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 البناء والكراء في سوق المناخة
 بني املٓع ٚاإلباذ١

 ١د. عُس ذطٔ فالت
 أضتاذ يف قطِ ايدزاضات اإلضال١َٝ ٚايًغ١ ايعسب١ٝ

 بفسع جاَع١ املًو عبد ايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠
 

 بين يدي البحث :

طووٛمملنآة وو١ملَهووةٕملنملناذٜٓوو١ملنآووٛس٠ملهملٜكوورملنملنؾٗوو١ملني ش ٝوو١ملَوؤملناظووحذملململململ

َتة ِمليظٛسٙملنؿةيٞملنيزٟملأْؼ٧ملنملناًرُو١ملنيمُشنْٝو١ملن٭ و،٠ملهملعٛطوم١ملململململنيٓبٟٛملهمل

مل ةدّملنؿشَنيملناًوملفٗذمل ٔملعبذملنيمضٜضمل.

ٚنوزيوملململ.ملنيظوٛمململأٚملهملناذ١ٜٓملطٛمملنمس٘ملنةٕمل ٌملهملقبٌملَٔملنمس٘ملٖزنملٜهٔململ

ٖووزنململننتظوو ملٚقووذٚسدملنملَ٪يفووةاملناذٜٓوو١ملذتوو٢ملنيكووشٕملنؿووةدٟملعؼووشملن حووشٟملهململ

ٜذملنيظٛسملنملَطًرملنيمٗذملنيمثُةْٞملهملذ ش٠ملهملسمبةملعهٕٛملفرت٠ملػَتأملفرت٠ملنملن٫طِ

ٖوووملهملذٝووبملأاووبعملناٛقوورملقوواملنيكٛنفووٌملنيكةدَوو١مل  ملناذٜٓوو١مل ووةسدململململململململ970ذووٛنيٞمل

أطٛنسٖةملٚقشبملأ ٛن ٗةملهملٚعٓةخملفٝ٘ملمجة ةملنيهث،٠ملهملٜٚضوشبملنيكوةدَٕٛمل ٝوةَِٗململململ

ةملصنٍملناٛقورملوُوٌملململًٕٛملع٢ًملسٚنذًوِٗملَوذ٠مل قوةَتِٗملنيك و،٠مل...ملَٚوملململململًناتٓك١ًملهملأٚملٜع

ملةملنمل شن٥املأَة١ْملناذ١ٜٓملنآٛس٠مل.نملأرٖةٕملأٌٖملناذ١ٜٓملهملٚثبتملسمسّٖٝزنملن٫طِمل

ملهملعؤملٖوزنملنيظووٛمملململسٚنٜوةاململعوذ٠ململنيرتنثٝو١ململنآووٛس٠ملناذٜٓو١ململنتو ململ مو ململعٓةقًوتململٚقوذمل

هملٚ ةاوو١ملناذٜٓوو١ملمملنطووٜٛهظووشملذهووشملنيٝٗووٛدمل٭ملإٔملأسندملنهللململسطووٍٛملإٔملَفةدٖووة

ٖووزنملناٛقوورململفة تووةسملهملعووةَش٠ملَؼووٗٛس٠ملطووٛمملٜٔملنةْووتمل ووِٜٗووٛدمل وونملقٝٓكووةذملهملنيووزمل

َّةملَفتّٛذةملهملع٢ًملعةد٠ملن٭طٛنم ملريووململنملػة٥م١ملنةْتملنييتملنافتٛذ١ملٚجمً٘ملطًٛقةملعة

ململ ظاملَٛضرمل  ملطبلملَٚٔملهمل٭ذذملفٝ٘ملًَه١ٝمل٫ملهملنيم ش ململفٝو ٜٓؼو٧ملململإٔملدٕٚمل ضوةعت

ململذت٢ملنيذن١ُ٥ملنؿٝةص٠ملأٚملناًه١ٝمل  ملٜ٪ٍٚملَة ململٚيو نيٓوٛذملململٖٚوزنململهمل ُٝو١ململأٚملعشّٜؼوةململنوة

;ملنةؿذن٥لملهملٚنيطشقةاملهملٚنؾظٛسملهملابذأملناشنفلملنيمة١َململعأاٌٝملن٫طتمُةٍملَٔ

ملٜٓتفرمل ٗةملنيٓةغملمجّٝمةملمبةملعظُعمل ٘ملطبٝمتٗةملهمل٫ٚملٜظتأثشمل ٗةملفشدملأٚملمجةع١مل.

ٚعووذٍملنيشٚنٜووةاملناتٛنيٝوو١ملنملنتوو ملناذٜٓوو١ملنآووٛس٠ملإٔملنيظووٛمملنطووتُشملعًوو٢ملٖووزٙململ

١ملنيشنػذ٠ملسغِملنيتطٛسملنيمُشنْٞملنملناذ١ٜٓملهملٚصذو ملنيبٝوٛامل  ملململنؿةٍملَذ٠ملنـ٬ف

 د. حمُد زشم طسْٖٛٞ

 ٚايفك٘باذث يف اذتدٜث ايٓبٟٛ 
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هململأطشنفملنيظٛمملهمل ٌملػةٚصٖةمل  ملجٛنسملجبٌملطًرملنمل ٬ف١ملعثُةٕمل ؤملعفوةٕملململ

ٖٚووزنملٜموونملإٔملنيظووٛمملثبووتملَٛقموو٘ملهملٚإٔملطووهةٕملناذٜٓوو١ملسنعووٛنملنْٛٗووةمل ملَشفًكووةملململ

َّةمل(ملفًِملٜكترُٛٙمل ةيبٓٝةٕمل. ملعة

َؼهٛىملفٝٗةملعكوشسملإٔملَمةٜٚو١مل ٓو٢ملنملطشفٝو٘ملململململٚنملنيمٗذملن٭َٟٛمللذملسٚنٜةامل

ٝف١ملًٔمليًخََّٜصمل مسةعٌٝملأَ،ملناذ١ٜٓمل  شنِٖٝمل ٔملٚإٔملهملسٜمُٗةمل يٝ٘ملٜمٛدملػةسٜنيملَبٓٝني

يًتحوةسملهملفوأرٕمليو٘ملململململٙإٔملٜبنملنيظوٛمملٜٚو٪جشملململ-ٖٚٛملن ٔملأ ت٘ململ-مل ٔملعبذملناًوملٖؼةّ

٣ملنملشضملأ هملفؼٝذمل ٓة٤ملنبّ،نملع٢ًملأسضملنيظٛمملنًٗةملٚ م ملأسنملٖؼةّملنـًٝف١

هملٚأجشٙمليًتحةسملهملفأي ٢ملنيظٛمملنافتٛذ١ملهملْٚضذملعٓٗةملاف١ملناشفلملنيمةّملهملأطشنف٘مل

ضٍملن٭َ،ملَٚةاملنـًٝف١ملٖحِملأٌٖملناذ١ٜٓملع٢ًملنيظٛمملفٓكضٛٙملذحّشنملذحّشنملفًُةملُع

ٚأعةدٚٙملأسّضةملَفتٛذ١ملهملٚنإٔملنيزٜٔملعٓةقًٛنملٖزٙملنيشٚن١ٜملٚأ وزٚنمل ٗوةملٜشٜوذٕٚملإٔململململ

مل ٝوو١ملنيظووٛمملَٚٓوورمل ٓة٥وو٘ملٚنشن٥وو٘مل...ملٚ ووزيوملٜ ووبعملٖووزنململململململململٜٛثكووٛنملذحووتِٗملنملعُٛ

َّووةمليًُظووًُنيمل  ملٜووّٛملنيووذٜٔملهملٚسمبووةملٜشٜووذملململ نيؼووشٜاملنوووذٚدملَوؤملن٭سضملٚقًفووةملعة

مل مضِٗملإٔملهمً٘ملمنٛرّجةمل٭طٛنمملأ ش٣ملٚذح١ملػشع١ٝملؿهِملٜ٪اًْٛ٘مل.

ملنيتؼوووشٜرملطوووبٌملٜتحوووةٚصملعؼوووشٜرمل  ملؼٛيووو٘ملٚ ؼووو١ٝملن٭َوووشملٖوووزنملـطوووٛس٠ملْٚعوووّشن

ؼشٜم١ملهملفكذملأابعملَٔملنيضشٚسٟملدسنط١ملٖزٙملنيكض١ٝمل ذق١ملٚأْة٠ملهمليَٚ ةدسٙملنملن

ٚنإلجة ١ملع٢ًملن٭طو١ً٦ملنيويتملعوذٚسملنملرٖؤملنوٌملَؤملٜكوشأملعًووملنيشٚنٜوةاملأٚملٜموةٜؽملململململململململململ

ٌٖ ايبٓا٤ يف ٖرا ايطوٛم َبواأ أٚ حموسّ ه ٖٚوٌ اورا ايطوٛم       نت ملناذ١ٜٓملنآٛس٠مل:مل

  ٓ بغوٞ إٔ تتور٣ فٝٗوا      خصٛص١ٝ َٔ دٕٚ أضٛام املطًُني األخس٣ أّ أْو٘ ووٛذد ٜ

أّ أْوو٘ وووٛذد عوواّ    -األضووٛام املفتٛذوو١   -أتووساٙ وووٛذد يووُٓم َعووني َوؤ األضووٛام    

مل.ملٜٓطرب ع٢ً األواط األخس٣

ذظٔملف٬ع٘ملهململعُشملنيذنتٛسملنيفةض٬ٕملنيبةذثةٕملقةّملن٭ط١ً٦ملٖزٙملع٢ًملٚيإلجة ١

ٚنيووذنتٛسملقُووذملسصمملطشٖووْٛٞملظُوورملنيشٚنٜووةاملنيوويتملٚسداملنملنتوو ملناذٜٓوو١ملهململململ

عثووةملعٓٗووةملنملنتوو ملنؿووذٜبملهملْٚةقؼووةملمبووٓٗخملنوووذثنيملٚنيفكٗووة٤مل طووٓةدملعًوووملململململٚ

  ململٚعٛاو٬ململهملن٭ذهةّملنطتٓتةدملنملنيفك١ٝٗملنيكٛنعذملعًٝٗةملٚطبكةملهملَٚتْٛٗةملنيشٚنٜةا

ملٖةملنمل ةمت١ملنيبربمل.ننيٓتٝح١ملنييتملقشس

ٜٚظشملف١ًملَشنضملعٛثملٚدسنطةاملناذ١ٜٓملنآوٛس٠ملإٔملعٓؼوشملدسنطو١ملن٭طوتةرٜٔملململململ

ملًنيمل٭ُٖٝتٗةملَٚٓٗحٝتٗةمل.نيفةض

 ايترسٜس
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ملمقدمة البحث :

نيزٟملٜمٓٝٓةملنملنيذسنط١ملنيؼشع١ٝملنييتملٜب٢ٓملعًٝٗةملنؿ٬ٍملٚنؿوشنّمل منوةملٖوٛململململ ٕمل

نت ملعةسٜخملناذ١ٜٓملنييتملأٚسداملأ بةسملطٛمملناذ١ٜٓملهملٚنيزٟململ  ملٚ ةيشجٛذملهملنإلطٓةد

تُوذملعًٝو٘ملنملململمذملطٛمملنآة ١ملهمللذملأْ٘مليوٝعملفٝٗوةملَ وذسملأطةطوٞملٜمململململ مسٞملفُٝةمل

نإلطووٓةدمل ٫ملنتووةبملعووةسٜخملناذٜٓوو١مل٫ وؤملػووب١ملهملٚنتووةبملٚفووة٤ملنيٛفووةمليًظووُٗٛدٟملهملململململ

جٌملَٔملنت ملنملعةسٜخملناذ١ٜٓملٖٚٛملنملنوث،ملَؤملْكٛيو٘ملناظوٓذ٠ململململململٚن٭ ،ملٖٛملعُذ٠

ملناذ١ٜٓمل.ملناظ٢ُملأ بةس منةملْكًٗةملعٔملن ٔملػب١ملأٚملعٔملن ٔملص ةي١ملَٔملنتة ٘ملنافكٛدمل

يض ،مل ٔمل هةسملنافكوٛدملنملعوةسٜخملناذٜٓو١مل منوةملٖوٛململململململعٔملإٔملنتةبملننيٜ ً ملع٢ًملٚ

ٚقووذملس٣ٚمليٓووةملعٓوو٘ملهملْفظوو٘ملنتووةبملن وؤملص ةيوو١ملسٚنٙملعٓوو٘ملأٚملنْتخوو ملَٓوو٘مل٭ْوو٘ملسنٜٚتوو٘مل

نُوةملْكوٌملعٓو٘ملسٚنٜوةاململململململهملٖٚوٛملَطبوٛذملململنتةبملنآتخ ملَٔملنتةبملأصٚندملنيوٓ ململ

مل٘ملناٛفكٝةاملْٚظ ملقشٜؽملٚن٬ُٖةملَطبٛذمل.ٝنث،٠ملنملنتة 

ْٚكٌملهململ(1 عًٝ٘ملنيظخةٟٚملٚقذملٚا مل أْ٘ملفًذملضخِملٚنتةبملن ٔملص ةي١ملٚق 

ململ.مل(2 َٓ٘ملن ٔملذحشملنملنإلاة ١ملنملمثة١ْٝملَٛنضر

ن ٔملػب١ملع٢ًملنيشغِملَٔملنْٛ٘ملْةق ةململنتةبملنملنيش٥ٝعملنا ذسملٓر شٜملٚ زيو

فٗوٞملنملعوذندملنافكوٛدملململململ-ٖٚوٞملقًًٝو١ململململ-ٚأَةمل ك١ٝملنيهتو ملناظوٓذ٠ملململهملٚ ةقٝ٘ملَفكٛدمل

أْو٘ملململُّٔع وملَٚٓٗوةملَوةملمُٜلملهملنوة ٔملص ةيو١ملنُوةملطوٝأعٞململململململأا٬ًَمتُذململَٚٓٗةملَةملسنٜٚ٘ملغُ،

مل.ملْةقٌملعٓ٘ملنةيض ،مل ٔمل هةس

 : (3 أهمية اإلسناد ومعرفة الصحيح من السقيم وحكم العمل بالحديث الضعيف

ململذوزسململممةملإٔملىف٢مل٫ ململَٓو ململني و٠٬ململعًٝو :مل َؤملململعًٝو٘ملفكوةٍململململنيهوزبململٚنيظو٬

مل.مل(4 نزبملعًٞملَتمُذنملفًٝتبٛأملَكمذٙملَٔملنيٓةس(

مل.مل(5 :مل َٔملذذثملعذٜبملٜش٣ملأْ٘ملنزبملفٗٛملأذذملنيهزن ني(ملٚقةٍمل

                                                           

 . 1/553 صننيايعسبٞ   يفؤاد ضتازٜخ ايرتاث  (1)

 . 2/585صاب١ َٛازد ابٔ ذحس يف اإل (1)

تٛز صاحل ايسفاعٞ َع ٖرا املبرث َطتفاد َٔ َكد١َ نتاب األذادٜث ايٛازد٠ يف فطا٥ٌ املد١ٜٓ يًدن (1)

 تصسف ٜطري .

(   َٔ ذدٜث أبٞ ٖسٜس٠ ٖٚٛ ذدٜث َتٛاتس 1/10( َٚطًِ يف َكد١َ صرٝر١ )110زق1/203ِ)زٚاٙ ايبخازٟ ) (4)

 ( .67-40األضساز املسفٛع١( ملال ع٢ً ايكازٟ )ص:اْظس طسق٘ ٚذنس َٔ أخسجٗا يف َكد١َ نتاب )

 ( َٔ ذدٜث مسس٠ بٔ جٓدب ٚاملغري٠ بٔ غعب١ .1/9زٚاٙ َطًِ يف َكد١َ صرٝر١ ) (5)
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:مل طووٝهٕٛملنملر ووشملأَوويتملأْووةغملوووذثْٛهِملَووةململعظووُمٛنملأْووتِمل٫ٚململٚقووةٍمل

مل.مل(1 ر ة٩نِملفإٜةنِملٚ ٜةِٖ(

ململ ٫ملنإلطوٓةدململٚيإلطٓةدملأ١ُٖٝملعع١ُٝملامشف١ملني رٝعملَٔملنيظكِٝملَٔملن٭ بوةسملٚيو

ًٌٝمل:ملقُوذمل ؤملطو،ٜٔملساو٘ملنهللمل:مل ململململململقةٍملنيتة مٞملنؾ٫دع٢ملَٔملػة٤ملَةملػة٤ملهمل

شملع وملُِٜٓٝهْٛٛنملٜظأيٕٛملعٔملنإلطٓةدملفًُةملٚقمتملنيفت١ٓملقةيٛنمل:ملمسٛنمليٓةملسجوةيهِمل.ملف مل

مل.مل(2 شمل  ملأٌٖملنيبذذملف٬ملٜ٪ زملذذٜثِٗ(ع ِٓذذٜثِٗملهملُٜٚملُز٪َ ١ملفَُّٝٓ  ملأٌٖملنيظُّ

َوؤملٚقووةٍملعووش٠ٚمل وؤملنيووض ،مل:مل  ْووٞمل٭مسوورملنؿووذٜبملأطترظووٓ٘ملهملفُووةمل ووٓمنملململململ

رنشٙمل ٫ملنشن١ٖٝملإٔملٜظُم٘ململطةَرملٜكتذٟمل و٘ملهملٚرنىملأْوٞملأمسمو٘ملَؤملنيشجوٌمل٫ململململململ

أثلمل ٘ملقوذملذوذثمل و٘ملعُؤملأثولمل و٘ملهملأٚملأمسمو٘ملَؤملسجوٌملأثولمل و٘ملعُؤمل٫ملأثولمل و٘ملهملململململململململململململململ

مل.مل(3 فأدع٘مل٫ملأذذثمل ٘(

ُّملٌَّهملٚق ووملفٝوو٘ اتذتٝوواط يف قبووٍٛ اذتوودٜث ٚن٬َٗووِملٖووزنملساٗووِملنهللمل ملنوو٬

همليكًوو١ملنيضوومفة٤ملنملٔملنيشٚنٜوو١ملعوؤملغوو،ملناٛثووٛممل ٗووِملنبووةسملنيتووة منيملنملنيترووزٜشملَوو

ململَتبٛعِٗملق١ًملنيضَةٕملريوملنملنيضمفة٤ملق١ًمل طب مل:ملنيزٖ ملقةٍملهملصَةِْٗ مل;ملنيضومفة٤ململَو

 رملأنثشملناتبوٛعنيملاورة ١ملعوذٍٚملهملٚأنثوشِٖملَؤملغو،ملني ورة ١ملعوةَتِٗملثكوةاململململململململململ

ملململ ذملنيٛنذووذمل مووملاووةدقٕٛملهملٜمووٕٛملَووةملٜووشٕٚٚملهملٖٚووِملنبووةسملنيتووة منيملهملفٝٛجووذملفووٝٗ

ملنيٛنذذملفٝ٘ملَكةٍمل.

ثِملنةٕملنملناة١٥ملنيثة١ْٝملنملأٚن٥ًٗةملمجةع١ملَٔملنيضمفة٤ملممؤملعهًوِملفوِٝٗملَؤملململململ

(4 فِٝٗمليبذع١ملأٚملذفعِٗملج١ٗ
هململأخر ايعًُا٤ يف ايتررٜس َٔ ايسٚا١ٜ عِٓٗيزيوململهمل

 َةمل ةيٓٗٞملعٔملن٭ وزملعوِٓٗملهملأٚمل ٝوةٕملذوة ِملهمليًتوٓف،ملَؤملنيشٚنٜو١ملعوِٓٗملهملفوش٣ٚململململململململململ

ٖووملقوةٍمل:مل ٫ملململ131ٜٛبمل ٔملأ ٞملمتُٝو١ملنيظوختٝةْٞملناتوٛف٢ملطو١ٓملململململَمُشمل ٔملسنػذملعٔملأ

ملعأ زملعٔملعبذملنيهشِٜملأ ٞملأ١َٝملفإْ٘مليٝعمل ثك١(.مل

ململعووؤملنيتفتووٝؽململنملععُٝووو١ملنجٗووٛدمّلمل وووزيٛنملٚقووذمل ململهملنيوووشٚن٠ملأذووٛن ملمبوووةملَوووشنعبِٗملٚ ٝووة

ململعوذٜبململٚعٓٛنملهملعضمٝ ملأٚملعٛثٝلملَٔملٜظتركْٛ٘ ملهملنيوٓع،ململَٓكطمو١ململعٓةٜو١ملململنهللملسطوٛ

                                                           

 . ( َٔ ذدٜث أبٞ ٖسٜس1/12٠زٚاٙ َطًِ أٜطا يف َكد١َ صرٝر١ :) (1)

اييت ٚقعت يف شَٔ عثُإ ٚأدت إىل  ( : ٚقٛي٘ فًُا ٚقعت ايفت١ٓ ٜعين ايفت1/15١ٓزٚاٙ َطًِ يف املكد١َ أٜطا ) (1)

 . 48خ ايط١ٓ يًدنتٛز أنسّ ايعُسٟ ص. اْظس حبٛث يف تازٜ قتً٘ 

 ٚإضٓادٙ صرٝح . - ٚايًفظ ي٘ -( 210(   ٚارتطٝب ايبغدادٟ يف ايهفا١ٜ )ص1/66زٚاٙ ابٔ عدٟ يف ايهاٌَ :) (1)

 ( .161-160ذنس َٔ ٜعتُد قٛي٘ يف ادتسأ ٚايتعدٌٜ : )ص (4)
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ململذوذٜبململاٝة١ْملأجٌملَٔملنؾٗٛدملعًوملنٌمل زيٛنملهمل١ٚدسنٜملسٚن١ٜ ملململنهللملسطوٛ ململٚاةٜتو ملَو

ململٚسدملَوةململ نيمل-ملن٬َِٗملعة١َملنمل-ملريوملنملٜفشقٛنملٚململهملَٓ٘مليٝعملَةملفٝ٘ملٜضندملإٔ ملنيوٓ ململعو

مل.ملٚنيفضة٥ٌملٚنيرتٖٝ ملنيرتغٝ ملنملأّملن٭ذهةّملنملأنةٕملطٛن٤ملهمل

ٌملنملنيشٚنٜو١ملفٝظوٛمملململٚقذملْذدملنإلَةّملَظًِملٚغ،ٙملَٔملأ١ُ٥ملنؿذٜبملمبٔملٜتظةٖ

 األخباز يفمل هملفكةٍملسا٘ملنهللمل:ململؿة ِمل ٝةٕملدٕٚمل ِٗملناٛثٛمملغ،ملعٔملن٭ذةدٜبملعًو

أَس ايدٜٔ إوا تأتٞ بترًٌٝ أٚ حتسِٜ أٚ أَس أٚ ْٗوٞ أٚ تسيٝوب أٚ   

تسٖٝب   فإذا نإ ايساٟٚ اوا يوٝظ دعودٕ يًصودم ٚاألَاْو١  وِ       

 جٌٗملممٔمليغريٙملفٝ٘ملَاملٜبنيملٚململ ملعسف٘ملقدملَٔملعٓ٘ملايسٚا١ٜملع٢ًملأقدّ

َعسفت٘ نإ آمثا بفعً٘ ذيو   ياغا يعٛاّ املطًُني   إذ ت ٜوؤَٔ عًو٢ بعون َؤ     

 -أٚ أنثسٖووا  -مسووع تًووو األخبوواز إٔ ٜطووتعًُٗا   أٚ ٜطووتعٌُ بعطووٗا   ٚيعًووٗا      
أناذٜووب ت أصووٌ اووا   َووع إٔ األخبوواز ايصووراأ َوؤ زٚاٜوو١ ايثكووات ٚأٖووٌ ايكٓاعوو١       

مل.مل(1 (مل...ملْكٌ َٔ يٝظ بثك١ ٚت َكٓع أنثس َٔ إٔ ٜططس إىل

ٚ ةيشغِملَٔملعًوملنؾٗوٛدملنيويتملطوبكتملنإلػوةس٠مل يٝٗوةملػوةذملنملنيم وٛسملناتوأ ش٠ملململململململململ

ٚنؾوضّمل ٓظوبتٗةململململ- موذملذوزفملأطوةْٝذٖةملململململ-رنشملن٭ذةدٜبملنيضومٝف١ملٚناٛضوٛع١ملململ

َٔملغ،مل ٝةٕمليذسجتٗةملهملٚمموةملطوةعذملعًو٢ملريووملَكٛيو١ملرنشٖوةململململململململ  ملسطٍٛملنهللمل

هململ(2 (ملنؿذٜبملنيضمٝ ملٜمٌُمل ٘ملنملفضة٥ٌملن٭عُةٍمل ٕمل مل:ملقٛ ِملٖٚٞملنيمًُة٤مل م 

ملذت٢مل.ملناٛضٛذملرنشمل  ملعمذٚٙمل ٌملهملنيضمٝ ملع٢ًملٜكت شٚنملٚململهملريوملنملنيٓةغملفتٛطر

مل.مل(3 عةّملأاٌملؼتملَٓذسجةملنةٕمل رنملهملناٛضٛذمل ةؿذٜبملنيمٌُملظٛنصمل مضِٗملقةٍ

ايتأنٝود عًو٢   ةملناك وٛدململٚ منوململ.مل(4 ٚيظٓةمل  ذدملَٓةقؼ١ملار١ملناكٛيو١ملنيظوة ك١ململ

هملذتوو٢مل٫ملٜٓظوو مل يٝوو٘ملَووةململململململٚجووٛب ايتثبووت يف ْطووب١ األذادٜووث إىل زضووٍٛ ا   
                                                           

( ٚقٛي٘ )َكٓع( بفتح املِٝ ٚايٕٓٛ ٚبُٝٓٗا قاف ضان١ٓ أٟ ٜسض٢ ٜكٓع ب٘ . ايكاَٛع 1/28ح َطًِ : )صرٝ (1)

 ( .977احملٝم : )ص

 ( .5اْظس :األذناز يًٟٓٛٚ : )ص (1)

 ( .95ث يظفس أمحد ايتٗاْٟٛ : )صاْظس : قٛاعد يف عًّٛ اذتدٜ (1)

( ٚقاعد٠ ج١ًًٝ 231-1/224 اتعتصاّ يًػاط ي )اْظس ايهالّ عٔ ذهِ ايعٌُ باذتدٜث ايطعٝف ٚغسٚط٘ يف (4)

( ٚتبٝني ايعحب دا ٚزد يف غٗس زجب يًرافظ ابٔ 164-162يف ايتٛضٌ ٚايٛض١ًٝ يػٝخ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ )

( 35-1/16( ٚصرٝح ايرتيٝب ٚايرتٖٝب )56-1/49(   َٚكدَيت صرٝح ادتاَع ايصغري )22-21ذحس )ص

 يٓاصس ايدٜٔ األيباْٞ .

ن الموقفففففففففف مففففففففف
التسفففففففففاهل ففففففففففي 

 الحديث النبوي
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ٜكً٘ملهملفإٕملنةٕملنؿذٜبملضمٝفةملأٚملَٛضٛعةملف٬مل ذملَٔملنيتٓبٝ٘ملعًٝ٘ملهمل٫ملفشمملنمل

ملريومل نيملأذةدٜبملنيفضة٥ٌملٚأذةدٜبملن٭ذهةّمل.مل

ذملٚضوومٗةملَوؤملململٖٚٓووةىملَكٛيوو١مليإلَووةّملعبووذملنيووشأمل وؤملَٗووذٟملٚيإلَووةّملأاوو

مل(2 هملٚنـطٝ ملنيب ذندٟمل(1 س٣ٚملأ ٛملعبذملنهللملنؿةنِملَٛضمٗةملهملفكذملغ،ملنملٜمٝٗة

نملنؿو٬ٍملٚنؿوشنّململململعٔملعبذملنيشأمل ٔملَٗذٟملأْ٘ملقوةٍمل:مل  رنملسٜٚٓوةملعؤملنيوٓ ملململململ

ٚن٭ذهةّملػذدْةملنملن٭طةْٝذملٚنْتكذْةملنيشجةٍملهملٚ رنملسٜٚٓةملنملفضة٥ٌملن٭عُةٍملهمل

ملبةذةاملٚنيذعٛناملعظةًٖٓةملنملن٭طةْٝذمل.ملٚنيثٛنبملٚنيمكةبملٚنا

ٖٚٛململ-نيذٚسٟمل:مل مسمتملأاذمل ٔملذٓبٌملٚط٦ٌململقُذمل ٔملعبةغملنيفضٌملأ ٛملٚقةٍ

فكٌٝمليو٘مل:ملٜوةملأ وةملعبوذملنهللملهملَوةملعكوٍٛملنململململململململ-ع٢ًمل ةبملأ ٞملنيٓضشملٖةػِمل ٔملنيكةطِمل

َٛط٢مل ٔملعبٝذ٠ملنيش زٟملٚنملقُذمل ٔمل طرةممل؟ملفكةٍملأَةملقُذمل ؤمل طورةمملفٗوٛململململ

ٚأَوةملَٛطو٢مل ؤملململململ-نأْ٘ملٜمنملنا ةصٟملٚمٖٛوةملململ-عٓ٘ملٖزٙملن٭ذةدٜبملسجٌملعهت مل

َٓةن،ملعٔملعبذملنهللمل ٔملدٜٓةسملهململ أذةدٜبملذذثملٚيهٓ٘ملهمل أغمل ٘ملٜهٔملفًِملعبٝذ٠

مل-فأَةمل رنملجة٤ملنؿ٬ٍملٚنؿوشنّملأسدْوةملقَٛوةملٖهوزنملململململ.ململعٔملن ٔملعُشملهملعٔملنيٓ مل
مل.مل(3 نإل ٗةّملٚقب ملأ ٛملنيفضٌملع٢ًملأاة رملٜذٙملن٭س رملَٔملنٌملٜذملهملٚململٜضِ

ٚطووٝةمملنيهوو٬ّملٜووبنيملناووشندملَوؤملنيتظووةٌٖملنآظووٛبمل  ملنإلَووةّملأاووذملنملغوو،ململململ

ٚقذملأٚضعملريوملػٝخملنإلط٬ّملن ٔملعُٝٝو١ملهململ٬ٍملٚنؿشنّملهملفٗٛملعظةٌٖملْظ ملهملنؿ

َٚؤ ْكوٌ عؤ أمحود أْو٘ نوإ       ...ململ:مل مل-نملنو٬ّملطٜٛوٌملنملٖوزنملناٛضوٛذململململململ-فكةٍمل

ٚت ذطؤ فكود يًوم عًٝو٘ . ٚيهؤ      تتخ باذتدٜث ايطوعٝف ايورٟ يوٝظ بصورٝح     

٘ َٔ ايعًُا٤ إٔ اذتدٜث ٜٓكطِ إىل ْٛعني : ًَْبَق َََٔٚ ذٓبٌ بٔ أمحد عسف يف نإ

صرٝح ٚضعٝف . ٚايطعٝف عٓدِٖ ٜٓكطِ إىل ضعٝف َرتٚى ت تتخ ب٘   ٚإىل 

ث٬ث١ملأقظةّمل:ملارٝعملهملٚذظٔملهململنؿذٜبملقظِملأْ٘ملعشفملَٔمل...ملٚأٍٚملذطٔ ضعٝف

ظ٢ملنيرتَزٟملنملجةَم٘ملهملٚنؿظٔملعٓذٙملَوةملعموذداملطشقو٘ملهململململٚضمٝ ملهملٖٛملأ ٛملعٝ

ٚيٝعمل ؼةرمل.ملفٗزنملنؿذٜبملٚأَثةي٘ملٜظُٝ٘ملأاذملضمٝفةململهملَتِٗملسٚنع٘ملنملٜهٔملٚمل
                                                           

 ( .1/490دزى :)املطت (1)

 ( .2/91ادتاَع ألخالم ايساٟٚ ٚآداب ايطاَع : ) (1)

( ٚاملساد َٔ قبن أصابع ايٝدٜٔ إت اإلبٗاّ 1161 231زقِ 247 3/60تازٜخ ت٢ٝ بٔ َعنب زٚا١ٜ ايدٚزٟ عٓ٘ : ) (1)

 قَٛا  كات أ باتا .
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ػمٝ ملهململ ٔملعُشٚملعذٜبمل ٘ملوتخملنيزٟملنيضمٝ مليًرذٜبملأاذملَثٌملٚ زنملهمل ٘ملٚوتخ

مل.ململ(2 (ملهملٖٚزنملَبظٛطملنملَٛضم٘مل(1 ٚذذٜبمل  شنِٖٝملن حشٟملهملٚمُٖٛة

ٚقذملٚسدملعٔملعبذملنيشأمل ٔملَٗذٟملأٜضةملَةملٜٛضوعملَوشندٙمل ةيتظوةٌٖملنملقٛيو٘ملململململ

 وؤململقُووذملَٛطوو٢ملأ ووٞملعوؤمل نؾووةَر(ملنملٚنـطٝوو مل نيتُٝٝووض(ملنملَظووًِملفووش٣ٚملهملنيظوة لمل

يٞملعبذملنيشأمل ٔملَٗذٟمل:ملٜةملأ ةملَٛط٢ملهملأٌٖملنيهٛف١ملوذثٕٛملعٔملناث٢ٓملهملقةٍمل

وملؼوذثملعؤملنوٌملأذوذملهملقوةٍمل:ململململململنٌملأذذمل.ملقًوتمل:ملٜوةملأ وةملطومٝذملٖوِملٜكٛيوٕٛمل:مل ْوملململململململ

.ملفكةٍمليٞمل:ملنذفغملعنملهململ(3 فزنشاملي٘ملقُذمل ٔملسنػذملناهرٛيٞمل؟ملأذذثملعُٔ

َٜ ٚني ةيو ملعًو٢ملململهملِملِٗنيٓةغملث٬ث١مل:ملسجٌملذةفغملَتكٔملهملفٗزنمل٫ملىتً ملفٝ٘هملٚر شمل

ني ر١ملهملفٗزنمل٫ملٜرتىملهملٚيٛملعشىملذذٜبملَثٌملٖزنمليزٖ ملذذٜبملنيٓوةغملهملململ٘ذذٜث

مل.مل(4 نيِٖٛملفٗزنملٜرتىملذذٜث٘ملٚر شملني ةي ملع٢ًملذذٜث٘

أَووةملنيضوومفة٤ملنيووزٜٔملغًوو ملعًوو٢ملذووذٜثِٗملنيووِٖٛملفمبووذملنيووشأمل وؤملَٗووذٟمل٫ملململململململململ

ٜتظةٌٖملنملنيشٚن١ٜملعِٓٗملهمل ٌملاشحمل رتىملذوذٜثِٗمل.ملنُوةملعكوذّمل.ملٚقوةٍملأٜضوةمل:مل٫ململململململ

ٜٓب ٞمليًشجٌملإٔملٜؼ ٌملْفظ٘مل هتة ١ملأذةدٜبملنيضمةفملهملفإٕملأقٌملَةملفٝ٘ملإٔملٜفٛع٘مل

مل.مل(5 ٌٖملنيضم ملإٔملٜفٛع٘ملَٔملذذٜبملنيثكةا كذسملَةملٜهت ملَٔملذذٜبملأ

فال ٜٓطب  ضسٚز٠ ايتثبت يف ْطب١ األذادٜث إىل زضٍٛ ا  ٚممةملعكذّملٜتبنيمل

مل.ململإيٝ٘ إت َا يًب ع٢ً ايظٔ  بٛت٘ عٓ٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ

 ٫ملَكشْٚووةململأَووةمل رنملنووةٕملنؿووذٜبملغوو،ملثة ووتملفوو٬ملهووٛصملْظووبت٘مل  ملنيووٓ ملململململ

ؿووذٜبملنملن٭ذهووةّملأّملنملفضووة٥ٌملن٭عُووةٍملذتوو٢مل٫ملململ ةيبٝووةٕملطووٛن٤ملأنووةٕملٖووزنملنمل

:مل َٔملنزبملعًٞملَتمُوذنملفًٝتبوٛأملَكموذٙملململململٜذ ٌملناش٤ملنملنيٛعٝذملنيٛنسدملنملقٛي٘مل

:مل َوؤملذووذثملعووونملعووذٜبملٜووش٣ملأْوو٘ملنووزبملفٗووٛملأذوووذملململململململململَوؤملنيٓووةس(ملهملٚقٛيوو٘ململململ

ملنيهزن ني(مل.ملٚقذملعكذّملرنشملريوملنمل ذن١ٜملنابربمل.

                                                           

ادتُٗٛز نُا يف تسمجتُٝٗا يف  عُسٚ بٔ غعٝب مجٗٛز ايعًُا٤ ع٢ً تٛ ٝك٘   أَا إبساِٖٝ ااحسٟ فطعف٘ (1)

 . (55-8/48  166-1/165تٗرٜب ايتٗرٜب تبٔ ذحس )

 ( .164-163قاعد٠ ج١ًًٝ يف ايتٛضٌ ٚايٛض١ًٝ : )ص: (1)

فكد ٚ ك٘ عًٞ بٔ املدٜين ٚابٔ َعني ٚاإلَاّ أمحد ٚيريِٖ    -ع٢ً ايساجح  -حمُد بٔ زاغد املهرٛيٞ  ك١  (1)

ٚنرا قاٍ أبٛ ذامت ايساشٟ ٚشاد : )ذطٔ اذتدٜث( . ٚتهًِ فٝ٘ بعطِٗ ٚقاٍ غعب١ بٔ اذتحاد : )صدٚم( 

 (  160-9/159بطبب بدع١ فٝ٘ . اْظس تٗرٜب ايتٗرٜب تبٔ ذحس : )

 . (2/91(   ٚادتاَع ألخالم ايساٟٚ ٚآداب ايطاَع )179-178ايتُٝٝص : )ص (4)

 ( .212( ٚعٓ٘ ارتطٝب يف ايهفا١ٜ )ص:2/449طٟٛ )باملعسف١ ٚايتازٜخ يً (5)
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 سوق المناخة : ألهم مؤرخ نقلت عنه رواياتدراسة 

ٜرتددملنملَمعِملنيشٚنٜةاملنييتملْكًٗةملَ٪س ٛملناذٜٓو١ملعؤملطوٛمملنآة و١ملنطوِملن ؤملململململململ

ص ةي١ملهمل ٌملٜٚشدملٖزنملن٫طِملنملنث،ملَٔملنيشٚنٜةاملنيويتملعتروذثملعؤملأ بوةسملناذٜٓو١ململململململ

نيكذ ١مل ٜثشب(ملٚعٔملأذذنثملعذ٠ملأّٜضةمل مذملنإلط٬ّملهملٚنملَٛضٛعٓةملٖوزنمل;ملطوٛمملململ

عٓ٘ملهملفُٔملٖوٛملن ؤملص ةيو١مل؟ملَٚوةملقوذسملنيثكو١ملنملنيشٚنٜوةاملململململململململنآة ١ملعشدملسٚنٜةاملَٓكٛي١

ملنآكٛي١ملعٓ٘مل؟

مل.َذْٞملهملكضَٚٞململهملٜٚكةٍملؾذٙملأ ٛملنؿظٔهململشباي١ بٔ اذتطٔ بٔ حمُدملٖٛ

س٣ٚملعٔملَةيوملٚطًُٝةٕمل ٔمل ٬ٍملٚ  شنِٖٝمل ٔملعًٞملنيشنفمٞملٚأطة١َمل ٔملصٜوذمل ؤملململ

ِمل ؤملعبوذملنهللمل ؤململململأطًِملٚذةمتمل ٔمل مسةعٌٝملٚدنٚدمل ٔملَظهنيملٚصنشٜةمل ٔمل  وشنٖمل

َطٝرملٚطرب٠مل ٔملعبذملنيمضٜضمل ٔملنيش ٝرمل ٔملطرب٠ملٚعبذملنهللمل ٔملعُشمل ٔملنيكةطِملٚعبذمل

نيووشأمل وؤملأ ووٞملنيشجووةٍملٚعبووذملناٗووُٝٔمل وؤملعبووةغمل وؤملطووٌٗمل وؤملطوومذملٚقُووذمل وؤململ

جمفشمل ٔملأ ٞملنث،ملَٚطشفمل ٔملَةصٕملٚنيكةطِمل ٔملعبذملنهللمل ؤملعُوشملٚ ًولملنوث،ملململململ

ثُوو١ملٚأاووذمل وؤملاووة ملٖٚووةسٕٚمل وؤملعبووذملنهللململململس٣ٚملعٓوو٘ملن ٓوو٘ملعبووذملنيمضٜووضملٚأ ووٛمل ململ

نؿُةٍملٚأاذمل ٔملنيٛيٝذمل ؤملأ وةٕملنيهشن ٝظوٞملٚعُوشمل ؤملػوب١ملٚنيوض ،مل ؤمل هوةسململململململململململ

مل.ملٚأ ٛملو٢ٝمل ٔملأ ٞملَظش٠ملٚر شٕٚ

قُذمل ؤملنؿظؤملنيض وةيٞملٚنهللملَوةملٖوٛملململململململ:ملقةٍمليٞملن ٔملَمنيمل:قاٍ َعا١ٜٚ بٔ صاحل 

ململململململ ناذٜٓو١ملململفتروتملعوةململ ثك١ملذذثملعٔملَةيوملعؤملٖؼوةّملعؤملأ ٝو٘ملعؤملعة٥ؼو١ملَشف

مل. ةيكشرٕملٚفترتملنيب٬دمل ةيظٝ مل

مل.ٜظشمململَإَٔٛمل٫ٚمل ثك١ملٜهٔملململ بٝبملنزنبمل:ملَعني بٔا عٔ َس د بٔ ٖاغِ ٚقاٍ

مل.عٓذٙملَٓةن،ململ:ٚقاٍ ايبخازٟ 

ملنةٕملٜظشمملنؿذٜبململ:بٔ َعني اقاٍ ٚ

نتبتملعٓ٘ملَة١٥ملأي ملذذٜبملثِملعبنيمليٞملأْ٘ملنوةٕملململ:ٚقاٍ أمحد بٔ صاحل املصوسٟ  

مل.ٜبملفرتنتملذذٜث٘ملٜضرملنؿذ

مل.ململٜكٓرملنيٓةغملعذٜث٘ململ: ٚقاٍ ادتٛشجاْٞ

مل.ٚنٖٞملنؿذٜبململ:ٚقاٍ أبٛ شزع١ 

َٓهوشملململهملَٓوةن،ململعٓوذململهملنؿذٜبملضمٝ ملهملنؿذٜبملرنٖ مل:ملٚشادملذامتملأبٛملقاٍملٚنرا

ململأػب٘ملَٚةملهملنؿذٜبملمبرتٚىملٚيٝعملهملنؿذٜب ململعُوشململعوذٜبململذذٜثو ململ و  هوشملململأ و
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مش١ًملٚعبذملنيمضٜوضمل ؤملعُوشنٕملٜٚمكوٛبمل ؤملململململململنا٪ًَٞملٚنيٛنقذٟملٚنيمبةغمل ٔملأ ٞ

مل.خملأٌٖملناذ١ٜٓملٜقُذملِٖٚملضمفة٤ملَؼة

ملململململ:ٚقاٍ اآلجسٟ عٔ أبوٞ داٚد   ٖٚٚو مل ؤململململص ةيو١ململنزن ةملناذ١ٜٓملقُوذمل ؤملنؿظؤمل و

مل.ٖٚ ملأ ٛملنيبخرتٟمل ً نملأْ٘ملنةٕملٜضرملنؿذٜبمل ةيًٌٝملع٢ًملنيظشندمل

مل.َرتٚىملنؿذٜبململ:ٚقاٍ ايٓطا٥ٞ 

مل. ثك١مل٫ٚملٜهت ملذذٜث٘ململيٝعمل:ٚقاٍ يف َٛضع آخس 

مل.أْهشملَةملس٣ٚملذذٜبملٖؼةّمل ٔملعش٠ٚملفترتملنيكش٣مل ةيظٝ ململ:بٔ عدٟ اٚقاٍ 

فًوِملىوشدمليو٘ملأ وٛملدنٚدملػو٦ٝةملٚنٝو ملىوشدمليو٘ملٚقوذملاوشحملململململململململململ:ملقًوتملململقاٍ ابٔ ذحوس : 

ململ. هز ٘مل

مل.قُذمل ٔملص ةي١ملغ،ملثك١ململ: ٚقاٍ َطًِ بٔ اذتحاد

ي ملن٭ْظوةبملفحفوةٙملأٖوٌململململَثةٚضرملذذٜثةملع٢ًملَةيوملٚٚضرملنتةبململ:ٚقاٍ ايطاجٞ 

مل.ملناذ١ٜٓ

مل.َرتٚىململ: ٚقاٍ ايدازقطين

مل.نةٕملٜشٟٚملعٔملنيثكةاملَةملململٜظُرملَِٓٗململ:ٚقاٍ ابٔ ذبإ 

مل.ٜشٟٚملعٔملَةيوملٚنيذسنٚسدٟملنامض٬اململ:ٚقاٍ اذتانِ 

مل.ملس٣ٚملعٔملَةيوملَٓةن،ملٖٚٛملضمٝ مل:ٚقاٍ ارتًًٝٞ 

ململ.مل(1 ٚخالص١ َا تكدّ قٍٛ ابٔ ذحس عٓ٘ : نربٛٙ

                                                           

 . 5815  ايتكسٜب  117 - 9/115تٗرٜب ايتٗرٜب  (1)
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 : بسوق المناخةديثية للروايات المتعلقة دراسة ح

مل هٔملعكظِٝملٖزٙملنيشٚنٜةامل  ملأقظةّملث٬ث١مل:

ملقظِملسٚنٙملن ٔملػب١مل.

ملٚقظِملسٟٚملنملنيظٓٔمل.

ملٚقظِملسٚنٙملن ٔملص ةي١ملأٚملَشجم٘مل يٝ٘مل.

ٖٚزٙملٖٞملنيشٚنٜةاملنييتملأ شجٗةملن ٔملػب١ملْك٬ملعٔملنيكظوِملناطبوٛذملٚذظو ملَوةملململململ

ملْكً٘ملعٓ٘ملنيظُٗٛدٟمل:

 : ة عن السوقروايات ابن شب

 ٔململجمفشمل ٔمل طرلملذذثٓةمل:ملقةٍملنآزسمل ٔمل  شنِٖٝملذذثٓةمل:مل(1/304 ملػب١ملن ٔملقةٍ

قُذملقةٍمل:ملذذثٓةملعبذملنهللمل ٔملجمفشمل ٔملناظوٛسملعؤملػوشٜومل ؤملعبوذملنهللمل ؤملأ وٞململململململململ

إٔ جيعٌ يًُد١ٜٓ ضٛقا أت٢ ضٛم  ملا أزاد زضٍٛ ا  منشملعٔملعطة٤مل ٔملٜظةسقةٍمل:مل

 ملدٜٓوو١ فطووسب٘ بسجًوو٘ ٚقوواٍ : ٖوورا ضووٛقهِ فووال ٜطووٝل  بووين قٝٓكوواع  ووِ جووا٤ ضووٛم ا 

مل.ملٚت ٜؤخر فٝ٘ خساد

مل2/747ْكً٘ملعٓ٘ملنيظُٗٛدٟملنملنيٛفةمل

مل:ملفٝ٘ عًتإضعٝف ٖٚرا اذتدٜث 

مل.ملنإلسطةٍملفإٕملعطة٤مل ٔملٜظةسملعة مٞملململٜذسىملنيٓ ململاألٚىل :

مل.ملػشٜومل ٔملعبذملنهللمل ٔملأ ٞملمنشملقةٍملفٝ٘ملنؿةفغمل:ملاذٚمملىط٧ايثا١ْٝ : 

نإلطٓةدمل:ملعبذملنهللمل ٔملجمفشملٖٛملن ؤملعبوذملنهللمل ؤملناظوٛسمل ؤملكشَو١ملقوةٍملململململململململ ك١ٝ

ملنؿةفغمل:مليٝعمل ٘مل أغمل.

ٚقةٍملن ٔملذبةٕملنملنجملشٚذنيمل:ملعبذملنهللمل ٔملجمفشمل ٔملناظٛسململ ٔملكش١َملنيوزٟململ

ململململململ أ وٞملاوة ملٚطومٝذملناكوربٟململململململٜكةٍملي٘ملناخشَٞملَٔملأٖوٌملناذٜٓو١ملٜوشٟٚملعؤملطوٌٗٝمل و

ذٜٓو١ملنوةٕملنووث،ملنيوِٖٛملنملن٭ بوةسملذتو٢ملٜوشٟٚملعوؤملململململململس٣ٚملعٓو٘ملنيمشنقٝوٕٛملٚأٖوٌملناملململ

نيثكوةاملَووةمل٫ملٜؼوب٘ملذووذٜبملن٭ثبوةاملفووإرنملمسمٗووةملَؤملنؿووذٜبملاوٓةعت٘ملػووٗذملأْٗووةململململململ

مل.مل2/27َكًٛ ١ملفةطترلملنيرتىملَةاملط١ٓملطبمنيملَٚة١٥مل.مل

مل طرةممل ٔملجمفشمل ٔملقُذمل ٔملعًٞمل ٔملنؿظنيملقةٍملفٝ٘ملنؿةفغمل:ملاذٚممل.

ملةٕملىط٧مل.ٚرنشٙملن ٔملذبةٕملنملنيثكةاملٚقةٍمل:ملن

ملٚ  شنِٖٝمل ٔملنآزسملقةٍملنؿةفغمل:ملاذٚمملعهًِملفٝ٘ملأاذمل٭جٌملنيكشرٕمل.
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 ً نملإٔملأاذمل ؤملذٓبوٌملنوةٕملٜوتهًِملفٝو٘ململململململ:ملٚقةٍملصنشٜةمل ٔملو٢ٝملنيظةجٞمل

 ؤملأ وٞملدنٚدملململنٜٚزَ٘ملٚق ذمل يٝ٘مل ب ذندمليٝظوًِملعًٝو٘ملفًوِملٜوأرٕمليو٘ملٚنوةٕملقوذّمل  ململململململململ

أَووةمل:مل ووٛمل هووشملنـطٝوو ملململقووةٍملنؿووةفغملأمل.ملعٓووذٙملَٓووةن،ململهملقةاووذنملَوؤملناذٜٓوو١ملململ

نآةن،ملفكٌملَةملعٛجذملنملذذٜث٘مل ٫ملإٔملعهوٕٛملعؤملنجملٗوٛينيملَٚؤمليوٝعملمبؼوٗٛسملململململململ

ملَٔملنوذثنيمل.

:ملذوذثٓةملأ وٛملنيشجوةٍملقوةٍمل:ملذوذثٓةمل طوشن٥ٌٝملعؤملصٜوةدمل ؤملململململململململململ2/750قةٍملن ٔملػب١مل

عؤ غووٝخ َؤ أٖوٌ املدٜٓوو١ إٔ عُوس زضوٞ ا  عٓوو٘ زأ٣ دناْوا يف ايطوٛم قوود        فٝوةضململ

مل.ملأذدث فهطسٙ

ٚ ك١ٝملسجةي٘ملثكةاملٚأ ٛملنيشجةٍملنمس٘ملقُوذمل ؤململململا األ س ضعٝف إلبٗاّ زاٜٖٚ٘ر

ملعبذملنيشأمل ٔملذةسث١مل.

قبو١ملنملململٚس٣ٚملن ٔملػب١ملأٜضًةملعٔملاة مل ٔملنٝظةٕملقةٍ:ملضوشبملسطوٍٛملنهللملململ

َٛضرمل كٝرملنيض ،ملفكةٍمل:ملٖزنملطٛقهِملفأقبٌملنم مل ٔملن٭ػشفململفذ ًٗةملٚقطورململ

ملهي٘ملَٔملٖزنململ٭ْكًٓٗةمل  ملَٛضرملٖٛملأغٝغململ:مل٫ملجشّملفكةٍملسطٍٛملنهللململهملأطٓة ٗة

ٚت ٜطوسب    ت تترحوسٚا    ٖورا ضوٛقهِ   ثوِملقوةٍمل:ململململهفٓكًٗةمل  ملَٛضرملطٛمملناذٜٓو١ململ

مل2/747ْكً٘ملعٓ٘ملنيظُٗٛدٟملنملنيٛفةملهململارتساد ٘عًٝ

ف ة مل ٔملنٝظةٕملناذْٞملَؤملنيتوة منيململململ ٖرا اذتدٜث إضٓادٙ ضعٝف إلزضاي٘ 

ملغ،ملَٛجٛدملفًمٌمل ٘ملع١ًملأ ش٣ملغ،ملنإلسطةٍمل.ٚيٝعملَٔملنبةسِٖملٚنإلطٓةدمل يٝ٘مل

ٚطٝأعٞملَٔملذذٜبملأ ٞملأطٝذمل طٓةدملي ة مل ٔملنٝظوةٕملفٝو٘مل ٓروٛٙملكت وشنملململململ

ملٚػٝخ٘ملفٝ٘ملنيض ،مل ٔملنآزسمل ٔملأ ٞملأطٝذملٖٚٛملَظتٛسملٚضمف٘ملنيبٛا،ٟمل.

طًُٝةٕملإٔملعُشمل ٔملنـطوةبململأ ٞملدٚدملعبذملنيمضٜضمل ٔملَٛٚس٣ٚملن ٔملػب١ملعٔملأ ٢مل

٘  ٘فطووسب٘ بسجًوو  ٛم زأ٣ نووري ذووداد يف ايطوو  أعٓووتكسملطووٛمملململ:ملٚقووةٍملهملذتوو٢ ٖدَوو

ملْكً٘ملعٓ٘ملنيظُٗٛدٟمل.ململ؟؟ملسطٍٛملنهللمل

نثشملأٌٖملنيً ١ملع٢ًملإٔملناشندمل ةيه،ملذةْٛاملْٚكً٘ملنؿةفغملن ٔملذحشملفكةٍمل:ملأ

ٚقٝووٌملنيهوو،ملٖووٛملنيووضمملٚنؿووةْٛاملٖووٛملنيهووٛسمل:مل وؤملنيووتنيملنقووةٍمل.ملنؿووذندملٚني ووة٥ مل

ٜٚ٪ٜوذملن٭ٍٚملَوةملسٚنٙململململ.ملٜٓفخملفٝ٘ملنؿوذندململنيه،ملنيضمملنيزٟمل:ملٚقةٍملاةذ ملنوهِ

زأ٣ عُس بٔ ارتطاب مل:ملأ ٞملَٛدٚدملقةٍعٔملي٘ململعُشمل ٔملػب١ملنملأ بةسملناذ١ٜٓمل إطٓةد

مل.مل4/88.ملفتعملنيبةسٟململنري ذداد يف ايطٛم فطسب٘ بسجً٘  ذت٢ ٖدَ٘
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 ٖرا األ س ضعٝف ٚفُٝا ذنس َٔ إضٓادٙ عًتإ :

ُٝةٕملناوذْٞملنيكوةقملقوةٍملفٝو٘ملنؿوةفغمل:ململململململأ ٛملَٛدٚدملعبذملنيمضٜضمل ٔملأ وٞملطومًلململاألٚىل :

ملَكبٍٛمل.

ٜمتربملَٔملأعبةذملنيتة منيملعذٙملنؿةفغملَٔملنيظةدط١ململَٛدٚدملأ ةملفإٕملن٫ْكطةذملٚايثا١ْٝ :

ملفٗٛملململٜذسىملأذذنملَٔملني رة ١ملفض٬ملعٔملعُشملسضٞملنهللملعٓ٘مل.

قةٍمل:ملذذثٓةملعبذملنهللمل ٔململنؿضنَٞملنآزسمل ٔمل  شنِٖٝملذذثٓةمل:مل1/304ملػب١ملن ٔملقةٍ

عًو٢ املطوًُني    تصودم زضوٍٛ ا    فشملعٔملقُذمل ٔملعبذملنهللمل ٔملذظؤملقوةٍمل:ملململجم

مل.ملبأضٛاقِٗ

ملنيظُٗٛدٟملٚعضنٙملأٜضةمل٫ ٔملص ةي١مل.ملرنشٙ

 ٘ نملَوؤملأعبووةذملنيتووة منيملٖٚووٛململفووإٕملقُووّذملٖٚوورا اذتوودٜث إضووٓادٙ ضووعٝف إلعطوواي

ملناًك مل ةيٓفعملنيضن١ٝململ

ٖٚوٛملممؤمل وشدملَورملململململٚعبذملنهللمل ٔملجمفشملٖٛملن ٔملناظٛسملناخشَٞملنازنٛسملرْفوةململ

ملقُذمل ٔملعبذملنهللمل ٔملنؿظٔمل.

ٖٚزٙملنيشٚن١ٜملنييتملنملنيظٓٔملٚململىشجٗةملَؤملأاورةبملنيهتو ملنيظوت١مل ٫ملن ؤململململململ

ملَةج٘ملفكامل:مل

ذذثٓةمل  وشنِٖٝمل ؤململململ2233سقِململ40 ةبملن٭طٛنمملٚد ٛ ةململ2/751مل٘قةٍملن ٔملَةج

ثنملثٓةمل طرةممل ٔمل  شنِٖٝمل ٔملطمٝذملذوذثنملاوفٛنٕمل ؤملطوًِٝملذوذململململململٞنآزسملنؿضنَ

نؿظٔمل ٔملأ ٞملنؿظؤملنيوربندملإٔملنيوض ،مل ؤملنآوزسمل ؤملأ وٞملأطوٝذململململململململململن ٓةقُذملٚعًٞمل

ملأطوٝذملذذثوو٘ملإٔملسطووٍٛملنهللملململٙملأ ووةنيظوةعذٟملذووذثُٗةملإٔملأ وةٙملنآووزسملذذثوو٘ملإٔملأ وةملململ

رٖ مل  ملطٛمملنيٓبٝاملفٓعشمل يٝ٘ملفكةٍمليوٝعملٖوزنمليهوِمل ظوٛمملثوِملرٖو مل  ملطوٛمململململململململ

:ملململٖزنملنيظٛمملفطةفملفٝ٘ملثِملقةٍ يٝ٘ملفكةٍمليٝعملٖزنمليهِمل ظٛمملثِملسجرمل  ملفٓعش

مل.ملٖرا ضٛقهِ  فال ٜٓتكصٔ ٚت ٜطسبٔ عًٝ٘ خساد

َٚٔملطشٜك٘ملناضٟململ1908سقِململ3/454نٯذةدملٚناثةْٞململنملعةاِملأ ٞملن ٔملٚأ شج٘

ملعٔمل  شنِٖٝمل ٘ملمٛٙملٚنملنيظٓٔملع رٝ ملٜ رعمل.مل20/368نملعٗزٜ ملنيهُةٍمل

 ٔململ طرةمملسٚنع٘مليضم مل ضمٝمل طٓةدملٖزنمل(3/27ملنيضجةج١مل َ بةحملنيبٛا،ٟملقةٍ

:ملقوةٍملناوضٟملململ.ملأطوٝذململأ وٞململعًٞملن ونملنؿظؤملٚػوٝخُٗةملنيوض ،مل ؤململململململٚ  شنِٖٝملٚقُذمل
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سٚنٙملنؿظٔمل ٔملعًٞمل ٔملأ ٞملنؿظٔملنيوربندملعؤملأ ٝو٘ملعؤملنيوض ،مل ؤملأ وٞملأطوٝذملعؤململململململململململ

ملَشط٬ملنيٓ مل

ملٚرنشٙملنيظُٗٛدٟمل ًفغمل:

 ْوٞملقوذملسأٜوتملململململفكوةٍ:ملٜوةملسطوٍٛملنهللململململٚعٔملأ ٞملأطٝذملإٔملسج٬ًملجوة٤مل  ملنيوٓ ملململ

أٟململ-؟ملقةٍ:ملفحة٤مل ٘مل  ملَٛضرملطٛمملناذ١ٜٓملنيّٝٛململ٘أف٬ملعٓعشمل يٝملهيًظٛمململَٛضمة

  فوال ٜوٓكم َٓو٘      ٚقواٍ : ٖورا ضوٛقهِ     ٘بسجًو  فطوسب ايوٓ ي   قوةٍمل:ملململ-نملصَِٓٗمل

مل.ملخساد ٘ٚت ٜطسبٔ عًٝ

 ؤململننآوزسمل ؤملأ وٞملسنػوذملرنوشٙململململململٚؼشفملنطوِملسنٜٚو٘ملنآوزسمل ؤملأ وٞملأطوٝذمل  ملململململململ

نيزٌٜملٚعضنٙمليًطربنْٞملٚطةمملَٔملطشٜلملاة مل ٔملنٝظةٕملعٔملنيض ،مل ٔململفترٕٛملن

ملململململنآزسمل ٔملأ ٞملسنػذملعٔملأ ٝو٘ملإٔملنيوٓ ملململ ٖوزٙملطوٛقهِململململ:ململَوشمل ظوٛمملناذٜٓو١ملفكوة

ملنمل.ف٬ملعٓتك ٖٛةمل٫ٚملعأ زٚنمل ةملأجّش

ٚقٛي٘ملن ٔملأ ٞملسنػذملفٝ٘ملع وٝ،ملٚ منوةملٖوٛملن ؤملأ وٞملأطوٝذملٚقوذملململململململململقةٍملن ٔملذحشمل:مل

،مل ٔملنآزسمل ٔملأ ٞملأطٝذملٚعكذّملنآزسمل ٔملأ وٞملأطوٝذملنملنيكظوِململململرنشملنيبخةسٟملنيض 

مل10/108نإلاووة ١ملٌمل.ملنملذهوِملناشطوملململنيثوةْٞملفوُٝٔمليو٘ملس٩ٜو١ملٚسٚنٜتو٘ملعؤملنيوٓ ململململململململ

مل.نيكظِملنيشن رمل

َٚووذنسملنيشٚنٜوو١ملعًوو٢ملفووشضملثبٛعٗووةمل  ملاووة مل وؤملنٝظووةٕملَوورملن٫ ووت٬فملنململململململ

ٝ٘ملنؿةفغمل:ملَظتٛسملٚضمف٘مل طٓةدٖةملع٢ًملنيض ،مل ٔملنآزسمل ٔملأ ٞملأطٝذملٚقذملقةٍملف

ملنيبٛا،ٟملنُةملطبلمل.

ملٖٚزٙملسٚنٜةاملعفشدمل ٗةملن ٔملص ةي١ملْكًٗةملعٓ٘ملنيظُٗٛدٟملفكةٍمل:

أع٢مل نملطةعذ٠ملفكةٍمل:ململإٔملنيٓ ململٝ٘ن ٔملص ةي١ملعٔملعبةغمل ٔملطٌٗملعٔملأ ملٚس٣ٚ

ٚنةْوتملململ- ْٞملقذملج٦وتهِملنملذةجو١ملعمطوْٛٞملَهوةٕملَكوة شنِملفأجمًوٗةملطوٛقًةململململململململ

هملفأعطةٙمل مو ملنيكوّٛململململ-ملأ ٞملر٥ مل  ملدنسملصٜذمل ٔملثة تملصاملدنسملن ٔةَكة شِٖملَةملذ

ملهثِملع٬َٚٛنملفًركٛٙملٚأعطٛٙمل ٜةٙململ.ٚقةيٛنمل:ملَكة شْةملٚكشدملْظة٥ٓةململهمل مضِٗملَٚٓم٘

مل.ملفحمً٘ملطٛقة

 ا ٚعًت٘ ابٔ شباي١ .ٖٚرا ضعٝف جًد

 ؤملململنيموذ٣ٚملقوةٍ:ملقوش٨ملعًٝٓوةملنتوةبملعُوشملململململململ يبةغٚس٣ٚملن ٔملص ةي١ملعٔمل ةيذمل ٔمل

مل.ملذد فٝ٘ نسا٤أبٔ ع٢ً سإوا ايطٛم صدق١ فال ٜط١ٜٓمل:ملعبذملنيمضٜضمل ةاذ
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ٚعًت٘ملن ؤملص ةيو١ملٚ ةيوذمل ؤمل يٝوةغملأٚمل ٜوةغملنيموذٟٚملأ وٛململململململململململ٠ٖٚزنمل طٓةدٙملٚنٙملمبش

ملن ٝثِملناذْٞمل َةّملناظحذملنيٓبٟٛملقةٍملنؿةفغمل:ملَرتٚىملنؿذٜبمل.

َووشملعًوو٢مل ُٝوو١ملعٓووذملَٛضوورملدنسملنآبمووبململٚعوؤملن وؤملأ وو٢ملر٥وو ملإٔملسطووٍٛملنهللمل

مل.مل ١ُٝمليشجٌملَٔمل نملذةسث١ململنةٕملٜبٝرملفٝٗةملنيتُشململنمل:ملنـ١ُٝمل؟ملفكةيٛملٖزٙملَةملفكةٍ:

ملفرشقتمل.ملقةٍملن ٔملأ ٢ملر٥ مل:ملٚ ً نملإٔملنيشجٌملقُذمل ٔملَظ١ًُمل.مل.:ملذشقٖٛةململفكةٍ

َرملنْكطةع٘ملفة ٔملأ ٞملر٥ ملٚنمس٘ملقُذمل ٔململص ةي١ملن ٔملٚعًت٘ملهملجدا ضعٝف ٖٚرا

ملعبذملنيشأمل ٔملنا ،٠ملَٔملأعبةذملنيتة منيمل.

ٚس٣ٚملن ٔملص ةي١ملعٔملذةمتمل ؤمل مسةعٝوٌملعؤملذبٝو ملقوةٍ:ملَوشملعُوشمل ؤملنـطوةبململململململململململ

فخوشدملململهفوأَشمل ٗوةملإٔملعكًورملململململهملٚقذملٚضرملع٢ًمل ة و٘ملجوش٠ململململهع٢ًمل ةبملَمُشمل ةيظٛممل

مل ٕ أفٓٗواٙ عُوس   قوةٍ:ملململ.:مل منوةملٖوزٙملجوش٠ملٜظوك٢ملفٝٗوةملني و٬ّملنيٓوةغملململململململململ يٝ٘ملَمُشملفكوة

فأَشملعُوشملململهٚقذملظًٌملعًٝٗةمل.ملقةٍ:ملفًِملًٜببملإٔملَشملعًٝٗةململتحس عًٝٗا أٚ تٛشٖا

مل ةؾش٠ملٚنيعٌملفٓضعٗةمل.

ٚعًت٘ملن ٔملص ةيو١ملَورملنْكطةعو٘ملٚذبٝو ملٖهوزنملٚقورملعٓوذملململململململململٖٚرا أ س ضعٝف جدا

نيظُٗٛدٟملٚيمً٘ملن ٔملذبٝ ملٚنمس٘ملعبذملنيشأمل ؤملذبٝو مل ؤملأسدىملناوذْٞملٜٚكوةٍململململململ

يوو٘ملذبٝوو مل وؤملعبووذملنيووشأملقووةٍملنؿووةفغمل:مليوونيملنؿووذٜبملٖٚووٛملململًٜوولملأذووذنملَوؤململململململ

مل٬ملعٔملعُشملَٚمُشمل.ني رة ١ملفض

َٚمُووشمل ووةيتخفٝ ملٖووٛملن وؤملعبووذملنهللمل وؤملْضوو١ًملاوورة ٞملنووب،ملَوؤملَٗووةجش٠ململململململململ

ملنؿبؼ١ملطهٔملناذ١ٜٓمل

  نإ ايسانب ٜٓصٍ بطٛم املدٜٓو١ فٝطوع زذًو٘    عبذملنهللمل ٔملقُذملقةٍ:ململٚعٔ

مل.مل ِ ٜطٛف بايطٛم ٚزذً٘ بعٝٓ٘ ٜبصسٙ ت ٜغٝب٘ غ٤ٞ

٘مليوذنسملنيٓك وةٕملَؤملاورٔملململململٚس٣ٚملأٜضًةملق ١ملأ زملَمة١ٜٚملسضوٞملنهللملعموة ملعٓوملململ

ملطٛمملناذ١ٜٓمل.مل

مل.ملٖرإ األ سإ ضعٝفإ جدا ٚعًتُٗا ابٔ شباي١ ٚبك١ٝ اإلضٓاد يري َٛجٛد
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مل مسةعٌٝمل ٔملٖؼةّمل ٔمل  شنِٖٝملأذذثمل:ملقةٍملٚغ،ٙملطًر١مل ٔملقُذملعٔملأٜضًةملٚس٣ٚ

ململنملنا و،٠ململ ٔملنيٛيٝذمل ٔن ململطوًطة ململٖؼوة ناًووملهملٖٚوٛمل٦َٜٛوزملململململعبوذململ و

نملأ زمل ٗةملطٛمملناذ١ٜٓملهملٚطوذمل ٗوةملٚجوٛٙململململ١ملهملدنّسٚنٍملي٘ملع٢ًملناذٜٓ

ملٚععِٝملعًٝٗةملي٘ملٜزنشملٖؼةّمل  ملٚنت ملهملنيظٛمملنملنيؼٛنسذملنيذٚس

فهت مل يٝ٘ملٖؼةّملٜأَشٙمل إَضة٥ٗةملٚ َضوة٤ملعونيملنيظوٛمملهملٚنوةٕملأذوذثٗةملململململململقذسٖة

ملنةْتمل ٕملٚملأَضٗةملإٔمل يٝ٘ملفهت ملهملنملطهوملأٌٖملناذ١ٜٓملٚد ًتملنمل م ملَٓةص ِ

مل.مل طِْٛٗملن

ململػوب١ململن ٔملْٚكٌمل:ملنيظُٗٛدٟملٍقة ململعو ململأ و م٘لملغظوة ململأْو ململ:ملقوة ململنوة ملعبوذململٔن وململٖوةدململنيوز

ململإٔمل ةيظوٛمململنةْوتململنييتملدنسٙمل ٓة٤ملع٢ًملناًو مٔلمل  وشنٖٝ ململ و ململ مسةعٝو ململنوة ململ وة ململٖؼوة مل و

ململَمةٜٚو١ململإٔملفزنشملهمل  شنِٖٝمل يٝ٘ملفهت ملهملناذ١ٜٓمل٫ٚٙملٚنةٕملناًوملعبذ ململ و ململأ و ملطوفٝة

مل٭ملٜكةٍملناذ١ٜٓمل ظٛمملدنسٜٔمل ٢ٓ ململدنسملةذوذٖ ٚن٭ وش٣ملدنسملنيٓك وةٕملهملٚضوشبملململململنيكطوشن

ٜذ ٌملفٝٗةملطٛمملناذ١ٜٓملفكبٌملريوملٖؼوةّملهملململنعًٝٗةملنـشندملٚأػةسملعًٝ٘ملإٔملٜبنملدنّس

ململٚ ٓةٖةملهملٚأ زمل ٗةملنيظٛمملنً٘ملهملنْت٢ٗمل.

أ ٛملغظةٕملنمس٘ملقُذمل ٔملو٢ٝمل ٔملعًٞمل ٔملعبذملنؿُٝذملنيهٓوةْٞملأ وٛملغظوةٕململململ

ملُٝةْٞملنملعضمٝف٘مل.ناذْٞملقةٍملنؿةفغمل:ملثك١ملململٜ  ملنيظً

ٚيٛملاعملنيظٓذمل يٝ٘ملذٝبمل ْ٘مل٫ملٜٛجذملنملنيكظِملنيزٟملعثشملعًٝ٘ملَٔملعوةسٜخملن ؤملململ

ػب١ملفٗٛملَمًوٍٛمل ة٫ْكطوةذمل٭ٕملأ وةملغظوةٕملململٜوذسىملصَوةٕملٖؼوةّمل ؤملعبوذملناًووملاملململململململململململ

مل.ملٖومل241ٖوملفطبكت٘ملطبك١ملنإلَةّملأاذمل ٔملذٓبٌملا125

:ملنسملَٔمل ةمت١ملنيوب٬طململٚقةٍملن ٔملص ةي١ملعك ملرنشٙمل٫ تذن٤ملنيذقةٍملنيظُٗٛدٟمل:مل

فُض٢مل ٗةملذت٢ملطوذمل ٗوةملٚجو٘ملدنسملنيمبوةغمل ؤملعبوذملناطًو هملأٟملنيويتملعٓوذمل ةمتو١ملململململململململململ

مليٓخًوو١ملتملدنسملنًوو١ٝوونيووب٬طملٚدنسملنًوو١هملٚنةْووتملٯٍملػووٝب١مل وؤملس ٝموو١هملٚ منووةملمسملململ

ثِملدنسملَمُشملنيمذ٣ٚملنييتملنةٕملهًعملاوةذ ملنيظوٛممل فٓة٥ٗوةمل.ملثوِملململململهململنةْتملفٝٗة

مل.ملأارةبملنيشقٝلملنييتمل فٓة٥ٗةدنسمل ةيذمل ٔملعكب١مل

ثوِملٚجو٘ملدنسملململهململٚجمٌمليبنملطةعذ٠ملطشٜكةملَبٛ ١هملثِملأ وزملٚجو٘ملدنسملن ؤملجروؽململململ

هململهملثِملٚج٘ملدنسملن ؤملَظومٛدملململن ٔملأ ٢ملفش٠ٚملنييتملنةْتمليمُشمل ٔملطًر١مل ٔملعبذملنهلل

نملَبٛ وةمل.ملثوِملٚجو٘ملدنسملن ؤملجوب،مل ؤملململململململثِملٚج٘ملدنسملصٜذمل ٔملثة تملهملٚجمٌمليًطشٜلملَٓفوزمّل

ملٚجمٌمليب٢ٓملنيذٌٜملطشٜكةملَبٛ ةمل.مل  ملإٔملقةٍمل:هململَطمِملنييتملفٝٗةملأارةبملنيمبة٤

قصة بناء هشفام 
بفففن عبفففد الملففف  

 للسوق
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قًت:ملٖٚزنملنيطشٜلملعٓذملْٗة١ٜملٖزنملنؾوذنسملنيؼوشقٞملمموةملًٜوٞملململململقةٍملنيظُٗٛدٟمل:مل

نيؼووةّملقووشبملثٓٝوو١ملنيووٛدنذملهملٚنيطووشمملناووزنٛس٠ملقبًوو١ملنًووٗةملنملنؾووذنسملناووزنٛسململململململململ

مل ططٗةملنملناؼشممل.ملثِمل نيملن ٔملص ةيو١ملَوةملقة وٌملٖوزنملنؾوذنسملنملنا وشبملَبتوذ٥ةملمبوةململململململململ

مل.ثِمل  ملنيؼةّملفكةٍملعك ملَةملعكذّملٜكة ً٘ملَٔملج١ٗملنيكب١ًملهمل

١ًملضووملثووِملأ ووزمل ٗووةملَوؤملنيؼوولملنٯ ووشملهملفأ ووزملٚجوو٘ملنيووضٚسن٤ملٚٚجوو٘ملدنسملن وؤملمْلملململململململململ

ع٢ًملنيطةقةاملذت٢ملٚسدمل ٗةمل ٝةّمل ٢ٓملغفةسملهملٚجمٌملاخشدمل ٢ٓملط١ًُملنيهٓة٢ْمل.ملثِمل

َٔملصقةمملن ؤملجوب،مل ة وًةملَبٛ وةملععُٝوةملٜ ًولملثوِملَضو٢مل ٗوةملعًو٢ملدنسملنيٓك وةٕملٚدنسململململململململململململ

ذتوو٢ملجووةٚصمل ٗووةملدنسملذحووةس٠ملهجمووٌمل ووةمل ة ووًةملععُٝووةمّلملٜكة ووٌململململململ...مل  ملإٔملقووةٍمل:ْووٜٛش٠مل

ملنيثة١ْٝمل.

جٗو١ملنيؼوةّملنُوةملململململنٖٚوزنملنيبوةبملململقًوت:ملٜمونملثٓٝو١ملنيوٛدنذملهملململململقةٍملنيظوُٗٛدٟمل:ململ

صنٜٚو١ملدنسملململاشحمل ٘ملن ٔملػب١ملفكوةٍملهملعكو ملَوةملعكوذّململ:ملٚجموٌمل وةمل ة وًةملػوةًَٝةمل ًو ملململململململململ

ةملهملثِملجمٌملع٢ًملنيضٚسن٤مل ةمتملنيب٬طملأٟمل ةّ   ملإٔملقةٍمل:ململ ةيث١ٝٓملنيمضٜضملعبذمل ٔملعُش

ملفٝظتفةدملَٓ٘ملجمٌمل ةبملٖٓةىملهملٚيٝعملنملن٬ّملن ٔملص ةي١ملعمشضملي٘مل.

١ملرنشملَةمل ك٢ملَٔملػكٞملنيذنسملني ش ٞملٚنيؼوشقٞملمموةملًٜوٞملنيكبًو١ملململململثِمل ٕملن ٔملص ةي

  ملنا ٢ًملهملفكةٍملعك ملن٬َ٘ملنيظوة لمل:ملثوِملطوةقٗةملَؤملنيؼوكنيملمجٝموةملني ش وٞململململململململ

ٚنيؼوشقٞملفظووذمل ٗوةملٚجووٛٙملنيوذٚسملهملٚأ ووزمل ٗوةملنيظووٛمملفظوذمل وو٘ملَؤملنيؼوولملنيؼووشقٞململململململململ

ؼوةّمل ةيوذنسملململفًُةمل ً ملن ٔملٖ  ملإٔملقةٍمل:ملٚج٘ملنيذنسملقطشنٕململٚنةْتملَٔملدٚسملَمة١ٜٚمل

ملةملععًُٝةملٜكة ٌملنا ٢ًمل.نيتُةسٜٔملٚق ملهملٚجمٌمل ةملٖٓةيومل ةّ 

ٚجموٌملعًو٢ملنيوضٚسن٤مل وةمتملنيوب٬طمل(ملَوةململململململململٚقةٍملن ٔملػب١ملعك ملقٛي٘ملفُٝوةملعكوذّمل ململ

يفع٘مل:ملثِملَذملنؾذنسملذت٢ملجة٤مل ٘ملع٢ًملطٝكةٕملدنسملنيكطشنٕملن٭ ش٣ملني ش ٞملهملذت٢مل

مّلنجوة٤مل ٗوةمل  ملدنسملن ؤملطوبةذمل ةا و٢ًملنيويتملٖوٞململململململململ ملٟةملأِمل ةّ ووـةي و١ملهملفٛضورملَثوململململيٝوٛ

مل ةا ٢ًمل..

ع٢ًململٟقةٍ:ملثِمل ٢ٓملريومل ٝٛعًةملفحمٌملفٝٗةملن٭طٛنمملنًٗةملنيزٟملٚ ملن ٔملٖؼةّملأ

 ٓة٥ٗةملطمذمل ٔملعبذملنيشأملنيضسق٢ملَٔملن٭ْ وةسملهملفوتِمل ٓة٥ٗوةمل ٫ململػو٦ًٝةملَؤمل ة ٗوةملململململململ

ملنيزٟمل ةا ٢ًمل.

ملهملنْت٢ٗ..ملْٚكًتملأ ٛ ٗةمل يٝٗةملَمُٛي١ملَٔملنيؼةّملهملٚأنثشٖةملَٔملنيبًكة٤
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 كٝورملنيوض ،ملهملٚضوشبملململململٚقةٍملن ٔملص ةي١ملهملعك ملن٬َ٘ملنيظة لمل:ملٚفموٌملريووملنململ

مل.ملٜ ًلنملظهوملَٓفّزًعًٝ٘ملطةقةاملهملٚأنشنٖةملهملٚطذمل ٗةملٚجٛٙملدٚسِٖملهملٚجمٌملي

ململأْ٘ملَٚشندٙملقًت:مل:ملنيظُٗٛدٟملقةٍ نيظوٛمملهملململنوذنسململندنّسملنيوض ،ململ كٝورململفضوة٤ملململنملجمو

ملعشمجت٘.ملنمج١ًملنيظٛمملهملاةملطٝأعٞململ٫ٚملٜتِٖٛملَٔملريوملإٔمل كٝرملنيض ،ملَٔ

عهووش٣ململيووٞٚجمووٌمليووذنسملنيظووٛمملذٛنْٝووتملنملأطووفًٗةملهملٚع٬ملململ:ملقووةٍملن وؤملص ةيوو١ملململ

ملٗةمل ك١ٝمل ةاذ١ٜٓملَهتٛبملفٝٗةملنيبًكة٤مل..ٓ ٗةملَٔملنيبًكة٤ملفُنيًظهٔملهملٚاًتملأ ٛ

قةٍمل:ملفبٝٓةملنيٓةغمل٫ملٜذسٕٚملمبوٛاملٖؼوةّمل  ملإٔملجوة٤ملن ؤملناهوشّملنيثكفوٞملَؤململململململململ

يًٛيٝذمل ٔملٜضٜذملهملٜٚبؼشِٖمل ةيمطوة٤ملهملف وةحملذونيملد وٌململململململٛع٘ملسط٫ًٛنيؼةّمل شٜذنملمب

فٛ وب ايٓواع عًو٢ ايوداز فٗودَٖٛا   ٚعًو٢       نيث١ٝٓمل:ملأ٫مل ٕملٖؼوةًَةملن٭ذوٍٛملقوذملَوةاملململململ

مل.ملعني ايطٛم فكطعٖٛا

ع٢ًملريوملنؿٝوة٠ملٖؼوةّمل ؤملعبوذململململململ-أٟملعًوملنيذنسململ-ٚعبةس٠ملن ٔملػب١مل:ملفًِملعضنٍمل

ذمل ٛفةعو٘ملن ؤملململٛفوملنيهشن٤ملهملذت٢ملعٛنملٖؼةّملفناًوملهملٚفٝٗةملنيتحةسملهملفٝ٪ زملَِٓٗمل

هملفًُوووةملأػوووشفملعًووو٢ملسأغملثٓٝووو١ملنيوووٛدنذملاوووةحمل:ملَوووةاملن٭ذوووٍٛملهملململَٞهوووشّملنيثكفووو

نيٓوةغملململٚنطتخً ملأَ،ملنا٪َٓنيملنيٛيٝذمل ٔملٜضٜذملهملفًُةملد ٌملدنسملٖؼةّملعًوملاةحمل ٘

ملثةيث١ملذت٢ملٚضمتمل  ملن٭سضمل.ملٚ ؼبٗةملٚجشٜذٖةملهملفًِمل  

مل:ملٚمل ٔملمتِٝفكةٍمل:ملأ ٛملَمشٚفملأذذمل ٢ٓملعُش

 نوووإ يف ٖووودّ داز ايطوووٛم إذ ٖدَووووت    َوووا

 قووووووواّ ايسجوووووواٍ عًٝٗووووووا ٜطووووووسبٕٛ َعوووووووووا    

 واووووووٜوووووٓرم َٓٗوووووا ٜٚٗووووو٣ٛ َووووؤ َٓانبٗو 

 

 ضوووووووٛم املدٜٓووووووو١ َووووووؤ  ًوووووووِ ٚت ذٝوووووووف   

 ضوووووووسبا  ٜفوووووووسم بوووووووني ايطوووووووٛز ٚايتروووووووف 

 صووووووخس تكًووووووب يف األضووووووٛام نووووووارتًف  

...ململأ ووش٣ملثوو١ث٬ملقبًووٗةملصندملأْوو٘مل ٫ملهملَمووشٚفملأ وو٢ملعوؤملن٭ ٝووةاملٖووزٙملص ةيوو١ملن وؤملٚرنووش 

مل.ملفزنشٖة

ٚقُذمل ٔملنؿظٔمل ٔملص ةيو١ملَؤملػوٝٛخملعُوشمل ؤملػوب١ملٜٚبوذٚملإٔملٖوزٙملنيشٚنٜوةاململململململململململ

ٚذنس ايطُٗٛدٟ أْٗا َٛجٛد٠ عٓد ابٔ غب١ إوا زٚاٖا عٔ نييتملعفشدمل ٗةملن ٔملص ةي١مل

مل.ملابٔ شباي١ فُسجعٗا إيٝ٘ ٖٚٛ ٚاٙ ت تتخ ب٘ نُا تكدّ

ٙ ايسٚاٜوات إضوٓادٙ ضوعٝف ٚنوٕٛ     إٕ املسفوٛع َؤ ٖور   مل:ا ملا ضوبل ْكوٍٛ   ٚتًخًٝص

ابوؤ َاجوو٘ أخسجوو٘ ٖٚووٛ َوؤ أٖووٌ ايطووٓٔ ت ٜػووفع يوو٘ فووإٕ إضوواف١ ضووٓٔ ابوؤ َاجوو٘     

يًهتب ايطت١ يٝطوت باتفوام يهثوس٠ تفوسدٙ بايسٚاٜوات ايٛاٖٝو١ بوٌ إٕ تفوسدٙ بايسٚاٜو١          
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نملني ةيو ملنُوةملْبو٘ملعًو٢ملريووملمجةعو١ملَؤملأٖوٌملنيمًوِملململململململململململأصبح عال١َ ع٢ً ضوعفٗا 

ةمل.ملٚقوةٍملنؿوةفغملناوضٟمل:ململململبنْفشدملغربملفٝ٘ملفٗٛملضمٝ ملغةيفكذملقةٍملنيظشٟمل:ملَُٗةمل

ملنٌملَةملنْفشدمل ٘ملن ٔملَةج٘ملفٗٛملضمٝ مل.

ٚقةٍملنيزٖ مل:ملطٓٔملأ ٞملعبذملنهللملنتةبملذظٔملي٫ٛملَةملنذسٙمل أذةدٜبملٚن١ٖٝمل

مل.مل(1 يٝظتمل ةيهث،٠

ضومٝ ملأٜضوةملٚيوٝعملفو٘ملد٫يو١ملعًو٢ملنآورملٚغةٜتو٘ملذعوشململململململململململٚأَةملناٛقوٛفملفإطوٓةدٙملململ

ملنيملنملطٛقِٗمل.نيتضٝلملع٢ًملناظًُ

ملنملَٚتٓةمل.ٚأَةملنيك ١ملنيتةسى١ٝملفبةط١ًملطّٓذ

 ٚت بٗوووا يالذتحووواد تصوووًح ت ضوووعٝف١ ايسٚاٜوووات ٖووورٙ مجٝوووع إٔ : ايكوووٍٛ ٚخالصووو١

ملاألضووٛامملضووا٥سملعوؤملاملدٜٓوو١ملضووٛمملتْفووسادملإٔملإل بوواتملابعًطووملبعطووٗاملٜكووٟٛملألٕملتٓووتٗن

ايعًوِ  بأذهاّ َع١ٓٝ أصال َعتربا ٚيعٌ ذيو ٖٛ ضبب عدّ ذنس جوٌ نتوب أٖوٌ    

 أعًِ .ملتعاىلملٚا مل.ملايفك٘ملٚنتبملٚايػسٚأملاذتدٜثملنتبملذيومليفملضٛا٤ملااملاألصٍٛ

نيه٬ّملعٔملفك٘ملٖزٙملنيشٚنٜةاملٜذٚسملذٍٛملقوٛسٜٔملٚريووملعًو٢ململململ

ملنفرتنضملثبٛعٗةمل:

ٖووٌملٖووزٙملنيشٚنٜووةاملعفٝووذملنآوورملَوؤملنيبٓووة٤ملٚنيهووشن٤مل  ووف١ململاألٍٚ :

مل١ملأّملإٔملريوملأسٜذمل ٘ملاف١مل ةا١مل؟عةَ

 ٞ ملناذٜٓو١ململيظوٛمململنـ ٛاو١ٝململكوشدململنيشٚنٜوةاململٖزٙملت شجملٌٖمل:ملايثواْ

ملن٭طٛنمملأّملأْٗةملأذهةّملػة١ًَمليٮطٛنمملعة١َمل.ملطة٥شملدٕٚ

 ةيٓظب١مليٮٍٚملٜتضعملَٔملنيشٚنٜةاملإٔملناشندملفٝٗةملنآرمل  ف١مل ةا١ملٚريووملعًو٢ملململ

طبٌٝملنيتًُوملَٔملقبٌملنيٓةغملأْفظِٗملأٚملنيترح،ملؿ شملن٫ْتفةذمليؼخسمل مٝٓ٘ملَٔمل

نيتٓعِٝملٚنيرتعٝ ملَٔملٚيٞملن٭َشملأٚملَؤملٜٓوٛبملعٓو٘ملا وًر١ململململململقبٌملْفظ٘مل٫ملع٢ًملطبٌٝ

ملعة١َمل٫ملا ًر١ملؽسملٚيٞملن٭َشملٜٓتفرمل ٗةملٖٛمليؼخ ٘مل.

ٚ ةيٓظب١مليًثةْٞمل:مل٫ملٜعٗوشملَؤملنيشٚنٜوةاملأٟملديٝوٌملعًو٢ملنوٕٛملٖوزٙمل  ٛاو١ٝملململململململململ

يظٛمملناذ١ٜٓملفكامل ٌملنيعةٖشملإٔملٖزنملنؿهِملَتمًلمل ة٭طٛنمملمجًو١مل٭ْٗوةملَشنفولململململ

ملذمل ٗةملنٌملناظًُنيمل.ٜؼرتىملنملن٫ْتفة

                                                           

 . 2/189اْظس ترنس٠ اذتفا   (1)

فقفففففففففففه هففففففففففف   
الروايففات سففواء 
أكانت مقبولة أم 

 : مردودة



 البناء والكراء في دوق المناخة بين المنع واإلباحة

 

19 
ملنييتملعمشضتمليًُظأي١مل  ف١ملعة١َمل:ملنيتةي١ٝملٜٚ٪ٜذملَةملعكذّملٖزٙملنيٓكٍٛملنيفك١ٝٗ

(1 نيهةنملنملقةٍ
َٚظٌٝململنيطشٜلملٚفٓة٤ملنيب٦شملنرشِٜملنيمةَشملَ ًر١مل ٘ملعمًكتملَٚةمل:مل

ناوة٤مل ًووومل ةإلذٝووة٤مل٫ٚملهووٛصملي وو،ملَةيوووملنيمووةَشمل ذٝووة٩ٙمل٭ْوو٘ملعووة رمليًمووةَشملممًووٛىململ

ػوٜٛضمل ذٝة٥و٘مل  طوةٍمليًًُووملنملنيموةَشملعًو٢ملأًٖو٘ملٚنوزيوملَوةمل ونيملململململململململململي ةذب٘ملٚ٭ٕمل

نيمةَشملَٔملنيشذةبملٚنيؼٛنسذملَٚكةعذملن٭طٛنممل٫ملهٛصملمتًه٘مل ةإلذٝوة٤مل٭ْو٘مليوٝعململململ

ملمبٛناملٚػٜٛضمل ذٝة٥٘ملعضٝٝلملع٢ًملنيٓةغملنملأ٬َنِٗملٚطشقِٗملٖٚزنمل٫ملهٛصمل.

مل.مل(2 ٚ ٓرٛٙملقةٍملنملناٗزب

ٖٚوٞملَكةعوذملململ;مل قطةذمل سفةممل;ملٖٚٞملضش ةٕململهمل:ملف ٌملنملنيكطة٥رمل(3 ٚقةٍملأٜضة

 ٫ململفًإلَاّ إقطاعٗا ملٔ جيًظ فٝٗوا فٝصوري نايطوابل إيٝٗوا    هملن٭طٛنمملٚنيشذةبمل

٭ٕمليإلَوةّملنيٓعوشملٚن٫جتٗوةدملفوإٕملأقطمو٘ملثبتوتملٜوذٙملململململململململ;ملٚ ٕملْكٌملَتةع٘.ململأْ٘ملأذلمل ٗة

ملعًٝ٘مل ةإلقطةذملفًِملٜهٔملي ،ٙملإٔملٜبٝرملفٝ٘مل.

مل ن٭سضملجٓظوةٕملَمةٚضوةاململململ وشفةاملنيمذيٝو١ملنململ:ملفوإٕملنيتململ(4 ٚقةٍملػٝخملنإلطو٬

ٚناؼووةسنةاملػووشن١ملن٭َوو٬ىملهملفةامةٚضووةاملنووةيبٝرملٚملنإلجووةس٠مل;ملَٚؼووةسنةامل

ٜٚووذ ٌملنملريوووملنػوورتنىملناظووًُنيملنملَووةٍمل ٝووتملناووةٍملٚنػوورتنىملهملٚػووشن١ملنيمكووذمل

نُٓةفرملناظةجذملٚن٭طٛنمملنابةذ١ملٚنيطشقةاملٚملَوةملوٝوةملَؤململململ;ملنابةذةاململنيٓةغملن

ملجذملَٔملنابةذةامل.ناٛناملأٚملٜٛ

طشٜلملناظًُنيملنيٛنطورمل رنملململنٚط٦ٌملػٝخملنإلط٬ّملسا٘ملنهللملعٔملذهِملنيبٓة٤مل

مل:مل(5 فأجةبمل ٕملريوملْٛعةٕهملنةٕملنيبٓة٤مل٫ملٜضشمل ةاةس٠مل

ناؼوٗٛسملَؤملَوزٖ ملأاوذملٚجوٛصٙملململململململنفٗزنمل٫ملهوٛصململهملأذذُٖةملإٔملٜبنمليٓفظ٘مل

كًتو٘ملإٔملٖوزٙملناظوأي١ململململ مضِٗمل إرٕملنإلَةّملٚقذملرنشٙملنيكةضٞملأ ٛملٜم٢ًملَٚٔمل ط٘ملْ

نيطشٜولملململنَظوأي١ملذةدثو١ململململنأٜةَ٘ملٚن تًو ملفٝٗوةملجوٛنبملنافوتنيملفوزنشملململململململنذذثتمل

ةملإٔمل مضوِٗملأفتو٢مل وةؾٛنصململململ َّٝومل؟ملذٝوةص٠مل مضو٘ململململننيٛنطرملٌٖملهٛصمليإلَةّملإٔملٜأرٕمل

                                                           

(1) 2/436 . 

(1) 1/423 . 

(1) 2/443 . 

 . 29/99نتب ٚزضا٥ٌ ابٔ ت١ُٝٝ  (4)

 . 30/400نتب ٚزضا٥ٌ ابٔ ت١ُٝٝ  (5)
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سٚن١ٜململنٚن تةسٙملنيكةضٞملٚرنشملأْ٘ملن٬ّملأاذملفإْ٘ملقةٍملهملٚ مضِٗملأفت٢مل ةآرمل

ةملفًوٝعمل٭ذوذملإٔملململٕملنيطشٜولملقوذملطوًه٘ملنيٓوةغملف وةسملطشًٜكوململململململ رنملنوةمل:ملنيكةطوِملململن ٔ

:ملقوةٍململهململةملَثوٌملنيؼوٛنسذململقٌٝملي٘ملٚ ٕملنوةٕملٚنطوممّلملهملنمل٫ٚملنثّ،ملةملق٬ًًٜٝأ زملَٓ٘ملػ٦ّٝ

نمل ٝٓ٘ملٚ نيملػشٜه٘مل٭ٕملٖزنملٜأ زملقةٍملٖٚٛملأػذملممٔملأ زملذّذملهملةٚ ٕملنةٕملٚنطّم

مل.ملٖزنملٜأ زملَٔملمجةع١ملناظًُنئَملٚنذذملٚ

ملن وؤمل طوو١ملَ ووٓفةملفووُٝٔملأ ووزملػوو٦ٝةملَوؤملطشٜوولملململقًووتملٚقووذملاووٓ ملأ ووٛملعبووذملنهللمل

غو،ململريوملرثوةسنملعؤملأاوذملٚغو،ٙملَؤملنيظوً ملٚقوذملرنوشملٖوزٙملململململململململململنناظًُنيملٚرنشمل

ململأاوذململأاورةبململَٔملٚناتأ شٜٔملناتكذَنيملَٔملٚنذذ ململنيؼوٝخململَوٓٗ ململقُوذململأ و ...ململناكذطو

ملفزنشملَةملٜأعٞملْكً٘ملَٔملنا نملثِملقةٍمل:مل

نُووةملٜووذٍملعًٝوو٘ملأٍٚملنيهوو٬ّململٖووزنملنًوو٘ملفُٝووةمل رنمل ٓوو٢ملنيذنوو١مليٓفظوو٘:ملقًووتمل

عمًًٝو٘ملٖوزٙملناظوأي١ملململململإٔأْٗةملًَه٘مل ظب ملريوملَورملململٞٚر شٙملٚ زنملعًٌمل أْ٘ملقذملٜذع

نيبٓوة٤ملووةر٣ملَوةملعًو٢ململململململإَٔعٓو١ملنيضوشسملفوإرنملقوذسململململململنٜهوٕٛملململ منوةملنآرململإٔملٜكتضٞ

فٗوزٙملنيمًو١ملَٓتفٝو١ملفٝو٘ملَٚٛجو ملٖوزنملنيتمًٝوٌملململململململململأاو٬مل ٝٓ٘ملٚمشةي٘مل٫ٚملٜضشمل ةاوةس٠ململ

ملنٚفو٢ملنؾًُو١ملململٞملنيم١ًملنأذذملنيكٛينيملنيًوزٜٔملرنشُٖوةملنيكةضوململململتفتنْمل رننؾٛنصمل

مل٫ملضشسملفٝ٘ملأا٬مل إرٕملنإلَةّملق٫ٕٛمل.ملنيزٟجٛنصملنيبٓة٤ملناختسمل ةيبةْٞمل

ف ووٌملَٚووةملنووةٕملَوؤملنيؼووٛنسذملٚنيطشقووةاملٚنيشذووةبمل وونيململململململ:ململ(1 ٚقووةٍملنملنا وونمل

غملنيمُشنٕملفًٝعمل٭ذذمل ذٝة٩ٙملطٛن٤ملنةٕملٚنطمةملأٚملضوٝكةملٚطوٛن٤ملضوٝلملعًو٢ملنيٓوةملململململ

أٚملململٜضٝلمل٭ٕملريوملٜؼرتىملفٝ٘ملناظًُٕٛملٚعتمًلمل ٘ملَ ًرتِٗملفأػب٘ملَظةجذِٖمل

ٚهٛصملن٫سعفةممل ةيكمٛدملنملنيٛنطرملَٔملريومليًبٝرملٚنيؼوشن٤ملعًو٢ملٚجو٘مل٫ٜضوٝلملعًو٢ململململململ

أذذمل٫ٚملٜضشمل ةاةس٠مل٫عفةمملأٌٖملن٭َ ةسملنملمجٝرملن٭ع ةسملع٢ًمل قشنسملنيٓةغملع٢ًمل

قوواٍ أمحوود يف ِمل ٓوورملَٓوو٘ملنة٫جتٝووةصملريووومل ْهووةسملٚ٭ْوو٘ملنسعفووةمملَبووةحمل ضووشنسملفًوومل

ٙ ايطوابل إىل دنوانني ايطوٛم     ٛ  دعوٛ ضوٛم املدٜٓوو١    يوو٘ إىل ايًٝوٌ ٚنوإ ٖورا يف    فٗو

٢َٓملَٓةخملَٔملطبلملٚي٘ملإٔملٜعًوٌملعًو٢ملْفظو٘ملمبوةملململململ:ململٚقذملقةٍملنيٓ ملهململفُٝا َطو٢ 

٫ملضشسملفٝ٘ملَٔمل ةسٜو٘ملٚعوة ٛاملٚنظوة٤ملٚموٛٙمل٭ٕملنؿةجو١ملعوذعٛمل يٝو٘ملَضوش٠ملفٝو٘ململململململململململ

٤مل٫ملدنو١مل٫ٚملغ،ٖوةمل٭ْو٘ملٜضوٝلملعًو٢ملنيٓوةغملٜٚمثوشمل و٘ملناوةس٠مل ةيًٝوٌملململململململململململي٘ملنيبٓوةململٚيٝع

ٚنيضووشٜشملنملنيًٝووٌملٚنيٓٗووةسملٜٚبكوو٢ملعًوو٢ملنيووذٚنّملفشمبووةملندعوو٢ملًَهوو٘مل ظووب ملريوووململململململ
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ٚنيظة لملأذلمل ٘ملَةدنّملفٝ٘ملفإٕملقةّملٚعوشىملَتةعو٘ملفٝو٘ملململهوضملي و،ٙمل صنيتو٘مل٭ٕملٜوذململململململململ

ذٙملقذملصنيتملٚ ٕملقمذملٚأطةٍملن٭ٍٚملعًٝ٘ملٚ ٕملْكٌملَتةع٘ملنةٕملي ،ٙملإٔملٜبةذملفٝ٘مل٭ٕملٜ

٭ْ٘ملٜ ،ملنةاتًُوملٚىتسمل ٓفرملٜظةٜٚ٘ملغ،ٙملنملنطتركةق٘ملٚوتٌُململريوملَٔملَٓر

إٔمل٫ملٜضنٍمل٭ْ٘ملطبلمل  ملَوةملململٜظوبلمل يٝو٘ملَظوًِملٚ ٕملنطوتبلملنثٓوةٕمل يٝو٘ملنذتُوٌملإٔملململململململململ

ٜكشذمل ُٝٓٗةملٚنذتٌُملإٔملٜكذّملنإلَةّملَٔملٜش٣ملَُٓٗةملٚ ٕملنةٕملنؾةيعملٜضوٝلملعًو٢ملململ

ي٘ملنؾًٛغملفٝ٘مل٫ٚملوٌمليإلَةّملمتهٝٓ٘مل مٛضمل٫ٚملغو،ٙملقوةٍملأاوذملململململناةس٠ملململوٌ

َةملنةٕملٜٓب ٞمليٓةملإٔملْؼرتٟملَؤملٖو٪٤٫ملنيوزٜٔملٜبٝموٕٛملعًو٢ملنيطشٜولملقوةٍملنيكةضوٞملململململململململ

مل.ٖزنملقٍُٛملع٢ًملإٔملنيطشٜلملضٝلملأٚملٜهٕٛملٜ٪رٟملناةس٠ملاةملعكذّملرنشْةملي٘مل

ململٚقةٍمل:مل  قطوةذململأذوذُٖةمل قطوةذمل سفوةمملٚريووملململململهململف ٌملنملنيكطة٥رملٖٚوٞملضوش ة

َكةعووذملنيظووٛمملٚنيطووشمملنيٛنطووم١ملٚسذووةبملناظووةجذملنيوويتملرنشْووةملإٔمليًظووة لمل يٝٗووةململململ

نؾًٛغملفًإلَةّمل قطةعٗةملأملهًعملفٝٗةمل٭ٕملي٘ملنملريوملنجتٗوةدنملَؤملذٝوبمل ْو٘مل٫ملململململ

حًعملفٝٗةملَٔمل٫ملٜش٣ملأْو٘ململهٛصملنؾًٛغمل ٫ملفُٝةمل٫ملٜضشمل ةاةس٠ملفهةٕمليإلَةّملإٔملُٜ

طرمل زيومل ٌملٜهٕٛملأذلمل ةؾًٛغملفٝٗةملَؤملغو،ٙملململسملظًٛط٘مل٫ٚمل ًهٗةملناكشََّضَتُٜ

مبٓضي١ملنيظة لمل يٝٗةمل قطةذملطٛن٤مل ٫ملنملػ٤ٞملٚنذذملٖٚوٛملإٔملنيظوة لمل رنملْكوٌملَتةعو٘ملململململ

عٓٗةملفً ،ٙملنؾًٛغملفٝٗةمل٭ٕملنطتركةق٘مل ةمل ظبك٘مل يٝٗوةملَٚكةَو٘ملفٝٗوةملفوإرنملنْتكوٌململململململ

نإلَوةّملململٖٚوزنملنطوترلمل إقطوةذملململهملعٓٗةملصنٍملنطتركةق٘مليضٚنٍملنام٢ٓملنيزٟملنطوترلمل و٘ملململ

ف٬ملٜضٍٚملذك٘مل ٓكٌملَتةع٘ملنؾًٛغملفٝ٘ملٚذهُ٘ملنملنيتعًٌٝملعًو٢ملْفظو٘ملمبوةمليوٝعملململململ

:ملنيثةْٞمل.ملَٚٓم٘ملَٔملنيبٓة٤ملَٚٓم٘مل رنملطةٍملَكةَ٘ملذهِملنيظة لملع٢ًملَةملأطًفٓةٙململ ٓة٤

مل.ملخلن...ململ قطةذملَٛناملَٔملن٭سضملأملوٝٝٗةملفٝحٛصملريو

٘ :ململ(1 ةٚقةٍملأّٜض َٔملطبلمل  ملَوةملململيٓ مليكٍٛملنملفُٔ ضبل إىل َهإ فٗٛ أذل بو

َٚؼوةسٜرملململٚنُكاعود األضوٛام  ململٜظبلمل يٝو٘ملَظوًِملفٗوٛملأذولمل و٘مل.ملسٚنٙملأ وٛملدنٚدملهملململململململ

ملناٝةٙملٚنامةدٕمل.

فأَوةملَوةملطوبلمل يٝو٘ملفٗوٛملناوٛنامل رنملطوبلمل يٝو٘ملفترحوشٙململململململململململهمل:ملف ٌململ(2 ةٚقةٍملأّٜض

نةٕملأذلملٚ ٕملطبلمل  مل ٦شملعةد١ٜملفؼشذملفٝٗوةملٜمُشٖوةملنوةٕملأذولمل ٗوةملَٚؤملطوبلململململململململ

ن٭طٛنمملٚنيطشقوةاملأٚملَؼوةسذملناٝوةٙملٚناموةدٕملنيعوةٖش٠ملٚنيبةطٓو١ملٚنوٌملململململململململ  ملَكةعذ
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َبةحملَثٌملنؿؼٝؽملٚنؿط ملٚنيثُوةسملناوأ ٛر٠ملَؤملنؾبوةٍملَٚوةملٜٓبوزٙملنيٓوةغملسغبو١ملململململململململ

ٚطووة٥شململنيووثًخملَوؤملٜظووكاملَٚووةملٚنيًكووٝاملنيًكطوو١ملنيووٓفعملعتبموو٘مل٫ملممووةملَووِٓٗملٜضووٝرملأٚملعٓوو٘

وتوةدمل  مل رٕملنإلَوةّمل٫ٚمل رٕملململنابةذةاملَٔملطبلمل  ملػ٤ٞملَٔملٖزنملفٗٛملأذلمل و٘مل٫ٚململ

مل.ملناٛفلملٚنهللمل ٘ملأذلملفٗٛملَظًِمل يٝ٘ملٜظبلملململَةمل  ملطبلملَٔململنيٓ مليكٍٛملغ،ٙ

َٚوةمل ونيملململهململسحَِّرَتع نواملم كَطو ا صواز املم ٕ أقطع اإلَاّ َٛاًتإٚ:ململ(1 ٚقةٍملنملنيتٓبٝ٘

ٛصملنيمةَشملَٔملنيؼٛنسذملٚنيشذةبملَٚكةعذملن٭طٛنممل٫ملهٛصملمتًهٗةمل ةإلذٝة٤مل٫ٚملهومل

َٚوؤملطووبلمل  ملػوو٤ٞملَٓٗووةملجووةصمليوو٘ملإٔملٜشعفوولملململململهملفٝٗووةملنيبٓووة٤مل٫ٚملنيبٝوورمل٫ٚملنيؼووشن٤ملململ

هملفإٕملقةّملْٚكٌملعٓ٘ملقُةػ٘ملنةٕملي ،ٙملإٔملٜبٝرملفٝ٘ململهمل ةاةس٠ملٜضشملململَةملفٝ٘مل ةيكمٛد

ٚقٌٝملٜكوذّملنإلَوةّملأذوذُٖةملفوإٕملأقطورململململململهملٚ ٕملطةٍملَكةَ٘ملٖٚٓةىملغ،ٙملأقشذمل ُٝٓٗةمل

ٚ ٕملْكووٌملعٓوو٘ملقُةػوو٘ملململهملأذوولمل ة٫سعفووةممل وو٘ململنإلَووةّملػوو٦ٝةملَوؤملريوووملاووةسملناكطوورمل

ملٜهٔملي ،ٙملإٔملٜبٝرملفٝ٘مل.

(2 نيٛطٝاملنملٚقةٍ
نةيؼوٛنسذملململٖٚٞملهملنيبكةذملنملناؼرتن١ملنآةفرملنملنيثةْٞملنيبةبمل:مل

ٚناظةجذملٚنيش ةطةاملٚناذنسغملفإٕملٖزٙملن٭سنضوٞمل٫ملمتًووملأاو٬مل رملثبوتملنملنوٌململململململ

ٖٛملَظترلمليهةفو١ملنـًولملنملململفةيؼٛنسذملي٬طتطشنمملٚملهٚنذذملَٓٗةملْٛذملن ت ةقمل

ْمووِملهووٛصملنؾًووٛغملفٝٗووةمل ؼووشطملإٔمل٫ملٜضووٝلملنيطشٜوولملعًوو٢ملململململهني وورةسٟملٚنيووب٬دمل

ملهَٚٔملطبلمل  ملَٛضرملٚنؿةاٌملفٝ٘مل ٕملململهًوعملٚقوةّملنْكطورملذكو٘ملململململهملنجملتةصٜٔمل

ٚيوٛملنْ وشفمل  مل ٝتو٘ململململهملٚ ٕملجًعمليبٝرملنةاكةعوذملنملن٭طوٛنمملن وتسملنيظوة لمل و٘ململململململ

َّ ملٚململٜٓكطرملن ت ةا٘مل.ملةملَٜٚٛنيي٬ٝملٚؽً مل مزسملٜٛ

(3 نجملُٛذملنملٚقةٍ
ململنيظو٬طنيململ ٓةٖوةململنيويتململن٭طوٛنمململ:ملني ضنيٞملقةٍمل:مل نؿوشنّملململ وة٭َٛن

هملفإٕملطهٓٗةمل أجش٠ملٚنظ ملػ٦ًٝةمل طشٜلملػشعٞململؼشّملنيتحةس٠ملفٝٗةملٚطهٓةٖة

ململهمل٫ٚملوشّملنظب٘ملنةٕملعةاٝوًةمل ظهٓةٙ هملٚيهؤمل ٕملململهملٚيًٓةغملإٔملٜؼرتٚنملَٓو

٭ٕملنيؼووشن٤ملَؤملن٭ٚ مل عةْو١مليظووهةْٗةململململ;ملن٤ملَٓٗوةملأٚ ملٚجوذٚنملطوٛقًةملأ ووش٣ملفةيؼوشملململ

مل.ملهملٚنهللملطبرةْ٘ملٚعمة ملأعًِملهملٚنثش٠ملأجشعٗةملٚعشغٝ ملنملطهةْٗة

َََظ:ملٚنزيومل٫ملق مل(4 ٚقةٍملنمل ذن٥رملني ٓة٥ر ٖٚوٞململهمل١ملنملقتٌٝملنملطٛمملنيمة١َملة

٭ْٗةمل رنملململعهٔملممًٛن١مل;ملٖٚٞملطٛمملنيظًطةٕملهملنييتمليٝظتملمبًُٛن١ململن٭طٛنم
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٭ٕملطوٛمملنيظوًطةٕململململ;ملٝعمل٭ذذملعًٝٗةملٜوذملنـ وٛقملنةْوتملنةيؼوٛنسذملنيمةَو١ملململململٚي

٭ٕملذفعٗووةملٚنيتووذ ،ملفٝٗووةمل  مل;مليمةَوو١ملناظووًُنيملفوو٬ملػوو ملنيكظووة١َملٚػوو ملنيذٜوو١ململ

ملٍملَةٍملعة١َملناظًُنيملفٝ٪ زملَٓ٘مل.فبٝتملناة;ملمجةع١ملناظًُنيملفٝضُٕٓٛمل ةيتك ،مل

مل ملململ(1 ٚقوووةٍملنيؼوووٛنةْ ن وووة٤مل موووذٖةملصنٟملململ:ملقٛيووو٘ملَٗوووضٚسمل فوووتعملناوووِٝملٚطوووهٛ

قةٍملنيبهوشٟملنململهملَض١َُٛملثِملٚنٚملطةن١ٓملثِملسن٤ملٖٚٛملٚندٟمل نملقشٜع١مل ةؿحةصمل

قود تصودم بو٘    ٚنةٕملهململٚقٌٝ َٛضع ضٛم املد١ٜٖٓٛملٚندملَٔملأٚد١ٜملناذ١ٜٓململ:ملنامحِ

     ٕ بوؤ  اذتووازَث زضووٍٛ ا  صوو٢ً ا  عًٝوو٘ ٚآيوو٘ ٚضووًِ عًوو٢ املطووًُني فأقطعوو٘ عثُووا

ملٚنٕملفذىمل.ٚأقطرملَشملاذتهِ أخا َسٚإ

ٚنيم وٛسملنيكشٜبو١ملَٓو٘ملنةْوتملؽتًو ملن ت٬فوةململململململململثِمل ٕملنؿةٍملنملعٗوذملنيوٓ ملململ

فهةْوتملنيظوٛمملعبوةس٠ملململململهملنًٝةملعٔملذةٍملن٭طوٛنمملنيٝوّٛملَٚوةملٜٛنفولملَمٝؼو١ملنيٓوةغململململململ

هملٜكمذملفٝٗةملأارةبملنيبضة٥رملٚ هِٓٗملنيترٍٛملعٓٗةمل مذملنْتٗة٤ملنيّٝٛململَبةطاملعٔ

ٚأَوةملنٯٕململهملَوشملفٝٗوةملَبوةٕمليًتحوةسملململململٚيزنملململٜهٔملٖٓوةىملذةجو١ملعوذعٛمليبٓوة٤ملٚيوٞملن٭ملململململ

فًتكشٜ ملناثٌملنٝ ملٜمكوٌملإٔملٜبظوامل وة٥رملنيهُبٝوٛعشملَوث٬ملأجٗضعو٘ملٚ شنفو٘ملنململململململململ

نيؼةسذملٜٚكّٛمل إغ٬ممل ظوطت٘ملنملر وشملنيٓٗوةسملْٚكوٌمل ضوةعت٘ملَمو٘مل موذملإٔملأفظوذٖةملململململململململ

مل.نيرتنبملٚنؿشنس٠مل

٢ملٚنيك ١ملنازنٛس٠مل ؼةّملع٢ًملنيشغِملَٔملٖٚة٤ملطٓذٖةملٚنا٬ذعةاملناشٜب١ملعًومل

هململٚإوووا اإلْهوواز عًوو٢ اتْتفوواع ارتوواص   ففٝٗووا ديٝووٌ عًوو٢ َػووسٚع١ٝ ايبٓووا٤  َتٓٗووةمل

ٚفٝٗةمل قشنسملعًُة٤ملريوملنيضَةٕملي٘ملع٢ًملريومل ٌملفٝٗةملأْ٘ملعأط٢مل  رة ٞملجًٝوٌملٖٚوٛملململ

نملٖزنملن٭َوشملململ ةٍملنا٪َٓنيملٚنةع ملنيٛذٞمليشطٍٛملنهللملَمة١ٜٚمل ٔملأ ٞملطفٝةٕمل;مل

ملفأٟملْه،مل مذملريومل؟

أعحوب ألٕ أَوري املوؤَٓني عثُوإ     ٞمليٛملثبوتمليهوةٕملن٭َوشململململَٚةملرنشٙملنيؼٛنةْ

مل.ململٖٚٛ خًٝف١ زاغد أقطع٘ اذتازث بٔ اذتهِ ٖٚرا متًٝو ي٘

ملٚاملصاحل املسض١ًملَكاصد ايػسٜع١٭اًنيملععُٝنيملُٖٚةململ ةيٓعشملفإْ٘ملٚنزيو

أٚملَٓورملن٫طوتفةد٠ملَٓو٘ململململهملٜتبنيملأْو٘ملعًو٢ملأٟملعكوذٜشملفوإٕملناوشندمليوٝعملعمطٝوٌملنيظوٛمملململململململململ

فإٕملَٔملَكةاوذملنيؼوشٜم١ملنؿفوةظملعًو٢ململململململهمل ةيٓفرملع٢ًملعُّٛملناظًُني طشٜك١ملعمٛدمل

                                                           

 . 4/1275ٚاْظس َعحِ َا اضتعحِ  6/51ٌْٝ األٚطاز  (1)
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ٖٚزٙملأسضملمث١ٓٝمل ةملقُٝتٗةملن٫قت ةد١ٜملنيمةيٝو١ملفموذّمل ٖوذنسٖةملٚن٫طوتفةد٠ملململململهملناةٍمل

٫ٚمل هؤملإٔملٜتموةسضملململهملَٓٗةملع٢ًملأنٌُملٚج٘ملدن ٌملؼتملٖوزنملناك وذملنيمعوِٝململململ

ملريوملَرملأٟملْسملػشعٞملٚ منةملًٜتكٞملَم٘ملٜٚتمةضذمل.

ْ ةملنملنآرملَٔململ٭ٕملنيشٚنٜةاملنيٛنسد٠مليٝظتملاملصاحل املسض١ً ةبململنُةملأْ٘ملَٔ

٫ٚملٜتموةسضملنيؼوشذملعوةٍملَؤملن٭ذوٛنٍملَورملَ وًر١ململململململململنيبٓة٤ملنيمةّملٚنشن٥٘مليًتحوةسملهململ

ملسنجر١ملعمٛدمل ةـ،ملع٢ًملنيفشدملٚنجملتُرمل.

ٚنيوويتملثبتووتملفٝٗووةملهملَوورملنؿووةٍملنيكووة٥ِملنملَٓوو٢ململنيظووٛمٚ رنملقةسْووةملَٛضووٛذملٖووزنمل

ٚقوذملْعوشملفٝٗوةمل  ملنا وًر١ملنيمةَو١مل٫ٚململململململهملأْٗةملَٓةخملأملطبلململْ ٛقملػشع١ٝملعفٝذ

فكوذململهملْه،ملع٢ًملريووملَؤملنيٓةذٝو١ملنيؼوشع١ٝملَؤملأذوذملَؤملأٖوٌملنيمًوِملفُٝوةملْمًوِململململململململململململ

شاملَؤملقبووٌملنيذٚيوو١ملعًوو٢ململج وو ٓٝوتمل ٗووةملنابووةْٞملٚأقوِٝمل ٗووةملنـٝووةّملنيذن٥ُو١ملناطووٛس٠ملٚأ ملململ

ملج وملثوِملأ ملهملنؾٗةاملنام١ٝٓملَٔملَطٛفنيملٚػوشنةاملٚمٖٛوةملململ قبوٌملٖو٪٤٫ملعًو٢ملململململشاملَو

َٚوا  هملاملناطةعِملٚأَةنٔملنيبٝورملعًو٢ملناظوتفٝذٜٔملَؤملنيتحوةسململململململَشج نؿحةدملٚنزنملأ 

هملٚمٔململٜطتفاد َٓٗا املٓع قد اييت ايٓصٛص  بٛت َع ايساجر١ يًُصًر١ إت ذيو

ملٖٓةمليظٓةمل  ذدملؼشٜشملناظأي١ملناتمًك١ملمب٢ٓملٚيهٔملفشدمليفتملْعشمليًُكةس١ْمل.

ملٖزنملٚنهللملعمة ملأعًِمل.

 : جٝح ايكٍٛ ايفصٌ يف املطأي١تس

ةملٚ مووذملنيٓعووشملفُٝووةملطووبلملَوؤملدسنطوو١ملكت ووش٠ملذووٍٛملنيشٚنٜووةاملنيووٛنسد٠ملذووذٜثمّٝلململ

ملٚفكٗٝةمل هٔملإٔملْتٛاٌمل  ملنيٓتة٥خملنيتةي١ٝمل:مل

ّ  يًصواحل  املٓاخو١  ضوٛم  بٓوا٤  َٔ ميٓع غسعٞ َاْع ٜٛجد ت : أولا  ٘  ايعوا يًتحواز   ٚنسا٥و

ًٝا يًصاحل إقا١َٚ   ايعاّ ٚيٝظ ًَه ا يفسد بعٝٓ٘ .أٟ َػسٚع جيعً٘ ضٛق ا َبٓ

ميٓووع ايبٓوا٤ يف ضووٛم املٓاخو١ يًصوواحل   مجٝووع ايسٚاٜوات املُٖٛو١ َووا ميهؤ إٔ     ثانيفا :

 ت ٜثبت َٓٗا غ٤ٞ ٚنًٗا ت ٜعتُد عًٝٗا يف حتًٌٝ أٚ حتسِٜ . ايعاّ

ايفك٘ ايرٟ تدٍ عًٝ٘ ايسٚاٜات ع٢ً افورتا  صورتٗا ت جوسد عؤ ايودا٥س٠       ثالثا :

ّ األضٛام عَُٛا ٚاييت جتعٌ املطًُني ضٛاض١ٝ يف اتزتفام بٗا ايعا١َ ألذها

 إت إذا زأ٣ اإلَاّ ختصٝم ذيو ذطب املصًر١ .

ملٖزنملَةملمتملنيتٛاٌمل يٝ٘ملٚر شملدعٛنْةملإٔملنؿُذملهللملسبملنيمةانيمل.
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 فٗسع َصادز ايبرث

مل

ةطوِململؼكٝولملدمل ململ-ن ٔملأ ٞملعةاِملأاذمل ؤملعُوشٚمل ؤملنيضورةىملنيؼوٝبةْٞملململململململ-نٯذةدملٚناثةْٞمل -

ملٖو1411ط١ٓململ1دنسملنيشن١ٜملنيشٜةضملطمل-نؾٛن ش٠مل

َشنوضمل ذَو١ملنيظو١ٓملململململ-دملاوة مل ؤملذةَوذملنيشفوةعٞململململململ-ملن٭ذةدٜبملنيٛنسد٠ملنملفضوة٥ٌملناذٜٓو١ململ -

ملٖومل1413ط١ٓململ1ٚنيظ،٠ملنؾةَم١ملنإلط١َٝ٬ملناذ١ٜٓملنآٛس٠ملط

ملؼكٝولملعبوذملململ-يإلَوةّملأ وٞملصنشٜوةملقوٞملنيوذٜٔملنيٓوٟٛٚململململململململ-ملن٭رنةسملَٔملن٬ّملطٝذملن٭ وشنسمل -

ملٖو1391دَؼلملط١ٓململ-َطبم١ملنا٬حململ-نيكةدسملن٭سْة٩ٚطمل

ؼكٝولملململ-٬َملعًٞملقةسٟملْٛسملنيذٜٔملعًٞمل ؤملقُوذململململ-ن٭طشنسملناشفٛع١ملنملن٭ بةسملناٛضٛع١مل -

ملٖو1406ط١ٓململ2ناهت ملنإلط٬َٞملطمل-قُذمليطفٞملني بةغمل

ؼكٝولملململ-نإلاة ١ملنملمتٝٝضملني رة ١ملوململيإلَةّملنؿةفغملأاذمل ٔملعًٞمل ٔملذحوشملنيمظوك٬ْٞملململململ -

ملٖو1412دنسملنؾٌٝمل ،ٚاملط١ٓململ-عًٞملقُذملنيبحةٟٚمل

ملٖو1402 ،ٚاململ-دنسملنامةسفململ-٭ ٞمل طرلمل  شنِٖٝمل ٔملَٛط٢ملنيؼةط ململ-ملن٫عت ةّ -

ملٖو1405ط١ٓململ4د.ملأملنشّملضٝة٤ملنيمُشٟملطمل-ملعٛثملنملعةسٜخملنيظ١ٓملناؼشف١ -

مل1982ّط١ٓململ2 ،ٚاملطمل-دنسملنيهتةبملنيمش ٞململ-ع٤٬ملنيذٜٔملنيهةطةْٞململ- ذن٥رملني ٓة٥رمل -

ملّملململ1977ط١ٓململ1ن ١٦ٝملنا ش١ٜملنيمة١َمليًهتةبملطمل-يف٪ندملطضننيململ-عةسٜخملنيرتنثملنيمش ٞمل -

مٟلململململململ - ْؼوشٙملنيظوٝذململململ-ذككو٘ملفٗوِٝملقُوذملػوًتٛاململململململ-ملعةسٜخملناذٜٓو١ملنآوٛس٠ملوململيمُوشمل ؤملػوب١ملنيوُٓ،

مل.مل1 بٝ ملقُٛدملط

ململ٢وٝوململعةسٜخ - ململسٚنٜو١ململ-ملَمونيململ و ململ-ملنيوذٚس ململوٝو٢ململنتوةبململضوُ ململَمونيململ و ملدسنطو١ململ-مليتوةسٜخملنملٚنتة و

ملٖو1399ملط١ٓملطملَه١مل-ملنيمضٜضملعبذملناًوملجةَم١مل-ملنيمًُٞملناشنضمل-ملطٝ ملْٛسملقُذملأاذملد

ؼكٝوولمل  ووشنِٖٝململ-يًرووةفغملن وؤملذحووشملنيمظووك٬ْٞملململ-عبووٝنيملنيمحوو ملمبووةملٚسدملنملػووٗشملسجوو ململ -

مل1971ّط١ٓململ1َهتب١ملطًِٝملنؿذٜث١ملطمل-و٢ٝملأاذمل

مل ،ٚامليبٓةٕمل-دنسملنيهت ملنيم١ًُٝململ-مليإلَةّملمشعملنيذٜٔملقُذملنيزٖ مل-عزنش٠ملنؿفةظمل -

ململ-عكشٜ ملنيتٗزٜ مل - دنسملململ-ؼكٝولملقُوذملعٛنَو١ملململململ-مليإلَةّملػٗةبملنيذٜٔملن ٔملذحشملنيمظوك٬ْ

ملٖوململ1406وملط١ٓململ1طمل-نيشػٝذملطٛسٜةملذً مل

مل-ؼكٝلملدملقُذملَ طف٢ملن٭ععُٞململ-٭ ٞملنؿظنيملَظًِمل ٔملنؿحةدملنيكؼ،ٟململ-نيتُٝٝضمل -
ملٖو1402ط١ٓململ2نيشٜةضملطمل-ػشن١ملنيطبةع١ملنيمش ١ٝملنيظمٛد١ٜمل

مل-ؼكٝولملعُوةدملنيوذٜٔملذٝوذسململململململ-  شنِٖٝمل ؤملعًوٞمل ؤملٜٛطو ملأ وٛمل طورلملنيؼو،نصٟملململململململململ-نيتٓبٝ٘مل -
ملٖو1403ط١ٓململ1 ،ٚاملطمل-عةململنيهت مل
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مليبٓةٕمل،ٚا مل-ملنيمش ٞملنيفهشملدنسمل-ملنيمظك٬ْٞملذحشملن ٔملنيذٜٔملػٗةبمليإلَةّمل-ملنيتٗزٜ ملعٗزٜ  -

مل-ؼكٝوولملدمل ؼووةسملعووٛندملململ-نؿحووةدملناووضٟملٜٛطوو مل وؤملعبووذملنيووشأملأ ووٛملململ-عٗووزٜ ملنيهُووةٍمل -
ملٖو1400ط١ٓململ1َ٪طظ١ملنيشطةي١مل ،ٚاملط

مل-ؼكٝلملدملقُٛدملنيطرةٕململ-نـطٝ ملنيب ذندٟململ-نؾةَرملن٭ ٬مملنيشنٟٚملٚملردنبملنيظةَرململ -
ملٖو1403َهتب١ملنامةسفملنيشٜةضملط١ٓمل

كٝولململؼمل-أ ٛملعبذملنهللملقُذمل ٔملأاوذملنيوزٖ ململململ-رنشملَٔملٜمتُذملقٛي٘ملنملنؾشحملٚنيتمذٌٜمل -

ملٖو1400ط١ٓململ1املنإلط١َٝ٬ملذً ملطَهت ملناطبٛعةمل-عبذملنيفتةحملأ ٛملغذ٠مل

ؼكٝولملقُوذملنيضَضَوٞملنيهتوةْٞململدنسململململململ-قُوذمل ؤملجمفوشملنيهتوةْٞململململململ-نيشطةي١ملناظتطشف١مل -

ملٖو1406ط١ٓململ4 ،ٚاملطمل-نيبؼة٥شملنإلط١َٝ٬مل

دملعبوذململؼكٝولملقُوذملفو٪نململململ-يإلَةّملأ ٞملعبذملنهللملقُذمل ٔملٜضٜوذملنيكوضٜٚنململململ-طٓٔملن ٔملَةج٘مل -

 َطبم١ملعٝظ٢ملنيبة ٞملنؿً ململد.امل-نيبةقٞمل

ضؤُملنتوةبملفوتعملململململ-نهللملقُوذمل ؤمل مسةعٝوٌملنيبخوةسٟململململململ ٞملعبوذملأيإلَةّململ-ملارٝعملنيبخةسٟ -

مل ،ٚامل-دنسملنامشف١ململ-نيبةسٟملػشحملارٝعملنيبخةسٟمل

 و،ٚاملململ-ناهتو ملنإلطو٬َٞململململ-نيوذٜٔملن٭يبوةْٞململململقُوذمليٓةاوشملململ-ارٝعملنيرتغٝ ملٚنيرتٖٝو ململ -

ملٖو1402ط١ٓململ1ط

مل-ناهتوو ملنإلطوو٬َٞملململ-قُووذملْةاووشملنيووذٜٔملن٭يبووةْٞململململ-رٝعملنؾووةَرملني وو ،ملٚصٜةدعوو٘ململاوو -
ملٖو1388 ،ٚاملط١ٓمل

ملؼكٝلملقُذملف٪ندملعبذمل-يإلَةّملأ ٞملنؿظٔملَظًِمل ٔملنؿحةدملنيٓٝظة ٛسٟململ-ارٝعملَظًِمل -

مل ،ٚامليبٓةٕمل-ملنيبةقٞململدنسمل ذٝة٤ملنيرتنثملنيمش ٞ

ؼكٝولملقُوذململململ- ؤملذحوشملنيمظوك٬ْٞململململيًرةفغملأاوذملململ-ملفتعملنيبةسٟمل ؼشحملارٝعملنيبخةسٟ -

ملٖو1379 ،ٚامليبٓةٕملط١ٓململ-ف٪ندملعبذملنيبةقٞملٚق ملنيذٜٔملنـطٝ ململدنسملنامشف١مل

ملٖو1398 ،ٚاملط١ٓململ-دنسملنامشف١ململ-قُذمل ٔمل طرلملن ٔملنيٓذِٜململ-نيفٗشطتمل -

مل-املد.ملس ٝرمل ٔملٖةدٟملناذ ًٞململ-يؼٝخملنإلط٬ّملن ٔملع١ُٝٝململ-ٚنيٛط١ًٝململنيتٛطٌملنملج١ًًٝملقةعذ٠ -
ملٖو1409ط١ٓململ1هتب١ملي١ٓٝملطَ

َهتو ملململ-ؼكٝولملعبوذملنيفتوةحملأ وٛملغوذ٠ملململململململ-يعفشملأاوذملنيتٗوةْٟٛململململ-ملقٛنعذملنملعًّٛملنؿذٜب -

ملٖو1392ط١ٓململ3ناطبٛعةاملنإلط١َٝ٬ملذً ملط

ؼكٝولملصٖو،ملػوةٜٚؽملململململ-عبذملنهللمل ٔملقذن١َملأ ٛملقُذملناكذطٞململ-نيهةنملنملفك٘ملن ٔملذٓبٌمل -

ملٖو1408ط١ٓململ5 ،ٚاملطمل-ناهت ملنإلط٬َٞململ-

مل-دنسملنيفهووشململ-أ ووٛملأاووذملعبووذملنهللمل وؤملعووذٟملنؾشجووةْٞملململململ-نيهةَووٌملنملضوومفة٤ملنيشجووةٍململ -
ملٖو1404ط١ٓململ1 ،ٚاملط
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َهتب١ملن ؤملململ-أاذمل ٔملعبذملنؿًِٝملن ٔملع١ُٝٝملنؿشنْٞململ-نت ملٚسطة٥ٌملن ٔملع١ُٝٝملنملنيفك٘مل -

ملؼكٝلملعبذملنيشأمل ٔملقةطِمل-ع١ُٝٝمل

مل-نهللملنيؼٗ،ملعةجٞمل ًٝف١ململَ طف٢مل ٔملعبذمل-نيهت ملٚنيفٕٓٛململأطةَٞملعٔملنيعٕٓٛملنؼ  -
ملٖو1412 ،ٚاملط١ٓململ-دنسملنيهت ملنيم١ًُٝمل

دنسململ-يًخطٝوو ملنيب ووذندٟملع وورٝعملعبووذملنؿًووِٝملقُووذملٚصًَٝوو٘ململململ-نيهفةٜوو١ملنملعًووِملنيشٚنٜوو١مل -

مل1972ّط١ٓململ1ت ملنؿذٜث١ملنيكةٖش٠ملطنيه

ملذً مل-ملنيٛعٞملدنسمل-ملصنٜذمل  شنِٖٝملقُٛدملؼكٝلمل-ملنيبظيتملذبةٕمل ٔملقُذملذةمتملأ ٛمل-ملنجملشٚذني -

 -دنسملنيفهشململ-ؼكٝلملقُٛدملَطشذٞململ-يإلَةّملأ ٞملصنشٜةملقٞملنيذٜٔملنيٟٓٛٚململ-ملنجملُٛذ -
ملٖو1417ط١ٓململ1 ،ٚاملط

ملومليإلَووةّملأ ووٞملعبووذنهللملنؿووةنِملنيٓٝظووة ٛسٟملململململململ - دنسملنيهتووةبململ-ناظووتذسىملعًوو٢ملني وورٝرنيمل

مل ،ٚامل-نيمش ٞمل

مل-ٖومل1403ط١ٓململ2دنسملنيمش ١ٝمل ،ٚاملطمل-٭اذمل ٔملأ ٞمل هشملنيبٛا،ٟململ-مل١َ بةحملنيضجةج -
 ؼكٝلملاذملنيهؼٓةٟٚ

نيمضٜضملنيبهشٟملن٭ْذيظوٞملململنهللمل ٔملعبذمليمبذمل-َمحِملَةملنطتمحِملَٔملأمسة٤ملنيب٬دملٚناٛنضرمل -

ملٖو1403 ،ٚاملط١ٓململ-عةململنيهت ململ-ؼكٝلملَ طف٢ملنيظكةمل

مل-ؼكٝلملد.ملأنشّملضٝة٤ملنيمُشٟململ-٭ ٞملٜٛط ملٜمكٛبمل ٔملطفٝةٕملنيبظٟٛململ-ملٚنيتةسٜخملنامشف١ -
ملٖو1401ط١ٓملطٔململ2طةي١مل ،ٚاملطَ٪طظ١ملنيش

ملٖو1405ملط١ٓململ1طمل ،ٚامل-ملنيفهشملدنسمل-ملناكذطٞملقذن١َمل ٔملأاذمل ٔملعبذنهللملقُذمل٭ ٞمل-ملنا ن -

مل ،ٚامل-دنسملنيفهشململ-  شنِٖٝمل ٔملعًٞمل ٔملٜٛط ملأ ٛمل طرلملنيؼ،نصٟململ-ناٗزبمل -

دملنيوٓ ململػةنشملعبذملنآمِمل ملْك٬ملعٔملَٓتخ ملَؤملنتوةبملأصٚنملململ-َٛنسدملن ٔملذحشملنملنإلاة ١مل -

مل-ؼكٝولملدمل.ملأنوشّملضوٝة٤ملنيمُوشٟململململململ-وُذمل ٔملنؿظٔمل ٔملص ةيو١ملسٚنٜو١ملنيوض ،مل ؤمل هوةسملململململململ
ملَطبم١ملنؾةَم١ملنإلط١َٝ٬

دنسملنؾٝوٌمل و،ٚاململململ-يإلَوةّملقُوذمل ؤملعًوٞملنيؼوٛنةْٞملململململململ-ٌْٝملن٭ٚطةسملػشحملَٓتك٢ملن٭ بوةسململ -

مل1973ّط١ٓمل

  ووشنِٖٝملٚقُووذملؼكٝوولملأاووذملقُووٛدململ-قُووذمل وؤملقُووذملأ ووٛملذةَووذملني ضنيووٞململ-نيٛطووٝامل -

ملٖو1417ط١ٓململ1نيكةٖش٠ملطمل-دنسملنيظ٬ّململ-قُذملعةَشمل

ؼكٝولملقُوذململململ-يٓوٛسملنيوذٜٔملعًوٞمل ؤملأاوذملنيظوُٗٛدٟململململململململ-ٚفة٤ملنيٛفة٤مل أ بةسملدنسملنا طف٢مل -

ملدنسملنيهت ملنيم١ًُٝمل ،ٚامل-ملنؿُٝذملنيذٜٔملعبذملٞقٝ
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