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  اِٛظٚ األوٙ يف روشََ احلذَش وؤ٣ىاه٦
  روشََ ٟظـٜؼ احلذَش

اهٜٞ ؤ١ احلذَش يف إطـالػ مجهىس احملذصٌن َـْٜ هًٜ ٓىٙ ا٤ٛيب طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ وُو٦ٜ 
 ٥ ورٔشَش

وٟوىن اٛزٔشَش ؤ٦٣ ُوٚ ؤؽذ ؤو ٓبٙ شُئب يف ؽؼشر٦ طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ ومل ٤َ٘ش٥ ومل ٤َه٦ ه٢ 
 رٖٛ ثٚ ع٘ذ وٓشس 

 وٗزٖٛ َـْٜ احلذَش هًٜ ٓىٙ اٛظؾبيب وُو٦ٜ ورٔشَش٥ وهًٜ ٓىٙ اٛزبثوٍ وُو٦ٜ ورٔشَش٥ 
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  ادلشُىم
 دلشُىم ٠ُب ا٣زهً إىل ا٤ٛيب طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ َٔبٙ ٦ٛ ا



  ادلىٓىٍ
وٟب ا٣زهً إىل اٛظؾبيب َٔبٙ ٦ٛ ادلىٓىٍ ٠ٗب َٔبٙ ٓبٙ ؤو ُوٚ ؤو ٓشس اث٢ هجبط ؤو ه٢ اث٢ 

 هجبط ٟىٓىُب ؤو ٟىٓىٍ هًٜ اث٢ هجبط 
  ادلٔـىم

 وٟب ا٣زهً إىل اٛزبثوٍ َٔبٙ ٦ٛ ادلٔـىم 
  احلذَش واألصش

األصش وٓذ َـْٜ األصش هًٜ  وٓذ خظض ثوؼهٞ احلذَش ثبدلشُىم وادلىٓىٍ إر ادلٔـىم َٔبٙ ٦ٛ
 ادلشُىم ؤَؼب ٠ٗب َٔبٙ األدهُخ ادلإصىسح دلب عبء ٢ٟ األدهُخ ه٢ ا٤ٛيب طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ 
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 واٛـؾبوٌ مسً ٗزبث٦ ادلشز٠ٚ هًٜ ثُب١ األؽبدَش ا٤ٛجىَخ وآصبس اٛظؾبثخ ثششػ ٟوبين اِصبس 
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هزَت اِصبس ٟن ؤ٦٣ سلظىص ثبدلشُىم وٟب رٗش ٦ُُ وٓبٙ اٛغخبوٌ إ١ ٜٛـرباين ٗزبثب ٟغ٠ً ثز
 ٢ٟ ادلىٓىٍ ُجـشَْ اٛزجن واٛزـِٚ 
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  اخلرب واحلذَش
واخلرب واحلذَش يف ادلشهىس ّنوىن واؽذ وثوؼهٞ خض احلذَش ّنب عبء ه٢ ا٤ٛيب طًٜ اهلل ه٦ُٜ 

 ألَبٝ ادلبػُخ و عٜٞ واٛظؾبثخ واٛزبثوٌن واخلرب ّنب عبء ه٢ ؤخجبس ادلٜىٕ واٛغالؿٌن وا
 وذلزا َٔبٙ دل٢ َشزٌٚ ثبٛغ٤خ زلذس ودل٢ َشزٌٚ ثبٛزىاسَخ ؤخجبسٌ 

  اٛشُن ٓغ٠ب١ طشَؼ وؽ٠ٍ٘
 واٛشُن ٓذ َ٘ى١ طشحيب وٓذ َ٘ى١ ؽ٠٘ب 

  اٛٔىيل اٛظشَؼ
ؤٟب طشحيب ٍُِ اٛٔىيل ٗٔىٙ اٛظؾبيب مسوذ سعىٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ َٔىٙ ٗزا ؤو 

ًًن٥ ٓبٙ سعىٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ ؤو ه٢ سعىٙ اهلل طًٜ  ٗٔى٦ٛ ؤٌ اٛظؾبيب ؤو ٓىٙ



 اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ ؤ٦٣ ٓبٙ ٗزا 
  اِٛوٍٜ اٛظشَؼ

ويف اِٛوٍٜ ٗٔىٙ اٛظؾبيب سؤَذ سعىٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ ُوٚ ٗزا ؤو ه٢ سعىٙ اهلل 
 ؤ٦٣ ُوٚ ٗزا طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ ؤ٦٣ ُوٚ ٗزا ؤو ه٢ اٛظؾبيب ؤو ًًن٥ ٟشُىهب ؤو سُو٦ 

  اٛزٔشَشٌ اٛظشَؼ
 واٛزٔشَشٌ ؤ١ َٔىٙ اٛظؾبيب ؤو ًًن٥ ُوٚ ُال١ ؤو ؤؽذ 
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 ُنؼشح ا٤ٛيب طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ ٗزا وال َزٗش إ٣٘بس٥ 
  اٛٔىيل احل٠ٍ٘

وؤٟب ؽ٠٘ب ُ٘ئخجبس اٛظؾبيب اٛزٌ مل خيرب ه٢ اٛ٘زت ادلزٔذٟخ ٟب ال رلبٙ ٛالعزهبد ٦ُُ ه٢ 
خ ٗإخجبس األ٣جُبء ؤو اِرُخ ٗبدلالؽٞ واِٛنت وؤ٧ىاٙ َىٝ اُٛٔبٟخ ؤو ه٢ رشرت األؽىاٙ ادلبػُ

صىاة سلظىص ؤو هٔبة سلظىص هًٜ ُوٚ ُئ٦٣ ال عجُٚ إ٦ُٛ إال اٛغ٠بم ه٢ ا٤ٛيب طًٜ اهلل 
 ه٦ُٜ و عٜٞ 

  اِٛوٍٜ احل٠ٍ٘
 ؤو َِوٚ اٛظؾبيب ٟب ال رلبٙ ٛالعزهبد ٦ُُ 

  اٛزٔشَشٌ احل٠ٍ٘
 إهنٞ ٗب٣ىا َِوٜى١ ٗزا يف صٟب١ ا٤ٛيب طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ أل١ ؤو خيرب اٛظؾبيب ث
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 اٛلب٧ش اؿاله٦ طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ هًٜ رٖٛ و٣ضوٙ اٛىؽٍ ث٦ 
ؤو َٔىٛى١ ٢ٟ اٛغ٤خ ٗزا أل١ اٛلب٧ش ؤ١ اٛغ٤خ ع٤خ سعىٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ وٓبٙ 

 ذ٢َ ُئ١ اٛغ٤خ رـْٜ ه٦ُٜ ثوؼهٞ إ٦٣ حيز٠ٚ ع٤خ اٛظؾبثخ وع٤خ اخلِٜبء اٛشاش

(6/38) 

 



  اِٛظٚ اٛضبين يف روشََ اٛغ٤ذ وادلنت وهىاسػه٠ب
 اٛغ٤ذ 

 اٛغ٤ذ ؿشَْ احلذَش و٧ى سعب٦ٛ اٛز٢َ سوو٥ 
  اإلع٤بد

  ادلنتواإلع٤بد ّنو٤ب٥ وٓذ جيٍنء ّنوىن رٗش اٛغ٤ذ واحل٘بَخ ه٢ ؿشَْ 
 ادلنت 

 ٟب ا٣زهً إ٦ُٛ اإلع٤بد 
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  ادلزظٚ
 َغٔؾ ساو ٢ٟ اٛجٌن ُبحلذَش ٟزظٚ وَغ٠ً هذٝ اٛغٔىؽ ارظبال ُئ١ مل 
  ادل٤ٔـن

 وإ١ عٔؾ واؽذ ؤو ؤٗضش ُبحلذَش ٤ٟٔـن و٧زا اٛغٔىؽ ا٣ٔـبم 
  ادلوْٜ

واٛغٔىؽ إٟب ؤ١ َ٘ى١ ٢ٟ ؤوٙ اٛغ٤ذ وَغ٠ً ٟؤٜب و٧زا اإلعٔبؽ رؤُٜب واٛغبٓؾ ٓذ َ٘ى١ 
ادلظ٤ٌِن َٔىٛى١ ٓبٙ سعىٙ اهلل طًٜ واؽذا وٓذ َ٘ى١ ؤٗضش وٓذ حيزٍ اٛغ٤ذ ٠ٗب ٧ى هبدح 

 اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ 
  رؤُٜبد اٛجخبسٌ

واٛزؤُٜبد ٗضًنح يف رشاعٞ طؾُؼ اٛجخبسٌ وذلب ؽ٘ٞ االرظبٙ أل٦٣ اٛزضٝ يف ٧زا اٛ٘زبة ؤ١ 
ال َإيت إال ثبٛظؾُؼ و٤٘ٛهب ُٛغذ يف ٟشرجخ ٟغب٣ُذ٥ إال ٟب رٗش ٤ٟهب ٟغ٤ذا يف ٟىػن آخش 

 ٢ٟ ٗزبث٦ 
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  ٞ اٛزوُْٜ ثظٌُخ ادلوٜىٝ واجملهىٙؽ٘
 وٓذ َِشّ ُُهب ثإ١ ٟب رٗش ثظٌُخ اجلضٝ وادلوٜىٝ ٗٔى٦ٛ ٓبٙ ُال١ ؤو رٗش ُال١ 

 دٙ هًٜ صجىد إع٤بد٥ ه٤ذ٥ ُهى طؾُؼ ٓـوب 
وٟب رٗش٥ ثظٌُخ اٛز٠شَغ واجملهىٙ ُٓٚ ؤَبٙ ورٗش ٍُِ طؾز٦ ه٤ذ٥ ٗالٝ و٦٤٘ٛ دلب ؤوسد٥ 



 ثذ وذلزا ٓبٛىا رؤُٜبد اٛجخبسٌ ٟزظٜخ طؾُؾخ يف ٧زا اٛ٘زبة ٗب١ ٦ٛ ؤطٚ صب
  ادلشعٚ

وإ١ ٗب١ اٛغٔىؽ ٢ٟ آخش اٛغ٤ذ ُئ١ ٗب١ ثوذ اٛزبثوٍ ُبحلذَش ٟشعٚ و٧زا اِٛوٚ إسعبٙ 
 ٗٔىٙ اٛزبثوٍ ٓبٙ سعىٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ 

 وٓذ جيُئ ادلشعٚ وادل٤ٔـن ّنوىن واالطـالػ األوٙ ؤشهش 
  ؽ٘ٞ ادلشعٚ

 ٛزىَٓ ه٤ذ مجهىس اٛو٠ٜبء أل٦٣ ال َذسي ؤ١ وؽ٘ٞ ادلشعٚ ا
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 اٛغبٓؾ صٔخ ؤوال أل١ اٛزبثوٍ ٓذ َشوٌ ه٢ اٛزبثوٍ ويف اٛزبثوٌن صٔبد وًًن صٔبد 
 وه٤ذ ؤيب ؽ٤ُِخ وٟبٖٛ ادلشعٚ ٟٔجىٙ ٟـٜٔب 

و٧ٞ َٔىٛى١ إمنب ؤسع٦ٜ ٠٘ٛبٙ اٛىصىّ واالهز٠بد أل١ اٛ٘الٝ يف اٛضٔخ وٛى مل ٢َ٘ ه٤ذ٥ طؾُؾب 
 َشع٦ٜ ومل َٔٚ ٓبٙ سعىٙ طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ  مل

 وه٤ذ اٛشبُوٍ إ١ اهزؼذ ثىع٦ آخش ٟشعٚ ؤو ٟغ٤ذ وإ١ ٗب١ ػوُِب ٓجٚ وه٢ ؤمحذ ٓىال١ 
و٧زا ٦ٜٗ إرا هٜٞ ؤ١ هبدح رٖٛ اٛزبثوٍ ؤ١ ال َشعٚ إال ه٢ اٛضٔبد وإ١ ٗب٣ذ هبدر٦ ؤ١ 

 َشعٚ ه٢ اٛضٔبد وه٢ ًًن اٛضٔبد 
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 ثبالرِبّ ٗزا ُٓٚ ُؾ٦٠٘ اٛزىَٓ 
 و٦ُُ رِظُٚ ؤصَذ ٢ٟ رٖٛ رٗش٥ اٛغخبوٌ يف ششػ األُِٛخ 

  ادلوؼٚ
 وإ١ ٗب١ اٛغٔىؽ ٢ٟ ؤص٤بء اإلع٤بد ُئ١ ٗب١ اٛغبٓؾ اص٤ٌن ٟزىاُٛب َغ٠ً ٟوؼال ثِزؼ اٛؼبد 

  ادل٤ٔـن
 وإ١ ٗب١ واؽذا ؤو ؤٗضش ٢ٟ ًًن ٟىػن واؽذ َغ٠ً ٤ٟٔـوب 

 ادلزظٚ  وهًٜ ٧زا َ٘ى١ ادل٤ٔـن ٓغ٠ب ٢ٟ ًًن
 وٓذ َـْٜ ادل٤ٔـن ّنوىن ًًن ادلزظٚ ٟـٜٔب شبٟال جل٠ُن األٓغبٝ 

 وهبزا ادلوىن جيوٚ ٟٔغ٠ب ؤٌ ال َ٘ى١ ٓغ٠ب واؽذا ثٚ َشز٠ٚ هًٜ مجُن ؤٓغبٝ اال٣ٔـبم 
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  ؿشَْ ٟوشُخ اال٣ٔـبم
وذٝ وَوشٍ اال٣ٔـبم وعٔىؽ اٛشاوٌ ّنوشُخ هذٝ ادلالٓبح ثٌن اٛشاوٌ وادلشوٌ ه٦٤ إٟب ث

ادلوبطشح ؤو هذٝ االعز٠بم واإلعبصح ه٦٤ ُن٘ٞ هٜٞ اٛزبسَخ ادلجٌن دلىاُٛذ اٛشواح ووُُبهتٞ وروٌُن 
 ؤوٓبد ؿٜجهٞ واسحتبذلٞ 

 وهبزا طبس هٜٞ اٛزبسَخ ؤطال وه٠ذح ه٤ذ احملذصٌن 
  ادلذٛظ

به٦ٜ و٢ٟ ؤٓغبٝ ادل٤ٔـن ادلذٛظ ثؼٞ ادلُٞ وُزؼ اٛالٝ ادلشذدح َٔبٙ ذلزا اِٛوٚ اٛزذُٛظ وِٛ
 ٟذٛظ ث٘غش اٛالٝ 

  روشََ اٛزذُٛظ اطـالؽب
وطىسر٦ ؤ١ ال َغ٠ً اٛشاوٌ شُخ٦ اٛزٌ مسو٦ ٦٤ٟ ثٚ َشوٌ ه٢٠ ُى٦ٓ ثِٜق َى٧ٞ اٛغ٠بم 

 وال َٔـن ٗزثب ٠ٗب َٔىٙ ه٢ ُال١ 
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 وٓبٙ ُال١ 
  روشََ اٛزذُٛظ ٌٛخ

 واٛزذُٛظ يف اٌٜٛخ ٗز٠ب١ هُت اٛغٜوخ يف اٛجُن 
 ٢ٟ اٛذٛظ و٧ى اخزالؽ اٛلالٝ واشزذاد٥  وٓذ َٔبٙ إ٦٣ ٟشزْ

  وع٦ اٛزغ٠ُخ ث٦
 مسٍ ث٦ الشزشاٗه٠ب يف اخلِبء 

  ؽ٘ٞ ادلذٛظ
 ٓبٙ اٛشُخ وؽ٘ٞ ٢ٟ صجذ ه٦٤ اٛزذُٛظ ؤ٦٣ ال َٔجٚ ٦٤ٟ إال إرا طشػ ثبحلذَش 

  ؽ٘ٞ اٛزذُٛظ
 ٓبٙ اٛش٠ين اٛزذُٛظ ؽشاٝ ه٤ذ األئ٠خ سوٌ ه٢ وُٗن ؤ٦٣ 

(6/01) 

 



 اٛضىة َُُ٘ ثزذُٛظ احلذَش  ٓبٙ ال حيٚ رذُٛظ
 وثبٛي شوجخ يف ر٦ٟ 
  ؽ٘ٞ سواَخ ادلذٛظ

وٓذ اخزَٜ اٛو٠ٜبء يف ٓجىٙ سواَخ ادلذٛظ ُز٧ت ُشَْ ٢ٟ ؤ٧ٚ احلذَش وا٦ِٔٛ إىل ؤ١ اٛزذُٛظ 
 عشػ وؤ١ ٢ٟ هشٍ ث٦ ال َٔجٚ ؽذَض٦ ٟـٜٔب وُٓٚ َٔجٚ ور٧ت اجل٠هىس إىل ٓجىٙ رذُٛظ ٢ٟ 
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 ه٢ صٔخ ٗبث٢ ه٤ُُخ وإىل سد ٢ٟ ٗب١ َذٛظ ه٢ اٛؼوِبء وًًن٧ٞ ؽى هشٍ ؤ٦٣ ال َذٛظ إال
 ٤َض هًٜ مسبه٦ ثٔى٦ٛ مسوذ ؤو ؽذص٤ب ؤو ؤخرب٣ب 

  ؤعجبة اٛزذُٛظ
واٛجبهش هًٜ اٛزذُٛظ ٓذ َ٘ى١ ٛجوغ ا٤ٛبط ًشع ُبعذ ٟضٚ إخِبء اٛغ٠بم ٢ٟ اٛشُخ 

 ٛظٌش ع٦٤ ؤو هذٝ شهشر٦ وعب٦٧ ه٤ذ ا٤ٛبط 
  رذُٛظ األٗبثش

وٓن ٢ٟ ثوغ األٗبثش ُٛظ دلضٚ ٧زا ثٚ ٢ٟ عهخ وصىٓهٞ ثظؾخ احلذَش واعز٤ٌبءا واٛزٌ 
 ثشهشح احلبٙ 

 ٓبٙ اٛش٠ين حيز٠ٚ ؤ١ َ٘ى١ ٓذ مسن احلذَش ٢ٟ مجبهخ ٢ٟ 
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اٛضٔبد وه٢ رٖٛ اٛشعٚ ُبعزٌىن ثزٗش٥ ه٢ رٗش ؤؽذ٧ٞ ؤو رٗش مجُوهٞ ٛزؾ٦ٔٔ ثظؾخ 
 احلذَش ٦ُُ ٠ٗب َِوٚ ادلشعٚ 

  ادلؼـشة
وإ١ وٓن يف إع٤بد ؤو ٟنت اخزالٍ ٢ٟ اٛشواح ثزٔذًن ؤو رإخًن ؤو صَبدح ؤو ٣ٔظب١ ؤو إثذاٙ ساو 

ٟ٘ب١ ساو آخش ؤو ٟنت ٟ٘ب١ ٟنت ؤو رظؾَُ يف ؤمسبء اٛغ٤ذ ؤو ؤعضاء ادلنت ؤو ثبخزظبس ؤو 
 ؽزٍ ؤو ٟضٚ رٖٛ ُبحلذَش ٟؼـشة 

  ؽ٘ٞ ادلؼـشة ٢ٟ اٛشواَبد
 َ ُئ١ ؤ٢ٟ٘ اجل٠ن ُجهب وإال ُبٛزىٓ



  ادلذسط
 وإ١ ؤدسط اٛشاوٌ ٗال٦ٟ ؤو ٗالٝ ًًن٥ ٢ٟ طؾبيب ؤو ربثوٍ 
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ٟضال ٌٛشع ٢ٟ األًشاع ٗجُب١ اٌٜٛخ ؤو رِغًن ٠ٜٛوىن ؤو رُُٔذ ٠ٜٛـْٜ ؤو ضلى رٖٛ ُبحلذَش 
 ٟذسط 

  ر٤ج٦ُ
  اٛشواَخ ثبدلوىن

 و٧زا ادلجؾش جيش إىل سواَخ احلذَش و٦ٜٔ٣ ثبدلوىن و٦ُُ اخزالٍ 
١ هًٜ ؤ٦٣ عبئض شل٢ ٧ى هبمل ثبٛوشثُخ وٟب٧ش يف ؤعبُٛت اٛ٘الٝ وهبسٍ ِنىاص ُبألٗضشو

 اٛزشاُٗت وِٟهىٟبد اخلـبة ٛئال خيـئ ثضَبدح و٣ٔظب١ 
 وُٓٚ عبئض يف ِٟشداد األِٛبف دو١ ادلشٗجبد 

 وُٓٚ عبئض دل٢ اعزؾؼش ؤِٛبك٦ ؽى َز٢٘٠ ٢ٟ اٛزظشٍ ٦ُُ 
بكهب ٜٛؼشوسح يف حتظُٚ األؽ٘بٝ وؤٟب ٢ٟ وُٓٚ عبئض دل٢ حيِق ٟوبين احلذَش و٣غٍ ؤِٛ
 اعزؾؼش األِٛبف ُال جيىص ٦ٛ ٛوذٝ اٛؼشوسح 

 و٧زا اخلالٍ يف اجلىاص وهذ٦ٟ 
  سواَخ اِٜٛق ؤوىل

٣ؼش اهلل ) ؤٟب ؤوٛىَخ سواَخ اِٜٛق ٢ٟ ًًن رظشٍ ُُهب ٠ُزِْ ه٦ُٜ ٛٔى٦ٛ طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ 
 ( اٟشءا مسن ٟٔبٛيت ُىهب٧ب ُإدا٧ب ٠ٗب مسن 
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 وا٤ٛٔٚ ثبدلوىن وآن يف اٛ٘زت اٛغزخ وًًن٧ب 
  اٛو٤و٤خ

 واٛو٤و٤خ سواَخ احلذَش ثِٜق ه٢ ُال١ ه٢ ُال١ 
  ادلو٤و٢

 وادلو٤و٢ ؽذَش سوٌ ثـشَْ اٛو٤و٤خ 



  ششوؽ اٛو٤و٤خ
 وَشزشؽ يف اٛو٤و٤خ ادلوبطشح ه٤ذ ٟغٜٞ واٍٜٛٔ ه٤ذ اٛجخبسٌ واألخز ه٤ذ ٓىٝ آخش٢َ 
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 هًٜ اِٛشٌَٔن ؤشذ اٛشد وثبٛي ٦ُُ وٟغٜٞ سد 
 وه٤و٤خ ادلذٛظ ًًن ٟٔجىٛخ 

  ادلغ٤ذ
 وٗٚ ؽذَش ٟشُىم ع٤ذ٥ ٟزظٚ ُهى ٟغ٤ذ 

 ٧زا ٧ى ادلشهىس ادلوز٠ذ ه٦ُٜ 
 وثوؼهٞ َغ٠ً ٗٚ ٟزظٚ ٟغ٤ذا وإ١ ٗب١ ٟىٓىُب ؤو ٟٔـىهب 

 وثوؼهٞ َغ٠ً ادلشُىم ٟغ٤ذا وإ١ ٗب١ ٟشعال ؤو ٟوؼال ؤو ٤ٟٔـوب 

(6/34) 

 

  ٚ اٛضبٛش يف اٛشبر وادل٤٘ش وادلوٜٚ واالهزجبساِٛظ
 و٢ٟ ؤٓغبٝ احلذَش اٛشبر وادل٤٘ش وادلوٜٚ 

  اٛشبر ٌٛخ
 واٛشبر يف اٌٜٛخ ٢ٟ رِشد ٢ٟ اجل٠بهخ وخشط ٤ٟهب 

  اٛشبر اطـالؽب
 ويف االطـالػ ٟب سوٌ سلبِٛب دلب سوا٥ اٛضٔبد 

 ُئ١ مل ٢َ٘ ساوَخ صٔخ ُهى ٟشدود 
 عُؼ ّنضَذ ؽِق وػجؾ ؤو ٗضشح هذد ووعى٥ ؤخش ٢ٟ اٛزشعُؾبد وإ١ ٗب١ صٔخ ُغج٦ُٜ اٛزش

  احملِىف
 ُبٛشاعؼ َغ٠ً زلِىكب وادلشعىػ شبرا 

(6/33) 

 



  ادل٤٘ش
 وادل٤٘ش ؽذَش سوا٥ ػوَُ سلبَٛ دل٢ ٧ى ؤػوَ ٦٤ٟ 

  ادلوشوٍ
 ؤٟبث٦ٜ ادلوشوٍ 

  ؽ٘ٞ ادلوشوٍ وادل٤٘ش واٛشبر واحملِىف
 َُ وؤؽذمهب ؤػوَ ٢ٟ اِخش ُبدلوشوٍ وادل٤٘ش ٗال ساوَه٠ب ػو

 ويف اٛشبر واحملِىف ٓىٌ ؤؽذمهب ؤٓىي ٢ٟ اِخش 
 واٛشبر وادل٤٘ش ٟشعىؽب١ واحملِىف وادلوشوٍ ساعؾب١ 

  روشََ آخش ٜٛشبر
وثوؼهٞ مل َشزشؽ يف اٛشبر وادل٤٘ش ُٓذ ادلخبِٛخ ٛشاو آخش ٓىَب ٗب١ ؤو ػوُِب وٓبٛىا اٛشبر ٟب 

 ٦ ؤطٚ ٟىاُْ وٟوبػذ سوا٥ اٛضٔخ ورِشد ث٦ وال َىعذ ٛ
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 ٦ٛ و٧زا طبدّ هًٜ ُشد صٔخ طؾُؼ 
  روشََ صبٛش ٜٛشبر

 وثوؼهٞ مل َوزربوا اٛضٔخ وال ادلخبِٛخ 
  روشََ آخش ٤٠ٜٛ٘ش

وٗزٖٛ ادل٤٘ش مل خيظى٥ ثبٛظىسح ادلزٗىسح ومسىا ؽذَش ادلـوى١ ثِغْ ؤو ُشؽ ًِٜخ ؤو ٗضشح 
 ًٜؾ ٤ٟ٘شا 

 و٧ز٥ اطـالؽبد ال ٟشبؽخ ُُهب 
  ادلوٜٚ

وادلوٜٚ ثِزؼ اٛالٝ إع٤بد ٦ُُ هٜٚ وؤعجبة ًبٟؼخ خُِخ ٓبدؽخ يف اٛظؾخ َز٤ج٦ ذلب احلزاّ ادلهشح 
 ٢ٟ ؤ٧ٚ ٧زا اٛشإ١ ٗئسعبٙ يف ادلىطىٙ ووَٓ يف ادلشُىم وضلى رٖٛ 

 وٓذ رٔظش هجبسح ادلوٜٚ ه٢ إٓبٟخ احلغخ هًٜ دهىا٥ ٗبٛظًنيف يف ٣ٔذ اٛذ٤َبس واٛذس٧ٞ 
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  ادلزبثن
وإرا سوي ساو ؽذَضب وسوي ساو آخش ؽذَضب ٟىأُب ٦ٛ َغ٠ً ٧زا احلذَش ٟزبثوب ثظٌُخ اعٞ 

 اِٛبهٚ 
و٧زا ٟوىن ٟب َٔىٙ احملذصى١ ربثو٦ ُال١ وٗضًنا ٟب َٔىٙ اٛجخبسٌ يف طؾُؾ٦ ؤَىٛى١ و٦ٛ 

 ٟزبثوبد 
  ُبئذح ادلزبثوخ

 وادلزبثوخ رىعت اٛزٔىَخ واٛزإَُذ 
 ٟغبوَب يف ادلشرجخ ٛألطٚ وإ١ ٗب١ دو٦٣ َظٜؼ ٠ٜٛزبثوخ وال َٜضٝ ؤ١ َ٘ى١ ادلزبثن 

  دسعبد ادلزبثوخ
وادلزبثوخ ٓذ َ٘ى١ يف ٣ِظ اٛشاوٌ وٓذ َ٘ى١ يف شُخ ُى٦ٓ واألوٙ ؤمت وؤ٠ٗٚ ٢ٟ اٛضبين أل١ 

 اٛى٢٧ يف ؤوٙ اإلع٤بد ؤٗضش وؤًٜت 
  ٟى َغزو٠ٚ ٟض٦ٜ

 وادلزبثن إ١ واُْ األطٚ يف اِٛق وادلوىن َٔبٙ ٟض٦ٜ 
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  اعزو٠بٙ ضلى٥
 وإ١ واُْ يف ادلوىن دو١ اِٜٛق َٔبٙ ضلى٥ 

  ششؽ ادلزبثوخ
 وَشزشؽ يف ادلزبثوخ ؤ١ َ٘ى١ احلذَضب١ ٢ٟ طؾبيب واؽذ 

  اٛشب٧ذ
وإ١ ٗب٣ب ٢ٟ طؾبثٌُن َٔبٙ ٦ٛ شب٧ذ ٠ٗب َٔبٙ ٦ٛ شب٧ذ ٢ٟ ؽذَش ؤيب ٧شَشح ؤَبٙ ٦ٛ شىا٧ذ 

 وَشهذ ث٦ ؽذَش ُال١ 
  شب٧ذروشََ آخش ٠ٜٛزبثن واٛ

وثوؼهٞ خيظى١ ادلزبثوخ ثبدلىأُخ يف اِٜٛق واٛشب٧ذ يف ادلوىن عىاء ٗب١ ٢ٟ طؾبيب واؽذ ؤو 
 ٢ٟ طؾبثٌُن 

  روشََ صبٛش ذل٠ب
 وٓذ َـْٜ اٛشب٧ذ وادلزبثن ّنوىن واؽذ واألٟش يف رٖٛ ثٌن 



  االهزجبس
 ورزجن ؿشّ احلذَش وؤعب٣ُذ٧ب ثٔظذ ٟوشُخ ادلزبثن واٛشب٧ذ َغ٠ً االهزجبس 
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  اِٛظٚ اٛشاثن يف اٛظؾُؼ واحلغ٢ واٛؼوَُ
 وؤطٚ ؤٓغبٝ احلذَش صالصخ ُبٛظؾُؼ ؤهًٜ ٟشرجخ واٛؼوَُ ؤدىن ٟشرجخ واحلغ٢ ٟزىعؾ 

 وعبئش األٓغبٝ اٛيت رٗشد داخٜخ يف ٧ز٥ اٛضالصخ 
 اٛظؾُؼ 

 ُبٛظؾُؼ ٟب َضجذ ث٤ٔٚ هذٙ ربٝ اٛؼجؾ ًًن ٟوٜٚ وال شبر 
  اٛظؾُؼ ٛزار٦
 ٛظِبد هًٜ وع٦ ا٠٘ٛبٙ واٛز٠بٝ ُهى طؾُؼ ٛزار٦ ُئ١ ٗب١ ٧ز٥ ا
  اٛظؾُؼ ًٌٛن٥
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 وإ١ ٗب١ ٦ُُ ٣ىم ٓظىس ووعذ ٟب جيرب رٖٛ اٛٔظىس ٢ٟ ٗضشح اٛـشّ ُهى اٛظؾُؼ ًٌٛن٥ 
  احلغ٢ ٛزار٦

 وإ١ ٗب١ مل َىعذ ُهى احلغ٢ ٛزار٦ 
  اٛؼوَُ

 ؼوَُ وٟب ُٔذ ٦ُُ اٛششائؾ ادلوزربح يف اٛظؾُؼ ٗال ؤو ثوؼب ُهى اٛ
  احلغ٢ ًٌٛن٥

 واٛؼوَُ إ١ روذد ؿش٦ٓ واصلرب ػو٦ِ َغ٠ً ؽغ٤ب ًٌٛن٥ 
  ا٤ٛٔظب١ ادلوزرب يف احلغ٢

وكب٧ش ٗالٟهٞ ؤ٦٣ جيىص ؤ١ ر٘ى١ مجُن اٛظِبد ادلزٗىسح يف اٛظؾُؼ ٣بٓظخ يف احلغ٢ ٢٘ٛ 
 اٛزؾُْٔ ؤ١ ا٤ٛٔظب١ اٛزٌ اهزرب يف 
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 ُنبذلب احلغ٢ إمنب ٧ى ِنِخ اٛؼجؾ وثبٍٓ اٛظِبد 

(6/14) 

 

  اِٛظٚ اخلبٟظ يف اٛوذاٛخ ووعى٥ اٛـو٢ ادلزؤٜخ هبب
 اٛوذاٛخ 

 وادلشوءح  اٛزٔىيواٛوذاٛخ ٟٜ٘خ يف اٛشخض حت٦ٜ٠ هًٜ ٟالصٟخ 
 اٛزٔىي 

واٛزٔىي اعز٤بة األه٠بٙ اٛغُئخ ٢ٟ اٛششٕ واِٛغْ واٛجذهخ ويف االعز٤بة ه٢ اٛظًٌنح 
 خالٍ 

 اٛـبٓخ إال اإلطشاس هُٜهب ٛ٘ى٦٣ ٗجًنح وادلخزبس هذٝ اشزشاؿ٦ خلشوع٦ ه٢ 
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  ادلشوءح
وادلشاد ثبدلشوءح اٛز٤ض٥ ه٢ ثوغ اخلغبئظ وا٤ٛٔبئض اٛيت خالٍ ٟٔزؼً اذل٠خ وادلشوءح ٟضٚ 

 ثوغ ادلجبؽبد اٛذ٣ُئخ ٗبألٗٚ واٛششة يف اٛغىّ واٛجىٙ يف اٛـشَْ وؤٟضبٙ رٖٛ 
  هذٙ اٛشواَخ ؤهٞ ٢ٟ هذٙ اٛشهبدح

ٜٞ ؤ١ هذٙ اٛشواَخ ؤهٞ ٢ٟ هذٙ اٛشهبدح ُئ١ هذٙ اٛشهبدح سلظىص ثبحلش و٤َجٌٍ ؤ١ َو
 وهذٙ اٛشواَخ َش٠ٚ احلش واٛوجذ 

  اٛؼجؾ
 وادلشاد ثبٛؼجؾ ؽِق ادلغ٠ىم ورضجُز٦ ٢ٟ اِٛىاد واالخزالٙ ُنُش َز٢٘٠ ٢ٟ اعزؾؼبس٥ 

  اٛؼجؾ ٓغ٠ب١
  ػجؾ اٛظذس وػجؾ اٛ٘زبة

 ة وػجؾ اٛ٘زب - 4ػجؾ اٛظذس  - 6و٧ى ٓغ٠ب١ 
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 ُؼجؾ اٛظذس ُنِق اٜٛٔت ووه٦ُ 
 وػجؾ اٛ٘زبة ثظُب٣ز٦ ه٤ذ٥ إىل وٓذ األداء 

  وعى٥ اٛـو٢ ادلزؤٜخ ثبٛوذاٛخ
 ؤٟب اٛوذاٛخ ُىعى٥ اٛـو٢ ادلزؤٜخ هبب مخظ 

واٛشاثن ثبجلهبٛخ  - 0واٛضبٛش ثبِٛغْ  - 3واٛضبين ثبهتب٦ٟ ثبٛ٘زة  - 4األوٙ ثبٛ٘زة  - 6
  واخلبٟظ ثبٛجذم - 3
  اٛ٘زة - 6

وادلشاد ث٘زة اٛشاوٌ ؤ٦٣ صجذ ٗزث٦ يف احلذَش ا٤ٛجىٌ طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ إٟب ثئٓشاس 
 اٛىاػن ؤو ثًٌن رٖٛ ٢ٟ اٛٔشائ٢ 

  ادلىػىم
 وؽذَش ادلـوى١ ثبٛ٘زة َغ٠ً ٟىػىهب 

  ؽ٘ٞ ٟزو٠ذ اٛ٘زة
َٔجٚ  و٢ٟ صجذ ه٦٤ رو٠ذ اٛ٘زة يف احلذَش وإ١ ٗب١ يف اٛو٠ش ٟشح وإ١ ربة ٢ٟ رٖٛ مل

 ؽذَض٦ ؤثذا ِنالٍ شب٧ذ اٛضوس إرا ربة 
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  ادلشاد ثبدلىػىم
ُبدلشاد ثبحلذَش ادلىػىم يف اطـالػ احملذصٌن ٧زا ال ؤ٦٣ صجذ ٗزث٦ وهٜٞ رٖٛ يف ٧زا احلذَش 

 ِنظىط٦ 
  ٟغإٛخ احل٘ٞ ثبٛىػن ك٤ُخ

ن واٌُٛٔن ثزٖٛ وادلغإٛخ ك٤ُخ واحل٘ٞ ثبٛىػن واالُزشاء ُن٘ٞ اٛل٢ اٌٛبٛت وُٛظ إىل اٛٔـ
 عجُٚ ُئ١ اٛ٘زوة ٓذ َظذّ 

وهبزا ٤َذُن ٟب ُٓٚ يف ٟوشُخ اٛىػن ثئٓشاس اٛىاػن ؤ٦٣ جيىص ؤ١ َ٘ى١ ٗبرثب يف ٧زا اإلٓشاس ُئ٦٣ 
 َوشٍ طذ٦ٓ ثٌبٛت اٛل٢ وٛىال رٖٛ دلب عبى ٓزٚ ادلٔش ثبٛٔزٚ وال سعٞ ادلوزشٍ ثبٛض٣ب ُبُهٞ 

 هتبٝ اٛشاوٌ ثبٛ٘زة  -ا 4
ُجإ١ َ٘ى١ ٟشهىسا ثبٛ٘زة وٟوشوُب ث٦ يف ٗالٝ ا٤ٛبط ومل َضجذ  اوٌ ثبٛ٘زةاهتبٝ اٛشوؤٟب 

 ٗزث٦ يف احلذَش ا٤ٛجىٌ 



  ادلزشوٕ
 ويف ؽ٦٠٘ سواَخ ٟب خيبَٛ ٓىاهذ ٟوٜىٟخ ػشوسَخ يف اٛششم ٗزا 
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 ُٓٚ وَغ٠ً ٧زا اٛٔغٞ ٟزشوٗب ٠ٗب َٔبٙ ؽذَض٦ ٟزشوٕ وُال١ ٟزشوٕ احلذَش 
  ؽ٘ٞ ادلزهٞ ثبٛ٘زة

 و٧زا اٛشعٚ إ١ ربة وطؾذ رىثز٦ وكهشد ؤٟبساد اٛظذّ ٦٤ٟ عبص مسبم احلذَش ٦٤ٟ 
  ؽ٘ٞ ٢ٟ َ٘زة ٣بدسا

واٛزٌ َٔن ٦٤ٟ اٛ٘زة ؤؽُب٣ب ٣بدسا يف ٗال٦ٟ ًًن احلذَش ا٤ٛجىٌ ُزٖٛ ًًن ٟؤصش يف رغ٠ُخ 
 ؽذَض٦ ثبدلىػىم ؤو ادلزشوٕ وإ١ ٗب٣ذ ٟوظُخ 

 ِٛغْ  -ا 3
 ْ يف اٛو٠ٚ دو١ االهزٔبد ُبدلشاد ث٦ اِٛغ اِٛغْوؤٟب 

 ُئ١ رٖٛ داخٚ يف اٛجذهخ وؤٗضش ٟب َغزو٠ٚ اٛجذهخ يف االهزٔبد 
 واٛ٘زة وإ١ ٗب١ داخال يف اِٛغْ ٤٘ٛهٞ هذو٥ ؤطال هًٜ ؽذح ٛ٘ى١ اٛـو٢ ث٦ ؤشذ وؤًٜق 

 ٧بٛخ اٛشاوٌ  -ط 0
 ُئ٦٣ ؤَؼب عجت ٜٛـو٢ يف احلذَش أل٦٣ دلب مل  عهبٛخ اٛشاوٌوؤٟب 
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 امس٦ ورار٦ مل َوشٍ ؽب٦ٛ وؤ٦٣ صٔخ ؤو ًًن صٔخ َوشٍ 
 ٠ٗب َٔىٙ ؽذصين سعٚ وؤخربين شُخ 

  ادلجهٞ
 وَغ٠ً ٧زا ؤٌ ادلزٗىس ثبِٜٛق اٛوبٝ ٟجه٠ب 

  ؽ٘ٞ ادلجهٞ
 وؽذَش ادلجهٞ ًًن ٟٔجىٙ إال ؤ١ َ٘ى١ طؾبثُب ألهنٞ هذوٙ 

 ٦ اخزالٍ وإ١ عبء ادلجهٞ ثِٜق اٛزوذَٚ ٠ٗب َٔىٙ ؤخربين هذٙ ؤو ؽذصين صٔخ ُُِ
 واألطؼ ؤ٦٣ ال َٔجٚ أل٦٣ جيىص ؤ١ َ٘ى١ هذال يف اهزٔبد٥ ال يف ٣ِظ األٟش 

 وإ١ ٓبٙ رٖٛ إٟبٝ ؽبرّ ٓجٚ 



 ٛجذهخ  -ا 3
 ُبدلشاد ث٦ اهزٔبد ؤٟش زلذس هًٜ خالٍ ٟب هشٍ  اٛجذهخوؤٟب 
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َٚ ال ثـشَْ يف اٛذ٢َ وٟب عبء ه٢ سعىٙ اهلل طًٜ اهلل ه٦ُٜ و عٜٞ وؤطؾبث٦ ث٤ىم شجهخ ورإو
 عؾىد وإ٣٘بس ُئ١ رٖٛ ِٗش 

  ؽ٘ٞ ؽذَش ادلجزذم
 وؽذَش ادلجزذم ٟشدود ه٤ذ اجل٠هىس 

وه٤ذ اٛجوغ إ١ ٗب١ ٟزظِب ثظذّ اٜٛهغخ وطُب٣خ اٜٛغب١ ٓجٚ وٓبٙ ثوؼهٞ إ١ ٗب١ ٤ٟ٘شا 
ألٟش ٟزىارش يف اٛششم وٓذ هٜٞ ثبٛؼشوسح ٗى٦٣ ٢ٟ اٛذ٢َ ُهى ٟشدود وإ١ مل ٢َ٘ هبز٥ اٛظِخ 

 إ١ ٗب١ ِٗش٥ ادلخبِٛى١ ٟن وعىد ػجؾ ووسم ورٔىي واؽزُبؽ وطُب٣خ َٔجٚ و
وادلخزبس إ٦٣ إ١ ٗب١ داهُب إىل ثذهز٦ ٟشوعب ٦ٛ سد وإ١ مل ٢َ٘ ٗزٖٛ ٓجٚ إال ؤ١ َشوٌ شُئب 

 َٔىٌ ث٦ ثذهز٦ ُهى ٟشدود ٓـوب 
 وثبجل٠ٜخ األئ٠خ سلزِٜى١ يف ؤخز احلذَش ٢ٟ ؤ٧ٚ اٛجذم واأل٧ىاء 
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 زا٧ت اٛضائٌخ وؤسثبة ادل
وٓبٙ طبؽت عبٟن األطىٙ ؤخز مجبهخ ٢ٟ ؤئ٠خ احلذَش ٢ٟ ُشٓخ اخلىاسط وادل٤زغجٌن إىل اٛٔذس 

 واٛزشُن واٛشُغ وعبئش ؤطؾبة اٛجذم واأل٧ىاء 
 وٓذ اؽزبؽ مجبهخ آخشو١ ورىسهىا ٢ٟ ؤخز ؽذَش ٢ٟ ٧ز٥ 

(6/19) 

 

 اِٛشّ وٛ٘ٚ ٤ٟهٞ ٣ُبد ا٣زهً 
اِٛشّ َ٘ى١ ثوذ اٛزؾشٌ واالعزظىاة وٟن رٖٛ االؽزُبؽ وال شٖ ؤ١ ؤخز احلذَش ٢ٟ ٧ز٥ 

 يف هذٝ األخز أل٦٣ ٓذ صجذ ؤ١ ٧ؤالء اِٛشّ ٗب٣ىا َؼوى١ األؽبدَش ٛزشوَظ ٟزا٧جهٞ 
 وٗب٣ىا َٔشو١ ث٦ ثوذ اٛزىثخ واٛشعىم واهلل ؤهٜٞ 



  وعى٥ اٛـو٢ ادلزؤٜخ ثبٛؼجؾ
 ؤٟب وعى٥ اٛـو٢ ادلزؤٜخ ثبٛؼجؾ ُهٍ ؤَؼب مخغخ 

وساثوهب اٛى٧ٞ 0وصبٛضهب سلبِٛخ اٛضٔبد 3وصب٣ُهب ٗضشح اٌٜٛؾ 4ب ُشؽ اٌِٜٛخ ؽذ٧ -ؤ 6
 وخبٟغهب عىء احلِق 3
 ُشؽ اٌِٜٛخ وٗضشح اٌٜٛؾ 4 -و 6

 ؤٟب ُشؽ اٌِٜٛخ وٗضشح اٌٜٛؾ ٠ُزٔبسثب١ 
 ُبٌِٜٛخ يف اٛغ٠بم وحت٠ٚ احلذَش واٌٜٛؾ يف اإلمسبم واألداء 

(6/18) 

 

 خبِٛخ اٛضٔبد  - 3
 بد يف اإلع٤بد وادلنت َ٘ى١ هًٜ ؤضلبء ٟزوذدح ر٘ى١ ٟىعجخ ٜٛشزور وسلبِٛخ اٛضٔ

إمنب ٧ى هذٝ  سلبِٛخ اٛضٔبدوعو٦ٜ ٢ٟ وعى٥ اٛـو٢ ادلزؤٜخ ثبٛؼجؾ ٢ٟ عهخ ؤ١ اٛجبهش هًٜ 
 اٛؼجؾ واحلِق وهذٝ اٛظُب٣خ ه٢ اٛزًٌن واٛزجذَٚ 

 ٛى٧ٞ  -ا 0
عجُٚ اٛزى٧ٞ إ١ ؽظٚ االؿالم وا٤ٛغُب١ اٛز٢َ ؤخـإ هب٠ب وسوٌ هًٜ  اٛى٧ٞواٛـو٢ ٢ٟ عهخ 

 هًٜ رٖٛ ثٔشائ٢ داٛخ هًٜ وعى٥ هٜٚ وؤعجبة ٓبدؽخ ٗب١ احلذَش ٟوٜال 
  ٠ًىع هٜٞ اٛوٜخ ودٓز٦

و٧زا ؤ٠ًغ هٜىٝ احلذَش وؤدٓهب وال َٔىٝ ث٦ إال ٢ٟ سصّ ُه٠ب وؽِلب واعوب وٟوشُخ ربٟخ 
 ّنشارت اٛشواح وؤؽىاٙ األعب٣ُذ وادلزى١ 
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ؤسثبة ٧زا ا٢ِٛ إىل ؤ١ ا٣زهً إىل اٛذاسٓـين ؤَبٙ مل َإيت ثوذ٥ ٟض٦ٜ يف ٧زا األٟش ٗبدلزٔذٌٟن ٢ٟ 
 واهلل ؤهٜٞ 

 وء احلِق  -ط 3
ُٔبٛىا إ١ ادلشاد ث٦ ؤ١ ال َ٘ى١ إطبثز٦ ؤًٜت هًٜ خـئ٦ وؽِل٦ وإرٔب٦٣ ؤٗضش  عىء احلِقوؤٟب 

 ٢ٟ عهى٥ و٣غُب٦٣ َوين إ١ ٗب١ 
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ب ٛظىاث٦ وإرٔب٦٣ ٗب١ داخال يف عىء احلِق ُبدلوز٠ذ ه٦ُٜ طىاث٦ خـإ٥ و٣غُب٦٣ ؤًٜت ؤو ٟغبوَ
 وإرٔب٦٣ وٗضشهت٠ب 

  ؽ٘ٞ عٍنء احلِق
 وعىء احلِق إ١ ٗب١ الصٝ ؽب٦ٛ يف مجُن األوٓبد وٟذح ه٠ش٥ ال َوزرب ُنذَض٦ 

 وه٤ذ ثوغ احملذصٌن ٧زا ؤَؼب داخٚ يف اٛشبر 
  ادلخزٜؾ

بُلخ ثغجت ٗرب ع٤خ ؤو ر٧بة ثظش٥ ؤو ُىاد وإ١ ؿشؤ عىء احلِق ٛوبسع ٟضٚ اخزالٙ يف احل
 ٗزج٦ ُهزا َغ٠ً سلزٜـب 

  ؽ٘ٞ ادلخزٜؾ
٠ُب سوٌ ٓجٚ االخزالؽ واالخزالٙ ٟز٠ُضا ه٠ب سوا٥ ثوذ ٧ز٥ احلبٙ ٓجٚ وإ١ مل َز٠ُض رىَٓ 

 وإ١ اشزج٦ ُ٘زٖٛ 
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 ١ وإ١ وعذ ذلزا اٛٔغٞ ٟزبثوبد وشىا٧ذ رشًٓ ٢ٟ ٟشرجخ اٛشد إىل اٛٔجىٙ واٛشعؾب
 و٧زا ؽ٘ٞ ؤؽبدَش ادلغزىس وادلذٛظ وادلشعٚ 
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  اِٛظٚ اٛغبدط يف اٌٛشَت واٛوضَض وادلشهىس وادلزىارش
 اٌٛشَت 

 احلذَش اٛظؾُؼ إ١ ٗب١ ساو٦َ واؽذا َغ٠ً ًشَجب 
  اٛوضَض

 وإ١ ٗب١ اص٤ٌن َغ٠ً هضَضا 
  ادلشهىس

 وإ١ ٗب٣ىا ؤٗضش َغ٠ً ٟشهىسا وٟغزُِؼب 
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  ادلزىارش
 وإ١ ثٌٜذ سوار٦ يف اٛ٘ضشح إىل ؤ١ َغزؾُٚ يف اٛوبدح رىاؿؤ٧ٞ هًٜ اٛ٘زة َغ٠ً ٟزىارشا 

  اِٛشد
 وَغ٠ً اٌٛشَت ُشدا ؤَؼب 

  اِٛشد ا٤ٛغيب
وادلشاد ث٘ى١ ساو٦َ واؽذا ٗى٦٣ ٗزٖٛ وٛى يف ٟىػن واؽذ ٢ٟ اإلع٤بد ٦٤٘ٛ َغ٠ً ُشدا 

 ٣غجُب 
  اِٛشد ادلـْٜ

 ا ٟـٜٔب وإ١ ٗب١ يف ٗٚ ٟىػن ٦٤ٟ َغ٠ً ُشد
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  ادلشاد ث٘ى١ اٛشاوٌ اص٤ٌن ؤو ؤٗضش
وادلشاد ث٘ى١ اٛشاوٌ اص٤ٌن ؤ١ َ٘ى٣ب يف ٗٚ ٟىػن ٗزٖٛ ُئ١ ٗب١ يف واؽذ ٟضال مل ٢َ٘ 

 احلذَش هضَضا ثٚ ًشَجب 
 وهًٜ ٧زا اُٛٔبط ٟوىن اهزجبس اٛ٘ضشح يف ادلشهىس ؤ١ َ٘ى١ يف ٗٚ ٟىػن ؤٗضش ٢ٟ اص٤ٌن 

 ٓٚ ؽبٗٞ هًٜ األٗضش يف ٧زا ا٢ِٛ ُبُهٞ و٧زا ٟوىن ٓىذلٞ إ١ األ
  ال ر٤بيف ثٌن اٌٛشاثخ واٛظؾخ

وهٜٞ شلب رٗش ؤ١ اٌٛشاثخ ال ر٤بيف اٛظؾخ وجيىص ؤ١ َ٘ى١ احلذَش طؾُؾب ًشَجب ثإ١ َ٘ى١ ٗٚ 
 واؽذ ٢ٟ سعب٦ٛ صٔخ 
  اٌٛشَت ّنوىن اٛشبر

 واٌٛشَت ٓذ َٔن ّنوىن اٛشبر ؤٌ شزورا ٧ى ٢ٟ ؤٓغبٝ اٛـو٢ يف احلذَش 
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 و٧زا ٧ى ادلشاد ٢ٟ ٓىٙ طبؽت ادلظبثُؼ ٢ٟ ٓى٦ٛ ٧زا ؽذَش ًشَت دلب ٓبٙ ثـشَْ اٛـو٢ 
وثوغ ا٤ٛبط َِغشو١ اٛشبر ّنِشد اٛشاوٌ ٢ٟ ًًن اهزجبس سلبِٛز٦ ٜٛضٔبد ٠ٗب عجْ ؤَىٛى١ 

 طؾُؼ شبر وطؾُؼ ًًن شبر 
 ُبٛشزور هبزا ادلوىن ؤَؼب ال ٤َبيف اٛظؾخ ٗبٌٛشاثخ 

 ٟٔبٝ اٛـو٢ ٧ى سلبَٛ ٜٛضٔبد  واٛزٌ َزٗش يف
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  اِٛظٚ اٛغبثن يف روذد ٟشارت اٛؼوَُ واٛظؾُؼ وًًن٥ وثوغ اطـالؽبد اٛزشٟزٌ
 اٛؼوَُ 

احلذَش اٛؼوَُ ٧ى اٛزٌ ُٔذ ٦ُُ اٛششائؾ ادلوزربح يف اٛظؾخ واحلغ٢ ٗال ؤو ثوؼب وَزٝ 
 ساوَخ ثشزور ؤو ٣٘بسح ؤو هٜخ 

  روذد ؤٓغبٝ اٛؼوَُ
 جبس َزوذد ؤٓغبٝ اٛؼوَُ وَ٘ضش إُشادا ورشُٗجب وهبزا االهز
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  روذد ٟشارت اٛظؾُؼ واحلغ٢
وٟشارت اٛظؾُؼ واحلغ٢ ٛزاهت٠ب وًٌٛنمهب ؤَؼب رزوذد ثزِبود ادلشارت واٛذسعبد يف ٠ٗبٙ 

 اٛظِبد ادلوزربح ادلإخىرح يف ِٟهىُٟه٠ب ٟن وعىد االشزشإ يف ؤطٚ اٛظؾخ واحلغ٢ 
اٛظؾخ وه٤ُى٧ب ورٗشوا ؤٟضٜزهب ٢ٟ األعب٣ُذ وٓبٛىا اعٞ اٛوذاٛخ واٛٔىٝ ػجـىا ٟشارت 

 واٛؼجؾ َش٠ٚ سعبذلب ٜٗهب و٢٘ٛ ثوؼهب ُىّ ثوغ 
  ؤطؼ األعب٣ُذ

 وؤٟب إؿالّ ؤطؼ األعب٣ُذ هًٜ ع٤ذ سلظىص هًٜ اإلؿالّ ٦ُُِ اخزالٍ 
ث٢ ؤيب  ُٔبٙ ثوؼهٞ ؤطؼ األعب٣ُذ ص٢َ اٛوبثذ٢َ ه٢ ؤث٦ُ احلغٌن سػٍ اهلل ه٦٤ ه٢ عذ٥ هٍٜ

 ؿبٛت سػٍ اهلل ه٦٤ 
 وُٓٚ ٟبٖٛ ه٢ ٣بُن ه٢ اث٢ ه٠ش سػٍ اهلل ه٦٤ 

 وُٓٚ اٛض٧شٌ ه٢ عبمل ه٢ اث٢ ه٠ش سػٍ اهلل ه٦٤ 



واحلْ ؤ١ احل٘ٞ هًٜ إع٤بد سلظىص ثبألطؾُخ هًٜ اإلؿالّ ًًن عبئض إال ؤ١ يف اٛظؾجخ 
 ٟشارت هُٜب وهذح ٢ٟ األعب٣ُذ َذخٚ ُُهب 

(6/38) 

 

١ َٔبٙ ؤطؼ ؤعب٣ُذ اٛجٜذ اِٛالين ؤو يف اٛجبة اِٛالين ؤو يف ادلغإٛخ اِٛال٣ُخ َظؼ وٛى ُٓذ ثُٔذ ثإ
 واهلل ؤهٜٞ 

  اطـالؽبد اٛزشٟزٌ
٢ٟ هبدح اٛزشٟزٌ ؤ١ َٔىٙ يف عبٟو٦ ؽذَش ؽغ٢ طؾُؼ ؽذَش ًشَت ؽغ٢ ؽذَش ؽغ٢ 

 ًشَت طؾُؼ 
ًن٥ وٗزٖٛ يف وال شجهخ يف عىاص اعز٠بم احلغ٢ واٛظؾخ ثإ١ َ٘ى١ ؽغ٤ب ٛزار٦ وطؾُؾب ٌٛ

 اعز٠بم اٌٛشاثخ واٛظؾخ ٠ٗب ؤع٤ِٜب 
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  إش٘بٙ اعز٠بم اٌٛشاثخ واحلغ٢
وؤٟب اعز٠بم اٌٛشاثخ واحلغ٢ ُُغزشٜ٘ى٦٣ ثإ١ اٛزشٟزٌ اهزرب يف احلغ٢ روذد اٛـشّ َُُ٘ 

 َ٘ى١ ًشَجب 
  عىاة اإلش٘بٙ

 ٦٤ٟ  وجيُجى١ ثإ١ اهزجبس روذد اٛـشّ يف احلغ٢ ُٛظ هًٜ اإلؿالّ ثٚ يف ٓغٞ
 وؽُش ؽ٘ٞ ثبعز٠بم احلغ٢ واٌٛشاثخ ُبدلشاد ث٦ ٓغٞ آخش 

وٓبٙ ثوؼهٞ إ٦٣ ؤشبس ثزٖٛ إىل اخزالٍ اٛـشّ ثإ١ عبء يف ثوغ اٛـشّ ًشَجب ويف ثوؼهب 
 ؽغ٤ب 

 وُٓٚ اٛىاو ّنوىن ؤو ثإ٦٣ َشٖ وَزشدد يف ؤ٦٣ ًشَت ؤو ؽغ٢ ٛوذٝ ٟوشُز٦ عضٟب 
ؽٍ ثٚ اٌٜٛىٌ ّنوىن ٟب ديُٚ إ٦ُٛ اٛـجن و٧زا وُٓٚ ادلشاد ثبحلغ٢ ٧ه٤ب ُٛظ ٟو٤ب٥ االطـال

 اٛٔىٙ ثوُذ عذا 
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  اِٛظٚ اٛضب٢ٟ يف االؽزغبط ثبحلذَش اٛظؾُؼ واحلغ٢ واٛؼوَُ
  االؽزغبط ثبٛظؾُؼ واحلغ٢

 االؽزغبط يف األؽ٘بٝ ثبخلرب اٛظؾُؼ رل٠ن ه٦ُٜ 
ثبٛظؾُؼ يف ثبة االؽزغبط وإ١ ٗب١  وٗزٖٛ ثبحلغ٢ ٛزار٦ ه٤ذ هبٟخ اٛو٠ٜبء و٧ى ٟٜؾْ

 دو٦٣ يف ادلشرجخ 
 واحلذَش اٛؼوَُ اٛزٌ ثٜي ثزوذد اٛـشّ ٟشرجخ احلغ٢ ًٌٛن٥ ؤَؼب رل٠ن ه٦ُٜ 

  االؽزغبط ثبٛؼوَُ
وٟب اشزهش ؤ١ احلذَش اٛؼوَُ ٟوزرب يف ُؼبئٚ األه٠بٙ ال يف ًًن٧ب ادلشاد ِٟشدار٦ ال رل٠ىههب 

 َ طشػ ث٦ األئ٠خ أل٦٣ داخٚ يف احلغ٢ ال يف اٛؼوُ
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وٓبٙ ثوؼهٞ إ١ ٗب١ اٛؼوَُ ٢ٟ عهخ عىء ؽِق ؤو اخزالؽ ؤو رذُٛظ ٟن وعىد اٛظذّ 
 واٛذَب٣خ ٤َغرب ثزوذد اٛـشّ 

وإ١ ٗب١ ٢ٟ عهخ اهتبٝ اٛ٘زة ؤو اٛشزور ؤو ُؾش اٌٜٛؾ ال ٤َغرب ثزوذد اٛـشّ واحلذَش 
 زل٘ىٝ ه٦ُٜ ثبٛؼوَ وٟو٠ىٙ ث٦ يف ُؼبئٚ األه٠بٙ 

 ٟضٚ ٧زا ٤َجٌٍ ؤ١ حي٠ٚ ؤ١ حلىّ اٛؼوَُ ثبٛؼوَُ ال َُِذ ٓىح  وهًٜ
 وإال ُهزا اٛٔىٙ كب٧ش اِٛغبد ُزذثش 

(6/90) 

 

  اِٛظٚ اٛزبعن يف ٟشارت اٛظؾُؼ وهذد اٛظؾبػ وٗزجهب
  طؾُؼ اٛجخبسٌ ؤهًٜ اٛظؾبػ

دلب رِبورذ ٟشارت اٛظؾُؼ واٛظؾبػ ثوؼهب ؤطؼ ٢ٟ ثوغ ُبهٜٞ ؤ١ اٛزٌ رٔشس ه٤ذ مجهىس 
احملذصٌن ؤ١ طؾُؼ اٛجخبسٌ ٟٔذٝ هًٜ عبئش اٛ٘زت ادلظ٤ِخ ؽى ٓبٛىا ؤطؼ اٛ٘زت ثوذ ٗزبة 



 اهلل روبىل طؾُؼ اٛجخبسٌ 
  وع٦ رشعُؼ طؾُؼ ٟغٜٞ ه٤ذ ثوغ ادلٌبسثخ

وثوغ ادلٌبسثخ سعؾىا طؾُؼ ٟغٜٞ هًٜ طؾُؼ اٛجخبسٌ واجل٠هىس َٔىٛى١ إ١ ٧زا ٠ُُب 
 َشعن إىل ؽغ٢ اٛجُب١ وعىد٥ اٛىػن 

(6/93) 

 

واٛزشرُت وسهبَخ دٓبئْ اإلشبساد وزلبع٢ ا٤ٛ٘بد يف األعب٣ُذ و٧زا خبسط ه٢ ادلجؾش 
واٛ٘الٝ يف اٛظؾخ واٛٔىح وٟب َزوْٜ هب٠ب وُٛظ ٗزبة َغبوٌ طؾُؼ اٛجخبسٌ يف ٧زا اٛجبة 

 ثذُٛٚ ٠ٗبٙ اٛظِبد اٛيت اهزربد يف اٛظؾخ يف سعب٦ٛ 
 وثوؼهٞ رىَٓ يف رشعُؼ ؤؽذمهب هًٜ اِخش 

 ْ ٧ى األوٙ واحل
  ادلزِْ ه٦ُٜ

 واحلذَش اٛزٌ ارِْ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ هًٜ ختشجي٦ َغ٠ً ٟزِٔب ه٦ُٜ 
 وٓبٙ اٛشُخ ثششؽ ؤ١ َ٘ى١ ه٢ طؾبيب واؽذ 

  هذد األؽبدَش ادلزِْ هُٜهب
 وٓبٛىا رل٠ىم األؽبدَش ادلزِْ هُٜهب ؤِٛب١ وصٜض٠بئخ وعزخ وهششو١ 

(6/91) 

 

  دسعبد اٛظؾبػ
 ٦ُٜ اٛشُخب١ ٟٔذٝ هًٜ ًًن٥ ٟب ارِْ ه6وثبجل٠ٜخ 

 ٝ ٟب رِشد ث٦ اٛجخبسٌ  -س 4
 ٝ ٟب رِشد ث٦ ٟغٜٞ  -س 3
 ٝ ٟب ٗب١ هًٜ ششؽ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ  -س 0

(6/93) 

 



 ٝ ٟب ٧ى هًٜ ششؽ اٛجخبسٌ  - 3
 ٝ ٟب ٧ى هًٜ ششؽ ٟغٜٞ  -س 1
 ٝ ٟب ٧ى سوا٥ ٢ٟ ًًن٧ٞ ٢ٟ األئ٠خ اٛز٢َ اٛزضٟىا اٛظؾخ وطؾؾى٥  -س 3

 وخ ُبألٓغبٝ عج
  ٟوىن ششؽ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ

وادلشاد ثششؽ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ ؤ١ َ٘ى١ اٛشعبٙ ٟزظٌِن ثبٛظِبد اٛيت َزظَ هبب سعبٙ 
 اٛجخبسٌ وٟغٜٞ ٢ٟ اٛؼجؾ واٛوذاٛخ وهذٝ اٛشزور وا٤ٛ٘بسح واٌِٜٛخ 

 وُٓٚ ادلشاد ثششؽ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ سعبذل٠ب ؤ٣ِغهٞ 
 اٛغوبدح  واٛ٘الٝ يف ٧زا ؿىَٚ رٗش٣ب٥ يف ٟٔذٟخ ششػ عِش

  اٛجخبسٌ وٟغٜٞ مل َغزىهجب اٛظؾبػ
 األؽبدَش اٛظؾُؾخ مل ر٤ؾظش يف طؾُؾٍ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ ومل 

(6/99) 

 

 َغزىهجب اٛظؾبػ ٜٗهب ثٚ مهب ٤ٟؾظشا١ يف اٛظؾبػ 
 واٛظؾبػ اٛيت ه٤ذمهب وهًٜ ششؿه٠ب ؤَؼب مل َىسدا٧ب يف ٗزبثُه٠ب ُؼال ه٠ب ه٤ذ ًًنمهب 

 ٗزبيب ٧زا إال ٟب طؼ وٛٔذ رشٗذ ٗضًنا ٢ٟ اٛظؾبػ  ٓبٙ اٛجخبسٌ ٟب ؤوسدد يف
 وٓبٙ ٟغٜٞ اٛزٌ ؤوسدد يف ٧زا اٛ٘زبة ٢ٟ األؽبدَش طؾُؼ وال ؤٓىٙ ؤ١ ٟب رشٗذ ػوَُ 
وال ثذ ؤ١ َ٘ى١ يف ٧زا اٛزشٕ واإلرُب١ وع٦ ختظُض اإلَشاد واٛزشٕ إٟب ٢ٟ عهخ اٛظؾخ ؤو ٢ٟ 

 عهخ ٟٔبطذ ؤخش 
  ٟغزذسٕ احلبٗٞ
اهلل ا٤ُٛغبثىسٌ ط٤َ ٗزبثب مسب٥ ادلغزذسٕ ّنوىن ؤ١ ٟب رش٦ٗ اٛجخبسٌ وٟغٜٞ  واحلبٗٞ ؤثى هجذ

 ٢ٟ اٛظؾبػ ؤوسد٥ يف ٧زا اٛ٘زبة 

(6/98) 

 

ورالىف واعزذسٕ ثوؼهب هًٜ ششؽ اٛشُخٌن وثوؼهب هًٜ ششؽ ؤؽذمهب وثوؼهب هًٜ ًًن 
 ششؿه٠ب 

 وٓبٙ 



  اٛـو٢ ثٜٔخ األؽبدَش اٛظؾُؾخ وسد٥
٠٘ب ثإ٦٣ ُٛظ ؤؽبدَش طؾُؾخ ًًن ٟب خشعب٥ يف ٧ز٢َ اٛ٘زبثٌن وٓبٙ إ١ اٛجخبسٌ وٟغ٠ٜب مل حي

ٓذ ؽذس يف هظش٣ب ٧زا ُشٓخ ٢ٟ ادلجزذهخ ؤؿبٛىا ؤٛغ٤زهٞ ثبٛـو٢ هًٜ ؤئ٠خ اٛذ٢َ ثإ١ رل٠ىم 
 ٟب طؼ 

(6/84) 

 

 ه٤ذٗٞ ٢ٟ األؽبدَش مل َجٜي ص٧بء هششح آالٍ 
 و٢ٟ ًًن اٛظؾبػ ٟبئيت ؤَٛ  و٣ٔٚ ه٢ اٛجخبسٌ ؤ٦٣ ٓبٙ ؽِلذ ٢ٟ اٛظؾبػ ٟبئخ ؤَٛ ؽذَش

واٛلب٧ش واهلل ؤهٜٞ ؤ٦٣ َشَذ اٛظؾُؼ هًٜ ششؿ٦ وٟجٜي ٟب ؤوسد يف ٧زا اٛ٘زبة ٟن اٛز٘شاس 
 عجوخ آالٍ وٟبئزب١ ومخظ وعجوى١ ؽذَضب وثوذ ؽزٍ اٛز٘شاس ؤسثوخ آالٍ 

  طؾُؼ اث٢ خضديخ
إٟبٝ األئ٠خ و٧ى وٛٔذ ط٤َ اِخشو١ ٢ٟ األئ٠خ طؾبؽب ٟضٚ طؾُؼ اث٢ خضديخ اٛزٌ َٔبٙ ٦ٛ 

 شُخ اث٢ ؽجب١ 
 وٓبٙ 

(6/86) 

 

اث٢ ؽجب١ يف ٟذؽ٦ ٟب سؤَذ هًٜ وع٦ األسع ؤؽذا ؤؽغ٢ يف ط٤بهخ اٛغ٢٤ وؤؽِق ٛألِٛبف 
 اٛظؾُؾخ ٦٤ٟ ٗإ١ اٛغ٢٤ واألؽبدَش ٜٗهب ٣ظت ه٦٤ُ 

  طؾُؼ اث٢ ؽجب١
 وٟضٚ طؾُؼ اث٢ ؽجب١ ر٠ُٜز اث٢ خضديخ صٔخ صجذ ُبػٚ إٟبٝ 

(6/84) 

 

ٙ احلبٗٞ ٗب١ اث٢ ؽجب١ ٢ٟ ؤوهُخ اٛوٜٞ واٌٜٛخ واحلذَش واٛىهق وٗب١ ٢ٟ هٔالء ُهبٝ وٓب
 اٛشعبٙ 

  طؾُؼ احلبٗٞ ادلغزذسٕ
 وٟضٚ طؾُؼ احلبٗٞ ؤيب هجذ اهلل ا٤ُٛغبثىسٌ احلبُق اٛضٔخ ادلغ٠ً ثـ ادلغزذسٕ 



 وٓذ رـشّ يف ٗزبث٦ اٛزغب٧ٚ وؤخزوا ه٦ُٜ 
 احلبٗٞ وؤؽغ٢ وؤٛـَ يف األعب٣ُذ وادلزى١  وٓبٛىا اث٢ خضديخ واث٢ ؽجب١ ؤ٢ٟ٘ وؤٓىي ٢ٟ

  ادلخزبسح ٠ٜٛٔذعٍ
 وٟضٚ ادلخزبسح ٜٛؾبُق ػُبء اٛذ٢َ ادلٔذعٍ و٧ى ؤَؼب 

(6/83) 

 

 خشط طؾبؽب ُٛغذ يف اٛظؾُؾٌن وٓبٛىا ٗزبث٦ ؤؽغ٢ ٢ٟ ادلغزذسٕ 
  طؾبػ ؤخشي

 وٟضٚ طؾُؼ ؤيب هىا٣خ واث٢ اٛغ٢٘ وادل٤زًٔ الث٢ 

(6/80) 

 

 اجلبسود 
اٛ٘زت ٜٗهب سلزظخ ثبٛظؾبػ و٢٘ٛ مجبهخ ا٣زٔذوا هُٜهب روظجب ؤو ا٣ظبُب وُىّ ٗٚ رٌ و٧ز٥ 

 هٜٞ هُٜٞ واهلل ؤهٜٞ 

(6/83) 

 

  اِٛظٚ اٛوبشش يف اٛ٘زت اٛغزخ ادلشهىسح
 اٛ٘زت اٛغزخ 

 اٛ٘زت اٛغزخ ادلشهىسح ادلٔشسح يف اإلعالٝ اٛيت َٔبٙ ذلب اٛظؾبػ اٛغزخ ٧ٍ 
وا٤ٛغبئٍ 3واٛغ٢٤ أليب داود 0واجلبٟن ٜٛزشٟزٌ 3ٞ وطؾُؼ ٟغ4ٜؽُؼ اٛجخبسٌ  -ص 6
 وع٢٤ اث٢ 1

(6/81) 

 

 ٟبع٦ وه٤ذ اٛجوغ ادلىؿإ ثذٙ اث٢ ٟبع٦ وطبؽت عبٟن األطىٙ اخزبس ادلىؿإ 



(6/83) 

 

  ؤؽبدَش اٛ٘زت األسثوخ
ويف ٧ز٥ اٛ٘زت األسثوخ ؤٓغبٝ ٢ٟ األؽبدَش ٢ٟ اٛظؾبػ واحلغب١ واٛؼوبٍ ورغ٠ُزهب 

 ـشَْ اٛزٌُٜت ثبٛظؾبػ اٛغزخ ث
  اطـالػ اٛجٌىٌ

ومسً طبؽت ادلظبثُؼ ؤؽبدَش ًًن اٛشُخٌن ثبحلغب١ و٧ى ٓشَت ٢ٟ ٧زا اٛىع٦ ٓشَت ٢ٟ 
 ادلوىن اٌٜٛىٌ ؤو ٧ى اطـالػ عذَذ ٦٤ٟ 

(6/89) 

 

  ٗزبة اٛذاسٍٟ
وٓبٙ ثوؼهٞ ٗزبة اٛذاسٍٟ ؤؽشي وؤُْٛ َنو٦ٜ عبدط اٛ٘زت أل١ سعب٦ٛ ؤٓٚ ػوِب ووعىد 

 شح واٛشبرح ٦ُُ ٣بدس و٦ٛ ؤعب٣ُذ هبُٛخ وصالصُبر٦ ؤٗضش ٢ٟ صالصُبد اٛجخبسٌ األؽبدَش ادل٤٘

(6/88) 

 

 و٧ز٥ ادلزٗىساد ٢ٟ اٛ٘زت ؤشهش اٛ٘زت وًًن٧ب ٢ٟ اٛ٘زت ٗضًنح شهًنح 
  ٟظبدس اٛغُىؿٍ يف مجن اجلىاٟن

وٛٔذ ؤوسد اٛغُىؿٍ يف ٗزبة مجن اجلىاٟن ٢ٟ ٗزت ٗضًنح َزغبوص مخغٌن ٟشز٠ٜخ هًٜ 
واحلغب١ واٛؼوبٍ وٓبٙ ٟب ؤوسدد ُُهب ؽذَضب ٟىعىٟب ثبٛىػن ارِْ احملذصى١ هًٜ  اٛظؾبػ

 رش٦ٗ وسد٥ واهلل ؤهٜٞ 

(6/644) 

 

  مجبهخ ٢ٟ األئ٠خ ادلز٤ٌٔن
 ورٗش طبؽت ادلش٘بح يف دَجبعخ ٗزبث٦ مجبهخ ٢ٟ األئ٠خ ادلز٤ٌٔن و٧ٞ 



(6/646) 

 

  اٛجخبسٌ وٟغٜٞ واإلٟبٝ ٟبٖٛ واإلٟبٝ اٛشبُوٍ واإلٟبٝ

(6/644) 

 

ؤمحذ ث٢ ؽ٤جٚ واٛزشٟزٌ وؤثى داود وا٤ٛغبئٍ واث٢ ٟبع٦ واٛذاسٍٟ واٛذاسٓـين واٛجُهٍٔ وسص٢َ 
 وؤمجٚ يف رٗش 

(6/643) 

 

 ًًن٧ٞ وٗزج٤ب ؤؽىاذلٞ يف ٗزبة ِٟشد ٟغ٠ً ثبال٠ٗبٙ ثزٗش ؤمسبء اٛشعبٙ 
 و٢ٟ اهلل اٛزىُُْ و٧ى ادلغزوب١ يف ادلجذؤ وادلأٙ 

 بء اٛشعبٙ ٛظبؽت ادلش٘بح ُهى ٟٜؾْ يف آخش ٧زا اٛ٘زبة وؤٟب اال٠ٗبٙ يف ؤمس
مت اِٛشاى ٢ٟ ٣غخ ٧ز٥ ادلٔذٟخ ووػن اٛو٤بو٢َ اجلب٣جُخ ذلب ورشُٓٞ ُىائذ٧ب ٜٛشُخ هجذ احلْ 

٢ٟ /  8احملذس اٛذ٧ٜىٌ سمح٦ اهلل روبىل ثُذ اًِٛٔن إىل اهلل ع٠ٜب١ احلغُين ا٤ٛذوٌ َىٝ اجل٠وخ
 اذل٤ذ ٧ـ ث٤ٜ٘ى 6040شوجب١ ادلولٞ هبٝ

 واحل٠ذ هلل سة اٛوبدلٌن واٛظالح واٛغالٝ هًٜ عُذ ادلشعٌٜن وآ٦ٛ وطؾج٦ ؤمجوٌن 

(6/640) 

 


