


 
 (( بئر رومة ))

 وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

 عبد اهلل بن حممد احلجيلي د.
 أغتاش َؿاضى به١ًٝ ايؿطٜع١ بازباَع١ اإلغال١َٝ

 قػِ ايكها٤ ٚايػٝاغ١ ايؿطع١ٝ

 

ِّ ايٛقٛف ايباق١ٝ إىل ٖصا ايعَإ ، املعطٚؾ١ يف املانٞ  َِٔ َأَد

ـُ ٚاسبانط اشبًٝؿ١  ؾٝٗا بصٍ ؾكس ، (1)( ض١َٚ ب٦ط )  عجُإ غٝسْا ٚق

،  اآلخدط٠  ٚايدساض  اهلل بٗا ٜبتػٞ ؾطا٥ٗا يف ٚغاضع ، َاي٘ خايل ايطاؾس

 ببؿط٣ عاد١ً ; عًٝٓا ثطا٤ يف د١ٓ اشبًس . ؾعادً٘ ايٓيب 

ٚضغِ َنطِّ اسبسثإ ٚتػري األظَإ ، ٚتبسٍ ايدسٍٚ ، بكدٞ ٖدصا ايٛقدـ ؾداَٖس      

،  ٚايطغٌ األْبٝا٤ بعس ايٓاؽ خري ، ايكؿ٠ٛ ٖؤال٤ َٔ ، ايكاسبات يف املػابك١ ع٢ً عسٍ

، ؾهٌ قاسب َاٍ َِٓٗ ناْت ي٘ قسق١ َع١ًَٛ ، ٚٚقؿ١ٝ   املكطؿ٢ قشاب١

 ٚبكٞ ٚقؿ٘ يف ايػطٛض ٚبطٕٛ ايهتب . عٝٓ٘ ظاٍ َٓٗا ايهجري ٚيهٔ ، َهتٛب١

َٚع َطٚض ايعَٔ أقبشت تًو اآلباض اييت ؾدط  َٓٗدا املكدطؿ٢ َككدس ظٚاض     

، يًٝٓٗٛا َٓٗا نُا ٌْٗ ، ٜٚؿطبٛا َٓٗا نُا ؾط  ، ست٢ أنشت املٓٛض٠  املس١ٜٓ

تػدد٢ُ :  -نُددا شنددط شيددو اإلَدداّ ابددٔ غددعس يف  بكاتدد٘   -يف عكددط َتكددسّ 

 . (( آباض ايٓيب  ))

ٌِّ تًدو اآلبداض شندطًا ، ٚأؾدٗطٖا ؾددطًا ، ب٦دط عجُدإ          ايديت عدساٖا    َٚٔ أدد

صيو مجدع َدٔ قدشاب١    نٌ َٔ تطدِ ي٘ َٓكب١ َدٔ َٓاقبد٘ ايععُد٢ ، ٚؾدٗس يد٘ بد      

بعس ٚؾات٘ ; ألْ٘ اؾرتاٖا يف ٚقت اؾتست اسباد١ إيٝٗا ; يك١ً املدا٤ ايعدص     ايٓيب 

ايكدشاب١   َع االستهاض اييت ؾطن٘ َايهٗا قبدٌ ايؿدط  َٓٗدا ، ؾٓدس  ايدٓيب      
                                                           

 ض١َٚ : بهِ ايطا٤ ٚغهٕٛ ايٛاٚ ٚؾتض املِٝ ، بعسٖا ٖا٤ ، ٚقٌٝ : ضؤ١َ بعس ايطا٤ ُٖع٠ غان١ٓ . (1)

، ٚإؾداض٠ ايرتغٝدب    1/122، ٚبٗذ١ ايٓؿٛؽ يًُطداْٞ  2/640طاب١ ، املػامن امل3/967اْعط : ٚؾا٤ ايٛؾا٤: 

 . 2/367ٚايتؿٜٛل يًدٛاضظَٞ 

 مقدمة
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، ٚايجُٔ غاٍ عد  يف   يؿطا٥ٗا ، ٚؾِٝٗ ايػين ٚايؿكري ، ؾهإ ايػابل عجُإ 

 د١ٓ اشبًس .

ِِْعِ ب  ايؿااضٟ ٚامُلِؿَتط٣ ، ٚايجُٔ ايػايٞ املبؿط ب٘ ، املؿٗٛز عًٝ٘ .ؾَأ

ٚقس تعطنت ايب٦ط عرب ايعكٛض اإلغال١َٝ إىل اهلدسّ ٚعدسّ االعتٓدا٤ ، إىل إٔ    

األٚقاف  إزاض٠ ؾتٛيت ، ٖد1344 غ١ٓ ايععٜع عبس املًو يٛا٤ ذبت املٓٛض٠ املس١ٜٓ اْهُت

اضعٞ املس١ٜٓ ، ؾكاَٛا بعضاعتٗا خري َٔ َع صبُٛع١ ع٢ً ؾأدطتٗا ، عًٝٗا اإلؾطاف

قٝاّ ، ست٢ تٛيت ايٓعط عًٝٗا ٚايكٝاّ بٗا ٚظاض٠ ايعضاعد١ وٛددب عكدس َدربّ بٝٓٗدا      

 ٚب  ٚظاض٠ األٚقاف ، ؾُٓتٗا أسػٔ ت١ُٝٓ ، ٚال ظايت نصيو إىل ايّٝٛ .

، يف ازبٗد١ ايؿدُاي١ٝ ايػطبٝد١     األقػط ايعكٝل يف ض١َٚ ب٦ط تكع

 صبتُددع )) بددد قددس ًا تعددطف َٓطكدد١ يف ، عٓدد٘ سًاملػددذس ايكبًددت  ، بعٝدد

 املعطٚؾد١  ازبدطف  َٓطك١ ، قبًٞ األضض َٔ ٚاغع بطاح يف ، (( األغٝاٍ

َؿٝض ع  َطٚإ بٔ اسبهِ َٔ ْاس١ٝ ازبدطف ،   عٓس ايّٝٛ إىل

(( َٚٔ َا٤ ازبطف تٓبع ب٦ط غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ 
(1) . 

،  قس ١ عكٛض ٓصَ عطؾت ، دا١ًٖٝ عاز١ٜ قس ١ ب٦ط ض١َٚ ٚب٦ط

ٚغريِٖ  ٚايػُٗٛزٟ اجملس اإلَاّ شنطٙ َا تاضخيٗا َٔ شنط َا ٚأٍٚ

(2)املٓٛض٠ املس١ٜٓ ساقط عٓسَا ، َٓٗا ٚاغتػك٢ ايُٝاْٞ املًو ُتباعًا إٔ
 . 

يف املايو هلا يف ايعكط ازباًٖٞ ، ؾأنجط  ايطٚاٜات اختًؿت

 س ضٟٚ عٔهلا ضدٌ َٔ بين َع١ٜٓ ، ٚق املايو إٔ ٚأقشٗا ايطٚاٜات

، قاٍ ايػُٗٛزٟ :  ((ْعِ اسبؿري سؿري املعٜين  ))قاٍ :  أْ٘  ايٓيب

 . (( ٜعين ض١َٚ ٚايصٟ سؿطٖا ضدٌ َٔ َع١ٜٓ ))

أْٗا ناْت ضن١ٝ يٝٗٛزٟ ٜبٝع َا٤ٖا يًُػًُ  ،  : ايرب عبس ابٔ اإلَاّ ٚشنط

زضِٖ ،  12.000ايٓكـ األٍٚ بد  اؾرت٣ : األٚىل زؾعت  ع٢ً  عجُإ اؾرتاٖا َٚٓ٘

 زضِٖ . 8000ثِ اؾرت٣ ايٓكـ اآلخط بد 

ض١َٚ ايػؿاضٟ ، قداسب   ))ٚشنط اجملس عٔ أبٞ عبس اهلل بٔ َٓسٙ : أْ٘ قاٍ : 

 ب٦ط ض١َٚ ، ثِ غام ايػٓس إىل بؿط بٔ بؿط األغًُٞ عٔ أبٝ٘ .
                                                           

 . 2/640، املػامن املطاب١ 3/967ٚؾا٤ ايٛؾا٤: (1)

 .1/98، ٚأخباض املس١ٜٓ البٔ ؾب٘: 4/643، ٚاملػامن املطاب١: 3/971ٚؾا٤ ايٛؾا٤:  (2)

 موقععععععععععععععععععععععع 
 : البئععععععععععععععععععر 
 

 تاريخهععععععععععععا :
 

مالكهعععععا  ععععع  
العصععععععععععععععععععر 
 الجععععععععععععا ل  :
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ٚناْدت يطددٌ َدٔ     ))ٚغدام اسبدسٜح ، َٚٓد٘ :     -ملا قسّ املٗادطٕٚ  ))قاٍ : 

 . (( هلا : ض١َٚ ، ٚنإ ٜبٝع َٓٗا ايكطب١ باملسبين غؿاض ب٦ط ٜكاٍ 

(( بٝع ايكطب١ بايسضِٖ ))ٚيف ضٚا١ٜ ايهًيب : 
(1) . 

قاٍ أبٛ بهط اسباظَٞ أٜهًا : ٖصٙ ايب٦ط تٓػب إىل  )):  ايػُٗٛزٟ اإلَاّ ٚقاٍ

(( ض١َٚ ايػؿاضٟ
(2) . 

 . (( ع  ))ٚيف بعض ايطٚاٜات أْٗا ناْت  (( ب٦ط ))ٚدا٤ت بعض ايطٚاٜات أْٗا 

ٚقددس مجددع اإلَدداّ ايػددُٗٛزٟ بدد  ايطٚاٜددات املاندد١ٝ ؾكدداٍ :  

ْعدددِ  ))إٔ اسبدددسٜح املتكدددسّ  -أٟ بددد  ايطٚاٜدددات  -ٚازبُدددع  ))

ٜعددين : ضَٚدد١ ، إٔ ايددصٟ استؿطٖددا نددإ   (( اسبؿددري سؿددري٠ املعْددٞ

(( ضداًل َٔ َع١ٜٓ ، ثِ ًَهٗا ض١َٚ ايػؿاضٟ
(3) . 

اٜات اييت شنطت أْٗا ناْت عٝٓدًا  ٚقس مجع اإلَاّ ابٔ سذط ٚغريٙ ب  ايطٚ

 أٚاًل عًٝٓا ؾال َاْع ناْت ٚإشا )) : ْك٘ وا ب٦طًا ناْت أْٗا ع٢ً ْكت اييت ٚايطٚاٜات

ؾٛغعٗا أٚ  ٛاٖا ؾٓػب  ب٦ط إىل دبطٟ ناْت ايع  ٚيعٌ ، ب٦طًا عجُإ ؾٝٗا حيؿط إٔ

(( سؿطٖا إيٝ٘
(4) . 

بعس إٔ اؾرت٣ عجُإ بٔ عؿإ 
بض ٖدٛ  ٖصٙ ايب٦دط ، أقد   (5)

بكش١  ايكشٝش١ األسازٜح دا٤ت ؾكس ، ٖصا َٜٛٓا ٚإىل ، هلا املايو

                                                           

 .4/642املػامن املطاب١:  (1)

 .3/970: ٚؾا٤ ايٛؾا٤ (2)

 .3/970ٚؾا٤ ايٛؾا٤:  (3)

 .5/408ؾتض ايباضٟ:  (4)

ٔ أبٞ ايعام بٔ أ١َٝ بٔ عبس مشؼ بٔ عبس َٓاف بٔ قك٢ ايكطؾٞ األَٟٛ ، ٜه٢ٓ  (5) ٕ ٖٛ اب ٕ بٔ عؿا ٚعجُا

بأبٞ عبس اهلل ٚأبٞ عُطٚ ، ٖٚٞ أؾٗطُٖا ، ٚيس يف ايػ١ٓ ايػازغ١ بعس ايؿٝدٌ ، أَد٘ أض٣ٚ بٓدت نطٜدع ،     

١ُّ سهِٝ أّ ٤ٚأَٗا ايبٝها ٘  عًد٢   ايدٓيب  خد   ٚنإ ، اهلذطت  ٖادط ،  ايٓيب ع ٘  ؾدٗس  ، ابٓتٝد   ايدٓيب  يد

ٕ ، ٚدٗع ْكـ دٝـ ايعػط٠ ، ٚسؿط ب٦ط ض١َٚ ، ٚتكسم بٗا ٚٚقؿٗا ،  بازب١ٓ ٘ ناْت بٝع١ ايطنٛا ، ٚبػبب

ٖد َٔ 24حملطّ غ١ٓ يف ّٜٛ ايػبت غط٠ ا ٖٚٛ عٓ٘ ضاض ، بٜٛع ي٘ باشبالؾ١ بعس َكتٌ عُط  تٛيف ايٓيب 

ٌ باملس١ٜٓ ع٢ً ٜس اشبٛاضز يػبع عؿط٠ َٜٛاً َٔ شٟ اسبذ١ غ١ٓ  ٖد ٚخًـ بٓ  ٚبٓات ، ضنٞ 35اهلذط٠ ، ٚقت

 اهلل عِٓٗ .

( )بتكطف ٚاختكاض(.، ٚاْعط: َعطؾ١ ايكدشاب١ ألبدٞ   1878، ضقِ ) 544االغتٝعا  ، البٔ عبس ايرب ، م 

 . 1/326اض ، ٚ َعذِ ايكشاب١ يًبػٟٛ ( ، ط. ايٛ ٔ ، ايط3ٜضقِ ) 75-1/58ْعِٝ 

الجمعععععع  بععععععين 
الروايععععععععععععععا  
 الماضعععععععععععية :

 

مالكهععععععععا مععععععععن 
العصعععر اليبعععو  

ريا إلعععععع  عصعععععع
 الحاضععععععععععععععععععععر
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ٚددا٤   ))ي٘ : قداٍ اإلَداّ ابدٔ سذدط :      ٖصا ايبٝع َٚباضن١ ايٓيب 

 اغتٓؿس أْ٘ سكطٚٙ ملا عجُإ عٔ قشٝش١ ؾٗري٠ نجري٠  طم َٔ

، ٚقاٍ : َٚٓٗا ؾطاؤٙ ب٦ط ض١َٚ  -ٚشنط األؾٝا٤  -ايكشاب١ عٔ أؾٝا٤ َٓٗا : 

(( ري شيوٚغ
(1) . 

 ايطٚاٜات يف ايدجُٔ ايدصٟ زؾعد٘ عجُدإ بدٔ عؿدإ       اختًؿت 

 ب  َهجط َٚكٌ ، َٚٔ تًو ايطٚاٜات :

 أيـ زضِٖ . 35شنط ايبػٟٛ بػٓسٙ إٔ قُٝتٗا  -

 أيـ زضِٖ . 20ٚشنط ابٔ عبس ايرب إٔ قُٝتٗا  -

 أيـ زضِٖ . 30ٚشنط اإلَاّ ايػُٗٛزٟ عٔ ابٔ ؾب١ إٔ قُٝتٗا  -

 غعس أْ٘ اؾرتاٖا بأضبعُا١٥ زٜٓاض . ٚشنط ابٔ -

 بهط٠ ٚؾ٤ٞ ٜػري . 100ٚشنط ابٔ ظباي١ ؾُٝا ضٟٚ عٓ٘ إٔ قُٝتٗا  -

قشٝش١  بأسازٜح ثبت ؾكس ٚإال ، ايطٚا٠ َٔ ادتٗاز أْ٘ ايطٚاٜات ٖصٙ ب  ٚازبُع

ايٓػا٥ٞ ٚغريٙ إٔ عجُإ مل ٜصنط ايك١ُٝ عٓس  ضٚا١ٜ َٔ ايبشح ٖصا يف غأشنطٖا

 هلل أعًِ .املٓاؾس٠ ، ٚا

 ٚقؿٗا مجٗط٠ َٔ ايعًُا٤ يف أعكاض َتعسز٠ ، ٚمما قايٛٙ :

ٚقس اْتكهت خطظتٗدا ٚأعالَٗدا ،    ))قاٍ اإلَاّ ابٔ ايٓذاض : 

إال أْٗددا ب٦ددط ًَٝشدد١ دددسًا ، َبٓٝدد١ باسبذدداض٠ املٛدٗدد١ ، ٚشضعتٗددا     

ؾهإ شضعٗا مثاْٝد١ عؿدط شضاعدًا ، َٓٗدا شضاعدإ َدا٤ ، ٚباقٝٗدا        

ػؿٝ٘ ايطٜاح ؾٝٗا ، ٚعطنٗا مثا١ْٝ أشضع ، َطُّٛ بايطٌَ ايصٟ ت

(( َٚاؤٖا  ٝب سًٛ
(2) . 

 ٛهلا : مثا١ْٝ عؿط شضاعًا ، ٚناْت قس تٗسَت دٛاْبٗا  )) : اجملس اإلَاّ ٚقاٍ

ايتاغدع   يكطٕا - عكطْا إىل نصيو تعٍ ٚمل ، املان١ٝ ايػٓ  يف أ ٛاؤٖا ٚغكطت

محددس بددٔ ضبُددس بددٔ  ؾددٛضز قانددٞ َهدد١ املكسغدد١ ؾددٗا  ايددسٜٔ أبددٛ ايعبدداؽ أ   -

إىل املس١ٜٓ ايؿطٜؿ١ ظا٥طًا يف سدسٚز اشبُػد  ٚغدبعُا١٥ ، ؾاستؿدٌ      ضبُس ايطربٟ

شات اهلل ، ٜٚكطن٘ قطنًا سػًٓا ،  ٜككس بؿعً٘ َٔ ؾعٌ ، َاي٘ قُِٝ بعُاضتٗا َٔ

                                                           

 . ( ط. األؾهاض ايسٚي١ٝ ، )تطمج١ غٝس عجُإ  6083، ضقِ  891: م  اإلقاب١ (1)

 . 127، البٔ ايٓذاض ، م  ايسض٠ ايج١ُٓٝ (2)

 قيمعععععععععععععععععععععععععة
 : البئععععععععععععععععععععر

 

 وصعععععععععععععععععععععف
البئر من عصر 
الجا ليعععة حتععع  
يهايعععععة الدولعععععة 

 : العثماييعععععععععععععة
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ٚاغتؿطؽ ايٛغع ٚتأْل ، ٚبصٍ اجملٗٛز ، ٚ ٛاٖدا ، ٚؾدٝس أضناْٗدا ، ؾذدا٤ت يف     

(( غا١ٜ َٔ اسبػٔ ٚايطّقا١ْ
(1) . 

ْٚكهددت  -ٜعددين ضَٚدد١  -ٚقددس خطبددت ٖددصٙ ايب٦ددط   )):  املطددطٟ اإلَدداّ ٚقدداٍ

(( سذاضتٗا ٚأخصت ، ٚاْطُت ، ٚمل ٜبل َٓٗا إال أثطٖا
(2) . 

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜعًِ أْٗا دسزت بعس شيو ،  ))عًل ع٢ً ٖصا ايٓل املطاغٞ بكٛي٘ : 

(( ُسٚضؾع بٓٝاْٗا عٔ األضض ْكـ قا١َ ، ْٚعست ؾهجط َاؤٖا ٚهلل اسب
(3) . 

ٚإمنا مسٞ ايعكٝل ألْ٘ عدل يف   ))ٚقاٍ اسبطبٞ يف َعطض سسٜج٘ عٔ ايعكٝل : 

اسبط٠ ، ٚب٘ آباض  ٝب١ املا٤ ُٖٚا عكٝكإ ٚازٜإ ، أقػط ٚأندرب ، ؾاألقدػط ؾٝد٘    

ايكُس بٔ عًدٞ ط ايعباغدٞ ص تػدك٢ يف     ب٦ط ض١َٚ اييت اؾرتاٖا عجُإ ، ٚأبٝاض عبس

٦ط ض١َٚ ٖٚصٙ املٝاٙ ، ؾأَدا ايدصٟ يف غدكا١ٜ دعؿدط     املػذس َٔ َا٤ ايعكٝل ، ؾُٔ ب

ؾذعؿط بٔ ضبُس ٚعًٝ٘ ٚقـ ، ٚأبٝاض عبس اسبُٝس بٔ عًٞ ، مخؼ ، ٚع٢ً ب٦اضٙ 

(( ٚقـ بٓاس١ٝ ايٛازٟ
(4) . 

ٖصا ايٓل ايصٟ شنطٙ اسبطبٞ ٜب  يٓدا َطسًد١ ٖاَد١ َدٔ َطاسدٌ ايٛقدـ يف       

ا اآلباض ايديت ٜػدك٢ َٓٗدا    ايعكط ايعباغٞ سٝح إٕ أَطا٤ ايسٚي١ ايعباغ١ٝ قس سؿطٚ

بٔ  ٚدعؿط ايعباغٞ، عًٞ بٔ اسبُٝس عبس ) َِٚٓٗ -  ايٓيب َػذس يعً٘ - املػذس

ضبُس ايعباغٞ ( ٚغريِٖ ٚدعًٛا عًٝٗا ٚقٛؾًا ألدٌ ت١ُٝٓ ٖدصٙ اآلبداض ، ٖٚدٌ ٖدصا     

 ايٛقـ يف ايعطام أّ يف املس١ٜٓ ؟ مل تب  ايطٚا١ٜ شيو .

 ايعكٝدل  بأغؿٌ ٖٚٞ )) : عٓٗا - عؿط سبازٟا ايكطٕ عًُا٤ َٔ - ايعٝاؾٞ ٚقاٍ

، قددط  صبتُددع األغددٝاٍ ، ٚمل أظض ٖددصٙ ايب٦ددط إال َددط٠ ٚاسددس٠ يبعددسٖا ، ٚايططٜددل  

إيٝٗا َٔ َػادس ايؿتض ، ثدِ ٜعدسٍ ٜػداضًا ْاسٝد١ َػدذس ايكبًدت  ، ثدِ  دط ذبتد٘          

 -أغؿٌ َٓ٘ قاقسًا ايعكٝل ، ؾٗٞ ٖٓاى ، ٚبكطبٗا َعاضع ، ٚملا خطدٓا يعٜاضتٗا 

ؾٛدسْا ايعكٝل قس غداٍ غدٝاًل ععُٝدًا ، ؾشداٍ  دطف       -ٚنإ شيو عكب َطط 

                                                           

 . 297، ْٚكٌ ٖصا ايٓل املطاغٞ يف ذبكٝل ايٓكط٠ ، م  4/644املػامن املطاب١  (1)

 . 54ايتعطٜـ ، م  (2)

 . 296ٝل ايٓكط٠ ، م ذبك (3)

 .421نتا  املٓاغو ٚأَانٔ  طم اسبر، م  (4)
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  ٘ (( َٓ٘ بٝٓٓا ٚبٝٓٗا ، ؾدهٓاٙ ست٢ ٚقًٓا إيٝٗا ، َٚععِ غٌٝ ايٛازٟ َدٔ غطبٝد

(1) 

. 

قًت : ٚايب٦ط جباْب  ))عًُا٤ ايكطٕ ايعاؾط بكٛي٘ :  َٔ ايعباغٞ ايؿٝذ ٚٚقؿٗا

َّا ، ٜٚكاٍ : إْد٘ ندإ زٜدطًا    َػذس ايكبًت  ، ٚبكط  ايب٦ط بٓا٤ ٜؿب٘ سكّٓ ا َٓٗس

يًٝٗٛز ، ٚيف أ طاف ٖصٙ ايب٦ط آباض أخط٣ نجري٠ ، َٚعاضع ، ٖٚدٞ قبًدٞ ازبدطف    

َػذس ايكبًت  بػتإ سبانِ  ٚب  ٚبٝٓٗا ... ايػٍٝٛ ادتُاع ٚبكطبٗا ، ايعكٝل ٚآخط

 . (2)املس١ٜٓ

ملٓدٛض٠ ازباضٜد١   ٚقاٍ أسس َؤضخٞ املس١ٜٓ اجملٗٛي  عٓس تعسازٙ يعٝدٕٛ املسٜٓد١ ا  

ّ  أٟ - ؾددداَٝ٘ َٚدددٔ )) : قددداٍ عكددطٙ  يف  بدددٛازٟ املعدددطٚف ازبدددطف أضض يف - اسبددط

(( إبطاِٖٝ ، ب٦ط ض١َٚ َٔ اآلباض املأثٛض٠ ، ٚقـ غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ 
(3) . 

ثِ خطبت  )):  ايعجُاْٞ ايعكط يف ٚقؿٗا عٔ اشبٝاضٟ ٜاغ  أمحس األغتاش ٚقاٍ

ٜبل َٓٗا ؾد٤ٞ ، ثدِ ددسزت ٚضؾدع بٓاؤٖدا عدٔ       ْٚكهت سذاضتٗا ٚاْطُػت ، ٚمل 

األضض عبٛ ْكـ قا١َ ، ْٚعست ؾهجط َاؤٖا ، ٚعاز نُا نإ ، ثدِ أًُٖدت   

سكبدد١ َددٔ ايددعَٔ ستدد٢ اعتٓددت بٗددا اسبهَٛدد١ ايعجُاْٝدد١ ، ؾأعددازت قؿٗددا ٚ ٛتٗددا   

(( باسبذاض٠ ايهد١ُ احمله١ُ ايكٓع ، ْٚعستٗا ؾعازت نُا ناْت غابكًا
(4) . 

ٖددصٙ ايب٦ددط مشددايٞ املسٜٓدد١ عًدد٢ َػددري٠    ))ِٖٝ ضؾعددت باؾددا : ٚقدداٍ ايًددٛا٤ إبددطا 

غاع١ َٓٗا ، ٖٚٞ سس ايعكٝل َٔ د١ٗ ايؿُاٍ ، ٚقططٖدا أضبعد١ أَتداض ، ٚعُكٗدا     

اثٓا عؿط َرتًا أٚ تعٜس ، ٚجبٛاضٖا سٛض ٚسذط٠ يالغرتاس١ َٚعاضع نجري٠، ٚيف 

(( مشايٞ ايب٦ط ايربن١ ٚايعٕٝٛ اييت ذبـ بٗا ايٓدٌٝ
(5) . 

٥ٌ َٔ ٚقـ ع٢ً عٝٓٗدا ٚٚقدؿٗا ٚقدؿًا زقٝكدًا املدؤضر      َٔ أٚا

٘   األْكاضٟ ايكسٚؽ عبس املعطٚف  ايؿدٗري  ، إش قاٍ عٓٗدا يف نتابد

تكددع ٖددصٙ ايب٦ددط يف عطقدد١ ايعكٝددل      ))آثدداض املسٜٓدد١ ( َددا ْكدد٘ :     )

                                                           

 .159-158املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ضس١ً ايعٝاؾٞ، حملُس اضبعٕٚ: م  (1)

 . 265: م  عُس٠ األخباض (2)

 . 17: م  ، جملٍٗٛ ضغاي١ يف ٚقـ املس١ٜٓ (3)

 . 184: م  تاضٜذ َعامل املس١ٜٓ املٓٛض٠ (4)

 . 430-1/429:  َطأ٠ اسبطَ  (5)

وصعععف البئعععر 
ومزرعتها    
العهعععععععععععععععععععععععد 
السعععععععععععععععود  
 الزا عععععععععععععععر :
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) ظغاب١ ( بؿُايٞ غط  املس١ٜٓ ،  األغٝاٍ صبتُع بػط  ، ايهرب٣

َددرتًا ، ٚجبٛاضٖددا أبٓٝدد١  ٚقططٖددا أضبعدد١ أَتدداض ٚعُكٗددا اثٓددا عؿددط

َػدتشسث١ ٚإٜددٛإ أٚ َػددذس ، ال أزضٟ أيد٘ ضبددطا  أّ ال ، ٚيعددٌ   

باْٝدد٘ بعددض ٚال٠ بددين عجُددإ ; ْعددطًا يطددطاظ بٓٝاْدد٘ ، ٚأَدداّ ٖددصا    

 ايسٜٛإ أٚ ٖصا املػذس بطن١ َطبع١ ٚاغع١ مج١ًٝ ... 

ض٠ ٖٚٞ َط١ٜٛ باسبذا ، يًػا١ٜ خؿٝـ ، قاف عص  َٚاؤٖا ، املا٤ غعٜط٠ ٚايب٦ط

ازبٓٛبٝد١   بٓاسٝتٗا ٚتٛدس ، بايػا١ْٝ َعضعتٗا ٚتػكٞ ، ضبهًُا  ًٝا املٓشٛت١ املطابك١

َرتًا آثاض بٓاٜد١ ندد١ُ عًتٗدا ايطَداٍ ، ٚقدس نؿدـ عٓٗدا أخدريًا          40وػاؾ١ عبٛ 

َػتأدط املعضع١ املطسّٛ األغتاش أمحس عاٜس ، يٝعُط َٔ سذاضتٗا َهاًْا جباْب 

ٖا١ً٥ ، ٚبست تطبٝعات غطؾٗا ايعع١ُٝ ، ٚقس عجدط   ايب٦ط ، ؾعٗطت إٔ ٖصٙ ايبٓا١ٜ

ع٢ً قرب ؾٝٗدا ، ٚؾٝٗدا ٖٝاندٌ بؿدط١ٜ ، ٚقدس ضأٜدت أسدس ايكدربٜٔ ، ؾد شا ؾدهً٘           

 . (( ٜسٍ ع٢ً أْ٘ قسِٜ داًٖٞ

ٖٚٞ َع َعاضعٗا ايّٝٛ َٔ مج١ً أٚقاف املػذس ايٓبٟٛ ، َٚدٔ إزاض٠   ))ٚقاٍ : 

(( األٚقاف تػتأدطٙ
(1) . 

،  املُٕٝٛ ايػعٝس ايػعٛزٟ ايعٗس يف )) : عٓٗا اشبٝاضٟ ٜاغ  أمحس : األغتاش ٚقاٍ

يًسٚادٔ  ؾ١ٝٓ َطنع٠ ٚسعا٥ط ، ضمس١ٝ ٚزٚا٥ط ، يًُٛظؿ  عع١ُٝ َبإ ؾٝٗا أقبشت

ٚاسبٝٛاْات ٚايطٝٛض ، ٚقس اعتٓت اسبه١َٛ ايػعٛز١ٜ بايب٦ط ، ؾٓعستٗا ٚندطبت  

سؿدطت ب٦دطًا ثايجد١ يف     ؾٝٗا اآلالت االضتٛاظ١ٜ ، ؾدعاز َاؤٖدا ٚنجدط خريٖدا ، نُدا     

مشاٍ غطبٞ ب٦ط ضَٚد١ ، ٚأْؿدأت ؾٝٗدا َػدانٔ يًعُداٍ ، ٚظضعتٗدا نًدٗا ظضاعد١         

ؾ١ٝٓ عع١ُٝ ، ؾأقشب َعضع١ ؾ١ٝٓ منٛشد١ٝ ، ٚنِ َدٔ َدط٠ ظضتٗدا ٚضأٜدت ؾٝٗدا      

ِ  ايتعًُٝدات  ٚتًكد٢  ، األؾدذاض  ٚأخدص  ، ايؿدتالت  يؿطا٤ ٜككسْٚٗا املعاضع  ،  ملدعاضعٗ

ت َعاضعِٗ ايهجري٠ املرتا١َٝ األ طاف باملسٜٓد١ املٓدٛض٠ ،   ٚ ًب ايٓذس٠ ملكا١َٚ آؾا

املٗٓسغ  ٚايعًُا٤ ٚاأل با٤ ايبٝططٜ  ٚايؿٓٝ  ٚايؿهال٤  بطداهلا ايٛسس٠ ؾهاْت

تًدديب ٖددصٙ ايطًبددات بكددسٚض ضسبدد١ ، ٚقًددٛ  ؾطسدد١ شبسَدد١ ٖددصٙ ايبًددس٠ ايطدداٖط٠       

ض ٚايتذدداض  َٚدعاضعِٗ ، ٚتدٛدِٝٗٗ ايتٛدٝد٘ اسبػدٔ ، ايكددا٥ِ عًد٢ ايعًدِ ايكدشٝ       
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اسبكدد١ ، ؾذددع٣ اهلل سهَٛتٓددا ايطؾددٝس٠ ٚضداهلددا ايعدداًَ  عددٔ املسٜٓدد١ ٚأًٖددٗا ،    

(( َٚعاضعٝٗا خري ازبعا٤
(1) . 

ايب٦ط ال ٜٓهدض َٓٗدا املدا٤ ايٝدّٛ ، َٚؿدطؾ١ عًد٢        ))ٚقاٍ األغتاش عًٞ ساؾغ : 

أعدين ايب٦دط    -ازبؿاف ، َٚاؤٖا قًٌٝ دسًا ، ٜعٗط قاعٗدا بد  ايكددٛض ، ٖٚدٞ     

ايٓبددٟٛ ، ٚأدطتٗددا عًدد٢ ٚظاض٠ ايعضاعدد١ َددس٠  املػددذس أٚقدداف ٜددس ذبددت بػددتإٚاي -

 ٚبٓددت ، ايددسٚادٔ ٚتطبٝدد١ ، ايعضاعٝدد١ يًتذدداض  ضبطدد١ ايددٛظاض٠ اربددصتٗا  ًٜٛدد١ ، ٚقددس

ٚايسداز ٚاألضاْب ٚغري شيو ، نُا بٓت نطادًا ٚاغعًا يًػٝاضات يألبكاض  سعا٥ط

ٍ  يف غاٜد١  سدسا٥ل  ؾٝٗا ٚأْؿأت ، ، َٚػانٔ يًُٛظؿ  ٌ  ، ٚايتٓػدٝل  ازبُدا  َٚؿدات

 ٘  ٚعددسّ ضَٚدد١ ب٦ددط إُٖدداٍ يف ٚايػددبب ، ٚاملددٛاح ٚايعٖددٛض يؿددذط ايعٜٓدد١ ، ٚايؿٛاندد

إٔ َا٤ٖدا قدٌ ، ٚسؿدطت ٚظاض٠ ايعضاعد١ ب٦دطٜٔ اضتدٛاظٜ  يف مشداٍ ب٦دط          َٓٗا ايػكٞ

ض١َٚ ، ٚضنبت ع٢ً نٌ َٔ ايب٦طٜٔ  ًُب١ تهذ املا٤ يًطٟ ، ٚغع١ بٛق١ ايهذ 

 بٛقات .يف نٌ ب٦ط أضبع 

ؾؿا ٚازٟ ايعكٝل َٔ د١ٗ ايؿطم ٚمشاٍ  ع٢ً ايب٦ط ْٚؿؼ ض١َٚ ب٦ط بػتإ ٜٚكع

ايددبالز املػددُاٙ ) أّ ؾددذط٠ ( ايتابعدد١ يًػددٝسٜٔ عبٝددس ٚأَدد  َددسْٞ ، ٚدٓددٛ  بددالز   

األظٖطٟ ٜٚؿكٌ بٝٓٗا ٚب  نٌ َٔ ايبالزٜٔ  دطم تدؤزٟ يدٛازٟ ايعكٝدل ٚيًُسٜٓد١      

 . (2)(( ... ٜٚتذ٘ ايططم َٔ ؾطم يػط 

باملسٜٓد١   األسٝا٤ أضق٢ َٔ سٞ يف ( ض١َٚ ) عجُإ ب٦ط َعضع١ تكع

ٚذبٝط باملعضع١ املدططات  ( عجُإ ب٦ط ) اسبٞ ٖصا ٜٚػ٢ُ املٓٛض٠

ايػدده١ٝٓ ايطاقٝدد١ نُدطددط األظٖددطٟ ، ٚطبطددط عبددس ايػددين   

ٚطبطط ايؿطبٝين ، ٚسٞ عؿٛا٥ٞ  ، املسْٞ آٍ ٚطبطط ، سػ 

األٚقاف باملسٜٓد١ املٓدٛض٠ َٓدص    َٔ د١ٗ ازبٓٛبٞ ، ٚقس قاَت إزاض٠ 

باغتدطاز سذ١ اغتشهاّ يًعطق١ ايتابع١ يب٦ط عجُإ   ٌٜٛ ظَٔ

بتأدريٖا ، ٚاآلٕ تػتأدطٖا ٚظاض٠ ايعضاع١ َٓص  ٚقاَت ، ) ض١َٚ (

عاًَا ، ٚقس أقاَت عًٝٗا َبإ ، ٚظضعت األضض  35َا ٜكط  َٔ 

 نا١ًَ ، ٚأسا ت أضض املعضع١ بػٛض سسٜسٟ .

                                                           

 . 185-184: م  ، يًدٝاضٟ تاضٜذ َعامل املس١ٜٓ املٓٛض٠ (1)

 .192ؾكٍٛ َٔ تاضٜذ املس١ٜٓ املٓٛض٠، سباؾغ: م  (2)

 موقععععععععععععععععععععععع 
مزرعععععة بئععععر 
عثمععععععععععععععععععععان 
ومسععععععععععععاحتها 
وذرعتهعععا  ععع  
الوقععععععععععععععععععععع  
 الحاضعععععععععععر :
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ضض سػب قو ايتًُو ٚشضعتٗا سػب املدططات املػتدطد١ َػاس١ األ أَا

 : ، املطؾك١ قٛضًا َٓٗا ؾٗٞ نايتايٞ هلا َٔ أَا١ْ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 : اسبسٚز : أٚاًل

 ( َرتًا سػب ايًٛس١ ٜؿكٌ عٔ َعضع١ .30ؾاضع بعطض ) مشااًل :

 . َسْٞ أَ  طبطط عٔ ايبعض ٜؿكٌ ايًٛس١ سػب َرتًا (30) بعطض ؾاضع : دٓٛبًا

 عبس ايػين سػ  . طبطط عٔ ٜؿكٌ ايًٛس١ سػب َرتًا (20) بعطض ؾاضع ؾطقًا :

 ( َرتًا سػب ايًٛس١ ٜؿكٌ عٔ طبطط ؾاضٚم ؾطبٝين .30ؾاضع بعطض ) غطبًا :

 : سػب قو ايتًُو ٚايطبٝع١ ٚايتٓعِٝ : ثاًْٝا : ايصضع١

َرتًا ثِ  148.20َرّتا ثِ ٌَٝ إىل ايؿُاٍ  7.38َٔ ؾطم إىل غط  : ؾطؿ٘  مشااًل :

 َرت ٖٚٛ متاّ اسبس . 6.77ؾطؿ٘ 

َرتًا ٖٚٛ  198.37َرت ثِ وٌٝ إىل مشاٍ  6.96َٔ ؾطم إىل غط  : ؾطؿ٘  دٓٛبًا :

 متاّ اسبس .

 َرّتا ٖٚٛ متاّ اسبس . 461.77َٔ قبً٘ إىل مشاٍ وٌٝ إىل ؾطم  ؾطقًا :

ىل ايػدط   َدرت ثدِ َٝدٌ خؿٝدـ إ     14.97َدٔ قبًد٘ إىل مشداٍ وٝدٌ إىل غدط        غطبًا :

 39.56َرتًا ثدِ َٝدٌ خؿٝدـ إىل ؾدطم      24.33َرتًا ثِ  12.92َرتًا ثِ  21.67

َدرتًا ثدِ    51.10َرتًا ثدِ َٝدٌ أؾدس إىل ايؿدطم      53.07َرتًا ثِ  39.56َرت ثِ 

 َرتًا ٖٚٛ متاّ اسبس . 148.62َرتًا ثِ ٌَٝ أخـ إىل ايؿطم  53.69

 . َرتًا َطبعًا 108449.43ثايجًا : املػاس١ ايه١ًٝ : 

 ( طبعًْا .2571.11تعازٍ : )

َعضع١  إىل ايبانط ايكباح يف ٖد8/11/1424 : ّٜٛ يف تٛدٗت

ب٦ط ض١َٚ بعس أخص َٛعس َػبل َٔ املٗٓسؽ ايعضاعٞ : ضبُس بدٔ  

َػدتأدط٠   ألْٗا ايعضاع١ يٛظاض٠ اآلٕ ايتابع١ املعضع١ َسٜط ، ايرتى َٓري

دابد١  إليًُعضع١ ، ٚٚدست َٓ٘ نٌ سؿدا٠ٚ ٚتطسٝدب ، ٚاغدتعس ي   

ع٢ً نٌ أغ٦ًيت ، ٚقس غأيت٘ أغ١ً٦ نجري٠ عٔ ٚاقع املعضعد١ ،  

 : ايتاي١ٝ األقػاّ ع٢ً تؿتٌُ عجُإ ب٦ط َعضع١ إٕ : باآلتٞ ٚأؾازْٞ

وصععف كاتعع  
البحعععععر لبئعععععر 
رومععععععععععععععععععععععة 
 ومزرعتهععععععا :
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، ٚتػطددٞ خددسَاتٗا أعبددا٤ َٓطكدد١ املسٜٓدد١ املٓددٛض٠ ناؾدد١ ،   از٠ ايبٝططٜدد١ٝددأٚاًل: ايع

ايبٝططٜ   أل با٤ا َٔ َتها١ًَ صبُٛع١ َع ، صباًْا يًشٝٛاْات ايعالز ٜٚكطف

 ٚايعُاٍ ايؿٓٝ  .

ٖٚددٞ ثالثدد١ ) َؿددتٌ ايػابدد١ ، َؿددتٌ اشبهدداض ، َؿددتٌ     ثاْٝددًا : املؿدداتٌ ايعضاعٝدد١ 

 ايؿان١ٗ ( .

 ثايجًا : ايكٝا١ْ ٚاألدٗع٠ اآلي١ٝ .

 ٚن١ُٝ األَطاض يف املٓا ل ايعضاع١ٝ . اهلٛا٤ بكٝاؽ ٚربتل : اهلٝسضٚيٛدٝا : ضابعًا

 عٔ أعُاٍ املؿاتٌ ايعضاع١ٝ ٚذبتٟٛ ع٢ً َا ًٜٞ : ظٚزْٞ بتكطٜط ضبع غٟٓٛ ثِ

 زٚمن . 110املػاس١ اإلمجاي١ٝ يًُؿتٌ بايسٚمن :  - 1

 % .70ٚاملػاس١ اإلمجاي١ٝ يًُعضع١ بايسٚمن : 

 ْٛع ايرتب١ : ض١ًَٝ َٔ ايسضد١ ايجا١ْٝ . - 2

 ن١ُٝ األَطاض : ق١ًًٝ ) ْازض٠ ( . - 3

 ٕٛ .دع٤ يف املًٝ 2000ْػب١ األَالح :  - 4

 . (( اضتٛاظ١ٜ ))عسز اآلباض ٚأْٛاعٗا : أضبع آباض ثالخ عا١ًَ  - 5

 عسز املها٥ٔ ٚأْٛاعٗا : اثٓتإ غطاؽ + زمنٛ ع٢ً  طَب١.  - 6

 ( . 82اآليٝات ٚسايتٗا : سطاث١ + ٖاٜهؼ ) ّ  - 7

 املٓؿآت اشبطاغا١ْٝ: َػتٛزعإ َٔ اشبطاغا١ْ سايتٗا دٝس٠.  - 8

( زٚمن 10( قٛب١ َػاستٗا : )2) : ٚسايتٗا َٚػاستٗا ١ٝايعضاع ايكٛبات عسز - 9

. 

ايػٛض اشباضدٞ ْٛع٘ ٚسايت٘ : غٛض سسٜسٟ ؾبهٞ تتِ قٝاْت٘ َٔ سد    - 10

 آلخط .

 عسز ايؿٓٝ  )اثٓإ( . - 11

 عسز ايعُاٍ )غت١( . - 12

 َرّتا . 945بٝت َػط٢ َٔ ايؿٝربدالؽ إلْتاز ؾتالت ايع١ٜٓ  - 13
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بايػٝاض٠ السعت صبُٛع١ نبري٠ َٔ أؾذاض  املعضع١ خٌزا ايتذٛاٍ خالٍ َٚٔ

ايٓدٌٝ املجُط٠ ، ثِ شٖبت إىل ايب٦ط ايكس ١ ) ب٦دط ضَٚد١ ( ؾٛددستٗا َػطدا٠ بؿدبو      

يكدس عُدسْا    ))سسٜسٟ ، ٚغأيت املٗٓسؽ ضبُس َدٓري ايدرتى عدٔ سايتٗدا ، ؾكداٍ :      

ا سًدٛ ددسًا ،   َرتًا َٚاؤٖد  35ٖد بساخٌ ايب٦ط بعُل 1409إىل سؿط ب٦ط اضتٛاظ١ٜ عاّ 

ٚجبددٛاض ايب٦ددط َػددذس تددابع  (( بٛقدد١  ًٝدد١ ايٓٗدداض 2ٖٚددٞ متددٕٛ املعضعدد١ وددا٤ عصبدد١ 

ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ، قسِٜ اإلْؿا٤ ، َؿطٚف ،  يٛظاض٠

 يعً٘ َػتدسّ َٔ قبٌ بعض أٖايٞ اسبٞ اجملاٚض يًُعضع١ .
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 اسبسٜح األٍٚ :

ايطمحٔ طايػدًُٞص :    أبٞ عبسض٣ٚ اإلَاّ ايبداضٟ بػٓسٙ إىل

 ، اهلل أْؿسنِ : ٚقاٍ عًِٝٗ أؾطف سٛقط سٝح  إٔ عجُإ

 : أيػدتِ تعًُدٕٛ إٔ ضغدٍٛ اهلل     أْؿس إال أقشا  ايٓيب  ٚال

قاٍ : َٔ سؿط ضَٚد١ ؾًد٘ ازبٓد١ ، ؾشؿطتٗدا ، أيػدتِ تعًُدٕٛ أْد٘        

قدداٍ : َددٔ دٗددع دددٝـ ايعػددط٠ ؾًدد٘ ازبٓدد١ ، ؾذٗعتدد٘ ، قددداٍ :         

 . (1)قاٍؾكسقٛٙ وا 

 ٚد٘ االغتسالٍ َٔ ٖصا اسبسٜح :

ب٘ اإلَاّ ايبداضٟ ع٢ً إٔ ب٦ط ض١َٚ ٚقـ ؾطعٞ  اغتسٍ ايؿطٜـ اسبسٜح ٖصا

، سٝح قاٍ : ) با  إشا ٚقـ أضندًا أٚ ب٦دطًا أٚ اؾدرتط يٓؿػد٘      يعجُإ بٔ عؿإ 

، َٚددٔ املعددطٚف عٓددس ايعًُددا٤ إٔ ؾكدد٘ اإلَدداّ ايبددداضٟ يف      (2)َجددٌ زال٤ املػددًُ  ( 

 ٜٚٔ أبٛا  أسازٜج٘ يف نتاب٘ .عٓا

 : ايتعًٝل ع٢ً ايٓل

ٖصا ايٓل قس ٜؿِٗ َٓ٘ ايكداض  إٔ عجُدإ بدٔ عؿدإ      (( َٔ سؿط ض١َٚ ))قٛي٘ : 

  ، قس باؾط سؿط ٖصا ايب٦ط ، َٚٔ املعطٚف يهٌ َطًع إٔ ب٦ط ض١َٚ ب٦ط دا١ًٖٝ

ٚف املايو َٓص قسِٜ ايعَإ ، ؾٗٞ ب٦ط عاز١ٜ ال ٜعطف ساؾطٖا ، إمنا املعط ضبؿٛض٠

ٖصا ِٖٚ َٔ بعدض   ))هلا ، ع٢ً خالف يف شيو غبل شنطٙ ، هلصا قاٍ ابٔ بطاٍ : 

(( ضٚا٠ اسبسٜح ، ٚاملعطٚف إٔ عجُإ اؾرتاٖا ٚمل حيؿطٖا
(3) . 

(( ٖدٛ املؿدٗٛض يف ايطٚاٜدات    ))قاٍ اإلَاّ ابٔ سذط : 
، أٟ ايطٚاٜدات األخدط٣    (4)

بأغاْٝسِٖ نايرتَصٟ ، ٚايٓػا٥ٞ ٖصا اسبسٜح  ضٚٚا ايصٜٔ احملسث  عٓس يًشسٜح

 ٚغريِٖ ، ٚغٝأتٞ شنطٖا .
                                                           

ٟ َع ايؿتض (1)  . 1/477:  : األسازٜح املدتاض٠ ، اْعط (2778، ضقِ اسبسٜح ) ، نتا  ايٛقاٜا 5/406:  ايبداض

 . : املكسض ايػابل ايبداضٟ َع ايؿتض (2)

 . 5/407:  ؾتض ايباضٟ (3)

 . املكسض ايػابل (4)

األحاديعععععععععععععر 
العععععوارد   ععععع  

 ئععععر رومععععة :ب
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ٚشنط اإلَاّ ابٔ سذط تعًٝاًل آخط غري ٖصا ؾكاٍ : إْٗا إشا ناْت عٝٓدًا ؾدال   

َاْع إٔ حيؿط ؾٝٗدا عجُدإ ب٦دطًا ، ٚيعدٌ ايعد  ناْدت دبدطٟ إىل ايب٦دط ؾٛغدعٗا ،          

(( ٚ ٛاٖا ، ؾٓػب سؿطٖا إيٝ٘
(1) . 

 اسبسٜح ايجاْٞ :

َدٔ ٜؿدرتٟ ب٦دط ضَٚد١ ؾٝهدٕٛ       )):  قداٍ عجُدإ قداٍ ايدٓيب      ))ٟ : قاٍ ايبداض

ؾاؾرتاٖا عجُإ  (( زيٛٙ ؾٝٗا نسال٤ املػًُ  ؟
(2) . 

 ٚد٘ االغتسالٍ َٔ ٖصا اسبسٜح :

:  ْك٘ وا ايبا  تطمج١ عٓٛإ يف ٚضز نُا اسبسٜح بٗصا ايبداضٟ اإلَاّ اغتسٍ

 . (( ٠ َكػًَٛا أٚ غري َكػّٛبا  َٔ ضأ٣ قسق١ املا٤ ٖٚبت٘ ، ٚٚقٝت٘ دا٥ع ))

ٚأضاز املكدٓـ بايرتمجد١ ايدطز عًد٢ َدٔ       ))ٚعًل عًٝ٘ اإلَاّ ابٔ سذدط بكٛيد٘ :   

، ٖٚصا ؾك٘ زقٝدل َدٔ اإلَداّ ايبدداضٟ ٚندصيو اإلَداّ ابدٔ         (( قاٍ إٕ املا٤ ال  ًو

، ؾكس اغتسيٛا بٗصا اسبسٜح ع٢ً دٛاظ ٚقدـ املدا٤ ٚايتكدسم بد٘ ، ٖٚبتد٘ ،       سذط

أٚ غري َكػّٛ ، ٚأٍٚ زيٌٝ ع٢ً شيو ٚقـ عجُإ بٔ  نإ َكػًَٛا ّيًعُٛ ٚإباست٘

ي٘ ع٢ً شيو ، بٌ  ًب٘ َٓ٘ إٔ تهٕٛ ٚقؿًا عاًَا  يب٦ط ض١َٚ ، ٚإقطاض ايٓيب  عؿإ

زبُٝع املػًُ  ، ٚإٔ ٜؿرتط يٓؿػ٘ إٔ ٜهٕٛ زيٛٙ ندُٔ زال٤ املػدًُ  ، ؾٗدصا    

 ؾطط قشٝض ال ٜؤثط يف قش١ ايٛقـ ايعاّ .

 ايح :اسبسٜح ايج

: ملا سكط عجُإ أؾطف  قاٍ ايػًُٞ ايطمحٔ عبس أبٞ عٔ بػٓسٙ ايرتَصٟ ض٣ٚ

قاٍ : أشنطنِ باهلل ; ٌٖ تعًُٕٛ إٔ سطا٤ س  اْتؿض ،  ثِ ، زاضٙ ؾٛم َٔ عًِٝٗ

ِ  : قدايٛا  ، ؟ ؾدٗٝس  أٚ قدسٜل  أٚ ْديب  إال عًٝدو  ؾًدٝؼ  سدطا٤  أثبت :  اهلل ضغٍٛ قاٍ  . ْعد

ٜٓؿل  قاٍ يف دٝـ ايعػط٠ : َٔ إٔ ضغٍٛ اهلل  : أشنطنِ باهلل ٌٖ تعًُٕٛ قاٍ

 ْؿك١ َتكب١ً ، ٚايٓاؽ صبٗدسٕٚ َعػدطٕٚ ، ؾذٗدعت شيدو ازبدٝـ ؟ قدايٛا : ْعدِ .       
                                                           

 . 5/408:  املكسض ايػابل (1)

ٟ َع ايؿتض:  (2) ٟ تعًٝكاً غري َػٓس، ألْ٘ يٝؼ ع٢ً  ، نتا  املػاقا5/29٠قشٝض ايبداض ّ ايبداض ٘ اإلَا ، أخطد

 ٞ ٚابٔ خع ١، ٚغتأتٞ أسازٜجِٗ. ؾط ٘، ٚٚقً٘ غريٙ َٔ احملسث  نايرتَصٟ ٚايٓػا٥

، ٚأخطد٘ اإلَاّ ابٔ سذط يف نتاب٘ "تػًٝل ايتعًٝل" ايصٟ خطز ؾٝد٘ األسازٜدح   5/407اْعط: ؾتض ايباضٟ: 

 . املعًك١ عٓس ايبداضٟ
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ثِ قاٍ : أشنطنِ باهلل ; ٌٖ تعًُٕٛ إٔ ب٦ط ض١َٚ مل ٜهٔ ٜؿدط  َٓٗدا أسدس إال    

عّسزٖا ،  يًػين ٚايؿكري ٚابٔ ايػبٌٝ ؟ قايٛا : ْعِ . ٚأؾٝا٤ ؾذعًتٗا ، ؾابتعتٗا بجُٔ

(( ٖصا سسٜح سػٔ قشٝض غطٜب ))ثِ قاٍ : 
(1) . 

 ٚد٘ االغتسالٍ َٔ اسبسٜح :

ٌ  ))ٚد٘ ايسالي١ َٔ اسبسٜح قٛي٘ :  ؾٗدصا   (( ؾذعًتٗا يًػين ٚايؿكري ٚابٔ ايػدبٝ

ْل قطٜض َٔ ايٛاقـ ٖٚٛ اشبًٝؿ١ ايطاؾس غٝسْا عجُإ أْد٘ اؾدرت٣ ب٦دط ضَٚد١ ،     

سدّسا ، بدٌ يعاَد١ املػدًُ  ٚغريٖدِ إٔ ٜػدتكٛا       ٚدعًٗا ٚقؿًا عاًَا ، مل خيل بٗا أ

 َٓٗا ; أغٓٝا٤ أٚ ؾكطا٤ ، َكُٝ  أٚ َػاؾطٜٔ .

                                                           

ٍ  3699، نتدا  املٓاقدب ضقدِ )    5/625ازباَع ايكشٝض )غٓٔ ايرتَدصٟ(   (1) ، ضقدِ  8/641:  (. ٚدداَع األقدٛ

: "ٖصا سسٜح سػٔ قشٝض غطٜب َٔ ٖصا  : "إغٓازٙ سػٔ، ٚقاٍ ايرتَصٟ ايهتا  ، قاٍ ضبكل (6475)

٘ َٔ سسٜح أبٞ عبس ، با  ٚقـ املػادس، ضقِ  6/236:  ". ٚايٓػاٞ٥ايطمحٔ ايػًُٞ عٔ عجُإ  ايٛد

: "إغدٓاز قدشٝض    ، قاٍ احملكدل  (2491، بطقِ )4/121:  (.  ٚأخطد٘ اإلَاّ ابٔ خع ١ يف قشٝش3610٘)

(، ٚقدداٍ ضبكددل  360 ، 359 ، 358 ، األضقدداّ ) 1/482:  ٚأخطددد٘ ايهددٝا٤ يف األسازٜددح املدتدداض٠يػددريٙ". 

 . : "إغٓاز قشٝض" ايهتا 

ّ ايهٝا٤ يف املدتاض٠ ) : ضٚاٙ ايرتَصٟ عٔ عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ عٔ عبس اهلل  ( َا ْك1/482٘قاٍ اإلَا

 . (1)بس ايطمحٔ، َٔ سسٜح أبٞ ع : سسٜح سػٔ قشٝض غطٜب بٔ دعؿط. ٚقاٍ

ٞ عٔ ضبُس بٔ ٖٚب عٔ ضبُس بٔ غ١ًُ عٔ أبٞ عبس ايطمحٔ عٔ ظٜس بٔ أبٞ أْٝػ١ عبٛٙ  . (2)ٚضٚاٙ ايٓػا٥

ٔ بٔ عبس ازبباض عٔ أبٞ ْكط ايتُاض عٔ عبٝس اهلل بٔ عُطٚ ٕ عٔ أمحس بٔ اسبػ  . (3)ٚضٚاٙ أبٛ سامت بٔ سبا

ٚاختًـ عٓ٘، ؾطٚاٙ ظٜس بٔ أبٞ أْٝػد١، ٚؾدعب١    ٚغ٦ٌ عٓ٘ ايساضقطين ؾكاٍ: "ٜطٜٚ٘ أبٛ إغشام ايػبٝعٞ،

 . (4)ٚعبس ايهطِٜ بٔ زٜٓاض، عٔ أبٞ إغشام، عٔ أبٞ عبس ايطمحٔ ايػًُٞ

، ٚإغطا٥ٌٝ، ؾطٜٚاٙ عٔ أبٞ إغشام عٔ أبٞ غ٢ًُ بٔ عبس ايدطمحٔ ٚقدٍٛ    ٚخايؿِٗ ْٜٛؼ بٔ أبٞ إغشام

 . (5)ؾعب١ َٚٔ تابع٘ أؾب٘ بايكٛا 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 (.3699، نتا  املٓاقب ضقِ )5/625( أخطد٘ ايرتَصٟ يف ازباَع: 1)

 (.3610، نتا  األسباؽ، ضقِ )6/263( أخطد٘ ايٓػا٥ٞ يف ايػٓٔ: 2)

 (.6877، ضقِ )9/32( أخطد٘ ابٔ سبإ يف اإلسػإ: 3)

 .3/52( أخطد٘ ايساضقطين يف ايعًٌ: 4)

 (.420( أخطد٘ اإلَاّ أمحس يف املػٓس: ضقِ )5)
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ؾايٓل املصنٛض قطٜض يف ايسالي١ ع٢ً ايٛقـ ايعاّ املؤبس َا زاّ ع  ايٛقـ 

 قا٥ًُا .

 اسبسٜح ايطابع :

ؾٗست ايساض س   ))ض٣ٚ ايرتَصٟ بػٓسٙ إىل مثا١َ بٔ سعٕ ايكؿريٟ ، قاٍ : 

ّٞ أيبانِ ايًصٜٔ بكاسبٝهِ ا٥تْٛٞ : ؾكاٍ ، عجُإ عًِٝٗ أؾطف ، قاٍ : ؾذ٤ٞ  عً

نأُْٗا محاضإ ، قاٍ : ؾأؾطف عًِٝٗ عجُإ ، ؾكاٍ :  أٚ مجالٕ ؾهأُْٗا بُٗا

قسّ املس١ٜٓ ٚيٝؼ بٗدا َدا٤    أْؿسنِ باهلل ٚاإلغالّ ، ٌٖ تعًُٕٛ إٔ ضغٍٛ اهلل 

ض١َٚ ، ؾٝذعٌ زيٛٙ َع زال٤ املػًُ  : َٔ ٜؿرتٟ ب٦ط  ؾكاٍ ، ض١َٚ ب٦ط غري ٜػتعص 

خبري َٓٗا يف ازب١ٓ ، ؾاؾرتٜتٗا َٔ قًب َايٞ ؟ ؾدأْتِ ايٝدّٛ متٓعدْٛٞ إٔ أؾدط      

(( َٓٗا ست٢ أؾط  َٔ َا٤ ايبشط ، قايٛا : ايًِٗ ْعِ ...
 اسبسٜح . (1)

 ٚد٘ االغتسالٍ َٔ اسبسٜح :

 ع٢ً ؾطا٥ٗا ، املػًُ  سض ايٓيب  ملا ض١َٚ ب٦ط اؾرت٣  عؿإ بٔ عجُإ إٔ

زيٛٙ َع زال٤ املػًُ  خبري  ؾٝٗا جيعٌ إٔ )) : ٖٚٛ ،  ايٓيب شنطٙ ايصٟ ايؿطط ع٢ً

ٖصا ايؿطط : إٔ جيعًٗا ٚقؿًا عاًَا يًٓاؽ ناؾ١ يف عكط  َٚع٢ٓ ، (( ازب١ٓ يف َٓٗا

َٚا بعسٙ َٔ ايعكٛض ، َا زاّ ع  ايب٦دط قا٥ُدًا ، ٚإٔ ٜؿدرتٜٗا َدٔ قدًب       ايٓيب 

ًٗا َباس١ يًٓاؽ ناؾ١ بدسٕٚ متٝٝدع ، ٚال  ٓدع ايٓداؽ َدٔ االغدتؿاز٠       َاي٘ ، ٚجيع

 َٔ َا٥ٗا بعس متًهٗا. 

                                                           

 إغٓازٙ سػٔ . (1)

 . (3703، نتا  املٓاقب ضقِ ) 5/627غٓٔ ايرتَصٟ:  -

٘ ايهٝا٤ يف األسازٜح املدتاض٠ - ِ ) 1/446:  ٚأخطد  . : إغٓاز سػٔ ، قاٍ ضبكل ايهتا  (322 ، 321ضق

 . (3608، نتا  ٚقـ املػادس ضقِ )6/235:  غٓٔ ايٓػا٥ٞ -

 . (555، َػٓس عجُإ، ضقِ ) 1/559:  َػٓس اإلَاّ أمحس -

 . (6402، ضقِ ) ، نتا  ٚقـ املػادس 6/143:  ايػٓٔ ايهرب٣ يًٓػا٥ٞ -

 . (6475، ؾها٥ٌ ايكشاب١، ضقِ ) 8/640:  داَع األقٍٛ -

 . (1355، ضقِ ) 580: م  أخطد٘ ابٔ أبٞ عاقِ يف نتا  ايػ١ٓ -

ٔ ي٘ ؾٛاٖس وعٓاٙ قاٍ ضبكل ايهتا  ٙ نعٝـ، ٚيه  : ٖصا سسٜح سػٔ ، ... يصا قاٍ ايرتَصٟ : "إغٓاز

 . 8/640:  ، ٚقس ض٣ٚ َٔ غري ٚد٘ عٔ عجُإ" اهلاَـ

 . (2492بطقِ ) 4/122:  أخطد٘ اإلَاّ ابٔ خع ١ يف قشٝش٘ -

 . حي٢ٝ بٔ أبٞ اسبذاز ٖٚٛ ي  اسبسٜح" : إغٓازٙ قشٝض يػريٙ. ضداي٘ ثكات غري : "قًت ٚقاٍ احملكل

 . ، ٚإغٓازٙ سػٔ 75-1/74:  اهلل بٔ أمحس بٔ يف ظٚا٥س املػٓس ٚقاٍ: أخطد٘ عبس
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أٟ َٔ أقٌ َدايٞ ٚضأؽ   ))، ؾػطٙ اإلَاّ ايػٓسٟ بكٛي٘ :  (( َٔ قًب َايٞ ))

، ٖٚصا  (( َايٞ ، ال مما أمثطٙ املاٍ َٔ ايعٜاز٠ ، ٚأقٌ املاٍ عٓس ايتذاض أعع ؾ٤ٞ

 يف اْتؿا٤ املاٍ ايصٟ اؾرت٣ ب٘ ٖصا ايٛقـ . ٜسٍ ع٢ً سطم غٝسْا عجُإ

 اسبسٜح اشباَؼ :

ضددٌ   - داٚإ بٔ عُط عٔ بػٓسُٖا املػٓس يف أمحس ٚاإلَاّ ايٓػا٥ٞ ض٣ٚ : أٚاًل

ٚشاى أْٞ قًت ي٘ : أضأٜت اعتعاٍ األسٓـ بٔ قٝؼ َدا ندإ ؟ قداٍ :     -َٔ متِٝ 

يف َٓاظيٓا ْهع ضسايٓا ، ٚأْا ساز ، ؾبُٝٓا عبٔ  املس١ٜٓ أتٝت : ٜكٍٛ األسٓـ مسعت

ؾكاٍ : قس ادتُع ايٓاؽ يف املػذس ، ؾا ًعت ، ؾ شا ايٓاؽ صبتُعٕٛ ،  آت أت٢ إش

ٚإشا ب  أظٗطِٖ ْؿط قعٛز ، ؾ شا ٖٛ عًٞ بٔ أبٞ  ايب ٚايعبري ٚ ًش١ ٚغعس بدٔ  

ؾًُا قُت عًِٝٗ قٌٝ ٖصا عجُإ بٔ عؿإ قدس ددا٤ ، ؾكداٍ : ؾذدا٤      أبٞ ٚقام 

٘  ددا٤  َدا  أْعدط  ستد٢  أْدت  نُا يكاسيب ؾكًت ، قؿطا٤ ١ًَٝ ٚعًٝ٘ ٍ  ، بد ٕ  ؾكدا :  عجُدا

 ًش١ ؟ أٖٗٓا غعس ؟ ؾكايٛا : ْعِ. قاٍ : أْؿسنِ  أٖٗٓا ؟ ايعبري أٖٗٓا ؟ عًٞ أٖٗٓا

ؾالٕ غؿدط   بين َطبس ٜبتاع َٔ )) : قاٍ  اهلل ضغٍٛ إٔ تعًُٕٛ ٌٖ ٖٛ إال إي٘ ال ايصٟ باهلل

، ؾكًت : إْٞ ابتعت َطبس بين ؾالٕ ، قاٍ :   ضغٍٛ اهلل ؾأتٝت ، ؾابتعت٘ (( ي٘ اهلل

ٟ  بداهلل  أْؿسنِ : قاٍ . ْعِ : قايٛا ، يو ٚأدطٙ َػذسْا يف ؾادعً٘ ٘  ال ايدص ٛ  إال إيد  ، ٖد

، ؾأتٝددت  (( َددٔ ٜبتدداع ب٦ددط ضَٚدد١ غؿددط اهلل يدد٘ ))قدداٍ :  ٖددٌ تعًُددٕٛ إٔ ضغددٍٛ اهلل 

غكا١ٜ يًُػًُ  ٚأدطٖا ؾكًت : قس ابتعت ب٦ط ض١َٚ ، قاٍ : ؾادعًٗا   اهلل ضغٍٛ

: ْعِ . قاٍ : ؾأْؿسنِ باهلل ايصٟ ال إي٘ إال ٖٛ ، ٌٖ تعًُٕٛ إٔ ضغٍٛ  قايٛا ، يو

قداٍ : َددٔ جيٗددع دددٝـ ايعػددط٠ غؿدط اهلل يدد٘ ، ؾذٗددعتِٗ ستدد٢ َددا تؿكددسٕٚ    اهلل 

(( ، قايٛا : ْعِ . قاٍ : ايًِٗ اؾٗس، ايًِٗ اؾٗس ، ايًِٗ اؾٗس خطاًَا ٚال عكااًل
(1) . 

                                                           

 سسٜح قشٝض وذُٛع  طق٘ . (1)

 (.3606، نتا  ٚقـ املػادس، ضقِ 134-6/233غٓٔ ايٓػا٥ٞ:  - 

 (.6400، نتا  ٚقـ املػادس، ضقِ )6/142ايػٓٔ ايهرب٣:  - 

 (.١9781 اإلؾطاف يًُعٟ، ضقِ )ذبؿ - 

 (.82، بطقِ )81-1/80أخطد٘ ايطٝايػٞ يف َػٓسٙ:  - 

 .82قاٍ احملكل: "سسٜح قشٝض،ٚإغٓاز املكٓـ سػٔ". م  

 . : "إغٓازٙ سػٔ يػريٙ" (، ٚقاٍ احملكل2487، ضقِ )4/119ٚأخطد٘ ابٔ خع ١ يف قشٝض:  - 

 (.511، َػٓس عجُإ، ضقِ )536-1/535املػٓس:  - 
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 : االغتسالٍ َٔ اسبسٜحٚد٘ 

يف قٛيد٘ ملدا أخدربٙ     يعجُإ بٔ عؿدإ   َا ٚضز يف اسبسٜح َٔ تٛدٝ٘ ايٓيب 

، ؾٗصا ايٓل ٜسٍ ع٢ً  (( ؾادعًٗا غكا١ٜ يًُػًُ  ٚأدطٖا يو ))بؿطا٤ ب٦ط ض١َٚ : 

أضؾسٙ إىل دعًٗا ٚقؿًا عاًَا يًُػدًُ  ناؾد١ يف ندٌ عكدط ، ؾؿعدٌ       إٔ ايٓيب 

 ٚقؿًا َؤبسًا َا زاَت ايع  قا١ُ٥ .غٝسْا عجُإ ٚدعًٗا 

 اسبسٜح ايػازؽ :

ض٣ٚ اإلَاّ ايٓػا٥ٞ بػٓسٙ إىل أبٞ غ١ًُ بٔ عبس ايطمحٔ ، إٔ عجُإ أؾطف 

ٜكدٍٛ   عًِٝٗ س  سكطٚٙ ، ؾكاٍ : أْؿدسنِ بداهلل ضدداًل مسدع َدٔ ضغدٍٛ اهلل       

أٚ ّٜٛ ازببٌ س  اٖتع ؾطنً٘ بطدً٘ ، ٚقاٍ : اغهٔ ، ؾ ْ٘ يٝؼ عًٝو إال ْيب 

قدسٜل أٚ ؾدٗٝسإ ، ٚأْددا َعد٘ ، ؾاْتؿددس يد٘ ضدداٍ ، ثددِ قداٍ : أْؿددس بداهلل ضددداًل        

ّٜٛ بٝع١ ايطنٛإ ٜكٍٛ : ٖٛ ٜس اهلل ٖٚصٙ ٜس عجُإ ، ؾاْتؿس  ؾٗس ضغٍٛ اهلل 

                                                                                                                                        

ٕ ض٣ٚ ي٘ ايٓػا٥ٞ ، ٖٚصا إغٓاز نعٝـ : "سسٜح قشٝض يػريٙ قاٍ ضبكل املػٓس  ٚ بٔ داٚا ، ٚمل ٜطٚ  ، عُط

ٔ سبإ عٓ٘ غري سك  ٙ أسس يف ايجكات غري اب ، ٚباقٞ ضداي٘ ضداٍ  : ال ٜعطف ، قاٍ ايصٖيب ، ٚمل ٜصنط

 . 536:  " م ايؿٝد 

 =      ( َٔ  طٜل أبٞ عٛاْ٘ بٗصا اإلغٓاز".1303) ( ٚابٔ أبٞ عاق82ِٚقاٍ أٜهًا: "أخطد٘ ايطٝايػٞ: ) 

،  (391-390يف ايػ١ٓ، ٚايبدعاض )  1303، ٚابٔ أبٞ عاقِ )12/39:  : أخطد٘ ابٔ أبٞ ؾٝب١ ٚقاٍ أٜهًا =

 . ( َٔ  طٜل عٔ سك  ب٘" ٚي٘ ؾٛاٖس نجري6920٠، ٚابٔ سبإ ) (2487ٚابٔ خع ١ ) -

 . (1940، ضقِ )189-١ٓ1/188: أخطد٘ اإلَاّ ابٔ ؾب٘ يف أخباض املسٜ - 

ايكدازض   ، قداٍ عبدس   (6473، با  يف ؾهدا٥ٌ ايكدشاب١ ضقدِ )   638-8/637داَع األقٍٛ البٔ األثري:  - 

٘ يف نتا  ازبٗاز ضقِ  األضْاؤٚط ، ٚيف إغٓازٙ عُطٚ بٔ  ، با  ؾهٌ َٔ دٗع غاظًٜا 47-6/46: "أخطد

ٔ سبإ، ٚباقٞ ٘ غري اب ٟ مل ٜٛثك ٞ ايبكط ٕ ايتُُٝ ٘ ثكات داٚا ٞ سسٜح أبٞ عبس ضداي ٔ ٜؿٗس ي٘ ؾؿ  ، ٚيه

 . 6/638:  ( ؾٗٛ ب٘ سػٔ" اهلاَـ6463ايطمحٔ ايػًُٞ ضقِ )

 . ، َٔ  طٜل ايطٝايػ5/215ٞأخطد٘ ايبٝٗكٞ يف ايسال٥ٌ:  - 

 . ( تطمج١ عجُإ َٔ  طٜل أبٞ عٛا١ْ َطٛاًل ب334٘ابٔ عػانط يف تاضٜذ زَؿل )م  - 

 : َا ْك٘ 1/477ملدتاض٠: ٚقاٍ اإلَاّ ايهبا٤ يف ا - 

 . "ضٚاٙ أبٛ زاٚز ايطٝايػٞ يف َػٓسٙ عٔ أبٞ عٛا١ْ بٓشٛٙ 

 . ٚضٚاٙ اإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ عٔ بٗع عٔ أبٞ عٛا١ْ 

 . ٚضٚاٙ ايٓػا٥ٞ عٔ إغشام بٔ إبطاِٖٝ عٔ ابٔ إزضٜؼ عٔ سك  عٔ عُط بٔ داٚإ 

 . ط بٔ داٚإ عبٛٙ ٚمل ٜصنط ؾٝ٘ ايعبريٚعٔ إغشام عٔ املعتُط بٔ غًُٝإ، عٔ أبٝ٘ عٔ سك  عٔ عُ

 . ٚقٌٝ: عُط بٔ داٚإ ٖٚٛ ايكٛا 

 . ٚضٚاٙ أبٛ سامت بٔ سبإ عٔ اسبػٔ بٔ غؿٝإ عٔ أبٞ بهط ابٔ أبٞ ؾٝب١
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ّٜٛ دٝـ ايعػدط٠ ٜكدٍٛ :    ي٘ ضداٍ ، ثِ قاٍ : أْؿس باهلل ضداًل مسع ضغٍٛ اهلل 

ـ َٔ َايٞ ، ؾاْتؿس ي٘ ضداٍ ، ثِ قاٍ : ْكـ ازبٝ ؾذٗعت َتكب١ً ْؿك١ ٜٓؿل َٔ

ٜكددٍٛ : َددٔ ٜعٜددس يف ٖددصا املػددذس ببٝددت يف   أْؿددس بدداهلل ضددداًل مسددع ضغددٍٛ اهلل  

ازب١ٓ ، ؾاؾرتٜت٘ َٔ َايٞ ، ؾاْتؿس ي٘ ضداٍ ، ثِ قاٍ : أْؿدس بداهلل ضدداًل ؾدٗس     

(( ض١َٚ تباع ؾاؾرتٜتٗا َٔ َايٞ ، ؾأحبتٗا البٔ ايػبٌٝ ، ؾاْتؿس ي٘ ضداٍ
(1) . 

 ٚد٘ ايسالي١ َٔ اسبسٜح :

، ؾعجُإ بٔ عؿإ نُدا ٜؿٝدس ٖدصا اسبدسٜح      (( ؾأحبتٗا البٔ ايػبٌٝ ))قٛي٘ : 

حيض ع٢ً ؾطا٤ ب٦ط ض١َٚ ؾذا٤ إيِٝٗ ٖٚٞ تباع ، ؾاؾدرتاٖا َدٔ    مسع إٔ ايٓيب 

َاي٘ ٚدعًٗا ٚقؿًا عاًَا البٔ ايػبٌٝ ٚغريٙ ، قسق١ خايك١ هلل ، ٜطددٛ ثدٛا  اهلل   

، ٚؾطا٤ ٖصا ايٛقـ ؾٗسٙ مجدع َدٔ ايكدشاب١ ، َدٔ ٖدؤال٤ ازبُدع       ٚايساض اآلخط٠ 

َٔ ؾٗس ي٘ ّٜٛ ايساض ، ؾٗٛ قس أٚقؿٗا ثِ أؾٗس عًٝٗا َٔ سهط َٔ قشاب١ ايٓيب 

  سسخ َعًّٛ عٓس مجع غؿري َٔ قشاب١ ايٓيب ٖٛٚ ،     ؾكس بكدٞ َدِٓٗ مجاعد١

 ع٢ً قٝس اسبٝا٠ عٓسَا سكط يف زاضٙ ّٜٛ ايؿت١ٓ .

 اسبسٜح ايػابع :

 ، املػذس أت٢ أْ٘ قٝؼ بٔ األسٓـ عٔ داٚإ بٔ عُط إىل بػٓسٙ ٚغريٙ ايٓػا٥ٞ ض٣ٚ

 ضؾعٗدا  قدس  قدؿطا٤  َال٠٤ ٚعًٝ٘ ،  عجُإ أقبٌ ثِ ،  ٚغعس ٚايعبري ٚ ًش١ عًٞ ؾ شا

 : قدايٛا  ؟  ًش١ أٖآٖا : قاٍ . ْعِ : قايٛا عًٞ؟ أٖآٖا : ؾكاٍ ، عًِٝٗ ؾٛقـ ، ضأغ٘ ع٢ً

ِ  : قايٛا ؟ ايعبري أٖآٖا : قاٍ . ْعِ ٍ  . ْعد  ؟ قدايٛا : ْعدِ . قداٍ :    غدعس  أٖآٖدا  : قدا

َدٔ ٜبتداع    ))قداٍ :   أْؿسنِ اهلل ايصٟ ال إي٘ إال ٖٛ ; ٖدٌ تعًُدٕٛ إٔ ضغدٍٛ اهلل    

ؾكًددت : إْددٞ  ضَٚدد١ غؿددط اهلل يدد٘ ، ؾابتعتٗددا بهددصا ٚنددصا ، ؾأتٝددت ضغددٍٛ اهلل  

(( أدطٖا يو ؟ قايٛا : ْعِابتعت ب٦ط ض١َٚ ، ؾكاٍ : ادعًٗا غكا١ٜ يًُػًُ  ، ٚ
(2) . 

                                                           

 . (3609، نتا  ٚقـ املػادس، ضقِ ) 6/236:  غٓٔ ايٓػا٥ٞ - (1)

 . (6403، ضقِ ) 6/144:  ايػٓٔ ايهرب٣ ي٘ - 

 . : "إغٓازٙ َٓكطع" ، قاٍ احملكل (396 ، 395، األضقاّ )529-1/528املدتاض٠:  أخطد٘ ايهٝا٤ يف - 

 . اهلل بٔ دعؿط ب٘ بٓشٛٙ َٔ  طٜل عبس 4/199:  ضٚاٙ ايساضقطين يف ايػ١ٓ - 

 . (420أخطد٘ اإلَاّ أمحس يف َػٓسٙ بطقِ ) - 

 . إغٓازٙ سػٔ (2)

 . (3607، نتا  ٚقـ املػادس ضقِ )235-6/234غٓٔ ايٓػا٥ٞ:  - 

 . (6401، ضقِ )6/143ايػٓٔ ايهرب٣ ي٘:  - 
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 ٚد٘ ايسالي١ َٔ ٖصا اسبسٜح :

ِ  ، ضَٚد١  ب٦دط  ؾدطا٤  إىل غاضع  عجُإ إٔ  إٔ إىل ؾأضؾدسٙ  ، بدصيو   ايدٓيب  أخدرب  ثد

 . ي٘ أدطٖا ٚإٔ ، ايٛقـ ٖصا ع  بكٞ َا يعجُإ عاًَا ٚقؿًا ، يًُػًُ  غكا١ٜ جيعًٗا

ٖٚٛ مل ٜصنط َطًكًا ؾُٝا ٖصا اسبسٜح شنط ق١ُٝ ؾطا٤ ايب٦ط َب١ُٗ ،  ٚيف

عس٠ أخباض عٓ٘ بأْ٘ اؾرتاٖا ) بجالث  أيؿا ( ٚقٌٝ  دا٤ت ٚقس ، األسازٜح َٔ َه٢

 ) بأضبع  أيؿًا ( ، ٚقٌٝ : أقٌ َٔ شيو .

 . (1))املال٠٤( بايهِ ٚاملس : اإلظاض ٚايطٜط١

 اسبسٜح ايجأَ :

عجُدإ   أؾدطف  : اٍقد  ايطمحٔ عبس بٔ غ١ًُ أبٞ إىل بػٓسٙ ٚغريٙ أمحس اإلَاّ ض٣ٚ

ٜددّٛ  قدداٍ : أْؿددس بدداهلل َددٔ ؾددٗس ضغددٍٛ اهلل   -ٖٚددٛ ضبكددٛض  -َددٔ ايككددط 

سطا٤ إش اٖتع ازببٌ ؾطنً٘ بكسَ٘ ، ثِ قاٍ : اغهٔ سطا٤ يٝؼ عًٝو إال ْيب أٚ 

، ٚأْددا َعدد٘ ؟ ؾاْتؿددس يدد٘ ضددداٍ ، ؾكدداٍ : أْؿددس بدداهلل َددٔ ؾددٗس    قددسٜل أٚ ؾددٗٝس

ّ  ضغدٍٛ اهلل   ٕ  بٝعد١  ٜدٛ ٌ  إىل املؿدطن   إىل بعدجين  إش ايطندٛا ٍ  ، َهد١  أٖد  ٖددصٙ : قدا

ٔ  باهلل أْؿس : قاٍ ، ضداٍ ي٘ ؾاْتؿس ، يٞ ، ؾباٜع عجُإ ٜٚس ٜسٟ ٍ  ؾدٗس  َد   اهلل ضغدٛ

ٜٛغع يٓا ٖصا ايبٝت يف املػذس ؟ ؾاْتؿس ي٘ ضداٍ ، قاٍ : أْؿس باهلل َدٔ   َٔ : قاٍ

١ ، ؾذٗدعت  ّٜٛ دٝـ ايعػط٠ قاٍ : َٔ ٜٓؿل ايّٝٛ ْؿكد١ َتكبًد   ؾٗس ضغٍٛ اهلل 

ْكـ ازبٝـ َٔ َايٞ ؟ قداٍ : ؾاْتؿدس يد٘ ضدداٍ ، قداٍ : ٚأْؿدس بداهلل َدٔ ؾدٗس          

ضَٚد١ ٜبداع َا٤ٖدا ابدٔ ايػدبٌٝ ، ؾابتعتٗدا َدٔ َدايٞ ، ؾأحبتٗدا ابدٔ ايػدبٌٝ . قداٍ:             

(( اْتؿس ي٘ ضداٍ
(2) . 

                                                                                                                                        

 . (19781ذبؿ١ األؾطاف يًُعٟ، ضقِ ) - 

 . (444ضقِ ) 1/98أخباض املس١ٜٓ البٔ أبٞ ؾب٘:  - 

ٕ   : "يف إغٓازٙ عُطٚ بٔ داٚإ ايتُُٝٞ ايبكطٟ قاٍ ضبكل ايهتا   ، ٚبداقٞ ضدايد٘    ، مل ٜٛثك٘ ابدٔ سبدا

 . (1/98( ؾٗٛ ب٘ إغٓاز سػٔ" )3700َصٟ )ثكات ٜؿٗس ي٘ سسٜح ايػًُٞ عٓس ايرت

 إغدددٓاز " : احملكدددل ٚقددداٍ (.350، 349 ، 348) األضقددداّ ، 477-1/474 : املدتددداض٠ األسازٜدددح يف ايهدددٝا٤ - 

 . " سػٔ األسازٜح

 . 865: م  ايٓٗا١ٜ (1)

 . سسٜح قشٝض (2)

 . (420، ضقِ ) ، َػٓس عجُإ 1/478:  املػٓس - 

 . قشٝض، ضداي٘ ثكات، ضداٍ ايؿٝد " : "سسٜح قاٍ ضبكل املػٓس 

 . َٔ  طٜل أمحس بٔ سٓبٌ بٗصا اإلغٓاز 4/198:  أخطد٘ ايساضقطين - 
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 ٚد٘ ايسالي١ َٔ اسبسٜح :

ٗ     ٚد٘ ايسالي١ ، َا شنطٙ عجُإ بٔ عؿدإ   سٚا يد٘  َدٔ اغتٓؿداز ايكدّٛ ؾؿد

بأْ٘ اؾرت٣ ب٦دط ضَٚد١ ، ٚندإ قداسبٗا ٜبٝدع َا٤ٖدا ، ؾاؾدرتاٖا َدٔ قدًب َايد٘           

ٚدعًٗا ٚقؿًا عاًَا ، ٜػتكٞ َٓٗا ابٔ ايػبٌٝ ٚغدريٙ ، بدسٕٚ إٔ ٜدسؾع ضمسدًا نُدا      

 نإ ٜؿعٌ قبٌ ايؿطا٤ ، ٚدعًٗا َباس١ يًٓاؽ ناؾ١ يف عكطٙ ٚإىل ّٜٛ ايكٝا١َ .

 : اسبسٜح ايتاغع

ؾددٗست  : قدداٍ ، ايُكؿددريٟ سددعٕ بددٔ مثاَدد١ إىل املػددٓس يف ٓسٙبػدد أمحددس اإلَدداّ ض٣ٚ

ايساض ّٜٛ أقٝب عجُدإ ، ؾدا ًع عًدِٝٗ ا العد١ ، ؾكداٍ : ازعدٛا يدٞ قداسبانِ         

ّٞ ، ؾُسعٝا ي٘ ، ؾكاٍ : ْؿستهُا اهلل ، أتعًُإ إٔ ضغٍٛ اهلل  ايًصٜٔ أيبانِ عً

  : ٍايبكع١ َٔ خايل  َٔ ٜؿرتٟ ٖصٙ ))ملا قسّ املس١ٜٓ نام املػذس بأًٖ٘ ، ؾكا

ؾاؾددرتٜتٗا َددٔ   (( َايدد٘ ، ؾٝهددٕٛ ؾٝٗددا ناملػددًُ  ، ٚيدد٘ خددري َٓٗددا يف ازبٓدد١ ؟    

 خايل َايٞ ؾذعًتٗا ب  املػًُ  ، ؾأْتِ متٓعْٛٞ إٔ أقًٞ ؾٝٗا ضنعت . 

ملددا قددسّ املسٜٓدد١ مل ٜهددٔ   ثددِ قدداٍ : أْؿددسنِ اهلل أتعًُددٕٛ إٔ ضغددٍٛ اهلل  

َدٔ ٜؿدرتٜٗا َدٔ خدايل      )):  ٍ ضغدٍٛ اهلل  ؾٝٗا ب٦ط ٜػتعص  َٓ٘ إال ضَٚد١ ، ؾكدا  

ّٞ املػًُ  ، ٚي٘ خري َٓٗا يف ازب١ٓ ، ؾاؾرتٜتٗا  (( َاي٘ ، ؾٝهٕٛ زيٛٙ ؾٝٗا نسي

 َٔ خايل َايٞ ، ؾأْتِ متٓعْٛٞ إٔ أؾط  َٓٗا .

 . (1)ثِ قاٍ : ٌٖ تعًُٕٛ أْٞ قاسب دٝـ ايعػط٠ ؟ قايٛا : ايًِٗ ْعِ

                                                                                                                                        

ٌ ايكشاب١ -  ّ أمحس يف ؾها٥ ٘ اإلَا : "إغٓازٙ  ، ٚقاٍ احملكل (805( ٚ)751ضقِ ) 495، 1/463ٚ:  ٚأخطد

 . ( غٓسًا َٚتًٓا"751قشٝض يػريٙ، َهطض )

 . 376: م   ايعًٌٚاسبسٜح شنطٙ ابٔ ضدب يف - 

 . 540: م  ٚأخطد٘ ابٔ سبإ يف املٛاضز - 

َٔ  طٜل ظٜس بٔ أبٞ أْٝػ١ عٔ أبٞ إغشام. نُا أخطد٘ َدٔ  طٜدل ٜدْٛؼ أٜهدًا      6/236:  ٚايٓػا٥ٞ - 

 اهلاَـ . 463:  ، م (3607بطقِ )

 . : "إغٓاز قشٝض" ، ٚقاٍ احملكل 486-1/482:  ٚأخطد٘ ايهٝا٤ يف األسازٜح املدتاض٠ - 

 . إغٓاز سػٔ (1)

 . (555، َػٓس عجُإ، ضقِ )1/559املػٓس يإلَاّ أمحس:  - 

قاٍ ضبكل املػٓس: "إغدٓازٙ سػدٔ، ٖدالٍ ض٣ٚ عٓد٘ مجدع، ٚسسٜجد٘ عٓدس ايٓػدا٥ٞ يف "عُدٌ ايٝدّٛ ٚايًًٝد١"             

 ٚشنطٙ ابٔ سبإ يف "ايجكات" ٚباقٞ ضداي٘ ضداٍ ايؿٝد  غري مثا١َ بٔ سعٕ ؾُٔ ضداٍ َػًِ".

ِ يف ايػ١ٓ: م  أخطد٘ -  ٔ أبٞ عاق ( عٔ  طٜل ٖالٍ بٔ سل عٔ ازبطٜطٟ 13060، ضقِ )581-580اب

 . بٗصا اإلغٓاز
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 ٚد٘ ايسالي١ َٔ اسبسٜح :

ؾاؾرت٣ ب٦دط    ايٓيب يسع٠ٛ اغتذا   عؿإ بٔ عجُإ إٔ ع٢ً ٜسٍ حاسبسٜ ٖصا

ٚقؿًا عاًَا  ٚدعًٗا ، املػًُ  نسال٤ ؾٝٗا زيٛٙ ٚدعٌ َاي٘ خايل َٔ قاسبٗا َٔ ض١َٚ

 . يف اسبسٜح ٚمل حيتهطٖا يٓؿػ٘  ًبًا يجٛا  اآلخط٠ ايصٟ بٝٓ٘ ايٓيب 

 اسبسٜح ايعاؾط :

ل بؿط بٔ بؿري األغًُٞ عٔ أبٝ٘ قاٍ : َٔ  طٜ ايكشاب١ َعذِ يف ايبػٟٛ ض٣ٚ

ملا قسّ املٗادطٕٚ املس١ٜٓ اغتٓهطٚا املا٤ ، ٚناْت يطدٌ َٔ بين غؿاض ع  ٜكداٍ  

تبٝعٓٝٗدا بعد  يف    هلا : ) ض١َٚ ( ، ٚنإ ٜبٝع َٓٗا ايكطب١ وس ، ؾكاٍ يد٘ ايدٓيب   

     ٕ   ازبٓدد١ ؟ ، ؾكدداٍ : ٜددا ضغددٍٛ اهلل يددٝؼ ٚال يعٝددايٞ غريٖددا ، ؾبًددؼ شيددو عجُددا

ؾكاٍ : أدبعدٌ يدٞ ؾٝٗدا َدا      ؾاؾرتاٖا خبُػ١ ٚثالث  أيـ زضِٖ ، ثِ أت٢ ايٓيب 

 . (1)دعًت ي٘ ؟ قاٍ : ْعِ ، قاٍ : قس دعًتٗا يًُػًُ 

 ٚد٘ االغتسالٍ َٔ اسبسٜح :

ؾطا٤ عجُإ بٔ عؿإ ب٦ط ض١َٚ َٔ ايػؿاضٟ ٚدعًٗا ٚقؿًا عاًَا يًُػًُ  ع٢ً 

ٟ  ايؿطط ايصٟ ؾط ٘ ايدٓيب   ملدا   بعد  َجًدٗا يف ازبٓد١ ، ٚإقدطاض ايدٓيب       يًػؿداض

َددٔ ؾددطا٤ ايعدد  ٚدعًددٗا قددسق١ عاَدد١ يًٓدداؽ ناؾدد١ ، َددٔ ايػددين   ؾعًدد٘ عجُددإ 

 ٚايؿكري ٚابٔ ايػبٌٝ .

 ايتعًٝل ع٢ً ايٓل :

اغتؿددهٌ اإلَدداّ ابددٔ سذددط َددا دددا٤ يف ايددٓل َددٔ أْٗددا ) عدد  ( ٚقدداٍ : ٚإٕ  

، ٚيعدٌ ايعد  ناْدت دبدطٟ إىل      ناْت عًٝٓا ؾال َاْع إٔ حيؿط ؾٝٗدا عجُدإ ب٦دطاً   

                                                                                                                                        

(، ٚابٔ 2492، ٚابٔ خع ١ )6/235(، ٚايٓػا٥ٞ: 1305(، ٚابٔ أبٞ عاقِ )3703ٚأخطد٘ ايرتَصٟ ) - 

 َصٟ".َٔ  طٜل حي٢ٝ بٔ أبٞ اسبذاز عٔ ازبطٜطٟ، ٚسػٓ٘ ايرت 339عػانط يف تطمج١ عجُإ م 

 (، قاٍ احملكل: "إغٓاز سػٔ".321ضقِ ) 1/446أخطد٘ ايهٝا٤ يف األسازٜح املدتاض٠:  - 

 . ( )تطمج١ بؿط األغًُٞ(191، ضقِ ) 294-1/293:  ضٚاٙ ايبػٟٛ يف َعذِ ايكشاب١ (1)

 . 3/129:  ، صبُع ايعٚا٥س ، ٚمل حيهِ ع٢ً اسبسٜح 408-5/407:  ؾتض ايباضٟ - 

 . 3/969:  ٚؾا٤ ايٛؾا٤ - 

 . 4/642:  ػامن املطاب١امل - 

 . 1/299َعذِ ايبًسإ :  - 

 . 1/540:  اإلقاب١ - 
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ايب٦ط ؾٛغعٗا ٚ ٛاٖدا ، ؾٓػدب سؿطٖدا إيٝد٘ ، َٚدا قايد٘ قدشٝض َدٔ أْٗدا ناْدت           

عًٝٓا ؾٛغعٗا ; ألٕ املس١ٜٓ َعطٚؾ١ َٔ عكط ازبا١ًٖٝ ٚإىل عكطْا اسبانط باملٝداٙ  

ازبٛؾٝد١ ٚايعٝدٕٛ ازباضٜد١ يف بددا ٔ األضض ، َٚدٔ شيدو ايعدد  ايعضقدا٤ ؾدط  أٖددٌ        

ت قطٜددب، ٜٚطًددل عًدد٢ املٓطكدد١ ايدديت يف  طؾٗددا ايب٦ددط َددٔ ؾددطقٝٗا    املسٜٓدد١ إىل ٚقدد

((   ّ ٚقددس ضأٜٓاٖددا ٚعبددٔ قددػاض نددصيو ثددِ غدداضت بعددس        (( َٓطكدد١ ايعٝددٕٛ إىل ايٝددٛ

 اغتعُاٍ اسبؿاضات االضتٛاظ١ٜ سبؿط اآلباض .

 اسبسٜح اسبازٟ عؿط :

هلل ا ضغٍٛ إٔ :  ًش١ بٔ َٛغ٢ إىل بػٓسُٖا نتابُٗا يف ٚاملططٟ ايٓذاض ابٔ ض٣ٚ

 ٍٜعين ) ض١َٚ ( ؾًُا مسع بصيو عجُإ بٔ عؿإ  (( املعْٞ سؿري٠ اسبؿري٠ ْعِ )) : قا

        ابتاع ْكؿٗا وا١٥ بهط٠ ، ٚتكسم بٗدا ، ؾذعدٌ ايٓداؽ ٜػدتكٕٛ َٓٗدا ، ؾًُدا

ضأ٣ قاسبٗا إٔ قس اَتٓع َٓ٘ َا نإ ٜكٝب عًٝٗا ، باع عجُدإ ايٓكدـ ايبداقٞ    

 . (1)بؿ٤ٞ ٜػري ، ؾتكسم بٗا نًٗا

 اسبسٜح ايجاْٞ عؿط :

ض٣ٚ ابٔ ؾب١ قاٍ : ضبُدس بدٔ حيٝد٢ ، أخربْدٞ غدري ٚاسدس َدٔ أٖدٌ ايبًدس إٔ          

(( ْعِ ايكًٝب قًٝب املعْٞ ))قاٍ :  ايٓيب 
(2) . 

 اسبسٜح ايجايح عؿط :

ٚض٣ٚ ابٔ ؾب١ قاٍ : ضبُس بٔ حي٢ٝ ، قاٍ ابٔ أبٞ ايعْاز ، أخربْٞ أبٞ : إٔ 

 . (3)، ٜطٜس ) ض١َٚ ( (( عجُإْعِ ايكسق١ قسق١  ))قاٍ:  ايٓيب 

 اسبسٜح ايطابع عؿط :
                                                           

 . (، قاٍ احملكل: إغٓازٙ نعٝـ20، ضقِ )127غاق٘ بػٓسٙ ابٔ ايٓذاض يف ايسض٠ ايج١ُٓٝ: م  (1)

 . 57ٚاملططٟ يف ايتعطٜـ: م  - 

 .1/299َعذِ ايبًسإ:  - 

 . 3/967ٚايػُٗٛزٟ يف ايٛؾا٤:  - 

 . "٘ٚايؿريٚظابازٟ يف املػامن املطاب١. قاٍ احملكل: "ٖٚٛ َٔ ضٚا١ٜ ابٔ ظباي١، ٚي٘ ؾٛاٖس تكٜٛ - 

 . (447ضقِ ) 1/98أخباض املس١ٜٓ:  (2)

 . 3/967ٚؾا٤ ايٛؾا٤:  

 . 1/299َعذِ ايبًسإ:  

 . (449ضقِ ) 1/98أخباض املس١ٜٓ:  (3)

 . قاٍ ضبكل ايهتا : "إغٓازٙ نعٝـ َٓكطع" 

 . 3/967يٛؾا٤: ٚؾا٤ ا
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ٔ  ؾدب١  ابٔ ٚض٣ٚ ٔ  اهلل عبدس  عد ٞ  سبٝدب  بد ٍ  ، ايػدًُ ٕ  قدا ِ  :  عجُدا ،  اهلل أْؿدسن

، ٚنإ  (( َٔ اؾرت٣ ب٦ط ض١َٚ ؾً٘ َجًٗا َٔ ازب١ٓ ))قاٍ :   اهلل ضغٍٛ إٔ أتعًُٕٛ

يًؿكدري ٚايػدين ٚابدٔ     ايٓاؽ ال ٜؿطبٕٛ َٓٗا إال بجُٔ ، ؾاؾرتٜتٗا وايٞ ، ؾذعًتٗدا 

 . (1)ايػبٌٝ ، ؾكاٍ ايٓاؽ : ْعِ

اإلَاّ أمحس يف نتدا  ؾهدا٥ٌ ايكدشاب١ أثدطًا بػدٓسٙ       ض٣ٚ - 1

إىل أبٞ غعٝس َٛىل أبٞ أغدٝس األْكداضٟ يف قكد١ ٚؾدس أٖدٌ      

،  َكط إىل املس١ٜٓ ، ٚصبازيتِٗ يػٝسْا عجُدإ بدٔ عؿدإ    

ا٤ يف ، ٚمما د َٚا ْتر عٔ ٖؤال٤ األسعا  َٔ ضباقطت٘ 

قدداٍ :  ))ٖددصا األثددط ممددا يدد٘ عالقدد١ بب٦ددط ضَٚدد١ قددٍٛ ايددطاٟٚ :    

سكطٚٙ يف ايككط ، قاٍ : ؾأؾطف عًِٝٗ شات ّٜٛ ، ؾكاٍ : 

ايػالّ عًٝهِ ، قاٍ : ؾُا مسع أسسًا َٔ ايٓاؽ ضز عًٝد٘ ،  

إال إٔ ٜطز ضدٌ يف ْؿػد٘ ، قداٍ : ؾكداٍ : أْؿدسنِ اهلل ٖدٌ      

ص  بٗدا ، قدداٍ :  عًُدتِ أْدٞ اؾددرتٜت ضَٚد١ َددٔ َدايٞ ، ٜػددتع    

ؾذعًت ضؾاٟ ؾٝٗا ، نطؾدا٤ املػدًُ  ، قداٍ : قٝدٌ ْعدِ ،      

قدداٍ : ؾعددالّ متٓعددْٛٞ إٔ أؾددط  َٓٗددا ستدد٢ أؾطددط عًدد٢ َددا٤   

(( ايبشط؟
(2) . 

                                                           

 . (451ضقِ ) 1/99أخباض املس١ٜٓ:  (1)

 . قاٍ ضبكل ايهتا : "إغٓازٙ نعٝـ، ٚيهٔ ي٘ ؾٛاٖس وعٓاٙ" 

 ( ِ ٍ ضق ِ )6473اْعط: داَع األقٛ  . 1/99(، ٚقس تكسّ سسٜح األسٓـ بٔ قٝؼ ؾٗٛ ؾاٖس ي٘: 6475( ٚضق

 : ربطٜر األثط (2)

 . طبتكطًا (766( َطٛاًل. ٚيف ضقِ)765، ضقِ)473-1/470ؾها٥ٌ ايكشاب١ يإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ: - 

(، ٚابٔ ضاٖٜٛ٘ يف َػٓسٙ )ٍ 540: "أخطد٘ ابٔ سبإ )م:  قاٍ ضبكل ايهتا  ٚقٞ اهلل عباؽ َا ْك٘ 

: أؾدطف عًدِٝٗ إىل آخدط     ، َٔ قٛي٘ 360-2/340:  ، ٚابٔ ؾب٘ يف تاضٜذ املس١ٜٓ ( َٔ  طٜل املعتُط299

:  ٟ يف ايطٜداض ايٓهدط٠  رب(. ٚاحملدب ايطد  174 ، 172 ، 68 تاضخيد٘ )م:  ، ٚخًٝؿ١ ابٔ خٝداط يف  اسبسٜح

 . " اهلاَـ 470:  : م ، ْٚػب٘ ألبٞ سامت 3/78

 . )َٛدعًا( َع اختالف ٜػري يف بعض األيؿاظ 547: م:  ايرب يف االغتٝعا  ٚأخطد٘ ابٔ عبس - 

 . (2078، ضقِ ) 234-1/233:  أخطد٘ ابٔ ؾب٘ يف أخباض املس١ٜٓ - 

 . 384-383-356-4/354اٍ ضبكل ايهتا : أخطد٘ ايطربٟ يف تاضخي٘: ق 

 . ( ٚمل ٜعًل عًٝ٘ احملكل2493بطقِ ) 4/122:  أخطد٘ ابٔ أبٞ خع ١ يف قشٝش٘ - 

اآلثععار الععوارد  
 ععععععع  وقعععععععف 
عثمععععععان بععععععن 
عفععععان ر بئععععر 
 رومعععععععععععععععععة :
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 ٚشنط قك١  ١ًٜٛ دسًا اغتػطقت ثالخ قؿشات نا١ًَ .

ٟ   ٚض٣ٚ -2 َٜٛدًا إىل ايٓداؽ،    ، قداٍ: ا ًدع عجُدإ     ابٔ ؾب٘ بػدٓسٙ إىل ايعٖدط

ِ  : ؾكاٍ ، ضٖٚٛ ضبكٛ ٌ  ، اهلل أْؿدسن ٍ  َدٓهِ  أسدس  مسدع  ٖد ٍ   اهلل ضغدٛ  إشا قدا

ضدددـ بٗددِ ِسددطا٤ بعددض دبدداٍ َهدد١ : اغددهٔ، ؾ ْدد٘ يددٝؼ ؾٛقددو إال ْدديب أٚ     

بهددط ٚعُدددط ، أْدددا ٚعبدددس   ٚأبدددٛ ، اهلل ضغدددٍٛ ٦َٜٛددص  ٚعًٝددد٘ ، قددسٜل أٚ ؾدددٗٝس 

ايطمحٔ ٚ ًشد١ ، ٚايدعبري ٚغدعٝس ٚغدعس ، ؾكداٍ أنجدط ايٓداؽ : ايًدِٗ ْعدِ ،          

، أٚ بًػ٘ أْ٘ قاٍ : َٔ  مسع أسس َٓهِ ضغٍٛ اهلل  أْؿسنِ اهلل ٌٖ قاٍ :

 ؟ غدٛا٤  ؾٝٗدا  ايٓداؽ  ؾذعًدت  ، َايٞ َٔ ؾاؾرتٜتٗا ؟ ازب١ٓ يف ٜؿرتٟ ض١َٚ بب٦ط ضٚا٤

ِ  ؟! عًٞ ؾتأبٕٛ َٓٗا أغتػكٝهِ ؾأْا : ْعِ ، قاٍ ايًِٗ : قايٛا ِ  اؾدٗس  ايًدٗ  ... عًدٝٗ

(( األثط اخل
(1)

 . 

َدٔ ٜؿدرتٟ    ))قداٍ :   ٔ آخدط إىل ايعٖدطٟ : إٔ ايدٓيب    ٚضٚاٙ أٜهًا يف َدٛ  

 . (2)َٔ َاي٘ ؾتكسم بٗا ؾاؾرتاٖا عجُإ  (( ض١َٚ بؿط  ضٚا٤ يف ازب١ٓ

ٚأضازٚا  ملا ناْٛا ببدا  عجُدإ    ))ض٣ٚ ابٔ ؾب١ بػٓسٙ عٔ أبٞ قالب١ قاٍ :  -3

قتًد٘ ، أؾدطف عًدِٝٗ ؾدصنط أؾدٝا٤ ، ثدِ ْاؾدسِٖ اهلل ؾدأععِ ايٓؿدس٠ : ٖدٌ           

ُٕٛ إٔ ض١َٚ ناْت يؿالٕ ايٝٗٛزٟ ؟ ٚال ٜػكٞ َٓٗا أسسًا قطط٠ إال بجُٔ ، تعً

ؾاؾرتٜتٗا وايٞ بأضبع  أيؿًا ، ؾذعًت ؾطبٞ ؾٝٗا ٚؾدط  ضددٌ َدٔ املػدًُ      

(( غ٣ٛ ، َٚااغتأثطتٗا عًِٝٗ ؟ قايٛا : قس عًُٓا شيو
(3) . 

ٍ : ملدا  ض٣ٚ ابٔ ؾب١ بػٓسٙ عٔ عبدسايطمحٔ بدٔ أغدا١َ ايًٝجدٞ ، عدٔ أبٝد٘ قدا        -4

أضغدٌ إىل عُداض بدٔ ٜاغدط ؾطًدب إٔ ُٜدسخٌ عًٝد٘ ضٚاٜدا َدا٤ ،           ُسكط عجُإ 

ؾطًب ي٘ شيو عُاض َٔ  ًش١ ، ؾكاٍ عُاض : غدبشإ اهلل اؾدرت٣ عجُدإ ٖدصٙ     

بهصا ٚنصا أيؿًا ، ؾتكسم بٗا ع٢ً ايٓاؽ ، ٖٚؤال٤  -ٜعين ض١َٚ  -ايب٦ط 

 . (4) ٓعْٛ٘ إٔ ٜؿط  َٓٗا

                                                           

 . (.  قاٍ ضبكل ايهتا : "إغٓاز قشٝض"2077ضقِ ) 1/232أخباض املس١ٜٓ:  (1)

 . : "إغٓاز قشٝض"(.  قاٍ ضبكل ايهتا 450ضقِ ) 1/99أخباض املس١ٜٓ:  (2)

 . (445ضقِ ) 1/98:  أخباض املس١ٜٓ البٔ ؾب٘ (3)

 . (448ضقِ ) 1/98:  أخباض املس١ٜٓ البٔ ؾب٘ (4)
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ايععٜع األْكاضٟ عدٔ خايد٘ َعدسٟ     عبس بٔ ايطمحٔ عبس عٔ بػٓسٙ ؾب١ ابٔ ض٣ٚ -5

بٔ ثابت قاٍ : أقا  ضدٌ َٔ َع١ٜٓ ب٦طًا ٜكاٍ هلا ض١َٚ ، ؾصنطت يعجُإ بدٔ  

عؿإ ٖٚدٛ خًٝؿد١ ؾابتاعٗدا بدجالث  أيدـ زضٖدِ َدٔ َداٍ املػدًُ  ٚتكدسم بٗدا            

 . (2()1)عًِٝٗ

عجُدإ قداٍ :   اهلل بدٔ عُدطإ بدٔ     ابٔ غعس بػٓسٙ إىل ضبُس بدٔ عبدس   أ/ ض٣ٚ -6

إىل ض١َٚ ، ٚناْدت يطددٌ َدٔ َعٜٓد١ ٜػدكٞ عًٝٗدا بدأدط ،         ْعط ضغٍٛ اهلل 

ْعدِ قدسق١ املػدًِ ٖدصٙ َدٔ ضددٌ ٜبتاعٗدا َدٔ املعْدٞ ؾٝتكدسم بٗدا ،             ))ؾكاٍ : 

بأضبعُا١٥ زٜٓاض ؾتكسم بٗا ، ؾًُا عًل عًٝٗا ايعًل َط بٗا  ؾاؾرتاٖا عجُإ 

ٕ   ضغدٍٛ اهلل   اؾدرتاٖا ٚتكددسم بٗدا ، ؾكدداٍ :    ؾػدأٍ عٓٗددا ، ؾدأخرب إٔ عجُددا

:  ايًِٗ أٚدب ي٘ ازب١ٓ ! ٚزعا بسيٛ َٔ َا٥ٗا ؾؿط  َٓ٘ ، ٚقداٍ ضغدٍٛ اهلل   

(( أعصبٗا املعْٞ ٚب٦ط ، ٜٚعصبٕٛ ، َٝاٖ٘ غتهجط ايٛازٟ ٖصا إٕ أَا ، ٖصا ايٓكار
(3)

 . 

املطًب بٔ عبس اهلل بٔ سٓطب قاٍ : َط ضغٍٛ اهلل  إىل بػٓسٙ نصيو  / ٚض٣ٚ

 بب٦ددط املعْددٞ ، ٚيدد٘ خُٝدد١ إىل دٓبٗددا ، ٚدددط٠ ؾٝٗددا َددا٤ بدداضز ، ؾػددك٢     َٜٛددًا

(( ايعالٍ ايعص  ٖصا )) :  اهلل ضغٍٛ ؾكاٍ ، ايكٝـ يف باضزًا َا٤  اهلل ضغٍٛ
(4)

 . 

ؾددط  َددٔ ضَٚدد١ ٚعددسٖا نددُٔ اآلبدداض ايدديت   ٚشنددط ابددٔ غددعس إٔ ايددٓيب  /دددد

 باملس١ٜٓ املٓٛض٠ . ؾط  َٓٗا ايٓيب 

َعذددع٠ ْبٜٛدد١ سٝددح شنددط إٔ ٖددصا ايددٛازٟ غددتهجط َٝاٖدد٘ يف ٖددصا اسبددسٜح 

ٚبايؿعٌ نجطت خاق١ يف ايكطٕٚ ايعاؾط إىل ايجايح عؿدط اهلذدطٟ ، ؾكدس شندط     

 . (1)عًٝٓا داض١ٜ 58أسس َؤضخٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠ إٔ بايعكٝل ٚايػاب١ أنجط َٔ 

                                                           

 . (446ضقِ ) 1/98:  أخباض املس١ٜٓ البٔ ؾب٘ (1)

َا شنط يف ٖصا اشبرب ال ٜتؿل َع األسازٜح ايكشٝش١ ايديت شنطْاٖدا. ٚمل أشندطٙ ٖٓدا إال يدٝعًِ ايكداض         (2)

ّ ابٔ ؾب٘ يف أخباضٙ ف ايٓاقً  ُِٖٚٚٗ يف األخباضاختال ٙ اإلَا ، ٚعًل ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ  ، ٚأغ٠ٛ وا شنط

،  : ٚيٝؼ ٖصا بؿد٤ٞ  ، يصا قاٍ ايعبري بٔ بهاض بعس ضٚاٜت٘ : غٓسٙ َرتٚى : "قًت اإلَاّ ايػُٗٛزٟ بكٛي٘

 . 3/967:  أٖد. ٚؾا٤ ايٛؾا ، ٚثبت عٓسْا إٔ عجُإ اؾرتاٖا واي٘ ٚتكسم بٗا ع٢ً عٗس ضغٍٛ اهلل 

ٖٚدصٜٔ ايٓكد  ألٍٚ َدط٠     ايتٝاض اييت ؾدط  َٓٗدا ضغدٍٛ اهلل     ، ذبت عٓٛإ " 248-1/247:  ايطبكات (3)

ٔ  ايكدسَا٤  عٓدس  ، املٓدٛض٠  املسٜٓد١  سٍٛ أيـ ؾُٝا عًُٝٗا أ ًع ٜصنطا ، ٚمل ٔ  تٛؾٝدل  ٖٚدصا  ، ٚاملعاقدطٜ  ، اهلل َد

 . هلل ٚاسبُس

 . املكسض ايػابل (4)
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ٚشنط اهلذطٟ إٔ بين ايعباؽ سؿطٚا اآلباض سٍٛ ض١َٚ ٚأٚقؿٖٛا ع٢ً اسبدطّ  

 بٟٛ ايؿطٜـ .ايٓ

ب٦دط ضَٚد١، ٚناْدت ضنٝد١ يٝٗدٛزٟ       ٚاؾدرت٣ عجُدإ    ))قاٍ ابٔ عبس ايرب :  -7

َدددٔ ٜؿدددرتٟ ضَٚددد١ ؾٝذعًدددٗا   )):  ، ؾكددداٍ ضغدددٍٛ اهلل  ٜبٝدددع املػدددًُ  َا٤ٖدددا

، ؾددأت٢  (( يًُػددًُ  ، ٜهددط  بددسيٛٙ يف زال٥ٗددِ ، ٚيدد٘ بٗددا َؿددط  يف ازبٓدد١ ؟  

نًدٗا ، ؾاؾدرت٣ ْكدؿٗا بداثٓيت      عجُإ ايٝٗٛزٟ ؾػاَٚ٘ بٗا ، ؾأب٢ إٔ ٜبٝعٗا

: إٕ ؾد٦ت دعًدت عًد٢     عؿط أيـ زضِٖ ؾذعً٘ يًُػًُ  ، ؾكاٍ ي٘ عجُدإ  

ٞ  ، ؾ٦ت ْكٝبدٞ قطْ  ، ٚإٕ ٜدّٛ ٚيدو ٜدّٛ ، قداٍ : بدٌ يدو ٜدّٛ ٚيدٞ ٜدّٛ ،           ؾًد

ؾهإ إشا نإ ّٜٛ عجُدإ اغدتك٢ املػدًُٕٛ َدا ٜهؿدِٝٗ ٜدَٛ  ، ؾًُدا ضأ٣        

ضندٝيت ، ؾاؾدرت ايٓكدـ اآلخدط ؾاؾدرتاٙ      شيو ايٝٗٛزٟ ، قاٍ : أؾػدست عًد٢   

(( بجُا١ْٝ آالف زضِٖ
(2) . 

 ايتعًٝل ع٢ً ايٓل :

ٖصا ايٓل بسٕٚ غٓس ، يف نتا  االغتٝعا  ٚعٓ٘ ْكٌ بعض َؤضخٞ املس١ٜٓ 

 املٓٛض٠ .

 ٖصا ايٓل ٜؿٝس إٔ َايو ايب٦ط نإ ٜٗٛزًٜا .

 ٖصا ايٓل ٜؿٝس إٔ ق١ُٝ ؾطا٤ ايب٦ط عؿطٕٚ أيـ زضِٖ .

 يب٦ط .ايطنب١ : ا

ُٖا قطْا ايب٦ط املبٓٝإ ع٢ً داْبٗا ، ؾد ٕ ناْتدا    ))ايكطْإ : قاٍ ابٔ األثري : 

، ٜٚػددتدسَإ زبددص  املددا٤ بددإٔ تعددطض عًُٝٗددا    (3)َددٔ خؿددب. ؾُٗددا : ) ظْٛقددإ ( 

 خؿب١ ؾٝٗا بهط٠ دبطٟ عًٝٗا سباٍ ايسال٤ .

                                                                                                                                        

 . 29-18: م  ٚقـ املس١ٜٓ املٓٛض٠ (1)

 ، ٚعٓ٘ ْكٌ نٌ َٔ دا٤ بعسٙ. 545االغتٝعا  م  - (2)

 . 57املططٟ يف ايتعطٜـ م  -

 . 3/970ابٔ ؾطسٕٛ يف ايٛؾا٤  -

 . 126ايسض ايج١ُٓٝ  -

 . 295ذبكٝل ايٓكط٠ م  -

 . ، َاز٠ )قطٕ( 275: م  ايٓٗا١ٜ (3)
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 : ( ١َٚب٦ط ض)  يف َٔ األسازٜح ايٓب١ٜٛ ايٛاضز٠ املػتدطد١ايؿٛا٥س ايؿك١ٝٗ 

ٖصٙ ايؿٛا٥س َػتكا٠ َٔ ؾطٚح ايعًُدا٤ ، نؿدطح اإلَداّ ابدٔ سذدط يكدشٝض       

يإلَاّ ايٟٓٛٚ ٚؾطح ايرتَصٟ  َػًِ قشٝض ٚؾطح ( ايباضٟ ) ؾتض بد املعطٚف ايبداضٟ

ٚنصيو ايؿٛا٥س اسبسٜج١ٝ اييت شنطٖا ، ٚغري شيو  ( ذبؿ١ األسٛشٟ)  املعطٚف بد

قشٝش٘  َاّ ايٓػا٥ٞ ، ٚاإلَاّ ابٔ خع ١ يفأبٛاب٘ ، ٚاإل تطادِ يف ايبداضٟ اإلَاّ

 ِ  ٚايدبعض اآلخدط اغدتٓتاز ؾدكدٞ َددٔ قبًدٞ ؾُُٗتد٘ َدٔ بعدض ْكددٛم         . ٚغريٖد

 اسبسٜج١ . ايؿا٥س٠ َٓ٘ أخصت ايصٟ ايٓل أشنط اسباي١ ٖصٙ َجٌ ٚيف اسبسٜح

قض أقً٘ ، ٚععِٝ ثٛاب٘ يف اآلخط٠ ، خالؾًا ملٔ َٓع  إشاَؿطٚع١ٝ ايٛقـ  -

تأٍٚ ندأبٞ سٓٝؿد١ ٚقداٍ : ال ًٜدعّ ، ٚأْد٘ َدٔ ايكدسق١         ، َٚٔ نؿطٜض شيو

ازباض١ٜ اييت تًشل املٝت بعس ٚؾات٘ ، بٌ سكط بعض ايعًُا٤ ايكسق١ ازباض١ٜ 

 ٍ ـ    ))اإلَدداّ ايٓددٟٛٚ :   بددايٛقـ ، قددا (( ايكددسق١ ازباضٜدد١ : ٖددٞ ايٛقدد
، ٚإٕ  (1)

ايٛقـ َٔ خكا٥ل أٖدٌ اإلغدالّ طبايؿدًا يؿدٛا٥ب ازباًٖٝد١ ، ٖدصا َدصٖب        

 . (2)ٖري ٚعًٝ٘ إمجاع املػًُ ازبُا

باملٝت بعس ٚؾات٘ ، ٖٚصا أَط صبُع عًٝ٘ َٔ قبٌ ايعًُدا٤   ًٜشل ايٛقـ ثٛا  -

 ايٓبددٟٛ اسبددسٜح نددُٔ ٜددسخٌ ٖٚددٛ - ؾددطس٘ يف ايٓددٟٛٚ شيددو سهدد٢ ، نُددا

اْكطع عًُ٘ إال َٔ ثالخ ; َٔ قسق١ داض١ٜ ، أٚ  اإلْػإ َات إشا )):  ايكشٝض

 ازباضٜدد١ ايكددسق١ ايٓددٟٛٚ اإلَدداّ ٚؾػددط ، (( يدد٘ ٜددسعٛ قدداح ٚيددس أٚ عًددِ ٜٓتؿددع بدد٘

(( بايٛقـ
(3)

 . 

إٕ أدط ايكسق١ احملبػ١ ٜهتب يًُشبؼ بعس َٛت٘  ))قاٍ اإلَاّ ابٔ خع ١ : 

(( َازاَت ايكسق١ داض١ٜ
(4) . 

ٕ ايٛقـ ال ٜباع ٚال ٜٖٛدب ٚال ٜدٛضخ إمندا ٜتبدع ؾٝد٘ ؾدطٚط ايٛاقدـ ، إشا        أ -

طف ؾٝ٘ إلَاّ ايٛقـ ٚخًٝؿ١ املػدًُ   شنطت ، ٚإٕ مل تصنط ٜهٕٛ ايتك

 يف أٟ عكط َٔ ايعكٛض أٚ َٔ ٜٓٝب٘ .
                                                           

 . 11/85:  َػًِ َع ايٟٓٛٚ (1)

 . 11/86:  سض ايػابلاملك (2)

 . 11/85:  املكسض ايػابل (3)

 . 4/122:  قشٝض ابٔ خع ١ (4)
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ؾتبكد٢ عًد٢ ٖدصا     (( أْ٘ دعًٗا غكا١ٜ يًُػًُ  )):  ؾب٦ط ض١َٚ شنط عجُإ 

ت ايعد  قا٥ُد١ ، ٜٚؿدطف عًد٢ ايعٓاٜد١ بٗدا ، ٚعدسّ ايتعدطض         َد ايؿطط َدا زا 

 يعٝٓٗا خًٝؿ١ املػًُ  يف أٟ عكط ، أٚ َٔ ٜٓٝب٘ .

ٚأْدد٘ َددٔ املػدداضع  إىل    َٓكبدد١ ٚؾهدد١ًٝ ظدداٖط٠ ال ربؿدد٢ يعجُددإ    ؾٝدد٘  -

يف أسًدو األٚقدات ٚؾدٗس     اشبريات ساٍ ايسعٛات ... هلصا اْتؿدس ايكدشاب١   

قسق١ ، قسق١ َتكب١ً ؾٗس ي٘ بٗا خري ايبؿط  (( ب٦ط ض١َٚ ))ي٘ مجع غؿري بإٔ 

 ٚإٔ ثٛابٗا ؾط  ضٚا٤ خري َٓٗا يف ازب١ٓ . غٝسْا ضبُس 

ٕ   ))ايٛقـ املعطٚف ايٝدّٛ   إٔ ٖصا - ٚقدـ قدشٝض ايٓػدب١ يػدٝسْا      (( ب٦دط عجُدا

عؿإ ٜؿٗس ب٘ ٜٚكطع ب٘ نٌ أسس َٔ املػًُ  يجبٛت شيو بؿٗاز٠  بٔ عجُإ

مجع غؿري َٔ ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عًِٝٗ ، ٖٚصٙ ايؿٗاز٠ ثابتد١ باألسازٜدح   

 اييت دا٤ت َٔ  طم نجري٠ ؾٗري٠ قشٝش١ .

ؿٝد١ ايديت بكٝدت عدرب ايعكدٛض اإلغدال١َٝ َدٔ عٗدس         ٖٚٛ َدٔ أؾدٗط املعدامل ايٛق   

إىل عكددطْا اسبانددط ، ٜٚعطؾدد٘ أٖددٌ املسٜٓدد١ دددٝاًل بعددس دٝددٌ إىل         ايددٓيب 

 عكطْا اسبانط .

إٔ ايٛقددـ ٜكددض إٔ خيددل جبٗدد١ عاَدد١ ، ٚأْدد٘ خيددطز عددٔ ًَددو ايٛاقددـ ،    -

ؾًِ خيل ب٘ أسسًا َطًكًا ، ٚإٔ يإلَاّ  (( غكا١ٜ يًُػًُ  ))دعً٘  ؾعجُإ 

أخرب ب٘ إٔ ٜكطؾ٘ غدبٌٝ ايكدسق١ ايعاَد١، إشا مل ٜعٗدط َدطاز املتكدسم،        إشا

ادعًددٗا غددكا١ٜ  ))قدداٍ يد٘ :   (( ب٦دط ضَٚدد١  ))بؿددطا٤  ؾعجُدإ عٓددسَا أخدرب ايددٓيب   

 . (( يًُػًُ  ٚأدطٖا يو

سددبؼ آبدداض املٝدداٙ عًدد٢ األغٓٝددا٤ ٚايؿكددطا٤ ٚابددٔ        ))قدداٍ اإلَدداّ ابددٔ خع دد١ :    

(( ايػبٌٝ
 . (( ب٦ط ض١َٚ ))زٜح ، َػتساًل بأسا (1)

املػدتشب يكداسب ايٛقدـ إشا أضاز إٜكاؾدد٘ إٔ ٜػتؿدري ايعًُدا٤ ٚايكدداسب        -

بؿددطا٤  ٚغريٖددِ َددٔ شٟٚ اشبددرب٠ ٚاملعطؾدد١ ; ألٕ عجُددإ عٓددسَا أخددرب ايددٓيب  

ض١َٚ َدٔ خدايل َايد٘ ، أضؾدسٙ إىل إٔ جيعًدٗا غدكا١ٜ يًُػدًُ  ناؾد١ ٚيف         

 كِٝ ٚابٔ ايػبٌٝ .نٌ عكط ، ٜؿط  َٓٗا ايػين ٚايؿكري ، ٚامل

                                                           

 .4/121قشٝض ابٔ خع ١:  (1)



 وقف الخليفة الراذد رثمان بن رفان بئر رومة : 

 

37 
يدددٛيٞ األَدددط املػتؿددداض أٚ ايعدددامل ٚعبدددِٖٛ إشا اغتؿدددريٚا إٔ   ٜػدددتشب أْددد٘ -

عٓدسَا اغتؿداضٙ عجُدإ يف      شهٛا يًُػتؿري ايٓكٝش١ نُا ؾعٌ ايدٓيب  

قاٍ يد٘   إٔ خيربٙ بععِٝ ؾا٥س٠ ايٛقـ ; ألٕ ايٓيب  ٚعًٝ٘ ، (( ب٦ط ض١َٚ ))ٚقـ 

ايٛقددـ إٔ ٜػدداضع إىل ايٛقددـ  ًبددًا   ، ٖٚددصا ٜددسؾع قدداسب  (( ٚأدطٖددا يددو )): 

 يألدط ٚاملجٛب١ .

جيٛظ يكداسب ايٛقدـ ايػدين إٔ ٜػدتؿٝس َدٔ ٚقؿد٘ املٛقدٛف يًكداح ايعداّ           -

ؾ شا نإ َػذسًا داظت ي٘ ايكال٠ ؾٝ٘ ، ٚإٕ ناْت ب٦طًا داظ يد٘ االغدتكا٤   

دٛاظ ؾط  ايػين ٚايؿكري َٔ قسق١  ))ٚايؿط  َٓٗا ، قاٍ اإلَاّ ابٔ سذط : 

(( إشا سكٌ بػري َػأي١ ايتطٛع
(1) . 

يدٛ سدبؼ ب٦دطًا عًد٢ َدٔ ٜؿدط  َٓٗدا ؾًد٘ إٔ ٜؿدط            ))قاٍ اإلَاّ ابدٔ سذدط :   

(( َٓٗا، ٚإٕ مل ٜؿرتط ألْ٘ زاخٌ يف مج١ً َٔ ٜؿط 
(2) . 

(( دددٛاظ اْتؿداع ايٛاقددـ بٛقؿدد٘ إشا ؾدطط شيددو   ))ٚقداٍ أٜهددًا :  
، ؾُٝددا جيددٛظ  (3)

ـ ، ؾد شا عاضند٘ أقدبض ؾدط ًا     االْتؿاع بد٘ ودا ال ٜتعداضض َدع ؾدطٚط ايٛقد      

إٔ ال ٜؿط  َٔ ٖدصٙ ايب٦دط ؾدالٕ أٚ تًدو ايكبًٝد١       ))با اًل نإٔ ٜؿطط َجاًل : 

، ؾٗصا ؾطط با ٌ ، أٚ ؾطط بٝدع املدا٤    ألدٌ عسا٠ٚ بُٝٓٗا ، ؾال جيٛظ شيو

 أٚ عبٛ شيو .

(( ال جيٛظ ربكٝل أسس زٕٚ أسس بايؿط  َٔ املٝاٙ ))ٚقاٍ أٜهًا : 
(4) . 

ٍ  ، ٚقـ غري أٚ املا٤ ٖصا نإ ٚقؿًا املا٤ ػ١ُق َؿطٚع١ٝ - ّ  قدا ٔ  اإلَدا :  سذدط  ابد

 ، ٚيعددٌ ٖددصا َددأخٛش َددٔ قكدد١ تكاغددِ عجُددإ     (( َؿددطٚع١ٝ قػدد١ُ املددا٤  ))

 ٚايٝٗٛزٟ ايؿط  َٔ املا٤ ، بإٔ ٜهٕٛ ي٘ ّٜٛ ٚيًٝٗٛز ّٜٛ آخط .

ددددٛاظ ؾدددطا٤ ٚبٝدددع ٚمتًدددو ٚٚقدددـ املدددا٤ املدددأخٛش َدددٔ اآلبددداض أٚ املٓاٖدددٌ أٚ     -

ايجالدددات ، ٚأْٗددا َددٔ ايٛقددٛف ازبددا٥ع٠ خالؾددًا ملددٔ َٓددع شيددو ،   عاْددات أٚاشب

ٟ  ٖٚصا َا قطح ب٘ اإلَاّ ٍ  سد   ايبدداض ٔ  بدا   )):  قدا ٖٚبتد٘   املدا٤  قدسق١  ضأ٣ َد
                                                           

 .5/30ؾتض ايباضٟ:  (1)

 املكسض ايػابل. (2)

 . املكسض ايػابل (3)

 . 4/121:  : قشٝض ابٔ خع ١ ، اْعط : املكسض ايػابل ؾتض ايباضٟ (4)
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(( ٚٚقددٝت٘ دددا٥ع٠ ، َكػددًَٛا أٚ غددري َكػددّٛ

، ثددِ اغددتسٍ بؿعددٌ عجُددإ يف  (1)

 أضاز )) : سذط ابٔ إلَاّا قاٍ ، املػًُ  نسال٤ ؾٝٗا زيٛٙ ؾطا٥٘ يب٦ط ض١َٚ ٚدعٌ

(( بايرتمج١ ايدطز عًد٢ َدٔ قداٍ : إٕ املدا٤ ال  ًدو       املكٓـ
، ؾد شا ًَدو املدا٤     (2)

 داظ ٚقؿ٘ عٓس مجاٖري ايعًُا٤ .

(( إباس١ سبؼ آباض املٝاٙ )):  قاٍ اإلَاّ ابٔ خع ١
(3) . 

ٜػتشب يكاسب ايٛقـ إٔ ٜب  َكطف ايٛقـ ، ألٕ ٖصا سل َٔ سكٛق٘  -

يف سايد١ اإلبٗداّ عًد٢ ٚيدٞ األَدط إٔ جيتٗدس يف قدطؾ٘ يف األْؿدع         ايؿطع١ٝ ، ٚ

 يًٛاقـ ٚسػب َا ٜؿِٗ َٔ املٓاؾع ايعا١َ يًٛقـ .

، نُا ٖٛ ٚاضز يف  (( يًػين ٚايؿكري ٚابٔ ايػبٌٝ ))دعًٗا  ٘شنط أْ  ؾعجُإ

 بعض َطٜٚات اسبسٜح .

اٜٚٔ وا شنطٙ يف تطمج١ عٓ اإلَاّ ايبداضٟ بأسازٜح ٚقـ عجُإ  اغتسٍ

 ٘ ٘  ٖٚدصا  أبٛابد ـ  إشا بدا   )) : ْكد ٘  ٚاؾدرتط  ب٦دطاً  أٚ أضنداً  ٚقد ٌ  يٓؿػد  زال٤ َجد

(( املػددًُ 
(4)

ايرتمجدد١  ٖددصٙ )) : بكٛيدد٘ سذددط ابددٔ اإلَدداّ ايرتمجدد١ ٖددصٙ ، ٚؾددطح 

َعكٛز٠ ملٔ ٜؿرتط يٓؿػ٘ ٚقـ َٓؿعد١ ، ٚقدس قٝدس بعدض ايعًُدا٤ ازبدٛاظ ودا        

(( إشا ناْددت املٓؿعدد١ عاَدد١ 
 إٔ ايبددداضٟ اإلَدداّ تطمجدد١ َددٔ ٚانددض ، ٚيهددٔ (5)

عاًَا ٚجيٛظ يكاسب ايٛقـ إٔ ٜؿدرتط ؾدط ًا ال ٜدؤثط يف قدش١      ٜكض ايٛقـ

 . (( َٔ اؾرتا ٘ يٓؿػ٘ زيًٛا نسال٤ املػًُ  ))ايٛقـ 

(( إباس١ ؾط  احملبؼ َٔ َا٤ اآلباض اييت سبػٗا ))اإلَاّ ابٔ خع ١ :  قاٍ
(6) . 

. 

ٛقددـ نُددا ٖددٛ اسبدداٍ يف َجددٌ  إشا أٚقددـ ايٛاقددـ ٚقؿددًا ٚمل ٜددب  سددسٚز اي  -

، ٜطدع يف ذبسٜس اسبسٚز إىل ايٓكٛم ايؿدطع١ٝ إشا   ٚقـ غٝسْا عجُإ 
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ناْت قطحي١ يف شيو ، ؾؿٞ َجٌ ٖصا ايٛقـ ٜعاز إىل َا دا٤ َدٔ ْكدٛم   

 ؾطع١ٝ يف ذبسٜس سطّ ايب٦ط .

إشا نإ يًٛقـ أضض أٚ َبإ أٚ َػتػالت تابع١ ي٘ ؾٗٞ دع٤ ال ٜتذعأ َٔ  -

طف غ١ً ٖصٙ ايتٛابع َكطف غ١ً ايٛقـ ، ؾتٓؿل يف َجدٌ ٖدصٙ   ايٛقـ ، َٚك

اسباٍ عًد٢ ايؿكدطا٤ ٚاملػدان  ٚابدٔ ايػدبٌٝ ، ٚقدس ٜعدٛز ايٓعدط إىل خًٝؿد١          

يف ايسٚيد١ ايعجُاْٝد١ ناْدت يد٘      املػًُ  يف شيدو ايعكدط ، ؾٛقدـ عجُدإ     

 غالٍ تٓؿل ع٢ً اسبطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ، ٚنصيو يف ايعٗس ايػعٛزٟ .

ٗاز٠ بكش١ ايٛقـ ايعاّ عٓس اسبانِ ايؿطعٞ إشا نإ ايٛقدـ  دٛاظ ايؿ -

ب٦ط ضَٚد١ ، ٖٚدصٙ ايؿدٗاز٠ تػد٢ُ      َعطٚؾًا عٝٓ٘ ، َجٌ ٚقـ غٝسْا عجُإ 

ايػُاع ، ٚبٗصا ؾٗس ْؿط َٔ أبٓا٤ املس١ٜٓ يس٣ قانٞ ايؿطع يف املس١ٜٓ  ؾٗاز٠

 املٓٛض٠ ، ٚأداظ اسبانِ ايؿطعٞ ؾٗازتِٗ ، ٚأقسض قدهًا ؾدطعًٝا ب ثبدات   

يب٦ط ض١َٚ َٚا سٛهلا ، ٖٚصا ايكو ضبؿٛظ يس٣ إزاض٠  عجُإ  غٝسْا ٚقؿ١ٝ

 ٜؿدٗس  ، قدشٝش١  ؾدٗاز٠  ايؿٗاز٠ ٖٚصٙ - زضاغت٘ ٚغتأتٞ - املس١ٜٓ يف األٚقاف

 -ددٝاًل بعدس دٝدٌ     -نٌ َػًِ َكِٝ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ألْٗدِ ٜدطٕٚٚ    بٗا

هٔ تٛا دؤِٖ  َٔ عسز نبري ال   إٔ ٖصا ايٛقـ ٖٛ ٚقـ غٝسْا عجُإ 

ع٢ً ايهدص  ، ٚاغدتٓازًا إىل َدا ؾدٗس بد٘ مجدع غؿدري َدٔ ايكدشاب١ يف عٗدس           

، ٚٚقٌ إىل عكطْا باألسازٜح ايكشٝش١ ايؿٗري٠ املعطٚؾ١  غٝسْا عجُإ 

 عٓس ايعًُا٤ .

اغددتشبا  إثبددات ايٛقددـ بايٛغددا٥ٌ ايؿددطع١ٝ املؿددطٚع١ ايدديت ذبؿددغ عدد        -

ٚايكدشاب١ عًد٢ ٚقؿد٘     يدٓيب  أؾدٗس ا  ايٛقـ َٔ ايعدسٚإ عًٝد٘ ، ؾعجُدإ    

، ٚندٌ   عٓسَا أعًٔ ٚقؿ٘ يب٦ط ض١َٚ غكا١ٜ يًُػًُ  ، ٚمسع شيو ايدٓيب  

، ٚنطض ٖصا اإلثبات عٓسَا  (( إثبات بايؿٗاز٠ ))َٔ سهط َٔ ايكشاب١ ؾٗصا 

 نإ خًٝؿ١ ، باغتؿٗاز مجع غؿري َٔ ايكشاب١ .

كطْا ٚعكٛض ٜٚػتشب إثبات ايٛقـ بايهتاب١ أّٜها ، نُا ٖٛ اسباٍ يف ع

أعٝإ املػتؿٗس بِٗ ،  يصٖا  ; ايؿٗاز٠ َٔ أبك٢ ايهتاب١ ألٕ ; غايؿ١ إغال١َٝ

ثبددت بهتابدد١ ٚتددسٜٚٔ األسازٜددح ايٓبٜٛدد١ ايؿددطٜؿ١  ٚإٕ نددإ ٚقددـ عجُددإ 

 اشباق١ ب٘ .
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ٚقس ؾِٗ ٖصا ايعًُا٤ َدٔ األسازٜدح ايدٛاضز٠ يف ب٦دط عجُدإ ، قداٍ اإلَداّ ابدٔ         

(( ايٛقـ ٚايكسق١ٜػتشب اإلؾٗاز ع٢ً  ))سذط : 
(1) . 

ـ  إشا ٚقؿًا ٜكبض ايٛقـ -  قطح َايو ايٛقـ بٛقؿ٘ بأٟ قٝػ١ تسٍ ع٢ً ايٛقد

 ٍ أٚ بدأٟ   (( دعًدت ٖدصا ٚقؿداً    ))إٕ ايٛقدـ ٜدتِ بكدٍٛ ايٛاقدـ :      ))ايعًُدا٤ :   ، قدا

ؾذعًتٗدا يًؿكدري    )):  قٝػ١ َٔ ايكٝؼ ايساي١ ع٢ً ايٛقدـ ، نكدٍٛ عجُدإ    

(( ٚايػين ٚابٔ ايػبٌٝ
(2) . 

ؾٗدصٙ األيؿداظ ايكدازض٠ َدٔ      (( قدس دعًتٗدا غدكا١ٜ يًُػدًُ      ))ٚيف يؿغ آخدط :  

 تسٍ ع٢ً أْ٘ دعًٗا ٚقؿًا عاًَا يهاؾ١ املػًُ  . عجُإ 

ٚايػددًطإ أٚ ْددٛابِٗ نُددسضا٤ األٚقدداف يف     ناملًددو األَددط يددٛيٞ ٜػددتشب -

عكددطْا إٔ حيهددٛا أٖددٌ ايػٓدد٢ عًدد٢ ايكددسقات ازباضٜدد١ ٚاألٚقدداف ايعاَدد١ ،   

زعددا ايكدشاب١ ايكددازضٜٔ ناؾد١ يف عكددطٙ إىل ؾدطا٤ ب٦ددط ضَٚد١ َددٔ       ؾدايٓيب 

 ايٝٗٛزٟ ٚمسع ٖصٙ ايسع٠ٛ مجع غؿري َٔ ايكشاب١ .

س   ٜػتشب يٛيٞ األَط ْٚٛاب٘ إٔ ٜعًٓٛا شيو ع٢ً املأل نُا ؾعٌ ايٓيب  -

عاَد١ إىل ؾدطا٤ ٖدصٙ ايب٦دط َدٔ قداسبٗا ، ٚيف عكدطْا  هدٔ إٔ          زعد٠ٛ  زعا

 ّ ناؾ١ ، َػُٛع١ أٚ َكط٠٤ٚ أٚ َط١ٝ٥ .تػتدسّ ٚغا٥ٌ اإلعال

ٜػتشب يٛيٞ األَط إشا ضأ٣ إٔ ٖٓايو َكدًش١ عاَد١ ضبذدط٠ غدري َػدتؿاز       -

َٓٗددا ، إٔ ٜددسعٛ أٖددٌ ايػٓدد٢ إىل ؾددطا٥ٗا ، ؾٗددصا ايٝٗددٛزٟ قددس استهددط ٖددصا   

ايب٦ط ، ٚاملا٤ ْؿع عاّ ال غُٝا إشا نإ عصبًا ، َٚجٌ شيو األضاندٞ املؿدرتا٠   

 ػادس ٚايططم ٚعبٛ شيو .يًٓؿع ايعاّ ; نامل

إٔ ايكسق١ ايعا١َ ناألٚقاف ايعا١َ غري األ١ًٖٝ ال ذبتداز إىل قبدٍٛ َعد      -

 ، ٚإٔ يإلَاّ أٚ ْا٥ب٘ قبٛهلا ٚقطؾٗا وا ٜطاٙ َٔ املكاح ايعا١َ .

عًدد٢ األٚقدداف ايعاَدد١ َددٔ اآلبدداض      احملاؾعدد١ ْٛابدد٘ أٚ األَددط ٚيددٞ عًدد٢ جيددب -

ايعداّ ٚاغدتدطاز ايٛثدا٥ل ايجبٛتٝد١ اشباقد١      ٚاملػادس ٚايدسٚض املٛقؿد١ يًكداح    

بٗا ، َٚٓع ايعسٚإ عًٝٗا بأٟ قٛض٠ َٔ ايكٛض ، نٗسّ اآلباض أٚ املػدانٔ  

أٚ متًهٗا باإلسٝا٤ ٚعبٛ شيو ، ٖٚصا َا ؾعً٘ ٚال٠ املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف ايعكٛض 
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اإلغال١َٝ نًٗا ، ٚيف زٚيتٓا ايعع١ُٝ يف عكطْا باحملاؾع١ عًد٢ آبداض ايدٓيب    

 اض ايكددشاب١ نب٦ددط عجُددإ ٚغددري شيددو َددٔ املعددامل ٚاآلثدداض ايٓبٜٛدد١ أٚ       ٚآبدد

 ايكشاب١ٝ ، ٚنٌ َعًُد١ ألٟ ٚقـ عاّ ٚضثت٘ عدٔ ايسٍٚ املان١ٝ .

ايٛقددـ إٔ خيتدداضٚا األٚقدداف شات  ٜطٜددسٕٚ ايددصٜٔ األَددٛاٍ ألقددشا  ٜػددتشب -

ايٓؿددع ايعدداّ ايهددجري نايددسٚض ٚاآلبدداض ايدديت تبكدد٢ زٖددٛضًا  ًٜٛدد١ ، نُددا ؾعددٌ 

إىل عكددطْا  يف ؾددطا٥٘ يب٦ددط ضَٚدد١ ايدديت بكٝددت َددٔ عكددط ايددٓيب    إ عجُدد

 اسبانط .

اغتؿاز بعض ايعًُا٤ َٔ أسازٜح ب٦ط ض١َٚ إٔ ايكدسق١ ٚايٛقدـ ٜكدض قبدٌ      -

أقددط عجُددإ عًدد٢ قددسقت٘ قبددٌ قبهددٗا ، ٚإٔ ايكددبض    ايكددبض ; ألٕ ايددٓيب 

بض أَدط  يٝؼ ؾط ًا بٌ ٜكع ايتًُو وذطز ايكٍٛ ، ٚاإلؾٗاز عًٝد٘ ، ألٕ ايكد  

ظا٥س عٔ ايتًُو ، ؾً٘ يف ساي١ املٓع ايؿه٣ٛ إىل قانٞ املػًُ  يتُهٝٓد٘  

 َٔ ع  املٛقٛف أٚ االْتؿاع ب٘ .

أشٕ ٚيٞ األَط يؿدل َا إٔ حيؿط ب٦طًا يف أضض املٛات يككس االضتؿام  إشا -

، ؾ ْ٘ ال  ًو ٖصٙ ايب٦دط ، ألٕ إشٕ ٚيدٞ األَدط طبكدٛم بدإٔ جيعًدٗا ٚقؿدًا        

 نًِٗ . عاًَا يًٓاؽ

وذطز اسبكدٍٛ عًٝد٘ ، غدٛا٤ أندإ شيدو بايؿدطا٤ أٚ اهلسٜد١ ،          ًو املا٤ -

٘  دداظ  ؾ شا ًَه٘ ٘  ايتكدطف  يد ندايٛقـ أٚ ايبٝدع أٚ    ايتكدطؾات  أْدٛاع  بؿدت٢  بد

مل ٜتكطف بع  ايب٦ط بدايٛقـ ٚإخبداض ايدٓيب     ايكسق١ ٚعبٛ شيو، ؾعجُإ 

 عْٞ .طا٤ َٔ قاسبٗا ايٝٗٛزٟ أٚ املإال بعس ايتًُو بايؿ 

دٛاظ متهد  أقدشا  املٛاؾدٞ َدٔ ايؿدط  َدٔ اآلبداض املٛقٛؾد١ إشا ندإ           -

 شيو ال ٜهط بايٓاؽ ، أَا إشا قٌ املا٤ ُقسِّّ اآلزَٞ ع٢ً اسبٝٛإ .

دٛاظ غكٝا نٌ سٝٛإ ضبدرتّ ال جيدٛظ قتًد٘ ، ٚيد٘      ))ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ سذط : 

 اسباد١ قسّ اآلزَٞ األدط ، ؾ شا زاض األَط ب  اإلْػإ ٚاسبٝٛإ ٚاغتٜٛا يف

(( ؾٗٛ أسل
(1) . 
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ددٛاظ متهدد  ايطعددا٠ َددٔ االغددتكا٤ َدٔ املددا٤ ٚمحًدد٘ َعٗددِ ; ألٕ ٖددصا ممددا    -

دط٣ بد٘ ايعدطف يف ندٌ ظَدإ َٚهدإ ، إال إشا ندإ املدا٤ ال ٜػدع ازبُٝدع          

ؾُٝهٔ قػُت٘ بٝدِٓٗ بايتػداٟٚ ، أٚ سػدب َدا ٜدطاٙ ٚيدٞ األَدط أٚ ايكاندٞ         

 َٚٔ يف سهُِٗ .

اإلسػإ يإلْػإ ٚغريٙ ناسبٝٛإ ; ألٕ اهلل نتب اإلسػدإ  اسبح ع٢ً  -

َدٔ   يف نٌ ؾ٤ٞ، هلصا ال جيٛظ َٓع احملتاز يًُا٤ َٔ أخصٙ ، ٚعسٙ ايدٓيب  

غٛا٤ أنإ ٖصا املا٤ َٛقٛؾًا أٚ غري َٛقٛف ; ألٕ ايٓاؽ ؾطنا٤  ، ايهبا٥ط

شا يف املددا٤ ، ٖٚددٛ ْددٛع َددٔ األْددٛاع ايجالثدد١ املددصنٛض٠ يف اسبددسٜح ، ٚيهددٔ إ  

نإ املا٤ ٜباع ٖٚٓايو ٚؾط٠ يف املٝاٙ ، ٚنإ ٖصا املا٤ عصبًا َدجاًل ، ؾٝذدٛظ   

مل ٜأخدص ب٦دط ضَٚد١ َدٔ ايٝٗدٛزٟ أٚ       ي٘ املٓدع ستد٢ ٜبدصٍ ايكُٝد١ ; ألٕ ايدٓيب      

املعْدٞ قٗددطًا ; ألٕ املٝداٙ نددجري٠ َٚتدٛؾط٠ يف املسٜٓدد١ ، يهدٔ َٝددع٠ ٖدصٙ ايب٦ددط      

 عصٚب١ َا٥ٗا .

ـ  إٕ - ٘  ُٝدا ؾ إال ٜكدض  ال ايٛقد ٌ  يد ِ  أقد ّ  ، ٚايدسٚض  ناآلبداض  زا٥د ٌ  ٖدصا  ؾدسٚا  األقد

 ، ٚقؿًا ٜكض ؾال نايطعاّ ; ب٘ االْتؿاع ٜسّٚ أقٌ ي٘ يٝؼ َا أَا ، ب٘ االْتؿاع ألدٌ

َكسض زا٥ِ يًُا٤ ٚيدٝؼ املدا٤    ألْٗا ; ( ايب٦ط )  عجُإ غٝسْا ٚقـ َجٌ يف ٚاملطاز

سذط يف تعطٜؿ٘ يًٛقـ : سس شات٘ ، َطازًا ؾٗٛ نايطعاّ ، قاٍ اإلَاّ ابٔ  يف

ايٛقدـ ؾددطعًا : ٚضٚز قددٝػ١ تكطددع تكدطف ايٛاقددـ يف ضقبدد١ املٛقددٛف ايددصٟ    ))

 . (1)(( ٜسّٚ االْتؿاع ب٘ ، ٚتجبت قطف َٓؿعت٘ يف د١ٗ خري

ٞ  ))يف ٚقؿ٘ :  اغتسٍ اإلَاّ ايػٓسٟ َٔ قٍٛ عجُإ  -  ٘أْد  (( َٔ قًب َداي

عٔ اسبكدري اشبػدٝؼ يف    ٜػتشب يًٛاقـ إٔ خيتاض ايػايٞ ٚايٓؿٝؼ ، ٜٚبتعس

أخددرب إٔ ٖددصا ايٛقددـ َددٔ قددًب َايدد٘ ،       ايٛقددـ ٚايكددسق١ ; ألٕ عجُددإ   

ٚع٢ً نٌ َػًِ ٜدٛز   (( أقٌ املاٍ ٚخٝاضٙ ))ٚقًب املاٍ نُا ؾػطٙ ايعًُا٤ : 

 ايٛقـ االقتسا٤ بٗصا اشبًٝؿ١ ايطاؾس يف ٚقؿ٘ ٚسػٔ اختٝاضٙ .

ٔ  ٝؼي ٚأْ٘ ، االستذاز عٓس وٓاقب٘ ايطدٌ ذبسخ دٛاظ - ٔ  َد ٌ  املد  يًكدسق١  املبطد

ّ  شيددو ، أؾدداز ٕ  ضباددد١ َددٔ سذددط  ابددٔ اإلَددا  ٚاغتٓؿددازٙ  ، حملاقددطٜ٘  عجُددا

                                                           

 .5/403ؾتض ايباضٟ:  (1)
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اهلل ايديت ْدس    ، ٚإٔ ٖدصا ايتشدسخ ٖدٛ َدٔ ايتشدسخ بٓعُد١        شيدو  ايكشاب١ يف

أَددا إٕ نددإ ايتشددسخ يًُؿدداخط٠ أٚ يالغددتعال٤ عًدد٢      اهلل اسبددسٜح عٓٗددا ،  

ٔ ايدصٟ ٜبطدٌ ايكدسقات ، ٖٚدٛ     اآلخطٜٔ ؾُصَّٛ ؾطعًا ، ألْ٘ ٜكدري َدٔ املد   

 ْٛع َٔ ايهبا٥ط احملط١َ ؾطعًا .

َِٗس إلثبات ٚقـ إٔ ٜػاضع بأزا٤ ايؿٗاز٠ ع٢ً ٚدٗٗدا ،   - جيب ع٢ً َٔ اغُتِؿ

ست٢ ال ٜأثِ ؾطعًا ٜٚهٕٛ َٔ ايهامت  يًؿٗاز٠ ، ألٕ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

ََ ايؿٗاز٠  بأزا٤ ايؿٗٛز أَط ََٗسا٤ ِإَشا  اآل١ٜ ، ال غُٝا  ا زُعٛا ... َٚاَل َٜأَب٢ ايؿُّ

نُسضا٤ األٚقاف يف ؾت٢ َٓا ل ايسٚي١ ،  ْا٥ب٘ أٚ األَط ٚيٞ ايساعٞ نإ إشا

يف ايٛقدـ ، ٚال ٜعًُد٘ غريٖدِ ،     تاَد١  َعطؾ١ هلِ ايؿٗٛز ٖؤال٤ نإ إشا خاق١

عجُدإ   اغتٓؿاز َٔ أخصتٗا ايؿا٥س٠ ٖٚصٙ ، ايعًُا٤ ب مجاع عًِٝٗ ٚادب١ ؾايؿٗاز٠

  ِْٗذبًُٛا ايؿٗاز٠ ساٍ ٚقـ ايٛاقـ ، ٚأزٖٚا نا١ًَ عٓس ايطًب .، أل 

(1)ايعددسز نددجريٚا حيكددٕٛ ال أْدداؽ عًدد٢ ايٛقددـ دددٛاظ -
 قددٍٛ شيددو عًدد٢ ٚايددسيٌٝ ، 

 ٕ ٕ  إشا اسبدبؼ  إٔ ٚشيدو  ، (( يًُػدًُ   غدكا١ٜ  ؾذعًتٗدا  )) :  عجُدا  ال قددّٛ عًد٢  ندا

ألٖدٌ   يٓيب ايٛقـ تعط٢ يف عٗس ا َٓاؾع ألٕ ; دا٥ع يهجطتِٗ حيكٕٛ عسزًا

ٌ   ))ايكؿ١ ، ٚال ؾو إٔ قٍٛ عجُإ يف يؿغ آخط :  ، إٔ  (( أحبتٗا البدٔ ايػدبٝ

 املػاؾطٜٔ عسز غري ضبكٛض قطعًا يف نٌ ظَإ َٚهإ .

ُا  ، ٚيف غبٌٝ اهلل ٚالبٔ ايػبٌٝ ايٛقـ ع٢ً قّٛ  دٛاظ - ََٖٛٛ  غري َػ

ايؿا٥س٠  إٔ ٚغابكتٗا ٠ايؿا٥س ٖصٙ ب  ٚايؿطم ، َِٓٗ ألسس سك١ اؾرتاط غري ، َٔ

املان١ٝ يف دٛاظ ايٛقـ يعسز ال حيكٕٛ نجط٠ ، ٚيف ٖصٙ ايؿا٥س٠ جيٛظ ع٢ً 

ُا  نايؿكطا٤ ٚاملػاؾطٜٔ ٚاألغٓٝا٤ ٚغريِٖ ، ٚاهلل أعًِ .  أْاؽ غري َػ

 ٚظاض٠ يؿدطع  بعٜداض٠  قُدت  ٖد12/10/1424 املٛاؾل ايػبت ّٜٛ يف

ز باملسٜٓد١ املٓدٛض٠ ،   اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدسع٠ٛ ٚاإلضؾدا   ايؿؤٕٚ

 عًددٞ بددٔ ايددطمحٔ عبددس ٚوػدداعس٠ نددٌ َددٔ املددسٜط ايعدداّ األغددتاش  

، سكددًت  غايددب سػدد  األغددتاش األٚقدداف إزاض٠ َٚددسٜط ، املددًٜٛشٞ

 ع٢ً قٛض ايٛثا٥ل ايتاي١ٝ :

 ٖد .6/5/1386يف  611يًب٦ط َٚعضعتٗا بطقِ  متًو قو قٛض٠ -

                                                           

 أبٛاب٘".، "َأخٛش َٔ ؾك٘ 4/118قشٝض ابٔ خع ١:  (1)

يصعععععععععععععععو  
وثععععائف وقععععف 
الخليفة الراشعد 
عثمععععععان بععععععن 
 عفععععععععععععععان 

المعاصعععععععععععر  
دراسععععععععععععععععتها 
والتعليف عليها 

: 
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 قٛض٠ نطٚنٞ املٛقع . -

ض اشبدام بدايب٦ط ٚأضندٗا    قٛض٠ يدبعض قدؿشات عكدس اإلجيدا     -

 املربّ َع ٚظاض٠ ايعضاع١ .

اإلجيدداضات اشباقدد١ بددايب٦ط ٚغريٖددا َددٔ    يكُٝدد١ سكددطٟ غددذٌ -

 أٚقاف اسبطّ .

ٖدد قدازض َدٔ ضبهُد١     1356قٛض٠ َدٔ قدو قدسِٜ يدألضض َدؤضر بعداّ        -

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ .

قهٛى  أٍٚ ْعطٟ يف ألْٗا بسضاغتٗا غأقّٛ اييت ٖٞ ايؿطع١ٝ ايكهٛى ٖٚصٙ

 ضت إلثبات ٚقؿ١ٝ ب٦ط ض١َٚ َٔ ايعكط ايٓبٟٛ ست٢ ايعكط ايػعٛزٟ .ؾطع١ٝ قس

سػ  غايب عٔ قهٛى عجُا١ْٝ ؾكاٍ : إْ٘  ١ًٝ َهج٘  األغتاش غأيت ٚقس

يف ٖصٙ اإلزاض٠ ٚتعاًَ٘ َع ازبٗات ايكها١ٝ٥ ألنجط َٔ أضبع  عاَدًا مل ٜػدبل إٔ   

 مسع أٚ ضأ٣ أٚ عًِ عٔ أٟ قو آخط غري َا ظٚزْٞ ب٘ .

ٖد قُدت بعٜداض٠ إىل قػدِ ايػدذالت يف     28/10/1424االثٓ  املٛاؾل  ٚيف ّٜٛ

احمله١ُ ايهرب٣ ، ٚا ًعت ع٢ً غذٌ ايٛقؿ١ٝ اشباق١ بب٦ط عجُإ ، ٚتأنست 

يألقٌ ، ٚغذًت ضقِ ايكو إش مل ٜهٔ َسًْٚا ، ٚضقِ ازبًس ،  َطابل ايكو إٔ

صات١ٝ اسبط٠ ، اي بتٛقٝعاتِٗ ايكو ٖاَـ يف ايكها٠ ض٥ٝؼ قطاض ٚضأٜت ، ٚايكؿشات

ايكطا٠٤ ، إش مل تهٔ َس١ْٚ يف ايكٛض٠ املُٓٛس١  ٚغذًت أمسا٤ ايكها٠ ايٛانش١

 إلزاض٠ األٚقاف .

 ص ( دًس ٚاسس36-35ٖد ايكؿشات )1356( غذٌ عاّ 55ضقِ ايكو ) ط

 ايٛثٝك١ األٚىل

 ( دًس ٚاسس 36-35ايكؿشات ) 

ضبٝع األٍٚ  20تاضٜذ ( ب55َٔ احمله١ُ ايؿطع١ٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ بطقِ ) قازض٠

ٖد ، ٚاملتهُٔ بٝع ايعطقد١ اشباقد١ بٗدا ، ٚٚندع سهدط عًٝٗدا ملعدايٞ        1356عاّ 

 ايطمحٔ ايػًُٝإ ، ٚظٜط املاي١ٝ ٚايسؾاع باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ.: ايؿٝذ عبس

 (( ٚثٝك١ إثبات ٚقـ : ٚبٝع ٚسهط ))

 ٖد1356) ب٦ط ض١َٚ ( عاّ  يٛقـ عجُإ بٔ عؿإ 

 ايعامل ، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ْبٝ٘ األَ ، أَا بعس : اسبُس هلل ض 
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اسبؿٝغ ابٔ املطسّٛ ايؿٝذ عبس  ؾبٓا٤ ع٢ً االقتها٤ تٛدٗت بصاتٞ أْا : عبس

بطظظبدٞ   أمحس ايػٝس املطسّٛ ابٔ ظنٞ ضبُس : ايػٝس ْا٥ب ، املسْٞ نطزٟ احملػٔ

بايعٓربٜد١ ، َكدط    ايكانٞ وشه١ُ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، سااًل إىل عد  ايدساض ايها٥ٓد١   

قدداسب ايسٚيدد١ ايؿددٝذ عبددس اهلل ايػددًُٝإ ٚظٜددط املايٝدد١ ٚايددسؾاع باملًُهدد١ ايعطبٝدد١ 

،  َسْٞ ٜٛغـ ايهبط ٚناتب ، ساؾغ عًٞ ايهتا  ض٥ٝؼ َػتكشبًا ، ايػعٛز١ٜ

ٚبعس االغتكطاض ؾٝٗدا عكدست يسٜد٘ صبًػدًا ؾدطعًٝا ، ؾشهدط يف اجملًدؼ ايؿدطعٞ         

املصنٛض غعاز٠ َسٜط األٚقاف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ايػٝس : سػ   ٘ ، ٚأْٗد٢ قدا٥اًل :   

ٚقدـ عداّ زبُٝدع املداض٠ َدٔ املػدًُ  ٜٓتؿعدٕٛ بٗدا ، ٚإٕ          إٕ ب٦ط غدٝسْا عجُدإ   

١ بعٝٓٗا املؿٗٛض٠ ؾٗط٠ تػين عٔ ذبسٜسٖا ، ايتابع١ يًب٦ط املصنٛض٠ املعًَٛ ايعطق١

َع َا ؾٝٗا َٔ أْكاض ٖٚٞ بطن١ ٚزٜٛإ َٚطابط ، ٖٞ َٔ مجًد١ أٚقداف اسبدطّ    

ْؤدطٖا تاض٠ ، ٚتبك٢ خاي١ٝ أخط٣ ، ٚشيو وٛدب  ، ايٓؿع ٚق١ًًٝ ، ايٓبٟٛ ايؿطٜـ

،  ايب١ٓٝ ع٢ً شيو يسٟ ٚإمنا ، ؾطع١ٝ سذ١ املصنٛض٠ يًعطق١ ٚيٝؼ ، األٚقاف قٝٛز

ٚقس اغتشػٔ سهط٠ قاسب املعايٞ ٚايسٚي١ ٚظٜط املاي١ٝ ٚايسؾاع ايؿٝذ: عبس اهلل 

ثالثٕٛ  ٚقسضٙ غٟٓٛ حبهط املصنٛض٠ ايعطق١ ٜػتشهط إٔ اسبانط ٖصا ، ايػًُٝإ

ضٜااًل عطبًٝا غعٛزًٜا غًٜٓٛا ، ٜٚسؾع ق١ُٝ األْكداض املٛددٛز٠ عًد٢ ايعطقد١ َدا عدسا       

 نُا شنط آْؿًا ، ٚقس اؾرتط عًد٢ َعايٝد٘ إٔ   ايب٦ط ، ؾ ْٗا ٚقـ يعُّٛ املػًُ 

ٜبٓدد٢ َعًدد١ يٝػددتعٌ بٗددا املدداض٠ ، ٚجيددطٟ غددبٝاًل َددٔ َددا٤ ايب٦ددط ايعددص  يؿددط            

ايكازضٜٔ ٚايٛاضزٜٔ ، يٝاًل ْٚٗاّضا ، ٚتعٗس بدصيو ، ٚإٕ قُٝد١ األْكداض ايديت عًد٢      

ايكطعدد١ املددصنٛض٠ ٖٚددٞ ايربندد١ ٚايددسٜٛإ ٚاملددطابط ٖددٛ أيددـ َٚا٥دد١ ضٜدداٍ عطبددٞ     

زٟ ، ٚسٝدح إٕ ايكطعد١ املدصنٛض٠ قًًٝد١ ايٓؿدع ، ٚإٕ ايدجالث  ضٜداٍ اسبهدط         غعٛ

ايصٟ غٝؿطض ع٢ً ايكطع١ املصنٛض٠ ٖٛ ظٜاز٠ عٔ أدط َجًدٗا يف ايٛقدت اسباندط    

ؾدد ْٞ أغددرتسِ إعطددا٥ٞ اإلشٕ ايؿددطعٞ يف بٝددع األْكدداض ٚاألبٓٝدد١ املددصنٛض٠ بددجُٔ   

 ٗ ا بددأدط٠ املجددٌ ٚظٜدداز٠ املجددٌ املددصنٛض ، ٚقددسضٙ أيددـ َٚا٥دد١ ضٜدداٍ ، ٚذبهددري أضندد

ٟٛ ، بددداملبًددؼ املددصنٛض يهدددطٚض٠ عُدداض٠ اشبدددط  َددٔ أٚقدداف اسبدددطّ ايؿددطٜـ ايٓ      

ٚإعطددا٥ٞ سذدد١ ؾددطع١ٝ بددصيو يالغددتٓاز عًٝٗددا ٚقددت اسباددد١ ، ٚقددس قددازم عًدد٢   

مجٝع شيو َعايٞ قداسب ايسٚيد١ ايدٛظٜط املد٢َٛ إيٝد٘ ، ؾكبدٌ ايؿدطط املدصنٛض ،         
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بدس ايععٜدع بدٔ ضبُدس اسبذداّ ،      ؾشهط يف اجملًدؼ ايؿدطعٞ ندٌ َدٔ ايؿدٝذ : ع     

ٚايػددٝس : عبدداؽ بددٔ ايػددٝس عًددٟٛ ايػددكاف ، ٚؾددٗسا يددسٟ ؾددٗاز٠ َعتددرب٠ ؾددطعًا    

املعًَٛد١ بعٝٓٗدا املؿدٗٛض٠     قا٥ً  : ْؿدٗس إٔ ايكطعد١ ايتابعد١ يب٦دط غدٝسْا عجُدإ       

ْكاض اييت عًٝٗا ٖٚٞ بطن١ ٚزٜٛإ َٚطابط ؾٗط٠ تا١َ تػين عٔ ذبسٜسٖا َع األ

طّ ايؿطٜـ ايٓبٟٛ ، ٖٚٞ ق١ًًٝ ايٓؿع ، ٚإٕ َبًؼ ثالث  ضٜااًل َٔ مج١ً أٚقاف اسب

غعٛزًٜا عطب١ٝ ، ٖٞ ظٜاز٠ عٔ أدط َجًٗا يف ايٛقت اسبانط ، نُا إٔ قُٝد١ َجدٌ   

أب١ٝٓ ٚأْكاض ايكطع١ املصنٛض٠ ٖٞ أيـ َٚا١٥ ضٜاٍ غعٛز١ٜ ، ٚإٕ ذبهدري أضض  

ٜدط املايٝد١ األؾددِ ٚبٝدع     ايكطع١ املصنٛض٠ بايجالث  ايطٜاٍ املدصنٛض٠ َدٔ َعدايٞ ٚظ   

أْكانٗا بجُٔ املجٌ املصنٛض ؾٝ٘ ْؿع ٚغبط١ زباْب األٚقداف ، سٝدح إٕ ايدجالث     

ٖددٞ ظٜدداز٠ عددٔ أدددط٠ املجددٌ يف ايٛقددت اسبانددط ، ال غددُٝا ٚقددس ؾددطط عًدد٢ َعددايٞ  

ايٛظٜط بٓا٤ َع١ً يًُاض٠ ، ٚإجياز غبٌٝ َا٤ َٔ َا٤ ايب٦ط ايعص  يؿدط  ايكدازضٜٔ   

 ٗاضًا ، ٚأْ٘ غٝعُطٖا ٚحيٝٗا ، ٖهصا ْؿٗس هلل تعاىل .ٚايٛاضزٜٔ يٝاًل ْٚ

ثددِ قدداض تعنٝدد١ ايؿدداٖسٜٔ املددصنٛضٜٔ غددطًا ٚعًٓددًا َددٔ نددٌ ايؿددٝذ : عبددس  

ايععٜع ٚمحس اشبطجيٞ ٚؾدل األقدٍٛ ، ٚبٓدا٤ عًد٢ ؾدٗاز٠ ايؿداٖسٜٔ املدصنٛضٜٔ        

املعسي   بل ايكٛاعس ايؿطع١ٝ ، ذبكل يسٟ إٔ قطعد١ األضض ايتابعد١ يب٦دط غدٝسْا     

املع١ًَٛ بعٝٓٗا املؿٗٛض٠ ؾٗط٠ تا١َ تػين عٔ ذبسٜسٖا ٖدٞ َدع أْكاندٗا     جُإ ع

ٚأبٓٝتٗا َٔ مج١ً أٚقاف اسبطّ ايؿدطٜـ ايٓبدٟٛ َدا عدسا ايب٦دط ؾ ْٗدا ٚقدـ يعُدّٛ         

املػددًُ  ، ٚإٔ َبًددؼ ثالثدد  ضٜددااًل غددعٛزًٜا ٖددٞ ظٜدداز٠ عددٔ أدددط َجًددٗا يف ايٛقددت       

ٖٞ عباض٠ عدٔ بطند١ ٚزٜدٛإ َٚدطابط      اسبانط ، ٚإٔ ق١ُٝ أبٓٝتٗا ٚأْكانٗا اييت

أيـ َٚا١٥ ضٜاٍ غدعٛز١ٜ ، ٚإٔ ذبهدري قطعد١ األضض املدصنٛض٠ بدايجالث  ايطٜداٍ       

املػطٛض٠ َٔ َعايٞ ٚظٜط املاي١ٝ ٚايسؾاع ٚبٝع أْكانٗا ٚأبٓٝتٗا املصنٛض٠ َٓ٘ بجُٔ 

 املجٌ املصنٛض ؾٝ٘ ْؿع زباْب أٚقاف اسبطّ ، ؾعًٝ٘ أشْت ملدسٜط األٚقداف ايػدٝس :   

سػددد   ددد٘ ٖدددصا اسباندددط بدددتشهري أضندددٗا بددداسبهط املػدددطٛض غدددًٜٓٛا ، ٚبٝدددع  

أْكانٗا بايجُٔ املصنٛض ، َا عسا ايب٦ط ؾ ْٗا ٚقـ يًُػًُ  نُا شنط آْؿدًا ،  

ٚشيو يهطٚض٠ قطف ايك١ُٝ يف عُاض٠ اشبط  َٔ أٚقداف اسبدطّ ، ٚؾدط ت عًد٢     

ايب٦دط ايعدص  يؿدط     َعايٞ ايٛظٜط امل٢َٛ إيٝ٘ بٓدا٤ َعًد١ ، ٚإددطا٤ غدبٌٝ َدٔ َدا٤       
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املاض٠ يٝاًل ْٚٗاّض ط ٚتعٗس املصنٛض وا ٖٛ َػطٛض بدايٛاقع ص غدذٌ ٚبايطًدب نتدب     

 ٚسطض يف عؿطٜٔ ضبٝع األٍٚ غ١ٓ غت ٚمخػ  ٚثالمثا١٥ ٚأيـ .

 

  بل األقٌ

 احمله١ُ ايؿطع١ٝ

 ٖد املس١ٜٓ املٓٛض1346٠

 ط ختِ احمله١ُ ص

 قانٞ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 ايػٝس ضبُس ظنٞ ايربظظبٞ

 ط ختِ ايكانٞ ص
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 ايٛثٝك١ ايجا١ْٝ

ٓكض سهِ ذبهري أضض ب٦ط عجُإ ٚبٝع أْكانٗا ْل قطاض ض٥ٝؼ ايكها٠ ب ))

 (( املُٗـ يف أع٢ً ايكو املانٞ

 ٖد22/8/1356، تاضٜذ  217عسز: 

ٚدس اإلشٕ ملسٜط  ايؿطع١ٝ املس١ٜٓ ضبه١ُ َٔ ايكازض ايكو ٖصا ع٢ً باال الع

ايربن١ ٚايسٜٛإ ٚاملطابط ايتابع١ يب٦ط عجُإ  أْكاض ببٝع ، سػ  : ايػٝس األٚقاف

 ١ ألٚقاف اسبطّ ايٓبٟٛ وبًؼ أيـ َٚا١٥ ضٜاٍ غعٛزٟ ، ٚذبهري أضندٗا  ايتابع

وبًؼ ثالث  ضٜااًل ع٢ً َعايٞ ٚظٜط املاي١ٝ يهطٚض٠ قطف ايك١ُٝ يف عُاض٠ اشبطا  

 يف أٚقاف اسبطّ غري قشٝض ملا ٜأتٞ :

إٔ املٓكددٛم عًٝدد٘ إٔ ايٛقددـ ال جيددٛظ بٝعدد٘ إال إشا تعطددٌ ْؿعدد٘ ٖٚددصا مل       األٍٚ :

 حيكٌ .

أْدد٘ ال جيددٛظ بٝددع ٚقددـ يددتعُري آخددط إال إشا تعطددٌ ْؿعدد٘ ، ٚاذبددس ايٛاقددـ        اْٝددًا :ث

 ٚازب١ٗ .

ؾددعبإ غدد١ٓ  22ؾًددصا دددط٣ ْكددض ٖددصا اإلشٕ ، ٚعًدد٢ ٖددصا سكددٌ ايتٛقٝددع ، 

 . ٖد1356

 

 ض٥ٝؼ ايكها٠ عهٛ عهٛ عهٛ عهٛ

 اشبتِ اشبتِ تٛقٝع اشبتِ تٛقٝع

ٔ ايطمح ضبُس عبس )غري ٚانض االغِ( غًُٝإ محسإ

 أبٛ سػ 

 اهلل بٔ سػٔ عبس )غري ٚانض االغِ(

  ض٥ٝؼ ايهتا    َكٝس ايػذالت

  عًٞ ساؾغ   
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 ايٛثٝك١ ايجايج١

 (( سذ١ اغتشهاّ )) قو إثبات يٛقـ غٝسْا عجُإ 

 ٖد1386ب٦ط ض١َٚ يف عاّ 

 (( ْل ايٛقؿ١ٝ ))ٖد 6/5/1386يف  4دًس  83قشٝؿ١/  611عسز/

ايػالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعسٙ ، ؾباجملًؼ ايؿطعٞ ٚ ٚايكال٠ ، ٚسسٙ هلل اسبُس

املعكٛز يسٟ أْا : ضبُس اسباؾغ بٔ َٛغ٢ محٝس ، ايكانٞ باحملهُد١ ايؿدطع١ٝ   

املٓٛض٠ اييت ٜطأغٗا ؾه١ًٝ ايؿٝذ : عبس ايععٜع بٔ قاح ، سهط  باملس١ٜٓ ايهرب٣

، ٚأ٢ْٗ  َسٜط أٚقاف املس١ٜٓ املٓٛض٠ بايٓٝاب١ ايػٝس : سبٝب بٔ ايػٝس ضبُٛز أمحس

بدددإٔ ايجالثددد١ ايبػدددات  ايها٥ٓددد١ األٚىل : جبدددعع ايكدددسؾ١ املػدددُا٠ باألْدددسيؼ ... ، 

ٚايجا١ْٝ : املػُا٠ بايطخب١ٝ ايها١ٓ٥ جبعع ازبطف ... ، ٚايجايج١ : املػدُا٠ ب٦دط أَدري    

احملسٚز٠ قب١ً : ايؿداضع ايؿاقدٌ بٝٓٗدا ٚبد  بػدتإ آٍ       املؤَٓ  عجُإ بٔ عؿإ 

ػٌٝ ٚازٟ ايعكٝل ، ٚؾطقًا : ايبعض يٝٛغـ األْكاضٟ ٚمتاّ َسْٞ ، ٚمشااًل : و

اسبس ايؿاضع ايؿاقٌ بٝٓٗا ٚب  بػتإ األظٖطٟ ، ٚغطبًا : وػٌٝ ٚازٟ ايعكٝدل ،  

املصضٚع١ قب١ً َٔ ؾطم إىل غط  َا١٥ ٚٚاسس ٚمخػٕٛ َرتًا ٚضبدع املدرت ، ثدِ ٜتذد٘     

١٥ ٚثالث١ عؿط َرتًا ْٚكـ َرتًا ثِ ٜتذ٘ عبٛ ايػط  بطٍٛ َا عؿط اثٓا بطٍٛ مشااًل

املددرت ٖٚددٛ متدداّ اسبددس ، ٚمشددااًل َددٔ ايؿددطم يًػددط  َا٥دد١ ٚمخػدد١ ٚغددبعٕٛ َددرتًا ،  

ٚؾطقًا : َٔ قب١ً إىل مشاٍ أضبعُا٥د١ ٚاثٓدإ ٚمخػدٕٛ َدرتًا ْٚكدـ املدرت ، ٚغطبدًا        

َٔ قب١ً إىل مشاٍ مخػُا١٥ َرت ، ٚايجالث١ ايبػدات  املدصنٛض٠ َدٔ مجًد١ أٚقداف      

، ٚذبت ٜس أٚقاف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ْٚعطٖا َٓص عٗس سه١َٛ  ايؿطٜـ ايٓبٟٛ اسبطّ

األتطاى ، بسٕٚ َعاضض هلا ؾٝٗا ٚال َٓاظع ، ٚ ًب ذبطٜط سذ١ اغتشهاّ سٝدح  

مل ٜهٔ هلا سذد١ ؾدطع١ٝ قس د١ ٚإْد٘ ددط٣ االغتؿػداض َدٔ ايدسٚا٥ط اسبهَٛٝد١          

سٜٓدد١ ايطمسٝدد١ ٚاإلعددالٕ عٓٗددا َددٔ قبددٌ صبًددؼ اإلزاض٠ ٚعًدد٢ قددؿشات دطٜددس٠ امل     

املٓٛض٠ ، ؾًِ ٜعٗط يف شيو أٟ َعاضض ، ٚشيو سػب َا ٜتهض َدٔ أٚضام املعاًَد١   

ٖد ( ، ٚيس٣ اال الع 8/6/1385، يف  6700املكٝس٠ بأغاؽ ٖصٙ احمله١ُ بعسز ) 

َكٝس٠ بأغاؽ ٖصٙ احمله١ُ بايطقِ ٚايتاضٜذ املصنٛضٜٔ  ٚدست املعا١ًَ أٚضام ع٢ً

ٚبطًدب ايبٝٓد١ َدٔ املٓٗد٢ املدصنٛض أسهدط       أعالٙ ، َٚهُْٛٗا َطابل ملا شندط ،  
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ازبٛاز ، ٚأغعس بٔ قاح ؾاَٞ ، ٚضبُس  يًؿٗاز٠ ٚأزا٥ٗا نٌ َٔ : بهط عبس

عًٞ غعس ، ٚيس٣ اغتؿٗازِٖ قطض ندٌ َدِٓٗ قدا٥اًل : أؾدٗس إٔ ايبػدتإ املػدُا٠       

ايكسق١ ، ٚايبػتإ املػُا٠ بايطخب١ٝ ايها١ٓ٥ بازبطف ،  جبعع ايها١ٓ٥ باألْسيؼ

، ٚسسز نٌ َُٓٗا ٖٞ أٟ األَانٔ املصنٛض َٔ  (( ب٦ط عجُإ ))املػُا٠  ٚايبػتإ

مج١ً أٚقاف اسبطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٚذبت ٜدس َسٜطٜد١ األٚقداف باملسٜٓد١ َٓدص عٗدس       

سه١َٛ األتطاى ، بسٕٚ َعاضض هلا ؾٝٗا ٚال َٓداظع ، ٖهدصا أؾدٗس هلل تعداىل ،     

، ثدِ سهدط َٗٓدسؽ    ؾأدطٜت تعن١ٝ ايؿٗٛز املدصنٛضٜٔ ٚؾدل األقدٍٛ ايؿدطع١ٝ     

األٚقدداف عبددس ايددطمحٔ دعا٥ددطٟ ٚقددطض بأْدد٘ أدددط٣ شضعدد١ ايبػددات  املددصنٛض٠ ،       

ٜٚكازم ع٢ً شضعتٗا  بل َا ٖٛ َؿطٚح بعايٝ٘ ، غب شيو قسض ايكدطاض َدين ودا    

بٓا٤ عًد٢ ؾدٗاز٠ ايؿدٗٛز املعدسي  ٚؾدل األقدٍٛ ايؿدطع١ٝ ، ثبدت يدسٟ إٔ           ))ْك٘ : 

١ٝ ، ٚب٦ط عجُإ ( احملدسٚز٠ ٚاملعضٚعد١ بعايٝد٘    ايبػات  ايجالث١ ) األْسيؼ ، ٚايطخب

ٖٞ َدٔ مجًد١ أٚقداف اسبدطّ ايٓبدٟٛ ايؿدطٜـ ، ٚذبدت ٜدس َسٜطٜد١ أٚقداف املسٜٓد١            

ٚتكدطؾٗا َٓدص عٗدس سهَٛدد١ األتدطاى بدسٕٚ َعداضض هلددا يف شيدو ٚال َٓداظع ثبٛتددًا         

قشٝشًا ؾطعًٝا ، َٚا ٖٛ ايٛاقع سدطض يف ايػدازؽ َدٔ ؾدٗط مجداز٣ األٚىل يػد١ٓ       

ٚآيد٘   اْ  ٚثالمثا١٥ ٚأيـ َٔ ٖذط٠ َٔ ي٘ ايعع ٚايؿطف غٝسْا ضبُدس  غت ٚمث

 ٚقشب٘ ٚغًِ .

 ايكانٞ باحمله١ُ ايؿطع١ٝ ايهرب٣

 باملس١ٜٓ املٓٛض٠

 ط خامت ايكانٞ ٚتٛقٝع٘ ص

 

 ٚيف أع٢ً ايكو غذٌ ايٓل ايتايٞ:

 (( إٕ اشبتِ املبكّٛ بصٌٜ ٖصا ايكو ٖٛ ختِ ؾه١ًٝ ايؿٝذ ضبُس اسباؾغ ))

 حمله١ُ ايهرب٣ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚتٛابعٗاض٥ٝؼ ا

 ايععٜع بٔ قاح ختِ ايؿٝذ عبس  ختِ احمله١ُ ايهرب٣
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 : (( ايتُٗٝؿات ع٢ً ظٗط ايكو ))ثاًْٝا : 

ؾددطٚسات احملهُدد١ ايؿددطع١ٝ باملسٜٓدد١  ))ٚيف ظٗددط ايكددو ٖددصٙ ايؿددطٚسات : 

      ٚ األْدسيؼ  املٓٛض٠ ، قو اغتشهاّ األٚقداف ايجالثد١ بػدتإ ايطخبٝد١ ٚب٦دط عجُدإ 

ٖددد ، 1385ٖددد يف ايهددبط اشبدداَؼ يعدداّ 6/5/1386ْٚعددِ ٖددصا ايكددو املددؤضر يف 

 ( ٚقٛبٌ ٚبٝض .71ٚقشٝؿ١ )

 غهطتري ايكانٞ

 تٛقٝع

ٚنتب أٜهًا: "غري قابٌ 

 يًتُٝٝع"

 َسٜط ايؿؤٕٚ اإلزاض١ٜ 

 تٛقٝع

 املػذٌ

ط ٚؾطٚسات أخط٣ َٔ قبٌ إزاض٠ 

 األٚقافص
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 ايٛثٝك١ ايطابع١

قازض َٔ نتاب١  ط ٚقـ اشبًٝؿ١ ايطاؾس عجُإ بٔ عؿإ قو إقطاض املػتأد

 (( املعطٚف بب٦ط ض١َٚ ))( 91ٖد، عسز )1355ايعسٍ عاّ 

 إقطاض

اسبُس هلل ض  ايعامل  ، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ْبٝ٘ األَ  ، أَدا بعدس : ؾكدس    

بٔ أمحس ناتب عسٍ املس١ٜٓ املٓٛض٠ قاح بٔ عباؽ  غٓسٟ ضبُٛز : أْا يسٟ سهط

ٚأقط بطٛع٘ ٚاختٝاضٙ ساٍ قش١ ٚنُاٍ ٚعكٌ ٚددٛاظ تكدطؾات٘ ايؿدطع١ٝ    غٓسٟ 

حبهط٠ احملرتّ ايػٝس : سػ   ٘ َسٜط األٚقاف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ قا٥اًل : بٓدا٤ عًد٢   

ٟ  يف األٚقاف ملسٜط١ٜ احملاي١ ازب١ًًٝ اإلَاض٠ يٛناي١ املكس١َ ايعطٜه١ ٚايعؿدطٜٔ   اسبداز

مثا٥دد١ ٚأيددـ ، ٚعددسز أيؿدد  ٚغددبعُا١٥   َددٔ ضبٝددع اآلخددط يػدد١ٓ أضبددع ٚمخػدد  ٚثال  

ٚغبع١ ٚغت  ، ٚايهؿـ احملطض عًٝٗا َٔ قبٌ اهل١٦ٝ يًهؿـ املؤضر يف ايجايدح  

عؿددط َددٔ مجدداز٣ اآلخددط٠ يػدد١ٓ أضبددع ٚمخػدد  املددصنٛض٠ ٚتعٗددس ب سددساخ غطؾدد١    

يًُه١ٓٝ ع٢ً ب٦ط َعضعد١ غدٝسْا عجُدإ ضمحد٘ اهلل تعداىل ايها٥ٓد١ ظداٖط املسٜٓد١         

ايؿطٜـ ايٓبدٟٛ ايديت اغدتأدطٖا َدٔ َسٜطٜد١ األٚقداف باملسٜٓد١         املٓٛض٠ ٚقـ اسبطّ

املٓدٛض٠ بدأدط٠ قدسضٖا َا٥تدإ ٚاثٓتدإ ٚأضبعدٕٛ قطؾدًا غدعٛزًٜا ، ٚٚندع َهٝٓدد١ يف          

ايػطؾ١ املدصنٛض٠ يػدكٞ املعضعد١ املدصنٛض٠ بػدٗٛي١ بؿدطط إٔ ٜهدٕٛ سؿدط ضبدٌ          

 د٤ٞ ايب٦دط ،   ايػطؾ١ املصنٛض٠ داْب ايب٦ط املصنٛض٠ َٔ ازب١ٗ ايؿطق١ٝ ٚال  ؼ 

بٌ تؿتض هلا  اق١ ألدٌ تطنٝب ايط١ًَٛ َٔ األغؿٌ قطٜبًا يًُا٤ ٚحيؿغ ) ندصا (  

ايطاق١ بازب١ٗ ) نصا ( ، َٔ ازبٗد١ ايكبًٝد١ ايؿدطق١ٝ أٜهدًا ، ٚإٔ ال ٜهدط بدايب٦ط       

ؾ٤ٞ ٚإٕ َا أسسثت٘ يف ايب٦دط ٚاملعضعد١ ٚتٛابعٗدا َٚػدانٓٗا َدٔ تعُدري ٚتدطَِٝ أٚ        

يٛقـ يدٝؼ يدٞ سدل املطايبد١ بؿد٤ٞ َدٔ شيدو ، ٚأْد٘ إشا         غري شيو مجٝع٘ ًَشكدًا بدا  

سكٌ خًٌ أٚ خدطا  يف ايب٦دط املدصنٛض٠ أندٕٛ ًَعَدًا بدتعُري شيدو ، تربعدًا َدين          

زباْب ايٛقـ املصنٛض ؾال  ًب ٚال زعد٣ٛ ؾكدازق٘ عًد٢ مجٝدع َدا ؾدطح ايػدٝس        

سػ  امل٢َٛ إيٝ٘ ٚإقطاضٙ ٚإشْ٘ وا ٖٛ ضبدطض أعدالٙ عًد٢ ايٛدد٘ املؿدطٚح ٚمسداع       

اإلقطاض َٔ املكط املصنٛض َٚكازق١ ايػٝس : سػ  عًٝ٘ حبهٛض نٌ َٔ ٜٛغدـ  

بٔ دالٍ ٖٓسٟ ٚعجُإ محس اهلل غٓسٟ قاض ذبطٜط ٖصا ايكو َٔ قبًٞ ٚغدذٌ  
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ايؿاٖسٜٔ املصنٛضٜٔ املٛقع نٌ َُٓٗا إَهاؤٙ ايصاتٞ  ضبعس تالٚت٘ عًٝٗا حبهٛ

ٝس سػ  ع٢ً مجٝع َا ٚقسم املكطض ع٢ً إقطاضٙ ٚٚقع إَها٤ٙ ايصاتٞ ٚقسم ايػ

ؾطح ٚٚقع إَها٤ٙ ايصاتٞ أع٢ً ٖصا ايػذٌ ٚيصا أقسم َدٔ قبًدٞ العتُدازٙ  بدل     

األقٍٛ ذبطٜطًا يف ايّٝٛ ايجأَ عؿط َدٔ ؾدٗط ضبٝدع األٍٚ يػد١ٓ مخدؼ ٚمخػد        

 ٚثالمثا١٥ ٚأيـ .
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ل ايدديت سكددًت عًٝٗددا اشباقدد١    ٖددصٙ زضاغدد١ َددٛدع٠ يًٛثددا٥   

ع٢ً ن٤ٛ عًِ ايتٛثٝدل   بٛقـ اشبًٝؿ١ ايطاؾس عجُإ بٔ عؿإ 

بعًِ ايسبًَٛاتٝو  ))ايؿطعٞ ٚعًِ ايتٛثٝل ايعاّ ايتاضخيٞ املعطٚف 

 . (( ايعطبٞ

ٚقس قػِ عًُا٤ ايتٛثٝدل عَُٛدًا ايٛثٝكد١ ايكس د١ إىل أددعا٤ ٚقدٝؼ ٚسكدطٚا        

 ٞ :أدعا٤ٖا ايط٥ٝػ١ يف أضبع١ أْٛاع ٖ

بدايربٚتٛنٍٛ   ))ايطغِ االؾتتاسٞ ، ٜٚطًل عًٝ٘ عٓس عًُا٤ ايتٛثٝل ايعاقدط   أٚاًل :

 . (( االؾتتاسٞ

ٚثٝكد١ اإلثبدات ، ٖٚدٛ  اثدٌ      ))ايٓل ، ٚاملطاز ب٘ : ايٓل ايهاَدٌ ملهدُٕٛ    ثاًْٝا :

 . (( ايتكطف ايكاْْٛٞ يف أْٛاع ايٛثا٥ل األخط٣ عٓس عًُا٤ ايسبًَٛاتٝو ))

ايربٚتٛنددٍٛ  ))ِ اشبتدددداَٞ ، ٜٚطًددل عًٝدد٘ عًُددا٤ ايتٛثٝددل املعاقددط      ايطغدد ثايجددًا :

 . (( اشبتاَٞ

 عالَات ايكش١ ٚايتٛثٝل . ضابعًا :

ٚنٌ ْٛع َدٔ ٖدصٙ األْدٛاع حيتدٟٛ عًد٢ أقػداّ عدس٠ ، زاخدٌ ندٌ ددع٤ َدٔ            

 أدعا٥ٗا .

ٖٚدددصا تطبٝدددل عًُدددٞ ملدددا شنطتددد٘ ، َدددع شندددط أَجًددد١ َػدددتكا٠ َٚٓتؿدددا٠ َدددٔ   

) ب٦ددط ضَٚدد١ (   ١ بٛقددـ غددٝسْا عجُددإ بددٔ عؿددإ     ايكددهٛى ايؿددطع١ٝ اشباقدد  

 املانٞ شنط ْكٛقٗا .

 ازبع٤ األٍٚ : ايطغِ االؾتتاسٞ يًٛثٝك١ :

 ٖٚٛ أٍٚ أقػاّ ايٛثٝك١ ايؿطع١ٝ ٜٚتهُٔ عس٠ أقػاّ ، ٖٞ :

دددط٣ ايعددطف ايؿدددطعٞ َٓددص بساٜدد١ قددٝاغ١ ايٛثدددا٥ل       ٚقددس  : االؾتتاسٝدد١  -أ 

بايبػدددد١ًُ ٚاسبُسيدددد١ ،  ايؿددددطع١ٝ ٚ ًٝدددد١ ايعكددددٛض اإلغددددال١َٝ إٔ تؿددددتض

 . ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ْبٝٓا ضبُس 

بامسدو   )) تهتب ناْت ازبا١ًٖٝ يف قطٜؿًا إٕ )) : ايكٛيٞ ايعال١َ ٜكٍٛ

بػِ اهلل  ))نصيو ، ثِ ملا ْعيت غٛض٠ ايٌُٓ نتب   ايٓيب ٚنإ (( ايًِٗ

(( ايطسِٝ ايطمحٔ
(1)

 إىل املًٛى ٚغريِٖ ، ٖٚصا ٚانض يف نتب ايٓيب  ، 
                                                           

 . 20: م  أز  ايهاتب (1)
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ٚايٛثددا٥ل ايٛقؿٝدد١ ايدديت ٚقددًت يٓددا بػددٓس قددشٝض إىل عكددطْا اسبانددط         

 نٛقؿ١ٝ عُط بٔ اشبطا  ٚغريٙ .

اغدتشبا  االبتددسا٤ بايبػدد١ًُ ؾُٝدا ٜهتددب بدد٘    ))ٜٚكدٍٛ ايكًكؿددٓسٟ :  

َددٔ أقددٓاف املهاتبددات ٚايٛالٜددات ٚغريٖددا ٚعًدد٢ ٖددصا َكددطًض نتددا     

(( اإلْؿا٤ يف ايكسِٜ ٚاسبسٜح
(1) . 

، ٖٚددصا أَددط َتؿددل عًٝدد٘ َٓددص    (( اسبُددس هلل ))ٞ ثددِ بعددس ايبػدد١ًُ تددأت 

 . ايكسّ ، ألٕ اسبُس ثٓا٤ ع٢ً اهلل 

ٚآيدد٘ ٚقددشب٘  بايكددال٠ ٚايػددالّ عًدد٢ ايددٓيب   ))ثددِ بعددس شيددو ٜددؤت٢  

ََٔ نتبٗدا   ايهطاّ يف أٚا٥ٌ ايٛثا٥ل ايؿطع١ٝ َٓص ايعكٛض األٚىل ، ٚأٍٚ 

(( ٖاضٕٚ ايطؾٝس
(2) . 

س ايكها٠ ٚنتا  ايتٛثٝل يف املًُه١ عٓ ايّٝٛ إىل ب٘ املعٍُٛ ٖٛ ٖٚصا

بكٛي٘ : اسبُس هلل  ٚثٝكت٘ األٚىل ايٛثٝك١ ناتب قساض يصا ، ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ

 ض  ايعامل  ، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ْبٝ٘ األَ  .

ايؿددددطع١ٝ ، أٚ األَددددط  ايٛثٝكدددد١ ب قددددساض قدددداّ ايددددصٟ ايؿددددطعٞ ايددددٛايٞ -  

ّ يف ناؾددد١ ايعكدددٛض نُدددا ٖدددٛ َعًدددٛ -ب قدددساضٖا ، ألْددد٘ يف ايػايدددب 

إٔ يهٌ قاض صبُٛع١ َٔ ايهتبد١ ايدصٜٔ ٜتٛيدٕٛ نتابد١      -اإلغال١َٝ 

 ٚقددس ، ندداَاًل امسدد٘ ايكانددٞ ٜددصنط إٔ بددس احملانددط ٚايكددهٛى ، ٚال 

ض٥ٝؼ احمله١ُ ايتابع هلا ، أٚ ٜهتؿٞ بصنط احملهُد١ ؾكدط ،    ٜصنط

سػب غع١ ْطام احمله١ُ ٚٚالٜتٗا ، ؾؿدٞ ايٛثٝكد١ األٚىل : شندط امسد٘     

اسبؿٝغ بٔ املطسدّٛ ايؿدٝذ    عبس -أٟ ايكانٞ  -أْا  ))طحيًا ؾكاٍ : ق

عبددس احملػددٔ نددطزٟ املددسْٞ ، ْا٥ددب ايػددٝس ضبُددس ظنددٞ بددٔ املطسددّٛ      

:  ؾكدداٍ هلددا ايتددابع ايؿددطع١ٝ ، ثددِ شنددط احملهُدد١ (( ايػددٝس أمحددس بطظظبددٞ

ٚيف ايٛثٝكدد١ ايتايٝدد١ : شنددط ايكانددٞ امسدد٘     (( وشهُدد١ املسٜٓدد١ املٓددٛض٠  ))

ِ  (( محٝدس  ايكانٞ ضبُس اسباؾغ بٔ َٛغد٢  ))ٖٚٛ قطحيًا  ض٥دٝؼ   شندط  ثد
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ايكانٞ باحمله١ُ ايؿطع١ٝ ايهرب٣  ))احمله١ُ ايصٟ ٜعٌُ ؾٝٗا ؾكاٍ : 

يددصا اعتددربٙ عًُددا٤   (( ايدديت ٜطأغددٗا ؾهدد١ًٝ ايؿددٝذ عبددس ايععٜددع بددٔ قدداح   

 َددٔ بددس ال يددصا ، (( ايؿاعددٌ ايكدداْْٛٞ يػددا٥ط ايتكددطؾات ايكاْْٛٝدد١   ))ايتٛثٝددل 

، ؾكس ْل ايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ ايتٛثٝدل ايؿدطعٞ أْد٘ ال بدس َدٔ       يكانٞا شنط

شنط امس٘ ايكطٜض املؿٗٛض ب٘ ; ألٕ ايكانٞ ْا٥ب عٔ ٚيٞ األَط ، ٚٚيٞ 

األَط ٖٛ ايصٟ أشٕ ي٘ بايكها٤ ، ؾًٛ مل ٜأشٕ ي٘ ٜٚعٝٓ٘ قانًٝا ، ألنشت 

، نٌ تكطؾات٘ با ١ً ، ألْ٘ أقبض يف َجٌ اسباٍ اؾت٦اتًا ع٢ً ٚيٞ األَدط  

 أٚ  ؿًًٝٝا ع٢ً ايٛال١ٜ ، ٚإشا مل ٜأشٕ ي٘ ٚيٞ األَط مل تكض ٚالٜت٘ .

املباز  املكطض٠ يف ايكها٤ يس٣ ؾكٗا٤  َٔ ألٕ ; تكطؾات٘ بطًت ٚالٜت٘ بطًت ٚإشا

عدا٠  اايؿطٜع١ دٛاظ ذبسٜس ايٛالٜد١ ايكهدا١ٝ٥ ٚربكٝكدٗا ْٛعدًا َٚهاْدًا ٚشيدو َط      

َاتِٗ ، ٚقس ٚضزت ْعِ ايكها٤ ملكاح ظاٖط٠ تعٛز ع٢ً عُّٛ املتكان  ٚسهٛ

يف عكطْا اسبانط ، ؾُٝا  هٔ إٔ أ ًل عًٝ٘  (1)يف املًُه١ َطاع١ٝ هلصا املبسأ

; ألٕ نٌ عكدط َدٔ ايعكدٛض اإلغدال١َٝ اؾدتٗط       (( املكطًض ايػعٛزٟ يف ايتٛثٝل ))

بٓٛع َٔ املكطًشات ، ست٢ أيدـ ؾٝد٘ اإلَداّ ابدٔ ؾهدٌ ايعُدطٟ نتابد٘ املعدطٚف         

، ؾٗصا َكطًض ايعكط ايعباغٞ ، ٖٚصا املًُٛنٞ ، ٖٚصا  (( ؿطٜـاي باملكطًض ))

ايعجُاْٞ ، ٚأخريًا ايػدعٛزٟ ، ؾؿدٞ ايعكدٛض املاند١ٝ ندإ ايكاندٞ ٜكدطٕ امسد٘         

، غًطإ ايؿكٗا٤ ٚاسبهاّ ،  ايكها٠ قانٞ )):  َجٌ ايؿدط١ٜ األيكا  َٔ وذُٛع١

املًُدٛنٞ   ايعكط يف ٚخاق١ َعطٚؾ١ األيكا  ؾٗصٙ ، (( اخل ... ٚاألسهاّ ايكهاٜا ضبطض

َٚا بعسٙ ، أَا يف عكطْا اسبانط ؾٝهتؿدٞ ايكاندٞ ودا شنطتد٘ أعدالٙ ؾكدط،       

 ٚال ٜعٜس عًٝ٘ ؾ٦ّٝا أيبت١ .

 ازبع٤ ايجاْٞ : ايٓل ايهاٌَ تٛابع٘ :

ٖٚصا ثاْٞ أقػاّ ايٛثٝك١ ايؿطع١ٝ ٜٚؿتٌُ ع٢ً : َكسَد١ ايدٓل ، ايعدطض ،    

ْٛٞ يف األدددعا٤ األخددط٣ َددٔ ايٛثددا٥ل   االغتؿددٗاز ، ٖٚددٛ ٜػدداٟٚ : ايتكددطف ايكدداْ  

ايسبًَٛات١ٝ اشباق١ ، ٚهلصا ٜعترب ٖصا ايكػِ أٖدِ أددعا٤ ايٛثٝكد١ عًد٢ اإل دالم ،      

 . ٖٚصا تطبٝل عًُٞ ع٢ً ايٛثا٥ل اشباق١ بب٦ط عجُإ 

                                                           

 . 198: م  ايكها٤ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ (1)



 وقف الخليفة الراذد رثمان بن رفان بئر رومة : 

 

57 
ٖٚٛ يف ايعاز٠ ْل إْؿا٥ٞ َتهاٌَ ، ؾؿٞ ايعكٛض ايكس ١  : َكس١َ ايٓل : أٚاًل

ُٔ ٖصا ايٓل عطض ٚاف ٚؾاف يطًدب قداسب   ُٜؿرتط ؾٝ٘ ايبالغ١ ، ٜٚته

ايسع٣ٛ أٚ املًهٝد١ ، َٚدربضات ايطًدب ، أٚ َدربضات ايتكدطف ايكهدا٥ٞ َدٔ        

 قاسب ايطًب ، ٚملاشا تكسّ بٗصا ايطًب إىل اسبانِ ايؿطعٞ ؟

 ٖٚصٙ أَج١ً َػتكا٠ َٔ ايٛثا٥ل ايؿطع١ٝ املسضٚغ١ :

 ايٛثٝك١ األٚىل تهُٔ ايطًب َا ًٜٞ :

 . يف عكطٙ إثبات ٚقـ غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ  إْٗا٤ َسٜط األٚقاف

  ًب اإلشٕ ي٘ َٔ اسبانِ ايؿطعٞ ببٝع أْكاض ايب٦ط .

 .  ًب اإلشٕ ي٘ بتشهري أضض ٚعطق١ ب٦ط غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ 

ٜٚككس ب٘ املربضات اشباق١ ، أٚ األغبا  املباؾط٠ اييت تؤزٟ إىل  ثاًْٝا : ايعطض :

ٞ  املػدٛؽ  )) : االقدطالح  يف عًٝ٘ ٜٚطًل ، ايٛثٝك١ إخطاز ايٛثٝكد١   يكدٝاغ١  ايؿدطع

ًَددل أَد  إلددطا٤ات ايدسع٣ٛ      ))، ٖٚٛ يف اسبكٝك١  (( ٚإعطا٤ قٛض٠ َٓٗا

 . (( ٚاسبهِ

 ٚجيب إٔ حيتٟٛ ايٓل ع٢ً َا ًٜٞ :

 ذبكٝل عسّ ٚدٛز ٚثا٥ل أق١ًٝ غابك١ . -أ 

 إثبات املًه١ٝ بايب١ٓٝ ايعازي١ . -  

 اإلشٕ بايهتاب١ . -دد

 سٜس ايع  .ذب -ز 

 اسبهِ ايكها٥ٞ . -ٖد

ؾايكانٞ ُقسّ يد٘  ًدب َدٔ     (( ب٦ط عجُإ ))ٖٚصا تطبٝل عًُٞ َٔ خالٍ ٚثا٥ل 

ٕ  ))َسٜط األٚقاف ، ٜطًب ؾٝ٘ إثبات ايع  املطاز إثباتٗا  ٚشيدو وٛددب    (( ب٦ط عجُدا

ؾدٗاز٠ ايػددُاع ، َٚٓشد٘ قددهًا ؾددطعًٝا هلدا ، ستدد٢ ٜددتُهٔ َدٔ بٝددع أْكانددٗا ،     

 ٗا .ٚذبهري أضن

ّ  ايع  ٜعطؾٕٛ ايصٜٔ ايؿٗٛز ؾأسهط ; ايعازي١ ايب١ٓٝ  ًب ٚايكانٞ ،  املعطؾد١  متدا

ثِ  ًب ايتعن١ٝ هلِ ، ؾعناِٖ بعض ايعسٍٚ ايصٜٔ ٜعطؾِْٛٗ متاّ املعطؾ١ ، ثدِ  

 مت ذبسٜس ع  ايب٦ط ٚايعطق١ ايتابع١ هلا .
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 ثِ بعس شيو قسض َٓ٘ اسبهِ ايكها٥ٞ ٖٚصا ْك٘ :

اٖسٜٔ املددصنٛضٜٔ املعددسي   بددل ايكٛاعددس ايؿددطع١ٝ،   بٓددا٤ عًدد٢ ؾددٗاز٠ ايؿدد 

،  املعًَٛددد١ بعٝٓٗدددا ذبكدددل يدددسٟ إٔ قطعددد١ األضض ايتابعددد١ يب٦دددط غدددٝسْا عجُدددإ   

املؿددٗٛض٠ ؾددٗط٠ تاَدد١ تػددين عددٔ ذبددسٜٗا ٖددٞ ٚأْكانددٗا ٚأبٓٝتٗددا َددٔ مجًدد١ أٚقدداف  

 اسبطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ َا عسا ايب٦ط ؾ ْٗا ٚقـ يعُّٛ املػًُ  .

  ضٜااًل غعٛزًٜا ٖٞ ظٜاز٠ عٔ أدط َجًٗا يف ايٛقت اسبانط .إٔ َبًؼ ثالث 

إٔ ق١ُٝ أبٓٝتٗدا ٚأْكاندٗا ايديت ٖدٞ عبداض٠ عدٔ بطند١ ٚزٜدٛإ َٚدطابط أيدـ           

 َٚا١٥ ضٜاٍ غعٛز١ٜ .

ٚإٔ يف ذبهري قطع١ األضض املصنٛض٠ بايجالث  ايطٜداٍ املػدطٛض... ؾٝد٘ ْؿدع     

 زباْب أٚقاف اسبطّ .

 يؿطٜـ .ٖصٙ خالق١ اسبهِ ايكها٥ٞ ا

ثِ قسض َٓ٘ اسبهِ باإلشٕ بتشهري األضض بعس إثبدات ًَهٝتٗدا ، ألْد٘ يدٛ     

 مل تجبت ًَه١ٝ األضض مل جيع ايبٝع ٚال ايتشهري قطعًا .

ثِ أقسض قدهًا ؾدطعًٝا ، ٚال بدس َدٔ متٝٝدع ٖدصا ايكدو ; ألٕ مجٝدع َدا يد٘           

ضؾددع عالقدد١ باألٚقدداف ال بددس َددٔ متٝٝددعٙ نُددا ْكددت عًٝدد٘ األْعُدد١ املطعٝدد١ ، يددصا  

 اسبهِ َٔ ض٥اغ١ ايكها٤ وا ًَدك٘ : ؾذا٤ ، ايكها٤ ض٥اغ١ إىل ايؿطعٞ ايكو

 إثبات ًَه١ٝ األضض ٚٚقؿٗا ، ٚأْٗا َٔ مج١ً أٚقاف اسبطّ ٚغريٙ .

املدصنٛض٠   ٚاألغدبا   يًُربضات قشٝض غري ألْ٘ ، ايكانٞ َٔ ايكازض اإلشٕ ْكض

حمله١ُ ايؿطع١ٝ ايهرب٣ با املٛدٛز ايكو غذٌ يف املُٗؿ١ ايكها٤ ض٥اغ١ قطاض يف

 باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، َٚطؾل قٛض٠ َٓ٘ ، ؾًرتادع .

 : (( ايربٚتٛنٍٛ اشبتاَٞ ))ازبع٤ ايجايح : ايطغِ اشبتاَٞ 

ٖٚٛ آخط أدعا٤ ايٛثٝك١ ٜٚؿتٌُ ع٢ً ايؿكطات اشبتا١َٝ ٚتاضٜذ ايٛثٝكد١ ، ٚيف  

 ه١ُ .ايكسِٜ بعض ايعباضات ايس١ٜٝٓ ٚتٛقٝعات ايؿٗٛز ٚختِ ايكانٞ ٚاحمل

ّٞ يف ايٛثا٥ل املطؾك١ نًدٗا ، َدا عدسا ايعبداضات ايسٜٓٝد١       ٖٚصا نً٘ ٚانض دً

املكطًض ايكسِٜ ٜهتب ايكانٞ عباضات اقطًض عًٝٗا ٚاربصٖا يٓؿػ٘  يف ؾهإ

٘  )) (( سػدديب اهلل ))ستدد٢ أقددبشت عالَدد١ عًٝدد٘ َجددٌ    ٚعبددٛ شيددو ،   (( عؿدد٢ اهلل عٓدد
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تأغٝػٗا  َٓص ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ ًُه١بامل ايكازض٠ ايؿطع١ٝ ايكهٛى ربتِ َا ٚغايبًا

 ٚآي٘ ٚقشب٘ . بصنط ايتاضٜذ ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً غٝسْا ْٚبٝٓا ضبُس 

 ازبع٤ ايطابع : عال١َ ايكش١ ٚايتٛثٝل :

َددٔ املكددطًض عًٝدد٘ ، إٔ ٜددصٌٜ ايكانددٞ ايكددو ايؿددطعٞ بتٛقٝعدد٘ ايددصاتٞ ،     

يكهدا١ٝ٥ املطعٝد١   ٚختِ خام ب٘ ثِ ختِ احمله١ُ ٖصا ايصٟ ْكت عًٝ٘ األْع١ُ ا

يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ٚيهٔ السعت يف ايكو األٍٚ إٔ ختِ احملهُد١  

دعال يف أع٢ً ايكو ع٢ً َا ٖٛ داض عًٝ٘ ايعٌُ يف  قس ، بايكانٞ اشبام ٚاشبتِ

 ع٢ً املكطًض املعٍُٛ ب٘ اآلٕ . ؾُٗا ٚاألخري ايجاْٞ ايكو يف أَا ، ايعجُاْٞ ايعكط

 ظٗطت يٞ َدٔ خدالٍ اال دالع عًد٢     ٖصٙ بعض ايٛقؿات اييت

 قهٛى ايٛقـ:

األغاغددٞ زبُٝددع   املطدددع اإلغددال١َٝ ايؿددطٜع١ أسهدداّ -1

 األسهاّ ايكها١ٝ٥ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ :

ؾؿٞ ٖدصٙ ايكهد١ٝ ايعٝٓٝد١ املٓعدٛض٠ يف ضبهُد١ املسٜٓد١ املٓدٛض٠ ظبدس إٔ ندٌ          

، يدصا ْكدت   ايكهٛى اييت قدسضت َٓٗدا قدسضت ٚؾدل أسهداّ ايؿدطٜع١ ايػدطا٤        

تطبل احملدانِ ايؿدطع١ٝ    ))املاز٠ األٚىل َٔ ْعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ ع٢ً َا ًٜٞ : 

عًدد٢ ايكهدداٜا املعطٚندد١ أَاَٗددا أسهدداّ ايؿددطٜع١ اإلغددال١َٝ ، ٚؾكددًا ملددا زٍ عًٝدد٘  

(( ايهتا  ٚايػ١ٓ...
(1) . 

ٚملدا نددإ اإلشٕ ايكددازض يف بٝددع أْكدداض ٚأبٓٝدد١ ب٦ددط عجُددإ ٚذبهددري أضنددٗا  

يًُٓكدددٛم عًٝددد٘ َدددٔ أقدددٛاٍ ايؿكٗدددا٤ ٚاملعُدددٍٛ بددد٘ يف املًُهددد١ ايعطبٝددد١   طبايؿدددًا

ايػعٛز١ٜ مل ٜرتزز ض٥ٝؼ ايكها٠ يف ْكه٘ ، ٚإبطاٍ اسبهِ ايكدازض َدٔ قاندٞ    

املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف شيو ايٛقت ٚيف ٖصٙ ايكه١ٝ ، ٚقس اغدتذا  ايكاندٞ يدصيو ٚمل    

 ّٛ .جيازٍ ، ٚؾطح ْكض اسبهِ يف غذٌ األسهاّ ٖٚٛ بام إىل ايٝ

 َبسأ تػبٝب األسهاّ ايكها١ٝ٥ : - 2

إٕ بٝإ أغبا  اسبهِ أٚ ايٓكض َٔ أِٖ املباز  ايععُٝد١ ايديت ٜكدّٛ عًٝٗدا     

ايػدعٛز١ٜ ،   ايعطب١ٝ املًُه١ يف ايكها١ٝ٥ ايػًط١  بكت٘ َا ٖٚصا ، اإلغالّ يف ايكها٤
                                                           

 . 120: م  ( "ايًٛا٥ض ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ املطاؾعات ايؿطع١ٝ"15، ايعسز ) صب١ً ايعسٍ (1)

دراسة قضائية 
: 
 



 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة

 

61  
، ؾًُددا  ٖٚدصا ٚانددض دًددٞ يف قهدد١ٝ اإلشٕ بددتشهري أضض ٚعطقدد١ ب٦ددط عجُددإ  

يكانٞ ببٝع األْكاض ٚذبهري األضض ، ٚضؾدع ايكدو إىل ض٥دٝؼ ايكهدا٠ يف     أشٕ ا

 شيو ايٛقت قاّ بٓكه٘ َٛنشًا أغبا  ايٓكض .

 َبسأ متٝٝع األسهاّ : -3

إٕ َبسأ متٝٝع األسهاّ ايكازض٠ َٔ ايكها٠ َٔ قبٌ د١ٗ عًٝدا َبدسأ غداضت    

تعسز احملانِ عًٝ٘ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٓص تأغٝػٗا ، ٖٚصا ْٛع َٔ أْٛاع 

ايؿطع١ٝ ضأغًٝا ، ألدٌ َطادعد١ األسهداّ ايؿدطع١ٝ َدٔ عًُدا٤ َتُطغد  أَهدٛا        

املًُه١ ايعطب١ٝ  يف ايكها٤ نتا  أؾاض ٖصا ٚإىل ، ايكها١ٝ٥ األعُاٍ يف سٝاتِٗ دٌ

قس ادبد٘   -ضمح٘ اهلل  -ايععٜع  املًو عبس ْعط نإ ملا )):  ٜكٍٛ سٝح ايػعٛز١ٜ

١ٝ٥ ٚتكطٜددطٙ ألْعُتدد٘ إىل إجيدداز دٗدد١ عًٝددا تعٓدد٢    َٓددص تأغددٝؼ املؤغػددات ايكهددا  

برتقٝل األسهاّ ٚمتٝٝعٖا استٝا ًا هلا ، ٚنإ شيو ايعٌُ َٓا ًا باهل١٦ٝ املؿطؾ١ 

عًدد٢ ايكهددا٤ ، ثددِ بط٥اغدد١ ايكهددا٠ ، ثددِ ظٗددطت اسباددد١ إىل ربكددل ضبهُدد١   

َػتك١ً تكّٛ بتُٝٝع األسهاّ َٚطادعتٗا ٚايٓعط ؾٝٗا، ؾكسض تٛدٝ٘ املًو غدعٛز  

ٖد ٚاؾتتاع ؾطع 1381بتأغٝؼ ضبه١ُ ايتُٝٝع يف ايطٜاض عاّ  -ضمح٘ اهلل  -

(( هلا يف َه١ املهط١َ
(1) . 

ٚتطبٝكًا هلصا املبسأ ايععِٝ ، مت ْكض اإلشٕ ايكازض َٔ قانٞ املس١ٜٓ املٓدٛض٠  

( ايكدازض يف  217بتشهري أضض ٚعطق١ ب٦ط عجُإ ٚبٝع أْكانٗا، بدايكطاض ضقدِ )  

َٔ ؾه١ًٝ ض٥ٝؼ ايكها٠ يف عكدطٙ ايؿدٝذ/ عبدس اهلل بدٔ     ٖد ايكازض 22/8/1356

سػددٔ آٍ ايؿددٝذ ، ٚعهدد١ٜٛ أضبعدد١ َددٔ ايكهددا٠ ، ٚتػددذٌٝ ٖددصا ايكددطاض جباْددب        

اسبهِ ايكها٥ٞ بايتٛاقٝع ايصاتٝد١ يًكهدا٠ نُدا ٖدٛ َدب  يف ايكدؿش١ ؟؟؟؟ َدٔ        

 . ٖد ، احملؿٛظ يف غذالت ضبانِ املس١ٜٓ املٓٛض1356٠تػذٌٝ عاّ 

 انِ ايؿطع١ٝ ٚايسٚا٥ط ايكها١ٝ٥ ٚتاضخيٗا ٚتطٛضٖا :َبسأ تعسز احمل -4

ٖصا املبسأ ايععِٝ ٜٗسف إىل تػٌٗٝ امل١ُٗ ايكهدا١ٝ٥ عًد٢ ايكهدا٠ ٚأقدشا      

اشبكدَٛات   إْٗا٤ ٚغطع١ ، اشبسَات ٚتػٌٗٝ ، ايكها١ٝ٥ ايعساي١ نُإ َع ، ايكهاٜا

 طا٤اتاملعطٚندد١ أَدداّ احملددانِ ، ٚبددصٍ اشبددسَات ايتٛثٝكٝدد١ يًُػددتؿٝسٜٔ يف إددد    

                                                           

 .90م:  (1)
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ّ  ايعع١ُٝ املباز  ٖصٙ َٔ ٚاْطالقًا ، ٚغطٜع١ زقٝك١ ٚاألٖدساف ايػدا١َٝ    ازبًًٝد١  ٚاملٗدا

 اييت تهُٓتٗا األْع١ُ ايػعٛز١ٜ ٚأٖساف ٚظاض٠ ايعسٍ ازب١ًًٝ ، ْالسغ َا ًٜٞ :

احملانِ ايؿدطع١ٝ يف َٓدا ل املًُهد١ ايعطبٝد١ ايػدعٛز١ٜ ناؾد١       إسساخ  -أ 

ٚهلصا تعترب ضبهُد١ املسٜٓد١ املٓدٛض٠ َدٔ      بعس تٛسٝسٖا ٚقبٌ ايتٛسٝس أٜهًا

أٚا٥ٌ احملانِ ايؿطع١ٝ اييت اغتشسثت يف املًُهد١ ايعطبٝد١ ايػدعٛز١ٜ ،    

نُا ٜالسغ َٔ ختِ احمله١ُ املٛدٛز عًد٢ خدتِ ايكدو ; إش ٖدٛ َدؤضر      

يف  140ٖدددد( ٚشيدددو تطبٝكدددًا يألَدددط املًهدددٞ ايهدددطِٜ ضقدددِ     1346عددداّ )

ِ ايؿدددطع١ٝ ٚذبسٜدددس ٖدددد املتهدددُٔ ْعددداّ تؿدددهٌٝ احملدددان 21/2/1346

إْؿدددا٤  ))اختكاقددداتٗا ٚٚظا٥ؿٗدددا ٚممدددا تهدددُٓ٘ شيدددو األَدددط ايهدددطِٜ      

 . (( ضبه١ُ ؾطع١ٝ ٚضبه١ُ يألَٛض املػتعذ١ً يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

إسددساخ نتابدد١ عددسٍ يف املسٜٓدد١ املٓددٛض٠ ، ٖٚددصٙ اإلزاض٠ ٖددٞ ايدديت تٛيددت    -  

 ٖد .18/3/1355إقساض ٚثٝك١ اإلقطاض )املطؾك١( املؤضخ١ يف 

تطٛض ضبه١ُ املس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل احمله١ُ ايؿدطع١ٝ ايهدرب٣ ٚتٛابعٗدا     -دد 

يف املٓا ل اييت تٓسضز ذبت غًطتٗا ، ٖٚصٙ احمله١ُ يف ٖصا ايطٛض ٖدٞ  

ٖددد اشبددام  20/3/1356( ٚتدداضٜذ 55ايدديت أقددسضت قددو ايتًُددو ضقددِ )   

 . (( ب٦ط عجُإ ))املؿٗٛض٠  ب ثبات ٚقؿ١ٝ أضض غٝسْا عجُإ 

نُا ٖٛ ايٛاقدع   (( ض٥اغ١ احملانِ ايؿطع١ٝ ))تطٛضت إىل َػ٢ُ ثِ بعس شيو 

 اآلٕ ، ٚتؿتٌُ ع٢ً عسز َٔ احملانِ ايؿطع١ٝ ٚايسٚا٥ط ايكها١ٝ٥ ٚغريٖا .

 إقساض ايكهٛى ايؿطع١ٝ ٚصباْٝتٗا ٚتطٛضٖا : -6

إقساض ايكهٛى ايؿطع١ٝ َٔ ْػذ عس٠ عدطف َدٔ ايعكدط األَدٟٛ عًد٢ ٜدس       

إش تبك٢ ْػد١ يف زٜٛإ ايكانٞ ، ٚاألخط٣ تػدًِ  ٖد( ; 75ايكانٞ غًِٝ بٔ عرت )

َٚٓص إٔ تهْٛت  ، اسبانط عكطْا إىل ٖصا ع٢ً ايعٌُ ٚدط٣ ، ايسع٣ٛ قاسب إىل

ايععٜددع أقددبشت احملددانِ تكددسض  املًُهدد١ ايعطبٝدد١ ايػددعٛز١ٜ عًدد٢ ٜددس املًددو عبددس

ايكهٛى األٚىل يٛقؿ١ٝ عجُإ  يف ٚتالسغ ، أْٛاعٗا ودتًـ ايؿطع١ٝ ايكهٛى

 أَددا  (( اسبهَٛدد١ ايعطبٝدد١ اسبذاظٜدد١ ))ايكددهٛى قددسضت باغددِ :  ضَٚدد١ إٔ ب٦ددط

ايكو ايجاْٞ ؾكس نإ بعس تٛسٝس املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ؾكس قدسض باغدِ   

 . (( املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ))



 المنورة المدينة ودرادات بحوث مركز مجلة

 

62  
ضبدسز٠   بطغّٛ تكسض ايؿطع١ٝ ايكهٛى ناْت ايكهٛى صبا١ْٝ بكسز أَا

ٚتداضٜذ   11083يكدازض بداألَط ايػداَٞ ضقدِ     نُا ْل عًٝٗا ْعاّ نتا  ايعدسٍ ا 

 ( ، ثِ أيػٝت ٖصٙ املٛاز .34-22ٖد ، ايؿكٌ ايػازؽ ، املٛاز )19/8/1364

نُدا ٜالسدغ ايدساضؽ تطددٛض ايكدهٛى ايؿدطع١ٝ َددٔ ايٓاسٝد١ ايٛضقٝد١ ؾكددس        

ناْت تكسض بأٚضام عاز١ٜ يف أٍٚ ايعٗدس ايػدعٛزٟ يكًد١ ايدٛضم يف شيدو ايعكدط ،       

عس تٛسٝس املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ أقسضت قدهٛنًا  َٚٔ ْػد١ ٚاسس٠ ، ثِ ب

ؾددطع١ٝ شات قُٝدد١ بددٛضم شٟ َٛاقددؿات خاقدد١ َددٔ ايددٛضم ايكددٟٛ ايددصٟ  هددٔ         

االستؿاظ ب٘ ملس٠  ١ًٜٛ زٕٚ متعم ، ٚال ظايت ايسضاغات داضٜد١ يف دًدب أْدٛاع َدٔ     

 .ايٛضم املك٣ٛ ايػُٝو املطٕ ايصٟ  هٔ االستؿاظ ب٘ ملس٠ أعٛاّ  ١ًٜٛ بسٕٚ تًـ 

 اٖتُاّ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ باألٚقاف ايعا١َ ٚاشباق١ : - 7

إٕ ٖصا االٖتُداّ ٚاندض دًدٞ ، جيعدٌ اإلؾدطاف عًد٢ األٚقداف َٓدص تهدٜٛٔ          

يًُشدانِ   -ضمحد٘ اهلل   -ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ املعاقط٠ ع٢ً ٜس املًو عبس ايععٜدع  

ٝد١ ايػدعٛز١ٜ يف   ايؿطع١ٝ ، ٖٚصا ٜكّٛ ع٢ً املبسأ ايصٟ قاَدت عًٝد٘ املًُهد١ ايعطب   

ذبهددِٝ ايؿددطٜع١ اإلغددال١َٝ يف ؾددؤْٚٗا نًددٗا ، هلددصا نًدد٘ أقددبشت احملددانِ   

املًذأ اآلَٔ ايصٟ ٜػاضع إيٝ٘ ايُّعَّاض ٚغريِٖ يف اسبؿاظ عًد٢ ممًهداتِٗ ايٛقؿٝد١    

، ٚنصيو ايسٚا٥ط اسبهَٛٝد١ املعٓٝد١ يف ايٛقدـ ايعداّ نُدا ٖدٛ اسبداٍ يف ٚقدـ         

ًدد٢ ايػدداض  الختؿددت نددجري َددٔ األٚقدداف    ، ٚيددٛ تددطى اسببددٌ ع  غددٝسْا عجُددإ  

أععٖدا اهلل   -ايعع١ُٝ اييت ْطاٖدا ايٝدّٛ ؾداٖس٠ بٓعاٖد١ ايكهدا٠ ٚسدطم ايسٚيد١        

ع٢ً سؿدغ األَدٛاٍ ٚاملُتًهدات ايٛقؿٝد١ ألْداؽ زضددٛا َدٔ عكدٛض َاند١ٝ ،           -

ٚهلصا ضأٜٓا يف ٚقؿ١ٝ غٝسْا عجُإ إٔ ض٥ٝؼ ايكها٠ ْكض اسبهِ ايؿطعٞ ملا ضآٙ 

 ١ ايٛقـ ، ٚطبايـ يًُٓكٛم عًٝ٘ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ .غري َٛاؾل ملكًش

 اٖتُاّ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ بتػذٌٝ األٚقاف ٚسكطٖا ٚسؿعٗا : - 8

إٕ َعطؾدد١ عدد  األٚقدداف ٚاغددتدطاز ايٛثددا٥ل ايؿددطع١ٝ اشباقدد١ بٗددا ، غددٛا٤     

أناْددت أٚقاؾددًا عاَدد١ أّ أًٖٝدد١ ، َددٔ األَددٛض ايدديت اٖتُددت بٗددا سهَٛدد١ املًُهدد١   

١ ايػعٛز١ٜ َٓص تأغٝػٗا ، ٚأبًػت َسضا٤ األٚقاف يف املٓا ل ناؾ١ نطٚض٠ ايعطبٝ

اغتدطاز ايٛثا٥ل ايجبٛت١ٝ هلا ، ٖٚصا َا ؾعً٘ ْا٥ب ض٥ٝؼ األٚقاف يف ٚقت٘ ايػٝس : 
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ٚسؿعٗدا ٖٚدصا دٗدس     سبٝب ضبُٛز أمحس باغتدطاز قو ؾدطعٞ يب٦دط عجُدإ    

تدأخط ندجريًا ، ألٕ    َؿهٛض َٓ٘ ، ٚإٕ نإ ٖصا ايٛادب ايؿطعٞ يف ْعطٟ قس

يف  -ضمحددددد٘ اهلل  -ايععٜدددددع  عبدددددس املًدددددو يػدددددًطإ اْهدددددُت املٓدددددٛض٠ املسٜٓددددد١

ٖد ، ؾايٛادب ع٢ً ضؤغا٤ األٚقاف املػاضع١ يف تػذٌٝ األٚقاف ٚيدٛ  19/5/1344

ؾعٌ نٌ ض٥ٝؼ َا ؾعً٘ ايػٝس : سبٝب ضبُٛز أمحس سبُٝٓا نجريًا َدٔ األٚقداف   

ايػدري ; ألٕ املعدامل اآلٕ ظايدت ٚخؿٝدت َعدامل      ايعا١َ َٔ ايعٚاٍ أٚ ايعسٚإ َٔ قبدٌ  

 نجري َٔ األٚقاف ايتاضخي١ٝ .

 اٖتُاّ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ب ثبات األٚقاف ايعا١َ ٚاشباق١ : - 9

إٕ أغًب األٚقاف املٛدٛز٠ يف اسبطَ  َعطٚؾ١ األعٝإ ، ٜعطؾٗا اشبًـ عدٔ  

ٚغددري شيددو ، ٖٚددصٙ  ) ب٦ددط ضَٚدد١ ( ٚأٚقدداف ايددٓيب   ايػددًـ ، نٛقددـ عجُددإ 

غطايف ملعدامل املسٜٓد١   ٛاألعٝإ َعطٚؾ١ إىل ٚقت قطٜب ، ثِ  طأ بعس شيدو تػدري ز د   

، ْتٝذ١ هلصٙ اهلذ١ُ ايؿطغ١ ع٢ً األضانٞ ٚمتًهٗا ٚاملتادط٠ بٗا ،  نًٗا املٓٛض٠

ٕ خاؾ١ٝ ع٢ً َٔ ضآٖا بأّ عٝٓ٘ بعس إٔ أظًٜت َعاملٗدا ، َٚدٔ ٜػدط    ست٢ أنشت اآل

تػٌٗٝ اإلثبات يف األٚقاف ؾتجبت األٚقاف بططم ٜػري٠ ال تكبٌ  اإلغال١َٝ ايؿطٜع١

ٖٚٞ ٚغ١ًٝ اإلثبات يف ايكدهٛى ايؿدطع١ٝ    (( ؾٗاز٠ ايػُاع ))يف غريٖا َٚٔ شيو 

٘  أمجدع  مما ٖٚصا  عجُإ بٛقـ اشباق١ ٍ  ٚسدسٜجاً  قدس اً  ايؿكٗدا٤  عًٝد :  ايدسنتٛض  قدا

٢ ايكهدا٤ بؿدٗاز٠ ايػدُاع    اتؿل مجٗٛض ايؿكٗدا٤ عًد   ))غعٝس بٔ زضٜٚـ ايعٖطاْٞ : 

(( يف ايٓػب ، ٚاملٛت ، ٚايٓهاح ، ٚايعتل ، ٚايٛقـ ، َٚكطؾ٘ ، ٚؾطا٥ط٘
(1) . 

ذبسخ عٓٗا ايؿكٗا٤ يف نتب ايكها٤ ٚايؿك٘ ايعاّ ، ٚايككس  ايػُاع ٚؾٗاز٠

ٖٓددا اإلؾدداض٠ إىل ايططٜددل ايؿددطعٞ إلثبددات ايٛقددـ ، َٚددٔ أضاز االغتككددا٤ ؾعًٝدد٘    

 ّ ٚؾك٘ ايكها٤ خاق١ .وطادع١ نتب ايؿك٘ ايعا

ٚغٝاغدت٘   -ضمحد٘ اهلل   -ايععٜدع   َٓاقدب املًدو عبدس    َٔ عع١ُٝ َٓكب١ - 10

 ايعازي١ :

ؾعٓسَا اْهُت املس١ٜٓ املٓٛض٠ يػًطاْ٘ أبك٢ قهاتٗا ع٢ً َا نداْٛا عًٝد٘ يف   

ض٥ٝؼ احمله١ُ يف ٚقت٘ ايؿٝذ : ظنٞ بدٔ أمحدس بدٔ     ))ايعٗٛز اييت قبً٘ ، َِٓٗ : 
                                                           

 .119 طا٥ل اسبهِ: م  (1)
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،  ٖد1365 ٚاملتٛؾ٢ ٖد1294 غ١ٓ املٛيٛز ، ايؿاؾعٞ ايربظظبٞ عابسٜٔاي ظٜٔ بٔ إمساعٌٝ

ؾكس نإ قانًٝا يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف عٗدس ايسٚيد١ ايرتنٝد١ ثدِ اهلامشٝد١ ٚاغدتُط       

 . (1)(( ٖد1357يف ايعٗس ايػعٛزٟ ثِ ْكٌ ض٥ٝػًا حمله١ُ َه١ املهط١َ عاّ 

ضاْٞ ايهدطزٟ ،  ٚنصيو ْا٥ب٘ ايؿٝذ : عبس اسبؿٝغ بٔ عبس احملػٔ ايهٛ

ٖد ، ع  قانًٝا يف عٗس األؾطاف ٚاغتُط 1370ٖد ٚاملتٛؾ٢ غ١ٓ 1311 غ١ٓ املٛيٛز

 . (2)يف ايعٗس ايػعٛزٟ ست٢ تٛيف

ٚاشبًؿددا٤ ايطاؾددسٜٔ ،  ٖٚددصٙ ايػٝاغدد١ ايعازيدد١ َددأخٛش٠ َددٔ غٝاغدد١ ايددٓيب  

ٌ   ايٓيب أبك٢ سٝح ٔ  ند ِ  َد ٔ  أغدً ٌ  ٚظعُدا٤  ايطؤغدا٤  أٚ املًدٛى  َد ِٗ َٓاقدب  يف ايكبا٥د

اييت ناْٛا عًٝٗا يف ازبا١ًٖٝ ، ٚنإ ٜهتب إيِٝٗ بصيو ، ؾُدٔ أغدًِ أبكداٙ ،    

َٚددٔ نؿددط ععيدد٘ ، ٖٚددصٙ ايػٝاغدد١ ايعازيدد١ هلددا أععددِ األثددط يف تددأيٝـ ايكًددٛ  ،   

ٚمجددع ايهًُدد١ ، ٚتٛسٝددس ايكددؿٛف ، ْٚؿددط األَددٔ ٚايعددسٍ ، خبددالف َددا ضأٜٓددا      

 ٚمسعٓاٙ يف قسِٜ ايسٖط ٚسسٜج٘ .

 ايػ٤ٞ ع٢ً األٚقاف :اسبهط ٚأثطٙ  - 11

حيتهط أضض ب٦ط ض١َٚ ٜٚؿرتٟ أْكانٗا  إٔ املٛا ٓ  أسس ضغب١ ايكو تهُٔ

ض٥اغ١ ايكها٤ يف ٚقتٗا ٖصا اسبهِ ،  ْكهت ٚيهٔ ، عكطٙ يف املس١ٜٓ قانٞ َٔ

عكس إداض٠ ملس٠  ١ًٜٛ ٜعكدس بد شٕ اسبدانِ ،     ))ٚاملطاز باسبهط عٓس ايؿكٗا٤ ٖٛ : 

ـ َبًػددًا َعذدداًل َددٔ املدداٍ ٜكدداض  قُٝدد١ األضض ،  ٜٚددسؾع املػددتشهط زباْددب ايٛقدد 

ٚحيسز َبًػًا آخط ن٦ٝاًل ٜػتٛؾ٢ غًٜٓٛا زب١ٗ ايٛقـ َٔ املػتشهط أٚ َٔ ٜٓتكدٌ  

(( إيٝ٘ ٖصا اسبل
(3) . 

ٖٚصٙ ايططٜك١ ٚإٕ ناْت َؿطٚع١ الغتجُاض ايٛقدـ إال أْٗدا ندإ هلدا األثدط      

َٔ األٚقاف األ١ًٖٝ باملس١ٜٓ األٚقاف ، ٚقس ضأٜٓا ٖصا يف نجري  ع  ظٚاٍ يف ايػ٤ٞ

املٓٛض٠ ، ألٕ احملتهط ٜعتكس بأْد٘ قدس اؾدرتاٖا ؾتتٓاقًدٗا األٜدسٟ ٜٚدعٍٚ ايٛقدـ ،        

يصا ال بس َٔ زضاغ١ اآلثاض ايػ١٦ٝ يًشهط يف األضانٞ ايٛقؿٝد١ باملسٜٓد١ املٓدٛض٠ َدٔ     

قبدٌ نبداض ايعًُدا٤ أٚ دٗدات طبتداض٠ َدٔ ايدٛظاض٠ ، ٚإضؾداز أقدشا  ايٛقدٛف إىل           

                                                           

 . 72-71:  ، يًعاسِ س١ٜٓ املٓٛض٠قها٠ امل (1)

 . 79: م  املكسض ايػابل (2)

 . 617: م  ، يًعضقا املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ (3)
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املج٢ً يالغتجُاض ٚإٕ اتهض َعاضن١ اسبهط ملكاح ايٛقـ إٔ ٜكسض َٓدع  ايططم 

 ضمسٞ َٔ قبٌ ايسٚي١ ٜٚبًؼ يًُشانِ ايؿطع١ٝ ناؾ١ يتٓؿٝصٙ ، ٚاهلل أعًِ .

ٚيف ْٗاٜدد١ ايبشددح أٚقددٞ ْؿػددٞ ٚنددٌ َػددًِ يسٜدد٘ ٚقددـ       

بتأَددٌ تًددو ايؿٛا٥ددس ايدديت اغددتدطدتٗا َددٔ أقددٛاٍ األ٥ُدد١ األخٝدداض    

يتبشط ؾٝ٘ ، ناإلَاّ ايبداضٟ ٚابٔ خع د١  املؿٗٛز هلِ بايؿك٘ ٚا

ٚابٔ سذط ٚغريِٖ ، ٚايػعٞ ازباز يف تطبٝل تًو ايؿٛا٥دس ؾُٝدا   

خيكدد٘ َددٔ َايددو أٚ سددانِ ، أٚ ْا٥ددب أٚ قدداض ، أٚ ٚظٜددط أٚ       

غدددًطإ ، ألٕ أسهددداَِٗ تتعدددسٟ إىل ايهاؾددد١ ، ٚقدددس تػدددتُط    

ايعكٛض ايط١ًٜٛ نُا ٖٛ اسباٍ يف ٚقـ غٝسْا عجُإ بدٔ عؿدإ   

 . ؿ١ ايطاؾس اشبًٝ

ٚايػًطا١ْٝ  ٚاشبًٝؿ١ٝ ٚايطاؾس١ٜ ايٓب١ٜٛ األٚقاف بتتبع ايباسج  إخٛاْٞ ٚأٚقٞ

ٚغريٖا يف األعكاض اإلغال١َٝ ناؾ١ ، ٚزضاغتٗا زضاغ١ ؾك١ٝٗ ٚسسٜج١ٝ ٚقها١ٝ٥ 

ٚؾك١ٝٗ ، ْٚؿدط شيدو يف ايٛغدا٥ٌ اإلعالَٝد١ ناؾد١ ; ألٕ ٖدصا ازبٗدس املبداضى َدٔ          

ايعًِ ْٚؿطٙ ٚايٓكض يٛال٠ األَط ، ٚايٓكض يًعا١َ ،  ببٝإ ٤ايعًُا ع٢ً املأخٛش ايعٗس

ألٕ ْكض األغٓٝا٤ ٚاملٛغطٜٔ ٚسهِٗ ع٢ً ايٛقـ تعإٚ ع٢ً ايدرب ٚايتكد٣ٛ ، ؾد شا    

ـ  ألٕ ، ٚاألْج٢ ٚايصنط ، ٚايؿكري ايػين ْؿعِٗ عِ يصيو اغتذابٛا ٔ  ايٛقد ايكدسقات   َد

ُٝا إشا اختري ْٛعٗدا ، ٚغدًُت   ازباض١ٜ ايعع١ُٝ ايٓؿع ايباق١ٝ ايعكٛض ايط١ًٜٛ ال غ

، ٚأِٖ ايٛقٛف اييت جيب سض ايٓاؽ عًٝٗا : غكٞ املٝاٙ ، ٚايسٚض ،  اسبٛازخ َٔ

 ٚاملػتؿؿٝات ، ٚزٚض ايطعا١ٜ ٚعبٛ شيو ، ٚاسبُس هلل أٚاًل ٚآخّطا .

 

 

     

الخاتمعععة و  ععع  
 ج :اليتععععععععععععععععائ
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 أِٖ املكازض ٚاملطادع

هتبدد١ ايػددًؿ١ٝ باملسٜٓدد١ ايكددسٚؽ األْكدداضٟ ،  بددع امل آثدداض املسٜٓدد١ املٓددٛض٠ ، تددأيٝـ/ عبددس  -

 ٖد1393،  3املٓٛض٠ ، ط

إثبات املًه١ٝ يف ايٛثا٥ل ايعطب١ٝ ، تأيٝـ/ ز. مجاٍ اشبدٛيٞ ، ايدساض املكدط١ٜ ايًبٓاْٝد١ ،      -

 ٖد1415،  1ط

األسازٜح املدتاض٠ ، تكٓٝـ/ نٝا٤ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل ضبُس بدٔ عبدس ايٛاسدس املكسغدٞ      -

 عبس اهلل بٔ زٖٝـٖد ، سكك٘/ عبس املًو بٔ 643اسبٓبًٞ ، 

أسهاّ األٚقاف ، يإلَاّ أبٞ بهط أمحس بٔ عُطٚ اشبكاف ، َكٛض٠ َهتبد١ ايجكاؾد١    -

 ٖد1322بايكاٖط٠ ، عاّ 

 1أسهاّ األٚقاف ، يًؿٝذ/ َكطؿ٢ أمحس ايعضقا ، ْؿط زاض عُاض ، عُإ األضزٕ ، ط -

 ٖد1418، 

، ألبددٞ ظٜددس عُددط بددٔ ؾددب٘   (( ٠تدداضٜذ املسٜٓدد١ املٓددٛض ))أخبدداض املسٜٓدد١ املٓددٛض٠ ، املطبددٛع باغددِ   -

ٖد ، عًل عًٝ٘ ٚأخطز أسازٜج٘ : عًدٞ ضبُدس زْدسٍ ، ٜاغد  بٝدإ ، ْؿدط       262ايُٓطٟ ، ت

 ٖد1417،  1زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت يبٓإ ، ط

أز  ايهاتب ، يإلَاّ أبٞ بهط ضبُس بٔ حي٢ٝ ايكٛيٞ ، تعًٝل/ أمحس سػٔ بػٝر ،  -

 ٖد1415،  1زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ط

ّ  ، األقدشا   َعطؾد١  يف االغتٝعا  - ٞ  يإلَدا ـ  عُدط  أبد ٔ  ٜٛغد ٟ  اهلل عبدس  بد  ٖدد ، 463 ت ، ايُٓدط

 ٖد1423،  1سكك٘ / عازٍ َطؾس ، زاض اإلعالّ ، عُإ ، األضزٕ ، ط

بٗذ١ ايٓؿدٛؽ ٚاألغدطاض يف تداضٜذ زاض ٖذدط٠ ايدٓيب املدتداض ، تدأيٝـ/ عبدس اهلل بدٔ ضبُدس            -

 ٖد1418،  1ْعاض َكطؿ٢ ايباظ ، َه١ ، طٖد ، ْؿط َهتب١ 769املطداْٞ ، ت

تاضٜذ َس١ٜٓ زَؿل ، تكٓٝـ/ اسباؾغ أبٞ ايكاغِ عًٞ بٔ اسبػٔ بٔ ٖبد١ اهلل املعدطٚف    -

 ابٔ عػانط ، سكك٘/ أبٛ غعٝس عُط بٔ غطا١َ ايعُطٟٚ ، ْؿط زاض ايؿهط

ؿدٛضات  تاضٜذ َعامل املس١ٜٓ املٓٛض٠ قس ًا ٚسسٜجًا ، تأيٝـ/ أمحس ٜاغ  اشبٝاضٟ ، َٔ َٓ -

 (59ْازٟ املس١ٜٓ املٓٛض٠ األزبٞ ضقِ )

ذبكٝل ايٓكط٠ بتًدٝل َعامل زاض اهلذط٠ ، يإلَاّ أبٞ بهط اسبػ  بٔ عُط املطاغدٞ ،   -

 ٖد1422،  1ٖد ، سكك٘ ز. عبس اهلل ايعػٝالٕ ، ط816ت

ايتعطٜـ وا آْػدت اهلذدط٠ َدٔ َعدامل زاض اهلذدط٠ ، تدأيٝـ/ ضبُدس بدٔ أمحدس املطدريٟ ،            -

 ١ ايع١ًُٝ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ْؿط املهتب

ٖددد ، 606ددداَع األقددٍٛ يف أسازٜددح ايطغددٍٛ ، يإلَدداّ املبدداضى بددٔ  ضبُددس ازبددعضٟ ، ت   -

 ٖد1389سكك٘/ عبس ايكازض األضْؤٚط ، ْؿط َهتب١ اسبهَٛٞ ٚغريٖا ، 
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ٖد ، سكك٘/ أمحس ضبُس 279غٓٔ ايرتَصٟ ، البٔ عٝػ٢ ضبُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ ، ت -

 ٖد1398،  2يب وكط ، طؾانط ، ْؿط ايبابٞ اسبً

ٖدد ، ْؿدط عدامل ايهتدب ،     385غٓٔ ايساضقطين ، يإلَداّ عًدٞ بدٔ عُدط ايدساضقطين ، ت      -

 ٖد1406،  4بريٚت ، ط

غددٓٔ ايٓػددا٥ٞ ، يإلَدداّ أمحددس بددٔ ؾددعٝب ايٓػددا٥ٞ َددع ساؾددٝيت ايػددٝٛ ٞ ٚايػددٓسٟ ،       -

 ٖد1406، 1ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ ، ط ايؿتاح أبٛ غس٠ ، زاض سكك٘/ عبس

ٖد ، سكك٘/ سػٔ عبس املٓعِ ٣303 ، يإلَاّ أمحس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ ، تايػٓٔ ايهرب -

 ٖد1421،  1ؾًيب ، ْؿط َؤغػ١ ايطغاي١ ، ط

ٖددد ، ذبكٝددل/ ز. 821قددبض األعؿدد٢ يف قددٓاع١ اإلْؿددا ، تددأيٝـ/ أمحددس ايكًكؿددٓسٟ ، ت -

 ٖد1407،  1ٜٛغـ  ٌٜٛ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت ، ط

ٖدد ، سككد٘/   311بهط ضبُس بٔ إغشام بٔ خع د١ ، ت قشٝض ابٔ خع ١ ، يإلَاّ أبٞ  -

 ز. ضبُس َكطؿ٢ األععُٞ ، ْؿط املهتب اإلغالَٞ ، بريٚت

 قشٝض َػًِ َع ؾطح ايٟٓٛٚ ، ْؿط املطبع١ املكط١ٜ -

ٖددد ، أعددس ؾٗطغددتٗا :  230ايطبكددات ايهددرب٣ ، حملُددس بددٔ غددعس بددٔ َٓٝددع ايعٖددطٟ ، ت     -

 ض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، بريٚت ، يبٓإٖد ، زا1417،  1ضٜاض عبس اهلل عبس اهلازٟ ، ط

/ 15ايعسٍ ، صبًد١ عًُٝد١ تكدسض عدٔ ٚظاض٠ ايعدسٍ باملًُهد١ ايعطبٝد١ ايػدعٛز١ٜ ، ايعدسز )          -

 ٖد(1423/ ضدب 4ايػ١ٓ/

اسبُٝدس ايعباغدٞ ، ذبطٜدط/     عُس٠ األخباض يف َس١ٜٓ املدتاض ، يًعال١َ ايؿدٝذ أمحدس عبدس    -

 ضبُس ايطٝب األْكاضٟ ، ْؿط أغعس زضابعْٚٞ

عًِ ايتٛثٝل ايؿطعٞ، تأيٝـ/ ز. عبس اهلل بٔ ضبُس اسبذًٝٞ ، ْؿدط َهتبد١ املًدو ؾٗدس      -

 ٖد1424ايٛ ١ٝٓ ، ايطٜاض ، 

ؾددتض ايبدداضٟ بؿددطح قددشٝض ايبددداضٟ ، يإلَدداّ أمحددس بددٔ عًددٞ بددٔ سذددط ايعػددكالْٞ ، ت    -

 ٖد ، ْؿط املطبع١ ايػًؿ852١ٝ

ؾطن١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ددس٠ ،  ساؾغ ، ْؿط  عًٞ تأيٝـ/ ، املٓٛض٠ املس١ٜٓ تاضٜذ َٔ ؾكٍٛ -

 ٖد1405،  2ط

ٖدد ، سككد٘/   241ؾها٥ٌ ايكشاب١ ، يإلَاّ أبٞ عبس اهلل أمحس بدٔ ضبُدس بدٔ سٓبدٌ ، ت     -

 ٚقٞ اهلل ضبُس عباؽ ، ْؿط داَع١ أّ ايكط٣

ايكهددا٤ يف املًُهدد١ ايعطبٝدد١ ايػددعٛز١ٜ ، تددأيٝـ ْٚؿددط ٚظاض٠ ايعددسٍ يف املًُهدد١ ايعطبٝدد١     -

 ايػعٛز١ٜ

 ٛقـ ، ضبُس أبٞ ظٖط٠ ، زاض ايؿهط ايعطبٞ ، ايكاٖط٠ضبانطات يف اي -
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ٖدد ، سككد٘/ ؾدعٝب األضْدؤٚط ، ٚصبُٛعد١ ، ْؿدط َؤغػد١        241َػٓس اإلَاّ أمحدس ، ت  -

 ٖد1413،  1ايطغاي١ ، ط

ٖددد ، سككدد٘/ ز. ضبُددس عبددس 204َػددٓس ايطٝايػددٞ ، غددًُٝإ بددٔ زاٚز بددٔ ازبدداضٚت ، ت  -

 احملػٔ ايرتنٞ ، ْؿط زاض ٖذط ، َكط

 ؿكٗٞ ايعاّ، يًؿٝذ/ َكطؿ٢ ايعضقا ، زَؿل ، بسٕٚ ْاؾط أٚ تاضٜذاملسخٌ اي -

 َطآ٠ اسبطَ  ، تأيٝـ ايًٛا٤ / إبطاِٖٝ ضؾعت باؾا ، ْؿط زاض املعطؾ١ ، بريٚت -

َعذِ ايبًسإ ، يإلَاّ ايؿٝذ ٜاقٛت عبس اهلل اسبُٟٛ ، ْؿط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبدٞ ،   -

 ٖد1399بريٚت ، 

ٖدد ، ذبكٝدل/   317ايكاغدِ عبدس اهلل بدٔ ضبُدس ايبػدٟٛ ، ت      َعذِ ايكشاب١ ، يإلَاّ أبٞ -

 ٖد1421ضبُس األَ  بٔ ضبُس ضبُٛز ازبهين ، ْؿط زاض ايبٝإ ، ايهٜٛت ،

نتا  املٓاغو ٚأَانٔ  طم اسبر ، يإلَاّ اسبطبدٞ ، ذبكٝدل / محدس ازباغدط ، ْؿدط       -

 ٖد1401،  2زاض ايُٝإ ، ايطٜاض ، ط

إلَداّ املبداضى بدٔ ضبُدس ازبدعضٟ ، اعتٓد٢ بد٘/ ضا٥دس         ايٓٗا١ٜ يف غطٜب اسبسٜح ٚاألثدط ، ي  -

 قربٟ أبٞ عًؿ٘ ، ْؿط بٝت األؾهاض ايسٚي١ٝ ، عُإ ، األضزٕ

، ْؿدط   (( ضغدا٥ٌ يف تداضٜذ املسٜٓد١ املٓدٛض٠     ))ٚقـ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، يعًٞ بدٔ َٛغد٢ ، ندُٔ     -

 ٖد1392محس ازباغط ، ْؿط زاض ايُٝا١َ ، ايطٜاض ، عاّ 

اض املكدطؿ٢ ، تدأيٝـ/ عًدٞ بدٔ أمحدس ايػدُٗٛزٟ ، ذبكٝدل/ ضبُدس         ٚؾا٤ ايٛؾا بأخبداض ز  -

 ٖد1404،  4ضبٝٞ ايسٜٔ عبس اسبُٝس ، ْؿط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، ط

 

 

 

 


	د. عبد الله بن محمد الحجيلي

