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 اجلًاػُح انقسازاخ ظىء يف انصكاج َىاشل
 

لى دمحم بِدو، نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو هلل الحمد  بِد: ؤما وصحبه، آله ُو

  جخجدد الٜ٘هُت اإلاظاثل ٗةن
 
ٜا د واإلا٢ان، للصمان ٗو  ًحاز ٛد الٜ٘ه ؤبىاب في مظاثل للناض جد ٛو

 زحمه – الؼاٗعي ٛى٤  ؤحظن وما بةخىانه، ٛىي  واإلاسء الاجتهاد، مظال٣ ٗحها ِٗظل٣ الُٜ٘ه، ٗحها

 الٔ٘لت لتٞر طخماَباال  ًخنبه ٛد ألنه خال٘ه ممن الاطخماَ من ًمخنّ وال للمجتهد: وؿاًاو في - هللا

ٍزززصداد ٜزززد ُٗمزززا جثبُخزززا بزززه و ـزززىاب مزززن اُخ ٛزززد .(155 / السطزززالت) ال ٜزززه ًخدازطزززىن  الظزززلٙ ٠زززان و  ال٘

دباحثىن  ىو إلاا الوىا٤ اللُالي ٍو نه لؤلذىان وج٘خُٜه الجانب ىرا ؤىمُت من ُٗس  للِٜى٤. وجمٍس
ٛزد ٍزد٤ النززىاش٤، مظززاثل فزي الدؼززاوز  ُلززى ؤلاطزالم ٜٗهززاء دؤب و ُززه و  ؤن مهززسان بززن مُمزىن  حززدً  ُل

ـزززززززدًٝ ب١زززززززس ؤبززززززا ُزززززززه وزد بذا ٠زززززززان ال ُزززززززا والظزززززززنت ال١خزززززززاب فزززززززي ًجزززززززدو ولززززززز  ؤمزززززززس ُل  اإلاظزززززززلم ن زئوض د

لمزاءى  ِززل ُمزس و٠ززان واطدؼزازى  ُو ٜزز  ]زواو ذلز٣ ً٘  /51 البززازي  ٗزخ  فززي ٟمزا صززحُ  بظزند البحه

143.]   

ٜززساء ٠ززان ُبززاض: ابززن ٛززا٤و    ُمززس مؼززىزة ؤصززحاب - الِلزز  ؤىززل ٌِنززي - ال
 
 ]زواو ػززبانا ؤو ٠ززانىا ٟهززىال

 ([.6327البخازي)

ٛززا٤  لهزززا لجمززّ الخوزززاب بززن ُمزززس ُلززى وزدث لزززى اإلاظززإلت فزززي لُ٘تززي ؤحزززدى  بن ألاشدي: الحظززن ؤبزززى و

ِ ن بُالم) .بدز ؤىل  .(حـ ن ؤب  ُن 457 / 1 الظ ر في وهي ،562 / 4 اإلاٛى

ُززه ًنزز ٤  لزز  بنززا ًنزز ٤  ألامززس هللا: زطززى٤  ًززا ٛززا٤: ُنززه هللا زضزز ي ُلززي ُززن وزدو    منزز٣ جمززم ولزز  ٛززسآن ٗ

ٜزا٤: طزنت  "و حووذ بوشؤ  فيو  جلضوا  وال بيويى،  شواس  فوملجعوا   يوممين  مو   لعوملين  ؤجمعوا  ٗ
 .(.562/ 5 املجمّ في ٟما الوبران  زواو)

 ُمزس بزن ُبزدهللا بزن طال  جسجمت في جاء ٜٗد الجماعي الاجتهاد ُلى ًحسؿىن  الخابِ ن ٟباز و٠ان 

 ٗحها ٗنٌسوا جمُِا ٗحها دخلىا اإلاظإلت جاءته  بذا ٠انىا ٛا٤: اإلاباٞز ابن ُن الظبِت الٜ٘هاء ؤحد

ّ حتى الٜاض ي ًٜض ي وال د ؤبى لب١س الخِال ) .ُٗـدزون ٗحها ُٗنٌسون بلحه  ًٗس  (.14/ٍش
ٜززز  - الِامزززت ألامززززىز  فزززي خاؿزززت - الجمزززاعي ٗاالجتهزززاد   ُنززززه ًنزززخ  الزززري الاخزززخالٖ مؼززززا٠ل مزززن ألامزززت ً

ـززىؾ ذلزز٣ ومظززدند آلازاء، اخززخالٖ ُززٝ بالؼززىزي ألامززس فزززي الِامززت الن ٘ززاء وجوب  الاجتهزززاد) .لهززا الخل

ت ٠ل وادُذ ألاثمت اخخلٙ بذا هللا: زحمه اإلاصن  ؤلامام ٛا٤ .(32 الجماعي/  الري ىى ٛىلها بإن ٗٛس

 ؿزلى النبزي ُزن اإلاىزوززت بالؼزىزي الحزٝ وهلزهه  بالصزحابت الاٛخزداء وجب والظنت، ال١خاب ًىاٗٝ

ظزإ٤ الخزالٖ، مزن وحزدر مضز ى ُٗمزا ُٗنزاًسى  شمانزه ؤىزل ؤلامام ُٗحلس وطل ، ُلُه هللا  ٠زل َو
ت منِه  اخخازث، ُما ٗٛس إمسى  واإلا٘اخسة، الٔلبت من ٍو حلزه  واإلاناصزحت، باإلنـزاٖ ٍو  ُلزى ٍو

ـزد ِزالى، هللا بلززى بزه الٜ ٜززى٤:" حِزالى هللا ٗززةن ح  ًدبزز ن ٗبزرل٣ "،بينهموومل هللا يافووم إصوواحمل يشيوذ  إ  ً

 (.313/ 7 للصزٟش ي املحُى البحس) .والظنت ال١خاب نٌس له 

http://www.alukah.net/web/doghaither/0/109003/#_ftn5
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 فزززي ٗحهززا ًدؼزززاوزون  الِلزز  ؤىزززل بزز ن للؼزززىزي مجززالع لهززز  ٠ززان ؤنزززه ألانززدلع ُلمزززاء ُززن ًزززرٟس وممززا 

 (505 - 82 / 4 اإلاىاٜٗاث) .اإلاىاٜٗاث في ٟما اإلاا٤ بِذ من ؤزشاٚ ولها النىاش٤  اإلاظاثل

ُزززت  ٜزززسن  ُلمزززاء ٟبزززاز ؤدٞز ذلززز٣ وألىم  مظزززخىي  ُلزززى ماطظزززُت ُامزززت ىُئزززت بًجزززاد كزززسوزة اإلااضززز ي ال

ٜزا٤ للمظززلم ن، الِامزت ال٘خزاوي  بةؿززداز جخزخف ؤلاطزالم  الِزال  ٛزل وبن ُاػززىز: ابزن ٗ  ًجززب مزا ؤ
 ُلمزي مجمزّ جمزّ بلزى ٌظزِىا ؤن الِلمزي الٔزسق ىزرا مزن به ًبخدثىا ؤن الِـس ىرا في الِلماء ُلى

ُت بززززالِلىم الِلمززززاء ؤٟبززززر ًحلززززسو  فززززي اإلاظززززلم ن مززززراىب اخززززخالٖ ُلززززى بطززززالم  ٛوززززس ٠ززززل فززززي الؼززززُس

بظزززوىا ألاٛوزززاز، ُزززجه  ٍو ـزززدزوا ألامزززت، حاجزززاث ب ٗزززاٚ ُزززن ٗحهززززا ٍو ِززز ن ُٗمزززا و ُززززه، ألامزززت ُمزززل ًخ  ُل

ُِنىا ِت مٜاؿزد) .ٛزازوىا ؤو الاجتهزاد زجبزت بالٔىا ٛد ًجدونه  الرًن الِلماء ؤطماء ًىمئر َو  الؼزَس
/103) 

ُزززت وفززي  الاجتهزززاد ىزززى اإلانزززخ  الصزززحُ  الِمزززل ػزززاٟس: ؤحمزززد الؼزززُ  ٛزززا٤ ؤًلزززا الجمزززاعي الاجتهزززاد ؤىم

ٔزت الؼَس) .هللا ػاء بن الـىاب وجه ًهس آلازاء وجداولذ ألا٢ٗاز جبىدلذ ٗةذا الاجخماعي  81/ والل

 .(313الِـس/ ومٜخلُاث الاجتهاد ُن

ُزززززززت ىُئزززززززاث ٛامزززززززذ ولزززززززرل٣  ُزززززززت، ٜٗه ٍزززززززت، ؤخزززززززسي  وىُئزززززززاث ُاإلا ِزززززززم شا٤ ال ول١زززززززن ٛوس  الِلززززززز  ؤىزززززززل ب
ـززززدزون  ج٢زززززىن  ؤن بزززززل بززززال٘خىي، مجتهزززززد ٗحهزززززا ٌظززززدبد ال ؤن حٜهزززززا التززززي الِامزززززت ألامزززززىز  فززززي ال٘خزززززاوي  ً

ُززززززت ال٘خززززززىي  ىحززززززد ال٢لمززززززت ًجمززززززّ ؤن هللا ٗنظززززززإ٤ النززززززاض. ًدؼززززززدذ ال حتززززززى جماُ ـززززززٙ ٍو ـزززززز٘  ال  ٍو

 الٜلىب.

 النىاش٤: في ؤلاٗخاء في حِمل التي الٜ٘هُت املجامّ جل٣ وؤى 

ٛزززد الظزززِىدًت، الِلمزززاء ٟبزززاز ىُئزززت (5 تها فزززي وجخلزززمن م،5865 – ىزززز5185 طزززنت جإطظزززذ و  ُلززززٍى
اق. ومٜسىا الظِىدًت، الِسوُت اإلامل١ت ُلماء ٟباز  الٍس

دد ،اإلا١سمت بم١ت ؤلاطالم  الِال  لسابوت الخابّ ،ؤلاطالم  الٜ٘هي املجمّ (3  الـادزة الٜسازاث ُو

، 538 ُنه
 
 .ىز 5417 - ىز 5182 طنت من ،33 في ٛسازا

ٜززه مجمززّ (1 ُزززرا جإطززع الزززري الززدولي ؤلاطزززالم  ال٘ ٜززساز جن٘ ـزززادز لل  ؤلاطزززالم  الٜمززت مزززاجمس ُززن ال

ٜززززززد الثالزززززز  ُززززززت باإلامل١ززززززت اإلا١سمززززززت م١ززززززت فززززززي اإلانِ ُززززززّ 33 - 58 مززززززن ال٘تززززززرة فززززززي الظززززززِىدًت الِسو  ألاو٤  زو
ٜزززززس   م(،5825 ًنزززززاًس 32 - 31) ىزززززز5405 ٜزززززه مجمزززززّ وم ة الزززززدولي ؤلاطزززززالم  ال٘ ُزززززت اإلامل١زززززت - ُجزززززد   الِسو

د ،الظِىدًت ا، 31 ُٜد ٛو  ُ  .ىز 5440 - ىز 5401 طنت من ٛسازا 338 وؤؿدز اجخما

ُزززد بنمزززا ال١خزززاب ىزززرا ؤن ولزززُِل  هززز  ٛزززسؤ مزززن ً٘ ٜزززه، ٟخزززب مزززن الص٠زززاة ٟخزززاب ٗو ٓزززب ال٘ س ٗزززت فزززي ٍو  مِس

ٛزززىا٤ ـزززس ىزززرا ُلمزززاء ٟبزززاز ؤ ٘زززسوَ ٟخزززب ُالجتهزززا التزززي اإلاظزززاثل وؤمزززا الص٠زززاة، نزززىاش٤  فزززي الِ  ٗمحلهزززا ال
 مىاهجها. في مِسوٖ

د ٛزىا٤ فزي والنٌزس الخمحُف ٛبل النىاش٤  في ال٘خىي  من ؤلاطالم ٜٗهاء حرز ٛو ن، الٜ٘هزاء ؤ  آلاخزٍس

ٛزىا٤ ًجمزّ ؤن ٛزد اإلابحىزززت، اإلاظزإلت فزي ألا ٜززد الخزالٖ، ٌِزٖس ؤن اإلا٘تزي فززي ؤحمزد ؤلامزام اػزترن و ٗ 

ًززت: فززي ٛززا٤ ٜززى٤  ُاإلاززا ٢ًززىن  ؤن ؤٗتززى إلاززن ًنبغززي زوا ٜززدم، مززن ب ٛززا٤ ً٘تززي، ٗززال وبال ج ًززت فززي و  ؤخززسي: زوا

ُززه ج٢لزز  مززا ٠ززل السجززل ًززخِل  ؤن ؤحززب ُززالم) النززاض ٗ ِ ن ب ٛززا٤ .(576 /4 اإلاززٛى  زحمززه – الؼززاهبي و
ٜززززززاث: فززززززي - هللا ِزززززززل ولززززززرل٣ اإلاىاٗ ٗزززززززت الِلزززززز  النززززززاض ج ِززززززن الاخززززززخالٖ، مِس ِزززززززٖس لزززززز  مززززززن ٛخزززززززادة: ٗ ٌ 
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ن الٜ٘ه. ٌؼ  ل  الاخخالٖ  الٜزساءة اخزخالٖ ٌِزٖس لز  مزن هللا: زحمزه الساشي  ُبُدهللا بن ىؼام ُو

ن بُٜ٘ه. ٗلِع الٜ٘هاء اخخالٖ ٌِٖس ل  ومن بٜازت  ٗلِع  ًنبغزي ال ٛزا٤: - هللا زحمزه – ُواء ُو

 ىززى مزا الِلز  مزن زد ٟزرل٣ ١ًزن لز  بن ٗةنزه النزاض، بزاخخالٖ ُاإلازا ٢ًزىن  حتزى النزاض ً٘تزي ؤن ألحزد

ًززه. فززي الززري مززن ؤوززٝ ُززن ًد ًززىب و ُززا ُلززى النززاض ؤجظززس هللا: زحمهمززا ُُِنززت وابززن السزخخُان  ؤ  ال٘خ
 بلزى ، الِلمزاء، باخخالٖ ؤُلمه  ال٘خُا ُن الناض وؤمظ٣ ؤًىب: شاد الِلماء، باخخالٖ ُلما ؤٛله 

ٗزززت وحاؿزززله :-ٛزززا٤ مزززا ؤحظزززن ومزززا - الؼزززاهبي ٛزززا٤ ؤن ٛزززّ مِس ٘زززٍ ال الخزززالٖ مىا  الخزززالٖ مجزززسد ح

ُزان وجزامّ ،556 - 1/557 اإلاىاٜٗزاث) لزله الِلز  ب  وؤلاًنزاض ٜٗحهزا، ٌظزمى ؤن ٌظزخحٝ مزن بزاب ٗو

 (.155 – 108 / والسطالت ،364 /6 ألام خاجمت في الاطخحظان ببوا٤ ٟخاب وانٌس .50/ لؤلطمسي 
ـزززس ذلزززز٣ ٗىاثززززد ومزززن  ٛززززىا٤ ح ٜززززّ ال حتزززى اإلاظززززإلت فززززي ألا  – الظززززمِان  ٛززززا٤ مبخززززدَ، ٛزززى٤  بحززززدار ً

 الٜىاهزّ) "، ُزداىما مزا جحزٍس  ُلزى بجمزاَ ٛزىل ن ُلزى بجمزاُه  ألن ألادلزت:" ٛىاهزّ في - هللا زحمه

1/377). 

ـزززىز  ُزززدم الص٠زززاة بزززاب فزززي النزززىاش٤  اإلاظزززاثل ٗخزززاوي  فزززي الخلزززل ٌظزززبب وممزززا ِزززت ج ٍزززت، الىاٛ  وىزززرا ال٘خى

ِززدم ُززت ال٘خزززاوي  فزززي من ٜزززسازاث الجماُ ُزززت، وال ًزززت ال٘خززاوي  وؤمزززا املجمِ  ش٠زززاة فزززي ً٘تزززي مززن ٗخجزززد ال٘سد
ـززززىز  دون  الظزززنداث ٜززززّ إلاِناىززززا، ج ، ش٠ززززاة ُززززن ٌظزززإ٤ فززززي وجلحززززٍ الخوززززإ، فزززي ُٗ ـزززز٢ٞى ـززززٖس ال  ُٗن

ـززز٢ٞى ذىنزززه ٜزززازاث، ل ُزززت ألاداة اإلازززساد بِنمززززا الِ ٗزززت، اإلاال ـزززاؾ لزززه ومززززن اإلاِسو  ال٘خززززاوي  بجزززسد اخخ

 ًجتهد ُٟٙ بذ مه  ؤمس وىرا ٗحها، لُ٘تي ًبحثها التي الىاِٛت ًخـىز  ؤن ذل٣، ًلحٍ ٛد اإلاِاؿسة

ُزززه ـزززادًت مظزززإلت فزززي الٜ٘ ـزززاد، مزززا ًزززدزي  ال وىزززى اٛخ ُزززٙ الاٛخ ٘زززساثم ًٜظززز  ٟو  ًحظززززن ال وىزززى ال

ٛززد الحظززاب ِززٖس ؤن ٌؼززترن وىززل هللا: زحمزززه النززىوي ٛززا٤ و  اإلاظزززاثل بززه ًصزز   مززا الحظزززاب مززن ٌ
ُززت  الحظززابُت ـززىز  وؤبززى بسززحاٚ ؤبززى ح٢زز  الٜ٘ه ُززه من ٗززا ٗ  ؤدب) اػززتراهه وألاصزز  ألصززحابنا خال

ُززززززت ٠اإلاظززززززاثل اجتهززززززاد بلزززززى ًحخززززززا  ُلزززززز  ٠ززززززل الحظززززززاب ومثززززززل .(34 ال٘خزززززىي/ ٛززززززاث وؤؿززززززى٤  الوب  الِال

ا٤ ونحىىا. والاٛخـاد الدولُت  ال٘خىي  من الحاٟ  وال اإلا٘تي ًخم١ن وال :- هللا رمحه – الُٜ  ابن ٛو

 ال٘ه : من بنُى ن بال بالحٝ والح١ 

ّ ما حُٜٜت ُل  واطخنبان ُٗه والٜ٘ه الىاّٛ ٗه  :ؤحدىما  حتى والِالماث وألامازاث بالٜساثن ٛو

 ُلما. به ًحُى

ٛزززّ فزززي الىاجزززب ٗهززز  :الثزززان  والنزززَى  لظزززان ُلزززى ؤو ٟخابزززه فزززي بزززه ح١ززز  الزززري هللا ح١ززز  ٗهززز  وىزززى الىا

ٛززّ. ىزرا فززي زطزىله  لزز  ذلزز٣ فزي وطززِه واطزخْ٘س جهززدو بززر٤ ٗمزن آلاخززس، ُلزى ؤحززدىما ًوبززٝ زز  الىا
ِزززززدم ن ٌ ِززززززال  ؤجززززززسا. ؤو ؤجززززززٍس ٗززززززت ًخىؿززززززل مززززززن ٗال ٛززززززّ بمِس ٜززززززه الىا ُززززززه والخ٘ ٗززززززت بلززززززى ٗ  هللا ح١زززززز  مِس

ِ ن بُالم) وزطىله ٚ  في ونحىو 5/26 الٛى  (.12 و 6الح١مُت/ الوس

د ُزت ا املجزامّ مزن طبٜه من ٗخاوي  في الُٜ٘ه ًنٌس ؤن كسوزة زؤًذ ٛو  لل٘خزىي، بؿزدازو ٛبزل لٜ٘ه

  ال١خاب، ىرا بؿداز ُلى ح٘صن  ما وىى
 
 الص٠زاة نزىاش٤  ؤكز٘ذ ٟمزا اإلاؼزهىزة، املجزامّ ُلى مٜخـسا

 إلاا الظِىدًت، في الِلماء ٟباز ىُئت من اإلانبثٜت لئلٗخاء الداثمت اللجنت ٗخاوي  من اطخخسجتها التي
ُززززز  ٜٗهزززززي. وشن مزززززن لهزززززا ـزززززس ال١خزززززاب ىزززززرا فزززززي بن ح ُزززززان املخخ ُزززززت املجزززززامّ ل٘خزززززاوي  ب ٛزززززسازاث الٜ٘ه  و

 آلاجُت: اإلاظاثل حُ  من (،الص٠اة نىاش٤ ) مظاثل في الِـس ٜٗهاء ٟباز ٗحها اػتٞر جماُُت،
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  الص٠اة نىاش٤  بخـىؾ الِلماء ٟباز ىُئت ٛسازاث ألاو٤: الٜظ 

 ذل٣ ُلى ومحاطبته  الباهنت ؤمىاله  بص٠ىاث الناض بموالبت ألامس ولي ُٛام بخـىؾ (5

 لص٠اةل الدولت جباًت ُلى الخجاز بِم مالحٌت بخـىؾ (3

{ َطِبُِل  }َوِفي الص٠اة مـاٖز آًت في حِالى هللا بٜى٤  اإلاساد بخـىؾ (1 ِ
 

 اَّلل
اث بخـىؾ (4 ُت ملحًى  الظِىدًت في الص٠اة لجباًت الخنُ٘رًت الالثحت ُلى ػُس

ـزززىؾ (1 ـززززا٤ بخ ٓززززب ممززززن ال٘وززززس ش٠زززاة ُٛمززززت اطخح ن ًس ٔززززان للمهزززاجٍس  فززززي اإلاىجززززىدًن ألاٗ

ٍزىشَ الباٟظزخان مزن هِزام بالُٜمزت ٌؼزتري  ؤن ُلزى باٟظخان ٛزذ فزي و  إلخساجهزا املحزدد الى

ا  ػُس
 النٜدي الىزٚ ش٠اة بخـىؾ (7

  الص٠اة نىاش٤  بخـىؾ ؤلاطالم  الٜ٘هي املجمّ مجلع ٛسازاث الثان : الٜظ 

 النٜدًت ألاوزاٚ ش٠اة وجىب بخـىؾ (6

ـزززىؾ (2 ِززززالى، هللا بلزززى الززززدُىة دخزززى٤  بخ ِزززز ن ومزززا ح ٍززززدُ  ُلحهزززا، ٌ  )َوِفززززي مِنزززى فززززي ؤُمالهزززا، و

 هللِا( َطِبُِل 
ـززىؾ (8 ٗززّ جززىاش بخ ُززت اإلااطظززاث الص٠ززاة د ُززت الخِلُم  واإلادؼززُ٘اث اإلاززدازض مززن والاجخماُ

٘زس، بزالد فزي ٠انذ بذا ونحىىا، ُزىم حِخبزر ال١  طزبُل فزي الجهزاد وؤدواث الزدُىة، لزىاشم مزن ال

 هللا

ـززىؾ (50 ٜززاز بًجززاز ش٠ززاة وجززىب بخ ٜززد مززن الِ ٜززاز الِ ِززد والِ ِززد بُٜمخززه لالججززاز اإلا  مضزز ي ب

 الحى٤ 
 مظخحٜحها من ؤحد لـال  الص٠اة ؤمىا٤ اطدثماز جىاش ُدم بخـىؾ (55

ٜزززززززه مجمززززززّ مجلززززززع ٛزززززززسازاث الثالزززززز : الٜظزززززز   ؤلاطزززززززالم  اإلاززززززاجمس منٌمززززززت ُزززززززن اإلانبثززززززٝ ؤلاطززززززالم  ال٘

  الص٠اة نىاش٤  بخـىؾ

ـززىؾ (53  اإلاِظزززس ُلزززى الزززدًن ش٠ززاة ووجزززىب حزززى٤، ٠ززل فزززي اإلاىطزززس ُلزززى الززدًن ش٠زززاة وجزززىب بخ

 الٜبم ح ن من الحى٤  مض ي بِد
ـزىؾ (51 ٜززاز ش٠زاة وجزىب بخ ِززد الِؼزس زبزّ وهزي الٔلززت فزي اإلازاجس الِ  ًززىم مزن الحزى٤  دوزان ب

 الٜبم

ـزززىؾ (54 ِزززد الص٠ززززاة ؤمزززىا٤ اطززززدثماز جزززىاش بخ ُززززت ب ٍزززت اإلااطززززت الحاجزززت جلب  للمظززززخحٜ ن ال٘ىز

 الخظاثس ُن للبِد ال٢اُٗت اللماناث وجىاٗس
ـززززىؾ (51 ٜززززىد ٠ززززىن  بخ ُزززززت الن ٜززززىد الىزٛ ٍززززت ان ُززززت ؿززززز٘ت ٗحهززززا اُخباز  ألاح٢زززززام ولهززززا ٠املززززت الثمن

ُت  والص٠اة السوا ؤح٢ام حُ  من وال٘لت للرىب اإلاٜسزة الؼُس

ٚ  الص٠اة دّٗ جىاش ُدم بخـىؾ (57  بؼسون بال ؤلاطالم  الخلامن لـندو

ٜت بخـىؾ (56 ٜزت الؼس٠اث، ش٠اة احدظاب هٍس  بن ألطزهمه الؼزس٠اث ؤطزه  مالز٣ ش٠زاة وهٍس

 مظدثمسا ؤو ملازوا ٠ان
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ـزززززىؾ (52 ٜزززززاث حظززززز  جزززززىاش ُزززززدم بخ ٜزززززت الن٘  وجززززززىاش ألازق بؿزززززال  وال الزززززصزَ بظزززززٜ  اإلاخِل

ٜزززاث حظزز  ُززداث وألاطزززمدة البزززروز  ػزززساء ن٘ ٜزززاث حظززز  وجزززىاش ألجلهزززا اطزززخدان بن واإلاب  ن٘

 إلاظخحٜحها الص٠اة بًـا٤

اء لها التي لالطدثماز اإلاٜخناة الؼس٠اث ؤطه  ش٠اة وجىب بخـىؾ (58  ش٠ىي  ُو
ـززززىؾ (30 ـززززُل بخ ِززززددة والؼززززس٠اث الٜابلززززت الؼززززس٠اث فززززي الؼززززس٠اء مززززن ألاطززززه  ش٠ززززاة جح  مخ

 الجنظُاث

ـززىؾ (35 ٜززت بخ ُززدة الحظزززاباث ش٠ززاة بخززسا  هٍس  والخإمُنزززاث ؤلاطززالمُت الخززإم ن وػززس٠اث اإلاٜ

 الخدمت نهاًت وم٢اٗأث النٜدًت
ـزززىؾ (33 ِزززام زوززز  مزززّ الظزززداد مسجزززى الاطزززدثمازي  الزززدًن ش٠زززاة وجزززىب بخ ُزززه جخزززس  الزززري ال ٗ 

 الص٠اة

ُززاز السابززّ: الٜظزز  ـززادز الص٠زززاة مِ ِززت املحاطزززبت ىُئززت ُززن ال ُززت للماطظززاث واإلاساج  ؤلاطزززالمُت اإلاال

خلمن   الص٠اة نىاش٤  بؼإن الؼسعي املجلع زؤي ٍو

 بالص٠اة الخاؾ (11) ٛز  الؼسعي اإلاُِاز (31
ُزدي البنز٣ جحزى٤  (7) الؼسعي اإلاُِاز (34 ـزىؾ :بطزالم  مـزٖس بلزى الخٜل  الىاجبزت الص٠زاة بخ

 الخحى٤  ٛساز ٛبل البن٣ ُلى

 اإلاسىىن  ش٠اة بؼإن ،اإلاِاؿسة وجوبُٜاجه السىن :(18) ٛز  الؼسعي اإلاُِاز (31

 لئلٗخاء الداثمت اللجنت ٗخاوي  في الىازدة الص٠اة نىاش٤  الخامع: الٜظ 

 لئلٗخاء الداثمت اللجنت ٗخاوي  في الىازدة النىاش٤  ٗخاوي  خالؿت (22 بلى (37
ظهل الٜازت، ًُ٘د ما ٗحها ٢ًىن  ؤن هللا وؤطإ٤  للظاثل. اإلاِلىمت َو

  لذغيثر ظعذ ب  عبذ لعضيض

 0505849406 الجىا٤:

د  asd9406@gmail.com ؤلال١ترون : البًر

  

mailto:asd9406@gmail.com
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 انثاطُح أيىاذلى تصكىاخ انُاض مبطانثح األيس ويل قُاو خبصىص .1
 ذنك ػهً وحماسثرهى

لى دمحم، بِدو نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو، هلل الحمد  وبِد: وصحبه آله ُو

ٜززد الِلمزاء ٟبززاز ىُئزت مجلززع ٗزةن  ىززز 5182 /50 /54 ًززىم بز ن مززا ال٘تزرة فززي الوزاثٙ مدًنززت فزي اإلانِ

ًزززت حتزززى ُزززاد ٛزززد ىزززز. 5182 / 50 /31 ًزززىم نها ٌزززس ؤ ًزززت الالثحزززت فزززي الن ًزززت الخنُ٘ر ُزززد ومزززا الص٠زززاة لجبا  ؤ
ُززت للبحززىر الداثمززت اللجنززت ٛبززل مززن ُلمززي بحزز  مززن بؼززإنها  الِلمززاء، ٟبززاز ىُئززت فززي وؤلاٗخززاء الِلم

ٜززززام مزززن وزد مزززا ُلززززى بنزززاء وذلززز٣ ُززززت للبحزززىر الِامزززت السثاطززززت بلزززى الظزززام  اإلا  الززززدُىة وؤلاٗخزززاء الِلم

 ىز. 5186 /5 /4 في 381 /غ /1 بٛس  وؤلازػاد

ِزدم وؤدلزته  الِلز  ؤىل ؤٛىا٤ في والنٌس السؤي جداو٤  وبِد ُت ؤدلزت وجزىد ول  وجزىب ُلزى جزد٤ ػزُس

ُززام  ؤىزززل ٟززالم بن بزززل ذلزز٣، ُلزززى ومحاطززبته  الباهنززت ؤمزززىاله  بص٠ززىاث النزززاض بموالبززت ألامزززس ولززي ٛ
ٜزززى٤: الِلمزززاء ٗزززإٟ ر ذلززز٣، خزززالٖ ُلزززى ًزززد٤ الِلزز  ٜزززىد وهزززي الباهنزززت ألامزززىا٤ ش٠زززاة بن ً ُزززسوق الن  و

ـززدٛىن  وىززز  ألامززىا٤ ألصززحاب بخساجهزززا ؤمززس مى٠ززى٤  الخجززازة  ًتهمزززىن  وال ًحاطززبىن  ٗززال ذلززز٣ فززي م

٘ززززاء ٛززززامىا بززززإنه  ُززززجه  ؤمززززس ذلزززز٣ بززززل مجهززززا، شزززز يء بةخ  ألامززززس ولززززي هلههززززا بذا ول١ززززن طززززبحانه، هللا ووزززز ن ب

 مجها. ذمته  بسثذ له ٗدِٗىىا
ت ًسي  الِلماء ٟباز ىُئت مجلع ٗةن جٜدم إلاا  ًلي: ما باألٟ ًر

٘ززززاء - 5 ُززززه نززززف بمززززا الاٟخ  موززززالبته  ؤو ؤمززززىاله  ُلززززى النززززاض محاطززززبت ؤمززززس جززززٞس مززززن الِلزززز  ؤىززززل ُل

ٜززىد مززن ًمل٢ىنززه ُمززا ببُانزاث ُززسوق ن ِززىو مززا مززجه  ًاخزر بززل ججززازة، و ُززا الص٠ززاة مززن دٗ  دز  إلاززا اجبا

ُزززه ُزززه ٠زززان ومزززا ذلززز٣ فزززي ألامزززت طزززلٙ ُل ٍزززص ُبزززد اإلالززز٣ جاللزززت ُهزززد فزززي الِمزززل ُل  ومزززا هللا، زحمزززه الِص

 نؼإتها. منر الظِىدًت الدولت ُمل من طبٜه
 وؤن والثماز الحبىب ش٠اة جباًت في ُلُه ىى ما ُلى الِمل ببٜاء - 3

ها جباًتهزا جخززىلى بزاإلاِسوٖ ألامزس وىُئزت وؤلامززازة املح١مزت مزن منزدوب ٗحهززا لجنزت بلزى ًى٠زل  ُلززى وؿزٗس

ٜزز  مظزخحٜحها ب ًززت فزي الِمززل ٍو ُززه ٠زان مززا ُلززى اإلااػزُت ش٠ززاة جبا ِوززىن  ُل  ولززى ُملهزز  ُلززى م٢اٗزإة َو

 الص٠اة. من

 ًلزصم مزا ًجسي  ألامس ولي ٗةن مجها ػِئا ًجحد ؤو الص٠اة ًدّٗ ال ؤنه ألامس والة لدي جحٜٝ من ٠ل - 1
سو منه ؤخرىا نحى س وحٍِص  ُلُه. ذل٣ زبىث بِد ازج١ب ما جصاء الؼسعي الخٍِص

ٚ  بةًجاد املجلع ًىص ي - 4 ٚ  ًىزد ما ُٗه ًىدَ خاؾ ؿندو  منه وجـٖس ش٠اة من الدولت لـندو

 بلد. ٠ل في وألامانت الثٜت ؤىل من لجنت بىاطوت مظخحٜحها ُلى وزودىا بِد
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ٜهزز - ألامززس والة ؤن ػزز٣ وال ٜزززساز ىززرا فززي ؤوضزز  مزززا انخهجززىا بذا -هللا ٗو ئززت، ذمززته  ٗززةن ال  وطزززٖى بٍس

ىاٛبه الحمُد ؤزسو لرل٣ ٢ًىن  ت الخ ر ألن الوُبت؛ ُو  النبزي ُهزد من الـال  طل٘نا اجباَ في والبٟر

ُٝ.. وواهلل ىرا. ًىمنا بلى وطل  ُلُه هللا ؿلى لى دمحم ُلى هللا وؿلى الخٗى  وطل . وصحبه آله ُو

  لعومملء هبملس هيئت
  لذوسة سئيغ

  لحشومل  علي ب  دمحم   بملص  ب   لعضيض عبذ   حميذ ب  دمحم ب  هللا عبذ   خيملط هللا عبذ

   مخاكف غصا   ب  صمللح   غملئب صمللح ب   لعضيض عبذ   نظش وجهت لي مييع ب  هللا عبذ

  لشيخ آٌ دمحم ب  إبش هي،
 عبيذ ب  ظويممل    جبنر ب  دمحم   خين  ب  س شذ

 حع   ملجيذ عبذ   عفيفي  لشص ق عبذ   غذيمل  ب  هللا عبذ

  لحيذ   ب  صمللح    لش بعت  لفلشة عذ  فيممل مخاكف كعاد ب  هللا عبذ



 

8 
 

 السحُ  السحمن هللا بظ 

 هصكاجن اندونح جثاَح ػهً انرجاز تؼط يالدظح خبصىص .2

 وبِد: وصحبه وآله هللا زطى٤  ُلى والظالم والـالة هلل، الحمد

ع مِزالي ٟخزاب في جاء ما ُلى ٗبناء ًزىان زثِز  /1 /55 وجزاٍز  55317 /م /1 الزىشزاء مجلزع زثاطزت د

بت من وؤلازػاد والدُىة وؤلاٗخاء الِلمُت البحىر إلدازاث الِامت السثاطت بلى ىز. 87  دزاطت في الٓس
ٌززه مززا ِززم الح ًززت ُلززى الخجززاز ب ُت الص٠ززاة جبا ـززلحت ًززدِٗىنها التززي الؼززُس ٟززرا والززدخل، الص٠ززاة إلا  و

 ما ُلى ووناء باإلامل١ت، الِامل ن الظِىدً ن ٓ ر من الدولت حظخحـلها التي الاجخماُُت الخإمُناث

اق اإلانِٜدة الِاػسة الدوزة في الِلماء ٟباز ىُئت مجلع زآو  آلاخس زوُّ وؤو٤  ألاو٤  زوُّ آخس بالٍس

 ًإح : ما ًخلمن بحثا ُٗه الداثمت اللجنت ؤُدث اإلاىكَى ذل٣ في بح  بُداد من ىز 5186 ُام

 الص٠اة. جباًت في الِام ألامس ولي حٝ :ؤوال
 كىثه. ُلى الخجاز الحٌه ما مناٛؼت :زانُا

ـزا٤ ُلى الخجاز الحٌه ما دزاطت ؤو مناٛؼت :زالثا ُزت جإمُنزاث اطخح  الظزِىدً ن ٓ زر مزن اجخماُ

 اإلامل١ت. في ٌِملىن  الرًن

ُما ٝ. وهللا ذل٣، ُلى ال١الم ًلي ٗو  اإلاٗى

  لجبمليت: في ألامش ولي حم -ؤوال
ٌززززاىسة ألامززززىا٤ - 5 ُززززه ججززززب إلاززززا بالنظززززبت ال ِززززام بهُمززززت هززززي الص٠ززززاة ٗ  وألامززززىا٤ والثمززززاز، والحبززززىب ألان

سوق النٜدان هي الباهنت ُل الٌاىسة من ُٜٗل ال٘وس ش٠اة ؤما الخجازة، ُو  الباهنت. من ٛو

ًزززت ألامزززس ولزززي ُلزززى ًجزززب - 3  ؤلامزززام لِمزززا٤ ٌِوحهزززا ؤن ؤبززز  ٗزززةن بخساجهزززا، مزززن امخنزززّ ممزززن الص٠زززاة جبا

 هللا إال إل  ال ؤ  يشهذو  حتى  ليملط ؤكملجل ؤ  ؤمشث» لحدً : منه، جاخر حتى ٛخاله وجب ؤًلا
ٌ  دمحم  وؤ   مظزل  صزحُ  ،(31) ؤلاًمزان البخزازي  صزحُ )  لضوملة ويمجا   لصاة ويليما  هللا سظا

 هللا زضز ي الصزحابت حظزلُ  مزّ منِهزا مزن ُنزه هللا زضز ي ب١زس ؤبز  ولٜخا٤ الحدً ، « ( (33) ؤلاًمان

خزززاله  لزززه ذلززز٣ ُزززجه  ِزززه ٛو ٌزززت م ٚ  ُلزززى واملحاٗ ٜزززى  مزززن هزززي التزززي الؼزززِ رة ىزززرو وبٛامزززت مظزززخحٜحها ح

 اإلان١س. وإلن٢از ؤلاطالم، ؤز٠ان ؤٌُ 

ٗزززززّ ألامززززس ولزززززي هلززززب بذا - 1 ٌزززززاىسة ألامززززىا٤ ش٠زززززاة د  ىزززززرو ؤزوزززززاب ُلززززى وجزززززب ُززززادال و٠زززززان ُمالزززززه بلززززى ال
ُزززززا، جباتهززززا بلزززززى دِٗهزززززا ألامززززىا٤ ٗزززززّ هلزززززب وبذا بجما ُززززل الباهنزززززت ألامزززززىا٤ ش٠ززززاة د  بلزززززى دِٗهزززززا ًجزززززب ٜٗ

ًززت لِمززىم ُمالززه،  } آ
ْ
ووز

ُ
ْمووَا ِلِهْ،  ِمووْ   خ

َ
  ؤ

 
ت
َ
ك
َ
ًززت الخىوززت طززىزة) {َصووذ ًززت، (501 آلا ًزز  ولِمززىم آلا  ألاحاد

ِززد منِهزا فزي وإلاززا ذلز٣، فزي الزىازدة  وألنززه وال٘ظزاد، الهزس  بلززى اإلازادي ُلزحه  الخززسو  ػزههت مزن هلههزا ب

ُززه، هاُخزه ٗىجبززذ لزه جززاثصا ؤمزسا هلزب  ٛبززل مزن جىشَِهززا بخزالٖ بززه ال٘زسق طززٜىن ًدزُٜن وألنزه ٗ

ُلززززززززه ؤو بن٘ظززززززززه اإلازززززززا٤ زب ِززززززززد ٟو ُززززززززٖس ؤلامززززززززام وألن منزززززززه، هلههززززززززا ب ـززززززززال  باإلاظززززززززخحٜ ن ؤ ٜززززززززدز وواإلا  وو
ُل: لها، ًٜـد وألنه ٛبل، من ؤخر وومن الحاجاث ها ؤن اإلاا٤ لسب ًجىش  ٛو ُلزه، ؤو بن٘ظزه ً٘ٛس  ٟو

 مظخحٜحها. بلى وؿىلها من ًٜ ن ُلى ل٢ُىن 
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ُزززززل: الباهنزززززت، ألامزززززىا٤ ش٠زززززاة ًولزززززب ولززززز  ُزززززادال ؤلامزززززام ٠زززززان بذا - 4 هزززززا ؤن ألاٗلزززززل ٜٗ  اإلازززززا٤ زب ً٘ٛس

ُزززززل: بن٘ظزززززه، ُزززززل ؤلامزززززام لِمزززززا٤ ٌظزززززلمها ؤن ألاٗلزززززل ٛو ٜزززززىل ن وحِل ٜزززززدم مزززززا ال ٜزززززسة فزززززي ج  الثالثزززززت، ال٘

 ؤلامزام مزن هلزب وجزىد ُلزى بنزاء وألاٗلزلُت الىجزىب فزي ىزى بنمزا الٜ٘سج ن في ذٟس ما ب ن والاخخالٖ

دمه.  ُو
ٌزززاىسة ألامزززىا٤ ش٠زززاة ؤلامزززام هلزززب بذا - 1 ٜزززد جزززاثسا و٠زززان ال ُزززل: ٗ ُزززه؛ دِٗهزززا ًجزززب ٛ  ألادلزززت لِمزززىم بل

 ُمالزه، ؤو ؤلامزام مزن ٗحهزا خزان مزن ُلزى وؤلازز  داِٗحهزا ذمت جبرؤ وورل٣ جٜدم، ما ُلى ال٘خنت ولدزء

ُزززززل: ُلزززززه ؤو بن٘ظزززززه ًخسجهزززززا زززززز  ُنزززززه، إلخ٘ائهزززززا ًحخزززززا٤ بزززززل لزززززه، ًزززززدِٗها ال ٛو لزززززِها ألامززززز ن ٟو  فزززززي ٍو

ها ُت، مـاٗز  خالٖ. ومنِها دِٗها وجىب ٗ٘  الباهنت ألامىا٤ ش٠اة هلب وبن الؼُس
جزب لزه، ًزدِٗها ؤال ًنبغزي ؤنزه هللا: زحمه جُمُت ابن ؤلاطالم ػُ  وذٟس  مظزخحٜحها، ُلزى جىشَِهزا ٍو

 لز  ًولههزا لز  وبن ذمخزه، مجهزا ووسثزذ ؤجصؤجزه والباهنزت الٌاىسة ألامىا٤ في منه ؤخرىا ُلى ؤٟسو ٗةن

ٜها اإلاا٤ زب ُلى ًجب بل له، جدّٗ ها في جٍ٘س ُت. مـاٗز  الؼُس

ع - 7 ُززززب الباهنززززت ألامززززىا٤ جدبززززّ لِمالززززه وال لئلمززززام لزززِز  بِنززززىو مززززا ؤزوابهززززا مززززن ًخٜبززززل بززززل ُجهززززا، والخنٜ

ٛززززسوا مززززا ُلززززى الص٠ززززاة مززززجه  وجاخززززر ٛززززساثن ألامززززازاث دلززززذ بذا بال ؤمززززىاله  ُلززززى ماجمنززززىن  ألنهزززز  بززززه، ؤ  و
خمزانه  خُزانته  ُلزى ألاحزىا٤ ُزه ججزب مزا ٟو ٜزىم ألامزىا٤، مزن الص٠زاة ٗ ـزاء بالبحز  ُٗ  حتززى والاطخٜ

إخر الىاّٛ ٌِٖس  بمٜخلاو. ٍو

 ضائ . على  لخجملس الحظ  ممل ميملكشت زملنيمل:

 ش٠اة جباًت في الِاد٤ الِام ألامس ولي حٝ بُان في جٜدم ما ُلى بناء

ٌززززاىسة ألامزززىا٤ ُزززه جززززاء ومززززا والباهنززززت، ال ع ؤنززززه مززززن ٗ ُززززب لِمالزززه وال لززززه لزززِز  الص٠ززززاة ؤمززززىا٤ ُززززن الخنٜ
 ألامزازاث دلزذ بذا بال ذلز٣ ُلزى ماجمنزىن  ألنهز  به؛ ؤٛسوا ما ُلى ش٠اتها ؤزوابها من ًإخر بل الباهنت،

ساثن خمانه  خُانته  ُلى ألاحىا٤ ٛو  ُجها والاطخٜـاء بالبح  ُٜٗىم الص٠اة، ُٗه ججب ما بِم ٟو

إخر الىاّٛ له ًدب ن حتى  بمٜخلاو. الص٠اة ٍو

ُزت وشٍس مِالي ٟخاب في جاء ما ُلى ووناء ٛز  الزىهني والاٛخـزاد اإلاال  /50 /31 وجزاٍز  (81 /6387) ز

ِززززالي بلززززى ىززززز 81 ع م ًززززىان زثزززِز خابززززه الززززىشزاء، مجلززززع زثاطززززت د ُززززه ٟو ٛزززز  ؤًلززززا بل  ؤنززززه ..، ، وجززززاٍز  ..، ، ز
ِزززززم ُلزززززى لزززززىحٍ لزززززى الص٠زززززاة بخزززززسا  ُزززززدم الخجزززززاز ب ِزززززم ُو ٜزززززدم ال ؤنهزززززا والؼزززززس٠اث اإلااطظزززززاث ب  ج

ُززززت حظززززاباث ن نٌام ًززززد فززززي بلحهززززا ًززززٟس ٜززززداز جحد  الجهززززت ٗاكززززوسث باللززززبى ُلحهززززا الىاجبززززت الص٠ززززاة م

ـزززت ٜزززت اجبزززاَ بلزززى املخخ ًزززد هٍس ٍزززٝ ُزززن للص٠زززاة الخاكزززِت ألامزززىا٤ لخحد ـزززس هس  مظزززخىزداث حجززز  ح

ـزززدا بززرل٣ والاطترػزززاد والؼززس٠اث اإلااطظزززاث جلزز٣ ُززدة بًجزززاد بلززى ٛ ُزززّ ُلزززى جوبززٝ واحزززدة ٛا  الجم
ل ٚ  الخجاز مِاملت ؤطباب وجٍص  مخخل٘ت. بوس

ٜزدم مززا ُلزى بنزاء ٜزا٤: ؤن ًم١ززن ج ًززت ألاحزىا٤ ىززرو مثزل فززي ألامزس ولززي واجزب مززن بن ً  ألامززىا٤ ش٠زاة جبا

ُززاز الباهنززت ٛززىم واخخ ٚ  ؤ ٜززدًس بلززى وؤٛسبهززا الوززس ٜززا الص٠ززاة ٗحهززا ججززب التززي ألامززىا٤ ج ِززد٤ جحُٜ  بزز ن لل

 للص٠اة. واإلاظخحٜ ن ألامىا٤ ؤزواب

ٛززد ِززل و ٚ  مززن ٗاخخززاز مٜخلززُه لىجززىد ألامززس ولززي ذلزز٣ ٗ ٜززدًس هززس ـززىن  بززه ؤػززاز مززا الخ  وجززٞس املخخ
ـزدى  ومزن والج ران ألاٛازب من اإلاظخحٜ ن ُلى لُىشُىو الخجاز بلى الص٠اة من وجب ما بِم ًٜ 
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اجه حٜه من وىرا لرل٣، ا، وجـٗس ّ الِما٤ من حِظ٘ا الخجاز من وجد ومن ػُس  برل٣ بُانا ٗل ٗر

ل ألامس ولي بلى  ػ٢اجه. ل ً 

  لوووزي   لعوووعادين  غنووور مووو   جخمملعيوووت جإمييوووملث جحصووويل علوووى  لخجوووملس بعووو  ماحظوووملث زمللثووومل:

  يموىت. في يعموا  
 ؤمىز: ؤزبِت في ًنحـس ذل٣ في اإلاالحٌاث من الخجاز ذٟسو ما بن

 ٌ  جإخرو. مما ؤٟ ر الجباًت ُلى الدولت جنٜ٘ه ما ؤن :ألاو

ًزٙ ُلى %1 مبلٕ ًاخر ؤنه : لثملني ُزت جإمُنزاث والؼزس٠اث اإلااطظزاث ُلزى %2 و اإلاى  وىزى اجخماُ

 ٟث ر.
ٛززد ُنززد ٌؼززترهىن  الظزِىدً ن ٓ ززر الِمززا٤ ؤن : لثمللوو   جخلززّ ؤال مِهزز  والؼززس٠اث اإلااطظززاث حِا

ُزززززت جإمُنززززاث ؤو مجهززززا ش٠ززززاة الطززززخٜواَ مسجبززززاته   الؼزززززسن ىززززرا والؼززززس٠اث اإلااطظززززاث ٗخٜبززززل اجخماُ

ٚ  ممزززا وىزززرا ُزززجه ، الاطزززخٜواُاث ىزززرو وجخحمزززل بلزززحه ، لحاجتهزززا ِزززى ـزززناعي، ؤلانخزززا  ٌ لزززِٙ ال  ٍو

 اإلاظخىزدة. الظلّ مناٗظت ُلى الٜدزة

ئا  لززززه حِمززززل وال الظززززِىدي لٔ ززززر مظززززئىلُت جخحمززززل ال الح٢ىمززززت ؤن : لش بووووع ٔززززادز ألنززززه ػزززِز  اإلامل١ززززت ٌ
 البلد. في بلبلت ؤحدزذ وىرو دِٗه، ما اطترجاَ ٌظخوُّ ٗال طنخ ن ؤو طنت خال٤

 ًلي: ما ٟخبذ لرل٣ اللجنت دزاطت وبِد

ٜزززززه مزززززا بززززز ن اإلاٜازنزززززت بن :ؤوال ًزززززت ُلزززززى الدولزززززت جن٘ ٗزززززت جإخزززززرو ومزززززا الص٠زززززاة جبا ُزززززت ؤٟ زززززر ؤيهمزززززا ومِس  ُمل

ـزززادي بزززإمس جخِلزززٝ حظززابُت ٌزززس اٛخ ِززام ألامزززس ولزززي بلزززى ىزززرا مثزززل فززي والن ٌزززس الزززري ٗهزززى ال  ذلززز٣ فزززي ًن

ـزززت، بإجهصجززززه ؤو بن٘ظزززه سجززززب املخخ ـزززلحت ًززززساو مزززا ذلزززز٣ ُلزززى ٍو ًزززت فززززي الاطزززخمساز مززززن م  الص٠ززززاة؛ جبا
 مّ ألامىا٤ ؤزواب بلى مظخحٜحها ُلى وجىشَِها بخساجها جٞس ؤو ُلحها ومحاٌٗت الؼِ رة لهرو بٛامت

ابت.  الٛس

ٙ من ٌظخٜوّ ما ٟ رة في النٌس بن :زملنيمل  اإلااطظاث ومن اإلاًى

لخزززه والؼزززس٠اث ـزززت وألاجهزززصة ألامزززس ولزززي حزززٝ مزززن ٛو ٌزززس بلحهزززا ٌظزززند التزززي املخخ ٛزززد ىزززرا، مثزززل فزززي الن  و

ِززززل، ٜزززززد ٗ ٍزززززت لجنزززززت ٛامزززززذ ٗ ِزززززدم بالخىؿزززززُت وانتهزززززذ اإلاىكزززززَى ىزززززرا ببحززززز  وشاز ِزززززدًل ب  ًخِلزززززٝ مزززززا ح
ٌززززززام ألاجانززززززب الِمززززززا٤ بخلززززززَى ُززززززت الخإمُنززززززاث لن ٜززززززت وؿززززززدزث الاجخماُ  ىززززززرو ُلززززززى الظززززززامُت اإلاىاٗ

مززه ؤو ٌظزخٜوّ مززا حززل فززي النٌزس ؤمززا ،81 /2 /4 وجززاٍز  52781 بززٛس  الخىؿزُت  بلززى ًسجززّ ٗةنززه جحٍس

 الهُئت. مجلع

ت ؤو اإلااطظت من ٌظخٜوّ ما جإز ر في النٌس بن :زمللثمل  من ًخـها ما طىاء -ُمالها ؤجل من الؼٟس
ٜه ؤلانخا  ُلى -ألاجنبي الِامل ًخف وما النظبت  الظلّ مناٗظت ُلى الٜدزة وبكِاٗه بًاو، وحٍِى

 ذل٣. في اإلاخخــ ن بلى ألامس ولي ٗحها ًسجّ التي الاٛخـادًت ال٘نُت ألامىز  من اإلاظخىزدة

ٛزززد ُنزززد اػزززترهىا ٛزززد ألاجانزززب الِمزززا٤ ٠زززان بذا :س بعووومل  لالطزززخٜواَ مسجبزززاته  جخلزززّ ؤال مِهززز  الخِا

لزصم ػسهه  ٗله  ٗزاء ٍو ٗزاء جز  وبذا الؼزس٠اث، ؤو اإلااطظزاث ؤزوزاب مزن ُلزحه  اػزترن مزن بزه الى  الى

ٜززا٤: ؤن ًصزز  وال بلبلززت، مززجه  جىجززد ٗززال الؼززسن، بهززرا لهز   لٔ ززر مظززئىلُت جخحمززل ال الح٢ىمززت بن ً
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ِزه. مما ػِئا ٌظترجّ ال ألنه الظِىدي؛  ن٘ظزها ُزن والؼزس٠اث اإلااطظزاث مزن دٗزاَ ذلز٣ وبنمزا دٗ

ٝ، وهللا منه. ال مجها وػ٢اًت ُاملها ُن ال  وصحبه. وآله دمحم نبِنا ُلى وطل  هللا وؿلى اإلاٗى

 وإلافخملء  لعوميت لوبحار  لذ ئمت  للجيت

  لشئيغ    للجيت سئيغ نملئب   عضا   عضا
 بملص  ب   لعضيض عبذ   عفيفي  لشص ق عبذ   غذيمل  ب  هللا عبذ   كعاد ب  هللا عبذ
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فٍِ انصكاج يصازف آَح يف ذؼاىل اهلل تقىل ادلساد خبصىص .3
َ
ثُِمِ  }و

َ
 س

هِ{
َّ
 انه

 وبِد: وصحبه وآله دمحم، بِدو نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو، هلل الحمد

ٜززىدة الخامظززت دوزتهززا فززي الِلمززاء ٟبززاز ىُئززت اهززاَل جززسي  ٛززد  / 2 / 1 ًززىم بزز ن الوززاثٙ بمدًنززت اإلاِ

ىم ىز 5184  بحز  من وؤلاٗخاء الِلمُت للبحىر الداثمت اللجنت ؤُدجه ما ُلى ىز 5184 / 2 / 33 ٍو

ٜززى٤  اإلاززساد فزي ِززالى هللا ب ًززت فزي ح ـززاٖز آ ًززت الخىوزت طززىزة) { ّلَلِ  َظووِييِل  َوِفووي} الص٠ززاة م  اإلاززساد ىززل (70 آلا

 الخ ر  وجىو من وجه ٠ل في ُام ؤم له ، ًلصم وما هللا طبُل في الٔصاة برل٣
ٛزىا٤ مزن جلزمنه مزا ُلى والاهاَل اإلاِد البح  دزاطت وبِد ـزدد ىزرا فزي الِلز  ؤىزل ؤ  ومناٛؼزت -ال

ًزت، اإلازساد في جىطّ من وؤدلت له ، ًلصم وما الٔصاة بإنه  آلاًت: في هللا بظبُل اإلاساد ٗظس من ؤدلت  باآل

ـززززسىا ولززز  ٔززززصاة فززززي ًح ُززززه ٗإدخززززل ال  الززززدُاة ووزززز  وحِلمززززه الِلزززز  وحِلززززُ  والٜنززززاهس اإلاظززززاجد بنززززاء ٗ

ًزت زؤي -البززر ؤُمزا٤ مززن ذلز٣ ٓو ززر واإلاسػزدًن ٜزى٤  ألاخززر املجلزع ؤُلززاء ؤٟ ر  مززن الِلمزاء جمهززىز  ب

ن ٜهززززاء ومحززززدز ن م٘ظزززٍس ِززززالى: بٜىلززززه اإلاززززساد ؤن مززززن ٗو ًززززت الخىوززززت طززززىزة) { ّلَلِ  َظووووِييِل  َوِفووووي} ح  (70 آلا
ٔزززززصاة ُززززززىن  ال ٔززززززصوى ، اإلاخوى ذ ًىجززززززدوا لزززززز  وبذا اطززززززخِداد، مزززززن لهزززززز  ًلززززززصم ومززززززا ب  ٠لهززززززا الص٠ززززززاة ؿززززززٗس

ها ًجزززىش  وال ألاخزززسي، لؤلؿززناٖ ٗزززٝ مزززن شززز يء فزززي ؿزززٗس  مزززن مظزززخحٝ لهزززا ًىجزززد لززز  بذا بال الِامزززت اإلاسا

مت. آلاًت في ُلحه  اإلانـىؾ ألاؿناٖ ووُٜت واإلاظاٟ ن الٜ٘ساء  ال١ٍس

ُٝ، وواهلل  وطل . وصحبه وآله دمحم، ُلى هللا وؿلى الخٗى
  لعومملء هبملس هيئت

  لخملمعت  لذوسة سئيغ ..    

 بملص  ب   لعضيض عبذ   نظش وجهت ول  مخمللف خيملط هللا عبذ   حميذ ب  دمحم ب  هللا عبذ

   نظش وجهت ول  مخمللف    لحشومل  دمحم

 نظش وجهت ول  مخمللف صمللح ب   لعضيض عبذ   نظش وجهت ول  مخمللف حع   ملجيذ عبذ .  
 ..    نظش وجهت ول  مخمللف غصا   ب  صمللح

 عبيذ ب  ظويممل     لشيخ آٌ دمحم ب  إبش هي، .  

 خين  ب  س شذ   غذيمل  ب  هللا عبذ   جبنر ب  دمحم

 نظش وجهت ول  مخمللف مييع ب  هللا عبذ   لحيذ   ب  صمللح .  
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 يف انصكاج جلثاَح انرُفُرَح انالئذح ػهً شسػُح يهذىظاخ خبصىص .4
 انسؼىدَح

لى دمحم، بِدو نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو، هلل الحمد  وبِد: وصحبه آله ُو

ٜززد الِلمزاء ٟبززاز ىُئزت مجلززع ٗزةن  ىززز 5182 /50 /54 ًززىم بز ن مززا ال٘تزرة فززي الوزاثٙ مدًنززت فزي اإلانِ

ًزززت حتزززى ُزززاد ٛزززد ىزززز. 5182 / 50 /31 ًزززىم نها ٌزززس ؤ ًزززت الالثحزززت فزززي الن ًزززت الخنُ٘ر ُزززد ومزززا الص٠زززاة لجبا  ؤ

ُززت للبحززىر الداثمززت اللجنززت ٛبززل مززن ُلمززي بحزز  مززن بؼززإنها  الِلمززاء، ٟبززاز ىُئززت فززي وؤلاٗخززاء الِلم

ٜززززام مزززن وزد مزززا ُلززززى بنزززاء وذلززز٣ ُززززت للبحزززىر الِامزززت السثاطززززت بلزززى الظزززام  اإلا  الززززدُىة وؤلاٗخزززاء الِلم
 ىز. 5186 /5 /4 في 381 /غ /1 بٛس  وؤلازػاد

ِزدم وؤدلزته  الِلز  ؤىل ؤٛىا٤ في والنٌس السؤي جداو٤  وبِد ُت ؤدلزت وجزىد ول  وجزىب ُلزى جزد٤ ػزُس

ُززام  ؤىزززل ٟززالم بن بزززل ذلزز٣، ُلزززى ومحاطززبته  الباهنززت ؤمزززىاله  بص٠ززىاث النزززاض بموالبززت ألامزززس ولززي ٛ

ٜزززى٤: الِلمزززاء ٗزززإٟ ر ذلززز٣، خزززالٖ ُلزززى ًزززد٤ الِلزز  ٜزززىد وهزززي الباهنزززت ألامزززىا٤ ش٠زززاة بن ً ُزززسوق الن  و

ـززدٛىن  وىززز  ألامززىا٤ ألصززحاب بخساجهزززا ؤمززس مى٠ززى٤  الخجززازة  ًتهمزززىن  وال ًحاطززبىن  ٗززال ذلززز٣ فززي م
٘ززززاء ٛززززامىا بززززإنه  ُززززجه  ؤمززززس ذلزززز٣ بززززل مجهززززا، شزززز يء بةخ  ألامززززس ولززززي هلههززززا بذا ول١ززززن طززززبحانه، هللا ووزززز ن ب

 مجها. ذمته  بسثذ له ٗدِٗىىا

ت ًسي  الِلماء ٟباز ىُئت مجلع ٗةن جٜدم إلاا  ًلي: ما باألٟ ًر

٘ززززاء - 5 ُززززه نززززف بمززززا الاٟخ  موززززالبته  ؤو ؤمززززىاله  ُلززززى النززززاض محاطززززبت ؤمززززس جززززٞس مززززن الِلزززز  ؤىززززل ُل
ٜززىد مززن ًمل٢ىنززه ُمززا ببُانزاث ُززسوق ن ِززىو مززا مززجه  ًاخزر بززل ججززازة، و ُززا الص٠ززاة مززن دٗ  دز  إلاززا اجبا

ُزززه ُزززه ٠زززان ومزززا ذلززز٣ فزززي ألامزززت طزززلٙ ُل ٍزززص ُبزززد اإلالززز٣ جاللزززت ُهزززد فزززي الِمزززل ُل  ومزززا هللا، زحمزززه الِص

 نؼإتها. منر الظِىدًت الدولت ُمل من طبٜه

 مزن مندوب ٗحها لجنت بلى ًى٠ل وؤن والثماز الحبىب ش٠اة جباًت في ُلُه ىى ما ُلى الِمل ببٜاء - 3

ها جباًتهززززا جخززززىلى بززززاإلاِسوٖ ألامززززس وىُئززززت وؤلامززززازة املح١مززززت ٜزززز  مظززززخحٜحها ُلززززى وؿززززٗس ب  فززززي الِمززززل ٍو
ِوىن  ُلُه ٠ان ما ُلى اإلااػُت ش٠اة جباًت  الص٠اة. من ولى ُمله  ُلى م٢اٗإة َو

 ًلزصم مزا ًجسي  ألامس ولي ٗةن مجها ػِئا ًجحد ؤو الص٠اة ًدّٗ ال ؤنه ألامس والة لدي جحٜٝ من ٠ل - 1

سو منه ؤخرىا نحى س وحٍِص  ُلُه. ذل٣ زبىث بِد ازج١ب ما جصاء الؼسعي الخٍِص

ٚ  بةًجاد املجلع ًىص ي - 4 ٚ  ًىزد ما ُٗه ًىدَ خاؾ ؿندو  منه وجـٖس ش٠اة من الدولت لـندو

 بلد. ٠ل في وألامانت الثٜت ؤىل من لجنت بىاطوت مظخحٜحها ُلى وزودىا بِد
ٜهزز - ألامززس والة ؤن ػزز٣ وال ٜزززساز ىززرا فززي ؤوضزز  مزززا انخهجززىا بذا -هللا ٗو ئززت، ذمززته  ٗززةن ال  وطزززٖى بٍس

ىاٛبه الحمُد ؤزسو لرل٣ ٢ًىن  ت الخ ر ألن الوُبت؛ ُو  النبزي ُهزد من الـال  طل٘نا اجباَ في والبٟر

ُٝ.. وواهلل ىرا. ًىمنا بلى وطل  ُلُه هللا ؿلى لى دمحم ُلى هللا وؿلى الخٗى  وطل . وصحبه آله ُو

  لعومملء هبملس هيئت

  لذوسة سئيغ
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  لحشومل  علي ب  دمحم   بملص  ب   لعضيض عبذ   حميذ ب  دمحم ب  هللا عبذ   خيملط هللا عبذ

   مخاكف غصا   ب  صمللح   غملئب صمللح ب   لعضيض عبذ   نظش وجهت لي مييع ب  هللا عبذ

  لشيخ آٌ دمحم ب  إبش هي،

 عبيذ ب  ظويممل    جبنر ب  دمحم   خين  ب  س شذ
 حع   ملجيذ عبذ   عفيفي  لشص ق عبذ   غذيمل  ب  هللا عبذ

 لحيذ   ب  صمللح    لش بعت  لفلشة عذ  فيممل مخاكف كعاد ب  هللا عبذ
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 األفغاٌ نهًهاجسٍَ َسغة ممٍ انفطس شكاج قًُح اسرذصال خبصىص .5
 انثاكسراٌ يٍ طؼاو تانقًُح َشرتي أٌ ػهً تاكسراٌ يف ادلىجىدٍَ

 شسػا إلخساجها احملدد انىقد يف وَىشع

لى دمحم نبِنا وزطىله هللا ُبد ُلى والظالم والـالة الِاإلا ن، زب هلل الحمد  وبِد: وصحبه، اله ُو

ًزت دوزجزه فزي الِلمزاء ٟباز ىُئت مجلع ٗةن ٜزدة والثالزز ن الحاد ٍزاق مدًنزت فزي اإلانِ  / 6 / 1 مزن الس

اق منوٜت ؤم ر طمى ٟخاب ُلى اهلّ ٛد ىز، 5402 / 6 / 55 بلى ىز 5402  الِامت الهُئت زثِع الٍس
ُززززززاث الطززززززخٜبا٤ ٔززززززان للمجاىززززززدًن الخبر ٛزززززز . ألاٗ ه ىززززززز 5402 / 1 / 56 وجززززززاٍز  خ / 4663 ز  ومؼزززززززُ٘ى

ِززال  زابوزت م١خززب مززدًس مزن لظززمىو اإلاىجززه الخوزاب ٍزاق ؤلاطززالم  ال ـززا٤ حززى٤  بالس  ُٛمززت اطخح

ٓزب ممزن ال٘وزس ش٠زاة ن ًس ٔزان للمهززاجٍس ِززام بالُٜمزت ٌؼزتري  ؤن ُلزى باٟظززخان فزي اإلاىجزىدًن ألاٗ  ه

ىشَ الباٟظخان من ذ في ٍو ا، إلخساجهزا املحدد الٛى ٛزد ػزُس  السابوزت م١خزب مزدًس خوزاب جلزمن و

 فززي الخىطززّ حززى٤  والاٛتراحززاث ىززز 5406 ُززام زملززان فززي ُملززذ التززي الخجسوززت ونخززاث  لززرل٣ اإلابززرزاث
داد اإلاىكَى د الٜادم، زملان ٛبل له وؤلُا  ذل٣. في الؼسعي بالسؤي بٗادجه ألام ر طمى هلب ٛو

ُز  ال٘وزس ش٠زاة وجىشَّ م٢ان في ألازبِت اإلاراىب من الِل  ؤىل بِم ٟالم ُلى املجلع اهبّ ز   ح

ـزىا ُززه وجبززذ الززري البلززد فززي جىشَِهززا اإلاظززل  ُلززى ؤن ُلززى هللا زحمهزز  ن ُززه. ُل  فززي ٛدامززت ابززن ٛززا٤ ٗ

هزززا ٗةنزززه ال٘وزززس ش٠زززاة )ٗإمزززا اإلأنزززي: ُزززه وجبزززذ الزززري البلزززد فزززي ً٘ٛس ُزززه ُل ُزززه مالزززه ٠زززان طزززىاء ٗ  لززز  ؤو ٗ
ذ الص٠اة وجىب طبب ألنه ١ًن؛ ُزه طبهها الري البلد في ٗ٘ٛس ٛزا٤ ". ٗ  اإلاهزرب: فزي الؼز راشي  ؤلامزام و

ُززززه وجبززززذ وبن " ُززززه ومالززززه بلززززد فززززي وىززززى ال٘وززززس ش٠ززززاة ُل  ألن البلززززد فززززي ألاؿززززناٖ بلززززى بخساجهززززا وجززززب ٗ

ها ـززٗس ـززٖس م ٛززا٤ ". الص٠ززىاث طززاثس م ًززذ ٛلززذ: " مالزز٣: لئلمززام ال١بززري  اإلادونززت فززي و  ال٘وززس ش٠ززاة ؤزؤ

ِززز  ىزززل ٚ  ؤن ؤزي  مالززز٣: ٛزززا٤ ٛزززا٤: ًٜبلزززها  مزززن الزززىالي ًب ٘زززس  مىاكزززِه ؛ فزززي ال٘وزززس ش٠زززاة ٛزززىم ٠زززل ً

ٜزسي  ؤىزل ُز  ال ُز  الِمزىد وؤىزل ٛزساى ، فزي ىز  ح ٛزا٤ مزداثجه ، فزي اإلازداثن وؤىزل ىز ، ح  ال مالزز٣: و
ُزدِٗها ٌظزخىجهها ؤحزد مِهز  ٢ًزىن  ؤال بال اإلاداثن بلى الٜسي  ؤىل ًدّٗ ٜزسي  ؤٛزسب بلزى ٗ ُزه ال  ممزن بل

ت ٠ل ؤىل ال٘وس ش٠اة ًٜظ  وبنما ٌظخىجهها، ته  في ٍٛس  ُجه . ًخسجها وال مظاٟ ن ٗحه  ٠ان بذا ٍٛس

ٛززا٤ ـززناجّ: بززداجّ فززي و ُززه ٌظززخحب الززري اإلاىكززَى وىززى ألاداء م٢ززان وؤمززا " ال  ال٘وززس، ش٠ززاة بخززسا  ٗ

ُز  اإلازا٤ ش٠زاة ًزادي ؤنه الحظن بن دمحم ُن زوي ٍزادي اإلازا٤، ح ُزدو ن٘ظزه ُزن ال٘وزس ؿزدٛت و ب  ُو

ُززز  ٛزززا٤: زجزززّ زززز  ألاو٤، ًىطزززٙ ؤبززز  ٛزززى٤  وىزززى ىزززى. ح ُززز  ن٘ظزززه ُزززن ال٘وزززس ؿزززدٛت ًزززادي و  ىزززى ح
ن  اىز. " ى  حُ  ُبُدو ُو

ِززد ٜززدم مززا ُلززى الاهززاَل وب ذ التززي اإلاٜاؿززد فززي والخإمززل ج  بٓنززاء مجهززا وؤن ؤجلهززا مززن ال٘وززس ش٠ززاة ػززُس

نُاء بخىانه  ٌؼاز٠ىا حتى حاجته  وطد البلد، في اإلاىجىدًن الٜ٘ساء  ًىم في والظسوز ال٘س  في ألٓا

ُزززد ٜ زززرى ، ٓنززززحه  للمظزززلم ن وطززززسوز ٗزززس  ًززززىم هللا جِلزززه الززززري زملزززان مززززن ال٘وزززس ُ  ؿززززٔ رى  ٗو
ب ززرى ، ُززاء بخىانززه ٌؼززاٞز ؤن للٜ٘ ززر ًم١ززن وال ٟو ن ُززىم ىززرا فززي وطززسوزى  ٗززسحه  فززي ألٓا ٌززُ  ال  الِ
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ظد ٌٔنُه ما لدًه ٠ان بذا بال . الُىم ىرا في نٜ٘خه جلصمه من وحاجت حاجخه َو  ؤن بلى ونٌسا اإلاباٞز

ُزدة ؤخزسي  بزالد بلزى ُٗه وجبذ الري البلد من ال٘وس ش٠اة بنٜل ؤلاذن ٘زع فزي الٜ٘زساء وجزىد مزّ بِ  ن

ا. بها مٜـىد ىى ما ُن بها خسو  منه ٍٛسب ىى ما ؤو ُٗه، وجبذ الري البلد  ػُس

حهزززا الٔنزززي ٗحهزززا هللا بزززالد مزززن ٓ رىزززا ػزززإن ػزززإنها الخ زززراث مزززن بزززه هللا حباىزززا مزززا مزززّ واإلامل١زززت  الٜ٘ زززر ٗو
ـززال  وحظززُ ر ألازق لِمززازة طززبحانه هللا ٛززدزىا التززي الٌُِمززت الح١زز  مززن ح١مززت وىززرو  الِبززاد، م

مززا ُهوووْ، } طزززبحانه: ٛزززا٤ ٟو
َ
  ؤ

َ
ِعوووُما 

ْ
  َيل

َ
ًَ  َسْحَموووذ ووو ْحوووُ   َسّبِ

َ
مل ن

َ
َعوووْمي

َ
ُهْ،  َبْيوووَنُهْ،  ك َُ ووو

َ
َحَيوووملةِ  ِفوووي َمِعيش

ْ
َيمل  ل

ْ
ن   لوووذي

وووومل
َ
ْعي

َ
ووووُهْ،  َوَسف

َ
  َبْعض

َ
ووووْاق

َ
  َدَسَجووووملث   َبْعوووو    ف

َ
ِخووووز

َ
وووومل َبْعُضووووُهْ،  ِلَيخ مل َبْعض  ِشي 

ْ
  ُسووووخ

ُ
ًَ  َوَسْحَمووووذ وووو ْنوووور   َسّبِ

َ
 ِمَموووومل خ

 
َ
 (13 آلاًت الصخٖس طىزة) {َيْجَمُعا 

 ًلي: ما ًٜسز  املجلع ٗةن لرا

َزّ اإلاؼززسوَ ؤن باإلجمزاَ املجلزع ًزسي  :ؤوال ٜزل ال وؤن ٜٗساثزه، فززي بلزد ٠زل فزي ال٘وززس ش٠زاة جىش  ُززجه  جن

 الٜ٘ساء بٓناء وىى ال٘وس ش٠اة ؤجلها من ٗسكذ التي اإلاٜاؿد من ٌُُ  إلاٜـد جحُٜٜا ٓ رى  بلى

ُزززد ًززززىم فزززي البلززززد فزززي اإلاىجزززىدًن ُززززىم. ذلززز٣ فززززي الزززسشٚ ل١ظززززب والظزززعي الولزززب ُززززن الِ ُززززه ومزززا ال  ًدُ

 ول١زن بلزد، ٠زل فزي مىجىدون  ى  بل صحُ ؛ ٓ ر بلحه  جدّٗ الرًن الٜ٘ساء وجىد ُدم من البِم
ته  ُدم  وجىدى . ؤم١نت ُن والخحسي  ُجه  البح  في الجهد بر٤ ُدم ُن ناج  مِٗس

 زطزى٤  ٗسكها ٟما هِاما جخس  وؤن ال٘وس ش٠اة في الُٜمت بخسا  ُدم باإلجماَ املجلع ًسي  :زملنيمل

ُززه هللا ؿززلى هللا ًزز  بززرل٣ وزبززذ وطززل ، ُل ُززه هللا ؿززلى هللا زطززى٤  ُززن الصززحُحت ألاحاد  وطززل ، ُل

ٛززد ُبززادة ال٘وززس ش٠ززاة ألن ذلزز٣؛ ُلززى الِمززل وجززسي  ُززه هللا ؿززلى النبززي بزز ن و  منززه جخززس  مززا وطززل  ُل

ِززززززام وىزززززى ٜزززززساء ؤن والػزززززز٣ الو ُزززززه هللا ؿززززززلى النبززززززي ُهزززززد فززززززي واإلاظززززززاٟ ن ال٘ هززززززد وطززززززل  ُل  خل٘اثززززززه ُو
 التززي الظززنىاث ٟو ززرة ل١ ززرته  ألا٠ززل؛ طززىي  ؤخززسي  ولززىاشم ٟظززىة بلززى ًحخززا  مززن مززجه  ٠ززان الساػززدًن

 نَى اخخالٖ اُخبر ؤنه وطل  ُلُه هللا ؿلى النبي ُن ٌِٖس ل  ذل٣ ومّ ال٘وس، ش٠اة ٗحها ؤخسجذ

 ُن ؤًلا ذل٣ ٌِٖس ول  ذل٣، ٓ ر ؤو ٟظاء ؤو هِام من حاجخه ًناطب ما ل٢ل ٗ٘سق الحاجت،

ِزززسوٖ ٠زززان بزززل ُزززجه ؛ هللا زضززز ي الساػزززدًن خل٘اثزززه ُزززّ ُزززن اإلا ِزززام مزززن ال٘وزززس ش٠زززاة بخزززسا  الجم  الو

 ذل٣. في ووخل٘اثه وطل  ُلُه هللا ؿلى بالنبي الخإس ي لؤلمت وخ ر
ِززام ٓ ززر شزز يء ًلصمززه الززري والٜ٘ ززر ـززٖس ؤن بم٢انززه فززي الو ُززه ًززدّٗ ُٗمززا ًخ ِززام مززن بل  حظززبما الو

لى دمحم نبِنا وزطىله ُبدو ُلى وطل  هللا وؿلى ومـلحخه. حاجخه جٜخلُه  وصحبه. آله ُو

  لعومملء هبملس هيئت

  لذوسة سئيغ
 بملص  ب   لعضيض عبذ

 صمللح ب   لعضيض عبذ    لصحيت لظشوف   عخزس - خيملط هللا عبذ

 عبيذ ب  ظويممل    عفيفي  لشص ق عبذ

  لشيخ آٌ دمحم ب  إبش هي،   جبنر ب  دمحم

 يشض  مخغيب
 حع  ب   ملجيذ عبذ   غصا   ب  صمللح
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 مييع ب  هللا عبذ   خين  ب  س شذ

 غذيمل  ب  هللا عبذ    للحيذ   صمللح

  ليعملم هللا عبذ    لعخمي جعفش ب  حع 

  لفاص   صمللح    لعثيمن  صمللح ب  دمحم
    لشيخ آٌ دمحم  ب   لعضيض عبذ
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 انُقدٌ انىزق شكاج خبصىص .6

لى دمحم، بِدو نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو، هلل الحمد  وبِد: وصحبه، آله ُو

ع جىؿززُت ُلززى ٗبنززاء ُززت البحززىر بدازاث زثزِز ِززام وألامزز ن وؤلازػززاد، والززدُىة وؤلاٗخززاء الِلم  لهُئززت ال
ٜززززدي الززززىزٚ مىكزززَى بدزاطززززت - الِلمززززاء ٟبزززاز  اإلاززززادة بلززززى اطززززدنادا ؛ الِلمزززاء ٟبززززاز ىُئززززت ٛبزززل مززززن الن

 ًززخ  الهُئززت مجلززع فززي بحثززه ًجززسي  مززا ؤن ُلززى جززنف التززي الهُئززت فززي الِمززل طزز ر الثحززت مززن الظززابِت

ع مزززن ؤو ؤمُجهزززا، مززن ؤو الهُئزززت، مززن بخىؿزززُت ؤو ألامزززس، ولززي مزززن بولززب ُزززت البحزززىر بدازاث زثزِز  الِلم

ُزت الداثمزت اللجنزت مزن ؤو وؤلازػاد، والدُىة وؤلاٗخاء ٜزد - الهُئزت ُزن اإلاخ٘س  اإلاىكزَى بدزا  جزسي  ٗ

ٜززدة الثالثزززت لززدوزتها الهُئززت ؤُمزززا٤ جززدو٤  فززي  ىزززز، 5181 / 4 / 56 و ىززز 5181 / 4 / 5 بززز ن ُٗمززا اإلانِ
ِزززد اإلاىكزززَى دزاطزززت جزززسي  الزززدوزة جلززز٣ وفزززي ٜزززدم البحززز  ُلزززى الاهزززاَل ب  الداثمزززت اللجنزززت مزززن ُنزززه اإلا

 وؤلاٗخاء. الِلمُت للبحىر

ُزز  ُززت بن وح ٜززت الثمن ًززت ألاوزاٚ فززي بىكززى  مخحٜ ٜززسز  الِلمززاء ٟبززاز ىُئززت ٗززةن ٠لززه لززرل٣ ؛ النٜد  ج

تهزا: ٜزدي الزىزٚ ؤن بإٟ ًر ٜزدا ٌِخبززر الن ًزت ُٟٜزام براجززه ٛاثمزا ن  مززن ٓو رىزا وال٘لزت الززرىب فزي النٜد

ِززدد ؤجنززاض وؤنززه ألازمزان، ِززدد جخ ٜززدي الززىزٚ ؤن بمِنززى: ؤلاؿززداز، جهززاث بخ  جززنع، الظززِىدي الن
ٜزدي الزىزٚ وؤن ٢ز  الن ُزت ُملزت ٠زل وى١زرا جزنع، ألامٍس  ُلزى ًترجزب وؤنزه براجزه، مظزخٜل جزنع وزٛ

ُت ألاح٢ام ذل٣  آلاجُت: الؼُس

 .، ؤوال:

ُزا: ٔزذ بذا ش٠اتهززا وجززىب زان ـززاب ن ؤدنزز  ُٛمتهززا بل ـززاب ج١مززل ٠انزذ ؤو ٗلززت ؤو ذىززب مزن الن  مززّ الن
ت ٠انذ بذا للخجازة اإلاِدة والِسوق ألازمان من ٓ رىا  وجىبها. ألىل مملٟى

ُٝ، وواهلل ؤُل ، وهللا  وطل . وصحبه وآله دمحم، نبِنا ُلى هللا وؿلى الخٗى

  لعومملء هبملس هيئت

  لثمللثت  لذوسة سئيغ

 )مخاكف(  لشيليطي ألامن  دمحم
 هللا(. شملء إ  بيملنمل بهمل ؤكذم  ليلذيت ألاوس ق في ؤخش   نظش وجهت )لي عفيفي  لشص ق عبذ

   )مخاكف( حميذ ب  هللا عبذ

 بملص ب   لعضيض عبذ   صمللح ب   لعضيض عبذ   حع   ملجيذ عبذ - خيملط هللا عبذ

  لحشومل  دمحم   عبيذ ب  ظويممل     لشيخ آٌ دمحم ب  إبش هي،

   )مخاكف( غذيمل  ب  هللا عبذ
 غصا   ب  صمللح   خين  ب  س شذ

   )مخاكف( لحيذ   ب  صمللح

 جبنر ب  دمحم   مييع ب  هللا عبذ
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 انُقدَح األوزاق شكاج وجىب خبصىص .7

ـززالة وحززدو، هلل الحمززد ِززدو، نبززي ال مززن ُلززى والظززالم وال ِززد: ؤمززا دمحم. ونبِنززا طززُدنا ب  مجلززع ٗززةن ب

ٜززدم البحزز  ُلززى اهلززّ ٛززد ؤلاطززالم  الٜ٘هززي املجمززّ ُززه اإلا ُززت، الِملززت مىكززَى فززي بل  وؤح٢امهززا الىزٛ

ُت، الناحُت من  ًلي: ما ٛسز  ؤُلاثه ب ن واإلاداولت اإلاناٛؼت وبِد الؼُس

 .... 

ووومل
 
ًززت، ألاوزاٚ ش٠زززاة وجزززىب :زمللث ٔزززذ بذا النٜد ـزززاب ن ؤدنززز  ُٛمتهزززا بل  ٠انزززذ ؤو ٗلزززت، ؤو ذىزززب مزززن الن

 للخجازة. اإلاِدة والِسوق ألازمان من ٓ رىا مّ النـاب ج١مل

.... 
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 وَدػى ػهُها، َؼني ويا ذؼاىل، اهلل إىل اندػىج دخىل خبصىص .8
فٍِ يؼىن يف أػًاذلا،

َ
ثُِمِ  )و

َ
 اهللِ( س

ِزززاإلا ن، زب هلل الحمزززد ـزززالة ال لزززى دمحم، نبِنزززا ُلزززى والظززززالم وال ِززز ن. وصزززحبه آلززززه ُو ِزززد: ؤجم  ٗززززةن وب

ٜزدة الثامنت دوزجه في ؤلاطالم ، الٜ٘هي املجمّ مجلع ُزّ 36 بز ن ُٗمزا اإلا١سمزت بم١زت اإلانِ  آلاخزس زو
ع طززماحت بلزززى اإلاىجزززه الخوززاب ُلزززى بنزززاء ىززز.5401 ألاولزززى جمزززادي 2 و ىززز5401  الؼزززُ  املجلزززع زثززِز

ٍززززززص ُبززززززد ٛزززززز  بجززززززدة، الباٟظززززززخان طزززززز٘ازة مززززززن ،بززززززاش ابززززززن الِص ُززززززى 36 وجززززززاٍز  71/21/طُاطززززززُت4 ز  ًىن

ت م5821  ٛبزل من واملحا٤ باٟظخان(، في والِؼس الص٠اة وجٜظُ  )جمّ بِنىان: اطخ٘خاء ومؼُ٘ى

ٛز  بخوابزه الٜ٘هي، املجمّ مجلع بلى طماحخه، ِزدة ذي 57 وجزاٍز  5073/3 ز ِزد ىزز.5401 الٜ  وب

ـزاٖز ؤحزد ىزل ؤلاٗادة، ُٗه ًولب الري الاطخ٘خاء جسجمت ُلى املجلع، اهاَل ُزت، الص٠زاة م  الثمان
ًزززت فزززي اإلازززر٠ىزة مززززت، آلا ـزززس هللِا(. َطززززِبُِل  )َوِفزززي :وىزززى ال١ٍس ٔزززصاة ُلززززى مِنزززاو ًٜ  ؤن ؤم هللا، طززززبُل فزززي ال

 والزسوى، اإلاظزاجد، بنزاء من الِامت، واإلاـال  اإلاساٗٝ، من البر، وجىو من وجه ل٢ل ُام هللا طبُل

، دزاطت وبِد .بلخ.، الدُاة وو  الِل ، وحِلُ  والٜناهس،  ُٗه، السؤي وجداو٤  ومناٛؼخه، اإلاىكَى

 ٛىل ن: اإلاظإلت في للِلماء ؤن ًهس

مت آلاًت في هللِا(. َطِبُِل  )َوِفي مِنى: ٛـس ؤحدىما:  جمهزىز  زؤي وىزرا هللا، طزبُل فزي الٔصاة ُلى ال١ٍس
ٜزززى٤  ىززرا وؤصززحاب الِلمززاء. ٍززدون  ال ـززس ًس ب ٛ ـززِز  املجاىزززدًن ُلززى الص٠ززاة، مزززن هللِا( َطززِبُِل  َوِفززي ) ن

 حِالى. هللا طبُل في الٔصاة

ٜززززى٤  ٚ  ل٢ززززل ُززززام ػززززامل، هللا طززززبُل ؤن الثززززان : ال ٗززززٝ الخ ززززر، هززززس  بنززززاء مززززن للمظززززلم ن: الِامززززت واإلاسا

ٗززخ  والزسوى، اإلاززدازض، وونزاء وؿززُانتها، اإلاظزاجد ، و ُززداد الجظزىز، وونززاء الوزٚس ُززت، اإلازان  وب  الحسو
٘زّ ممزا الِامزت، اإلاساٗزٝ مزن ذلز٣ ٓو زر الزدُاة، وو  ٘زّ الزدًن، ًن ن  مزن ٛلزت ٛزى٤  وىزرا اإلاظزلم ن، ٍو

د اإلاخٜدم ن، ن. من ٟث ر واخخازو ازجلاو ٛو  اإلاخإخٍس

ٜ ن، ؤدلت ومناٛؼت السؤي، جداو٤  وبِد ت املجلع ٛسز  الٍ٘س  ًلي: ما باألٟ ًر

ا -5 ٌزززس  ٜزززى٤  ؤن بلزززى ن ٘زززت بزززه ٛزززا٤ ٛزززد الثزززان  ال زززا لزززه وؤن اإلاظزززلم ن، ُلمزززاء مزززن هاث
ًّ
ٌزززس، مزززن حٌ  فزززي الن

ِززم ًزززاث ب مززت آلا ِزززالى ٛىلززه مثزززل ال١ٍس وووِزيَ  ) ح
َ
   ل

َ
وووا 

ُ
ِفل

ْ
ُهْ،  ُيي

َ
ْمووَا ل

َ
وووَ،   ّلَلِ  َظوووِييِل  ِفوووي ؤ

ُ
  ال ز

َ
ِبُعوووا 

ْ
 َمووومل ُيد

ا 
ُ
ل
َ
ف
ْ
ن
َ
مل ؤ

 
  َوال َمي

 
ر
َ
٘ت، ألاحادً  ومن [.373(]البٜسة:ؤ   ؤن داود: ؤبز  طزنن في جاء ما مثل الؼٍس

 
 زجزال

ِزل ٛزت ج ٜزا٤ ال ز،، امسؤجزه ٗزإزادث هللا، طزبُل فزي نا ُزه هللا ؿزلى النبزي لهزا ٗ ِبيهومل :وطزل  ُل
َ
 فونَ   " ْسه

 ".هللاِ  َظِييِل  في  لَحَج 

ا -3 ُزالء ىزى بالظزال ، الجهزاد مزن الٜـد ؤن بلى ونٌس  ِزالى، هللا ٠لمزت ب ُزالء وؤن ح ِزالى، هللا ٠لمزت ب  ح

ززززا -٢ًززززىن  بالٜخززززا٤ ٢ًززززىن  ٟمززززا ِززززالى، هللا بلززززى بالززززدُىة -ؤًل  ُززززداد دًنززززه: ونؼززززس ح  ودُمهزززز ، الززززدُاة، بة
ن ٟزال ٢ُٗىن  مهمته ، ؤداء ُلى ومظاُدته  ا، ألامزٍس  وصز حه والنظزاج  ؤحمزد ؤلامزام زوي إلازا جهزاد 

ُززززززه هللا ؿززززززلى النبززززززي ؤن ُنززززززه، هللا زضزززززز ي ؤنززززززع، ُززززززن الحززززززاٟ ،   يشووووووشهن  جملِهووووووذو " ٛززززززا٤: وطززززززل  ُل

ِعى، بإما ِلى،
ُ
 ".وؤلعنِخى، وؤنف
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ا -1 ٌزس  ٜزدي، ال١٘زسي  بزالٔصو  محزازب ؤلاطزالم ؤن بلزى ون ـزإزي، والحهزىد اإلاالحزدة مزن والِ  وطززاثس والن

ُزززززداء ِززززز ن ٗةنزززززه واإلاِنزززززىي  اإلازززززادي الززززززدُ  ًزززززدُمه  مزززززن لهزززززاالء وؤن الزززززدًن، ؤ  ؤن اإلاظززززززلم ن، ُلزززززى ًخ

 منه. ؤن٢  ىى ووما ؤلاطالم، به ٌٔصون الري الظال  بمثل ًٜابلىى 

ا -4 ٌززززس  ُززززت بنززززىد ولهززززا بهززززا، خاؿززززت وشازاث لهززززا ؤؿززززب  ؤلاطززززالمُت، الززززبالد فززززي الحززززسوب ؤن بلززززى ون  فززززي مال
 وال مظزاُدة الزدو٤  ٓالزب م  انُزاث فزي لزه ًىجزد ال ٗةنزه بالزدُىة، الجهزاد بخزالٖ دولزت، ٠ل م  انُت

ت -ًٜسز  املجلع ٗةن ٠له لرل٣ ُىن.  ُلحها، ٌِ ن وما حِالى، هللا بلى الدُىة دخى٤  -اإلاولٜت باألٟ ًر

دُ  مت. آلاًت في (،هللاِ  َظِييِل  َوِفي) مِنى في ؤُمالها، ٍو  ال١ٍس

لى دمحم نبِنا ُلى هللا وؿلى ىرا  ؤجمِ ن. وصحبه آله ُو
  للش س جضمي  ممل على ما فم  لفاص  )غنر هللا عبذ ب  فاص   ب  صمللح  يخحفظا : ألاعضملء

ٌ  على الاكخصملس وجاب ويش    معنى كصش ؤس   ) لز  ظييل ب  هللا عبذ ب  دمحم  لجمهاس(  كا

 لولش س )ما فم  لصا ف محماد دمحم فلط(  هللا ظييل في  ملجملهذي   لغض ة على هللا ظييل في

ٌ   لخاظع ؤس   لىيني  كبملني)غنر سشيذ دمحم هللا(  ظييل في د مذ ممل  لخنر ؤبا ب ليل و لشما

 د.  لجمهاس(  كملٌ هممل للجهملد  يخطاعن   لغض ة على هللا ظييل في ظه، كصش ويجب ما فم
   لغض ة(. على كصش  )يش   صيذ بىش ؤبا
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 يٍ واالجرًاػُح انرؼهًُُح ادلؤسساخ انصكاج دفغ جىاش خبصىص .9
 يٍ انُىو ذؼررب انكفس، تالد يف كاَد إذا وحنىها، وادلرشفُاخ ادلدازض

 اهلل سثُم يف اجلهاد وأدواخ اندػىج، نىاشو

ـززالة وحززدو، هلل الحمززد ِززدو، نبززي ال مززن ُلززى والظززالم وال ِززد: ؤمززا .دمحم ونبِنززا طززُدنا ب  مجلززع ٗززةن ب
ٜزدة الخاطزِت دوزجزه فزي ؤلاطزالم  الٜ٘هي املجمّ  اإلا١سمزت م١زت فزي ؤلاطزالم  الِزال  زابوزت بمبنزى اإلانِ

ٌزززس ٛزززد ىززززز5407زجزززب58 الظزززبذ ًزززىم بلززززى ىزززز5407زجزززب53 الظزززبذ ًززززىم مزززن ال٘تزززرة فزززي  جىؿززززُت فزززي ن

لززى للمجلززع الخززابّ ألاوزبزز ، الٜ٘هززي البحزز  مجمززّ ِززالمي ألُا ُززه واملحززا٤ للمظززاجد، ال ِززالي مززن بل  م

 اإلادازض لبناء الص٠اة بإمىا٤ الاطخ٘ادة بةم٢ان واإلاخِلٝ املجلع، زثِع ناثب الِام، ألام ن الدٟخىز 

 ألاوزوُت. البالد في واإلاظدؼُ٘اث
لاء ٠لماث بلى والاطخماَ النٌس وبِد ُزه ذىزب ما جإُٟد املجلع ٛسز  ومناٛؼاته  ألُا  الزدوزة فزي بل

ِززالى، هللا بلززى الززدُىة دخززى٤  مززن الثامنززت ِزز ن ومززا ح ٍززدُ  ُلحهززا، ٌ ـززٖس فززي ؤُمالهززا و  َظووِييِل  ِفووي)َو  :م

ـززاٖز ؤحززد وىززى (.هللاِ  ُززت اإلا ـززىؾ الثمان ِززالى هللا ٟخززاب فززي ُلحهززا اإلان ًززت ح  الخىوززت[ طززىزة مززن 70]آلا

ا ـزززس ال ؤلاطززززالم فززززي الجهزززاد ؤن ُلززززى اُخمزززاد   بالززززدُىة الجهززززاد ٌؼزززمل بززززل بالظززززُٙ، الٜخزززا٤ ُلززززى ًٜخ
د مؼاٛها. ُلى والـبر السطالت، وجبلُٕ زا حِزالى ٛا٤ ٛو ُزه هللا ؿزلى زطزىله مخاهب   ػزإن فزي وطزل  ُل

وا) الٜزسآن:
َ
ِطوِع  ف

ُ
وملِفِشيَ   ج

َ
ي
ْ
ِبنور   ِجَهوملد   ِبووِ   َوَجملِهوْذُهْ،   ل

َ
ٛزان:ه  الؼززٍسٙ: الحزدً  فزي وجزاء [.13(]ال٘س

 وابزززززن والنظزززززاج ، داود، وؤبززززى ؤحمزززززد، زواو ".وؤلعوووونِخى، وؤنفِعوووووى، بوووووإما ِلى،  يشوووووشهن  جملِهووووذو "

ٟزززززززد وصززززززز حه. والحزززززززاٟ  حبزززززززان، خإ ـزززززززسنا فزززززززي اإلاِنزززززززى ىزززززززرا ٍو ٛزززززززذ ؤي مزززززززن ؤٟ زززززززر الحاكزززززززس، ُ  آخزززززززس، و

َٔصون ٗاإلاظلمىن  ٗزت ووزال١٘س الباهلزت، وال٘لظز٘اث والنحزل اإلالزل مزن دازىز  ُٜزس فزي ُٗه ٌُ  ال والثٜا
ُزززززززت، وواإلااطظززززززززاث واإلازززززززدّٗ، بالظزززززززُٙ ُزززززززت، الخِلُم ت. باإلااطظززززززززاث ال والاجخماُ ٘ززززززززل وال الِظززززززز١ٍس ً 

ًززززد ًززززد بال الحد ٜززززاوم ؤن بززززد ٗززززال مثلززززه، حد ٜززززاوم هللا، بلززززى بالززززدُىة الوززززآىث بلززززى الززززدُىة ج  حِلززززُ  ٍو

 ب١زززززس ؤبزززززى ٛززززا٤ ٟمزززززا باإلطزززززالم. اإلاصززززحىن  بزززززال١٘س بززززال١٘س اإلاصزززززحىن  وال١٘زززززس الحززززٝ، بخِلزززززُ  الباهززززل

ـززززدًٝ   بووووو : ُيحملِسبانوووووً موووومل بمثوووووِل  حوووووملِسْبه،" ُنززززه: هللا زضززززز ي- لخالززززد ال
ُ
مُ   بمللَعووووويِف   لَعوووويف  و لوووووشي

مِ   ٛزززد ..".بووومللشي ُزززذ و ـزززسنا فزززي وؤطزززالُهها الزززدُىة وطزززاثل جنى زززا ُ  ُ زززا، جنى
 
ِزززد ٗلززز  بالٔ ـزززىزة ح  ُلزززى مٜ

ٜززا٤، ٠لمزت زا ٠لززه ىززرا ٠زان وبن -ًالززٙ ٟخززاب ؤو جزىشَ، نؼززسة ؤو ج ٌزز  مزن ؤؿززب  بززل -مهمًّ  وطززاثلها ؤُ

ا ا: وؤػدىا ؤزس   خوس 

ـززْى التززي اإلادزطززت ٜززى٤  ج ـززنّ الناػززئت ُ ُززىله ، ؤذواٛهزز  وج ٔززسض وم ٜززُ  ألا٢ٗززاز مززن ٗحهززا وح  مززا وال

ٍزززززززد، حززززززززاو٤  اإلاسضززززززز ى، ٌظززززززززخٜبل الززززززززري اإلاظدؼززززززز٘  ذلزززززززز٣ ومثززززززززل جس  الخززززززززدماث باطزززززززز  ٗزززززززحه  الخززززززززإز ر ٍو
ٛززد ؤلانظززانُت. ُززداء الىطززاثل ىززرو اطززخٔل و ُززاة مززن ؤلاطززالم ؤ ـزز ر د ٔززصو  ٓو ززرى ، الخن  ألامززت ؤبنززاء ل

ـززُته ، مززن وطززلخه  ؤلاطززالمُت، ُززدته ، ُززن وبكززالله  شخ  واإلاظدؼززُ٘اث اإلاززدازض، ٗإنؼززاوا ُٜ
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ٔزززززسق لهزززززرا ٓو رىزززززا ِززززز ، ال ٜزززززىا الخب ًززززز ن، مزززززن واإلائزززززاث الِؼزززززساث ُلحهزززززا وؤن٘ ِزززززسق مزززززا وؤٟ زززززر اإلاال  ًخ

 ؤلاطالم. دًاز خاز  ٢ًىنىن  حُنما الخوس لهرا خاؿت وػبابه  اإلاظلمىن 

ٜزززسز  ولهززرا ُزززت اإلااطظزززاث ؤن املجلزززع ً ُززت الخِلُم  بذا ونحىىزززا، واإلادؼزززُ٘اث اإلازززدازض مزززن والاجخماُ

٘ززس، بززالد فززي ٠انززذ ُززىم حِخبززر ال١  ًززدُ  ممززا وهززي هللا، طززبُل فززي الجهززاد وؤدواث الززدُىة، لززىاشم مززن ال
ِزززز ن الززززدُىة ٌززززت الشمززززت هززززي بززززل ؤُمالهززززا ُلززززى َو ته  اإلاظززززلم ن ُٜاثززززد ُلززززى للمحاٗ ُززززت، وُىززززىٍ   فززززي الدًن

ت واإلانؼزأث اإلازدازض بزه جٜىم الري وال١٘سي  الِٜاثدي الخخٍسب مىاجهت ـز ًر ُزت. الخن  ُلزى والالدًن

ـززززت، بطززززالمُت اإلااطظززززاث ىززززرو ج٢زززىن  ؤن ٓززززساق ممحلزززت خال ٘ززززّ والسطززززالت الززززدُىة أل  لِمززززىم والن

ساق ولِظذ اإلاظلم ن، ت أٓل ا جخف ججاٍز ٚ  بخإطِع ًخِلٝ ما ؤما الناض. من ٗئت ؤو ؤٗساد   ؿزندو
٘زز ن مززن لجمِهززا للص٠ززاة، ها بهززا، اإلا٢ل ها فززي وؿززٗس ـززاٗز ُت، م ُززالو، ذٟسنززاو مززا ومجهززا الؼززُس  ؤمززس ٗهززى ؤ

ا، محمززززىد  ُ ُزززززٝ مزززززن وزاءو إلازززززا ػزززززس ـزززززال  جحٜ ٟززززدة م ٜزززززىم ؤن بؼزززززسن للمظزززززلم ن، ما ُزززززه ً ٜزززززاث ُل  الث

ىن  اإلاإمىنىن   ؤُل . وهللا جىشَِها. الص٠اة جحـُل في الؼَس بإح٢ام الِاٗز

ُٝ. ولي وهللا لزى دمحم طزُدنا ُلزى هللا وؿلى الخٗى ا وطزل  وصزحبه آلزه ُو ا. حظزلُم   زب هلل والحمزد ٟث زر 

 الِاإلا ن.
 .بملص  ب   لعضيض عبذ  لشئيغ:

 نصيف. عمش هللا عبذ  لشئيغ: نملئب

 كبملني سشيذ دمحم  ما فم( )غنر  لفاص   هللا عبذ ب  فاص   ب  صمللح  يخحفظا : ألاعضملء

 في كشسث ؤ  )ظبم صيذ بىش ؤبا د.  لجهملد(  على هللا ظييل في ظه، كصش ويجب ما فم )غنر

  لغض ة(. على كصش   لثملميت  لذوسة م   لش بع  للش س
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 نالجتاز ادلؼد وانؼقاز انؼقد يٍ انؼقاز إجياز شكاج وجىب خبصىص .11
 احلىل يعٍ تؼد تقًُره

ـززززالة وحزززززدو، هلل الحمززززد ِززززدو، نبزززززي ال مززززن ُلزززززى والظزززززالم وال لززززى دمحم ونبِنزززززا طزززززُدنا ب  وؿزززززبحه آلزززززه ُو

ِززال  بسابوززت ؤلاطززالم ، الٜ٘هززي املجمززّ مجلززع ٗززةن وطززل . ًززت دوزجززه فززي ؤلاطززالم ، ال  ُؼززسة، الحاد
 ًىم بلى م5828 ٗبراًس 58 اإلاىاٗٝ ىز5408زجب51 ألاحد ًىم من ال٘ترة في اإلا١سمت، بم١ت اإلانِٜدة

ٗزززٝ ىزززز5408 زجزززب 30 ألاحزززد ًزززس 37 اإلاىا ٌزززس ٛزززد م5828 ٗبرا ٜزززاز، ؤجزززىز  ش٠زززاة مىكزززَى فزززي ن ِزززد الِ  وب

ت ٛسز  السؤي وجداو٤  اإلاناٛؼت،  ًلي: ما باألٟ ًر

 
 
ٜززاز :ؤوال ِززد الِ ُززت، ؤمززىا٤ مززن ىززى للظزز١نى، اإلا ُززه ججززب ٗززال الٜن ززا، الص٠ززاة ٗ

 
بخززه فززي ال بهالٛ  فززي وال ٛز

 ؤجسجه. ٛدز
ززا  ُ ٜززاز :زان ِزززد الِ بخززه، فزززي الص٠ززاة ٗخجزززب الخجززازة، ُزززسوق مززن ىزززى للخجززازة، اإلا ٜزززدز ٛز  ُنزززد ُٛمخززه وج

 ُلُه. الحى٤  مض ي

ا
 
بخه. دون  ٜٗى، ؤجسجه في الص٠اة ججب لئلًجاز، اإلاِد الِٜاز :زالث  ٛز

ا  ِ ا :زاب  ش٠اة بخسا  ُٗجب ؤلاجازة، ُٜد ح ن من للماجس، اإلاظخإجس ذمت في ججب ألاجسة ؤن بلى نٌس 

 ٛبلها. بِد ؤلاجازة ُٜد ح ن من الحى٤، انتهاء ُند ألاجسة،
ا بت ش٠اة ٛدز :خامظ  ٛزدز للخجزازة، ٠زان بن الِٜاز، ٛز  الِؼزس، زبزّ ىزى لئلجزازة، ٠زان بن ٓلخزه، ش٠زاة و

ا
 
 بالنٜدًن. له بلحاٛ

لى دمحم، طُدنا ُلى هللا وؿلى ا وطل  وصحبه آله ُو ا، حظلُم   الِاإلا ن. زب هلل والحمد ٟث ر 

ٌ  وبذء صيذ) ؤبا هللا عبذ بىش د.  يخحفظا : ألاعضملء  د.ياظف لألجشة(   للب  م   لحا
  شتر ط عذم ؤس   ) ظيت ؤبا فهمي ؤحمذ د. وخملمعمل(  س بعمل لوبيذي  مخمللفتي )مع  للشضملو  

ٌ  مض ي  عبذ ب  ظملل، دمحم ؤحمذ(  ع  سو يت وها  يعملد  على  لعلملس ألجشة كيملظمل  لحا

ٌ   لادود)بذء    للب (. م  عيذ   لحا
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 يسرذقُها يٍ أدد نصاحل انصكاج أيىال اسرثًاز جىاش ػدو خبصىص .11

لى دمحم طُدنا بِدو، نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو، هلل الحمد  بِد: ؤما وصحبه، آله ُو

 اإلانِٜدة ُؼسة الخامظت دوزجه في ؤلاطالم ، الِال  بسابوت ؤلاطالم ، الٜ٘هي املجمّ مجلع ٗةن

 مىكَى في نٌس ٛد م15/50/5882 اإلاىاٗٝ ىز5458زجب55الظبذ ًىم بدؤث التي اإلا١سمت، بم١ت

ِززد الص٠ززاة. ؤمززىا٤ اطززدثماز ها، الص٠ززاة بخززسا  ؤح٢ززام فززي والخإمززل واإلاناٛؼززت، الخززداو٤  وب ـززاٗز  ٛززسز  وم
٘ززىز، ُلززى ألامززىا٤ ش٠ززاة بخززسا  ًجززب ًلززي: مززا املجلززع ٛززذ اإلاىجززىدًن إلاظززخحٜحها بخمل١ُهززا وذلزز٣ ال  و

َممل) ػإنه: ُص-ٜٗا٤ ٟخابه، بنف حُُِجه  -طبحانه -هللا جىلى الرًن بخساجها، وجىب
َ
  إن

ُ
ملث

َ
ك
َ
  لَصذ

ووَش ِء 
َ
ل
ُ
ف
ْ
َعووملِهنِ   ِلو

َ ْ
ًززت مززن (]الخىوززت:َو ي ـززال  الص٠ززاة ؤمززىا٤ اطززدثماز ًجززىش  ٗززال لهززرا [.70آلا  مززن ؤحززد ل

ُزززه ًنوززىي  إلازززا ٠زززالٜ٘ساء، مظززخحٜحها، ُت محززاذًس مزززن ُل ِزززددة: ػزززُس ٍزززت بىاجزززب ؤلاخزززال٤ مجهززا مخ  ٗىز

ذ بخساجها، ذ إلاظخحٜحها جمل١ُها وجٍ٘ى  به . واإلالازة بخساجها، وجىب ٛو
لى دمحم، طُدنا ُلى هللا وؿلى ا وطل  وصحبه آله ُو ا. حظلُم    الِاإلا ن. زب هلل والحمد ٟث ر 
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 شكاج ووجىب دىل، كم يف ادلىسس ػهً اندٍَ شكاج وجىب خبصىص .12
 انقثط دني يٍ احلىل يعٍ تؼد ادلؼسس ػهً اندٍَ

ٜززززه مجمززززّ مجلززززع بن ٜززززاد دوزة فززززي ؤلاطززززالم  اإلاززززاجمس منٌمززززت ُززززن اإلانبثززززٝ ؤلاطززززالم  ال٘  مززززاجمسو انِ
  .م5821 ( )دٌظمبر ألاو٤  ٠انىن 32 – 33/ ىز5407 آلاخس زوُّ 57-50 من بجدة الثان 

ِزززد ٌزززس ؤن ب ِزززد الزززدًىن  ش٠زززاة حزززى٤  اإلاِسوكزززت الدزاطزززاث فزززي ن  جناولزززذ التزززي اإلاظخُ٘لزززت اإلاناٛؼزززت وب

  :مجها وجب ن املخخل٘ت جىانبه من اإلاىكَى

 
 
  .الدًىن  ش٠اة ً٘ـل زطىله طنت ؤو حِالى هللا ٟخاب من نف ًسد ل  ؤنه :ؤوال
 
 
ُززا ِزززدد ٛزززد ؤنزززه :زان ٌزززس وجهزززاث مزززن ُلزززحه  هللا زكزززىان والخززابِ ن الصزززحابت ُزززن ؤززززس مزززا ح ٜزززت فزززي ن  هٍس

  .الدًىن  ش٠اة بخسا 

 
 
  اخخالٗا ذل٣ ُلى بناء   ؤلاطالمُت اإلاراىب اخخل٘ذ ٛد ؤن :زالثا

 
  .بِنا

 
 
ِزززززا ُزززززدة فزززززي الاخزززززخالٖ ُلزززززى انبنزززززى ٛزززززد الخزززززالٖ ؤن :زاب ُزززززه ًم١زززززن الزززززري اإلازززززا٤ ٌِوززززز  ىزززززل ٛا  ؿززززز٘ت ُل

  .  الحاؿل
  :ًلي ما ٛسز 

 
 
  اإلادًن ٠ان بذا طنت ٠ل ُن الدًن زب ُلى الدًن ش٠اة ججب :ؤوال

 
  ملُئا

 
  .باذال

ُززززا ِززززد الززززدًن زب ُلززززى الص٠ززززاة ججززززب : زان ٜززززبم ًززززىم مززززن الحززززى٤  دوزان ب   اإلاززززدًن ٠ززززان بذا ال
 
 ؤو مِظززززسا

 
 
  .مماهال

 ؤُل  وهللا
  1/61 ج  2 ع –  ملجمع مجوت
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 تؼد انؼشس زتغ وهٍ انغهح يف ادلؤجس انؼقاز شكاج وجىب خبصىص .13
 انقثط َىو يٍ احلىل دوزاٌ

ٜززه مجلزع بن  57-50 مززن الثزان  مززاجمسو انِٜزاد دوزة فززي ؤلاطزالم  اإلاززاجمس ُزن اإلانبثززٝ ؤلاطزالم  ال٘

  م،5812 ( )دٌظمبر ألاو٤  ٠انىن  32-33ىز/5407 آلاخس زوُّ

  ،الصزاُُت ٓ ر اإلاإجىزة وألازاض ي الِٜازاث ش٠اة مىكَى في دزاطاث من ؤُد إلاا اطخمّ ؤن بِد

  :مجها جب ن ،ومِٜمت واُٗت مناٛؼت اإلاىكَى ناٛؽ ؤن وبِد

 
 
  .اإلاإجىزة وألازاض ي الِٜازاث في الص٠اة ًىجب واض  نف ًازس ل  ؤنه :ؤوال
 
 
ُززززا ٍزززززت الص٠ززززاة ًىجززززب ٟزززززرل٣ نززززف ًززززازس لززززز  ؤنززززه :زان ٜزززززازاث ٓلززززت فززززي ال٘ىز  ٓ زززززر اإلاززززإجىزة وألازاضزززز ي الِ

  .الصزاُُت

  :ًلي ما ٛسز 

 
 
  .اإلاإجىزة وألازاض ي الِٜازاث ؤؿى٤  في واجبت ٓ ر الص٠اة ؤن :ؤوال

 
 
ِزد الِؼزس زبزّ وهزي الٔلت في ججب الص٠اة ؤن :زانُا ٜزبم ًزىم مزن الحزى٤  دوزان ب  جزىاٗس اُخبزاز مزّ ال

  1/61 ج  2 ع –  ملجمع مجوت ؤُل  وهللا .اإلاىانّ وانخ٘اء ،الص٠اة ػسون
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 انفىزَح ادلاسح احلاجح ذهثُح تؼد انصكاج أيىال اسرثًاز جىاش خبصىص .14
 اخلسائس ػٍ نهثؼد انكافُح انعًاَاخ وذىافس نهًسرذقني

ٜززه مجمززّ مجلزع بن ٜززد ؤلاطزالم  ال٘ ُززت اإلامل١ززت ُاؿزمت بِمززان الثالزز  مزاجمسو دوزة فززي اإلانِ  ألازدن

ن 57 – 55/ ىز5406 ؿ٘س 51-2 من الهاػمُت   .م5827 ( )ؤٟخىوس ألاو٤  حؼٍس

ِزد ُزه ب ُزٙ مىكزَى فززي اإلاٜدمزت البحزىر ُلززى اهال ّ فزي الص٠ززاة جًى َززّ ذاث مؼزاَز ُز٣ بزال ز  ٗززسدي جمل

لاء آلزاء اطخماُه وبِد للمظخحٝ،   ُٗه، والخبراء ألُا

  :ًلي ما ٛسز 
ُززززززز  مزززززززن ًجزززززززىش  ُزززززززٙ اإلابزززززززدؤ ح ّ فزززززززي الص٠زززززززاة ؤمزززززززىا٤ جًى ت مؼزززززززاَز ُززززززز٣ جنخهزززززززي اطزززززززدثماٍز  ؤصزززززززحاب بخمل

ِزززت ج٢زززىن  ؤو للص٠زززاة، الاطزززخحٜاٚ ُت للجهزززت جاب  ؤن ُلزززى وجىشَِهزززا، الص٠زززاة جمزززّ ُزززن اإلاظزززاولت الؼزززُس

ِززززززد ٢ًززززززىن  ُززززززت ب ٍززززززت اإلااطززززززت الحاجززززززت جلب ُززززززت اللززززززماناث وجززززززىاٗس للمظززززززخحٜ ن ال٘ىز ِززززززد ال٢اٗ  ُززززززن للب

  .الخظاثس

 ؤُل  وهللا
  309 /ص1 ج  3 ع –  ملجمع مجوت
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 انثًُُح صفح فُها اػرثازَح اَقىد انىزقُح انُقىد كىٌ خبصىص .15
 انستا أدكاو دُث يٍ وانفعح نهرهة ادلقسزج انشسػُح األدكاو وذلا كايهح

 وانصكاج

ٜززه مجمززّ مجلزع بن ٜززد ؤلاطزالم  ال٘ ُززت اإلامل١ززت ُاؿزمت بِمززان الثالزز  مزاجمسو دوزة فززي اإلانِ  ألازدن

ن 57 – 55/ ىز5406 ؿ٘س 51-2 من الهاػمُت   .م5827 ( )ؤٟخىوس ألاو٤  حؼٍس

 ُٛمزت وحٔ ر الىزُٛت النٜىد ؤح٢ام مىكَى بخـىؾ املجمّ بلى الىازدة البحىر ُلى اهالُه بِد
  الِملت،

  :ًلي ما ٛسز 

 
 
ـزىؾ :ؤوال ُززت الِمزالث ؤح٢زام بخ ٜزىد ؤنهزا :الىزٛ ٍززت ن ُززت ؿز٘ت ٗحهزا اُخباز  ألاح٢ززام ولهزا ٠املزت الثمن

ُت   .ؤح٢امهما وطاثس والظل  والص٠اة السوا ؤح٢ام حُ  من وال٘لت للرىب اإلاٜسزة الؼُس

....  
 .ؤُل  وهللا

 1609 ص 3 ج  لخملمغ و لعذد 1650 /ص3 ج  3 ع –  ملجمع مجوت

 إال اإلساليٍ انرعايٍ نصُدوق انصكاج دفغ جىاش ػدو خبصىص .16
 تشسوغ

ٜززززززززه مجمزززززززّ مجلزززززززع بن   ٜزززززززد ؤلاطزززززززالم  ال٘ ُززززززززت اإلامل١زززززززت فزززززززي بجززززززززدة السابزززززززّ مزززززززاجمسو دوزة فززززززززي اإلانِ  الِسو

  م،5822)ٗبراًس( ػبان 55-7اإلاىاٗٝ ىز5402 آلاخس جمادي 31-52 من الظِىدًت

ت اإلارٟسة ُلى اهالُه بِد ٚ  بؼإن الخ٘ظ ًر  الدوزة بلى اإلاٜدمت ووُٛ٘خه ؤلاطالم  الخلامن ؿندو

لززززى ،للمجمززززّ الثالثزززت ُزززت دوزجززززه فززززي املجمزززّ بلززززى الززززىازدة ألابحزززار ُو ـززززىؾ الحال  ؿززززٖس مىكززززَى بخ
ٚ  لـال  الص٠اة   ،ؤلاطالم  الخلامن ؿندو

  :ًلي ما ٛسز 

 
 
ُززززت لززززدُ  الص٠ززززاة ؤمززززىا٤ ؿززززٖس ًجززززىش  ال :ؤوال ٘ ٚ  ٛو   ذلزززز٣ فززززي ألن ،ؤلاطززززالم  الخلززززامن ؿززززندو

 
 حبظززززا

ها ُن للص٠اة ُت مـاٗز   .ال١ٍس  ال١خاب في املحددة الؼُس
 
 
ُزززا ٚ  :زان ـززززندو   ٢ًززززىن  ؤن ؤلاطززززالم  الخلززززامن ل

 
ٟززززُال  فززززي الص٠ززززاة ؿززززٖس فززززي والهُئززززاث ألاشززززخاؾ ُزززن و

ُت ىىهاوج   :الخالُت بالؼسون الؼُس

ُت الى٠الت ػسون جخىاٗس ؤن -ؤ  ُل للمى٠ل بالنظبت الؼُس   .والٟى

ٚ  ًزززدخل ؤن -ب  ـززززندو ٗززززه ،ألاطاسزززز ي نٌامزززه ُلززززى ال ِززززدًالث ،وؤىدا  مززززن جم١نززززه التززززي اإلاناطزززبت الخ

اث من النَى بهرا الُٜام   .الخـٗس



 

30 
 

ـززف ؤن -   ٚ  ًخ   الخلزززامن ؿززندو
 
  حظززابا

 
ُزز  الص٠زززاة مززن الزززىازدة بززاألمىا٤ خاؿزززا  جخزززخلى ال بح

ُت الص٠اة مـاٖز ٓ ر في جن٘ٝ التي ألاخسي  باإلاىازد   .ونحىىا الِامت ٠اإلاساٗٝ ،الؼُس

ٚ  ًحزٝ ال -د  ـززندو ٜززاث فززي للص٠ززاة الززىازدة ألامززىا٤ ىززرو مززن شزز ىء ؿززٖس لل ٍززت الن٘  ومسجبززاث ؤلاداز

٘ ن ُت الص٠اة مـاٖز جحذ جندز  ال التي النٜ٘اث من ٓو رىا اإلاًى   .الؼُس
ٚ  ُلزى ٌؼترن ؤن الص٠اة لداّٗ -ه  ـزندو ٗزّ ال ـزاٖز مزن ًحزددو ُٗمزا ش٠اجزه د ُزت الص٠زاة م  ،الثمان

لى ٚ  ُو   .برل٣ ًخُٜد ؤن – الحالت ىرو في – الـندو

ٚ  ًلتزززززز م -و  ـززززززندو ـززززززٖس ال ٛززززززسب فززززززي مظززززززخحٜحها بلززززززى ألامززززززىا٤ ىززززززرو ب ٛززززززذ ؤ  ًخِظززززززس حتززززززى مم١ززززززن و

  .طنت ؤٛـاىا مدة وفي ،بها الانخ٘اَ إلاظخحٜحها
ىص ي   :ًلي بما ٍو

 
 
ٚ  جم١ززززز ن ُلزززززى ُمزززززال ُزززززٝ مزززززن ؤلاطزززززالم  الخلزززززامن ؿزززززندو ٗزززززه جحٜ  نٌامززززززه فزززززي اإلابِنزززززت – الخ زززززرة ؤىدا

  ،ؤجلهززززا مززززن ئؤنشزززز  والتززززي – ألاطاسزززز ي
 
ٜززززساز والت امززززا  ُلززززى نززززف الززززري الثززززان  ؤلاطززززالم  الٜمززززت مززززاجمس ب

ٚ  ىرا بنؼاء له الـندو لاء الدو٤  مظاىماث من وجمٍى   ،ألُا
 
ٌزسا ِزدم ون ِزم انخٌزام ل  فزي الزدو٤  ب

ٜززدً  ُززت مظززاُداتها ج ن والهُئززاث والح٢ىمززاث الززدو٤  املجمززّ ًناػززد ،لززه الوُى  اإلاظززلم ن واإلاىطززٍس
ُززام ُزز  فزززي بززىاجهه  الٜ ٚ  مزززىازد د ـززندو ُزززٝ مززن ًم١نزززه بمززا ال  ألامزززت خدمززت فزززي النبُلززت مٜاؿززدو جحٜ

  .ؤلاطالمُت

 ؤُل  وهللا

 (517 ص 1ج  4 )ع  ملجمع مجوت

 أسهى يانك شكاج وطسَقح انشسكاخ، شكاج ادرساب طسَقح خبصىص .17
 يسرثًسا أو يعازتا كاٌ إٌ ألسهًه انشسكاخ

ٜززززززززه مجمزززززززّ مجلزززززززع بن   ٜزززززززد ؤلاطزززززززالم  ال٘ ُززززززززت اإلامل١زززززززت فزززززززي بجززززززززدة السابزززززززّ مزززززززاجمسو دوزة فززززززززي اإلانِ  الِسو

  م،5822 )ٗبراًس( ػبان 55-7 اإلاىاٗٝ ىز5402 ؿ٘س 31-52 من الظِىدًت
  الؼس٠اث، ؤطه  ش٠اة مىكَى بخـىؾ املجمّ بلى الىازدة البحىر ُلى اهالُه بِد

  :ًلي ما ٛسز 

 
 
ت بدازة وجخسجهززززززا ،ؤصززززززحابها ُلززززززى ألاطززززززه  ش٠ززززززاة ججززززززب :ؤوال  نٌامهززززززا فززززززي نززززززف بذا ُززززززجه  نُابززززززت الؼززززززٟس

ُزت مزن ٛزساز بزه ؿزدز ؤو ،ذلز٣ ُلزى ألاطاسز ي ُزت الجمِ  الؼززس٠اث ًلزصم الدولزت ٛزانىن  ٠زان ؤو ،الِمىم

م حـل ؤو ،الص٠اة بةخسا  ت بدازة إلخسا  ألاطه  ؿاحب من جٍ٘ى   .ؤطهمه ش٠اة الؼٟس
 
 
ُززا ت بدازة جخززس  :زان  حِخبززر ؤن بمِنززى ،ؤمىالززه ش٠ززاة الوبُعززي الصززخف ًخززس  ٟمززا ألاطززه  ش٠ززاة الؼززٟس

ُززّ ٘ززسق واحززد شززخف ؤمززىا٤ بمثابززت اإلاظززاىم ن ؤمززىا٤ جم خبززاز بهززرا الص٠ززاة ُلحهززا وج ُزز  مززن الُا  ح

ُزه ججززب الزري اإلاززا٤ نزَى ُزز  ومزن ،الص٠ززاة ٗ ُز  ومززن ،النـزاب ح ٜززداز ح  ذلزز٣ ٓو زر ،ًاخززر الزري اإلا

  وذلززز٣ ،الوبُعزززي الصززخف ش٠زززاة فزززي ًساعزززى ممززا
 
 فزززي الٜ٘هزززاء مزززن ُممززه مزززن ُنزززد الخلوزززت بمبززدؤ ؤخزززرا

  .ألامىا٤ جمُّ
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وززززززس  ب ٍو ـزززززِز ٛززززززٙ وؤطززززززه  ،الِامززززززت الخصانززززززت ؤطززززززه  ومجهززززززا ،الص٠ززززززاة ٗحهززززززا ججززززززب ال التززززززي ألاطززززززه  ن  الى

ت الجهاث وؤطه  ،الخ ري  رل٣ ،الخ ًر   .اإلاظلم ن ٓ ر ؤطه  ٟو

 
 
ت جٞص ل  بذا :زالثا  ،ؤطزهمه  ش٠زاة اإلاظزاىم ن ُلزى ٗالىاجزب ،ألاطزباب مزن طزبب ألي ؤمىالهزا الؼٟس

ِزززززٖس ؤن اإلاظزززززاى  اطزززززخواَ ٗزززززةذا ت حظزززززاباث مزززززن ٌ ٟزززززذ لزززززى ،الص٠زززززاة مزززززن ؤطزززززهمه ًخزززززف مزززززا الؼزززززٟس  ش
ت ُززه اإلاؼززاز النحززى ُلززى ؤمىالهززا الؼززٟس خبززاز ىززرا ُلززى ؤطززهمه ش٠زز  ،بل ُززت فززي ألاؿززل ألنززه ،الُا  ش٠ززاة ُٟ٘

ت اإلاظاى  ٌظخوّ ل  وبن ألاطه    .ذل٣ مِٗس

ت فزي طززاى  ٠زان ٗزةن ـزد الؼززٟس َززّ مزن الاطززخ٘ادة بٜ ع ،الظززنىي  ألاطزه  ز ـززد ولِز  ٗةنززه الخجزازة بٜ

حهزا   ،اإلاظزخٔالث ش٠زاة ًٟص
 
ٜزه مجمززّ ٛزسزو مزا مزّ وجمؼززُا ُزت دوزجززه فزي ؤلاطزالم  ال٘  لص٠ززاة بالنظزبت الثان

 ،الظزه  ؤؿزل في ُلُه ش٠اة ال ألاطه  ىرو ؿاحب ٗةن   ،الصزاُُت ٓ ر اإلاإجىزة وألازاض ي الِٜازاث

ّ في الص٠اة ججب وبنما ّ ٛبم ًىم من الحى٤  دوزان بِد الِؼس زبّ وهي ،الَس  جىاٗس اُخباز مّ الَس

  .(1)اإلاىانّ وانخ٘اء الص٠اة ػسون

ـزززد ألاطززززه  اٛخنزززى ٛزززد اإلاظزززاى  ٠زززان وبن  حززززى٤  جزززاء ٗزززةذا ،الخجزززازة ُززززسوق ش٠زززاة ش٠اىزززا ،الخجزززازة بٜ

ُت ُٛمتهزززا ش٠زز  ،مل١زززه فزززي وهزززي ش٠اجززه ٚ  لهزززا ١ًززن لززز  وبذا الظزززٛى ٜزززٍى  ُٛمتهززا ش٠ززز  ،طزززى  ،الخبزززرة ؤىزززل بخ

  .زو  لؤلطه  ٠ان بذا ،السو  ومن الُٜمت جل٣ من %3ز1 الِؼس زبّ ُٗخس 

 
 
او ماله بلى زمجها ك  الحى٤  ؤزناء في ؤطهمه اإلاظاى  باَ بذا :زابِا

 
 .ش٠اجه حى٤  ًجيء ُندما مِه وش٠

  .الظابٝ النحى ُلى اػتراىا التي ألاطه  ٗ  ٠  اإلاؼتري  ؤما

 ؤُل  وهللا

  (705 ص 1ج  4 )ع  ملجمع مجوت    

                                                             

 وكيووووووذ  إلاطوووووواق  هوووووز  عوووووو  فيووووو  جش جووووووع و لووووووز  (  3/13 ) 121  لوووووشك،: رو كووووووش س   ملجموووووع ؤصووووووذس جيييووووو : (1)

 صها . وعملء لهمل ليغ  لتي بمللششوملث
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 إصالح وال انصزع تسقٍ ادلرؼهقح انُفقاخ دسى جىاش ػدو خبصىص .18
 اسرداٌ إٌ وادلثُداخ واألمسدج انثروز شساء َفقاخ دسى وجىاش األزض

 دلسرذقُها انصكاج إَصال َفقاخ دسى وجىاش ألجهها

ٜزززه مجمزززّ مجلزززع بن ٜزززد ؤلاطزززالم  اإلازززاجمس منٌمزززت ُزززن اإلانبثزززٝ الزززدولي ؤلاطزززالم  ال٘  دوزجزززه فزززي اإلانِ

ذ بدولت ُؼسة الثالثت  )دٌظزمبر( ألاو٤  ٠انىن  36 – 33 اإلاىاٗٝ ىز،5433 ػىا٤ 53 بلى 6 من ال٢ٍى

 م،3005
ُزت( )ش٠اة مىكَى بخـىؾ املجمّ بلى اإلاٜدمت البحىر ُلى اهالُه بِد ِزد الصزا  بلزى اطزخماُه وب

ت اإلاىكَى حى٤  دازث التي اإلاناٛؼزاث  وخبراثه، املجمّ ؤُلاء بمؼاٟز

 ًلي: ما ٛسز 

 
 
حظززززز  ال :ؤوال ُزززززاء مزززززن ًُ ٜزززززاث الص٠زززززاة و ٜزززززت الن٘ ٜزززززاث ألن ؛ الزززززصزَ بظزززززٜ  اإلاخِل  فزززززي مزززززإخىذة الظزززززٜ  ن٘

ِت خباز، الؼَس  الىاجب. اإلاٜداز في بااُل
 
 
حظ  ال :زانُا

ُ
اء من ج  التربت. ونٜل الٜنىاث وػٝ ألازق بؿال  نٜ٘اث الص٠اة ُو

 
 
ٜزززززاث :زالثزززززا ٜزززززت الن٘ ُزززززداث والظززززززماد البزززززروز  بؼزززززساء اإلاخِل ًزززززت واإلاب ا ٗزززززاث مزززززن الزززززصزَ لٛى ُززززززت آلا  الصزاُ

ُززززاء مزززن جحظزززز  ال مالزززه مززززن اإلاص٠ززز  ؤنٜ٘هززززا بذا الزززصزَ، بمىطزززز  ًخِلزززٝ ممززززا ونحىىزززا  بذا ؤمززززا الص٠زززاة، و

ِزززدم لهزززا لالطزززخدانت اكزززوس حظززز  ٗةنهزززا ُنزززدو مزززا٤ جزززىاٗس ل
ُ
ُزززاء مزززن ج  آلاززززاز ذلززز٣ ومظزززدند الص٠زززاة. و

ِززم ُززن الززىازدة  مززا ًخززس  اإلاززصاَز ؤن وىززى ُززجه . هللا زضزز ي ُبززاض وابززن ُمززس ابززن ومززجه  الصززحابت ب

 بٜ . ما ًص٠  ز  زمسجه ُلى اطخدان

 
 
حظ :زابِا  إلاظخحٜحها. إلًـالها الالشمت النٜ٘اث والثماز الصزَو في الىاجبت الص٠اة مٜداز من ًُ

 ؛؛ ؤُل  وهللا

  (. عشش  لثملل   لعذد )  ملجمع مجوت
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 ذلا انرٍ نالسرثًاز ادلقرُاج انشسكاخ أسهى شكاج وجىب خبصىص .19
 شكىٌ وػاء

ٜزززه مجمزززّ مجلزززع بن ٜزززد ؤلاطزززالم  اإلازززاجمس منٌمزززت ُزززن اإلانبثزززٝ الزززدولي ؤلاطزززالم  ال٘  دوزجزززه فزززي اإلانِ

ذ بدولت ُؼسة الثالثت  )دٌظزمبر( ألاو٤  ٠انىن  36 – 33 اإلاىاٗٝ ىز،5433 ػىا٤ 53 بلى 6 من ال٢ٍى

 م،3005

ِززززد ُززززه ب ـززززىؾ املجمززززّ بلززززى اإلاٜدمززززت ألابحززززار ُلززززى اهال ٔززززسق اإلاٜخنززززاة ألاطززززه  )ش٠ززززاة مىكززززَى بخ  ب

ِهززززا( مززززن الاطززززخ٘ادة ِززززد َز ت اإلاىكززززَى حززززى٤  دازث التززززي اإلاناٛؼززززاث بلززززى اطززززخماُه وب  ؤُلززززاء بمؼززززاٟز
 وخبراثه. املجمّ

ِزد ٛزز  املجمززّ ٛزساز ُلززى الاهززاَل وب ٜززسة فززي جزاء الززري الؼززس٠اث فزي ألاطززه  ش٠ززاة بؼزإن (1/4) 32 ز  ال٘

)
 
ت جٞص ل  "بذا نـه: ما منه )زالثا  اإلاظاىم ن ُلى ٗالىاجب ألاطزباب، من طبب ألي ؤمىالها الؼٟس

ت حظزاباث مزن ٌِزٖس ؤن اإلاظزاى  اطزخواَ ٗزةذا ؤمىاله ، ش٠اة  الص٠زاة، مزن ؤطزهمه ًخزف مزا الؼزٟس

ٟزززذ لزززى ت ش ُززززه، اإلاؼززززاز النحززززى ُلزززى ؤمىالهزززا الؼززززٟس خبزززاز، ىزززرا ُلززززى ؤطزززهمه ش٠ززز  بل  فززززي ألاؿزززل ألنززززه الُا
 ألاطه . ش٠اة ُُٟ٘ت

ٗززت اإلاظزاى  ٌظززخوّ لز  وبن ت فزي طززاى  ٠زان ٗززةن ذلز٣ مِس ـزد الؼززٟس َززّ مزن الاطززخ٘ادة بٜ  الظززه  ز

حها ٗةنه الخجازة، بٜـد ولِع الظنىي، ُزه ش٠اة ال ألاطه  ىرو ؿاحب ٗةن اإلاظخٔالث. ش٠اة ًٟص  ُل

َززززّ، فزززي الص٠زززاة ججزززب وبنمززززا الظزززه ، ؤؿزززل فزززي ؼززززس زبزززّ وهزززي الس ُِ ِززززد ال  ٛززززبم ًزززىم مزززن الحزززى٤  دوزان ب
،ّ  اإلاىانّ". وانخ٘اء الص٠اة ػسون جىاٗس اُخباز مّ الَس

 ًلي: ما املجمّ ٛسز  

ٜزززززىد الص٠زززززاة ٗحهزززززا ججززززب ؤمزززززىا٤ لزززززديها الؼزززززس٠اث ٠انززززذ بذا ُززززسوق ٟن ًزززززىن  ججزززززازة و  ُلزززززى مظزززززخحٜت ود

ُززاء اإلاززدًن ن ِززٖس ؤن اإلاظززاى  ٌظززخوّ ولزز  ؤمىالهززا جززٞص ولزز  ألامل ت حظززاباث مززن ٌ  ًخززّف  مززا الؼززٟس

ت اإلاىجىداث من ؤطهمه ص٠  ؤم١نه، ما ًخحسي، ؤن ُلُه ًجب ٗةنه الص٠ٍى  ؤطهمه ؤؿل ًٜابل ما ٍو
ٍزززززت. اإلاىجزززززىداث مزززززن ت ج١زززززن لززززز  مزززززا وىزززززرا الص٠ى ُززززز  ٟب زززززر عجزززززص حالزززززت فزززززي الؼزززززٟس ٚ  بح  دًىنهزززززا حظزززززخٔس

 مىجىداتها.

ع الؼس٠اث ٠انذ بذا ؤما ٛز  الٜزساز فزي جزاء مزا ُلحهزا ًنوبزٝ ٗةنزه الص٠زاة، ٗحهزا ججزب ؤمزىا٤ لزديها لِز  ز

ّ ًص٠  ؤنه من (1/4) 32  الظه . ؤؿل ًص٠  وال ٜٗى الَس

  . ؤُل  وهللا
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 انقاتعح انشسكاخ يف انشسكاء يٍ األسهى شكاج حتصُم خبصىص .21
 اجلُسُاخ يرؼددج وانشسكاخ

ٜزززه مجمزززّ مجلزززع بن ٜزززد ؤلاطزززالم  اإلازززاجمس منٌمزززت ُزززن اإلانبثزززٝ الزززدولي ؤلاطزززالم  ال٘  دوزجزززه فزززي اإلانِ

ِززت ِززدة ذو 51 - 2 ( ٛوززس دولززت ) بالدوحززت ُؼززسة الساب ٗززٝ ىززز،5431 الٜ  الثززان  ٠ززانىن  57 – 55 اإلاىا

 م.3001 )ًناًس(
ِززززد ُزززززه ب ـزززززىؾ املجمززززّ بلزززززى الززززىازدة البحزززززىر ُلززززى اهال  الؼزززززس٠اث الحدًثززززت: الؼزززززس٠اث مىكززززَى بخ

ُت، وؤح٢امها ٓو رىا الٜابلت  حىله. دازث التي اإلاناٛؼاث بلى اطخماُه وبِد الؼُس

 ًلي: ما ٛسز 

ت .1 ت هزي الٜابلزت: الؼٟس   جملز٣ التزي الؼزٟس
 
  ؤو ؤطزهما

 
ـزا ت زؤطزما٤ فزي حـ  ؤخزسي  ػزس٠اث ؤو ػزٟس

  جم١جها بنظبت ُجها، مظخٜلت
 
 الِامت. خووها وزط  بدازتها، ُلى الظُوسة من ٛانىنا

ت .4 ِزززددة الؼززٟس ت هززي الجنظزززُاث: مخ ُزززت مززن جخ٢زززىن  ػزززٟس ُزززت، الؼززس٠اث مزززن مجمى ٟزززص لهزززا الُ٘س  مس

ٜزززّ ؤؿزززلي ٜزززّ بِنمزززا الزززدو٤، بحزززدي فزززي ً ِزززت الؼزززس٠اث ج ٘زززت، ؤخزززسي  دو٤  فزززي لزززه الخاب  فزززي وج١دظزززب مخخل

ٍززسجبى جنظززُتها. الٔالززب ٟززص و ُززت الؼززس٠اث مززّ اإلاس ـززادًت اطززتراجُجُت خززال٤ مززن الُ٘س  مخ٢املززت اٛخ

ت ؤىداٖ جحُٜٝ بلى تهدٖ  مُِنت. اطدثماٍز
 
 
ٜزززت ًخِلزززٝ ُٗمزززا :طادطززا ـزززُل بوٍس  والؼزززس٠اث الٜابلزززت الؼزززس٠اث فزززي الؼزززس٠اء مزززن ألاطزززه  ش٠زززاة جح

ِززززددة ٛزززز : املجمززززّ ٛززززسازا ذلزززز٣ فززززي ًساجززززّ الجنظززززُاث، مخ ِززززت، دوزجززززه فززززي (1/4) 32 ز ٛزززز : الساب  530 وز

  ؤُل  وهللا ُؼسة. الثالثت دوزجه في (1/51)
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 انرؤيني وشسكاخ ادلقُدج احلساتاخ شكاج إخساج طسَقح خبصىص .21
 اخلديح َهاَح ويكافآخ انُقدَح وانرؤيُُاخ اإلساليُح

ٜزززه مجمزززّ مجلزززع بن ٜزززد ؤلاطزززالم  اإلازززاجمس منٌمزززت ُزززن اإلانبثزززٝ الزززدولي ؤلاطزززالم  ال٘  دوزجزززه فزززي اإلانِ

 8 اإلاىاٗٝ ىز،5437 ألاو٤  زوُّ 1 - ؿ٘س 10 اإلاخحدة( الِسوُت ؤلامازاث )دولت بدب  ُؼسة الظادطت

ل ) نِظان 54 -  م.3001 ( ببٍس
ِززد ُززه ب ـززىؾ املجمززّ بلززى الززىازدة البحززىر ُلززى اهال ُززدة الحظززاباث ش٠ززاة مىكززَى بخ  وػززس٠اث اإلاٜ

ٗزززأث والخإمُنزززاث ؤلاطزززالمُت الخزززإم ن ًزززت وم٢ا ِزززد الخدمزززت، نها  دازث التزززي اإلاناٛؼزززاث بلزززى اطزززخماُه وب

  حىله،

 ًلي: ما ٛسز 

:
 
 الاظدثمملسيت:  لحعملبملث صوملة ؤوال

ت، الحظزاباث ؤزؿززدة فزي الص٠زاة ججزب  - ؤ  بذا الحظززاباث، ىزرو ؤصزحاب ُلزى ؤزواحهززا، وفزي الاطزدثماٍز

ٜزززذ لزززت ؤ٠انزززذ طزززىاء الص٠زززاة ػزززسون ٗحهزززا جحٜ ـززز رة ؤم ألاجزززل هٍى ٜزززّ لززز  ولزززى ألاجزززل ٛ  مزززن السزززحب ً

  الحظاب. ؿاحب من بخُُٜد ؤو الاطدثماز، جهت من بخُُٜد ؤزؿدتها

ٍززززت. الحظزززاباث مبززززالٕ فزززي الص٠ززززاة ججزززب - ب  فززززي ؤو مال١هززززا لحاجزززت مسؿززززدة ألامزززىا٤ ل٢ززززىن  ؤززززس وال الجاز
ّ جنُ٘ر ت، مؼاَز  ُلُه. اإلاترجبت الدًىن  طداد لحاجت ج١ن ل  ما اطدثماٍز

:
 
  لخعململ: لخازيم  ملحخجضة  لحعملبملث صوملة زملنيمل

  اإلاٜدم اإلابلٕ وىى ) الجدًت ىامؽ مبالٕ  - ؤ 
 
د جإُٟدا ُزت اإلالصم للُى  ل  بذا ( ُنه الن٢ى٤  كسز  لخٔو

ُزت والخإمُنزاث اطزدثمازي، حظاب في ًىدَ  اإلاىجزىداث مزن جحظز  اإلاناٛـزاث، فزي للزدخى٤  الابخداث

ت حهزا لديها، اإلاىدُت للجهت بالنظبت الص٠ٍى ٟص  ٗةنهزا طزنىاث ُلحهزا مزسث وبذا مىجىداجزه، مزّ مال١هزا ٍو
ص٠ززز 

ُ
ُزززدث بذا واحزززدة لظززززنت ج  ُٗوبزززٝ اطزززدثمازي  حظزززاب فزززي اإلابزززالٕ ىزززرو ٠انزززذ بذا ؤمزززا ألصزززحابها. ؤُ

/ؤ(. البند ُلحها
 
 )ؤوال

ًزززززززززت الخإمُنزززززززززاث مبزززززززززالٕ - ب   ـزززززززززاث، الخنُ٘ر ًزززززززززت والخإمُنزززززززززاث للمناٛ ٗززززززززززساد مزززززززززن جاخزززززززززر التزززززززززي النٜد  ألا

ـزززززى٤  مٜابزززززل واإلااطظزززززاث  اطزززززدئجاز وجإمُنزززززاث وال١هسوزززززاء الهزززززاجٙ مثزززززل مُِنزززززت، خزززززدماث ُلزززززى الح

حها اإلاِداث، ؤو ألاماٟن  ٛبلها. بذا واحدة لظنت ًٜدمها من ًٟص
ت مىجىداجه من الباجّ ًحظمه ال الِسوىن  مبلٕ-   ُخه ججب بل الص٠ٍى ُزه، جٟص  طزىاء ًمل١زه ألنزه ُل

 ؤملاو. ؤو الِٜد اإلاؼتري  ٗسخ

:
 
  للملنانيت:  لاديعت زمللثمل

ـزززت الجهزززاث حؼزززترن مزززا هزززي ُزززه املخخ ت، التزززرخُف إلازززن  بنززز٣ لزززدي بًدا  محخجزززصة ٠انزززذ ٗزززةذا للؼزززٟس

ـززز٘ت خززززت ب حهزززا مٛا ت جٟص ـزززز٘ت محخجزززصة ٠انززززذ بذا وؤمزززا مىجىداتهززززا، مزززّ الؼززززٟس  جص٠زززز  ٗةنهززززا مظزززخمسة ب
ُُدث بذا واحدة لظنت

ُ
ت. بلى ؤ  الؼٟس
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:
 
 (:  يذوسة ؤو  يعدبلملة )  يشحوت وألاسبملح الاحخيملطيملث س بعمل

حها ت جٟص ٜت جوبُٝ حا٤ في مىجىداتها، مّ الؼٟس  حظزاب ُنزد اإلاخداولزت ( ألاؿى٤  ) اإلاىجىداث هٍس

 الؼس٠اث. ش٠اة

:
 
 إلاظاميت:  لخإمن  ششوملث صوملة خملمعمل

ـزززززززززاث  - ؤ  ُززززززززززت املخـ ُزززززززززدي الداثنززززززززززت وألازؿزززززززززدة ال٘ن  الظززززززززززداد، اإلاظززززززززززخحٜت واإلاوالبزززززززززاث الخززززززززززإم ن إلاِ

ت جحذ واإلاوالباث حها ال الدظٍى ت جٟص ت، مىجىداتها من جحظ  بل الؼٟس  ُلحها. دًىن  ألنها الص٠ٍى

ُززززاث - ب  ـزززززاث الاحخُاه ت، ألاخوزززززاز ومخـ ـززززف الظزززززاٍز ُزززززاه  ؤلاكزززززافي، واملخ  ُلزززززى الخزززززإم ن واحخ

ٍزت، اإلاىجزىداث مزن جحظ  ال الخإم ن بُادة ُن املحخجصة واإلابالٕ الحُاة، حهزا بزل الص٠ى ت، جٟص  الؼزٟس
 مل١ها. من جخس  ل  ألنها

:
 
  لخذمت: نهمليت معخحلملث ظملدظمل

 و لعململ: لوماظف بمللنعبت  لخذمت نهمليت معخحلملث صوملة · (1

ٗززززإة  - ؤ   ًزززززت م٢ا ٜزززززانىن  ًىجبزززززه مزززززالي حززززٝ هزززززي الخدمزززززت: نها ٜززززد ؤو ال ًزززززٙ ؤو للِامزززززل الِ  بؼزززززسون، اإلاى

ٜززززدز ًززززٙ الِامززززل وزاجززززب انتهائهززززا وطززززبب الخدمززززت مززززدة بحظززززب ٍو ٍززززدّٗ واإلاى  الخدمززززت انتهززززاء ُنززززد و
ٙ ؤو للِامل  لِاثلتهما. ؤو للمًى

ًززٙ ُلزززى ش٠اتهززا ججززب وال ِزززدم الخدمززت، مزززدة هززىا٤ الِامزززل ؤو اإلاى ٜززٝ ل  ؿزززدز وبذا الخززام، اإلالززز٣ جح

ًززدىا ٛززساز ًززٙ وحظززلُمها بخحد ِززت الِامززل ؤو للمى ٍززت ٗتززراث ُلززى ؤو واحززدة دٗ  لهززا مل١ززه ؤؿززب  دوز

 
 
ت. مىجىداجه بلى ُٗلمها جاما  الص٠ٍى

ُززدي: الساجززب - ب  ًززٙ ٌظززخحٜه مززالي مبلززٕ ىززى الخٜا   الِامززل ؤو اإلاى
 
ا  اإلااطظززت ؤو الدولززت ُلززى ػززهٍس

ـزت ِززد املخخ ٜزىان ن بمٜخضزز ى خدمخززه انتهزاء ب ٜزىد وألانٌمززت ال ص٠زز  الِمززل، ُو  اإلاؼززاز النحززى ُلزى ٍو

/ؤ البند ) الخدمت نهاًت م٢اٗإة بؼإن بلُه
 
 (. طادطا

ٗزززززإة -   ُزززززد: م٢ا ًزززززه مٜوزززززَى مزززززالي مبلزززززٕ هزززززي الخٜا ـزززززت اإلااطظزززززت ؤو الدولزززززت جاد ًزززززٙ بلزززززى املخخ  ؤو اإلاى

ٜززززززانىن  اإلاؼززززززمى٤  الِامززززززل ُززززززت الخإمُنززززززاث ب ُززززززه جخززززززىاٗس لزززززز  بذا الاجخماُ  الساجززززززب اطززززززخحٜاٚ ػززززززسون ٗ

  وجص٠  الخٜاُدي،
 
/ؤ ) للبند هبٜا

 
 (. طادطا

 مزن محزددة نظزبت بلحهزا ًلزاٖ ألاجزس ؤو الساجزب مزن حظزخٜوّ محزددة نظزبت هي الادخاز: م٢اٗإة - د 

ظززززخحٜها حظززززدثمس وهززززي اإلااطظززززت، ًززززٙ َو ِززززت الِامززززل ؤو اإلاى ًززززت فززززي واحززززدة دٗ  حظززززب ؤو خدمخززززه نها

 الظاثدة. الُنٌ 

خخلززٙ ُززه، جززىدَ الززري الحظززاب نززَى بحظززب ش٠اتهززا ح١زز  ٍو ـززال  خززاؾ حظززاب فززي ٠انززذ ٗززةن ٗ  ل
ًزززٙ ُزززاز فززززي الحزززٝ ولززززه الِامزززل ؤو اإلاى ٍززززت مىجىداجزززه بلززززى جلززز  ٗةنهزززا اطززززدثمازىا اخخ ُزززز  مزززن الص٠ى  ح

ُزه، ش٠اة ٗال طلوت الحظاب ىرا ُلى له ١ًن ل  بذا ؤما والنـاب. الحى٤  ِزدم ُل  لزه، الخزام مل١زه ل

ُه ٛبله بِد بال  واحدة. طنت ُن ٗ ٟ 

  و لششوملث: لوممظعملث بمللنعبت  لخذمت  نهمليت معخحلملث صوملة (2
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ُزدي والساجب الخٜاُد وم٢اٗإة الخدمت، نهاًت م٢اٗإة  الؼزس٠اث، ؤو الخاؿزت اإلااطظزاث لزدي الخٜا

ٗزززإة ٌزززل التزززي الادخزززاز وم٢ا  ٗزززال مل١هزززا مزززن جخزززس  ال الؼزززس٠اث ؤو الخاؿزززت اإلااطظزززاث حظزززاباث فزززي ج

ت، مىجىداتها من جحظ   مِها. جص٠  بل الص٠ٍى

 وهللا الِام. اإلاا٤ من ألنها جص٠ ، ال ٗةنها ( الح٢ىمُت ) الِامت اإلااطظاث لدي اإلابالٕ ىرو ٠انذ وبذا
  ؤُل 
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 انؼاو زتخ يغ انسداد يسجى االسرثًازٌ اندٍَ شكاج وجىب خبصىص .22
 انصكاج فُه ختسج انرٌ

لزى دمحم، ونبِنزا طُدنا بِدو، نبي ال من ُلى والظالم والـالة وحدو، هلل الحمد  ؤمزا وصزحبه، آلزه ُو

  بِد:
ِززززال  بسابوززززت ؤلاطززززالم  الٜ٘هززززي املجمززززّ ٗزززةن ًززززت :دوزجززززه فززززي ؤلاطززززالم  ال ن( )الحاد ٜززززدة والِؼززززٍس  اإلانِ

ٌزززس م3053 دٌظزززمبر 53 -2 ًىاٜٗهززززا التزززي ىزززز5414 محززززسم 32 -34 مزززن اإلازززدة فززززي ،اإلا١سمزززت بم١زززت  فززززي ن

:  اإلااجل(. الاطدثمازي  للدًن الداثن )ش٠اة مىكَى

ِزززززد  املجلزززززع، ؤُلزززززاء ٛبزززززل مزززززن واإلاناٛؼزززززاث ،اإلاىكزززززَى ىزززززرا فزززززي اإلاٜدمزززززت البحزززززىر بلزززززى الاطزززززخماَ وب

  ًلي: ما ٛسز  واإلاؼاٟز ن، والباحث ن،
 
 
 ؤو اإلا٘لزززع ُلزززى ٠الزززدًن ٠زززان، طزززبب ألي طزززدادو؛ اإلاسجزززى ٓ زززر اإلااجزززل الزززدًن فزززي الص٠زززاة ججزززب ال :ؤوال

  الجاحد. ؤو اإلاماهل

 
 
ت الدًىن  في الص٠اة ججب :زانُا  الحالت ٠الدًىن  ٛمسي، حى٤  ٠ل طدادىا، اإلاسجى اإلااجلت الاطدثماٍز

.
 
  جماما

 
 
ىام ؤزوا  دون  الص٠اة ُٗه جخس  الري الِام زو  مّ اإلاٜظى الاطدثمازي  الدًن ؤؿل ًص٠  :زالثا  ألُا

  .الالحٜت

 
 
ِزززا   الاطززززدثمازي  الزززدًن ٠ززززان بذا :زاب

 
ظززززخىفى لظزززنىاث، مززززاجال   َو

 
 حزززز ن بلززززى ش٠اجزززه جززززإخ ر ُٗجززززىش  ،٠زززامال

ص٠  ٛبله، لى دمحم نبِنا ُلى وطل  هللا وؿلى اإلااكُت. لؤلُىام ٍو   ؤجمِ ن. وصحبه آله ُو
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 (35) زقى انشسػٍ ادلؼُاز .23

   يعيملس نطملق-1
اء جحدًد اإلاُِاز ىرا ًدناو٤   والؼزس٠اث ؤلاطزالمُت( الخزإم ن ػزس٠اث ٗحهزا )بمزا للماطظزاث الص٠زاة ُو

ت(، لها جدبّ ؤو اإلااطظاث جنؼئها التي  جزدخل التزي اإلاالُت الٜىاث  بنىد بُان خال٤ من وذل٣ )الؼٟس
ًززززد فزززي جزززدخل ال ؤو ُزززاء، ىزززرا جحد ُززززان الى ـزززاث اإلاولىوزززاث وو  مززززن جحظززز  ال ؤو جحظززز  التززززي واملخـ

ٍززت، اإلاىجززىداث ٜززادًس ًخِلززٝ مززا ًدنززاو٤  ٟمززا الص٠ى  فززي الص٠ززاة وؿززٖس الص٠ززاة، فززي بخساجهززا الىاجززب باإلا

ها ها اإلاخِلٜت وألاح٢ام الثمانُت، مـاٗز  .بـٗس

 إجش ئيت ؤحيملم-2 
  لضوملة: وعملء جحذيذ طشق  2/1

ًززززد ًززززخ  ُزززززاء جحد ٜخ ن بحززززدي ُلزززززى الص٠ززززاة و ٜززززت :هزززززٍس ٜزززززت اإلاىجززززىداث ؿزززززافي هٍس  ألاؿزززززى٤  ؿززززافي وهٍس

ٜخ ن في الخٍٜى  وؤطع اإلاظدثمسة، ٚ  زوعزي ٗةذا مخخل٘ت، الوٍس ٘زس  الندُجزت ٠انزذ ألاطزع جلز٣ فزي ال

ٜت ُلى مىكَى اإلاُِاز وىرا واحدة  .اإلاىجىداث ؿافي هٍس

 :(2)  ياجاد ث صملفي طشيلت

اء جحدًد ًخ  -أ ٜت باطخخدام الص٠اة ُو   الخالي: النحى ُلى اإلاىجىداث ؿافي هٍس
اء ت اإلاىجىداث = الص٠اة ُو  ٛاثمت جاٍز  في اإلاالُت ال٘ترة خال٤ الدّٗ اإلاظخحٜت )اإلاولىواث – الص٠ٍى

ص ُزت ال٘تزرة فزي اإلااطظزت ُلزى حظزخحٝ التي اإلاالُت الظنت ؤٛظان مجمَى + اإلاالي اإلاٟس ٜزت اإلاال  + الالح

 ٚ ٜززززى ٜززززت الاطززززدثماز حظززززاباث ؤصززززحاب ح ٚ  + اإلاول ٜززززى ُززززت ح ٚ  + ألاٛل ٜززززى ُززززت الح ٚ  + الح٢ىم ٜزززززى  الح

ُ٘ت ٚ  + الٛى ت الحٜى ٚ  + الخ ًر  .مِ ن( مال٣ لها ١ًن ل  بذا للسو  الهادٗت ٓ ر اإلااطظاث حٜى

ٍزت: اإلاىجزىداث وحؼزمل ٜزد الص٠ى  اإلاؼزز٢ٞى الزدًىن  مجهزا محظزىمت اإلادًنزت والزرم  ح١مززه، فزي ومزا الن
ـزززززُلها فزززززي ِزززززدة اإلاىجزززززىداث حؼزززززمل ٟمزززززا الظزززززداد(، مسجزززززىة )ٓ زززززر جح  البلززززززاُت، )مثزززززل للمخزززززاجسة اإلا

ل ومىجىداث والِٜاز( اإلاالُت، وألاوزاٚ ت، )ملازوت، الخمٍى حظ  (، اطخـناَ ،(1) طل  مؼاٟز  ٍو

                                                             

ٌ  صووملفي طشيلووت (2)  جحعووو، لوو،  لتووي  ملخصصوووملث + الاحخيملطيووملث +  يووذفاع  يووملٌ سؤط  يعووودثمشة: ألاصووا

  للملئمووووت  لفتووورة خوووواٌ  لوووذفع  يعووووخحلت غنووور  يطوابووووملث +  لوووذخل صووووملفي +  يبلوووملة ألاسبووووملح +  ياجووواد ث مووو 

  ياجووووواد ث صووووملفي +  لاحلووووت  يملليوووووت  لعوووويت ؤكعووووملط مجموووواع - يووووومللي  يشهووووض كملئمووووت جوووووملسيخ موووو  لوعوووويت  يملليووووت

    يشحوت.  لخعملئش + لإليجملس  يعذ  لعلملس مثل  يخملجشة لغنر  يضملفت والاظدثمملس ث  لثملبخت

 بمللعووو،  لبوومل ع يضهيوو   لووز   يووملٌ سؤط حعجيوول لاجوواب  يشووتر ة  لعووو، بضووملعت عوو  ديوو  نشوواء يخصوواس  ال (3)

    لضهايت.  ياجاد ث ضم 
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ٍززل مىجززىداث مززن ـززاث الخمى  مىجززىداث مززن ًحظزز  ٟمززا ،6 البنززد حظززب حظززمها الىاجززب املخـ

ل  .بها اإلاخِلٜت الثابخت اإلاىجىداث الخمٍى

ٜزززاض -ب ِززززدة اإلاىجززززىداث ج ًزززت الُٜمززززت ؤطززززاض ُلززززى للمخزززاجسة اإلا ٛززززّ النٜد  )الُٜمززززت جحُٜٜهززززا اإلاخى

ُت ذ للبُّ( الظٛى  .الص٠اة وجىب ٛو
ًززد فززي ًساعززى -  ٍززت اإلاىجززىداث جحد ُززت مززن الص٠ى ِززدة ٓ ززر واإلاىاشزز ي الصزا ُززٝ للخجززازة: اإلا  النظززب جوب

. املحددة وألانـبت
 
ا   ػُس

  مبملششة: لوضوملة  يمظعت إخش ج 2/2
ت، ؤو اإلااطظت، جلصم 3/3/5   آلاجُت: الحاالث في الص٠اة بةخسا  الؼٟس
 .الص٠اة بةخسا  ملصم ٛانىن  ؿدوز  -أ

 .الص٠اة بةخسا  الالت ام ُلى ألاطاس ي النٌام في النف -ب

 .الص٠اة بةخسا  بااللت ام الِمىمُت الجمُِت من ٛساز ؿدوز   -ج

ُل اإلااطظت ٛبى٤  حالت في  3/3/3 ٚ  ؤصحاب بِم ؤو ٠ل جٟى  حظاباث ؤصحاب ؤو اإلال١ُت حٜى

 .ُجه  الص٠اة ألداء باإلاى٠ل ن خاؿت مبالٕ جٜدً  ؤو جىاٗس ٌؼترن الاطدثماز
ت بززززز ن الخنظززززُٝ ًجززززب  3/3/1 ِزززززت والؼززززس٠اث ألام الؼززززٟس  ًخ١زززززسز  ال حتززززى الص٠زززززاة بخززززسا  بؼززززإن الخاب

  بخساجها

ن حالزززت فزززي  3/3/4 ٚ  ج٢زززٍى ُزززداد ؤو للص٠ززززاة، ؿزززندو  الهُئززززت مزززن ذلززز٣ اُخمزززاد ًجززززب الص٠زززاة حظزززاب ب

ُت ت ؤو للماطظزت الؼزُس  ؤو مباػززسة بزرل٣ اإلااطظززت ُٛزام حززا٤ فزي الـزٖس وجززىو ووخاؿزت ،الؼززٟس

ٝ ُن ُل هٍس س وزّٗ ,الص٠اة بؼئىن  مِنُت مِخمدة جهت اإلااطظت جٟى  .برل٣ للهُئت طنىي  جٍٜس
ٜززسة فززي اإلاززر٠ىزة الحززاالث بحززدي جززىاٗس ُززدم ُنززد 3/3/1  الص٠ززاة بخززسا  مظززاولُت ج٢ززىن  3/3/5 ال٘

جب الاطدثماز، حظاباث وؤصحاب اإلاظاىم ن ُلى ت ؤو اإلااطظزت ُلى ٍو ُزان الؼزٟس ٜزداز ب  الص٠زاة م

ت الحظاباث مبالٕ ؤو الظه  في الىاجبت  .الاطدثماٍز

 بمللضوملة:  يخعولت  يملليت  للا ئ، 2/3
  : يمللي  يشهض كملئمت  2/3/1

 
 
ت مىجىداث بمل١ُت الص٠اة لخِلٝ نٌسا  فزي الزىازدة بالبُاناث للماطظاث حظابها في الِبرة ٗةن ش٠ٍى

ٟزززص ٛاثمزززت ُزززت( للماطظزززت اإلازززالي اإلاس  مزززن بهزززا ًخِلزززٝ ومزززا واإلاولىوزززاث اإلاىجزززىداث ُلزززى اإلاؼزززخملت )اإلا  ان

 .مخــاث

  لِظززذ والخظززاثس( ألازوززا  )حظززاب الززدخل ٛاثمززت الززدخل: ٛاثمززت  3/1/3
 
 الص٠ززاة، لحظززاب ؤطاطززا

ت للدخل الدازة الثابخت اإلاىجىداث في بلحها ًسجّ ول١ن  وجزىب فزي ٌؼزترن وال زوحها. ؤو بًسادىا إلاِٗس

 لززززز  مززززا ُلحهززززا، الص٠ززززاة ججززززب بززززل خاطززززسة ٠ىنهززززا الىجززززىب مززززن ًمنززززّ وال زابحززززت، اإلااطظززززت ٠ززززىن  الص٠ززززاة

 ٚ   مىجىداتها. )الداثنىن( اإلااطظت ُلى اإلاولىواث حظخٔس

                                                                                                                                                                              

 مجموع معظمهومل  لضووملة ؤحيوملم ؤ  مش عوملة موع مخخصش  بشيل  لبياد في ميثاسة ألاحيملم معديذ وبليت 

  لضوملة. بشإ   لصملدسة  لذولي إلاظامي  لفل  مجمع بلش س ث الالتز م ج، وكذ عويهمل.
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 عملمت ؤحيملم -3
   لضوملة حعشيف 3/1

 
  :فيهمل ججب  لتي وألاما ٌ وحىمهمل   ششعمل

ـززززٖس مخـىؿززززت ؤمززززىا٤ فززززي ًجززززب حززززٝ الص٠زززاة:  1/5/5 لززززت وهززززي .محززززددة ل٘ئززززاث ً ُززززت ٍٗس  بذا ُُن

 .ػسوهها جىاٗسث
ُزززززسوق والِمززززالث، وال٘لزززززت الزززززرىب فززززي الص٠زززززاة ججززززب  1/5/3 ِززززام الخجزززززازة، و ٜزززززس )ؤلابزززززل وألان  والب

 والس٠اش. واإلاِادن، والثماز، والصزَو والٔن (

 ججزب وبنمزا ،ٛبلزها ُند ونحىىا الحسة اإلاهن وبًساداث والسواجب ألاجىز  في الص٠اة ججب ال  1/5/1

 .الحى٤  ُند مجها ًبٜ  ُٗما
ُززززززان فززززززي الص٠ززززززاة ججززززززب ال  1/5/4 ِززززززدة ٓ ززززززر للززززززدخل الززززززدازة الثابخززززززت اإلاىجززززززىداث ؤُ  مثززززززل للخجززززززازة اإلا

ُان اإلاظخٔالث  .الحى٤  نهاًت ُند بًسادىا من ًبٜ  ُٗما ججب وبنما اإلااجسة وألُا

ِززززززام اإلاززززززا٤ فززززززي الص٠ززززززاة ججزززززب ال  1/5/1 ِزززززام( )الٜوززززززاَ ال  لززززززدي الخإمُنززززززاث ؿززززززنادًٝ ؤمززززززىا٤ فززززززي وال ال

  الِامت. اإلااطظاث

ٗزززت ألامزززىا٤ فزززي الص٠زززاة ججزززب ال  1/5/7 ى   اإلاٛى
 
٘زززا   ٛو

 
ًزززا ٛزززٙ ؤمزززا خ ر  الص٠زززاة ٗخجزززب )الزززرزي( ألاىلزززي الى

ِه من ًبٜ  ُٗما مظخحُٜه ُلى  .الحى٤  نهاًت ُند لديه  َز

ٛزززٙ ح١ززز  ًنوبزززٝ  1/5/6 ُزززت و)الِهزززدة وألامزززالٞ ألامزززىا٤ ؤزؿزززاد ُلزززى الخ زززري  الى  ُلزززى (Trust اإلاال

ُززت اإلااطظززاث ًززت ؤو الِلم ُززت ؤو الخ ر ٗززت ٓ ززر الاجخماُ  ال دامززذ مززا ؤزوززا  لهززا ٠انززذ ولززى للززسو ، الهاد

  مِ ن. مال٣ بلى جاو٤

   لضوملة: وجاب ششوط 3/2
   : لخملم  يوً 3/2/1

م١ن الٔ ر، حٝ به ًخِلٝ ل  ما ٠ل في ًخحٜٝ وىى  نمائو ؤو وزَِه الاخخُاز حظب ُٗه الخـٖس ٍو

ُززززر ؤو لحاجزززززت مسؿززززدة ألامزززززىا٤ ل٢زززززىن  ؤزززززس وال إلاال١زززززه حاؿززززل ّ لخن٘ ت، مؼزززززاَز  ج١زززززن لززززز  مززززا اطزززززدثماٍز

 .الدًىن  طداد لحاجت

  ليصملب: 3/2/2
  21 وشنزه مزا ىى ؿىزجه، ٠انذ مهما للرىب الص٠اة نـاب

 
 ٌِادلزه مزا ؤو الخزالف الزرىب مزن جسامزا

ُزززززززت الِمزززززززالث مزززززززن ُزززززززت، الىزٛ ُمخزززززززه واإلاِدن ِزززززززسوق ٛو ِزززززززد الخجزززززززازة ل مهزززززززا ب ِزززززززادن بزززززززالنٜىد، جٍٜى  وللم

ـززاب اإلاظززخخسجت.   181 لل٘لززت والن
 
ـززت، ال٘لززت مززن جسامززا ـززاب الخال ُززه الجززازي  اإلاِخبززر والن  ُل

 .الرىب نـاب ىى الخجازة ُسوق جٍٜى  في الِمل
 .اإلالحٝ في مبِنت لؤلنِام الص٠اة وؤنـبت
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3/2/3  ٌ  : لحا

ًززززت للمىجززززىداث الحزززى٤  ٍززززت النٜد ِزززام والخجاز ٍززززت طززززنت وألان . 114 ٛمس
 
ُززززاة حززززا٤ وفزززي ًىمززززا  الظززززنت مسا

ًزززت اإلاىجززىداث فزززي الؼمظززُت ٍززت النٜد  ٗزززال والثمزززاز الززصزَو ؤمزززا (4) 37166 الص٠ززاة نظزززبت ج٢زززىن  والخجاز

رل٣ بحـادىا، والِبرة للحى٤، ٗحها ًنٌس  .باطخخساجها ٗالِبرة والس٠اش اإلاِادن ٟو
   : لا جبت  لضوملة ملذ س 3/3

ٜززززززداز ُززززززسوق والِمزززززززالث وال٘لزززززززت للززززززرىب الص٠زززززززاة م ُزززززززاة مززززززّ - % 371 الخجزززززززازة و  -1/3/1 البنزززززززد مسا

 الِؼس ونـٙ ونحىىا، باآلالث ؤي بمانت ٌظٜ  ال ُٗما % 50 الِؼس والثماز الصزَو ش٠اة ومٜداز

ٜزززادًس بهمزززا. ٌظزززٜ  ُٗمزززا % 671 الِؼزززس ؤزوزززاَ وزالززززت بمانزززت، ٌظزززٜ  ُٗمزززا % 1 ِزززام فزززي الص٠زززاة وم  ألان

 .اإلالحٝ في مبِنت
  لثملبخت  ياجاد ث -4
 لودشغيل:  لثملبخت  ياجاد ث 4/1
ت اإلاىجىداث وال وؤجهصتها اإلااطظت مٜس مثل للدؼُٔل، الثابخت اإلاىجىداث للص٠اة جخلّ ال  اإلاِنٍى

ٚ  مززززززززن اإلااطظززززززززت حظززززززززخٔله مززززززززا مثززززززززل اإلاخززززززززاجسة لٔ ززززززززر ٜززززززززى ٍززززززززت والِالمززززززززاث الابخ٢ززززززززاز ح  بززززززززسام  ؤو الخجاز

ِزّد  ٓ ززر ىززى ممززا للدؼزُٔل اإلاٜخنززاة اإلانٜىلززت اإلاىجززىداث وال ،الحاطزىب ُززاز ٛوززّ مثززل للخجززازة، م  الٔ
 .للخجازة لِظذ دامذ ما املخاشن  في ٠انذ ولى الـناُُت( )اإلاهماث واإلاِداث لآلالث

  لوذخل:  لذ سة  لثملبخت  ياجاد ث 4/2
ُززززان فزززي ش٠زززاة ال ُزززان اإلاظزززخٔالث مثززززل للزززدخل، الززززدازة الثابخزززت اإلاىجزززىداث ؤُ  دامززززذ مزززا اإلاززززاجسة( )ألُا

ِززدة لِظززذ ٜزز  ُٗمزززا الص٠ززاة ججززب وبنمزززا للخجززازة، م لتهززا بًسادىزززا مززن ًب ًزززت فززي ٓو  بلزززى بلززمه الحززى٤  نها

ت اإلاىجىداث ُخه ألاخسي  الص٠ٍى  آلاجُت: البنىد جحذ اإلاالُت الٜىاث  في اإلاىجىداث ىرو وجٌهس وجٟص
ُان اإلاظخٔالث 4/3/5 ٜز  مزا ٗ  ٠ز  :ٓ رىا( ؤو نٜل وطاثل ؤو ُٜازاث من اإلااجسة )ألُا  ألاجزسة مزن ًب

ت للمىجىداث بلمه الحى٤  ُند  .الص٠ٍى

ت: الاطدثمازاث 4/3/3 ت للمىجىداث بلمه الحى٤  ُند ٓلتها من ًبٜ  ما ٗ  ٠  الِٜاٍز  .الص٠ٍى

ُززززد السؤطززززمالُت اإلاؼززززسوُاث 4/3/1 ُززززر ٛ ِززززم فززززي للمؼززززسوَ ٠ززززان بذا للمخززززاجسة: لِظززززذ التززززي الخن٘  ب
ٜز  مزا ٗ  ٠ز  بًزساد بنجزاشو مساحزل ٍزت، اإلاىجزىداث بلزى بلزمه الحزى٤  ُنزد منزه ًب  مجهزا ٠زان مزا ؤمزا الص٠ى

 
 
  .1/3/7 البند ُٗنٌس الخجازة بها مٜـىدا

زٝ ُزن ؤم١زن بذا )النماء(: بها الاحخ٘اي بٔسق ألاطه ، في الاطدثمازاث 4/3/4 ت هٍس ٗزت الؼزٟس  مِس

ٍزت اإلاىجزىداث مزن الظه  ًخف ما ٜزىد الص٠ى ُزسوق )الن  ٗةنزه الظزداد( اإلاسجزىة والزدًىن  الخجزازة و

ٍززززت اإلاىجززززىداث مززززن الظززززه  ًخززززف مززززا ٗ  ٠زززز  ذلزززز٣ ًم١ززززن لزززز  وبذا ذلزززز٣ ًص٠زززز   الخحززززسي  بحظززززب الص٠ى
ت لدي ١ًن ل  وبذا )الخٜدًس(. ت مىجىداث الؼٟس ٜز  مزا ًص٠ز  ٗةنه ش٠ٍى ًزت فزي ؤلاًزساد ؿزافي مزن ًب  نها

ٍززت اإلاىجزززىداث مززن ًحظززز  وال الحززى٤. ـزززف الص٠ى ـزززد ألاطزززه  فززي الاطزززدثمازاث ُٛمززت ىبزززىن مخ  بٜ

 .1/3 البند الخجازة ُسوق ح١  ُلحها ُٗوبٝ للمخاجسة اإلاِدة ألاطه  ؤما الاحخ٘اي.

                                                             

   .275775  لنعبت جىا    لىبيعت لوعيت بمللنعبت (4)



 

43 
 

ِزززت: الؼززس٠اث ؤطزززه  فززي الاطززدثمازاث 4/3/1   – وهززي الخاب
 
 نظزززبت ألام اإلااطظززت جمخلززز٣ مززا - محاطزززبُا

بزززززدؤ مجهززززا % 10 ت ش٠زززززاة بحظزززززاب ٍو ِزززززت الؼزززززٟس ت جخزززززس  زززززز  مظززززخٜلت الخاب ـزززززُهها ش٠زززززاة ألام الؼزززززٟس  فزززززي ن

ت ٚ  ألاخزسي  ألاهزساٖ بص٠اجزه ٗخلتزز م البزايي ؤمزا .ٗحهزا مل١ُتهزا بنظزبت الؼزٟس ٜزى  لزز  بذا وىزرا ألاٛلُزت( )ح

ت جٜ   .(1) مباػسة ش٠اتها بةخسا  الخابِت الؼٟس
  لضهايت  ياجاد ث -5
   لدعييل: ظهوت ؤو  لعملئوت  يخذ ولت  ياجاد ث 5/1

ل الٜابلت ؤو النٜدًت اإلاىجىداث وحؼمل  آلاجُت: البنىد جحذ اإلاالُت الٜىاث  في وجٌهس لنٜد، للخحٍى

ٚ  في النٜدًت 1/5/5  الـٖس بظِس مِادلها ٗ  ٠  ؤجنبُت بِمالث ٠انذ وبذا اإلابالٕ، جص٠  :الـندو

 .الص٠اة وجىب ًىم الظاثد
ُزززززززت اإلاىجزززززززىداث 1/5/3  بُٜمتهزززززززا ؤو الخزززززززالف، بىشنهزززززززا جص٠ززززززز  :ؿزززززززىزتها ٠انزززززززذ مهمزززززززا وال٘لزززززززُت الرىب

 .بالنٜىد

 :اإلاالُت الٜىاث  في الخالُت البنىد البنٞى في ألازؿدة جدناو٤  :البنٞى في ألازؿدة 1/5/1

  لجملسيت:  لحعملبملث 5/1/3/1

ٍزززززززت حظزززززززاباتها مبزززززززالٕ فزززززززي والؼزززززززس٠اث اإلااطظزززززززاث ُلزززززززى الص٠زززززززاة ججززززززب  ألاخزززززززسي  اإلااطظزززززززاث لزززززززدي الجاز
  باُخبازىززا

 
ٟززدة لهززا ٛسوكززا ٍززت الحظززاباث وحؼززمل الظززداد. ما  ؤو ؤخززسي  بنززٞى لززدي للماطظززت الجاز

ٟززززصي  البنزززز٣ لززززدي  اإلابززززالٕ، ؤؿززززى٤  جص٠زززز  ٗةنهززززا - ذلزززز٣ حسمززززت مززززّ - ٗاثززززدة ُلحهززززا ؤُوزززز  ٠انززززذ ٗززززةن اإلاس

 مولىوززاث ٗهزي لزديها اإلازىدَ البنزٞى ؤو للماطظزاث بالنظززبت ؤمزا الخ زراث، فزي ٠لهزا ال٘اثزدة وجـزٖس

 .7/1/5 البند ًنٌس

 الاظدثمملسيت:  لحعملبملث 5/1/3/2
ت، ألازؿزززدة فزززي الحظزززاباث ىزززرو ؤصزززحاب ُلزززى الص٠زززاة ججززب -أ  ؤ٠انزززذ طزززىاء ،ؤزواحهزززا وفزززي الاطزززدثماٍز

لززت ـزز رة ؤم ألاجززل هٍى ُززد ؤزؿززدتها مززن السززحب ًم١ززن لزز  ولززى ألاجززل ٛ  ؤو الاطززدثماز، جهززت مززن بخُٜ

ُزززد ـزززىزة حظزززدثمس الحظزززاباث ٠انزززذ وبذا الحظزززاب. ؿزززاحب مزززن بخُٜ  مزززا بُٜمزززت ٗزززالِبرة مؼزززسوُت ب

ع اإلاظززدثمسة، اإلاىجززىداث مززن جمثلزه ُززه اإلاظززدثمسة باإلابززالٕ ولزِز ل ُززاة ًجززب ُو ِززت مسا  اإلاىجززىداث هبُ
  ؤمانت ٗهي الحظاباث ىرو ٗحها اإلاظدثمسة للماطظاث بالنظبت ؤما اإلاىدُت. اإلابالٕ بلحها جحىلذ التي

ع مولىوززززاث، ولِظززززذ لززززديها، ُززززت بال ُلحهززززا ولزززِز ـززززُهها جٟص  مىجىداتهززززا كززززمن ُمىلتهززززا ؤو الززززسو  مززززن ن

 .النٜدًت

ت الحظاباث ُلى جسجبذ بذا -ب  ال٘ىاثزد ؤمزا .اإلابالٕ ؤؿل ٗ  ٠  -ذل٣ حسمت مّ- ٗىاثد الاطدثماٍز

ها ًجززب ٗةنهزا ُززت للبنززٞى بالنظزبت ؤمززا الخ زراث. فززي ٠لهززا ؿزٗس  ٗززةن ب٘ىاثززد الحظزاباث ىززرو ٗحهزا اإلاىد
 (.7/1/3 البند )ًنٌس مولىواث -ال٘اثدة دون  - اإلابالٕ ؤؿى٤ 

                                                             

  نفع   لحى، ويعش   (5)
 
  %. 50 م  ؤكل  لششهت في لوممظعت  يمواهت  لنعبت وملنذ لا ممل على ششعمل
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  و لصيملديم: و لصىان  لعيذ ث 5/1/4
 ججزززب حسمتهزززا(: مززّ- ٗىاثزززد ُلزززى واإلاؼززخملت للزززدًىن، )اإلامثلزززت الخصانززت وؤذونزززاث الظززنداث 1/5/4/5

ها ُٗجب ال٘ىاثد ؤما الظند( )ج٢ل٘ت الظند مبلٕ ؤؿل في الص٠اة  بالنظزبت ؤما الخ راث، في ٠لها ؿٗس

 .7/1/3 البند ًنٌس اإلاولىواث من الاطمُت ُٜٗمتها وألاذوناث الظنداث لهرو اإلاـدزة للبنٞى
ت، الـ٢ٞى 1/5/4/3 حها املخخل٘ت، بإنىاُها الاطدثماٍز  جمثلها، التي اإلاىجىداث بحظب حملتها ًٟص

 
 
ٜزززا ُزززاز، ىزززرا فزززي وزد إلازززا هب ٘زززٍ ؤو اإلاىجزززىداث جزززدًس التزززي للماطظزززاث بالنظزززبت ؤمزززا اإلاِ ـززز٢ٞى جح  ال

ت ع مولىوزاث، ولِظذ لديها ؤمانت ٗهي الاطدثماٍز ُزت بال ُلحهزا ولِز ـزُهها جٟص  ُمىلتهزا ؤو الزسو  مزن ن

 .النٜدًت مىجىداتها كمن
ـززززنادًٝ 1/5/4/1 ت، ال ٘ززززت بإنىاُهززززا الاطززززدثماٍز  مجهزززززا جخ٢ززززىن  التززززي اإلاىجززززىداث بحظززززب جص٠ززززز  :املخخل

 
 
 .اإلاُِاز ىرا في وزد إلاا هبٜا

 : لخعململ لخازيم  ملحخجضة  يبمللغ 5/1/5
  اإلاٜدم اإلابلٕ وىى الجدًت، ىامؽ  1/5/1/5

 
د جإُٟدا  ش٠اجه الن٢ى٤: كسز  لخٔوُت اإلالصم للُى

 حظزاب فزي ؤودَ وبذا ،1/6/1/5 البند ُلُه ًوبٝ جاز حظاب في ؤودَ بذا ٛدمخه، التي الجهت ُلى
  .1/5/1/3 البند ُلُه ُٗوبٝ اطدثمازي 

  للمناٛـاث: الخنُ٘ري والخإم ن اإلاناٛـاث في للدخى٤  الابخداج  الخإم ن  1/5/1/3

ت اإلاىجىداث من ًحظ  ُه لديها، اإلاىدَ للجهت بالنظبت الص٠ٍى ٟص   مىجىداجزه مّ مال١ه ٍو
 
ا  بال طزنٍى

ززن لزز  بذا
 
ُززه مززسث وبذا لزززه. بُادجززه ٛبززل اطزززدثمازو مززن ًم١  وبذا واحزززدة، لظززنت ًص٠زز  ٗةنزززه طززنىاث ُل

 (.1/5/1/3) البند ُلحها ُٗوبٝ اطدثمازي  حظاب في اإلابالٕ ىرو ٠انذ
ًززززت الخإمُنززززاث 1/5/1/1 ٗززززساد مززززن جاخززززر التززززي النٜد ـززززى٤  مٜابززززل واإلااطظززززاث ألا  خززززدماث ُلززززى الح

ِززززززداث: ؤو ألامززززززاٟن اطزززززدئجاز وجإمُنززززززاث وال١هسوززززززاء الهززززززاجٙ مثززززززل مُِنزززززت، حهززززززا اإلا ٜززززززدمها مززززززن ًٟص  بذا ً

ن بذا بال واحدة لظنت ٛبلها ِ
ّ
 .1/5/1/3 البند في جاء ما ُٗوبٝ اطدثمازىا من م١

ٜزززززززدم: الِسوزززززززىن  1/5/1/4 ٍزززززززت اإلاىجزززززززىداث مزززززززن ًحظززززززز  اإلا  مزززززززن البزززززززاجّ ًحظزززززززمه وال للمؼزززززززتري، الص٠ى

ت مىجىداجه ُخه ججب بل الص٠ٍى  .ؤملاو ؤو الِٜد اإلاؼتري  ٗسخ طىاء ًمل١ه ألنه ُلُه، جٟص
  لخجملسة(: )عشوض  لعوعيت  يخذ ولت  ياجاد ث 5/2
ِزد ىزى مزا ٠زل الخجازة ُسوق  1/3/5 ٜزى٤  ؤو ُٜزاز مزن للخجزازة م ِزد ؤو بحالخزه ًبزاَ مزا طزىاء من  ب

ـزنُِه، ِززىق جمل١هزا ٠ززان وطززىاء ج ٘زز  بززل بالؼزساء جمل١هززا للىجززىب ٌؼزترن ٗززال بدونززه، ؤو ب ُززت ج١  ن

 .اإلاخاجسة
ُت بالُٜمت الخجازة ُسوق جٍٜى  ًخ   1/3/3 ٜت حظب وجىدىا، م٢ان في للبُّ الظٛى  بُِها هٍس

ُزّ ٠ززان ٗزةن الخجصثززت، ؤو بالجملزت لززب ٗزالِبرة بهمززا الب ٜزىم وال .باأٓل ٘ززت ج ٚ  ؤو بالخ٢ل ٛززل. ؤيهمززا الظزى  ؤ

مهزززا حِظزززس بن ل١زززن ٘زززت جص٠ززز  جٍٜى  ٗزززالِبرة وألاداء الىجزززىب ًزززىم  بززز ن ألاطزززِاز حٔ زززر حزززا٤ وفزززي .بالخ٢ل

 .الىجىب ًىم بظِسىا

ٜززٝ بذا  1/3/1 ِززام مثززل للص٠ززاة، آخززس طززبب الخجززازة ُززسوق فززي جح ُززت مززّ الززصزَو ؤو ألان  اإلاخززاجسة، ن
 .ٜٗى الخجازة ُسوق ش٠اة جص٠  ٗةنها
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، الخجزززازة ُزززسوق ش٠زززاة بخزززسا  ألاؿززل 1/3/4
 
ٜزززدا  مزززن الص٠زززاة بخزززسا  ال١ظزززاد حالزززت فزززي ًجزززىش  ول١زززن ن

ُان ت ألُا  .للص٠اة اإلاظخحٜ ن مـلحت ذل٣ ًحٜٝ ؤن بؼسن ن٘ظها الخجاٍز

 .اإلاؼتري  ًٜبلها ل  لى حتى البُّ ببسام ٗىز  اإلاؼتري  ُلى اإلاُِنت البلاجّ ش٠اة 1/3/1

  :اإلاالُت الٜىاث  بنىد في الظلُِت اإلاخداولت اإلاىجىداث جوبُٜاث 1/3/7
ِززدة والبلززاجّ ،بإنا عهوومل  لخووملم و يووا د لوخجووملسة   يعووذ  لعووو ي  ملخووضو  1/2/6/1 ُززّ اإلا  ُلززى للب

لها بِد ؤو حالتها ُت بالُٜمت ًص٠  بلحها: ؤخسي  ٛوّ ؤو مىاد بكاٗت مّ بخـنُِها جحٍى  للبُّ. الظٛى

ُت بالُٜمزت ٗت ٠  مُِبت: البلاُت ٠انذ وبذا ُزّ ٠زان ٗزةن ججصثزت، ؤو جملزت بُِهزا بحظزب الظزٛى  الب

لززب، ٗزالِبرة بهمزا ٟزت بوُئززت البلزاُت ٠انزذ وبذا باأٓل ُت بُٜمتهززا ٗت ٠ز  الحس  الساىنززت. بحالتهزا الظزٛى
ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال ٗةنه مخـف لها ؤنش ئ وبذا  .الص٠ٍى

ِززٖس لزز  ٗزةن ، لاجوواب يووام بحمللُهوومل  لعواكيت بليمُهوومل جضووو   لخصوونيع: كيووذ  لبضوملعت 5/2/6/2  ح

ُت ُٛمت لها  .ج٢ل٘تها جص٠  طٛى

 ووحالتهزززززا  لاجووووواب يوووووام بليمُهووووومل جضوووووو   لخيفيوووووز: كيوووووذ ) ينشوووووأث( إلانشوووووملئيت ألاعموووووملٌ 5/2/6/3

 .الساىنت
ِززززززززداث فززززززززي اإلاظززززززززخخدمت  لغيووووووووملس( )كطووووووووع  لصوووووووويملعيت  يهمووووووووملث 5/2/6/4  فززززززززي جززززززززدخل ال :ؤلانخززززززززا  م

ت اإلاىجىداث  .الص٠ٍى

 .ُٗه اإلاىجىدة اإلا٢ان بحظب  لعاكيت بمللليمت جضو   لطشيم: في  لبضملعت 5/2/6/5

ُت بالُٜمزززت جص٠ززز  )بمللاومللوووت(:  لبيوووع بشظووو،  لغنووور لوووذ   لبضوووملعت 5/2/6/6  اإلا٢زززان بحظزززب الظزززٛى

 .ُٗه اإلاىجىدة
 ٗززخ  نٜ٘زاث وحؼزمل ، يمظعوت موو  مغطوملة معوديذيت بملعخمووملد ث  يعوخاسدة  لبضومل ع 5/2/6/7

خمزززززززاد  دون  لالُخمزززززززاد املحخجزززززززصة اإلابزززززززالٕ جص٠ززززززز  الىطزززززززُوت: البنزززززززٞى ٛبزززززززل مزززززززن اإلاحجزززززززىشة واإلابزززززززالٕ الُا

ُت بُٜمتها ٗت ٠  البلاُت جمل٣ ج  ٗةذا النٜ٘اث،  .الظٛى

 اإلابزززززالٕ جص٠زززز  ال : يمظعووووت لصوووومللح معوووووديذيت بملعخمووووملد ث لوخصووووذيش  يعووووذة  لبضوووومل ع 5/2/6/8

ٍزت اإلاىجىداث من جحظ  وال لالُخماد، املحخجصة ٜزبم لز  ألنهزا للماطظزت الص٠ى ِزد، ج  جص٠ز  ول١زن ب
 .الخـنُّ ُٛد ؤو الـنّ الخامت البلاُت كمن اإلااطظت لدي جصا٤ ال التي البلاجّ

ِزززد مزززا 1/3/6 ٚ  مزززن للمخزززاجسة ٌ ٜزززى ٍزززت، الح ٍزززت والِالمزززاث والابخ٢زززاز الخزززإلُٙ حزززٝ مثزززل اإلاِنى  الخجاز

 .الخجازة ُسوق ش٠اة ًص٠  الحاطىب ووسام 

ًززززت فززززي ًىجززززد مززززا 1/3/2 ُززززت( )مززززىاد خززززام مززززىاد مززززن الحززززى٤  نها ُززززب فززززي ُززززادة ًززززدخل ممززززا ؤول  اإلاززززادة جٟس
ت ـزززززززنُى ـزززززززىد اإلا ٜززززززز  الخجزززززززازة بهزززززززا اإلاٜ ُت الُٜمزززززززت بحظزززززززب ًص٠ززززززز  ُُنزززززززه وجب  فزززززززي دخىلزززززززه ٛبزززززززل الظزززززززٛى

اث. ُزب فززي جزدخل ال التززي اإلاظززاُدة اإلازىاد ؤمززا اإلاـزنُى اث جٟس ـززنُى ٜزز  وال اإلا ٛززىد مثززل ُُجهزا، جب  الى

 .ٗحها ش٠اة ٗال الخنٌُٙ ومىاد

 بحظب الخجازة ُسوق ش٠اة الخجازة بها اإلاٜـىد الـنّ اإلانتهُت ٓو ر اإلاـنِت الظلّ جص٠  1/3/8

ُت الُٜمت  .الساىنت ووحالتها الظٛى
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ٜززىم ال 1/3/50 ِززدة اإلاززىاد ج ُززٙ اإلا ـززد لزز  بذا والخِبئززت للخٔل ٘ززسدة، اإلاخززاجسة بهززا ًٜ  ٠انززذ بن ل١ززن م

د  .الخٍٜى  في جدخل ٗةنها الظلّ ُٛمت في جٍص

  لششهت ؤو لوممظعت  يذييت  لزم، 5/3
، للماطظززت اإلاظززخحٝ الززدًن ٠ززان بذا  1/1/5

 
ٜززىدا   ش٠اجززه ٗخجززب ن

 
ا  ٠ززان حززاال اإلااطظززت، ُلززى طززنٍى

ـزُلها( من )اإلاُئىض اإلاِدومت الدًىن  ؤما اطدُ٘ائو، ُلحها ًخِرز ال دام ما ماجال، ؤو الدًن  ؤو جح

ـزززُلها فزززي اإلاؼززز٢ٞى الزززدًىن  حهزززا ٗزززال حظزززابُا جح ِزززد واحزززدة طزززنت ُزززن بال اإلااطظزززت جٟص  مزززّ ٛبلزززها ب

 .7/3 البند في جاء ما مساُاة

ُزززززا اطزززززدُ٘اثه حززززز ن بلزززززى اإلااجزززززل الزززززدًن ش٠زززززاة بخزززززسا  جزززززاخس ؤن للماطظزززززت  1/1/3   ؤو ٠ل
 
ُزززززا  ٗزززززةذا جصث

خه   الزززززدًن ٠زززززان وبذا اإلااكزززززُت. اإلاززززدة ُزززززن ش٠اجزززززه ؤخسجزززززذ اطززززخٗى
 
ـزززززُله فزززززي مؼزززز٢ى٠ا   جح

 
ُزززززا  وؤنشززززز ئ جصث

ت اإلاىجىداث من ًحظ  جحـُلها في اإلاؼ٢ٞى للدًىن  مخـف  فزي اإلاؼز٢ٞى الدًن ٠ان بذا الص٠ٍى

 .ٗحها ٠امال مٜدازو ؤدز  جحـُله

ًزن ٠زان بذا  1/1/1 ٍزت ٗىاثزد ُلزى ٌؼزخمل الٔ زر ُلزى ٛسكزها ؤو اإلااطظزت د  اإلاداًنزت ُنزد نؼزإث زوى

ٜزززى الززدًن ؤؿزززل ٗ  ٠ززز  الززدًن جدولزززت ُنززد ؤو ـززٖس ؤن ُٗجزززب الززدًن ُلزززى ال٘ىاثزززد ؤمززا ٗ  فزززي ٠لهزززا ج
ًززداَ بززإن ُلمززا الخ ززر. وجزىو ـزز  ؤو ب٘اثززدة الاٛتززراق ؤو ؤلا ٜززبم ؤوزاٚ خ  بحسمتهززا مٜوززَى ؤمززىز  ال

حسم  .بها الخِامل ٍو

  يملليت  للا ئ، بياد في  يذييت  لزم، جطبيلملث  5/3/4
 الخدماث ؤو اإلابُِت البلاجّ مٜابل لوممظعت  لذفع  يعخحلت  يبمللغ جضو   يذييا : 5/3/4/1

 .ؤُالو اإلار٠ىزة البنىد مساُاة مّ بالدًن اإلاٜدمت
 الظززززنداث ٗحهززززا بمزززا  لووووذي  وظوووويذ ث  يىشوووواف  علووووى  لسووووحب وحعووووملبملث  للوووشوض  5/3/4/2

ـززززىمت ـزززز٘سي( ال٢ىوززززىن  )ذاث املخ ُززززاالث والٜبززززىالث ال ـززززىمت( )ال١مب ُززززت الُٜمززززت جص٠زززز  املخ  اإلادٗى

 .1/1/4 البند في جاء ما ُلحها ُٗوبٝ -حسمتها مّ- ال٘ىاثد ؤما الظند لؼساء

ٛزت( )مبلزٕ  لوذي  ؤصول يضوو  إالرنيوت(: و لعويذ ث ) لىمبيوملالث  للوب  ؤوس ق 5/3/4/3  بمززا الىز

ٍزززادة ٗحهزززا ِزززت طزززلِت ُزززن ٠زززان بذا الزززثمن فزززي اإلادمجزززت الص ساعزززى باألجزززل، مبُ  1/1/4 البنزززد فزززي جزززاء مزززا ٍو
ٛزززت ٠انزززذ بن ال٘ىاثزززد بؼززإن ٜزززبم وز ظزززخىي  ُلحهززا، حؼزززخمل ال ٛزززت جمثلزززه الزززري الزززدًن ٢ًزززىن  ؤن َو  وز

  الٜبم
 
  ؤو حاال

 
نٌس اطدُ٘ائو ًخِرز ال مادام ماجال  .1/1/3 البند ٍو

ززن لزز  بذا : لعلوواد عوو  ) ملحخجووضة( بهوومل  ملحووخف   يبوومللغ 5/3/4/4
 
 ال اطززدثمازىا مززن اإلااطظززت جم١

 بال حِهداتها اإلااطظت بنجاش للمان الِمالء لدي التي (Retention amount) الخإمُناث ىرو جص٠ 
حها ٛبلتها بذا  .واحدة طنت ُن ٗتٟ 

ت اإلابالٕ 1/1/4/1   اإلادُٗى
 
 .اإلااطظت مل٣ من لخسوجها جص٠ ، ال اإلابرمت: الِٜىد ُن مٜدما

ـزززسوٗاث 1/1/4/7 ُزززت اإلا ، اإلادٗى
 
ٜزززدما ُزززت ٗتزززراث جخزززف التزززي وهزززي م ُزززت، مال  ٗحهزززا الص٠زززاة ججزززب ال جال

 .اإلااطظت مل٣ من لخسوجها

ُزت ال٘تزرة جخزف التزي وهزي اإلاظزخحٜت، ؤلاًزساداث 1/1/4/6 ٜزبم ولز  الحال ِزد: ج  الززدًىن  ش٠زاة جص٠ز  ب
 .1/1/5 البند في مب ن ىى حظبما
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ِززززت 1/1/4/2 ُزززززت، الىدٌ ـزززززت، الجهززززاث بولزززززب اإلاحجزززززىشة وهززززي الٜانىن  إلازززززن  البنزززززٞى ؤحززززد لزززززدي املخخ

ـززٖس وال سزززحهها ًم١ززن وال للماطظزززت التززرخُف ِزززد بال ٗحهزززا الخ ٜززت ب  جص٠ززز  ٗةنهزززا الجهززاث: جلززز٣ مىاٗ

 ُلحهزا ُٗوبزٝ -محسمزت وهزي- ب٘ىاثزد ٠انزذ وبذا اطزدثمازىا، مزن اإلااطظزت جم١زن ل  بذا واحدة لظنت

 .1/1/4 البند في ما
ن: ُلى اإلاظخحٜت اإلابالٕ وهي اإلاسابحت، مدًنى 1/1/4/8  ألازوا  ُٗه بما ؤلاجمالي الثمن ًص٠  اإلاؼتًر

 
 
 .1/1/5 للبند هبٜا

ِززد: حظززل  ولزز  اإلااطظززت اػززترتها التززي الظززل  بلززاُت مززدًنى 1/1/4/50  مززا٤ زؤض اإلااطظززت جص٠زز  ب

 ُلحها ُٗوبٝ الدخل لدز ؤو للدؼُٔل ٠انذ وبذا الخجازة، بٜـد اإلاؼتراة البلاُت ٠انذ بذا الظل 
ِززززت البلززززاُت ُزززن للبززززاجّ اإلاٜبززززىق الظزززل  مززززا٤ زؤض ؤمززززا 4/3و 4/5 البنزززد  فززززي كززززمنا ًص٠زززز  ٗهزززى اإلابُ

 .النٜىد

ـزززززززناَ بلزززززززاُت مزززززززدًنى 1/1/4/55  اإلاظزززززززخحٜت اإلابزززززززالٕ زؿزززززززُد ًمثزززززززل ،اإلااطظزززززززت باُتهزززززززا التزززززززي الاطخ

ُزززد للماطظززت ـززناَ بلزززاُت بنجززاش بمىاُ ِزززت، الاطخ ٍززت اإلاىجزززىداث فززي ًزززدخل وىززى اإلابُ ص٠ززز  الص٠ى  ٍو

 
 
  بـ٘خه اإلاخداولت اإلاىجىداث في كمنا

 
 .نٜىدا

ـزززناَ بلزززاُت مزززدًنى 1/1/4/53 ـزززد البلزززاُت ٠انزززذ بذا اإلااطظزززت اػزززترتها التزززي الاطخ  الخجزززازة بٜ

ٍززت اإلاىجززىداث كززمن مززدًىنُتها جززدز  ٘ززت الص٠ى ـززنَى زمززن وهززي بالخ٢ل ِززه اإلالتزز م اإلا ص٠زز  للبززاجّ بدٗ  ٍو

 
 
 .1/1/5 للبند هبٜا

ٔزززسق ألاطزززه  فزززي الاطززدثمازاث 1/1/4/51 ُت، بُٜمتهزززا الخجزززازة ُزززسوق ش٠زززاة جص٠ززز  اإلاخزززاجسة ب  الظزززٛى

ٚ  لها ١ًن ل  وبذا ُذ طى  .الخبرة ؤىل بخٍٜى  ُٛمتها ٟش
  لخإمن : محفظت في  يذييا   5/3/5

ُزززززاز فزززززي وزد مزززززا ُلزززززى بنزززززاء   ج٢زززززىن  الىززززززاثٝ حملزززززت اػزززززترا٠اث بزززززإن الخزززززإم ن مِ
 
ا ُزززززت ذمزززززت لزززززه ؿزززززندٛو  مال

ٚ  وؤن بالٜظى، جبَر اإلاؼتٞر وؤن مظخٜلت،   لِع الخإم ن ؿندو
 
 الىزاثٝ لحملت ال٘اثم بسد ملت ما

 .ٗحها ش٠اة ال الخإم ن محٌ٘ت ٗةن الخإم ن( مُِاز من 1/1 ،3)الٜ٘ساث

 و لثمملس  لضسوع صوملة 5/4
ـززاب 1/4/5 ِززاد٤ ؤوطززٝ خمظززت والثمززاز الززصزَو ن  الِبززرة بززل الحززى٤  ًساعززى وال جززسام، ُٟلززى 711 وح

ـززاد، ٜزززداز بالح ع ُٗمززا % 50 الِؼزززس ش٠اتهززا وم ـزززٙ ،الظززٜ  مانزززت لززه لززِز  لزززه ُٗمزززا % 1 الِؼززس ون

 مؼتر٠ا. ٌظٜ  ُٗما % 671 الِؼس ؤزواَ وزالزت ماونت،

ـززاب حظزززاب فزززي الىاحززد، الجزززنع مززن ألانزززىاَ جلزز  1/4/3  وال الثمزززاز، وؤنزززىاَ الحبززىب ٠زززإنىاَ الن
٘ززززسد آلخززززس، جززززنع ًلزززز  ـززززابه، جززززنع ٠ززززل ُٗن ٟززززت والثمززززاز الززززصزَو ؤمززززاٟن الخززززخالٖ ؤزززززس وال بن  اإلاملى

ت ؤو للماطظت  .الؼٟس

 الثلز  ؤو السبّ حظ  مّ والثماز، الصزَو ؿال  ُند الخبراء( )جٜدًس الخسؾ اُخماد ًجىش  1/4/1

ه ِزد الخزسؾ حظزب الص٠زاة وجخزس  ٗحهزا، الخـزٖس ًزخ  ز  الصزَ لـاحب وجٟس ُزٙ، ب جزىش  الخج٘  ٍو

 .الُٜمت بخسا 
ت اإلاىجىداث في جدخل ال 1/4/4 ما٤ الص٠ٍى  .بالصزاُت اإلاخِلٜت اإلانؼأث في الخنُ٘ر ُٛد ألُا



 

48 
 

ت اإلاىجىداث في جدخل ال 1/4/1 ٍزت ألاطزمدة، مثزل ؤلانخزا ، مظخلصماث الص٠ٍى  بال جحظز  وال ،وألادو

 .باالطخدانت ُلحها الحـى٤  ج  بذا

ت اإلاىجىداث في جدخل ال 1/4/7  .والخِبئت الخٔلُٙ مىاد الص٠ٍى

ت اإلاىجىداث من جحظ  ال 1/4/6 ـزسوٗاث وال ،السي  مـسوٗاث الص٠ٍى  والٜنزىاث ألازق بؿزال  م
 .والتربت

ت اإلاىجىداث من جحظ  1/4/2  .للمظخحٜ ن ؤلاًـا٤ نٜ٘اث الص٠ٍى

ُزت اإلاظزخإجسة ألازق 1/4/8 هززا ش٠زاة للصزا ُزت حززا٤ وفزي اإلاظزخإجس، ُلزى شزُو  ش٠اتهززا اإلاظزاٛاة ؤو اإلاصاز

 .والخناطب بالنظبت الوٗس ن ُلى
اء في ًدخل النٜدي الدُ  بالصزاُت: اإلاخِلٜت والهباث الدُ  1/4/50  اإلاىجزىداث فزي الص٠زىي  الُى

  الظاثلت
 
اء في جدخل ٗال اإلاىىىوت واإلاِداث ألازق ؤما 1/1/5 للبند هبٜا  .الص٠ىي  الُى

  يعملد  صوملة 5/5
ِزززززادن حؼزززززمل 1/1/5 ِززززززادن مزززززن والبحززززززس ألازق مزززززن ٌظززززززخخس  مزززززا ٠ززززززل اإلا  ؤو الجامززززززدة ؤو الظزززززاثلت اإلا

ت  .الٔاٍش
  21 ُٛمخه جبلٕ ما اإلاِادن نـاب  1/1/3

 
ساعزى الزرىب مزن جساما   ٌظزخخس  ُٗمزا النـزاب ٍو

 
ُزا  جبا

، دون  ـززززززاب ًساعززززززى اإلاِخززززززاد مززززززن ألٟ ززززززر الاطززززززخخسا  انٜوززززززّ ٗززززززةذا جزززززٞس ٜززززززداز اطززززززخ ناٗه، ُنززززززد الن  واإلا

ِززادن مزززن ٌظزززخخس  مززا ٠زززان بن %. 371 بخساجزززه الىاجززب   اإلا
 
ُزززه، ش٠ززاة ال للدولزززت مملى٠زززا  مزززا ٠زززان وبن ٗ

ُه إلاظخخسجه ٗهى مل١ها ٓ ر ُلى ٌظخخس  نٌس الص٠اة، ٗو  ُٜىد بؼإن (33) ٛز  الؼسعي اإلاُِاز ٍو

 .1/4 البند الامخُاش
ـزززززد طزززززم٣ ؤو مسجززززززان ؤو لالزززززا مزززززن البحزززززس مزززززن ٌظزززززخخس  مزززززا  1/1/1  ش٠ززززززاة ًص٠ززززز  ٗةنزززززه اإلاخزززززاجسة بٜ

 .الخجازة ُسوق

 ألانعملم صوملة 5/6
ـززززبت ِززززام ؤن ٜززززس )ؤلابززززل ألان ٔززززن ( والب ٜززززادًس وال ٌززززس ش٠اتهززززا، وم  للززززدز مجهززززا ًخخززززر إلاززززا وهززززي اإلالحززززٝ فززززي جن

ؼترن والنظل، ِزام، لص٠زاة الِزام ؤٟ زر اإلابا ( ال١ؤل من )السعي الظىم َو  للخجزازة اجخزرث بن ؤمزا ألان
 .الخجازة ُسوق ش٠اة ٗت ٠ 

ٚ  ُبزرة ال 1/7/5 ٘ززس ِززام بخ ٘ززت ؤمززاٟن فززي ألان ُززت وحززدة مزّ مخخل ِززام ٗخِامززل الخلوززت وحِخبززر اإلال١  ألان

ت  .اإلاساٗٝ في الاػتراٞ حـل بذا الىاحد مل٣ مِاملت واحد من ألٟ ر اإلاملٟى

ُت بُٜمتها الخجازة ُسوق ش٠اة جص٠  للخجازة اإلاخخرة ألانِام 1/7/3  للبُّ. الظٛى
 اإلاىجززىداث فززي جززدخل ال الحمزل ؤو للظززٜ  ألازق حززسر فززي اإلاظزخخدمت وهززي الِاملززت ألانِزام 1/7/1

ت  .الص٠ٍى

ِزززام ٓ زززر مزززن ألاخزززسي  الحُىانزززاث فزززي الص٠زززاة ججزززب ال 1/7/4  اجخزززرث بن ؤمزززا للخجزززازة جخخزززر ؤن بال ألان

ت اإلاىجىداث في جدخل ٗال للمخاجسة ولِع لئلنخا   .الص٠ٍى

ـزززٖى اللزززبن مثزززل ،الحُىانزززاث ُزززن الناػزززئت اإلانخجزززاث 1/7/1 ـزززد بن وال ُزززذ الخجزززازة بهزززا ٛ  مثزززل ٟش
 .الخجازة ُسوق
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ُزززل فزززي ش٠زززاة ال 1/7/7 ٔزززا٤ الخ نزززت ؤو لالطزززخِما٤ اإلاخخزززرة الحُىانزززاث وطزززاثس والحم زززر والب  بذا بال للٍص

 .للمخاجسة ٠انذ

ِامل اإلانخ ، الدجا  في ش٠اة ال 1/7/6  .4/3 البند ًنٌس ٠اإلاظخٔالث َو

ُزت ال زروة ومخزصون والحلُب للبُّ اإلاِد والبُم اللحام الدجا  1/6/2  ُزسوق ش٠زاة ًص٠ز  الحُىان
 .للخجازة اجخر بذا الخجازة

 (  يمظعت على و لحلاق   لذيا   )  يطوابملث-6 
 : يطوابملث جلعي، 6/1

ٜزززىاث  فزززي اإلاولىوزززاث جلززز  ُزززت ال   اإلاال
 
ُت الىجهزززت مزززن لِظزززذ بنزززىدا   الؼزززُس

 
 مثزززل اإلااطظزززت، ُلزززى دًىنزززا

ت مزززززا٤ زؤض ع ٗهززززززى الؼزززززٟس ، لززززِز
 
ٟزززززرل٣ دًنززززززا ُزززززاث و   لِظزززززذ وألازوززززززا  الاحخُاه

 
 اإلااطظززززززت، ُلزززززى دًىنززززززا

 بلى: اإلاولىواث بند في اإلادزجت الدًىن  وجنٜظ 

لززت مخداولززت ٓ ززر مولىوززاث 7/5/5 ِززد ٌظززخحٝ مززا وهززي ألاجززل( )هٍى  ػززساء ُززن جنؼززإ التززي وهززى طززنت ب

لت ألاخسي  واإلاظخحٜاث باألجل الثابخت اإلاىجىداث  ألاجل. الوٍى

 .طنت خال٤ ٌظخحٝ ما وهي ألاجل( )ٛـ رة مخداولت مولىواث 7/5/3
 : يمظعت على  لذيا   6/2
ـزززى٤  ُزززن نخجزززذ اإلااطظززززت ُلزززى الزززدًىن  ٠انزززذ بن 7/3/5 ٍزززت ؤؿزززى٤  ُلززززى الح  للخجززززازة مخداولزززت ش٠ى

اء من جحظ  ٗةنها  .الص٠ىي  الُى

 مزن جحظز  ال ٗةنهزا للص٠زاة، خاكزِت ٓ زر زابخت ؤؿى٤  ُلى للحـى٤  جسجبذ الدًىن  ٠انذ بن 7/3/3

اء  .الص٠ىي  الُى
ٗزت حِرز بذا 7/3/1 ٜزداز مِس ـزى٤  جسجبزذ التزي الزدًىن  م ٍزت مىجزىداث ُلزى للح  نظزبت بلزى ًسجزّ ش٠ى

ٍززززت اإلاىجززززىداث ُززززاء مززززن النظززززبت ىززززرو ٗخحظزززز  اإلااطظززززت، مىجززززىداث مجمززززل مززززن الص٠ى  .الص٠ززززىي  الى

ٍززت اإلاىجززىداث ٠انززذ لززى ٗمززثال ُززاء مززن ًحظزز  ٗةنززه اإلااطظززت مىجززىداث مجمززل مززن %40 الص٠ى  الى

 .الدًىن  مجمل من %40 الص٠ىي 

ُزت طزبب ٠زان بذا  7/3/4 ُزت ٓ زر ال٘ىاثزد ٗزةن ,ب٘ىاثزد ٠زاالٛتراق مؼزسوَ ٓ زر اإلادًىن  جحظز  ال اإلادٗى
ت اإلاىجىداث من   الؼَس في لِظذ املحسمت الالت اماث ألن الص٠ٍى

 
  دًنا

 
 .الرمت في حظخٜس وال صحُحا

  يملليت  للا ئ، بياد في  يخذ ولت  يطوابملث جطبيلملث 6/3
ٍززت: الحظززاباث 7/1/5 ُززت للماطظززاث بالنظززبت ؤزؿززدتها الجاز  مززن جحظزز  ؤصززحابها مززن لززديها اإلاىد

ٍززززززت اإلاىجززززززىداث ت والحظززززززاباث للماطظززززززت، الص٠ى  ٗحهززززززا اإلاظززززززدثمسة للماطظززززززاث بالنظززززززبت الاطززززززدثماٍز
ـزززال  ٍزززت اإلاىجزززىداث مزززن جحظززز  ؤصزززحابها: ل ِزززد وؤزواحهزززا، هزززي للماطظزززاث الص٠ى ب اٛخوزززاَ ب ـززِز  ن

 .للماطظت اإلاظخحٜت الى٠الت ؤجسة ؤو اإلالازب

ٍزت الظنت خال٤ اإلااطظت لداثني الدّٗ اإلاظخحٜت اإلابالٕ البند بهرا ًٜـد الداثنىن، 7/1/3  الص٠ى

ـزززززززى٤  مزززززززن جنؼززززززززإ وهزززززززي الٜادمزززززززت، ِزززززززداث البلزززززززاجّ ُلززززززززى الح  مززززززززن جحظززززززز  باألجزززززززل: الخززززززززدماث ؤو واإلا

ت اإلاىجىداث  .الص٠ٍى
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ِزت، الظزل  بلزاُت داثنزى 7/1/1  وهززي البلزاُت ًٜبلزىا وإلازا اإلااطظزت مزن طزلما اإلاؼزترون ؤي اإلابُ

ت اإلاىجىداث من ًحظ  بِد، حظلُمها لِدم دًن  .الظل  ما٤ زؤض مٜداز الص٠ٍى

دم ؿنِها ُلى للخِاٛد دًن وهي اإلابُِت، الاطخـناَ بلاُت داثنى 7/1/4  ًوبٝ بِد حظلُمها ُو

 .7/1/1 البند ُلحها
ـززززناَ بلززززاُت داثنززززى 7/1/1  لبلززززاجّ ػززززسائها ُززززن اإلااطظززززت ذمززززت فززززي جسجززززب مززززا وىززززى اإلاؼززززتراة، الاطخ

ت اإلاىجىداث من البند ىرا زؿُد ًحظ  :مظخـنِت  .الص٠ٍى

 باألجل والخدماث البلاجّ إلاىزدي الـادزة ألمس والظنداث ال١مبُاالث وهي الدّٗ، ؤوزاٚ 7/1/7

ٍززززززت الظزززززنت فززززززي مظزززززخحٜت ٠انززززززذ بذا ٗاثزززززدة بززززززدون  الاٛتزززززراق ُنزززززد ؤو ُزززززت: الص٠ى  مززززززن جحظززززز  وهززززززي الخال
ت اإلاىجىداث  .الص٠ٍى

ٜززززسوق 7/1/6 ـزززز رة ال  البنزززززد فززززي وزد مززززا ٗحهززززا ًساعززززى اإلا١ؼززززٖى ُلزززززى السززززحب وحظززززاباث ألاجززززل الٜ

7/1/3. 

ـززسوٗاث 7/1/2 ُززت ال٘تززرة جخززف وهززي اإلاظززخحٜت: اإلا ُززت ال٘تززرة خززال٤ وحظززدد الحال  مززن جحظزز  الخال

ت اإلاىجىداث  .الص٠ٍى
  اإلاٜبىكت ؤلاًساداث 7/1/8

 
 ٓ ر الخدماث ًٜابل ُٗما ش٠اة ٗال جاد ل  خدماث ُن ٠انذ بذا مٜدما

ِززززدم اإلاززززاداة، ُززززراز ج٘سززززخ ؤلاجززززازة ألن الززززدِٗاث، فززززي اإلالزززز٣ اطززززخٜساز ل ٌززززسوٖ باأل  لززززرا الوازثززززت، وال

ٍززززت اإلاىجززززىداث مززززن جحظززز  ًززززت الززززدِٗاث ؤمزززا .الص٠ى ٜزززدما اإلاٜبىكززززت النٜد ٜززززد بمىجززززب م  مِاوكززززت ُ

ت ؤو اإلااطظززت ملزز٣ فززي ٗخززدخل ،ػزز٘ىي  ؤو ٟخززاب   لززز  ولززى بلززاجّ ُززن ٠انززذ بذا ش٠اتهززا وججززب الؼززٟس

ت اإلاىجىداث من جحظ  ال وهي حظل ،  .الص٠ٍى
ُزززززززت الظزززززززنت جخزززززززف التزززززززي وهزززززززي اإلاظزززززززخحٜت: اللزززززززساثب 7/1/50 ظزززززززخحٝ الحال  الظزززززززنت فزززززززي طزززززززدادىا َو

ت اإلاىجىداث من جحظ  الالحٜت،  .الص٠ٍى

٘زىاج ر وطزداد حِهزداته  بنجزاش للزمان الِمزالء من اإلاٜدمت الخإمُناث 7/1/55 ٍزت: ال  جحظز  الدوز

ت اإلاىجىداث من  .الص٠ٍى

7/1/53  ٚ ٚ  وهي ألاٛلُت حٜى ن اإلاظاىم ن حٜى ت فزي آلاخزٍس ِزت الؼزٟس ت الخاب  جٌهزس وهزي ألام للؼزٟس
 .4/3/1 البند ُلحها ًوبٝ .اإلاىحدة الٜىاث  في

  (7) ملخصصملث -7

  ملخصصملث حعشيف 7/1
ـزززاث ًزززساداث مزززن املجنبززززت اإلابزززالٕ جمثزززل املخـ ًزززت فززززي ؤلا ُزززت ال٘تزززرة نها ٜزززف احخمزززا٤ إلاٜابلززززت اإلاال  فززززي ن

 جٜدًس هي املخــاث ؤن ووما ًنؼإ. ل  ؤو بدٛت ًحدد ل  اإلانؼإة ُلى الت ام إلاٜابلت ؤو اإلاىجىداث
ـزززُل جززز  ٗززةذا املحزززددة ٓ زززر والالت امزززاث املحخملزززت الخظزززازة إلابززالٕ  ٠زززان ؤو الالتززز ام ؤداء ؤو الزززدًن جح

ـزززف مبلزززٕ ـزززف ٗزززةن ًجزززب ممزززا ؤٟبزززر املخ ِزززاد املخ ٌ  
 
ُزززا   ؤو ٠ل

 
ُزززا  والخظزززاثس ألازوزززا  حظزززاب بلزززى جصث

 الدخل(. )ٛاثمت

                                                             

  .5/3/3 و 5/3/2 فييظش ظملبلمل بعضهمل بيمل   لحملجت  كخضذ (6)
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  ملخصصملث جلعي، 7/2
 آلاح : مساُاة املخــاث في ًجب

ـززززززززززاث 6/3/5 ٜززززززززززت املخـ ـززززززززززاث جحظزززززززززز  ال الثابخززززززززززت: باألؿززززززززززى٤  اإلاخِل  مززززززززززن الثابخززززززززززت ألاؿززززززززززى٤  مخـ

ت اإلاىجىداث اء في جدخل ل  ن٘ظها الثابخت اإلاىجىداث بن حُ  الص٠ٍى  .الص٠ىي  الُى
ٜززت املخــزاث 6/3/3 ُت بالُٜمززت ًزخ  الص٠ززاة حظززاب ؤن بمززا اإلاخداولزت: باألؿززى٤  اإلاخِل  ٗززةن الظززٛى

ـززززاث ٜززززت املخـ  اإلاىجززززىداث مززززن جحظزززز  التززززي اإلاولىوززززاث مززززن حِخبززززر ال اإلاخداولززززت بززززاإلاىجىداث اإلاخِل

ٍزت. ٓززساق اإلاخداولززت اإلاىجززىداث ٛىمززذ بذا ؤمززا الص٠ى ًززت بالُٜمززت الص٠ززاة حظزاب أل  مززن لظززبب ) الدٗتر

ٍززت اإلاىجزىداث مززن ُٗحظزز  الاطززدبدالُت الُٜمزت مززن ؤٟ ززر و٠انززذ ( ألاطزباب ٚ  الص٠ى ٘ززس  الُٜمززت بزز ن ال
ت ُت الدٗتًر  .املخــاث ىرو من والظٛى

ت ُلى الت اماث إلاٜابلت اإلاولىواث مخــاث باإلاولىواث: اإلاخِلٜت املخــاث 6/3/1  ٓ ر الؼٟس

ٛززززززززت، محززززززززددة ـززززززززف مثززززززززل: بد ًززززززززت مخ ـززززززززف الخدمززززززززت، نها ـززززززززف ؤلاجززززززززاشاث، ومخ  اللززززززززساثب، ومخ

ـزززف لزززاث، ومخ ٜزززدًسىا ًجزززب الخٍِى ٔزززاالة بزززدون  ج ُزززاث بلزززى جخحزززى٤  ال حتزززى م ت، احخُاه  وبذا طززززٍس

ٚ  بشالت ُٗجب مٔاالة ٗحها ؤن جب ن  .ال٘س
ـززز  التزززي الحزززاالث فززي 6/3/4 ـزززف ٗحهزززا ًخ ـزززف جلزززمن بذا ٗةنزززه اإلاىجزززىداث مزززن املخ  ٗىاثزززد املخ

ٍزززت اإلاىجزززىداث مزززن جحظززز  ال ٗةنهزززا حظززز  الص٠ى ٜزززى ٍو   الظزززداد الىاجزززب الالتززز ام ٗ
 
ا  بزززإن ُلمزززا ،ػزززُس

نٌس بحسمخه مٜوَى بال٘اثدة الاٛتراق ؤو ؤلاًداَ  .7/3/1 البند ٍو

  لضهايت  ياجاد ث م  يحع، ال ؤو منهمل يحع، وممل  ملخصصملث جطبيلملث 7/3
ـزززززف 6/1/5 ٘زززززاء مخ ٙ به ـزززززاٍز ٘زززززإ اإلابلزززززٕ مزززززن اإلاتزززززراٟ  الجزززززصء ىزززززى ،الدؼزززززُٔل ٛبزززززل مزززززا م  مزززززن اإلاو

ٙ ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال املخـف وىرا .الدؼُٔل ٛبل ما مـاٍز  .الص٠ٍى

 ىبىن إلاساُاة ىى النماء، بٜـد اإلاؼتراة ألاطه  في الاطدثمازاث ُٛمت في الهبىن مخـف 6/1/3

ُزززت ألاطزززىاٚ فزززي ألاطزززِاز ٜزززُ  ؤو اإلاال ًزززت ال ٘زززت ُزززن الدٗتر ٜزززٍى  حزززا٤ فزززي الخ٢ل ٘زززت الخ ، ؤو بالخ٢ل  الظزززٚى

ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال املخـف وىرا .ؤٛل ؤيهما  .الص٠ٍى

ـزززف 6/1/1 ٘زززت ؤو الهال١زززت البلزززاُت مخ ( ؤو للهزززالٞ )اإلاِسكززززت الخال ٟززززت، البوُئزززت ؤو للخلززٙز  الحس
ٟزززت البوُئزززت البلززززاُت حالزززت فزززي وىزززى ٘زززاق احخمززززا٤ إلاٜابلزززت الحس ـززززالحُت النتهزززاء الُٜمزززت، انخ  ؤو ال

ُت جٜادم ٝ بىء ؤو النُى ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال املخـف وىرا :الدظٍى  .الص٠ٍى

ـزززززف 6/1/4 ُزززززت ألاوزاٚ ؤطززززززِاز ؤو ،البلزززززاجّ ؤطزززززِاز ىبزززززىن مخ ُزززززاة وىزززززى اإلاال  الززززززري الهبزززززىن إلاسا

ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال ىى ،ِٗال حـل  .الص٠ٍى
ـززف 6/1/1  ؤلاجززاشاث ُززن مٜابززل بززدّٗ اإلااطظززت التزز ام إلاىاجهززت مٜخوززّ مبلززٕ وىززى ،ؤلاجززاشاث مخ

٘ ن اإلاظخحٜت ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال املخـف وىرا :للمًى  .الص٠ٍى

ـزف 6/1/7 ًزت مخ ُززد، وم٢اٗزإة الخدمززت نها ُززدي الساجزب ؤو الخٜا  هززي اإلااطظزت، فززي للِزامل ن الخٜا

ِزززززت مبزززززالٕ ـزززززاث وىزززززرو بزززززدِٗها، اإلااطظزززززت التززززز ام إلاىاجهزززززت مٜخو  اإلاىجزززززىداث مزززززن جحظززززز  ال املخـ

ت،   الدّٗ ًخ  ل  ما وذل٣ ِٗال، جـٖس ول  للـٖس مسؿدة ألنها الص٠ٍى
 
 الدّٗ واجبت ج١ن ؤو ِٗال

 .حظدد ول  الحالي الِام في
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ـززززف 6/1/6 لززززاث، مخ ٍززززت اإلابززززالٕ وهززززي الخٍِى ًززززساداث ُلززززى جحمُلهززززا ًززززخ  التززززي الخٜدًس  إلاىاجهززززت ؤلا

ٟززززززد الالتزززززز ام ِزززززز ن مبلززززززٕ بززززززدّٗ لالطززززززخ ناٖ( )ٛابززززززل ابخززززززداج  ٛلززززززاج  ح١زززززز  ؿززززززدوز  ُززززززن النززززززاج  اإلاا  م

م ِززززٍى ٜززززىم للٔ ززززر، ٟخ ـززززف ىززززرا ٍو  مززززن ًحظزززز  ال وىززززى :الٜلززززاج  الح١زززز  فززززي الززززىازدة باإلابززززالٕ املخ

ت اإلاىجىداث  .نهاج  ٛلاج  بح١  الدّٗ واجب ًـب  ؤن بلى الص٠ٍى
ـززف 6/1/2 ـززُانت: مخ ـزززٖس مسؿززد مبلززٕ وىززى ال ـززٖس ولزز  لل ِززال ً  اإلاىجزززىداث مززن ًحظزز  ال ٗ

ت  .الص٠ٍى

ـزززف 6/1/8 ًزززساداث ُلزززى جحمُلهزززا ًزززخ  التزززي اإلابزززالٕ ًمثزززل وىزززى الثابخزززت، ألاؿزززى٤  ُلزززى الخزززإم ن مخ  ب

ت   لخ٢ىن  الؼٟس
 
ٍزخ  الخزإم ن، لؼزس٠اث جزدّٗ طزٖى التزي ألاٛظان ُن بدًال ٜزٍى  و ـزف ىزرا ج  املخ

ٍزت اإلاىجزىداث مزن ًحظ  ال املخـف ىرا مجها: ًخ٢ىن  التي باإلابالٕ  اإلاسؿزدة ألامزىا٤ مزن ألنزه الص٠ى

ت مل٣ ُن جخس  ل  التي  .الؼٟس

 إلاىاجهزت ؤلاًزساداث ُلزى جحمُلزه ًزخ  الزري اإلابلزٕ ىزى الِمزالث، ؤطِاز انخ٘اق مخـف 6/1/50

٘ززززاق احخمززززا٤ ُززززت الِمززززالث ؤطززززِاز انخ ٜززززىاث  فززززي اإلاظززززخخدمت الِملززززت طززززِس مٜابززززل ألاجنب ُززززت ال  اإلاال

ت ٜززززززىم ػززززززسائها، ؤطززززززِاز ُززززززن للؼززززززٟس ٚ  ٍو ن بزززززز ن بززززززال٘س ( وطززززززِس الؼززززززساء )طززززززِس الظززززززٍِس  ىززززززرا الظززززززٚى
ـززززززززف ٍززززززززت اإلاىجززززززززىداث مززززززززن ًحظزززززززز  ال املخ ـززززززززٖس بظززززززززِس الِبززززززززرة ألن الص٠ى ٜززززززززٍى  ُنززززززززد الظززززززززاثد ال  ج

ت اإلاىجىداث  .الص٠ٍى

ـززف 6/1/55 ٍززت اإلابزززالٕ ًمثزززل وىززى اللزززساثب، مخ ًزززساداث ُلزززى جحمُلهززا ًزززخ  التزززي الخٜدًس  ألداء ؤلا

بت ت ُلى اإلاظخحٜت اللٍس  حج  كىء في وجٜىم ،جدّٗ ول  الحالُت الظنت في الٜانىن  بح١  الؼٟس

ت نؼززززززان ُززززززت ال٘تززززززرة فززززززي الؼززززززٟس ُززززززت، اإلاال بي بززززززالسوى الاطززززززخ ناض مززززززّ الحال ُززززززت ال٘تززززززراث فززززززي اللززززززٍس  اإلاال
ت اإلاىجىداث من ًحظ  املخـف ىرا الظابٜت:  .الص٠ٍى

 الاحخيملطيملث-8 

 الاحخيملطيملث حعشيف 8/1
ُززززززاث ٜززززززانىن  بمىجززززززب بمززززززا ألازوززززززا ، مززززززن مظززززززخٜوِت مبززززززالٕ هززززززي الاحخُاه ُززززززاه  ال ٜززززززانىن ( )الاحخ  ؤو ال

ٜززساز ؤو للماطظزت، ألاطاسز ي بالنٌزام ُزت مزن ب ُززت الجمِ ٍزت( )الاحخُاهُزاث الِمىم ٔززسق الاخخُاز  وال
َزّ ؤو املحخملزت، الخظزاثس إلاىاجهزت ؤو مظزخٜبال للخىطزّ الالشمزت ألامىا٤ جٗى ر الاحخُاهُاث من  لخىش

 .الحاجت انتهاء ُند لخىشَِها ؤو ؤزوا ، ٗحها جخحٜٝ ال التي الظنىاث في ؤزوا 

 الاحخيملطيملث وحى، طبيعت 8/2

ُزززاث 2/3/5 حهزززا الاحخُاه ٜزززانىن  بنُى ُزززازي  ال ٍزززت، اإلاىجزززىداث مزززن جحظززز  ال والاخخ ِزززد ال ألنهزززا الص٠ى  ح
 
 
ا ُزززل مزززن ػزززُس ٟزززت ل٢ىنهزززا جص٠ززز  وهزززي ،اإلاولىوزززاث فزززي جزززرٟس ٠انزززذ وبن اإلااطظزززت، ُلزززى الزززدًىن  ٛب  مملى

ت اإلاىجىداث كمن وذل٣ للماطظت ٜت جوبُٝ حالت في الص٠ٍى  .اإلاىجىداث ؿافي هٍس

ُزززالوة اإلاززززا٤، زؤض حظزززاب  2/3/3 ـززززادز مزززن ٠انززززا وبن ؤلاؿززززداز و ٍززززل م ِززززدان ال للماطظزززت الخمى  مززززن ٌ

ت اإلاىجىداث من ًحظمان ال وىما اإلاولىواث في ًرٟس اإلاا٤ زؤض ٠ان وبن ُلحها الدًىن   .الص٠ٍى
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 الاحخيملطيملث جطبيلملث 8/3
ٜزٍى  بُزادة مزن ًنؼإ وىى السؤطمالُت( )الاحخُاهُاث الخٍٜى  بُادة احخُاه  2/1/5  اإلاىجزىداث ج

ُت بالُٜمزززت الثابخزززت ُزززت الظزززٛى ٜزززٍى  ُزززن نؼزززإ ؤنزززه وومزززا ,الحال  ٗزززال جص٠ززز ، ال التزززي الثابخزززت اإلاىجزززىداث ج

ت اإلاىجىداث من ًحظ   .الص٠ٍى
ُزاه  2/1/3 ًززسادي، الاحخ َززّ الٜابززل الزسو  ٗززاثم مززن جززصء وىززى ؤلا ٜززساز احخجززاشو ًززخ  للخىش  بدازي  ب

ت اإلاىجىداث من ًحظ  ٗال اإلااطظت ُلى دًنا لِع وىى اإلاظخٜبلُت. الاحخُاجاث إلاىاجهت  الص٠ٍى

ُززاه  2/1/1 ُززاث ُززن الناججززت ألازوززا  احخ نززت )ؤطززه  اإلاؼززتراة اإلااطظززت ؤطززه  ُمل نززت ؤي الخٍص  خٍص

ٜزززٝ مززا وىزززى اإلااطظززت( ٍزززت، اإلاىجزززىداث مززن ًحظززز  ال ووُِهززا: ؤطزززهمها اإلااطظززت ػزززساء مززن ًخح  الص٠ى
 .ألازوا  من جصء وىى

ُزززززاه  2/1/4 ٜزززززسز  ولززززز  ؤلادازة مجلزززززع ُجهزززززا ٌِلزززززن التزززززي ألازوزززززا  وهزززززي ,جىشَِهزززززا اإلاٜتزززززر  ألازوزززززا  احخ  ًخ

ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال بِد: جىشَِها  .الص٠ٍى

ُزاه  2/1/1 ٜزسز  مزا وىزى اإلاظزدبٜاة، ألازوزا  احخ ُزت الظزنىاث بلزى ؤزوزا  مزن جسحُلزه ًخ  نزَى وىزى .الخال

ت اإلاىجىداث من ًحظ  ال ؤلاًسادًت: الاحخُاهُاث من  .الص٠ٍى
  لضوملة فيهمل جصشف  لتي  لثمملنيت  يصملسف -9

ـززززاٖز ُزززززت ألاؿززززناٖ هزززززي الص٠ززززاة م ـزززززذ التززززي الثمان ًزززززت ُلحهززززا ن مززززت آلا ـززززدٛاث )بنمزززززا ال١ٍس ٜزززززساء ال  لل٘

ِزززززامل ن واإلاظززززاٟ ن ٘زززززت ُلحهزززززا وال ٛزززززاب وفزززززي ٛلززززىبه  واإلاال ٔزززززازم ن الس  الظزززززبُل وابزززززن هللا طزززززبُل وفززززي وال

لت ُت للهُئاث ًتٞر .70الخىوت: ح١ُ ( ُلُ  وهللا هللا من ٍٗس ـزىد جحدًد للماطظاث الؼُس  اإلاٜ

 .الثمانُت ألاؿناٖ من ؿنٙ ل٢ل والخوبُٜاث
  لضوملة بصشف جخعوم ؤحيملم-10
 اإلاظزخحٜ ن بزإداء ذلز٣ ًخزل وال اإلازدًن ن ذمت )اإلااطظت( اإلاص٠  ببساء الص٠اة دّٗ ُن ًجصت  ال 50/5

 .اػتران ؤو جىاها دون  داثنحه  ش٠اة من ٛبلىو مما دًىنه  للص٠اة

جىش  ؤدائها، وجىب ٗىز  الص٠اة دّٗ ألاؿل 50/3 د ال بما - بخساجها جإخ ر ٍو  اإلاا٤، لُٔبت - لظنت ًٍص

 .ًاىسة إلاـلحت ؤو شمنُت، بجداو٤  جىشَِها زوى ؤو
  للص٠اة ج٘سد ؤن اإلااطظاث ُلى 50/1

 
ا   ؤو ؿندٛو

 
  حظابا

 
 .بها خاؿا

ها. فزززززي الص٠زززززاة ؿزززززٖس ألاؿززززل 50/4 ـزززززاٗز نزززززد م ُزززززٙ ًجزززززىش  الحاجزززززت ُو ّ فزززززي الص٠زززززاة ؤمزززززىا٤ جًى  مؼزززززاَز

ت ُت للجهت جابِت ج٢ىن  ؤو ،للص٠اة الاطخحٜاٚ ؤصحاب بخمل٣ُ جنخهي اطدثماٍز  ُن اإلاظاولت الؼُس

ِززد ذلزز٣ ٢ًززىن  ؤن ُلززى ،وجىشَِهززا الص٠ززاة جمززّ ُززت ب ٍززت اإلااطززت الحاجززت جلب  وجززىاٗس للمظززخحٜ ن ال٘ىز
 .الخظاثس ُن للبِد ال٢اُٗت اللماناث

 .بالخٜادم الص٠اة حظٜى ال 50/1

ُززززل ًجزززىش  50/7 ٛززززذ ٛبززززل الص٠ززززاة بخززززسا  حعج ُززززل، بؼززززسون وجىبهززززا و سجززززّ الخعج ًززززدىا فززززي ٍو  بلززززى جحد

ُت الهُئاث  .للماطظاث الؼُس

 .جاثص الُٜمت بخسا  50/6
 .بِلها ُلى الاٛخـاز ًجىش  بل الثمانُت، ألاؿناٖ جمُّ ُلى الص٠اة حِمُ  ًجب ال 50/2
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ٜزززززل ًجززززىش  50/8 ـززززلحت اإلاص٠ززززز ، اإلازززززا٤ مزززززىهن ٓ ززززر بلزززززى الص٠زززززاة ن ٜزززززدزىا ًزززززاىسة إلا ُت الهُئزززززاث ج  الؼزززززُس

 .للماطظاث

 وصوملتهمل ألانعملم ؤنصبت-11
 .55/1 و 55/3 و 55/5 البنىد في الجداو٤  جنٌس
11/1  ٌ  إلابل: صوملة وململديش نصملب جذو
  لا جبت  لضوملة ملذ س إلى م 

   ش يء ال 4 5

  ػاة 8 1

  ػاجان 54 50

  ػُاو زالر 58 51

  ػُاو ؤزبّ 34 30

 ( الثانُت في ودخلذ طنت ) مخاق بنذ 11 31

 ( الثالثت في ودخلذ طنخان ) لبىن  بنذ 41 17

 السابِت( في دخلذ و طنىاث زالر ) حٜت 70 47

 الخامظت( في دخلذ و طنىاث )ؤزبّ جرُت 61 75

  لبىن  بنخا 80 67

  حٜخان 530 85

  لبىن  بناث زالر 538 535

  لبىن  وونخا حٜت 518 510

  لبىن  وونذ حٜخان 548 540

  حٜاٚ زالر 518 510

  لبىن  بناث ؤزبّ 578 570

  لبىن  بناث وزالر حٜت 568 560

  لبىن  وونخا حٜخان 528 520

  لبىن  وونذ حٜاٚ زالر 588 580

 لبىن  بناث خمع ؤو حٜاٚ ؤزبّ 308 300

  لبىن  بناث وؤزبّ حٜت 358 350

  لبىن  بناث وزالر حٜخان 338 330

  لبىن  وونخا حٜاٚ زالر 318 310

 لبىن  وونذ حٜاٚ ؤزبّ 348 340

 لبىن  بنذ (40) ٠ل وفي حٜت (10) ٠ل في ذل٣ ُن شاد ما وى١را
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11/2  ٌ   لبلش صوملة وململديش نصملب جذو
  لا جبت  لضوملة ملذ س إلى م 

   ش يء ال 38 5

 الثانُت( في دخلذ و )طنت جبُِت ؤو جبُّ 18 10

 ( الثالثت في ودخلذ طنخان ) مظنت 18 40

  جبُِخان ؤو جبُِان 78 70

  جبُِت ؤو وجبُّ مظنت، 68 60

  مظنخان 28 20

  ؤجبِت زالزت 88 80

  جبُِخان ؤو وجبُِان مظنت، 508 500

  جبُِت ؤو وجبُّ مظنخان، 558 550

  ؤجبِت ؤزبِت ؤو مظناث زالر 538 530

 مظنت ؤزبِ ن ٠ل وفي جبُِت، ؤو جبُّ زالز ن ٠ل ٗ٘  شاد ما وى١را

11/3  ٌ   لغي، صوملة وململديش نصملب جذو
  لا جبت  لضوملة ملذ س إلى م 

   ش يء ال 18 5

  ػاة 530 40

  ػاجان 300 535

  ػُاو زالر 188 305

  ػُاو ؤزبّ 488 400

 ػاة ػاة ماثت ٠ل في ذل٣ ُلى شاد ما وى١را

 

  يعيملس إصذ س جملسيخ
ن 32 = ىز5438 الِٜدة ذي 10 بخاٍز  اإلاُِاز ىرا ؿدز مبر( الثان  حؼٍس  م.3002 )نٗى
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 :إساليٍ يصسف إىل انرقهُدٌ انثُك حتىل (6) انشسػٍ ادلؼُاز .24
 انرذىل قساز قثم انثُك ػهً انىاجثح انصكاج خبصىص

ٌ  كش س كبل  لبيً على  لا جبت  لضوملة-11    لخحا

له في السآب ن من بخمل٣ الخحى٤  ٠ان بذا   وبنما الظابٜت، ال٘ترة ُن ش٠اة ُلحه  ًجب ٗال جحٍى

ىجد الظابٜ ن اإلاالٞ ُلى هي نؼإ ٍو  .الخحى٤  منر الجدد اإلاال١ ن ُلى الص٠اة وجىب طبب ٍو

وبٝ  املحاطبت ىُئت ُن الـادز (8) ٛز  الص٠اة مُِاز في وزد ما بخساجها مظاولُت بؼإن ٍو
 بخساجها ًخ  ول  البن٣ داخل من الخحى٤  ٠ان بذا ؤما .ؤلاطالمُت اإلاالُت للماطظاث واإلاساجِت

 ٠ان ولى الص٠اة بإداء موالبىن  بإنه  ُلما ،اإلاظاىم ن ُلى واجب الظابٜت ال٘ترة ُن ؤداءىا ٗةن

 ال٘ىاثد جمُّ من الخخلف ىى الري الىاجب من لجصء بخسا  ىى الص٠اة بخسا  ألن حساما اإلاا٤

 .اإلاؼسوُت ٓس واإلا٢اطب
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 شكاج تشؤٌ ،ادلؼاصسج وذطثُقاذه انسهٍ :(39) زقى انشسػٍ ادلؼُاز .25
 ادلسهىٌ

  يشها   صوملة-9
 وال ٜٗى، نماثه في ؤو ونماثه ؤؿله في الص٠اة ججب مما ٠ان بذا مال١ه ُلى اإلاسىىن  ش٠اة ججب 8/5

ا ٠ىنه ذل٣ من ًمنّ  ُٗه. الخـٖس من ممنُى

ت ٠الحظاباث النٜدًت السىىناث جمُّ للص٠اة جخلّ 8/3  ووحداث النٜدًت والخإمُناث الجاٍز
ت والحظاباث الـنادًٝ رل٣ املجمدة الاطدثماٍز  باللىابى والاطخـناَ الظل  دًن ٟو

 .1/1 و 1/3 و 1/5 البند الص٠اة بؼإن (11) ٛز  الؼسعي اإلاُِاز في ُلحها اإلانـىؾ



 

58 
 

ٛزىا٤ مزن الصزحُ  .37 ٜزد ،الص٠زاة ًمنزّ ال الزدًن ؤن الِلمزاء ؤ ُزه ٠زان ٗ ـزالة ُل  ًسطززل والظزالم ال

 ال٘خىي  ال. ؤم مدًنىن  ؤىلها ىل انٌسوا له  ًٜل ول  الثماز، لخسؾ وخساؿه الص٠اة لٜبم ُماله

ُّ (4710) ٛز  ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  .(باش ابن الٍِص

 ذلز٣ في الص٠اة ُلُه ججب ٗال لحاجخه اإلاا٤ ؤخر من وىى اإلاٜترق :الٜسق إلاا٤ اإلاٜترق ش٠اة .36
ـززاب، وىززى الحززى٤  حززا٤ بذا بال الززدًن ٜززه لزز  ًززدو فززي واإلاززا٤ ن  الص٠ززاة ٗززةن ذمخززه، ُززن ٌظززددو ولزز  ًن٘

ُّ (55486) ٛز  ال٘خىي  حىشجه. في اإلاا٤ ألن حُنئر؛ ُلُه ججب ،  ٓدًان بن هللا )ُبد اإلاؼاً  بخٛى

ص ُبد،  ُُ٘٘  السشاٚ ُبد  باش( ابن الٍِص

ُزه ٗخجزب ُنزدو نـزاب بلزْى ١ًمزل ؤو النـزاب ًبلزٕ دًن مليء ُلى له ٠ان من :الدًىن  ش٠اة .32 ٗ 

ُه الص٠اة، ٟص   ٗحظن، ٛبله ٛبل ش٠او وبن ؤٟ ر ؤو طنت ذل٣ ٠ان طىاء ُلُه، مض ى إلاا ٛبله بذا ٍو
ُه مليء ٓ ر ُلى ٠ان وبن ًزت وىزرا طزنت، مزن ؤٟ ر ُلُه مض ى وبن واحدة، لظنت ٛبله بذا ٗ ٟ   زوا

ٛزززا٤: حظزززن بزززن الزززسحمن ُبزززد الؼزززُ  بززززه وؤٗتزززى مالززز٣، ٛزززى٤  وىزززى ؤحمزززد، ؤلامزززام ُزززن ُززززاز وىزززى و  اخخ

ُّ (313) ٛز  ال٘خىي  هللا. زحمه الىىاب ُبد بن دمحم الؼُ   ُبد ، منُّ بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى

  ملُئا ٠ان ؤو مِظسا اإلادًن ٠ان بذا نـها:" ما ؤخسي  ٗخىي  وفي ُُ٘٘ ( السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا

ًزززززه ًجززززززد ال ل٢ىنزززززه ؤمززززززا منزززززه، دًنززززززه اطزززززخخالؾ الززززززداثن ًم١زززززن وال مماهززززززل ل١نزززززه  مززززززا ؤلازبزززززاث مززززززن لد
ٜززززه بززززه ٌظززززخخلف ًززززه ؤو الحززززاٟ ، لزززززدي ح  ُلزززززى ٌظززززاُدو مززززا ألامزززززس ولززززي مززززن ًجززززد ال ل١زززززن ؤلازبززززاث لد

ٜززه، جخلززُف ِززم فززي ٟمززا ح ـزززسة ال التززي الززدو٤  ب ٚ  ٗحهززا ن ٜززى  حتزززى الززداثن ُلززى الص٠ززاة ججززب ٗززال للح

ٜززبم ظززخٜبل دًنززه ً ٛزز  ال٘خززىي  حززىال. بززه َو ُززّ (8078) ز  ُبززد ، ٓززدًان بززن هللا ُبززد) اإلاؼززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ  (.باش ابن الٍِص
ُززّ ُززن النززاج  الززدًن .38 ُززت ًجززب بالخٜظززُى الب ُززّ جٟص ُززت ألاٛظززان جم  حززا٤ بذا بإزواحهززا، اإلاخبٜ

ُه الحى٤، ُلحها  الص٠زاة وجزىب ُلزى هالزذ ولزى إلازدة جإجُلها ًازس وال حىلها، زؤض ُند طنت ٠ل وجٟص

ُّ (1312) ٛز  ال٘خىي  وإلاـلحخه. الباجّ باخخُاز حـل الخإجُل ذل٣ ألن ٗحها؛  ُبد) اإلاؼاً  بخٛى

ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا  (باش ابن الٍِص

ًززن مززن الص٠ززاة حظزز  .10 ُززه وجبززذ إلاززن ًجززىش  ال :الٜ٘ ززر د ًززل ؤن الص٠ززاة ُل ـزز  ُلحهززا ًخحا  مززن بالخ
ٔززٍس ؛ ُلززى لززه الززري الززدًن ًززت ذلزز٣ فززي ألن ال ا ٛزز  ال٘خززىي  إلاالززه. ٛو ُززّ (53087) ز  ُبززد) اإلاؼززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا  (باش ابن الٍِص

 وىى طاثمت، ٠انذ ولى ،ٗحها ش٠اة ال والحسازت( بالحمل ُلحها ٌِمل )التي الِىامل والبٜس ؤلابل .15

 داود ؤبزززى )طززنن « صوووذكت  لعا موول فوووي لوويغ» ُنززه: هللا زضززز ي ُلززي لحززدً  الِلززز  ؤىززل ؤٟ ززر مززرىب

ٛززز  ال٘خزززىي  .((5163) الص٠زززاة ُززززّ (5203) ز ِززززىد بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼزززاً  بخٛى  ، ٓززززدًان بزززن هللا ُبزززد ، ٛ
ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد  (باش ابن الٍِص
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 لهزا ١ًمزل حتزى النـزاب مزن جحظزب ال الؼزساء ؤو الهبت ؤو باإلزر ؿاحهها ًمل١ها التي الههُمت .13

ِزززد الحززززى٤  جززز  ٗززززةذا لهززززا، مل١زززه مززززن طزززنت ـزززاب ٟمززززل مززززا ب ٛزززز  ال٘خززززىي  الص٠زززاة. وجبززززذ الن  (30026) ز

ُّ د ؤبى ب١س) اإلاؼاً  بخٛى ص ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، ٍش ص ُبد ، الؼُ  آ٤ الٍِص  باش( ابن الٍِص

ٜززسة وطززخ ن وطززذ ماثززت ش٠زاة .11  ذبزز  بززدون  ًززدِٗها بززل ،لحمززا ًخسجهززا ؤن ًجزىش  وال مظززناث ؤزبززّ ب
ٜززززززساء، بلززززززى ؤو ٠ززززززان، بذا الظززززززاعي بلززززززى ٛزززززز  ال٘خززززززىي  ٓ ززززززرو. مززززززن اػززززززتراىا ؤو ُنززززززدو مززززززن ٠انززززززذ طززززززىاء ال٘  ز

(54463) ُّ ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  باش( ابن الٍِص

ُززل مززن الص٠ززاة بخززسا  ًجززىش  :والسهززب الززبل  بخززسا  .14  لؤل٠ززل. ؿززال  ألنززه بظززسا؛ ونحززىو البرحززي نخ

ُّ (51103) ٛز  ال٘خىي  زص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  ابزن الٍِص
 (باش

ُزدو بذا ُٛمخزه في الص٠اة ججب وبنما ش٠اة النحل بىاطوت اإلانخ  الِظل في لِع :الِظل ش٠اة .11  ؤ

ُززّ ُززه وحززا٤ للب ٔززذ الحززى٤، ُل ـززاب، ُٛمخززه وول ُززه الن ٛزز  ال٘خززىي  الِؼززس. زبززّ ٗو ُززّ (4581) ز  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً   (باش ابن الٍِص

ِززذ بذا والثمزززاز الزززصزَو ش٠ززاة .17 ـززابا الِنزززب بلزززٕ بذا :بُ ُزززه وجبزززذ ؤوطززٝ خمظزززت وىزززى ن  الص٠زززاة، ٗ
ـزززٙ ُٗخزززس  ُزززه وبذا الِنزززب، مزززن الِؼزززس ن ـزززٙ زمنزززه مزززن ؤخزززس  با  الظزززٜ  ٠زززان بذا ىزززرا الِؼزززس ن

ُّ (8224) ٛز  ال٘خىي  ب٢ل٘ت. ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد) اإلاؼاً  بخٛى   (باش ابن الٍِص

ُززُ  .16 ٜززىد وبخززسا  والثمززاز الززصزَو جٜ ع بلززدىا فززي الثمززاز ُٛمززت مززن الص٠ززاة جخززس  :ُجهززا الن  فززي ولزِز

ـزززدز الزززري البلززد ٛززز  ال٘خززىي  لزززه. ً ُزززّ (50310) ز  الزززسشاٚ ُبزززد ، ٓزززدًان بزززن هللا ُبززد) اإلاؼزززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘   (باش ابن الٍِص
 لل١ُلزى ُؼزسة ونحزىو الظز١سي  ُٛمت ٠انذ لى :زديء وجمس ٗاخس جمس ُلى البظخان اػخمل لى .12

ُزززززّ ُزززززن ؤلاخزززززسا  جزززززاش طزززززبِت، ؤو طزززززخت ُٛمخزززززه والىطزززززى زالززززززت، ُٛمخزززززه والزززززسديء الىاحزززززد  مزززززن الجم

ُّ (3347) ٛز  ال٘خىي  طبِت. ؤو طخت ُٛمخه الري الىطى  ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا  (باش ابن الٍِص

٘ززززٙ التززززي الثمززززاز ش٠ززززاة .18 ع الخزززز ن :جج ُززززه لزززِز ٟززززه جملززززت مززززن ألنززززه ش٠ززززاة؛ ٗ  وال١م ززززري  ٠السمززززان ال٘ىا
ع ونحىىزززا، ٛززز  ال٘خزززىي  ًزززدخس. ؤو ٢ًزززا٤ ممزززا ولززِز ُزززّ (55518) ز  ، ٓزززدًان بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼزززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد  (باش ابن الٍِص

ـززاب  .40  .جزززسام ؤطزززباَ وزالززززت جسامزززا وحظزززِىن  واحزززد آلان بزززه اإلاِمزززى٤  الحزززالي بزززالجسام الزززرىب ن

ٛزززززز  ال٘خززززززىي  ُززززززّ (1133) ز ِززززززىد بززززززن هللا ُبززززززد) اإلاؼززززززاً  بخٛى  الززززززسشاٚ ُبززززززد ، ٓززززززدًان بززززززن هللا ُبززززززد ، ٛ
ص ُبد ، ُُ٘٘   (باش ابن الٍِص

ُزت ُملزت وال٘لت الرىب ش٠اة بخسا  في حس  ال .45 ٛزذ حظزاوي  بمزا وزٛ  الػزتراٟها الحزى٤؛ جمزام و

ُّ (8174) ٛز  ال٘خىي  الثمنُت. في جمُِا ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

ِززدة وال٘لززت( الززرىب )مززن الحلززي فززي الص٠ززاة بىجززىب ٛززا٤ مززن ٛززى٤  ألازجزز  .43  بذا لالطززخِما٤، اإلا

ٔززذ ـزززاب، بل ـزززاب؛ ١ًمزززل مزززا الخجزززازة ُزززسوق ؤو وال٘لزززت الززرىب مزززن مال١حهزززا لزززدي ٠زززان ؤو الن  الن
ًزز  لِمزىم ع وال٘لززت، الززرىب فززي الص٠ززاة وجززىب فززي ألاحاد ـززف ىنززاٞ ولزِز  نِلزز ، ُٗمززا صززحُ  مخ
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ًززز  ِزززاؾ بزززن ُمزززسو  بزززن هللا ُبزززد وألحاد اجؼزززت ال ٜزززدم طزززلمت وؤم ُو ًززز  وهزززي ذٟسىزززا، اإلاخ ُزززدة ؤحاد  ج

ُّ (5686) ٛز  ال٘خىي  بها. الِمل ٗىجب مازس، ٗحها موِن ال ألاطانُد،   بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد  (باش ابن الٍِص

حى٤  ،جدظلمها حتى الخدمت نهاًت م٢اٗإة في ش٠اة ال .41  ال٘خزىي  حظزلمها. جزاٍز  مزن الحى٤  ُلحها ٍو
ُّ (6463) ٛز  ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

ـزززىؾ .44 ها جززززإخس بذا الدولززززت لززززدي اإلاظززززخحٜت ألامززززىا٤ ش٠ززززاة بخ ًززززدا ُامززززا بهززززا ٌظززززخٜبل ؿززززٗس  جد

ُززه ش٠ززاة وال الص٠ززاة، ًخززس  ززز  ٛبلززها، جززاٍز  مززن ابخززداء ِززدم مضزز ى ُٗمززا ُل  مظززخٜسا. مل٢ززا لهززا مل١ززه ل

ُّ (51125) ٛز  ال٘خىي  ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص
 ججززب مززا ش٠ززاة مززن ؤمززىاله  ُلززى ألامززىا٤ ؤصززحاب ًززدِٗها التززي اللززساثب جحدظززب ؤن ًجززىش  ال .41

ُززه ها اإلا٘سوكززت الص٠ززاة ًخززس  ؤن ًجززب بززل مجهززا، الص٠ززاة ٗ ـززٗس ها فززي ٍو ـززاٗز ُت. م ٛزز  ال٘خززىي  الؼززُس  ز

(7161) ُّ ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

ُزززززززاث .47 ُزززززززت الجمِ  الؼزززززززس٠اث ح١ززززززز  ح١مهزززززززا البزززززززر لىجزززززززىو ؤزواحهزززززززا مزززززززن %50 جخزززززززس  التزززززززي الخِاون

ٍززت  ؿزززافي مززن اإلااثزززت فززي ُؼززسة اٛخوزززاَ مززن نٌامهززا فزززي ذٟسجززه ومززا ؤمىالهزززا، فززي الص٠ززاة وجزززىب فززي الخجاز
ه ؤزواحهززا ـزززٗس  اإلاؼزززاز اإلااثزززت فززي الِؼزززسة ؤن بذ ُلحهزززا، الىاجبززت الص٠زززاة ُجهزززا ٌظززٜى ال البزززر وجزززىو فززي ل

، ؿدٛت بمثابت هي بلحها  واجبزت ُبزادة الص٠زاة ألن الىاجبزت؛ الص٠اة ُن حٔني ال الخوَى وؿدٛت جوَى

ُزززت، بلزززى ؤدائىزززا ًحخزززا   طزززبُل ُلزززى ًزززدّٗ وبنمزززا ش٠زززاة، ؤنزززه ُلزززى ًزززدّٗ ال اإلااثزززت فزززي ُؼزززسة اإلابلزززٕ وىزززرا ن

، ؿززدٛت ُززه الخوززَى ل ُززت، ىززرو ؤمززىا٤ ش٠ززاة بخززسا  ًٜخضزز ي الىاجززب ٗززةن ُو  ألامززس لززىلي ووززرلها الجمِ

ُززز  ٛزززز  ال٘خززززىي  ش٠اتهزززا. جززززدّٗ لززز  التززززي للظزززنىاث ؤمىالهززززا فززززي واجبزززت الص٠ززززاة ؤن ٟمزززا هلههززززا، ح  (408) ز
ُّ  ُُ٘٘ ( السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، منُّ بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى

46.  ٚ ـزززندو ِززززىد ال الزززري للِاثلززززت الخ زززري  ال س مزززا ٌ ُزززىا مززززن بلزززى منززززه جزززٗى ه  بنظززززبت بزززه جبر  بززززل جبزززُر

ه  بمجززسد الخززاؾ جمل١هزز  انٜوززّ ـززٖس وبنمززا جبززُر ُززىا ُٗمززا ً ُززه. ش٠ززاة ٗززال ؤجلززه، مززن جبر  ال٘خززىي  ٗ

ُزّ (6448) ٛز  ِزىد بزن هللا ُبزد) اإلاؼزاً  بخٛى ٘ز  الزسشاٚ ُبزد ، ٓزدًان بزن هللا ُبزد ، ٛ  ُبزد ، ُُ٘

ص  (باش ابن الٍِص
ِزززززه مزززززا .42 ُزززززت اإلازززززا٤ مزززززن جدٗ ـزززززلحت الص٠زززززاة بن ُت. ش٠زززززاة ٌِخبزززززر والزززززدخل الص٠زززززاة إلا ٛززززز  ال٘خزززززىي  ػزززززُس  ز

(51461) ُّ ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

 اإلابلٕ ىرا ُن ش٠اة بها جٜـدون  ؤنخ  محدد مبلٕ ُن ش٠اةدِٗخ  إلاـلحت الص٠اة والدخل  بذا .48

ُزززززل مزززززن ٗهزززززرا مظزززززخٜبال ُزززززه ًزززززازس وال جزززززاثص، وىزززززى الص٠زززززاة، حعج ـزززززلحت فزززززي اإلاظزززززئى٤  ٠زززززىن  ُل  الص٠زززززاة م
ـزززززد والزززززدخل ت مزززززا٤ زؤض ُزززززن ش٠زززززاة الص٠زززززاة مزززززن اإلازززززدَٗى اإلابلزززززٕ ىزززززرا ٢ًزززززىن  ؤن ٛ  فزززززي وؤزواحهزززززا الؼزززززٟس

ٛزز  ال٘خززىي  اإلااكززُت. الززثالر الظززنىاث ُززّ (1517) ز ِززىد بززن هللا )ُبززد اإلاؼززاً  بخٛى  الززسشاٚ ُبززد،  ٛ

ص ُبد،  ُُ٘٘   باش( ابن الٍِص

ًزززززذ بذا .10  الص٠زززززاة ُزززززن شاثزززززدة ؤخسجتهزززززا التزززززي الص٠زززززاة ؤن لززززز٣ جبززززز ن زززززز  ماكزززززُت لظزززززنت مالززززز٣ ش٠زززززاة ؤد

ُز٣ الىاجبزت زادة جنزىي  ؤن ًجصثز٣ ال ٗةنزه ُل  بززد ال ألنزه مجهزا؛ جزصءا ؤو الٜادمزت للظزنت إلاالز٣ ش٠زاة الٍص
ُززت مزن ٗززّ ُنزد الن ٍززادة ىزرو جنززى لز  وؤنززذ الص٠زاة، د  ُجهززا، ججززصت  ٗزال الٜادمززت، للظزنت دِٗهززا ُنزد الص



 

61 
 

جزززب ُززز٣ ٍو ٍزززادة. ىزززرو ٓ زززر مزززن الٜادمزززت للظزززنت مالززز٣ جص٠ززز  ؤن ُل ٛززز  ال٘خزززىي  الص ُزززّ (58532) ز  بخٛى

ٍزد ؤبى )ب١س اإلاؼاً  ٘زىشان ؿزال ،  ش زص ُبزد،  ٓزدًان بزن هللا ُبزد،  ال زص ُبزد،  الؼزُ  آ٤ الٍِص  الٍِص

 باش( ابن

ٛزز  ال٘خززىي  الحززى٤. ُلحهززا ًحززى٤  ًززىم الص٠ززاة فززي الخجززازة ُززسوق ُٛمززت حِخبززر .15 ُززّ (1181) ز  بخٛى
ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً   (باش ابن الٍِص

 ٢ًىن  ىل الص٠اة، بخسا  لٔسق بداخله اإلاىجىدة البلاُت ُٛمت جٜدًس ؤٛمؼت، محل بؼإن .13

ُززان ش٠ززاة بززإن الجززىاب ٢ٗززان بالٜوززاعي بُِهززا بمىجززب ؤم بالجملززت الؼززساء بمىجززب ِززدة ألُا ُززّ اإلا  للب

ٛز  ال٘خزىي  .بالجملزت ُٛمتهزا حظب الحى٤  حلى٤  ُند بظِسىا ُٗه ُزّ (2488) ز  ُبزد) اإلاؼزاً  بخٛى
ص ُبد ، ِٛىد بن هللا  (باش ابن الٍِص

ُزذ ؤو الُٜمزت بخسا  حِرز بن ،جنظها من الخجازة ُسوق ش٠اة بخسا  بخـىؾ .11  الحاجزت د

ـزلحت ن٘ظزها، ُُجهزا مزن الخجزازة ُسوق ش٠اة بخسا  بلى  احخُزان مزّ ذلز٣، فزي واإلاظز١ ن الٜ٘ زر ٟم

ِزززسوق جلززز٣ فزززي الىاجبزززت الص٠زززاة ُٛمخزززه جبلزززٕ مزززا بخزززسا  فزززي الٔنزززي  منزززه، مزززانّ وال بزززرل٣، بزززإض ٗزززال - ال

ٍززد٤ ٟزززسو مزززا لزززرل٣ و ِزززسق بزززاب: فززي )صزززحُحه( فزززي البخزززازي  ذ  هزززاوض ُزززن (533ؾ 3  الص٠زززاة فزززي )ال
ا: ٗى ـزدٛت فزي لبِع ؤو خمُف زُاب بِسق اثخىن  الُمن: ألىل - ُنه هللا زض ي - مِاذ ٛا٤ مٛى  ال

ُزه هللا ؿززلى هللا زطزى٤  ألصززحاب وخ زر ُلزز١ُ  ؤىزىن  والززرزة الؼزِ ر م٢زان ٛززا٤ باإلادًنزت، وطززل  ُل  و

ُزززه هللا ؿزززلى النبزززي ـزززدٛن» للنظزززاء: وطزززل  ُل  ،(5477) الص٠زززاة البخزززازي  )صزززحُ  حلززز١ُن مزززن ولزززى ج

 مظزززند ،(3121) الص٠ززاة النظززاج  طزززنن ،(711) الص٠ززاة الترمززري طزززنن ،(5000) الص٠ززاة مظززل  صززحُ 

٘ززسق ؿززدٛت ٌظزخ ن ٗلزز  ،« ((5714) الص٠ززاة الزدازم  طززنن ،(7/171) ؤحمزد  ٗجِلززذ ٓ رىززا، مزن ال
ٜزز  اإلازسؤة ـززسىا جل ِزسوق مززن وال٘لززت الزرىب ًخززف ولزز  وصزخابها خ  )الص٠ززاة( ٟخززاب: )البخززازي، ال

ِززسق بززاب: ٛزز  ال٘خززىي  (. الص٠ززاة( فززي )ال ُززّ (58783) ز ٍززد ؤبززى ب١ززس) اإلاؼززاً  بخٛى ٘ززىشان ؿززال  ، ش  ، ال

زص ُبزد ، ٓدًان بن هللا ُبد زص ُبزد ، الؼزُ  آ٤ الٍِص  بخزسا  ًجزىش  ؤخزسي: ٗخزىي  وفزي (،بزاش ابزن الٍِص

ِززسوق ش٠ززاة  الص٠زززاة وألن ألادلززت، لِمززىم الِلمززاء؛ ٛززىلي ؤصزز  فززي ؤلاخزززسا  حزز ن الُٜمززت حظززب مجهززا ال

ٛززززز  ال٘خززززززىي  ُنزززززدو. مزززززا بٔ ززززززر ًىاسززززز ي ؤن ًلصمززززززه ٗزززززال للٜ٘ زززززر، الٔنززززززي مزززززن مىاطزززززاة ُززززززّ (51616) ز  بخٛى
ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ )ُبد اإلاؼاً   باش( ابن الٍِص

ـززززىؾ  .14 ٔززززسق ؤزكززززا ٌؼززززتري  مززززن بخ ُززززداد حززززا٤ فززززي دام مززززا ،بُِهززززا ززززز  بنائهززززا ل  ُلززززى والبنززززاء ؤلا

ـزززب  البنزززاء ٌظزززدخ  حتزززى الص٠زززاة ججزززب ال ٗةنهزززا اإلازززر٠ىزة ألازق ُزززّ، جزززاىصة وج  ٗحهزززا ججزززب وحُنئزززر للب

خس  طنت ٠ل حظاوي  بما ُٜٗىمها للبُّ، مِسوكت وهي ُلحها، جمس طنت ٠ل ُن الص٠اة  الِؼس زبّ ٍو
ٜزززدزة. ُٛمتهزززا مزززن ٛززز  ال٘خزززىي  اإلا ُزززّ (52127) ز ٍزززد ؤبزززى ب١زززس) اإلاؼزززاً  بخٛى ٘زززىشان ؿزززال  ، ش  ُبززززد ، ال

ٍززص ٍززص ُبززد ، الؼززُ  آ٤ الِص ٛزز  )، وفززي بززاش( ابززن الِص ججززب الص٠ززاة فززي ألازوززا  واإلاززىاد : (4184ال٘خززىي ز

ـزززنّ. ُزززّ وال ججزززب الص٠زززاة فزززي ُٛمزززت ؤدواث اإلا ـزززنِت بذا ٠انزززذ للب ـزززنُّ واإلازززىاد اإلا وهزززي  التزززي جحزززذ الخ

ُّ اإلاؼاً  ) ٘ز  ،ُبد هللا بن ٓدًان ،ُبد هللا بن ِٛىدبخٛى ٍزص بزن ُبزد  ،ُبزد الزسشاٚ ُُ٘ ُبزد الِص

 (هللا بن باش
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  اػززتري  مززن .11
 
ٜززسب ؤزكززا بززت وؿززى٤  ُنززد ًبُِهززا ؤن ونِخززه مدًنززت ب ِززد   طززنىاث، منززر بلحهززا الٓس  ٗخ

ُزسوق الخجزازة، ُزسوق مزن ألازق ىزرو ٜزىم الخجزازة و  زبزّ - ش٠اتهزا وجخزس  الحزى٤، ُلحهزا حزا٤ بذا ج

ُزززّ ُٛمتهززززا فزززي الص٠ززززاة ججزززب ألازق ٗهززززرو ُٛمتهزززا، مززززن - الِؼزززس ٛزززز  ال٘خززززىي  اإلااكزززُت. الظززززنىاث لجم  ز

(52) ُّ  الؼُ ( آ٤ دمحم بن ببساىُ  ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى
ٍززززت اإلاظززززاىمت ش٠ززززاة بؼززززإن .17 ُززززت ٌؼززززتري  التززززي الِٜاز  ززززز  ؤزكززززا، ؤحززززدى  باطزززز  النززززاض مززززن مجمى

بُِهزززززا ًوىزىززززا، ٜززززاز الصزززززخف جملززززز٣ بذا ٍو ُزززززت الِ ٜزززززاز ٠ززززان طزززززىاء الخجزززززازة بن  ؤو مؼزززززاُا مؼزززززتر٠ا الِ

ٔزذ بذا ُٛمخززه فزي الص٠زاة ججززب الخجزازة، ُزسوق ح١زز  ح١مزه ٗزةن ب٢املززه لزه مملى٠زا  وحززا٤ نـزابا بل

ٜززت الحززى٤، جمل١ززه ُلزى ٗززت وهٍس مززه الُٜمززت مِس ٗززت الحززى٤  جمززام ُنزد جٍٜى ٌززس ؤىززل بمِس  ذلزز٣. فززي الن
ُّ (5147) ٛز  ال٘خىي   ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، منُّ بن هللا )ُبد اإلاؼاً  بخٛى

ص ُبد  (باش ابن الٍِص

ِزززذ ززززز  طزززنت، 56 مزززن ممنىحززززت ؤزق ش٠زززاة بؼزززإن .16  مززززن ألازق ىزززرو فززززي الص٠زززاة وجزززىب ًبخززززدت بُ

ُزت بِد الحى٤  جمام ٜزىم ألاطزاض ىزرا ِٗلزى بُِهزا، ن ه بمزا طزنت ٠زل ج  الظزنت، جلز٣ الُٜمزت مزن حظزاٍو

ٛززز  ال٘خززىي  الخجزززازة. ُززسوق مزززن ألنهزززا ُٛمتهززا؛ ش٠زززاة وجخززس  ُزززّ (4346) ز  بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼززاً  بخٛى
ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد  (باش ابن الٍِص

ٛزز  ال٘خززىي  الص٠ززاة. ٗحهززا ًىجززب ٗززال ذلزز٣ ُلززى ُززصم دون  مززن بُِهززا فززي الخ١٘ ززر مجززسد .12  (1822) ز

ُّ ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

ُززدوا ٛززد لهزز  اإلاىىززىب ٠ززان بذا .18 ُززدادى  جززاٍز  مززن الص٠ززاة ٗحهززا وجبززذ للخجززازة ألازاضزز ي ىززرو ؤ  ب

ُّ (1115) ٛز  ال٘خىي  ألازاض ي. ىرو حظلمه  جاٍز  من ال للخجازة بًاىا  بزن هللا ُبزد) اإلاؼزاً  بخٛى
ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد  (باش ابن الٍِص

ٜزززززساء وال٘لزززززل ألازاضززززز ي ؤُوُخمزززززىى  مزززززن ٠زززززان بذا .70 ٛزززززد الص٠زززززاة ٌظزززززخحٜىن  ٗ خ  و  حزززززز ن ذلززززز٣ نزززززٍى

ٛزز  ال٘خززىي  الِلمززاء. ٛززىلي ؤصزز  فززي ُنززه ًجززصت  ذلزز٣ ٗززةن ش٠ززاة بُوززائه  ُززّ (53617) ز  اإلاؼززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد)  (باش ابن الٍِص

ُززت ًجزىش  ال .75 ًززت البززر لجمِ ِززذ مززن ؤمززىا٤ الص٠ززاة لخمل١هززا  ؤن الخ ر حِمززس بُىجززا ؤو نحىىززا بمززا جم
٘زّ بهزا املحخززاج ن بظز١ناىا ؤو بإجستهزا  مززّ جمل١هزا، فززي لزه حزٝ ال مززن الص٠زاة جملز٣ مززن ذلز٣ فزي إلاززا ،وجن

 وجإخ ر النّ٘ نَى جخـُف من ُٗه وإلاا الاطخحٜاٚ، جهت ُلى ؤؿلها كُاَ بلى ً٘ض ي ٛد ذل٣ ؤن

ُزززه وإلاززا اإلاظزززخحٝ، بلزززى وؿززىله ـزززال  فزززي الززخح١  مزززن ٗ ، جلزز٣ م ـزززاٖز ٛزززد اإلا  الجملزززت فزززي ذلززز٣ جززسب و

ٛزز  ٗخززىي  ػززسعي. مظززْى دون  للززنف مخززالٙ وألنززه ٗ٘ؼززل ِززىد بززن هللا ُبززد) (1573) ز  هللا ُبززد،  ٛ
ص ُبد،  ُُ٘٘  السشاٚ ُبد،  ٓدًان بن  فزي الص٠زاة جدّٗ ؤن ًجىش  ال ؤخسي: ٗخىي  وفي (باش ابن الٍِص

ٜززززززساء مظززززززاٟن بنززززززاء ٛزززززز  ال٘خززززززىي  لل٘ ُززززززّ (4217) ز ِززززززىد بززززززن هللا )ُبززززززد اإلاؼززززززاً  بخٛى  الززززززسشاٚ ُبززززززد،  ٛ

ص ُبد،  ُُ٘٘   باش( ابن الٍِص

ت بُوززاء .73 ٜزززساء لِمالهزززا الؼزززٟس ٘ ن الِمزززا٤ مزززن ؤُوُخمزززىو مززن :الص٠زززاة مزززن ال٘  اإلاظزززلم ن واإلازززًى

ٜززززادٟ  فززززي وىزززى ُزززه الززززدّٗ ٠ززززان بذا بال ُزززن١ ، ًجززززصت  ٗهززززرا الص٠ززززاة مظزززخحٝ اُخ ـززززد بل ٟززززسام لٜ  فززززي ؤلا
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اًت و٠ان زملان  ٟما والحا٤ ججصت  ال ٗةنها ٓ رىا من ؤُوُخمىو الص٠اة من حِوىو ل  ولى إلاال١  ٛو

ُّ (53617) ٛز  ال٘خىي  ذٟس. ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

ٜزززززاز ؤجزززززسة حزززززى٤  .71 ٜزززززد مزززززن ًبزززززدؤ الِ ٛززززز  ال٘خزززززىي  .الِ ُزززززّ (53416) ز  بزززززن هللا ُبزززززد) اإلاؼزززززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان  (باش ابن الٍِص
ًز  ًجزىش  .74 ِزد الص٠زاة بخزسا  فزي التر ُز ن اإلاظزخحٜ ن ُزن بحثزا الحزى٤  حلزى٤  ب ُزه إلازا الحُٜٜ  مززن ٗ

ـززا٤ الرمززت إلبززساء الحُوززت ٛزز  ال٘خززىي  مظززخحٜه. بلززى الحززٝ وبً ُززّ (4148) ز  هللا ُبززد) اإلاؼززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن  (باش ابن الٍِص

 جمزززززام ٢ًزززززىن  ٠زززززإن ٌظزززز رة، اإلازززززدة ٠انزززززذ بذا بال ًجززززىش  ال زملزززززان ؤجزززززل مززززن الص٠زززززاة بخزززززسا  جززززإخ ر .71
ـززٙ فززي الحززى٤  ٛزز  ال٘خززىي  زملززان. بلززى بخإخ رىززا بززإض ٗززال ػززِبان مززن الثززان  الن ُززّ (2156) ز  بخٛى

ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً   (باش ابن الٍِص

ه ٗالىاجزب الص٠زاة مزن الظزاا٤ فزي اإلار٠ىز  اإلاا٤ ٠ان بذا :الص٠اة بما٤ الاججاز .77 ه فزي ؿزٗس ـزاٗز  م

ُت  إلاـلحت ُٗه الخجازة من مانّ ٗال الص٠اة ٓ ر من ٠ان بن وؤما الجمُِت، بلى ًـل ح ن من الؼُس

ُززت؛ ٍززادة مززن ذلزز٣ فززي إلاززا الجمِ ٘ززّ ش ُززت ألىززداٖ الن ٛزز  ال٘خززىي  ٗحهززا. وللمظززاىم ن الجمِ  (53110) ز
ُّ ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  (باش ابن الٍِص

ٜززل مزن مزانّ ال .76 ٜززساء ٗحهزا ًىجزد بلززد بلزى الص٠زاة ن  ؿززلى ٛىلزه ذلزز٣ جزىاش فزي وألاؿززل لهز ، جزدّٗ ٗ

ُزززززه هللا ِزززززاذ: وطزززززل  ُل ُزززززائه  مزززززن جاخزززززر ؿزززززدٛت ُلزززززحه  ؤن ؤُلمهززززز  إلا ٜزززززسائه  فزززززي ٗتزززززرد ؤٓن  )صزززززحُ  ٗ

 مززززن اإلازززا٤ بلزززد فزززي اإلاززززا٤ زب ًجزززد لززز  ٗزززةذا « ( (58) ؤلاًمززززان مظزززل  صزززحُ  ،(5412) الص٠زززاة البخزززازي 

 ُبُد ؤبى وزوي  لها، اإلاـٖس وجىد بِدم النٜل له جاش الص٠اة؛ ٌظخحٝ ممن ؤنه الٌن ُلُه ٌٔلب
ِززاذا ؤن ألامزززىا٤: ٟخززاب فززي ِززز  ُنززه هللا زضززز ي م  ٗزززإن١س الززُمن، مزززن ؿززدٛت ُنزززه هللا زضزز ي ُمزززس بلززى ب

ٛزززا٤: ذلززز٣ ُمزززس ُزززا ؤبِثززز٣ لززز  و ٍزززت، آخزززر وال جاب ُزززاء مزززن لخإخزززر بِثخززز٣ ول١زززن جص  فزززي ٗتزززرد النزززاض ؤٓن

ُزد ؤبزى ؤخسجزه منزي. ًإخزرو ؤحزدا ؤجزد وؤنزا بش يء بل٣ُ بِثذ ما مِاذ: ٜٗا٤ ٜٗسائه ،  ألامزىا٤ فزي ُب

ٛززز  ٗخزززىي  .ىزززساض( )ن (5853) بززٛس  (650 / )ؾ ُزززّ (5448) ز  ، ٓزززدًان بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼزززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد  ًُٜ  الري البلد من الص٠اة نٜل ٠ان بذا ؤخسي: ٗخىي  وفي (باش ابن الٍِص
ُزززه ـزززلحت اإلازززا٤ ؿزززاحب ٗ ُت إلا ٜزززس ٟؼزززدة ػزززُس سابزززت ال٘ ُزززه جزززدّٗ مزززن ٛو  ُلززز  هالزززب و٠ىنزززه الص٠زززاة بل

ُّ(5701) ٛز  ٗخىي  ذل٣. ُلى ؤلاُانت بلى ًحخا  ػسعي  هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى

٘ز  الزسشاٚ ُبد ، ٓدًان بن زص ُبزد ، ُُ٘ ـزلحت بزدون  نٜلزذ وبن ؤخزسي: ٗخزىي  وفزي (بزاش ابزن الٍِص  م

ُت، ٜززل، جززىاش ُلززى الدالززت ألادلززت لِمززىم ال١ساىززت؛ مززّ ذلزز٣ جززاش ػززُس ٗززّ اإلاص٠زز  وألن الن  بلززى الحززٝ د
ٛززز  ال٘خزززىي  مظزززخحٜه. ُزززّ (4117) ز ِزززىد بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼزززاً  بخٛى ٘ززز  الزززسشاٚ ُبزززد ، ٛ  ُبزززد ، ُُ٘

ص  (باش ابن الٍِص

ٌزززن ُلزززى ٓلزززب بذا .72 ٟزززسى  الزززرًن ؤىلهزززا مزززن للص٠زززاة الظزززاثل ؤن ال َمزززا} طزززبحانه: ٛىلزززه فزززي هللا ذ  ِبن 

اُث 
َ
َدٛ ـ  َساِء  ال

َ
ٜ ُ٘

ْ
ِٟ ِن  ِلل َظا

َ ْ
اِمِل َن  َواإلا َِ

ْ
ْحَها َوال

َ
ل  ٗزال، وبال مجهزا. ؤُوز  ؿدٛه ُلى جد٤ لٜساثن آلاًت، {َُ

ٜزززس الظزززاثل ادعزززى بذا ل١زززن ٍزززا؛ ٢ًزززىن  ؤن بال الص٠زززاة مزززن بةُواثزززه بزززإض ٗزززال حالزززه حِلززز  ال وؤنزززذ ال٘  ٛى
ٜززل ُززه هللا ؿززلى ٛززا٤ ٟمززا لززه ٗ ٛززد الص٠ززاة طززإالو إلاززن وطززل  ُل  ؤُوُخ١مززا ػزز خما بن» جلززدًن: زآىمززا و
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ٜزززىي  وال لٔنزززي ٗحهزززا حزززٍ وال ٛززز  ال٘خزززىي  ".م١دظزززب ل ُزززّ (6011) ز ِزززىد بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼزززاً  بخٛى ٛ ، 

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد  (باش ابن الٍِص

ُزززت مززززىاد لؼزززساء الص٠زززاة مززززن مبزززالٕ ؿزززٖس .78 ُزززت ٓراث ُززززت منى ُن ُزززاث ُو ها واإلاالبزززع ٠البوان  وؿززززٗس

ُٜزا الظززىدان مثزل الٜ٘ زرة ؤلاطززالمُت الجهزاث لزبِم ٔززان واملجاىزدًن وؤٍٗس  الحززاالث فزي خاؿزت ألاٗ
س ال التزززي ُززززت اإلازززىاد جخزززٗى ُزززاة ذلززز٣؛ فززززي حزززس  ال البلزززدان جلززز٣ فززززي مِٜىلزززت بإطزززِاز الٔراث ـززززلحت مسا  إلا

ٛزز  ٗخزىي  مظزخحٜحها. ُزّ (51313) ز ٘ز  الززسشاٚ ُبزد ، ٓززدًان بزن هللا ُبزد) اإلاؼززاً  بخٛى  ُبززد ، ُُ٘

زص جزىش  ؤخزسي: ٗخزىي  وفزي ،(بزاش ابزن الٍِص  ذلز٣ ٠زان بذا الٜ٘زساء ُلزى وجىشُهزا مالبزع بهزا حؼزتري  ؤن ٍو

ٛزز  ال٘خزىي  لهزز ، ؤحظزن ُززّ (56611) ز ٍززد ؤبزى ب١ززس) اإلاؼزاً  بخٛى زص ُبززد ، ش  ؿززال  ، الؼززُ  آ٤ الٍِص
ص ُبد ، ال٘ىشان  باش( ابن الٍِص

ٗزززّ ًجزززىش  ال .60 ٚ  الص٠زززاة د ـزززندو  املحخزززاج ن بمظزززاُدة الخزززاؾ ،باإلاظدؼززز٘  اإلاىجزززىد الخ زززري  لل

ٜززززساء ن الٔ ززززر وال٘ ٜززززاث جحمزززززل ُلززززى ٛزززززادٍز ِزززززال  ن٘ ٍزززززاق مدًنززززت داخزززززل وؤلاٛامززززت ال ِززززدم الس  دخزززززى٤  ل

ا، ُلحها اإلانـىؾ الص٠اة مـاٖز في منه اإلاظخُ٘دًن ومئن به ًىزٝ وجه ُلى ػُس  ال٘خىي  بلُه. ٍو

ٛز  ُززّ (3165) ز ِززىد بززن هللا ُبززد) اإلاؼززاً  بخٛى ٍززص ُبززد ، ٓززدًان بزن هللا ُبززد ، ٛ  وفززي (،بززاش ابززن الِص
ٗزّ ًجزىش  ال ؤخزسي: ٗخزىي  ًزت الُىنظزُٙ إلانٌمزت الص٠زاة د ا ٘زا٤ لُس ٛز  ال٘خزىي  .ألاه ُزّ (6831) ز  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً   (باش ابن الٍِص

ٗززّ .65 ُززت الص٠ززاة د ٜززت لخ٢ززىن  اإلادزطززت إلا  ان ٜززسآن حِلززُ  ُلززى ن٘ ُززت والِلززىم ال  ذلزز٣. ًجززىش  ٗززال الدًن

ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا )ُبد (3758) ٛز  ال٘خىي   0(باش ابن الٍِص

 إلازن ؤو مناطبت، مالبع لؼساء ؤو لظ١ناو، بِذ لبناء ؛بلُه ملوسا مبلٔا بنظان اطخدان بذا .63
 ومزن ن٘ظزه، ُلزى مجهزا ٟظزبه مزن لُن٘زٝ ُلحهزا ١ًد طُازة ؤو شوجخه، ؤو وألوالدو ٠إبُه نٜ٘خه؛ جلصمه

 بزه ٌظزخِ ن مزا الص٠زاة مزا٤ مزن ٌِوز  ؤن اطزخحٝ الزدًن بزه ٌظدد ما ُندو ولِع مثال، نٜ٘خه جلصمه

ـززدز ج٢ززىن  ؤزق لؼززساء اطززخدانخه ٠انززذ بذا ؤمززا دًنززه. ٛلززاء ُلززى  ل٢ُززىن  طززُازة لؼززساء ؤو لززه زززساء م

ٛززز  ال٘خزززىي  الص٠زززاة. مزززن ٌِوززز  ؤن ٌظزززخحٝ ٗزززال التزززٖر ؤو الظزززِت ؤىزززل مززن ُزززّ (7161) ز  اإلاؼزززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد)  (باش ابن الٍِص
ب إلان الص٠اة بدّٗ ًجىش  .61 ُزت الزصوا  نٜ٘اث ًجد ال ٠ان بذا الصوا  في ًٓس  بطزساٖ ال التزي الِٗس

ٛززز  ال٘خزززىي  بهزززا. ُزززّ (4087) ز ِزززىد بزززن هللا ُبزززد) اإلاؼزززاً  بخٛى  الزززسشاٚ ُبزززد ، ٓزززدًان بزززن هللا ُبزززد ، ٛ

ص ُبد ، ُُ٘٘   ؤزاد ٗزةذا مجهزا ؤُوز  واإلاظزاٟ ن الٜ٘زساء مزن ٠زان بن ؤخزسي: ٗخزىي  وفي (باش ابن الٍِص

ِززه ؤن ُزززه ٗهزززرا للزززصوا  ًدٗ ٜزززساء مزززن ١ًززن لززز  وبن بل ُزززه وؿزززاز جزززصو  ٛززد و٠زززان واإلاظزززاٟ ن ال٘ ًزززن ُل  د
٘ز  مزا الص٠زاة من له ًدّٗ ؤن جاش الدًن ألصحاب ًدِٗه ما اإلاا٤ من ُندو ولِع الصوا  بظبب ١ً 

ٗززززاء ٛزززز  ال٘خززززىي  ٓززززازم. ألنززززه الززززدًن لى ُززززّ (4426) ز ِززززىد بززززن هللا ُبززززد) اإلاؼززززاً  بخٛى  بززززن هللا ُبززززد ، ٛ

ص ُبد ، ٓدًان  (باش ابن الٍِص

ٗزّ ٌؼزَس .64 بزت ٗز٣ فززي الص٠زاة د ٘ززاٚ وفزي ألاطزس مزن اإلاظززل  ألاطز ر ٛز ُزه ؤلان  ذلزز٣. بلزى احخزا  بن ُل

ٛزز  ال٘خزىي  ُزّ (6804) ز ٘زز  الزسشاٚ ُبززد ، ٓزدًان بززن هللا ُبزد) اإلاؼززاً  بخٛى ٍززص ُبزد ، ُُ٘  ابززن الِص
 (باش
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ًزجه  لخِزالُ  اإلالتز م ن اإلاظزلم ن ؤٗساد من ماث من .61 ُزه د ل ًزن ُو ٜزه د ِزاه  فزي لح  مباحزت ؤمزىز  ح

ٗززاء لزززه ًتززٞر ولزز  ِززذ مزززن ُنززه ٛلززائو ٌؼزززَس ؤن- و ِزززذ مززن ٛلزززائو ًخِظززس لززز  ٗززةذا اإلاظززلم ن مزززا٤ ب  ب

 بزن ؤحمزد ؤلاطزالم ػزُ  ٛزا٤ اإلاٜخضز ي، ىزى الزداّٗ ١ًزن لز  بذا الص٠زاة مزن دًنزه ًٜضز ى ؤن جزاش اإلازا٤

ُززت ُززذ ُلززى الززري الززدًن )وؤمززا 31  20-68ؾ مززن ال٘خززاوي  مجمززَى فززي هللا زحمززه جُم  ؤن ُٗجزززىش  اإلا
ِززززززالى هللا ألن ؤحمززززززد؛ ُززززززن الزززززززسواًخ ن بحززززززدي وىززززززى الِلمززززززاء، ٛززززززىلي ؤحزززززززد فززززززي الص٠ززززززاة مززززززن ًززززززىفى  ٛزززززززا٤: ح

ززاِزِم َن }
َ
ٔ
ْ
ٜززل: ولزز  {َوال ٔززازم ن( ً ٔززازم ،)ولل لززى .جمل١ُززه( ٌؼززترن ال ٗال ٗززاء ًجززىش  ىززرا ُو  وؤن ُنزززه، الى

ٛزز  ال٘خزززىي  دًنززه.. لِظززخىفي ٌِوززز  ال الززدًن لزززه الززري ول١ززن ولٔ زززرو، لىاززززه ًملزز٣ ُزززّ (5622) ز  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ِٛىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً   (باش ابن الٍِص
ِزززذ بذا .67 ُززززت لهززززا مظززززخحٝ ؤنززززه حِلززز  مززززن بلززززى ش٠اجزززز٣ دٗ  ًلصمزززز٣ وال صززززحُحت، ش٠ززززاة ٗهززززي الص٠زززاة بن

ٛززز  ال٘خزززىي  ش٠زززاة. بإنهزززا آلاخزززر بخبزززاز ٘ززز  الزززسشاٚ ُبزززد ، ٓزززدًان بزززن هللا )ُبززززد (55345) ز  ُبززززد ، ُُ٘

زص ِزذ الززري ٠ززان بذا ؤخزسي: ٗخززىي  وفززي ،(بزاش ابززن الٍِص ُززه دٗ  ًخبززر لزز  ولزى ججززصت  ٗةنهززا ٜٗ زرا الص٠ززاة بل

ٛززز  ال٘خززىي  ش٠ززاة. ؤنهززا ًخبززر ؤن اإلاظخحظززن ٗمززن الص٠ززاة ًٜبززل ال ٠ززان بذا ول١ززن ش٠ززاة، ؤنهززا  (58511) ز

ُّ د ؤبى ب١س) اإلاؼاً  بخٛى ٘زىشان ؿال  ، ٍش زص ُبزد ، ٓزدًان بزن هللا ُبزد ، ال  ُبزد ، الؼزُ  آ٤ الٍِص
ص  باش( ابن الٍِص

لزت ل ز، اإلاظززلم ن ٜٗزساء بز٠ززاب فزي الص٠ززاة ؿزٖس ًجزىش  .66 ٜزته  ؤلاطززالم ٍٗس ُززه ون٘  فززي لدخىلزه ؛ٗ

ِزززززالى: ٛىلزززززه ُمززززىم ِ  َطززززِبُِل  َوِفزززززي} ح
 

ًزززززت مزززززن {اَّلل ـزززززاٖز آ ٛززززز  ال٘خزززززىي  الص٠ززززاة. م  بزززززن هللا )ُبزززززد (6647) ز

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ِٛىد  (باش ابن الٍِص

ٟزززسى  الزززرًن إلاظزززخحٜحها ُُنزززا جزززدّٗ بزززل ،وبىزززدائىا الص٠زززاة بمزززا٤ ٟخزززب ػزززساء ًجزززىش  ال .62  فزززي هللا ذ
ُّ (2376) ٛز  ال٘خىي  ٟخابه. ِزىد بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  الزسشاٚ ُبزد ، ٓزدًان بزن هللا ُبزد ، ٛ

ص ُبد ، ُُ٘٘   (باش ابن الٍِص

 ٠زززززززانىا بذا هللا، ؤزق مزززززززن م٢زززززززان ؤي فزززززززي وجزززززززل ُزززززززص هللا بلزززززززى للزززززززدُاة الص٠زززززززاة ؿزززززززٖس مزززززززن مزززززززانّ ال .68

٘ززٓس ن ع وجززل، ُززص هللا بلززى للززدُىة مخ  مززن الىاجززب ؤداء مززن ذلزز٣ فززي إلاززا ُجهززا؛ ٌٔنززحه  مززا لززديه  ولزِز

ُزززٝ ـزززلحت جحٜ ٛززز  ٗخزززىي  ٓو ززززرى . واإلاظزززلم ن للزززدُاة الِامززززت اإلا ٘زززز  الزززسشاٚ )ُبززززد (55521) ز ُُ٘ ، 
ص ُبد  (باش ابن الٍِص

زاجص ٜٗ زر لسجزل الص٠زاة مزن وزواجههمزا وطزاثٝ خادمزت اطخٜدام مـاٍزٙ دّٗ .20  ال١ظزب ُزن ُو

ٜززززىم وال ـزززززال  ً ٜزززززه فززززي ألنهمزززززا جززززاثص؛ لهسمزززززه، ن٘ظززززه بم اث. مززززن ح ٛززززز  ال٘خززززىي  اللزززززسوٍز  (35261) ز

ُّ ص ُبد ، ال٘ىشان ٗىشان بن ؿال ) اإلاؼاً  بخٛى  الؼُ ( آ٤ هللا ُبد بن الٍِص
ن ُلززززى لزززز٣ اإلاظززززخحٜت الززززدًىن  بطززززٜان لزززز٣ ًجزززىش  ال .25  ذلزززز٣ ألن ؛الص٠ززززاة مززززن واُخبازىززززا اإلاِظززززٍس

ًزززززت ا ٛززززز  ال٘خزززززىي  بمالززززز٣. إلاالززززز٣ ٛو ُزززززّ(54775) ز  الزززززسشاٚ ُبزززززد ، ٓزززززدًان بزززززن هللا ُبزززززد) اإلاؼزززززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘   0باش( ابن الٍِص

٘ززززٍُ الص٠زززاة ؿززززٖس ًجزززىش  ال .23 ٜززززسآن لخح ُزززتو  ال ُززززت ال١خززززب هبا ُززززت املجززززالث ونؼزززس الدًن  وال الدًن

ُزت ألاجهزصة وال اإلاظدؼُ٘اث بنؼاء وال ،الدًنُت اإلاِاىد بنؼاء ـزاٖز مزن لِظزذ ألنهزا الوب  الص٠زاة. م
ص )ُبد (51165) ٛز  ال٘خىي   الزسشاٚ ُبزد ، ٓزدًان بن هللا ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص
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٘ز  ٍززص ُبززد ، ُُ٘ ٛزز  ال٘خززىي  ،بززاش( ابززن الِص ُززّ (51434) ز ٍززد ؤبززى ب١ززس) اإلاؼززاً  بخٛى ٍززص ُبززد ، ش  الِص

٘ززززىشان ؿززززال  ، الؼزززُ  آ٤ ٘زززز  الززززسشاٚ ُبزززد ، ٓززززدًان بززززن هللا ُبززززد ، ال ٍززززص ُبززززد ، ُُ٘  بززززاش(، ابززززن الِص

ُّ (57377) ٛز  ال٘خىي  د ؤبى ب١س) اإلاؼاً  بخٛى ص ُبد ، ٍش   ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص

٘زز  الزسشاٚ ٍززص ُبزد ، ُُ٘ ٛزز  ال٘خزىي  ،بززاش( ابزن الِص ُزّ (56113) ز ٍزد ؤبززى ب١زس) اإلاؼززاً  بخٛى  ُبززد ، ش
ٍزززززص ٘زززززىشان ؿزززززال  ، الؼزززززُ  آ٤ الِص ٍزززززص ُبزززززد ، ٓزززززدًان بزززززن هللا ُبزززززد ، ال ٛززززز  ال٘خزززززىي  ،بزززززاش( ابزززززن الِص  ز

(30337) ُّ ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ال٘ىشان ؿال ) اإلاؼاً  بخٛى  باش( ابن الٍِص

ُزه لز٣ مزن بلزى الص٠اة جدّٗ ؤن ًجىش  ال .21 ًزن ُل ُزه مزا لز٣ ٌظزدد ؤن ؤجزل مزن د  ؤمزا الزدًن؛ مزن ُل

ُززززه دِٗتهزززا بذا ٜزززسو بل ٘ززززاٚ بزززدون  مجهززززا لززز٣ طززززدد ىزززى ززززز  ل٘  بززززرل٣. بززززإض ٗزززال ذلزززز٣ ُلزززى ووِنززززه بِنززز٣ اج
ُّ (57476) ٛز  ال٘خىي  د ؤبى ب١س) اإلاؼاً  بخٛى ص ُبد ، ٍش   ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص

ص ُبد ، ٓدًان بن هللا  باش( ابن الٍِص

ٜززساء الززدّٗ ًجززىش  .24 ٛزز  ال٘خززىي  .لهزز  مظزز١ن ػززساء فززي الص٠ززاة مززن لل٘ ُززّ (51211) ز  اإلاؼززاً  بخٛى

د ؤبى ب١س) ص ُبد ، ٍش ص ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص  باش( ابن الٍِص

ـززززززىؾ .21 ُززززززر بخ ّ جن٘ ُززززززل مؼززززززاَز ٜززززززساء لخإى ِززززززم بخِلززززززُمه  بمززززززا وذلزززززز٣ ،الص٠ززززززاة مززززززن ال٘  اإلاهززززززن ب
؛ ٟزززززززت، الخُاهزززززززت حِلزززززززُ  ٟمؼزززززززسوَ والحزززززززٖس ب ومؼزززززززسوَ والحُا  وبمزززززززا آلالزززززززي، الحاطزززززززب ُلزززززززى الخزززززززدٍز

ٗزت ؿنِت ؤدواث ؤو ججازي، محل ٟؼساء ؤلانخا ، وطاثل بِم بخمل١ُه  ُزدىا وحس  وال الٜ٘ زر، ًج

ّ من ذل٣ ٓو ر زمجها، ًمل٣  اإلاادي والاٟخ٘اء الِمل من جم١جه  ٟ٘اءة خاللها من ل١ُدظبىا اإلاؼاَز

٘زززززىن  ُالززززت ٢ًىنزززززىا ؤن بززززد٤ ٜززززساء الص٠زززززاة حِوزززز  ؤن بىجزززززىب اللجنززززت ؤٗخزززززذ النززززاض، ًخ١٘  مباػزززززسة لل٘

ها ًجىش  وال حاجته ، بها لُدِٗىا ّ في ؿٗس  ًم١ن وال بلحه ، دِٗها ًاخس ذل٣ ألن اإلار٠ىزة؛ اإلاؼاَز
٘ززاَ مزن ُززه. ًحخززاجىن  ُٗمزا بهززا الانخ ٛز  ال٘خززىي  بل ُززّ (30421) ز ٍززد ؤبززى ب١زس) اإلاؼززاً  بخٛى  ؿززال  ، ش

ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ال٘ىشان ص ُبد ، الؼُ  آ٤ الٍِص  باش( ابن الٍِص

اء الص٠اة من اإلاُذ ُن جدِٗىا ؤن ل١  ًجىش  .27 ُزذ ُزن الص٠اة ودّٗ ،للجمُِت الري دًنه لٗى  اإلا

ت ًخلٙ ل  الري  جزىاش ُلزى الدالت ألادلت لِمىم الِلماء؛ ٛىلي ؤص  في ًجىش  دًنه مجها ًٜض ي جٟس

ٔززازم ن، فززي الص٠ززاة ؿززٖس ٛززد ال ٜززى٤  ىززرا اخخززاز و ُززت ابززن ؤلاطززالم ػززُ  ال ٛزز  ال٘خززىي  هللا. زحمززه جُم  ز
(51850) ُّ ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد) اإلاؼاً  بخٛى  باش( ابن الٍِص

ل  الٔني اإلاظل  جىفي بذا .26  ُزن ًخسجىىزا ؤن ُلزحه  ٗزةن ،ماله ش٠اة ًخس  ل  ؤنه ًُٜنا ؤوالدو ُو

ُززززّ ًززززن ؤبززززحه ، ذمززززت فززززي دًنززززا حِخبززززر ألنهززززا الظززززنىاث؛ جم ـززززس ٗززززحه  ٠ززززان ٗززززةن بالٜلززززاء، ؤحززززٝ هللا ود ٛ 

ـززُهه  بص٠ززاة ًخِلززٝ مززا ُٗحززا٤ ٛزز  ال٘خززىي  ذلزز٣. فززي جززساو مززا إلجززساء املح١مززت بلززى ن ُززّ (51187) ز  بخٛى
د ؤبى )ب١س ص ُبد ، ٍش ص ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص  باش( ابن الٍِص

ِزت ٠انزذ طزىاء ُلزحه ، وجن٘زٝ والٜ٘زساء الُخام  حِى٤  التي للجهت الص٠اة بُواء في بإض ال .22  جام

ُلززت ج٢ززىن  ألنهززا ٓ رىززا؛ ؤو ـززا٤ فززي اإلاص٠زز  ُززن ٟو ٛزز  ال٘خززىي  إلاظززخحٜحها. الص٠ززاة بً ُززّ (57510) ز  بخٛى

د ؤبى ب١س) اإلاؼاً  ص ُبد ، ٍش ٘زىشان ؿزال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص ٘ز  الزسشاٚ ُبزد ، ال زص ُبزد ، ُُ٘  الٍِص

 باش( ابن
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ُززززت حِخبززززر .28 ُلززززت الجمِ ٗززززّ ُززززن ٟو ٟززززُال ولِظززززذ ،الص٠ززززاة دا ٛزززز  ال٘خززززىي  الٜ٘ ززززر. ُززززن و  (57660) ز

ُّ د ؤبى ب١س) اإلاؼاً  بخٛى زص ُبد ، ٍش ٘زىشان ؿزال  ، الؼزُ  آ٤ الٍِص  ُبزد ، ٓزدًان بزن هللا ُبزد ، ال

ص  باش( ابن الٍِص

ع .80 ُزت لِز ـززٖس للجمِ ـزدٛاث وؤمززا هزي، ٟمزا الٜ٘ ززر بلزى جزدِٗها وبنمززا ،الص٠زاة فزي الخ  ؤن ٗلهززا ال
ٗزّ ذل٣ خىلها بذا للٜ٘ ر ألاؿل  جساو ما جخخاز ـزدٛت. دا ٛز  ال٘خزىي  ال ُزّ (57660) ز  اإلاؼزاً  بخٛى

د ؤبى ب١س) ص ُبد ، ٍش ص ُبد ، ٓدًان بن هللا ُبد ، ال٘ىشان ؿال  ، الؼُ  آ٤ الٍِص  باش( ابن الٍِص

ـززٖس متزى الززداثن ٌِلز  ال التززي الدولززت لزدي اإلاظززخحٜت اإلابزالٕ .85  ٛبلززذ بذا ٗحهززا الص٠زاة ججززب ،ج

ِززززد الحززززى٤  ُلحهززززا وحززززا٤ ٛزززز  ال٘خززززىي  ٛبلززززها، ب ُززززّ (52378) ز ٘ززززىشان ؿززززال ) اإلاؼززززاً  بخٛى  ُبززززد ، ال
ص ص ُبد ، الؼُ  آ٤ الٍِص  باش( ابن الٍِص

ٜزززدي الخززإم ن .83 ُززت الجهزززاث لززدي ًزززىدَ الززري الن ِززسق جزززسخُف هلززب ُزززن الح٢ىم  ال طزززُازاث م

ُززه ش٠زاة ًززدا. حززىال بززه وحظززخٜبل جٜبلززه حتززى ٗ ٛزز  ال٘خززىي  جد ُززّ (51621) ز  هللا ُبززد) اإلاؼززاً  بخٛى

ص ُبد ، ُُ٘٘  السشاٚ ُبد ، ٓدًان بن   باش( ابن الٍِص
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 ُلُ . طمُّ بنه مني ًخٜبله وؤن ال١ٍس ، الٜازت  به ًنّ٘ ؤن هللا ؤطإ٤ الجمّ، ىرا خاجمت في
لى دمحم نبِنا ُلى وطل  هللا وؿلى الِاإلا ن، زب هلل والحمد  ؤجمِ ن. وصحبه آله ُو


