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 دراسة تحليلية سالم غريبا حديث بدأ اإل
 

 حسين أحمد عبد هللا الجبوري

  والدراسات اإلسالمية    الديني دائرة التعليم ديوان الوقف السني  

 (  2022/ 1/    12قبل للنشر في   2021 / 11  /  8  )قدم للنشر في 

 ملخص البحث: 
فييحديييبدأداييبمدغرييي يدهر ليي دن غييرداليي دغالدهرفييندغامايياودمدانييودولييبد أيي الدغ دأايي الدغ د  يي دم دم يي دفنييبداييبغد

وام دمنهداي دم اهد وشيراهد فحداابهداكلهدام دج ءدب ابد دغاحي دجبفيهد غري يدهر ل دفحدأاندولبدألعأدغالبحد
غانايندغاناويندأي دبعيلدم ايهد مقرف صيهد م يبق صهد غاي د دغن ي دأج اغندقب ندأي دمقيرادغالي لدهاويهد ايودناياودأعيهدهمد

كيي نبغدهرفيي ءداييي د ييومءد وييبه غدأيي دقييباغود نيي ابغدأييلغودم ييل أد منييبغيدغاعيي غاديهيي دم الد دالبوييهد ييا د دواوييهد
هعي هدغا د أي دأير ادغاي أ د ة يرةدغاويه د د ياودب اغجرةدغا دغامبدلند فغ دق أتده اندغريي يد هلي دغالي لد ويهدمفبغجي

دغال لدو دهد دافغودم لحدغامااودغاماه يداغ غدغابد دهر ل ددل ردغاوهدبعي دغار لند غميهغ غءد.
د

Hadith Islam began as a stranger Analytical study 
د

Hussein Ahmed Abdullah Al-Jubouri 
Sunni Endowment Diwan Department of Religious Education and 

Islamic Studies 
د

Abstract 

In a hadith, Islam began as something strange. It appears to us that Muslim 

estrangement does not stop at a time, place, homeland or people. with the Messenger 

of the Prophet (PBUH) who was with his family, relatives and homeland. However, 

he was attached when he brought Islam. and suffered from his closed people. Only a 

few of his family relatives and friends were with him. He with his few people suffered 

from various types of torment, unit Allah authorized his Prophet (PBUH) to migrate 

to Medina by where the state of Islam established and people entered Islam crowdly. 

With passage of time, lots of strife and people turning away from the religion of Allah 

observant Muslim became stranger, and looked at him with backbiting and mockery. 
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 املقدمة
غاحميييبدبداادغاعييي امي د غالييي ةد غااييي يدواييي ديييييبدغامريييياي دنبيلييي دأحميييبد واييي د ايييهد  يييحلهدد

د..د فعبددغجمعي د.
هد دغاي داليحدقبأيهد,د فع يغا دغالي لدة فيندولبأ دغله اد ديلح نهد اع ا دييبن دأحمبغدد

اييوددوييللد اييودننييلود اييوددهبقييودويي دددهمدمنييه,د قوييبغدأع انييي دبنييبةدغأيي يدهوباييهدأيي دغانرييييي 
فآأ دبهدغاناندغاناياندأ دم اهد غقرف صهد غ بق صهدغا د دةي نبغدهرفي ءد ييودغ اغيودددة فنددال لادداههوبد

 غ ييل أدغاعيي غاددبييلنبغي قييبأغود وشيييراغودغايي د ديييلبغدوايييغوديرفيي ديييعبغءد ييي أاندف نغيي ابغدوايييغود
يه دغيهشغبدألغودأ دغيهشغبد   جردأيلغودأي د ي جرد ةيهودغنم نيهدأي دةهي ددد, ي د غاهلكي  غاه

يه دغ الد دالبوهدب اغجرةدغا دغامبدلندغاملباةد,دف ظغرد دهدله.دفك ردغمال يد قبيدغابد د غنهشرد
غايي دغارفييي دغموايي د ييي ادوايي دنغجييهدغ ييح بهدأيي ددغمييي يد هليي دغاليي لد وييهدغفبغجيي د غنهنيي د

لييي  غددب يييبالدايييي دفلدغاخاوييي ءدغارغييييبد د.اكييي دغويييبغءدغميييي يدايييودديييرتداغيييودقيييبةد ييي غدغايييبد د انبأيييه.
غالغ  ءداي دغال صهدفحلاتدغاحر اد غال غو تدغاهحدغنعوتد دغاماامي دغاشبغ تد   اوبالدغاوه دد

 ني دغمييي يد غامايامي دأيي دأاي الدغايي دأاي الد أيي داايبدغايي داايب.دفهجييبهدو  يي غددغامايامي د.فهليي د 
  اي غدام يحدغايب باد غاعليباد  ليلحدغميي يدهر لي ددنييوو دفيحداايبد ليرد.د ايي اددقب  دفحداايبد
غايبد ددألويبغءب اكاويندفكي نبغدوبني ددأليهب اغب يند لرجيبغددب ري يم داامبغدف غردُمن لدأاي دغ اهدد

,فحيي افبغدغاييبد د غ اييهديهيي دغ ييلحدغامايياودهر ليي ددل ييردغاوييهدن ييرةدغ هاغءد غيييهغ غءددوايي دغاماييامي 
واي دأي دد بيتدفيحد ي هدغم أي الد  هماياداغي غدغايبد د مدننيودوليبد ي غدغاحيبداي ددد. لشردغالبحدد

ر ة دديييبوبغدغالييي لدغاييي دهدييي د داعييي ا دبييي الدايييهدغجيييردييييغيبدف حدُ ر  يييَ َ دم ايييَ ددعييي  ح  دغال بيييَ َدقييي     َدقييي    
َغيٍب« دف ا  َهدُمأ َهحدا ُهدم َجُردي  ُادَبُال َهحدَوَلب  »غَاُمه م اَ 
د.(1)

مي  د)د غنغودأ دغا د دولي  ودغالبيحد يا د دواويهد يياودبنبايه و ُعبُهدة  يي  َر ليا َد   ُيده  ييَ   م دغَرَ ب  اي 
بف  د َر لييا َدف َييُ م ده  ب  فيي  ءَدايي  هاغيييٍنداكيي د فييحد يي غدغالحييأدقمييتدبجميي د ييرتد يي غدغاحييبدأدأيي دد(2)د(َاَاُغر 

  ةرداامع نحدغاغر لند ارجمنداإلو يدغامغمبا  د أ ديرحداغ هدغمي هدأ. دديبدأد
 قيبدقايمتدغالح يندغاي دأنبأييند ألح يي د ل امينَدمأي دغاملحييأدغم  دفنيبدقايمههدغاي دلميي د

 غأ دغامَا دغا  نحد ةرتد وهددَ ةرتدفحدغامَا دغم  داعر فدغاغر  داغند غ َ ي ادددَأَ ا د
 غأيي دغامَايي دغارغبيي دفنييبددَ غأيي دغامَايي دغا  اييأدفنييبداحييباتد وييهدويي دغنييبغيدغاغرفييندَغيييل ادغاغرفيين

داكامتد وهدو د وندغاغرف ءد غأ دغامَا دغاخ أ د ةرتد وهد لن تدغامغهرفي .
د.بد ةرتد وهدغي هدأدابغدغمي يدهر ل اَداودلهمتدغالحأدبخ امن غأ دغاملحأدغا  نحدفن
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 المبحث االول: في الغربة وما يتعلق بها 

فييييحد يييي غدغاملحييييأدةيييي الدغاحييييبدأد وييييهدغايييي دوييييبتدأَ ايييي دايلييييتد وييييهداعر ييييفدغاغر يييي داغييييند
   وهدأَ ا َد غ َ ي اد غيل ادغاغرفند غنبغوغ د  و اغ د  لن تدغامغهرفي َ

 . واصطالحا   لغة  معنى الغريب : االولالمطلب 
 الغريب لغة : -أوال  

غاغر يي دأيي دغاكيي يدهنميي د ييبدغاغيي ألدغالعيييبدأيي دغاوغييودة اغر يي دأيي دغاليي لَدهنميي د ييبدغالعيييبد
 د.(3)دو دغاب  دغاملنَ دو دغأل  َد ألهدقبااداارج ده غدنحيههد مقليههَدغهُرادولحَدميدغبعبد

 :  الغريب اصطالحا -ثانيا  
قر لي دأي دغاهعر يفدغااغيبيدف اغر ي دبويهحدغاغيي دجمي دهرفي ءد  يبَدددغاحبدأدددورفهدغاعام ءفنبدد

د.(4) وشيراهد فعبدولغوددغا دقبيد لر  د او دألغودغالعيبدو د  لهد غا يدن يدو دغ اه
رد غييهب  د وييهدغ غدغاغر ي د يبدغايي يدايرهد  لييهدغم ياحدااييب دأي دغميييل اد غنهني دغايي داايبد ليي

د.غو وابالدهر ل دايل
فحدغي هدأدغاغرفيندغاماياودغاماهي يدبشيريد داعي ا ددلبيلغ  أ دأع نحدغاغر  دغن  دغاهحديد

غامَبييي دأليا أيييهدغامهخاييي دبيييلل تدغميييي يدغاييي يدنييييواد ييييودغنييي لدةويييرةدم دفاييي تد فجيييرةدم د
د. اع ا دفغبدنشعردب اغرفند يَغوميود غاغب ندبعيبد دو دهد د ديلح نهدب أاامي د

د

د.(5)ايمهد ده(338)تدحدغالاهحق  دغابدياوم الدغاخَ ا
دأيهدهبج دأ د  هدغاغرفندَدغا يديعرداغ دفحداابهد في دغ اهدام دةي الدديبوبغدغاي دغاايلند ق  د

دددد.(6)أخ اوبهدأ دغ  دغاهعل د
 : اسباب الغربة المطلب الثاني 

وييبةدأرهييبادفيغيي د هيييردأرهييبادد أليييل ادااغرفييندغيييل ادة يييرةداخهاييودأيي ديييخ دملييرد
غاعمي َد غنجي هدانميندغاييواد اهيلأي دد جيمفيغ َدفم دغال لدأي دنغهيرادأي دغجي دغاباغيينَد أيلغود

يو ةدغف  َد ألغودأ دنغهرادأجبرغادرالي يدمييراهد و صاهيهَد أي دغالي لدأي دنغهيرادامي داهعير د
َدأ ي دغاي م  د غامج وي تداهدا ههدأ دغ أ تدغقهلي هنند فَ ايند ةي اادييب حدغاحير اد غاكيبغاحد

 غالرغو تدغاهحداهاب دفحدغاغجرةد ارهداابهداوابالدهر ل ادفحدااٍبدغلرَد ة اادأ دغيل ادغاغرفند
ويييبيدانيييبدردغاكوييي ءغتد غ يييح ادغاشيييغ هغتد و يييَر غدغاييي دغاغجيييرةدغاييي داايييبدغليييردننيييبادأغييي ااغود
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اهايب دفيحدغالَ ايند غنخوي  دَد ة اادأ دغيل ادغاغرفندغاك  فندغااا نوندغامراوعند غاهحد ةو ءاغو
دل هي.هغاماهبىدغمق

 
 : انواع الغربة. لثالثاالمطلب 

ايي دغاك ييردأي ددغاميوأ د ي هتدغمنمي الدديرىدنوايهدهر لي اددلجيبدفدَ نح دنيوادفحد ي هدغايبنو 
ألنهدأهماادابدلهدو  دواوهدب البغج دفغومءدغاغرف ءدد؛غال لدا دافم داي دغ اهد و صاههد غ بق صه

حدغاجمييردفد اهمايياغودب اييبد د مل ييغودواوييهدة ل ييغودواييد ييودغايي د دوليي  ودايييب د د َ دم اييَ عيي 
ر ة د َددُ ر  ييَ بُ د   دا يييُ دقيي     َ ددقيي     َ دغاا يييَ َنَيي  دَفه لييا دة  َبدغَقهيي ر ا  دقيي  رٍ  َ دييي  َادأييَ ر  دَاَاعيي  َلُحد   ييَ ل َودُنلييَ غَاُمَ اييَ

ٍ داَد ُادد َبأ  يَ َاييٍ دغَاُمه م ايَ  َنو  دق  َ دغايب  ر ٍ دأيَ ُ َمَاحدة  َفراغدد َبوُ دق َبيلدَهديل ُغَودَبعي  َهدة  َاني  َبَلدغار ُجُ دُأَوَألا د   َبدليَ
َبهَد ايي  دغاشيي  دو  َردم َ دقيي     مييَ ايي  دغَاج  و 
غا أيي الددييرىده دغاحييبدأدوايي دغالدغامهماييادابدلييهدفييحدغلييردد.(7)

دنواهدهر ل ادفحد يودغامجهم دغالعيبدو داَبي داع اوودغمي ي.
 يقول االمام ابن القيم رحمه هللا:  غربة انواعولل

دغَاُغَرفي د ح  َ َد   يَ ايَ د ي   غدغَاخ  َي   بَاَهداي  ل َندا ييُ د  م َ َ دييُ
َ ا ُندم َنب غٍيَدُهَرف ُندم َ َ د   حدأي دف  َاُغَرف ُندا    دُندغا هيَ ح  ب 

َد م د  م ددا ُيبُ د   ب  مي  داي  َر ليا دة  و ُعبُهده  ُهديي  َر ليا د  م ني  م ده  ب  ُهداي  دَبَهَدم ني  دَ دغا َ يدج  ء  َ دغابَ  دو  دم َ ا غ  َد  م َلب ر  ال 
ف  ء . دُهر  دم َ ا ُهدن َليُر ال 

دم د ا َك   دق َبٍيَد   دق َبٍيدُه ال  ف َي   َقٍتَد   د   َقٍتدُه ال  دأ ك  اٍلَد     د    َ َهدغَاُغَرف ُندق َبدا ُكباُلدَفحدأ ك  اٍلدُه ال   يَ  
يييَد ُببغدَهايي  ده  َودد َله اييَ ايي  ََد   َرد   يييَ َلُ  غدَهايي  ده  َودنيي  َْن ُغَودايي  نييه َدفيي  َدي  ُ د   َودم  ييَ َند ييُ َ َهدغَاُغَرفيي  بَاَهد يي  َودَردا يييُ ايي  َد  

دَبهَد َيَردأ  دج  ء  د.د َبُوبغدَها  ده 
ددداودننب َ ب  دغالي  ُلَد  م يي  ا  د   َيَبغ  َدا َ د   ن ُ دأ  دن ُكباُلدَه  غدغَيه َبي ا  ن دو  د  َيش  َ َهدغَاُغَرف ُندم  ف غ 

ا ُيبد َاو ُهد  ُد   ُهُهدَه  غدغَيه َلن ُابغَدف ب  َيش  َبُه.أ  دا ُكباُلد   و  غهُدم َك  ُردغال  َلد  ج  ُلبغَد  َإاَلدو  ه  د أ  دُاُهد  غا َ د  
دددالنَّْوُع الثَّاِني ح  َدف غيَ َ دغَاحي  َ  دم  يَ َي   بَاداي  َ دغَاُوجيُ َ د  م  يَ َ دغَال   يَ ُندم  يَ دُهَرفي  َ ُأبأ نلد  َ ح  دغَاُغَرف َندُهَرف نلدأ  َأ  

َدغَاُمَوَاحَد دَيَ َاد   ٍندُهَرف نلدا َي   َ ر َةدم َ ح  َاَغَود  م َيو  َوَغَوَدم َ ُ د  َيش  ا  دة  ف  ُءدو  دم َ ُاغ  دف ُغَودُهر  ُ ر  د  َإاَلدة  ي  
م  َء. ا  دم َ َ دغاا  دو  دَفحدم َ َ دغأَل َاَ َد    َخو َبال  ُفبال  َ ر َةدُأَوَنَاَغَوَدُنَعر  ا  دة  دو 

دُا  ي ددُهَرف نلدُأَشه ر ك نلدم دددالنَّْوُع الثَّاِلُث: ُبد  م  د.ُاَحم 
غ ب  َودايَ َتدا غيُ َْن غي  دا َواي  في  ُءَدف  غَادُهر  دُةا ُغَودَفحد  َ َهدغايب  دغال  ل  َ دغَاب   َ ؛دف َْال  دغَاُغَرف ُندو  ني  ٍيَد  َ ح  َادأ 

َهد  د ا وييَ ا  د  ُدو  د يي  ح  دغال بييَ َبدقيي     قيي  بغدا غيي  َد   حدُلَانييُ غُادغا هييَ دغاييب  ح  د ييَ د  ُد  م  ح  دا نييَ ر  َ دُوميي  داييَ
َ َبد   بييَ ا و دَاع  ييي 

َبيٍ « دم َ دو  َاُردي  ده َر  ل ل ن ا  َنو  دة  َلُغم  َد»ُكَ دَفحدغاب  و 
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.(8)
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  ييي ةردغمأييي يدغاييي داجييي دغاحلبايييحدايميييهدغنيييبغيدغاغرفيييندااييي اكحد ر ييي د دأييي دغالييي احي د
د ف  لن.فْالدغاغرفندولبدم  دغاَر نندهرفه الَدظ  رةد غاع افي د ونب دَ

ف ا   رةَدُهرفندم ي دغالي حدايي دغاواي تَد هرفيندغالي هقي دايي دم ي دغار ي ءد غالوي تَد هرفيند
غاعام ءداي دم  دغاجغ د يبءدغألل تَد هرفندوام ءدغآللرةداي دوام ءدغابنو دغا د دُياببغدغاخشيوند

د غريو تَد هرفندغا غ بد داي دغارغهبي د وم ددلوبد او دال ت.
ال  لنَدفغرفندغاغمينَد  يحدهرفيندغاعي افي دايي دغاخاي دةاغيوديهي دغاعامي ءد غايلي هد مأ دغاغرفندغ

 غا   هَدفْالدم ا ياد غقويبالدأي دوامغيود تلي هاغود   يب وَد  يومءد غقويبالدأي دأعبيبه ودمدنعرجيبالد
د.(9)بنابفغودوله

 : صفتهم الرابعالمطلب 
 ني ةرد رقيهددييلبيلهغ  ي أدغاغرفي ءدفيحديبد يهد)د يبف دااغرفي ءد(دغاي يدددانبد ةردغالبيحدد

د إنم نيي اددفييحدغاملحييأدغا يي نحدغالدييي ءد دفمييلغودغايي د دد  ييب الده غدننيي دغاليي لد,دميدد  ييب الدليييرغاد
 انيي ده غدننيي دغاليي لدأيي د ايياد.د ةيي اادأيي دم  يي فغودغاليي غيدأيي دغا ل صيي د,د غن يي د ييودد  يي ي اد

ة ييييرد,د أييي دم  ييي فغودغاويييرغا الدايييبدلغود,د أييي دم  ييي فغودغاييي د ددنييي لد ييي احبالدقايييي دفيييحدنييي ل
  عامبنغي دغالي لد  ييودغألل وي ءدغألا ويي ءدغألار ي ءدغاي د ده غدهيي ابغدايودنوهنييب غددنحيييبالدييلندغالبييحد

د إ غدي ر غداودنعرفبغدفغودأل اوحدغاغبىدنخرجبالدأ دة دفهلندومو ءدأ امند
ءَدننييب دغايي دغا ييوودايمييهد دَد وُم  حدغاليي  َلددف غيي  َهَغَودفييَ َاَنايي  َد   بال  َغُبب ييُ دغَام  ُب ُيبال  فيي  ُءدغَام مييَ ُودغَاُغر   ييُ

فيي د حدغاليي  َلدُهر  َيدفييَ يييَ   ُ دغَرَ و  َتَدف ل  ييَ َ َهدغالييَ  َرد يي  يييَ ايي  ده  دغاليي  َلدو  ر  دم َك يي  َْال  َدفيي  فيي  ء  م بغدُهر  غ؛ديييُ به  ُءَدجييَ
َيدُهر د َي   دَفحدم َ َ دغَرَ ف  ُء.  غَاُمَوَأُلبال  دُهر  دف  ُءَد  م َ ُ دغَاَعَاَودَفحدغَاُمَوَأَلي  

دَها َيغيي  دغاليي  اَد غُوبال  فيي  ُءَد  غاييب  َودُهر  َيدف غييُ ب  ب غَءد  غَابييَ دغأَل  ييَ يَ ُ  ن غيي  دأييَ   دُنم  َ د   ل َندغايي  ُ دغاايي  ايي  د  م  ييَ دو  ُر ال 
ا كَد َءدُهَرف ناَد   د  وُم  ب  دُ َودم ي  َرف ُهُغَودم   ىدغَاُمخ  َاَوي   َيَغَوَد  َإن مي  دهيُ اي  ن دو  دُهَرفي  نه َدفي    َءدُ َودم َ ُ د  َدي  د  وُم    

دوي د ا به  َ دفيَحدغأَل َاَ دُن يَ دأي  َ دم َك ي ر  يَ يَغَوَدإ  َإاَلداَُ دفيَ د  جي    د  ُدوي    دق     َدغا َ د   دغأَل َك  َر    َبيَ دا َي   َ ديي 
}َ ُنَد  َإاَلدةيي  ُنبدَد(10)   ُندغَاُمبَيشيي  دغَاُغَرفيي  ح  َرف ُهُغَود ييَ َهَد  هييُ َهدلييَ بَاَهد   ا يييُ د  

َ د   فيي  ُءدأييَ   ُودغَاُغر  د ييُ ا  ُودف ُل ا  ييَ غد ييُ
َ م  دَقي   دغَاُمش  ُادَها َيَغَوَدة  َعُر َفي   دغَام 

َ دا َلل َد  د دأ  ا َك   َتدَهن  ُاُهد...د   َ دا ل  ء  َر لا دأ  ده  ا َو   َلُهده َر  ُددف  د.و 
حد  كي د اي  دغَاحي  َ دغا هيَ دو  َبد    دغَنه غي  دَهاي  دأي  َبال  َبَيدَفَروي  َ دقي  ُيد   َافيا دأيَ ا َوَهدغااي    دُأبي  دو  ر ج  ا م  دل  د   ر 

دا ُهَدن   َدف َني   ده َر  ل َييبلدأ َر لل د   َدن  دا اَ  دج  َص لَدف ن     دل  َصول َييبلده َر  ل د   َيييُبَدد  َُد  ُ ب  ُأبي  دغَاب 
هُد ف َيليي  حد   دا َيلييَ َو   َ دايي  َد  غَاغ َر ييُ َدأيي  َبييي ل حد   ُهدَأَ اييَ دايي  َو   َ دايي  َر ُلَدأيي  َد  غَاميي  و ل حدم نييَ ُهدَأَ اييَ دايي  َو   َ دايي  دأيي 

ا نلد ُأع  أ 
د.(11)
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ةي الدماييبديياوم الدغاييبغاغنحدننييب دفيحد ييوهغوَد  مييهغودهييرد مييندغاليي لد إاغهاغيودغآللييرةدهيييرد د
دد.(12)َد هو ؤ ودهيردهو ءدغال لهاغهةدغال ل

غاغرفييي ءدفيييحد ييي غدغاحيييبدأد يييودم ييي دغاايييلنددأييي غالدغامنليييبهددغاحيييبدأددوامييي ء قيييبد ةيييردبعيييلد
دغامبغفعي دولغ د غا غاي دولغ دغمك  د د غرفهرغءغتد.د

د  بدنلودغيبغ دغاغرفندولبدغ  دغاَر  د ونب َدد دننب دغا داج دايمه
د,داوددلن دبعلدغقبغاغود ونب َ م  د  غدغاشلالد ودهرف ءدغاغرف ءَدهرفهغودمو دغاغرفن

د ق  دنحي دا دأع  َدغا غ بدهر  دغابنو َد غاع اأدهر  دغآللرة.
غآلليرةَدمدنعرفيهدغايلي هد بدهر  داي دم ي دغايبنو َد غاعي اأدهر ي دايي دم ي دغدنشيردها دمالدغا د

د مدغا   هَد إنم دنعرفهدأ د بدأ اهد  مههدةغمهه.
 افميي دغجهمعييتدااعيي اأد يي هدغاغرفيي تدةاغيي دم دة يييردألغيي دم دبع ييغ دفيي دناييل دويي دهرفهييهَد

دف اع افبالدظ  ر الدأل  دغابنو د غآللرة.
اي دنوايهداخوي ءدق  دنحي داي دأعي  َدغاع ايبدأشيغباد غاعي اأدأايهباَد افمي دلويحديي  دغاعي اأدو

دي اههد إي ءةدغا  دالواه.
د.(13)َد»هالد دنح دغاعببدغاخوحدغاهنح« فحديبدأديعبدو دغالبحد

 فحديبدأدأع  دو دغالبحد ا د دواوهد ياوَد»هالد دنح دأ دتل ههدغألل و ءدغألا و ءَدد
د.(14)اوحدغاعاو«غا د ده غدي ر غداودنعرفبغَد إ غده ابغداودنوهنب غَدم ا ادمصمندغاغبىد أل 

 و دواحدا دماحد  ا دانحد دولهَد بف داك دوببداودنعيرأدغالي لد ايوداعرفيهدغالي لَد
د.(15) ورفهد دألهدارنبغالَدم ا ادأل اوحدغاغبىَداجا دولغودة دفهلندأ امن

 ق  دغا دأاعبهدانحد دولهَدةبنبغدجبهدغاناباَدلان الدغا و اَدأل اوحدغا ي يَداخويبالد
د.(16)م  دغاام ءدوا دم  دغألا د اعرفبالدفح

فغيييومءدملييي دم ييي دغاغرفييينَد  يييودغاويييرغا الدايييبدلغودأييي دغاويييه َد  يييودغالييي غيدأييي دغا ل صييي دغاييي د د
ُنحشير الدأيي دتواي دواوييهدغاايي يَد  يوداييي دم ي دغآللييرةدمويي دأي دغاكبر ييتدغأليميرَدفكوييفدناييبالد

د(17)دَي اغوداي دم  دغابنو َد اخو دي اغوده ال دوا دغاورقهي 
 قات المغتربين المطلب الرابع : طب

 نحيي دنيييوادفييحد يي غدغا أيي الدغايي يدغ ييلحد وييهدغاعيي اودقر ييند غيييبةدة ييرتد وييهدغاوييه د غامشيي ك د
 غاحر اد غاهبل تدغاخ اجوند غال غو تداي دغاب  دأم دغنَردغاك ييردأي دغالي لدغالددهيرهد  ليهد

د  غ جرداَا دغمأ الد غار تدغا داابد لرد  ودفحد  هدغاغجرةدغ ل أد.
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هدغاغرفييندهمدهنم نييا د ا بيهييا د  نيلييا د الييبننا دقييبدميييرتد جغييهدالييبادأييوأ د يي هتَداييودايي هدفمييلغود
ايببهدبهدظام تدغاكورد غاجغ انداودا  ير هدغاغرفيند ايودايواَ رد ويهدغاهرفيندفحم دأشع دغاغبغننددغاَ وندد

دألنهدنمشحدوا دغألا د قالهدأعا دب اام ء.
 مدأيي دغرنميي الدهمدايييمهدأايياولدب اغب ييندديييمهجرَدمدنعييرأدأيي دغرييي يدهمدغ أييلغودأيي د يي 

دهايغيي د غيييهك الد  ايي ب دبيي اوَرةدانايي دفييحدغامعلييوندفييحد  لييهد  يي جرداغيي دأعييهدفييحدهرفهييهدف  مييلال 
دغاهنا  دفحدا غص   د غنهغ دها دنغ دهغي دغنهليهدهاي دي ايهد اَعمغ د لبردي  دغال لدفيغ ديه ده غدأ  

فييوغههد غيييهج اداييبغوحدغاوَييرةد اعايي  دبحبيي دغالجيي ةدد مفيي تدأيي دهواهييهدفهحرةييتدويير تدغاحويي ةدفييح
 غاهحيي دبنبغفييي دغاهييي صبي دفنيي ههدهاييي دأرغفيييودغاايييع هةد ميييورد جغيييهداليييبادغاَ وييند منييي دفيييحد يشيييههد
 هرفهييهدبنرفييهدأيي دل انييهدفكايي هد ايياديييع هةاد يبييبااغداييودويي هدهايي دم اييهد إايي دهنيي اهد يييبد ا د يلييا داميي د

د و  .
د  احا دبيآلردييي ا د..د اعاي د ألغودأ دغههرادأوألا َد    جرد  هقا دفم دابأدمالدلاودوم ا

د إن هدفيحدظاميندغامعليوندفنيرادألغي د اةي دهايغي دم دلَيودبليرهدار ي دااح ي اةد بنر  دا و داج 
غداحرةيييتدابغويييأدغاهلنيييي دفيييحد ندييييلي دويييبها  غصيييودفخيييريدونايييهد مييييرداليييهديهييي ده غداناييي دفيييحدغابنوييي 

د أاهكبر.نميرهدفملغودا ص د أاهغورد ألغود دُأَلرٌّ
دها دنغ دههد ميل دُأناَ  دغاناباد بغدههَ دفهلأ ديدن داو هد ديدةوفدغنهغ دة ٌّ

أيييَد بلد   َلُغَودُأَنه ليييَ أيييَ َهد   َلُغَودظييي  َاولدَال َوايييَ َ دَتل  َهنييي  دف ميييَ َيل  دأيييَ و   َ دغ يييَ َ د   دغاييي  َالييي  دغَاَكهييي  ا  و دم َ ا  دإايييُ َلُغَوديييي  َا ل
َ{بَد َير غَتدَبََْ اَلد   د.(18)د َاخ 

دد.(19)ف ن ردأ دميد ومءدمنتد ا ةردمالدة يراغدأ دغال لدأ دنيواد قاي ادألغودأ ددباه
د

 اني : )حديث بدأ االسالم غريبا( المبحث الث
دفحديبدأدابمدغمي يدهر ل داعبهتدغار غني تدغاهيحدايب ادنيم د ي غدغاحيبدأدألغي دغامب يب 

أيي دغا  يي هةدفييحدبعييلدغار غنيي تد غملييه أدفييحدبعييلدغاو نييغ دد غاملنَيي د ألغيي دغامرييي دغامهليي 
قبيدبعيير د يي هدغار غنيي تدغاهييحدا  ييبدوايي دغاعشيير  دا غنييندأخرجيي دغن  يي د غكييرغدغامعليي دغاغر يي دل ييي

ألغ دأ ديرحداغي غدغاحيبدأ.د غ غد جيبتدغاحيبدأدفيحدغاليحوحي دغ دغييب م دفاي دغويب دغاي دهييرهد
يب م .د غ غداودغجبهدفحدغالحوحي دغ دولبدغيب م دلبدأخرجدفحدغالحوحي دغ دبا دغكهوحدبم د 

ددََد قبدقامههدغا دنن طدوبةغابف ةديلح ددلرجهدأ دغامل هادغامعهبرةد غاا دغامل هاد وهديا دلف
 )حديث ابي هريرة رضي هللا عنه(: -1
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بُ دَ د دا يييييُ َدقيييي     ر ة َدقيييي     حدُ ر  ييييَ َ دم اييييَ َر لييييا ويييي  ُيده  يييييَ   م دغَرَ ب  َد»ايييي 
َر لييييا َد(20) م ده  ب  ميييي  دايييي  و ُعبُهدة  ييييي  َد  

َُبف   ف  َء«د(21)ف   د.(22)َاَاُغر 
 المعنى العام :

غاو ظييهد غا  يي هةدفييحدأيي دغلييه أدفييحدبعييلددبمعليي هفييحد يي غدغاحييبدأد أيي ديييو احدأيي دغي هدييأد
وايغي ديييأدغالدغميي يدايبمدبنايندد.دأ دغو يدغالببةدغاهحدغ اي د دييلح نهد اعي ا دنبويهدبع غ 

ألغودغالبد دانحد دولهد غاايبةدلبنجندانحد دولغ د واحددقاياندغيامتدأ دايب د د
بد دغاي د دنلير غدغايدجموعي اددا دغاحد  ا د   بدا دي ااند ف  دا داف حد هير ودانيحد دويلغو

ولاحدييييهي دقييبيد غنهشيرد غ ه ييرد هليي د ويهدغاليي لدغفبغجي د أيي دد غايبالد,اكلييهدد غميي يد ايييباهد
ديييبيد  أييي الددبهعيييبد ويييهدغالييي لدوييي دهدييي د داعييي ا د  ليييلحد ويييهدغامعييير أدألكيييرغد غاملكيييردأعر فييي د
 ااييهبوحدغالييي لدغامحرأييي تد غاملكييرغتد  ليييلحدغاييي يددلكييردغاملكيييردأهخاوييي د اجيويي د هييييردأبغكييي د

أ د غاعلييرد ولييلحدغامايياودغاماهيي يدبشيير عند د غاماييامندغاماه أييندب اعويي أد غاحشييمند غاحويي ءداايي د
د يود ومءدغال لدغا د دياكبغد ر  دغاغبغنند غا   .ددد الدهرف ءحللَد غاحج ادنُد
ابمدغمي يدهر لي د ييوعبهدةمي دايبمدقيي دايهدةي الدغالي لددفْالدق  دق ص دأ دأعل دقب دغالبحد)

دم  دمهن الدأخهاونددغبهد نل اىد أجبلد وببةدم ا الدفام دبعأدغالبحددقب دمالددلعأدغالبحد
ك الدأ دمياودأ دة د لنندألغودهر ل دفحديوهدهر ل دفحدقبياههدأاهخ و دبْي أهدقبدجو هدغأل ي د

اجو ءد  اردوا دغم ىديهي دموي د دوي د جي دغميي يد غاعشيرهدفغبدولغود اي دينيردأحهم دا
 ة ييردمنليي اهد ويي دم يي دغاحيي د غننميي دم يي دغال  يي دفكيي الدغمييي يدفييحدغاهبغصييهدهر ليي داغيي غدغامعليي د
 قباييهد ييا د دواوييهد ييياود يييوعبهدهر ليي دأعليي هدو دمواييودمالدغأل ييبغءدغام ييانداك ييرد و يي داغيي د

 يودواي ديير عندغميي يدهرفي ءدفيحدغالي لدمايوداايم دغايحددك يردأ دغال لد  لن دم  دغاح دغاي د 
اوهرتدمأهحدوا دا حد يلعي دفرقندةاغ دفحدغال ادهمد غيبةدفني دأي د يحدغال جوينددقب دغالبحدد

أر غدب امعر أد غنغبغدوي دغاملكيرديهي ده غدامديتدييح دد فنباهددد(23)دد(ق  دأ دمن دواوهد م ح اح
مدتدمأرغدمددبداادبهدفعاويادبخ  يندادج ادة د يداميدارمنهد دأَ و د  بىدأهلع د هنو دأوارهد غو

دد.(24)نوااد إن هد وبغأغودفْالدفيغودمن يدغالبردغالبردفيغ دة ل دوا دغاجمر
 )حديث ابن عمر رضي هللا عنهما(  -2

دق  َدو دغا دومردو دغالبحد
دةم دالا دغاحويند(26)داي دغاماجبد د(25) هالدغري يدابمدهر لا َد يوعبهدهر لا َدةم دابمَد  بدنلا 

دد.(27)فحدجحر   
 المعنى العام :
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فيحد ي اي دغاملَنهيي دأايند غامبدليندد  جهمي   غد وهدهاي دوا دغجهم يدغمنم الد غنهدييل ود
َ دففيحدبعيلدغي هد يهددغامبدلندغاملباةداغ غدغاو  دفنبد ةر  دد أ ديباغم د قبدل دغالبحد عي 

دَ د ب   دا يييُ ُهدَدم ال  لييَ د  ُدو  ح  ر ة دَدا نييَ حدُ ر  ييَ َلَاُ دَهايي  ددم اييَ دا ويي  دغَرنميي  ال  دَدَهال  َلَاُ دقيي     ميي  دايي  َندة  َبدليي  غَام 
و ُندَها  دُجَحَر    د.(28)غَاح 

دع او  دغامبدلند ف  دغامن يداغ د غا يدناهَو دغالدمدنخرجدألغ دفاووع دف د َدم ال  ر  َ دُومي  َ دغايَ
دَ د َد ددن َبح  َبدل نَدق     دَب َام  َ  ي دم اَلدن ُمبت  َ دغَيه  دَاغ   دأ  ُ دَام َ دأ  ت  َْنَ حدم َيو  َ َدف  َاو َوع  ف 

دد.(29)
هلل ادبم دة الدفحدولرهد ولردأ دداوهدأ دم ح بهدد   غدألهددننب دغمأ يدغانر بحدَ
د غامبدلندهغاد جراغود أن أغوَد أنليب ود أبني دايايهغودفيحد اي دغاعايود ا بعيغوَدأ دييأدهال 

 غاييبد َد أييرجعغود وميي دنحهيي جبالدهاوييهدأيي دأغميي  تدهدييلغود  قيي صعغوَديهيي  دانييبديليي داامبدلييندأيي د
اهدبعمي د ندأي   دأ ايادفيحداماي  ندواي د يح  غاخلب و ندا اادأي دمددبجيبدفيحدهير ي .د  ويهديجي 

ناديرتو د دن.م  دغامبدلند ةبَنهديج 
ندد جييي ء هدالبويييهدواييي د يييح  فيييحدأعلييي د ييي غدغاحيييبدأَدهن مييي دغاميييرغهدب امبدليييندم ييي دغامبدلييينَد منييي 

أيي  بغوَد ييي أهغودأيي دغابييبيدغامحييبا تدَد غقهييبغصغودب ااييل َد غرنميي الدأجهميي دولييب ود ولييبدأيي د
ديااديبياغو.

دأبيبمدغرنمي الدةي ال ند غامبدلين.د  يبدهيي اةدهاي دمال  د )قباهَداي دغاماجبد (دنعلحَدأايجبيدأاي 
دد.(30)دبما ند ظغباهدب امبدلن

 )حديث عمرو بن عوف رضي هللا عنه( -3
ا دومر دا دوبأدا د  يبداي دأاحيندوي دماويهدوي دجيبهدمالداييب د دددو دة يردا دوببد 

دق  َد
غايبد دأي دغاحجي  دأعني دد(31)د هالدغابد داولا دهاي دغاحجي  دةمي دايلا دغاحويندهاي دجحر ي َد ايوعنا 

أ داملدغاجبي َدهالدغايبد دايبمدهر ليا َد  رجي دهر ليا َدفَيبف دااغرفي ءدغاي د دُنليَاحبالددد(32)ددغأُلَاَ   ن
د.(33)أ دمفابدغال لدأ دبعبيدأ ديلهح

 المعنى العام : 
فحد  غدغاحبدأداو الدمجهم يدغمي يدفحد لردغا أ الد ولبدظغيبادغاويه ديييأدغالدغميي يد
ييييوجهم د  اهييي ودفيييحداييي هدغاحيييرأي دغاشيييرفي دأايييند غامبدليييندغاهيييحديم  مييي د دأييي دةييي دييييرد فهيييند

د ولمغم دأ دهلب دغاَ وبالد غابج  د أ دنايباغم .
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))اييوعنا ((دايهحليي دبييه,د  عهلييود  اهجييوددننييب دغمأيي يدغاَيبييحدفييحديييريهداغيي غدغاحييبدأدَ
لي دغألن ي ددهاوه,دةم دداهجودغابو دها داملدغاجب ,د د))غألا  ن((دغألن ي دأي دغابويب ,دةلنيهد

دب ا ةردألنغ دمقبادوا دغاهما دأم دابوردأ دغاجل  .د
))أعن ((دألبادبمعلي دغاعني ,دنجيب دمالدنايبالدغييودأاي ال.د قيي َدأعلي هدمالدبعيبدغن يم يد 
دد.(34)د دها دغاحج  ددلنرنبالدوله,د اوددب دألغود وهدميبدم  دغابد

نعلحَده غدنعودغابد د ها دغاكو ادوا دغاماامي دنويردغايبد دأي ددد  نب دغمأ يدغام غريدَ
دم يي دغرييي يدفييحد لييردغا أيي الدأيي د غاييب هدهايي دغاحجيي  َدةميي دمنييهدظغييردأيي دغاحجيي  ؛دنعلييحَدنويير 

د.(35)غاكو  اد غاب ج  دها دغاحج  ؛دألنهدمدنل دغاب ج  د هالندغاكو ادها دغاحج  
  عنه()حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا - 4

َد هالدغرييي يدايييبمدهر ليييا َددويي دوبيييبد داييي دأاييعبهدانيييحد دوليييهدقيي  َدقييي  داييييب د د
َد غال   غُيدد يوعبهدهر لا دةم دابمَدفَبف دااغرف ء ف  ُء؟دق     َ دغَاُغر  أ  َد   َقي  

ل  َصَ  د(36) دغَا   دد.(37)َأ  
 المعنى العام :

م داشهبدغامح دواي دغامايامي دفيحدا ه يود لي اجداي ههداجيب وددغي جر الدغاي دغا دفيغي دليي
ُهَودغاييبد دق صميي د غمييي يدظيي  رغدقيي  داعيي ا د دُةلييَ وو  َغَودقيي  ُابغد ييَ ُندظيي  َاَمحدم َنُواييَ َصكيي  فيي  ُ ُودغَام    دا ب  َ د   دغايي  إَهال 
حدغأَل َاَ دقيي  ُابغد دفييَ َوي   ع  نادف ُهغيي  َجُر غدَفيغيي  {قيي  ُابغدُةليي  دُأَاه  ييَ ع  َد  غيييَ َ دم َاُ د   َودا كييُ م ايي 

فيي  غدليي أدَد(38)
غامايييياودوايييي دهدلييييهد ورنييييهد أ اييييهد جيييي دواوييييهدغالددغيييي جردغايييي دااييييبدنجييييبد وييييهدغمأيييي الد غاايييي يد

 جيييبدايييهدفايييحند ير يييندفيييحدغهغءدتل هغايييهد ييييع صرهد, فيييحدغجهمييي يدغالييي لدأييي دمل صييي د د غم م لييي الد
غا دغامحلندفحد د غا  هدو دهد د د ف  دغابيبةد غمجهمي يديييأدد وش صرد أل   د وهدغي اة

ييأديوحشر ود ددبيدغا و أندوا دأل اردأ ددغالد ومءدغال لدأ دجمعغودغمدي د د ايباهد
وميردعي دفنبادنغلَغودغمنبو ءد غاشغبغءد غال لدوا دأل اهغودغاهحدغوَ  ود دغن   ددبيدغا و أن.د

دددددغاخَ ادا دد بغءق  َدق  دغالبيح  غ  َودبلنبوي ءَد مدييُ َ دَتلي َهد دألن يي ادأي د يُ َُُغودَد هالدأيَ َدن غيَل
َبيلددغألنبوي ءُد َودقيي  َ د ييوَدقيي  َد  ييُ د دُاخبرنيي دأيي  َبي دغا و أييندَامايي نغودأيي د  دقيي ابغَدني دايييب    غاشييغبغءدديي 

اي ددا ح  ا بغدارُ َحد دوا دهيَردماي ٍيدايلغوَد م َد إنغيوداع  مأبغٍ ددهع   بَنغ َد وَ دهالد جيب  ُغَوداليبال
د دم َ َاوي  ء د  َدم  دَهال  دغال ُل د قرمد  هدغآلنيندإم م  َ ال  دغال ُلَد مدنح ُنبالده غدي  ده غدل أ  ُنباَدمدنخ فبال 

} ُنبال  دُ َودن َح   ا َيَغَود  م  دو  َبأل ل 
د.(39)

 قييي  دغاهبافشيييهح د
َددر يييبدمالدغريييي يدا مييي  دايييبمدفيييحدم  دفيييحدييييريهداغييي غدغاحيييبدأددايميييهد د(40)

دولهدُمن لدقايابالدأ دميو يدغاريب د دبْق أههَد غا  ا  َد ُن  غيدغا ل ص َدفشر ه  ودو دغاب َ اندن غ ل 
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دأغجيبااغَد   بييُتدُألهبي اغد ييبغنا دة اغُد في ءَدايودغاب هَد ن و ب ودو دُوَنردغابن اَدُنليلحدمييب ودأعهي ما ر 
دد.(41)نعبهد لراغدها دأ دة الدواوهَدمدنا هددبجبدأ دغاناياي دهمدغألفرغهد

فيييبغدوييي ددننيييب دغمأييي يدغانر بيييحدَ   حهمييي دمالدديييرغهدب احيييبدأدغامغييي جر ال؛ده د يييودغاييي د داغر 
د وييهدغامحيي دوايي دغاماييامي َد وويير  الد د لييردغا أيي الداشييهب  م  يي نغودفييرغااغدبلهنيي نغوَد واييبالدأعليي هدمال 
بلهنيي نغود  غهرفييبالدويي دم  يي نغودةميي دفعيي دغامغيي جر ال.د قييبد اهدفييحدغاحييبدأَدقييي َدنيي دايييب د  د

َدددال غيدأ دغا ل ص دَغأ دغاغرف ء؟دق  َد ودد هي اةدها د  غدغامعلي َدو دموايو.د اي ااددقي  دغاغير ي 
دويي د ب  ماغهدايي اادغامغيي جر  .د غالييُ  غيدجميي دن  يي دم دنيي  يَد  ييبدغايي يدنيي يدويي دم اييهد وشيييراهد ف عييُ

د.(42) اا
غاحيبدأد نن دغمأ يدغامل  يدفحدأعل دغاغرف ءددغالدغامنلبهداغيودفيحد ي غدغاحيبدأد يودغ ي د

قيي د  يودم يح ادغاحيبدأدنعليحدةييبالدغريي يدهر ي دايو دألنليندواييغوداي ديييب دديييأدقي  دَ
د.د(43)اهنر بغودفحدغآللرة

 )حديث أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن األسقع وأنس بن مالك( -5  
قيي  َد هالددَد  غااييندايي دغألييين َد منيي دايي دأ اييادمالدغالبييحدويي دماييحدغاييباهغءَد ماييحدمأ أيين

غري يدابمدهر لا َد يوعبهدهر لا َدق ابغَدن دايب د د أ دغاغرف ء؟دقي  َدغاي د دنلياحبالده غدفايبد
غدأ دم  دغاهبييبدا ن دد(44)غال لَد مدنم ا الد دد.(45) فحدهد د َد مدناور الدميبا

 المعنى العام :
أعل د  غدغماردغالدأ د و تد ومءدغاغرف ءدغنغودن لد  احبالدألاحبالدمدنعبوالدبوا هد
غال لد  هماابالدابدلغودغ غدفابدغال لد أ د و اغودغنغودبعيب الدو دغاجيب د غاميرغءدغاي يدديوهيد
غا دغال غيد غاخ أد غا غيلند غاحنبد غنغودمدناور الدغيبغدأ دغ  دغانباندب يد ن دة الد   غد بد

د  دغ  دغاالند غاجم وند   هدغامالاندألحباندفحدةه دغاهبييبد غاعن صب.أ د
 ( )حديث انس بن مالك  - 6

قيي  َد هالدغرييي يداييبمدهر لييا د يييوعبهددويي دمنيي دايي دأ اييادانييحد دولييهدويي دايييب د د
د.(46)هر لا َدفَبف دااغرف ء 

 المعنى العام :
دنو دأعل دأ دانبي.

 ()حديث سعد بن أبي وقاص   - 7
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ننيييب َد هالدغرنمييي الدايييبمدهر ليييا َددقييي  َدييييمعتداييييب د ددوييي دييييعبداييي دمايييحد قييي  د
 ييييوعبهدةمييي دايييبمَدفَيييبف ددبأ ييي دااغرفييي ءده غدفايييبدغالييي لَد غاييي يدنوييي دمايييحدغان ييييوداييييبهداويييلا الد

دد.(47)غرنم الداي د  د دغاماجبد دةم دالا دغاحوندفحدجحر   
 المعنى العام :
د.أعل هدأارا

 ( )حديث جابر بن عبدهللا   - 8
دَدق  َدق  دايب د ددو دج اردا دوببد د

 هالدغرييي يداييبمدهر لييا َد يييوعبهدهر لييا َدفَييبف دااغرفيي ءَدقيي  َد أيي دغاغرفيي ءدنيي دايييب د ؟دقيي  َد
دد.(48)غا د دنلاحبالده غدفابدغال ل 

 المعنى العام : 
د.انبيدغاشرحدنو دأ 

 )احاديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما(  - 9
 غتدديبيد نحي ددو دوببد دا دومير داي دغاعي  دانيحد دولغمي دقي  َدقي  داييب د ددد-1

ولييبهَد  ييبف دااغرفيي ءَدفنييي َدأيي دغاغرفيي ءدنيي دايييب د ؟دقيي  َدمنيي لد يي احبالَدفييحدمنيي لديييبءد
د.(49)ك يرَدأ دنعليغودمك ردأم دنَوعغو 

 المعنى العام :
أييي د ييييو تدغاغرفيييي ءدفيييحد يييي غدغاحييييبدأدغنغييييودقايييندأيييي دغاليييي احي دفيييحدة ييييرةدأيييي دغاَيييي احي د
 غاو يبد د ييلم ددبوبالدغا دهد د داع ا دف الدغاك يردأي دغ ي دغاايبءد غاوجيبادمدنايهمعبالدغاي د

ود مدنَيييوعغودغمدغانايييند,د يييي اغودةحييي  دغمنبوييي ءد غامريييياي د غايييبو ةدغالييي هقي دغييينليييححغود  و 
ييلم ددبوبالدقبأغودغاي د دنجيب غدأع انيندييبدبةدأيلغودأي دغاحيرادواييغود أني  عهغود غاهشيغيرد

داغود  ره ودأ دغاب هد غبع ه ودو دغايل ه.د
 اليي حدةيي صلبالدم د)منيي لد يي احبال(دميد ييودمنيي لدأهلييوبالدبدقيي  دغالييلع نحدفييحديييريهدَ

ك صلي َد)فحدمن لديبءدة ير(دفب وغودبلوندغال حدغاهحد حدميرأدغالو تداودبلوندةيبنغود
فحدقبيدل اوب ودفيحدغاليوند مدنلياحدأي دفاي هدغاك ييردأي دقبأيهدهمدمفيرغهدم ي دغالجي ةدةميوأ د  د
دفروييبالد  يي ي دنيي .د)أيي دنعليييغودمك ييردأميي دنَييوعغو(دماليي أدقييبأغودبخيي أد ييو اغودفيي 

د.د(50)فحدة دولرد  أ الدر الداغود  وند  ومءد ودمال يدغاالند م  دغاح دمدد غابالدهرف ءد
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َد مي دق  َدق  دايب د دد-من ا - و دوببد دا دومر دا دغاع  دانحد دولغم ددد-2
ايبدلغوَددلعي غود دوي د جي دديبيدغا و أيندديحءدها د دغاغرف ءَدقي َد أ دغاغرف ء؟دق  َدغاور غا الد

دد.(51)أ دتوا دا دأر ودواوهدغاا ي 
 المعنى العام:

 ءدةمي د اهدفيحدغايردويأ دأع نحد  غدغاحبدأدغالد داع ا دنح دغاغرف ءدمنغيودغمل وي ءدغمن 
ددغنييهدا يدويي دايييب ددنيييوفدأيي ديييبدأدييييبن دأعيي  د د   دُنحييَ   َرهلَدَهال  يُردغارَ  يي  َءديييَ َد»ن اييَ

بغَدقُد فييُ َودُنَعر  ُر غدايي  ُب غَد  َإ  غدي  يي  َودُنَوه نيي  دَه  غدهيي  ُابغدايي  َ د   َدغايي  دغأَل َاَر يي  ء  دغأَل َلَ ويي  ء  بُفُغَودأ ليي  َاوُحدغأَل َاَ ويي  ء  اييُ
دُأَ اَد غء  َبه  دَفَهل ٍندي  دَأَ دُة َ  ىَدن َخُرُجبال  ٍن«غَاُغب  م 

ددددددددددددددددددددددد.(52)
جييلدغايي دج  داهحليي دغاليي لد اافييحد لييردغا أيي الد ولييبدظغييبادغاوييه د ليير جدغاييبددغامييوألي  غالد

ألالدغام صكييينداحرييييغم ,د ييلغييي ددلييي  ديييييبن د دغا دغاحجييي  دمالدغايييبج  دمدديييبل دأايييند غامبدليييند
توا دغا دأر ودواوهدغاا يد اجهم دغال لدواويهد ونهي دغاخل  يرد  اايردغالياي د  حايودبشير عند

د  نبيدبنه دغابج  د.دييبن دأحمبد
ر ة دويي دغاييحد بُ دَ ددُ ر  ييَ دا يييُ بُ دَدقيي     دم الَددَدن نييُ ا    َبَهدا ُيبيييَ حدَاييي  َ يدن َواييَ وُاُودَد  غايي  د ييَ    َ دد لييَ

د    َنُه  د َاي   دغال  َا د  و َكَار  ك ما دُأَنَا ُهددغَاُ دأ َر  و دي  هي  دم دن َنب اي  دغَامي  ُ دي  د        دغَاَجَ   ن د    َ ول  غَاَخَلَ  ر 
بلد دد.(53)م ي 

 غامعل َدمالدغابد دفحد لردغا أ الدنعبهدها دغاحج  َدةمي دايبمدأليهَدددَغاه بَاَفَشَهحننب دغمأ يدد
هايي ددفيل ييودغاوييرغا الداييبدلغو  ايياديييي دا غييردغاوييه َد  اييهباحدم يي دغاكوييردوايي دايي هدغرييي يَد

د.د(54)غاحج  دأمهلعي داغ 
 ( )حديث عبد الرحمن بن سنة   - 10

ننييب َد اييبمدغرييي يدهر لييا َداييودنعييبهددمنييهديييم دغالبييحددد(55)دويي دوبييبدغاييريم دايي ديييلن
هر لييا دةميي داييبمَدفَييبف دااغرفيي ءَدقييي َدنيي دايييب د َد أيي دغاغرفيي ء؟دقيي  َدغايي د دنليياحبالده غدفاييبد

َد غايي يدنواييحدايييبهدنميي الدهايي دغامبدلييندةميي دنحييب دغااييي غرد(56)دغاليي ل.د غايي يدنواييحدايييبهدا ي لحيي   ال د
ددد.(57)ي دغاماجبد دةم دالا دغاحوندها دجحر   اولا الدغري يدها دأ دا

 المعنى العام :
غالدغمنم الدفحد لردغا أي الدييبأدنجهمي د  ل يودبايروندغاي دغامبدليندغامليباةدةايروندأير اد
دغااي د غنهديبأدنجهم دغن  دأ اي دأاند غامبدلند أ ديباغم د. قبدانبيديرحد  هدغامع نحد.

د
 ( )حديث سهل بن سعد الساعدي  - 11
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هر ليا َد ييوعبهدةمي دايبمَدق  َد هالدغري يدابمددو دغالبحددو ديغ دا ديعبدغاا وبيد
د.(58)غال لدفَبف دااغرف ءَدفن ابغَدن دايب د دأ دغاغرف ء؟دق  َدغا د دنلاحبالدولبدفا هد

 المعنى العام : 
دانبيديريهدبمعل هد.

 (  )حديث سلمان   - 12
د.(59)َد هالدغري يدابمدهر لا َد يوعبهدهر لا  دق  َدق  دايب د ددو ديام الد

 المعنى العام :
دانبيديريهدغن  .

 )حديث ابن عباس رضي هللا عنهما(  - 13
 هالدغرييي يداييبمدهر لييا َد يييوعبهدد ويي دغايي دتليي لدانييحد دولغميي دقيي  َدقيي  دايييب د د

د.(60)هر لا دةم دابمَدفَبف دااغرف ء 
 المعنى العام : 

دنو ديرحدأ دانبي.
 (  )حديث أبي سعيد الخدري  - 14

َد اييبمدغرييي يدهر لييا َد يييوعبهدهر لييا دةميي ددقيي  َدقيي  دايييب د ددويي دماييحديييعيبدغاخييبايد
دد.(61)ابمَدفَبف دااغرف ء 

 المعنى العام :  
دنو دأع نحدغمي هدأدغاا بنن.

 (  )حديث ابي موسى االشعري  - 15
د(62)دَد مدانييبيدغااييي ونديهيي داييير ىددقيي  َدقييي  دايييب د دد ويي دماييحدأبيييي دغأليييعريد
غألا دهأا َد  ابالدغري يدهر لا  
د.(63)

 المعنى العام :
فييحد لييردغا أيي الدولييبأ داك ييردغاوييه د  لييلحدغمييي يدهر ليي د مدديي ةردفييحدغما د داعيي ا د

يهي دغالدغما داهرايبيد امهايودأي ددنا ردغاغرجد غامرجد  يبدة يرتدغانهي دةمي دفايرهداييب د د
ر ة دك ييرةديييوادغاييبأ ءدف حدُ ر  ييَ َ دم اييَ دددعيي  ح  دغال بييَ دَدقيي     بُيدغاايي  و نُددقيي     ُوددَدم دا نييُ دغَاَعاييَ ل ل  هيي  دُن ييَ ي 

ُ د هييَ ُ دغَان  هييَ دغَان  ب  َرُجدَد   ييَ دغَاغيي  ه ُ د    َك يُير  دغَاوييَ ر  ا َ غيي  دغا  أيي  اُلد   دغايي  م َ ُ د    ه نيي  ا ا  ا َك يُير  وُاُودد-   د ييَ هيي  دن َك يُير  ي 
غَام  ُ د  و َ وُلد
د.(64)

د
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 )حديث بالل بن مرداس رحمه هللا(  - 16
دد.(66)َد غري يدابمدهر لا  دو دغالبحددايمهد د(65)دو دا  دا دأرهغلدغاو غايد

 المعنى العام : 
دأارا

 )حديث بكر المعافيري رحمه هللا(  - 17
َد  ييبف دااغرفيي ءَدغايي د دنماييابالدقيي  َدقيي  دايييب د دد(67)دويي دباييردايي دوميير دغامعيي فريد

د.(68)باه اد ديي ددهرهَد  عامبالدب االنديي داَول 
 المعنى العام :

نبويي دأيي دغاغرفيي ءدولييبأ دا يي دغاليي لدويي د ييبيددفييحد يي غدغاحييبدأدغاشيير فدديي ةردغالبييحد
غانير الد غااييلند اهييرهدغاعميي داغمي د غاهبييرهدبنرغءاغميي د,دفْنييهدن غيرد داعيي ا داجيي مدننبأييبالدبخبأييند
 يييي د دغاكهيييي اي دغامليييي اةي د و غيييير الدف يييياغم د  ريييييب الدغاليييي لدغايييي دغاهمايييياداغميييي دألنييييهدفيغميييي د

يي دد  يبدب االندديي ددهرةهدغال لد  عامبالدغاخ  د غالج حد,دفغومءدغاغرف ءدنلل  الدةه اد 
غايليي هدفَييبف داغييومءدغاغرفيي ءدولييبد يي هدد  هرةغيي فيغيي دغاليي لد  نبأييبالدبْظغ ا يي ديييي داخهوييحد انيي د

دغأل أ ال.
 )حديث شريح رحمه هللا( - 18

َد هالدغريي يدايبمدهر ليا َد ييوعبهدهر ليا َدفَيبف ددق  َدق  دايب د دددو دير حدا دوبيبد
ااغرف ءَدممدهنهدمدهرفيندواي دأيوأ َدأي دأي تدأيوأ دفيحدما دهرفينده ايتدوليهدفيغي دابغكويهدهمد

م  ُءد  غألَاُ (دَداييودقيي  َددباييتدواوييهدغااييم ءد غألا َداييودقييرمدايييب د د َيَغُودغاايي  ايي  َتدو  )ف ميي  دب كيي 
دد.(69)هنغم دمددلاو الدوا دة فر 

 المعنى العام :
فحد  غدغألارددبي دواوهدغال ةدمنهدمدهرفندوا دأوأ دغ غدأي تدفيحداايبدهر ي د هي ادوليهد

اخر ود داع ا داهدايلايبغدواويهدألغي دغاايم ءدنغ اهد غقرف صهد جيرغنهد أحبوهد,دف الداهدابغهدهير ود
 غما د غوم اييهدغاليي احندغاهييحدهيي ادولغيي د غننَيي د  يي غدليي  دفييحدييي دغامييوأ دغأيي دغاكيي فردفيي د

دلاحدواوهدغاام ءد غما .ا
 غألا {دميداوداك داغوددقباهديلح نهد اع ا َدإفم دباتدوايغودغاام ء اغ غدج ءدفحداوايردد

موميي  د يي احندالييعبدفييحدماييبغادغااييم ءدفهلاييحدوايي دفنييب و,د مداغييودفييحدغألا دبنيي يدوبييب غد د
وي دجرغأغود وهيب ود ولي ه و.داع ا دفيغ دفنباغو,دفاغ غدغيهحنبغدمالدمددل ر غد مددولر غداكور ود إ

قيي  َد»أيي دأيي دوبييبدهمد اييهدفييحدغااييم ءدب بيي الَدبيي ادنخييرجدألييهددويي دغالبييحددمنيي دايي دأ ايياد
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إفميي دباييتددغآلنيينا قييه,د فيي اددييبل دألييهدوماييهد ة أييه,دفييْ غدأيي تدفنييبغهد فاويي دواوييه«.د ايي د يي هد
وايغودغاام ءد غألا {د  ةردمنغودايودنابنيبغدومايبغدواي دغألا دومي اد ي اح اددلايحدواييغو,د ايود
نلييعبداغييودهايي دغااييم ءدأيي دة أغييود مدأيي دوماغييودةيي يد ييي د مدوميي د يي احدفهونييب ودفهلاييحد

د.(70)وايغو
  دالاحدغاام ءد غألا دوا دميب؟دفن  داهَددو دتل هدا دوببد دق  َديل داج دواو اد

انبديلاهلحدو ديحءدأ ديلالحدوليهدمييبدأي دقبايا,دهنيهدايو دأي دوبيبدهمدايهدأليا دفيحدغألا د
 ألعبدومايهدأي دغاايم ء.د إالد  دفرويبالدايودناي داغيودومي د ي احدفيحدغألا د مدومي دنليعبد

دد.(71)ا د أ دة نبغدأل ر  {فحدغاام ءداودقرمدواحدانحد دولهدإفم دباتدوايغودغاام ءد غأل
 )حديث الحسن رحمه هللا (  - 19

قيي  َد هالدغرييي يداييبمدهر لييا َد يييوعبهدهر لييا َدفَييبف دااغرفيي ءَددمالدايييب د ددويي دغاحايي 
دد.(72)ق ابغَدن دايب د َدةوفدنابالدهر لا ؟دق  َدةم دنن  داارج دفحديحدة غد ة غَدهنهداغر   

 المعنى العام :
غاغرفيندفيحد ي غدغاحيبدأد يحدهرفيندأاي الدفهجيبدفييحداايبدغايبد دهر لي د غ ايهدهرفي ءد اجيبدفيحدااييبد
 لردغ اهدغوي غءدأاه أيبالدايبد د ديي صر الدواي دييريد دفي دنجيبدغاماياودهرفيندفيحد ي غدغابايبدأي د

ارجي دهغيد  غدغابابدن وودييع صرد داعي ا د ايو دواويهدا يي دفيحدهدليهد فيحدمهغصيهدايل هغايهد.فغي غدغ
 ي غددأاه يلدابدلهدا اتدوا دغنم نيهغاغيردأاامي ددغ دغاغر  دغمنم الد يود ومءدغا ع أدغمنم ال

دب اريمند غامغورةد غابرةند غاوب دب اجلنددبيدغا و أند.ددغنم ددلشرهدايب د د
 )حديث مجاهد رحمه هللا( - 20

َد دا ُيبُ د   َدق     في  َءددو َ دُأج  َ ٍبَدق     بف  دَاَاُغر  َر ليا َدف َيُ و ُعبُهده  يي  َر ليا د   م ده  ي دا ب  َي   دغَرَ َد»َهال 
َيدغاا  و َن« دد ب  د.د(73)ا َي  

 المعنى العام :
دنو ديرحدأ دانبيدبم دأ دنم ااهدأ دغي هدأ.

 )حديث المطلب رحمه هللا(  - 21
َ َا َد َ دغَاُم ددد(74)ددو  دغال َبح  َددم ال  َ؟دقي     د   ب   في  ُءدني  دا ييُ َ دغَاُغر  أي  في  َء«دقي  ُابغَد   بف  دَاَاُغر  َد» يُ ق    

دغال  ُل« دَه  غدن ن    دد َ  ُب ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.(75)»غا َ د  
 المعنى العام :
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غالدغاغرف ءدغنيبغيدأيلغودنييوفدغمنمي الد أيلغودقيبيدغمنمي الدغاي يدنلياحدفاي هدددبي دغالبحد
غال لد  ابالدغنم نهدفحدغ هن هد   وههدبداع ا دفحدانبيداهودغاغرفيندغاهيحدنيوشيغ د أي ديبايهدأي د

دلكرغتد أخ او تد أ لَي د أاهغ صي .أ
.دغاليي لددلنلييبالدفييحد غميييهن أندغألوييبغهدايي د  يي هةدغاييبد د غرنميي الد ليي د  يي هةد  يي هةغااواييتد د

د.ا  بد  و اغو دهدلغود  ومءدد  ب ال؛دد  بدهنم نغود
هر لي دفَيبف دااغرفي ءد َدقيي َددفحدقباهَدابمدغريي يدهر لي د دييوعبهدد ودغا د دمي ادهايغود

 دأ دغاغرف ءدن دايب د ؟دق  َد دغا د دُنلاحبالده غدفابدغال لد َد دفحدا غننَد دغا د دد  يب الد
د.ان ده غدنن دغال لدأ د اا ده غدنن دغال ل دأعل هدغا د دد  ب الدليرغد دهنم ن د

 )حديث عبد الكريم بن الحارث رحمه هللا( - 22
َبَبدغَاك د ددد(76)َر َودَاَ دغَاح  َاَحددو َ دو  ح  دغال بيَ في  َءدغأل َلَ وي  َءددَدم ال  بف  دَاَاُغر  دَد يُ دَهاَلد(77)قي     َ د   َدغاي 

ح اييَ ُب غدَدا َلج  َودُنَوه نيي  بغدَد  َإاَلدهيي  ُابغدايي  فييُ َودُنَعر  ُر غدايي  ر غء دد(78)دي  يي  بييَ ٍنده  دَفَهليي  َلُغَودةييُ   ويي 
َودد(79) ٍندَد ييُ ُأَ َاميي 

ىد(80)ُيُرجُد دا ُغوَدد(81)دغَاُغب  ُببال  دغا َ يدُنَعج  ُ دَأ   َد  م َوج  دَها  د   َدُ َودم ي   
دد.(82)

 المعنى العام : 
 و اوييندأيي دفييحد يي غدغاحييبدأدغنغييوددهلييوبالدبلييو تداغمويينددغاغرفيي ءدغايي د دوليي  ودايييب د د

أخ فييند د لشييييههد ييي أندغاليييباد غالدأيي دغ  ييي فغودغنغييودألع ايييبالدويي دغالييي لدنخوييبالدواييييغود
 مدد مداغهوداغودوأا نغود, أ دغنغودنخ اَبالدغال لدفحدبعلدغميو الدغمدغالدغال لدمداكهرحداغ

ءددرفي د دولي دابالدويلغود مدنوهنيب  ود.د فيبو ءد فبرةيند يومل غ غده ابغدمدنادداعيرداغودميدغ مون
ك يييردأيي دغاوييه د غاشييبغصبد غامشيي ك د غاب نيي دغامع يياند  ييودغامنرفييبالدولييبد دغامحببفييبالدابنييهدجيي د

دَهم د)د ويييي دجيييي ءدأيييي ديييييبدأديييييعبدانييييحد دولييييهدقيييي  دايييييب د د بال  قييييُ ُاَر   د   ُر ال  َ دُاَلليييي   يييي 
و  َصُكوَد د.د(83)د(َبُ ع 

ايددننييب دغاع أييندَ ر  )غألا ويي ء(د ييونددفييحديييريهداغيي غدغاحييبدأدَدأحمييبدغألأييي دغألايييبفحدغاغيي 
م ايي داييهَدجميي دانييح؛د  ييبدأيي دغأه يي دجمويي دم غأييرهَد غجهليي دويي دجمويي دأل  وييهد)غألل ويي ء(د ييوند

دا نونداهَدجم دلوح؛د  بدغامعه  دو دغال لدغا يدنخو دوايغودأا نه.
 د د)ه غده ابغ(دولغود غوه ابغد...د)ا َودُنَوه نُب غ(د قباهَد)غا د (د ونداألل و ء؛دميَدغألل و ءدغا

َودُنَابييبغدامعرفييندييي اغوَد مدداهوييتدميييبدأيي دغاليي لدهايي دأعرفييندييي اغودد-ب ابليي ءدااموعييب دد- ميَدايي 
د أا نغوَد مددل ردميبدها دمنغودميو ءدم دمأبغتدا د ودولبدغال لدمينردأ د اا.

َوددييبوبغ (دهايي دغامجيي ا دغامشييرفندولييب وَد مدهايي دغألأييباد) إالدي يير غ(دفييحدأج ااييغود...د)ايي 
غامغمند) اودنعرفبغ(دولبدغال لدبشحءدأ دغامرغاي د)قايبفغودألي اوحدغاغيبى(دميَدة املي اوحدفيحد
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د غاغييبىد غاشييريدغاماييه وودغاهييحدا ييحءدالواييهد ا ييحءداغير يي د)نخرجييبال(دميَدنعه اييبالد)أيي دةيي  
دد.(84)َندغاهحدمد جهداحاغ َد مد  قنداوكغ هبرغء(د أش ك د)أ امن(د فه دأغاكند غله ف تدأخها

ه غدة نبغدييورغدايوددهونيب غَد إ غدددبي دغمأ يدغاَيبحدولبديريهداغ غدغاحبدأد و تدغم او ءد ونب َ
كيي نبغدي نيير  داييوددييبوبغدهايي دألهبيينَد إالدي يير   داييودننرفييبغَد ارةييبغدفييحد  ييو دغالعيي  .د  يي غد

دد.(85)اه((اولي دأ د اهَد))اادميعأدمهبردمددوفهد
 قباييهَد))نخرجيييبالدأييي دةيي دهبيييرغءدأ امييين((دةل نييندوييي دينييي اةدأايي كلغود منغييي دأ اميييندأغبيييرةد

دد.(86)اونبغالدمهغةدأ ددهلبادبهد  هل ودبه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ة ــــاخلامت
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دفحدله يد  غدغالحأدنهب  دغا دم ودأ د اهد وهدَ
 م مونداعر فدغاغرفنداغناد غ َ ي ا. -1
 اكبالدهرفند أ الد قبداكبالدهرفندأا ال.غاغرفندغنبغيدفنبد -2
ااغرف ءد و تدامي  ودو دهير ود ألغ دغال حد غاهنيبىد غا لي تدواي دهدي د دفيحد أي د -3

 غاغرفن.
ااغرف ءد لن تدألغودأ د  جردااورغادابدلهد ألغودأ د  جردألج دغايبنو د اكاي دغاييواد -4

  ألغودأ د  جردألجاغم دأع ا.
 هر ل اد غابقبأدولبدأع نيغ دغاغر لن.هاغينديرحدغي هدأدابمدغمي يد -5
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
د
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 هوامش البحث واملصادر واملراجع 
د

 

,ددأحميبداي د دوب دا د  اتدداحني ,ددغاَبرغنحدداإلأ يددغأل يوددغامعجود,123د(غلرجهدغاَبرغنحدفحدغم يو1)
 غاييييبدنيييييوودفييييحدغاحاوييييند.د5/315ده1415,ددغانيييي  رة,ددغاحييييرأي دهغاد,دغاحايييييلحدهاييييرغ وودايييي دغامحايييي دوبييييب
َ دو َي  ءٍددد ق  َدد8/200 َ  يَ دوي  َبدغَاع  َبدَأدو بيَ َ ديي  دأيَ دنييوودمايحداإلأي يدغأل ي و ءد  لني تدغأل اوي ءدياوينده َر ي ل

غاهرهيييييي د.د غلرجيييييهدغاملييييي ايدفيييييحدي1974د-د يييييي1394دأليييييرَدأح ف يييييندبجيييييبغاد-دغاايييييع هة,دغأل يييييبغ نح
 و دغا دتل لدو دغالبحد ا د دواوهد دياودق  دأ داماادبالهحدولبدفا هدمأهيحدفايهدمجيردأ صيند1/41

بْييل هدمدبيللدبيهددا غهدغابيغنحدأ دا غنندغاحا داي دقهيليند ا غهدغاَبرغنيحدأي دييبدأدمايحد ر يرةدد ق  َيغيبدد
دييم دهايرغ ووَدداحنيي ,ددغاملي ايدداإلأي يدغاشير فدغاحيبدأدأي د غاهر يي ددغاهرهيي ددهمدمنهدق  دفاهدمجيردييغيب

دد.د1417دغأل ا ََدغاَلعن,دداير تد–دغاعاموندغاكه دهغادغابد َ
د هدأحميبداي د ي احدغاعيب يد ايودما غهدغاَبرغنيحدفيحدغأل ييود  ويد قي  َد1/210 غ اههدغاغي محدفيحدغامجمي دددددد

اهحر ييردغاحيي ف ي دغاجاياييي َدداإلأيي يدغاغي مييحد,دأجميي دغا  غصييبد ألليي دغاوبغصييبد ف ويينداج اييهدانيي تدارجمييهَدأيي 
 ييييَدغامبغفييي دد1412ايييودغاهيييبقي دغا ييي نحدب امن اايييندأييي د لعيييندهغادغاوكيييرَدايييير تَد لعييينددغاعرغقيييحد غاييي ديجييير

دأي هي.د1992
دأحميبداحنيي ,ددأاياوداإلأي يدغاليحوحدبي ادايبمدغريي يدهر ليا د(145)ارقود1/130(غلرجهدأااودفحدغالحوحد2)

دوايحداي دميميبَداحني ,ددغاجب يددها داإلأ يدغالوبةد ونداير ت,دغاعرفحدغاهرغحددهيو ءددهغا,ددغال قحددوببددفوغه
د.ي2000/ ي1421َدغاَلعندألرَدغان  رةَدغاحبدأَدهغا,د

دهايييرغ وودهدغامخ  أيييحَدأغيييبيدهَدداحنيييي ,ددغاورغ ييييبيدميميييبداييي دغاخايييي داإلأييي يدغاعيييي دةهييي اد4/410(غاعيييي د3)
,ددغاجييب ريدداإلأيي يدغاعرفوييند  ييح حدغااغييندايي جدغالييح ح.1/190.د غالييح حدغاغيي  د أاهلييندهغا,دغاايي أرغصح
د.يد1987د-د يد1407دغارغبعنَدغاَلعنداير تد-داام دي دغاعاودهغادوَ اَدغاغوبادوببدميمبَدداحني 

دغامعَييحدوبييبدغاييبةهباَدداحنييي ,دغاجييب يددهايي داإلأيي يدغاحييبدأدهر يي .د2/402هر يي دغاحييبدأدمايي دغاجييب يد(4)
 غالغ نيييندفيييحد.د1985د–د1405دغأل اييي ََدغاَلعييين,دابلييي الد–دايييير تد-دغاعامويييندغاكهييي دهغادغاناعجيييحَدمأيييي 

َداحنييي ,دغاجيي ايددغألايييردغايي داإلأيي يد غألاييردغاحييبدأدهر يي دفييحدغالغ نيين.5/41ايييردهر يي دغاحييبدأدرايي دغم
د.ي1979د-د ي1399داير تَد-دغاعاموندغاماهلن,دغاَل يحدأحمبدأحمبهد-دغا غ ىددميمبد   ر

فيحدييلندامي الد امي ني د ا ام صيندأي تدد.مابدياوم الديمبدا دأحمبدا دهارغ وودا دغاخَ ادغالايهح بدَغرأ يدد(5)
,دغا أي الدمالي ءد منلي ءدغألتوي الد  وي تد.د2/214   وي تدغمتوي الدد أبابهدفحداج ديلنداا دوشرةد ا ام صن.

د.8/632 ا ا خدغمي يدد.اير تد–د  هادهغا,دتل لدهيا الَدداحني ,دلاك الدها داإلأ ي
دهغادقمحويندأحميبدأويب.دهَداحني ,دغا ع ابحداإلأ يدغاعلردم  ددأح ي ددفحددغاب ردددهمن.دد4/383دهومندغاب ردد(6)

د.دي1983 ي1403دغأل ا ََدغاَلعن,دابل ال/اير تد-دغاعاموندغاكه 
دأريييبَدويي ه د-دغألانييو طديييعي َداحنييي ,ديلبيي دايي دميمييبداإلأيي يدغاماييلب.15/34(غلرجييهدغيمييبدفييحدغاماييلبد7)

د-د ييييد1421دغأل اييي ََدغاَلعييين,دغاريييي اندأوياييين,دغاهرةيييحدغامحاييي دوبيييبداييي د دوبيييبدهَدهييييرغأد  لييير الَ
د.يبدأد حوحده الدقباهَد غامهمااددبأ  دابدلهد...دغاخ دفحا داغيره ق  ديعي دفحداخر جهدَدد.ي2001
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د)كيي دفييحدغاييبنو دةلنييادهر يي دم د()(دبيي ادقييب دغالبييحد6416اييرقود)د8/110(غلرجييهدغالخيي ايدفييحدغالييحوحد8)
د-د1407دغأل ايي ََدغاَلعيين,دغانيي  رةد–دغاشييع دهغا,ددغالخيي ايدداإلأيي يدغالييحوحدغاجيي أ د.33ويي ارديييبي (د.د

داإلأي ي,دنايهعي د إني هدنعبيبدهني هدألي   دايي دغاا اكي دأبغاجد.190-186/د3أبغاجدغاا اكي د  ل ردد1987
د ييد1416دغا  ا ينََدغاَلعين,دايير تد–دغاعرفيحدغاكهي ادهغا,دغالغيبغهيدبي هدغامعهليودأحمبَداحني ,ددغا ووددها 
د.ي1996د-

دماييحَد احنييي دهاغييين,دغاحلباييحداجيي دغايي داإلأيي يدغاغرفييندم يي د  ييودفييحدغاكرفييندةشييود.328ةشييودغاكرفييندَد(9)
د.يد2003د-د يد1424دغا  نونََدغاَلعن,د غالشردااَل وندغاحبد ندغاو ا تد,دغاحابغنحدفوغهدا د اعتددألع 

د.116غألنع يَد(10)
د.3/186(أبغاجدغاا اكي د11)
د.328(كشودغاكرفنَد12)
د  د وي لدا دأر  تددغابةهباَدد هاغينداحني دغابغاأحداإلأ يددغامالب.دد1/173(ملرجهدغابدوبغنهدفحدأالبهدد(13

د1436دغأل اي ََدغاَلعين(دغا  رغنيحدياي داي دجمع الدغاشوخددغألوم  دداج ددنوننددوا ددُ ل )ددغا  رغنحَددأر  تد
.غاحيي أدغامغييرةدب اوبغصييبدغامبهكييرةدأيي دغ ييرغأدد5/123.د  ةييرهدغايي ديجييردفييحددغاحيي أدغامغييرةديد2015د-د ييي

- ييي1415غاعشيرةدااحيي فبدغايي ديجييرداحنييي َدأرةي دلبأييندغااييلند غاايييرةد,دأجميي دغامايادفغييبدغاَلعييندغم ايي د
دغامن  ييب قيي  َدابييتدويي ديييعبدأرفبويي اداييودييي تدغاحييبدأ.دد327 غلرجييهدغااييخ  يدفييحدغامن  ييبَدديد.1994
,ددغاخشيتدو مي الدأحمبَداحني دغااخ  يَداإلأ يدغألاالندوا دغامشهغرةدغألي هدأددأ ددة يردداو الددفحددغاحالن
د.ي1985د-د يد1405دغأل ا ََدغاَلعن,داير تد–دغاعرفحدغاكه ادهغا

د.12ة أ اد ديولاحداخر جهد(14)
َدداحنيي ديييلندمايحدهاي داإلأي يد غآلاي ادغألي هدأدفحدغامللو.د7/100ملرجهدغا دغاحدييلندفحدغامللود(15)

.د غاييييي دغاايييييريدفيييييحدغا  يييييبد1409دغأل اييييي ََدغاَلعييييين,ددغار ييييي  د–دغارييييييبدأاهلييييين,ددغاحيييييبتددبييييييودكمييييي  
دايير تديدغري أوندغالش صردهغاَدد لعندأ داهو دغالشرةد  هدماق ي,ددددومرغالددا ددغامع ف دداإلأ يددغا  ب.2/437
د.1/76 غابنيوودفحدغاحاوندد.غاالندج أ دناخندغامشاب ,دد ي1420ديلن

د  د ويي لدايي دأيير  تددغايبةهباَدد هاغييينداحنييي دغايبغاأحداإلأيي يدغاماييلب.1/317ملرجيهدغاييبغاأحدفييحدأايلبهد(16)
ياي دغيبَدغيل ههدنيوف.د ملرجيهد.د ق  دولهدديد2015دد-دد يدد1436ددغأل ا ََددغاَلعنددغا  رغنحَددأر  تد

.دجي أ داوي الدغاعايود ف ياهداإلأي يدغاي دوبيبغابردداحنيي َد1/507غا دوبيبدغابيردفيحدجي أ داوي الدغاعايود ف ياهد
ي.د غا داج دفحدغلهو ادغأل  ا َدغلهو ادغم ا دفحد1994دد- ي1414غاحدغميل  دغا  يريد,دغاَلعندغم ا دد

غا داج د,داحني َدجايودغاوغييبدغاب ييريد,دأاهليندهغادغمقلي د,ديرحديبدأدغلهل يدغامألدغموا دااح فبدد
دي.1985- ي1406غاكب تد,دغاَلعندغم ا د

د.330د–د329(كشودغاكرفند17)
د.32ف  ردغآلننَد(18)
د.دغاش أاندغاماهلن,ددغالشرديعبهدا دأحمبدغابةهبا,ددغاغرفنديل هد.4د-2(يل هدغاغرفند19)
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دأرييب.د24/74دل يردأرييبد  يدغاحجي دد. أ ايهد وشييراهدم ايهدوي دبعيبددأ دد  بددهر  ؛ددجم ددفغبَددغاغر  (20)
دغألأيييي دأحميييبدااع أيييندغامليييَو «دييييل دواييي دغاماهوييي د غانيييب دأ جيييهدغاييي دييييل دهاييي د غاح جيييندغاحجييي د  يد

ايددغألاييبفح ر  دهغا,ددأغييبيديايي دواييحدأحميبد  يييودغايبةهبادغأليييه  َدارص ييندغاعاميي ءدأي داجلييندأرغجعين,دغاغيي 
ديد2018د-د يد1439دغأل ا ََدغاَلعن,دجبةد–دغااعبهنندغاعرفوندغامماكنددغاملغ جَ

ر حلدَدد قييي .دغاحايل َد قييي .دفيغي داشيجرةدم دغاحلشييونَدم دب اغلبنيندااجلييندغييوَد يبف (21) ر ةُددفي  قيُ َي ٍدد   دليييرد قيي دويي 
.دييرحدغاليب يدواي د يحوحدأاياود,دهغادغيوي ءدغاهيرغحد2/176ييرحدغاليب يدواي دأاياودد.غلَيند قي دد ةرغأن

د ي.1392غاعرفحد,داير تد,دغاَلعندغا  نوند,د
د.ددب ادابمدغري يدهر لا (د145ارقود)د1/130ملرجهدأااوددفحدغالحوحد(22)
غاالنداإلأ يدغامر  يداحني َدي اودغيمبدغااياوحد,دأويايندغاكهي دغا ن  ويند,ددد24غلرجهدغامر  يدفحدغاالنَدد(23)

دغاخاوي ءدهغا,دغابباداباداحني ,دغآلجريدداإلأ يدغاغرف ء ي.د غآلجريدفحدغاغرف ءَدد1408اير تدغاَلعندغم ا دد
د.1403,ددغاكب ت,ددغري أحدااكه ا

دَاحنيي ,ددأ جيهدغاي داإلأي يدغاايل .56.د5/146أدغلرجهدغا دأ جهدفحدغاال د غاحبدد26د-دد24غاغرف ءدَدد(24)
بد-دأريييبدويي ه د-دغألانييو طديييعي  ,دغاع اموييندغارييي اندهغا,دد دييير دغاا َوييفدو بييبد-داااييحدقييرهدة أيي دأحميي 
.57 قيييي  دولييييهديييييعي َديايييي .دد6/396.د غاييييبهغ هدفييييحدغااييييل ديد2009د-د يييييد1430دغأل ايييي ََدغاَلعيييين
بد-دغألانيييو طدييييع ي َدداحنيييي دهغ هدمايييحداإلأييي يدغاايييل د مييي  ,ددغاع امويييندغاريييي اندهغادَدااايييحدقيييرهدة أيييَ دأح 
 قييي  دَييييبدأدياييي دهر ييي .دأييي دد5/107.د غاهرأييي يدفيييحدغاايييل دديد2009د-د ييييد1430دغأل اييي ََدغاَلعييين

دهغا,ددأعير أدويبغهدبشي اَدداحنيي ,ددغاهرأي يداإلأي يدغاايل .58يبدأدمايحداعاليندغاخشيلحدانيحد دوليه.د
د.يد1998َددغالشرديلندداير تَد–دغري أحدغاغرا

د.1/363غاموغود2/177دل رديرحدغالب يدوا دأااود.د  جهم ددل ودميدَنلا د(25)
ندأاجبيَدنعلحدغاماجبد داي (26) دغاملبادغاا ا .د2/177  ل رديرحدغالب يدوا دأااودد. غامبدلندأا 
د.(دب ادابمدغري يدهر لا 146)ارقودد1/131غلرجهدأااودفحدغالحوحد(27)
د1/131 غلرجيهد أاياودفيحدغاليحوحددبي ادغرنمي الدنيلا دهاي دغامبدلين.دد3/27(غلرجهدغالخي ايدفيحدغاليحوحدد28)

د.ب ادابمدغري يدهر لا 
 غلرجييهددهيييل ههد ييحوحدوايي ديييرطدغالخيي ايدد قيي  دولييهدأحننييهديييعي دَد9/320(غلرجييهدغيمييبدفييحدغاماييلبد29)

َحوحلده َر  لدد ق  َد6/202غاهرأ يد د   ا  ل دي  َبدأل د.    غدي 
د وايي ديننيهَدداحنييي ,ددغانر بيحداإلأي يدأايياودةهي ادااخييو دأي دمييا داميي دغاموغيو.364د–د1/163غاموغيود(30)

داي غ َدهايرغ وودأحميبهد-دايبدبيددوايحددبييود-دغااييبدأحميبدميميبد-دأوايهبدهد دغابد دأحيحَدداهدد قبيددواوه
د-د ييييد1417دغأل اييي ََدغاَلعييين(داييير تد-دهأشييي دغاَيييي َدغاكايييودهغا)دَ(اييير تد-دهأشييي دة ييييرَدغايي دهغا)

دي.1996
ل َدداوعنا (31) دوبيبداإلأي يدغاملي اوحدأشيا ةدييرحدفيحدغاهل يوحدامعي تد.1/492امعي تدغاهل يوحد.د  اهج  دايهحل 

َدغاَلعين,ددييبا  د–دهأشي دغاليبغهاَدهغا,ددغالب يددغابد دانحدغابةهباددغأليه  َدد اعاي دداحني ,ددددغاب ابيدددغاح 
د.يد2014د-د يد1435دغأل ا َ
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دييييييرحد.د1/176يرحدأل اوحدغاالند.دغاجباحدغام ع دأ دغألن  د  ح.دغابوب دمن  َد غاكاردب ا ودغألا  ن(32)
د غاشييو الددغأل قيي أد  غاةد  اي َدغاييبد دنيبادبْيييرغأدأخهلينداجليينَداحنيي ,دغابو يي  يدداإلأي يدغااييلندألي اوح
دأشيييا ةدييييرحدفيييحدغاهل يييوحدامعييي تد.1/492 امعييي تدغاهل يييوحد.ددي2012د-د ييييد1433,ددب اكب يييتدغريييي أون
دغالييبغهاَدهغا,ددغالييب يددغاييبد دانييحدغاييبةهبادغأليييه  َد اعاييي داحنييي ,ددغاييب ابيددغاحيي دوبييبداإلأيي يدغامليي اوح
د.يد2014د-د يد1435دغأل ا ََدغاَلعن,دديبا  د–دهأش 

ايي  لدد قيي  َد4/314(غلرجييهدغاهرأيي يدفييحديييللهد33) دي  َبدأل دغاكبيييردغامعجييو.د17/16 غاَبرغنييحدفييحدغاكبيييردد يي   غدييي 
دَدغا  نوندغاَلعن,دددغامب  د–دد غاحاوددغاعابيددأاهلن,ددددغاااوحدوببغامجيبدا ديمبيَدددداحني ,ددغاَبرغنحداإلأ ي
دا غهدة يردا دوببد دا دومر د ق  َد1/552غا وارغنحدفحد ليرةدغاحو ظد غلرجهدغا د.دددد1983دد-دد1404

دغاحويي ظد ليرة. ة يييردنيييوفدغاحييبدأد121/د1 غالغييبيدفييحديييرحدغااييلندايي دوييبأدَدويي دماوييهدَدويي دجييبهد
دغأل ايييي ََدغاَلعييين,ددغار ييي  د–دغااييياودهغا,ددغاور يييبغصحدغايييريم دوبيييب.دهَدداحنيييي ,ددغا وايييرغنحدهاييي داإلأييي ي
داميييييييييييي دفييييييييييحدغر يييييييييي بند.8د ة يردنعوبه.دَد4/552 ق  دغا ديجردفحدغم  بندد.دي1996-د يد1416
د–دغاعامويندغاكهي دهغا,ددأعيب دأحميبد واي دغامبجيبهدوبيبددميميبددوي ه َدداحني ,دديجرددها ددااح فبددغالح بن
د. يد1415د-دغأل ا َدغاَلعن,ددداير ت

دغاحمييييبدوبييب.دهَدداحنييي ,دغاماييم دغامليي اوحدأشييا ةدواييي دغاَيبييحدغرأيي يديييرح.2/639دأشييا ةدغامليي اوح(34)
د.ي1997د-د يد1417دغأل ا ََدغاَلعن(دغار   د-دغامارأندأان)دغال  دألَو ددن غادأاهلند لبغ يَ

داجلينَد هاغيينداحنيي ,ددغام غيريدداإلأ يدغامل اوحديرحدفحدغامو اوحد.د1/276(غامو اوحدفحديرحدغامل اوحد35)
د-دغريي أوندغا ن فيندههغاةده بغاغتدأ د  بدغالبغهاَدهغا,دد  ا دغابد دنباَدبْيرغأددغامحنني ددأ ددأخهلن
ديد2012د-د يد1433دغأل ا ََدغاَلعن,ددغاكب هوندغأل ق أدد  غاة

د.1/363غاموغود.د اادو د ف ُعب دد وشيراهدم اهدو دن يدغا يد  بدن  يَدم ددن   دجم د غاُل  غيَدغال غي(36)
هيييل هدد قيي  دأحننييهديييعي دَد6/325 غلرجييهدغيمييبدفييحدغاماييلبدد7/83غاملييلوددغايي دغاييحدييييلندفييح(غلرجييهد37)

 غلرجييهدغاهرأيي يدفييحديييللهدد5/126 غلرجييهد غلرجييهدغايي دأ جييهدفييحدغااييل ددميمييبد ييحوحدوايي ديييرطدأايياو
َحوحلده َر  لد ق  َدد4/314 د   ا  ل دي  َبدأل د.    غدي 

د. 97 غالا ءَد(38)
د. ق  دأحننهديعي دَد حوحد5/387غلرجهدغابدهغ هدفحدغاال د غاحبدأد د62 دبن َ(39)
ف شيهحدددَغاهبافشهح(40) غ  ادغايبد دمايبدوبيبد دف ي د داي دغاحاي داي دغاحايي داي دوبيبد دغاه با  غاشوخدغرأ يدييَ

ردفييحديييرحدغامليي اوح دَدغامهييبف ديييلندهيييبىد يييهي د يييهم صن.د  لنيي تدغاشيي فيوندغاحلوييحدَدألييلود غاُمو ايي 
دوبيب.دهدغاَلي يحدأحميبدأحميبه.دهَداحنيي ,دغاايلاحداإلأي يدغاكبيرىدددغاش فيوندد لن تد.73د.د8/349ااالاحد
غاشيي فيوندمايي د  لنيي تدد.ده1413دغا  نويينََدغاَلعيين,د غاهب  يي د غالشييردااَل وييند جيير,ددغاحاييبدأحمييبدغاوهيي ح

دلي الدغاعايوودوبيبدغاحي فب.دهَدداحني ,دديغلندق ن دغا داإلأ يديدغاش فيوند لن تد.72د.2/34ق نحديغلندد
د.غأل ا َددغاَلعن,دد يد1407د-داير تد-دغاكه دو او,د
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دااع أييندغاحجيي جدايي دأايياودغرأيي يد ييحوحديييرحدفييحدغا جيي جدغامحييوودغالحييرد.4/141غالحييردغامحييوودغا جيي جد(41)
د1436د-د1426)دغأل ايي ََدغاَلعين,ددغاجيب يددغايي دهغا,دغابايبيددغراييبفحدأبييي داي د هيداي دواييحداي دأحميب
د.( ي

د.2/177غالب يدوا دأااود يرحدد1/363غاموغودام دميا دأ دااخو دةه ادأااو(42)
دألرَد–دغاكبرىددغاهج ا ندغاماهلن,ددغامل  يدداإلأ يددغالغيرددغاج أ دديرحددغانبدردد ولدد.2/321 ولدغانبدر(43)

د.1356دغأل ا ََدغاَلعن
د.12/317.دغالحردغامحوودغا ج جدغاجبغ َدغامرغء(44)
َداحنيي ,ددغاغير يدداإلأ يد م اهدغاك يد ي.د1/66 غاغر يدفحد يدغاك يدد8/152(غلرجهدغاَبرغنحدفحدغاكبيرد45)

-د يييي1418دغأل اييي ََدغاَلعييين,ددغامليييباةدغامبدليييند-د غاحايييودغاعايييبيدأاهلييين,ددغاشيييب دغاع  ييي دوبيييبدغايييريم دوبيييب
ا غهدغاَبرغنييحدفييحدغاكبيييرد  وييهدة يييردايي دأيير غالد  ييبددَ قيي  د1/189ههدغاغي مييحدفييحدغامجميي د غ اد.ددي1998

دنيوفدجبغا.
د ييحوحداغيييرهَد  يي غدهيييل هديايي دفييحدغاشييبغ ب.د قيي  دأحننييهديييعي دَد5/125(غلرجييهدغايي دأ جييهدفييحدغااييل د46)

د.2/261غلرجهدغاَبرغنحدفحدغم يود
دب.هيل ههدجيد ق  دأحننهديعي َد3/157(غلرجهدغيمبدفحدغامالبد47)

دنعاييي دمايييحداإلأييي يدغامايييلب.د قييي  ديايييي دغييييبدَدغييييل ههد يييحوحد2/99نعاييي دغامب ييياحدفيييحدأايييلبهد غلرجيييهدغايييبد
ديد1989د-د ييد1410دغا  نونََدغاَلعندجبةَد–دااهرغحدغاملأبالددهغا,ددميبدياوودياي َددداحني ,ددددغامب اح

دن  ييردايي دأحمييبداي دواييح.دهَدداحنييي دألييبهدهاي داإلأيي يدغرنميي ال.دد1/521.د غلرجيهدغايي دألييبةدفيحدغمنميي الد
د قييي  د3/263َ غا يييو ءدفيييحدغامخهييي اةدهد.د1406دغا  نوييينََدغاَلعييين,ددايييير تد–دغاريييي اندأوياييين,ددغاونيغيييح

دغاييبد دنييو ءداإلأيي يدغامخهيي اةدغألي هدييأ اغيي غدغاحييبدأدييي  بدفييحدغالييحوحدأيي ديييبدأدغايي دومييرد ماييحد ر رة.
دااَل وييندل ييردهغا,دده ييوادايي د دوبييبدايي دغاماييادوبييبدغاييبةهبادغأليييه  دأعيي احَد احنييي دهاغييين,دغامنبيييح
 غ اههدغاغي ميييحدفيييحدغامجمييي د.دديد2000د-د ييييد1420دغا  ا ييينََدغاَلعيييندابلييي الَد–دايييير تد غاهب  ييي َد غالشييير
دا غهدميمبد غاب غاد مابدنعا د اج  دميمبد ماحدنعا داج  دغالحوح.د ق  دَد7/218

ديييعي َداحنييي ,ددغاَحيي  يدداإلأيي يدغآلايي ادأشييا ديييرح.دد2/170(غلرجييهدغاَحيي  يدفييحديييرحدأشييا دغآلايي اد48)
 غلرجييييهدغاَبرغنييييحدفييييحدغم يييييود.دديد1494د يييييَد1415د-دغأل ايييي َدغاَلعيييين,دغارييييي اندأويايييين,ددغألانييييو ط

د غاجم وييندغااييلندم يي دغوهنيي هدم ييب ديييرح.د1/126 غا اكيي صحدفييحديييرحدغ ييب دغوهنيي هدغ يي دغااييلندد5/149
دغا  أليينََدغاَلعيين,ددغااييعبهنند–د يلييندهغا,ددغاغ أييبيديمييبغالدايي ديييعبدايي دميمييبَداحنييي ,ددغا اكيي صحداإلأيي ي
دميميبدوي أرداحنيي ,ددغابيغنيحداإلأي يدغاكبييردغا  يب.دد212 غابيغنيحدفيحدغا  يبدغاكبييردَ.دددي2003/دددد ي1423
دغالغبغهنيندغامشيوخن.دد49/5 غاااوحدفيحدغامشيوخندغالغبغهنيند.دد1996,داير ت,دغا ن  وندغاكه دأويان,ددييبا
.ددغريي أوندغاشيلاندامبقي دغاهي ب دغامجي نحدغاكايودجبغأي دارني أجدفيحدُنشيرددأخَيبطددغاااوحَدد   رددماحدداإلأ ي

ا غهدغاَبرغنيحدفيحدغأل ييود  ويهدوبيبد داي د ي احدة اي دغااييأدد قي  دَدد7/219 غ اههدغاغي محدفحدغامجمي دد
ددقبد ا .  بدنيوفد د
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دغااي أرغصحدغاببايدد لححَدداحني ,دغامل اهدا د دوببداإلأ يدغامالب.دد12أالبهدَدفحد(غلرجهدغا دغامل اه49)
دحي دييعي دَ قي  دأد11/231جيهدغيميبدفيحدغامايلبد غلرد.دد1407دَدغأل ا ,ددددغار   ددي-ددغامع اأددأاهلن,دد

 قي  دوليهدغايبأو  حدفيحدد22 غآلجيريدفيحدغاغرفي ءدَد9/14 غلرجهدغاَبرغنحدفحدغم يودددد.يبدأديا داغيره
دهاغييين,ددغاييبأو  حدااحيي فبدغاليي احدغاعميي داييبغادفييحدغاييرغبحدغامهجيير.دد غيييل ههدجيييبدَد652غامهجييردغاييرغبحدَ

دغاايبا ندغاعرفويندغاجمغبا يند-دهأشي ,ددغابوي الدهغادأاهلين,دده يواداي د دوبيبداي دغاماياددوبب.دده.ددمَدد احني 
ا غهدميمييبد غاَبرغنييحدفييحدغأل يييود قيي  َد منيي لد يي احبالد قيي  َدد7/219جميي دغا  غصييبد. غ اههدغاغي مييحدفييحدأ

دقاي د  وهدغا داغوعند  وهدنعو.
َرحُددغاه لب رُدد.7/145(غاهلب رديرحدغاج أ دغالغيردد50) َغيرَددغاجي  َأ دي  ب.دهَدداحنيي د,دغاليلع نحداإلأي يدغالي  دأحمي 

د.يد2011د-د يد1432دغأل ا ََدغاَلعن,ددغار   دغاا يَدهغاددأاهلنددهارغ ووَدأحم بدهيح ت
داج دغا دهغا,دديبلدأحمبدا دنحي َداحني ,دديلب دا دغيمبداإلأ يدغا  ب.ددد168(غلرجهدغيمبدفحدغا  بدد51)

َ ا قحدداإلأ يد ق  دماحددا ديعبدأالب.دد165 غابا قحدفحدأالبديعبدَ.ددديدد2003ددَدغا  نونَدددغاَلعن,د ,ددغاب 
 غايبدنييوودفيحد.دد1407دغأل اي ََدغاَلعين,ددايير تد–دغريي أوندغالشي صردهغا,دددد بريددديا ددو أرَدددداحني 
دهاي دداإلأ يددغاكبرىدددغرب نند.2/600 غا دبَندفحدغمب نندغاكبرىدد49 غآلجريدفحدغاغرف ءدَد1/25غاحاوند
,ددغاهييب جريدد يمييبدغاللييرَديييوفدايي د غابايييبدغابغايي َد  بيييودغألايييبفحَد و ميي الدأعَييحَدانيي َداحنييي دبَيين
دفيحدغايبغاهةدغاايل .دد2/430 غلرجهدغابغنحدفحدغاايل دغايبغاهةدفيحدغاويه د.دغار   د غاهب   َدداالشرددغارغننددهغا
د–دغاع  ييمندهغا,ددغامليي اةوبايددهها يي دأحمييبدايي د دانيي ء.دهَداحنييي ,د ميييرغ غ د غاايي وند هبغصاغيي دغاوييه 
.دد2/9 غاخاعيحدفيحدغاوبغصيبدغاملهني ةد.دد218.د غابيغنحدفيحدغا  يبدغاكبييردَد1416دغأل ا ََددغاَلعن,ددددغار   
دهييبدردايي داف وييندايي دوبييب دأحمييبدماييبَدا غنيين,ددغاخاعييحداإلأيي يد غاغرغصيي دغالييح حدغاحايي الدغاملهنيي ةدغاوبغصييب
 غاايياوحدفييحد.ددغاخ ييريددميمييبَدااشيي أاندموييبه,ددغاشيييرغ يددغاحاييي دايي دغاحايي دايي دميمييبَداخيير ج,ددغااييعبي
دغألالي ادن  ند ي و الدنيوف.دَد6/3294 ق  دولهدغابدغاو  دغاللع نحدفحدن  ندغمال اددد48غامشوخندَ

داي د دوبيبَدانير ب,ددغاليلع نح ددغايبغصاح دديييباداي دأحمبدا ديا َددااع أنددغال ا«دد فح»ددغاهرأ يددقب ددفح
د. يد1426دغأل ا ََدغاَلعن,ددغااعبهنندغاعرفوندغامماكند غاهب   َداالشردغاجب يددغا دهغا,ددغاح يبيدأحمب

غ قييي  دأحننيييهدييييعي دَد126/د5فيييحدغاايييل دده(غلرجييهدغاييي دأ جييي52) حد. غلرجيييهدغاَبرغنيييحدفيييدهييييل ههدنييييوفدجيييبا
دأحميييبهديييابادأحمييبَدداحنييي دغاَبرغنييحداإلأييي يدغالييغيردغامعجييو.د2/122 فييحدغالييغيردد7/145غم يييود
.دد1985د-د1405دغأل اييي ََدغاَلعييين,ددومييي ال,ددايييير تد-دومييي ادهغا,ددغريييي أحدغاماهييي ,دمأر يييردغاحييي ج

رَ ج  ُهد  ق  دَدددد4/364 غاح كودفحدغاماهباهدد ا َودُنخ  َيل  َهد   َحوُحدغَرَ د   َبدأل دغاليحوحي دوا دغاماهباه.د    غدي 
د1411دغأل اي ََدغاَلعين,ددايير تد–دغاعاموندغاكه دهغا,ددوَ دغان هادوببدألَو َداحني ,ددغاح كودداإلأ ي
َيوفٍدد قيي  دغايي داجيي دَد1/5 غلرجييهدغاييبدنيييوودفييحدغاحاوييند.دد1990د- ل ٍبدنيي  َهدَبايي  ُ دأ  جيي  دغاييَ ر ج  جيي أ دد.د  ليي 

وودبي ج د,دغايرغ دد–.دج أ دغاعابيد غاحاوداإلأ يدغا داج د,داحنيي َدييعي دغماني ؤ طد2/334غاعابيد غاحاودد
 نيعوهدغاعرغقيحدفيحداخر جيهدواي دغميوي ءديد.د2001-ه1422بعند,د,دغاَلعندغاا أوياندغاري اند,داير ت

د–فحدغأليو ادفحداخر جددأ دفحدغميو ءدأ دغأللو اداإلأي يدغاعرغقيحددغأليو اديم دوا دغامغلح.ددد1185ددَ
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بدد ق  دَيد.د2005-ه1426هغادغا دي يداير تد,دابل الد,دغاَلعندغم ا د,د د  غَاحي  َكود  غاا ويَ َ ب ر غَنح  ملرجهدغا
دغا اقحدأ َهُر ه. َيل  هَدقاتدا دنيووهدَ وَهدَتوا  دا دوببدغار َيم  د  ُ ب  َحوحدغَرَ د   ق     دا ُهد  

َ دغَاَخَلَ  َر.(د2222اييرقود)د3/107(غلرجييهدغالخيي ايدفييحدغالييحوحد53) (دبيي  ُاد155)اييرقودد1/135 أايياودبيي ادق هييَ
ا و د ييي  َهد   ا وييَ ا  دُ دو  ٍبد يي  ميي  َندن َبيَ ليي  دُأح  َر ع  َر  و دي  َكمييا دَبشيي  َ دأيي  ُ  َ دَتوايي  دغاييَ دأليي اوحديييرحدفييحدغامواييرد.139د.نييُ

َهحداإلأيي يدغااييلن َدغاَلعيين,ددغاليي  دألييَو دنيي غادأاهليينَدغال يييرد لييبغ يَدغاحميييبدوبييب.دهَدداحنييي ,ددغاه بَاَفشييَ
د. يد2008د-د يد1429دغا  نونَ

د.1/91(غامواردفحديرحدأل اوحدغاالند54)
.دددد2/836 غميهوع اددهر ل دابمدغري يدغاا يدواوهدغالبحدو دا ىددغامبنحدغأليامحديلنددا ددغاريم ددوبب(55)

,دداييير تدغاجييي َدهغا,ددغالجيي  يددأحمييبدواييحَداحنييي دغابييردوبييبدهايي داإلأيي يدغأل ييح ادأعرفييندفييحدغميييهوع ا
د.4/263.د غم  بنديد1992د-د يد1412دغأل ا ََدغاَلعن

غاعييي دَددل ييرد.  هحييي د  ل ييودفيغيي َدنجهميي َد غامعليي دييي  هَدفنييبدهاوييهديييي ا دنييودأيي د ةيي دغاجميي ََدغاحييب (56)
,دداير تد–د  هادهغا,دأل بادغا داإلأ يدغاعراداا الد(.339/د5َد غااا الَد)دد3/875 غالح حدددد3/274

د.هد1414د-دغا  ا نَدغاَلعن
,ددغألو ميحدغايريم ديبيي َدداحنيي دغار غتدوببداإلأ يددغامللو.دد9/266لرجهدوببدغار غتدفحدغامللوددغ(57)

.د غلرجييهدغيمييبدفييحدغاماييلبد1403دغا  نويينََدغاَلعيين,دداييير تد–دغرييي أحدغاماهيي دغاغلييبَد-غاعامييحدغامجايي 
.د غلرجيييهدغاحييي فبدغاييي ديجيييردفيييحدهييييل ههدنييييوفدجيييبغاداغييي هدغاايييو قندأحننيييهدييييعي دَ قييي  دوليييهدد27/237

د. إيح تدنيوفدجبغد ق  َد4/264غم  بند
دأحميبدن يردقهيليندمايبَدداحني دغاب ماحداإلأ يد غأليم ءدغاكل .د2/595كل د غميم ءد(غلرجهدغاب ماحدفحدغا58)

.د غاَبرغنييحدفييحدغاكبيييرددي2000د-د يييد1421دغأل ايي ََدغاَلعيين,ددابليي الد/اييير تد-دييي يدغايي دهغا,ددغاو ا ي اح
 غ اههدغاغي مييحدفييحدغامجميي دد1/144 غلرجييهدغاعرغقييحدفييحداخر جييهدمي هدييأدغميويي ءد ييياتدواوييهدد6/164
دا غهدغاَبرغنحدفحدغا  اند اج اهداج  دغالحوحدهيردباردا دياوود  بدانن. ق  َدد7/219

ا غهدغاَبرغنييحد  وييهدوبييو دد قيي  َد7/220 غ اههدغاغي مييحدفييحدغامجميي دد6/256(غلرجييهدغاَبرغنييحدفييحدغاكبيييرد59)
دا دأومبالد  بدأهر ه.

ا غهدد قي  دَد7/220 غ اههدغاغي ميحدفيحدغامجمي دد6/65 فيحدغم ييوددد11/70(غلرجهدغاَبرغنحدفيحدغاكبييرد60)
دَياي دغاحيبدأدواي  قي  دوليهدفيحدأاي الد ليرددغاَبرغنحدفحدغأل يود غاكبيرد  وهدايأدا دماحدياوودأيبا .

د.11/169قبد ا دنعود وهددَ ق  دولهدفحدأا الد لرد7/95نعوهد
ا غهدغاَبرغنيحدفيحدغأل ييودد قي  َد7/220 غ اههدغاغي ميحدفيحدغامجمي ددد7/205(غلرجهدغاَبرغنحدفحدغم يودد61)

د  وهدوَوند  بدنيوف.
 غالييييح حد.دغاعَشيييي الدنييييبد غار يييي الدغاييير يددة يييييرد  ييييبدغمااييييبغءدأيييي د غاييير غءد غايييير ىدد غايييير يددغاييييريدَداييير ىد(62)

د.6/2363
د  وهدياوم الدا دميمبدغابغيَحد  بدنيوف.د ق  َد7/220(غ اههدغاغي محدفحدغامجم د63)
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دَفحدغا  م َ َ د  غآلن  َت.دد2/41(غلرجهدغالخ ايدفحدغالحوحدد64) َفَ دغَاَعَاَودد4/2057 غلرجهدأااودب ادأ  دَقي   ب  ُادا 
غَد ُظُغبَادغَاج  م َلَ َهد   د.َ د  غَاَوه َ دَفحد َلَردغا  أ  الَد  

دالي دأي .دغاللييبحدغاوي غايددُأبيي  دم ايحدغاي َد ُ ني  دَدغاوي غايددأيرهغلداي دداي  ددغمأ يدد بَددددأرهغلددا ددا  (65)
دمييييم ءدفيييحدغاكمييي  داغييي د د.29د.4/298 غامييي يدفيييحد اغييي د دغاكمييي  د.دغاميييبغص دواييي د غاوييي د ةييي الدغاهييي بعي 
د1400دغأل اي ََدغاَلعين,ددايير تد–دغاري اندأويان,ددأعر أدوبغهدبش ا.دهَددداحني ددغام يددداإلأ يددغارج  
دهغا,ددوبغأيييندأحميييبدغايييبةهباَداحنيييي ,دديجيييردهاييي دااحييي فبدغاهغييي د دانر ييي د.129 غاهنر ييي دَدد.د1980د-

د.1986د–د1406دغأل ا ََدغاَلعنديبا  َد–دغارييب
او؛دد قييي  َد2/109(غلرجيييهدغالخييي ايدفيييحدغاهييي ا خدغاكبييييرد66) ا ويييهد يييي  ا د  ُدو  د ييي  َدوييي  دغالبيييحَ  َ دايييَ ٍ دغاوييي  غاي  وييي 

. م ده َر لييا ..َدُأرييي ل ب  ,ددليي الدغامعيييبدوبييبدأحمييبَدأرغمليينداحييتد ليي ,ددغالخيي ايدداإلأيي يدغاكبيييردغاهيي ا خدغَرييي  ُيدايي 
َدد2/398 م اههدغاي دماي ديي اودفي دغاجيرحد غاهعيبد د)د.غايبة د–د ب هدييبادغاع م نونَددغامع اأددهغصرةَددغاَلعن

د لعيين,دييي اودماييحدهايي داإلأيي يد غاهعييبد دغاجييرحد. قيي  دَديييمعتدمايي دننييب دَد ييبدأجغييب ارجمييندايي  دغاويي غاىد
َدغاَلعين,ددايير تد–دغاعرفيحدغاهرغحدهيو ءدهغا,ددغاغلبد–دغابة د ب هددبحيبادد-ددغاع م نونددغامع اأددهغصرةددأجا 
د.ديد1952د يد1271دغأل ا َ

دل فييندفييحداييبفحدألييردجيي أ دأاييجبدهأيي يدغاملييريددغامعيي فريددوميير دايي دباييردغمأيي يد ييبَدوميير دايي دبايير(67)
دغا ن ت.د6/103 غا ن تدد2/39 غاجرحد غاهعبد دد2/92غاه ا خدغاكبيرد.د  غَاَم ص ندغأَل َاف عي دبعبددأ  ت دددغامللباَ
د لييي ,ددغاع م نويييندغامعييي اأدهغصيييرةدأيييبدردلييي الدغامعييييبدوبيييبدأحميييبدغايييبةهباَدأرغملييينداحيييت,دديلييي الدهاييي داإلأييي ي
َدغاَلعين,ددغاغليبدغايبة د بي هدبحييبادغاع م نويندغامعي اأدهغصيرة,ددغاغلبنيندغاع اويندااحابأنددغامع اأدد  غاةَددبْو نن
د.2/53.د اغ د دغاكم  دد1973د-د دد1393دغأل ا َ

احنيي د هاغيينَدومير دوبيبداإلأي يدهاي د ني حد,ددغابيبيد غالغيحدولغي دد.2/124(غلرجهدغا د ن حدفحدغاببيدد68)
. يد1416غاَلعنَدغأل ا َدد,دغااعبهنند–ألرَدأاهلندغاعاوَدجبةددد-أاهلندغا داومونَدغان  رةد,دغاملعودياوو

دد
َداحنييي ,ددغاَبييريدداإلأيي يدغانيير الدال  يي دفييحدغابويي الدجيي أ .د22/35رجييهدغاَبييريدفييحدجيي أ دغابويي الد(غاحييبدأدغل69)

غا عابييحدفييحدغاكشييود غ اههدد.يد2000د-د يييد1420دغأل ايي ََدغاَلعييندغارييي انَدأويايين,ددييي كردأحمييبدميمييب
دب و مي الَد ي ح.دهَدهلرغجيهدوا دميرأدغا عابحداإلأ يدغانر الداوايردو دد غابو الددغاكشو.23/530 غابو الدد

دمييييم ؤ ودأ بييت(د21)دغالييي ي ي دأيي دويييبهَداحنييي دب ييييهَدمأييي .ده.دمدأغييي ا َد  ييب.ده.دمدغاغ غايييحَديايي .ده
دجيبةدغاهواييرَدهغا,ددغالي ي ي دأي داعيبه(دأ جايهيرده ابغي )دج أيويندداي ص َددغاكه اددم  (دد15دد ي)ددب امنبأن

ييلبهدنييوف؛دألجي دد قي  دأحننيهَ.دديد2015د-د ييدد1436ددغأل اي ََددغاَلعينددغااعبهننَددغاعرفونددغامماكندد-
 غلرجهدغابيغنحدفحدغاشع ددهاي  دير حَد  وهدمن ا ديوخدغامللوداودمجبهَد  حي دا د احنداي دغاحبدأ.

َبُاُهدُأَري  ادد ق  َد12/295 د  ةردغنهدأري .د2/286ن  بدغاحالند.د غلرجهدغااخ  يدفحدغام  ك   غد  ج 
.113د.هييييل ههدنييييوفدجيييبغدنيييهديايييي دغييييبدَ قييي  دأحند7/160(غلرجيييهدغايييبدنعاييي دغامب ييياحدفيييحدأايييلبهد70)

َدغاَلعيندجيبةَد–دااهيرغحدغاميلأبالددهغا,ددمييبديياووديايي َدداحنيي ,ددغامب ياحددنعاي ددمايحدداإلأ يددغامالبد
د.يد1989د-د يد1410دغا  نونَ
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دهغا,دديييبلدأحميبداي دنحيي َداحنيي ,دديلبيي داي دغيميبداإلأي يدغا  يب.د114لرجيهدغاي دغاملي اهدفيحدغا  ييبَد(غ71)
داحنيي ,دغابيغنحداإلأ يدغرنم الديع .د4/559 غابيغنحدفحدغاشع د.ددديدد2003ددَددغا  نونَددغاَلعن,دداج ددغا 
 غالغييبيدفييحديييرحد.دد1410دغأل ايي َدغاَلعيين,داييير تد–دغاعاموييندغاكهيي دهغاد هاييب دبايييبنحدغااييعيبدأحمييبَد

غانر بيييحدفيييحدغاجييي أ دمياييي يد قييي  دَدغييييل ههدياييي د غلرجيييهدد2/358 غا يييو ءدفيييحدغامخهييي اةدد5/271غاايييلند
د.7/254 غا دة يردفحدغاهوايردد16/140غانر الد

دفيغيي دولييبدد2/127َ(غلرجييهدغايي د نيي حدفييحدغاوييه د72)  غاحييبدأدأرييي .د أرغيييي دغاحايي دغاللييريدفيغيي دأخهاييول
دغاعام ءداي دغانبةد غا عودالحأدفحدأ  نغ .

,دديمي هداي دنييووداإلأي يدغاوه د.83.دد1/189 غلرجهدنيوودا ديم هدفحدغاوه ددد7/83(غاحدييلندفحدأللوهدد73)
د2/286 غلرجهدغاايب حدفحدغاج أ دغاكبيرد.ددد1412,ددددغان  رة,ددغاهبييبددأاهلن,دددغا  يريدددمأي دديميردداحني 
.د قيي  َ داإلأييي يدغاكبيييير«دغاجييي أ »داييييدغامعييير أدغاجبغأييي دجمييي دنييييووداييي ديمييي هدفيييحدغاويييه دوييي دأج  يييبدأرييي ا

دغأل  يير,ددغا يي  ردوبييبدتوايي ديايي د-دنييبغدأحمييبدغاحميييبدوبييبد-دغاغيي صجدهاييرغ وودأخهيي اَدداحنييي دغاايييب ح
د.يد2005د-د يد1426دغا  نونََدغاَلعن,ددغاعرفوندألردجمغبا ند-دغان  رةدغاشر فَ

اييَ ُد(74)  َ بَددايي ُددغامَايي دغمأيي يد ييبَدغاُم َلَيي  ٍددايي َددد َددو بييَ ح ددي  َدغاُنر يييَ ح  َنح ددغام َخُ َ أييَ ب  ةيي  ال ددغاميي  هد   ب  َلَيي  ُددجيي  دايي دي 
َ ايَ ُددم َاي  ,.ددغاو َهحَدددُأَاَام نَدددَأ َدددغام َخُ َ َأح دددُوب َيبٍدددا َدددغاح  َاحَد ر دَدوي  َددغاُم َي  َاَداي َددُومي  َرهدغاخ  ب ح د.د  ه ييَ َدوي  َدد  يي 
بَد ٍر َدايي َدد َددو بييَ ليي دد  غاييَ َددو مييَ حد  جيي  َاٍرَد ٍلَت  ر ة َد  م اييَ ةٍددُ ر  ييَ ب   غا نيي تدمايي ديليي الدد8/359 غاجييرحد غاهعييبد دد.  وييَ
د.28/81 اغ د دغاكم  دد3/401

,ددغاحييييبدأدجيييي أ دأبقيييي ,ددجعوييييردايييي دهيييييم وي ديييييبدأد427ََد دجعوييييردفييييحدغي هد ييييه(غلرجييييهدغيييييم وي دايييي75)
http://www.alsunnah.comد.دغاش أاندغاماهلند

دييلندايبفحدغاع ايبدغامليريددغاحي احدمايبدغاح يرأحدد  يبداي دغاحي احداي ددغاكير ودوبيبدغمأي يد يبَدغاكر وددوبب(76)
د.6/131 اغ د دغاكم  دَد687د7/131 الد غا ن تدما ديلد6/60َ غاجرحد غاهعبد د.د136

د.6/2329 غالح حدد4/313غاعي دد.أا نهدوايغودغامخهوحدغال لدو دغامعه  دمي دغاخوحَدغمل و ء(77)
د.37/363 ا جدغاعر لدد14/153اا الدغاعراد.دغنكشودغنجا َدالجاح(78)
غَ ونلد.دألغ دااُخر جَددُدغه ب ىدمدغاهحَدغاغ َبرغءَدهبرغء(79) د.2/765غالح حد.دألغ دغام َخرجُددُنعا ودمَده َبرغءدد ه 
د.1/322 غالح حدد6/53غاعي د.دب ااي دد  ردغا يدغا غَ رُددغاملل حَددغاارغجَديرج(80)
د اَييييي صودغاهل  ييييي دهرغصييييي دفيييييحدغألنيييييبغادبحييييي ادأجمييييي 5/145َأجم دبح ادغمنبغاد.د غابماندغاري هَدغاغبى(81)

حداإلأييي يدغألللييي ا د-د ييييد1387دغا  ا ييينََدغاَلعييين,دغاع م نويييندغامعييي اأدهغصيييرةدأجاييي دأَلعييين,ددغاكجرغايييحدغاو ه ليييَ
د.4/2294غميهن قحد غامعجود.ددي1967

غ ق  دولهدأحننهدَد5/126غلرجهدغا دأ جهد دد218(غلرجهدغامع فحدفحدغا  ب82َ) د.دهيل ههدنيوفدجبا
َرَا.د(د2896ارقود)د4/44(غلرجهدغالخ ايدفحدغالحوحد83) دَفحدغَاح  و  َءد  غال  َاَحي   ع  دَب ا   دب ادأ َ دغَيه ع  ال 
دوايي دغاماهويي د غانييب دأ جييهدغايي ديييل دهايي د غاح جييندغاحجيي د  يددأريييبد.106د.24/81أريييبد  يدغاحجيي دد(84)

ايددغألايبفحدغألأي دأحمبدااع أندغاملَو «دديل  دغايبةهبادغألييه  َدارص ييندغاعامي ءدأي داجليندأرغجعين,دغاغ ر 
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د ييد1439دغأل اي ََدغاَلعين,دجيبةد–دغاايعبهنندغاعرفوندغامماكندغاملغ جَدهغا,دأغبيددياي ددواحددأحمبدد  يو
ديد2018د-

و  َءد  غَاخي  َأَاي  د2622)ارقودد4/2024غلرجهدأااودفحدغالحوحدددد(85) ع  َ دغا ي  ر ة َددأي دييبدأد(دب  ُادف  يَ حدُ ر  يَ م ايَ
ا  د َد و دو  َبُفبٍيدَب أَل َاب غَادا َبدم َقا  َدأ  دم َيع أ  َد»ُاا  ا و َدق     ي  ا َوَهد   ا  دُ دو  دَ د   دا ُيب   د.دأل  ا ر ُه«م ال 

د.11/3376(يرحدغامشا ةد86)


