
ٟغأٛخ اٛو٠ٚ ثبٛخـ٪ؽ 

 
هالء اٛذٯ٢ هٜٮ ث٢ أثٮ ث٘ش ث٢ ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ : ع٠ن 

 ٧ـ 882اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 

 

رؾْٰٔ ُؼٰٜخ اٛشٰخ اٛذٗز٪س ٣بطش ث٢ عو٪د ث٢ هجذاهلل اٛغالٟخ 
*

 

 

 

اٛؾ٠ذ هلل ٣ؾ٠ذ٥ ، ٣٩غزو٦٤ٰ ، ٣٩غزٌِش٥ ، ٣٩ز٪ة ئ٦ٰٛ ، ٣٩و٪ر ثبهلل 

٢ٟ شش٩س أ٣ِغ٤ب ، ٢ٟ٩ عٰئبد أه٠ب٤ٛب ، ٢ٟ ٯ٨ذ٥ اهلل ُال ٟؼٚ ٦ٛ ، 

٢ٟ٩ ٯؼٜٚ ُال ٧بد٭ ٦ٛ ، ٩أش٨ذ أ١ ال ئ٦ٛ ئال اهلل ٩ؽذ٥ ، ال ششٯٖ 

ا٨ٜٛٞ طٚ ٩ثبسٕ ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ . ٦ٛ ، ٩اش٨ذ أ١ ٟؾ٠ذًا هجذ٥ ٩سع٪٦ٛ 

.  آ٦ٛ ٩أطؾبث٦ ٢ٟ٩ عبس ه٬ٜ ٨٣غ٨ٞ ئ٬ٛ ٯ٪ٝ اٛذٯ٢ 

ُا١ صج٪د اٛخؾ ٢ٟ ٩عبئٚ اإلصجبد ُٮ ا٦ِٔٛ اإلعالٟٮ ، : أٟب ثوذ 

٩ٓذ ٩ِٓذ ه٬ٜ سعبٛخ ٠٨ٟخ رزوْٜ ثبٛو٠ٚ ثبٛخـ٪ؽ ع٠و٨ب اٛٔبػٮ 

 ٧ـ ، ٩ٓذ ثؾش ٨ُٰب ثوغ 822هالء اٛذٯ٢ ث٢ ِٟٜؼ اٛؾ٤جٜٮ ع٤خ 

ٟجبؽش اٛو٠ٚ ثبٛخؾ ٩اٛ٘زبثخ ، ٩ٓذ ش٠ٜذ ٧ز٥ اٛشعبٛخ ا٠ٛجبؽش 

:  اٛزبٰٛخ 

. اٛو٠ٚ ثبٛخؾ ُٮ ئ٣ِبر اٛؾ٘ٞ : أ٩اًل 

.  اٛو٠ٚ ثبٛخؾ ُٮ ئصجبد اٛ٪طٰخ ئرا ٛٞ ٯش٨ذ ه٨ٰٜب : صب٣ًٰب 

.  اٛو٠ٚ ثبٛخؾ ُٮ ٩ٓ٪م اٛـالّ ٩صج٪ر٦ : صبٛضًب 

. اٛو٠ٚ ثبٛخؾ ُٮ ٟخبؿجبد اٛخِٜبء ٩اٛٔؼبح ٩األٟشاء : ساثوًب 

٩ٓذ رٗش أٓ٪اٙ أئ٠خ اٛؾ٤بثٜخ ُٮ ٧ز٥ ا٠ٛجبؽش ، ٩ر٪عن ُزٗش أٓ٪اٙ 

ا٠ٛزا٧ت ا٨ِٰٔٛخ ا٠ٛش٨٪سح ، ٩ثوغ ٨ُٔبء األٟظبس ٠ُٜب سأٯذ ٟب 

٨ٛز٥ اٛشعبٛخ ٢ٟ أ٠٧ٰخ ٩أ٦٣ ٛٞ ٯغجْ ٣شش٧ب ، ٩ٛزو٨ٜٔب ثوٜٞ اٛٔؼبح ، 

٩ٛ٘٪٣ٮ أؽذ٧ٞ سأٯذ أ١ أٓ٪ٝ ثزؾ٨ٰٔٔب رؾٰٔٔب ٟ٪عضًا ٣٩شش٧ب سعبء 

                                                
*
 ٧ـ ، ؽظٚ ه٬ٜ ٩1409ٛذ ُٮ اٛؾ٪ؿخ ث٤ٮ ر٠ٰٞ ، ٩رخشط ٢ٟ ٰٜٗخ اٛششهٰخ هبٝ  

 ٧ـ ثبشش ه٦ٜ٠ 4/1/1409 ٧ـ ، ؽظٚ ه٬ٜ اٛذٗز٪سا٥ ُٮ 1412ا٠ٛبعغزٰش هبٝ 
.  صٞ ٣ٔٚ ئ٬ٛ ا٠ٛؾ٠٘خ هَِٰ ٩ال ٯضاٙ ث٨ب . ٓبػًٰب ُٮ ٟؾ٠٘خ ػشٯخ 



أ١ ٯ٤ِن اهلل ث٨ب ، ٧زا ٩ٓذ ٠ٓذ ثزشع٠خ ٟ٪عضح ٠ٛإ٨ِٛب ٩٩طَ 

أعأٙ اهلل هض ٩عٚ أ١ ٯٌِش ٠ٛإ٨ِٛب ، . ٤ٜٛغخخ ا٠ٛوز٠ذح ُٮ اٛزؾْٰٔ 

٩ٟؾ٨ٔٔب ، ٢ٟ٩ عو٬ ُٮ ٣شش٧ب خبطخ ، ٩ع٠ٰن ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ ، هبٟخ ، 

.  ٩ط٬ٜ اهلل ه٬ٜ ٣ج٤ٰب ٟؾ٠ذ ، ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ 

 

 

: رشع٠خ ا٠ٛإَٛ

اٛؾ٠ذ هلل ٩ؽذ٥ ٩ثوذ ٨ُز٥ رشع٠خ ٟ٪عضح ٠ٜٛإَٛ رؾز٪٭ ه٬ٜ اع٦٠ 

، ٣٩غج٦ ، ٩ٛٔج٦ ، ٩٩الدر٦ ، ٩أعشر٦ ، ٩ٟشبٯخ٦ ، ٩رالٟزر٦ ، 

.  ٩أه٠ب٦ٛ ، ٩ٟإِٛبر٦ ، ٩طِبر٦ ، ٩ص٤بء ا٤ٛبط ه٦ٰٜ ٩٩ُبر٦ 

٧٪ هٜٮ ث٢ اٛٔبػٮ طذس اٛذٯ٢ أثٮ ث٘ش ث٢ : ـ اع٦٠ ٣٩غج٦ 

اٛٔبػٮ رٔٮ اٛذٯ٢ ئثشا٧ٰٞ ث٢ اٛشٰخ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ ، اٛظبٛؾٮ ، 

.  اٛذٟشٔٮ ، اٛؾ٤جٜٮ 

ٯ٬٤٘ ثأثٮ اٛؾغ٢ ، ٩ٯٜٔت ثوالء اٛذٯ٢ ، ٩ٯوشٍ : ـ ٤ٰٗز٦ ، ٩ٛٔج٦ 

.  ٗأعال٦ُ ثبث٢ ِٟٜؼ 

.  ٩ٛذ ُٮ ع٤خ خ٠ظ ٩ص٠ب٠٣بئخ ثظبٛؾٰخ دٟشْ ، ٣٩شأ ث٨ب : ـ ٩الدر٦ 

:  أسرته

أعشح ا٠ٛإَٛ أعشح ه٠ٰٜخ ٟزغٜغٜخ ثبٛو٠ٜبء اٛٔؼبح ٧٩زا ثٰب١ 

:  ثجوؼ٨ٞ 

 ـ ٩اٛذ٥ أث٪ ث٘ش ، أؽذ اٛو٠ٜبء ، ٢٠ٟ٩ ٩ٛٮ اٛٔؼبء ثذٟشْ ، 1

.  ٧ـ ٩825ر٪ُٮ ع٤خ 

 ـ عذ٥ ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ ، أؽذ اٛو٠ٜبء ٢٠ٟ٩ ٩ٛٮ اٛٔؼبح 2

.   ٧ـ 803ثذٟشْ ٩ر٪ُٮ ع٤خ 

 ـ عذ ٩اٛذ٥ اٛشٰخ اإلٟبٝ اٛوالٟخ اٛٔبػٮ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ اٛؾ٤جٜٮ 3

. ُٮ ا٦ِٔٛ اٛؾ٤جٜٮ" اِٛش٩م "  ٧ـ ، طبؽت ٗزبة 763ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 

                                                
 ٣شش ٟ٘زجخ 5/198اٛؼ٪ء اٛالٟن ٜٛغخب٩٭ : ـ ٣ٜٔذ رشع٠ز٦ ٢ٟ اٛ٘زت اٛزبٰٛخ  

 ٧ـ ٩اٛغ٪٧ش ا٤٠ٛؼذ ال ث٢ هجذا٨ٛبد٭ ص 1353ؽغبٝ اٛذٯ٢ ا٠ٛٔذعٮ ع٤خ 

 ٧ـ ٩اٛذس ا٤٠ٛؼذ ٜٛو٠ٰٜٮ 1407اٛوض٢ٰ٠ٰ اٛـجوخ األ٬ٛ٩ .  رؾْٰٔ د 102/103

 ٣شش داس 4/335اٛوض٢ٰ٠ٰ ، ٩شزساد اٛز٧ت الث٢ ه٠بد اٛؾ٤جٜٮ .  رؾْٰٔ د 2/676
.   اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ 



 ـ هٞ ٩اٛذ٥ اٛشٰخ اٛششٍ هجذاهلل ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ اٛؾ٤جٜٮ 4

 ٧ـ ، ٩ٗب١ ٢ٟ اٛو٠ٜبء ُٮ هذح ٤ُ٪١ ، ٢٠ٟ٩ ٩ٛٮ 834ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 

. اٛٔؼبء 

 ـ اث٢ ا٠ٛإَٛ هجذ ا٤٠ٛوٞ ٓبٙ ه٦٤ اث٢ هجذ ا٨ٛبد٭ ُٮ اٛغ٪٧ش 5

٩ٓبٙ اٛغخب٩٭ ُٮ اٛؼ٪ء " . ؿٜت ٩ؽظٚ  " 103ا٤٠ٛؼذ ص 

٢٠ٟ ٓذٝ اٛٔب٧شح ، ٩ع٠ن ٤ٟٮ دس٩عًب ُٮ  : " 5/198اٛالٟن 

٣٩وٞ اٛشعٚ ُؼاًل ٩هٔاًل ٩ر٤٤ًِب ، ٧٩٪ ُٮ . . . االطـالػ ٩ًٰش٥ 

" .  ع٠وذ اٛض٤بء ه٦ٰٜ ٢ٟ ًٰش ٩اؽذ . . اصدٯبد ٢ٟ اِٛؼبئٚ 

:  مشايخه 

:  أخز ا٠ٛإَٛ ه٢ ٟشبٯخ دٟشْ ، ٩رٗش ٢ٟ رشعٞ ٦ٛ شٰخ٢ٰ ٠٧ب

.   ـ اٛش٠ظ اث٢ ٗبرت اٌٰٛجخ ، أخز ه٦٤ اٛٔشآ١ 1

أخز ه٦٤ ا٦ِٔٛ .  ـ هٞ ٩اٛذ٥ اٛششٍ هجذاهلل ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ 2

.  ٩اٛؾذٯش 

: تالمذته

ٛٞ ٯزٗش ٢ٟ رشعٞ ٦ٛ أع٠بء رالٟزر٦ ، ٩ال شٖ أ١ ٦ٛ رالٟزح أخز٩ا 

. ه٦٤ اٛوٜٞ 

 

:  أعماله

:  ر٪٬ٛ ٢ٟ األه٠بٙ ٟب ٯٜٮ 

ُزٗش اٛجٔبهٮ ُٮ ربسٯخ٦ أ٦٣ .  ـ اٛٔؼبء ثؾٜت ٩دٟشْ هذح ٟشاد 1

 ٧ـ ، ٩ٗزٖٛ ٗٚ ٢ٟ ٬ٛ٩14/3/860 ٓؼبء اٛؾ٤بثٜخ ثذٟشْ ُٮ 

رشعٞ ٦ٛ رٗش أ٦٣ ٣بة ُٮ اٛٔؼبء ه٢ ه٦٠ ، صٞ اعزٔٚ ثٔؼبء ؽٜت ، 

.  ٩أ٦٣ ر٪ٛٮ اٛٔؼبء ثؾٜت ٩دٟشْ ٟشاد هذٯذح 

 ٧ـ 863 ـ ٩ٛٮ ٗزبثخ اٛغش ثبٛشبٝ ، ٩رٖٛ ُٮ صب٣ٮ ٟؾشٝ ع٤خ 2

.  ه٪ػًب ه٢ اٛخٰؼش٭ ، صٞ ا٣ِظٚ ه٨٤ب ثوذ ع٤ز٢ٰ 

.   ـ ٣لش اٛغٰش ثؾٜت 3

 

:  مؤلفاته

" ٛٞ ٯزٗش ٢ٟ رشعٞ ٦ٛ أ٭ ٟإَٛ ٦ٛ ، ٩ٛٞ أعذ ٦ٛ ع٪٫ ٧ز٥ اٛشعبٛخ 

٩ٓذ رٗش٧ب اٛذٗز٪س هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ " سعبٛخ ُٮ اٛو٠ٚ ثبٛخـ٪ؽ 



" ٩ٗزبة " اٛغ٪٧ش ا٤٠ٛؼذ " ع٠ٰٜب١ اٛوض٢ٰ٠ٰ ُٮ رؾ٦ٰٔٔ ٛ٘زبة 

"  اٛغؾت اٛ٪اثٜخ ه٬ٜ ػشائؼ اٛؾ٤بثٜخ "٩"اٛذسس ا٤٠ٛؼذ

 

صفاته،  

:  وثناء الناس عليه 

ٰٛٔز٦ ثؾٜت ٩ًٰش٧ب ،  :" 5/198ٓبٙ اٛغخب٩٭ ُٮ اٛؼ٪ء اٛالٟن 

٩ؽ٠ذد ٦ٰٔٛ ٩اؽزشب٦ٟ ، ٩ٗب١  ئ٣غب٣ًب ؽغ٤ًب ، ٟز٪اػوًب ، ٗشٯ٠ًب ، 

ٟز٪ددًا ، خجٰشًا ثبألؽ٘بٝ ، را ئ٠ٛبٝ ثـشٯْ اٛ٪هق ، ٩ٗزا ثبٛوٜٞ ُٮ 

" .  اٛغ٠ٜخ 

ٗب١  " ٩102ٓبٙ ٯ٪عَ ث٢ هجذ ا٨ٛبد٭ ُٮ اٛغ٪٧ش ا٤٠ٛؼذ ص 

" . ع٠ؾًب ع٪ادًا 

اٛشٰخ اإلٟبٝ اٛوبٛٞ ٓبػٮ  "٩2/676ٓبٙ اٛو٠ٰٜٮ ُٮ اٛذسس ا٤٠ٛؼذ 

" . اٛٔؼبح شٰخ اإلعالٝ 

اإلٟبٝ اٛوالٟخ شٰخ  : " ٩4/335ٓبٙ اث٢ اٛو٠بد ُٮ شزساد اٛز٧ت 

" . اإلعالٝ 

 

:  وفاته

ثوذ رش٦ٗ اٛٔؼبء أٓبٝ صالس ع٢ٰ٤ ؽز٬ ر٪ُٮ ثبٛـبه٪١ ُٮ هشٰخ 

 ٧ـ ثؾٜت ، ٩طٜٮ ه٦ٰٜ ٢ٟ اٌٛذ 882ٰٜٛخ اٛغجذ هبشش طِش ع٤خ 

ثبٛغبٟن اٛ٘جٰش ، ٩رٔذٝ ا٤ٛبط ٜٛظالح ه٦ٰٜ أث٪ رس اٛجش٧ب١ ٦٤ٟ ، 

. ٩د٢ُ ثلب٧ش ثبة ا٠ٛٔبٝ 

 

 وصف النسخت المعتمدة في التحقيق 
 

اهز٠ذد ُٮ رؾْٰٔ ٧ز٥ اٛشعبٛخ ه٬ٜ ٣غخخ ُشٯذح ٟؾِ٪كخ ثب٠ٛ٘زجخ 

٩س٨٠ٓب ُٮ ، اٛلب٧شٯخ ثذٟشْ ا٠ٛ٪ع٪دح اٱ١ ث٠٘زجخ األعذ 

٨ٛ٩ب ٣غخخ ٟظ٪سح ث٠٘زجخ عبٟوخ اإلٟبٝ ٟؾ٠ذ  (2759)اٛلب٧شٯخ 

. (ٍ/ 1929)ث٢ عو٪د اإلعالٰٟخ ثبٛشٯبع رؾذ سٓٞ 

٩هذد طِؾبد ٧ز٥ اٛشعبٛخ اص٤زب هششح طؾِٰخ ، ٩ُٮ ٗٚ طؾِٰخ 

رغوخ هشش عـشًا ، ُٮ ٗٚ عـش هشش ٠ٜٗبد ، ٛٞ ٯزٗش ه٨ٰٜب اعٞ 



٣بعخ٨ب ، ٩ال ربسٯخ ا٤ٛغخ ، ٩ٓذ رٗش ٣بعخ٨ب أ٦٣ ٨ٜٔ٣ب ٢ٟ خؾ 

.  ٟإ٨ِٛب 

 

 

: تنبيه

ر٪عذ ٣غخخ أخش٫ ٨ٛز٥ اٛشعبٛخ ٟؾِ٪كخ ث٠٘زجخ عبٟوخ ا٠ٜٖٛ عو٪د 

ثبٛشٯبع ، ٩ثبالؿالم ه٨ٰٜب ٩عذر٨ب ٗزجذ ؽذٯضًب ُٮ اٛٔش١ اٛشاثن 

هشش ا٨ٛغش٭ ، ٤ٟ٩ٔ٪ٛخ ه٢ ٣غخخ اٛلب٧شٯخ ، ٨ٛزا ٛٞ اهز٠ذ ه٨ٰٜب 

.  ُٮ اٛزؾْٰٔ 

 

 

 

بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 

 

:  سة ٯغش 

اٛؾ٠ذ هلل سة اٛوب٢ٰ٠ٛ ، ٩اٛوبٓجخ ٠ٜٛز٢ٰٔ ، ٩اٛظالح ٩اٛغالٝ ه٬ٜ 

عٰذ ا٠ٛشع٢ٰٜ خبرٞ ا٤ٛج٢ٰٰ ، ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ أع٠و٢ٰ ، 

ُا٦٣ أ٣٘ش ثوغ ا٤ٛبط أ١ صج٪د اٛش٨بدح ه٬ٜ اٛخؾ ٛٞ ٯ٢٘ : ٩ثوذ 

ٟز٧ت اإلٟبٝ أثٮ هجذ اهلل أؽ٠ذ ث٢ ؽ٤جٚ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ، 

ُبعزخشد اهلل روب٬ٛ أ١ أٗزت ٟب ٦ٜٔ٣ األطؾبة ه٢ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ 

سػٮ اهلل ه٦٤ ـ ُٮ رٖٛ ، ٩أعأٙ اهلل أ١ ٯغو٦ٜ خبٛظًب ٛ٪ع٦٨ 

اٛ٘شٯٞ ٣بُوًب ٛذٯ٦ ، ٩أ١ ٯج٤ٌٜب أ٤ٜٟب ، ٩ٯظٜؼ ٓ٪٤ٛب ٩ه٤ٜ٠ب  ثشؽ٠ز٦ ، 

.  ُا٦٣ ع٪اد ٗشٯٞ ، ٧٩٪ ؽغج٤ب ٣٩وٞ اٛ٪ٰٗٚ 

 

 

 

 

 

 



 

  اٛ٘الٝ ه٬ٜ اٛؾ٘ٞ ثبٛخؾ ا٠ٛغشد ، ٦ٛ٩ ط٪س صالس 

 

 

أ١ ٯش٫ اٛٔبػٮ ؽغخ ٨ُٰب ؽ٦٠٘ إل٣غب١ ، ُٰـٜت : اٛظ٪سح األ٬ٛ٩ 

٦٤ٟ ئٟؼبء٥ ٩اٛو٠ٚ ث٦ ، ُٔذ اخزَٜ ُٮ رٖٛ ، ُو٢ اإلٟبٝ أؽ٠ذ 

" أ٦٣ ئرا ر٢ٰٔ أ٦٣ : ئؽذا٢٧ ‘سػٮ اهلل ه٦٤ ، صالس س٩اٯبد ، 

 ، ٩ٓذ٦ٟ اخزبس٥ ُٮ اٛزشًٰت .  ٛٞ ٯزٗش٥ "ئ١" ٣ِز٥ ٩،"خـخ

ـ سؽ٨٠ٞ اهلل ـ ، ٩عضٝ ث٦ اٱدٟٮ  ُٮ ا٠ٛؾشساٛشٰخ ٟغذ اٛذٯ٢ 

.  ٩ٗزٖٛ اٛشب٧ذ ئرا ٩عذ ش٨بدر٦ ثخـ٦ 

 .ال ٯِز٥ ؽز٬ ٯزٗش٥  : ٩اٛضب٣ٰخ 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

. (صالصخ )ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ  
2

.  ـ ٟب ث٢ٰ ا٠ٛو٘٪٢ُٰ صٯبدح ٢ٟ ا٠ٛؾْٔ ٛٞ رزٗش ثب٠ٛخـ٪ؽ 

.  ـ ٟب ث٢ٰ ا٠ٛو٘٪٢ُٰ صٯبدح ٢ٟ ا٠ٛؾْٔ ٛٞ رزٗش ثب٠ٛخـ٪ؽ 3
4

 662ـ ٟإَٛ ٗزبة اٛزشًٰت ٧٪ اِٛخش ٟؾ٠ذ ث٢ اٛخؼش ث٢ ر٠ٰٰخ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪ُٮ  
"  رشًٰت اٛٔبطذ ُٮ رٔشٯت ا٠ٛٔبطذ " ٧ـ ، ٩اعٞ ٗزبث٦ 

ـ ٧٪ ٟغذ اٛذٯ٢ أث٪ اٛجشٗبد هجذ اٛغالٝ ث٢ هجذ اهلل ث٢ أثٮ اٛٔبعٞ ث٢ اٛخؼش ث٢ 5

ٟؾ٠ذ ث٢ هٜٮ ث٢ ر٠ٰٰخ اٛؾشا٣ٮ اٛؾ٤جٜٮ ، ا٠ٛ٪ٛ٪د ع٤خ رغوخ ٩خ٠غ٠بئخ ، ٩ا٠ٛز٪٬ُ 
ا٤٠ٛز٬ٔ ٢ٟ " ٩" ا٠ٛؾشس، ؽ " ع٤خ صالس ٩خ٠غ٢ٰ ، ٩عز٠بئخ ، ٦ٛ ٟإِٛبد ٨٤ٟب 

.  ٩ًٰش٠٧ب " أؽبدٯش ا٠ٛظـ٬ِ ، ؽ 

.   ٧ـ ا٤ٛبشش ٟ٘زجخ ا٠ٛوبسٍ ثبٛشٯبع 1404 اٛـجوخ اٛضب٣ٰخ 2/211ـ ا٣لش ا٠ٛؾشس 6
ـ ٧٪ رٔٮ اٛذٯ٢ أؽ٠ذ ث٢ ٟؾ٠ذ اٱدٟٮ اٛجٌذاد٭ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ثوذ ع٤خ عجو٠بئخ ٦ٛ 7

ا٣لش اٛذس ا٤٠ٛؼذ ص " ا٤٠ٛزخت " ٩ٗزبة " ا٤٠ٛ٪س ُٮ ساعؼ ا٠ٛؾشس " ٗزبة 

500 . 
 2/211ـ ا٣لش ا٠ٛؾشس 8



ٗب١ ُٮ ؽشص٥ ٩ؽِل٦ ٠ٔٗـشح ، ٣٩ؾ٪٥ ٣ِز٥ " ئرا " أ٦٣ : اٛضبٛضخ 

٩ٗزٖٛ اٛش٩اٯبد ُٮ ش٨بدح ه٬ٜ خـ٦ : " ٓبٙ أث٪ اٛجشٗبد . ٩ئال ُال 

. "ئرا ٛٞ ٯزٗش٥ 

أ٦٣ ال ٯوز٠ذ ه٬ٜ : ٩ا٠ٛش٨٪س ٢ٟ ٟز٧ت اٛشبُوٮ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ 

أ٦٣ : اٛخؾ ال ُٮ اٛؾ٘ٞ ٩ال ُٮ اٛش٨بدح ، ٩ُٮ ٟز٧ج٦ ٩ع٦ آخش 

 . ، ٗبٛش٩اٯخ اٛضبٛضخ ٯغ٪ص االهز٠بد ه٦ٰٜ ئرا ٗب١ ٟؾِ٪كًب ه٤ذ٥ 

 : ٩أٟب ٟز٧ت اإلٟبٝ أثٮ ؽ٤ِٰخ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ ُٔبٙ اٛخظبٍ 

ٓبٙ أث٪ ؽ٤ِٰخ سػٮ اهلل ه٦٤ ئرا ٩عذ اٛٔبػٮ ُٮ دٯ٪ا٦٣ شٰئًب ال 

ٯؾِل٦ ئٓشاسًا ٛشعٚ ٢ٟ سعٚ ثؾْ ٢ٟ اٛؾٔ٪ّ ٧٩٪ ال ٯزٗش رٖٛ ٩ 

 .  ، ُا٦٣ ال ٯؾ٘ٞ ثزٖٛ ، ٩ال ٯ٤ِز٥ ؽز٬ ٯزٗش٥ ال ٯؾِل٦ 

ٟب ٩عذ٥ اٛٔبػٮ :  ـ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب  ، ٩ٟؾ٠ذ ٩ٓبٙ أث٪ ٯ٪عَ 

اٛٔبػٮ ُٮ دٯ٪ا٦٣ ٢ٟ ش٨بدح ش٨ذ٩ا ه٤ذ٥ ٛشعٚ ه٬ٜ سعٚ ثؾْ ، 

أ٩ ئٓشاس  

                                                
1

 . ـ صٯبدح ٢ٟ ا٠ٛؾْٔ ٛٞ رزٗش ثب٠ٛخـ٪ؽ
 .2/211ـب٣لش ا٠ٛؾشس 2

. (ه٤ذ٠٧ب)ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 3

 ٧ـ ٣شش ا٠ٛ٘زت 1405 اٛـجوخ اٛضب٣ٰخ 11/157س٩ػخ اٛـبٛج٢ٰ ٤ٜٛ٪٩٭ : ـ ا٣لش 4
.  اإلعالٟٮ 

 261ـ اٛخظبٍ ٧٪ أؽ٠ذ ث٢ ه٠ش٩ ث٢ ٨ٰٟش اٛشٰجب٣ٮ أث٪ ث٘ش اٛؾ٤ِٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 5

 ٧ـ 1403 ٧ـ اٛـجوخ األ٬ٛ٩ 1/1418اٛـجٔبد اٛغ٤ٰخ ُٮ رشاعٞ اٛؾ٤ِٰخ : ٧ـ ا٣لش 
 اٛـجوخ 124 ’٣13/123شش داس اٛشُبهٮ ثبٛشٯبع ، ٩عٰش أهالٝ ا٤ٛجالء ٜٛز٧جٮ 

.   ٧ـ ٣شش ٟإعغخ اٛشعبٛخ 1404اٛضب٣ٰخ 

" .  ُال ٯؾِل٨ب " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 6
  296 ،295ششػ أدة اٛٔبػٮ ٜٛخظبٍ اٛشبسػ اٛؾغبٝ اٛش٨ٰذ ص : ـ ا٣لش 7

.   ٧ـ ٣شش داس اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ ثجٰش٩د 1414اٛـجوخ األ٬ٛ٩ 

ـ ٧٪ ٯؤ٪ة ث٢ ئثشا٧ٰٞ ث٢ ؽجٰت األ٣ظبس٭ اٛ٘٪ُٮ اٛجٌذاد٭ طبؽت أثٮ ؽ٤ِٰخ 8
٩ر٪ُٮ ع٤خ اص٤ز٢ٰ ٩ص٠ب٢ٰ٣ ٩ٟبئخ ٧٩٪ أ٩ٙ ٢ٟ ، ٩ر٠ٰٜز٥ ٩ٛذ ع٤خ صالصخ هشش ٩ٟبئخ 

. ٩ًٰش٠٧ب " اٛخشاط " ٩" أدة اٛٔبػٮ " ٦ٛ٩ ٟإِٛبد ٨٤ٟب " ٓبػٮ اٛٔؼبح " دهٮ 

 ٣شش داس اٛوٜٞ ٠ٜٛالٯ٢ٰ اٛـجوخ اٛؾبدٯخ هششح هبٝ 8/193ا٣لش األهالٝ ٜٛضسٜٗٮ 
.  ٧ـ 1415

ٟؾ٠ذ ث٢ اٛؾغ٢ ث٢ ُشٓذ ر٠ٰٜز٥ أثٮ ؽ٤ِٰخ ٣٩بشش ه٦٠ٜ ٩ٛذ ع٤خ ٩اؽذ : ـ ٧٪ 9

" ا٠ٛجغ٪ؽ " ٩صالص٢ٰ ٩ٟبئخ ث٪اعؾ ٩ر٪ُٮ ع٤خ رغن ٩ص٠ب٢ٰ٣ ٩ٟبئخ ، ٦ٛ ٟإِٛبد ٨٤ٟب 
.  ٩ًٰش٠٧ب " اٛغبٟن اٛ٘جٰش " ٩ " اٛغبٟن اٛظٌٰش " ٩



 ٩اٛٔبػٮ ال ٯؾِق رٖٛ ٩ال ٯزٗش٥ ، ُا٦٣ ٯ٤ِز " ثؾْ " سعٚ ٛشعٚ 

رٖٛ ، ٩ٯٔؼٮ ث٦ ئرا ٗب٣ذ رؾذ خز٦٠ ٟؾِ٪كًب ، ٰٛظ ٗٚ ٟب ُٮ 

 ." ٯؾِل٦ " دٯ٪ا١ اٛٔبػٮ 

ال  : "٩أٟب ا٠ٛز٧ت اإلٟبٝ ٟبٖٛ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ ُٔبٙ ُٮ اٛغ٪ا٧ش 

" . ٯوز٠ذ ه٬ٜ اٛخؾ ئرا ٛٞ ٯززٗش ، إلٟ٘ب١ اٛزض٩ٯش ه٦ٰٜ 

 ؽ٠ً٘ب ثخـ٦ ، ٩ٛٞ ئرا ٩عذ ُٮ دٯ٪ا٦٣ : ٓبٙ أث٪ ٟؾ٠ذ اٛٔبػٮ 

ٯزٗش أ٦٣ ؽ٘ٞ ث٦ ٛٞ ٯغض ٦ٛ أ١ ٯؾ٘ٞ ث٦ ئال أ١ ٯش٨ذ ث٦ ه٤ذ٥ شب٧ذا١ 

٩ئرا ٣غٮ اٛٔبػٮ ؽ٠ً٘ب ؽ٘ٞ ث٦ ، ُش٨ذ ث٦ ه٤ذ٥ شب٧ذا١ أ٦٣ : ٓبٙ . 

.  ٓؼ٬ ث٦ ٣ِز اٛؾ٘ٞ ثش٨بدر٠٨ب ، ٩ئ١ ٛٞ ٯززٗش 

٩ه٢ ٟبٖٛ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ س٩اٯخ أخش٫ أ٦٣ ال ٯٜزِذ ئ٬ٛ اٛج٤ٰخ 

  . ٩ال ٯؾ٘ٞ ث٨ب ، ثزٖٛ 

٩ع٨٠٪س أ٧ٚ اٛوٜٞ ه٦ٰٜ ، ثٚ ئع٠بم أ٧ٚ اٛؾذٯش ٓبؿجخ ه٬ٜ اهز٠بد 

، ئال خالًُب اٛشا٩٭ ه٬ٜ اٛخؾ ا٠ٛؾِ٪ف ه٦٤ ، ٩ع٪اص اٛزؾذس ث٦ 

شبرًا ال ٯوزذ ث٦ ، ٩ٛ٪ ٛٞ ٯوز٠ذ ٛؼبم ٗضٰش ٢ٟ أؽ٘بٝ اإلعالٝ اٰٛ٪ٝ ، 

٢ٟ٩ األؽبدٯش اٛ٪اسدح ع٤خ سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩ ه٬ٜ آ٦ٛ 

٩طؾج٦ ٩عٜٞ ، ٩ٰٛظ ثأٯذ٭ ا٤ٛبط ثوذ ٗزبة اهلل ئال ٧ز٥ ا٤ٛغخ 

ا٠ٛ٪ع٪دح ٢ٟ اٛغ٢٤ ، ٩ٗزٖٛ ٗزت ا٦ِٔٛ االهز٠بد ٨ُٰب ه٬ٜ ا٤ٛغخ ، 

٩ٓذ ٗب١ سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ ٯجوش 

ٗزج٦ ئ٬ٛ ا٠ٜٛ٪ٕ ٩ًٰش٧ٞ ، ٩رٔ٪ٝ ث٨ب ؽغز٦ ، ٩ٛٞ ٯ٢٘ ٯشب٦ُ سع٪ٙ  

 

 

                                                                                                                                       
 .6/180أ٣لش األهالٝ ٜٛضسٜٗٮ 

.  ـ صٯبدح ٢ٟ ا٠ٛؾْٔ ٛٞ رزٗش ثب٠ٛ٪ػ٪م 1

. (ثخـ٦)ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 2
 . 296ششػ أدة اٛٔبػٮ ٜٛخظبٍ ص : ـ ا٣لش 3

رأَٰٛ عالٙ . هٔذ اٛغ٪ا٧ش اٛض٤ٰ٠خ ُٮ ٟز٧ت هبٛٞ ا٠ٛذٯ٤خ : ـ ه٤٪ا١ ٧زا اٛ٘زبة ٧٪ 4

 ٧ـ  616اٛذٯ٢ هجذ اهلل ث٢ ٣غٞ ث٢ شبط ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 
" .  دٯ٪ا١ اٛؾبٗٞ " ـ ُٮ اٛخـ٪ؽ 5

 ٧ـ 1415 اٛـجوخ األ٬ٛ٩ هبٝ 121’03/120ـ ا٣لش ٗزبة هٔذ اٛغ٪ا٧ش اٛض٤ٰ٠خ 6

.  ٣شش داس اٌٛشة اإلعالٟٮ ثٰش٩د 
" .  اٛؾذٯش" ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 7



 

اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ ث٘زبث٦ ٟؼ٠٪٦٣ ٓؾ ، ٩ال 

عش٫ ٧زا ُٮ ٟذح ؽٰبر٦ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ، ثٚ ٯذُن ئ٦ٰٛ اٛ٘زبة 

ٟخز٪ًٟب ، ٩ٯأٟش٥ ثذُو٦ ئ٬ٛ ا٠ٛ٘ز٪ة ئ٦ٰٛ ، ٧زا ٟوٜ٪ٝ ثبٛؼش٩سح 

 اٛوٜٞ ثغٰشر٦ ٩أٯب٦ٟ ، ٩ُٮ اٛظؾٰؼ ه٦٤ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ أل٧ٚ 

ٟب ؽْ اٟشب ٟغٜٞ ٦ٛ شٮء ٯ٪طٮ ٦ُٰ ، ٯجٰذ : " ٩عٜٞ ، أ٦٣ ٓبٙ 

  " ٰٜٛز٢ٰ ئال ٩٩طٰز٦ ٟ٘ز٪ثخ ه٤ذ٥ 

 .  ٩طٰز٦ ُبئذح ٩ٛ٪ ٛٞ ٯغض االهز٠بد ه٬ٜ اٛخؾ ٛٞ ر٢٘ ٛ٘زبثخ 

اٛشعٚ : ٜٓذ ٛإلٟبٝ أؽ٠ذ سػٮ اهلل ه٦٤   :ٓبٙ ئعؾبّ ث٢ ئثشا٧ٰٞ 

اٛشعٚ ٯ٠٪د ، ٩ٯ٪عذ ٦ٛ ٩طٰخ رؾذ سأع٦ ٢ٟ ًٰش أ١ ٯ٘٪١ أش٨ذ 

ئ١ ٗب١ : ه٨ٰٜب ، أ٩ أهٜٞ ث٨ب أؽذًا ، ٧ٚ ٯغ٪ص ئ٣ِبر ٟب ٨ُٰب ؟ ٓبٙ 

٩ٓذ ٓبٙ ُٮ   . هشٍ خـ٦ ، ٩ٗب١ ٟش٨٪س اٛخؾ ُا٦٣ ٯ٤ِز ٟب ٨ُٰب 

. أ٦٣ ال ٯش٨ذ ؽز٬ ٯزٗش٧ب : ئ٦٣ ئرا ٛٞ ٯزٗش٧ب ٩سأ٫ خـ٦ : اٛش٨بدح 

 

أ٨٣ٞ ال .اش٨ذ٩ا هٜٮ ث٢٠ ٨ُٰب : ٩ٓبٙ ٢٠ُٰ ٗزت ٩طٰز٦ ٩ٓبٙ 

.  ٯش٨ذ١٩ ئال أ١ ٯغ٠و٪٧ب ٦٤ٟ ، أ٩ رٔشأ ه٦ٰٜ ُٰٔشث٨ب 

 

 

 

 

 

 

                                                
"  ٩أل٧ٚ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 1

٩ٟغٜٞ ُٮ  ، 3/186ـ ٟزِْ ه٦ٰٜ س٩ا٥ اٛجخبس٭ ُٮ طؾٰؾ٦ ُٮ ٗزبة اٛ٪طبٯب 2
 . 3/1249(1627)طؾٰؾ٦ ُٮ ٗزبة اٛ٪طٰخ 

" . ٗزبثخ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 3

" . عبئضح " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 4
ـ ٧٪ ئعؾبّ ث٢ ئثشا٧ٰٞ ث٢ ٧ب٣ٮ ٢ٟ رالٰٟز اإلٟبٝ ٩عبٟن ٟغبئ٦ٜ ا٠ٛز٪ُٮ ع٤خ 5

 .خ٠ظ ٩عجو٢ٰ ٩ٟبئز٢ٰ 

 .216اٛـشّ اٛؾ٠ٰ٘خ الث٢ اٰٛٔٞ ص : ـ ا٣لش 6
.  216اٛـشّ اٛؾ٠ٰ٘خ الث٢ اٰٛٔٞ ص : ـ ا٣لش 7



 

ُأخزَٜ أطؾبث٤ب ، ٨٤٠ُٞ ٢ٟ خشط ُٮ ٗٚ ٟغأٛخ ؽ٘ٞ األخش٫ ، 

 ٩ع٢ٰ٨ ثب٤ٛٔٚ ٩اٛزخشٯظ ، ٨٤ٟ٩ٞ ٢ٟ اٟز٤ن ٢ٟ " ٨ُٰب "٩عوٚ 

٩ُشّ ث٠٨٤ٰب ، ٩اخزبس شٰخ اإلعالٝ اث٢   ، اٛزخشٯظ ٩أٓش ا٤ٛظ٢ٰ 

 ئرا ٗزت "  ا٦٣ " ٩اِٛشّ : ر٠ٰٰخ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ اٛزِشٯْ ٓبٙ 

٩أٟب ئرا ٗزت ٩طٰز٦ ، صٞ ٟبد ، ٩هشٍ . ٩طٰز٦ أ٩ ٯ٤ٔض أ٩ ٯٌٰش 

.  أ٦٣ خـ٦ ، ُا٦٣ ٯش٨ذ ث٦ ٛض٩اٙ ا٠ٛؾز٩س 

٩اٛؾذٯش ا٠ٛزٔذٝ ٗب٤ٛض ُٮ ع٪اص االش٨بد ه٬ٜ خؾ ا٠ٛ٪طٮ، 

٩ٗزت سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ ئ٬ٛ ه٠ب٦ٛ 

، ٩ئ٬ٛ ا٠ٜٛ٪ٕ ، ٩ًٰش٧ٞ رذٙ ه٬ٜ رٖٛ ، ٩أل١ اٛ٘زبثخ رذٙ ه٬ٜ 

. ا٠ٛٔظ٪د ، ٧٩ٮ ٗبِٜٛق 

٩ا٠ٛٔظ٪د أ١ ٢ٟ ٗزت ٩طٰز٦ ٩ٛٞ ٯش٨ذ ٨ُٰب ، ٩هشٍ خـ٦ ، ُا٦٣ 

٣ض ه٦ٰٜ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ سػٮ . ٯ٤ِز ٟب ٨ُٰب ٟب ٛٞ ٯوٜٞ سع٪ه٦ ه٨٤ب 

اهلل ه٦٤ ـ ٩اهز٠ذ٥ األطؾبة ـ سػٮ اهلل ه٨٤ٞ ـ ٩طشؽ٪ا ثزٖٛ ُٮ 

   ، ٩اٛشٰخ ٟ٪ُْ اٛذٯ٢ اث٢ ٓذاٟخ ٗزج٨ٞ ٗأثٮ اٛٔبعٞ اٛخشٓٮ 

 ، ٩ًٰش٧ٞ ـ سػٮ اهلل ٩اٛشٰخ ٟؾ٠ذ اٛذٯ٢ اث٢ ر٠ٰٰخ ، ٩اٛغذ  

ه٨٤ٞ ـ ٠ٛب رٔذٝ ٢ٟ ؽذٯش هجذاهلل ث٢ ه٠ش ـ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ـ أ١ 

ٟب ؽْ اٟشب ٟغٜٞ ٯجٰذ : " سع٪ٙ اهلل ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ ٓبٙ 

ٰٜٛز٢ٰ ، ٦ٛ٩ شٮء ٯشٯذ أ١ ٯ٪طٮ ٦ُٰ ، ئال ٩٩طٰز٦ ٟ٘ز٪ثخ ه٤ذ 

" .  سأع٦ 

 

 

                                                
.  ـ صٯبدح ٢ٟ ا٠ٛؾْٔ ٛٞ رزٗش ثب٠ٛخـ٪ؽ 1

".  اٛزو٢ٰ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 2
" .  اٛزو٢ٰ" ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 3

ـ ٧٪ ه٠ش ث٢ اٛؾغ٢ٰ ث٢ هجذ اهلل ث٢ أؽ٠ذ ، أث٪ اٛٔبعٞ اٛخشٓٮ طبؽت ا٠ٛخزظش 4

. ا٠ٛش٨٪س أؽذ أئ٠خ ا٠ٛز٧ت اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ أسثن ٩صالص٢ٰ ٩صالص٠بئخ ثذٟشْ 
 . 269 ـ2/266ا٣لش ا٨٤٠ٛظ 

ـ ٧٪ اإلٟبٝ هجذاهلل ث٢ أؽ٠ذ ث٢ ٓذاٟخ ا٠ٛٔذعٮ ، صٞ اٛظبٛؾٮ اٛؾ٤جٜٮ طبؽت 5

.  ٧ـ 620ا٤ٌ٠ٛٮ ٩ًٰش٥ ٢ٟ ٗزت ا٠ٛز٧ت ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 
.   ٧ـ 763ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ " اِٛش٩م " ـ ٧٪ ش٠ظ اٛذٯ٢ ٟؾ٠ذ ث٢ ِٟٜؼ ٟإَٛ ٗزبة 6



 

.  ٩كب٧ش اٛ٘زبثخ ٩ئ١ ٛٞ ٯش٨ذ ث٠ب ٨ُٰب 

.  ٩أل١ رٖٛ ؿشٯْ ٯٌٜت ه٬ٜ اٛل٢ طؾخ اٛ٪طٰخ ، أشج٦ اٛش٨بدح ث٨ب

 ، ٛ٪ ٩ٓوذ اٛ٪طٰخ ه٬ٜ أ٦٣ ٩خشط أث٪ اٛجشٗبد ، ٩اث٢ اٛؤٰٚ 

٩ط٬ ُٰٜظ ُٮ ٣ض اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ ٟب ٯ٤٠و٦ ، صٞ 

 ، ٩اٛشٰخ ٟ٪ُْ ثوذ ٯو٠ٚ ثبٛخؾ ثششؿ٦ ، ٨ٛ٩زا ٓبٙ اث٢ ؽ٠ذا١ 

. ٣ظذ ه٦ٰٜ. ٢ٟ٩ ٩عذد ٩طٰز٦ ثخـ٦ طؾذ : اٛذٯ٢ ، ٩ًٰش٠٧ب 

٨ٛ٩زا ٯٔن اٛـالّ ، ُا١ اٛ٘زبثخ ؽش٩ٍ ٯ٨ِٞ ٨٤ٟب اٛـالّ ، ُارا أر٬ 

 . ٨ُٰب ثبٛـالّ ، ٨ُ٩ٞ ٨٤ٟب ، ٣٩٪ا٥ ٩ٓن ٗبِٜٛق 

٩أل١ اٛ٘زبثخ رٔ٪ٝ ٟٔبٝ ٓ٪ٙ اٛ٘برت ، ثذالٛخ أ١ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ 

٩عٜٞ ٗب١ ٟأٟ٪سًا ثزجٰٜي سعبٛز٦ ، ُؾظٚ رٖٛ ُٮ ؽْ اٛجوغ 

.  ثبٛٔ٪ٙ ، ٩ُٮ ؽْ آخشٯ٢ ثبٛ٘زبثخ ئ٬ٛ ٟٜ٪ٕ األؿشاٍ 

٩أل١ ٗزبة اٛٔبػٮ ٯٔ٪ٝ ِٛل٦ ُٮ ئصجبد اٛذٯ٪١ ٩اٛؾٔ٪ّ ، ُا١ ٣٪٫ 

ثزٖٛ رغ٪ٯذ خـ٦ ، أ٩ رغشثخ ٦٠ٜٓ ٛٞ ٯٔن ، أل٦٣ ٛ٪ ٣٪٫ ثبِٜٛق ًٰش 

. اإلٯٔبم ٛٞ ٯٔن ، ُبٛ٘زبثخ أ٬ٛ٩ 

  

 

 

                                                
 ٧ـ طبؽت 513ـ ٧٪ هٜٮ ث٢ هٰٔٚ ، أث٪ اٛ٪ُبء اٛجٌذاد٭ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 1

" .  اٛشهبٯخ اٛ٘جش٫" ٩ " اٛززٗشح " ٩" ا٤ِٛ٪١ " ٗبرت 

 ٧ـ ، ٟإَٛ 695ـ ٧٪ أؽ٠ذ ث٢ ؽ٠ذا١ ث٢ شجٰت اٛؾشا٣ٮ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 2
" . ٩اٛشهبٯخ اٛ٘جش٫ " اٛشهبٯخ اٛظٌش٫ "ٗزبة 

ـ ٩ٓ٪م اٛـالّ ثبٛ٘زبثخ ئرا ٣٪ا٥ ٟز٧ت ع٨٠٪س ا٨ِٔٛبء اٛؾ٤ِٰخ ، ٩ا٠ٛبٰٛ٘خ ، 3

٩اٛشبُوٰخ ، ٩س٩اٯخ ه٢ اإلٟبٝ أؽ٠ذ سعؾ٨ب اث٢ ؽ٠ذا١ ٩ا٠ٛشدا٩٭ طبؽت 
ئ١ اٛـالّ ال ٯٔن ئرا :اإل٣ظبٍ ، ٩ٓذ خبَٛ ثوغ اٛشبُوٰخ ٩ثوغ اٛؾ٤بثٜخ ُٔبٛ٪ا 

ٗب١ ٓبدسًا ه٬ٜ ا٤ٛـْ ، أٟب ئرا ٛٞ ٯ٤٪ اٛـالّ ُال ٯٔن ه٤ذ اٛغ٨٠٪س ، ٩ٯٔن ه٤ذ 

اٛشوجٮ ٩ا٤ٛخوٮ ، ٩اٛض٧ش٭ ، ٩اٛؾ٘ٞ ، ٩ثوغ اٛؾ٤ِٰخ ، ٩اٛشبُوٰخ ، ٩اٛؾ٤بثٜخ ، 
.  ٩ٓذ ٯزٗش ٟإَٛ ٧ز٥ اٛشعبٛخ أٓ٪ا٨ٛٞ ثوذ ٰٜٓٚ 

 ٠ٜٛ٩بٰٛ٘خ ، اٛششػ اٛ٘جٰش ٝ ؽبشٰز٦ 2/428ؽبشٰخ اث٢ هبثذٯ٢ : ا٣لش ٜٛؾ٤ِٰخ 

 8/472اال٣ظبٍ :  ، ٩ٜٛؾ٤بثٜخ 8/40س٩ػخ اٛـبٛج٢ٰ :  ٩ٜٛشبُوٰخ 2/384ٜٛذع٪ٓٮ 
 ’473 . 



 

٩ئرا اده٬ رٖٛ دٯ٢ ٠ُٰب ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ اهلل روب٬ٛ ، ٩ٯٔجٚ ُٮ اٛؾ٘ٞ ُٮ 

أطؼ اٛ٪ع٢ٰ٨ ، أل١ رٖٛ ٯٔجٚ ُٮ اِٜٛق اٛظشٯؼ ُٮ أؽذ اٛ٪ع٢ٰ٨ 

٤٨٨ُب أ٬ٛ٩ ٟن أ٦٣ ٰٛظ ثِٜق أ٬ٛ٩ ص  

٣٪ٯذ ًٞ أ٧ٜٮ ُٔذ ٓبٙ ُٮ س٩اٯخ ٢٠ُٰ ٗزت ؿالّ ص٩عز٦ : ٩ئ١ ٓبٙ 

٩ٓن ، ٩ئ١ أساد أ١ ٯٌٞ أ٦ٜ٧ ، ُٔذ ه٠ٚ ُٮ رٖٛ أٯؼًب : ٣٩٪٫ ؿالّ 

هِٮ : " ـ ٯو٤ٮ ـ ئ٦٣ ٯإخز ث٦ ، ٛٔ٪ٙ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ 

 . "ألٟزٮ ه٠ب ؽذصذ ث٨ب أ٣ِغ٨ب ٟب ٛٞ رٜ٘ٞ أ٩ رو٠ٚ ث٦ 

ُلب٧ش ٧زا أ٦٣ أ٩ٓن اٛـالّ ، أل١ ًٞ أ٦ٜ٧ ٯؾظٚ ثبٛـالّ ، 

أ٣ذ ؿبْٛ ٯشٯذ ث٨ب : ُٰغز٠ن ًٞ أ٦ٜ٧ ، ٩٩ٓ٪م ؿال٦ٓ ، ٠ٗب ٛ٪ ٓبٙ 

٨٠ًب ، ٩ٯؾز٠ٚ أ١ ال ٯٔن ، أل٦٣ أساد ًٞ أ٦ٜ٧ ثز٪٧ٞ اٛـالّ د١٩ 

ؽٰٔٔز٦ ، ُال ٯ٘٪١ ٣ب٩ٯًب ٜٛـالّ ، ٩اٛخجش ئ٠٣ب ٯذٙ ه٬ٜ ٟإاخزر٦ ث٠ب 

. ٣٪ا٥ ه٤ذ اٛو٠ٚ ث٦ ، اٛ٪ اٛ٘الٝ ، ٧٩زا ٛٞ ٯ٤٪ ؿالًٓب ُال ٯإاخز ث٦ 

ُارا ٗزت ؿالّ ص٩عز٦ ، ٣٩٪٫ اٛـالّ ؿٜٔذ ص٩عز٦ ٩ث٨زا ٓبٙ 

اٛشوجٮ ، ٩ا٤ٛخوٮ ، ٩اٛض٧ش٭ ، ٩اٛؾ٘ٞ ، ٩أث٪ ؽ٤ِٰخ ، ٩ٟبٖٛ ، 

٧٩٪ ا٤٠ٛظ٪ص ه٢ اٛشبُوٮ ـ سػٮ اهلل ه٨٤ٞ ـ ٩ئ١ ٛٞ ٯ٤٪ شٰئًب 

  ٓذ خشع٨ب  أث٪ اٛخـبة : ُٔبٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ٩ٟغٜٞ 5/202( 4968)ـ ٟزِْ ه٦ٰٜ س٩ا٥ اٛجخبس٭ ُٮ طؾٰؾ٦ ُٮ ٗزبة اٛـالّ 1

 .  1/126( 127)ُٮ طؾٰؾ٦ ُٮ ٗزبة اإلٯ٠ب١ 

ـ ٧٪ ٟؾِ٪ف ث٢ أؽ٠ذ ث٢ اٛؾغ٢ ث٢ أؽ٠ذ ، أث٪ اٛخـبة اٜٛ٘٪را٣ٮ اٛؾ٤جٜٮ طبؽت 2
.   ٧ـ 510ر٪ُٮ ع٤خ " اٛز٨٠ٰذ " ٩ " ا٨ٛذاٯخ "



 

 ه٬ٜ س٩اٯز٢ٰ ئؽذا٠٧ب ، ٯٔن ٧٩٪   ُٮ اإلسشبد اٛٔبػٮ اٛششٯَ 

ٓ٪ٙ اٛشوجٮ ، ٩ا٤ٛخوٮ ، ٩اٛض٧ش٭ ، ٩اٛؾ٘ٞ ، ـشػٮ اهلل ه٨٤ٞ ـ 

.  ٠ٛب رٗش٣ب ٢ٟ أ١ اٛ٘زبثخ رٔ٪ٝ ٟٔبٝ اِٜٛق 

ال ٯٔن ئال ث٤ٰز٦ ، ٧٩٪ ٓ٪ٙ أثٮ ؽ٤ِٰخ ، ٩ٟبٖٛ ، : ٩اٛضب٣ٰخ 

.  ٤ٟ٩ظ٪ص اٛشبُوٮ سػٮ اهلل ه٨٤ٞ 

أؽذ٠٧ب : ٩ال ٯٔن اٛـالّ ثٌٰش ِٛق ئال ُٮ ٟ٪ػو٢ٰ : ٓبٙ األطؾبة 

ثبإلشبسح ٢٠ٛ ال ٯٔذس ه٬ٜ اٛ٘الٝ : ثبٛ٘زبثخ ، ٠ٗب رٔذٝ ٩اٛضب٣ٮ : 

.  ؛ٗبألخشط 

٩صج٪د اٛخؾ ُٮ اٛ٪طٰخ   : ٤ُشعن ئ٬ٛ اٛ٪طٰخ ٓبٙ اٛٔبػٮ 

ٯز٪َٓ ه٬ٜ ٟوبٯ٤خ اٛج٤ٰخ ؛ أ٩ اٛؾبٗٞ ِٛوٚ اٛج٤ٰخ ٛ٘زبثخ اٛ٪طٰخ ، 

. أل٨٣ب ه٠ٚ ، ٩اٛش٨بدح ه٬ٜ اٛو٠ٚ ؿشٯ٦ٔ اٛشؤٯخ 

أ١ ٗب١ ٓذ هشٍ خـ٦ ، : "٩ٓ٪ٙ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ 

ٯشد ٟب ٓبٙ ، ُا١ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ " ٩ٗب١ ٟش٨٪س اٛخؾ ٯ٤ِز ٟب ٨ُٰب 

سػٮ اهلل ه٦٤ ـ هْٜ اٛؾ٘ٞ ه٬ٜ ا٠ٛوشُخ ٩اٛش٨شح ٢ٟ ًٰش اهزجبس 

٠ٛوبٯ٤خ اِٛوٚ ، ٧٩زا ٧٪ اٛظؾٰؼ ، ُا١ اٛٔظذ ؽظ٪ٙ اٛوٜٞ ث٤غجخ 

اٛخؾ ئ٬ٛ ٗبرج٦ ، ُارا هشٍ رٖٛ ٩رج٢ٰ ٗب١ ٗبٛوٜٞ ث٤غجخ اٛخؾ ئ٦ٰٛ ، 

ُا١ اٛخؾ داٙ ه٬ٜ اِٜٛق ، ٩اِٜٛق داٙ ه٬ٜ اٛٔظذ ، ٩اإلسادح ًبٯخ 

ٟب ٯٔذس اشزجب٥ اٛخـ٪ؽ ، ٩رٖٛ ٠ٗب ٯوشع ٢ٟ اشزجب٥ اٛظ٪س 

٩األط٪اد ، ٩ٓذ عوٚ اهلل ـ عجؾب٦٣ ٩روب٬ٛ ـ خؾ ٗٚ ٗبرت ٟب ٯز٠ٰض  

 

 

                                                
ـ ٧٪ اٛششٯَ ٟؾ٠ذ ث٢ أؽ٠ذ ث٢ أثٮ ٟ٪ع٬ ا٨ٛبش٠ٮ اٛجٌذاد٭ اٛؾ٤جٜٮ اٛٔبػٮ 1

: ا٠ٛ٪ٛذ ع٤خ خ٠ظ ٩أسثو٢ٰ ٩صالص٠بئخ ٩ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ هششٯ٢ ٩أسثو٠بئخ ، ا٣لش 

 . 2/342ا٠ٛٔظ٪د األسشذ الث٢ ِٟٜؼ 

 رؾْٰٔ اٛذٗز٪س هجذ اهلل 297اإلسشبد الث٢ أثٮ ٟ٪ع٬ اٛششٯَ ص : ـ ا٣لش 2
.   ٧ـ ا٤ٛبشش ٟإعغخ اٛشعبٛخ 1419اٛزشٗٮ ـ اٛـجوخ األ٬ٛ٩ 

ـ ٧٪ اٛٔبػٮ أث٪ ٯو٬ٜ ٟؾ٠ذ ث٢ اٛؾغ٢ٰ ث٢ خَٜ اِٛشاء اٛجٌذاد٭ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ 3

" اٛغبٟن اٛظٌٰش " ٩ " ششػ ٟخزظش اٛخشٓٮ "  ٧ـ ، ٦ٛ ٟإِٛبر٦ ٨٤ٟب 458ع٤خ 
.  ٩ًٰش٠٧ب 



 

  ط٪سر٦ ٩ط٪ر٦ ه٢ ط٪سر٦ " ٗز٠ٰض " ث٦ ه٢ خؾ ًٰش٥ 

ال ٯغزشٯج٪١ ٨ُٰب أ١ ٧زا خؾ "   ، ٩ا٤ٛبط ٯش٨ذ١٩ ش٨بدح ٩ط٪ر٦ 

  ٩شبث٨ز٦ ُال ثذ ٢ٟ ُشّ ، ٧٩زا أٟش "ُال١ ، ٩ئ١ عبصد ٟؾبٗبر٦ 

  ٟب٣وًب ٯخزض اٛخؾ اٛوشثٮ ، ٩٩ٓ٪م االشجزب٥ ٩ا٠ٛؾبٗبح ٛ٪ ٗب١ 

  ٢ٟ اٛش٨بدح ه٬ٜ اٛخؾ ه٤ذ ٟوبٯ٤ز٦ ئرا ًبة ه٦٤ ، ٛغ٪اص ٤٠ٛن 

.  ا٠ٛؾبٗبح 

٩ٓذ دٛذ األدٛخ ا٠ٛزؼبُشح اٛزٮ رٔشة ٢ٟ اٛٔـن ه٬ٜ ٓج٪ٙ ش٨بدح 

األه٬٠ ٠ُٰب ؿشٯٔخ اٛغ٠ن ئرا هشٍ اٛظ٪د ، ٟن أ١ رشبث٦ 

.  األط٪اد ئ١ ٛٞ ر٢٘ أهلٞ ٢ٟ رشبث٦ اٛخـ٪ؽ ُٰٜغذ د٦٣٩ 

٩ٓذ طشػ أطؾبة اإلٟبٝ أؽ٠ذ ، ٩اٛشبُوٮ ـ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ـ ثأ١ 

أ١ ٛٮ ه٤ذ ُال١ ٗزا ، عبص ٦ٛ :    اٛ٪اسس ئرا ٩عذ ُٮ دُزش ٟ٪سص٦ 

.  أ١ ٯؾَٜ ه٬ٜ اعزؾٔب٦ٓ ، ٩أك٦٤ ٤ٟظ٪طًب ه٨ٰٜب 

عبص ٦ٛ أ١ . أ٣ٮ أدٯذ ئ٬ٛ ُال١ ٟباًل : ٩ٗزٖٛ ٛ٪ ٩عذ ُٮ دُزش٥ 

.  ٯؾَٜ ه٬ٜ رٖٛ ئرا ٩صْ ثخؾ ٟ٪سص٦ ٩أٟب٣ز٦ 

٩ٯو٠ٚ ثخؾ أث٦ٰ ه٬ٜ ٰٗظ ِٛال١ ُٮ األطؼ ، ٗخـ٦ ثذٯ٢ ٦ٛ ، 

.  ُٰؾَٜ ه٬ٜ رٖٛ ئرا ٩صْ ثخؾ ٟ٪سص٦ 

٩ٛٞ ٯضٙ اٛخِٜبء ٩اٛٔؼبح ، ٩األٟشاء ، ٩اٛو٠بٙ ٯوز٠ذ١٩ ه٬ٜ ٗزت  

  

 

 

 

 

 

                                                
 .  216ـ ٟب ث٢ٰ ا٠ٛو٘٪٢ُٰ ٛٞ ٯزٗش ثب٠ٛخـ٪ؽ ، ا٣لش اٛـشّ اٛؾ٠ٰ٘خ ص 1

" .  ط٪سر٦ ه٢ ط٪سر٦ ، ٩ط٪سر٦ ه٢ ط٪سر٦ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 2
" .  ط٪سر٦ ه٢ٜ ط٪سر٦ ، ٩ط٪سر٦ ه٢ ط٪سر٦ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 3

" .  ٩ٛ٪ ٗب١ " ـ ُٮ اٛخـ٪ؽ 4

" .  ٯ٤٠ن "ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 5
" .  ٩أ١ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 6



 

  ه٬ٜ ٟب ٨ُٰب ، ٩ال ثوؼ٨ٞ ئ٬ٛ اٛجوغ ، ٩ال ٯش٨ذ١٩ ؽب٨ٜٟب 

٧زا ه٠ٚ ا٤ٛبط ٢ٟ ص٢ٟ ٣ج٨ٰٞ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ .   ه٦ٰٜ ٯٔشأ٨٣٩ب 

 . ٩عٜٞ ئ٬ٛ اٱ١ 

ثبة اٛش٨بدح ه٬ٜ اٛخؾ ا٠ٛخز٪ٝ ،   : " ٓبٙ اٛجخبس٭ ُٮ طؾٰؾ٦ 

٩ٟب ٯغ٪ص ٢ٟ رٖٛ ، ٩ٟب ٯؼْٰ ه٦ٰٜ ؛ ٩ٗزبة اٛؾبٗٞ ئ٬ٛ هب٦ٜٟ ، 

. ٩اٛٔبػٮ ئ٬ٛ اٛٔبػٮ  

ئ١ : ٗزبة اٛؾبٗٞ عبئض ئال ُٮ اٛؾذ٩د ، صٞ ٓبٙ : ٩ٓبٙ ثوغ ا٤ٛبط 

ٗب١ ثٔزٚ خـأ ٨ُ٪ عبئض ، أل١ ٧زا ٟبٙ ثضه٦٠ ، ٩ئ٠٣ب طبس ٟباًل 

ثوذ أ١ صجذ اٛٔزٚ ، ُبٛخـأ ٩اٛو٠ذ ٩اؽذ ، ٩ٓذ ٗزت ه٠ش ئ٬ٛ هب٦ٜٟ 

ُٮ اٛؾذ٩د ، ٩ٗزت ه٠ش ث٢ هجذ اٛوضٯض ـ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ـ ُٮ ع٢ 

ٗزبة اٛٔبػٮ ئ٬ٛ اٛٔبػٮ عبئض ئرا هشٍ : ٩ٓبٙ ئثشا٧ٰٞ . ٗغشد 

٩ٗب١ اٛشوجٮ ـ سؽ٦٠ اهلل ـ ٯغٰض اٛ٘زبة ا٠ٛخز٪ٝ . اٛ٘زبة ٩اٛخبرٞ 

  ٢ٟ اٛٔبػٮ ؛ ٩ٯش٫٩ ه٢ اث٢ ه٠ش ـ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ـ ث٠ب ٦ُٰ 

ش٨ذد هجذ ا٠ٜٖٛ ث٢ : ٩ٓبٙ ٟوب٩ٯخ ث٢ هجذ اٛ٘شٯٞ اٛضِٔٮ . ٣ؾ٪٥

" ٩ص٠بٟخ ث٢ ، ٯو٬ٜ ٓبػٮ اٛجظشح ، ٩ئٯبط ث٢ ٟوب٩ٯخ ، ٩اٛؾغ٢ 

  أ٣ظ ٩ثالد ث٢ أثٮ ثشدح ، ٩هجذ اهلل ث٢ ثشٯذح " هجذ اهلل ث٢ 

األع٠ٜٮ ، هبٟش ث٢ هجٰذح ، ٩هجبد ث٢ ٤ٟظ٪س ـ سؽ٨٠ٞ اهلل ـ 

ٯغٰض١٩ ٗزت اٛٔؼبح ثٌٰش ٟؾؼش ٢ٟ اٛش٨٪د ُا١ ٓبٙ اٛز٭ عٮء 

ار٧ت ُبٛز٠ظ ا٠ٛخشط ٢ٟ : ٰٓٚ ٦ٛ . أ٦٣ ص٩س :   ثبٛ٘زبة " ه٦ٰٜ"

اث٢ أثٮ ٬ٰٜٛ ؛ : ٩أ٩ٙ ٢ٟ عأٙ ه٬ٜ ٗزبة اٛٔبػٮ اٛج٤ٰخ . رٖٛ 

٩ع٪اس ث٢ هجذ اهلل ٩ٓبٙ   

                                                
" .  ثزؾ٨ٜ٠ب " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 1
" .  ٩ال ٯٔش٦٣٩ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 2

ـ أع٠وذ األٟخ ه٬ٜ ٓج٪ٙ ٗزبة اٛٔبػٮ ه٬ٜ اٛٔبػٮ ٩رٖٛ أل١ اٛؾبعخ رذه٪ ئ٦ٰٛ 3

 . 14/78ا٤ٌ٠ٛٮ : ، ا٣لش 
 . 9/523طؾٰؼ اٛجخبس٭ : ـ ا٣لش 4

" .  ٩ٟب ٦ُٰ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 5

.  ـ ٟب ث٢ٰ ا٠ٛو٘٪٢ُٰ عبٓؾ ٢ٟ ا٠ٛخـ٪ؽ 6
" .  ئ٦ٰٛ " ـ ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ 7



 

عئذ ث٘زبة ٢ٟ ٟ٪ع٬ ث٢ : ؽذص٤ب هجٰذ اهلل ث٢ ٟؾشص : أث٪ ٣وٰٞ 

أ٣ظ ٓبػٮ اٛجظشح ، ٩أ٠ٓذ ه٤ذ٥ اٛج٤ٰخ ؛ أ١ ٛٮ ه٤ذ ُال١ ٗزا ٩ٗزا 

  ث٦ اٛٔبعٞ ث٢ هجذ اٛشؽ٢٠ ُأعبص٥ ، ٩ٗش٥ ٧٩٪ ثبٛ٘٪ُخ ٩عئذ 

اٛؾغ٢ ، ٩أث٪ ٓالثخ أ١ ٯش٨ذ ه٬ٜ ٩طٰخ ؽز٬ ٯوٜٞ ٟب ٨ُٰب ، أل٦٣ ال 

ٯذس٭ ، ٛوٚ ٨ُٰب ع٪سًا ، ٩ٓذ ٗزت ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ 

ئٟب أ١ رذ٩ا طبؽج٘ٞ ، ٩ئٟب أ١ : " ٩طؾج٦ ٩عٜٞ ئ٬ٛ أ٧ٚ خٰجش 

٩ٓبٙ اٛض٧ش٭ ُٮ اٛش٨بدح ه٬ٜ ا٠ٛشأح ٢ٟ ٩ساء " . رإر٣٪ا ثؾشة 

: ؽذص٤ب ٟؾ٠ذ ث٢ ثشبس ٓبٙ . ئ١ هشُز٨ب ُبش٨ذ ٩ئال ُال رش٨ذ : اٛغزش 

ص٤ب ٤ًذس، ص٤ب شوجخ ، ع٠وذ ٓزبدح ، ه٢ أ٣ظ ث٢ ٟبٖٛ ـ سػٮ اهلل 

٠ٛب أساد ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ ٩عٜٞ أ١ ٯ٘زت ئ٬ٛ اٛش٩ٝ : " ه٦٤ ـ ٓبٙ 

  ٗزبثًب ئال ٟخز٪ًٟب ، ُبرخز ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ئ٨٣ٞ ال ٯٔش١٩ : ٓبٛ٪ا 

ه٦ٰٜ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ ٩عٜٞ خبر٠ًب ٢ٟ ُؼخ ٗأ٣ٮ ا٣لش ئ٬ٛ ٩ثٰظ٦ 

 ا٣ز٬٨ " . ٣٩ٔش٦ ٟؾ٠ذ سع٪ٙ اهلل 

: ٓذ رٔذٝ ٗالٝ اٛشٰخ ٟ٪ُْ اٛذٯ٢ اث٢ ٓذاٟخ ـ سؽ٦٠ اهلل ـ ُٮ اٛ٪طٰخ 

   ٓبٙ اٛضسٗشٮ . ٩ئ١ ٩عذد ٩طٰز٦ طؾذ ٧زا ا٠ٛز٧ت ٟـًٜٔب 

٣ض ه٦ٰٜ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ سػٮ اهلل ه٦٤ ـ ٩اهز٠ذ٥ : سؽ٦٠ اهلل ـ 

  ٩ٓب٦ٛ اٛخشٓٮ ، ٩ٓذ٦ٟ ُٮ ا٤ٌ٠ٛٮ ، ٩اٛششػ . األطؾبة 

  ، ٩اٛغذ ُٮ اِٛش٩م ، ٩ًٰش٧ٞ ـ سؽ٨٠ٞ ٩ا٠ٛؾشس ، ٩اٛشهبٯز٢ٰ 

.  اهلل روب٬ٛ ـ

 

                                                
" . ُغئذ " ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ - 1

" .  ال ٯٔجٜ٪١ " ٩ُٮ ا٠ٛخـ٪ؽ -2

ئ٬ٛ .. ثبة اٛش٨بدح ه٬ٜ اٛخؾ ا٠ٛخز٪ٝ : أ٭ ا٣ز٬٨ ٗالٝ اٛجخبس٭ اٛز٭ اثزذأ٥ ثٔ٪٦ٛ - 3
.   ٣شش داس اٛؾذٯش ثبٛٔب٧شح 524– 9/523أخش٥ ُغ٠ٰو٦ ٟزٗ٪س ُٮ طؾٰؾ٦ 

 ٧ـ ، 772ٟؾ٠ذ ث٢ هجذ اهلل اٛضسٗشٮ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ : اٛضسٗشٮ ٧٪ - 4

.  شبسػ ٟخزظش اٛخشٓٮ
ألثٮ ه٠ش هجذ اٛشؽ٢٠ ث٢ ٟؾ٠ذ ث٢ " اٛششػ اٛ٘جٰش " ٧٪ ٗزبة : ا٠ٛشاد ثبٛششػ - 5

.   ٧ـ 682أؽ٠ذ ث٢ ٓذاٟخ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 

٠٧٩ب ٗزبثب١ ُٮ ا٦ِٔٛ . اٛشهبٯخ اٛ٘جش٫ ٩اٛشهبٯخ اٛظٌش٫ : ا٠ٛشاد ثبٛشهبٯز٢ٰ - 6
.    ٧ـ 695اٛؾ٤جٜٮ ٩ٟإ٨ِٛب أؽ٠ذ ث٢ ؽ٠ذا١ ث٢ شجٰت اٛؾشا٣ٮ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ 



 

صج٪د اٛخؾ ٯز٪َٓ ه٬ٜ ٟوبٯ٤خ : ٩ٓبٙ اٛٔبػٮ ُٮ ششػ ا٠ٛخزظش 

اٛج٤ٰخ ، أ٩ اٛؾ٘ٞ ِٛوٚ اٛ٘زبثخ ، أل١ اٛ٘زبثخ ه٠ٚ ، ٩اٛش٨بدح ه٬ٜ 

 . اٛو٠ٚ ؿشٯ٨ٔب اٛشؤٯخ ٦ٜٔ٣ اٛؾبصٮ 

٩ٯؾز٠ٚ أ١ ال ٯظؼ ؽز٬ ٯش٨ذ ه٨ٰٜب ، ٩ٓذ خشط اث٢ هٰٔٚ ،٢ٟ٩ 

ثوذ٥ س٩اٯخ ثوذٝ اٛظؾخ أخزًا ٢ٟ ٓ٪ٙ اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـشػٮ اهلل ه٦٤ ـ 

اش٨ذ٩ا ث٠ب ٨ُٰب أ٦٣ ال ٯظؼ أ٭ : ٢٠ُٰ ٗزت ٩طٰز٦ ٩خز٨٠ب ، ٩ٓبٙ 

ش٨بدر٨ٞ ه٬ٜ رٖٛ ، ٤ُض اإلٟبٝ أؽ٠ذ ُٮ األ٬ٛ٩ ثبٛظؾخ ، ٩ُٮ 

.  اٛضب٣ٰخ ثوذ٨ٟب ؽز٬ ٯغ٠و٪ا ٟب ٨ُٰب ، ٩رٔشأ ه٦ٰٜ ، ُٰٔش ث٠ب ٨ُٰب 

ُخشط ع٠بهخ ٨٤ٟٞ ا٠ٛغذ ُٮ ٟؾشس٥ ، ٩ًٰش٥ ُٮ ٗٚ ٠٨٤ٟب س٩اٯخ 

٢ٟ األخش٫ ، ٩ٓذ خشط اٛشٰخ ٟ٪ُْ اٛذٯ٢ ، اٛشبسػ ، ٩طبؽت 

ئرا ٩عذد ٩طٰخ اٛشعٚ :   ، ٩ًٰش٧ٞ اٛغ٪اص ، ٛٔ٪٦ٛ اِٛبئْ 

ٟ٘ز٪ثخ ه٤ذ سأع٦ ٢ٟ ًٰش أ١ ٯ٘٪١ أش٨ذ أ٩ أهٜٞ ث٨ب أؽذًا ه٤ذ ٟ٪ر٦ 

٧٩ز٥ س٩اٯخ . ، ٩هشٍ خـ٦ ، ٩ٗب١ ٟش٨٪سًا ُا٦٣ ٯ٤ِز ٟب ٨ُٰب 

.  ٟخشعخ خشع٨ب األطؾبة 

اش٨ذ٩ا ث٠ب ٨ُٰب : ٢٠ُٰ ٗزت ٩طٰز٦ ٩خز٨٠ب ٩ٓبٙ : " ٩ٟو٬٤ ٓ٪٦ٛ 

أ٨٣ب ال رظؼ أ٭ ال رظؼ ش٨بدر٨ٞ ه٬ٜ رٖٛ ؛ ُأٟب اٛو٠ٚ ثخـ٦ ُٮ 

" ث٨ب " ٧ز٥ اٛ٪طٰخ ُؾٰش هٜٞ خـ٦ ئٟب ثآشاس أ٩ ث٤ٰخ ُا٦٣ ٯو٠ٚ 

ٗبأل٬ٛ٩ ، ثٚ ٧ٮ ٢ٟ ئُشاد اٛو٠ٚ ثبٛخؾ ُٮ اٛ٪طٰخ ٣ج٦ ه٦ٰٜ  

 

 

 

  

 

. 

                                                
 ٧ـ ، 711ٟغو٪د ث٢ أؽ٠ذ اٛؾبصٮ اٛجٌذاد٭ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ : اٛؾبسصٮ ٧٪ - 1

.  الث٢ ٓذاٟخ ُٮ ٗزبة اٛوبسٯخ ئ٬ٛ آخش اٛ٪طبٯب " ا٤ٔ٠ٛن " ٩ٓذ ششػ ٓـوخ ٢ٟ 

 ٧ـ ؛ ٩ه٤٪ا١ 711طبؽت اِٛبئْ ٧٪ اث٢ ٓبػٮ اٛغجٚ اٛؾ٤جٜٮ ا٠ٛز٪٬ُ ع٤خ - 2

" .  اِٛبئْ ُٮ ا٠ٛز٧ت " ٗزبث٦ 
. ٟب ث٢ٰ ا٠ٛو٘٪٢ُٰ ٛٞ ٯزٗش ثب٠ٛخـ٪ؽ - 3



اٛشٰخ رٔٮ اٛذٯ٢ اث٢ ٤ٓذط   ـ سؽ٦٠ اهلل ـ ُٮ ؽ٪اشٮ اِٛش٩م ، ٧٩٪ 

. ٩اػؼ 

٩ٓذ ٯِشّ ثأ١ ششؽ : ٩ُٮ ٗالٝ اٛضسٗشٮ ئٯ٠بء ئ٬ٛ رٖٛ ، ُا٦٣ ٓبٙ 

.  ٩اٛؾبٙ ٧ز٥ ًٰش ٟوٜ٪ٝ : اٛش٨بدح اٛوٜٞ ، ٩ٓبٙ ُٮ اٛ٪طٰخ 

أٟب ٛ٪ ٩ٓوذ اٛ٪طٰخ ه٬ٜ أ٦٣ ٩ط٬ ُٰٜظ ُٮ ٣ض اإلٟبٝ أؽ٠ذ ـ 

.  سػٮ اهلل ه٦٤ ـ ٟب ٯ٤٠و٦ صٞ ثوذ رٖٛ ٯو٠ٚ ثبٛخؾ ثششؿ٦ 

٢ٟ هشٍ خـ٦ ثآشاس ، أ٩ ئ٣شبء ، أ٩ هٔذ : ٩ه٤ذ اٛشٰخ رٔٮ اٛذٯ٢ 

٠ٰٗذ ٩رٗش أٯؼًب ٓ٪اًل ُٮ ا٠ٛز٧ت أ٦٣ ٯؾ٘ٞ . ، أ٩ ش٨بدح ه٠ٚ ث٦ 

: اٛخؾ ٗبِٜٛق ئرا هشٍ أ٦٣ خـ٦ ٩ٓبٙ : ثخـ٦ ثشب٧ذ ٰٟذ ، ٩ٓبٙ 

ئ٦٣ ٟز٧ت ع٨٠٪س اٛو٠ٜبء ، ٧٩٪ ٯوشٍ أ٦٣ ٧زا خـ٦ ٠ٗب ٯوشٍ 

.  ٧زا ط٪ر٦

٩ارِْ اٛو٠ٜبء ه٬ٜ أ٦٣ ٯش٨ذ ه٬ٜ اٛشخض ئرا هشٍ ط٪ر٦ ٟن 

. ئٟ٘ب١ االشزجب٥ 

٩ع٪ص اٛغ٨٠٪س ٠ٗبٖٛ ـ ٩أؽ٠ذ ـ سػٮ اهلل ه٠٨٤ب ـ اٛش٨بدح ه٬ٜ 

اٛظ٪د ٢ٟ ًٰش سؤٯخ ا٠ٛش٨٪د ه٦ٰٜ ، ٩اٛش٨بدح ه٬ٜ اٛخؾ أػوَ 

. ا٣ز٬٨ . ، ٢٘ٛ ع٪اص٥ ٓ٪٭ أٓ٪٫ ٢ٟ ٤ٟو٦ 

ٛ٪ ٗزت شب٧ذا١ ئ٬ٛ شب٧ذٯ٢ ٢ٟ ثٜذ ا٠ٛ٘ز٪ة ئ٦ٰٛ : ٓبٙ ُٮ اٛش٩ػخ 

ثآبٟخ اٛش٨بدح ه٤ذ٥ ه٠٨٤ب ٛٞ ٯغض ، أل١ اٛشب٧ذ ئ٠٣ب ٯظؼ أ١ ٯش٨ذ 

أش٨ذ ه٦ٰٜ ُأٟب أ١ : ه٬ٜ ًٰش٥ ئرا ع٠ن ٦٤ٟ ِٛق اٛش٨بدح ، ٩ٓبٙ 

ٯش٨ذ ه٦ٰٜ ثخـ٦ ُال ، أل١ اٛخـ٪ؽ ثذخٚ ه٨ٰٜب اٛوٜٚ ُا١ ٓبٝ ثخؾ 

. ٗٚ ٩اؽذ ٢ٟ اٛشب٧ذٯ٢ شب٧ذا١ عبى ٦ٛ اٛؾ٘ٞ ث٦ 

ا٣ز٬٨ ٗالٝ اٛغبٟن ئ٬ٛ ٤٧ب ٣ٜٔذ ٢ٟ خـ٦ سؽ٦٠ اهلل روب٬ٛ ، ٩اٛؾ٠ذ 

 .  هلل ٩ؽذ٥ ٩ط٬ٜ هلل ه٬ٜ عٰذ٣ب ٟؾ٠ذ ٩ه٬ٜ آ٦ٛ ٩طؾج٦ أع٠و٢ٰ 


