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انخصزف عهى انزعٍت يُىط ببدلصهحت وحطبٍقبحهب يف َظبو انبٍئت قبعدة 
 اجلدٌد ونىائحه انخُفٍذٌت

(اجملًعتجبيعت ) يشعم بٍ عبد اهلل بٍ دجني انسههً د.           
[6-52] 
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 أقىال انعهًبء يف حكى انسعً انثبًَ نهًخًخع
"مجعًب ودراست"  

(جبيعت اإليبو عبد انزمحٍ بٍ فٍصم) يُصىر بٍ محد انعٍدي د.   
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 ح

نضٍبء اندٌٍ حبيد بٍ ٌىسف بٍ حبيد انببَدريىي انزويً انُقشبُدي 
هـ(يٍ بِداءة )انكخبة(، إىل َهبٌت )ببة اخلبء ادلعجًت(، 1172احلُفً)ث

 وحتقٍقًب.
ً
(جبيعت بٍشت) عبد اهلل بٍ أمحد بٍ سعٍد انشزٌفد.       دراست  

 

 ) جبيعت ادلهك خبند) عثًبٌ عخىدي بٍ حمًدانببحث.  4

 
 

5 

ادلثم واحلبالث انخً ٌثبج فٍهب يهز  
"دراست فقهٍت يقبرَت"  

(جنزاٌجبيعت ) َبٌف بٍ يهدي بٍ أمحد آل حسنيد.    
 

[53-90] 

[91-164] 

انسعىدي وانفقه اإلساليً اَقضبء احفبقٍت االيخٍبس انخجبري يف انُظبو   
(دراست يقبرَت)  [165-204] 

[205-248] 



 

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم

 جغراؽقا اـػؽر وؾاكقن اـتسارع             

احلرب طذ اـعؼؾ  ؿؾ ديـ يعؾـ"بؼقـف:  "اـديـ ذم حدود جمرد اـعؼؾ"ؿاكط ؿتابف يػتتح 

. وؾد تلمؾُت "مفزوماً  دَ ـِ ؿؾ ادماه يعؾـ احلرب طذ اـعؼؾ ؽؼد وُ "، وكحـ كؼقل مع ؿاكط : "سقفزم

ذم صحراء تؽالمؽان ذم اـصع، وؿان هذا آدماه بؼضف سائدًة حال أحد آدماهات اـتل ؿاكت 

 ضِ اس. وـقس ادؼام مـاسبًا ـػح بعف طذ هذا إسأدبقاتِ  ضد اـعؼؾ، ويبـل ؿؾ   وؾضقضف

بعض  مـاصؼ ذم اـدماغ بسبب اجلغراؽقا، أو اإلشارة إغ رِ ِيات اـعؾؿقة اـتل تشر إغ َتَصح  اــظر

 اإلمؽاكات ِػ عالؾة بع اـطبقعة اجلغراؽقة وضعآجتامع اـتل تشر إغ اـ ؿِ إصروحات ذم طؾ

اـتحصقؾ ـدى أبـاء تؾؽ ادـطؼة  اـدراسات ادقداكقة حقال ضعِػ  اـعؼؾقة، أو ـػح ما تذؿره بعُض 

ادادية اـتل تؼػ خؾػ اكتشار  ـػح إسباِب  مؼاركًة بلتراهبؿ ذم ادـاصؼ إخرى، ؿام ٓ يتسع ادؼامُ 

ؾؾ هذه أن كح -إؽؽار كحـ ادشتغؾع بجغراؽقا -ما. ـؽـ اـذي هيؿـا  ذـؽ آدماه ذم ؽرتةٍ 

هذا اـػؽر، ثؿ اـربط بع هذه  إسباب اـتل تؼػ خؾػ اكحسارِ  ؿ  ـؾقؾقِف طذ أهاـظاهرة؛ 

 .إسباب واـســ اـؽقكقة اـتل ٓ حتايب أحداً 

أن  مقهتا؛ إٓ  خداجًا، وحتؿؾ ذم صقاهتا بذورَ  -ؿام ؾؾـا سابؼًا -هذه اددرسة تقـد  ومع أن  مثَؾ 

قس اـذي يؼػ خؾػ اهنقار هذا اـػؽر رسيعًا، وطدم ؾدرتف طذ اـصؿقد بؿجرد تغّر اـسبب اـرئ

 .ادعطقات هق: طداؤه ـؾعؼؾ

هذا آدماه اـققم حامظ معاول  أتباعَ  -طـد اـتحؼقؼ-ف ستجد وأكعؿتَ  اــظرَ  وأكت إذا أمعـَت 

اـتسارع "ـًة طذ قّ طَ  إذا شئَت ف، وادسفؿع ذم اجتثاثف أبؾغ مما يػعؾف ادخاـػقن. بؾ إكؽ هدمِ 

 مـ هذا ادثال، حتك إكف يصؾح أكؿقذجًا ـؾحاـةِ  ـك آجتامطقة مل دمد أؽضؾوطالؾتف باـبُ  "اـػقزيائل

 اـتحؾقَؾ  ؼَت . وأكت إذا طؿ  "ادرؿزي"و  "اـزاوي"و  "لطّ اخلَ " اـتسارع اـتل جيتؿع ؽقفا أكقاعُ 

ل  اـتسارعمـ خالل ؾاكقن  -ستدرك   ذم اـعرطة يساوي اـتغر   اـتسارعاـذي يـص طذ أن  ُمعد 

بؿجرد دخقل اـتغرات اـزمؽاكقة  ـالهنقار داذا مثؾ هذا آدماه آيٌؾ  - ذم اـزمـ مؼسقمًا طذ اـتغر  

 اـتسارعضؿـ ادعادـة، وستعؾؿ صحة ما يؼرره اـؼاكقن اـثاين ـدى كققتـ وهق اـثاـث مـ ؾقاكع 

 صضطظػرئغسػػاضتحرغر
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َ  اـؽبرةَ  مما يمؿد ـؽ أن  اـؽتؾةَ ؾة، وأهنا تتـاسب طؽسقًا معف؛ بخصقص اـؽت ة هلذا آدماه ادتقّه 

 ق.روَ  مـ ؿاكت جمرد كؿرٍ 

ومـ جفة ادقؾػ مـ اـعؼؾ: اإلشارة إغ  -مـ زاوية طؾؿ ؽؾسػة آجتامع  -واـذي يعـقـا هـا 

اكؼسؿقا إغ ثالث  -كحق آهنقار ضاهرًا ـؽؾ ذي طقـع اـتسارعأتباع هذا آدماه طـدما أصبح  أن  

 ؽئات:

 بدأْت  ؽئة ادـتػعع اـذيـ ؿاكقا مع هذا آدماه طـدما ؿاكت ـف اـغؾبة، وما إنْ  اـػئة إوغ:

 .أخرى، دون أدكك حماوـة ـإلكؼاذ مـفا، وآكتؼال إغ سػقـةٍ  ذم اـغرق حتك ؾرروا اـؼػزَ  اـسػقـةُ 

ومص ؾذى اـعققن ومحك  طٍص  ؿ ذم ؿؾ  أؿثر أتباع مثؾ هذا ادذهب دائاًم، وهُ وهذه اـػئة هل 

قؼقن اـطرؾات وُيغؾقن إسعار؛ إٓ أن  هلذا اـػريؼ حسـتف؛ ؽفق ُيسفؿ إرواح وسؼؿ اـؼؾقب ُيَض 

ّٓ ؼ ـف بحرؿة اـػؽعؾ  ؿان ٓ تَ  ه وإنْ ؛ وذـؽ أن  تلثرَ %01 بام يصؾ إغ اــ اـتسارعذم تؼقية  ف أكّ ر، إ

ؿ وهجراهؿ هنـدى مجاهر ادؼؾدة اـذيـ ديد مفؿ   وهق معقارٌ اـرائل،  ذم كظرِ  اـؽتؾةِ  بحجؿِ  متعؾٌؼ 

َ  وـق ؿاكْت  وراء إؿثرِ  اـسرُ   .ةؿثرًة متقّه 

 ـبُت سؽ ماًء وٓ تُ ٓ تُ  تؾؽ اـػئة اـتل هل جمرد ؾقعانٍ  ،ؽئة ادؼؾدة ضاهرًا وباصـاً  اـػئة اـثاكقة:

، ؽتعؾـ طداء اـعؼؾوهق آدماه، ـلساس اـذي ؾام طؾقف هذا  خمؾصةً  ؼقْت ، وهل اـػئة اـتل بَ ؿلً 

 وتـؽٌب  تغقر اخلطاب ابتداعٌ  مـ أكقاع اــػاق، وأن   ذم هذا ادؼام كقعٌ  هذا بصاحة، وترى أن  ادداراةَ 

؛ إذ %01ٓهنقار كسبة اــ كحق ا اـتسارعفا ذم دساـؽ اـسؾػ ادتؼدمع. وهذه اـػئة تصؾ مساّهتُ 

، "إخػاء اــتاج اـؼديؿ وإطادة إكتاجف بام يقاؽؼ ادرحؾة"ؿ ُيػسدون طذ أتباع اـػئة اـثاـثة حماوٓهِت 

 ف مـ اـداخؾ، ؿام ُيسفؿقن ذم مضاطػةِ بـقتِ  بع أتباع هذا آدماه وإضعاِف  اهلقةِ  وُيسفؿقن ذم تقسقعِ 

ؾؿ اـتاريخ وؽطرة اإلكسان، وـتلثرها اـسؾبل ذم اـس   حرؿة ؽقن هذه اددرسة ضد  ـِ اخلصقم ؛ 

؛ إمر ادجتؿعل، وإحداثفا اـؼطقعة واـعداوة بع ؽئات ادجتؿع طـد وجقد اـتـقع اـػؽري واـثؼاذم

 .اــاس هذا آدماه ـؾؿشتغؾع باـعؾؿ وـعؿقم بادماه اكؽشاف حؼقؼةِ  اـذي يضاطػ اـزخؿَ 

 اخلطاِب  ؽئة ادؼؾدة باصـًا اـالبسة ثقب آجتفاد ضاهرًا. وهذه اـػئة حتاول تغقرَ  اـػئة اـثاـثة:

 -ضاهراً -فا ـلتباع ذم اـؾؼاءات اخلاصة، ؽتتبـك وتسقيغِ  اـتؼقةِ  بام يـاسب ادرحؾة مـ خالل اكتفاِج 

اـعؼؾقة، وآشتغال باـدرس اـػؾسػل، ودمفد ذم اّدطاء آكتساب إغ اـعؾامء اـذيـ  اـعؾقمِ  دراسةَ 
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ـ ٓ مَ  بؿظفرِ  جيؿع بع اـعؼؾ واــؼؾ. ؽفل َتْؾبس ثقَب اـظفقرِ  ؿان هلؿ ؾبؾ مئات اـسـع كتاٌج 

 طبثًا تػسرَ اـذي يـتؿل إـقف هق أوغ اــاس باـعؼؾ؛ ؿام حياول  آدماهَ  حيارب اـتػؽر، بؾ يصح بلن  

بؾف بام  ،ادتشاهبة ذم أدبقات ُمَؼؾ ديف بام ٓ يتعارض مع مؼتضقات اـعؼقل وخطاب ادرحؾة اــصقصِ 

طـ اــصقص ادحؽؿة ذم ممـػات  يدطؿ اـعؼؾ ويدطق إغ اـتػؽر، وتراه حياول جاهدًا اإلطراَض 

ـؾديـ، ؿام يمؿد أن   وتغقرٍ  اعٍ وابتد كؼقصةٍ  رصاحًة وتربطف بؽؾ   اـعؼؾِ  حتارب إطامل :شققخف اـتل

تظفر باـؾباس اجلديد  أنْ  ْت شققخ ادذهب. وهذه اـػئة مفام حاوـَ  ادخاـػع هلؿ مل يػفؿقا كصقَص 

ٓ  إهنا ذم ؿؾ مـاسبة ٓبد وأنْ  ما يػسد طؾقفا ؿثرًا مـ أهداؽفا؛ ؽتجد  مـفا ذم حلـ اـؼقل يظفرَ  إ

اـتػؽر وإطامل اـعؼؾ، ـؽـ تارًة حتت مسؿك اـتزهقد مـ ذم  ٓ يلـقن جفداً  مؼامٍ  ممثؾقفا ذم ؿؾ  

، ذم حماوـة إلجياد مستـد "ذم اـرأي"، وأخرى حتت ؼطاء "اـتسؾقؿ"مسؿك  ، وتارًة حتت"اعبَ آت  "

خرون جفدًا ذم اــقؾ مـ اـعؾامء "اـعبقدية اـػؽرية"وهرمقكات  "طؼؾقة اـتؼؾقد" . ؿام تراهؿ ٓ يد 

تارًة وبتؿققع اـديـ تارًة بؾ واهتام دياكتفؿ تارًة  ـطريؼتفؿ وإضفارهؿ بؿظفر اـبدطةِ ادخاـػع 

ك احلؼقؼة ادطؾؼة واـػرؾة اــاجقة ال  اة اـديـ ومُ فؿ طذ أهنؿ مُح أخرى، ذم اـقؾت اـذي ُيؼّدمقن أكػَس 

 رُج ؛ إذ َي % 07إغ  ف كحق آهنقارمدرستِ  ف ذم تسارعِ تصؾ مساّهتُ  واـطائػة ادـصقرة. وهذا آدماه

 مـ صػقف هذا ادسار أصـاف:

  ؽقـؼؾب  -إؾدمع بسبب اصالطف متلخرًا طذ اـعؾقم اـعؼؾقة وكتاج -صـػ يؽتشػ احلؼقؼة

 ه مـ اـداخؾ.طذ هذا آدماه، ويؽشػ طقارَ 

  اإلصالح وٓ اـؼبقل  معف جيؿع ذم خطابف ادتـاؾضات؛ ـؽقن هذا ادذهب مما ٓ يؿؽـ وصـٌػ

راح اـعؼؾ؛ ؽُقضحؽ طؾقف ؿثرًا مـ أتباع مذهبف ؽقـؼؾبقن طؾقف إٓ طذ صريؼة اــصارى ذم اصّ 

آدماهات إخرى؛ ؽققضػقن  طؽس ما أراد، ؿام ُيضحؽ طؾقف طؼالءَ  وتؽقن اــتقجةُ 

 .اهلاوية كحق مذهبف اهنقار "تسارع"مـ  ف ذم ادزيدتـاؾضاتِ 

 حماوٓتف ذم مجع ؿؾ   ؽشؾْت  أنْ  بعد ـؾؿخاـػع واـشتائؿ اـسباب ؿقؾ إغ يتحقل وصـػ 

 مازوخقة تارس جؾدَ  ساديةٍ  صقرةٍ  ذم اـراؾع، طذ اخلرق اتساعُ  ـف بانَ  أنْ  وبعدادتـاؾضات 

ؽقصبح مثآً رائعًا ـؽؾ اـذيـ يؼقـقن ٕتباطفؿ:  أخريـ؛ إيالمِ  تقهؿِ  اـذات مـ خاللِ 

 .معدوماً  دَ اـذي ُوـَِد مقتًا وُوجِ  هذا آدماه اكظروا حؼقؼةَ 
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 ؼرؽفا؛ إحدى إغ بآـتجاء اـسػقـة ؼرق مـ ـؾفروِب  حماوـةٍ  ذم ذاتف، طذ يـؽػئ وصـػ 

 ؿؾ  آجتامطقة أكؿقذجًا مفاًم ـصحة ما ؾرركاه ِمـ أن   وادشتغؾع باـػؾسػةِ  اـػؽرِ  رؿةِ حل ؽُقَؼّدم

 .اـعؼؾ ٓ يؿؽـ ـف اـصؿقد صقيالً  يؼقم طذ حماربةِ  ادماهٍ 

بـؼد إخقاهنؿ بحجة احلػاظ طذ  وـؽ أن تعجب ؼاية اـعجب طـدما ترى هذه اـػئة مشتغؾةً 

ذم كؼد اـػؾسػات اـغربقة رأيَت أحدهؿ يتاميؾ  طؾؿقةٍ  أو رساـةٍ  بحٍث  صػاء اـعؼقدة ؽنذا رأوا ؽؽرةَ 

ك طؾقف مـ ادقت. وـقٓ أكـا ٓ كجقز تدور طقـاه ؿاـذي ُيغش تايؾ ادجذوب ذم حؾؼة تصقٍف 

ـالطتبار ومحد اهلل طذ  طـ إؽعال اإلهلقة بؿجرد اـؼرائـ؛ ـؼؾـا إن  هذه اـػئة إكام ُخؾؼْت  احلديَث 

 أحدهؿ حرُف  اـعاؽقة وؾقام اـعؾامء بعبقدية اجلفاد ٕهؾ اجلفؾ. وَتْعُظؿ ادصقبُة طـدما يتؼدم اسؿَ 

إٓ  إماكةُ  ْت قعَ مـ إؾسام اـعؾؿقة اـققم واهلل ادستعان. وما ُض  ؿثرٌ  اـدال، إمر اـذي ُتسفؿ ؽقف

 ٕهؾ اـعؾؿ. هذه اـػئة ابتالءً  وضفرْت 

 امـُعظ   ؿقه ذم اــػقسِ وـق طظّ           صاكقه صاهنؿ  اـعؾؿِ  وـق أن  أهَؾ 

مـ زحػ صحراء تؽالمؽان  يبؼك أْن ُيؼال بلن  احلؽقمة اـصقـقة اـققم حتاول جاهدًة ذم احلد  

 رةِ شاسعة؛ ـؽقن هذه اـصحراء ُتصـ ػ ضؿـ ادـاصؼ اددم   ـ خالل اـزراطة اـؽثقػة دساحاٍت مِ 

ك ببحر ادقت. ومع أن  هذه اـصحراء تتؿتع باـؽثر مـ أثار اـتاريقة ـؾبقئة؛ حتك باتت ُتسؿ  

 .ـؾحقاة اإلكساكقة اردةٌ وادقمقاوات؛ إٓ أكـا ٓ كـصح بآؾرتاب مـفا ٕهنا ص

 واهلل مـ وراء اـؼصد          

  وصذ اهلل وسؾؿ طذ كبقـا حمؿد اـصادق إمع

 رـتحريْال سُـْـئيرَ 

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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قبعدة انخصزف عهى انزعٍت يُىط ببدلصهحت وحطبٍقبحهب يف َظبو 
 انبٍئت اجلدٌد ونىائحه انخُفٍذٌت

 

 إعداد

اهلل بٍ دجني انسههً يشعم بٍ عبدد.   
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 ملدص البخح

ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م  مْضْع البخح:

 ( وُم٤م حل٘مف ُمـ ًمقائح شمٜمٗمٞمذي٦م.ـه4114اجلديد اًمّم٤مدر ذم قم٤مم )

هيدف اًمٌح٨م إمم شم٠مصٞمؾ ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م ُمع  أٍداف البخح:

ٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة قمغم ُمقاد اًمٜمٔم٤مم وًمقائحف إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد، ُمـ ظمالل شمٓم

 اًمتٜمٗمٞمذي٦م.

حمؾ -طمرص٧م ذم يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م قمغم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل؛ ًمت٠مصٞمؾ اًم٘م٤مقمدة  ميَج البخح:

، ُمع اعمٜمٝم٩م اًمتٓمٌٞم٘مل؛ وذًمؽ سمجٛمع شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد وًمقائحف -اًمدراؾم٦م

 اًمتٜمٗمٞمذي٦م.

 ٟمت٤مئ٩م، ُمـ أمهٝم٤م: شمقصٚم٧م ذم هن٤مي٦م اًمٌح٨م إمم ىتائج البخح:

أن ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، ُمـ أهؿ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م 

 سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، وأهن٤م شمٌلم اًمْم٤مسمط قمغم شمٍمف اًمقازم قمغم ُمـ حت٧م وٓيتف.

يمام أن اًم٘م٤مقمدة هل٤م شمٓمٌٞم٘م٤مت ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد، ُمٜمٝم٤م اًمّمٞمد، واحلٛمك، وآطمتٓم٤مب، 

 عمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، واًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م قمغم خم٤مًمػ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م. واًمتٍمف ذم ا

رضورة آهتامم سم٘م٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وسمٞم٤من  التْصٔات:

 شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ومٞمام يًتجد ُمـ إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م.

 –د اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمقار –آطمتٓم٤مب  –احلٛمك  –اًمّمٞمد  –اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م  الكلنات املفتاحٔ٘:

  .اًمٌٞمئ٦م
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Abstract 

Research Topic: The rule of disposition of the parish depends on the interest and 

its applications in the new environmental system issued in the year 1441 AH and 

the subsequent implementing regulations. 

Research Objectives: The research aims to root the rule of disposition of the 

parish depends on the interest by clarifying its meaning and evidence for 

scholars, with shedding light on the new environmental system, through the 

application of the rule to the articles of the system and its implementing 

regulations. 

Research Methodology: I was keen on writing the research on the inductive 

method; to root the rule - instead of using the deductive method - with the 

applied approach; by collecting the rule applications in the new environmental 

system and its implementing regulations. 

Research Results: At the end of the research, I found the following results, the 

most important of which are: 

The rule of disposition of the parish depends on the interest, is one of the most 

important jurisprudence rules related to the legal policy, and that it shows the 

control over the behavior of the governor over those under his guardianship.  

The rule also has applications in the new environmental system, including 

hunting, logging, disposal of natural resources, and disciplinary penalties for 

violating the ecological system. 

Recommendations: The necessity of paying attention to the rule of disposing of 

the parish depends on the interest and clarifying its applications. 

Keywords: Disposing of the subjects – hunting – sheltering – logging – Natural 

Resources – Environment. 
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احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره وٟمًتٝمديف، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وطمده ٓ 

ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم 

 يمثػمًا.

، صدور ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م -ووم٘مٝمؿ اهلل-ًمقٓة أُمر هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م  وم٢من ُمـ شمقومٞمؼ اهلل 

، واًمذي ـه41/44/4114( وشم٤مريخ 461اجلديد، اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ )م/

يًٕمك إمم مح٤مي٦م اًمٌٞمئ٦م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م واؾمتداُمتٝم٤م؛ يمقهن٤م أطمد اًمريم٤مئز إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة، يمام يًٕمك 

ُمـ اًمتدهقر اًمٌٞمئل اًمذي ٟمت٩م قمـ اإلومراط ذم إهن٤مك احلٞم٤مة اًمٗمٓمري٦م، واًمٖمٓم٤مء  اًمٜمٔم٤مم إمم احلد

اًمٜم٤ٌميت، يم٤مًمّمٞمد اجل٤مئر، واًمرقمل اجل٤مئر، وآطمتٓم٤مب اجل٤مئر، ورُمل اعمقاد اعمٚمقصم٦م ذم اعمٜم٤مـمؼ 

 اًمّمحراوي٦م، ويمؾ هذا رضر فم٤مهر.

 وُمـ ظمالل شمدريز عم٘مرر اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م، وهق أطمد ُم٘مررات ىمًؿ

اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، سمج٤مُمٕم٦م اعمجٛمٕم٦م، واًمذي ُمـ أهداومف رسمط اًمٓم٤مًم٥م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م 

٤م يم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م أصؾ يْمٌط ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف، طمرص٧م قمغم اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وعمّ 

اؾمتٕمراض ُم٤م يًتجد ُمـ إٟمٔمٛم٦م ذم ُم٘مرر اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م، ُمع رد اعم٤ًمئؾ إمم 

٦م، وُمـ أهؿ ىمقاقمد اًمٗم٘مف ذم أسمقاب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم ىمقاقمده٤م اًمٗم٘مٝمٞم

اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وًمذا رهم٧ٌم ذم ٟمنم ُم٤م اضمتٛمع ًمدي ُمـ ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م ذم هذا اعمقوقع، 

حت٧م قمٜمقان )ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد 

قمغم دراؾم٦م شمٕمتٜمل سمٜمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م  -ومٞمام اـمٚمٕم٧م قمٚمٞمف-أين مل أىمػ وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م(، ظم٤مص٦م و

 اجلديد.

 مػكل٘ البخح: 

أن اعمٜمٔمؿ إدرايم٤ًم ُمٜمف ٕمهٞم٦م اًمٌٞمئ٦م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م واؾمتداُمتٝم٤م، يمقهن٤م أطمد اًمريم٤مئز إؾم٤مؾمٞم٦م 

ًمٚمحٞم٤مة، أصدر ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد، وأويمؾ إمم وزارة اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 اًمًٕمقدي٦م، إصدار اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م عم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م.

وهذا اًمٜمٔم٤مم ًمف صٚم٦م سمجٛمٞمع أومراد اعمجتٛمع؛ يمقٟمف يٕمتٜمل سم٤مًمٌٞمئ٦م إطمدى ريم٤مئز احلٞم٤مة، وًمذا 

يم٤من ُمـ اًمالزم وضمقد دراؾم٦م شُمٕمٜمك سم٤مجل٤مٟم٥م اًمنمقمل ٕطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم، ورسمٓمٝم٤م سم٘م٤مقمدة 

 )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(.

 ٍنٔ٘ البخح:أ

 شمتٌلم أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ ضم٤مٟمٌلم ُمٝمٛملم: 

أمهٞم٦م اًم٘م٤مقمدة حمؾ اًمدراؾم٦م، وهل ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط  اجل٤مٟم٥م إول:

سم٤معمّمٚمح٦م، وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمٗم٘مف اعمٝمٛم٦م، ومٝمل ُمـ أقمٔمؿ ىمقاقمد اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، 

ًمْم٤مسمط ذم شمٍمف اًمقازم قمغم ُمـ حت٧م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقٓي٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م، يمام شمٌلم اًم٘م٤مقمدة ا

 وٓيتف، وُم٤م يٙمقن ُمٜمف ٓزُم٤ًم ٟم٤مومذًا، وُم٤م يٙمقن ُمٜمف ُمردودًا همػم ُم٘مٌقل.

أن اعمج٤مل اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚم٘م٤مقمدة، وهق ُم٤م اؿمتٛمؾ قمٚمٞمف ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد، وُم٤م  اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين:

سم٤مًمٌٞمئ٦م اًمتل هل صدر قمغم إصمره ُمـ ًمقائح شمٜمٗمٞمذي٦م، هل٤م صٚم٦م سمجٛمٞمع أومراد اعمجتٛمع؛ يمقٟمف يٕمتٜمل 

 أطمد ريم٤مئز احلٞم٤مة، ويًٕمك اًمٜمٔم٤مم إمم شمٜمٛمٞمتٝم٤م، واحلد ُمـ اًمتدهقر اًمذي حل٘مٝم٤م.

 حدّد البخح:

ي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، واىمتٍمت ذم 

 /41( وشم٤مريخ 461اًمٌح٨م قمغم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ )م/

، وٟمٔمرًا عم٤م شم٘مقم سمف وزارة اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م ُمـ ضمٝمقد ُم٤ٌمريم٦م ذم ٟمنم اًمٚمقائح ـه44/4114

 اًمتٜمٗمٞمذي٦م وإصداره٤م، وم٢مين اىمتٍمت قمغم قمدد ُمٜمٝم٤م، وهل: 

 .اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت 

 .اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م اًمؼمي٦م 

 ٦م.اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم 

 .اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م عمخ٤مًمٗم٤مت آطمتٓم٤مب 
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 وىمد سمٚمٖم٧م شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، مخس جم٤مٓت هل:

 .اًمّمٞمد 

 .احلٛمك 

 .آطمتٓم٤مب 

 .اًمتٍمف ذم اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م 

 .اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م 

 أٍداف البخح:

 هيدف اًمٌح٨م إمم:

ّمٚمح٦م(، ُمـ ظمالل سمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م، شم٠مصٞمؾ ىم٤مقمدة )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معم (4

 وأًمٗم٤مفمٝم٤م، وأدًمتٝم٤م، وذوط اًمٕمٛمؾ هب٤م، وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اجلديد، وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، ُمـ ظمالل شمٓمٌٞمؼ ىم٤مقمدة  (0

 )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(، قمغم ُمقاد اًمٜمٔم٤مم.

 ميَج البخح:

 طمرص٧م ذم يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م قمغم:

ىمدر -عمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء يمت٥م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ا أوًٓ:

 .-حمؾ اًمدراؾم٦م-ًمت٠مصٞمؾ اًم٘م٤مقمدة  -اإلُمٙم٤من

اعمٜمٝم٩م اًمتٓمٌٞم٘مل، وذًمؽ ُمـ ظمالل مجع ودراؾم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م  صم٤مٟمٞم٤ًم:

 اجلديد وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سمآراء اًمٗم٘مٝم٤مء.

 الدزاضات الطابك٘:

الل آـمالع قمغم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، واًمٌح٨م ذم ىمقاقمد اعمٙمت٦ٌم اًمرىمٛمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ُمـ ظم

اـمٚمٕم٧م قمغم قمدد ُمـ اًمدراؾم٤مت، وهذه اًمدراؾم٤مت شمتٗم٤موت ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ذم شم٠مصٞمؾ اًم٘م٤مقمدة، 

وآؾمتدٓل هل٤م، وختتٚمػ ذم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل ًمٚم٘م٤مقمدة، إٓ أن اًمدراؾم٦م اًمتل شمٕمتؼم ىمري٦ٌم ُمـ 

شمٍمف اإلُم٤مم قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة ذم  جم٤مل سمحثل، هل ىم٤مقمدة
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

، ـه4133اعمج٤مل اًمٌٞمئل، ًمٚمديمتقر ىمٓم٥م اًمريًقين، وهق ُمـ ُمٜمِمقرات دار اًمٙمٚمٛم٦م سمٛمٍم، قم٤مم 

 وهذه اًمدراؾم٦م ٓ أضمد أهن٤م ُم١مصمرة ذم اًمٌح٨م، ًمًٌٌلم:

٤م شمٌٕمف ُمـ ، وُمـه4114اًم٥ًٌم إول: أن جم٤مل سمحثل هق ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اًمّم٤مدر ذم قم٤مم 

 ًمقائح شمٜمٗمٞمذي٦م.

إمم )اؾمتجالء شمٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘م٤مقمدة ذم اعمْمامر  -يمام يذيمر-اًم٥ًٌم اًمث٤مين: أن اًم٤ٌمطم٨م قمٛمد 

، وهق هبذا مل يٕمٛمد إمم ٟمٔم٤مم، أو ىم٤مٟمقن ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٞمئ٦م ًمدراؾمتف، واعم٤ًمئؾ اًمتل ذيمره٤م (4)اًمٌٞمئل(

ضمرائؿ اًمٌٞمئ٦م، ومرض رؾمقم ُم٤مًمٞم٦م ُمثؾ شم٘مٞمٞمد آٟمتٗم٤مع سم٤معم٤ٌمطم٤مت، شم٘مٞمٞمد احلؼ اًمٗمردي، اًمتٕمزير قمغم 

ذم أُمقال إهمٜمٞم٤مء ٕضمؾ اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌٞمئٞم٦م اعمًتداُم٦م، اؾمتٜمٗم٤مر اًمٓم٤مىم٤مت اإلقمالُمٞم٦م ذم ظمدُم٦م ىمْم٤مي٤م 

اًمٌٞمئ٦م، آٟمخراط ذم اشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمتٕم٤مون اًمدوزم ُمـ أضمؾ اإلصالح اًمٌٞمئل، ُيالطمظ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمده٤م 

اًمتٓمٌٞمؼ، إو٤موم٦م إمم أن اًم٤ٌمطم٨م مل ي٘مؿ  قمـ اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل، وأهن٤م أىمرب إمم آىمؽماح ُمٜمف إمم

سمدراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م، يٌلم ومٞمٝم٤م رأي ىم٤مٟمقن ُمٕملم، وي٘م٤مرٟمف سمآراء اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٤ًمئؾ، 

 وهق ُم٤م طمرص٧م قمغم سمٞم٤مٟمف ذم سمحثل. 

وهٜم٤مك سمح٨م قمٚمٛمل سمٕمٜمقان ىم٤مقمدة شمٍمف اإلُم٤مم قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م 

يط ُمروة، وُمقٟم٦م قمٛمر، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م آضمتٝم٤مد ًمٚمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اعمج٤مل اًمٌٞمئل، جلؼم

 م.0202وآىمتّم٤مدي٦م قم٤مم 

وهذا اًمٌح٨م خمتٍم طمٞم٨م ي٘مع ذم صمالث قمنمة صٗمح٦م، وئمٝمر زم شمِم٤مهبف اًمٙمٌػم ُمع 

 اًمدراؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وًمذا ٓ أضمده ُم١مصمرًا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م.

 خط٘ البخح:

 ومتٝمٞمد، وُمٌحثلم، وظم٤ممت٦م، قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م، 

ُم٘مدُم٦م، وشمِمٛمؾ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وأمهٞمتف، وطمدود اًمٌح٨م، وأهداومف، واًمدراؾم٤مت 

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

                                                           

 (.11، اًمريًقين، )صىم٤مقمدة شمٍمف اإلُم٤مم قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة ذم اعمج٤مل اًمٌٞمئل  (4)
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 متٝمٞمد ويِمٛمؾ شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 اعمٌح٨م إول: اًمدراؾم٦م اًمت٠مصٞمٚمٞم٦م، ويِمٛمؾ أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م.

 ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة. اعمٓمٚم٥م إول:

 ًم٘م٤مقمدة.أًمٗم٤مظ ا اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 أدًم٦م اًم٘م٤مقمدة. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 أريم٤من اًم٘م٤مقمدة وذوط اًمٕمٛمؾ هب٤م. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: اًمدراؾم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، ويِمٛمؾ مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م.

 اًمّمٞمد.  اعمٓمٚم٥م إول:

 احلٛمك. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 آطمتٓم٤مب اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اًمتٍمف ذم اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م. ٤مُمس:اعمٓمٚم٥م اخل

 ظم٤ممت٦م وشمِمٛمؾ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اعمًتخٚمّم٦م ُمـ اًمٌح٨م.

وذم اخلت٤مم أؾم٠مل اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن جيٕمؾ هذا اًمٌح٨م ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمع سمف 

 يم٤مشمٌف، وىم٤مرئف، واعمٓمٚمع قمٚمٞمف.
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ٗمردة، اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمّمٓمٚمح ُمٙمقن ُمـ ُمٗمردشملم، وًمذا ٓ سمد ُمـ اًمتٕمريػ سمٙمؾ ُم

 ًمٚمتقصؾ إمم طم٘مٞم٘م٦م اعمّمٓمٚمح اعمريم٥م.

 أّاًل: الكاعدٗ.

اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ ُم٤مدة )ىمٕمد(، وهذه اعم٤مدة شمدل قمغم أؾم٤مس اًمٌمء وُمقوع 

 .[401اًمٌ٘مرة: ]َّحم جم يل ىل مل خلُّ : ، وُمٜمف ىمقًمف (4)اؾمت٘مراره

 .(0)وذم آصٓمالح، وم٢من اًم٘م٤مقمدة هل )ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م، ُيتٕمرف ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤مم ضمزئٞم٤مهت٤م(

 ًا: الفكُ.ثاىٔ

 .(3)هق اًمٗمٝمؿاًمٗم٘مف ذم اًمٚمٖم٦م 
)اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  شمٕمريػ اًمٗم٘مف سم٠مٟمف إصقًمٞملماؿمتٝمر قمٜمد  ،ذم آصٓمالحو

 .(1)ٚمٞم٦م اعمٙمت٥ًم ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م(ٛماًمٕم

 ثالجًا: الكْاعد الفكَٔ٘.

هل اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريػ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٌٕم٤ًم ًمالظمتالف ذم اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هؾ 

 .(1)يمٚمٞم٦م أو أيمثري٦م؟

ومٕمغم اًم٘مقل سم٠مهن٤م يمٚمٞم٦م، وم٢من اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل )ىمْمٞم٦م يمٚمٞم٦م ذقمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م، ضمزئٞم٤مهت٤م 

 .(6)ىمْم٤مي٤م يمٚمٞم٦م ذقمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م(

وقمغم اًم٘مقل سم٠مهن٤م أيمثري٦م، وم٢من اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل )طمٙمؿ ذقمل ذم ىمْمٞم٦م أهمٚمٌٞم٦م، ُيتٕمرف 

 .(1)ُمٜمٝم٤م أطمٙم٤مم ُم٤م دظمؾ حتتٝم٤م(
                                                           

 (.0/142ُم٤مدة )ىمٕمد( ذم: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اسمـ وم٤مرس، ) يٜمٔمر (4)

 (.30-4/34ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع، اعمحكم، )يٜمٔمر:  (0)

 (.1/110)وم٤مرس، : ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اسمـ ُم٤مدة )وم٘مف( ذميٜمٔمر  (3)

 (.43)صاًمًٌٙمل، يٜمٔمر: مجع اجلقاُمع، اسمـ  (1)

(؛ اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 13-31(؛ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص11-13اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜمدوي، )صيٜمٔمر:  (1)

 (.40اًمدوهي، )ص

 (.11اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص (6)

 (.13اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜمدوي، )ص (1)
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 املبخح األّل

 زاض٘ التأصٔلٔ٘الد

 ّٓػنل أزبع٘ مطالب.

 املطلب األّل: معيٙ الكاعدٗ، ّٓػنل فسعني.

 الفسع األّل: املعيٙ اإلفسادٖ.

اًمتٍمف: اًمتٍمف هق اًمت٘مٚم٥م واًمتحقل ُمـ ضمٝم٦م إمم ضمٝم٦م، وُمٜمف شمٍميػ اًمري٤مح، أي 

 .(4)شم٘مٚمٌٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م إمم ضمٝم٦م، وي٘م٤مل: شمٍموم٧م ذم إُمر، إذا ىمّٚم٧ٌم إُمر وـمٚمٌتف

اًمرقمل ًمٗمظ دال قمغم احلٗمظ واًمًٞم٤مؾم٦م، وًمذا ي٘م٤مل ًمإلُم٤مم راٍع، وًمٚمٜم٤مس رقمٞم٦م؛ عم٤م  اًمرقمٞم٦م:

 .(0)ي٘مقم سمف ُمـ طمٗمٔمٝمؿ ورقم٤ميتٝمؿ

ُمٜمقط: ُمـ اًمٜمقط وهق شمٕمٚمٞمؼ رء سمٌمء، وُمٜمف احلدي٨م )اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أٟمقاط يمام هلؿ 

غم اًمرقمٞم٦م ، وُمٜمف ؾُمٛمٞم٧م اًمٕمٚم٦م ُمٜم٤مـم٤ًم؛ ٕن احلٙمؿ يٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ اًمتٍمف قم(3)ذات أٟمقاط(

 .(1)ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م

اعمّمٚمح٦م: اعمّمٚمح٦م ود اعمٗمًدة، واعمّمٚمح٦م هل اعمٜمٗمٕم٦م اعمرضمقة ُمـ اًمٌمء، ي٘م٤مل: ذم 

 . (1)إُمر ُمّمٚمح٦م، أي ُمٜمٗمٕم٦م وظمػم

ويٓمٚمؼ اًمٕمٚمامء اعمّمٚمح٦م ذم آصٓمالح قمغم اعم٘مّمقد ُمـ ذع احلٙمؿ؛ وهق ضمٚم٥م 

 .(6)اعمّمٚمح٦م، أو دومع اعمية

                                                           

(، ُم٤مدة 01/02؛ شم٤مج اًمٕمروس، اًمزسمٞمدي، )"سف"(، ُم٤مدة 701يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموزآسم٤مدي، )ص (4)

 ."سف"
 ."رقمك"(، ُم٤مدة 37/461؛ شم٤مج اًمٕمروس، اًمزسمٞمدي، )"رقمك"(، ُم٤مدة 4/034يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، اًمٗمٞمقُمل، ) (0)
(؛ اجل٤مُمع ًمٚمؽمُمذي، يمت٤مب اًمٗمتـ، سم٤مب ًمؽميمٌـ 36/006(، )04711ٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ احلدي٨م )يٜمٔمر احلدي٨م ذم: ُمً (3)

 (.0426ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ، رىمؿ احلدي٨م )
 ."ٟمقط"(، ُم٤مدة 02/411؛ شم٤مج اًمٕمروس، اًمزسمٞمدي، )"ٟم٤مط"(، ُم٤مدة 614يٜمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموزآسم٤مدي، )ص (1)
 ."صٚمح"(، ُم٤مدة 4/311ُمل، )يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، اًمٗمٞمق (1)
 (.6/16(؛ اًمٌحر اعمحٞمط، اًمزريمٌم، )0/131يٜمٔمر: روو٦م اًمٜم٤مفمر، اسمـ ىمداُم٦م، ) (6)
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 :(4)٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمِم٤مرع هل٤م، إمم صمالصم٦م أىم٤ًمموي٘مًؿ قمٚمامء إصقل اعمّمٚمح

اًم٘مًؿ إول: ُمّمٚمح٦م ُمٕمتؼمة، وهل اًمتل دل اًمِم٤مرع قمغم اقمت٤ٌمره٤م، وهذا اًم٘مًؿ ُمـ 

 اعمّمٚمح٦م ُمتٗمؼ قمغم طمجٞمتف، ُمثؾ ُمٜمع اًمٌٞمع واًمنماء سمٕمد أذان اجلٛمٕم٦م اًمث٤مين.

ذا اًم٘مًؿ اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمّمٚمح٦م ُمٚمٖم٤مة، وهل اًمتل دل اًمِم٤مرع قمغم سمٓمالهن٤م وإًمٖم٤مئٝم٤م، وه

 ُمـ اعمّمٚمح٦م ُمتٗمؼ قمغم قمدم طمجٞمتف، ُمثؾ ُم٤ًمواة اًمذيمر وإٟمثك ذم اعمػماث.

اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ُمّمٚمح٦م ُمرؾمٚم٦م، وهل اًمتل مل يِمٝمد هل٤م اًمِم٤مرع سم٤مقمت٤ٌمر أو إًمٖم٤مء، وهذا 

اًم٘مًؿ حمؾ اظمتالف سملم اًمٕمٚمامء، واًمذي ئمٝمر أن آظمتالف يرضمع إمم ُمٗمٝمقم اعمّمٚمح٦م، ي٘مقل 

ن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ذم مجٞمع اعمذاه٥م قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ، ٕهنؿ ي٘مٞمًقن ويٗمرىمقن اًم٘مراذم: )ىمد شم٘مدم أ

 .(0)سم٤معمٜم٤مؾم٤ٌمت، وٓ يٓمٚمٌقن ؿم٤مهدًا سم٤مٓقمت٤ٌمر، وٓ ٟمٕمٜمل سم٤معمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م إٓ ذًمؽ(

 الفسع الجاىٕ: املعيٙ اإلمجالٕ للكاعدٗ.

٦م اإلُم٤مم يمقٓي-شمٗمٞمد اًم٘م٤مقمدة أن اًمقٓي٦م قمغم اًمرقمٞم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمقٓي٦م قم٤مُم٦م 

، جي٥م أن شمٙمقن حم٘م٘م٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمديٜمٞم٦م -يمقٓي٦م ُمـ دوٟمف –، أو وٓي٦م ظم٤مص٦م -إقمٔمؿ

واًمدٟمٞمقي٦م ًمٚمرقمٞم٦م، ومتٍمف اًمقازم قمغم رقمٞمتف ٓ يٙمقن ٟم٤مومذًا ٓزُم٤ًم، إٓ إذا يم٤من حم٘م٘م٤ًم 

 .(3)عمّمٚمحتٝمؿ

٤مت وهذه اًم٘م٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اعمٝمٛم٦م ذم سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمل شمْمع و٤مسمٓم٤ًم ًمتٍموم

 .(1)اًمقازم قمغم رقمٞمتف، وأن اًمقازم جي٥م أن يتٍمف قمغم رقمٞمتف سمٛم٘مت٣م اعمّمٚمح٦م

 

 

 

                                                           

(؛ ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، اًم٘مراذم، 0/131(؛ روو٦م اًمٜم٤مفمر، اسمـ ىمداُم٦م، )4/114يٜمٔمر إىم٤ًمم ذم: اعمًتّمٗمك، اًمٖمزازم، ) (4)

 (.3/4221 قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، اًمٜمٛمٚم٦م، )(؛ اعمٝمذب ذم6/16(؛ اًمٌحر اعمحٞمط، اًمزريمٌم، )0/113)
 (.0/113ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، اًم٘مراذم، ) (0)
 (.313(؛ اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمدوهي، )ص110يٜمٔمر: اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص (3)
 (.341يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜمدوي، )ص (1)
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 املطلب الجاىٕ

 ألفاظ الكاعدٗ

 ّٓػنل فسعني.

 الفسع األّل: الْازد مً ألفاظ الكاعدٗ.

 وردت اًم٘م٤مقمدة سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء، ومٛمـ ذًمؽ:

 (4)شمٍمف اإلُم٤مم قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م. 

 زم وٓي٦م اخلالوم٦م ومام دوهن٤م إمم اًمقصٞم٦م، ٓ حيؾ ًمف أن يتٍمف إٓ سمجٚم٥م يمؾ ُمـ و

 .(0)ُمّمٚمح٦م، أو درء ُمٗمًدة

 (3)اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م. 

 (1)يمؾ ُمتٍمف قمغم اًمٖمػم، ومٕمٚمٞمف أن يتٍمف سم٤معمّمٚمح٦م. 

 (1)يمؾ شمٍمف قمغم اًمٖمػم، ومٕمٚمٞمف أن يتٍمف سم٤معمّمٚمح٦م. 

  يتٍمف سم٤معمّمٚمح٦م؟ أو اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أٓ يتٍمف اعمتقزم قمغم اًمٖمػم، هؾ جي٥م قمٚمٞمف أن

 .(6)سم٤معمٗمًدة؟

 (1)يتٍمف اًمقٓة وٟمقاهبؿ سمام ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمتٍموم٤مت، مم٤م هق إصٚمح ًمٚمٛمقمم قمٚمٞمف. 

 

                                                           

(؛ إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اسمـ ٟمجٞمؿ، 412(؛ إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اًمًٞمقـمل، )ص4/321اًمزريمٌم، )يٜمٔمر: اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد،  (4)

 (.0/321(، ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٌقرٟمق، اًم٘مًؿ اًمث٤مين )411)ص
 (.1/16يٜمٔمر: اًمٗمروق، اًم٘مراذم، ) (0)
(؛ 4/11ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم، طمٞمدر، ) (؛ درر احلٙم٤مم01(، )ص17يٜمٔمر: جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، جمٛمققم٦م ُم١مًمٗملم، اعم٤مدة ) (3)

(؛ 341(؛ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٜمدوي، )ص310(؛ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م، ؿمٌػم، )ص321ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمزرىم٤م، )ص

 (.313(؛ اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمدوهي، )ص114اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص
 (.4/342، )يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اًمًٌٙمل (1)
 (.0/046يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اسمـ اعمٚم٘مـ، ) (1)
 (.1/40يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد، احلّمٜمل، ) (6)
 (.0/417ًالم، )قمٌد اًميٜمٔمر: ىمقاقمد إطمٙم٤مم، اسمـ  (1)
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 الفسع الجاىٕ: املدتاز يف لفغ الكاعدٗ.

 اعمخت٤مر ذم ًمٗمظ اًم٘م٤مقمدة هق )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(، وذًمؽ ًمٕمدة أؾم٤ٌمب:

ول: أٟمف ًمٗمظ ُمقضمز، واإلجي٤مز ذم صٞم٤مهم٦م اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإن مل يٙمـ ذـم٤ًم اًم٥ًٌم إ

 .(4)ومٞمٝم٤م، إٓ أٟمف ُمـ ُمٙمٛمالت اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م وحمًٜم٤مهت٤م قمٜمد اًمؽمضمٞمح سملم أًمٗم٤مفمٝم٤م

اًم٥ًٌم اًمث٤مين: أن هذا اًمٚمٗمظ أقمؿ، ومٝمق يِمٛمؾ شمٍمف اإلُم٤مم إقمٔمؿ، ويِمٛمؾ شمٍمف 

 ُمـ دوٟمف ُمـ أصح٤مب اًمقٓي٤مت اخل٤مص٦م.

٥ٌم اًمث٤مًم٨م: أن اًمتٕمٌػم سم٤مًمرقمٞم٦م أومم ُمـ اًمتٕمٌػم سم٤مًمٖمػم، عمقاوم٘متف ٟمص احلدي٨م اًمً

 ( وؾمٞم٠ميت ذم أدًم٦م اًم٘م٤مقمدة.رقمٞمتف قمـ ُم١ًمول ويمٚمٙمؿ راع،  يمٚمٙمؿ )

اًم٥ًٌم اًمراسمع: أن ُمـ ذوط اًم٘م٤مقمدة قمدم اًمؽمدد ذم احلٙمؿ؛ ٕن اًمؽمدد يٗم٘مد اًم٘م٤مقمدة 

 .(0) اًمٚمٗمظ اعمخت٤مرأمهٞمتٝم٤م، وجيرده٤م قمـ يمقهن٤م طمٙماًم، وهق ُم٤م حت٘مؼ ذم

اًم٥ًٌم اخل٤مُمس: أن شم٘مٞمٞمد اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م سمجٚم٥م اعمّمٚمح٦م؛ هق اًمِم٤مئع قمٜمد اًمٕمٚمامء 

، وهق أٓ يتٍمف (1)، واحلّمٜمل(3)ٓ ؾمٞمام اعمت٠مظمريـ، وهٜم٤مك وضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ذيمره اًمًٌٙمل

 قمغم اًمرقمٞم٦م سم٤معمٗمًدة.

 

 املطلب الجالح

 أدل٘ الكاعدٗ

 اًم٘م٤مقمدة سمٕمدد ُمـ إدًم٦م، ُمٜمٝم٤م:اؾمتدل اًمٕمٚمامء قمغم هذه 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: اًمدًمٞمؾ إول: ىمقل اهلل 

 .[410إٟمٕم٤مم: ]َّجنحن

                                                           

 (.67-61(؛ ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل، اًمرويمل، )ص471يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص (4)
 (.71د اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )صيٜمٔمر: اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقم (0)
 (.4/342يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اًمًٌٙمل، ) (3)
 (.1/40يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد، احلّمٜمل، ) (1)
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وضمف اًمدًٓم٦م: أن أي٦م دًم٧م قمغم ضمقاز قمٛمؾ اًمقيص ذم ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إذا يم٤من قمغم وضمف 

إين أٟمزًم٧م : )، وذم هذا اعمٕمٜمك ي٘مقل قمٛمر (4)اإلطم٤ًمن واعمّمٚمح٦م، طمتك يٌٚمغ اًمٞمتٞمؿ أؿمده

، (0)(ُمـ ُم٤مل اهلل ُمٜمزًم٦م ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، إن اؾمتٖمٜمٞم٧م اؾمتٕمٗمٗم٧م، وإن اومت٘مرت أيمٚم٧م سم٤معمٕمروف ٟمٗمز

 ويمذًمؽ اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م إٟمام يٙمقن قمغم وضمف اإلطم٤ًمن واعمّمٚمح٦م.

 ويمٚمٙمؿ راع،  يمٚمٙمؿ ىم٤مل: ) ملسو هيلع هللا ىلص، أن اًمٜمٌل  سمـ قمٛمر قمٌد اهللاًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: طمدي٨م 

 قمـ ُم١ًمول وهق أهٚمف، ذم راع  واًمرضمؾ تف،رقمٞم قمـ وُم١ًمول راع  اإلُم٤مم رقمٞمتف، قمـ ُم١ًمول

 ؾمٞمده، ُم٤مل ذم راع  واخل٤مدم رقمٞمتٝم٤م، قمـ وُم١ًموًم٦م زوضمٝم٤م، سمٞم٧م ذم راقمٞم٦م واعمرأة رقمٞمتف،

 قمـ وُم١ًمول أسمٞمف، ُم٤مل ذم راع واًمرضمؾ ). ىم٤مل: وطم٧ًٌم أن ىمد ىم٤مل: (رقمٞمتف قمـ وُم١ًمول

 .(3)(رقمٞمتف قمـ وُم١ًمول راع، تف، ويمٚمٙمؿ رقمٞم

ٓ يًؽمقمل اهلل شم٤ٌمرك ، ىم٤مل: )ملسو هيلع هللا ىلص، أن اًمٜمٌل  سمـ قمٛمر د اهللقمٌاًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: طمدي٨م 

رقمٞم٦م، ىمٚم٧م أو يمثرت، إٓ ؾم٠مًمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أىم٤مم ومٞمٝمؿ أُمر  وشمٕم٤ممم قمٌداً 

 .(1)(قمـ أهؾ سمٞمتف ظم٤مص٦م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أم أو٤مقمف؟ طمتك ي٠ًمًمف

ُم٤م ي٘مقل: ) ملسو هيلع هللا ىلصٕم٧م رؾمقل اهلل ىم٤مل: ؾمٛم اًمدًمٞمؾ اًمراسمع: طمدي٨م ُمٕم٘مؾ سمـ ي٤ًمر اعمزين 

 .(1)(اجلٜم٦م قمٚمٞمف اهلل طمرم إٓ ًمرقمٞمتف، هم٤مش وهق يٛمقت يقم يٛمقت رقمٞم٦م، اهلل يًؽمقمٞمف ُمـ قمٌد 

وهق احل٤مومظ اعم١ممتـ قمغم -وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م: دًم٧م إطم٤مدي٨م قمغم أن اًمراقمل 

 اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م. ، ُم٠مُمقر سم٤مًم٘مٞم٤مم قمغم ُمـ حتتف سم٤مًمٜمّمٞمح٦م، وآضمتٝم٤مد ذم ُمّمٚمحتف-ُم٤م ىم٤مم قمٚمٞمف

وىمد دظمؾ ذم اًمراقمل اإلُم٤مم إقمٔمؿ، وُمـ دوٟمف، ومٙمؾ ُمـ ًمف وٓي٦م قمغم همػمه، جي٥م قمٚمٞمف 

                                                           

 (.0/017يٜمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اسمـ اًمٕمريب، ) (4)
 (.6/162(، )30141إصمر ذم اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞمٌف، يمت٤مب اًمًػم، سم٤مب ُم٤م ىم٤مًمقا ذم قمدل اًمقزم وىمًٛمف، رىمؿ إصمر ) (0)
(؛ صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب 713احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اجلٛمٕم٦م، سم٤مب اجلٛمٕم٦م ذم اًم٘مرى واعمدن، رىمؿ احلدي٨م ) (3)

 (.4701اإلُم٤مرة، سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل، رىمؿ احلدي٨م )
 (.7/062(، )1631احلدي٨م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ احلدي٨م ) (1)
(؛ صحٞمح 1414طمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ اؾمؽمقمل رقمٞم٦م ومٚمؿ يٜمّمح، رىمؿ احلدي٨م )احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب إ (1)

 (.410ُمًٚمؿ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب اؾمتح٘م٤مق اًمقازم اًمٖم٤مش ًمرقمٞمتف اًمٜم٤مر، رىمؿ احلدي٨م )
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 .(4)أٓ يتٍمف إٓ سمام أذن سمف اًمِم٤مرع، ُمـ ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م، أو درء اعمٗمًدة

ُمـ أهنؿ يم٤مٟمقا يتٍمومقن قمغم اًمٜم٤مس اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس: ُم٤م ورد قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

اًمٜم٤مس قمغم  ٚمح٦م، وهذا هق ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة، وُمـ ؿمقاهد ذًمؽ مجع قمثامن سمام شم٘متْمٞمف اعمّم

ُمّمحػ واطمد؛ وم٢مٟمف عم٤م رأى اظمتالف اًمٜم٤مس ذم اًم٘مراءة، وظمٌم قمغم إُم٦م ُمـ آظمتالف، 

يمت٥م اعمّمحػ قمغم طمرف واطمد، وأُمر سمام ؾمقاه ُمـ اًم٘مرآن ذم يمؾ صحٞمٗم٦م، أو ُمّمحػ، أن 

 .(0)حيرق

 

 املطلب السابع

 غسّط العنل بَاأزكاٌ الكاعدٗ ّ

 ّٓػنل فسعني.

 الفسع األّل: أزكاٌ الكاعدٗ.

شم٘مرر قمٜمد اًم٤ٌمطمثلم ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، أن اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل٤م ريمٜم٤من مه٤م اعمقوقع، 

 .(3)ويًٛمك اعمحٙمقم قمٚمٞمف، واعمحٛمقل، وُيًٛمك اعمحٙمقم سمف أو احلٙمؿ

 اًمريمـ إول: ُمقوقع اًم٘م٤مقمدة.

ًمقٓي٦م قمغم همػمه، وشمِمٛمؾ اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م، واًمقٓي٦م ُمقوقع اًم٘م٤مقمدة هق شمٍموم٤مت ُمـ ًمف ا

 .(1)اخل٤مص٦م

وم٤مًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م، يمقٓي٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ذم شمدسمػم ؿم١مون اًمٌالد، وإُمر واًمٜمٝمل، 

وشمٍميػ ؿم١مون اًمٜم٤مس، ويدظمؾ ومٞمٝم٤م يمؾ وٓي٦م شمًتٛمد ُمـ وٓيتف، يمقٓي٦م اًم٘مْم٤مء، واحل٦ًٌم، 

 وضم٤ٌمي٦م اخلراج، وهمػمه٤م.

                                                           

 (.01/434(؛ ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر، )6/116يٜمٔمر: ذح صحٞمح ُمًٚمؿ، اًمٜمقوي، ) (4)
 (.1171سم٤مب مجع اًم٘مرآن، رىمؿ احلدي٨م )إصمر ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن،  (0)
 (.467يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص (3)
 (.311يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م، ؿمٌػم، )ص (1)
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 ًمقٓي٦م قمغم اًمّمٖمػم، واًمًٗمٞمف، واعمجٜمقن.واًمقٓي٦م اخل٤مص٦م، يم٤م

 اًمريمـ اًمث٤مين: حمٛمقل اًم٘م٤مقمدة.

أن ٟمٗم٤مذ اًمتٍمف قمغم اًمٖمػم، ُمتقىمػ قمغم وضمقد اعمّمٚمح٦م ذم هذا اًمتٍمف، وم٢مذا ظمال 

 .(4)اًمتٍمف قمـ ُمّمٚمح٦م شمٕمقد إمم اعمقمّم قمٚمٞمف؛ وم٢من هذا اًمتٍمف ٓ يٜمٗمذ

 الفسع الجاىٕ: غسّط العنل بالكاعدٗ.

ريم٤من اًم٘م٤مقمدة ٟمًتٜمت٩م ذوط اًمٕمٛمؾ هب٤م، وأن ًمٚم٘م٤مقمدة ذـملم ًمٚمٕمٛمؾ ُمـ ظمالل ُمٕمروم٦م أ

 ، مه٤م:(0)هب٤م

 اًمنمط إول: أن يٙمقن اعمتٍمف ًمف وٓي٦م.

 اًمنمط اًمث٤مين: أن يٙمقن اًمتٍمف حم٘م٘م٤ًم ًمٚمٛمّمٚمح٦م.

وهذا اًمنمط مم٤م وىمع ومٞمف آظمتالف، ومجٝمقر اًمٕمٚمامء اًمذيـ ذيمروا هذه اًم٘م٤مقمدة، ىمٞمدوا 

ٚم٥م اعمّمٚمح٦م، سمؾ ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم أن اًمتٍمف سم٤معمّمٚمح٦م ٓ اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م سمج

وٓ ي٘متٍم ًالم: )قمٌد اًميٙمٗمل، سمؾ جي٥م اًمتٍمف سم٤مٕصٚمح، ي٘مقل اًمٕمز سمـ 

 .(3)( ُمِم٘م٦م ؿمديدةإمم ي١مدي أن إٓ إصٚمح قمغم اًم٘مدرة ُمع اًمّمالح  قمغم أطمدهؿ 

 .(1)وذم وضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أن اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُم٘مٞمد سمٕمدم اعمٗمًدة 

وئمٝمر أصمر آظمتالف سملم اًمرأيلم ومٞمام ًمق اؾمتقت اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة، ومٕمغم اًمرأي إول 

ؾم٥ٌم ًمقىمقع اعمٗمًدة، واًمٕمٙمس،  -ذم هذه احل٤مًم٦م-ًمٞمس ًمف أن يتٍمف؛ ٕن إظمذ سم٤معمّمٚمح٦م 

وًمٞمس أطمدمه٤م أومم ُمـ أظمر، وقمغم اًمث٤مين جيقز ًمف اًمتٍمف؛ ٕن اعمٓمٚمقب دومع اعمٗمًدة ٓ 

 .(1)ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م

                                                           

 (.311(؛ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م، ؿمٌػم، )ص321يٜمٔمر: ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمزرىم٤م، )ص (4)
(؛ اعمٗمّمؾ ذم 311(؛ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م، ؿمٌػم، )ص321)صيٜمٔمر ذوط اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘م٤مقمدة: ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمزرىم٤م،  (0)

 (.313(؛ اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمدوهي، )ص113اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص
 (.0/71ًالم، )قمٌد اًميٜمٔمر: ىمقاقمد إطمٙم٤مم، اسمـ  (3)
 (.1/40(؛ اًم٘مقاقمد، احلّمٜمل، )4/342يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اًمًٌٙمل، ) (1)
 (.4/342إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، اًمًٌٙمل، )يٜمٔمر:  (1)
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وإذا يم٤من أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم أن اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م إٟمام يٙمقن سمام حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م، وم٢مهنؿ 

 :(4)اؿمؽمـمقا ذوـم٤ًم ًمٞمّمح اًمٕمٛمؾ سم٤معمّمٚمح٦م، ومٛمـ ذًمؽ

 أٓ شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمٙمت٤مب، أو اًمًٜم٦م، أو اإلمج٤مع. (4

 أٓ شمٙمقن اعمّمٚمح٦م ُمٕم٤مرو٦م سمٛمّمٚمح٦م أرضمح ُمٜمٝم٤م، أو ُم٤ًموي٦م هل٤م. (0

 ّمٚمح٦م إمم ُمٗمًدة أرضمح ُمٜمٝم٤م، أو ُم٤ًموي٦م هل٤م.أٓ شم١مدي اعم (3

أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ سم٤معمّمٚمح٦م ذم إطمٙم٤مم اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد، ومال جم٤مل ًمٚمٛمّمٚمح٦م ذم  (1

 أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمدات اًمتقىمٞمٗمٞم٦م، أو اعم٘مدرات اًمنمقمٞم٦م.

 أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ٓ ُمتقمه٦م. (1

 أن شمٙمقن اعمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م ٓ ظم٤مص٦م. (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ اعمٝمذب ذم 6/11(؛ اًمٌحر اعمحٞمط، اًمزريمٌم، )13-3/31يٜمٔمر ذوط اًمٕمٛمؾ سم٤معمّمٚمح٦م ذم: آقمتّم٤مم، اًمِم٤مـمٌل، )( 4)

(؛ أدًم٦م اًمتنميع 063(؛ رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًم٤ٌمطمًلم، )ص3/4221قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن، اًمٜمٛمٚم٦م، )

(؛ ُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م، اجلٞمزاين، 001-006ٓطمتج٤مج هب٤م، اًمرسمٞمٕم٦م، )صاعمختٚمػ ذم ا

 (.412(؛ ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، اًمٖم٤مُمدي، )ص031-037)ص
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 ىٕاملبخح الجا

 الدزاض٘ التطبٔكٔ٘

 ّٓػنل مخط٘ مطالب.

 ، ّٓػنل فسعني.املطلب األّل: الصٔد

 الصٔد يف ىعاو البٔئ٘.الفسع األّل: 

احلّمقل  ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، واًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م اًمؼمي٦م،اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ذم 

وومؼ اًمْمقاسمط اًمتل قمغم شمرظمٞمص ُمـ اجلٝم٦م اعمختّم٦م؛ وهل وزارة اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م، 

)جيقز حيدده٤م اعمريمز اًمقـمٜمل ًمتٜمٛمٞم٦م احلٞم٤مة اًمٗمٓمري٦م، ومٗمل اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م 

 .سمٕمد احلّمقل قمغم اًمؽمظمٞمص( -أي اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م احلٞمقاٟمٞم٦م احلٞم٦م-صٞمد أٟمقاع حمددة ُمٜمٝم٤م 

 د اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م اًمؼمي٦مُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞموذم اًمٗم٘مرة إومم، ُمـ اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م، 

ىمقائؿ سم٠مٟمقاع اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م احلٞمقاٟمٞم٦م اًمؼمي٦م اعمحٔمقر صٞمده٤م أو  -قمٜمد احل٤مضم٦م-)حيدد اعمريمز 

 اعمًٛمقح سمف، ويِمٛمؾ ذًمؽ اًمٓمٞمقر اعمٝم٤مضمرة(.

ُمـ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم، ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م وذم اًمٗم٘مرة إومم، 

 د ذم إُم٤ميمـ اًمتل حيدده٤م اعمريمز، ويٕمٚمـ قمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ دوري(.اًمؼمي٦م )ُيًٛمح سم٤مًمّمٞم

وٟمالطمظ أن اعمٜمٔمؿ ٓ يتٕمرض ٕصؾ إسم٤مطم٦م اًمّمٞمد، أو يٛمٜمع اًمّمٞمد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وإٟمام يِمؽمط 

احلّمقل قمغم رظمّم٦م ًمٚمّمٞمد، ُمع اًمت٘مٞمد سم٤مًمْمقاسمط اًمتل حيدده٤م اعمريمز اًمقـمٜمل ًمتٜمٛمٞم٦م احلٞم٤مة 

مح٤مي٦م احلٞم٤مة اًمٗمٓمري٦م، وًمـام ًمذًمؽ ُمـ أصمر ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٗمٓمري٦م، وذًمؽ شم٘مديرًا ُمـ اعمٜمٔمؿ ًميورة 

 اًمٌٞمئ٦م واؾمتداُمتٝم٤م.

 الصٔد يف الفكُ اإلضالمٕ.الفسع الجاىٕ: 

 .(4)إصؾ ذم اًمّمٞمد اإلسم٤مطم٦م، وىمد دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب، واًمًٜم٦م، وإمج٤مع إُم٦م

                                                           

٦م (؛ سمداي6/164(؛ طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، )1/420(؛ سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، )44/002يٜمٔمر: اعمًٌقط، اًمنظمز، ) (4)

(؛ احل٤موي 4/161(؛ قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م، اسمـ ؿم٤مس، )1/461(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/433اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد، )

(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ 40/3(؛ اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز، اًمراومٕمل، )7/444(؛ هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، )41/3اًمٙمٌػم، اعم٤موردي، )
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 الكتاب. .1

 حم جم يل ىل مل خلُّ :دل اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز قمغم إسم٤مطم٦م اًمّمٞمد ذم ىمقًمف 

، وم٤مٔي٦م شمدل سمٜمّمٝم٤م قمغم [16اعم٤مئدة: ]َّينجه ىن من خن حن جن يم ممىم خم

 .(4)أن صٞمد اًمٌحر ُم٤ٌمح ًمٚمٛمحرم وهمػمه، وشمدل سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م قمغم أن صٞمد اًمؼم ُم٤ٌمح ًمٖمػم اعمحرم

 مم ام ىليل مل يك ىكُّ :ىمقًمف ُم٤م روي ذم ؾم٥ٌم ٟمزول  -أيْم٤مً -وُمـ إدًم٦م 

، وأهن٤م [1اعم٤مئدة: ]َّنيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 ملسو هيلع هللا ىلص، عم٤م ؾم٠مٓ رؾمقل اهلل د سمـ ُمٝمٚمٝمؾ اعمٕمروف سمزيد اخلػم ، وزيٟمزًم٧م ذم قمدي سمـ طم٤مشمؿ 

 .(0)قمـ اًمّمٞمد سم٤مًمٙمالب، واًمٌزاة، وهذا دًمٞمؾ قمغم إسم٤مطم٦م اًمّمٞمد، وأٟمف ُمـ اًمٓمٞم٤ٌمت

 الطي٘. .2

، وطمدي٨م أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل دًم٧م اًمًٜم٦م قمغم إسم٤مطم٦م اًمّمٞمد، ذم طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ 

 وم٠مُم٤م احلدي٨م إول وهق طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ ،وم٘م٤مل: إين ملسو هيلع هللا ىلصف أٟمف ؾمئؾ اًمٜمٌل ، وومٞم ،

أرؾمؾ اًمٙمالب اعمٕمٚمٛم٦م، ومٞمٛمًٙمـ قمكم، وأذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، وم٘م٤مل: )إذا أرؾمٚم٧م يمٚمٌؽ اعمٕمٚمؿ، 

وذيمرت اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٙمؾ(، ىمٚم٧م: وإن ىمتٚمـ؟ ىم٤مل: )وإن ىمتٚمـ، ُم٤م مل ينميمٝم٤م يمٚم٥م ًمٞمس 

 (1)ومخزق (3)٤معمٕمراضُمٕمٝم٤م(، ىمٚم٧م ًمف: وم٢مين أرُمل سم٤معمٕمراض اًمّمٞمد، وم٠مصٞم٥م، وم٘م٤مل: )إذا رُمٞم٧م سم

 .(1)ومٙمٚمف، وإن أص٤مسمف سمٕمروف، ومال شم٠ميمٚمف(
                                                           

(؛ ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر، 1/303ىمٜم٤مع، احلج٤موي، )(؛ اإل42/121(؛ اًمٗمروع، اسمـ ُمٗمٚمح، )43/016ىمداُم٦م، )=

 .(0/3(؛ أوقاء اًمٌٞم٤من، اًمِمٜم٘مٞمٓمل، )40/103)
 (.0/441يٜمٔمر: أوقاء اًمٌٞم٤من، اًمِمٜم٘مٞمٓمل، ) (4)
 (.1/017(؛ اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمٌل، )7/426يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، اًمٓمؼمي، ) (0)
سمٕمروف ٓ سمحده. يٜمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، اسمـ  اعمٕمراض هق ؾمٝمؿ سمال ريش وٓ ٟمّمؾ، يّمٞم٥م اًمّمٞمد (3)

 (.3/041إصمػم، )
اخلزق هق اًمٜمٗم٤مذ، أي ٟمٗمذ ذم اًمّمٞمد، ي٘م٤مل: ؾمٝمؿ ظم٤مزق أي ٟم٤مومذ. يٜمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، اسمـ إصمػم،  (1)

(0/01.) 

(؛ صحٞمح 1111ٕمراض سمٕمروف، رىمؿ احلدي٨م )احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب ُم٤م أص٤مب اعم (1)

 (، واًمٚمٗمظ ًمف.4101ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح، سم٤مب اًمّمٞمد سم٤مًمٙمالب اعمٕمٚمٛم٦م، رىمؿ احلدي٨م )
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وم٘م٤مل: ي٤م ٟمٌل  ملسو هيلع هللا ىلص، وومٞمف أٟمف ؾمئؾ اًمٜمٌل واحلدي٨م اًمث٤مين، وهق طمدي٨م أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل 

اهلل، إٟم٤م سم٠مرض ىمقم ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، أومٜم٠ميمؾ ذم آٟمٞمتٝمؿ؟ وسم٠مرض صٞمد، أصٞمد سم٘مقد، وسمٙمٚمٌل 

زم؟ ىم٤مل: )أُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٢من  اًمذي ًمٞمس سمٛمٕمٚمؿ وسمٙمٚمٌل اعمٕمٚمؿ، ومام يّمٚمح

وضمدشمؿ همػمه٤م ومال شم٠ميمٚمقا ومٞمٝم٤م، وإن مل دمدوا وم٤مهمًٚمقه٤م ويمٚمقا ومٞمٝم٤م، وُم٤م صدت سم٘مقؾمؽ 

ومذيمرت اؾمؿ اهلل ومٙمؾ، وُم٤م صدت سمٙمٚمٌؽ اعمٕمٚمؿ، ومذيمرت اؾمؿ اهلل ومٙمؾ، وُم٤م صدت سمٙمٚمٌؽ 

 .(4)همػم ُمٕمٚمؿ وم٠مدريم٧م ذيم٤مشمف ومٙمؾ(

 اإلمجاع. .3

، وقمٝمد ملسو هيلع هللا ىلصن اًمٜم٤مس ُمـ قمٝمد اًمٜمٌل وم٢م٤مع قمغم إسم٤مطم٦م اًمّمٞمد، ٟم٘مؾ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اإلمج

وٓ يزال اًمٜم٤مس  ُمتٗم٘مقن قمغم إسم٤مطم٦م آصٓمٞم٤مد وإيمؾ ُمـ اًمّمٞمد، اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ سمٕمده،

 .(0)قمغم ذًمؽ، ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أطمد
وإذا شم٘مرر هذا، وشمٌلم أن إصؾ ذم اًمّمٞمد اإلسم٤مطم٦م، ومٚمُٞمٕمٚمؿ أن اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمروا أطمقآً 

 ٞمد ومٞمٝم٤م قمـ أصؾ اإلسم٤مطم٦م، إمم طمٙمؿ أظمر، ًم٥ًٌم ٓ يرضمع إمم ذات اًمّمٞمد.خيرج اًمّم

 .(3)وم٘مد يٙمقن اًمّمٞمد واضم٤ًٌم، إذا يم٤من إلطمٞم٤مء اًمٜمٗمس قمٜمد اًميورة، ٟمٗمس اًمّم٤مئد، أو همػمه

وىمد يٙمقن اًمّمٞمد ُمٜمدوسم٤ًم، إذا يم٤من ًمًد ظمٚم٦م، أو اًمتقؾمٕم٦م قمغم اًمٜمٗمس، أو إهؾ 

 .(1)واًمٕمٞم٤مل

ا يم٤من قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٚمٝمق واًمٕم٨ٌم، أو يم٤من طمروم٦م ًمإلٟم٤ًمن قمٜمد وىمد يٙمقن اًمّمٞمد ُمٙمروه٤ًم، إذ

 .(1)احلٜمٗمٞم٦م

                                                           

(، واًمٚمٗمظ ًمف؛ صحٞمح 1117احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب صٞمد اًم٘مقس، رىمؿ احلدي٨م ) (4)

 (.4132سم٤مًمٙمالب اعمٕمٚمٛم٦م، رىمؿ احلدي٨م ) ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح، سم٤مب اًمّمٞمد

(؛ اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز، 43/016(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )41/3ٜمٔمر طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي، )ي (0)

 (.40/3اًمراومٕمل، )

 (1/461(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/433يٜمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد، ) (3)
 (.41/17(؛ اًمنمح اعمٛمتع، اًمٕمثٞمٛملم، )1/461(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/433رؿمد، ) يٜمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ (1)
(؛ اإلىمٜم٤مع، 42/121(؛اًمٗمروع، اسمـ ُمٗمٚمح، )1/461(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/433يٜمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد، ) (1)

 .(41/17(؛ اًمنمح اعمٛمتع، اًمٕمثٞمٛملم، )6/164(؛ طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، )1/303احلج٤موي، )
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وىمد يٙمقن اًمّمٞمد حمرُم٤ًم، إذا يم٤من اًمّم٤مئد حمرُم٤ًم، أو يم٤من اًمّمٞمد ُمـ احلرم، أو يم٤من ًمٖمػم ٟمٞم٦م 

اًمذيم٤مة، أو ي١مدي إمم شمْمٞمٞمع اًمقاضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦م، أو اًمتٕمدي قمغم ممتٚمٙم٤مت اًمٖمػم، أو يم٤من ومٞمف 

 .(4)إوم٤ًمد

ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء، ُمع ُم٘م٤مرٟمتف عم٤م شمْمٛمٜمف ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، واًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞمد وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م 

اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م اًمؼمي٦م، ٟمجد أن ُمٜمع اًمّمٞمد ذم إطمقال اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٔم٤مم، واؿمؽماط 

احلّمقل قمغم اًمؽمظمٞمص، وحتديد إقمداد اعمًٛمقح سمّمٞمده٤م، واًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل ُيٛمٜمع صٞمده٤م، 

ه اًمٗم٘مٝم٤مء؛ ظم٤مص٦م وٟمحـ ٟمدرك ُمـ ظمالل ُم٤م ٟمِم٤مهده ُمـ محالت اًمّمٞمد يتقاومؼ ُمع ُم٤م ذيمر

اجل٤مئرة، اًمتل هل أىمرب إمم اًمٗم٤ًمد، وهق قملم ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمتحريؿ، وىمد قمٚمٛم٧ُم ُمـ 

سمٕمض أطمقال أهؾ اًمّمٞمد، أن سمٕمْمٝمؿ يّمٓم٤مد سم٤مٔٓف ُمـ ٟمقع واطمد ُمـ اًمّمٞمد، وآظمر 

 يّمٓم٤مد ُم٤م ٓ جيقز صٞمده ذقم٤ًم أو قمروم٤ًم.

وم٢من اؿمؽماط اعمٜمٔمؿ احلّمقل قمغم رظمّم٦م سم٤مًمّمٞمد، وقمدم اًمًامح سم٤مًمّمٞمد عمـ ٓ حيٛمؾ وًمذا 

رظمّم٦م ًمٚمّمٞمد، وحتديد إقمداد اعمًٛمقح سمّمٞمده٤م، ذط شمتح٘مؼ سمف اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م، ويٜمدومع سمف 

رضر فم٤مهر قمغم اًمٌٞمئ٦م واًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م، وهق ُم٤م يدظمؾ حت٧م ىم٤مقمدشمٜم٤م )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م 

 ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(.

 

 املطلب الجاىٕ

 احلنٙ

 ّٓػنل فسعني. 

 احلنٙ يف ىعاو البٔئ٘.الفسع األّل: 

أضم٤مز اعمٜمٔمؿ ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م واًمٕمنميـ ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، إٟمِم٤مء اعمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم٦م سم٘مرار ُمـ 

إٟمِم٤مئٝم٤م شمٕمد قمغم قمغم جمٚمس اًمقزراء سمٜم٤مء قمغم اىمؽماح اجلٝم٦م اعمختّم٦م، ُمع ُمراقم٤مة أٓ يؽمشم٥م 

                                                           

 (؛1/461(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/433(؛ سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد، )1/420يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، ) (4)

 .(41/17(؛ اًمنمح اعمٛمتع، اًمٕمثٞمٛملم، )1/303اإلىمٜم٤مع، احلج٤موي، )
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ؼ ٕطمد، وشمٕمدل ظم٤مرـم٦م اعمحٛمٞم٦م سمام يتقاومؼ ُمع ذًمؽ، أو خُيت٤مر سمديؾ قمٜمٝم٤م، ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م، أو طم

 وىمد سمّٞمٜم٧م اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم٦م آؿمؽماـم٤مت اًمالزُم٦م.

وىمد سملّم اعمٜمٔمؿ ذم اعم٤مدة احل٤مدي٦م واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، اهلدف ُمـ احلٛمك، وذًمؽ 

أو إضمراء اًمٌحقث، وذًمؽ سمح٥ًم ـمٌٞمٕم٦م يمؾ  ًمالٟمتٗم٤مع ُمٜمٝم٤م ذم اًمرقمل، أو اًمًٞم٤مطم٦م اًمٌٞمئٞم٦م،

 ُمٜمٓم٘م٦م حمٛمٞم٦م، وسمام حي٘مؼ أهداف ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م.

ويِمؽمط اعمٜمٔمؿ ذم اعم٤مدة اًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، رضورة احلّمقل قمغم شمٍميح أو 

 شمرظمٞمص، ىمٌؾ مم٤مرؾم٦م أي ٟمِم٤مط داظمؾ طمدود اعمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم٦م.

قمنمة حمٛمٞم٦م  لٚمٙمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م صمٜمتوىمد سمٚمغ قمدد اعمحٛمٞم٤مت اًمتل صدر سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م إواُمر اعم

سمري٦م، وصمالث حمٛمٞم٤مت سمحري٦م، صمؿ صدر ُم١مظمرًا سم٤مًمتزاُمـ ُمع صدور ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، إُمر اعمٚمٙمل 

 سم٢مٟمِم٤مء ؾمٌع حمٛمٞم٤مت ُمٚمٙمٞم٦م، سمٛمختٚمػ ُمٜم٤مـمؼ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

ًمٚمٛمحٛمٞم٤مت، إمم رقمل  -ضمٖمراومٞم٤مً -وإدرايم٤ًم ُمـ اعمٜمٔمؿ حل٤مضم٦م أه٤مزم اعمٜم٤مـمؼ اًمت٤مسمٕم٦م 

ؿمٞمٝمؿ، وم٘مد ؾمٛمح اعمٜمٔمؿ ذم اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت ُمقا

ح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم٦م، حتديد ئوُمٙم٤مومح٦م اًمتّمحر، واعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمال

اعمٜم٤مـمؼ اًمتل ُيًٛمح ومٞمٝم٤م اًمرقمل إمم اجلٝم٤مت اعمختّم٦م، وهل اًم٘مقات اخل٤مص٦م ًمألُمـ اًمٌٞمئل، 

 اًمقـمٜمل ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت وُمٙم٤مومح٦م اًمتّمحر. واعمريمز

 احلنٙ يف الفكُ اإلضالمٕ.الفسع الجاىٕ: 

 .(4)احلٛمك هق اعمٜمع ُمـ إطمٞم٤مء اعمقات، ًمٞمٙمقن ُمًتٌ٘مك اإلسم٤مطم٦م

 :(0)حتسٓس حمل اخلالف

ًمٚمٜم٤مس ُمـ آرشمٗم٤مق سمٌمء هلؿ  ٤مً اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن إصؾ ذم احلٛمك اعمٜمع، ٕن ومٞمف ُمٜمٕم

 ومٞمف طمؼ.

                                                           

ل، اسمـ ىمداُم٦م، (؛ اعمٖمٜم000(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص010( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص4)

(7/461). 
 /1(؛ اًمٌٞم٤من، اًمٕمٛمراين، )000(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص010( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص0)

 .(4/320(؛ ومتح اًمقه٤مب، إٟمّم٤مري، )466-7/461(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )117
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 يم٤من ًمف أن حيٛمل ًمٜمٗمًف وًمٚمٛمًٚمٛملم. ملسو هيلع هللا ىلصشمٗم٘مقا قمغم أن اًمٜمٌل وا

 واشمٗم٘مقا قمغم أن آطم٤مد اًمرقمٞم٦م ًمٞمس هلؿ أن حيٛمقا ٕٟمٗمًٝمؿ، وٓ ًمٖمػمهؿ.

 ، ًمٞمس هلؿ أن حيٛمقا ٕٟمٗمًٝمؿ.ملسو هيلع هللا ىلصواشمٗم٘مقا قمغم أن إئٛم٦م سمٕمد اًمٜمٌل 

  .ذم ضمقاز احلٛمك ًمٚمٛمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص واظمتٚمٗمقا ذم اإلُم٤مم وٟم٤مئٌف هؾ ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜمٌل

 ال يف حمل اخلالف:األقْ

قمغم  ذم ضمقاز احلٛمك ًمٚمٛمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلص هؾ ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜمٌلاظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اإلُم٤مم وٟم٤مئٌف 

 ىمقًملم:

 .(4)ذم ضمقاز احلٛمكملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مقل إول: أن اإلُم٤مم وٟم٤مئٌف ٓ ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜمٌل 

ذم ضمقاز احلٛمك ًمٚمٛمًٚمٛملم، وهق  ملسو هيلع هللا ىلصاًم٘مقل اًمث٤مين: أن اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜمٌل 

 ، هل:(0)جلٛمٝمقر ذم اعم٠ًمًم٦م، واجلقاز ُم٘مٞمد سمنموطرأي ا

 أن يٙمقن احلٛمك ُمـ اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف. .4

 أن يٙمقن احلٛمك عمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم. .0

 أٓ يٙمقن احلٛمك ُمٚمٙم٤ًم ٕطمد. .3

 أٓ يؽمشم٥م قمغم احلٛمك شمْمٞمٞمؼ قمغم اًمٕم٤مُم٦م. .1

 ميػأ اخلالف:

الف ذم شمقضمٞمف ئمٝمر ُمـ ظمالل آـمالع قمغم أدًم٦م اًم٘مقًملم، أن ُمٜمِم٠م اخلالف هق آظمت

 .(3)ىم٤مل: )ٓ محك إٓ هلل وًمرؾمقًمف( ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  طمدي٨م اًمّمٕم٥م سمـ ضمث٤مُم٦م 

ومذه٥م أصح٤مب اًم٘مقل إول إمم اًمٕمٛمؾ سمٔم٤مهر احلدي٨م، وم٤مٓؾمتثٜم٤مء سمٕمد اًمٜمٗمل يٗمٞمد 

                                                           

 .(1/117ٛمراين، )(؛ اًمٌٞم٤من، اًمٕم010( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص4)
 /1(؛ اًمٌٞم٤من، اًمٕمٛمراين، )000(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص010( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص0)

(؛ اًمٌٜم٤مي٦م ذح 1/440(؛ اعمٌدع، اسمـ ُمٗمٚمح، )1/320(؛اًمٗمروع، اسمـ ُمٗمٚمح، )6/411(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )117

(؛هن٤مي٦م 1/621(؛ ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، احلٓم٤مب، )4/320ب، إٟمّم٤مري، )(؛ ومتح اًمقه٤م44/330اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، )

 .(1/113(؛ اًمنمح اًمٙمٌػم، اًمدردير، )1/310اعمحت٤مج، اًمرُمكم، )
 (.0312رىمؿ احلدي٨م ) ،ملسو هيلع هللا ىلصهلل وًمرؾمقًمف احلدي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب ٓ محك إٓ  ( 3)
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اًم٘مٍم، أي أن احلٛمك ُم٘مّمقر قمغم محك اهلل ورؾمقًمف، وٓ جيقز ٕطمد أن حيٛمل إٓ ُم٤م مح٤مه اهلل 

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلصورؾمقًمف 

صح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين، وم٘مد ذيمروا أن اعم٘مّمقد ُمـ احلدي٨م، أن ٓ محك إٓ قمغم ُم٤م ُمثؾ أُم٤م أ

ُم٤م مح٤مه اهلل ورؾمقًمف ًمٚمٛمًٚمٛملم، وعمّم٤محلٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م، ويدل هلذا اعمٕمٜمك، أن احلدي٨م ُيراد سمف إسمٓم٤مل 

وم٘مد يم٤من اًمٕمزيز ُمـ ؾم٤مدات محك أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، واًمذي ي٘مقم قمغم ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح اخل٤مص٦م، 

رد سم٤محلٛمك ًمٜمٗمًف، يمام يم٤من يٗمٕمٚمف يمٚمٞم٥م سمـ وائؾ، وم٢مٟمف يم٤من يقاذم سمٙمٚم٥م قمغم ضمٌؾ أو اًمٕمرب يٜمٗم

ٟمِمز ُمـ إرض صمؿ يًتٕمقيف، وحيٛمل ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف قم١مواه ُمـ يمؾ اجلٝم٤مت، ويِم٤مرك اًمٜم٤مس ومٞمام 

، وقمٚمٞمف جيقز ًمإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف أن حيٛمل سمنمط أن يٙمقن ذم قمـ ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصقمداه، ومٜمٝمك اًمٜمٌل 

 .(0)ُم٦م، وأٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف إرضار سم٠مطمدُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم اًمٕم٤م

، وم٘مد ورد قمـ قمٛمر وهذا اعمٕمٜمك هق إىمرب؛ وي١ميده ُم٤م ورد قمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ 

سَمَذة سمـ اخلٓم٤مب  َف واًمرر َ احلٛمك عمّم٤مًمح  وقمثامن  ، وروي قمـ أيب سمٙمر (3)أٟمف محك اًمنمر

ٕئٛم٦م واًمقٓة ُمـ سمٕمدهؿ اعمًٚمٛملم، واؿمتٝمر ذًمؽ قمٜمٝمؿ، ومل يٜمٙمر ومٙم٤من يم٤مإلمج٤مع، وُم٤م زال ا

 .(1)قمغم ذًمؽ

وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م ومٞمام ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء، وُم٘م٤مرٟمتف سمام ورد ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، ئمٝمر أن 

اعمٜمٔمؿ ي٠مظمذ سمٛمذه٥م اجلٛمٝمقر ذم ضمقاز احلٛمك إلُم٤مم اعمًٚمٛملم أو ٟم٤مئٌف، وُم٤م ذيمره اعمٜمٔمؿ ذم 

٤مت، يدل قمغم أن احلٛمك ه٤مهٜم٤م عمّم٤مًمح اؿمؽماـم٤مت إٟمِم٤مء اعمحٛمٞم٤مت، واهلدف ُمـ إٟمِم٤مء اعمحٛمٞم

                                                           

 .(010( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص4)
؛ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (000(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص013( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص0)

 (.4/111وإصمر، اسمـ إصمػم، )
(، وىمد أورده ُمـ 3/443) ،ملسو هيلع هللا ىلصوًمرؾمقًمف ( يٜمٔمر ُم٤م ورد قمـ قمٛمر ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب ٓ محك إٓ هلل 3)

ي؛ ويٜمٔمر: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، يمت٤مب اًمٌٞمقع وإىمْمٞم٦م، سم٤مب محك اًمٙمأل وسمٞمٕمف، رىمؿ احلدي٨م ُمراؾمٞمؾ اًمزهر

(؛ إُمقال ٕيب قمٌٞمد، سم٤مب محك إرض ذات اًمٙمأل 42/441(؛ وصحح إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري )03412)

 (.4/141(، )117واعم٤مء، رىمؿ احلدي٨م )
 (.7/466(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )013( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص1)
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اعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م، ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م ٟمًتّمح٥م طم٤مل اعمحٛمٞم٤مت ىمٌؾ صدور إُمر سمحاميتٝم٤م، وسمٕمد 

أصمر فمٝمر  -سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم -صدور إُمر سمحاميتٝم٤م، وم٘مد يم٤من إلٟمِم٤مء هذه اعمحٛمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م 

ًمٜم٤ٌميت، وإضمراء إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٜم٤مس، ُمـ زي٤مدة أقمداد اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م هب٤م، وشمٕم٤مذم اًمٖمٓم٤مء ا

 اعمختٚمٗم٦م.

 اًمٜمٌل قمـ ورد عم٤م حت٘مٞمؼ ًمٚمٛمحٛمٞم٤مت، -ضمٖمراومٞم٤مً  -واؾمتثٜم٤مء اعمٜمٔمؿ ٕه٤مزم اعمٜم٤مـمؼ اًمت٤مسمٕم٦م 

سَمَذة )ي٤م هٜمّل  عم٤م قمٛمر  واىمتداء سمام ورد قمـ، (4))ٓ رضر وٓ رضار( ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل ًمٕم٤مُمٚمف قمغم اًمرر

يٛم٦ماوٛمؿ ضمٜم٤مطمؽ قمـ اًمٜم٤مس، واشمؼ دقمقة اعمٔمٚمقم، وم٢مهن واًمُٖمٜمٞمٛم٦م،  ٤م جم٤مسم٦م، وأدظمؾ رب اًمٍمير

ودقمٜمل ُمـ ٟمٕمؿ اسمـ قمٗم٤من، وٟمٕمؿ اسمـ قمقف، وم٢مهنام إن هٚمٙم٧م ُم٤مؿمٞمتٝمام رضمٕم٤م إمم ٟمخؾ وزرع، 

وأن هذا اعمًٙملم إن هٚمٙم٧م ُم٤مؿمٞمتف ضم٤مء يٍمخ، ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، أوم٤مًمٙمأل أهقن قمكّم أم همرم 

 .(0)اًمذه٥م واًمقرق(

ُم٦م اعمحٛمٞم٤مت، واًمْمقاسمط اعمٜمٔمٛم٦م إلدارهت٤م، ومٞمف حت٘مٞمؼ وًمذا وم٢من ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمٜمٔمؿ ذم إىم٤م

ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، وهق ُم٤م يدظمؾ حت٧م ىم٤مقمدشمٜم٤م )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط 

 سم٤معمّمٚمح٦م(.

 

 

 

 

 

 

                                                           

(؛ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف 0761(، رىمؿ احلدي٨م )1/11احلدي٨م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، ) (4)

(؛ اعمًتدرك ًمٚمح٤ميمؿ، يمت٤مب اًمٌٞمقع، ىم٤مل احل٤ميمؿ صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وواوم٘مف 0314ُم٤م يي سمج٤مره، رىمؿ احلدي٨م )

 (.0/66اًمذهٌل )
 (.4/141(، )117إصمر ذم إُمقال ٕيب قمٌٞمد، سم٤مب محك إرض ذات اًمٙمأل واعم٤مء، رىمؿ احلدي٨م ) (0)
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 املطلب الجالح

 االحتطاب

 ّٓػنل فسعني. 

 .(4)آطمتٓم٤مب ُمّمدر اطمتٓم٥م، وهق مجع احلٓم٥م

 االحتطاب يف ىعاو البٔئ٘.الفسع األّل: 

ـ ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، واعم٤مدة اًمراسمٕم٦م ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ياؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ذم اعم٤مدة اًمٕمنم

ًمالطمتٓم٤مب، احلّمقل قمغم اًمؽمظمٞمص ُمـ أضمؾ مم٤مرؾم٦م إٟمِمٓم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٓم٥م واًمٗمحؿ، ُمـ 

 اجلٝم٦م اعمختّم٦م؛ وهل اعمريمز اًمقـمٜمل ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت وُمٙم٤مومح٦م اًمتّمحر.

ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، وأن اًمٖمرض ُمـ  ةُمـ ذًمؽ ذم اعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنموىمد سملّم اعمٜمٔمؿ اًمٖمرض 

 ذًمؽ قمدم اإلرضار سم٠مرايض اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت، أو اإلظمالل سم٤مًمتقازن اًمٓمٌٞمٕمل ومٞمٝم٤م.

 االحتطاب يف الفكُ اإلضالمٕ.الفسع الجاىٕ: 

 قمغم إسم٤مطم٦م آطمتٓم٤مب، رـم٤ًٌم يم٤من أم ي٤مسم٤ًًم، سمنموط: -ذم اجلٛمٚم٦م-اشمٗمؼ اًمٕمٚمامء 

 ول: أٓ يٙمقن ذم احلرم.اًمنمط إ

 .(0)اًمنمط اًمث٤مين: أٓ يٙمقن حمقزًا، أو ممٚمقيم٤ًم ٕطمد

، (3)واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ، أن آطمتٓم٤مب ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت، واعم٤ٌمح ٓ يٗمت٘مر ذم متٚمٙمف إمم إذن أطمد

، وهذا احلدي٨م وإن (1)وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م )ُمـ ؾمٌؼ إمم ُم٤م مل يًٌؼ إًمٞمف ُمًٚمؿ ومٝمق ًمف(

                                                           

 ."طمٓم٥م"(، ُم٤مدة 11اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، اًمٗمػموزآسم٤مدي، )ص( يٜمٔمر: 4)
(؛ ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر، 46/437(؛ اًمنمح اًمٙمٌػم، اسمـ ىمداُم٦م، )1/061( يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، )0)

(؛ طم٤مؿمٞم٦م 3/012(؛ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، )4/021ومتح اًمقه٤مب سمنمح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب، إٟمّم٤مري، ) (؛42/447)

 .(1/013(؛ ُمٜمح٦م اًمٕمالم، اًمٗمقزان، )1/112(؛ اًمنمح اًمٙمٌػم، اًمدردير، )6/112( )0/161اسمـ قم٤مسمديـ، )
 (.7/470(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )1/061( يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، )3)
(؛ واحلدي٨م 3214دي٨م ذم ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء، سم٤مب ذم إىمٓم٤مع إرايض، رىمؿ احلدي٨م )( احل1)

 (.6/1(، )4113وٕمٗمف إًم٤ٌمين، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ، رىمؿ احلدي٨م )
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 .(4)حلدي٨م إؾمٜم٤مده، إٓ أن اًمٕمٚمامء قمغم اًمٕمٛمؾ سمٛمْمٛمقٟمفأهؾ اسمٕمض وٕمػ 

وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م ُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إسم٤مطم٦م آطمتٓم٤مب، وُم٤م شمْمٛمٜمف ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، واًمالئح٦م 

اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمالطمتٓم٤مب، ٓ ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ ىمد شمٕمرض ٕصؾ اإلسم٤مطم٦م، وإٟمام ىمٞمد مم٤مرؾم٦م إٟمِمٓم٦م 

اًمتدىمٞمؼ وم٢من شم٘مٞمٞمد مم٤مرؾم٦م إٟمِمٓم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلٓم٥م سم٤محلّمقل قمغم اًمؽمظمٞمص، وقمٜمد 

سم٤محلٓم٥م سم٤محلّمقل قمغم اًمؽمظمٞمص أُمر طمًـ، وم٢من اًمٜم٤مس ىمد شمقؾمٕمقا ذم ُم٠ًمًم٦م آطمتٓم٤مب 

شمقؾمٕم٤ًم زائدًا، قمغم وضمف أصٌح ُمٕمف آطمتٓم٤مب يِمٙمؾ رضرًا سم٤مًمٖم٤ًم قمغم اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت، وهق أُمر 

إوم٤ًمد فم٤مهر ٓ حل٤مضم٦م، وٓ عمٜمٗمٕم٦م، ُٟمدريمف ُمـ ظمالل ُم٤م ؿم٤مهدٟم٤مه ذم اعمٜم٤مـمؼ اعمحٞمٓم٦م سمٜم٤م، ُمـ 

وُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ آطمتٓم٤مب إٓ قمغم وومؼ ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف اعمٜمٔمؿ، هق قمٛمؾ سم٤مًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ 

ذم شمٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء  -ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح ودرء اعمٗم٤مؾمد، وأٟمف ٓ رضر وٓ رضار، واحل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م 

ىم٤مقمدشمٜم٤م )اًمتٍمف قمغم  ، وهق ُم٤م يدظمؾ حت٧م-آطمتٓم٤مب -ُم٘مدُم٦م قمغم احل٤مضم٦م اخل٤مص٦م  -اًمٜم٤ٌميت

 اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(.

 

 املطلب السابع

 التصسف يف املْازد الطبٔعٔ٘

 ّٓػنل فسعني.

سم٘مدرة -ي٘مّمد اًمٕمٚمامء سمٛمّمٓمٚمح اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، شمٚمٙمؿ اعمقارد اًمتل دمٕمؾ إرض ىم٤مدرة 

هلقاء واعم٤مء، قمغم دقمؿ احلٞم٤مة وشمٚمٌٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مت اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م، وهذا يِمٛمؾ اًمؽمسم٦م وا -اهلل شمٕم٤ممم

ويِمٛمؾ ُم٤م يٕمٞمش قمغم إرض ُمـ إؿمج٤مر واحلٞمقاٟمٞم٤مت اًمؼمي٦م واًمٌحري٦م، ويِمٛمؾ اعمقارد 

 .(0)اعمٕمدٟمٞم٦م يم٤مًمٗمحؿ احلجري واًمٜمٗمط واًمرُمؾ وٟمحق ذًمؽ

 -وىمد قمرف اعمٜمٔمؿ ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م سم٠مهن٤م )مجٞمع اعمقاد احلٞم٦م وهمػم احلٞم٦م 

٤م، اًمتل يًتٖمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ، يم٤مهلقاء، واعمٞم٤مه، وُمٜمتج٤مهت -اعمقضمقدة ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م

                                                           

 .(42/447( يٜمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر، )4)
 (.01/340( يٜمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، )0)



 اهلل سمـ دضملم اًمًٝمكم ُمِمٕمؾ سمـ قمٌد ...   إقمداد: د.اًمٌٞمئ٦م اجلديد ط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم ٟمٔم٤ممىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمق 

  

22 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 وإرايض، واًمؽمسم٦م، واًمتٜمقع إطمٞم٤مئل، واًمتٙمقيٜم٤مت اجلٞمقًمقضمٞم٦م ذات اًم٘مٞمٛم٦م اًمٌٞمئٞم٦م(.

وقمرف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مدن سم٠مهن٤م ضمقاهر إرض ُمـ همػم ضمٜمًٝم٤م، ؾمقاء ُمٜمٝم٤م ُم٤م يم٤من فم٤مهرًا 

 .(4)قمغم وضمف إرض، أو ُمًت٘مرًا ذم سم٤مـمٜمٝم٤م

ئع ذم اؾمتٕمامل اًمٜم٤مس اعمٕم٤مس، إـمالق ُمّمٓمٚمح اعمٕمدن قمغم ُم٤م ُيًتخرج ُمـ سم٤مـمـ واًمِم٤م

ن اعمٕمدن ٓسمد أن يتّمػ سمخقاص ُمٕمٞمٜم٦م ًمٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف أإرض، سمٞمٜمام يرى ظمؼماء اعمٕم٤مدن 

ُمّمٓمٚمح اعمٕمدن، ومٛمـ ذًمؽ أن يٙمقن وضمقده ـمٌٞمٕمٞم٤ًم ٓ صٜم٤مقمٞم٤ًم، وم٤مٕعم٤مس اًمٓمٌٞمٕمل ُمٕمدن، 

ن يٙمقن ًمٚمٛمٕمدن شمريمٞمٌف اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل اًمذي ٓ يتٖمػم سمح٥ًم سمخالف إعم٤مس اًمّمٜم٤مقمل، وجي٥م أ

 .(0)ُمٙم٤من آؾمتخراج

وإذا شمٌلم هذا، ومٚمُٞمٕمٚمؿ أن اًمٗم٘مٝم٤مء يٓمٚم٘مقن ُمّمٓمٚمح اعمٕمدن قمغم اعمٚمح، واًمٙمحؾ، 

واجلص، مم٤م ٓ ُيٓمٚمؼ قمٚمٞمف ُمّمٓمٚمح اعمٕمدن قمٜمد ظمؼماء اعمٕم٤مدن ذم اًمقىم٧م احلدي٨م؛ سمؾ ئمٝمر ُمـ 

٘مٝم٤مء أقمؿ ُمـ ُمّمٓمٚمح اعمٕمدن قمٜمد ظمؼماء اعمٕم٤مدن ذم اًمٕمٍم اًمت٠مُمؾ أن ُمّمٓمٚمح اعمٕمدن قمٜمد اًمٗم

 احلدي٨م، يمام أٟمف أظمص ُمـ ُمّمٓمٚمح اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمذيمقر ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م. 

 التصسف يف املْازد الطبٔعٔ٘ يف ىعاو البٔئ٘.الفسع األّل: 

يـ، أو ذيمر اعمٜمٔمؿ ذم اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م أٟمف )حئمر اؾمتٖمالل، أو ٟم٘مؾ، أو ختز

٦م وُمٜمتج٤مهت٤م اعمقضمقدة ذم إىمٚمٞمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمذي يِمٛمؾ ٞمسمٞمع، أو اًمؽموي٩م، ّٕي ُمـ اعمقارد اًمٓمٌٞمٕم

ي، واعمٞم٤مه اًمداظمٚمٞم٦م واًمٌحر اإلىمٚمٞمٛمل وىم٤مقمٝمام وسم٤مـمـ اجلق وجم٤مهل٤م -اجلزر ذًمؽ ذم سمام –أراوٞمٝم٤م 

ٞمٝم٤م اعمٛمٚمٙم٦م أروٝمام، واحلٞمز اجلقي ومقىمٝمام، ومجٞمع اعمٜم٤مـمؼ اًمٌحري٦م إظمرى اًمتل مت٤مرس قمٚم

طم٘مقق اًمًٞم٤مدة، أو طم٘مقق اًمقٓي٦م، ـمٌ٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوزم؛ دون احلّمقل قمغم شمٍميح أو 

 شمرظمٞمص، وذًمؽ ووم٘م٤ًم عم٤م حتدده اًمٚمقائح(.

ومٝمذه اعم٤مدة شمٗمٞمد أن اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمٚمؽ ًمٚمدوًم٦م، وٓ جيقز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م، إٓ سمٕمد 

                                                           

(؛ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، 031(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص016طمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص( يٜمٔمر: ا4ٕ)

(0/016.) 
 (.110-03/161( يٜمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، )0)
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 احلّمقل قمغم شمٍميح أو شمرظمٞمص ُمـ اجلٝم٦م اعمختّم٦م.

 التصسف يف املْازد الطبٔعٔ٘ يف الفكُ اإلضالمٕ.الجاىٕ: الفسع 

 ىمًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مدن سم٤مقمت٤ٌمر فمٝمقر ضمقهره٤م إمم ىمًٛملم:

اًم٘مًؿ إول: اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة؛ وهل اًمتل ئمٝمر ضمقهره٤م قمغم إرض، وٓ شمٗمت٘مر إمم 

 قمٛمؾ وُم١موٟم٦م ذم حتّمٞمٚمٝم٤م.

 اًمٙمؼمي٧م، واًمزوم٧م، واًمٜمٗمط.وُمـ اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة؛ اعمٚمح، واًمٙمحؾ، واجلص، واًم٘م٤مر، و

اًم٘مًؿ اًمث٤مين: اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜم٦م؛ وهل اًمتل ٓ ئمٝمر ضمقهره٤م، وشمٗمت٘مر إمم قمٛمؾ وُم١موٟم٦م ذم 

 حتّمٞمٚمٝم٤م.

 وُمـ اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜم٦م؛ اًمذه٥م، واًمٗمْم٦م، واًمرص٤مص، واًمٜمح٤مس، واحلديد.

 يمام ىمًؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مدن سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤مدهت٤م إمم ىمًٛملم:

 .(4)وُمٕم٤مدن ضم٤مُمدة؛ يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م، وٟمحقمه٤م، وٟمحقهُمٕم٤مدن ضم٤مري٦م؛ يم٤مًمٜمٗمط، 

وىمد ومرق اًمٗم٘مٝم٤مء سملم اعمٕم٤مدن سم٤مقمت٤ٌمر ُمٙم٤من فمٝمقره٤م، وم٘مد شمٙمقن إرض اًمتل ئمٝمر هب٤م 

اعمٕمدن، ممٚمقيم٦م ًمٌٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم، وىمد شمٙمقن ممٚمقيم٦م ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م، وىمد شمٙمقن أرو٤ًم ُم٤ٌمطم٦م 

 اعمٕم٤مدن سم٤مقمت٤ٌمر ُمٙم٤من فمٝمقره٤م. )ُمقات(، وومٞمام يكم جمٛمقع أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ اًمتٍمف ذم

 املعدٌ يف األزض املنلْك٘ لبٔت مال املطلنني.

ُمـ ظمالل اًمقىمقف قمغم أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمٚمٙمٞم٦م اعمٕم٤مدن، ئمٝمر اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم أن اعمٕم٤مدن 

ٌٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم، أهن٤م ُمٚمؽ ًمٌٞم٧م اعم٤مل، وأُمره٤م إمم إُم٤مم ًماًمتل شمٔمٝمر ذم إرض اعمٛمٚمقيم٦م 

 .(0)اعمًٚمٛملم

 

                                                           

عمٖمٜمل، (؛ ا031(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص016( يٜمٔمر شم٘مًٞمامت اعمٕمدن ذم: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص4)

(؛ هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، 6/411(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/361(؛ روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، )7/411اسمـ ىمداُم٦م، )

 .(614(؛ اًمدر اعمخت٤مر، احلّمٙمٗمل، )ص1/007(؛ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، )1/311)
 ( يٜمٔمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت ذم ُمراضمع إىمقال.0)
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 ٌ يف األزض املباح٘ )املْات(.املعد

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إرض اعم٤ٌمطم٦م اًمتل ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م أطمد، وًمٞم٧ًم وٛمـ إرايض 

 اعمٛمٚمقيم٦م ًمٌٞم٧م اعم٤مل، ويٛمٙمـ أن ٟمٚمخص اًم٘مقل ومٞمٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

أوًٓ: اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اعمٕم٤مدن اًمٔم٤مهرة، ٓ متٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء، وٓ جيقز إىمٓم٤مقمٝم٤م، 

 .(4)م اعمًٚمٛملم؛ ًمتٕمٚمؼ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم هب٤موأُمره٤م إمم إُم٤م

اًمّمحٞمح ُمـ اعمذه٥م هق ، و(0)صم٤مٟمٞم٤ًم: اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜم٦م، ومذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

، إمم أن اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜم٦م يم٤مًمٔم٤مهرة، ٓ متٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء، وٓ جيقز إىمٓم٤مقمٝم٤م، وأُمره٤م (3)قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

 إمم إُم٤مم اعمًٚمٛملم.

، إمم أن اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜم٦م ٓ متٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء، (1)قر ُمـ اعمذه٥موذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اعمِمٝم

 وجيقز ًمإلُم٤مم إىمٓم٤مقمٝم٤م.

 إمم أن اعمٕم٤مدن اًم٤ٌمـمٜم٦م متٚمؽ سم٤مإلطمٞم٤مء. (1)وذه٥م احلٜمٗمٞم٦م

 املعدٌ يف األزض املنلْك٘ ملكٔ٘ خاص٘.

اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمٕمدن اًمذي ئمٝمر ذم إرض اعمٛمٚمقيم٦م ُمٚمٙمٞم٦م ظم٤مص٦م، ويٛمٙمـ أن 

 ًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:ٟمٚمخص أىمقال ا

اًم٘مقل إول: أن اعمٕمدن ٓ ُيٛمٚمؽ سمٛمٚمٙمٞم٦م إرض، وٓ جيقز متٚمؽ اعمٕمدن وٓ اًمتٍمف 

 .(6)ومٞمف، وأُمره إمم إُم٤مم اعمًٚمٛملم، وهق ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

                                                           

(؛ قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م، اسمـ 031(؛ إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، أسمق يٕمغم، )ص016ص( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )4)

(؛ 6/411(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )1/361(؛ روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، )7/411(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )3/03ؿم٤مس، )

(؛ يمِم٤مف 1/311، )(؛ هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم44/334(؛ اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، )46/13اإلٟمّم٤مف، اعمرداوي، )

 (.614(؛ اًمدر اعمخت٤مر، احلّمٙمٗمل، )ص1/007اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، )
 (.6/411(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )3/03( يٜمٔمر: قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م، اسمـ ؿم٤مس، )0)
 (.1/007(؛ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، )46/13(؛ اإلٟمّم٤مف، اعمرداوي، )7/416( يٜمٔمر: اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )3)
 (.1/312(؛ هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، )1/366روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، )( يٜمٔمر: 1)
 (.614(؛ اًمدر اعمخت٤مر، احلّمٙمٗمل، )ص44/334( يٜمٔمر: اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، )1)
 (.6/411(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )3/03( يٜمٔمر: قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م، اسمـ ؿم٤مس، )6)
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اًم٘مقل اًمث٤مين: اًمتٗمريؼ سملم اعمٕم٤مدن اجل٤مُمدة، واعمٕم٤مدن اجل٤مري٦م، وم٤معمٕم٤مدن اجل٤مري٦م ٓ متٚمؽ 

إرض، سمخالف اعمٕم٤مدن اجل٤مُمدة وم٢مهن٤م متٚمؽ سمٛمٚمؽ إرض، وجيقز اًمتٍمف ومٞمٝم٤م، وهق  سمٛمٚمؽ

 .(0)، وىمقل قمٜمد سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م(4)اًمٔم٤مهر ُمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أن اعمٕمدن ُيٛمٚمؽ سمٛمٚمٙمٞم٦م إرض، وجيقز اًمتٍمف ومٞمف، وهق ُمذه٥م 

 .(1)، وىمقل قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م(3)احلٜمٗمٞم٦م

 ٌ.الساجح يف متلك املعاد

اًمذي ئمٝمر زم أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٖمٗمؾ قمـ طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ىمٌؾ اًمؽمضمٞمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وهل 

أن ُم٤م جيده اًمٜم٤مس ىمدياًم ُمـ اعمٕم٤مدن، جمرد يمٛمٞم٤مت حمدودة وىمٚمٞمٚم٦م، ومل شمٙمـ فمٝمرت أٓت 

احلديث٦م اًمتل شم٤ًمقمد قمغم ُمٕمروم٦م اعمٕم٤مدن ذم سم٤مـمـ إرض، وشمًٝمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜم٘مٞم٥م وآؾمتخراج، 

ف اًمًٜملم، ًمٙمـ مل يٕمرف اًمٜم٤مس آٓثاًل سم٤مًمٜمٗمط، وم٢من اًمٜمٗمط ىمد قمرومف اًمٌنم ىمدياًم ىمٌؾ وًمٜميب ُم

ىمٞمٛمتف إٓ ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي، وذم سمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي شمقصؾ اًمٕمٚمامء إمم 

، ، وسم٤مًمت٤مزم ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٠مظمذ سم٠مىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمٕم٤مدن(1)شمِمٙمٞمٚم٦م ُمتٜمققم٦م ُمـ اؾمتخداُم٤مت اًمٜمٗمط

 دون أن ٟم٠مظمذ سم٤مٓقمت٤ٌمر ىمٞمٛم٦م ذًمؽ اعمٕمدن واؾمتخداُم٤مشمف ذم زُمٜمٝمؿ.

وىمد أؿم٤مر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم أن سمٕمض اعمٕم٤مدن ٓ جيقز متٚمٙمٝم٤م وٓ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م، وٓ 

، ويت٠ميد هذا اًمْم٤مسمط سمام ورد (6)إىمٓم٤مقمٝم٤م، وأن اًمْم٤مسمط ذم ذًمؽ؛ أهن٤م ُم٤م ٓ همٜمك ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٜمٝم٤م

وم٤مؾمت٘مٓمٕمف اعمٚمح، وم٘مٓمع ًمف، ومٚمام أن ومم ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل ذم ىمّم٦م أسمٞمض سمـ مّح٤مل، وم٢مٟمف وومد 

، وم٢من اًمٜمٌل (7)، صمؿ اٟمتزقمف ُمٜمف(1)رضمؾ ُمـ اعمجٚمس: أشمدري ُم٤م ىمٓمٕم٧م ًمف؟ إٟمام ىمٓمٕم٧م ًمف اعم٤مء اًمٕمد

                                                           

 (.3/476يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، ) (؛44/71( يٜمٔمر: اإلٟمّم٤مف، اعمرداوي، )4)
 (.1/312( يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، )0)
 (.614( يٜمٔمر: اًمدر اعمخت٤مر، احلّمٙمٗمل، )ص3)
 (.1/312( يٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، )1)
 (.01/101( يٜمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، )1)
 (.44/334( يٜمٔمر: اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، )6)
 (.3/471اعم٤مء اًمٕمد هق اعم٤مء اًمدائؿ اًمذي ٓ يٜم٘مٓمع. يٜمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، اسمـ إصمػم، ) (1)
(؛ اجل٤مُمع 3261احلدي٨م ذم ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اخلراج واإلُم٤مرة واًمٗملء، سم٤مب ذم إىمٓم٤مع إرولم، رىمؿ احلدي٨م ) (7)
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عم٤م ُأظمؼم سمح٤مل ُم٤م أىمٓمٕمف ُمـ اعمٚمح، اٟمتزقمف ُمٜمف، واًمٕمٚم٦م ذم ذًمؽ أٟمف يم٤معم٤مء اًمٕمد، ومٞمٗمٝمؿ ُمـ هذا  ملسو هيلع هللا ىلص

قمٔمٞماًم، وحيت٤مج  اعم٤مء، وقمٜمدُم٤م يٙمقن يم٤معم٤مءيمثػمًا، وٓ يًتٖمٜمل قمٜمف اًمٜم٤مس، أٟمف أن اعمٕمدن إذا يم٤من 

اًمٜم٤مس إًمٞمف، وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف ومٞمف، أو متٚمٙمف ًمٖمػم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم، واًمذي يتقمم اًمتٍمف 

 ومٞمف عمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم هق وزم إُمر.

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم وىمد ذيمرت سمٕمض اًمدراؾم٤مت آىمتّم٤مدي٦م إصمر آىمتّم٤مدي اعمؽمشم٥م قمغم

ُمٚمٙمٞم٦م اعمٕم٤مدن، وأن صٜم٤مقم٦م اعمٕم٤مدن اًمٞمقم ًمتتح٘مؼ ُمٜمٝم٤م اًمٜمت٤مئ٩م اعمرضمقة، حتت٤مج إمم صٜم٤مقم٤مت 

وخٛم٦م، ورأس ُم٤مل يمٌػم، وُم٤ممل يتح٘مؼ هذا؛ ٓ شمتح٘مؼ اًمٜمت٤مئ٩م اعمرضمقة، وأٟمف ُمـ ظمالل ُم٘م٤مرٟم٦م 

ٚمٛمٕم٤مدن، يزيد ومٞمٝم٤م قمدد إرىم٤مم ذم إٟمت٤مج اًمٌؽمول اخل٤مم، وم٢من اًمٌالد اًمتل شمًٛمح سمتٛمٚمؽ إومراد ًم

اعمٜمتجلم، ذم ُم٘م٤مسمؾ وٕمػ إٟمت٤مج اعمٜمت٩م اًمقاطمد، وهذا ٓ يْمٞمػ إمم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم ؿمٞمئ٤ًم، قمٙمس 

 .(4)اًمٌالد اًمتل ٓ شمًٛمح سمتٛمٚمؽ اعمٕم٤مدن

آؾمتٕمراض؛ وم٢من ُمٜمع اًمتٍمف ذم اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، إٓ سم٢مذن ُمـ إُم٤مم  اوُمـ ظمالل هذ

ُمّمٚمح٦م اًمٜم٤مس، وهق هبذا يدظمؾ حت٧م ىم٤مقمدشمٜم٤م )اًمتٍمف اعمًٚمٛملم، هق اًم٘مقل اًمذي شمتح٘مؼ سمف 

 قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(.

 

 املطلب اخلامظ

 العكْبات التأدٓبٔ٘

 ّٓػنل فسعني. 

 العكْبات التأدٓبٔ٘ يف ىعاو البٔئ٘.الفسع األّل: 

ذيمر اعمٜمٔمؿ ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، اعمخ٤مًمٗم٤مت وـمرق وٌٓمٝم٤م، وإي٘م٤مع 

ذم اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م؛ سملّم ومٞمٝم٤م  ت٠مديٌٞم٦م، يمام ظمّمص اعمٜمٔمؿ ُمقادّ اًمٕم٘مقسم٤مت اًم

ح٦م ئُمـ اًمال ةاًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م عمـ ظم٤مًمػ أطمٙم٤مم اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م، ُمثؾ اعم٤مدة احل٤مدي٦م قمنم

                                                           

 (.4372ؿ احلدي٨م )ًمٚمؽمُمذي، أسمقاب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٓم٤مئع، رىم=
 (.103-141( يٜمٔمر: أصم٤مر آىمتّم٤مدي٦م ًمٜمٔمؿ ُمٚمٙمٞم٦م اعمٕم٤مدن ذم اإلؾمالم طم٤مًم٦م اعمٕم٤مدن اجل٤مري٦م، حمٛمد ظمٓم٤مب، )ص4)
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اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت وُمٙم٤مومح٦م اًمتّمحر، واعم٤مدة اًمٕم٤مذة ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞمد 

 ٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م اًمؼمي٦م، واعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م عمخ٤مًمٗم٤مت آطمتٓم٤مب. اًمٙم

وىمد شمٜمققم٧م هذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م سملم اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مًمٞم٦م؛ يم٤مًمٖمراُم٤مت، وُمْم٤مقمٗم٦م 

اًمٖمراُم٦م، وإًمٖم٤مء اًمؽماظمٞمص، ودومع اًمتٕمقيْم٤مت ٟمتٞمج٦م اًمير، وسملم اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٘مّٞمدة ًمٚمحري٦م؛ 

 يم٤محلٌس.

سم٤مت ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م هل اًمتٕمزير، ٕهن٤م قم٘مقسم٦م همػم ُم٘مدرة ذقم٤ًم، ذم ُمٕمّمٞم٦م ًمٞمس وهذه اًمٕم٘مق

ومٞمٝم٤م طمد أو يمٗم٤مرة، واًمتٕمزير ًمف صقر قمديدة قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء، وم٘مد يٙمقن اًمتٕمزير سم٤مجلٚمد، أو احلٌس، 

 أو سم٤معم٤مل، أو سم٤مًمتقسمٞمخ.

 العكْبات التأدٓبٔ٘ يف الفكُ اإلضالمٕ.الفسع الجاىٕ: 

ٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م، وُي٘مّمد سمف اًمتٕمزير، واًمتٕمزير ذم اًمٚمٖم٦م يٓمٚمؼ اعمٕم٤مسون ُمّمٓمٚمح اًم

ُم٠مظمقذ ُمـ ُم٤مدة قمزر، وهق ُمـ إوداد، ومٞمٓمٚمؼ اًمتٕمزير قمغم اًمٜمٍم واًمتٕمٔمٞمؿ، يمام ذم ىمقًمف 

 .[1اًمٗمتح: ]َّجض مص خص حص مسُّشمٕم٤ممم: 

ف اًمتٕمزير وهق اًميب دون احلد، عمٜمع اجل٤مين ُمـ ٜمويٓمٚمؼ قمغم اًمت٠مدي٥م واًمردع واعمٜمع، وُم

 .(4)اعمٕم٤مودة

أُم٤م ذم آصٓمالح وم٤مًمقاوح ُمـ قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء، أن اًمتٕمزير هق قم٘مقسم٦م همػم ُم٘مدرة 

 .(0)ذقم٤ًم، ذم ُمٕمّمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م طمد أو يمٗم٤مرة

 .(3)وًمذا شمًٛمك سم٤مًمزواضمر همػم اعم٘مدرة؛ واحلٙمٛم٦م ُمـ اًمتٕمزير، اًمردع واًمزضمر

سمـ اعمٜمذر، واًمتٕمزير ُيرضمع ومٞمف إمم اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم، وُم٤م شم٘متْمٞمف طم٤مل اًمِمخص، وىمد ٟم٘مؾ ا

 . (1)واسمـ اًم٘مٞمؿ، اإلمج٤مع قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمتٕمزير ذم اجلٛمٚم٦م

                                                           

 (.33/0101(؛ ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، )0/060( يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اسمـ وم٤مرس، )4)
(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، 1/420ع، اًمٙم٤مؾم٤مين، )(؛ سمدائع اًمّمٜم٤مئ342( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، اعم٤موردي، )ص0)

 (.06/111(؛ اإلٟمّم٤مف، اعمرداوي، )40/447)
 (.6/411(؛ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، )3/021( يٜمٔمر: شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ، اًمزيٚمٕمل، )3)
 (.410؛ اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م، اسمـ اًم٘مٞمؿ، )ص(404( يٜمٔمر: اإلمج٤مع، اسمـ اعمٜمذر، )ص1)
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واًمتٕمزير ىمد يٙمقن سم٤مجلٚمد، أو احلٌس، أو سم٤معم٤مل، أو سم٤مًمتقسمٞمخ، وٟم٘متٍم ذم هذا اعمٓمٚم٥م قمغم 

اًمتٕمزير سم٤محلٌس، واًمتٕمزير سم٤معم٤مل؛ يمقهن٤م وردت ذم قم٘مقسم٤مت ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، 

 ٤مضم٦م.ودمٜم٤ًٌم ًمإلـم٤مًم٦م دون طم

 أّاًل: التعصٓس باحلبظ.

صمامُم٦م سمـ  ملسو هيلع هللا ىلصورسمط اًمٜمٌل  ،(4)قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمتٕمزير سم٤محلٌس -ذم اجلٛمٚم٦م-اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء 

وىمد أمجع اًمّمح٤مسم٦م قمغم ضمقاز احلٌس، ومروي أن قمٛمر سمـ ، (0)ُأصم٤مل سم٤ًمري٦م ُمـ ؾمقاري اعمًجد

 .(1)، ومل يٜمٙمر ذًمؽ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م(3)اخلٓم٤مب، طمٌس احلٓمٞمئ٦م عم٤م هج٤م اًمزسمرىم٤من

، هق ُمٜمع اخلّمؿ ُمـ ، وقمٝمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل قمٝمد وىمد يم٤من احلٌس ذم 

اًمتٍمف، وُمالزُمتف، وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م اهلرُم٤مس سمـ طمٌٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل: أشمٞم٧م 

ًمزُمف(، صمؿ ىم٤مل زم: )ي٤م أظم٤م سمٜمل متٞمؿ، ُم٤م شمريد أن شمٗمٕمؾ إسمٖمريؿ زم، وم٘م٤مل زم: ) ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

 . (1)سم٠مؾمػمك؟(

، ويمذًمؽ (6)، اؿمؽمى دارًا ًمٚمًجـ ذم ُمٙم٦ماًمدوًم٦م ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وسمٕمد شمقؾمع 

 .(1)، وم٘مد سمٜمك ؾمجٜم٤ًم ؾمامه ٟم٤مومٕم٤ًم، صمؿ هدُمف وسمٜمك أطمّمـ ُمٜمف وؾمامه خمّٞم٤ًمً ومٕمؾ قمكم 

                                                           

 /40(؛ اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، )1/420(؛ سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، )342عم٤موردي، )ص( يٜمٔمر: إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، ا4)

(؛ شمٌٍمة احلٙم٤مم، اسمـ ومرطمقن، 431(؛ اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م، اسمـ اًم٘مٞمؿ، )ص40/447(؛ اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، )106

 (؛6/417ٌٝمقيت، )(؛ يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًم7/04(؛ هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، )3/027(؛ شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ، اًمزيٚمٕمل، )0/300)
يٜمٔمر ىمّم٦م طمٌس صمامُم٦م سمـ أصم٤مل وإؾمالُمف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اإلؿمخ٤مص واخلّمقُم٤مت، سم٤مب اًمتقصمؼ ممـ ختِمك ( 0)

 (.4161(؛ صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب رسمط إؾمػم وطمًٌف، رىمؿ احلدي٨م )0100ُمٕمرشمف، رىمؿ احلدي٨م )
 (.44/312اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م، اسمـ يمثػم، ) ( يٜمٔمر ظمؼم احلٓمٞمئ٦م ُمع قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم:3)
 (.7/312( يٜمٔمر: ٟمٞمؾ إوـم٤مر، اًمِمقيم٤مين، )1)
(؛ ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب 3601احلدي٨م ذم ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب ذم احلٌس ذم اًمديـ وهمػمه، رىمؿ احلدي٨م ) (1)

 .(0107اًمّمدىم٤مت، سم٤مب احلٌس ذم اًمديـ واعمالزُم٦م، رىمؿ احلدي٨م )
(؛ اًمًٜمـ 3/403ر ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم، يمت٤مب اإلؿمخ٤مص واخلّمقُم٤مت، سم٤مب اًمرسمط واحلٌس ذم احلرم، )إصم (6)

 (.44472اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل، يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم سمٞمع دور ُمٙم٦م، رىمؿ احلدي٨م )
 (.06231( إصمر ذم اعمّمٜمػ، اسمـ أيب ؿمٞمٌف، يمت٤مب إدب، رىمؿ احلدي٨م )1)
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 ثاىًٔا: التعصٓس باملال.

، واعم٤مًمٙمٞم٦م ذم سمٕمض (4)، ومذه٥م سمٕمض احلٜمٗمٞم٦م٤ملاظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ضمقاز اًمتٕمزير سم٤معم

، إمم ضمقاز اًمتٕمزير (1)، وهق ىمقل قمٜمد سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م(3)ق اًم٘مقل اًم٘مديؿ قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وه(0)اًمّمقر

 سم٤معم٤مل إشمالوم٤ًم وأظمذًا.

 وأصح٤مسمف، وُمـ ذًمؽ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـواؾمتدًمقا قمغم ضمقاز اًمتٕمزير سم٤معم٤مل، سمام ورد 

  سمـ قمٛمر قمٌد اهللُم٤م ضم٤مء قمـ   (1)طمرق ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم، وىمٓمع ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل. 

  سمـ قمٛمرو قمٌد اهللُم٤م ضم٤مء قمـ  قمكّم صمقسملم ُمٕمّمٗمريـ، وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص، ىم٤مل: رأى اًمٜمٌل

 .(6)أأُمؽ أُمرشمؽ هبذا؟، ىمٚم٧م: أهمًٚمٝمام؟، ىم٤مل: سمؾ أطمرىمٝمام

  ي٘مقل: )ذم يمؾ  ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م ضم٤مء قمـ هبز سمـ طمٙمٞمؿ، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ٟمٌل اهلل

رًا ومٚمف إسمؾ ؾم٤مئٛم٦م، ذم يمؾ أرسمٕملم اسمٜم٦م ًمٌقن، ٓ شمٗمرق إسمؾ قمـ طم٤ًمهب٤م، ُمـ أقمٓم٤مه٤م ُم١مدم

 حمٛمد ٔل حيؾ ٓ رسمٜم٤م قمزُم٤مت  ُمـ قمزُم٦م أضمره٤م، وُمـ ُمٜمٕمٝم٤م وم٢مٟم٤م آظمذوه٤م ُمٜمف وؿمٓمر إسمٚمف، 

 .(1)(رء ُمٜمٝم٤م

  ُم٤م ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىم٤مل: )إذا وضمدشمؿ اًمرضمؾ ىمد همؾ وم٠مطمرىمقا  ملسو هيلع هللا ىلص، أن اًمٜمٌل

                                                           

 (.٤3/027مئؼ، اًمزيٚمٕمل، )( يٜمٔمر: شمٌٞملم احل٘م4)
 (.1/311(؛ طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل، )0/014( يٜمٔمر: شمٌٍمة احلٙم٤مم، اسمـ ومرطمقن، )0)
 (.1/021(؛ طم٤مؿمٞم٦م قمٛمػمة، )7/00( يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمؼماُمٚمز قمغم هن٤مي٦م اعمحت٤مج، )3)
 (. 347(؛ آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٌٕمكم، )ص4/317( يٜمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم، اسمـ اًم٘مٞمؿ، )1)
(؛ 1234رىمؿ احلدي٨م ) ،دي٨م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٖم٤مزي، سم٤مب طمدي٨م سمٜمل اًمٜمْمػم وخمرج رؾمقل اهللاحل (1)

 (.4116صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم، سم٤مب ضمقاز ىمٓمع أؿمج٤مر اًمٙمٗم٤مر وحتري٘مٝم٤م، رىمؿ احلدي٨م )
 (.0211ٕمّمٗمر، رىمؿ احلدي٨م )صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ًمٌس اًمرضمؾ اًمثقب اعمذم ( احلدي٨م 6)
(، ىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط: إؾمٜم٤مده طمًـ، يٜمٔمر حت٘مٞمؼ اعمًٜمد 02246( احلدي٨م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ احلدي٨م )1)

(؛ ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اًمزيم٤مة، 4111(؛ ؾمٜمـ أيب دواد، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ذم زيم٤مة اًم٤ًمئٛم٦م، رىمؿ احلدي٨م )33/002)

(، ىم٤مل احل٤ميمؿ: 4117(؛ اعمًتدرك، احل٤ميمؿ، يمت٤مب اًمزيم٤مة، رىمؿ احلدي٨م )0111احلدي٨م ) سم٤مب قم٘مقسم٦م ُم٤مٟمع اًمزيم٤مة، رىمؿ

 (. 4/111هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد )
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 .(4)ُمت٤مقمف وارضسمقه(

  ُم٤م ضم٤مء قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب عم٤م سمٚمٖمف أن ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص ، سمٜمك اًم٘مٍم، ىم٤مل:  عم٤م

 .(0)ىمٍمه سم٤مب اٟم٘مٓمع اًمّمقي٧م، ومٌٕم٨م حمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، ومحّرق قمٚمٞمف

ومٗمل هذه إطم٤مدي٨م دًمٞمؾ قمغم ضمقاز اًمتٕمزير سم٤معم٤مل إشمالوم٤ًم وأظمذًا، وٓ أدل قمغم اعمنموقمٞم٦م 

، وهق اًمذي يتٗمؼ ُمع ىمقاقمد اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٢من اًمتٕمزير إٟمام يٙمقن ملسو هيلع هللا ىلصُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌل 

، وىمد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن ُمـ (3)ٝم٤م، وصٗمتٝم٤م، وقمٔمؿ إصمر اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤مسمح٥ًم اجلريٛم٦م ذم ضمٜمً

احلٙمؿ اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمتٕمزير، اًمردع واًمزضمر، وىمد ٓ يت٠مشمك اًمردع واًمزضمر إٓ سم٤مًمتٕمزير سم٤معم٤مل، وىمد 

 .(1)ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن )ًمٚمًٚمٓم٤من ؾمٚمقك اًمًٞم٤مؾم٦م، ... وٓ شم٘مػ اًمًٞم٤مؾم٦م قمغم ُم٤م ٟمٓمؼ سمف اًمنمع(

وُم٤م ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم احلٙمٛم٦م ُمـ اًمتٕمزير، وأٟمف يرضمع إمم اضمتٝم٤مد  وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم؛

اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م، ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م اإلُم٤مم وُم٤م شم٘متْمٞمف طم٤مل اًمِمخص، وُم٘م٤مرٟمتف سمام ورد ُمـ 

ئمٝمر ُمـ ظمالل ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف ُمقاد اًمٜمٔم٤مم وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م أهن٤م شمتٜم٤مؾم٥م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، 

اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م )جي٥م قمغم اعمخ٤مًمػ إزاًم٦م أصم٤مر ُمع اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌٞمئٞم٦م، ومٗمل 

 اعمؽمشم٦ٌم قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م وإقم٤مدة اًمت٠مهٞمؾ ودومع اًمتٕمقيْم٤مت، وذًمؽ ووم٘م٤ًم عم٤م حتدده اًمٚمقائح(.

ويراقمل اعمٜمٔمؿ ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، أن شمتقاومؼ 

 ٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م وضم٤ًمُمتٝم٤م، واًمٔمروف اعمِمددة واعمخٗمٗم٦م هل٤م.اًمٕم٘مقسم٤مت ُمع ـمٌٞمٕم

ويدل ًمذًمؽ أن اًمٕم٘مقسم٤مت شم٘مديري٦م شمرضمع إمم ٟمٔمر اجلٝم٦م اعمختّم٦م، ومٗمل اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م 

                                                           

(؛ اجل٤مُمع ًمٚمؽمُمذي، أسمقاب احلدود، 0143( احلدي٨م ذم ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ذم قم٘مقسم٦م اًمٖم٤مل، رىمؿ احلدي٨م )4)

(، ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا احلدي٨م همري٥م، ٓ ٟمٕمرومف إٓ ُمـ هذا 4164احلدي٨م ) سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٖم٤مل ُم٤م يّمٜمع سمف؟، رىمؿ

 (.3/443اًمقضمف، واًمٕمٛمؾ قمغم هذا قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ )
(؛ جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد، اهلٞمثٛمل، يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ومٞمٛمـ 312( احلدي٨م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، رىمؿ احلدي٨م )0)

(، وأقمٚمف اهلٞمثٛمل سم٠من رواي٦م قم٤ٌمي٦م سمـ روم٤مقم٦م قمـ قمٛمر ُمرؾمٚم٦م، يٜمٔمر: جمٛمع 43116) يِمٌع وضم٤مره ضم٤مئع، رىمؿ احلدي٨م

 (.4/117(؛ حت٘مٞمؼ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، إرٟم٤مؤوط، )7/461اًمزوائد، اهلٞمثٛمل، )
 (.4/116( يٜمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم، اسمـ اًم٘مٞمؿ، )3)
 (.1/017( اإلىمٜم٤مع، احلج٤موي، )1)
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دون إظمالل سمام ورد ذم اعم٤مدشملم )إرسمٕملم( و)اًمث٤مًمث٦م وإرسمٕملم( . 4واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م )

٤م ُمـ أطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم ُمـ اًمٜمٔم٤مم، وأي قم٘مقسم٦م أؿمد يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ٟم ٔم٤مم آظمر؛ يٕم٤مىم٥م يمؾ ُمـ خي٤مًمػ أيًّ

 واًمٚمقائح سمقاطمدة أو أيمثر ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت أشمٞم٦م:

 ( قمنميـ ُمٚمٞمقن ري٤مل.02.222.222همراُم٦م ٓ شمزيد قمغم ) -أ 

 شمٕمٚمٞمؼ اًمؽمظمٞمص أو اًمتٍميح عمدة ٓ شمتج٤موز ؾمت٦م أؿمٝمر. -ب 

 إًمٖم٤مء اًمؽمظمٞمص أو اًمتٍميح. -ج 

سم٘مرار ُمٜمف ضمداول شمّمٜمٞمػ ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت  -ختّم٦مسم٤مًمتٜمًٞمؼ ُمع اجلٝم٦م اعم-ُيّمدر اًمقزير . 0

وحتديد ًمٚمٕم٘مقسم٤مت وٛمـ طمده٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم هذه اعم٤مدة؛ شمراقمك ومٞمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م يمؾ خم٤مًمٗم٦م 

 .(وضم٤ًمُمتٝم٤م، واًمٔمروف اعمِمددة واعمخٗمٗم٦م ًمف

واًمٜم٤مفمر ذم اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م ذم اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م، يدرك شمٜم٤مؾم٥م اًمٕم٘مقسم٦م ُمع 

ٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: قم٘مقسم٦م اًمّمٞمد سمدون شمرظمٞمص قمنمة آٓف ري٤مل، قم٘مقسم٦م اًمّمٞمد ذم اعمخ٤مًمٗم٦م، وم

اعمقاؾمؿ اًمتل حئمر ومٞمٝم٤م اًمّمٞمد مخ٦ًم آٓف، قم٘مقسم٦م دظمقل اعمريم٤ٌمت ذم إمحٞم٦م اًمرقمقي٦م سمدون 

شمٍميح ٓ شمزيد قمـ ُم٤مئ٦م ري٤مل وٓ شم٘مؾ قمـ مخًلم ري٤مل ًمٚمٛمرة إومم، قم٘مقسم٦م اإلطمداصم٤مت 

ٜمزه٤مت اًمقـمٜمٞم٦م سمدون شمٍميح مخ٦ًم آٓف ري٤مل ذم اعمرة إومم ُمع إزاًم٦م سم٢مٟمِم٤مء اعم٤ٌمين ذم اعمت

 اعمخ٤مًمٗم٦م وإصالح اًمير.

وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم؛ وم٢من ُم٤م ورد ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م، 

ٌٞمئل وشمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌٞمئٞم٦م، ويتح٘مؼ هب٤م طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم اًم اًمردع واًمزضمر، ٤ميتح٘مؼ هب

وًمذا وم٢من شمٍمف اعمٜمٔمؿ ذم ومرض اًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م شمٍمف سم٤معمّمٚمح٦م، وشمٜمٛمٞمتف واؾمتداُمتف، 

 وهق هبذا داظمؾ حت٧م ىم٤مقمدشمٜم٤م )اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(.
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 اخلامت٘

ذم ظم٤ممت٦م هذا اًمٌح٨م )ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم ٟمٔم٤مم 

 ائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م(، أؾمتٕمرض أهؿ ُم٤م شمقصٚم٧م إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مئ٩م:اًمٌٞمئ٦م اجلديد وًمق

  أن ىم٤مقمدة اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م ُمـ أهؿ ىمقاقمد اًمٗم٘مف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م

 اًمنمقمٞم٦م، وشمٌلم و٤مسمط اًمتٍموم٤مت اًمٜم٤مومذة ًمٚمقازم قمغم ُمـ حتتف.

 اًمرقمٞم٦م أن اًم٘م٤مقمدة وردت سم٠مًمٗم٤مظ يمثػمة قمٜمد اًمٕمٚمامء، واعمخت٤مر ُمٜمٝم٤م هق )اًمتٍمف قمغم 

 ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م(.

 .أن شم٘مٞمٞمد اًمتٍمف قمغم اًمرقمٞم٦م سم٤معمّمٚمح٦م هق اًمِم٤مئع قمٜمد اًمٕمٚمامء ٓ ؾمٞمام اعمت٠مظمريـ 

 .أن ريمٜمل اًم٘م٤مقمدة أن يٙمقن اعمتٍمف ًمف وٓي٦م، وأن يٙمقن اًمتٍمف حم٘م٘م٤ًم ًمٚمٛمّمٚمح٦م 

  أن اؿمؽماط اعمٜمٔمؿ ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م احلّمقل قمغم رظمّم٦م سم٤مًمّمٞمد، شمٍمف سم٤معمّمٚمح٦م، وشم٘مدم

 ن ذًمؽ.سمٞم٤م

  أن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمٜمٔمؿ ذم إىم٤مُم٦م اعمحٛمٞم٤مت، واًمْمقاسمط اعمٜمٔمٛم٦م إلدارهت٤م، شمٍمف

 سم٤معمّمٚمح٦م.

  أن ُمٜمع اًمتٍمف ذم اعمقارد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إٓ سم٢مذن إُم٤مم اعمًٚمٛملم هق اًم٘مقل اًمذي شمتح٘مؼ سمف

 ُمّمٚمح٦م ًمٚمٜم٤مس.

 ٝم٤م اًمتٕمزير أن ُم٤م ورد ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م ُمـ قم٘مقسم٤مت شم٠مديٌٞم٦م، هل ذم طم٘مٞم٘مت

اًمذي ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء، واًمٕم٘مقسم٤مت اًمت٠مديٌٞم٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م شمٜمققم٧م سملم اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مًمٞم٦م، 

وهق اًمتٕمزير سم٤معم٤مل، واًمراضمح ومٞمف ضمقاز اًمتٕمزير سم٤معم٤مل أظمذًا وإشمالوم٤ًم، واًمٕم٘مقسم٤مت اعم٘مٞمدة 

 ًمٚمحري٦م، وهق اًمتٕمزير سم٤محلٌس وهق حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٗم٘مٝم٤مء.

 :التْصٔات

دم سمٞم٤مٟمف ذم هذا اًمٌح٨م، وم٢مين أدقمق إمم رضورة اًمٕمٜم٤مي٦م سم٘م٤مقمدة اًمتٍمف ُمـ ظمالل ُم٤م شم٘م

قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وشم٠مصٞمٚمٝم٤م، وسمٞم٤من شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمًتجدة، ٓ ؾمٞمام وأن هذه اًم٘م٤مقمدة 

 ُمـ أهؿ اًم٘مقاقمد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م.
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 املصادز ّاملساجع

. حت٘مٞمؼ: يمامل احلقت، "طم٤مدي٨م وأصم٤مراعمّمٜمػ ذم إ" سمـ حمٛمد. قمٌد اهللاسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم،  .4

 .ـه4121، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 4ط

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م "اسمـ إصمػم، جمد اًمديـ اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اجلزري.  .0

. حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر اًمزاوي وحمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، د.ط، ًمٌٜم٤من: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، "وإصمر

 .ـه4311

، 3٘م٤مدر قمٓم٤م، طقمٌد اًم. حت٘مٞمؼ: حمٛمد "أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اهلل.  ، حمٛمد سمـ قمٌداسمـ اًمٕمريب .3

 .ـه4101ًمٌٜم٤من: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

، 4. حت٘مٞمؼ: سمِمػم حمٛمد قمٞمقن، ط"إقمالم اعمقىمٕملم"اسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل.  .1

 . ـه4104ؾمقري٤م: دار اًمٌٞم٤من، 

. حت٘مٞمؼ: أسمق "ٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦ماًمٓمرق احلٙم"اسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل.  .1

 صٝمٞم٥م اًمٙمرُمل، د.ط، إردن: سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، د.ت.

ٕمزيز قمٌد اًم. حت٘مٞمؼ: محد "إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر"اسمـ اعمٚم٘مـ، قمٛمر سمـ قمكم إٟمّم٤مري.  .6

 .ـه4141، سم٤ميمًت٤من: إدارة اًم٘مرآن واًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، 4اخلْمػمي، ط

، 4ٜمٕمؿ أمحد، طقمٌد اعم. حت٘مٞمؼ: وم١ماد "اإلمج٤مع"ٞم٤ًمسمقري. اسمـ اعمٜمذر، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٜم .1

 . ـه4101اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م: دار اعمًٚمؿ، 

قمٌد . حت٘مٞمؼ: ـمف "ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري"اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم.  .7

 .ـه4317رؤوف ؾمٕمد وآظمرون، د.ط، ُمٍم: ذيم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة، اًم

، 4ط .حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون. "اعمًٜمد" .اًمِمٞم٤ٌمين أمحد سمـ طمٜمٌؾاسمـ طمٜمٌؾ،  .1

 .ـه4104ًمٌٜم٤من: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

حت٘مٞمؼ: قمكم . "سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد" .حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌلاسمـ رؿمد احلٗمٞمد،  .42

 .ـه4146، ًمٌٜم٤من: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 4قضمقد، طقمٌد اعمُمٕمقض وقم٤مدل 

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 4. حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد سمـ رضم٥م، ط"إُمقال"اسمـ ؾمالم، أسمق قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ.  .44
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 .ـه4107دار اهلدي،  ،اًمًٕمقدي٦م: دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، ُمٍم

حت٘مٞمؼ: حمٛمد  ."قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م" . سمـ ٟمجؿقمٌد اهللسمـ ؿم٤مس، ا .40

 .ـه4141دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،، ًمٌٜم٤من4أسمق إضمٗم٤من، ط

. "رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر"ٛمر. طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ قم .43

 .ـه4140دار اًمٗمٙمر،  ،، ًمٌٜم٤من0سمدون حت٘مٞمؼ، ط

اًم٘مقاقمد "ٕمزيز. ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم إصالح إٟم٤مم قمٌد اًمًالم، قمز اًمديـ قمٌد اًماسمـ  .41

 .ـه4104، ؾمقري٤م: دار اًم٘مٚمؿ، 4. حت٘مٞمؼ: ٟمزيف مح٤مد وقمثامن وٛمػمي٦م، ط"اًمٙمؼمى

. "شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم"هٞمؿ سمـ قمكم. اسمـ ومرطمقن، إسمرا .41

 .ـه4126ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م،  ،، ُمٍم4سمدون حت٘مٞمؼ، ط

 اًمؽميمل، قمٌد اهلل. حت٘مٞمؼ: "اًمنمح اًمٙمٌػم"رمحـ سمـ حمٛمد اعم٘مدد. قمٌد اًماسمـ ىمداُم٦م،  .46

 .ـه4141دار هجر،  ،، ُمٍم4ط

، اعمٛمٚمٙم٦م 3 اًمؽميمل، طقمٌد اهللحت٘مٞمؼ:  ."عمٖمٜملا" . سمـ أمحد اعم٘مددقمٌد اهلل ،سمـ ىمداُم٦ما .41

 .ـه4141دار قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

ٙمريؿ قمٌد اًمحت٘مٞمؼ:  ."وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر روو٦م اًمٜم٤مفمر".  سمـ أمحد اعم٘مددقمٌد اهللاسمـ ىمداُم٦م،  .47

 .ـه4141ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م1ط .اًمٜمٛمٚم٦م

، ُمٍم: دار هجر، 4 اًمؽميمل، طقمٌد اهلل. حت٘مٞمؼ: "واًمٜمٝم٤مي٦ماًمٌداي٦م "اسمـ يمثػم، إؾمامقمٞمؾ.  .41

 .ـه4141

، د.ط٤ٌمىمل، قمٌد اًمحت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد . "اًمًٜمـ" .حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜملاسمـ ُم٤مضم٦م،  .02

 ، د.ت.دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،ُمٍم

، 4. حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ اًمِم٤مومٕمل، ط"اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع"اسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد.  .04

 .ـه4147دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،ًمٌٜم٤من

، ، ًمٌٜم٤من4 اًمؽميمل، طقمٌد اهللحت٘مٞمؼ: . "اًمٗمروع" .حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح اعم٘مدداسمـ ُمٗمٚمح،  .00

 .ـه4101ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 
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، د.طـ، ي اًمٙمٌػم وآظمرقمٌد اهللحت٘مٞمؼ: . "ًم٤ًمن اًمٕمرب" .سمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرما .03

 د.ت.دار اعمٕم٤مرف،  ،ُمٍم

، د.ط .حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٓمٞمع طم٤مومظ. "إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر" .زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿاسمـ ٟمجٞمؿ،  .01

 .م4176دار اًمٗمٙمر،  ،ؾمقري٤م

قمٌد . حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ "اًمًٜمـ"أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين.  .01

 اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، د.ت. ،ٛمٞمد، د.ط، ًمٌٜم٤مناحل

 ،، ًمٌٜم٤من0. ط"ٞمؾإرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌ"إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ.  .06

 .ـه4121اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 

. سمدون حت٘مٞمؼ، د.ط، "ومتح اًمقه٤مب سمنمح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب"إٟمّم٤مري، زيمري٤م سمـ حمٛمد.  .01

 .ـه4141دار اًمٗمٙمر،  ،ًمٌٜم٤من

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 1. ط"اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"قه٤مب. قمٌد اًماًم٤ٌمطمًلم، يٕم٘مقب سمـ  .07

 .ـه4101ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،اًمًٕمقدي٦م

، اعمٛمٚمٙم٦م 4. ط"اعمٗمّمؾ ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"قه٤مب. قمٌد اًمسمـ  اًم٤ٌمطمًلم، يٕم٘مقب .01

 .ـه4134دار اًمتدُمري٦م،  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

، اعمٛمٚمٙم٦م 3. ط"رومع احلرج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"قه٤مب. قمٌد اًماًم٤ٌمطمًلم، يٕم٘مقب سمـ  .32

 .ـه4102ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

، 0حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس، ط ."اجل٤مُمع اًمّمحٞمح" .اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ .34

 .ـه4101دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ودار اعمٜمٝم٤مج، ُمّمقرة قمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م،  ،ًمٌٜم٤من

آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ "اًمٌٕمكم، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ.  .30

 .ـه4106دار آؾمت٘م٤مُم٦م،  ،، ُمٍم4. حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، ط"شمٞمٛمٞم٦م

. حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ "يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع"ـ يقٟمس. اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سم .33

 م.0221دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من0اًمِم٤مومٕمل، ط

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من4. ط"ُمقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"اًمٌقرٟمق، حمٛمد صدىمل.  .31
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 .ـه4101

 ،٤من، ًمٌٜم3٘م٤مدر قمٓم٤م، طقمٌد اًم. حت٘مٞمؼ: حمٛمد "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم.  .31

 .ـه4101دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

، . د.طحت٘مٞمؼ: سمِم٤مر ُمٕمروف ."ؾمٜمـ اًمؽمُمذي"اجل٤مُمع اًمٙمٌػم  .اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك .36

 .م4117دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،ًمٌٜم٤من

، اعمٛمٚمٙم٦م 42ط ."ُمٕم٤ممل أصقل اًمٗم٘مف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م" .اجلٞمزاين، حمٛمد سمـ طمًلم .31

 .ـه4133دار اسمـ اجلقزي،  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك . "اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم".  اًمٜمٞم٤ًمسمقريقمٌد اهللحمٛمد سمـ احل٤ميمؿ،  .37

 .ـه4144دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من4٘م٤مدر قمٓم٤م، طقمٌد اًم

، 4 اًمؽميمل، طقمٌد اهللحت٘مٞمؼ:  ."اإلىمٜم٤مع ًمٓم٤مًم٥م آٟمتٗم٤مع" .احلج٤موي، ُمقؾمك سمـ أمحد .31

 .ـه4147دار هجر،  ،ُمٍم

 ،، ًمٌٜم٤من4ٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ، طقمٌد اعم. حت٘مٞمؼ: "اًمدر اعمخت٤مر" احلّمٙمٗمل، حمٛمد سمـ قمكم. .12

 .ـه4103دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

، اعمٛمٚمٙم٦م 4. حت٘مٞمؼ: ضمؼميؾ اًمٌّمٞمكم، ط"اًم٘مقاقمد"١مُمـ. قمٌد اعماحلّمٜمل، حمٛمد سمـ  .14

 .ـه4147ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

. "تٍم ظمٚمٞمؾُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خم"احلٓم٤مب، حمٛمد سمـ حمٛمد احلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل.  .10

 .ـه4103حت٘مٞمؼ: زيمري٤م قمٛمػمات، د.ط، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، 

. شمرمج٦م: ومٝمٛمل احلًٞمٜمل، د.ط، اعمٛمٚمٙم٦م "درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم"طمٞمدر، قمكم.  .13

 .ـه4103دار قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

دار  ،ًمٌٜم٤من د.ط،سمدون حت٘مٞمؼ، ) ."اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ". اًمدردير، أمحد .11

 .(، د.تًمٗمٙمرا

 د.ط،سمدون حت٘مٞمؼ،  ."اًمنمح اًمٙمٌػمطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم "اًمدؾمقىمل، حمٛمد سمـ أمحد.  .11

 ، د.ت.دار اًمٗمٙمر ،ًمٌٜم٤من
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، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 4. ط"اعمٛمتع ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"اًمدوهي، ُمًٚمؿ سمـ حمٛمد.  .16

 .ـه4107دار زدين،  ،اًمًٕمقدي٦م

 ،، ًمٌٜم٤من4راهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ، طحت٘مٞمؼ: إسم ."ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م" .اًمرازي، أمحد سمـ وم٤مرس .11

 .ـه4102دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

. حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل "اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز"ٙمريؿ سمـ حمٛمد. قمٌد اًماًمراومٕمل،  .17

 .ـه4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من4قضمقد، طقمٌد اعم

 ،0. ط"أدًم٦م اًمتنميع اعمختٚمػ ذم آطمتج٤مج هب٤م"رمحـ. قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًماًمرسمٞمٕم٦م،  .11

 .ـه4124د.ن، 

، د.طسمدون حت٘مٞمؼ،  ."هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج" .اًمرُمكم، حمٛمد سمـ أمحد سمـ محزة .12

 .ـه4121دار اًمٗمٙمر،  ،ًمٌٜم٤من

 ،، اعمٖمرب4. ط"ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل وأصمره٤م ذم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء"اًمرويمل، حمٛمد.  .14

 .ـه4141ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمج٤مح اجلديدة، 

م قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕم٤مسة ىم٤مقمدة شمٍمف اإلُم٤م"اًمريًقين، ىمٓم٥م. .10

 .ـه4133، ُمٍم: دار اًمٙمٚمٛم٦م، 4. ط"ذم اعمج٤مل اًمٌٞمئل

قمٌد . حت٘مٞمؼ: "شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقهر اًم٘م٤مُمقس"اًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م احلًٜمل.  .13

 .ـه4371اًمؽماث اًمٕمريب،  ،ًت٤مر أمحد ومراج. د.ط، اًمٙمقي٧ماًم

 .ـه4121دار اًم٘مٚمؿ،  ،، ؾمقري٤م0ط ."٘مٝمٞم٦مذح اًم٘مقاقمد اًمٗم" .اًمزرىم٤م، أمحد سمـ حمٛمد .11

 .٘م٤مدر اًمٕم٤مين وقمٛمر إؿم٘مرقمٌد اًمحت٘مٞمؼ:  ."اًمٌحر اعمحٞمط" .اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ هب٤مدر .11

 .ـه4143دار اًمّمٗمقة،  ،، ؾمقري٤م0ط

، 0حت٘مٞمؼ: شمٞمًػم وم٤مئؼ حمٛمقد، ط ."اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد" .اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ هب٤مدر .16

 د.ت.ُمٞم٦م، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمال ،اًمٙمقي٧م

 ،، ُمٍم4. سمدون حت٘مٞمؼ، ط"شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ"اًمزيٚمٕمل، قمثامن سمـ قمكم.  .11

 .ـه4343اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م، 
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قضمقد وقمكم قمٌد اعم. حت٘مٞمؼ: قم٤مدل "إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر"قه٤مب سمـ قمكم. قمٌد اًماًمًٌٙمل،  .17

 .ـه4144دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من4ُمٕمقض. ط

ٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ قمٌد اعم. حت٘مٞمؼ: "مجع اجلقاُمع ذم أصقل اًمٗم٘مف"ه٤مب سمـ قمكم. ققمٌد اًماًمًٌٙمل،  .11

 .ـه4101دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من0إسمراهٞمؿ، ط

دار اعمٕمروم٦م،  ،. سمدون حت٘مٞمؼ، د.ط، ًمٌٜم٤من"اعمًٌقط"اًمنظمز، حمٛمد سمـ أمحد.  .62

 .ـه4141

 ."٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦مإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع وم" .رمحـقمٌد اًماًمًٞمقـمل، ضمالل اًمديـ  .64

 .ـه4123دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من4سمدون حت٘مٞمؼ، ط

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 4. حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمِم٘مػم، ط"آقمتّم٤مم"اًمِم٤مـمٌل، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك.  .60

 .ـه4101دار اسمـ اجلقزي، ، اًمًٕمقدي٦م

دار اًمٜمٗم٤مئس،  ،، إردن0. ط"اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م واًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م"ؿمٌػم، حمٛمد قمثامن.  .63

 .ـه4107

ُمٙمت٦ٌم  ،. د.ط، ُمٍم"أوقاء اًمٌٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن"اًمِمٜم٘مٞمٓمل، حمٛمد إُملم.  .61

 .ـه4143اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، 

 ،، ُمٍم4، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل، ط"ٟمٞمؾ إوـم٤مر"اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم.  .61

 .ـه4143دار احلدي٨م، 

 اًمؽميمل، قمٌد اهلل٘مٞمؼ: . حت"ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن"اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير.  .66

 .ـه4100دار هجر،  ،، ُمٍم4ط

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 4. ط"اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع"اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح.  .61

 .ـه4107دار اسمـ اجلقزي، ، اًمًٕمقدي٦م

. حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ اًمٜمقري، "اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل"اًمٕمٛمراين، حيٞمك سمـ أيب اخلػم.  .67

 .ـه4104اعمٜمٝم٤مج،  دار ،، ًمٌٜم٤من4ط

. سمدون حت٘مٞمؼ، "طم٤مؿمٞم٦م قمٛمػمة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم"قمٛمػمة، ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد اًمؼمًمز،  .61
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 .ـه4311ُمٙمت٦ٌم اًم٤ٌميب احلٚمٌل،  ،، ُمٍم3ط

دار اًمٗمٙمر،  ،، ًمٌٜم٤من0. سمدون حت٘مٞمؼ، ط"اًمٌٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م"اًمٕمٞمٜمل، حمٛمقد سمـ أمحد.  .12

 .ـه4144

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 4ط .حت٘مٞمؼ: محزة زهػم طم٤مومظ. "كاعمًتّمٗم" .حمٛمد سمـ حمٛمداًمٖمزازم،  .14

 .ـه4131دار اًمٗمْمٞمٚم٦م،  ،اًمًٕمقدي٦م

 ،. حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل. د.ط، ًمٌٜم٤من"إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م"اًمٗمراء، حمٛمد سمـ احلًلم.  .10

 .ـه4104دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

ٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اعمٛمٚم4. ط"ُمٜمح٦م اًمٕمالم ذم ذح سمٚمقغ اعمرام" سمـ ص٤مًمح. قمٌد اهللاًمٗمقزان،  .13

 . ـه4107دار اسمـ اجلقزي،  ،اًمًٕمقدي٦م

. حت٘مٞمؼ: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد. "اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط"اًمٗمػموزآسم٤مدي، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب.  .11

 .ـه4106، ًمٌٜم٤من، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 7ط

ٕمٔمٞمؿ قمٌد اًمحت٘مٞمؼ:  ."اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم" .اًمٗمٞمقُمل، أمحد سمـ حمٛمد .11

 د.ت.اعمٕم٤مرف،  دار ،، ُمٍم0ط .اًمِمٜم٤موي

دار  ،، ًمٌٜم٤من4٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل وآظمرون، طحت ."اًمذظمػمة" .اًم٘مراذم، أمحد سمـ إدريس .16

 .م4111اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 

ُم١مؾم٦ًم  ،، ًمٌٜم٤من0حت٘مٞمؼ: قمٛمر طمًـ اًم٘مٞم٤مم، ط. "اًمٗمروق" .اًم٘مراذم، أمحد سمـ إدريس .11

 .ـه4101اًمرؾم٤مًم٦م، 

، 4د طمًلم اًمدُمٞم٤مـمل. ط. حت٘مٞمؼ حمٛم"ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل"اًم٘مراذم، أمحد سمـ إدريس.  .17

 .ـه4114دار اسمـ قمٗم٤من،  ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، ُمٍم ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

 ،، ًمٌٜم٤من4 اًمؽميمل، طقمٌد اهلل. حت٘مٞمؼ: "اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن"اًم٘مرـمٌل، حمٛمد سمـ أمحد.  .11

 .ـه4101ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

 ،، ًمٌٜم٤مند.ط، ٤ٌمىملقمٌد اًمحت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد  ."اًمّمحٞمح" .اًم٘مِمػمي، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج .72

 د.ت.دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، 
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. حت٘مٞمؼ: حمٛمد ظمػم "سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع"اًمٙم٤مؾم٤مين، أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد.  .74

 .ـه4102دار اعمٕمروم٦م،  ،، ًمٌٜم٤من4طمٚمٌل، ط

. حت٘مٞمؼ: أمحد ُم٤ٌمرك "إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م واًمقٓي٤مت اًمديٜمٞم٦م"اعم٤موردي، قمكم سمـ حمٛمد.  .70

 .ـه4121ُمٙمت٦ٌم دار اسمـ ىمتٞم٦ٌم،  ،ٙمقي٧م، اًم4اًمٌٖمدادي، ط

. حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ُمٓمرضمل وآظمرون، د.ط، "احل٤موي اًمٙمٌػم"اعم٤موردي، قمكم سمـ حمٛمد.  .73

 .ـه4141دار اًمٗمٙمر،  ،ًمٌٜم٤من

 .ـه4320اعمٓمٌٕم٦م إدسمٞم٦م،  ،. د.ط، ًمٌٜم٤من"جمٚم٦م إطمٙم٤مم"جمٛمققم٦م ُمـ اعم١مًمٗملم. اعمجٚم٦م  .71

ُم١مؾم٦ًم  ،، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م0ط ."اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م"جمٛمققم٦م ُم١مًمٗملم.  .71

 .ـه4141أقمامل اعمقؾمققم٦م، 

. سمدون "ذح اعمحكم قمغم مجع اجلقاُمع ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر"اعمحكم، ضمالل اًمديـ حمٛمد.  .76

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ت. ،حت٘مٞمؼ، د.ط، ًمٌٜم٤من

 قمٌد اهلل. حت٘مٞمؼ: "اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف"اعمرداوي، قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن.  .71

 . ـه4141دار هجر،  ،، ُمٍم4اًمؽميمل، ط

 .ـه4131دار اًم٘مٚمؿ،  ،، ؾمقري٤م44. ط"اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م"اًمٜمدوي، قمكم سمـ أمحد.  .77

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 4ط ."اعمٝمذب ذم أصقل اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن". ٙمريؿ سمـ قمكمقمٌد اًم ،اًمٜمٛمٚم٦م .71

 .ـه4102ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،اًمًٕمقدي٦م

قضمقد وقمكم ُمٕمقض، قمٌد اعم٘مٞمؼ: قم٤مدل . حت"روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم"اًمٜمقوي، حيٞمك سمـ ذف.  .12

 .ـه4103د.ط، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م: دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، 

. حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمّم٤ٌمسمٓمل وآظمرون، "ذح صحٞمح ُمًٚمؿ"اًمٜمقوي، حيٞمك سمـ ذف.  .14

 .ـه4141دار احلدي٨م،  ،، ُمٍم4ط

ـ اًم٘مدد، . حت٘مٞمؼ: طم٤ًمم اًمدي"جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد"اهلٞمثٛمل، قمكم سمـ أيب سمٙمر.  .10

 .ـه4141ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد، ، د.ط، ُمٍم
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 اجملالت.

أصم٤مر آىمتّم٤مدي٦م ًمٜمٔمؿ ُمٚمٙمٞم٦م اعمٕم٤مدن ذم اإلؾمالم طم٤مًم٦م "ٜمٕمؿ. قمٌد اعمظمٓم٤مب، خمت٤مر  .13

(، 3جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م وأصقل اًمديـ سم٤مًم٘مّمٞمؿ: اًم٘مّمٞمؿ، اًمٕمدد ) "اعمٕم٤مدن اجل٤مري٦م

 .117-121م، 4173

ف قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ىم٤مقمدة اًمتٍم"اًمٖم٤مُمدي، ٟم٤مس سمـ حمٛمد.  .11

. جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م: ُمٙم٦م "شمٓمٌٞم٘مٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م

 .047-411، ـه4132(، حمرم 16اعمٙمرُم٦م، اًمٕمدد )

 األىعن٘ ّاللْائح.

اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء اًمٜم٤ٌميت وُمٙم٤مومح٦م اًمتّمحر. صدرت سم٘مرار وزير اًمٌٞمئ٦م  .11

 .ـه01/6/4110، شم٤مريخ 311166/4/4110واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م رىمؿ 

اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمّمٞمد اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمٗمٓمري٦م. صدرت سم٘مرار وزير اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م  .16

 .ـه1/6/4110، شم٤مريخ 340411/4/4110رىمؿ 

اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ اعمحٛمٞم٦م. صدرت سم٘مرار وزير اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م رىمؿ  .11

 .ـه02/0/4113، شم٤مريخ 61761/11/4113

اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م عمخ٤مًمٗم٤مت آطمتٓم٤مب. صدرت سم٘مرار وزير اًمٌٞمئ٦م واعمٞم٤مه واًمزراقم٦م رىمؿ  .17

 .ـه02/6/4110، شم٤مريخ 311700/4/4110

 هـ.41/44/4114(، شم٤مريخ 461ل رىمؿ )م/ٟمٔم٤مم اًمٌٞمئ٦م. ص٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙم .11
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 لدص البخحم
هذا اًمٌح٨م يتٜم٤مول سم٤مًمدراؾم٦م ُم٠ًمًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م، وهل: طمٙمؿ 

 اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمح٤مج اعمتٛمتع.

 مػكل٘ البخح: 

شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م هذا اًمٌح٨م ذم وضمقد ظمالف سملم اًمٕمٚمامء ذم ٟمًؽ ظم٤مص سم٤معمتٛمتع وهق: 

 اًمًٕمل اًمث٤مين سملم ُمـ يٚمزم سمف اعمتٛمتع، وسملم ُمـ ٓ يٚمزم سمف.

 أٍداف البخح:
 صقل إمم اًم٘مقل اًمراضمح.قُمٕمروم٦م إىمقال ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وأدًم٦م يمؾ ىمقل، وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م، واًم

 ميَج البخح:
ٓؾمت٘مرائل اعمقصقل سم٤مًمتحٚمٞمؾ، اعمتٛمثؾ ذم اؾمت٘مّم٤مء ُم٤م ورد ُمـ أىمقال، وأدًم٦م ذم اعمٜمٝم٩م ا

 هذه اعم٠ًمًم٦م، وُمـ ىم٤مل هب٤م، وُمٜم٤مىمِم٦م مجٞمع إىمقال وإدًم٦م.

 أٍه اليتائج:
أن إىمقال وإدًم٦م اًمقاردة ذم هذه اعم٠ًمًم٦م مل حتظ سم٤معمٜم٤مىمِم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م، سمخالف ُم٠ًمًم٦م  -4

 اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚم٘م٤مرن.

 ر ذم هذه اعم٠ًمًم٦م آظمتّم٤مر، وشم٘مٚمٞمد ُمـ ؾمٌؼ، دون اعمٜم٤مىمِم٦م اعمٕمٛم٘م٦م.همٚم٥م قمغم ُمـ ٟمٔم -0

 فمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م رضمح٤من اًم٘مقل سمٕمدم ًمزوم اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمٛمتٛمتع. -3

 صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمتقصٞم٤مت:

يرى اًم٤ٌمطم٨م أمهٞم٦م شمقؾمٞمع اًمٌح٨م ذم ُم٤ًمئؾ احل٩م ظم٤مص٦م، واًمٕم٤ٌمدات سمٕم٤مُم٦م، وقمدم  -4

 اًمريمقن إمم ُم٤م ُي٘م٤مل إهن٤م أؿمٌٕم٧م سمحث٤ًم.

٨م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م سمٗم٘مف اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ورضورة ُمراضمٕم٦م ُم٤م ُأًمػ ذم ذًمؽ ىمدياًم يقيص اًم٤ٌمطم -0

 وطمديث٤ًم.

يقيص اًم٤ٌمطم٨م اًمٜم٤مفمر ذم هذه اعم٤ًمئؾ وٟمٔم٤مئره٤م سم٤مإلعم٤مم سمٗم٘مف آي٤مت إطمٙم٤مم، وُمٕمروم٦م  -3

 يمٞمٗمٞم٦م احلٙمؿ قمغم إطم٤مدي٨م.

 اعمتٛمتع، اًم٘م٤مرن، اًمًٕمل، اًمّمٗم٤م، اعمروة. اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

This research deals with the study of an issue in which scholars differed, in the past and 

present, which is: the ruling on the second walking (Sa’i) for the person performing 

umrah then hajj (Mutamatti’).  

Research Problem: The problem of this research lies in the existence of a disagreement 

among scholars regarding a ritual specific to the person performing umrah then hajj, 

which is: the second walking (Sa’i) between the one who is obligated to it and the one 

who is not obligated to it. 

Research Objectives: Knowing the sayings on this issue, and the evidences for each 

saying, discussing them, and reaching the correct opinion. 

Research Methodology: The inductive approach linked to analysis, represented by the 

investigation of the statements, sayings and evidences in this issue, and those who said 

it, and a discussion of all the statements, sayings and evidences. 

Significant Conclusions: 

1. The sayings and evidences on this issue have not been sufficiently discussed, 

unlike the issue of the second walking (Sa’i) for the person performing hajj 

combined with umrah. 

2. Those who considered this issue were short and imitating those who preceded 

them, without discussing the issue in depth. 

Second: Recommendations:  

1. The researcher sees the importance of expanding the research in the issues of Hajj 

in particular, and worship in general, and not to rely on what is said to have been 

researched enough. 

2. The researcher recommends paying attention to the jurisprudence of the 

Companions and their followers, and the necessity of reviewing what was written 

about it, in the past and present. 

Keywords: the person performing umrah then hajj; the person performing hajj 

combined with umrah; Walking (Sa’i); Safa and Marwa.  
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 أُم٤م سمٕمد:                                             ملسو هيلع هللا ىلصاحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل 

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد اومؽمض قمغم اًمٕم٤ٌمد قم٤ٌمدشمف، واصٓمٗمك ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمدات ضمٕمٚمٝم٤م أريم٤مٟم٤ًم، وسمّٞمٜمٝم٤م 

ًمٕم٤ٌمده أطمًـ سمٞم٤من، وضمٕمؾ ؾمٕم٤مدهتؿ ذم اًم٘مٞم٤مم هب٤م قمغم أيمٛمؾ وضمف، وُمٜمٝم٤م ريمـ احل٩م اًمذي هق 

وُمٜمٝم٤م ٟمًؽ أٟمقاع ُمـ أٟم٤ًميمف يمٚمٝم٤م ؿم٤مف يم٤مٍف،  ٦مأيمثره٤م أقمامًٓ وأىمقآ، وظمػّم احل٤مج سملم صمالصم

 قمغم سم٘مٞم٦م إٟم٤ًمك سمٙمقن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىمد أُمر اًمّمح٤مسم٦م سمف. اًمذي أُمت٤مزاًمتٛمتع 

 مػكل٘ البخح: 

ذم طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمٛمتٛمتع سملم ُمـ  اظمتالف اًمٕمٚمامء اًمٙمٌػمشمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم 

سملم ذًمؽ: أراد اًم٤ٌمطم٨م  ن اًمٌقن ؿم٤مؾمٕم٤مً ٤ميراه طمتاًم ٓزُم٤م، سمؾ ريمٜم٤ًم، وسملم ُمـ يراه ُم٤ٌمطم٤ًم، وعم٤م يم

 .وسمٞم٤من اًمراضمح ُمـ إىمقالدراؾم٦م هذا آظمتالف، 

 حدّد البخح:

تٛمتع، وًمـ يتٓمرق إمم أصؾ طمٙمؿ اًمًٕمل قمغم اعماًمٌح٨م ؾمٞم٘متٍم قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمًٕمل اًمث٤مين 

قمغم قمغم اعمٕمتٛمر، واحل٤مج، وسم٤مًمت٤مزم ومٚمـ يذيمر اًم٤ٌمطم٨م همػم أىمقال ُمـ ٟمّص قمغم اًمًٕمل اًمث٤مين 

 يتٓمّرق اًم٤ٌمطم٨م إمم طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اًم٘م٤مرن.. يمام ًمـ اعمتٛمتع

 أٍنٔ٘ ٍرا البخح:

أن هذا اًمٌح٨م ُمتّمؾ سمريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم: احل٩م، وُمتّمؾ سم٤مًمتٛمتع اًمذي هق أومْمؾ  -

 إٟم٤ًمك قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م.

أن هذا اًمٌح٨م ؾمٞمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م، ىمد ئمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أن اخلالف ومٞمٝم٤م  -

 وٕمٞمػ أو همػم ُمٕمتؼم.

 ٤م ي٘مع ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ أوه٤مم.ُم  -

 .ٟمدرة اًمدراؾم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه اعم٠ًمًم٦م -

ؿمٞمقع اًم٘مقل سمقضمقب اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع، ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمٜم٘مقل قمـ أصح٤مب اًمٜمٌل قمٚمٞمف  -

 .اًمّمالة واًمًالم
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 أٍداف البخح:

 سمٞم٤من طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع. -

 اًمتٜمٌٞمف قمغم إوه٤مم ذم هذه اعم٠ًمًم٦م. -

 اًمٜم٘مقل اًمٜمٗمٞم٦ًم ًمٚمٕمٚمامء مم٤ّم شم٘مؾ اإلؿم٤مرة إًمٞمف.إسمراز سمٕمض  -

 مجع ُم٤م شمٗمّرق ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م. -

 .إسمراز سمٕمض اًمدٓٓت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه اعم٠ًمًم٦م -

 ميَج البخح:

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اعمقصقل سم٤مًمتحٚمٞمؾ، اعمتٛمثؾ ذم اؾمت٘مّم٤مء ُم٤م ورد ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ 

 ؿ ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م، واخلروج سم٤مًمرأي اًمراضمح.أىمقال وُمـ اؾمتدٓٓت، صم

 الدزاضات الطابك٘:

مل حتظ هذه اعم٠ًمًم٦م سم٤مًمٌح٨م اًمٙم٤مذم ومت٤مرة ٓ ُيِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وشم٤مرة إؿم٤مرة خمتٍمة، 

سمخالف ُم٠ًمًم٦م اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اًم٘م٤مرن؛ وذًمؽ ٓشمٗم٤مق اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ذم اعمٕمتٛمد قمٜمدهؿ 

مل شُمٌح٨م سمٌح٨م أو دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م إٓ سمحث٤ًم ًمٚمديمتقر  قمغم وضمقب اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع، يمام

وهل دراؾم٦م ىمٞمٛم٦م ُيِمٙمر  سمٕمٜمقان: طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمٛمتٛمتع. -ووم٘مف اهلل -ص٤مًمح اًمٖمزازم

 أُمقر ُمٝمٛم٦م، وُمٜمٝم٤م:  -ؾمٚمٛمف اهلل -قمٚمٞمٝم٤م، إٓ أٟمف وم٤مشمف

اعمقضم٥م ًمًٕمل اعمتٛمتع، وهق اًمدًمٞمؾ   سمٞم٤من اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمٜمك طمدي٨م قم٤مئِم٦م  -

 ول.إ

 شمٕمٚمٞمؾ سمٕمض إئٛم٦م إلؾمٜم٤مده. -

 ذح ُمرادهؿ هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ. -

 وىمققمف ذم وهؿ وضمقد ُمت٤مسمٕم٦م هلذا اًمدًمٞمؾ. -

 ، ووم٤مشمف أيْم٤ًم: يمذًمؽ ذيمر اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين ًمٚمٛمقضمٌلم وهق: طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 ٟم٘مد اًمدًمٞمؾ ُمـ طمٞم٨م اعمتـ.  -

 شمقوٞمح ُمراد ؿمٞمخ اإلؾمالم سمتٕمٚمٞمٚمف. -
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 دًا.وىمققمف ذم وهؿ رواي٦م اًمٌخ٤مري ًمٚمحدي٨م ُمًٜم -

يمام وم٤مشمف أيْم٤ًم: سمٞم٤من اًمدًٓم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم طمٙمؿ هذه اعم٠ًمًم٦م، وسمٞم٤من اًمٜمٔم٤مئر اًمٗم٘مٝمٞم٦م هل٤م، 

 ُيْم٤مف ًمذًمؽ اقمؽماو٤مت وأضمقسم٦م هل٤م شم٠مصمػمه٤م ذم طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م.

وٓ أىمّمد ُمـ ذًمؽ اًمٖمض ُمـ شمٚمؽ اًمدراؾم٦م اًم٘مٞمٛم٦م، وإٟمام سمٞم٤من احل٤مضم٦م إمم دراؾم٦م أظمرى 

 ٦م. شمًّد ضمقاٟم٥م ٟم٘مص ُمٝمٛم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم

 خط٘ البخح:

يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م شمتْمٛمـ: ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م، وطمدوده، وأمهٞمتف، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، 

 ُمٓم٤مًم٥م: ٦مواًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، صمؿ صمالصم

  وهل قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم: 

 حترير حمؾ اًمٜمزاع. اعمٓمٚم٥م إول:

 طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اًم٘مقل إول. اًمٗمرع إول:

 اًم٘مقل اًمث٤مين. ث٤مين:اًمٗمرع اًم

 اًمؽمضمٞمح. اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م:

 طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين قمٜمد ُمـ ٓ يراه ٓزُم٤ًم:اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: 

 اًم٘مقل إول. اًمٗمرع إول:

 اًم٘مقل اًمث٤مين. اًمٗمرع اًمث٤مين:

 اًمؽمضمٞمح. اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م:

 وسمٕمد ذًمؽ اخل٤ممت٦م واعمراضمع.

ل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م، وُمـ ىم٤مل إىمقا اًمٌح٨م هذا ذم – شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن –وؾمٞمجد اًم٘م٤مرئ 

 هب٤م، وأدًم٦م يمؾ ومريؼ، وُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م، واًمؽمضمٞمح.

 .وأقمٚمؿ أقمغم – شمٕم٤ممم –ؾم٤مئال اعمقمم اًمٕمكم اًم٘مدير اًمتقومٞمؼ واًمًداد، واهلل 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املطلب األّل

 حتسٓس حمل اليصاع

، (4)قمغم أٟمف يٙمٗمل ًمٚمح٤مج اعمٗمرد ؾمٕمل واطمداشمٗمؼ اًم٘م٤مئٚمقن سمٗمروٞم٦م اًمًٕمل ذم احل٩م 

       وؾم٥ٌم اخلالف: ظمالومٝمؿ ذم صح٦م إطم٤مدي٨م اعمقضم٦ٌم ًمٚمًٕمل اًمث٤مين  واظمتٚمٗمقا ذم اعمتٛمتع.

 .-أيت ذيمره٤م-

 

 املطلب الجاىٕ

 حكه الطعٕ الجاىٕ علٙ املتنتع

ًمث٤مين: ؾمٕمل أٟمف يٚمزم ًمٚمٛمتٛمتع ؾمٕمٞم٤من: إول ؾمٕمل اًمٕمٛمرة، وا اًم٘مقل إول:الفسع األّل: 

 احل٩م.

. وهق ىمقل اسمـ قمٛمر (1)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(1)، واًمِم٤مومٕمٞم٦م(3)، واعم٤مًمٙمٞم٦م(0)وسمف ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م
(6). 

  أدًم٦م اًمٗمريؼ إول:

 اؾمتدّل اًم٘م٤مئٚمقن سمٚمزوم اًمًٕمل اًمث٤مين سم٠مدًم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م:

  الدلٔل األّل:

ذم  ملسو هيلع هللا ىلصظمرضمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل " ىم٤مًم٧م: ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمـ قمروة قمـ قم٤مئِم٦م 

ُمـ يم٤من ُمٕمف هدي ومٚمٞمٝمؾ سم٤محل٩م ُمع اًمٕمٛمرة، صمؿ : »ملسو هيلع هللا ىلصطمج٦م اًمقداع وم٠مهٚمٚمٜم٤م سمٕمٛمرة، صمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 

وم٘مدُم٧م ُمٙم٦م وأٟم٤م طم٤مئض، ومل أـمػ سم٤مًمٌٞم٧م، وٓ سملم اًمّمٗم٤م ش ٓ حيؾ طمتك حيؾ ُمٜمٝمام مجٞمٕم٤م

                                                           

ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات،  ؛(4/111ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل ) (؛111 /4) ،اعمٕمقٟم٦م، اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب (4)

 (.0/61اًمٌٝمقيت )

 .(4734، 4017، 3/4017(؛ اًمٌحر اًمٕمٛمٞمؼ، اًمْمٞم٤مء اعمٙمل )0/167) اسمـ قم٤مسمديـ، طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر (0)

 (.4/013إرؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ، اسمـ ومرطمقن ) (؛147 /4)اعمٕمقٟم٦م، اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب  (3)

 (.4/123؛ ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل )011ًمٜم٤مؾمؽ، اسمـ اًمّمالح ص: صٚم٦م ا (1)

 (.0/61(؛ ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، اًمٌٝمقيت )0/126يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت ) (1)

 .(1/470اعمحغم، اسمـ طمزم ) (6)
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اٟم٘ميض رأؾمؽ واُمتِمٓمل وأهكم سم٤محل٩م، ودقمل »، وم٘م٤مل: ملسو هيلع هللا ىلصواعمروة، ومِمٙمقت ذًمؽ إمم اًمٜمٌل 

ُمع قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر إمم اًمتٜمٕمٞمؿ  ملسو هيلع هللا ىلص٧م، ومٚمام ىمْمٞمٜم٤م احل٩م أرؾمٚمٜمل اًمٜمٌل ، ومٗمٕمٚمشاًمٕمٛمرة

، ىم٤مًم٧م: ومٓم٤مف اًمذيـ يم٤مٟمقا أهٚمقا سم٤مًمٕمٛمرة سم٤مًمٌٞم٧م، وسملم شهذه ُمٙم٤من قمٛمرشمؽ»وم٤مقمتٛمرت، وم٘م٤مل: 

اًمّمٗم٤م واعمروة، صمؿ طمٚمقا، صمؿ ـم٤مومقا ـمقاوم٤م آظمر سمٕمد أن رضمٕمقا ُمـ ُمٜمك، وأُم٤م اًمذيـ مجٕمقا احل٩م 

 .(4)"٤مومقا ـمقاوم٤م واطمداواًمٕمٛمرة، وم٢مٟمام ـم

إن اعمتٛمتٕملم  :أصمٌت٧م ًمٚمٛمتٛمتع ؾمٕمٞملم؛ طمٞم٨م ىم٤مًم٧م ووضمف آؾمتدٓل: أن قم٤مئِم٦م 

 سمٕمد أن طمٚمقا، ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم آظمر سمٕمد رضمققمٝمؿ ُمـ ُمٜمك.

 اعمٜم٤مىمِم٦م:

 ٟمقىمش هذا احلدي٨م ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم.

ٞم٧م... ومٓم٤مف اًمذيـ أهٚمقا سم٤مًمٌ" أُم٤م ؾمٜمدًا وم٢من آظمر احلدي٨م اعمث٧ٌم ًمٚمًٕمل اًمث٤مين ُمـ ىمقل

 .ُمدرج ُمـ يمالم اًمزهري، وًمٞمس هق ُمـ يمالم قم٤مئِم٦م  "أًمخ

ُم٤م أفمـ ُم٤مًمٙم٤ًم إٓ همٚمط ومٞمف، ومل جيلء سمف أطمد " ُم٤مم أمحد ذم إطمدى اًمروايتلم قمٜمف:ىم٤مل اإل

رواه إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد، وُمٕمٛمر، قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب، ٟمحقه مل يذيمروا " . وىم٤مل أسمق داود:(0)"همػمه

رأيتف ذم يمت٤مب ". وىم٤مل أيْم٤م: (3)"مجٕمقا احل٩م واًمٕمٛمرة ـمقاف اًمذيـ أهٚمقا سمٕمٛمرة وـمقاف اًمذيـ

يٕمٜمل أٟمرف ُمـ -ًمٞمس ومٞمف قمروة وٓ قم٤مئِم٦م "أنر اًمذيـ مجٕمقا ... "ضمقيري٦م قمـ ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهرّي: 

وم٢من اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ احلدي٨م يٕمٚمٛمقن أن هذه اًمزي٤مدة ذم  ". وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:(1)"ىمقًمف اًمزهرّي 

 .(1)"ٞم٧ًم ُمـ ىمقل قم٤مئِم٦م ومال شمٕم٤مرض احلدي٨م اًمّمحٞمحطمدي٨م قم٤مئِم٦م هل ُمـ يمالم اًمزهري ًم

                                                           

ضمقه اإلطمرام (؛ وُمًٚمؿ، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب سمٞم٤من و116رواه اًمٌخ٤مري، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب يمٞمػ هتؾ احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ) (4)

(4044). 

 (.4/114ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، اسمـ رضم٥م ) (0)

 (.4174اًمًٜمـ، أسمق داود، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب ذم إومراد احل٩م، ) (3)

 (.1/40اإليامء إمم أـمراف طمدي٨م اعمقـم٠م، اًمداين إٟمدًمز ) (1)

 .(06/14جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)
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وسمٞم٤من ُم٤م ىم٤مًمف ه١مٓء إضمالء هق أن طمدي٨م اًمزهري هذا ىمد رواه قمٜمف همػم ُم٤مًمؽ ؾمٌٕم٦م 

ٜم٦م وقم٘مٞمؾ سمـ ٞمُمـ اًمث٘م٤مت وسمٕمْمٝمؿ ُمـ يم٤ٌمر احلٗم٤مظ وهؿ: ُمٕمٛمر سمـ راؿمد وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞم

. ومل (1)وص٤مًمح سمـ أيب إظمي (1)وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد (3)واسمـ أيب ذئ٥م (0)ويقٟمس سمـ يزيد (4)ظم٤مًمد

 ذم شم٘مديؿ ُم٤مًمؽ أو ُمٕمٛمر إذا اظمتٚمٗم٤م لمًمزي٤مدة، وإذا يم٤من اعمحدصمقن خمتٚمٗميذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ هذه ا

ومال ؿمؽ أٟمف إذا واومؼ ُمٕمٛمرًا مج٤مقم٦م وم٢من ضم٤مٟمٌف ي٘مقى، ٓؾمٞمام وىمد واوم٘مف قم٘مٞمؾ  (6)قمغم اًمزهري

ٞمف ومرواه قمٜمف ضمقيري٦م ومجٕمؾ ، صمؿ إن ُم٤مًمٙم٤ًم ىمد اظمتٚمػ قمٚم(1)ويقٟمس ومه٤م ممّـ ي١مدي إًمٗم٤مظ

اًمزي٤مدة ُمـ يمالم اًمزهري، وهذه اًمرواي٦م وإن يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗم٦م ًمرواي٦م اجلامقم٦م قمـ ُم٤مًمؽ، إٓ أهن٤م 

 شم٘مقى سمٙمقن أيمثر اًمرواة قمـ اًمزهري مل يذيمروه٤م.

وحمٛمد  (7)صمؿ إن اًمزهري مل ُيت٤مسمٕمف أطمد قمغم هذه اًمزي٤مدة، سمؾ ظم٤مًمٗمف يمٌؾ ُمـ هِم٤مم سمـ قمروة

 ذيمرا احلدي٨م، ومل يذيمرا هذه اًمزي٤مدة.وم (1)سمـ قمٌد اًمرمحـ

ُمِمٝمقر قمٜمٝم٤م ىمد رواه قمٜمٝم٤م مجع ُمـ اًمت٤مسمٕملم همػم قمروة ُمٓمقًٓ وطمدي٨م قم٤مئِم٦م 

اًمتل - (40)وقمٛمرة سمٜم٧م قمٌد اًمرمحـ (44)وحيل سمـ طم٤مـم٥م (42)وخمتٍما، وُمٜمٝمؿ: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد

                                                           

 (.4044ٞم٤من وضمقه اإلطمرام )روايتٝمؿ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب سم (4)

 (.6/436اعمًٜمد، أمحد سمـ طمٜمٌؾ ) (0)

 .(6/011اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (3)

 .(346صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب اُمتِم٤مط اعمرأة ) (1)

 (.6/013اعمًٜمد، أمحد سمـ طمٜمٌؾ ) (1)

 .(0/172ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، اسمـ رضم٥م ) (6)

د هب٤م: وٌط أًمٗم٤مظ إداء ورواي٦م احلدي٨م سمٚمٗمٔمف. ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم أمحد ذم (. وهذه اًمٕم٤ٌمرة يرا0/111اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (1)

 .1/300؛ ًم٤ًمن اعمحدصملم 0/642، 4/166اإلقمالل 

 (.4044صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب سمٞم٤من وضمقه اإلطمرام ) (7)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (42)

 (.6/414اعمًٜمد، أمحد سمـ طمٜمٌؾ ) (44)

 (.4461أٟمس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمحر سم٤محل٩م )اعمقـم٠م، ُم٤مًمؽ سمـ  (40)
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 (0)ٞمٙم٦مواسمـ أيب ُمٚم (4)وإؾمقد سمـ يزيد -ؿمٝمد هل٤م سمْمٌط هذا احلدي٨م: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد

. ومل يذيمر أطمد ُمٜمٝمؿ هذه اًمزي٤مدة. ومٝمذه جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مرائـ شمدّل قمغم قمدم صمٌقهت٤م. (3)وهمػمهؿ

 .(1)وٓ ُيًتٜمٙمر قمغم اإلُم٤مم اًمزهري وم٢مٟمف يرد قمٜمف أن يّمؾ سم٤محلدي٨م ُم٤م هق ُمـ يمالُمف

وم٢من اًمزهرَي يم٤من يمثػمًا ُم٤م يروي احلدي٨م، صمؿ يدرُج ومٞمف أؿمٞم٤مَء، سمٕمْمٝم٤م " ىم٤مل اسمـ رضم٥م:

 .(1)"، وسمٕمْمٝم٤م ُمـ رأيف ويمالُمفُمراؾمٞمُؾ 

إؾمٜم٤مد آظمر هلذه احلدي٨م سمزي٤مدشمف سمٜم٤مء قمغم  هذا وىمد شمقهؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أن عم٤مًمٍؽ 

ُم٤م ضم٤مء ذم اعمقـم٠م ُمـ رواي٦م حيل سمـ حيل طمدصمٜم٤م ُم٤مًمؽ قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمف قمـ 

 .(6)هبذه اًمزي٤مدة قم٤مئِم٦م

هق وهؿ ُمـ حيل سمـ حيل اًمٚمٞمثل، سم٤مشمٗم٤مق وهذا اإلؾمٜم٤مد ًمذًمؽ احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف، إٟمام 

. ورهمؿ (7)"وهق وهؿ قمٔمٞمؿ" .ي٘مقل اسمـ اًمٕمريب قمـ صٜمٞمع حيل سمـ حيل:(1)أهؾ اعمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م

إٓ أن  (1)ُمٕمدود ذم أصح إؾم٤مٟمٞمد أن إؾمٜم٤مد قمٌد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م

ـ هذا ومٚمؿ يذيمروه؛ أصح٤مب اًمّمح٤مح واًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد ىمد أقمروقا قمـ طمدي٨م قمٌد اًمرمح

 ًمٕمٚمٛمٝمؿ أٟمف وهؿ ُمـ حيل اًمراوي قمـ ُم٤مًمؽ.

أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد اظمتٚمٗمقا ذم ُمٕمٜمك هذه اًمزي٤مدة قمغم صمالصم٦م  وم٢منوأُم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م احلدي٨م ُمتٜم٤ًم، 

 أىمقال:

                                                           

 (.4044صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب سمٞم٤من وضمقه اإلطمرام ) (4)

 (.6/011اعمًٜمد، أمحد سمـ طمٜمٌؾ ) (0)

 .(41/641اعمًٜمد اجل٤مُمع، سمِم٤مر ُمٕمروف وآظمرون ) (3)

 (.0/701(؛ اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح، اسمـ طمجر) 1/37)ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر  (1)

 .(7/40ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ رضم٥م ) (1)

 (.4001اعمقـم٠م، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رواي٦م حيل سمـ حيل، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب دظمقل احل٤مئض ُمٙم٦م ) (6)

 (.41/061اًمتٛمٝمٞمد، اسمـ قمٌد اًمؼم ) (1)

 .324ص  ،. وُيٜمٔمر ًمٚمٛمزيد ُمـ اعمٜم٘مقل ذم شمقهٞمؿ حيل يمت٤مب: اًمتتٌع ٕوه٤مم حيل1/162اعم٤ًمًمؽ، اسمـ اًمٕمريب  (7)

 .(4/012قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح، اسمـ طمجر )اًمٜمٙم٧م  (1)
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هق ـمقاف ىمدوم ُينمع  "صمؿ ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم آظمر..." أن اعمراد سم٤مًمٓمقاف ذم ىمقهل٤م: :إول

ء ـمقاف اإلوم٤مو٦م، ويمذًمؽ ُينمع ًمٚمٛمٗمرد واًم٘م٤مرن إذا مل ًمٚمٛمتٛمتع سمٕمد جمٞمئف ُمـ ُمٜمك وىمٌؾ أدا

 .(4)يٓمقوم٤م ًمٚم٘مدوم ىمٌؾ اًمتقضمف إمم قمروم٦م. وهق شمٗمًػم اإلُم٤مم أمحد، واعمٕمتٛمد ُمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م

اًمث٤مين: أن اعمراد سمف ـمقاف اإلوم٤مو٦م، وًمٞمس اًمًٕمل، وم٘مقهل٤م: ومٓم٤مف اًمذيـ يم٤مٟمقا أهٚمقا 

هذا ـمقاف اًمٕمٛمرة اًمذي هق أطمد أريم٤مهن٤م، وىمقهل٤م: صمؿ سم٤مًمٕمٛمرة سم٤مًمٌٞم٧م وسملم اًمّمٗم٤م واعمروة. ىم٤مًمقا 

ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم آظمر، وذم ٟمًخف ًمٚمٌخ٤مري: سمٕمد أن رضمٕمقا ُمـ ُمٜمك ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم واطمدًا. هق: 

 ـمقاف اإلوم٤مو٦م.

وأُم٤م اًمذيـ مجٕمقا احل٩م واًمٕمٛمرة إٟمام ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم واطمدًا شم٘مّمد: ـمقاف اإلوم٤مو٦م ًمٚم٘م٤مرن، 

 .(0)ٚمقا سم٤محل٩م، وأهنؿ يم٤مًم٘م٤مرن ـم٤مومقا ـمقاوم٤ًم واطمداً وضم٤مء ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف ذيمر اًمذيـ أه

اًمث٤مًم٨م: أن اعمراد سمف: أن اعمتٛمتٕملم ـم٤مومقا وؾمٕمقا ًمٕمٛمرهتؿ، صمؿ ؾمٕمقا حلجٝمؿ وأُم٤م اعمٗمردون 

. وطمٞم٨م إن هذا اًمدًمٞمؾ شمٕمؽميف شمٗمًػمات حمتٛمٚم٦م، ىمد أظمذ (3)واًم٘م٤مرٟمقن وم٢مٟمام ؾمٕمقا ؾمٕمٞم٤ًم واطمداً 

ًمٙمٚمٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم اًمّمػمورة إمم أطمد هذه اعمٕم٤مين، واًم٘مٓمع هب٤م سمٕمض إيم٤مسمر، ومال يًقغ إمه٤مهل٤م سم٤م

 سمدًٓمتف. 

 واًمدًمٞمؾ إذا شمٓمّرق إًمٞمف آطمتامل ؾم٘مط سمف آؾمتدٓل.

صمؿ قمغم ومرض أن اًمراضمح ُمـ هذه اًمتٗمًػمات: اًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م، ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمف أن هذا 

ومٞمٛمٙمـ أن حيٛمؾ  اًمًٕمل ىمد أُمر سمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وًمٞمس ومٞمف أٟمف ُمـ ومروض احل٩م،

 قمغم آؾمتح٤ٌمب ومح٥ًم.

 الدلٔل الجاىٕ:

أهؾ اعمٝم٤مضمرون، وإٟمّم٤مر، " أٟمف ؾمئؾ قمـ ُمتٕم٦م احل٩م، وم٘م٤مل: ُم٤م رواه اسمـ قم٤ٌمس 

اضمٕمٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلصذم طمج٦م اًمقداع، وأهٚمٚمٜم٤م، ومٚمام ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م، ىم٤مل رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوأزواج اًمٜمٌل 

                                                           

 . وُيٜمٔمر ومٞمف ُمٜم٤مىمِم٦م هذا اًمتٗمًػم.134ُمٗمٞمد إٟم٤مم، اسمـ ضم٤مه ص:  (4)

 (. وُيٜمٔمر ومٞمف ُمٜم٤مىمِمتف.4/311هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود، اسمـ اًم٘مٞمؿ ) (0)

 (. وُيٜمٔمر ومٞمف ُمٜم٤مىمِمتف.1/167ٟمخ٥م إومٙم٤مر، اًمٕمٞمٜمل ) (3)



 ُمٜمّمقر سمـ محد اًمٕمٞمدي إقمداد: د.                                                    "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م" أىمقال اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمٛمتٛمتع 

  

53 
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سم٤مًمّمٗم٤م واعمروة، وأشمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء، ومٓمٗمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٧م، وش إهالًمٙمؿ سم٤محل٩م قمٛمرة، إٓ ُمـ ىمٚمد اهلدي

صمؿ أُمرٟم٤م قمِمٞم٦م ش ُمـ ىمٚمد اهلدي، وم٢مٟمف ٓ حيؾ ًمف طمتك يٌٚمغ اهلدي حمٚمف»وًمًٌٜم٤م اًمثٞم٤مب، وىم٤مل: 

اًمؽموي٦م أن هنؾ سم٤محل٩م، وم٢مذا ومرهمٜم٤م ُمـ اعمٜم٤مؾمؽ، ضمئٜم٤م ومٓمٗمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٧م، وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة، وم٘مد شمؿ 

ذم يمت٤مسمف: ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة وذو  طمجٜم٤م وقمٚمٞمٜم٤م اهلدي... وأؿمٝمر احل٩م اًمتل ذيمر اهلل شمٕم٤ممم

 .(4)"احلج٦م

ٟمّص قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ُمتٛمتٕملم، وأهنؿ ؾمٕمقا   ووضمف آؾمتدٓل: أن اسمـ قم٤ٌمس

ُمرشملم، وأن اًمًٕمل اًمث٤مين يم٤من سم٠مُمر اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، وأٟمف سمٗمٕمٚمف يتؿ احل٩م، ومدّل قمغم 

 إجي٤مسمف.

 اعمٜم٤مىمِم٦م:

 ٟمقىمش هذا احلدي٨م ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم.

ُمثؾ  وىمد روى اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس" ًا وم٘مد ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:أُم٤م ؾمٜمد

ن هذا احلدي٨م مل يروه أ -ئمٝمر ومٞمام –. وسمٞم٤من ذًمؽ (0)"وومٞمف أيْم٤م قمٚم٦م . طمدي٨م قم٤مئِم٦م

اًمٌخ٤مري إٓ ُمٕمٚم٘م٤ًم قمـ أيب يم٤مُمؾ اًمٗمْمٞمؾ سمـ طمًلم اًمٌٍمي، وىمد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًمٗمْمٞمؾ 

 اظمتٚمٗمقا قمّٛمـ ؾمٛمع اًمٌخ٤مري هذا احلدي٨م، ويم٤من ُمـ ؟ يمام(3)أهق ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري أم ٓ

أؾم٤ٌمب ذًمؽ أن اًمٌخ٤مري مل يرو قمـ أيب يم٤مُمؾ إٓ ُُمٕمٚم٘م٤ًم، ُمرة واطمدة ذم اًمّمحٞمح، وُمرة ذم 

 ، يمالمه٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمؼ.(1)اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم

 يٙمقن وم٢مذا يم٤من ُمـ ؿمٞمقظمف وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء أيٙمقن احلدي٨م ذم طمٙمؿ اعمتّمؾ أو

ـ هق ُمـ أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمّمحٞمح اًمٌخ٤مري: احل٤مومظ اسمـ طمجر أن اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم؟ ورضّمح ُم

                                                           

(. وومٞمف ىم٤مل 4110شمٕم٤ممم ذًمؽ عمـ مل يٙمـ أهٚمف طم٤مرضي اعمًجد احلرام ) صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب ىمقًمف (4)

 .3/60اًمٌخ٤مري: ىم٤مل أسمق يم٤مُمؾ، ومل يٍمح سم٤مًمتحدي٨م، وىمد وصٚمف همػمه، ُيٜمٔمر شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ 

 (.06/14جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (0)

 .027ص ،ٌخ٤مري وُمًٚمؿ، أسمق ٟمٕمٞمؿ؛ شمًٛمٞم٦م ُمـ أظمرضمٝمؿ اًم410ص ،أؾم٤مُمل ُمـ روى قمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، اسمـ قمدي (3)

 (.1/471اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مري ) (1)
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وم٤معمخت٤مر " . ىم٤مل اًمًخ٤موي:(4)يًتٕمٛمؾ صٞمٖم٦م ىم٤مل ومٞمام مل يًٛمٕمف، وأٟمف شمٌلّم ذًمؽ ًمف سم٤مٓؾمت٘مراء

أن طمٙمؿ )ىم٤مل( ذم اًمِمٞمقخ ُمثؾ همػمه٤م ُمـ اًمتٕم٤مًمٞمؼ  -يمام ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م-اًمذي ٓ حمٞمد قمٜمف: 

. وقمغم هذا ومٝمذا اخلؼم اعمٕمّٚمؼ ذم صحٞمح (3)ت٘مدُملم ُمـ اعمحدصملم، وهق رأي أيمثر اعم(0)"اعمجزوُم٦م

ؼ سمّمٞمٖم٦م ؼ سمّمٞمٖم٦م اجلزم، واعمٕمٚمر هق ُمٕمٚمّ  -إن أسم٤م يم٤مُمؾ ُمـ ؿمٞمقظمف أو ٓ ىمٚمٜم٤م ؾمقاء –اًمٌخ٤مري 

اجلزم صحٞمح إمم ُمـ قمّٚمؼ قمٜمف، وأُم٤م سمٕمد ذًمؽ ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم رضم٤مل إؾمٜم٤مده إمم 

 هذا احلدي٨م قمدة قمٚمؾ:. وإذا شم٘مّرر ذًمؽ وم٢من ذم (1)اًمّمح٤ميب

ومل ، (1)واعمٜم٘مقل قمـ أئٛم٦م اًمٜم٘مد اعمت٘مدُملم شمْمٕمٞمٗمفإول: أن ذم إؾمٜم٤مده أسم٤م ُمٕمنم اًمؼماء. 

، وًمٞمس ًمف رواي٦م ذم اًمٙمت٥م اًمًت٦م وٓ ُمًٜمد أمحد، وإٟمام روى ًمف اًمِمٞمخ٤من (6)إٓ اعم٘مدُمليقصم٘مف 

 .(1)أطم٤مدي٨م يًػمة ذم اعمت٤مسمٕم٤مت واًمِمقاهد

 ،ن سمـ همٞم٤مث قمـ قمٙمرُم٦م، وأطم٤مدي٨م قمثامن قمـ قمٙمرُم٦م ُمٓمٕمقناًمث٤مٟمٞم٦م: أٟمف ُمـ رواي٦م قمثام

ومٞمٝم٤م ٓ ؾمٞمام ُم٤م يم٤من ذم اًمتٗمًػم، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ؛ إذ ذم شمتٛم٦م احلدي٨م شمٗمًػم ٔيتل 

 .411-416احل٩م ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة: 

يم٤من قمٜمد حيٞمل سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من يمت٤مب قمثامن سمـ همٞم٤مث قمـ " وذم هذا ي٘مقل اسمـ اعمديٜمل:

يّمححف ًمٜم٤م، وىم٤مل حيٞمل سمـ ُمٕملم: ويم٤من حيٞمل سمـ ؾمٕمٞمد يْمٕمػ طمديثف ذم  قمٙمرُم٦م ومٚمؿ

 .(7)"اًمتٗمًػم

                                                           

 .14ص ،شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس، اسمـ طمجر (4)

 .(4/61ومتح اعمٖمٞم٨م، اًمًخ٤موي ) (0)

 (.4/66اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ) (3)

 .41هدى اًم٤ًمري، اسمـ طمجر، ص (1)

قمٜمف. ُيٜمٔمر اظمتالف اًمٜم٘م٤مد  وظمالف رواي٦م اًمٌٖمداديلم ضم٤مء قمـ اسمـ ُمٕملم ذم رواي٦م أٟمف ٓ سم٠مس سمف ًمٙمٜمٝم٤م ظمالف اعمِمٝمقر قمٜمف( 1)

 .62ص ،ذم اًمرواة اعمختٚمػ ومٞمٝمؿ

 (.44/101هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر ) (6)

 ،(. وُيٜمٔمر اخلالص٦م ًمٚمخزرضمل4436(؛ وًمٞمس ًمف ذم ُمًٚمؿ إٓ طمدي٨م واطمد ُمت٤مسمٕم٦م )42/31ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر ) (1)

 .112ص

 (.1/412خ اإلؾمالم، اًمذهٌل )(؛ شم٤مري3/11اًمْمٕمٗم٤مء، اًمٕم٘مٞمكم ) (7)
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، وهٜم٤م يروي قمـ قمٙمرُم٦م (4)اًمث٤مًمث٦م: أن قمثامن ُم٘مؾ ُمـ اًمرواي٦م ًمٞمس ًمف قمنمة أطم٤مدي٨م

ُمتًع اًمرواي٦م، طمديثف ذم اًمٌخ٤مري وم٘مط يزيد قمغم ُم٤مئ٦م طمدي٨م، وًمف شمالُمٞمذ يمثر ُمـ اًمث٘م٤مت، وُمع 

 .(0)ا اخلؼم أطمد ُمٜمٝمؿ، ومٛمثؾ هذا اًمتٗمرد يٕمّده ٟم٘م٤مد احلدي٨م مم٤ّم ٓ حيتٛمؾذًمؽ ٓ يت٤مسمٕمف قمغم هذ

اًمراسمٕم٦م: أن هذا احلدي٨م وىمع ومٞمف شمٗمرد ؿمديد، وم٘مد شمٗمّرد سمف أسمق يم٤مُمؾ قمـ أيب ُمٕمنم، وأسمق 

ُمٕمنم قمـ اسمـ همٞم٤مث، واسمـ همٞم٤مث قمـ قمٙمرُم٦م، ذم ُمتـ ـمقيؾ، متتد إًمٞمف إسمّم٤مر، وإذا يم٤من 

سمتٗمرد اًمث٘م٦م، ومٛمـ دوٟمف ُمـ سم٤مب أومم، ٓ ؾمٞمام ُمع شمٕمدد اًمتٗمرد ذم  اًمٕمٚمامء ىمد ُيٕمّٚمقن احلدي٨م

ـمٌ٘م٤مت اإلؾمٜم٤مد، وهٜم٤م ذم هذا اإلؾمٜم٤مد ٟمجد راويلم: أيب ُمٕمنم ُمتٙمٚمؿ ومٞمف، واسمـ همٞم٤مث اعمتٙمٚمؿ 

ذم روايتف قمـ قمٙمرُم٦م، ويمالمه٤م ُم٘مؾ ُمـ اًمرواي٦م، يتٗمردان هبذا اخلؼم اًمٓمقيؾ، ومٝمذا يقرث اًمري٦ٌم 

وأُم٤م أيمثر احلٗم٤مظ اعمت٘مدُملم " . ي٘مقل اسمـ رضم٥م:(3)ـ اًمٜم٘م٤مد ُمٕمٚمقًٓ ذم صحتف، ويٕمده يمثػم ُم

 ،: إٟمف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف -وإن مل يرو اًمث٘م٤مت ظمالومف  -إذا شمٗمرد سمف واطمد  -وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن ذم احلدي٨م 

اًمٚمٝمؿ إٓ أن يٙمقن ممـ يمثر طمٗمٔمف واؿمتٝمرت قمداًمتف وطمديثف يم٤مًمزهري  ،وجيٕمٚمقن ذًمؽ قمٚم٦م ومٞمف

 ،وهلؿ ذم يمؾ طمدي٨م ٟم٘مد ظم٤مص،ن سمٕمض شمٗمردات اًمث٘م٤مت اًمٙم٤ٌمر أيْم٤مً ورسمام يًتٜمٙمرو ،وٟمحقه

. وىم٤مل أيْم٤ًم ُمٌٞمٜم٤ًم ىم٤مقمدة اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ُمـ يم٤ٌمر (1)"وًمٞمس قمٜمدهؿ ًمذًمؽ و٤مسمط يْمٌٓمف

ٕن ىم٤مقمدشمف: أن ُم٤م اٟمٗمرد سمف صم٘م٦م، وم٢مٟمف يتقىمػ ومٞمف طمتك يت٤مسمع قمٚمٞمف، " اًمٜم٘م٤مد ذم اإلقمالل سم٤مًمتٗمرد:

، ظمّمقص٤ًم إن يم٤من اًمث٘م٦م ًمٞمس سمٛمِمتٝمر ذم احلٗمظ وآشم٘م٤من، وهذه وم٢من شمقسمع قمٚمٞمف زاًم٧م ٟمٙم٤مرشمف

 .(1)"ىم٤مقمدة حيٞمك اًم٘مٓم٤من واسمـ اعمديٜمل وهمػممه٤م

 ومثٛم٦م أًمٗم٤مظ ذم احلدي٨م ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيًتٜمٙمر ومٛمـ ذًمؽ:وأُم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م احلدي٨م ُمتٜم٤ًم: 

                                                           

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (4)

 (.4/444(؛ اًمٕمٚمؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ )4/111ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي، اسمـ رضم٥م ) (0)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (3)

 .(313-4/310اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، اسمـ رضم٥م ) (1)

 (.1/411ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ رضم٥م ) (1)
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، وم٢من اعمٕمروف اعمِمٝمقر ُمـ (4)وهق ُمقىمقف قمغم اسمـ قم٤ٌمس "وىمد شمؿ طمجٜم٤م"ىمقًمف: 

، ومٙمٞمػ ُيرشّم٥م قمٚمٞمف مت٤مم احل٩م، سمؾ صم٧ٌم (0)أٟمف ٓ يقضم٥م اًمًٕمل أصالً ٤مسُمذه٥م اسمـ قمٌ

 .(1)، وىمد طمٙمك ذًمؽ قمٜمف سمّمٞمٖم٦م اجلزم اإلُم٤مم أمحد(3)قمٜمف أٟمف ٓ جي٥م اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع

 "وأؿمٝمر احل٩م اًمتل ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف: ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة وذو احلج٦م" ويمذًمؽ ىمقًمف:

ُمـ ـمرق ُمتٕمددة ُمـ أن أؿمٝمر احل٩م: ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة  قم٤ٌمسخم٤مًمػ ًمٚمٛمِمٝمقر قمـ اسمـ 

 ، وًمٞمس مجٞمٕمف.(1)وقمنم ُمـ ذي احلج٦م

 ٜم٤مد مل ُي٘مٞمٛمقا أًمٗم٤مظ هذا اخلؼم.مم٤ّم يدل قمغم أن سمٕمض رضم٤مل اإلؾم

 الدلٔل الجالح: 

أن اعمتٛمتع ي٠ميت سمٜمًٙملم ُمًت٘مٚملم سمدًمٞمؾ أن سمٞمٜمٝمام حتٚماًل، ومال يٜم٤مؾم٥م أن يٕمتد احل٤مج ذم طمجف 

داه ذم قمٛمرشمف، ٓ ؾمٞمام وأٟمف يًت٘مٌؾ أقمامل احل٩م سمٕمد اًمث٤مُمـ ُمـ ذي احلج٦م ٓ ىمٌٚمف، ومٙمٞمػ سمٕمٛمؾ أ

يٕمتد سمًٕمل قمـ طمجف وهق إٟمام ومٕمٚمف ىمٌؾ إطمراُمف سم٤محل٩م، وي١ميمد ذًمؽ أن اعمتٛمتع ًمق أٟمف سمٕمد 

 .(6)اًمٗمراغ ُمـ اًمٕمٛمرة قمدل قمـ احل٩م مل يٚمزُمف رء

 اعمٜم٤مىمِم٦م:

ٛمرشمف ُيًٛمك طم٤مضم٤ًم، وحتٚمٚمف إٟمام هق رظمّم٦م ُمـ وٟمقىمش هذا اًمدًمٞمؾ سم٠من اعمتٛمتع ُمـ طملم قم

 -اهلدي يًتٓمع مل إذا-اهلل ًمف، ٓ خترضمف قمـ هذا آؾمؿ، وي١ميمد صح٦م ذًمؽ أن ًمف أن يّمقم 

 جه هن من خنُّ: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمدًمٞمؾ احل٩م ذم داظمؾ هذا وصٞم٤مُمف قمٛمرشمف، ُمـ حتٚمٚمف سمٕمد

 [.416اًمٌ٘مرة: ]َّ مه

                                                           

 (.1/61ُمٜمح٦م اًم٤ٌمري، زيمري٤م إٟمّم٤مري ) (4)

 (.167، 4/161اعمًٜمدة قمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم اعمٜم٤مؾمؽ، اًمّمٛمٕم٤مين )أصم٤مر  (0)

 (.4/311هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود، اسمـ اًم٘مٞمؿ ) (3)

 (.7/411اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اإلُم٤مم أمحد، اًمرسم٤مط وآظمرون ) (1)

 (.4/400(؛ أصم٤مر اعمًٜمدة قمـ اًمّمح٤مسم٦م، اًمّمٛمٕم٤مين )3/102ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر ) (1)

(؛ إرؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ إمم أومٕم٤مل اعمٜم٤مؾمؽ، 4/413( اهلداي٦م ذح اًمٌداي٦م، اعمرهمٞمٜم٤مين )42/11) ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، اًمٓمح٤موي (6)

 .73ص ،(؛ ذح طمدي٨م ضم٤مسمر، اًمٕمثٞمٛملم4/111اسمـ ومرطمقن )
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دظمؾ سم٤محل٩م ًمٙمٜمف ومّمؾ سمتحٚمؾ ًمٞمٙمقن  وم٤معمتٛمتع ُمـ طملم أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة" ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

ومٝمذه اعمتٕم٦م اًمتل  ". وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ:(4)"أين قمغم احل٤مج وأطم٥م اًمديـ إمم اهلل احلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م

ومًخ إًمٞمٝم٤م هل ضمزء ُمـ احل٩م، ًمٞم٧ًم قمٛمرة ُمٗمردة، وهل ُمـ احل٩م سمٛمٜمزًم٦م اًمقوقء ُمـ همًؾ 

ٓ يٛمٜمع أن شمٙمقن واطمدة  اجلٜم٤مسم٦م، ومٝمل قم٤ٌمدة واطمدة، ىمد ختٚمٚمٝم٤م اًمرظمّم٦م سم٤مإلطمالل، وهذا

وم٤مو٦م؛ وم٢مٟمف ُمـ مت٤مم احل٩م، وٓ يٗمٕمؾ إٓ سمٕمد اًمتحٚمؾ إول، ويمذًمؽ رُمل اجلامر، يمٓمقاف اإل

. وي١ميمد صح٦م ذًمؽ اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم (0)"أي٤مم ُمٜمك ُمـ مت٤مم احل٩م، وهق يٗمٕمؾ سمٕمد اًمتحٚمؾ اًمت٤مم

إٓ ًمالرشم٤ٌمط سملم اًمٕمٛمرة ، وُم٤م ذاك (3)أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمٗمرد واًم٘م٤مرن أن يتحٚمؾ سمٕمٛمرة صمؿ ٓ حي٩م

واحل٩م. وىمقهلؿ إن اعمتٛمتع ًمق قمدل قمـ احل٩م ٓ يٚمزُمف رء ًمٞمس حمؾ اشمٗم٤مق وم٘مد ؾمئؾ اإلُم٤مم 

 أمحد قمـ اًمرضمؾ يدظمؾ سمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م، أًمف أن يرضمع إذا ىم٣م قمٛمرشمف؟

. وقمغم (1)"ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: ىم٤مل ؾمٕمٞمد: هذا رضمؾ ؾمقء، ٓ خيرج طمتك ي٘ميض طمجف

، ًمٙمٜمف اًمرظمّم٦م مت٤مم ُمـ هذا أن: وم٤مجلقاب -اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم ُمذه٥م هق يمام –ضم٤مئز  اًمتًٚمٞمؿ سم٠مٟمف

 ٓ يٚمزم قمٚمٞمف ىمٓمع اًمّمٚم٦م سملم اًمٜمًٙملم وم٤مًمّمٚم٦م سم٤مىمٞم٦م ًمق أراد احل٩م.

 : أٟمف يٙمٗمل اعمتٛمتع ؾمٕمل اًمٕمٛمرة، وٓ يٚمزُمف ؾمٕمل صم٤مٍن ًمٚمح٩م.اًمٗمرع اًمث٤مين: اًم٘مقل اًمث٤مين

وهل رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد  (6)سمـ راهقيف، وإؾمح٤مق (1)وسمف ىم٤مل قمٓم٤مء وـم٤مووس وجم٤مهد

، وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس (7)، ووصٗمٝم٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٠مهن٤م أٟمص اًمروايتلم(1)ٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمف مج٤مقم٦م
(1). 

                                                           

 (.06/431) ،جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(4)

 (4/320) ،هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود، اسمـ اًم٘مٞمؿ (0)

 (.06/072) ،جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م (3)

 .472ص ،ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد، اسمـ ه٤مٟمئ (1)

 (010، 3/011اعمّمٜمػ، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (1)

 (.1/0401ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق، اًمٙمقؾم٩م ) (6)

 (.411، 413، 414/ 7اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اإلُم٤مم أمحد، اًمرسم٤مط ) (1)

 (.46/411جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (7)

 .476ص ،ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد رواي٦م اسمـ ه٤مٟمئ (1)
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يمؿ ـمقاف اًم٘م٤مرن واعمتٛمتع سملم اًمّمٗم٤م " وهق فم٤مهر اظمتٞم٤مر اًمٜم٤ًمئل طمٞم٨م سمّقب وم٘م٤مل:

 واطمد، ُمع قمٚمٛمف سمحدي٨م قم٤مئِم٦م. صمؿ مل ذيمر إٓ طمدي٨م ضم٤مسمر ذم ايمتٗم٤مء اعمتٛمتع سمًٕمل (4)"واعمروة

 .(0)وم٘مد رواه ذم ُمقـمـ آظمر 

 أدل٘ الفسٓل الجاىٕ:

 اؾمتدّل اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مٟمتٗم٤مء ًمزوم ؾمٕمل صم٤مٍن قمغم اعمتٛمتع سم٠مدًم٦م ٟم٘مٚمٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م:

 :األّلالدلٔل 

 مخ محجخ جح مج حج مث هت ختمت حت جت هبٱُّٱىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  -

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس

 اًمٌ٘مرة:]َّحم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف

416.] 

 -ويدظمؾ ذم ذًمؽ اعمتٛمتع-ووضمف آؾمتدٓل: أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد أوضم٥م إمت٤مم اًمٕمٛمرة 

وأوضم٥م إمت٤مم احل٩م ًمٙمؾ ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م، صمؿ سملّم شمٕم٤ممم ُم٤م اظمتص سمف اعمتٛمتع أٓ وهق إجي٤مب 

دي ًمٞمس ُمـ إريم٤من اهلدي، ومٚمق يم٤من قمغم اعمتٛمتع ؾمٕمٞم٤من ًمٙم٤من أطمؼ سم٤مًمذيمر ُمـ اهلدي؛ ٕن اهل

 ريمـ، مجٝمقرهؿ قمٜمد ومٝمق أوضمٌف ُمـ قمٜمد –سم٤مٓشمٗم٤مق، وٓ يتقىمػ قمٚمٞمف اًمتحٚمؾ، سمخالف اًمًٕمل 

ؾمقاء أىمٞمؾ إٟمف ضمؼمان أو  -، ومِم٠مٟمف أقمٔمؿ قمٜمدهؿ ُمـ اًمًٕمل(3)دم شمريمف ذم واضم٥م احلٜمٗمٞم٦م وقمٜمد

ٌّف قمغم اًمًٕمل. ويٕمْمد ذًمؽ أن اهلل شمٕم -ؿمٙمران ٌّف اعمقمم قمٚمٞمف، وٓ ُيٜم ٤ممم ذم آي٦م أظمرى ومٙمٞمػ ُيٜم

ذيمر ُم٤م يٗمٕمٚمف احل٤مج ذم يقم اًمٜمحر وُم٤م سمٕمده، وٟمص ساطم٦م قمغم احلٚمؼ اًمذي هق أطمد 

  مب خب حب جبُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمقاضم٤ٌمت، وقمغم اًمٓمقاف اًمذي هق أطمد إريم٤من، 

 [.01]احل٩م: َّخت حت جت هب

                                                           

 .(1/011) ،اًمًٜمـ، اًمٜم٤ًمئل (4)

 (.1/421) ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (0)

 .(1/4711) ،اًمتجريد، اًم٘مدوري (3)
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ٟمف ومٚمق يم٤من اًمًٕمل طمتاًم ٕؿمٌف أن يٙمقن أومم سم٤مًمذيمر ُمـ احلٚمؼ، وم٢من ىمٞمؾ إٟمف مل ُيذيمر؛ ًمٙمق

وُمع ذًمؽ ذيمره اهلل شمٕم٤ممم  -ماًمٕم٤م سم٤معمٕمٜمك –ظم٤مص سم٤مًمتٛمتع. وم٤مجلقاب أن اهلدي ظم٤مص سم٤معمتٛمتع 

ذم ُمقوٕملم: ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وؾمقرة احل٩م، أُم٤م اًمًٕمل اًمث٤مين اًمذي هق ظم٤مص سم٤معمتٛمتع ومٚمؿ 

  .ُيذيمر ىمط

ُمٝمٚملم  ملسو هيلع هللا ىلصظمرضمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل " ىم٤مل: : ُم٤م رواه ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل اًمث٤ميناًمدًمٞمؾ  -

حل٩م، ُمٕمٜم٤م اًمٜم٤ًمء واًمقًمدان، ومٚمام ىمدُمٜم٤م ُمٙم٦م ـمٗمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٧م وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة، وم٘م٤مل ًمٜم٤م سم٤م

ش احلؾ يمٚمف»ىم٤مل ىمٚمٜم٤م: أي احلؾ؟ ىم٤مل: ش ُمـ مل يٙمـ ُمٕمف هدي ومٚمٞمحٚمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ىم٤مل: وم٠مشمٞمٜم٤م اًمٜم٤ًمء، وًمًٌٜم٤م اًمثٞم٤مب، وُمًًٜم٤م اًمٓمٞم٥م، ومٚمام يم٤من يقم اًمؽموي٦م أهٚمٚمٜم٤م سم٤محل٩م، 

 .(4)"ول سملم اًمّمٗم٤م واعمروةويمٗم٤مٟم٤م اًمٓمقاف إ

ومٓمٗمٜم٤م سم٤مًمٌٞم٧م، وسملم اًمّمٗم٤م، واعمروة، ومٚمام يم٤من يقم  ملسو هيلع هللا ىلصىمدُمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل " :وقمٜمف 

 .(0)"اًمٜمحر مل ٟم٘مرب اًمّمٗم٤م واعمروة

أظمؼم أٟمف وقم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ُمتٛمتٕملم، وُمع ذًمؽ مل  ووضمف آؾمتدٓل: أن ضم٤مسمرًا 

 .(3)يًٕمقا ُمرة أظمرى، وأن ؾمٕمٞمٝمؿ إول ىمد يمٗم٤مهؿ

 اعمٜم٤مىمِم٦م:

!. وأضمٞم٥م سم٠من (1)إٟمام يم٤من يتحدث قمـ اًم٘م٤مرٟملم ٟمقىمش هذا احلدي٨م ُمتٜم٤ًم سم٠من ضم٤مسمرًا 

 ضم٤مسمرًا ىمد ٟمص سمقوقح قمغم أهنؿ يم٤مٟمقا ُمتٛمتٕملم، وأهنؿ أطمٚمقا، وومٕمٚمقا ُم٤م يٗمٕمؾ احلالل.

وٟمقىمش أيْم٤ًم: سم٠من اعمراد سم٤مًمٓمقاف اًمقاطمد، أي: قمغم صٗم٦م واطمدة ومال يٛمٜمع اًمتٕمدد. 

 أهنؿ مل ي٘مرسمقا اًمّمٗم٤م يقم اًمٜمحر. -يمام شم٘مدم-سمرًا ٟمص وأضمٞم٥م سم٠من ضم٤م

                                                           

 (.4043صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب سمٞم٤من وضمقه اإلطمرام ) (4)

 (. وصححف اعمح٘مؼ.41474رواه أمحد ذم اعمًٜمد ) (0)

 (.42/16ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، اًمٓمح٤موي )( 3)

 (.7/464ٜمقوي )ذح صحٞمح ُمًٚمؿ، اًم (1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

واًمذيـ ىم٤مًمقا ٓ سمد ًمٚمٛمتٛمتع ُمـ ؾمٕمٞملم، شم٠موًمقا طمدي٨م ضم٤مسمر سمت٠مويالت " ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

ُمًتٙمره٦م ضمدا، وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ ـمقاوم٤م واطمدا أي ـمقاوملم قمغم صٗم٦م واطمدة وم٤مًمقاطمدة راضمٕم٦م إمم 

ق اًمٙمالم يِمٝمد سمٌٓمالٟمف. وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: صٗم٦م اًمٓمقاف ٓ إمم ٟمٗمًف، وهذا ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد وؾمٞم٤م

يم٤من ُمٗمردا، وأُمر أصح٤مسمف أن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمذيـ يم٤مٟمقا ىم٤مرٟملم ظم٤مص٦م، وم٢مٟمف  ملسو هيلع هللا ىلصأراد سمف أصح٤مب اًمٜمٌل 

حيٚمقا ُمـ إطمراُمٝمؿ، إٓ ُمـ ؾم٤مق اهلدي، وم٤ميمتٗمك هق وأصح٤مسمف اًم٘م٤مرٟمقن سمٓمقاف واطمد. وهذا 

ؾم٤مق اهلدي ُمـ ؾم٤مئرهؿ  سمٕمٞمد ضمدا، وم٢من اًمذيـ ىمرٟمقا ُمـ أصح٤مسمف يمٚمٝمؿ طمٚمقا سمٕمٛمرة، إٓ ُمـ

وهؿ آطم٤مد يًػمة، مل يٌٚمٖمقا اًمٕمنمة وٓ اخلٛم٦ًم، سمؾ احلدي٨م فم٤مهر ضمدًا، ذم ايمتٗم٤مئٝمؿ يمٚمٝمؿ 

 .(4)"سمٓمقاف واطمد سملم اًمّمٗم٤م واعمروة

 سمت٘مديؿ طمدي٨م قم٤مئِم٦م وىمد ؾمٚمؽ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمًٚمٙم٤ًم آظمر ذم رد طمدي٨م ضم٤مسمر 

 ٍف، أو ًمٙمقن طمدي٨م قم٤مئِم٦م؛ ًمٙمقهنام ُمثٌتلم، سمٞمٜمام طمدي٨م ضم٤مسمر ٟم٤م قم٤ٌمس واسمـ 

ذم ُمًٚمؿ وم٘مط، أو   قمٚمٞمف، وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم اًمٌخ٤مري، سمٞمٜمام طمدي٨م ضم٤مسمر ٤مُمتٗم٘مً  

 .(0)ُمقاومؼ ًمألطم٤مدي٨م إظمرى اعمقضم٦ٌم ًمٚمًٕمل  ٕن طمدي٨م قم٤مئِم٦م

واجلقاب: أن هذا اعمًٚمؽ ىم٤مئؿ قمغم اًمؽمضمٞمح، واًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م: شم٘مديؿ اجلٛمع قمغم 

 يدٓن واسمـ قم٤ٌمس  يٛمٙمـ اجلٛمع ومُٞم٘م٤مل: إن طمدي٨م قم٤مئِم٦م، وُم٤م ٟمحـ ومٞمف (3)اًمؽمضمٞمح

  يدل قمغم إسم٤مطم٦م اًمؽمك؛ ٓؾمٞمام وأن طمدي٨م قم٤مئِم٦م  قمغم آؾمتح٤ٌمب، وطمدي٨م ضم٤مسمر

خم٤مًمػ ًمٚمٛمِمٝمقر قمٜمف، وهذا قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمّمح٦م   ًمٞمس ومٞمف أُمر ٟمٌقي، وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

صمؿ إن ُمًٚمؽ  .، واًمتًٚمٞمؿ سمّمح٦م طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمزي٤مدة ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م

؛ ًمٙمقن مل يٕمٚمف أطمد إؾمٜم٤مدًا، أو اًمؽمضمٞمح ىمد ُيٜمٔمر ومٞمف ُمـ زاوي٦م أظمرى ومُٞم٘مّدم طمدي٨م ضم٤مسمر

وظمروضمٝم٤م ذم  ، ًمٙمقن ضم٤مسمر أوٌط اًمٜم٤مس ٕطم٤مدي٨م احل٩م طمتك إٟمف وٌط طمٞمض قم٤مئِم٦م

 ومٛمثؾ هذا يمٞمػ خيٗمك قمٚمٞمف أُمر اًمتٛمتع؟!آظمر احل٩م ًمٚمٕمٛمرة، وأُمر ٟمٗم٤مس أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس

                                                           

 (.4/311هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داود، اسمـ اًم٘مٞمؿ ) (4)

 (.42/11ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، اًمٓمح٤موي ) (0)

 (.1/621ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم، اسمـ اًمٜمج٤مر ) (3)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

يرى وضمقب اًمًٕمل ُمـ طمٞم٨م إصؾ قمغم احل٤مج  يمره هٜم٤م: أن ضم٤مسمرًا وُمـ اجلدير ذ

، ومٚمؿ يٙمـ شمريمف ًمٚمًٕمل ٕٟمف ٓ يرى (4)واعمٕمتٛمر، وأٟمف ٓ حيؾ هلام ىمرسم٤من اًمٜم٤ًمء إٓ سمٕمد اًمًٕمل

 وضمقسمف.

 الدلٔل الجالح:

وم٘م٤مم هاىم٦م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ  ذم ذيمر طمج٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وومٞمف: ُم٤م رواه ضم٤مسمر 

أص٤مسمٕمف واطمدة ذم  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، أًمٕم٤مُمٜم٤م هذا أم ٕسمد؟ ومِمٌؽ رؾمقل اهلل ضمٕمِمؿ، 

 .(0)"ٓ سمؾ ٕسمد أسمد -ُمرشملم-إظمرى، وىم٤مل: دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م 

ووضمف آؾمتدٓل أن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم سملّم سم٘مقًمف وطمريم٦م يده أن اًمٕمٛمرة شمدظمؾ 

 أقمامهل٤م قمـ اًم٘مٞم٤مم سمف ُمرة أظمرى ذم احل٩م. ذم احل٩م، وهذا يٕمٓمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م آيمتٗم٤مء سمٌٕمض

متتٕمقا سم٤مًمٕمٛمرة إمم احل٩م ومل يًٕمقا  وذًمؽ عم٤م روي أن اًمّمح٤مسم٦م " ىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:

سملم اًمّمٗم٤م واعمروة إٓ ُمرة واطمدة ُمع ـمقاف اًم٘مدوم، وهذا سمٞم٤من أن قمٛمرة اعمتٛمتع سمٕمض طمجف، 

دظمٚم٧م : »ملسو هيلع هللا ىلصام ىم٤مل يمام أن ووقء اعمٖمتًؾ سمٕمض همًٚمف ومٞم٘مع اًمًٕمل، قمـ مجٚم٦م اًمٜمًؽ، يم

وىمد ىمدُمٜم٤م أن اعمتٛمتع ُمـ طملم " . وىم٤مل أيْم٤ًم:(3)"واهلل أقمٚمؿش اًمٕمٛمرة ذم احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

: دظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م؛ وهلذا جيقز أن يّمقم ملسو هيلع هللا ىلصحيرم سم٤مًمٕمٛمرة دظمؾ ذم احل٩م يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ذا اهمتًؾ ًمٚمجٜم٤مسم٦م سمدأ إ ملسو هيلع هللا ىلصإي٤مم اًمثالصم٦م ُمـ طمٞمٜمئذ، وإٟمام إطمراُمف سم٤محل٩م سمٕمد ذًمؽ يمام يم٤من اًمٜمٌل 

سم٤مًمقوقء، ويمام ىم٤مل ًمٚمٜمًقة ذم همًؾ اسمٜمتف: اسمدأن سمٛمٞم٤مُمٜمٝم٤م وُمقاوع اًمقوقء ُمٜمٝم٤م. ومٙم٤من همًؾ 

وهذا " . وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم احلدي٨م:(1)"ُمقاوع اًمقوقء شمقوٞم٦م وهق سمٕمض اًمٖمًؾ

ٞمٜمف، وإٟمام ي٘متيض أهن٤م ىمد ص٤مرت ضمزءا ُمٜمف، أو يم٤مجلزء اًمداظمؾ ومٞمف، سمحٞم٨م ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م وسم

                                                           

 (111، 4/163(؛ أصم٤مر اعمًٜمدة قمـ اًمّمح٤مسم٦م، اًمّمٛمٕم٤مين) 42/41(؛ اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل 316صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (4)

 (.4047) ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمحٞمح يمت٤مب احل٩م، سم٤مب طمج٦م اًمٜمٌل  رواه ُمًٚمؿ ذم (0)

 (.3/411اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (3)

 (.06/17جمٛمقع اًمٗمت٤موي، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .(4)"شمٙمقن ُمع احل٩م يمام يٙمقن اًمداظمؾ ذم اًمٌمء ُمٕمف

واقمؽمض قمغم هذا اًمدًمٞمؾ سم٠من اعمراد سمف: ضمقاز ومٕمؾ اًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م أو ضمقاز ومًخ 

. وأضمٞم٥م قمٜمف سم٠من ُم٤م ذيمرمتقه داظمٌؾ ذم احلدي٨م، ًمٙمـ ٓ وضمف ًم٘مٍم ُمٕمٜمك (0)احل٩م إمم قمٛمرة

ذًمؽ جيزئ اًم٘م٤مرن ـمقاف واطمد وؾمٕمل واطمد قمـ احلدي٨م قمٚمٞمف، سمؾ يِمٛمؾ شمداظمؾ أقمامهلام، وًم

 .(3)طمجف وقمٛمرشمف

واقمؽمض قمٚمٞمف أيْم٤ًم سم٠مٟمف يٚمزم قمٚمٞمف آيمتٗم٤مء سمٓمقاف اًمٕمٛمرة قمـ ـمقاف احل٩م، وقمـ طمٚمؼ 

اًمٕمٛمرة قمـ طمٚمؼ احل٩م. وأضمٞم٥م سم٠مٟمف ٓ يٚمزم؛ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىمد ٟمّص قمغم وضمقب يمال اًمٕمٛمٚملم 

  مب خب حب جبٱُّ: ىم٤مل شمٕم٤مممٱريػ،قمغم احل٤مج، وأٟمف ٓ جيزئف أن يٗمٕمٚمف ىمٌؾ اًمتٕم

[. وىمد اشمٗمؼ اعمٗمنون قمغم أن هذا 01]احل٩م: َّخت حت جت هب

. ويمام ٓ جُيزئ ـمقاف اًم٘مدوم قمـ ـمقاف (1)احلٚمؼ، وذًمؽ اًمٓمقاف ذم أي٦م سمٕمد اًمتٕمريػ

اإلوم٤مو٦م، ومٙمذًمؽ ٓ جيزئ قمٜمف ـمقاف اًمٕمٛمرة. وأيْم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك وم٢من ُم٤م ىمٌؾ يقم اًمٜمحر 

ورُمل اًمٕم٘م٦ٌم إٟمام هق وؾمٞمٚم٦م ًمٞمتٝمٞم٠م اعمًٚمؿ ويت٠مهؾ ًمزي٤مرة سمٞم٧م رسمف، ومام ُمـ اًمتٕمريػ واإلوم٤مو٦م 

، وم٤مُمتٜمع أن يٙمٗمل قمٜمف ـمقاف اًمٕمٛمرة، يمٞمػ وهق قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء (1)يزال ذم شمٚمٌٞم٦م إمم اجلٛمرة

.وًمٞمس يمذًمؽ أُمر اًمًٕمل، ومٚمق ؾمٕمك اعمٗمرد أو اًم٘م٤مرن سمٕمد ـمقاف (6)أقمٔمؿ ُمـ اًمقىمقف سمٕمروم٦م

 أول يقم ُمـ ؿمقال.اًم٘مدوم ٓيمتٗمك سمف وًمق يم٤من 

 الدلٔل السابع:

اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘م٤مرن. ووضمف ذًمؽ: أن اًم٘م٤مرن ًمق مل يٓمػ ًمٚم٘مدوم، سمؾ ـم٤مف ًمإلوم٤مو٦م،  

، (1)ًمٕم٤مئِم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوؾمٕمك سمٕمده٤م ؾمٕمل احل٩م ٕضمزأ ذًمؽ قمـ طمجف وقمٛمرشمف، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 
                                                           

  (0/401زاد اعمٕم٤مد، اسمـ اًم٘مٞمؿ ) (4)

 (.0/413(؛ زاد اعمٕم٤مد، اسمـ اًم٘مٞمؿ )0/466ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، اخلٓم٤ميب ) (0)

 (.0/466) ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، اخلٓم٤ميب (3)

 (.41/361(؛ اًمًٌٞمط، اًمقاطمدي )46/134ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من، اًمٓمؼمي ) (1)

 (.06/413جمٛمقع اًمٗمت٤موي، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)

 (.06/032اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ) (6)

 (.4711رواه أسمق داود ذم اًمًٜمـ يمت٤مب احل٩م، سم٤مب ـمقاف اًم٘م٤مرن ) (1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٟمف حتٚمؾ ومٚمئـ جيزئ اعمتٛمتع اًمذي ـم٤مف ُمرشملم، وطمٚمؼ ُمرشملم ُمـ سم٤مب أومم، وٓ يِمٙمؾ قمغم هذا أ

 سملم طمجف وقمٛمرشمف؛ عم٤م ؾمٌؼ أن شمٚمؽ اًمٕمٛمرة داظمٚم٦م ذم طمجف.

وهٜم٤م ُيذيمر أن سم٤مب احل٩م وإن يم٤من ًمف أطمٙم٤مُمف اخل٤مص٦م ذم سم٤مب اًمٜمٞم٦م، يمت٠مصمػم اًمٜمٞم٦م ذم ىمٚم٥م 

، إٓ أن سم٘م٤مء اؾمؿ احل٩م قمغم (4)طم٤مل اًمٕمٛمؾ اًم٤ًمسمؼ ُمع أن إصؾ أن اًمٜمٞم٦م ٓ شم١مصمر ذم قمٛمؾ ؾم٤مسمؼ

د ًمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م اعمّمكم يقشمر سمثالث، وم٢مٟمف اعمٕمتٛمر وإن حتٚمؾ، ًمف ُم٤م يِمٝم

، ورهمؿ هذا اًمٗمّمؾ إٓ أهنؿ يقىمٕمقن اؾمؿ (0)ُيًتح٥م ًمف قمٜمد اجلٛمٝمقر أن يٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سمًالم

اًمقشمر قمغم يمؾ اًمثالث، ومٚمؿ يٙمـ اًمٗمّمؾ ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ صدق اؾمؿ اًمقشمر سمثالث قمغم اعمّمكم، وٓ 

؛ ذًمؽ أٟمف ىمد ومّمؾ طم٘مٞم٘م٦م، (3)يمام يم٤من اسمـ قمٛمر يٗمٕمؾ ييه أن يتحدث سملم آصمٜمتلم واًمثالث

ًمٙمٜمف طمٙماًم سم٤مٍق قمغم وشمره، ومٙمذًمؽ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إن اعمتٛمتع ىمد ومّمؾ سملم قمٛمرشمف وطمجف 

 طم٘مٞم٘م٦م ومج٤مز ًمف أن يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف احلالل، ًمٙمـ اؾمؿ احل٤مج سم٤مٍق قمٚمٞمف طمٙماًم.

ع سملم صالشملم ايمتٗمك يمام أن آيمتٗم٤مء سمٕم٤ٌمدة واطمدة قمـ ؿمٞمئلم ًمف ٟمٔم٤مئر ُمتٕمددة ومٛمـ مج

سمآذان واطمد، وصالة اًمٗمريْم٦م شمٙمٗمل قمـ حتٞم٦م اعمًجد، وؾمٌؼ أن ـمقاف اًم٘م٤مرن وؾمٕمٞمف ي٘مٕم٤من 

 قمـ طمجف وقمٛمرشمف، ومال ُٟمٙمَر ذم أن ي٘مع ؾمٕمل قمٛمرة اعمتٛمتع قمـ طمجف.

 الدلٔل اخلامظ:

أهنؿ مل يًٕمقا إٓ ُمرة واطمدة. ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ  ُم٤م طمٙم٤مه ـم٤مووس قمـ اًمّمح٤مسم٦م 

حلجف وقمٛمرشمف إٓ ـمقاوم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصس ُم٤م ـم٤مف أطمد ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل طمٚمػ ـم٤مو" يمٝمٞمؾ:

 .(1)"واطمدا

                                                           

ًم٘مدوم وؾمٕمل احل٩م أن يٗمًخ ًمٕمٛمرة ضم٤مز ذًمؽ، ويتحقل ـمقاومف اعم٘مّمقد سمذًمؽ أن احل٤مج ًمق سمدا ًمف سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ ـمقاف ا (4)

 اًم٤ًمسمؼ ًمٚم٘مدوم إمم ـمقاف قمٛمرة، وؾمٕمٞمف ًمٚمح٩م إمم ؾمٕمل ًمٚمٕمٛمرة.

ص:  ،(؛ ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد، اسمـ ه٤مٟمئ0/410(؛ طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء، اًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر )4/462سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد ) (0)

430. 

 (.114أسمقاب اًمقشمر ) رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح، يمت٤مب اًمقشمر، (3)

 (.3/111وصحح إؾمٜم٤مده اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح ) (3/010عمّمٜمػ، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ا (1)
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وهذا اخلؼم، وإن يم٤من صقرشمف اإلرؾم٤مل، إٓ أن يٕمتْمد سمخؼم ضم٤مسمر، صمؿ إن ـم٤مووؾم٤ًم ىمد 

، وهق ُمـ  أدرك مخًلم صح٤مسمٞم٤ًم وؾمٛمع ُمـ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ، ويم٤من ًمف اظمتّم٤مص سم٤مسمـ قم٤ٌمس

 ذم أىمؾ أطمقاًمف ًمالقمت٤ٌمر.، ومخؼمه هذا ص٤مًمح (4)أئٛم٦م اإلؾمالم اًمٙم٤ٌمر

وىمد اقمؽمض قمٚمٞمف سم٠من اعمراد سمف اًم٘م٤مرن. وأضمٞم٥م سم٤مؾمتٌٕم٤مد ذًمؽ؛ ٕن قم٤مُم٦م اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا 

 ُمتٛمتٕملم؛ وٕن إصؾ إسم٘م٤مء يمالُمف قمغم قمٛمقُمف.

. وأضمٞم٥م سم٠من (0)واقمؽمض أيْم٤ًم سم٠من ُمـ اعمح٤مل أن حُيٞمط ـم٤مووس سمجٛمٞمع إـمقوم٦م

ر أٟمف  مل حُيط قمٚمام سم٤مجلٛمٞمع ومٞمٙمٗمل أٟمف أطم٤مط قمٚمام سمٌٕمْمٝمؿ ـم٤مووس حيٚمػ قمغم ُم٤م سمٚمٖمف، ومٚمق ىُمدِّ

 ومٞمتؿ آطمتج٤مج.

 الفسع الجالح: الرتجٔح:

ُمـ اعمٕم٤مرض  -ذم اجلٛمٚم٦م-اًمذي ئمٝمر أن اًم٘مقل اًمث٤مين هق إرضمح ٟمٔمرًا ًمًالُم٦م أدًمتف 

 اًمراضمح، سمٞمٜمام اًم٘مقل إول مل يًٚمؿ ُمـ ذًمؽ.

اًمث٤مين، أو قمغم إىمؾ إوٗم٤مء هذا وُمـ اعمٚمحقظ أن سمٕمض اًمٜم٤مس يٕمٛمد إمم شمرضمٞمح اًم٘مقل 

سمٕمض اًم٘مقة قمٚمٞمف سم٤محلدي٨م قمـ ُم٠ًمًم٦م اًمزطم٤مم واًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس وُم٤م إمم ذًمؽ، وًمٞمس هذا 

سم٤معمًٚمؽ اًمرؿمٞمد ومٞمام ٟمحـ سمّمدده؛ إذ أٟمف ًمق صم٧ٌم أن اًمًٕمل اًمث٤مين ُمـ ؿمٕم٤مئر احل٩م ومال حمٞمد ُمـ 

٤مب اًمٌنمي٦م ًمتٛمٙملم اًمٜم٤مس اإلشمٞم٤من سمف، وًمٞمس اًمزطم٤مم سمحج٦م ذم شمريمف، وإٟمام اًمقاضم٥م هتٞمئ٦م إؾمٌ

ُمٜمف، سمام ؾمخر اهلل ُمـ وؾم٤مئؾ قمٍمي٦م يٛمٙمـ هب٤م شمٗم٤مدي إرضار وإظمٓم٤مر ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم 

 اًمِمٕمػمة.

وإذا شم٘مرر رضمح٤من اًم٘مقل اًمث٤مين ومٞمٌ٘مك اًمٜمٔمر ذم طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين سمٜم٤مء قمغم شمرضمٞمح قمدم 

 ًمزوم؟

 

 

                                                           

 (.11، 13، 1/37ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل ) (4)

 (.1/074قمٛمدة اًم٘م٤مري، اًمٕمٞمٜمل ) (0)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املطلب الجالح

 حكه الطعٕ الجاىٕ عيد مً ال ٓساِ الشمًا

 :اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم

 .(4)أٟمف ُمًتح٥م. وسمف ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم رواي٦م اًم٘مقل إول. اًمٗمرع إول:

إذا ىمدُم٧م ىم٤مرٟم٤م أو ُمتٛمتٕم٤م " اًم٘مقل اًمث٤مين. أٟمف ُم٤ٌمح وهق ىمقل جم٤مهد. ي٘مقل: اًمٗمرع اًمث٤مين:

. (0)"ر ذًمؽ إمم يقم اًمٜمحرومٞمٙمٗمٞمؽ ؾمٕمل واطمد سملم اًمّمٗم٤م واعمروة، وم٢من يمٜم٧م ؾم٤مقمٞم٤م صم٤مٟمٞم٤م وم٠مظم

وٓ يًتح٥م ًمف " . ي٘مقل:وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم  (3)وُيٗمٝمؿ ُمـ يمالم اسمـ قم٤ٌمس

 .(1)"مل يًٕمقا إٓ ُمرة واطمدة ملسو هيلع هللا ىلص)اعمتٛمتع( ؾمٕمل صم٤من. وم٢من اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ طمجقا ُمع اًمٜمٌل 

 الفسع الجالح: الرتجٔح.

ٓ يرشم٘مل إمم  إىمرب أٟمف ُمنموع ومح٥ًم، ومٚمٞمس ُمـ اإلطمداث ذم اًمديـ، ًمٙمٜمف

آؾمتح٤ٌمب، وسمٜم٤مء قمٚمٞمف ومٛمـ ومٕمٚمف ي١مضمر أضمر اعمنموقمٞم٦م، ًمٙمٜمف ٓ يٕمٜمل أٟمف أومْمؾ ممّـ شمريمف، 

، (1)ومٚمٞم٧ًم إومْمٚمٞم٦م ُم٘مؽمٟم٦م سمٙمثرة اًمٕمٛمؾ قمغم يمؾ طم٤مل، سمؾ ىمد يٙمقن إومْمؾ هق إىمؾ قمٛمالً 

 اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يتٱُّ: وُيًت٠مٟمس عم٤م ُرضّمح سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم
  [417ًمٌ٘مرة: ]اَّىل مل يك ىك مك لك

ووضمف آؾمتدٓل: أن اهلل شمٕم٤ممم ىمد رومع اجلٜم٤مح قمـ اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ًمٚمح٤مج  

، وىمد يدظمؾ ذم واعمٕمتٛمر، وأىمؾ أطمقال ذًمؽ: اعمنموقمٞم٦م، ومٞمدظمؾ ومٞمف اعمتٛمتع سمٕمد إطمراُمف سم٤محل٩م

ف إٓ أن ُمـ ومٕمٚمف اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٕم٤ٌمدشمف، وظمروضم٤م ُمـ هذا اخلال قمٛمقم اًمتٓمقع ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ًمٕمٛمقم إدًم٦م اًمتل حت٨م قمغم اشم٘م٤مء  -وهق ىمدر زائد قمغم اعمنموقمٞم٦م-اًم٘مقي ومٕمٛمٚمف ُمًتح٥م 

 اًمِمٌٝم٤مت، ويٛمٙمـ أن يٙمقن هذا ُم٠مظمذ اإلُم٤مم أمحد ذم اؾمتح٤ٌمب اًمًٕمل اًمث٤مين. 

 

                                                           

 .024ص ،ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد، رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل (4)

 .(3/010اعمّمٜمػ، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (0)

 (.06/31؛ جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )(010، 3/011اعمّمٜمػ، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (3)

 (.06/36جمٛمقع اًمٗمت٤موى، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)

 .(06/31اعمرضمع إؾمٌؼ، ) (1)
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 اخلامت٘

 ذم ظم٤ممت٦م هذا اًمٌح٨م يٓمٞم٥م زم أن أذيمر أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت.

  أٍه اليتائج:

 ح قمدم ًمزوم اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع.يرى اًم٤ٌمطم٨م أن اًمراضم -

 يرى اًم٤ٌمطم٨م وٕمػ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمدال قمغم ًمزوم اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمٛمتٛمتع. -

 يرى اًم٤ٌمطم٨م أن ذيمر اًمًٕمل اًمث٤مين ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م: ُمدرج ُمـ يمالم اًمزهري. -

 أن اًمًٕمل اًمث٤مين قمغم اعمتٛمتع ُمنموع، ًمٞمس ُمـ اإلطمداث ذم اًمديـ. -

 أى آطمتٞم٤مط ًمٕم٤ٌمدشمف أٟمف يًتح٥م ًمف اًمًٕمل.أن ُمـ اؿمتٌف قمٚمٞمف إُمر، ور -

ظمٓم٠م اًمٔمـ سم٠من ُم٤ًمئؾ اًمٕم٤ٌمدات سمٕم٤مُم٦م، وُم٤ًمئؾ احل٩م سمخ٤مص٦م ىمد اؿمٌٕم٧م سمحث٤ًم، وأٟمف ٓ  -

 طم٤مضم٦م إلقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ.

 ثاىًٔا: التْصٔات:

 شمقؾمٞمع اًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ذم ُم٤ًمئؾ احل٩م، ٓ ؾمٞمام ُم٤م فمٝمر أهن٤م مل شُمٌح٨م سمام يٙمٗمل. -

 ًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ذم يم٤موم٦م ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ.سم٤مٔصم٤مر قمـ ا اًمٕمٜم٤مي٦م -

يقيص اًم٤ٌمطم٨م اًمٜم٤مفمر ذم هذه اعم٤ًمئؾ وٟمٔم٤مئره٤م سم٤مإلعم٤مم سمٗم٘مف آي٤مت إطمٙم٤مم، وُمٕمروم٦م  -

 يمٞمٗمٞم٦م احلٙمؿ قمغم إطم٤مدي٨م.
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 ّاملصادز املساجع

(. دن. حت٘مٞمؼ: ومريؼ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم 4(. اًمٕمٚمؾ. )طـه301اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ. )ت .4

 (.ـه4101احلٛمٞمد. ) سم٢مذاف أد. ؾمٕمد

(. ُمٙم٦م 4(. صٚم٦م اًمٜم٤مؾمؽ ذم صٗم٦م اعمٜم٤مؾمؽ. )طـه613اسمـ اًمّمالح، قمثامن. )ت .0

 (.ـه4130اعمٙمرُم٦م: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اًمٕمٛمري. )

(. سمػموت: 4(. اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ. )طـه113اسمـ اًمٕمريب، حمٛمد. )ت .3

 (.ـه4107دار اًمٖمرب. حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمًٚمٞمامين. )

(. جمٛمقع اًمٗمت٤موى. اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م ـه107اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد. )ت .1

 (.ـه4146اعمّمحػ اًمنميػ. دط. )

(. سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد. اًم٘م٤مهرة: دار احلدي٨م، ـه111اسمـ رؿمد، حمٛمد. )ت  .1

 (.ـه4101دط. )

(. سمػموت: 01هدي ظمػم اًمٕم٤ٌمد. )ط (. زاد اعمٕم٤مد ذمـه114اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد. )ت  .6

 (.ـه4141ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط. )

(. ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: اعمٙمت٦ٌم 4(. طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر. )طـه4010اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد. )ت  .1

 (.ـه4376اًمتج٤مري٦م. )

(. هتذي٥م ؾمٜمـ أيب داوود وإيْم٤مح قمٚمٚمف. ىمٓمر: ـه114اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد. )ت .7

 (.ـه٤4137مف: دط. حت٘مٞمؼ: قمكم اًمٕمٛمران.)وزارة إوىم

(. 4(. ُمٜمح٦م اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري. )طـه106إٟمّم٤مري، زيمري٤م. )ت .1

 (.ـه4106اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد. حت٘مٞمؼ: ؾمٚمٞمامن اًمٕم٤مزُمل. ) 

(.اًمري٤مض: دار اًمًالم. 0(. صحٞمح اًمٌخ٤مري. )طـه016اًمٌخ٤مري، حمٛمد. )ت .42

 (.ـه4141)

ًمت٤مريخ اًمٙمٌػم. دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، دم، دط، دت. (. اـه016اًمٌخ٤مري، حمٛمد. )ت .44

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اعمٕمٞمد. 
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(. ُمٙم٦م 4(. اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م. )طـه100اًمٌٖمدادي، قمٌد اًمقه٤مب. )ت  .40

 (.ـه4141اعمٙمرُم٦م: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك. حت٘مٞمؼ: محٞمش قمٌد احلؼ. )

اإلىمٜم٤مع. سمػموت: دار اًمٗمٙمر. (. يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ ـه4214اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر. )ت .43

 (.ـه4120دط. )

دط،  ،(. ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات. سمػموت: دار اًمٗمٙمرـه4214اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر. )ت .41

 دت.

(. اًم٘م٤مهرة: ُمريمز هجر ًمٚمٌحقث 4(. اًمًٜمـ اًمٙمٌػم. )طـه117اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد. )ت .41

 (.ـه4130واًمدراؾم٤مت. حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل. )

(. سمػموت: 4(. أؾم٤مُمل ُمـ روى قمٜمٝمؿ اًمٌخ٤مري. )طـه 361اجلرضم٤مين، قمٌد اهلل. )ت .46

 (.ـه4141دار اًمٌِم٤مئر. حت٘مٞمؼ: قم٤مُمر صؼمي. )

(. سمػموت: 4(. شمًٛمٞم٦م ُمـ أظمرضمٝمؿ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. )طـه121احل٤ميمؿ، حمٛمد. )ت .41

 (.ـه4121دار اجلٜم٤من. حت٘مٞمؼ: يمامل احلقت. )

 (.ـه4314ٞم٦م. )(. طمٚم٥م: اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛم4(. ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ. )طـه377اخلٓم٤ميب، محد. )ت  .47

(. ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج. سمػموت: ـه111اخلٓمٞم٥م، حمٛمد. )ت .41

 (.ـه4311دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. )

(. اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم 4(. اإليامء إمم أـمراف طمدي٨م اعمقـم٠م. )طـه130اًمداين، أمحد. )ت .02

 (.ـه4101اعمٕم٤مرف. حت٘مٞمؼ: رو٤م اجلزائري. )

(. سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. 3(. ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء. )طـه117اًمذهٌل، حمٛمد. )ت .04

 (.ـه4121حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط. )

(. سمػموت: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل. 4(. شم٤مريخ اإلؾمالم. )طـه117اًمذهٌل، حمٛمد. )ت .00

 م(.0223حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف. )

 (.ـه4132. )(. اًمٗمٞمقم: دار اًمٗمالح4اًمرسم٤مط، ظم٤مًمد. اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اإلُم٤مم أمحد. )ط .03

. ؾمٜمـ أيب داوود. صٞمدا: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م. دط، دت. ـ(ه011اًمًجًت٤مين، ؾمٚمٞمامن. )ت .01
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 حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد. 

(. دار اإلُم٤مم 0(. ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م. )طـه120اًمًخ٤موي، حمٛمد. )ت .01

 (.ـه4140اًمٓمؼمي. حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ طمًلم، دم، )

(. سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. حت٘مٞمؼ: 4(. طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء. )طـه121اًمِم٤مر، حمٛمد. )ت .06

 م(.4172ي٤مؾملم دراديم٦م. )

 ،(. اًمري٤مض: دار اعم٠مصمقر4اًمّمٛمٕم٤مين، يقؾمػ. أصم٤مر اعمًٜمدة قمـ اًمّمح٤مسم٦م. )ط .01

 (.ـه4130)

(. اًم٘م٤مهرة: ُم١مؾم٦ًم هجر. حت٘مٞمؼ: 4(. شمٗمًػم اًمٓمؼمي. )طـه342اًمٓمؼمي، حمٛمد. )ت .07

 هـ(.4100قمٌد اهلل اًمؽميمل. )

(. دُمِمؼ: اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م. 3(. ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر. )طـه304ٓمح٤موي، أمحد. )تاًم .01

 (.ـه4134حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط. )

(. ذح طمدي٨م ضم٤مسمر ذم صٗم٦م طمج٦م اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة ـه4104اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد. )ت .32

 (.ـه4101(. اًمري٤مض: دار اعمحدث. )4واًمًالم. )ط

(. سمػموت: دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م. 4. )ط(. اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػمـه300اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد. )ت .34

 (.ـه4121حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، )

(. قمٛمدة اًم٘م٤مرئ ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري. سمػموت: دار إطمٞم٤مء ـه711اًمٕمٞمٜمل، حمٛمقد. )ت  .30

 اًمؽماث اًمٕمريب، دط، دت.

(. ىمٓمر: 4(. ٟمخ٥م إومٙم٤مر ذم شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين إظم٤ٌمر. )طـه711اًمٕمٞمٜمل، حمٛمقد. )ت .33

 (.ـه4101٘مٞمؼ:ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ. )حتىم٤مف. وزارة إو

(. اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من. 0(. ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم. )طـه110اًمٗمتقطمل، حمٛمد. )ت .31

 (.ـه4147حت٘مٞمؼ: ٟمزيف مح٤مد. )

(. اًم٘م٤مهرة: دار اًمًالم. حت٘مٞمؼ: حمٛمد 0(. اًمتجريد. )طـه107اًم٘مدوري، حمٛمد. )ت .31

 (.ـه4101أمحد هاج. )
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(. اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: 4ئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق. )ط(. ُم٤ًمـه012اًمٙمقؾم٩م، إؾمح٤مق. )ت .36

 (.ـه4101اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. )

(. اهلداي٦م ذح اًمٌداي٦م. سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. ـه113اعمرهمٞمٜم٤مين، قمكم. )ت .31

 دط، دت. حت٘مٞمؼ: ـمالل يقؾمػ.

(. اًم٘م٤مهرة: دار 4(. اًمًٜمـ، اعمٕمروف سم٤مًمًٜمـ اًمٙمؼمى. )طـه323اًمٜم٤ًمئل، أمحد. )ت  .37

 (.ـه4133اًمت٠مصٞمؾ. حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمٌحقث. )

(. سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 0(. ذح صحٞمح ُمًٚمؿ. )طـه616اًمٜمقوي، حيل. )ت .31

 (. ـه4310اًمٕمريب. )

(. اًمري٤مض: دار اًمًالم. 4(. صحٞمح ُمًٚمؿ. )طـه064اًمٜمٞم٤ًمسمقري، ُمًٚمؿ. )ت .12

 (.ـه4141)

ض: ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم (. اًمري٤م4(. اًمًٌٞمط ذم اًمتٗمًػم. )طـه167اًمقاطمدي، قمكم. )ت  .14

 (.ـه4132حمٛمد سمـ ؾمٕمقد. حت٘مٞمؼ: جمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم. )

(. اًمري٤مض: 4(. اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر. )طـه031سمـ أيب ؿمٌٞم٦م، قمٌد اهلل. )ت .10

 (.ـه4121ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد. حت٘مٞمؼ: يمامل احلقت، )

ٙم٦م (. ُم0(. اًمٌحر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ُمٜم٤مؾمؽ اعمٕمتٛمر واحل٤مج. )طـه711سمـ اًمْمٞم٤مء، حمٛمد. )ت  .13

 (.ـه4130اعمٙمرُم٦م: اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ ُمزي. )

(. رواي٦م حيٞمك اًمٚمٞمثل. سمػموت: دار اًمٖمرب 4(. اعمقـم٠م. )طـه411سمـ أٟمس، ُم٤مًمؽ. )ت .11

 (.ـه4146اإلؾمالُمل. حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد. )

 ه(.4134(. دم. )0(. ُمٗمٞمد إٟم٤مم وٟمقر اًمٔمالم. )طـه4124سمـ ضم٤مه، قمٌد اهلل. )ت .11

(. اًمري٤مض: دار 0(. اًمٜمٙم٧م قمغم يمت٤مب اسمـ اًمّمالح. )طـه710أمحد. )تسمـ طمجر،  .16

 (.ـه4127اًمراي٦م. حت٘مٞمؼ: رسمٞمف سمـ ه٤مدي قمٛمػم. )

(. ومتح اًم٤ٌمري. سمػموت: دار اعمٕمروم٦م. دط. حت٘مٞمؼ: حم٥م ـه710سمـ طمجر، أمحد. )ت .11

 (.ـه4317اًمديـ اخلٓمٞم٥م. )
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 (.ـه4317دط. ) (. هدى اًم٤ًمري. سمػموت: دار اعمٕمروم٦م.ـه710سمـ طمجر، أمحد. ) ت .17

دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، دط، (. هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. اًم٘م٤مهرة: ـه710سمـ طمجر، أمحد. )ت .11

 دت.

(. شمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس. ـه710سمـ طمجر، قمكم. ) ت .12

 هـ(.4143(. دن. حت٘مٞمؼ: أمحد ؾمػم اعم٤ٌمريمل. )4)ط

 اًمٗمٙمر. دط، دت. (. اعمحغم سم٤مٔصم٤مر. سمػموت: دارـه116سمـ طمزم، قمكم. )ت .14

 م(.4716(. اعمًٜمد. اًم٘م٤مهرة: اعمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م. دط. )ـه014سمـ طمٜمٌؾ، أمحد. )ت .10

(. سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م 0(. اعمًٜمد. )طـه014سمـ طمٜمٌؾ، أمحد. )ت .13

 (.ـه4102إرٟم٤مؤوط وآظمريـ. )

ت٥م (. سمػموت: اعمٙم4(. ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد. )طـه012سمـ طمٜمٌؾ، قمٌد اهلل. )ت  .11

 (.ـه4124اإلؾمالُمل. حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش. )

(. دار اعمالح: دم. 4(. ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي. )طـه111سمـ رضم٥م، قمٌد اًمرمحـ. )ت .11

 (.ـه4317)

(. اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: دار اًمٖمرسم٤مء. 4(. ومتح اًم٤ٌمري. )طـه 111سمـ رضم٥م، قمٌد اًمرمحـ. )ت .16

 (.ـه4141حت٘مٞمؼ: أذف قمٌد اعم٘مّمقد وآظمريـ. )

(. اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد. اعمٖمرب: ـه163يقؾمػ. )ت سمـ قمٌد اًمؼم، .11

 (.ـه4371وزارة قمٛمقم إوىم٤مف: دط. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك اًمٕمٚمقي. )

(. 4هـ(. إرؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ إمم أومٕم٤مل اعمٜم٤مؾمؽ. )ط111سمـ ومرطمقن، إسمراهٞمؿ. )ت  .17

 (.ـه4103اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق إضمٗم٤من. ) 

(. دم. 4(. اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى. )طـه٤4104مؾمؿ، حمٛمد. )تسمـ ىم .11

 (.ـه4147)

(. اًم٘م٤مهرة: دار اًمٗم٤مروق. 4(. ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد. )طـه011سمـ ه٤مٟمئ، إؾمح٤مق. )ت .62

 (.ـه4131حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ قمكم إزهري. )



 ُمٜمّمقر سمـ محد اًمٕمٞمدي إقمداد: د.                                                    "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م" أىمقال اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اًمًٕمل اًمث٤مين ًمٚمٛمتٛمتع 

  

82 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 (.ـه4143(. سمػموت: دار اجلٞمؾ. )4قمقاد، سمِم٤مر وآظمرون. اعمًٜمد اجل٤مُمع. )ط .64
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 ملدص البخح

ث اًمٌح٨م قمـ حت٘مٞمؼ خمٓمقط سمٕمٜمقان:  ، "٤مت اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مت إُُصقلشَمْٕمِريٗمَ "يتحدر

اًمروُمل اًمٜم٘مِمٌٜمدي احلٜمٗمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م  ًمْمٞم٤مء اًمديـ طم٤مُمد سمـ يقؾمػ سمـ طم٤مُمد اًم٤ٌمٟمدرُمقي

، ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(، وُمقوققمف ذم شمٕمريٗم٤مت هـ( 4410)

 ُمّمٓمٚمح٤مٍت أصقًمٞمر٦م.

ٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ىمًٛملم: ًر  وىمد ىَم

 ذم ِدَراؾَم٦م اعم١مًمِّػ واًمٙمت٤مب. ًم٘مًؿ إول:ا

د واًمـُٛمترٌع ذم يمت٤مسم٦م إسمح٤مث  اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ذم ِدَراؾَم٦م وحت٘مٞمؼ اًمٜمص، وومؼ اعمٜمٝم٩م اعمحدر

 واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ّـِ اعمّمٓمٚمح٤مت إصقًمٞم٦م؛ أنر  ٟمت٤مئ٩م هذا اًمٌح٨م: أسمرز هذا اًمٙمت٤مب ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة ذم وَم

ّمٓمٚمح٤مت إصقًمٞم٦م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم يمت٤مٍب واطمد، وأنر ظم٤مص٦م أٟمرف مَجََع أهمٚم٥م اعم

اقمتٛمد ذم شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب قمغم ؾمٌٕم٦م يمت٥م ذيمره٤م ذم ُم٘مدُمتف، ومل خيرج قمٜمٝم٤م  اًمـٛمّمٜمِّػ 

ٓر ٟم٤مدرًا، وهل ُمـ أؿمٝمر اًمٙمت٥م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل، وأيمثر هذه اًمٙمت٥م ىمرأه٤م اعمّمٜمِّػ قمغم  إ

شمٕمريػ اعمّمٓمٚمح اًمقاطمد ُمـ أيمثر ُمـ يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل ُمِم٤مخيف وأظمذ اإلضم٤مزة قمٚمٞمٝم٤م، وأنر 

 اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٜمِّػ ُمتِم٤مهب٦م إمم طَمدٍّ يمٌػم.

 إصقل. –ُمّمٓمٚمح٤مت  -اًمٜم٘مِمٌٜمدي  -اًمٗمحقل  -شمٕمريٗم٤مت يمٚمامت ُمٗمت٤مطمٞم٦م: 
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Abstract 

The research focused on the investigation of a manuscript titled: Ta‘rīfāt 

Al-Fuḥūl fī Ta‘rīfāt Al-Ūṣūl, by Ḍiyāuddīn Ḥāmid bin Yūsuf bin Ḥāmid 

Al-Bāndarmawī Ar-Rūmī An-Naqshabandī Al-Ḥanafī, who died in year 

(1172 AH), From the Beginning of (the Book) Till the End of (the Chapter 

of Khā Al-Mu‘jamah), and its subject is on the definitions of some 

terminologies of the Science of Uṣūl 

I have divided the research into two parts: 

The First Part: On the study of the author and the book. 

The Second Part: On the study and investigation of the manuscript, based 

on the extant approach in scientific researches and dissertations 

The most significant findings of the research include: That this book is 

of great significance in the art of terminologies of the Science of Uṣūl; 

most especially that it compiled most of those terminologies based on the 

Ḥanafī school in a single book, and that the author relied on seven books in 

the preparation of this books as mentioned in the introduction, and he rarely 

refer to other than them, and they are among the most popular books in the 

Ḥanafi school, and the author had read most of these books under his 

teachers and was given Ijāzah on them, and that the definition of a single 

terminology from more than one book among the books relied upon by the 

author look similar to a large extent. 

Keywords: Ta‘rīfāt- Al-Fuḥūl- - Al-Naqshbandi -Terms – Al-Uṣūl. 
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اعمٌٕمقث رمح٦م ، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمحٛمده محدًا يمثػمًا ـمٞم٤ًٌم ُُم٤ٌمريم٤ًم ومٞمفاحلٛمد هلل إنر 

٤م سمٕمد:                                                               .، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملمًمٚمٕم٤معملم حمٛمدًا إُملم  أُمر

ـر قمٚمٞمٝم٤م سمٕمٚمامء أومذاذ ىمدياًم وطمديث٤ًم، َصٜمرٗمقا  ُمـ ومْمؾ اهلل وم٢منر  قمغم هذه إُم٦م أن َُم

اًمٕمديد ُمـ اًمٙمت٥م ذم ؿمتك اًمٗمٜمقن، وُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ رأي٧م أنر شمراث اًمٕمٚمامء ىمدياًم حيت٤مج إمم 

إسمراز وقمٜم٤مي٦م؛ ُمـ ظمالل حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م يمتٌٝمؿ وإسمرازه٤م؛ ًمتٙمقن ٟمؼماؾم٤ًم ًمٓمالب اًمٕمٚمؿ، وىمد وىمع 

، ًمْمٞم٤مء اًمديـ طم٤مُمد "شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم شمٕمريٗم٤مت إصقل"تٞم٤مري قمغم خمٓمقط سمٕمٜمقان: اظم

هـ(، وىمد 4410اًمروُمل اًمٜم٘مِمٌٜمدي احلٜمٗمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م ) سمـ يقؾمػ سمـ طم٤مُمد اًم٤ٌمٟمدرُمقي

َؿ هذا اعمخٓمقط إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم: ًِّ  ىُم

: هن٤مي٦م سم٤مب اخل٤مء اًم٘مًؿ إول: وهق ُم٤م وىمع اظمتٞم٤مري قمٚمٞمف، وهق ُمـ: سمِداءة اًمٙمت٤مب، إمم

 اعمٕمجٛم٦م. 

اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ًمٚمديمتقرة ظمٚمقد سمٜم٧م حمٛمد اًمٕمّمٞمٛمل، أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘مف اعمِم٤مرك سمج٤مُمٕم٦م 

 اًمٓم٤مئػ، وىم٤مُم٧م سم٤مًمتح٘مٞمؼ ُمـ: سمِداءة سم٤مب اًمدال اعمٝمٛمٚم٦م، إمم: هن٤مي٦م سم٤مب اًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م.

قمد سمج٤مُمٕم٦م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: ًمٚمديمتقر ؾم٤ممل سمـ شمريمل اًمِمٝمراين، أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘مف اعم٤ًم

 سمٞمِم٦م، وىم٤مم سم٤مًمتح٘مٞمؼ ُمـ: سمِداءة سم٤مب اًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م، إمم: هن٤مي٦م ومّمؾ اًمراء سمٕمد اعمٞمؿ.

اًم٘مًؿ اًمراسمع: ًمٚمديمتقر ومٝمد سمـ حمٛمد اًم٘محٓم٤مين، أؾمت٤مذ أصقل اًمٗم٘مف اعم٤ًمقمد سمج٤مُمٕم٦م 

 اعمٚمؽ ظم٤مًمد، وىم٤مم سم٤مًمتح٘مٞمؼ ُمـ: سمِداءة ومّمؾ اًمًلم اعمٕمجٛم٦م سمٕمد اعمٞمؿ، إمم: هن٤مي٦م اعمخٓمقط.

 د اظمؽمت هذ اعمقوقع ٕؾم٤ٌمب أوضمزه٤م ذم أيت:وىم

 يمقن هذا اعمخٓمقط ُمـ اعمخٓمقـم٤مت اًمٜم٤مدرة اًمتل مل حُت٘مؼ سمٕمد. .4

اًمرهم٦ٌم ذم إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل اًمٕمٔمٞمؿ، ًمٞمًتٗمٞمد ُمٜمف اًم٤ٌمطمثقن؛ ٕهنؿ ذم أُمس احل٤مضم٦م  .0

 إمم اعمراضمع إصٞمٚم٦م.

وُيَٕمدير ُمـ اًمٙمت٥م اًم٘مالئؾ أنر هذا اعمخٓمقط شَمَٙمٚمرؿ قمـ شمٕمريٗم٤مت وُمّمٓمٚمح٤مت أصقًمٞم٦م؛  .3

 اًمتل اقمتٜم٧م هبذا اًمٗمـ؛ ظم٤مص٦ًم ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل.
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، يمٛمتـ اعمٜم٤مر ًمٚمٜمًٗمل ذم إصقلإصٞمٚم٦م قمغم يمثػم ُمـ اعمّم٤مدر  اعم١مًمِّػ اقمتامد  .1

 وذوطمف، واًمتٜم٘مٞمح ًمّمدر اًمنميٕم٦م وهمػمه٤م.

ـٌ ذم شمرشمىمٞمٛم٦م اعمخٓمقط اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؿمٙماًل وُمقوققم٤ًم، ومٝمق همزير ذم  .1 ًَ ٞمٌف، ؿم٤مُمؾ ُم٤مدشمف، طَم

 ًمٙمثػٍم ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت إصقًمٞم٦م. 

 الدِّزاضات الطابك٘:

راؾم٤مت ُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ ًمٚمٌحقث واًمدِّ  وُمراؾمٚم٦م اًمٌح٨م واًمتدىمٞمؼ، ُمـ ظمالل

َ٘م٧م هذا اعمخٓمقط طمتك اعمقاىمع آًمٙمؽموٟمٞم٦م؛ مل أىمػ  ذم واًمٌح٨ماإلؾمالُمٞم٦م،  قمغم دراؾم٦م طم٘مر

 أن.

 حدّد البخح:

: ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(، طمدود اًمٌح٨م ذم حت٘مٞمؼ اعمخٓمقط

 ( ًمقطم٦م.04وي٘مع ذم )

 ميَج يف البخح:

 ، وهل شمدور قمغم ُم٤م يكم:حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤متٛمترٌٕم٦م ذم ـيتٚمخص ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمرووم٦م واًم

اعمراد حت٘مٞم٘مف طم٥ًم اًم٘مقاقمد اإلُمالئٞم٦م، ُمع ُمراقم٤مة قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ، ووٌط  جلزءٟمًخ ا .4

 وٌط. ُم٤م حيت٤مج إمم

ُم٤م ضمزُم٧م سمخٓمئف ذم اعمخٓمقط وم٢مين أضمتٝمد ذم شمّمقيٌف ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  .0

 اعم١مًمِّػ ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اعمخٓمقط، وأوٕمف سملم ُمٕم٘مقوملم هٙمذا ]   [، ُمٌٞمِّٜم٤ًم اخلٓم٠م ذم اهل٤مُمش.

واًمرضمقع إمم اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمد سملم ُمٕم٘مقوملم هٙمذا ]   [،  ووع اًمٙمٚمامت اعمٓمٛمقؾم٦م .3

 ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اعمخٓمقط؛ عمٕمروم٦م شمٚمؽ اًمٙمٚمامت وإصم٤ٌمهت٤م ذم اعمتـ.قمٚمٞمٝم٤م اعم١مًمِّػ 

ووع ظمط ُم٤مئؾ هٙمذا ) / ( ًمٚمدًٓم٦م قمغم هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م ُمـ اعمخٓمقط ُمع اإلؿم٤مرة إمم رىمؿ  .1

اًمٚمقطم٦م ذم اهل٤مُمش؛ قمٚماًم سم٠مين رُمزت إمم اًمقضمف إيٛمـ ُمـ اًمٚمقطم٦م سمـ )أ( واًمقضمف إين 

 سمـ )ب(.

 قمزوه٤م إمم ؾمقرهـ٤م، ُمع سمٞم٤من رىمؿ أي٦م.ؾمؿ اًمٕمثامين، صمؿ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٤مًمر يمت٤مسم٦م .1
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ختري٩م إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م ذم اًمّمحٞمحلم أو ذم أطمدمه٤م  .6

ٓر ومٛمـ ُمّم٤مدره إظمرى.  ايمتٗمٞم٧م سمتخرجيف ُمٜمٝمام؛ وإ

ر ذًمؽ. .1 ٓر إذا شمٕمذر  قمزو ٟمّمقص اًمٕمٚمامء وآرائٝمؿ ًمٙمتٌٝمؿ ُم٤ٌمذة؛ إ

؛ ُُمٙمتٗمٞم٤ًّم سمام ذيمره اعم١مًمػ ُمـ اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦مو ٦مٌاًمٖمرياًمٙمٚمامت مل أذح  .7

 ُمّمٓمٚمح٤مت.

؛ ُم٤م قمدا ُم٤م َوَرَد ذيمرهؿ ذم شمرمج٦م ُمقضمزة عمخٓمقطاًمقارد ذيمرهؿ ذم ااًمؽممج٦م ًمألقمالم  .1

 ؾمٚمًٚم٦م إضم٤مزات اعم١مًمِّػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م؛ ًمٙمثرهتؿ؛ وطمتك ٓ ُأصم٘مؾ احلقار سمؽممجتٝمؿ.

 .عمخٓمقطذم ا ٤ماًمقارد ذيمره اًمتٕمريػ سم٤مًمِٗمَرق وإُم٤ميمـ .42

 :خط٘ البخح

 ، وظم٤ممت٦م، وومٝم٤مرس ومٜمٞم٦م:وىمًٛملم، ٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦متي

راؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م،  :اعم٘مدُم٦م شمِمتٛمؾ قمغم ُم٤م يكم: أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، واًمدِّ

 وطمدود اًمٌح٨م، واعمٜمٝم٩م اعمترٌع ذم اًمتح٘مٞمؼ، وظمٓم٦م اًمٌح٨م.

 :تٛمؾ هذا اًم٘مًؿ قمغم ُمٌحثلمذم ِدَراؾم٦م اعم١ُمًمِّػ واًمٙمت٤مب: ويِماًم٘مًؿ إول: 
 شمرمج٦م ُمقضمزة ًمٚمٛمّمٜمِّػ، وحتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:: اعمٌح٨م إول

 ، وُمقًمده، وٟمِم٠مشمف.وًم٘مٌف، وٟمًٌفاؾمٛمف  اعمٓمٚم٥م إول:

 ؿمٞمقظمف، وصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .أهؿ ُم١مًمٗم٤مشمف، وووم٤مشمف اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

مخ٦ًم  حتتفو شمٕمريٗم٤مت إصقل(، )شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم: اًمتٕمريػ سمٙمت٤مب: اًمث٤مين ٌح٨ماعم

 :ُمٓم٤مًم٥م

 ٟمًٌتف ًمٚمٛم١مًمػ.إصم٤ٌمت واًمٙمت٤مب،  اؾمؿحت٘مٞمؼ  اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمٙمت٤مب. ُمّم٤مدر اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اًمٙمت٤مب. ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٙمت٤مب ىمٞمٛم٦م اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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 .ٟمًخ٦م اعمخٓمقط، وٟمامذج ُمٜمٝم٤موصػ  اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

ؼ اعمخٓمقط، ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب( إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(، وي٘مع ذم حت٘مٞم: اًمث٤مين اًم٘مًؿ

 ( ًمقطم٦م شم٘مري٤ًٌم.04)

 اخل٤ممت٦م، وأهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م.

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.

هذا وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واًمًداد ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ، وأن يتج٤موز ويٕمٗمق قمـ اًمٜم٘مص 

 .وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدواًمت٘مّمػم واخلٚمؾ، وصغم اهلل وؾمٚمرؿ قمغم 
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 الكطه األّل

 يف ِدَزاض٘ امُلؤلِّف ّالكتاب

 .تسمج٘ مْجصٗ للنصيِّف: املبخح األّل

 ، ّمْلدِ، ّىػأتُّلكبُ، ّىطبُاملطلب األّل: امسُ 

طم٤مُمد سمـ يقؾمػ سمـ طم٤مُمد سمـ أُمر اهلل سمـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ حمٛمقد اًم٤ٌمٟمدرُمقي، اؾمٛمف وٟمًٌف: 

 .(4)٘مِمٌٜمدي، احلٜمٗملاًمروُمل، اًمٜم

 .(0)وىمٞمؾ: اًم٤ٌمٟمدرُمف وي

...، شم٠مًمٞمػ ))اصم٧ٌم اؾمٛمف ذم هن٤مي٦م يمت٤مسمف؛ طمٞم٨م ىم٤مل:   اًم٤ٌمٟمدرُمقي؛ ٕنر اعمّمٜمػواًمّمحٞمح: 

 .(3)((ُمٕمؽمف اًمٗمٜمقن شمزيؾ اًمِمٙمقك واًمٔمٜمقن: اًمًٞمد طم٤مُمد سمـ اًمِمٞمخ يقؾمػ اًم٤ٌمٟمدرُمقي

٥َم سمْمٞم٤مء اًمديـ ًم٘مٌف:  .(1)ًُم٘مِّ

 .(1)هـ(4444ٜم٦م )سم٤مٕؾمت٤مٟم٦م ؾم  وًمدُمقًمده: 

ٟمِم٠م وشمٕمٚمرؿ سم٤مٕؾمت٤مٟم٦م، صمؿر ؾم٤مومر إمم ؾمقري٤م وُمٍم وأظمذ ُمـ قمٚمامئٝم٤م، صمؿر ؾم٤مومر إمم ٟمِم٠مشمف: 

 .(6)سمالد احلرُملم وؾمٙمـ اعمديٜم٦م اعمٜمقرة

 

                                                           

(. سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، 4/062. ))د.ط(، )د.ت(، ، سمػموتُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم، دار إطمٞمـ٤مء اًمؽماث اًمٕمريب (4)

(. يمح٤مًم٦م، قمٛمر، 0/443(، )316، 4/341. ))د.ط(، )د.ت(، ، سمػموتعمٙمٜمقن، دار إطمٞمـ٤مء اًمؽماث اًمٕمريبإيْم٤مح ا

(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم، دار 3/103هـ. )4141، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ، سمػموتُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

 (.0/463م. )0220، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم قمنم، ، سمػموتاًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم
(. 0/443(، )316، 4/341(. سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن )4/062ٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم )يُ  (0)

 (.3/103يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )
 /ب(.16هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (3)
اًمديـ،  (. اًمزريمكم، ظمػم4/316(. سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن )4/062ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (1)

 (.0/463إقمالم )
 (.0/463(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم )4/062ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (1)
 ُيٜمٔمر اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م. (6)
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 املطلب الجاىٕ

 غْٔخُ، ّثياء العلناء علُٔ

 ذيمرهؿ ذم  مل شمذيمر يمت٥م اًمؽماضمؿ اًمتل شمرمج٧م ًمف أطمدًا ُمـ ؿمٞمقظمف؛ وًمٙمٜمف ؿمٞمقظمف:

َُم٦م شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ "، وذم يمت٤مسمف (4)ُُمَ٘مدِّ

 ، وُمٜمٝمؿ:(0)"اعمدارس

مل أقمثر ًمف قمغم شمرمج٦م؛ وًمٙمـ ، (3)اًمِمٞمخ اعمقمم حمٛمد أومٜمدي إومٙمرَُم٤ميِن، وىمٞمؾ: أق يمِرَُم٤مين .4

وىم٤مل قمٜمف ، (1)ٜم٤مر ًمٚمٜمًٗملاعم١مًمػ ذيمره ذم سمداءة حت٘مٞم٘مف هلذا اًمٙمت٤مب وأٟمرف أظمذ قمٜمف يمت٤مب اعم

ُم٦م زُم٤مٟمف، )) :"ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدارس"ذم يمت٤مسمف:  قمالر

ودرايم٦م أواٟمف، اعمقمم اعمٕمٔمؿ، واحلؼم اعمٗمخؿ، ُمٗمخر اعمدرؾملم اًمٕمٔم٤مم، وأؿمٌف اعم١مًمٗملم 

ؾمٚمؽ " وذيمره اعمرادي ذم يمت٤مسمف:، (1)(("آق يمرُم٤مين"اًمٙمرام، ...، حمٛمد أومٜمدي، اًمِمٝمػم سمـ 

 .(6)أٟمرف ُمـ ؿمٞمقخ حمٛمد اعمقرزم اًم٘م٤ميض "اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم
اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٘مٞمٚم٦م احلٜمٗمل، وًمد سمٛمٙم٦م، ُم١مرخ، ُمـ اعمِمتٖمٚملم  .0

سم٤محلدي٨م، ًمف ُم١مًمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: اًمٗمقائد اجلٚمٞمٚم٦م، وًم٤ًمن اًمزُم٤من، واعمقاه٥م اجلزيٚم٦م ذم 

 .(1)هـ(4412)ؾمٜم٦م   ُمروي٤مت اسمـ قم٘مٞمٚم٦م، شمقذم

                                                           

 /أ(.7/ب(، إمم اًمٚمقطم٦م: )0ُيٜمٔمر: اًمٚمقطم٦م: ) (4)

اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ:  –س، دار اًمرؾم٤مًم٦م اًم٤ٌمٟمدرُمقي، طم٤مُمد سمـ يقؾمػ، ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدار (0)

 .ـه4131، 4طٕمزيز اًمِمؼماوي، قمٌد اًماهلل سمـ  قمٌد
 (.343اًم٤ٌمٟمدرُمقي، طم٤مُمد، ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدارس ) (3)
 /ب(.0اًمٚمقطم٦م: ) (1)

ٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ، ؾمٚمؽ (. اعمرادي، حم343اًم٤ٌمٟمدرُمقي، طم٤مُمد، ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدارس ) (1)

 (.1/401اًم٘م٤مهرة، )د.ط(، )د.ت(. ) –اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل 
 (.1/401اعمرادي، حمٛمد، ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ) (6)
 (.6/43(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم )310، 0/426ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ) (1)
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، "ؿم٤مه يمدا"اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد سمـ ه٤مؿمؿ اًمٙمٞمالين اهلٜمدي، اًمِمٝمػم سمـ  .3

ًمف ُم١مًمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: أهار اًمٙمتامن، ويمِمػ ، (4)ؾمٛمع ُمٜمف اعم١مًمػ يمت٤مب ُمٜم٤مر إٟمقار

 .(0)هـ(4411ؾمٜم٦م )  إهار، شمقذم

 "شم٘مريرات اًمتزيمٞم٦م"يمت٤مسمف اًمِمٞمخ حمٛمد أومٜمدي إرُمػمي، ذيمر اعم١مًمػ أٟمرف يم٤من ُيؽمضمؿ ًمف  .1

ؾمٜم٦م   ًمف ُم١مًمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: سمدائع اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، شمقذم، (3)إمم اًمٕمرسمٞم٦م

 .(1)هـ(4462)

ت زاده، احلٜمٗمل، شمريمامين إصؾ، وًمد سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م  .1 اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ طمًـ سمـ هـاِمر

ث، ُمًورطمؾ إمم ُمٙم٦م، ومج٤مور هب٤م، صمؿ ؾم٤مومر إمم اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦مهـ(، 4214) ٜمد، ، حُمَدِّ

أصقزم، ًمف ُم١مًمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م: حتٗم٦م اًمراوي ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمٌٞمْم٤موي، واصٓمالطم٤مت 

َرر قمغم ٟمتٞمج٦م اًمٜمٔمر ذم قمٚمؿ إصمر، شمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م   اعمحدصملم، وىمالئد اًمدير

 .(1)هـ(4411)

اًمِمٞمخ قمٛمر أومٜمدي اًمٌقىم٤مري، مل أقمثر ًمف قمغم شمرمج٦م؛ وًمٙمـ اعم١مًمػ ذيمره ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف  .6

ؼ قمٛمر اعم)) هذا، وم٘م٤مل:  ،ؾمٛمٕمٜم٤م سمٛم٘مدار قمنمة رضم٤مل ، ومٜمدي اًمٌقىم٤مريأقمم اعمح٘مِّ

وذح قمٌد اًمٚمٓمٞمػ  ،ومًٛمٕم٧م ُمـ ًمٗمٔمف اًمنميػ اعمٕمٜمك واًمت٘مرير اًمٚمٓمٞمػ ُمـ اسمـ ٟمجٞمؿ

 .(6)((طمتك ظمتٛمٜم٤م سم٤مًمتقومٞمؼ ؛وشمدىمٞمؼ ي٘م٤منٍ إُمع 

اًمِمٞمخ قمكم اًمٕم٘مدي اًمٌّمػم اعمٍمي: مل أقمثر ًمف قمغم شمرمج٦م؛ وًمٙمـ اعم١مًمػ ذيمره ذم سمداءة  .1

ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مُمـ  ؾمٚمؽ اًمدرر"وذيمره اعمرادي ذم يمت٤مسمف: ، (1)اًمٙمت٤مب حت٘مٞم٘مف هلذا

                                                           

 /أ(.3اًمٚمقطم٦م: ) (4)

 (.0/413(، يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )4/16ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ) (0)
 /أ(.3اًمٚمقطم٦م: ) (3)

 (.4/412سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ) (1)
 (.6/14(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم )3/012ُيٜمٔمر: يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ) (1)
 /ب(.3: )اًمٚمقطم٦م (6)
 /ب(.3اًمٚمقطم٦م: ) (1)
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وىمرأ قمغم اًمًٞمد قمكم اًمٕم٘مدي اًمٌّمػم ))ؿمٞمقخ ُمّمٓمٗمك اًمتٛمٞمٛمل، وم٘م٤مل:  أٟمرف ُمـ "قمنم

ل اًمٙمٜمز إمم يمت٤مب  .(4)((احلجر، ىمراءة سمح٨ٍم وحت٘مٞمؼ اعمٍمي، ُمـ أور
وًمٙمـ اعم١مًمػ ذيمره ذم سمداءة حت٘مٞم٘مف هلذا  مل أقمثر ًمف قمغم شمرمج٦م؛ اًمِمٞمخ حمٛمد يٙم٤من، .7

٦م وىمتف ذم شمٚمؽ وقمالُم جمٚمس درس إُم٤مم أؾمٙمدار، وىمد طميت)) اًمٙمت٤مب؛ طمٞم٨م ىم٤مل:

وُمدرس ضمقاُمع ُم٤م و٤مع  ؾمٚمٓم٤من، واقمظ ضم٤مُمع واًمده ،اًمِمٞمخ حمٛمد يٙم٤من اًمدار؛ أقمٜمل

وىمد دم٤موز  ،4411 ؾمٜم٦م ذم انظمقاًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح ُمع اإل أاسمتد يم٤من  ،اًمزُم٤من

ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ "وىم٤مل قمٜمف ذم يمت٤مسمف:  ،(0)((سمال ٟم٘مّم٤من اً قمنم

ؾ مجٞمع اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م )) :"اعمدارس اًمِمٞمخ حمٛمد يٙم٤من، قمٚمٞمف رمح٦م اعمًتٕم٤من، طَمّمر

ُم٦م زُم٤مٟمف  .(3)((ُمـ أىمرسم٤مئف، سم٘مٞم٦م اًمًٚمػ، ظمػم اخلٚمػ، قمالر
ثر ًمف قمغم شمرمج٦م؛ وًمٙمـ اعم١مًمػ ذيمر ذم سمداءة اًمِمٞمخ أؾمٕمد أومٜمدي سمـ قمكم قمثامن زاده، مل أقم .1

ضم٤مُمع رواي٤مت "وىم٤مل قمٜمف ذم يمت٤مسمف:  ،(1)حت٘مٞم٘مف هلذا اًمٙمت٤مب أٟمرف طمي جمٚمس درؾمف

ومٞمٚمًقف اًمزُم٤من، طمٙمامء إوان، أؾمت٤مذٟم٤م )) :"اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدارس

٤مت اًمٗم٤موؾ ًمٞمس ًمف وىم٧م قم٤مـمؾ، أؾمٕمد أومٜمدي، أظمذ قمٜمف: اجلالل اًمدواين، وإصمٌ

 .(1)((اًمقاضم٥م، واًمدرر وهمػمه٤م

ُمـ اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقد هلؿ سمٖمزارة اًمٕمٚمؿ ذم ؿَمترك اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف؛   يم٤منصمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف: 

قم٤مملٌ ُُمِم٤مرك ذم أٟمقاع )) قمٚمٞمف قمٛمر يمح٤مًم٦م ذم يمت٤مسمف )ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم(، وم٘م٤مل: وًمذًمؽ أصمٜمك

 .(6)((اًمٕمٚمقم

 .(1)((وم٘مٞمٌف ُمـ قمٚمامء احلٜمٗمٞم٦م)) وىم٤مل اًمزريمكم:

                                                           

 (.1/471اعمرادي، حمٛمد، ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم ) (4)
 /ب(.1اًمٚمقطم٦م: ) (0)

 (.314اًم٤ٌمٟمدرُمقي، طم٤مُمد، ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدارس ) (3)
 /أ(.1اًمٚمقطم٦م: ) (1)

 (.313ات أهؾ اعمدارس )اًم٤ٌمٟمدرُمقي، طم٤مُمد، ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مز (1)
 (.3/103يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ) (6)
 (.0/463اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم ) (1)
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 املطلب الجالح

 أٍه مؤلفاتُ، ّّفاتُ

ٗم٤مشمف: طمٞم٤مة قم٤مُمرة سم٤مًمٜمت٤مج اًمٕمٚمٛمل اعمتٛمٞمِّز، وشمٗمٜمـ ذم شمّمٜمٞمٗم٤مشمف ذم ؿَمترك اًمٕمٚمقم، ي٘مقل  قم٤مش  أهؿ ُم١مًمر

 .(4)((ًمف يمت٥ٌم ذم إصقل واحلدي٨م واًمٕم٘م٤مئد))اًمزريمكم: 

خٓمقط، وسمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ ُمّم٤مدر وومٞمام ي٠ميت سمٞم٤من سمام ُوضِمَد ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمره ذم هذا اعم

 :(0)شمرمجتف

 اًمٌدر اًمت٤مم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ذقم٦م اإلؾمالم. (4

 إصقل. شمٕمريٗم٤مت شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم (0

 .(3)اًمتٕمريػ ذم طمدود اًمتٍميػ (3

 .(1)اعمجٚمجالت سمتٌٞملم اعمًٚمًالت ذم احلدي٨م ـمٜملم (1

 شمٞمج٤من ومْم٤مئؾ اًمِمٝمقر. (1

 .(1)ٚمقب أهؾ اعمدارسىماًمٗمٝم٤مرس وُٓمع  رواي٤مت ضم٤مُمع (6

 درة اًمتٞمج٤من واًم٘مالٟمس وروٟمؼ اًمققم٤مظ واعمج٤مًمس. (1

 ذيؾ اًمّمقاُمع اًمٜمًؿ ذم ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ. (7

 ؾمٞمؾ اًمٕمرم ذم ضم٤مُمع اًمٙمٚمؿ.  (1

 ؾمديد اعمٕمٜمك وصحٞمح اعمٖمٜمك. كذيد اعمٌٜم  (42

 ؿمامُم٦م احلٜمقط ذم ؿمامُم٦م احلٜمقط ذم ؿمآُم٦م ُمـ يٚمقط.  (44
                                                           

 (.0/463اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم ) (4)
(. 0/443(، )316 ،4/341(. سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن )4/062ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (0)

 (.0/463(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم )3/103ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )يمح٤مًم٦م، قمٛمر، 
د سمذيمره اعمّمٜمِّػ ذم: هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م ) (3)  /ب( ُمـ هذا اعمخٓمقط.4وىمد شمٗمرر
((، وهذا اًمٙمت٤مب وىمد ُمٚمٙم٧م هذا اًمٙمت٤مب سمخط اعم١مًمػ ذم جمٚمد(: ))3/316ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م ذم يمت٤مسمف إيْم٤مح اعمٙمٜمقن ) (1)

ؼ، طم٘مر   ٘مف: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمؼماوي، وـُمٌِع ذم ُمٓمٌٕم٦م دار اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.ُمٓمٌقٌع حم٘مر
ؼ، وومٞمف ٟمقادر يمثػمة ُمٚمٙمتف سمخٓمف)) (:4/062ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م ذم يمت٤مسمف هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (1) ((، وهذا اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقٌع حم٘مر

٘مف: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمز  ٌٕم٦م دار اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.(، ذم ُمٓمهـ4131يز اًمِمؼماوي، وـُمٌِع قم٤مم )طم٘مر
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 .(4)ؿمٝمقد اًمّمحق ذم طمدود اًمٜمحق  (40

 ؿمٝمقد اًمٗمرائض.  (43

 .(0)قمٚمؿ أدابؿمٝمقد يمت٤مب ذم طمدود   (41

 صقاُمع اًمٜمًؿ ذم ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ.  (41

 .(3)إصمر ذم احلدي٨م قمٚمؿقم٘مقد اًمدرر ذم طمدود   (46

  .(1)قم٘مقد اًمٗمرائد ذم طمدود اًمٕم٘م٤مئد  (41

 قم٘مقد اًممزم.   (47

 .                                                             (1)خمٚمٗم٤مت طمٙمامء اًمٞمقٟم٤من ذم ُمٕمروم٦م اعمٞمزان  (41

 .(6)ذم اًمٕمروض واًم٘مقاذمُمٝمامت اًمٙم٤مذم   (02

سمٕمد أن أُم٣م اإلُم٤مم وٞم٤مء اًمديـ طم٤مُمد سمـ يقؾمػ اًم٤ٌمٟمدرُمقي قمٛمره ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف،  ووم٤مشمف:

، وىمٞمؾ (1)هـ( سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة4410واإلوم٤مدة وآؾمتٗم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشم٠مًمٞمػ اًمٙمت٥م، اٟمت٘مؾ إمم رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم ؾمٜم٦م )

 .(7)سم٤ٌمٟمدرُم٦م

 

  

                                                           

٘مف قمٌد اًمٕمزيز سمـ 0240( قم٤مم )3(، اعمجٚمد )34وهق سمح٨ٌم ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٜمّمقرة، اًمٕمدد ) (4) م(، طم٘مر

 قم٤مؿمقر اًمٕمٌٞمدان.
د سمذيمر هذا اًمٙمت٤مب اًمزريمكم ذم يمت٤مسمف إقمالم ) (0)  (.0/463وىمد شمٗمرر
ل ُمٕمجؿ عمّمٓمٚمح٤مت قمٚمقم احلدي٨م، وهذا اًمٙمت٤مب 0قطم٦م )وىمد ذيمره اعمّمٜمِّػ ذم: هن٤مي٦م اًمٚم (3) /أ( ُمـ هذا اعمخٓمقط، وهق أور

٘مف: طمًلم سمـ قمٙم٤مؿم٦م، ٟمنمشمف ُمٙمت٦ٌم اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري سم٤مًم٘م٤مهرة، ويم٤مٟم٧م ـمٌٕمتف إومم قم٤مم ) ؼ، طم٘مر  (.ـه4112ُمٓمٌقٌع حم٘مر
ه اًمزريمكم ذم يمت٤مسمف إقمالم ) (1)  ."ذم طمدود اًمٕم٘م٤مئدقم٘مقد اًمٗمرائض "(: 0/463وهذا اًمٙمت٤مب ؾَمـامر
 /ب( ُمـ هذا اعمخٓمقط. 4وىمد ذيمره اعمّمٜمِّػ ذم: هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م ) (1)
 /أ( ُمـ هذا اعمخٓمقط.0وىمد ذيمره اعمّمٜمِّػ ذم: اًمٚمقطم٦م ) (6)

(. يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ 4/316(. سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن )4/062ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (1)

 (.3/103اعم١مًمٗملم )
 (.0/463اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم ) (7)
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 الجاىٕ بخحامل

 )تعسٓفات الفخْل يف تعسٓفات األصْل(التعسٓف بكتاب: 

 ىطبتُ للنؤلفإثبات ّالكتاب،  اضهحتكٔل املطلب األّل: 

اؾمؿ اًمٙمت٤مب )شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم شمٕمريٗم٤مت إصقل(، وىمد ذيمره هبذا آؾمؿ حت٘مٞمؼ اؾمؿ اًمٙمت٤مب: 

ٕمد اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ ٌَ ومَ  ،صمالصمقنصمامئ٦م وؾمٌٕم٦م وصمال ريٗم٤متومجٛمٚم٦م اًمتٕم))ذم يمت٤مسمف هذا؛ طمٞم٨م ىم٤مل:  اعمّمٜمِّػ 

يمام وصٚمٜم٤م ))ذم هن٤مي٦م شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب:  -أيْم٤مً -، وىم٤مل (4)((سمتٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم شمٕمريٗم٤مت إصقل :ٞم٧مٛمِّ ؾُم 

قمٚمؿ اًمٞم٘ملم؛ أوصؾ سمٜم٤م رسمٜم٤م قملم اًمٞم٘ملم، ىمد وىمع اًمٗمراغ ُمـ شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب، اعمقؾمقم: سمتٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم 

 .(0)((شمٕمريٗم٤مت إصقل

 .(3)ذيمره سم٤مؾمؿ: )شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم إصقل( يمؾ ُمـ شمرضمؿ ًمفو

ٟم٦ًٌم يمت٤مب )شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم شمٕمريٗم٤مت إصقل( إمم وٞم٤مء اًمديـ  إصم٤ٌمت ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب ًمٚمٛم١مًمػ:

طم٤مُمد سمـ يقؾمػ سمـ طم٤مُمد اًم٤ٌمٟمدرُمقي صم٤مسمت٦م، وٓ يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اًمِمؽ؛ إذ ٟمًٌف ُُمَّمٜمِّٗمف إمم ٟمٗمًف ذم هن٤مي٦م شم٠مًمٞمٗمف 

وىمع اًمٗمراغ ُمـ شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب، اعمقؾمقم: سمتٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم شمٕمريٗم٤مت إصقل، ُمـ يد ))ل: ًمف؛ طمٞم٨م ىم٤م

اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم اهلل اًمٖمٜمل اًمقاطمد، اًمًٞمد طم٤مُمد سمـ اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ اًمِمٞمخ طم٤مُمد، يقم إرسمٕم٤مء سملم اًمّمالشملم، 

ُٛمَٕمٔمرؿ، ...، شَمؿر اًمٙمالم ذم ؾمٜم٦م اًمًٌٕملم ، ُمـ يقم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن اًمـ(1)سمٙمذا ُوؾِمَؿ سمال ؿمؽ وٓ ُملم

سمٕمد اعم٤مئ٦م وأًمػ قمغم اًمتٕمٞملم ُمـ هجرة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم، آُملم، ؾمٜم٦م 

ؿمٝمقد يمت٤مب طمده قمٚمؿ أداب، شم٠مًمٞمػ ُمٕمؽمف اًمٗمٜمقن شمزيؾ ))، وىمد أؿمٝمد قمغم يمت٤مسمف هذا، وم٘م٤مل: (1)(((4412)

                                                           

 /أ(.1هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (4)

 /أ(.16/ب(، )11اًمٚمقطم٦م: ) (0)
(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، 3/103(. يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )4/062ُيٜمٔمر: سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (3)

 (.0/463إقمالم )
، حت٘مٞمؼ: أمحد ، سمػموتدار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، اًمّمح٤مح، شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،، إؾمامقمٞمؾاجلقهري َُملْم، أي: اًمٙمذب. (1)

 (.6/0042م. )4112قمٓمر٤مر، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 
 /أ(.16هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (1)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

014 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

د طم٤مُمد سمـ اًمِمٞمخ يقؾمػ اًم٤ٌمٟمدرُمقي، صمؿ إؾمٙمداري اجلٚمقين احلٜمٗمل قم٤مُمٚمٝمام اهلل اًمِمٙمقك واًمٔمٜمقن: اًمًٞم

 .(4)(((4414سمٚمٓمٗمف اخلٗمل ويمرُمف اًمقذم، وؿمٙمر إًمٞمف ؾمٕمٞمٜم٤م، وٟمنم مجٕمٜم٤م ذم ؾمٜم٦م )

ٌَف إًمٞمف يمثػٌم ممـ شمرضمؿ ًمف ُمـ اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ، وُمٜمٝمؿ: إؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م؛ طمٞم٨م ىم٤مل:  ًَ يمام َٟم
ًمف: اًمٌدر اًمت٤مم ))

ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف : ))، وقمٛمر يمح٤مًم٦م؛ طمٞم٨م ىم٤مل: (0)((ري٩م أطم٤مدي٨م ذقم٦م اإلؾمالم، شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم إصقلذم خت

ًمف يمت٥م ذم إصقل واحلدي٨م واًمٕم٘م٤مئد، ُمٜمٝم٤م: ))، واًمزريمكم؛ طمٞم٨م ىم٤مل: (3)((...، شمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم إصقل

 .(1)((...، وشمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم إصقل

 

 املطلب الجاىٕ

 ابالكت مصادز

ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمتـ٤مب قمغم مُجٚم٦م ُمـ اعمّم٤مدر اعمٕمتٛمدة اعمٕمتؼمة، وىمد ذيمره٤م ذم سمِداءة  اقمتٛمد اعمّمٜمػ  

 ، وهل:(1)شم٠مًمٞمٗمف

(، وهق ُمـ اعمتقن اعمٝمٛم٦م ذم ـه142سمـ أمحد اًمٜمًٗمل )ت ٕيب اًمؼميم٤مت طم٤مومظ اًمديـ قمٌد اهللُمتـ اعمٜم٤مر:  (1

طمف اعمّمٜمػ ٟمٗمًف ذم يمِمػ إهار، وشمت٤مسمٕم٧م قمٚمٞمف اعمذه٥م احلٜمٗمل، شَمـَٛمٞمرز سمٙمثرة ذوطمف، وم٘مد ذ

، وذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ، وإوم٤مو٦م إٟمقار ًمٚمٕمالُم٦م اًمدهٚمقي، ٚمٙم٤ميملًم هارضم٤مُمع إاًمنموح ُمٜمٝم٤م: 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمنموح. سمـ قم٤مسمديـٟٓمًامت إؾمح٤مر ، وسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗملٓومتح اًمٖمٗم٤مر و
اعمحٌقيب اًمٌخ٤مري ٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد قم اًمنميٕم٦مصدر  ًمٚمٕمالُم٦م شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم قمٚمؿ إصقل: (2

وم٢من اًمٕمٌد اعمتقؾمؾ إمم اهلل شمٕم٤ممم سم٠مىمقى اًمذريٕم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ »(: 1-4/1هـ(، ىم٤مل قمٜمف ُم١مًمٗمف )111)ت

٤م رأي٧م ومحقل اًمٕمٚمامء ُمٙمٌلم ذم يمؾ قمٝمد عَمر  :ي٘مقل ،ؾمٕمد ضمده وضمد ؾمٕمده ،ُمًٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م

ه اهلل أَ قر م ُم٘متدى إئٛم٦م اًمٕمٔم٤مم ومخر اإلؾمالم قمكم اًمٌزدوي سمَ ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤م، وزُم٤من قمغم ُم٤ٌمطمث٦م أصقل اًمٗم٘مف

                                                           

 /ب(.16هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (4)
 (.4/062سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم ) (0)
 (.3/103يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ) (3)
 (.0/463، ظمػم اًمديـ، إقمالم )اًمزريمكم (1)
 /ب(.0اًمٚمقطم٦م: ) (1)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

015 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 ،ُمريمقز يمٜمقز ُمٕم٤مٟمٞمف ذم صخقر قم٤ٌمراشمف ،سم٤مهر اًمؼمه٤من ،وهق يمت٤مب ضمٚمٞمؾ اًمِم٠من ،شمٕم٤ممم دار اًمًالم

ًم٘مّمقر ٟمٔمرهؿ  ؛ووضمدت سمٕمْمٝمؿ ـم٤مقمٜملم قمغم فمقاهر أًمٗم٤مفمف ،وُمرُمقز همقاُمض ٟمٙمتف ذم دىم٤مئؼ إؿم٤مراشمف

  .ش،...ٜم٘مٞمحف وشمٜمٔمٞمٛمف وطم٤موًم٧م شمٌٞملم ُمراده وشمٗمٝمٞمٛمفأردت شم ؛قمـ ُمقاىمع أحل٤مفمف
-3)ص:(، ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف ـه724تومِِرؿْمَت٤م )سمـ  زسمـ قمٌد اًمٕمزي ػٓسمـ ُمٚمؽ قمٌد اًمٚمٓمٞمذح اعمٜم٤مر:  (3

نر أرسم٤مب اًمٌٓم٤مًم٦م، وأصح٤مب اهلل إمم ضمٜمتف سمرؿمده، إ، أوصٚمٝمام ومِِرؿْمَت٤مومٞم٘مقل قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ (: »6

ـمقال،  (4)خمتٚمس ُمآيب، ىمد ىم٤مًمقا إنر يمت٤مب اعمٜم٤مر، ...، ويم٤من ًمف ذوح ِروَم٤ملاًمٗمٓم٤مٟم٦م، ُمـ ظُمٚمرص أطم٤ٌميب، و

  ش.يٜم٤مل ُمـ ـم٤مًمٕمٝم٤م ُمالل يمالل، ٟم٠ًمًمؽ أن شمنمطمف ذطم٤ًم قمغم ـمري٘م٦م احلؾ، ...
وسمٕمد: »(: 1هـ(، ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف )ص:746ًمٕمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمنميػ اجلرضم٤مين )تاًمتٕمريٗم٤مت:  (4

أظمذهت٤م ُمـ يمت٥م اًم٘مقم، ورشمٌتٝم٤م قمغم طمروف اهلج٤مء ُمـ إًمػ  طم٤مٌت مجٕمتٝم٤م، واصٓمال ومٝمذه شمٕمريٗم٤مٌت 

ذم  ،وقمٚمٞمف اقمتامدي ،تٕم٤مـمٞمٝم٤م ًمٚمراهمٌلم، واهلل اهل٤مديًم وشمٞمًػماً  ،تٜم٤موهل٤م ًمٚمٓم٤مًمٌلمًم واًم٤ٌمء إمم اًمٞم٤مء؛ شمًٝمٞمالً 

 .شٕم٤مديُمٌدئل وُمَ 

ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف هـ(، 711ًمزيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م احلٜمٗمل )تظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر:  (5

اًمٗمخري  ،وم٢من اًمٗم٘مػم إمم رمح٦م رسمف اًمٖمٜمل ىم٤مؾمؿ احلٜمٗمل ي٘مقل: ىمد ىمرأ قمكّم اجلٜم٤مب اًمٕم٤مزم»(: 11)ص:

ًمٚمِمٞمخ اإلُم٤مم ـم٤مهر سمـ احلًـ سمـ قمٛمر  ،"خمتٍم اعمٜم٤مر ذم أصقل اًمٗم٘مف"قمثامن سمـ أهمٚمٌؽ احلٚمٌل احلٜمٗمل 

 .شًمٗم٤مفمفأ ؾير ُم٤م حُيِ  -أي ذطم٧م اعمختٍم- سمـ طمٌٞم٥م احلٚمٌل، وم٠مُمٚمٞم٧م قمٚمٞمف
 يب سمٙمر سمـ حمٛمقد اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗملأقمٌد اًمرمحـ سمـ ًمزيـ اًمديـ : إٟمقار ذم أصقل اًمٗم٘مف ذح ُمٜم٤مر (6

َص قمٚمٞمف ذطم٤ًم، ؾَم٤مًمِٙم٤ًم ـمريؼ آظمتّم٤مر، أردت أن ُأخَلِّ »(: 3هـ(، ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف )ص:713)ت

ٕؾمٗم٤مر، وُيٕملم سم٢مجي٤مز وُم٘متٍمًا قمغم أين رء يٛمٙمـ قمٚمٞمف آىمتّم٤مر؛ ًمُٞمٖمٜمل محٚمف ذم إؾمٗم٤مر قمـ يمثرة ا

 .شأًمٗم٤مفمف، قمغم هقم٦م آظمتّم٤مر، ومنمقم٧م ومٞمف، وسم٤مهلل أؾمتٕملم ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اعمٕملم
زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ًم :"ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اًمٗم٘مف" سمـ ، اعمٕمروفومتح اًمٖمٗم٤مر سمنمح اعمٜم٤مر (7

ذم أصقل اًمٗم٘مف،  "اعمٜم٤مر"ٗمتف قمغم ًمر أَ  ٌح ومٝمذا َذْ (: »4/6هـ(، ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتف )112تاسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل )

                                                           

اًمّمح٤مح، شم٤مج اًمٚمٖم٦م  ،، إؾمامقمٞمؾاجلقهري ِروَم٤مل: ـَمقيؾ، ُي٘م٤مل: َروَمَؾ ذم صمٞم٤مسمف يروُمؾ، إذا أـم٤مهل٤م، واًمؽمومٞمؾ: اًمتٕمٔمٞمؿ. (4)

 (.4140-1/4144) وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 لمِّ ٌَ درس ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وشمًٕمامئ٦م، حيؾ أًمٗم٤مفمف ويُ ي ٤مً ٤مجل٤مُمع إزهر درؾمسمىمرأشمف أذقم٧م ومٞمف طملم 

قمغم يمالم مج٤مقم٦م ُمـ حم٘م٘مل اعمت٠مظمريـ ُمـ  هم٤مًم٤ٌمً  ومٞمف ومٞمف قمـ اًمتٓمقيؾ واإلؾمٝم٤مب، ُم٘متٍماً  ُمٕم٤مٟمٞمف، ُمٕمرو٤مً 

 .شف هق اًمتح٘مٞمؼ وإوضَم امر قمَ  ٗمّمح٤مً ٛمد، ُمُ ًمألصح اعمٕمت ٌٞمٜم٤مً ُمُ  ،... ،أصح٤مسمٜم٤م
 

 املطلب الجالح

 الكتاب ميَج املؤلف يف

اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب؛ ؾمقى إٟمرف ذيمر اًمُٙمت٥م اًمتل اقمتٛمد  مل يذيمر اًم٤ٌمٟمدرُمقي 

 ينِّ أ :اًمٙمالم ٦مصظمال»قمٚمٞمٝم٤م ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب، وقمدد اًمتٕمريٗم٤مت اًمتل أظمذه٤م ُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م؛ طمٞم٨م ىم٤مل: 

 ،وؾمتلم ٦مظمذت ُمـ شمٕمريٗم٤مت ؾمٞمد اًمنميػ ُم٤مئ٦م وصمالصمأ ،مجٕم٧م احلدود ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ ؾمٌٕم٦م يمت٥م سمال اهنزام

وًمٙمـ ُمـ ظمالل اًمترتٌع ؛ (4)شصمامئ٦م وؾمٌٕم٦م وصمالصمقنصمال ريٗم٤متواًمٌقاىمل ُمـ يمت٥م إصقل قمغم اًمٞم٘ملم، ومجٛمٚم٦م اًمتٕم

 وضمز ُمٜمٝمجف ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:وآؾمت٘مراء عمقوققم٤مت هذا اًمٙمت٤مب ؾم٠مطم٤مول أن أُ 

ومف ُمـ يمت٤مب أو أيمثر ُمـ اًمٙمت٥م اًمًٌٕم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م؛ وٓ خيرج  أوًٓ: أٟمرف يذيمر اعمّمٓمٚمح، صُمؿر ُيَٕمرِّ

ٓر ٟم٤مدرًا، يمتٕمريٗمف ًمٚمحرف قمٜمد اسمـ احل٤مضم٥م، وشمٕمريٗمف ًمالقمت٤ٌمر وضمٝم٤مًم٦م اًمراوي واًمـُحرُم٦م واخلٓمر ذم  قمـ ذًمؽ إ

 ٗمف ًمإلضم٤مزة واخلؼم اعمرؾمؾ ذم اًمتحرير.اًمٚمقائح اًم٘مدؾمٞم٦م، وشمٕمري

َٓ ٟم٤مدرًا، يم٤مإلمج٤مع، وآضمتٝم٤مد، وآؾمتح٤ًمن وهمػمه٤م. صم٤مٟمٞم٤ًم:  مل يذيمر شمٕمريػ أهؾ اًمٚمٖم٦م؛ إ

 يم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم يذيمر اًمتٕمريػ، ويٌلمِّ حمؽمزاشمف، يمتٕمريػ إُمر، واحل٘مٞم٘م٦م، واحلٞمض. صم٤مًمث٤ًم:

 يم٤من طمريّم٤ًم قمغم قمدم اإلـمـ٤مًم٦م. راسمٕم٤ًم:

ج إطم٤مدي٨م.أٟمر  ظم٤مُم٤ًًم:  ف اؾمتِمٝمد سمٌٕمض أي٤مت وإطم٤مدي٨م؛ وًمٙمٜمف مل يٕمزو أي٤مت، ومل خيرِّ

َس هه"يم٤من إذا ىم٤مل:  ؾم٤مدؾم٤ًم: وَمف اًمًٞمد ىُمدِّ ، أو: "وىم٤مل اًمًٞمد"، أو: "وىم٤مل اًمًٞمد اًمًٜمد"، أو: "يمذا قَمرر

وَمف اًمًٞمد"  ٕمريٗم٤مت.؛ وم٢مٟمرف ي٘مّمد: اًمنميػ اجلرضم٤مين ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمت"واظمتٍم اًمًٞمد"، أو: "قَمرر

 

 
                                                           

 /أ(.1اًمٚمقطم٦م: ) (4)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

018 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املطلب السابع

 العلنٔ٘ الكتاب قٔن٘

ة، وهق ُمـ  هذا اًمٙمت٤مب ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة، سم٤مقمتٌـ٤مره مجع ذم يمت٤مٍب واطمد ُمّمٓمٚمح٤مت أصقًمٞم٦م ُمـ يُمت٥م قِمدر

٧م هبذا اًمٗمـ.  اًمُٙمت٥م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل اهتٛمر

ة، يمٛمتـ اعمٜم٤مر ًمٚمٜمًٗمل وُِمـامر زاد اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هلذا اًمٙمت٤مب؛ اقمتامده قمغم يُمت٥م هل٤م ىِمٞمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م يمٌػم

 وذوطمف، ويمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين وهمػمه٤م.

وأيمثر اًمٙمت٥م اًمتل اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اعم١مًمػ ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب، يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين؛ طمٞم٨م أظمذ 

ٕم٧م احلدود ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ ؾمٌٕم٦م يمت٥م  مَجَ ينِّ أ :اًمٙمالم ٦مظمالص»: ٟمّمػ شمٕمريٗم٤مت هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمف، ىم٤مل 

واًمٌقاىمل ُمـ يمت٥م إصقل قمغم اًمٞم٘ملم،  ،وؾمتلم ٦مد اًمنميػ ُم٤مئ٦م وصمالصمٞمظمذت ُمـ شمٕمريٗم٤مت ؾمأ ،اهنزامسمال 

 .(4)شصمامئ٦م وؾمٌٕم٦م وصمالصمقنصمال ريٗم٤متومجٛمٚم٦م اًمتٕم

أطمد اعمراضمع اعمٕمتٛمدة واعمقصمقىم٦م ذم هذا اًمٗمـ؛ ظم٤مص٦ًم ذم اعمذه٥م  -اهلل ءإن ؿم٤م-وؾمٞمٙمقن هذا اًمٙمت٤مب 

 احلٜمٗمل.

ـِامت هذا اًمٙمت٤مب وىم  ٞمٛمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اُمتٞم٤مزه سم٤مٓظمتّم٤مر، وسمدىم٦م اًمٕم٤ٌمرة، وطمًـ اًمؽمشمٞم٥م.وُمـ ؾم

 

 املطلب اخلامظ

 ىطد٘ املدطْط، ّمناذج ميَاّصف 

سمٕمد اًمٌح٨م ذم ومٝم٤مرس خمٓمقـم٤مت يمثػم ُمـ اعمٙمت٤ٌمت، متٙمٜم٧م ُمـ احلّمقل قمغم ٟمًخ٦م ظمٓمٞمر٦م هلذا  

 (.0417اًمٙمت٤مب، واًمٜمًخ٦م هذه ُمقضمقدة ذم دار اًمٙمت٥م اًمقـمٜمٞم٦م سمتقٟمس، ورىمٛمٝم٤م )

هـ(، وهذه ٟمًخ٦م اعم١مًمػ وُمٙمتقسم٦م سمخط يده، وىمد ذيمر ذًمؽ ذم هن٤مي٦م شم٠مًمٞمٗمف 4412ؾمٜم٦م )شم٤مريخ اًمٜمًخ : 

وظمتٛم٧م سمذًمؽ ُمتؼميم٤ًم سمٚمٗمظ اًمٞم٘ملم، ُمتٗم٤مئاًل سم٤مخلتؿ قمٜمد آيتل اًمٞم٘ملم، يمام وصٚمٜم٤م قمٚمؿ ))هلذا اًمٙمت٤مب؛ طمٞم٨م ىم٤مل: 

هذا اًمٙمت٤مب، اعمقؾمقم: سمتٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم اًمٞم٘ملم؛ أوصؾ سمٜم٤م رسمٜم٤م قملم اًمٞم٘ملم، ىمد وىمع اًمٗمراغ ُمـ شم٠مًمٞمػ 

شمٕمريٗم٤مت إصقل، ُمـ يد اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم إمم اهلل اًمٖمٜمل اًمقاطمد، اًمًٞمد طم٤مُمد سمـ اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ اًمِمٞمخ طم٤مُمد، 
                                                           

 /أ(.1اًمٚمقطم٦م: ) (4)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

019 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

يقم إرسمٕم٤مء سملم اًمّمالشملم، سمٙمذا ُوؾِمَؿ سمال ؿمؽ وٓ َُملم، ُمـ يقم اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن اًمـُٛمَٕمٔمرؿ، ...، 

ذم ؾمٜم٦م اًمًٌٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م وأًمػ قمغم اًمتٕمٞملم ُمـ هجرة ؾمٞمد اعمرؾمٚملم صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف  شَمؿر اًمٙمالم

 .(4)(((4412وأصح٤مسمف أمجٕملم، آُملم، ؾمٜم٦م )

 ( ًمقطم٦م.16)قمدد اًمٚمقطم٤مت: 

 ( ؾمٓمرًا.04)قمدد إؾمٓمر: 

 ( يمٚمامت شم٘مري٤ًٌم.42( إمم )7ُمـ ) قمدد يمٚمامت يمؾ ؾمٓمر:

 ٟمًخ.ٟمقع اخلط: 

 خ هق ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب: طم٤مُمد سمـ يقؾمػ سمـ طم٤مُمد اًم٤ٌمٟمدرُمقي.اًمٜم٤مؾماؾمؿ اًمٜم٤مؾمخ: 

( 04/أ(، سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م، وي٘مع ذم )04ُمـ: سمداءة اًمٙمت٤مب، إمم: هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م )اجلزء اعمراد حت٘مٞم٘مف: 

 ًمقطم٦م.

ضمٞمدة، يم٤مُمٚم٦م، ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ أوم٤مت، ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص، شمتٛمٞمرز سمقوقح اخلط ومج٤مًمف، ومٞمٝم٤م طم٤مًم٦م اًمٜمًخ٦م: 

امت، وأقمت٘مد أنر اًم٥ًٌم يمت٤مسم٦م هذه اًمٙمٚمامت سمٚمقن همػم اًمٚمقن إؾمقد، ويقضمد هب٤م ؾَم٘مط، ـمٛمس ًمٌٕمض اًمٙمٚم

وأقمت٘مد أنر اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ؛ إص٤مسم٦م اعم١مًمػ سمرُمٍد ذم قمٞمٜمٞمف، وشمِمت٧م ذهٜمف سم٥ًٌم ُمرض زوضمتف وىمد ذيمر هذا ذم 

شمدل قمغم شمرشمٞم٥م  ، وومٞمٝم٤م سمٕمض إظمٓم٤مء اًمٜمحقي٦م واإلُمالئٞم٦م، وذم ريمـ يمؾ صٗمح٦م ُمـ إؾمٗمؾ شمٕم٘مٞم٦ٌم(0)يمت٤مسمف

 اًمّمٗمح٤مت وشمًٚمًٚمٝم٤م.

وذم اًمّمٗمح٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ اًمٜمًخ٦م ذيمر ومٞمٝم٤م اعم١مًمػ: اؾمؿ اًمٙمت٤مب، وذم اًمّمٗمح٦م ُم٤م ىمٌؾ إظمػمة وإظمػمة 

ف هق ُمـ يمتٌف سمخط يده، وؾمٜم٦م اًمٜمًخ، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ.  ذيمر اعم١مًمػ: اؾمؿ اًمٙمت٤مب، وأٟمر

 

 

 

 

                                                           

 /أ(.16/ب(، )11اًمٚمقطم٦م: ) (4)

 /أ(.16/أ(، )0اًمٚمقطم٦م: ) (0)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

001 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 مناذج مً املدطْط

 كٔلاللْح٘ األّىل: بداءٗ التخ

 

 

 



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

000 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 اللْح٘ التاضع٘

 ِبداءٗ حسف اهلصٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

001 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 اللْح٘ األخريٗ مً املدطْط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

002 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 الكطه الجاىٕ

 يف دزاض٘ ّحتكٔل اليص

 ُمَكدَِّم٘ الِكَتاب

 سم٤مخلػم ؿر أشمِ و ،رب ين، سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 سم٤مهلل، واًمّمالة ٓر إهلل، وُم٤م شمقومٞم٘مل واقمتّم٤مُمل احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م ا

ٟمٌٞم٤مء اهلل صغم اهلل أومْمؾ أ ،حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، ظم٤مشمؿ رؾمؾ اهلل (4)ؾمٞمد اًمٙمقٟملم ،٤من قمغم ظمػم ظمٚمؼ اهللواًمًالم إمتر 

 :وسمٕمد ،ٜمجل ىم٤مئٚمٝم٤م قمـ ٟم٤مر اًمٌٕمد سمال اؿمت٤ٌمهشمُ  ةً وقمدد ىمٓمر اعمٞم٤مه، صال ،رواحصح٤مسمف قمدد إأقمٚمٞمف وقمغم آًمف و

ُمر أ: اًمًٞمد طم٤مُمد سمـ اًمِمٞمخ يقؾمػ سمـ اًمِمٞمخ طم٤مُمد سمـ (0)مم طمرم اهللإومٞم٘مقل اًمٕمٌد اًمٕم٤ميص اعمٚمتجئ 

سمٚمغ اًمًٌٕملم ذم ؾمٜمف  ،ومٞمام ُم٣م ُمـ اًمًٜملم ٗم٧م يمثػماً ًمر ٤م أَ عَمر  ،ًمٞمس هٜم٤م دار ؾمقاه ،(1)اعمؽمدي ذم دار اًمًالم ،(3)اهلل

ُمـ ُم٤مء ُمٜمتٝم٤ًٌم لم؛ ًمٞمًٝمؾ قمغم اًمٓمالب طمٗمًٔم٤م وٌِ ب ُمُ ذم يمت٤م ٍـّ يمؾ ومَ  ،مخس وؾمتلم، وم٤ٌمذت شمرشمٞم٥م اًمتٕمريٗم٤مت

ضمٞمقد اًمتٕمريػ ذم "ــ سم ؾمقُم٤مً قُم يػهمػم حتر ٤ٌمً شمِّ رَ ُمٕملم، وىمد مجٕم٧م شمٕمريٗم٤مت اًمتٕمريػ قمغم طمروف ُمٕمجؿ ُمُ 

                                                           

، وٓ ملسو هيلع هللا ىلص: اعم٘مّمقد سم٤مًمٙمقٟملم: قم٤ممل اعمالئٙم٦م وقم٤ممل اإلٟمس واجلـ، واعم١مًمػ هٜم٤م يٛمدح وُيثٜمل قمغم اًمٜمٌل شؾمٞمد اًمٙمقٟملم»ىمقًمف: ( 4)

قمـ أيب ٟمية، قمـ ُمٓمرف، ىم٤مل: ىم٤مل أيب: اٟمٓمٚم٘م٧م ذم وومد سمٜمل قم٤مُمر ؛ ملسو هيلع هللا ىلصؿمؽ أنر هذا ُمـ اًمٖمٚمق واًمتٕمٔمٞمؿ اًمذي هن٤مٟم٤م قمٜمف 

، وم٘م٤مل: وأقمٔمٛمٜم٤م ـمقًٓ  ىمٚمٜم٤م: وأومْمٚمٜم٤م ومْمالً ، : وم٘مٚمٜم٤م: أٟم٧م ؾمٞمدٟم٤م، وم٘م٤مل: ))اًمًٞمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم((ملسو هيلع هللا ىلصإمم رؾمقل اهلل 

أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، ذم  أظمرضمف:.))ىمقًمقا سم٘مقًمٙمؿ، أو سمٕمض ىمقًمٙمؿ، وٓ يًتجريٜمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من((

( 424-1/422هـ. )4147، 4طقمٌٞمد اًمدقم٤مس َو قم٤مدل اًمًٞمد،  ، إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ: قمزت، سمػموتؾمٜمٜمف، دار اسمـ طمزم

 (، يمت٤مب إدب، سم٤مب ذم يمراهٞم٦م اًمتامدح.1726سمرىمؿ )

َذ إًمٞمف واقمتّمؿ سمف.شاعمٚمتجئ إمم طمرم اهلل»ىمقًمف:  (0) َٓ  وٞمػ، ؿمقىمل : اعمٚمتجئ: ُي٘م٤مل: جل٠م إمم اًمٌمء واعمٙم٤من جلئ٤ًم وجلقًءا: 

وهذه ُمـ إًمٗم٤مظ اًمنميمٞم٦م قمٜمد  (.741هـ. )4101 ،1طُمٍم،  - ًمدوزمُمٙمت٦ٌم اًمنموق ا ،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، وآظمرون

ٓر سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.  اًمّمقومٞم٦م، ومال جيقز اإلًمتج٤مء وآقمتّم٤مم إ

ك هبذا آؾمؿ، وُمـ هٜم٤م ىمد ُيراد سم٤مًمتًٛمٞم٦م هبذا آؾمؿشسمـ أُمر اهلل»ىمقًمف:  (3) ُمٕمٜمًك  : سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد مل أضمد ُمـ ؾَمٛمر

     صحٞمح٤ًم، وىمد ُيراد سمف ُمٕمٜمًك همػم صحٞمح، يمام هل سمَِدع اًمّمقومٞم٦م؛ وهلذا آطمتامل ئمٝمر أٟمرف ٓ جيقز اًمتًٛمٞم٦م هبذا آؾمؿ 

 .-واهلل أقمٚمؿ-
، ُمٓمٌٕم٦م شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقساًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م،  : اعمؽمدي، أي: اهل٤مًمؽ.شاعمؽمدي ذم دار اًمًالم»ىمقًمف:  (1)

٤م  (.37/413هــ. )4371)د.ط(، ، ًت٤مر ومراج، وآظمرونقمٌد اًم :حت٘مٞمؼ اًمٙمقي٧م، ،احلٙمقُمٞم٦م اًمٙمقي٧م وهٜم٤م اعم١مًمػ: إُمر

٤م أٟمرف يُ  ه٤مًمٌؽ ذم طم٥م اعمديٜم٦م اعمٜمقرة اًمتل  َٛمٜمِّل ٟمٗمًف سم٠منر شمٙمقن ووم٤مشمف ذم اعمديٜم٦م اعمٜمقرة دار اًمًالم.هل دار اًمًالم، وإُمر



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

صمؿ مجٕم٧م شمرشمٞم٥م ، قمٜمد أهؾ اًمٗمْمؾ واًمٞم٘ملم ؾم٧م وؾمتلم، ويم٤من ُم٘مٌقًٓ  ٦موىمع ذًمؽ ذم ؾمٜم ،"طمدود اًمتٍميػ

، ويم٤من ذًمؽ ذم ؾمٌع وؾمتلم، واؿمتٝمر (4)"ؿمٝمقد اًمّمحق ذم طمدود اًمٜمحق"ـ سم ُم٤مً اًم٤ًمسمؼ طمدود اًمٜمحق ُمقؾمق

وىمع ذًمؽ ذم  ،"خمٚمٗم٤مت طمٙمامء اًمٞمقٟم٤من"ـ سم ٧ٌم طمدود اعمٜمٓمؼ واعمٞمزان ُمقؾمقُم٤مً صمؿ رشمر  ،يـيمذًمؽ قمٜمد ـمٚم٦ٌم اًمدِّ 

درر ذم قمٚمؿ قم٘مقد اًم"ـ سم صمر ُمقؾمقُم٤مً هؾ إأ٧ٌم طمدود صمؿ رشمر ، ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ةُمـ شم٤مريخ هجر (0)صمامٟمٞم٦م وؾمتلم

ٚمقا يمؾ صٖمػم طمتك طمّمر  ؛هؾ اًمٜمٔمر، واٟمتنم ًمدى اًمٙم٤ٌمرأقمٜمد  ، ويم٤من ُم٘مٌقًٓ (3)"احلدي٨م أصقل احلدي٨م وإصمر

قمـ اخلٓمر، ُم٣م يمذا ُم٘مدار ؾمٜمتلم ٓ  ظمذ اًم٘مٚمؿ ظمقوم٤مً أُمٜمٕمٜمل قمـ  ،ُم٤مٟمع اًمٜمٔمر دٌ ُمَ ويمٌػم ُمًتٓمر، صمؿ قمرض زم رَ 

، (1)مم ضمدي رؾمقل اًمٙمؼمي٤مء ُمٕمٓمل اًمٜمقالإو ،اجلامل ي ذمم اهللإصمؿ شميقم٧م ، لمىمدر اعمٓم٤مًمٕم٦م سمال ؿمؽ وٓ ُمَ أ

يدومع  ُمٌٍماً  (1)قمٓم٤مين اًمدرويشألم، وُمَ  ًمٞمٜم٤م سمال ؿمؽ وٓإوم٠مطمًـ  ،ُمـ ٟمقره ٟمقر اًمٞم٘ملم ًمٞمف ـمٚم٤ٌمً إقمٞمٜمل ومقه٧ٌم 

 ومٚمامر  ،خٞمٜم٤مً صميرى اًمرىمٞمؼ  ؾمت٤مذ اًمزُم٤من ٟمجٗم٤مً أؾمت٤مذي أوٟم٤موًمٜمل  ،اًمتِمقيش طمٗمٔمف شمٕم٤ممم قمـ اعمح٤مؾم٦ٌم واًمتٗمتٞمش

 مم اهلل ُمٕمروض، وم٤ٌمذت ُم٘مدارإشمٕمريٗم٤مت قمٚمؿ اًمٕمروض وسمف حيّمؾ  شمرشمٞم٥م ّمٚم٧م ه٤مشملم ؿمقىم٧م ُمـ ىمٚمٌلطم

ةت همُ أأؾمٌقع ومٌد ت اًمٙم٤مذم ذم ُمٕمروم٤مت قمٚمؿ اًمٕمروض ُمُ "ـسم ُمقؾمقُم٤مً  ،ٟمّمٗمف سمال شمٕم٥م ٦موظمتٛم٧م ًمٞمٚم ،رضم٥م رر ٝمـِامر

وظمتٛم٧م  ،ًمذًمؽ سمال ؿمٌف ٤مً ِمت٤مىمإمم شمرشمٞم٥م شمٕمريٗم٤مت أصقل اًمٗم٘مف، ويمٜم٧م ُم ٟمّمٗمف ٦مصمؿ سم٤مذت ًمٞمٚم، "(6)[واًم٘مقاذم]

جيٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب ومجٞمع ُم١مًمٗم٤ميت  نأرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ٠موم ،ؿواًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن اعمٕمٔمر  ٦ماحل٤مدي ٦مطمد ًمٞمٚميقم إ

َ ٞمَ ويُ  ،ًمٚمخالص قمـ ٟم٤مر اًمٌٕمد واًمٕمذاب إًمٞمؿ ٤مً ؾمٌٌ طمتك يٜمٗمع ذم يقم ٓ يٜمٗمع ُم٤مل وٓ  ؛اٟمتِم٤مره سملم اًمٓمٚم٦ٌم نِّ

  سم٘مٚم٥م ؾمٚمٞمؿ.شمك اهللأ ُمـ ٓر إسمٜمقن 

                                                           

 إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م. ؾمٌؼ اًمتٕمريػ هبذا اًمٙمت٤مب ذم: اًم٘مًؿ (4)

 /ب(.4( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )0)

 ؾمٌؼ اًمتٕمريػ هبذا اًمٙمت٤مب ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م. (3)

أسمق اًمٕمز، قمكم سمـ قمكم، ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم  ، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.ملسو هيلع هللا ىلصٓ جيقز اًمتيع أو اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل ( 1)

 (.473اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، )د.ط(، )د.ت(. ) –ًٚمٗمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م اًمٕم٘مٞمدة اًم
 (.072) ،اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، وآظمرون وٞمػ، ؿمقىمل .الاهد اجلقر اًمزر  :اًمّمقومٞم٦م قمٜمد : ُمٕمٜم٤مهاًمدرويش (1)

 ( ذم اعمخٓمقط: )واًم٘مرأيت(.6)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

004 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 دِّ حَ ٜمـ اعمُ وُمـ ؾُم 
ل ٗمِ ١مًمِّ ُمُ  إمم تٝمٞم٤مً ٜمؾم٤مشمذهتؿ ذم أول اًمٙمت٤مب ُمأ٤مم واعمًٜمديـ اًمٙمرام أن يذيمروا ٔمَ اًمٕمِ  (4)/لمصمِ

ُمٕمٜم٤مه صحٞمح  ،ذ سمذيمر اًمّم٤محللم شمٜمزل اًمرمح٦مإ ،ؾم٤مشمذهتؿأؾم٤مُمل أوقمدم ٟمًٞم٤من  ،سمذيمرهؿ رمح٦م اًمٙمت٥م ىمّمداً 

 يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف: ؾمٌٕم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ مجٕم٧م هذا قمد أينِّ أ ،واًمت٤مرك ومٞمف سمخٞمؾ ؿمحٞمح

 .(0)ًمٕمالُم٦م إظمٞم٤مر أيب اًمؼميم٤مت طم٤مومظ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل ،يمت٤مب اعمٜم٤مر :إول

 .(3)ًمٚمٕمالُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ومرؿمتف ،ذح اعمٜم٤مر :اًمث٤مين

 .(1)قد اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمليب سمٙمر سمـ حمٛمأسمرار قمٌد اًمرمحـ سمـ ًمٕمالُم٦م إ ،ذح اعمٜم٤مر :اًمث٤مًم٨م

 .(1)زيـ اًمديـ سمـ ٟمجٞمؿ ٦مًمٚمٕمالُم ،ٟمقار سمنمح اعمٜم٤مرإ ةُمِمٙم٤م :اًمراسمع

                                                           

 /أ(.0( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )4)

ظ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل، ٟمِم٠م ذم إيَذج وقم٤مش هب٤م ضُمؾر طمٞم٤مشمف، سمرع ذم اًمٜمًٗمل هق: أسمق اًمؼميم٤مت طم٤موم (0)

ره ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:   ،آقمتامد ذح اًمٕمٛمدةاًمٗم٘مف وأصقًمـف، وذم احلدي٨م، واًمتٗمًػم، وقُمرف سمَِتٌحير

اًم٘مرر،  هـ(.142سمٌٚمدة إيذج ؾمٜم٦م ) شمقذم ، وُمتـ اعمٜم٤مر وهمػمه٤م، ذح اعمٜمتخ٥م ذم أصقل اعمذه٥م ًمألظمًٞمٙمتلو

هـ. 4143، 0طقمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق،  حت٘مٞمؼ: د. اًمري٤مض، ،، دار هجراجلقاهر اعمْمٞم٦مقمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد، 

. (420-424). )د.ط(، )د.ت(سمػموت،  ،دار اعمٕمروم٦ماًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م، . اًمٚمٙمٜمقي، حمٛمد سمـ قمٌد احلل، (0/011-011)

 .(0/007عم١مًمٗملم )ُمٕمجؿ ايمح٤مًم٦م، قمٛمر، 

ػمة وؾمٙمـ دة شمسم٤مسمـ ُمٚمؽ، وًمد سمٌٚمـ اًمِمٝمػماًمٙمرُم٤مين،  هق: قمز اًمديـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ومِِرؿْمَت٤م اسمـ ومرؿمتف (3)

صم٤ًم، ُمتٌحرًا ذم  َس هب٤م، يم٤من ُمـ اًمٕمٚمامء اعمِمٝمقد هلؿ سمٖمزارة اًمٕمٚمؿ وطمّم٤موم٦م اًمرأي، ويم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم، أصقًمٞم٤ًم، حمدِّ وَدَرَس وَدرر

واعمٕم٤مرف، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: ُم٤ٌمرق إزه٤مر ذح ُمِم٤مرق إٟمقار، وذح وىم٤مي٦م اًمرواي٦م ذم ُم٤ًمئؾ اهلداي٦م، وذح اعمٜم٤مر اًمٕمٚمقم 

سمػموت، حت٘مٞمؼ:  ،دار اسمـ يمثػماًمٌدر اًمٓم٤مًمع، اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم،  هـ(.724)ٌٚمدة شمػمة ؾمٜم٦م سم وهمػمه٤م، شمقذم 

إقمالم  . اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ،(421) اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦مد، اًمٚمٙمٜمقي، حمٛم .(4/141)هـ. 4101، 4طحمٛمد طمًـ طمالق، 

(1/11.) 

 قمٚمامء ُمـهـ(، 731، وًمد سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م )سم٤مسمـ اًمٕمٞمٜمل اًمِمٝمػم ،اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد قمٌد زيـ اًمديـ هق: اًمٕمٞمٜمل (1)

وطمؾ  اًمٜمًٗمل، ٜم٤مرذح ُموذح إًمٗمٞم٦م ٓسمـ ُم٤مًمؽ،  وإصقل، وإدب واًمٜمحق، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:، اؿمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف احلٜمٗمٞم٦م

هـ(. اًمًخ٤موي، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، 713سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م ) وهمػمه٤م، شمقذم  ًػم اًمٚمٖم٦م اًمؽميمٞم٦م، وًمف يمت٥ٌم ذم شمٗماًمِم٤مـمٌٞم٦م

 (.1/11إقمالم ) (. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ،1/14هـ. )4140، 4، ط، سمػموتاًمْمقء اًمالُمع، دار اجلٞمؾ

 ،وومريد قمٍمه ،وطمٞمد دهره ،اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ،اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل ،زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد هق: اسمـ ٟمجٞمؿ (1)

اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز  ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:وظمت٤مم اعمح٘م٘ملم واعمٗمتلم ،وىمدوة اًمٗمْمالء اعم٤مهريـ ،يم٤من قمٛمدة اًمٕمٚمامء اًمٕم٤مُمٚملم

اسمـ  هـ(.112ؾمٜم٦م ) ذم ؿمٝمر رضم٥م وهمػمه٤م، شمقذم  اعمٜم٤مر ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقلو ،ؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئرإو ،اًمدىم٤مئؼ

إرٟم٤مؤوط،  سمػموت، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط، وحمٛمقد، اًمٕمامد، قمٌد احلل اًمٕمٙمـري، ؿمذرات اًمذه٥م، دار اسمـ يمثػم

 (.4/112(. يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )42/103. )ـه4126، 4ط
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 .(4)ظمٞم٤مر اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م احلٜمٗملإ ٦مًمٕمالُم ،ذح خمتٍم اعمٜم٤مر :اخل٤مُمس

 .(0)٦مقمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم ٦مص٤مطم٥م اًمتقوٞمح صدر اًمنميٕم ٦مًمٚمٕمالُم ،اًمتٜم٘مٞمح :اًم٤ًمدس

٘ملم اًمًٞمد قمكم اجلرضم٤مين احلٜمٗمل :اًم٤ًمسمع ٘ملم وؾمٜمد اعمدىمِّ  .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم- (3)شمٕمريٗم٤مت ؾمٞمد اعمح٘مِّ

 ،وطمٞمد اًمٕمٍم ،ُم٦م اعمت٠مظمريـالر وقمَ  ،اعمت٘مدُملم ٦م٤م يمت٤مب اعمٜم٤مر ًمٚمٕمالُم٦م اًمٜمًٗمل وم٘مد طميت جمٚمس ؿمامُمُمر أ

ومٜمدي أ٤م اعمقمم حمٛمد ـؾمت٤مذٟمأُمقٟٓم٤م و ،قمٚمامء اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ةوقمرو ،٦مٞمر ٚمِ دار اًمًٚمٓمٜم٦م اًمٕمَ  ةقمٛمد ،ومريد اًمدهر

قث ٖماًم٘مٓم٥م اًمرسم٤مين واًم ٦مح ُمزاضمف سمحرُمحر وَص  ،(1)اًمًٌح٤مين ،قمـ اعمرض -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم- (1)إومٙمرَُم٤ميِن 

/رٛمِّ اًمٚمٝمؿ قمَ  ،(1)اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙمٞمالين (6)اًمّمٛمداين
 يم٤مُمالً  ٤مً ٤معمِ ٛمره، وارىمف إمم اًمتًٕملم ؾَم ل قمُ قِّ وضمقده وـمَ  (7)

                                                           

 إُم٤ممٌ  هـ(،720، وًمد سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م )زماًمًقدوين اجلام زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤مأسمق اًمٕمدل  هق: ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م (4)

، وهمري٥م اًم٘مرآن، وظمالص٦م شم٤مج اًمؽماضمؿ ًمف ُم١مًمٗم٤مت ىَمٞمَِّٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: ،ىم٤مدر قمغم اعمٜم٤مفمرة، ُم١مرخ، سم٤مطم٨مُم٦م، ـمٚمؼ اًمٚم٤ًمن، الر قمَ 

 اسمـ اًمٕمامد، قمٌد احلل، ؿمذرات اًمذه٥م هـ(.711ؾمٜم٦م ) سم٤مًم٘م٤مهرة وهمػمه٤م، شمقذم  اعمٜم٤مر خمتٍم ذحإومٙم٤مر 

 (.1/472) إقمالم. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، (1/171-177)

صدر اًمنميٕم٦م هق: قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٛمقد سمـ أمحد اعمحٌقيب اًمٌخ٤مري، احلٜمٗمل، صدر اًمنميٕم٦م إصٖمر اسمـ صدر ( 0)

٘مٞمح ذم اًمنميٕم٦م إيمؼم، ُمـ قمٚمامء احلٙمٛم٦م واًمٓمٌٞمٕمٞم٤مت وأصقل اًمٗم٘مف واًمديـ، ًمف ُم١مًمٗم٤مت ىَمٞمَِّٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: شمٕمديؾ اًمٕمٚمقم، واًمتٜم

اًمٚمٙمٜمقي، حمٛمد،  هــ(.111ؾمٜم٦م ) ذم سمخ٤مرى اعمٕم٤مين وهمػمه٤م، شمقذم أصقل اًمٗم٘مف وذطمف اًمتقوٞمح، واًمقؿم٤مح ذم قمٚمؿ 

، ، سمػموت(. طمـ٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل، يمِمػ اًمٔمٜمقن، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب440-421اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م )

 (.417-1/411ـ، إقمالم )(. اًمزريمكم، ظمػم اًمدي116، 4/141)د.ط(، )د.ت(. )
، ودرس ذم ؿمػماز هـ(،112ؾمٜم٦م )ذم شم٤ميمق ، وًمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم، اعمٕمروف سم٤مًمنميػ اجلرضم٤مين قمكم هق: اجلرضم٤مين (3)

 اإلجيل، وُم٘م٤مًمٞمد اًمٕمٚمقم وهمػمه٤م، شمقذم ، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: اًمتٕمريٗم٤مت، وذح ُمقاىمػ ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ،ومٞمٚمًقف

 (.1/1إقمالم ) (. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ431-401ٙمٜمقي، حمٛمد، اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م )هـ(. اًمٚم746سمِمػماز ؾمٜم٦م )

 ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين. (1)

إومٙمرَُم٤ميِن سم٠من حيٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ومٜمدي أحمٛمد : سمٕمد أنر دقم٤م اعم١مًمػ ًمِمٞمخف شطمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اعمرض، اًمًٌح٤مين»ىمقًمف:  (1)

 .-واهلل أقمٚمؿ–اعمرض، ذيمر أنر ُمـ صٗم٤مشمف أٟمرف يمثػم اًمتًٌٞمح قمـ 

ك همقصم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر اًمتج٤مء اعمٚمٝمقف شسمحرُم٦م اًمُ٘مٓم٥م اًمرسم٤مين واًمٖمقث اًمّمٛمداين»ىمقًمف: ( 6) : اًمُ٘مٓم٥م ذم اصٓمالح اًمّمقومٞم٦م: ُيًٛمر

٤ٌمـمـ وؾمٞمد أهؾ زُم٤مٟمف، إًمٞمف، وهق قم٤ٌمرة قمـ اًمقاطمد اًمذي هق ُمقوع ٟمٔمر اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ زُم٤من، وىمٞمؾ هق: اخلٚمٞمٗم٦م اًم

هـ. 4100، 4طاًمدُم٤مم،  –ًمقح، حمٛمد أمحد، شم٘مديس إؿمخ٤مص ذم اًمٗمٙمر اًمّمقذم، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ  واًمُ٘مٓم٥م هق اًمٖمقث.

 وٓ ؿمؽر أنر هذه اًمٕم٤ٌمرات قم٤ٌمرات ذيمٞم٦م؛ ٕنر ـمٚم٥م اًمٖمقث ُمـ همػم اهلل شمٕم٤ممم ذك واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. (.4/13)

 اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين. ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف ذم: اًم٘مًؿ إول، (1)

 /ب(.0( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )7)
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ويم٤من ىمد اسمتدأ ُمٜم٤مر إٟمقار ذم ُمًجد طمٞمدر سم٤مؿم٤م ذم  ،وم٘مد طميت جمٚمس اًمٗم٤موؾ اعمؼمور، شمٞمف اًمٞم٘ملمن ي٠مأمم إ

درؾمف وٟمحـ ُمـ  ىم٤مرئ (0)ومٜمديأػ حمٛمد ًمِّ ١مواعمقمم اعم ،اًمٕمنميـ واواًمٓمٚم٦ٌم دم٤موز ،(4)حمروؾم٦م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜم٦م

شمرضمؿ شم٘مريرات أُ ويمٜم٧م  ،حتريػُمـ همػم شمٗمًػم وٓ  كاعمٕمٜم ،ومًٛمٕم٧م ُمـ ًمٗمٔمف اًمنميػ ذم حمؾ اعمٜمٞمػ ،اًم٤ًمُمٕملم

 ُمع هقم٦م اًمت٘مرير سمال ارشمٞم٤مب، وظمتٛم٧م ػمر حَ تَ ويم٤من يَ  ،قمرابًمإل ذم جمٚمس اًمدرس ُمقاوم٘م٤مً  ،(3)٦ممم اًمٕمرسمٞمإ ٦ماًمتزيمٞم

اعمقمم  ،واعم٠مذون اعمٙمرم ،ؾمت٤مذ إقمٔمؿظمذ قمـ إأ، وهق 4431 ٦مًمػ سمال اوٓمراب ؾمٜم١ماعم سم٘مراءةذًمؽ اًمٙمت٤مب 

ُم٦م قمالر  ،وومْمالء اًمٕمٍم ،ؾمت٤مذ اًمدهرأظمذ قمـ أوهق  ،ره ُمقت اهلقدجوزم اًمديـ اًمٙمقؾم٩م ريم٥م آظمر قمٛم

ظمذ قمـ اعمِمتٝمر ذم اعمِم٤مرق أو هق  ،سم٤مدي ٤مظمر اًمٕمٛمر اًم٘مْمآه٥م قمٚمٞمف  ،سم٤مدي ْم٤ماًم٘مأمحد اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب ًمٚمقزم 

اب وم٤مض اهلل ىمؼمه ذأ ،ػميٗمًًمٞمف ه٤مرب، اعمقمم حمٛمد اًمتإ ٓر إطمد ُمـ اًمٗمْمالء ذم وىمتف أوًمٞمس  ،واعمٖم٤مرب

٘ملم وؾمٜمدات إوُمٜمف إمم اعم١مًمٗملم ُمـ إصقًمٞملم، ومٛمًٓمقر ذم  ،وضمٕمؾ ىمؼمه ىمٓمر ُمـ اًمٕمٜمؼم ،اًمٙمقصمر ضم٤مزات اعمح٘مِّ

ُم٦م اعمحدصملم واعمًٜمديـ، وقمالر  ٦مظم٤ممت ،وحمٗمؾ ذي إؾمت٤مذ اعمٙمرم ،صمؿ طميت جمٚمس إؾمت٤مذ إيمرم، اعمدىمِّ٘ملم

ت ٦مؿمٌٝم ًمٞمس ُمثٚمف سمال ،ث دار اًمًٚمٓمٜم٦م اًمٕمٚمٞم٦مدِّ حُمَ  ،اعمتٞم٘مٜملم ـِامر /هنر يَ  ،وٓ ُمرئٞم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ طمًـ سمـ ه
(1) 

ت، ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف ومٜمقٟم٤مً ٛمُ ـاهلل مجٞمع اًم ُمتـ  ،يمثػمة ذم اًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م ذم إصقل واًمٗمروع سمال ُمري٦م ٝمـِامر

 واعمدرؾم٦م ،ذم ضم٤مُمع روايت زاده ،مخس وأرسمٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م وأًمػ ٦ميمت٤مب ُمٜم٤مر اًمٜمًٗمل طميت درؾمف ذم ؾمٜم

ٌَ  ،(1)٦م ذم أؾمٙمداريإمحد ؼ قمٛمر ويم٤من ُمُ ، قارطمٗمظ اهلل أه٤مًمٞمٝم٤م قمـ اًم ومٜمدي إٔمٞمد درؾمف اعمقمم اعمح٘مِّ

ومًٛمٕم٧م ُمـ ًمٗمٔمف اًمنميػ اعمٕمٜمك واًمت٘مرير اًمٚمٓمٞمػ ُمـ اسمـ  ،ؾمٛمٕمٜم٤م سمٛم٘مدار قمنمة رضم٤مل ،(6)اًمٌقىم٤مري

ؼغم إقم أوهق ىمد ىمر ،طمتك ظمتٛمٜم٤م سم٤مًمتقومٞمؼ ؛وشمدىمٞمؼ ي٘م٤منٍ إوذح قمٌد اًمٚمٓمٞمػ ُمع  ،ٟمجٞمؿ ُم٦م  ،ؾمت٤مذ اعمح٘مِّ واًمٕمالر

                                                           

ك ًمٞمٖمقس، وهل ىم٤مقمدة سمالد اًمؽمك ذم أوروسم٤م ويمؾ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، اؾمًٝم٤م سمٞمزاس، 4) ( وي٘م٤مل هل٤م: اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، ويم٤مٟم٧م شمًٛمر

ظمٚمٞم٩م ُمـ اًمٌحر يٓمٞمػ هب٤م ويم٤مٟم٧م شمدقمك ىمدياًم اًمٌٞمزٟمتٞمقم، أو سمٞمزاٟمس، ويًٛمٞمٝم٤م إشمراك أن اؾمتٜمٌقل أو اؾمٓمٜمٌقل، هل٤م 

ُمـ وضمٝملم مم٤م يكم اًمنمق واًمِمامل، وضم٤مٟم٤ٌمه٤م اًمٖمريب واجلٜمقيب ذم اًمؼم، وُذيمَِر أن هل٤م أسمقاسم٤ًم يمثػمة ٟمحق ُم٤مئ٦م سم٤مب، ُمٜمٝم٤م: سم٤مب 

ه سم٤مًمذه٥م.احلٛمقي، ي٤مىمقت، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، دار ص٤مدر  .317-3/311. هـ4311 ط سمػموت، ،اًمذه٥م، وهق طمديد ممقر

 : اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين.ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف ذم (0)

 ًمٚمِمٞمخ حمٛمد أومٜمدي: مل أىمػ قمغم هذا اًمٙمت٤مب. "شم٘مريرات اًمتزيمٞم٦م"يمت٤مب: ( 3)

 /أ(.3هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين. (1)

 ( أؾمٙمدار: إطمدى سمٚمدي٤مت حم٤مومٔم٦م اؾمتٜمٌقل سمؽميمٞم٤م. 1)
 مجتف ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين.ؾمٌ٘م٧م شمر (6)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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: ىم٤مل ،ضم٤مزشمف سمٕمد شمٕمداد اًمٙمت٥م اعم٘مروءة قمٚمٞمفإوىم٤مل ذم  ،(4)زهريُمقٟٓم٤م اًمِمٞمخ قمكم اًمٕم٘مدي اعمٍمي إ ،اعمدىمِّؼ

ل ٠ممم وـمٜمف ؾمإقمٜمد اًمتقضمف و : قمٚمٞمف ُمـ اسمـ ُمٚمؽ وهمػمه، صمؿ ىم٤ملصقل اًمٗم٘مف اعمٜم٤مر ُمع ُمٓم٤مًمٕم٦م ُم٤م شمٞمنر أوُمـ 

 ُمِم٤مخيلذيمر أ، وواعمراضمٕم٦م ظمؼمشمف سمنمط اًمت٠مُمؾأوم٤مؾمتخرت اهلل شمٕم٤ممم و،  هق اًمٕم٤مدةاإلضم٤مزة ذم ذًمؽ يمٚمٝم٤م يمام

ومٛمـ احلٜمٗمٞم٦م: اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ  وُأَرشم٥ِّم ؾمٚمًٚم٦م اإلضم٤مزة اًمقاصٚم٦م إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م، وؿم٤مومٕمٞم٦م، وُم٤مًمٙمٞم٦م:، سمؼميم٤مهتؿ

ٟمٌالزم  احلل  قمٌد  اًمِمٞمخ اًمِمٞمخ قمٞمًك اًمٕم٘مدي احلٜمٗمل، وُمٜمٝمؿ  ّ  احلٜمٗمل، اًمِمٝم٤موي حيٞمك واًمِمٞمخ احلٜمٗمل، اًمنمر

ٜمٝمؿ اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ اًمقؾمٛمل احلٜمٗمل، واًمًٚمًٚم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقاصٚم٦م إمم أيب وُم احلٜمٗمل، إٟمّم٤مري ضمٕمٗمر واًمِمٞمخ

ٟمٌالزم (0)/طمٜمٞمٗم٦م اًمٗم٘مػم، قمـ ؿمٞمخٞمف إوًملم احلٜمٗمٞملم ومه٤م: قمـ أيب اإلظمالص اًمِمٞمخ طمًـ ّ ، قمـ حمٛمد اًمنمر

واًمِمٞمخ قمٌد اهلل اًمتحريري واًمِمٞمخ حمٛمد اعمحٞمل يمٚمٝمؿ قمـ اًمِمٞمخ قمكم َحَٛمِقّي واًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اعمًػمي ـاًمْ 

َٚمٌِل، قمـ اًمني قمٌد اًمؼم سمـ ؿمجٜم٦م، قمـ اًمٙمامل حمٛمد سمـ  َٝم٤مب أمحد سمـ يقٟمس اًمِمٝمػم سم٤مًمِمر اعم٘مدد، قمـ اًمِمِّ

ٛمد ، قمـ قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد سمخ٤مري ص٤مطم٥م أيب اًمٗمْمؾ حم(3)اهلامم، قمـ اًمًٞمد ضمالل ؿم٤مرح اهلداي٦م

سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم اًمٌخ٤مري ص٤مطم٥م اًمٙمِمػ واًمتح٘مٞمؼ، قمـ إؾمت٤مذ طم٤مومظ اًمديـ اًمٙمٌػم اًمٜمًٗمل ص٤مطم٥م اعمٜم٤مر، 

، قمـ ومخر اإلؾمالم قمكم اًمٌزدوي، (1)قمـ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمٙمردي، قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم سمره٤من اًمديـ ص٤مطم٥م اهلداي٦م

ٙمر حمٛمد سمـ ومْمؾ اًمٌخ٤مري، قمـ قمـ ؿمٛمس إئٛم٦م احلٚمقاين، قمـ اًم٘م٤ميض أيب قمكم اًمٜمًٗمل، قمـ اإلُم٤مم أيب سم

اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل سمـ أيب طمٗمص اًمٌخ٤مري، قمـ أسمٞمف، قمـ حمٛمد سمـ طمًـ اًمِمٞم٤ٌمين، قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ واهلامم 

، ملسو هيلع هللا ىلصإىمدم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن، قمـ محر٤مد، قمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، قمـ قمٚم٘مٛم٦م، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، قمـ اًمٜمٌل 

 مم، اٟمتٝمك.، قمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤مقمـ ضمؼميؾ 

ت ـِامر صمؿ طميت أؾمت٤مذ ؿمٞمخ قم٘مٞمٚم٦م ُمٜم٤مر جمٚمس ، اإلضم٤مزة ًمٚمِمٞمخ قمكم اًمٕمْمدي ٕؾمت٤مذي حمٛمد سمـ ه

ث احلرُملم، ُُمًٜمد اًمقىم٧م سمال ري٥م وٓ ُمَ  ث إوان، حُمَدِّ لم، اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد قم٘مٚمٞم٦م ىمٓم٥م اًمزُم٤من، وحُمَدِّ

                                                           

 ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين. (4)

 /ب(.3( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )0)

هذا اًمٙمت٤مب هق: اًمٙمٗم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م، جلالل اًمديـ سمـ ؿمٛمس اًمديـ اًمٙمرٓين اخلقارزُمل، وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع، قمٚمرؼ  (3)

 م(، سمدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت.0241ٛمد أمحد احل٘م٤مين، وـُمٌِع قم٤مم )قمٚمٞمف: حم
هذا اًمٙمت٤مب هق: اهلداي٦م ذح سمداي٦م اعمٌتدى، ًمؼمه٤من اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين، وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع، قمٚمرؼ قمٚمٞمف: قمٌد  (1)

 .م(، سمدار اًمٌنمى سمٛمٍم0247اًمًالم قمٌد اهل٤مدي ؿمٜم٤مر، وـُمٌِع ـمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مم )



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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وأرسمٕملم يقم إطمد ُمـ اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ  ، ذم حمٛمٞم٦م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜم٦م، ذم دارا ًمٗمل زادة، وؾمٜم٦م مخس(4)اعمٙمل

سم٤مًم٤ٌمىمل ُمٜمٝم٤م، ومٛمـ أصقل اًمٗم٘مف: ىمرأت  ينُمـ يمت٥م اعمٜم٤مر، وأضم٤مز (0)/مج٤مدى أظمرة، وىمرأت قمٚمٞمف أـمراوم٤ًم يمثػمة

قمٚمٞمف ظمٓم٦ٌم اعمٜم٤مر ًمٚمح٤مومظ اًمٜمًٗمل، وُمـ ذطمف ُمِمٙم٤مة إٟمقار، واسمـ ُمٚمؽ ىمرأت ُمـ سمح٨م إطمٙم٤مم ُم٘مًٛم٦م إمم 

٤مء اًمٓمرف، وـمروم٤ًم ُمـ أول اًمتقوٞمح ًمنمح اًمتٜم٘مٞمح، وـمروم٤ًم ُمـ اًمتٚمقيح ًمٚمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين ؾمت٦م أىم٤ًمم، إمم اٟمتٝم

ر (1)شُمـ أصح٤مسمٜم٤م اًمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين»قمغم ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اسمـ ٟمجٞمؿ ذم دي٤ٌمضم٦م اعمِمٙم٤مة، سم٘مقًمف:  (3)احلٜمٗمل ، وقمغم ُم٤م ىَمرر

يمت٤مب اعمٜم٤مر، سمٕمد يمقين جم٤مزًا  ُمِم٤مخيل ذم احلدي٨م، وإظمقاين ُمـ أهؾ اإلٟمّم٤مف ُمـ ىمديؿ وطمدي٨م وم٠مروي ُمٜمف

ُم٦م ُمُ  ث وىمتف، قمالر خمتقُم٤ًم سم٤مرىم٤ًم يمراسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر، وهق يروي قمـ اًمٕمالر ُم٦م اخل٤موم٘ملم، ٗمتل احلرُملم اًمنميٗملم، حُمَدِّ

ُْمكِمِّ اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير اعمٙمل احلٜمٗمل، وهق يروي ُمُ  ًٚمًاًل سمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م، قمـ اًمِمٞمخ ظمػم اًمديـ اًمرر

، (1)اًمٗمت٤موى اخلػمي٦مص٤مطم٥م  ـَْح٤مُٟمقيِتِّ ، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ هاج اًمديـ احَل٤مُٟمقيِتِّ احلٜمٗمل، قمـ أسمٞمف اًمناج حمٛمد اًم

قمـ اعمح٥م حمٛمد سمـ ضمرسم٤مش احلٜمٗمل، قمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمروُمل، قمـ اعمجد حمٛمد سمـ حمٛمد احلريري، قمـ أسمٞمف 

ُم٦م طمًلم سمـ ْٖمٜم٤مىمل قمكم  اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمكم احلريري احلٜمٗمل، قمـ اًمٕمالر ًِّ ُم٦م ُم١مًمٗمف قمـ احلٜمٗمل، اًم  طم٤مومظ اًمٕمالر

ًمديـ أيب اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل احلٜمٗمل، وهبذا اًمًٜمد أروي مجٞمع ُم١مًمٗم٤مت اًمٜمًٗمل، وزم ا

ت يمت٤مب اعمٜم٤مر  أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة شمريمتٝم٤م ظمقوم٤مً  ـِامر ُمـ اإلـم٤مًم٦م، وطمذرًا قمـ شمٙمثػم اعم٘م٤مًم٦م، ويروي أؾمت٤مذي حمٛمد سمـ ه

، قمـ ظمػم  اًمَ٘مْٚمِٕمّل  اعمحًـ  (6)/ـ ؿمٞمخف حمٛمد شم٤مج اًمديـ سمـ قمٌدقم ُمٗمتل ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، قمـ اًمِمٞمخ طمًـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير

؛ سم٤مًمًٜمد اًم ُْمكِمِّ م؛ وًمٙمـ اًمًٜمد إول قَم٤مٍل ـاًمديـ اًمرر  .-واهلل أقمٚمؿ-ُٛمَ٘مدر

٤م ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ وم٠مرويف: قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قم٘مٞمٚم٦م، يمام أضم٤مزٟمٞمف ُمُ  ًٚمًاًل سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م، وأُمر

قمـ اًمِمٞمخ طمًـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير احلٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤مح اخل٤مص، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد احلراري احلٜمٗمل، قمـ 
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 /أ(.1( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )0)

 ( ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، ًمًٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين، وهق يمت٤مٌب ُمٓمٌقٌع سمدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٌػموت.3)

، اعمٕمروف سمٛمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك ( اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ، ومتح اًمٖمٗم٤مر سمنمح اعمٜم٤مر1)

 (.4/6هـ. )4311، 4طُمٍم،  –اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده 
 هـ، سم٤معمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م سمٌقٓق سمٛمٍم.4322( اًمٗمت٤موى اخلػمي٦م ًمٜمٗمع اًمؼمي٦م، وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع ؾمٜم٦م 1)

 /ب(.1( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )6)
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َٚمٌِل احلٜمٗمل، قمـ اًمؼمه٤من إسمراهٞمؿ اًمٙمريمل  ُم٦م أمحد سمـ يقٟمس اًمِمر اًمناج حمٛمد احل٤َمُٟمقيِتِّ احلٜمٗمل، قمـ اًمٕمالر

ُم٦م حمٛمد سمـ ؾم َٞمِجلير  ٚمٞمامن احلٜمٗمل، قمـ اًمٕمالر
ُم٦م ُم١مًمٗمف قمـ احلٜمٗمل، اًمٙم٤مومِ ٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قم اًمٕمالر

؛ ًمٙمـ ؾمٜمد قم٘مٞمٚم٦م ًمٕمجٛملومرؿمتف ا ُم٦م حمٛمد شم٤مج اًمديـ، قمـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير ت، قمـ اًمٕمالر ـِامر ، ويرويف ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ ه

 .-واهلل أقمٚمؿ-قم٤مٍل سمدرضم٦م 

٤م ذح اعمٜم٤مر ًمزيـ اسمـ ٟمجٞمؿ، اعمقؾمقم سمٛمِمٙم٤مة  إٟمقار سمنمح اعمٜم٤مر؛ وم٠مرويف يمام أضم٤مزٟمٞمف سمذًمؽ سمٕمد وأُمر

ًٚمًاًل سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل احلٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ ىمراءيت ـمروم٤ًم ُمٜمف ومٞمام هٜم٤مًمؽ ُمُ 

ُْمكِمِّ احلٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ هاج اًمديـ  طمًـ سمـ قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير احلٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ ظمػم اًمديـ اًمرر

ُم٦م اهلامم زيـ اًمديـ سمـ ٟمجٞمؿ، هبذا اًمًٜمد أرويف ومجٞمع ُم١مًمٗم٤مشمف، وهبذا احلَ  ٤مُٟمقيِتِّ احلٜمٗمل، قمـ اعم١مًمػ اإلُم٤مم اًمٕمالر

ت ُمـ ـمريؼ شم٤مج اًمديـ   .-واهلل أقمٚمؿ-اًمًٜمد يروي ؿمٞمخٜم٤م اسمـ هـِامر

٤م ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ًمٚمٕمالُم٦م ىم٤مؾمؿ احلٜمٗمل ذف اًمديـ ل حمٛمد سمـ اًمٕمدل؛ وم٠مرويف إضم٤مزًة قمـ ؿمٞمخ (4)/وأُمر

أمحد قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل، قمـ اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير احلٜمٗمل، قمـ اًمًٞمد اًمٜم٘مٞم٥م حمٛمد سمـ يمامل اًمديـ سمـ محزة، 

إضم٤مزًة قمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ سمـ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ حم٥م اًمديـ احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل، قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد 

ُم٦م ىمٓم٥م اًمديـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٓم٤من ُمُ  ل احلٜمٗمٞم٦م سمدُمِمؼ، قمـ ُم١مًمٗمف أيب اًمٕمدل ذف اًمديـ ٗمتاهلٜمز، قمـ اًمٕمالر

ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م سمـ قمٌد اهلل، وهبذا اًمًٜمد أروي ذح اًمٙمٜمز وذح ُمٜم٤مؾمؽ اًمٙمٜمز وؾم٤مئر ُم١مًمٗم٤مشمف، ويروي 

ت ُمـ ـمريؼ ؿمٞمخف شم٤مج اًمديـ، وإن روى قمـ ؿمٞمخٜم٤م قم٘مٞمٚم٦م ومٙمٚمٜم٤م قمغم اًمًقاء، وىمد طميت  ـِامر ؿمٞمخٜم٤م اسمـ ه

واقمظ ضم٤مُمع واًمده ؾمٚمٓم٤من،  (0)أقمٜمل اًمِمٞمخ حمٛمد يٙم٤من ؛ُم٦م وىمتف ذم شمٚمؽ اًمدارالر وقمإُم٤مم أؾمٙمدار جمٚمس درس 

، وىمد دم٤موز 4411اسمتدأ اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح ُمع اإلظمقان ذم ؾمٜم٦م  وُمدرس ضمقاُمع ُم٤م و٤مع اًمزُم٤من، يم٤من 

 اًمريمـ قمنمًا سمال ٟم٘مّم٤من، وىم٤مرئ درؾمف اعمقمم أمحد اًمٙمريدي أؿمٌف اخلالن، ؾمٛمٕم٧م ُمٜمف اًمتقوٞمح ُمع اًمتٚمقيح إمم

شم٘مرير اًمتحرير ُم٤م وم٤مت إوان، وهق أظمذ قمـ قمالُم٦م أؾمٙمدار، وسمف زال فمٚمٛم٦م اجلٝمؾ اًمث٤مين، ُمع حت٘مٞمؼ وإُمٕم٤من 

ص٤مر رسمٞمع إسمرار، وهق ٤مر، ويم٤من ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمده تٜموُمٜمف اؾم وشمرسمٞمتفٕمٞمد درؾمف ص٤مر يم٤مًمِمٛمس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر، وهق ُمُ 

                                                           

 /أ(.1( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )4)

 ف ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين.ؾمٌ٘م٧م شمرمجت (0)
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واًمِمٛمًلم،  (4)/٤مُم٦م ذم أُملم وُمدرس إمحدي٦ماًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًمٙمردي واقمظ ضم٤مُمع واًمده ؾمٚمٓم٤من، ودرؾمف قم

اعمقمم حمٛمد اًمتٗمًػمي أقمغم اهلل  (0)ُم٦م اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب، اعمٚمتجئ إًمٞمف أرسم٤مب اعمٜم٤مص٥م واعمآربوهق أظمذ قمـ قمالر 

طمتك اٟم٘مٓمع قمٜمد اعمٓم٤مًم٥م، وُمٜمف إمم اعم١مًمٗملم ُمـ أهؾ إصقل خمٗمل ٓ يرى أطمد طمٗمٔمف اًمٗمحقل، وىمد  ؛ىمدره

 ُمـ اًمتقوٞمح واًمتٚمقيح، وأضم٤مزين سم٤مًم٤ٌمىمل ؿمٞمخل ًمٞمس سمٌخٞمؾ وؿمحٞمح.  ىمد ىمرأت ـمروم٤مً أينر  رأي٧م مم٤م شم٘مدم

ؼ صدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمد اهلل اسمـ ُمًٕمقد سمـ شم٤مج اًمنميٕم٦م ًمٚمٕمالر  (3)٤م يمت٤مب اًمتقوٞمح ُمع اًمتٜم٘مٞمحأُمر  ُم٦م اعمح٘مِّ

ٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ ظمػم اًمديـ سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م: قمـ ؿمٞمخل حمٛمد سمـ أمحد قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل احل ًٚمًالً احلٜمٗمل، وم٠مرويف ُمُ 

ُم٦م أمحد سمـ اًمِمٚمٌل احلٜمٗمل، قمـ اًمؼمه٤من اسمراهٞمؿ  ،، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ هاج اًمديـ اًمـَح٤مُٟمقيِتِّ كِم ُمْ اًمرر  قمـ اًمٕمالر

اًمٙمريمل احلٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ أُملم اًمديـ حيٞمك سمـ حمٛمد إىمٍمائل، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ اًمٌخ٤مري، قمـ اًمِمٞمخ 

ُم٦م صدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد  طم٤مومظ اًمديـ سمـ حمٛمد اًمٔم٤مهري سمـ شم٤مج سم٢مضم٤مزشمف قمـ ُم١مًمٗمٝم٤م اًمٕمالر

 اًمنميٕم٦م.

ؼ ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد اًمتٗمت٤مزاين احلٜمٗمل وأُمر  ، وم٘مد ٤م اًمتٚمقيح طم٤مؿمٞم٦م اًمتقوٞمح اعمذيمقر ًمٚمٕمالُم٦م اعمح٘مِّ

ُم٦م أضم٤مزين ؿمٞمخل حمٛمد سمـ أمحد قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل احلٜمٗمل، سمٕمد ىمراءيت قمٚمٞمف ـمروم٤مً  اًمِمٞمخ طمًـ سمـ  قمـ ؿمٞمخف اًمٕمالر

ُم٦م  قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير اعمٙمل احلٜمٗمل، قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمالء اًمديـ اًم٤ٌمسمكم، قمـ اًمِمٝم٤مب أمحد اًمًٜمٝمقري، قمـ اًمٕمالر

ُم٦م اعمٗمتل قمٌد احلؼ سمـ حمٛمد اًمًٜم٤ٌمـمل، قمـ  ،اعمٙمل (1)/ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد طمجر اهلٞمثٛمل قمـ اًمٕمالر

ؼ ؾمٕمد اًمديـ اًمِمٞمخ أُملم اًمديـ حيٞمك سمـ حمٛمد إىمٍما ُم٦م اعمح٘مِّ ُم٦م اًمًػماين قمـ ُم١مًمٗمف اًمٕمالر ئل، قمـ اًمٕمالر

ُم٦م اسمـ طمجر اعمٙمل، قمـ احل٤مومظ ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب سمٙمر  ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤مزاين، وأظمؼم سمف اًمٕمالر

ُم٦م شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد اًمِمًٝملم، قمـ اًمِمٞمخ قمالء اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًم ٌخ٤مري، قمـ اًمًٞمقـمل، قمـ اًمٕمالر

 ُم١مًمٗمف ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين.

                                                           

 /ب(.1( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )4)

 ؾمٌؼ اًمٙمالم قمـ ُمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات اًمنميمٞم٦م اًمّمقومٞم٦م.( 0)

م(، 4773هذا اًمٙمت٤مب هق: اًمتقوٞمح ذح اًمتٜم٘مٞمح، ًمّمدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع، وـُمٌِع قم٤مم ) (3)

 .سمٜمٔم٤مرة اعمٕم٤مرف اًمروؾمٞم٦م
 /أ(.6( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )1)
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٤م ذح اعمٜم٤مر ًمٕمالُم٦م إظمٞم٤مر قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل، وم٠مرويف إضم٤مزة عم٤م أضم٤مزين ُمر أو

سمٗم٘مٝم٤مء  ًٚمًالً ُمُ  ،سمجٛمٞمع اعمروي٤مت اعمقضمقدة ذم اًمث٧ٌم، ؿمٞمخٜم٤م وؾمٜمدٟم٤م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ أمحد قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل احلٜمٗمل

ٗمتل ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير اعمٙمل احلٜمٗمل، قمـ اًمًٞمد اًمٜم٘مٞم٥م حمٛمد سمـ ُم٦م ُمُ احلٜمٗمٞم٦م قمـ اًمٕمالر 

يمامل اًمديـ اًمدُمِم٘مل، وىمد متذه٥م سمٛمذه٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م دون أىم٤مرسمف أمجع قمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ 

ٗمتل احلٜمٗمٞم٦م سمدُمِمؼ قمـ ُمُ ؾمالم حمٛمد اًمٌٝمٜمز، سمـ ُمٜمّمقر سمـ حم٥م اًمديـ احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل، قمـ ؿمٞمخ اإل

ُم٦م أيب اًمٕمدل ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، قمـ اعم١مًمػ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب  ُم٦م ىمٓم٥م اًمديـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٓم٤من، قمـ اًمٕمالر اًمٕمالر

 .سمٙمر اسمـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمٕمٞمٜمل هلذا اًمًٜمد سمٕملم ذح اعمختٍم ًم٘مٓمٚمقسمٖم٤م

٤م ُم١مًمٗم٤مت ؾمٞمد اعمح٘مٞملم وؾمٜمد اعمدىمِّ٘ملم، أيب احلًـ قمكم سمـ حم ، (4)/احلٜمٗملٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين وأُمر

ؿمٞم٤مء إ (0)[ٕمضسم] ٓر إمم٤م ىمرأت ُمـ شم٠مًمٞمٗم٤مشمف  ،هه اًمٚمٓمٞمػ َس دِّ اعمِمتٝمر ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب، اًمًٞمد اًمنميػ ىمُ 

ؼ اعمقمم حمٛمد سمدر اًمديـ ذم يقُملم سمال  ،(1)ذح اًمٕمْمدي٦م ُمٜمٝم٤م: ،(3)[ةًػماًمٞم] ُمـ أداب ظمتٛمٜم٤م سم٘مراءة اعمح٘مِّ

ومٜمدي أؾمٕمد أومريد اًمٕمٍم، ووطمٞمد اًمدهر، ُمؽمضمؿ احلٙمٛم٦م واعمٞمزان ُمـ ًم٤ًمن اًمٞمقٟم٤من، ُمقٟٓم٤م ارشمٞم٤مب، ذم جمٚمس 

ؼ حمٛمد  ،(1)سمـ قمكم سمـ قمثامن زاده اًمٞم٤مٟمٞمقى ُم٦م ومٜمدي ؿمٝمرزم، وهق قمـ قمالر أوهق أظمذ اًمٗمٜمقن ُمـ اعمقمم اعمح٘مِّ

 ،ؾمٜم٤مد٘ملم، وىمرأت قمٚمٞمف اإلاعمِم٤مرق واعمٖم٤مرب اعمقمم حمٛمد اًمتٗمًػمي وسم٤مىمل اًمًٜمد ُمْمٌقـم٦م ذم صٜم٤مديؼ اعمح٘مِّ 

قمٚمامء اًمٕمثامين  ٦موظم٤ممت ،أي: ؾمٛمٕم٧م قمٚمٞمف ذح اًم٘مٓم٥م اًمرازي ًمٚمًٞمد اًمنميػ اجلرضم٤مين، وهق اًمٕم٤ممل اًمرسم٤مين

، وؾمٜمده إمم اًمتٗمًػمي 4443 ٦مؾمٛمٕم٧م ُمٜمف اًم٘مٓم٥م ُمع ؾمٞمد ذم ضم٤مُمع أيب اًمٗمتح ؾمٜم ،٤ميِن اعمقمم حمٛمد إومٙمرُمَ 

اعمحدصملم وداريم٦م  ٦مًمٙمـ ىمرأت قمغم ظم٤ممت ؛ُمٙمتقم يػ ُمتّمالً سم٘مٚمٛمف اًمنميػ ُمٕمٚمقم، وُمٜمف إمم اًمًٞمد اًمنم

ُمـ ذح اًمٗمرائض وأضم٤مزاين سم٤ٌمىمٞمف، وسمجٛمٞمع اعم١مًمٗم٤مت  ُمقٟٓم٤م ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ أمحد قم٘مٞمٚم٦م اعمٙمل ـمروم٤مً  ،اعمًٜمديـ

ٓ يٛمٙمـ اخلراوم٤مت، وم٠مروي ُمٜمف مجٞمع ُم١مًمٗم٤مت اًمًٞمد اًمنميػ  ٤مً ُمضم٤مزات خمتقواعمّمٜمٗم٤مت قمغم ُم٤م يِم٤مهده ذم اإل

سمـ قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير ؾمت٤مذ اعمٕمٔمؿ اًمِمٞمخ طمًـ ؾمت٤مذ اعمٙمرم ص٤مطم٥م إيمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت، وهق يروي قمـ إُمٜمٝم٤م 

                                                           

 /ب(.6( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )4)

 ذم اعمخٓمقط: )سمـ(.( 0)
 ذم اعمخٓمقط: )يًػمًا(.( 3)
ؼ طمتك أن.1)  ( قمغم طمد قمٚمٛمل أنر هذا اًمٙمت٤مب ٓ زال خمٓمقـم٤ًم، ومل حُي٘مر

 ؾمٌ٘م٧م شمرمجتف ذم: اًم٘مًؿ إول، اعمٌح٨م إول، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين. (1)
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سمراهٞمؿ اًمٙمردي، أظمذ ؾمٚمًٚم٦م اًمٗم٘مف قمٜمف، طمٞم٨م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إٗمتل ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، رأي٧م سمخط اعمٙمل احلٜمٗمل ُمُ 

ُم٦م صٗمل اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد  وهقاًم٤ٌمرع اًمِمٞمخ طمًـ سمـ قمكم اًْمُٕمَجْٞمِٛملير اعمٙمل احلٜمٗمل،  (4)/إخ شمٚمٛمٞمذ اًمٕمالر

٤م سمقاؾمٓم٦م اسمـ أُمر و ،سمال ؿمٌٝم٦م، وم٢مين أروي ُمـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير سمقاؾمٓم٦م اًمٕم٘مٞمٚم٦م ومٓمريؼ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير قم٤ملٍ  ،ِم٤مرٕماعمدين اًم

سمراهٞمؿ اًمٙمردي، وهق يروي قمـ إ٤مت يروي قمـ حمٛمد أيب ـم٤مهر سمـ اًمِمٞمخ اسمـ مِهر  وم٢منر  ،٤مت سمدرضمتلم أو أيمثرمِهر 

إذا قمٚمٛم٧م ؛ أسمٞمف، واًمٙمردي يروي قمـ صٗمل اًمديـ اًمٕمِم٤مر، واًْمُٕمَجْٞمِٛملير وهق يروي قمـ اًمٕمِم٤مر سمال واؾمٓم٦م

ُم٦م اًمِمٞمخ قمكم  َس دِّ قمٚمؿ رشم٦ٌم اًمِمٞمخ قم٘مٞمٚم٦م وهق يروي شم٠مًمٞمٗم٤مت اًمًٞمد ىمُ ٤مهذا وم ، وهق قمـ اًمٕمالر هه قمـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير

، وشمٚمٛمٞمذ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل، (0)ي ؿم٤مرح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، قمـ اًمِمٞمخ قمٌد اًمرؤوف اعمٜم٤مو-سمٗمتح اًمالم-ز اًمِمؼمُمٚمَ 

ُم٦م أمحد سمـ  قمـ اًمِمٞمخ قمكم سمـ هم٤مٟمؿ اعم٘مدد، قمـ ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمِمٝمػم سمػموز، قمـ اًمٕمالر

ُم٦م حمٞمل اًمديـ  ُم٦م ظمي سمٞمؽ ضمالل  ،سمراهٞمؿ اخلٓمٞم٥مإيمامل سم٤مؿم٤م، قمـ اًمٕمالر اًمِمٝمػم سمخٓمٞم٥م زاده، قمـ اًمٕمالر

ُم٦م اًمِمٝم٤مب اخلٗم٤مضمل، قمـ اًمِمٞمخ  اًمديـ، قمـ ، وأظمؼم سمف اًمٕمالر ُمقمم يٙم٤من، قمـ اعمقمم ومخر اًمديـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير

ُم٦م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن إ سمراهٞمؿ اًمٕمٚم٘مٛمل، قمـ احل٤مومظ أيب احل٤مومظ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، قمـ اًمٕمالر

ُم٦م ومخر ُم٦م حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب احل٤مذم، ىم٤مل هق اًمٕمالر ، أظمؼمٟم٤م هب٤م اعم١مًمػ  اًمَٙم٤مومَِٞمجل، قمـ اًمٕمالر اًمديـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير

ؼ اًمًٞمد اًمنميػ زيـ إرشم٥م قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين، ىمراءة ًمٖم٤مًم٥م ُم١مًمٗم٤مشمف اٟمتٝمك ُم٤م ُم٦م اعمح٘مِّ ذم صم٧ٌم  (3)/اًمٕمالر

ُم٦م اعمقؾمقم سم٤معمقاه٥م اجلٚمٞمٚم٦م ذم ُمروي٤مت اًمِمٞمخ قم٘مٞمٚم٦م  .ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالر

ُم٦م حمٛمد سمـ مِهر  قمـ ةً ضم٤مزإهه،  َس دِّ وأروي مجٞمع ُم١مًمٗم٤مت اًمًٞمد ىمُ  ٤مت اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل، ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالر

ُم٦م اًمِمٞمخ أيب ـم٤مهر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمًـ اًمٙمردي اًمٙمقراين اعمدين اًمِم٤مومٕمل  ؛وهق يروي إضم٤مزة قمـ اًمٕمالر

اًمِمٞمخ حمٛمد  ،ظمؼمت اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح اًمٜم٤مصح اًم٤ًمقملأوم٘مد  :وسمٕمد ،طمٞم٨م ىم٤مل ذم إضم٤مزشمف سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م واًمثٜم٤مء

ت يم٤من اهلل ًمف ذم اعمٝمامت، وضمٕمٚمف ذم ظمّمقص ؿمٗم٤مقم٤مت ؾمٞمد اًمؼمي٤مت، سمجٛمٞمع ُم٤م امر هِبِ  اًمِمٝمػم ،اًمدُمِم٘مل

وُمـ مجٚمتٝمؿ  ،س اهلل أرواطمٝمؿدر ضم٤مزه ُمِم٤مخيل اجلٛمٚم٦م ىمَ أوقمٜمل روايتف قمـ ُم٘مروء وُمًٛمقع طمًٌام  ،سمحقزيت

ك سم٤مُٕمؿ، ويمذًمؽ صم٧ٌم  ،سمراهٞمؿ سمجٛمٞمع ُمروي٤مشمفإؿمٞمخل وواًمدي اًمِمٞمخ  ٛمر ًَ ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ وُمـ ذًمؽ صمٌتف اًمـُٛم

                                                           

 /أ(.1( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )4)

ك: ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، وهق يمت٤مٌب ُمٓمٌقع، ويم٤مٟم٧م ـمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م 0) ٛمر ًَ هـ، سمدار اعمٕمروم٦م ٤4314مم قم( اًمـُٛم

 سمٌػموت.

 /ب(.1( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )3)
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013 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ك  ،طمًـ اًْمُٕمَجْٞمِٛملير ٟمٗمع اهلل سمف ٛمر ًَ ذًمؽ  :إمم أن ىم٤مل ،اعمٕمتؼم قمٜمد أهؾ هذا اًمِم٠من فسمنمـم (4)"يمٗم٤مي٦م اعمٓمٚمع"اًمـُٛم

سمٛمٜمززم ـم٤مهر اعمديٜم٦م  ،حمٛمد أسمق اًمٓم٤مهر سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمًـ اًمٙمقراين اعمدين ،ويمتٌف وم٘مػم رسمف وأؾمػم رمح٦م ذٟمٌف

  اٟمتٝمك. ،4431اعمٜمقرة ذم ؾم٧م حمرم ُمٗمتتح ؾمٜم٦م 

، ومجٞمع ُمروي٤مشمف، وًمذًمؽ يروي (0)"إُمؿ"ــ ٤مت صم٧ٌم اًمٙمقراين اعمقؾمقم سموىمد أضم٤مزين ؿمٞمخل اسمـ مِهر 

وهق قمـ أسمٞمف  ،سمراهٞمؿ اًمٙمقراينإهه قمـ أيب ـم٤مهر حمٛمد سمـ طمًـ سمـ  َس دِّ اًمِمٞمخ اعمؼمور شم٠مًمٞمٗم٤مت اًمًٞمد ىمُ 

ُمـ  ٤مً  إؾمت٤مذ ُمال حمٛمد ذيػ اًمّمدي٘مل، ـمرومؾمٛمٕم٧م قمغم :وىم٤مل اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ ذم إُمؿ، (3)/اًمِمٞمخ إسمراهٞمؿ

٧م ٞمطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اعمٓم٤مًمع، وُمـ طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح طمٙمٛم٦م اًمٕملم، وىمرأت قمٚمٞمف طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمتًٛمٞم٦م، واهن

ُمـ أواؾمٓمف قمغم  ُمـ أول اعمقاىمػ، وىمرأت أـمراوم٤مً  وىمرأت قمٚمٞمف ـمروم٤مً ، 4413ـمٞم٤مت ذم حمرم نمة إمم اًمراءاًم٘م

هه، وأضم٤مزه ًم٤ًمئرمه٤م، وىمرأت قمغم ؿمٞمخٜم٤م صٗمل اًمديـ  َس دِّ ًمديـ أمحد سمـ حمٛمد ىمُ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤مرف سم٤مهلل صٗمل ا

ًمٚمِمٛمس إصٌٝم٤مين سم٢مضم٤مزة إؾمت٤مذ حمٛمد ذيػ،  (1)ُمـ طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمنمح اًم٘مديؿ ًمٚمتجريد ٤مً هه أـمراوم َس دِّ ىمُ 

ِمٞمخ حمٛمد سمـ قمالء قمٜمد اًمِمٞمخ قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٌٕمكم احلٜمٌكم، واًمٗم٘مٞمف قمكم سمـ حمٛمد احلٙمٛمل، سمرواي٦م إول قمـ اًم

قمٌد وهق احلٙمٛمل قمـ  ،٤مسمكم، قمـ اًمِمٞمخ ؾم٤ممل اًمًٝمقري، قمـ اًمِمٞمخ ٟمجؿ اًمديـ اًمٖمٞمٔمل، وسم٢مضم٤مزة اًمث٤مينٌاًمديـ اًم

قمـ اًمِمٞمخ قمٛمر اًم٘م٤مهري، وسم٢مضم٤مزة ؿمٞمخٜم٤م صٗمل اًمديـ أمحد  ،قمـ قمٛمف ضم٤مر اهلل سمـ ومٝمد ،رمحـ اسمـ ومٝمد اعمٙملاًم

هه، قمـ  َس دِّ  سمـ قمٌد اًم٘مدوس اًمٕم٤ٌمد اًمثٜم٤موي صمؿ اعمدين ىمُ اعمقاه٥م أمحد سمـ قمكم أيبهه، قمـ ؿمٞمخف  َس دِّ ىمُ 

اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد احلؼ، وأمحد اًمًٜم٤ٌمـمل، وقمٛمر اًم٘م٤مهري، قمـ اًمقاًمد اًمث٤مين اًمنمف قمٌد احلؼ سمـ حمٛمد 

ُم٦م شم٘مل اًمديـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد احلّمٙمٗمل اًم٘م٤مهري ىمر قمٚمٞمف طم٤مؿمٞمتل اعمٓمقل واًمٕم٘مٞمد  أتاًمًٜم٤ٌمـمل، أظمؼمٟم٤م اًمٕمالر

ٟم٤م هل٤م اجلالل حمٛمد سمـ اًمٕمز يقؾمػ سمـ ٠مٟمٌأ :هل٤م ومٞمٝم٤م ىم٤مل وإضم٤مزةً  (1)/وطم٤مؿمٞم٦م اًم٘مٓم٥م ،ًمٌٕمض اعمقاىمػ قم٤مً وؾمام

                                                           

 قمغم طمد قمٚمٛمل أنر هذا اًمٙمت٤مب ٓ زال خمٓمقـم٤ًم، وٛمـ اعمخٓمقـم٤مت اعمّمقرة ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م ااعمٜمقرة. (4)
هذا اًمٙمت٤مب هق: إُُمؿ إلي٘م٤مظ اهِلَٛمؿ، إلسمراهٞمؿ سمـ طمًـ سمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٙمقراين، وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع، ويم٤مٟم٧م ـمٌٕمتف  (0)

 هـ(، سمٛمٓمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سم٤مهلٜمد.4307إومم قم٤مم )
 /أ(.7( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )3)

اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اًمرمحـ إصٌٝم٤مين، وهق يمت٤مب هذا اًمٙمت٤مب هق: شمًديد اًم٘مقاقمد ذم ذح دمريد اًمٕم٘م٤مئد، ًمِمٛمس  (1)

 هـ(، سمدار اًمْمٞم٤مء سم٤مًمٙمقي٧م.4130ُمٓمٌقع، قمٚمرؼ قمٚمٞمف: د.ظم٤مًمد سمـ مح٤مد اًمٕمدواين، ويم٤مٟم٧م ـمٌٕمتف إومم قم٤مم )
 /ب(.7( هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )1)
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قمـ ُم١مًمٗمٝم٤م اًمًٞمد اًمنميػ اإلُم٤مم زيـ اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين احلٜمٗمل، وذم هذا  ،احلًـ احلٚمقاين اًمِم٤مومٕمل

 اإلؾمٝم٤مب. ُمـ اًم٤ٌمب أؾم٤مٟمٞمد يمثػمة ذيمره٤م يقرث اإلـمٜم٤مب، وىمد اظمتٍمت ظمقوم٤مً 

أظمذت ُمـ شمٕمريٗم٤مت ؾمٞمد  ، مجٕم٧م احلدود ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ ؾمٌٕم٦م يمت٥م سمال اهنزاماًمٙمالم: أينِّ  ٦مظمالص

وؾمتلم، واًمٌقاىمل ُمـ يمت٥م إصقل قمغم اًمٞم٘ملم، ومجٛمٚم٦م اًمتٕم٤مريػ صمالصمامئ٦م وؾمٌٕم٦م  ٦ماًمنميػ ُم٤مئ٦م وصمالصم

ىمقل ُمـ ىم٤مل ُمـ  ٚمج٠مسمٛم "صقلشمٕمريٗم٤مت اًمٗمحقل ذم شمٕمريٗم٤مت إ"ـ ومٌٕمد اجلٛمع واًمت٠مًمٞمػ ؾمٛمٞم٧م سم ،وصمالصمقن

واعمرضمق ُمـ اخلالن أن  ،واًمتٕمريٗم٤مت ضمٜم٤مس ٓ خيٗمك أهٚمف ،سملم اًمتٕمريٗم٤مت ظمّمقص٤مً  ٩َم وًمَ  ًم٩مر و ٤ٌمَب ًماىمرع 

يٜمٔمروا ذًمؽ سمٕملم اعمح٦ٌم واًمقداد، وظمٓمٞمئتل يمثػمة يرضمك اًمتّمحٞمح، إٟمام اًمًٝمق ُمـ اًم٘مٚمؿ واعمداد، وقمٞمٜمل يمٚمٞمٚم٦م 

قمْم٤مءه قمـ ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ وسمئس أومحك  ،ٚمح، أصٚمح ؿم٠مٟمف يقم اًمتٜم٤مدٓ أىمدر اعمٓم٤مًمٕم٦م ومقق اعمراد، ومٛمـ قمٗمك وأص

ومٛمـ يمت٥م  ، مجٞمع اعمرادنِّ اًمٚمٝمؿ أطمًـ طم٤مل ُمـ أطمٌف، ويَ  ،إمم ؾمٞمد إجم٤مد ًٚمًالً  ُمع اًمٕمٚمامء ُمُ نِم وطُم  ،اعمٝم٤مد

ًمف وقمغم آسمحرُم٦م حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف  ،واؾمتٜمًخ طمتك اٟمتنم ذم اًمٌالد، وم٠ميمثر ًمف إُمقال وإٟم٤ًمب وإوٓد

 د.٤مٜمتوأصح٤مسمف ُمـ أهؾ اًم

 

 باب اهلنصٗ

ؼ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد  (4)ُم٤م ٓ يًتحؼ اًمٕم٘مقسم٦م شم٤مريمف، يمذا ُاؾمتٗمٞمد ُمـ قم٤ٌمرة/ اإلسم٤مطم٦م هل: ُم٦م اعمح٘مِّ اًمٕمالر

 .(0)سمـ ومرؿمت٤م، ذم ذح اعمٜم٤مراًمٕمزيز 

ُم٦م زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ، ذم ذطمف قمغم اعمٜم٤مر، هل: ُم٤م ُأذن ذم ومِٕمٚمف وشم  .(3)ريمف، اٟمتٝمكوىم٤مل اًمٕمالر

أو وضمقسم٤ًم،  (1)[وضمقداً ]ُم٤م ُيٗميض إمم احلٙمؿ، وٓ يٙمقن احلٙمؿ ُمْم٤موم٤ًم إًمٞمف سم٤مًم٥ًٌم، هق:  (1)[اشمّم٤مل احلٙمؿ]

ُم٦م اسمـ ُمٚمؽ ذم ذح اعمٜم٤مر  .(6)يمذا ىم٤مل اًمٕمالر

                                                           

 /أ(1هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 4)

 (.433) .ـه4341شمريمٞم٤م، ـمٌٕم٦م  –دار ؾمٕم٤مدت  اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ومِِرؿْمَت٤م، ذح اعمٜم٤مر، (0)
 (.4/37)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ، ومتح اًمٖمٗم٤مر سمنمح اعمٜم٤مر، اعمٕمروف سمٛمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (3)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب ذح اعمٜم٤مر.( 1)
 ُمٙمررة ذم اعمخٓمقط.( 1)
 (.640-644اعمٜم٤مر ) ( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح6)
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َل ذًمؽ رظمّم٦م جم٤مزًا، قَمرر  (0)[ وِوع]ُم٤م  ، هق:(4)أشَمّؿ ٟمققمل اعمج٤مز ٛمِّ ًُ وَمف قمٜمر٤م ُمـ اإِلْس وإهمالل، وَم

 .(3)اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مر

 وهق ذم اًمٚمٖم٦م: آشمٗم٤مق.اإلمج٤مع، 

٦م حمٛمد   ، ذم قمٍٍم قمغم أُمر.ملسو هيلع هللا ىلصوذم اًمنميٕم٦م: اشمٗم٤مق اعمجتٝمديـ ُمـ ُأُمر

٦م(: خُيرج إُُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م.  ىَمٞمد )إُمر

ؿ مجٞمع إقمّم٤مر.  وىَمٞمد )ذم قمٍم(: ًمٜمٗمل شَمَقهير

 وىمقًمف )قمغم أُمر(: يتٜم٤مول اًم٘مقل واًمٗمٕمؾ.

ومف اًم ُم٦م اسمـ يمذا قَمرر ُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ (1)قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز ذم ذطمف ًمٚمٛمٜم٤مر ومِِرؿْمَت٤مٕمالر ، شَمٌَِٕمف اًمٕمالر

٤مُم٦م اعمدىمِّؼ ؾمٞمد اًمًٜمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت، (1)أيب سمٙمر اًمٕمٞمٜمل، ذم ذطمف ًمٚمٛمٜم٤مر ؼ واًمٗمٝمر ُم٦م اعمح٘مِّ ؛ ًمٙمـ زاد (6)َوشَمٌَِٕمف اًمٕمالر

 .(1)٤مل سمف يِمقش اًم٤ٌمل، صمؿ ىم٤مل ُم٤م ىم"ديٜمل": "قمغم أُمر"سمٕمد ىمقًمف 

ؼ واًمـُٝمامم اعمدىمِّؼ زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار قمغم ذح اعمٜم٤مر، وم٘م٤مل  وٟمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل اإلُم٤مم اعمح٘مِّ

، قمغم أُمٍر ذقمل، ملسو هيلع هللا ىلصوآشمٗم٤مق ًمٖم٦ًم، واصٓمالطم٤ًم: اشمٗم٤مق جمتٝمدي قمٍم ُمـ ُأُم٦م حمٛمد ومٞمف: اإلمج٤مع وهق: اًمٕمزم 

حجتف اٟم٘مراض قمٍمهؿ، ٓ سمدر ُمـ زي٤مدة إمم اٟم٘مراوٝمؿ، وُمـ ذط وقمغم ىمقل ُمـ ذط حلجتف، واًمتٕمريػ سم

 .(1)ؾمٌؼ ظمالف ُمًت٘مر ذم قمٍم؛ ٓ سمد ُمـ زي٤مدة همػم ُمًٌقق سمف، اٟمتٝمك (7)قمدم/

                                                           

ٛمقا اًمرظمّم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م إمم ىمًٛملم: طم٘مٞم٘مٞم٦م،  (4) ًر ؿ احلٜمٗمٞم٦م اًمرظمّم٦م إمم ىمًٛملم: رظمّم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م، ورظمّم٦م جم٤مزي٦م، صُمؿر ىم ًر ىم

ٛمقا اًمرظمّم٦م اعمج٤مزي٦م إمم ىمًٛملم: جم٤مزي٦م، وجم٤مزي٦م َأشَمؿ. ًر  وطم٘مٞم٘مٞم٦م َأشَمؿ، وىم
 ذم اعمخٓمقط: )واء(.( 0)
 (.41هـ. )4306شمريمٞم٤م، ـمٌٕم٦م  –، اعمٜم٤مر، دار ؾمٕم٤مدت اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل سمـ أمحد (3)
 (.131( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
. ـه4327، ـمٌٕم٦م ، سمػموتذح ُمٜم٤مر إٟمقار، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر قمٌد ، زيـ اًمديـاسمـ اًمٕمٞمٜمل (1)

(011.) 
 (.41اإلؾمٙمٜمدري٦م، )د.ط(، )د.ت(. ) –يامن ، اًمتٕمريٗم٤مت، دار اإلسمـ حمٛمد سمـ قمكم ، قمكم( اجلرضم٤مين6)
 .اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ مل أضمد ذم يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت هذه اًمزي٤مدة ( 1)
 /ب(.1هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 7)

 (.3/3)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 1)
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ُم٦م آضمتٝم٤مد قمٜمد إصقًمٞملم، هق:  ومف اًمٕمالر سمذل اعمجٝمقد ذم اؾمتخراج إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م، قَمرر

ؼ اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م،   .(4)ذم ذح خمتٍم اعمٜم٤مراعمح٘مِّ

وىم٤مل اًمِم٤مرح اسمـ ُمٚمؽ: آضمتٝم٤مد قمٜمد إصقًمٞملم: سمذل اعمجٝمقد ذم اؾمتخراج إطمٙم٤مم ُمـ إدًم٦م 

 .(3)، َوشَمٌَِٕمف اسمـ اًمٕمٞمٜمل(0)اًمنمقمٞم٦م

آضمتٝم٤مد وهق ًمٖم٦م: سمذل اًمٓم٤مىم٦م وىم٤مل اعمقمم اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار قمغم ذح اعمٜم٤مر: 

 .(1)، اٟمتٝمك: حتّمٞمؾ وم٘مٞمف طمٙماًم ذقمٞم٤ًّم فمٜمٞم٤ًّمذم حتّمٞمؾ ذي يمٚمٗم٦م، واصٓمالطم٤مً 

ؼ اجلرضم٤مين: آضمتٝم٤مد ذم اًمٚمٖم٦م: سمذل اًمقؾمع، وذم آصٓمالح: اؾمتٗمراغ اًمٗم٘مٞمف  وىم٤مل اعمح٘مِّ

ـ  ]اًمقؾمع؛ ًمٞمحّمؾ ًمف   .(6)، اٟمتٝمكسمحٙمؿ ذقمل (1)[فم

ث  اإلضم٤مزة، وهل: ىمد  :-ه ُمـ اعمٓم٤مًم٥مسمٕمد اًمتًٛمٞم٦م واًمثٜم٤مء وذيمر اإلؾمٜم٤مد واإلؾمٜم٤مد ًمٖمػم-أن ي٘مقل اعمَُحدِّ

صمٜمل ومالن، أو أضم٤مزين ومالن، أو أضمزشمؽ مجٞمع ُمًٛمققم٤ميت، وُم٤م  أضمزت ًمؽ أن شَمروي قَمٜمِّل هذا اًمٙمت٤مب اًمذي طَمدر

ُم٦م قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز اسمـ ومرؿمت٤م، ذم ذطمف (1)[ُمـ ُمروي٤ميت]يم٤من قمٜمدك  ، يمذا ُاؾمتٗمٞمد ُمـ اًمِم٤مرح اًمٕمالر

ث زة أدٟمك ُمـ ، وىم٤مل ىُمٌٞمؾ ذًمؽ: واإلضم٤م(7)قمغم اعمٜم٤مر امع، واإلضم٤مزة ُيًتٕمٛمؾ ومٞمٛمـ ًمٞمس ًمف ؾمامع ُمـ اًمـُٛمَحدِّ ًر اًم

ث وم٠مضم٤مز ًمف ومٜمٕمؿ ذًمؽ وأضم٤مز يمذا، وهذا رظمّم٦م وٓ ، وًمذا (1)اٟمتٝمك يمالُمف ُُمٚمت٘مٓم٤مً  ،قمغم ُمـ ًمف ؾمامع ُمـ اًمـُٛمَحدِّ

ُم٦م زيـ اعمٚم٦م واًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ رظمّم٦م، يٕمٜمل ر: أو يٙمقن ذح اعمٜم٤م ، ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار قمغم(42)/ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمالر

ث أضمزت ًمؽ أن شمروي قمٜمل هذا  ًمٞمس سمٕمزيٛم٦م، وهق اًمذي ٓ اؾمتامع ومٞمف، يم٤مإلضم٤مزة، وهل: أن ي٘مقل اًمـُٛمَحدِّ

                                                           

 (.414هـ. )4101، 4ط، ، سمػموتاسمـ طمزمظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر، دار  ،زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿاسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، ( 4)
 (.703-700( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )0)
 (.077اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 3)
 (.3/37)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 1)
 ذم اعمخٓمقط: )ٟمص(.( 1)
 (.41اًمتٕمريٗم٤مت ) اجلرضم٤مين، قمكم، (6)
 ذم اعمخٓمقط: )ومٝمرؾم٧م اًمرواي٦م(. (1)
 (.616-611( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )7)
 اٟمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.( 1)
 /أ(.42هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 42)
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: وُمٜمف إضم٤مزة ُم٤م َصحر (0)وذم اًمتحرير (4)اًمٙمت٤مب أو جمٛمقع ُمًٛمققم٤ميت أو ُم٘مروءايت، أو ٟمحق ذًمؽ، يمذا ذم اًمتٚمقيح

 .(3) ح٦م؛ ًمٚميورة، اٟمتٝمك يمالُمف ُمـ ُمًٛمققم٤ميت، ىمٞمؾ سم٤معمٜمع، وإصح اًمّمِّ 

ث قمغم اًمٓم٤مًم٥م سمٕمض إطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م، أو يمت٤مسم٤ًم سمتامُمف، اإلضم٤مزة سم٤مًمتًٛمٞمع، هل:  ع اًمـُٛمَحدِّ ٛمِّ ًَ أن ُي

ث  ث ويًٛمٕمف، وي٘مقل اًمـُٛمَحدِّ سمٕمد اًمتًٛمٞم٦م واًمثٜم٤مء وذيمر –أو طمّم٦م، أو ـمروم٤ًم، أو ي٘مرأ اًمٓم٤مًم٥م قمغم اًمـُٛمَحدِّ

، أو يمت٤مب ومالنٍ : وم٘مد أضمزشمؽ إطم٤مدي٨م اًمتل ؾمٛمٕم٧م ُمٜم-اإلؾمٜم٤مد سم٤مخلػم واًمدقم٤مء ؛ وم٤مرِو ل، أو قمرو٧م قمكمر

قمٜمل ؾمامقم٤ًم، وُم٤م ىمرأت قمكمر ـمروم٤ًم وم٤مرِوِه قمٜمل ؾمامقم٤ًم، وأضمزشمؽ سم٤ٌمىمٞمف وم٤مروِه إضم٤مزًة، هٙمذ ُاؾمتٗمٞمد ُمـ قم٤ٌمرة 

اح ُمـ أصقل اًمٗم٘مف واحلدي٨م  .(1)اًمنُمر

 .(6)ومف اسمـ ٟمجٞمؿاًمٕمٛمؾ سم٠مىمقى اًمدًمٞمٚملم، قمرر هق:  (1)[آطمتٞم٤مط]

ومف اإلُم٤مم طم٤مومظ اًمديـ أيب أطمؼ ٟمققمل احل٘مٞم٘م٦م:  ومام اؾمتٌٞمح ُمع ىمٞم٤مم اعمحرم وىمٞم٤مم طمٙمٛمف، يم٤معمٙمره، قَمرر

 .(1)اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد اًمٜمًٗمل

                                                           

، وٌٓمف وظمرج آي٤مشمف وأطم٤مديثف: ، سمػموتاًمتٗمت٤مزاين، ُمًٕمقد سمـ قمٛمر، ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (4)

 (.0/01ٕومم، )د.ت(. )زيمري٤م قمٛمػمات، اًمٓمٌٕم٦م ا
 –اسمـ مه٤مم اًمديـ آؾمٙمٜمدري، حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد، اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده  (0)

 (.312هـ. )4314ُمٍم، ـمٌٕم٦م 
 (.0/443)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (3)
(. 3/11سمػموت، )د.ط(، )د.ت(. )، د، يمِمػ إهار، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مُيٜمٔمر: اًمٌخ٤مري، قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمح (1)

ره: قمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اهلل ، اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ هب٤مدر، اًمٌحر اعمحٞمط، وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمقي٧م، طمرر

ػم، ُمٙمت٦ٌم (. اًمٗمتقطمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜم311-1/316هـ. )4143، 0طاًمٕم٤مين، 

(. اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ 141-0/147هـ. )4143اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: د.حمٛمداًمزطمٞمكم َو د.ٟمزيف مح٤مد، ـمٌٕم٦م ، اًمٕمٌٞمٙم٤من

(. 466هـ. )4101، 43طدُمِمؼ، حت٘مٞمؼ: أ.د.ٟمقر اًمديـ قمؽم، ، قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري، قمٚمقم احلدي٨م، دار اًمٗمٙمر

، 4طاًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق قمقض اهلل،  ،دار اًمٕم٤مصٛم٦ماًمًٞمقـمل، ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ، شمدري٥م اًمراوي، 

 (.161-4/167هـ. )4101
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اًمٌحر اًمرائؼ.( 1)
 (.4/43ُمٍم، )د.ط(، )د.ت(. ) –اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ، اًمٌحر اًمرائؼ، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( 6)
 (.41اعمٜم٤مر ) اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، (1)
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ٌَؾ ص٤مطم٥م اًمنمع، ُمـ همػم أن يٙمقن ومٞمف ًمٚمٕمٌد  ، وهل:(4)أوم٤مت اًمًاموي٦م آوم٤مت ُيٌتغم اإلٟم٤ًمن ُمـ ىِم

ُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ اًمٕمٞمٜمل، ذم ذطمف ًمٚمٛمٜم٤مرُصٜمع، قمَ  وَمف اًمٕمالر رر
(0). 

َٗمف/ ، هل:(3)أوم٤مت اعمٙمت٦ًٌم ًر َٗمر واًم ًر ْٙمر واًم يًر وهمػمه٤م،  (1)آوم٤مت شمٕمرض ًمإلٟم٤ًمن سم٤مظمتٞم٤مر اًمٕمٌد، يم٤مًم

 .(1) وؾمُٞمذيمر ذم سم٤مهب٤م، يمذا ُاؾمتٗمٞمد ُمـ قم٤ٌمرة اإلُم٤مم اًمٕمٞمٜمل 

ًمٕمدم آوٓمرار إمم ُم٤ٌمذة؛ ًمتٛمٙمٜمف ُمـ اًمّمؼم قمغم هتديده، يم٤مإليمراه اًمذي ٓ يٚمجئ؛  آظمتٞم٤مر، هق:

وَمف اسمـ اًمٕمٞمٜمل  .(6)سم٤مجلٜمس، قَمرر

وَمف طم٤مومظ اًمديـ أسمق اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ  (1)شمًٚمٞمؿ قملم اًمقاضم٥م إداء، وهق:] سم٤مُٕمر، يمذا قَمرر

 .(1)اح سمال اظمتٞم٤مراًمنمر  ، وشمٌٕمف مجٌع ُمـ(7)حمٛمقد اًمٜمًٗمل، ذم يمت٤مسمف اعمقؾمقم سم٤معمٜم٤مر

: ظمرج "قملم اًمقاضم٥م"، يم٤مجلٜمس، يِمتٛمؾ إداء واًم٘مْم٤مء، وسم٘مقًمف: "شمًٚمٞمؿ"وىم٤مل اسمـ ُمٚمؽ: ىمقًمف: 

 .(44)واًمٜمرٗمؾ (42)اًم٘مْم٤مء

 

                                                           

 أوم٤مت اًمًاموي٦م، وهل اًمٕمقارض اًمًاموي٦م، يم٤مجلٜمقن واحلٞمض واًمٜمٗم٤مس وهمػمه٤م.( 4)
 (.337اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 0)
 أوم٤مت اعمٙمت٦ًٌم، أي: اًمٕمقارض اعمٙمت٦ًٌم.( 3)
 /ب(.42هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 1)
 (.311اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (1)
 (.361سمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )ا (6)
 شمًٚمٞمؿ قملم اًمقاضم٥م، أي: إظمراضمف ُمـ اًمٕمدم إمم اًمقضمقد، ُمثؾ: أداء اًمّمٚمقات هبٞمئ٤مهت٤م. (1)
 (.3اعمٜم٤مر ) اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، (7)

سمق اًمقوم٤مء إومٖم٤مين، سمػموت، حت٘مٞمؼ: أ ،ُيٜمٔمر: اًمنظمز، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ، أصقل اًمنظمز، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (1)

(. اًمٙم٤ميمل، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد، ضم٤مُمع 4/431(. اًمٌخ٤مري، قمٌد اًمٕمزيز، يمِمػ إهار )4/11هـ. )4141، 4ط

هـ. 4147، 4طومْمؾ اًمرمحـ قمٌد اًمٖمٗمقر إومٖم٤مين،  ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، حت٘مٞمؼ: د. -إهار، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز 

 (.4/320ح قمغم اًمتقوٞمح )اًمتٗمت٤مزاين، ُمًٕمقد، ذح اًمتٚمقي (.4/413)
ظمرج اًم٘مْم٤مء؛ ٕٟمرف شمًٚمٞمؿ ُمثؾ اًمقاضم٥م وًمٞمس قمٞمٜمف، وم٤مًمّمالة مج٤مقم٦م ذم وىمتٝم٤م شمًٚمٞمؿ قملم اًمقاضم٥م، وظم٤مرج وىمتٝم٤م ُمثؾ  (42)

 قملم اًمقاضم٥م.
 (.412( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )44)
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 .(0)[(4)وهق ُم٤م مل يٙمـ ومٞمف ؿمٌٝم٦م اًم٘مْم٤مء أداء حمض:

٦م سم٤مًم٥ًٌم(3)وىم٤مل اًمًٞمد اًمًٜمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت اعمقضم٥م، يم٤مًمقىم٧م  : إداء هق: شمًٚمٞمؿ اًمٕملم اًمث٤مسم٧م ذم اًمذُمر

 .(1)[اًمقاضم٥م]ًمٚمّمالة، واًمِمٝمر ًمٚمّمقم، يًتحؼ ذًمؽ 

يف اإلٟم٤ًمن قمغم اًمقضمف اًمذي ُأُِمَر سمف، يم٠مداء اعمدرك  إداء اًمٙم٤مُمؾ:  .(6)، يمذا ذم اًمتٕمريٗم٤مت(1)[ًمإلُم٤مم]ُم٤م ُي١مدِّ

وَمف(1)وىم٤مل اسمـ اًمٕمٞمٜمل: إداء اًمٜم٤مىمص سمخالومف، يم٠مداء اعمٜمٗمرد واعمًٌقق ومٞمام ؾمٌؼ َس  ، يمذا قَمرر اًمًٞمد ىُمدِّ

 .(7)هه

، (1)ُم٤م يتٛمٙمـ ًمٚمٜم٘مّم٤من ذم صٗمتف، يم٤مًمّمالة ُمٜمٗمردًا، وومٕمؾ اًمالطمؼ وىم٤مل اسمـ اًمٕمٞمٜمل: إداء اًم٘م٤مس، وهق:

 .                                              (42)اٟمتٝمك يمالُمف

، وسم٤مقمت٤ٌمر أٟمرف اًمتزم، ذًمؽ أداء اًمالطمؼ سمٕمد ومراغ اإلُم٤مم؛ ٕٟمف سم٤مقمت٤ٌمر اًمقىم٧م ُُم١مَ  أداء يِمٌف اًم٘مْم٤مء، وهق: دٍّ

م]أنر اًمّمالة ُمع اإلُم٤مم طملم  وَمف ؾمٞمد اًمًٜمد ذم اًمٙمت٤مب(40)ُمٕمف، ىم٤مٍض ًمـام وم٤مشمف ُمع اإلُم٤مم (44)[حَترر  ، قَمرر

 

                                                           

 (.461( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )4)
م اعم١مًمػ( 0) قم٤ٌمرة اسمـ ُمٚمؽ قمغم قم٤ٌمرة اًمٜمًٗمل، واًمّمحٞمح ُم٤م أصمٌترف ذم اعمتـ؛ ٕنر اإلُم٤مم اسمـ ُمٚمؽ ينمح يمالم  ذم اعمخٓمقط ىمدر

 اإلُم٤مم اًمٜمًٗمل رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع.
 (.41اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (3)
 ذم اعمخٓمقط: )سم٤معمقضم٥م(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )واإلُم٤مم(. (1)
 (.41اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (6)
 (.37اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )اسمـ  (1)
 (.41اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (7)
 اإلُم٤مم ومل يدظمؾ ُمٕمف ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام.اعم٘مّمقد سمٗمٕمؾ اًمالطمؼ، أي: ُمـ ًَمـِحَؼ  (1)
يف سمٌٕمض هذا اًمتٕمريػ، وم٘م٤مل: ))وىم٤مس: وهق ُم٤م ي١مدِّ  (. وىمد ذح 37اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (42)

ومٞمف وهق اجلامقم٦م، وومٕمؾ اًمالطمؼ سمٕمد  أوص٤مومف، ...، واًمّمالة ُمٜمٗمردًا ُمث٤مل ًمٚم٘م٤مس، وىمّمقره٤م ًمٕمدم اًمقصػ اعمرهمقب

 ومراغ اإلُم٤مم، وهق اًمذي أدرك أول اًمّمالة ووم٤مشمف اًم٤ٌمىمل((. 
م(. (44)  ذم اعمخٓمقط: )طمرر
٦م سمٕمد اًمريمٕم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م، وم٢منر ُم٤م يٗمٕمٚمف سمٕمد ، أي: ُمـ دظمؾ ُمع اإلُم٤مم ذم اجلامقم"عم٤َِم وم٤مشمف ُمع اإلُم٤مم"ىمقًمف:  (40)

ك أداء يِمٌف اًم٘مْم٤مء؛ ومٝمق أداء سم٤مقمت٤ٌمر أصؾ اًمقىم٧م، وىمْم٤مء سم٤مقمت٤ٌمر أٟمرف ي٘ميض ُم٤م وم٤مشمف ُمع  ٛمر ًَ شمًٚمٞمؿ اإلُم٤مم سم٢ممت٤مم اًمّمالة ُي

 اإلُم٤مم.
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020 
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                             .                                                                                                               (4)اعمٕمتٛمد

، ُمع طمذف ُمـ اًمًٜمد ىمقل اإلُم٤مم اًمث٘م٦م: ىم٤مل ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم:  (0)اإلرؾم٤مل/

وَمف زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار (1)[(3)اًمتحرير]واًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمت٤مسمٕمل أو اًمٙمٌػم ُمٜمٝمؿ اصٓمالح، يمذا ذم  ، قَمرر

 .(1)قمغم ذح اعمٜم٤مر

ُم٦م  ، ملسو هيلع هللا ىلصذم ذح اعمٜم٤مر: اإلرؾم٤مل هق: أن يؽمك اًمقاؾمٓم٦م سمٞمٜمف وسملم رؾمقل اهلل  ومِِرؿْمَت٤ماسمـ وىم٤مل اًمٕمالر

 .(6)يمذا، اٟمتٝمك ملسو هيلع هللا ىلصوي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

إظمراج اًمٌمء ُمـ اًمٌمء؛ ًمقٓ اإلظمراج ًمقضم٥م دظمقًمف ومٞمف، وهذا يتٜم٤مول اعمتّمؾ  :(1)[آؾمتثٜم٤مء هق]

 .(7) شمٕمريٗم٤مت اًمًٜمدطم٘مٞم٘م٦ًم وطُمٙماًم، ويتٜم٤مول اعمٜمٗمّمؾ طُمٙماًم وم٘مط، يمذا ذم

ُم٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٞمٜمل، ذم ذح  آؾمتثٜم٤مء اعمتّمؾ، وهق: وَمف اًمٕمالر ل، قَمرر ُم٤م يم٤من ُمـ ضمٜمس إور

 .(1)اعمٜم٤مر

يٙمقن اعمًتثٜمك  (42)[ٓ] ُم٤م ٓ يّمٚمح إظمراضمف ُمـ اًمّمدر، أي صدر اًمٙمالم، سم٠من آؾمتثٜم٤مء اعمٜمٗمّمؾ، وهق:

ل، وإـمالق ًمٗمظ آ وَمف طم٤مومظ اًمديـ اًمٜمًٗملُمـ ضمٜمس إور ؾمتثٜم٤مء قمٚمٞمف جم٤مزًا، قَمرر
ه قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ (44) َ ، وومنر

 .(40)ُمٚمؽ ذم ذح اعمٜم٤مر

                                                           

 (.41اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (4)

 /أ(.44هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 0)
 (.313مه٤مم اًمديـ آؾمٙمٜمدري، حمٛمد، اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ) اسمـ (3)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمت٘مرير(. (1)
 (.0/420)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 1)
 (.611-613( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )6)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. (1)
 (.03اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (7)
 (.031اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 1)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (42)
 (.02اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر )( 44)
 (.122( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )40)
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؛ ًمٙمٜمف ًمٞمس سمج٤مُمع، إذ مل يدظمؾ ىمٞمؾ هق: اًمُٕمدول قمـ ىمٞم٤مس إمم ىمٞم٤مس أىمقى ُمٜمف: (4)[آؾمتح٤ًمن]

٤مرض اًم٘مٞم٤مس ومٞمف آؾمتح٤ًمن اًمث٤مسم٧م سم٤مٕصمر، وإومَم ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ ذم ذطمف، وهق دًمٞمؾ ُيٕم

 اجلكم.

 : يِمٛمؾ أٟمقاع آؾمتح٤ًمن. "دًمٞمؾ"وم٘مقًمف: 

: خُيرج اًم٘مٞم٤مس اًمذي شُمِرك سمف آؾمتح٤ًمن؛ وم٢مٟمرف ُي٘م٤مسمؾ اًم٘مٞم٤مس اخلٗمل، ومال "يٕم٤مرض اًم٘مٞم٤مس"وىمقًمف: 

ىم٤مل اعمّمٜمػ: وآؾمتح٤ًمن يٙمقن سم٤مٕصمر وآمج٤مع واًميورة وىمٞم٤مس  (0)يدظمؾ حت٧م آؾمتح٤ًمن، وًمذا/

َٚمؿ، يم ًر  .(3)ذا ذم ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽاخلٗمل، يم٤مًم

: ىمد اؾمت٘مرت أراء قمغم أٟمرف اؾمؿ (1)ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ: وآؾمتح٤ًمن ذم اًمٚمٖم٦م: قَمدير اًمٌمء طمًٜم٤ًم، وذم اًمتٚمقيح

ًمدًمٞمؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ٟمّم٤ًم يم٤من أو إمج٤مقم٤ًم أو ىمٞم٤مؾم٤ًم ظمٗمٞم٤ًّم، إذا وىمع ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ىمٞم٤مس يًٌؼ إًمٞمف إومٝم٤مم؛ طمتك ٓ ُيٓمٚمؼ 

٦م قمٜمد اجلٛمٞمع ُمـ همػم شمّمقر ظمالف، صمؿ إٟمرف همٚم٥م ذم اصٓمالح قمغم ٟمٗمس اًمدًمٞمؾ  ُمـ همػم ُم٘م٤مسمٚم٦م، ومٝمق طُمجر

سملم اًم٘مٞم٤مؾملم، اٟمتٝمك  (6)[متٞمٞمزاً ] (1)[اجلكم] إصقل قمغم اًم٘مٞم٤مس اخلٗمل ظم٤مص٦ًم، يمام همٚم٥م اؾمؿ اًم٘مٞم٤مس قمغم اًم٘مٞم٤مس

ٜم٤مً ، وًمذا ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اعمٜم٤مر: آؾمتح٤ًمن ذم اًمٚمٖم٦م: قَمدير اًمٌمء (1)يمالُمف ًَ وذم آصٓمالح: اؾمؿ ًمدًمٞمؾ  ،طَم

 .(1)، اٟمتٝمك(7)[اجلكم]ُيٕم٤مرض اًم٘مٞم٤مس 

وىم٤مل اًمًٞمد اًمًٜمد: آؾمتح٤ًمن اصٓمالطم٤ًم، هق: اؾمؿ ًمدًمٞمؾ ُمـ إدًم٦م إرسمٕم٦م ُيٕم٤مرض اًم٘مٞم٤مس اجلكم، 

قه سمذًمؽ ٕٟمف ذم إهمٚم٥م يٙمقن أىمقى ُمـ اًم٘مٞم٤مس اجلكم، ومٞمٙمقن ىمٞم٤مؾم٤مً   وُيٕمٛمؾ سمف إذا يم٤من أىمقى ُمٜمف؛ ؾَمـٛمر

                                                           

 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب ذح اعمٜم٤مر. (4)
 /ب(.44ًمٚمقطم٦م: )هن٤مي٦م ا( 0)
 (.740-744( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )3)
 (.0/410اًمتٗمت٤مزاين، ُمًٕمقد، ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح )( 1)
 ذم اعمخٓمقط: )اخلٗمل(. (1)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (6)
 (.3/33اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )اخلٗمل(.( 7)
 (.071اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (1)
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، اٟمتٝمك [47-41اًمزُمر: ]چہ  ہہ ہ  ھ ھ ھ ھچُُمًتحًٜم٤ًم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 .(4)يمالُمف

ظم٤منآؾمتدٓل:  وَمف ،اٟمت٘م٤مل اًمذهـ ُمـ اًمـُٛم١مصمِّر إمم إصمر، يم٤مٟمت٘م٤مل اًمذهـ ُمـ إدراك اًمٜمر٤مر إمم اًمدير  قَمرر

ُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، ذم ذح خمتٍم  .(0)اعمٜم٤مر اًمٕمالر

ُم٦م اسمـ ظم٤من ُمع  وىم٤مل اًمٕمالر ُمٚمؽ ذم ذح اعمٜم٤مر: آؾمتدٓل هق: اٟمت٘م٤مل اًمذهـ ُمـ اًمـُٛم١مصمِّر امم إصمر، يم٤مًمدًّ

ظم٤من، اٟمت٘مؾ ُمٜمف (3)اًمٜمر٤مر، وم٢مذا/  .(1)اٟمتٝمك يمالُمف ،إمم اًمٜمر٤مر (1)[اًمذهـ] أدرك اًمدير

ًا ُيٓمٚمؼ قمغم يمؾ ُمٚمٗمقٍظ ُمٗمٝمقم اعمٕمٜمك ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، فم٤مهرًا يم٤من أو آؾمتدٓل سمٕم٤ٌمرة اًمٜمص:  ُُمَٗمنِّ

 .(6)أو ظمٗمٞم٤ًّم أو قم٤مُم٤ًم أو سحي٤ًم أو يمٜم٤مي٦م، يمذا ُاؾمتٗمٞمد ُمـ ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ

ًمف اًمٙمالم؛  (1)]اًمـٛمًقق[وىم٤مل اًمنميػ اجلرضم٤مين ذم اًمتٕمريٗم٤مت: قم٤ٌمرة اًمٜمص هل: اًمٜمرٔمؿ اعمٕمٜمقي 

َٞم٧م قم٤ٌمرة؛ ٕن اعمًتدل ك إمم اًمٜمٔمؿ، ويم٤مٟم٧م ُمقوع ُمـ اًمٜمٔمؿ امم اعمٕمٜمك، واعمتٙمٚمؿ ُمـ اعمٕمٜم (7)[يٕمؼم] ؾُمـٛمِّ

ك اؾمتدًٓٓ سمٕم٤ٌمرة اًمٜمص، اٟمتٝمك يمالُمف ٛمر ًَ اًمٕمٌقر، وم٢مذا قُمٛمؾ سمٛمقضم٥م اًمٙمالم ُمـ إُمر واًمٜمٝمل ُي
(1). 

اًمٕمٛمؾ سمام يث٧ٌم سمٜمٔمٛمف، ُمـ همػم زي٤مدة وٓ ٟم٘مّم٤من ًمٖم٦ًم، يمذا ذم ذح  آؾمتدٓل سم٢مؿم٤مرة اًمٜمص، وهق: 

 .(42)اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ

                                                           

 (.00اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (4)
 (.421اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر )( 0)
 /أ(.40هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 3)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمذه٥م(.( 1)
 (.102-141( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 (.102اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )( 6)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمًقق(.( 1)
 ذم اعمخٓمقط: )يٕمتؼم(.( 7)
 (.460-464اًمتٕمريٗم٤مت، ًمٚمجرضم٤مين ) (1)
 (.100-104( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )42)
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ًمف ]ومٝمق: اًمٕمٛمؾ سمام صم٧ٌم سمٜمٔمؿ اًمٙمالم ًمٖم٦ًم؛ ًمٙمٜمف همػم ُم٘مّمقد وٓ ؾِمٞمؼ  وىم٤مل ؾمٞمد اًمًٜمد: إؿم٤مرة اًمٜمص

٥م [033اًمٌ٘مرة: ]چۇ  ۇ ۆ ۆچيم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ، (4)[اًمٜمص ًَ ، ؾِمٞمؼ إلصم٤ٌمت اًمٜمٗم٘م٦م، وومٞمف إؿم٤مرة إمم أنر اًمٜمر

 .(0)إمم أسم٤مء، اٟمتٝمك يمالُمف

وَمف احلٙمؿ سمثٌقت أُمر ذم اًمزُمـ اًمث٤مين؛ سمٜم٤مًء قمغم أٟمرف يم٤مآؾمتّمح٤مب هق:  ل، قَمرر ن ذًمؽ ذم اًمزُمـ إور

 .(3)اإلُم٤مم اسمـ اًمٕمٞمٜمل

ل، اٟمتٝمك  وىم٤مل اسمـ ُمٚمؽ هق: احلٙمؿ سم٤مًمثٌقت ذم اًمزُم٤من اًمت٤مزم؛ سمٜم٤مًء قمغم أٟمرف يم٤من صم٤مسمت٤ًم ذم اًمزُمـ إور

 .(1)يمالُمف

 .(1)هل ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء: ُُمؽمادف اعمج٤مز، يمذا ذم ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ اًمٕمٞمٜملآؾمتٕم٤مرة: 

شمًٛمٞم٦م اًمِمج٤مع أؾمدًا  (6)ًٗمل ذم اعمٜم٤مر: آؾمتٕم٤مرة: آشمّم٤مل سملم اًمِمٞمئلم صقرًة وُمٕمٜمًك، يمام ذم/وىم٤مل اًمٜم

 .(1)اًمًٌٌٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؾ ٟمٔمػم اًمًقرة، اٟمتٝمك أو اعمٓمر ؾمامًء، وذم اًمنمقمٞم٤مت: آشمّم٤مل ُمـ طمٞم٨م

وَمف اًمتّمديؼ واإلىمرار سم٤مهلل شمٕم٤ممم، يمام هق سم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف، وىمٌقل أطمٙم٤مُمف وذ اإلؾمالم هق: ائٕمف، قَمرر

 .(7)اإلُم٤مم اًمٜمًٗمل ذم ُمتـ اعمٜم٤مر

 .(1)ٟم٘مٞم٤مد؛ عم٤َِم أظمؼم سمف اًمرؾمقل، اٟمتٝمكل اًمًٞمد: اإلؾمالم هق: اخلْمقع وآوىم٤م

ومف ؾمٞمد اًمًٜمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت (42)[ًمف]اًمث٤مسم٧م سمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م ُمـ همػم أن يًٌؼ اإلؿم٤مرة هق:  اًمٙمالم، قَمرر
(44). 

                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )هلـ(. (4)
 (.30اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (0)
 (.011ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ،( 3)
 (.111( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 (.441اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (1)
 /ب(.40هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 6)
 (.7اعمٜم٤مر ) اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، (1)
 (.41اعمٜم٤مر ) اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، (7)
 (.01اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 اعمخٓمقط: )قمٚمٞمف(. ذم( 42)
 (.30اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (44)
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ومف  اًمٕمٛمؾ سمام صَم٧ٌَم سمِٜمَٔمؿإؿم٤مرة اًمٜمص ومٝمق:  اًمٙمالم ًمٖم٦م؛ ًمٙمٜمف همػم ُم٘مّمقد، وٓ ؾِمٞمؼ ًمف اًمٜمص، قَمرر

، وىمد َُمرر ومٞمام ؾمٌؼ(4)اًمًٞمد
(0). 

ل، يمذا ذم  (3)[مم٤م ُيٜمَ٘مؾ]قم٤ٌمرٌة قمـ اشمٗم٤مق ىمقم قمغم شمًٛمٞم٦م اًمٌمء سم٤مؾمؿ آصٓمالح:  قمـ ُمقوٕمف إور

 .(1)شمٕمريٗم٤مت اًمًٞمد

وَمف اًمٕمٞمٜمل (1)[َيٌتٜمل]َُم٤م  إصؾ: قمٚمٞمف همػمه، قَمرر
وَمف اسمـ ُمٚمؽ ، ويمذا(6) قَمرر

، َوشَمٌَِٕمف ؾمٞمد اًمًٜمد ذم اًمٙمت٤مب (1)

 .(7)اعمٕمتٛمد

وَمف اًمٕمٞمٜملأصقل اًمٕم٤ٌمدات وهل:  اًمتّمديؼ ذم اإليامن واًمّمالة واًمّمقم، قَمرر
(1). 

ُم٦م قمٌد أصقل اًمٗم٘مف:  ومف اًمٕمالر ، قَمرر قمٚمؿ سم٠مطمقال إدًم٦م اعمقصقًم٦م إمم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م قمغم وضمف يُمكمِّ

 .(42)ذم ذح اعمٜم٤مر اًمرمحـ أيب سمٙمر اًمٕمٞمٜمل

 (44)[سمٛمٕمرومتٝم٤م]وىم٤مل زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار: أصقل اًمٗم٘مف: قمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد اًمتل ُيتقصؾ 

 .(40)إمم اؾمتٜم٤ٌمط اًمٗم٘مف، اٟمتٝمك يمالُمف

 ُيتقصؾ هب٤م إمم اًمٗم٘مف، وذم ه٤مُمش (43)[اًمتل] وىم٤مل اًمًٞمد اًمًٜمد: أصقل اًمٗم٘مف هق: اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد

 

                                                           

 (.30اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (4)
 راضمع شمٕمريػ إؿم٤مرة اًمٜمص قمٜمد اجلرضم٤مين، ذم أقمغم هذه اًمّمٗمح٦م. (0)
 ذم اعمخٓمقط: )ُم٤م اٟمت٘مؾ(.( 3)
 (.33اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )يثٜمل(.( 1)
 (.1ًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد ا( 6)
 (.47( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 (.31اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (7)
 (.341اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (1)
 (.1اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (42)
 ذم اعمخٓمقط: )سمٛمٕمروٝم٤م(.( 44)
 (.4/7يـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر )اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمد( 40)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (43)
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٤م شمًتٜمٌط قمٜمف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م،  (4)/ْٚمٌؿ ُيٌح٨م ومٞمفشمٕمريٗم٤مت اًمًٞمد هق: قمِ  قمـ إدًم٦م اًمًٛمٕمٞم٦م؛ ُمـ طمٞم٨م أهنر

 .(0)اٟمتٝمك

ؾ ذم اؾمتخراج إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمص، ُمـ اًمٚمقائح اًم٘مدؾمٞم٦م آقمت٤ٌمر هق: ر اعمجتٝمد ويت٠مُمر أن يتٗمٙمر
(3). 

ومف اًمٜمًٗمل ذم َجك، سمخالف اجلٜمقُيْمٕمػ اًم٘مقي وٓ ُيزيؾ احلِ  ُمرض (1)[رضب] وهق: (1)[اإلهمامء] ن، قَمرر

 .(6)اعمٜم٤مر

 .(1)وىم٤مل زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ: اإلهمامء: هق آوم٦م ذم اًم٘مٚم٥م أو اًمدُم٤مغ، اٟمتٝمك

ُم٦م ؾمٞمد اًمًٜمد: اإلهمامء هق:  ـُِٛمَخدر ُيِزيؾ قمٛمؾ اًم٘مقي. (7)[وُمُتقر]وىم٤مل اًمٕمالر  همػم أصكم، ٓ سم

 .(1)[اًمٜمقم]: خُيِرج "همػم أصكم"ىمقًمف: 

ـُِٛمَخدر(42)[ٓ]"وىمقًمف:  رات."سم  : خُيِرج اًمُٗمُتقر سم٤معمخدِّ

 .(44)يمالُمف: خُيِرج اًمَٕمَتف، اٟمتٝمك "ُيزيؾ قمٛمؾ اًم٘مقي"وىمقًمف: 

ـَمٚم٥م اًمٗمٕمؾ ُمع اعمٜمع قمـ اًمؽمك، وهق اإلجي٤مب، أو سمدوٟمف، وهق اًمٜمردب، أو ـَمٚم٥م اًمؽمك ُمع آىمتْم٤مء هق: 

َس ههاعمٜمع قمـ اًمٗمٕمؾ، وهق اًمتحريؿ، أو سمدوٟمف، وهق اًمٙمراه٦م، يمذا ذم شمٕمريٗم٤مت اًمًٞم  .(40)د ىُمدِّ

                                                           

 /أ(.43هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 4)
 (.31اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (0)
 سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد مل أىمػ قمٚمٞمف. (3)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اعمٜم٤مر. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )طمرب(. (1)
 (.32، اعمٜم٤مر )اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل( 6)
 (.3/422اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )ىمٌقر(. (7)
 ذم اعمخٓمقط: )اًم٘مقم(. (1)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (42)
 (.31اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (44)
 (.37اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (40)
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م قمٚمٞمف، وم٢منر ذًمؽ أُمر اىمتْم٤مء اًمٜمص سمّمح٦م ُم٤م شمٜم٤موًمف اىمتْم٤مء اًمٜمص:  ٓر سمنمط شم٘مدر ومام مل يٕمٛمؾ اًمٜمص؛ إ

اًمٜمص، وإذا مل يّمح ٓ يٙمقن ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٜمص، ومٙم٤من اًمـُٛم٘مَتيِض يم٤مًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمص، ُمث٤مًمف: ُم٤م ًمق ىم٤مل اًمرضمؾ 

قمٌدك سم٠مًمػ، صمؿ يُمـ  (0)[سمِع]أُِمر، يم٠مٟمف ىم٤مل:  (4)[ُمـ]ن اًمٕمتؼ ٔظمر: أقمتؼ قمٌدك هذا قَمٜمِّل سم٠مًمػ، وم٠مقمت٘مف، يٙمق

 .(1)، َوشَمٌَِٕمف ؾمٞمد اًمًٜمد(3)ويمٞماًل، يمذا ذم ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ

وَمف اًمٕمٞمٜملهق:  (1)[اإليمراه]  .(6)مَحْؾ اًمٖمػم قمغم أُمٍر ٓ ُيريد ُم٤ٌمذشمف؛ ًمقٓ اًمـَحْٛمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمققمٞمد، قَمرر

ُيريد يٙمرهف وٓ  (7)[ُم٤م]، وهق: مَحْؾ اإلٟم٤ًمن قمغم (1)/٦ًٌم ُمـ اًمٕمقارضوىم٤مل اسمـ اعمٚمؽ: هق آظمر اعمٙمت

 .(42)، َوشَمٌَِٕمف ؾمٞمد اًمًٜمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت(1)ْٛمؾ قمٚمٞمف سم٤مًمققمٞمدُم٤ٌمذشمف؛ ًمقٓ احلَ 

وَمف زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ذح اإلهل٤مم هق:  إًم٘م٤مء ُمٕمٜمًك ذم اًم٘مٚم٥م سمال واؾمٓم٦م، قم٤ٌمرة اعمٚمؽ أو إؿم٤مرشمف، قَمرر

 .(44)اعمٜم٤مر

ـْ قِمْٚمؿ، وهق يدقمق إمم اًمٕمٛمؾ ُمـ همػم اؾمتدٓل سمآَي٦ٍم،  ؼ اجلرضم٤مين: اإلهل٤مم: ُم٤م وىمع ذم اًم٘مٚم٥م ُِم وىم٤مل اعمح٘مِّ

ٓر قمٜمد اًمّمقومٞملموٓ ٟمٔمر  ٦م قمٜمد اًمٕمٚمامء؛ إ ٦م، وهق ًمٞمس سمِـُحجر  .(40)ذم طُمجر
                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )ذم(. (4)
 )ُمع(. ذم اعمخٓمقط: (0)
 (.131-131( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )3)
 (.31-37اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب ذح ُمٜم٤مر إٟمقار. (1)

 (.361اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 6)
 /ب(.43هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 1)
 .ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط (7)
 (.110( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 (.31اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (42)
 (.0/413اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ) (44)
َٞم٧م هبذا آؾمؿ ٟم٦ًٌم إمم اًمّمقف، وهذا ُم٤م اظمت (40) ٤مره اًمّمقومٞم٦م: هذه اًمٗمرىم٦م مل شمٙمـ ُمِمٝمقرة ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم، وؾُمـٛمِّ

هد واًمٕم٤ٌمدة  ٤ٌَمًمٖمقن ذم اًمزير ل ُم٤م فمٝمرت اًمّمقومٞم٦م ذم اًمٌٍمة، ويم٤مٟمقا ُي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمامء، وأور

اسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ  واخلقف وٟمحق ذًمؽ، وهلؿ خم٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م وذيمٞم٦م يمثػمة، يم٤مًمٓمقاف طمقل اًم٘مٌقر وهمػم ذًمؽ.

(. اسمـ 467-463هـ. )4103، 4ط، حت٘مٞمؼ: د.أمحد سمـ قمثامن اعمزيد، اًمري٤مض –سمـ قمكم، شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس، دار اًمقـمـ 

 (.7-44/1هـ. )4106، 3طُمٍم،  –شمٞمٛمٞم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أمحد، جمٛمقع اًمٗمت٤موى، دار اًمقوم٤مء 



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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وع]وىمٞمؾ اإلهل٤مم: ُم٤م ُيْٚمَ٘مل ذم   .(0)شمٕمريٗمفسمٓمريؼ اًمَٗمٞمض، اٟمتٝمك  (4)[اًمرر

ُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ: اإلهل٤مم هق: اإلي٘م٤مع وىم٤مل اًمٕم وع ُمـ قِمْٚمٍؿ يدقمق إمم اًمٕمٛمؾ سمف، ُمـ همػم  (3)[ذم]الر اًمرر

٦م، اٟمتٝمك  .             (1)اؾمتدٓل سمآَي٦ٍم، وٓ ٟمٔمر ذم طُمجر

 .(6)ذيمره اسمـ ٟمجٞمؿ (1)شمٕمٚمٞمؼ اًمٌمء سم٤مًمٌمء واشمّم٤مًمف سمف، يمذا ذم اًمتٚمقيحاإلًمّم٤مق وهق: 

ُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، ذم ذح خمتٍم اعمٜم٤مر"اوْمَٕمؾ": ىمقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمهإُمر وهق:  وَمف اًمٕمالر ، قَمرر
(1). 

ُم٦م اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مر: إُمر وهق: ىمقل اًم٘م٤مئؾ ًمٖمػمه قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕمالء:   .(7)"اوْمَٕمؾ"وىم٤مل اًمٕمالر

قم٤م ء وآًمتامس، وىم٤مل اًمِم٤مرح اسمـ ُمٚمؽ: اطمؽمز سم٤مًم٘مٞمد إول قمـ اًمٗمٕمؾ واإلؿم٤مرة، وسم٤مًم٘مٞمد اًمث٤مين قمـ اًمدير

إؿم٤مرة إمم أنر اًمُٕمُٚمق ذم اًمقاىمع ًمٞمس سمنمط؛  "سم٤مًمًٌٞمؾ"هبذيـ اًمقضمٝملم ٓ يٙمقن أُمرًا، وىُمٞمِّد  "اوْمَٕمؾ"وم٢من ىمقًمف 

مِمـر هق أدٟمك طم٤مًٓ ُمـ اعم٠مُمقر قمغم وضمف آؾمتٕمالء يٙمقن أُمرًا؛ وهلذا ُيٜم٥ًم إمم ؾمقء  "اوْمَٕمؾ"طمتك إن صدر 

 .(1)إدب، اٟمتٝمك يمالُمف

 .(42)وضمقد اًمٜم٘مّم٤من وقمدم اًمٕمداًم٦م ذم اًمراوي، يمذا ذم اعمٜم٤مر/ًم٤ٌمـمـ هق: آٟم٘مٓم٤مع ا

وَمف اًمٜمًٗمل أهؾ اإلمج٤مع:  ًؼ، قَمرر
ٓر ومٞمام ُيًتٖمٜمك ومٞمف قمـ آضمتٝم٤مد، ًمٞمس ومٞمف هقًى وٓ ومِ ُمـ يم٤من جمتٝمدًا؛ إ

 .(44)ذم اعمٜم٤مر

 

                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )اًمروح(. (4)
 (.12اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (0)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (3)
 (.471يـ ىم٤مؾمؿ، ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر )اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمد( 1)
 (.4/044اًمتٗمت٤مزاين، ُمًٕمقد، ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح )( 1)
 (.0/01)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (6)
 (.11اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ) (1)
 (.3اعمٜم٤مر ) اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل،( 7)
 (.421-427( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 /أ(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (.41اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (42)
 (.04اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (44)
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وَمف اسمـ وهل:  (4)[إهٚمٞم٦م] ، َوشَمٌَِٕمف ؾمٞمد (0)ُمٚمؽصالطمٞم٦م ًمقضمقب احل٘مقق اًمنمقمٞم٦م ًمف أو قمٚمٞمف، قَمرر

 .(3)اًمًٜمد

٦م ص٤محل٦م ًمٚمقضمقبوهل:  (1)[اًمقضمقب]أهٚمٞم٦م  ٦م، وأدُمل ُيقًمد وًمف ِذُمر ُمر  .(1)يمذا ذم اعمٜم٤مر ،سمٜم٤مء قمغم ىمٞم٤مم اًمذِّ

اًمقضمقب  (6)[سمحٙمؿ]وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: أهٚمٞم٦م اًمقضمقب وهل: اًمّمالطمٞم٦م سمحٙمؿ اًمقضمقب، ومٛمـ يم٤من أهاًل 

ٓر ومال، اٟمتٝمك أداًء أو ىمْم٤مًء، يم٤من أهالً  (1)[سمقضمف]  . (7)ًمٚمقضمقب، وإ

اًمُ٘مدرة اًم٘م٤مسة، ُمـ اًمٕم٘مؾ اًم٘م٤مس واًمٌدن اًمٜم٤مىمص،  (42)[قمغم]اًمتل شُمٌتٜمك هل:  (1)[إهٚمٞم٦م اًم٘م٤مسة]

 .(40)اًم٤ٌمًمغ، وشُمٌتٜمك قمٚمٞمٝم٤م صح٦م إداء، يمذا ذم اعمٜم٤مر (44)[واعمٕمتقه]يم٤مًمّمٌل اًمٕم٤مىمؾ، 

اًمٙم٤مُمؾ واًمٌدن اًمٙم٤مُمؾ، وَيٌتٜمل قمٚمٞمٝم٤م وضمقب  (43)[ٕم٘مؾاًم]ُمـ َيٌتٜمل قمغم اًمُ٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ أهٚمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م: 

 .(41)اخلٓم٤مب، يمذا ذم اعمٜم٤مر (41)[وشمقضمف]إداء 

ٟم٘مّم٤من اًمراوي ذم ؾمٜمد احلدي٨م؛ سم٠من حيذف اًمراوي اًمقاطمد يم٤معمُرؾَمؾ، أو يمٚمف هق:  (46)[آٟم٘مٓم٤مع اًمٔم٤مهر]

 .(41)يمذا ملسو هيلع هللا ىلصيم٤معمٕمٚمرؼ، يم٘مقل اًمت٤مسمٕمل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 
                                                           

 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب ذح اعمٜم٤مر، ويمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. (4)
 (.136ح اعمٜم٤مر )( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذ0)
 (.16اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (3)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اعمٜم٤مر. (1)
 (.01-07اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )حلٙمؿ(. (6)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (1)
 (.333اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 7)
 اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اعمٜم٤مر. ُمٓمٛمقؾم٦م ذم (1)
 ذم اعمخٓمقط: )قمٚمٞمف(. (42)
 ذم اعمخٓمقط: )واعمٕمنمة(. (44)
 (.01اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (40)

 ذم اعمخٓمقط: )اًمٗمٕمؾ(. (43)
 ذم اعمخٓمقط: )وشمرضمف قمٚمٞمف(. (41)
 (.01اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (41)
 تـ ُمـ يمت٤مب اعمٜم٤مر، ويمت٤مب ذح اعمٜم٤مر.ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعم (46)
 (.611-613) (. اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر41ُيٜمٔمر: اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر )( 41)
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 .(0)ٟم٘مّم٤من اًمراوي سمٕمدم اًمٕمداًم٦م ومٞمف، يمذا ذم ذح اعمٜم٤مر: (4)[آٟم٘مٓم٤مع اًم٤ٌمـمـ]

أصٚمف اًمتّمديؼ واإلىمرار، صمؿ ص٤مر اإلىمرار أصاًل ُُمًتٌدًا ظمٚمٗم٤ًم قمـ اًمتّمديؼ ذم أطمٙم٤مم : (3)[اإليامن]

وَمف أسمق اًمؼميم٤مت اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مر اًمدٟمٞم٤م، قَمرر
(1). 

 هق: آقمت٘م٤مد سم٤مًم٘مٚم٥م واإلىمرار سم٤مًمٚم٤ًِّمن. وىم٤مل اجلرضم٤مين: آيامن ذم اًمٚمٖم٦م: اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م، وذم اًمنمع

ـْ ؿَمِٝمَد َوقَمِٛمَؾ/ ، وَُمـ أظَمؾر (6)[وم٤مؾمؼ]ومل َيٕمت٘مد ومٝمق ُمٜم٤مومؼ، وَُمـ ؿَمِٝمَد ومل َيْٕمَٛمؾ واقمت٘مد ومٝمق  (1)وىمٞمؾ: َُم

 .  (1)سم٤مًمِمٝم٤مدة ومٝمق يم٤مومر، اٟمتٝمك يمالُمف

 

 باب الباء املْحدٗ

وَمف اًمًٞمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت(7)٤مُمع، وهق سم٤مإلو٤موم٦م مخ٦ًمقم٤ٌمرة قمـ إفمٝم٤مر اعمتٙمٚمِّؿ اًمـُٛمراد ًمٚمًاًمٌٞم٤من:  ، قَمرر
(1). 

خ، وهق أن يزول رء سمٞم٤من شمٌديؾ، وهق:  وَمف اسمـ ُمٚمؽ (42)[ومٞمخٚمٗمف]اًمٜمًر همػمه، قَمرر
(44). 

وَمف اًمٜمًٗمل: وهق سمٞم٤من سمٛمدة احلٙمؿ اعمٓمٚمؼ، اًمذي يم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وقَمرر
(40). 

خ، وهق: رومع طُمٙمٍؿ ذقملٍّ سمدًمٞمٍؾ ذقملٍّ ُُمَت٠مظمر، اٟمتٝمك وىم٤مل ؾمٞمد اًمًٜمد: سمٞم٤من شمٌديؾ، وهق: ا ًمٜمًر

 .(43)شمٕمريٗمف

                                                           

 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب ذح اعمٜم٤مر. (4)
 (.616( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )0)
 ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اعمٜم٤مر. ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم (3)
 (.01اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)
 /ب(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 1)
 ذم اعمخٓمقط: )ؾم٤مسمؼ(. (6)
 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 (.11-11أي مخ٦ًم أٟمقاع ًمٚمٌٞم٤من، ذيمره٤م اجلرضم٤مين ذم يمت٤مسمف اًمتٕمريٗم٤مت ) (7)
 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 اعمخٓمقط: )سمٜمجٕمٚمف(. ذم (42)
 (.127( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )44)
 (.02اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (40)
 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (43)
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وَمف زيـ اًمديـ سمـ ٟمجٞمؿ ذم سمٞم٤من شمٖمٞمػم، وهق:  ٌَلمر سمف ُمٕمٜمك اًمٙمالم ُمع شمٖمٞمػم، يم٤مًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمنمط، قَمرر ُم٤م ُي

 .(4)ذح اعمٜم٤مر

وآؾمتثٜم٤مء، واًمتخّمٞمص، وىم٤مل ؾمٞمد اًمًٜمد: سمٞم٤من اًمتٖمٞمػم ومٝمق: شمٖمٞمػم ُُمقضِم٥م اًمٙمالم، ٟمحق اًمترٕمٚمٞمؼ، 

 .(0)اٟمتٝمك شمٕمريٗمف

، سمٞمرٜمَتف (3)[[10إٟمٕم٤مم: ]چۈ  ۈچ ]يمـُم٤م يرومع اخلٗم٤مء، يمٌٞم٤من اعمجٛمؾ، سمٞم٤من اًمتٗمًػم، وهق: 

ُم٦م  وَمف اًمٕمالر ٜم٦م، قَمرر يًر  .(1)رمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اعمٜم٤مرقمٌد اًماًم

ـ ُمِمؽمك أو جمٛمؾ أو ُُمِمٙمؾ، ُمثؾ: وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار، وهق: سمٞم٤من ُم٤م ومٞمف ظمٗم٤مء ُم

 ، وُمث٤مًمف ُمـ اًمٗمروع: أٟم٧ِم سم٤مئـ؛ إذا ٟمقى سمف اًمٓمالق، صمؿ سمٕمد[13اًمٌ٘مرة: ]چڱ ں ڱ ڱچ

 .(6)ذم شمٕمريٗم٤مشمف ؾمٞمد اًمًٜمد َوشَمٌَِٕمف ،(1)اًمتٗمًػم جي٥م اًمٕمٛمؾ سمف، اٟمتٝمك شمٕمريٗمف

وَمف أسمٞم٤من اًمت٘مرير، وهق:  سمق اًمؼميم٤مت طم٤مومظ اًمديـ شم٠ميمٞمد اًمٙمالم سم٘مٓمع اطمتامل اعمج٤مز أو اخلّمقص، قَمرر

ؼ اجلرضم٤مين،(7)ذم اعمٜم٤مر (1)اًمٜمًٗمل/  چېئ ېئ ېئ ىئچوىم٤مل: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ، شَمٌَِٕمف اعمح٘مِّ

َر ُمٕمٜمك اًمٕمٛمقم ُمـ اعمالئٙم٦م شمذيمر اًمٙمؾ؛ طمتك ص٤مر سمحٞم٨م ٓ حيتٛمؾ اًمتخّمٞمص، اٟمتٝمك[32احلجر: ] ، وَمَ٘مرر
(1). 

َ اسمـ ٟمجٞمؿ ىمقًمف: (42) ُمتـ اعمٜم٤مرٟمقع سمٞم٤من ي٘مع سمام مل ُيقوع ًمف، يمذا ذمسمٞم٤من اًميورة، وهق:  مل ُيقوع "، ووَمنر

َ اسمـ اًمٕمٞمٜمل(44): أي ًمٚمٌٞم٤من، وهق اًمًٙمقت، إذ اعمقوقع ًمٚمٌٞم٤من هق اًمٜمٓمؼ، واًمًٙمقت ِوّده"ًمف  .(40)، يمذا وَمنر

                                                           

 (.0/430)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 4)
 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (0)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (3)
 (.031اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (1)
 (.430-0/434)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (1)
 (.11-11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (6)
 /أ(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 1)
 (.41اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (7)
 (.016اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 (.02ًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر )ا (42)
 (.0/410)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (44)
 (.012اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) (40)
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ُم٤م ُوِوَع ًمف؛ ًميورة َُم٤م، إذا  (4)[سمٖمػم]وذم شمٕمريٗم٤مت اًمًٞمد اًمنميػ: سمٞم٤من اًميورة ومٝمق: ٟمقع سمٞم٤من ي٘مع 

ٙمقت، ُمثؾ (0)[ي٘مع]ًمف اًمٜمٓمؼ، وهذا  اعمقوقع يًر ف  سم٤مًم ؾُمٙمقت اعمقمم قمـ اًمٜمرٝمل؛ طملم رأى قمٌده يٌٞمع ويِمؽمي، وم٢مٟمر

ـ ُيَٕم٤مُِمٚمف؛ ٕنر اًمٜم٤مس يًتدًمقن سمًٙمقشمف قمغم إذٟمِِف، ومٚمق مل جُيٕمؾ  ضمٕمؾ إذٟم٤ًم ًَمف ذم اًمتج٤مرة رَضورة َدومع اًمَٖمَرر ُِمـٛمر

 .(1)ٟمتٝمك يمالُمفهبؿ، وهق ُمدومقع، ا (3)[إرضاراً ]إذٟم٤ًم؛ ًمٙم٤من 

    

 باب التاء املجياٗ

ٚمٕم٦م قمـ اعمِمؽمي، وذم اصٓمالح أهؾ احلدي٨ماًمتدًمٞمس ذم اًمٚمٖم٦م:  ًِّ يِمتامن قمٞم٥م اًم
: يِمتامن اٟم٘مٓم٤مع ذم (1)

احلدي٨م، ُمثؾ: أن ي٘مقل طمدصمٜمل ومالن قمـ ومالن، وٓ ي٘مقل ىم٤مل طمدصمٜمل ومالن، أو ىم٤مل أظمؼمين ومالن، ومل ي٘مؾ قمـ 

 .(6)يمذا ذم ذح اسمـ ُمٚمؽح؛ ًمَِتَقُهؿ ؿُمٌٝم٦م اإلرؾم٤مل، ومالن؛ اًمّمحٞمح أٟمرف ًمٞمس سمجر

آشمّم٤مل  (1)[ُيقهؿ]وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ هق: يِمتامن اٟم٘مٓم٤مع أو ظمٚمؾ ذم إؾمٜم٤مد احلدي٨م، سم٢ميراد ًمٗمٍظ 

، ُمثؾ: طمدصمٜمل ومالن قمـ ومالن، ُمـ همػم أن يتّمؾ احلدي٨م سم٘مقًمف طمدصمٜم٤م أو أظمؼمٟم٤م وؾَمـّٛمقه (7)[واًمّمح٦م]

 .(1)/[قمٜمٕمٜم٦م]

 (44)[ٕٟمرف]؛ (42)[ضمرطم٤مً ]ُمـ يروي قمٜمف، وذيمر اؾمؿ ُمـ روى قمٜمف ؿمٞمخف، وإٟمرام ٓ يٙمقن وىمٞمؾ: شمرك اؾمؿ 

 

                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )ًمٖمػم(. (4)

 ذم اعمخٓمقط: )سمٚمغ(. (0)
 ذم اعمخٓمقط: )اطمؽماز(. (3)
 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
(، اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري، ُم٘مدُم٦م اسمـ 4/016ُيٜمٔمر: اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ، شمدري٥م اًمراوي ) (1)

(. اًمٓمرح٤من، د.حمٛمد، 11-17هـ. )4101، حت٘مٞمؼ: د.قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي، ـمٌٕم٦م ، سمػموتاًمّمالح، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م

 (.72-11هـ. )4121ًمث٤مُمٜم٦م، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م ا –شمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف 
 (.661-661( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )6)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمقهؿ(. (1)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (7)
 /ب(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) ذم اعمخٓمقط: )ُمٕمٜمٕمٜم٦م(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )ضمرُم٤م(. (42)
 ذم اعمخٓمقط: )سمؾ(. (44)
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 .(4)ُيقِهؿ ؿُمٌٝم٦م اإلرؾم٤مل، اٟمتٝمك يمالُمف

ُم٦م اًمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ  (0)[حت٤مد]شم٘م٤مسمؾ اعمت٤ًمويلم ىمقة طم٘مٞم٘م٦م ُمع  اًمتٕم٤مرض سملم احلجتلم هق: وَمف اًمٕمالر اًمٜم٦ًٌم، قَمرر

 .(3)سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ذم ذح خمتٍم اعمٜم٤مر

ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار: اًمتٕم٤مرض ًمٖم٦م: اًمتامٟمع، واصٓمالطم٤ًم: اىمتْم٤مء أطمد اًمدًمٞمٚملم صمٌقت أُمر و

وأظمر اٟمتٗم٤مءه ذم حمؾ واطمد وزُم٤من واطمد؛ سمنمط شم٤ًموهيام ذم اًم٘مقة، أو زي٤مدة أطمدمه٤م سمقصٍػ هق شم٤مسمع، اٟمتٝمك 

 .(1)يمالُمف

٤مل، أو  طمٙمؿ أهؾ احلدي٨م سمجرح اًمراوي، يم٘مقهلؿ: هذا أيمذباًمتجريح:  اب، أو َدضمر اًمٜم٤مس، أو يمذر

٤مع وٟمحقه، هٙمذا ُاؾمتٗمٞمد ُمـ ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ًمٚمِمٞمخ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م  .(1)َوور

اًمٜم٤مس وأصمٌتٝمؿ، وهذا صم٘م٦م، أو  (1)[أوصمؼ]اًمراوي، يم٘مقهلؿ: هذا  (6)[سمث٘م٦م]طمٙمؿ اعمحدصملم اًمتٕمديؾ هق: 

٧ٌْم وٟمحقه٤م، يمذا ُاؾمتٗمٞمد ُمـ ذح خمتٍم ٧ٌٌْم صَم  .(7) اعمٜم٤مر ًمٚمِمٞمخ ىم٤مؾمؿَصُدوق، أو صَم

وَمف اًمًٞمد ذم اًمتٕمريٗم٤متاًمتٕمٚمٞمؾ هق:  شم٘مرير صُمٌقت اعُم١َمشمِّر إلصم٤ٌمت إصمر، قَمرر
(1). 

٦م خُم٤َمًمِٗم٤ًم ًمٚمٜمص، يم٘مقل إسمٚمٞمس:  (42)[شمِٚمؽ]َُم٤م يٙمقن اًمـُحٙمؿ سمٛمقضم٥م اًمتٕمٚمٞمؾ ذم ُمٕمرض اًمٜمص:  اًمِٕمٚمر

 چې     ېچهلؿ: ، سمٕمد ىمقًمف شمٕم٤ممم [40إقمراف: ]چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿچ

 .(44)قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم، يمذا ذم شمٕمريٗم٤مت اًمًٞمد [44إقمراف: ]

 

                                                           

 (.0/441)صقل اعمٜم٤مر اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أ( 4)
 ذم اعمخٓمقط: )طم٘مٞم٘م٦م(. (0)
 (.417ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ) اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، (3)
 (.0/402)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (1)

 (.436ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ) اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، (1)
 اعمخٓمقط: )شمٌٕمف(. ذم (6)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب ظمالص٦م إومٙم٤مر ذم ذح اعمٜم٤مر. (1)
 (.436ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ) اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، (7)
 (.61اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )ىمٚم٥م(. (42)
 (.12اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (44)
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٦م ُمٜمٝم٤م، ٟم٘مؾ اسمـ ٟمجٞمؿاًمت٘مٚمٞمد:                  .(0)قمـ اًمتحرير (4)اًمٕمٛمؾ سم٘مقل ُمـ ًمٞمس ىمقًمف إطمدى اًمـُحَج٩م سمال طُمجر

، ُُمٕمت٘مدًا ًمٚمح٘مٞم٘م٦م، ُمـ (1)[ٗمٕمؾي]: قم٤ٌمرة قمـ اشم٤ٌمع اإلٟم٤ًمن همػمه ومٞمام ي٘مقل أو (3)/وذم اًمتٕمريٗم٤مت: اًمت٘مٚمٞمد

ؾ]همػم ٟمٔمر   .(1)أو ومٕمٚمف ىِمالدة ذم قمٜم٘مف، اٟمتٝمك (6)[اًمَٖمػم]ذم اًمدًمٞمؾ، يم٠منر اًمـُٛمترٌِع ضَمٕمؾ ىمقل  (1)[وشم٠مُمير

سمف، ويّمػم يم٤معمدومقع إًمٞمف، وهل أظمص  (1)[شمٕمتؼم]اًمذي ي٤ٌمذه إٟم٤ًمن؛ ًميورٍة  (7)[اًمَٕم٘مد]وهق اًمتٚمجئ٦م:  

٤م ٓ شمٙم ٓر قمـ رضورة، وصقرهت٤م: أسمٞمع داري ُمٜمؽ، وًمٞمس سمٌٞمع طم٘مٞم٘م٦ًم وإٟمرام شمٚمجئ٦م، ويِمٝمد ُمـ اهلَزل؛ ٕهنر قن إ

وَمف اًمٕمٞمٜمل ذم ذح اعمٜم٤مر (42)[ؾمٛمع]قمٚمٞمف صمؿ  ذم اًمٔم٤مهر، قَمرر
(44). 

وىم٤مل اسمـ ُمٚمؽ، وهل: أن ُيٚمجئؽ إمم أن شم٠ميت أُمرًا سم٤مـمٜمف سمخالف فم٤مهره، واهلَزل أقَمّؿ ُمٜمٝم٤م؛ ٕنر اًمتٚمجئ٦م 

 ،(43): اًمتٚمجئ٦م هل: اهلَزل(40)اوٓمرار، وإفمٝمر أهنام ؾمقاء ذم آصٓمالح، وهلذا ىم٤مل ومخر اإلؾمالمإٟمام شمٙمقن ُمـ 

 .(41)اٟمتٝمك يمالُمف

                                                           

 (.3/14)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (4)
 (.111اسمـ مه٤مم اًمديـ آؾمٙمٜمدري، حمٛمد، اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ) (0)
 /أ(.46هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 3)

 ذم اعمخٓمقط: )يٜم٘مؾ(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )وشم٠مويؾ(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمٖمػم دًمٞماًل(. (6)
 (.13اًمتٕمريٗم٤مت ) اجلرضم٤مين، قمكم، (1)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمٗمٕمؾ(. (7)
 ذم اعمخٓمقط: )سمٕملم(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )يٌٞمع(. (42)
 (.362اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 44)
ومخر اإلؾمالم هق: أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ احلًلم اًمٌزدوي، ُيٙمٜمك أسم٤م اًمٕمن، ًمٕمن شم٠مًمٞمٗمف، اًمٗم٘مٞمف اًمٙمٌػم سمام وراء  (40)

ك اًمٕمٚمؿ  ٤مظ اعمذه٥م احلٜمٗمل، ًمف ُم١مًمٗم٤مت ىَمٞمَِّٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: اعمًٌقط، ويمٜمز اًمٜمٝمر، إصقزم، شمٚم٘مر سمًٛمرىمٜمد، ُيَٕمدر ُمـ أؿمٝمر طمٗمر

هـ(، ودومـ سمًٛمرىمٜمد. اًم٘مرر، قمٌد 170ؾمٜم٦م ) اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل، وذح شم٘مقيؿ إدًم٦م وهمػمه٤م، شمقذم 

(. سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م 401-401، حمٛمد، اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م )(. اًمٚمٙمٜمقي111-0/111اًم٘م٤مدر، اجلقاهر اعمْمٞم٦م )

 (.4/613اًمٕم٤مروملم )
سم٤ميمًت٤من، )د.ط(، ، ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد، يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل، ُمٓمٌٕم٦م ُمػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟم٦م اًمٌزدوي، (43)

 (.317)د.ت(. )
 (.174-172( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )41)
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ُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ ذم ذح اعمٜم٤مر: واًمتٚمجئ٦م مل يذيمره٤م ذم اًمتٜم٘مٞمح واًمتقوٞمح ذم هذا اعمحؾ؛ ًم٘مقل  وىم٤مل اًمٕمالر

، وم٤مهلَزل َأقَمّؿ ُمٜمٝم٤م؛ "يم٤مهلَزل"َق سمٞمٜمٝمام؛ وًمذا ىم٤مل اعمّمٜمػ ومخر اإلؾمالم: إنر اًمتٚمجئ٦م هل اهلَزل، وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ وَمرر 

عم٤َِم ذيمر ذم اعمٖمرب أنر اًمتٚمجئ٦م: أن ي٠ميت أُمرًا سم٤مـمٜمف ظمالف فم٤مهره، ومٝمل إٟمرام شمٙمقن قمـ اوٓمراٍر وٓ شمٙمقن ُم٘م٤مرٟم٤ًم، 

 .(4)واهلَزل ىمد يٙمقن ُمْمٓمرًا إًمٞمف وىمد ٓ يٙمقن، اٟمتٝمك يمالُمف

ات ٓ قمغم اًمّمٗم٦م، ؾمقاء يم٤من قَمَٚماًم أو اؾمؿ ضمٜمس، يمذا ذم اًمت٘مرير،َُم٤م َيُدل قمهق:  (0)[اًمتٜمّمٞمص]  غم اًمذر

ه ذم اًمتحرير: سم٤مٓؾمؿ اجل٤مُمد، يمذا ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار سمنمح اعمٜم٤مر ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ ٟمجٞمؿ َ  .(3)ووَمنر

ات/(1)[سم٤مًمتٜمّمٞمص]وىم٤مل اسمـ ُمٚمؽ: واعمراد  و ٓ قمغم اًمّمٗم٦م، ؾمقاء يم٤من اؾمؿ ضمٜمس أ (1): َُم٤م َيُدل قمغم اًمذر

 .(6)اؾمؿ قَمَٚمؿ، اٟمتٝمك

ؿ قم٤مدًة شمقاـماعمتقاشمر ًمٖم٦م:  هؿ قمغم ١ماًمترَت٤مسمع، وذم اًمُٕمرف هق: اًمذي رواه ىمقم ٓ حُيَم قمددهؿ، وٓ ُيَتَقهر

 .(1)اًمٙمذب، يمذا ذم ذح خمتٍم اعمٜم٤مر

 

 باب الجاء املجلج٘

ہ  چاًمت٠مومٞمػ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ُم٤م صم٧ٌم سمٛمٕمٜمك اًمٜمص ًمٖم٦ًم ٓ اضمتٝم٤مدًا، يم٤مًمٜمرٝمل قمـ  اًمث٤مسم٧م سمدًٓم٦م اًمٜمص ومٝمق:

وَمف طم٤مومظ اًمديـ أسمق اًمؼميم٤مت اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مر[03اإلهاء: ]چہ  ہ   ھ ، قَمرر
 .(1)، وُمثٚمف اًمٕمٞمٜمل ذم ذطمف(7)

                                                           

 (.3/400)يـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر اسمـ ٟمجٞمؿ، ز( 4)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمتٜمّمص(. (0)
 (.0/11)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (3)
 ذم اعمخٓمقط: )سم٤مًمتٜمّمص(. (1)
 /ب(.46هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 1)
 (.111-116( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )6)
 (.407اًمديـ ىم٤مؾمؿ، ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر ) اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ( 1)
 (.43اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (7)

 (.414ذح ُمٜم٤مر إٟمقار ) اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، (1)
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م قمٚمٞمف، وم٢منر ذًمؽ أُمرًا اىمتْم٤مه اًمٜمص؛ ًمِّمح٦م ُم٤م  اًمث٤مسم٧م سم٤مىمتْم٤مء اًمٜمص هق: ٓر سمنمط ُُمَ٘مدر ُم٤م مل يٕمٛمؾ إ

، وىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ: هذه قم٤ٌمرة ومخر آؾمالم (4)ًمٜمص سمقاؾمٓم٦م اعم٘مت٣م، يمذا ذم اعمٜم٤مريتٜم٤موًمف، ومّم٤مر هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم ا

 .(0)وىمد ذطمٝم٤م ذم اًمت٘مرير، ي٘مقل: آىمتْم٤مء اًمٓمٚم٥م، اٟمتٝمك

 .(3)اًمتل ُيٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم إىمقال وإومٕم٤مل، يمذا اًمتٕمريٗم٤مت اًمث٘م٦م، هل:

 

 باب اجلٔه

٦م اعم٤ٌماجلرح:  ٓة، واًمتٝم٤مون ذم اًمرواي٤مت، واًمٖمٗمٚم٦م، واًمٜمًٞم٤من ذم اًمدراي٤مت، اهت٤مم اًمراوي سمٕمد اًمقصمقق، وىِمٚمر

 .(1)ؾم٤مىمط قمـ اًمٕمداًم٦م قمٜمد أهؾ احلدي٨م واًمرواي٤مت، ُاؾمتٗمٞمد ُمـ ذح اعمٜم٤مر ٓسمـ ُمٚمؽ

 .(1)ـمٕمـ اًمراوي سمُِ٘مٌٍح ُيً٘مط اًمٕمداًم٦م سمف، يمذا ذم ذح اعمٜم٤مرضمرح اًمٜمٗمس هق: 

ُم٤مغ، شمٌٕم٨م قمغم  (6)[شَمـُحؾ]آوم٦م اجلٜمقن، وهق:  اإلىمدام قمغم ُم٤م ُيَْم٤مد ُمـ آقمتٞم٤مد ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ، ُمـ اًمدِّ

وَمف اسمـ ُمٚمؽ ذم ذح اعمٜم٤مر  .(1)همػم وٕمٍػ ذم أقمْم٤مئف، قَمرر

سم٤مقمث٦م ًمإلٟم٤ًمن قمغم أومٕم٤مل شُمٜم٤مذم ُُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ُمـ همػم  (7)وىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: اجلٜمقن، وهق: آوم٦م ؾماموي٦م/

 .(1)وٕمٍػ ذم قم٤مُم٦م أـمراومف، اٟمتٝمك

ؼ اسمـ ٟمج ٞمؿ ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار: اجلٜمقن: اظمتالل اًم٘مقة اعمٛمٞمزة سملم إُمقر احلًٜم٦م واًم٘مٌٞمح٦م، وىم٤مل اعمح٘مِّ

٤م ًمٜم٘مّم٤مٍن  ٤م  (42)[ضُمٌَِؾ ]اعمدريم٦م ًمٚمٕمقاىم٥م، سم٠من ٓ شمٔمٝمر آصم٤مره٤م، وشمتٕمٓمؾ أومٕم٤مهل٤م، إُمر قمٚمٞمف دُم٤مهمف ذم أصؾ اخِلٚمَ٘م٦م، وإُمر

                                                           

 (.43اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (4)
 (.0/14)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 0)
 (.74تٕمريٗم٤مت )اجلرضم٤مين، قمكم، اًم (3)
 (.660( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 (.661( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 ذم اعمخٓمقط: )خمؾ(. (6)
 (.111( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )1)
 /أ(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 7)
 (.312) اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار (1)
 )محؾ(.ذم اعمخٓمقط:  (42)
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ُم٤مغ قمـ آقمتدال؛ سم٥ًٌم ظمٚمٍط  ٤م ٓ(4)[أو آوم٦م]سمخروج ُمزاج اًمدِّ ؾمتٞمالء اًمِمٞمٓم٤من، وإًم٘م٤مء اخلٞم٤مٓت اًمٗم٤مؾمدة ، وإُمر

 .(3)ُمـ همػم ُم٤م يّمٚمح ؾم٤ًٌٌم، اٟمتٝمك (0)[ويٗمزع]إًمٞمف؛ سمحٞم٨م يٗمرح 

ؼ اجلرضم٤مين: اجلٜمقن، وهق: اظمتالل اًمٕم٘مؾ؛ سمحٞم٨م يٛمٜمع ضمري٤من إومٕم٤مل وإىمقال قمغم هن٩م  وىم٤مل اعمح٘مِّ

ٓر ٟم٤مدرًا، وهق قمٜمد أيب يقؾمػ ٜم٦َم وَمُٛمْٓمٌِؼ، وُم٤م دوٟمف ومٖمػم ُُمْٓمٌِؼ، اٟمتٝمك : إن يم٤من طم٤مصاًل ذم أيمثر (1)اًمٕم٘مؾ؛ إ ًر اًم

 .(1)يمالُمف

ث قمغم شم٠مدي٦م شمٚمؽ اعمٕم٤مين  (6)[أًمٗم٤مظٌ ] ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، وهل: يًػمة ضم٤مُمٕم٦م عمٕم٤مٍن يمثػمة، ٓ ي٘مدر همػم اًمـُٛمَحدِّ

ار ٓسمـ ، يمذا ذم ُمِمٙم٤مة إٟمق(7(()وٓ رضر وٓ رضار ذم اإلؾمالم))، (1(()اخلراج سم٤مًمْمامن)): سمٕم٤ٌمرشمف؛ ًم٘مقًمف 

 .(1)ٟمجٞمؿ

                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )أواىم٦م(. (4)
 ذم اعمخٓمقط: )ويؼمع(. (0)
 (.3/11)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 3)
هـ(، 443أسمق يقؾمػ هق: يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م إٟمّم٤مري، اعمٙمٜمك سم٠ميب يقؾمػ، واعمٚم٘م٥م سم٤مًم٘م٤ميض، وًمد ؾمٜم٦م ) (1)

واًمتدريس، ًمف ُم١مًمٗم٤مت ىَمٞمَِّٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب ظم٤مًمٗمف ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ، شمقمم اًم٘مْم٤مء  ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وأول ُمـ ٟمنم ُمذهٌف،

هـ(. اسمـ 473ؾمٜم٦م ) أصم٤مر، ويمت٤مب اخلراج، واًمرد قمغم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، ويمت٤مب إُم٤مزم ذم اًمٗم٘مف وهمػمه٤م، وشمقذم 

-6/317هـ. )4141ظمٚمٙم٤من، أمحد سمـ حمٛمد، وومٞم٤مت إقمٞم٤من، دار ص٤مدر، سمػموت، حت٘مٞمؼ: د.إطم٤ًمن قم٤ٌمس، ـمٌٕم٦م 

 (.7/413(. اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ، إقمالم )001(. اًمٚمٙمٜمقي، حمٛمد، اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م )312
 (.77اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )أًمٗم٤مفمف(. (6)
قمٚمٞمف:  اًمري٤مض، طمٙمؿ قمغم أطم٤مديثف وآصم٤مره وقمٚمرؼ ،اًمؽمُمذي، قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك، ذم ؾمٜمٜمف، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ( أظمرضمف:1)

(، يمت٤مب اًمٌٞمقع قمـ رؾمقل اهلل، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمام 4071( سمرىمؿ )321حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمٓمٌٕم٦م إومم، )د.ت(. )

، 4طاًمري٤مض،  ،يِمؽمى اًمٕمٌد ويًتٖمٚمف صمؿ جيد سمف قمٞم٤ًٌم. واًمٜم٤ًمئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم، ذم ؾمٜمٜمف، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف

ٜمف إًم٤ٌمين.(، يمت٤مب اًمٌٞمق1112( سمرىمؿ )677)د.ت(. ) ًر  ع، سم٤مب اخلراج سم٤مًمْمامن، وطم

، 4اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ط ،ذم ُمًٜمده، دار احلدي٨ماسمـ طمٜمٌؾ، اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين، ( أظمرضمف: 7)

ؼ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر: ))إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ،  سمـ قم٤ٌمس قمٌد اهلل(، ُمًٜمد 0761( سمرىمؿ )3/061هـ. )4146 ، ىم٤مل اعمَُح٘مِّ

، )د.ت(. 4اًمري٤مض، ط ،٤مسمر اجلٕمٗمل((. واسمـ ُم٤مضم٦م، حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، ذم ؾمٜمٜمف، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرفًمْمٕمػ ضم

ف ُم٤م َيُي سمج٤مره.0312( سمرىمؿ )1/01)  (، يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مِّ

 (.0/441)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 1)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  

038 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ُم٦م قمكم اًم٘م٤مريأىمقل:  ؼ حمٛمد (0)اًمٙمٚمؿ أرسمٕملم طمديث٤ًم ذم ضمقاُمع (4)وىمد مجع اًمٕمالر ، وىمد ذح أؾمت٤مذٟم٤م اعمح٘مِّ

ت ُمٜمٝم٤م:  ـِامر ك ؿمٝم٤مدة))، (1(()اظمؼُم شمْ٘مِٚمف))، (3(()اإليامُن َياَمن))سمـ ه احُلٛمر
())1)، 

                                                           

٥َم سمٜمقر اًمديـ، وُيٙمٜمرك سم٠ميب احلًـ، وًمد يٛمديٜم٦م هراة اًمتل اًم٘م٤مري هق: قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من سمـ حم (4) ٛمد اهلروي اًم٘م٤مري احلٜمٗمل، ًُم٘مِّ

شم٘مع أن همرب أومٖم٤مٟمًت٤من، ُأـمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٘م٤مري؛ ٕٟمرف يم٤من ي٘مرأ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، ًمف ُم١مًمرٗم٤مت ىَمٞمَِّٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: ُمرىم٤مة 

هـ(. 4241سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م ) قن طمديث٤ًم ذم ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ وهمػمه٤م، شمقذم اعمٗم٤مشمٞمح عمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، وسمِداءة اًم٤ًمًمؽ، وأرسمٕم

، ظمػم اًمديـ، (. اًمزريمكم0/116(. يمح٤مًم٦م، قمٛمر، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )013-4/014سم٤مؿم٤م، إؾمامقمٞمؾ، هدي٦م اًمٕم٤مروملم )

 (.1/014إقمالم )
ُم٦م اعمالر قمكم اًم٘م٤مري، حت٘مٞم (0) ؼ: اًمًٞمد طمًـ احلًٞمٜمل، ويم٤مٟم٧م ـمٌٕمتف هذا اًمٙمت٤مب هق: أرسمٕمقن طمديث٤ًم ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، ًمٚمٕمالر

 هـ(، سمدار اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م سمٌػموت.4131إومم قم٤مم )
، 4طاًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م،  ،اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، ذم صحٞمحف، اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ( أظمرضمف:3)

وُمٕمٜمك هذا  اعمًٚمؿ همٜمؿ يتٌع هب٤م ؿمٖمػ اجل٤ٌمل.(، يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ، سم٤مب ظمػم ُم٤مل 3320( سمرىمؿ )0/111هـ. )4123

اعمٜم٤موي، حمٛمد اعمدقمق سمٕمٌد اًمرؤوف،  احلدي٨م: أنر اإليامن ُمٜمًقب إمم أهؾ اًمٞمٛمـ؛ إلذقم٤مهنؿ إمم اإليامن ُمـ همػم يمٌػم يمٚمٗم٦م.

 (.3/476هـ. )4314، 0طسمػموت،  ،ومٞمض اًم٘مدير، دار اعمٕمروم٦م

ار، أمحد سمـ قمٛمرو، ذم ُمًٜمده، ُم ( أظمرضمف:1) هـ. 4101، 4طاعمديٜم٦م اعمٜمقرة، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ ؾمٕمد،  ،ٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿاًمٌزر

ٓر  ملسو هيلع هللا ىلصٓ ٟمٕمٚمؿ ُيْرَوى قَمـ رؾمقل اهلل وهذا احلدي٨م »وىم٤مل:   ُمـ هذا اًمقضمف هبذا اإلؾمٜم٤مد، وىمد ُروي قَمـ أيب هبذا اًمٚمٗمظ إ

ٞم٦م مل يًٛمٕمف ُمـ أيب سمٙمر سمـ أيب ُمريؿ وًمٙمـ أؾمٜمده ؾمقيد قمـ سم٘مٞم٦م وأظم٤مف أن يٙمقن سم٘م ٤ًم؛اًمدرداء ُمـ همػم هذا اًمقضمف ُمقىُمقوم

(. وأسمق ٟمٕمٞمؿ، 1424( سمرىمؿ )42/14، )شأسم٤م سمٙمر صم٘م٦م وقمٓمٞم٦م ًمٞمس سمف سم٠مس واحلدي٨م ُمٜمٙمر ُمرومقع ٕنر  ؛قمـ قمٓمٞم٦م سمـ ىمٞمس

(. واهلٞمثٛمل، ٟمقر 1/411هـ. )4121، 4طسمػموت،  ،أمحد سمـ قمٌد اهلل إصٗمٝم٤مين، ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد قمٌد اهللسمػموت، حت٘مٞمؼ:  ،سمـ أمحد، ذم سمٖمٞم٦م اًمزائد ذم حت٘مٞمؼ جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد، دار اًمٗمٙمراًمديـ قمكم 

َٗمف إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م، ُمٙمت٦ٌم 43441( سمرىمؿ )7/412هـ. )4141 طاًمدرويش،  (. وَوٕمر

ٕمٜمك هذا احلدي٨م: اًم٘مغم، أي: اًمٌٖمض اًمِمديد، وُم (.0442( سمرىمؿ )1/407هـ. )4141، 4طاًمري٤مض،  ،اعمٕم٤مرف

َب اًمٜمر٤مس واظمتؼمهؿ وقَمٚمَِؿ ؾمقء أومٕم٤مهلؿ؛ أسمٖمْمٝمؿ وهجرهؿ. اعمٜم٤موي، حمٛمد، ومٞمض اًم٘مدير  وُمٕمٜم٤مه: أنر ُمـ ضَمرر

(4/026.) 

د.إيروان اإلُم٤مرات، حت٘مٞمؼ:  ،: اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم، ذم اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُمـ ُمًٜمد اًمٗمردوس، مجٕمٞم٦م دار اًمؼم( أظمرضمف1)

 ،(. واًمؼمه٤من ومقري، قمكم اعمت٘مل، ذم يمٜمز اًمٕمامل، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4141( سمرىمؿ )1/062هـ. )4131، 4طؾمٗمٞم٤من، 

 ،(، ىم٤مل اًمذهٌل، ذم اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل44474( سمرىمؿ )1/146هـ. )4121، 1طسمػموت، 

ٗمقه، وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: (: ))اًمقًمٞمد سمـ حم6771( )0/377ىمٓمر، )د.ط(، )د.ت(. ) ٛمد اعمقىمري، قمـ اًمزهري، وٕمر

ك يٛمقت ؿمٝمٞمدًا سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم. اعمٜم٤موي، حمٛمد، ومٞمض اًم٘مدير  يٙمذب((.وُمٕمٜمك هذا احلدي٨م: أنر اًمذي يٛمقت سم٤محلُٛمر

(3/100.) 



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اًمُٙمؼْمَ اًمُٙمؼْمَ ))، (4(()اًمَٖمٜمَؿ سَمَريَم٦م))
٤م أطم٤مدي٨م ًمٗمٔمٝم٤م وضمٞمزة، وُمٕمٜم٤مه٤م قمًػمة يمثػمة، حيت٤مج إمم اًمٌٞم٤من ُمـ حُمدصمل ، وم٢م(0(() هنر

 أوم٤موؾ اًمزُم٤من، واهلل اعمقومؼ.

٥م، وهق اعمراد  (1)]اًمٜم٘مٞمض[، وم٢من ىم٤مرن اقمت٘م٤مد (1)[اًمٕمٚمؿ]قمدم اًمِٕمٚمؿ قَمامر ُمـ ؿم٠مٟمف  :(3)اجلٝمؾ، وهق/ وَمُٛمَريمر

ٓر ومًٌٞمط، و  .(6)هق اعمراد سمٕمدم اًمِمٕمقر، يمذا ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقارسم٤مًمِمٕمقر سم٤مًمٌمء قمغم ظمالف ُم٤م هق سمف؛ وإ

اسم٦م ٓ شمقصػ سم٤مجلٝمؾ ًمٕمدم  وىم٤مل اسمـ ُمٚمؽ: اجلٝمؾ: وهق ُمٕمٜمًك ُيْم٤مد اًمِٕمٚمؿ قمٜمد اطمتامًمف قم٤مدة؛ ٕنر اًمدر

زه قِّ ې   چ اًمٕم٘مؾ، وإٟمام ضُمٕمؾ قم٤مرو٤ًم ُمع أٟمف أُمٌر َأْصكِم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اطمتامل اًمِٕمٚمؿ ُمٜمٝم٤م قم٤مدًة؛ وإن يم٤من جُيَ

ًمٙمقٟمف ظم٤مرضم٤ًم قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلٟم٤ًمن؛ أو  ؛[17اًمٜمحؾ: ]چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

 ، اٟمتٝمك(1)[ًمف]واظمتٞم٤مرًا  (7)[ًمٚمجٝمؾ]ايمت٤ًمسم٤ًم  (1)[شمريمف]ٕٟمف عَمر٤م يم٤من ىم٤مدرًا قمغم إزاًمتف سم٤ميمت٤ًمب اًمِٕمٚمؿ، ضمٕمؾ 

 .(42)يمالُمف

ؼ اجلرضم٤مين: اجلٝمؾ وهق: اقمت٘م٤مد اًمٌمء قمغم ظِمالف ُم٤م  ُم٦م اعمح٘مِّ هق قمٚمٞمف، واقمؽموقا قمٚمٞمف: سم٠منر ىم٤مل اًمٕمالر

َس   اجلٝمؾ ىمد يٙمقن سم٤معمٕمدوم، وهق ًمٞمس سمٌمء، واجلقاب قمٜمف: إٟمرف رء ذم اًمذهـ، يمذا ذم شمٕمريٗم٤مت اًمًٞمد ىُمدِّ

 

                                                           

( 3/062هـ. )4121، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم -أسمق يٕمغم، أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثٜمك اعمقصكم، ذم ُمًٜمده، دار اعم٠مُمقن ( أظمرضمف: 4)

َح ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل4121سمرىمؿ ) ، ، سمػموت(، وُصحِّ

: أي: زي٤مدة ذم اًمٜمٛمق واًمؼميم٦م، وُمٜم٤مومع اًمٖمٜمؿ فم٤مهرٌة ((اًمَٖمٜمَؿ سَمَريَم٦م))وُمٕمٜمك  (.0162( سمرىمؿ )4/131هـ. )4127، 3ط

 (.1/141ٛمد، ومٞمض اًم٘مدير )اعمٜم٤موي، حم ٓ شمٙم٤مد حُتَم.

َي٤مت، سم٤مب إذا أص٤مب ىمقم ُمـ رضمؾ، هؾ 6717( سمرىمؿ )1/010اًمٌخ٤مري، حمٛمد، ذم صحٞمحف )( أظمرضمف: 0) (، يمت٤مب اًمدِّ

ُُمقا إيمؼم؛ إرؿم٤مدًا إمم إدب ذم شم٘مديؿ  ُيٕم٤مىم٥م أم ي٘متص ُمٜمٝمؿ يمٚمٝمؿ؟ وُمٕمٜمك هذا احلدي٨م: ًمٞمٌدأ إيمؼم سم٤مًمٙمالم، أو ىَمدِّ

. ـّ  (.1/60حمٛمد، ومٞمض اًم٘مدير ) اعمٜم٤موي، إؾَم

 /ب(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 3)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )اًمتٜمٗمٞمص(. (1)
 (.3/441)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 6)
 ذم اعمخٓمقط: )احلريم٦م(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )سم٤مجلٝمؾ(. (7)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (1)
 (.113-110ًمٚمٓمٞمػ، ذح اعمٜم٤مر )( اسمـ ُمٚمؽ، قمٌد ا42)
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 .(4)هه

٥م هق:  قمدم اًمِٕمٚمؿ قَمامر ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٙمقن قَم٤معم٤ًِم، اجلٝمؾ اًمًٌٞمط، وهق: اقمت٘م٤مد همػم ُمٓم٤مسمٍؼ اجلٝمؾ اعمريمر

 .(0)تٕمريٗم٤متًمٚمقاىمع، يمذا ذم اًم

اوي:  ُم٤م مل ُيٕمرف طَم٤مًمف ُمـ اجلرح واًمتٕمديؾ، ومل ُيٌلم ُمذهٌف وٟمًٌف قمٜمد اًم٘مٞمؾ ُمـ اًمٚمقائح ضمٝم٤مًم٦م اًمرر

 .(3)اًم٘مدؾمٞم٦م

٧م )): -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-ُم٤م يٙمقن ًمٗمٔمف ىمٚمٞماًل، وُمٕمٜم٤مه ضمزياًل، يم٘مقًمف هق:  (1)[اًمَٙمٚمِؿ]ضم٤مُمع  طُمٗمر

٧م اًمٜمر٤مر سم٤م وَمف اًمًٞمد اًمًٜمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت(1(()ًمِمٝمقاتاجلٜمر٦م سم٤مًمـَٛمَٙم٤مِره، وطُمٗمر ، قَمرر
(6). 

ؼ سمف اًمِم٤مهد، ومل ُيقضِم٥م طم٘م٤ًم ًمٚمنماًمـَجرح وهق:  ًر سَم٤م اخلٛمر  ،(1)/عَُم٤م ُيَٗم يمام إذا ؿَمِٝمد أنر اًمِم٤مهديـ َذِ

ام ىَمَتال اًمٜمٗمس قمٛمدًا، أو اًمِم٤مهد وم٤مؾمؼ أو آيمؾ اًم سَم٤م، أو اعمدقمل اؾمت٠مضمره، َيَتَ٘م٤مَدم اًمٕمٝمد، أو ًمٚمٕمٌد، يمام إذا ؿَمِٝمَد أهنر رِّ

 .(7)يمذا ذم اًمتٕمريٗم٤مت

 

 باب احلاء املَنل٘

 : َس ههاحلَدير وَمف اًمًٞمد ىُمدِّ  .(1)ىَمقٌل َداٌل قمغم ُم٤مِهٞمر٦م اًمٌمء، قَمرر

 .(42)ُُمًٜمدًا أو ُُمرؾماًل أو ُُمٜم٘مٓمٕم٤ًم، يمذا ذم يمت٥م إصقل ملسو هيلع هللا ىلصَُم٤م ُروي قمـ اًمٜمٌل احلدي٨م: 

                                                           

 (.71-77اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (4)

 (.71اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (0)

 سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد مل أىمػ قمٚمٞمف. (3)

 ذم اعمخٓمقط: )اًمٙمالم(. (1)
هــ. 4141 )د.ط(،اًمري٤مض،  -ُمًٚمؿ، أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، ذم صحٞمحف، سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م ( أظمرضمف: 1)

 ٤مب اجلٜم٦م وصٗم٦م ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأهٚمٝم٤م.(، يمت0700( سمرىمؿ )0/4017)

 (.70اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (6)
 /أ(.47هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 1)
 (.71-73اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (7)
 (.10اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
أىمػ قمغم شمٕمريٍػ ًمٚمحدي٨م قمغم هذا اًمٜمحق اًمذي أورده سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد ذم يمت٥م قمٚمامء إصقل ىمدياًم وطمديث٤ًم؛ مل  (42)

 اعمّمٜمِّػ.
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040 
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ُمـ َريَم٤ميَم٦م، وُمٕمٜم٤مه ُمـ خُم٤مًمٗم٦م آي٦م، أو ظمؼم ُمتقاشمر، أو إمج٤مع، ويم٤من راويف  َُم٤م ؾَمِٚمَؿ ًمٗمُٔمفُ احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

وَمف ؾمٞمد اًمًٜمد ذم اًمٙمت٤مب اعمٕمتٛمد ٘مٞمؿ، قَمرر ًر قَمْدل، وذم ُُم٘م٤مسمٚمف: اًم
(4). 

قمـ  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم-ُم٤م أظمؼم اهلل سمف ٟمٌٞمف سم٢مهل٤مم أو ذم اعمٜم٤مم، وم٠مظمؼم وهق:  (0)[اًم٘مدد]احلدي٨م 

ؾ]، وم٤مًم٘مرآن (3)[ٟمٗمًف]رة ذًمؽ اعمٕمٜمك سمٕم٤ٌم ل  (1)[ُُمَٗمْمر  .(6)، يمذا ذم اًمتٕمريٗم٤مت(1)[أيْم٤مً ]قمٚمٞمف؛ ٕنر ًمٗمٔمف ُُمٜمَزر

ُم٤م ٓ يًت٘مؾ سم٤معمٗمٝمقُمٞمر٦م ُمٕمٜم٤مه، ُمنموـم٤ًم ومٞمف ذيمر اعمتٕمٚمؼ دًٓم٦م قمغم ُمٕمٜم٤مه، يمذا ذم اعمِمٙم٤مة ٓسمـ احلرف هق: 

، صمؿ ىم٤مل عمـ وإمم؛ وم٢مٟمرف ٓ ُيٗمٝمؿ ُمٕمٜمك (1)ٜمًك ذم همػمه: احلرف: َُم٤م َيُدلير قمغم ُمٕم(7)، وًمذا ىم٤مل اسمـ احل٤مضم٥م(1)ٟمجٞمؿ

 .(42)آسمتداء وآٟمتٝم٤مء سمدون ذيمر اعمٙم٤من اعمخّمقص، اًمذي هق ُمتٕمٚم٘مٝمام سمخالف ًمٗمظ آسمتداء وآٟمتٝم٤مء، اٟمتٝمك

طم٘مٞم٘م٦م هل: اًمٙمٚمٛم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ومٞمام ووٕم٧م ًمف، يم٤مٓؾمتٕم٤مرة، واعمّم٤مطم٦ٌم، واًمٔمرومٞم٦م طمروف اعمٕم٤مين، 

، وم٢منر "زيد قمغم اًمًٓمح"، و (44)/"اعم٤مل ذم اًمٙمٞمس"، و "يمت٧ٌم سم٤مًم٘مٚمؿ"ؾمتٕمالء حل٘مٞم٘م٦م، يم٘مقًمؽ احل٘مٞم٘مٞم٦م، وآ

                                                           

 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (4)
 ُمٓمٛمقؾم٦م ذم اعمخٓمقط، واعمث٧ٌم ذم اعمتـ ُمـ يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. (0)
 ذم اعمخٓمقط: )ٟمٗمًف سمال اٟمٍمام(. (3)
 ذم اعمخٓمقط: )ُمتّمؾ(. (1)
 ذم اعمخٓمقط: )أيْم٤ًم إًمٞمف(. (1)
 (.11، اًمتٕمريٗم٤مت )اجلرضم٤مين، قمكم (6)
 (.0/1)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 1)
اسمـ احل٤مضم٥م هق: أسمق قمٛمرو مج٤مل اًمديـ قمثامن سمـ قمٛمر اسمـ احل٤مضم٥م، وم٘مٞمف ُم٤مًمٙمل، يمردي إصؾ، وًمد ذم أؾمٜم٤م سمّمٕمٞمد  (7)

الطمل ومُٕمرف سمف، ًمف هــ(، وٟمِم٠م ذم اًم٘م٤مهرة، وؾمٙمـ دُمِمؼ، يم٤من أسمقه طم٤مضم٤ًٌم ًمألُمػم قم112ُمٍم ؾمٜم٦م ) ز اًمديـ اًمّمر

هــ( 616ؾمٜم٦م ) ُم١مًمرٗم٤مت ىَمٞمَِّٛم٦م، ُمٜمٝم٤م: خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزم، وإُم٤مزم، واًمٙم٤مومٞم٦م ذم اًمٜمحق وهمػمه٤م، شمقذم 

اد، ،اًمذهٌل، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سم٤مإلؾمٙمٜمدري٦م. سمػموت، حت٘مٞمؼ: د.سمِم٤مر قمقر

(. اسمـ اًمٕمامد، قمٌد احلل، 012-3/017(. اسمـ ظمٚمٙم٤من، أمحد، وومٞم٤مت إقمٞم٤من )066-03/061هـ. )4141، 4ط

 (.121-1/121ؿمذرات اًمذه٥م )
، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ ، سمػموتاسمـ احل٤مضم٥م، مج٤مل اًمديـ قمثامن سمـ قمٛمر، ذح خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزم، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (1)

 (.4/662م. )0221، 4طحمٛمد، 
هـ. 4306اًم٘م٤مهرة، ـمٌٕم٦م  ،٤مل اًمديـ قمثامن سمـ قمٛمر، خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزم، ُمٓمٌٕم٦م يمردؾمت٤من اًمٕمٚمٛمٞم٦ماسمـ احل٤مضم٥م، مج (42)

(01.) 
 /ب(.47هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 44)
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اعمٕمٜمك ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م، واعمج٤مزي٦م هل: اًمٙمٚمٛم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ذم همػم ُم٤م ووٕم٧م ًمف، يم٤مٓؾمتٕمالء اعمج٤مزي، واًمٔمرومٞم٦م 

، "أنر اهلالك ذم اًمٙمذب اًمٜمج٤مة ذم اًمّمدق، يمام"، وىمقًمؽ "زيد ريم٥م قمٚمٞمف ديـ"اعمج٤مزي٦م، واًمتِمٌٞمف، يم٘مقًمؽ 

شمٌٕمٞم٦م، وم٢منر آؾمتٕم٤مرة دمري أوًٓ ذم اعمّم٤مدر وهل  اؾمتٕم٤مرة، وومٞمٝم٤م "ويم٤من زيد إؾمد"، "زيد يم٤مٕؾمد"وىمقًمؽ 

َ٘مف اسمـ ٟمجٞمؿ ذم  (4)[اعمِمت٘م٤مت]اؾمتٕم٤مرة أصٚمٞم٦م، صمؿ ذم  اؾمتٕم٤مرة شمٌٕمٞم٦م أوًٓ ذم ُمتٕمٚمؼ ُمٕمٜمك احلرف صمؿ ومٞمف، يمذا طم٘مر

 .(0)اعمِمٙم٤مة

ومٝم٤م اسمـ ٟمجٞمؿ ذم (1)[يٚمٞمف]سمٗمٕمؾ أو ؿمٌٝمف أو ُمٕمٜم٤مه إمم ُم٤م  (3)[ًمإلومْم٤مء]ُم٤م وِوع هل: طمروف اجلر، و ، قَمرر

 .(1)اعمِمٙم٤مة

ـ، وهق:  ًَ يمقن اًمٌمء ُُمالِئاًم ًمٚمٓمٌع، يم٤مًمٗمرح، ويمقن اًمٌمء صٗم٦م يمامل، يم٤مًمِٕمٚمؿ، ويمقن اًمٌمء ُمتٕمٚمرؼ احلَ

 .(6)ذم اًمتٕمريٗم٤متاعمدح، يم٤مًمٕم٤ٌمدات، يمذا 

سم٤مًمٜمص، أو اًم٘مٞم٤مس، أو سمخؼم اًمقاطمد؛ ؾمقاء يم٤من طمراُم٤ًم ىمٓمٕمٞم٤ًّم، أو يمراه٦م حتريؿ، أو ُم٤م صم٧ٌم ُمٜمٕمف احلُرُم٦م: 

                 .(1)شمٜمزيف، ُمـ اًمٚمقائح اًم٘مدؾمٞم٦م

ُم٤م ُمٜمٕمف اًمِم٤مرع قمـ اًمٗمٕمؾ، وشمريمف يمراه٦م وحترياًم، وهق ُُم٘م٤مسمؾ اإلسم٤مطم٦م، وًمذا ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء: يمت٤مب احلَٔمر: 

 .(7)٦ماحَلٔمر واإلسم٤مطم٦م، ُمـ اًمٚمقائح اًم٘مدؾمٞم

وَمف اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مراحل٘مٞم٘م٦م هل:  اؾمؿ ًمٙمؾ ًمٗمظ ُأريد سمف ُم٤م وِوع ًمف، قَمرر
(1). 

 

                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )اعمِمٗم٘م٤مت(. (4)
 (.0/3)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (0)
 ذم اعمخٓمقط: )ٓ اىمتْم٤مء(. (3)
 : )سمٞمٜمف(.ذم اعمخٓمقط (1)
 (.0/06)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (1)
 (.11اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (6)
 سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد مل أىمػ قمٚمٞمف. (1)
 سمٕمد اًمٌح٨م اًمِمديد مل أىمػ قمٚمٞمف. (7)

 (.1اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

سمٛمٕمٜمك  ،إذا صم٧ٌم ،طمؼ اًمٌمء :ومٕمٞمٚم٦م ُمـ ،ع ًمفريد سمف ُم٤م وِو أُ  (4)[عم٤َِم]اؾمؿ وىم٤مل اًمًٞمد اجلرضم٤مين: احل٘مٞم٘م٦م: 

 :وذم آصٓمالح ،ٓ ًمٚمت٠مٟمٞم٨م ،ُم٦مؾمٛمٞم٦م يمام ذم اًمٕمالآإمم  (0)/واًمت٤مء ومٞمف ًمٚمٜم٘مؾ ُمـ اًمقصٗمٞم٦م ،طم٘مٞمؼ :أي ،وم٤مقمٚم٦م

ع اًمذي اؾمتٕمٛمؾ ومٞمام وِو  ،اطمؽمز سمف قمـ اعمج٤مز .ٕم٧م ًمف ذم اصٓمالح سمف اًمتخ٤مـم٥مهل اًمٙمٚمٛم٦م اعمًتٕمٛمٚم٦م ومٞمام وِو 

 ،قم٤مءع ذم اًمدير رف اًمنمر ٕمُ اعمخ٤مـم٥م سمِ  (1)[اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م]يم٤مًمّمالة إذا  ،(3)[اًمتخ٤مـم٥م]ًمف ذم اصٓمالح آظمر همػم اصٓمالح 

ٕم٧م ِو ٤م ذم اصٓمالح اًمنمع وُ ٕهنر  ؛ٕم٧م هل ًمف ذم اصٓمالح اًمنمعِو قم٤مء همػم ُم٤م وُ اًمدير ًمٙمقن  ؛وم٢مهن٤م شمٙمقن جم٤مزاً 

 .(1)، اٟمتٝمك يمالُمفاًمٚمٖم٦م أهؾ قم٤مء ذم اصٓمالح٤م ُمقوققم٦م ًمٚمدير هنر أُمع  ،اعمخّمقص٦م وإومٕم٤مل اعمٕمٚمقُم٦م ًمألريم٤من

ُم٤م صم٧ٌم سم٤مخلٓم٤مب، يم٤مًمقضمقب واحلُرُم٦ماحلٙمؿ: 
وَمف اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م(6) ، وهمػمه٤م، قَمرر

(1). 

ُم٦م صدر اًمنميٕم٦م ذم اًمتٜم٘مٞمح: واحلٙمؿ اًمنمقملوىم٤م : ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم (7)ل اًمٕمالر

 .(1)سم٤مٓىمتْم٤مء واًمتخٞمػم

أو  (42)[سم٤مٓىمتْم٤مء]وًمٗمظ اسمـ ٟمجٞمؿ ذم اعمِمٙم٤مة: احلٙمؿ: ظمٓم٤مب اهلل شمٕم٤ممم اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم 

 .(44)اًمتخٞمػم

 .(40)طمٙمؿ اهلل اعمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم، اٟمتٝمكواظمتٍم اًمًٞمد؛ طمٞم٨م ىم٤مل، هق: قم٤ٌمرة قمـ 

 

                                                           

 ذم اعمخٓمقط: )ُم٤م(. (4)
 /أ(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 0)
 ذم اعمخٓمقط: )سمف اًمتخ٤مـم٥م(. (3)
 ذم اعمخٓمقط: )اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م(. (1)
 (.424-422اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 وهذا شمٕمريػ ًمٚمحٙمؿ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مقمت٤ٌمر أصمر اخلٓم٤مب.( 6)
 (.17اسمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م، زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر )( 1)
اًم٘م٤مهرة، راضمٕمف وقمٚمرؼ قمٚمٞمف:  – سمـ ُمًٕمقد اًمٌخ٤مري، شمٜم٘مٞمح إصقل، اعمٓمٌٕم٦م اعمحٛمقدي٦م اعمحٌقيب، صدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمد اهلل (7)

 (.4/1هـ. )4316إسمراهٞمؿ اعمخت٤مر أمحد، ـمٌٕم٦م 
 وهذا شمٕمريػ ًمٚمحٙمؿ قمٜمد قمٚمامء إصقل سم٤مقمت٤ٌمر أٟمرف ذات اخلٓم٤مب.( 1)
 ذم اعمخٓمقط: )ـمٚم٤ًٌم(. (42)
 (.4/40)صقل اعمٜم٤مر اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أ (44)
 (.420اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (40)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .(4)يمؾ رء ٓ ُيٕم٤مىم٥م سم٤مؾمتٕمامًمف، يمذا ذم شمٕمريٗم٤مت اًمًٞمداحلالل هق: 

َٞمالن، وذم اًمنمع: احلٞمض:  ًر اء ؾمٚمٞمٛم٦م قمـ اًمدر اُمرأة  ؿُ طِم رَ  فُ ُْم ٗمُ ٜمْ م اًمذي يَ قم٤ٌمرة قمـ اًمدر ذم اًمٚمٖم٦م: اًم

ؾمٚمٞمٛم٦م " :وسم٘مقًمف ،وقمـ اًمدُم٤مء اخل٤مرضم٦م ُمـ همػمه ،ؾمتح٤مو٦مقمـ دم آ :"اُمرأة ؿُ طِم رَ " :اطمؽمز سم٘مقًمف ،واًمّمٖمر

دم  قمـ :"اًمّمٖمر"ـسمو ،ُمـ اًمثٚم٨م (0)[شمٍمومٝم٤م]طمتك اقمتؼم  ؛إذ اًمٜمٗم٤مس ذم طمٙمؿ اعمرض ؛قمـ اًمٜمٗم٤مس :"اءقمـ اًمدر 

، (6)، وهق ُمـ اًمًاموي يمام ذم اعمِمٙم٤مة(1)، يمذا ذم اًمتٕمريٗم٤مت/وم٢مٟمف ًمٞمس سمٛمٕمتؼم ،ؾمٜملم (1)[شمًع] سمٜم٧م (3)[شمراه]اُمرأة 

 وًمذا أظمؼمٟم٤م هٜم٤م.

 

 باب اخلاء املعجن٘

وَمف طم٤مومظ اًمديـ اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مراخل٤مص:  يمؾ ًمٗمٍظ ُوِوَع عمٕمٜمًك ُمٕمٚمقم قمغم آٟمٗمراد، قَمرر
(1). 

ك عَ ِو يمؾ ًمٗمظ وُ وىم٤مل اًمًٞمد اًمنميػ ذم اًمتٕمريٗم٤مت: اخل٤مص، وهق:  اعمراد و ،ٟمٗمرادُمٕمٚمقم قمغم آ عمًٛمر

ده ٞمر ام ىمَ وإٟمر  ،اظمتّم٤مص اًمٚمٗمظ سمذًمؽ اعمٕمٜمك :"ٟمٗمرادآ"ـ وسم ،يم٤من أو قمرو٤مً  ظ قمٞمٜم٤مً ًمف اًمٚمٗم عَ ِو وُ ُم٤م  :"اعمٕمٜمك"ــ سم

 .(1)، اٟمتٝمك يمالُمفز قمـ اعمِمؽمكًمٞمتٛمٞمر  (7)[ٟمٗمرادسم٤مٓ]

ؿ اًمٜمًٗمل اخلؼم إمم ُمتقاشمر وُمِمٝمقر(42)ُمرادف ًمٚمحدي٨م قمٜمد أهؾ احلدي٨م وإصقًمٞملماخلؼم:  ًر  ، ويمذا ىَم

 

                                                           

 (.421اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (4)

 ذم اعمخٓمقط: )اظمرومٞمٝم٤م(. (0)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (3)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (1)
 /ب(.41هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (.426-421اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 (.3/421)ٕٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة ا (6)
 (.0اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (7)
 (.421اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
قمٌد اهلل سمـ وٞمػ  اًمري٤مض، حت٘مٞمؼ: أ.د.، ُيٜمٔمر: اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٕمً٘مالين، ٟمزه٦م اًمٜمٔمر، ُمٓمٌٕم٦م ؾمٗمػم (42)

، قمكم سمـ حمٛمد(. أُمدي، 41حمٛمقد، شمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م ) (. اًمٓمرح٤من، د.31هـ. )4101، 0طاهلل اًمرطمٞمكم، 



  اًمنميػ قمٌد اهلل سمـ أمحد إقمداد: د. ُمـ سمِداءة )اًمٙمت٤مب(، إمم هن٤مي٦م )سم٤مب اخل٤مء اعمٕمجٛم٦م(...اًمُٗمُحقل ذِم شَمْٕمِريَٗم٤مِت إُُصقلشَمْٕمِريَٗم٤مُت  
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 اًمٌٞم٤من ُمٜمر٤م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. (0)[ؾمٞم٠ميت]، يمام (4)وُمرؾمؾ وظمؼم واطمد 

ؿ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب، ويدوم اخلؼم اعمتقاشمر، وهق:  اخلؼم اًمذي رواه ىمقم ٓ حُيَم قمددهؿ، وٓ ُيتَقهر

ف (3)[وأوًمف يمآظمره]هذا احلد ومٞمٙمقن آظمره يم٠موًمف،  ، وأوؾمٓمف يمٓمرومٞمف، يمٜم٘مؾ اًم٘مرآن، واًمّمٚمقات اخلٛمس، وأٟمر

وَمف طم٤مومظ اًمديـ اًمٜمًٗمل ذم اعمٜم٤مريقضم٥م قِمٚمؿ اًمٞم٘ملم يم٤مًمٕمٞم٤من قمِ  ٤م، قَمرر  .(1)ٚماًم رضوريًّ

ؿ شمقاـم١مهؿ قمغم اخلؼم اعمِمٝمقر، وهق:  ُم٤م يم٤من ُمـ أطم٤مد ذم إصؾ، صمؿ اٟمتنم؛ طمتك ٟم٘مٚمف ىمقم ٓ ُيتَقهر

وَمف اًمٜمًٗمل ذم ُمتـ اعمٜم٤مر اًمٙمذب، وهق اًم٘مرن اًمث٤مين وُمـ سمٕمدهؿ، وأٟمرف يقضم٥م قِمٚمؿ ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م، قَمرر
(1). 

يمؾ ظمؼم يرويف اًمقاطمد أو اإلصمٜم٤من ومّم٤مقمدًا، ٓ قِمؼمة ًمٚمٕمدد ومٞمف، سمٕمد أن يٙمقن دون  د، وهق:ظمؼم اًمقاطم

، يمذا ذم اعمٜم٤مر (1)[واعمٕم٘مقل]واإلمج٤مع  (6)اعمِمٝمقر واعمتقاشمر، وأٟمرف يقضم٥م اًمٕمٛمؾ دون قمٚمؿ اًمٞم٘ملم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م/

 .(7)ًمٚمٜمًٗمل

راي٦م، اؾمتٗمٞمد ُمـ اعمٜم٤مراعمًتجٛمع ًمنمائط اًمرواي٦م، قم٤مري٤ًم قمـ اجلظمؼم اًمٕمدل هق:   .(1)ٝم٤مًم٦م ذم اًمدِّ

 .(42)ىم٤مل اًمٜمًٗمل: اعمرؾَمؾ ُمـ إظم٤ٌمرظمؼم اعمرؾَمؾ: 

َل هذا اًمٜمقع سمف ًمٕمدم شم٘مٞمٞمده (44)]ظِمالف[ىم٤مل اسمـ ٟمجٞمؿ: سمٗمتح اًمًلم، ُمـ اإلرؾم٤مل، وهق   اًمت٘مٞمٞمد، وؾُمٛمِّ

 

                                                           

(. اًمزريمٌم، حمٛمد، 02-0/41. )ه4101 اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، –اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، دار اًمّمٛمٞمٕمل =

 (.1/041اًمٌحر اعمحٞمط )
 (.46اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (4)
 ٕمٚمف أراد: )ؾمٞم٠ميت(.ذم اعمخٓمقط: )يًتجل(؛ وًم (0)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (3)
 (.46اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)
 (.46اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)
 /أ(.02هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 6)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (1)
 (.46اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (7)
 (.41اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤مر ) (1)
 (.41ر )اًمٜمًٗمل، قمٌد اهلل، اعمٜم٤م (42)
 ذم اعمخٓمقط: )طمذف(. (44)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .(4)واعمروي قمٜمف سمذيمر اًمقاؾمٓم٦م اًمتل سملم اًمراوي

، ُمع طمذف اًمًٜمد، وشم٘مٞمٞمده سم٤مًمت٤مسمٕمل "ىم٤مل "ٞملم: ىمقل اإلُم٤مم اًمث٘م٦م: وذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًم

 .(0)أو اًمٙمٌػم ُمٜمٝمؿ اصٓمالح، يمذا ذم اًمتحرير، اٟمتٝمك

وَمف اًمٕمٞمٜمل اخلٓم٠م، وهق:  .                         (3)وىمقع اًمٌمء قمغم ظِمالف ُم٤م ُأريد، قَمرر

د سمف اجلٜم٤مي٦م، يم٤مًمرُمل إمم صٞمد وم٠مص٤مب آدُمٞم٤ًّم، ، هق: أن َي٘مّمد سم٤مًمٗمٕمؾ همػم اعمحؾ اًمذي شُم٘مَّم (1)وذم اعمِمٙم٤مة

 .(1)يمذا ذم اًمتحرير

ًمً٘مقط طمؼ اهلل  ٌح ـص٤مًمِ  وهق قمذرٌ  .ُم٤م ًمٞمس ًمإلٟم٤ًمن ومٞمف ىمّمدوىم٤مل اًمًٞمد ذم اًمتٕمريٗم٤مت: اخلٓم٠م هق: 

وٓ  دٍّ حَ ـسمِ  (6)[١ماظمذيُ ] ؿ اخل٤مـمكء وٓصمر ١مَ طمتك ٓ يُ  ؛ويّمػم ؿمٌٝم٦م ذم اًمٕم٘مقسم٦م ،إذا طمّمؾ قمـ اضمتٝم٤مد ؛شمٕم٤ممم

 ك ؿمخّم٤مً ُمَ يمام إذا رَ  ،٦ميَ ووضم٥م سمف اًمدِّ  ،دوانطمتك وضم٥م قمٚمٞمف وامن اًمٕمُ  ؛ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمد ٕمؾ قمذراً ومل جُي  ،ّم٤مصىمَ 

، وم٘متٚمف ؾٍ ضُم اٟم٘مٚم٥م قمغم رَ  وُم٤م ضمرى جمراه يمٜم٤مئؿٍ  ،٤موم٠مص٤مب آدُمٞمًّ  أو همرو٤مً  ،ؿٚمِ ًْ وم٢مذا هق ُمُ  ،٤مسمٞمًّ رْ أو طَم  ف صٞمداً ٜمر فمَ 

 .(1)اٟمتٝمك يمالُمف

ٓر سم٤مًمٓمٚم٥م، ومخرج سم٘مقًمف: ُم٤م ظَمِٗمَل ُُمراخلَِٗمل هق:  اده سمٕم٤مرض همػم اًمّمٞمٖم٦م ٓ يٜم٤مل ذًمؽ اعمراد؛ إ

: شم٠ميمٞمد "همػم اًمّمٞمٖم٦م"ًمٚم٥ًٌم، وىمقًمف:  (7)إىم٤ًمم اًمثالصم٦م، وم٢منر ظمٗم٤مءه٤م سمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م، واًم٤ٌمء/ "سمٕم٤مرض"

ٓر سم٤مًمٓمٚم٥م"ًمٚمٕم٤مرض، وًمٞمس سمٛمخرج ؿمٞمئ٤ًم، يم٘مقًمف:  َل وم٢من ظَمٗمِ »، وقم٤ٌمرة اًمتٜم٘مٞمح أظمٍم، وهل: "ٓ ُيٜم٤مل إ

َل ظمٗمٞم٤ًّم وإن ظَمِٗمَل سمٜمٗمًف، وم٢من أدرك قم٘ماًل ومٛمِمٙمؾ أوٓ سمؾ ٟم٘ماًل ومٛمجٛمؾ أوٓ أصاًل ومٛمتِم٤مسمف ؛ (1)شسمٕم٤مرض ؾُمٛمِّ

                                                           

 (.0/420)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر ( 4)
 (.313اسمـ مه٤مم اًمديـ آؾمٙمٜمدري، حمٛمد، اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ) (0)
 (.361اسمـ اًمٕمٞمٜمل، قمٌد اًمرمحـ، ذح ُمٜم٤مر إٟمقار )( 3)
 (.3/430)ل اعمٜم٤مر اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصق (1)

 (.313اسمـ مه٤مم اًمديـ آؾمٙمٜمدري، حمٛمد، اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ) (1)
 ذم اعمخٓمقط: )يققمد(. (6)

 (.440اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (1)
 /ب(.02هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: )( 7)
 (.4/440اعمحٌقيب، صدر اًمنميٕم٦م، شمٜم٘مٞمح إصقل ) (1)
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اخلٗم٤مء ذم سمٕمض أومراده، ومٕم٤ٌمرة  (0)[وًمٞمس يمذًمؽ؛ ٕنر ]ظمٗمل ُمٕمٜم٤مه،  (4)[ُم٤م]ًمٙمـ فم٤مهر قم٤ٌمراهتؿ أنر اخلٗمل 

اًمرأي، ُمـ أومراده ُم٤م  (1)[سم٤ٌمدئ]ومٞمام هق  (3)[قمرض]ٝمقم أنر طم٘مٞم٘متف ًمٗمظ دال قمغم ُمٗم»اًمتحرير أومم، وطم٤مصٚمٝم٤م: 

ؾ]سمف يمقٟمف ُمـ أومراده  (1)[خيٗمك]  .(7)، يمذا ذم ُمِمٙم٤مة إٟمقار اظمتّم٤مراً (1)ش(6)[إمم ىمٚمٞمؾ شَم٠َمُمير

َس هه: اًمـَخِٗمل، وهق:  ٓر ٓ يُ  ،ذم همػم اًمّمٞمٖم٦م سمٕم٤مرضٍ  (1)[ُمٜمف]اعمراد  َل ٗمِ ُم٤م ظَم وىم٤مل اًمًٞمد ىُمدِّ  ٜم٤مل إ

سم٤مًمٜم٦ًٌم  ،ٗمٞم٦مظِم  (44)[آؾمتت٤مر]رز قمغم ؾمٌٞمؾ اًمنىم٦م وم٢مهن٤م فم٤مهرة ومٞمٛمـ أظمذ ُم٤مل اًمٖمػم ُمـ احلِ  (42)[٦ميمآي] ،سم٤مًمٓمٚم٥م

ٌر ٕمرف سمف يم٤مًمٓمر إمم ُمـ اظمتص سم٤مؾمؿ آظمر يُ   ؛ِمٌف ومٕمؾ اًم٤ًمرقوإن يم٤من يُ  ،ومٕمؾ يمؾ ُمٜمٝمام وذًمؽ ٕنر  ،٤مشرار واًمٜم

ك فم٤مهراً َيُدل  ًمٙمـ اظمتالف آؾمؿ ٛمر ًَ  :ام داظمالن حت٧م ًمٗمظهنر أ (40)[ذم]ُٕمر وم٤مؿمتٌف ا ،قمغم اظمتالف اًمـُٛم

 .(43)، اٟمتٝمك يمالُمف/٘مٓمٕم٤م يم٤مًم٤ًمرق أم ٓطمتك يُ  ؛"اًم٤ًمرق"

 

  

                                                           

 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (4)
 خٓمقط.ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعم (0)
 ذم اعمخٓمقط: )قمرض ًمف(. (3)

 ذم اعمخٓمقط: )سمٜم٤موى(. (1)

 ذم اعمخٓمقط: )ظمٗمل(. (1)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (6)
 (.17اسمـ مه٤مم اًمديـ آؾمٙمٜمدري، حمٛمد، اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف ) (1)
 (.4/401)اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ، ُمِمٙم٤مة إٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر  (7)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (1)
  اعمخٓمقط: )يم٤مٟمف(.ذم (42)
 ذم اعمخٓمقط: )آؾمتنار(. (44)
 ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط. (40)
 /أ(.04هن٤مي٦م اًمٚمقطم٦م: ) (.443-440اجلرضم٤مين، قمكم، اًمتٕمريٗم٤مت ) (43)
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 اخلامت٘

ؾمٚمؿ.      أوًٓ وآظمرًا، واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف واحلٛمد هلل 

٤م سمٕمد:  أُمر

 ومٝمذه أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ظمرضم٧م هب٤م ُمـ هذا اًمٌح٨م:

ّـِ اعمّمٓمٚمح٤مت إصقًمٞم٦م؛ ظم٤مص٦م أٟمرف مجع أهمٚم٥م  أنر هذا أوًٓ: اًمٙمت٤مب ًمف أمهٞم٦م يمٌػمة ذم وَم

 اعمّمٓمٚمح٤مت إصقًمٞم٦م ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل ذم يمت٤مٍب واطمد.

شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب قمغم ؾمٌٕم٦م يمت٥م ذيمره٤م ذم ُم٘مدُمتف،  اقمتٛمد ذم اًمـٛمّمٜمِّػ أنر  صم٤مٟمٞم٤ًم:

ٓر ٟم٤مدرًا، وهل ُمـ أؿمٝمر اًمٙمت٥م ذم ا  عمذه٥م احلٜمٗمل.ومل خيرج قمٜمٝم٤م إ

أنر أيمثر اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمّمٜمِّػ ذم شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب ىمرأه٤م قمغم  صم٤مًمث٤ًم:

  ُمِم٤مخيف وأظمذ اإلضم٤مزة قمٚمٞمٝم٤م.

أيمثر اًمٙمت٥م اًمتل اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اعم١مًمػ ذم شم٠مًمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب، يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت  أنر  ٤ًم:راسمٕم

 ًمٚمجرضم٤مين؛ طمٞم٨م أظمذ ٟمّمػ شمٕمريٗم٤مت هذا اًمٙمت٤مب ُمٜمف.

أنر شمٕمريػ اعمّمٓمٚمح اًمقاطمد ُمـ أيمثر ُمـ يمت٤مب ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  ٤ًم:ظم٤مُمً

  اعمّمٜمِّػ ُمتِم٤مهب٦م إمم طَمدٍّ يمٌػم.

ُمرض اًمـٛمّمٜمِّػ سمرُمٍد  -واهلل أقمٚمؿ-أنر اًمٙمٚمامت اًم٤ًمىمٓم٦م ُمـ اعمخٓمقط؛ ؾمٌٌٝم٤م  ٤ًم:ؾم٤مدؾم

ش قمٚمٞمف ذهٜمف.  ذم قمٞمٜمٞمف، وأيْم٤ًم ُمرض زوضمتف اًمذي ؿَمقر

سم٤مًمؽماث سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م  -سمٕمد شم٘مقى اهلل -ٌح٨م: أويص ٟمٗمز واًم٤ٌمطمثلم وذم هن٤مي٦م هذا اًم

، وٓ زاًم٧م اعمٙمت٤ٌمت زاظمرة سمٙمثػٍم ف؛ ُمـ ظمالل حت٘مٞمؼ اعمخٓمقـم٤مت ودراؾمتٝم٤مئاإلؾمالُمل وإطمٞم٤م

٦ٍم وضُمٝمٍد ُمـ ـمالب اًمٕمٚمؿ.  ُمٜمٝم٤م، وحتت٤مج إمم مِهر

 ُأِص٥م ومٛمرد ملاله، وإن ُمـ اهلل ضمؾر ذم قمُ ذًمؽ ومْمؾ ومأص٧ٌم هذا ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م قمٛمٚمف، وم٢من 

 ، وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ.وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، ذًمؽ إمم 
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049 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 ّاملساجع املصادز

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. .4
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ًت٤مر ومراج، قمٌد اًم :حت٘مٞمؼ. شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقساًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م.   .44

 هــ.4371)د.ط(، : ُمٓمٌٕم٦م اًمٙمقي٧م احلٙمقُمٞم٦م، . اًمٙمقي٧موآظمرون
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. 1ط. حت٘مٞمؼ: أمحد قمٓمر٤مر. اًمّمح٤مح، شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، إؾمامقمٞمؾ. اجلقهري  .40

 م.4112، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلمسمػموت: 

اسمـ مه٤مم اًمديـ، يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد آؾمٙمٜمدري. اًمتحرير ذم أصقل   .43

 هـ.4314احلٚمٌل وأوٓده، اًمٗم٘مف. ُمٍم: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب 

اًمًٞمقـمل، أسمق اًمٗمْمؾ ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرمحـ. شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م   .41

 هـ.4101. اًمري٤مض: دار اًمٕم٤مصٛم٦م، 4طاًمٜمقاوي. حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق قمقض اهلل. 

. اًمتٕمريٗم٤مت. )د.ط(. اإلؾمٙمٜمدري٦م: دار سمـ حمٛمد سمـ قمكم ، قمكماًمنميػ اجلرضم٤مين  .41

  اإليامن، )د.ت(.

. اًمدُم٤مم: دار اسمـ اًم٘مٞمؿ، 4طأمحد. شم٘مديس إؿمخ٤مص ذم اًمٗمٙمر اًمّمقذم.  ًمقح، حمٛمد  .46

 هـ.4100

سمـ اجلقزي، أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم. شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس. حت٘مٞمؼ: د. أمحد سمـ قمثامن ا  .41

 هـ.4103. اًمري٤مض: دار اًمقـمـ، 4طاعمزيد. 

 قمٚمؿ اعمحٌقيب، صدر اًمنميٕم٦م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمًٕمقد اًمٌخ٤مري. شمٜم٘مٞمح إصقل ذم  .47

راضمٕمف وقمٚمرؼ قمٚمٞمف: إسمراهٞمؿ اعمخت٤مر أمحد. اًم٘م٤مهرة: اعمٓمٌٕم٦م اعمحٛمقدي٦م،  .إصقل

 هـ.4316

٤من، اًمديمتقر حمٛمقد. شمٞمًػم ُمّمٓمٚمح احلدي٨م.   .41 . اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، 7طاًمٓمحر

 هـ.4121

حت٘مٞمؼ: د. ومْمؾ اًمرمحـ . اًمٙم٤ميمل، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد، ضم٤مُمع إهار ذم ذح اعمٜم٤مر  .02

 هـ. 4147. ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، 4ط اًمٖمٗمقر إومٖم٤مين.قمٌد 

اًم٤ٌمٟمدرُمقي، طم٤مُمد سمـ يقؾمػ. ضم٤مُمع رواي٤مت اًمٗمٝم٤مرس وُٓمع إضم٤مزات أهؾ اعمدارس.   .04

 ه.4131. اًم٘م٤مهرة: دار اًمرؾم٤مًم٦م، 4طٕمزيز اًمِمؼماوي. قمٌد اًم سمـ قمٌد اهللحت٘مٞمؼ: 

حت٘مٞمؼ: حم٥م اًمديـ  ٤مُمع اًمّمحٞمح.اًمٌخ٤مري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. اجل  .00

 هـ.4123. اًم٘م٤مهرة: اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م، 4طاخلٓمٞم٥م. 
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ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: د.  اجلقاهر اعمْمٞم٦ماًم٘مرر، حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد.   .03

 هـ.4143. اًمري٤مض: دار هجر، 0طقمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق. 

. سمػموت: 4ط وًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء.إصٗمٝم٤مين، أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌد اهلل. طمٚمٞم٦م إ  .01

 هـ.4121دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

. 4ط .ظمالص٦م إومٙم٤مر ذح خمتٍم اعمٜم٤مر .زيـ اًمديـ ىم٤مؾمؿ، أسمق اًمٕمدل سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤ما  .01

 هـ.4101سمػموت: دار اسمـ طمزم، 

إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ. ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م وأصمره٤م اًمزء ذم   .06

 هـ.4141ري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، . اًم4ط .إُم٦م

اعمرادي، حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ. ؾمٚمؽ اًمدرر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم. )د.ط(. اًم٘م٤مهرة: دار   .01

 اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، )د.ت(.

. اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم 4طاسمـ ُم٤مضم٦م، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل. ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م.   .07

 اعمٕم٤مرف، )د.ت(.

اًمًجًت٤مين. ؾمٜمـ أيب داود. إقمداد وشمٕمٚمٞمؼ: قمزت قمٌٞمد  أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م  .01

 هـ.4147. سمػموت: دار اسمـ طمزم، 4طاًمدقم٤مس َو قم٤مدل اًمًٞمد. 

طمٙمؿ قمغم أطم٤مديثف وآصم٤مره وقمٚمرؼ  .اًمؽمُمذي، أسمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  .32

 . اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، )د.ت(.4طقمٚمٞمف: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين. 

. اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم 4طسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم. ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل. اًمٜم٤ًمئل، أ  .34

 اعمٕم٤مرف، )د.ت(.

اًمذهٌل، أسمق قمٌد اهلل ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد. ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء. حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر   .30

اد ُمٕمروف.   هـ.4141. سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 4طقمقر

 .ت اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥مؿمذرا ري.ٕمٛمـ٤مد، أسمق اًمٗمالح قمٌد احلل اًمٕمٙماسمـ اًم  .33

. سمػموت: دار اسمـ يمثػم، 4طحت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط، وحمٛمقد إرٟم٤مؤوط. 

 .ـه4126
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اًمتٗمت٤مزاين، ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر. ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح. وٌٓمف وظمرج   .31

 . سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، )د.ت(.4طآي٤مشمف وأطم٤مديثف: زيمري٤م قمٛمػمات. 

كم سمـ قمكم سمـ حمٛمد. ذح اًمٓمح٤موي٦م ذم اًمٕم٘مٞمدة اًمًٚمٗمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد أسمق اًمٕمز، قم  .31

 ؿم٤ميمر. )د.ط(. اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م، )د.ت(. 

، اًمٗمتقطمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٕمزيز. ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم. حت٘مٞمؼ: د.حمٛمد اًمزطمٞمكم  .36

 هـ. 4143د.ٟمزيف مح٤مد. اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، 

حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ . ٥م، أسمق قمٛمرو قمثامن. ذح خمتٍم اعمٜمتٝمك إصقزماسمـ احل٤مضم  .31

 م.0221. سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 4طحمٛمد. 

شمريمٞم٤م: دار ؾمٕم٤مدت،  .. ذح اعمٜم٤مرومِِرؿْمَت٤ماسمـ ُمٚمؽ، قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ   .37

 .ـه4341

سمػموت: دار اًمٙمت٥م  .. ذح ُمٜم٤مر إٟمقاراًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر قمٌد ، زيـ اًمديـاسمـ اًمٕمٞمٜمل  .31

 .ـه4327اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

. 3طإًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ. صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف اًمٗمتح اًمٙمٌػم.   .12

 هـ.4127سمػموت: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 

. اًمري٤مض: سمٞم٧م )د.ط(أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج. صحٞمح ُمًٚمؿ.  اًم٘مِمػمي،  .14

 هــ.4141إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، 

. 4طد سمـ قمٌد اًمرمحـ. اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع. اًمًخ٤موي، أسمق اخلػم حمٛم  .10

 هـ.4140سمػموت: دار اجلٞمؾ، 

اسمـ اًمّمالح، أسمق قمٛمرو قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمِمٝمرزوري. قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ   .13

 هـ.4101. دُمِمؼ: دار اًمٗمٙمر، 43طاًمّمالح. حت٘مٞمؼ : أ.د. ٟمقر اًمديـ قمؽم. 

ـ ُمًٜمد اًمٗمردوس. حت٘مٞمؼ: د. إيروان اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم. اًمٖمرائ٥م اعمٚمت٘مٓم٦م ُم  .11

 هـ.4131. اإلُم٤مرات: مجٕمٞم٦م دار اًمؼم، 4طؾمٗمٞم٤من. 
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اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ. ومتح اًمٖمٗم٤مر سمنمح اعمٜم٤مر، اعمٕمروف سمٛمِمٙم٤مة   .11

 هـ. 4311. ُمٍم: ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده، 4طإٟمقار ذم أصقل اعمٜم٤مر. 

 ،سمػموت ،0طسمٕمٌد اًمرؤوف. ومٞمض اًم٘مدير ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم. اعمٜم٤موي، حمٛمد اعمدقمق   .16

 هـ.4314دار اعمٕمروم٦م، 

. ، )د.ط(ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦ماًمٚمٙمٜمقي، أسمق احلًٜم٤مت حمٛمد سمـ قمٌد احلل.   .11

 .)د.ت( سمػموت: دار اعمٕمروم٦م،

اًمٌخ٤مري، قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد. يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي.   .17

 ط(. سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، )د.ت(.)د.

طمـ٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م، ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل. يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن.   .11

 )د.ط(. سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، )د.ت(.

اًمؼمه٤من ومقري، قمكم اعمت٘مل سمـ طم٤ًمم اًمديـ اهلٜمدي. يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال   .12

 هــ.٤4121مًم٦م، . سمػموت: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم1طوإومٕم٤مل. 

)د.ط(.  .اًمٌزدوي، ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد. يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل  .14

 سم٤ميمًت٤من: ُمٓمٌٕم٦م ُمػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟم٦م، )د.ت(.

اين. جمٛمقع اًمٗمت٤موى.   .10 . 3طاسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ احلرر

 هـ.4106ُمٍم: دار اًمقوم٤مء، 
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 حالبخملدص 

اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف  قمٜمقان اًمٌح٨م:

 .(دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م)اإلؾمالُمل

أنر قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ُمـ اعمٕم٤مُمالت اعمًتجدة ذات اًمٜمِم٠مة  شمٙمٛمـ ذم :ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م

ـَُحط ذم اعمٛمٚمٙم٦م شمْمٛمـ أطمٙم٤مُم٤ًم يمثػمة وُمتِمٕم٦ٌم مل شم ظم٤مص اًمٖمرسمٞم٦م، وٕمهٞمتف صدر ًمف ٟمٔم٤مم

 سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وهل سمح٤مضم٦م إمم دمٚمٞم٦م، ٓؾمٞمام ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز.

ُم٤م أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمت٤ًمؤل اًمرئٞمس:  أؾمئٚم٦م اًمٌح٨م:

 ويتٗمرع ُمٜمف:اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟، 

 ل؟ُم٤م ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُم -4

 ُم٤م ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟ -0

اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اًم٘م٤مئؿ قمغم اؾمت٘مراء وشمتٌع أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وذاح اعمٜمٝم٩م اعمتٌع: 

اًم٘م٤مٟمقن ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وُمقىمػ اًمٗم٘مف 

 اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م.

 ؿ اًمٜمت٤مئ٩م:أه

أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اىمتٍم ذم ٟمّمقصف قمغم أؾم٤ٌمب آٟم٘مْم٤مء اعمتٕمٚم٘م٦م سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز  -4

ومل يتٜم٤مول إؾم٤ٌمب اعمتٕمٚم٘م٦م سمامٟمح آُمتٞم٤مز، وشمرك احلري٦م ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ذم آشمٗم٤مق قمغم هذه 

 إؾم٤ٌمب وأصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م.

٤ًٌم قمدم احل٤مضم٦م ًمٚمٜمص قمغم اقمت٤ٌمر صدور ىمرار سم٤مًم يرى اًم٤ٌمطم٨م -2 تّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م ؾمٌ

ٟٓم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىمٞم٦م؛ وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٜمص قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمِمخص اعمٕمٜمقي يم٥ًٌم ٟٓم٘مْم٤مء 

 .آشمٗم٤مىمٞم٦م؛ ٕن اًمتّمٗمٞم٦م ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م اٟم٘مْم٤مء اًمِمخص اعمٕمٜمقي
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ABSTRACT 

Research Title: Expiration of commercial franchise agreement in the Saudi 

Legal System and Islamic Jurisprudence "A Comparative Study" 

Research Problem: The research problem lies in that the commercial 

franchise contract is one of the emerging transactions of Western origin, 

but due to its importance, a special leg system was issued for it in Kingdom 

of Saudi Arabia that included many and multiple provisions that were not 

covered by scientific studies and they need to be clarified, especially with 

regard to the expiration of commercial franchise agreement. 

Research Questions: The main question: What are the provisions of the 

expiration of the commercial franchise agreement in the Saudi legal system 

and Islamic jurisprudence? Several questions arise from it: 

1- What is the concept of expiration in the Saudi legal system and Islamic 

jurisprudence? 

2- What is the meaning of the commercial franchise agreement in the Saudi 

legal system and Islamic jurisprudence? 

Methodology: the descriptive analytical approach based on extrapolating 

and following the sayings of jurists and law commentators in clarifying the 

provisions of the expiration of the commercial franchise agreement in the 

Saudi legal system and the position of Islamic jurisprudence towards them. 

The Most Important Conclusions: 

1) The Saudi legislator was limited in its texts to the reasons for 

expiration (termination) related to the concessionaire and did not 

address the reasons related to the concessionaire and left the freedom 

to the contracting parties to agree on these reasons and the 

consequences thereof. 

2) The researcher believes that there is no need to stipulate that the 

issuance of a decision on voluntary liquidation is a reason for the 

expiration (termination) of the agreement, and that it is sufficient to 

stipulate the expiration (termination) of the legal person as a reason 

for the expiration (termination) of the agreement, because voluntary 

liquidation does not take place until after the company ends with the 

agreement between the partners. Liquidation is an inevitable result of 

the legal person's demise. 
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 أُم٤م سمٕمد:                                     ة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وطمده واًمّمال احلٛمُد هللِ

قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري سمٛمٕمٜم٤مه احل٤مزم ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م سمٕمد اٟمتٝم٤مء  فمٝمر

وذًمؽ طملم واضمف ُمّمٜمٕمل ُم٤ميمٞمٜم٤مت ؾمٜمجر ًمٚمخٞم٤مـم٦م ُمِمٙمٚم٦م ذم احلرب إُمريٙمٞم٦م إهٚمٞم٦م، 

وقمٛمؾ صٞم٤مٟم٦م هل٤م  ،ٗمٝمقم، ًمتٕمٞملم أؿمخ٤مص ي٘مقُمقن سمتقزيع اعم٤ميمٞمٜم٤مت، وم٤مسمتدقمقا هذا اعمشمًقي٘مٝم٤م

٤م ذيم٤مت أظمرى ًمتّمٜمٞمع اعمنموسم٤مت ًمتقزيع ُمٜمتج٤مهت٤م وسمٞمٕمٝم٤م، وشمٌٕمتٝمؿ ذم ٟمٗمس اًمٗمؽمة شم٘مريًٌ 

ًمٌٕمض اًمٗمٜم٤مدق، صمؿ سمٕمد اٟمتِم٤مر صٜم٤مقم٦م اًمًٞم٤مرات وشمٓمقره٤م اًمت٘مط ُمّمٜمٕمقه٤م ُمٗمٝمقم آُمتٞم٤مز 

أو  ،خلدُم٦م واًمّمٞم٤مٟم٦م هل٤م؛ ًمٕمدم ىمدرهتؿ ذم ومتح ُمّمٜمعاًمتج٤مري ًمتًقي٘مٝم٤م ًمٚمجامهػم وشمقومػم ا

أو ُمديٜم٦م، وسمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اٟمتنم هذا  ،ورؿم٦م صٞم٤مٟم٦م وظمدُم٦م وُمٕمرض ذم يمؾ وٓي٦م

سمؾ شمٕمدى إمم ُمٜمتج٤مت وظمدُم٤مت  ؛ا قمغم اًمًٞم٤مراتاعمٗمٝمقم، وازداد شمٓمقًرا، ومل يّمٌح ىم٤مًس 

 أظمرى يمثػمة.

ُمتٞم٤مز اًمتج٤مري حت٧م ُمٔمٚم٦م ٟمٔم٤مم اًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م وذم اعمٛمٚمٙم٦م يم٤مٟم٧م مت٤مرس أٟمِمٓم٦م آ

 هلذا اًمٜمِم٤مط، وهلذا شمقضمف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي إمم ، إٓ أٟمف مل يٙمـ ُمالئاًم ـه4370ذم قم٤مم اًمّم٤مدر 

، ـه1/0/4114وشم٤مريخ  00إصدار ٟمٔم٤مم ظم٤مص ًمالُمتٞم٤مز اًمتج٤مري سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/

ز اًمتج٤مري ذم اعمٛمٚمٙم٦م، واؿمتٛمؾ اًمٜمٔم٤مم قمغم هبدف ؾمد اًمٗمراغ اًمتٜمٔمٞمٛمل ذم شمٜمٔمٞمؿ أٟمِمٓم٦م آُمتٞم٤م

اًمٕمديد ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل شمٜمٔمؿ اًمٕمالىم٦م سملم ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز وص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، وُمٜمٝم٤م إطمٙم٤مم 

 اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز.

ٕن ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز ىمد يؼمم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ُمع شم٤مضمر ومرد، يمام ىمد يؼمُمٝم٤م  ؛وٟمٔمًرا

٤مري٦م، وم٘مد ُمٞمرز اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي سملم اًمِمخّمٞمتلم قمٜمد شم٘مريره ٕطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء ُمع ذيم٤مت دم

 اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز.

وؾمٞمح٤مول اًم٤ٌمطم٨م إًم٘م٤مء اًمْمقء قمغم هذه إطمٙم٤مم ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٌح٨م، يمام أن اًمٜمِم٠مة 

 اًمٖمرسمٞم٦م هلذا اًمٕم٘مد دمٕمؾ ُمـ اًميورة سمٞم٤من ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ.
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 الدزاض٘ مػكل٘

 ؛أنر قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ُمـ اعمٕم٤مُمالت اعمًتجدة ذات اًمٜمِم٠مة اًمٖمرسمٞم٦م ذمشمٙمٛمـ 

يمثػمة وُمتِمٕم٦ٌم  ٤م٤م شمْمٛمـ أطمٙم٤مُمً ٤م ظم٤مًص ٟمٔم٤مُمً ُم١مظمًرا اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ًمف أىَمـرر وٕمهٞمتف واٟمتِم٤مره 

ح ، وهل سمح٤مضم٦م إمم ذاًمتل شمٌلم ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م مل شمـَُحط سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ودمٚمٞم٦م ٓؾمٞمام ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز، وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م ومٙمرة هذا اًمٌح٨م. وشمتٛمحقر 

 ُمِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م طمقل اًمت٤ًمؤل اًمرئٞمس أيت: 

 ُم٤م أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟

 ويتٗمرع ُمٜمف قمدة شم٤ًمؤٓت، وهل:

 ًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟ُم٤م ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء ذم ا -4
 ُم٤م ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؟ -0

 أٍداف الدزاض٘

 حتديد ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. -4
 .حتديد ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل -0
ْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وُمقىمػ اًمٗم٘مف سمٞم٤من أطمٙم٤مم اٟم٘م -3

 اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م.

 أٍنٔ٘ الدزاض٘

كم أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، ذًمؽ اًمٕم٘مد اعمًتجد قمغم شمتٚمخص ذم أهن٤م دُم 

اًم٤ًمطم٦م آىمتّم٤مدي٦م ذو اًمٜمِم٠مة اًمٖمرسمٞم٦م، ٓؾمٞمام وأن ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري اًمًٕمقدي طمدي٨م 

ور ومل حُيط سم٤مًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٕمد، وُمـ اعمٝمؿ إسمراز أطمٙم٤مُمف وسمٞم٤من ُمقىمػ اًمٗم٘مف اًمّمد

 اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م، ًمٙمؾ ُمٝمتؿ هبذا اًمٜمِم٤مط اعمًتجد ذم اعمجتٛمع اًمًٕمقدي.

 ميَج الدزاض٘

اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اًم٘م٤مئؿ قمغم اؾمت٘مراء وشمتٌع أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء وذاح اًم٘م٤مٟمقن ذم سمٞم٤من 

آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمٝم٤م،  أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م

 واىمؽماح احلٚمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م. ،ووصٗمٝم٤م وإسمراز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل أومرزهت٤م ،وشمِمخٞمص ُمِمٙمٚم٦م اًمدراؾم٦م
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 حدّد الدزاض٘

شمتٜم٤مول أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري اًمًٕمقدي وُمقىمػ اًمٗم٘مف 

 ٝم٤م.اإلؾمالُمل ُمٜم

 الدزاضات الطابك٘

حلداصم٦م صدور  ؛-قمغم طمد اـمالع اًم٤ٌمطم٨م-ٓ شمقضمد دراؾم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م ذم ُمقوقع اًمٌح٨م 

 .ـه01/0/4114وشم٤مريخ  00اًمٜمٔم٤مم واًمذي صدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/

 اإلضاف٘ العلنٔ٘

أن هذه اًمدراؾم٦م ؾمتًٝمؿ ذم دمٚمٞم٦م أطمٙم٤مم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز  -يٕمت٘مد اًم٤ٌمطم٨م 

ؾمٞمام وأن هذا اعمقوقع مل يًٌؼ اًمتٓمرق ًمف قمغم ُمًتقى اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اًمتج٤مري، ٓ

يّم٥م ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ذم سمحر اعمٙمت٦ٌم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م  ٤مً اإلؾمالُمل، وهق ُم٤م يٕمد إصمراء ُمٕمرومٞم

 اًمًٕمقدي٦م واًمٕمرسمٞم٦م ًمٞمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م اًمنمقمل واًمٜمٔم٤مُمل.

 خط٘ الدزاض٘

قان اًمٌح٨م ذم اًمٚمٖم٦م واًمٜمٔم٤مم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، متٝمٞمد: ويتْمٛمـ اًمتٕمريػ سمٛمٗمردات قمٜم

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء ذم اًمٜمٔم٤مم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وومٞمف صمالصم٦م ومروع: اعمٓمٚم٥م إول:

 .ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اًمٗمرع إول:

  .ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٗمرع اًمث٤مين:

 .ٔم٤مم واًمٗم٘مف ذم ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مءاعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜم اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م:

 ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم اًمٜمٔم٤مم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وومٞمف صمالصم٦م ومروع: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اًمٗمرع إول:

  .ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٗمرع اًمث٤مين:

  .م واًمٗم٘مف ذم ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مزاعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمٔم٤م اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م:
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اعمٌح٨م إول: اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمّمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي 

 واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمّمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اعمٓمٚم٥م إول:

ُمتٞم٤مز ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمّمٗم٦م ف آؾمالُمل ُمـ اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمقىمػ اًمٗم٘م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

اعمٌح٨م اًمث٤مين: اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمّمٗم٦م آقمت٤ٌمري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي 

 واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .اًمًٕمقدياٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمّمٗم٦م آقمت٤ٌمري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم  اعمٓمٚم٥م إول:

ٞم٤مز ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمّمٗم٦م ُمقىمػ اًمٗم٘مف آؾمالُمل ُمـ اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمت اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .آقمت٤ٌمري٦م

 .اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت
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 التعسٓف مبفسدات عيْاٌ البخح يف اللغ٘ ّاليعاو ّالفكُ اإلضالمٕ:

 املطلب األّل: مفَْو االىكضاء يف اليعاو ّالفكُ اإلضالمٕ

 : مفَْو االىكضاء يف اليعاو الطعْدٖ:الفسع األّل

مل يتٜم٤مول اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي سمٞم٤من ُمٗمٝمقم آٟم٘مْم٤مء سمِمٙمؾ سيح، وًمٙمـ ورد ذم إٟمٔمٛم٦م 

]ُمع  هذا اًمٚمٗمظ، ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م ُمـ اًمٜمص قمغم أٟمف:

،يمام ضم٤مء ومٞمف أيًْم٤م: (4)اخل٤مص٦م سمٙمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمنميم٤مت...[ آٟم٘مْم٤مءُمراقم٤مة أؾم٤ٌمب 

 .(3)، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص(0)ذيم٦م اًمتْم٤مُمـ سمقوم٤مة أطمد اًمنميم٤مء...[ شمٜم٘ميض]

إهن٤مء اًمراسمٓم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمتل شمرسمط اًمنميم٤مء، ": وقمرف ذاح اًمٜمٔم٤مم اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٦م سم٠مٟمف

 . ويؽمشم٥م قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٦م زوال اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م(1)"واًمنميم٦م، وشمًقي٦م قمالىمتٝم٤م ُمع اًمٖمػم

هل٤م، ويٛمٙمـ اًم٘مقل إن هذا اعمٗمٝمقم ٓ خيرج قمـ ُم٘مّمقد اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي، طمٞمٜمام شمٕمرض ٕطمٙم٤مم 

 اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري.     

٤م قمغم ذًمؽ ًً وم٢من ُمٗمٝمقم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز يٕمٜمل: طمؾ اًمراسمٓم٦م اًمتٕم٤مىمدي٦م  وشم٠مؾمٞم

 ز، وشمًقي٦م اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام.اًم٘م٤مئٛم٦م سملم ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز وص٤مطم٥م آُمتٞم٤م

 الفسع الجاىٕ: مفَْو االىكضاء يف الفكُ اإلضالمٕ:

آٟم٘مْم٤مء، وًمٙمـ ضم٤مء ًمٗمظ آٟم٘مْم٤مء ذم ٟمّمقصٝمؿ،  -رمحٝمؿ اهلل- مل يٕمرف اًمٗم٘مٝم٤مء

ق ذم أطمدمه٤م همػمه ذم أوإن يم٤من "وُمٜمٝم٤م ىمقهلؿ:  ظمر، وقمـ اًمث٤مين سم٠مهنام هٜم٤م اشمٗم٘مت٤م قمغم اعمَُّمدر

 ىن﴿ :، وضم٤مء ذم اًمدر اعمّمقن ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم(1)"ٟم٘مْم٤مء اًمٕمّمٛم٦ماٟمحالل اًمٕمّمٛم٦م ىمٌؾ ا
                                                           

 ـ.ه07/4/4131(ذم 3اًمتج٤مري٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت46( اٟمٔمر: اعم٤مدة رىمؿ )4)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م.31/4( اٟمٔمر: اعم٤مدة رىمؿ )0)

 ـ.ه06/4/4114(ذم 41اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اعمٝمٜمٞم٦م02/3( اٟمٔمر: اعم٤مدة رىمؿ )3)

 ،4، طـه4131( اٟمٔمر: ؾمقيٚمؿ، حمٛمد سمـ حمٛمد أمحد، اًمقضمٞمز ذم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م وومؼ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري ًمٕم٤مم 1)

 .422ص ،(هـ4137دوزم،دار اًمٜمنم اًم، )اًمري٤مض

 (.1/11)، 4361ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل،، اًم٘م٤مهرة ،امن سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر، احل٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اعمٜمٝم٩م، د. طٞم( اٟمٔمر: اًمٌجػمُمل، ؾمٚم1)
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[، أي: ٓ 31: إقمراف]﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين

 .  (4)يًت٠مظمرون قمـ آضم٤مهلؿ إذا اٟم٘مْم٧م

وأىمرب ُمٕمٜمك ًمالٟم٘مْم٤مء هق اًمٗمًخ، واًمٗمًخ ذم اًمٚمٖم٦م: ُمّمدر ومًخ سمٛمٕمٜمك ٟم٘مض، وُمٜمف 

ال، وُمٜمف ومًخ اعمٗمّمؾ، أي: أزاًمف قمـ زأومًخ٧م اًمٌٞمع، أي: ٟم٘مْمتف، وم٤مٟمت٘مض، وي٠ميت سمٛمٕمٜمل 

، وهق طمٙمؿ اًمنمع سمذًمؽ إذا (3)اًمٗمًخ سم٠مٟمرف طمؾ راسمٓم٦م اًمٕم٘مد اًمٗم٘مٝم٤مء . وىمد قمرف(0)ُمقوٕمف

يمام  .(1)وضمد ُم٘متْمٞمف، يمام ًمق ىم٤مم ُم٤مٟمع ُمـ صح٦م اًمٕم٘مد، أو شمٕمذر آؾمتٛمرار ذم اًمٕم٘مد ًمٗمقات حمٚمف

ًمٗمف اًمٗم٘مٝم٤مء، ويٕمٜمل رد اًمٌمء، اًمٗمًخ ًمٗمظ أ: اًمزريمٌم سمٛمٕمٜمك اًمرضمقع أطمٞم٤مًٟم٤م، ىم٤مل ي٠ميت 

 .(1)واؾمؽمداد ُم٘م٤مسمٚمف

 الفسع الجالح: املكازى٘ بني اليعاو ّالفكُ يف مفَْو االىكضاء:

ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يتْمح أنر ُمٗمٝمقم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمذي ي٘مّمده اعمٜمٔمؿ 

ٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي يتٗمؼ ُمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم ُمٕمٜمك آٟم٘مْم٤مء، طمٞم٨م ُي٘مّمد سم٤مٟٓم٘مْم٤مء ذم اًم

اًمًٕمقدي اٟمحالل اًمراسمٓم٦م اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز سمٛمٕمٜمك زواهل٤م واٟمتٝم٤مئٝم٤م، وهذا 

ٕن اًمٗمًخ ؛ اعمٕمٜمك هق أطمد ُمٕم٤مين آٟم٘مْم٤مء ذم اًمٚمٖم٦م، يمام أن اًمٗمًخ هق آٟم٘مْم٤مء قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

 .هق اٟمتٝم٤مء اًمراسمٓم٦م سملم اعمتٕم٤مىمديـ

                                                           

، أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد، اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن، )د. ط(، )دُمِمؼ: دار اًمًٛملم احلٚمٌل( اٟمٔمر: 4)

 (.1/327) ،اًم٘مٚمؿ(، )د. ت(

(، 11-3/11(: )ـه4141سمػموت: دار ص٤مدر، -، )ًمٌٜم٤من3( اٟمٔمر: اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ط0)

 (، ُم٤مدة: ومًخ.1/13)
)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  4( اٟمٔمر احلٛمقي، أمحد حمٛمد ُمٙمل، همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح آؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ط،3)

، )سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 4، ضمالل اًمديـ، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ط(، واٟمٔمر: اًمًٞمقـمل110/ 3)، (4121

 .071ص ،م(4112-ـه4144

، )اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م، 0( اٟمٔمر: اًمدسمٞم٤من، دسمٞم٤من سمـ حمٛمد، يمت٤مب اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة، ط1)

 (. 1/011) ،(هـ4130
، )اًمٙمقي٧م: وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م، 0، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ط( اٟمٔمر: اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل1)

 (.3/11) ،م(4171 - هـ4121
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 املطلب الجاىٕ

 اليعاو الطعْدٖ ّالفكُ اإلضالمٕمفَْو اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف 

 :فسّعّفُٔ ثالث٘ 

 الفسع األّل: مفَْو اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف اليعاو الطعْدٖ:

سملمر اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اعم٘مّمقد سمٛمّمٓمٚمح اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمقارد ذم ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز 

ٝم٤م اًمتج٤مري، وٟمص قمغم أهن٤م: ]اشمٗم٤مىمٞم٦م سملم ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز وص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، يٛمٜمح سمٛمقضمٌ

، وُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م وم٢من اعمٜمٔمؿ وإن يم٤من أووح هبذا اًمتٕمٌػم ُم٤م يٜمٍمف إًمٞمف (4)آُمتٞم٤مز[

 .هذا اعمّمٓمٚمح، إٓ أٟمف مل يٌلمر طم٘مٞم٘م٦م ُمٕمٜمك آشمٗم٤مىمٞم٦م ويمٜمٝمٝم٤م

ن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ىمد أظمذ هبذا اًمرأي إظمػم ذم ٟمٔم٤مم إ :وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل

ن يم٤من سملمر إ٘مد ذم هذا اًمٜمٔم٤مم ُمًٛمك آشمٗم٤مىمٞم٦م، إٓ أٟمف وآُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، وأـمٚمؼ قمغم اًمٕم

اعم٘مّمقد سم٤مشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز مل يتٓمرق إمم شمٕمريٗمٝم٤م وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متٝم٤م؛ مم٤م جيٕمؾ ُمـ اًميورة اًمرضمقع 

شمقاومؼ إرادشملم أو أيمثر، قمغم "إمم شمٕمريػ اًمٕم٘مد ًمدى ذاح اًم٘م٤مٟمقن، واًمذيـ يٕمرومقٟمف سم٠مٟمف: 

، (0)"ا إصمر هق: إٟمِم٤مء اًمتزام، أو ٟم٘مٚمف، أو شمٕمديٚمف، أو أهن٤مؤهشمرشمٞم٥م أصمر ىم٤مٟمقين، ؾمقاء يم٤من هذ

ذم اًمتٕمريػ يدل قمغم قمدم اًمتٗمرىم٦م سملم ُمّمٓمٚمحل آشمٗم٤مق واًمٕم٘مد ذم ٟمٓم٤مق  "شمقاومؼ"وم٢ميراد ًمٗمظ 

قمغم شمرشمٞم٥م "، ويٗمٞمد ًمٗمظ (3)اًم٘م٤مٟمقن، يمام يِمػم إمم أٟمف شمٍمف ىم٤مٟمقين يتؿ سمرو٤مء ـمروملم، أو أيمثر

يٙمٗمل ًم٘مٞم٤مم اًمٕم٘مد جمرد شمقاومؼ إرادشملم، وإٟمام يٚمزم أن شمتجف اإلرادشم٤من إمم إمم أٟمف ٓ  "أصمر ىم٤مٟمقين

شمرشمٞم٥م أصمر ىم٤مٟمقين، سمٛمٕمٜمك آرشم٤ٌمط سم٠مداء ُمٕملّم قمغم ؾمٌٞمؾ آًمزام اًم٘م٤مٟمقين، وذم ٟمٓم٤مق اًم٘م٤مٟمقن 

 .(1)اخل٤مص، وذم دائرة اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

                                                           

 .ـه1/0/4114( ذم 00اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ ( ُمـ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري4/7( اعم٤مدة رىمؿ )4)

 (.4/447)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اًمًٜمٝمقري، اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، 0)

ط(، )سمػموت: اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  وُمٓمر، حمٛمد حيٞمك، إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن، )د. ،اٟمٔمر: ومرج، شمقومٞمؼ طمًـ (3)

 .362واًمٜمنم(، )د.ت(: ص

(، واٟمٔمر: ومرج وُمٓمر، إصقل اًمٕم٤مُم٦م 441-4/447) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،( اًمًٜمٝمقري، اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، 1)

 .364صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ًمٚم٘م٤مٟمقن، 



 قمثامن قمتقدي سمـ حمٛمد ....                إقمداد: اًم٤ٌمطم٨م. اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم 
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

، واًم٘مقل سم٠مهن٤م: ًٕمقدييٛمٙمـ اؾمتخالص شمٕمريػ ٓشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم اًمٜمٔم٤مم اًم ومم٤م ؾمٌؼ

)قم٘مد سملم ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز وص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، يٛمٜمح سمٛمقضمٌف آُمتٞم٤مز، سم٤مًمنموط اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

 سمٞمٜمٝمام، ُمع ُمراقم٤مة ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمِم٤مط وُم٘متْمٞم٤مت اًمٜمٔم٤مم(.

 الفسع الجاىٕ: مفَْو اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف الفكُ اإلضالمٕ:

ًمٕم٘مد وآشمٗم٤مق، وي٘مقًمقن إن اًمٕم٘مد  ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمتٗمريؼ سملم الميرى سمٕمض اًم٤ٌمطمث

، وم٘مد يتٗمؼ اصمٜم٤من قمغم ىمْم٤مء وىم٧م اأظمص ُمـ آشمٗم٤مق، ومٙمؾ قم٘مد اشمٗم٤مق، وًمٞمس يمؾ اشمٗم٤مق قم٘مدً 

ُمٕملم ذم ُمذايمرة ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ، وًمٞمس هلذا آشمٗم٤مق أي أصمر طمٙمٛمل، وٓ يدظمؾ ذم ُمًٛمك اًمٕم٘مد، 

ام ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ُمـ ظمالل ، وهذه اًمتٗمرىم٦م سمٞمٜمٝم(4)وم٤مٓشمٗم٤مق أؿمٌف سم٤مجلٜمس، واًمٕم٘مد ٟمقع داظمؾ ومٞمف

. ذًمؽ أن اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمف (0)"اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم هلام، وهل حمؾ اشمٗم٤مق ُمع وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن

: يتٜم٤مول مجٞمع آًمتزاُم٤مت اًمنمقمٞم٦م، ؾمقاء أيم٤مٟم٧م (3)إـمالىم٤من: قم٤مم، وظم٤مص، وم٤مإلـمالق اًمٕم٤مم

ٞمج٦م إرادة ؿمخص واطمد، أراد ٟمت ٟمتٞمج٦م اشمٗم٤مق سمٜمل ـمروملم يم٤مًمٌٞمع، واإلضم٤مرة، وٟمحقمه٤م، أم يم٤مٟم٧م

 . وىمد(1)أن يٚمزم ٟمٗمًف سم٤مًمتزام ذقمل ظم٤مص، يم٤مًمٞمٛملم، واًمقىمػ، واًمٓمالق، واًمٜمذر، واإلقمت٤مق

 

                                                           

ُمٙمت٦ٌم اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م، ، اًمري٤مض، ، )اًمًٕمقدي٦م0ر: اًمدسمٞم٤من، يمت٤مب اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة، ط( اٟمٔم4)

دار اًمنموق،  ،، )ضمدة4(، اًمدريٜمل، ٟمِم٠مت إسمراهٞمؿ، اًمؽمايض ذم قم٘مقد اعم٤ٌمدٓت اعم٤مًمٞم٦م، ط4/11(: )ـه4130

 .12ص ،(ـه4120

 (.4/447) ،، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( اٟمٔمر: اًمًٜمٝمقري، اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين0)

دار اًمٙمت٥م  ،سمػموت، ، )ًمٌٜم٤من4( اٟمٔمر: اجلّم٤مص، أمحد سمـ قمكم، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم، ط3)

(، اسمـ اًمٕمريب، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ حمٛمد 3/07) ،م(4111-هـ4141اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

، إٟمّم٤مري، أسمق حيٞمك زيمري٤م 101ص ،ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وذيم٤مه(، )د.ت(اًمٌج٤موي، )د.ط(، )ُمٍم: 

(، اسمـ رضم٥م، زيـ اًمديـ 0/3) ،دار اعمٕمروم٦م(، )د.ت( ،ط(، )سمػموت اًمِم٤مومٕمل، حتٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م سمنمح شمٜم٘مٞمح اًمٚم٤ٌمب، )د.

 ،ٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، )د.ت(دار اًم ،ط(، )سمػموت قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد، صمؿ اًمدُمِم٘مل، احلٜمٌكم، اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م، )د.

، اعمرداوي، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن احلٜمٌكم، اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف، 061-067ص

 (.1/14) ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، )د.ت( ،، )سمػموت0ط

 ،م(4116دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،  ،ةط(، )اًم٘م٤مهر ( اٟمٔمر: أسمق زهرة، حمٛمد، اعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، )د.1)

، ؿمٌػم، 476 ،م(0227دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،  ،ط(، )اًم٘م٤مهرة ، اخلٗمٞمػ، قمكم، أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م، )د.411ص
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 .(4)، وإرادهتؿ هذا اعمٕمٜمكضم٤مء ذم يمالم وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م ُم٤م يدل قمغم إـمالىمٝمؿ اًمٕم٘مد

وهذا اعمٕمٜمك اًمقاؾمع ًمٚمٕم٘مد ٓ خيرج قمـ أصؾ ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٖمقي، وهق: اًمرسمط واًمِمد 

واًمتقصمٞمؼ واًمٕمٝمد، وٓ خيٗمك أن شمًٛمٞم٦م هذه اًمتٍموم٤مت قم٘مقدا ٓ شمتؿ إٓ قمغم هذا اإلطمٙم٤مم و

اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ ًمٙمؾ اًمتزام، ؾمقاء يم٤من ُمـ ـمرف واطمد، أو ُمـ ـمروملم، وؾمقاء يم٤من سملم 

إومراد، أو سملم اًمدول ُمـ اعمٕم٤مهدات وإطمالف، وؾمقاء يم٤من قم٘مقدا ًُم٤مًمٞم٦م، أم همػم ُم٤مًمٞم٦م، صمؿ 

ومٝمق: ُم٤م يم٤من ٟمتٞمج٦م اشمٗم٤مق سملم  (3). أُم٤م اإلـمالق اخل٤مص(0)سملم اًمٕمٌد ورسمف، أو سملم اًمٕم٤ٌمد ؾمقاء يم٤من

ـمروملم، أو ُم٤م يتؿ سم٢مرادشملم وم٠ميمثر، ويٜمِم٠م قمٜمف اًمتزام، وهذا اعمٕمٜمك هق اعمراد سم٤مًمٕم٘مد قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

أـمٚم٘م٧م يمٚمٛم٦م  ، طمتك يم٤مد يٜمٗمرد سم٤مٓصٓمالح؛ إلٟمف إذاواؾمتٕمامًٓ  أيمثر إـمالىمف، ومٝمق إيمثر شمداوًٓ 

قمٚمٞمف يمٚمٛم٦م اًمٕم٘مد إٓ سمتٜمٌٞمف يدل  اًمٕم٘مد شم٤ٌمدر إمم اًمذهـ اعمٕمٜمك اخل٤مص، أُم٤م اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ومال شمدل

 . (1)قمغم اعمٕمٜمك

جمٛمقع "أو  (1)"اإلجي٤مب واًم٘مٌقلجمٛمقع "أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم اًمٕم٘مد سم٠مٟمف:  ويٕمرف

اًمتٕمريٗم٤مت  ، وأطمًـ(6)"٘م٤مُمٝمامإجي٤مب أطمد اعمتٙمٚمٛملم ُمع ىمٌقل أظمر، أو يمالم اًمقاطمد اًم٘م٤مئؿ ُم

                                                           

دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٜمنم  ،قمامن، ، )إردن0، ط"اًمٕم٘مد-اعمٚمٙمٞم٦م-اعم٤مل"حمٛمد قمثامن، اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م =

 .022ص ،(م0242-ـه4132واًمتقزيع، 

، إٟمّم٤مري، حتٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م 101صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن،  ،(، اسمـ اًمٕمريب،3/07)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،( اٟمٔمر: اجلّم٤مص، 4)

، اعمرداوي، 061-067صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، (، اسمـ رضم٥م، اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م، 0/3)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،سمنمح شمٜم٘مٞمح اًمٚم٤ٌمب، 

 (.1/14) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،، 0اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف، ط

ُتُف، طا( اٟمٔمر: 0) ٦ٌَم سمـ ُمّمٓمٗمك، اًمِٗمْ٘مُف اإلؾمالُملير وأدًمر ، َوْه طَمْٞمكِمّ  (،1/141دار اًمٗمٙمر(، )د.ت(: ) ،دُمِمؼ، ، )ؾمقري٤م1ًمزير

 .024-022ص ،ؿمٌػم، حمٛمد قمثامن، اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ

 ،476صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ٗمٞمػ، أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م، ، اخل024ص ُمرضمع ؾم٤مسمؼ،( أسمق زهرة، اعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد، 3)

 .022-411صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ؿمٌػم، حمٛمد قمثامن، اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، 

 .476صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ، اخلٗمٞمػ، أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م، 024صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( أسمق زهرة، اعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد، 1)

: اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، سمـ طمجر، حتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج، )د.ط(، )ُمٍم ( اهلٞمتٛمل، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم1)

اًم٘م٤مهرة: -(، اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اعم٘مدد احلٜمٌكم، اعمٖمٜمل، )د. ط(، )ُمٍم1/012(: )ـه4311

 (.3/172م(: )4167-ـه4377ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، 

 (.3/471دُمِمؼ: دار اًمٗمٙمر(، )د. ت(: )-د اًمقاطمد، ومتح اًم٘مدير، )د. ط(، )ؾمقري٤م( اسمـ اهلامم، يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قم6ٌ)
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ارشم٤ٌمط إجي٤مب سم٘مٌقل قمغم وضمف ُمنموع يث٧ٌم أصمره ذم ": شمٕمريٗمف سم٠مٟمف -ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٤ٌمطم٨م-

 ، وهق اًمتٕمريػ اًمذي خيت٤مره اًم٤ٌمطم٨م ًمٚمٕم٘مد.(4)"حمٚمف

هق:  وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م شم٘مدم وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل إن ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

رشم٥م اًمتزاُم٤مت قمغم ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز وص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، ٟمتٞمج٦م ارشم٤ٌمط إجي٤مب ذًمؽ اًمٕم٘مد اًمذي ي

أطمدمه٤م سم٘مٌقل أظمر قمغم وضمف ُمنموع ئمٝمر أصمره ذم حمٚمف، ويامرس سمٛمقضمٌف ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز 

 أقمامل آُمتٞم٤مز سم٤مًمنموط اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٞمٜمٝمام. 

 .شالفسع الجالح: املكازى٘ بني اليعاو ّالفكُ يف مفَْو اتفاقٔ٘ االمتٔا

: إن ُمٗمٝمقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ذم اًمٜمٔم٤مم يتٗمؼ ُمع شمٕمريػ سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م شم٘مدم يٛمٙمـ اًم٘مقل

ًٓ سملم ـمروملم ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز ٞماًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل؛ ٕن يمٚم ٝمام قم٘مد يتٓمٚم٥م إجي٤مسًم٤م وىمٌق

 وص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، ويٚمزم ومٞمام حت٘مؼ قمٜمٍم اعمنموقمٞم٦م، وًمف أصمر ىم٤مٟمقين. واهلل أقمٚمؿ.

 

  

                                                           

ُتُف، 4) ، اًمِٗمْ٘مُف اإلؾمالُملير وأدًمر طَمْٞمكِمّ  .421، 423اعم٤مدة  ،(4/01(، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م )1/147)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اًمزير
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 ح األّلاملبخ

 اىكضاء اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف حل صاحب الصف٘ الطبٔعٔ٘ يف اليعاو الطعْدٖ ّالفكُ اإلضالمٕ

شم٘مقم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري قمغم ومٙمرة آقمت٤ٌمر اًمِمخيص، واًمتل شمٕمٜمل: أٟمف ي١مظمذ سمٕملم 

آُمتٞم٤مز  آقمت٤ٌمر ؿمخّمٞم٦م اعمتٕم٤مىمد قمٜمد إسمرام اًمٕم٘مد، وشمٕمّد هذه اعمٞمزة ُمـ اعمزاي٤م إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٕم٘مد

، وًمذًمؽ وم٢من ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز ىمد يؼمم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ُمع شم٤مضمر ومرد، يمام ىمد (4)اًمتج٤مري

يؼمُمٝم٤م ُمع ذيم٤مت دم٤مري٦م هل٤م ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ُم٤مًمٙمٞمٝم٤م ُمراقمًٞم٤م ضم٤مٟم٥م آقمت٤ٌمر 

قمغم  اًمِمخيص عم٤مًمٙمٞمٝم٤م، ًمذًمؽ ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ىمد ُمٞمرز سملم اًمِمخّمٞمتلم قمٜمد اًمٜمص

أؾم٤ٌمب اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز. وؾمٞمتٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م ذم هذا اعمٌح٨م إؾم٤ٌمب اعمتّمٚم٦م سمٙمال 

 اًمِمخّمٞمتلم وذًمؽ قمغم اًمٜمحق أيت:

 املطلب األّل: اىكضاء اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف حل صاحب الصف٘ الطبٔعٔ٘ يف اليعاو الطعْدٖ

ُم٤م مل اًمتج٤مري قمغم أيت: ]م آُمتٞم٤مز ( ُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة ُمـ ٟمٔم٤م4ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة )

شمٜمص اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز قمغم همػم ذًمؽ، إذا يم٤من ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ؿمخّم٤ًم ذا صٗم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م، ومتٜم٘ميض 

أو  ،أو سمقوم٤مشمف ،اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز سم٤مومتت٤مح أي ُمـ إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م ًمف سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اإلومالس

ل آُمتٞم٤مز. وجيقز أن أو سمٜمِمقء ُم٤مٟمع صحل حيقل دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمام ،سمٗم٘مده إهٚمٞم٦م

 ي٘ميض سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ذم طم٤مٓت اًمقوم٤مة أو وم٘مدان إهٚمٞم٦م أو ٟمِمقء اعم٤مٟمع شمتْمٛمـ آشمٗم٤مىمٞم٦م طمٙماًم 

 ُمـ ورصم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أو إمم ؿمخص آظمر[. -أو أيمثر-اًمّمحل إمم واطمد 

ويتٌلم ُمـ اًمٜمص وضمقد قمدة أؾم٤ٌمب ٟٓم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز إذا يم٤من ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز 

 صٗم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وهل: ؿمخّم٤ًم ذا

 اومتت٤مح أي ُمـ إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م ًمف سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اإلومالس: .4
شُمٕمد إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م اعمرطمٚم٦م إظمػمة ُمـ ُمراطمؾ إضمراءات اإلومالس اًمتل يٛمٙمـ أن 

يٛمر هب٤م اعمديـ اعمٗمٚمس طم٤مل شمٕمثره وشمقىمٗمف قمـ ؾمداد ديقٟمف؛ ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ 

 .(0)اًمتٜمٔمٞمؿ اعم٤مزم اًم٤ًمسم٘ملم إلضمراء اًمتّمٗمٞم٦مإضمرائل اًمتًقي٦م اًمقىم٤مئٞم٦م وإقم٤مدة 

                                                           

، م(0221ُمٜمِمقرات احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م،  ،سمػموت، ٜم٤من، )ًم0ٌ( اٟمٔمر: ُمٖمٌٖم٥م، ٟمٕمٞمؿ، اًمٗمرٟمِم٤ميز، دراؾم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن، ط4)

 .462-411ص 

اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم -، )اًمًٕمقدي٦م3( اٟمٔمر: اًمٕمٛمر، قمدٟم٤من سمـ ص٤مًمح، اًمقضمٞمز ذم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م وأطمٙم٤مم اإلومالس، ط0)
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وىمد قمرف اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي إضمراء اًمتّمٗمٞم٦م سم٠مٟمف: ]إضمراء هيدف إمم طمٍم ُمٓم٤مًم٤ٌمت 

. (4)اًمدائٜملم وسمٞمع أصقل اًمتٗمٚمٞم٦ًم وشمقزيع طمّمٞمٚمتف قمغم اًمدائٜملم حت٧م إدارة أُملم اًمتّمٗمٞم٦م[

ضمراء إمم إهن٤مء اعمنموع، ويتْمح ُمـ ظمالل اًمتٕمريػ أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي هيدف ُمـ وراء هذا اإل

 ُمـ ظمالل طمٍم ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ ُمقضمقداشمف وسمٞمٕمٝم٤م وشمقزيٕمٝم٤م قمغم اًمدائٜملم.

ويؽمشم٥م قمغم هذا اإلضمراء آصم٤مر قمدة أمهٝم٤م همؾ يد اعمديـ اعمٗمٚمس قمـ إدارة أُمقاًمف، واحلجز 

وهٜم٤م شمؼمز ومٙمرة آقمت٤ٌمر  ،(0)قمٚمٞمٝم٤م، ويٕمٝمد هب٤م إمم ويمٞمؾ قمـ اًمدائٜملم يًٛمك سم٠مُملم اًمتٗمٚمٞم٦ًم

ًمِمخيص حلامي٦م قمٜم٤مس حمؾ آُمتٞم٤مز اعمٕمٜمقي٦م يم٤معمٕمروم٦م اًمٗمٜمٞم٦م، وؾمٛمٕم٦م اًمٕمالُم٦م اًمتج٤مري٦م اعمٛمٚمقيم٦م ا

ًمف، إذ يؽمشم٥م قمغم هذا اًمقوع أن ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز جيد أن طمؼ اؾمتٖمالل قمٜم٤مسه اعمٕمٜمقي٦م واىمع 

حت٧م أيمثر ُمـ هتديد، ومٕمغم اًمرهمؿ ُمـ أن احلجز قمغم أُمقال ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز اعمٗمٚمس ٓ يٛمتد 

ِمٛمؾ اًمٕمٜم٤مس اعمٕمٜمقي٦م اعمٙمقٟم٦م عمحؾ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز، طمٞم٨م خترج ُمـ أُمقال اًمتٗمٚمٞم٦ًم سم٤مقمت٤ٌمر ًمٞم

اًمٕمٜم٤مس، وٓ  أن طمؼ ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز قمٚمٞمٝم٤م طمؼ قمٞمٜمل يتٛمثؾ ذم آٟمتٗم٤مع وآؾمتٖمالل هلذه

 يٛمٙمـ ٟم٘مٚمف إمم اًمٖمػم إٓ سمٛمقاوم٘م٦م اعم٤مٟمح سم٤مقمت٤ٌمره اعم٤مًمؽ اًمقطمٞمد هلذه اًمٕمٜم٤مس، وص٤مطم٥م احلؼ ذم

اًمتٍمف ومٞمٝم٤م، وهق ُم٤م يٛمثؾ ذم اًمقىم٧م ذاشمف وامٟم٦م ًمٚمامٟمح ذم ُمقاضمٝم٦م دائٜمل اًمتٗمٚمٞم٦ًم، وأيًْم٤م 

وامٟم٦م ؿمخّمٞم٦م ًمف سمٕمدم إضم٤ٌمره قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إدارة اًمتٗمٚمٞم٦ًم، وشمٕمريض اًمٕمٜم٤مس اعمٕمٜمقي٦م 

، إٓ أن ظمٓمر شمير ؾمٛمٕمتف اًمتج٤مري٦م سم٥ًٌم وىمقع ُمنموع (3)عمحؾ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ًمٚمخٓمر

ُمتٞم٤مز حت٧م اًمتّمٗمٞم٦م ٓؾمٞمام وهق ظم٤موع ًمِمٌٙم٦م آُمتٞم٤مز، وشمٕمرض اعمٕمروم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ص٤مطم٥م آ

ُمـ إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م  هذه اعمؼمرات دمٕمؾ ُمـ اومتت٤مح أيٍّ  ، يمؾ(1)خلٓمر اإلومِم٤مء قمغم إصمر اًمتّمٗمٞم٦م

٤ًٌم ُم٤ٌمًذا ٟٓم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز سمٛمجرد اومتت٤مح هذا اإلضمراء.  سمحؼ ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ؾمٌ

                                                           

 .123ص ،م(0202ضمرير، =
 .ـه07/1/4131( ذم 12اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ ( ُمـ ٟمٔم٤مم اإلومالس4/00( اعم٤مدة رىمؿ )4)
 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اإلومالس.422( اٟمٔمر: اعم٤مدة رىمؿ )0)
ط(، )اإلؾمٙمٜمدري٦م: ُمٜمِم٠مة  ( اٟمٔمر: احلديدي ي٤مه ؾمٞمد، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز ذم اًمٗمٙمر آىمتّم٤مدي واًم٘م٤مٟمقين، )د.3)

 .011ص ،م(0221اعمٕم٤مرف، 
 ،م(0241ؾمٙمٜمدري٦م: دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م، ط(، )اإل ( اٟمٔمر: اًمٜمج٤مر، حمٛمد حمًـ، قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، )د.1)

 .412ص
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 ُمتٞم٤مز:ووم٤مة ص٤مطم٥م آ .0
إصؾ ذم أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن أن اًمٕمالىم٤مت اًمتٕم٤مىمدي٦م ٓ شمٜم٘ميض سمقوم٤مة أطمد أـمراومٝم٤م، إٓ أن 

هذا اعمٌدأ ٓ يٓمٌؼ قمغم اـمالىمف، سمؾ شمرد قمٚمٞمف اؾمتثٜم٤مءات ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٕم٘مقد اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم 

آقمت٤ٌمر اًمِمخيص، طمٞم٨م يتقضم٥م شمٜمٗمٞمذه٤م سمِمٙمؾ ؿمخيص ُمـ ىمٌؾ اعمتٕم٤مىمد، وهذا هق اًمِم٠من ذم 

آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، إذ شمٕمد ؿمخّمٞم٦م إـمراف وسم٤مخلّمقص ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز حمؾ اقمت٤ٌمر  قم٘مد

؛ ٕن ووم٤مشمف دمٕمؾ شمٜمٗمٞمذه (4)قمٜمد إسمرام اًمٕم٘مد، وٟمتٞمج٦م ًمذًمؽ وم٢من ووم٤مشمف شم١مدي إمم اٟم٘مْم٤مء اًمٕم٘مد

 .(0)ًمالًمتزام ُمًتحٞماًل اؾمتح٤مًم٦م هن٤مئٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف

ًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين شمتٛمثؾ ذم أن وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، شمؼمز وضمٝم٦م ٟمٔمر أظمرى ًمدى سمٕمض ا

ومٙمرة آقمت٤ٌمر اًمِمخيص شمقضمف إمم ؿمخص اعمنموع ٓ ؿمخّمٞم٦م ُم٤مًمٙمف، طمتك وإن يم٤مٟم٧م 

 .(3)ؿمخّمٞم٦م اعم٤مًمؽ حمؾ اقمت٤ٌمر قمٜمد إسمرام اًمٕم٘مد

وذم هذا اًمّمدد ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ىمد شمٌٜمك وضمٝم٦م اًمٜمٔمر إومم ومٜمص ساطم٦م قمغم 

 .(1)ٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مزهذا اًم٥ًٌم وٛمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شمٜم٘ميض هب٤م اشم

 وم٘مد ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أهٚمٞمتف: .3
يمٛمٌدأ قم٤مم ٓ ي١مدي وم٘مد أطمد إـمراف أهٚمٞمتف إمم اٟم٘مْم٤مء اًمٕم٘مد ُمٌدئًٞم٤م، إذ أن إهٚمٞم٦م ٓ 

شمِمؽمط إٓ سمّمدد إسمرام اًمٕم٘مد، ويٌ٘مك اًمٓمرف اًمذي يٗم٘مد أهٚمٞمتف سمٕمد شمٙمقيـ اًمٕم٘مد ُمٚمتزًُم٤م سمف 

اًمٕم٘مد سمٕمد وم٘مد إهٚمٞم٦م، همػم أن هذا اعمٌدأ ٓ  ًمرو٤مه اًم٤ًمسمؼ سمف، ويْمٛمـ ممثٚمف اًم٘م٤مٟمقين شمٜمٗمٞمذ

يني قمغم اًمٕم٘مقد اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم آقمت٤ٌمر اًمِمخيص يمٕم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، إذ 

                                                           

( اٟمٔمر: ضمٞمالين، يقؾمػ، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه )ضم٤مُمٕم٦م وهران سم٤مجلزائر، يمٚمٞم٦م احل٘مقق 4)

 .313-310ص ،م(0240واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، 
٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه )ضم٤مُمٕم٦م ( اٟمٔمر: ٟمية، سمـ ددوش، اٟم٘مْم٤مء آًمتزام دون اًمقوم٤مء سمف ذم اًم0)

 .77ص ،م(0244-م0242وهران سم٤مجلزائر، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، 
ُمرضمع ، احلديدي، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، 401صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: اًمٜمج٤مر، قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، 3)

 .061صؾم٤مسمؼ، 
 ( ُمـ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري.46( ُمـ اعم٤مدة رىمؿ )4( اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة )1)
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ٓ يٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذ آًمتزاُم٤مت اًمتٕم٤مىمدي٦م إٓ ُمـ اًمٓمرف اًمذي أسمرم اًمٕم٘مد، وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمف ذم طم٤مًم٦م وم٘مد 

 . (4)ؾمتح٤مًم٦م شمٜمٗمٞمذه اًمتل شمؼمر إًمٖم٤مءهإهٚمٞم٦م وم٢من قم٘مد آُمتٞم٤مز يٜم٘ميض؛ ٓ

 ٟمِمقء ُم٤مٟمع صحل سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز حيقل دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمامل آُمتٞم٤مز: .1
يٕمد ٟمِمقء ُم٤مٟمع صحل يٛمٜمع شمٜمٗمٞمذ آًمتزام ُمـ صقر آؾمتح٤مًم٦م اعم٤مدي٦م اًمتل يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

ف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وسمٜم٤مء أن يّمٌح حمؾ آًمتزام همػم ممٙمـ احلدوث ذم ذاشمف ٟمتٞمج٦م ذه٤مب اًمٌمء سمٛم٘مقُم٤مشم

ٕن قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ُمـ اًمٕم٘مقد  ؛ا، وٟمٔمرً (0)قمٚمٞمف يّمٌح شمٜمٗمٞمذه ُمًتحٞمال اؾمتح٤مًم٦م ُم٤مدي٦م

واًمتل ٓ يٛمٙمـ ومٞمف شمٜمٗمٞمذ آًمتزاُم٤مت اًمتٕم٤مىمدي٦م ؾمقى ُمـ ىمٌؾ  اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم آقمت٤ٌمر اًمِمخيص

رشمف قمغم اًمٓمرف اًمذي أسمرم اًمٕم٘مد، وم٢من إص٤مسم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز سمامٟمع صحل حيقل دون ىمد

، ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ اٟم٘مْم٤مء آًمتزام مم٤مرؾم٦م أقمامل آُمتٞم٤مز دمٕمؾ شمٜمٗمٞمذ آًمتزام ُمًتحٞمالً 

 .(3)واٟمٗم٤ًمخ اًمٕم٘مد

أن يمؾ هذه إؾم٤ٌمب ًمٞم٧ًم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم؛ ًمذًمؽ أضم٤مز إٓ أن ُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر 

ٙمـ اًم٘مقل إن اعمٜمٔمؿ اًمٜمص ذم آشمٗم٤مىمٞم٦م قمغم ظمالف احلٙمؿ اعمٜمّمقص قمٚمٞمف، وًمتقوٞمح ذًمؽ يٛم

٤ًٌم شمٜم٘ميض سمف  ًمٓمرذم اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز آشمٗم٤مق قمغم قمدم اقمت٤ٌمر هذه إؾم٤ٌمب أو سمٕمْمٝم٤م ؾمٌ

 آشمٗم٤مىمٞم٦م.

اعمتٛمثٚم٦م ذم ووم٤مة ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز،  ويْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألؾم٤ٌمب اًمثالصم٦م إظمػمة

ُٓمتٞم٤مز، أضم٤مز أو وم٘مده أهٚمٞمتف، أو ٟمِمقء ُم٤مٟمع صحل سمف حيقل دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمامل ا

ُمـ  -أو أيمثر-اعمٜمٔمؿ أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز طمٙماًم ي٘ميض سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ذم هذه احل٤مٓت إمم واطمد 

 .(1)ورصم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أو إمم ؿمخص آظمر

 

                                                           

 .361صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: ضمٞمالين، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، 4)
 (.3/171)، ( اٟمٔمر: اًمًٜمٝمقري، اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ0)

 .424ص، اًمقوٕمل واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ( اٟمٔمر: ٟمية، سمـ ددوش اٟم٘مْم٤مء آًمتزام دون اًمقوم٤مء سمف ذم اًم٘م٤مٟمقن3)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري.46( ُمـ اعم٤مدة رىمؿ )4( اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة )1)
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 املطلب الجاىٕ

 مْقف الفكُ االضالمٕ مً اىكضاء اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف حل صاحب الصف٘ الطبٔعٔ٘

ؾم٤ٌمب اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري اعمتّمٚم٦م سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز شمٜم٤مول اعمٓمٚم٥م إول أ 

ذي اًمّمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وؾمٞمتؿ ذم هذا اعمٓمٚم٥م شمٜم٤مول ُمقىمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ هذه إؾم٤ٌمب 

 شم٤ٌمقًم٤م قمغم اًمٜمحق أيت:

اإلومالس  اومتت٤مح أي ُمـ إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اإلومالس: .4

ٜمل: أن يٙمقن اًمديـ اًمذي قمغم اًمرضمؾ أيمثر ُمـ ُم٤مًمف، ؾمقاًء أيم٤من يٕم ذم اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء

ًمٗمظ  ، ويٓمٚمؼ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء(4)همػم ذي ُم٤مل أصاًل أم يم٤من ًمف ُم٤مل إٓ أٟمف أىمؾ ُمـ ديٜمف

٤م سمٛمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف ًً ، وهق سمٛمٕمٜمك (0)اًمتٗمٚمٞمس ويٕمٜمل سمف: ضمٕمؾ احل٤ميمؿ اعمديـ ُمٗمٚم

 . (3)احلجر قمٚمٞمف قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء

٤مط اًمديـ سمامل اعمديـ وـمٚم٥م اًمٖمرُم٤مء احلجر قمٚمٞمف، وضم٥م قمغم احل٤ميمؿ شمٗمٚمٞمًف قمٜمد وم٢مذا أطم

وأؿمؽمط اعم٤مًمٙمٞم٦م ًمقضمقب ذًمؽ أٓ  ،(1)وص٤مطمٌل أيب طمٜمٞمٗم٦م (6)واحلٜم٤مسمٚم٦م (1)واًمِم٤مومٕمٞم٦م (1)اعم٤مًمٙمٞم٦م

                                                           

ط(، )اًم٘م٤مهرة: دار احلدي٨م،  ( اٟمٔمر: اسمـ رؿمد احلٗمٞمد، أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد، )د.4)

 (.1/326)، اُم٦م، اعمٖمٜمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ(، اسمـ ىمد1/61) ،م(0221-هـ4101

( اٟمٔمر: إزهري، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر اًمٕمجٞمكم، اعمٕمروف سم٤مجلٛمؾ، ومتقطم٤مت اًمقه٤مب سمتقوٞمح ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب اعمٕمروف 0)

(، اًمرُمكم، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد، هن٤مي٦م 3/327)، م(، دار اًمٗمٙمر، )د.ت( ط(، )د. سمح٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ، )د.

(، اٟمٔمر: اًمزرىم٤مين، قمٌد 1/342)، م(4171-ـه4121دار اًمٗمٙمر،  ،سمػموت، ح اعمٜمٝم٤مج، ط أظمػمة، )ًمٌٜم٤مناعمحت٤مج إمم ذ

رىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ط ، م(0220-هـ4100دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت، ، )ًمٌٜم٤من4اًم٤ٌمىمل سمـ يقؾمػ، ذح اًمزير

(1/112.) 

، م(4113 -هـ4141دار اعمٕمروم٦م،  ،سمػموت، ط(، )ًمٌٜم٤من( اٟمٔمر: اًمنظمز، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ، اعمًٌقط، )د. 3)

رىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ01/411) (، اًمراومٕمل، قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد، 1/173)، (، اًمزرىم٤مين، ذح اًمزير

 (.1/313)، (، اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ42/011)، اًمنمح اًمٙمٌػم، )د.ط(، )د.م(، دار اًمٗمٙمر، )د.ت(

رىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ( اٟمٔمر: اًمز1) ، (، اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ1/111)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، رىم٤مين، ذح اًمزير

(1/61.) 

 (.42/011)، ( اًمراومٕمل، اًمنمح اًمٙمٌػم، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ1)

 (.1/326)، ( اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ6)

 (.01/463)، ( اٟمٔمر: اًمنظمز، اعمًٌقط، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ1)
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 ،(4)يٛمٙمـ ًمٚمٖمرُم٤مء اًمقصقل إمم طم٘مٝمؿ إٓ سمف، أُم٤م إذا أُمٙمـ سمٖمػم ذًمؽ ومال يّم٤مر إمم اًمتٗمٚمٞمس

ئٚمقن سمذًمؽ سم٠من اجلٛمٞمع جمٛمع قمغم احلجر قمغم اعمريض ُمرض اعمقت ومٞمام زاد قمغم واؾمتدل اًم٘م٤م

وذه٥م ومألن حيجر قمٚمٞمف ويٛمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم أُمقاًمف حلؼ اًمٖمرُم٤مء أومم،  ،(0)اًمثٚم٨م حلؼ اًمقرصم٦م

 .(3)دُمٞمتفيم٤مُمؾ إهٚمٞم٦م وذم احلجر إهدار ٔ إمم أٟمف ٓ يٗمٚمس؛ ٕٟمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م

وهل: هؾ جيقز ًمٚمح٤ميمؿ أن يٌٞمع ُم٤مًمف ضمؼًما قمٚمٞمف أو ٓ وهٜم٤مك ُم٠ًمًم٦م أظمرى ُمتّمٚم٦م هبذه 

جيقز ذًمؽ؟، وهل أؿمٌف سم٤مًمتّمٗمٞم٦م سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اإلومالس، واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م شمًٌٕم٤م 

 إمم ضمقاز ذًمؽ ُمًتدًملم سم٤مٔيت: (1)ٓظمتالومٝمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، طمٞم٨م ذه٥م اجلٛمٝمقر

  .(1)((ف ذم ديـ يم٤من قمٚمٞمفطمجر قمغم ُمٕم٤مذ ُم٤مًمف وسم٤مقم ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل )) :يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽطمدي٨م  .4

ـِ اخْلَٓمر٤مِب ُم٤م ضم٤مء ذم أصمر أؾمٞمٗمع وومٞمف ىمقل  .0 ـٌ وَمْٚمَٞم٠ْمشمِٜم٤َم سم٤ِمًْمَٖمَداِة. )) :قُمَٛمَر سْم ـْ يَم٤مَن ًَمُف قَمَٚمْٞمِف َدْي وَمَٛم

ُؿ َُم٤مًَمُف سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  ًِ ومل يٜمٙمر قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٙم٤من هذا اشمٗم٤مىم٤م ُمٜمٝمؿ قمغم أٟمف ي٤ٌمع ، (6)((َٟمْ٘م

 .(1)قمغم اعمديقن ُم٤مًمف

إمم قمدم ضمقاز سمٞمع ُم٤مًمف ضمؼًما قمٜمف؛ ٕٟمف ٓ وٓي٦م قمٚمٞمف ذم ُم٤مًمف، إٓ أن وذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م: 

احل٤ميمؿ جيؼمه قمغم اًمٌٞمع إذا مل يٛمٙمـ اإليٗم٤مء سمدون إضم٤ٌمر، واؾمتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م إذا يم٤من ديٜمف 

                                                           

رىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ( اٟمٔمر: اًمزرىم4)  (.1/111)، ٤مين، ذح اًمزير

 (.1/61)، ( اٟمٔمر: اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ0)

، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن، جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر، )د. ط(، )سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ؿمٞمخل زاده( 3)

 (.0/137)، اًمٕمريب، )د. ت(

 راضمع اًمتل أؿمػم إًمٞمٝم٤م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.( اٟمٔمر اعم1)

(، يمت٤مب اًمٌٞمقع، وىم٤مل: صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم وىم٤مل ُمرة: 0317( طمدي٨م )0/61)، ( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف1)

إمم أيب ُمقؾمك  (، يمت٤مب قمٛمر 1114) ( طمدي٨م1/143)، (، وأظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف424/ 1) صحٞمح اإلؾمٜم٤مد

 (.4131) ( طمدي٨م1/062) شاإلرواء»تؾ إذا ارشمدت، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم إؿمٕمري، ذم اعمرأة شم٘م

(، يمت٤مب ]اًمقصٞم٦م[، ضم٤مُمع اًم٘مْم٤مء ويمراهٞمتف، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 0716) (، طمدي٨م1/4447)، ( أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م6)

ف، ىم٤مل إًم٤ٌمين (، يمت٤مب اًمتٗمٚمٞمس، سم٤مب احلجر قمغم اعمٗمٚمس وسمٞمع ُم٤مًمف ذم ديقٟم44061) (، طمدي٨م6/74)، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى

 إؾمٜم٤مده حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم.ش: إرواء اًمٖمٚمٞمؾ»ذم 

 (.01/461)، ( اًمنظمز، اعمًٌقط، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ1)
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083 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ًمٚمدائٜملم دراهؿ أو دٟم٤مٟمػم، وذم ُم٤مًمف ُمـ ُمثٚمٝم٤م أو أطمد اًمٜم٘مديـ ُمٜمٝمام، ٕهنام يمجٜمس واطمد، ومتدومع 

 ، وأؾمتدل قمغم ذًمؽ سمام يكم:(4)ضمؼًما

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -4

وسمٞمع اعم٤مل قمغم اعمديقن سمٖمػم رو٤مه ًمٞمس ، [01اًمٜم٤ًمء: ]﴾نئىئ مئ زئ رئ

 سمتج٤مرة قمـ شمراض.

أُم٤م ُم٤ٌمدًم٦م أطمد اًمٜم٘مديـ سم٤مٔظمر سم٠من يم٤من اًمديـ قمٚمٞمف دراهؿ وُم٤مًمف دٟم٤مٟمػم، ومٗمل اًم٘مٞم٤مس  -0

ه اعمّم٤مروم٦م، وذم آؾمتح٤ًمن يٗمٕمؾ ذًمؽ؛ ٕن اًمدراهؿ ًمٞمس ًمٚم٘م٤ميض أن ي٤ٌمذ هذ

وضمٜمس واطمد ُمٕمٜمك، وًمق يم٤من ُم٤مًمف ُمـ ضمٜمس اًمديـ صقرة يم٤من  ،واًمدٟم٤مٟمػم ضمٜم٤ًمن صقرة

 .(0)ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض ديٜمف سمف ومٙمذًمؽ إذا يم٤من ُم٤مًمف ُمـ ضمٜمس اًمديـ ُمٕمٜمك

ٗم٤مىمف ُمع ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ًم٘مقة أدًمتٝمؿ وىمقة دًٓمتٝم٤م واشمواًمراضمح ذم رأي اًم٤ٌمطم٨م: 

ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ورقم٤ميتٝم٤م ًمٚمٛمّم٤مًمح؛ ٓؾمٞمام وأن اعمّمٚمح٦م ُمـ ذًمؽ هل طمٗمظ اعم٤مل وهق ُمـ 

اًميورات اخلٛمس، يمام ٓ خيٗمك، وهبذا يتٌلم أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أظمذ سمرأي اجلٛمٝمقر ذم هذه 

اعم٠ًمًم٦م، وم٢مذا طمجر قمغم ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ًمإلومالس، وضم٥م شمًقي٦م ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ديقن واًمتزاُم٤مت 

 آُمتٞم٤مز، وسم٤مًمت٤مزم اٟم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىمٞم٦م شمًٌٕم٤م ًمذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ.عم٤مٟمح 

اشمٗم٘م٧م آراء اًم٤ٌمطمثلم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم شمٙمٞمٞمػ قم٘مد  ووم٤مة ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز: .0

اإلضم٤مرة سمٛمقت أطمد ، وهذا ي٘مقدٟم٤م إمم ُم٠ًمًم٦م اٟمتٝم٤مء (3)آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري أٟمف قم٘مد إضم٤مرة

 ذم هذه اعم٠ًمًم٦م قمغم ىمقًملم: قااظمتٚمٗمطمٞم٨م  واًمتل شمٜم٤موهل٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، يمٚمٞمٝمام اعمتٕم٤مىمديـ أو

                                                           

 (.01/461)، ( اًمنظمز، اعمًٌقط، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ4)

 (.01/461)، ( اًمنظمز، اعمًٌقط، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ0)

ًقيؼ اًمتج٤مري وأطمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف ( قمغم اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ذم سمٕمض اًمتٗمّمٞمالت، اٟمٔمر: اًمِمٝمراين، طمًلم ُمٕمٚمقي، اًمت3)

، حمٛمد، طم٤ًمم اًمديـ ظمٚمٞمؾ ومرج، قم٘مد آُمتٞم٤مز 024ص، م(0242-ـه4134ن(، ) م(، )د. ، )د.4اإلؾمالُمل، ط

، م(0240اإلؾمٙمٜمدري٦م: دار اًمٗمٙمر اجل٤مُمٕمل، ، ط(، )ُمٍمًمٗم٘مف اإلؾمالُمل دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، )د.اًمتج٤مري وأطمٙم٤مُمف ذم ا

 .411ص
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ٓ يٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ، ويقّرث قم٘مد اًمٙمراء، وسمف ىم٤مل أن اًمٕم٘مد : اًم٘مقل إول

 .(1)، وإؾمحؼ وأسمق صمقر واسمـ اعمٜمذر(3)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(0)واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،(4)اعم٤مًمٙمٞم٦م

 واًمثقري ،(1): يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد سمٛمقت أطمد اعمتٕم٤مىمديـ، وسمف ىم٤مل احلٜمٗمٞم٦ماًم٘مقل اًمث٤مين

 .(6)واًمٚمٞم٨م

 أدًم٦م أصح٤مب اًم٘مقل إول:

إن قم٘مد اإلضم٤مرة ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م قمغم رء ي٘مٌؾ اًمٜم٘مؾ، ومال يٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد  .4

 .(1)اعمتٕم٤مىمديـ يم٤مًمٌٞمع

ن اإلضم٤مرة شمٜمٕم٘مد سمح٥ًم طمدوث اعمٜمٗمٕم٦م ومٙمؾ ضمزء : سم٠من هذا ىمٞم٤مس ُمع اًمٗم٤مرق؛ ٕٟمقىمش

سمخالف اًمٌٞمع إذا هٚمؽ؛ ٕن يمؾ ضمزء ًمٞمس يّمػم يمؾ ضمزء ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م يم٤معمٕم٘مقد قمٚمٞمف اسمتداء، 

ا قمٚمٞمف قم٘مدا ُمٌتدأ، سمؾ اجلٛمٚم٦م ُمٕم٘مقدة قمٚمٞمف سمٕم٘مد واطمد، وم٢مذا شمٕمذر اًمٕم٘مد قمٚمٞمف ذم سمٕمْمف ُمٕم٘مقدً 

 .(7)سم٤مهلالك شمٕمذر ذم يمٚمف رضورة

                                                           

قمٌد اهلل اًمٜمٛمري، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد أطمٞمد وًمد ُم٤مديؽ اعمقريت٤مين،  ( اًم٘مرـمٌل، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ4)

 (.0/111)، م(4172-هـ4122اًمري٤مض: ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م، -، )اًمًٕمقدي٦م0ط

ؿ آٟمّم٤مري، ( اٟمٔمر: اًمٙمقهجل، قمٌد اهلل سمـ اًمِمٞمخ طمًـ احلًـ، زاد اعمحت٤مج سمنمح اعمٜمٝم٤مج، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞم0)

 (.0/312)، م(4170-ـه4120ن(، ) م(، )د. ، )د.4ط

 (.1/311)، ( اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ3)

 ٟمٗمس اعمقوع.، ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ1)

-ـه4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت، ، )ًمٌٜم٤من0( اٟمٔمر: اًمًٛمرىمٜمدي، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب أمحد، حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، ط1)

ط(،  ، قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم احلٜمٗمل، آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر، )د.دضملسمٚمـ سم(، ا0/364) ،م(4111

 (.0/64)، م(4131-هـ4316ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل،  ،)اًم٘م٤مهرة

 (.1/41)، (، اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ1/311)، ( اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ6)

-، )ًمٌٜم٤من4اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مومٕمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، ط( اًمنمسمٞمٜمل، ؿمٛمس اًمديـ، حمٛمد سمـ أمحد 1)

 (.3/171)، م(4111 - هـ4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت

دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم  ،سمػموت، ط(، )ًمٌٜم٤من ٟمجؾ اسمـ قم٤مسمديـ، شمٙمٛمٚم٦م طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر، )د. حمٛمد (قمالء اًمديـ،7)

 (.7/71)، م(4111-هـ4141واًمتقزيع، 
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .(4)سم٠من اعمًت٠مضمر ىمد ُمٚمؽ اعمٜم٤مومع وأن إضمرة ىمد ُمٚمٙم٧م يم٤مُمٚم٦م ذم وىم٧م اًمٕم٘مد": وأضمٞم٥م

ٜم٤مومع ىمد شمٜمت٘مؾ سم٤معمٕم٤موو٦م يم٤مٕقمٞم٤من، ومج٤مز أن شمٜمت٘مؾ سم٤مإلرث اعم"رد قمٚمٞمٝمؿ يمذًمؽ سم٠من ويُ 

 .(0)"يم٤مٕقمٞم٤من

 .(3)إلضم٤مرة قم٘مد ٓزم، ومٚمؿ يٜمٗمًخ سمٛمقت اًمٕم٤مىمد ُمع ؾمالُم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمفا .0

سم٠من اإلضم٤مرة شمٌٓمؾ سمٛمقت اعم١مضمر؛ ٕن ُمٜم٤مومع اإلضم٤مرة شمًتقرم سم٤مًمٕم٘مد واعمٚمؽ، : ٟمقىمش

ٓ قم٘مد قمٚمٞمف وان ص٤مر ُم٤مًمٙم٤م ومّم٤مرت ُمٜمت٘مٚم٦م  وىمد زال اعم١مضمر سم٤معمقت وإن يم٤من قم٤مىمدًا، واًمقارث

  .(1)إمم ُمـ ًمٞمس سمٕم٤مىمد، ومقضم٥م أن يٌٓمؾ ًمتٜم٤مذم اضمتامع اًمٕم٘مد واعمٚمؽ

وم٢من ىمٞمؾ يٜمت٘مض سمٛمقت ُمـ أضمر ٟمٗمًف مل يّمح؛ ٕن اًمٕم٘مد إٟمام يٌٓمؾ سمتٚمػ ": وأضمٞم٥م قمٜمف

يم٤من  سمٓمٚم٧م اإلضم٤مرة وإن -ُمرض-اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، ٓ سمٛمقت اًمٕم٤مىمد، أٓ شمراه ًمق يم٤من طمٞم٤م ومزُمـ 

 .(1)اًمٕم٤مىمد طمٞم٤مً 

 أدًم٦م أصح٤مب اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(6)ُمـ ُمٚمؽ إمم ُمٚمؽ، ومقضم٥م أن يٌٓمؾ ةاعمقت يٜم٘مؾ أصؾ اًمرىم٦ٌم اعمٙمؽما .4

قرث، واعمقرث إٟمام يم٤من يٛمٚمؽ سم٠من اًمقارث إٟمام يٛمٚمؽ سم٤مإلرث ُم٤م يم٤من يٛمٚمٙمف اعم": ٟمقىمش

 .(1)"اًمرىم٦ٌم دون اعمٜمٗمٕم٦م، ومٚمؿ جيز أن يّمػم اًمقارث ُم٤مًمٙم٤م ًمٚمرىم٦ٌم واعمٜمٗمٕم٦م

                                                           

 (.1/311)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل، 4)

، )د.ط(، )د.م(، "ُمع شمٙمٛمٚم٦م اًمًٌٙمل واعمٓمٞمٕمل"( اًمٜمقوي، أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 0)

 (.41/14)، دار اًمٗمٙمر، )د.ت(

-هـ4147دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت، ٌٜم٤من، )ًم4( اسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع، ط3)

 (.1/110)، م(4111

 (.41/12)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب، 1)

 (.41/12) ،( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ1)

دار ، سمػموت، ، ) ًمٌٜم٤من0( اًمٙم٤مؾم٤مين، قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد احلٜمٗمل، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، ط6)

 (.1/000)، م(4176-ـه4126اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 (.41/14)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع، 1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

سمام إذا اؾمت٠مضمر داسم٦م إمم ُمٙم٤من ُمٕملم ومامت ص٤مطم٥م اًمداسم٦م سم٠من هذا يٜم٤مىمض : وٟمقىمش أيًْم٤م

 .وؾمط اًمٓمريؼ يم٤من ًمٚمٛمًت٠مضمر أن يريمٌٝم٤م إمم اعمٙم٤من اعمًٛمك وىمد ُم٤مت أطمدمه٤م

ٟمف خي٤مف قمغم ٟمٗمًف وُم٤مًمف طمٞم٨م ٓ جيد داسم٦م أظمرى ذم ٕسم٠من ذًمؽ ًمٚميورة وأضمٞم٥م قمٜمف 

 .(4)إُمر إًمٞمف وؾمط اعمٗم٤مزة وٓ يٙمقن صمٛم٦م ىم٤مض يرومع

ن اًمٕم٘مد يٜمٕم٘مد ؾم٤مقم٦م وم٤ًمقم٦م طم٥ًم طمدوث اعمٜمٗمٕم٦م وم٢مذا ُم٤مت اعم١مضمر اٟمت٘مؾ اعمٚمؽ إمم إ .0

اًمقارث وُمٜمٗمٕمتف إًمٞمف واعمٜم٤مومع اعمًتح٘م٦م سم٤مًمٕم٘مد هل اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمٛم١مضمر، وىمد وم٤مت سمٛمقشمف 

 .(0)ومتٜمٗمًخ

ع سم٠من اؾمتٞمٗم٤مء إضمرة يتؿ سمٜمٗمس اًمٕم٘مد وًمٞمس سمح٥ًم طمدوث اعمٜمٗمٕم٦م، ًمٙمقن اعمٜم٤موم: ٟمقىمش

همػم ُمٕمدوُم٦م، ومٝمل ُم٘مدرة اًمقضمقد؛ ٕهن٤م ضمٕمٚم٧م ُمقردًا ًمٚمٕم٘مد، واًمٕم٘مد ٓ يرد إٓ قمغم 

 .(3)ُمقضمقد

سمؾ  ،سم٤معمقتقم٘مد اإلضم٤مرة ٓ يٜمٗمًخ  إن اًم٘مقل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ذه٥م إًمٞمفُم٤م : واًمراضمح

يٜمت٘مؾ إمم اًمقرصم٦م؛ ٕن قم٘مد اإلضم٤مرة ُمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت يم٤مًمٌٞمع ومال يٜمٗمًخ سمٛمقت أطمد 

، وًم٘مقة أدًم٦م اجلٛمٝمقر وردهؿ قمغم اعمٕم٤مرولم، إو٤موم٦م إمم وٕمػ أدًم٦م احلٜمٗمٞم٦م، واًمرد اعمتٕم٤مىمديـ

 قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ اجلٛمٝمقر.

: أن اعمٜمٔمؿ أظمذ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مين، إذ ٟمص قمغم اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ويالطمظ هٜم٤م

ٓشمٗم٤مىمٞم٦م سمقوم٤مة ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، إٓ أٟمف مل جيٕمؾ هذا احلٙمؿ سمٜمص آُمر، يمام أضم٤مز أن شمتْمٛمـ ا

ُمـ ورصم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أو إمم  -أو أيمثر-اًمقوم٤مة إمم واطمد  ٦مطمٙماًم ي٘ميض سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ذم طم٤مًم

 ، وهق ُم٤م يٕمد أظمًذا سم٤مًم٘مقل إول ذم طم٤مل آشمٗم٤مق قمٚمٞمف سملم اًمٓمروملم.ؿمخص آظمر

صالطمٞم٦م اًمِمخص واعم٘مّمقد هٜم٤م أهٚمٞم٦م إداء وشمٕمٜمل:  وم٘مد ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أهٚمٞمتف: .3

                                                           

دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل،  ،، )سمػموت0زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، ط ،( اسمـ ٟمجٞمؿ4)

 (.7/14)، )د.ت((

 (.7/14)رضمع ؾم٤مسمؼ، اًمٌحر اًمرائؼ، اعم ،( اسمـ ٟمجٞمؿ0)

 (.3/112)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، (، اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 1/301)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل، 3)
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. ووم٘مدان إهٚمٞم٦م ُمـ إؾم٤ٌمب اعمتّمٚم٦م سم٤مًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل، (4)شمٍموم٤مت ذقمٞم٦م إلسمرام

وهذه اًمّمقر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن قم٤مرًو٤م  .وهل٤م صقر قمدة يم٤مًمّمٖمر، واجلٜمقن واًمٕمتف، واًمًٗمف

 يّم٤مب سمف ذم سمٕمض ُمراطمؾ اًمٕمٛمر ومتٗم٘مده أهٚمٞمتف سمٕمد ايمت٤ًمسمف هل٤م.

هاًل عم٤ٌمذة ًمألهٚمٞم٦م؛ ومال يٙمقن اعمجٜمقن أ اوٓ ظمالف ذم اقمت٤ٌمر ُمـ أصٞم٥م سم٤مجلٜمقن وم٤مىمدً 

٤ًٌم ُمـ أؾم٤ٌمب احلجر سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤من إذا اعمٕمتقه: و، (0)اًمتٍموم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وسمذًمؽ يٙمقن ؾمٌ

وىمد أحل٘م٧م يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمتف ، شمٙمقن شمٍموم٤مشمف يمٚمٝم٤م سم٤مـمٚم٦موف ؿمديدا، ومٝمق يم٤معمجٜمقن، ٝمقمت

دم طمًـ اًمتٍمف أو قم .(1)٤مل ذم اعمٕم٤ميص أو ذم اإلهافاعمر يٌذٛمٕمٜم٤مه: شموم، وأُم٤م اًمًٗمف (3)سم٤مجلٜمقن

قمغم أن احلجر جي٥م قمغم يمؾ ُمْمٞمع عم٤مًمف ُمـ صٖمػم ويمٌػم، واٟمٗمرد اًمٗم٘مٝم٤مء  وأمجع، وىمد (1)ذم اعم٤مل

 .(6)ٓ حيجر قمغم احلر اًم٤ٌمًمغ، إذا سمٚمغ ُم٤ٌمًمغ اًمرضم٤مل :وم٘م٤مٓ وزومر، أسمق طمٜمٞمٗم٦م

وهٜم٤م يتٗمؼ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ُمع أراء اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أؾم٤ٌمب وم٘مد إهٚمٞم٦م 

وأهن٤م ُمقضم٦ٌم ًمٚمحجر، وُمع ىمقل اجلٛمٝمقر ذم احلجر قمغم اًمًٗمٞمف، وعم٤م يم٤مٟم٧م هذه اًمٕمقارض 

                                                           

م(، )دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم  ، )د.0( اٟمٔمر: ىمٚمٕمجل، حمٛمد رواس، وىمٜمٞمٌل طم٤مُمد ص٤مدق، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، ط4)

 .16ص، م(4177-ـه4127واًمتقزيع، 

قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري، ُمراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت سمـ طمزم، أسمق حمٛمد ا( اٟمٔمر: 0)

 .17ص، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، )د.ت( ،سمػموت، ط(، )ًمٌٜم٤من وآقمت٘م٤مدات، )د.

(، 01/416)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، (، واٟمٔمر: اًمنظمز، اعمًٌقط، 6/1112)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اًمزطمٞمكم، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف، 3)

(، اًمزيٚمٕمل، قمثامن سمـ قمكم سمـ حمجـ اًم٤ٌمرقمل احلٜمٗمل، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 1/412)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ٙم٤مؾم٤مين، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًم

(، اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ 1/414)،(ـه4343سمقٓق: اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م، -، )اًم٘م٤مهرة4ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، ط

-ـه4140دار اًمٗمٙمر،  ،سمػموت، ، )ًمٌٜم٤من٤0مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر، طقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل، رد اعمحت

أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ، اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، )د. ط(،  ،(، اًمِمػمازي6/411)، م(4110

 (.3/461)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، )د. ت(( ،سمػموت، )ًمٌٜم٤من

 (.0/733)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ديٜم٦م، ( اسمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعم1)

( اٟمٔمر: اًمدؾمقىمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اعم٤مًمٙمل، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، )د. ط(، )د. م(، دار اًمٗمٙمر، )د. 1)

 (.010/ 3)، ت(

ار اعمًٚمؿ ًمٚمٜمنم ، )د.م(، د4( اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، اإلمج٤مع، حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م: د. وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ أمحد، ط6)

 .421ص، م(0221 -هـ4101واًمتقزيع، 
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شم١مدي إمم وم٘مد إهٚمٞم٦م، ويؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلجر قمغم ُمـ أصٞم٥م هب٤م، وٕن قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري 

ُمـ قم٘مقد اًمتٜمٗمٞمذ اعمًتٛمرة، يم٤من ٓسمد ُمـ ومًخ هذا اًمٕم٘مد؛ ًمٗم٘مد أطمد أـمراومف أهٚمٞمتف، وأُم٤م ُم٤م 

طمٙماًم ي٘ميض سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ذم طم٤مٓت اًمقوم٤مة أو  آُمتٞم٤مز أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م ٜمٔمؿ ُمـ ضمقازأورده اعم

ُمـ ورصم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أو إمم  -أو أيمثر-وم٘مدان إهٚمٞم٦م أو ٟمِمقء اعم٤مٟمع اًمّمحل إمم واطمد 

، وم٢من آشمٗم٤مق اعمًٌؼ سملم ـمرذم اًمٕم٘مد قمغم ذًمؽ ضم٤مئز ذقًم٤م ًمٙمقٟمف ُمـ اًمنموط ؿمخص آظمر

خت٤مًمػ ٟمًّم٤م ذقمًٞم٤م وٓ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ذم ُم٠ًمًم٦م صح٦م  اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمتل ٓ

 واهلل أقمٚمؿ. .(4)آؿمؽماط ذم اًمٕم٘مد وهق ىمقل اجلٛمٝمقر

 :حيقل دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمامل آُمتٞم٤مز سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ٟمِمقء ُم٤مٟمع صحل .1

اًمْمٞمؼ اًمث٤مسم٧م ذم ُمّم٤مدر اًمتنميع اإلؾمالُمل يم٤موم٦م اإلمج٤مع قمغم إزاًم٦م اًمير ورومع ُمـ 

[، وعم٤م 076اًمٌ٘مرة: ]﴾جخمخ مح جح مج حج مث﴿، وذًمؽ اٟمٓمالىًم٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: واحلرج

سمّم٤مطم٥م  ٟمِمقء ُم٤مٟمع صحليم٤من قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ُمـ اًمٕم٘مقد ذات اًمتٜمٗمٞمذ اعمًتٛمر، وم٢من 

يرشم٥م قمٚمٞمف رضر جي٥م رومٕمف وومً٘م٤م ًم٘مقاقمد  حيقل دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمامل آُمتٞم٤مز آُمتٞم٤مز

وم٢من "، وذم هذا ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل: (0)ف اإلؾمالُمل، وُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة: )اًمير يزال(اًمير ذم اًمٗم٘م

ومٝمق ُمٕمٜمك ذم هم٤مي٦م اًمٕمٛمقم ذم اًمنميٕم٦م ٓ ...  اًمير واًميار ُمٌثقث ُمٜمٕمف ذم اًمنميٕم٦م يمٚمٝم٤م،

 .(3)"ُمراء ومٞمف وٓ ؿمؽ

 حيقل دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمامل آُمتٞم٤مز سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ٟمِمقء ُم٤مٟمع صحليمام أن 

ُمـ إقمذار واًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م اًمتل جيقز ُمٕمٝم٤م ومًخ اًمٕم٘مد وومً٘م٤م ًمٜمٔمري٦م إقمذار ذم  اذرً يٕمد قم

                                                           

ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، (، اًمدؾمقىمل، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، 43/41)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: اًمنظمز، اعمًٌقط، 4)

(، اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ احلٜمٌغم، 3/370)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، (، اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 3/61)

 (.471-3/477)، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )د.ت(( ،سمػموت، ع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، )د. ط(، )ًمٌٜم٤منيمِم٤مف اًم٘مٜم٤م

 (.4/14) ،(هـ4144اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،)سمػموت 4، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، طلٙمٌشم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب اًمًاٟمٔمر: ( 0)

، 4قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، ط( اًمِم٤مـمٌل، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، اعمقاوم٘م٤مت، حت٘مٞمؼ: أسمق 3)

 (.3/471)، م(4111-ـه4141دار اسمـ قمٗم٤من،  ،))د. م(
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، وهق ُم٤م (0)، وهذه اًمٜمٔمري٦م خترج قمـ اًم٘مقة اعمٚمزُم٦م ًمٚمٕم٘مد، ومت١مدي إمم ومًخ اًمٕم٘مد(4)اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

يٜمدرج وٛمـ ٟمٔمري٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م وومً٘م٤م عم٤م شمقصؾ إًمٞمف اًم٤ٌمطمثقن اعمحدصمقن ذم اًمٗم٘مف 

واًمذيـ سمٞمٜمقا أن ُمْمٛمقهن٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أوؾمع مم٤م ورد ذم اًمٗم٘مف اًم٘م٤مٟمقين، ومٝمل اإلؾمالُمل 

شمِمٛمؾ احلقادث واًمٔمروف، أو إقمذار اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمٓمرأ سمٕمد إسمرام اًمٕم٘مد، وىمٌؾ 

شمٜمٗمٞمذه، أو أصمٜم٤مءه، ؾمقاًء أيم٤من ٓطمً٘م٤م سمِمخص أطمد ـمرذم اًمٕم٘مد، أو سمٛمحؾ اًمٕم٘مد، مم٤م مل يٙمـ 

٤ًٌم، وضمٕمؾ شمٜمٗمٞمذ آًمتزام اًمتٕم٤مىمدي و٤مًرا سم٤معمديـ رضًرا زائًدا أو ُمتقىمًٕم٤م، وٓ مم ٙمـ اًمدومع هم٤مًم

. وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م شم٘مدم وم٢مٟمف جيقز وومً٘م٤م ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م إهن٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م (3)وم٤مطمًِم٤م، وهمػم ُمًتحؼ سم٤مًمٕم٘مد

 آُمتٞم٤مز هلذا اًم٥ًٌم، واهلل أقمٚمؿ.

 

  

 

  

                                                           

، ُمٜمِمقر: )جمٚم٦م "سمح٨م ُم٘م٤مرن"( اٟمٔمر: ىم٤ٌمين، حمٛمد رؿمٞمد، ٟمٔمري٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل 4)

اًمٕمجز قمـ "وىمد قمرف احلٜمٗمٞم٦م اًمٕمذر سم٤مٟمف:  ،401-401ص، جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مين، )د.ت((

 (.0/311)، ، اٟمٔمر: داُم٤مد أومٜمدي، جمٛمع إهنر"اعميض قمغم ُمقضم٥م اًمٕم٘مد إٓ سمتحٛمؾ رضر همػم ُمًتحؼ سمف

 .414صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: حمٛمد ىم٤ٌمين، ٟمٔمري٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، 0)

 .411-417صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ٘مٝمٞم٦م، ( اٟمٔمر: اًمدريٜمل، اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم3)
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 املبخح الجاىٕ

 ل صاحب الصف٘ االعتبازٓ٘ يف اليعاو الطعْدٖ ّالفكُ االضالمٕاىكضاء اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف ح

 املطلب األّل

 أضباب اىكضاء اتفاقٔ٘ االمتٔاش إذا كاٌ صاحب االمتٔاش ذا صف٘ اعتبازٓ٘ يف اليعاو 

ُم٤م مل ُمـ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري قمغم أٟمف: ] اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة( ُمـ اعم٤مدة 0ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة )

 ذًمؽ، إذا يم٤من ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ؿمخّم٤ًم ذا صٗم٦م اقمت٤ٌمري٦م، شمٜمص اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز قمغم همػم

٤م أو سم٤مومتت٤مح أي ُمـ إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م ًمف  ومتٜم٘ميض اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز سمّمدور ىمرار سمتّمٗمٞمتف اظمتٞم٤مريًّ

أو سم٤مٟم٘مْم٤مئف. وٓ يرشم٥م حتقًمف أو اٟمدُم٤مضمف ذم ؿمخص ذي صٗم٦م  ،سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اإلومالس

 .(4)[اقمت٤ٌمري٦م آظمر، اٟم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىمٞم٦م

قمغم اًمٜمص اًم٤ًمسمؼ أن اًمِمخّمٞمتلم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآقمت٤ٌمري٦م شمِمؽميم٤من ذم اقمت٤ٌمر  يالطمظومم٤م 

ٟٓم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز، إذ  ٤مً ؾمٌٌ سمٛمقضم٥م ٟمٔم٤مم اإلومالس ٤مأي ُمـ إضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م هلاومتت٤مح 

ٓ ومرق سملم اًمِمخّمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م وآقمت٤ٌمري٦م ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م، وىمد ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م ذم اعمٌح٨م 

 ًمتٙمراره٤م هٜم٤م. اًم٤ًمسمؼ وٓ طم٤مضم٦م

هٜم٤م أن اعمٜمٔمؿ أو٤مف طم٤مًم٦م صدور ىمرار سم٤مًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م يم٥ًٌم  ومم٤م يالطمظ أيًْم٤م

ٟٓم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اعمؼمُم٦م ُمع ؿمخص اقمت٤ٌمري، ُمراقم٤مة ُمٜمف هلذه اًمّمٗم٦م آقمت٤ٌمري٦م 

ًمِمخص ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، وم٤مًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م ٓ شمٙمقن إٓ ًمِمخص اقمت٤ٌمري وهق اًمنميم٦م، 

سم٤مشمٗم٤مق اًمنميم٤مء، وهق أطمد أؾم٤ٌمب  ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء ُمدهت٤م٤م ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمد طمؾ اًمنميم٦م يمام أهن

 .(0)اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت

وٓ ختتٚمػ أطمٙم٤مم اًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م قمـ اًمتّمٗمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م يمثػًما إٓ ذم سمٕمض إُمقر 

وؾمقاًء يم٤مٟم٧م اًمتّمٗمٞم٦م ىمْم٤مئٞم٦م  ،(3)ًمٚم٘مراريم٤محلد إىمَم عمدة اًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م واجلٝم٦م اعمّمدرة 

                                                           

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري.46( ُمـ اعم٤مدة رىمؿ)4( اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة )4)
 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت.46( اٟمٔمر: اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة رىمؿ)0)
( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت قمغم أن: ]يّمدر ىمرار اًمتّمٗمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٘مرار ُمـ اجلٝم٦م 021( ُمـ اعم٤مدة رىمؿ)0) ( شمٜمص اًمٗم٘مرة3)
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أو اظمتٞم٤مري٦م ومٝمل ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٦م أًي٤م يم٤من ؾم٥ٌم آٟم٘مْم٤مء، إذ يؽمشم٥م قمغم طمؾ 

 اًمنميم٦م، أو اٟم٘مْم٤مئٝم٤م ظمْمققمٝم٤م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م.

قم٤مُم٦م شمٜم٘ميض هب٤م  ومٝمٜم٤مك أؾم٤ٌمب -اًمنميم٦م-ٓقمت٤ٌمري٦م أُم٤م اٟم٘مْم٤مء اًمِمخص ذو اًمّمٗم٦م ا

ٟمققمٝم٤م ؾمقاًء يم٤مٟم٧م ُمـ ذيم٤مت إُمقال أو إؿمخ٤مص، وًم٧ًم هٜم٤م ذم ُمٕمرض  اًمنميم٦م أًي٤م يم٤من

اًمتٗمّمٞمؾ ذم ذح هذه إؾم٤ٌمب؛ ٕن اًمنميم٦م إذا اٟم٘مْم٧م ٕي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب وم٢مهن٤م شمدظمؾ 

ذم ُمرطمٚم٦م اًمتّمٗمٞم٦م اًمتل هتدف إلهن٤مء إقمامل اًمتل يتقضم٥م قمغم اًمنميم٦م إهن٤مئٝم٤م، وأداء، أو شمًقي٦م 

يم٦م اًمتل ذم ذُمتٝم٤ميم٤موم٦م ديقن واًمتزاُم٤مت اًمنم
(4)

. 

ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اطمتٗم٤مظ اًمنميم٦م اخل٤موٕم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتّمٗمٞم٦م سمِمخّمٞمتٝم٤م اعمٕمٜمقي٦م 

سم٤مًم٘مدر اًمالزم ًمٚم٘مٞم٤مم سمٛم٘متْمٞم٤مهت٤م جيٕمؾ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ىم٤مئٛم٦م طمتك إىمٗم٤مل اًمتّمٗمٞم٦م؛ ًمٙمقهن٤م ُمـ 

ي٦م ًمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز اًمٕم٘مقد اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل يؽماظمك شمٜمٗمٞمذه٤م، وم٤مٕصؾ أن سم٘م٤مء اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمق

حيقل دون متًؽ اعم٤مٟمح سم٤مٓقمت٤ٌمر اًمِمخيص، إٓ أٟمف عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٖم٤مي٦م ُمـ سم٘م٤مء هذه اًمِمخّمٞم٦م 

وىم٧م اًمتّمٗمٞم٦م هق اإلذاف قمغم اٟم٘مْم٤مء اعمنموع وزواًمف ُمـ اًمقضمقد اًم٘م٤مٟمقين، وم٢من هذه اًمٖم٤مي٦م 

ا ضمدًي٤م قمغم ٓ شمتامؿمك ُمع ُمٜمٓمؼ اؾمتٛمرار آشمٗم٤مىمٞم٦م؛ وٕن طمؼ اعمّمٗمل ذم اًمتٍمف يِمٙمؾ ظمٓمرً 

طمؼ اعم٤مٟمح، وإن يم٤من هذا اًمتٍمف يّمٓمدم سمٜمص ٟمٔم٤مُمل سيح حئمر اًمتٜم٤مزل قمـ آشمٗم٤مىمٞم٦م 

ًمٚمٖمػم دون ُمقاوم٘م٦م اعم٤مٟمح، ويْم٤مف إمم ذًمؽ أن ـمٚم٥م شمّمٗمٞم٦م اًمنميم٦م يتْمٛمـ سم٤مًميورة ـمٚم٥م 

طمٚمٝم٤م
(0)

، وهلذا يم٤من ُمـ اًمالزم إهن٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز ظمالل ومؽمة اًمتّمٗمٞم٦م سمام شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف ُمـ 

ًمتزاُم٤مت دائٜم٦م أو ُمديٜم٦م؛ ٕن اؾمتٛمراره٤م يقاضمف قمدة إؿمٙم٤مٓت ُمٜمٝم٤م: أن شمقىمٞم٧م اًمتّمٗمٞم٦م سمٛمدة ا

أىمٍم ُمـ ُمدة آشمٗم٤مىمٞم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م، واٟمٕمٙم٤مس اًمير اًمذي يٚمحؼ سمًٛمٕم٦م اًمنميم٦م اًمقاىمٕم٦م حت٧م 

                                                           

( ُمـ ذات 1ْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م، ويّمدر ىمرار اًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م ُمـ اًمنميم٤مء أو اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م...[، يمام شمٜمص اًمٗم٘مرة )اًم٘م=

اعم٤مدة قمغم أٟمف: ]جي٥م أٓ شمتج٤موز ُمدة اًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م مخس ؾمٜمقات، وٓ جيقز متديده٤م ٕيمثر ُمـ ذًمؽ إٓ سم٠مُمر 

 ىمْم٤مئل[.

، 1أمحد سمـ ؾمٕمٞمد، اًمقضمٞمز ذم أطمٙم٤مم اًمنميم٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، ط ( اٟمٔمر: اًم٧ًٌم، هِم٤مم سمـ قمكم، واخلٌتل،4)

 .61ص، م(0241-ـه4114)اًمًٕمقدي٦م: دار اإلضم٤مدة، 

 .412صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: اًمٜمج٤مر، قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، 0)



 قمثامن قمتقدي سمـ حمٛمد ....                إقمداد: اًم٤ٌمطم٨م. اًمًٕمقدي واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ذم اًمٜمٔم٤مم 
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اًمتّمٗمٞم٦م قمغم ؿمٌٙم٦م آُمتٞم٤مز، وهتديد اًمٕمالىم٦م سملم اعم٤مٟمح وص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم آقمت٤ٌمر 

ًمِمخيص ٟمتٞمج٦م ؾم٘مقط ؾمٚمٓمتف وطمٚمقل اعمّمٗمل حمٚمف، وأظمػًما ظمٓمر ذيقع اعمٕمروم٦م اًمٗمٜمٞم٦م ٟمتٞمج٦م ا

 .(4)اًمنميم٦م ًمٚمتّمٗمٞم٦مـمرح ُمقضمقدات 

ومحلم شمٜم٘ميض اًمنميم٦م ص٤مطم٦ٌم آُمتٞم٤مز ُمٝمام يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب ومال جم٤مل ٓؾمتٛمرار اشمٗم٤مىمٞم٦م 

ؾ اًمٕم٘مد، آُمتٞم٤مز ُمع يمٞم٤من همػم ىم٤مئؿ، ويٙمقن ًمالٟم٘مْم٤مء أصمر ومقري؛ ذًمؽ أن ظمّمقصٞم٦م حم

وُمٚمٙمٞم٦م ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز هلذا اعمحؾ، دمٕمؾ ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من احلّمقل قمغم ُمقاوم٘متف ٓؾمتٛمرار 

وُمع ذًمؽ ٟمجد أن اعمٜمٔمؿ مل يٜمص قمغم إصمر اًمٗمقري ٟٓم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىمٞم٦م ٟمتٞمج٦م  ،(0)اًمٖمػماًمٕم٘مد ُمع 

ُم٤م ٟٓم٘مْم٤مء اًمِمخص اعمٕمٜمقي، سمؾ همٚم٥م ضم٤مٟم٥م إرادة اعمتٕم٤مىمديـ، ومجقز آشمٗم٤مق قمغم ظمالف 

ورد ذم اًمٜمص، إذ يٛمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اؾمتٛمرار آشمٗم٤مىمٞم٦م ُمع ؿمخص ُمٕمٜمقي شم٘مرر 

 اٟم٘مْم٤مؤه، سم٤مٟمتٔم٤مر إىمٗم٤مل اًمتّمٗمٞم٦م.

ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم هذا اًمّمدد أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اىمتٍم ذم ٟمّمقصف قمغم أؾم٤ٌمب 

آُمتٞم٤مز، وشمرك احلري٦م  آٟم٘مْم٤مء اعمتٕمٚم٘م٦م سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ومل يتٜم٤مول إؾم٤ٌمب اعمتٕمٚم٘م٦م سمامٟمح

، وًمٕمؾ هذا اًمتقضمف ُمـ اعمٜمٔمؿ (3)ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ذم آشمٗم٤مق قمغم هذه إؾم٤ٌمب وأصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م

٤ًٌم ًمٚمرأي اًم٘م٤مئؾ أن ًمٗمٙمرة آقمت٤ٌمر اًمِمخيص ذم قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ـم٤مسمًٕم٤م  اًمًٕمقدي ضم٤مء شمٖمٚمٞم

ٓشمٗم٤مىمٞم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم ؿمخّمٞم٦م اعم٤مٟمح، أطم٤مدي اجل٤مٟم٥م، إذ أن ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يؼمم ا

وإٟمام سم٤مًمٜمٔمر إمم اعم١مؾم٦ًم اًمتل يٛمثٚمٝم٤م وُم٤م هل٤م ُمـ ؾمٛمٕم٦ٍم ويمٞم٤مٍن ُم٤مدي؛ ٕهن٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م إقمؿ 

أن ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من  . ويرى اًم٤ٌمطم٨م(1)ؿمٌٙم٦م آُمتٞم٤مزشمتٙمقن ُمـ ُم١مؾم٤ًمت دم٤مري٦م يمؼمى، شمدير 

وًمق سمٜمص ُمٙمٛمؾ يمام ومٕمؾ سمِم٠من إؾم٤ٌمب  أن يٜمص اعمٜمٔمؿ قمغم إؾم٤ٌمب اعمتٕمٚم٘م٦م سمامٟمح آُمتٞم٤مز

اعمتٕمٚم٘م٦م سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز، وقمدم شمرك هذا إُمر عمحض إرادة اًمٓمروملم؛ ٕن ُمٞمزان اًم٘مقى يٛمٞمؾ 

                                                           

 .431ص، ( اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ4)

 .414صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: اًمٜمج٤مر، قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، 0)

 ي( ُمـ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري.-44/0ٟمٔمر اعم٤مدة رىمؿ)( ا3)

 .071صُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ( اٟمٔمر: احلديدي، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، 1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ًمّم٤مًمح ُم٤مٟمح آُمتٞم٤مز، ومٝمق ذم اًمٖم٤مًم٥م اًمٓمرف اعمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٕم٘مد؛ وٕن رضورة اعمقازٟم٦م سملم 

 ـمرذم اًمٕم٘مد شمًتدقمل وضمقد ُمثؾ هذا اًمٜمص.

٤ٌمطم٨م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره أن اعمٜمٓمؼ يم٤من ي٘متيض قمدم قمّدْ صدور ىمرار : يرى اًموأظمػًما

سم٤مًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م وٛمـ أؾم٤ٌمب اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز، ٕن هذه احل٤مًم٦م داظمٚم٦م ذم اًمٜمص 

ُمـ أؾم٤ٌمب اٟم٘مْم٤مء  ٤ماًمذي ي٘ميض سم٤مقمت٤ٌمر اٟم٘مْم٤مء ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذو اًمّمٗم٦م آقمت٤ٌمري٦م ؾمٌٌ

ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م اٟم٘مْم٤مئف، مم٤م يًتٚمزم رضورة شمٕمديؾ  اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز، سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمتّمٗمٞم٦م

 اًمٜمص وطمذف هذه اًمٕم٤ٌمرة ُمٜمف.

 

 املطلب الجاىٕ

 مْقف الفكُ االضالمٕ مً اىكضاء اتفاقٔ٘ االمتٔاش يف حل صاحب الصف٘ االعتبازٓ٘ 

شمٜم٤مول اًمٗم٘مٝم٤مء ُمقوقع اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٤مت وذيمروا ُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم، إٓ 

قا ذم سمٕمض اعمقاوع وأوضمزوا ذم ُمقاوع أظمرى، ومل يتٕمرض اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أهنؿ ومّمٚم

إلضمراءات اًمتّمٗمٞم٦م؛ ٕهن٤م ذم اًمقاىمع ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمنميم٤مت احلديث٦م اًمٙمؼمى، ومل يٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء 

سمح٤مضم٦م إمم شمٜم٤موهل٤م، وإٟمام شمٕمروقا ًم٘مًٛم٦م اًمنميم٦م وذم أصمٜم٤مء ذيمرهؿ هل٤م شمٕمروقا ًمٌٕمض إضمراءات 

هب٤م اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مقق اًمنميم٦م وووم٤مء ديقهن٤م وطمٍم ُمقضمقداهت٤م متٝمٞمًدا اًمتّمٗمٞم٦م، واًمتل يراد 

 .(4)ًم٘مًٛمتٝم٤م

واقمتٛمدوا ذم سمح٨م ىمًٛم٦م اًمنميم٦م قمغم سمح٨م ظم٤مص يتٕمٚمؼ سم٘مًٛم٦م اًمِمٞمقع ذم ذيم٦م 

اعمٚمؽ، وم٤مشمٗم٘مقا ُمع اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم ذم أهنؿ ضمٕمٚمقا اًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ ىمًٛم٦م اًمِمٞمقع هل اًمتل حتٙمؿ 

 .(0)ىمًٛم٦م اًمنميم٦م

                                                           

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،سمػموت، ٤منٜم، )ًم1ٌ( اٟمٔمر: اخلٞم٤مط، قمٌد اًمٕمزيز، اًمنميم٤مت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، ط4)

 .(4/361)، م(4111-ـه4141

 (.311-4/311)، ( اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ0)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اإلؾمالُمل ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مؾمؿ ُمـ طمٞم٨م شمٕمٞمٞمٜمف، وؾمٚمٓمتف، وإضمرة اعم٘مررة  وىمد شمٜم٤مول اًمٗم٘مف

ًمف، وإقمامل اًمتل ي٘مقم هب٤م، وأضم٤مزوا أن يٙمقن واطمًدا أو أيمثر، يمام أضم٤مزوا أن يٕمٞمٜمف اًم٘م٤ميض أو 

اًمنميم٤مء، وسمٞمٜمقا ـمري٘م٦م قمٛمٚمف ذم طمٍم ُمقضمقدات اًمنميم٦م، وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اعمٌثقصم٦م ذم 

 .(4)يمتٌٝمؿ

إن اًم٘مًٛم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمٛمٚمٞم٦م هتدف إمم مجع اًمٜمّمٞم٥م اًمِم٤مئع ذم  ًم٘مقلوظمالص٦م ا

وهل هبذا شم١مدي إمم اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٦م  .(0)ُمٕملم، أي ضمٕمؾ ٟمّمٞم٥م اًمنميؽ اًمِم٤مئع ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمٗمروًزا ًمف

سملم اًمنميم٤مء ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ اٟم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز شمًٌٕم٤م هل٤م؛ ٕهن٤م ُمـ إقمامل اًمقاضم٥م 

 ْم٤مء اًمنميم٦م. واهلل أقمٚمؿ.شمّمٗمٞمتٝم٤م قمٜمد اٟم٘م

 

  

                                                           

دار اًمٙمت٥م ، سمػموت، ، )ًمٌٜم٤من4( اٟمٔمر: اًمٕمٞمٜمل، أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمل، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، ط4)

، 4(، اعمقاق، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ، ط44/317)، م(0222-ـه4102اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

(، اجلقيٜمل، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل أسمق اعمٕم٤مزم اعمٚم٘م٥م 1/121)، (ـه4146دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م،  ،تسمػمو، )ًمٌٜم٤من

، هـ(4107م(، )دار اعمٜمٝم٤مج،  ، )د.4سم٢مُم٤مم احلرُملم، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمّدي٥م، ط

رمحـ سمـ حمٛمد اعم٘مدد، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع، حت٘مٞمؼ: (، اسمـ ىمداُم٦م، ؿمٛمس اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًم47/131)

هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، اًم٘م٤مهرة، ، )ُمٍم4اًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق، ط -اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل 

 (.01/11)، (ـه4141واًمتقزيع واإلقمالن، 

 (.4/361)ؼ، ُمرضمع ؾم٤مسم( اٟمٔمر: اخلٞم٤مط، اًمنميم٤مت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 0)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 اليتائج ّالتْصٔات

 أّاًل: ىتائج الدزاض٘: 

أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي اىمتٍم ذم ٟمّمقصف قمغم أؾم٤ٌمب آٟم٘مْم٤مء اعمتٕمٚم٘م٦م سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز  -4

ومل يتٜم٤مول إؾم٤ٌمب اعمتٕمٚم٘م٦م سمامٟمح آُمتٞم٤مز، وشمرك احلري٦م ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ذم آشمٗم٤مق قمغم هذه 

٤ًٌم ًمٚمرأي إؾم٤ٌمب وأصم٤مر اعمؽمشمٌ ٦م قمٚمٞمٝم٤م، وهذا اًمتقضمف ُمـ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ضم٤مء شمٖمٚمٞم

إذ اًم٘م٤مئؾ أن ًمٗمٙمرة آقمت٤ٌمر اًمِمخيص ذم قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري ـم٤مسمًٕم٤م أطم٤مدي اجل٤مٟم٥م، 

أن ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ يؼمم آشمٗم٤مىمٞم٦م سم٤مًمٜمٔمر إمم ؿمخّمٞم٦م اعم٤مٟمح، وإٟمام سم٤مًمٜمٔمر 

ٛمٕم٦ٍم ويمٞم٤مٍن ُم٤مدي؛ ٕهن٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م إقمؿ شمتٙمقن إمم اعم١مؾم٦ًم اًمتل يٛمثٚمٝم٤م وُم٤م هل٤م ُمـ ؾم

 ُمـ ُم١مؾم٤ًمت دم٤مري٦م يمؼمى، شمدير ؿمٌٙم٦م آُمتٞم٤مز.

أن اعمٜمٔمؿ ىمد همٚم٥م ضم٤مٟم٥م إرادة اعمتٕم٤مىمديـ، ومٚمؿ يٜمص قمغم هذه إؾم٤ٌمب سمٜمص آُمر، وإٟمام  -0

ضمٕمٚمٝم٤م ظم٤موٕم٦م إلرادهتام، إذ أضم٤مز أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز آشمٗم٤مق قمغم ظمالف ُم٤م ورد 

 ، ومٙمؾ أؾم٤ٌمب آٟم٘مْم٤مء اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمٔمؿ ًمٞم٧ًم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم.ذم اًمٜمص

 ي٘ميض سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ذم إؾم٤ٌمب اخل٤مص٦م أضم٤مز اعمٜمٔمؿ أن شمتْمٛمـ اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز طمٙماًم  -3

ُمـ ورصم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أو  -أو أيمثر-سمّم٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذا اًمّمٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م إمم واطمد 

سملم ـمرذم اًمٕم٘مد قمغم ذًمؽ ضم٤مئز ذقًم٤م ًمٙمقٟمف ُمـ إمم ؿمخص آظمر، وهذا آشمٗم٤مق اعمًٌؼ 

اًمنموط اًمتٕم٤مىمدي٦م اًمتل ٓ خت٤مًمػ ٟمًّم٤م ذقمًٞم٤م وٓ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ذم 

 ُم٠ًمًم٦م صح٦م آؿمؽماط ذم اًمٕم٘مد وهق ىمقل اجلٛمٝمقر.

٤ًٌم  -1 يرى اًم٤ٌمطم٨م قمدم احل٤مضم٦م ًمٚمٜمص قمغم اقمت٤ٌمر صدور ىمرار سم٤مًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م ؾمٌ

ٞم٦م؛ وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٜمص قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمِمخص اعمٕمٜمقي يم٥ًٌم ٟٓم٘مْم٤مء ٟٓم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىم

آشمٗم٤مىمٞم٦م؛ ٕن اًمتّمٗمٞم٦م آظمتٞم٤مري٦م ٓ شمٙمقن إٓ سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمنميم٦م سم٤محلؾ آشمٗم٤مىمل سملم 

 .اًمنميم٤مء، وم٤مًمتّمٗمٞم٦م ٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م اٟم٘مْم٤مئف
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إهٚمٞم٦م وأهن٤م  يتٗمؼ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ُمع أراء اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أؾم٤ٌمب وم٘مد -1

ُمقضم٦ٌم ًمٚمحجر، وُمع ىمقل اجلٛمٝمقر ذم احلجر قمغم اًمًٗمٞمف، وٕن قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري 

 ُمـ قم٘مقد اًمتٜمٗمٞمذ اعمًتٛمرة، يم٤من ٓسمد ُمـ ومًخ هذا اًمٕم٘مد؛ ًمٗم٘مد أطمد أـمراومف أهٚمٞمتف.

٤ًٌم ٟٓم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز  -6 أن اعمٜمٔمؿ أظمذ سم٤مًم٘مقل اًمث٤مين ذم قمده ووم٤مة ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ؾمٌ

٦م ج٤مري، إٓ أٟمف ذم اًمقىم٧م ذاشمف أضم٤مز أن شمتْمٛمـ آشمٗم٤مىمٞم٦م طمٙماًم ي٘ميض سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ذم طم٤مًماًمت

ُمـ ورصم٦م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز أو إمم ؿمخص آظمر، وهق ُم٤م يٕمد  -أو أيمثر-اًمقوم٤مة إمم واطمد 

 أظمًذا سم٤مًم٘مقل إول ذم طم٤مل آشمٗم٤مق قمٚمٞمف سملم اًمٓمروملم.

دون ىمدرشمف قمغم مم٤مرؾم٦م أقمامل  أن قمد اعم٤مٟمع اًمّمحل اًمذي يّمٞم٥م ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز وحيقل -1

٤ًٌم ٟٓم٘مْم٤مء اشمٗم٤مىمٞم٦م آُمتٞم٤مز يًتٜمد إمم ىمقاقمد إزاًم٦م اًمير ورومع اًمْمٞمؼ  آُمتٞم٤مز ؾمٌ

واحلرج، يمام أٟمف قمذر ُمـ إقمذار واًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م اًمتل جيقز ُمٕمٝم٤م ومًخ اًمٕم٘مد وومً٘م٤م 

 .ًمٜمٔمري٦م إقمذار ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل

ًٔا: تْصٔات الدزاض٘:  ثاى

ـ اعمٝمؿ أن يٜمص اعمٜمٔمؿ قمغم أؾم٤ٌمب آٟم٘مْم٤مء اعمتٕمٚم٘م٦م سمامٟمح آُمتٞم٤مز، يرى اًم٤ٌمطم٨م أن ُم -4

وقمدم شمرك هذا إُمر عمحض إرادة اًمٓمروملم؛ ٕن ُمٞمزان اًم٘مقى يٛمٞمؾ ًمّم٤مًمح ُم٤مٟمح 

آُمتٞم٤مز، ومٝمق ذم اًمٖم٤مًم٥م اًمٓمرف اعمٝمٞمٛمـ قمغم اًمٕم٘مد؛ وٕن رضورة اعمقازٟم٦م سملم ـمرذم 

 اًمٕم٘مد شمًتدقمل وضمقد ُمثؾ هذا اًمٜمص.

أمهٞم٦م شمٕمديؾ اًمٜمص اعمتٕمٚمؼ سم٤مٟم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىمٞم٦م إذا يم٤من ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذا  ٨ميرى اًم٤ٌمطم -0

سمتّمٗمٞمتف اظمتٞم٤مرًي٤م[؛ ٕن هذه احل٤مًم٦م ُمٜمدرضم٦م دور ىمرار صٗم٦م اقمت٤ٌمري٦م، سمحذف قم٤ٌمرة ]ص

 ٟٓم٘مْم٤مء آشمٗم٤مىمٞم٦م. ٤موٛمـ اًمٜمص سم٤مقمت٤ٌمر اٟم٘مْم٤مء اًمِمخص اعمٕمٜمقي ؾمًٌٌ 
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 املصادز ّاملساجع

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. .4

 ًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن:يمت٥م اًمتٗم

، 4اجلّم٤مص، أمحد سمـ قمكم، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم، ط .0

 م.4111-هـ4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت، ًمٌٜم٤من

اًمًٛملم احلٚمٌل، أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد، اًمدر اعمّمقن ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب اعمٙمٜمقن،  .3

 .دار اًم٘مٚمؿ، )د. ت( ،)د. ط(، دُمِمؼ

ٕمريب، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ حمٛمد اًمٌج٤موي، اسمـ اًم .1

 ُمٓمٌٕم٦م قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وذيم٤مه(، )د.ت(. ،)د.ط(، )ُمٍم

 يمت٥م احلدي٨م:

 ،، أسمق فمٌل4إصٌحل، ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، اعمقـم٠م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، ط .1

 م.0221-هـ4101اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م و

 ،، سمػموت0إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ، ط .6

 م.4171-ـه4121اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، 

لم، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ قمٌد  .1 ًَ اًمٌٞمٝم٘مل، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلُ

ث واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، ، )د.م(، ُمريمز هجر ًمٚمٌحق4اعمحًـ اًمؽميمل، ط

 م.0244-هـ4130

اًمدارىمٓمٜمل، أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر، ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م آرٟم١موط  .7

 م.0221-ـه4101ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من4وآظمرون، ط

اًمٜمٞم٤ًمسمقري، احل٤ميمؿ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد  .1

 .م4112 – هـ4144 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من٤4م، طاًم٘م٤مدر قمٓم

 اًمٙمت٥م اًمٚمٖمقي٦م:

، )د.م(، دار 0ىمٚمٕمجل، حمٛمد رواس، وىمٜمٞمٌل، طم٤مُمد ص٤مدق، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، ط .42
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 م.4177-ـه4127اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

 .ـه4141، دار ص٤مدر، سمػموت، ، ًمٌٜم٤من3اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم، ًم٤ًمن اًمٕمرب، ط .44

 اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:

دار  ،أسمق زهرة، حمٛمد، اعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، )د.ط(، )اًم٘م٤مهرة .40

 م.4116اًمٗمٙمر اًمٕمريب، 

إزهري، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر اًمٕمجٞمكم، اعمٕمروف سم٤مجلٛمؾ، ومتقطم٤مت اًمقه٤مب سمتقوٞمح ذح  .43

 ت(.ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب اعمٕمروف سمح٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ، )د.ط(، )د.م(، دار اًمٗمٙمر، )د.

إٟمّم٤مري، أسمق حيٞمك زيمري٤م اًمِم٤مومٕمل، حتٗم٦م اًمٓم٤مًم٥م سمنمح شمٜم٘مٞمح اًمٚم٤ٌمب، )د.ط(،  .41

 دار اعمٕمروم٦م(، )د.ت(.  ،)سمػموت

ُمٓمٌٕم٦م  ،اًم٘م٤مهرة، اًمٌجػمُمل، ؾمٚمامن سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر، احل٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اعمٜمٝم٩م، )د. ط( .41

 .هـ4361 احلٚمٌل،

ٓظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر، اسمـ سمٚمدضمل، قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم احلٜمٗمل، ا .46

 م.4131-هـ4316ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل،  ،)د.ط(، اًم٘م٤مهرة

اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ احلٜمٌغم، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، )د.  .41

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )د.ت(. ،سمػموت-ط(، ًمٌٜم٤من

ي٦م اعمٓمٚم٥م ذم دراي٦م اجلقيٜمل، قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل أسمق اعمٕم٤مزم اعمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم، هن٤م .47

-هـ4107، )د.م(، دار اعمٜمٝم٤مج، 4اعمذه٥م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمّدي٥م، ط

 م.0221

اسمـ طمزم، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري، ُمراشم٥م اإلمج٤مع  .41

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت-ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مدات، )د.ط(، ًمٌٜم٤من

 )د.ت(.

 ،سمػموت 4احلٛمقي، أمحد حمٛمد ُمٙمل، همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم ذح آؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ط، .02

 .هـ4121دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 م.0227دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب،  ،اخلٗمٞمػ، قمكم، أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمنمقمٞم٦م، )د.ط(، اًم٘م٤مهرة .04
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-٤منٜم، ًم1ٌاخلٞم٤مط، قمٌد اًمٕمزيز، اًمنميم٤مت ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل، ط .00

 م.4111-ـه4141ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،سمػموت

ُمٙمت٦ٌم  ،، اًمري٤مض0اًمدسمٞم٤من، دسمٞم٤من سمـ حمٛمد، يمت٤مب اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م أص٤مًم٦م وُمٕم٤مسة، ط .03

 .هـ4130اعمٚمؽ ومٝمد اًمقـمٜمٞم٦م، 

-ـه4146ُمٜمِمقرات ضم٤مُمٕم٦م دُمِمؼ،  ،، دُمِمؼ1اًمدريٜمل، ومتحل، اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ط .01

 م.4116

دار اًمنموق،  ،، ضمدة4قم٘مقد اعم٤ٌمدٓت اعم٤مًمٞم٦م، ط اًمدريٜمل، ٟمِم٠مت إسمراهٞمؿ، اًمؽمايض ذم .01

 .ـه4120

اًمدؾمقىمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اعم٤مًمٙمل، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم، )د.  .06

 ط(، )د. م(، دار اًمٗمٙمر، )د. ت(.

 اًمراومٕمل، قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد، اًمنمح اًمٙمٌػم، )د.ط(، )د.م(، دار اًمٗمٙمر، )د.ت(. .01

د اًمرمحـ سمـ أمحد، صمؿ اًمدُمِم٘مل، احلٜمٌكم، اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م، اسمـ رضم٥م، زيـ اًمديـ قمٌ .07

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، )د.ت(. ،)د.ط(، )سمػموت

اسمـ رؿمد احلٗمٞمد، أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد،  .01

 م.0221-هـ4101دار احلدي٨م،  ،)د.ط(، اًم٘م٤مهرة

 أمحد، هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج، ط اًمرُمكم، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕم٤ٌمس .32

 م.4171-ـه4121دار اًمٗمٙمر،  ،سمػموت، أظمػمة، ًمٌٜم٤من

ُتُف، ط .34 ٦ٌَم سمـ ُمّمٓمٗمك، اًمِٗمْ٘مُف اإلؾمالُملير وأدًمر ، َوْه طَمْٞمكِمّ دار اًمٗمٙمر،  ،دُمِمؼ، ، ؾمقري٤م1اًمزير

 )د.ت(.

رىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ط .30  ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من4اًمزرىم٤مين، قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ يقؾمػ، ذح اًمزير

 م.0220-هـ4100دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

وزارة  ،، اًمٙمقي٧م0اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ط .33

 م.4171 -هـ 4121إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م، 

اًمزيٚمٕمل، قمثامن سمـ قمكم سمـ حمجـ اًم٤ٌمرقمل احلٜمٗمل، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ،  .31
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 .ـه4343عمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م، ا ،سمقٓق-، اًم٘م٤مهرة4ط

دار اعمٕمروم٦م،  ،سمػموت، اًمنظمز، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ، اعمًٌقط، )د. ط(، ًمٌٜم٤من .31

 م.4113-هـ4141

دار اًمٙمت٥م  ،سمػموت-، ًمٌٜم٤من0اًمًٛمرىمٜمدي، حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب أمحد، حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، ط .36

 م.4111-ـه4141اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، سمػموت4ًمٜمٔم٤مئر، طاًمًٞمقـمل، ضمالل اًمديـ، إؿم٤ٌمه وا .31

 م.4112-ـه4144

اًمِم٤مـمٌل، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، اعمقاوم٘م٤مت، حت٘مٞمؼ: أسمق قمٌٞمدة  .37

 م.4111-ـه4141دار اسمـ قمٗم٤من،  ،، )د. م(4ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، ط

، 0، ط"اًمٕم٘مد-ٞم٦ماعمٚمٙم-اعم٤مل"ؿمٌػم، حمٛمد قمثامن، اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م  .31

 م.0242-ـه4132دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  ،قمامن، إردن

اًمنمسمٞمٜمل، ؿمٛمس اًمديـ، حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمِم٤مومٕمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م  .12

 م.4111-هـ4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من4ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، ط

، )د.م(، 4طمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، طاًمِمٝمراين، طمًلم ُمٕمٚمقي، اًمتًقيؼ اًمتج٤مري وأ .14

 م.0242-ـه4134)د.ن(، 

جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر،  ،ؿمٞمخل زاده، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن .10

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، )د. ت(. ،)د.ط(، سمػموت

أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ، اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، ،اًمِمػمازي .13

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، )د. ت(. ،سمػموت-، ًمٌٜم٤من)د.ط(

اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل، رد اعمحت٤مر قمغم  .11

 م.4110-ـه4140دار اًمٗمٙمر،  ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من0اًمدر اعمخت٤مر، ط

 ،وتسمػم، ٟمجؾ اسمـ قم٤مسمديـ، شمٙمٛمٚم٦م طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر، )د.ط(، ًمٌٜم٤من ،قمالء اًمديـ، حمٛمد .11

 م.4111-هـ4141دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

، ، ًمٌٜم٤من4اًمٕمٞمٜمل، أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد اًمٖمٞمت٤مسمك احلٜمٗمل، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، ط .16
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 م.0222-ـه4102،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت

ىم٤ٌمين، حمٛمد رؿمٞمد، ٟمٔمري٦م اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل  .11

جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مين،  ،، ُمٜمِمقر"سمح٨م ُم٘م٤مرن"

 )د.ت(.

اسمـ ىمداُم٦م، ؿمٛمس اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اعم٘مدد، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم  .17

، 4قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق، ط د. –قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل  د.اعم٘مٜمع، حت٘مٞمؼ: 

 م.4111-ـه4141ٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن، هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًم ،اًم٘م٤مهرة، ُمٍم

، ُمٍم، )د. ط(، اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اعم٘مدد احلٜمٌكم، اعمٖمٜمل .11

 م.4167-ـه4377ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة،  ،اًم٘م٤مهرة

اًم٘مرـمٌل، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًمٜمٛمري، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد  .12

ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلديث٦م،  ،اًمري٤مض، ، اًمًٕمقدي٦م0قريت٤مين، طحمٛمد أطمٞمد وًمد ُم٤مديؽ اعم

 م.4172-هـ4122

اًمٙم٤مؾم٤مين، قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد احلٜمٗمل، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م  .14

 م.4176-ـه4126دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من0اًمنمائع، ط

ح اعمٜمٝم٤مج، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمٙمقهجل، قمٌد اهلل سمـ اًمِمٞمخ طمًـ احلًـ، زاد اعمحت٤مج سمنم .10

 م.4170-ـه4120، )د.م(، )د.ن(، 4سمـ إسمراهٞمؿ آٟمّم٤مري، ط

ٟمجٞم٥م هقاويٜمل، د. ط  :جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدد ُمـ اًمٕمٚمامء، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، حت٘مٞمؼ .13

 ٟمقر حمٛمد، د. ت. ،يمراشمٌم

 حمٛمد، طم٤ًمم اًمديـ ظمٚمٞمؾ ومرج، قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري وأطمٙم٤مُمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل .11

 م.0240دار اًمٗمٙمر اجل٤مُمٕمل،  ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، )د. ط(، ُمٍم

اعمرداوي، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن احلٜمٌكم، اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ  .11

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، )د.ت(. ،، سمػموت0اخلالف، ط

دار  ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من4ع، طاسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜم .16

 م.4111-هـ4147اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
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 ،سمػموت، ، ًمٌٜم٤من4اعمقاق، حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٖمرٟم٤مـمل، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ، ط .11

 .ـه4146دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م، 

، 0زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، ط ،اسمـ ٟمجٞمؿ .17

 اإلؾمالُمل، )د.ت(. دار اًمٙمت٤مب ،سمػموت

ُمع شمٙمٛمٚم٦م "اًمٜمقوي، أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  .11

 ، )د.ط(، )د.م(، دار اًمٗمٙمر، )د.ت(."اًمًٌٙمل واعمٓمٞمٕمل

اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٜمذر، اإلمج٤مع، حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م: د. وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ  .62

 م.0221 -هـ4101ًمتقزيع، ، )د.م(، دار اعمًٚمؿ ًمٚمٜمنم وا4أمحد، ط

دار  ،دُمِمؼ، اسمـ اهلامم، يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد، ومتح اًم٘مدير، )د. ط(، ؾمقري٤م .64

 اًمٗمٙمر، )د. ت(.

 ،اهلٞمتٛمل، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر، حتٗم٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج، )د.ط(، ُمٍم .60

 .ـه 4311اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، 

 :اًمٙمت٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

ضم٤مُمٕم٦م وهران  ،قؾمػ، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، رؾم٤مًم٦م ديمتقراهضمٞمالين، ي .63

 م.0240سم٤مجلزائر، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، 

احلديدي، ي٤مه ؾمٞمد، اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين ًمٕم٘مد آُمتٞم٤مز ذم اًمٗمٙمر آىمتّم٤مدي واًم٘م٤مٟمقين،  .61

 م.0221ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف،  ،)د.ط(، اإلؾمٙمٜمدري٦م

، واخلٌتل، أمحد سمـ ؾمٕمٞمد، اًمقضمٞمز ذم أطمٙم٤مم اًمنميم٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٧ًٌم، هِم٤مم سمـ قمكم .61

 م.0241-ـه4114دار اإلضم٤مدة،  ،، اًمًٕمقدي٦م1اًمًٕمقدي، ط

 ،سمػموت، اًمًٜمٝمقري، قمٌد اًمرزاق أمحد، اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، )د. ط(، ًمٌٜم٤من .66

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، )د.ت(.

اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م وومؼ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت ؾمقيٚمؿ، حمٛمد سمـ حمٛمد أمحد، اًمقضمٞمز ذم  .61

 .هـ4137 دار اًمٜمنم اًمدوزم، ،اًمري٤مض ،4، طـه4131اًمتج٤مري ًمٕم٤مم 

، 3اًمٕمٛمر، قمدٟم٤من سمـ ص٤مًمح، اًمقضمٞمز ذم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م وأطمٙم٤مم اإلومالس، ط .67
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 م.0202ُمٙمت٦ٌم ضمرير،  ،اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م

اًمدار  ،.ط(، سمػموتوُمٓمر، حمٛمد حيٞمك، إصقل اًمٕم٤مُم٦م ًمٚم٘م٤مٟمقن، )د،ومرج، شمقومٞمؼ طمًـ .61

 اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، )د.ت(.

دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ـمًٌ٘م٤م ًمٜمٔم٤مم اًمنميم٤مت "اًمٗمقزان، حمٛمد سمـ سمراك، إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمنميم٤مت  .12

-ـه4131ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد،  ،، اًمري٤مض0، طـه4131اًمًٕمقدي اًمّم٤مدر قم٤مم 

 م.0247

ُمٜمِمقرات  ،سمػموت، ًمٌٜم٤من ،0، طُمٖمٌٖم٥م، ٟمٕمٞمؿ، اًمٗمرٟمِم٤ميز، دراؾم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اعم٘م٤مرن .14

 م.0221احلٚمٌل احل٘مقىمٞم٦م، 

دار اعمٓمٌققم٤مت  ،اًمٜمج٤مر، حمٛمد حمًـ، قم٘مد آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري، )د.ط(، اإلؾمٙمٜمدري٦م .10

 م.0241اجل٤مُمٕمٞم٦م، 

ٟمية، سمـ ددوش، اٟم٘مْم٤مء آًمتزام دون اًمقوم٤مء سمف ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  .13

-م0242ئر، يمٚمٞم٦م احل٘مقق واًمٕمٚمقم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م وهران سم٤مجلزا، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه

 م.0244

  إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م:

 ـ.ه07/4/4131ذم  (3ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ .11

 ـ.ه06/4/4114ذم  (41ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اعمٝمٜمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ .11

 .ـه1/0/4114( ذم 00)م/ ٟمٔم٤مم آُمتٞم٤مز اًمتج٤مري اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ .16

 هـ.07/1/4131( ذم 12ٟمٔم٤مم اإلومالس اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ .11
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 ملدص البخح

ف اًمٌح٨م اًمذي هق سمٕمٜمقان: )ُمٝمر اعمثؾ واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م( إمم شمٜم٤مول اعم٤ًمئؾ هيد

 ُمٝمر اعمثؾ، واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ.ذم اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٝمر اعمثؾ، وظم٤مص٦م إُمقر اعمٕمتؼمة 

، وذيمر ٤مً دىمٞم٘م اً واقمتٛمد اًم٤ٌمطم٨م قمغم اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن، وصّقر ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م شمّمقير

 آشمٗم٤مق وآظمتالف واًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ذًمؽ. ُمقىمع

واطمتقى اًمٌح٨م قمغم: ُم٘مدُم٦م، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م. وىمد شمٜم٤مول اعمٌح٨م إول شمٕمريػ اعمٝمر 

، وأدًم٦م ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر وطمٙمٛمف، واعمٌح٨م اًمث٤مين يم٤من ًمتٕمريػ ُمٝمر اعمثؾ، ٤مً ًمٖم٦م واصٓمالطم

 ل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ.وإُمقر اعمٕمتؼمة ومٞمف، واعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ذم احل٤مٓت اًمت

صمؿ ظمتؿ سمخ٤ممت٦م ومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م، اًمتل ُمٜمٝم٤م: أن اًمتًٛمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة ذم اعمٝمر شمقضم٥م ًمٚمٛمرأة 

اعمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ، وهذا مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء. وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم: أٟمف إذا اشمٗمؼ اًمٕم٤مىمدان قمغم ٟمٗمل 

ف جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ. وُمٜمٝم٤م أيْم٤ًم: اعمٝمر، وم٢من اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٜمٙم٤مح صحٞمح، وأٟم

 أن اعمقـمقءة ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد وسمِمٌٝم٦م جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ.

 .اًمٜمٙم٤مح، اًمقطءُمٝمر اعمثؾ، اًمّمداق،  اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

The research, which is entitled: (The dowry of Family Dowery (Mahrul-

Mithl) and the cases in which occurs), aims to address issues related to the 

dowry of mithl, especially the matters considered for the dowry of the 

mithl, and the cases in which the dowry of the mithl is established. 

The researcher relied on the comparative analytical method, accurately 

depicted the research issues, and mentioned the points of agreement and 

disagreement, and the most correct of the sayings of the jurists in this. 

The research included: an introduction, and three chapters. The first chapter 

dealt with the definition of the dowry linguistically and idiomatically, and 

the evidence of the legality of the dowry and its ruling, the second chapter 

was to define the dowry of the mithl, the matters considered in it and how 

to estimate it, and the third chapter is the cases in which the dowry of the 

proverb is established. 

Then it concluded with a conclusion containing the most important results, 

including: 

That the corrupt name in the dowry necessitates the woman on whom the 

dowry was contracted, and this is what the jurists agreed upon. Among 

them is also: that if the two parties agree to deny the dowry, then the most 

correct opinion of the jurists is that the marriage is valid, and that she must 

have a dowry of the same. Among them is also: that the woman who has 

been infringed in a corrupt marriage and on suspicion must have a dowry of 

the proverb. 

Key words: dowry of mithl, dowery, marriage, intercourse. 
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إنر احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، 

ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد أْن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال 

 أُم٤م سمٕمد:                         ًمف وأؿمٝمد أنر حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. 

ومٞمٕمدير اًمٓمريؼ اًمنمقمل ًمٚمتٛمتع سم٤مًمٜم٤ًمء ذم اإلؾمالم هق اًمٜمٙم٤مح، وهذا اًمٜمٙم٤مح ًمٞمس سمال 

قم٤مضماًل أو آضماًل، ىم٤مل ُم٘م٤مسمؾ سمؾ ومرض اهلل قمغم اًمزوج ُمٝمرًا ًمٚمزوضم٦م ي١مديف طم٤مل قم٘مد اًمٜمٙم٤مح 

 اًمٜم٤ًمء:]َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني ميٱُّشمٕم٤ممم: 

1]. 

وهذا اعمٝمر يٕمتؼم ُمـ أول احل٘مقق قمغم اًمزوج ًمزوضمتف، وهق واضم٥م قمغم اًمزوج ُمٜمذ زُمـ 

 .(4)وُمـ سمٕمده، وقمٚمٞمف اٟمٕم٘مد إمج٤مع اعمًٚمٛملم ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

ذم احلدي٨م اًمث٤مسم٧م ذم  وإصؾ ذم ُمٝمر اًمزوضم٦م أن يٙمقن ُُم٘مّدرًا وًمق سمٌمء يًػم يمام ضم٤مء

اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي
اًمتٛمس وًمق ظم٤ممت٤ًم ُمـ "ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل (0)

، ًمٙمـ ىمد ي٘مع اًمزواج ىمٌؾ أن يتؿ حتديد اعمٝمر أو يٙمقن اعمٝمر حمرُم٤ًم أو أن يٓم٠م اًمرضمؾ (3)"طمديد

أن أومرده  اُمرأة ًمِمٌٝم٦م ُم٤م أو يتقرم قمٜمٝم٤م ىمٌؾ شمًٛمٞم٦م اعمٝمر، ومام احلٙمؿ قمٜمدئذ؟ هذا ُم٤م أطم٧ٌٌم

سمدراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م شمتٜم٤مول ضمقاٟمٌف وُم٤ًمئٚمف، وضمٕمٚمتف حت٧م قمٜمقان: )ُمٝمر اعمثؾ، واحل٤مٓت اًمتل 

 يث٧ٌم ومٞمٝم٤م(.

                                                           

، 40:3، احل٤موي اًمٙمٌػم 3:410، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر 0:011، سمدائع اًمّمٜم٤مئع 0:04اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع  (4)

 .021:1 اعمٖمٜمل
ىمٞمؾ: أسمق حيٞمك، ؿمٝمد ىمْم٤مء رؾمقل اهلل ، يٙمٜمك: أسمق اًمٕم٤ٌمس، وهق ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ اخلزرضمل إٟمّم٤مري اًم٤ًمقمدي( 0)

ؾمٝماًل، يم٤من قمٛمره يقم شمقذم اًمٜمٌل ق مخس  ملسو هيلع هللا ىلصذم اعمتالقمٜملم، وأٟمف ومرق سمٞمٜمٝمام، ويم٤من اؾمٛمف طمزًٟم٤م، ومًامه رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 . 661:0آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب اٟمٔمر: قمنمة ؾمٜم٦م، شمقذم ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم، وهق اسمـ ؾم٧م وشمًٕملم ؾمٜم٦م. 
يمت٤مب ذم ُمًٚمؿ . و1411، رىمؿ: 02:1 .يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمتزوي٩م قمغم اًم٘مرآن وسمٖمػم صداق أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم (3)

 .4101، رىمؿ: 4212:0. اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمّمداق ويمقٟمف شمٕمٚمٞمؿ ىمرآن وظم٤مشمؿ طمديد وهمػم ذًمؽ ُمـ ىمٚمٞمؾ ويمثػم
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 أٍنٔ٘ املْضْع:

 شمؼمز أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره ُمـ ظمالل ُم٤م يكم:

ُمنموقمٞم٦م طمؼ اعمرأة ذم اعمٝمر؛ طمٗم٤مفم٤ًم ًمٙمراُمتٝم٤م وصٞم٤مٟم٦م ًمٕمروٝم٤م وقمقو٤ًم عم٤م اؾمتحٚمف  (1

وم٘مد ووٕم٧م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤موم٦م إطمٙم٤مم ًم٤ًمئر أٟمقاع اعمٝمر وطم٤مٓشمف اًمزوج ُمٜمٝم٤م، 

 واعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمف.

يمثرة طم٤مٓت اًمٓمالق ذم هذا اًمزُمـ اًمذي شم٥ًٌم ذم وٞم٤مع طم٘مقق يمثػم ُمـ اًمزوضم٤مت  (2

وُمٜمٝمـ اًماليت شمؿ اًمزواج هبـ ومل يًؿ هلـ ُمٝمرًا، وهذا سمدوره أًم٘مك سمٔمالًمف ذم فمٝمقر 

 ٝمر ويمٞمٗمٞم٦م دومٕمف.ٟمزاقم٤مت طمقل اؾمتح٘م٤مق اعم

 البخح: مػكل٘

 شمٔمٝمر ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ُمـ ظمالل اإلضم٤مسم٦م قمـ اًمت٤ًمؤٓت اًمت٤مًمٞم٦م:

 ُم٤م اعم٘مّمقد سمٛمٝمر اعمثؾ؟ (4

 ُم٤م هل إُمقر اعمٕمتؼمة ذم ُمٝمر اعمثؾ؟  (0

 ُم٤م هل احل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ًمٚمٛمرأة ُمٝمر اعمثؾ ومٞمٝم٤م؟ (3

 أٍداف البخح:

ؾ ظم٤مص٦م إُمقر اعمٕمتؼمة ذم ُمٝمر هيدف هذا اًمٌح٨م إمم شمٜم٤مول اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٝمر اعمث

 اعمثؾ، واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ.

 املْضْع: أضباب اختٔاز

اًمرهم٦ٌم اًمِمخّمٞم٦م ذم دراؾم٦م هذا اعمقوقع دراؾم٦م ُمتٕمٛم٘م٦م واإلعم٤مم سمٛمختٚمػ ُم٤ًمئٚمف؛ يمقٟمف  (4

 مل يٗمرد سمدراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م طم٥ًم اـمالع اًم٤ٌمطم٨م.

٦م قمٚمٞمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م وآهتامم إفمٝم٤مر ُمدى شمٙمريؿ اإلؾمالم ًمٚمزوضم٦م ودقمقشمف ًمٚمٛمح٤مومٔم (0

 سمِمئقهن٤م ذم يم٤موم٦م إُمقر.

 اجلقر اًمذي شمتٕمرض ًمف سمٕمض اًمزوضم٤مت سم٥ًٌم همٞم٤مب اًمْمٛمػم اإلٟم٤ًمين واًمقازع اًمديٜمل. (3
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 حدّد البخح:

ي٘متٍم اًمٌح٨م قمغم دراؾم٦م اعمٝمر وأدًم٦م ُمنموقمٞمتف وطمٙمٛمف واحلٙمٛم٦م ُمٜمف قمٛمقُم٤ًم، ودراؾم٦م 

 . ُم٘م٤مرٟم٦مدراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م  -ت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ظمّمقص٤ًم ُمٝمر اعمثؾ وسمٞم٤من إُمقر اعمٕمتؼمة ومٞمف واحل٤مٓ

 الدزاضات الطابك٘:

ُمٝمر اعمثؾ ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مديره، ًمٚم٤ٌمطم٨م: إٟمّم٤مف محزة اًمنميػ، وهل سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م  .4

، قمدد م0241( اجلزء إول، يٜم٤مير ؾمٜم٦م 460يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م إزهر، اًمٕمدد )

 ( صٗمح٦م.30اًمّمٗمح٤مت )

، فدًم٦م قمغم وضمقسمإٝمر، ووُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤معم اًمٜمٙم٤مح وذوـمف، قمـ شمٕمريػشمٙمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م ومٞمف 

صمؿ حتدث قمـ وأيمثره. ف ، وُم٤م يّمح شمًٛمٞمتف ُمٝمرًا، وأىمٚمٞمتفوأؾمامء اعمٝمر، واحلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقم

 . هيمٞمٗمٞم٦م شم٘مدير، و، واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤مفُمٝمر اعمثؾ، وإُمقر اعمٕمتؼمة ومٞم

 أوضمف آشمٗم٤مق وآومؽماق سملم هذه اًمدراؾم٦م وسمحثل:

 وًٓ: أوضمف آشمٗم٤مق:أ

 ذم دراؾم٦م ُمقوقع ُمٝمر اعمثؾ دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م. يتٗم٘م٤من -

ذم سمٕمض ضمزئٞم٤مت اعمقوقع يم٤مًمتٕمريػ سم٤معمٝمر وأدًمتف وطمٙمٛمف وطمٙمٛمتف، واًمتٕمريػ  يتٗم٘م٤من -

 سمٛمٝمر اعمثؾ وإُمقر اعمٕمتؼمة ومٞمف.

 ذم سمٕمض طم٤مٓت ُمٝمر اعمثؾ اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ.يتٗم٘م٤من  -

 صم٤مٟمٞم٤ًم: أوضمف آومؽماق:

قمغم صمٌقت ُمٝمر اعمثؾ ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مديره، سمٞمٜمام سمحثل  ريمزذه اًمدراؾم٦م شمتٜم٤مول سم٤مٕؾم٤مس وشمأن ه -

 يريمز قمغم دراؾم٦م طم٤مٓت ُمٝمر اعمثؾ اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ دراؾم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م.

أن احل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ اًمتل شمٓمرىم٧م هل٤م هذه اًمدراؾم٦م أورَدهت٤م سمّمقرة  -

 . ّمقرة أوؾمعوهل٤م سمجمٛمٚم٦م، سمٞمٜمام سمحثل يريمز قمغم شمٜم٤م

 آظمتالف ذم ـمٌٞمٕم٦م شمٜم٤مول اجلزئٞم٤مت اًمتل شمتٗمؼ ومٞمٝم٤م هذه اًمدراؾم٦م ُمع سمحثل. -

اًمدظمٞمؾ، وهل رؾم٤مًم٦م  قمٌد اهللأطمٙم٤مم اًمّمداق ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚم٤ٌمطم٨م: ؾمٚمٞمامن سمـ  .0



 ٟم٤ميػ سمـ ُمٝمدي سمـ أمحد آل طمًلم إقمداد: د.                                      "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" اعمثؾ واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر 

100 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .صٗمح٦م 411، وشم٘مع ذم ـه4122ُم٤مضمًتػم ذم اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء، قم٤مم 

ُم٘مدار أىمؾ و ُم٤م ٓ جيقز أن يٙمقن صداىم٤ًم،و قمـ أٟمقاع اًمّمداق اجل٤مئز، ٤مومٞمٝم شمٙمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م

وشم٠مضمٞمٚمف، وُم٤م يت٠ميمد سمف اًمّمداق يم٤مُماًل، واحل٤مٓت ف شمٕمجٞمٚموطمٙمؿ  ،فوطمٙمؿ اعمٖم٤مٓة ومٞم اًمّمداق،

، شمٙمٚمؿ قمـ صداق اعمثؾصمؿ اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م ٟمّمػ اًمّمداق، وُمتك يً٘مط اًمّمداق يم٤مُماًل، 

 .اعمتٕم٦م، وُمـ ي٘مٌض اًمّمداقو

أن هذه اًمدراؾم٦م أورد ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م أطمٙم٤مم اًمّمداق ٟم٦م سملم هذه اًمدراؾم٦م ودراؾمتل: ٘م٤مراعم

سمّمقرة قم٤مُم٦م، ومل يتحدث قمـ صداق اعمثؾ إٓ ذم أؾمٓمر يًػمة ضمدًا، ومل يذيمر ُمـ احل٤مٓت اًمتل 

يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ إٓ طم٤مًم٦م واطمدة وهل ُم٠ًمًم٦م اعمٗمقو٦م، أُم٤م دراؾمتل ومٙم٤مٟم٧م دراؾم٦م ظم٤مص٦م 

 .٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م يمام هق ُمقوح ذم ظمٓم٦م اًمٌح٨مقمـ ُمٝمر اعمثؾ واحل

ٙمريؿ سمـ صٜمٞمت٤من اًمٕمٛمري، وهل قمٌد اًمٙم٤مم اًمّمداق ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م: طمأ .3

 .صٗمح٦م 110هـ، وشم٘مع ذم 4121رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ذم اًمٗم٘مف سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم 

وُم٤م يّمٚمح ًمف، وُمنموقمٞمتف، وىمٞمٛم٦م اًمّمداق  ٗمفشمٕمريوأطمٙم٤مم اًمّمداق  أورد اًم٤ٌمطم٨م ومٞمٝم٤م

ذوط اًمّمداق ووُم١ميمداشمف وُمً٘مٓم٤مشمف، واًمتِمٓمػم وُم٤م يٕمرض ًمٚمّمداق ُمـ شمٖمٞمػمات،  فوأٟمقاقم

 .ٞمفوُم٤م يِمؽمـمف اًمٕم٤مىمدان، واظمتالف اًمزوضملم وم

اًم٤ٌمطم٨م مل  قمٜمد اًمٜمٔمر ذم هذه اًمدراؾم٦م ٟمٚمحظ أناعم٘م٤مرٟم٦م سملم هذه اًمدراؾم٦م ودراؾمتل: 

 .دراؾمتف وسمحثليتٙمٚمؿ سمت٤مشم٤ًم قمـ ُمٝمر اعمثؾ وهبذا يتْمح اًمٗمرق سملم 

اًمّمداق ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م: ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد إهدل، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم  .1

هـ، 4124ٕمزيز يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مم قمٌد اًمُم٘مدُم٦م سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ 

 .صٗمح٦م 311وشم٘مع ذم 

 ذم اعمٝمر اعمًٛمك، :إولاًمٜمقع اًمدراؾم٦م قمـ أٟمقاع اًمّمداق،  شمٙمٚمؿ اًم٤ٌمطم٨م ذم هذه 

 .ذم ُمٝمر اعمثؾ وشمٕمريٗمف وإطمقال اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م :اًمث٤مينو

أن اًم٤ٌمطم٨م ىم٤مم سم٤مإلؿم٤مرة إمم احل٤مٓت اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م اعم٘م٤مرٟم٦م سملم هذه اًمدراؾم٦م ودراؾمتل: 

 .ُمٝمر اعمثؾ هدًا وم٘مط دون دراؾمتٝم٤م دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م
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ل رؾم٤مًم٦م أطمٙم٤مم اًمّمداق ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمٚم٤ٌمطمث٦م: ؾمٚمٛمك سمٜم٧م ؾم٤ممل اجلٛمٕم٤مين، وه .1

 .هـ4101ُم٤مضمًتػم ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد، قم٤مم

ًتحؼ سمف، وُمٚمؽ اًمّمداق واًمتٍمف ومٞمف، أٟمقاع اًمّمداق، وُم٤م يُ  شمٙمٚمٛم٧م اًم٤ٌمطمث٦م قمـ

 .وٟمامؤه، وآظمتالف ذم اًمّمداق سملم اًمزوضملم فووامٟم

ؾ ُمٝمر اعمث ٦مأن هذه اًمدراؾم٦م أوردت ومٞمٝم٤م اًم٤ٌمطمث٘م٤مرٟم٦م سملم هذه اًمدراؾم٦م ودراؾمتل: اعم

 .هب٤م، ومل شمتٓمرق إمم احل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم هب٤م ُمٝمر اعمثؾ ؼموإوص٤مف اًمتل يٕمت

وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم هذه اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يتْمح ًمٜم٤م أهن٤م دراؾم٤مت قم٤مُم٦م قمـ اًمّمداق 

ذم وأطمٙم٤مُمف اعمتٕمٚمؼ سمف، ومل أىمػ قمغم دراؾم٦م ظم٤مص٦م قمـ ُمٝمر اعمثؾ واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م إٓ 

 . وىمد أووح٧م اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم دراؾمتلاًمدراؾم٦م إومم
 ميَج البخح ّإجساءاتُ:

اقمتٛمدت ذم هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن، يمام ىمٛم٧م سم٤مشم٤ٌمع اخلٓمقات واإلضمراءات 

 اًمت٤مًمٞم٦م:

شمّمقير اعم٠ًمًم٦م اعمراد سمحثٝم٤م شمّمقيرًا دىمٞم٘م٤ًم ىمٌؾ سمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م؛ ًمٞمتْمح اعم٘مّمقد ُمـ  .4

 2دراؾمتٝم٤م

 .قصمٞمؼ آشمٗم٤مق ُمـ ُمٔم٤مٟمف اعمٕمتؼمةآشمٗم٤مق ذيمرت احلٙمؿ ُمع شم إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُمقاوع .0

 إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اخلالف اشمٌٕم٧م أيت : .3

أذيمر إىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م، وسمٞم٤من ُمـ ىم٤مل هب٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويٙمقن قمرض اخلالف طم٥ًم  -

 ٞم٦م.اًمٗم٘مٝم آدم٤مه٤مت

٤م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت، وُم٤م جي٤مب اؾمت٘ميص أدًم٦م إىمقال ُمع سمٞم٤من وضمف اًمدًٓم٦م، وذيمر ُم٤م يرد قمٚمٞمٝم -

 ة.ٝم٤م، وأذيمر ذًمؽ سمٕمد اًمدًمٞمؾ ُم٤ٌمذسمف قمٜم

 ُأسملم اًم٘مقل اًمراضمح ُمع سمٞم٤من ؾم٥ٌم اًمؽمضمٞمح. -

 .ًمتحرير واًمتقصمٞمؼ واًمتخري٩م واجلٛمعآقمتامد قمغم أُمٝم٤مت اعمّم٤مدر واعمراضمع إصٚمٞم٦م ذم ا .1

 .قمغم ُمقوقع اًمٌح٨م ودمٜم٥م آؾمتٓمراداًمؽميمٞمز  .1
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .ؾمؿ اًمٕمثامين٘مرآٟمٞم٦م ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمرقمزو أي٤مت اًم .6

إن مل  -ختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م، ُمع ذيمر طمٙمؿ أهؾ اًمِم٠من ذم درضمتٝم٤م  .1

ٜمئذ سمتخرجيٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ومٞمٝمام أو ذم أطمدمه٤م وم٠ميمتٗمل طمٞم -شمٙمـ ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م 

 .ُمٜمٝمام أو ُمـ أطمدمه٤م

 .ّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٙمٚمامت اًمٖمري٦ٌماًمتٕمريػ سم٤معم .7

 .ـ شمرمج٦م خمتٍمةقمالم همػم اعمِمٝمقريشمرمج٦م إ .1

 اعمّم٤مدر واعمراضمع.٤مًمٜمت٤مئ٩م صمؿ ىم٤مئٛم٦م ظمتٛم٧م اًمٌح٨م سم .42

 خط٘ البخح:

اؿمتٛمٚم٧م قمغم اًمٜمت٤مئ٩م، صمؿ ىم٤مئٛم٦م  يتٙمقن اًمٌح٨م ُمـ ُم٘مدُم٦م، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م

 اعمّم٤مدر واعمراضمع.

وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره،  أهداف اًمٌح٨مو، وُمِمٙمٚمتف اطمتقت اعم٘مدُم٦م قمغم: أمهٞم٦م اعمقوقع

 ظمٓم٦م اًمٌح٨م.وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م وإضمراءاشمف، ، صمؿ ت اًم٤ًمسم٘م٦ماًمدراؾم٤موطمدود اًمٌح٨م، و

 اعمٌح٨م إول: طم٘مٞم٘م٦م اعمٝمر. وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 شمٕمريػ اعمٝمر ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم. اعمٓمٚم٥م إول:

 أدًم٦م ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 طمٙمؿ اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 :ُمٓمٚم٤ٌمنثؾ. وومٞمف اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُمٝمر اعم

 شمٕمريػ ُمٝمر اعمثؾ. اعمٓمٚم٥م إول:

 إُمقر اعمٕمتؼمة ذم ُمٝمر اعمثؾ. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ُمٓم٤مًم٥م: ٌٕم٦ماعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: احل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ. وومٞمف ؾم

 قمدم اًمتًٛمٞم٦م ذم اًمٕم٘مد. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمتًٛمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 ٟمٗمل اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 أن يٙمقن اعمٝمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ. ٓمٚم٥م اًمراسمع:اعم

 اًمقطء ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 وطء اًمِمٌٝم٦م. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:

 ظمتالف ذم ُم٘مدار اعمٝمر.آ :سمعاعمٓمٚم٥م اًم٤ًم

 اخل٤ممت٦م.

 اعمّم٤مدر واعمراضمع. ىم٤مئٛم٦م

 

  



 ٟم٤ميػ سمـ ُمٝمدي سمـ أمحد آل طمًلم إقمداد: د.                                      "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" اعمثؾ واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر 

104 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املبخح األّل

 حكٔك٘ املَس

 ّفُٔ أزبع٘ مطالب:

 شمٕمريػ اعمٝمر ًمٖم٦م واصٓمالطم٤ًم. ل:اعمٓمٚم٥م إو

 أدًم٦م ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 طمٙمؿ اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 احلٙمٛم٦م ُمـ ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 ب األّلاملطل

 تعسٓف املَس لغ٘ ّاصطالحًا

 املَس يف اللغ٘:

داق، واجلٛمع: ُُمٝمقٌر. ي٘م٤مل: ُمٝمر اعمرأة َيْٛمَٝمره٤م، وَيْٛمُٝمره ، (4)وأُمٝمره٤م اً ٤م ُمٝمراعمٝمر: اًمّمر

اعمٞمؿ واهل٤مء واًمراء أصالن يدل أطمدمه٤م قمغم أضمر ذم رء ظم٤مص، وأظمر ": (0)وىم٤مل اسمـ وم٤مرس

 .(3)"رء ُمـ احلٞمقان

 املَس يف االصطالح:

اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٕمريػ اعمٝمر اصٓمالطم٤ًم وإن يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك واطمد: وُمـ 

٤مل اًمذي يدومٕمف اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة قمٜمد آىمؽمان هب٤م ذم اعم أٟمف:ٟمجد أن هٜم٤مك ؿمٌف اشمٗم٤مق قمغم ريٗم٤مهتؿ شمٕم

 .(1)قم٘مد اًمزواج

 

                                                           

 ُم٤مدة )ُمٝمر(. ،471:1 ًم٤ًمن اًمٕمرب ،117 ص ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (4)
س سمـ زيمري٤م اًمرازي، يم٤من إُم٤مًُم٤م ذم قمٚمقم ؿمتك، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، وم٘مف اًمٚمٖم٦م، هق أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مر (0)

ؿمذرات اًمذه٥م ذم  ،470-474: 1اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت اٟمٔمر:  ـه 311جمٛمؾ ذم اًمٚمٖم٦م، طمٚمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، وهمػمه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

  .172:1 ،أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م
 .ُم٤مدة )ُمٝمر( ،074:1 ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (3)
 .407:1 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 022:3 ،أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، 141:3،ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، 346:3 ،ٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦ماًمٕم (1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املطلب الجاىٕ

 أدل٘ مػسّعٔ٘ املَس

 ني ميُّٱاهلل شمٕم٤ممم:  ٤ملىم دل اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر.

 [.1 اًمٜم٤ًمء: ]َّٱجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي

أقمتؼ صٗمٞم٦م وضمٕمؾ  ملسو هيلع هللا ىلص أن رؾمقل اهلل":  أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ

 .(4)"قمت٘مٝم٤م صداىمٝم٤م

: (3)اعم٤موردي، ىم٤مل (0)قمغم ُمنموقمٞم٦م اعمٝمر ٕمٚمامءاًماإلمج٤مع وم٘مد ٟم٘مؾ همػم واطمد ُمـ وأُم٤م 

 .(1)"اضمتٛمٕم٧م إُمؿ قمغم أن صداق اًمزوضم٤مت ُمًتحؼ"

 .(6)"وأمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمّمداق ذم اًمٜمٙم٤مح": (1)اسمـ ىمداُم٦مىم٤مل و

 

 

 

 

                                                           

يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ذم وُمًٚمؿ  ؛1276، رىمؿ: 6:1، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب ُمـ ضمٕمؾ قمتؼ إُم٦م صداىمٝم٤مذم  اًمٌخ٤مريأظمرضمف  (4)

 .4361 :رىمؿ ،4211:0، ومْمٞمٚم٦م إقمت٤مىمف أُمتف صمؿ يتزوضمٝم٤م
 ،، احل٤موي اًمٙمٌػم3:410 ،، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر0:011 ،، سمدائع اًمّمٜم٤مئع0:04 ،مج٤معاإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإل( 0)

 .021:1 اعمٖمٜمل، 40:3

ف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م: اًمقرد، إُم٤مم ذم ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل، ًم قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي ٟمًٌتف إمم سمٞمع ُم٤مء ( هق3)

ٓسمـ  ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦ماٟمٔمر:  .هـ112شمقذم ذم سمٖمداد ؾمٜم٦م  ،ٟمٞم٦م(و)إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤م )احل٤موي(، و)أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ(،

  .61:47 ،ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، 061:1ًمٚمًٌٙملـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  ،032:4. ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم

  .310:1 ،احل٤موي اًمٙمٌػم (1)

دُمِمؼ، وًمـف قمنم   سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م سمـ ُم٘مدام اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل، ىمدمقمٌد اهللهق أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ  (1)

)اعمٖمٜمل(، و)اًمٙم٤مذم(، و)اعم٘مٜمع( ٤مر وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م، ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف: ؾمٜملم، وم٘مرأ اًم٘مرآن وشمٗم٘مف ورطمؾ إمم سمٖمداد، وهق ُمـ يمٌ

 .074:3 ،ٓسمـ رضم٥مذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  اٟمٔمر:هـ. 602شمقذم ؾمٜم٦م 
 .021:1 ،اعمٖمٜمل (6)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املطلب الجالح

 ه املَسحك

سملم اًمٗم٘مٝم٤مء أن اعمٝمر واضم٥م ذقم٤ًم، وٓ جيقز اًمتقاـم١م قمغم شمريمف، وٓ آشمٗم٤مق قمغم 

 يه ىه مه جه ين ىن منُّٱشمٕم٤ممم:، ىم٤مل اهلل (4)إؾم٘م٤مـمف؛ ٕن ذًمؽ ُمٗمًد ًمٚمٜمٙم٤مح

قم٘مد إسم٤مطم٦م اًمٌْمع سمنميٓم٦م اعمٝمر  ٤مهلل وم ،[01 اًمٜم٤ًمء:]َّميىي خي حي جي

 . (0)ومٞمدل قمغم أن اعمٝمر واضم٥م ٓؾمت٤ٌمطم٦م اًمٌْمع

رمحـ سمـ قمقف قمٌد اًمرأى قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل   ٧م ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أٟمسُم٤م صمٌو

 ُم٤م "، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل شمزوضم٧م اُمرأة، وم٘م٤مل: (1)"َُمْٝمَٞمؿْ ": ملسو هيلع هللا ىلصزقمٗمران، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  (3)َرْدع

سم٤مرك اهلل ًمؽ أومل وًمق سمِم٤مة"ىم٤مل: وزن ٟمقاة ُمـ ذه٥م وم٘م٤مل:  "أصدىمتٝم٤م؟
"
(1). 

 

 املطلب السابع

 عٔ٘ املَساحلكن٘ مً مػسّ

شمٜم٤مول ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ احلدي٨م قمـ طمٙمٛم٦م وضمقب اعمٝمر، وذيمروا مجٚم٦م ُمـ 

 احِلٙمؿ ذم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م:

أن اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ اعمٝمر طم٘م٤ًم ًمٚمٛمرأة وُمٚمٙم٤ًم هل٤م ٓ ًمقًمٞمٝم٤م، يمام يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م؛ ًمٞمٙمقن  -

وشمِمٕمره٤م ظمٓمقة قمٛمٚمٞم٦م شمّمٚمح ٟمٗمس اًمزوضم٦م وهتٞمئٝم٤م ًمالٟمت٘م٤مل إمم سمٞم٧م رضمؾ همري٥م قمٜمٝم٤م، 

                                                           

اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف  ،314:4 ،رر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤ممد، 346:3 ،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، 61ص  ،( ُمراشم٥م اإلمج٤مع4)

 .042:1، اعمٖمٜمل، 312:1 ،احل٤موي اًمٙمٌػم ،311:1 ،اًمذظمػمة، 11:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد ،441:4 ،اعم٤مًمٙمل

  .76:3 ،ًمٚمرازي أطمٙم٤مم اًم٘مرآن (0)

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  ،033:1 ،رٓسمـ طمج ،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري اٟمٔمر:اًمردع: هق أصمر اًمزقمٗمران.  (3)

  .371:4 ،ٓسمـ إصمػم وإصمر

اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  ،033:1 ،ُمٝمٞمؿ: يمٚمٛم٦م يامٟمٞم٦م يراد هب٤م آؾمتٗمٝم٤مم، ُمٕمٜم٤مه٤م ُم٤م ؿم٠مٟمؽ، أو ُم٤م هذا. ومتح اًم٤ٌمري (1)

  .371:4،وإصمر

 ذم وُمًٚمؿ ،1417، رىمؿ: 4611:3 ،َّجئيي ىي ني ميُّٱ:ف شمٕم٤ممميمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ىمقًم أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم (1)

 .72، رىمؿ: 4210:0يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: اًمّمداق وضمقاز يمقن يٕمٚمؿ اًم٘مرآن وظم٤مشمؿ طمديد وهمػم ذًمؽ ُمـ ىمٚمٞمؾ أو يمثػم، 



 ٟم٤ميػ سمـ ُمٝمدي سمـ أمحد آل طمًلم إقمداد: د.                                      "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" اعمثؾ واحل٤مٓت اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمٝمر 

108 

 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

سمٛمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اعمجتٛمع، وحتس سم٠مهن٤م ُمٓمٚمقسم٦م ُمرهمقب ومٞمٝم٤م، وأن هٜم٤مك ُمـ يٌذل ذم ؾمٌٞمؾ 

احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ورهمٌتف ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمف اًمٙمثػم رُمًزا حل٤مضمتف إًمٞمٝم٤م، وذًمؽ ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ 

 .(4)٤مشمٙمريؿ اعمرأة واقمؽماف هب

دام اًمزواج واؾمت٘مر، ن اعمٚمؽ ذم اًمزواج مل ينمع ًمذاشمف، سمؾ ذع عم٘م٤مصد ٓ حتّمؾ إٓ إذا أ -

وٓ يدوم اًمزواج إٓ إذا وضم٥م ومٞمف ُمٝمر، جيٕمؾ اًمزوج ٓ يتنع ذم إهن٤مئف؛ ٕن اًمزوضملم 

جيري سمٞمٜمٝمام ذم اًمٕم٤مدة ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل حتٛمؾ اًمزوج قمغم اًمٓمالق ُمـ آظمتالف 

واخلِمقٟم٦م، ومٚمق مل جي٥م ُمٝمر ذم اًمزواج وم٢من اًمزوج ٓ ي٤ٌمزم سم٢مزاًم٦م هذا اعمٚمؽ سم٠مىمؾ ظمِمقٟم٦م 

 .(0)ث سمٞمٜمٝمامحتد

يمام أن ُم٘م٤مصد اًمزواج وُمّم٤محلف ٓ شمتح٘مؼ إٓ إذا طمّمؾ اًمتقاومؼ سملم اًمزوضملم، وٓ  -

حيّمؾ اًمتقاومؼ سمٞمٜمٝمام إٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة قمزيزة ُمٙمرُم٦م قمٜمد زوضمٝم٤م، ويٙمقن اعمٝمر هق 

ؾمٌٞمؾ قمزهت٤م ويمراُمتٝم٤م، وذًمؽ يقاومؼ ـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن اًمذي حيرص قمغم آطمتٗم٤مظ سمام 

 طملم يٗمرط ذم إُمقر اًمتل يًٝمؾ قمٚمٞمف اًمقصقل إًمٞمٝم٤م، واعمرأة إذا صٕم٥م اًمقصقل إًمٞمف، ذم

 .(3)ه٤مٟم٧م ًمدى زوضمٝم٤م ٓ حيّمؾ اًمتقاومؼ ويٗم٘مد اًمزواج هدومف اًمرئٞمز

ن قم٘مد اًمزواج يث٧ٌم ًمٚمزوج ُمٚمؽ آؾمتٛمت٤مع سمزوضمتف، وأطمٙم٤مم اعمٚمؽ ذم احلرة شمِمٕمر أ -

ُم٤مل ًمف ظمٓمر طمتك  سمقضمقد ذل وهقان يٚمح٘م٤من سم٤معمرأة، ومالسمد أن يٙمقن هٜم٤مك ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ

 .(1)يٜمتٗمض اًمذل واهلقان ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك

إفمٝم٤مر ظمٓمر هذا اًمٕم٘مد وُمٙم٤مٟمتف، وإقمزاز اعمرأة وإيمراُمٝم٤م، وشم٘مديؿ اًمدًمٞمؾ قمغم سمٜم٤مء طمٞم٤مة  -

زوضمٞم٦م يمريٛم٦م ُمٕمٝم٤م، وشمقومػم طمًـ اًمٜمٞم٦م قمغم ىمّمد ُمٕم٤مذهت٤م سم٤معمٕمروف، ودوام اًمزواج، 

 .(1)٤م ُمـ ًم٤ٌمس وٟمٗم٘م٦موومٞمف متٙملم اعمرأة ُمـ اًمتٝمٞم١م ًمٚمزواج سمام يٚمزم هل

                                                           

 .400ص  ،محد قمثامن سمٚمدٕ ،( آصم٤مر قم٘مد اًمزوج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م4)
 .06ص ،حٛمد رأوم٧م قمثامنعم ،ُمٝمر اًمزوضم٦م (0)
 .011:0 ،ائعسمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنم (3)
 .011:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (1)
 .6162:1 ،ه٦ٌم اًمزطمٞمكمقًم ،اإلؾمالُمل وأدًمتف ٗم٘مفاًم (1)
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وقمغم هذا وم٤معمٝمر صقن ًمٙمراُم٦م اعمرأة وطمٗمظ عم٤مء وضمٝمٝم٤م واؾمتحالل هل٤م وزي٤مدة ذم اؾمت٘مرار 

 .إهة، وضمٚم٥م اعمقدة وإًمٗم٦م سملم اًمزوضملم
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 املبخح الجاىٕ

 مَس املجل

 :مطلباٌّفُٔ 

 شمٕمريػ ُمٝمر اعمثؾ. اعمٓمٚم٥م إول:

 ثؾ.إُمقر اعمٕمتؼمة ذم ُمٝمر اعم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 املطلب األّل

 تعسٓف مَس املجل

هق اعمٝمر اًمذي يٚمزم اًمزوج سمٕمد اًمدظمقل ًمٕمدم  شمٕمددت شمٕمريٗم٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء عمٝمر اعمثؾ وم٘مٞمؾ:

اعمٝمر اًمذي يرهم٥م اًمٜم٤مس سمف ذم ُمثؾ هذه اعمرأة ، وىمٞمؾ هق: (4)طملم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح شمًٛمٞمتف هل٤م ُمٝمراً 

 . (3)ُٕمث٤مل هذه اعمرأة ُمـ ىمري٤ٌمهت٤م ُم٤م اقمت٤مد اًمٜم٤مس أن يدومٕمقه ُمٝمراً  ، وىمٞمؾ هق:(0)سمح٥ًم اًمٕم٤مدة

 

 املطلب الجاىٕ

 األمْز املعتربٗ يف مَس املجل

ُمـ إُمقر اًمتل اقمتؼمه٤م أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اؾمتح٘م٤مق ُمٝمر اعمثؾ ًمٚمٛمرأة اًمتل مل يًؿ هل٤م 

 . (1)اقمت٤ٌمر اًمتامصمؾ ذم اجلامل واًمنمف واًمٜم٥ًم واعم٤مل واًمٗمّم٤مطم٦م زوضمٝم٤م ُمٝمرًا ذم اًمٕم٘مد:

ع اخلالف سمٞمٜمٝمؿ ومٞمٛمـ هل اعمرأة اًمتل يٕمتؼم سمح٤مهل٤م ًمٗمرض ُمٝمر اعمثؾ عمـ شمًتح٘مف؟ وإٟمام وىم

 قمغم ادم٤مهلم:

، ٕمتؼم سمٛمـ هل ذم ُمثٚمٝم٤م وُم٤مهل٤م وذومٝم٤م دون ٟم٤ًمء قمّمٌتٝم٤مُمٝمر اعمرأة يأن  آدم٤مه إول:

 .(1)وهذا آدم٤مه هق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

                                                           

  0/171 ،درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم( 4)
 3/071 ،، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة371:1 ُمٖمٜمل اعمحت٤مج (0)

 .166ص  ،اًمٗم٘مٝم٤مءًمٖم٦م ُمٕمجؿ  (3)

 .011:1، اعمٖمٜمل، 371:1 ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 346:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل، 411:0 ،شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ (1)

اإلذاف ، 411:0 ،شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ،021:4 ،اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي ،411ص ،خمتٍم اًم٘مدوري (1)
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وهـ ىمري٤ٌمت اعمرأة ُمـ ضمٝم٦م  ٟم٤ًمء اًمٕمّم٤ٌمت وم٘مطذم ُمٝمر اعمثؾ هق تؼم أن اعمٕم آدم٤مه اًمث٤مين:

 .(4)، وهذا آدم٤مه هق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦مأسمٞمٝم٤م

 أدًم٦م أصح٤مب آدم٤مه إول:

ىم٣م ذم سمروع سمٛمثؾ ُمٝمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  (0)ذم ىمّم٦م سمروع سمٜم٧م واؿمؼ إؿمجٕمٞم٦مُم٤م روي  .4

 .(3)ٟم٤ًمء ىمقُمٝم٤م

 وضمف آؾمتدٓل:

ُمـ ي٤ًموهي٤م ذم اعمٕمتؼم وطمٞمٜمئذ  ؛ ٕهنـ ُمـ ٟم٤ًمئٝم٤م،راسم٦م ًمف أصمر ذم اجلٛمٚم٦مُمٓمٚمؼ اًم٘مأن 

 . (1)دون ختّمٞمّمف سمٜم٤ًمء قمّم٤ٌمهت٤م اًمّمٗم٤مت احلًٜم٦م

إٟمام ي٘مقم سمح٥ًم اظمتالف إهمراض  واًمٌدلأن ُمٝمر اعمثؾ سمدل ُمـ ُمٜم٤مومع اًمٌْمع،  .0

 .(1)ٕن إصمامن ختتٚمػ سم٤مًم٘مٚم٦م واًمٙمثرة، ومٙمذًمؽ اًمٜمٙم٤مح؛ واعمٜم٤مومع، يم٤مًمٌٞمقع

 

                                                           

، 11:7 ،اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع، 011:1 ،اعمٖمٜمل، 311:1 ،اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ،146:0 ،قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف=

 .001:6 ،اعمٌدع
 .011:1،اعمٖمٜمل، 371:1 ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،311:46 ،( اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب4)
آؾمتٞمٕم٤مب ذم  ،11:7 اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦ماٟمٔمر: ( هل سمروع سمٜم٧م واؿمؼ اًمٙمالسمٞم٦م، أو إؿمجٕمٞم٦م، زوج هالل سمـ ُمرة. 0)

 .4111:1 ،ُمٕمروم٦م إصح٤مب
، 0441رىمؿ  ،031:0 ،طمتك ُم٤مت شمزوج ومل يًؿ صداىم٤مً  يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ومٞمٛمـ ذم ؾمٜمٜمف ذم داود أظمرضمف أسمق (3)

 ،110:3، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ يتزوج اعمرأة ومٞمٛمقت قمٜمٝم٤م ىمٌؾ أن يٗمرض هل٤م ذم اًمًٜمـ ذم واًمؽمُمذي

، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: إسم٤مطم٦م اًمتزوج سمٖمػم صداق ذمواسمـ ُم٤مضم٦م  ،وىم٤مل: طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد طمًـ صحٞمح ،4411 :رىمؿ

، وًمٗمٔمف أن رضماًل شمزوج اُمرأة صمؿ مل يدظمؾ هب٤م، صمؿ ُم٤مت، وم٠مشمقا اسمـ ُمًٕمقد وم٠ًمًمقه، واظمتٚمٗمقا إًمٞمف 3311ؿ: ، رىم404:6

٤ًٌم ُمـ ذًمؽ وم٘م٤مًمقا: ٓ سمد ُمـ أن شم٘مقل ومٞمٝم٤م، ىم٤مل: وم٢مين أىميض ومٞمٝم٤م صدىم٦م اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئٝم٤م ٓ ويمس وٓ ؿمٓمط،  ؿمٝمًرا أو ىمري

ورؾمقًمف   ظمٓم٠م ومٛمـ ٟمٗمز وُمـ اًمِمٞمٓم٤من واهلل ، وإن يٙمـ وهل٤م اعمػماث وقمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة، وم٢من يؽ صقاسًم٤م ومٛمـ اهللر

ىم٣م ذم سمروع ُمثؾ ُم٤م ىمْمٞم٧م ومٗمرح اسمـ ُمًٕمقد ومرطًم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصسمريئ٤من. وم٘م٤مم ُمٕم٘مؾ سمـ ؾمٜم٤من واجلراح وم٘م٤مٓ: ٟمِمٝمد أن رؾمقل اهللر 

 (.0441) ،. واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح أيب داودملسو هيلع هللا ىلصؿمديًدا طملم واومؼ ىمْم٤مؤه ىمْم٤مء رؾمقل اهللر 
 .001:6 ،، اعمٌدع011:1 ،، اعمٖمٜمل021:4 ،، اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي311:1 ،اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ (1)

 .146 :0 ،ف( اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلال1)
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 ًم٦م أصح٤مب آدم٤مه اًمث٤مين:أد

 وهذا ي٘متيض، سمٛمثؾ ُمٝمر ٟم٤ًمء ىمقُمٝم٤م  ذم سمروع ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ُم٤م شم٘مدم ذم ىمْم٤مء -4

 .(4)همػمهؿدون  ىمقُمٝم٤م اًمذيـ شمٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ

أن ذف اعمرأة ُمٕمتؼم ذم ُمٝمره٤م وذومٝم٤م سمٕمّم٤ٌمهت٤م؛ ٕهنؿ ٟم٤ًٌمؤه٤م، وأُمٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤م ٓ  -0

يٗم٦م، وىمد شمٙمقن أُمٝم٤م ذيٗم٦م وهل ي٤ًموي٤مهن٤م ذم ذومٝم٤م، وم٘مد شمٙمقن أُمٝم٤م ُمقٓة وهل ذ

 .(0)همػم ذيٗم٦م

أٟمف إذا مل يٙمـ سمد ُمـ اقمت٤ٌمره٤م سمٖمػمه٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء، وم٤مقمت٤ٌمره٤م سمٜم٤ًمء قمّم٤ٌمهت٤م أومم؛ ٕهن٤م  -3

 .(3)شم٤ًموهيـ ذم اًمٜم٥ًم

سم٠من طم٤مل اعمرأة ذم شم٘مدير ُمٝمر اعمثؾ هل٤م يٕمتؼم سمٜم٤ًمء  ويٛمٙمـ شمرضمٞمح آدم٤مه اًمث٤مين اًم٘م٤مئؾ

، وعم٤م حيٛمٚمٝم٤م قمغم اًمرو٤م ٘مري٤ٌمهت٤مك إمم اـمٛمئٜم٤من اعمرأة وُم٤ًمواهت٤م سم؛ ٕن ذًمؽ أدقموم٘مط اًمٕمّم٤ٌمت

ىم٣م ذم سمروع سمٛمثؾ ُمٝمر ٟم٤ًمء  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  ذم ىمّم٦م سمروع سمٜم٧م واؿمؼ إؿمجٕمٞم٦مروي 

 .. واهلل أقمٚمؿٕن ذف اعمرأة ُمٕمتؼم ذم ُمٝمره٤م وذومٝم٤م سمٜمًٌٝم٤مو ،ىمقُمٝم٤م

 

  

                                                           

 316:46 ،اعمجٛمقع (4)

 001:6 ،، اعمٌدع011:1 ،اعمٖمٜمل( 0)

 316:46 ،اعمجٛمقع (3)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املبخح الجالح

 احلاالت اليت ٓجبت فَٔا مَس املجل

 مطالب: ضبع٘ ّفُٔ

 قمدم اًمتًٛمٞم٦م ذم اًمٕم٘مد. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمتًٛمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ٟمٗمل اعمٝمر. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 أن يٙمقن اعمٝمر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف أىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 اًمقطء ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 وطء اًمِمٌٝم٦م. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:

 تالف ذم ُم٘مدار اعمٝمرآظم :سمعاعمٓمٚم٥م اًم٤ًم

 املطلب األّل

 عدو التطنٔ٘ يف العكد

، قمٚمٞمٝم٤م، صمؿ دظمؾ ذم ذًمؽ اًمٕم٘مد ُيًؿ هل٤م ُمٝمًرا ومل رضمؾ قمغم اُمرأةإذا قم٘مد صقرة اعم٠ًمًم٦م: 

 جي٥م هل٤م ُمـ اعمٝمر؟ذا ومام

 ، وهق ٟمققم٤من: (4)ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٜمٙم٤مح سمال ُمٝمر ُيًٛمك: ٟمٙم٤مح اًمتٗمقيض

ٌُْمع: وذًمؽ سم٠من  يزوج اًمرضمؾ اسمٜمتف سمال ُمٝمر، ومٞم٘مقل: زوضمتؽ اسمٜمتل، إول شمٗمقيض اًم

 وي٘مقل اخل٤مـم٥م: ىمٌٚم٧م، دون أن يذيمرا اعمٝمر.

واًمث٤مين: شمٗمقيض اعمٝمر، وهق أن يذيمرا اعمٝمر دون حتديد ىمدره، يم٠من ي٘مقل اخل٤مـم٥م ًمٚمقزم: 

 .(0)أدومُع ُم٤م شمريده ُمـ اعمٝمر، أو ي٘مقل اًمقزم ًمٚمخ٤مـم٥م: ادومع ُم٤م شمراه، وٟمحق ذًمؽ

 

                                                           

 اٟمٔمر: ف احل٤ميمؿ ومٞمف، واًمتٗمقيض ذم اًمٜمٙم٤مح: اًمتزوي٩م سمال ُمٝمر.ف وضمٕمٚمَ ه إًمٞم( اًمتٗمقيض ًمٖم٦م: ُمـ ومقض إُمر إًمٞمف، أي: صػّم 4)

 .614ص ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط؛ 042:1 ،ًم٤ًمن اًمٕمرب
 .037:1 ،اعمٖمٜمل، 011:1 ،روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، 110:1 ،احل٤موي اًمٙمٌػم (0)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

  اعم٠ًمًم٦م:أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم

 حترير حمؾ اًمٜمزاع:

اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن اعمرأة إذا شمزوضم٧م ومل يًؿ هل٤م ُمٝمًرا، وم٢من اًمٜمٙم٤مح صحٞمح، وهل٤م ُمٝمر 

 ، وٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ:(4)اعمثؾ إذا دظمؾ هب٤م

واشمٗم٘مقا أن ًمٙمؾ ُمقـمقءة سمٜمٙم٤مح صحٞمح، ومل يٙمـ ؾمٛمك هل٤م ُمٝمًرا، ": ىم٤مل اسمـ طمزم  -

 .(0)"ٝمر ُمثٚمٝم٤مومٚمٝم٤م ُم

 .(1)"وٓ ظمالف ذم أن اًمٜمٙم٤مح يّمح ُمـ همػم ذيمر اعمٝمر": (3)وىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين -

وأمجٕمقا قمغم أن ٟمٙم٤مح اًمتٗمقيض ضم٤مئز، وهق أن يٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح دون ": وىم٤مل اسمـ رؿمد  -

 .(1)"صداق

ويًتح٥م أن ٓ يدظمؾ هب٤م طمتك يٗمرض هل٤م؛ ًمئال شمِمتٌف سم٤معمقهقسم٦م، " :وىم٤مل اًمٕمٛمراين  -

 .(6)"٤م طمتك وـمئٝم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف ُمٝمر اعمثؾوم٢من مل يٗمرض هل

واشمٗمؼ اًمٕمٚمامء قمغم أن ُمـ شمزوج اُمرأة، ومل ي٘مدر هل٤م ُمٝمرًا، صح ": (1)وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -

                                                           

 .412ص ،زاد اعمًت٘مٜمع، 374:1 ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،13:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد، 414:1 ،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م (4)
 .61ص ،ُمراشم٥م اإلمج٤مع (0)
( هق قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد اًمٙم٤مؾم٤مين، أو اًمٙم٤مؿم٤مين، وم٘مٞمف طمٜمٗمل، ُمـ أهؾ طمٚم٥م، ًمف )سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم 3)

هـ. 171شمرشمٞم٥م اًمنمائع( ُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يمت٥م ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل، و)اًمًٚمٓم٤من اعمٌلم ذم أصقل اًمديـ(. شمقذم ذم طمٚم٥م ؾمٜم٦م 

ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت  ،011:0 ،اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م، 1311:42 ،ٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥مسمٖمٞم٦م اًماٟمٔمر: 

 .71:4، اًمٗمحقل
 011:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (1)
 14:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد (1)
 1:116 ،اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل( 6)
ًمدُمِم٘مل، اإلُم٤مم اعمجدد، صٜمػ اًمٕمديد ُمـ اعمّمٜمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م : )اًمًٞم٤مؾم٦م ًالم احلراين اقمٌد اًمٚمٞمؿ سمـ قمٌد احلأمحد سمـ  ( هق1)

اًمنمقمٞم٦م(، و) جمٛمقع اًمٗمت٤موى( و ) ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م (، و)اًمّم٤مرم اعمًٚمقل(، و )اجلقاب اًمّمحٞمح(، و )اىمتْم٤مء اًمٍماط 

 إقمالم؛ 376:1 ،وومٞم٤مت إقمٞم٤مناٟمٔمر: هـ. 107اعمًت٘مٞمؿ(، و)درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ( وهمػمه٤م اًمٙمثػم. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .411:4 ،ًمٚمزريمكم
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 .(4)"اًمٜمٙم٤مح، ووضم٥م هل٤م اعمٝمر إذا دظمؾ هب٤م

 واظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا ُم٤مت اًمزوج ىمٌؾ اًمدظمقل هب٤م، هؾ جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ قمغم ىمقًملم:

اعمذه٥م اعمٕمتٛمد قمٜمد و ،(0)ٝمر اعمثؾ، واعمػماث، وهق ىمقل احلٜمٞمٗم٦محي٥م هل٤م ُم اًم٘مقل إول:

 .(1)، واحلٜم٤مسمٚم٦م(3)اًمِم٤مومٕمٞم٦م

، وىمقل (1)أٟمف ٓ جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ، وهل٤م اعمتٕم٦م، واعمػماث، وهق ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(6)قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 :اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ سمام يكم أدًم٦م اًم٘مقل إول:

أٟمف ىم٣م ُٓمرأة مل يٗمرض هل٤م زوضمٝم٤م صداىًم٤م، ومل  ُم٤م روي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  .4

يدظمؾ هب٤م طمتك ُم٤مت، وم٘م٤مل: هل٤م صداق ٟم٤ًمئٝم٤م، ٓ ويمس وٓ ؿمٓمط، وقمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة وهل٤م 

(1)اعمػماث، وم٘م٤مم ُمٕم٘مؾ سمـ ؾمٜم٤من إؿمجٕمل
  وم٘م٤مل: ىم٣م رؾمقل اهلل ذم سمروع سمٜم٧م واؿمؼ

 .(7)سمٛمثؾ ُم٤م ىمْمٞم٧م

دل احلدي٨م قمغم أن اعمرأة إذا ُم٤مت قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ومل يًؿ هل٤م ُمٝمرًا وم٢من هل٤م  :وضمف اًمدًٓم٦م

 ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م.

 .(1)أن اعمقت ؾم٥ٌم يًت٘مر سمف اعمٝمر اعمًٛمك، وم٤مؾمت٘مر سمف ُمٝمر اعمٗمقو٦م، يم٤مًمدظمقل .0

 

                                                           

 .60:30 ،جمٛمقع اًمٗمت٤موى (4)
 .414:1 ،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، 014:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (0)
 .373:1 ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ،070:1 ،روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (3)
 .011:1 ،اإلٟمّم٤مف، 016:1 ،اعمٖمٜمل (1)
ٟم٦م (1)  .341:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ،10:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد ،412:0 ،اعمدور
 111:1 ،اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل( 6)

م احلرة ؾمٜم٦م قوم٤مواًل شم٘مًٞم٤م ؿم٤مسًم٤م، ىمتؾ ي يم٤منأشمك اعمديٜم٦م، و ؿُمٕم٘مؾ سمـ ؾمٜم٤من إؿمجٕمل، ؿمٝمد ومتح ُمٙم٦م، وٟمزل اًمٙمقوم٦م، صمهق ( 1)

 .413:6 ،اإلص٤مسم٦م ،4134:3 ،آؾمتٞمٕم٤مباٟمٔمر: ، هـ63
 ( شم٘مدم خترجيف.7)

 117:1 ،اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل (1)
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 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف ٓ جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ، سمام يكم: أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(4)ٗمرض ومٚمؿ جي٥م ومٞمف صداق أصٚمف اًمٓمالقأن اعمقت هٜم٤م ومراق ذم ٟمٙم٤مح ىمٌؾ اًم .4

 ٟمقىمش:

وم٢من اعمقت يتؿ سمف اًمٜمٙم٤مح ومٞمٙمٛمؾ سمف اًمّمداق، ؛ اعمقت قمغم اًمٓمالق همػم صحٞمحأن ىمٞم٤مس 

واًمٓمالق ي٘مٓمٕمف ويزيٚمف ىمٌؾ إمت٤مُمف، وًمذًمؽ وضم٧ٌم اًمٕمدة سم٤معمقت ىمٌؾ اًمدظمقل، ومل دم٥م 

 .(0)سم٤مًمٓمالق

ض مل جي٥م  .0  .(3)قمغم اًمٌٞمعض، ىمٞم٤مؾم٤ًم اًمٕمقأن اًمّمداق قمقض، ومٚمام مل ي٘مٌض اعمٕمقر

 اًمراضمح:

ف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اجلٛمٝمقر ُمـ احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، ُمـ أٟم -واهلل أقمٚمؿ-اًمذي ئمٝمر 

 هل٤م ُمٝمر اعمثؾ عم٤م يكم: جي٥م

ىم٤مل " :ٟمص ذم حمؾ اًمٜمزاع، وهلذا ىم٤مل اسمـ رؿمد  أن طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  .4

ي٨م سمروع ومال طمج٦م ذم ىمقل أطمد ُمع اعمزين قمـ اًمِم٤مومٕمل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: إن صم٧ٌم طمد

 .(1)"اًمٜمزاعوهق ٟمص ذم حمؾ ":اسمـ ىمداُم٦م  ، وىم٤مل(1)"اًمّمقاباًمًٜم٦م، واًمذي ىم٤مًمف هق 

 .(6)أن اعمقت ُمٕمٜمك يٙمٛمؾ سمف اعمٝمر اعمًٛمك، ومٙمٛمؾ سمف ُمٝمر اعمثؾ ًمٚمٛمٗمقو٦م، يم٤مًمدظمقل .0

 

 

                                                           

 013:4 ،أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب( 4)

 016:1 ،عمٖمٜملا( 0)

 10:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد (3)
 10:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد (1)
 016:1 ،عمٖمٜملا( 1)

 016:1 ،اعمٖمٜمل (6)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 املطلب الجاىٕ

 التطنٔ٘ الفاضدٗ
ّمؾ شمًٛمٞم٦م وم٤مؾمدة ًمٚمٛمٝمر؛ يم٠من يٙمقن اعمًٛمك أن يٕم٘مد رضمؾ قمغم اُمرأة وحت صقرة اعم٠ًمًم٦م:

، أو يٙمقن اعمًٛمك -يم٤معمٞمت٦م وطم٦ٌم اًم٘مٛمح وىمٓمرة اعم٤مء وٟمحقه٤م مم٤م ٓ يٜمتٗمع سمف أصالً  -همػم ُم٤مل 

ُم٤مًٓ همػم ُمت٘مقم أو ُمِمتٛماًل قمغم همرر يم٤مخلٛمر واخلٜمزير سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمؿ وًمق يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م 

ء واعمٕم٤مدن ذم سم٤مـمـ إرض، أو يٙمقن يمت٤مسمٞم٦م، أو قمغم رء ُمٕمجقز اًمتًٚمٞمؿ، يم٤مًمٓمػم ذم اهلقا

اعمًٛمك جمٝمقًٓ ضمٝم٤مًم٦م وم٤مطمِم٦م: وهل اًمتل شمٗميض إمم اًمٜمزاع، أو همػم ذًمؽ مم٤م يٗمًد شمًٛمٞم٦م اعمٝمر 

 سمف، ومام احلٙمؿ؟ 

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م:

أّٟمف إذا ومًدت شمًٛمٞم٦م اعمٝمر   (1)واحلٜم٤مسمٚم٦م (3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م (0)واعم٤مًمٙمٞم٦م (4)اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

 . ٤مًمٜمٙم٤مح صحٞمح وجي٥م ًمٚمزوضم٦م ُمٝمر اعمثؾوم

وأمجٕمقا ُمع ذًمؽ أن اًمٜمٙم٤مح قمغم اعمٝمر "وٟم٘مؾ اإلمج٤مع اسمـ قمٌد اًمؼم قمغم ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل: 

 .(1)"اًمٗم٤مؾمد إذا وم٤مت سم٤مًمدظمقل، ومال يٗمًخ ًمٗم٤ًمد صداىمف، ويٙمقن ومٞمف ُمٝمر اعمثؾ

اًمٜمٙم٤مح ُمًٚمؿ شمزوج ُمًٚمٛم٦م قمغم مخر أو ظمٜمزير أو رء مم٤م ٓ حيؾ يم٤من  "وىم٤مل اًمنظمز:

وم٤مًمٜمٙم٤مح صحٞمح سمٖمػم شمًٛمٞم٦م اعمٝمر  ،ضم٤مئزا؛ ٕن صح٦م اًمتًٛمٞم٦م ًمٞمس ُمـ ذائط أصؾ اًمٜمٙم٤مح

 .(6)"ومٙمذًمؽ ُمع وم٤ًمد اًمتًٛمٞم٦م

يمؾ ُمقوع ٓ شمّمح ومٞمف اًمتًٛمٞم٦م، أو ظمال اًمٕم٘مد قمـ ذيمر اعمٝمر جي٥م "  :(1) وىم٤مل اًمرطمٞم٤ٌمين
                                                           

 .304:3 ،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، 070:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (4)
 .320:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل، 10:3 ،( سمداي٦م اعمجتٝمد0)
 .071:43 ،يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف،061:1 ،ٌلمروو٦م اًمٓم٤مًم (3)
 .11:1 ،قمغم خمتٍم اخلرىمل ذح اًمزريمٌم، 003:1 ،اعمٖمٜمل (1)
 .166:1 ،آؾمتذيم٤مر (1)
 13:1 ،اعمًٌقط( 6)
هـ، ًمف  4013ُمٗمتل احلٜم٤مسمٚم٦م سمدُمِمؼ، شمقذم سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م ًا، ُمقًمد ( هق ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد سمـ قمٌده اًمًٞمقـمل ؿمٝمرة، اًمرطمٞم٤ٌمين1)

اٟمٔمر: أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك(، و)حتٗم٦م اًمٕم٤ٌمد ومٞمام ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُمـ إوراد(.  )ُمٓم٤مًم٥م :ُم١مًمٗم٤مت، ُمٜمٝم٤م

 .031:1ًمٚمزريمكم  إقمالم
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

ّٓ سمٌدل، ومل يًٚمّ  ؿ اًمٌدل، وشمٕمّذر رد اًمٕمقض ًمٚمٛمرأة ُمٝمر اعمثؾ سم٤مًمٕم٘مد، ّٕن اعمرأة ٓ شمًّٚمؿ إ

  .(4)" ومقضم٥م سمدًمف يمٌٞمٕمف ؾمٚمٕم٦ًم سمخٛمر

 ويدل قمغم صح٦م اًمٜمٙم٤مح ُمع اًمتًٛمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة ًمٚمٛمٝمر، ووضمقب ُمٝمر اعمثؾ ُم٤م يكم:

أٟمف ٟمٙم٤مح ًمق يم٤من قمقوف صحٞمح٤ًم يم٤من صحٞمح٤ًم، ومقضم٥م أن يٙمقن صحٞمح٤ًم وإن يم٤من  .4

 .(0)جمٝمقًٓ قمقوف وم٤مؾمدًا، يمام ًمق يم٤من ُمٖمّمقسم٤ًم أو 

يْمٛمـ سمٜمٗمًف ٓ سم٤مًمٕمقض؛ سمدًمٞمؾ دمقيز اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم صداق وذًمؽ أن اًمتزوي٩م  .0

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٱُّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

، أي: ُم٤م مل متًقهـ وُم٤م مل شمٗمروقا هلـ ومريْم٦م، ومٚمام أوىمع [036 اًمٌ٘مرة:]َّحبخب

اًمٓمالق دل قمغم صح٦م اًمٜمٙم٤مح دون شمًٛمٞم٦م صداق؛ ٕن اًمٓمالق همػم واىمع إٓ قمغم 

 .(3)شمًٛمٞم٦م صداقهنـ زوضم٤مت دًمٞمؾ قمغم صح٦م اًمٜمٙم٤مح سمٖمػم اًمزوضم٤مت، ويمق

 .(1)أٟمف قم٘مد ٓ يٗمًد سمجٝم٤مًم٦م اًمٕمقض، ومال يٗمًد سمتحريٛمف؛ يم٤مخلٚمع .3

 .(1)أن وم٤ًمد اًمٕمقض ٓ يزيد قمغم قمدُمف، وًمق قمدم يم٤من اًمٕم٘مد صحٞمح٤ًم، ومٙمذًمؽ إذا ومًد .1

 واهلل أقمٚمؿ.

 

 املطلب الجالح

 ىفٕ املَس

 صْزٗ املطأل٘:

قمغم ٟمٗمل اعمٝمر، يم٠من يتزوج اًمرضمؾ اعمرأة سمنمط أن ٓ ُمٝمر هل٤م ٓ ذم احل٤مل أن يتٗمؼ اًمٕم٤مىمدان 

 وٓ ذم اعمآل، ومامذا جي٥م؟

                                                           

 .472:1 ،ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك (4)
 003:1 ،( اعمٖمٜمل0)
 .161:1 ،( آؾمتذيم٤مر3)
 .003:1 ،( اعمٖمٜمل1)

 .003:1 ،( اعمٖمٜمل1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م:

 حترير حمؾ اًمٜمزاع:

 .(4)اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم وضمقب اعمٝمر ذم اًمٜمٙم٤مح وقمدم ضمقاز اًمتقاـم١م قمغم شمريمف

 يّمح اًمٜمٙم٤مح أم ٓ؟ قمغم ىمقًملم: واظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا اشمٗمؼ اًمٕم٤مىمدان قمغم ٟمٗمل اعمٝمر، هؾ

، (0)أن اًمٜمٙم٤مح صحٞمح، وهل٤م ُمٝمر اعمثؾ، وهذا ىمقل مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م اًم٘مقل إول:

 .(1)واحلٜم٤مسمٚم٦م (3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م

أن اًمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ، ويٗمًخ ىمٌؾ اًمدظمقل، ويث٧ٌم سمٕمد اًمدظمقل سمٛمٝمر اعمثؾ،  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(6)، ووضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م(1)وهذا ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م

 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سمّمح٦م اًمٕم٘مد ووضمقب ُمٝمر اعمثؾ، سمام يكم:أدًم٦م اًم٘مقل إول: 

 َّحبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٱُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: .4

 .[036 اًمٌ٘مرة:]

 .(1)أن اًمٜمٙم٤مح صحٞمح ُمـ همػم شمًٛمٞم٦م اعمٝمر دًم٧م أي٦موضمف اًمدًٓم٦م: 

٦م، وؾمقاء اًمقصٚم٦م وآؾمتٛمت٤مع دون اًمّمداق، ومّمح ذيمره يم٤مًمٜمٗم٘مأن اًم٘مّمد ُمـ اًمٜمٙم٤مح  .0

 .(7)ذـم٤م ٟمٗمل اعمٝمر أو شمريم٤م ذيمره

 .(1)أن ٟمٗمل اعمٝمر ذط وم٤مؾمد، واًمنمط اًمٗم٤مؾمد ذم اًمٜمٙم٤مح يقضم٥م ُمٝمر اعمثؾ .3

                                                           

 ،اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات، 431:0، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ،442:1 ،ٕم٤مين اًمّمح٤محاإلومّم٤مح قمـ ُم ،61ص  ،ُمراشم٥م اإلمج٤مع( 4)

 .11:42 ،اعمٖمٜمل، 31:3 ،سمداي٦م اعمجتٝمد، 167:4
 .346:3 ،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، 011:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (0)
 .113:1 ،احل٤موي اًمٙمٌػم ،072:1 ،روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (3)
 .416:1 ،٤معيمِم٤مف اًم٘مٜم، 000:6 ،اعمٌدع (1)
 .011:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ،013:3 ،ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ،1:0 ،اًمدواين اًمٗمقايمف (1)
 .113:1 ،( احل٤موي اًمٙمٌػم6)
 .000:6 ،اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع (1)
 .000:6 ،اعمٌدع (7)
 .072:1 ،روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح، وصمٌقت ُمٝمر اعمثؾ سمٕمد اًمدظمقل، أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين: 

 سم٤مٔيت:

ٓ حتؾ  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل ًمرؾمق ن اعمرأة إذا ٟمٗمل اعمٝمر أؿمٌٝم٧م اعمقهقسم٦م، واعمقهقسم٦م ظم٤مص٦مإىم٤مًمقا: 

 . (4)عمـ سمٕمده سمٖمػم صداق

 اًمراضمح:

هق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب اًم٘مقل إول اًم٘م٤مئٚمقن سمّمح٦م اًمٕم٘مد  -واهلل أقمٚمؿ-اًمذي ئمٝمر

 ووضمقب ُمٝمر اعمثؾ ًم٘مقة ُم٤م اؾمتدًمقا سمف.

 

 املطلب السابع

 أٌ ٓكٌْ املَس املتفل علُٔ أقل مً مَس املجل

 ُمٝمر يٙمقن أن اًمزوج ُمع ويتٗمؼ ُمقًمٞمتف -همػمه أو إب–أن يزوج اًمقزم صقرة اعم٠ًمًم٦م: 

، سمرو٤مه٤م أو همػم ٤مً ا أم صمٞمٌـ ُمٝمر اعمثؾ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م صٖمػمة أو يمٌػمة، سمٙمرً ُم أىمؾ اًمزوضم٦م شمٚمؽ

 ومام جي٥م هل٤م؟رو٤مه٤م، 

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م:

 حترير حمؾ اًمٜمزاع:

ُمـ صداق اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن همػم إب ُمـ إوًمٞم٤مء ًمٞمس ًمف أن يزوج اعمرأة سم٠مىمؾ 

 .(0)ُمثٚمٝم٤م، وم٢من ومٕمؾ سمٖمػم إذهن٤م وضم٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ

 سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ، قمغم ىمقًملم: -إب-واظمتٚمٗمقا ومٞمام إذا ُزوضم٧م اعمرأة ُمـ ىمٌؾ وًمٞمٝم٤م 

، (3)جيقز ًمألب أن يزوضمٝم٤م سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م، وهذا ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م اًم٘مقل إول:

                                                           

 .113:1 ،احل٤موي اًمٙمٌػم، 114:1 ،ي٤مداتزاًمٜمقادر واًم (4)
 اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، 172:0 ،هر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦مقم٘مد اجلقا ،11:3 ،آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر (0)

  .431:1 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ،332:46 ،اعمجٛمقع ،316:1
 .11:3 ،آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر ،1311:1 ،( اًمتجريد ًمٚم٘مدوري3)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 . (0)، احلٜم٤مسمٚم٦م(4)واعم٤مًمٙمٞم٦م

ًمألب أن يزوج اسمٜمتف اًمّمٖمػمة سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ، وإن يم٤مٟم٧م يمٌػمة  ًمٞمساًم٘مقل اًمث٤مين: 

 .(3)، وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦موأضم٤مزت ذًمؽ ومال سم٠مس

 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سمجقاز شمزوي٩م إب ٓسمٜمتف سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ سمام يكم: أدًم٦م اًم٘مقل إول:

َٓ ٓ شمٖم٤مًمقا سمّمدق اًمٜم٤ًمء؛ وم٢مهن"أٟمف ىم٤مل:  ُم٤م روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  .4 ٤م ًمق يم٤مٟم٧م أ

 ملسو هيلع هللا ىلص، ُم٤م أصدق رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصُمٙمرُم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م أو شم٘مقى قمٜمد اهلل، ًمٙم٤من أوٓيمؿ هب٤م اًمٜمٌل 

 .(1)"اُمرأة ُمـ ٟم٤ًمئف وٓ أصدىم٧م اُمرأة ُمـ سمٜم٤مشمف أيمثر ُمـ صمٜمتل قمنمة أوىمٞمر٦مً 

أن ذًمؽ يم٤من سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومل يٜمٙمروه؛ ومٙم٤من اشمٗم٤مىًم٤م ُمٜمٝمؿ قمغم أن  وضمف اًمدًٓم٦م:

 .(1)وإن يم٤من دون صداق اعمثؾًمف أن يزوج سمذًمؽ، 

وووع اعمرأة ذم أٟمف ًمٞمس اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمٙم٤مح اًمٕمقض، وإٟمام اعم٘مّمقد اًمًٙمـ وآزدواج،  .0

 .(6)اعمٕم٤موو٤متُمٜمّم٥م قمٜمد ُمـ يٙمٗمٞمٝم٤م ويّمقهن٤م وحيًـ قمنمهت٤م؛ ومٝمق يٗم٤مرق ؾم٤مئر قم٘مقد 

ّمٞمؾ أن اًمٔم٤مهر ُمـ إب ُمع مت٤مم ؿمٗم٘متف وسمٚمقغ ٟمٔمره، أٟمف ٓ يٜم٘مّمٝم٤م ُمـ صداىمٝم٤م إٓ ًمتح .3

 .(1)اعمٕم٤مين اعم٘مّمقدِة سم٤مًمٜمٙم٤مح؛ ومال يٜمٌٖمل أن يٛمٜمع ُمـ حتّمٞمؾ اعم٘مّمقد سمتٗمقي٧م همػمه

اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٠مٟمف ٓ جيقز ًمألب شمزوي٩م اسمٜمتف سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ سمام أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين: 

 يكم:

                                                           

 .416:1 ،اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ،422:0 ،( اعمدوٟم٦م4)
 .431:1 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ًمٌٝمقيتا ،13:3 ،اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد (0)
 .032:43 ،يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف،122:1 ،ٙمٌػماحل٤موي اًم (3)
يمت٤مب  ذم اًمؽمُمذي، وواًمٚمٗمظ ًمف ،0426 رىمؿ: ،031:0اًمّمداق، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب:  ف ذمؾمٜمٜمأظمرضمف أسمق داود ذم ( 1)

اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: صداق  يمت٤مب ذم اًمًٜمـ ذم ٦ماسمـ ُم٤مضم، و4441 رىمؿ: ،141:3، اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم ُمٝمقر اًمٜم٤ًمء

ا إًم٤ٌمين ذم صحٞمح ىم٤مل اًمؽمُمذي: طمًـ صحٞمح. ويمذ ظ،071 ، وأمحد ذم اعمًٜمد رىمؿ:4771 رىمؿ: ،73:3، اًمٜم٤ًمء

ح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر ذم حت٘مٞمؼ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ0426)، ؾمٜمـ أيب داود  .411:4 ،(، وصحر
 .11:1 ،اعمٖمٜمل (1)
 .11:1 ،اعمٖمٜمل (6)
 .11:1 ،اعمٖمٜمل (1)
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

أن إب واجلد ٓ جيقز هلام أن يٌٞمٕم٤م ُم٤مل اًمّمٖمػمة سم٠مىمؾ ُمـ صمٛمـ ُمثٚمف، ومٙمذًمؽ ٓ جيقز  .4

 .(4)ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م شمزوجيٝم٤م سم٠مىمؾ ُمـ هلام

أن اًمٌٜم٧م إذا أذٟم٧م ًمٕمٛمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مد ومزوضمٝم٤م سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م سمٖمػم إذهن٤م اؾمتح٘م٧م ُمٝمر  .0

 .(0)ُمثٚمٝم٤م، ومٙمذًمؽ إب واجلد

 اًمراضمح:

شمرضمٞمح ُم٤م ذه٥م إًمٞمف أصح٤مب اًم٘مقل إول اًم٘م٤مئٚمقن سمجقاز  -واهلل أقمٚمؿ-اًمذي ئمٝمر 

ُم٤م اؾمتدًمقا سمف، وٕن إقمراف دمري ُمـ ًمدن اًمًٚمػ شمزوي٩م اًمٌٜم٧م سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م، ًم٘مقة 

أن إب هق ُمـ حيدد اعمٝمر، وإب أيمثر طمرص٤ًم قمغم ُمّمٚمح٦م اسمٜمتف، وسمٜم٤مًء قمغم هذا اًم٘مقل ومال 

 يث٧ٌم هل٤م ُمٝمر اعمثؾ، ويٙمقن ُمٝمره٤م ُم٤م ؾُمٛمل هل٤م ذم اًمٕم٘مد وًمق يم٤من أىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ.

 

 املطلب اخلامظ

 (3)الْطء يف اليكاح الفاضد

 زٗ املطأل٘:صْ

يم٠من شمزوج سمدون ؿمٝمقد، أو شمزوج أظمتلم ُمٕم٤ًم، أو  ًمق شمزوج رضمؾ اُمرأة زواضم٤ًم وم٤مؾمدًا،

شمزوج ُمٕمتدة همػمه، أو شمزوج اخل٤مُم٦ًم ذم قمدة اًمراسمٕم٦م اًمتل وم٤مرىمٝم٤م، وٟمحق ذًمؽ ُمـ صقر اًمٜمٙم٤مح 

 اًمٗم٤مؾمد، صمؿ دظمؾ هب٤م وطمّمؾ اًمقطء، ومٝمؾ يث٧ٌم هل٤م اعمٝمر وُم٤م اعمٝمر اًمذي شمًتح٘مف؟

 ٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م:أىمقال اًمٗم٘مٝم

 . (1)اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء أن اعمقـمقءة ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد هل٤م ُمٝمر اعمثؾ إذا مل يًؿ هل٤م ُمٝمر

                                                           

 .316:1 ،اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل (4)
 .316:1 ،اًمٌٞم٤من (0)
اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد هق اًمٜمٙم٤مح اًمذي وضمد ومٞمف اإلجي٤مب واًم٘مٌقل، وًمٙمٜمف وم٘مد ذـم٤ًم ُمـ ذوط صح٦م اًمٕم٘مد، يمنمط اًمقزم أو  (3)

 .434:3 ،طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ،300:7 ،روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم اٟمٔمر:اًمِمٝمقد وٟمحق ذًمؽ. 
ل اعمٖمٜم، 14:1روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ، 411:3 ًمٚمخرر ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،413:0 شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ،331:0 سمدائع اًمّمٜم٤مئع (1)

44:1. 
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 واظمتٚمٗمقا ذم اعمقـمقءة ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد إذا ؾمٛمل هل٤م ُمٝمر حمدد، قمغم صمالصم٦م أىمقال:

، (3)ُمـ احلٜمٗمٞم٦م (0)، وىمقل زومر(4)أن هل٤م ُمٝمر اعمثؾ، وهذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مقل إول:

 .(1)ٜم٤مسمٚم٦موىمقل قمٜمد احل

 .(6)واعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م (1)أن هل٤م اعمًٛمك ُمـ اعمٝمر، وهذا ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(1)أن هل٤م إىمؾ ُمـ اعمًٛمك أو ُمٝمر اعمثؾ، وهذا ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م همػم زومر اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

، سمام اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اعمرأة اعمقـمقءة ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد هل٤م ُمٝمر اعمثؾأدًم٦م اًم٘مقل إول: 

 يكم:

ٓ شمٜمٙمح اُمرأة "أٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض أًمٗم٤مظ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  .4

ٟمٙمح٧م، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ صمالث ُمرات وم٢من أص٤مهب٤م ومٚمٝم٤م ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م سمام سمٖمػم أُمر وًمٞمٝم٤م وم٢من 

 .(7)"أص٤مب ُمٜمٝم٤م، وم٢من اؿمتجروا وم٤مًمًٚمٓم٤من وزم ُمـ ٓ وزم ًمف

ٝمر اعمثؾ ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد، وقمّٚم٘مف ضمٕمؾ ًمٚمٛمدظمقل هب٤م ُم ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل وضمف اًمدًٓم٦م:

 .(1)سم٤مًمدظمقل، ومدل أن وضمقسمف ُمتٕمٚمؼ سمف

أيام اُمرأة ٟمٙمح٧م سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م "أٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل  طمدي٨م قم٤مئِم٦م  .0

                                                           

 .011:1 ،ت٤مجُمٖمٜمل اعمح ،021، 14:1 ،روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (4)
وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م ، ٞمًٝم٤م، طم٤مومًٔم٤م، وزم ىمْم٤مء اًمٌٍمةيم٤من وم٘م، ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م، زومر سمـ اهلذيؾ سمـ ىمٞمس اًمٕمٜمؼمي، اًمٌٍميهق ( 0)

اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم اٟمٔمر: : ُم٤م ظم٤مًمٗم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم ىمقل إٓ وىمد يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل سمف. يم٤من ي٘مقلصمامن ومخًلم وُم٤مئ٦م. و

 .013:4 ،ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م
 .413:0 ،شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ،331:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (3)
 .321:7 ،اإلٟمّم٤مف ،44:1 ،اعمٖمٜمل (1)
 .321:3 ،ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ،411:3 ،ًمٚمخرر ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ (1)
 .462:1 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ،321:7 ،اإلٟمّم٤مف (6)
 .413:0 ،شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ،331:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع( 1)
وأصٚمف قمٜمد  ،43117 ، رىمؿ:467:1 ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ذماًمًٜمـ اًمٙمؼمى  أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم (7)

 ـ إرسمع سمٚمٗمظ: )ومٚمٝم٤م اعمٝمر سمام أص٤مب ُمٜمٝم٤م( دون ىمقًمف: )ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م(. أصح٤مب اًمًٜم
 ؛331:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (1)
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سمام اؾمتحؾ ُمـ  ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، وم٢من دظمؾ هب٤م ومٚمٝم٤م اعمٝمر

 .(4)" ًمفُمـ ٓ وزمومرضمٝم٤م، وم٢من اؿمتجروا وم٤مًمًٚمٓم٤من وزم 

ضمٕمؾ هل٤م اعمٝمر اعمٛمٞمز سم٤مإلص٤مسم٦م، واإلص٤مسم٦م إٟمام شمقضم٥م ُمٝمر  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م:

 . (0)اعمثؾ

أٟمف ًمق ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ ُمًٝم٤م مل يٙمـ هل٤م رء، وإذا مل يٙمـ ُمقضم٤ًٌم يم٤من وضمقده يمٕمدُمف، وسم٘مل  .3

 .(3)اًمقطء ُمقضم٤ًٌم سمٛمٗمرده، وم٠موضم٥م ُمٝمر اعمثؾ، يمقطء اًمِمٌٝم٦م

 .(1)ُمٝمر اعمثؾ، وم٢مذا ومًد اًمٕم٘مد ُمـ أصٚمف يم٤من أوممأن اًمتًٛمٞم٦م ًمق ومًدت ًمقضم٥م  .1

 اؾمتدل اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اعمرأة اعمقـمقءة ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد هل٤م اعمٝمر اعمًٛمك، سمام أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

 يكم:

وهل٤م اًمذي أقمٓم٤مه٤م سمام أص٤مب "اعمت٘مدم:  سمٕمض أًمٗم٤مظ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم  .4

 .(1)"ُمٜمٝم٤م

 ر اعمًٛمك سمام أص٤مب ُمٜمٝم٤م.ضمٕمؾ هل٤م اعمٝم ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  وضمف اًمدًٓم٦م:

أن اًمٜمٙم٤مح ُمع وم٤ًمده يٜمٕم٘مد ويؽمشم٥م قمٚمٞمف أيمثر أطمٙم٤مم اًمّمحٞمح ُمـ وىمقع اًمٓمالق وًمزوم  .0

 .(6)يم٤مًمّمحٞمحقمدة اًمقوم٤مة سمٕمد اعمقت وٟمحق ذًمؽ؛ ومٚمذًمؽ ًمزم اعمًٛمك ومٞمف 

اًم٘م٤مئٚمقن سم٠من اعمرأة اعمقـمقءة ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد هل٤م إىمؾ ُمـ اعمٝمر  لاؾمتد أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 أو ُمٝمر اعمثؾ، سمام يكم: اعمًٛمك

                                                           

وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م  ،4420 ، رىمؿ:311:3، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ف ذمؾمٜمٜمذم  اًمؽمُمذيأظمرضمف ( 4)

 .0121 ، رىمؿ:106:4 ،صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف. اٟمٔمر: وصححف إًم٤ٌمين ،طمًـ
 .40:1 ،اعمٖمٜمل (0)
 . 40:1 ،اعمٖمٜمل (3)
 .40:1 ،( اعمٖمٜمل1)

  ،1211 ، رىمؿ:371:1، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب: ذيمر سمٓمالن اًمٜمٙم٤مح اًمذي ٟمٙمح سمٖمػم وزم ف ذمصحٞمحأظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ذم  (1)

 .4113ص ،إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ذم وصححف إًم٤ٌمين
 .462:1 ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ،44:1 ،اعمٖمٜمل (6)
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أن ُمٝمر اعمثؾ إذا يم٤من أىمؾ ُمـ اعمًٛمك ٓ يٌٚمغ سمف اعمًٛمك؛ ٕهن٤م روٞم٧م سمذًمؽ اًم٘مدر 

 .(4)ًمرو٤مه٤م سمٛمٝمر ُمثٚمٝم٤م

 .(0)سم٠مٟمف إٟمام جي٥م اعمٝمر سم٤مإلص٤مسم٦م، ومٞمج٥م ُمٝمر اعمثؾ يم٤مُماًل، يمقطء اًمِمٌٝم٦م وٟمقىمش:

 اًمراضمح:

 ُمٝمر هل٤م سم٠من اًم٘م٤مئٚمقن ٕولا اًم٘مقل أصح٤مب إًمٞمف ذه٥م ُم٤م –واهلل أقمٚمؿ  -اًمذي ئمٝمر 

 .واًمْمٞم٤مع اًمتالقم٥م ُمـ اعمرأة طم٘مقق وحلٗمظ سمف، اؾمتدًمقا ُم٤م ًم٘مقة اعمثؾ،

 

 املطلب الطادع

 ّطء الػبَ٘

اعمقـمقءة ذم ؿمٌٝم٦م؛ يمٛمـ وـمكء اُمرأة ئمٜمٝم٤م زوضمتف أو أُمتف صمؿ شمٌلم ظمالف  صقرة اعم٠ًمًم٦م:

 ذًمؽ، هؾ جي٥م هل٤م ُمٝمرًا ويمؿ ُم٘مداره؟

 ًم٦م:أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًم

أٟمف جي٥م ًمٚمٛمقـمقءة سمِمٌٝم٦م  (6)واحلٜم٤مسمٚم٦م (1)واًمِم٤مومٕمٞم٦م (1)واعم٤مًمٙمٞم٦م (3)اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م

 ُمٝمر اعمثؾ.

وجي٥م ُمٝمر اعمثؾ ًمٚمٛمقـمقءة سمِمٌٝم٦م؛ يمٛمـ وـمئ اُمرأة ًمٞم٧ًم زوضم٦م ًمف وٓ ": (1)ىم٤مل اًمٌٝمقيت

                                                           

 .40:1 ،اعمٖمٜمل ،331:0 ،سمدائع اًمّمٜم٤مئع (4)
 . 40:1 ،اعمٖمٜمل (0)
 .32:3 ،شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ،323:32 ،اعمًٌقط (3)
  .113:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم ،341:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل (1)
 .003:1 ،اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م ،076، 441:1 ،( روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم1)
 .003:1، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ،464:1 ،عيمِم٤مف اًم٘مٜم٤م (6)
ُمـ ، اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م يم٤من قم٤معم٤ًم قم٤مُماًل ورقًم٤م ُمتٌحًرا ذم، ؿمٞمخ احلٜم٤مسمٚم٦م سمٛمٍم، احلٜمٌكم ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ طمًـ اًمٌٝمقيتهق ( 1)

ٓسمـ وذح اعمٗمردات ي، وذح زاد اعمًتٜم٘مع ًمٚمجح٤مول، ٚمٗمتقطمًمرادات ُمٜمتٝمك اإلوذح قمغم : يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ُم١مًمٗم٤مشمف

 . 106:1 ،ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم. اٟمٔمر: طمدى ومخًلم وأًمػ سمٛمٍمإؾمٜم٦م ي، شمقذم قمٌد اهل٤مد
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 .(4)"ل ُمتَٚمػممٚمقيم٦م ئمٜمٝم٤م زوضمتف أو ممٚمقيمتف ىم٤مل ذم اًمنمح واعمٌدع: سمٖمػم ظمالف قمٚمٛمٜم٤مه؛ يمٌد

وأو٤مف اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م أٟمف إذا وـمئ ُمرارًا سمِمٌٝم٦م واطمدة أو ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد مل 

جي٥م إٓ ُمٝمر واطمد؛ وًمق وـمئ سمِمٌٝم٦م ومزاًم٧م شمٚمؽ اًمِمٌٝم٦م صمؿ وـمئ سمِمٌٝم٦م أظمرى وضم٥م 

 .(0)ُمٝمران

 

 بعاملطلب الطا

 ختالف يف مكداز املَساال

ُمٝمره٤م  اًمزوضم٦م أن شمدقمل يم٠منُم٘مدار اعمٝمر اعمًٛمك إذا اظمتٚمػ اًمزوضم٤من ذم  صقرة اعم٠ًمًم٦م:

 وم٤مًم٘مقل عمـ؟اًمزوج أٟمف مخًامئ٦م ديٜم٤مر،  يدقملأًمػ ديٜم٤مر، و اعمًٛمك

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م:

، (3)أن اًم٘مقل ىمقل ُمـ يدقمل ُمٝمر اعمثؾ ُمٜمٝمام سمٞمٛمٞمٜمف، وهق ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م اًم٘مقل إول:

 . (1)ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

آظمتالف ىمٌؾ اًمدظمقل حت٤مًمٗم٤م وومًخ اًمٜمٙم٤مح، وإن يم٤من سمٕمده إن يم٤من  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(6)، وىمقل قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م(1)وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمزوج، وهق ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م

، ورواي٦م قمٜمد (1)أهنام يتح٤مًمٗم٤من وجي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ، وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 .(7)احلٜم٤مسمٚم٦م

                                                           

 .464:1 ،( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع4)
  .001:1، ٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمكُم ،077:1 ،لمروو٦م اًمٓم٤مًمٌ، 113:0 ،طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم (0)
 .321:0 ،، سمدائع اًمّمٜم٤مئع61:1 ،( اعمًٌقط3)
 .011:1 ،، اًمٗمروع033:1 ،( اعمٖمٜمل1)
 .030:1 ،، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ333:0 ،، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل466:0 ،( اعمدوٟم٦م1)

 .041:6 ،، اعمٌدع071:7 ،اإلٟمّم٤مف( 6)

 .403:40 ،، احل٤موي اًمٙمٌػم122:1 ،، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج11:1 ،( إم1)

 .011:1 ،( اًمٗمروع7)
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 .(0)، واعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م(4)احلٜمٗمٞم٦مأن اًم٘مقل ىمقل اًمزوج، وهق ىمقل قمٜمد  اًم٘مقل اًمراسمع:

 اًم٘مقل إول:أدًم٦م 

، وهق ُمٝمر اعمثؾ وٓ شم٘مع اًمؼماءة قمٜمف إٓ سمتًٛمٞم٦م ٤مأن ًمّمح٦م اًمٜمٙم٤مح ذم اًمنمع ُمقضمًٌ  .4

 .(3)كماعمقضم٥م إصصحٞمح٦م ومٕمٜمد آظمتالف ذم اعمًٛمك جي٥م اعمّمػم إمم 

 .(1)أو اًمرداًم٘مٞم٤مس قمغم اعمٜمٙمر ذم ؾم٤مئر اًمدقم٤موى، وقمغم اعمقِدع إذا ادقمك اًمتٚمػ  .0

 أن اًم٘مقل ذم اًمنمع واًمٕم٘مؾ ىمقل ُمـ يِمٝمد ًمف اًمٔم٤مهر، واًمٔم٤مهر يِمٝمد عمـ يقاومؼ ىمقًمف ُمٝمر .3

اعمثؾ؛ ٕن اًمٜم٤مس ذم اًمٕم٤مدات اجل٤مري٦م ي٘مدرون اعمًٛمك سمٛمٝمر اعمثؾ ويٌٜمقٟمف قمٚمٞمف ٓ سمرو٤م 

 سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف، واعمرأة وأوًمٞم٤مؤه٤م ٓ يروقن سم٤مًمٜم٘مّم٤من قمٜمف ومٙم٤مٟم٧م اًمتًٛمٞم٦م شم٘مديراً اًمزوج 

 .(1)عمٝمر اعمثؾ

أن اًم٘مقل ىمقل ُمدقمل ُمٝمر اعمثؾ؛ ٕن اًمٔم٤مهر ُمٕمف، وٕٟمف ُمٜمٙمر، واًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل  .1

 .(6)واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر

 اًم٘مقل اًمث٤مين: أدًم٦م

أن سمْمع اًمزوضم٦م سمٞمده٤م ومال جي٥م قمٚمٞمٝم٤م شمًٚمٞمٛمف إٓ سمام شمرى، وم٢من واوم٘مٝم٤م اًمزوج وإٓ 

ظمتٚمٗم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل وم٤مًم٘مقل ىمقهل٤م ٕهن٤م سم٤مئٕم٦م حت٤مًمٗم٤م وشمٗم٤مؾمخ٤م؛ يم٤مًمٌٞمع، وم٤معمرأة وزوضمٝم٤م إذا ا

ًمٜمٗمًٝم٤م واًمزوج اعمٌت٤مع، وإن وم٤مت أُمره٤م سم٤مًمدظمقل وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمزوج ٕٟمف وم٤مت أُمره٤م سم٘مٌْمف 

 .(1)هل٤م

 

                                                           

 .321:0 ،، سمدائع اًمّمٜم٤مئع61:1 ،( اعمًٌقط4)
 .411:1 ،، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع071:7 ،، اإلٟمّم٤مف011:1 ،( اًمٗمروع0)

 .61:1 ،( اعمًٌقط3)
 .033:1 ،( اعمٖمٜمل1)

 .321:0 ،( سمدائع اًمّمٜم٤مئع1)
 .03:3 ،، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات311:4 ،( اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م6)
 .461:1 ،، اًمذظمػمة466:0 ،( اعمدوٟم٦م1)
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 اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: أدًم٦م

ومٞمتح٤مًمٗم٤من؛ ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اعمت٤ٌميٕملم إذا  أهنام اظمتٚمٗم٤م ذم اًمٕمقض اعمًتحؼ ذم اًمٕم٘مد وٓ سمٞمٜم٦م، .4

 .(4)وُمدقمك قمٚمٞمفن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمدع اظمتٚمٗم٤م ذم اًمثٛمـ ٕ

 ٟمقىمش:

اًمٜمٙم٤مح خيتٚمػ قمـ اًمٌٞمع؛ ٕن اًمٌٞمع يٜمٗمًخ سم٤مًمتح٤مًمػ ويرضمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم ُم٤مًمف، أن 

 .(0)سمخالف اًمٜمٙم٤مح

وشم٤ًموي٤م ومٞمٝم٤م ومل يؽمضمح أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف سمٌمء ٕهنام ًمق شمداقمٞم٤م دارًا هل ذم أيدهيام  .0

 .(3)ام يقضم٥م حت٤مًمٗمٝمامحت٤مًمػ، يمذًمؽ اظمتالف اًمزوضملم قمٜمد شم٤ًموهي

 أدًم٦م اًم٘مقل اًمراسمع:

أهنام اظمتٚمٗم٤م ذم سمدل قم٘مد ٓ يتحٛمؾ اًمٗمًخ سم٤مإلىم٤مًم٦م، ومٞمٙمقن اًم٘مقل ىمقل اعمٜمٙمر ًمٚمزي٤مدة،  .4

؛ ٕن وضمقد ُمٝمر اعمثؾ قمٜمد قمدم اًمتًٛمٞم٦م، وهٜم٤م ُمع وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٛمّمػم إمم حتٙمٞمؿ ُمٝمر اعمثؾ

ثؾ، وٓ ُمٕمٜمك ًمٚمتح٤مًمػ اظمتالومٝمام اشمٗم٘م٤م قمغم أصؾ اعمًٛمك، وذًمؽ ُم٤مٟمع وضمقب ُمٝمر اعم

 .(1)سمٞمٜمٝمام؛ ٕن اًمتح٤مًمػ ًمٗمًخ اًمٕم٘مد سمٕمد مت٤مُمف، واًمٜمٙم٤مح ٓ يتحٛمؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗمًخ

أن اًم٘مقل ىمقل اعمٜمٙمر ذم اًمنمع، واعمٜمٙمر هق اًمزوج؛ ٕن اعمرأة شمدقمل قمٚمٞمف زي٤مدة ُمٝمر، وهق  .0

 .(1)يٜمٙمر ذًمؽ، ومٙم٤من اًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف يمام ذم ؾم٤مئر اعمقاوع

 اًمراضمح:

ًمذي ئمٝمر رضمح٤مٟمف هق اًم٘مقل إول وهق أن اًم٘مقل ىمقل ُمـ يدقمل ُمٝمر اعمثؾ ُمـ ا

، ُم٤م ي٘مقًمف يمؾ واطمد ُمٜمٝمام حمتٛمؾ ًمٚمّمح٦م، ومال يٕمدل قمٜمف إٓ سمٞمٛملم ُمـ ص٤مطمٌف، ٕن اًمزوضملم

 .ُمٜمٝمام مم٤م ُيدقمك قمٚمٞمف. واهلل أقمٚمؿ يمؾة ن إصؾ سمراء، وٕاًم٘مٞم٤مس قمغم ؾم٤مئر اًمدقم٤موىوُمـ سم٤مب 

                                                           

 .033:1 ،، اعمٖمٜمل122:1 ،( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج4)
 .033:1 ،( اعمٖمٜمل0)

 .400:40 ،( احل٤موي اًمٙمٌػم3)

 .61:1 ،( اعمًٌقط1)

 .311:4 ،، اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م321:0 ،( سمدائع اًمّمٜم٤مئع1)
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 اخلامت٘

ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م ٓ يًٕمٜمل إٓ أن أمحد اهلل أوًٓ وآظمرًا اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت ذم 

وقمغم إمت٤مم هذا اًمٌح٨م، وأؾم٠مًمف أن يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وومٞمام يكم ذيمر أهؿ 

 اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م:

 ٕ ُمث٤مل هذه اعمرأة ُمـ ىمري٤ٌمهت٤م.ُمٝمر اعمثؾ: هق ُم٤م اقمت٤مد اًمٜم٤مس أن يدومٕمقه ُمٝمرًا 

  يٕمتؼم ذم ُمٝمر اعمثؾ ٟم٥ًم اعمرأة، مج٤مهل٤م، ديٜمٝم٤م، ُمٙم٤مٟمتٝم٤م آضمتامقمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ سمح٥ًم

 أقمراف اًمٜم٤مس ومٞمام اقمت٤مدوا أن يٛمٝمروا هذه اعمرأة وأُمث٤مهل٤م سمّمداق أو ُمٝمر ُمٕملم.

 ٦م إذا إُمر ذم شم٘مدير اعمٝمر يمٚمف شم٘مديري وًمٙمـ يراقمك ومٞمف حتري اًمٕمداًم٦م ًمٚمٓمروملم، وظم٤مص

 طمدث ٟمزاع سملم اًمٓمروملم قمغم اعمٝمر وُم٘مداره، ؾمقاء ؾمٛمل ذم اًمٕم٘مد أم مل يًؿ.

  اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء أن اعمرأة إذا شمؿ اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ومل يًؿ هل٤م ُمٝمرًا وم٢مٟمف جي٥م هل٤م ُمٝمر

 اعمثؾ.

  أن اًمتًٛمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة ذم اعمٝمر شمقضم٥م ًمٚمٛمرأة اعمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ، وهذا مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف

 ٗم٘مٝم٤مء.اًم

  إذا اشمٗمؼ اًمٕم٤مىمدان قمغم ٟمٗمل اعمٝمر، وم٢من اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمٜمٙم٤مح صحٞمح، وأٟمف

 جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ.

  أن اًمراضمح ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء أن إب جيقز ًمف أن يزوج اسمٜمتف سمٙمرًا أم صمٞم٤ًٌم، صٖمػمة أو

 يمٌػمة سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ، إذا رأى اعمّمٚمح٦م شم٘متيض ذًمؽ.

 ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد أو سمِمٌٝم٦م جي٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ. أن اعمقـمقءة ذم 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 املصادز ّاملساجع

ٟم٦م ُمـ همػمه٤م ُمـ " ،قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اسمـ أيب زيد، .4 ي٤مدات قمغم َُم٤م ذم اعمَدور اًمٜمرقادر واًمزِّ

دار اًمٖمرب  ،، سمػموت4ط ،اًمٗمّت٤مح حمٛمد احلٚمق وآظمرونحت٘مٞمؼ: قمٌد  ،"إُُمٝم٤مِت 

 م.4111اإلؾمالُمل، 

حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد  ،"اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر" ،جمد اًمديـ سمـ حمٛمد اسمـ إصمػم، .0

 م.4111-هـ4311 ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت ،حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل ،اًمزاوي

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٌد اعمٕمٓمل أُملم  ،"همري٥م احلدي٨م"، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكماسمـ اجلقزي،  .3

 .م4171 –هـ4121دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، سمػموت4ط ،اًم٘مٚمٕمجل

حت٘مٞمؼ: جمدي حمٛمد هور  ،"يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف ذم ذح اًمتٜمٌٞمف" ،أمحد سمـ حمٛمد اسمـ اًمرومٕم٦م، .1

 م.0221دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، 4ط ،سم٤مؾمٚمقم

دار ) ،حت٘مٞمؼ: د. ؾمٝمٞمؾ زيم٤مر ،" سمٖمٞم٦م اًمٓمٚم٥م ذم شم٤مريخ طمٚم٥م"، قمٛمر سمـ أمحد ،اسمـ اًمٕمديؿ .1

 .(اًمٗمٙمر

، 3، ط٘م٤مدرقمٌد اًمحت٘مٞمؼ: حمٛمد  ،"أطمٙم٤مم اًم٘مرآن"،  اعم٤مًمٙملقمٌد اهللاسمـ اًمٕمريب، حمٛمد سمـ  .6

 م.0223-هـ4101دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ  ،"جمٛمقع اًمٗمت٤موى" ،أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿاسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  .1

 م.4111-هـ4146 ،عمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ،جمٛمع ا ،اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،ىم٤مؾمؿ

، 0ط ،حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ،"نصحٞمح اسمـ طم٤ٌم" ،حمٛمد سمـ طم٤ٌمناسمـ طم٤ٌمن،  .7

 م.4113-ـه4141ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،سمػموت

 ،4ط ،" اًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم " ،أمحد سمـ قمكمسمـ طمجر، ا .1

 م.4171 -ـه4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف  ،"ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري" ،أمحد سمـ قمكمسمـ طمجر، ا .42

 ،وأطم٤مديثف: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م: قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اهلل سمـ سم٤مز

 .ـه4311دار اعمٕمروم٦م،  ،سمػموت
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د اعمقضمقد حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌ ،"اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م" ،أمحد سمـ قمكمسمـ طمجر، ا .44

 .ـه4141، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،، سمػموت4ط ،وقمغم حمٛمد ُمٕمقض

 ،"ُمراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مدات" ،قمكم سمـ أمحد اسمـ طمزم، .40

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمدون شم٤مريخ. ،سمػموت

حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن  ،"وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من" ،أمحد سمـ حمٛمداسمـ ظمٚمٙم٤من،  .43

 م.4111 -م4122دار ص٤مدر،  ،، سمػموت4ط ،قم٤ٌمس

قمٌد اًمرمحـ سمـ  .حت٘مٞمؼ: د ،"ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م" ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد اسمـ رضم٥م، .41

 م.0221 -هـ4101ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من،  ،، اًمري٤مض4ط ،ؾمٚمٞمامن اًمٕمثٞمٛملم

 .٤مٟمجلُمٙمت٦ٌم اخل ،، ُمٍم4ط ،"اًم٘مقاقمد  " ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد اسمـ رضم٥م، .41

اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ عم٤ًمئؾ " ،دحمٛمد سمـ أمح اسمـ رؿمد، .46

دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،، سمػموت0ط ،حمٛمد طمجل وآظمرون .طم٘م٘مف: د ،"اعمًتخرضم٦م

 .م4177-هـ4127

 ،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة ،"سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد" ،حمٛمد سمـ أمحد اسمـ رؿمد، .41

 .م0221 -هـ4101

دراؾم٦م  ،"د اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦مقم٘م" ،قمٌد اهلل سمـ ٟمجؿاسمـ ؿم٤مس،  .47

 -هـ4103دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،سمػموت ،4ط ،وحت٘مٞمؼ: أ. د. محٞمد سمـ حمٛمد حلٛمر

 م.0223

 ،"طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ = رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر" ،اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر .41

 م.4110 -هـ4140سمػموت، ، دار اًمٗمٙمر ،، سمػموت0ط

 ،، سمػموت4ط ،حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م ،"آؾمتذيم٤مر" ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهللد اًمؼم، اسمـ قمٌ .02

 .م0222 – هـ4104دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد  ،"آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب" ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهللاسمـ قمٌد اًمؼم،  .04

 م.4110 -هـ  4140دار اجلٞمؾ،  ،، سمػموت4ط ،اًمٌج٤موي
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

حت٘مٞمؼ:  ،"اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد" ،ٌد اهلليقؾمػ سمـ قم، سمـ قمٌد اًمؼما .00

ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي ، حمٛمد قمٌد اًمٙمٌػم اًمٌٙمري، وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون 

 .ـه4371اعمٖمرب،  ،اإلؾمالُمٞم٦م

حت٘مٞمؼ: د. احل٤مومظ قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ  ،"ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م" ،دسمٙمر سمـ أمح قأسم اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم، .03

 هـ.4121قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،، سمػموت4طظم٤من، 

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر قمٌد اهلل  ،"اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع" ،قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمداسمـ ىمداُم٦م،  .01

هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  ،، اًم٘م٤مهرة4ط ،اًمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق-سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

 م.4111-هـ4141، واًمٜمنم واًمتقزيع واإلقمالن

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، 4ط ،"ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد اًمٙم٤مذم" ،قمٌد اهلل سمـ أمحداسمـ ىمداُم٦م،  .01

 .م4111 -هـ 4141

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة.، د.ط ،"اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م" ،قمٌد اهلل سمـ أمحداسمـ ىمداُم٦م،  .06

ُم١مؾم٦ًم اًمرّي٤من ، 0ط ،"روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر" ،قمٌد اهلل سمـ أمحداسمـ ىمداُم٦م،  .01

 م.0220-هـ4103ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، سمػموت4ط ،"اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع" ،سمراهٞمؿ سمـ حمٛمدإاسمـ ُمٗمٚمح،  .07

 م.4111-هـ4147

 م.0223 -هـ4101، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 4ط ،"اًمٗمروع" ،اسمـ ُمٗمٚمح، حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح .01

 ـ.ه 4141 ،دار ص٤مدر ،، سمػموت0ط،"ًم٤ًمن اًمٕمرب" ،، حمٛمد سمـ ُمٙمرماسمـ ُمٜمٔمقر .32

دار  ،حت٘مٞمؼ: وم١ماد قمٌد اعمٜمٕمؿ ،"ـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤محاإلومّم٤مح قم" ،هٌػمةحيٞمك سمـ  سمـ هٌػمة،ا .34

 ـ.ه4141اًمقـمـ، 

ٟم٦م" ،ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصٌحل، .30  م.4111-هـ4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، 4ط،"اعمدور

 اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. ،"صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف" ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـإًم٤ٌمين،  .33

إذاف:  ،"أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾإرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م " ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ،إًم٤ٌمين .31

 م.4171-هـ4121 ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،سمػموت، 0ط ،زهػم اًمِم٤مويش
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، د.ط، د.ت ،"أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م" ،زيمري٤م سمـ حمٛمدإٟمّم٤مري،  .31

 .دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل ،سمػموت

ٛمٜمٞم٦م، اعمٓمٌٕم٦م اعمٞم ،"اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٌٝمج٦م اًمقردي٦م" ،زيمري٤م سمـ حمٛمدإٟمّم٤مري،  .36

 .د.ط، د.ت

 .د.ط، د.تدار اًمٗمٙمر،  ،"اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م" ،حمٛمد سمـ حمٛمداًم٤ٌمسمريت،  .31

 ،ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ،، حم٤مومٔم٦م ُمٍم4ط ،"قـم٠ماعمٜمت٘مك ذح اعم" ،ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل، .37

 هـ. 4330

 ملسو هيلع هللا ىلصاجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل " ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، .31

 .ـه4100دار ـمقق اًمٜمج٤مة،  ،4ط، حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس :حت٘مٞمؼ ،"فوؾمٜمٜمف وأي٤مُم

دار  ،اًمٙمقي٧م، 0ط ،دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ،"ذم أطمٙم٤مم إهة" ،حمٛمد سمٚمت٤مضمل سمٚمت٤مضمل، .12

 هـ. 4123اًمٕمروسم٦م، 

ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ  ،"آصم٤مر قم٘مد اًمزوج ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م" ،سمٚمد، أمحد قمثامن .14

 م.4174-هـ4124، 4ط ،ؾمٕمقد

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ،"يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع" ،ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس ٌٝمقيت،اًم .10

، 0ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م ،"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ،أمحد سمـ احلًلماًمٌٞمٝم٘مل،  .13

 م. 0223 -هـ 4101دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت

ٛمد حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وحم ،"ؾمٜمـ اًمؽمُمذي" ،حمٛمد سمـ قمٞمًكاًمؽمُمذي،  .11

ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب  ،، اًم٘م٤مهرة0ط ،وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل وإسمراهٞمؿ قمٓمقة

 م.4111-هـ 4311 ،احلٚمٌل

سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م،  ،4ط ،"ُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل" ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمتقجيري، .11

 م.0221-هـ 4132

 سمـ حمٛمد حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم ،"زاد اعمًت٘مٜمع" ،ُمقؾمك سمـ أمحداحلج٤موي،  .16

ٙمر ًّ  .اًمري٤مض –دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم ،اًمٕم
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 م0203 - ه4111 اًمث٤ميندد ــاًمٕم  -وننمـٕمـاًم دـٚمـاعمج                 جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 ،"ظمالص٦م إصمر ذم أقمٞم٤من اًم٘مرن احل٤مدي قمنم" ،حمٛمد أُملم سمـ ومْمؾ اهلل احلٛمقي، .11

 .دار ص٤مدر ،سمػموت

 دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م. ،سمػموت ،"ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ" ،حمٛمد سمـ قمٌد اهللاخلرر،  .17

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر ٟمزار  ،"٤مءقمٞمقن إٟم٤ٌمء ذم ـمٌ٘م٤مت إـمٌ" ،أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿاخلزرضمل،  .11

 دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة. ،سمػموت، رو٤م

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد  ،"شم٤مريخ سمٖمداد وذيقًمف" ،أمحد سمـ قمكم ،اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي .12

 هـ.4141دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،، سمػموت4ط ،اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ، سمػموت4ط، "ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل" ،اًمدارىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر .14

 .م0221-هـ4101

حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف  ،"ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء" ،اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .10

 م.4171-هـ 4121ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط

دار  ،سمػموت، 4ط ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم ؿم٤مهلم ،"أطمٙم٤مم اًم٘مرآن" ،أمحد سمـ قمكم ،اًمرازي .13

 م.4111-هـ4141 ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

دار  ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون ،"ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م" ،ـ وم٤مرس، أمحد سماًمرازي .11

 م.4111-هـ4311اًمٗمٙمر، 

اعمٙمت٥م ، 0ط ،"ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك" ،ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد اًمرطمٌٞم٤ٌمين، .11

 م.4111-هـ4141اإلؾمالُمل، 

٦ٌَم سمـ ُمّمٓمٗمكاًمزطمٞمكم .16  ر.دار اًمٗمٙم ،، دُمِمؼ1ط ،"اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف " ،، َوْه

هـ 4143 ،دار اًمٕمٌٞمٙم٤من ،، اًمري٤مض4ط ،"ذح اًمزريمٌم" ،حمٛمد سمـ قمٌد اهللاًمزريمٌم،  .11

 م.4113 -

ايق -أي٤مر ،دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 1ط ،"إقمالم" ،ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد زريمكم،اًم .17

 م.0220

ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ُمع طم٤مؿمٞمتف سمٖمٞم٦م إعمٕمل ذم " ،قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اًمزيٚمٕمل، .11
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 ،ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ،، سمػموت4ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م ،"زيٚمٕملختري٩م اًم

 م.4111-هـ4147 ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ضمدة

ْٚمٌِلِّ " ،قمثامن سمـ قمكماًمزيٚمٕمل،  .62 ، 4ط ،"شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمِّ

 .ـه4343 ،اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م ،اًم٘م٤مهرة

د. حمٛمقد حمٛمد  ،"ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى" ،سمـ شم٘مل اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب اًمًٌٙمل، .64

 .هـ4143هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع،  ،0ط ،د. قمٌد اًمٗمت٤مح حمٛمد احلٚمق ،اًمٓمٜم٤مطمل

 م.4113-هـ4141دار اعمٕمروم٦م،  ،سمػموت، "اعمًٌقط" ،حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز، .60

 م.4112-هـ4142،دار اعمٕمروم٦م ،سمػموت ،"إم" ،حمٛمد سمـ إدريس ،اًمِم٤مومٕمل .63

دار ، 4ط ،"ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج" ،، حمٛمد سمـ أمحداًمنمسمٞمٜمل .61

 م.4111-هـ4141اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

ج، اًمٕمدد: ) ،جمٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ،"ُمٝمر اعمثؾ ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مديره" ،إٟمّم٤مف محزة ،اًمنميػ .61

 م.0241يٜم٤مير ًمًٜم٦م  (،460

دار ، 4ط ،ٞمؼ: قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓملحت٘م ،"ٟمٞمؾ إوـم٤مر" ،حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، .66

 م.4113-هـ4143ُمٍم،  ،احلدي٨م

د.ط، دار اعمٕم٤مرف،  ،"طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم" ،أمحد سمـ حمٛمداًمّم٤موي،  .61

 .د.ت

حت٘مٞمؼ: أمحد إرٟم٤مؤوط وشمريمل  ،"اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت" ،ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ اًمّمٗمدي، .67

 م.0222-هـ4102، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ،سمػموت ،ُمّمٓمٗمك

طم٘م٘مف: حمٛمقد  ،"ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م" ،قمٌد احلل سمـ أمحدٙمري، اًمٕم .61

دار اسمـ يمثػم،  ،، سمػموت4ط ،إرٟم٤مؤوط، ظمرج أطم٤مديثف: قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط

 م.4176-هـ4126

حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ حمٛمد  ،"اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل" ،حيٞمك سمـ أيب اخلػم ،اًمٕمٛمراين .12

 .م0222-هـ4104 ،٤مجدار اعمٜمٝم ،، ضمدة4ط ،اًمٜمقري
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حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم  ،"اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط" ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، اًمٗمػموزآسم٤مدى .14

قد ًُ ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،، سمػموت7ط ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سم٢مذاف: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىم

 م.0221-هـ4106

اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ »اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمديٜم٦م " ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكماًم٘م٤ميض،  .10

 .(اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م ،)ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،"شأٟمس

حت٘مٞمؼ: احلٌٞم٥م  ،"اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف" ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم ،اًم٘م٤ميض .13

 م.4111-هـ4102دار اسمـ طمزم،  ،4ط ،سمـ ـم٤مهر

 أويس حمٛمد سمق حت٘مٞمؼ: أيب ،"اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل" ،قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكماًم٘م٤ميض،  .11

 م.0221-هـ 4101دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،4ط ،ظمٌزة احلًٜمل اًمتٓمقاين

حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م  ،"اًمتجريد ًمٚم٘مدوري" ،أمحد سمـ حمٛمداًم٘مدوري،  .11

، دار اًمًالم ،، اًم٘م٤مهرة0ط ،أ. د قمكم مجٕم٦م حمٛمد ،وآىمتّم٤مدي٦م، أ. د حمٛمد أمحد هاج

 .م 0226-هـ4101

حت٘مٞمؼ: يم٤مُمؾ حمٛمد حمٛمد  ،"خمتٍم اًم٘مدوري ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل" ،حمٛمد أمحد سمـاًم٘مدوري،  .16

 م.4111 -هـ4147دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،4ط ،قمقيْم٦م

 ،، سمػموت4ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل وآظمرون ،"اًمذظمػمة" ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد اًم٘مراذم، .11

 م.4111 ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل

ُمػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟمف  ،"٤مت احلٜمٗمٞم٦ماجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م" ،، قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمداًم٘مرر .17

 .يمراشمٌم –

حت٘مٞمؼ: حمٛمقد  ،"ؾمٚمؿ اًمقصقل إمم ـمٌ٘م٤مت اًمٗمحقل" ،، ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهللاًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل .11

 م. 0242 ،ُمٙمت٦ٌم إرؾمٞمٙم٤م ،إؾمتٜمٌقل ،قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط

، حت٘مٞمؼ: طمًـ ومقزي اًمّمٕمٞمدي ،"اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع " ،اًم٘مٓم٤من، قمكم سمـ حمٛمد .72

 م.0221 -هـ4101روق، ، دار اًمٗم٤م4ط

 ،دار اًمٗمٙمر ،سمػموت ،"ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ" ،أمحد قمٚمٞمش، حمٛمد سمـ .74
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 م.4171-هـ4121

س ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، دار اًمٜمٗم٤مئ، 0ط ،"ُمٕمجؿ اًمٗم٘مٝم٤مء" ،حمٛمد رواس ،ىمٚمٕمجل .70

 م.4177-هـ4127

 -هـ4141وت، دار اًمٗمٙمر سمػم ،"طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة" ،ىمٚمٞمقيب، أمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب .73

 م.4111

دار اًمٙمت٥م ، 0ط ،"سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع" ،، أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقداًمٙم٤مؾم٤مين .71

 .م4176 -هـ 4126اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق ذح " ،قمكم سمـ حمٛمد ،اعم٤موردي .71

ار د ،سمػموت ،4ط ،قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد -حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض ،"خمتٍم اعمزين

 م.4111-هـ4141اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 .ـه4120ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة،  ،اًم٘م٤مهرة ،"ُمٝمر اًمزوضم٦م" ،قمثامن حمٛمد رأوم٧م .76

دار إطمٞم٤مء  ،0ط ،" اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف " ،قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي، .71

 اًمؽماث اًمٕمريب.

 ،حت٘مٞمؼ: ـمالل يقؾمػ ،"اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي" ،اعمرهمٞمٜم٤مين، قمكم سمـ أيب سمٙمر .77

 دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب. ،سمػموت

 ،"درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم" ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،حمٛمد سمـ ومراُمرزُمال،  .71

 د.ط، د.ت.

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، 4ط ،"اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ" ،حمٛمد سمـ يقؾمػ ،اعمقاق .12

 م.4111-هـ4146

شمٕمٚمٞم٘م٤مت: اًمِمٞمخ حمٛمقد أسمق  "ٓظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مرا" ،، قمٌد اهلل سمـ حمٛمقدقصكماعم .14

 .م4131-هـ4316دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،سمػموت ،دىمٞم٘م٦م

دار  ،"اًمٗمقايمف اًمدواين قمغم رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين" ،أمحد سمـ هم٤مٟمؿ اًمٜمٗمراوي، .10

 م.4111-هـ4141اًمٗمٙمر، 
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دار  ،"اعمٓمٞمٕملُمع شمٙمٛمٚم٦م اًمًٌٙمل و -اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب " ،حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، .13

 .اًمٗمٙمر

 ،حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش ،"روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم" ،حيٞمك سمـ ذفاًمٜمقوي،  .11

 م.4114-هـ4140 ،اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل ،، سمػموت3ط

اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم " ،ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري، .11

 .دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،وتسمػم ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل ،"ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 
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