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

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

طادقة، تم إطادة اـرتؾقم بطريؼة تسؾسؾقة ؿام هو ضاهر طذ ؼالف ادجؾة 
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 ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                  ٍؼبيل اىشٞد األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىٕ٘بة أث٘ سيَٞبُ

 )سبثقًب( ػض٘ ٕٞئخ مجبض اىؼيَبء                                       ُ٘ض سؼس اخلثالــــبش اىسمزــــاألسزاىشٞـــد 
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 أسزبش أص٘ه اىفقٔ                                          األسزبش اىسمز٘ض ػٞبض ثِ ّبٍٜ اىسيَٜ فضٞيخ اىشٞد

 أسزبش اىثقبفخ اإلسالٍٞخ                                    د األسزبش اىسمز٘ض ػجس اىطمحِ اىعّٞسٛـــفضٞيخ اىشٞ
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 ً حثـ٘اُ اىجـػْ بحثـٌ اىجـــسا اىصفحبد

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

 1 أحنبٍٔ ٗآثبضٓ ،ض٘اثطٔ ؛االسزحاله يف اىسِٝ

47 - 111 

 ز. ّ٘ضح ثْذ ػجس اهلل احلسبٗٛ

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

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

2 

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

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

3 

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

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

178 - 224 
 اىشٖطٛ اىشغٞجٜ ثِ سبمل حمَسز. 

 (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

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

225 - 257 
 اىؼ٘زحثِ ػجس اهلل ز. طبضق ثِ ػ٘زح 

 (إلسالٍٞخز اثِ سؼً٘ حمَس إلٍباجبٍؼخ )

احل٘اض ٗاىزؼبٝش ٍغ غري ادلسيَني يف اىؼٖس اىْج٘ٛ ٍطٗٝبد ٗفس 
 ّصبضٙ جنطاُ أمن٘شجًب زضاسخ حسٝثٞخ حتيٞيٞخ
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258 - 313 
 ز. ػَبض أمحس اىصٞبصْخ

 (سؼ٘ز)جبٍؼخ ادليل 
 7 زضاسخ ّقسٝخ اىنبسٞبد اىؼبضٝبدحسٝث 

314 - 353 
 اىقطّٜذبىس ثِ حمَس  ز.

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

354 - 413 
 ػجس اىؼعٝع فضٞو ٍسؼ٘ز ث٘اىشؼريأ.ز. 

 9 آفبق احلساثخ اىؼطثٞخ ٍسبءالد ّقسٝخ (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

414 - 452 
 اىؼَطٛ ػعٝعح ػيٜ األش٘هز. 

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

 11 "محٔض فيٞصو، يف أثطٓ ىٔ

453 - 489 
 ز. ظٕري ثِ مزفٜ

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

491 - 528 
 حمَس حسِ حيٞٚ ادليحبّٜ ز.

 12 قبضّخٍ زضاسخ فقٖٞخميٖب أَاحلٞ٘اّبد ٗ نيجٖر (ذبىس)جبٍؼخ ادليل 

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

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

575 - 621 
 حنَٞخ أمحس حفٞظٜ. أ.ز

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

 فَِٞ ثؼسٓ
14 

622 - 671 
 حسبُ ثِ حسني شؼجبُز. 

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 
 

 

 

 

 أحكايّ ٔآثارِ ،ضٕابطّ ؛االسخحالل يف انذٍٚ

 

 إػذاد

 احلًاوإبراْٛى اهلل  زٚاد بٍ ػبذد. 
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 ومدص البشح

اًمٌح٨م سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م آؾمتحالل ذم اًمديـ، وصقره ووقاسمٓمف وأطمٙم٤مُمف، وآصم٤مره  يتٜم٤مول

اًم٘مٚمٌٞم٦م واجلزائٞم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م هبدف ىمّمد اعمًٚمؽ اًمقؾمط ذم هذا اًم٤ٌمب 

 ًمٚمًالُم٦م ُمـ اًمقىمقع ذم إومراط اخلقارج، أو شمٗمريط اعمرضمئ٦م-

ٜم٤ٌمـمل، وشمٌلم ُمـ ظمالل وىمد شمؿ إٟمج٤مز اًمٌح٨م سم٤مقمتامد اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل صمؿ آؾمت

 أم ومٕمؾ ُمٕمف يم٤من ؾمقاء ذقم٤م، حمرم وهق اًمٌمء طمؾ اقمت٘م٤مد قمغم يٓمٚمؼاًمٌح٨م أن آؾمتحالل 

يِمؽمط ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ٓ، وأٟمف ُمٙمٗمر ذم طم٤مل خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص واإلمج٤مع، واقمت٘م٤مد طمٚمف، يمام 

ػ  وىمد ،اٟمتٗم٤مء اًمت٠مويؾ اًم٤ًمئغوذوط: صح٦م إهٚمٞم٦م )ىمدرة واظمتٞم٤مر(، اًمٕمٚمؿ سم٤محلرُم٦م،  شمٙمِمَّ

وظمٚمق اًمٕم٘مؾ قمـ اًمٗمٝمؿ  ُمـ ظمالل اًمٌح٨م قمقاىم٥م آؾمتحالل ذم اًمديـ اعمتٛمثٚم٦م ذم اًمزيغ

 اعمًتٚمزم ًمإليامن، وطمٌقط اًمٕمٛمؾ وشمزيلم ؾمٞمئف-

 اًمًٜم٦م أهؾ, اًم٘مٚم٥م,اًمديـ,وقاسمط,آؾمتحالل اعمٗمت٤مطمٞم٦م: اًمٙمٚمامت
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Abstract 

The study deals with the issue of Al-Isthilal (legitimizing) in religion and 

its types, its controls and its provision as well as its essential and penal 

effects according to the approach of Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. The 

study aims to identify the moderate approach concerning "Al-Isthilal" to 

avoid the Kharijites' excessiveness (overuse) or Marajis' negligence 

(underuse) of Al-Isthilal. 

This research has been accomplished by adopting the inductive and then 

the deductive method. It has been revealed through the research that (Al-

Isthilal) is to legislate, whether in action or not, something that is 

prohibited in religion. The act of Al-Isthilal is prohibited when it is not 

consistent with religious texts. There are many conditions that should be 

met to say that Al-Isthilal is a kufer as follows: having the right eligibility, 

knowing types of Haraam, rejecting wrong interpretations. It has been 

revealed through the research that Al-Isthilal results in the distraction of 

mind from the true understanding of religion, the rejection of a person's 

deeds by Allah, and converting person's deeds to sins. 

 

Keywords: Al-Isthilal (legitimizing) - controls - religion - essence- Ahl al-

Sunnah 
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 احلٛمد هلل وطمده، وصغم اهلل قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا-

 أما بعد:
ٟمٌٞمف سم٤مًمٙمت٤مب اعمٌلم، وضمٕمٚمف طمج٦م فم٤مهرة إمم يقم اًمديـ، وضمٕمؾ ذم وم٢من اهلل شمٕم٤ممم أرؾمؾ    

يمؾ ومؽمة ُمـ اًمرؾمؾ سم٘م٤مي٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يٜمٗمقن قمـ يمت٤مب اهلل حتريػ اًمٖم٤مًملم، واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم، 

واًمتنميع طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ىمٌؾ اإلؾمالم وسمٕمده، وهق ُمـ أقمٔمؿ ظمّم٤مئص -  وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم

 ے ھُّ اًمتحٚمٞمؾ أو اًمتحريؿ إٓ اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم: شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ومال يٛمٚمؽ أطمد طمؼ

 ٱُُّّ  وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[01 اًمِمقرى:]َّ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

، [63 إطمزاب:]َّ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

وذم قمٜم٘مل صٚمٞم٥م ُمـ ذه٥م وم٘م٤مل ي٤م قمدي اـمرح  ملسو هيلع هللا ىلص وقمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل: أشمٞم٧م اًمٜمٌل

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ُّ :سمراءةقمٜمؽ هذا اًمقصمـ وؾمٛمٕمتف ي٘مرأ ذم ؾمقرة 

ىم٤مل أُم٤م إهنؿ مل يٙمقٟمقا يٕمٌدوهنؿ وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا إذا أطمٚمقا هلؿ ؿمٞمئ٤م  [-61 اًمتقسم٦م:]َّۋ

  -(1)"اؾمتحٚمقه وإذا طمرُمقا قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤م طمرُمقه

؛ ُم٠ًمًم٦م آؾمتحالل، وذم هذا اجلٝمؾ وآٟمحرافاعم٤ًمئؾ اًمتل يمثر ومٞمٝم٤م ومٙم٤من ُمـ   

اًمٌح٨م ؾم٠مقمرض ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمقؾمط سملم ـمرذم اخلقارج واعمرضمئ٦م، طمٞم٨م إن اخلقارج يتٛمثٚمقن 

سمّمقرة ُمـ صقر آؾمتحالل اًمٙمٗمري ًمٞمخٚمّمقا إمم احلٙمؿ سمٙمٗمر ؾم٤مئر اًمّمقر، ذم طملم أن 

ـم٤مئٗم٦م اعمرضمئ٦م يٓمٕمٜمقن ذم قمْمد احلؼ سمت٘مرير سم٤مـمٚمٝمؿ ُمًتٛمديـ ذًمؽ ُمـ ُم٘مقٓت ؾمٞم٘م٧م ردا 

                                                           

( وىم٤مل هذا طمدي٨م همري٥م، وىم٤مل 6203أظمرضمف اًمؽمُمذي، أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب وُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م، طمدي٨م رىمؿ ) (1)

اًمٗمت٤موى، ًمت٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين )ت - اٟمٔمر: جمٛمقع "وهق طمدي٨م طمًـ ـمقيؾ" ؿمٞمخ اإلؾمالم:

هـ(، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ 807

ٜمف إًم٤ٌمين ذم 8.38م )1003هـ.1413حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ،  ًّ ذم (، وأورده 6203سمرىمؿ )ش صحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي»(، وىمد طم

 -ـه1413(، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، 6006سمرىمؿ )ش اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»
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غم اخلقارج أو سمٖمػم ىمّمد اًمت٘مرير واحلٍم؛ وهلذا مل يٙمـ ٕهؾ اًمًٜم٦م أن يٛمٞمٚمقا أو حيٞمدوا قمـ قم

 .اًمقؾمط

وعم٤م يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ، آصمرت أن أؿم٤مرك ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م آؾمتحالل، وصقره ووقاسمٓمف 

 -"أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره ،وقاسمٓمف ؛آؾمتحالل ذم اًمديـ"وآصم٤مره، ذم سمح٨م ؾمٛمٞمتف: 

  وؼهمٛ البشح:

ذم ُمٗمٝمقم آؾمتحالل ذم اًمديـ واًمتٙمٗمػم سمف، دوٟمام اًمقىمقف قمغم اعمٕمٜمك، إن اخلٚمط 

واًمْمقاسمط، وإطمٙم٤مم اًمّمحٞمح٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أوىمع اًمٌٕمض ذم شمٙمٗمػم اًمٜم٤مس 

سمذريٕم٦م آؾمتحالل، وشمقؾمع سمٕمض همالة اًمتٙمٗمػم ذم هذا اًم٤ٌمب واؾمتٜمدوا قمٚمٞمف ذم ُم٤ًمئؾ 

قىمقف قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٙمٗمػم، وسمٞم٤من وضمف احلؼ ومٞمف سم٤مٕدًم٦م اًمتٙمٗمػم سم٤معمٕمّمٞم٦م، ومٙم٤من ًمزاُم٤ًم اًم

 اًمنمقمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م-

 أِىٗٛ البشح: 

يؼمز يٜم٘مْمف، يمام  ومم٤م وهق اإليامن اًمديـ سم٠مصؾ يتٕمٚمؼشمٔمٝمر أمهٞم٦م هذا اًمٌح٨م ذم أٟمف 

قمـ  ذم هذا اعمج٤مل ُمقىمػ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ آؾمتحالل ذم اًمديـ، وُم٤م ىمد يٛمٞمزهؿ

ر،   اخلقارجهمػمهؿ ٓؾمٞمام  اًمذيـ واعمرضمئ٦ماًمذيـ طمٙمٛمقا قمغم اعمًٚمٛملم سم٤مًمٙمٗمر سمٖمػم ُم٤م ُيٙمٗمِّ

 -اًمٙمٗمر سم٤مًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ظمٓمر اًمٙمٗمر واًمنمك ذم اعمًٚمؿ أوىمٕمقا

 أِذاف البشح:

: ًٓ  سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م آؾمتحالل ذم اًمديـ- أو

 اًمتٕمرف قمغم أسمرز صقر آؾمتحالل ذم اًمديـ- صم٤مٟمًٞم٤م:

 -وأطمٙم٤مُمفاًمٙمِمػ قمـ وقاسمط آؾمتحالل  صم٤مًمث٤ًم:

 اًمقىمقف قمغم أصم٤مر اًم٘مٚمٌٞم٦م واجلزائٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم آؾمتحالل ذم اًمديـ- راسمٕم٤ًم:

 الذساطات الظابكٛ:
اجل٤مُمٕمٞم٦م، وإسمح٤مث اعمٜمِمقرة ذم اعمجالت  اًمرؾم٤مئؾ قمدد ُمـ ىمقائؿ ذم اًمٌح٨م سمٕمد 

وضمدت  ،(اإلٟمؽمٟم٧م) اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمٌٙم٦م قمغم اعمتخّمّم٦م اعمقاىمع سمٕمض شمّمٗمح ويمذًمؽ اعمحٙمٛم٦م،
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 اًمديمتقر ُمـ إقمداد "اًمِمٌٝم٤مت ورد واًمْمقاسمط اعمٗم٤مهٞمؿ آؾمتحالل يمٗمر"سمحث٤ًم سمٕمٜمقان: 

 سمٙمٗمر آؾمتحالل يمٗمر قمالىم٦م قمـ احلدي٨م ذم وىمد أؾمٝم٥م اًم٤ٌمطم٨م- (1)حيل اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك

 إُمثٚم٦م اًمٕمٛمكم سمذيمر آؾمتحالل سمٛم٤ًمئؾ آهتامم سمحثف قمغم وهمٚم٥م اجلحقد، ويمٗمر اًمتٙمذي٥م

 قمٚمٞمف وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م- اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

 آؾمتحالل إمم ي١مول اًمٕمٛمكم آؾمتحالل ذم أورده اًم٤ٌمطم٨م ُم٤م يمؾ أن واحل٘مٞم٘م٦م

وىمد شمتٌٕم٧م ذًمؽ ذم قمدد ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء يمام ؾمٞمٔمٝمر ذم هذا اًمٌح٨م ومقضمدهتؿ  آقمت٘م٤مدي،

ذم سم٤مب  ظمرضمقه٤م قمغم آؾمتحالل آقمت٘م٤مدي اًم٘مٚمٌل وم٘مط، وُم٤م أورده همػمهؿ ُمـ أُمثٚم٦م داظمؾ

 وأُمثٚمتف اًمٕمٛمكم آؾمتحالل وخُيِمك أن يمؾ ُم٤م ذيمر ذم اًمٙمٗمر اًمٕمٛمكم وًمٞمس آؾمتحالل اًمٕمٛمكم-

 -سم٤معمٕمّمٞم٦م اًمتٙمٗمػم ُم٤ًمئؾ ذم ًمٚمٖمالة يٙمقن ُمًتٜمداً 

 ذوح ُمتقن اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م، سمٕمض ذم ُمٌثقصم٦م يمام وضمد اًم٤ٌمطم٨م شمٕمٚمٞم٘م٤مت يًػمة

 ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت هذه ُمـ اًم٤ٌمطم٨م اؾمتٗم٤مد وىمد- ٚم٦ماًمِم٤مُم سمّمقرهت٤م اعم٠ًمًم٦م شمؼمز ٓ واًمٗمت٤موى اًمٕم٤مُم٦م

 - اًمٌح٨م ُمـ اعمقاوع سمٕمض

 وٍّر البشح: 

، ُمع آقمتامد ذم اًمتحرير واًمتقصمٞمؼ شمؿ إٟمج٤مز اًمٌح٨م وومؼ اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل وآؾمتٜم٤ٌمـمل

 -واجلٛمع واًمتخري٩م قمغم أُمٝم٤مت اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م

 خطٛ البشح:
 ُم٤ٌمطم٨م، وأهؿ اًمٜمت٤مئ٩م-حيتقي هذا اًمٌح٨م قمغم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وصمالصم٦م 

  املكذوٛ:

 اؿمتٛمٚم٧م قمغم: أمهٞم٦م اًمٌح٨م، وأهداومف، وُمٜمٝمجف، وحمتقاه-

 

 

                                                           

 ،ـه1460 ؿمقال ،04 , 00( أًم٘مل هذا اًمٌح٨م ذم اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٔم٤مهرة اًمتٙمٗمػم، اًمذي أىمٞمؿ سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ذم اًمٗمؽمة ُمـ 1)

 .https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27033 :اًمراسمط اٟمٔمر
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  يِمتٛمؾ قمغم:، لتىّٗذا

 ُمٕمٜمك آؾمتحالل- ,

 صقر آؾمتحالل- ,

 ٤ٌمطم٨م، ومٝمل يم٤مًمت٤مزم:اعمأُم٤م 

 وقاسمط آؾمتحالل وأطمٙم٤مُمف، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن: اعمٌح٨م إول:

 اعمٓمٚم٥م إول: وقاسمط آؾمتحالل- 

  :آؾمتحالل- أطمٙم٤مماعمٓمٚم٥م اًمث٤مين 

 :ُمٓمٚم٤ٌمناعمٌح٨م اًمث٤مين: آصم٤مر آؾمتحالل ذم اًمديـ، وومٞمف 

 -اعمٓمٚم٥م إول: أصم٤مر اًم٘مٚمٌٞم٦م 

 -اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أصم٤مر اجلزائٞم٦م 
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 التىّٗذ

 صطالس٘:التعشٖف المػٕٙ ٔاال

 ذم ُمٕمٜمك آؾمتحالل، ويِمتٛمؾ قمغم: 

 ُمٕمٜمك آؾمتحالل ًمٖم٦م- -1

 اصٓمالطم٤م-ُمٕمٜمك آؾمتحالل  -0

  :االطتشاله لػٛ

، واحِلؾُّ سم٤مًمٙمن: (1)، ي٘م٤مل: طَمؾ حيُِؾ طِماًل "طمؾ"ُمـ ُم٤مدة  "اؾمتحالل"أصؾ يمٚمٛم٦م 

يمام يتٕمدى  ،(6)"أطمؾ"يتٕمدى سم٤مهلٛمز ومٞم٘م٤مل:  "طمؾ"صمؿ إن اًمٗمٕمؾ  ،(0)احلالُل، وهق ودُّ احلرام

أسم٤مطمف  أي، [083 اًمٌ٘مرة:]َّ ٹ ٹ ٹ ُّ وُمٜمف ىمقًمف: "أطمٚمٚمتف وطمٚمٚمتف"سم٤مًمتْمٕمٞمػ ومٞم٘م٤مل: 

صمؿ إذا أوٞمػ إًمٞمف إًمػ واًمًلم ىمٞمؾ: اؾمتحؾ، وذم اجلٛمٚم٦م وم٢من - (4)وظمػم ذم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك

 شم٠ميت سمٛمٕمٜملم:  "اؾمتحؾ"يمٚمٛم٦م 

  -(3)ضمٕمؾ اًمٌمء طمالٓ أو اخت٤مذه يمذًمؽ إول:

 ُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ُمٔمٚمٛمـ٦م ٕظمٞمـف ُمــ قمروـف وُم٤مًمـف،»- وذم احلدي٨م: (3)ـمٚم٥م طمٚمف اًمث٤مين:

  

                                                           

سمػموت، حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد  ,( اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1)

 (-0.308)م- 1401.0222هٜمداوي، 

سمػموت، حت٘مٞمؼ أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر  ,( اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م، أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 0)

 (-4.1380)م- 1428.1078ر، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، قمٓم٤م

وىمد ضم٤مءت إطم٤مدي٨م سم٤مًمقضمٝملم، يٜمٔمر: ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر، قمٞم٤مض  "أطمؾ"( ويم٤من إصٛمٕمل يٜمٙمر جملء 6)

 (-1.103)سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض أسمق اًمٗمْمؾ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ- 

سمػموت، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ  ,ري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦ماعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم هم  (4)

(1.148-) 

 (-4.1383)( اًمّمح٤مح 3)

 (-0.307( اعمحٙمؿ واعمحٞمط )3)
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 -(1)شومٚمٞمًتحٚمف

 االطتشاله اصطالسا:

ٓ يٌٕمد اعمٕمٜمك آصٓمالطمل ًمالؾمتحالل قمـ آؾمتٕمامل اًمٚمٖمقي واعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمف، وم٢من 

ومفآؾمتحالل ذم قمٛمؾ اًمًٚمػ اخت٤مذ اًمٌمء طمالٓ،  : ( سم٘مقًمفـه807)ت:  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وىمد قمرَّ

وسم٘مري٥م ُمـ هذا اًمتٕمريػ ي٘مقل حمٛمد سمـ  -(0)"اعمًتحؾ ًمٚمٌمء هق اًمذي ي٠مظمذه ُمٕمت٘مدا طمٚمف"

  -(6)"يٗمٕمٚمف ُمٕمت٘مدًا طمٚمف اًمذياعمًتحؾ ًمٚمٌمء هق ": هـ(831)ت:  اسمـ اًم٘مٞمؿأيب سمٙمر 

م اًمنمع: ويٛمٙمـ ووع اًمتٕمريػ اإلضمرائل أيت ، ؾمقاء قمٚمؿ طمٙمٛمف أم اقمت٘م٤مد طمؾ ُم٤م طمرَّ

-ٓ 

  سترتصات التعشٖف:

 يٓمٚمؼ ىمد ُم٤م حتريٛمف، وخيرج سمٕمد اخلٛمر طمؾ سم٘مٚمٌف اقمت٘مد يمٛمـ إصؾ، وهق "اقمت٘م٤مد"

 قمغم اًمٕمٚمامء ظمرضمف اًم٤ٌمب هذا ذم ذيمروه ُم٤م ومجٞمع اًمٕمٛمكم، سم٤مٓؾمتحالل اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٚمٞمف

آقمت٘م٤مدي، يمام خيرج هبذا اًم٘مٞمد اإلسار قمغم اعمٕمّمٞم٦م ٕٟمف ٓ يٕمد اؾمتحالًٓ ُم٤ممل  آؾمتحالل

 -(4) يٕمت٘مد أهن٤م طمالل

                                                           

اًمرضمؾ (، واحلدي٨م أصٚمف ذم اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعمٔم٤ممل، سم٤مب ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ُمٔمٚمٛم٦م قمٜمد 8630( روى اًمِم٤مهد اسمـ طم٤ٌمن سمرىمؿ )1)

 ، ويمالمه٤م قمـ أيب هريرة-"ومٚمٞمتحٚمٚمف"( ًمٙمـ سمٚمٗمظ 0440ومحٚمٚمٝم٤م ًمف هؾ يٌلم ُمٔمٚمٛمتف، سمرىمؿ )

هـ. 1427اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  (0)

 (-00. 3م- )1078

سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من، حمٛمد (6)

 (-643. 1)اًمًٕمقدي٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، سمدون ـمٌٕم٦م سمدون شم٤مريخ- 

رشمٞم٥م حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، شم ,ومتح اًم٤ٌمري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل،  (4)

 (-12.33) هـ1680اًم٤ٌمىمل، 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 "م اًمنمع طمالٓ، ًمٞمخرج سمف ُم٤م يم٤من طمالٓ سمٜمص اًمنمع أي اخت٤مذ ُم٤م طمرم ذم  "طمؾ ُم٤م طمرَّ

أو اعمًٙمقت قمٜمف، وخيرج سمف حتريؿ احلالل وإن يم٤من طمٙمٛمٝمام واطمدا- وىم٤مل ُم٤مًمؽ: 

 -(0)"احلالل ُم٤م أطمٚمف اهلل ورؾمقًمف، واحلرام ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمف"

 "ف ، ومٞمخرج سمملسو هيلع هللا ىلص اًمالم ًمٚمٕمٝمد، أي ُم٤م طمرُمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم إُم٦م ذم ذيٕم٦م اًمٜمٌل "اًمنمع

 اعمٜمًقخ-

 "ٓ إذ ٓ يِمؽمط اجلحقد، ومٚمق أن رضمال يٕمٞمش ذم صحراء ٓ شمّمؾ إًمٞمٝم٤م  "قمٚمؿ طمٙمٛمف أم

احلج٦م صمؿ اؾمتحؾ اخلٛمر ىمٞمؾ ُمًتحؾ؟! ًمٙمـ ىمٞمد اًمٕمٚمؿ إٟمام ووٕمف اًمٕمٚمامء يمنمط ًمتٜمزيؾ 

 احلٙمؿ اعمٕملم ٓ عمٓمٚمؼ احلٙمؿ-

 :صٕس االطتشاله

شمّمـقر ُمٕمٜمـك آؾمـتحالل  إن طمٍم صقر آؾمتحالل هق اٟمٕمٙم٤مس ًم٘مدرة اعمجتٝمد قمـغم

وُم٤ًمطمتف اًمتل حيتٚمٝم٤م ذم اًم٘مٚم٥م، وٟمحـ هٜم٤م ٟمذيمر صـقر آؾمـتحالل اًمٙمٚمٞمـ٦م اًمتـل شمٗمـل ًمٌٞمـ٤من 

 طم٘مٞم٘متف وُم٤ًمطمتف-

 ويٛمٙمـ إمج٤مهل٤م ذم أيت:

 : أن يٕمت٘مد أن اهلل أطمؾ ؿمٞمئ٤م وىمد طمرُمف ذم اًمقاىمع-إومم

 : أن يٕمت٘مد أن اهلل مل حيرُمف قم٤مُم٦م-اًمث٤مٟمٞم٦م

 اهلل أطمؾ اعمحرم ًمف أو ًمٓم٤مئٗم٦م ظم٤مص٦م- : أن يٕمت٘مد أناًمث٤مًمث٦م

 : أن يٕمت٘مد طمؾ اًمٌمء ُمٕمرو٤م قمـ طمٙمؿ اهلل-اًمراسمٕم٦م

، وىمد يٙمقن هذا (0)أن يٕمت٘مد أن اهلل أطمؾ ؿمٞمئ٤م وىمد طمرُمف ذم اًمقاىمعوم٠مُم٤م اًمّمقرة إومم: 

ًمت٠مويؾ سم٤مـمؾ ًمٚمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، أو إٟمٙم٤مر إمج٤مع، أو يٙمقن سم٤مجلٛمع سمٞمٜمٝمام، يمام اًمرسم٤م، وٓ شمزال 

                                                           

( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم، دار اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 1)

 (-1283. 0)م-  1004 , هـ1414حت٘مٞمؼ: أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م، دار اًمرُم٤مدي ًمٚمٜمنم، حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ( يٜمٔمر: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل، أمحد سمـ قمٌد 0)

 (-081م- )ص1418.1008احلٚمقاين وحمٛمد يمٌػم أمحد ؿمقدري، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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 ٹ ٹٹ ُّ حيٚمقن اًمرسم٤م اًمٍميح ومٞمجٕمٚمقٟمف ُمـ ضمٜمس اًمٌٞمع، ويًتدًمقن سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ـم٤مئٗم٦م

[، ىم٤مل 083 اًمٌ٘مرة:]َّڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ُّ وهل١مٓء أؾمالف: [،083 اًمٌ٘مرة:]َّٹ

وذًمؽ أن اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٠ميمٚمقن ُمـ اًمّرسم٤م ُمـ أهؾ ": هـ(612حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي )ت: 

زدين ذم إضمؾ "ي٘مقل اًمَٖمريؿ ًمٖمريؿ احلؼ:  اجل٤مهٚمٞم٦م، يم٤من إذا طمّؾ ُم٤مُل أطمدهؿ قمغم همريٛمف،

- وم٢مذا ىمٞمؾ هلام ذًمؽ ىم٤مٓ: "هذا رسًم٤م ٓ حيؾ"- ومٙم٤من ي٘م٤مل هلام إذا ومٕمال ذًمؽ: "وأزيدك ذم ُم٤مًمؽ

ّؾ اعم٤مل" هبؿ اهلل ذم ىمٞمٚمٝمؿ وم٘م٤مل:"ؾمقاء قمٚمٞمٜم٤م زدٟم٤م ذم أول اًمٌٞمع، أو قمٜمد حَمِ  ٹ ٹٹ ُّ ! ومٙمذَّ

 .(1)"[083 اًمٌ٘مرة:]َّٹ

ًمٞمٙمقٟمـ ُمـ أُمتل أىمقام، يًتحٚمقن احلر واحلرير، ": ملسو هيلع هللا ىلص اًم٤ٌمب ىمقًمفوىمد ضم٤مء ذم هذا 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل ، "يًتحٚمقن": ملسو هيلع هللا ىلص واًمِم٤مهد ذم احلدي٨م هق ىمقًمف ،(0)"واخلٛمر واعمٕم٤مزف

حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٕمٜمك يٕمت٘مدون ذًمؽ طمالٓ، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ": هـ(346سمـ اًمٕمريب )ت: 

 -(6) "ذم ذهب٤م يم٤مٓؾمؽمؾم٤مل ذم احلالل ذًمؽ جم٤مزا قمغم آؾمؽمؾم٤مل، أي: يًؽمؾمٚمقن

: إٟمام ذاك إذا اؾمتحٚمقا هذه اعمحرُم٤مت سم٤مًمت٠مويالت هـ(807)ت:  اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وىم٤مل

اًمٗم٤مؾمدة؛ وم٢مهنؿ ًمق اؾمتحٚمقه٤م ُمع اقمت٘م٤مد أن اًمرؾمقل طمرُمٝم٤م يم٤مٟمقا يمٗم٤مرا، ومل يٙمقٟمقا ُمـ أُمتف 

اًمذيـ مل يزاًمقا يٗمٕمٚمقن هذه وًمق يم٤مٟمقا ُمٕمؽموملم سم٠مهن٤م طمرام ٕوؿمؽ أن ٓ يٕم٤مىمٌقا سم٤معمًخ يم٤ًمئر 

اعمٕم٤ميص، وعم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ: يًتحٚمقن وم٢من اعمًتحؾ ًمٚمٌمء هق اًمذي ي٠مظمذه ُمٕمت٘مدا طمٚمف ومٞمِمٌف أن 

 -(4) يٙمقن اؾمتحالهلؿ اخلٛمر يٕمٜمل سمف أهنؿ يًٛمقهن٤م سمٖمػم اؾمٛمٝم٤م

                                                           

د ؿم٤ميمر، ـمٌٕم٦م أومم، ( شمٗمًػم اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ أمح1)

 -وُم٤م سمٕمده٤م (3.10)- م0222.هـ1402

( ذيمره اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤ًم سمّمٞمٖم٦م اجلزم ُمـ طمدي٨م أيب قم٤مُمر )أو أيب ُم٤مًمؽ( إؿمٕمري، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ 0)

 (-3302يًتحؾ اخلٛمر ويًٛمٞمف سمٖمػم اؾمٛمف، سمرىمؿ )

 (-12.33)( ومتح اًم٤ٌمري 6)

 (-00. 3( يٜمٔمر: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )4)
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واًمٗمرق سملم هذه اًمّمقرة وؾم٤مسم٘متٝم٤م ، (1): ومٝمل أن يٕمت٘مد أن اهلل مل حيرُمفاًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦موأُم٤م 

ذم طملم يٕمٛمد ه١مٓء إمم آؾمتدٓل سم٠مٓ ٟمص  ,قمٜمدهؿ,أن إومم ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م ٟمص سمحٚمٝم٤م 

ويٌٓمٚمقن اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م واإلمج٤مع اًمداًم٦م قمغم اًمتحريؿ أو قمغم ختّمٞمّمٝم٤م  قمغم اًمتحريؿ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍُّ ومٞمًتدًمقن سمٕمٛمقُمٞم٤مت يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 اًمٜم٤ًمء:]َّٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀُّ إمم ىمقًمف: َّڈ ڈ

وم٘مد أطمؾ  ،(0) "اعمٜمّمقري٦م"وأصح٤مسمف  (ـه102)ت: [، يمام ومٕمؾ أسمق ُمٜمّمقر اًمٕمجكم 06,04

اًمٜم٤ًمء واعمح٤مرم، وزقمؿ أن اعمٞمت٦م واًمدم وحلؿ اخلٜمزير واخلٛمر واعمٞمن وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمح٤مرم 

 -(6) طمالل وىم٤مل: مل حيرم اهلل ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م وٓ طمرم ؿمٞمئ٤ًم شم٘مقى سمف أٟمٗمًٜم٤م

 : أن يٕمت٘مد طمؾ اعمحرم ًمف أو ًمٓم٤مئٗم٦م ظم٤مص٦م-اًمث٤مًمث٦ماًمّمقرة 

ًمٚمٜم٤مس قم٤مُم٦م، أُم٤م هذه اًمٗمئ٦م  ,قمٜمد إوًملم,وهذه اًمّمقرة شمٗم٤مرق ؾم٤مسم٘متٝم٤م ذم أن اًمتحٚمٞمؾ 

، وم٢مهنؿ يرون أن ُمـ (4)ومٞمٙمقن ًمف أو ظم٤مص٦م سمٓم٤مئٗم٦م أو سمٛمـ ٟم٤مل درضم٦م ُم٤م، وُمـ ه١مٓء اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م

ارشم٘مك إمم قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ اٟمحط قمٜمف اًمتٙمٚمٞمػ واؾمؽماح ُمـ أقم٤ٌمئف وهؿ اعمرادون سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

[، ورسمام ُمقهقا 138 إقمراف:]َّکگ ک ک ک ڑ ڑ ژُّ

                                                           

 (-3.10( يٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )1)

( اعمٜمّمقري٦م: هؿ ومرىم٦م ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م، وهؿ أشم٤ٌمع أيب ُمٜمّمقر اًمٕمجكم، ويم٤من أسمق ُمٜمّمقر هذا يدقمل أن اإلُم٤مُم٦م اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف 0)

ُمـ اًم٤ٌمىمر، وادقمل أٟمف رومع إمم اًمًامء، وأن اهلل ُمًح قمغم رأؾمف وأٟمزًمف إمم ٕرض، وهذه اًمٗمرىم٦م يٜمٙمرون اًم٘مٞم٤مُم٦م واجلٜم٦م 

ٝمدي- يٜمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر اًمِمٝمرؾمت٤مين، ُم١مؾم٦ًم واًمٜم٤مر، وصٚم٥م أيب اعمٜمّمقر ذم قمٝمد اعم

(، واًمتٌّمػم ذم اًمديـ، ـم٤مهر سمـ حمٛمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل، قم٤ممل اًمٙمت٥م 1.187)ـ- ه1678حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٕمزيز اًمقيمٞمؾ،  ,احلٚمٌل

 (-1.103)م- 1426.1076ًمٌٜم٤من، حت٘مٞمؼ يمامل يقؾمػ احلقت،  ,

هـ(، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، 604ٞملم واظمتالف اعمّمٚملم، أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري )ت ( يٜمٔمر: ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُم6)

 (-1.07)م- 0223 ,هـ 1403حت٘مٞمؼ ٟمٕمٞمؿ زرزور، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

( اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م: هؿ ومرىم٦م ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م، ًم٘مٌقا سم٤مًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمدقمقاهؿ أن ًمٔمقاهر اًم٘مرآن وإظم٤ٌمر سمقاـمـ دمرى ذم اًمٔمقاهر جمرى 4)

اًمٚم٥م ُمـ اًم٘منم، ويرون أن اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م أهمالل شمٜمحط قمٛمـ وصؾ إمم قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ، وُمـ اًمٗمرق ُمـ جيٕمٚمٝم٤م ومرىم٦م ُمـ 

اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمرده٤م- يٜمٔمر: ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد، ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م. 

 (-1.101)واعمٚمؾ واًمٜمحؾ ،وُم٤م سمٕمده٤م( 11شم٤مريخ- )ص  اًمٙمقي٧م، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ سمدوي، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون
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 ڃُّ إن اجلٝم٤مل اعمٜمٙمريـ ًمٚم٤ٌمـمـ هؿ اًمذيـ أريدوا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:"سم٤مٓؾمتِمٝم٤مد قمٚمٞمف سم٘مقهلؿ: 

[، وهمروٝمؿ إىمَم 16  احلديد:]َّ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 -(1)"إسمٓم٤مل اًمنمائع

 -(0)يمام ذه٥م إمم إؾم٘م٤مط اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م سمٕمض همالة اًمّمقومٞم٦م

 : أن يٕمت٘مد طمؾ اعمحرم ُمٕمرو٤م قمـ طمٙمؿ اهلل-اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م

وهــذه اًمّمــقرة مل شمٜمــؾ ىمــدرا يم٤مومٞمــ٤م ذم ,وهــذه اًمّمــقرة هــل أدق صــقر آؾمــتحالل 

إذ إن أيمثـر اًمّمـقر  ,آؾمتدٓل هل٤م، سمؾ قمٛمد سمٕمض اًمٜم٤مس إمم اًمٓمٕمـ ذم دظمقهل٤م ذم آؾمتحالل

ُمٌٜمٞم٦م قمغم أن احلالل ُم٤م أطمٚمف اهلل، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من آؾمتحالل يٙمقن هق اقمت٘م٤مد أن اهلل أطمٚمـف، وهـذا 

ذاشمف إٓ أن آؾمتحالل ي٘مّمد سمف ُمٓمٚمؼ اقمت٘م٤مد طمٚمف، ؾمقاء اقمت٘مـد أن اهلل أطمٚمـف وإن يم٤من طم٘م٤م ذم 

أم أطمٚمف همػمه أم أقمرض قمـ ذًمؽ، ومٝمذه اًمّمقرة متثؾ ذًمؽ اعمٕمرض قمـ طمٙمـؿ اهلل ؾمـقاء ذع 

 ًمٜمٗمًف أم ًمٖمػمه، وُمـ أقمرض قمـ طمٙمؿ اهلل، وُمـ يرى أن ًمٞمس هلل ؿم٠من ذم طمٞم٤مهتؿ وُمٕم٤ميِمٝمؿ- 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦُّ وذم هذا اًم٤ٌمب ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ومٌلم ؾمٌح٤مٟمف أن ُمـ "[، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: 31 اًمٜم٤ًمء:]َّڇ چ چ چ

 -(6)"شمقمم قمـ ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل وأقمرض قمـ طمٙمٛمف ومٝمق ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم

 ڻ ں ں ڱ ڱُّويمقٟمف يدظمؾ ذم هذه اًمّمقرة ُمـ ذع ًمٚمٜم٤مس ومٗمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  

 يقٟمس:]َّۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

هؿ أهؾ اًمنمك يم٤مٟمقا حيٚمقن إٟمٕم٤مم ُم٤م ؿم٤مءوا ": هـ(37)ت: [، ي٘مقل قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 30

وؿم٤مهُدٟم٤م ذم اعمنميملم هؿ اعمنمقمقن أٟمٗمًٝمؿ ٓ اعم٘مٚمدون اًمذيـ  -(4)"وحيرُمقن ُم٤م ؿم٤مءوا

يٕمت٘مدون أن اهلل أطمؾ ذًمؽ هلؿ ومٝمؿ يٕمٚمٛمقن أن اهلل مل حيؾ هلؿ ذًمؽ، وإن يم٤مٟمقا مجٞمٕم٤م ُمِمؽميملم 

                                                           

 (-10( ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ًمٚمٖمزازم )ص1)

 (-143( ومٞمّمؾ اًمتٗمرىم٦م سملم اإلؾمالم واًمزٟمدىم٦م: ًمٚمٖمزازم، ُمٙمت٦ٌم اجلٜمدي .ُمٍم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٕمال، )ص0)

 (-67( اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )ص6)

سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم، اًمرازي اسمـ أيب طم٤مشمؿ، ُمٙمت٦ٌم ( شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ 4)

 (-1032. 3هـ- )1410 ,اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م- حت٘مٞمؼ أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م  ,ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز
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       05 

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

 

يم٤مٟم٧م اًمٓمقاهمٞم٧م اًمتل يتح٤ميمٛمقن : »(ـه88)ت: حالل- وُمٜمف ىمقل ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ذم آؾمت

 -(1)شإًمٞمٝم٤م، ذم ضمٝمٞمٜم٦م واطمد، وذم أؾمٚمؿ واطمد، وذم يمؾ طمل واطمد، يمٝم٤من يٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من

وشم٤مرة سمٕمدم "طمٞمٜمام ىم٤مل:  هـ(807)ت: وهذه اًمّمقرة شمدظمؾ ذم ُمراد ؿمٞمخ اإلؾمالم 

اقمت٘م٤مد أن اهلل طمرُمٝم٤م، وهذا يٙمقن خلٚمؾ ذم اإليامن سم٤مًمرسمقسمٞم٦م أو خلٚمؾ ذم اإليامن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ويٙمقن 

 -(0)"ضمحدا حمْم٤م همػم ُمٌٜمل قمغم ُم٘مدُم٦م

 

 

  

                                                           

و٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد صحٞمح اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢م (1)

 (-43. 3)هـ- 1400اًم٤ٌمىمل، حت٘مٞمؼ حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 (-081( اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )ص0)
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 املبشح األٔه

 ضٕابط االطتشاله ٔأسهاوْ

 املطمب األٔه: ضٕابط االطتشاله. 

  .املطمب الجاٌ٘: أسهاً االطتشاله 

ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤من، وهل أن  قمغم ىمْمٞم٦مىمٌؾ اخلقض ذم هذا اًم٤ٌمب حيًـ اًمتٜمٌٞمف  شمقـمئ٦م:

يمثػما ممـ ظم٤مض ذم سم٤مب آؾمتحالل أدظمؾ وقاسمط اًمتٙمٗمػم اًمٜمققمل وٛمـ وقاسمط اًمتٙمٗمػم 

ٟمحق ذًمؽ، اًمٕمٞمٜمل، وهذا طمًـ ًمق أٟمف اًمتزم هذا اًمٓمريؼ ذم سمحثف، أو يم٤من ذم ُمٕمرض ومتقى و

ًمٙمـ هذا خم٤مًمػ عم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمٜم٤مس، وم٘مد همٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٌٞمٜمقا ُم٤م هق يمٗمر ذم ذاشمف صمؿ 

يٕمرضمقن قمغم وقاسمط اًمتٜمزيؾ قمغم اعمٕملم يمٞمال ئمـ اًمٜم٤مس أن هذه إُمقر ٓ شمٙمقن يمٗمرا إٓ 

 سمذاك-

 

 املطمب األٔه

 ضٕابط االطتشاله

قمـ ذوط شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم ذم هذا اعمٓمٚم٥م ؾم٠مقمرض ًمذيمر وقاسمط آؾمتحالل سمٛمٕمزل 

 اعمٕملم، صمؿ أذع ذم سمٞم٤من اعمًتحؼ ًمٚمحٙمؿ-

 ٔميهَ إمجاه ضٕابط االطتشاله يف أوشَٖ اثٍني.

  أن يٕمت٘مد طمؾ ُم٤م هق حمرم ذقم٤م-اًمْم٤مسمط إول: 

 اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م ُم٤م اؾمتحٚمف-اًمْم٤مسمط اًمث٤مين: 

 ٔفل التفصٗن اآلت٘:

 ػشعا.الطابط األٔه: أُ ٖعتكذ سن وا ِٕ ستشً 

 يِمؽمط ًمذا اًمْم٤مسمط ُمـ وقاسمط آؾمتحالل ذـم٤من:
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هق اقمت٘م٤مد طمٚمف- وهذا اًمنمط ٓ ىمٞمد ًمف ؾمقى اقمت٘م٤مد طمؾ اًمٌمء سم٘مٚمٌف،  اًمنمط إول:

وآؾمتحالل اعم٘مّمقد هٜم٤م هق اقمت٘م٤مد اًمٌمء طمالٓ ؾمقاء اقمت٘مد أن اهلل أطمٚمف، أم اشمٌع همػمه، 

 يم٤موم٦م أم ًمٗمئ٦م ظم٤مص٦م-وؾمقاء يم٤من ُمٕمف ومٕمؾ أم ٓ، وؾمقاء اقمت٘مد طمٚمف ًمٚمٜم٤مس 

 ٔتأت٘ اذتادٛ ٍِا لتٕضٗح وظألٛ، ِٔ٘: 

 عالقٛ االطتشاله بادتشٕد ٔالتهزٖب ٔاالطتهباس.

شمت٠ميمد أمهٞم٦م سمٞم٤من قمالىم٦م آؾمتحالل سم٤مجلحقد وُم٤م ومٞمف ُمٕمٜم٤مه، عم٤م طمّمؾ ُمـ ظمٚمط واىمع ذم 

 هذا اًم٤ٌمب، ومل شم١مظمذ اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م واًمٕم٘مدي٦م سمٕملم آقمت٤ٌمر-

سم٤مـمٜم٤م وإٟمٙم٤مره  (0)، وهق شمّمديؼ احلؼ(1)ودُّ آىمرار يم٤مإلٟمٙم٤مر واعمٕمروم٦موم٠مُم٤م اجلحقد ومٝمق 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ُّ فم٤مهرا، وٓ يٙمقن إٓ ُمع قمٚمؿ وإٓ ُم٤م ؾمٛمل ضمحقدا

 -(6)[14]اًمٜمٛمؾ: َّپ

وسملم آؾمتحالل واجلحقد قمٛمقم وظمّمقص؛ وم٤مجلحقد أقمؿ ُمـ ضمٝم٦م أٟمف يِمٛمؾ إٟمٙم٤مر  

إُمقر اخلؼمي٦م وإطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٕم٤م، سمخالف آؾمتحالل اًمذي ٓ يٙمقن إٓ ذم إطمٙم٤مم حمؾ 

اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ وآؾمتحالل أقمؿ ُمـ ضمٝم٦م أن اجلحقد يِمؽمط ومٞمف اًمٕمٚمؿ واًمتّمديؼ ًمقىمقع 

ل وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط ًمف قمٚمؿ وٓ شمّمديؼ حلّمقل اًمقصػ- أُم٤م اًم٘مدر سمخالف آؾمتحال اجلحقد

 -اًمذي يِمؽميم٤من ومٞمف هق ُم٤م خيص اقمت٘م٤مد طمؾ اًمٌمء

وأُم٤م قمالىم٦م آؾمتحالل سم٤مًمتٙمذي٥م ومٝمل ذم ُمٕمٜمك قمالىم٦م اجلحقد سمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٕمٛمقم 

واًمِمٛمقل، إٓ أن اًمتٙمذي٥م ىمد يٙمقن ُمٕمف إٟمٙم٤مر وضمحقد وىمد ٓ يٙمقن ُمٕمف إٟمٙم٤مر وضمحقد 

                                                           

( يمت٤مب اًمٕملم، أسمق قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمدي اًمٌٍمي، دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل، حت٘مٞمؼ: د ُمٝمدي 1)

 -6.80اًم٤ًمُمرائل، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ- اعمخزوُمل، د إسمراهٞمؿ 

( يٜمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م 0)

 (-8.364م، )1003هـ.1413اًمٜمٌقي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، 

ٖمقي٦م، أسمق هالل احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك سمـ ُمٝمران اًمٕمًٙمري، دار اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم ( اًمٗمروق اًمٚم6)

 (-1.43)ُمٍم، حت٘مٞمؼ حمٛمد إسمراهٞمؿ ؾمٚمٞمؿ، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ،  ,واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة 
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 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ُّوىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل ُم٘م٤مسمال ًمٚمجحقد يمام ىم٤مل:  ،(1)ًمٖم٦م

: ٓ ُيْٙمِذسمقٟمؽ ومٞمام أشمٞمتٝمؿ سمف هـ(612)ت: [، ىم٤مل اًمٓمؼمي 66 إٟمٕم٤مم:]َّۅ ۋ ۋ

ُمـ وطمل اهلل، وٓ يدومٕمقن أن يٙمقن ذًمؽ صحٞمًح٤م، سمؾ يٕمٚمٛمقن صحتف، وًمٙمٜمٝمؿ جيَحدون 

: اجلحقد رضب ُمـ هـ(807)ت: وهلذا ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم  -(0) طم٘مٞم٘متف ىمقٓ ومال ي١مُمٜمقن سمف

 -(6) رضوب اًمتٙمذي٥م

، وهق ـمٚم٥م اًمٙمؼم ُمـ همػم اؾمتح٘م٤مق، صمؿ إٟمف ىمد يٙمقن ُمٕمف (4)وأُم٤م آؾمتٙم٤ٌمر ومٝمق اًمتٕم٤مفمؿ

 ڱ ُّأٟمٗم٦م وىمد ٓ يٙمقن، وهذا اًمٗم٤مرق سملم آؾمتٙم٤ٌمر وآؾمتٜمٙم٤مف، يمام ومرق سمٞمٜمٝمام ؾمٌح٤مٟمف: 

وهق ود آٟم٘مٞم٤مد وآؾمتًالم، ، (3)[180اًمٜم٤ًمء:]َّں ڱ ڱ ڱ

ويِمؽمط ُمٕمف اًمٕمٚمؿ؛ إذ ٓ اؾمتٙم٤ٌمر إٓ قمغم ُمقضمقد ُمٕمٚمقم ًمٚمٛمًتٙمؼم، ذم طملم أن آؾمتحالل 

 ٓ يِمؽمط ًمف وضمقد أٟمٗم٦م وٓ قمٚمؿ سم٤محلٙمؿ-

، واعم٘مّمقد سم٤مًمتحريؿ هٜم٤م هق ُم٤م (3): أن يٙمقن اًمٌمء حمؾ احلٙمؿ طمراُم٤م ذقم٤ماًمنمط اًمث٤مين

احلالل ُم٤م أطمٚمف اهلل ورؾمقًمف، واحلرام ُم٤م طمرُمف اهلل "ُم٤مًمؽ: ، ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص طمرُمف اهلل ورؾمقًمف

 -(8)"ورؾمقًمف

 

 

                                                           

 (-1.48)( يٜمٔمر: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م 1)

 (-662. 11)( يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي0)

 (3.318)اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى( يٜمٔمر: 6)

 ,اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت  ,( يٜمٔمر: خمت٤مر اًمّمح٤مح، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م 4)

 (-033م- )ص1000هـ. 1402صٞمدا، حت٘مٞمؼ يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، 

 (-40( يٜمٔمر: اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م )ص3)

أسمق اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٛمٜمل، أمحد سمـ ,طم٘مقق اعمّمٓمٗمك  ( يٜمٔمر: اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ3)

. 0م- )1077 , هـ1420حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٛمٜمك، دار اًمٗمٙمر اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، سمدون حم٘مؼ، سمدون ـمٌٕم٦م، 

 -(0.600)م- 1677,1037(، واعمٖمٜمل، ُمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، سمدون ـمٌٕم٦م، 078

 (-1283. 0)( ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف 8)
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 وظألٛ: ِن خيشز بّزا الطابط اطتشاله املهشِٔات؟

: خيرج هبذا اًمْم٤مسمط )أقمٜمل اؾمتحالل ُم٤م طمرُمف اًمنمع( اعمٙمروه ذقم٤م، ووضمف اجلقاب

  ذًمؽ ذم أُمريـ:

أىمرب ًمٚمٛم٤ٌمطم٤مت ُمٜمف : ُمـ ضمٝم٦م أن اعمٙمروه ًمٞمس ُمـ ضمٜمس اعمحرُم٤مت، ومٝمق ولإ

قمكم سمـ ىم٤مل  ؛ إذ ٓ إصمؿ قمغم وم٤مقمؾ اعمٙمروه،(1)ًمٚمٛمحرُم٤مت ُمـ طمٞم٨م أصٚمف ٓ ُمـ طمٞم٨م ىمًٛمتف

وأُم٤م اعمٙمروه واعمٜمدب إًمٞمف ومداظمالن حت٧م اعم٤ٌمح قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤م ": هـ(433أمحد اسمـ طمزم )ت: 

 -(0)"ىمٌؾ، ٕن اعمٙمروه ٓ ي٠مصمؿ وم٤مقمٚمف وًمق أصمؿ ًمٙم٤من طمراُم٤م

ٙمروه همػم ُمراد وٓ ُمًتٕمٛمؾ ذم يمالم اًمًٚمػ ذم سم٤مب آؾمتحالل؛ : ُمـ ضمٝم٦م أن اعماًمث٤مين

ووضمف ذًمؽ أن اعمٙمروه هم٤مًم٤ٌم ُم٤م يراد سمف اعمحرم أو ُم٤م يؽمددون أو يتقرقمقن ومٞمف، ىم٤مل ُم٤مًمؽ: 

 -(4)(6)"طمالل وٓ طمرام: أيمره هذا، وٓ أطمٌف، وٓ ي٘مقل:أدريم٧م قمٚمامءٟم٤م ي٘مقل أطمدهؿ إذا ؾمئؾ"

 -(4)(6)"طمرام

 وظألٛ: وا ِ٘ صفٛ احملشً؟

 : ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سمٌٞم٤من صٗم٦م اعمحرم سمٞم٤مٟم٤م واوح٤م، ويٛمٙمـ إمج٤مل صٗمتف ذم أُمريـ: اجلقاب

وهق سم٤مق قمغم أصٚمف مل حيٚمف يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص : أٟمف ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمفإول

ٓ حَيِؾُّ إٓ سمام ُأطمؾَّ سمف، مل حَيِؾَّ "ذم اًمرؾم٤مًم٦م:  هـ(024)ت: اًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ إدريس إمج٤مع، ىم٤مل 

ٍم، ويم٤من قمغم أصؾ حتريٛمف، طمتك ي١مشمك سم٤مًمقضمف اًمذي أطمٚمَّف اهلل سمف ذم يمت٤مسمف، أو قمغم  ُم سمُِٛمَحرَّ اعمحرَّ

                                                           

( يٜمٔمر: ذح خمتٍم اًمروو٦م، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم اًمٍمسي، أسمق اًمرسمٞمع، ٟمجؿ اًمديـ، ُم١مؾم٦ًم 1)

 (1.670م- )1078هـ . 1428، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

سمػموت،  -( اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل، دار أوم٤مق اجلديدة 0)

 (-16. 7)حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، سمدون ـمٌٕم٦م سمدون شم٤مريخ- 

 (-133. 0)( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 6)

ُمٍم  ,احْلَٚمٌِل سم٤مدؿم٤مه احلٜمٗمل، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب ( يٜمٔمر: شمٞمًػم اًمتحرير، حمٛمد أُملم سمـ حمٛمقد اًمٌخ٤مري اعمٕمروف سم٠مُمػم 4)

هـ 1418سمػموت ) ,ر اًمٗمٙمر م(، ودا1076 ,هـ1426سمػموت ) ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م م(، وصقرشمف: دار اًمٙمت٥م 1060 ,هـ1631)

  (-1.624) (، وذح خمتٍم اًمروو٦م0.003)م(- 1003 ,
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وم٢مذا طمؾ سمقاطمدة ُمـ هذه وم٘مد  -(1)"ًم٤ًمن رؾمقًمف، أو إمج٤مع اعمًٚمٛملم، أو ُم٤م هق ذم ُمثؾ ُمٕمٜم٤مه

 -(0)صٗم٦م اًمتحريؿ

: أن يٙمقن واوح٤م حمٙمام: وىمد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم يناًمث٤م

أمحد سمـ ىم٤مل  (6)"احلالل سملم، واحلرام سملم، وسمٞمٜمٝمام ُمِمٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس"ُمرومققم٤م: 

هق ُم٤م يم٤من ُمـ  "احلالل سملم واحلرام سملم"ومٙم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف: ": هـ(601)ت: اًمٓمح٤موي حمٛمد 

هق ُم٤م ىمد  "وسملم ذًمؽ أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت"احلرام اعمحٙمؿ، ويم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف:  احلالل اعمحٙمؿ، وُمـ

)ت: ، وىم٤مل اسمـ رضم٥م (4)"حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ احلالل اًمٌلم، وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ احلرام اًمٌلم

 .(3)"احلالل اعمحض سملم ٓ اؿمت٤ٌمه ومٞمف، ويمذًمؽ احلرام اعمحض": هـ(803

 اطتشمْ.الطابط الجاٌ٘: اٌعكاد اإلمجاع عمٜ سشوٛ وا 

وهذا اًمْم٤مسمط رضوري ًمٞمخرج سمف ظمالف اًمٕمٚمامء ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص، وي٘مقد إمم شم٤ًمؤل، 

 هق: ُم٤مذا قمـ اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم اعم٤ًمئؾ ُم٤م سملم حمٚمؾ وحمرم؟! 

ومٞم٠ميت هذا اًمْم٤مسمط ًمٞمًد شمٚمؽ اًمثٖمرة اًمذهٜمٞم٦م، وُمع ذًمؽ ومٚمـ يٛمٜمع هذا اًمْم٤مسمط ُمـ إصم٤مرة 

 شم٤ًمؤل آظمر هق:

 طمد اإلمج٤مع؟  ُم٤مذا قمـ اظمتالف اًمٜم٤مس ذم 

                                                           

 (-633. 1هـ- )1637ؿم٤ميمر، اًمٓمٌٕم٦م إومم ( اًمرؾم٤مًم٦م، اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس، ُمٙمت٦ٌم احلٚمٌل، ت أمحد 1)

( وم٤مئدة:إذا ىمٚمٜم٤م إن اعمحرم سم٤مق قمغم أصؾ طمرُمتف؛ خيرج ُمٜمف اعمٜمًقخ، سمؾ ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سم٤معمٜمًقخ اشمٗم٤مىم٤م، وىمد قمده اًمٕمٚمامء 0)

قٟمف (، واعمراد سمف ُم٤م أمجع اًمٕمٚمامء قمغم يم63.022(، وجمٛمقع اًمٗمت٤موى )3.186يمٗمرا- يٜمٔمر: اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم )

 ُمٜمًقظم٤م ٓ ُمـ فمٜمف يمذًمؽ سمت٠مويؾ حمتٛمؾ-

(، وُمًٚمؿ، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة 30( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب احلالل سملم واحلرام سملم وسمٞمٜمٝمام ُمِمتٌٝم٤مت، سمرىمؿ )6)

 (-1300واعمزارقم٦م، سم٤مب أظمذ احلالل وشمرك اًمِمٌٝم٤مت، سمرىمؿ )

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط،  ،٦م اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي( ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم4)

 (-000. 0)م-  1404، هـ1413 ,اًمٓمٌٕم٦م إومم 

 ,( ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 3)

 (-104. 1)م- 0221 ,هـ 1400إسمراهٞمؿ سم٤مضمس، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م،  ,سمػموت، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

دظمؾ ومٞمف دظمقٓ أوًمٞم٤م  "إمج٤مع صحٞمح": أن اعمراد هق اإلمج٤مع اًمّمحٞمح، وإذا ىمٞمؾ وضمقاسمف

ُم٤م اشمٗمؼ قمغم اٟمٕم٘م٤مده قمٚمامُء اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ٌم، يمام أٟمف قمٜمد شم٘مرير ُم٤م حيّمؾ سمف آؾمتحالل )ذم ومٝمؿ 

همػم ؾمٌٞمؾ اًمٜمّمقص( وم٤معمراد ُم٤م صح ُمـ إمج٤مع، واًمذي حيّمؾ سمٛمخ٤مًمٗمتف ؿم٘م٤مق ًمٚمرؾمقل واشم٤ٌمع 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦُّ  اعم١مُمٜملم، وهق اعمراد سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

حمٛمد سمـ  :ىم٤مل[- 113اًمٜم٤ًمء:]َّڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 إن اهلل ٓ"وذم احلدي٨م: ، (1)"دًمٞمؾ قمغم صح٦م اًم٘مقل سم٤مإلمج٤مع": هـ(381)ت:  أمحد اًم٘مرـمٌل

 -(0)"اجلامقم٦م، وُمـ ؿمذَّ ؿمذ إمم اًمٜم٤مرقمغم والًم٦م، ويد اهلل ُمع  ملسو هيلع هللا ىلص أو ىم٤مل: أُم٦م حمٛمد,جيٛمع أُمتل 

، واًمِم٤مهد هق أن خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع سمتحٚمٞمؾ ُم٤م (6)ومٗمل اًمٜمّملم دًمٞمؾ قمغم أن اضمتامع اعمًٚمٛملم طمؼ

 اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم طمرُمتف؛ هق رضب ُمـ آؾمتحالل- وهبذا خيرج ُم٤م ٓ إمج٤مع ومٞمف-

إلمج٤مع اإلًمزاُمل أؾماممه٤م ا,سمٕمد أن ىمًؿ اإلمج٤مع ًمٓمروملم  هـ(433)ت: وي٘مقل اسمـ طمزم 

وسملم هذيـ اًمٓمروملم أؿمٞم٤مء ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء هل طمرام، وىم٤مل آظمرون ": ,واإلمج٤مع اعمج٤مزي

ُمٜمٝمؿ ًمٞم٧ًم طمراُم٤م ًمٙمٜمٝم٤م طمالل، وىم٤مل ىمقم ُمٜمٝمؿ هل واضم٦ٌم، وىم٤مل آظمرون ُمٜمٝمؿ ًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم 

ًمٙمٜمٝم٤م ُم٤ٌمطم٦م، ويمرهٝم٤م سمٕمْمٝمؿ واؾمتحٌٝم٤م سمٕمْمٝمؿ، ومٝمذه ُم٤ًمئؾ ُمـ إطمٙم٤مم واًمٕم٤ٌمدات ٓ 

 -(4)"ؾ إمم وضمقد ُمًٛمك اإلمج٤مع ٓ ذم ضمقاُمٕمٝم٤م وٓ ذم أومراده٤مؾمٌٞم

 وسم٘مل احلدي٨م قمـ صٗم٦م اإلمج٤مع اعمٜمْمٌط-

                                                           

اًم٘م٤مهرة، حت٘مٞمؼ أمحد اًمؼمدوين  ,( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 1)

 (-673. 3م- ) 1034 ,هـ 1674وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 (-600(، وصححف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك سمرىمؿ )433. 4( رواه اًمؽمُمذي )0)

 ,ٛمٞم٦م ( حتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي، أسمق اًمٕمال حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اعم٤ٌمريمٗمقري، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚم6)

 - وهذا اعمٕمٜمك ُمتٗمؼ قمٚمٞمف-600. 3سمػموت، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ-

( ُمراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مدات، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل 4)

 (-7سمػموت، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ- )ص:  ,اًمٔم٤مهري، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 -(1)"قمغم أُمر ُمـ أُمقر اًمديـ ملسو هيلع هللا ىلصاشمٗم٤مق قمٚمامء اًمٕمٍم ُمـ أُم٦م حمٛمد  "وم٠مُم٤م اإلمج٤مع ومٝمق 

  ويمٞمػ ٟمٛمٞمز ُم٤م يٜمْمٌط وُم٤م ٓ يٜمْمٌط؟وم٢من ىمٞمؾ: 

اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح؛ إذ سمٕمدهؿ يمثر آظمتالف ىمٚمٜم٤م: اإلمج٤مع اًمذي يٜمْمٌط: هق ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف 

وإمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م هق إقمغم رشم٦ٌم وإىمرب حت٘م٘م٤م ممـ سمٕمدهؿ، وًمذًمؽ يم٤من  -(0) واٟمتنمت إُم٦م

 - (6)"إن اإلمج٤مع إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م": هـ(041)ت:  أمحد سمـ حمٛمد اسمـ طمٜمٌؾي٘مقل اإلُم٤مم 

 آن وطمٙمؿ رؾمقل اهللاًمديـ سمٕمد اًم٘مرإذ اًمٕمٛمدة ذم "ي٘مقل:  هـ(433)ت: ويم٤من اسمـ طمزم 

، واًمّمقاب أٟمف ُمتك (4)"واظمتالومٝمؿ، وًمٞمس يمذًمؽ ُمـ سمٕمدهؿ إٟمام هق إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص

حت٘مؼ إمج٤مع ذم قمٍم؛ طمرم خم٤مًمٗمتف ووضم٥م آٟم٘مٞم٤مد ًمف؛ وص٤مر خم٤مًمٗمف ُمًتحال ذم ذات إُمر، 

إن صح إمج٤مع سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م ذم قمٍم ُمـ إقمّم٤مر ىمٚم٧م ": هـ(041)ت: وًمذًمؽ ىم٤مل أمحد 

 -(3)"سمف

اإلمج٤مع "ُمـ أن ٟمْمع ىمٞمد  ,ذم ٟمٔمري,وهق أُمثؾ  "اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع"وٕضمؾ هذا ي٘م٤مل 

وم٢مذا اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم طمرُم٦م رء صمؿ اقمت٘مد اعمٙمٚمػ طمٚمف؛ صح اًمقصػ  "اًميوري

سم٤مٓؾمتحالل وهق و٤مسمط يٙمٗمل ذ اظمتالف اًمٜم٤مس ذم طمد اًميوري ٓؾمٞمام وأٟم٤م ٓ ٟمحت٤مج إمم 

 -(3)ًمالؾمتحالل اعمٓمٚمؼ وطم٥ًم ؾمقاء يم٤من اعمًتحؾ ُمٕمذورا أم ٓشمٜمزيٚمف قمغم ُمٕملم سمؾ هق شمٜم٤مول 

                                                           

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اعمح٘مؼ: د- ُمقومؼ سمـ قمٌد  ,ل اًمٗم٘مف، أسمق قمكم احلًـ سمـ ؿمٝم٤مب اًمٕمٙمؼمّي احلٜمٌكم، اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م ( رؾم٤مًم٦م ذم أصق1)

 (-1.683)(، روو٦م اًمٜم٤مفمر30م- )ص1000,هـ1416اهلل سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 (-138. 6( يٜمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )0)

 ,( اًمٕم٘مٞمدة رواي٦م أيب سمٙمر اخلالل، أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ، اعمح٘مؼ: قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ اًمًػموان دار ىمتٞم٦ٌم 6)

 (-106ه- )ص: 1427دُمِمؼ،  اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمدون ـمٌٕم٦م سمػموت،  ,( اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري، دار اًمٗمٙمر 4)

 (-13. 11وسمدون شم٤مريخ- )

 (-106( اًمٕم٘مٞمدة رواي٦م أيب سمٙمر اخلالل )ص: 3)

( هذه اعم٠ًمًم٦م حمط همٚمط يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس، ومؽماه يٜمٗمل آؾمتحالل إٓ سم٢ممج٤مع ىمٓمٕمل رضوري ظمِمٞم٦م شمٙمٗمػم اعمًتحؾ سمٛمجرد 3)

 اعمخ٤مًمٗم٦م، واحلٙمؿ اعمٓمٚمؼ سمٛمٕمزل قمـ اًمتٜمزيؾ طمتك شُمٕمٚمؿ أهٚمٞمتف-
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 أٓ يٙمٗمل ُمٓمٚمؼ خم٤مًمٗم٦م اًمقطمل إلصم٤ٌمت ًمٗمظ آؾمتحالل؟وىمد حيت٩م أطمدهؿ سم٘مقًمف: 

: إن إُمر حيتٛمؾ ذًمؽ ًمٖم٦م وذقم٤م، سمؾ هق إىمرب ُمٜمٓم٘م٤م سم٤مقمت٤ٌمر أن أصؾ وم٤مجلقاب

إُمر اًمنمقمل، مل ي٠مت قمغم آؾمتحالل هق ُمٓمٚمؼ خم٤مًمٗم٦م اًمقطمل، ًمٙمـ اًمقطمل اًمذي يراد سمف 

 ُمرشم٦ٌم واطمدة-

--؟( -ومجقاب هذا اًم١ًمال هق قملم اًم١ًمال إول ذم اًم٤ٌمب )ُم٤مذا قمـ اظمتالف اًمٕمٚمامء

وم٤مًمٜمّمقص ٓ شمت٤ًموى ذم ىمقة اًمدًٓم٦م وطمجٞمتٝم٤م، يمام أهن٤م ٟمزًم٧م سمٚمٖم٦م اًمٕمرب قمغم همٜم٤مه٤م 

صقًمٞمقن اًمٜمّمقص واشم٤ًمقمٝم٤م، مم٤م ضمٕمٚمٝم٤م قمرو٦م ًمتٕمدد اعمٕم٤مين واؿمؽماك إًمٗم٤مظ، طمتك ىمًؿ إ

إمم واوح اًمدًٓم٦م وهمػم واوح، وهذا يمٚمف سمخالف اعمتٕم٤مرض وُم٤م يّمح مجٕمف وُم٤م جي٥م ومٞمف 

 اًمؽمضمٞمح وٟمحق ذًمؽ-

وإن يم٤من اعمخ٤مًمػ ًمٚمٜمص سمتحٚمٞمؾ ُم٤م طمرُمف اًمٜمص هق ُمًتحؾ ذم ذات إُمر، ًمٙمـ 

ًمذي وم٤مٓؾمتحالل ا"آضمتٝم٤مد ومٞمام ًمٞمس ضمٚمٞم٤م؛ هق ٟمقع ـم٤مقم٦م هلل ورؾمقًمف، وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: 

يٙمقن ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد وىمد أظمٓم٠م اعمًتحؾ ذم شم٠مويٚمف ُمع إيامٟمف وطمًٜم٤مشمف هق مم٤م همٗمره اهلل هلذه 

 -(1)"آُم٦م ُمـ اخلٓم٠م

وم٢مذا اٟمْم٤مف إمم هذا همٚم٦ٌم إـمالق آؾمتحالل قمغم ُمٕمت٘مد خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص قمٛمدا، وإـمالىمف 

 ٟمحـ سمّمدده- قمغم وضمف اًمذم؛ وم٢من هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتحالل ٓ يدظمؾ ُمـ هذا اًم٤ٌمب اًمذي

إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا طمٙمؿ »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أٓ شمرى أن اًمٜمٌل

وم٢من ىمٞمؾ: إن احلدي٨م سح سم٤مخلٓم٠م، وىمد شم٘مرر أن احلؼ واطمد،  -(0) شوم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر

 وأٟم٧م ىمٚم٧م إن آؾمتحالل هق ُمٓمٚمؼ اعمخ٤مًمٗم٦م ؾمقاء قمٚمؿ أم مل يٕمٚمؿ-

                                                           

 ,شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد  ( آؾمت٘م٤مُم٦م،1)

 (-170. 0- )ـه1426اًمري٤مض، اعمح٘مؼ: د- حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

(، 8630ٓم٠م، سمرىمؿ )( أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، سم٤مب أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظم0)

 (-1813وُمًٚمؿ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب سمٞم٤من أضمر احل٤ميمؿ إذا اضمتٝمد وم٠مص٤مب أو أظمٓم٠م، سمرىمؿ )
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ومجقاسمف: أن اهلل شمٕم٤ممم ـمٚم٥م ُمـ اعمٙمٚمػ سمذل اجلٝمد ذم ـمٚم٥م ُمراد اهلل واًمذي ٓ يتح٘مؼ إٓ 

ومٝمذا ضمٕمؾ ًمف أضمًرا ُمع ": هـ(807)ت: سم٠مدوات خيتص هب٤م أوًمق اًمٕمٚمؿ، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ظمٓمئف ٕٟمف اضمتٝمد وم٤مشم٘مك اهلل ُم٤م اؾمتٓم٤مع، سمخالف ُمـ ىم٣م سمام ًمٞمس ًمف سمف قمٚمؿ، وشمٙمٚمؿ سمدون 

ويالطمظ أن إضمر  "وم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر"وذم ٟمص هذه اًمرواي٦م  -(1)"ًمف آضمتٝم٤مد اعمًقغ

ومٚمق يم٤من اًمّمقاب ذـم٤م  "صمؿ"ُمرشم٥م قمغم آضمتٝم٤مد، واخلٓم٠م وىمع ذم ٟمتٞمجتف سمحرف اًمٕمٓمػ 

ًمألضمر ُم٤م ضمٕمؾ ًمٚمٛمجتٝمد اعمخٓمئ أضمرا، صمؿ إن اهلل ٓ ي٠مُمر وٓ يٜمٝمك سمٌمء واطمد ذم وىم٧م 

 -(0)واطمد

إذا اضمتٝمد ذم ـمٚم٥م احلؼ وأداه اضمتٝم٤مده ُٕمر؛ وضم٥م قمٚمٞمف  ويْم٤مف إمم هذا أن اعمٙمٚمػ

سمؾ ٕن اهلل أُمره أن يٕمٛمؾ سمام  ,وإٓ ًمّم٤مر يمؾ ىمقل طم٘م٤م,اًمٕمٛمؾ سمف، ٓ ٕن هذا هق احلؼ اعمٓمٚمؼ 

ي٘متْمٞمف اضمتٝم٤مده وسمام يٛمٙمٜمف ُمٕمرومتف وهق مل ي٘مدر إٓ قمغم ذًمؽ اًم٘مقل ومٝمق ُم٠مُمقر سمف ُمـ ضمٝم٦م أٟمف 

ديـ ذم اًم٘مٌٚم٦م إذا صٚمقا إمم أرسمع ضمٝم٤مت وم٤معمّمٞم٥م ًمٚم٘مٌٚم٦م واطمد ُم٘مدوره ٓ ُمـ ضمٝم٦م قمٞمٜمف يم٤معمجتٝم

 -(6)واجلٛمٞمع ومٕمٚمقا ُم٤م أُمروا سمف ٓ إصمؿ قمٚمٞمٝمؿ وشمٕمٞملم اًم٘مٌٚم٦م ؾم٘مط قمـ اًمٕم٤مضمزيـ قمـ ُمٕمرومتٝم٤م

وإٟمام أضمر اعمجتٝمد اعمخٓمئ أضمرا واطمدا قمغم ٟمٞمتف ذم ـمٚم٥م ": هـ(433)ت: ىم٤مل اسمـ طمزم  

 -(4)"ٚمق أص٤مب احلؼ أضمر أضمرا آظمراحلؼ وم٘مط، ومل ي٠مصمؿ إذا طمرم اإلص٤مسم٦م، وم

ىمٚم٧م: وُم٤م يم٤من اهلل ًمٞم٠مُمره سمٌمء ويذُمف قمٚمٞمف ٓؾمٞمام وىمد يمٗمؾ ًمف إضمر- وأفمٝمر ُمـ هذا 

، وٕن اًمٙمٗمر ٓ يٙمقن (3)هق يمٗمر يمام ؾمٞم٠ميت ,وهق اقمت٘م٤مد طمؾ ُم٤م طمرم اهلل,يمٚمف أن آؾمتحالل 

                                                           

م- 0222 ,هـ 1402ضمدة، حت٘مٞمؼ أمحد سمـ ُمقٟمس اًمٕمٜمزي، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ,دار اخلراز  ،( اإلظمٜم٤مئٞم٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م1)

 (-123)ص:

. ـه1401اًمري٤مض اعمح٘مؼ: د- حمٛمد سمـ قمقدة اًمًٕمقي، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م  ,( يٜمٔمر: اًمتدُمري٦م، ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من 0)

 (- 124م- )ص0222

 (-07. 02( يٜمٔمر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )6)

 وُم٤م سمٕمده٤م(- 1.82( اعمحغم )4)

 ( ؾمٞم٠ميت ىمري٤ٌم ذم طمٙمؿ آؾمتحالل-3)
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مل يدظمؾ وٛمـ إٓ سمام أمجع قمٚمٞمف اًمًٚمػ، وهق طمٙمؿ أظمص ُمـ جمرد اًمتحريؿ واعمٜمع؛ 

 آؾمتحالل-

إطمداث ىمقل  ,أقمٜمل ُمـ خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع اعمْمٗمل ًمالؾمتحالل,وًمٞمس ُمـ هذا اًم٤ٌمب 

وم٘م٤مًمقا: إن  ،صم٤مًم٨م ٓؾمٞمام إذا مل يٌٓمؾ اًم٘مقًملم، وىمد ضمقزه اًمٔم٤مهري٦م وسمٕمض أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م

اظمتالومٝمؿ قمغم ىمقًملم يقضم٥م شمًقيغ آضمتٝم٤مد ومج٤مز إطمداث ىمقل صم٤مًم٨م يمام ًمق يًت٘مر اخلالف، 

)ت: وم٢من اًمّمح٤مسم٦م اظمتٚمٗمقا ذم زوج وأسمقيـ واُمرأة وأسمقيـ قمغم ىمقًملم ومج٤مء حمٛمد سمـ ؾمػميـ 

وأطمدث ىمقٓ صم٤مًمث٤م وم٘م٤مل ذم اُمرأة وأسمقيـ سم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس وذم زوج وأسمقيـ سم٘مقل هـ( 112

وهلذا وؾم٤مسم٘مف ٓ  -(1)اًمّمح٤مسم٦م وأىمره ؾم٤مئر اًمٕمٚمامء قمغم هذا ومٚمؿ يٜمٙمروا قمٚمٞمف خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع ؾم٤مئر

قمٌد اهلل سمـ أمحد دمد أطمدهؿ يٜمٕم٧م خم٤مًمٗم٤م جمتٝمدا سمٕمد ووم٤مق سم٤معمًتحؾ، وإٟمام ي٘مقًمقن: ؿمذ- ي٘مقل 

وهق شمٕمٌػم أًمٞمؼ ُمـ  ،(0)"واًمِمذوذ يتح٘مؼ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م سمٕمد اًمقوم٤مق": هـ(302)ت: سمـ ىمداُم٦م ا

 آؾمتحالل ٓقمت٤ٌمر قم٤مُمكم آضمتٝم٤مد واقمتٞم٤مد إـمالق آؾمتحالل قمغم ُمـ شمٕمٛمد خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص-
 

 

 املطمب الجاٌ٘

  أسهاً االطتشاله 

ذم هذا اعمقـمـ يًتحًـ اًمتٜمٌٞمف إمم أٟمف خيٚمط يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سملم اًمٌمء وؾمٌٌف، ومٞمقىمٗمقن 

سم٤محلٙمؿ مل يٚمتٗم٧م إمم اًم٥ًٌم احلٙمؿ قمغم ؾمٌٌف رهمؿ أن اًمّمحٞمح أٟمف إذا وضمد اًمٌمء اعمٜمقط 

 ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞمف سمقضمقده وم٘مد وضمد وطم٥ًم!

                                                           

( يٜمٔمر: ىمقاـمع إدًم٦م ذم إصقل، أسمق اعمٔمٗمر، ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد اعمروزى اًمًٛمٕم٤مين، دار اًمٙمت٥م 1)

(- 1.477)- هـ1417ٓمٌٕم٦م إومم اعمح٘مؼ: حمٛمد طمًـ حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ اًمِم٤مومٕمل، اًم ,سمػموت.ًمٌٜم٤من  ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وأؿمٝمره٤م: أن ظمالف اسمـ ؾمػميـ مل يٌٓمؾ اًم٘مقًملم، وأن  واجلٛمٝمقر قمغم ظمالف ذًمؽ وشمٕمددت وضمقه شمْمٕمٞمػ هذا اًم٘مقل،

(، 4.1114)اسمـ ؾمػميـ قم٤مس اًمّمح٤مسم٦م ومٙم٤من يمقاطمد ُمٜمٝمؿ ومال يٕمد ظمرىم٤م ًمإلمج٤مع- وهبذا أسمٓمٚمف أسمق يٕمغم ذم اًمٕمدة 

 (-1.447واًمًٛمٕم٤مين ذم اًم٘مقاـمع )

 (-1.412)، هـ١1406مؾم٦ًم اًمري٤من، ط اًمث٤مٟمٞم٦م، ( روو٦م اًمٜم٤مفمر، ٓسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، ُم0)
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وُمث٤مل هذا: أٟمقاع اًمٙمٗمر وأؾم٤ٌمب اًمٙمٗمر، وم٤مًمٕمؼمة سمقضمقد اًمٌمء )اًمٙمٗمر( ؾمقاء يم٤من ؾمٌٌف 

 ؿمٝمقة دٟمٞمقي٦م أو سمٖمْم٤م ًمٚمديـ!

 ٻ ٻ ٱ ُّ  يمام ٓ هنتؿ ٕؾم٤ٌمب آؾمتحالل أو اجلحقد، وم٢مذا ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ٟمحت٩م )ًمٚمحٙمؿ سم٤مجلحقد( عمٕمروم٦م ؾم٥ٌم هذا اجلحقد مل - [14 اًمٜمٛمؾ:]َّپ پ ٻ ٻ

إلصم٤ٌمشمف، ومٜمّمػ اًمٗمٕمؾ سمام يًتحؼ صمؿ قمٜمد اًمتٜمزيؾ ٟمٕمٛمؾ ذوط اًمتٜمزيؾ ٓ أن ٟمخٚمط سملم 

 إُمريـ يمام يٗمٕمؾ أهؾ إهقاء!

 اًمٜمحؾ:]َّڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳُّوذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اًمٌٖمض ًمٚمديـ، أو [- سح أن هذا اًمٙمٗمر واًمٕمذاب مل يٙمـ سم٥ًٌم آقمت٘م٤مد، أو اجلٝمؾ، أو 128

، وىم٤مل ؿمٞمخ (1)حم٦ٌم اًمٙمٗمر وإٟمام ؾمٌٌف أن ًمف ذم ذًمؽ طمًٔم٤م ُمـ طمٔمقظ اًمدٟمٞم٤م ومآصمره قمغم اًمديـ

واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ضمٕمؾ اؾمتح٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة هق إصؾ ": (ـه807)ت: اإلؾمالم 

اًمٙمٗمر يي اعمقضم٥م ًمٚمخنان واؾمتح٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة ىمد يٙمقن ُمع اًمٕمٚمؿ واًمتّمديؼ سم٠من 

 -(0)"ذم أظمرة وسم٠مٟمف ُم٤م ًمف ذم أظمرة ُمـ ظمالق

وأُم٤م ُم٤م خيص طمٙمؿ آؾمتحالل ومٞمٜمٌٖمل أوٓ ُمٕمروم٦م أن اًم٘مدر اًمذي هق احلٙمؿ اًمٜمققمل أو 

اعمٓمٚمؼ هق اًمذي ٟمٓم٘م٧م اًمٜمّمقص سمف سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ حت٘مؼ ذوط شمٜمزيٚمف وهق سمٛمٕمزل قمـ 

٤م يم٤من ؾمٌٌف وٟمققمف، وىمد ذيمرٟم٤م أن اًمٗم٤مقمؾ مت٤مُم٤م، ومٙمؾ اؾمتحالل ىمٚمٌل هق يمٗمر ذم اجلٛمٚم٦م، أي

حمٛمد سمـ آؾمتٙم٤ٌمر أو اًمٕمٜم٤مد أو اًمتٙمذي٥م أو اجلحقد مجٞمٕمٝم٤م شمِمؽمك ذم حتٚمٞمؾ ُم٤م طمرم اهلل، ىم٤مل 

اًمٙمٗمر قمغم أرسمٕم٦م أوضمف: يمٗمر إٟمٙم٤مر، ويمٗمر ضمحقد، ويمٗمر ": هـ(682)ت:  أمحد إزهري

، وي٘مقل ؿمٞمخ (6)"مل يٖمٗمر ًمفُمٕم٤مٟمدة، ويمٗمر ٟمٗم٤مق، وهذه اًمقضمقه إرسمٕم٦م ُمـ ًم٘مل اهلل سمقاطمد ُمٜمٝم٤م 

                                                           

 ,هـ( دار اًمقـمـ 1401( يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم )ت: 1)

 (-124. 8ـ )ه٦1416م ـمٌٕم ,دار اًمثري٤م، مجع وشمرشمٞم٥م: ومٝمد سمـ ٟم٤مس سمـ إسمراهٞمؿ اًمًٚمٞمامن 

 (-332. 8( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )0)

حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي، دار اًمٓمالئع، اعمح٘مؼ: ُمًٕمد قمٌد احلٛمٞمد اًمًٕمدين، ( اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل، 6)

 (-040سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ- )ص: 
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وآؾمتحالل اقمت٘م٤مد أهن٤م طمالل ًمف، وذًمؽ يٙمقن شم٤مرة سم٤مقمت٘م٤مد أن اهلل ": هـ(807)ت: اإلؾمالم 

وهذا يٙمقن خلٚمؾ ذم  أطمٚمٝم٤م، وشم٤مرة سم٤مقمت٘م٤مد أن اهلل مل حيرُمٝم٤م، وشم٤مرة سمٕمدم اقمت٘م٤مد أن اهلل طمرُمٝم٤م،

ا حمْم٤م همػم ُمٌٜمل قمغم ُم٘مدُم٦م وشم٤مرة اإليامن سم٤مًمرسمقسمٞم٦م أو خلٚمؾ ذم اإليامن سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ويٙمقن ضمحد

يٕمٚمؿ أن اهلل طمرُمٝم٤م ويٕمٚمؿ أن اًمرؾمقل إٟمام طمرم ُم٤م طمرُمف اهلل صمؿ يٛمتٜمع قمـ اًمتزام هذا اًمتحريؿ 

ويٕم٤مٟمد اعمحرم ومٝمذا أؿمد يمٗمرا ممـ ىمٌٚمف وىمد يٙمقن هذا ُمع قمٚمٛمف أن ُمـ مل يٚمتزم هذا اًمتحريؿ 

ؾ ذم اقمت٘م٤مد طمٙمٛم٦م أُمر وىمدرشمف ومٞمٕمقد هذا قم٤مىمٌف اهلل وقمذسمف صمؿ إن هذا آُمتٜم٤مع واإلسم٤مء إُم٤م خلٚم

قمدم اًمتّمديؼ سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف، وىمد يٙمقن ُمع اًمٕمٚمؿ سمجٛمٞمع ُم٤م يّمدق سمف متردا أو إشم٤ٌمقم٤م  إمم

وٓ يِمؽمط ًمالؾمتحالل اعمٙمٗمر ؾمقى ذـملم مه٤م: خم٤مًمٗم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،  ،(1)"ًمٖمرض اًمٜمٗمس

يِمٛمؾ اًمٜمص اًمّمحٞمح ,ًمٜمصواإلمج٤مع اًمّمحٞمح، وٕن اإلمج٤مع اًمّمحٞمح هق رء زائد قمغم ا

ومٞمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: آؾمتحالل هق اقمت٘م٤مد طمؾ ُم٤م صح اإلمج٤مع قمغم حتريٛمف، وي٘مقل اسمـ  ,وزي٤مدة

وُمـ ذط اإلمج٤مع اًمّمحٞمح أن يٙمٗمر ُمـ ظم٤مًمٗمف سمال اظمتالف سملم أطمد ": هـ(433)ت: طمزم 

 :هـ(344)ت: سمـ قمٞم٤مض اًمًٌتل  قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك-  وي٘مقل اًم٘م٤ميض (0)"ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ذًمؽ

ويمذًمؽ أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم شمٙمٗمػم يمؾ ُمـ اؾمتحؾ اًم٘متؾ أو ذب اخلٛمر أو اًمزٟم٤م مم٤م طمرم اهلل "

 -(6)"سمٕمد قمٚمٛمف سمتحريٛمف يم٠مصح٤مب اإلسم٤مطم٦م ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م وسمٕمض همالة اعمتّمقوم٦م

 وم٢مذا شم٘مرر أن آؾمتحالل يمٗمر، وم٤مًم١ًمال هٜم٤م: 

  هؾ يمؾ ُمًتحؾ يم٤مومر قمٞمٜم٤م؟

 اًمٜمققمل اعمٓمٚمؼ، وم٤مجلقاب: وٕن ُمٓمٚمقب هذا اًمٙمالم احلٙمؿ اًمٕمٞمٜمل ٓ

                                                           

 (-081( اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )ص1)

(، وٟم٘مد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًم٘مقل اسمـ طمزم ذم اعمراشم٥م مل يٙمـ إٓ ُمـ ضمٝم٦م صح٦م إًمزاُمف ٓ ُمـ ضمٝم٦م أن 12( ُمراشم٥م اإلمج٤مع )ص: 0)

 خم٤مًمػ اإلمج٤مع يٙمٗمر أم ٓ ذم ذات إُمر، وم٢مٟمف ٓ جيتٛمع اًمٜم٤مس قمغم شمٙمٗمػم خم٤مًمػ اإلمج٤مع- 

 (-078. 0( اًمِمٗم٤م ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٛمٜمل )6)
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ٓ، ًمٞمس يمؾ ُمًتحؾ يم٤مومرا؛ وم٢من اًمتٙمٗمػم حيت٤مج ًمثٌقت أهٚمٞم٦م اعمًتحؾ ًمٚمتٙمٚمٞمػ، وقمٚمٛمف 

وذوط شمٜمزيؾ احلٙمؿ سمحرُم٦م ُم٤م أطمؾ ًمٞمٙمقن ضمحقدا أو اؾمتٙم٤ٌمرا أو قمٜم٤مدا وٟمحق ذًمؽ- 

 سم٤مًمتٙمٗمػم قمغم اعمًتحؾ وهمػمه، هل:

 إول: أن يٙمقن ُمٙمٚمٗم٤م خمت٤مرا- 

  يمؾ ُمـ: وآظمتٞم٤مر يٜمتٗمل سمف

  اخلٓم٠م، واخلٓم٠م ود اًمٕمٛمد، ؾمقاء يم٤من ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: -1

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ُّ

وُمٜمف طمدي٨م اًمرضمؾ اًمذي وم٘مد داسمتف ذم أرض ومالة ومٚمام وضمده٤م - (1)[3 إطمزاب:]َّ﮵

وإين أىمرر أن اهلل ىمد همٗمر هلذه "ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:  ،(0)ىم٤مل: ))اًمٚمٝمؿ أٟم٧م قمٌدي وأٟم٤م رسمؽ((

وهذا يدظمؾ  ،(6)"إُم٦م ظمٓم٠مه٤م وذًمؽ يٕمؿ اخلٓم٠م ذم اعم٤ًمئؾ اخلؼمي٦م اًم٘مقًمٞم٦م واعم٤ًمئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م

إن اهلل ىمد دم٤موز قمـ »ومٞمف اًمٜمًٞم٤من واًمٜمقم ويمؾ ُم٤م ًمٞمس ًمٚمٛمرء ومٞمف إرادة وىمّمد، وذم احلدي٨م: 

 -(4)شٚمٞمفأُمتل اخلٓم٠م، واًمٜمًٞم٤من، وُم٤م اؾمتٙمرهقا قم

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چُّ اإليمراه -0

[، وإن 123 اًمٜمحؾ:]َّگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 -(3)يم٤مٟم٧م أي٦م ٟمزًم٧م ذم قمامر سمـ ي٤مه إٓ أن اًمٕمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 

 
                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م(-، 478. 10( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )1)

 (-0848، رىمؿ 0123. 4(، وُمًٚمؿ )3032، رىمؿ 0603. 3( أصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم: أظمرضمف اًمٌخ٤مري )0)

 (-000. 6( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )6)

 (، وىم٤مل اًمذهٌل: قمغم ذط اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ-0721(، واعمًتدرك )8010(، اسمـ طم٤ٌمن )0246( اسمـ ُم٤مضم٦م )4)

اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اعمح٘مؼ: د- قمٌد  ,حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمَْرَوِزي، ُمٙمت٦ٌم اًمدار  شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة، أسمق قمٌد اهلليٜمٔمر: ( 3)

شمْمٛملم ًمإلمج٤مع قمغم  "يمام طمٙمٛمقا ذم اجل٤مطمد"- ذم ىمقًمف: 0.000-1423اًمرمحـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 يمٗمره-
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 اًمث٤مين: أن يٙمقن قم٤معم٤م سم٤محلٙمؿ-

قمغم يمٗمر  واعم٘مّمقد سمذًمؽ أن يٌٚمٖمف اًمٕمٚمؿ سم٠من اهلل ورؾمقًمف ىمد طمرُمف، وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع

ُمـ اؾمتحؾ حمرُم٤م فم٤مهرا سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمتحريٛمف، ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض: ويمذًمؽ أمجع اعمًٚمٛمقن 

اًم٘متؾ أو ذب اخلٛمر أو اًمزٟم٤م مم٤م طمرم اهلل سمٕمد قمٚمٛمف سمتحريٛمف  قمغم شمٙمٗمػم يمؾ ُمـ اؾمتحؾ

 -(1)يم٠مصح٤مب اإلسم٤مطم٦م ُمـ اًم٘مراُمٓم٦م وسمٕمض همالة اعمتّمقوم٦م

 أٓ يٙمقن ًمف شم٠مويؾ ؾم٤مئغ- اًمث٤مًم٨م:

وم٤مٓؾمتحالل اًمذي يٙمقن ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد وىمد أظمٓم٠م اعمًتحؾ ذم "شمٞمٛمٞم٦م:  ىم٤مل اسمـ

ًمٞمخرج سمذًمؽ ُم٤م يم٤من ًمف  ،(0)"شم٠مويٚمف ُمع إيامٟمف وطمًٜم٤مشمف هق مم٤م همٗمره اهلل هلذه آُم٦م ُمـ اخلٓم٠م

اطمتامل وارد ؾم٤مئغ ذم اًمٚمٖم٦م: وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم أيْم٤ًم ذم ُمٕمرض رده قمغم ىمقل إٟمف ٓ يٙمٗمر إٓ 

 - (6)"ًم٘م٤مئؾ: أٟم٤م ٓ أصدىمف ذم هذا ٓ يًت٘مٞمؿ وم٢من اًمتٙمٗمػم ٓ يٙمقن سم٠مُمر حمتٛمؾوىمقل ا"اًم٤ًمب: 

وم٢من ىمٞمؾ يمٞمػ ٟمٛمٞمز سملم ُم٤م هق ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد وهمػمه مم٤م ٓ جيقز آضمتٝم٤مد وٓ اًمتٜم٤مزع 

 ومٞمف؟ 

 :(4): أن اًمٕمٚمؿ قِمْٚمامنوم٤مجلقاب

َٚمَقاِت اخلٛمس،  إول: ُع سم٤مًمِٖم٤ًم همػَم ُمٖمٚمقب قمغم قمْ٘مٚمِف ضَمْٝمُٚمُف، ُمثُؾ اًمّمَّ ًَ ٦ٍم، ٓ َي قمٚمُؿ قم٤مُمَّ

وأن هلل قمغم اًمٜم٤مس صقَم ؿمْٝمر رُمْم٤مَن، وطم٩مَّ اًمٌٞم٧م إذا اؾمتٓم٤مقمقه، وزيم٤مًة ذم أُمقاهلؿ، وأٟمف 

ٜمْػ يمٚمُّف ُِمـ اًمٕمٚمؿ ُم ىم٦م واخلْٛمر، وهذا اًمّمِّ ِ ٟم٤م واًم٘مْتؾ واًمنَّ َم قمٚمٞمٝمؿ اًمزِّ ٤م ذم يمت٤مب طمرَّ قضمقد َٟمّمًّ

ٝمؿ، حَيْٙمقٟمف قمـ  ٝمؿ قمـ َُمـ ُم٣م ُمـ قمقاُمِّ ٤م قمٜمْد أهِؾ اإلؾمالم، يٜم٘مٚمف قَمَقاُمُّ اهلل، وُمْقضمقدًا قم٤مُمًّ

رؾمقل اهلل، وٓ يتٜم٤مزقمقن ذم طمٙم٤ميتف وٓ وضمقسمف قمٚمٞمٝمؿ- وهذا اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مم اًمذي ٓ يٛمٙمـ ومٞمف 

 اًمٖمٚمط ُِمـ اخلؼم، وٓ اًمت٠مويُؾ، وٓ جيقز ومٞمف اًمتٜم٤مزُع-

                                                           

 (-078. 0( اًمِمٗم٤م ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٛمٜمل )1)

 (-170. 0( آؾمت٘م٤مُم٦م )0)

 (-012. 8جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (6)

 سم٤مظمتّم٤مر- (1.638)( يٜمٔمر: اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل4)



 احلاممإسمراهٞمؿ   اهلل د- زي٤مد سمـ قمٌد: إقمداد                                                             أطمٙم٤مُمف وآصم٤مره ،وقاسمٓمف ؛آؾمتحالل ذم اًمديـ 
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ُم٤م َيٜمُقُب اًمِٕم٤ٌمد ُِمـ وُمروع اًمٗمرائض، وُم٤م خُيَصُّ سمف ُِمـ إطمٙم٤مم وهمػمه٤م، مم٤م ًمٞمس  ث٤مين:اًم

٦م،  ومٞمف ٟمصُّ يمت٤مب، وٓ ذم أيمثره ٟمصُّ ؾمٜم٦َّم، وإن يم٤مٟم٧م ذم رء ُمٜمف ؾمٜم٦ٌم وم٢مٟمام هل ُِمـ أظْم٤ٌمر اخل٤مصَّ

َتْدَرُك ىِمٞم٤مؾًم٤م ًْ ٦م، وُم٤م يم٤من ُمٜمف حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ وُي وم٤مٕول هق ُم٤م ٓ جيقز اًمتٜم٤مزع  -(1)ٓ أظم٤ٌمِر اًمٕم٤مُمَّ

ومٞمف وهق ُمـ اعمٕمٚمقم رضورة، واًمث٤مين هق ُم٤م يم٤من ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد، اًمذي ىمٚمٜم٤م إٟمف ٓ يدظمؾ ذم 

 هذا اًم٤ٌمب ُمـ ضمٝم٦م اًمذم واإلصمؿ ُم٤م ـمٚم٥م ص٤مطمٌف احلؼ-

 

                                                           

 سم٤مظمتّم٤مر- (1.638)( اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمِم٤مومٕمل1)
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 املبشح الجاٌ٘

 آثاس االطتشاله يف الذَٖ 

 املطمب األٔه

 اآلثاس الكمبٗٛ

هذا اعمٓمٚم٥م سملم طم٤مًمتلم ختتٚمػ سم٤مظمتالومٝمام أصم٤مر اًم٘مٚمٌٞم٦م، ومٛمـ اؾمتحالل يٜمٌٖمل اًمتٛمٞمٞمز ذم 

 -(1)حي٥ًم ص٤مطمٌف أن اهلل ىمد أسم٤مطمف، وآظمر ضم٤مطمد ُمٕم٤مٟمد أو ُمًتٙمؼم أو ُمٕمرض

وم٤معمًتحؾ فمٜم٤م ُمٜمف أن اهلل ىمد أسم٤مطمف، ومٝمذا ُمـ ضمٜمس اجلٝمالء، ويٕمتؼم ضمٝمٚمف إذا يم٤من مم٤م 

ضم٤مهؾ احلٙمؿ إٟمام يٕمذر إذا "هـ(: 726حلٜمٌكم )ت: ، ىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمٚمح٤مم ا(0)جُيٝمؾ ُمثٚمف

ط ومال يٕمذر سمجٝمٚمف ومٚمٕمؾ ُمثؾ هذا ٓ  ،(6)"مل ي٘مٍم ويٗمرط ذم شمٕمٚمؿ احلٙمؿ أُم٤م إذا ىمٍمَّ أو ومرَّ

يٕم٤مىم٥م سمآصم٤مر اؾمتحالًمف إذا ومٕمؾ ُم٤م ىمدر قمٚمٞمف ومل ي٘مٍم ذم ـمٚم٥م احلؼ، وًمٙمـ ُمٕمرة اجلٝمؾ شمٚمح٘مف 

اجلٝمؾ ظمػما ُمـ اًمٕمٚمؿ، وهلذا ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل )ت:  وإن رومع قمٜمف اإلصمؿ ًمٕمدم اًم٘مّمقر، وإٓ يم٤من

ًمق قمذر اجل٤مهؾ، ٕضمؾ ضمٝمٚمف ًمٙم٤من اجلٝمؾ ظمػما ُمـ اًمٕمٚمؿ إذ يم٤من حيط قمـ اًمٕمٌد "هـ(: 024

أقم٤ٌمء اًمتٙمٚمٞمػ ويريح ىمٚمٌف ُمـ رضوب اًمتٕمٜمٞمػ، ومال طمج٦م ًمٚمٕمٌد ذم ضمٝمٚمف سم٤محلٙمؿ سمٕمد اًمتٌٚمٞمغ 

- وسمف اؾمتِمٝمد حمٛمد سمـ قمٌد اهلل واًمتٛمٙملم، )ًمئال يٙمقن ًمٚمٜم٤مس قمغم اهلل طمج٦م سمٕمد اًمرؾمؾ(

 -(4)"هـ( سم٠من إقمذار اجل٤مهؾ ُمـ سم٤مب اًمتخٗمٞمػ ٓ ُمـ طمٞم٨م ضمٝمٚمف804اًمزريمٌم )ت: 

وأُم٤م ُمـ اؾمتحؾ ُم٤م طمرُمف اهلل شمٕم٤ممم إقمراو٤م قمـ طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمام هق واضم٥م قمٚمٞمف 

شمٕمٚمٛمف أو ؾم١مال أهؾ اًمٕمٚمؿ سمِم٠مٟمف؛ ومٝمق قم٤مص هلل شمٕم٤ممم ذم اجلٛمٚم٦م، وم٢من أقمرض قمـ طمٙمؿ اهلل 

                                                           

 ( ؾمٌؼ سمٞم٤من هذا ذم همػم ُمقـمـ-1)

 (-0.440)( يٜمٔمر: اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 0)

اًمٌٕمكم اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم، سمدون ( اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م، اسمـ اًمٚمح٤مم، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قم٤ٌمس 6)

 (-37ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ- )ص

( اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م 4)

 (-18. 0م- )1073 ,هـ 1423اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ٓ ي٠مسمف عم٤م طمٚمؾ أو طمرم، أو ضمحد طمٙمام أو اؾمتٙمؼم أن يٜم٘م٤مد هلل؛ ومٝمق يم٤مومر، وم٢من مل يٌده 

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من أن يمؾ اؾمتحالل هق يمٗمر أيمؼم، وٕن آؾمتحالل أظمص  -(1)ن ُمٜم٤موم٘م٤مًمٚمٜم٤مس يم٤م

ُمـ ضمٝم٦م أن ُمقـمٜمف اًم٤ٌمـمـ؛ وم٢من آصم٤مره ُمـ ضمٜمس آصم٤مر اًمٙمٗمر اًمٕم٘مدي اًم٤ٌمـمٜمل، ومرهمؿ أن 

آؾمتحالل أطمد أٟمقاع اًمٙمٗمر إٓ أن أؾم٤ٌمسمف شمِمؽمك ذم أؾم٤ٌمب اًمٙمٗمر، وم٘مد يًتحؾ اعمرء اؾمتٙم٤ٌمرا 

يمام ؾمٌؼ شم٘مريره، وهٜم٤م أذيمر ـمروم٤م ُمـ آصم٤مر آؾمتحالل واًمٙمٗمر، وىمد  وقمٜم٤مدا وضمحقدا وإقمراو٤م

يٙمقن هذا ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف أو أؾم٤ٌمسمف ًمتداظمؾ آؾمتحالل وإؾم٤ٌمب، وم٘مد يًتٙمؼم اعمرء ومٞمًتحؾ، 

 وىمد يًتحؾ ذًمؽ ضمٝمال ومٞمًتٙمؼم، وُمـ شمٚمؽ أصم٤مر:

يؿ ُم٤م مل ي٠مذن أن آؾمتحالل شمنميع ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم، واًمتنميع هق حتٚمٞمؾ أو حتر :أوًٓ 

 َّ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھُّ سمف اهلل، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

ي٘مقل: اسمتدقمقا هلؿ ُمـ اًمديـ ُم٤م مل يٌح اهلل هلؿ ": هـ(612)ت: ىم٤مل اًمٓمؼمي  [-01 اًمِمقرى:]

 -(0)"اسمتداقمف

 ۓ ُّآؾمتحالل هق ضمحقد هلل شمٕم٤ممم، وهق ظم٤مًمؼ يمؾ رء وُمدسمره، ىم٤مل شمٕم٤ممم:   :صم٤مٟمٞم٤مً 

 إٟمٕم٤مم:]َّ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

وُمـ اجلحقد أن يٕمٚمؿ اًمرضمؾ طمٙمؿ اهلل صمؿ يًتحٚمف- وهذا اًمتٙمذي٥م هق اًمتٙمذي٥م  ،[66

ومٜمٗمك قمٜمٝمؿ ": هـ(807)ت: اًم٘مٚمٌل، ومٝمؿ يّمٗمقٟمف سم٤مًمٙمذاب فم٤مهرا، يمام ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

اًمتٙمذي٥م وأصم٧ٌم اجلحقد وُمٕمٚمقم أن اًمتٙمذي٥م سم٤مًمٚم٤ًمن مل يٙمـ ُمٜمتٗمٞم٤م قمٜمٝمؿ ومٕمٚمؿ أٟمف ٟمٗمك قمٜمٝمؿ 

 -(6)"شمٙمذي٥م اًم٘مٚم٥م

                                                           

سمػموت، سمدون ـمٌٕم٦م،  ,اإلرادة، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ( يٜمٔمر: ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ و1)

سمػموت، اعمح٘مؼ: حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل  ,(، وُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 1.04سمدون شم٤مريخ- )

 وُم٤م سمٕمده٤م- (1.643)م- 1003 , هـ1413اًمٌٖمدادي اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

 (-300 .01( شمٗمًػم اًمٓمؼمي )0)

 (-311. 3( اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى )6)
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أن قم٤مىم٦ٌم آؾمتحالل ضمحقدا واؾمتٙم٤ٌمرا، إهمالق اًم٘مٚم٥م وزيٖمف، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:   :صم٤مًمث٤مً 

 [-77 اًمٌ٘مرة:]َّ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ېُّ

ُمـ قمقاىم٥م آؾمتحالل اًمزيغ وٟمٙمقث اًمٕم٘مؾ قمـ اًمٗمٝمؿ اعمًتٚمزم ًمإليامن، يم٘مقل  :راسمٕم٤مً 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ُّ  سمرؾم٤مًمتف:ًم٘مقُمف عم٤م اؾمتحٚمقا إيذاءه ُمع قمٚمٛمٝمؿ   ُمقؾمك

[- وىمد 3 اًمّمػ:]َّۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ُّ ضمٕمؾ اهلل شمٕم٤ممم اإليامن اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٙمٗمر رؿمدا، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم:

[- وي٘مقل 8 احلجرات:]َّک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

سم٤محلج٤مب وم٢من اهلل قم٤مىم٥م اعمٕمرض قمـ اشم٤ٌمع ُم٤م سمٕم٨م سمف رؾمٚمف ": (ـه807)ت: ؿمٞمخ اإلؾمالم 

اًمذي ذم ىمٚمقهبؿ ومًٛمك اًمني هذا طمج٤مب اًمٖمػمة ٕٟمف شمٕم٤ممم يٙمره ويٌٖمض ان يٙمقن ه١مٓء 

اًمذيـ يمٗمروا وومً٘مقا قمـ أُمره يٕمٓمقن ُم٤م يٕمٓم٤مه اعم١مُمـ ُمـ اًمٗمٝمؿ ًم٥ًٌم هذه اًمٖمػمة اًمتل 

 .(1)"وصػ اًمرؾمقل هب٤م رسمف

 ٻ ٻ ٻ ٱُّ ؾمٛمك آؾمتحالل زي٤مدة ذم اًمٙمٗمر، ىم٤مل:  : أن اهللظم٤مُم٤ًمً 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

وهق اًمت٠مظمػم اًمذي ي١مظمره أهؾ اًمنمك سم٤مهلل ُمـ ؿمٝمقر احلرم [- 68 اًمتقسم٦م:]َّٹ ٹ ٹ

إرسمٕم٦م، وشمّمٞمػمهؿ احلرام ُمٜمٝمـ طمالٓ واحلالل ُمٜمٝمـ طمراُم٤م، زي٤مدة ذم يمٗمرهؿ وضمحقدهؿ 

 - (0)"أطمٙم٤مم اهلل وآي٤مشمف

ٟمدُمٝمؿ وطمنهتؿ ومتٜمٞمٝمؿ اإلؾمالم إذا ُم٤مشمقا ُمـ همػم شمقسم٦م وٓ يٜمٗمٕمٝمؿ، ي٘مقل  ؾم٤مدؾم٤ًم:

[- ىم٤مل اًمؽمُمذي: روي قمـ 0 احلجر:]َّٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پُّ شمٕم٤ممم:

، وهمػم واطمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم هـ(03)ت: ، وإسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمٜمخٕمل هـ(03)ت: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم 

ىم٤مًمقا: إذا أظمرج  ،[0 احلجر:]َّٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پُّذم شمٗمًػم هذه أي٦م 

                                                           

 (-43. 0( آؾمت٘م٤مُم٦م )1)

 (046.  14( شمٗمًػم اًمٓمؼمي )0)
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وىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  ،(1)"أهؾ اًمتقطمٞمد ُمـ اًمٜم٤مر وأدظمٚمقا اجلٜم٦م ود اًمذيـ يمٗمروا ًمق يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم

ومم٤م يدل قمغم  ،(0)"ذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يتٛمٜمك اًمذيـ يمٗمروا ًمق يم٤مٟمقا ُمقطمديـ": هـ(37)ت: 

 ڳ ڳ گ گُّحتنهؿ اًمِمديد ومتٜمٞمٝمؿ ًمق شمًقى هبؿ إرض، ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 [-40 اًمٜم٤ًمء:]َّڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

وذم اجلٛمٚم٦م ومٙمؾ أصمر ُمـ آصم٤مر اًمٙمٗمر هق أصمر ُمـ آصم٤مر آؾمتحالل، وشمتٌع هذا خيرج  اًمٌح٨م 

 قمـ ُم٘مّمقده-
   

 

 املطمب الجاٌ٘

 اآلثاس ادتضاٟٗٛ

 يٛمٙمٜمٜم٤م إمج٤مل أصم٤مر اجلزائٞم٦م ًمالؾمتحالل ذم أيت:

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳُّطمٌقط إقمامل يمٚمٝم٤م، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أوًٓ:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وهؿ ئمٜمقن أهنؿ سمٗمٕمٚمٝمؿ ذًمؽ هلل ُمٓمٞمٕمقن، وومٞمام ٟمدب قم٤ٌمده [- 124,123 اًمٙمٝمػ:]َّ﮲

إًمٞمف جمتٝمدون، وهذا ُمـ أَدل اًمدٓئؾ قمغم ظمٓم٠م ىمقل ُمـ زقمؿ أٟمف ٓ يٙمٗمر سم٤مهلل أطمد إٓ ُمـ طمٞم٨م 

اًمٙمٗمر ٕن ُمـ ُم٤مت قمغم وٓ حيٌط إقمامل همػم ، (6)"ي٘مّمد إمم اًمٙمٗمر سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمقطمداٟمٞمتف

 اإليامن وم٢مٟمف ٓسمد ُمـ أن يدظمؾ اجلٜم٦م وخيرج ُمـ اًمٜم٤مر إن دظمٚمٝم٤م وًمق طمٌط قمٛمٚمف يمٚمف مل يدظمؾ

                                                           

( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر وآظَمَريـ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 1)

 (-04. 3هـ- )1603

قمكم، أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل، ُمريمز اخلدُم٤مت وإسمح٤مث اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمػموت، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ ( اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر، أمحد سمـ احلًلم سمـ 0)

 (-84م-سمرىمؿ )1073 ,هـ1423قم٤مُمر أمحد طمٞمدر اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 (- 107. 17( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ )6)
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اجلٜم٦م ىمط وٕن إقمامل إٟمام حيٌٓمٝم٤م ُم٤م يٜم٤مومٞمٝم٤م وٓ يٜم٤مذم إقمامل ُمٓمٚم٘م٤م إٓ اًمٙمٗمر وهذا ُمٕمروف 

 -(1)ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م

 ھ ھُّ  ون شمقسم٦م، ويقضم٥م اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر،أٟمف ٓ يٖمٗمر اهلل عمـ ُم٤مت قمٚمٞمف د صم٤مٟمٞم٤ًم:

 ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

[- وظمٚمقد اًمٙمٗم٤مر ٓؾمتحالهلؿ أو ًمٖمػمه ُمتٗمؼ 137,130 اًمٜم٤ًمء:]َّ   ﯁ ﯀

وأمجٕمقا قمغم أن ": هـ(307)ت: قمٚمٞمف قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م، ىم٤مل قمكم سمـ حمٛمد أسمق احلًـ سمـ اًم٘مٓم٤من 

اًمٙم٤مومريـ واعمنميملم واعمٜم٤موم٘ملم وُمـ ؿم٤مء ُمـ ظمٚم٘مف، سمٕمد ُمـ خيرضمف ُمـ ظمٚمده اهلل ذم اًمٜم٤مر ُمـ 

 -(0)"ُمٜمٝم٤م سم٤مًمتقطمٞمد واًمِمٗم٤مقم٦م خمٚمدون ومٞمٝم٤م أسمًدا ظمٚمقًدا ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف وٓ اٟم٘مْم٤مء

ٛمؾ سم٠من يراه طمًٜم٤م، وشمّمٌح اًمٓم٤مقم٤مت ىمٌح٤ًم، وقمدم آٟم٘مٞم٤مد وآشم٤ٌمع شمزيلم ؾمقء اًمٕم صم٤مًمث٤ًم:

وهذا أؿمد اخلذٓن واخلنان- ىم٤مل شمٕم٤ممم:   ٕواُمر اهلل ُمقوع اإلقمج٤مب وآؾمتٛمراء،

 حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خلُّ  ٹ ٹ 

 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 [-68 اًمتقسم٦م:]َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

 اخلروج قمـ هداي٦م اهلل، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم آي٦م ؾمقرة اًمتقسم٦م سمٕمد ذيمر آؾمتحالل: راسمٕم٤ًم:

 حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّ ٹ ٹ

 ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

واعمراد هداي٦م شمقومٞمؼ؛ أُم٤م  ،[68]اًمتقسم٦م: َِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

 هداي٦م اًمدًٓم٦م وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف مل َيَدع أُم٦م إٓ سمٕم٨م ومٞمٝم٤م ٟمٌٞم٤ًم-

                                                           

 (-33( يٜمٔمر: اًمّم٤مرم اعمًٚمقل )ص: 1)

، اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، حت٘مٞمؼ طمًـ ومقزي ( اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع، قمكم سمـ حمٛمد أسمق احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من0)

 (-36. 1م- ) 0224 , هـ1404اًمّمٕمٞمدي، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من أن ُمـ قمقاىم٥م آؾمتحالل اًمزيغ، وُمرَّ قمـ ىمري٥م أن اًم٘مٚم٥م إذا اؾمتحؾ أو 

اىمؽمف ذٟم٤ٌم قم٤مد قمغم اًم٘مٚم٥م سم٤مًمير يمام اًمًٛمقم قمغم اًمٌدن، ومٞمٜمٙم٧م ومٞمف ٟمٙمت٦م ؾمقداء شمٕمروف 

 ًمٚمٗمتـ ويتنمب هب٤م اًمِمٌٝم٤مت، وهذا هق ُمقـمـ اخلٓمر وأصؾ يمؾ زًمؾ-  

ًمِمٞمٓم٤من ُمـ زي٤مدة طمٔمف ذم طمؼ اإلٟم٤ًمن، وُمٙمقن هذا اًمزًمؾ ُمـ وٕمػ ًمٚمٕم٘مؾ وؾمٕم٤مدة ا

 جيٕمٚمف ذم ُمرُمك اًمٞم٠مس، وُمـ صمؿ شمقاًمد اًمذٟمقب وشمٕم٤مفمٛمٝم٤م-
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 ارتامتٛ

 وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م قمغم اًمٜمحق أيت:

م اًمنمع، ؾمقاء قمٚمؿ طمٙمٛمف أم ٓ- -1  اًمتٕمريػ اعمخت٤مر ًمالؾمتحالل أٟمف اقمت٘م٤مد طمؾ ُم٤م طمرَّ

 حمرم ذقم٤م، ؾمقاء يم٤من ُمٕمف ومٕمؾ أم ٓ-آؾمتحالل يٓمٚمؼ قمغم اقمت٘م٤مد طمؾ اًمٌمء وهق  -0

 يدظمؾ ذم آؾمتحالل ُم٤م يم٤من إلقمراض أو إسم٤مء واؾمتٙم٤ٌمر أو ضمحقد-  -6

 يِمؽمط ًمتح٘مؼ اؾمؿ آؾمتحالل ذـم٤من: خم٤مًمٗم٦م اًمٜمص واإلمج٤مع، واقمت٘م٤مد طمٚمف- -4

ٓ يدظمؾ ذم خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع إطمداث ىمقل صم٤مًم٨م، أو آظمتالف ومٞمام يم٤من ُمـ ُمقارد  -3

 آضمتٝم٤مد-

ٙمؿ اعمٓمٚمؼ واحلٙمؿ اعمٕملم، ومنموط آؾمتحالل اعمٓمٚمؼ هل اًمتل شمٕمؼم قمٜمف يٗمرق سملم احل -3

 اًمٜمّمقص سمٛمٕمزل قمـ شمٜمزيٚمف-

يِمؽمط ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ذوط: صح٦م إهٚمٞم٦م )ىمدرة واظمتٞم٤مر(، اًمٕمٚمؿ سم٤محلرُم٦م، اٟمتٗم٤مء  -8

 اًمت٠مويؾ اًم٤ًمئغ-

ط  -7 ومال يٕمذر ضم٤مهؾ احلٙمؿ إٟمام يٕمذر إذا مل ي٘مٍم ويٗمرط ذم شمٕمٚمؿ احلٙمؿ أُم٤م إذا ىمٍمَّ أو ومرَّ

 سمجٝمٚمف-

اًمتٗمريؼ سملم ُم٤م ضم٤مء قمغم وضمف اإلـمالق وُم٤م ضم٤مء قمغم وضمف اًمتٕمٞملم، ومٚمٙمؾ ُم٘م٤مم ُم٘م٤مل،  -0

وًمٙمؾ طم٤مل ُم٤م يٜم٤مؾمٌف ُمـ ذوط، وم٤مٓؾمؿ يؽمشم٥م قمغم ُمٓمٚمؼ اعمخ٤مًمٗم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمف، ومٙمؾ 

ُمـ ومٕمؾ يمٗمرا يمٗمر، ويمؾ ُمـ اىمؽمف ومً٘م٤م ومًؼ، وأُم٤م اًمتٕمٞملم ومٚمف ذوـمف، ٓ أن يتقىمػ 

تح٘م٤مق اعمٕملم احلٙمؿ، وإٓ آل إُمر إمم شمٕمٓمٞمؾ اًمٜمّمقص وُمِم٤مهب٦م ضمٝمؿ آؾمؿ قمغم اؾم

 ذم سم٤مب إؾمامء وإطمٙم٤مم-

 يؽمشم٥م قمغم آؾمتحالل آصم٤مر ىمٚمٌٞم٦م وضمزائٞم٦م شمٜمٗمر اًمٕمٌد ُمـ ؾمٚمقك هذا اًمٜمٝم٩م- -12
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 تٕصٗات

قمغم اًم٤ٌمطمثلم أن يٌذًمقا ضمٝمدا أيمؼم ذم سمٞم٤من ُمراد اًمًٚمػ ومٞمام خيرج ُمـ ُمٕم٤من، ًمٞمٕمرف  :أوًٓ 

ُم٤م ظمرج ُمٜمٝمؿ قمغم وضمف اإلـمالق وُم٤م راقمقا ومٞمف اًمٚمٗمظ، وُم٤م ظمرج ذم ُم٘م٤مم اًمرد، وُم٤م ؾمٞمؼ 

سمح٥ًم اًمٜمزول واًم٥ًٌم، وُم٤م ظمرج قمغم وضمف اًمرؾمؿ واحلد؛ وم٢من أيمثر اًمٖمٚمط ذم ومٝمؿ يمالُمٝمؿ 

 ًمٕمدم ُمراقم٤مة ذًمؽ-

سمذل ضمٝمد أوؾمع ذم قمالىم٦م آؾمتحالل سم٤مُٓمتٜم٤مع واإلقمراض؛ وم٢من هلذا أصمرا قمغم  :٤مً صم٤مٟمٞم

 اًمقاىمع يًتٌلم سمف يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اعمِمتٌٝم٦م قمغم اًمٜم٤مس-

شمّمدي اًم٤ٌمطمثلم ًمٌٞم٤من اًمٗمقارق سملم أهؾ اًمًٜم٦م وخم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمـ اخلقارج واعمرضمئ٦م ذم  صم٤مًمث٤ًم:

وؾمٓمٞم٦م ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مؾمتٞمٗم٤مء وحترير  ُم٤ًمئؾ آؾمتحالل، وحت٘مٞمؼ ذًمؽ حت٘مٞم٘م٤م شم٤مُم٤م وإسمراز

 شم٤مم

هذا واهلل اعم١ًمول أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م ًمقضمٝمف، وأن يٖمٗمر اًمزٓت، ويٙمت٥م 

 اًم٘مٌقل-

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 املشادع

 سمدون سمػموت، -هـ(، دار اعمٕمروم٦م 024إم، اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس )ت:  -1

 -م1002.هـ1412 ـمٌٕم٦م،

اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز  -0

سمػموت، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر، سمدون ـمٌٕم٦م  ,هـ(، دار أوم٤مق اجلديدة 381اًم٘مرـمٌل )ت: 

 سمدون شم٤مريخ-

اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين اإلظمٜم٤مئٞم٦م، شم٘مل  -6

 إومم، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمٜمزي، ُمقٟمس سمـ أمحد حت٘مٞمؼ ضمدة، ,هـ( دار اخلراز 807)ت: 

 -م0222 , هـ1402

آؾمت٘م٤مُم٦م، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين  -4

اًمري٤مض، اعمح٘مؼ: د- حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل،  ,إلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد هـ( ضم٤مُمٕم٦م ا807)ت: 

 -ـه1426اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

إهم٤مصم٦م اًمٚمٝمٗم٤من ُمـ ُمّم٤ميد اًمِمٞمٓم٤من، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )ت  -3

هـ(، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، حت٘مٞمؼ حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، 831

 سمدون ـمٌٕم٦م سمدون شم٤مريخ-

اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع، قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمت٤مُمل احلٛمػمي اًمٗم٤مد، أسمق  -3

هـ( اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، حت٘مٞمؼ طمًـ ومقزي 307احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من )ت: 

 م-0224 , هـ1404اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  اًمّمٕمٞمدي،

هـ(، ُمريمز 437اًمٌٕم٨م واًمٜمِمقر، أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم، أسمق سمٙمر اًمٌٞمٝم٘مل )ت:  -8

أمحد طمٞمدر اًمٓمٌٕم٦م: إومم،  اخلدُم٤مت وإسمح٤مث اًمث٘م٤مومٞم٦م، سمػموت، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ قم٤مُمر

 م-1073 ,هـ 1423

 ًمٌٜم٤من، ,(، قم٤ممل اًمٙمت٥م ـه481اًمتٌّمػم ذم اًمديـ، ـم٤مهر سمـ حمٛمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل، )ت -7

 -م1426.1076 احلقت، يقؾمػ يمامل حت٘مٞمؼ
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

 حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ ، أسمق اًمٕمالحتٗم٦م إطمقذي سمنمح ضم٤مُمع اًمؽمُمذي -0

 -شم٤مريخ سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون سمػموت، ,هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 1636اعم٤ٌمريمٗمقرى )ت 

اًمتدُمري٦م، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين  -12

اًمري٤مض اعمح٘مؼ: د- حمٛمد سمـ قمقدة اًمًٕمقي، اًمٓمٌٕم٦م  ,هـ(، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من 807)ت: 

 م-0222.هـ 1401اًم٤ًمدؾم٦م 

ُمٙمت٦ٌم هـ( 004شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ٟمٍم سمـ احلج٤مج اعمَْرَوِزي )ت:  -11

اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اعمح٘مؼ: د- قمٌد اًمرمحـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمٗمريقائل، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  ,اًمدار 

1423- 

شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل،  -10

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م , هـ(، ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز608احلٜمٔمكم، اًمرازي اسمـ أيب طم٤مشمؿ )ت 

 هـ-410 ,اًمًٕمقدي٦م- حت٘مٞمؼ أؾمٕمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م 

ُم١مؾم٦ًم  ,(، ـه612شمٗمًػم اًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، )ت -16

 -م0222هـ.1402د ؿم٤ميمر، ـمٌٕم٦م أومم، اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ أمح

شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل  -14

هرة، حت٘مٞمؼ أمحد اًمؼمدوين اًم٘م٤م ,هـ( دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 381ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل )ت 

 م-1034 ,هـ 1674وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

شمٞمًػم اًمتحرير، حمٛمد أُملم سمـ حمٛمقد اًمٌخ٤مري اعمٕمروف سم٠مُمػم سم٤مدؿم٤مه احلٜمٗمل )ت:  -13

قرشمف: دار اًمٙمت٥م م(، وص1060 ,هـ 1631ُمٍم ) ,هـ(، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احْلَٚمٌِل 080

 م(-1003 ,هـ1418سمػموت ) ,م(، ودار اًمٗمٙمر1076 ,هـ 1426سمػموت ) ,اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف،  أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمؼم  -13

هـ(، دار اسمـ اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، حت٘مٞمؼ: أيب إؿم٤ٌمل اًمزهػمي، 436)ت

 م-1004 ,هـ 1414اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

سمـ أمحد سمـ رضم٥م  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،  -18

 إسمراهٞمؿ , إرٟم٤مؤوط ؿمٕمٞم٥م حت٘مٞمؼ سمػموت، -هـ(، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 803احلٜمٌكم، )ت

 -م0221 ,هـ1400 اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمٓمٌٕم٦م سم٤مضمس،

احلٚمٌل، حت٘مٞمؼ: هـ( ُمٙمت٦ٌم 024اًمرؾم٤مًم٦م، اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس )ت:  -17

 هـ-1637أمحد ؿم٤ميمر، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

رؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف، أسمق قمكم احلًـ سمـ ؿمٝم٤مب سمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ ؿمٝم٤مب اًمٕمٙمؼمّي  -10

ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اعمح٘مؼ: د- ُمقومؼ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد  ,هـ( اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م 407احلٜمٌكم )ت: 

 م-1000,هـ1416اًم٘م٤مدر اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم  روو٦م اًمٜم٤مفمر، -02

هـ(، ُم١مؾم٦ًم 302اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )ت: 

 هـ-1406اًمري٤من، ط اًمث٤مٟمٞم٦م، 

اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي، أسمق ُمٜمّمقر )ت:  -01

 ئع، اعمح٘مؼ: ُمًٕمد قمٌد احلٛمٞمد اًمًٕمدين، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ-هـ(، دار اًمٓمال682

(، ُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، 080ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي )ت -00

 هـ-1603ُمٍم، حت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر وآظَمَريـ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

ٞمع، ذح خمتٍم اًمروو٦م، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي سمـ اًمٙمريؿ اًمٓمقذم اًمٍمسي، أسمق اًمرسم -06

هـ(، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 813ٟمجؿ اًمديـ )ت: 

 م-1078.هـ 1428اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر، أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي )ت:  -04

هـ، 1413 ,هـ(، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، اًمٓمٌٕم٦م إومم 601

 م-1404
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

اًمٗمْمؾ اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك اًمٞمحّمٌل )ت  أسمق,طم٘مقق اعمّمٓمٗمك اًمِمٗم٤م سمتٕمريػ  -03

هـ(، دار اًمٗمٙمر 786هـ( ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٛمٜمل، أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمِمٛمٜمك )ت 344

 م-1077 ,هـ 1420زيع، سمدون حم٘مؼ، سمدون ـمٌٕم٦م، اًمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتق

ـ شمٞمٛمٞم٦م، دار اًمرُم٤مدي ًمٚمٜمنم، اًمّم٤مرم اعمًٚمقل قمغم ؿم٤مشمؿ اًمرؾمقل، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سم -03

حت٘مٞمؼ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احلٚمقاين وحمٛمد يمٌػم أمحد ؿمقدري، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 م- 1418.1008

هـ(، دار 606اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م، أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري اًمٗم٤مرايب، )ت -08

 .1428 اًمراسمٕم٦م، اًمٓمٌٕم٦م قمٓم٤مر، اًمٖمٗمقر قمٌد أمحد حت٘مٞمؼ سمػموت، ,اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم 

 -م1078

( دار ـمقق اًمٜمج٤مة، ُمّمقرة قمـ 033صحٞمح اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري )ت -07

اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، حت٘مٞمؼ حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس، اًمٓمٌٕم٦م 

 هـ- 1400إومم، 

ًٌُتل )ت  -00 هـ(، 634صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًم

 -م1006 , ١1414موط، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، إرٟم ؿمٕمٞم٥م حت٘مٞمؼ سمػموت، ,٤مًم٦م ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم

(، دار اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 031صحٞمح ُمًٚمؿ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري )ت -62

 ه-1410حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

حمٛمد سمـ احلًلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اسمـ اًمٗمراء  ،اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم -61

هـ(، طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرج ٟمّمف: د- أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعم٤ٌمريمل، سمدون 437 :)ت

 م-1002 ,هـ 1412اًمث٤مٟمٞم٦م  :ٟم٤مذ، اًمٓمٌٕم٦م

اًمٕم٘مٞمدة رواي٦م أيب سمٙمر اخلالل، أسمق قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد  -60

  دُمِمؼ، ,هـ(، اعمح٘مؼ: قمٌد اًمٕمزيز قمز اًمديـ اًمًػموان دار ىمتٞم٦ٌم 041اًمِمٞم٤ٌمين )ت: 

 -ـه٦1427م إومم، اًمٓمٌٕم
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 م0202  ,هـ1441 اًمث٤ميناًمٕمدد   , نمقم دسًم٤ًمااعمجٚمد                                  جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظم٤مًمد ًمٚمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م          

 

هـ(، 807اًمٙمؼمى، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، )تاًمٗمت٤موى  -66

 م-1078.هـ1427دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

دار اعمٕمروم٦م،  ,ومتح اًم٤ٌمري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل،  -64

 -هـ1680سمػموت، شمرشمٞم٥م حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، 

اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م، أسمق هالل احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك سمـ ُمٝمران  -63

 ُمٍم، ,هـ(، دار اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًم٘م٤مهرة 603اًمٕمًٙمري )ت ٟمحق 

 -شم٤مريخ سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون ؾمٚمٞمؿ، إسمراهٞمؿ حمٛمد حت٘مٞمؼ

هـ(، ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمت٥م 323ومْم٤مئح اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م، حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم اًمٓمقد، )ت  -63

 اًمٙمقي٧م، حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرمحـ سمدوي، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ-.اًمث٘م٤مومٞم٦م

 اإلؾمالم واًمزٟمدىم٦م: ًمٚمٖمزازم، ُمٙمت٦ٌم اجلٜمدي .ُمٍم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ومٞمّمؾ اًمتٗمرىم٦م سملم -68

 ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٕمال-

ىمقاـمع إدًم٦م ذم إصقل، أسمق اعمٔمٗمر، ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ أمحد اعمروزى  -67

 ,هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 470اًمًٛمٕم٤مين اًمتٛمٞمٛمل احلٜمٗمل صمؿ اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 إومم اًمٓمٌٕم٦م اًمِم٤مومٕمل، إؾمامقمٞمؾ طمًـ حمٛمد طمًـ حمٛمد: اعمح٘مؼ , ًمٌٜم٤من.سمػموت

 ـ-ه1417

اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م، اسمـ اًمٚمح٤مم، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قم٤ٌمس  -60

 شم٤مريخ- هـ( سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون726اًمٌٕمكم اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم )ت: 

ي اًمٌٍمي )ت يمت٤مب اًمٕملم، أسمق قمٌد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمرو سمـ متٞمؿ اًمٗمراهٞمد -42

هـ( دار وُمٙمت٦ٌم اهلالل، حت٘مٞمؼ: د ُمٝمدي اعمخزوُمل، د إسمراهٞمؿ اًم٤ًمُمرائل، سمدون 182

 ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ-

هـ(، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد 807جمٛمقع اًمٗمت٤موى، شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين )ت  -41

قمٌد اًمرمحـ  ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، حت٘مٞمؼ

 م-1003هـ.1413سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، 
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جمٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ حمٛمد اًمٕمثٞمٛملم  -40

ـ إسمراهٞمؿ دار اًمثري٤م، مجع وشمرشمٞم٥م: ومٝمد سمـ ٟم٤مس سم ,هـ( دار اًمقـمـ 1401)ت: 

 -ـه1416 ,اًمًٚمٞمامن ـمٌٕم٦م 

هـ(، 437اعمحٙمؿ واعمحٞمط إقمٔمؿ، أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد، )ت  -46

 -م1401.0222 هٜمداوي، احلٛمٞمد قمٌد حت٘مٞمؼ سمػموت، ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري )ت  -44

 -شم٤مريخ وسمدون ـمٌٕم٦م سمدون سمػموت، ,هـ(، دار اًمٗمٙمر 433

هـ(، اعمٙمت٦ٌم 333خمت٤مر اًمّمح٤مح، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر احلٜمٗمل اًمرازي )ت -43

 اًمٓمٌٕم٦م حمٛمد، اًمِمٞمخ يقؾمػ حت٘مٞمؼ صٞمدا، ,اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م، سمػموت  ,اًمٕمٍمي٦م 

 -م1000.هـ1402 اخل٤مُم٦ًم،

ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م  -43

 اًمٌٖمدادي سم٤مهلل اعمٕمتّمؿ حمٛمد: اعمح٘مؼ سمػموت، ,هـ( دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 831)ت: 

 -م1003 , هـ1413 اًمث٤مًمث٦م،: اًمٓمٌٕم٦م

قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد  ُمراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مدات، أسمق حمٛمد -48

 سمػموت، ,هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 433سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل اًمٔم٤مهري )ت 

 -شم٤مريخ سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع )ت  -47

 اًمٓمٌٕم٦م قمٓم٤م، اًم٘م٤مدر قمٌد ُمّمٓمٗمك حت٘مٞمؼ سمػموت، ,هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 423

 -1002 , 1411 إومم،

ُمِم٤مرق إٟمقار قمغم صح٤مح أصم٤مر، قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك سمـ قمٞم٤مض أسمق اًمٗمْمؾ، )ت  -40

 هـ(، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمتٞم٘م٦م ودار اًمؽماث، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ-344

اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل، )ت ٟمحق  -32

 سمػموت، سمدون ـمٌٕم٦م، سمدون شم٤مريخ- ,هـ(، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م882
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ٕم٦م، (، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، سمدون ـم302ٌاعمٖمٜمل، ُمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، )ت -31

 م-1677,1037

ُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واإلرادة، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ ؾمٕمد  -30

 سمدون سمػموت، ,هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 831ؿمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )ت: 

 -شم٤مريخ سمدون ـمٌٕم٦م،

ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم، أسمق احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ إؿمٕمري )ت  -36

 م-0223 ,هـ 1403هـ(، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، حت٘مٞمؼ ٟمٕمٞمؿ زرزور، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 604

(، ُم١مؾم٦ًم 347اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر اًمِمٝمرؾمت٤مين، )ت  -34

 -هـ1678حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٕمزيز اًمقيمٞمؾ،  ,احلٚمٌل

هب٤مدر اًمزريمٌم  اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، أسمق قمٌد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ -33

 م-1073 ,هـ 1423هـ(، وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 804)ت: 
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