
 

 

 

ين أعالو انقضاة 

 

انشيخ انعاليت انقاضي أبٌ عبد اهلل صانح بن  

عبد انعصيص بن عبد انسحًن آل شيخ  

٘ـ  1372-٘ـ 1387

 
 

بقهى حفيده فضيهت انشيخ اندكتٌز 

 *صانح بن إبساىيى بن صانح آل شيخ 

 

 

 

 

اٌؾّذ هلل اٌزٞ فنً أً٘ اٌؼًّ ٚاإل٠ّبْ ، ٚاٌقالح ٚاٌغالَ ػٍٝ 

اٌّجؼٛس ثبٌٙذٜ ٚاٌج١بْ ٚاٌمشآْ ، ِؾّذ ثٓ ػجذ اهلل ، ٚػٍٝ آٌٗ 

فٙزٖ . . ٚفؾجٗ ، ِٚٓ عبس ػٍٝ ٔٙغٗ إٌٝ ٠َٛ اٌذ٠ٓ ، أِب ثؼذ 

وٍّبد ِخزقشح فٟ ع١شح اٌؼبٌُ  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
فبٌؼ ثٓ إثشا١ُ٘ ثٓ فبٌؼ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي ؽ١خ رخشط ِٓ و١ٍخ اٌؾش٠ؼخ *

ثبٌش٠بك ـ ؽقً ػٍٝ دسعخ اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ فٟ اٌفمٗ اٌّمبسْ ِٓ اٌّؼٙذ 
.  اٌؼبٌٟ ٌٍمنبء ، ٠ؼًّ لبم١ًب فٟ اٌّؾىّخ اٌّغزؼغٍخ ثبٌش٠بك 



اٌٛسع اٌؾ١خ فبٌؼ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي ؽ١خ ، اٌزٞ ػشف ثؼٍّٗ 

.  ٚفنٍٗ ٚاؽزٙش ثمنبئٗ ٚغ١شرٗ ػٍٝ ِؾبسَ اهلل 

 

 

ٔغجٗ  

 

٘ٛ اٌؾ١خ اٌؼالِخ اٌمبمٟ أثٛ ػجذ اهلل فبٌؼ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ 

ػجذاٌشؽّٓ اثٓ ؽغ١ٓ ثٓ اإلِبَ ؽ١خ اإلعالَ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة 

. . .  ـ سؽّٗ اهلل رؼبٌٝ سؽّخ ٚاعؼخ 

 

 

 

ٌِٛذٖ ٚٔؾؤرٗ  

 

ٌٚذ ثجٍذح اٌغ١ٍّخ ٟٚ٘ إؽذٜ ثٍذاْ ِؾبفظخ اٌخشط عٕٛة اٌش٠بك 

. ٘ـ 1287ػبَ 

ٚرٛفٟ ٚاٌذٖ ٚػّشٖ عجغ عٕٛاد فٟ ِذ٠ٕخ اٌخشط ، ؽ١ش وبْ عذٖ 

اٌؾ١خ ػجذ اٌشؽّٓ اثٓ اٌؾ١خ ؽغ١ٓ ٠ؾغً ِٕقت اٌمنبء فٟ ِذ٠ٕخ 

اٌخشط ٌإلِبَ رشوٟ ثٓ ػجذ اهلل ـ سؽّخ اهلل سؽّخ ٚاعؼخ ـ ، صُ الثٕٗ 

ف١قً ـ سؽّٗ اهلل ـ ، فٍّب رٛفٟ ٚاٌذٖ أزمً ِغ ٚاٌذرٗ إٌٝ ِذ٠ٕخ 

اٌش٠بك ، ٔؾؤ فٟ وفبٌخ اثٓ ػّٗ اٌؾ١خ ؽغٓ اثٓ اٌؾ١خ ؽغ١ٓ ـ 

سؽّٗ اهلل ـ اٌزٞ رضٚط أِٗ ثؼذ ٚفبح أث١ٗ ، فٕؾؤ فٟ ث١ذ ػّٗ ٔؾؤح 

فبٌؾخ ، ٚألشأٖ اٌمشآْ ؽزٝ أرُ ؽفظٗ ،ٚلشأ ػ١ٍٗ ِجبدئ اٌؼٍَٛ 

.  ِٚخزقشاد ؽ١خ اإلعالَ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌٛ٘بة 

 

 

 

 

 

 



 

ٌّٚب ثٍغ عٓ اٌشؽذ رضٚط ٚاعزمً ثٕفغٗ ، ٚأخز ثؤعجبة اٌشصق فٟ 

اٌج١غ ٚاٌؾشاء ، فٛفك فٟ رٌه ٚٚعغ ٌٗ فٟ اٌشصق ، ٌُٚ ٠ؾغٍٗ ٘زا 

.  ػٓ االعزّشاس فٟ طٍت اٌؼٍُ ٚاٌغذ فٟ رؾق١ٍٗ 

 

 

 

يشايخو 

 

لشأ ػٍٝ اٌؾ١خ ػجذ اهلل ثٓ ػجذ اٌٍط١ف ٚالصِٗ ِالصِخ ربِخ ، ٚأخز 

ػٕٗ وض١شًا ِٓ اٌؼٍَٛ ، ٚلشأ ِٕٙبط اٌغٕخ ٌؾ١خ اإلعالَ أؽّذ ثٓ 

.  ر١ّ١خ اٌؾشأٟ ِٓ أٌٚٗ إٌٝ آخشٖ 

ٚلشأ ػٍٝ اٌؾ١خ ؽّذ ثٓ فبسط فٟ اٌفشائل ٚاٌؼشث١خ ،ٚػٍٝ اٌؾ١خ 

  ٚاٌؾ١خ ػجذ اهلل   ٚاٌؾ١خ ِؾّذ ثٓ ِؾّٛد ، ػجذ اهلل اٌخشعٟ ، 

 .ثٓ ِؾّذ ثٓ ساؽذ ثٓ عٍؼٛد 

 

 

 

صفاتو ًأخالقو 

 

وبْ ـ سؽّٗ اهلل رؼبٌٝ ـ وش٠ًّب ؽغبػًب ِٙبثًب ، ٚوبْ ـ سؽّٗ اهلل ـ 

ط٠ًٛ اٌمبِخ  

 

                                                
ٌٚذ ثبٌش٠بك ،ٚوبْ ِٓ ػٍّبئٙب ، ٚسؽؼ ٌٍمنبء فبِزٕغ ،ٚعٍظ ٌٍزذس٠ظ - 1

.  ٘ـ فٟ اٌش٠بك 1334،ٚرٛفٟ ػبَ 

٘ـ ثجٍذح مشِبء ،ٌٟٚ اٌمنبء ٚادٞ اٌذٚاعش ٌإلِبَ ف١قً ثٓ 1250ٌٚذ ػبَ - 2
رشوٟ ِذح صالس عٕٛاد ،صُ ػ١ٕٗ اإلِبَ ػجذ اهلل ثٓ ف١قً ٌمنبء اٌش٠بك رٛفٟ عٕخ 

.  ٘ـ 1333

٘ـ ، وبْ فشم١ًب ٠شعغ إ١ٌٗ اٌمنبح 1339٘ـ ٚاٌّزٛفٝ عٕخ 1297اٌٌّٛٛد عٕخ - 3
.  اٌٛؽُ فٟ لغّخ اٌزشوبد ٚإٌّبعخبد ،ٚسؽؼ ٌٍمنبء ِشاسًا ٚاِزٕغ 



 

ػظ١ُ ا١ٌٙئخ لٛٞ اٌج١ٕخ ٠قذع ثبٌؾك ٚال ٠خبف فٟ اهلل ٌِٛخ الئُ ، 

ٚوبْ ٠ؼظ ٠زوشُ٘ ٠ٚشؽذُ٘ ، ٚلذ أدسن إٌبط فذلٗ ٚإخالفٗ 

.   ٚٔقؾٗ ؽزٝ ٚلؼذ ِؾجزٗ ٚلجٌٛٗ فٟ لٍٛة اٌؼبِخ ٚاٌخبفخ 

 

 

تالييره 

 

 

رخشط ػٍٝ ٠ذٖ صٍخ ِٓ طٍجخ اٌؼٍُ ِٓ أثشصُ٘ عّبؽخ اٌؾ١خ اٌؼالِخ 

ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اهلل ثٓ ثبص ، ٚعّبؽخ اٌؾ١خ ػجذ اهلل ثٓ ِؾّذ ثٓ 

ؽ١ّذ ، ٚاٌؾ١خ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ عٛداء ، ٚاثٕٗ اٌؾ١خ ِؾّذ ثٓ فبٌؼ 

.  ،ٚاٌؾ١خ ػجذ اٌشؽّٓ اٌفبسط ٚغش٠ُٙ ـ سؽُّٙ اهلل ـ ع١ّؼًب 

 

 

أىى أعًانو ًيٌاقفو 

 

 

ٌّب اعزمش اٌٍُّه ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ اٌشؽّٓ اٌف١قً ـشؽّٗ اهلل ـ عٕخ 

٘ـ ، أِش ـ سؽّٗ اهلل ـ ثجٕبء عٛس ِذ٠ٕخ اٌش٠بك ثؤعشع ِب 1319

فمبَ اٌؾ١خ فبٌؼ ـ سؽّٗ اهلل رؼبٌٝ ـ ثجٕبء لغُ وج١ش ِٓ . . ٠ّىٓ 

.  اٌغٛس ث١ذٖ 

ٚلذ ػضا ِغ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ـ سؽّٗ اهلل رؼبٌٝ ـ ػذح غضٚاد ، 

  ثالًء ؽغًٕب ٚعشػ ٚوبْ إِبًِب ٌٍغ١ؼ ، ٚلذ أثٍٝ فٟ ٚلؼخ عشاة 

. ف١ٙب ػذح عشاؽبد ٌضَ اٌفشاػ ثغججٙب أؽٙشًا 

 

                                                
لشة إل١ٍُ عذ٠ش ٔغذ ، ٟٚ٘ " ِغضي " ًِٕٙ ِؼشٚف فٟ ؽّبي عجً : عشاة - 1

ٚلؼخ ث١ٓ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ،ٚعؼٛد ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ سؽ١ذ ػبَ 
.  ٘ـ 1333



 

 

  اٌّغبٚس ٌج١زٗ فٟ ؽٟ دخٕخ ٚلذ ػ١ٓ إِبًِب  ٌّغغذ اثٓ ؽٍٛاْ 

ثبٌش٠بك ٠قٍٟ ثٗ اٌفشٚك اٌخّغخ ، فإرا فٍٝ اٌظٙش عٍظ ٌطٍجخ 

اٌؼٍُ ٠مشإْٚ ػ١ٍٗ فٟ وزت اٌفمٗ ِٓ صاد اٌّغزٕمغ ٚغ١شٖ إٌٝ لج١ً 

اٌؼقش ، ٠غٍظ وزٌه ث١ٓ اٌؼؾبء٠ٓ ٚوبْ ٌذ٠ٗ ِىزجخ ػبِشح أ٘ذٞ 

.  عضء ِٕٙب إٌٝ ِىزجخ اٌٍّه فٙذ اٌٛط١ٕخ 

ٌٚٗ ٔقبئؼ ِّٙخ ٌٍّغ١ٍّٓ ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٍّبء رؾش إٌبط 

ٚوبْ ِٕبفشًا ٌٍؾك ،ٚل٠ًٛب . ػٍٝ اٌزّغه ثبٌزٛؽ١ذ ٚاٌزضاَ اٌؾش٠ؼخ 

.    فٟ اٌقذع ثٗ ، ٚػًٛٔب ٌٍنؼ١ف ٚاٌّؾزبط ٚاٌّظٍَٛ 

 

 

تٌنيو انقضاء 

 

 

ٌّب اعززجذ األِٛس ٌٍٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ـ سؽّٗ اهلل ـ فٟ اٌش٠بك ِٚب 

ؽٌٛٙب ، سأٜ أْ ٠ىْٛ ٌٍش٠بك لبم١بْ ؛ لبك ٌٍؾبمشح ،ٚلبٍك 

٘ـ ثز١ٌٛٗ اٌؾ١خ فبٌؼ 1337ٌٍجبد٠خ ، فؤفذس أِشٖ اٌىش٠ُ عٕخ 

لبم١ًب ٌٍؾبمشح ، ٚاٌؾ١خ عؼذ ثٓ ؽّذ ثٓ ػز١ك لبم١ًب ٌٍجبد٠خ ، 

فٍّب ِبد اٌؾ١خ عؼذ ـ سؽّٗ اهلل ـ اعزّغ  

 

 

                                                
٠ٚؼشف وزٌه ثبعُ ِغغذ دخٕٗ اٌقغ١ش ،وبْ إِبِٗ اٌؾ١خ اإلِبَ اٌّغذد اٌضبٟٔ - 1

ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ؽغٓ ـ سؽّٗ اهلل ـ ٠ٚؼمذ دسٚعٗ ف١ٗ صُ أِٗ اٌؾ١خ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ 

ؽٍٛاْ لبمٟ اٌش٠بك ٚلذ اإلِبَ ف١قً ثٓ رشوٟ ، ٌٍٚؾ١خ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ؽٍٛاْ 

لقخ ػغ١جخ ؛ ٟٚ٘ أْ أٍ٘ٗ ِٓ اٌجذٚ أٌمٖٛ فٟ اٌش٠بك ثغجت ِشك اٌغذسٞ 
ٚسؽٍٛا ٚرشوٖٛ فؾفبٖ اهلل ـ ػض ٚعً ـ ِٓ ِشمٗ ،ٚالصَ اٌؾ١خ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ 

ؽغٓ ٚاثٕٗ اٌؾ١خ ػجذ اٌٍط١ف ؽزٝ ثشع فٟ اٌؼٍُ ٚػ١ٓ لبم١ًب ، صُ ػمجٗ فٟ اإلِبِخ 

اٌؾ١خ اٌّزشعُ ٌٗ اٌؾ١خ ِؾّذ ثٓ فبٌؼ ٚأَ اٌّغغذ خّغ١ٓ ػبًِب ،صُ ػمجٗ ؽف١ذٖ 
.  ِم١ذ ٘زٖ األعطش ػفب اهلل ػٕٗ ، ٚػشف اٌّغغذ ثبعُ اثٓ ؽٍٛاْ ألٔٗ عذد ثٕبءٖ 



 

.  اٌمنبء ؽبمشح ٚثبد٠خ ٌٍؾ١خ فبٌؼ ـ سؽّٗ اهلل ـ 

ٚوبْ ـشؽّٗ اهلل رؼبٌٝ ـ ِضباًل ٌٍٕضا٘خ ٚاٌؼذي ٚاٌغذاد فٟ أؽىبِٗ ، 

٠غٍظ ٌٍٕبط فٟ ِغٍظ ث١زٗ ، ٚأؽ١بًٔب ٠مف أِبَ ث١زٗ ، ٠ٚزٛوؤ ػٍٝ 

ػقبٖ ، ٠ٚؾنش اٌخقَٛ ، ٚوً ٠ذٌٟ ثؾغزٗ صُ ٠منٟ ث١ُٕٙ ال 

٠طٍجْٛ ثؼذ ؽىّٗ ؽ١ئًب ، ٚوبْ ِغٍظ اٌمنبء ٘ٛ ث١ذ اٌؾ١خ ـ 

.  سؽّٗ اهلل ـ إر ٌُ ٠ىٓ فٟ ران اٌٛلذ ِؾبوُ ِٕظّٗ 

ٚلذ ٠ىزت ٚص١مخ ٠زوش اعُ اٌّذػٟ ٚاٌّذػٝ ػ١ٍٗ ٚٔٛع إٌضاع 

ٍِٚخـ اٌؾىُ ، ٚأؽ١بًٔب ٠غٍظ فٟ عٛق اٌش٠بك ٠ٚؾنش إ١ٌٗ 

اٌخقَٛ ٠ٚمنٟ ث١ُٕٙ ، ٚرٌه ػٕذ دوبْ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِمشْ ثٓ 

ِم١شْ ـ سؽّٗ اهلل ـ ، ٚ٘ٛ ٚاٌذ اٌؾ١خ أثٟ خبٌذ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ 

.  ِم١شْ ، إِبَ ِغغذ عبسح ثٓ ػجذ اهلل ثٓ عٍٛٞ ثبٌجذ٠ؼخ 

ٚلذ وبْ اٌمبمٟ ٘ٛ إٌبظش فٟ ِقٍؾخ األٚلبف ٚإلبِخ إٌظبس 

ٚسػب٠خ ِقبٌؼ األٚلبف ، ٚلذ ٠ٛصك ػمذ اٌّجب٠ؼبد ث١ٓ إٌبط ، 

٠ٚؼط١ُٙ ٚص١مخ فٟ رٌه ، ٚرؼزجش ٘زٖ اٌٛص١مخ آٔزان اٌزٍّه ٌٍج١ذ 

.  ٚاألسك ٚاٌّضسػخ 

ٚاعزّش ـ سؽّٗ اهلل ـ فٟ ػًّ اٌمنبء خّغخ ػؾش ػبًِب ، ٚفٟ عٕخ 

٘ـ أف١ت ثّشك فٟ سأعٗ ٚػ١ٕ١ٗ ، ٚطٍت االعزؼفبء ِٓ 1352

ِٕقت اٌمنبء فؤػفٟ ، ٚلذ أؽبس ػ١ٍٗ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض ثبٌغفش 

٘ـ ، 1354ٌّؼبٌغخ سأعٗ ٚػ١ٕ١ٗ ،فغبفش إٌٝ ِقش ٌٍؼالط عٕخ 

ِٚىش ٔؾٛ أسثؼ١ٓ ٠ًِٛب ٚسعغ ثذْٚ فبئذح ، ٚالصِٗ ٘زا اٌّشك 

.  ٔؾٛ ػؾش٠ٓ ػبًِب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

نًاذج ين قضائو 

 

 

أٞ ثٕذل١خ " فشدًا " ٚلغ فٟ اٌغٛق أْ أؽذ اٌجبػخ أخز ِٓ ثذٚٞ 

٠ذ٠ٚخ ، ٠مَٛ ثبٌزؾش٠ظ ػ١ٍٗ ، ٚعؤي ً٘ ٠ٛعذ فٟ اٌغالػ ؽٟء ، 

ال فٛمؼٗ فٟ وٛح ػٕذٖ فٟ اٌّؾً ، ٚثؼذ : ٠ؼٕٟ ِٓ اٌزخ١شح فمبي 

ٚوبْ ف١ٗ سفبفخ ٌُ ٠ؼٍُ ػٕٙب ، فبٔطٍمذ " اٌفشد " فزشح أخز 

ِٓ " ؽٛاؽ١ٗ " فؤفبثذ أؽذ األؽخبؿ اٌّٛعٛد٠ٓ فٟ اٌغٛق فٟ 

اٌغٕت ٚخشعذ ِٓ اٌغٕت ا٢خش ، فؤِش اٌؾ١خ أْ ٠مَٛ اٌجبئغ ثٕفمزٗ 

" ِخالفًب" إٌٝ أْ ٠ؾفٝ صُ رخبٌقب ػٍٝ ِجٍغ ،فىزت ٌّٙب اٌؾ١خ 

.  ففش 14٘ـ فٟ 1346فٟ رٌه ، ػبَ 

 

 

ًفاتو 

 

 

رّىٓ ِٓ اٌّشك ٚأٌضِٗ اٌفشاػ ِذح خّظ عٕٛاد ؽزٝ رٛفٟ فٟ 

٘ـ ػٓ ػّش ٠ٕب٘ض اٌخبِغخ ٚاٌضّب١ٔٓ عٕخ ، 1372آخش ؽؼجبْ عٕخ 

ٚؽضْ ػ١ٍٗ إٌبط ؽضًٔب ػظ١ًّب ، ٚفٍٟ ػ١ٍٗ ثبٌغبِغ اٌىج١ش 

اٌّؼشٚف ا٢ْ ثغبِغ اإلِبَ رشوٟ ثٓ ػجذ اهلل ،ٚؽ١ؼٗ أً٘ اٌجٍذ 

ٚؽٍّٖٛ ػٍٝ أوزبفُٙ إٌٝ اٌّمجشح اٌؼٛد ؽ١ش دفٓ ٕ٘بن ـ سؽّٗ اهلل ـ 

:  ، ٚلذ سصبٖ اٌؾبػش ع١ٍّبْ ثٓ عؾّبْ فٟ أث١بد لبي ف١ٙب 

بدًز انٌزٍ غابٌا فهيفي عهيُيُى    

                                          ًنيفي عهَ أىم انتقَ في األقانى 

 

 

 

 

 



 

عهييـى يــن انسحـًـت أشكــَ تحيــت          

                                          ًأسنَ سالو ين زحيـى ًزاحـى 

شياب ألىم انصيغ ًانًكس في انٌزٍ  

                                         تقــي نقـي يـن كــساو أكـــــــازو  

غـصيـس يـن انٌحـي اإلنـــو ًسـنــت  

                                        قضـاياه يسضــاه جًيـع انعـٌانــى   

 

 

:  ٚلذ خٍف ـ سؽّٗ اهلل ـ عزخ ِٓ األثٕبء 

. ٘ـ 1384أوجشُ٘ ػجذ اهلل ٚرٛفٟ ـ سؽّٗ اهلل ـ ػبَ 

.  ِؾّذ ٚوبْ طبٌت ػٍُ ِؼشٚفًب ثبٌٛسع ٚاٌض٘ذ : ـ اٌضبٟٔ 

ؽغ١ٓ ػًّ سئ١غًب ٌّشوض ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ : ـ اٌضبٌش 

ػٓ إٌّىش ثّىخ اٌّىشِخ ؽزٝ أؽ١ً ٌٍزمبػذ ، ٚوبْ إِبًِب ٌؼذح 

.  ِغبعذ ٚآخش ِغغذ رٛالٖ ِغغذ اٌؾؾخ ثّىخ اٌّىشِخ 

إثشا١ُ٘ ٚلذ رخشط ِٓ و١ٍبد اٌؾش٠ؼخ ، صُ ػًّ ِذ٠شًا : ـ اٌشاثغ 

ػبًِب ٌٍشئبعخ اٌؼبِخ إلداساد اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ٚاإلفزبء ٚاٌذػٛح 

٘ـ صُ أزمً فٟ ػبَ 1398ٚاإلسؽبد ، صُ رشلٝ ٔبئجًب ٌٍشئ١ظ اٌؼبَ 

. ٘ـ 1416٘ـ ِغزؾبسًا ٌٛص٠ش اٌؼذي ، ٚأؽ١ً ٌٍزمبػذ ػبَ 1414

.  ػجذ اٌّؾغٓ : اٌخبِظ 

أؽّذ ٚلذ رخشط ِٓ و١ٍخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغبِؼخ اإلِبَ : اٌغبدط 

.  ِؾّذ ثٓ عؼٛد اإلعال١ِخ ، ٠ٚؼًّ ؽب١ًٌب فٟ داس اإلفزبء 

فشؽُ اهلل اٌؾ١خ فبٌؼ سؽّخ ٚاعؼخ ٚأعىٕٗ فغ١ؼ عٕبرٗ ، ٚسفغ 

.  إٔٗ ع١ّغ ِغ١ت . . دسعزٗ ٚأػٍٝ ِٕضٌزٗ ، ٚأفٍؼ ػمجٗ ٚٔفغ ثُٙ 

 

 

 

 

 

 



 

اٌّشعغ 
.  ٘ـ 1407’ 1ـ ربس٠خ ا١ٌّبِخ ، ٌؼجذ اهلل ثٓ ِؾّذ ثٓ خ١ّظ ، ه1
ـ سٚمخ إٌبظش٠ٓ ػٓ ِآصش ػٍّبء ٔغذ ٚؽٛادس اٌغ١ٕٓ ، ٌّؾّذ ثٓ ػضّبْ ثٓ 2

.   ِطجؼخ اٌؾٍجٟ 1فبٌؼ ثٓ ػضّبْ اٌمبمٟ ثؼ١ٕضح ه 

’ 2ـ ػٍّبء ٔغذ خالي صّب١ٔخ لشْٚ ٌؼجذ اهلل ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ فبٌؼ آي ثغبَ ه3
.  ٘ـ ، داس اٌؼبفّخ اٌش٠بك 1419

ـ ِغّٛع إٌفبئظ اٌؾؼ١ش٠خ ٚاٌغشائت اٌؾج١ٙخ ٌقبٌؼ اثٓ اٌؾ١خ ع١ٍّبْ ثٓ عّؾبْ 4

.  ، ٚػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اثٓ اٌؾ١خ ع١ٍّبْ ثٓ عؾّبْ ، داس ٌجٕبْ 
’ 2ـ ِؾب١٘ش ػٍّبء ٔغذ ٚغ١شُ٘ ،ٌؼجذ اٌشؽّٓ ثٓ ػجذ اٌٍط١ف آي ؽ١خ ، ه5

.  ٘ـ طجغ ثإؽشاف داس ا١ٌّبِخ ٌٍجؾش ٚاٌزشعّخ ٚإٌؾش 1394

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 


