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( 28طزيزي اـباحث.... اـرتؾقم األصظ هلذا اـعداد هو )اـرتؾقم اـؼديم: ادجؾد )

(، وـغرض توثقق إصدارات ادجؾة متفقدُا إلدراجفا يف ؾواطد بقاكات 2اـعدد )

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 

اخلارجي. يف حال رؼبتؽم احلصول طذ أي مستـد رسؿي إلثبات ذـك، يؿؽـؽم 

 almajallah@kku.edu.saاـتواصل مع هقئة اـتحرير طذ ايؿقل ادجؾة: 
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 اذلٞئخ االسزشبضٝخ

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                                بضكـــــ٘ض قٞس ادلجـــــسمزاىشٞـــد اى

 ػض٘ ٕٞئخ مجبض ػيَبء األظٕط                             فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض أمحس ٍؼجس ػجس اىنطٌٝ

 أسزبش اىزفسري ٗػيٍ٘ٔ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ظإط ثِ ػ٘اض األدلؼٜــفضٞيخ اىشٞ

 أسزبش اىؼقٞسح ٗادلصإت ادلؼبصطح                فضٞيخ اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ّبصط ثِ ػجس اىنطٌٝ اىؼقو

 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ

 

 

  



 ضئٞس ٕٞئخ اىزحطٝط
 ــطّـٜـَس اىقـِ حمـذـــبىـس ثز.                       

 أػضبء ٕٞئخ اىزحطٝط
 اىشـٖــــطٛ ثِ ظــــبفطأ.ز.حمَس  .1

 
 أ.ز.جربٝو ثِ حمَس حسِ اىجصٞيٜ .2

 
 اىجنـــــــطٛأ.ز.حيــٜ ثِ ػجـس اهلل  .3

 
 ٍـ٘ىــــ٘ز جحٞــــــشأ.ز.مَــــبه  .4

 
 اىـسٗســطٛأ.ز.ٍْٞــطح ثْذ حمَس  .5

 
 أ.ز. ػجـس اىـطظاق ٍجـطٗك ثبىؼقطٗظ .6

 
 ز. أحــَس آه سـؼـس اىغــبٍــــسٛ  أ. .7

 
 ز.ٍـحـَـس ثِ ػيــٜ اىــقطّــــٜ .8

 
 اىشغٞـــــجٜز.ٍـحـَـس ثِ سـبمل  .9

 
 ــبٓــــٜ شـــطً ػيـــفٚ أمـطـصـٍز. .11
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

 احلَبًثِ إثطإٌٞ اهلل  ز. ظٝبز ثِ ػجس 46 - 3
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

 اىعاٍو اىؼعٝع ثْذ ػجس ز. ٗفبء
 (األٍريح ّ٘ضح ثْذ ػجس اىطمحِ)جبٍؼخ 

ب احلضبضح اىسريح اىْج٘ٝخ يف ادل٘س٘ػبد األجْجٞخ احلسٝثخ: ٍ٘س٘ػز
 ٗاىسِٝ اإلسالٍٞني، ٗاإلسالً ٗاىؼبمل اإلسالٍٜ أمن٘شجب

2 

 ثبسو حمَ٘ز ػجس اهلل احلبيفز. 136 -112
 )جبٍؼخ ادليل فٞصو(

ثني اىفقٔ اإلسالٍٜ ٗ أص٘ىٔ، ٗاىقبُّ٘ إٔيٞخ اىشرص االػزجبضٛ 
 "زضاسخ ٍقبضّخ"اى٘ضؼٜ )اىقبُّ٘ ادلصطٛ من٘شجًب ( 

3 

 ز. ػجس اهلل ثِ ػجس اذلبزٛ اىقحطبّٜ 177 -137
 (شقطاء)جبٍؼخ 

 4 ٗسْزٔ، ٗاىطز ػيٚ شجٖبد ح٘ىٔ ملسو هيلع هللا ىلص ىيْجٜرؼظٌٞ اىصحبثخ

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

 إزٗاضز سؼٞس ٗاإلسالً، قطاءح ّقسٝخ ىنزبثبد االسزشطاق ادلؼبصط
 5  )ٗىٞبً ٕبضد، ٗآضُٗ ٕٞ٘ظ، ٗضٗجط سنطٗرُ٘ من٘شجًب(

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ

6 

258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

 8 اٟثبض اىفيسفٞخ ىيساضْٗٝٞخ زضاسخ حتيٞيٞخ ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

 (أً اىقطٙ)جبٍؼخ 
 أىٔ يف ضظقٔ، ْٗٝس طسجَأُ ٝ تٍِ َأح"حلسٝث:  زضاسخ حتيٞيٞخ ػقسٝخ

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

 11 قطاءح يف اإلثسزَ٘ى٘جٞب اىزنْ٘ٝٞخ ىيَؼطفخ اىنالٍٞخ (اجلعائط –)جبٍؼخ اى٘ازٛ 

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

529 - 574 
 ز.ضٞف اهلل ثِ ٕبزٛ ثِ ػيٜ اىعٝساّٜ

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
 13 ً (ٗزضاسخ مجؼبً ) ٗضأٛ اىجبقالّٜ فٖٞب احلقٞقخ اىشطػٞخ

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 
ٗأثطٓ اىزجسٝس ٗاإلثساع ػْس اإلٍبً اىسٞ٘طٜ يف مزبثٔ اجلبٍغ اىنجري 

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

اىؼيو ٌيف ػي بٗأثطٕ ٘خاىشٞ ػِ طجقبد اىطٗاح (أً اىقطٙ)جبٍؼخ   15 



 

 أما بعد:                         سالم طذ طباده اـذين اصصػىصالة واحلؿد هلل وؿػى، و        

 إغ ؼدمػطقة واـدراسات اإلسالمقة أن كادؾك خاـد ـؾعؾوم اـؽقرسين ومجقع أطضاء هقئة حترير جمؾة جامعة 

كرجو أن يؽون إضاؽًة هـ، واـذي 4114هلذا اـعام  "ادجؾد اـثامن واـعػون"يف  "اـثايناـعدد " اـؼراء اـؽرام

يف اـعديد من اـتخصصات اـػطقة  اً بحث مخسة طػ ، متضؿـاً متؿقزًة وإسفامًا كوطقًا يف اـبحث اـػطي

،  دراسات ادتؿقزة باجلدة واألصاـةـؾؿزيد من اـ حاؽزاً بحاث هذه األ ؽونيف أن تٍل سالمقة، طذ أمواـدراسات اإل

 زياد بن طبد.من إطداد: د ،أحؽامه وآثاره ،ضوابطه ؛قة بحث بعـوان: االستحالل يف اـدينسالمؽػي اـدراسات اإل

ا احلضارة حلامم ، واـبحث اآلخر بعـوان: اـسرة اــبوية يف ادوسوطات األجـبقة احلديثة: موسوطتابن إبراهقم اهلل 

بـت  د. وؽاء، د. كورة بـت طبد اهلل احلساوي من إطداد: ،واـدين اإلسالمقع، واإلسالم واـعامل اإلسالمي أكؿوذجاً 

المي وأصوـه، واـؼاكون بع اـػؼه اإلسأهؾقة اـشخص االطتباري  بعـوان: ثاـثاـزامل، وبحث  اـعزيز طبد

 ـرابعواـبحث ا، باسل حمؿود طبد اهلل احلايف د. من إطداد: ،"دراسة مؼاركة"اـؼاكون ادرصي كؿوذجًا( اـوضعي )

إطداد: د. طبد اهلل بن طبد اهلادي  وسـته، واـرد طذ شبفات حوـه، ملسو هيلع هللا ىلص ـؾـبي تعظقم اـصحابة بعـوان:

)وـقام  إدوارد سعقد واإلسالم، ؾراءة كؼدية ـؽتابات االستػاق ادعارص بعـوان: امسخلواـبحث ااـؼحطاين، 

ويف اـسـة  د. حمؿد بن سامل اـشغقبي اـشفري. من إطداد: ،هارت، وآرون هقوز، وروجر سؽروتون كؿوذجًا(

احلوار واـتعايش مع ؼر ادسؾؿع يف اـعفد اــبوي مرويات وؽد كصارى ن: وطؾومفا جاء اـبحث األول بعـوا

، واـبحث اآلخر بعـوان: صارق بن طودة بن طبد اهلل اـعودةإطداد: د.  ،"دراسة حديثقة حتؾقؾقة"كجران أكؿوذجًا 

بعـوان: اـتجديد  ، وبحث ثاـثطامر أمحد اـصقاصـةد.  من إطداد: ،دراسة كؼدية اـؽاسقات اـعارياتحديث 

واـبحث ، د. حؽقؿة أمحد حػقظيأ.إطداد:  ،واإلبداع طـد اإلمام اـسقوصي يف ؿتابه اجلامع اـؽبر وأثره ؽقؿن بعده

ويف  .من إطداد: د. حسان بن حسع شعبان ،لاـعؾ م طؾيف اهرثوأ وخاـشق طن بعـوان: صبؼات اـرواة رابعاـ

من  ،(دراسة حتؾقؾقة كؼدية)ول بعـوان: اآلثار اـػؾسػقة ـؾدارويـقة اـعؼقدة وادذاهب ادعارصة  جاء اـبحث األ

أ.د. من إطداد:   آؽاق احلداثة اـعربقة مساءالت كؼدية،، واـبحث اآلخر بعـوان: خاـد بن حمؿد اـؼرينإطداد:  د. 

بسط ـه ي أحب أنمن "حلديث:  بعـوان: دراسة حتؾقؾقة طؼدية اـبحث اـثاـثو طبد اـعزيز ؽضقل مسعود بواـشعر،

ؾراءة يف بعـوان: اـرابع  بحثاـو اـعؿري، األشول طزيزة طظ إطداد: د.، "ره ، ؽؾقصل رمحهثؾه، ويـسل ـه يف أزيف ر

 عجويف اـػؼه بحث بعـوان: هت .زهر بن ؿتػيد. ، من إطداد: اإلبستؿوـوجقا اـتؽويـقة ـؾؿعرؽة اـؽالمقة

 :ويف أصول اـػؼه بحث بعـوان .حمؿد حسن حيقى ادؾحاين، من إطداد:  د. كةارواكات وأؿؾفا دراسة ؽؼِفقة مؼقحلا

 . بن هادي بن طظ اـزيداين، من إطداد:  د. ضقف اهلل(ودراسة مجعاً ) ورأي اـباؾالين ؽقفا احلؼقؼة اـػطقة

 .خاـصًا صواباً د، وأن جيعل هذا اـعؿل سائؾع اهلل جل وطال أن يبارك باجلفو

 



 

 

 

 

 

 ٓا دراست فقٓٛت يقارَتهٕاَاث ٔأكٛاحل نيحٓج
 

 إػذاد

 حمًذ حسٍ حيٛٗ املهحاَٙد. 



  حمٛمد طمًـ حيٞمك اعمٚمح٤مين- د: إقمداداحلٞمقاٟم٤مت وأيمٚمٝم٤م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م                                                                            لمهتج 

       390 

 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 ُوَمَدُص الَبِشٔح

دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م  "هتجلم احلٞمقاٟم٤مت وأيمٚمٝم٤م"شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ُمقوققم٤م وم٘مٝمٞم٤م ُمٝماًم سمٕمٜمقان: 

 -ُم٘م٤مرٟم٦م

وهيدف إمم سمٞم٤من طمٙمؿ هتجلم احلٞمقاٟم٤مت، وطمٙمؿ أيمؾ اعمٝمجـ، وشمٌّمػم اعمٝمتٛملم، 

 واعمجتٛمع سم٠مطمٙم٤مم هذا إُمر ووقاسمٓمف-

ؾمٚمٙم٧ُم ومٞمف اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم سمجٛمع أىمقال اًمٕمٚمامء وأدًمتٝمؿ، وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ُمع     

ؾ أن اًمتٝمجلم:  اًمؽمضمٞمح، وظمُٚمّم٧ُم إمم احلّمقل قمغم  سمنميٌّ ذم إٟمت٤مج احلٞمقاٟم٤مت، ًمْمامنشمدظمُّ

إظمذ سمت٘مٜمٞم٤مت اًمتٝمجلم  اًمّمٗم٤مت اعمرهمقب ومٞمٝم٤م ًمدى إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م، وأٟمف ٓ ُم٤مٟمع ذقًم٤م ُمـ

 حلٞمقاٟم٤مت اًم٘م٤مسمٚم٦م هل٤م ذم طمدود اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اعمح٘م٘م٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمدارئ٦م ًمٚمٛمٗم٤مؾمد،قمغم ا

سملم طمٞمقاٟملم أطمدمه٤م حمرٌم أيمٚمف، أو ُمٙمروه يمراه٦م قمدم ضمقاز أيمؾ حلقم احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م و

 حتريٛمٞم٦م، وسملم طمٞمقان ُم٤ٌمح أيمٚمف، أو ُمٙمروه يمراه٦م شمٜمزهيٞم٦م، يم٤مًمٌٖمؾ اعمتقًمد سملم احلامر واًمٗمرس،

شمرضمٞمُح ُم٤م ي٘متيض احلٔمر قمغم "اؾمتٜم٤مًدا ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م: ، اعمتقًمد سملم اًمٗمرس وأشم٤من أهٚمٞم٦م ؾاًمٜمَٖمْ و

٢مىم٤مُم٦م دورات شمققمقي٦م، وسمراُم٩م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ًمتٕمريػ اعمجتٛمع وأوصٞم٧ُم سم "ُم٤م ي٘متيض اإلسم٤مطم٦م

سمٛمٕمٜمك اًمتٝمجلم، وـمرىمف، وأرضاره وومقائده، وأطمٙم٤مُمف، وسمٛمٜمع ُمـ ي٘مقم سم٤مًمتٝمجلم سملم 

واًمٌنم، أو سملم طمٞمقاٟم٤مت ؾمٞمٚمح٘مٝم٤م رضر ُمـ اًمتٝمجلم، أو سم٤معمتقًمد ُمٜمٝم٤م، أو احلٞمقاٟم٤مت 

سم٤معمًتٝمٚمؽ، وسمٛمراىم٦ٌم ُمرايمز اًمتٝمجلم سمِمٙمؾ ُمًتٛمر شمٗم٤مدًي٤م ًمٚمقىمقع ذم اعمحٔمقر، وسم٢مو٤موم٦م ُمقاد 

 ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمْمٌط قمٛمٚمٞم٦م اًمتٝمجلم وٛمـ ىم٤مٟمقن مح٤مي٦م احلٞمقان واًمرومؼ سمف-

٦م، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، صمؿ ظم٤ممت٦م وشمقصٞم٤مت، يمؾ هذا شمؿ شمٜم٤موًمف سمٗمْمؾ اهلل ُمٗمّماًل ذم ُم٘مدُم

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ-

 -اعمٝمجٜم٦م –احلٞمقاٟم٤مت  ,حلقم ,أيمؾ ,طمٙمؿ ,اًمتٝمجلم  اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

This study tackled a significant jurisprudential topic entitled " Hybridization of Animals 

and Eating them: A Comparative Jurisprudential Study" 

 The study aims at highlighting the Jurisprudential rulings the hybridization of animals, 

and of eating of hybridized, and enlightening the concerned and the community with the 

rulings and controls of this topic. 

The researcher followed the analytical inductive method. He collected the scholars' 

statements, their evidences, and discussed them with weighting. 

The study concluded that hybridization is a human intervention in the production of 

animals to ensure that desired traits are acquired in future generations, and that it is 

different from cloning. Consequently, there is no legal ban on using the techniques of 

hybridization with allowed animals according to the legal rules, if used in a way that 

achieves the benefits and prevents the evils. Based on that and on the views of different 

Islamic scholars, the study reached at the conclusion that it is prohibited to eat the meat 

of hybridized animals if one of the two animals is prohibited or hateful because it is 

banned and the other is allowed or just hateful because it is not suitable for eating. For 

example, the mule, which is a hybrid that is the offspring of a male donkey (jack) and a 

female horse (mare) or the hinny, which is the offspring of a female donkey (jenny) and 

a male horse (stallion). This opinion is also based on the jurisprudential rule “preferring 

what is banned on what is allowed”.  

The study recommended that awareness sessions and television programs should be 

made in order to inform the society about the meaning of hybridization, its methods, its 

harms, its benefits, and its rules.  It also recommended the preventing of the 

hybridization between humans and animals, and the hybridization that may harm the 

animals themselves, their offspring or the consumer. In addition, hybridization should 

be regulated by adding some legal articles in this regard to the  

Animal Protection Act, and hybridization centers should be put under observation.  

All of this has been dealt, with Allah's grace, in detail in three chapters preceded by an 

introduction and followed by a conclusion and recommendations 

Keywords: hybridization, rule, eating, meat, animals, hybrid 
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احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف ظمٚمؼ اهلل، وقمغم آًمف وصحٌف، وُمـ وآه، 

 واهتدى هبديف، واىمتٗمك أصمره إمم يقم اًمديـ-    أُم٤م سمٕمد:

 خل ُّ  ومٛمـ ٟمٕمٛمتف ؾمٌح٤مٟمف أن ؾمخر ًمإلٟم٤ًمن يمؾ ُم٤م ذم اًمًاموات وإرض، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 [-02]ًم٘مامن: َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي

 مئ زئ رئ  ُّ  :ىم٤مل شمٕم٤ممموُمـ هذه اًمٜمٕمؿ شمًخػم إٟمٕم٤مم خلدُم٦م وُمٜمٗمٕم٦م اإلٟم٤ًمن، 

 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

  مه جه  ُّ  وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف:[- 72، 80]هم٤مومر:َّىث نث مث  زث رث يت

 [- 7]اًمٜمحؾ: َّ  ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه

وُمـ وٛمـ هذه اعمٜم٤مومع هتجلم احلٞمقاٟم٤مت، إُم٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سمتزاوج طمٞمقان ُمع 

٠مظمذ طمٞمقاٟم٤مت ُمٜمقي٦م ُمـ ومّمٞمٚم٦م، وطم٘مٜمٝم٤م سمطمٞمقان آظمر، أو قمـ ـمريؼ اًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل 

، يٜمت٩م قمٜمف طمٞمقان جيٛمع سملم صٗم٤مت ًمتٚم٘مٞمح سمقيْم٦م ُمـ ومّمٞمٚم٦م أظمرى، شمٙمقن ضم٤مهزة ًمٚمتٚم٘مٞمح

رة، وـمري٘م٦م اًمتٝمجلم اهتامًُم٤م سم٤مًمًٖم٤م ُمـ قمٚمامء اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م، وىمد ٓىم٧م ومٙم ،إسمقيـ أو أيمثر

حمؾ شم٤ًمؤل ًمدى سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وقم٤مُم٦م وُمٕم٤مُمؾ إسمح٤مث، وُمرايمز شمرسمٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت، وأصٌح٧م 

 اًمٜم٤مس قمـ طمٙمؿ هتجٞمٜمٝم٤م، وأيمٚمٝم٤م-

وطم٤موًم٧ُم ذم هذه اًمدراؾم٦م ُمٜم٤مىمِم٦م هذه اًم٘مْمٞم٦م، وقمرض ظمالص٦م أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وأدًمتٝمؿ ُمع 

واهلل أؾم٠مل اًمتقومٞمؼ  "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م–ٚمٝم٤م هتجلم احلٞمقاٟم٤مت وأيم"حت٧م قمٜمقان  سمٞمٜمٝم٤م اًمؽمضمٞمح

يٜمٗمع هبذا اًمٌح٨م، يم٤مشمٌف وىم٤مرئف، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، إٟمف وزم ذًمؽ  واًمًداد، وأن

 واًم٘م٤مدر قمٚمٞمف-
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 أِىٗٛ املٕضٕع ٔأطباب اختٗاسٓ:

، وـُمرىمف، وأٟمقاقمف، وأرضاره، وومقائده، واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم احل٤مضم٦م إمم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمتٝمجلم -1

 آؾمتٜم٤ًمخ- 

 طمٙمؿ هتجلم احلٞمقاٟم٤مت، وطمٙمؿ أيمؾ حلقم احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م-سمٞم٤من  -0

ُمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس إذا دقم٧م احل٤مضم٦م هلؿ ذم هتجلم سمٕمض احلٞمقاٟم٤مت سمام ٓ يتٕم٤مرض  -6

 أو شمٖمٞمػم ظمٚمؼ اهلل- ُمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اًمرومؼ سم٤محلٞمقان، وقمدم إحل٤مق اًمير سمف،

يمثرة واٟمتِم٤مر ُمرايمز اًمتٝمجلم وإسمح٤مث اعمٝمتٛم٦م هبذا اًمِم٠من إُم٤م ًمٖمرض اىمتّم٤مدي أو  -4

 قمٚمٛمل-

 يمثرة احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م واٟمتِم٤مره٤م- -3

 اهلذف وَ البشح:

 سمٞم٤من طمٙمؿ هتجلم احلٞمقاٟم٤مت ووقاسمٓمف، وطمٙمؿ أيمؾ حلقم احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م- -1

 ، وٟمنم أرضار وومقائد اًمتٝمجلم ذم اعمجتٛمع-اعم٤ًممه٦م ذم شمٌّمػم اعمٝمتٛملم هبذا اجل٤مٟم٥م -0

 الذساطات الظابكٛ: 

حتدث اًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ قمـ طمٙمؿ اًمتٝمجلم ذم صقرة طمٙمؿ إٟمزاء طمٞمقان قمغم طمٞمقان آظمر، 

وقمـ طمٙمؿ أيمؾ حلؿ احلٞمقان اهلجلم ذم صقرة طمٙمؿ أيمؾ طمٞمقان ُمتقًمد سملم ٟمققملم خمتٚمٗملم، إٓ 

 ودراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ُمًتقومٞم٦م طم٥ًم قمٚمٛمل، واهلل أقمٚمؿ-أن ه٤مشملم اعم٠ًمًمتلم مل حتٔمٞم٤م سمٌح٨م ُمًت٘مؾ 

 وٍّر البشح: 

 ؾمٚمٙم٧م ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ُمتًٌٕم٤م اعمٜمٝم٩م اًمٌحثل أيت:

 شمّمقير اعم٠ًمًم٦م اعمراد سمحثٝم٤م شمّمقيًرا دىمٞمً٘م٤م-     -1

 شمتٌع أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م ذم ُمٔم٤مهن٤م-      -0

 ذيمر أدًم٦م يمؾ ىمقل ُمع ُم٤م ورد قمٚمٞمف ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت-      -6

 سمٞم٤من وضمف آؾمتدٓل سم٤مٔي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل يًتِمٝمد هب٤م-     -4

 شمقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل وإىمقال ُمـ ُمّم٤مدره٤م اعمٕمتٛمدة-     -3
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 اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال واعمذاه٥م اًمقاردة ذم اًمٌح٨م-     -3

 اًمٕمثامين-قمزو أي٤مت إمم ؾمقره٤م وأرىم٤مُمٝم٤م ُمٙمتقسم٦م سم٤مًمرؾمؿ      -8

 ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ُمـ ُمٔم٤مهن٤م ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ممل شمٙمـ ذم اًمّمحٞمحلم-     -7

 ذح اًمٖمري٥م ُمـ إًمٗم٤مظ-      -0

 ذيمر ظم٤ممت٦م ُمقضمزة ًمٚمٌح٨م-  -12

  ومٝمرس ًمٚمٛمراضمع واعمّم٤مدر-  -11

 خطٛ البشح:

 شمتٙمقن ُمـ ُم٘مدُم٦م، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م وشمقصٞم٤مت:

 وومٞمٝم٤م حتدصم٧م قمـ أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره وأهداومف- اعم٘مدُم٦م:

 اعمٌح٨م إول: ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمتٝمجلم وـمرىمف وأٟمقاقمف وأرضاره وومقائده، واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم

 وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م: آؾمتٜم٤ًمخ-

 اعمٓمٚم٥م إول: ُمٕمٜمك اًمتٝمجلم ًمٖم٦م واصٓمالطًم٤م-

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ـُمرق اًمتٝمجلم-

 اًمتٝمجلم- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: أٟمقاع

 اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: أرضار هتجلم احلٞمقاٟم٤مت وومقائده-

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: اًمٗمرق سملم اًمتٝمجلم وآؾمتٜم٤ًمخ-  

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: طمٙمؿ هتجلم احلٞمقاٟم٤مت-

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٓمٚم٥م إول: حترير حمؾ اًمٜمزاع-

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وأدًمتٝمؿ ذم طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اًمؽمضمٞمح- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: طمٙمؿ أيمؾ حلقم احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م-
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 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٓمٚم٥م إول: حترير حمؾ اًمٜمزاع-

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وأدًمتٝمؿ ذم طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م- اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: اًمؽمضمٞمح-

 وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت-   اخل٤ممت٦م:

 ومٝمرس ًمٚمٛمراضمع واعمّم٤مدر-  
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 املبشح األٔه

 ٔالفشم بٍْٗ ٔبني االطتٍظاخ يف بٗاُ وعٍٜ التّذني ٔطشقْ ٔإٌٔاعْ ٔأضشاسٓ ٔفٕاٟذٓ

 املطمب األٔه

 وعٍٜ التّذني لػٛ ٔاصطالّسا

َّذنُي لػٛ:   الت

َُْمِر شَمْ٘مٌِٞمُحفُ (1)اًمتَّْ٘مٌٞمُح  ْٕ ، أي هجٜم٧م اًمٌمء هتجٞمٜم٤ًم (0)، َو )هَتِْجلُم( ا ـَ ، واًمتٝمجلم ُمّمدر هجَّ

 -   (6)هجٞمٜم٤ًمضمٕمٚمتف 

ُف (4)واهلَجلمُ  ـْ َأسُمقُه قَمَريِبٌّ َوُأُمُّ ِف، أو َُم ـْ أسمقُه ظَمػْمٌ ُمـ ُأُمِّ ِئٞمُؿ، وقَمَريِبٌّ وًمَِد ُمـ أَُم٦ٍم، أو َُم : اًمٚمَّ

ـُ  ـٌ وَهج٤مِئ ـٌ وُهَجٜم٤مُء وُهْجٜم٤مٌن وَُمٝم٤مضملٌم وَُمٝم٤مضِمٜم٦ٌَم وهل َهِجٞمٜم٦ٌَم، ج: ُهْج َأقْمَجِٛمٞم٦ٌَّم، ج: ُهَج

ٌب  ، واهلَِجلمُ (3)ُمـ طِمَّم٤من قمريبّ  (3)ُمـ اخْلَٞمؾ: اًمَِّذي وًمدشْمف سمِْرَذْوَٟم٦مٌ  وِهج٤مٌن، واهلَِجلمُ   ُمـ رَضْ

ـْ شَمَزاُوِج  ظمٗمٞمُػ اجلًؿ هيُع اًمًػم، واهلَِجلمُ  اًمٜمُّقق ذم قمٚمؿ إطَمٞم٤مء: ٟم٤ٌمٌت َأو طمٞمقاٌن َيٜمُْت٩ُم قَم

                                                           

حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم ,هـ( 718( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: عمجد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموز آسم٤مدي )ت: 1)

قد,اًمرؾم٤مًم٦م ًُ  (-1060م )ص: 0223,هـ 1403. 7ط ًمٌٜم٤من –سمػموت ,سم٢مذاف: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىم

هـ( حت٘مٞمؼ: يقؾمػ 333( خمت٤مر اًمّمح٤مح: ًمزيـ اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي )اعمتقرم: 0)

 (-604م- )ص: 1000هـ. 1402، 3ط– صٞمدا –سمػموت  ,اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ,اًمِمٞمخ حمٛمد 

 (-363. 0سمػموت ),اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,٘مري اًمٗمٞمقُمل( يٜمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم: ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم6)

- ,( قَمْٙمُس اهْلَِجلِم اعمُْ٘مِرُف 4) ُف قَمَرسمِٞم٦ٌَّم َوَأسُمقُه هَمػْمُ قَمَريِبٍّ ًم٤ًمن اًمٕمرب عمحٛمد سمـ ُمٙمرم، أيب اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ  ,وُهَق َُم٤م ُأُمُّ

 (-071. 0) هـ 1414, 6ط,سمػموت –دار ص٤مدر ,( هـ811ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرويٗمٕمك )اعمتقرم: 

َذون: يٓمٚمؼ قمغم همػم اًمٕمريب ُمـ اخلٞمؾ واًمٌٖم٤مل ُمـ اًمٗمّمٞمٚم٦م اخلٞمٚمٞم٦م، قمٔمٞمؿ اخلٚم٘م٦م، همٚمٞمظ إقمْم٤مء، ىمقي إرضمؾ، 3) ( اًمؼِمْ

,دار اًمدقمقة ,اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط إلسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر ,قمٔمٞمؿ احلقاومر- 

 (-47. ص  1ُم٤مدة )سَمْرَذَن( )ج  ,ٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦محت٘مٞمؼ. جمٛمع اًمٚم

,اًمٓمٌٕم٦م: إومم ,م 0221,سمػموت ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ,( هتذي٥م اًمٚمٖم٦م: ٕيب ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري 3)

 (-42. 3) ,حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م 
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ـِ اعمَْْٕمٜمَك  -(1)َٟمْققَملْمِ َأْو ؾُماَلًَمَتلْمِ َأْو ِصٜمَْٗملْمِ خُمَْتٚمَِٗملْم  ْٗمِظ قَم  هِلََذا اًمٚمَّ
ِ
ُرُج اؾْمتِْٕماَمل اًْمُٗمَ٘مَٝم٤مء َوَٓ خَيْ

 -(0)اًمٚمَُّٖمِقيِّ 

 ٔالتّذني اصطالّسا:

ؾ سمنميٌّ ذم إٟمت٤مج احلٞمقاٟم٤مت أو اًمٜم٤ٌّمشم٤مت؛ ًمْمامن احلّمقل قمغم اًمّمٗم٤مت اعمرهمقب  شمدظمُّ

 -(6),ُمزج اًمًالٓت,ومٞمٝم٤م ًمدى إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م

 

 املطمب الجاٌ٘

 ّذنيالَت ُمُطُش

 ٍِاك طشٖكتاُ أطاطٗتاُ لمتّذني:

 ُمـ ُمت٘م٤مرسمتلم ومّمٞمٚمتلم سملم ـمٌٞمٕمل ومٕمكم شمزاوج ـمريؼ قمـ ويٙمقن هتجلم ـمٌٞمٕمل: ,1

ٝم٤م ومّمٞمٚم٦م ُمٝمجٜم٦م ضمديدة، يم٤مهلجلم اعمتقًمد سَملْمَ مِح٤َمِر َوطْمٍش، َومِح٤َمٍر قمٜم يٜمت٩م احلٞم٦م اًمٙم٤مئٜم٤مت

ٌَْٖمؾ اعمتقًمد سملم احلامر واًمٗمرس، واًمٜمَْٖمؾ ْٛمعِ  َأْهكِم، واًم ًِّ  (4)اعمتقًمد سملم اًمٗمرس واحلامر، واًم

ْئ٥ِم  ٌُِع َواًمذِّ ُد سَملْمَ اًمْمَّ  -(3)اعمَُْتَقًمِّ

 ، أو ُم٤م يًٛمك )سم٤مًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل(: هتجلم همػم ـمٌٞمٕمل ,0

                                                           

 (-461. ص  16(، وًم٤ًمن اًمٕمرب: ٓسمـ ُمٜمٔمقر )ج 083. ص  0اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )ج اٟمٔمر: ( 1)

,هـ1408. 0ط,اًمٙمقي٧م –ص٤مدر قمـ: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م ,اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م اٟمٔمر: ( 0)

 (-100. ص40)ج

م 0227, هـ1400. 1ط–قم٤ممل اًمٙمت٥م ,هـ( 1404ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة د- أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد )ت: اٟمٔمر: ( 6)

(6 .0607-) 

ٌُِع، وىمٞمؾ: طمٞمقان ُمـ اًمٗمّمٞمٚم٦م اًمٙمٚمٌٞم٦م، أيمؼم طمجاًم ُمـ اًمٙمٚم٥م، 4) ٥ٌم، وهق: وًَمُد اًمذئ٥ِم ُمـ اًمْمَّ ٌٌُع ُُمَريمَّ ْٛمُع: سم٤مًمٙمن ؾَم ًِّ ( اًم

شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اٟمٔمر: ىمقائٛمف ـمقيٚم٦م ورأؾمف ُمٗمٚمٓمح، ييب سمف اعمثؾ ذم طمدة ؾمٛمٕمف، ومٞم٘م٤مل: )أؾَمُٛمع ُمـ ؾِمْٛمِع(- 

سمٞمدياًم٘م٤مُمقس عمحّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ  دار  ,حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم ,قمٌد اًمرّزاق احلًٞمٜمل، اعمٚمّ٘م٥م سمٛمرشم٣م، اًمزَّ

 (-1.440(، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )066. ص  01)ج  ,اهلداي٦م

 ( سمتٍمف-641. ص  4)ج ,1004,هـ 1414. 1ط,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,ًمٚماموردي –احل٤موي ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل اٟمٔمر: ( 3)

 سمتٍمف-
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ـمريؼ أظمذ طمٞمقاٟم٤مت ُمٜمقي٦م ُمـ ومّمٞمٚم٦م، وطم٘مٜمٝم٤م ًمتٚم٘مٞمح سمقيْم٦م ُمـ ومّمٞمٚم٦م ويٙمقن قمـ 

(، واعمٝمجـ سملم ذيمر اجلٛمؾ cama) اًمٙم٤مُم٤مأظمرى، شمٙمقن ضم٤مهزة ًمٚمتٚم٘مٞمح، يمتٝمجلم طمٞمقان 

م داظمؾ ُمريمز شمقًمٞمد 1007، وىمد وًمدت أول يم٤مُم٤م ذم اًمراسمع قمنم ُمـ يٜم٤مير قم٤مم (1)وأٟمثك اًمالُم٤م

اجلامل ذم ديب، ويم٤من اهلدف ُمـ هذا اًمتٝمجلم، هق احلّمقل قمغم يم٤مئـ ذم طمجؿ وىمقة اجلٛمؾ، 

 - (0)ويمثرة إٟمت٤مج اًمّمقف يم٤مًمالُم٤م

 

 املطمب الجالح

 التّذنيإٌٔاع 

 ٖتي التّذني بني إٌٔاع شتتمفٛ وَ الهاٍٟات اذتٗٛ وٍّا:

يٜمت٩م احلُٛمر يم٤مًمتٝمجلم سَملْمَ احِلاَمِر اًمَقطْمٌم، َواحِلاَمر إَْهكِم،  اًمتٝمجلم سملم احلٞمقاٟم٤مت: ,1

ويم٤مًمتٝمجلم سملم احلامر واًمٗمرس يٜمت٩م اًمٌٖمؾ، ويم٤مًمتٝمجلم سملم اًمٗمرس واحلامر ، (6)إظمدري٦م

ْٛمع، ويم٤مًمتٝمجلم  ًِّ ْئ٥ِم يٜمت٩م اًم ٌُِع َواًمذِّ سملم اًمٙمالب يٜمت٩م اًمٜمٖمؾ، ويم٤مًمتٝمجلم سملم اًمْمَّ

ُمع إٟم٤مث  (3)اًمٌخ٧م (4)ويم٤مًمتٝمجلم سملم ومقاًم٩مويمٚم٥م اًمراقمل يٜمت٩م اخلالس، اًمًٚمقىمٞم٦م 

                                                           

ورىم٦ٌم ـمقيٚم٦م، ويِمٌف اجلٛمؾ اًمّمٖمػم، وًمٙمـ ًمٞمس ًمف ؾمٜم٤مم، ويٌٚمغ ارشمٗم٤مقمف قمٜمد إيمت٤مف  ( اًماّلُم٤م طمٞمقان ًمف ؿمٕمر يمثٞمػ،1)

يمجؿ، ويًػم سم٠مىمدام صم٤مسمت٦م ذم 02م، وحلٞمقان اًمالُم٤م وم٤مئدة يمٌػمة، طمٞم٨م يًتٓمٞمع سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م أن حيٛمؾ طمتك 1,0طمقازم 

اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اٟمٔمر: ٦م يم٤مُمٚم٦م- يمؿ ذم اًمٞمقم اًمقاطمد سمحٛمقًم 62اعمٛمرات اجلٌٚمٞم٦م، يمام أٟمف يًتٓمٞمع أن يًػم ٕيمثر ُمـ 

 ( سم٤مب اًمالم-40. ص  01اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م )ج,اًمري٤مض –ُم١مؾم٦ًم أقمامل اعمقؾمققم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  –اًمٕم٤معمٞم٦م 

م، وُمقىمع 0221ديًٛمؼم  0.هـ1400رُمْم٤من  06طمد اعمٜمِمقر سمت٤مريخ: يقم إ,7410جمٚم٦م اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد اٟمٔمر: ( 0)

وقمغم اًمراسمط:  http://wildlife-ar.blogspot.com/2011/12/cama.html: اًمراسمطُمدوٟم٦م احلٞم٤مة اًمؼمي٦م قمغم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A7 

( إظمدرّي٦م ُمـ احلُْٛمر: ُمٜمًقسم٦م إمم ومحؾ ي٘م٤مل ًمف إظمدر: ىمٞمؾ: هق ومرس، وىمٞمؾ: هق مح٤مر، وىمٞمؾ: إظمدري٦م ُمٜمًقسم٦م إمم 6)

ًم٤ًمن اٟمٔمر: وإظمدر: ومحٌؾ شمقطمش ومحٛمك قمدة هم٤مسم٤مت ورضب ومٞمٝم٤م ومٜم٧ًٌم إًمٞمف احلٛمر أو اخلٞمؾ إظمدري٦م،  اًمٕمراق،

 (-066. 4),اًمٕمرب

 (-643. 0( اًمٗم٤مًم٩ُِم: اجلٛمؾ اًمَْمخؿ ذو اًمًٜم٤مُملم حُيَْٛمؾ ُمـ اًمًٜمد ًمٚمِٗمْحٚم٦م- ًم٤ًمن اًمٕمرب: ٓسمـ ُمٜمٔمقر )4)

ٌُْخ٧ُم: هل اإلسمُؾ اخلُرؾم٤مٟمٞم٦َُّم، 3)  (-484.  0هتذي٥م اًمٚمٖم٦م ) سملم اإلسمؾ اًمٕمرسمٞم٦م واًْمٗم٤مًم٩ِِم- " شَمٜمَْت٩ُم  "( اًم
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ذيمر اجلٛمؾ وأٟمثك اًمالُم٤م قمـ ـمريؼ  ويم٤مًمتٝمجلم سملم ،(0)ًمؽ، وهمػم ذ(1)اًمٌخ٧م يٜمت٩م احُلَقار

ويم٤مًمتٝمجلم سملم إؾمد وأٟمثك اًمٜمٛمر،   (6)(cama) اًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل يٜمت٩م طمٞمقان اًمٙم٤مُم٤م

 -(4)واًمٜم٤مشم٩م هق طمٞمقان اًمالجير

٤ٌَمَرىاًمٜم٤مضمؿ سملم ـم٤مئر : يم٤مًمتٝمجلم ًمتٝمجلم سملم اًمٓمٞمقرا ,0 ، واًمٜم٤مشم٩م ُمٜمٝمام َواًْمُٖمَراِب  (3)احْلُ

 -(8)وهمػم ذًمؽ، واحلامُم٦م يٜمت٩م احلامم اًمراقمٌل، (3)، ويم٤مًمتٝمجلم سملم اًمقرؿم٤مناعمختؿاًمٓم٤مئر 

وهق قم٤ٌمرة قمـ ُمٕم٤مجل٦م ي٘مقم هب٤م اعمزارع قمغم اًمٜم٤ٌمشم٤مت ًمٚمحّمقل قمغم اًمتٝمجلم سملم اًمٜم٤ٌمت:  ,6

ٟم٤ٌمت أو ضمٞمؾ ضمديد سمف صٗم٤مت ظم٤مص٦م ُمرهمقسم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمٚمقن واًمِمٙمؾ واحلجؿ، وُمدة 

ح٦م، واعمذاق، وُم٘م٤موُم٦م إُمراض واحلنمات، سم٤مإلو٤موم٦م اإلزه٤مر، ووىم٧م اًمٜمْمقج، واًمرائ

إمم همػمه٤م ُمـ اًمّمٗم٤مت إظمرى اخل٤مص٦م سم٤مًمٜم٤ٌمشم٤مت، سمحٞم٨م شمتٙمٞمػ ُمع اًمٔمروف اًمتل 

شمٕمٞمش ومٞمٝم٤م واًمقؾمط اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م، وىمد ؾم٤مقمد ذم ذًمؽ اًمٌحقث اًمقراصمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل 

ًمقراصم٦م مت٧م ُم١مظمًرا إو٤موم٦م إمم شمٕم٤مون اعم١مؾم٤ًمت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م سمخّمقص ا

 -(7)واًمٜم٤ٌمشم٤مت

ًم٘مد قمٙمػ ُمٜمذ سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ اًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء   اًمتٝمجلم سملم اًمٌنم واحلٞمقان: ,4

اًمًقومٞمٞم٧م وإورسمٞملم قمغم دم٤مرب همري٦ٌم عمح٤موًم٦م إصم٤ٌمت شم٘م٤مرب اإلٟم٤ًمن ُمع 

                                                           

احلٞمقان: ٕيب قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ اٟمٔمر: ( هل اًم٘مّمػمة اًمٕمٜمؼ اًمتل ٓ شمٜم٤مل يمأل وٓ ُم٤مء إٓ سمٛم٤ًمقمدة ص٤مطمٌٝم٤م- 1)

 (-167.  1ًمٌٜم٤من. سمػموت ),م1003,هـ1413,دار اجلٞمؾ,قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون حت٘مٞمؼهـ( 033)ت: 

 (-146ص. 1 )ج(، واحلٞمقان: ًمٚمج٤مطمظ 641. ص 4)ج  ,احل٤موي ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل: ًمٚماموردي اٟمٔمر: ( 0)

 م- 0221ديًٛمؼم  0 هـ1400رُمْمـ٤من  06- اعمٜمِمقر سمت٤مريخ: يقم آطمـد 7410جمٚم٦م اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد اٟمٔمر: ( 6)

 https://www.universe-magic.com/article/animals-hybrids_1824.html  هتجلم احلٞمقاٟم٤مت قمغم اًمراسمط:اٟمٔمر:  (4)

 ,( ـم٤مئر ـمقيؾ اًمٕمٜمؼ رُم٤مدي اًمٚمقن قمغم ؿمٙمؾ اإلوزة ذم ُمٜم٘م٤مره ـمقل اًمذيمر وإٟمثك واجلٛمع ومٞمف ؾمقاء- اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 3)

(1.131-) 

اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ: ٕيب احلًـ قمكم سمـ ٔمر: اٟم,( اًمَقَرؿَم٤مُن: ـم٤مئر ُمثؾ احلامم إٓ أٟمف أؾمقد وصقشُمف أٟملم ُأْوْه ُأْوهْ 3)

 (-484. 12) ,م 0222,سمػموت,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي,هـ 437إؾمامقمٞمؾ اعمرد ت: 

 (-168. 1( واحلٞمقان: ًمٚمج٤مطمظ )641ص. 4 احل٤موي ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل: ًمٚماموردي )جاٟمٔمر: ( 8)

 . https://www.hoqoool.com/blog/post/35( اٟمٔمر: ُمقىمع هتجلم اًمٜم٤ٌمشم٤مت: 7)
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، Great apes وأهنام أسمٜم٤مء قمٛمقُم٦م يتٌٕمقن ٟمٗمس اًمٕم٤مئٚم٦م ذم اًم٘مردة اًمٕمٚمٞم٤م (1)اًمِمٞمٛم٤ٌمٟمزي

يمروُمقؾمقًُم٤م ذم طملم  43اًمٌنم ) سمٞمٜمٝمام صٖمػم (0)أن وم٤مرق اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت: (وظمّمقًص٤م

 وهق ي٘م٤مرب طم٤مٓت اًمتٝمجلم اًمتل يتؿ إضمراؤه٤م ُمثاًل سملم ٟمقع احلامر 48 (اًمِمٞمٛم٤ٌمٟمزي

اًمذي  Mule) ومٞمٜمت٩م اًمٌٖمؾ (يمروُمقؾمقًُم٤م 64) وسملم ٟمقع احلّم٤من (يمروُمقؾمقًُم٤م 62)

ومٝمق هجلم سملم   Hinnyُم٤م اًمٜمٖمؾيٕمد هجلم سملم احلامر اًمذيمر واًمٗمرس إٟمثك، وأ

وهق  – (يمروُمقؾمقًُم٤م  36) وًمٙمٜمف يٙمقن دوُم٤م سمٖمال قم٘مٞمام (احلّم٤من اًمذيمر وإشم٤من إٟمثك

أٟمف يٛمٙمـ اًمتٝمجلم سم٤مًمٗمٕمؾ سملم اإلٟم٤ًمن  (ووم٘م٤م خلراوم٤مت اًمتٓمقر) ُم٤م يٕمٜمل ٟمٔمرًي٤م

إٓ أن يمؾ هذه اعمح٤موٓت سم٤مءت سم٤مًمٗمِمؾ اًمذريع ٓظمتالف قمدد !! واًمِمٛم٤ٌمٟمزي

اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، وحلٙمٛم٦م يريده٤م اهلل شمٕم٤ممم، وهل قمدم شمداظمؾ 

 -(6)إضمٜم٤مس واظمتالـمٝم٤م

 

 املطمب الشابع

 أضشاس تّذني اذتٕٗاٌات ٔفٕاٟذٓ

 أٔاّل: أضشاس تّذني اذتٕٗاٌات:

ًمٞمس يمؾ رء يّمٚمح ًمٚمتٝمجلم، وًمذا ٓ ختٚمق اًمٗمّم٤مئؾ اعمٝمجٜم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب، وسم٤مٕظمص 

 اًمتل شمٙمقن قمؼم اًمتٝمجلم آصٓمٜم٤مقمل طمٞم٨م يِمقهب٤م سمٕمض اًمٕمٞمقب واًمٜم٘مص وإرضار ُمٜمٝم٤م: 

قمٞمقب ظَمٚم٘مٞم٦م، وقم٘مٚمٞم٦م، وهمرائزي٦م، وصحٞم٦م سمِمٙمؾ ؾمٚمٌل، إو٤موم٦م إمم اًمتقطمش اًمِمديد،     ,1

خٚمقىم٤مت إذا ىمدر اهلل هل٤م أن شمٕمٞمش طمتك شمٌٚمغ، وأطمٞم٤مًٟم٤م وقمدم اًم٘مدرة قمغم اؾمتئٜم٤مس شمٚمؽ اعم

                                                           

( أىمرب اًم٘مردة اًمٕمٚمٞم٤م إمم اإلٟم٤ًمن ُمـ طمٞم٨م اًمِمٙمؾ واًمذيم٤مء، وىمد يّمؾ وزُن اًمذيمر إمم صمامٟملم يمٞمٚمقضمراًُم٤م، وـمقًمف إمم ُمؽم 1)

 (-1060. 0ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة ) وؾمٌٕملم ؾمٜمتٞمٛمؽًما-

ٗم٤مت اًمق0) ٖمػمة اًمتل حتٛمؾ اًمّمِّ ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ,راصمّٞم٦م، وقمدده٤م صم٤مسم٧م ذم اًمٜمَّقع ُمـ يمّؾ يم٤مئـ طمّل ( هل إضمزاء اًمّمَّ

 (-1033. 0اعمٕم٤مسة )

 -http://rodood.win/?p=2607 ( اٟمٔمر: ُمقىمع ُمقؾمققم٦م اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت:6)
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يٕمٛمد أصح٤مب شمٚمؽ اعمرايمز اًمتل شمٜمتجٝم٤م إمم )إشمالومٝم٤م(؛ طمٞم٨م ٓ شمٙمقن ذات ضمدوى 

 -(1)اىمتّم٤مدي٦م

اجلٝم٤مز اعمٜم٤مقمل ًمٌٕمْمٝم٤م يٙمقن وٕمٞمًٗم٤م قمغم إهمٚم٥م، سم٥ًٌم قمٛمٚمٞم٤مت اخلٚمط سملم اًمٗمّم٤مئؾ     ,0

 - (0)سم٤مُٕمراضاعمختٚمٗم٦م، مم٤م يت٥ًٌم ذم هقم٦م إص٤مسمتٝم٤م 

أيمثر احلٞمقاٟم٤مت اعمتقًمدة سملم ضمٜمًلم خمتٚمٗملم أظم٨ٌم ـمًٌٕم٤م ُمـ أصقهل٤م اًمتل شمتقًمد ُمٜمٝم٤م،     ,6

ٛمع واًمٕم٤ًٌمر ًِ  -(4)وٟمحقمه٤م، ويمذًمؽ اًمٌٖمؾ (6)وأؿمد ذاؾم٦م يم٤مًم

 -(3)سمٕمْمٝم٤م شمٙمقن قم٘مٞمٛم٦م، أو ىمد شمّم٤مب سم٤مًمٕم٘مؿ سم٥ًٌم ظمٚمط إٟمقاع اعمختٚمٗم٦م يم٤مًمٌٖمؾ    ,4
ّٗا: فٕاٟذ تّذني   اذتٕٗاٌات:ثاٌ

احلّمقل قمغم ؾمالًم٦م ذات ضمقدة قم٤مًمٞم٦م، أو ومرد ضمديد جيٛمع سملم صٗم٤مت إسمقيـ ُمًٕم٤م     ,1

يم٤مًمٌٖمؾ اًمذي يٕمد طمٞمقاًٟم٤م هجٞمٜم٤ًم يٜمتجف شمزاوج ومرس وذيمر احلامر، ايمت٥ًم اًمٕمديد ُمـ 

صٗم٤مهتام اعمٛمٞمزة؛ ومٚمٚمٌٖمؾ صؼم احلامر وىمقة اًمٗمرس، ًمٙمٜمف قم٘مٞمؿ وٓ يٛمٙمٜمف اًمتٜم٤مؾمؾ، 

ُم٘م٤موُم٦م قم٤مًمٞم٦م ًمألُمراض وقمْمالت ىمقي٦م، صٖمػمة اجلًؿ، هيٕم٦م احلريم٦م وًمٚمٌٖم٤مل قم٤مُم٦م 

، ويمحٞمقان اًمٙم٤مُم٤م اعمٝمجـ قمـ ـمريؼ اًمتٚم٘مٞمح (3)شمًتٕمٛمؾ ذم اًمريمقب ومحؾ إمح٤مل اًمث٘مٞمٚم٦م

                                                           

 أ-د .ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل اًمٗمٜمٞم٤ًمن قمغم اًمراسمط:–إٟمت٤مج وسمٞمع اًمٓمٞمقر اعمٝمجٜم٦م ,ُمقىمع ظمزاٟم٦م اًمٗمت٤موى اٟمٔمر: ( 1)

  http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-88583.htm 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ-اٟمٔمر: ( 0)

ٌُِع- 6) ٌُِع واًمّذئ٥ِم، وىمٞمَؾ: ُمتقًمد سَملْمَ اًمَٙمْٚم٥ِم واًمْمَّ ٤ٌمُر طمٞمقان ُمتقًمد سملم اًمْمَّ ًْ وم٘مف اًمٚمٖم٦م وه اًمٕمرسمٞم٦م: ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ اٟمٔمر: ( اًمِٕم

اًمٓمٌٕم٦م ,إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ,حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي ,هـ( 400رم: حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أيب ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمٌل )اعمتق

 (-043. ص  1ج م- )0220,هـ1400إومم 

ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، وهق ذح ؾمٜمـ أيب داود ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب اٟمٔمر: ( 4)

 (-030. 0م ) 1060 , هـ1631اًمٓمٌٕم٦م: إومم  ,طمٚم٥م –اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,(هـ677)اعمتقرم: 

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ-اٟمٔمر: ( 3)

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D9%84 ُمقىمع اعمقؾمققم٦م احلرة قمغم اًمراسمط:اٟمٔمر: ( 3)
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آصٓمٜم٤مقمل سملم ذيمر اجلٛمؾ وأٟمثك اًمالُم٤م ًمٚمحّمقل قمغم طمٞمقان ىم٤مدر قمغم إٟمت٤مج اًمّمقف 

 -(1)أيمثر ُمـ اًمالُم٤م، ُمع طمجؿ وىمقة اجلٛمؾ

احلّمقل قمغم ومرد يزيد سمّمٗم٤مشمف قمغم صٗم٤مت أسمقيف ومٙمٚمام يم٤من اًمٗمرق أيمؼم ذم اًمّمٗم٤مت     ,0

 -(0)يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئ٩م اهلجلم أيمثر ىمقًة وووقطًم٤م

 -(6) ُمراضوإ اًمٓم٘مس ُم٘م٤موُم٦م وصٗم٤مت ٞم٦م،ٟمت٤مضماحلّمقل قمغم ؾمالًم٦م دمٛمع اًمّمٗم٤مت اإل    ,6

حت٘مٞمؼ يمٛمٞم٦م أيمؼم ُمـ اإلٟمت٤مج، واجل٤مٟم٥م اعم٤مدي يمتٚم٘مٞمح ؾمالًم٦م اًمٌ٘مر اعمٍمي سم٤مًمٌ٘مر     ,4

وإٟمت٤مج ومّمٞمٚم٦م دمٛمع  إسم٘م٤مر اهلقًمٜمدي٦م،اهلقًمٜمدي ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ يمٛمٞم٦م إًم٤ٌمن اًمتل شمدره٤م 

شمٕم٤مدل  ٤متقًمد حلقُمً ًم (beefalo) سمٞمٗم٤مًمق,سملم اجل٤مُمقس إُمريٙمل واًمٌ٘مر أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ 

 -(4)ُمـ إُمثٚم٦موهمػمه٤م  -يمٛمٞم٦م اًمٚمحقم اعمًتخرضم٦م ُمـ سم٘مرة وٟمّمػ ُمـ اًمٌ٘مر اًمٓمٌٞمٕمل

 

 املطمب ارتاوع

 الفشم بني التّذني ٔاالطتٍظاخ

ؾ سمنميٌّ ذم إٟمت٤مج احلٞمقاٟم٤مت أو اًمٜم٤ٌّمشم٤مت؛ ًمْمامن اًمتٝمجلم يمام شم٘مدم  آٟمًٗم٤م: هق شمدظمُّ

الٓت,احلّمقل قمغم اًمّمٗم٤مت اعمرهمقب ومٞمٝم٤م ًمدى إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م،  ًُّ  -(3),ُمزج اًم

أُم٤م آؾمتٜم٤ًمخ ًمٖم٦م: اؾمتٗمٕم٤مل ُمـ اًمٜمًخ وُي٘مّمد سمف اإلزاًم٦م واًمٜم٘مؾ واًمتٖمٞمػم، وإسِمٓم٤مل 

 -  (3)اًمٌمء، وإىِم٤مُم٦م آظمر ُم٘م٤مُمف

                                                           

وُمقىمع م- 0221ديًٛمؼم  0هـ 1400رُمْم٤من  ٤06مريخ: يقم إطمد - اعمٜمِمقر سمت7410جمٚم٦م اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد اٟمٔمر: ( 1)

  http://wildlife-ar.blogspot.com/2011/12/cama.html:  ُمدوٟم٦م احلٞم٤مة اًمؼمي٦م قمغم اًمراسمط

 ( اٟمٔمر: ُمقىمع هتجلم )أطمٞم٤مء(: 0)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86_(%D8%A3%

D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1 

 http://w.mdar.co/detail568787.htmlُمقىمع اًمٌٞمٓمرة اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمراسمط:  اٟمٔمر: ( 6)

 http://www.startimes.com/?t=29211954هتجلم احلٞمقاٟم٤مت وأهمرب احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م قمغم اًمراسمط:   اٟمٔمر: ( 4)

 ( -0607. 6ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة )اٟمٔمر: ( 3)

 (-31. ص  6ٓسمـ ُمٜمٔمقر )ج ,( ًم٤ًمن اًمٕمرب 3)

http://w.mdar.co/cat-139719.html
http://w.mdar.co/cat-139198.html
http://w.mdar.co/cat-140565.html
http://w.mdar.co/cat-139358.html
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اؾمتخراج ٟمًخ٦م ـمٌؼ إصؾ ذم اًمّمقرة، واًمٓمقل ُمـ يم٤مئـ "م اًمٕمٚمٛمل هق: وذم اعمٗمٝمق

 -(1)"طمل ُمقضمقد أصالً 

أو هق أظمذ ظمٚمٞم٦م ضمًدي٦م ُمـ يم٤مئـ طمل حتتقي قمغم يم٤موم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقراصمٞم٦م، وزرقمٝم٤م ذم 

 -(0)سمقيْم٦م ُمٗمرهم٦م ُمـ ُمقرصم٤مهت٤م ًمٞم٠ميت اجلٜملم، أو اعمخٚمقق ُمٓم٤مسمً٘م٤م مت٤مًُم٤م ذم يمؾ رء ًمألصؾ

أو هق شمقًمٞمد يم٤مئـ طمل، أو أيمثر، إُم٤م سمٜم٘مؾ اًمٜمقاة ُمـ ظمٚمٞم٦م ضمًدي٦م إمم سمٞمْم٦م ُمٜمزوقم٦م اًمٜمقاة، وإُم٤م  

 -(6)سمتِمٓمػم سمٞمْم٦م خمّم٦ٌم ذم ُمرطمٚم٦م شمًٌؼ مت٤ميز إٟمًج٦م وإقمْم٤مء

وُمـ شمٕمريػ )اًمتٝمجلم وآؾمتٜم٤ًمخ( يتٌلم أن اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ؿم٤مؾمع وم٤مًمتٝمجلم يٙمقن سملم 

، أُم٤م آؾمتٜم٤ًمخ ومٞمٙمقن ُمـ إصؾ ٟمٗمًف طمٞم٨م يًتٜمًخ ٟمققملم خمتٚمٗملم ذم اجلٜمس واًمٗمّمٞمٚم٦م

 ُمٜمف ٟمًخ٦م أظمرى ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمألصؾ-

 سهي االطتٍظاخ:

وسمام أن طمٙمؿ آؾمتٜم٤ًمخ ًمٞمس جم٤مل اًمٌح٨م؛ وم٠ًميمتٗمل سمام ىمرره جمٚمس اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

إمم  06اعمٜمٕم٘مد سمجدة ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم دورة ُم١ممتره اًمٕم٤مذ ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ 

م، سمٕمد اـمالقمف قمغم 1008متقز )يقًمٞمق(  6 ,طمزيران )يقٟمٞمق(  , 07هـ اعمقاومؼ 1407صٗمر 07

اًمٌحقث اعم٘مدُم٦م ذم اعمجٛمع سمخّمقص ُمقوقع آؾمتٜم٤ًمخ اًمٌنمي، واًمدراؾم٤مت واًمٌحقث 

واًمتقصٞم٤مت، اًمّم٤مدرة قمـ اًمٜمدوة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٓمٌٞم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م اًمتل قم٘مدهت٤م اعمٜمٔمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم 

 0اعمجٛمع وضمٝم٤مت أظمرى، ذم اًمدار اًمٌٞمْم٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ذم اًمٗمؽمة ُمـ اًمٓمٌٞم٦م، سم٤مًمتٕم٤مون ُمع 

م، واؾمتامقمف ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٤مت اًمتل 1008طمزيران )يقٟمٞمق(  14,18هـ اعمقاومؼ 1417صٗمر  10 ,

 :دارت طمقل اعمقوقع سمٛمِم٤مريم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وإـم٤ٌمء، واٟمتٝمك إمم ُم٤م ي٠ميت

 

                                                           

 (-11م )ص1403,0223. 1( طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٜم٤ًمخ وطمٙمٛمف اًمنمقمل: أ-د قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد اًمرسمٞمش- ط 1)

 (-66,64( ىمٞمؾ قمـ آؾمتٜم٤ًمخ، حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز اًمًامقمٞمؾ )ص0)

هـ()ص: 1423,1462=1,173اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م- ),( ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم6)

188 -) 
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، أو سم٠مي ـمري٘م٦م أظمرى شم١مدي إمم (1)لمحتريؿ آؾمتٜم٤ًمخ اًمٌنمي سمٓمري٘متٞمف اعمذيمقرشم أوًٓ:

 اًمتٙم٤مصمر اًمٌنمي- 

إذا طمّمؾ دم٤موز ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل اًم٤ًمسمؼ؛ وم٢من آصم٤مر شمٚمؽ احل٤مٓت شمٕمرض ًمٌٞم٤من  صم٤مٟمًٞم٤م:

 أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م-   

حتريؿ يمؾ احل٤مٓت اًمتل ي٘محؿ ومٞمٝم٤م ـمرف صم٤مًم٨م قمغم اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م ؾمقاء أيم٤من  صم٤مًمث٤ًم:

 .رمًح٤م، أم سمٞمْم٦م، أم طمٞمقاًٟم٤م ُمٜمقًي٤م، أم ظمٚمٞم٦م ضمًدي٦م ًمالؾمتٜم٤ًمخ

جيقز ذقًم٤م إظمذ سمت٘مٜمٞم٤مت آؾمتٜم٤ًمخ، واهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م ذم جم٤مٓت اجلراصمٞمؿ،  راسمًٕم٤م:

طمدود اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م سمام حي٘مؼ اعمّم٤مًمح ويدرأ وؾم٤مئر إطمٞم٤مء اًمدىمٞم٘م٦م واًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان ذم 

 -(0)اعمٗم٤مؾمد

 وؾمٞم٠ميت طمٙمؿ اًمتٝمجلم ٓطمً٘م٤م-

 
  

                                                           

إومم: سمٜم٘مؾ اًمٜمقاة ُمـ ظمٚمٞم٦م ضمًدي٦م إمم سمٞمْم٦م ُمٜمزوقم٦م اًمٜمقاة، أو اًمث٤مٟمٞم٦م: سمتِمٓمػم سمٞمْم٦م خمّم٦ٌم ذم ُمرطمٚم٦م شمًٌؼ مت٤ميز ( 1)

ًمٌٜم٤من  –سمػموت  –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –اًمقراصم٦م وآؾمتٜم٤ًمخ: ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد وم٤مئؼ اًمُٕمٌٞمدي اٟمٔمر: إٟمًج٦م وإقمْم٤مء-  

 -68ص 

ة  ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مفاٟمٔمر: ( 0) ه ضُمدَّ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ,اإلؾمالُمل اًمدوزم اعمٜمٌثؼ قمـ ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل وُم٘مرُّ

  (-187( )ص: هـ1423,1462( )ًمٚمًٜمقات 10, 1( و )اًمدورات 1,173اًمًٕمقدي٦م- )اًم٘مرارات 
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 املبشح األٔه

 سهي تّذني اذتٕٗاٌات

 املطمب األٔه

 حتشٖش ستن الٍضاع

ىمد يتؿ هتجلم ـمٌٞمٕملٌّ سملم طمٞمقاٟملم ُمـ ٟمققملم خمتٚمٗملم يم٠من يٜمزو احلامر قمغم اًمٗمرس، 

واًمٜم٤مشم٩م ؾمٞمٙمقن سمٖماًل، واًمْمٌع قمغم اًمذئ٥م واًمٕمٙمس، وهذا ٓ حيدث يمثػًما ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م، وُمٕمٔمؿ 

 احلٞمقاٟم٤مت اهلجٞمٜم٦م شمٙمقن قم٘مٞمٛم٦م- 

 اًمٌٚمديوىمد يتؿ اًمتٝمجلم سمتدظمؾ اإلٟم٤ًمن سملم ؾمالًمتلم ُمـ ٟمقع واطمد، يمتٝمجلم 

وإضمٜمٌل، سملم اًمٌٚمدي  ٤موؾمٓمً  شمٙمقناًمٜم٤مشم٩م ؾمالًم٦م أظمرى ُمـ إسمؾ أو سم٘مر أو همٜمؿ، و، سم٤مٕضمٜمٌل

، وإصؾ ومٞمف اجلقاز؛ ٕٟمف ٓ يٕمدو أن يٙمقن اظمتالط ٟمقع سمٜمقع آظمر ٤مٓ حمذور ومٞمف ذقمً ومٝمذا 

 اًمٗمّمٞمٚم٦م-ُمـ ٟمٗمس 

ٕمٙمس، أو احلامر وىمد يتؿ أيًْم٤م سمتدظمؾ اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف يم٠من يٜمزي احلامر قمغم اًمٗمرس، أو اًم

اًمقطمٌم قمغم إهكم، أو قمـ ـمريؼ اًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل يمتٝمجلم اجلٛمؾ ُمع طمٞمقان اًمالُم٤م 

 ؟- (0)وأُمثٚم٦م أظمرى---- ومام طمٙمؿ هذا اإلٟمزاء (1)(cama ُم٤مواًمٜم٤مشم٩م ومّمٞمٚم٦م ضمديدة )طمٞمقان اًمٙم٤م

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 م-0221ديًٛمؼم  0هـ ٤1400من رُمْم 06- اعمٜمِمقر سمت٤مريخ: يقم إطمد 7410جمٚم٦م اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد اٟمٔمر: ( 1)

ًم٤ًمن اٟمٔمر: ( اإلٟمزاء ًمٖم٦م: محؾ احلٞمقان قمغم اًمٜمزو، وهق اًمقصم٥م، وٓ ي٘م٤مل إٓ ًمٚمِم٤مء، واًمدواب، واًمٌ٘مر، ذم ُمٕمٜمك اًمًٗم٤مد- 0)

 (-13.610اًمٕمرب ُم٤مدة: )ٟمزا( )
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 املطمب الجاٌ٘

 أقٕاه الفكّاٞ ٔأدلتّي يف املظألٛ

 :تّذني اذتٕٗاٌات عمٜ ثالثٛ أقٕاهاختمف الفكّاٞ يف سهي 

ىم٤مل  سمجقاز إٟمزاء طمٞمقان قمغم طمٞمقان، وُمٜمف إٟمزاء احلٛمػم قمغم اخلٞمؾ، وسمف اًم٘مقل إول:

 -(0)واعم٤مًمٙمٞم٦م (1)احلٜمٗمٞم٦م

 -(4)واحلٜم٤مسمٚم٦م (6)سمٙمراه٦م إٟمزاء احلٛمػم قمغم اخلٞمؾ، وسمف ىم٤مل: اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

- (3)ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م (3)سمحرُم٦م إٟمزاء اخلٞمؾ قمغم اًمٌ٘مر ًمٙمؼم آًمتٝم٤م، وسمف ىم٤مل إذرقمل اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 -(8)وي١مظمذ ُمٜمف أن يمؾ إٟمزاء ُمي رضًرا ٓ حيتٛمؾ قم٤مدة

 األدلٛ:

 أدًم٦م اًم٘مقل إول:

 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سمجقاز هتجلم احلٞمقاٟم٤مت سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م:

                                                           

,ًمٌٜم٤منسمػموت، ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,( هـ733اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م: ٕيب حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل )اعمتقرم: اٟمٔمر: ( 1)

 ( سمتٍمف-040. 10م ) 0222,هـ1402. 1ط

,( حت٘مٞمؼ: د حمٛمد طمجل وآظمرون هـ302اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ: ٕيب اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم: اٟمٔمر:  ( 0)

 (-34. 17) هـ1427. 0ط,نًمٌٜم٤م –دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت 

)ج ,سمػموت,دار اًمٗمٙمر ,(هـ383اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم: اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ٕيب زيمري٤م حمٞمل اٟمٔمر:  ( 6)

 (-187. ص  3

هـ( حت٘مٞمؼ: ؾمٕمٞمد حمٛمد 1231اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًتٜم٘مع: عمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت )اعمتقرم: اٟمٔمر: ( 4)

 (-420. 1),ًمٌٜم٤من –سمػموت ,دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ,اًمٚمح٤مم 

محدان سمـ أمحد اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ اعمِمٝمقرة ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس إذرقمل ؿمٞمخ اًمٌالد هق أمحد سمـ   (3)

اًمِمامًمٞم٦م ووم٘مٞمف شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمٗمتٞمٝم٤م واعمِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م ُمقًمده ذم ؾمٜم٦م صمامن وىمٞمؾ ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕمامئ٦م سم٠مذرقم٤مت، ىمرأ 

ع اًمٙمت٤مسم٦م ُمٓمرح اًمٜمٗمس يمثػم اجلقد ص٤مدق اًمٚمٝمج٦م ؿمديد قمغم احل٤مومٔملم اعمزي واًمذهٌل، وؾمٛمع ُمـ آظمريـ، يم٤من هي

اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم- شمقذم ذم مج٤مدي أظمرة ؾمٜم٦م صمالث وصمامٟملم وؾمٌٕمامئ٦م سمحٚم٥م- اٟمٔمر ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٕيب سمٙمر سمـ أمحد 

 (- 141. 6) حت٘مٞمؼ: د- احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من- 1هـ ط1428,سمػموت ,قم٤ممل اًمٙمت٥م,٤ميض ؿمٝم٦ٌمسمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم

دار ,( حت٘مٞمؼ ـه1224 :ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس اًمرُمكم اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مومٕمل اًمّمٖمػم- )اعمتقرم,هن٤مي٦م اعمحت٤مجاٟمٔمر: ( 3)

 (-182. 3سمػموت ) ,م- 1074 , هـ1424ؾمٜم٦م اًمٜمنم  اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ-اٟمٔمر: ( 8)
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اَلُم )   ,1 ًَّ اَلُة َواًم ِلَّ قَمَٚمْٞمِف اًمّمَّ ٌَْٖمَٚم٦مَ َأنَّ اًمٜمٌَّ ٥َم اًْم
: ىم٤مل  يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ اًمؼماء (َريمِ

؟ ىَم٤مَل: َٓ َوَاهللَِّ، َُم٤م َوممَّ اًمٜمٌل ْٞمُتْؿ َيْقَم طُمٜملَْمٍ قَم٤مُن ملسو هيلع هللا ىلص  ًمف َرضُمٌؾ َي٤م َأسَم٤م قُماَمَرَة َوًمَّ ـْ َوممَّ َهَ
َوًَمٙمِ

ٌِْؾ، واًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قَمغَم  ، َوَأسُمق اًمٜم٤َّمِس ومٚم٘مٞمتٝمؿ َهَقاِزُن سم٤ِمًمٜمَّ
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء سَمْٖمَٚمتِِف اًْم

ـُ احْل٤َمِرِث آظِمٌذ سمِٚمَِج٤مُِمَٝم٤م ٌِْد ملسو هيلع هللا ىلص  واًمٜمٌل ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم ـُ قَم ِلُّ َٓ يَمِذْب، َأَٟم٤م اسْم َيُ٘مقُل َأَٟم٤م اًمٜمٌَّ

ٚم٥ِْم   -(1)اعمُْٓمَّ

٤ٌَّمٌس ؿَمِٝمْدُت َُمَع  قمـ يَمثػِمِ "ويمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ    ,0 ٚم٥ِِم ىَم٤مَل ىَم٤مَل قَم ٌِْد اعمُْٓمَّ ـِ قَم ٤ٌَّمِس سْم ـُ قَم سْم

ٚم٥ِِم َرؾُمقَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرؾُمقِل اهللَِّ ٌِْد اعمُْٓمَّ ـِ قَم ـُ احْل٤َمِرِث سْم  َيْقَم طُمٜملَْمٍ وَمَٚمِزُْم٧ُم َأَٟم٤م َوَأسُمق ؾُمْٗمَٞم٤مَن سْم

ـُ ُٟمَٗم٤مصَم٦َم اجْلَُذاُِمكُّ وَمَٚمامَّ  قَمغَم سَمْٖمَٚم٦مٍ ملسو هيلع هللا ىلص  ُٟمَٗم٤مِرىْمُف َوَرؾُمقُل اهللَِّ  وَمَٚمؿْ ملسو هيلع هللا ىلص  ًَمُف سَمْٞمَْم٤مَء َأْهَداَه٤م ًَمُف وَمْرَوُة سْم

ٚمُِٛمقَن ُُمْدسمِ  ًْ ٤مُر َوممَّ اعمُْ ٚمُِٛمقَن َواًْمُٙمٗمَّ ًْ ـَ وَمَٓمِٗمَؼ َرؾُمقُل اهللَِّاًْمَتَ٘مك اعمُْ ٌََؾ ملسو هيلع هللا ىلص  ِري َيْريُمُض سَمْٖمَٚمَتُف ىِم

٤مِر----  -(0)احلدي٨م"اًْمُٙمٗمَّ

ٌِْد     ,6 ٤ٌَّمٍس، أٟمف ىَم٤مَل: َواهللُِم٤م روي قمـ قَم ـِ قَم ٜم٤َم َرؾُمقُل اهللِ» اهللِ سْم  ُدوَن اًمٜم٤َّمِس ملسو هيلع هللا ىلص  َُم٤م ظَمّمَّ
ٍ
ء سمٌَِمْ

َٓ ُٟمٜمِْزَي احْلُُٛمرَ  َدىَم٦َم، َو َٓ َٟم٠ْميُمُؾ اًمّمَّ ٌَِغ اًْمُقُوقَء، َو ًْ ُف ُأُِمْرَٟم٤م َأْن ُٟم ، وَم٢مِٟمَّ
ٍ
َّٓ صَماَلصَم٦َم َأؿْمَٞم٤مء  قَمغَم إِ

 - (6)شاخْلَْٞمؾِ 

 ُمـ إطم٤مدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م: وضمف آؾمتدٓل

وًمٙم٤من ريمقب  ،ملسو هيلع هللا ىلص أن إٟمزاء احلٛمػم قمغم اخلٞمؾ ًمق يم٤من طمراًُم٤م أو ُمٙمروًه٤م عم٤م ريمٌٝم٤م اًمٜمٌل

 سمٜمل ه٤مؿمؿ قمـ إٟمزاء احلٛمػم قمغم اخلٞمؾ، ٕن اخلٞمؾ يم٤مٟم٧مملسو هيلع هللا ىلص  إٟمام هنك اًمٜمٌلاًمٌٖم٤مل ُمٙمروًه٤م، و

                                                           

دار اسمـ يمثػم، اًمٞمامُم٦م ,( اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم اعمًٛمك صحٞمح اًمٌخ٤مري ٕيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل 1)

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مب سمٖمٚم٦م اًمٜمٌل,يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم ,حت٘مٞمؼ: د- ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م , 1078 – 1428اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ,سمػموت  –

 -0810( سمرىمؿ 1234. ص 6ج ) اًمٌٞمْم٤مء

دار اجلٞمؾ ,اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح ُمًٚمؿ ٕيب احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري  ( 0)

- ),يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم –سمػموت + دار أوم٤مق اجلديدة ـ سمػموت   - 4810( رىمؿ3.133سم٤مب ذم هَمْزَوِة طُمٜملَْمٍ

ُم١مؾم٦ًم ,حت٘مٞمؼ: طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل ,هـ( 626تقرم: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ٕيب قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م، اًمٜم٤ًمئل )اعم  (6)

َٝم٤مَرةِ يمِ ,هـ 1401. 1ط,سمػموت –اًمرؾم٤مًم٦م  َُْمرِ ,َت٤مُب اًمٓمَّ ْٕ  ) سم٤مب ا
ِ
٤ٌَمِغ اًْمُقُوقء - وصححف 168( سمرىمؿ 1.108سم٢ِمؾِْم

,احلديثٞم٦م سمرٟم٤مُم٩م ُمٜمٔمقُم٦م اًمتح٘مٞم٘م٤مت ,صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين اٟمٔمر:  –إًم٤ٌمين 

 (-1.073اإلؾمٙمٜمدري٦م )
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(1)ىمٚمٞمٚم٦م ومٞمٝمؿ، وم٠مطم٥م أن يٙمثر ومٞمٝمؿ، هٙمذا ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ احلًـ


(0)- 

 أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين: 

 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سمٙمراه٦م هتجلم احلٞمقاٟم٤مت سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م:

ـِ َأسمِك ـَم٤مًم٥ٍِم  طمدي٨م    ,1 ٌََٝم٤م، وَمَ٘م٤مَل قَمكِمُّ ًَمْق ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ ىَم٤مَل ُأْهِدَي٧ْم ًمَِرؾُمقِل   قَمغِمِّ سْم سَمْٖمَٚم٦ٌم وَمَريِم

ـَ َٓ »ملسو هيلع هللا ىلص  َرؾُمقُل اهللََِّهِذِه- ىَم٤مَل  مَحَْٚمٜم٤َم قَمغَم اخْلَْٞمِؾ وَمَٙم٤مَٟم٧ْم ًَمٜم٤َم ُِمْثُؾ  ِذي اَم َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ اًمَّ إِٟمَّ

 -(6)شَيْٕمَٚمُٛمقَن 

 وضمف آؾمتدٓل ُمـ احلدي٨م: 

، يمقن (4)قمـ إٟمزاء احلٛمر قمغم اخلٞمؾ، وؾم٥ٌم اًمٜمٝمل أٟمف ؾم٥ٌم ًم٘مٚم٦م اخلٞمؾ وًمْمٕمٗمٝم٤مملسو هيلع هللا ىلص  هنٞمف

 -(3)اعمتقًمد ُمٜمٝم٤م خيرج قمـ ضمٜمس اخلٞمؾ ومٞمٚمزم ُمٜمف ىمٚمتٝم٤م

اًمقارد ذم احلدي٨م إٟمام هق ًمٚمٜمدب واإلرؿم٤مد، ٓ ًمٚمحرُم٦م أو وأضمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ: سم٠من اًمٜمٝمل 

أن شمٙمثر ومٞمٝمؿ، ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٙمراه٦م، وظُمص سمٜمق ه٤مؿمؿ سم٤مًمٜمٝمل ٕن اخلٞمؾ يم٤مٟم٧م ومٞمٝمؿ ىمٚمٞمٚم٦م وم٠مطم٥م اًمٜمٌل

٤ًٌم هلؿ زي٤مدة قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس  - (3)وشمرهمٞم

                                                           

هق قمٌد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أسمق حمٛمد، شم٤مسمٕمل ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م، يم٤من ذا قم٤مرو٦م وهٞم٦ٌم وًم٤ًمن  ( 1)

وذف، يم٤مٟم٧م ًمف ُمٜمزًم٦م قمٜمد قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز، طمًٌف اعمٜمّمقر، قمدة ؾمٜمقات، ُمـ أضمؾ اسمٜمٞمف حمٛمد وإسمراهٞمؿ، وٟم٘مٚمف إمم 

دار اًمٙمت٥م ,ٕمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ,شم٤مريخ سمٖمداد اٟمٔمر: هـ- 143امت ؾمجٞمٜم٤ًم ومٞمٝم٤م، ؾمٜم٦م اًمٙمقوم٦م، وم

دار اًمٕمٚمؿ ,هـ(1603( و إقمالم خلػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد، اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل )ت: 461. 0سمػموت ),اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 (-87.  4م )0220أي٤مر . ُم٤ميق  , 13ٛماليلم ط: ًمٚم

دار اًمٙمت٥م ,حت٘مٞمؼ حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر ,( 601ٕم٤مين أصم٤مر ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي ت)ذح ُماٟمٔمر: ( 0)

 (-046. 10),(، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م: ًمٚمٕمٞمٜمل343. ص  0هـ، )ج 1600,سمػموت ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م

سم٤مب ذم يَمَراِهٞم٦َِم ,ديمت٤مب اجلٝم٤م,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ـ سمػموت ,ؾمٜمـ أسمك داود ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين  ( 6)

صحٞمح أيب داود: عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ اٟمٔمر: وصححف إًم٤ٌمين- ,0338( رىمؿ 661.  0احْلُُٛمِر شُمٜمَْزى قَمغَم اخْلَْٞمِؾ- )ج 

 (-617.  8) 0220,هـ1406.  1ط,ٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٙمقي٧مُم١مؾم٦ًم همراس ًم,هـ( 1402إًم٤ٌمين )ت: 

 (-187. ص  3)ج  ,اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب اٟمٔمر:  ( 4)

م 1002,هـ1.1411دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ط,هـ( 011إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر: ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، اًمًٞمقـمل )اعمتقرم:  ( 3)

 (-038)ص:  ,

سمػموت ,قم٤ممل اًمٙمت٥م ,هـ( 726اعمٕمتٍم ُمـ اعمختٍم ُمـ ُمِمٙمؾ أصم٤مر: ًمٞمقؾمػ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد احلٜمٗمل )ت: اٟمٔمر: ( 3)

(0 .031-) 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 -(1)أن ٟمزو احلامر قمغم اًمٗمرس يم٤مخلّم٤مء، ٕٟمف ٓ ٟمًؾ ومٞمام يتقًمد ُمٜمٝمام    ,0

 

 الجالحاملطمب 

 الرتدٗح

سمٕمد اؾمتٕمراض أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وأدًمتٝمؿ، ئمٝمر زم واهلل أقمٚمؿ أن اًم٘مقل إول هق اًمراضمح 

 ًمألُمقر أشمٞم٦م: 

أن اًمٜمٝمل اًمقارد ذم إطم٤مدي٨م قمـ إٟمزاء احلٛمر قمغم اخلٞمؾ إٟمام هق هنل أدب وإرؿم٤مد،     ,1

 اعمراد ُمـ ىمقًمفوًمٚمحض قمغم شمٙمثػم اخلٞمؾ، وٓ دًٓم٦م ومٞمف قمغم اًمتحريؿ؛ ٓطمتامل أن يٙمقن 

ـَ َٓ َيْٕمَٚمُٛمقَن », ملسو هيلع هللا ىلص: ِذي اَم َيْٗمَٕمُؾ َذًمَِؽ اًمَّ ، أي اًمذيـ ٓ يٕمٚمٛمقن ومْمٞمٚم٦م ارشم٤ٌمط اخلٞمؾ، شإِٟمَّ

وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمثقاب؛ وًمٞمس ذًمؽ ذم اًمٌٖم٤مل، وم٠مظمؼم قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أن هذا ُمـ ومٕمؾ 

 -(0)ُمـ ٓ حيٞمط قمٚماًم سمنمف إومٕم٤مل اًمتل يٌتٖمك هب٤م اًمثقاب

ٕمٚم٦م اًمتل هل ؾم٥ٌم اًمٜمٝمل هل ىمٚم٦م اخلٞمؾ ذم سمٜمل ه٤مؿمؿ، وم٢مذا ارشمٗمٕم٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٦م، أن اًم    ,0

سم٤مًمٜمٝمل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص  ويمثرت اخلٞمؾ ذم أيدهيؿ ص٤مروا ذم ذًمؽ يمٖمػمهؿ، وذم اظمتّم٤مص اًمٜمٌل

 - (6)ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم إسم٤مطمتف إي٤مه ًمٖمػمهؿ

 قًمف شمٕم٤ممم-يمام ذم ىم (4)أن اهلل اُمتـ سم٤مًمٌٖم٤مل يم٤مخلٞمؾ واحلٛمػم وٓ ي٘مع آُمتٜم٤من سم٤معمٙمروه    ,6

                                                           

دُمِمؼ ,هـ( اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل1046أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك عمّمٓمٗمك اًمًٞمقـمل اًمرطمٞم٤ٌمين )ت: ُمٓم٤مًم٥م اٟمٔمر:   (1)

 (-334.  3م- )1031,

( وذح خمتٍم اًمٓمح٤موي ٕيب سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص احلٜمٗمل 343. ص  0ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر: ًمٚمٓمح٤موي )ج اٟمٔمر:  ( 0)

. 7) م 0212, هـ1.1461ودار اًمناج ط,اإلؾمالُمٞم٦م  دار اًمٌِم٤مئر,( حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملمهـ682)ت: 

 ,دار اعمٕمروم٦م ,( وومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري: ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أيب اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل336

 (-34. 17( واًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ )83. ص  3)ج  ,حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل ,1680سمػموت، 

هـ( دار 1636ع اًمؽمُمذي ٕيب اًمٕمال حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اعم٤ٌمريمٗمقرى )ت: حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُماٟمٔمر: ( 6)

 (-002. 3سمػموت ) ,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

سمػموت.  ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,ًمًٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٌجػمُمل اًمِم٤مومٕمل,حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م اٟمٔمر: ( 4)

 (-001. ص  3 م اًمٓمٌٕم٦م: إومم- )ج1003,هـ 1418 ,ًمٌٜم٤من 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 مل ُمٙمروًه٤م اإلٟمزاء يم٤من ومٚمق ٕصح٤مسمف، اًمريمقب وشم٘مريره اًمٌٖمٚم٦م،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ريمقسمف    ,4

 -(1) احلٛمػم إٟمزاء قمـ اًمٜم٤مس يٛمتٜمع طمتكملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل يريم٥م

وي٘م٤مس قمغم ضمقاز هتجلم احلٛمر ُمع اخلٞمؾ سم٘مٞم٦م احلٞمقاٟم٤مت اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمتٝمجلم اعمت٘م٤مرسم٦م ذم 

إظمذ سم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م يم٤مًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل ذم هتجلم اًمٜمقع واًمّمٗم٤مت، وأٟمف ٓ يٛمٜمع 

احلٞمقاٟم٤مت يمقن اًمتٝمجلم ًمقًٟم٤م ُمـ أًمقان اًمتٜمٛمٞم٦م، وآؾمتثامر عم٤م ؾمخره اهلل ًمإلٟم٤ًمن، وومًح ًمف 

 ُمع إظمذ سم٤مًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م أشمٞم٦م:  (0)اًمتٍمف ومٞمف يم٤مٓؾمتٜم٤ًمخ ذم احلٞمقان واًمٜم٤ٌمت

طمٞمقاٟملم خمتٚمٗملم يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، أن يٙمقن هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م ُمـ اًمتزاوج سملم     -1

 زنُّ  وإٓ ومًتٙمقن اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م وٞم٤مع ًمٚمقىم٧م، وهدر ًمٚمامل سمدون وم٤مئدة، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 [-177]اًمٌ٘مرة: َّهئجب مئ خئ حئ جئ

أن ٓ يؽمشم٥م قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٝمجلم شمِمقيف ظَمٚم٘مل، أو شمٖمٞمػم خلٚمؼ اهلل، وم٘مد دًم٧م اًمٜمّمقص      -2

قمغم حتريؿ شمٖمٞمػم ظمٚمؼ اهلل، وأن ذًمؽ ُمـ أواُمر اًمِمٞمٓم٤من اًمتل يْمؾ هب٤م اإلٟم٤ًمن، يمام ىم٤مل 

 جب هئ مئ خئ جئحئ يي  ىي ني مي زي ري ٰىُّ  شمٕم٤ممم:

 هت مت خت حت  جت هب مب خب حب

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج  مث

 -[110: 118]اًمٜم٤ًمء: َّخضحض جض مص

أن ٓ يؽمشم٥م قمغم اًمتٝمجلم رضر، وأذى ؿمديد سم٤محلٞمقان ٓ حيتٛمؾ قم٤مدة، ومٜمّمقص اًم٘مرآن      -3

واًمًٜم٦م شمزظمر سمام يدل قمغم وضمقب اًمرومؼ سم٤محلٞمقان، وحتريؿ فمٚمٛمف وشمٕمذيٌف، ُمٜمٝم٤م ُم٤م روي 

                                                           

 (سمتٍمف-044. 10),اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م اٟمٔمر:  ( 1)

 اًمٓمٌٕم٦م–سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ,إقمداد ُمريمز اًمتٛمٞمز اًمٌحثل–اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة اٟمٔمر: ( 0)

 -سمتٍمف( 604ص)اًمري٤مض, م0214, هـ1463 إومم
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

ٜمُقا »أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص  قمـ رؾمقل اهلل ًِ  وَم٢مَِذا ىَمَتْٚمُتْؿ وَم٠َمطْم
ٍ
٤مَن قَمغَم يُمؾِّ ؿَمٞملء ًَ إِنَّ اهللََّ يَمَت٥َم اإِلطْم

ْح  سْمَح َوًْمُٞمِحدَّ َأطَمُديُمْؿ ؿَمْٗمَرشَمُف وَمْٚمػُمِ ٜمُقا اًمذَّ ًِ   "(1)شَذسمِٞمَحَتفُ اًْمِ٘مْتَٚم٦َم َوإَِذا َذسَمْحُتْؿ وَم٠َمطْم

ِلَّ  ـْ ضَم٤مسمٍِر َأنَّ اًمٜمٌَّ ـَ اهللَُّ »قَمَٚمْٞمِف مِح٤َمٌر ىَمْد ُوؾِمَؿ رِم َوضْمِٝمِف وَمَ٘م٤مَل  َُمرَّ ملسو هيلع هللا ىلص  وُم٤م روي قَم ًَمَٕم

  -(0) شاًمَِّذى َوؾَمَٛمفُ 

ٍة ؾَمَجٜمَْتَٝم٤م طَمتَّك َُم٤مشَم٧ْم »أٟمف ىَم٤مَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ َرؾُمقلِ  وُم٤م روي قمـ سَم٧ِم اُْمَرَأٌة ذم ِهرَّ قُمذِّ

ـْ ظَمَِم٤مشِ وَمَدظَمَٚم٧ْم ومِٞمَٝم٤م اًمٜم٤َّمَر َٓ ِهَل َأـْمَٕمَٛمْتَٝم٤م َوؾَمَ٘مْتَٝم٤م إِْذ  ْتَٝم٤م َوَٓ ِهَل شَمَريَمْتَٝم٤م شَم٠ْميُمُؾ ُِم ًَ ٌَ  (6)طَم

- وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل شمدل قمغم اًمٜمٝمل قمـ شمٕمذي٥م احلٞمقاٟم٤مت، (4)شإَْرِض 

وطمًٌٝم٤م وىمتٚمٝم٤م، ورشم٧ٌم قمغم ُمـ ضمٗم٧م يٜم٤مسمٞمع اًمرمح٦م ُمـ ىمٚمٌف وم٠مؾم٤مء اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م 

تٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ورومؼ هب٤م إضمر اًمٕمذاب واًمٕم٘م٤مب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وسم٤معم٘م٤مسمؾ ُمـ أطمًـ اًم

ـْ َأسمِك ُهَرْيَرَة ىَم٤مَل  ىَمْد  (3)سَمْٞمٜماََم يَمْٚم٥ٌم ُيٓمِٞمُػ سمَِريمِٞم٦َّمٍ » ملسو هيلع هللا ىلص  ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ واًمثقاب، يمام روي قَم

اِئٞمَؾ وَمٜمََزقَم٧ْم ُُمقىَمَٝم٤م وَم٤مؾْمَتَ٘م٧ْم ًَمُف سمِِف ومَ  ْهَ
ـْ سَمَٖم٤مَي٤م سَمٜمِك إِ َ٘مْتُف يَم٤مَد َيْ٘مُتُٚمُف اًْمَٕمَٓمُش إِْذ َرَأشْمُف سَمِٖمكٌّ ُِم ًَ

٤مُه وَمُٖمِٗمَر هَل٤َم سمِِف   -(3)شإِيَّ

أن ٓ يؽمشم٥م قمغم اًمتٝمجلم رضر سم٤مٔدُمٞملم، يم٢مص٤مسم٦م احلٞمقان اًمٜم٤مشم٩م ُمـ اًمتٝمجلم      -4

 راب قم٘مكم، أو شمقطمش ؿمديد، أو ُمرض يٜمت٘مؾ سم٤مًمٕمدوى أو ُمـ شمٜم٤مول حلٛمف-سم٤موٓم



                                                           

ْٗمَرِة- سمرىمؿ ,يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح –( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف 1) ِديِد اًمِمَّ سْمِح َواًْمَ٘مْتِؾ َوحَتْ ٤مِن اًمذَّ ًَ  3) 3138سم٤مب إَُْمِر سم٢ِمطِْم

 .80-) 

ِب احْلََٞمَقاِن رِم َوضْمِٝمِف َوَوؾْمِٛمِف ومِٞمِف- سمرىمؿ ,يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م –( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ 0) ـْ رَضْ  (-136.  3) 3384سم٤مب اًمٜمَّْٝمِك قَم

 (-46.  8) ,( واعمرضمع اًم٤ًمسمؼ 103.  1) ,خمت٤مر اًمّمح٤مح اٟمٔمر: ( اخلِم٤مش: هقام إرض وطمنماهت٤م واطمده ظَمَِم٤مؿَم٦م- 6)

ِة- سمرىمؿ ,يمت٤مب اًمًالم –( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ 4) رَّ
ِريِؿ ىَمْتِؾ اهْلِ  (-46.  8) 3070,سم٤مب حَتْ

 (-313.  3),ٓسمـ طمجر ,ومتح اًم٤ٌمري ,( اًمٌئر ُمٓمقي٦م أو همػم ُمٓمقي٦م 3)

َُم٦ِم َوإـِْمَٕم٤مُِمَٝم٤م- سمرىمؿ ,يمت٤مب اًمًالم –أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف  (3) ٌََٝم٤مِئِؿ اعمُْْحؽَمَ  (-43.  8) 3007,سم٤مب وَمْْمِؾ ؾَم٤مىِمك اًْم
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 املبشح الجاٌ٘

 سهي أنن ذتًٕ اذتٕٗاٌات املّذٍٛ

 املطمب األٔه

     حتشٖش ستن الٍضاع

ىمد يتؿ اًمتٝمجلم سملم ٟمققملم ُمـ احلٞمقان، واعمٝمجـ أو اعمتقًمد سملم اًمٜمققملم قمغم صمالصم٦م 

 أصٜم٤مف:

اهلجلُم أو اعمتقًمد سملم ٟمققملم ُمـ احلٞمقاٟم٤مت اعم٤ٌمح أيمٚمٝم٤م، وىمد يتؿ سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م  إول:

أو قمؼم اًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل، وم٤مًمٜم٤مشم٩م ُمـ  يم٠من يٜمزا طمٞمقاٌن قمغم طمٞمقاٍن آظمر ُمـ ومّمٞمٚم٦م أظمرى،

، يم٤معمتقًمد ُمـ فم٤ٌمء وهمٜمؿ، (0)ًمتقًمده ُمـ ضمٜمًلم ُم٠ميمقًملم (1)هذا اًمتٝمجلم طمالل أيمٚمف سمال ظمالف

ـْ  ٞم٦َّمٍ َأْو ُِم
، وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتٌٝمؿ، وم٘مد ضم٤مء ذم اعمجٛمقع ذح (6)سَمَ٘مِر َوطْمٍش َوَأْهٚمِ

أن ُم٤م شمقًمد ُمـ ومرس وأشم٤من وطمِمٞم٦م، أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اجلٜمًلم اعم٠ميمقًملم " :(4)اعمٝمذب ًمٚمٜمقوي

                                                           

دار –( هـ082اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ: ًمزيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي )ت: اٟمٔمر:   (1)

,دار اعمٕمروم٦م ,(024عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل أيب قمٌد اهلل )اعمتقرم ,(، وإم 140. 1ائؼ )اًمٌحر اًمر,سمػموت,اعمٕمروم٦م 

( واإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ًمٕمالء 031. ص  0- )ج سمػموت – 1606

. 1ط–ء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت ــ ًمٌٜم٤من دار إطمٞم٤م,هـ( 773اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

دار ,هـ(1632(، واًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلزيري )ت: 082.ص12)ج,ـ ه1410

 (-0.ص  0م )ج  0226 ,هـ 1404.، 0ط,ًمٌٜم٤من –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 (-0.ص  0)ج  ,اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اٟمٔمر:  ( 0)

وىمد شمؿ اًمتٝمجلم سملم طمٞمقاٟم٤مت أظمرى ُم٠ميمقًم٦م اًمٚمحؿ يم٤مًمتٝمجلم احل٤مصؾ سملم اًمٌ٘مرة واجل٤مُمقس واًمٜم٤مشم٩م ُمٜمٝمام يًٛمك  ( 6)

(- وم٤مؾمٛمف ُمِمتؼ ُمـ اًمٌ٘مرة واجل٤مُمقس ٕن اًمٚمحؿ اًمٌ٘مري يًٛمك سمٞمػ وهذا احلٞمقان اهلجلم ُمقضمقد ُمٜمذ Beefalo)سمٞمٗم٤مًمق 

 اًمراسمط:قمغم  !! أهمرب طمٞمقاٟم٤مت هجٞمٜم٦م ذم اًمٕم٤ممل-اٟمٔمر: قم٤مم- 1722

 https://www.youtube.com/watch?v=6kZljFs8vxM. 

هق اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيل سمـ ذف احلقراين اًمِم٤مومٕمل وًمد ؾمٜم٦م إطمدى وصمالصملم وؾمتامئ٦م، صٜمػ   (4)

اًمتّم٤مٟمٞمػ اًمٜم٤مومٕم٦م ذم احلدي٨م واًمٗم٘مف وهمػمه٤م يمنمح ُمًٚمؿ واًمروو٦م واعمٜمٝم٤مج وهمػمه، يم٤من إُم٤مًُم٤م سم٤مرقًم٤م طم٤مومًٔم٤م ُمت٘مٜم٤ًم، سم٤مرك 

ٞمع ُمالذ اًمدٟمٞم٤م ومل يتزوج، ُم٤مت ذم راسمع قمنم رضم٥م ؾمٜم٦م ؾم٧م وؾمٌٕملم اهلل ذم قمٚمٛمف وشمّم٤مٟمٞمٗمف حلًـ ىمّمده، شمرك مج

ط: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م:  ،011ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل أيب اًمٗمْمؾ اعمتقرم ؾمٜم٦م اٟمٔمر: وؾمتامئ٦م- 

 (-1.310هـ- )1426سمػموت: اًمٓمٌٕم٦م: إومم 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

        -(1)"يم٤من طمالًٓ ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل

 -(0) "ؾ ُمـ وطمش وظمٞمؾأن اعمتقًمد ُمـ اعم٠ميمقًملم ُم٤ٌمح يمٌٖم" وذم اإلٟمّم٤مف: 

، ويمؾ ـمٕم٤مم ظمٚم٘مف اهلل ومٝمق ُم٤ٌمح، إٓ ُم٤م اؾمتثٜمك اًمدًمٞمؾ، أو صم٧ٌم رضره سمٓمريؼ اًمتجرسم٦م

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ُّىم٤مل شمٕم٤ممم 

 [-143إٟمٕم٤مم: ]َّحص هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

اهلجلُم أو اعمتقًمد سملم ٟمققملم حمرُملم، أو ُمٙمروهلم يمراه٦م حتريٛمٞم٦م، وم٤مًمٜم٤مشم٩م ُمٜمٝمام  اًمث٤مين:

حمرم أيمٚمف، أو ُمٙمروه يمراه٦م حتريٛمٞم٦م سمال ظمالف، يم٤مًمتٝمجلم احل٤مصؾ سملم إؾمد واًمٜمٛمر، واًمٜم٤مشم٩م 

 - (6)("laiger")ٓجير ُمٜمٝمام طمٞمقان يًٛمك

اهلجلُم أو اعمتقًمد سملم ٟمققملم أطمدمه٤م حمرٌم أو ُمٙمروه حترياًم، واًمث٤مين طمالٌل ُمع  اًمث٤مًم٨م:

اإلسم٤مطم٦م أو ُمع اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م يم٤مًمٌٖمؾ اعمتقًمد سملم احلامر واًمٗمرس، واًمٜمٖمؾ اعمتقًمد سملم اًمٗمرس 

ْٛمِع اعمُْ (3)، واعمتقًمد سَملْمَ مِح٤َمِر َوطْمٍش، َومِح٤َمٍر َأْهكِمٍّ (4)وأشم٤من أهٚمٞم٦م ًِّ ْئ٥ِم، ، ويَم٤مًم ٌُِع َواًمذِّ ُد سَملْمَ اًمْمَّ َتَقًمِّ

٤ٌمر اعمتقًمد سملم  اًمذئ٦ٌم واًمذيخ ًْ  ، ومٝمذا ومٞمف ظمالف سملم اًمٕمٚمامء قمغم أىمقال قمدة-(3)واًمِٕم

 

 

 

                                                           

 (-07. ص  0اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: ًمٚمٜمقوي )ج  ( 1)

 (-082. ص  12)ج ,اإلٟمّم٤مف   (0)

ومٝمق هجلم ـمٌٞمٕمل سملم ذيمر إؾمد وأٟمثك اًمٜمٛمر، ًمف َاسم٤مء وَاُمٝم٤مت ُمـ ٟمٗمس اجلٜمس، وُمـ خمتٚمػ إٟمقاع، ُمٜمٝم٤م إسمٞمض   (6)

وإؾمقد واًمٌٜمل اًمدايمـ واًمرُم٤مدي واًمرُمكم وأيًْم٤م اًمذهٌل، يٕمد ُمـ أيمؼم اًم٘مٓمط ذم اًمٕم٤ممل، سمٛمٕمٜمك أٟمف أوخؿ ُمـ أسمقيف، 

أهمرب طمٞمقاٟم٤مت هجٞمٜم٦م ذم اٟمٔمر: ؾمٜم٦م-  03و  17ره ُم٤م سملم يمٞمٚمقضمراًُم٤م وُمتقؾمط قمٛم 442طمٞم٨م يٌٚمغ ُمٕمدل وزٟمف 

 .https://www.youtube.com/watch?v=6kZljFs8vxMقمغم اًمراسمط:  !!.اًمٕم٤ممل--

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ-اٟمٔمر: ( اًمٜم٤مشم٩م ُمٜمٝمام يًٛمك )هٞمٜمل( طمجٛمٝم٤م أصٖمر ىمٚمٞماًل ُمـ اًمٌٖمؾ يِمٌف احلّم٤من أيمثر ُمـ اًمٌٖمؾ 4)

 اًمراسمط: اٟمٔمر: طم٤مًمًٞم٤م- ( Zonkey ( واعمتقًمد ُمٜمٝمام يًٛمك )زوٟمٙمل3)

https://www.youtube.com/watch?v=mHEvlE-lE40.   

 (-617. ص  1( ذيمر اًمْم٤ٌمع اًمٙمثػم اًمِمٕمر- اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )ج 3)
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 املطمب الجاٌ٘

 الفكّاٞ ٔأدلتّي يف املظألٛ هأقٕا

ُمٙمروه لم ٟمققملم: أطمدمه٤م حمرٌم، أو اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ أيمؾ احلٞمقان اهلجلم اعمتقًمد سم

 قمغم ىمقًملم: حترياًم، واًمث٤مين طمالٌل ُمع اإلسم٤مطم٦م، أو ُمع اًمٙمراه٦م اًمتٜمزهيٞم٦م

ُمُّ ومٞمام شمقًمد ُمـ ُم٠ميمقل وهمػم ُم٠ميمقل،  اًم٘مقل إول: ْٕ ؾِّ َواحْلُْرَُم٦ِم ا أن اعمٕمتؼم ذم احْلِ

وم٤محلٞمقان اهلجلم اًمٜم٤مشم٩م سملم طمٞمقان ُم٠ميمقل وهمػم ُم٠ميمقل يتٌع أُمف ُمٓمٚمً٘م٤م ذم احلٙمؿ، وم٢من يم٤من 

طمرام، أو ُمٙمروه أيمٚمف وم٤مهلجلم، أو اًمٜم٤مشم٩م أو اعمتقًمد طمرام، أو ُمٙمروه أيمٚمف، واًمٕمٙمس ُمـ حلٛمٝم٤م 

  -(0)واعم٤مًمٙمٞم٦م (1)ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م أُمف ُم٤ٌمطم٦م إيمؾ، ومٝمق ُم٤ٌمح ُمثٚمٝم٤م، وسمف ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م

أن احلٞمقان اهلجلم، أو اعمتقًمد ُمـ ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وهمػم اعم٠ميمقل، يتٌع أظمس  اًم٘مقل اًمث٤مين:

ٙمؿ، ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ إصؾ اعمحرم ذيمًرا أم أٟمثك، وم٢من شمقًمد ُمـ مح٤مر وومرس، إصٚملم ذم احل

 -(3)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(4)، وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م(6)وم٤مهلجلم يتٌع احلامر ذم احلرُم٦م، أو اًمٙمراه٦م

                                                           

 3)ج ,سمػموت,1070,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب,( 378سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع: ًمٕمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين )ت: اٟمٔمر: ( 1)

 (-67. ص 

قمٞمٜمل اٟمٔمر: ( 0) ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم اخلٚمٞمؾ ًمِمٛمس اًمديـ أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٖمريب، اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرُّ

(، 633. ص  4)ج  ,م 0226,هـ 1406: ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م ,دار قم٤ممل اًمٙمت٥م,حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمٛمػمات ,هـ( 034)اعمتقرم: 

 سمػموت –هـ(دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م 1121)ت: ٤مًمٙمل وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر عمحٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم

حت٘مٞمؼ  ,ه( 436وآؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ٕيب قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم  )ت  (6.62)ج

 (-003.  3م )ج 0222 ,سمػموت ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,حمٛمد قمكم ُمٕمقض ,ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م

إهٚمٞم٦م صمالصم٦م أىمقال: ىمقل سم٤محلرُم٦م، وهق ىمقل اجلٛمٝمقر، وىمقل سم٤مًمٙمراه٦م، وهق رواي٦م صم٤مٟمٞم٦م قمـ ( ًمٚمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ حلقم احلٛمر 6)

ُم٤مًمؽ، وىمقل سم٤مإلسم٤مطم٦م ٓسمـ قم٤ٌمس وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمام، واًمراضمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ًم٘مقة ُم٤م اؾمتدًمقا سمف-  

 (-003. 3وآؾمتذيم٤مر ٓسمـ قمٌد اًمؼم)ج( 1.430(، وسمداي٦م اعمجتٝمد )14.130ًمالؾمتزادة يٜمٔمر )اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )

 ،(000. ص  4)ج ,سمػموت,دار اًمٗمٙمر ,ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج: عمحٛمد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜملاٟمٔمر: ( 4)

هـ 1413,دار اًمٗمٙمر  ,حت٘مٞمؼ ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت ,عمحٛمد اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م واإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع:

 (-370. ص  0)ج ,سمػموت,

هـ( 032ًمنمف اًمديـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك أيب اًمٜمج٤م احلج٤موي )اعمتقرم: ,اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ اٟمٔمر: ( 3)

 (-612. ص  4)ج ,ًمٌٜم٤من –دار اعمٕمروم٦م سمػموت ,حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد ُمقؾمك اًمًٌٙمل–هـ( 032
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 األدلٛ:

اؾمتدل أصح٤مب اًم٘مقل إول: سم٠من اًمٌٖمؾ طمراٌم أيمٚمف سم٤مإلمج٤مع،  أدًم٦م اًم٘مقل إول:

وًمد اًمٗمرس ومٚمق يم٤مٟم٧م أُمف طمالًٓ ًمٙم٤من هق طمالًٓ أيًْم٤م، ٕن طمٙمؿ اًمقًمد طمٙمؿ أُمف  (1)واًمٌٖمؾ

ٕٟمف ُمٜمٝم٤م، وهق يمٌٕمْمٝم٤م، ومٚمق ٟمزا مح٤مُر وطمٍش قمغم مح٤مرٍة أهٚمٞم٦ٍم ومقًمدت مل ي١ميمؾ وًمده٤م، وًمق ٟمزا 

مح٤مُر أهكّم قمغم مح٤مرٍة وطمِمٞم٦ٍم ووًمدت، ي١ميمؾ وًمده٤م ًمُِٞمْٕمَٚمَؿ أن طمٙمؿ اًمقًمد طمٙمؿ أُمف ذم احِلؾ 

 -  (6)يم٤من حلُؿ اًمٌٖمؾ يمذًمؽ (0)رُم٦م دون اًمٗمحؾ، ومٚمام يم٤من حلؿ اًمٗمرس طمراًُم٤مواحل

ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ريض اهلل  اؾمتدل أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين: سمحدي٨م أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

ـِ اًْمٌَِٖم٤مِل َواحْلَِٛمػِم ملسو هيلع هللا ىلص  ىَم٤مَل: َذسَمْحٜم٤َم َيْقَم ظَمْٞمؼَمَ اخْلَْٞمَؾ َواًْمٌَِٖم٤مَل َواحْلَِٛمػَم وَمٜمََٝم٤مَٟم٤م َرؾُمقُل اهللَِّ (4)قمٜمٝمام قَم

ـِ اخْلَْٞمؾِ   -(3)"َومَلْ َيٜمَْٝمٜم٤َم قَم

 
                                                           

امر قمغم اًمٗمرس ومتٚمد ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٌٖمؾ، وومٞمف ُمـ ـم٤ٌمئع احلٛمػم ( اًمٌٖمؾ طمٞمقان ُمتقًمد سملم احلامر واًمٗمرس، وهق أن يٜمزو احل1)

.  1اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )ج اٟمٔمر: وُمـ ـم٤ٌمئع اخلٞمؾ، وؾمٛمل سمٖماًل؛ ًم٘مقة ظمٚم٘مف، وىمٞمؾ: ُمـ اًمتٌٖمٞمؾ، وهق رضب ُمـ اًمًػم- 

( ٕيب احلًلم 0.081(، وُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )03. ص  07)ج  ,(، وشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس 34ص 

 م- سمتٍمف-1080 ,هـ 1600,دار اًمٗمٙمر ,حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون –سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م أمحد 

( اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم حلؿ اًمٗمرس أو اخلٞمؾ قمغم ىمقًملم: إول سم٤مًمٙمراه٦م، وسمف ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م، وهق ىمقل ًمٚمامًمٙمٞم٦م-  واًمث٤مين 0)

اضمح واهلل أقمٚمؿ اًم٘مقل اًمث٤مين ًمٔم٤مهر اًمٜمص ذم طمدي٨م سم٤مإلسم٤مطم٦م وسمف ىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، وهق ىمقل صم٤من ًمٚمامًمٙمٞم٦م، واًمر

ـْ حُلُقِم احْلُُٛمِر، ورظمص ذِم حُلُقمِ  َؿ هَنَك َيْقَم ظَمْٞمؼَمَ قَم رواه اًمٌخ٤مري ,اخْلَْٞمؾ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف، أن اًمٜمٌّل َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمَّ

(، وسمداي٦م 136.  14),ٜمٔمر- اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م وًمالؾمتزادة يُ  ويٙمره ذسمحف ومٞمام إذا اطمتٞم٩م إًمٞمف ذم اجلٝم٤مد وٟمحقه-,

ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك ,هـ( 303اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد ٕيب اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد )اعمتقرم: 

 ( سمتٍمف--3. ص  0)ج ,(-واعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 430.  1) ,م  1083هـ.1603. 4ط,ُمٍم –احلٚمٌل 

دار ,ًمٗمخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل ,( وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ67. ص  3ًمّمٜم٤مئع )ج سمدائع ااٟمٔمر: ( 6)

 (-003. ص  3)ج  ,هـ- 1616,اًم٘م٤مهرة,اًمٙمت٥م اإلؾمالُمل

( هق ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ طمرا م إٟمّم٤مري اخلزرضمل اًمٗم٘مٞمف، اعمجتٝمد احل٤مومظ ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل، ُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان، 4)

يم٤من ُمٗمتل  ،طمدث قمٜمف اسمـ اعمًٞم٥م وقمٓم٤مء وآظمرون ،وقمكم وأيب سمٙمر وـم٤مئٗم٦م وقمـ قمٛمرملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل روى قمٚماًم يمثػًما قمـ 

ع رؾمقل اهلل ؾم٧م قمنمة همزوة ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن وؾمٌٕملم وهق اسمـ ؿمٝمد اخلٜمدق وسمٞمٕم٦م اًمروقان همزى ُم ،اعمديٜم٦م ذم زُم٤مٟمف

ط:  847ويم٤من ىمد ذه٥م سمٍمه - اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء عمحٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل اعمتقرم ؾمٜم٦م  ،أرسمع وشمًٕملم ؾمٜم٦م

 سمتح٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وحمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد- 1416. 0ط,ًمٌٜم٤من,ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: سمػموت

 -6801( سمرىمؿ 416. ص  6سم٤مب ذم َأيْمِؾ حُلُقِم اخْلَْٞمِؾ )ج ,يمت٤مب إـمٕمٛم٦م –ود ( ؾمٜمـ أسمك دا3)
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 وضمف آؾمتدٓل ُمـ احلدي٨م: 

هنك قمـ أيمؾ حلقم احلٛمػم واًمٌٖم٤مل، ومل يٜمف قمـ أيمؾ حلؿ اخلٞمؾ، واًمٌٖمؾ ملسو هيلع هللا ىلص  أن اًمٜمٌل

هجلم أو ُمتقًمد ُمـ احلامر واًمٗمرس اضمتٛمع ومٞمف طمؾ وطمرُم٦م ومٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م احلرُم٦م اطمتٞم٤مـًم٤م، وُم٤م 

ْٛمِع ي٘م٤مل  ًِّ لِم ,ذم اًمٌٖم٤مل ي٘م٤مل ذم يمؾ ُمتقًمد سملم ٟمققملم ُمـ احلٞمقان يَم٤مًم ًِّ وهق اعمتقًمد ,سمَِٙمْنِ اًم

 -(1)سملم اًمذئ٥م واًمْمٌع شمٖمٚمٞم٤ٌم ًمٚمحرُم٦م

 وٟمقىمش: سمٙمٞمػ ُيٖمٚم٥ُم ضم٤مٟم٥ُم اًمتحريؿ، وٓ ُيٖمٚم٥ُم ضم٤مٟم٥م احِلؾ؟

٤مٟم٥م وم٠مضمٞم٥م سم٠مٟمف إذا اضمتٛمع ُمقضم٥م اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ قمغم وضمف ٓ متٞمٞمز سمٞمٜمٝمام همٚم٥م ضم

اًمتحريؿ؛ ٕن اضمتٜم٤مب احلرام واضم٥م، وٓ يٛمٙمـ اضمتٜم٤مسمف إٓ سم٤مضمتٜم٤مب احلالل، واضمتٜم٤مب 

احلالل طمالل، وم٢مذا اضمتٜم٥م احلالل ٓ طمرج قمغم ُمـ مل يٗمٕمٚمف، ًمٙمـ ًمق ارشمٙم٥م احلرام ٕصمؿ 

 -(0)وم٤مقمٚمف؛ هلذا همٚم٥م ضم٤مٟم٥م اًمتحريؿ

 

 املطمب الجالح

 الرتدٗح

أن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب  –واهلل أقمٚمؿ,ئمٝمر زم  وأدًمتٝمؿسمٕمد اؾمتٕمراض أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء     

اًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ أن احلٞمقان اهلجلم، أو اعمتقًمد ُمـ ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ وهمػم اعم٠ميمقل، يتٌع أظمس 

إصٚملم ذم احلٙمؿ، ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ إصؾ اعمحرم ذيمًرا أم أٟمثك هق اًمراضمح ًم٘مقة ُم٤م اؾمتدًمقا 

: ٕٟمف أطمقُط، (6)"ُم٤م ي٘متيض احلٔمر قمغم ُم٤م ي٘متيض اإلسم٤مطم٦م شمرضمٞمُح "سمف، واؾمتٜم٤مًدا ًمٚم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م: 

                                                           

(، واًمٖمرر 010.  1سمػموت ) ,,اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل: إلسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي أيب إؾمح٤مقاٟمٔمر: ( 1)

. 3اعمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م ),هـ( 003)اعمتقرم: اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م ًمزيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري، 

 (-612. ص  4(، واإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ )ج 183

هـ( دار اسمـ اجلقزي اًمٓمٌٕم٦م: 1401اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع: عمحٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )اعمتقرم: اٟمٔمر:  (0)

 (-113. ص  7)ج , هـ1407, 1400إومم، 

 :حت٘مٞمؼ,هـ(1032إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ إصقل: عمحٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين )اعمتقرم: اٟمٔمر:  (6)

( 080.  0م )1000 ,هـ 1410اًمٓمٌٕم٦م إومم ,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب,يمٗمر سمٓمٜم٤م ,دُمِمؼ  ،اًمِمٞمخ أمحد قمزو قمٜم٤مي٦م

 -(008. ص  1)ج ,أ-د- قمٞم٤مض سمـ ٟم٤مُمل اًمًٚمٛمل  ,وأصقل اًمٗم٘مف اًمذي ٓ يًع اًمٗم٘مٞمف ضمٝمٚمف 
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وم٢مذا شمٕم٤مرض احل٤مفمر واعمٌٞمح، همٚم٥م ضم٤مٟم٥م احل٤مفمر اطمتٞم٤مـًم٤م، وُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمٌٖم٤مل ي٘م٤مل ذم يمؾ 

ُمتقًمد سملم ٟمققملم ُمـ احلٞمقان، وُم٤م ي٘م٤مل ذم أيمؾ حلؿ احلٞمقان اهلجلم، ي٘م٤مل ذم ذب ًمٌٜمف، وسمٞمٕمف 

 وذائف، واهلل أقمٚمؿ- 
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 ٛـارتامتـ

 سمحٛمد اهلل وومْمٚمف شمؿ هذا اًمٌح٨م اعمتقاوع، وشمقصٚم٧م ومٞمف إمم اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت أشمٞم٦م:

 أٔاّل: الٍتاٟر:

ؾ سمنميٌّ ذم إٟمت٤مج احلٞمقاٟم٤مت أو اًمٜم٤ٌّمشم٤مت؛ ًمْمامن احلّمقل قمغم أن اًمتٝمجلم:  -0 شمدظمُّ

 اًمّمٗم٤مت اعمرهمقب ومٞمٝم٤م ًمدى إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م-

 ـمٌٞمٕمل ومٕمكم شمزاوج ـمريؼ قمـ ويٙمقن هتجلم ـمٌٞمٕمل:أن ًمٚمتٝمجلم ـمري٘متلم أؾم٤مؾمٞمتلم:  -1

ومّمٞمٚمتلم ُمت٘م٤مرسمتلم ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م يٜمت٩م قمٜمٝم٤م ومّمٞمٚم٦م ُمٝمجٜم٦م ضمديدة، يم٤مهلجلم  سملم

اعمتقًمد سَملْمَ مِح٤َمِر َوطْمٍش، َومِح٤َمٍر َأْهكِم، واًمٌٖمؾ اعمتقًمد سملم احلامر واًمٗمرس، واًمٜمٖمؾ اعمتقًمد 

ْئ٥ِم، ٌُِع َواًمذِّ ُد سَملْمَ اًمْمَّ ْٛمِع اعمَُْتَقًمِّ ًِّ ػم ـمٌٞمٕمل، أو ُم٤م وهتجلم هم سملم اًمٗمرس واحلامر، واًم

ـمريؼ أظمذ طمٞمقاٟم٤مت ُمٜمقي٦م ُمـ ومّمٞمٚم٦م، يًٛمك )سم٤مًمتٚم٘مٞمح آصٓمٜم٤مقمل(، ويٙمقن قمـ 

وطم٘مٜمٝم٤م ًمتٚم٘مٞمح سمقيْم٦م ُمـ ومّمٞمٚم٦م أظمرى، شمٙمقن ضم٤مهزة ًمٚمتٚم٘مٞمح، يمتٝمجلم طمٞمقان اًمٙم٤مُم٤م 

(cama واعمٝمجـ سملم ذيمر اجلٛمؾ وأٟمثك اًمالُم٤م، وىمد وًمدت أول يم٤مُم٤م ذم اًمراسمع قمنم ،)

اظمؾ ُمريمز شمقًمٞمد اجلامل ذم ديب، ويم٤من اهلدف ُمـ هذا اًمتٝمجلم، م د1007ُمـ يٜم٤مير قم٤مم 

 هق احلّمقل قمغم يم٤مئـ ذم طمجؿ وىمقة اجلٛمؾ، ويمثرة إٟمت٤مج اًمّمقف يم٤مًمالُم٤م-

شمؿ اًمتٝمجلم سملم أٟمقاع خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م يم٤مًمتٝمجلم سملم احلٞمقاٟم٤مت، واًمتٝمجلم سملم  -2

ظمػمة سم٤مءت حم٤موٓت اًمتٝمجلم ومٞمف اًمٓمٞمقر واًمتٝمجلم سملم اًمٌنم واحلٞمقاٟم٤مت إٓ أن هذه إ

سم٤مًمٗمِمؾ اًمذريع، ٓظمتالف قمدد اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت سملم اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، وحلٙمٛم٦م يريده٤م 

 اهلل شمٕم٤ممم، وهل قمدم شمداظمؾ إضمٜم٤مس واظمتالـمٝم٤م-

يّمٚمح ًمٚمتٝمجلم، وًمذا ٓ ختٚمق سمٕمض اًمٗمّم٤مئؾ اعمٝمجٜم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب،  ًمٞمس يمؾ رء  -3

قمل طمٞم٨م يِمقهب٤م سمٕمض اًمٕمٞمقب واًمٜم٘مص وسم٤مٕظمص اًمتل شمٙمقن قمؼم اًمتٝمجلم آصٓمٜم٤م

وإرضار يمتِمقه ظَمٚم٘مل، وقم٘مكم، وهمرائزي، وصحل سمِمٙمؾ ؾمٚمٌل، إو٤موم٦م إمم اًمتقطمش 

وقمدم اًم٘مدرة قمغم اؾمتئٜم٤مس شمٚمؽ اعمخٚمقىم٤مت إذا ىمدر اهلل هل٤م أن شمٕمٞمش طمتك شمٌٚمغ،  ،اًمِمديد

 ُم٤م مل يٕمٛمد أصح٤مهب٤م إمم إشمالومٝم٤م-
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٤مًٟم٤م يم٤محلّمقل قمغم ضمٞمؾ، أو ومرد ضمديد جيٛمع يمام أن ًمٚمتٝمجلم أرضاًرا، يمذا ًمف ومقائد أطمٞم -4

سملم صٗم٤مت إسمقيـ ُمًٕم٤م، أو يزيد سمّمٗم٤مشمف قمغم صٗم٤مت أسمقيف، أو حي٘مؼ يمٛمٞم٦م أيمؼم ُمـ 

 اإلٟمت٤مج، واجل٤مٟم٥م اعم٤مدي-

أن اًمتٝمجلم همػم آؾمتٜم٤ًمخ وم٤مًمتٝمجلم يٙمقن سملم ٟمققملم خمتٚمٗملم ذم اجلٜمس واًمٗمّمٞمٚم٦م،  -5

 ُمٜمف ٟمًخ٦م أظمرى ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمألصؾ-وآؾمتٜم٤ًمخ يٙمقن ُمـ إصؾ ٟمٗمًف طمٞم٨م يًتٜمًخ 

جيقز ذقًم٤م إظمذ سمت٘مٜمٞم٤مت اًمتٝمجلم، قمغم احلٞمقاٟم٤مت اًم٘م٤مسمٚم٦م هل٤م ذم طمدود اًمْمقاسمط  -7

 -اًمنمقمٞم٦م سمام حي٘مؼ اعمّم٤مًمح ويدرأ اعمٗم٤مؾمد

ٓ جيقز أيمؾ احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م، أو اعمتقًمدة سملم طمٞمقاٟملم أطمدمه٤م حمرم أيمٚمف، وأظمر  -8

٤ًٌم جل٤مٟم٥م احلٔمر   قمغم اإلسم٤مطم٦م- واهلل أقمٚمؿ-طمالل أيمٚمف، شمٖمٚمٞم

ّٗا: التٕصٗات: ٔفّٗا ٖٕص٘ الباسح مبا ٖأت٘:  ثاٌ

إىم٤مُم٦م دورات شمققمقي٦م وسمراُم٩م شمٚمٗمزيقٟمٞم٦م ًمتٕمريػ اعمجتٛمع سمٛمٕمٜمك اًمتٝمجلم، وـمرىمف،  -0

 وأرضاره وومقائده، وأطمٙم٤مُمف- 

ُمٜمع ُمـ ي٘مقم سم٤مًمتٝمجلم سملم احلٞمقاٟم٤مت واًمٌنم، أو سملم طمٞمقاٟم٤مت همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٝمجلم، أو  -1

 هتجٞمٜمٝم٤م ؾمٞمٚمحؼ رضًرا هب٤م، أو سم٤معمتقًمد ُمٜمٝم٤م، أو سم٤معمًتٝمٚمؽ-

 ُمراىم٦ٌم ُمرايمز اًمتٝمجلم سمِمٙمؾ ُمًتٛمر شمٗم٤مدًي٤م ًمٚمقىمقع ذم اعمحٔمقر- -2

 إو٤موم٦م ُم٤مدة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمْمٌط قمٛمٚمٞم٦م اًمتٝمجلم وٛمـ ىم٤مٟمقن مح٤مي٦م احلٞمقان واًمرومؼ سمف-  -3

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغم حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم-

 "اًم٤ٌمطم٨م يقد ؿمٙمر ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد قمغم اًمدقمؿ اإلداري واًمٗمٜمل هلذا اًمٌح٨م"         
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 فّشغ املصادس ٔاملشادع

 ت:سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمِمقيم٤مين ) إصقل: عمحٛمدحت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ  إممرؿم٤مد اًمٗمحقل إ ,1

,هـ1.1410ط,دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب,دُمِمؼ  قمزو،ؼ: اًمِمٞمخ أمحد ٞم٘محت,هـ( 1032

 -م1000

قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم  ٕيب آؾمتذيم٤مر اجل٤مُمع عمذاه٥م وم٘مٝم٤مء إُمّم٤مر ,0

, دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م, حمٛمد قمكم ُمٕمقض,ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م حت٘مٞمؼ, هـ436اعمتقرم 

 -م0222,سمػموت

,هـ( 011اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل )اعمتقرم:  واًمٜمٔم٤مئر: ًمٕمٌدإؿم٤ٌمه  ,6

 -م1002,هـ 1.1411ط اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م دار

هٞمئ٦م  قمْمق,اًمًٚمٛملقمٞم٤مض سمـ ٟم٤مُمل  أ-د-, ضمٝمٚمف اًمٗم٘مٞمف يًع ٓ اًمذي اًمٗم٘مف أصقل ,4

 -سمٙمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مًمري٤مض,اًمتدريس سم٘مًؿ أصقل اًمٗم٘مف

ػم اًمديـ سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ وم٤مرس اًمزريمكم اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: خلإقمالم  ,3

  -م0220ُم٤ميق . أي٤مر, ةنمًمٓمٌٕم٦م: اخل٤مُم٦ًم قما دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم,هـ( 1603

حت٘مٞمؼ ُمٙمت٥م اًمٌحقث ,اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م ؿمج٤مع: عمحٛمداإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب  ,3

 -سمػموت,هـ 1413, دار اًمٗمٙمر ,واًمدراؾم٤مت 

اًمٜمج٤م  نمف اًمديـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك أيبًم,اإلىمٜم٤مع ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ  ,8

اعمٕمروم٦م  دار,اًمًٌٙملاًمٚمٓمٞمػ حمٛمد ُمقؾمك  حت٘مٞمؼ: قمٌد– هـ(032 اعمتقرم:احلج٤موي )

 -ًمٌٜم٤من –سمػموت 

 – 1606,اعمٕمروم٦م دار,( 024 )اعمتقرم قمٌد اهلل ٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل أيبعمحإم  ,7

 -سمػموت

اًمديـ  طمٜمٌؾ: ًمٕمالءاإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ  ,0

إطمٞم٤مء اًمؽماث  دار,هـ( 773 قرم:اعمتاحلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي اًمدُمِم٘مل ) أيب

 هـ-1.1410ط, ًمٌٜم٤من,اًمٕمريب سمػموت 
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اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ  اًمدىم٤مئؼ: ًمزيـاًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز  ,12

 سمػموت-,اعمٕمروم٦م  دار, (هـ082اعمٍمي )اعمتقرم: 

اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد  ٕيب سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد ,11

,ُمٍم –ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك احلٚمٌل , هـ(303 اعمتقرم:اًم٘مرـمٌل اًمِمٝمػم سم٤مسمـ رؿمد احلٗمٞمد )

 -م1083هـ.4.1603ط

اًمٙمت٤مب  دار,( 378 )ت: اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين اًمنمائع: ًمٕمالءشمرشمٞم٥م  اًمّمٜم٤مئع ذم سمدائع ,10

 -سمػموت,1070,اًمٕمريب

دار اًمٙمت٥م , (هـ733)اعمتقرم:  لٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمحم ٕيب,اهلداي٦م  اًمٌٜم٤مي٦م ذح ,16

 -م0222, هـ1.1402ط,، ًمٌٜم٤منسمػموت,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 (هـ302اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل )اعمتقرم:  ٕيب,اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ  ,14

 .0ط,نًمٌٜم٤م –دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت , د حمٛمد طمجل وآظمرون حت٘مٞمؼ:

 - (17.34) هـ1427

 احلًٞمٜمل، أسمقحّٛمد سمـ حمّٛمد سمـ قمٌد اًمرّزاق عم, اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسشم٤مج   ,13

سمٞمدي سمٛمرشم٣م،اعمٚمّ٘م٥م  اًمٗمٞمض،  -اًمٜم٤مذ دار اهلداي٦م, حت٘مٞمؼ جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم, اًمزَّ

 -سمػموت –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م , سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ٕمحد,شم٤مريخ سمٖمداد  ,13

دار اًمٙمت٥م ,احلٜمٗمل ٗمخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل ًم,ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ احل٘م٤مئؼ شمٌٞملم ,18

 هـ-1616,اًم٘م٤مهرة,اإلؾمالُمل

اًمٕمال حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ  ٕيب حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي ,17

 سمػموت-,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  هـ(1636: ت) ياعم٤ٌمريمٗمقر

دار ,سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٌجػمُمل اًمِم٤مومٕمل ًمًٚمٞمامن,حتٗم٦م احلٌٞم٥م قمغم ذح اخلٓمٞم٥م  ,10

 -اًمٓمٌٕم٦م: إومم م1003,هـ 1418,ًمٌٜم٤من .سمػموت,اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 سمػموت, دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب, ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد إزهري يبٕ :هتذي٥م اًمٚمٖم٦م  ,02

 -حمٛمد قمقض ُمرقم٥م حت٘مٞمؼ:, إومم اًمٓمٌٕم٦م:,م0221,
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اسمـ  دار,اجلٕمٗملقمٌداهلل اًمٌخ٤مري  سمـ إؾمامقمٞمؾ أيب اعمختٍم: عمحٛمداجل٤مُمع اًمّمحٞمح  ,01

 -سمػموت –اًمٞمامُم٦م  يمثػم،

احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ  يبٕ اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمًٛمك صحٞمح ُمًٚمؿ ,00

 -وم٤مق اجلديدة ـ سمػموتاجلٞمؾ سمػموت + دار أ دار, اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري

 -1004,هـ 1.1414ط,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م,امورديًمٚم –احل٤موي ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل  ,06

سمـ حمٛمد اًمرسمٞمش-  زطم٘مٞم٘م٦م آؾمتٜم٤ًمخ وطمٙمٛمف اًمنمقمل ًمألؾمت٤مذ اًمديمتقر قمٌد اًمٕمزي ,04

 -م1.1403,0223ط

قمٌد اًمًالم حمٛمد  هـ( حت٘مٞمؼ033 )ت: قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ احلٞمقان: ٕيب ,03

 سمػموت-.ًمٌٜم٤من,م1003,هـ 1413,اجلٞمؾدار ,ه٤مرون

 اعمتقرم:ـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت )ٜمّمقر سمعم اعمًتٜم٘مع:اًمروض اعمرسمع ذح زاد   ,03

 1),ًمٌٜم٤من – سمػموت,دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم , ؾمٕمٞمد حمٛمد اًمٚمح٤ممحت٘مٞمؼ:  هـ(1231

.420)- 

اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ـ  دار,اًمًجًت٤مينداود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م  داود: ٕيب أسمك ؾمٜمـ  ,08

 - سمػموت

: حت٘مٞمؼ, هـ(626)اعمتقرم: قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م، اًمٜم٤ًمئل ٕيب اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  ,07

 -هـ1401 اًمٓمٌٕم٦م إومم:,سمػموت –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م , طمًـ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٚمٌل

ُم١مؾم٦ًم  ط: 847اعمتقرم ؾمٜم٦م حٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء عم ,00

سمتح٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وحمٛمد ٟمٕمٞمؿ  1416اًمٓمٌٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ,ًمٌٜم٤من,اًمرؾم٤مًم٦م: سمػموت

 اًمٕمرىمًقد-

اسمـ  رهـ( دا1401: تسمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ) اعمًت٘مٜمع: عمحٛمدعمٛمتع قمغم زاد ًمنمح اا ,62

 -اجلقزي

حت٘مٞمؼ:  (هـ682: تسمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص احلٜمٗمل ) ٕيبذح خمتٍم اًمٓمح٤موي  ,61

 -م0212,هـ1.1461ط اًمناج ودار,اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م  دار,ُمـ اعمح٘م٘ملم ٦مجمٛمققم
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قمٌد اهلل )اعمتقرم:  اخلرر اعم٤مًمٙمل أيبحٛمد سمـ قمٌد اهلل عم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر ,60

 سمػموت- –دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ,هـ( 1121

٘مٞمؼ حمٛمد زهري حت,( 601ت) محد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤مويٕ ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر ,66

 هـ-1600,سمػموت ,اًمٕمٚمٛمٞم٦مار اًمٙمت٥م د, اًمٜمج٤مر

ُم١مؾم٦ًم همراس , هـ(1402 اعمتقرم:حٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ): عمصحٞمح أيب داود  ,64

 م-0220, هـ1406 إومم، اًمٓمٌٕم٦م:,اًمٙمقي٧م واًمتقزيع،ًمٚمٜمنم 

سمرٟم٤مُم٩م ُمٜمٔمقُم٦م , حٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمينعم,صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود ,63

 -اإلؾمٙمٜمدري٦م–اًمتح٘مٞم٘م٤مت احلديثٞم٦م 

ُمٜمٔمقُم٦م  سمرٟم٤مُم٩م,حٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمينعم, صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ,63

إٟمت٤مج ُمريمز ٟمقر اإلؾمالم ٕسمح٤مث اًم٘مرآن واًمًٜم٦م  ُمـ,اعمج٤مين,اًمتح٘مٞم٘م٤مت احلديثٞم٦م

 -سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م

دار  ط: 011 اعمتقرم ؾمٜم٦م اًمٗمْمؾ اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل أيب احلٗم٤مظ ًمٕمٌدـمٌ٘م٤مت  ,68

 هـ-1426إومم  اًمٓمٌٕم٦م: سمػموت:اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: 

,اًمٙمت٥مقم٤ممل ,ٕيب سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌماًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمٌ٘م٤مت  ,67

 د- احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ ظم٤من- حت٘مٞمؼ: 1ط هـ1428, سمػموت

زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري، ًم اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م ,60

 -اعمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م, هـ(003)اعمتقرم: 

اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين  محد سمـ قمكم سمـ طمجر أيبٕ, ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري   ,42

  -حٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىملعم,1680 ،سمػموت,دار اعمٕمروم٦م , اًمِم٤مومٕمل

ُمٜمّمقر اًمثٕم٤مًمٌل )اعمتقرم:  ٕمٌد اعمٚمؽ سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أيب: ًموم٘مف اًمٚمٖم٦م وه اًمٕمرسمٞم٦م  ,41

,هـ 1400إومم  اًمٓمٌٕم٦م,اًمٕمريبإطمٞم٤مء اًمؽماث , قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي حت٘مٞمؼ:– هـ(400

 -م0220
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دار اًمٙمت٥م ,هـ( 1632: تٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اجلزيري )ًمٕم اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ,40

 -م0226, هـ1404، .0ط,ًمٌٜم٤من –اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

حت٘مٞمؼ: , هـ(718: ت) آسم٤مدي جد اًمديـ حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزعم :ًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطا ,46

قد,ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًُ  –سمػموت ,سم٢مذاف: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىم

 -م0223, هـ7.1403ط ًمٌٜم٤من

, اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم اعمٜمٌثؼ قمـ ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُملىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع  ,44

)ًمٚمًٜمقات ( 10, 1( و)اًمدورات 1,173)اًم٘مرارات اًمًٕمقدي٦م- اًمٕمرسمٞم٦م  اعمٛمٚمٙم٦م

 (-هـ1423,1462

 اًمًامقمٞمؾ- زىمٞمؾ قمـ آؾمتٜم٤ًمخ: عمحٛمد قمٌد اًمٕمزي ,43

يٗمٕمك اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر إٟمّم٤مري اًمرو حٛمد سمـ ُمٙمرم، أيبعم ًم٤ًمن اًمٕمرب ,43

 -هـ1414, 6ط,سمػموت –ص٤مدر  دار,( هـ811)اعمتقرم: 

 هـ1400رُمْمـ٤من  06ٓطمـد اعمٜمِمقر سمت٤مريخ: يقم ا- 7410 جمٚم٦م اًمنمق إوؾمط اًمٕمدد ,48

 م-0221ديًٛمؼم  0

, هـ(383 ت:زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ) ٕيب,اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  ,47

 -سمػموت –اًمٗمٙمر  دار

حت٘مٞمؼ قمٌد , هـ437 ت: احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمردٕيب  :اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ ,40

 م-0222,سمػموت,اًمٕمٚمٛمٞم٦مدار اًمٙمت٥م ,احلٛمٞمد هٜمداوي

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي  زيـ اًمديـ أيبًم :خمت٤مر اًمّمح٤مح ,32

– صٞمدا – سمػموت,اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م , ؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمدٞم٘محت هـ(333)اعمتقرم: 

  -م1000.هـ 1402 ،3ط

 اًم٘م٤مهرة-–ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم , اهلل اًمِمٞم٤ٌمين قمٌد سمـ طمٜمٌؾ أيب طمٜمٌؾ: ٕمحدُمًٜمد أمحد سمـ  ,31

,عمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ا,محد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اعم٘مري ٕ اًمٙمٌػم:اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح  ,30

 سمػموت-
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( هـ1046 )ت: ّمٓمٗمك اًمًٞمقـمل اًمرطمٞم٤ٌمينعم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك ,36

  م-1031,دُمِمؼ ,اإلؾمالُملاعمٙمت٥م 

ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اخلٓم٤مب اًمًٌتل اعمٕمروف سم٤مخلٓم٤ميب  يبٕاًمًٜمـ، ُمٕم٤ممل  ,34

 -م1060 ,هـ 1631اًمٓمٌٕم٦م: إومم  ,طمٚم٥م –عمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ا,(هـ677)اعمتقرم: 

)اعمتقرم: احلٜمٗمل  ٞمقؾمػ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمدأصم٤مر: ًمعمٕمتٍم ُمـ اعمختٍم ُمـ ُمِمٙمؾ ا ,33

 سمػموت-,قم٤ممل اًمٙمت٥م , هـ(726

,هـ( 1404: تأمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد قمٛمر ) ًمٚمديمتقر اعمٕم٤مسة:ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ,33

 -م0227, هـ1.1400ط– قم٤ممل اًمٙمت٥م

, حمٛمد اًمٜمج٤مر ،طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، أمحد اًمزي٤مت ،سمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمكإل :اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ,38

 -اًمدقمقة دار,اًمٕمرسمٞم٦مجمٛمع اًمٚمٖم٦م .حت٘مٞمؼ 

قمٌد اًمًالم حمٛمد  حت٘مٞمؼ:– احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤ماًمٚمٖم٦م ٕيب ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس  ,37

 م-1080,هـ 1600, ر اًمٗمٙمردا, ه٤مرون

– دار اًمٗمٙمر,اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل اعمٜمٝم٤مج: عمحٛمدُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ  ,30

 -سمػموت

,إؾمح٤مق أيبسمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي  اًمِم٤مومٕمل: إلسمراهٞمؿاعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم  ,32

 -سمػموت

قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد  اًمديـ أيب اخلٚمٞمؾ: ًمِمٛمسُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم  ,31

قمٞمٜمل ) اعمٖمريب،اًمرمحـ اًمٓمراسمٚمز  زيمري٤م  حت٘مٞمؼ:, هـ(034 اعمتقرم:اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرُّ

 -م0226,هـ 1406: ـمٌٕم٦م ظم٤مص٦م ,دار قم٤ممل اًمٙمت٥م, قمٛمػمات

اًمٓمٌٕم٦م ,اًمري٤مض –ُم١مؾم٦ًم أقمامل اعمقؾمققم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع  – اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمقؾمققم٦م  ,30

 اًمث٤مٟمٞم٦م- 

 –ون اإلؾمالُمٞم٦م ١موزارة إوىم٤مف واًمِم قمـ:ص٤مدر ,اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  ,36

 -(هـ1408, 1424ُمـ ) اًمٓمٌٕم٦م:,اًمٙمقي٧م
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سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم ,إقمداد ُمريمز اًمتٛمٞمز اًمٌحثل–اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة ذم وم٘مف اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة  ,34

 اًمري٤مض-,م 0214,هـ 1463اًمٓمٌٕم٦م إومم –ٕمقد حمٛمد سمـ ؾم

)ت  ِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس اًمرُمكم اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مومٕمل اًمّمٖمػم-ًم,هن٤مي٦م اعمحت٤مج ,33

 سمػموت-,-م1074, هـ1424ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م دار اًمٗمٙمر , حت٘مٞمؼ( هـ1224:

 –سمػموت  –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م –اًمقراصم٦م وآؾمتٜم٤ًمخ: ًمٚمديمتقر ظم٤مًمد وم٤مئؼ اًمُٕمٌٞمدي  ,33

 ًمٌٜم٤من-

 املٕاقع اإللهرتٌٔٗٛ:

  قمغم اًمراسمط: !! أهمرب طمٞمقاٟم٤مت هجٞمٜم٦م ذم اًمٕم٤ممل- ,1

https://www.youtube.com/watch?v=6kZljFs8vxM 

 هتجلم احلٞمقاٟم٤مت وأهمرب احلٞمقاٟم٤مت اعمٝمجٜم٦م قمغم اًمراسمط: ,0

http://www.startimes.com/?t=29211954 

 هتجلم احلٞمقاٟم٤مت قمغم اًمراسمط: ,6

https://www.universe-magic.com/article/animals-hybrids_1824.html 

 ُمقىمع اًمٌٞمٓمرة اًمٕمرسمٞم٦م قمغم اًمراسمط:  ,4

http://w.mdar.co/detail568787.html 

 ُمقىمع هتجلم اًمٜم٤ٌمشم٤مت قمغم اًمراسمط: ,3

 https://www.hoqoool.com/blog/post/35 

أ-د .ؾمٕمقد سمـ قمٌداهلل اًمٗمٜمٞم٤ًمن قمغم  –إٟمت٤مج وسمٞمع اًمٓمٞمقر اعمٝمجٜم٦م ,ُمقىمع ظمزاٟم٦م اًمٗمت٤موى  ,3

 اًمراسمط:  

http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-88583.htm 

 ُمقىمع ُمدوٟم٦م احلٞم٤مة اًمؼمي٦م قمغم اًمراسمط:    ,8

http://wildlife-ar.blogspot.com/2011/12/cama.html 

 ُمقىمع ُمقؾمققم٦م اًمرد قمغم اًمِمٌٝم٤مت قمغم اًمراسمط: ,7

http://rodood.win/?p=2607 
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 وىمع اعمقؾمققم٦م احلرة قمغم اًمراسمط:  ,0

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D9%84 

 ُمـ مح٤مر وطمٌم ومح٤مر قمغم اًمراسمط: (ُمقىمع هجلم يًٛمك )زوٟمٙمل ,12

https://www.youtube.com/watch?v=mHEvlE-lE40 
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