب٢ هللاَّ ْٕ أََُْفبَن  هَبث بث ًِبْهُز أَ َٓ َِ خَْؼبَه  ب َٔ َّ تَُْؽ أ٣ََّبث

 ْْ َؼُٜب َٓ  ََ َِ كَاُهَثشِبب بب َٔ بَفثجِ تَُْؽ ْ٘ َ ٍَ  ،خِا ِ  :هَببث ٍَ هللاَّ بٞب ُِ َِبَؾ َي ببث خَ َّٔ َُ  ْْ ت َػَِب٤ِْٜ بٞب ٌُ َِّ َٓ ََ هَببْه  ََ كَبثيِ َّٕ أَْٛبب ٟ أَ ًَ بب ّْ  ،خِْ٘ببَس ًِ

 ٍَ َشأَح  :}هَث ِْ ُْ ا َشُ٘ ِْ ا أَ ْٛ ٌَّ َٚ  ٌَ ْٛ ْٓ ٠ُفٍَِْؼ لَ ٌَ} 
م4ر

   . 

ٕ : إوبثُٞتك، تُٔبًأذ تُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر ش٢ُّٞتُلوٜثء ػ٠ِ ـًٓر ؼٜٔٞي ٣ُّٝؼهُّ ٛىت تُفه٣ط ػٔهذ ٓث تِصهٍ خٚ 

ّ  تُفه٣ط ت٣ًُٕق ؼثءز خ٤ٙـر ٬ً ٖٓ ُلظ٢ رهّٞم ٝ رتًٓأذم ك٢ ًٌٗذ ك٢ ٤ِثم تُ٘لب٢ رُبٖم كبصؼْ ًبَ هٞب

ُٝٞ ًثٗٞت ؼٔثػر ت٤ُِّٖٔٔ، ًَٝ تٓبًأذ ُٝٞب ُبْ شٌبٖ خ٘بس ًّبًٟ ًٝثٗبس تٓبًأذ ّٓبِٔر، كبهٍ تُفبه٣ط ػِب٠ 

تٌ  ٢ُّؼؼبَ ٓبٖ أِبدثج ػبهّ تُلب٬ؾ  ر تُٔبًأذ ٔب٤ةثً ٓبٖ ت٧ـٌبثّ تُؼثٓبر، ٧ٕ تُ٘دب٢ ش٤ُّٞبػهّ ؼٞب تُٔبًأذ  شٞب
تع ت٣٫ُٞبر، ٝتٕ ًبثٕ تُفبه٣ط ؼبثء كب٢ ٓٞهبق لبثٖ كبإٕ  ٣٫ُِٞثز تُؼثٓر، ٝتُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ٗٞع ٓبٖ أٗٞب

تُؼدًذ خؼّٔٞ تُِلظ ٫ خمٖٙٞ تُّدح 
م5ر

. 

ًث٢ٗ ٍ تُٕبٞب ٣وٞب
م6ر

زٙتتب، ٤ْ ر١ٌّٛ:" ف١تتٗ د١ٌتتً ػٍتٝت أْ اٌّتتشأح ١ٌغتتذ ِتتٓ أ٘تتً ا٠٨ٌٛتتبد، ٨ٚ ٠ؾتتً ٌمِٛٙتتب 

 اٌف٩ػ ٚاعت"رغٕت ا٤ِش اٌّٛعت ٌؼذَ 
م7ر

    . 

تٍ ػِبب٠ ٓ٘ببغ تُٔببًتءذ ٓببٖ  ٘تتزا اٌؾتتذ٠ش،ضتتّْٛ ٚأٚد أْ أدسط ِ تٙ ٫ ٣ببهٍ كبب٢ ًببَ ت٧ـبٞب ٧٢ُّٕ كفبٞب  شبٞب

 تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر، ٣ٌٖٝٔ ت٫ِصه٫ٍ ػ٠ِ وُي خٔث ٣اش٢:

يتٕ خ٘بس ًّبًٟ م أر ّ ٝت٩ٞب٬م، خبَ ٛٞب ٓو٤به ٝٓمٙبٗ خ٣٫ٞبر ٗٞب تُفه٣ط ت٣ًُٕق ٫ ٣ل٤به تُؼٔٞب
م8ر

 ٕ٧ ،

ٝأ٘بًز ػِب٠ ٓفثيخبر ت٩ِب٬ّ هلَ كب٢ شبٕ أٛىٙ تُٔبًأذ ُبْ شبصٌٖٔ ٓبٖ إِبؼثن هٜٞٓبث ٧ٜٗبث تِبصٌدًز ػِب٠ 

 ٍ ٍ تًُِٞب ُٝبْ ٣لِبؿ  ت٤ُِّٖٔٔ، كا٘دفس ِدح شؼثِصْٜ ًٔث ٣لْٜ ٖٓ ِدح ٝيٝن تُفبه٣ط، ٝهبه ٘بهم هٞب

   .تُوّٞ، ٝتٍٜٗٓٞت، ِٝوطس ت٫ٓدًتٞٞي٣ر

تينذ كبب٢ تُفبه٣طإ م جر ُّٕبب٣ًقت ٕ ًِٔبر رأٓببًْٛم تُبٞب ٝٔبٍٔٞ، ٝت٧ٓببً تُببى١ ٣ؼببْ ٣ٕٝببَٔ  ، ٘بب٤ـر ػٔبٞب

، ك٤ٌٕٞ تُٔ٘غ ٓوًٙٞيت ػ٠ِ ت٩ٓثٓر تُؼظ٠ٔتُم٬كرؼ٤َٔغ ٔكٕٝ تُهُٝر ٛٞ 
م9ر

. 

٢ت٤ُٕك تُـٍت٣ُوٍٞ  
م10ر

ً  تُٜٔٞٞع، ٓغ أٗٚب ٘بف٤ؿ ِب٘هتً  ٢تُفه٣ط تًُٟٔٝ ك ٢وه شآِس كُ ": ، ٌُٝبٖ ٝٓص٘بث

 ٕٓببكٓرًثٗبس شفٌٜٔبث ٤ٌِٓبر ّٓبصدهذ  ٢تُلبصؿ ت٩ِب٬ٓ ٓبث ٓؼ٘بثٙع ػ٘بهٓث ًثٗبس كبثيَ شصٜبثٟٝ شفبس ٓطبثيم

                                                                 
 .32م ِٞيذ ت٧ـٍتج: 1ر
 .  173م ٣٘ظً : ٖٓ كوٚ تُهُٝر ك٢ ت٬ِ٩ّ : 2ر

ََِهذ خٖ ػًٔٝ تُعول٢، شه٠ُ إ٠ُ تُ٘د٢ 3ر ًَ خدًٌذ ٖٓ ـٖٙ تُطثبق، كِىت ٢ً٘ أخث خًٌذ، ًثٕ ٖٓٔ م ٛٞ : ُٗل٤َْغ خٖ تُفثيض خٖ 
َ ٓغ ٝتـه ٖٓ تُل٣ًو٤ٖ، شٞك٢ ك٢ ل٬كر ٓؼث٣ٝر ّ تُؽَٔ، ُْٝ ٣وثش ٞ٣ ٍ ٛـم ٠ِ٘ٝ ػ٤ِٚ 52خٖ أخ٢ ِل٤ثٕ خثُدًٙذ، ِ٘ر ر تػصٍ

، خًهْ 4/530ر٣٘ظً : ت٫ِص٤ؼثج ك٢ ٓؼًكر ت٧٘فثج: أخٞ خًٌذ ت٢ِِٔ٧ تُٙفثخ٢، ًٝثٕ هه آل٠ خ٤ٜ٘ٔث يٍِٞ هللا 
 م.2660ر
ٚ: ًصثج: تُٔـث١ٌ، خثج: ًثشح تُ٘د٢ 4ر ً:  م ألًؼٚ تُدمثي١ ك٢ ٘ف٤ف  . م4425، يهْ تُفه٣ط ر 6/8إ٠ُ ًًّٟ ٝه٤ٙ
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 5ر  .74م ٣٘ظ
ٖ ػده هللا تًُٕٞث٢ٗ، تُم٢ٗ٫ٞ تُٙ٘ؼث٢ٗ، ٤ً٘صٚ 6ر ٖ ػ٢ِ خ ٖ ٬٘ؾ خ ٖ ٓفٔه خ ٖ تخ ٖ تُفّ ٖ ػده هللا خ ٖ ٓفٔه خ ٖ ػ٢ِ خ مٓفٔه خ

ً: ٓؼؽْ  1250ٛـم ، ٕٝٗا خٙ٘ؼثء، ٢ُٝٝ تُوٝثء، ٝشٞك٢ خٜث ٝنكٖ خم٣ٍٔر ِ٘ر ر1173أخٞ ػده هللا ُٝه ِ٘ر ر ٛـم ر ٣٘ظ
ٖ: ت  م. 53/ 11ُٔكُل٤
 .  168/  9م ٤َٗ ت٧ٝٞثي : 7ر
ُِِٔي كٌِٔٞٛث  ِثِثٕ ، ٝأٜٗث خ٘س ٣ًْٓ خ٘س ه٤ًٙ، ُْ ٣ؽه ت٣٩ًت٤ٕٗٞ أـهتً ٖٓ أًِذ تُّؼ٤هذ ، ٝشِوح م ٢ٛ: خٞيتٕ نلس8ر

أٜٗث ٤ً٘ز  :تُطدًٟ هثشَ أين٤ًٔ. ٝك٢ لًّٝ ك٤ًٌٝ ٌِر ِثِث٤ٗثً، ٝـٌٔس تُ٘ثَ ٖٓ ٝيتء ـؽثج، ٝأًٓز خوصًَٝثٗس ٓ
  .م٤ٌ٣ٝد٤ه٣ث تُِٔٞٞػر تُفًذُلّلًق هثشَ ًٜٔ خًتٌ ٝههُصٜث ٌٝتيشٜث، ٝٓهذ ٌِٜٓث ِ٘ر ٝ تيخؼر أًٜٔ ر٣٘ظً :  ًٜٔخًتٌ ًٓشدر

ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩  م9ر  . 172: ٣٘ظ
ٞ: ٓفٔه تُـٍت٢ُ ُٝه10ر ، ٣ؼه أـه نػثذ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩  ك٢ تُؼًٙ تُفه٣ط، ُػًف ػ٘ٚ شؽه٣هٙ  ٛـ 1335 ِ٘رك٢ ًٓٙ  م ٛ

ً:  تُدو٤غ ، ٝنكٖ خٔودًذت٣ًُثٚ ك٢ ٛـم1416ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩  ًٝٞٗٚ ٖٓ "تُٔ٘ث٤ٖٝٛ ُِصٕهن ٝتُـِٞ شٞك٢ ِ٘ر ر ر٣٘ظ
 .م ٤ٌ٣ٝد٤ه٣ث تُِٔٞٞػر تُفًذ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1335_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 ً ً  تُه٣ٖ ٝظ٢٘! ٝت٧ًِذ تُٔثٌُر ٫ شؼًف ٔٞيٟ ٫ٝ شفصًّ يأ٣ث ء، ٓمثُلبث ، ٝتُؼ٬هبثز خب٤ٖ أكًتنٛبث خثُـبر تُّٞب

، ٝتُٕبؼح لبثٗغ ٓ٘وبثن ٢هه ٣وصَ تًُؼَ أخثٙ ٝإلٞشٚ ك ْ تُلثيِب٤ر ٝألبىز ، ِبد٤َ ٓريخٚب ٝهبه تٍٜٗٓبس تُؽ٤ٞب

٠ُ ت٧ٓببً هثبببه ػّببًٌ ، ٝخببَوِّٗٓببثـر تُهُٝببر شببص ٣ٞهببق ِبب٤َ تُٜببٍتبْ، ٌُٝببٖ تُٞظ٤٘ببر ت٤ُّثِبب٤ر  ١إٔ ٣صبٞب

 ً ً  ١ُلصثذ ٫ شهي ؼؼِس ت٧ٓر ٝتُهُٝر ٤ًٓتظث ً ٤ٔةث تُصؼ٤ِبن  ٢كب…  خبإ تُهُٝبر ًِٜبث إُب٠ وٛبثج ، كٌثٕ وُي إ٣ىتٗث

ً  تُف٤ٌْ  ٢ػ٠ِ ٛىت ًِٚ هثٍ تُ٘د "٨ُٜٝثع ًِٜث ًِٔصٚ تُٙثنهر، كٌثٗس ٝ٘لث
م1ر

. 

خاؿدًذ تُٔؼًًر ٝش٘ثٌع  ت٦ُٟٔر ُٕٔفٞٗت ؼٞتء٧تُفه٣ط هه ه٤َ ٣ّٞ ٓؼًًر تُؽَٔ ٝك٢ ٛىٙ ت م زر

َشأَح  {: تُِّطر ؼثء ٝيٝن ـه٣ط ِْ ُْ ا َشُ٘ ِْ ا أَ ْٛ ٌَّ َٚ  ٌَ ْٛ ْٓ ٠ُفٍَِْؼ لَ ٌَ {،  ً  تُفه٣ط تخٖ أخ٢ خًٌذ ًثٕ ١خإ يتٝ ػِٔث

 .!! هدَ إٔ ٣ٍٜٓٞتري٢ٜ هللا ػٜ٘ثم  ػثبٕرأّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ  ٖٓ ٓك٣ه١ أ٘فثج تُؽَٔ

كوه ألًغ تخٖ أخ٢ ٤ٔدر 
م2ر 

ٓث ٓ٘ؼي إٔ شوثشَ ٓغ أَٛ تُدًٙذ ٣ّٞ تُؽَٔع  ػٖ أخ٢ خًٌذ أٗٚ ه٤َ ُٚ:" 

، كٌإ أخث خًٌذ }٠خشط لَٛ ٍ٘ىٝ ٨ ٠فٍؾْٛ لبئذُ٘ اِشأح فٟ اٌغٕخ{٣وٍٞ:  كوثٍ: ِٔؼس يٍِٞ هللا 

ؼ٤ٓ أ٤ًٓ ٔثي إ٠ُ ٛىت تُفه٣ط كثٓص٘غ ٖٓ تُوصثٍ ٓؼْٜ، ظْ تِصٙٞج يأ٣ٚ وُي ك٢ تُصًى ُٔث يأٟ ؿِدر أ

تُفه٣ط  ، ُٝؽِٔر ٛىٙ ت٫ػصدثيتز ٝئًٝف تُلص٘ر تُص٢ ٝين ك٢ ٤ِثهٜثتُٔك٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ خٖ أخ٢ ٞثُح 

 .أًعً ٓ٘ٚ ٗٗ ًٔػ٣٢ٌٖٔ تُوٍٞ خاٜٗث شٜٔه تُّد٤َ إ٠ُ كْٜ ٛىت تُفه٣ط ػ٠ِ أِثَ أٗٚ ش٤ٙ٘ٗ ٤ِث٢ِ 
ٖٝٓ أٝ٘ثف ٛىٙ  إلدثي٣ر شٙق ٞثبلر شٍّٜ٘ ٝشمًّ ٓؼًًر ٓث،ٜث ن٫ُر ٝخ٤ثٕ ػ٠ِ أٗك٤ٜث ٝتًُٝت٣ر 

إ٫ أٗٚ هه ، ٝتُفه٣ط ِْٝ تُطثبلر خثٌُِٜر ٝػهّ تُل٬ؾ ك٢ تُٔؼًًر ذ ٖٓ أَٛ تُؽ٘ر،أًٓتتُطثبلر إٔ هثبهٛث 

ق ٓٔث ٣لْٜ ٓ٘ٚ إٔ ٤ِثم تُفه٣ط ًثٕ ٓصٞؼٜث ٝ٘ق تُو٤ثنذ ُْٝ ٣ِّدٜث وُي تُٞ٘ أٜل٠ ػ٠ِ هثبهشٜث

 .تًُٔأذ ُِؽ٤ٓ تٍُّٜٔ٘ !! ٤ُُٝ إنتٗر ُو٤ثنذ، ٘ٞج ش٣ٞٙح تُؽ٤ٓ تُٔ٘صًٙ ٝهًخٚ ٖٓ تُفن

هدَ تُٔؼًًر ـص٠ شًتؼغ ٗلّٜث ّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ ػثبٕر ري٢ٜ هللا ػٜ٘ثم ٧تُفه٣ط ُْ ٣ىًً ٛىت  م ضر

ًٔث شْ وُي ُدؼٛ تُٙفثخر ـ٤ٖ وًًٝت خؼه ٕٗٞج  ٢ٛٝ ٖٓ كوٜثء تُٙفثخر، ػٖ ٓمثُلر تًٍُِٞ 

ٝهه تِصؽثخٞت ُىُي  أ٤ًٓ تُٔك٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ خٖ أخ٢ ٞثُح تُٔؼًًر خٖ٘ٙٞ ش٤ًٕ إ٠ُ ػهّ ٘فر هصثٍ 

 .تُصى٤ًً

ُٔث  خؼهّ ٣٫ٝر تًُٔأذ خٞيٝن ـه٣ط ػٖ يٍِٞ هللا  ػُِْٞ  تُٔك٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ خٖ أخ٢ ٞثُح إٕ أ٤ًٓ   م غر

٢ٌُ أّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ ػثبٕر ري٢ٜ هللا ػٜ٘ثم شٞت٠ٗ ُفظر ٝتـهذ ػٖ ت٫ِصه٫ٍ ٝت٫ـصؽثغ خٚ ػ٠ِ 

   .ك٢ أُٓ تُفثؼر إ٠ُ ٗٗ ٣لي ت٫ٔصدثى ٣ٝفلظ تُهٓثءتُم٤ِلر ٝهه ًثٕ  ،شًؼغ ٖٓ ـ٤ط أشس

ً ٤ُُٝ إٕٗثب٤ لدثي١إ ٧ٗٚػ٠ِ ػٔٞٓٚ ٝإ٬ٞهٚ،  ىت تُفه٣طٛ ٫ ٣ٌٖٔ ـَٔ ٚأٗ ِب عجك ٠زضؼِٓ خ٩ي  ، ث

 كوه ًثٕ ٤ِثم تُفه٣ط خؼه ًٓتِِر تًٍُِٞ ثُلؼَ ت٤ُّث٢ِ،صٚ خُصثي٣م٢ ٝػ٬هتٙ تٝوُي خثُ٘ظً إ٠ُ ٓفصٞ

 ًٝثٕ ًًّٟ ٜٖٔ أُٝةي تُِٔٞى تُى٣ٖ ًثشدْٜ تُ٘د٢ ،ه٤ثنتز تُؼثُْ خثُهػٞذ تُؽه٣هذ ،  ِٚ٘ٝ كِٔث
ٍَّٔه كهػث ػ٤ِٚ يٍِٞ هللا  ًصثج تُ٘د٢ ٝهًأٙ ٍٓهٚ، ٝخؼه كصًذ ٖٓ تٍُٓثٕ ش٘ثهِس ، ٞت ًَ ٍٓٔمإٔ ٣

خإ ًًّٟ هه ٓثز كٌِٔٞت تخ٘صٚ خٞيتٕ  ت٧لدثي إ٠ُ ّٓثٓغ يٍِٞ هللا
م3ر

ا : كوثٍ  ، ْٛ ٌَّ َٚ  ٌَ ْٛ ْٓ ٠ُفٍَِْؼ لَ ٌَ {

َشأَح  { ِْ ُْ ا َشُ٘ ِْ   .أَ
َٓ فتتتٟ :}لتتتذ هببثٍ ػثبٕببر ريٜببب٢ هللا ػٜ٘ببثم إٔ تُ٘دببب٢  تُّببب٤هذ أّ تُٔببك٤ٖ٘ٓ ٟيٝ اٌتتذ١ًٌ اٌضتتتبٟٔ: ْْ رَْختتُشْع َْ أَ أُِر

} َّٓ َؽبَعزُِى
 .  م4ر

ٝؼٚ ت٫ِصه٫ٍ خثُفه٣ط ت٣ًُٕق: أٗٚ ٣ؽٌٞ ُِّ٘ثء إٔ ٣مًؼٖ ٌَُ ٓث أخب٤ؿ ُٜبٖ تُمبًٝغ، ٓبٖ ٣ٌبثيذ ت٥خبثء 

ٌ ُٜبث تُمبًٝغ إ٫َّ خباوٕ  ٝت٧ٜٓثز ٝو١ٝ تُٔفثيّ، ٝؿ٤ً وُي ٓٔث شُٔ خٚ تُفثؼر، أٓبث ٓبث ػبه وُبي كب٬ ٣ؽٞب

٤ُٜٝث 
م5ر

  . 

                                                                 
ْ: 1ر  .192م تُّ٘ر تُ٘د٣ٞر خ٤ٖ نػثذ تُلص٘ر ٝأنػ٤ثء تُؼِ
ٞ: ػده هللا خٖ ٓفٔه خٖ تُوث٢ٜ أخ٢ ٤ٔدر تٌُٞك٢، ٝتُِٔوح خـ "٤ِه ت2ُر أَٛ تُّ٘ر  فلثئ"، أـه ػِٔثء ٝيٝتذ تُفه٣ط ػ٘همٛ

ٖ أهًتٕٝتُؽٔثػر ٖ ـ٘دَ ، ًٝثٕ ٓ ً :  235شٞك٢ ِ٘ر ر  ٛـم159، ُٝه ِ٘ررأـٔه خ : ٤ٌ٣ٝد٤ه٣ث، تُِٔٞٞػر تُفًذٛـم خثٌُٞكر ر ٣٘ظ
https://ar.wikipedia.org/wiki :م .10/5/2018م رشثي٣ك ت٣ٍُثيذ 

ت أ3ًٓر رشثي٣ك ت٣ٍُثيذ:  http://www.ahewar.org/debat/showْٛ تًٓأذ... ٝإٌٔث٤ُر تُلْٜ : م ٣٘ظً : ُٖ ٣لِؿ هّٞ ُٝٞ
 م. 11/5/2018

{: 4ر ْْ ٌُ َُ َٕ ْٕ ٣ُْكَو ٚ: ًصثج: تُصل٤ًّ، خثج : هُٞٚ شؼث٠ُ:}٫ شَْهُلُِٞت خ٤َُُٞز تُ٘د٢ إ٫ أَ ، يهْ 1/67م ألًؼٚ تُدمثي١ ك٢ ٘ف٤ف
 م.146تُفه٣ط ر

 . 218/  20م ٣٘ظً : ػٔهذ تُوثي١ : 5ر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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٣َْهذَ  اٌضبٌش: اٌذ١ًٌ ًَ  يٟٝ تخٞ خُ
م1ر

ِْ فتٟ هبثٍ  ػٖ أخ٤ٚب إٔ تُ٘دب٢   اصَْٕتب َٚ اِؽتٌذ فتٟ اٌَْغَّٕتخِ،  َٚ :}اٌْمَُضتبحُ ص٩ََصَتخٌ: 

ُِ فَ  ًٌ َػتتَشَف اٌَْؾتكَّ فََغتتبَس فتٟ اٌُْؾْىتت َسُعت َٚ ًٌ َػتتَشَف اٌَْؾتكَّ فَمََضتٝت ثِتِٗ،  تب اٌتتزٞ فتٟ اٌَْغَّٕتتخِ فََشُعت َِّ َ َٛ فتتٟ إٌَّتبسِ، فَب ُٙت

َٛ فٟ إٌَّبسِ{ ًٍ فَُٙ ًٌ لََضٝ ٌٍَِّٕبطِ ػٍٝ َعْٙ َسُع َٚ إٌَّبسِ، 
م2ر

 .   

ٔصًٞ ػ٠ِ ًٕٞ تُوث٢ٜ يؼب٬ً، ك٤بهٍ تُفبه٣ط خٔلٜٞٓٚب تُٔمبثُق ػبهّ تتُفه٣ط ت٣ًُٕق  إٕ :ٚٚعٗ اٌذ٨ٌخ

 ٝتُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ُوٝثءٞئ٤لر تُ ر تًُٔأذ٬٘ـ٤
م3ر

   . 

 

 ٠ّٚىٓ ِٕبلشخ ٘زا ا٨عزذ٨ي ٚوب٢رٟ:

إٕ ٓلّٜٞ تُٔمثُلر ٤ُُ ن٬٤ًُ ٓصلوًث ػ٤ِٚ ػ٘ه ؼ٤ٔغ تُؼِٔبثء، كب٬ ٣ّبصهٍ خٚب ُٔبىٛح ػِب٠ ٓبىٛح، لث٘بر  م1ر

فٕٞ تُؼٔببَ خببثُٔلّٜٞ تُٔمببثُق،  :" رخصتتت١ص تُف٘ل٤ببـر كٌٔببث ٛبٞب تُٕٔببٜٞي ػ٘ببه ٝإٔ تُٔمببثُل٤ٖ ٫ ٣ٙببفِّ

ب ػذاٖ فٟ خطبثبد اٌشبسع" َّّ  اٌشٟء ثبٌزِّوش ٨ ٠ذي ػٍٝ ٔفٟ اٌؾىُ ػ
م4ر

 . 

٘زا اٌمٛي اٌزٞ ٨ ٠غٛص غ١تشٖ، ٚرّتبَ رٌته فتٟ لتٛي أصتؾبثٕب اٌظتب٘ش١٠ٓ: إْ  "ٍ تخٖ ـٍّ تُظث٣ٝ:١ًٛوٞ

ب فٟ غ١ش٘ب  ّ  "وً خطبة ٚوً لض١خ، فِّٔب رؼط١ه ِب ف١ٙب، ٨ٚ رؼط١ه ؽى
 .م5ر

بٖ  م2ر ِٓ ًً ٫ ٣ل٤به ٓ٘بغ تُٔبًأذ  ٢ُّإٔ شم٤ٙٗ تًُؼَ خثُىِّ ، ٧ٗٚب هبه ؼب٢ء أٝ تُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر تُوٝبثء شٞب
ُد٤ثٕ تُـثُح، ٫ ُِصم٤ٙٗ، ٧ٕٝ لطثخثز تُٕثيع ِٞتء لٞٞح خٜبث تًُؼبثٍ أٝ لٞٞبح خٚب تُّ٘بثء كبإٕ خٚ 

، ٫ٝ ه٣ً٘بر ٛ٘بث شٔ٘بغ  تُؽ٤ٔغ ٓمثٞح خٜث، إ٫ إوت ٝؼه ه٣ً٘ر شٔ٘غ نلٍٞ ؿ٤ً تُٔىًٞي ك٢ تُفٌْ ك٤مبصٗ خٚب

ٍ آخبثن١ ٖٓ نلٍٞ تُّ٘ثء، كثُفه٣ط ػثّ ك٢ تًُؼثٍ ٝتُّ٘ثء ًٓؼث، ٝؿث٣ر ٓث ٣ل٤ه تُفبه٣ط ًٔبث ٣وٞب
م6ر

  ًٌ :"َد١ٌِت

ْٓ َػتَشَف اٌَْؾتكَّ  ت َِ  َّْ ِ ًَ ثِتِٗ، فَتِ ت ِّ َػ َٚ ْٓ َػتَشَف اٌَْؾتكَّ  َِ َٓ اٌْمَُضبحِ إ٨َِّ  ِِ َٓ إٌَّبسِ  ِِ ُ ٨َ ٠َُْٕغٛ  َٛ َػٍَٝ أََّٔٗ ًْ فَُٙت ت َّ ُْ ٠َؼْ ٌَت َٚ  

اٌء فِتٟ إٌَّتبسِ  َٛ ًٍ َعت َُ ثَِغْٙ ْٓ َؽَى َِ َٚ" 
م7ر

تٌ  ، ر تُٔبًأذ ش٤ُّٞبٝػ٤ِٚب كب٬ ٣ٙبِؿ تُفبه٣ط ٬ُـصؽبثغ ػِب٠ ػبهّ ؼٞب

  .تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر

 صبٌضب  : ا٤عّبع :

ت ػِب٠ ثُؼٔثع تُؼِٔثء ػ٠ِ شف٣ًْ تًُٔأذ ت٫ٔبصـثٍ خإتنػ٠ أ٘فثج ٛىت ت٫شؽثٙ  ٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر، ٝأؼٔؼٞب

ك٤ٔث شؽٌٞ ٜٔثنشٜث ك٤ٚ إٔ تًُٔأذ ٫ ٣ؽٌٞ إٔ شٌٕٞ إٓثٓثً، ٝإٕ تلصِلٞت ك٢ ؼٞتٌ ًٜٞٗث هث٤ٜر 
م8ر

. 

تٛه تُصب٢ شبهٍ ػِب٠ إٔ تُٔبًأذ ٫ شصوبهّ ػِب٠ تًُؼبَ، ٓبٖ وُبي تُٙب٬ذ ٬ ، كبٝهه نٍ ػ٠ِ وُي ًع٤ً ٓبٖ تُٕٞب

٣ؽٌٞ ُٜث إٔ شٌٕٞ إٓثٓثً خثًُؼثٍ ك٢ ت٬ُٙذ، ٜٝٓ٘ث ت٧وتٕ: ك٬ ٣ٙؿ ُٜبث إٔ شبكوٕ ُِٙب٬ذ، ٜٝٓ٘بث تُؽٔؼبر 

شوبه٣ْ تًُؼبَ  سظدصبأُؼ٤به٣ٖ ٝؿ٤ًٛبث ٓبٖ تُّٔبثبَ تُصب٢ تك٬ ٣ٙؿ ُٜث إٔ شمطح خثُ٘بثَ تُؽٔؼبر ٝ ،ٝتُؼ٤ه٣ٖ

 ػ٠ِ تًُٔأذ
م9ر

. 

ٍل ُٜبث كب٢  ٝهثُٞت: إٕ شوه٣ْ تًُؼَ ػ٠ِ تًُٔأذ ك٢ ٛىٙ ت٧ٓٞي ٤ُُ تٗصوث٘ثً ُٜث ٫ٝ تِصملثكثً خٜث، خَ ٛٞب إٗبٍت
، ُٝب٤ُ إٍٗتُ ٕ ك٤ٚب ٜبث كب٢ ٛبىت تٌُٔبثٕ خثلص٤ثيٛبث، ٫ٝ ٛٞب ـصب٠ خثلص٤ببثي تٌُٔبثٕ تُبى١ أيتن هللا شؼبث٠ُ إٔ شٌٞب

ٕ ك٤ٚب تًُؼبثٍ ُبب٤ُ ٓبٖ تلص٤بثيْٛ، ٫ٝ ٛبٞب ٓبٖ تلص٤ببثي  تًُؼبَ، ًٝبىت تٌُٔببثٕ تُبى١ أيتن هللا ِبدفثٗٚ إٔ ٣ٌبٞب

                                                                 
ت1ُر َٝ  ، ًَ ذَ َل٤ْدَ َٝ ٍْ ِٜهَ: َؿ َٔ ذِ، َ ًَ َّ تُِْٜؽ َْ َػث َِ ِْ ، أَ ِْ ُّ٢ ِٔ َِ ِْ ِٖ َػْدِه هللاِ ت٧َ ٤ْحِ خ َٙ ُٖ تُُف ٣َْهذُ خ ًَ َُِٚ م ٛٞ : خُ َٔ صَْؼ ِْ ت َٝ تُء،  َٞ َؼُٚ تُِِّ َٓ  َٕ ث ًَ َٝ لَْصَؿ 

ْٖ  تَُّ٘د٢ُِّ  ِٓ ٞل  ٣َْهذَ َْٗف ًَ خُ ِٚ، ُي١َِٝ ِ ِٓ ْٞ َههَرِ هَ َ٘ َ٘رَ ر َػ٠َِ  َِ ِه٣ْعثً، ٝشٞك٢  ـَ  َٖ ٤ْ ِّ ْٔ َل َٝ / 2ٛـم ر ٣٘ظً : ٤ًِ أػ٬ّ تُ٘د٬ء :62ٓثبَرٍ 
 م.469

ن ك٢ ِ٘٘ٚ : ًصثج : ت٫ؼثٌذ ، خثج : ك٢ تُوث٢ٜ ٣مطا : 2ر ن: 3573، يهْ تُفه٣ط ر 3/299م ألًؼٚ أخٞ نٝت ُٝ م، هثٍ أخٞ َنت
ثذُ ظ٬ََظَرل{.  َٝ وُ ُْ ٣َْهذَ :} ت ًَ ِه٣َط خٖ خُ ـَ ٢ٍْء ك٤ٚ ٣َْؼ٢ِ٘  َٔ ؿُّ  َ٘ ََٛىت أَ َٝ 

 .  169/  9م ٣٘ظً : ٤َٗ ت٧ٝٞثي : 3ر
  . 288/  1م ين تُٔمصثي : 4ر
 .  323/ 7م ت٩ـٌثّ ك٢ أٍ٘ٞ ت٧ـٌثّ : 5ر
م ٛٞ : ٓفٔه أًٔف خٖ أ٤ًٓ خٖ ػ٢ِ خٖ ـ٤هي، أخٞ ػده تًُـٖٔ، ًٔف تُفن، تُٙه٣و٢، تُؼظ٤ْ آخثن١: ػ٬ٓر خثُفه٣ط، 6ر

ن ، شٞك٢ ِ٘ر ر   . م6/39ٛـم ر ٣٘ظً : ت٧ػ٬ّ : 1329ٛ٘ه١ ، ُٚ شٙث٤ٗق ًع٤ًذ ٖٓ أًٜٔٛث ػٕٞ تُٔؼدٞن ػ٠ِ ِٖ٘ أخ٢ نٝت
 . 353/ 9م ػٕٞ تُٔؼدٞن: 7ر
ٕ: 8ر ً: تُؽثٓغ ٧ـٌثّ تُوًآ  . 270/ 1م ٣٘ظ

٢ُّ مـٌب9ْر أذ شبٞب  )تاايخ  www.jameataleman.org/main/articles.aspx?articleno=1365 ٣٫ٝبر تُّٔبب٤ِٖٔ تُؼثٓببر: تُٔبًب

 م.10/5/2018ت٣ٍُثيذ:

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?articleno=1365(تاريخ
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كثهلل ِدفثٗٚ ٛٞ تُى١ ٜٝغ ٛىت ك٢ ٛىت تٌُٔثٕ، ٜٝٝغ وتى ك٢ وتى تٌُٔثٕ ،تُّ٘ثء
م1ر

أ٨ََ ٌَتُٗ ] ، هبثٍ شؼبث٠ُ:

َٓ اٌَْخٍُْك  ١ ِّ ُش رَجَبَسَن هللّاُ َسةُّ اٌْؼَبٌَ ِْ ا٤َ َٚ]
م2ر

َْ ] ، ٝهثٍ: ٛ ُّ ُْ ٨َ رَؼٍَْ أَٔزُ َٚ  ُُ هللّاُ ٠َؼٍَْ َٚ] 
م3ر

. 

  ٝوُي ٦ُش٢ :  خث٩ؼٔثع ٫ ٣ِّْ ُْٜ ٠ٚجذٚ أْ اعزذ٨ي اٌغّٙٛس

٣ٌٖٔ ٓؼًكر ـبهٝض ت٩ؼٔبثع ٣و٤٘بثً، كًخٔبث ٝؼبه ٓمبثُق كب٢ وُبي تُؼٙبً ُٝبْ شٙبِ٘ث ٛبىٙ تُٔمثُلبرُ،  ٫ م1ر

٧ٗٚب ُبْ ٣عدبس إؼٔبثع ػِب٠ ٓ٘بغ  ،ٝػ٠ِ ش٤ِّْ إٌٓث٤ٗر شفون ت٩ؼٔثع، كإٕ ت٩ؼٔثع ٛ٘ث ٫ ٣ٙؿ ت٫ِبصه٫ٍ خٚب

 ت٣٫ُٞثز تُؼثٓر ش٢ُّٞتًُٔأذ ٖٓ 
م4ر

. 

ٍ هللا  وبه أوٕك، ًُِؼببَ تُٔبًأذظدصبس إٓثٓببر  م2ر ّ ٝيهبر ريٜبب٢ هللا ػٜ٘بثم٧ يِبٞب
م 5ر

إٔ شببكّ أٛبَ نتيٛببث 

هبه ؼٔؼبس تُوبًإٓ تٌُب٣ًْ، ًٝثٗبس هثيببر  ري٢ٜ هللا ػٜ٘ثم ًثٗسّٝٗثء، ٝؼؼَ ُٜث ٓكوٗث ٣كوٕ ُٜث، ٝ يؼث٫ً 

ز ػبىج ُٚب ٝشؽٜببً خببثُص٬ٝذ ٝخٙبٞب
م6ر

٤ُِببُه خببٖ ػدببه هللا خببٖ ُؼ٤ٔبغ ، َٞ يٟٝ تُْ
م7ر

 ِّّ ْٖ أُ ش٢ِ، َػبب ظَص٢ِْ٘ َؼببهَّ ببهَّ ـَ  : ٍَ ، هَببث

 " َٕ آ ًْ َؼببسِ تُْوُب َٔ ثَٗببْس هَبْه َؼ ًَ َٝ  ، بثي١ِِّ َٙ ِٖ تَُْفببثيِضِ ت٧َْْٗ َيهَبرَ خِْ٘بسِ َػدْببِه هللاِ خْب َٝ ُّٟ َْ إٌَّجِت َوتتب َٚ  ََّ ْْ رَتتُ  ََِشَ٘تب أَ لَتتْذ أَ

 ٌْ َ رِّ ُِ َْ ٌََٙب  َوب َٚ ًَ َداسَِ٘ب،   " أَْ٘
م8ر

. 

تٌ إٓثٓبر تُٔبًأذ كب٢ خؼبٛ تُظبًٝف أـٔهت٩ٓثّ  أؼثٌ  م3ر ٍ: ًٔبث ٗوبَ ػ٘ٚب تخبٖ ش٤ٔ٤بر، ك خٖ ـ٘دبَ ؼٞب ٤وٞب

ص أؽّتتذ فتتٟ اٌّشتتٙٛس ػٕتتٗ أْ اٌّتتشأح رتت َ اٌشعتتبي ٌؾبعتتخ، ِضتتً أْ رىتتْٛ لبسئتتخ ٚ٘تتُ غ١تتش لتتبسئ١ٓ، " َّٛ عتت

 "٤َ ٚسلخ أْ ر َ أً٘ داس٘بفزصٍٝ ثُٙ اٌزشا٠ٚؼ، وّب أرْ إٌجٟ 
م9ر

.  

 ساثؼب : ا٤دٌخ اٌؼم١ٍخ  :  

أٗٚ ٠ُٝ تًٓأذ ػ٠ِ تُوٝبثء، أٝ إـبهٟ ت٣٫ُٞبثز تُؼثٓبر، ُٝٞب ًبثٕ وُبي ـوبثً ُٜبث ُٔبث  ُْ ٣ًن ػٖ تُ٘د٢  م1ر

ٌ   ٕ ٝأٝ تُمِلبثء تًُتٔبه ـًٜٓبث ٓ٘ٚب تُ٘دب٢  ر تُٔبًأذ تُوٝبثءش٤ُّٞبٓبٖ خؼبهٙ، كعدبس أٗٚب ٫ ٣ؽٞب
م10ر

هبثٍ  ،

ُّٟ ههتٓر :  تخٖ يِّ إٌَّجِ َٛ ُ٠ ُْ ٌَ "  ،تب ثٍََغََٕتب َّ ٨َ ٠٨ََِٚتخَ ثٍََتٍذ، ف١ِ َٚ تَشأَح  لََضتبء   ِْ ُْ، ا ْٓ ثَؼَْذُ٘ َِ  ٨َ َٚ ْٓ ُخٍَفَبئِِٗ،  ِِ ٨َ أََؽٌذ  َٚ
 ُْٕٗ ِِ  ًُ ُْ ٠َْخ ْٛ َعبَص َرٌَِه ٌَ ٌَ ِْ َغبٌِج ب" َٚ ب َِ ١ُغ اٌضَّ ِّ َع

م11ر
. 

 ٚوب٢رٟ: ٠جذٚ اْ ٘زا اٌذ١ًٌ ٨ ٠غٍُ ٌُٙ، ٠ّٚىٓ ِٕبلشزٙب ٚ

ٍ تُٕبب٢ء ٫ ٣ؼببٖ ػبببهّ  تُٔببًأذ ت٣٫ُٞبببر ٫ ٣ؼببه نُبب٬٤ً  ٢ُّػببهّ شبٞب م أر ػِببب٠ ٓ٘ؼٜببث ٜٓ٘ببث، إو إٔ ػببهّ ـٙببٞب

ٟ خصـ٤بً تٍُٓبثٕ ٝتٌُٔبثٕ، ٫ٝ ٣وبثٍ:  ٢ًٕٓٝػ٤صٚ، كىُي ًٓشدٟ خصطٞي تُٔؽصٔغ، ٝٛٞ ٓث ٣هلَ كب شـ٤بً تُلصٞب

ٍ إٗٚب ُبٞب ًببثٕ ؼببثبٍتً  ّ إٔ تًُِبٞب ت ًببَ تُٔدثـببثز، كٜببَُبب  ٝ٘ببفثخصٚ  ُفٙببَ، ٧ٗبٚب ٓؼِبٞب ػببهّ  ْ ٣ؼِٔبٞب

 ً تٌٙع ٝٗفبٖ ت٥ٕ ٗب٘ظْ ٓؽصٔؼثش٘بث ش٘ظ٤ٔبث نتً  ـٍٙٞ أًٓ ٓدثؾ ٖٓ هدَ ن٤َُ ػِب٠ ػبهّ ؼٞب ٓبٖ  ُبْ ٣ٌبٖ ٓٞؼٞب

هدَ، ّٝٗصمهّ ِٝثبَ ُْ شٌٖ ٓؼًٝكر ٖٓ هدَ
 م12ر 

. 

                                                                 
ً: تًُٔأذ تُِّٔٔر تُٔؼثً٘ذ: 1ر  . 335م ٣٘ظ
 . 54م ِٞيذ ت٧ػًتف: 2ر
 . 216م ِٞيذ تُدوًذ: 3ر
 . http://www.alukah.net/libraryم ٣٘ظً : ـٌْ ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء : 4ر
ٚ خ٘س 5ر ٖ ت٧ٗٙثي٣ثز ت٬ُب٢ ِطًٕ أيٝع تُٙلفثز ك٢ شثي٣ك ت٬ِ٩ّ، م ٢ٛ : أّ ٝيه َ ت٧ٗٙثي٣ر، ٝتـهذ ٓ ٖ تُ٘ٞك ػدههللا خ

ًٝثٗس ٖٓ ك٤ِٝثز ّٗثء ػًٙٛث، ٖٝٓ ًًتبْ ّٗثء ت٤ُِّٖٔٔ ، ٕٗاز ػ٠ِ ـح ًصثج هللا شؼث٠ُ . ٝهه أِِٔس ٓغ تُّثخوثز
ٟ تُؼث َ ٝأًٞتف تُٜ٘ثي ـص٠ ؿهز إـه ٚ أٗثء ت٤ُِ خهتز تُلث٬ٜز، كؽٔؼس تُوًإٓ، ًٝثٗس شصهخً ٓؼث٤ٗٚ، ٝشصوٖ ٝيتـس شوًأ آ٣ثش

 م.3/467كٜٔٚ ٝـلظٚ، ًٔث ًثٗس هثيبٚ ٓؽ٤هذ ُِوًإٓ، ٝتٔصًٜز خٌعًذ ت٬ُٙذر٣٘ظً : أِه تُـثخر ك٢ ٓؼًكر تُٙفثخر : 
ٖ: 6ر ً: َٛ ٣ؽٌٞ ًُِٔأذ إٔ شكّ ت٤ُِٙٔ ر شثي٣ك  https://jawahir.echoroukonline.com/articles/4495.htmlم ٣٘ظ

 م.10/5/2018ت٣ٍُثيذ:
ٞ: م7ر ٤ُِه ْخٖ َػده  ٛ َٞ ُْ ٍ ت ٖ ػ٢ِ ٣َوُٞ ٝ ْخ ً ْٔ ٔؼُس َػ َِ  :ٍُ ً ٣َوُٞ ٖ تُ٘ٝ ١ًّْٛ ًٞك٢ ِٔؼس َلثُِه ْخ ٍُّ ٖ ؼ٤ٔغ تُ ٖ َػده هللاَّ ْخ هللاَّ ْخٖ ٤ُٝه ْخ

ًْٛ ٍُّ ٤ُِه خْ ؼ٤ٔغ تُ َٞ ُْ َٕ ٣َْف٠٤ ٫ ٣فهظ٘ث ػٖ ت ث ًَ  :ٍ ٖ ػ٢ِ، هَث ٝ خ ً ْٔ ظَ٘ث َػ هَّ ـَ  ، ِٖ َّ َف ُْ ُٖ ت َفٔه ْخ ُٓ صََح إ٢ََُِّ  ًَ ْ ًٞك٢،  ٖ أٗلّٜ ٖ ؼ٤ٔغ ١ّ ٓ
َٕ هدَ ٓٞشٚ خو٤َِ ألىشٜث ٖٓ ػ٢ِ تُٙثبؾ كفهظ٢٘ خٜث ًٝثٗس ِصر أـثن٣ط ر٣٘ظً : تٌُثَٓ ك٢ ٜؼلثء تًُؼثٍ ر ث ًَ / 8كِٔث 

 م .1997(354
ن ك٢ ِ٘٘ٚ : ًصثج: ت٬ُٙذ، خثج : إٓثٓر تُّ٘ثء:  م8ر م، هثٍ ت٧ُدث٢ٗ : "ـه٣ط ـّٖ " 592، خًهْر1/230ألًؼٚ أخٞ نٝت

ٙ: ـه٣ط أّ ٝيهر خ٘س ػدههللا :  م.27283، خًهْ ر255/ 45ٝألًؼٚ ت٩ٓثّ أـٔه ك٢ ّٓ٘ه
 .119تُوٞتػه تُ٘ٞيت٤ٗر:  م9ر
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 10ر  . 81م ٣٘ظ
 . 13/ 14م تُٔـ٢٘: 11ر
ٕ: 12ر ر شثي٣ك http://daharchives.alhayat.comم تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إ٠ُ تًُبثِر... ٓٞتهق ٓصدث٣٘ر خ٤ٖ تُلوٚ ٝتُوثٗٞ

 م.10/4/2018ت٣ٍُثيذ: 

http://www.alukah.net/library
https://jawahir.echoroukonline.com/articles/4495.html
http://daharchives.alhayat.com/
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إنتيذ ٌِٓٔصٜبث ػِب٠ أِبثَ ٝػوِٜبث ٝـٌٜٔبث  ك٢ تُوًإٓ تٌُب٣ًْ هللا شؼث٠ُ تٓصهؾتُى١  ِدا خِو٤ُ ٌِٓر م جر

ًِّ  ه٤بثنذ هٜٞٓبث إُب٠ػِب٠  ٝهبهيشٜث ٖٓ تُؼهٍ ٝتُٕٞيٟ ت٥َُ ، كوبثٍ شؼبث٧٠ُٓبثٕ ٝتُّب٬ّت خب َّ :} لَبٌَتْذ ٠َتب أ٠ََُّٙتب اٌْ

( ِْ ا َؽزَّٝ رَْشَُٙذٚ ِْش  ب ُوُْٕذ لَبِطؼَخ  أَ َِ ِْشِٞ  تُش 23أَفْزُِٟٛٔ فِٟ أَ ِْ ا٤َْ َٚ أٌُُٚتٛ ثَتبْطٍ َشتِذ٠ٍذ  َٚ حٍ  َّٛ ُٓ أٌُُٚتٛ لُت ( لَبٌُٛا َْٔؾت

 َِ َٓ )إ١ٌَِِْه فَبْٔظُشِٞ  ُِش٠ِ ْ َوتَزٌَِه 22بَرا رَب َٚ حَ أٍََِْ٘ٙتب أَِرٌَّتخ   َعؼٍَُٛا أَِػتضَّ َٚ ٍَُٛن إَِرا َدَخٍُٛا لَْش٠َخ  أَفَْغُذَٚ٘ب  ُّ َّْ اٌْ ( لَبٌَْذ إِ

 َْ {٠َفْؼٍَُٛ
م1ر

ت٤ُّثِبر، ٝتُٕٔبثيًر  ٢ٓث ٣هٍ ػ٠ِ ـٙثكر يأٟ تًُٔأذ ٝٓوهيشٜث ػِب٠ تُٔ٘بثٝيذ كب زت٣٥ث ٢ل، ك

 شصَٙ خِٔٙفر تُٔؽصٔغ، ٜٝٓ٘ث تٌُٞتيذ ٢تُٞئثبق تُؼثٓر تُص ٢ك
م2ر

. 

ٞد٤ؼبر تُٞئببثبق تُّبب٤ثن٣ر ٣ّببصٍِّ تُمببًٝغ كبب٢ ًببَ ٝهبس ٝـبب٤ٖ ُِو٤ببثّ خببآٞي تُّٔبب٤ِٖٔ، ٣ٝفصببثغ إُبب٠  م2ر

يذ ٫ شٙبِؿ ُِدبًٌٝ ٝتُمبًٝغ كب٢ ًبَ ٝهبس، ٝشؼؽبٍ ُٝبؼلٜث ػبٖ  ٓثز، ٝتُٔبًأذ ػٞب تُدًٌٝ ُلَٙ تُمٙٞب

٫ شِٙؿ إٔ شص٠ُٞ ٤ٔةثً ٖٓ ٛىٙ تُٞئثبق  تُو٤ثّ خاًعً ت٧ٓٞي، ُىت
م3ر

. 

إٕ تٔصـثٍ تُٔ٘ث٘ح تُؼ٤ِث ك٢ تُهُٝر ٣فصبثغ إُب٠ ًٔبثٍ تُمدبًذ ٝٔبكٕٝ تُف٤بثذ، ٝتُٔبًأذ ٬ٌٓٓبر ُد٤صٜبث  م3ر

ؿ٤ً ٓطِؼر ػ٠ِ ت٧ـهتض ت٤ٓٞ٤ُر، ُٜٝىت شٌٕٞ ٗثهٙر تُمدًذ ك٢ ٔكٕٝ تُف٤ثذ 
م4ر

. 

 ٠ّٚىٓ ِٕبلشخ ٘بر١ٓ ا٨عزذ١ٌ٨ٓ ٚوب٢رٟ: 

ٟ ِٝٝبثبَ ت شؼبث٠ُ هللا ٌٝن م أر نيتى، ٝأًٓٛبث ًٔبث أٓبً تًُؼبَ خثِببصؼٔثٍ ٩تُٔبًأذ ٓعبَ ٓبث ٌٝن تًُؼبَ خوبٞب
ّٗببثٕ، كبب٢ ـبب٤ٖ ُببْ ٣ؼلٜببث هللا ٩ٛببىٙ تُِٞببثبَ، ٧ٕ كبب٢ ت٩ٛٔببثٍ ػدعببثً خٜدببر هللا شؼببث٠ُ، ٝشل٣ًطببثً ٓببٖ ؼثٗببح ت

ٕ كب٢ ػبهّ شا٤ٛبَ تُٔبًأذ ٌُّبح ٜبًٝي٣ثز تُف٤بث ذ ِبدح ٓدثٔبً ُٝب٤ثع شؼث٠ُ ٖٓ تُصٌث٤ُق تًُٕػ٤ر، ك٤ٌٞب

ـن ٖٓ ـوٞهٜث، كعدس ـوٜث ك٢ ٓٔثيِر ٛىٙ تُٞئثبق ًثًُؼَ 
م5ر

     . 

٢ُّه٤بثَ  م جر ٌ ُٜبث إٔ  شٞب ٌ ُٜبث ت٩كصبثء، ًبىُي ٣ؽٞب تُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر ػِب٠ ت٩كصبثء، كدٔبث إٔ تُٔبًأذ ٣ؽٞب

شص٠ُٞ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر، إو أٗٚ ٫ كًم خ٤ٜ٘ٔث، كٌَ ٖٓ ت٣ًٓ٧ٖ ٣ّصٍِّ تُلط٘ر ٝتُهيت٣ر 
م6ر

. 

٨رغبٖ اٌضبٟٔ: اٌغٛاص ثم١ذا
م7ر
. 

ٌ ٝخؼبٛ تُٔث٤ٌُببر ، وٛبح ت٩ٓبثّ أخبٞب تُف٘ل٤بر ّب٤ثن٣ر، ٝٓببٖ تُٔ٘ث٘بح تُخؼببٛ  تُٔبًأذإٔ شصوِبه إُب٠ أٗٚب ٣ؽبٞب

مهث٤ٜر  خ٤ٜ٘ث ٓ٘ٙح تُوٝثء، ك٤ؽٌٞ ُٜث إٔ شٌٕٞ ٌُٜٞٗبث ٓبٖ أٛبَ تُٕبٜثنذ،  ك٢ ت٧ٓٞتٍ ٝك٢ ؼ٤ٔبغ تُفوٞب

ٓث ػهت تُفهٝن ٝتُوٙثٖ
م8ر

ٜث شٌٕٞ آظٔر، ٓغ إظْ ت٢ُُٞٔ ُٜث ص٤ٌُُّٖٞٝ خ ،
م9ر

 .  

ٕ ت٧ٗٞظببرِ ػِببرً كبب٢ خؼببٛ تُٔ٘ث٘ببح ًًبثِببر تُهُٝببر ٓببع٬ً، كبب٬ ٣ِببٍّ ٘ببفصٚ كبب٢ ِببثبً  ٝهبثُٞت: إٕ ٘ببؿ ًبٞب

، إو هببه ظدبس خث٩ؼٔببثع إٔ ت٧ٗٞظبر ٫ شبباظ٤ً ُٜبث كبب٢  ٕ ٝ٘بق ت٧ٗٞظببر ٛ٘بث ٫ أظببً ُٚب ت٣٫ُٞبثز تُؼثٓببر، خبَ ٣ٌبٞب

ُوٝثء، ٧ٕ ٓ٘ثٞ تُفٌبْ ٛ٘بث تُوبهيذ ٫ ؿ٤بًت٣٫ُٞثز تُمث٘ر، كٌىُي ت
م10ر

ؼبثبٍذ  ٔ٘ٙبح تُوٝبثءٜبث تُص٤ُّٞك، 

ٌٕٞ خو٤ه٣ٌُٖٝ 
م11ر

 ٕ: ثًٔٞ بٜثهٝثك٢  صًٞ، ٝشٕ

   .، َِّٝ٘ر يُِٞٚشؼث٠ُ إٔ ٣ٞتكَن هٝثؤٛث ًصثج هللا أُٜٝٔث:
َٕ تُوٝثء ك٢ ؿ٤ً تُفهٝن ٝتُوِٙثٖ ظث٤ٜٗٔث:  إو ٫ شُوْدََ ٜٔثنشٜث ك٤ٜٔث ،إٔ ٣ٌٞ

م12ر
.  

٤ٔك ٌتن٣ٙوٍٞ 
م1ر

بَٜثَنذِ  :"  َّٕ َِ تُ ْٖ أَْٛب ب ِٓ َِٜٗبث  ْٞ ٌَ مِ ُِ ٤غِ تُُْفوُٞب ِٔ أَذِ ك٢ِ َؼ ًْ َٔ ثُء تُْ َٝ ٌُ هَ ٣َُؽٞ ٢ُِّ ََُٜبث ، َٝ َٞ ب ُٔ َْ تُْ ْٖ أَظِب ٌَُِب

َشأَح  }َُِِْفِه٣طِ  ِْ ُْ ا َشُ٘ ِْ ا أَ ْٛ ٌَّ َٚ  ٌَ ْٛ ْٓ ٠ُفٍَِْؼ لَ نٍ  {ٌَ َٞ هَ َٝ ٍه  ـَ بثُؤَٛث كِب٢  ،ك٢ِ َؿ٤ًِْ  َٝ بَىت هَ ًَ َٝ بَٜثَنشَُٜث،  َٔ إْو ٫َ ٣َْؽب١ًِ ك٤َِٜبث 

ت٣َرِ  َٝ ًِّ ْٕ ٣ُدِْطَُِٚ ،ئَثًِِٛ تُ ٤ًِِْٙ أَ ـَ ُِ َُ ثُٙ ٤َُْ َٝ ْٓ َ ًَ كَا كَِغ إ٠َُ هَثٍٚ آَل ًُ ٍن كَ َٞ هَ َٝ ّه  ـَ ْس ك٢ِ  َٝ ْٞ هَ َِ " كَ
م2ر

. 

                                                                 
 . 34ِٞيذ تَُ٘ٔ :  م1ر
 .    http://democraticac.de/?p=37314م ٣٘ظً : تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إ٠ُ تًُبثِر : 2ر
َ:  18تًُٔأذ خ٤ٖ تُٔٞيٝض ٝتُصفه٣ط:  م3ر  .٣ٝ219٘ظً : تُلوٚ تُٕثٓ
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ:  م4ر  .٣83٘ظ
ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩: 5ر  . 170م ٣٘ظ
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 6ر  . 109م ٣٘ظ
ت٧نُر تُص٢ تِصه٫ٍ خٜث أ٘فثج ٛى ت٫شؽثٙ ٢ٛ ٗلُ ت٧نُر تُص٢ تِصهٍ خٜث أ٘فثج ت٫شؽثٙ تُعثُط، ُىت ِ٘ىًً أنُصْٜ ػ٘ه  م7ر

 ت٬ٌُّ ػٖ أنُر ت٫شؽثٙ تُعثُط، ٝوُي ل٤ٕر تُصًٌتي ٝت٩ٞثُر.
ً: خهت٣ر تُٔؽصٜه ٜٝٗث٣ر تُٔوصٙه:8ر  .     14/12ٝتُٔـ٢٘:  344/  2م ٣٘ظ
ً: ٓؽٔغ ت9ر ً: م ٣٘ظ  .440/ 5ٝتُهي تُٔمصثي:  106/ 3ٝتُٜهت٣ر ك٢ ًٔؾ خهت٣ر تُٔدصه١:  168/  ٧2ٜٗ
ً: ـٌْ ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء: 10ر  .http://www.alukah.net/libraryم ٣٘ظ
ً: 11ر ً: ٓؽٔغ ت٧ٜٗ  .168/  2م ٣٘ظ
 ..http://www.alukah.net/libraryً: ـٌْ ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء: م ٣٘ظ12ر

http://democraticac.de/?p=37314
http://www.alukah.net/library/0/18649/#ixzz4fFednJiX
http://www.alukah.net/library
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دَن ٣َصَد٤ََّٖ َِ َّٕ تُف٘ل٤ر  ٓٔث   تُوٝبثءُبدؼٛ تُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر ٝٓبٖ خ٤ٜ٘بث ٝئ٤لبر ر تُٔبًأذ ش٤ُّٞب٘بفر ت ٝأؼبثٌأ

ْٕ شَٕٜه ك٤ٚ ٫َّٛبث، ٝٛبىت ٓبث ٣ّب٠ٔ ػ٘به تُف٘ل٤برك٤ٔث ٣فَ ُٜث أ َٝ بٖ  َٓ ٜث، ٝإظْ  ِٔ بث ، ٓغ إِظْ ًٔ ، ٝإٗٔبث خبثًٌُٔٝٙ شف٣ً

ٍَ هَطِْؼ٢. ،ُْ ٣عدصٞت تُصف٣ًْ   ٧ٗٚ ظدس ت٢ُٜ٘ خه٤َُ ئ٢٘، ٝتُفًتّ ٫ ٣عدس ػ٘هْٛ إ٫َّ خه٤ُ

 اٌضبٌش: اٌغٛاص ِطٍمب :ا٨رغبٖ 

٠ُ ٓ٘ث٘بح ِب٤ثن٣ر ً  وٛح خؼٛ تُلوٜثء إ٠ُ أٗٚ شؽٌٞ ُِٔبًأذ إٔ شصٞب  ٓطِوبث
م3ر

، ٝٓٔبٖ وٛبح إُب٠ ٛبىت تُبًأ١ 

ٖٓ تُٔصال٣ًٖ ت٩ٓبثّ تُطدب١ً
 م4ر

ن ٔبِصٞز، ٝتُٕب٤ك ٝتخبٖ ـبٍّ تُظبث١ًٛ ، ٝٓبٖ تُٔؼث٘ب٣ًٖ: تُٕب٤ك ٓفٔٞب

 ٓفٔه تُـٍت٢ُ، ٝت٤ُٕك ٣ِٞق تُوًٜث١ٝ
م5ر

 ، ٝؿ٤ًْٛ .

...ٝٗثبدبر كب٢ تُدًُٔبثٕ، ٣ٌٝبًذهثٜب٤ر، يب٤ّر تُهُٝبر، ٝ تًُٔأذ إٔ شٌٕٞػ٘ه أ٘فثج ٛىت ت٫شؽثٙ  ؽ٤ٌٞك
م6ر

 ،

تخٖ ئه ًٔث ٗوَ
م7ر

ٍء" :"ػٖ تُطد١ً هُٞٚ  ْٟ ًِّ َش ط٩َْقِ فِٟ ُو ب َػٍَٝ ا٦ِْ  ّ حُ َؽبوِ
ْشأَ َّ َْ اٌْ ْْ رَُىٛ ٠َُغُٛص أَ

م8ر
. 

ٝؼبثبٍ إٔ شِب٢ تُٔبًأذ تُفٌبْ ... ٝهبه  :"ٓ٘ٙبح تُم٬كبر، كوبثٍلًغ ٜٓ٘بث اٛبىت ت٩ٞب٬م كب ٝهه ه٤به تخبٖ ـبٍّ

أَّٗٚب َُّٝبب٠ تُٕبلثء  ي١ٝ ػبٖ ػٔببً خبٖ تُمطببثج 
م 9ر

ٍ هللا  م، كببإٕ ه٤بَ: هببه هبثٍ يِبٞب تٓببًأذ ٓبٖ هٞٓبٚب تُّٞب

{:}ٍتَشأَح ِْ ُْ إٌَٝت ا تَشُ٘ ِْ ٌَ أَْعتَُٕذٚا أَ ْٛ ْٓ ٠ُفٍَِْؼ لَت ٍ هللا  ٌَ كب٢ ت٧ٓبً تُؼبثّ تُبى١ ٛٞب  ، هِ٘بث: إَّٗٔبث هبثٍ َوُبي يِٞب

 ُٚ ْٞ ْٓ َسِػ١َّزَِٙتب{:}تُم٬كر، خًٛثٕ َوُِي: هَ ْغتئٌَُٛخٌ َػت َِ  َٟ ِ٘ت َٚ ِعَٙتب  ْٚ تبِي َص َِ ، ٝهبه أؼبثٌ اٌّتشأح َساِػ١َتخٌ َػٍَٝت 
ْ ٣از ٗٗ ٖٓ ٓ٘ؼٜث إٔ ش٢ِ خؼٛ ت٧ٓٞي"ُتُٔث٤ٌُٕٞ إٔ شٌٕٞ ٤٘ٝر ٤ًِٝٝر، ٝ

م10ر 
. 

ٝتُّب٘ر تُ٘د٣ٞبر  تٌُب٣ًْ ٫ ٣ٞؼبه ٗبٗ ٘ب٣ًؿ ٝهطؼب٢ كب٢ تُوبًإٓ ٝػِر تُؽٞتٌ ػ٘ه أ٘فثج ٛىت ت٫شؽبثٙ أٗٚب

ز ٝتُه٫ُبر إٝ ؿ٤ً ٤ِثن١, ٝأٓ٘ٙح ٤ِثن١  ش٣٢ُّٞٔ٘غ تًُٔأذ ٖٓ  وت ًثٕ ٫ ٣ٞؼه ٗبٗ ٘بف٤ؿ هطؼب٢ تُعدٞب

تٌ ٝت٩خثـبببرٜبببث٣ٔ٘بببغ تُٔبببًأذ ٓ٘ ع إُببب٠ ت٧٘بببَ، ٝٛببٞب تُؽببٞب هٞتػبببه تُؼبببهٍ ٝتُؼهتُبببر ، ٝإٕ ، ك٤ؽبببح تًُؼببٞب

تٌ تُص٤٤ٔبٍ خّبدح تُؽبُ٘, ٧ٕ ٝتُِٔٙفر شٞؼح إٔ ٫ شف ًّ تًُٔأذ ٖٓ أ١ ٓ٘ٙح ًثٕ, ك٬ًٝ ػبٖ ػبهّ ؼٞب

ّٗث٤ٗر تُص٢ شٞؼح تُّٔثٝتذ خ٤ٖ تُدًٕ ٩ٛىت ٣ٜهي ٖٓ تّٗث٤ٗر تًُٔأذ ٣ٝمثُق تُوٞتػه ت
م11ر

. 

ٕ ُيأٝت أٝ ٢ُّٕ تُفؽبػ تُصب٢ ِببثهٜث تُٔؼثيٜٞب ّ ػِب٠ ٝؼٜببر ٗظبً أٝ شلّبب٤ً  صٞب تُٔببًأذ ُٔ٘ث٘بح ِبب٤ثن٣ر شوٞب

ٞؼبح ٞثػصٚب ٝش٘ل٤بىٙ، كث٫ؼصٜبثن ٣وثخِٚب تؼصٜبثن آلبً ٣ٔم٢ٙ ٝٛٞب ُب٤ُ خِٔبٍّ، ٫ٝ ٣ؼبه شٕب٣ًؼثً أٝ نِبصٞيتً 

هٟٞ ٝأنٍأٝخفؽػ 
م12ر

. 

ت ٛبىت ت٫شؽبثٙ ٓطِوبثً،أإ٫  ٖ ٝتػصدبًٝت يأ١ تخب ٕ ؼٜٔٞي تُلوٜبثء ٝؼٔثػبر ٓبٖ تُدبثـع٤ٖ تُٔؼث٘ب٣ًٖ ػثيٜٞب

ٍ ػبٖ تخبٖ ؼ٣ًبً تُطدب١ً  ل٬كًث ٤ُُٝ تلص٬كًث،ٝتخٖ ـٍّ تُطد١ً ؼ٣ًً  ٓؼ٤ِِٖ وُي خاٗٚ ُبْ ٣عدبس ٛبىت تُوٞب

 ، ػببهَّ تُٔبثٝين١هبه ٝخ٘وبَ ٘بف٤ؿ ٣بب٘ٗ ٛٞب ػِبب٠ ٛبىت كب٢ ًصدبٚب
م13ر

ٍ تُطدبب١ً ٔبثوتً، كوببثٍ  ُٓ هٞب َشتزَّ اثْتت َٚ  ":

 ْٛ تتتتَغ لَتتتت َِ تتتبُع  َّ ْع ُٖ ا٦ِْ ٍي ٠َتتتتُشدُّ ْٛ ٨َ اْػزِجَتتتتبَس ثِمَتتت َٚ  ، َِ ١تتتتغِ ا٤َْْؽَىتتتب ِّ َص لََضتتتتبَءَ٘ب فِتتتٟ َع َّٛ ُّٞ فََغتتت ِ َعش٠ِتتتشٍ اٌطَّجَتتتتشِ ِي هللاَّ

                                                                                                                                                                                                          
َ ٤ًِد٢ُٞ خص٤ًًث ، ـ٘ل٢ تُٔىٛح،   م1ر ٖ أٛ ٙ, ٣ؼًف خهتٓثن أك٘ه١ , ٓ ٞ خ٤ٕم٢ ٌتن ٕ تُٔهػ ٖ ٤ِِٔث ٖ ٓفٔه خ ٛٞ : ػده تًُـٖٔ خ

ً ك٢ ًٔؾ ٚ: ٓؽٔغ ت٧ٜٗ ْ ٓٙ٘لثش ٖ أٛ ٚ ػ٠ِ أٗٞتي تُص٣ٍَ٘ ُِد٤ٝث١ٝ ، شٞك٢ ِ٘ر  ٓ ْ تُلًتبه, ـث٤ٔص ً, ٗظ ٛـ  1078ِٓصو٠ ت٧خف
 :ٖ  م.1815ًٕٝق تُظٕ٘ٞ  1/549ر٣٘ظً : ٛه٣ر تُؼثيك٤

ً:  م2ر  .168/ 2ٓؽٔغ ت٧ًٜٗ ك٢ ًٔؾ ِٓصو٠ ت٧خف
ً: ـٞتيتز ـًذ ـٍٞ تًُٔأذ ك٢ ت٬ِ٩ّ : 3ر  .179ٝتًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩:  29م ٣٘ظ
ً خٖ ٣ٍ٣ه تُطد١ً أخٞ ؼؼلً ، ُٝه ك٢ آَٓ خطدًِصثٕ ِ٘ر ر4ر ٖ ؼ٣ً ٞ: ٓفٔه خ م ٝتِصٖٞٞ ك٢ خـهتن، ٝشٞك٢ خٜث ِ٘ر 224م ٛ

 م.  369/  14ٛـ ر ٣٘ظً : ٤ًِ أػ٬ّ تُ٘د٬ء:  310
ً: ـٌْ ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء :5ر  .http://www.alukah.net/libraryم ٣٘ظ
ً: ت٧ـٌثّ تُِّطث٤ٗر: 6ر  .185ٝتًُٔأذ خ٤ٖ تُٔٞيٝض ٝتُصفه٣ط:  81م ٣٘ظ
ٖ ئه تُوًٞد٢ ، ُٝه  ِ٘ر ر7ر ٖ أخ٢ تُوثِْ أـٔه خ ٤ُه ٓفٔه خ ٞ تُٞ ّ ت٧ٝتبَ ، ٣وثٍ 520م ٛٞ : أخ ٛـم خًع ك٢ تُلوٚ ٝتُطح ٝػِٞ

ٖ: ٤ُِر ٓٞ ٟ ٤ُِص٤ ِٞ َ ٍ ٓى ػو ٚ ٓث شًى ت٫ٔصـث ٚ: إٗ تلً ػ٘ ز أخ٤ٚ، ٤ُِٝر ػًِٚ، شٞك٢ ٓفدِٞثً ٜٝٓؽٞيتً خهتيٙ خًٔتًٓ ك٢ ٝأ
ً: ٤ًِ أػ٬ّ تُ٘د٬ء: ر595ِ٘ر ر  م.5340م خًهْ ر426/ 15ٛـم ر٣٘ظ

 .  243/ 4م خهت٣ر تُٔؽصٜه ٜٝٗث٣ر تُٔوصٙه: 8ر
ٖ ت9ُٔر ٖ تُٔـ٤ًذ، ٘فثخ٤ر ٓ ٤ُه خ ٟ تُؼه٣ٝر ، ٢ٛٝ أّ ػثشٌر خ٘س تُٞ ٍ: م ٢ٛ: تُٕلث خ٘س ػده تُؼٍ  م.5/76دث٣ؼثز ر ٣٘ظً :ت٩ًٔث
 . 429/  9تُٔف٠ِ:   م10ر
 .    http://democraticac.de/?p=37314م٣٘ظً : تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إ٠ُ تًُبثِر : 11ر
ً: 12ر  http://www.s-oman.net/avb/showthread.php?t=727598&page=2م ٣٘ظ
ٙ تُلوٜثء تُٕثكؼ٤ر ًٝدثيْٛ، ٘ثـح تُصٙث٤ٗق ك٢  م ٛٞ :13ر ٖ ٝؼٞ ٓ ،١ًِّ ْٙ دَ ُْ ْيِن١ّ ت َٝ ث َٔ ُْ ٖ ت فّ ُْ ٞ ت ٖ ـد٤ح، أَخُ ه تْخ َّٔ َف ُٓ  ٖ َػ٢ِّ خ

 م .   242، خًهْ ر 636/ 2ٛـم ر ٣٘ظً : رٞدوثز تُلوٜثء تُٕثكؼ٤ر ر450ٛـ ٝشٞك٢ ِ٘ر ر 364تُلوٚ ٝتُصل٤ًّ، ُٝه ِ٘ر 
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ُْ َػٍَٝت ثَؼْتضٍ{ ُ ثَؼَْضتُٙ ًَ هللاَّ ت تب فَضَّ َّ َْ َػٍَٝ إٌَِّغتبِء ثِ ٛ ُِ ا َّٛ َعبُي لَ رَؼَبٌَٝ:}اٌشِّ
(1)

 َ٠ ، ُْ ، فٍََت ِٞ
أْ اٌتشَّ َٚ  ًِ ؼِْٕتٟ: فِتٟ اٌْؼَمْت

َعبِي " َٓ َػٍَٝ اٌشِّ ّْ مُ َ٠ ْْ  ٠ُِغْض أَ
م2ر

. 

ٕ ٛبىت تُصٞؼبٚب ٓبٖ تُطدب١ً، كوببثٍ :  بث تخبٖ تُؼًخبب٢ كاٗٚب ٗلب٠ خببهٝيٙ إٔ ٣ٌٞب َّٓ " ٚٔمتً ػتٓ ِؾّتتذ ثتٓ عش٠تتش أ

ؽ١ٕفتخ أٔٙتب إّٔتب ٌٚؼٍتٗ وّتب ٔمتً ػتٓ أثتٟ ، اٌطجشٞ أٔٗ ٠غٛص أْ رىْٛ اٌّشأح لبضت١خ ٌٚتُ ٠صتؼ رٌته ػٕتٗ

 ١ٌٚظ ثبْ رىْٛ لبض١خ ػٍٝ ا٦ط٩ق"، رمضٟ ف١ّب رشٙذ ف١ٗ
م3ر

. 

 ا٨ػزشاِ:  ٘زا ػٍٝ دّ ٓ اٌشَّ ى٠ّٚ

اٗٚ هه ُٗوَ ػٖ تُفّٖ تُد١ًٙخ
م4ر

تًُٔأذ تُوٝثء ٓطِوًبث، ٝهبه ظدبس ػبٖ ػبهن ٓبٖ ًدبثي  ش٢ُّٞ: أٗٚ هثٍ خؽٞتٌ 

ٍ ػبٖ تخبٖ  َُ ػٖ تخٖ ؼ٣ًً تُطد١ً، ْٝٛ ٜٓٞبغ تُعوبر ٝت٫ٞٔة٘بثٕ، ًٔبث ظدبس ٛبىت تُوٞب ػِٔثء ت٤ُِّٖٔٔ تُ٘و

 ر تًُٔأذ تُوٝثءش٤ُّّٞٓدٞهثٕ خوٍٞ تُفّٖ تُد١ًٙ ك٢ ؼٞتٌ  تُطد١ً ـٍّ، كثخٖ ـٍّ ٝتخٖ ؼ٣ًً
م5ر

. 

َّٕ يأ خؼب٣ٝٛبًٟ  ػ٤ر تُطدب١١ً تُدببثـع٤ٖ أ َٖ تُ٘ثـ٤بر تُصثي٣م٤ببر، ٝتُ٘ثـ٤بر تُٜٔٞٞب ُٞت ٝٝـببث ،ؿ٤بً ظثخببس ٓب

 ت٥ش٢:  ػ٠ِ تُ٘ف٣ٌٖٝٞٔ خ٤ثٜٗث تُطؼٖ ك٢ ٘فصٜث، 

َّٕ ٛبىت تُبًأ١ ؿ٤بً ٘ف٤ؿٍّ٘ه خكِؼهّ ظدٞز تُ٘وَ ػٖ تخٖ ؼ٣ًً ٝوُي  : إٌبؽ١خ اٌزَّبس٠خ١َّخأ٨ٚ  :  ث كبإ ًٝ ، ٝأ٣

 . ٓٔث ٣كن١ِّ إ٠ُ ٜؼق ت٫ٞٔة٘ثٕ إ٠ُ ٛىت تُ٘وَ ،ٓٞؼٞن ك٢ ًصدٚ
 :وب٢ر٠ّٟٚىٓ ا٦عبثخ ػٓ ٘زا ا٨ػزشاِ 

ٍ ٓبىًًٞيت كب٢ أـبه ًصدبإ م1ر َٕ ٛبىت تُوٞب َٖ تُؽبثبٍ إٔ ٣ٌٞب ت، كٔب تُصب٢ ُبْ شٙبِ٘ث،  ٕٚ ًصح تخٖ ؼ٣ًً ًع٤بًذل ؼبّهً

ي تُّبثخور خلؼبَ ػٞتٓبَ  تض ت٢ٓ٬ِ٩ كب٢ تُؼٙٞب لث٘بر إو  ،ٓصؼبهنذٜٝثع ٛىت تٌُصثج ٓغ ٓث ٜثع ٖٓ تُصًُّ

، ٝؼؼِٚب كب٢ ًصبثجٍ ِبٔثٙ ، َٝنَُّبَ ػ٤ِٚب :" ػِٔ٘ث إٔ ت٩ٓثّ تُطد١ً هه تلصثي ُٚ ٓىٛدًثً كو٤ًّٜث، ّٓصَو٬ًِّ، َٝػَِّبَ ُٚب

ٙ تُّب٢ٞٞ٤"ا٦ع٩َ أؽىبَ ششائغ  ًَ ًَ ، َو
م6ر

ن ت٥ٕ، ٝؿثُبح تُظبٖ أٗٚب كُوِبه، ٝخٜبىت ،  ٝٛبىت تٌُصبثج ؿ٤بً ٓٞؼٞب

 .٫ ٣ٌٖٔ ٓؼًكر يأ١ تخٖ ؼ٣ًً ك٤ٜث شٌٕٞ ٛ٘ثى هٝث٣ث ٝأـٌثّ ًع٤ًذ،

َٖ ت٧ـٌثّ تُص٢ ٣وٍٞ خٜث تُؼِٔثء ت٧ههٕٓٞ م2ر ت ٓ ًً ْٕ ٗفٙبَ  ِٞتء إٕ ًع٤ ت٩ٓبثّ تُطدب١ً ٝؿ٤بًٙ، ٫ ٣ٌٔبٖ أ

بطر ٗوبَ تُؼِٔبثء  ِِ ٍ خٞت ف ػِب٠ ٛبىت تُوٞب ًُّ طر تَُّ٘وَ ٝتًُٝت٣ر، كإٕ ُْ شٞؼه تًُٝت٣ر أٌٓ٘٘ث تُصََّؼب ِِ ػ٤ِٜث إ٫َّ خِٞت

ٖ أِث٤ٖٞ تُؼِْ ٝأبٔر تُؼِٔثء تُطد١ًُى٣ٖ ٗوِٞت يأ١ تُؼِٔثء ت، ُٝٚ ِٓ ٝلث٘ر أْٜٗ ُْ ٣٘وِٞت ٛبىت تُبًأ١  ،ْٛ 

ٍ  -خ٤ٙـر تُص٣ًٔٛ، ًإ ٣اشٞت خٚ خِلظ ٣هٍ ػ٠ِ ٜبؼلٚ ٓعبَ: ُي١َٝ، ُٝٗوبَ  إٗٔبث ؼبثؤٝت خٚب  -خثُد٘بثء ُِٔؽٜٞب

ّ، ٝتُصا٤ًبه ٍْ تٌ . ٝأٜبق ػِبب٠ وُبي خٙب٤ـر تَُؽب ٫ً خؼبهّ ؼبٞب َّٕ أـبًهت ٓبٖ تُؼِٔببثء ُبْ ٣٘وبَ ػبٖ تخببٖ ؼ٣ًبً هٞب أ

ر تًُٔأذ تُوٝثء نٕٝ ه٤ه أٝ ًٔٞ، ٫ٝ ٣ٞؼه ٛىت تًُأ١ ك٢ ًصثج ٖٓ ًصدٚ، ٝإ٫ ُ٘وِٚ تُؼِٔثء ػ٘ٚش٤ُّٞ
م 7ر 

. 

مثُِقل ُِفه٣ط هثُٞت: :إٌبؽ١خ اٌّٛضٛػ١خصب١ٔب :  ُٓ َّٕ ٛىت تُوٍٞ  َشأَح { : إ ِْ ُْ ا َشُ٘ ِْ ا أَ ْٛ ٌَّ َٚ  ٌَ ْٛ ْٓ ٠ُفٍَِْؼ لَ ًٔث أٗٚب }ٌَ

تٌ  ،تُطدبب١ًٓمبثُِق ُ٪ؼٔبثع تُوبثبْ كب٢ تُؼٙبً تُّبثخن ُؼٙبً  ر تُٔبًأذ تُوٝبثء، كِبب٤ُ ش٤ُّٞبػِب٠ ػبهّ ؼٞب
٫خٖ ؼ٣ًً ِثخن إ٠ُ ٛىت تُوٍٞ، ٝٓعَ ٛىت تُوٍٞ إوت لثُق ت٩ؼٔبثع ُٝبْ ٣ٌبٖ كب٢ ػٙبً تُٔؽٔؼب٤ٖ ٫ ٣ُؼصبه 

ي ػِبب٠ ـٌبْ ٔببًػ٢ ُٝببْ ٣مبثُق ك٤بٚب أـببه، كبب٬  ،دبب٫َٝ ٣و خٚب َٖ تُؼٙبٞب ٧ٕ ت٩ؼٔببثع إوت تٗؼوبه كبب٢ ػٙببً ٓب

 ٣ؽٌٞ ُِٔصال٣ًٖ ػٖ ٛىت تُؼًٙ إٔ ٣ُمثُِلٞت ٛىت ت٩ؼٔثع
م8ر

. 

ـٌث٣صٜبث ٓبث  إٔ ٛىت ت٬ٌُّ ٫ ٣وثٍ ػ٘ه ـٌث٣بر ت٥يتء، ٝإٗٔبث ت٥يتء ٣ٙبؿ ٠ّٚىٓ ا٦عبثخ ػٓ ٘ز ا٨ػزشاِ:

تُى٣ٖ ٗوِٞت ػٖ تخٖ ؼ٣ًً ٜٓٞغ تُعور هطًؼث  ٝتُؼِٔثءنتّ ٗثهِٞٛث ٜٓٞغ تُعور، 
م9ر

. 
 ًث٫ش٢: ٝخانُر ٖٓ تُٔٙهي٣ٖ ت٣ًُٕل٤ٖ ٖٝٓ تُٔؼوٍٞ ٗىًًٛث  ػٍٝ صؾخ ِز٘جُٙأصؾبة ٘زا ا٨رغبٖ  ٚلذ اعزذي

   :أ٨ٚ : اٌمشآْ اٌىش٠ُ

                                                                 
 .34م ِٞيذ تُّ٘ثء: 1ر
 .٧110ـٌثّ تُِّطث٤ٗر: م ت2ر
 .482/ 3م أـٌثّ تُوًإٓ : 3ر
ٖ ٖٓ ػِْ ٌٝٛه ٝٝيع 4ر َ ك ٖ ًٝدًتبْٜ، ٝؼٔغ ً ٖ ِثنتز تُصثخؼ٤ ٓ ٕ ٖ ٣ّثي تُد١ًٙ ، ًث ٖ أخ٢ تُفّ ٖ خ ٞ ِؼ٤ه تُفّ م ٛٞ : أخ

 م .69/ 2ٛـمر ٝك٤ثز ت٧ػ٤ثٕ :110، ٝشٞك٢ خثُدًٙذ ر ٝػدثنذ، ُٝه ُّ٘ص٤ٖ خو٤صث ٖٓ ل٬كر ػًٔ خٖ تُمطثج 
 .87/  6م ٣٘ظً : ٓٞتٛح تُؽ٤َِ : 5ر
٢ٞٞ٤ تُٕثكؼ٢، تُّٔ٘ه تُٔفوّن تُٔههّن، ٘ثـح تُٔكُلثز تُلثبور 6ر ّّ ٖ أخٞ تُلَٝ ػده تًُـٖٔ خٖ أخ٢ خًٌ تُ ٍ تُّه٣ م ٛٞ : ؼ٬

 م.74/ 10ٛـم رٔىيتز تُىٛح: 911ٛـم ٝشٞك٢ ِ٘ر ر849تُ٘ثكؼر، ُٝه ِ٘ر ر
ً: ـٌْ ش٤ُّٞر تًُٔأذ تُوٝثء: 7ر  .http://www.alukah.net/libraryم ٣٘ظ
ٚ: 8ر ً: تُٔٙهي ٗلّ  .http://www.alukah.net/library م ٣٘ظ
ً: تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إ٠ُ تًُبثِر: 9ر  .    http://democraticac.de/?p=37314م ٣٘ظ
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تُوًإٓ ت٣ًٌُْ وًًٛبث كب٢ ٓؼبًٚ تُٔبهؾ، ٝأظدصبس ـٌٔصٜبث كب٢ إٕ هٙر ٌِٓر ِدا تُص٢ وًًٛث  اٌذ١ًٌ ا٤ٚي:

ِْ { }:شؼث٠ُ هللا ت٣٫ُٞر، ٣وٍٞ ا َؽزَّٝ رَْشَُٙذٚ ِْش  ب ُوُْٕذ لَبِطؼَخ  أَ َِ ِْشِٞ  ٥َُ أَفْزُِٟٛٔ فِٟ أَ َّ لَبٌَْذ ٠َب أ٠ََُّٙب اٌْ
م1ر

. 

ن تُفٌٔبر ٝتُلط٘بر ػ٘به تُٔبًأذ  نُس ت٣٥ر ت٣ًٌُٔر ػ٠ِهثُٞت:  ، إو ػِب٠ تُٔ٘بثٝيذ كب٢ ت٤ُّثِبرٝٓوبهيشٜث ٝؼٞب

ٌ  تًُؼبثٍ،، ٔاٜٖٗ ك٢ وُي ٔإ تُّ٘ثء هه شٌٕٞ ُٜٖ تُٔوهيذ تُصثٓر ػ٠ِ يبثِر تُهُٝر ٖٓ تً ًع٤ًٕ أ ُبىت ٣ؽٞب

ٔاٜٗث ك٢ وُي ًٕإ تًُؼَتُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر  ٠صُّٞ ش شٔثيَ تُؼَٔ ت٤ُّث٢ِ، ٝإٔ إًُِٔٔأذ 
م 2ر

 . 

َْ } :شؼث٠ُ هللا هثٍ ٌذ١ًٌ اٌضبٟٔ:ا ْٛ ٠ََْٕٙت َٚ ؼُْشِٚف  َّ َْ ثِتبٌْ ُشٚ ُِ ْ ١ٌَِتبُء ثَؼْتضٍ ٠َتب ْٚ ُْ أَ َٕبُد ثَؼُْضتُٙ ِِ  ْ ُّ اٌْ َٚ  َْ ُٕٛ ِِ  ْ ُّ اٌْ َٚ
 ُ ُُ هللاَّ ُٙ ُّ َسُعتتٌَُٛٗ أٌَُٚئِتتَه َعتت١َْشَؽ َٚ  َ َْ هللاَّ ٠ُِط١ؼُتتٛ َٚ َوتتبحَ  َْ اٌضَّ ٠ُْ رُتتٛ َٚ تت٩َحَ  َْ اٌصَّ تتٛ ُّ ٠ُم١ِ َٚ َْٕىتتشِ  ُّ ِٓ اٌْ َ َػض٠ِتتٌض َػتت َّْ هللاَّ  إِ

} ٌُ  َؽى١ِ
م3ر

. 

َّٞ  ٚعتٗ ا٨عتتزذ٨ي: خبب٤ٖ تًُؼببَ ٝتُٔبًأذ ٓببٖ ـ٤بط ت٧٘ببَ تُؼببثّ،  ت٣ًٌُٔبر كبب٢ ٛبىٙ ت٣٥ببر ٟإٕ هللا شؼبث٠ُ ِبب

طثز تُص٘ل٤ى٣بر ٓبث ٛب٢ إ٫َّ أٓبً  شًِب٤ْ شؼ٢٘ إٔ تًُؼثٍ ٝتُّ٘ثء ًًٔثء ك٢كث٣٥ر ٓفٌٔر  ٤ِثِبر تُٔؽصٔبغ، ٝإٔ تُِّب

 . م4رخثُٔؼًٝف ٢ٜٗٝ ػٖ تًٌُٔ٘ 
ُ َػض٠ِتتٌض :هببثٍ هللا شؼببث٠ُ اٌتتذ١ًٌ اٌضبٌتتش: هللاَّ َٚ َّٓ َدَسَعتتخٌ  َعتتبِي َػٍَتت١ِْٙ ٌٍِشِّ َٚ ؼُْشِٚف  َّ َّٓ ثِتتبٌْ ًُ اٌَّتتِزٞ َػٍَتت١ِْٙ ضْتت ِِ  َّٓ ٌَُٙتت َٚ {

} ٌُ َؽى١ِ
م5ر

. 

ٌ ُِٔبًأذ ٕٓبثيًر تًُؼبَ كب٢ أ :ٚعتٗ ا٨عتزذ٨ي ثب٠٢تخ ٢ُّ تُٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣رٗٚب ٣ؽبٞب تء، ػببهت  شبٞب تء خّٞب ِٞب

ٖ تُؽبُ٘ ٣ٝؽؼبَ ُٜبث تُفبن ٓعِٚب كب٢ تُٕ٘بثٞ ت٫ؼصٔبثػ٢ ٝت٤ُّثِبب٢،  ت٫ِبصع٘ثءتز تُو٤ِِبر تُٔصٙبِر خمٙٞب

ٝتٗٞتػٚ  خٔمصِق أٌٔثُٚ
م6ر

  . 

إَِرا :تِصهُٞت خوُٞٚ شؼث٠ُٝ اٌذ١ًٌ اٌشاثغ : َٚ بَٔبدِ إٌَِٝ أٍََِْ٘ٙتب  َِ ٚا ا٤َْ ْْ رَُ دُّ ُْ أَ ُشُو ُِ ْ َ ٠َب َّْ هللاَّ َٓ إٌَّتبطِ } إِ ُْ ثَت١ْ تزُ ّْ َؽَى

ا ١ؼ ب ثَِص١ش  ِّ َْ َع َ َوب َّْ هللاَّ ُْ ثِِٗ إِ ب ٠َِؼظُُى َّّ َ ِِٔؼ َّْ هللاَّ ٛا ثِبٌْؼَْذِي إِ ُّ ْْ رَْؾُى { أَ
م7ر

   . 

، ظبْ إٕ تُِلبظ ػببثّ ٞئ٤لببر تُؼثٓبرإٕ هللا أٓبً خبانتء ت٧ٓثٗببثز، ٝٓبٖ أػظبْ ت٧ٓثٗبثز أٓثٗبر تُ ٚعتٗ ا٨عتزذ٨ي:

ك٤َٕٔ تًُٔأذ ٝتًُؼَ ػ٠ِ ـه ِٞتء 
م8ر

 . 
ُْ ٣ًن ن٤َُ هطؼ٢ أٝ ٗٗ ٣ً٘ؿ ٖٓ تُوًإٓ ت٣ًٌُْ أٝ تُّب٘ر تُ٘د٣ٞبر تُٕب٣ًلر ٣ٔ٘بغ تُٔبًأذ  اٌذ١ًٌ اٌخبِظ:

ٖ شّببث١ٝ ش٤ُّٞببٓببٖ ٓٔثيِببر تُؼٔببَ تُّبب٤ثن١ أٝ  ر ٝئ٤لببر تُوٝببثء، خببَ ػِبب٠ ػٌببُ وُببي كوببه ٝينز ٗٙبٞب

تًُٔأذ ٓغ تًُؼَ ك٢ أَ٘ تُٞتؼدثز ٝتُفوٞم 
م9ر

 : ، ٗىًً ٜٓ٘ث

ُْٕٙ  هُٞٚ شؼث٠ُ: م أر ِِ ثَتشَّ  َٚ َعَٙتب  ْٚ َْٕٙتب َص ِِ َخٍَتَك  َٚ اِؽتَذحٍ  َٚ ْٓ َٔفْتظٍ  ت ِِ  ُْ ُُ اٌَِّزٞ َخٍَمَُى تب } ٠بَ أ٠ََُّٙب إٌَّبُط ارَّمُٛا َسثَُّى َّ
ُْ َسل١ِج ب{سَِعب٨   َْ َػ١ٍَُْى َ َوب َّْ هللاَّ ََ إِ ا٤َْْسَؽب َٚ َْ ثِِٗ  َ اٌَِّزٞ رََغبَءٌُٛ ارَّمُٛا هللاَّ َٚ َِٔغبء   َٚ ا   َوض١ِش 

م10ر
. 

َٓ اٌط١َِّّجَتبدِ :هُٞٚ شؼث٠ُ م جر ت ِِ  ُْ َسَصلَْٕتبُ٘ َٚ اٌْجَْؾشِ  َٚ ُْ فِٟ اٌْجَشِّ  ٍَْٕبُ٘ َّ َؽ َٚ  ََ َٕب ثَِٕٟ آَد ِْ ٌَمَْذ َوشَّ َٚ ُْ َػٍَٝت }  تٍَْٕبُ٘ فَضَّ َٚ
} ْٓ َخٍَمَْٕب رَفِْض٩١  َّّ ِِ َوض١ِشٍ 

م11ر
. 

م ،ٝتُصٌب٣ًْ ،إٔ تُٔبًأذ ًثًُؼبَ كب٢ أ٘بَ تُمِوبرػ٠ِ كهُس ت٣٥صثٕ ت٣ًٌُٔصثٕ  ٝتُٞتؼدبثز، ُٝب٤ُ  ،ٝتُفوٞب

٫ٙ، كٌٔبث ظدصبس ُِٔبًأذ  ك٢ تُوبًإٓ تٌُب٣ًْ ٛ٘ثى ن٤َُ ٣ً٘ؿ ٌ ُٜبث إٔ شصٞب ٤ٔ٣بٍ تًُؼبَ ػٜ٘بث خٔ٘ٙبح ٫ ٣ؽٞب

ـوٞم ٝؼدس ػ٤ِٜث ٝتؼدثز، كًِِٔأذ ـوٞم تٍُٝؼ٤ر ػ٠ِ تًُؼَ ٓعَ ٓث ًُِؼَ ػ٤ِٜث 
م12ر

. 
  :صب١ٔب : اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

                                                                 
َ: 1ر  .32م ِٞيذ تُ٘ٔ
ً: 2ر ً: تُصل٤ًّ تٌُد٤  .167/  24م ٣٘ظ
 .71ِٞيذ تُصٞخر:  م3ر
 .84م ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 4ر
 .228م ِٞيذ تُدوًذ: 5ر
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 6ر  .85م ٣٘ظ
 .58م ِٞيذ تُّ٘ثء: 7ر
ٕ: 8ر ً: أٜٞتء تُد٤ث  .  319/  5م ٣٘ظ
ّ:  184م تًُٔأذ خ٤ٖ تُٔٞيٝض ٝتُصفه٣ط: 9ر  .33ٝـٞتيتز تُفًذ تًُٔأذ ك٢ ت٬ِ٩
 .1م ِٞيذ تُّ٘ثء: 10ر
 .70ِٞيذ ت٫ًِتء:  م11ر
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 12ر  .107م ٣٘ظ
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ٍ هللا  أّ تُٔبببك٤ٖ٘ٓ يٝز م1ر تتتب هبببثٍ:} تُّببب٤هذ ػثبٕبببر ريٜببب٢ هللا ػٜ٘بببثم إٔ يِببٞب َّ َّٔ إٌَِّغتتتبُء َشتتتمَبئُِك إِ

َعتبِي{ اٌشِّ
م1ر

٣ٖ تُدٕبب١ً، ٝنٍ أكبهٍ تُفببه٣ط تُٕب٣ًق أٗبٚب ٫ كبًم خبب٤ٖ تُٔبًأذ ٝتًُؼببَ، ٝ،  ٜٗٔبث أ٘ببَ تُصٌٞب

أ٣ٝثً إٔ تًُٔأذ شصّثٟٝ ٓغ تًُؼَ ك٢ ت٫ّٗث٤ٗر، ٝٛٔث ك٢ تُفوٞم ٝتُٞتؼدثز ِٞتء
م2ر 

. 
ًَ خبٖب تُمطببثج ريٜبب٢ هللا ػٜ٘ٔببثم إٔ تُ٘دب٢  م2ر بب َٔ ُْ ِغتت ٚي ػتتٓ َسِػ١َّزِتتِٗ، هببثٍ يٟٝ تخٖب ُػ ُوٍُُّىتت َٚ ُْ َساعٍ،  :}ُوٍُُّىتت

ُْ َسا ٌَِذِٖ، فَُىٍُُّى َٚ َٚ ِعَٙب  ْٚ ٝ ث١َْذِ َص اٌّشأح َساِػ١َخٌ ػٍ َٚ ًِ ث١َْزِِٗ،  ٝ أَْ٘ ًُ َساعٍ ػٍ ُع اٌشَّ َٚ ١ُش َساعٍ،  ِِ ا٤َ ُْ ِغ ٌٚي ػٓ َٚ ُوٍُُّى َٚ عٍ، 

َسِػ١َّزِِٗ{
 .م3ر

ٌ ُٜبث ؼؼَ ُٜث ت إٕ تُ٘د٢  ٚعٗ ا٨عزذ٨ي: ٣٫ُٞر ك٢ خ٤س ٌٝؼٜث، كٜىت ن٤َُ ػ٠ِ أٜٗث أٛبَ ٣٫ُِٞبر، ٝشؽٞب

تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر  ش٢ُّٞ
م4ر

. 

ًثٗس ًُك٤هذ ت٧ٗٙثي١  م3ر
م 5ر

ري٢ٜ هللا ػٜ٘ثم ل٤ٔر شبهت١ٝ ك٤ٜبث تُؽًـب٠، كبإوت أ٘ب٤ح خؼبٛ تُّٔب٤ِٖٔ 

ٍ ٣صّبب٠٘ إ٫َّ إٔ ٣كلببى تُبب٠ ل٤ٔصٜببث، ٫ٝٔببي تٕ شببهت١ٝ تُؽًـبب٠ ٝتًُٜٔبب٠ ٫ كبب٢ تُٔؼًًببر أٓببً تًُِبٞب

ٌ ُِٔبًأذ ٓٔثيِبر  خث٬ُّٔٓر ٝت٫شٙثٍ تُٔدثًٔ، كبإوت ؼبثٌ ٛبىت تُؼٔبَ تُ٘د٤بَ ٓبٖ ٛبىٙ تُٙبفثخ٤ر، كٌبىت شؽٞب

ت٩نتي٣رتُٜٔثّ ت٤ُّث٤ِر ٝ
م 6ر

  . 

ثُِبٍي  م4ر َٓ ِ أٗبٚب هببثٍ يٟٝ أََٗبُِ خببٖ  حٍ ِتٓ ا٤ََْْٔصتتبسِ ِؼتتٗ، إرا  :} وتبْ سعتتٛي هللاَّ َٛ ِْٔغتت َٚ  ، ٍُ َِّ ُعتت١ٍَْ ُ ٠َغْتتُضٚ ثِتب

َٓ اٌَْغْشَؽٝت ٠ُتَذا٠ِٚ َٚ تبَء،  َّ َٓ اٌْ { َغتَضا، ف١ََْغتم١ِ
م7ر

 ٍ ، كبهٍ ػِب٠ إٔ تُٔبًأذ ٔبثيًس ٓبغ تًُؼبَ ٝخفٝبًذ تًُِبٞب

٤ى٣رك٢ أٔن تُصٌث٤ُق أ٫ ٝٛٞ: تُؽٜثن، كإٕ ؼثٌ ُٜث وُي، ؼثٌ إٔ شص٠ُٞ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ٝتُص٘ل
م8ر 

   . 

   كب٢ ل٬كبر أ٤ٓبً تُٔبك٤ٖ٘ٓ ػٔبً خبٖ تُمطبثج )ٚظ١فخ اٌؾغتجخ(شُٞس تُٕلثء خ٘س ػدههللا أًٓ تُّٞم  م5ر

ًٝىُي ًِٔتء خ٘س ت٧ِه٣ر
م9ر 

م شبآً خبثُٔؼًٝف ٝشٜ٘ب٠ ػبٖ تٌُٔ٘بً، ٝشٝبًج تُ٘بثَ   ًثٗس شٔبً كب٢ تُّٞب

تًُٔأذ ُٜبىٙ تُٞئ٤لبر تُفّثِبر كب٢ ػٜبه تُمِلبثء تًُتٔبه٣ٖ  ص٢ُّٞػ٠ِ وُي خّٞٞ ًثٕ ٓؼٜث ... ك )اٌّخبٌف١ٓ(

  ٌٝت٤ُّث٤ِر ت٩نتي٣ر ٜث ُِٞئثبق ش٤ُّٞن٤َُ ػ٠ِ ؼٞت
م10ر

. 
، كبهٍ وُبي ػِب٠ شفٔبَ تُٔبًأذ ُِٕٔبثم ٝهبهيشٜث ػِب٠ وُبيٕٓثيًر تُٙفثخ٤ثز ك٢ تُؽٜثن أ٣ثّ تُ٘دب٢  م6ر

 

م11ر
 . 

 صبٌضب  : ا٤دٌخ اٌؼم١ٍخ :

ػوببَ أّ تُٔببك٤ٖ٘ٓ تُّبب٤هذ له٣ؽببر ريٜبب٢ هللا ػٜ٘ببثم ٝتُّ٘ببثء ت٬ُشبب٢ وًببًٖٛ تُوببًإٓ تٌُبب٣ًْ خببثُص٣ًٌْ  م1ر

تٛه ٝت٫ػصببًتف خوببهيٖٛ ًبباّ ِٓٞبب٠  ٕ، ٌِٝٓببر ِببدا، كٌببَ ٛببىٙ تُٕبٞب ، ٝتُّبب٤هذ ٓبب٣ًْ، ٝتٓببًأذ كًػبٞب

ت٩نتي٣رتًُٔأذ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر ٝ ش٢ُّٞٝؿ٤ًٛث ن٤َُ ػ٠ِ ؼٞتٌ 
م12ر

. 

تُِّٔٔر ك٢ خهء تُهػٞذ ت٤ٓ٬ِ٩ر خوّٟ ٝتكً ٖٓ تُصٝف٤ر ٝتُلهتء خثُ٘لُ ٝتُٔثٍ أِٜٔس تًُٔأذ  م زر

ٖٓ أؼَ ًٗٙذ ت٬ِ٫ّ، ًٔث كؼِس أّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ له٣ؽر، ٤ِٔٝر أّ ػٔثي
م13ر

، ٝأِٔثء خ٘س أخ٢ خًٌ 


م1ر

 . 

                                                                 
ٚ: خثج: تًُؼَ ٣ؽه تُدِر ؿ٢ ٓ٘ثٓٚ : 1ر ن ك٢ ِ٘٘ ٚ: 236تُفه٣ط ر، يهْ  61/  1م ألًؼٚ أخٞنٝت م  ٝألًؼٚ تُصًٓى١ ك٢ ِ٘٘

 م .113، يهْ تُفه٣ط :ر191/  1ًصثج: تُطٜثيذ، خثج: ٓث ؼثء ك٤ٖٔ ٣ّص٤وظ ك٤ًٟ خ٬ًِ ٫ٝ ٣ىًً تـص٬ٓثً: 
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 2ر  . 85م ٣٘ظ
ٚ: ًصثج: تٌُ٘ثؾ، خثج: تًُٔأذ يتػ٤ر ك٢ خ٤س ٌٝؼٜث: 3ر  م. 4904ه٣ط ر، يهْ تُف5/1996م ألًؼٚ تُدمثي١ ك٢ ٘ف٤ف
ً: ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ: 4ر  . 108م ٣٘ظ
١ تُؽًـ٠ ٝشفصّح خ٘لّٜث ػ٠ِ لهٓر ٖٓ ًثٗس خٚ ٤ٜؼر ٖٓ 5ر م ٢ٛ: يك٤هذ ت٧ٗٙثي٣ر ٝأ ت٤ِِٔ٧ر ، ًثٗس تًٓأذ شهٝت

ٍ هللا  ٕ يِٞ ً: ت٩٘ث ت٤ُِّٖٔٔ، ًٝث ٍ:}٤ًق أ٘دفس {ع، ك٤مدًٙ ر ٣٘ظ ٍ:} ٤ًق أ٤ّٓس {ع، ٝإوت أ٘دؿ هث ٚ ٣وٞ ً خ خر إوت ٓ
 م.11175، خًهْ ر 7/646ك٢ ش٤٤ٍٔ تُٙفثخر:

ً: كصثٟٝ تُّ٘ثء: 6ر  . 22م ٣٘ظ
ٍ: 7ر ٚ: ًصثج: تُؽٜثن ٝت٤ًُّ، خثج : ؿٍٝذ تُّ٘ثء ٓغ تًُؼث  م. 1810، خًهْ ر3/1443م ألًؼٚ ِّْٓ ك٢ ٘ف٤ف
ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩: 8ر  .  96م ٣٘ظ
ٍ هللا9ر  م.3/185م 618ٝػًٔز، يٟٝ ػٜ٘ث أخٞ خِػ ر٣٘ظً : تُعوثز: خًهْ ر  م ٢ٛ: ًِٔتء خ٘س ٤ٜٗي ت٧ِه٣ر ، أنيًس يِٞ
ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩:  م10ر  .٣170٘ظ
ً: كصثٟٝ تُّ٘ثء: 11ر  . 22م ٣٘ظ
 .189تًُٔأذ خ٤ٖ تُٔٞيٝض ٝتُصفه٣ط:  م12ر
ٖ 13ر ً ، أِِٔس هه٣ٔثً خٌٔر ، ًٝثٗس ٓٔ ٖ ٣ثِ ّ ػٔثي خ ٖ تُٔـ٤ًذ ، أ ٞ خ ٣ؼىج ك٢ هللا ُصًؼغ ػٖ ن٣ٜ٘ث كِْ م ٢ٛ : ٤ِٔر خ٘س لدث

ٍ ٤ٜٔه ك٢ ت٬ِ٩ّ رتُطدوثز تٌُدًٟ  ً كطؼٜ٘ث خفًخر ك٢ هِدٜث كٔثشس، ٢ٛٝ ٝأ شلؼَ، ٝ٘دًز ـص٠ ًٓ خٜث أخٞ ؼَٜ ٣ٞٓث
 م .8/264:
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لًٝغ أّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ ػثبٕر ري٢ٜ هللا ػٜ٘ثم هثبهذ ُِؽ٤ٓ ك٢ ٓؼًًر تُؽَٔ، كِٞ ًثٕ  م ضر

ٓٔثيِر تًُٔأذ ُِٜٔثّ ت٤ُّثن٣ر ٝتُو٤ثن٣ر ؿ٤ً ؼثبٍذ ُٔث شُٞس أّ تُٔك٤ٖ٘ٓ ت٤ُّهذ ػثبٕر ري٢ٜ هللا ػٜ٘ث م 

ه٤ثنذ تُؽ٤ٓ، ٝتُو٤ثنذ شؼهَّ ٖٓ أخًٌ تُٔ٘ث٘ح ت٤ُّثن٣ر 
م2ر

  . 

يشٜث تُف٤ٌٔبر ػوبح ٘ببِؿ  تُٔبك٤ٖ٘ٓ تُّبب٤هذ أّ ٧ّ  تِصٕبثيذ تُ٘دب٢ م غر ِبِٔر ريٜب٢ هللا ػٜ٘بث م كبب٢ ٕٓٞب

خْٜ، ًٝبثٕ وُبي كب٢ ٗظبً ت٫تُفه٣د٤ر ٝتُص٢ تُصةْ خٜث َٔٔ تُّٔب٤ِٖٔ خؼبه  ٜبطًتج تُبى١ ِٓبي تُّٔب٤ِٖٔ هِٞب

ٜبث ش٤ُّٞٓبٖ تُفٌٔر ت٤ُٜ٩ر كصفثً، كهٍ ػ٠ِ ٝؼٞن تُفٌٔر ػ٘ه تُّ٘ثء، ًٔث ٛٞب تُفبثٍ ػ٘به تًُؼبثٍ، كب٬ ٣ٔ٘بغ 

ُِٞئثبق ت٤ُّثن٣ر 
م3ر

 . 

ٍ  م3ر ٍ  ًثٗس تُّ٘ثء ك٢ ػٜه تًُِٞب ، كِٞب ًبثٕ لبًٝغ ٣فٝبًٕ لطدبر تُؼ٤به ٝنيَٝ ٝٝػظبر تًُِٞب

 تًُٔأذ إ٠ُ لثيغ خ٤صٜث شؼه ـًتٓثً ُٔث أؼثٌ ُٜٖ يٍِٞ هللا 
م4ر

 . 

تٌ شٌّبح تُٔبًأذ ػِٜٔبث  م ؾر إٕ ك٢ ؼٞتٌ ًٝثُر تًُٔأذ ػٖ تًُؼبَ، أٝ ٝ٘بث٣صٜث ػ٤ِٚب ٓكٔبًتً ٣ؼصدبً كب٢ ؼٞب

ك٢ تُٞئثبق تُؼ٤ٓٞٔر تُٔمصِلر 
م5ر

 . 

ٕ  م قر ٌٝت إٔ شٌٞب ت شًٔب٤ؿ تُٔبًأذ ُِٔ٘ث٘بح تُّب٤ثن٣ر، ٝؼٞب ؼٜٔٞي تُلوٜثء ك٢ ػًٙٗث تُفه٣ط ُبْ ٣ؼثيٜٞب

٠ُ تُٔبًأذ ٛبىٙ تُٞئبثبق، تًُٔأذ ٣ًٌٝتً، ٝػٝٞتً خٔؽُِ تُ٘ٞتج أٝ تُٕبؼح،  ٧ٗٚب ٫ ٓبثٗغ ٔبًػثً ٓبٖ إٔ شصٞب
 ٕ ٕ ٓٞت٘ببلثز ٛبىٙ تُٞئببثبق شصلببن ٓبغ ٞد٤ؼصٜببث تُصب٢ ٤ٍٓٛببث هللا شؼبث٠ُ خٜببث، ٝإٔ شٌبٞب ٌُٝبٖ  خٕببًٞ إٔ شٌٞب

ك٤ٜث ِٓصٍٓر خفهٝن هللا شؼث٠ُ ًٝٔػٚ، ًٔث خ٤ٖ هللا شؼث٠ُ ٝأًٓ ك٢ ٣ًٔؼر ت٬ِ٩ّ
م6ر

. 

ثٗبر تُٔبًأذ، كًكبغ ػٜ٘بث تُـبدٖ تُصبب٢ ًثٗبس شؼبث٢ٗ ٜٓ٘بث كب٢ ٓمصِببق يكبغ ٓببٖ ٌٓت٩ِب٬ّ ٣دبهٝ ٓٔبث ٓٝب٠ تٕ 

بِح ٜٓ٘بث، ِٝبثٝتٛث كب٢ ٝت٧ن٣ثٕ تُّٔث٣ٝر تُّثخور تُد٤ةثز ٝتُٕؼٞج ُِ ، ٝيؼغ ُٜبث ـوٞهٜبث ًًٝتٓصٜبث خؼبه إٔ 

٠ُ تُٞئبثبق  تخٟ ٝت٤ُّثِب٤ر ًثًُؼبَ ت٩نتي٣برتُفوٞم ٝتُٞتؼدثز ٓغ تًُؼَ، ٝأؼثٌ ُٜث إٔ شصٞب ، ٌُٝبٖ خٝٞب

 .   ًٔػ٤رٝه٤ٞن 

 

خُ ا َّ  ٌَخبِر
ُِس ك٢ تُٜ٘ث٣ر إ٠ُ خؼٛ ٗصثبػ، أخًٌ ٜٓ٘ث: َّ٘  خؼه ؼُٞص٢ خ٤ٖ تُٔٙثني تُو٤ٔر شٞ

ؼْ ٛبىٙ تُّٔبثٝتذ ػِب٠ تُٞتهبغ ت٩ِب٬ّ ٞدن  م1ر ٓدبهأ تُّٔبثٝتذ خب٤ٖ تُٔبًأذ ٝتًُؼبَ كب٢ ت٩ّٗبث٤ٗر، ٝهبه شًب

ي كبب٢ ٤ٓببثن٣ٖ تُؼِٔبب٢ تُلؼِبب٢، كٕببِٔس ًثكببر ٤ٓببثن٣ٖ تُف٤ببثذ ًثُؼدببثنذ ٝتُصؼِبب٤ْ ٝت٤ُّثِببر  ٝتُوٝببثء ٝتُفٝبٞب

 تُوصثٍ.

تُٔبًأذ إُب٠ خبىٍ ؼٜٞنٛبث ٝشلؼ٤ِٜبث ُد٘ببثء تُٔؽصٔبغ ٝإهثٓبر تُف٤بثذ، ٝوُبي ك٤ٔبث ٣٘ثِبدٜث ٓببٖ ت٩ِب٬ّ نػبث  م2ر

 . تُٔفًّ ٝتُصدًغ أػٔثٍ خؼ٤هذ ػٖ ت٫لص٬ٞ

بثءِ ]إٕ ت٣٥ر ت٣ًٌُٔر ك٢ هُٞٚ شؼث٠ُ:  م3ر َّ َٕ َػ٠َِ تُِّ٘ ُٞٓ ت َّٞ ٍُ هَ َؼث ًِّ تُٔبًأذ ٓبٖ ت٧ػٔبثٍ  ٫ شبهٍ ػِب٠ ٓ٘بغ [تُ

 ػ٤ِٜث. ٝـن تًُؼَ خَ شصفهض ػٖ ٜٓٞٞع ت٩ٗلثم ت٤ُّث٤ِر ٝتُوٝثب٤ر أٝ ؼٞتٌٛٔث،
١ تُفببه٣ط  م4ر ٍ  تُٕبب٣ًقتُ٘دبٞب ٍ تًُِبٞب أَذً }: كبب٢ هبٞب ًَ بب ْٓ ْْ ت ُٛ ًَ بب ْٓ ت أَ ْٞ َُّبب َٝ ّل  ْٞ ِِببَؿ هَبب ْٖ ٣ُلْ ِببصهٍ خبٚب تتُصبب٢ {َُبب

ّ ٝت٩ٞبب٬م،  يتٕ ٛٞب ٓو٤ببه ٝٓمٙبٗٝإٗٔببث تُٔبثٗؼٕٞ ٫ ٣ل٤ببه تُؼٔٞب  ٕ ش٘ٙبب٤ٗٝإ، خ٘بس ًّببًٟ خ٣٫ٞببر ٗبٞب

 .ثً ًٔػ٤ ثً ٗٙ إٔ ٣ٌٕٞ لدثي١ أًعً ٖٓإ٤ِث٢ِ  تُفه٣ط

صوِببه ٣ تُٔؽ٤بب٣ٍٖ ُِٔببًأذ إٔٝٓببٖ ٝتكوبٚب ٓبٖ  ت٩ٓببثّ تُطدب١ً ٛبٞب يأ١ كبب٢ ٛبىٙ تُّٔبباُر تُبًأ١ تُببًتؼؿ م5ر

ُٚ ت٧ًبًّ ىتُٓغ يٝؾ ت٣ًُٕؼر  ٧ٗٚ ٣ٞتكن، تُٞئثبق ت٤ُّثن٣ر ٌُٝٞٗٚب أهبًج ، ١ نػث إ٤ُٚب هللا شؼبث٠ُ ٝيِٞب

 .ٝٓصطِدثشٚ ٞد٤ؼر تُؼًٙإ٠ُ تُِٔٙفر تُؼثٓر، ٬٣ٝبْ ٓغ 

                                                                                                                                                                                                          
ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩: 1ر  . 171م ٣٘ظ
ً: تُدهت٣ر ٝتُٜ٘ث٣ر: 2ر ٕ:  231/ 7م ٣٘ظ َ:  ٝتُلص٘ر 2/607ٝشاي٣ك تخٖ لِهٝ  .  85ٝـٌْ ػَٔ تًُٔأذ:  1/100ٝٝهؼر تُؽٔ
ً: ت٤ًُّذ تُفِد٤ر: 3ر  .713/  2م ٣٘ظ
ً: تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩:  م4ر  . ٣177٘ظ
ٚ: 5ر ً: تُٔٙهي ٗلّ  .170م ٣٘ظ
ً: تًُٔأذ ك٢ تُفٝثيذ ت٤ٓ٬ِ٩ر :   م6ر  .٣83٘ظ
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َّٞ  م6ر م ٝتُٞتؼدببثز ٓبغ تًُؼبَ، ٝيكبغ ػٜ٘ببث تُٕب٣ًؼر ت٩ِب٤ٓ٬ر يكبغ ٓبٖ ٌٓثٗببر تُٔبًأذ، ِٝب تٛث كب٢ تُفوٞب

ِح ٜٓ٘ث. ُِ  تُـدٖ تُص٢ ًثٗس شؼث٢ٗ ٜٓ٘ث ك٢ ٓمصِق تُد٤ةثز ٝتُٕؼٞج، كًؼغ ُٜث ـوٞهٜث ًًٝتٓصٜث خؼه إٔ 

، ٔب٣ًطر إٔ ٣بصْ وُبي كب٢ ٓ٘غ تًُٔأذ ٝـًٓثٜٗث ٓبٖ خبىٍ ٞثهثشٜبث كب٢ لهٓبر ٓؽصٔؼٜبث ٜٝٝٞ٘بث٫ ٣ؽٌٞ  م7ر

 .ت٧ؼ٬ء ـهٝن تُل٤ِٝر ٜٝٞتخٟ ت٧ل٬م تُص٢ أهًٛث تًُٕع، ٜٖٝٔ تًُٕٝٞ تُص٢ خ٤ّٜ٘ث تُؼِٔثء

ز ٝتُه٫ُببر ٔببًػ٢  ٗببُٗبب٤ُ ٛ٘ببثى  م8ر ٠ُ ٣ٔ٘ببغ تُٔببًأذ كبب٢ تُٔٙببهي٣ٖ تُٕبب٣ًل٤ٖ هطؼبب٢ تُعدبٞب ٓببٖ شبٞب

تٌ ٝت٩خثـببر، ٣ؽبببحٝ، ثبق تُّببب٤ثن٣رئببٞتُ ع إُبب٠ ت٧٘بببَ ٝٛببٞب تُؽببٞب ٌ ُٜبببث إٔ تًُؼببٞب ٕ يب٤ّبببر  ك٤ؽببٞب شٌببٞب

ٌيتء، أٝ ٣ٌٝبًذ، أٝ ٗثبدبر ... ٜب٢ ٝئ٤لبر ٔبًػ٤ر ك رتُم٬كبرم ػبهت ٓ٘ٙبح ت٩ٓثٓبر تُؽٜٔٞي٣ر، أٝ يب٤ّبر تُٞب

  .   خثًُؼَ كوٟ ر٤ِٝث٤ِر ٓمصٙ

ٕ ٝإ, ٝٓ٘فٜبث ٓبث ٓب٘ؿ تًُؼبَ, ٜبثًًٜٓبث لثُو رإّٗبثٗ ػِب٠ أِبثَ أٜٗبثثُصؼثَٓ ٓغ تًُٔأذ خت٬ِ٩ّ أًٓ  م9ر

َّٞ  تٌُبب٣ًْ , ٫ِبب٤ٔث إٕ تُوببًتَٕٓببٖ ـوٞهٜببث ّشفببًإٔ  وي٣ؼببر ٓببٖشكلببى  ٫ ٣ٌٔببٖ إٔ َمِو٤ببرتُلبًٝم تُ تٛث كبب٢ ِبب

 .ت٩ّٗث٤ٗر ٝتُفوٞم ٝتُٞتؼدثز

 
 اٌزٛص١بد

تُصب٢ شٜبصْ خفوبٞم تُّ٘بثء يؼبثء  تُف٤ٌٓٞبر ٝتُٔه٤ٗبر ٔ٘ظٔثزتُٝأل٤ًتً أهصًؾ خؼٛ تُص٤٘ٞثز ػ٠ِ أ٘فثج تُٕإ ٝ
 ًٓتػثشٜث ٝت٧لى خٜث : 

 ٛببثنٝيٜببًٝيذ شٞػ٤ببر تُٔؽصٔببغ ٝلث٘ببر تًُؼببثٍ خفِٔببر ٝتِببؼر ـببٍٞ ٝتؼدببثز تُٔببًأذ ٝـوٞهٜببث، ٝإخببًتٌ  م1ر
 .ٝتُٙفثخر تًٌُتّ  ك٢ ػًٙ يٍِٞ هللا  ثٓثيِص٢ٜ صتُ ٝتُو٤ثن١ ت٤ُّث٢ِ

تُٔ٘ث٘ببح  شبب٢ُّٞكبب٢ ٔببًأذ ـببن تُػِبب٠ شكًببه  ت٩ِبب٤ٓ٬ر٣ر شٞتكببن ٓببغ ٓدببثنئ تُٕبب٣ًؼر ِببصٞيشٕبب٣ًغ هببٞت٤ٖٗ ن م2ر
تٗصٜببثى شِببي تُهُٝببر أِبٞذ خثًُؼببَ, ٜٝٝبغ ػوٞخببثز ٘ببثيٓر ٌُبَ ٓبٖب ٣فبثٍٝ  إنتيذ كبب٢تُؼ٤ِبث  ٞئببثبقٝتُتُّب٤ثن٣ر 

 .تُوٞت٤ٖٗ شفس أ١ ٠ّٔٓ أٝ ئًف ًثٕ

لوببٚ ٝتُلٌببً خثُصّ٘بب٤ن ٓببغ تُؼِٔببثء ٝت٧ِببثشىذ تُٔمصٙبب٤ٖ كبب٢ تُ ش٘ظبب٤ْ ٓببكشًٔتز ٝػوببه ٗببهٝتز ػ٤ِٔببر نٝي٣ببر م3ر
شمبًغ ، ، ٝش٘ثهٓ تُّٔثبَ ٓ٘ثهٕر ػ٤ِٔر ٛثنببرشهيَ ك٤ٜث تُّٔثبَ تُص٢ شصؼِن خفوٞم تًُٔأذ تُٔؼثً٘ذ ت٢ٓ٬ِ٩،  

 .تُص٢ ٞثُٔث ػثٗس ٜٓ٘ثػٖ تًُٔأذ خٔوصًـثز ي٤٘٘ر شًكغ تُـدٖ ٝتُٔظثُْ 

 

َشاِعغُ  َّ اٌ َٚ َصبِدُس  َّ  اٌ

طث٤ٗر : أخب٢ تُفّٖب ػِب٢ ٓفٔبه خبٖب ـد٤بح  م1ر ٤ً ٓٙبطل٠ يخببثج 450تُٔبثٝين١ رزت٧ـٌبثّ تُِّب م شفو٤بن: ِٔب ٛـب
 ّ.2003 ٛـ1424،تٌُٔصدر ت٣ًُٙٔر،٤٘هت

م ػَِبن 543تُوث٢ٜ ٓفٔبه خٖب ػدبه هللا أخبٞ خٌبً خٖب تُؼًخب٢ تُٔؼبثك١ً ت٫ٔبد٢ِ٤ تُٔبث٢ٌُ رز: أـٌثّ تُوًإٓ :  م2ر ٛـب
ٚ: ٓفٔه ػده تُوثني ػطث ، ٞر  .  ّ 2003ٛـ   1424م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر، خ٤ًٝز 3ػ٤ِ

٤ْ، ٞ ر أـٌثّ م3ر م ٌٓصدبر تخٖب 1تُّ٘ثء : ػدهتًُـٖٔ خٖ ػ٢ِ خٖ ٓفٔه خٖ تُؽب١ٌٞ ، شفو٤بن: ػٔبًٝ ػدبه تُٔب٘ؼْ ِِب
 ّ.1997-ٛـ1417ش٤ٔ٤ر ، تُوثًٛذ 

م 456ت٩ـٌبثّ كبب٢ أ٘ببٍٞ ت٧ـٌببثّ : ػِبب٢ خبٖب أـٔببه خٖب ِببؼ٤ه خبٖب ـببٍّ ت٧ٗهُّبب٢ تُوًٞدبب٢ تُظببث١ًٛ رز  م4ر ٛبـب

 تي ت٥كثم تُؽه٣هذ، خ٤ًٝز.شفو٤ن :  أـٔه ٓفٔه ٔثًً ، شوه٣ْ إـّثٕ ػدثَ ، ن
م شفو٤بن: ػِب٢ ٓفٔبه 463ت٫ِص٤ؼثج ك٢ ٓؼًكر ت٧٘فثج : ٣ِٞبق خٖب ػدبه هللا خٖب ٓفٔبه خٖب ػدبه تُدبًرز  م5ر ٛـب

 .1412م نتي تُؽ٤َ  خ٤ًٝز  1تُدؽث١ٝ ، ٞ ر
م 630أِه تُـثخر ك٢ ٓؼًكر تُٙفثخر: ػٍتُه٣ٖ خٖ ت٧ظ٤بً أخب٢ تُفّٖب ػِب٢ خٖب ٓفٔبه تُؽبٍي١ تُٕب٤دث٢ٗ رز م6ر ٛـب

 ّ.1970شفو٤ن: ٓفٔه إخًت٤ْٛ تُد٘ث، ًصثج تُٕؼح، نتي تُٕؼح، تُوثًٛذ، 

م شفو٤ببن: 852ت٩٘بثخر كب٢ ش٤٤ٔبٍ تُٙبفثخر : أـٔبه خٖب ػِب٢ خبٖب ـؽبً أخبٞ تُلٝبَ تُؼّبو٢ٗ٬ تُٕبثكؼ٢ر ز  م7ر ٛـب
 ّ .1992ٛـ  1412م نتي تُؽ٤َ، خ٤ًٝز  1ػ٢ِ ٓفٔه تُدؽث١ٝ ،ٞر

ٕ: ٓفٔه م8ر ٛـب 1393ت٤ٓ٧ٖ خٖب ٓفٔبه خٖب تُٔمصبثي تُؽٌ٘ب٢ تُٕب٘و٤ط٢ رز   أٜٞتء تُد٤ثٕ ك٢ إ٣ٝثؾ تُوًإٓ خثُوًآ
 ّ.  1995ٛـ  1415م شفو٤ن: ٌٓصح تُدفٞض ٝتُهيتِثز، نتي تُلًٌ ُِطدثػر ٝتًُٕ٘ ، خ٤ًٝز  

ّ: ل٤ً تُه٣ٖ تٍُي٢ًِ، ٞ م9ر  ّ.1980، نتي تُؼِْ ٤٣٬ُِٖٔ، خ٤ًٝز، 5ت٧ػ٬

ث م10ر ء ٝتٌُ٘ب٠: ػِب٢ خٖب ٛدبر هللا خٖب أخب٢ ٗٙبً خٖب ت٩ًٔبثٍ كب٢ يكبغ ت٫يش٤بثج ػٖب تُٔكشِبق ٝتُٔمصِبق كب٢ ت٧ِٔب
 ٛـ .1411م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر، خ٤ًٝز  1ٛـم ٞر475ٓث٫ًٞ رز 

 ٛـم نتي تُلًٌ . 595خهت٣ر تُٔؽصٜه ٜٝٗث٣ر تُٔوصٙه: تخٖ ئه تُوًٞد٢ رز   م11ر
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  ٛـ م نتي تُٔؼثيف ، خ٤ًٝز.774تُدهت٣ر ٝتُٜ٘ث٣ر :إِٔثػ٤َ خٖ ػًٔ خٖ ًع٤ً تُو٢ًٔ أخٞ تُلهتءرز  م12ر

م ، نتي تٌُصبثج تُؼًخب٢ ، 2ٛـب م ٞ ر 587خهتبغ تُٙ٘ثبغ ك٢ شًش٤ح تًُٕتبغ: تخٞ خًٌ خٖ ّٓبؼٞن تٌُثٔبث٢ٗ رز  م13ر
 .  1982خ٤ًٝز 

ٕ: ػدببه تُببًـٖٔ خبٖب ٓفٔببه خبٖب لِببهٕٝ تُفٝبب٢ًٓ رز  م14ر م نتي تُوِبْب ، خ٤ببًٝز  5ٛبـب م ٞ ر808شبباي٣ك تخبٖب لِببهٝ
1984. ّ 

ّ: ٔٔبت٩ِب٬ّ شبثي٣ك  م15ر ت٧ػب٬ َٝ ك٤بثز تُٕٔببث٤ًٛ  َٝ ُ تُببه٣ٖ أخبٞ ػدبه هللا ٓفٔببه خٖب أـٔبه خبٖب ػعٔبثٕ خٖب هَث٣ْٔببثٌ َٝ

تن ٓؼًٝف، ٞر748تُىٛد٢ رز:  ّٞ  ّ.2003م نتي تُـًج ت٢ٓ٬ِ٩  1ٛـم ، شفو٤ن: تُهًصٞي خٕثي ػ
 م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر ،  خ٤ًٝز .1ٛـم ٞر 748شىًًذ تُفلثئ: أخٞ ػده هللا ُٔٔ تُه٣ٖ ٓفٔه تُىٛد٢ رز  م16ر

ْ: إِٔثػ٤َ خٖ ػًٔ خٖ ًع٤ً تُهٕٓو٢ أخبٞ تُلبهتء رز  م17ر م نتي تُلٌبً، خ٤بًٝز774شل٤ًّ تُوًإٓ تُؼظ٤ ٛـب  1401ٛـب
 . 
م ٞر606رز  تُصلّب٤ً تٌُد٤بً : كمبً تُبه٣ٖ ٓفٔبه خٖب ػٔببً تُص٤ٔٔب٢ تُبًت١ٌ م18ر م نتي تٌُصبح تُؼ٤ِٔبر ، خ٤ببًٝز 1ٛـب

 ّ . 2000ٛـ  1421
م نتي تُلٌبً  ، 1ـم شفو٤بن: تُّب٤ه ٔبًف تُبه٣ٖ أـٔبه ، ٞرٛب354تُعوبثز: ٓفٔبه خٖب ـدبثٕ خٖب أـٔبه تُص٤ٔٔب٢ رز  م19ر

 ّ .1975ٛـ  1395
ثػ٤َ خٖب تخبًت٤ْٛ تُدمبثي١ رز م20ر م، ٞر256تُؽثٓغ تُٙف٤ؿ تُٔمصٙبً : ٓفٔبه خٖب تِٔب -م نتي تٌُصبح تُؼ٤ِٔبر3ٛـب

 ٛـ.1424-2003ّخ٤ًٝز

ٕ: أخببٞ ػدببه هللا ٓفٔببه خبٖب أـٔببه تُوًٞدبب٢ ت٧ٗٙببثي١ رز م21ر م 671تُؽببثٓغ ٧ـٌببثّ تُوببًآ ه ػدببه ٛبـب ٤ؿ: أـٔبـب شٙفبـب
 ّ.1985ٛـ ـ 1405م نتي إــ٤ثء تُصًتض تُؼًخ٢، خ٤ًٝز، 2تُؼِـ٤ْ تُدًنٝٗـ٢، ٞر

٤ٖٔ تُؼثٓبببببر : ػِببببب٢ خبببببٖب ػدبببببه تُبببببًـٖٔ خببببٖب ػِبببببب٢ نخببببب٤ُ : شببببب٢ُّٞـٌببببْب  م22ر  تُٔبببببًأذ ٣٫ٝببببببر تُّٔببببِب
www.jameataleman.org/main/articles.aspx?articleno=1365. 

 /.http://www.alukah.net/library/0/18649 : ٓٙطل٠ ٓفٔٞن ٤ِِكر تًُٔأذ تُوٝثء: ش٤ُّٞـٌْ   م23ر

ٞي خٖب ـّٖب ،  م24ر ـٌْ ػَٔ تًُٔأذ ك٢ تُلوٚ ت٢ٓ٬ِ٩: ػهٗثٕ ٕ ٤ٜق هللا آٍ تُٕبٞخ٤ٌر ، شوبه٣ْ : أخبٞ ػد٤بهذ ٕٜٓب
 ّ .2007ٛـ 1428م تُهتي ت٧ظ٣ًر ، ػٔثٕ 1ٞ ر

ّ: ٓفٔه ـد٤ح تُل٘ه١ ، نتي تًُٜٞتٕ، ـِحـٞتي م25ر  ّ.2000تز ـًذ ـٍٞ تًُٔأذ ك٢ ت٬ِ٩
م  ٞ ر1252تُبهي تُٔمصببثي: ٓفٔبه أٓبب٤ٖ خبٖب ػٔبً خبٖب ػدببه تُؼ٣ٍبٍ خبٖب ػثخببه٣ٖ تُهٕٓبو٢ تُف٘لبب٢ رز  م26ر م نتي 2ٛبـب

 ٛـ .1386تُلًٌ ، خ٤ًٝز  

م نتي تٌُصبح  799ُٔبث٢ٌُ ر ز تُه٣دثغ تُٔىٛح ك٢ ٓؼًكر أػ٤ثٕ ػِٔثء تُٔبىٛح: إخبًت٤ْٛ خٖب ػِب٢ خٖب ٓفٔبه ت م27ر ٛـب
 تُؼ٤ِٔر ، خ٤ًٝز . 

ثج تُببه٣ٖ أـٔببه خبٖب إني٣ببُ تُوًتكبب٢ رز  م28ر م شفو٤ببن: ٓفٔببه ـؽبب٢، نتي تُـببًج، خ٤ببًٝز   684تُببىل٤ًذ : ٔبٜب ٛبـب

1994  .ّ 
ُٔٔ تُه٣ٖ أخٞ تُٔفثِٖ ٓفٔه خٖ ػ٢ِ خٖب تُفّٖب خٖب ـٔبٍذ تُفّب٢٘٤ تُهٕٓبو٢ تُٕبثكؼ٢  ٣َ شىًًذ تُفلثئ :و  م29ر

 ّ .1998ٛـ  1419م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر 1ٛـم ٞر765رز: 
ْ: أـٔه خٖ ػ٢ِ خٖ ٓ٘ؽ٣ٞبٚ ت٧٘بدٜث٢ٗ أخبٞ خٌبًر ز   م30ر م شفو٤بن: ػدبه هللا ت٤ُِعب٢ ، ٞ  428يؼثٍ ٘ف٤ؿ ِّٓ ٛـب
  ٛـ.  1407م نتي تُٔؼًكر ،  خ٤ًٝز  1ر

ين تُٔفصببثي ػِبب٠ تُبببهي تُٔمصببثي: ٓفٔبببه أٓبب٤ٖ خبٖب ػٔبببً خبٖب ػدبببه تُؼ٣ٍببٍ خبٖب ػثخبببه٣ٖ تُهٕٓببو٢ تُف٘لببب٢ رز  م31ر
 ّ .1992 -ٛـ 1412م نتي تُلًٌ ، خ٤ًٝز 2ٛـم ٞ ر1252

ْ: ػدبه تُٔٞؼبٞن ٓفٔبه ػدبه تُِط٤بق ، ٞر م32ر م ٓطدؼبر ٤ٞدبر ، ي٣بثٚ 2تُّ٘ر تُ٘د٣ٞر خ٤ٖ نػثذ تُلص٘بر ٝأنػ٤بثء تُؼِب
 .   1991ٛـ  1411

٤ٔثٕ خٖب ت٧ٔبؼط تُّبدصث٢ٗ رزِ٘ م33ر م شفو٤بن: ٓفٔبه ػدبهتُؼ٣ٍٍ تُمثُبه١، ٞ ر275ٖ أخ٢ نتٝن: أخ٢ نتٝن ِِب م 2ٛـب

 ٛـ.1426-2005ّنتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر، خ٤ًٝز 
م شفو٤بن: لثُبه ػدبهتُـ٢٘ ٓفلبٞئ، 297ِٖ٘ تُصًٓى١: أخ٢ ػ٠ّ٤ ٓفٔبه خٖب ػ٤ّب٠ خٖب ِبٞيذ تُصًٓبى١، رز م34ر ٛـب

 ٛـ.1427-2006ّم نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر، خ٤ًٝز2ٞ ر
٤ٔثٕ 303ِببٖ٘ تُّ٘ببثب٢ تٌُدببًٟ : أـٔببه خبٖب ٔببؼ٤ح أخببٞ ػدببه تُببًـٖٔ تُّ٘ببثب٢ر  م35ر ٛبـب م شفو٤ببن: ػدببه تُـلببثي ِبِب

 ّ . 1991ٛـ  1411م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر ، خ٤ًٝز  1تُد٘هتي١ ، ٞر

ٛـب م شفو٤بن: ٔبؼ٤ح ت٧يٗببثؤٝٞ ،  748ِب٤ً أػب٬ّ تُ٘بد٬ء: ٓفٔبه خبٖب أـٔبه خٖب ػعٔبثٕ خٖب هث٣ٔببثٌ تُبىٛد٢ رز م36ر
 ٛـ. 1413م ٓكِّر تًُِثُر، خ٤ًٝز  9ٞر

ٕ: ػِب٢ خٖب خًٛبثٕ تُبه٣ٖ تُفِدب٢  رز م37ر ٛـب م  نتي تُٔؼًكبر، خ٤بًٝز  1044ت٤ًُّذ تُفِد٤ر ك٢ ٤ًِذ ت٤ٓ٧ٖ تُٔبآٞ
 ٛـ.1400

http://www.alukah.net/authors/view/home/2870/
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م شفو٤بن: ػدبه 1032ٔىيتز تُىٛح ك٢ ألدثي ٖٓ وٛح: ػدبه تُفب٢ خٖب أـٔبه خٖب ٓفٔبه تُؼٌب١ً تُف٘دِب٢ رز  م38ر ٛـب

 ٛـ.1406نتي خٖ ًع٤ً ، نٕٓن  م  1تُوثني ت٧يٗكٝٞ  ، ٞر
ْ خبٖب تُفؽببثغ أخببٞ تُفّبب٤ٖ تُوٕبب١ً٤ ت٤ُّ٘ببثخٞي١ رز  م39ر ْ : ّٓبِب ٛبـب م شفو٤ببن: ٓفٔببه كببكتن ػدببه 261٘بف٤ؿ ّٓبِب

 تُدثه٢ ، نتي إـ٤ثء تُصًتض تُؼًخ٢، خ٤ًٝز . 
 ،نتيتُٔؼًكر، خ٤ًٝز.2ٛـم 756ٞػدهتُٞٛثج تُّد٢ٌ رز أخٞ ًٗٙ ٞدوثز تُٕثكؼ٤ر تٌُدًٟ، م40ر
ٟ: ٓ م41ر  ٛـم نتي ٘ثني ، خ٤ًٝز . 230فٔه خٖ ِؼه خٖ ٤٘ٓغ أخٞ ػدههللا تُد١ًٙ ت١ًٍُٛ رزتُطدوثز تٌُدً

ٛبـب م نتي إـ٤ببثء تُصببًتض 855ػٔببهذ تُوببثي١ ٔببًؾ ٘ببف٤ؿ تُدمببثي١: خببهي تُببه٣ٖ ٓفٔببٞن خبٖب أـٔببه تُؼ٤٘بب٢رز م42ر
 تُؼًخ٢، خ٤ًٝز .

، ٔبًف تُفبن، ػٕٞ تُٔؼدٞن ًٔؾ ِٖ٘ أخ٢ نتٝن : ٓفٔه أًٔف خٖ أ٤ًٓ خٖ ػ٢ِ خٖب ـ٤بهي، أخبٞ ػدبه تُبًـٖٔ م43ر
 ٛـ  . 1415م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر ، خ٤ًٝز  2ٛـم ٞ ر1329تُٙه٣و٢، تُؼظ٤ْ آخثن١ رز 

 ّ.2006ٛـ  1426تُٕؼًت١ٝ ، تٌُٔصدر تُؼ٣ًٙر ، خ٤ًٝز  ص٢ُّٞكصثٟٝ تُّ٘ثء: ٓفٔه ٓ م44ر

ٛبـب م 852كبصؿ تُدببثي١ ٔببًؾ ٘بف٤ؿ تُدمببثي١: أـٔببه خبٖب ػِب٢ خبٖب ـؽببً أخببٞ تُلٝبَ تُؼّببو٢ٗ٬ تُٕببثكؼ٢ رز م45ر
 : ٓفح تُه٣ٖ تُمط٤ح ، نتي تُٔؼًكر ، خ٤ًٝز .شفو٤ن

ً:  ًٔببثٍ تُببه٣ٖ ٓفٔببه خبٖب ػدببه تُٞتـببه م46ر م نتي تٌُصببح تُؼ٤ِٔببر،خ٤ًٝز 686تُف٘لبب٢ رز  خبٖب تُٜٔببثّ كببصؿ تُوببه٣ ٛبـب
1340. ّ 

َ: ِب٤ق خٖب ػٔبً تُٝبد٢ ت٧ِبه١ رز  م47ر م شفو٤بن: أـٔبه يتشبح ػًٓبْٞ، ٞر 200تُلص٘بر ٝٝهؼبر تُؽٔب م نتي 1ٛـب

 ٛـ . 1391تُ٘لثبُ، خ٤ًٝز 
ُ 456تُلٙبَ كب٢ تُِٔببَ ٝت٧ٛبٞتء ٝتُ٘فببَ : ٓفٔبه ػِب٢ أـٔببه خٖب ـببٍّ تُظبث١ًٛ رز  م48ر ٛـب م شوببه٣ْ : أـٔبه ٔبٔب

 . 1999ّٛـ 1420م نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر ، خ٤ًٝز 2تُه٣ٖ ، ٞ  ر
َ: ـّٖ أ٣ٞج، نتي تُص٣ٌٞغ ٝتًُٕ٘ ت٤ٓ٬ِ٩ر م49ر  ّ.1999  ٛـ1420تُلوٚ تُٕثٓ
ْ: ػدهتُف٤ٌْ تُل٤صٞي١:  م50ر  ّ .2008ُٖ ٣لِؿ هّٞ ُٝٞت أًْٓٛ تًٓأذ ... ٝإٌٔث٤ُر تُلٜ

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134003   م51ر
ثج تُبه٣ٖ تُ٘ؽلب٢  1067ر ز ًٕق تُظٕ٘ٞ :ٓٙبطل٠ خٖب ػدبههللا تُوّبط٘ط٢٘ تًُٝٓب٢ تُف٘لب٢  م52ر ٛـب م تُّب٤ه ٜٔب

 تًُٔػ٢ٕ، ٌٓصدر تُٔع٠٘ خـهتن ، ٞدؼر أٝك٤ّس . 
٤ٔثٕ ت٤ٌُِدبب٢ُٞ تُٔببهػٞ خٕبب٤ك ٌتنٙ  م53ر ٓؽٔببغ ت٧ٜٗببً كبب٢ ٔببًؾ ِٓصوبب٠ ت٧خفببً : ػدببه تُببًـٖٔ خبٖب ٓفٔببه خبٖب ِبِب

 1998ّ -ٛـ 1419ٛـم شفو٤ن : ل٤َِ ػًٔتٕ تُٔ٘ٙٞي ، نتي تٌُصح تُؼ٤ِٔر ، ُد٘ثٕ ، خ٤ًٝز ، 1078رز

ٛـب م شفو٤بن: ُؽ٘ببر إـ٤بثء  تُصبًتض تُؼًخبب٢،نتي  456تُٔفَِّب٠: ػِب٢ خبٖب أـٔبه خٖب ِببؼ٤ه خٖب ـبٍّ تُظببث١ًٛ رز  م54ر
 ت٥كثم تُؽه٣هذ ، خ٤ًٝز . 

ٕ: ٓٙطل٠ تُّدثػ٢، ٞ ر م55ر  ّ.1984-ٛـ1404م تٌُٔصح ت٢ٓ٬ِ٩، خ٤ًٝز 6تًُٔأذ خ٤ٖ تُلوٚ ٝتُوثٗٞ

 تُؼِّٞ، تُوثًٛذ. تًُٔأذ خ٤ٖ تُٔٞيٝض ٝتُصفه٣ط: ٣ٌ٘ح يٜٞتٕ، نتي م56ر
ٟ: يِببب٤ْ كٙبببٞؾ تُم٤بببثٞ، شفو٤بببن: ٓفٔبببه تٍُـ٤ِببب٢،  ٞ رت٩ِببب٬ّ تُٔبببًأذ كببب٢  م57ر م نٕٓبببن، 1هٝبببث٣ث ٝكصبببثٝ

 ّ.1997-ٛـ1418خ٤ًٝز
 ّ.2006-ٛـ1427م نيتِر ت٬ُّٓر1تًُٔأذ ك٢ تُفٝثيذ ت٤ٓ٬ِ٩ر: ػ٢ِ ؼٔؼر ٓفٔه، ٞ ر م58ر
 ّ.1986-ٛـ1406تًُٔأذ ك٢ تُلًٌ ت٢ٓ٬ِ٩: ؼٔثٍ ٓفٔه كو٢ يٍِٞ تُدثؼٞي١  م59ر

ٔر تُٔؼث٘ببًذ ٌٓثٗصٜببث ٝـوٞهٜببث ٝأـٌثٜٓببث: ٓفٔببه ٓٙببطل٠ تٍُـ٤ِبب٢، ٞر م60ر نٕٓببن  م نتي تُلٌببً،1تُٔببًأذ تُّٔبِب
2007 . ّ 

ْ: ٝـ٤ببه ػدببه تُٔؽ٤ببه، م61ر تًًُٔببٍ تُببه٣ٔوًت٢ٞ  تُٔببًأذ ٓبٖب ت٤ُّثِببر إُبب٠ تًُبثِببر: ٓفٔببه ػدببه تُٔؽ٤ببه تُلوبب٠، شوببه٣
 تُؼًخ٢. 

ٛـب    1431 : ِبث٢ٓ ًب٣ًْ ، تُوبثًٛذ ،  تًُٔأذ ٖٓ ت٤ُّثِر إُب٠ تًُبثِبر" ... ٓٞتهبق ٓصدث٣٘بر خب٤ٖ تُلوبٚ ٝتُوبثٕٗٞ م62ر

2010   ّhttp://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2010/1/30 
ٖ: ػًٔ يٜث ًفثُر، ٞر م63ر  ّ.1993ٛـ  1414م ٓكِّر تًُِثُر، خ٤ًٝز 1ٓؼؽْ تُٔكُل٤

م ٞر977ٓـ٢٘ تُٔفصثغ إُب٠ ٓؼًكبر أُلبثئ تُٜٔ٘بثغ : تُمطبح ، ٓفٔبه تُٕبًخ٢٘٤ رز  م64ر م نتي تُبىلثبً ، إ٣بًتٕ 1ٛـب
 ّ .1958ٛـ 1377

م ٞ ر 620تُٔوهِب٢ رز  تُٔـ٢٘ ك٢ كوٚ ت٩ٓبثّ أـٔبه خٖب ـ٘دبَ تُٕب٤دث٢ٗ: ػدبه هللا خٖب أـٔبه خٖب ههتٓبر م65ر م نتي 1ٛـب

 ٛـ. 1405تُلًٌ  خ٤ًٝز 
 dorar.netٓوث٫ز ٓٞهغ تُهيي ت٤ُّ٘ر : ٓؽٔٞػر ٖٓ تُٔكُل٤ٖ : ٓٞهغ تُهيي ت٤ُّ٘ر   م66ر

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2010/1/30
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تُٔوٙه ت٧ئه ك٢ وًً أ٘فثج ت٩ٓثّ أـٔه: إخًت٤ْٛ خٖب ٓفٔبه خٖب ػدبه هللا خٖب ٓفٔبه تخٖب ٓلِبؿ، أخبٞ إِبفثم،  م67ر

مشفو٤ن: ػدبه884خًٛبثٕ تُبه٣ٖرز  ٤ٔثٕ تُؼع٤ٔب٤ٖ، ٞ ر ٛبـب ٛبـب 1410م ٌٓصدبر تًُٔببه، ت٣ًُبثٚ تُّبؼٞن٣ر1تُبًـٖٔ ِبِب
1990.ّ 

ٖٓب كوبٚ ّ.2000ٙ  1420م نتي تُّب٬ّ 1ٌٓثٗر تًُٔأذ ك٢ تُوًتٕ ت٣ًٌُْ ٝتُّ٘ر تُٙبف٤فر: ٓفٔبه خِصبثؼ٢، ٞ ر  م68ر
ّ: ٣ِٞق تُوًٜث١ٝ، نتي تًُٕٝم ،   ّ . 1996ٙ 1417تُهُٝر ك٢ ت٬ِ٩

م شفو٤بن: 676تُٔلص٤ٖ ك٢ تُلوٚ :أخٞ ٣ًًٌث ٓف٤ب٢ تُبه٣ٖ ٣ف٤ب٠ خٖب ٔبًف تُ٘ب١ٝٞ رز ٜٓ٘ثغ تُطثُد٤ٖ ٝػٔهذ  م69ر ٛـب

 2005ّٛـ 1425م نتي تُلًٌ ، 1ػٞٚ هثِْ أـٔه ػٞٚ، ٞر
 ّ.1992-ٛـ1413م نتي تُٞكثء4تُٔكتًٓذ ػ٠ِ تًُٔأذ تُِّٔٔر: ت٤ُّه أـٔه كًغ، ٞر م70ر

َ: أخببٞ ػدببه هللا ٓفٔببه خبٖب ٓفٔببه تُ م71ر م نتي 954طًتخِّبب٢ تُٔـًخبب٢ رز ٓٞتٛببح تُؽ٤ِببَ ُٕببًؾ ٓمصٙببً ل٤ِبب ٛبـب
 تٌُصح تُِد٘ث٢ٗ .

 . World Book Internationalتُِٔٞٞػر تُؼًخ٤ر تُؼث٤ُٔر :   م72ر

 ّ. 1984ٙ  1404م ٓطدؼر تُؼث٢ٗ ، خـهتن ، 1ٗظثّ تُوٝثء ك٢ ت٣ًُٕؼر ت٤ٓ٬ِ٩ر : ػدهت٣ًٌُْ ٣ٌهتٕ ، ٞر م73ر
م نتي تُؽ٤بَ، خ٤بًٝز  1250ٕبًٞث٢ٗرز ٤َٗ ت٧ٝٞثي ٖٓ أـثن٣ط ٤ِه ت٧ل٤ثي: ٓفٔبه خٖب ػِب٢ خٖب ٓفٔبه تُ م74ر ٛـب

1973 . ّ 
تُٜهت٣ر ك٢ ٔبًؾ خهت٣بر تُٔدصبه١ : ػِب٢ خٖب أخب٢ خٌبً خٖب ػدبه تُؽ٤ِبَ تُلًؿبث٢ٗ تًُٔؿ٤٘بث٢ٗ، أخبٞ تُفّٖب خًٛبثٕ  م75ر

 ٛـم شفو٤ن: ٬ٍٞ ٣ِٞق، نتي تـ٤ثء تُصًتض تُؼًخ٢، خ٤ًٝز، ُد٘ثٕ .593تُه٣ٖرز

ثػ٤َ خثٔبثٙ ٛه٣ر تُؼثيك٤ٖ أِٔثء تُٔكُل٤ٖ ٝآظبثي تُٔبكُل٤ٖ م76ر ، نتي أـ٤بثء تُصبًتض تُؼًخب٢، خ٤بًٝز تُدـبهتن١ : إِٔب
1955. ّ 

 ّ.2005-ٛـ1426م نتي تُلًٌ، نٕٓن1تُٞؼ٤ٍ ك٢ تُلوٚ ت٢ٓ٬ِ٩: ٝٛدر تٍُـ٢ِ٤، ٞ ر م77ر
م إ٘بهتي ؼٔؼ٤ببر تُّٔصٕبًه٤ٖ ت٧ُٔببث٤٤ٖٗ، 797تُبٞتك٢ خثُٞك٤بثز: ٘بب٬ؾ تُبه٣ٖ ل٤ِبَ خبٖب أ٣دبي تُٙببله١ رز م78ر ٛـب
 ّ.1979ٛـ ـ ٤1399ر ت٤ٌُِٔر، ػٔثٕ، ، ٓطدؼر تُؽٔؼ٤ر تُؼ2ِٔٞ

ُ تُببه٣ٖ أـٔببه خبٖب ٓفٔببه خبٖب أخبب٢ خٌببً خبٖب لٌِببثٕ   م79ر ٝك٤ببثز ت٧ػ٤ببثٕ ٝأٗدببثء أخ٘ببثء تٍُٓببثٕ : أخببٞ تُؼدببثَ ٔبٔب
 ٛـم شفو٤ن : إـّثٕ ػدثَ ، نتي تُعوثكر ،  ُد٘ثٕ . 681رز

 


