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 يهخض

هتذف ىزه انٌسلت  إىل تمذّى يششًع يمرتح نهٌلف، دْج   اشتًم عهَ حالث يائت ًتسع ًمخسني  يادة لاٌََْت  دٌننا يٍ خالذلا تغطْت 

ًال ختشج   ىزه انٌسلت  عٍ   و،تفسري أنفاظ انٌالفني ًحتذّذ  آحاسه  ًاَتياء بإحباتاألدكاو ادلتعهمت بانٌلف، ابتذاء يٍ اَعماده ًيشًساً ب

ًنكٍ  ميكٍ االستفادة    ت،ّبمَ لاطشاً عٍ تهبْت انطًٌح  ًإشباع احلاج–ًألجم رنك  -كٌهنا  رلشد يششًع يمرتح  جبيذ فشدُ 

ٌلف اإلساليِ بعذ هتزّبو باحلزف ًاإلػافت ًانتعذّم يف َظٌطو  ينو  أً يٍ بعغ  يٌاده ًاعتباسه ينطهماً يف ًػع لاٌٌَ يتكايم نه

 نْذمك انغاّت انيت ّيذف انماٌٌَ  إىل حتمْميا

 
 

Summary 

 
This paper aims to suggest a bill for Waqf codification. The bill comprises 359 
sections. It tries to put a threshold for this project of codification, and serves as a 
boosting research for other scholar in academia to start exploring this research 
area. So, this paper is not purported to be a comprehensive research in this 
topic but it is a small stone in static swamp. 
The main results of this paper were the objective classification to the Waqf 
provisions which may make research in this area more comprehensive and 
reformatory. Other result of this paper was it is role of collecting the provisions 
of the Waqf in one source and make it reachable.    
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 يمذيت

كاف لمكقؼ عمى مدار التاريخ اإلسبلمي إسياـه متميزه كدكره بارزه في حؿ كثير مف المشكبلت االجتماعيػ،  
كالمساىم، في تقدـ المجتمعات اإلسبلمي، كتطكرىا  كلـ يقؼ دكره عند االىتماـ بضركرات الحيػاة اإلنسػاني، 

جكدتيػػا  بػػؿ تجػػاكز ىلػػؾ إلػػى كماليػػات الحيػػاة كتحسػػينياتيا   أكػػبلن كشػػربان أك حاجياتيػػا مػػف االىتمػػاـ بالبي ػػ، ك 
ىتـ المسممكف بيىه األكقاؼ كعممكا عمػى تنميتيػا كتطكيرىػا لتحقػؽ مقا،ػدىا  كمػا حظػي اكنظران ليىا الدكر 

الكقػػؼ بػػالكثير مػػف الدراسػػات النظريػػ، التػػي تبػػيف مكيكمػػو كتحػػدد أحكامػػو  كمػػا عممػػت الحككمػػات فػػي دكؿ 
عمػػى إ،ػػدار قػػكانيف كتشػػريعات تػػنظـ ىػػىه األكقػػاؼ كتضػػبط أحكاميػػا  كلمػػا كانػػت أحكػػاـ العػػالـ اإلسػػبلمي 

كػػاف ممػػا البػػد منػػو ضػػبط ىػػىه األحكػػاـ كالمسػػتجدات بالقكاعػػد  ؛الكقػػؼ متعػػددة ككثيػػر مػػف قضػػاياه مسػػتجدة
 القانكني،  كىىا المشركع يسعى إلى تحقيؽ ىلؾ .

 يمظذ انعًم ًغاّتو

مػدار مػا يقػارب العشػريف شػيران تقنػيف األحكػاـ المتعمقػ، بػالكقؼ  كلػـ يكػف  كقد حاكلنا في ىىا المشػركع عمػى
 ق،دنا مف ىىا العمؿ أف نقدـ تشريعان جاىزان ليككف قانكنان كقكيان نافىان لما يأتي :

ألنػػو مػػػف المعمػػـك أف ،ػػػدكر أم تشػػري  يمػػػر بمراحػػؿ متعػػػددة البػػد منيػػػا؛ ألنيػػا تعمػػػؿ عمػػى تنقػػػي   .1
المختمك، كالمتعددة  كتعمؿ عمى إزال، النقص كالتعارض الىم قد يعتريو   القانكف كتزكيده بالخبرات

كبالتػػالي فػػبل يمكػػف اعتبػػار ىػػىا المشػػركع قانكنػػان لمكقػػؼ  فيػػك ي،ػػم  أف يكػػكف مسػػكدة قػػانكف يمكػػف 
االنطبلؽ مف خبللو لكض  قانكف متكامؿ لمكقػؼ بعػد تبلفػي الػنقص كالق،ػكر كالعيػكب التشػريعي، 

كما أنو ال بد مف اجتماع مجمكع، مف الخبرات المختمك، االقت،ادي،  و كجد فيتكالتعارض التي قد 
 كاالجتماعي، كالقانكني، ليككف القانكف عمى أحسف حاؿ.

إف ،ػػدكر أم قػػػانكف يجػػب أف يػػػأتي فػػي سػػػياؽ تشػػػريعي متكامػػؿ  فأحكػػػاـ الكقػػؼ ال يمكػػػف عزليػػػا  .2
ع، كغيرىػػا  لػػىلؾ ال بػػد مػػف مراعػػاة الشػػكك  بحػػاؿ مػػف األحػػكاؿ عػػف أحكػػاـ الكاليػػ، كاإلجػػارة كالضػػماف

 ىلؾ عند تقنيف أم مشركع.

إف ىػػىا التقنػػيف يحتػػاج إلػػى قػػكانيف مكممػػ، لػػو مثػػؿ قػػانكف اسػػتثمار أمػػكاؿ الكقػػؼ  كبيعيػػا كتأجيرىػػا  .3
 كغيرىا مف القكانيف  لتحقؽ الغاي، المق،كدة مف الكقؼ.

ف مػػف المسػػتحيؿ أف يتػػكلى كأخيػػران فػػذف ىػػىا الجيػػد ىػػك عمػػؿ فػػردم خػػالص  كمػػف المتعػػىر إف لػػـ يكػػ .4
لػىلؾ مػف الكاجػب فػي أم تشػري  أف ي،ػدر عػف  ؛جيد فردم ضبط حياة اجتماعي، متعددة كمعقدة

 ىي ، متكامم،.
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 ينيج انعًم
 خراجو عمى ىىا الحاؿ تـ اعتماد عمى المنيج اآلتي:ا  مف أجؿ تحقيؽ ىىا العمؿ ك 

حدة فأضػحت بػىلؾ أحكػاـ الكقػؼ تقنيف أحكاـ الكقؼ في كؿ مػىىب مػف المػىاىب اإلسػبلمي، عمػى  .1
مقنن، في كػؿ المػىاىب اإلسػبلمي،  كىػىا جيػد يمكػف االسػتكادة منػو فػي المسػتقبؿ لمتعػديؿ كاإلضػاف، 

 كالحىؼ كغيرىا.
 ت،نيؼ كتبكيب أحكاـ الكقؼ مف كؿ المىاىب اإلسبلمي، في تقنيف كاحد. .2

لمكقػؼ مػػف ىػىه المػػىاىب   اختيػار كانتخػاب الن،ػػكص القانكنيػ، المناسػب، كالتػػي تحقػؽ أعظػػـ منكعػ، .3
كقد اكتكينا فييا بشرط كاحد كىك أف ال يكػكف الحكػـ القػانكني الكاحػد متناقضػان  أك أف ال يػؤدم ىلػؾ 

 إلى التناقض في أحكاـ القانكف.  

 

 األسس انيت لاو عهْيا ادلششًع

 

يما كأنو ال يمكف ألم مىىب م  انطمؽ المشركع مف مبدأ أف الكقو اإلسبلمي بمجمكع مىاىبو .1
اتسعت أحكامو كقكاعده أف يستكعب قضايا األم، كيعالج مستجداتيا  كالكاق  أ،دؽ شاىد عمى 
ىلؾ  كمجم، األحكاـ العدلي، خير دليؿ عمى ىلؾ  لىلؾ اعتبر ىىا المشركع المىاىب اإلسبلمي، 

يان يمكف راء مىاىبيا المختمك،  يعتبر رأيان فقيآبمجمكعيا ممثم، لمكقو اإلسبلمي  كأف أم رأم مف 
االعتماد عميو خا،، إىا كاف ىلؾ الرأم أكثر تحقيقان لمم،مح، الكقكي،  كأكثر تكافقان م  مشركع 

 القانكف.
 وتنمٌته  اعتماد القول الذي ٌعظم منفعة الوقف وٌوسع من دائرته، وٌعمل على المحافظة علٌه .2

ا الوقف، كما ٌعمل على من أجلهشرع  تحقٌقاً لمقصد الواقف من وقفه، واستجابة للغاٌة التً 

،يان، الحقكؽ المتعمق، بالكقؼ كالتي تعتبر ،يانتيا كالمحافظ، عمييا ،يان، لحؽ اهلل تعالى 
بقاء لمخيرات" خاصة أن الوقف ٌعتبر وسٌلة مهمة من وسائل تحقٌق التكافل االجتماعً، وباباً ب ،1كا 

ابف عابديف في ر من الفقهاء، ٌقول إلشباع الحاجات االجتماعٌة وتلبٌتها، وهذا ما نص علٌه الكثٌ
 كانطبلقان مف ىلؾ نص 2"يفتى بكل ما ىو أنفع لموقف فيما اختمف العمماء فيومقدم، حاشيتو "

الكقياء عمى منظكم، مف األحكاـ الشرعي، التي تحقؽ ىلؾ المق،د مف المحافظ، عمى الكقؼ 
 كمن  االعتداء عميو كمف ىلؾ :
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 3حش، في األجرةعند الزيادة الكا نقض اإلجارة. 

 كغ،ب منافعو أك إتبلفيا كما لك  4المكقكؼ أفتى الحنكي، بالضماف في غ،ب العقار
أك أسكنو المتكلي ببل أجر كاف عمى الساكف أجر المثؿ  كلك غير معد   سكف ببل إىف

م  أف الحنكي، ال يعتبركف المناف  أمكاالن كالضماف عمى مف  ،يان، لمكقؼ؛5لبلستغبلؿ
 أتمكيا.

  6في غيره سكاء سواء فً مال الوقف،مع أنهما ماؿ الربا كردي و عتبر الكقياء جيد  يلـ. 

اعتبار الكقؼ بابان مف أبكاب الخير التي تحقؽ التكافؿ االجتماعي  كتعمؿ عمى اشباع  .3
المشركع إلى ىىا  الحاجات  كسد الثغرات في المجتم   كىك مف أحسف القرب كأفضميا  لىلؾ ىىب

طو كقيكده بما ال يتعارض م  مقا،ده كأىدافو  ترغيبان لمناس فيو كتكسيعان لبابو  التخكيؼ مف شرك 
 .كىىا ما اشار إليو  القرافي حيث يقكؿ فيو:7إى يغتكر في الكقؼ ما ال يغتكر في المعاكض،

كينبغي أف يخكؼ شركطو كأف يضيؽ عمى   لما تقدـ مف األحاديث ؛"كىك مف أحسف أبكاب القرب
  فذنو كسيم، إلى أكؿ الحراـ بمخالكتيا كتسميميا مف باب اإلحساف فيككف أبمغ في األجر؛يامتناكلو بكثرت

في  -رضي اهلل عنو  -كال يضيؽ في ىلؾ ما يخيؿ مف التيم، كقد تقدـ الحديث في تكسع، عمر 
 .8كقكو"

حيان أك  كقد نص الحنكي، عمى أنو يجكز لمكاقؼ أف يشترط أف تككف الغم، كميا أك بعضيا لو ما داـ
ترغيبان لمناس في الكقؼ  كال  ؛لكلده كنسمو ما تناسمكا  كىىا عمى قكؿ أبي يكسؼ كعميو الكتكل عندىـ

9يجكز عمى قياس قكؿ محمد كىبلؿ
. 

كبناء عميو ىىب المشركع إلى جكاز الكقؼ المؤقت إىا ال يكجد ما يمن  شرعان تأقيتو  كفعؿ الخير كما 
يككف مؤقتان  يقكؿ أحمد إبراىيـ بؾ" ظاىر األحاديث كاآلثار عف يجكز أف يككف مؤبدان يجكز أف 

عمى أف الكقؼ كاف مؤبدان كفي بعض الن،كص ما يدؿ عمى التأبيد  كلكف ىؿ  ؿال،حاب، كالتابعيف يد
ال  بؿ يجكز الكقؼ مؤقتان كما يجكز  الجكاب: يدؿ ىىا عمى كجكب اشتراط التأبيد في كؿ كقؼ؟

 كقد ارتضى ىلؾ الكاقككف ككرثتيـ؛ ا ىك حكاي، كقا   كاف الكقؼ فييا مؤبدان ألف ما نقؿ إلين؛ مؤبدا
لكف ال دليؿ عمى عدـ جكاز رجكع الكاقؼ في كقكو  ألف ىلؾ مف عمؿ الخير الىم يستداـ بو الثكاب 

كال عمى عدـ جكاز التكقيت فذف الكقؼ مف عمؿ الخير   كعمؿ الخير كما يجكز مؤبدان يجكز مؤقتا  
 " 10كابو  كاألعماؿ بالنياتكلكؿ ث
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كيقكؿ أيضان" كالحا،ؿ أف الكقؼ عمى قكؿ مالؾ ي،  مؤقتان كما ي،  مؤبدان؛ ألف كؿ ىلؾ مف عمؿ 
جازة بي  الكقؼ إىا قضت الحاج، أك الم،مح،  المعركؼ  فأم مان  يمن  الناس مف العمؿ بيىا المىىب كا 

 "11بىلؾ

 

المكقكؼ  فأجاز كقؼ كؿ ما يمكف أف يؤدم إلى كما ىىب المشركع إلى التكس  في باب الماؿ  
كاعتبر أف المق،كد بالدكاـ ىك   12إشباع حاج، أك تمبي، رغب، مشركع،  ميما كاف شكؿ الماؿ ك،كرتو

  فأجاز الكقؼ عمى 14  كما لـ يشترط في الكقؼ أف يككف قرب،13الدكاـ النسبي فدكاـ كؿ شيء بحسبو
ف لـ يكف قرب، ما داـ 15محققا لمق،د شرعي كؿ ما ىك مباح كا 

   . 

ًٔب مٛت ا٠ُ عٞاى اُٞهق أُؼِن ػ٠ِ ّوٛ ٝأُٚبف ا٠ُ أَُزوجَ 
16

ٝأعبى ٝهق اُل٢ُٞٚ
17
 

 ٝؿ٤وٛب.

ف الكقؼ في حقيقتو قرب، مف القرب  كالقرب اليجكز أف تككف كسيم، إلى مع،ي، أك أبما  .4
باره كسيم، لتحقيؽ مضرة  فقد ىىب المشركع إلى بطبلف القكؿ الىم يحرؼ الكقؼ عف مساره باعت

المعنى : "كال ي،ح  الشرع مف ال،دقات إال  ىىاالم،ال  كدرء المكاسد يقكؿ القرافي في 
 . 18الخالصة والراجحة" المشتمؿ عمى الم،ال 

أخى المشركع بمبدأ التمكيؽ بيف األحكاـ الكقيي، تحقيقان لممقا،د السابق،  بشرط أف ال يؤدم  .5
أك التناقض م  أحكاـ المشركع جمم،  كقد نص غير كاحد  الكاحدالتمكيؽ إلى التناقض في الحكـ 

أحمد ابراهٌم :" والذي استقر عندي فً موضوع مف العمماء عمى جكاز ىلؾ  يقكؿ العبلم، 

بحيث   الممكق، مف مىىبيف أك أكثر إىا جاز أف يككف لبلجتياد فييا مجاؿالتلفٌق هو أن المسالة 
عمى ما ىك مبيف في كتب عمـ األ،كؿ فيي ،حيح، –مقبكالن  لك قاؿ بيا إماـ مجتيد كاف قكلو

أما إىا لـ يت،كر أف تككف قكالن لمجتيد كأف تككف مبني، عمى أ،ميف ال يمكف الجم  بينيما  –
لمتناقض بيف جز ييا أك أجزا يا  كالشرع الحكيـ ال  ؛فالقكؿ بيا مردكد غير مقبكؿ عقبلن كشرعان 

 ."19سال، كاحدةيأتي بالمتناقضات خ،ك،ان في م

كجاء في حاشي، ابف عابديف تعميقان عمى فتاكل قارمء اليداي، الىم  س ؿ عنكقؼ انيدـ كلـ يكنمو شيء 
أجاب : إىا كانت  كخشب؟ يعمر منو  كال أمكف إجارتو كال تعميره  ىؿ تباع أنقاضو مف حجر كطكب

ـ يمكف رده إلى كرث، الكاقؼ إف األمكاؿ كىلؾ ،  بيعو بأمر الحاكـ كيشترل بثمنو كقؼ مكانو فذىا ل
 كجدكا كال ي،رؼ لمكقراء .
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  كىك محمد قكؿالكقراء عمى  كالرد إلى الكرث، أك إلى يكسؼ أبي قكؿ أف البي  مبني عمى الظاىر : قمت
ال فبقكؿيكسؼ أبي يعمؿ بقكؿ جم  حسف حا،مو أنو  .20تأمؿ محمد   حيث أمكف كا 

أحكاـ الكقؼ اجتيادي، إى " ما مف حكـ مف أحكاـ الكقؼ إال كلبلجتياد مجاؿ فيو حاشا معظـ  .6
"  كبالتالي فقد كانت الم،مح، المعتبرة شرعان 21ككنو قرب، إلى اهلل تعالى يبتغى بيا  كيرتجى ثكابو

بنيت  أحمد إبراىيـ بقكلو " كعمى ىىا فمكالعالمة كقد أشار إلى ىلؾ  ىي را د ىىا العمؿ كحاديو 
أحكاـ الكقؼ كميا عمى رعاي، ال،ال  لما كاف في ىىا مخالك، لمشرع؛ ألنيا كميا مف األحكاـ 
عطاء  دارتيا إدارة حسن، كا  الدنيكي، المتعمق، ب،يان، األعياف المكقكف، كاستغبلؿ ما يستغؿ منيا كا 

ما إلى ىلؾ  ك  كؿ ىم حؽ حقو  كاحتراـ شركط الكاقكيف في حدكد ما أىف بو الشرع كلـ ينو عنو
كلكف يجب أف تككف األحكاـ التي تكض  لىلؾ بمعزؿ عف الككضى  مبني، عمى أ،كؿ كقكاعد ال 
تناقض بينيا كال تضارب في المبادمء في المسأل، الكاحدة حتى يككف منطؽ التشري  سميمان كفقيو 

 "22،حيحان كبناؤه متينان 

نما ثبتت ف الكقؼ لـ يرد نص عمى طريقتإكيقكؿ م،طكى الزرقا : "  و بخ،ك،يا في الكتاب  كا 
ف الىم كرد في السن، أيضان ىك حكـ  جمالي عاـ  في أف يحبس أ،ؿ المكقكؼ  إطريقتو بالسن،  كا 

دكف أف يباع أك يكىب أك يكرث  كأف تسبؿ ثمرتو... أما تكا،يؿ أحكاـ الكقؼ المقررة في الكقو فيي 
 ". 23جميعان اجتيادي، قياسي، لمرأم فييا مجاؿ

ؿ الدكتكر أبك الميؿ " ىىا كرغـ ما لمكقػؼ مػف أىميػ،  فػذف كثيػران مػف أحكامػو مبناىػا عمػى االجتيػاد كيقك 
قياسػػػان عمػػػى سػػػابق،  أك تكريعػػػان عمػػػى قاعػػػدة أك مراعػػػاة لعػػػرؼ  أك تكخيػػػان لمق،ػػػد مػػػف مقا،ػػػد الشػػػريع،  

يحتمػؿ التجديػد كاالجتياد بطبيعتػو كبمػا فيػو مػف عن،ػر عقمػي بػارز يقبػؿ االخػتبلؼ كيتسػـ بالمركنػ،  ك 
الستيعاب المتغيرات الحياتي، كاالجتماعي، كاالقت،ادي، الجديدة مف غير خركج عمى قكاطػ  الشػريع، كال 

 "  24مجافاة لن،ك،يا الثابت،
اء فػي أكثػر مسػا مو كمراحمػو  يػكبما أف أحكاـ الكقؼ في جميا أحكػاـ اجتيادي،"فقػد القػى خبلفػان بػيف الكق

لخبلؼ بػيف المػىاىب اإلسػبلمي، فقػط  بػؿ الػـ يكنػك " 25جز ي، مف جز ياتػو ابتداء مف مشركعيتو إلى آخر
فػػي المػػىىب الكاحػػد  فأنػػت تجػػد الػػرأم الكقيػػي كنقيضػػو فػػي المسػػأل، الكاحػػدة  كمػػا فػػي مشػػركعي، الكقػػؼ  

 كلزكمو كممكي، الماؿ المكقكؼ كغيرىا.

ققها هذه الحكمٌة للوقف نظراً للمقاصد والمصالح التً تح26نص المشروع على الشخصٌة .7

 الشخصٌة للوقف.

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14954
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16908
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ػػا أك أمػػكاالن يقػػدر لػػو  كالشػػخص الحكمػػي :ىػػك شػػخص يتكػػكف مػػف اجتمػػاع عنا،ػػر  سػػكاء كػػانكا أشخا،ن
 . 27التشري  كيانان قانكنيان منتزعان منيا مستقبلن عنيا

كقػد أثبػػت الكقػػو اإلسػػبلمي لمكقػػؼ شخ،ػػي، حكميػػ، مسػػتقم، عػػف أشػػخاص الػػكاقكيف كالمكقػػكؼ عمػػييـ  بػػؿ إف 
 قد اعتبركا الكقؼ مف أبرز األدل، عمى كجكد الشخ،ي، الحكمي، في الكقو اإلسبلمي  يقكؿ الزرقا : الكقياء

منػػى أكؿ نشػػأتو فػػي عيػػد الرسػػكؿ ،ػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ يقػػـك عمػػى أسػػاس شخ،ػػي،  -الكقػػؼ-" فػػذف نظامػػو 
ث كاليب، كنحكىا  حكمي، لمكقؼ بالمعنى الحقكقي الحديث : فممكقؼ ممؾ محجكر عف التمميؾ كالتممؾ كاإلر 

كىك مر،د لما كقؼ عميو  كالكقؼ يسػتحؽ كيسػتحؽ عميػو كتجػرم العقػكد الحقكقيػ، بينػو كبػيف أفػراد النػاس  
 مف إيجار كبي  غم، كاستبداؿ كغير ىلؾ.

كيمثمو فػي كػؿ ىػىا مػف يمػي أمػكره  كيسػمي : قيمػان أك نػاظران أك متكليػان  أك يكػكف مسػ كال عػف ،ػيان، حقػكؽ 
 سمط، القضا ي،.الكقؼ تجاه ال

كيشػػترم المتػػكلي لمكقػػؼ مػػا يحتػػاج إليػػو  فيممػػؾ الكقػػؼ كيػػدف  ثمنػػو مػػف غمتو ككػػىلؾ يسػػتديف المتػػكلي لجيػػ، 
 الكقؼ عند الحاج، بذىف القاضي.

فالكقؼ في كؿ ىلؾ يككف ىك المالؾ كالدا ف كالمػديف  ال المتػكلي عميػو كال المسػتحقيف فيػو. كىػىا مقػرر فػي 
 "28أحكاـ الكقؼ الكقيي،.

كبيىه الشخ،ي، االعتباري، لمكقؼ كباستقبلليتو  كبثبكت الىم، المالي، لو كتمتعو بأىمي، التعاقد يؤدم الكقؼ 
  فػػػبل يكػػػكف لمكاقػػػؼ أك لغيػػػره عميػػػو أم سػػػمط، تحػػػد مػػػف تنميتػػػو كاسػػػتثماره  كىػػػي التػػػي  29دكره كامػػػؿ األداء

 ."  30تضمف لو استمراره كعدـ تكقكو
ف إلى إثبات الشخصٌة الحكمٌةة للوقفوومناةا القةانون المةدنً األردنةً فةً وقد ذهبت معظم قوانٌن األوقا

 ( كالتي تنص عمى ما يأتي :1236كالمادة ) (و55المادة )
 . لمكقؼ شخ،ي، حكمي، يكسبيا مف سند إنشا و .1

 . كلو ىم، مالي، متميزة تسأؿ عف ديكنو التي أنكقت عمى م،ارفو طبقان لشركط الكاقؼ .2

 انكف الم،رم عمى الشخ،ي، المعنكي، لمكقؼ .ك لـ ينص الق
 :31ما يترتب عمى ثبكت الشخ،ي، االعتباري، لمكقؼ

أف لمكقؼ باعتباره شخ،ان معنكيان ىمتو المالي، المستقم، عف ىم، ناظر الكقؼ أك متكليو  كعف  .أ 
نشغؿ ىم، الكاقؼ  كالمكقكؼ عمييـ  فماؿ الكقؼ كجمي  حقكقو كالتزاماتو خاص بو  كأف ىمتو ال ت

لجمي  حقكقو كأمكالو  كأف دا ني الكاقؼ  أك  -اعتباران –بىم، غيره ميما كاف  كتككف ىي المالك، 
الناظر أك المكقكؼ عميو ليس ليـ حؽ عمى ىم، الكقؼ  كما أف ديكنو ال يطالب بيا غير الكقؼ 

 نكسو  كما أنو ال تق  المقا،، بيف ديكف الكقؼ كديكف ىؤالء .
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شخ،ان معنكيان أىمي، مدني، في كسب الحقكؽ كاستعماليا في الحدكد التي  كأف لمكقؼ باعتباره .ب 
 رسميا لو القانكف .

كأف لو كىلؾ حؽ التقاضي كرف  الدعاكل عمى الغير كما أف لآلخريف الحؽ في رف  الدعكل  .ج 
 عميو باعتباره شخ،ان معنكيان .

لقضاء أك إدارة الكقؼ يمثمو في كؿ ىلؾ ناظر الكقؼ أك الشخص الىم يحدده ،ؾ الكقؼ أك ا .د 
حسب النظاـ األساسي لو  كأف ىىا الشخص عميو ما عمى الككيؿ لمشخص الطبيعي مف الحقكؽ 

 كالكاجبات كالمسؤكليات .

كنظران لميدؼ الخيرم الىم يسعى الكقؼ إلى تحقيقو فقد ركعي مف قبؿ المشرع في بعض الدكؿ  .ق 
 . 32عات األشخاص أك مجمكعات األمكاؿبذعكا و مف سداد الضريب، المكركض، عمى غيره مف جما

 ( 11)المادة كىك ما أخى بو القانكف األردني فقد ن،ت عميو 

تعكى األكقاؼ اإلسبلمي، الخيري، كالمعامبلت الخا،، أك المتعمق، بيا مف الضرا ب كالرسكـ  -أ
 كالطكاب  عمى اختبلؼ أنكاعيا.

كى الدعاكل التي تقيميا عمى الغير مف الرسكـ كيشمؿ ىلؾ ما تشتريو الكزارة مف أراض كعقارات كما تع
 كالطكاب .

 -يستثنى مف ىىا اإلعكاء: -ب
الضرا ب كالرسكـ كالطكاب  التي تتحقؽ عمى األبني، الكقكي، التي ينش يا الغير عمى أراضي الكقؼ  -1

 منيـ خبلؿ مدة سرياف اإلجارة.ى إىا أجرت كتستكف
خيريان كيشترطكف استغبلليا أك االنتكاع بيا مف قبميـ لمدة  العقارات التي يكقكيا المحسنكف كقكان  -2

 محددة كتستكفي ىىىالضرا ب كالرسكـ كالطكاب  منيـ خبلؿ مدة استغبلليـ لتمؾ العقارات. 
 كالتي 1973لسن،  36قانكف رقـ  ( مف قانكف اعكاء االكقاؼ الخيري، مف الضرا ب كالرسـك 3كالمادة)
 :جاء فييا

 كقاؼ الخيري، مف الرسكـ كالطكاب  عمى اختبلؼ انكاعيا .عامبلت كدعاكم األتعكى كاف، الم-1
مف الضرا ب   كقاؼ الخيري، المستغم، مباشرة مف قبؿ اليي ، التي تتكلى ادارتيامبلؾ األأتعكى كاف، -2

كقاؼ مبلؾ األأعكاء ف ال يشمؿ ىىا اإلأكيشترط في ىلؾ   نكاعياأكالرسكـ كالطكاب  عمى اختبلؼ 
كفي ىىه الحال، تحقؽ الضريب، عمى المستغميف   ىا كانت مستغم، مف قبؿ اشخاص آخريفإيري، الخ

 كتستكفى منيـ .



9 

 

كىػػىا إجػػراء حسػػف؛ ألف فيػػو تشػػجيعان لمنػػاس عمػػى الكقػػؼ كتحكيػػزان عميػػو  كمػػا أنػػو يمػػن  المكقػػكؼ عمػػييـ 
 ثمرات الكقؼ كامم، .

كف ألم تشري  أف يضبيا بشكؿ مف المعمكـ أف أحكاـ األكقاؼ متشعب، ككثيرة كال يم .8
خا،، كأف كثيران مف الحاالت ىي نادرة الكقكع كالح،كؿ  كبالتالي فذف المشركع عمد إلى كبكامؿ 

كقكاعد التكسير ما يساعد  33تناكؿ ما تدعك الحاج، إليو  كأكرد القانكف مجمكع، مف القكاعد الكقيي،
 عمى جبر النقص كسد الخمؿ في ىىا التشري . 

 لمشروعمميزات ا

كقد حر،نا في ىىا  ، قاـ المشركع عمى تقنيف أحكاـ الكقؼ مف المىاىب اإلسبلمي، المختمك .1
 .ما اقتضاه المقاـ التقنيف أف نمتـز ألكاظ كعبارات المىىب دكف تعديؿ إال

أفرد المشركع ف،بلن خا،ان لتكسير ألكاظ الكاقكيف  أكرد فيو مجمكع، مف القكاعد الميم، التي  .2
لكقكؼ عمى مقا،د الكاقكيف كالتحقؽ مف أغراضيـ  كىك مف أىـ ما تميز بو ىىا تساعد في ا
 المشركع.

أكرد المشركع مجمكع، مف القكاعد كالضكابط الكقيي، التي تساعد القاضي باالعتماد عمييا مف  .3
 سد النقص التشريعي كاستكماؿ داللتو.

ىي التي تتككف مف تركيب :ك اعتمد المشركع عمى الجمم، البسيط، في ال،ياغ، التشريعي،  .4
إسنادم كاحد)فعؿ + فاعؿ( ك )مبتدأ + خبر( كىي جمم، ال تحتكم عمى جمم، أخرل تقكـ 

 إال إىا اقتضى المقاـ التشريعي ىلؾ.37أك التركيبي،36كلـ يمجأ إلى الجمم، المركب،، 35ما فييا34بكظيك،

ي عند عدـ كجكد النص نص القانكف عمى الم،ادر التي يجب االعتماد عمييا في الحكـ القانكن .5
 قانكني يعالج الكاقع،.

سار المشركع عمى مبدأ العنكن، لؤلحكاـ المتعمق، بالكقؼ تسييبلن عمى القارئ في الك،كؿ إلى  .6
 الحكـ القانكني لمكاقع،  كىىا اقتضى ت،نيؼ األحكاـ القانكني، ت،نيكان مكضكعيان.

 .ا دتيا في ىىه األياـلمشركع األحكاـ الكقكي، الخا،، بالعبيد لعدـ فاتجنب   .7
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 انعايتاألدكاو 
( : يرج  في فيـ كتكسير كاستكماؿ دالل، كؿ نص مف ن،كص ىىا القانكف إلى المىىب الىم 1المادة )

 .38أخىت منو
 ( :2المادة )
دالل، مكيكـ ىىه الن،كص كدالل، منطكقيا في الحجي، كالدالل، إال عند التعارض فيقدـ المنطكؽ  .1

 لمكيـك  كمكيـك المكافق، عمى مكيـك المخالك،.عمى ا
 حكمت تطبيقو في ىىا القانكف يمكف تشريعي نص يكجد لـ فذىا ال اجتياد في مكرد النص  .2

ال حكمت  المحكم، بالقياس عمى ىىه الن،كص  فذف لـ تجد فما جرل عميو عرؼ الكاقكيف  كا 
 .ٛنا ُوبٕٗٞ  يتعارض م  أحكاـالتي تحقؽ مقا،د الكقؼ كبما ال اإلسبلمي، الشريع، بمبادئ

   كيجكز أف يككف :40في الكقؼ أف يككف خيريان  39( : األ،ؿ3المادة )

أك ىريتو  أك عمييما معا  أك عمى أم 43الكاقؼ 42ما يككف فيو الكقؼ عمى نكس  كىك 41أىميان   .1
 . 44شخص  أك أشخاص آخريف  أك ىريتيـ  أك عمييـ جميعان 

 .ي، خيري، ك جي، أىمي، معان ك ىك ما خ،،ت منافعو لجمشتركان  .2
 .45ينتيي الكقؼ األىمي حكمان في جمي  األحكاؿ إلى جي، بر ال تنقط ( : 4المادة )
٣ْزوٛ ك٢ اُٞهق اُنه١ إٔ ٫ ٣زؼبهٗ ٓغ أؽٌبّ أُٞاه٣ش ك٢ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ( : 5المادة )

46
. 

 اَعماد انٌلف
 .47لى محؿ قابؿ لحكمو( : ينعقد الكقؼ ب،دكر ركنو مف أىمو مضافان إ6المادة )
 .49أك ما يقكـ مقاميا48ركف الكقؼ ىك ال،يغ،( : 7المادة )
كال 54 كي،  كيمـز بمجرد ال،يغ،53عرفان 52عمييا51أك ما يدؿ50( :ينعقد الكقؼ بال،يغ،8المادة )
 . 57حاكـ56عمى حكـ55يتكقؼ

     

 ًسائم انتعبري عٍ إسادة انٌلف
 .58أللكاظ الكنا ي،( : ينعقد الكقؼ باأللكاظ ال،ريح، كا9المادة )
 ( : 10المادة )
 .61كما اشتؽ منيما  60كحبست كسبمت59،ري  الكقؼ ثبلث، كقكت .1
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 .63  كحرمت  كأبدت62ككنايتو : ت،دقت .2

 :66إال بأحد األمكر اآلتي،65  كال ينعقد بالكناي،64( : ينعقد الكقؼ باأللكاظ ال،ريح، ببل ني،11المادة )

 قؼ في كجكد الني، .   كالقكؿ قكؿ الكا67أف يقترف بيا ني، الكقؼ .1

68أف يقرف بيا  أحد األلكاظ الخمس، كىي الكنايتاف كال،را   الثبلث .2
 . 

 . 70  أك يقرنيا بحكـ الكقؼ69أف ي،كيا ب،كات الكقؼ .3

 .72ككتابتو71( : ينعقد كقؼ األخرس بذشارتو المكيم، 12المادة )
  يشترط فييا ما يشترط في الكناي،.73( : الكتاب، بالكقؼ كناي،13المادة )

 لبٌل ادلٌلٌف عهْو ًسده نهٌلف
 . 75عميو غير المعيف74( : ال يشترط النعقاد الكقؼ القبكؿ مف المكقكؼ14المادة )
ال قبؿ15المادة )  .77عنو كليو76( : إىا كاف المكقكؼ عميو معينان فيشترط قبكلو إف كاف أىبلن لمقبكؿ  كا 
 .78ل،ح، الكقؼ ( : قبكؿ المكقكؼ عميو المعيف شرط لبلستحقاؽ ال16المادة )
 .79( : يعتبر سككت المكقكؼ عميو قبكالن 17المادة )

 .80( : إىا رفض بعض المكقكؼ عمييـ الكقؼ كانت الغم، كميا لمف قبؿ منيـ18المادة )
( : إىا رد المكقكؼ عميو المعيُف األىُؿ الكقؼ ي،رؼ الكقؼ لمكقراء يكرؽ عمييـ ريعو 19المادة )

 .81باالجتياد

 .82  كالساقط ال يعكدلموقف  هبرد قط حؽ المكقكؼ عميو المعيف: يس( 20المادة )

 تعهْك انٌلف ًتأجْهو  ًتألْتو
 .85أك مضافان إلى المستقبؿ84في،  معمقان 83( :ال يشترط في الكقؼ التنجيز21المادة )
 .86( : الكقؼ المعمؽ عمى شرط عدـ قبؿ ح،كؿ الشرط22المادة )
 .88تنجيز87( : تعميؽ الكقؼ عمى أمر كا ف23المادة )

 . 89( :يمـز الكقؼ المؤجؿ إىا جاء األجؿ24المادة )

أك 90( :  لمكاقؼ الرجكع عف كقكو المضاؼ إلى المستقبؿ كالمضاؼ إلى ما بعد المكت بالقكؿ25المادة )
 .91الكعؿ

 .93منجزان 92( :الكقؼ المطمؽ عف التعميؽ كالتأجيؿ يككف26المادة )
 .94األجؿ يبطؿ الكقؼ إىا لـ يحز عف الكاقؼ في ىلؾ األجؿ( :إىا حدث ديف عمى الكاقؼ في 27المادة )
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 في،  مؤبدان كمؤقتان.96في الكقؼ التأبيد95( : ال يشترط28المادة )
 .98في الىم،97الممتـز( : ال ي،  الكقؼ 29المادة )

 الرتاٌ انٌلف بششؽ اخلْاس
 كال يجكز أف ال 100معمكمان إف كاف الكقت 99( : إىا اقترف الكقؼ بخيار الشرط ،  الكقؼ كالشرط30المادة )

 .101تزيد مدة الخيار عف ثبلث، أياـ 

 ششًؽ طذت انٌلف
 أًالً انٌالف ًششًطو

 : 102في الكاقؼ( : يشترط 31المادة )
 لمتبرع.103أف يككف  الكاقؼ أىبلن  .1
 . فبل ي،  كقؼ المكره104أف يككف مختاران  .2

 .107ف نكسوإىا كقكو ع106فاسد كقت الكقؼ كلك بسبب105أف يككف مالكان لمماؿ المكقكؼ .3

 .108يككف الشخص أىبلن لمتبرع إىا كاف رشيدان ( : 32المادة )

 .111عمى معيف110  كال ي، 109( : ي،  كقؼ السمطاف مف بيت الماؿ لم،مح، عام،33المادة )

 ( : كقؼ السكيو المحجكر عميو لسكو ،حي  في الحاالت اآلتي،:34المادة )
 .112إىا كقؼ عمى نكسو .1
 . 113المكت كقكو مضافان إلى ما بعد إىا كاف .2

 ًلف غري ادلسهى ًانٌلف عهْو
 .115في،  مف غير المسمـ114( : ال يشترط في الكاقؼ اإلسبلـ35المادة )
 .117مف الىمي116( : ما ال ي،  مف المسمـ الكقؼ عميو ال ي، 36المادة )
 . 119ما داـ في دار اإلسبلـ ما يجرم عمى الىمي118كالمستأمفأُؼبٛل  ( : يجرم عمى37المادة )

 ًلف ادلذٍّ
  120( : إىا كقؼ ال،حي   كعميو ديكف تحيط بمالو فكقكو ،حي  الـز إىا كاف قبؿ الحجر38المادة )

 .121كينقض كيباع كقؼ المريض الىم عميو ديكف تحيط بمالو
 .122( : كقؼ المديف المتقدـ عمى الديف ،حي  كتتب  ىم، الكاقؼ بالديف39المادة )
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 123ًلف ادلشّغ يشع ادلٌث
 .125كلك استغرقو الماؿ124لكقؼ في ال،ح، مف جمي ( : ينكى ا40المادة )
 .128الك،ي،127تجرم عميو أحكاـ  126كقؼ المريض مرض المكت ،حي  :( 41المادة )

حتى يستكفى قدر الثمث 129( : إىا ضاؽ الثمث عف تحمؿ ت،رفات المريض بدئ باألكؿ فاألكؿ42المادة )
 .131عمى الجمي  بالح،ص130ثـ يبطؿ ما زاد  كلك جيؿ المتقدـ يقسـ

 اَْاً ادلال ادلٌلٌف ًششًطو ح
 .135عينان كاف أك منكع،134أك منقكالن 133عقاران 132( : ي،  كقؼ كؿ مممكؾ43المادة )
 ل،ح، الكقؼ أف يككف الماؿ المكقكؼ: 136يشترط ( :44المادة )
 .137ماالن متقكمان  .1

 .138معمكمان عند الكقؼ .2

 .139ماالن استعماليان  كىك الىم  ينتك  بو م  بقاء عينو .3

 .140كع، مق،كدة شرعان منمشتمبلن عمى  .4

 .141فبل ي،  كقؼ غير المعيف  معينان  .5

ف انتكى النك  حاالن :( 45المادة )  .142ي،  الكقؼ بالشركط المتقدم، كا 

 ادلال انزُ ّظخ ًلف
ك،كرىا كاألكراؽ المالي، كالحقكؽ المالي، كاألمكاؿ 144أشكاليا بجمي 143تعتبر النقكد ( :46المادة )

 محبلن لمكقؼ  إال ما استثني منيا بنص خاص.145مالي،االستيبلكي، إىا كقكت لغاي، استع
 .147كاألشجار لثمارىا كالحيكانات لمنافعيا كأك،افيا كألبانيا كاستعماليا146يجكز كقؼ الماء( : 47المادة )
 .148( : ي،  كقؼ المنكع، المممكك،  كينقضي الكقؼ بانقضا يا48المادة )
 .149و أك لمنكع، تستكفى منوي،  كقؼ كؿ ما يراد لعيف تستكاد من :( 49المادة )

  151  كأف ال يؤكؿ الكقؼ إلى ضرر150( : يشترط ل،ح، الكقؼ أف ال يق،د الكاقؼ الضرر50المادة )
 . 152كمف الضرر أف يق،د الكارث حرماف الكرث، أك بعضيـ مف الميراث

يـ  كيجبر المرىكف  ،حي  الـز  كال يخرج الماؿ بالكقؼ عف الرىف إف كاف بعد التسمكقؼ ( : 51المادة )
ف كاف معسران أبطؿ القاضي الكقؼ  الراىف عمى فكاؾ الرىف إف كاف مكسران    فذىا مات الكاقؼ قبؿ 153كا 

ال بطؿ الكقؼ  .154كترؾ قدر ما يكتؾ بو الرىف افتؾ كلـز الكقؼ  كا 
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 ( :52المادة )
 .155ي،  كقؼ الماؿ المقترف بخيار الشرط إىا كاف الخيار لمكاقؼ .1
رم فيشترط ل،ح، كقكو أف يككف بعد القبض  فذف كقكو قبؿ القبض لـز فذىا كاف الخيار لممشت  .2

 .156البي  كبطؿ الكقؼ

157( : كقؼ المبي  فاسدان ،حي  إىا كاف بعد القبضكعمى الكاقؼ قيم، المبي 53المادة )
. 

 .158ي،  كقؼ ماتعمؽ بو حؽ الغير إىا ق،د الكاقؼ أنيا مكقكف، بعد زكاؿ حؽ الغير ( :54المادة )

 159شاعًلف ادل
الىم يحتمؿ القسم، 161فيجكز كقؼ المشاع160( : ال يشترط في المكقكؼ أف يككف مقسكمان 55المادة )

 . 162كالىم ال يحتمميا
ال كانت بيعان 163( : تعتبر قسم، المشاع إفرازان 56المادة )  .164  إىا لـ يكف فييا دف  ماؿ  كا 
ف كاف الرد مف اآلخر 165لكقؼ( : تجكز قسم، المشاع المكقكؼ إىا كاف الرد مف ،احب ا57المادة )   كا 
 .166ال تجكز
( : تعتبر قسم، المشاع المشتمؿ عمى الكقؼ بيف الشركاء تعيينان لممكقكؼ فبل يجب كقكو 58المادة )

 . 167ثانيان 
 . 168( : ليس لمكاقؼ أف يقاسـ نكسو فيما كقكو مف مشاع59المادة )
169كقؼ المشاع مسجدان  ( : تتعيف القسم، طريقان لتمييز المسجد فيما إىا60المادة )

 . 

 ادلٌلٌف عهْو ًششًطو
 ( : يشترط في المكقكؼ عميو أف يككف :61المادة )
 . 174أك مآالن  173حاالن 172أك حكمان 171لمتممؾ حقيق،170أىبلن  .1

 .175الكقؼ لمع،ي، أك عمى جي، مع،ي، الكقؼ عميو مباحان فبل ي،  .2
 .177فبل ي،  الكقؼ عمى مبيـ كال مجيكؿ 176معينان  .3

 انٌلف عهَ غري ادلسهى

ف لـ يكف كتابيان 178( : ي،  الكقؼ عمى الىمي62المادة )  . 181عمى الحربي180كال ي،   179كا 
شرط 182( : إىا أسمـ المكقكؼ عميو الىمي يبقى مستحقان لمكقؼ  كاشتراط عدـ استحقاقو إىا أسمـ63المادة )
. 183باطؿ
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 انٌلف عهَ ادلعاطِ
 .187القرب،186فيو ظيكر185بل يشترطفي ىاتو  ف184يشترط ل،ح، الكقؼ أف يككف مباحان : ( 64المادة )
 . 188يق  باطبلن كؿ كقؼ لمع،ي، أك عمى جي، مع،ي، :( 65المادة )

 يٍ ّظخ انٌلف عهْو
( : ي،  الكقؼ عمى كؿ ما يؤدم حاالن أك مآالن  إلى المحافظ، عمى المقا،د الشرعي، 66المادة )

 . 190  كال يستثنى مف ىلؾ إال بنص189كالحاجي، كالتحسيني، الضركري،
( : ي،  الكقؼ عمى اآلدمي قريبان كاف أك غريبان مسممان أك ىميا  كي،  الكقؼ عمى غير اآلدمي 67دة )الما

 .191إىا كانت منافعو تعكد عمى اآلدمي في،رؼ في م،الحو عند اإلطبلؽ

 .192( : ي،  الكقؼ عمى الم،الحالراجع، إلى كاف، الناس أك بعضيـ68المادة )

 انٌلف عهَ ادلعذًو
 .194الغم، إلى أف يكجد193ي،  الكقؼ عمى مف سيكجد  كتكقؼ( :69المادة )
 .195لمكاقؼ الرجكع عف كقكو عمى مف سيكجد قبؿ كجكده ( :70المادة )

 انٌلٌف عهَ غري ادلعني
 .196يشترط في المكقؼ عميو أف يككف معينان في،  الكقؼ عمى المعيف كغير المعيف : ال( 71المادة )

 انٌلٌف عهَ انبنني دًٌ انبناث
 . 198باطؿ197الكقؼ عمى البنيف دكف البنات ( :72ة )الماد

 199ششًؽ انٌالف انتمْْذّت
 . 202كفي الكيـ كالدالل،201الشارع في كجكب العمؿ200( : ن،كص الكاقؼ كن،كص73المادة )
 بالشركط اآلتي،:203( : يجب مراعاة شركط الكاقؼ74المادة )

 . 204أف ال يككف فييا ما ينافي مقتضى الكقؼ .1

 . 205شرعأف ال تككف مخالك، لم .2
 .206أف يككف  مشركطان كقت العقد .3
 .207أف يككف فيو مق،كد شرعي خالص أك راج  .4

 أف يككف مكيدان. .5
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 أحش انششؽ يف انٌلف
أك  210مالـ يكف شرطان منافيان لمقتضى الكقؼ209الكقؼ باقترانو بالشرط الكاسد208ال يبطؿ ( :75المادة )

 .211مخالكان لمشرع
 ( : 76المادة )

 .الشرطمكيد ي،  الكقؼ كيبطؿ إىا اقترف الكقؼ بشرط غير  .1
ىك الشرط الىم ال يشتمؿ عمى منكع، معتبرة شرعا لمكاقؼ أك لممكقكؼ  الشرط غير المكيد: .2

 .212عميو

 .213يثبت لمكاقؼ فعؿ ما شرطو لغيره  كيعتبر ما شرطو لغيره شرطان منو لنكسو ( :77المادة )

 .214طاف كبلـ في الكقككاف شرطان باطبلن ( : إىا اشترط الكاقؼ أف ال يككف لمقاضي أك السم78المادة )

يجكز لمكاقؼ أف يشترط في أ،ؿ العقد أف يزيد في كظيك، مف يرل زيادتو  أك أف  ( :79المادة )
ينقص مف كظيك، مف يرل نق،انو مف أىؿ الكقؼ  أك أف يدخؿ معيـ مف يرل إدخالو كأف يخرج منيـ 

 .215مف يرل إخراجو

216ف يكعؿ ما ييكاه  مطمقان أك ما يراه مطمقا فشرط باطؿ( : إىا اشترط الكاقؼ أ80المادة )
. 

 .217يراعى شرط الكاقؼ في األقدار ك،كات المستحقيف كزمف االستحقاؽ :( 81المادة )

ف لـ يظير فيو ق،د القرب،82المادة ) 218( : يجب اعتبار شرط الكاقؼ المباح كا 
إىا لـ يكض إلى  ،

 .219اإلخبلؿ بمق،كد شرعي

 . 221الكقؼ إىا اشترط الكاقؼ بيعو ك،رؼ  ثمنو إلى حاجتو 220( : يبطؿ83المادة )

( : ال يجكز لممتكلي مخالك، الشركط الراجع، إلى الغم، كتح،يميا كلك كاف أ،محممكقؼ 84المادة )
 .222كيجكز لمقاضي مخالكتيا  بخبلؼ ما لـ ترج  إلى الغم، فذنو ال يجكز مخالك، القاضي

 خمانفت ششًؽ انٌالف نهًظهذت
كيعتبر مف الم،مح، مخالك، شرط الكاقؼ في  223( : تجكز مخالك، شرط الكاقؼ لمم،مح،85المادة )

 :224الحاالت اآلتي،
 الشرط الىم يؤدم إلى فكات العيف المكقكف، أك يحكؿ دكف ،يانتيا . .1
 الشرط الىم يحكؿ دكف استغبلؿ منكع، الكقؼ استغبلؿ أمثاليا. .2
  الشرط الىم يحكؿ دكف استبداؿ العيف إىا تعطمت .3
 إىا كاف شرط الكقؼ يؤدم إلى تعطيؿ منكع، الكقؼ. .4
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 إىا كاف شرط الكاقؼ يحكؿ بيف المكقكؼ عميو كبيف منكع، الكقؼ كحقكقو فييا. .5
 .225إىا كاف الشرط غير مكيد .6
 . الشرط الىم يكرس كالي، كنظارة غير األىؿ .7

 ششًؽ اننفار

 الكقؼ :226( : يشترط لنكاى86المادة )
 .227ال الموقوفأن ٌكون الواقف مالكاً للم .1

 .228أف يككف الكاقؼ مطمؽ الت،رؼ  فبل ينكى كقؼ المحجكر بديف .2

 .229أف ال يككف ماؿ المريض  الكاقؼ مستغرقان بدينو .3
 .230أف ال يككف الكقؼ عمى الكارث في مرض المكت .4

 .231أف ال يزيد الماؿ المكقكؼ عف ثمث الماؿ في كقؼ المريض .5

 .234المالؾ233عمى إجازة كيككف مكقكفان 232( : كقؼ الكضكلي ،حي 87المادة )
 .235يعتبر الكقؼ نافىا إىا زاؿ سبب تكقكو( : 88المادة )

 ششًؽ نزًو انٌلف
 : 236(89المادة )
 يشترط لمزكـ الكقؼ أف يككف خاليان مف خيار الشرط . .1
 يمـز الكقؼ المقترف بخيار الشرط بذسقاط الخيار أك بعدـ استعمالو  خبلؿ المدة.   .2

 

 آحاس انٌلف
 .237إىا انعقد الكقؼ ،حيحان ترتبت عميو آثاره كتثبت لو شخ،ي، اعتباري، ( :90المادة )
المكقكؼ إلى 239الكاقؼ كتنتقؿ ممكي، رقب، 238عف ممؾ المكقكؼُ  الماؿُ  الدا ـ   يخرج بالكقؼ:( 91المادة )

 .242أك جي، 241معينان كاف المكقكؼ عميو 240اهلل

 

نما حقيـ في المناف  أك في ( : ليس لممكقكؼ عمييـ حؽ في عيف الكقؼ كال في 92المادة ) جزء منو كا 
243الغم،

 . 

 ( : 93المادة )
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جارة   .1 مناف  الماؿ المكقكؼ تككف ممكان  لممكقكؼ إىا كاف معينان يستكفييا بنكسو كبغيره بذعارة كا 
 .245ما لـ ينص الكاقؼ عمى خبلؼ ىلؾ  244كتككف األجرة ممكان لو يت،رؼ فييا ت،رؼ المبلؾ

246منكع، الكقؼ ك ثمراتو  ككؿ ما يتكلد منو المعيفُ  يممؾ المكقكؼ عميو .2
 . 

 .247إىا  كاف الكقؼ عمى جي، لـ يممؾ المكقكؼ عميو المنكع، بؿ االنتكاع .3

 . 249كلك كانكا أكالد  الكاقؼ248ليس لممكقكؼ عمييـ قسم، الماؿ المكقكؼ عمييـ .4

 َطاق انٌلف يٍ دْج ادلال ادلٌلٌف
 ىكره :ل( :  يدخؿ في الكقؼ تبعان دكف حاج، 94المادة )
 .250كؿ ما كاف داخبلن في البي  مف البناء كالشجر دكف الزرع كالثمرة مأككل، أك غير مأككل، .1
 .251حقكؽ الشرب كالمركر الثابت، لمعقار .2

 .252( :  كؿ شجر يقط  في سنتو فيك لمكاقؼ  كما ال يقط  في سنتو فيك داخؿ في الكقؼ95المادة )
  عمى عيب فرج  بنق،اف العيب كاف مقدار ما رج  بو ( : مف اشترل شي ان فكقكو  ثـ اطم96المادة )

 .254كال يككف لمكقؼ 253لو

 .255( : يد الكقؼ ثابت، عمى المت،ؿ بو مالـ تأت حج، تدف  مكجبيا97المادة )
إىا  شرط أنيا  إال( : يممؾ المكقكؼ عميو فكا د الكقؼ الحا،م، بعد الكقؼ عند اإلطبلؽ 98المادة )

 .256لممكقكؼ عميو

 . 257الثمرة المكجكدة حاؿ الكقؼ  ىي لمكاقؼ إف كانت مؤبرة ( :99المادة )
 .258( : يتعبر كقكان ما غرسو  الناظر أك بناه  لمكقؼ أك مف  ماؿ  الكقؼ100المادة )
اشترى المتولً بغلة الوقف دارا ال تلحق بالمنازل الموقوفة وٌجوز بٌعاا( : إىا 101المادة )

259
. 

 .260ا اشتراه المتكلي مف مستغبلت الكقؼ( : ال يعتبر كقكان م102المادة )

 ػًاٌ انٌلف
  فمك تمؼ في يده مف غير تعد فبل 261يد المكقكؼ عميو عمى الماؿ المكقكؼ يد أمان، :( 103المادة)

 ضماف عميو.  
 ( : 104المادة )

262ال يجكز استعماؿ ماؿ الكقؼ في غير ما أعد لو .1
كيجب عمى مف استعممو في غير ما لو  و

 .263منكع،ضمانو عينان ك 
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264كي،رؼ بدؿ الضرر الحادث في العيف  في عمارة الكقؼ .2
. 

 . 265إىا دف  القيـ شي ان مف ماؿ الكقؼ إلى غير مستحقيو كاف ضامنان لو .3

 .266( : إىا استغؿ الكاقؼ الكقؼ كلـ يكف سبمو عمى نكسو فيك مضمكف عميو105المادة )

الساكف أجر المثؿ كلك غير معدة إىا أسكف المتكلي دار الكقؼ ببل أجر فعمى  ( :106المادة )
267لبلستغبلؿ

. 

( : يجب عمى مف اعتدل عمى الكقؼ رد الماؿ المكقكؼ بعينو  فذف تعىر عميو ضمف قيمتو 107المادة )
268كيشترل بيا بدؿ

. 

  كالكاقؼ 269( : إىا أنكر المتكلي الكقؼ  كادعى أنو ممكو ي،ير غا،بان كيخرج مف يده 108المادة )
ف كاف ميتان كطالبو أىؿ الكقؼ بو أقاـ القاضي لو قيمان كأخرجو خ،مو إف كاف حيان  في إخراجو مف يده  كا 

270مف يده إف ،  أمره عنده
. 

271( : يضمف المتكلي المنكر لمكقؼ ما نقص مف الكقؼ الحا،ؿ بعد الجحكد ال ما قبمو109المادة )
. 

كيضمف الغا،ب النق،اف ( : إىا غ،ب غير المتكلي الكقؼ يرد الكقؼ إلى المتكلي 110المادة )
272كي،رؼ البدؿ في عمارتو

. 

( : إىا أضاؼ المعتدم عمى الكقؼ إلى الكقؼ بناء أك شجران يؤمر بقمعو إف كاف قمعو ال 111المادة )
ف كاف يضر بالكقؼ يضمف لو القيـ قيمتو مقمكعان  273يضر بالكقؼ  كا 

. 

274في الكقؼ مما ليس بماؿ متقـك( : ال يرج  المعتدم عمى الكقؼ بشيء في ما أحدثو 112المادة )
. 

 االستذماق يف انٌلف

 ( : 113المادة )
ال يجكز تغيير   ك ما داـ ىلؾ ممكنان 276التي عينيا الكاقؼ275يتعيف ،رؼ الكقؼ إلى الجي، .1

 .277الم،رؼ م  إمكاف مراعاتو

 .278األ،ؿ أف يككف ال،رؼ بالسكي، بيف المستحقيف مالـ يشترط الكاقؼ خبلؼ ىلؾ .2

 .279قبؿ انك،الو كيتجدد حقو باالنك،اؿ ال استحقاؽ لمحمؿ .3

 ( :114المادة )
يرج  إلى شرط الكاقؼ في قسمو ري  الكقؼ كفي تقديـ المستحقيف كتأخيرىـ كالجم  بينيـ  .1

 .280كترتيب استحقاقيـ كالتسكي، بينيـ أك التكضيؿ

 . 281،ثـ يقسـ الباقي عمى البقي  لمكاقؼ اشتراط التبد ، ببعض المستحقيف بشيء مف غم، الكقؼ .2
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يعمؿ بشرط الكاقؼ في تقديـ الجي، المكقكؼ عمييا في الغم،  ما لـ يؤد إلى تعطيؿ الكقؼ  فذىا  .3
 .282أدل إليو قدمت العمارة حكظان أل،ؿ الكقؼ

إىا اندرس شرط الكاقؼ  كجيؿ الترتيب بيف أرباب الكقؼ أك المقادير بأف لـ يعمـ ىؿ  ( :115المادة )
 .8ٖٕت الغم، بينيـ بالسكي، لعدـ األكلكي،سكل الكاقؼ بينيـ أك فاضؿ  قسم

 حبٌث االستذماق

لممكقكؼ عميو اسقاط حقو في الكقؼ مدة حياتو أك مدة استحقاقو  فذىا مات أك انقضت  ( :116المادة )
 .284مدة استحقاقو رج  لمف يميو في الرتب،

ال ٌثبت استحقاق الموقوف علٌه المعٌن إال بدعوى( : 117المادة )
285. 

في الكقؼ  286دعكل الكقر تقبؿ تقبؿ دعكل الغنى ببل بين، في الكقؼ عمى األغنياء كال :( 118المادة )
 .  287عمى الكقراء ببل بين،

 .288إما لممكو أك لقكتو ككسبو أك ككايتو بنكق، غيره مف يحـر عميو ال،دق، الغني:ىك :( 119المادة )
قؼ ،رؼ إلى جمي  المستحقيف ( : إىا مات كاحد مف مستحقي الكقؼ كجيؿ شرط الكا120المادة )
 . 289بالسكي،

 

 

 االستذماق بانظفت

( : إىا عمؽ الكاقؼ االستحقاؽ ب،ك، استحؽ مف ات،ؼ بيا فذف زالت عنو زاؿ استحقاقو  121المادة )
ف عادت عاد إليو  .291استحقاقو290كا 

٘بى هو٣٘خ ٕٝق أُٞهٞف ػ٤ِٚ ثَ٘جخ كفَ ك٤ٜب ًَ ٖٓ أِٛوذ ػ٤ِٚ ا٫ إٔ رٌٕٞ ٛ ( : إىا122المادة )

 .292ٕبهكخ

 . 294في شخص كاجتماع األشخاص فيتعدد االستحقاؽ بيا293( : اجتماع ال،كات123المادة )

( : يجكز االقت،ار عمى ،نؼ كاحد إىا كاف الكقؼ عمى أ،ناؼ الزكاة أك بعضيا  كال 124المادة )
 .  9ٕ٘يعطى ،نؼ  مف أىؿ الزكاة  أكثر مما يعطاه مف زكاة

 اإللشاس باالستذماق

( : إىا أقر المكقكؼ عميو أنو ال يستحؽ في الكقؼ إال مقداران معمكمان ثـ ظير شرط الكاقؼ 125دة )الما
حكـ لو بمقتضى شرط الكاقؼ  أما إىا كاف عالمان بشرط الكاقؼ  كأقر بأنو ال  ؛بأنو يستحؽ أكثر مما قاؿ
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الطمب بما في شرط الكاقؼ مف حيف فذف انتقؿ استحقاقو بعده لكلده مثبل فمو   يستحؽ إال كىا يؤاخى بذقراره
 .9ٕٙاالنتقاؿ إليو ؛ ألف إقراره ال يسرم عمى غيره

 اَمطاع  ادلظشف ًتعطهو

 ( : 126المادة )
 .297ي،رؼ الكقؼ منقط  االبتداء كالكسط في الحاؿ إلى مف بعده .1
 .298الكقؼ المنقط  اآلخر ،حي   كيككف بعدىا لمكقراء .2

 .299ف م،رفوالكقؼ الىم جيؿ أربابو فيك ككقؼ لـ يعي .3

ف لـ يسميـ127المادة ) ف سمى الكاقؼ جي، تنقط   كيككف بعدىا لمكقراء كا   .300( : ي،  الكقؼ كا 

( : ي،رؼ الكقؼ المنقط  اآلخر بعد انقراض المستحقيف لو إلى كرث، الكاقؼ نسبان غنييـ 128المادة )
 .301فيستحقكنو كالميراث   كيق  الحجب بينيـ كفقيرىـ
عطمت الجي، التي عينيا الكاقؼ  ،رؼ الكقؼ في جي، مثمو ؛ تح،يبل لغرض ( : إىا ت129المادة )

ٕٖٓالكاقؼ في الجمم، حسب اإلمكاف
 . 

( : إىا تغير النقد أك بطؿ التعامؿ فيو الىم قدره الكاقؼ لممستحقيف يعطي المستحؽ مف نقد 130المادة )
 .ٖٖٓالبمد ما قيمتو قيم، المشركط

كف في شرط الكاقؼ كال بين،  ،دؽ ،احب اليد بيمينو  فذف كاف الكاقؼ إىا تنازع المستحق: ( 131المادة )
حيا عمؿ بقكلو ببل يميف  أك ميتا فكارثو  فذف لـ يكف فناظره مف جي، الكاقؼ ال المن،كب مف جي، 

 الحاكـ.

 َفمت ادلٌلٌف    
ال فم304( : نكق، المكقكؼ كمؤف تجييزه كعمارتو مف حيث شرطيا الكاقؼ132المادة ) ف مناف    كا 

 .306الماؿ305المكقكؼ  فذىا تعطمت منافعو فالنكق، كمؤف التجييز ال العمارة في بيت
ثـ ما ىك أقرب لعمارتو سكاء شرط الكاقؼ   مف ارتكاع الكقؼ بعمارتو عند الحاج،307( : يبتدأ133المادة )

 .308ىلؾ أك لـ يشرط
 ( :134المادة )
 .309يخؼ ضرر بّيفيقط   ال،رؼ لمجيات المكقكؼ عمييا لمعمارة إف لـ  .1
 .310ما يقط  لعمارة الكقؼ يسقط كال يككف دينان عمى الكقؼ .2

 .311( : إىا اشترط الكاقؼ أف تككف غم، الدار لممكقكؼ عميو كمؤنتيا عميي،  الكقؼ كالشرط135المادة )
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( : لمكاقؼ كلكارثو مف بعده من  المكقكؼ عمييـ أك غيرىـ إ،بلح الكقؼ إف أراد الكاقؼ 136المادة )
 .312حوإ،بل

 ( : ي،  الكقؼ كيبطؿ شرط  الكاقؼ المتعمق، بالنكق، عمى الكقؼ في الحاالت اآلتي،:137المادة )
 . 313إىا اشترط الكاقؼ عمى المكقكؼ عميو إ،بلح المكقكؼ .1
 .314إىا اشترط الكاقؼ عدـ البدء بذ،بلح الكقؼ مف غمتو  أك شرط عدـ البدء بنكقتو .2

يو المعيف مف إ،بلح العقار المكقكؼ عميو لمسكنى أخرج منو كأجر ( : إىا امتن  المكقكؼ عم138المادة )
 . 315ثـ يعكد لممكقكؼ عميو السكنى بعد انتياء مدة اإلجارة  بأجرة معجم، لمدة معين، إل،بلحو

 غهت انٌلف
 اشرتاؽ  انٌالف انغهت ننفسو

أك لكلده   ـ حيان ( :  يجكز لمكاقؼ أف يشترط أف تككف الغم، كميا أك بعضيا لو ما دا139المادة )
 .316كنسمو ما تناسمكا

 اننفمت عهَ ًلف يٍ سّع ًلف آخش

ف 318غم، كقؼ إلى كقؼ آخر إىا اتحد الكاقؼ كالجي،317( : يجكز ،رؼ فا ض140المادة )   كا 
 ال يجكز إال أف يشترط الكاقؼ.319اختمكا

إف 321حقيق، فخربت  فذف لـ يرج عكدىا،رؼ  في مثميا320( : إىا كقؼ في شأنمنكع، عام،141المادة )
لي،رؼ في ترميميا كغير ىلؾ مما  أمكف فذف لـ يمكن،رؼ في مثميا نكعان  كأف رجي عكدىا  كقؼ ليا

 .322يتعمؽ باإل،بلح

 بطالٌ انٌلف

 داالتو
 في الحاالت اآلتي، :323( : يككف الكقؼ باطبلن 142المادة )

 بانعداـ شرط مف شركط انعقاده أك ،حتو. .1

 .325أك الشرط المخالؼ لمشرع324باقترانو بالشرط المنافي لمقتضاه .2

 بتعىر إجازتو مف قبؿ مف تكقؼ الكقؼ لم،محتو. .3

 باختيار الكاقؼ إبطالو في الكقؼ المقترف بخيار الشرط. .4

 .326إىا كاف الكقؼ عمى مف ال ي،  الكقؼ عميو كلـ ُيىكر لو مآؿه ،حي ه  .5
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   كال يبطؿ ما تبقى باستحقاؽ بعضو.328كبالشكع، فيو327باستحقاؽ الماؿ المكقكؼ .6

 دكًو ًجتزؤه
 .329( : إىا كاف الكقؼ باطبلن فبل يستحؽ المكقؼ عميو شي ان كيبقى الماؿ عمى ممؾ الكاقؼ143المادة )
 .330( :ال ضماف عمى المكقكؼ عمييـ في استعماؿ كاستغبلؿ الكقؼ قبؿ الحكـ بذبطالو144المادة )
كبطؿ فيما 331ال،حي   فقط ( : إىا اشتمؿ الكقؼ عمى ما ي،  كقكو كما ال ي،   ،  في 145المادة )

 . 332عداه

 إجاسة انٌلف
334إال عف ضركرة بغبف فاحش333( : ال يجكز إجارة الكقؼ بأقؿ مف أجرة المثؿ146المادة )

فذىا أجر ، 
335بمغ بدكف أجر المثؿ لـز إتمامو بالغان ما

. 

336د كاإلثنيف( : المعتبر في الزيادة عف أجر المثؿ ىي الزيادة عند العام، ال زيادة الكاح147المادة )
. 

 .337( : إجارة العيف المكقكف، مف قبؿ المكقكؼ عميو المعيف ليست مقيدة بأجر المثؿ148المادة )
 ( : 149المادة )

ٌجوز إجارة الدار التً علٌاا مرصد بدون أجرة المثل .1
338
. 

 .339المر،د ديف عمى الكقؼ بنكق، المستأجر لعمارة الدار لعدـ ماؿ حا،ؿ في الكقؼ .2
فزادت األجرة 342إىا أجر الناظر العيف المكقكف، عمى غيره بأجر المثؿ341العقد340ال ينكسخ :( 150المادة )

 . 343في المدة أك ظير طالب بالزيادة

 .344( : ليس لمناظر إقال، عقد إجارة الكقؼ إال إف كانت أ،م  لمكقؼ151المادة )

فمممستأجر استيكاؤىا ( : إىا استأجر أرض الكقؼ كغرس فييا أك بنى ثـ مضت مدة اإلجارة 152المادة )
345كلك أبى المكقكؼ عمييـ  بأجر المثؿ إىا لـ يكف في ىلؾ ضرر بالكقؼ

. 

 يذة إجاسة انٌلف

( : يتب  شرط الكاقؼ في إجارة الكقؼ  فذف لـ يكجد شرط فبل تؤجر الضياع أكثر مف ثبلث 153المادة )
 .346إال إىا كانت الم،مح، بخبلؼ ىلؾ، سنيف كغيرىا أكثر مف سن،

إذا شرط الواقف أن ال ٌؤجر أكثر من سنة( : 154ة )الماد
347

و والناس ال ٌرغبون فً استئجارها وكانت 

إجارتاا أكثر من سنة أنفع للفقراء فلٌس للقٌم إجارتااو وعلٌه أن ٌرفع األمر للقاضًو حتى ٌؤجرها
348
. 

 

 انٌالّت عهَ انٌلف ًششًطيا
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 طادب انٌالّت عهَ انٌلف

 :( 155المادة )
ال 351أك لغيره إف شرطو الكاقؼ350لمكاقؼ 349عمى الكقؼيككف النظر  .1   كا 

 . 354لمقاضي353النظر352كاف
ما كجد مف أىؿ بيت الكاقؼ ككلده مف ي،م   القيـ مف األجانب ال يجكز لمقاضي أف يجعؿ .2

ف لـ يجد فييـ مف ي،م  لو فجعمو إلى أجنبي  ثـ ،ار فييـ مف ي،م  لىلؾ ،رفو  لىلؾ  كا 
 .355إليو

 .357معا على االشتراك واالستقاللكلغيره 356النظر لنكسويجكز  لمكاقؼ أف يجعؿ  .3
إذا  لم ٌعٌن الواقف لوقفه ناظرا فنصب له القاضً ناظراً لم ٌملك الواقف عزله .4

358
. 

359الكقؼعمى طمب الكالي، من يجكز تكلي، ال ( : 156المادة )
. 

 ( : 157المادة )

360مف أحبفاألمر فيو إلى الكاقؼ يقيمكيو  إىا مات القيـ في حياة الكاقؼ .1
. 

ف مات كلـ يكص إلى أحد 363فك،يو بمنزلتو362إلى غيره361أما إىا مات بعد الكاقؼ فأك،ى .2   كا 
364فالرأم فيو إلى القاضي

. 
( : إىا أراد المتكلي إقام، غيره مقامو في حياتو  ك،حتو إف كاف التككيض لو 158المادة )
368كيض كالعزؿإال إىا كاف الكاقؼ جعؿ لو التك  367،   كال يممؾ عزلو366عاما365بالشرط

. 

 لبٌل  انناظش ًتعذده
 ( : 159المادة )
 .369ال يجب عمى المشركط لو النظر القبكؿ كلك قبممـ يجب عميو االستمرار .1
 .370إىا رد المشركط لو النظر ،ار كما ال ناظر لو ابتداء فيتكاله الحاكـ .2

 .371نص عميو( : إىا فكض الكاقؼ النظر الثنيف لـ يستقؿ أحدىما بالت،رؼ ما لـ ي160المادة )

( : إىا جعؿ الكالي، إلى رجميف بعد مكتو كأك،ى أحدىما إلى اآلخر في أمر الكقؼ كمات 161المادة )
 .372جاز لو الت،رؼ في أمره كمو بمكرده

 .373( : لك أك،ى الكاقؼ إلى رجميف فذنو يجكز انكرادىما بالت،رؼ162المادة )

 ششًؽ انٌالّت عهَ انٌلف

375أك بنا بو374لي أف يككف بالغان عاقبلن أمينان قادران بنكسو( : يشترط في الك 163المادة )
. 
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 :376( : يشترط في الناظر الىم يعينو الحاكـ األمكر اآلتي،164المادة )
 أك جي،.377اإلسبلـ إف كاف المكقكؼ عميو مسممان  .1
 مكمكان.  78ٖأف يككف .2
 .380كاألمان، 379الككاي، .3

 . 381يما ىك ناظر عميو( : الككاي،  قكة الشخص كقدرتو عمى الت،رؼ ف165المادة )

 .382ما من  التكلي، ابتداء منعيا دكامان  ( :166المادة )
( : إىا جعؿ الكاقؼ الكالي، عمى الكقؼ ل،غير أك لغا ب ن،ب القاضي كليان عمى الكقؼ إلى 167المادة )

383ب الغا بك أف يكبر ال،غير كيؤ 
. 

 أجش  انٌيل  عٍ  انٌلف
 : ( 168المادة )

 .384فمو أجر مثمو إف طالب باألجراظر أجرة إىا لـ يىكر الكاقؼ لمن .1

ف زاد عمى أجرة   إىا شرط الكاقؼ لمناظر شي ا مف الري  جاز .2  .386مثمو385كا 

يسقط مف األجر بمقدار ما فرط ك ما   ك 388مف كقت نظره في الكقؼ387يستحؽ الناظر األجرة .3
 .389فكتو عمى الكقؼ مف الكاجب

لو أجر مثمو إىا عيف لو الكاقؼ أقؿ مف أجر  ( : لمناظر أف يطمب مف القاضي أف يكمؿ169المادة )
390المثؿ

. 

 عزل انٌيل  عٍ  انٌلف ًاَعزانو
 في الحاالت التالي، :391( : ينعزؿ الناظر170المادة )
 .393لو392عزؿ الكاقؼ .1
 .394غيراألىؿ كلك اشترط الكاقؼ عدـ عزلوعزؿ لمقاضي ل .2

 .395عزؿ الناظر نكسو كلك كاله الكاقؼ .3

 .396يتوبكقدانو شرطان مف شركط ،ح، كال .4

 .398إال أف يجعؿ الكالي، لو في حياتو كبعد مماتو397( : تبطؿ الكالي، بمكت الكاقؼ171المادة )

المأمكف أك العاجز أك مف ظير بو فسؽ  كلك اشترط  ( : ينزع  كلك كاقكان متكلي الكقؼ غير172المادة )
399الكاقؼ عدـ نزعو

. 

400ظر ببل خيان،( : ليس  لمقاضي عزؿ الناظر المشركط لو الن173المادة )
. 
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401( : لمكاقؼ عزؿ الناظر الىم اشترطو مطمقان كلك شرط عمى نكسو عدـ عزلو174المادة )
. 

402( : ينعزؿ المتكلي بمكت الكاقؼ إال إىا جعمو قيمان في حياتو كبعد مكتو175المادة )
. 

404إسناد النظر لغيره ببل شرط مف الكاقؼ403( : يجكز لمناظر في مرض المكت176المادة )
. 

( : إىا مات القيـ عف غير إي،اء كأقاـ القاضي مقامو رجبلن يجرم عميو مف ىلؾ الماؿ 177مادة )ال
406مف المتعارؼ405بالمعركؼ  كال يجعؿ لو جمي  ما كاف لمقيـ إف كاف أكثر

. 

( : يجكز لمكاقؼ أف يجعؿ لمقيـ الرأم في تكزي  الغم، عمى الكقراء أك القراب، زيادة 178المادة )
 .407كنق،انان 

 ًالّت  احلاكى

  لكف لمحاكـ النظر العاـ فيعترض عميو إف فعؿ 409خاص408( : ال نظر لحاكـ م  ناظر179المادة )
الناظر الخاص  ما ال يسكغ  لو فعمو  كلو ضـ أميف إلى الناظر الخاص م  تكريطو أك تيمتو ليح،ؿ 

410المق،كد
 . 

مف جيتو انتقمت الكالي، إلى المكقكؼ  ( : إىا كاف الكاقؼ غير باؽ كال ك،ي كال متكلي لو180المادة )
 .411بشرط أف يككف آدميان معينان ي،  ت،رفو كاحدان أك متعددان مح،كران   ن عميو أك كارثو إف كاف ميتا

( : ال كالي، لكارث الكاقؼ إال فيما أك،ى بكقكو بعد مكتو  أك كاف مكقكفان عميو أك ك،يان 181المادة )
 .412لمكاقؼ

يكف ىناؾ كاقؼ كال من،كب مف جيتو كال مكقكؼ عميو معيف ي،  ت،رفو كانت ( : إىا لـ 182المادة )
 .413الكالي، إلى اإلماـ

 .414( : إىا جعؿ النظر ألجنبي عدؿ ثـ فسؽ ضـ إليو الحاكـ أمينا183المادة )

415( : ليس  لمقاضي أف يقرر كظيك، في الكقؼ بغير شرط الكاقؼ184المادة )
. 

 

 ًظْفت انناظش 

416يجب عمى الناظر اإللتزاـ بما عينو الكاقؼ  كعميو تحرم الم،مح،  فيما يعمؿ( : 185المادة )
. 

( : كظيك، الناظر عند اإلطبلؽ  العمارة كاإلجارة كتح،يؿ الغم، كقسمتيا عمى مستحقييا 186المادة )
 .  417كحكظ األ،كؿ كالغبلت فذف فكض إليو بعض ىىه األمكر لـ يتعده

 ( :187المادة )
يجاره  كزرعو  كالمخا،م، فيو  كتح،يؿ ريعو  كظيك، الناظر  ح .1 كظ الكقؼ  كعمارتو  كا 

،بلح عطاء مستحقو418كاالجتياد في تنميتو ك،رفو في جياتو مف عمارة  كا   . 419  كا 
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 .420فذف فكض إليو بعض ىىه األمكر لـ يتعده .2
421( : ال يكمؼ المتكلي مف العمؿ بنكسو إال ما يكعمو أمثالو188المادة )

في ت،رفاتو كعميو أف يتحرل  ،
422النظر كالغبط، لمكقؼ

. 

423( : يجكز لمكاقؼ مف الت،رؼ ما ال يجكز لمحاكـ189المادة )
. 

 ( : 190المادة )
425عمى ماؿ الكقؼ يد أمان، فبل يضمف تالكو إال بالتعدم أك التق،ير424تعتبر يد الناظر .1

. 

فذف كاف أكثر ليس  لممتكلي أف يستأجر لمكقؼ  بأكثر مف أجر المثؿ أك زيادة يتغابف فييا   .2
 .426فاإلجارة كاف ضامنا لمزيادة

لمناظر أف يككؿ مف يقكـ بما كاف إليو مف أمر الكقؼ  كيجعؿ لو مف جعمو شي ا  كلو أف ( : 191المادة )
427يعزلو كيستبدؿ بو أك ال يستبدؿ كلك جف انعزؿ ككيمو كيرج  إلى القاضي في الن،ب

. 
ري  لممستحقيف  فذف كانكا معينيف فالقكؿ قكليـ كليـ ( : إىا ادعى متكلي الكقؼ ،رؼ ال192المادة )

ف كانكا غير معينيف فمئلماـ مطالبتو بالحساب  . 428مطالبتو بالحساب  كا 

 االستذاَت عهَ انٌلف

  كتجكز االستدان، إىا احتيج 430عمى الكقكمم،رؼ عمى المستحقيف429( : ال تجكز االستدان،193المادة )
 : 431إلييا لم،مح، الكقؼ بشرطيف

 . 432يككف بذىف القاضي أف .1
433أف ال يتيسر إجارة العيف كال،رؼ مف أجرتيا .ٕ

. 

 استبذال انٌلف ً بْعو

 استبذال انٌلف

 ( :194المادة )
434يشرط االستبداؿ لنكسو أك لغيره أك لنكسو كغيره لمكاقؼ أف .ٔ

. 

435إىا اشترط الكاقؼ االستبداؿ لنكسو م  غيره يجكز لو االنكراد دكف غيره .ٕ
. 

  أن ٌذكر عبارة تفٌدهشتراط االستبداؿ لمرة كاحدة أال إىا اشترط التكرار أك يثبت لمكاقؼ باال .3
 .436ولٌس للقٌم االستبدال إال أن ٌنص له الواقف به

( : ال يجكز لمكاقؼ االستبداؿ الكقؼ إال أف يككف قد اشترط لنكسو االستبداؿ في أ،ؿ 195المادة )
 .437الكقؼ
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كلك قيد شرط   ؿ لمقيـ كلـ يشرطو لنكسو كاف لو أف يستبدؿ لنكسوإىا شرط الكاقؼ االستبدا( : 196المادة )
 .438االستبداؿ لمقيـ بحياة الكاقؼ ليس لو أف يستبدؿ بعد مكتو

439( : يجكز لمكاقؼ أف يككؿ غيره في استبداؿ الكقؼ الىم اشترطو لنكسو197المادة )
. 

لكاقؼ في الكقؼ االستبداؿ لكؿ مف ( يككف لكؿ مف كلي الكقؼ كالي، االستبداؿ إىا اشترط ا198المادة )
440تكلي عميو

. 

441( : إىا نص الكاقؼ في البدؿ عمى شيء تعيف ىلؾ الشيء فبل يجكز تغييره199المادة )
. 

( : إىا لـ يشترط الكاقؼ االستبداؿ أك اشترط عدمو أك سكت عنو لكف ،ار المكقكؼ بحيث 200المادة )
 أك ال يكي بمؤنتو فيجكز استبدالو بشرط أف يككف  بذىف ال ينتك  بيبالكمي، بأف ال يح،ؿ منو شيء أ،بلن 

442القاضي كأف يرل الم،مح،فيو
. 

٣ٖوف اُجلٍ ا٠ُ ٖٓوف أُجلٍ ( :201المادة )
443
. 

 :444يجكز استبداؿ الكقؼ العامر في الحاالت اآلتي، ( :202المادة )
 .445إىا اشترطو الكاقؼ .1
 .446إىا أ،ب  في حكـ المستيمؾ .2
 أكثر غم،  كأحسف ،قعان.أف يرغب إنسانكيو ببدؿ  .3

يجكز لمكاقؼ بيعو مرة 447إىا عاد الماؿ المكقكؼ المشركط استبدالو لمكاقؼ بالسبب األكؿ( : 203المادة )
ف عاد إليو بسبب جديد  . 449فبل يجكز لو بيعو ثاني،448ثاني،  كا 

 .451طكيثبت لو ما يثبت لممبدؿ مف شرك 450( : يككف البدؿ كقكان دكف حاج، إلى إيقافو204المادة )

 :452( : يشترط الستبداؿ العقار لغير الكاقؼ الىم اشترط لنكسو أك لغيره الشركط اآلتي،205المادة )
 أف يخرج عف االنتكاع بالكمي، . .1
 كأف ال يككف ىناؾ ري  لمكقؼ يعمر بو كأف ال يككف البيعبغبف فاحش. .2
 أف يككف المستبدؿ قاضي الجن، المكسر بىم العمـ كالعمؿ. .3
 .453ال بدراىـ كدنانيرأف يستبدؿ بعقار  .4

إذا شرط الواقف عدم االستبدال وأطلق كانت المبادلة الحاصلة من الناظر باطلة( : 206المادة )
454. 

 بْع انٌلف     
 ( :207المادة )
 .456كيشترم بثمنو غيره455إىا ،ار الكقؼ بحيث ال ينتك  بو فممقاضي أف يبيعو .1
 .457تأجير الكقؼ ألجؿ عمارتو أكلى مف بيعو .2
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ال 208المادة ) ( : يجكز بي  بعض العيف إل،بلح باقييا إىا لـ يؤد  ىلؾ إلى نق،اف قيم، العيف بالبي   كا 
 .8٘ٗبيعت العيف كميا الكؿ

؛  فذىا تعىر يجعؿ في بعض مثمو كي،رؼ ريعو 459( : إىا بي  الكقؼ ي،رؼ ثمنو في مثمو 209المادة )
 .ٓٙٗفي جيتو

جد القيـ بثمنيا أخرل ىي أكثر ريعان كاف لو أف ( : إىا ضعكت األرض عف االستغبلؿ كي210المادة )
 .461يبيعيا كيشترم بثمنيا ما ىك أكثر ريعان 

؛ أك إىا ٖٙٗالحاكـ إف كاف  الكقؼ عمى الخيرات462( : إىا تعيف بي  الكقؼ فالىم يتكلى بيعو ىك211المادة )
ره انعدـ الناظر الخاص  فذف كاف عمى شخص معيف أك جماع، معينيف فالىم يبيعو ىك ناظ

ٗٙٗالخاص
. 

 .465( : ال يجكز لمكاقؼ بي  المبدؿ بغبف فاحش212المادة )
466يق  باطبلن كؿ ت،رؼ بالكقؼ بغبف فاحش( :ٖٕٔأُبكح )

، ٝاُـجٖ اُلبؽِ ٛٞ ٓب ٫ ٣زَبٓؼ اُ٘بً ك٤ٚ 

 ػبكح.
 .467( : يبطؿ عقد البي  إىا تبيف أف المبي  كقؼ كليس لممشترم حبس المبي  الستيكاء الثمف214المادة )

 ًلف ادلسجذ ًانٌلف عهْو
468( : إىا اشترط الكاقؼ الخيار لنكسو في كقؼ المسجد يبطؿ الشرط كي،  الكقؼ215المادة )

. 

 .9ٙٗ( : منكع، المسجد مستحق، لم،بلة فبل يجكز إحداث فيو ما يخؿ بيا216المادة )
 .7ٕٗلمتمييز طريقا لتعينيا القسم، 471تجب، و470مسجدا   وقف المشاع يصح:( 217المادة )

 .475لم،بلة فيو474المسجد لمىىب معيف473( : ال يتخ،ص218لمادة )ا

، ٫ٝ ػ٠ِ ػٔبهح اُوجٞهنقشيا أٝالمساجد  اُٞهق ػ٠ِ ري٣ٝن ٫ ٣ٖؼ: ( 219المادة )
476. 

 .78ٗ  كنقمو أكلى مف بيعو77ٗ( : ال يجكز نقؿ المسجد  كال بيعو م  إمكاف عمارتو229المادة )

 .8ٓٗ،مح،بناء المسجد لم79ٗ( : يجكز تجديد220المادة )
كتعىرت إعادتو مسجدان  أك تعىر االنتكاع 481( : ي،  بي  المسجد إىا خرب أك تعطمت منكعتو221المادة )

 . 8ٖٗفي مثمو8ٕٗبو لخراب محمتو  أك قىارة مكضعو  كيجعؿ ثمنو

: ما اشتراه الناظر لممسجد كلـ يقكو أك كىب لو كقبمو الناظر يجكز بيعو عند الحاج،  كتثبت ( 222المادة )
 .484كبو الشكع، إىا كاف عقاران  فيو

مسجد ضاؽ عمى الناس بالقيم، كرىان إىا لـ يكف في  ( : تؤخى أرض كدار كحانكت بجنب223المادة )
 . 485البمد مسجد آخر
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 .486الكقؼ عمى عمارة المسجد كم،ال  المسجد سكاء( : 224المادة )

عٌن القوم أصلحالمسجد أولى بنصب اإلمام والمؤذنو إال إذا واقف ( : 225المادة )
487

ممن عٌنه  البانً
488
. 

 .489( : ليس لمكاقؼ من  الغير  إ،بلح المسجد226المادة )

( : يجكز لكؿ مف الناس إعادة بناء المسجد المنيدـ دكف كالي، مف أحد ما لـ يكف فيو تياكف 227المادة )
ال ال بد مف أمر ىم الكال  بأمر ىم الكالي،  إف كانت اإلعادة مف ماؿ المعيد  .490ي،كا 

 .491يجكز بي  الدكر المكقكف، حكؿ المسجد لتكسيعو بيا ككىلؾ الطريؽ ( :228المادة )
 . 492ال ي،  الكقؼ عمى بناء مسجد عمى قبر  كال كقؼ البيت الىم فيو القبر مسجدان  ( :229المادة )

 .494إىا اكتممت شركطو ككاف الكقؼ لمنافعو9ٖٗ( : ي،  الكقؼ عمى المسجد230المادة )

 :495( : ي،  أف يعمر مسجد في الحؽ العاـ بالشركط اآلتي،231المادة )
 .496إف يككف بذىف اإلماـ أك الحاكـ .1
 .497أف ال يح،ؿ ضرر فيو حاالن أك مآالن  .2

 تفسري انفاظ انٌالفني

 ( :232المادة )
مق،كد الكاقؼ كغرضو استدام، الكقؼ كأف تككف المنكع، كا،م،  .1

 .498إلى الجيات المىككرة في كؿ كقت
غرض الواقف إذا خالف صرٌح لفظه ال ٌعول على .ٕ

499
. 

 دالنت أنفاظ انٌالفني
 .500( : دالل، مكيـك كبلـ الكاقؼ كدالل، منطكقو في إفادة الحكـ233المادة )
اُؼجوح ك٢ ٬ًّ اُٞاهل٤ٖ ٨ُُلبظ ٝأُجب٢ٗ ٫ ُِٔوبٕل ٝأُؼب٢ٗ ٓب ُْ رلٍ اُوو٣٘خ( : 234المادة )

501
ػ٠ِ 

ف٬ف مُي
502
. 

كبلـ الكاقؼ يحتمؿ أكثر مف كجو حمؿ عمى المكظ أظير محتمبلتو إال أف كاف  إىا ( :235المادة )
 .503يعارضو أ،ؿ

 تفسري انفاظ انٌالفني بانشجٌع إنْيى

ال فبل يعمؿ بو  ( : يرج  إلى بياف الكاقؼ في بياف معنى المكظ المجمؿ إف كاف حيان 236المادة )  . 504كا 

ف كاف خبلؼ الظاىريقبؿ قكؿ الكاقؼ في تكسيره لمكظ ال ( :237المادة )  .505محتمؿ كا 
 .506ال يقبؿ مف الكاقؼ قكلو المخالؼ لمكظو ال،ري  ( :238المادة )
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 تفسري انفاظ انٌالفني بكالو انٌالف َفسو

( : إىا كرد اسـ بعد ك،ؼ كاف االسـ مخ،،ان لمك،ؼ  فيختص الكقؼ بالمسمى دكف 239المادة )
 .507المك،كؼ
ما اهزوٕ ثٚ رل٤َو ًبٕ اُؾٌْ ُنُي اُزل٤َو٬ًّ اُٞاهق أُجْٜ ا( : 240المادة )

508
 . 

ًَ ٕلخ ٝهؼذ ك٢ ٬ًّ اُٞاهق كب٧َٕ أٜٗب ٬ُّزواٛ ؽز٠ ٣ٞعل ٖٓ ٬ًٓٚ أٝ ثوو٣٘خ ( : 241المادة )

فبهع٤خ ٓب ٣ٖوكٜب ػٖ مُي
509
 . 

 .510( : ما احتمؿ مف كبلـ الكاقؼ كفيو قرين، يحمؿ عمييا242المادة )

 .511يو بأسما يـ أك ،كاتيـ يمن  إرادة غيرىـ( : تعييف المكقكؼ عم243المادة )
 تفسري انفاظ انٌالفني بانعشف

٫ رج٠٘ ػجبهح اُٞاهل٤ٖ ػ٠ِ اُلهبئن ا٤ُٕٞ٧خ ٝاُلو٤ٜخ ٝاُؼوث٤خ، ٝاٗٔب رغو١ ػ٠ِ ٓب ( : 244المادة )

٣زجبكه ٣ٝلْٜ ٜٓ٘ب ك٢ اُؼوف
512
ٝػ٠ِ ٓبٛٞ أهوة ا٠ُ ٓوبٕل اُٞاهل٤ٖ ٝػبكارْٜ 

513
 . 

هوة ا٠ُ ٓوبٕل اُٞاهل٤ٖ ٝأَٛ اُؼوف ٓؼزجو ٝٓوعؼ اما اٗٚٔذ ا٤ُٚ  هو٣٘خا٧( : 245المادة )
514
 . 

اما أعَٔ اُٞاهق ّوٛٚ ارجغ ك٤ٚ اُؼوف أُطوك( : 246المادة )
515

، ك٢ ىٓبٗٚ، صْ ٓب ًبٕ أهوة ا٠ُ 

ٓوبٕل اُٞاهل٤ٖ
516
. 

للشرعال عبرة بالعرف المخالف   ك517( : العرؼ المتقرر الىم يعممو الكاقؼ كن،و247المادة )
518. 

أؽٌبّ ا٧ٝهبف ٓ٘ٞٛخ ثؤُلبظ اُٞاهل٤ٖ كائٔبً ا٫ اما ػوكذ ٓوبٕلْٛ( : 248المادة )
519
 . 

ًَ ُلع ٫ ٓلٍُٞ ُٚ ك٢ اُْوع ٣غت ؽِٔٚ ػ٠ِ ٓلُُٞٚ ك٢ اُؼوف( : 249المادة )
520
. 

 . 521( : إىا كاف لئلطبلؽ عرؼ ،  كحمؿ عميو250المادة )
 .522يحمؿ عمى المتعارؼ عند الكاقؼإىا اختمؼ العرؼ كاال،طبلح  ( :251المادة )

 تفسري انتعاسع يف انفاظ انٌالفني

 .523( : إىا تعارضت شركط الكاقؼ يعتبر المتأخر منيا ناسخان لممتقدـ252المادة )
  إال أف يشترط أك يككف المشار 525تقدـ اإلشارة524( : إىا تعارضت إشارة الكاقؼ م  تسميتو253المادة )

 .526إليو مما ال ي،  الكقؼ عميو

 .527( : إىا كاف لمكظ محتمبلف تعيف أحدىما بغرض الكاقؼ254المادة )

528( : إىا احتمؿ المكظ اإلعطاء كالحرماف يقدـ اإلعطاء الىم ىك أقرب إلى كبلـ الكاقؼ255المادة )
. 

 تفسري  انفاظ انٌالفني مبا ّظذخ انٌلف
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ُٞهق ٝؽِٔٚ ػ٠ِ ٓؼ٠٘ آفو اما ًبٕ  ؽَٔ ّوٛ اُٞاهق ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ٣ئك١ ا٠ُ كَبك ا( : 256المادة )

٣ئك١ ا٠ُ رٖؾ٤ؾٚ كب٠ُٝ٧
529

ؽِٔٚ ػ٠ِ ٓب ٣ٖؾؾٚ
530
 . 

ثط٬ٕ عِٔخ ٖٓ ٬ًّ اُٞاهق ٫ ٣وز٢ٚ ثط٬ٕ اُٞهق( : 257المادة )
531
 . 

 . 532( : ال يعمؿ بمكظ الكاقؼ إىا كاف لكظان مشتركان كال قرين، ترج  أحد مدلكالتو258المادة )

 فتفسري انظفاث ًانششًؽ يف كالو انٌال

مف جمؿ أك مكردات إلى جمي  ما 534بعد المتعاطكات533يعكد الشرط  كاالستثناء كالك،ؼ  :( 259المادة )
 .535تقدـ مف  غير اخت،اص

 .  539كما لك تعقبتيا538عادت إلى الكؿ537أك مكردات معطكف،536( : إىا تقدمت ال،ك،  جمبلن 260المادة )
 .541ترج  لؤلكؿ فقط540( : ال،ك، المتكسط، بيف الجمؿ261المادة )

 تفسري انؼًائش ًدشًف ادلعاَِ

543ما ىك أقكل منو542يرج  الضمير إلى أقرب مىككر ما لـ يعارضو( : 262المادة )
. 

كال تنكيو كلكنيا تدؿ التشريؾ  كىك الجم  المطمؽ  ما لـ تقترف 544( : الكاك ال تقتضي الترتيب263المادة )
 .545بما يدؿ عمى خبلؼ ىلؾ

 .546( : ثـ  لمترتيب264المادة )
 ري ادلطهك  ًاجلًعتفس

( : يحمؿ المطمؽ مف كبلـ اآلدمي إىا خبل عف قرين، عمى المطمؽ مف كبلـ اهلل تعالى   265المادة )
 .547كيكسر بما يكسر بو

 . 548( : إطبلؽ اإلضاف، إلى الجيات يقتضي التسكي، بينيا266المادة )
550اثناف549( : أقؿ الجم 267المادة )

. 

551الختبلط يشمؿ اإلناث( : جم  الىككر عند ا268المادة )
. 

 تفسري يفشداث انٌالفني

 .552الطكؿ كال،بي كال،غير ىك مف لـ يبمغ ىكران كأنثى ( :269المادة )
 .553الشاب كالحدث مف بمغ إلى األربعيف ىكران كأنثى ( :270المادة )
 .554الكيؿ مف تجاكز األربعيف إلى الستيف ىكران كأنثى ( :271المادة )
 .555ف تجاكز الستيف مف عمره إلى منتيى العمر ىكران كأنثىالشيخ م ( :272المادة )
 .556األرمؿ تشمؿ الىكر ك األنثى ( :273المادة )



ٖٖ 

 

557( : األرمم، كؿ بالغ، مات عنيا زكجيا أك طمقيا  دخؿ بيا أك لـ يدخؿ274المادة )
 . 

558( : األيـ كؿ أنثى جكمعت كلك بكجكر كال زكج ليا بالغ، أك ال275المادة )
. 

العقب هو ولد الرجل بعد موته( : 276المادة )
559

 

ف لـ تبمغ277المادة ) 560( : الثيب كؿ مف جكمعت كلك بكجكر كليا زكج أك ال كا 
. 

ف كانت العىرة زا م،278المادة ) 561( : البكر مف لـ تجام  كا 
. 

 .562( : اليتيـ كؿ مف مات أبكه كلـ يبمغ الحمـ ىكران كاف أك أنثى279المادة )
563ر ىك الىم يجكز لو أخى الزكاة( : الكقي280المادة )

. 

( : الكقراء في كقؼ المسمـ عمى الكقراء ىـ فقراء المسمميف كفي كقؼ الكافر فقراء نحمتو  ما 281المادة )
 .564لـ تدؿ القرين، عمى خبلؼ ىلؾ

 .565( : األقرب ىك أقرب الناس رحمان ال اإلرث كالع،كب،282المادة )
 .566ف النساء( : القكـ تككف لمرجاؿ دك 283المادة )
ناثان   ( :284المادة )  .567ىك الرحـ كؿ قراب، مف جي، اآلباء كاألميات ىككران كا 
( : الكاظ الكقراء كالمساكيف يتناكؿ الكاحد اآلخر  فيما ،نكاف حيث اجتمعا فذف افترقا 285المادة )
 .8ٙ٘اجتمعا
 .569الكقراء كالعكس( : المساكيف ىـ الىيف يستحقكف السيـ مف الزكاة  كيدخؿ فييـ 286المادة )
يشمؿ النساء  أما جم  المؤنث السالـ كضميره  فبل يشمؿ 7ٓ٘( : جم  المىكر السالـ كضميره287المادة )
 .7ٔ٘الىككر
572( : األشراؼ ىـ أىؿ بيت النبي ،مى اهلل عميو كسمـ288المادة )

. 
كفان يجب بو أىؿ البيت ىـ المنتسبكف إلى رجؿ كاحد مف رجؿ كامرأة انتسابان معر  : (289المادة )
 .573الميراث

( : تحمؿ الكريض، الشرعي، عمى المكاضم، بيف الىككر كاإلناث ال عمى التسكي، كال عمى قسم، 290المادة )
 .574الميراث مف كؿ كجو

 .٣576ٖوف ك٢ ٓقزِق ٝعٞٙ اُق٤واد575ٍج٤َ هللا ( : 291المادة )

  كالىكر   كاألنثى  كيككف  بينيـ سـ الكلد في كبلـ الكاقؼ عمى الكاحد  كالجم  ا( : يق  292المادة )
طبلؽ التشريؾ يقتضي التسكي، 577بالسكي،  ؛ كا 

. 

( : الكقؼ عمى كاألقرب فاألقرب يككف ألقربيـ درجان ال نسبان إلى األب الثالث مف قبؿ األب 293المادة )
 .578كاألـ
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الكقؼ  كيتب  الكقؼ  رث سببان كنسبان حاؿ المكت ال حاؿ( : الكقؼ عمى الكارث يككف لىم اإل294المادة )
 .579اإلرث في التح،يص بينيـ ال عمى الرؤكس

كأطمؽ ،رؼ في الكقراء كالمساكيف ككؿ م،مح، يتقرب بيا 580إىا كقؼ عمى كجكه البر ( : 295المادة )
 .581إلى اهلل سبحانو كتعالى

أما مف ( : في كؿ مكض  يثبت الحؽ لؤلكالد فذنما يدخؿ في ىلؾ مف كاف معركؼ النسب  ف296المادة )
نما يعرؼ بقكؿ الكاقؼ فبل يدخؿ في االستحقاؽ معيـ  .582لـ يكف معركؼ النسب  كا 

 .583( : المسممكف ىـ أىؿ القبم،297المادة )
 .584( :  إىا كقؼ عمى الجيراف رج  إلى العرؼ298المادة )

 
 
 
 

 َطاق انٌلف يٍ دْج األشخاص ادلٌلٌف عهْيى

 ( : 299المادة )
ف 585ه كأكالده أك كلد غيره أك أكالده  كلد بنيو  مطمقان يدخؿ  في الكقؼ عمى كلد -1 كجدكا حال، الكقؼ أك ال كا 

 . 586سكمكا  كال يدخؿ أكالد  البنات

بعد آبا يـ  فبل يستحؽ البطف الثاني شي ا حتى ينقرض البطف كمو إال 587يستحؽ أكالد البنيف الكقؼ مرتبان   -2
 .589فبل ترتيب88٘جاء بما يقتضيالتشريؾ إىا

كاف أك أكثر  كال يدخؿ 590( : يدخؿ في الكقؼ عمى األكالد  الىككُر كاإلناُث كالخناثي  كاحدان 300المادة )
 .591فييـ المنكي بمعاف

 .592تدخؿ البنات في قكؿ الكاقؼ بنيو أك بني فبلف( : 301المادة )

 .594كلك ألـ في الكقؼ عمى األخكة 593تدخؿ األخكات ( :302المادة )
بنات بالكقؼ عمى األكالد كأكالد األكالد أك بقكؿ الكاقؼ بطنان بعد بطف ( : يدخؿ أكالد ال303المادة )
 .595كنحكه

 .597في الكقؼ عمى الكلد 596ال يدخؿ كلد البنات( : 304المادة )
ما داـ حمبلن في الكقؼ عمى األكالد  فبل يستحؽ قبؿ انك،الو مف غم،  598ال يدخؿ الحمؿ :( 305المادة )

 . 599الكقؼ شي ان 
 .600يدخؿ ال،غير كال،غيرة في الكقؼ عمى رجاؿ األخكة كنسا يـ( : 306المادة )
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( : يدخؿ في الكقؼ عمى بني األب اإلخكة األشقاء كاإلخكة ألب الىككر كأكالدىـ كأبناء 307المادة )
 .601الكاقؼ دكف بناتو

 .602( : يدخؿ في الكقؼ عمى اآلؿ كاألىؿ الع،بُ، ككؿ أنثى لك فرضت رجبلن ع،بت308المادة )
 .603( : يدخؿ في الكقؼ عمى قـك الكاقؼ ع،بتو  الىككر  فقط دكف  النساء309) المادة

في الكقؼ عمى الىري، أك كلد فبلف كفبلن، أك أكالد الكاقؼ الىككر كاإلناث 604( : يدخؿ الحافد310المادة )
 .605كأكالدىـ
 .606ال العقب كال الكلدكؿ ىكر أك أنثى يحكؿ بينو كبيف الكاقؼ أنثى ال يشممو لكظ النسؿ ك  ( :311المادة )
ما عاش  608مف ابنو 607كالكلد أحؽ( : يدخؿ في الكقؼ عمى الكلد كلد الكلد الىككر كاإلناث 312المادة )

 .609إال أف يكضؿ فيككف لكلد الكلد
ناثان مسمميف كىمييف ( :313المادة )  .610يدخؿ في الكقؼ عمى األقارب أقارب األب كاألـ ىككران كا 
 .611ناثيـا  أكالد أكالده  اشترؾ أكالد البنيف كالبنات  ىككرىـ ك  ( :  كقؼ عمى314المادة )
( :  قاؿ الكاقؼ كقكت عمى أكالدم كأكالد أكالدم اختص بالبطنيف دكف ما نزؿ  إال م  315المادة )
612القرين،

. 

فذنو يدخؿ في ىلؾ البنات     أك عمى غيره كعقبو     ( : مف كقؼ عمى عقبو كعمى عقب عقبو 316المادة )
 .  613الكاقؼكال يدخؿ في ىلؾ بنك البنات إىا كانكا ممف ال يخرج بنسب آبا و إلى     البنكف ك 

 دعٌٍ انٌلف ًاحباتو
 انذعٌٍ   بانٌلف

 ( : 317المادة )
 .614ت،  دعكل الكقؼ كالشيادة بو مف غير بياف الكاقؼ .1
 .615ال تقبؿ دعكل الكقؼ المتناقض، .2

نما تسم  عمى القيـ أك عمى الكاقؼ( : ال تسم  الدعكل عمى أرباب 318المادة )  .616الكقؼ كا 
المكثؽ عبارتاف متنافيتاف  فذف أمكف الجم  بينيما بحمؿ كؿ منيما عمى حالو مف ( : إىا كق  319المادة )

ف لـ  ف لـ يمكف ىلؾ  فذف اعتضدت أحدىما بقرين، عمؿ بيا كطرحت األخرل   كا  كجب الم،ير إليو  كا 
617ساقطتاتعتضد كاحدة بشيء تعارضتا فت

. 

  احباث  انٌلف   
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بشركطيا بيف الناس كبالكتاب، عمى أبكاب المدارس كالربط 618يثبت الكقؼ بالبين، كباإلشاع، ( :320المادة )
 .619كغيرىا

 621إىا لـ يكف مستندان إلى ممؾ شرعي بشيادة التسام 620( : يجكز إثبات أ،ؿ الكقؼ321المادة )
كال تجكز الشيادة عمى  اء إف كاف مشيكران متقادمان كالشيادة عمى الشيادة كشيادة الرجاؿ بالنس

624بالتسام 623كالجيات622الشرا ط
. 

( : إىا ثبت الكقؼ كجيمت شرا طو كم،ارفو يعمؿ بما في دكاكيف القضاة  فذف لـ يكجد ال 322المادة )
ال ،رؼ لمكقراء  .625يعطى مف يدعي حقان فيو ما لـ يبرىف  كا 

ن، عمى الكقؼ كأقاـ المدعي بين، عمى الممؾ كىك اليد ىك المتكلي  ال ( : إىا أقاـ المتكلي بي323المادة )
 .626تسم  بين، ىم اليد كيقضى ببين، الخارج  فمك أقاـ المتكلي بعد ىلؾ بين، عمى الكقؼ ال تسم  

 احباث  انٌلف بانشيادة

 ( :324المادة )
 .629بدكف الدعكل 628الشيادة بالكقؼ627تقبؿ .1

 .630ادة شاىديفال يثبت الكقؼ بالشيادة إال بشي .2
تجوز الشاادة على الوقف بالشارة وال تجوز على شرائطه .3

631. 

ال ٌنتقض الوقف برجوع الشاود عن الشاادةو وٌضمن الشاود قٌمة المال الموقوف للمشاود ( : 325المادة )

علٌه ٌوم قضى القاضً علٌه
632
. 

د عمى أ،ؿ الكقؼ كاختبلفيـ ( : يثبت المقدار المتكؽ عميو مف الكقؼ في حال، اتكاؽ الشيك 326المادة )
 .633في المقدار
إذا شاد شاهدان على رجل أنه وقف أرضه ولم ٌحددها الشاهدان أو حددها أحدهما دون ( : 327المادة )

اآلخر  كانت الشاادة باطلة 
634
. 

( : يثبت الكقؼ بالشيادة عمى اقرار الكاقؼ فذف لـ يعرؼ الشاىداف ما لو مف األرض أك مف 328المادة )
فما سمى مف شيء فالقكؿ قكلو فيو كيحكـ عميو بكقكي،   ار أخىه القاضي بأف يسمي ما لو مف ىلؾالد

ف كاف الكاقؼ قد مات فكارثو يقكـ مقامو في ىلؾ فما أقر بو مف ىلؾ لزمو إال أف ي،  عند  ىلؾ  كا 
635القاضي غير ىلؾ فيحكـ بما ي،  عنده

. 

 احباث  انٌلف باإللشاس
قراره حج، قا،رة عميو كحده( : يثبت ا329المادة )  .636لكقؼ بذقرار الكاقؼ  كا 



ٖ7 

 

( : إىا أقر شخص بكقكي، ماؿ في يده كلـ يسـ كاقكو كال مستحقو ،  إقراره  ك،ار كقكا عمى 330المادة )
الكقراء كال يعتبر المقر ىك الكاقؼ لو كال غيره  إال أف يثبت بالبين، أف ىىه الماؿ كاف لممقر حيف أقر 

637اقكافيجعؿ المقر ك 
. 

( : حكـ اإلقرار بالكقؼ حكـ أ،ؿ الكقؼ فمف ال ي،  كقكو أك ال ينكى ال ي،   إقراره أك ال 331المادة )
 .638ينكى

اإلقرار بالنظر مثل اإلقرار برٌع الوقف( : 332المادة )
639
. 

ال لمال فً ٌدٌه هذا المال وقفو كان إقراراً بالوقف ولٌس بابتداء وقف ف( : إىا قاؿ شخص 333المادة)

تشترط له شرائط الوقف
640
. 

 لٌاعذ  انٌلف
 .641يحمؿ كبلـ الكاقؼ في اإلطبلؽ عمى التقييد ( :334المادة )
 .642( : كؿ ما ،  بيعو مف ىكات المناف  الباقي، ،  كقكو335المادة )

 .643( : كؿ ما جاز كقكو تبعان جاز كقكو منكردان 336المادة )
 .645 فذىا تعىر إعمالو ييمؿ644إىداره( : اعتبار كبلـ الكاقؼ أكلى مف 337المادة )

 .647في الكبلـ الحقيق،646( : األ،ؿ338المادة )
ىا تعىرت الحقيق،339المادة )  .649ي،ار إلى المجاز648( : كا 
التأسٌس خٌر من التأكٌد( : 340المادة )

650
. 

 .652مف مقابمو651( : مقابم، الجم  بالجم  تقتضي مقابم، الكرد منو بالكرد341المادة )

 .653عمى حسب ما يقكيا أىمو الكقكؼ ( :342المادة )
 .655الكقؼ عميو كعدمو654( : كجكد مف ال ي، 343المادة )

656( : يقـك البدؿ مقاـ المبدؿ في،رؼ م،رفو344المادة )
 . 

 .657( : مف سعى في نقض ما تـ مف جيتو فسعيو مردكد عميو345المادة )

اُضبثذ ك٫ُخ ًبُضبثذ ٖٗب: ( 346المادة )
658
. 

 .659كاف نكعو أعـ أدـك كاف كقكو أكلى( : ما 347المادة )
 . 660( : التشريؾ بيف الجيات يقتضي التسكي،348المادة )
 .661ما نشأ عف عيف مكقكف، يتب  أ،مو( : 349المادة )

 .662( : الحمؿ ال يمي كال يكلى عميو350المادة )

 . 663( : القاضي ناظر لكؿ مف عجز عف النظر لنكسو بنكسو351المادة )
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664كز لمكاقؼ مف الت،رؼ ما ال يجكز لمحاكـ( : يج252المادة )
. 

 .665ال كالي، لمستحؽ عمى كاقؼ( : 353المادة )
 .666المطمؽ  مف كبلـ الكاقؼ ين،رؼ إلى المتكاىـ( : 354المادة )

 .667الكقؼ هلل تعالى يككف كقكان عمى المساكيف( : 355المادة )
  .668( : مراعاة غرض الكاقكيف كاجب،356المادة )
 .669في الكقؼ ما ال يغتكر في المعاكض، يغتكر ( :357المادة )
670( : غرض الكاقؼ مخ،ص لعمـك كبلمو358المادة )

. 

 .671يختار في الكقؼ ما ىك أنك  كأ،م  لمكقؼ( : 359المادة )
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 .ٖٖٗ،ٓٗ،ط99ّٕٔه،كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،ٓؾٔل أ٤ٖٓ اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه ػ٠ِ اُله أُقزب اثٖ ػبثل٣ٖ،ٔ

 .8ٓٗ،ٗ،ٖٖٗ،ٓٗ، ط7ٕ،ٓٔاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕ

 .ٖٖٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖ

 .9ٗٗ،ٕٓ،ط99ّٔٔكاه اُلٌو،ث٤وٝد،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼِٔبء، ٗ

 .ٕٓٗ،ٓٙط ،،كٕٝ ربه٣ـدكاه اُلٌو،ث٤وٝ ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خؽل، أًبٍ اُل٣ٖ ثٖ ػجل اُٞ، اثٖ أُٜبّ٘

 .79ٔ،ٓ٘اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٙ

 .ٖٔٙ،ٓ٘ط،ا٠ُ أُلع أُٜ٘بط،كاه اُلٌو،ث٤وٝد ٜٗب٣خ أُؾزبطٓؾٔل ثٖ ّٜبة اُل٣ٖ، اُو٢ِٓ، 7

 .ٕٕٖ،ٓٙاُوواك٢، اُنف٤وح،ط  8

اثٖ ٓبىح، ، ٕٕ٘،ٓٙ،ط،كٕٝ ربه٣ـدث٤وٝٓؾٔٞك،اُؼ٘ب٣خ اُٜلا٣خ ّوػ اُٜلا٣خ، كاه اُلٌو،ٖ ٓؾٔل ثٖ ٓؾٔل ثاُجبثور٢، 9

 ،ٔ،أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ ك٢ اُلوٚ اُ٘ؼٔب٢ٗ،رؾو٤ن ػجلاٌُو٣ْ ٍب٢ٓ اُغ٘ل١، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،ث٤وٝد،ٛٓؾٔٞك ثٖ أؽٔل 

 .97ٖ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط، ٕٕٔ،ٓٙ،ط2004

 .7٘،ٓٔط،أؽٔل،ٍٓٞٞػخ أؽٌبّ اُٞهق ػ٠ِ أُناٛت ا٧هثؼخ، أٌُزجخ ا٧ىٛو٣خ ُِزواس،كٕٝ ربه٣ـ،اثوا٤ْٛ ثي ٓٔ

 .9٘،ٓٔط،، ٍٓٞٞػخ أؽٌبّ اُٞهقْأؽٔل اثوا٤ٛٔٔ

 .ٖٓ ٛنا أُْوٝع (ٕٔأُبكح)ٕٔ

، أُؼوٝف ثـ ؽب٤ّخ ثغ٤و٢ٓ ػ٠ِ اُقط٤ت،كاه اٌُزت ط٤ترؾلخ اُؾج٤ت ػ٠ِ ّوػ اُق، ٤ٍِٔبٕ ثٖ ٓؾٔل ،اُج٤غو٢ٖٓٔ

 .ٙٔٙ،ٓ ّٖ، ط99ٙٔ،ٔاُؼ٤ِٔخ،ث٤وٝد، ٛ

 (ٖٓ ٛنا أُْوٝع.ٙٙأُبكح)ٗٔ

 (ٖٓ ٛنا أُْوٝع.8ٙأُبكح)٘ٔ

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمود%20بن%20أحمد%20ابن%20مازة
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمود%20بن%20أحمد%20ابن%20مازة
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 (ٖٓ ٛنا أُْوٝع.ٕٕأُبكح)ٙٔ

 (ٖٓ ٛنا أُْوٝع.9ٓأُبكح)7ٔ

 .ٕٖٓ،٢ٙٓ، اُنف٤وح،طاُوواك٢،أؽٔل ثٖ اكه٣ٌ، اُنف٤وح، كاه اُـوة ا8ٓ٬ٍ٩ٔ

 .ٕ٘،ٓٔطأؽٔل اثوا٤ْٛ، ٍٓٞٞػخ أؽٌبّ اُٞهق،9ٔ

 .7ٖٙ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٓ

 .ٕٔ،ٓٔطأؽٔل اثوا٤ْٛ، ٍٓٞٞػخ أؽٌبّ اُٞهق،ٕٔ

 .ٗٔ،ٓٔطأؽٔل اثوا٤ْٛ، ٍٓٞٞػخ أؽٌبّ اُٞهق،ٕٕ

 .٘ٔ،9ٗ7ٓٔ، ٕ، ٓطجؼخ اُغبٓؼخ اَُٞه٣خ، ٛأؽٌبّ ا٧ٝهبف ٖٓطل٠ أؽٔل،، اُيههبٖٕ

٢ٓ٬ٍ٩ اُز٢ ٗظٔزٜب ٤ًِخ اُْو٣ؼخ ٝاُوبٕٗٞ ثغبٓؼخ اك،أصو ا٫عزٜبك ك٢ رط٣ٞو أؽٌبّ اُٞهق،ٗلٝح اُٞهق ٓؾٔٞ، أثٞ ا٤َُِ ٕٗ

 .ٔ،997ّٓٔك٣َٔجو7-ٙا٩ٓبهاد اُؼوث٤خ أُزؾلح، ٖٓ 

 .ٖ،ٓٔط،977ّٔ، ٓطجؼخ ا٩هّبك، ثـلاك،أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ ٓؾٔل ػج٤ل،، اٌُج٢َ٤ٕ٘

 (.9ٖأُبكح)ٕٙ

 .                                       89ٔاُلووح  7ٕٕ،ٖٓط،9ٙ8ٔ، ٓٔ، ٓطجؼخ ٛوث٤ٖ، كْٓن، ٛأُلفَ اُلو٢ٜ اُؼبّٖٓطل٠، ، اُيههب7ٕ

 .                                       185اُلووح  259،ٖٓ،طاُيههب، أُلفَ اُلو٢ٜ اُؼب8ّٕ

لظٚ ٝر٤ٔ٘زٚ،هٍبُخ ٓبعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح،عبٓؼخ آٍ ٍبُْ، اُْق٤ٖخ ا٫ػزجبه٣خ ُِٞهق ٝأصوٛب ك٢ ؽ، اُؼٌٞه 9ٕ

 ٝٓب ثؼلٛب.                                        ٘ٗ،ّٕٓٗٓٓاُج٤ذ،

 . 78ٔاُْق٤ٖخ ا٫ػزجبه٣خ ُِٞهق،ٓاُؼٌٞه، ٖٓ

٢ٓ٬ٍ٩ ػ٢ِ،ك٣ٕٞ اُٞهق،ٓ٘زلٟ هٚب٣ب اُٞهق اُلو٤ٜخ ا٧ٍٝ،ا٧ٓبٗخ اُؼبٓخ ٨ُٝهبف ثبُزؼبٕٝ ٓغ اُج٘ي ا، اُووٙ كاؿ٢ ٖٔ

 .                                       ٘ٗ،ّٖٕٓٓٓأًزٞثؤُِٔز٤ٔ٘خ،ا٣ٌُٞذ،

، ْٓ٘ٞهاد  ٤ًِخ اُلػٞح ا٤ٓ٬ٍ٩خ، اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُْق٤ٖخ اُٞهق أُؼ٣ٞ٘خعٔؼخ ٓؾٔٞك، ، اُيه٣و٢ ٕٖ

 .7ٕ،ٓٛواثٌِ
 (ٖٓ ٛنا أُْوٝع.9ٖٙ( ا٠ُ )ٖٗٗأُٞاك ٖٓ)ٖٖ

 ٓضبٍ مُي :ٖٗ

 ٣٘ؼول اُٞهق ثب٧ُلبظ اُٖو٣ؾخ ٝا٧ُلبظ اٌُ٘بئ٤خ.( : ٓٔأُبكح )

 ( : اُٞهق أُؼِن ػ٠ِ ّوٛ ػلّ هجَ ؽٍٖٞ اُْوٛ.ٖٕأُبكح )

 (: ٣ؼزجو ٌٍٞد أُٞهٞف ػ٤ِٚ هج٫ًٞ.8ٔأُبكح )

 ( : ٣غٞى ُِٞاهق ٖٓ اُزٖوف ٓب ٫ ٣غٞى ُِؾبًْ.97ٔأُبكح )

 .ٕٗٓ ّ،٤ٕٗٞٗٓٓ9خ،ٖٓو،ٍؼ٤ل أؽٔل، ُـخ اُؾٌْ اُوٚبئ٢،كاه اٌُزت اُوب، ث٢ٓٞ٤ ٖ٘

٢ٛ اُز٢ رلفَ ك٢ ػ٘بٕوٛب عِٔخ أفوٟ روّٞ ثٞظ٤لخ ٓب ك٢ ث٘بئٜب، ٝرزٌٕٞ ٖٓ رو٤ًج٤ٖ اٍ٘بك٤٣ٖ ٫ ٣ؼزٔل أؽلٛٔب ػ٠ِ ٖٙ

 ،ٓضَ:ُٕٗـخ اُؾٌْ اُوٚبئ٢ ٓ  ٢،ا٥فو، ٝهل ٣زْ اُوثٜ ث٤ٜ٘ٔب ثؤكاح اُؼطق،أٝا٫ٍزلهاى،أٝ ؿ٤وٛٔب، ث٤ٞٓ

ٓب ُْ روزوٕ ثٔب ٣لٍ ػ٠ِ  ن،ٝٛٞ اُغٔغ أُطِ ي،٢ اُزور٤ت ٫ٝ ر٘ل٤ٚ ٌُٜٝ٘ب رلٍ ػ٠ِ اُزْو٣( : اُٞاٝ ٫ روز7ٖٕٚأُبكح )

 ف٬ف مُي.

( : ٫ ٗظو ُؾبًْ ٓغ ٗبظو فبٓ، ٌُٖ ُِؾبًْ اُ٘ظو اُؼبّ ك٤ؼزوٗ ػ٤ِٚ إ كؼَ اُ٘بظو اُقبٓ  ٓب ٫ ٣َٞؽ  ُٚ 8ٙٔأُبكح )

 رٜٔزٚ ٤ُؾَٖ أُوٖٞك.كؼِٚ، ُٝٚ ْٙ أ٤ٖٓ ا٠ُ اُ٘بظو اُقبٓ ٓغ رلو٣طٚ أٝ 

(: ٣ْزوٛ ُٖؾخ اُٞهق إٔ ٫ ٣وٖل اُٞاهق اُٚوه، ٝإٔ ٫ ٣ئٍٝ اُٞهق ا٠ُ ٙوه، ٖٝٓ اُٚوه إٔ ٣وٖل ٔ٘أُبكح )

 اُٞاهس ؽوٓبٕ اُٞهصخ أٝ ثؼْٜٚ ٖٓ ا٤ُٔواس.

 ٤ِٚ. ( : ٣ل أُٞهٞف ػ٤ِٚ ػ٠ِ أُبٍ أُٞهٞف ٣ل أٓبٗخ، كِٞ رِق ك٢ ٣لٙ ٖٓ ؿ٤و رؼل ك٬ ٙٔبٕ ػٓٔٔأُبكح)

ٝرزٌٕٞ ٖٓ رو٤ًت َٓزوَ ٝرو٤ًت أٝ أًضو ؿ٤و َٓزوَ ٝروثٜ ث٤ٜ٘ٔب أكاح هثٜ رو٤ًج٤خ، ًؤكٝاد اُْوٛ أٝ اُظوٝف، ُـخ 7ٖ

 ، ٝٓضبٍ مُي:ٕٗٓ ، اُؾٌْ اُوٚبئ٢

ٓٔب  ( : اما أهو أُٞهٞف ػ٤ِٚ أٗٚ ٫ ٣َزؾن ك٢ اُٞهق ا٫ ٓولاهاً ٓؼِٞٓبً صْ ظٜو ّوٛ اُٞاهق ثؤٗٚ ٣َزؾن أًضؤٕٖأُبكح )

ٝأهو ثؤٗٚ ٫ ٣َزؾن ا٫ ًنا ٣ئافن ثبهواهٙ، كبٕ اٗزوَ  ق،أٓب اما ًبٕ ػبُٔبً ثْوٛ اُٞاه ق،هبٍ ؽٌْ ُٚ ثٔوز٠ٚ ّوٛ اُٞاه

 اٍزؾوبهٚ ثؼلٙ ُُٞلٙ ٓض٬ كِٚ اُطِت ثٔب ك٢ ّوٛ اُٞاهق ٖٓ ؽ٤ٖ ا٫ٗزوبٍ ا٤ُٚ ؛ ٧ٕ اهواهٙ ٫ ٣َو١ ػ٠ِ ؿ٤وٙ.

خ ٓبٍ ك٢ ٣لٙ ُْٝ ٣َْ ٝاهلٚ ٫ٝ َٓزؾوٚ ٕؼ اهواهٙ، ٕٝبه ٝهلب ػ٠ِ اُلوواء ٫ٝ ٣ؼزجو ( : اما أهو ّقٔ ثٞهل٤ٖٓٗأُبكح )

 ا٫ إٔ ٣ضجذ ثبُج٤٘خ إٔ ٛنٙ أُبٍ ًبٕ ُِٔوو ؽ٤ٖ أهو ك٤غؼَ أُوو ٝاهلب. ٙ،أُوو ٛٞ اُٞاهق ُٚ ٫ٝ ؿ٤و
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ثب٤ٌُِخ  به أُٞهٞف ثؾ٤ش ٫ ٣٘زلغ ثٚ( : اما ُْ ٣ْزوٛ اُٞاهق ا٫ٍزجلاٍ أٝ اّزوٛ ػلٓٚ، أٝ ٌٍذ ػ٘ٚ ٌُٖ 8ٕٕٓأُبكح )

 ك٤ٚ. أٝ ٫ ٣ل٢ ثٔئٗزٚ؛ ك٤غٞى اٍزجلاُٚ ثْوٛ إٔ ٣ٌٕٞ  ثبمٕ اُوب٢ٙ ٝإٔ ٣وٟ أُِٖؾخ ثؤٕ ٫ ٣ؾَٖ ٓ٘ٚ ٢ّء أ٬ًٕ 

 ّ(.ٕٓٔٓ( ٖٓ هبٕٗٞ ا٧ؽٞاٍ اُْق٤ٖخ ا٧هك٢ٗ َُ٘خ )ٖٕٖاػزٔلٗب ا٠ُ ؽل ٓب ك٢ ٛنٙ أُبكح ػ٠ِ ٗٔ أُبكح )8ٖ

ز٘ل ا٠ُ ا٧َٕ ك٢ ْٗؤح اُٞهق كول"ًبٕ اُٞهق ٧ٍٝ ػٜلٙ ك٢ ا٬ٍ٩ّ ٓزغٜبً ا٠ُ عٜبد ٖٓ ٝعٞٙ اُق٤و ٝٛنا ا٧َٕ 9َٖٓ

ٝاُجو اُؼبّ، ٣ْزوى ك٤ٚ اُٞاهق ٝأِٛٚ  ٝأهبهثٚ ٍٝبئو اُ٘بً...صْ ثلأ اُٖؾبثخ ثؼل مُي ٣ؾجَٕٞ ا٧ٓٞاٍ ػ٠ِ أ٫ٝكْٛ، ٣ٝوٕٝ 

 .٘ٔزلبع أػوبة اُٞاهق ٓ٘ٚ" اُيههب، أؽٌبّ ا٧ٝهبف ُٓٝلٝاّ اٗ ل،ك٢ مُي ٤ٍِٝخ ٤ُٖبٗخ أُبٍ ػٖ اُزجل٣

( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ا٧هك٢ٗ ٝٛٞ ٓب أفن ثٚ اُوبٕٗٞ اُوطو١ ك٢ ٖٕٗٔاػزٔلٗب ك٢ ٛنٙ أُبكح ػ٠ِ ٗٔ أُبكح )ٓٗ

٘ب (،ٝاُز٢ أعبىد اُٞهق اُق٤و١ ٝاُنه١ ٝأُْزوى،ٓغ رؼل٣َ ث٤َٜ ٝٛٞ إٕٖٔٗ(،ٝاُوبٕٗٞ اَُٞكا٢ٗ ك٢ أُبكح)ٖأُبكح)

 اػزجوٗب ا٧َٕ ك٢ اُٞهق إٔ ٣ٌٕٞ ف٤واً،كبما ٝهق ّقٔ ُْٝ ٣ؾلك ٗٞع اُٞهق ًبٕ ٝهلٚ ف٤و٣بً.

أفن أُْوٝع ثبُٞهق ا٢ِٛ٧)٠َٔ٣ٝ ثبُٞهق اُنه١( ثب٩ٙبكخ ا٠ُ اُٞهق اُق٤و١،ٝإ اُ٘ٔ ػ٠ِ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُٞهق ٔٗ

كبُٞهق ا٢ِٛ٧ ٣زٖٚٔ  ّ،٢ رئك١ ك٢ أُبٍ ا٠ُ اُ٘لغ اُؼبكٜٞ اػزواف " ثٌٞٗٚ ٖٓ ٝعٞٙ اُجو اُز ق،ٛٞ اهواه ثؤ٤ٔٛخ ٛنا اُٞه

ؽغي إٍٔٞ صبثزخ ٝأػ٤بٕ ٝؽوٞم ٝٓ٘بكغ ػٖ اُزٖوف ٝا٫ٍز٬ٜى اُْق٢ٖ ٝرق٤ٖٔ ا٫ٗزلبع ثٜب ٧ّقبٓ ثؤػ٤بْٜٗ أٝ 

٠ ا٧ع٤بٍ ًض٤واً ٓب ٣ٌٕٞٗٞ ٖٓ مه٣خ اُٞاهق ٝأِٛٚ، كٜٞ ٣زٖٚٔ ى٣بكح ك٢ ا٧ٍٕٞ اُضبثزخ ا٩ٗزبع٤خ ٝرٍٞؼخ ػِ ْ،ثٖلبرٜ

ٝثٜنا أُؼ٠٘ كبٕ اُٞهق ا٢ِٛ٧ ٛٞ ٗٞع ٖٓ ا٫ٍزضٔبه اُن١ ٣قلّ أٛلاف  ٚ،اُوبكٓخ ٖٓ آٍ اُٞاهق ٖٝٓ ُٚ ف٤ٕٖٞخ ٓؼ

 ٔٓ٘نه ،اُٞهق ا٢ٓ٬ٍ٩ رطٞهٙ اكاهرٚ ر٤ٔ٘زٚ،كاه اُلٌو،كْٓن،ٛق،هؾ اُز٤ٔ٘خ ا٫هزٖبك٣خ ٝهكب٤ٛخ ا٧ع٤بٍ اُزب٤ُخ،

،ّٕٓٓٓٓ،ٔٔ٘. 

ثبة ا٫ثزلاء ك٢ اُ٘لوخ ثبُ٘لٌ صْ  ،ًزبة اُيًبح ،ٕؾ٤ؼ َِْٓ "اثلأ ث٘لَي كزٖلم ػ٤ِٜب" : ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُوٍٞ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللإٗ

ثٖ ٝػ٠ِ ٖٓ ّبء، ا  ، ٝهبٍ ُؼٔو:"رٖلم ثبُضٔوح " كٖؼ ثٜنا عٞاى ٕلهزٚ ػ٠ِ ٗلَٚ   ،.997ؽل٣ش ههْ  أِٛٚ صْ اُوواثخ

 .ٗ٘ٙٔ، أَُؤُخ ههْ أُؾ٠ِ ثب٥صبه،كاه اُلٌو،كٕٝ ربه٣ـل،ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ٍؼ٤ّ،ؽي

ٝهبٍ  ق،ٞهق كول عبء ك٢  ا٩ٍؼبف  " هبٍ اُلو٤ٚ أثٞ عؼلو ٣٘جـ٢ إٔ ٣غٞى ك٢ ه٤بً هٍٞ أث٢ ٣ٍٞأعبى اُؾ٘ل٤خ اُٖٗ

اثوا٤ْٛ ثٖ ٠ٍٞٓ ، ا٩ٍؼبف  ك٢ اُطواث٢َِ،اُقٖبف ٣غٞى ه٤بٍبً ػ٠ِ ٓب أعبى أثٞ ٣ٍٞق ٖٓ اٍزض٘بء اُـِخ ُ٘لَٚ ٝؽْٔٚ" 

ّوػ ً٘ي اُلهبئن، كاه اٌُزبة ا٢ٓ٬ٍ٩،كٕٝ  اُؾوبئنرج٤٤ٖ  ػضٔبٕ ثٖ ػ٢ِ، ، اُي٣ِؼ٢، 8ٕ،9ٕٓٓٔ، ٕأؽٌبّ ا٧ٝهبف،ٛ

ٓؾٔل أ٤ٖٓ،اُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ، كاه ، اثٖ ػبثل٣ٖ، 7ٖٔ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط، 8ٕٖ،ٖٓ،ط ربه٣ـ

زبط اُأؽٔل ثٖ هبٍْ، اُؼ٢َ٘، ،ٗ٘ٙٔ، اثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه، أَُؤُخ ههْ 8ٓٔ،ٓٔط،أُؼوكخ،ث٤وٝد،كٕٝ ربه٣ـ

،ٝمٛت  أُب٤ٌُخ ا٠ُ ثط٬ٕ اُٞهق ػ٠ِ اُ٘لٌ 9ٕٕ،ٖٓ،ط٤ُٔٔ9ّٖٔب٤ٗخ،ٕ٘ؼبء،ا   ٧ؽٌبّ أُنٛت،كاه اُؾٌٔخ أُنٛت، 

اُوواك٢، ، ، اُوواك٢كبما ٝهق ا٩َٗبٗؼ٠ِ ٗلَٚ ٝػ٠ِ ؿ٤وٙ ٕؼ اُٞهق ػ٠ِ اُـ٤و كوٜ إ ؽِٖذ اُؾ٤بىح َ،ٝؽلٛب ثبٛ

،  كٕٝ ربه٣ـخ،ؼ٠ِ اُْوػ اٌُج٤و،كاه أُؼوكؽب٤ّخ اُلٍٞه٤ٓؾٔل، ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖاُلٍٞه٢، ، ٕٖٓ،ٓٙاُنؽ٤وح،ط

،كاه اٌُزت ل،ٓـ٢٘ أُؾزبطٓؾٔل ثٖ أؽ٢ٔ،اُْوث٤٘،ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ا٠ُ ثط٬ٗٚ ا٫ اما ؽٌْ ثٚ ؽبًْ، 8ٓ،ٓٗط

ٝرؼ٤ِن اُؾب١ٝ اٌُج٤و ك٢ كوٚ ا٩ٓبّ اُْبكؼ٢،رؾو٤ن ت،ٓؾٔل ثٖ ؽج١٤،أُبٝهك ،8ٖٓ،ٖٓ،ط اُؼ٤ِٔخ،ث٤وٝد،كٕٝ ربه٣ـ

ا١ُٝٞ٘، ٣ؾ٠٤ ،ٕ٘٘،7ٓطّ،99ٗٔ، ٔكاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،ٛك،ا٤ُْـ ػ٢ِ ٓؾٔل ٓؼٞٗ ٝ ا٤ُْـ ػبكٍ أؽٔل ػجل أُٞعٞ

، ا٧ٖٗبه7،١ٖٔ،ّٓ٘،ط99ٔٔثٖ ّوف، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ ٝػٔلح أُلز٤ٖ، اّواف ى٤ٛو اُْب٣ِٝ، أٌُزت ا٢ٓ٬ٍ٩،

،ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ك٢ أُنٛت ا٠ُ ٓٙٗ،ٓٗ، كٕٝ ربه٣ـ،ط٢ٓ٬، كاه اٌُزبة ا٩ٍب، أ٠ٍ٘ أُطبُتىًو٣ب ثٖ ٓؾٔل ثٖ ىًو٣

٫ ٣ٖؼ ٝهق ا٩َٗبٕ ػ٠ِ ٗلَٚ، كبٕ ٝهق ػ٠ِ ٗلَٚ ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ٖؼ اُٞهق ػ٤ِٚ ًُٞلٙ ٕؼ اُٞهق ٕٝوف  اُٞهق  ك٢ 

 اثٖ،7ٕٗ،ٓٗ،طٖٓ٘ٞه ثٖ ٣ٌٞٗ، ًْبف اُو٘بع ػٖ ٓزٖ ا٩ه٘بع،ث٤وٝد،كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،، اُجٜٞر٢اُؾبٍ ا٠ُ ٓب ثؼلٙ

ػ٢ِ ثٖ ٤ٍِٔبٕ،ا٩ٖٗبف ك٢ ، ، أُوكا8ٙ١ٝ٘،ٓاُلوٝع،ػبُْ اٌُزت،ث٤وٝد، كٕٝ ربه٣ـ ل،ٓؾٔل ثٖ ٓلِؼ ثٖ ٓؾٔٓلِؼ، 

، اُوؽ٤جب٢ٗ،ٖٓطل٠ ثٖ ٍؼل، ٓطبُت أ٢ُٝ ٙٔ،7ٓطٓؼوكخ اُواعؼ ٖٓ اُق٬ف، ث٤وٝد، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢، 

 .8ٕٗ،ّٓٗ،ط99ٖٔا٠ُٜ٘ ك٢ ّوػ أُ٘ز٠ٜ، أٌُزت ا٢ٓ٬ٍ٩،

ٛنا ٝٗظواً ُٔب ٣ض٤وٙ اُٞهق اُنه١ ٖٓ  ثؼ٘ ا٬ٌُْٔس، مٛجذ ثؼ٘ اُوٞا٤ٖٗ ا٠ُ اُـبئٚ، كول ثلأ اُـبء اُٞهق اُنه١ ك٢ ٗٗ

ّ، ٝك٢ ٖٓو 9ٗ9ٔ،ٓ٘،ٕظٙطٔأُئهؿ ثـ7ّٙ، صْ ك٢ ٍٞه٣ب ثٔٞعت أُوٍّٞ اُزْو٣ؼ٢ ههْ 9ٕ9ٔرو٤ًب ٍ٘خ 

ّ، ٝك٢ 9٘7ٔ،7ٓ،ٕظ8طٔثٔٞعت ا٧ٓو ا٢ٌُِٔ ك٢  ّ، ٝك٢ رٌٞٗ رْ ا٩ُـبء9َُٕ٘ٔ٘خ  8ٓٔثٔٞعت اُوبٕٗٞ ههْ 

 . 7ٕ. اُيه٣و٢، اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ُْق٤ٖخ اُٞهق أُؼ٣ٞ٘خ،97َُٖٓٔ٘خ  ٤ُٔٙج٤ب ثبُوبٕٗٞ ههْ 

ّ ٣ؤفن ثبُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ اُٞهق، ٠ٍٔٝ اُٞهق ا٢ِٛ٧ ثبُٞهق ػ٠ِ ؿ٤و 9ٗٙٔ( َُ٘خ 8ٗكول ًبٕ  اُوبٕٗٞ أُٖو١ ههْ )

ّ ؽ٤ش ٖٗذ أُبكح 9َُٕ٘ٔ٘خ  8ٓٔ( ، صْ اُـ٢ اُٞهق ا٢ِٛ٧ ك٢  اُوبٕٗٞ ههْ ٘أُبكح )اُق٤واد ٝٛٞ ٖٗذ ػ٠ِ مُي 

 ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢ : ٔ)

 ٫ ٣غٞى اُٞهق ػ٠ِ ؿ٤و اُق٤واد .

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2744&idto=3038&lang=&bk_no=53&ID=413
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2744&idto=3038&lang=&bk_no=53&ID=413


ٗٔ 

 

                                                                                                                                                          

 ( ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢ :ٕٝأُبكح )

 ٣ؼزجو ٓ٘ز٤ٜب ًَ ٝهق ٫ ٣ٌٕٞ ٖٓوكٚ ك٢ اُؾبٍ فبُٖبً ُغٜخ ٖٓ عٜبد اُجو. 

ٖٓ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُٞهق ُٚ كٝهٙ ك٢ اُجو ثب٧ع٤بٍ اُوبكٓخ، ؿ٤و إٔ ٝعٞك ثؼ٘ ا٬ٌُْٔد اُز٢ ٣ٝؼزجو ٛنا ٓٞهلبً ٍِج٤بً 

رؼزوٙٚ أٝ ٍٞء اكاهرٚ" ٣غت إٔ رؼبُظ ثطو٣ن آفو ٖٓ اُزلاث٤و ؿ٤و اُطؼٖ ك٢ إَ أُْوٝػ٤خ اُضبثزخ "اُيههب، أؽٌبّ 

ٔيا٣ب اٌُج٤وح اُز٢ ٣زٔزغ ثٜب، ثَ إ مُي ٣وز٢ٚ إٔ ،ًٔب"" ٫ ٣وز٢ٚ ارقبم ٓٞهق ٍِج٢ ٓ٘ٚ، ٫ٝ اُزلو٣ٜ ثبُٕ٘ا٧ٝهبف،ٓ

٣٘ظٔٚ اُوبٕٗٞ ٣ٝٚغ ُٚ ا٧ٛو اُز٘ل٤ن٣خ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ رْغ٤ؼٚ، ٕٝٞٗٚ ٖٓ اُؼلٝإ ػ٤ِٚ ...ٝإ ًض٤واً ٖٓ اُجِلإ ٜٝٓ٘ب 

ؽز٠ ُٞ ًبٕ اُٞاهق ا٣٫ُٞبد أُزؾلح ا٧ٓو٤ٌ٣خ هل ّوػذ ُٚ ٝٗظٔزٚ ٝهلٓذ ُٚ اُز٬٤َٜد ا٩كاه٣خ ٝا٩ػلبءاد اُٚو٣ج٤خ، 

 .٘ٔٔاُٞهق ا٢ٓ٬ٍ٩ رطٞهٙ اكاهرٚ ر٤ٔ٘زٚ،ٓٗلَٚ أٍٝ أَُزل٤ل٣ٖ ٖٓ اُٞهق" 

( ٖٓ اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ا٧هك٢ٗ، َٝٓز٘لٛب هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق اُن١ ٣ؼزجو  إٔ ٖٕ٘ٔاػزٔلٗب ك٢ ٛنٙ أُبكح ػ٠ِ ٗٔ أُبكح )٘ٗ

ٕ ُْ ٣َْٜٔ، ٝٝعٚ  هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق أٗٚ صجذ اُٞهق ػٖ اُٞهق ٣ٖؼ ٝإ ٠ٍٔ اُٞاهق عٜخ ر٘وطغ ، ٣ٌٕٝٞ ثؼلٛب ُِلوواء ٝا

هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝػٖ اُٖؾبثخ، ُْٝ ٣ضجذ ػْٜ٘ ٛنا اُْوٛ مًوا ٝر٤َٔخ ؛٧ٕٝ هٖل اُٞاهق إٔ ٣ٌٕٞ آفوٙ 

ػ٬ء ، اٌُبٍب٢ٗ ُِلوواء ٝإ ُْ ٣َْٜٔ ٛٞ اُظبٛو ٖٓ ؽبُٚ، كٌبٕ ر٤َٔخ ٛنا اُْوٛ صبثزب ك٫ُخ، ٝاُضبثذ ك٫ُخ ًبُضبثذ ٖٗب،

 ، 98ٕٔ(،ٕاُل٣ٖ ثٖ َٓؼٞك، ثلائغ اُٖ٘بئغ ك٢ رور٤ت اُْوائغ، كاه اٌُزبة اُؼوث٢)ٛ

،٣ٝؼزجو ٛنا اُلوٚ ٖ٘٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٖٙ،ٖٓ، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن، طٕٕٓ،ٓٙط

 اُؾَٖ أؽل ٍٝبئَ ٓؼبُغخ ْٓبًَ اُٞهق اُنه١.

 .ٕٔٓٓهبٕٗٞ ا٧ٝهبف ٝاُْئٕٝ ٝأُولٍبد ا٤ٓ٬ٍ٩خ َُ٘خ  ( ٖٕٓٓٔبكح)َٓز٘ل ٛنٙ أُبكح ٛٞ اُٙٗ

 .ُٓٔٔب ػِْ إٔ ه٤بّ ماد اُزٖوف ثب٧َٛ ٝه٤بّ ؽٌٔٚ ثبُٔؾَ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٓٗ

ٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ إٔ اُٞهق ٣ضجذ ثبُٚوٝهح، ًؤٕ ٢ٕٞ٣ ثـِخ كاهٙ  َُِٔب٤ًٖ أثلاً أٝ ُل٬ٕ ٝثؼلٙ َُِٔب٤ًٖ أثلا، كبٕ 8ٗ

البحر زيف الديف بف إبراىيـ  ـ بف نجيا،ٖٕٓ،ٓٙٙ اُلاه ر٤ٖو ٝهلبً ثبُٚوٝهح، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٛن
 .ٖٓٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٕٓ،ٓ٘ط شرح كنز الدقا ؽ  دار الكتاب االسبلمي بيركت دكف تاريخ الرا ؽ 

 .ٖٓٗ،ٓٗه،ط،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبٕٖ٘،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٗ
ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ا٠ُ اُٞهق ٫ ٣ٖؼ ٖٓ اُ٘بٛن ا٫ ثِلع ٣ْؼو ثبُٞهق، ٣َٝزض٠٘ ػ٘لْٛ ٖٓ اّزواٛ اُِلع ٓب اما ث٠٘  ٓ٘

ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ ،8ٖٔ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط َٓغلا ك٢ ٓٞاد ٟٝٗٞ عؼِٚ َٓغلا، كبٗٚ ٤ٖ٣و َٓغلا كٕٝ ُلع،

 .ٕٕٖٓ،ٓ٘اُطبُج٤ٖ،ط

ٍِْٝ ًبٕ ٣ٜل١ ٣ٜٝلٟ ا٤ُٚ ٝٝهق إٔؾبثٚ ُْٝ ٣٘وَ اٗٚ هجَ ٫ٝ هجَ ٓ٘ٚ، ثَ اهزٖو ػ٠ِ ٓغوك  ٧ٗٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٔ٘

اُلؼَ ُٝٞ ٝهغ مُي اّزٜو؛ ٧ٕٝ ٓوٖٞك اُْوع اُوٙب ثبٗزوبٍ ا٬ٓ٧ى ُوُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ :"٫ ٣ؾَ ٓبٍ آوة َِْٓ 

ُْٔٞاه٤ذ ،بة اُؾظزً ،ٍٖ٘ اُلاههط٢٘ ا٫ ػٖ ٤ٛت ٗلَٚ ٓ٘ٚ"  ، كؤ١ ٢ّء كٍ ػ٠ِ ؽٍٖٞ ٓوٖٞك ٖٕ٘ؽل٣ش ههْ  ثبة ا

، اثٖ هلآخ ،ٕٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع، ٓ ٖ،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٖ٘ٔ،ٓٙوع ًل٠، اُوواك٢، اُنؽ٤وح،طاُْ

 .ٖٕٔ،ٓٙطّ، 98ٗٔ،ٔٛ ،كاه اُلٌو،ث٤وٝد،اٌُج٤وٓٞكن اُل٣ٖ ػجلهللا ثٖ أؽٔل اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ 

اُوواك٢، ٕ اُن١ ث٘بٙ ُٜب امٗب ٫ ٣قزٔ ثْقٔ ٫ٝ ىٓبٕ، ًب٩مٕ أُطِن ك٢ ا٫ٗزلبع ػ٠ِ ا٬ٛ٩م ًبمٗٚ ك٢ ا٬ُٖح ك٢ أٌُب ٕ٘

،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ ٕٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع، ٓ ٖ،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٖ٘ٔ،ٓٙاُنؽ٤وح،ط

 .87ٕ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٖٕٔ،ٓٙاُْوػ،ط

ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػجل اُوؽٖٔ، ٓؾٔل ، اُؾطبة، ٖٓٗ،ٓٗ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٖ٘،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط ٖ٘

، ، اُجٜٞر٢ٖ٘ٔ،ٓٙ، اُنؽ٤وح،ط، اُوواك7٢ٕ،ّٓٙ،ط99ٕٔ،ٖٛ ٓٞاٛت اُغ٤َِ ك٢ ّوػ ٓقزٖو ف٤َِ،كاه اُلٌو،

، ٖٕٔ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط7ٕٕ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕٓٗ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط

 .87ٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط

ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ٓؾٔل،كزؼ  ،ػ٤ِِ،9ٖٙ،ٕٓٝٛٞ ٫ىّ ثبُوٍٞ ػ٘ل ا٧ئٔخ اُض٬صخ" اُز٢َُٞ،اُزؾلخ،ط ٣وٍٞ اُز٢َُٞ:" ٗ٘

 .ٕٔٙ،ٕٓ،طاُؼ٢ِ أُبُي ك٢ اُلزٟٞ ػ٠ِ ٓنٛت ٓبُي،كاه أُؼوكخ،كٕٝ ربه٣ـ

َٓ٘ل ا٩ٓبّ اُْبكؼ٢ )  ك٢ اُؾل٣ش:"ؽجٌ ا٧َٕ ٍٝجَ اُضٔوح "  -ه٢ٙ هللا ػ٘ٚ  -ُوُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُؼٔو ٘٘

وح ، ًزبة اُٞهق ٝاُؼٔوٟ ٝاُوهج٠ ، رور٤ت ٍ٘غو( َِ اُضَّٔ َِ ٝرَج٤ِ ْٕ ٌِ ا٧َ  .ثبة رَؾج٤ِ

ٓؾوٓخ ٫  ؼول ٖٓ ؿ٤و ؽٌْ ؽبًْ ٝأٗٚ ٣زؼنه اُوعٞع ك٤ٚ ٧ٝٗٚ ًزت ك٤ٚ ٕلهخكلٍ ػ٠ِ إٔ ا٧َٕ ٣ٌٕٞ ٓؾجٍٞب ٓٔ٘ٞػب ثبُ

رجبع ٫ٝ رٞٛت ٫ٝ رٞهس ٝمُي ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ثؤٓوٙ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٧ٗٚ ا٤ُْٔو ك٢ اُو٤ٚخ ٝأُلثو ُٜب ٝصب٤ٜٗب اعٔبع 

ُٚ ٓولهح ا٫ ٝهق ٝهلب  -هٙٞإ هللا ػ٤ِْٜ  -هبٍ عبثو ثٖ ػجل هللا ُْ ٣ٌٖ أؽل ٖٓ اُٖؾبثخ  -هٙٞإ هللا ػ٤ِْٜ  -اُٖؾبثخ 
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٢ ٛنٙ ث٤ٖ ٝاهق ٝٓٞاكن كٌبٕ اعٔبػب ُٝنُي هعغ إٔؾبة أث٢ ؽ٤٘لخ ػٖ ٓنٛجٚ ك٢ ٛنٙ أَُئِخ ُٔب ُْ ٣ٌْٜٔ٘ اُطؼٖ ك

 .ٖٕٖ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنف٤وح،طاُ٘وَ

ٝٛنا ٓب مٛت ا٤ُٚ اُٖبؽجبٕ ف٬كبً ٧ث٢ ؽ٤٘لخ اُن١ اّزوٛ ُِيٝٓٚ ؽٌْ ؽبًْ، ،اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ ٙ٘

عبدالرحمف بف محمد مجم  األنير في شرح ممتقى األبحر دار إحياء التراث العربي    شيخي زاده،8ٕٔ،ٓٙاُٖ٘بئغ،ط
 .ٖٓ٘،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط ،اُلزب7ٖٖٟٝ،ٓٔط دكف تاريخ

،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ ٖٓ٘،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط7ٖٖ،ٓٔ،ٓغٔغ ا٧ٜٗو،ط8ٕٔ،ٓٙاٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،ط7٘

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕٗ٘،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٕٖ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنف٤وح،ط7٘،ٓٗاُلٍٞه٤ظ

 .9ٕٙ،ٓٗط

، 8ٕٖ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٖٓٔ،ٖٓٗب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط، اُٖٖ٘،ٓٔاُؼجبك١، اُغٞٛوح ا٤ُ٘وح،ط 8٘

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت ٘،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٕٕٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٔٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

، اُ٘غل٢، ٓؾٔل ؽَٖ، عٞاٛو ا٬ٌُّ ك٢ ّوػ ّوائغ ٕٕٔ،ٓٙ، اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط7ٖٕ،ٓٗأ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط

 .87ٕ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٗٔ،٬ٍ٩ٕ8ٓ،8ّٓ، كاه اؽ٤بء اُزواس اُؼوث٢،ث٤وٝد،طا

ٝهلذ ٢ٛ ا٤ُٖـخ اُٖو٣ؾخ ػ٘ل ا٩ٓب٤ٓخ، ٝ ؽوٓذ ٝرٖلهذ ٝؽجَذ ٍٝجِذ ً٘ب٣خ ػ٘لْٛ، اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، 9٘

 .ٖ،8ٓ،8ٕٓط

،اُٖب١ٝ، ثِـخ ٖٖ٘،ٓٔط،ـٕٕٖٛٔاُغٞٛوح ا٤ُ٘وح، أُطجؼخ اُق٤و٣خ،١،ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ اُؾلاك ،اُؼجبك١ٓٙ

اثٖ ٓلِؼ، ،ٕٕٔ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط8ٕٖ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٖٓٔ،ٓٗاَُبُي،ط

 .87ٕ،ٖٓ، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕٕٔٔاُلوٝع،ٓ 

 8ٕٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط ٔٙ

وٓخ أٝ  ٕلهخ  ٓٞهٞكخ أٝ  ٕلهخ  ٫ رجبع ٫ٝ ٛنا اُِلع ػ٘ل اُْبكؼ٤خ ٕو٣ؼ ثـ٤وٙ، اما هبٍ: رٖلهذ ثٌنا ٕلهخ ٓؾٕٙ

،ٝؿ٤و اُٖو٣ؼ ٝػ٘ل أُب٤ٌُخ إ هبهٗٚ ه٤ل أٝ عٜخ ٫ ر٘وطغ أٝ ُٔغٍٜٞ ٝإ 8ٕٖ،ٖٓرٞٛت، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

 ٖٓٔ،ٓٗط،99ّ٘ٔ ،ث٤وٝد، أؽٔل، ثِـخ اَُبُي ٧هوة أَُبُي، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ١،اُٖبٝ ؽٖو،

، ٕٕٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ، ٕٕٔ،ٓٙ، اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٖٖ٘،ٓٔوح،طاُؼجبك١، اُغٞٛوح ا٤ُٖ٘ٙ

 .87ٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط

 .ٖٖ٘،ٓٔاُؼجبك١، اُغٞٛوح ا٤ُ٘وح،طٗٙ

 .89ٕ،ٖٓاّزوٛ اُي٣ل٣خ ك٢ اُِلع اٌُ٘بئ٢ إٔ ٣٘طن اُٞاهق ثبُووثخ أٝ ٓب ٣لٍ ػ٤ِٜب. اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط٘ٙ

، 7ٕٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕٕٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٔٗ،ٓٗو٘بع،طاُجٜٞر٢، ًْبف اُٙٙ

 .ٖٕٔ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٙ،7ٓأُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط

 .ٖٖ٘،ٓٔاُؼجبك١، اُغٞٛوح ا٤ُ٘وح،ط7ٙ

، ٙ،7ٓف،طًؤٕ ٣وٍٞ : رٖلهذ ٕلهخ ٓٞهٞكخ، أٝ ٓؾجَخ، أٝ َٓجِخ، أٝ ٓؾوٓخ، أٝ ٓئثلح. أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗب8ٙ

 .7ٖٕٗ،ٓٗاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط

 ،ٕٔٗ،ٓٗك٤وٍٞ  رٖلهذ ثٚ ٕلهخ  ٫ رجبع  أٝ ٫ٝ رٞٛت أٝ ٫ٝ رٞهس. اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط 9ٙ

ًؤٕ ٣وٍٞ : رٖلهذ ثؤه٢ٙ ػ٠ِ ك٬ٕ ٝاُ٘ظو ٢ُ أ٣بّ ؽ٤بر٢ أٝ  ٝاُ٘ظو  ُل٬ٕ صْ ٖٓ ثؼلٙ ُل٬ٕ ًٝنا ُٞ هبٍ رٖلهذ  7ٓ

 .ٕٔٗ،ْٓٗ ٖٓ ثؼلٙ ػ٠ِ ُٝلٙ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طثٚ ػ٠ِ ك٬ٕ ص

،اُؼ٢َ٘، اُزبط 7ٕٕ،ٓٗاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط، 8ٖٔ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 7ٔ

 .87ٕ،ٖٓأُنٛت،ط
7ٕ

 .8ٖٔ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

 .89ٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط7ٖ

ٝهل ٫ ٣زٖٞه ٓ٘ٚ اُوجٍٞ ًبَُٔغل، ُٝنا ٕؼ ػ٠ِ اُلوواء "اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ ٣وٍٞ اُلٍٞه٢ :" ٧ٗٚ هل ٫ ٣ٌٕٞ ٓٞعٞكاً  7ٗ

 .88،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

،اُٖب١ٝ، ثِـخ ٖٙٔ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنؽ٤وح،طٕٕ،ٓٙ،اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط7ٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7٘ٓ

جٜٞر٢، ًْبف ، إُٖٗ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط،8ٖٖ،ٖٓ، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط، اُْوث٢٘٤ٙٓٔ،ٕٓاَُبُي،ط

،اُؼ٢َ٘، اُزبط ٕٓٔ،ٓٙاثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط،ٕٙ،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٕٕ٘،ٓٗاُو٘بع،ط

 .87ٕ،ٖٓأُنٛت،ط

 ًبُٔغٕ٘ٞ ٝاُٖـ٤و. 7ٙ
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ىبلؿ بف يحيى بف مسمـ أحكاـ األكقاؼ مطبع، مجمس دا رة المعارؼ ، 7ٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،77ٓ
،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ 8ٖٔ، اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٙٙٔاُٞهق ٓأؽٌبّ  ىػ1355العثماني، حيدرأباد  

ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ ،8ٖٖ،ٖٓ، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط، اُْوث٢٘٤ٙٓٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط88،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

 87ٕ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕٖٗ،ٓ٘اُطبُج٤ٖ،ط

  1طأحكاـ األكقاؼ ي شيبانأحمد بف عمرك ال  لخ،اؼا،ٙٙٔ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،7ٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،78ٓ
، ٓـ٢٘ ، اُْوث٢٘٤ٕٕ،ٓٙ،اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،طٖٙٔ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط8ٖٔٓ ـ1904

اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٕ٘،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٖٗ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط،8ٖٖ،ٖٓأُؾزبط،ط

 .87ٕ،ٖٓأُنٛت،ط ،اُؼ٢َ٘، اُزبط9ٕٙ،ٓٗاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط ،ٕ٘ٔٔ

 . ٕٕٗ،ُٓٙٞ هبٍ عؼِذ أه٢ٙ ػ٤ِي ٝهلبً كٌَذ ٕؼ، ُٝٞ هبٍ ٫ أهجَ ثطَ، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن،ط79

 .8ٖٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٙٙٔ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،7ٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٓٓ

لهك٣و، اُْوػ اٌُج٤و ،ا8ُٖٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٙٙٔ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،7ٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٔٓ

،اُؼ٢َ٘، اُزبط ٙٓٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط88،ٓٗ، طكٕٝ ربه٣ـ، كاه أُؼوكخٓطجٞع ٓغ ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢، 

 .87ٕ،ٖٓأُنٛت،ط

 ٕٖٗ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٖٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 8ٕ

ّوٛ ٫ٝ ٓٚبكبً َُِٔزوجَ، ٧ٕ اُٞهق ٫ ٣ؾزَٔ اُزؼ٤ِن  اّزواٛ  اُؾ٘ل٤خ ك٢ اُٞهق إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘غياً ك٬ ٣ٖؼ ٓؼِوبً ػ٠ِ 8ٖ

،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو ٖٔٗ،ٓٗ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٓثبُقطو. اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

،كِٞهبٍ " هعَ ٝهلذ أه٢ٙ ٛنٙ ثؼل ٍ٘خ ر٢ٚٔ ػ٠ِ أَُب٤ًٖ كبٗٚ ٫ ٖ٘٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٕٓ،ٓ٘اُوائن،ط

،اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ 8ٕٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٖٓ٘ٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،٣ٖٓؼ؛ ُؼلّ ًٞٗٚ ٓجزٞربً" 

 .8ٔٔ،ٓٔ،اثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ،طٕٔٔ،ٓٙاُجوٛب٢ٗ،ط

ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ا٠ُ اّزواٛ اُز٘غ٤ي ك٢ اُٞهق ٝأعبىٝا رؼ٤ِن اُٞهق ثبُٔٞد ٝ رؼ٤ِن ٝهق أَُغل ٝأُوجوح ٝاُوثبٛ،ٝ  

،ٝاّزوٛ اُؾ٘بثِخ اُز٘غ٤ي 8ٕٖ،ٓ٘، ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٖ٘،ٖٓن ا٩ػطبء، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طرؼ٤ِ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٖٕ،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٕٔ٘،ٓٗك٢ اُٞهق ٝأعبىٝا رؼ٤ِوٚ ثبُٔٞد، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .ٔ٘،8ٓ،8ُٕٓ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط،ٝاّزوٛ ا٩ٓب٤ٓخ اُز٘غ٤ي ك٢ اُٞهق، ا9ٕٕ،ٓٗٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط

ٝأعبى اُي٣ل٣خ رو٤٤ل اُٞهق ثب٫ٍزض٘بء ٍٞاء ًبٕ ا٫ٍزض٘بء ٓؼِٞٓبً أٝ ٓغ٫ًٜٞ، َٓزوج٬ً أٝ ؽب٤ُب،ًاُؼ٢َ٘، اُزبط  8ٗ

 . ٖٔٓ،ٖٓأُنٛت،ط

، 87،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط٘ٓٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٕٖ،ٓٙاُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط8٘

 .ٖٖٗ،ٖٔٓ،ٓ،ٖاُزبط أُنٛت،ط اُؼ٢َ٘،

( ٖٓ أُغِخ ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢ : أُؼِن ثبُْوٛ ٣غت صجٞرٚ ػ٘ل صجٞد 8ٕ، ٝر٘ٔ أُبكح )ٖٔٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط8ٙ

 اُْوٛ . 

 .ٖ،٣٘ٗٓوٍٞ اثٖ ٗغ٤ْ :"ّٝوٛ ٕؾخ اُزؼ٤ِن ًٕٞ اُْوٛ ٓؼلٝٓب ػ٠ِ فطو اُٞعٞك" اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط87

، اثٖ 8ٕٓ،ٓٙ، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط87، ٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،ٖٓٓؼبف،ٓاُطواث٢َِ، ا88ٍ٩

 .ٖ٘٘،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٔٗ،ٓٗػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .87،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 89

 . ٖٖٗ،ًٖٓوعؼذ ػٖ اُٞهق، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط9ٓ

 . ٖٖٗ،ًٖٓبُج٤غ ٝٗؾٞ، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط 9ٔ

٣وٍٞ اُلٍٞه٢ :" ٝؽَٔ اُٞهق ك٢ ا٬ٛ٩م ػٖ اُزو٤٤ل ثؤعَ أٝ ر٘غ٤ي ػ٤ِٚ أ١ ػ٠ِ اُز٘غ٤ي "اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  9ٕ

 .87،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

 .٘ٓٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٕٖ،ٓٙاُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط 9ٖ

ل اُؼزن ُزْٞف اُْبهع ُِؾو٣خ، ٣وٍٞ اُلٍٞه٢ :" كبٕ ؽلس ك٣ٖ ػ٠ِ اُٞاهق أٝ أُؼزن ك٢ مُي ا٧عَ ُْ ٣ٚو ك٢ ػو 9ٗ

 .٣ٝٗٓ،87ٚو ك٢ اُؾجٌ اما ُْ ٣ؾي ػٖ اُٞاهق ك٢ مُي ا٧عَ "اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط

ٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ أٗٚ ٣ْزوٛ ك٢ اُٞهق إٔ ٣ٌٕٞ ٓئثلاً ك٬ ٣ٖؼ ٓغ اُزؤه٤ذ، ٧ٗٚ اىاُخ أُِي ٫ ا٠ُ أؽل ك٬ رؾزَٔ  9٘

، اثٖ 7ٕٔ، اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٕٕٓٓ،ٌُٓٙبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،طاُزٞه٤ذ ًب٩ػزبم ٝعؼَ اُلاه َٓغلا، ا

،ُْٝ ٣ْزوٛ أثٞ ٣ٍٞق اُزٖو٣ؼ ثنًوٙ، ٝػ٘ل ٓؾٔل ٣ْزوٛ مًو اُزؤث٤ل أٝ ٓب ٣وّٞ ٓوبٓٚ ٖٔٗ،ٓٗػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

زوٛ ك٢ اُٞهق إٔ ،ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ا٠ُ أٗٚ ٣ْٖ٘٘،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طًٙٔبُٖلهخ ٝٗؾٞٛب، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ
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ك٬ ٣ٖؼ ٓئهزبً،ٝمٛجٞا ا٠ُ أٗٚ اما اهزوٕ ٝهق أَُغل ٝأُوجوح ٝاُوثبٛ ثْوٛ اُزؤه٤ذ، ٣ٖؼ اُٞهق ٣ٝجطَ  ا،٣ٌٕٞ ٓئثل

،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ 8ٖٖ،ٖٓ، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط، اُْوث٢٘٤ٕٔ٘،7ٓ، اُؾب١ٝ اٌُج٤و،ط، أُبٝهك١اُزؤه٤ذ

 .ٕٖٗ،ٓ٘اُطبُج٤ٖ،ط

ّوػ ٓقزٖو ف٤َِ ،ٓؾٔل ثٖ ػجل هللا٢،اُقوّ ،ٕٓ،ٓٙبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط،اُؾط7ٙ،ٓٗؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط9ٙ

 .98،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط7ٓ،78ط،ُِقو٢ّ،كاه اُلٌو،كٕٝ ربه٣ـ

، ٕٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٕٗٗ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر7٢ٔ٘،7ٓاٌُج٤و،ط أُبٝهك١، اُؾب97١ٝ

اُؼ٢َ٘، اُزبط ،ٙٔ،8ٓ،8ٕٓ، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طاُ٘غل7٘،٢ٕ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 .8ٕٗ،ٖٓأُنٛت،ط

٧ٗٚ ٫ ػ٤ٖ ٝاُٞهق رؾج٤ٌ ػ٤ٖ، اُؼ٢َ٘، اُزبط ٝمٛت اُي٣ل٣خ ا٠ُ أٗٚ ٫ ٣ٖؼ أ٣ٚبً ٝهق ٓب ك٢ مٓخ اُـ٤و؛  98

 8ٕٗ،ٖٓأُنٛت،ط

ٍ اُٞاهق : ٢ُٝ اُق٤به ًٔب مٛت ثؼ٘ أُب٤ٌُخ ا٠ُ ٕؾخ اُٞهق ٝثط٬ٕ اُْوٛ، ٣وٍٞ اُلٍٞه٢ " ٝاػِْ أٗٚ ٣ِيّ ُٝٞ هب 99

ٕ رَٞه ثؤٗٚ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٞك٠ ُٚ ثْوٛٚ ًٔب هبُٞا اٗٚ ٣ٞك٠ ُٚ ثْوٛٚ اما ّوٛ أٗٚ ااثٖ ػجل ا٬َُّ ٝثؾش ك٤ٚ اثٖ اُؾبعت هبٍ 

، ، اُوواك7٘٢،ٓٗػ٤ِٚ هبٗ هعغ ُٚ ٝإٔ ٖٓ اؽزبط ٖٓ أُؾجٌ ػ٤ِْٜ ثبع ٝٗؾٞ مُي "اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط

، ٓـ٢٘ ، اُْوث٢٘٤.،ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ك٢ اُٖؾ٤ؼ ػ٘لْٛ ٝاُؾ٘بثِخ ا٠ُ ثط٬ٕ اُٞهقٕٖٙ،ٓٙاُنف٤وح،ط

، ، أُوكا١ٕٝٔ٘،ٓٗاُو٘بع،ط، ًْبف ، اُجٜٞر8٢ٕٖ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٖ٘،ٖٓأُؾزبط،ط

 .9ٕٕ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٖٕ،7ٓا٩ٖٗبف،ط

ٓؼِٞٓب ًبٕ اُٞهذ ٓؾٔلعبء ك٢ اُجؾو ك٢ ّوٝٛ اُٞهق:" إٔ ٫ ٣ِؾن ثٚ ف٤بهّوٛلِٞٝهلؼ٠ِ أٗٚ ثبُق٤بهُْ ٣ٖؼ ػ٘لٓٓٔ

بٕ ًبٕ اُٞهذ ٓؼِٞٓب عبىاُٞهق ٝاُْوٛ ًبُج٤غ ٝا٫ ثطَ اُٞهق ٕٝؾؾٜبَُٔز٤ٔطِوبً ثٞ ٣ٍٞلٓغ٫ٜٞ ٝافزبه٬ٍٜٛ،ٝهب٧أٝ

ٝثطَ اُْوٛ ث٬ف٬ف، ٝهب٫ُلو٤ٚ  ٝظبٛو ٓبك٢ اُقب٤ٗخ أِٜٗٞ عؼَ كاهٙ َٓغلاً ػ٠ِ أٗٚ ثبُق٤بهٕؼ اُٞهقٛ، ٝأثطَ اُْو

ل٤ٔب اما ًبٕ اُٞهزٔغ٫ٜٞ إٔ ٣ٖؼ اُٞهق ٣ٝجطَ اُْوٛ،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو ث٢ ٣ٍٞلأثٞ عؼلو٣٘جـ٢ ػ٠ِ ه٧ٞ

 .8ٕٕ،ٓٙ،اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،طٕٗٓ،ٓ٘اُوائن،ط

نا ػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق ٝػ٘ل ٓؾٔل اُٞهق ثبَٛ؛ ٧ٗٚ ُٔب ّوٛ رٔبّ اُوج٘ ٤ُ٘وطغ ؽن اُٞاهق ك٬ ّي إٔ ّوٛ اُق٤به ٝٛٔٓٔ

٣لٞد ٓؼٚ اُْوٛ أُنًٞه؛ ٧ٗٚ ٫ ٣زٖٞه ٓؼٚ رٔبّ اُوج٘ ، ٝأٓب أثٞ ٣ٍٞق كِٔب ُْ ٣ْوٛ رٔبّ هج٘ ٓزٍٞ اٗج٠٘ ػ٤ِٚ 

،اثٖ ٕٗ،ٕٓٔ،ط989ّٔ ث٤وٝد،أُجَٞٛ،كاه أُؼوكخ،،َٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ أث٢ ٍٜ ،اَُوف٢َ عٞاى ّوٛ اُق٤به،

 .ٖ٘٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط8ٕ، ا٩ٍؼبف،ٓ، اُطواث229٢َِ،ٓٙأُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط

،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ ٕٓٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط9ٕٔ،ٓٙاٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،طٕٓٔ

اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  ،ٕٖ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٕٓ،ٓ٘،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٖٗ،ٖٓاُؾوبئن،ط

ٓـ٢٘  ، اُْوث٢٘٤،ٔٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٖٔٓ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط77،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

اُؼ٢َ٘، اُزبط ،ٕٓ،8ٓ،8ٕٓاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط،7٘ٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،ط77ٖ،ٖٓأُؾزبط،ط

 .8ٕٕ،ٖٓأُنٛت،ط

 .8ٕٕ،ٖٓٙ، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٝمٛت اُي٣ل٣خ  ا٠ُ ٕؾخ ٝهق اُٖج٢ ٬٤ًًٝ ػٖ ؿ٤وٖٓٔ

 .8ٕٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طاّزوٛ اُي٣ل٣خ ا٫فز٤به ك٢ اُٞاهق، ك٬ ٣ٖؼ ٖٓ ٌٓوٙ ٓبُْ ٣٘ٞٙ،ٗٓٔ

 .٧ٕٔ٘ ا٣٫ُٞخ ػ٠ِ أُؾَ ّوٛ اُغٞاى ٝا٣٫ُٞخ ٣َزلبك ثبُِٔي أٝ ٢ٛ ٗلٌ أُِي،اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ٘ٓٔ

، اثٖ 7٘ٔ، ٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،ٖٖٕٓ،ٓٙا، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طؽز٠ ُٞ ًبٕ أُٞهٞف َٓغل ٙٓٔ

، ،٫ٝ ٣ٖؼ اُٞهق ك٢ اُْواء اُلبٍل هجَ اُوج8٘٘ٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٕٕ،ٓٙٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط

 .ٕٕٓ،ٓ٘،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٖٕٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٕٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف، ٓ 

 .ٕٔٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط7ٓٔ

 .7ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط8ٓٔ

٢ :" ٧ٕ اَُِطبٕ ٤ًَٝ ػٖ ا٤َُِٖٔٔ كٜٞ ٤ًًَٞ اُٞاهق، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ ٣وٍٞ اُلٍٞه9ٓٔ

 .98،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط7ٙ،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ا٠ُ ٕؾزٚ ٝإ ًبٕ ػ٠ِ ٓؼ٤ٖ، ًٔب أكز٠ ثٚ اثٖ ا٬ُٖػ ٝا١ُٝٞ٘ رجؼب ُغٔغ ٌُٖ هبٍ اَُج٢ٌ اُن١ ٓٔٔ

 .7٘ٗ،ٓٗائق ٓقٖٕٞخ" ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘  أُطبُت،ط:"أهاٙ أٗٚ ٫ ٣غٞى ٝهلٚ ػ٠ِ ٓؼ٤ٖ ٫ٝ ػ٠ِ ٛٞ

، 7ٙ،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط9ٖٙ،ٓٔ،ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئوط9ٖٓ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٔٔٔ

 .98،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط
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٣ْٝزوٛ اُؾ٘ل٤خ إٔ ٣ٌٕٞ ٝهق ػ٠ِ ٗلَٚ صْ ُغٜخ ٫ ر٘وطغ ٕؾ٤ؼ، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ ٕٔٔ

 .ٖٗ٘،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٕٓ،ٓ٘،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٔٓ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

 77ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٖٔٔ

اُؼ٢َ٘، اُزبط ك٬ ٣ٖؼ اُٞهق ٖٓ اٌُبكو رٖو٣ؾبً  أٝ رؤ٬٣ًٝ، ب،ٝاّزوٛ اُي٣ل٣خ ك٢ اُٞاهق إٔ ٣ٌٕٞ َِٓٔٗٔٔ

 . 8ٕٕ،ٖٓأُنٛت،ط

،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ ٕٓٓ،ٓٙكزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط ،اثٖ أُٜبّ، ٕٗٓ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط٘ٔٔ

 ٕٖ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٖٗ،ٖٓاُؾوبئن،ط

، 7ٕٕ،ٓٙاّزوٛ اُؾ٘ل٤خ  ك٢ ٝهق ؿ٤و أَُِْ إٔ ٣ٌٕٞ ٝهلٚ هوثخ ػ٘لٗب ٝػ٘لْٛ، اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،طٙٔٔ

 ٕٗٓ،ٓ٘ثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط،إٓٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٔٗٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

 .ٖٔٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٖ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

 .8ٕٕ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕ٘ٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط7ٔٔ

ـ٢٘ اُل٤ٓو١، اُْوث٢٘٤، ٓ ٓوز٠ٚ ٬ًْٜٓ أٗٚ ًبُؾوث٢، ٝعيّ ثٚ اُيه٢ًْ ٛنا ٛٞ ا٧ٝعٚ ًٔب ٕٝلٚ اُْوث٢٘٤، ٝهب8ٍٔٔ

 .8ٖٓ،ٖٓأُؾزبط،ط

 .9٘ٗ،ٓٗا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘  أُطبُت،ط9ٔٔ

٫ ٣٘وٚٚ أهثبة اُل٣ٕٞ ثب٫رلبم؛ ٧ٗٚ ُْ ٣زؼِن ؽوْٜ ثبُؼ٤ٖ ك٢ ؽبٍ ٕؾزٚ، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ  ٕٓٔ

 .8ٕٓ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

 . 8ٓٙ،ٓٙ،ط 97ٖ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٗ9،ٓٔ،ٓغٔغ ا٧ٜٗو،ط8ٕٓ،ٓٙكزؼ اُول٣وطٕٔٔ

 .8ٓ،ُٓٗلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طا ٕٕٔ

،ٝػوكٚ ٓٔٔ،ٓٗػوف أُب٤ٌُخ ٓوٗ أُٞد  ثؤٗٚ أُوٗ اُن١ ٣ؼوجٚ أُٞد ُٝٞ فل٤لبً، اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط ٖٕٔ

 (:ٖٗ٘اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ا٧هك٢ٗ ك٢ أُبكح )

٬ى ٣ٝٔٞد ػ٠ِ . ٓوٗ أُٞد : ٛٞ أُوٗ اُن١ ٣ؼغي ك٤ٚ ا٩َٗبٕ ػٖ ٓزبثؼخ أػٔبُٚ أُؼزبكح، ٣ٝـِت ك٤ٚ أُٜ

ٝٛٞ ػ٠ِ ؽبُخ ٝاؽلح كٕٝ اىك٣بك ٍ٘خ أٝ أًضو رٌٕٞ رٖوكبرٚ  رِي اُؾبٍ هجَ ٓوٝه ٍ٘خ كبٕ آزل ٓوٙٚ

 ًزٖوكبد اُٖؾ٤ؼ . 

. ٣ؼزجو ك٢ ؽٌْ ٓوٗ أُٞد اُؾب٫د اُز٢ ٣ؾ٤ٜ ثب٩َٗبٕ ك٤ٜب فطو أُٞد ٣ٝـِت ك٢ أٓضبُٜب ا٬ُٜى ُٝٞ ُْ ٕ

 ٣ٌٖ ٓو٣ٚب .

 (.9٘٘ٔؽٌبّ اُؼل٤ُخ ك٢ أُبكح)ٝأٗظو رؼو٣ق ٓغِخ ا٧

٫ ٣ٖؼ ُِْقٔ إٔ  ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓب ٣ؤر٢ :7ٔٝهل ٓ٘غ اُوبٕٗٞ ا٢٘ٔ٤ُ ٝهق ا٩َٗبٕ أًضو ٖٓ صِش ٓبُٚ كول ٖٗذ أُبكح ) ٕٗٔ

 ٣وق أًضو ٖٓ صِش ٓبُٚ اما ًبٕ ُٚ ٝاهس ؽبٍ اُٞهق.

ٌ ٧ؽل إٔ ٢ٕٞ٣ ثؤًضو ٖٓ اُضِش ؛ ُٝٞ روى ٝٛنا ٓب مٛجذ ا٤ُٚ ثؼ٘ أُناٛت ا٤ٓ٬ٍ٩خ كول عبء ك٢ أُؾ٠ِ ثب٥صبه" ٤ُٝ

،ٝإٔ اُٞهق  ٫ ٣ؾَ ا٫ ك٤ٔب أثو٠ ٘ٔٔٔأُق ك٣٘به أٝ أًضو ٣ٝوك ٓب ىاك ػ٠ِ مُي" اثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه، أَُؤُخ ههْ

و ، ،" ٌُٖٝ ا٧ًضو٣ٖ ػ٠ِ ػلّ اُزو٤٤ل ٬ٛ٩م اُٖ٘ٞٓ ٝرْغ٤ؼبً ُِق٤٘٘ٙٔؿ٠٘،اثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه، أَُؤُخ ههْ

 .22ٝأُوء اُو٤ّل ٣زو٤ل ث٘ظوٙ ٝػوِٚ ؽَجٔب ٣واٙ" أصو ا٫عزٜبك ك٢ رط٣ٞو أؽٌبّ اُٞهق، ٓ

، اُؼ٢َ٘، اُزبط ٕٓٔ،ٓ٘،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط9ٕٓ،ٓٙاُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،طٕ٘ٔ

 .ٖٖٖ،ٖٓأُنٛت،ط

ٙ اُٞاهس ؿ٤و أُٞهٞف ػ٤ِٚ، اُٖب١ٝ، ٝمٛت أُب٤ٌُخ ا٠ُ إٔ اُٞهق ػ٠ِ اُٞاهس ك٢ ٓوٗ أُٞد ثبَٛ ٓب ُْ ٣غي ٕٙٔ

 .7ٓٔ،ٓٗثِـخ اَُبُي،ط

ٝمٛت اُي٣ل٣خ ا٠ُ إٔ اُٞهق ٣٘لن ٖٓ هأً أُبٍ ك٢ ؽبٍ أُوٗ أُقٞف ٝك٢ ا٤ُٕٞخ اما ًبٕ اُٞهق ػ٠ِ اُٞهصخ  7ٕٔ

 .ٖٖٖ،ًٖٓبُزٞه٣ش، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط

.اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ ٖٔٔهق،ٓ،٬ٍٛ، أؽٌبّ ا7ُٕٞٗ،أؽٌبّ اُٞهق ٓٔ٘ٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط 8ٕٔ

،ػ٤ِِ،كزؼ اُؼ٢ِ 78،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٕٓٔ،ٓ٘،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط9ٕٓ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ ،77ٖ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٓٔٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٕٔٙ،ٕٓأُبُي،ط

 .ٖٖٗ،ٖٓ، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٔٔ،8ٓ،8ٕٓ،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٖٕٗ،ٓٙاُْوػ،ط

 .ٔٔ،٧ٕ8ٓ،8ٓٗٚ ٛٞ اَُبثن ك٢ اُزؼِن، اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط 9ٕٔ

 .ٔٔ،8ٓ،8ُٕٓؼلّ اُزوع٤ؼ، اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٖٓٔ

 .ٕٔ،8ٓ،8ٕٓاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٖٔٔ
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ٙؾ٤خ ًِٝت ٤ٕل" اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ ٣وٍٞ اُلٍٞه٢ " ُٝٞ ًبٕ مُي أُِٔٞى اُن١ أه٣ل ٝهلٚ ٫ ٣غٞى ث٤ؼٚ ًغِل إٖٔٔ

 .7٘،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

٫ ف٬ف ث٤ٖ اُؼِٔبء ك٢ عٞاى ٝهق اُؼوبه، ٝاُق٬ف ك٢ ٝهق أُ٘وٍٞ، ؽ٤ش مٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ ٓ٘غ ٝهق أُ٘وٍٞ ا٫ ٖٖٔ

، ٔ٘ٗ،ٕٓ،طك٢ ؽبُز٤ٖ :اُؾبُخ ا٠ُٝ٧ اما ٝهق رجؼبً ُـ٤وٙ. اُؾبُخ اُضب٤ٗخ: اما ًبٕ اُؼوف هل عوٟ ثٞهلٚ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ

،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو 9ٕٓ،ٓٙ.اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،طٖٔٔ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،7ٕٓٗأؽٌبّ اُٞهق ٓ

 .ٕٓٔ،ٓ٘اُوائن،ط

أث٢  ٖٓ ؽل٣ش هٝاٙ ا٤ُْقبٕ} كبٗٚ اؽزجٌ أكهاػٚ ٝأػجلٙ فبُلا كبٌْٗ رظِٕٔٞ فبُل ٝأٓب{ُوُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ:ٖٗٔ

ًبح ،ٕؾ٤ؼ َِْٓ ه٢ٙ هللا رؼب٠ُ ػ٘ٚ، ٛو٣وح ْ٘ؼِ  ، ًزبة اُيَّ ًبح ٝٓ  . ٓٗٙٔؽل٣ش ههْب،ٜثبة ك٢ رول٣ْ اُيَّ

،ا١ُٝٞ٘، 77ٖ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط9ٔ٘،7ٓ،اُؾب١ٝ اٌُج٤وط77،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 

اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ،7ٓ،8، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط8٘ٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،طٖٗٔ،ٓ٘هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط

 .8ٖٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط،9ٔ،8ٓ،8ٕٓ،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٕٙٙ،ٓٙٓغ اُْوػ،ط

ٝػ٘ل أُب٤ٌُخ ٣غٞى ٝهلٜب ؽز٠ ُٞ ًبٗذ ًِٓٔٞخ ثؤعوح، كْٜ ٣غ٤يٕٝ ٝهق ِٓي أُ٘لؼخ كٕٝ ِٓي ا٫ٗزلبع، اُلٍٞه٢، ٖ٘ٔ

،ٝمٛت اُْبكؼ٤خ  ٝا٩ٓب٤ٓخ ا٠ُ ػلّ عٞاى ٝهق أُ٘لؼخ؛ 98،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط7ٙ،ٓٗؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط

،اُ٘غل٢، 8٘ٗ،ٓٗٙوٝهح ًٜٞٗب ٓج٤٘خ ػ٠ِ ا٫ٍز٤لبء ٤ّئب ك٤ْئب، ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘  أُطبُت،ط ُؼلّ رٖٞه اُؾجٌ ك٤ٜب،

 .ٗٔ،8ٓ،8ٕٓعٞاٛو ا٬ٌُّ، ط

ٝهلٜب ٢ٛٝ ا٧ٍٕٞ ٖٓ اُلٝه ُْ ٣ٚغ اُظبٛو٣خ ّوٝٛبً ُِٔبٍ أُٞهٞف ٝاٗٔب ٖٗٞا ػ٠ِ ا٧ٓٞاٍ اُز٢ ٣غٞى ٖٙٔ

ٝا٬َُػ،   ، ٝ ك٢ اُؼج٤ل   ، ٝاُلكبرو  ، ٝك٢ أُٖبؽق   ، ٝك٢ ا٧هؽبء   ،  ٝا٧ه٤ٖٙ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ اُـواً ٝاُج٘بء إ ًبٗذ ك٤ٜب

٫ٝ ٣غٞى  ك٢ ؿ٤و مُي، اثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ   ، ٫ٝ ٣غٞى ك٢ ؿ٤و مُي، ٝهق اُق٤َ  ك٢ ٍج٤َ هللا ػي ٝعَ ك٢ اُغٜبك كوٜ 

 .ٗ٘ٙٔثب٥صبه، أَُؤُخ ههْ

 .ٖٓٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط،ٖٙ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٖٓٔ

،ٝأعبى ٖٔٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٗ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٕٓ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط8ٖٔ

،ٝػ٘ل اُْبكؼ٤خ ٫ ٣ْزوٛ ًٕٞ اُٞهق 8ٕٗ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طاُي٣ل٣خ ٝهق ا٩َٗبٕ ٓبُٚ ًِٚ أُؼِّٞ ٝؿ٤وٙ،

،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ  77ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط هآٙ،  ب ُْ ٣وٙ،٫ٝ ف٤به ُٚ امآؼِٞٓبً ُِٞاهق ك٤غٞى ٝهق ٓ

 .ٖٙٔ،ٓ٘اُطبُج٤ٖ،ط

،اثٖ ٓلِؼ، ٖٗٔ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،طٖ٘ٔ،ٓٙ، اُنؽ٤وح،ط، اُوواك٢ٕٓٔ،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٖٔ

، أُوكا١ٝ، 7ٕٙ،ٓٗطا٠ُٜ٘ ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ٕٔٗ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢ٕٕٔٔاُلوٝع،ٓ 

 .ٙٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط،ٖ،7ٓا٩ٖٗبف،ط

 .ٙٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط،ٖ٘ٔ،ٓٙ، اُنؽ٤وح،ط، اُوواك٢ٕٓٔ،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٓٗٔ

، أ٠ٍ٘ ،ا٧ٖٗبه١ٖٗٔ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط77ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٔٗٔ

 .ٗٔ،8ٓٓ،8ُٕ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طا،8٘ٗ،ٓٗ،طأُطبُت

، أ٠ٍ٘ ،ا٧ٖٗبه١ٖٗٔ،ٓ ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط77ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٕٗٔ

 .8ٖٕ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط8٘ٗ،ٓٗ،طأُطبُت

، هك ٢ٛٝ ٝإ ًبٗذ ٫ ٣٘زلغ ثٜب ٓغ ثوبء ػ٤ٜ٘ب، ٌُٖ ثلُٜب هبئْ ٓوبٜٓبُؼلّ رؼ٤ٜ٘ب كٌؤٜٗب ثبه٤خ،اثٖ ػبثل٣ٖ ٖٗٔ

،اثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ 9ٔٔ،ٓٙ، اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،طٖٗٙ،ٓٗأُؾزبه،ط

 .9ٓٔ،ٓٔاُؾبٓل٣خ،ط

أعبى ىكو ٖٓ اُؾ٘ل٤خ  ٝأُب٤ٌُخ ٝهق اُ٘وٞك َُِِق، ٢ٛٝ ٝإ ًبٗذ ٫ ٣٘زلغ ثٜب ٓغ ثوبء ػ٤ٜ٘ب ٌُٖ ثلُٜب هبئْ ٓوبٜٓبُؼلّ ٗٗٔ

،اثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك 9ٔٔ،ٓٙ،اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،طٖٗٙ،ٖٓٗ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طكٌؤٜٗب ثبه٤خ،اث ب،رؼ٤ٜ٘

،اُٖب١ٝ، ثِـخ   77،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط9ٓٔ،ٓٔاُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ،ط

ا٫ ثبُزٖوف ك٤ٜب ٗٚ ٫ ٗلغ ُٜب ؛ ٧ٝاُي٣ل٣خ ،ٝمٛت ا٠ُ ٓ٘ؼٜب ا٩ٓب٤ٓخ9ٖٙ،ٖٓ،اُز٢َُٞ،اُزؾلخ،طٕٓٔ،ٓٗاَُبُي،ط

،اُؼ٢َ٘، اُزبط 8ٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط ٝٛٞ ٓ٘بف ُِٞهق أُوز٠ٚ ثوبء ا٧َٕ،

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕٗٗ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢،ٝأعبى اُؾ٘بثِخ ٝهلٜب رجؼبً 8ٖٕ،ٖٓأُنٛت،ط

 .8ٕٓ،ٓٗط

٧ٗي إ كوٙذ أَُؤُخ ك٤ٔب اما هٖل ثٞهق اُطؼبّ ٝٗؾٞٙ ثوبء  عبء ك٢ ػ٤ِِ،ٓ٘ؼ اُغ٤َِ "ٝك٢ ٛنٙ أَُؤُخ روكك؛ ٘ٗٔ

ٝإ ًبٕ  ٍ،ػ٤٘ٚ ك٤ٌِ ك٤ٚ ا٫ أُ٘غ ؛ ٧ٗٚ رؾغ٤و ث٬ ٓ٘لؼخ رؼٞك ػ٠ِ أؽل ٣ٝئك١ ا٠ُ كَبك اُطؼبّ أُئك١ ا٠ُ اٙبػخ أُب
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ٓؾٔل ثٖ أؽٔل ثٖ ، ػ٤ِِػ٠ِ ٓؼ٠٘ أٗٚ ٝهق َُِِق إ اؽزبط ا٤ُٚ ٓؾزبط،  صْ ٣وك ٓضِٚ كٔنٛت أُلٝٗخ ٝؿ٤وٛب عٞاىٙ،

 .ٕٔٔ،7ٓ،ط989ّٔٓؾٔل، ٓ٘ؼ اُغ٤َِ ك٢ ّوػ ٓقزٖو ف٤َِ،كاه اُلٌو،

 .79ٕ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ، ٖٕٔٔ، اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٕ٘ٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٙٗٔ

 .ٖ٘ٔ،ٓٙاُوواك٢، اُنف٤وح،ط7ٗٔ

 .98،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط 7ٙ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط8ٗٔ

 .ٖٗٔ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط9ٗٔ

 .ٖ،ٓٔط،اٌُج٢َ٤، أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خٓ٘ٔ

أُٖ٘ق عبء ك٢ اُلٍٞه٢ :" ثؤٕ هٖل ٙوهٙ ُْ ٣ٖؼ ٝهلٚ ػ٠ِ أُو٠ٙ كبُٔٚو هٖل اُٚوه ، ٛنا ؽبَٕ ٬ًّ  ٔ٘ٔ

 .77،ٓٗؤٗٚ اما ؽَٖ ُٚ اُٚوه هك ٝهلٚ ُٝٞ ُْ ٣وٖلٙ  ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طأُز٤ط٤ػٖ  ؽُِٞٞٝاُن١ ٣ل٤لٙ ٗوَ 

٣وٍٞ اًُْٞب٢ٗ" ٖٓ ٝهق ٤ّئبً ٓٚبهح ُٞاهصٚ ًبٕ ٝهلٚ ثب٬ٛ، ٝهل ػِن ٕل٣ن ؽَٖ فبٕ ػ٤ِٚ ٣وٍٞ" ٝاُؾبَٕ إٔ ٕ٘ٔ

ٝٓقبُلخ كوائ٘ هللا ػيٝعَ، ك٢ٜ ثبِٛخ ٖٓ إِٜٔب ٫ر٘ؼول ثؾبٍ، ٝمُي  ا٧ٝهبف اُز٢ ٣واك ثٜب هطغ ٓب أٓو هللا ثٚ إٔ ٣َٕٞ،

 .7ٖ،ٓٔط،اٌُج٢َ٤، أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خًٖٔ ٣وق ػ٠ِ اُنًٞه ٖٓ أ٫ٝكٙ كٕٝ اٗبصْٜ، ٝٓب أّجٚ مُي"

 .9ٓ٘،ٓٙ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٖ٘ٔ

، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ ٕٙٔ، ٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،ٓ ٕ٘ٓ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط ٗ٘ٔ

 .ٕٔٓ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

كبما ًبٕ اُق٤به ُِْٔزو١ ٝٝهلٜب ثؼل هجٜٚب ٝهجَ ٢ٚٓ ٓلرٚ ٣ٖؼ ٣ٌٕٝٞ مُي اثطب٫ً ُق٤بهٙ، ًٝنا اما ًبٕ اُق٤به ٘٘ٔ

 ٖٖ٘،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طُِٕٔجبئغ ٝٝهلٜب ُٝٞ ثؼل اُز٤َِْ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

 .ٖٖ٘،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط٧ٕٕٔ اُجبد اما ٛوأ ػ٠ِ أُٞهٞف أثطِٚ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓٙ٘ٔ

 .ٕٕٓ،ٓ٘، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٓ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،9ٕٕٓ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط 7٘ٔ

 .٧ٗٓ،77ٗٚ ٫ ٣ْزوٛ ك٢ اُٞهق اُز٘غ٤ي  ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 8٘ٔ

( ثوُٜٞب: أُْبع ٓب ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ؽٖٔ ّبئغ. ٝػوكذ ك٢ 8ِٖٔخ ا٧ؽٌبّ اُؼل٤ُخ  أُْبع ك٢ أُبكح )ػوكذ ٓغ9٘ٔ

 (  اُؾٖخ اُْبئؼخ ثوُٜٞب: ٢ٛ اَُْٜ اَُبه١ ا٠ُ ًَ عيء ٖٓ أعياء أُبٍ أُْزوى.9ٖٔأُبكح)

ٝٛنا ثب٫رلبم ؛ ٧ٕ ثوبء أّ ٫. ا٠ُ أٗٚ:٫ ٣غٞى ٝهق أُْبع ٓوجوح أٝ َٓغلاً ٍٞاء ًبٕ ٓؾز٬ًٔ ُِؤَخ مٛت اُؾ٘ل٤خ ٓٙٔ

اُْوًخ ٣ٔ٘غ اُقِٞٓ هلل رؼب٠ُ ٧ٕٝ أُٜب٣ؤح ك٢ ٛنا ك٢ ؿب٣خ اُوجؼ ثؤٕ ٣وجو ك٤ٜب أُٞر٠ ٍ٘خ ٝريهع ٍ٘خ ٠ِٖ٣ٝ هلل ك٤ٚ ك٢ 

، ٖٕٔ،ٓ٘ٝهذ ٣ٝزقن إطج٬ ك٢ ٝهذ ثق٬ف اُٞهق ٩ٌٓبٕ ا٫ٍزـ٬ٍ، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط

، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي ٕٔٔ،ٓٙ، اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،ط7ٖ،ٕٓٔاَُوف٢َ،أُجَٞٛ،ط

 .ٕٖٙ،ٖٓاُلهبئن،ط

ػ٘ل ٓؾٔل ٫ ٣غٞى ٝهق أُْبع؛ ٧ٕ اُز٤َِْ ّوٛ اُغٞاى ػ٘ل ٓؾٔل، ٝا٤ُْٞع ٣قَ ٝٛٞ هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق ٖٓ اُؾ٘ل٤خ ٝٔٙٔ

اُقِق ك٤ٚ ٓبٗؼب، ٝهل ه١ٝ ػٖ ٤ٍلٗب ػٔو ه٢ٙ هللا  ثبُوج٘ ٝاُز٤َِْ، ٝػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق اُز٤َِْ ٤ٌُ ثْوٛ أ٬ٕ، ك٬ ٣ٌٕٞ

ػ٘ٚ أٗٚ ِٓي ٓبئخ ٍْٜ ثق٤جو كوبٍ ُٚ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ : } اؽجٌ إِٜٔب { كلٍ ػ٠ِ إٔ ا٤ُْٞع ٫ ٣ٔ٘غ ٕؾخ 

، 9ٔ٘،7ٓأُبٝهك١، اُؾب١ٝ اٌُج٤و،ط ،ٙٔ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٕٓٔ،ٓٙاُٞهق، اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،ط

، 8٘ٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،طٖٗٔ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط 77ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ،ٕٙٙ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط7ٓ،8، ا٩ٖٗبف،طأُوكا١ٝ

 .٘٘ٙٔاثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه، أَُؤُخ ههْ ،8ٖٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط،9ٔ،8ٓ،8ٕٓط

مٛت أُب٤ٌُخ  ا٠ُ أٗٚ: ٫ ٣غٞى ُِْو٣ي ٝهق ؽٖزٚ ك٢ أُْبع اُن١ ٫ ٣وجَ اُؤَخ، ُْٝو٣ٌٚ هك اُٞهق، ٧ٗٚ ٫ ٣وله ٕٙٔ

،ٝك٢ هٍٞ آفو: ٣ٖؼ ٝهق ٖٗٔ،ٓٙػ٠ِ اُج٤غ ُغ٤ٔؼٜب كبٕ كَل ك٤ٜب ٢ّء ُْ ٣غل ٖٓ ٣ِٖؼ ٓؼٚ، اُوواك٢، اُنف٤وح،ط

اُج٤غ اما ِٛجٚ اُْو٣ي، ٣ٝغؼَ صٔ٘ٚ ك٢ ٓضِٚ، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  أُْبع اُن١ ٫ ٣وجَ اُؤَخ ٣ٝغجو اُٞاهق ػ٠ِ

 .7ٙ،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

اُلٍٞه٢ :" اُواعؼ إٔ اُؤَخ ر٤٤ٔي ؽن ٫ ث٤غ ٝػ٠ِ اُوٍٞ ثؤٜٗب ث٤غ ك٤وبٍ أُٔ٘ٞع ث٤ؼٚ ٖٓ اُٞهق ٓب ًبٕ ٓؼ٤٘ب ٫ ٖٙٔ

، اُؾطبة، ٓٞاٛت 7ٙ،ٓٗ،طأُؼوٝٗ ُِوَْ ؛ ٧ٗٚ ًبُٔؤمٕٝ ك٢ ث٤ؼٚ ُٖٔ ٣ؾجَٚ "اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢

 .8ٔ،ٓٙاُغ٤َِ،ط

، ٕٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٖٕٗ،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٕٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٗٙٔ

 .7ٓ،8، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط7ٕٙ،ٓٗاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط

 ٧ٗٚ ّواء ُِٞهق ٝٛٞ عبئي . ٘ٙٔ
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، اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ٕٕٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط7ٕا٩ٍؼبف،٧ٓٗٚ ث٤غ ُِٞهق، اُطواث٢َِ، ٙٙٔ

 .7ٕٙ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٕٕٔ،ّٓٙوػ اُٜلا٣خ،ط

 .ٖٕٔ،ٓ٘، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕ٘، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓٔٔ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط7ٙٔ

 .ٕ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٓٙٔ

، 7ٕٙ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕٕٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٖٕٗ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط اُجٜٞر٢،9ٙٔ

 .7ٓ،8، ا٩ٖٗبف،طأُوكا١ٝ

 .7ٖٓ،ٖٓ، اُز٢َُٞ،اُزؾلخ،طٕٓٔ،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط 7ٓٔ

 ًي٣ل ٝاُلوواء. 7ٔٔ

 ًَٔغل ٝهثبٛ. 7ٕٔ

بٕ أُٞهٞف ػ٤ِٚ ٓؼ٤٘بً ك٤ْزوٛ آٌب٤ٗخ ر٤ٌِٔٚ ًٖٔ ًبٕ أ٬ًٛ ُِزِٔي ؽ٤ٖ اُٞهق، ٝمٛت اُْبكؼ٤خ ا٠ُ أٗٚ اما ً 7ٖٔ

ٝه٤َ ٣ٖؼ اُٞهق ٣ٌٕٝٞ اُٞهق ػ٠ِ ٓبٌُٜب، اما ًبٗذ ًِٓٔٞخ، أٓب اما ُْ رٌٖ ًِٓٔٞخ، ك٬  ك٢ اُؾبٍ، ثؤٕ ٣ٌٕٞ ٓٞعٞكاً،

،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ  79ٖ،٣ٖٖٓؼ هطؼبً ًٔب ٛٞ ك٢ ٓزٖ أُبكح، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

،ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ك٢ أُنٛت ػ٘لْٛ ٝا٩ٓب٤ٓخ ا٠ُ أٗٚ ٫ 9٘ٗ،ٓٗه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،ط،ا٧ٖٗب7ٖٔ،ٓ٘اُطبُج٤ٖ،ط

، أُوكا١ٝ، 9ٕٗ،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط٣ٖؼ اُٞهق ػ٠ِ أُؼلّٝ ٝاُؾَٔ اٍزو٫٬ً،٣ٖٝؼ اُٞهق ػ٤ِٚ رجؼبً 

 .ٕٙ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط،ٕٕ،7ٓا٩ٖٗبف،ط

 ًٖٔ ٤ٍُٞل. 7ٗٔ

،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ ٕٖٓ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط 8ٖٓ،ٖٓأُؾزبط،طاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ 7٘ٔ

 .ٓٙٗ،ٓٗأُطبُت،ط

،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ 9ٖٔ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط79ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 7ٙٔ

 .ٕٙ،8ٓ،8ٕٓ،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٓٙٗ،ٓٗأُطبُت،ط

 .ٕٓ،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٖ٘٘،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط 77ٔ

عبى ُوُٞٚ رؼب٠ُ:  ٖبهٟٝاُ٘ ا٤ُٜٞكٖٓ ؽجٌ ػ٠ِ َٓب٤ًٖ  اُؾبط اثٖ ٗٞاىٍك٢  أُٞام٣وٍٞ اُؾطبة:" ٝهبٍ  78ٔ

 .ٕٖٓ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنف٤وح،طٖٕ،ٓٙ"،اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط8)٣ٝطؼٕٔٞ اُطؼبّ ( ٍٞهح ا٩َٗبٕ ا٣٥خ 

 .٣ٗٓ،77وٍٞ اُلٍٞه٢:" ٕؼ ٝهق ٖٓ َِْٓ ػ٠ِ ٖٓ رؾذ مٓز٘ب، ٝإ ُْ ٣ٌٖ ًزبث٤بً" اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 79ٔ

 .ٕٖٗ،ٓٗهك أُؾزبه،ط٧ٗب هل ٤ٜٗ٘ب ػٖ ثوْٛ، اثٖ ػبثل٣ٖ،  8ٓٔ

، ٙٔٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط78،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٕٖٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٔٔ

، 9٘ٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،ط7ٖٔ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط ،8ٖٓ،ٖٓ، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طاُْوث٢٘٤

،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، 89ٕ،ٓٗا٠ُٜ٘ ط ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ9٢ُٕٝٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .9ٕٔ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٖٓ،8ٓ،8ٕٓط

مٛت اُؾ٘ل٤خ  ا٠ُ أٗٚ ُٞ ٝهق ػ٠ِ ُٝلٙ َِٝٗٚ صْ ُِلوواء ػ٠ِ إٔ ٖٓ أٍِْ ٖٓ ُٝلٙ كٜٞ فبهط ٖٓ اُٖلهخ ُيّ ّوٛٚ، 8ٕٔ

 .ٕٖ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٖٗ،ٖٓ، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن،طٕٓٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط

، اُجٜٞر٢، ٔٙٗ،٣ٗٓ٘جـ٢ اُوطغ ثؤٗٚ ٫ ٣ٖؼ ٛنا اُْوٛ ؛ ٧ٗٚ عٜخ ٓؼ٤ٖخ ٓوٖٞكح، ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘  أُطبُت،ط8ٖٔ

 .8ٖٕ،ٓٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط، اُوؽ٤جب٢ٕٗٗٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٙٗ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط

ٌٕٞ ػ٠ِ ثو، َِٓٔبً ًبٕ اُٞاهق أٝ م٤ٓبً، ك٬ ٣ٖؼ اُٞهق ػ٠ِ ٓجبػ ٫ٝ مٛت اُؾ٘بثِخ ا٠ُ أٗٚ ٣ْزوٛ  ك٢ اُٞهق إٔ ٣ 8ٗٔ

، أُوكا١ٝ، ٕٗٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕ٘ٗ،ٓٗػ٠ِ ٌٓوٝٙ ٫ٝ ػ٠ِ ٓؼ٤ٖخ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .8ٕٕ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٗٔ،7ٓا٩ٖٗبف،ط

١ ثؤٕ ٣ٌٕٞ ٖٓ ؽ٤ش اُ٘ظو ا٠ُ مارٚ ٕٝٞهرٚ هوثخ، ٝأُواك أ٤ٗؾٌْ اّزوٛ اُؾ٘ل٤خ ك٢ اُٞهق إٔ ٣ٌٕٞ هوثخ ك٢ مارٚ، أ8٘ٔ

، اُطواث٢َِ، ٖٔٗ،ٓٗاُْوع ثؤٗٚ ُٞ ٕله ٖٓ َِْٓ ٣ٌٕٞ هوثخ ؽ٬ٔ ػ٠ِ أٗٚ هٖل اُووثخ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .89ٕ،ٖٓ،ٝاّزوٛ اُي٣ل٣خ أ٣ٚب اُووثخ ك٢ اُٞهق، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط٘ٔا٩ٍؼبف،ٓ

 ا٧ؿ٤٘بء ا٧عبٗت ٖٓ اُٞاهق. ًبُٞهق ػ٠ِ 8ٙٔ

، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ ٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط77،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 87ٔ

 .8ٓ،8ٓ،7ٕ،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٔٙٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،ط8ٖٓ،ٖٓأُؾزبط،ط

، ٙٔٔ،َُٓٗبُي،ط،اُٖب١ٝ، ثِـخ إٖٔ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط78،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط88ٔ

،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ ٕٖٓ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٖٓ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

 .88ٕ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٖٗ،8ٓ،8ٕٓ،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٓٙٗ،ٓٗأُطبُت،ط
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بٕل اُْو٣ؼخ ثٔوارجٜب ُْ ٣ؾلك أُْوٝع اُغٜخ اُز٢ ٣ٖؼ اُٞهق ػ٤ِٜب، ثَ مٛت ا٠ُ إٔ ًَ ٓب ك٤ٚ رؾو٤ن ُٔوٖل ٖٓ ٓو89ٔ

اُض٬س ٣ٖؼ اُٞهق ػ٤ِٜب ك٤لفَ ك٢ مُي اُلوواء ٝا٤ٌَُٖٔ ٝاُغٜبك ك٢ ٍج٤َ هللا ٝاُؼِْ ٝأُؾبكظخ ػ٠ِ اُج٤ئخ ٝعٞكرٜب 

 ٌٝٛنا .

 ٛنا ا٫ٍزض٘بء ٣َز٘ل ا٠ُ ا٤َُبٍخ اُْوػ٤خ اُز٢ ر٘ظو ا٠ُ ٓآ٫د ا٧كؼبٍ ٝػٞاهجٜب .9ٓٔ

 .8ٕٕ،ٓٗب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط، اُوؽ٤جٕ٘ٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٔٔ

ًبُو٘بٛو ٝأَُبعل ُؼّٔٞ ا٧كُخ ٫ٝ ٣٘بك٠ مُي ػلّ هبث٤ِزٜب ُِِٔي ؛ ٧ٕ اُٞهق ك٢ اُؾو٤وخ ػ٠ِ اُ٘بً ا٤َُِٖٔٔ،  9ٕٔ

 .9ٕ،8ٓ،8ٕٓاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط

، اُؾ١ٞٔ، ؿٔي ػ٤ٕٞ ٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ ؿِخ اُٞهق رٖوف ُِلوواء ا٠ُ إٔ ٣ٞعل، ٝٛنا اُٞهق ٠َٔ٣ ٓ٘وطغ ا٧ٍٝ 9ٖٔ

 .ٖٓٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٕٗ،ٕٓاُجٖبئو،ط

،اُوٞا٤ٖٗ ٕٖٓ،ٓٙ، اُوواك٢، اُنؽ٤وح،طٕٕ،ٓٙ،اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط77،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 9ٗٔ

 .ٕٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط7ٖٔاُلو٤ٜخ ٓ

،اُؾطبة، ٓٞاٛت ٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط77،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط9٘ٔ

 .7ٖٓ،ٖٓ،اُز٢َُٞ،اُزؾلخ،طٕٕ،ٓٙاُغ٤َِ،ط

 .9٘ٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،ط7ٖٔ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط9ٙٔ

ًزبة  ،ٕؾ٤ؼ اُجقبه١  " "اػلُٞا ث٤ٖ أث٘بئٌْ   : مٛت اثٖ ؽيّ ا٠ُ أٗٚ ٣ؾت اُز٣َٞخ ث٤ٖ اُُٞل ك٢ اُٞهق ُوٍٞ هٍٍٞ هللا 97ٔ

ِ٘ ػ٤َِ ِٜجخ ٝكِٜٚب ٝاُزّْؾِو٣ ُْ ِٜجخ ،ٜبا ُْ ٜبك ك٢ ا ّْ  .ٕٔٔٗؽل٣ش ههْ ،ثبة ا٩ِْ

كبُٞهق ٕؾ٤ؼ ٣ٝلفَ ٍبئو اُُٞل ك٢ اُـِخ ٝا٠ٌَُ٘ ٓغ اُن١ فٖٚ، أٜٗٔب كؼ٬ٕ ٓزـب٣وإ ث٘ٔ   ، كبٕ فٔ ثٚ ثؼ٘ ث٤٘ٚ 

  ، زَج٤َ ٝاُٖلهخ ٝاُضب٢ٗ اُ . كجبُِلع رؾج٤َٚ ٣ٖؼ هلل رؼب٠ُ ثؤٗ٘ب ػٖ ٓبٍ أُؾجٌ  ، أؽلٛٔب رؾج٤ٌ ا٧َٕ   . ٬ًّ هٍٍٞ هللا 

كبما ٓبد أُقٖٞٓ ثبُؾجٌ هعغ   ، كبٕ ٝهغ ك٤ٜب ؽ٤ق هك ُْٝ ٣جطَ فوٝط ا٧َٕ ٓؾجَب هلل ػي ٝعَ ٓب كاّ اُُٞل أؽ٤بء 

 . ٙ٘ٙٔاثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه،أَُؤُخ ههْ "  ٧ٕ أُؾبثبح هل ثطِذ   ؛ ٝفوط ٍبئو اُُٞل ػ٘ٚ   ، ا٠ُ ٖٓ ػوت ػ٤ِٚ ثؼلٙ 

، اُوواك٢، 79،ٓٗج٘بد ف٬ف اُْوع ٝارجبع اُغب٤ِٛخ، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط٧ٕ افواط اُ 98ٔ

 .ٕٖٓ،ٓٙاُنؽ٤وح،ط

ٝأُواك ثٜب " ٢ٛ ٓب ٗٔ ػ٤ِٚ اُٞاهلٕٞ ك٢ ًزت ٝهلْٜ ٖٓ رؼج٤و ػٖ هؿجزْٜ ك٢ اُطو٣وخ اُز٢ ٣ْ٘ؤ ثٜب اُٞهق، ٝاُ٘ظبّ 99ٔ

ػ٢ِ ػجلاُلزبػ،ؽوًخ رو٤ٖ٘ أؽٌبّ اُٞهق ، عجو٣ََزؾو٤ٖ " اُن١ ٣غت ارجبػٜب ٖٓ ؽ٤ش ا٣٫ُٞخ  ػ٤ِٚ، ٕٝوف ه٣ؼٚ ػ٠ِ أُ

ىٛل١،اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ ،٣ٌٖ، ٙٓٔٓ،ٔٛش،ا٣ٌُٞف،ك٢ ربه٣ـ ٖٓو أُؼبٕو،ٓطجٞػبد ا٧ٓبٗخ اُؼبٓخ ٨ُٝهب

 .ٖٕٔٓ،ٛـ88ٖٔٝاُوبٕٗٞ، كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ،ث٤وٝد،

ٞٓ اُْبهع ، ٝٛنٙ عِٔخ ٖٓ أثطَ ا٬ٌُّ، ّ٘غ اثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خ ػ٠ِ ٛنٙ اُؼجبهح ؽ٤ش هبٍ "ٖٗٞٓ اُٞاهق ًٖٕ٘ٓٓ

٤ٌُٝ ُٖ٘ٞٓ اُْبهع ٗظ٤و ٖٓ ٬ًّ ؿ٤وٙ أثلا، ثَ ٖٗٞٓ اُٞاهق ٣زطوم ا٤ُٜب اُز٘به٘ ٝا٫فز٬ف، ٣ٝغت اثطبُٜب اما 

ٓقبُلزٜب ا٠ُ ٓب ٛٞ أؽت ا٠ُ هللا ٝهٍُٞٚ  -ثَ ٣زوعؼ  -فبُلذ ٖٗٞٓ اُْبهع ٝاُـبإٛب، ٫ٝ ؽوٓخ ُٜب ؽ٤٘ئن أُجزخ، ٣ٝغٞى 

ٜ٘ب ٝأٗلغ ُِٞاهق ٝأُٞهٞف ػ٤ِٚ، ٣ٝغٞى اػزجبهٛب ٝاُؼلٍٝ ػٜ٘ب ٓغ رَب١ٝ ا٧ٓو٣ٖ، ٫ٝ ٣زؼ٤ٖ اُٞهٞف ٓؼٜب، ٍٝ٘نًو ٓ

إ ّبء هللا ك٤ٔب ثؼل، ٝٗج٤ٖ ٓب ٣ؾَ ا٩كزبء ثٚ ٝٓب ٫ ٣ؾَ ٖٓ ّوٝٛ اُٞاهل٤ٖ ؛ ام اُوٖل ث٤بٕ ثط٬ٕ ٛنٙ اُؾ٤ِخ ّوػب ٝػوكب 

أث٢ ثٌو اُيهػ٢،اػ٬ّ أُٞهؼ٤ٖ ػٖ هة اُؼب٤ُٖٔ، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،  ٓؾٔل ثٖ، اثٖ ه٤ْ اُغٞى٣خُٝـخ" 

 .7ٕٕ،ٖٓط،99ّٔٔٛ

،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٕٓٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط88،ٓٗاُْوػ اٌُج٤و ٓغ اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٕٔٓ

 .ٕٖٓ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط9ٕٔٔ

 ،ئو ك٢ ّوػ ا٧ّجبٙ ٝاُ٘ظبئو،كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،ث٤وٝد،كٕٝ ربه٣ـأؽٔل ثٖ ٓؾٔل،ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖب ،اُؾ١ٕٕٞٔٓ

 .ٖٖٖ،ٓٔط

، ٕٖٙ،٧ٙٓٗٚ ٓبُٚ ُْٝ ٣ؤمٕ ك٢ ٕوكٚ ا٫ ػ٠ِ ٝعٚ ٓقٖٞٓ ٝا٧َٕ ك٢ ا٧ٓٞاٍ اُؼٖٔخ، اُوواك٢، اُنف٤وح،طٖٕٓ

 .٘ٗٔٓ،97ّٔٔ،ٕٓؾٔل،ٓؾبٙواد ك٢ اُٞهق،كاه اُلٌو اُؼوث٢،ٛح،أثٞ ىٛو

، اُجٜٞر٢، ًْبف ٖٖٗ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٖٙ،ٖٓ،طاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط ٕٗٓ

،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ 9ٕٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕ٘ٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٕٔ٘،ٓٗاُو٘بع،ط

 . 7ٔ،ٓٙاُْوػ،ط

اُجٜٞر٢،  ،88،ٓٗ،اُْوػ اٌُج٤و ٓغ اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٕٓٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٕ٘ٓ

 .ٕٖٓ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط9ٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٖٕٙ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط

  . 9٘ٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٕٙٓ
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 .ٖٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط7ٕٓ

ٗخ ثبُؼوٞك ٝاُزٖوكبد ا٫ " أْٜٗ ٫ ؽز٠  اُظبٛو٣خ اُن٣ٖ ْٝٛ ٖٓ أًضو أُناٛت ا٤ٓ٬ٍ٩خ رْلكاً ك٢ اُْوٝٛ أُوزو8ٕٓ

٣جطِٕٞ اُٞهق اما اهزوٕ ثٚ ّوٛ ؿ٤و ٕؾ٤ؼ، ثَ ٣ِـٞ اُْوٛ ٝؽلٙ ٣ٖٝؼ اُٞهق" اٌُج٢َ٤، أؽٌبّ اُٞهق ك٢ اُْو٣ؼخ 

 .9٘ٙٔ،اثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه،أَُؤُخ ههْ 8ٓ-ٓٙٓٔا٤ٓ٬ٍ٩خ،ط

بُْوٝٛ اُلبٍلح، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُوبػلح اُؼبٓخ ك٢ أُنٛت اُؾ٘ل٢ إٔ اُٞهق ٫ ٣جطَ اُٞهق ث9ٕٓ

 ،ا٫ أْٜٗ ٣وُٕٞٞ ثلَبك اُٞهق ثبهزواٗٚ ثجؼ٘ اُْوٝٛ.ٖٕٓ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

اٍز٘لٗب ك٢ ٛنٙ اُلووح ا٠ُ هأ١  مٛت ا٤ُٚ اُؾ٘ل٤خ ٖٓ إٔ اُٞهق ٫ ٣جطَ ثبهزواٗٚ ثبُْوٛ اُلبٍل اما ُْ ٣ٌٖ ٓٞعجٚ ٗو٘ ٕٓٔ

اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٔ٘،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕٗ،ٓ٘به،طاُٞهق ٖٓ إِٔٚ اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾز

 .7ٕٔ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط9ٕٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕ٘ٔٔ

 .ٖٓٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٕٙ،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٓٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٕٔٔ

 .8ٖٙ،ٓٗؾزبه،طاثٖ ػبثل٣ٖ، هك إُٕٔٔ

 .ٖ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٖٕٔ

ُِٝوب٢ٙ ا٬ٌُّ ٧ٕ ٗظوٙ أػ٠ِ ٝٛنا ّوٛ ك٤ٚ رل٣ٞذ أُِٖؾخ ُِٔٞهٞف ػ٤ِْٜ،ٝرؼط٤َ ُِٞهق ك٤ٌٕٞ ّوٛب ٫ كبئلح  ٕٗٔ

 .8ٖٙ،ٓٗك٤ٚ ُِٞهق ٫ٝ ِٖٓؾخ ك٬ ٣وجَ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٖٗاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٕ٘ٔ

 .ٖٓٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٕٙ،ٓٗبُلزٚ اُْوع ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طُٔق ػ٠ِ اُٖؾ٤ؼ أُْٜٞهٕٙٔ

 .8ٖٖ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط 7ٕٔ

 ،ٕٗٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕٔ

 .ٖ٘ٔ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕٓٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٕٔ

  ، ٝثطَ اُْوٛ؛ ٧ٗٚ ّوٛ ٤ٌُ ك٢ ًزبة هللا رؼب٠ُ  ٝمٛت اُظبٛو٣خ ا٠ُ ٖٓ ٝهق ّٝوٛ إٔ ٣جبع إ اؽز٤ظ ٕؼ اُٞهقٕٕٓ

ٝٛٔب كؼ٬ٕ ٓزـب٣وإ، ا٫ إٔ ٣وٍٞ : ٫ أؽجٌ ٛنا اُؾجٌ ا٫ ثْوٛ إٔ ٣جبع : كٜنا ُْ ٣ؾجٌ ٤ّئب ؛ ٧ٕ ًَ ؽجٌ ُْ ٣٘ؼول ا٫ 

 .9٘ٙٔ،اثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه،أَُؤُخ ههْ ػ٠ِ ثبَٛ كِْ ٣٘ؼول أ٬ًٕ 

 .ٖٕٓ،ٓ٘عٞىٙ ٣ٍٞق ثٖ فبُل أَُز٢ اُؾبهب ُِٞهق ثبُؼزن، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٝٛٞ هٍٞ ٬ٍٛ ٝاُقٖبف ٝ ٕٕٔ

 .ٖٕٓ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٕٕ

 .88،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٖٕٕ

رْ اٍزق٬ٓ ٛنٙ اُؾب٫د ٖٓ اُن١ مًوٛب اُؾ٘ل٤خ، ٝٛٞ ٓب اٍزقِٖٚ اُؼ٬ٓخ ٖٓطل٠ اُيههب ٜٓ٘ب، أؽٌبّ اُٞهق ٕٕٗ

،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك 8ٕٕ،ٕٓ،اُؾ١ٞٔ، ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طٕٙٙ،ٓ٘لٛب، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٝٓب ثؼ ٔٗٔٓ

 87ٖ،ٓٗأُؾزبه،ط

 .9ٔٔ، أؽٌبّ ا٧ٝهبف،8ٖٙٓ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٕ٘

مٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ ٝهق أُورل اُنًو ٓٞهٞف ػ٠ِ ا٬ٍٓٚ، أٓب ٝهق أُورلح كٜٞ ٕؾ٤ؼ، اُطواث٢َِ،  ٕٕٙ

 .ٕ٘ٓ،ٓ٘، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٓٓٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط،٘ٗٔا٩ٍؼبف،ٓ

مٛت ثؼ٘ أُب٤ٌُخ ٝاُي٣ل٣خ ا٠ُ إٔ ٤ٌِٓخ أُبٍ أُٞهٞف ّوٛ ٕؾخ، ٤ٌُٝ ّوٛ ٗلبم، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  7ٕٕ

 .8ٕ٘،ٖٓ، اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط98،ٓٗ، اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط 7ٙ،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

 .8ٕٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط8ٕٕ

 .8ٖٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط9ٕٕ

 .7ٓٔ،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط ٖٕٓ

 .ٔٔ،8ٓ،8ٕٓاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٖٕٔ

،اُ٘غل٢، 7ٙ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  اُلٍٞه٢،ط مٛت ثؼ٘ أُب٤ٌُخ ٝا٩ٓب٤ٓخ ٝاُي٣ل٣خ ا٠ُ ثط٬ٗٚ ٝإ أعبىٙ أُبُي، ٕٖٕ

، ٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ ثط٬ٗٚ إ ٝهلٚ اُل٢ُٞٚ ػٖ 8ٕٕ،ٖٓ،طاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،9ٔ،8ٓ،8ٕٓعٞاٛو ا٬ٌُّ، ط

 .ٕٔٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٗلَٚ،ٝإ ٝهلٚ ػٖ ؿ٤وٙ ًبٕ ٓٞهٞكبً ػ٠ِ اعبىح اُـ٤و،

 .7ٙ،ٓٗاُلٍٞه٢ :" ٧ٕ أُبُي اما أعبى كؼِٚ ًبٕ مُي اُلؼَ ك٢ اُؾو٤وخ ٕبكها ٓ٘ٚ"اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٖٖٕ

،اثٖ ٕٔٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط9ٕٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓ٘ٔاث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓاُطو ٖٕٗ

 .ٖٔٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٕٓ،ٓ٘ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط
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،اثٖ ٕٔٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط9ٕٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓ٘ٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٖٕ٘

،اُلٍٞه٢، 7ٓٔ،ٓٗ، اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٖٔٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٕٓ،ٓ٘ؾو اُوائن،طٗغ٤ْ، اُج

 .ٖٖٗ،8ٖٕ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٔٔ،8ٓ،8ٕٓ،اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط7ٙ،ٓٗؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط

، 229،ُٜٓٙلا٣خ،ط،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ إٗ،ٕٓٔٝٛنا ث٘بء ػ٠ِ هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق، اَُوف٢َ،أُجَٞٛ،طٖٕٙ

 .ٖ٘٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط8ٕاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

 ٓب ٣زورت ػ٠ِ صجٞد اُْق٤ٖخ ا٫ػزجبه٣خ ُِٞهق:7ٖٕ
والموقوف  ف،وعن ذمة الواق ه،أن للوقف باعتباره شخصاً معنوٌاً ذمته المالٌة المستقلة عن ذمة ناظر الوقف أو متولٌ .1

–وتكون هً المالكة  ن،وأن ذمته ال تنشغل بذمة غٌره مهما كا ه،ه خاص بفمال الوقف وجمٌع حقوقه والتزامات م،علٌه

كما أن دٌونه  ف،أو الناظر أو الموقوف علٌه لٌس لهم حق على ذمة الوق ف،وأن دائنً الواق ه،لجمٌع حقوقه وأموال -اعتباراً 

 ء .كما أنه ال تقع المقاصة بٌن دٌون الوقف ودٌون هؤال ه،ال ٌطالب بها غٌر الوقف نفس

 وأن للوقف باعتباره شخصاً معنوٌاً أهلٌة مدنٌة فً كسب الحقوق واستعمالها فً الحدود التً رسمها له القانون . .2

وأن له كذلك حق التقاضً ورفع الدعاوى على الغٌر ، كما لآلخرٌن الحق فً رفع الدعوى علٌه باعتباره شخصاً معنوٌاً  .3

. 

 ه،ذي ٌحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام األساسً لٌمثله فً كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص ال .4

 وأن هذا الشخص علٌه ما على الوكٌل للشخص الطبٌعً من الحقوق والواجبات والمسؤولٌات .

ٝٗظواً ُِٜلف اُق٤و١ اُن١ ٣َؼ٠ اُٞهق ا٠ُ رؾو٤وٚ كول هٝػ٢ ٖٓ هجَ أُْوع ك٢ ثؼ٘ اُلٍٝ ثبػلبئٚ ٖٓ ٍلاك اُٚو٣جخ 

،اُيه٣و٢، اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ ٘ٗٔلوٝٙخ ػ٠ِ ؿ٤وٙ ٖٓ عٔبػبد ا٧ّقبٓ أٝ ٓغٔٞػبد ا٧ٓٞاٍ، ك٣ٕٞ اُٞهق،ٓاُ

 ٝٓب ثؼلٛب.                             ٘ٗ، اُْق٤ٖخ ا٫ػزجبه٣خ ُِٞهق ٝأصوٛب ك٢ ؽلظٚ ٝر٤ٔ٘زٚ،7ُْٕٓق٤ٖخ اُٞهق أُؼ٣ٞ٘خ،ٓ

ٔبٍ ٣جو٠ ػ٠ِ ِٓي اُٞاهق ا٫ اما ؽٌْ ثٚ ؽبًْ، اُلزبٟٝ ٝمٛت أثٞ ؽ٤٘لخ ف٬كبً ٧ث٢ ٣ٍٞق ا٠ُ إٔ ا8ُٖٕ

، 9ٕٔ،ٓٙ، اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،طٖٖٗ،ٓٗ،ا٫ ك٢ ٝهق أَُغل، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٖ٘،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط

،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو ُٖنُي كبُٞهق ػ٘لٙ :ٛٞ ؽجٌ اُؼ٤ٖ ػ٠ِ ِٓي اُٞاهق ٝاُزٖلم ثبُٔ٘لؼخ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

،ٝمٛت أُب٤ٌُخ أ٣ٚبً ا٠ُ إٔ أُبٍ ٕٖ٘،ٖٓ،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن،طٖٓ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٕٓ،ُٓ٘وائن،طا

،اُؾطبة، 9٘،ٓٗأُٞهٞف ٣جو٠ ػ٠ِ ِٓي اُٞاهق ا٫ ك٢ ٝهق أَُغل، اُْوػ اٌُج٤و ٓغ اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط

،ػ٤ِِ،ٓ٘ؼ اُغ٤َِ 9ٖٙ،٢ُٕٓ،اُزؾلخ،ط،اُزَٕٖٞٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط٘ٗ،ٓٙٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط

 .ٖٖٔ،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط٘ٙٔ،8ٓط

ٝمٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ أٗٚ ٣يٍٝ أُٞهٞف ػٖ ِٓي اُٞاهق ػٖ أُبٍ أُٞهٞف، ٫ٝ ٣لفَ ك٢ ِٓي أُٞهٞف ػ٤ِٚ، 9ٖٕ

،اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ ٕٙٓ،ٓ٘،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٕٓ،ٓٙاٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،ط

 .ٕٖ٘،ٖٓ،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن،طٕٖ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٕٓ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

أ١ ٣٘لي ػٖ افزٖبٓ ا٥ك٢ٓ، ٝا٫ كغ٤ٔغ أُٞعٞكاد ُٚ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ك٢ ًَ ا٧ٝهبد، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘  ٕٓٗ

 .89ٖ،ٖٓأُؾزبط،ط

أٝ عٔؼبً  ُٕٔٗٔٞهٞف ػ٤ِٚ إ ًبٕ آك٤ٓب ٓؼ٤٘بً ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ا٠ُ أٗٚ:اما اٗؼول اُٞهق اٗزوِذ ٤ٌِٓخ أُبٍ أُٞهٞف ا٠ُ إٔٗ

مٛت  ،ٝٛٞ ٓبٕ٘ٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٗ٘،ٓٗٓؾٖٞهاً، ٝا٫ اٗزوَ أُِي ا٠ُ هللا رؼب٠ُ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

أٓب ُٞ ًبٕ رْ اُٞهق ىاٍ ػٖ ِٓي اُٞاهق ٝاٗزوَ ا٠ُ ِٓي أُٞهٞف ػ٤ِٚ اما ًبٕ ٓؼ٤٘بً.اما : ا٤ُٚ ا٩ٓب٤ٓخ ؽ٤ش مٛجٞا ا٠ُ أٗٚ 

 .8ٓ،8ٓ،9ٕٓاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط ػ٠ِ عٜخ ػبٓخ أٝ َٓغل ٝٗؾٞٙ كبُِٔي ك٤ٚ هلل رؼب٠ُ.

 .ٖٔٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط،89ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٕٕٗ

 .8ٕٖ،ٖٓ، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،طٕٕٔ،ٓٙاٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،طٖٕٗ

 .ٕٖٗ،ُٓ٘ج٤ٖ،طا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبٕٗٗ

 ،ٕٙ٘،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕ٘ٗ

 .9ٕٕ،ٓٙ،ٌّٔ اُل٣ٖ أُول٢ٍ، اُْوػ اٌُج٤و، ٓطجٞع ٓغ أُـ٢٘،طٕٙ٘،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٙٗ

 .9ٖٓ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 7ٕٗ

٠ ؽٌْ ِٓي هللا رؼب٠ُ ٧ٗٚ ٫ ؽن ُِٔٞهٞف ػ٤ِْٜ ك٢ اُؼ٤ٖ، ٝاٗٔب ؽوْٜ ك٢ اُـِخ، ٧ٕٝ أُوٖٞك ٖٓ اُٞهق إٔ ٣جو٠ ػ8ِٕٗ

 .7ٕٖ،ٖٓٝاُزٖلم ثبُـِخ، ٝاُزِٔي ٝاُؤَخ ث٤ٖ َٓزؾو٢ اُٞهق  ٣٘بك٤بٕ مُي، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،ط

 .ٕ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،9ٕٓٗ

،اُلزبٟٝ 7ٕٖ،ٖٓ،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،طٕ٘ٙ،أؽٌبّ اُٞهق 9ٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓٓ٘

 .ٖ٘ٙ،ٕٓ٘ل٣خ،طاُٜ
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، 9ٔاٍزؾَبٗبً ٧ٜٗب اٗٔب رٞهق ٬ٍُزـ٬ٍ ٝٛٞ ٫ ٣ٞعل ا٫ ثبُٔبء ٝاُطو٣ن كٌبٕ ًب٩عبهح، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓٔ٘

 .ٖٗٙ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

ك٤لفَ ك٢ ٝهق ا٧هٗ إٍٔٞ اُجبمٗغبٕ ٝهٖت اٌَُو، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي ٕٕ٘

 .ٕٙٙ،أؽٌبّ اُٞهق ٖٓٗٙ،ٕٓط،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،7ٕٖ،ٖٓاُلهبئن،ط

 .ٖٕٓ،٧ٙٓٗٚ ٤ٌُ ثجلٍ ػٖ اُٞهق؛ ٧ٕ اُلبئذ ثبُؼ٤ت ُْ ٣لفَ رؾذ اُٞهق، اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط ٖٕ٘

،اثٖ ٖٙ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،9ٓ٘ٔ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،ٖٕٓٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٕٗ٘

 .ٕٔ،ٓ٘،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٕٓ،ْٓ٘، اُجؾو اُوائن،ط،اثٖ ٗغ٤ٖٕٓ،ٓٙٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط

 .ٖٔٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٖٗٔٔ، اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ  ٘ٔٔ،7ٓأُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٕ٘٘

 .9ٖٓ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط ٕٙ٘

 .9ٖٓ،ٖٓٔؾزبط،طٝا٫ كو٫ٕٞ . هبُٚ اُلاه٢ٓ، ٣ٝ٘جـ٢ إٔ رٌٕٞ ُِٔٞهٞف ػ٤ِٚ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ اُ 7ٕ٘

 .9ٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕ٘

 .7ٔٗ،ٓٗٛنا ك٢ ا٧ٕؼ  ٧ٕ ُِيٝٓٚ ٬ًٓب ًض٤وا ُْٝ ٣ٞعل ٛبٛ٘ب، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط9ٕ٘

" اػِْ إٔ ػلّ عٞاى ث٤ؼٚ ا٫ اما رؼنه ا٫ٗزلبع ثٚ اٗٔب ٛٞ ك٤ٔب ٝهك ػ٤ِٚ ٝهق اُٞاهق،  224،ٓٙعبء ك٢ كزؼ اُول٣وطٕٓٙ

أُز٢ُٞ ٖٓ َٓزـ٬د اُٞهق كبٗٚ ٣غٞى ث٤ؼٚ ث٬ ٛنا اُْوٛ؛  ٝٛنا ٧ٕ ك٢ ٤ٕوٝهرٚ ٝهلب ف٬كب، ٝأُقزبه  أٓب ك٤ٔب اّزواٙ

 أٗٚ ٫ ٣ٌٕٞ ٝهلب كِِو٤ْ إٔ ٣ج٤ؼٚ ٓز٠ ّبء ُِٖٔؾخ ػوٙذ" 

ٍئَ ا٤ُْـ رو٢ اُل٣ٖ اما ٝهق ًزبثب ػ٠ِ ػبٓخ ا٤َُِٖٔٔ ّٝوٛ إٔ ٫ ٣ؼبه ا٫ ثوٖٛ أَُبئَ أُِوٞٛخ اُؾطبة " هبٍ ك٢ ٕٔٙ

ٓؤٓٞٗخ ك٢ ٣ل ٓٞهٞف ػ٤ِٚ ٫ٝ ٣وبٍ ُٜب ػبه٣خ أ٣ٚب ثَ  كَٜ ٣ٖؼ ٛنا اُوٖٛ أّ ٫ ؟ كؤعبة ٫ ٣ٖؼ ٛنا اُوٖٛ ٧ٜٗب ؿ٤و

ا٥فن ُٜب إ ًبٕ ٖٓ أَٛ اُٞهق َٓزؾوب ٬ُٗزلبع ك٤لٙ ػ٤ِٜب ٣ل أٓبٗخ كْوٛ أفن اُوٖٛ ػ٤ِٜب كبٍل ٣ٌٕٝٞ ك٢ ٣ل اُقبىٕ 

ٕ أه٣ل ٓلُُٞٚ ُـخ ٝإٔ ٌُِزت أٓبٗخ؛ ٧ٕ كبٍل اُؼوٞك ك٢ اُٚٔبٕ ًٖؾ٤ؾٜب ٝاُوٖٛ أٓبٗخ، ٛنا اما أه٣ل اُوٖٛ اُْوػ٢ ٝأٓب ا

٣ٌٕٞ رنًوح ك٤ٖؼ اُْوٛ؛ ٧ٗٚ ؿوٗ ٕؾ٤ؼ، ٝأٓب اما ُْ ٣ؼِْ ٓواك اُٞاهق ك٤ؾزَٔ إٔ ٣وبٍ ثبُجط٬ٕ ثبُْوٛ ؽ٬ٔ ػ٠ِ 

أُؼ٠٘ اُْوػ٢ ٣ٝؾزَٔ إٔ ٣وبٍ ثبُٖؾخ ؽ٬ٔ ػ٠ِ أُؼ٠٘ ٝٛٞ ا٧هوة ُٖؾزٚ اٗز٠ٜ ."اُؾطبة، ٓٞاٛت 

 .ٖٙ،ٓٙاُغ٤َِ،ط

:" ٝاما ٝهق ُِٞٙٞء ٫ ٣غٞى اُْوة ٓ٘ٚ ًَٝ ٓب أػل ُِْوة ؽز٠ اُؾ٤بٗ ٫  ٘ٙٗ،٣ٕٓخ،طعبء ك٢ اُلزبٟٝ اُٜ٘لٕٕٙ

 .9ٖٓ،٣ٖٓغٞى ٜٓ٘ب اُزٞٙئ". اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

 . ٖٔٙ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،طٖٕٙ

ّ ٓوبٜٓب ٝاٗٔب ٫ٝ ٣ٖوف ٧َٛ اُٞهق ٌُٞٗٚ ثلٍ اُؼ٤ٖ اُز٢ ٝهغ ػ٤ِٜب ػول اُٞهق، ٤ٌُٝ ُْٜ ك٤ٜب ؽن، كٌنا ك٤ٔب هبٕٗٙ

 .ٔٙؽوْٜ ك٢ اُـِخ فبٕخ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

 .ٕٖ٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٖٗ،ٖٓ،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن،طٕٓٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٕ٘ٙ

 .٘٘ٙٔاثٖ ؽيّ، أُؾ٠ِ ثب٥صبه،أَُؤُخ ههْٕٙٙ

ـبْٗ ثٖ ٓؾٔل، ،اث٘اُجـلاك١ظِٔخ ٝهطؼبً ٨ُٛٔبع اُلبٍلح، ٛنا ٓب ػ٤ِٚ ػبٓخ أُزؤفو٣ٖ ٝثٚ ٣لز٠، ٤ٕبٗخ ُِٞهق ػٖ ا7ُٕٙ

 .ٕٓٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط7ٕٖٓ،ٓغٔغ اُٚٔبٗبد، كاه اٌُزبة ا٢ٓ٬ٍ٩،كٕٝ ربه٣ـ

 .ٔٙاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٕٓٙ

 .٤ُٖٙٓوٝهرٚ فبئ٘بً ثب٩ٌٗبه، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،9ٕٓٙ

 .7ٗٗ،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط،اُلزبٟٝ ٕٓٗ، أؽٌبّ اُٞهق ٓٓٙاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٕٓٓ

 .٤ُٖٙٓوٝهرٚ ؿبٕجبً ُٚ ٖٓ مُي اُٞهذ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٕٔٓ

٫ٝ ٣ٖوف ٧َٛ اُٞهق ٌُٞٗٚ ثلٍ اُؼ٤ٖ اُز٢ ٝهغ ػ٤ِٜب ػول اُٞهق، ٤ٌُٝ ُْٜ ك٤ٜب ؽن، كٌنا ك٤ٔب هبّ ٓوبٜٓب ٝاٗٔب 7ٕٕ

 .ٔٙؽوْٜ ك٢ اُـِخ فبٕخ، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

، ٢ٙٔ ُِٚٔبٕ ٝا٫ أعوٙ ٝأػط٠ اُٚٔبٕ ٖٓ ا٧عوح، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓإ ًبٕ ك٢ ٣لٙ ٖٓ ؿِزٚ ٓب ٣ٌل7ٖٕ

 .7ٗٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

ًٔب ُٞ ؽلو ك٤ٜب ٜٗواً، أٝ أُو٠ ك٢ مُي اَُوه٤ٖ ٝافزِٜ مُي ثبُزواة ٕٝبه ثٔ٘يُخ أَُزِٜي، اُطواث٢َِ،  7ٕٗ

 .7ٗٗ،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٔٙا٩ٍؼبف،ٓ

 ػٔب ٍٞاٛب. ٧ٕ رؼ٤٤ٖ اُٞاهق ُٜب ٕوف 7ٕ٘

 .ٖٕ،٣ٙٓغت ارجبع هٍٞ اُٞاهق ك٢ رؾل٣ل ٝعٞٙ ٝهلٚ، اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط 7ٕٙ

 .9ٖٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط77ٕ
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٤ٍِٔبٕ ثٖ فِق ثٖ ٍؼل ثٖ أ٣ٞة، أُ٘زو٠ ّوػ أُٞٛؤ،كاه اٌُزت ، اُجبع٢، 9ٕٖ،ٓٙاُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط 78ٕ

 .ٕٙٔ،ٓٙط،اُؼ٤ِٔخ،كٕٝ ربه٣ـ

.،اثٖ ٖٗٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٖٖٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،8ٕٙ،ٓٗبع،طاُجٜٞر٢، ًْبف اُو79ٕ٘

 .ٖٖٙ،ٓ٘، ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط88ٖ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٕٕٓ،ٓٙهلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط

ؽ٤جب٢ٗ، ، اُو9ٕٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٖ٘،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٕٓٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕٓ

 .ٖ٘ٔ،ٓٗٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط

 .ٕٓٔ،ٕٓاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط 8ٕٔ

 .ٕٖٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط7ٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕٕ

 .ٕٖ٘،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٖٕ

 .99،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط 8ٕٗ

 .ٖٓٔ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٕ٘

 .8ٖٔ،٢ٖٓ، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط٧ٕ اُلوو ٛٞ ا٧َٕ، اُْوث8ٙ٘٤ٕ

 .8ٖٔ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طٔ٘ٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط87ٕ

  .8ٖٔ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط  88ٕ
 .8ٕٔ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط89ٕ
 ٝػلٓبً. ا،اُؾٌْ ٣لٝه ٓغ ػِزٚ ٝعٞك٧ٕ 9ٕٓ

 .7ٕ٘،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٕٔ

 .ٓٗ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط9ٕٕ

اُٞهق ػ٠ِ إٔ٘بف ًبُلوواء ٝأث٘بء اَُج٤َ ٝاُـياح ٝٗؾْٞٛ كٖٔ ٝعل ك٤ٚ ٕلبد ثؤٕ ًبٕ اثٖ ٍج٤َ ؿبى٣ب ؿبهٓب  اٍزؾن ثٜب أ١  ثبُٖلبد ى 9ٖٕ

 .ٖٖٙ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط9ٕٔ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢ًبُيًبح

 .ٔ٘،7ٓأُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط9ٕٗ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٖٓٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 7ٓ،99، ا٩ٖٗبف،ط، أُوكا9ٔ١ٕٝ،ٓٗ،طاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع9ٕ٘

 .7ٖٕ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٖٗٙ،ٓٗطٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 .ٕٕٖ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 7٘،7ٓأُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط9ٕٙ

 .99ٕ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕٕ٘،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط97ٕ

عبء ك٢ اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ"٫ٝ ٣زْ اُٞهق ػ٘ل أث٢ ؽ٤٘لخ ٝٓؾٔل ؽز٠ ٣غؼَ آفوٙ ُغٜخ ٫ ر٘وطغ أثلا  98ٕ

ثق٬ف ٓب ُٞ ٝهق ػ٠ِ َٓغل ٓؼ٤ٖ ُْٝ ٣غؼَ آفوٙ ُغٜخ ٫ ر٘وطغ ٫ ٣ٖؼ ٫ؽزٔبٍ  ل،ًبَُٔب٤ًٖ ٖٝٓبُؼ اُؾوّ ٝأَُبع

٣ٍٞق : اما ٠ٍٔ عٜخ ر٘وطغ عبى ٕٝبه ثؼلٛب ُِلوواء ٝإ ُْ ٣َْٜٔ  ٛنا ٬ًّ ٝهبٍ أثٞ  ٚ،إٔ ٣قوة أُٞهٞف ػ٤ِ

 .ٕٔٔ،ٓٙاُولٝه١" اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط

 .ٖٖٓ،ٓٙاُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط 99ٕ

ػ٘ل أث٢ ؽ٤٘لخ ٝٓؾٔل، كبٕ ُْ ٣نًو مُي ُْ ٣ٖؼ ػ٘لٛٔب، ٝػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق مًو ٛنا ٤ٌُ ثْوٛ ثَ ٣ٖؼ ٝإ ٠ٍٔ  ٖٓٓ

ر٘وطغ، ٣ٌٕٝٞ ثؼلٛب ُِلوواء ٝإ ُْ ٣َْٜٔ، ٝعٚ  هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق أٗٚ صجذ اُٞهق ػٖ هٍٍٞ هللا ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ عٜخ 

ٝػٖ اُٖؾبثخ، ُْٝ ٣ضجذ ػْٜ٘ ٛنا اُْوٛ مًوا ٝر٤َٔخ ٧ٕٝ هٖل اُٞاهق إٔ ٣ٌٕٞ آفوٙ ُِلوواء ٝإ ُْ ٣َْٜٔ ٛٞ اُظبٛو 

ٝاُضبثذ ك٫ُخ ًبُضبثذ ٖٗب، ُٜٝٔب إٔ اُزؤث٤ل ّوٛ عٞاى اُٞهق ُٔب ٗنًو،  ٖٓ ؽبُٚ، كٌبٕ ر٤َٔخ ٛنا اُْوٛ صبثزب ك٫ُخ،

، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي ٕٕٓ،ٓٙر٘وطغ رٞه٤ذ ُٚ ٓؼ٠٘ ك٤ٔ٘غ اُغٞاى.اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،طعٜخ  ٝر٤َٔخ

 .ٖ٘٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٖٙ،ٖٓاُلهبئن،ط

اُ٘بً ثجوٙ ُوُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ:} اٗي إ رلع ٝهصزي أؿ٤٘بء ف٤و ٖٓ إٔ ٧ٕ اُٞهق ٖٓوكٚ اُجو، ٝأهبهثٚ أ٠ُٝ  ٖٔٓ

ْٕ ٣زوى ٝهصزٚ أَؿ٤٘ ،ًزبة إُٞب٣ب ،ٕؾ٤ؼ اُجقبه١رلػْٜ ػبُخ ٣زٌللٕٞ اُ٘بً {  .2551بءؽل٣ش ههْثبة أَ

 .ٕٕ٘،ٓٗٝأُلوٝٙبد كٌنا ٕلهزٚ أُ٘وُٞخ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط َ،٧ْٜٝٗ أ٠ُٝ اُ٘بً ثٖلهبرٚ اُ٘ٞاك 

 .9ٖٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٖٓ

 .7ٖٙ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط97ٕ،ٓٗر٢، ًْبف اُو٘بع،طاُجٜٖٖٞٓ

 .7ٕٕ،ٓٙ، اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٕ٘ٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٖٗٓ

كبٕ ًبٕ ػ٠ِ ؿ٤و ٓؼ٤ٖ كٜٞ ٓب ٖٗذ ػ٤ِٚ أُبكح ٖ، كوم اُؾ٘بثِخ ك٢ اُ٘لوخ ث٤ٖ ًٕٞ اُٞهق ػ٠ِ ٓؼ٤ٖ ٝػ٠ِ ؿ٤و ٓؼ٤ ٖ٘ٓ

٠ ٓؼ٤ٖ أُبكح كبما ُْ ٣ؼ٤ٖ اُٞاهق ُِٔٞهٞف م١ اُوٝػ ٗلوخ ًبٗذ ٗلوزٚ ٖٓ ؿِزٚ إ ًبٕ ُٚ ٗلوخ، كبٕ ٝإ ًبٕ ػِ ٖ،ك٢ أُز

ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٗلوخ ك٘لوزٚ ػ٠ِ أُٞهٞف ػ٤ِٚ أُؼ٤ٖ، كبٕ رؼنه ػ٤ِٚ اُ٘لوخ ػ٤ِٚ ث٤غ  اُٞهق ٕٝوف صٔ٘ٚ ك٢ ػ٤ٖ أفوٟ رٌٕٞ 

 .ٖٔٗ،ٓٗطب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ اُوؽ٤ج، ٕٙٙ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢ٝهلب ُِٚوٝهح
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 .ٕٙٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٖٙٓ

. ٙ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓب، ٫ٝ ٣ٌٖٔ مُي ا٫ ثٜ ب،ٕ هٖلٙ ٓ٘ٚ ٍٕٝٞ اُضٞاة ا٤ُٚ كائٔ؛ ٧ُْوٛٚ ا٣بٛب ك٫ُخ 7ٖٓ

ؾ٤ٜ ، اثٖ ٓبىح، إُٕٔٔ،ٓٙ، كزؼ اُول٣وطٕٕٔ،ٓٙ،اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،ط8ٓٔاُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓ

،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ ٕٕٔ،ٓٙ،اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،طٕ٘ٗ،ٕٓ،اُؾ١ٞٔ،ؿٔيػ٤ٕٞ اُجٖبئو،ٖٙٔ،ٓٙاُجوٛب٤ٗظ

،٬ٍٛ، أؽٌبّ 7ٖٙ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٖٙ،ٓٗ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٕٖ،ٖٓاُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،ط

 .8ٕاُٞهق،ٓ

،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ ٕٕٔ،ٓٙاُٖ٘بئغ،ط،اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ 8ٓٔاُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،8ٖٓٓ

،اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ٕ٘ٗ،ٕٓ،اُؾ١ٞٔ،ؿٔيػ٤ٕٞ اُجٖبئو،ٖٙٔ،ٓٙ،اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،طٕٕٔ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك 7ٕٖ،ٖٓ،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،طٕٕٔ،ّٓٙوػ اُٜلا٣خ،ط

 .ٕٖٗ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط8ٕ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،7ٖٓٙ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٖٙ،ٓٗأُؾزبه،ط

 .7ٖٙ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٖٙ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط9ٖٓ

كٔب هطغ ٫ ٣جو٠ ك٣٘ب ُْٜ ػ٠ِ اُٞهق ام ٫ ؽوِْٜ ك٢ اُـِخ ىٖٓ اُزؼ٤ٔو، ٝكبئلرٚ ُٞ عبءد اُـِخ ك٢ اَُ٘خ اُضب٤ٗخ ٝكبٗ  ٖٓٔ

 .7ٖٔ،َُٓٗ٘خ ٣٫ؼط٤ْٜ اُلبَٙ ػٞٙب ػٔب هطغ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٢ّء ثؼل ٕوف ٓؼِْٜٞٓ ٛنٙ ا

 .7ٖ٘،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٔٔ

 .ٕٖٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9٘،ٓٗاُْوػ اٌُج٤و ٓغ اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٕٖٔ

 .9ٕٓ،ٕٓا٥ث٢، عٞاٛو ا٤ًِ٩َ،طٖٖٔ

 .9ٕٓ،٤َِٕٓ،ط٧ٗٚ ٣ئك١ ا٠ُ اثطبُٚ ثب٤ٌُِخ، ا٥ث٢، عٞاٛو ا٩ً ٖٗٔ

 . 9ٖٓ،ٖٓ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط9ٕٓ،ٕٓا٥ث٢، عٞاٛو ا٤ًِ٩َ،طٖ٘ٔ

 .97ٖ،ٕٓٛنا ٓب ػ٤ِٚ اُلزٟٞ ك٢ أُنٛت اُؾ٘ل٢ روؿ٤جب ُِ٘بً ك٢ اُٞهق،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٙٔ

خ ٖٓ ٧ٕ ٓب ًبٕ ُٞعٚ هللا ٣َزؼَٔ ثؼٚٚ ك٢ ثؼ٘؛ ٧ٕٝ ك٢ مُي اثوبء ؿوٗ اُٞاهق ٖٓ اثزـبء اُضٞاة ٝا7ٓ٬َُٖٔ

 .ٕٕٗ،ٕٓاُق٤بٗخ ثَوهخ اُو٣غ أٝ ٣ْزوٟ ثٚ إٍٔٞ ٝػ٤ِٚ اُوو٣ٕٝٞ،ػ٤ِِ،كزؼ اُؼ٢ِ أُبُي،ط

، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ ٘ٓٔ،7ٓػ٘ل اُؾ٘بثِخ، ٣ؾٞى رؼ٤ٔو ٝهق ٖٓ ه٣غ آفو ػ٠ِ عٜزٚ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط  8ٖٔ

 .9ٖ٘،ٖٓأُؾزبط،ط

  ك٢ ٝهق آفو، ٧ٕ ٓب ًبٕ ُٞعٚ هللا ٣َزؼَٔ ثؼٚٚ ك٢ ػ٘ل أُب٤ٌُخ ٣غٞى ٕوف ه٣غ اُٞهق أَُزـ٠٘ ػ٘ٚ ؽب٫ً ٝٓآ٫ً 9ٖٔ

اثزـبء ؛ ٧ٕٝ ك٢ مُي اثوبء ؿوٗ اُٞاهق ٖٓ اثٖ هّلٝػ٤ِٚ اثٖ أُبعْٕٞ ٝهبُٚ اثٖ اُوبٍْ ػٖ إٔجؾ ػٖ ٤ت اثٖ ؽجثؼ٘ ٝػ٤ِٚ 

 .ٕٕٗ،ٕٓاُضٞاة ٝا٬َُٓخ ٖٓ اُق٤بٗخ ثَوهخ اُو٣غ أٝ ٣ْزوٟ ثٚ إٍٔٞ ٝػ٤ِٚ اُوو٣ٕٝٞ.ػ٤ِِ،كزؼ اُؼ٢ِ أُبُي،ط

 ًو٘طوح  ٝٓلهٍخ َٝٓغل. ٕٖٓ

 أٝ اُؼِْ اُن١ هرت ك٦ٜ٤فو أٝ ُٔلهٍخ أفوٟ.ك٤٘وَ َُٔغل آفو ثلٍ ا٧ٍٝ ًٝنا ٣٘وَ اُووإٓ  ٕٖٔ

 .87،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٕٕٖ

، اُقٖبف، أؽٌبّ ٘ٗٔاػزجو اُؾ٘ل٤خ اهرلاك اُٞاهق ٖٓ ٓجط٬د اُٞهق، اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٖٕٖٓ

ٖ، هك ، اثٖ ػبثل٣ ٕ٘ٓ،ٓ٘، اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٔٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٖٔ٘اُٞهق،ٓ

 .ٕٖٗ،ٓٗأُؾزبه،ط

، ٕٔٙ،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕٗ،ٓ٘،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٕٓ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٖٗ

 .8ٕٔ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط8ٖٔ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 .ٖٓٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٕٖ٘

 .ٖٓٓ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ طٕٕ٘،ٓٗبف اُو٘بع،طاُجٜٞر٢، ًْٕٖٙ

 .ٖٔٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٬ٛٔ٘9ٍ، أؽٌبّ اُٞهق،7ٕٖٓ

"اّزوٟ أهٙبً صْ ظٜو ُٜب ّل٤غ كبٗٚ ٣غٞى ُٚ اثطبٍ اُٞهق ٝأفنٛب ثبُْلؼخ " ،اثٖ ٗغ٤ْ،  ٖٙٓ ف،عبء ك٢ ا٩ٍؼب8ٕٖ

 .ٖٕٓ،ٓ٘اُجؾو اُوائن،ط

، اُؼ٢َ٘، ٙٔٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٕٖٔ،ٓٙ، اُنؽ٤وح،ط، اُوواك78٢،ٍٓٗٞه٢،طاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُل9ٕٖ

 .88ٕ،ٖٓاُزبط أُنٛت،ط
٧ٗٚ ٝإ ًبٕ اُٞهق ثب٬ًٛ ا٫ إٔ ا٩مٕ ثب٫ٍزؼٔبٍ ٝا٫ٍزـ٬ٍ ٓٞعٞك،ًٝبٕ اٍزؼٔبُْٜ ٓج٤٘بً ػ٠ِ ٍجت ّوػ٢، ٖٖٓ

٧ٝٗٚ ٫ٙٔبٕ ػ٤ِْٜ ك٢ ٓب ُٞ ًبٕ اُٞهق ٕؾ٤ؾبً ك٨ٕ ٫  ٝاُوبػلح اُْوػ٤خ ر٘ٔ ػ٠ِ إٔ اُغٞاى اُْوػ٢ ٣٘بك٢ اُٚٔبٕ،

 ٣غت ٓغ ثط٬ٗٚ ٖٓ ثبة أ٠ُٝ. 
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" اما ٝهق ػ٠ِ ٖٓ ٫ ٣ٖؼ اُٞهق ػ٤ِٚ ٓضَ اُؼجل أٝ ؽَٔ ُْ ٣ٞعل أٝ هعَ ٓغٍٜٞ اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ عبء ك٢  ٖٖٔ

وواء ثطَ اُٞهق ك٤ٔب ثلء ثنًوٙ، ٫ٗٚ ٫ ٣ٖؼ ٝٓب أّجٚ مُي صْ ثؼل مُي ػ٠ِ أ٫ٝكٙ أُٞعٞك٣ٖ ك٢ اُؾبٍ، ٝثؼل مُي ػ٠ِ اُل

٫ٗٚ ٫ ك٤َُ ػ٠ِ اثطبُٚ، ٫ٝ ٓبٗغ ٣ٔ٘غ ٓ٘ٚ، ٝهبٍ ك٢ اُضب٢ٗ ٓب ؽبِٕٚ أٗٚ ٓج٢٘ ػ٠ِ ؛اُٞهق ػ٤ِْٜ، ٕٝؼ ك٢ ؽن اُجبه٤ٖ

 .ٕٙ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط ٕؾخ رلو٣ن اُٖلوخ"

، اُؼ٢َ٘، اُزبط ٕٙ،8ٓٓ،٬ٕ8ّ، طاُ٘غل٢، عٞاٛو اٌُ، ٕٔٙ،ٕٓػ٤ِِ،كزؼ اُؼ٢ِ أُبُي،طٕٖٖ

 .8ٕٗ،ٖٓأُنٛت،ط

كؤعبة : ٫ ٣غٞى مُي  ي،" ػٖ َٓزؾن ُٞهق ػ٤ِٚ ٛٞ ٗبظوٙ آعوٙ ثلٕٝ أعوح أُضَ َٛ ٣ٖؼ مُهبهة اُٜلا٣خ ٍئَ   ٖٖٖ

ٝهثٔب  ٖ،ك٤ٚو ثٖٔ ثؼلٙ ٖٓ أَُزؾو٤ ٚ،ٝإ ًبٕ ٛٞ أَُزؾن ُٔب ٣َٖ ا٤ُٚ ٖٓ اُٚوه ثب٧عوح ا ٛـ أ١ ٫ؽزٔبٍ ٓٞر

 .ٕٓٗ،ٓٗط٣زٚوه اُٞهق أ٣ٚب ا٥ٕ اما ًبٕ ٓؾزبعب ُِزؼ٤ٔو"اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،

 .ٕٓٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٖٗ

 .7٘ٓ،ٓٔٛنا ٓب ػ٤ِٚ اُلزٟٞ ككؼبً ُِٚوه ػٖ أُٞهٞف ػ٤ِْٜ، ٓغٔغ ا٧ٜٗو،طٖٖ٘

 .7٘ٓ،ٓٔٓغٔغ ا٧ٜٗو،طٖٖٙ

 .9ٖٓ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 7ٖٖ

 .ٕٓٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٖٖ

 .ٕٓٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط9ٖٖ

أٝ  م،ُؼول هل عوٟ ثبُـجطخ ك٢ ٝهزٚ كؤّجٚ ٓب اما ثبع ا٢ُُٞ ٓبٍ اُطلَ صْ اهرلؼذ اُو٤ْ ثب٧ٍٞاٛنا ك٢ ا٧ٕؼ ؛ ٧ٕ آٖٗ

 ظٜو ٛبُت ثبُي٣بكح  ٝاُضب٢ٗ ؛ ٣٘لَـ اما ًبٕ ُِي٣بكح ٝهغ ٝاُطبُت صوخ ُزج٤ٖ ٝهٞػٚ ػ٠ِ ف٬ف اُـجطخ.

و ٓٔب ٣زـبثٖ ثٚ ك٢ اُؼبكح ٕؼ اُؼول ٖٝٙٔ ٝػ٘ل اُؾ٘بثِخ اما أعو اُ٘بظو اُؼ٤ٖ أُٞهٞكخ ثؤٗؤ ٖٓ أعوح أُضَ ٝثؤًضٖٔٗ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 9ٕٙ،ٓٗاُ٘وٖبٕ ػٖ أعوح أُضَ إ ًبٕ أَُزؾن ؿ٤وٙ.اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .ٖٓٗ،ٓٗط

٠ ٝػ٘ل اُؾ٘ل٤خ ٫ ٣لَـ ػول اعبهح اُٞهق ثبُوفٔ ثؼل اُؼول ٣ٝلَـ ثبُي٣بكح ٣ٌٕٝٞ أَُزؤعو أ٠ُٝ ٖٓ ؿ٤وٙ ك٢ ٓب رجوٕٖٗ

 .ٖٓٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٕٕ،ٕٖٓٓ ٓلح اُؼول اَُبثن. اُؾ١ٞٔ، ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئو،ط

، 9ٕٙ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢ٖ٘ٔ،ٓٗ، اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9٘،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٖٖٗ

 .ٖٓٗ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 .ٖٓٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٗٗ

 .ٕٖ،ٓٙثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طاثٖ ػبٖ٘ٗ

ب، ٧ٕ أُلح اما ٛبُذ ٣ئك١ ا٠ُ اثطبٍ اُٞهق، كبٕ ٖٓ هآٙ ٣زٖوف ثٜب رٖوف ا٬ُٔى ػ٠ِ ٍٛٞ اُيٓبٕ ٣ظ٘ٚ ٓبٌُ ٖٙٗ

 .ٓٓٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٗ9،ٓٔٓغٔغ ا٧ٜٗو،ط

، ُٝٞ اٍزض٠٘ كوبٍ ٫ رئعوٙ أًضو ٖٓ ٍ٘خ ا٫ اُقب٤ٗخػٖ أُ٘ؼ ٝإ ُْ ٣ْزوٛ اُٞاهق كِِو٤ْ مُي ث٬ امٕ اُوب٢ٙ ًٔب ك٢  7ٖٗ

 .ٓٓٗ،ٓٗاما ًبٕ أٗلغ ُِلوواء كِِو٤ْ مُي اما هآٙ ف٤وا ث٬ امٕ اُوب٢ٙ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٓٓٗ،ٕٓٗ ُٚ اُ٘ظو ُِلوواء ٝاُـبئت ٝا٤ُٔذ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٧ 8ٖٗ

ؽز٠ ُٝٞ ُْ ٣ْزوٛ ا٣٫ُٞخ ُ٘لَٚ؛ ٧ٕ أُز٢ُٞ اٗٔب ٣َزل٤ل ا٣٫ُٞخ ٖٓ عٜزٚ ثْوٛٚ ك٤َزؾ٤َ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ُٚ ا٣٫ُٞخ 9ٖٗ

ارقن َٓغلا ٣ٌٕٞ أ٠ُٝ ثؼٔبهرٚ ٝؿ٤وٙ ٣َزل٤ل ا٣٫ُٞخ ٓ٘ٚ؛ ٧ٝٗٚ أهوة اُ٘بً ا٠ُ ٛنا اُٞهق ك٤ٌٕٞ أ٠ُٝ ث٣٫ٞزٚ، ًٖٔ 

ٕ اُز٤َِْ ّوٛ ػ٘لٙ ك٬ رجو٠ ؛ ٧ٖٝٗت أُئمٕ ك٤ٚ،ٝٛنا ٛنا ػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق، ٝػ٘ل ٓؾٔل ٫ رضجذ ُٚ ا٫ إٔ ٣ْزوٜٛب ُ٘لَٚ

،٬ٍٛ، أؽٌبّ 9ٗ. اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٖٖٕٓ،ُٓٙٚ ٣٫ٝخ ا٫ ثبُْوٛ ف٬كبً، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط

،اثٖ 9ٕٖ،ٖٓ،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،طٖٕٔ،ٓٙ،اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،طٔٓٔاُٞهق،ٓ

 .ٓ٘ٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٗٔ،ٓٙٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط

،ٝثٔب إٔ 9ٖٔ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط8ٕٙ،ٓٙ،اُو٢ِٓ،رؾلخ أُؾزبط،ط9ٗاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٖٓٓ٘

وبٍ ٤ٌِٓخ أُٞهٞف ُِٔٞهٞف إ ًبٕ ٓؼ٤٘بً رٌٕٞ ٗظبهح  ُِٔٞهٞف ػ٤ِٚ إ ًبٕ ٌِٓلبً ه٤ّلاً، أٝ ٤ُُٞٚ إ اُؾ٘بثِخ ٣وُٕٞٞ ثبٗز

،كبما ًبٕ اُٞهق ُغٔبػخ  ٓؾٖٞه٣ٖ ه٤ّل٣ٖ كبُ٘ظو ٕ٘٘،ٕٓٗـ٤واً أٝ ٓغ٘ٞٗبً أٝ ٍل٤ٜبً، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

،ٌّٔ اُل٣ٖ أُول٢ٍ، اُْوػ اٌُج٤و 7ٕٕ،ٓٗع،طُِغ٤ٔغ ًَ اَٗبٕ ْٜٓ٘ ٣٘ظو ك٢ ؽٖزٚ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘ب

، ، اُجٜٞر٢،أٓب اما ًبٕ أُٞهٞف ػ٤ِٚ  ؿ٤َو آك٢ٓ أٝ آك٤ٓبً ؿ٤و ٓؾٖٞه ًبٕ اُ٘ظو ك٤ٚ ُِؾبًْ أٝ ٖٓ ٣َز٤٘ج7ٖٕٚ،ٓٙط

 .8ٕٙ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط

 ٍٞاء أكٞٙٚ ُٚ ك٢ ؽبٍ ؽ٤برٚ أّ أ٠ٕٝ ثٚ.ٖٔ٘

 ٧ٕٝ أُِي ك٢ اُٞهق هلل رؼب٧.٠ُٕ ُٚ اُ٘ظو اُؼبّ كٌبٕ أ٠ُٝ ثبُ٘ظو ك٤ٚ ؛  ٕٖ٘
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ٝػ٘ل أُب٤ٌُخ اما ُْ ٣ؼ٤ٖ اُٞاهق ٗبظواً ُِٞهق، كبٕ ًبٕ أَُزؾن ٓؼ٤٘بً ه٤ّلاً كٜٞ ٢ُٝ ٝهلٚ، ٝإ ًبٕ ؿ٤و ه٤ّل  ٖٖ٘

ٝإ ًبٕ أَُزؾن ؿ٤و  ٓؼ٤ٖ كبُؾبًْ ٢ُٞ٣ ػ٤ِٚ ٖٓ ّبء ٝأعورٚ ٖٓ ه٣ؼٚ، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  ٚ،ك٤ُٞ

 .9ٔٔ،ٕٓخ اَُبُي،ط،اُٖب١ٝ، ثِـ88،ٓٗاُلٍٞه٢،ط

 .ٕٓ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط،8ٕٙ،ٓٙاُو٢ِٓ،رؾلخ أُؾزبط،طٖٗ٘

ٝٛنا ٧ٕ  ٙ،٧ٕ هأ١ اُو٤ْ هبئْ ٓوبّ هأ٣ٚ ًٝبٕ ُٚ ك٢ مُي اُزل٤َٚ ػ٘ل اُٞهق هأ٣ب ك٤غٞى أ٤ْٗزوٛ مٌُل٢ اُو٤ْ ثؼل ٖ٘٘

ٝاٗٔب  ذ،اُـِخ ٖٓوٝكخ ا٠ُ أُؾزبع٤ٖ ك٢ ًِٞه أُٖبهف رزلبٝد ك٢ اُؾبعخ ثبفز٬ف ا٧ٝهبد ٝا٧ٌٓ٘خ كٔوٖٞكٙ إٔ رٌٕٞ

٣زؾون مُي ثبُي٣بكح ٝاُ٘وٖبٕ ثؾَت ؽبعزْٜ ٝاُٖوف اُىبُجؼ٘ كٕٝ اُجؼ٘ اما اٍزـ٠٘ اُجؼٚؼ٘ٚ ؛ كِٜنا عٞى ُٚ إٔ 

 .7٘ٗ،ٓٔ، ٓغٔغ ا٧ٜٗو،طٙٗ،ٕٓٔ، أُجَٞٛ ط، اَُوف٣٢َغؼَ اُوأ١ ك٢ مُي ا٠ُ اُو٤ْ

زواٛ اُٞهق اُ٘ظبهح ُ٘لَٚ ٝؽَٖ ٓبٗغ ٖٓ اُٞهق ٓبُْ ٣ٌٖ أُٞهٞف ػ٤ِٚ ٕـبه مٛت أُب٤ٌُخ ا٠ُ ٣جطَ اُٞهق ثبّٖٙ٘

ُٝلٙ أٝ ٖٓ ك٢ ؽغوٙ، كبٕ ُْ ٣ؾَٖ ٓبٗغ ٣ٖؼ اُٞهق ٣ٝغجو ػ٠ِ عؼَ اُ٘ظوُـ٤وٙ.اُؾطبة، ٓٞاٛت 

 .8ٔ،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٙٔٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،طٕ٘،ٓٙاُغ٤َِ،ط

 .ٕٓ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط7ٖ٘

 .8ٕٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٖ٘

،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ 9ٗا٫ أُْوٝٛ ُٚ اُ٘ظو ثؤٕ هبٍ عؼِذ ٗظو ٝهل٢ ُل٬ٕ.اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ 9ٖ٘

 .ٖٙٙ،ٓ٘،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٓٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٓٗ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

 .88،ُٓٗلٍٞه٢،ط،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اٗٗ،ٕٓٔاَُوف٢َ،أُجَٞٛ،طٖٓٙ

ٝهل ٣ؼغي ػٖ مُي ثٔٞرٚ ك٤ٌٕٞ آمٗب ُٚ ك٢ ا٫ٍزؼبٗخ ثـ٤وٙ ثؼل ٙ، ٓؾ٬ٖ ُٔوٖٞك ٧ٕ اُٞاهق ٖٗجٚ ٤ٌُٕٞ ٗبظوا ُٖٚٔٙ

 .ٗٗ،ٕٓٔ،أُجَٞٛ،ط، اَُوف٢َٓٞرٚ

ٝػ٘ل أُب٤ٌُخ ٤ٌُ ُ٘بظو اُٞهق ا٣٩ٖبء ثبُ٘ظو ُـ٤وٙ، ا٫ إٔ ٣غؼَ اُٞاهق ُٚ مُي. اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ  ٕٖٙ

،ٝٛنا ػ٘لْٛ ٣َز٘ل ا٠ُ 9ٔٔ،ٕٓ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٖ،ٓٙ، اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط 88،ٓٗطاُلٍٞه٢،

 .8ٖ،ٓٙهبػلح " ًَ ٖٓ ِٓي ؽوبً ػ٠ِ ٝعٚ ٣ِٔي ٓؼٚ ػيُٚ ك٤ٌِ ُٚ إٔ ٢ٕٞ٣ ثٚ" اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط

 .ٕٕٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٗٗ،ٕٓٔاَُوف٢َ،أُجَٞٛ،طٖٖٙ

ٖٓ ػغي ث٘لَٚ ػٖ اُ٘ظو ٝاُٞاهق ٤ٓذ ٖٝٓوف اُـِخ ػبعي ػٖ اُزٖوف ك٢ اُٞهق  ٧ٗٚ ٖٗت ٗبظوا ٌَُٖٗٙ

 .ٗٗ،ُٕٓٔ٘لَٜلبُوأ١ ك٢ ٖٗت اُو٤ْ ا٠ُ اُوب٢ٙ.اَُوف٢َ،أُجَٞٛ،ط

 .ٕ٘ٗ،ٓٗأُواك ثٚ اّزواٛ اُٞاهق أٝ اُوب٢ٙ مُي ُٚ ٝهذ اُٖ٘ت . اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط ٖ٘ٙ

ٙ أٗٚ ٫ٝٙ ٝأهبٓٚ ٓوبّ ٗلَٚ ٝعؼَ ُٚ إٔ ٣َ٘لٙ ٢ٕٞ٣ٝ ثٚ ا٠ُ ٖٓ ّبء كل٢ ٛنأٗلغ اٍُٞبئَ ٝٓؼ٠٘ اُؼّٔٞ ًٔب ك٢  ٖٙٙ

 .ٕ٘ٗ،ٓٗاُٖٞهح ٣غٞى اُزل٣ٞ٘ ٓ٘ٚ ك٢ ؽبٍ اُؾ٤بح ٝك٢ ؽبُخ أُوٗ أُزَٖ ثبُٔٞد،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

كبٕ ُٚ ػيٍ اُو٤ْ ٝإ ُْ ٣ْوٛٚ ٝاُو٤ْ ٫ ٣ٌِٔٚ ًب٤ًَُٞ اما أمٕ ُٚ أًَُٞ ك٢ إٔ ٣ًَٞ كًَٞ ؽ٤ش ُْ  ق،ثق٬ف اُٞاه 7ٖٙ

 .ٕ٘ٗ،٣ِٗٓٔي اُؼيٍ.اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٕ٘ٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٖٙ

 .ٕٕ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط9ٖٙ

٣ٝؾزَٔ اُؾبًْ ٓطِوب، ُقوٝط أُٞهٞف ػ٤ِٚ ٖٓ اٍزؾوبم اُ٘ظو ثْوٛٚ، كؼٞكٙ ا٤ُٚ ٣ؾزبط ا٠ُ ك٤َُ، ثق٬ف اُؾٌْ  7ٖٓ

 .ٕٕ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط كبٕ ٗظوٙ ػبّ،

 .ٖٕ،8ٓٓ،٢ٕ8، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طاُ٘غل،7ٖٗ،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط7ٖٔ

ٕ اُٞاهق ُْ ٣وٗ ا٫ ثوأ٣ٜٔب، ُْٝ ٣وٗ ثوأ١ أؽلٛٔب، ؛ ٧ٝهٟٝ ٣ٍٞق ثٖ فبُل أَُز٢ ػٖ أث٢ ؽ٤٘لخ أٗٚ ٫ ٣غٞى7ٕٖ

ٝػ٠ِ ه٤بً هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق ٣٘جـ٢ إٔ ٣غٞى، ًٔب ُٞ أ٠ٕٝ ا٠ُ هع٤ِٖ كبٗٚ ٣غٞى اٗلواكٛٔب ثبُزٖوف ػ٘لٙ. اُطواث٢َِ، 

 .ٓ٘ا٩ٍؼبف،ٓ

 .ٓ٘ػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق،اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٝٛنا7ٖٖ

ٕ أُوٖٞك ٫ ؛ ٧٧ٕ ا٣٫ُٞخ ٓو٤لح ثْوٛ اُ٘ظو ٤ٌُٝ ٖٓ اُ٘ظور٤ُٞخ اُقبئٖ ٧ٗٚ ٣قَ ثبُٔوٖٞك، ًٝنا ر٤ُٞخ اُؼبعي 7ٖٗ

 .8ٖٓ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٓٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط٣ٗ9ؾَٖ ثٚ .اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

 .8ٖٓ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط8ٓٗ،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٗٓاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٖ٘

 .8ٕٖ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 7ٕٓ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط7ٖٙ

 .ُٔٗٔوُٞٚ رؼب٠ُ } ُٖٝ ٣غؼَ هللا ٌُِبكو٣ٖ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ ٍج٬٤ { ٍٞهح اَُ٘بء ا٣٥خ  77ٖ

 اُٞهق أ٠ُٝ .٧ٕ ؿ٤و أٌُِق ٫ ٣٘ظو ك٢ ٌِٓٚ أُطِن كل٢  78ٖ

 ٧ٕ ٓواػبح ؽلع اُٞهق ٓطِٞثخ ّوػب،ٝإ ُْ ٣ٌٖ اُ٘بظو ٓزٖلب ثٜنٙ اُٖلخ ُْ ٣ٌٔ٘ٚ ٓواػبح ؽلع اُٞهق . 79ٖ
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، 7ٕٓ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر7٢ٖٗ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط9ٕٖ،ٓٙاُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط 8ٖٓ

 .8ٕٖ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 ،ٓ. ٖزبطاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾ8ٖٔ

 .8ٖٖ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط7ٕٓ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٕٖ

 .ٓ٘ٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط8ٖٖ

ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ا٠ُ أٗٚ : إ ُْ ٣َْ اُٞاهق  ُِ٘بظو  ٤ّئبً كبٕ ًبٕ ْٜٓٞهاً ثؤفن  ا٧عو ػ٠ِ ػِٔٚ  كِٚ أعوح ٓضَ ػِٔٚ،  8ٖٗ

،ٝػ٘ل أُب٤ٌُخ 7ٕٔٔ، اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 7ٕٔ،ٓٗٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٝا٫ ك٬ ٢ّء ُٚ؛ ٧ٗٚ ٓزجوع ثؼِٔٚ.اُجٜ

 .88،ُِٓٗوب٢ٙ إٔ ٣غؼَ ُِ٘بظو ٤ّئبً ٖٓ اُٞهق اما ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٢ّء، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط

ٜب ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ا٠ُ أٗٚ إ ًبٕ أُْوٝٛ أًضو كٌِلخ ٓب ٣ؾزبط ا٤ُٚ اُٞهق ٖٓ ٗؾٞ أٓ٘بء ، ٝػٔبٍ ػ٠ِ اُ٘بظو ٣ٖوك8ٖ٘

 .7ٕٔ،ٖٓٗٓ اُي٣بكح  ؽز٠ ٣جو٠  ُٚ  أعوح ٓضِٚ، ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ اُٞاهق ّوٛٚ ُٚ فبُٖب، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .ٓٙٗ،ٓٗ،ا٧ٖٗبه١، أ٠ٍ٘ أُطبُت،طٖٙٗ، اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٖٓ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٖٙٓ

 ٧ٜٗب ك٢ ٓوبثِزٚ ك٬ ٣َزؾن ا٫ ثولهٙ. 87ٖ

 ،7ٕٔ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط88ٖ

 .7ٕٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ  ،7ٕٔ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط89ٖ

 .ٖٙٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط9ٖٓ

ٝٛنا ػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق ٬ٍٛٝ رجطَ ا٣٫ُٞخ  ث٘بء ػ٠ِ إٔ اُو٤ْ ػ٘لٛٔب ثٔ٘يُخ ا٤ًَُٞ ٝاًُٞبُخ رجطَ ثبُٔٞد، اُطواث٢َِ، 9ٖٔ

 .ٕٗٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٔٔ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٖٗا٩ٍؼبف،ٓ 

ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ا٠ُ أٗٚ اما ّوٛ اُٞاهق اُ٘ظو ُـ٤وٙ صْ ػيُٚ ُْ ٣ٖؼ ػيُٚ ا٫ إٔ ٣ْزوٛٚ ُ٘لَٚ كبٕ اّزوٛٚ ٌِٓٚ  9ٕٖ

ثبُْوٛ أُبكح، ٝ إ ّوٛ اُ٘ظو ُ٘لَٚ صْ عؼِٚ  ُـ٤وٙ أٝ أٍ٘لٙ أٝ كٞٙٚ ا٤ُٚ  كِٚ ػيُٚ، اُجٜٞر٢، ًْبف 

 .ٖٖٔ،ٓٗوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط، ا7ُٕٕ،ٓٗاُو٘بع،ط

،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ 88،ٓٗ، اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط9ٕٓ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط9ٖٖ

 .8ٖ٘،ٓ٘اُطبُج٤ٖ،ط

، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك 8ٕٕ،ٕٓ، اُؾ١ٞٔ، ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طٕٙٙ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط9ٖٗ

 .87ٖ،ٓٗأُؾزبه،ط

 .88،ٓٗاُلٍٞه٢،ط اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ 9ٖ٘

 .8ٖٖ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 7ٕٓ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٖٙ

ٝٛنا هٍٞ ٓؾٔل ؛ ٧ٕ أُز٢ُٞ ٤ًَٝ اُلوواء ٫ ٤ًَٝ اُٞاهق ؽز٠ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ؼيُٚ ثلٕٝ ّوٛ ك٢ إَٔ اُٞهق، ٝػ٘ل 97ٖ

اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ د،٤ًَ ٝاًُٞبُخ رجطَ ثبُٔٞأث٢ ٣ٍٞق ٬ٍٛٝ رجطَ ا٣٫ُٞخ  ث٘بء ػ٠ِ إٔ اُو٤ْ ػ٘لٛٔب ثٔ٘يُخ اُٞ

ٖٗ. 

 .ٖٗاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ س، ٧ٗٚ ٤ٖ٣و ٤ٕٝٚ ثؼل ا98ُٖٞٔ

،اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ  ٖٗٔ،٧ٙٓٗٚ ّوٛ ٓقبُق ُِؾٌْ اُْوػ٢،اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٤ٗظ99ٖ

،اثٖ ٓ٘ٗ،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط ،اُلزب7ٖٟ٘ٝ،ٓٔ،ٓغٔغ ا٧ٜٗو،طٕٖٖ،ٓٙ،اُجبثور٢، اُؼ٘ب٣خ اُٜلا٣خط9ٕٖ،ٖٓاُؾوبئن،ط

 .8ٖٔ،ٓٗػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .8ٖٓ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٕٓ،ٕٓاُؾ١ٞٔ،ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طٓٓٗ

ٝٛنا ػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق ٧ٗٚ ٤ًِٝٚ، ٫ٝ ٣غٞى ػيُٚ ػ٘ل ٓؾٔل ٌُٞٗٚ ٬٤ًًٝ ُِٔٞهٞف ػ٤ِْٜ. اُطواث٢َِ، ٔٓٗ

،اُلزبٟٝ 9ٖٕ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طاُؾ١ٞٔ، ؿٔي ،ٖٕٓ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،9ٓٗا٩ٍؼبف،ٓ

 .8ٕٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٓ٘ٗ،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط

 .ٕٗٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٓٗ

 .ٕٙٗ،٫ٝٗٓ ٣غٞى ك٢ اُٖؾخ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٓٗ

اُؼيٍ  ٧ٗٚ ثٔ٘يُخ ا٢ُٕٞ . ُٝٔب ًبٕ ا٢ُٕٞ ُٚ ػيٍ ٖٓ أ٠ٕٝ ا٤ُٚ ٖٝٗت ؿ٤وٙ ارغٚ هُٞٚ : ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚٗٓٗ

اثٖ ػبثل٣ٖ، ٍ، ٝاُزل٣ٞ٘ ًب٣٩ٖبء، ثق٬ف ا٩ٍ٘بك ك٢ ؽبٍ اُٖؾخ؛ ٧ٗٚ ك٢ ؽبٍ اُٖؾخ ًب٤ًَُٞ ٫ٝ ٣ِٔي ا٤ًَُٞ اُؼي

 .ٕٙٗ،ٓٗهك أُؾزبه،ط

 .٧٘٘ٗٚ ٣غٞى ُِٞاهق ٖٓ اُزٖوف ٓب ٫ ٣غٞى ُِؾبًْ اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ٘ٓٗ

 .٘٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓٙٓٗ
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٧ٕ  ٝٛنا ٙ،ك٢ اُو٤ْ ثؼل ٣ْزوٛ مُي هأ٣ٚ ًٝبٕ ُٚ ك٢ مُي اُزل٤َٚ ػ٘ل اُٞهق هأ٣ب ك٤غٞى أ٧ٕٕ هأ١ اُو٤ْ هبئْ ٓوبّ  7ٓٗ

 ش،ٝه اُـِخ ٖٓوٝكخ ا٠ُ أُؾزبع٤ٖ ك٢ ًَ أُٖبهف رزلبٝد ك٢ اُؾبعخ ثبفز٬ف ا٧ٝهبد ٝا٧ٌٓ٘خ كٔوٖٞكٙ إٔ رٌٕٞ

اُجؼ٘ اما اٍزـ٠٘ اُجؼٚؼ٘ٚ ؛ كِٜنا عٞى ُٚ إٔ ٝاٗٔب ٣زؾون مُي ثبُي٣بكح ٝاُ٘وٖبٕ ثؾَت ؽبعزْٜ ٝاُٖوف اُىبُجؼ٘ كٕٝ 

 .ٙٗ،ٕٓٔ، أُجَٞٛ،ط، اَُوف٣٢َغؼَ اُوأ١ ك٢ مُي ا٠ُ اُو٤ْ

 .7ٖٗ،ُٓٗٝٞ ٖٓ هجِٚ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط  8ٓٗ

ك٤ووه ؽبًْ ك٢ ٝظ٤لخ فِذ ك٢ ؿ٤جزٚ ُٔب ك٤ٚ ٖٓ اُو٤بّ ثِلع اُٞاهق  ٙ،هبٍ ك٢ اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع : ٣ٝزٞعٚ ٓغ ؽٚٞه 9ٓٗ

اُجٜٞر٢، ب، ٠ُٝٝ اُؾبًْ آفو هلّ ا٧ٍجن ر٤ُٞخ ٜٓ٘ٔ ب،ٝكٝاّ ٗلؼٚ اٗز٠ٜ ٝػ٠ِ ٛنا ُٞ ٠ُٝ اُ٘بظو اُـبئت اَٗبٗ ح،٢ أُجبّوك

 .7ٖٕ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط

 .ٕٖٖ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 7ٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 7ٖٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٓٔٗ

 . 9ٖٔ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٔٔٗ

 . ٕٖٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕٔٗ

 . ٕٖٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٖٔٗ

 .ٕٕ،8ٓٓ،8ٕٚ، اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط٣ٝؾزَٔ اٗؼياُٚ ثلَو ٗٔٗ

 .7ٖٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٘ٔٗ

 .ٖٓٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ،ٕٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٙٔٗ

 .ٖٕ،8ٓٓ،8ٕٞاٛو ا٬ٌُّ، طاُ٘غل٢، ع،ٓٙٗ،ٓٗ،ط، أ٠ٍ٘ أُطبُتا٧ٖٗبه7١ٔٗ

ٝؽلع ه٣ؼٚ،ٝر٘ل٤ن ّوٛ ٝاهلٚ ِٝٛت اُؾع ك٤ٚ ٓطِٞة ّوػب كٌبٕ مُي ٚ،ٝؽلظ ق،٧ٕ اُ٘بظو ٛٞ اُن١ ٢ِ٣ اُٞه 8ٔٗ

 ُِ٘بظو.

اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ،ٖٖٗ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 8ٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٔٗ

 .ٖٕ،8ٓٓ،8ٕط

 .ٖٕ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط ،ٔٙٗ،ٓٗ،ط، أ٠ٍ٘ أُطبُتا٧ٖٗبه١ٕٓٗ

 .ٖ٘ٗ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٗ٘اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓٔٗ

٧ٕ ا٣٫ُٞخ ٓو٤لح ثٚ ؽز٠ ُٞ آعو اُٞهق ٖٓ ٗلَٚ أٝ ٌٍ٘ٚ ثؤعو أُضَ ٫ ٣غٞى، ًٝنا اما آعوٙ ٖٓ اث٘ٚ أٝ أث٤ٚ ُِزٜٔخ ٕٕٗ

 .ٗ٘ٗظو ٓؼٜب،اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

ٗٚ ٖٗت ٗبظواً ؛ ٣٧غٞى ُٚ إٔ ٣غؼَ ًَ اُـِخ ُِو٤ْ ثق٬ف اُوب٢ٙ كبٗٚ ٫ ٣غو١ ػ٤ِٚ ا٫ ثوله ا٫ٍزؾوبم أ٫ روٟ أٗٚ ٖٕٗ

 .ُٖٗ٘ٔبُؼ ا٤َُِٖٔٔ ك٬ ٣غٞى ُٚ ٖٓ اُزٖوف ا٫ ٓب ك٤ٚ ِٖٓؾخ.اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ

جخ ثؤٕ ٣ل اُ٘بظو ػ٠ِ " ٕوػ ػِٔبإٗب هبٕٛٙٓ،ٓٔ،عبء ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ،طٕٖاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓٗٗ

 اُٞهق ٣ل أٓبٗخ ٫ ٣ل ػلٝإ "

 .ٕٖاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓ٘ٗ

 .ٕٓٗ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٕٙٗ

 .ٕ٘ٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٔٗ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط7ٕٗ

 .ٓٙٗ،ٓٗأُطبُت،ط أ٠ٍ٘ا٧ٖٗبه١،8ٕٗ

ُِٞهق ٤ّئب ٤ٌُٝ ك٢ ٣لٙ ٢ّء ٖٓ اُـِخ أٓب ُٞ ًبٕ ك٢ ٣لٙ ٢ّء ، كبّزوٟ ُِٞهق ٖٓ ٓبٍ ٝرل٤َو ا٫ٍزلاٗخ إٔ ٣ْزو١  9ٕٗ

 .ٓٗٗ،ٓٗٗلَٚ ٣٘جـ٢ إٔ ٣وعغ، ُٝٞ ث٬ أٓو هبٗ.اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٕٕٗ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طاُؾ١ٞٔ، ؿٔي ٖٓٗ

 .ٕٕٗ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طاُؾ١ٞٔ، ؿٔي ٖٔٗ

ٖٕٗٓ ٌٖ طُِن اُزٖوف كِٚ ا٫ٍزلاٗخ ػ٠ِ اُٞهق ث٬ امٕ اُؾبًْ  ًَبئو رٖوكبرٚ  ٝمٛت اُؾ٘بثِخ ا٠ُ إٔ: اُ٘بظو ٓئرٔ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 9ٕٔٔ، اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 7ٕٙ،ُِٖٓٗٔؾخ اُٞهق، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .ٖٖٖ،ٓٗط

 .9ٖٗ،ٓٗرَْٔ اُط٣ِٞخ ٜٓ٘ب، ُٝٞ ثؼوٞك كِٞ ٝعل مُي ٫ ٣َزل٣ٖ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٖٗ

ٝٛنا ػ٘ل أث٢ ٣ٍٞق ًٔب ٛٞ ٓنٛجٚ ك٢ اُزٍٞغ ك٢ اُٞهق،ٝػ٘ل ٓؾٔل اُٞهق عبئي ٝاُْوٛ ثبَٛ؛ ٧ٕ ٛنا اُْوٛ  ٫ ٖٗٗ

ك٤زْ اُٞهق ثْوٝٛٚ ٣ٝجو٠ ا٫ٍزجلاٍ ق،٣ئصو ك٢ أُ٘غ ٖٓ ىٝاُٚ، ٝاُٞهق ٣زْ ثنُي ٫ٝ ٣٘ؼلّ ثٚ ٓؼ٠٘ اُزؤث٤ل ك٢ إَٔ اُٞه

 .7ٕٕ،ٓٙور٢، اُؼ٘ب٣خ ّوػ اُٜلا٣خ،طّوٛبً كبٍلاً ك٤ٌٕٞ ٕؾ٤ؾبً ك٢ ٗلَٚ.اُجبث

 .ٓٓٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط٧ٖٗٗٚ اّزوٛ هأ٣ٚ ٓغ هأ٣ٚ. اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٖٓ٘ٗ

 .99ٖ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط224،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٖٙٗ
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 .ٕٕٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط7ٕاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٖٓٗ

 ٚ ا٣٫ُٞخ ُـ٤وٙ ثنُي كوع ًٞٗٚ ٣ٌِٜٔب.٧ٕ اكبكر 8ٖٗ

 .ٓٓٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٖٗ

 .٘٘ٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٓٓٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٓٗٗ

 ٓٓٗ،ٕٓ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طًٕٖٔب ُٞ ّوٛ اُجلٍ كاهاً ٫ ٣َزجلُٜب ثؤهٗ ،ٌٝٛنا.اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓٔٗٗ

 .8ٖٗ،ٓٗػ٠ِ ا٧ًٕؼ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط ٕٗٗ

 .224،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٖٗٗ

 .88ٖ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٕٕ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طاُؾ١ٞٔ، ؿٔي ٗٗٗ

 .ٕ٘اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓ٘ٗٗ

ًؤٕ ٣غؾلٙ اُـبٕت ٫ٝ ث٤٘خ أ١ ٝأهاك ككغ اُو٤ٔخ، كِِٔز٢ُٞ أفنٛب ٤ُْزو١ ثٜب ثل٫ً ٝرٌٕٞ ٝهلبً ػ٠ِ ّوائٜ ا٧ٍٝ؛ ٧ٕ ٙٗٗ

، اُلزبٟٝ 8ٕٖاما عؾل اُـٖت ٤ٖ٣و ثٔ٘يُخ أَُزِٜي ك٤غٞى أفن اُو٤ٔخ. اُجـلاك١،ٓغٔغ اُٚٔبٗبد،ٓ اُـبٕت

 .9ٗٗ،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط

 ًبُوك ثق٤به اُْوٛ أٝ ثق٤به اُؼ٤ت.7ٗٗ

 ًب٩هبُخ ثؼل اُوج٘.8ٗٗ

 .٧ٖٖٗٚ ٕبه ًؤٗٚ اّزواٛب ّواء عل٣لاً كز٤ٖو ٝهلبً ك٤ٔز٘غ ث٤ؼٜب. اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ 9ٗٗ

 .9ٕ٘،ٓٗ،ًْبف اُو٘بعاُؾ٘بثِخ ا٠ُ أٗٚ ٣ؼزجو ثلٍ اُٞهق ٝهلبً ثٔغوك  اُْواء. اُجٜٞر٢،ٝمٛت ٓ٘ٗ

،اثٖ ٓٓٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط229،ٓٙ، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،طٖٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٔ٘ٗ

 .8ٖ٘،ٓٗػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .8ٖ٘،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕ٘ٗ

"٣ٝغت إٔ ٣ياك آفو ك٢ ىٓبٗ٘ب : ٝٛٞ إٔ ٣َزجلٍ ثؼوبه٫ ثلهاْٛ ٝكٗب٤ٗو كبٗب هل ّبٛلٗب اُ٘ظبه  ٣وٍٞ اثٖ ػبثل٣ٖٖ٘ٗ

ٝهَ إٔ ٣ْزو١ ثٜب ثل٫ ُْٝ ٗو أؽلا ٖٓ اُوٚبح كزِ ػ٠ِ مُي ٓغ ًضوح ا٫ٍزجلاٍ ك٢ ىٓبٗ٘ب". اثٖ ػبثل٣ٖ، هك ب،٣ؤًِٜٞٗ

 .8ٖٙ،ٓٗأُؾزبه،ط

 .ٕٕٗ،ٕٓكزؼ اُؼ٢ِ أُبُي،ط ػ٤ِِ،ٗ٘ٗ

اُؾ٘بثِخ ٫ ٣غٞى ث٤غ اُٞهق اما ُْ رزؼطَ ٓ٘لؼخ اُٞهق ثب٤ٌُِخ، ٝإ ًبٕ ؿ٤وٙ أٗلغ ٓ٘ٚ ٝأًضو هك ػ٠ِ أَٛ اُٞهق، ٝػ٘ل ٘٘ٗ

،ٝػ٘ل ٖٕ٘،ٓٙا٫ إٔ ٣جِؾ ك٢ هِخ اُ٘لغ ا٠ُ ؽل ٫ ٣ؼل ٗلؼبً، ك٤ٌٕٞ ٝعٞك مُي ًبُؼلّ. اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط

 :ا٥ر٤خ ٫ ٣غٞى ث٤غ اُٞهق ا٫ ك٢ اُؾب٫داُي٣ل٣خ 
 اما ف٢ْ كَبكٙ أٝ رِلٚ إ أثوبٙ. .ٔ

 اما ف٢ْ كَبك أُٞهٞف ػ٤ِٚ . .ٕ

اما ُْ ٣ٌٖٔ ا٬ٕػ اُٞهق ك٢ ٗلَٚ ُٝٞ َٓغلاً ا٫ ثج٤غ ثؼٚٚ ٬ٕ٩ػ اُجبه٢ اما ارؾل اُٞاهق ٝأُٖوف ك٢  .ٖ

 .ٖٖٗ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕلوخ ٝاؽلح.
 .ٖٔٓٝٛنا ٓو١ٝ ػٖ ٓؾٔل ثٖ ْٛبّ . اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٙ٘ٗ

 .ٖٙٔ،ٓٗاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط7٘ٗ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت ٗٓٔ،7ٓ، ا٩ٖٗبف،ط، أُوكا١ٕٝٗٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ  ،9ٕٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8٘ٗ

 9ٖٙ،ٓٗأ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط

 ٝرؾو٤وب ُِٔوٖٞك كزؼ٤ٖ ٝعٞثٚ . ٚ،٧ٕ ك٢ اهبٓخ اُجلٍ ٓوبٓٚ رؤث٤لا 9ُ٘ٗ

 .9ٖٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٓٙٗ

 .ٕٕٔ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طب،كبٕ ا٧هٗ اما ٙؼلذ ٫ ٣وؿت ؿبُجب ك٢ اٍزئغبهٛب ثَ ك٢ ّوائٜ ٔٙٗ

 ٧ٗٚ كَـ ُؼول ٫ىّ ٓقزِق ك٤ٚ افز٬كب ه٣ٞب كزٞهق ػ٠ِ اُؾبًْ.ٕٙٗ
 ٘ٓٔ،7ٓ، ا٩ٖٗبف،طت، أُوكا١ٝٛنا اُٖؾ٤ؼ ٖٓ أُنٖٛٙٗ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ 9ٕ٘،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢، ٙٓٔ،7ٓٝٛٞ اُٖؾ٤ؼ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٗٙٗ

 .7ٖٔ،ٓٗا٠ُٜ٘ ط

 .ٕٖ، ا٩ٍؼبف،َٓ، اُطواث٢َِٝٛنا ك٢ هٍٞ أث٢ ٣ٍٞق ٬ٍٛٝ؛ ٧ٕ اُو٤ْ ًب٤ًُٞ٘ٙٗ

 .ٕٙ٘،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٙٙٗ

 .8ٕٗ،٧ٕٗٓ اُؾجٌ ثٔ٘يُخ اُوٖٛ ٝاُٞهق ٫ ٣وٖٛ. اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٙٗ

 .ٖ٘٘،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٕٓ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط8ٕ اُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٓٙٗ
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 .7ٕٔ،ٓٙ،ٌّٔ اُل٣ٖ أُول٢ٍ،اُْوػ اٌُج٤و،ط٘ٗٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ  9ٕٙ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٙٗ

ٕ ثوبء اُْوًخ ؛ ٧لبم ٝهبٍ اُؾ٘ل٤خ:"٫ ٣غٞى ٝهق أُْبع ٓوجوح أٝ َٓغلاً ٍٞاء ًبٕ ٓؾز٬ًٔ ُِؤَخ أّ ٫،ٝٛنا ثب٫ر7ٓٗ

٣ٔ٘غ اُقِٞٓ هلل رؼب٠ُ؛٧ٕٝ أُٜب٣ؤح ك٢ ٛنا ك٢ ؿب٣خ اُوجؼ ثؤ٤ٗوجو ك٤ٜب أُٞر٠ ٍ٘خ ٝريهع ٍ٘خ٠ِٖ٣ٝ هلل ك٤ٚ ك٢ ٝهذ 

، ٖٕٔ،٣ٝ٘ٓزقن إطج٬ ك٢ ٝهذ ثق٬ف اُٞهق ٩ٌٓبٕ ا٫ٍزـ٬ٍ". اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،ط

اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي  ،ٕٔٔ،ٓٙخ ّوػ اُٜلا٣خ،ط،اُجبثور٢، اُؼ٘ب7٣ٖ،ٕٓٔ،أُجَٞٛ،طاَُوف٢َ

 .ٕٖٙ،ٖٓاُلهبئن،ط

"ٝاُوٍٞ ثٞعٞثٜب ٓقبُق ُِٔنٛت أُؼوٝف ٣ؼ٢٘ ٖٓ ٓ٘غ هَٔخ اُٞهق ٖٓ أُطِن ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٗوَ  : اَُج٢ٌ هبٍ 7ٔٗ

 78ٖ،ٖٕٓو٣ؼ ثقٖٕٞٚ " اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

، أ٠ٍ٘ ،ا٧ٖٗبه١ٖ٘ٔ،١ٝٞ٘٘ٓ، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط،ا78ُٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 7ٕٗ

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕٕٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٖٕٗ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر8٢٘ٗ،ٓٗ،طأُطبُت

 .7ٓ،8، ا٩ٖٗبف،ط، أُوكا7ٙ١ٕٝ،ٓٗط

٤ٖ٣ٝو ًٔب ُٞ ًبٕ  ح،٬ٖف٬كب ُٖبؽت اُزِق٤ٔ  ؽ٤ش هبٍ : رقزٔ ثْٜ ػ٠ِ ا٧ّجٚ ٫فز٬ف أُناٛت ك٢ أؽٌبّ اُ 7ٖٗ

 ٓلهٍخ أٝ هثبٛبً.

 ٧ٕ اصجبد أَُغل٣خ روز٢ٚ ػلّ ا٫فزٖبٓ. 7ٗٗ

، ٘٘،7ٓ، ا٩ٖٗبف،ط، أُوكا١ٕٕٝٙ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر7٢ٖ،ٓٙاُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط7٘ٗ

 .7ٖٓ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕٖٓ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 .8ٖٔ،ٖٓ،طاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط7ٙٗ

 .7ٖ٘،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ، 97ٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط77ٗ

 .9ٖٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط78ٗ
كؤكفِذ  ّ،ُؾل٣ش ػبئْخ إٔ اُ٘ج٢ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ هبٍ ُٜب " ٫ُٞ إٔ هٞٓي ؽل٣ش ػٜل ثغب٤ِٛخ ٧ٓود ثبُج٤ذ كٜل 79ٗ

ٕؾ٤ؼ كجِـذ ثٚ أٍبً اثوا٤ْٛ".  ب،ٝثبثب ؿوث٤ ب،ٚ ثبث٤ٖ ثبثب ّوه٤ٝأُيهزٚ ثب٧هٗ ٝعؼِذ ُ ٚ،ك٤ٚ ٓب أفوط ٓ٘

 .1490ؽل٣ش ههْ  أَثٞاة ٕلهخ اُلطوِ  ،ًبحيًزبة اُ ،اُجقبه١

 .ٔٗٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 9ٕٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٓٗ

ٝرٖوف ؿِخ ٝهلٚ ٧هوة أَُبعل ا٤ُٚ،  ٍ،ٝػ٘ل اُْبكؼ٤خ اما اٜٗلّ أَُغل ٝرؼنهد اػبكرٚ ُْ ٣ؼل ٌِٓب ُْٝ ٣جغ ثؾب8ٔٗ

روز٢ٚ اُلٝاّ ٝاُزؤث٤ل  كبما ٝهق َٓغلا كقوة أٝ فوثذ اُوو٣خ أٝ أُؾِخ اُز٢ ٛٞ ك٤ٜب ُْ رجطَ  أَُغل٣خ  ٝػ٘ل ا٩ٓب٤ٓخ

ٝمٛت اُي٣ل٣خ ا٠ُ أٗٚ اما مٛت هواه أَُغل ػبك ُِٞاهق إ ًبٕ ؽ٤بً أٝ ٝاهصٚ إ ػوكٞا ٝهلبً ػ٤ِْٜ ٫ ٌِٓبً  ثنُي َٓغل٣زٚ،

،اُؼ٢َ٘، اُزبط 7ٓٔ،8ٓٓ،8ٕل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طاُ٘غٝا٫ ًبٕ ُِلوواء، ،٣ٌٕٝٞ ث٤زْٜ ػ٠ِ كوائ٘ هللا

 .  ٕٖٔ،ٖٓأُنٛت،ط

٢ُِٜ٘ ػٖ اٙبػخ أُبٍ، ٝك٢ اثوبئٚ امٕ اٙبػخ، كٞعت اُؾلع ثبُج٤غ؛ ٧ٕٝ أُوٖٞك اٗزلبع أُٞهٞف ػ٤ِٚ ثبُضٔوح ٫  8ٕٗ

َٕ؛ ٧ٕٝ ك٤ٔب ٗوٍٞ ثوبء ثؼ٤ٖ ا٧َٕ ٖٓ ؽ٤ش ٛٞ، ٝٓ٘غ اُج٤غ امٕ ٓجطَ ُٜنا أُؼ٠٘ اُن١ اهزٚبٙ اُٞهق ك٤ٌٕٞ ف٬ف ا٧

ُِٞهق ثٔؼ٘بٙ ؽ٤ٖ رؼنه ا٩ثوبء ثٖٞهرٚ ك٤ٌٕٞ ٓزؼ٤٘ب، ٝػّٔٞ " ٫ ٣جبع إِٜٔب " ٓقٖٞٓ ثؾبُخ رؤَٛ أُٞهٞف ٬ُٗزلبع 

أُقٖٞٓ ُٔب مًوٗبٙ هبٍ اثٖ هعت : ٣ٝغٞى ك٢ أظٜو اُوٝا٣ز٤ٖ ػٖ أؽٔل إٔ ٣جبع مُي أَُغل، ٣ٝؼٔو ثضٔ٘ٚ َٓغل آفو 

ُْ ٣ؾزظ ا٤ُٚ ك٢ اُوو٣خ ا٠ُٝ٧ ٝاُٞهق ػ٠ِ هّٞ ثؼ٤ْٜ٘ أؽن ثغٞاى ٗوِٚ ا٠ُ ٓل٣٘زْٜ ٖٓ أَُغل، اُجٜٞر٢،  ك٢ هو٣خ أفوٟ اما

 . 9ٕٕ،ًْٓٗبف اُو٘بع،ط

،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ ٖٙٙ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط 9ٕٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٖٗ

 .ٕٔ٘،ٓٙاُْوػ،ط

 .8ٖ٘،ٓ٘ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط8ٗٗ

 ُٔب ه١ٝ ػٖ اُٖؾبثخ ه٢ٙ هللا ػِٜ٘ٔٔب ٙبهبَُٔغل اُؾوآؤفنٝا أه٤ٖٙ ثٌوٙ ٖٓ إٔؾبثٜب ثبُو٤ٔخ ٝىاكٝا ك٢ 8٘ٗ

ثَ اُظبٛو إٔ ٣قزٔ ثٔب ُْ  م،هبٍ ك٢ ٗٞه اُؼ٤ٖ : ُٝؼ٧٬فن ًوٛب ٤ٌُ ك٢ ًَ َٓغل ٙب اُي٣ِؼ٢ ثؾو ػٖ أَُغل اُؾواّ

ٌ٘لكغ اُٚوٝهح ثبُنٛبة ا٤ُٚ ٗؼْ ك٤ٚ ؽوط ٌُٖ ا٧فن ًوٛب أّل ؽوعب ٣ٌٖ ك٢ اُجِل َٓغلآفو ام ُٞ ًبٕ ك٤ٚ َٓغل آفو ٣ٔ

، اُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ 79ٖ،٣ٜٞ٘ٓٗٓئ٣ل ٓب مًوٗب كؼَ اُٖؾبثخ ام ٫َٓغل ك٤ٌٔخٍٞىبُؾواّ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٕٖٖ،ٖٓاُؾوبئن،ط

 .ٕٔٗ،ٓٙاثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط8ٙٗ

 .ٖٓٗ،ٖٓٗ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٧ٕ ٓ٘لؼخ مُي روعغ ا٤ُْٜ، اث87ٗ

 .ٕٕٙ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر٢ٖٓٗ،ٓٗ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط88ٗ
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 .9٘،ٓٗاُْوػ اٌُج٤و ٓغ اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 89ٗ

 . ٖٖٔ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط9ٓٗ

، ، اُوواك٢ه٧ٕ اَُِق ػِٔٞا مُي ك٢ َٓغلٙ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ، ٧ٕٝ ٓ٘لؼزٜٔب أْٛ ٖٓ ٗلغ اُلٝ 9ٔٗ

 .ٖٖٔ،ٓٙاُنؽ٤وح،ط

 ،7ٕٗ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط9ٕٗ

٫ ٔؾٔلٝػ٠ِ هُٞ ى،٤غٞث٢ ٣ٍٞلُٝٞٝهق كاها أٝ أهٙب ػ٠ِ َٓغل ٓؼ٤٘وبٍ ثؼْٜٚ : ٛٞ ػ٠ِ ا٫فز٬ف، ػ٠ِ ه٧ٞ 9ٖٗ

٣٘جـ٤ؤٕ  : ٝهب٧ثٞ ثٌو ا٧ػِٔ ب،٤ٖ٣و ٤ٓواصٔلٓؾ٬ ٤ٖ٣و ٤ٓواصب ثبُقواة، ٝػ٘لأث٢ ٣ٍٞلث٘بء ػ٠ِ أٗبَُٔغل ػ٘ل ى،٣غٞ

 . ٕٕٔ،٣ٙٓ٘جـ٢ إٔ ٫ ٣غٞى ثب٫رلبم.اٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،ط : ٣غٞى ثب٫رلبم ٝهب٧ثٞ ثٌو ا٩ٌٍبف

 . 7ٖٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط9ٗٗ

 . 7ٖٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط9٘ٗ

 . 9ٖٓ،ُْٖٓ ٣ٖؼ .اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طكبٕ ػٔوٙ ثـ٤و امٗٚ  ٚ،٧ٕ ٣٫ٝخ اُؾوٞم اُؼبٓخ ا٤ُ 9ٙٗ

كبٕ ًبٕ ك٤ٚ ٙوه ُْ ٣ٖؼ ُْٝ ٣ٌٖ ُ٪ٓبّ إٔ ٣ؤمٕ كجٚ، كبٕ أمٕ عب٬ًٛ ٧ٙواهٙ كبُٞاعت ٛلٓٚ. اُؼ٢َ٘، اُزبط  97ٗ

 . 9ٖٓ،ٖٓأُنٛت،ط

 .ٖٗ،ٕٓٔاَُوف٢َ،أُجَٞٛ،ط98ٗ

 .ٔ٘ٔ،ٓٔاثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ،ط 99ٗ

"إ رق٤ٖٔ ا٢ُْء ثبُنًو ، ٫ ٣لٍ ػ٠ِ ٗل٢ اُؾٌْ ػٔب ػلاٙ ك٢ فطبثبد  7ٔٔ،ٓٔاُزوو٣و ٝاُزؾج٤و ط عبء ك٢ٓٓ٘

اُْبهع، أٓب ك٢ ٓزلبْٛ اُ٘بً ٝػوكْٜ ٝك٢ أُؼب٬ٓد ٝاُؼو٤ِبد ٣لٍ" ٝعبء ك٢ اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه" ٝؽ٤ش ًبٕ 

، ٝاٗظو ٖٗٗ،ٓٗٞاهق أ٣ٚب ٧ٗٚ ٣زٌِْ ػ٠ِ ػوكٚ" طاُ٘بً ٝػوكْٜ ٝعت اػزجبهٙ ك٢ ٬ًّ اُ أُلّٜٞ ٓؼزجوا ك٢ ٓزلبْٛ

 .ٖٕٙ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طاُؾ١ٞٔ، ؿٔي 

أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ ٓلٍُٞ ا٧ُلبظ ٫ أُوبٕل ُؼلّ ا٬ٛػ٘ب ػ٤ِٜب ٓب ُْ روْ اُوو٣٘خ ػ٠ِ مُي كبُٔؼٍٞ ػ٤ِٜب،اُو٢ِٓ،رؾلخ ٔٓ٘

 .7ٕٔ،ٓٙأُؾزبط،ط

٘ب ػ٤ِٜب ٓب ُْ روْ اُوو٣٘خ ػ٠ِ مُي كبُٔؼٍٞ ػ٤ِٜب،اُو٢ِٓ،رؾلخ أُؾٌّٞ ػ٤ِٚ ٓلٍُٞ ا٧ُلبظ ٫ أُوبٕل ُؼلّ ا٬ٛػٕٓ٘

،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 8ٕ٘،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر9ٕ٢ٕ،ٖٓ، اُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ ط7ٕٔ،ٓٙأُؾزبط،ط

ٖٔٔٓ. 

 .ٖٕ،٣ٙٓوٍٞ اُؾطبة :" ٫ٝ ٣وجَ هُٞٚ ك٢ اُٖو٣ؼ اما اكػ٠ أٗٚ أهاك ف٬ف "اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط ٖٓ٘

 .8ٕٕ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،طاُؾ١ٞٔ، ؿٔي ،ٕ٘ٙ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٗٓ٘

٣وٍٞ اُؾطبة :" اما ًبٕ ؽ٤ب ٝكَو اُِلع ثؤؽل اؽزٔب٫رٚ هجَ رل٤َوٙ ُٝٞ ًبٕ ف٬ف اُظبٛو "اُؾطبة، ٓٞاٛت  ٘ٓ٘

 .ٖٕ،ٓٙاُغ٤َِ،ط

 .ٖٕ،ٓٙٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط ٣وٍٞ اُؾطبة :" ٫ٝ ٣وجَ هُٞٚ ك٢ اُٖو٣ؼ اما اكػ٠ أٗٚ أهاك ف٬ف "اُؾطبة، ٙٓ٘
اُضبُش، كبٕ ًبٕ ُٚ ص٬صخ ث٤ٖ٘ كوبٍ : ٝهلذ ػ٠ِ ُٝل١ ك٬ٕ ٝك٬ٕ، ٝػ٠ِ ُٝل ُٝل١ . ًبٕ اُٞهق ػ٠ِ ا٫ث٤ٖ٘ ا٤٤َُٖٔٔ، ٝػ٠ِ أ٫ٝكٛٔب، ٝأ٫ٝك  7ٓ٘

 .7ٗ،7ٓ، ا٩ٖٗبف،ط، أُوكا7١ٕٕٝ،٤ٌُٝٙٓ ُِضبُش ٢ّء. اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط
 .ٕٖ،ٕٓٔأُجَٞٛ،ط ،خ، اَُوف٢َرٌٕٞ ػبه٣ًوُٞٚ كاه١ ُي ٠ٌٍ٘ 8ٓ٘

 .ٕٕٙ،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ ط9ٓ٘

 .ٕ٘ٙ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٓٔ٘

 .7ٖٔ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٙٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓٔٔ٘

ك٢  ٕوػ ا٤ُٕٞ٧ٕٞ ثؤٕ اُؾو٤وخ رزوى ثل٫ُخ اُؼبكح، ٝؽ٤٘ئٍن ك٤ٖ٘وف ك٢ ٬ًّ اُٞاهق ٝا٢ُٕٞٔ ا٠ُ ٓب ٛٞ أُزؼبهفٕٔ٘

،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ 7ٖ،ٓٔىٓ٘ٚ؛ ٧ٗٚ ؽو٤وخ ٬ًٓٚ اُؼوك٤خ كززوى ثٚ اُؾو٤وخ ا٤ِٕ٧خ. اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 9ٕٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٗ،ٓٗ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طٖٕٗ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

 .ٕٖٓ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 9ٕٔٔ

 .8ٕٓ،ُٖٓلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ طأٖ٘

 .ٖٖٔ،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ طٗٔ٘

 ٧ٗٚ ثٔ٘يُخ ّوٛٚ.٘ٔ٘

 .ٕٓٙ،ٓٙاُو٢ِٓ،رؾلخ أُؾزبط،طٙٔ٘

 .8ٕٕ،ٖٓ،اُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ طٕٕٗ،ٕٓػ٤ِِ،كزؼ اُؼ٢ِ أُبُي،ط7ٔ٘

 .ٖٕ٘،ٕٓػ٤ِِ،كزؼ اُؼ٢ِ أُبُي،ط8ٔ٘

 .9ٕٕ،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ ط9ٔ٘
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 .8ٕٕ،ٖٓخ اٌُجوٟ طاُلزبٟٝ اُلو٤ٜٕٓ٘

 .ٖٓٓ،ٓٗطاُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ، 9ٖٕ،ٓٙاثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٕٔ٘

 .ٓٗ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٕٕ٘

،اثٖ ػبثل٣ٖ، ٗٗٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٕ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٖٓٗاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٖٕٓ٘

 .ٕٗٔ،ٓٔخ،طاُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣

 . ٖٓٓ،ًٖٓؤٕ ٣وٍٞ ػ٠ِ ٛنا اُؾغبى١ كبما ٛٞ ٖٓو ، أٝ ػ٠ِ ٤ٌَٖٓ كبما ٛٞ ؿ٢٘. اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕٗ٘

 . ٖٓٓ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طخ،٧ٕ ا٩ّبهح أهٟٞ ٖٓ اُز٤َٕٔ٘٘

 . 99ٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٕٙ٘

 .ٓٙٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٕ٘

 .ٖٖٔ،ٓٔله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ،طاثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك اُ 8ٕ٘

عبء ك٢ أّجبٙ ا٢ٛٞ٤َُ" ُٞ ٝهق ًزبثب ّٝوٛ إٔ ٫ ٣ؼبه ا٫ ثوٖٛ ارجغ ّوٛٚ ٝهبٍ اَُج٢ٌ ك٢ رٌِٔخ ّوػ أُٜنة : 9ٕ٘

أٝ  ٖ،٣ْزوٛ اُٞاهق إٔ ٫ رؼبه ا٫ ثوٖٛ أٝ ٫ رقوط ٖٓ ٌٓبٕ رؾج٤َٜب ا٫ ثوٛ ت،كوع ؽلس ك٢ ا٧ػٖبه اُوو٣جخ ٝهق ًز

 رقوط أ٬ٕ.  ٫

ثَ ا٥فن ُٜب إ  ب،٧ٜٗب ػ٤ٖ ٓؤٓٞٗخ ك٢ ٣ل ٓٞهٞف ػ٤ِٚ . ٫ٝ ٣وبٍ ُٜب ػبه٣خ أ٣ٚ ب،ٝاُن١ أهٍٞ ك٢ ٛنا إٔ اُوٖٛ ٫ ٣ٖؼ ثٜ

ٝإ أػطبٙ ًبٕ هٛ٘ب كبٍلا ٣ٌٕٝٞ ك٢ ٣ل  ل،كْوٛ أفن اُوٖٛ ػ٤ِٜب كبٍ خ،ًبٕ ٖٓ اُٞهق اٍزؾن ا٫ٗزلبع ٣ٝلٙ ػ٤ِٜب ٣ل أٓبٗ

 ٝاُوٖٛ أٓبٗخ . ب،ٗخ ؛ ٧ٕ كبٍل اُؼوٞك ك٢ اُٚٔبٕ ًٖؾ٤ؾٜفبىٕ اٌُزت أٓب

ٝاما ُْ ٣ؼِْ ٓواك  ؼ،ٝإٔ ٣ٌٕٞ رنًوح ك٤ٖؼ اُْوٛ ؛ ٧ٗٚ ؿوٗ ٕؾ٤ خ،ٝإ أه٣ل ٓلُُٞٚ ُـ ٢،ٛنا اما أه٣ل اُوٖٛ اُْوػ

خ ؽ٬ٔ ػ٠ِ اُِـ١ٞ ك٤ؾزَٔ إٔ ٣وبٍ ثبُجط٬ٕ ك٢ اُْوٛ أُنًٞه ؽ٬ٔ ػ٠ِ أُؼ٠٘ اُْوػ٢ ٣ٝؾزَٔ إٔ ٣وبٍ ثبُٖؾ ق،اُٞاه

ا٢ٛٞ٤َُ، ػجل اُوؽٖٔ ثٖ أث٢ ثٌو، ا٧ّجبٙ ٝاُ٘ظبئو، كاه اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،  ٝٛٞ ا٧هوة رٖؾ٤ؾب ٬ٌُِّ ٓب أٌٖٓ "

 .8ٕٖٓث٤وٝد،كٕٝ ربه٣ـ،

،اُؾطبة، ٓٞاٛت ٕٖ٘،ٓٗرَز٘ل ٛنٙ أُبكح ا٠ُ هبػلح " اػٔبٍ ا٬ٌُّ أ٠ُٝ ٖٓ اٛٔبُٚ" اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٖٓ٘

 .ٖٙ،ٓٙاُغ٤َِ،ط

ًٔب ُٞ هبٍ ٝهلذ كاه١ ٛنٙ ػ٠ِ َٓغل ًنا ٢ٓ٧ٝ ا٠ٌَُ٘ ثٜب كل٢ كزبٟٝ اُؼٔبك ثٖ ٣ٌٞٗ اؽزٔبٍ ٝع٤ٜٖ، أؽلٛٔب: ٖٔ٘

 .98ٕ،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ طٚ،ٕؾخ اُٞهق ٝاُـبء اُْوٛ ًوُٞٚ ِٛوزي ٝػ٤ِي أُق، ٣ِٝـٞ ا٩ُياّ، ٝاُضب٢ٗ: ثط٬ٗ

 .8ٕٕ،ٕٓػ٤ٕٞ اُجٖبئو،ط١ٞ، ؿٔي اُؾٔ، ٕ٘ٙ،ٓ٘اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو اُوائن،طٕٖ٘

مٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ إٔ إُٞق ثؼل عَٔ ٣وعغ ا٠ُ ا٧ف٤و ٜٓ٘ب ًٔب ُٞ هبٍ:ٝهلذ ػ٠ِ ُٝل١ ُٝٝل ُٝل١ اُنًٞه، كبُنًٞه ٖٖ٘

،أٓب اُْوٛ ٝا٫ٍزض٘بء ا٠ُ ك٤ؼٞكإ أُزؼبٛل٤ٖ ع٤ٔؼبً، اثٖ ٕٙٗ،ٓٗهاعغ ُُٞل اُُٞل كؾَت،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٕٙٗ،ٓٙٗ،ُٓٗٔؾزبه،طػبثل٣ٖ، هك ا

، ، أُوكا١ٖٝ٘ٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 9ٕ٘،ٍٓٗٞاء ًبٕ اُؼطق ثبُٞاٝ ،أٝ ثبُلبء. اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٖٗ٘

،ٝػ٘ل اُْبكؼ٤خ،ثْوٛ إٔ رٌٕٞ ٓؼطٞكخ ثبُٞاٝ ٝإٔ ٫ ٖ٘ٔ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕ٘،7ٓا٩ٖٗبف،ط

ٖٓ أُزؼبٛلبد ثضْ أٝ كوم ث٤ٜ٘ٔب ث٬ٌّ ٣َٞٛ افزٖذ اُٖلخ، ٝا٫ٍزض٘بء ٣زقِِٜب ٬ًّ ٣َٞٛ،أٓب اما ػطق ٓب مًو 

 .ٖٔٗ،ٓ٘، ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط89ٖ،ٖٓثبُٔؼطٞف ا٧ف٤و، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

، ، أُوكا١ٖٖٝٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 9ٕ٘،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر9٢ٕٙ،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ طٖ٘٘

 .ٖ٘ٔ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٕ٘،7ٓا٩ٖٗبف،ط

ًٔب ُٞ هبٍ :ٝهلذ ػ٠ِ ث٢٘ ى٣ل ٝػٔوٝ ُْ ٣لفَ ث٘ٞ ػٔوٝ؛ ٧ٗٚ أهوة ا٠ُ ى٣ل ك٤ٖوف ا٤ُٚ ٛنا ٛٞاُٖؾ٤ؼ. اثٖ ٖٙ٘

 .ٕٙٗ،ٓٗػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 ٝاّزوٛ اُْبكؼ٤خ إٔ ٫ ٣زقِِٜب ٬ًّ ٣َٞٛ.7ٖ٘

عغ ا٠ُ ٓب هجَ اُؼبٛق،ًٔب ُٞ هبٍ :ٝهلذ ػ٠ِ ث٢٘ ى٣ل ٝػٔوٝ ُْ مٛت اُؾ٘ل٤خ ا٠ُ إٔ إُٞق أُزولّ ػ٠ِ عَٔ ٣و8ٖ٘

 .ٕٙٗ،٣ٗٓلفَ ث٘ٞ ػٔوٝ، ٧ٗٚ أهوة ا٠ُ ى٣ل ك٤ٖوف ا٤ُٚ ٛنا ٛٞاُٖؾ٤ؼ. اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

٢ ٣وٍٞ اُْوث٢٘٤" ٝرول٣ْ اُٖلخ ػ٠ِ أُزؼبٛلبد ًزؤف٤وٛب ػٜ٘ب ك٢ ػٞكٛب ا٠ُ اُغ٤ٔغ، ًٝنا أُزٍٞطخ، ٝإ هبٍ اَُج9ٌٖ٘

 .9ٕ٘،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط، اُجٜٞر89٢ٖ،ٖٓ: اُظبٛو افزٖبٕٜب ثٔب ٤ُٝزٚ " اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط

 .ٕٙٗ،ًٓٗٔب ُٞ هبٍ ٝهلذ ػ٠ِ أ٫ٝك١ اُنًٞه ٝأ٫ٝك أ٫ٝك١ .اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٓٗ٘

اُنًٞه ُِٖجٚ ٣ٝؼْ اُنًٞه  ك٤قٔ ٜ،ٝاُظبٛو اٖٗواكٚ ٨ُُٝلو ١،ًٔب ُٞ هبٍ ٝهلذ ػ٠ِ أ٫ٝك١ اُنًٞه ٝأ٫ٝك أ٫ٝكٔٗ٘

ٝا٩ٗبس ٖٓ أ٫ٝكأ٫ٝكٙ اُنًٞه ٝا٩ٗبس ، ٗؼْ ُٞ هبٍ ٝأ٫ٝكْٛ ٣قٔ اُنًٞه ٝا٩ٗبس ٖٓ أ٫ٝك اُنًٞه ُؼٞك ا٤ُٔٚو ا٤ُْٜ. 

 .ٕٙٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط
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ٜب كبٕ ثنُي ٣زٚؼ ٓوعغ ًؤٕ ٣ٌٕٞ أُؾلس ػ٘ٚ ؿ٤و ا٧هوة، ٫ٝ ٣زٚؼ مُي ا٫ ثنًو ػجبهح اُٞاهق ثَٞاثوٜب ُٝٞاؽو ٕٗ٘

 .ٕٔٗ،ٖٓ،ط،أٌُزجخا٤ٓ٬ٍ٩خ ،كٕٝ ربه٣ـاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟأؽٔل ثٖ ٓؾٔل ثٖ ػ٢ِ،ا٤ُٔٚو ك٢ ٬ًٓٚ. اثٖ ؽغو،

ا٧هّل ٖٓ  ّوِٛ٘لَٚ ٓب كاّ ؽ٤ب، صْ ُُٞلٙ ك٬ٕ ٓب ػبُ،صْ ثؼلٙ ٨ُػق : عبء ك٢ اُله أُقزبه " ٝك٢ عٞاٛو اُلزبٟٖٝٗ٘

ٕ اٌُ٘ب٣خ رٖ٘وف ٧هوة ا٤ٌُ٘ٔبرجٔوز٠ٚ اُٞٙغ.اثٖ ػبثل٣ٖ، هك ؛ ٬ُ٧ثٖ ٫ُِٞاهقكبُٜبء رٖ٘وف  أ٫ٝكٙ

 .ٖٕ،ٓٙ،اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،طٓٙٗ،ٓٗأُؾزبه،ط

 . 9ٕٗ،ٖٓٝمٛت اُي٣ل٣خ  ك٢ أُقزبه ا٠ُ إٔ اُٞاٝ ًبُلبء ٝصْ رل٤ل اُزور٤ت.اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط ٗٗ٘

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 78ٕ،ٓٗ، ًْبف اُو٘بع،ط٢، اُجٜٞر8ٖٙ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط ٘ٗ٘

 .ٕٕٓ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،طٖٓ٘،ٓٗط

، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٕ٘،7ٓ، ا٩ٖٗبف،ط، أُوكا١ٖٝ٘ٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 9ٕ٘،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٙٗ٘

 .9ٕٗ،ٖٓ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طٖ٘ٔ،ٓٗطٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 

 ٕٕٔ،ٓٙ،اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط78ٕ،ٓٗف اُو٘بع،طاُجٜٞر٢، ًْب7ٗ٘

 .7ٕٙ،ٓٙاثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط8ٗ٘

 .ٕٖٙ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٖٙٔٔٝػ٘ل اُؾ٘بثِخ أهَ اُغٔغ ص٬صخ.اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ  9ٗ٘

ُٚ ٝاُٖ٘ق ُِلوواء، اُلزبٟٝ كِٞ ُٝٞ هبٍ : ٝهلذ ػ٠ِ أ٫ٝك١ ُٝٚ ُٝل ٝاؽل ٝهذ ٝعٞك اُـِخ ًبٕ ٖٗق اُـِخ ٓ٘٘

،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك ٖٕٗ،ٓٙ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط7ٗٔ، اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،7ٖٗٓ،ٕٓاُٜ٘ل٣خ،ط

 .ٖ٘ٗ،ٓٗأُؾزبه،ط

 .7ٖٓ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٔ٘٘

 .7ٖٔٔ ، اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٕٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٕ٘٘

 .ٕٖٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٖ٘٘

 .ٕٖٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٗ٘٘

 .ٕٖٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٘٘٘

 .ٕٖٔ،١ٝٗٓ، ثِـخ اَُبُي،ط، اُٖب٘ٗ،ٓٙ،اُؾطبة، ٓٞاٛت اُغ٤َِ،ط 9ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٙ٘٘

 .ٕٖ٘، اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،9ٖٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،7ٓ٘٘

 .8ٕٖ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٓٗٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،8ٓ٘٘

 .97اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،9ٓ٘٘

 .9ٕٖ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٓٗٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓٓٙ٘

 .ٖٖٓ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٓٔٗٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓٔٙ٘

.،اثٖ ٓلِؼ، 9ٓ،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٖٕٖ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،8ٖٓٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٕٓٙ٘

 .ٖٓٙ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 7ٖٔٔاُلوٝع،ٓ 

 .ٙٔٔاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٖٓٙ٘

 .ٖٙ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٗٙ٘

 .7ٗٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٘ٙ٘

 .ٕٖٙ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ٖٙٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٙٙ٘

 .ٖٓٙ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 7ٓ،9ٓأُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،ط7ٙ٘

 .ٖٖٙ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 9ٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٙ٘

 .ٖٕٗ،ٓٙاثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط9ٙ٘

 ٝٛٞ اُٞاٝ. 7ٓ٘

 .ٖٗٙ،ٓٗط، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ 8ٖٔٔثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ، ا88ٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط7ٔ٘

 .8ٖٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ  7ٕ٘

 ،98ّ٘ٔ، ٢ٛٔ،رؾو٤ن أؽٔل اُؾجبث٢، كاه اُـوة ا٬ٍ٩َٓ،أثٞ ا٤ُُٞل اُووٛج٢،اُج٤بٕ ٝاُزؾ٤ٖاثٖ هّل،  7ٖ٘

 . 8٘ٔ،ٕٓٔط

 .ٙٗٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7ٗ٘

 .ٔٓٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طؼب٠ُ ٍٝج٤َ اُضٞاة ٍٝج٤َ اُق٤و ًبٕ ٝاؽلاً،ًٝنا ُٞ هبٍ ك٢ ٍج٤َ هللا ر 7٘٘
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،ٝمٛت أُب٤ٌُخ ا٠ُ ٍج٤َ هللا ٛٞ اُـيٝ، هبٍ ا٩ٓبّ ٓبُي " ٍج٤َ هللا ٔٓٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط7ٙ٘

ٕجؾ٢،أُلٝٗخ، كاه اٌُزت ٓبُي ثٖ أٌٗ ثٖ ٓبُي ا٧ ٌُٖٝ ٖٓ ؽجٌ ٤ّئبً ك٢ ٍج٤َ هللا كبٗٔب ٛٞ ك٢ اُـيٝ" ح،ًض٤و

 ،99ّ٘ٔ،ٔاُؼ٤ِٔخ،ٛ

 .7ٔٗ،ٓٗط

 .8ٖٕ،ٓٙ، اُْوػ اٌُج٤و طٕٖٕ،ٓٙ، اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ،ط77ٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط77٘

 . 99ٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط78٘

 . 99ٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط79٘

 .7ٗ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طاٍْ عبٓغ ُِق٤و ًِٚ، 8ٓ٘

 .7ٗ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط8ٔ٘

ٝٓضبٍ مُي" اما هبٍ ٝهلذ أه٢ٙ ٛنٙ ػ٠ِ ُٝل١ صْ عبءد عبه٣خ ُٚ ثُٞل ٧هَ ٖٓ ٍزخ أّٜو ٖٓ ٝهذ اُـِخ كبكػبٙ 8ٕ٘

 .7ٖٔ،ٕٓاُٞاهق ٣ضجذ َٗجٚ ٫ٝ ؽٖخ ُٚ ٖٓ اُـِخ" اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

ٔل٤ل ٖٓ اّزواٛ اُلؼَ، ثَ اُظبٛو ٓب ٕوػ ثٚ ؿ٤و ٝاؽل ٖٓ أ١ رل٣ٖ ثب٬ُٖح ا٤ُٜب ٝإ ُْ ٣لؼَ، ف٬كب ُٔب ػٖ اُ 8ٖ٘

اُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ،  ٬ٍٓٚ ّوػب ُِزجؼ٤خ،بكفٍٞ أٛلبُْٜ ٝٓغب٤ْٜٗ٘ ٝأَُزٚؼل٤ٖ ْٜٓ٘ ٝٗؾْٞٛ ٖٓٔ ٓؾٌّٞ ث

 .7ٖ،8ٓٓ،8ٕط

 .ٔٗ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، ط8ٗ٘

، كلفَ ك٤ٚ ُٝل اُج٤ٖ٘، ٝإ ٔٔٗض٤٤ٖ { ٍٞهح اَُ٘بء ا٣٥خ ُوُٞٚ رؼب٠ُ } ٤ٕٞ٣ٌْ هللا ك٢ أ٫ٝكًْ ُِنًو ٓضَ ؽع ا٧ 8٘٘

ٍلِٞا ًٝنُي ًَ ٓٞٙغ مًو هللا ك٤ٚ اُُٞل كفَ ك٤ٚ ُٝل اُج٤ٖ٘، كبُٔطِن ٖٓ ٬ًّ ا٥ك٢ٓ اما ف٬ ػٖ هو٣٘خ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ؾَٔ 

٠ُ } ٣ب ث٢٘ آكّ { } ٣ب ث٢٘ ػ٠ِ أُطِن ٖٓ ٬ًّ هللا رؼب٠ُ ، ٣ٝلَو ثٔب ٣لَو ثٚ ؛ ٧ٕٝ ُٝل ُٝلٙ ُٝل ُٚ ثل٤َُ هُٞٚ رؼب

اٍوائ٤َ { ٝهُٞٚ ٠ِٕ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ } اهٓٞا ث٢٘ أٍبػ٤َ كبٕ أثبًْ ًبٕ ها٤ٓب { ٝهُٞٚ } ٗؾٖ ث٘ٞ اُ٘ٚو ثٖ ً٘بٗخ { 

 .78ٕ،ٓٗٝاُوجبئَ ًِٜب ر٘زَت ا٠ُ علٝكٛب، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط

 .ٕٖٔٔ،اثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ 78ٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط8ٙ٘

ًوُٞٚ ٝهلزٚ ػ٠ِ أ٫ٝك١ ثط٘ب ثؼل ثطٖ أٝ ا٧هوة كب٧هوة أٝ ا٧ٍٝ كب٧ٍٝ، ٝٗؾٞٙ ٓب ُْ ٣ٌٞٗٞا هج٤ِخ أٝ ٣ؤر٢ ثٔب   87٘

٣وز٢ٚ اُزْو٣ي ًؼ٠ِ أ٫ٝك١، ٝأ٫ٝكْٛ ك٬ رور٤ت مًوٙ ك٢ ّوػ أُ٘ز٠ٜ ٝإ هبٍ : ٝهلذ ػ٠ِ ُٝل١، ُٝٝل ُٝل١ ٓب 

كب٧هوة أٝ ا٧ٍٝ كب٧ٍٝ أٝ اُجطٖ ا٧ٍٝ صْ اُجطٖ اُضب٢ٗ، أٝ ػ٠ِ أ٫ٝك١ صْ  ر٘بٍِٞا، ٝرؼبهجٞا، ا٧ػ٠ِ كب٧ػ٠ِ أٝ ا٧هوة

ػ٠ِ أ٫ٝك أ٫ٝك١، أٝ ػ٠ِ أ٫ٝك١ كبما اٗووٙٞا كؼ٠ِ أ٫ٝك أ٫ٝك١ كزور٤ت عِٔخ ػ٠ِ عِٔخ  ٓضِٜب ٫ ٣َزؾن اُجطٖ اُضب٢ٗ 

 .78ٕ،ٓٗٚ . اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط٤ّئب هجَ اٗوواٗ اُجطٖ ا٧ٍٝ؛ ٧ٕ اُٞهق صجذ ثوُٞٚ ك٤زجغ ك٤ٚ ٓوز٠ٚ ٬ًٓ

 ًؼ٠ِ أ٫ٝك١، ٝأ٫ٝكْٛ. 88٘

 .78ٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط89٘

 ٧ٕ ػِْ اُٞاهق ثٞعٞك ٓب كٕٝ اُغٔغ ك٤َُ اهاكرٚ ٖٓ ا٤ُٖـخ. 9ٓ٘

 .ٖ٘ٗ،ٓٗ، اُوؽ٤جب٢ٗ، ٓطبُت أ٢ُٝ ا٠ُٜ٘ ط77ٕ،ٓٗ، اُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط7ٖٔ،ٓ،ٕاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٔ٘

. ٝػٖ أث٢ ؽ٤٘لخ افزٖبٓ اُنًٞه٣خ . هبٍ ثؼ٘ أُْب٣ـ : ك٢ أَُؤُخ هٝا٣زبٕ اٗز٠ٜ . ٝاُٞعٚ اُلفٍٞ  افزبهٙ ٬ٍٛ 9ٕ٘

 .9ٓٔ،اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،ٕٓٗٗ،ُٓٙٔب ػوف ك٢ إٍٔٞ اُلوٚ،اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ اُٜلا٣خ،ط

ٜٖ، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ ٝػ٘ل اُْبكؼ٤خ ٫ رلفَ ا٧فٞاد ك٢ اُٞهق ػ٠ِ ا٧فٞح، ٝهبٍ أُبٝهك١ ثلف9ُٖٞ٘

 .88ٖ،ٖٓأُؾزبط،ط

، ُْ ٣نًو اُؾ٘ل٤خ ا٧فٞاد ٧ّ اُؾ٘ل٤خ،اُقٖبف، ٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي، ط9ٖ،ٓٗؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 9ٗ٘

 .9ٓٔأؽٌبّ اُٞهق،ٓ

 . 9ٖٕ،ٖٓام ْٛ ٖٓ أ٫ٝك أ٫ٝكٙ،اُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،ط 9٘٘

كًْ "ٝهبٍ اُْبػو ) ث٘ٞٗب ث٘ٞ أث٘بئ٘ب ٝث٘بر٘ب   ثٖ٘ٞٛ أث٘بء اُوعبٍ ُؼلّ كفُْٜٞ ك٢ هُْٜٞ رؼب٠ُ " ٤ٕٞ٣ٌْ هللا ك٢ أ٫ٝ 9ٙ٘

 .ٕٖ٘،ٓٙ، اُنؽ٤وح،ط، اُوواك٢ا٧ثبػل  (؛ ٧ٕٝ اُؼبكح َٗجزْٜ ا٠ُ َٗت أث٤ْٜ كٕٝ أْٜٓ

 .9ٖٕ،ٖٓاُؼ٢َ٘، اُزبط أُنٛت،طح،اُنؽ٤و97٘

 .88ٖ،ٖٓ،طهجَ ا٫ٗلٖبٍ ٫ ٠َٔ٣ ُٝلا. اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط ٗٚ؛ ٧ٛنا ػ٠ِ ا٧ٕؼ98٘

 .ٖٖٙ،ٓ٘،ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط88ٖ،ٖٓاُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ أُؾزبط،ط 99٘

 .9ٖ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٓٓٙ

 .ٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٖ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٔٓٙ

 .ٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٖ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٕٓٙ
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 .ٕٖٔ،ٓٗاُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط ٖٓٙ

 .9ٕ،ٓٗاُؾبكل ٛٞ ُٝل اُج٘ذ،اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٗٓٙ

 .9٘ٔ،8ٓ،ػ٤ِِ،ٓ٘ؼ اُغ٤َِ ط9ٕٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٕ،ٓٗؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٘ٓٙ

 .ٕٓٔ،ٕٓعٞاٛو ا٤ًِ٩ِظ ٙٓٙ

 .ٕٖ٘،ٓٙ، اُنؽ٤وح،ط، اُوواك٧٢ْٜٗ كفِٞا رجؼب ُْٜ 7ٓٙ

ْ، ُٝل١ ُٝٝل ُٝل١ ثلة ا٥ثبء ٝاُلَٚ ٨ُث٘بء ٍٟٝٞ أُـ٤وح ث٤ٜ٘ ٝإ هبٍ هبٍ ٓبُي ٣لفَ ا٧ث٘بء ٓؼْٜ ٣ٝئصو ا٧ثبء 8ٓٙ

 .ٕٖ٘،ٓٙ، اُنؽ٤وح،طاُوواك٢

 .ٕٖ٘،ٓٙاُوواك٢، اُنؽ٤وح،ط 9ٓٙ

 .ٖٓٔ،ٓٗ،اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط9ٗ،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط ٓٔٙ

 .ٖٓٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٔٔٙ

 .ٙٓٔ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٕٔٙ

 .8٘ٙٔأُؾ٠ِ ثب٥صبه،أَُؤُخ ههْ ّ،اثٖ ؽئٖٙ

  عمي بف خميؿ معيف الحكاـ فيما يتردد بيف الخ،ميف مف األحكاـ دار الككر بيركت دكف تاريخ  الطرابمسيٗٔٙ
 .ٕٖٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٔٔٗ،ٓٗ،اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبهطٔٗٔ،ٓٔط

٣وْ ث٤٘خ ػ٠ِ مُي ٝأهاك رؾ٤ِق أُلػ٠ ػ٤ِٚ ٤ٌُ ُٚ ٖٝٓ ثبع أهٙب صْ هبٍ : ً٘ذ ٝهلزٜب، أٝ هبٍ : ٢ٛ ٝهق ػ٢ِ إ ُْ ٘ٔٙ

مُي؛ ٧ٕ ٍجن اُلػٟٞ اُٖؾ٤ؾخ ّوٛ اُزؾ٤ِق ٝهل اٗؼلّ ٌُٔبٕ اُز٘به٘ ٓ٘ٚ، ٝإ أهبّ اُج٤٘خ كبُٔقزبه أٜٗب رَٔغ؛ ٧ٕ 

 .ٖٔٗ،ٕٓاُلػٟٞ إ ثطِذ ُِز٘به٘ ثو٤ذ اُْٜبكح ٢ٛٝ ٓوجُٞخ ػ٠ِ اُٞهق ٖٓ ؿ٤و كػٟٞ، اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

 .ٖٖٗ،ٕٓزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طاُلٙٔٙ

 .ٕٓ٘،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ ط7ٔٙ

هبٍ اثٖ ٍَٜ "ٕٝلخ ّٜبكح أَُبع ك٢ ا٧ؽجبً إٔ ٣ْٜل اُْبٛل أٗٚ ٣ؼوف اُلاه اُز٢ ثٔٞٙغ ًنا ٝؽلٛب ًنا، ٝأٗٚ ُْ  8ٔٙ

َٛ اُؼلٍ ٝؿ٤وْٛ إٔ ٣يٍ ٣َٔغ ٓ٘ن أهثؼ٤ٖ ٍ٘خ أٝ ػْو٣ٖ ٍ٘خ ٓزولٓخ اُزبه٣ـ ػٖ ّٜبكرٚ ٛنٙ ٍٔبػبً كب٤ّبً َٓزل٤ٚبً ٖٓ أ

 .ٗٓٔ،ٓٗٛنٙ اُلاه ؽجٌ ػ٠ِ ًنا أٝ ؽجٌ كوٜ، ٣ْٜٝل ا٥فو ة".مُي عوٟ اُؼَٔ" اُٖب١ٝ، ثِـخ اَُبُي،ط

 .89،ٓٗاُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،ط 9ٔٙ

 ٓب ٣زؼِن ثٖؾخ اُٞهق ٣ٝزٞهق ػ٤ِٚ كٜٞ ٖٓ إِٔٚ ٝٓب ٫ ٣زٞهق ػ٤ِٚ كٜٞ ٖٓ اُْوائٜ. ٕٓٙ

 .ٔٔٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط

 .ٕٔٗ،ٓٗاُْٜبكح ثبُزَبٓغ ٢ٛ إٔ ٣ْٜل ثٔب ُْ ٣ؼب٣٘ٚ .اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط ٕٔٙ

أُواك ٖٓ اُْوائٜ ٓب ٣ْزوٛٚ اُٞاهق ك٢ ًزبة ٝهلٚ ٫ اُْوائٜ اُز٢ ٣زٞهق ػ٤ِٜب ٕؾخ اُٞهق. اثٖ ػبثل٣ٖ، هك  ٕٕٙ

 .ٔٔٗ،ٓٗأُؾزبه،ط

ٝهبُٞا : ٛنا ٝهق ػ٠ِ ًنا ٫ ٣٘جـ٢ ُْٜ إٔ ٣ْٜلٝا أٗٚ ٣جلأ  ٝٓؼ٠٘ ٫ روجَ اُْٜبكح ػ٠ِ ّوائطٚ، إٔ ثؼلٓب ث٤٘ٞا اُغٜخ، ٖٕٙ

 .8ٖٗ،ٕٖٓٓ ؿِزٚ ك٤ٖوف ا٠ُ ًنا صْ ا٠ُ ًنا ُٝٞ مًوٝا مُي ٫ روجَ ّٜبكرْٜ. اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

 ،ٓؼ٤ٖ اُؾٌبّ، اُطواث٢َِ، 7٘٘،ٓ،ٔ، ٓغٔغ ا٧ٜٗو،طٖٔٔ،٬ٍٛ، أؽٌبّ اُٞهق،9ٗٓاُطواث٢َِ، ا٩ٍؼبف،ٓ ٕٗٙ

 .8ٖٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٔٔٗ،ٓٗثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط،اثٖ ػبٔٗٔ،ٓٔط

٧ٕ اُٞهق ك٢ ا٧َٕ ُْٜ ٝهل ػِْ ٓغوك ًٞٗٚ ٝهلبً ُْٝ ٣ضجذ ك٤ٚ ؽن ُـ٤وْٛ ك٤ٖوف ا٤ُْٜ كوٜ. اثٖ ػبثل٣ٖ، هك  ٕ٘ٙ

 .9ٖٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٖٗٔ، اُقٖبف، أؽٌبّ اُٞهق،7ٓٗٗ،ٓٗأُؾزبه،ط

ػ٠ِ ٝاُلزٟٞ  ي،هؽٔٚ هللا رؼب٠ُ روجَ ث٤٘خ م١ ا٤ُل ػ٠ِ اُٞهق ٫ٝ روجَ ث٤٘خ اُقبهط ػ٠ِ أُبُأث٢ ؽ٤٘لخ ٝػ٘ل  ٕٙٙ

 .ٖٖٗ،ٕٓهُٜٞٔب،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

" ٝاٗٔب اُٖؾ٤ؼ إٔ ًَ ٝهق ٛٞ ؽن هللا رؼب٠ُ كبُْٜبكح ػ٤ِٚ ٕؾ٤ؾخ ثلٕٝ  7ٖٕ،ٓٔعبء ك٢ ٓغٔغ ا٧ٜٗو ط 7ٕٙ

 .ٖٓٗ،ٕٓاُلػٟٞ ، ًَٝ ٝهق ٛٞ ؽن اُؼجبك كبُْٜبكح ٫ رٖؼ ثلٕٝ كػٟٞ" اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط

خ ٫ٝ رْزوٛ ك٤ٚ اُلػٟٞ ًبُْٜبكح ػ٠ِ اُط٬م،اثٖ ٗغ٤ْ، اُجؾو ٧ٕ اُٞهق ؽن هللا رؼب٠ُ ٝٛٞ اُزٖلم ثبُـِ 8ٕٙ

 .9ٓٗ،ٓٗ، اثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبهط7ٕٓ،ٓ٘اُوائن،ط

 .8ٗٔ7اثٖ هلآخ، أُـ٢٘ ٓغ اُْوػ  أَُبُخ  9ٕٙ

 .ٖٗٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط ٖٓٙ

 .9ٔٔ،ٓٔاثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾبٓل٣خ،ط ٖٔٙ

 .8ٖٗ،ٕٓخ،طاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣ ٕٖٙ

 .ٖ٘ٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طٕٔٓ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط ٖٖٙ
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 .ٖ٘ٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط ٖٗٙ

 .ٖ٘ٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط ٖ٘ٙ

 .ٕٗٗ،ٕٓاُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط ٖٙٙ

ٝا٣٫ُٞخ ُِٔوو اٍزؾَبٗب ؽز٠ ٣وَْ اُـِخ ث٤ٖ اُلوواء ٌُٖٝ ٤ٌُ هب٢ٙ فبٕ كزبٟٝ ٌٝٛنا ك٢ اَُوف٢َ ٓؾ٤ٜ ًنا ك٢  7ٖٙ

 .ٕٗٗ،٢ٕٓ ا٠ُ ؿ٤وٙ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،طُٚ إٔ ٣ٕٞ

 .ٖٔٔاُيههب ، أؽٌبّ ا٧ٝهبف، ٓ 8ٖٙ

أ١ ؿِزٚ، كِٞ أهو اُ٘بظو إٔ ك٬ٗب ٣َزؾن ٓؼٚ ٖٗق اُ٘ظو ٓض٬ ٣ئافن ثبهواهٙ ٣ْٝبهًٚ ك٬ٕ ك٢ ٝظ٤لزٚ ٓب كآب ؽ٤٤ٖ  9ٖٙ

و ُٖٔ ّوٛ ُٚ اُٞاهق ثؼلٙ، ٝأٓب ُٞ ثو٢ ُٞ ٓبد أؽلٛٔب، كبٕ ًبٕ ٛٞ أُوو كبُؾٌْ ظبٛو ٝٛٞ ثط٬ٕ ا٩هواه ٝاٗزوبٍ اُ٘ظ

ٓبد أُوو ُٚ كبُن١ ٣وز٤ٚٚ اُ٘ظو ثط٬ٕ ا٩هواه أ٣ٚب ٌُٖ ٫ رؼٞك اُؾٖخ أُوو ثٜب ا٠ُ أُوو ُٔب ٓو، ٝاٗٔب ٣ٞعٜٜب 

اثٖ ػبثل٣ٖ، ٚ،اُوب٢ٙ ُِٔوو أٝ ُٖٔ أهاك ٖٓ أَٛ اُٞهق ٧ٗب ٕؾؾ٘ب اهواهٙ ؽ٬ٔ ػ٠ِ إٔ اُٞاهق ٛٞ اُن١ عؼَ مُي ُِٔوو ُ

 .ٕٗٗ،ٓٗهك أُؾزبه،ط

 .ٕٗٗ،ٕٓ،اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ،ط9ٕٔ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط ٓٗٙ

اُٞاهق كاه١ ٓض٬ً ٝهق ػ٠ِ أ٫ٝك١ أٝ  هٍٞ ًٔب ٣ؾَٔ ي،كبما أِٛن اُٞهق ػٖ اُزو٤٤ل ثؤعَ أٝ ر٘غ٤ي ٣ؾَٔ  اُز٘غ٤ ٔٗٙ

 .87،ٖٓٗوف. اُلٍٞه٢، ؽب٤ّخ اُلٍٞه٢،طأ٫ٝك ى٣ل، ُْٝ ٣ج٤ٖ رل٤َٚ أؽل ػ٠ِ أؽل،ػ٠ِ ر٣َٞخ ا٧ٗض٠ ثبُنًو ك٢ أُ

 .9ٔ٘،7ٓأُبٝهك١، اُؾب١ٝ اٌُج٤و،طٕٗٙ

 .8ٔ٘،7ٓ، اُؾب١ٝ اٌُج٤و،ط، أُبٝهك١ًبُْغو رٞهق رجؼبً ٨ُهٗ ٝرٞهق ٓ٘لوكحٖٗٙ

 .ٖٖٔ،ٓٗاثٖ ؽغو،اُلزبٟٝ اٌُجوٟ،طٗٗٙ

 ( ٖٓ ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼل٤ُخ.ٕٙأُبكح)٘ٗٙ

، اُْوث٢٘٤، ٓـ٢٘ ٖٓٗ،ٓٔ، ؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئوطك٬ ٣لفَ أ٫ٝك ا٫ٝ٧ك ك٢ اُٞهق ػ٠ِ ا٫ٝ٧كٙٗٙ

 .87ٖ،ٖٓأُؾزبط،ط

 ( ٖٓ ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼل٤ُخ.ٕٔ،أُبكح)ٖٕٔ،ٓٔؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئوط7ٗٙ

اُوو٣٘خ ٤ٕٝبٗخ ٬ٌُّ  ُٞعٞك ٝٓضبٍ مُي : هٍٞ اُٞاهق ٝهلذ ػ٠ِ أ٫ٝك١ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ا٫ أ٫ٝك أ٫ٝك ؽَٔ اُِلع ػ8ْٜ٤ِٗٙ

 .ٖٖٙ،ٓ٘، ا١ُٝٞ٘، هٝٙخ اُطبُج٤ٖ،ط87ٖ،٢ٖٓ، ٓـ٢٘ أُؾزبط،طأٌُِق ػٖ ا٩ُـبء. اُْوث٤٘

 ( ٖٓ ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼل٤ُخ.ٔٙ،أُبكح)ٖٓٗ،ٓٔؿٔي ػ٤ٕٞ اُجٖبئوط9ٗٙ

 .8ٕٙ،ٖٓاُلزبٟٝ اُلو٤ٜخ اٌُجوٟ طٓ٘ٙ

ٔغ ٝه٤َ : أكواك . ٝك٢ ا٫ٗزٖبه اما هٞثَ ع خ،صْ أ٫ٝكْٛ صْ اُلوواء ، كزور٤ت عِٔ ١،ًٔب ُٞ هبٍ : ٝهلذ ػ٠ِ أ٫ٝكٔ٘ٙ

 ثغٔغ اهز٠ٚ ٓوبثِخ اُلوك ٓ٘ٚ ثبُلوك ٖٓ ٓوبثِخ ُـخ كؼ٠ِ ٛنا ا٧ظٜو اٍزؾوبم اُُٞل ٝإ ُْ ٣َزؾن أثٞٙ.

 .ٕ٘،7ٓ، أُوكا١ٝ، ا٩ٖٗبف،طٖٖٔٔاثٖ ٓلِؼ، اُلوٝع،ٓ ٕ٘ٙ

 .ٖٕ،8ٓٓ،8ٕاُ٘غل٢، عٞاٛو ا٬ٌُّ، طٖ٘ٙ

ؾخ ٖٓ ؿ٤و مًو اُجبِٛخ؛ ٧ٝٗ٘ب ُٔب ٧ٕ ٝعٞك ٖٓ ٫ ٣ٖؼ اُٞهق ػ٤ِٚ ًؼلٓٚ ك٤ٌٕٞ ًؤٗٚ ٝهق ػ٠ِ اُغٜخ اُٖؾ٤ ٗ٘ٙ

هٙ. اُجٜٞر٢، ًْبف ٕؾؾ٘ب اُٞهق ٓغ مًو ٖٓ ٫ ٣غٞى اُٞهق ػ٤ِٚ كول أُـ٤٘بٙ كبٗٚ ٣زؼنه اُزٖؾ٤ؼ ٓغ اػزجب

 .ٕ٘،ٓٗاُو٘بع،ط

 ،ٕٕ٘،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،ط٘٘ٙ

 .8ٕٖ،ٖٓاُي٣ِؼ٢، رج٤٤ٖ اُؾوبئن ّوػ ً٘ي اُلهبئن،طٙ٘ٙ

 ( ٖٓ ٓغِخ ا٧ؽٌبّ اُؼل٤ُخ.ٓٓٔ،أُبكح )9ٕٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط7٘ٙ

 .ٕٕٓ،ٓٙاٌُبٍب٢ٗ، ثلائغ اُٖ٘بئغ،ط8٘ٙ

٤ٕـذ ٛنٙ اُوبػلح ٓٔب عبء ك٢ اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ، "هعَ عبء ا٠ُ أُلز٢ كوبٍ : ا٢ٗ أه٣ل إٔ أرووة ا٠ُ هللا رؼب٠ُ، أث٢٘ 9٘ٙ

كوبٍ : أث٤ؼٜب ٝأرٖلم ثضٜٔ٘ب أٝ أّزو١ ثضٜٔ٘ب ػج٤لا هثبٛب ٤َُِِٖٔٔ أٝ أػزن اُؼج٤ل. أٝ أهاك إٔ ٣زووة ا٠ُ هللا رؼب٠ُ ثلاهٙ 

كؤػزوْٜ أٝ أعؼِٜب كاها ٤َُِِٖٔٔ أ١ مُي ٣ٌٕٞ أكَٚ هبُٞا : ٣وبٍ ُٚ : إ ث٤٘ذ هثبٛب ٝرغؼَ ُٚ ٝهلب َٝٓزـ٬ ُؼٔبهرٚ 

 .79ٗ/ٕكبُوثبٛ أكَٚ ؛ ٧ٗٚ أكّٝ ٝأػْ ٗلؼبً "اُلزبٟٝ اُٜ٘ل٣خ، 

 .8ٖٕ،ٓٗاُجٜٞر٢، ًْبف اُو٘بع،طٓٙٙ

، ، اُوواك٢ب اما ؽجٌ اُجوو ٤ُوَْ ُجٜ٘ب كٔب ُٝلد ٖٓ ا٩ٗبس ؽجٌ ٓؼٜب أٝ ٖٓ اُنًٞه ؽجَذ ُ٘يٝٛبًٔٔٙٙ

 .7ٕٖ،ٓٙاُنف٤وح،ط

 .ٗ٘ٙ،ٓٙاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،طٕٙٙ

 .ٖٗٔ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط ٖٙٙ
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ٙ7 

 

                                                                                                                                                          

ٗٚ ٖٗت ٗبظواً ؛ ٧ثوله ا٫ٍزؾوبم  أ٫ روٟ أٗٚ ٣غٞى ُٚ إٔ ٣غؼَ ًَ اُـِخ ُِو٤ْ ثق٬ف اُوب٢ٙ كبٗٚ ٫ ٣غو١ ػ٤ِٚ ا٫ٗٙٙ

، اثٖ أُٜبّ، كزؼ اُول٣و ّوػ ٗ٘، ا٩ٍؼبف،ٓ، اُطواث٢َُِٖٔبُؼ ا٤َُِٖٔٔ ك٬ ٣غٞى ُٚ ٖٓ اُزٖوف ا٫ ٓب ك٤ٚ ِٖٓؾخ

 ٕٔٗ،ٓٙاُٜلا٣خ،ط

 .7ٖٙ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبه،ط٘ٙٙ

اما ًبٕ اُوبئَ ك٢ ٗبؽ٤خ ٣لْٜ أَٛ رِي اُ٘بؽ٤خ ثٜب ًٔب ُٞ هبٍ: ٤ٙؼز٢ ٛنٙ َُِج٤َ، كِْ ٣يك ػ٠ِ ٛنا ُْ ٣ٖو ٝهلبً، ا٫  ٙٙٙ

 .9ٓٔ،ٓٙاُٞهق أُئثل ثْوائطٚ، اثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط

 .9ٓٔ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط 7ٙٙ

 .٘ٗٗ،ٓٗاثٖ ػبثل٣ٖ، هك أُؾزبهط8ٙٙ

 .ٖٔٙ،ُٓ٘و٢ِٓ، ٜٗب٣خ أُؾزبط طا9ٙٙ

 .ٔ٘ٔ،ٓٔٓل٣خ،طاثٖ ػبثل٣ٖ، اُؼوٞك اُله٣خ ك٢ ر٘و٤ؼ اُلزبٟٝ اُؾب 7ٓٙ

 .9ٗٔ،ٓٙاثٖ ٓبىح، أُؾ٤ٜ اُجوٛب٢ٗ،ط 7ٔٙ


