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 اٌّملِخ : 

ئْ اٌؾّل هلل ٔؾّلٖ َٚٔزؼ١ٕٗ َٚٔزغفوٖ ، ٚٔؼٛم ثبهلل ِٓ ّوٚه أٔفَٕب ِٚٓ ١ٍئبد 

أػّبٌٕب ، ِٓ ٠ٙلٖ هللا فال ًِٚ ٌٗ ، ِٚٓ ٠ًٍٚ فال ٘بكٞ ٌٗ ، ٚأّٙل أْ ال ئٌٗ ئال هللا 

اٌن٠ٓ إِٓٛا ارمٛا هللا ؽك  ٠بأ٠ٙبٚؽلٖ ال ّو٠ه ٌٗ ، ٚأّٙل أْ ِؾّلاً ػجلٖ ٚهٌٍٛٗ  

رمبرٗ ٚال رّٛرٓ ئال ٚأٔزُ ٍَِّْٛ 
1
 

  ٠بأ٠ٙب إٌبً ارمٛا هثىُ اٌنٞ فٍمىُ ِٓ ٔفٌ ٚاؽلح ٚفٍك ِٕٙب ىٚعٙب ٚثش ِّٕٙب

هعبالً وض١واً َٚٔبء ، ٚارمٛا هللا اٌنٞ رَبءٌْٛ ثٗ ٚاألهؽبَ ئْ هللا وبْ ػ١ٍىُ هل١جب
2
  

  ٚلٌٛٛا لٛالً ٍل٠لاً ، ٠ٍٖؼ ٌىُ أػّبٌىُ ٠ٚغفو ٌىُ ٠بأ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا ارمٛا هللا 

مٔٛثىُ ، ِٚٓ ٠طغ هللا ٚهٌٍٛٗ فمل فبى فٛىاً ػظ١ّبً 
3
  

فٟ ٍٕزٗ   أِب ثؼـــــل : فاْ هللا رجبهن ٚرؼبٌٝ لل ث١ٓ فٟ وزبثٗ اٌىو٠ُ ٚث١ٓ هٌٍٛٗ

ربوُ ِٚب آ اٌمٛاػل اٌٖؾ١ؾخ اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌٍَُّ أْ ١َ٠و ػ١ٍٙب فمبي رؼــبٌٝ : 

اٌوٍٛي فقنٖٚ ِٚب ٔٙبوُ ػٕٗ فبٔزٙٛا ٚارمٛا هللا ئْ هللا ّل٠ل اٌؼمبة
4
  

: ) فّٓ هغت ػٓ ٍٕزٟ ف١ٌٍ ِٕٟ (☻ ٚلبي
5

 

أٔٗ ِٓ فٖبي ☻اٌزٟ أِو ثٙب ٚؽ٘ ػ١ٍٙب اٌَٛان فمل ث١ٓ  ☻ٚئْ ِٓ ٍٕزٗ 

اٌفطوح ٚأٔٗ ِطٙوح ٌٍفُ ِوٙبح ٌٍوة ٚ٘ٛ ِٓ اٌطٙبهح اٌظب٘وح ٚاٌٍَُّ وّب ٘ٛ 

ثبٌطٙبهح اٌجبٕٛخ ٚ٘ٝ رط١ٙو اٌمٍت ٚئفالٓ اٌؼجبكح هلل ِأِٛه ثبٌطٙبهح ِأِٛه 

اٌظب٘وح ٚ٘ٝ إٌظبفخ ٚكفغ األٍٚبؿ ٚاأللناه ِٚٓ مٌه اٌَٛان فأؽججذ أْ أفوك ٘نٖ 

فطــخ اٌجؾــش اِب اٌقٍٖخ ثجؾش َِزمً أث١ٓ ف١ٗ فٍٚٗ ٚأؽىبِٗ ٌؼً هللا أْ ٠ٕفغ ثٗ .

 جبؽش ٚفبرّخ .ِ ٚاهثغلَّذ اٌجؾش ئٌٝ ِملِخ ، فمل 

 اٌّملِـــخ : موود ف١ٙب االفززبؽ١خ ، ٚفطخ اٌجؾش ِٕٚٙغٗ .

 اٌّجؾش األٚي : فٟ رؼو٠ف اٌَٛان ٌغخً ٚإطالؽبً .

 . ٚاؽىبِٗ  اٌّجؾش اٌضـبٟٔ : فٟ ِْوٚػ١خ اٌَٛان ٚفٍٚٗ

                                                             
1

 ( ِٓ ٍٛهح آي ػّواْ .101آ٠خ ) 
2

 ( ِٓ ٍٛهح إٌَبء .1آ٠خ ) 
3

 ( ِٓ ٍٛهح األؽياة .01،  00آ٠خ ) 
4

 ( ِٓ ٍٛهح اٌؾْو .0آ٠خ ) 
5

فٟ وزبة  2/1020إٌىبػ ِٓ ؽل٠ش أٌٔ ، ٍَُِٚ فٟ وزبة إٌىبػ ثبة اٌزوغ١ت فٟ  6/116أفوعٗ اٌجقبهٞ  

 إٌىبػ ثبة اٍزؾجبة إٌىبػ ٌّٓ ربلذ ٔفَٗ ئ١ٌٗ .
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 ٚثؼ٘ اؽىبِٗ  اٌَٛان: فٟ أٚلبد  اٌضبٌشاٌّجؾش 

 ٚفٛائلٖ  زٕٗفٚ اٌخ اٌَٛان:  اٌواثغاٌّجؾش 

 اٌقــبرـّخ : فٟ أُ٘ ٔزبئظ اٌجؾش .

 

 

 

 

 اٌّجؾش األٚي

 فٟ رؼو٠ف اٌَٛان ٌغـخً ٚإطالؽـبً 

ٛان : ثىَو ا١ٌَٓ ، ٠ٚطٍك اٌَٛان ػٍٝ اٌفؼً ٚ٘ٛ  َِ رؼو٠ف اٌَٛان فٟ اٌٍغخ : اٌ

َٛان ثىَو ا١ٌُّ ،  ِِ االٍز١بن ، ٚػٍٝ ا٢ٌخ اٌزٟ ٠َزبن ثٙب ، ٠ٚمبي فٟ ا٢ٌخ أ٠ٚبً 

 ٗ ٍٛوبً ، فاْ لٍذ : اٍزبن ٌُ رنوو اٌفُ .٠مبي ٍبن فبٖ ٠َٛو

ٚاٌَٛان ِنوو ٔمٍٗ األى٘وٞ ػٓ اٌؼوة لبي : ٚغٍٜ ا١ٌٍش ثٓ اٌّظفو فٟ لٌٛٗ ئٔٗ 

ن ثُٚ  ُٛ ٍُ ِإٔش ، ٚموو ٕبؽت اٌّؾىُ أٔٗ ٠إٔش ٠ٚنوو ٌغزبْ . لبٌٛا : ٚعّؼٗ 

 ا١ٌَٓ ٚاٌٛاٚ وىزبة ُٚوزُت ٠ٚقفف ثاٍىبْ اٌٛاٚ ٚهثّب ّ٘ي فم١ً ٍإان .

 ٚاٌَٛان ِْزك ِٓ ٍبن اٌْٟء ئما كٌىٗ .

ٚل١ً ئٔٗ ِْزك ِٓ اٌزَبٚن ٠ؼٕٟ اٌزّب٠ً ٠مبي عبءد اإلثً رزَبٚن أٞ رزّب٠ً فٟ 

 ١ِْزٙب .

ٚاٌٖؾ١ؼ : أٔٗ ِٓ ٍبن ئما كٌه
1
  

اٌَٛان فٟ إطالػ اٌفمٙبء : ٠طٍك اٌَٛان ػٍٝ اٌفؼً ٚ٘ٛ االٍز١بن ٚػٍٝ ا٢ٌخ 

 اٌزٟ ٠َزبن ثٙب .

 اٌَٛان ثزؼو٠فبد ِزمبهثخ : ٚلل ػوف اٌفمٙبء

                                                             
1

، اٌّٖجبػ  3/150، رٙن٠ت األٍّبء ٚاٌٍغبد  2/425، إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش  4/1553أظو : اٌٖؾبػ  

 . 1/465، اٌّؼغُ ا١ٌٍٜٛ  3/313، اٌمبًِٛ اٌّؾ١ٜ  10/446، ٌَبْ اٌؼوة  2/350ا١ٌّٕو 
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فؼوفٗ اٌؾٕف١خ : أٔٗ اٍُ ٌقْجخ ِؼ١ٕخ ٌالٍز١بن
1
  

ٚػوفٗ اٌّبٌى١خ : أٔٗ اٍزؼّبي ػٛك أٚ ٔؾٖٛ فٟ األٍٕبْ الم٘بة اٌٖفوح ٚاٌو٠ؼ
2
  

ٚػوفٗ اٌْبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ : أٔٗ اٍزؼّبي ػٛك أٚ ٔؾٖٛ فٟ األٍٕبْ الم٘بة اٌزغ١و 

ٚٔؾٖٛ
3

 

٠ف اٌْبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ فٙٛ أػُ ِٓ رؼو٠ف اٌؾٕف١خ اٌن٠ٓ ٚأًّّ ٘نٖ اٌزؼبه٠ف : رؼو

لٖوٖٚ ػٍٝ وٛٔٗ اٍّبً ٌٍقْت اٌنٞ ٠َزبن ثٗ، ٚرؼو٠ف اٌّبٌى١خ اٌن٠ٓ ؽٖوٚا 

 اٍزؼّبٌٗ ػٍٝ ام٘بة اٌٖفوح ٚاٌو٠ؼ .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّجؾش اٌضـبٟٔ

 . ٚاؽىبِٗ  فٟ ِْوٚػ١خ اٌَٛان ٚفٍٚٗ

 هشروعية السواك في السنة : 

 ِْوٚػ١خ اٌَٛان ٚفٍٚٗ ٖٔٛٓ وض١وح ِٓ إٌَخ ِٕٙب :األًٕ فٟ 

                                                             
1

 1/24أظو : اٌؼٕب٠خ ّوػ اٌٙلا٠خ اٌّطجٛع ِغ ّوػ فزؼ اٌمل٠و  
2

 . 1/363، أٚعي اٌَّبٌه ئٌٝ ِٛٛأ ِبٌه  1/264أظو : ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ  
3

 . 1/00، وْبف اٌمٕبع  1/63، اٌّجلع  1/55، ِغٕٟ اٌّؾزبط  1/200أظو : اٌّغّٛع  
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لبي : )ٌٛال أْ أّك ػٍٝ ☻ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ أْ هٍٛي هللا    -1

 أِزٟ

ألِورُٙ ثبٌَٛان ِغ وً ٕالح( -أٚ ػٍٝ إٌبً -
1
ٚفٟ هٚا٠خ) ػٕل وً ٚٙٛء(  

2
 

)وبْ ئما كفً ث١زٗ ثلأ ثبٌَٛان( ☻ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب أْ إٌجٟ    -2
3

 

ؽل٠ش ؽن٠فخ هٟٙ هللا ػٕٗ لبي : وبْ إٌجٟ  )ئما لبَ ِٓ ا١ًٌٍ ٠ْٛٓ   -3
4

فبٖ   

ثبٌَٛان(
5

 

ماد ١ٌٍخ ، فمبَ ٔجٟ هللا ☻ؽل٠ش اثٓ ػجبً هٟٙ هللا ػّٕٙب أٔٗ ثبد ػٕل إٌجٟ    -4

ػّواْ : } ئْ فٟ ِٓ آفو ا١ًٌٍ ، فقوط فٕظو فٟ اٌَّبء ، صُ رال ا٠٢خ فٟ آي ☻

فٍك اٌَّٛاد ٚاألهٗ ٚافزالف ا١ًٌٍ ٚإٌٙبه{ ؽزٝ ثٍغ } فمٕب ػناة إٌبه{
6

صُ  

هعغ ئٌٝ اٌج١ذ فزَٛن ٚرٛٙأ ، صُ اٙطغغ ، صُ لبَ فقوط فٕظو ئٌٝ اٌَّبء فزال 

٘نٖ ا٠٢خ ، صُ هعغ فزَٛن فزٛٙأ ، صُ لبَ فٍٖٝ
0

 

: ) أوضود ػ١ٍىُ فٟ   r: لبي هٍٛي هللا   ؽل٠ش أٌٔ هٟٙ هللا ػٕٗ لبي   -5

اٌَٛان(
3

 

َّٟ أْ هٍٛي    -6 ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب أٔٙب وبٔذ رمٛي : ئْ ِٓ ٔؼُ هللا ػٍ

رٛفٝ فٟ ث١زٟ ٚفٟ ٠ِٟٛ ٚث١ٓ ٍؾوٞ ٚٔؾوٞ ، ٚأْ هللا عّغ ث١ٓ ه٠مٟ ٚه٠مٗ  rهللا 

َّٟ ػجل اٌوؽّٓ ٚث١لٖ اٌَٛان ، ٚأٔب َِٕلح هٍٛي هللا  ٠زٗ ، فوأ rػٕل ِٛرٗ : كفً ػٍ

٠ٕظو ئ١ٌٗ ، ٚػوفذ أٔٗ ٠ؾت اٌَٛان ، فمٍذ : آفنٖ ٌه؟ فأّبه ثوأٍٗ أْ ٔؼُ ، 

ٖ فزٕبٌٚزٗ فأّزل ػ١ٍٗ ، ٚلٍذ : أ١ٌِّٕٗ ٌه ؟ فأّبه ثوأٍٗ أْ ٔؼُ ، ف١ٍٕزٗ فأِوَّ
5

 

                                                             
1

فٟ وزبة  1/220ثبة اٌَٛان ٠َٛ اٌغّؼخ ، ٍَُِٚ  ٚاٌٍفع ٌٗ فٟ وزبة اٌغّؼخ 1/214أفوعٗ اٌجقبهٞ  

 اٌطٙبهح ثبة اٌَٛان .
2

 رؼ١ٍمبً فٟ وزبة ا١ٌٖبَ ثبة اٌَٛان اٌوٛت ٚا١ٌبثٌ ٌٍٖبئُ . 2/234أفوط ٘نٖ اٌوٚا٠خ اٌجقبهٞ  
3

 فٟ وزبة اٌطٙبهح ثبة اٌَٛان . 1/220أفوعٗ ٍَُِ  
4

 . 1/13، إٌظُ اٌَّزؼنة 1/356ٌجبهٞ ، فزؼ ا 2/505أظو : إٌٙب٠خ فٟ غو٠ت اٌؾل٠ش ٚاألصو  
5

فٟ وزبة اٌطٙبهح ثبة  1/220ٚاٌٍفع ٌٗ فٟ وزبة اٌٛٙٛء ثبة اٌَٛان ، ٍَُِٚ  1/66أفوعٗ اٌجقبهٞ  

 اٌَٛان .
6

 ( ِٓ ٍٛهح آي ػّواْ .151،  150ا٠٢زبْ ) 
0

 فٟ وزبة اٌطٙبهح ثبة اٌَٛان . 1/221أفوعٗ ٍَُِ  
3

 اٌغّؼخ ثبة اٌَٛان ٠َٛ اٌغّؼخ .فٟ وزبة  2/234أفوعٗ اٌجقبهٞ  
5

 . 3/145أظو : فزؼ اٌجبهٞ   
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)اٌَٛان ِطٙوح ٌٍفُ ِوٙبح ☻ ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب ػٓ إٌجٟ    -0

ٌٍوة(
1

 

ِْوٚػ١خ اٌَٛان ٚفٍٚٗ ٌٚٛ ٌُ ٠وك فٟ اٌَٛان ئال  فٙنٖ األؽبك٠ش ٚغ١و٘ب رلي ػٍٝ

 ٍُ ِأِٛه ثفؼً ِب ٠وٟٙ هثـــــٗ أٔٗ ِوٙبح ٌٍوة ٌىفٝ ئم اٌَّ

 أن السواك خصلة هن خصال الفطرة :

كي ػٍٝ أْ اٌَٛان فٍٖخ
2
ِٓ فٖبي اٌفطوح 

3
 أؽبك٠ش ِٕٙب : 

اٌفطوح : لٔ : )ػْو ِٓ ☻ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب لبٌذ : لبي هٍٛي هللا  -1

اٌْبهة ، ٚئػفبء اٌٍؾ١خ ، ٚاٌَٛان ، ٚاٍزْٕبق اٌّبء ، ٚلٔ األظفبه ، ٚغًَ 

اٌجواعُ
4
، ٚٔزف اإلثٜ ، ٚؽٍك اٌؼبٔخ ، ٚأزمبٓ اٌّبء( 

5
 

لبي ىوو٠ب : لبي ِٖؼت : ١َٔٚذ اٌؼبّوح ئال أْ رىْٛ اٌّّٚٚخ
6

 

اٌفطوح :  لبي : )ِٓ☻ؽل٠ش ػّبه ثٓ ٠بٍو هٟٙ هللا ػّٕٙب أْ هٍٛي هللا    -2

اٌّّٚٚخ ، ٚاإلٍزْٕبق ، ٚاٌَٛان ، ٚلٔ اٌْبهة ، ٚرم١ٍُ األظفبه ، ٚٔزف اإلثٜ 

، ٚاإلٍزؾلاك ، ٚغًَ اٌجواعُ ، ٚاإلٔزٚبػ، ٚاالفززبْ(
0

 

                                                             
1

رؼ١ٍمبً ث١ٖغخ اٌغيَ فٟ وزبة ا١ٌٖبَ ثبة اٌَٛان اٌوٛت ٚا١ٌبثٌ ، لبي إٌٛٚٞ فٟ  2/234أفوعٗ اٌجقبهٞ  

، ٚإٌَبئٟ  233،  124،  62،  6/40ٚرؼ١ٍمبرٗ ث١ٖغخ اٌغيَ ٕؾ١ؾخ ، ٚأؽّل فٟ إٌَّل  1/263اٌّغّٛع 

، ٕٚؾؾٗ األٌجبٟٔ فٟ ئهٚاء اٌغ١ًٍ  2/201فٟ وزبة اٌطٙبهح ثبة اٌزوغ١ت فٟ اٌَٛان ، ٚاثٓ ؽجبْ  1/101

1/105 . 

 ، اٌف١ٍٚخ ػٍٝ غٍت ٚلل اإلَٔبْ فٟ رىْٛ ٚاٌوم٠ٍخ اٌف١ٍٚخ:  ٚاٌقٍٖخ( فًٖ) ِبكح ِٓ ِأفٛمح:  اٌقٍٖخ 2

 . فٖبي ٚعّؼٙب

 . وو٠ّخ ٚفٖالد ٚفٖبي ، لج١ؾخ ٚفٍٖخ ، ؽَٕخ فٍٖخ فالْ فٟ:  رمٛي.  اٌقٍخ:  ٚاٌقٍٖخ        

 0/140 اٌٍغخ رٙن٠ت ، 11/206 اٌؼوة ٌَبْ ، 4/1635 اٌٖؾبػ:  أظو        

 ٌمجٛي اٌّمز١ٚخ اٌغجٍخ:  ٚاٌفطوح.  ٚاإلفزواع اإلثزلاع ٚاٌفطوح.  ٛٛالً  اٌْك ٚ٘ٛ اٌفطو ِٓ ِأفٛمح: اٌفطوح 3

 . اٌل٠ٓ

 كْٚ هللا ث١ّْئخ اإلَٔبْ ِغ رٌٛل اٌزٟ ٚاٌغوائي ٚا١ٌّٛي اإلٍزؼلاكاد ِغّٛع ٘ٝ اٌفطوح:  فبهً اثٓ لبي        

 . اإلَٔبْ فٟ هللا ٚٙؼٙب غو٠يح فٙٝ اٌجْو ِٓ ئ٠غبك٘ب فٟ كفً ألؽل ٠ىْٛ أْ

 وزبة ، 4/510 اٌٍغخ ِمب١٠ٌ ِؼغُ ، 13/322 اٌؼوًٚ ربط ، 56 ، 5/55 اٌؼوة ٌَبْ:  أظو        

 .  55 اٌزؼو٠فبد

 فٟ إٌٙب٠خ:  أظو.   ثبٌُٚ ثُوُعّٗ اٌٛاؽلح ، اٌٍٛـ ف١ٙب ٠غزّغ ، األٕبثغ ظٙٛه فٟ اٌزٟ اٌؼمل ٘ٝ:  اٌجواعُ 4

   1/351 اٌجبهٞ فزؼ ، 4/05 اٌّؾ١ٜ اٌمبًِٛ ، 1/113 ٚاألصو اٌؾل٠ش غو٠ت

 . 3/150 ٍَُِ ٕؾ١ؼ ّوػ ، 1/355 إٌَخ ّوػ ، 1/46 إٌَٓ ِؼبٌُ:  أظو.   اإلٍزٕغبء أٞ 5

 . اٌفطوح فٖبي ثبة اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/223 ٍَُِ أفوعٗ 6

 اٌطٙبهح فٟ 1/100 ِبعٗ ٚاثٓ ، اٌفطوح ِٓ اٌَٛان ثبة اٌطٙبهح فٟ 46-1/45 ٍٕٕٗ فٟ كاٚك أثٛ أفوعٗ 0

 . 1/13 كاٚك أثٟ ٍٕٓ ٕؾ١ؼ فٟ األٌجبٟٔ ٚؽَٕٗ ، ٌٗ ٚاٌٍفع اٌفطوح ثبة ٍٕٕٚٙب
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ٚئم اثزٍٝ   ػٓ اثٓ ػجبً هٟٙ هللا ػّٕٙب أٔٗ لبي فٟ رف١َو لٌٛٗ رؼبٌٝ : }   -3

ئثوا١ُ٘ هثٗ ثىٍّبد فأرّٙٓ . . .{
1

هللا ثبٌطٙـبهح : فٌّ فٟ اٌوأً ،  اثزالٖ   . 

ٚفٌّ فٟ اٌغَل ، فٟ اٌوأً لٔ اٌْبهة ، ٚاٌّّٚٚخ، ٚاالٍزْٕبق، ٚاٌَٛان ، 

ٚفوق اٌوأً ، ٚفٟ اٌغَل : رم١ٍُ األظفبه ، ٚؽٍك اٌؼبٔخ ، ٚاٌقزبْ ، ٚٔزف اإلثٜ ، 

ٚغًَ أصو اٌغبئٜ ٚاٌجٛي ثبٌّبء
2

 

اٌفطوح فٟ ٘نٖ األؽبك٠ش : اٌّواك أْ لبي اٌؾبفع اثٓ ؽغو هؽّٗ هللا فٟ والِٗ ػٍٝ 

٘نٖ األ١ّبء ئما فؼٍذ ارٖف فبػٍٙب ثبٌفطوح اٌزٟ فطو هللا اٌؼجبك ػ١ٍٙب ٚؽضُُٙ ػ١ٍٙب 

ٚاٍزؾجٙب ٌُٙ ١ٌىٛٔٛا ػٍٝ أوًّ اٌٖفبد ٚأّوفٙب ٕٛهح
3
  

ٚلبي اثٓ اٌم١ُ هؽّٗ هللا اٌفطوح : فطوربْ : فطوٖ رزؼٍك ثبٌمٍت ٚ٘ٝ ِؼوفخ هللا 

 هٖ ػٍٝ ِبٍٛاٖ . ٚفطوح ػ١ٍّخ ٘ٝ ٘نٖ اٌقٖبي .ِٚؾجزٗ ٚئ٠ضب

 فبألٌٚٝ : ريوٟ اٌوٚػ ، ٚرطٙو اٌمٍت .

ٚاٌضب١ٔخ : رطٙو اٌجلْ . ٚوً ِّٕٙب رّل األفوٜ ٚرم٠ٛٙب 
4

 

ٚلبي ا١ٌْـ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٔبٕو اٌَؼلٞ هؽّٗ هللا : ئْ هللا عؼً ّوائغ اٌفطوح 

 ػٍٝ ٔٛػ١ٓ :

٠ّبْ ثبهلل ٚرٛاثؼٗ : ِٓ فٛفـٗ ٚهعبئٗ ، أؽلّ٘ب ٠طٙو اٌمٍت ٚاٌوٚػ ، ٚ٘ٛ اإل

ِٚؾجزٗ ٚاإلٔبثخ ئ١ٌٗ ، لبي رؼبٌٝ : } فألُ ٚعٙه ٌٍل٠ٓ ؽ١ٕفب فطوح هللا اٌزٟ فطو 

إٌبً ػ١ٍٙب ال رجل٠ً ٌقٍك هللا مٌه اٌل٠ـٓ اٌم١ُ ، ٌٚىٓ أوضو إٌبً ال٠ؼٍّْٛ ، ١ِٕج١ٓ 

ئ١ٌٗ ٚارمٖٛ ٚأل١ّٛا اٌٖالح ٚال رىٛٔٛا ِٓ اٌّْوو١ٓ{
5

ٖ ريوٟ إٌفٌ ، ٚرطٙو فٙن 

اٌمٍت ٚر١ّٕٗ ، ٚرن٘ت ػٕٗ ا٢فبد اٌوم٠ٍخ ، ٚرؾ١ٍٗ ثبألفالق اٌغ١ٍّخ، ٚ٘ٝ وٍٙب 

 روعغ ئٌٝ إٔٛي اإل٠ّبْ ٚأػّبي اٌمٍٛة .

                                                             

 اٌجموح ٍٛهح ِٓ( 124) آ٠خ 1

 اٌجبهٞ فزؼ فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبفع ٍٕلٖ ٕٚؾؼ ، اٌن٘جٟ ٚٚافمٗ ٕٚؾؾٗ 2/226 اٌَّزلهن فٟ اٌؾبوُ أفوعٗ 2

10/330  . 

 .  10/335 اٌجبهٞ فزؼ:  أظو 3

 .  161ٓ اٌٌّٛٛك أؽىبَ فٟ اٌّٛكٚك رؾفخ:  أظو 4

 . اٌوَٚ ٍٛهح ِٓ( 31 ، 30) ا٠٢زبْ 5
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ٚاٌضبٟٔ : ِب٠ؼٛك ئٌٝ رط١ٙو اٌظب٘و ٚٔظبفزٗ ، ٚكفغ األٍٚبؿ ٚاأللناه ػٕٗ ، ٚ٘ٝ 

٘ٝ وٍٙب رٕظ١ف ٌألػٚبء ،  ٘نٖ اٌؼْوح ، ٚ٘ٝ ِٓ ِؾبٍٓ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ، ئم

ٚرى١ًّ ٌٙب ، ٌززُ ٕؾزٙب ٚرىْٛ َِزؼلح ٌىً ِب٠واك ِٕٙب
1
  

 حكــــن الســــواك :

أوضو أً٘ اٌؼٍُ ٠وْٚ أْ اٌَٛان ٍٕخ ١ٌٌٚ ثٛاعت
2

 

ٚم٘ت كاٚك ئٌٝ أْ اٌَٛان ٚاعت ٌىٓ ال رجطً اٌٖالح ثزووٗ
3

 

: اٌَٛان ٚاعت فاْ رووٗ ػبِلاً ثطٍذ ٕالرٗ ، ٚئْ رووٗ  ٚلبي ئٍؾبق ثٓ ها٠ٛ٘ٗ

ٔب١ٍبً ٌُ رجطً
4

 

 اٍزلي إٔؾبة اٌمٛي األٚي ثبألكٌخ ا٢ر١خ :

لبي : )) ٌٛال أْ أّك ػٍٝ ☻ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ أْ هٍٛي هللا     -1

ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش ِٓ  ً ألِورُٙ ثبٌَٛان ِغ وً ٕالح ((أِزٟ أٚ ػٍٝ إٌب

 ٚع١ٙٓ :

اٌٛعٗ األٚي : ِبمووٖ اإلِبَ اٌْبفؼٟ أٔٗ ٌٛ وبْ ٚاعجبً ألِوُ٘ ثٗ ّك أٚ ٌُ ٠ْك
5

 

اٌٛعٗ اٌضبٟٔ : أْ فٟ لٌٛٗ )) ألِورُٙ (( ك١ًٌ ػٍٝ أٔٗ ٌُ ٠أِوُ٘ ثٗ
6

 

ػْو ِٓ اٌفطوح :   : ))☻ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب لبٌذ : لبي هٍٛي هللا    -2

اٌَٛان ، ٚاٍزْٕبق اٌّبء ، ٚلٔ األظفبه ، ٚغًَ لٔ اٌْبهة ، ٚئػفبء اٌٍؾ١خ ، ٚ

اٌجواعُ، ٚٔزف اإلثٜ ، ٚؽٍك اٌؼبٔخ ، ٚأزمبٓ اٌّبء (( لبي ىوو٠بء : لبي ِٖؼت : 

 ١َٔٚذ اٌؼبّوح ئال أْ رىْٛ اٌّّٚٚخ

 ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش :

                                                             
 .  40ٓ األف١به ػ١ْٛ ٚلوح األثواه لٍٛة ثٙغخ:  أظو 1

 1/142 اٌىبفٟ ، 1/113  اٌّؼٛٔخ ، 1/5 اإلفز١به ، 1/113 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ ، 1/65 اٌٖٕبئغ ثلائغ:  أظو 2

 اإلٖٔبف ، 1/133 اٌّغٕٟ ، 1/201 اٌّغّٛع ، 1/32 اٌؾبٚٞ ، 1/20 األَ ، 2/250 اٌلٚأٟ اٌفٛاوٗ ،

 .  1/53 اٌّجلع ، 1/123

 .  ، 1/133 اٌّغٕٟ ، 1/32 اٌؾبٚٞ ، 1/133 اٌّٛٛأ ػٍٝ اٌيهلبٟٔ ّوػ:  أظو 3

 ِؼوٚف غ١و ئٍؾبق ػٓ إٌمً ٚ٘نا:  1/201 اٌّغّٛع فٟ لبي ؽ١ش ئٍؾبق ػٓ إٌمً ٘نا إٌٛٚٞ ٙؼف ٚلل 4

 . ػٕٗ ٠ٖؼ ٚال

 .  1/20 األَ:  أظو 5

 .  1/34 اٌؾبٚٞ:  أظو 6



احكام السواك في الشريعة االسالمية 

...........................................

 ..........قسم الشريعة 

 

 
8 

ٕٚف اٌَٛان ثأٔٗ ِٓ اٌفطوح ، ٚاٌفطوح ِٓ ِؼب١ٔٙب إٌَخ ف١ىْٛ ☻أْ اٌوٍٛي 

َِٕٛٔبً ال ٚاعجبً  اٌَٛان
1

 

ٚألْ اٌَٛان ِٓ إٌظبفخ ٟٚ٘ ِٕلٚة ئ١ٌٙب   -3
2

ٚاٍزلي إٔؾبة اٌمٛي اٌضبٟٔ  

 ثبألكٌخ ا٢ر١خ :

لبي : )ٌٛال أْ أّك ػٍٝ ☻ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ أْ هٍٛي هللا    -1

ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش : أْ  أِزٟ أٚ ػٍٝ إٌبً ألِورُٙ ثبٌَٛان ِغ وً ٕالح(

ػٍٝ ؽم١مزٗ ٚ٘ٛ اٌٛعٛة األِو
3

 

: )رَٛوٛا؛ فاْ اٌَٛان ِطٙوح ٌٍفُ  لبي ☻أْ هٍٛي هللا  ☻ؽل٠ش أثٟ أِبِخ  -2

. .( …ِوٙبح ٌٍوة
4
ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش : أْ األِو ف١ٗ ٌٍٛعٛة 

5
 

 ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب ػٓ إٌجٟ ُ )اٌَٛان ِطٙوح ٌٍفُ ِوٙبح ٌٍوة(   -3

فٟ رون اٌَٛان ئغٚبثبً ٌٍوة رجبهن ٚرؼبٌٝ أفناً ثّفَٙٛ ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش أْ 

اٌّقبٌفخ ٚال ٠ىْٛ مٌه ئال ثزون ِب أِو ثٗ ػٍٝ ٍج١ً اٌمطغ ٚاٌٛعٛة ، ٚئال ٌّب وبْ 

 غٚت هللا ػٍٝ رون رٍه إٌَخ .

ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب أْ إٌجٟ ُ )وبْ ال ٠ولل ١ٌالً ٚال ٔٙبهاً ف١ز١مع ئال    -4

رَٛن(
6

 

 اٌضبٌش اٌّجؾش

 اٌَٛان ٚثؼ٘ اؽىبِٗفٟ أٚلبد 

رج١ٓ ف١ّب ٍجك فٟ اٌّجؾش اٌواثغ أْ اٌَٛان ٍٕخ ِإولح ؽش إٌجٟ ُ ػ١ٍٙب ثمٌٛٗ 

 ٚفؼٍٗ ٚٚاظت ػ١ٍٙب .

 ٚفٟ ٘نا اٌّجؾش أث١ٓ األٚلبد اٌزٟ ٠زأول ف١ٙب اٍزؾجبثٗ :

                                                             

 .  1/134 اٌّغٕٟ:  أظو 1

 .  1/113 اٌّؼٛٔخ:  أظو 2

 .  2/305 اٌجبهٞ فزؼ ، 1/133 ِبٌه ِٛٛأ ػٍٝ اٌيهلبٟٔ ّوػ:  أظو 3

 اٌؾج١و اٌزٍق١ٔ فٟ ؽغو اثٓ ٚٙؼفٗ.  اٌَٛان ثبة ، ٍٕٕٚٙب اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/106 ِبعٗ اثٓ أفوعٗ 4

 . ٠ضجذ ال:  2/306 اٌجبهٞ فزؼ فٟ ٚلبي 1/60

 1/34 ِبٌه ِإٛأ ػٍٝ اٌيهلبٟٔ ّوػ أظو 5

 فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبفع ٚٙؼفٗ.  ا١ًٌٍ ِٓ لبَ ٌّٓ اٌَٛان ثبة اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/40 كاٚك أثٛ أفوعٗ 6

 .  1/63 اٌؾج١و اٌزٍق١ٔ
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ارفمذ ِٖبكه اٌفمٙبء ػٍٝ رأول اٍزؾجبة اٌَٛان فٟ ؽبالد ٚأفوك ثؼُٚٙ ثنوو 

ؽبالد ٌُ ٠نوو٘ب غ١وُ٘ ٍٚأموو أٚلبد رأولٖ ػٕل وً أً٘ ِن٘ت ِٕٚٙب رزج١ٓ 

 األٚلبد اٌزٟ ارفمٛا ػٍٝ رأول اٍزؾجبثٗ ف١ٙب .

 ٠زأول اٍزؾجبة اٌَٛان ػٕل اٌؾٕف١خ فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ :

ػٕل اٌٛٙٛء ، ٚػٕل اٌم١بَ ٌٍٖالح ، ٚػٕل لواءح اٌموآْ ، ٚػٕل اٌم١بَ ِٓ إٌَٛ ، 

اٌج١ذ ٚػٕل اعزّبع إٌبً ٚػٕل رغ١و اٌفُ ٚػٕل إفواه األٍٕبْٚأٚي ِب٠لفً 
1
. 

 ٠ٚزأول اٍزؾجبثٗ ػٕل اٌّبٌى١خ فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ :

ػٕل اٌٛٙٛء ، ٚػٕل اٌٖالح ، ٚػٕل لواءح اٌموآْ ، ٚػٕل اإلٔزجبٖ ِٓ إٌَٛ ، ٚػٕل 

رغ١و اٌفُ ، ٚػٕل ٛٛي اٌَىٛد ، ٚػٕل وضوح اٌىالَ ، ٚػٕل أوً ِبف١ٗ هائؾخ
2

 

      ٠ٚزأول اٍزؾجبثٗ ػٕل اٌْبفؼ١خ فٟ األؽٛاي اٌزب١ٌخ :

ػٕل اٌٛٙٛء ، ٚػٕل اٌم١بَ ٌٍٖالح ، ٚػٕل لواءح اٌموآْ أٚ اٌؾل٠ش أٚ اٌؼٍُ اٌْوػٟ 

، أٚ موو هللا رؼبٌٝ ، ٚػٕل اٌم١بَ ِٓ إٌَٛ ، ٚػٕل رغ١و اٌفُ ، ٠ٚزغ١و ثَٕٛ أٚ أوً أٚ 

مٌه ػٕل االؽزٚبه ، ٚفٟ اٌَؾو ، ٚػٕل عٛع أٚ ٍىٛد ٠ًٛٛ أٚ والَ وض١و أٚ ٔؾٛ 

األوً ، ٚثؼل اٌٛرو
3
  

 ٠ٚزأول اٍزؾجبثٗ ػٕل اٌؾٕبثٍخ فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ :

ػٕل اٌٛٙٛء ، ٚػٕل اٌٖالح ، ٚػٕل كفٛي اٌَّغل ، ٚػٕل لواءح اٌموآْ ، ٚػٕل 

االٔزجبٖ ِٓ إٌَٛ ، ٚػٕل اٌغًَ ، ٚػٕل كفٛي اٌج١ذ، ٚػٕل ئٛبٌخ اٌَىٛد ، ٚػٕل 

األٍٕبْ ، ٚػٕل فٍٛ اٌّؼلح ِٓ اٌطؼبَ ٕفوح
4

 

 ِّٚب رملَ ٠زج١ٓ أْ اٌفمٙبء ِزفمْٛ ػٍٝ رأول اٍزؾجبة اٌَٛان فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ :

ػٕل اٌٛٙٛء . ٌؾل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ ُ : )ٌٛال أْ أّك    -1

 ػٍٝ أِزٟ ألِورُٙ ثبٌَٛان ػٕل وً ٚٙٛء(

                                                             

 . 114 ،1/113 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ ، 1/24 اٌمل٠و فزؼ ّوػ ، 1/15 اٌٖٕبئغ ثلائغ:  أظو 1

 اٌوٍبٌخ أٌفبظ ؽً فٟ اٌّمبٌخ ر٠ٕٛو ، 1/43 اٌَبٌه ثٍغخ ، 1/264 اٌغ١ًٍ ِٛا٘ت ، 1/101 اٌىبفٟ:  أظو 2

1/434  . 

 .  1/56 اٌّؾزبط ِغٕٟ ، 203 ، 1/202 اٌّغّٛع ، 1/13 اٌّٙنة ، 1/35 اٌؾبٚٞ:  أظو 3

 . 20 ،1/15 اٌّوثغ اٌوٚٗ ،123 ،1/125 اٌفوٚع ، 1/100 اٌّجلع ،1/134 اٌّغٕٟ:  أظو 4
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٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ أْ هٍٛي هللا ُ لبي : ػٕل اٌم١بَ ٌٍٖالح . ٌؾل   -2

 )ٌٛال أْ أّك ػٍٝ أِزٟ أٚ ػٍٝ إٌبً ألِورُٙ ثبٌَٛان ِغ وً ٕالح(

ػٕل اٌم١بَ ِٓ إٌَٛ . ٌؾل٠ش ؽن٠فخ هٟٙ هللا ػٕٗ لبي : )وبْ إٌجٟ ُ ئما لبَ    -3

 ِٓ ا١ًٌٍ ٠ْٛٓ فبٖ ثبٌَٛان(

 ػٕٙب )أْ إٌجٟ ُ وبْ ئما كفً ػٕل كفٛي إٌّيي . ٌؾل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا   -4

 ث١زٗ ثلأ ثبٌَٛان(

ػٕل رغ١و اٌفُ ٚإفواه األٍٕبْ . ٌؾل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب )أْ     -5    -5

 إٌجٟ ُ لبي : اٌَٛان ِطٙوح ٌٍفُ ِوٙبح ٌٍوة(

 حكن السواك للصائن :

ال فالف ث١ٓ اٌفمٙبء فٟ عٛاى اٌَٛان ٌٍٖبئُ لجً اٌيٚاي
1

 

     ؽىّٗ ثؼل اٌيٚاي ػٍٝ ل١ٌٛٓ :ٚافزٍفٛا فٟ 

اٌمٛي األٚي : أْ اٌَٛان عبئي ِطٍمبً فٟ أٚي إٌٙبه ٚآفوٖ ، ٚ٘ٛ ِوٚٞ ػٓ ػّو ، 

ٚاثٓ ػجبً ، ٚػبئْخ هٟٙ هللا ػُٕٙ ٚإٌقؼٟ ٚاثٓ ١ٍو٠ٓ ٚػوٚح
2

ٚ٘ٛ لٛي أثٟ  

ؽ١ٕفخ ِٚبٌه ٚأؽّل فٟ هٚا٠خ
3
ٚافز١به إٌٛٚٞ 

4
 

بئُ ثؼل اٌيٚاي ٚ٘ٛ ِوٚٞ ػٓ ػطبء ِٚغب٘ل اٌمٛي اٌضبٟٔ : أْ اٌَٛان ٠ىوٖ ٌٍٖ

ٚئٍؾبق ٚأثٟ صٛه
5
ٚ٘ٛ لٛي اٌْبفؼٟ ٚأؽّــــل فٟ اٌّْٙٛه ِٓ اٌّن٘ت 

6
 

 اٍزلي إٔؾبة اٌمٛي األٚي ثبألكٌخ ا٢ر١خ :

 ثؼَّٛ األؽبك٠ش اٌٛاهكح فٟ اٌَٛان فأٙب ِطٍمخ ٌُ رم١لٖ ثٛلذ كْٚ ٚلذ، ِٚٓ مٌه:

ْ هٍٛي هللا ُ لبي : )ٌٛال أْ أّك ػٍٝ ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ أ   -1

 أِزٟ أٚ ػٍٝ إٌبً ألِورُٙ ثبٌَٛان ِغ وً ٕالح(

                                                             

 . 1/115 اإلٖٔبف ،1/205 اٌّغّٛع ،1/352 اٌؼلٚٞ ؽب١ّخ ، 1/15 اٌٖٕبئغ ثلائغ:  أظو 1

 .  1/135 اٌّغٕٟ ، 4/55 اٌزضو٠ت ٛوػ ، 1/205 اٌّغّٛع:  أظو 2

 1/135 اٌّغٕٟ ، 1/534 اٌلٍٛلٟ ؽب١ّخ ، 1/105 اٌّلٚٔخ ، 1/15 اٌٖٕبئغ ثلائغ ، 3/55 اٌّجَٛٛ:  أظو 3

 1/166 اٌيهوْٟ ّوػ ، 1/113 اإلٖٔبف ،

 .  1/206 اٌّغّٛع:  أظو 4

 .  1/133 اٌّغٕٟ ، 4/53 اٌزضو٠ت ٛوػ ، 1/205 اٌّغّٛع:  أظو 5

 اإلٖٔبف ، 1/101 اٌّجلع ، 1/133 اٌّغٕٟ ، 1/160 اٌطبٌج١ٓ هٚٙخ ، 1/32 اٌؾبٚٞ ، 1/61 األَ:  أظو 6

 .  1/110 اإلٖٔبف
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ٚعٗ  )ئما كفً ث١زٗ ثلأ ثبٌَٛان(  ؽل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب أْ إٌجٟ ُ   -2

اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش أٔٗ ػبَ فٟ أٞ ٚلذ كفً ٍٛاء وبْ ٕبئّبً أٚ غ١و ٕبئُ لجً 

ؽبي اٌيٚاي أٚ ثؼل اٌيٚاي ٚػٍٝ وً
1

 

 اٍزلي إٔؾبة اٌمٛي اٌضبٟٔ ثبألكٌخ اٌزب١ٌخ :

:) . . .ٚاٌنٞ ٔفَٟ   ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ لبي : لبي هٍٛي هللا ُ   -1

ث١لٖ ٌقٍََٛف فُ اٌٖبئُ أ١ٛت ػٕل هللا ِٓ ه٠ؼ اٌَّـه(
2

ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش : ْأ  

ه٠ؼ اٌَّه ، ٚاٌَٛان ٠مطغ إٌجٟ ُ لل ث١ٓ أْ فٍٛف فُ اٌٖبئُ أ١ٛت ػٕل هللا ِٓ 

مٌه فٛعت أْ ٠ىوٖ
3

 

ؽل٠ش فجبة ثٓ األهد هٟٙ هللا ػٕٗ أْ إٌجٟ ُ لبي : )ئما ّٕزُ فبٍزبوٛا    -2

ثبٌغلاح ٚال رَزبوٛا ثبٌؼْٟ فأٗ ١ٌٌ ِٓ ٕبئُ ر١جٌ ّفزبٖ ثبٌؼْٟ ئال وبٔزب ٔٛهاً ث١ٓ 

ػ١ٕ١ٗ ٠َٛ اٌم١بِٗ(
4

 

 االستياك أهام الناس : حكن

 اٌفمٙبء فٟ ؽىُ االٍز١بن أِبَ إٌبً ػٍٝ ل١ٌٛٓ :افزٍف 

اٌمٛي األٚي : أْ اٌَٛان ٍٕخ ػٍٝ وً ؽبي ٚفبٕخ ػٕل اٌٖالح فٟ اٌَّبعل 

ٚثؾٚوح إٌبً ٚ٘ٛ لٛي عّٙٛه اٌفمٙبء
5
  

اٌمٛي اٌضبٟٔ : ػلَ االٍز١بن فٟ اٌَّبعل ٚأِبَ إٌبً ٚثٗ لبي اٌّبٌى١خ
6

 

 ١خ :اٍزلي إٔؾبة اٌمٛي األٚي ثبألكٌخ ا٢ر

ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح هٟٙ هللا ػٕٗ أْ هٍٛي هللا ُ لبي : )ٌٛال أْ أّك ػٍٝ    -1

ٚعٗ اٌلالٌخ ِٓ اٌؾل٠ش : أْ فٟ  أِزٟ أٚ ػٍٝ إٌبً ألِورُٙ ثبٌَٛان ِغ وً ٕالح(

اٌؾل٠ش كالٌخ ػٍٝ أْ اٌَٛان ٍٕخ ػٍٝ وً ؽبي ٚفبٕخ ػٕل اٌٖالح ٚثّب أْ 

خ فاْ اٌَٛان ثؾٚوح إٌبً ٚفٟ اٌٍٖٛاد اٌّفوٚٙخ رمبَ فٟ اٌَّبعل عّبػ

                                                             

 .  4/153 اٌجبهٞ فزؼ:  أظو 1

 فًٚ ثبة ا١ٌٖبَ وزبة فٟ 2/300 ٍَُِٚ ، اٌَٖٛ فًٚ ثبة اٌَٖٛ وزبة فٟ 2/226 اٌجقبهٞ أفوعٗ 2

 . .ا١ٌٖبَ

 .  1/135 اٌّغٕٟ ، 1/13 اٌّٙنة:  أظو 3

 إٌٛٚٞ ٚألوٖ ٚٙؼفٗ ، ثبٌؼْٟ اٌَٛان ووٖ ِٓ ثبة اٌطٙبهح فٟ 4/204 اٌىجوٜ إٌَٓ فٟ اٌج١ٙمٟ أفوعٗ 4

 .  1/106 اٌغ١ًٍ ئهٚاء فٟ األٌجبٟٔ ٚٙؼفٗ ، 1/205 اٌّغّٛع فٟ

 .  115 ، 1/113اإلٖٔبف ، 1/202اٌّغّٛع ، 1/114ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 5

 .  1/266 اٌغ١ًٍ ِٛا٘ت:  أظو 6
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ِٓ أؽٛاي اٌزموة ئٌٝ هللا   فٟ وً ؽبي  اٌَّبعل ِٓ إٌَٓ إٌّلٚثٗ ئم اٌٍَُّ ِأِٛه

ئظٙبهاً ٌْوف اٌؼجبكح  رؼبٌٝ أْ ٠ىْٛ فٟ ؽبٌخ وّبي ٚٔظبفخ
1
 . 

ؽل٠ش أثٟ ثوكح ، ػٓ أث١ٗ لبي : )أر١ذ إٌجٟ ُ فٛعلرٗ ٠َزٓ   -2
2

ثَٛان ث١لٖ ٠مٛي 

أُْع أُعْ 
3
ٚاٌَٛان فٟ ف١ٗ وأٔٗ ٠زٙٛع( 

4
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌواثغ اٌّجؾش

 ٚفٛائلٖ ٕٚفزٗ اٌَٛان ٌخآ

٠َزؾت أْ ٠َزبن ثؼٛك ١ٌٓ ٠ٕمٟ اٌفُ ، ٚال ٠غوؽٗ ، ٚال ٠ٚوٖ ، ٚال ٠زفزذ ف١ٗ 

وبألهان ٚعو٠ل إٌقً ٚاٌي٠زْٛ
5

  . 

                                                             
 .  2/306 اٌجبهٞ فزؼ ، 201 ، 2/65 األؽىبَ ئؽىبَ:  أظو 1

 . 2/305 اٌجبهٞ فزؼ ، 1/43 إٌَٓ ِؼبٌُ:  أظو  . ثبٌَٛان إٍٔبٔٗ ٠لٌه:  ٠َزٓ 2

: ))  ثمٌٛٗ ٚاٌّواك.  ٌَبٔٗ ٛوف ػٍٝ اٌَٛان عؼً ئما ٌٖٛرٗ ؽىب٠خ ، اٌٍّّٙخ ٍٚىْٛ اٌّٙيح ثُٚ:  أُعْ  أُعْ  3

 . 1/356 اٌجبهٞ فزؼ:  أظو(( .  اٌّزمٟء وٖٛد ٕٛد ٌٗ أٞ ، اٌزم١إ:  اٌزٙٛع:  ٠زٙٛع وأٔٗ

 ثبة اٌطٙبهح وزبة 1/220 ٍَُِٚ ، اٌَٛان ثبة اٌٛٙٛء وزبة فٟ ٌٗ ٚاٌٍفع ، 1/66 اٌجقبهٞ أفوعٗ 4

 . اٌَٛان

 . 1/136 اٌّغٕٟ ، 1/300 اٌؼي٠ي فزؼ ، 1/110 اٌىبفٟ ، 1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 5
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 ٚأفًٚ أٔٛاع اٌَٛان األهان ٌّب ف١ٗ ِٓ ١ٛت ٚه٠ؼ ٚرْؼ١و ٠قوط ٠ٕٚمٟ ِبث١ٓ

األٍٕبْ ٌٚؾل٠ش ػجل هللا ثٓ َِؼٛك هٟٙ هللا ػٕٗ )وٕذ أعزٕٟ ٌوٍٛي هللا ُ ٍٛاوبً 

ِٓ األهان . . .(
1
 اٌؾل٠ش . 

 ٚلل لبَ ػٍّبء اٌطت اٌؾل٠ش ثبعواء أثؾبس ػٍٝ األهان ٚرٍٕٛٛا ئٌٝ إٌزبئظ ا٢ر١خ :

،  ٠ؾزٛٞ اٌَٛان ػٍٝ اٌؼفٔ )ؽّ٘ ر١ٕ١ه( ٌٚٙنٖ اٌّبكح رأص١و ِٚبك ٌٍزؼفٕبد   -1

وّب أٔٗ ٠ؼزجو ِطٙواً ٌٚٗ اٍزؼّبالد ِْٙٛهح ٙل ٔي٠ف اٌلَ وّب ٠طٙو اٌٍضخ 

 ٚاألٍٕبْ ٠ْٚفٟ عوٚؽٙب اٌٖغ١وح ٠ّٕٚغ ٔيف اٌلَ ِٕٙب .

٠ٛعل فٟ اٌَٛان ِبكح ٌٙب ػاللخ ثبٌقوكي ٚ٘ٝ ػجبهح ػٓ ع١ٍىٛى٠ل ٚ٘نٖ اٌّبكح    -2

َزؼًّ اٌَٛان ألٚي ٌٙب هائؾخ ؽبكح ٚٛؼُ ؽواق ، ٚ٘ٛ ِب ٠ْؼو ثٗ اٌْقٔ اٌنٞ ٠

 ِوح ، ٚ٘نٖ اٌّبكح رَبػل ػٍٝ اٌفزه ثبٌغواص١ُ .

ئْ روو١ت ٘نا إٌجبد ٘ٛ أ١ٌبف ؽب٠ٚخ ػٍٝ ث١ىوثٛٔبد اٌٖٛك٠َٛ ،    -3

ٚث١ىوثٛٔبد اٌٖٛك٠َٛ ٟ٘ اٌّبكح اٌّفٍٚخ الٍزؼّبٌٙب فٟ اٌّؼغْٛ إٌَٟ 

األِو٠ى١خ  )اٌٖٕبػٟ( ِٓ لجً ِغّغ ِؼبٌغخ األٍٕبْ اٌزبثغ ٌغّؼ١خ ٛت األٍٕبْ

٠َزؼًّ وّبكح ١ٍٕخ ٚؽ١لح رمٟ ِٓ اٌؼ٠ٛٚبد اٌّغٙو٠خ اٌزٟ رفوى فٟ األٍٕبْ
2

 

ئْ اٌَٛان ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِبكح رّٕغ رًَٛ األٍٕبْ ٚلل موو مٌه أوضو ِٓ ثبؽش    -4

فٟ ثؾٛس أػلد ػٍٝ األهان ٚلل أولٚا ػٍٝ ٚعٛك ِٛاك لبرٍخ ١ٌٍّىوٚثبد فٟ ٘نا 

 اٌَٛان .

ان ٌٛعل أٔٗ ٠زىْٛ و١ّ١بئ١بً ِٓ أ١ٌبف ا١ٍ١ٌٍَٛى ٚثؼ٘ ٌٛ ٔظو ئٌٝ اٌَٛ   -5

اٌي٠ٛد اٌط١بهح ٚثٗ هارٕظ ػطوٞ ٚأِالػ ِؼل١ٔخ أّ٘ٙب وٍٛه٠ل اٌٖٛك٠َٛ ٚ٘ٛ ٍِؼ 

اٌطؼبَ ٚوٍٛه٠ل اٌجٛرب١ٍَٛ ٚأوَبالد اٌغ١و فٍٛ ٔظو ئٌٝ رؾ١ًٍ اٌَٛان ٌٛعل أٔٗ 

ٝ رٕظ١ف األٍٕبْ ، فوّبح ٛج١ؼ١خ لل ىٚكد ثأِالػ ِؼل١ٔخ ِٚٛاك ػطو٠خ رَبػل ػٍ

أٚ ثّؼٕٝ آفو وأٔٙب فوّبح ٛج١ؼ١خ ىٚك٘ب هللا رؼبٌٝ ثَّؾٛق ِطٙو ٌزٕظ١ف األٍٕبْ 

 ِٕٚغ رٍَٛٙب 

                                                             

 كاٚك ٚأثٛ ، 1/420اٌؼّبي وٕي ِٕزقت ِغ اٌّطجٛع إٌَّل فٟ ٚأؽّل ،5/205 َِٕلٖ فٟ أث٠ٛؼٍٟ أفوعٗ 1

 اثٓ ٚؽَٕٗ ، 5/235 اٌيٚائل ِغّغ فٟ ٚا١ٌٙضّٟ ، 1/120 اٌؾ١ٍخ فٟ ٔؼ١ُ ٚأثٛ ، 40ٓ َِٕلٖ فٟ اٌط١بٌَٟ

 .  1/104اٌغ١ًٍ ئهٚاء فٟ األٌجبٟٔ ٚؽَٕٗ ، 15/546ٕؾ١ؾٗ فٟ ؽجبْ
 

 400ٓ ٕٚؾزٗ اٌفُ ٌٕظبفخ اٌَٛان اٍزؼّبي ، 156-153ٓ اٌجبه ػٍٝ ِؾّل ٌٍلوزٛه اٌَٛان ٘نا ػٓ أظو 2

 .  40-45ٓ ثبألٍٕبْ ٚاٌؼٕب٠خ اٌَٛان ، 411،
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ٚلل لبِذ ػلح ّووبد ثزؾ١ٚو ِؼبع١ٓ إٍٔبْ ِٓ عنٚه ٚػوٚق ّغوح األهان 

ثلْٚ ئٙبفخ أٞ ِٛاك و١ّ١ب٠ٚخ أفوٜ لل رىْٛ ٌٙب ثؼ٘ ا٢صبه اٌغبٔج١خ األفوٜ ، 

ِٛاك لبرٍخ ٌغواص١ُ اٌفُ اٌٚبهح اٌزٟ رَجت اٌزٙبثبد اٌٍضخ ٚرًَٛ األٍٕبْ  فزأول ٚعٛك

فٟ ٘نٖ اٌّؼبع١ٓ اٌّؾٚوح ِٓ األهان ٘نا ثؼ٘ ِب مووٖ ػٍّبء اٌطت اٌؾل٠ش ِٚٓ 

أهاك اٌزٍٛغ ػٓ ٘نا ف١ٍوعغ ئٌٝ اٌىزت اٌّإٌفخ فٟ ٘نا ، ٚلل أّود ٌجؼٚٙب وّب ٘ٛ 

ِلْٚ فٟ اٌٙٛاِِ
1

 

ن فٟ األف١ٍٚخ اٌَٛان ثغو٠ل إٌقًصُ ثؼل اٌَٛان ثبألها
2

ٌؾل٠ش أَ اٌّإ١ِٕٓ ػبئْخ  

هٟٙ هللا ػٕٙب ٚف١ٗ : )) أٔٙب لبٌذ : ِو ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو هٟٙ هللا ػّٕٙب 

ٚفٟ ٠لٖ عو٠لح هٛجخ فٕظو ئ١ٌٗ إٌجٟ ُ فظٕٕذ أْ ٌٗ ثٙب ؽبعخ فأفنرٙب فّٚغذ 

َزٕبً صُ ٔب١ٌٕٚٙب فَمطذ ٠لٖ أٚ هأٍٙب ٚٔفٚزٙب فلفؼزٙب ئ١ٌٗ فبٍزٓ ثٙب وأؽَٓ ِبوبْ ِ

ٍمطذ ِٓ ٠لٖ فغّغ هللا ث١ٓ ه٠مٟ ٚه٠مٗ فٟ آفو ٠َٛ ِٓ اٌل١ٔب ٚأٚي ٠َٛ ِٓ ا٢فوح 

))
3

 

ٚػٍٍٛا ألف١ٍٚخ اٌَٛان ثبٌي٠زْٛ ثأٔٗ ِٓ ّغوح ِجبهوخ
4
ٚاٍزلٌٛا ثأؽبك٠ش ٙؼ١فخ  

5
 

٠ٕظف ٚاٍزؼّبي اٌفوّبح ٚاٌّؼغْٛ ِٓ اٌَٛان ِٚٓ ١ِياد اٌفوّبح أٔٙب ٠ّىٓ أْ 

ثٙب اإلَٔبْ ثبٛٓ األٍٕبْ ثٌَٙٛخ ٠َٚو ٚأْ فٟ اٌّؼغْٛ ِٛاك ِطٙوح ِٕٚظفخ
6
 

٠َٚزؾت أْ ال ٠َزبن ثؼٛك ١ٌٓ ال ٠مٍغ اٌمٍؾخ ٚال ٠ي٠ً اٌوائؾخ ، ٚال ثؼٛك ٠بثٌ 

٠غوػ اٌٍضخ 
0

ٚٔمً ووا٘خ االٍز١بن ثبٌو٠ؾبْ ٚاٌمٖت ألّٔٙب وّب ل١ً ٠َججبْ ثؼ٘  

األِواٗ
3

 

هللا ووا٘خ االٍز١بن ثأػٛاك اٌو٠ؾبْ ٚا٢ً ٚاألػٛاك اٌنو١خٚموو اثٓ للاِخ هؽّٗ 
5

 

ٚموو ثؼ٘ اٌؼٍّبء أ٠ٚبً ووا٘خ االٍز١بن ثأػٛاك اٌزجٓ ٚاٌمٖت ٚاألّٕبْ ٚاٌؾٍفخ ، 

ٚوً ِبعًٙ إٍٔٗ ِٓ األػٛاك
10
  

                                                             

   151ٓ ٚإٌَخ اٌىزبة ٙٛء ػٍٝ اٌٖؾ١خ اٌٛلب٠خ ، 160-156ٓ اٌجبه ػٍٟ ِؾّل ٌٍلوزٛه اٌَٛان:  أظو 1

 . 1/136 اٌّغٕٟ ، 1/232 اٌّغّٛع ، 1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 2

 . ٚٚفبرٗ ُ إٌجٟ ِوٗ ثبة اٌّغبىٞ وزبة ف6/142ٟاٌجقبهٞ أفوعٗ 3

 .  1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 4

 .  1/02 اٌؾج١و اٌزٍق١ٔ:  أظو 5

 .  10ٓ اٌجبه ػٍٝ ِؾّل ٌٍلوزٛه اٌَٛان:  أظو 6

 . 1/300 اٌؼي٠ي فزؼ:  أظو 0

 .  1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 3

 130 ، 1/136 اٌّغٕٟ:  أظو 5

 .  1/102 اٌّجلع ، 2/63 اٌزضو٠ت ٛوػ:  أظو 10
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 االٍز١بن ثبألٕبثغ :

ارفك اٌفمٙبء ػٍٝ أْ األٕجغ ئْ وبٔذ ١ٌٕخ ٌُ ٠ؾًٖ ثٙب اٌَٛان
1

 

 بٔذ فْٕخ أ٠ؾًٖ ثٙب اٌَٛان أَ ال ؟ٚافزٍفٛا ئْ و

اٌمٛي األٚي : ٠ؾًٖ ثٙب اٌَٛان ٚ٘ٛ لٛي األؽٕبف ٚاٌّبٌى١خ ٚاٌؾٕبثٍخ فٟ هٚا٠خ
2
 

ٚ٘ٛ افز١به إٌٛٚٞ
3

 

اٌمٛي اٌضبٟٔ : ال ٠ؾًٖ ثٙب اٌَٛان ٚ٘ٛ لٛي اٌْبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ فٟ اٌّْٙٛه ِٓ 

اٌّن٘ت
4

 

 اٍزلي إٔؾبة اٌمٛي األٚي ثب٢رٟ :

ٌٔ ثٓ ِبٌه هٟٙ هللا ػٕٗ أْ هعالً ِٓ األٖٔبه ِٓ ثٕٟ ػّوٚ ثٓ ؽل٠ش أ   -1

ػٛف لبي : ٠بهٍٛي هللا ئٔه هغجزٕب فٟ اٌَٛان فًٙ كْٚ مٌه ؟ لبي : )إجؼبن 

ٍٛان ػٕل ٚٙٛئه رّو٘ب ػٍٝ إٍٔبٔه ئٔٗ ال ػًّ ٌّٓ ال ١ٔخ ٌٗ ٚال أعو ٌّٓ ال 

ؽَجخ ٌٗ( 
5

 

ِٓ اٌَٛان األٕبثغ( ؽل٠ش أٌٔ هٟٙ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ ُ )٠غيٞ   -2
6

 

ؽٖٛي اٌّمٖٛك ِٓ اٌَٛان   -3
0

 ٚاٍزلي إٔؾبة اٌمٛي اٌضبٟٔ ثب٢رٟ :

 أٔٗ ٌُ ٠وك ثٗ اٌْوع .   -1

أٔٗ ال ٠َّٝ ٍٛاوبً ٚال ٠ؾًٖ ثٗ اإلٔمبء ثٗ ؽٌٖٛٗ ثبٌؼٛك   -2
3
  

ٚلل افزبه اٌمٛي األٚي إٌٛٚٞ ؽ١ش لبي ٚاٌّقزبه اٌؾٖٛي، ٚأ٠لٖ اٌؾبفع اٌؼوالٟ ، 

ٚلبي اثٓ للاِخ : ٚاٌٖؾ١ؼ أٔٗ ٠ؾًٖ ثٗ ثمله ِب٠ؾًٖ ِٓ اإلٔمبء
1

 

                                                             
 .  1/232 اٌّغّٛع:  أظو 1

 ، 1/265 اٌغ١ًٍ ِٛا٘ت ، 0/202 اٌز١ّٙل ، 1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ ، 1/22 اٌمل٠و فزؼ ّوػ:  أظو 2

 .  1/113 اإلٖٔبف ، 1/130 اٌّغٕٟ

 .  1/332 اٌّغّٛع:  أظو 3

 1/102 اٌّجلع ، 1/130 اٌّغٕٟ ، 1/14 اٌّٙنة ، 1/36 اٌؾبٚٞ:  أظو 4

 ٛوػ فٟ اٌؼوالٟ اٌؾبفع ٚلبي ، ثبألٕبثغ اٌَٛان ثبة اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/41 ٍٕٕٗ فٟ اٌج١ٙمٟ أفوعٗ 5

 . َِّٝ غ١و أٍ٘ٗ ثؼ٘ أٌٔ ػٓ ٌٗ اٌواٚٞ أْ ئال صمبد هعبٌٗ اٌؾل٠ش ٘نا 2/63 اٌزضو٠ت

 فٟ إٌٛٚٞ ٙؼفٗ ٚونٌه ٚٙؼفٗ ثبألٕبثغ اٌَٛان ثبة اٌٖالح وزبة فٟ 1/40 ٍٕٕٗ فٟ اٌج١ٙمٟ أفوعٗ 6

 .  1/232 اٌّغّٛع

 .  1/232 اٌّغّٛع:  أظو 0

 .  1/130 اٌّغٕٟ ، 1/14 اٌّٙنة:  أظو 3
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ٚاٌنٞ ٠ظٙو ٚهللا أػٍُ ؽٖٛي اٌَٛان ثبألٕبثغ ئما ٌُ ٠ٛعل غ١و٘ب ، ٚلل لبي هللا 

ػي ٚعً : } فبرمٛا هللا ِباٍزطؼزُ{
2

: )ئما أِورىُ ثأِو فأرٛا ِٕٗ ِب   ٌٚمٌٛٗ ُ

اٍزطؼزُ(
3

 

ٚألً ِب فٟ مٌه ؽٖٛي االِزضبي ثفؼً االٍز١بن ٚلل ٔٔ ثؼ٘ اٌفمٙبء ػٍٝ أْ 

األٍٕغ اٌنٞ ال ّؼو ٌٗ ٠َزؾت ٌٗ ػٕل اٌزؾًٍ ِٓ اٌؼّوح أٚ اٌؾظ أْ ٠ّو اٌٍّٛٝ 

ػٍٝ هأٍٗ
4

 

 

 

 

 صفــة الســــواك :

أل٠ّٓ٠َزؾت أْ ٠جلأ فٟ االٍز١بن ثغبٔت فّٗ ا
5

ٌؾل٠ش أَ اٌّإ١ِٕٓ ػبئْخ هٟٙ هللا  

ػٕٙب لبٌذ : )) وبْ إٌجٟ ُ ٠ؼغجٗ اٌز١بِٓ فٟ رٕؼٍٗ ٚروعٍٗ ٚٛٙٛهٖ ٚفٟ ّأٔٗ وٍٗ 

))
6
ٚل١بٍبً ػٍٝ اٌٛٙٛء 

0
   . 

ٚعّٙٛه اٌفمٙبء ػٍٝ اٍزؾجبة اٌَٛان ػوٙبً 
3
 ، ٚاٍزلٌٛا ثأؽبك٠ش ٙؼ١فخ ِٕٙب : 

ي هللا ُ ٠َزبن ػوٙبً ٠ْٚوة ِٖبً ؽل٠ش هث١ؼخ ثٓ أوضُ لبي : )وبْ هٍٛ   -1

٠ٚمٛي ٘ٛ إٔ٘أ ٚأِوأ(
5
 . 

ؽل٠ش ػطبء ثٓ أثٟ هثبػ لبي : لبي هٍٛي هللا ُ : )ئما ّوثزُ فبّوثٛا ِٖبً    -2

ٚئما اٍزىزُ فبٍزبوٛا ػوٙبً(
1
 . 

                                                                                                                                                                              

 .  1/130 اٌّغٕٟ ، 2/63 اٌزضو٠ت ٛوػ ، 1/232 اٌّغّٛع:  أظو 1

 . اٌزغبثٓ ٍٛهح ِٓ( 16) آ٠خ ِٓ 2

 . ٘و٠وح أثٟ ؽل٠ش ِٓ ُ هللا هٍٛي ثَٕٓ اإللزلاء ثبة ثبٌَٕخ اإلػزٖبَ وزبة فٟ 3/142 اٌجقبهٞ أفوعٗ 3

 .  5/306 اٌّغٕٟ:  أظو 4

 1/135 اٌّغٕٟ ، 1/232 اٌّغّٛع ، 1/114 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 5

 فٟ 1/226ٍَُِٚ ، ٚاٌغًَ اٌٛٙٛء فٟ اٌز١ّٓ ثبة اٌٛٙٛء وزبة فٟ ٌٗ ٚاٌٍفع 2/50 اٌجقبهٞ أفوعٗ 6

 . ٚغ١وٖ اٌطٙٛه فٟ اٌز١ّٓ ثبة اٌطٙبهح

 1/233 اٌّغّٛع:  أظو 0

 اٌّجلع ، 1/365 اٌٛع١ي ، 2/233 ف١ًٍ ِقزٖو ِغ اٌقوّٟ ، 153، 1/143 اٌٙلا٠خ ّوػ اٌجٕب٠خ أظو 3

1/102  . 

 ثٗ ٠ؾزظ ال:  ٚلبي ػوٙبً  االٍز١بن فٟ ِبعبء ثبة اٌطٙبهح فٟ 1/40 اٌىجوٜ إٌَٓ فٟ اٌج١ٙمٟ أفوعٗ 5

 .  1/230 اٌّغّٛع فٟ إٌٛٚٞ ٚٙؼفٗ
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أٔٗ ٠قْٝ فٟ االٍز١بن ٛٛالً ئكِبء اٌٍضخ ٚئفَبك ػّٛك األٍٕبْ   -3
2
 .  

٠َزبن ػوٙبً فٟ ظب٘و األٍٕبْ ٚثبٕٛٙب ٠ّٚو اٌَٛان ٚو١ف١خ االٍز١بن : ٘ٛ أْ  

ػٍٝ أٛواف إٍٔبٔٗ ٚوواٍٟ أٙواٍٗ ٠ّٚوٖ ػٍٝ ٍمف ؽٍمٗ ئِواهاً فف١فبً 
3
 . 

ٚم٘ت ثؼ٘ اٌفمٙبء وبٌغئٛٞ ِٓ اٌؾٕف١خ ٚئِبَ اٌؾو١ِٓ ٚاٌغياٌٟ ِٓ اٌْبفؼ١خ 

ثٓ ٚثؼ٘ اٌؾٕبثٍخ ئٌٝ أٔٗ ال ثأً أْ ٠َزبن ٛٛالً ٚٙؼف ٘نا اٌمٛي إٌٛٚٞ ٚا

ِفٍؼ
4

 

٠َٚزؾت أْ ٠ٕظف ٌَبٔٗ ثبٌَٛان ثاِواهٖ ػ١ٍٗ
5

ٌّب صجذ ِٓ ؽل٠ش أثٟ ثوكح ػٓ  

أث١ٗ لبي : )أر١ذ إٌجٟ ُ فٛعلرٗ ٠َزٓ ثَٛان ث١لٖ ٠مٛي أُْع أُْع ٚاٌَٛان فٟ ف١ٗ وأٔٗ 

ٚفٟ هٚا٠خ )ٚٛوف اٌَٛان ػٍٝ ٌَبٔٗ ٠َزٓ ئٌٝ ِبفٛق( ٠زٙٛع(
6

 

ك ِٕٗ ِْوٚػ١خ اٌَــٛان ػٍٝ اٌٍَبْ ٛٛالً لبي اٌؾبفع اثٓ ؽغو هؽّٗ هللا: ٠َٚزفب
0

 

 اٌَٛان ً٘ األٌٚٝ أْ ٠جبّوٖ اٌَّزبن ث١ّ١ٕٗ أٚ ثّْبٌٗ ؟

لبي اثٓ ػبثل٠ٓ هؽّٗ هللا ئْ وبْ ِٓ ثبة اٌزطٙو اٍزؾت ثب١ّ١ٌٓ ، ٚئْ وبْ ِٓ ثبة 

ئىاٌخ األمٜ فجب١ٌَوٜ ، ٚاٌظب٘و اٌضبٟٔ
3
ٚموو ٔؾٖٛ اٌؾبفع اٌؼوالٟ هؽّٗ هللا 

5
 

ً اٌَٛان لجً اٍزؼّبٌٗ ٚونٌه ػٕل االٔزٙبء ِٓ اٍزؼّب٠ٌَٚٗزؾت غَ
10

ٌؾل٠ش 

ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب لبٌذ :)وبْ هٍٛي هللا ُ ٠ؼط١ٕٟ اٌَٛان ألغٍَٗ ، فأثلأ ثٗ 

                                                                                                                                                                              
 فٟ ؽغو اثٓ اٌؾبفع ٚلبي ، ػوٙبً  اإلٍز١بن ثبة اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/40 اٌىجوٜ إٌَٓ فٟ اٌج١ٙمٟ أفوعٗ 1

 ؽجبْ ٚاثٓ ِؼ١ٓ اثٓ ٚصمٗ:  ، لٍذ ال٠ؼوف اٌمطبْ اثٓ لبي اٌموّٟ فبٌل ثٓ ِؾّل:  ٚف١ٗ 1/65 اٌؾج١و اٌزٍق١ٔ

. 

 .  1/102 اٌّجلع ، 1/230 اٌّغّٛع:  أظو 2

 1/231 اٌّغّٛع ، 1/35 اٌؾبٚٞ:  أظو 3

 .  1/100 اإلٖٔبف ، 1/102 اٌّجلع ، 1/231 اٌّغّٛع ، 1/114 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 4

 1/102 اٌّمٕغ ، 1/356اٌجبهٞ فزؼ ، 1/114 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 5

 فٛق ئٌٝ ٠َزٓ))  ٌفع ثلْٚ اٌَٛان ثبة اٌطٙبهح فٟ 1/220 ٍَُِ ٚأفوعٗ ، 4/410 إٌَّل فٟ أؽّل أفوعٗ 6

.)) 

 .  1/356 اٌجبهٞ فزؼ:  أظو 0

 1/114 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 3

 2/01 اٌزضو٠ت ٛوػ:  أظو 5

 1/102 اٌّجلع ، 1/55 اٌّؾزبط ِغٕٟ ، 1/226 اٌغ١ًٍ ِٛا٘ت:  أظو 10
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فأٍزبن ، صُ أغٍَٗ صُ أكفؼٗ ئ١ٌٗ(
1

٠ٚغٛى أْ ٠َزؼًّ اٌَٛان اٌٛاؽل ألوضو ِٓ  

ّقٔ
2

 

 ُ ٠َزٓ ٚػٕلٖ هعالْ ٌؾل٠ش ػبئْخ هٟٙ هللا ػٕٙب لبٌذ : )وبْ هٍٛي هللا

أؽلّ٘ب أوجو ِٓ ا٢فو ، فأٚؽٝ هللا ئ١ٌٗ فٟ فًٚ اٌَٛان )) أْ وجو (( أػٜ اٌَٛان 

أوجوّ٘ب(
3
  

 فٛائـــل اٌَــٛان :

ئْ أػظُ فٛائل اٌَٛان ِبٔٔ ػ١ٍٗ إٌجٟ ُ فٟ لٌٛٗ : )اٌَٛان ِطٙوح ٌٍفُ ِوٙبح 

 ٌٍوة( 

اٌٍَُّ ِأِٛه فٟ وً ؽبي أْ ٠ىْٛ ِٚٓ اٌفٛائل اٌزٟ موو٘ب أً٘ اٌؼٍُ ٌٍَٛان أْ 

ػٍٝ أؽَٓ ١٘ئخ ٚأ١ٛت ه٠ؼ ٚفبٕخ ػٕل أكاء اٌؼجبكح ، ٚأْ ٠ؾوٓ أْ رىْٛ ؽبٌٗ 

فٟ غب٠خ اٌىّبي ٚإٌظبفخ إلظٙبه ّوف ٚػظُ ٘نٖ اٌؼجبكح
4

 

ٌّٚب وبٔذ اٌّالئىخ رزأمٜ ِّب ٠زأمٜ ثٗ ثٕٛ آكَ ّوع اٌَٛان ِطٙوح ٌٍفُ ؽزٝ ال 

ثوٕل أػّبي ثٕٟ آكَ ثبٌوٚائؼ اٌىو٠ٙخ اٌزٟ رٕزظ ػٓ رون رزأمٜ اٌّالئىخ اٌّٛوٍْٛ 

اٌَٛان
5

لبي : )ئْ   ، ٚلل عبء فٟ األصو ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ ٛبٌت هٟٙ هللا ػٕٗ

أفٛا٘ىُ ٛوق ٌٍموآْ فط١جٛ٘ب ثبٌَٛان(
6

ِٚٓ فٛائل اٌَٛان أٔٗ ٠له اٌجٛي ، ٠ٚمطغ  

٠ٚنوٟ اٌفطٕخ  اٌوٛٛثخ ، ٠ٚن٘ت اٌٖفوح ، ٠َٚىٓ ػوٚق اٌوأً ، ٚٚعغ األٍٕبْ ،

، ٠ٚٚبػف اٌٖالح ، ٠َٚقٜ ا١ٌْطبْ ، ٠ٚط١ت إٌىٙخ ، ٠ًَٚٙ فوٚط اٌوٚػ
0

 

لبي اثٓ ػبثل٠ٓ لبي فٟ إٌٙو : ِٕٚبفؼٗ ٍٕٚذ ئٌٝ ١ٔف ٚصالص١ٓ
3

ِٚٓ فٛائل اٌَٛان 

أٔٗ ثّضبثخ اٌؼالط ٌإللالع ػٓ ثؼ٘ اٌؼبكاد ا١ٌَئخ ِضً اٌزلف١ٓ فبٌَٛان ِغ ٛٛي 

لالع ػٓ ١ىْٛ ٍججبً فٟ اإللالع ػٓ اٌزلف١ٓ ٚونٌه ػٓ اإلِلح اٍزؼّبٌٗ ٠ٖجؼ ػبكح ف
                                                             

 فٟ إٌٛٚٞ ٚلبي.   اٌَٛان غًَ ثبة 1/41 ٌٍّٕنهٞ كاٚك أثٟ ٍٕٓ ِقزٖو:  أظو.  كاٚك أثٛ أفوعٗ 1

 . ع١ل ثإٍبك كاٚك أثٛ هٚاٖ ؽَٓ ؽل٠ش 1/233 اٌّغّٛع

 .  1/102 اٌّجلع ، 1/233 اٌّغّٛع:  أظو 2

 ٕؾ١ؼ فٟ األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ غ١وٖ ثَٛان ٠َزبن اٌوعً فٟ ثبة اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/43 كاٚك أثٛ أفوعٗ 3

 ػٓ ٔؾٖٛ األوجو ئٌٝ اٌَٛان كفغ ثبة اٌٛٙٛء وزبة فٟ 1/314 رؼ١ٍمبً  اٌجقبهٞ ٚأفوط ، 1/12 كاٚك أثٟ ٍٕٓ

 . ػّٕٙب هللا هٟٙ ػّو اثٓ

 . 1/65 اإلؽىبَ ئؽىبَ:  أظو 4

 . 2/66 اٌزضو٠ت ٛوػ:  أظو 5

 ِبعٗ اثٓ ٍٕٓ ٕؾ١ؼ فٟ األٌجبٟٔ ٕٚؾؾٗ ، اٌَٛان ثبة ٍٕٕٚٙب اٌطٙبهح وزبة فٟ 1/106 ِبعٗ اثٓ أفوعٗ 6

 . 1/53 ِبعٗ

 . 300ٓ اٌَٛٞ إٌّٙظ ، 1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 0

 1/115 ػبثل٠ٓ اثٓ ؽب١ّخ:  أظو 3
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ٌٍَٚٛان فٛائل أفوٜ موو٘ب ػٍّبء اٌطت ، ٚلل موود  ِٔ األٕبثغ ػٕل اٌٖغبه .

١ّئبً ِٕٙب ػٕل اٌىالَ ػٍٝ األهان فٟ اٌّجؾش اٌضبِٓ ٚاٌىزت اٌطج١خ اٌّإٌفخ فٟ 

اٌَٛان موود ٌٗ فٛائل وض١وح ٚأٍواهاً ٛج١خ
1

 

 

 

  

 

 : زبئظ اٌجؾش ٚٔ اٌقبرّخ

َّٟ ِٓ ئرّبَ ٘نا اٌجؾش  َّٓ ثٗ ػٍ فٟ فزبَ ٘نا اٌجؾش أّىو هللا رجبهن ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ِب ِ

 ٚأفزّٗ ثنوو أُ٘ ِب رٍٕٛذ ئ١ٌٗ ِٓ ٔزبئظ ٚرزٍقٔ فٟ إٌمبٛ اٌزب١ٌخ :

 ِْوٚػ١خ اٌَٛان ٚفٍٚٗ . -1

 أْ اٌَٛان فٍٖخ ِٓ فٖبي اٌفطوح . -2

 .أْ اٌَٛان ٍٕخ ِإولح ١ٌٌٚ ثٛاعت  -3

أْ اٌَٛان َِزؾت فٟ وً ٚلذ ٌٚىٓ ٠زأول اٍزؾجبثٗ ػٕل اٌٛٙٛء ٚاٌٖالح  -4

 ٚاٌم١بَ ِٓ إٌَٛ ، ٚكفٛي إٌّيي ، ٚػٕل رغ١و اٌفُ ٚإفواه األٍٕبْ .

 أْ اٌواعؼ عٛاى اٍزؼّبي اٌَٛان ٌٍٖبئُ فٟ وً ٚلذ ؽزٝ ثؼل اٌيٚاي . -5

 . أْ اٌَٛان ٍٕخ ػٍٝ وً ؽبي ثؾٚوح إٌبً ٚثغ١و ؽٚورُٙ -6

أْ اٌَٛان ٠ؾًٖ ثىً ػٛك ١ٌٓ ٠ٕمٟ اٌفُ ٚال ٠غوؽٗ ٚال ٠ٚوٖ ٚال٠زفزذ وؼٛك  -0

 ٚػٛك اٌي٠زْٛ ٚأْ أفًٚ أٔٛاع اٌَٛان األهان .  ا٢هان ٚػٛك عو٠ل إٌقً

أْ اٍزؼّبي اٌفوّبح ٚاٌّؼغْٛ ِٓ اٌَٛان ، ِٚٓ ١ِياد اٌفوّبح أٔٗ ٠ّىٓ أْ  -3

َو ٚأْ فٟ اٌّؼغْٛ ِٛاك ِطٙوح ٠ٕظف اإلَٔبْ ثٙب ثبٛٓ األٍٕبْ ثٌَٙٛخ ٠ٚ

 ِٕٚظفخ .

                                                             

 اٌَٛان وزبة ، ٚإٌَخ اٌىزبة ٙٛء ػٍٝ اٌٖؾ١خ اٌٛلب٠خ ، ٌٍجبه اٌَٛان ، اٌطج١خ اٌَٛان فٛائل ػٓ:  أظو 1

 .ٚفٛائلٖ فٍٚٗ
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 اٍزؾجبة غًَ اٌَٛان لجً اٍزؼّبٌٗ ٚونٌه ػٕل االٔزٙبء ِٕٗ . -5

 ٌٍَٛان فٛائل ك١ٕ٠خ ٕٚؾ١خ . -10

 ٚاٌّواعغ اٌّٖبكه

 . اٌىو٠ُ اٌموآْ -

 ثبثٓ ا١ٌْٙو اٌفزؼ أثٟ اٌل٠ٓ ٌزمٟ ، األؽىبَ ػّلح ّوػ ، األؽىبَ ئؽىبَ .1

 ، ث١وٚد ، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه:  إٌبّو ، ٘ـ002 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌؼ١ل كل١ك

 . ٌجٕبْ

 ثٓ ِؾّل:  رأ١ٌف ، اٌَج١ً ِٕبه أؽبك٠ش رقو٠ظ فٟ اٌغ١ًٍ ئهٚاء .2

 اإلٍالِٟ اٌّىزت:  إٌبّو ، اٌْب٠ِٚ ى١٘و ئّواف ، األٌجبٟٔ ٔبٕواٌل٠ٓ

. 

 هعبئٟ ِؾّل اٌلوزٛه:  رأ١ٌف ، ٕٚؾزٗ اٌفُ ٌٕظبفخ اٌَٛان اٍزؼّبي .3

 . 1531َ اٌى٠ٛذ ، اإلٍالِٟ ٌٍطت األٚي اٌّإرّو أػّبي ، اٌّٖط١ٟٙ

 ، اٌْؼت ٛجؼخ ، ٘ـ204 اٌّزٛفٝ ، اٌْبفؼٟ ئكه٠ٌ ثٓ ِؾّل ٌإلِبَ ،  األَ .4

  اٌمب٘وح

 إٌبّو ، اٌىبٔلٍ٘ٛٞ ىوو٠ب ِؾّل:  رأ١ٌف ، ِبٌه ِٛٛأ ئٌٝ اٌَّبٌه أٚعي .5

 . ٘ـ1405 ٛجؼخ ث١وٚد، ، اٌفىو كاه: 

 ، اٌىبٍبٟٔ َِؼٛك ثٓ اٌل٠ٓ ٌؼالء ، اٌْوائغ رور١ت فٟ اٌٖٕبئغ ثلائغ .6

 . ث١وٚد ، اٌؼوثٟ اٌىزبة كاه:  إٌبّو ، ٘ـ530 ٍٕخ اٌّزٛفٝ

 ِؾّل ثٓ ألؽّل ، ِبٌه اإلِبَ ِن٘ت ئٌٝ اٌَّبٌه أللوة اٌَبٌه ثٍغخ .0

 ، ث١وٚد          ، اٌّؼوفخ كاه:  إٌبّو ، ٘ـ1241 اٌّزٛفٝ ، اٌٖبٚٞ

 . ٘ـ1353

 ٔبٕو ثٓ اٌوؽّٓ ػجل:  رأ١ٌف ، األف١به ػ١ْٛ ٚلوح األثواه لٍٛة ثٙغخ .3

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍجؾٛس اٌؼبِخ اٌوئبٍخ:  ْٚٔو ٛجغ ، ٘ـ 1306 ،اٌّزٛفٝ اٌَؼلٞ

 . ٘ـ1405 ، اٌو٠بٗ ، ٚاإلفزبء

 ، اٌيث١لٞ ِورٚٝ ٌّؾّل ، اٌمبًِٛ عٛا٘و ِٓ اٌؼوًٚ ربط .5

 . ث١وٚد  ، اٌؾ١بح ِىزت كاه:   إٌبّو ، ٘ـ1205اٌّزٛفٝ

 ل١ُ ثٓ ثىو أثٟ ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌٌّْ ، اٌٌّٛٛك ثأؽىبَ اٌّٛكٚك رؾفخ .10

 . ث١وٚد ، اٌؼوثٟ اٌىزبة كاه:  إٌبّو ، ٘ـ051 اٌّزٛفٝ ، اٌغٛى٠خ
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 ، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه ، اٌغوعبٟٔ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ٌٍْو٠ف ، اٌزؼو٠فبد .11

 . ٘ـ1403 اٌضبٌضخ اٌطجؼخ ، ث١وٚد

 ثٓ أؽّل ٌٍؾبفع ، اٌىج١و اٌوافؼٟ أؽبك٠ش رقو٠ظ فٟ اٌؾج١و اٌزٍق١ٔ .12

 ، اٌّؼوفخ كاه:  إٌبّو ، ٘ـ352 اٌّزٛفٝ ، اٌؼَمالٟٔ ؽغو ثٓ ػٍٟ

 . ث١وٚد

 ثٓ ئثوا١ُ٘ ثٓ ِؾّل هللا ػجل ألثٟ ، اٌوٍبٌخ أٌفبظ ؽً فٟ اٌّمبٌخ ر٠ٕٛو .13

 . ٘ـ1405 األٌٚٝ اٌطجؼخ ، اٌؼبي ػجل ػب٠ِ ِؾّل رؾم١ك ، اٌزٕبئٟ ف١ًٍ

 ، إٌٛٚٞ ّوف ثٓ اٌل٠ٓ ِؾٟ ىوو٠ب ألثٟ ، ٚاٌٍغبد األٍّبء رٙن٠ت .14

 ، اٌوٍبٌخ كاه:  إٌبّو ، ِؼوٚف ػٛاك ثْبه:  رؾم١ك ، ٘ـ606 اٌّزٛفٝ

 . ٘ـ1405 األٌٚٝ اٌطجؼخ

 اٌّزٛفٝ ، األى٘وٞ أؽّل ثٓ ِؾّل ِٕٖٛه ألثٟ ، اٌٍغخ رٙن٠ت .15

 ٛجؼخ ، اٌّٖو٠خ اٌلاه:  إٌبّو ، ٘بهْٚ اٌَالَ ػجل:  رؾم١ك ، ٘ـ300

 . ٘ـ1334         اٌؼوث١خ اٌم١ِٛخ كاه

 ، اٌؼبّوح اٌطجؼخ ، اٌلٍٛلٟ ػوفخ ثٓ ِؾّل ١ٌٍْـ ، اٌلٍٛلٟ ؽب١ّخ .16

 . ثّٖو

 اٌّزٛفٝ ، إٌٛٚٞ ّوف ثٓ اٌل٠ٓ ِؾٟ ىوو٠ب ألثٟ ، اٌطبٌج١ٓ هٚٙخ .10

 . اإلٍالِٟ اٌّىزت:  إٌبّو ، ٘ـ606 ٍٕخ

 ئكه٠ٌ ثٓ ٠ٌٛٔ ثٓ ٌّٕٖٛه ، اٌَّزمٕغ ىاك ّوػ اٌّوثغ اٌوٚٗ .13

 . ٘ـ1403 ٍٕخ اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ ، ٘ـ1051 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌجٙٛرٟ

 ، اٌَغَزبٟٔ األّؼش ثٓ ١ٍٍّبْ كاٚك أثٟ ٌٍؾبفع ، كاٚك أثٟ ٍٕٓ .15

 ا١ٌَل ػٍٝ ِؾّل ٛجغ ، اٌلػبً ػج١ل ػيد:  رؾم١ك ، ٘ـ205 ٍٕخ اٌّزٛفٝ

 . ،ؽّٔ

 اٌّزٛفٝ ، اٌج١ٙمٟ اٌؾ١َٓ ثٓ أؽّل ثىو أثٟ ٌٍؾبفع ، اٌىجوٜ إٌَٓ .20

 . اٌفىو كاه:  إٌبّو ، ٘ـ453 ٍٕخ

 اٌّزٛفٝ ، اٌمي٠ٕٟٚ ٠ي٠ل ثٓ ِؾّل هللا ػجل أثٟ ٌٍؾبفع ، ِبعٗ اثٓ ٍٕٓ .21

 . اٌجبثٟ ػ١َٝ إٌبّو ، اٌجبلٟ ػجل فإاك ِؾّل:  رؾم١ك ، ٘ـ205 ٍٕخ

 إٌّبهح كاه:  إٌبّو ، اٌجبه ػٍٝ ِؾّل اٌلوزٛه:  رأ١ٌف ، اٌَـــٛان .22

 . ِىخ علح، ٚاٌزٛى٠غ، ٌٍْٕو

 اٌوىاق ػجل هللا ػجل اٌلوزٛه:  رأ١ٌف ، ثبألٍٕبْ ٚاٌؼٕب٠خ اٌَٛان .23

 . علٖ ، اٌَؼٛك٠خ اٌلاه:  إٌبّو ، اٌَؼ١ل
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 ، اٌيهلبٟٔ ٠ٍٛف ثٓ اٌجبلٟ ػجل ثٓ ٌّؾّل ، اٌيهلبٟٔ ّوػ .24

 . ٘ـ1353 ث١وٚد ، اٌّؼوفخ كاه:  إٌبّو ، ٘ـ1122اٌّزٛفٝ

 ػجل ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌٌّْ ، اٌقولٟ ِقزٖو ػٍٝ اٌيهوْٟ ّوػ .25

 اٌوؽّٓ ػجل ثٓ هللا ػجل:  رؾم١ك ، ٘ـ002 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌيهوْٟ هللا

 . اٌؼج١ىبْ ِطبثغ:  إٌبّو ، اٌغجو٠ٓ

 اٌّزٛفٝ ، اٌجغٛٞ اٌفواء َِؼٛك ثٓ اٌؾ١َٓ ِؾّل ألثٟ ، إٌَخ ّوػ .26

:  إٌبّو ، اٌْب٠ِٚ ٚى١٘و ، األهٔبؤٚٛ ّؼ١ت:  رؾم١ك ، ٘ـ516 ٍٕخ

 . ٘ـ1350 ، اإلٍالِٟ اٌّىزت

 ، إٌٛٚٞ ّوف ثٓ اٌل٠ٓ ِؾٟ ىوو٠ب ألثٟ ، ٍَُِ ٕؾ١ؼ ّوػ .20

 . ث١وٚد ، اٌفىو كاه:  إٌبّو ، ٘ـ606 ٍٕخ اٌّزٛفٝ

 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌجقبهٞ ئٍّبػ١ً ثٓ ِؾّل ٌإلِبَ ، اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ .23

  ٘ـ1315 ػبَ ، ثٛالق ٛجؼخ ، مٕٟ٘ ِؾّل:  رٖؾ١ؼ ، ٘ـ256

:  إٌبّو ، األٌجبٟٔ ٔبٕواٌل٠ٓ ِؾّل ١ٌٍْـ ، كاٚك أثٟ ٍٕٓ ٕؾ١ؼ .25

 . ٘ـ1412 األٌٚٝ اٌطجؼخ ، اإلٍالِٟ اٌّىزت

 ، ٘ـ261 اٌّزٛفٝ ، اٌم١ْوٞ اٌؾغبط ثٓ ٍَُِ ٌإلِبَ ، ٍَُِ ٕؾ١ؼ .30

 . ٘ـ1304 اٌؾٍجٟ اٌجبثٟ ػ١َٝ:  إٌبّو ، اٌجبلٟ ػجل فإاك ِؾّل:  رؾم١ك

 ، اٌم١ُ ثبثٓ ا١ٌْٙو ثىو أثٟ ثٓ ِؾّل هللا ػجل ألثٟ ، إٌجٛٞ اٌطت .31

 األهٔبؤٚٛ اٌمبكه ٚػجل ، األهٔبؤٚٛ ّؼ١ت:  رؾم١ك ، ٘ـ051 ٍٕخ اٌّزٛفٝ

 . ثبٌو٠بٗ اٌىزت ػبٌُ ، اٌوٍبٌخ ِإٍَخ:  إٌبّو ،

 اٌوؽ١ُ ػجل اٌفًٚ أثٟ اٌل٠ٓ ٌي٠ٓ ، اٌزمو٠ت ّوػ فٟ اٌزضو٠ت ٛوػ .32

 اٌزواس ئؽ١بء كاه:  إٌبّو ، ٘ـ306 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌؼوالٟ اٌؾ١َٓ ثٓ

  ث١وٚد ، اٌؼوثٟ

 ؽغو ثٓ ػٍٟ ثٓ أؽّل ٌٍؾبفع ، اٌجقبهٞ ٕؾ١ؼ ّوػ اٌجبهٞ فزؼ .33

 إٌبّو ، اٌجبلٟ ػجل فإاك ِؾّل:  رور١ت ، ٘ـ352 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌؼَمالٟٔ

 . اٌفىو كاه: 

 اٌىو٠ُ ػجل اٌمبٍُ ألثٟ ، اٌىج١و اٌْوػ ٚ٘ٛ اٌٛع١ي ّوػ اٌؼي٠ي فزؼ .34

 ِٚؼّٙب ، اٌّغّٛع ِغ ِطجٛع ٘ـ،623 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌوافؼٟ ِؾّل

 . ث١وٚد ، اٌفىو كاه:  إٌبّو ، اٌؾج١و اٌزٍق١ٔ

 أؽّل ١ٌٍْـ ، اٌم١وٚأٟ ى٠ل أثٟ هٍبٌخ ػٍٝ اٌلٚأٟ اٌفٛاوٗ .35

 . ث١وٚد ، اٌفىو كاه:  إٌبّو ، اٌّبٌىٟ إٌظواٚٞ
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 ، اٌف١وٚىآثبكٞ ٠ؼمٛة ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ ٌّغل ، اٌّؾ١ٜ اٌمبًِٛ .36

 اٌضب١ٔخ اٌطجؼخ ، ث١وٚد ، اٌوٍبٌخ ِإٍَخ:  إٌبّو ، ٘ـ310 ٍٕخ اٌّزٛفٝ

 . ٘ـ1400

 اٌّزٛفٝ ، اٌجٙٛرٟ ٠ٌٛٔ ثٓ ٌّٕٖٛه ، اإللٕبع ِزٓ ِٓ اٌمٕبع وْبف .30

 . ٘ـ1403 ٍٕخ ، ث١وٚد ، اٌىزت ػبٌُ:  إٌبّو ، ٘ـ1052

 ، ِٕظٛه ثٓ ِىوَ ثٓ ِؾّل اٌل٠ٓ عّبي اٌفًٚ ألثٟ ، اٌؼوة ٌَبْ .33

 . ث١وٚد ٕبكه كاه:  إٌبّو

 اٌّزٛفٝ ، اٌؾٕجٍٟ ِفٍؼ ثٓ ِؾّل ئٍؾبق ألثٟ ، اٌّمٕغ ّوػ اٌّجلع .35

 . ٘ـ1313 اٌضبٌضخ اٌطجؼخ ، ث١وٚد ، اٌّؼوفخ كاه:  إٌبّو ، ٘ـ334 ٍٕخ

 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، إٌّنهٞ اٌؼظ١ُ ػجل ٌٍؾبفع ، كاٚك أثٟ ٍٕٓ ِقزٖو .40

 . ث١وٚد اٌّؼوفخ، كاه:  إٌبّو ، ٘ـ656

 اٌّزٛفٝ ، اٌف١ِٟٛ اٌّموب ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ألؽّل ، ا١ٌّٕو اٌّٖجبػ .41

 األٌٟٚ اٌطجؼخ ، ِٖو ، ثجٛالق األ١ِو٠خ اٌّطجؼخ:  إٌبّو ، ٘ـ000 ٍٕخ

 . ٘ـ1321

 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌقطبثٟ ِؾّل ثٓ ؽّل ١ٍٍّبْ ألثٟ ، إٌَٓ ِؼبٌُ .42

 . ؽّٔ ، ا١ٌَل ػٍٝ ِؾّل ٛجغ ، كاٚك أثٟ ٍٕٓ ثن٠ً ِطجٛع ، ٘ـ333

:  إٌبّو ، ىوو٠ب ثٓ فبهً ثٓ أؽّل اٌؾَٓ ألثٟ ، اٌٍغخ ِمب١٠ٌ ِؼغُ .43

 . ٘ـ1406 ث١وٚد ، اٌّؼبهف ِإٍَخ

 ػجل/ ك ، أ١ٌٔ ئثوا١ُ٘/ ك اٌطجؼخ ٘نٖ ثافواط لبَ ، ا١ٌٍٜٛ اٌّؼغُ .44

 ، ػط١خ ؽَٓ اٌطجغ ػٍٝ ٚأّوف ، اٌٖٛاٌؾٟ ػط١خ/ك ، ِٕزٖو اٌؾ١ٍُ

 . اٌّؼبهف كاه ِطبثغ:  إٌبّو ، أ١ِٓ ّٛلٟ ِٚؾّل

 ، ا١ٌَٟٛٛ اٌل٠ٓ عالي ٌٍؾبفع ، إٌجٛٞ اٌطت فٟ اٌَٛٞ إٌّٙظ .45

 . اٌغ١ً ِىزجخ ، ٘ـ1406 األٌٚٝ اٌطجؼخ ، األ٘لي ؽَٓ رؾم١ك

 ثٓ ِؾّل هللا ػجل ألثٟ ، ف١ًٍ ١ٍلٞ ِقزٖو ٌْوػ اٌغ١ًٍ ِٛا٘ت .46

 ، ٘ـ1325 األٌٚٝ اٌطجؼخ ، ٘ـ524 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌؾطبة اٌوؽّٓ ػجل

 . اٌمب٘وح ، اٌَؼبكح ِطجؼخ

 ، اٌووجٟ ثطبي ثٓ أؽّل ثٓ ٌّؾّل ، اٌّٙنة ثٙبِِ اٌَّزؼنة إٌظُ .40

 . اٌمب٘وح ، اٌؾٍجٟ ػ١َٝ ِطجؼخ:  إٌبّو

 اٌّجبهن اٌَؼبكاد أثٟ اٌل٠ٓ ٌّغل ، ٚاألصو اٌؾل٠ش غو٠ت فٟ إٌٙب٠خ .43

 ِؾّل ثٓ ِؾّٛك رؾم١ك ، ٘ـ606 ٍٕخ اٌّزٛفٝ ، اٌغيهٞ األص١و ثٓ

 . اإلٍال١ِخ اٌّىزجخ:  إٌبّو ، اٌطٕبؽٟ
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 ٕبٌؼ ثٕذ ٌإٌإح رأ١ٌف ، ٚإٌَخ اٌىزبة ٙٛء ػٍٝ اٌٖؾ١خ اٌٛلب٠خ .45

  اٌَؼٛك٠خ ، اٌم١ُ اثٓ كاه:  إٌبّو ، ػٍٟ آي ؽ١َٓ ثٓ


