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1 
 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

 (جايعت انكٕيج) َايف انذبٕسبٍ محٕد د.                  
[4-33]  

 
 

2 
"مجعًا ٔدراست" انخاريخ انكبرييصطهخ )مل يصخ( عُذ اإلياو انبخاري يف   

 (جايعت انكٕيج)  حمًذ مشس انذيٍ بُج د. جامسيت

 
 

3 

 أدكاو احملجٕز نذيّ حتفظيًا يف انُظاو انسعٕدي ٔحطبيقاحٓا انقضائيت

 (جلايعت انسعٕديت اإلنكرتَٔيتا) فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕ د.

 

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد.  4

 
 

5 

 دكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع جبهذِ ـ دراست فقٓيت يقارَت ـ

 (طيبتجايعت ) عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

 
 

6 

يفذًاث األقراٌ يف )عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ 
"أمنٕرجًا" (يبًٓاث انقرآٌ  

 (جايعت املهك خانذ)  أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 

 
 

7 
 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي

(جايعت أو انقرٖ) عبذ انرمحٍ أمحذ َخٕبُج يٓا أ.د.   

[34-62] 

[63-118] 

 انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء املعريف 
[119-164] 

[165-207] 

[208-253] 

[254-329] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثم أما بعد:                                   وصحبه أمجعني.       وظذ آلهملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل  

هبذه  ،"تؼدم البحث العؾؿي رهني بادـفج، يدور معه وجوًدا وظدًما، ِدقًة وختؾخاًل، صدًقا وبطالكا" فنن

يتوقف ظذ ظذ أن الػفم "الؽؾامت افتتح ظبد الرمحن بدوي كتابه )مـاهج البحث العؾؿي(، واختتؿه بؼوله: 

هاتان اجلؿؾتان تؾخصان ما كود احلديث ظـه يف هذه الؽؾؿة،  ."حتؾقل التصورات ادتعؾؼة بظاهرٍة اجتامظقة

وتشؽالن إشاس الػؾسػي الذي كرتضقه دا شقليت تؼريره ٓحًؼا إن صاء اهلل تعاىل.  وقبل أن كؾؼي الضوء ظذ 

اد أن يسفع ظن ادعارك العبثقة، التي ٓ حيسن صاحُبفا صقًئا هذه الػؽرة هنقب بؽلِّ مشتغٍل بالبحث العؾؿي اجل

شوى الدوران يف متاهات ادسائل اجلزئقة، أو آكشغال بأخرين، حتى ٓ يؽاد يستؿع إىل فؽرٍة ما، إٓ ويـؼل 

حبفا البحث من الؼول إىل الؼائل، يف هوٍس حمؿوٍم بآكشغال بتصـقف أخرين، وفق قوالب اظتباضقة، يظن صا

هي الؼؾعة احلصقـة التي حتؿي محى اإلشالم، بقـام  -التي ظاش ظؾقفا ردًحا  من الزمن-أن تؾك الصور الـؿطقة 

ٓ تعدو أن تؽون صـدوًقا  ضقًؼا  حبس فقه كْػَسه وأكػاَشه ظن التػاظل مع الواقع وظؾوم العرص؛ وهلذا كؾه 

ًٓ  قط مع الـوايا السقئة؛بالبحث العؾؿي الرصني: هنؿس دائاًم  يف آذان ضالبـا وإخواكـا من ادشتغؾني   ٓ ختؾْق جد

ففذا لن ُيَغّر يف الواقع صقًئا، وشقعطؾك ظن مرشوع اإلصالح الذي تريده لؾبحث الرشظي اجلاد الذي يدخل يف 

 ظؿق احتقاجات ادجتؿع. وإذا أوصؾك البحث العؾؿي إىل يشء، فؼؾه كام هو، دون آكشغال بردود إفعال.

هذا يلخذكا إىل إمر الذي أكدكاه مراًرا ِمن أنَّ معايَل إخالق ركُن ماهقٍة يف البحث العؾؿي من وجفة 

التي بغقاهبا يصبح الـظر اإلشالمقة، خالًفا لؽثٍر من اددارس الغربقة القوم. وُأوىل هذه إخالق: الشجاظة، 

ث من خالله رضا ممشسٍة، أو جمتؿٍع، أو ضائػٍة، وموقًعا يتؾؿس الباح البحث جمرد صورٍة لؾـػاق العؾؿي،

 وخمالًة جيؿع فقفا حصقؾة الرضا، لؽـه خيرس ذاته وييسء إىل العؾم الذي يدظي آكتامء إلقه.

كام قال -إذا تبني هذا فنن ادتلّمل يف كثٍر من الـتاج البحثي القوم حني يـادي بادـفج العؾؿي جيد كػسه 

 ، ويؽاد حيدو بؼول ذي الرّمة:"فقفا العني وإذن هيامء تؽذب"يف  -ادتـبي

 إذا قال حاديـا لقسؿع كبلًة:***صٍه؛ مل يؽن إٓ دويُّ ادسامعِ 

 القوم يف حاجٍة إىل تصحقح ادسار، واظتدال ادسرة أحوج من البحث إكاديؿي 
ٍ
ولعؿري إكه ما من يشء

 إىل ذاك يف ادمشسات العؾؿقة.

واحلؼقؼة التي كراها ماثؾة لؾعقان هي أن البحث العؾؿي يف العؾوم اإلكساكقة ظؿوًما، والبحث الرشظي ظذ 

معريٍف، ومجوٍد مـفجي، جيعؾه دائًرا يف تؾخقص أقوال  سٍ القوم من حالِة تؽؾُّ  -يف ظؿومه- جفة اخلصوص يعاين

غقابات التاريخ، ويف أحسن أحواله يعؼد مؼاركًة ادتؼدمني، أو حتؼقق كتاجفم، أو فض اخلصومة بني خمتؾػني يف 

فنن آكحقاز : حقث ادـفج، أما من حقث ادضؿونبني صخصقٍة معارصة وأخرى تارخيقة. هذا من 



بوصػه أحد أهم العقوب يف البحث، التي خترجه ظن أن يؽون ظؾؿًقا باتػاق ظؾامء - )إبستؿولوجي(

ر من الـتاج، حتى إن الؼارئ لقؽاد يعرف كتقجة البحث من ظـواكه، يشؽل روًحا شاريًة يف كث -ادقثودلوجقا

فضاًل ظن أن يتؿؽن الباحث من إبداء رأٍي خيالف السائد يف الوشط العؾؿي، أو يؼدم رؤيًة جديدًة خالقًة من 

 محوٓت التاريخ وآكحقاز إيديولوجي أو إبستؿولوجي.

ؽار وادعارصة، وآكعتاق من آشتالب التارخيي، إىل فضاء وكحن هـا كدظو الباحثني إىل اجلدة وآبت

البحث العؾؿي الرصني، الذي يوطف معارف الباحث التخصصقة، ويعتؿد ادـاهج البحثقة ادعارصة، يف ظالج 

قضايا ظرصه ومشؽالت وقته، كام فعل أشالفـا من قبل، يف متثؾفم واجب الوقت، ومعاجلتفم مسائل ظرصهم؛ 

ضارة اإلشالمقة رائدًة لؾبحث العؾؿي، يف الوقت الذي كاكت فقه أوروبا قابعة حتت ظصور حتى أضحت احل

الظالم. وهل ظرفت الدكقا مـفًجا اشتؼرائًقا أدق من مـفج ادحدثني!، أو مـفًجا حتؾقؾًقا أوىف من مـفج ظؾامء 

شالمي، وأكتجت تؾك ادـاهج إصول!. وادتلمل يف تاريخ تؾك احلركة الػؽرية التي شادت بالد العامل اإل

 الرصقـة؛ يدرك أمرين يف غاية إمهقة:

جرًسا ظزت مـه احلضارة القوكاكقة،  -كام يزظم مػؽرو الغرب القوم-أن احلضارة اإلشالمقة مل تؽن  أوهلام:

ب أو صورًة مشوهًة هلا. بل كاكت حضارًة مستؼؾًة، كشلت ظذ ادـفج الؼرآين، وكؼدت وضورت ما لدى الشعو

إخرى؛ حتى وّلدْت وأكضجت كقاًكا جديًدا، وفق مـطؾؼاٍت وآلقاٍت جديدة؛ يؿؽــا معه الؼول بصورٍة جازمة: 

 هو كتاج احلضارة اإلشالمقة. -بصورته التي يػاخر هبا العؾم التجريبي القوم-إن ادـفج آشتؼرائي 

ئل العؾم، وآكحقاز إىل احلؼقؼة العؾؿقة، تؾك ادوضوظقة الدققؼة، والشجاظة البارزة يف تؼرير مسا ثاكقفام:

 وكتاج البحث الرصني، وإن خالف السائد أو أغضب بعًضا من أتباع ادذاهب، واجلؿفور الؽبر من ادؼؾدة.

أمل يلن لؾبحث الرشظي القوم أن يستؾفم ذلك ادـفج وتؾك الروح يف  والسمال الذي يطرح كػسه أن:

ـحاز إىل احلؼقؼة ذاهتا دون اظتباٍر لؾحؿوٓت التارخيقة؟ وأن يعقد متوضعه يف قؿة اشتؽامٍل لتؾك ادسرة؟ وأن ي

 ني ميُّٱالبحث العؾؿي الرصني الذي يعالج مشؽالت العرص ويـشغل هبؿوم الوقت؟؛ ظؿاًل  بؼوله تعاىل: 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ وقوله تعاىل: ،َّمئهئ خئ حئ جئ يي ىي
َُّّ. 

 واهلل من وراء الؼصد

 وظذ آله وصحبه وشؾم تسؾقاًم كثًرا.ملسو هيلع هللا ىلص وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد 

  

  

 

 رـتحريْال سُـْـئيرَ
 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 يا رٔاِ انصذابي عٍ انخابعي 
 يفٕٓيّ ٔأًْيخّ ٔإَٔاعّ

  
 إعذاد

 محٕد َايف انذبٕسد. 

   



 محقد ٟم٤ميػ اًمدسمقس : د.إقمداد                                                                      ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمٗمٝمقُمف وأمهٞمتف وأٟمقاقمف 

         7 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ًَدص ايبشح

ُم٤م رواه اًمّمح٤ميبُّ قمـ "ٟمقٍع ُِمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، وهق:  اًمٌح٨م قم٤ٌمرة قمـ دراؾم٦م

 إمم سمٞم٤من ُمٗمٝمقم ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وذيمر أول َُمـ أًمَّػ اًمٌح٨م ، وهيدف"اًمت٤مسمٕمل  

واًمذي دومٕمتٜمل ًمٚمٙمت٤مسم٦م  وُمٕمروم٦م أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وسمٞم٤من ومقائد ُمٕمرومتف، ومٞمف،

شمذيمر مجٞمع أٟمقاع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، أو قمدم وضمقد دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦َّم ذم هذا اعمقوقع 

ؾ ومٞمف،  أول َُمـ أًمََّػ ذم هذا اًمٗمـ هق اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي طمٞم٨م إٟمف  وىمد شمٌلم ًمٚم٤ٌمطم٨م أنشُمَٗمّم 

أًمََّػ يمت٤مسًم٤م مجع ومٞمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وىمد ىم٤مم اسمـ طمجر سمؽمشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب 

٤من اًمٕمٚمامء وىمد يم، (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم)ك يمت٤مسمف: وشمٚمخٞمّمف، وؾمٛمَّ 

ممـ أًمػ ذم قمٚمقم احلدي٨م يِمػمون إمم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد اًمٙمالم قمغم ُم٤م رواه 

ل َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ هق  إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وأوَّ

ة(، وأن شمدري٥م اًمراوي)اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف  ه٤م أيمثر، ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ًمف أٟمقاع قمدَّ

يٚمٞمف ذم اًمٙمثرة ُم٤م رواه ، وىمققًم٤م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ

ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ ، وأُم٤م طاًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمّمح٤ميب، قمـ اًمٜمٌل 

 ٌء.وضمقد ًمف، وٓ يّمح ومٞمف ر، ومٝمذا اًمٜمقع ٓ طاًمٜمٌل 

 ، اًمت٤مسمٕمل، رواي٦م.اًمّمح٤ميباًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: 
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Abstract 

The research is a study of a type of hadith sciences, which is: “What was 

narrated by the Sahabi from the Tabi'i.” The research aims to explain the 

concept of what the Sahaba narrated from the Tabi'i, and mention the first 

person who researched and wrote about it, and the benefits of this 

knowledge, and knowledge of the types of narrations of the Sahaba about 

the Tabi'i. What prompted me to write on this subject, is the absence of an 

independent study that mentions all kinds of what the Sahaba narrated from 

the Tabi'i or elaborates on it, and the researcher found that the first person 

to research this art was al-Khatib al-Baghdadi, since he wrote a book in 

which he collected what the Sahaba narrated from the Taabi'een, and Ibn 

Hajar arranged this book and its summary, and his book was called: 

“Nuzhat al sami'in fi rewayaat al Sahaba 'an al Tabi'in.” The scholars who 

wrote about the sciences of hadith used to refer to the Sahaba's narration on 

the authority of the Tabi'ieen as al-Akaber (higher ranked in age and 

position) narrated on the authority of al-Asagher (lower ranked in age and 

position), and the first person to single out what the Sahaba narrated from 

the Tabi'ieen in an independent genre is al-Suyuti in his book “Tadreeb Al 

Rawi”, and that what the Sahaba narrated from the Tabi'ieen has several 

types, the most frequent of which is what was narrated by the Sahabi from 

the Tabi'i from the narrations of the "Bani Israel" , followed in abundance 

by what was narrated by the ⁴Sahabi from the ³Tabi'i, from the ²Sahabi, 

from the ¹Prophet peace be upon him, and as for what was narrated by the 

Sahabi, from the Tabi'i, from the Prophet peace be upon him - this type 

does not exist, and nothing is true about it. 

Key word: Alsahabi – Altabii- Riwaaya (Narration). 
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إن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وؾمٞمئ٤مت 

أقمامًمٜم٤م، َُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾَّ ًمف، وَُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدَي ًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ 

ًدا قمٌده ورؾمقًمف.  ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمَّ

ُم٤م رواه "أُم٤م سمٕمد، ومٝمذا اًمٌح٨م قم٤ٌمرة قمـ دراؾم٦م ٟمقٍع ُِمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، وهق: 

ة أُمقر: أمهٞم٦م اًمٌح٨م  ، وشمٙمٛمـ"اًمّمح٤ميبُّ قمـ اًمت٤مسمٕمل    ذم قمدَّ

 أمهٞم٦م دراؾم٦م أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م، وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم سمٕمض أٟمقاقمف.  .3

 اهتامم اًمٕمٚمامء سمام رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ اًمرواي٤مت.  .4

ع قمٚمقُمف. .5  إسمراز ُمدى قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء سمٚمٓم٤مئػ قمٚمقم احلدي٨م، وُمدى شمقؾمُّ

 أٖداف ايبشح:

 سمٞم٤من ُمٗمٝمقم ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل. -3

 ذيمر أول َُمـ أًمَّػ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م.  -4

 اًمت٤مسمٕملم. ُمٕمروم٦م أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ -5

ُمـ إُمقر اًمتل دومٕمتٜمل ًمٚمٙمت٤مسم٦م ذم ُمقوقع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ  :أضباب اختٝاز املٛضٛع

 اًمت٤مسمٕملم: 

ؾ قمدم وضمقد دراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦َّم  -3 شمذيمر مجٞمع أٟمقاع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، أو شُمَٗمّم 

 ومٞمف. 

 اعم٤ًممه٦م ذم إصمراء اعمٙمت٦ٌم احلديثٞم٦م ذم هذا اعمقوقع. -4

ُمقوقع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم سمح٨م واطمد ًمٚمتًٝمٞمؾ قمغم مجع يم٤موم٦م ضمزئٞم٤مت  -5

 اًم٤ٌمطمثلم ممـ يرهم٥م سمدراؾم٦م هذا اعمقوقع.

  ايدزاضات ايطابك١:

، طسمٕمٜمقان: )رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمـ اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل سمح٨م وىمٗم٧م قمغم 

ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمؽمسمقي٦م ًمٚم٤ٌمطم٨م: د. قمٌد اًمٕمزيز خمت٤مر، وىمد ٟمنم  مجًٕم٤م وخترجًي٤م ودراؾم٦م(،
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، 43ذم اعمجٚمد  واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م جل٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،

 م.;422،  ه3652، ًمًٜم٦م 4اًمٕمدد

وسمحثف خمتص سمٜمقع واطمد ُمـ أٟمقاع ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب 

 يتٓمرق اًم٤ٌمطم٨م إمم سم٘مٞم٦م إٟمقاع إظمرى، ويم٤من ، وملطقمـ اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمّمح٤ميب قمـ اًمٜمٌل 

اًمت٘مٞمٞمد )هق ختري٩م ودراؾم٦م إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمره٤م اًمٕمراىمل ذم يمت٤مسمف  فسمحثُمـ اهلدف 

زاد اًم٤ٌمطم٨م ىمد ن طمديث٤م، وو، واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمّمح٦م واًمْمٕمػ، وقمدده٤م قمنم(واإليْم٤مح

 .واطمداً  قمٚمٞمٝم٤م طمديث٤مً 

  خط١ ايبشح:

ُم٦م، وُمٓمٚمٌلم، وظم٤ممت٦م:   اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمٌح٨م أن يٙمقن ذم ُم٘مد 

 وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اًمٌح٨م، واهلدف ُمٜمف، وُمٜمٝمجل ومٞمف، واخلٓم٦م اعمتٌٕم٦م. اعم٘مدُم٦م: -

 وذيمرت ومٞمف:اعمٓمٚم٥م إول: ُمدظمؾ عمٕمروم٦م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل:  -

ا اًمٜمقع سمام أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وأول َُمـ أًمػ ومٞمف، وقمالىم٦م هذ

 رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر. 

وذيمرت ومٞمف أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم:  -

 قمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمع سمٞم٤من أُمثٚم٦م يمؾ ٟمقع.

 وومٞمٝم٤م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م. اخل٤ممت٦م: -

 اًمٌح٨م ىم٤مئؿ قمغم صمالصم٦م ُمٜم٤مه٩م:  َٓٗر ايبشح:

ىمراءة يمت٥م قمٚمقم احلدي٨م اعمت٘مدُم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل:  إول: اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل:اعمٜمٝم٩م 

، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل واعمت٠مظمرة، وُمٕمروم٦م يمالم اًمٕمٚمامء ومٞمام رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل

ذيمرت ومٞمٝم٤م أهن٤م مم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وسم٤مٕظمص شمٚمؽ إُمثٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر 

 (.اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ٟمزه٦مذم يمت٤مسمف )
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حتٚمٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل مجٕمتٝم٤م> عمٕمروم٦م وذًمؽ ُمـ ظمالل:  اعمٜمٝم٩م اًمث٤مين: اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم:

ُمٗمٝمقم رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وُم٤م أمهٞم٦م هذا اًمٗمـ، وُم٤م أٟمقاع رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م قمـ 

 اًمت٤مسمٕملم.

ٟم٘مد سمٕمض إُمثٚم٦م اًمتل ُذيمرت أهن٤م مم٤م  وذًمؽ ُمـ ظمالل: اعمٜمٝم٩م اًمث٤مًم٨م: اعمٜمٝم٩م اًمٜم٘مدي:

 رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وسمٞم٤من قمدم صالطمٞمتٝم٤م ًمالؾمتدٓل. 

 ويم٤من ُمٜمٝمجل ذم قمرض إطم٤مدي٨م وٟم٘مده٤م اًمتل ذيمرهت٤م أُمثٚم٦م ذم اًمٌح٨م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

إذا يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم، أو أطمدمه٤م، مل أدرس اإلؾمٜم٤مد، أو أطمٙمؿ قمٚمٞمف ايمتٗم٤مء  -3

 ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.سمقضمقده 

إذا يم٤من احلدي٨م ذم همػم اًمّمحٞمحلم شمقؾمٕم٧م ذم خترجيف، وم٢من يم٤من صحٞمح٤ًم سمٞمٜم٧م صح٦م،  -4

 وإن يم٤من همػم صحٞمح، سمٞمٜم٧م قمدم صحتف، وذيمرت وضمف قمٚمتف. 

اقمتٛمدت ذم سمٞم٤من أطمقال اًمرواة قمغم يمالم أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ يمتٌٝمؿ إصٚمٞم٦م، وإٓ  -5

 ًمٚمٛمزي، أو )هتذي٥م اًمتٝمذي٥م( ٓسمـ طمجر.أطمٚم٧م ذًمؽ إمم )هتذي٥م اًمٙمامل( 

إذا اظمتٚمٗم٧م أىمقال أئٛم٦م اجلرح، واًمتٕمديؾ ذم طم٤مل اًمراوي سملم اجلرح واًمتٕمديؾ، طم٤موًم٧م  -6

 اجلٛمع سملم شمٚمؽ إىمقال، أو شمرضمٞمح أطمده٤م ذم احلٙمؿ قمغم اًمراوي.

وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م، وأن جيٕمؾ قمٛمكم ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف، وأن يريٜمل احلؼَّ 

 ويرزىمٜمل اضمتٜم٤مسمف. ،ويرزىمٜمل اشم٤ٌمقمف، وأن يريٜمل اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـماًل  ،٤مطم٘م  
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 املطًب األٍٚ

 َدخٌ ملعسؾ١ َا زٚاٙ ايصشابٞ عٔ ايتابعٞ 

اهتؿ اًمٕمٚمامء سم٠مٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م اعمختٚمٗم٦م، وذيمروا وٛمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م ُم٤م رواه 

رواي٦م اًمراوي "قمـ إص٤مهمر> أي:  إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر ُمـ اًمرواي٤مت، وَيٕمٜمقن سمام رواه إيم٤مسمر

ـ هق دوٟمف واًمراوي اًمٙمٌػم ىمد يٙمقن يمٌػًما ذم اًمًـ، أو ذم اًم٘مدر، أو يمٚمٞمٝمام ُمًٕم٤م،  "اًمٙمٌػم قمٛمَّ

واًمٖم٤مًم٥م ذم اًمرواي٤مت أن يروي اًمّمٖمػم ؾمٜم ٤م، أو ىمدًرا، قمـ اًمراوي اًمٙمٌػم ؾمٜم ٤م، أو ىمدًرا، وم٢مذا 

٠من يروي اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، أو طمّمؾ اًمٕمٙمس يم٤من ُمـ رواي٦م إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر> يم

اًمت٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمع اًمت٤مسمٕمل، أو اًمِمٞمخ قمـ شمٚمٛمٞمذه، أو إب قمـ اسمٜمف، أو يروي يمٌػم اًم٘مدر ذم 

ـ هق دوٟمف، وىمد أومرد اًمٕمٚمامء ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، ويمذا ُم٤م رواه إب قمـ  اًمٕمٚمؿ قمٛمَّ

 ٚمقم احلدي٨م.اسمٜمف ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ عمزيد اخلّمقصٞم٦م، وضمٕمٚمقه وٛمـ أٟمقاع قم

 :(3)َعسؾ١ َا زٚاٙ ايصشابٞ عٔ ايتابعٞ ؾٛا٥د

ذيمر اًمٕمٚمامء ومقائد ُمٕمروم٦م ُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وُمٜمف ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ 

 اًمت٤مسمٕمل، وشمٔمٝمر هذه اًمٗم٤مئدة سمٕمدة أُمقر: 

٤ًٌم   -أ  َـّ أن هٜم٤مك ظمٓم٠ًم ذم اإلؾمٜم٤مد> ٕٟمف إذا رأى أطمدهؿ اإلؾمٜم٤مد وم٘مد َئمـ أن هٜم٤مك ىمٚم َّٓ ُئَم أ

ومٞمف، إذ يًتٖمرب رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وم٢مذا قمٚمؿ أن هذا اإلؾمٜم٤مد ُمـ رواي٦م إيم٤مسمر 

 قمـ إص٤مهمر زال قمٜمف هذا اًمٔمـ.

سمٞم٤من شمقاوع اًمٕمٚمامء> وم٤مًمٕمٚمؿ ُي١مظمُذ ُِمـ يمؾ أطمد، طمتك ًمق يم٤من صٖمػًما ذم اًمًـ، أو اًم٘مدر>  -ب 

ـ ومقىمف، "وًمذا ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م:  ٓ يٙمقن اًمرضمؾ ُِمـ أهؾ احلدي٨م طمتَّك ي٠مظمَذ قمٛمَّ

ـ هق ُمثٚمف ـ هق دوٟمف، وقمٛمَّ  .(3)"وقمٛمَّ

                                                           

حت٘مٞمؼ: د. أمحد  ، ه627:، تُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م، احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع (3)

> ومتح اعمٖمٞم٨م، حمٛمد سمـ قمٌد 447-446م، ص4232،  ه3653، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 4اًمًٚمقم، ط

، ـمٌٕم٦م: ُمٙمت٦ٌم دار 4، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اًمٙمريؿ اخلْمػم، ود حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل ومٝمٞمد، ط ه24;ت:، اًمرمحـ اًمًخ٤موي

حت٘مٞمؼ: أسمق  ، ه33;:، تري٥م اًمراوي، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل> شمد347-6/346،  ه3654اعمٜمٝم٤مج، اًمري٤مض، 

 . ;4/49، م4225،  ه3646، اًمٜم٤مذ: دار اًمٕم٤مصٛم٦م، اًمري٤مض، 3ُمٕم٤مذ ـم٤مرق قمقض اهلل، ط
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َّٓ يتقهؿ  -ج   . اًمّمح٤ميبأيمؼم ؾمٜم ٤م، أو أقمٔمؿ ىمدًرا ُمـ  أن اًمت٤مسمٕملأ

اًمرومع ُِمـ ؿم٠من اًمت٤مسمٕمل سم٠مظمذ اًمّمح٤ميب قمٜمف، وم٢مذا أظمذ اًمٙمٌػم ؾمٜم ٤م، وىمدًرا ُمـ اًمّمٖمػم ؾمٜم ٤م،  -د 

 وىمدًرا، قَمُٔمؿ ىمدر هذا اًمّمٖمػم قمٜمد اًمٜم٤مس.

 سد: ع٢ً اذتدٜح َٔ سٝح ايكبٍٛ ٚاي َعسؾ١ َا زٚاٙ ايصشابٞ عٔ ايتابعٞأثس 

ذم سمٕمض إؾم٤مٟمٞمد ومتٞمزه  ، وهل إُمقر اًمتل شمقضمد"ًمٓم٤مئػ اإلؾمٜم٤مد"اهتؿ اًمٕمٚمامء سمذيمر 

قمـ همػمه، وهذه اًمٚمٓم٤مئػ ىمد أومرده٤م اًمٕمٚمامء سمٛم٤ٌمطم٨م ُمًت٘مٚم٦م وٛمـ قمٚمقم احلدي٨م> يم٤مإلؾمٜم٤مد 

اًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل، واإلؾمٜم٤مد اعمًٚمًؾ، وُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وُم٤م رواه أسم٤مء قمـ إسمٜم٤مء، 

ًمٚمٓم٤مئػ ٓ أصمر هل٤م ذم وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًمتل ُمٜمٝم٤م ُم٤م وراه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وهذه ا

احلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٌقل واًمرد، وًمٙمـ آهتامم هب٤م ًمف ومقائد يمثػمة ىمد ذيمره٤م اًمٕمٚمامء قمٜمد ذيمر 

 يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م.

ََٔ مجع أسادٜح ايصشاب١ عٔ ايتابعني يف نتاب َطتكٌٍّ:   أٍٚ 

ـ  هق اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ت: ل َُمـ أًمََّػ ذم هذا اًمٗم ٤م مجع ( طمٞم٨م إٟمف أًمََّػ يمت٤مسمً  ه685أوَّ

ومٞمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وهذا اًمٙمت٤مب مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، ومٚمٕمٚمَّف ُمٗم٘مقد، أو ُم٤م زال ذم 

 . (4)اعمخٓمقـم٤مت> وم٤مهلل أقمٚمؿ، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف يمثػم ُِمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

                                                           

حت٘مٞمؼ: د. حمٛمقد  ، ه685:، تاجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي (3)

 . 3883، رىمؿ:4/43اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض،  اًمٓمح٤من،

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 3ـم ، ه:96:، تشمذيمرة احلٗم٤مظ، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل (4)

 ، ه:96:ت ،> ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل3237، رىمؿ5/445م، :;;3،  ه;363

،  ه3627، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 5حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط

> اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، اًمٕمراىمل، أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد 359، رىمؿ4;4/:3م، 7:;3

، :422،  ه;364، اًمٜم٤مذ: دار اًمٌِم٤مئر، سمػموت، 4، ـمحت٘مٞمؼ: د.أؾم٤مُم٦م ظمٞم٤مط ، ه28::، تاًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕمراىمل

، > ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، اسمـ طمجر، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ طمجر3;3/5

،  ه3637، اًمٜم٤مذ: دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض، اًمًٕمقدي٦م، 3حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق حمٛمد اًمٕمٛمقدي، ـم ، ه74::ت

 .4/755> شمدري٥م اًمراوي، اًمًٞمقـمل، 6/349> ومتح اعمٖمٞم٨م، اًمًخ٤موي، 47م، ص7;;3
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ك يمت٤مسمف:  ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم )وىمد ىم٤مم اسمـ طمجر سمؽمشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب وشمٚمخٞمّمف، وؾمٛمَّ

، ويمت٤مسمف ُمٓمٌقع، وسمٚمغ قمدد اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ رووا قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم (3)(رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم

٤ًٌم أرسمٕمقن طمديًث٤م  يمت٤مب اسمـ طمجر: اصمٜملم وقمنميـ صح٤مسمٞم ٤م، وقمدد إطم٤مدي٨م اًمتل رووه٤م شم٘مري

 سملم ُمرومقع، وُمقىمقف، ورواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ.

 أول َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ ُمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م: 

يم٤من اًمٕمٚمامء ممَـّ أًمَّػ ذم قمٚمقم احلدي٨م يِمػمون إمم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد 

ل َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ذم (4)اًمٙمالم قمغم ُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر ، وأوَّ

ٌُْٕمقَن: ُم٤م "، وىم٤مل: (5)(شمدري٥م اًمراوي)هق اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مسمف  ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ  ًَّ ـُ واًم اًمٜمَّْقُع اًمث٤َّمُِم

َح٤مسَم٦ِم: هذا اًمٜمَّْقُع ِزْدشُمُف أٟم٤م، وىَمْد َأًمََّػ ومٞمف اخلَٓمِٞم٥ُم، وىمد  َح٤مسَم٦ُم، قمـ اًمت٤َّمسمِِٕملَم، قمـ اًمّمَّ رواه اًمّمَّ

اِئٞمٚمِٞم٤َّمِت َأْٟمَٙمَر سمٕمُْمُٝمْؿ ُوضُمقَد ذًمؽ، وىم٤مل: إِنَّ ِرَواَي٦َم  ْهَ
َح٤مسَم٦ِم، قمـ اًمت٤َّمسمِِٕملَم إِٟمَّاَم هل ذم اإْلِ اًمّمَّ

صمؿ أورد اًمًٞمقـمل ؾمٌٕم٦م أطم٤مدي٨م ُِمـ رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل  "واعمَْْقىُمقوَم٤مِت، وًمٞمس يمذًمؽ

وىمد مَجََع احَل٤مومُِظ أسمق اًْمَٗمْْمِؾ "قمـ اًمّمح٤ميب، صمؿ ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم ظم٤ممت٦م يمالُمف قمغم هذا اًمٜمقع: 

ٌََٚمَٖم٧ْم قمنميـ طمديًث٤ماًمِٕمَراىمِ  يَٓم٦ِم، وم ِ  . (6)"لُّ إطََم٤مِدي٨َم اًمتل هبذه اًمنمَّ

                                                           

. ىم٤مل اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُمتف: )ذيمر رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم مم٤م مجٕمف اخلٓمٞم٥م، 47ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 اظمتٍمشمف، ورشمٌتف قمغم طمروف اعمٕمجؿ ذم أؾمامء اًمت٤مسمٕملم(. 

حت٘مٞمؼ: ٟمقر  ، ه865: ، تالح، أسمق قمٛمرو اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـقمٚمقم احلدي٨م، وُيٕمرف سمٛم٘مدُم٦م اسمـ اًمّم( 4)

. اًمت٘مري٥م ;52-529ص م،4232،  ه3653، دار اًمٗمٙمر، ؾمقري٤م، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، 38اًمديـ قمؽم، ط

حت٘مٞمؼ:  ، ه898: ، تواًمتٞمًػم عمٕمروم٦م ؾمٜمـ اًمٌِمػم اًمٜمذير ذم أصقل احلدي٨م، أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي

> اًمت٘مٞمٞمد ;:5-5:9م، ص7:;3،  ه3627، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، 3د. أمحد سمـ وم٤مرس اًمًٚمقم، ط

> ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة، أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم 3235-2;;/4واإليْم٤مح، اًمٕمراىمل، 

> 5;7-4;7م، ص4233،  ه3654ر اعمحدصملم، اًم٘م٤مهرة، ، اًمٜم٤مذ: دا3حت٘مٞمؼ: د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ، ـم ، ه28::، تاًمٕمراىمل

رواي٦م إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر،  (ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م)ُمالطمٔم٦م: ذيمر احل٤ميمؿ ذم  .;34-6/346ومتح اعمٖمٞم٨م، اًمًخ٤موي، 

رواي٦م  (اعمحدث اًمٗم٤مصؾ)ومل ينم ذم أصمٜم٤مء يمالُمف إمم رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وأُم٤م اًمراُمٝمرُمزي ومٚمؿ يذيمر ذم يمت٤مسمف 

 إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر.

 .757-4/755شمدري٥م اًمراوي، اًمًٞمقـمل،  (5)

 .4/757، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (6)
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، وىمد ذيمره٤م (3)(اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح)وهذه إطم٤مدي٨م اًمتل مجٕمٝم٤م اًمٕمراىمل هل ذم يمت٤مسمف 

، وىمد ذيمر  ا قمغم َُمـ أٟمٙمر وضمقد رواي٦م ُمـ ـمريؼ صح٤ميبٍّ قمـ شم٤مسمٕملٍّ قمـ صح٤ميبٍّ اًمٕمراىمل رد 

 قمنميـ طمديًث٤م ُمرومققًم٤م.

   

 املطًب ايجاْٞ

 أْٛاع زٚاٜات ايصشاب١ عٔ ايتابعني 

إصؾ ذم اًمرواي٤مت هق رواي٦م اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمّمح٤ميب، وًمٙمـ ىمد ُوضمد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت 

ا، وُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ًمف أٟمقاع  رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل، وهل رواي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ضمد 

ة، أيمثره٤م وىمققًم٤م ُم٤م رواه  اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ُِمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ> يمرواي٤مت وصقر قمدَّ

سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر، يٚمٞمف ذم اًمٙمثرة ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل قمـ اًمّمح٤ميب، 

 :(5)وشمٗمّمٞمؾ هذه إٟمقاع قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم (4)طقمـ اًمٜمٌل 

 سا٥ًٝٝات": : َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، َٔ زٚاٜات بين إضسا٥ٌٝ "اإلضاألٍٚايٓٛع 

صمالصملم رواي٦م  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وهذا اًمٜمقع أيمثر إٟمقاع وىمققًم٤م، وىمد ذيمر اسمـ طمجر ذم 

ُمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م، قمـ اًمت٤مسمٕملم، ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ، ومجٞمع اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م هل 

 .(6)ُمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر

هق: يمٕم٥م سمـ ُم٤مشمع ": (يمٕم٥م إطم٤ٌمر)ذم شمرمج٦م  (ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء)ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

٤م، وم٠مؾمٚمؿ سمٕمد ووم٤مة اًمٜمٌل  ، اًمذي يم٤من هيقدي  ، اًمٕمالُم٦م، احلؼَْمُ ، اًمَٞماَميِنُّ يُّ
وىَمِدَم اعمديٜم٦م ُمـ  طاحِلْٛمػَمِ

٤مِم قمٛمر اِئْٞمٚمٞم٦َِّم،  طومج٤مًمس أصح٤مب حمٛمد  اًمٞمٛمـ ذم َأيَّ صُمُٝمؿ قمـ اًمٙمت٥م اإِلْهَ ومٙم٤من حُيَد 

                                                           

 .628-4;3/5اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح، اًمٕمراىمل،  (3)

ٓسمـ طمجر، طمٞم٨م ذيمر اسمـ طمجر صمالصملم رواي٦م ُمـ  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)هذه اًمٜم٦ًٌم ُمـ طمٞم٨م اًمٙمثرة واًم٘مٚم٦م سمٜم٤مء قمغم يمت٤مب  (4)

ـ اًمت٤مسمٕملم، ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ، وذيمر شمًٕم٦م قمنم طمديًث٤م ُمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمـ رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قم

ا.ط اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمٜمٌل  ، وسم٘مٞم٦م إٟمقاع ىمٚمٞمٚم٦م ضمد 

 ٓسمـ طمجر.  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)إُمثٚم٦م اًمتل ذيمرهت٤م اؾمتٗمدهت٤م ُمـ يمت٤مب  (5)

 .334 -3:ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (6)
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ـَ اإلؾمالم، ُمتلم اًمدي٤مٟم٦م، ُمـ ٟمٌالء وحيٗمظ قمج٤مئ٥م، وي٠مظمذ اًمًٜمـ قم ًَ ـ اًمّمح٤مسم٦م، ويم٤من طَم

وذًمؽ ُمـ ىَمٌِٞمِؾ رواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمٕمٚمامء...طمدث قمٜمف: أسمق هريرة، وُمٕم٤موي٦م، واسمـ قم٤ٌمس، 

، وهق ٟم٤مدٌر قمزيزٌ  ٤ًٌم ًمٚمٖمزو، ذم أواظمر ظمالوم٦م قمثامن اًمت٤مسمٕمل  َ يَمْٕم٥ٌم سمحٛمص، ذاه ومٚم٘مد  ...شُمُقذم 

 .(3)"يم٤من ُمـ أوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ

قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اهلل، "، وم٘م٤مل: (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وُمـ أُمثٚم٦م هذه اًمرواي٤مت: ُم٤م ذيمره اسمـ طمجر ذم 

٤ًٌم أظمؼمه: إن احلجر ي٤مىمقشمف ُمـ يقاىمٞم٧م اجلٜم٦م، وأن زُمزم ظمٗم٘م٦م ُمـ  قمـ ىمت٤مدة، قمـ أٟمس، أن يمٕم

 .(4)"ضمٜم٤مح ضمؼميؾ

َّٓ قمٜمد اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف، واحلدي٨م ٓ يّمح> ومٗمل إؾم  ٜم٤مده قمٌد اهلل واحلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف إ

سمـ قم٘م٦ٌم، وم٢من يم٤من هق اًمٕمٜمزي، ومٝمق راٍو جمٝمقٌل، وؿمديد اًمْمٕمػ، وإن يم٤من همػمه، ومٝمق أيًْم٤م 

، قمـ ىمت٤مدة جمٝمقل سم٤مًمٜم٘مؾ، " (:اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم)جمٝمقٌل، ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم  ٦ٌَُم سمـ قمٌد اهلِل اًْمَٕمٜمَِزيُّ قُمْ٘م

 .(5)"وطمديثف ُمٜمٙمر همػم حمٗمقظ

وم٦م ذم وصػ احلجر إؾمقد أٟمف ي٤مىمقشم٦م ُمـ يقاىمٞم٧م وىمد وردت قمدة أطم٤مدي٨م ُمرومققم٦م وُمقىمق

ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اجلٜم٦م ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ اًمٕم٤مص، واسمـ قم٤ٌمس 

 .(6)ذم ُمٔم٤مهن٤م

 

 

                                                           

 .333، رىمؿ;:5/6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل،  (3)

 .58، رىمؿ332ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (4)

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ـم ، ه544:، تاًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك اًمٕم٘مٞمكم (5)

 .(35:9رىمؿ، 5/575) م،6:;3،  ه3626دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم وصػ احلجر إؾمقد أٟمف ي٤مىمقشم٦م ُمـ يقاىمٞم٧م اجلٜم٦م يمثػمة، وهل حتت٤مج إمم سمح٨م ُمًت٘مؾ، وًمٙمٜمل ( 6)

ذم حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م هذه إطم٤مدي٨م، وم٘مد ظمرضمقا إطم٤مدي٨م  -ـمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م-أطمٞمؾ اًم٘م٤مرئ إمم ُم٤م ىم٤مم سمف حم٘م٘مق ُمًٜمد أمحد 

اعمح٘مؼ: ؿمٕمٞم٥م  ، ه463:، تد أمحد، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾُمًٜموطمٙمٛمقا قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمّمح٦م واًمْمٕمػ. اٟمٔمر: 

، 7;49رىمؿ، 7/35، 4865رىمؿ، 4;6/5م، ;;;3،  ه3642، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 4إرٟم١موط وآظمرون، ط

 .66;35رىمؿ، 43/5:2، 9222رىمؿ، 33/799
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 :ملسو هيلع هللا ىلصايٓٛع ايجاْٞ: َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، عٔ ايصشابٞ، عٔ ايٓيب 

، وهق يكم ذم اًمٙمثرة رواي٤مت اًمّمح٤مسم٦م يمثػم اًمقىمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػمه ُمـ إٟمقاعهذا اًمٜمقع 

قمنميـ طمديًث٤م  (اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح)قمـ اًمت٤مسمٕملم ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ، وىمد ذيمر اًمٕمراىمل ذم 

ٟمزه٦م )وذيمر اسمـ طمجر ذم  (3)طُمرومققًم٤م ُمـ رواي٦م صح٤ميب قمـ شم٤مسمٕمل قمـ صح٤ميب قمـ اًمٜمٌل 

ِمؽميم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝمام، وم٘مد اؿمؽميم٤م ، وهم٤مًم٥م إطم٤مدي٨م اًمتل ذيمراه٤م ُم(4)شمًٕم٦م قمنم طمديًث٤م (اًم٤ًمُمٕملم

، وٓ همراسم٦م ذم ذًمؽ، ومٙمالمه٤م ىمد أظمذ إطم٤مدي٨م، واؾمتٗم٤مد ُمـ (5)ُمٜمٝم٤م ذم مخ٦ًم قمنم طمديًث٤م

 .(6)يمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي اًمذي أًمٗمف ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم

 وؾم٠مىمتٍم هٜم٤م قمغم ُمث٤مًملم ُمٜمٝم٤م:

، واًمٜم٤ًمئل ذم (اًمًٜمـ)، واًمؽمُمذي ذم (صحٞمحف)ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم  اعمث٤مل إول: 

، َأٟمَُّف ىم٤مل: )رأي٧م ُمروان (اًمًٜمـ) ٤مقِمِدي  ًَّ ، ُمـ ـمريؼ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم

٤م ذم اعمًجد، وم٠مىمٌٚم٧م طمتك ضمٚم٧ًم إمم ضمٜمٌف، وم٠مظمؼمٟم٤م َأنَّ زيد سمـ صم٤مسم٧م أظمؼمه:  ًً سمـ احلََٙمِؿ ضم٤مًم

ِِف َسبِيِل  لُۡمَجَِٰهُدونَ ٱوَ ﴿، ﴾لُۡمۡؤمِنِيَ ٱِمَن  ۡلَقَٰعُِدونَ ٱوِي َّلا يَۡستَ ﴿َأُْمغَم قمٚمٞمف: ط َأنَّ رؾمقل اهلِل 
ِ ٱ ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلِل، ًمق ، ىم[7;]اًمٜم٤ًمء: ﴾٩٥ّللا َٝم٤م قَمكَمَّ ٤مل: ومج٤مءه اسمـ ُأم  َُمْٙمُتقٍم وهق ُيِٛمٚمُّ

ط قمغم رؾمقًمف  -شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم-وم٠مٟمزل اهلُل  -ويم٤من رضماًل أقمٛمك-أؾمتٓمٞمع اجلٝم٤مد جل٤مهدت 

                                                           

 .628-4;3/5اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح، اًمٕمراىمل، اًمٜمقع اًمت٤مؾمع،  (3)

، 33رىمؿ، 66، ص32رىمؿ، 64، ص7رىمؿ، 55، ص6رىمؿ ، 53، ص5رىمؿ ، 52طمجر، صٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ  (4)

، 83، ص;3، رىمؿ79، ص:3، رىمؿ77، ص39، رىمؿ74، ص38رىمؿ، 73، ص37رىمؿ، ;6، ص34رىمؿ، 68ص

، ;4، رىمؿ99، ص49، رىمؿ95، ص49، رىمؿ93، ص48، رىمؿ;8، ص46، رىمؿ88، ص45، رىمؿ85، ص43رىمؿ

 .52، رىمؿ;9ص

شمٗمرد هب٤م اًمٕمراىمل، هل طمدي٨م: )ي٤م ُمٕمنم اًمٜم٤ًمء شمّمدىمـ(، وطمدي٨م: )ًمقٓ أؿمؼ قمغم أُمتل  إطم٤مدي٨م اخلٛم٦ًم اًمتل (5)

ُٕمرهتؿ سم٤مًمًقاك(، وطمدي٨م: )اسمـ آدم إٟمؽ إن دٟمقت ُمٜمل ؿمؼًما...(، وطمدي٨م: )إهنؿ ًمـ يًٚمٓمقا قمغم ىمتكم...(، 

 وطمدي٨م: )ُم٤م ُمـ رضمؾ حي٤مومظ قمغم أرسمع ريمٕم٤مت(.

سمٕمد أن أورد إطم٤مدي٨م، وم٘م٤مل: )روى هذه إطم٤مدي٨م أيًْم٤م اخلٓمٞم٥م  ،4/628 ،(اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح)ذيمر اًمٕمراىمل ذم  (6)

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد وٕمٞمٗم٦م(، وأُم٤م اسمـ طمجر ومٙمت٤مسمف اظمتّم٤مر وشمرشمٞم٥م ًمٙمت٤مب اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي.
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َي قمٜمف> وم٠مٟمزل اهللُ  : وومخذه قمغم ومخذي، وَمَثُ٘مَٚم٧ْم قَمكَمَّ طمتك ظِمْٗم٧ُم َأنَّ شَمُرضَّ ومخذي، صمؿ ُه 

ْوِِل ﴿
ُ
رِ ٱَغۡۡيُ أ َ  .(3)[7;]اًمٜم٤ًمء: ﴾لَّضا

قمـ ط وذم هذا احلدي٨م رواي٦م رضمؾ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل "ىم٤مل اًمؽمُمذي قَمِ٘م٥م احلدي٨م: 

قمـ ُمروان سمـ احلٙمؿ، وُمروان مل يًٛمع ُمـ رضمؾ ُمـ اًمت٤مسمٕملم، رواه ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد إٟمّم٤مري، 

 ."وهق ُمـ اًمت٤مسمٕملمط اًمٜمٌل 

ومٝمذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م اًمّمح٤ميب ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي، قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمروان سمـ 

 أمجٕملم. احلٙمؿ، قمـ اًمّمح٤ميب زيد سمـ صم٤مسم٧م 

ُم٤م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ُمـ ـمريؼ اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري، قمـ اًم٤ًمئ٥م  اعمث٤مل اًمث٤مين:

ٌٞمد اهلل سمـ قمٌد اهلل، أظمؼماه قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اًم٘م٤مري، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ سمـ يزيد، وقم

ُمـ ٟم٤مم قمـ طمزسمف، أو قمـ رء ُمٜمف، وم٘مرأه ومٞمام سملم صالة "ط: اخلٓم٤َّمب، ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(4)"اًمٗمجر، وصالة اًمٔمٝمر، يُمت٥َِم ًمف يم٠مٟمام ىمرأه ُمـ اًمٚمٞمؾ

يد، قمـ اًمت٤مسمٕمل قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد ومٝمذا احلدي٨م ُمـ رواي٦م اًمّمح٤ميب اًم٤ًمئ٥م سمـ يز

 أمجٕملم. اًم٘م٤مري، قمـ اًمّمح٤ميب قمٛمر سمـ اخلٓم٤َّمب 

 

 

 

                                                           

 ـمقق دار: اًمٜم٤مذ ،3ط اًمٜم٤مس، ٟم٤مس سمـ زهػم حمٛمد: حت٘مٞمؼ ، ه478:، تاًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٌخ٤مري، صحٞمح (3)

َتِقي َٓ " سم٤مب واًمًػم، اجلٝم٤مد يمت٤مب ، ه3644 ،م.د اًمٜمج٤مة، ًْ ـَ  اًمَ٘م٤مقِمُدونَ  َي ِر، َواعمَُج٤مِهُدوَن ذِم  ُأوزِم  هَمػْمُ  اعم١ُْمُِمٜملِمَ  ُِم َ اًميَّ

ِٝمؿْ  ًِ ْؿ َوَأْٟمُٗم ـَ اعم١ُْمُمِ ". ويمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب 4:54، رىمؿ6/47، "ؾَمٌِٞمِؾ اهللَِّ سم٠َِمُْمَقاهِلِ َتِقي اًمَ٘م٤مقِمُدوَن ُِم ًْ ، "ٜملِمَ َٓ َي

 ،حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمريـ، د. ط ، ه;49:، ت> ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي4;67، رىمؿ8/69

> ؾمٜمـ 5255، رىمؿ4;/7أسمقاب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء،  ،اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، د. ت

، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، طمٚم٥م، 4ـم ، ه525 :، تاًمٜم٤ًمئل، أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل

 . 5322، ;;52، رىمؿ;/8م، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب ومْمؾ اعمج٤مهديـ قمغم اًم٘م٤مقمديـ، 8:;3،  ه3628

 ،ت. د سمػموت، اجلديدة، أوم٤مق ودار سمػموت، اجلٞمؾ، دار: اًمٜم٤مذ ،ط. د) ، ه483:، تاحلج٤مج سمـ ُمًٚمؿ ُمًٚمؿ، صحٞمح (4)

 . 969، رىمؿ3/737 ُمرض، أو قمٜمف ٟم٤مم وُمـ اًمٚمٞمؾ، صالة ضم٤مُمع سم٤مب اعم٤ًمومريـ، صالة يمت٤مب
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 : َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، َٛقًٛؾا عًٝ٘:ايجايحايٓٛع 

ُمـ وٛمـ اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م مخ٦ًم أُمثٚم٦م قمغم  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

 .(3)رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف ُمـ ىمقًمف أو ومٕمٚمف

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: 

وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ اًمت٤مسمٕمل اعمخيم راومع سمـ أيب  اعمث٤مل إول:

 . (4)راومع اًمٓم٤مئل

وىمد اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم صح٦ٌم راومع سمـ أيب راومع اًمٓم٤مئل> ومذيمر ُمًٚمؿ، وأسمق أمحد 

، وىمد ذيمره ذم يمت٥م اًمّمح٤مسم٦م يمؾٌّ ُمـ أيب (5)احل٤ميمؿ، واسمـ ُمٜمده، واسمـ قم٤ًميمر، أن ًمف صح٦ٌم

 ، وأُم٤م اسمـ ؾمٕمد، واًمٕمجكم، واسمـ طم٤ٌمن، ومٕمدوه(6)ٟمٕمٞمؿ، واسمـ قمٌد اًمؼم، واسمـ إصمػم، واسمـ طمجر

 

                                                           

 .36، رىمؿ:6، ص35، رىمؿ69، ص9، رىمؿ59، ص8، رىمؿ56، ص3، رىمؿ47ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 . 8، رىمؿ56، صاعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، ـم ، ه483: ، تاًمٙمٜمك وإؾمامء، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري (5)

> إؾم٤مُمل واًمٙمٜمك، :89، رىمؿ3/435م، 6:;3،  ه3626قمامدة اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، 

م، 6;;3، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، اعمديٜم٦م، 3حت٘مٞمؼ: يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمدظمٞمؾ، ـم ، ه:59:، تأسمق أمحد احل٤ميمؿ

حت٘مٞمؼ: أسمق  ، ه7;5: ، ت> ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اسمـ َُمٜمَْده:357، رىمؿ5/496

> شم٤مريخ دُمِمؼ، أسمق 3:43، رىمؿ442ص م،8;;3،  ه3639، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر، اًمري٤مض، 3ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر اًمٗم٤مري٤ميب، ط

اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر،  ،حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، د.ط ، ه793:، تاًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل اسمـ قم٤ًميمر

 .4348، رىمؿ9/:3م، 7;;3،  ه3637سمػموت، 

 ،3ـم حت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي، ، ه652: ، تأمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إصٌٝم٤مينؿ ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞم (6)

آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، أسمق قمٛمر يقؾمػ  >:4/327، م:;;3،  ه;363اًمٜم٤مذ: دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، 

،  ه3634، اًمٜم٤مذ: دار اجلٞمؾ، سمػموت، 3حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ـم ، ه685:، تسمـ قمٌد اهلل اسمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل

> اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد 5;37، رىمؿ4/463> أؾمد اًمٖم٤مسم٦م، اسمـ إصمػم، 958، رىمؿ4/6:4 م،4;;3

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 3حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، وقمغم حمٛمد ُمٕمقض، ـم ، ه74::، تاسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين سمـ قمكم

 . 4766، رىمؿ4/588 ، ه3637اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 
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 ، واهلل أقمٚمؿ سمذًمؽ.(4)"طمل ير اًمٜمٌل ": (اًمٓمٌ٘م٤مت)، وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد ذم (3)ذم اًمت٤مسمٕملم

 ًٓ وإذا ىمٚمٜم٤م إٟمف شم٤مسمٕمل خميم، ومرواي٦م اًمّمح٤ميب ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب قمٜمف شمّمٚمح أن شمٙمقن ُمث٤م

ًمرواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل اعمخيم، وإذا ىمٚمٜم٤م إٟمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، ومال يٙمقن ذًمؽ ُمـ رواي٦م 

 اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل.

رج رواي٦م ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ راومع سمـ أيب راومع اًمٓم٤مئل، يمؾٌّ ُمـ: اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وىمد أظم

، واًمٓمؼماين ذم (أطم٤مد واعمث٤مين)، واسمـ أيب قم٤مصؿ ذم (اًمزهد)، وأسمق داود ذم (اعمّمٜمػ)ذم 

ُمـ ـمرق، قمـ  (ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ)، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)

ـ قمٛمرو اًمٓم٤مئل، واحلدي٨م ومٞمف ىمّم٦م وىمٕم٧م ًمراومع ُمع اًمّمح٤مسم٦م ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب، قمـ راومع سم

ذم همزوة ذات اًمًالؾمؾ، وأهنؿ ؾم٠مًمقا قمـ دًمٞمؾ يدهلؿ اًمٓمريؼ، ومٙم٤من راومع سمـ أيب راومع دًمٞمٚمٝمؿ 

 وؾمٛمع ُمٜمف.  ومٞمٝم٤م، وصح٥م راومع ومٞمٝم٤م أسم٤م سمٙمر 

 ًٓ  ،(5)وسمٕمض ُمـ أظمرج احلدي٨م رواه خمتًٍما، ًمٞمس ومٞمف اًم٘مّم٦م، وسمٕمْمٝمؿ رواه ُمٓمقَّ

 

                                                           

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي، ـم ، ه483:، تُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت، أسمق احلًـ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمٕمجكم (3)

ًٌُتل >662، رىمؿ:3/56م، 7:;3،  ه3627اًمدار، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ُمٙمت٦ٌم  : ، تاًمث٘م٤مت، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًم

 .6/456 م،95;3،  ه5;35، اًمٜم٤مذ: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد، 3ـم ، ه576

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ـم ، ه452:، تاًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اسمـ ؾمٕمد (4)

 .96;3، رىمؿ8/354 م،2;;3،  ه3632دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 

حت٘مٞمؼ: يمامل  ، ه457: ، تاعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر، أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٌز (5)

قِف وإيمًٞم٦م  ه;362، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض، 3يقؾمػ احلقت، ط ٌِْس اًمّمُّ ، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م، سم٤مب ذم ًُم

. ويمت٤مب :4888، رىمؿ:7/55. ويمت٤مب إدب، سم٤مب ذم اًمرضمؾ يٕمتذر إمم أظمٞمف، 24;46رىمؿ، 7/395وهمػمه٤م، 

ث٤مين، أسمق سمٙمر سمـ > أطم٤مد واعم47، رىمؿ69> اًمزهد، أسمق داود، ص56656، رىمؿ ،9/;4اًمزهد، يمالم أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

،  ه3633، اًمٜم٤مذ: دار اًمراي٦م، اًمري٤مض، 3حت٘مٞمؼ: د. سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة، ـم ، ه4:9قم٤مصؿ اًمِمٞم٤ٌمين، ت:أيب 

حت٘مٞمؼ:  ، ه582: ، تاعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمٓمؼماين >8;46، رىمؿ6/664 م،3;;3

> ُمقوح أوه٤مم 6689، رىمؿ7/43 ،، دار اًمٜمنم: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، د.ت4محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط

، 3حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ـم ، ه685:، تاجلٛمع واًمتٗمريؼ، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 .4348شمرمج٦م 9/:3دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر،  > شم٤مريخ9:/4،  ه3629اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، 
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واحلدي٨م صحٞمح، وىمد ُروي احلدي٨م قمـ راومع سمـ أيب راومع اًمٓم٤مئل ُمـ همػم ـمريؼ ـم٤مرق سمـ 

 .(4)ًمٚمْمٞم٤مء اعم٘مدد (إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة)، وهق خمرج ذم (3)ؿمٝم٤مب، وهق ذم ُمًٜمد أمحد وهمػمه

 .(5)سمـ ِرسْمٕمل ٨ْم وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ ؿَمٌَ اعمث٤مل اًمث٤مين: 

ىم٤مل ًمٜم٤م ُمًدد: قمـ ُمٕمتٛمر، قمـ أسمٞمف، قمـ "وم٘م٤مل:  (خ اًمٙمٌػماًمت٤مري)أظمرج اًمٌخ٤مري ذم 

 ، وإؾمٜم٤مده صحٞمح.(6)"أٟمس: ىم٤مل ؿَم٨ٌم: أٟم٤م أول ُمـ طمرر احلروري٦م، وم٘م٤مل رضمؾ: ُم٤م ذم هذا ُمدح

٨ٌَم سمـ رسمٕمل)ذم شمرمج٦م  (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م)ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  سمٗمتح أوًمف -ؿم٨ٌم ": (ؿَم

اسمـ رسمٕمل اًمتٛمٞمٛمل اًمػمسمققمل، أسمق قمٌد اًم٘مدوس اًمٙمقذم، خميم، يم٤من  (7)-واعمقطمدة صمؿ ُمثٚمث٦م

ُم١مذ ن ؾمج٤مح، صمؿ أؾمٚمؿ، صمؿ يم٤من ممـ أقم٤من قمغم قمثامن، صمؿ صح٥م قمٚمٞم ٤م، صمؿ ص٤مر ُمـ اخلقارج 

قمٚمٞمف، صمؿ شم٤مب، ومحي ىمتؾ احلًلم، صمؿ يم٤من ممـ ـمٚم٥م سمدم احلًلم ُمع اعمخت٤مر، صمؿ وزم ذط 

 . (9()8)"سم٤مًمٙمقوم٦م ذم طمدود اًمثامٟملم، د س اًمٙمقوم٦م، صمؿ طمي ىمتؾ اعمخت٤مر، وُم٤مت

 

 

 

 

                                                           

 .64، رىمؿ3/437 ، أمحد سمـ طمٜمٌؾ،ُمًٜمد أمحد (3)

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٚمؽ سمـ  ، ه865، تإطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة، وٞم٤مء اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اعم٘مدد (4)

 .69، رىمؿ3/356، م4222،  ه3642، اًمٜم٤مذ: دار ظمي، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 5قمٌد اهلل سمـ دهٞمش، ط

 .9، رىمؿ59ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (5)

ـمٌٕم٦م: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد،  ،د.ط ، ه478: ، تاًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌخ٤مري (6)

 . 4977، رىمؿ6/488 ،اهلٜمد، د.ت

واٟمٔمر ذم وٌط  : أي صمؿ طمرف اًمث٤مء."٦مثصمؿ ُمثٚم": أي ومتح طمرف اًم٤ٌمء، "اعمقطمدة": أي ومتح طمرف اًمِملم، و"ومتح أوًمف" (7)

حت٘مٞمؼ: حمٛمد  ،د.ط ، ه74:: ، تسمـ طمجر اًمٕمً٘ماليناأمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد آؾمؿ أيْم٤م: شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌف، 

 .8;4/9 ،، د.تٌٜم٤منًم ،اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، قمكم اًمٜمج٤مر

 أي أظمرج ًمف أسمق داود واًمٜم٤ًمئل.  "د س" (8)

، اًمٜم٤مذ: دار اًمرؿمٞمد، ؾمقري٤م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، ـم ، ه74:، تشم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اسمـ طمجر (9)

 .4957، رىمؿ485ص م،8:;3،  ه3628
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 وهق ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قمـ اًمت٤مسمٕمل قمجقان اًمرىم٤مر. اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م:

روح سمـ أؾمٚمؿ، صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، قمـ "، وم٘م٤مل: (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

ظمرى، وم٤مىمتٚمع قمٞمٜمف صم٤مسم٧م، قمـ أٟمس، ىم٤مل: ٟمٔمر قمجقان اًمرىم٤مر إمم اُمرأة، وم٠مشمٌع ٟمٔمره ٟمٔمرة أ

 .(3)""ٓ شمّم٤مطمٌٜمل هذه يقُمل هذا"ومرُمك هب٤م، وىم٤مل: 

َّٓ قمٜمد اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف، واحلدي٨م ٓ يّمح، وم٤مإلؾمٜم٤مد اًمذي  واحلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف إ

: (شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م)، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم "روح سمـ أؾمٚمؿ"ذيمره اسمـ طمجر ومٞمف راو وٕمٞمػ، وهق 

مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، وهق راٍو ُمِمٝمقر، واإلؾمٜم٤مد اًمذي ، وىمد شمٗمرد روح سم٤مًمرواي٦م قمـ (4))وٕمٞمػ(

٤م ُرِوَي احلدي٨م ُمٜمٝم٤م  ذيمره روح، وهل رواي٦م مح٤مد قمـ صم٤مسم٧م قمـ أٟمس ضم٤مدة ُمِمٝمقرة، وًمق طم٘م 

 ًمِم٤مريمف همػمه ذم اًمرواي٦م.

ومٞمف،  ُم٤ٌمًمغٌ  أُمرٌ ومٞمف ٟمٙم٤مرة ذم اعمتـ، ومال ُيٕم٘مؾ ىمٚمع اًمٕملم واًمرُمل هب٤م، ومٝمذا  وأيًْم٤م احلدي٨م

وأيًْم٤م اًمت٤مسمٕمل ، سم٠ميمثر ُمـ ـمريؼ رَ يمِ ذُ طمدوصمف، وًمق طمدث ٓؿمتٝمر، وًمَ  وٓ يٛمٙمـ شمّمدي٘مف أو

 اًمذي روى قمٜمف أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وُذيمرت ًمف اًم٘مّم٦م ٓ ُيٕمرف، وًمٞم٧ًم ًمف شمرمج٦م.

 : َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، عٔ ايصشابٞ َٛقًٛؾا: ايسابعايٓٛع 

ُمـ وٛمـ اًمرواي٤مت اًمتل ذيمره٤م أرسمٕم٦م أُمثٚم٦م  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

 . (5)قمغم رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، قمـ صح٤ميب، ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف ُمـ ىمقًمف أو ومٕمٚمف

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: 

اًمٙمٚمٌٞم٦م  ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، قمـ اًمت٤مسمٕمٞم٦م ٟم٤مئٚم٦م سمٜم٧م اًمٗمراومّم٦م اعمث٤مل إول:

ذم ىمّم٦م طمّم٤مر قمثامن وىمتٚمف، وُم٤م طمدث ًمف، وأٟمف يم٤من ص٤مئاًم> ومٜم٤مئٚم٦م  -زوج قمثامن سمـ قمٗم٤من-

شمٜم٘مؾ أُمًرا طمدث ًمٕمثامن 
(3) . 

                                                           

 .36، رىمؿ:6ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ  . واٟمٔمر:82;3، رىمؿ433شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، ص (4)

 م،2:;3،  ه3622، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 3حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ـم ، ه964 :، تيقؾمػ اعمزي

 .:4;3، رىمؿ453/;

 . :4، رىمؿ97، ص44، رىمؿ84، ص42رىمؿ ،;7، ص;، رىمؿ62ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (5)
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، (4)(شم٤مريخ دُمِمؼ)واًم٘مّم٦م ُمـ ـمريؼ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، قمـ ٟم٤مئٚم٦م، أظمرضمٝم٤م اسمـ قم٤ًميمر ذم 

 . (5)وىمد ُروي٧م اًم٘مّم٦م قمـ ٟم٤مئٚم٦م ُمـ همػم ـمريؼ اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم

ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، قمـ اًمت٤مسمٕمل أيب راومع اًمّم٤ميغ، قمـ  اعمث٤مل اًمث٤مين:

 .اًمّمح٤ميب قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب

حمٛمد سمـ خمٚمد، صمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمؿ، صمٜم٤م ُمًٚمؿ "، وم٘م٤مل: (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

قمـ اسمـ اخلقاص، صمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل، صمٜمل مح٤مد سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ إسمراهٞمؿ اًمّم٤ميغ، قمـ ٟم٤مومع، 

قمٛمر، قمـ أيب راومع اًمّم٤ميغ، ىم٤مل: يم٤من قمٛمر ي٘مٕمد، إذ ىم٤مل زم: أظمذ ُمٞمث٤مىمؽ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ُم٤مذا؟ 

ىم٤مل: ىمد أظمذ اهلل ُمٞمث٤مق اًمٜمٌٞملم قمغم شمٌٚمٞمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأظمذ ُمٞمث٤مق اًمّم٤ميغ قمغم اإلطمٙم٤مم 

 .(6)"واجلقدة

َّٓ قمٜمد اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف، واحلدي٨م ٓ يّمح> ومٗمل إؾمٜم٤مد ه أيمثر واحلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف إ

ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل )مل أىمػ قمغم شمرمج٦م ًمف، وذم اإلؾمٜم٤مد  (ُمًٚمؿ اخلقاص)ُمـ قمٚم٦م، ومٗمل اإلؾمٜم٤مد 

، وذم اإلؾمٜم٤مد (8)"صدوق هيؿ": (اًمت٘مري٥م)، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم (7)، وهق راٍو ومٞمف وٕمػ(اًم٘مداح

 .(9)وهق راٍو وٕمٞمػ، وسمٕمْمٝمؿ شمرك طمديثف (مح٤مد سمـ ؿمٕمٞم٥م)

                                                           

 .:4، رىمؿ97ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 . ;:5-::5/;5شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر،  (4)

 . 5/77اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، اسمـ ؾمٕمد،  (5)

 .44، رىمؿ84ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (6)

، 3حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، ـم ، ه587:، تاًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، قمٌد اهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين (7)

> اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء 45:، رىمؿ6/674 م،9;;3،  ه:363اًمٜم٤مذ: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 

ًٌُتل ، اًمٜم٤مذ: دار اًمققمل، طمٚم٥م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ـم ، ه576: ، تواعمؽمويملم، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن سمـ أمحد اًم

ذي٥م اًمتٝمذي٥م، أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد هت> ;449 ، رىمؿ32/676> هتذي٥م اًمٙمامل، اعمزي، 6;5، رىمؿ3/542،  ه8;35

 . 76، رىمؿ6/57 ، ه3548، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اهلٜمد، 3ـم ، ه74: :، تاسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

 .4537، رىمؿ458شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، ص (8)

، اًمٜم٤مذ: ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة 3ـم ، ه549: ، تاجلرح واًمتٕمديؾ، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي (9)

> اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، 847، رىمؿ5/364 م،74;3،  ه3493اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، اهلٜمد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، 

> اعمجروطملم، اسمـ طم٤ٌمن، ;63 ، رىمؿ5/37اسمـ قمدي،  > اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل،5:3، رىمؿ3/533اًمٕم٘مٞمكم، =
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 :ط: َا زٚاٙ ايصشابٞ، عٔ ايتابعٞ، عٔ ايٓيب ارتاَظايٓٛع 

وهذا اًمٜمقع ٓ وضمقد ًمف، وًمق اومؽموٜم٤م وضمقده> وم٤محلدي٨م طمٞمٜمئٍذ يٙمقن ُمرؾماًل ُمردوًدا> 

 ط.ٟٓم٘مٓم٤مقمف سملم اًمت٤مسمٕمل واًمٜمٌل 

أُمثٚم٦م قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم،  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وىمد ذيمر اسمـ طمجر ذم يمت٤مسمف 

، وإذا ٟمٔمر طوُمـ وٛمـ هذه إُمثٚم٦م ُمث٤مٓن يدٓن قمغم رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل 

٤من ًمالؾمتدٓل هبام قمغم هذا اًمٜمقع> وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ يمام  اًم٘م٤مرئ إمم هذيـ اعمث٤مًملم جيد أهنام ٓ َيِّمحَّ

 يكم:

قمغم ط ٤مب، قمـ سمنم سمـ قم٤مصؿ، قمـ اًمٜمٌل رواي٦م اًمّمح٤ميب قمٛمر سمـ اخلٓماعمث٤مل إول: 

 أن سمنًما هق اًمت٤مسمٕمل سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل.

وهق يذيمر اعمث٤مل اًمث٤مين قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

، صمؿ ذيمر إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م> وم٘م٤مل: "سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل، روى قمٜمف قمٛمر"اًمت٤مسمٕملم> وم٘م٤مل: 

ـ قمٌد اًمٕمزيز قمـ ؾمٞم٤مر قمـ أيب وائؾ، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أظمرج اخلٓمٞم٥م ُمـ ـمريؼ ؾمقيد سم"

وومٞمٝم٤م: ي٤م قمٛمر، أو  -وذيمر اًم٘مّم٦م-سمٕم٨م سمنم سمـ قم٤مصؿ قمغم اًمّمدىم٤مت، ومتخٚمَّػ> ومخرج قمٛمر 

: َُمـ وزم ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾمٚمٓم٤مًٟم٤م وىمػ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.. احلدي٨م، حيدث وهق طؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 . (3)"وومٞمف ىمّم٦م ًمٕمٛمر ُمع أيب ذر

 آؾمتدٓل سمف> ًمٕمدة أُمقر:وهذا اعمث٤مل ٓ يّمح 

 أن سمنم سمـ قم٤مصؿ اعمذيمقر ذم اًمرواي٦م هق صح٤ميب وًمٞمس شم٤مسمٕمٞم ٤م، وهق ُمذيمقر ذم إول: 

 

                                                           

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد  ، ه:96 :، ت> ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًمذهٌل;45 ، رىمؿ3/473=

 .4476 ، رىمؿ8;3/7 م،85;3،  ه35:4، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م، سمػموت، ًمٌٜم٤من، 3اًمٌج٤موي، ط

 . 49ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)
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، سمؾ إن (4)، وأيًْم٤م يمؾ َُمـ شمرضمؿ ًمف ذم يمت٥م اًمؽماضمؿ ذيمروا أٟمف صح٤ميب(3)يمت٥م شمراضمؿ اًمّمح٤مسم٦م

 إٟمف شم٤مسمٕمل؟ :سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل هبذه اًمرواي٦م قمغم صحٌتف> ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ

إن اعمتتٌع جلٛمٞمع رواي٤مت احلدي٨م، جيد أن سمنم سمـ قم٤مصؿ ي٘مقل ذم مجٞمٕمٝم٤م: ؾمٛمٕم٧م  اًمث٤مين:

وطمتك اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر ُمٍمح ومٞمٝم٤م سم٤مًمًامع، ومٞمٔمٝمر أن اسمـ طمجر  (5)طرؾمقل اهلل 

وشمرشمٞم٥م  ،ىمد همٗمؾ قمـ ذًمؽ، وشمٌع اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف، ومٙمت٤مب اسمـ طمجر اظمتّم٤مر

 ًمٙمت٤مب اخلٓمٞم٥م.

اًمّمح٤ميب اعمذيمقر ذم  (سمنم سمـ قم٤مصؿ)ُمٜمِم٠م اخلٓم٠م هق اشمٗم٤مق اؾمٛملم> أطمدمه٤م:  اًمث٤مًم٨م:

اًمرواي٦م، اًمذي روى قمٜمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وهق همػم ُمٜمًقب ذم اًمرواي٦م، ومجٛمٞمع أؾم٤مٟمٞمد اًمرواي٦م 

قمغم اظمتالف ـمرىمٝم٤م مل شمذيمر ٟمًٌتف، وأُم٤م َُمـ شمرضمؿ ًمف، وم٘مد اظمتٚمٗمقا ذم ٟمًٌتف، ومٌٕمْمٝمؿ ذيمره 

، واًمراوي أظمر اعمتٗمؼ ُمٕمف (6)ٕمْمٝمؿ ذيمره اًمث٘مٗمل، وسمٕمْمٝمؿ ذيمره همػم ُمٜمًقباعمخزوُمل، وسم

                                                           

، اًمٜم٤مذ: 3حت٘مٞمؼ: صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍمايت، ـم ، ه573: ، تُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ىم٤مٟمع، أسمق احلًلم قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع (3)

> ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ُمٜمده، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ 4:/3،  ه:363ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، 

، 3، اًمٜم٤مذ: ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ط3حت٘مٞمؼ: د.قم٤مُمر طمًـ صؼمي، ـم ، ه7;5:ت ،حمٛمد

 ،> آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم;:3/5. ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ، 446م، ص4227،  ه3648

حت٘مٞمؼ: قمكم  ، ه852:، تسمـ أيب اًمٙمرم> أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ إصمػم، أسمق احلًـ قمكم 4;3 ، رىمؿ3/393

 ، رىمؿ3/5:7م، 6;;3،  ه3637، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3حمٛمد ُمٕمقض، وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ط

 .885 ، رىمؿ;3/64، > اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين;64

> اًمث٘م٤مت، 3592 ، رىمؿ4/582 ،يؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي> اجلرح واًمتٕمد3967 ، رىمؿ4/98اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مري،  (4)

 .5/54، سمـ طم٤ٌمنا

> اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، 4:/3> ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ىم٤مٟمع، 3;37 ، رىمؿ5/452، سمـ أيب قم٤مصؿ اًمِمٞم٤ٌميناث٤مين، أطم٤مد واعم (5)

> 3397 ، رىمؿ;:3/5> ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ، 447> ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ُمٜمده، ص;343 ، رىمؿ;4/5، اًمٓمؼماين

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد ص٤مدق احل٤مُمدي،  ، ه685 :، تاعمتٗمؼ واعمٗمؽمق، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي

 .3/733م، 9;;3،  ه3639، اًمٜم٤مذ: دار اًم٘م٤مدري، دُمِمؼ، 3ط

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (6)
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، (3)(سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل)سم٤مٓؾمؿ، واًمذي اؿمتٌف قمغم سمٕمْمٝمؿ أٟمف هق اعمذيمقر ذم اًمرواي٦م، هق 

َـّ أن اعمذيمقر ذم  وهق راٍو آظمر همػم اًمّمح٤ميب، وم٥ًٌٌم اشمٗم٤مق آؾمٛملم اظمتٚمط قمغم سمٕمْمٝمؿ، ومٔم

 . (سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل)اًمرواي٦م هق اًمت٤مسمٕمل 

اإلص٤مسم٦م ذم )، واسمـ طمجر ذم (4)(اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق)أن اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف  اًمراسمع:

ق سملم اًمّمح٤ميب سمنم سمـ قم٤مصؿ، وسمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل، وهذا (5)(متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م ، يمالمه٤م ىمد وَمرَّ

ًٓ ًمرواي٦م اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل  واًمّمقاب  ،طقمـ اًمٜمٌلي١ميمد ظمٓم٠ممه٤م قمٜمدُم٤م أوردا احلدي٨م ُمث٤م

 ط.قمـ اًمٜمٌل  ،قمـ صح٤ميب ،أن احلدي٨م ُمث٤مل ًمرواي٦م صح٤ميب

، (سمنم سمـ قم٤مصؿ)> طمٞم٨م ذيمر شمرمج٦م اًمّمح٤ميب (اإلص٤مسم٦م)وُأورد هٜم٤م يمالم اسمـ طمجر ذم 

ه  وأورد آظمتالف ذم ٟمًٌتف، وذيمر طمديثف ًمٕمٛمر ذم اًمّمدىم٤مت، وسملم اسمـ طمجر ظمٓم٠م ُمـ ؾمامَّ

سمنم سمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من ٓ صح٦ٌم ًمف، سمؾ هق ُمـ أشم٤ٌمع "، وىم٤مل: (سمنم سمـ قم٤مصؿ سمـ ؾمٗمٞم٤من)

م قمـ اسمـ  َّٓ ُم٤م شم٘مدَّ ح٤ميبَّ مل ُيٜم٥ًم ذم اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م، إ اًمت٤َّمسمٕملم، وأن سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمّمَّ

، وإٓ ومٝمق همػم اًمث٘مٗمل ىمٓمًٕم٤م  .(6)"رؿمديـ، وم٢من يم٤من حمٗمقفًم٤م ومٝمق ىمررٌّ

، ويمذا اسمـ (7)أن سمنم سمـ قم٤مصؿ اًمث٘مٗمل ىمد ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم اخل٤مُمس:

 ، ومٙمٞمػ ي٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ: إن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يروي قمٜمف؟(8)(اإلص٤مسم٦م)طمجر يمام ذم 

ط  رواي٦م اًمّمح٤ميب ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، قمـ اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس، قمـ اًمٜمٌلاعمث٤مل اًمث٤مين: 

  قمغم أنَّ اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس ُمـ اًمت٤مسمٕملم.

                                                           

> اًمث٘م٤مت، اسمـ 3595، رىمؿ4/582> اجلرح واًمتٕمديؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ، :396، رىمؿ4/99ي، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مر (3)

، 3/675 ،> هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر5;8، رىمؿ6/352، > هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، اعمزي4;/8طم٤ٌمن، 

 . ;4:رىمؿ

 . 3/733اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي،  (4)

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (5)

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (6)

 .4;/8اًمث٘م٤مت، اسمـ طم٤ٌمن،  (7)

 .885، رىمؿ;3/64اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (8)
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وهق يذيمر اعمث٤مل اًمث٤مُمـ قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ ( ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)ذيمر اسمـ طمجر ذم 

صمؿ ذيمر إؾمٜم٤مد اًمرواي٦م،  "اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس، روى قمٜمف ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من"اًمت٤مسمٕملم، وم٘م٤مل: 

    طمج٤مج سمـ حمٛمد قمـ اسمـ ضمري٩م، صمٜمل حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من، ىم٤مل"وم٘م٤مل: 

 ٓ: ىم٤مل طأن رؾمقل اهلل  -: طمدصمٜمل اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس، وهق قمدل قمغم ٟمٗمًف-وهق قمغم اعمٜمؼم-

 . (3)"ىمريش ذم ذًمؽ يزال

 وهذا اعمث٤مل ٓ يّمح آؾمتدٓل سمف> ُٕمريـ: 

اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس خمتٚمػ ذم صحٌتف، واًمراضمح أٟمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وًمٞمس ُمـ  إول:

٦م ؾمامقمف ُمـ ": (اًمّمح٤مسم٦م اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز)اًمت٤مسمٕملم، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  اؾمتٌٕمد سمٕمْمٝمؿ صحَّ

 .(4)"أٟمف يم٤من اسمـ صمامن ؾمٜملم طوٓ سُمٕمَد ومٞمف، وم٢من أىمؾَّ ُم٤م ىمٞمؾ ذم ؾِمٜم ف قمٜمد ُمقت اًمٜمٌل ط  اًمٜمٌل

ؼ يمت٤مب  إمم أن اسمـ طمجر ٟمٗمًف ٟمٌف قمغم ذًمؽ ذم ه٤مُمش  (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم)وىمد ٟمٌف حم٘م 

اًمْمح٤مك سمـ ىمٞمس صح٤ميب قمغم اًمراضمح، يمذا ضم٤مء هب٤مُمش اعمخٓمقط ُم٤م ًمٗمٔمف> "اعمخٓمقط> وم٘م٤مل: 

 .(5)"سمخط احل٤مومظ قمغم ه٤مُمش إصؾ

، (اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم)َوْٕمُػ إؾمٜم٤مد احلدي٨م اًمقارد، وم٘مد أظمرج احلدي٨م اًمٓمؼماين ذم  اًمث٤مين:

ُمـ ( شم٤مريخ دُمِمؼ)، واسمـ قم٤ًميمر ذم (ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م)، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم (اعمًتدرك)واحل٤ميمؿ ذم 

٤مج سمـ حمٛمد قمـ  ُف ـمريؼ طمجَّ اسمـ ضُمَرْي٩ٍم، طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ـَمْٚمَح٦َم قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾُمْٗمَٞم٤مَن، َأٟمَّ

ِف، َأنَّ رؾمقل اهلل -وهق قمغم اعمِْٜمؼَْمِ -ىم٤مل  ًِ ٤مُك سمـ ىَمْٞمٍس، وهق قَمْدٌل قمغم َٟمْٗم حَّ  ط: طمدصمٜمل اًمْمَّ

ـْ ىُمَرْيشٍ "ىم٤مل:   . (6)"ٓ َيَزاُل َواٍل ُِم

                                                           

 . :5ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (3)

 .;:63 ، رىمؿ5/5:9جر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طم (4)

 . ;5ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم، اسمـ طمجر، ص (5)

> اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد احل٤ميمؿ 356: ، رىمؿ:;4/:اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين،  (6)

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 3حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ـم ، ه627:، تاًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمع

 ،. شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر5/3759ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ،  >8455، رىمؿ5/825م، 2;;3،  ه3633

46/4:3. 
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سمـ ـمٚمح٦م> إومم: شمْمٕمٞمػ سمٕمض أهؾ  واحلدي٨م ٓ يّمح، وومٞمف قمٚمت٤من ُمتٕمٚم٘مت٤من سمٛمحٛمد

، وىمد شمٗمرد هبذا (3)اًمٕمٚمؿ ًمف، وطمتك سمٕمض َُمـ وصمَّ٘مف، وم٢مهنؿ وصمَّ٘مقه ذم أدٟمك ُمراشم٥م اًمتٕمديؾ

   احلدي٨م، وُمثٚمف ٓ حُيتٛمؾ ُمٜمف هذا اًمتٗمرد، واًمث٤مٟمٞم٦م: آٟم٘مٓم٤مع ذم اإلؾمٜم٤مد سمٞمٜمف وسملم ُمٕم٤موي٦م

 . (5)( ه82ٕم٤موي٦م ذم ؾمٜم٦م )، وشمقذم ُم(4)وم٘مد وًمد حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م سمٕمد اعمئ٦م ًمٚمٝمجرة

 

 

 

  

                                                           

ٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، > اًمٓم3863، رىمؿ7:/6، > اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، اًمٕم٘مٞمكم37:3، رىمؿ3;9/4اجلرح واًمتٕمديؾ، اسمـ أيب طم٤مشمؿ،  (3)

 ، ه525:، ت> اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن، أسمق قمٌد اًمرمحـ أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ قمكم اًمٜم٤ًمئل:486، رىمؿ8/576، سمـ ؾمٕمدا

(> اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء 763، رىمؿ5;، )ص ه8;35، اًمٜم٤مذ: دار اًمققمل، طمٚم٥م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط

> 7535، رىمؿ47/639> هتذي٥م اًمٙمامل، اعمزي، ::9/5> اًمث٘م٤مت، اسمـ طم٤ٌمن، 3933، رىمؿ9/696قمدي، سمـ ااًمرضم٤مل، 

> 5:3، رىمؿ:45/;> هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، 9937، رىمؿ5/7:9، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، اًمذهٌل

 .4:;7، رىمؿ6:7ص، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر

ُذيمر ذم  -وهق إهؿ-ن: إول: اُمرمل يٜمص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم شم٤مريخ وٓدشمف، وًمٙمـ ىمٓمٕم٤م وًمد سمٕمد اعمئ٦م، ويدل قمغم ذًمؽ: أ (4)

( أو سمٕمده٤م.  ه334شمرمجتف أٟمف أدرك أسم٤مه وهق صٖمػم، طمتك إن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمٗمك ؾمامقمف ُمـ أسمٞمف، وىمد شمقذم واًمده ؾمٜم٦م )

 ( وهذا ي١ميمد إُمر إول.  ه389ؾمٜم٦م ) (حمٛمد سمـ ـمٚمح٦م)اًمث٤مين: شم٤مريخ ووم٤مة 

 .:897، رىمؿ759> شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، ص2:9:رىمؿ ،8/342اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر،  (5)
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 ارتامت١

ؾ اًمٜمت٤مئ٩م اًمت٤مًمٞم٦م:   سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ دراؾم٦م ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، ٟمًج 

اهتؿ اًمٕمٚمامء سم٠مٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م اعمختٚمٗم٦م، وذيمروا وٛمـ أٟمقاع قمٚمقم احلدي٨م: ُم٤م رواه  -3

 إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وُمٜمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم. 

َػ يمت٤مسًم٤م مجع  ه685 َُمـ أًمََّػ ذم هذا اًمٗمـ هق اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )ت:أول  -4 ( طمٞم٨م إٟمف أًمَّ

ومٞمف ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وهذا اًمٙمت٤مب مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م، ومٚمٕمٚمَّف ُمٗم٘مقد، أو ُم٤م زال ذم 

اعمخٓمقـم٤مت، وىمد أؿم٤مر إًمٞمف يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمد ىم٤مم اسمـ طمجر سمؽمشمٞم٥م هذا اًمٙمت٤مب 

، ويمت٤مسمف (ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم)ك يمت٤مسمف: وشمٚمخٞمّمف، وؾمٛمَّ 

 ُمٓمٌقع.

يم٤من اًمٕمٚمامء ممـ أًمػ ذم قمٚمقم احلدي٨م يِمػمون إمم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم قمٜمد  -5

ل َُمـ أومرد ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم  اًمٙمالم قمغم ُم٤م رواه إيم٤مسمر قمـ إص٤مهمر، وأوَّ

 .(شمدري٥م اًمراوي)ذم يمت٤مسمف ذم ٟمقع ُمًت٘مؾٍّ هق اًمًٞمقـمل 

ة: -6  ُم٤م رواه اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم ًمف أٟمقاع وصقر قمدَّ

 .(اإلهائٞمٚمٞم٤مت)ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ  :إولاًمٜمقع  -

 ط.ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمّمح٤ميب، قمـ اًمٜمٌل  اًمٜمقع اًمث٤مين: -

 ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، ُمقىمقوًم٤م قمٚمٞمف. :اًمث٤مًم٨ماًمٜمقع  -

 ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمّمح٤ميب ُمقىمقوًم٤م.: اًمراسمعاًمٜمقع  -

 ط.ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل  :اخل٤مُمساًمٜمقع  -

أيمثر إٟمقاع وىمققًم٤م ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمـ رواي٤مت سمٜمل إهائٞمؾ> يمرواي٤مت  -7

يمٕم٥م إطم٤ٌمر، يٚمٞمف ذم اًمٙمثرة ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م قمـ 

 ط.اًمّمح٤ميب، قمـ اًمٜمٌل 

، هذا اًمٜمقع ٓ وضمقد ًمف، وًمق اومؽموٜم٤م ط ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب، قمـ اًمت٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل -8

وىمد ذيمر اسمـ ط  وضمقده، وم٤محلدي٨م يٙمقن ُمرؾماًل ُمردوًدا> ٟٓم٘مٓم٤مقمف سملم اًمت٤مسمٕمل واًمٜمٌل
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أُمثٚم٦م قمغم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، وُمـ وٛمـ هذه  (اًم٤ًمُمٕملمٟمزه٦م )طمجر ذم يمت٤مسمف 

ن قمغم رواي٦م صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل، قمـ اًمٜمٌل َّٓ وإذا ٟمٔمر اًم٘م٤مرئ إمم ط  إُمثٚم٦م ُمث٤مٓن يد

٤من ًمالؾمتدٓل قمغم هذا اًمٜمقع.  هذيـ اعمث٤مًملم جيد أهنام ٓ يّمحَّ
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 املصادز ٚاملسادع
، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث 3ط ، اجلرح واًمتٕمديؾ، سمـ حمٛمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ .3

 م. 74;3،  ه3493اًمٕمريب، 

حت٘مٞمؼ: يمامل يقؾمػ ، اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد .4

 . ه;362، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 3احلقت، ط

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ إصمػم، قمكم سمـ أيب اًمٙمرم .5

 م.6;;3،  ه3637، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3وقم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ط

، 38حت٘مٞمؼ: ٟمقر اًمديـ قمؽم، ط، قمٚمقم احلدي٨م، اسمـ اًمّمالح، قمثامن سمـ قمٌد اًمرمحـ .6

 م.4232،  ه3653ؾمقري٤م: دار اًمٗمٙمر، 

،  ه5;35ٕمثامٟمٞم٦م، ، اهلٜمد: دائرة اعمٕم٤مرف اًم3ط، اًمث٘م٤مت، اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن .7

 م.95;3

حت٘مٞمؼ: ، اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم، اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن .8

 . ه8;35، ؾمقري٤م: دار اًمققمل، 3حمٛمقد إسمراهٞمؿ زايد، ط

حت٘مٞمؼ: قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد، ، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .9

 . ه3637اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ، سمػموت، دار3وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، ط

، د.ط، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم اًمٜمج٤مر، "شمٌّمػم اعمٜمتٌف سمتحرير اعمِمتٌف، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .:

 سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ت.

، ؾمقري٤م: دار 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقاُم٦م، ط، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .;

 م.8:;3،  ه3628اًمرؿمٞمد، 

، اهلٜمد: ُمٓمٌٕم٦م دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 3ط، اًمتٝمذي٥م هتذي٥م، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .32

 . ه3548

حت٘مٞمؼ: ـم٤مرق ، ٟمزه٦م اًم٤ًمُمٕملم ذم رواي٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمت٤مسمٕملم، اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم .33

 م.7;;3،  ه3637، اًمري٤مض، دار اهلجرة، 3حمٛمد اًمٕمٛمقدي، ط
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١مؾم٦ًم ، سمػموت، ُم4حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، ط، اعمًٜمد، اسمـ طمٜمٌؾ، أمحد سمـ حمٛمد .34

 م.;;;3،  ه3642اًمرؾم٤مًم٦م، 

، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى، اسمـ ؾمٕمد، حمٛمد سمـ ؾمٕمد .35

 م.2;;3،  ه3632سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد ، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم، يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل .36

 م. 4;;3،  ه3634، سمػموت، دار اجلٞمؾ، 3اًمٌج٤موي، ط

حت٘مٞمؼ: قم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، ، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، اسمـ قمدي، قمٌد اهلل سمـ قمدي .37

 م. 9;;3،  ه:363، سمػموت، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3وقمكم حمٛمد ُمٕمقض، ط

ٕمٛمروي، د.ط، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًم، شم٤مريخ دُمِمؼ، اسمـ قم٤ًميمر، قمكم سمـ احلًـ .38

 م.7;;3،  ه3637سمػموت، دار اًمٗمٙمر، 

، 3حت٘مٞمؼ: صالح سمـ ؾم٤ممل اعمٍمايت، ط، ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ ىم٤مٟمع، قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع .39

 . ه:363اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: ُمٙمت٦ٌم اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، 

حت٘مٞمؼ: أسمق ىمتٞم٦ٌم ٟمٔمر ، ومتح اًم٤ٌمب ذم اًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب، اسمـ َُمٜمَْده، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق .:3

 م.8;;3،  ه3639، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمقصمر، 3يب، طاًمٗم٤مري٤م

، 3حت٘مٞمؼ: د.قم٤مُمر طمًـ صؼمي، ط، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ َُمٜمَْده، حمٛمد سمـ إؾمح٤مق .;3

 م. 4227،  ه3648اإلُم٤مرات: ُمٓمٌققم٤مت ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، 

، 3حت٘مٞمؼ: قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي، ط، ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أسمق ٟمٕمٞمؿ، أمحد سمـ قمٌد اهلل .42

 م. :;;3،  ه;363اًمري٤مض، دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، 

، د.ط، اهلٜمد: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ .43

 د.ت.

، سمػموت، دار ـمقق 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم، ط، اًمّمحٞمح، اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ .44

 . ه3644اًمٜمج٤مة، 



 محقد ٟم٤ميػ اًمدسمقس : د.إقمداد                                                                      ُم٤م رواه اًمّمح٤ميب قمـ اًمت٤مسمٕمل ُمٗمٝمقُمف وأمهٞمتف وأٟمقاقمف 

         53 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمريـ، د. ط، سمػموت، دار ، اًمًٜمـ، ٛمد سمـ قمٞمًكاًمؽمُمذي، حم .45

 إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، د. ت. 

، اعمديٜم٦م 3حت٘مٞمؼ: يقؾمػ سمـ حمٛمد اًمدظمٞمؾ، ط، إؾم٤مُمل واًمٙمٜمك، احل٤ميمؿ، أسمق أمحد .46

 م.6;;3اعمٜمقرة: دار اًمٖمرسم٤مء إصمري٦م، اعمديٜم٦م، 

حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ، قمغم اًمّمحٞمحلم اعمًتدرك، احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .47

 م.2;;3،  ه3633، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط

، سمػموت، 4حت٘مٞمؼ: د. أمحد اًمًٚمقم، ط، ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م، احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل .48

 م.4232،  ه3653دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: د. ، اب اًم٤ًمُمعاجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآد، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .49

 حمٛمقد اًمٓمح٤من، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض.

حت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد ص٤مدق ، اعمتٗمؼ واعمٗمؽمق، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .:4

 م. 9;;3،  ه3639، دُمِمؼ: دار اًم٘م٤مدري، 3احل٤مُمدي، ط

اعمٕمٓمل  حت٘مٞمؼ: د. قمٌد، ُمقوح أوه٤مم اجلٛمع واًمتٗمريؼ، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .;4

 . ه3629، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 3ىمٚمٕمجل، ط

،  ه;363، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ط، شمذيمرة احلٗم٤مظ، اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .52

 م. :;;3

حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف اًمِمٞمخ ، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .53

 م.7:;3،  ه3627، ، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت5ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ط

حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، ، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .54

 م.85;3،  ه35:4، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، 3ط

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد ، ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م، اًمًخ٤موي، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ .55

ًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج، ، ا4اًمٙمريؿ اخلْمػم، ود. حمٛمد سمـ قمٌد اهلل آل ومٝمٞمد، ط

 . ه3654
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حت٘مٞمؼ: أسمق ، شمدري٥م اًمراوي ذم ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي، اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر .56

 . ه4225،  ه3646، اًمري٤مض، دار اًمٕم٤مصٛم٦م، 3ُمٕم٤مذ ـم٤مرق قمقض اهلل، ط

حت٘مٞمؼ: د. سم٤مؾمؿ ومٞمّمؾ أمحد اجلقاسمرة، ، أطم٤مد واعمث٤مين، اًمِمٞم٤ٌمين، أسمق سمٙمر سمـ أيب قم٤مصؿ .57

 م.3;;3،  ه3633، اًمري٤مض، دار اًمراي٦م، 3ط

إطم٤مدي٨م اعمخت٤مرة أو اعمًتخرج ُمـ إطم٤مدي٨م ، اًمْمٞم٤مء اعم٘مدد، حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد .58

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اعمٚمؽ سمـ دهٞمش، ، اعمخت٤مرة مم٤م مل خيرضمف اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٞمٝمام

 م.4222،  ه3642، سمػموت، دار ظمي، 5ط

، 4حت٘مٞمؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل، ط، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد .59

 اًم٘م٤مهرة: ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، د.ت.

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت ُمـ رضم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿ واحلدي٨م وُمـ اًمْمٕمٗم٤مء ، اًمٕمجكم، أمحد سمـ قمٌد اهلل .:5

، اعمديٜم٦م 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٚمٞمؿ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمًٌتقي، ط، وذيمر ُمذاهٌٝمؿ وأظم٤ٌمرهؿ

 م.7:;3،  ه٦3627م اًمدار، اعمٜمقرة: ُمٙمتٌ

حت٘مٞمؼ: ، اًمت٘مٞمٞمد واإليْم٤مح ذح ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح، اًمٕمراىمل، قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم .;5

 م.:422،  ه;364، سمػموت، دار اًمٌِم٤مئر، 4د.أؾم٤مُم٦م ظمٞم٤مط، ط

حت٘مٞمؼ: د. ُم٤مهر اًمٗمحؾ، ، ذح اًمتٌٍمة واًمتذيمرة، اًمٕمراىمل، قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم .62

 م.4233،  ه3654، اًم٘م٤مهرة: دار اعمحدصملم، 3ط

، 3حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، ط، اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، اًمٕم٘مٞمكم، حمٛمد سمـ قمٛمرو .63

 م.6:;3،  ه3626سمػموت، دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر قمقاد ، هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل، اعمزي، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ .64
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 ًَدص ايبشح

ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"اؿمتٛمؾ هذا اًمٌح٨م قمغم مجع أطم٤مدي٨م وأؾم٤مٟمٞمد ُمـ 

يّمح(،  –مل  –هـ( أورده٤م ذم شمراضمؿ اًمرواة، صمؿ أشمٌٕمٝم٤م سم٘مقًمف: )ٓ  478إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري )ت 

وهذا اعمّمٓمٚمح ىمد اؾمتٕمٛمٚمف وأراد سمف ُمٕم٤مين يمثػمة، ُمٜمٝم٤م ذم اًمًٜمد، وُمٜمٝم٤م ذم اعمتـ، وىمد أصم٤مر هذا 

قمٜمدي ُمِمٙمٚم٦م، وهل ُم٤مذا ي٘مّمد اًمٌخ٤مري ُمـ هذا اًمٚمٗمظ ذم يمؾ ُمقـمـ ُمـ اعمقاـمـ اًمتل اًمتٕمدد 

اؾمتٕمٛمٚمف ومٞمٝم٤م؟ وم٘مٛم٧م سمٕمٛمؾ هذا اًمٌح٨م ًمٚمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك هذا اعمّمٓمٚمح وشمٌٞمٞمٜمف، ومتٜم٤موًم٧م 

يمام ذيمره، وأظمرضم٧م  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"هذا اًمٌح٨م وومؼ ظمٓمقات، ومٜم٘مٚم٧م يمالم اًمٌخ٤مري ُمـ 

تل يذيمره٤م، ُمع ذيمر يمالم اًمٕمٚمامء ًمٚمقىمقف قمغم ُمٕمٜمك ُم٤م أراد ـمرق إؾم٤مٟمٞمد، واًمرواي٤مت اًم

 اًمٌخ٤مري سم٘مقًمف، ويمذًمؽ عمٕمروم٦م صقاب طمٙمٛمف ُمـ قمدُمف.

ومِمٛمؾ هذا اًمٌح٨م سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ يمالم اًمٌخ٤مري، ووح٧م ُمـ ظمالهل٤م ـمري٘متف، 

وشمٕمدد اؾمتٕمامٓشمف هلذا اعمّمٓمٚمح اًمذي اشمْمح أٟمف يًتخدُمف ًمتْمٕمٞمػ رواي٦م ُم٤م، أو ًمٗمٔم٦م ذم 

 ، أو رد اؾمٍؿ، أو ًم٘م٥ٍم ىمٞمؾ ًمراٍو ُم٤م، وهمػمه٤م ُمـ آؾمتٕمامٓت.طمدي٨م ُم٤م

 مل يّمح. –اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم  -اًمٌخ٤مري اًمٙمٚمامت آومتت٤مطمٞم٦م:
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Abstract 

The term of Imam Bukhari: (it is not authentic), in his book "Al-Tarikh Al-

Kabir" is used to indicate many meanings, including in source and in text. 

This research includes a collection of hadiths from the book "Al-Tarikh Al-

Kabir" of Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (256 AH), which he 

included in the narrators’ biographies, then followed them by saying: (No, 

it is not authentic), with their clarification and a statement of scholars views 

to find out the intended meaning of Bukhari by his saying so, as well as to 

know whether his ruling is correct or not.  

Key Words: Bukhari - Al-Tarikh Al-Kabir - Not Authentic. 
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ٌُٚمف، وأرؿمدٟم٤م عمت٤مسمٕم٦م رؾُمٚمف، وأووح ًمٜم٤م ُم٤م اومؽموف ُمـ  احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م إمم ُمٕمروم٦م ؾُم

قم٤ٌمدشمف وـم٤مقمتف، وينَّ ًمٜم٤م اًمدٓئؾ قمغم ذقمٞمتف، وأضمغم ذًمؽ واوًح٤م ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز اًمذي: 

ـْ ظَمْٚمِٗمِف ﴿ َٓ ُِم ـْ سَملْمِ َيَدْيِف َو ُؾ ُِم
٤ٌَمـمِ ـْ طَمٙمِ َٓ َي٠ْمشمِٞمِف اًْم  .[64ؾمقرة ومّمٚم٧م:  ]﴾ٞمٍؿ مَحِٞمدٍ شَمٜمِْزيٌؾ ُِم

ـَ آَُمٜمُقا َأـمِٞمُٕمقا اهللََّ َوَأـمِٞمُٕمقا ﴿سمٓم٤مقم٦م رؾمقًمف اًمٙمريؿ وم٘م٤مل:  وىمرن ـم٤مقمتف  ِذي ٤َم اًمَّ َي٤م َأهيُّ

ؾُمقَل﴾ ـْ ﴿، وهنك قمـ خم٤مًمٗم٦م اًمرؾمقل، أو مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل:[;7ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ]اًمرَّ َوَُم

ـْ سَمْٕمِد َُم٤م  ؾُمقَل ُِم ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ْع هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًم 
َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّ ٌَلمَّ شَم

 .[337ؾمقرة اًمٜم٤ًمء: ]﴾َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما

احلٛمد هلل اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ُم١مُمٜملم سم٤مًمٗمرىم٤من، ُمتٌٕملم آصم٤مر َُمـ ُم٣م سم٢مطم٤ًمن، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

ؿمٝم٤مدَة ُمـ أظمٚمص هلل اًمٓم٤مقم٦م، وأومرده سم٤مًمٕم٤ٌمدة، واًمّمالة واًمًالم  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف>

ؾمٞمد وًمد آدم، وظم٤مشمؿ اًمٜمٌٞملم، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف  طإمت٤من إيمٛمالن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وسمٕمد: واًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ.

 ايتعسٜـ باملٛضٛع:

يّمح(، وسمٞم٤من ُمراده ُمٜمف،  -مل-سمحثٜم٤م هذا طمقل إـمالق اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري عمّمٓمٚمح: )ٓ 

ذم أوضمف ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"واؾمتٕمامٓشمف ًمف، وم٘مد أـمٚم٘مف، واؾمتٕمٛمٚمف يمثػمًا ذم يمت٤مسمف 

 -مل  -قمدد اعمقاـمـ اًمتل اؾمتخدم ومٞمٝم٤م هذا اعمّمٓمٚمح )ٓ  وىمد سمٚمغذم إؾم٤مٟمٞمد، وُمٜمٝم٤م ذم اعمتقن، 

( ُمقـمٜم٤ًم، اؾمتخدم ذم أهمٚمٌٝم٤م ىمقل: )ٓ يّمح(، وذم سمٕمْمٝم٤م: )مل يّمح(، وذم قمدد :38ّمح( )ي

 ىمٚمٞمؾ اؾمتخدم قم٤ٌمرة: )ٓ أراه يّمح(، و)ٓ أرى يّمح(.

 :أُٖٝت٘

شمٜمٌع أمهٞم٦م اعمقوقع ُمـ أمهٞم٦م اإلُم٤مم اًمذي شمٜم٤مول اًمٌح٨م اًمٙمالم قمٜمف، وهق اإلُم٤مم 

 -مل  -)ٓ  فُمّمٓمٚمح هذا اًمٌح٨م دراؾم٦م اًمٌخ٤مري أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م، وىمد شمٜم٤موًم٧م ذم

، وسمٞمٜم٧م اؾمتٕمامٓت اإلُم٤مم ًمف، وهل ُم٠ًمًم٦م يمٌػمة، إذ ٓ يًتٖمٜمل ـم٤مًم٥م قمٚمؿ، ومْماًل قمـ يّمح(

 قم٤ممل قمـ يمالم اًمٌخ٤مري ذم هذا اًمٗمـ.
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 :أضباب اختٝاز املٛضٛع

: )ٓ "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ذم يمت٤مسمف  شمٕمددت أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اًمٌح٨م ذم ىمقل اًمٌخ٤مري 

ًمق ٟمنم سمٕمض "سملم أؾم٤ٌمب هذا آظمتٞم٤مر ومْمؾ اًمٙمت٤مب، وىمقل اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف:  يّمح(، وُمـ

وٓ قمرومقه، صمؿ ىم٤مل: صٜمٗمتف صمالث  ،أؾمت٤مذي ه١مٓء مل يٗمٝمٛمقا يمٞمػ صٜمٗم٧م يمت٤مب اًمت٤مريخ

 .(3)ُمرات

وأيًْم٤م هذا اعمقوقع مل أضمد دراؾم٦م ُمٗمردة هلذه اًمٕم٤ٌمرة ذم هذا اًمٙمت٤مب، وم٠مردت شمقوٞمحف 

 .وإسمراز أمهٞمتف ًمتٕمؿ وم٤مئدشمف

 :األٖداف

 يِمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم قمدة أهداف:

 .يّمح( -مل  -)ٓ  اًمٌخ٤مري ُمّمٓمٚمحشمقوٞمح ُمٕمٜمك  -

 شمدقمٞمؿ ذًمؽ سم٤مُٕمثٚم٦م، ويمالم اًمٕمٚمامء طمتك شمتؿ اًمٗم٤مئدة. -

 .يّمح( -مل  -قمدد اعمقاـمـ اًمتل اؾمتخدم ومٞمٝم٤م هذا اعمّمٓمٚمح )ٓ سمٞم٤من  -

 َػه١ً ايبشح:

مل  -اًمٌخ٤مري يًتٕمٛمؾ ًمٗمظ: )ٓ وضمدت أن  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم يمت٤مب 

 ،يّمح(، وشم٤مرًة يًتٕمٛمٚمف ومٞمٓمٚم٘مف قمغم طمدي٨م، وشم٤مرة أضمده ذيمر ـمرىم٤ًم ومٞمٝم٤م ظمالف حلدي٨م ُم٤م -

ُم٤م دومٕمٜمل إمم ومٞم٘مقل ىمقًمف هذا،  ،صمؿ ي٠ميت قمغم ـمريؼ ُمٜمٝم٤م، أو ًمٗمٔم٦م وىمٕم٧م ذم ُمتـ إطمداه٤م

ًمٚمٜمٔمر ذم  ٞم٤مً ا داقمومٙم٤من هذ اؾمتٕمامٓشمف هذه اًمٕم٤ٌمرة؟اًمٌخ٤مري ُمـ اًمت٤ًمؤل قمـ ُم٘م٤مصد اإلُم٤مم 

 سمٕمض إُمثٚم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ًمٚمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُمّمٓمٚمحف، وشمٌٞمٞمٜمف ًمتٕمؿ اًمٗم٤مئدة.

 :ايدزاضات ايطابك١

 وأومرده سم٤مًمدراؾم٦م ُمـ ىمٌؾ. ،مل ٟم٘مػ قمغم ُمـ شمٙمٚمؿ قمغم هذا اعمقوقع

                                                           

ٟمنم دار اًمٖمرب ، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، ( شم٤مريخ سمٖمداد3)

 .4/544، م 4224، هـ3644 ،3، طسمػموت، اإلؾمالُمل
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أو ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م ذم  ،ًمٙمـ هٜم٤مك سمٕمض اًمدراؾم٤مت اًمتل شمٙمٚمٛم٧م قمـ ُمٗمٝمقم هذه اًمٕم٤ٌمرة

 ُمٜمٝم٤م: سمٕمض يمتٌف إظمرى.

ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء، وهل رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ًم٤ًممل ص٤مًمح أمحد  .3

ٓ شمٕمرف إٓ سمحدي٨م  ،وىمد شمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م ذم إـم٤مر شمراضمؿ اًمٕمامري، ضم٤مُمٕم٦م ُمالي٤م، ُم٤مًمٞمزي٤م.

 واطمد.

اًمٌخ٤مري، ًمٚمديمتقر: قمٌد اهلل سمـ  صحٞمح اإلُم٤مم شمراضمؿ سمٕمض إؿم٤مرات اًمٜم٘مد احلديثل ذم .4

ومقزان اًمٗمقزان، وىمد ٟمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٕمٚمقم اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت 

  اإلؾمالُمٞم٦م.

 ."صحٞمح اًمٌخ٤مري"وهق ُمتٕمٚمؼ سمجٛمع سمٕمض اًمؽماضمؿ اًمتل شمْمٛمٜم٧م ُم٘م٤مصد ٟم٘مدي٦م ذم 

 اًمتْمٕمٞمػ اإلؿم٤مري قمٜمد اًمٌخ٤مري ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، ًمٚمديمتقر أمحد سمدري اًمٌِم٤مسمِم٦م. .5

وإقمالهل٤م سمٓمري٘م٦م  ،سمراقم٦م اًمٌخ٤مري ذم اإلعم٤مح إمم شمْمٕمٞمػ إطم٤مدي٨موىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ 

 ."اجل٤مُمع اًمّمحٞمح"اًمؽمُمٞمز واإليامء ُمـ ظمالل اإلؿم٤مرات اخلٗمٞم٦م اًمتل وٛمٜمٝم٤م شمراضمؿ يمت٤مسمف 

إطم٤مدي٨م اًمتل وٕمٗمٝم٤م اًمٌخ٤مري شمٚمٛمٞمح٤ًم ذم اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، وذيمره٤م شمٍمحي٤م ذم  .6

 ٞم٤ًمء قمكم أمحد رواسمدة.اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم، ًمٚمديمتقرة: ُم

وهمػمه٤م ُمـ اًمدراؾم٤مت اعمتٜمققم٦م إظمرى اًمتل ؿمٛمٚم٧م ذم ـمٞم٤مهت٤م سمٕمض اًمٙمالم قمغم هذا 

 -مل  -آصٓمالح، إٓ أن مجٞمع هذه اًمدراؾم٤مت مل شمٙمـ ُم٘متٍمة قمغم ُمّمٚمح اًمٌخ٤مري: )ٓ 

 ."اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"يّمح(، وٓ يم٤مٟم٧م خمتّم٦م سمٙمت٤مسمف 

 :بشحَٓٗر اي

 اؾمت٘مرائل حتٚمٞمكم.وومؼ ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م  شمٜم٤موًم٧م

 :إدسا٤ات ايبشح

 يمام هق. "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"أٟم٘مؾ يمالم اًمٌخ٤مري ُمـ 

  أظمرج ـمرق إؾم٤مٟمٞمد، واًمرواي٤مت اًمتل يذيمره٤م.
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ومٝمؿ وُمٕمروم٦م ُمراد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ُمـ اؾمتٕمامًمف هلذه اجلٛمٚم٦م، واحلرص قمغم ُمٕمروم٦م ذًمؽ 

، وؾمٞمٙمقن ذًمؽ ُمع ذيمر اعمث٤ملُمـ يمالم اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف إن أُمٙمـ، أو ُمـ يمالم ٟمٔمرائف ذم اًمٕمٚمؿ، 

 .ُم٘متٍمًا قمغم سمٕمض إُمثٚم٦م، وًمٞمس قمغم يم٤مُمؾ اًمٙمت٤مب سمح٥ًم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٌح٨م

 خط١ ايبشح:

 ، وظم٤ممت٦م، وىم٤مئٛم٦م اعمراضمع.لموُمٌحث ومتٝمٞمد، ىمًٛم٧م اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م،وىمد 

 ومٞمٝم٤م: ُمٚمخص اًمٌح٨م، واًمتٕمريػ سم٤معمقوقع، وأمهٞمتف،ىمد ذيمرت و أُم٤م ذم اعم٘مدُم٦م:

وُمٜمٝم٩م  ،واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م،وأهداف اًمٌح٨م، ووأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر اعمقوقع، 

 وظمٓم٦م اًمٌح٨م. وإضمراءات اًمٌح٨م، ،ٌح٨ماًم

 وأُم٤م اًمتٛمٝمٞمد، ومٗمٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن.

 ًمٖم٦م. يّمح( -مل  -)ٓ  وم٘مد شمٙمٚمٛم٧م ومٞمف قمغم ُمٕمٜمك ُمّمٓمٚمح اًمٌخ٤مري اعمٓمٚم٥م إول:

مل  -)ٓ  ٟمّمقص إئٛم٦م اًمتل شمٗمن ُمّمٓمٚمح اًمٌخ٤مري سمٕمض وم٘مد ذيمرت اًمث٤مين: اعمٓمٚم٥م

 . يّمح( -

 اًمرواي٦م. يّمح( ذم -مل  -)ٓ  إـمالىمف عمّمٓمٚمحفوم٘مد شمٙمٚمٛم٧م قمغم  :إولأُم٤م ذم اعمٌح٨م 

اًمًٜمد  ذم يّمح( -مل  -إـمالىمف عمّمٓمٚمحف )ٓ وم٘مد شمٙمٚمٛم٧م قمغم  :اًمث٤مينأُم٤م ذم اعمٌح٨م 

 ورواشمف.
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 ٚؾٝ٘ َطًبإ:

 :األٍٚ: َع٢ٓ َصطًح ايبدازٟ يػ١ املطًب

)صح( اًمّم٤مد واحل٤مء أصؾ يدل قمغم اًمؼماءة ُمـ اعمرض واًمٕمٞم٥م، وقمغم ىم٤مل اسمـ وم٤مرس: 

آؾمتقاء. ُمـ ذًمؽ اًمّمح٦م: ذه٤مب اًمً٘مؿ، واًمؼماءة ُمـ يمؾ قمٞم٥م. واًمّمحٞمح واًمّمح٤مح 

 سمٛمٕمٜمك. 

٦م ٓ يقردن ذو قم٤مه: »طواعمّمح: اًمذي أهٚمف وإسمٚمف صح٤مح وأصح٤مء. ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .(3)، أي اًمذي إسمٚمف صح٤محشقمغم ُمّمح

 يّمح(، أي مل يًٚمؿ ُمـ اًمٕمٚم٦م واًمٕمٞم٥م. -مل  -إذًا وم٘مقل اًمٌخ٤مري )ٓ 

أي أن يمؾ طُمٙمؿ طَمَٙمؿ سمف اًمٌخ٤مري قمغم طمدي٨م ُم٤م، أو إؾمٜم٤مد ُم٤م، أو زي٤مدة ُم٤م سم٠مهن٤م مل شمّمح، 

، ومٝمق ُمـ ٕن ومٞمٝم٤م قمٞم٥م وقمٚم٦مً  ،أي أهن٤م مل شمًتقف اًمنموط اًمتل دمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٌٚمٝم٤م، وٟمحت٩م هب٤م

 ُمّمٓمٚمح٤مت اًمؽمك قمٜمده. 

 

 ايجاْٞ املطًب

 ايبدازٟ ٜصح( عٓد اإلَاّ ــ   مل)ال ــ  ْصٛص األ١ُ٥ اييت تؿطس َصطًحبعض 

، ويم٤من ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"ذم يمتٌف، ظم٤مص٦م ُمٜمٝم٤م  شمٙمرر ُمّمٓمٚمح اًمٌخ٤مري يمثػماً 

اؾمتٕمامل، أُم٤م اعمٕمٜمك ومقاطمد، وهق أن هذه اعم٠ًمًم٦م ٓ شم٘مٌؾ، وٓ حيت٩م هب٤م ًمٕمدم ظمٚمقه٤م ُمـ اًمٕمٞم٥م 

 واًمٕمٚم٦م.

أُم٤م آؾمتٕمامٓت وم٘مد شمٕمددت، وؾمٜمذيمر هٜم٤م سمٕمض ٟمّمقص إئٛم٦م ذم سمٞم٤من سمٕمْمٝم٤م، وٟمٌلم 

 ذًمؽ قمٛمٚمٞم٤ًم ذم اعمٌحثلم اًم٘م٤مدُملم.

 

                                                           

اعمح٘مؼ: قمٌد ، هـ7;5اعمتقرم: ، أسمق احلًلم، اًم٘مزويٜمل اًمرازي ٕمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء، 5/4:3، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (3)

 م.;9;3-ـه;;35قم٤مم اًمٜمنم: ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، اًمًالم حمٛمد ه٤مرون
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 ىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ يزيد سمـ أيب زي٤مد:

روى قمٜمف إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع طمدي٨م اًمّمقر ُمرؾمؾ، ومل يّمح، ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد يذيمره 

 قمـ اًمٌخ٤مري.

 ،ىم٤مل: وهذا طمدي٨م اًمّمقر اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري رواه اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ وأسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ

 زي٤مد، قمـ رضمؾ، قمـ حمٛمد سمـ يمٕم٥م وهمػممه٤م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ راومع، قمـ حمٛمد سمـ يزيد سمـ أيب

 طمدي٨م اًمّمقر سمٓمقًمف. طاًم٘مرفمل، قمـ أيب هريرة قمـ اًمٜمٌل 

 طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ دطمٞمؿ قمـ هِم٤مم سمـ قمامر قمـ اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ.

 .. أهـ(3)وهذا اًمذي ىم٤مل اًمٌخ٤مري أٟمف ٓ يّمح ٕٟمف يذيمر ذم إؾمٜم٤مده رضمؾىم٤مل: 

 .ُمٌٝمامً  أي ٕن ذم اإلؾمٜم٤مد رضمالً 

 شمرمج٦م ؾمٚمٞمامن سمـ ُمرصمد اًمٕمٜمزي: وىم٤مل اسمـ قمدي ذم

ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد ي٘مقل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ؾمٚمٞمامن سمـ ُمرصمد قمـ قم٤مئِم٦م ٓ يٕمرف ًمف ؾمامع ُمـ 

 قم٤مئِم٦م.

 يم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ شمًٕم٤ًم. طقمـ أيب اًمتٞم٤مح، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمرصمد، قمـ قم٤مئِم٦م: أن اًمٜمٌل 

سمق داود، صمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، قمـ طمدصمٜم٤مه قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌزاز، صمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ زي٤مد إسمكم، صمٜم٤م أ

 يم٤من يّمكم ُمـ اًمٚمٞمؾ شمًٕم٤ًم. طأيب اًمتٞم٤مح ؾمٛمٕم٧م رضماًل ُمـ قمٜمزة حيدث، قمـ قم٤مئِم٦م: أن اًمٜمٌل 

ىم٤مل اسمـ قمدي: ومل يذيمر اًمٌخ٤مري ًمًٚمٞمامن قمـ قم٤مئِم٦م همػم هذا احلدي٨م اًمقاطمد، وُم٘مّمد 

قم٤مئِم٦م وٓ قمـ همػم  ،اًمٌخ٤مري أن ٓ يً٘مط قمٚمٞمف راٍو، وٓ أقمٚمؿ ًمًٚمٞمامن سمـ ُمرصمد قمـ قم٤مئِم٦م

 .. أهـ(4)همػمه

 وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل احليُمل:

 ، ٓ يّمح طمديثف، ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد يذيمره قمـ اًمٌخ٤مري.طرأى اًمٜمٌل 

                                                           

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، أمحد قمٌد اهلل سمـ قمدي سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اجلرضم٤مين يبٕ، 8/488، ( اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل3)

 م.::;3-هـ;362، 5، طهمزاويحت٘مٞمؼ: حيٞمك خمت٤مر ، سمػموت

 .5/4:9، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)
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أي ًمٞمس ًمٕمٛمرو سمـ قمٌد اهلل  ،وهذا هق طمدي٨م واطمد، وإٟمام ؿمؽ اًمٌخ٤مري أٟمف ٓ يّمح ًمف

 .. أهـ(3)صح٦ٌم

 صم٤مسم٧م سمـ اًمّم٤مُم٧م:وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ 

، طسمـ مح٤مد ي٘مقل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمّم٤مُم٧م قمـ اًمٜمٌل اؾمٛمٕم٧م 

 ىم٤مل اسمـ أيب طمٌٞم٦ٌم: قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م، قمـ أسمٞمف، ومل يّمح.

وهذا اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري إٟمام هق طمدي٨م واطمد، وىمقًمف: مل يّمح، أٟمف ٓ يّمح ًمف ؾمامع 

 .. أهـ(4)طُمـ اًمٜمٌل 

أي مل يّمح ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمّم٤مُم٧م صح٦ٌم> ٕن سمٕمْمٝمؿ يروي قمٜمف، قمـ أسمٞمف، 

 .طقمـ اًمٜمٌل 

 وىم٤مل اسمـ قمدي ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م:

قمـ اسمـ ُمًٕمقد، روى قمٜمف اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طم٤ًمن، مل يّمح طمديثف، ؾمٛمٕم٧م اسمـ مح٤مد يذيمره 

 قمـ اًمٌخ٤مري.

قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م مل يًٛمع اسمـ  وهذا اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري ُمـ ىمقًمف: مل يّمح، أن

 .. أهـ(5)ُمًٕمقد، وأؿم٤مر امم طمدي٨م واطمد

ًمٙمالم اًمٌخ٤مري اًمتل شمٗمٞمد سم٠مٟمف يم٤من يًتخدم ٟمٗمس  اسمـ قمديومٝمذه سمٕمض شمٗمًػمات 

 اعمّمٓمٚمح ذم اؾمتٕمامٓت ؿمتك.

    

 

 

 

 
                                                           

 .7/363، اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل (3)

 .6/533، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)

 .6/533، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (5)
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 األٍٚاملبشح 

 يف ايسٚا١ٜ إطالق٘ ملصطًش٘

 يّمح( وقمدد اؾمتخداُمف، ومٛمـ ذًمؽ: -مل  -شمٜمقع اؾمتخدام اًمٌخ٤مري عمّمٓمٚمحف )ٓ 

 رواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م: يّمح( قمغم -مل  -)ٓ  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .أ

 .يم٠من يذيمر طمديًث٤م ومٞم٠ميت قمغم رواي٦م ُمٜمف ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمدم اًمّمح٦م

قمٛمران سمـ أوس سمـ " :(3)ذم شمرمج٦م قمٛمران سمـ أوس سمـ وٛمٕم٩م :ُمث٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  وٛمٕم٩م. ِلَّ  :ىم٤مل ُمروان سمـ ُمٕم٤موي٦م: قمـ قمٛمران، قمـ أسمٞمف، ؾمٛمع أسم٤مه، قَم َأنَّ اًمٜمٌَّ

وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ: طمدصمٜم٤م زائدة، قمـ قمٌد اًمٕمزيز  وروى قمٜمف أسمق ُمٕم٤موي٦م. .(4)٠مَو قَ تَ  يَ ملَ وَ  َؾ يمَ أَ  ط 

ـْ قَم٤مِئَِم٦َم  ِل   ،سمـ رومٞمع، طمدصمٜمل اسمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، وقمٙمرُم٦م، قَم ـِ اًمٜمٌَّ  ملَ َأيَمَؾ حَلْاًم وَ  فُ ٟمَّ أَ  ط قَم

ـِ  .(5)٠مَو قَ تَ يَ  ـِ اسْم وهذا ٓ يّمح> ٕن أيقب، وؾماميًم٤م، وقم٤مصاًم، رووه قمـ قمٙمرُم٦م، قَم

٤ٌَّمسٍ  ِل  قَم ـِ اًمٜمٌَّ  .. أهـ(6)"ط ، قَم

                                                           

 .:8/62، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (3)

 ( رواي٦م ُمروان هذه مل أىمػ قمٚمٞمٝم٤م.4)

 وحيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث.، شم٤مسمٕمف: طمًلم سمـ قمكم، زائدة قمـ روايتف قمغم – ُمٝمدي اسمـ وهق –( وىمد شمقسمع قمٌد اًمرمحـ 5)

رىمؿ ، :64/38، اعمًٜمد وأمحد ذم .;666، اعمًٜمد ذموقمٜمف أسمق يٕمغم اعمقصكم ، 772، اعمّمٜمػ ذمأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

اًمًٜمـ  ذمواًمٌٞمٝم٘مل ، 457، اعمًٜمد واًمٌزار ذم، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م طمًلم سمـ قمكم، وأمحد سمـ طمٜمٌؾ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يمالمه٤م .474:4

ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م  ،وحيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث، طمًلم سمـ قمكم: يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ حيٞمك سمـ يٕمغم سمـ احل٤مرث.، 3/376، اًمٙمؼمى

 سمف.، زائدة سمـ ىمداُم٦م

طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمقه٤مب طمدصمٜم٤م مح٤مد قمـ ، 7627، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف وم٘مد أظمرضمٝم٤م:ؿ، وقم٤مص، ( أُم٤م رواي٦م أيقب6)

، 6/453، اعمًٜمد أمحد ذم وم٘مد أظمرضمٝم٤م:( وهق اسمـ طمرب) وأُم٤م رواة ؾمامك سمف.، قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمسأيقب وقم٤مصؿ قمـ 

وأسمق ، ::6، اًمًٜمـ ذمواسمـ ُم٤مضمف ، ;:3، اًمًٜمـ ذمطمدصمٜم٤م زهػم. وأظمرضمف أسمق داود ، طمدصمٜم٤م طمًـ سمـ ُمقؾمك، 4628 رىمؿ

وأسمق ، زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م :يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب إطمقص.، 3384، صحٞمحف ذمواسمـ طم٤ٌمن ، 4574، اعمًٜمد ذميٕمغم 

قمـ اسمـ ، وؾمامك سمـ طمرب( قمـ قمٙمرُم٦مؿ، وقم٤مص، أيقب)مجٞمٕمٝمؿ  قمـ ؾمامك سمـ طمرب. ،إطمقص ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمؿ

ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌد ، ;334، صحٞمحف ذميمام أظمرضمف اسمـ طم٤ٌمن ، : داود سمـ أيب هٜمدأيْم٤مً  شم٤مسمٕمٝمؿوسمؾ ، قم٤ٌمس

ذم يمام أظمرضمف اًمٓمؼماين  وشم٤مسمٕمٝمؿ أيْم٤ًم اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ داود سمـ أيب هٜمد.ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أيب، اًمقارث

 اًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ. قمـ، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ أيب هالل، ؼ ظم٤مًمد سمـ يزيديُمـ ـمر، :3372رىمؿ ، 33/428، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم
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 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 قمـ: وم٘م٤مل احلدي٨م هذا روى طملم وم٢مٟمف – صم٘م٦م يم٤من وإن –أي أن قمٌد اًمٕمزيز سمـ رومٞمع 

سمؾ وهمػمهؿ أيْم٤ًم يمام  -قمـ قم٤مئِم٦م مل يّم٥م> ٕٟمف ىمد ظم٤مًمٗم٦م صمالصم٦م ُمـ اًمث٘م٤مت احلٗم٤مظ  قمٙمرُم٦م،

 ومرووه قمـ قمٙمرُم٦م وم٘م٤مًمقا: قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وًمٞمس قم٤مئِم٦م. -ذم اًمتخري٩م 

 ذم وصؾ اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م: إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .ب

 ُمث٤مل:  يم٠من يذيمر طمديث٤ًم روي ُمرؾماًل، ورواه سمٕمض اًمرواة ومقصٚمف

قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر، " :قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمرذم شمرمج٦م ىم٤مل اًمٌخ٤مري 

ِل   قمـ اسمـ صمقسم٤من. ـِ اًمٜمٌَّ يَمِر.  َُمس  ذِم  ط روى قمٜمف اسمـ أيب ذئ٥م، ُمرؾمؾ، قَم وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ:  اًمذَّ

 . اهـ.(3)"، وٓ يّمحقمـ ضم٤مسمر 

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 .(4)أي: أن ُمـ وصٚمف سمذيمر ضم٤مسمر مل يّم٥م ذم هذا
                                                           

( قمـ اسمـ قم٤ٌمس) قمٙمرُم٦مقمـ ، واًمٕمالء سمـ قمٌد اًمرمحـ، وداود سمـ أيب هٜمد، وؾمامك سمـ طمربؿ، وقم٤مص، أيقب، مجٞمٕمٝمؿ=

 .وهذا ي١ميمد صح٦م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اًمٌخ٤مري  سمف.

 .8/657، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (3)

، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مرذم و، 3/356، اًمًٜمـ اًمٙمؼمىذم واًمٌٞمٝم٘مل ، 57، اعمًٜمد ذم( وهذا احلدي٨م أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل 4)

طمدصمٜم٤م أسمق ، 3/96، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرذم واًمٓمح٤موي  طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع.، 766، اخلالومٞم٤متذم و، 3/444

قمـ )قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ)قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، وأسمق قم٤مُمر اًمٕم٘مدي( قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع)يمالمه٤م  ىم٤مل: صمٜم٤م أسمق قم٤مُمر.)سمٙمرة

٠مْ إَِذا َأوْم٣َم َأطَمُديُمْؿ سمَِٞمِدِه إمَِم َذيَمِرِه : »طحمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  أُم٤م  هٙمذا ُمرؾمالً. ش.وَمْٚمَٞمَتَقوَّ

، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر واًمٓمح٤موي ذم، 6:2، اًمًٜمـ واسمـ ُم٤مضمف ذم، 57، اعمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ذم اًمرواي٦م اعمقصقًم٦م وم٘مد أظمرضمٝم٤م:

واسمـ قمٌد ، 766، اخلالومٞم٤مت وذم، 3/444، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مرذم و، 3/356، اًمًٜمـ اًمٙمؼمىذم واًمٌٞمٝم٘مل ، 3/96

، 326، ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف وأظمرضمف اسمـ ؿم٤مهلم ذم مجٞمٕمٝمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع.، 5;39/3، داًمتٛمٝمٞم اًمؼم ذم

ُمـ ـمريؼ ، 3:3، اًمتح٘مٞمؼ وُمـ ـمري٘مف اسمـ اجلقزي ذم، 6:2، اًمًٜمـ وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب ومديؽ.

، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ، قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، وُمٕمـ سمـ قمٞمًك، واسمـ أيب ومديؽ، قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع، صمالصمتٝمؿ ُمٕمـ سمـ قمٞمًك.

إَِذا َُمسَّ َأطَمُديُمْؿ َذيَمَرُه وَمَٕمَٚمٞمِْف : »طقمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من

طمٙمٛمف سمْمٕمػ  وىمد واومؼ اًمٌخ٤مرَي قمغم قمغم أن قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع ىمد اظمتٚمػ قمٚمٞمف ذم وصٚمف وإرؾم٤مًمف يمام ؾمٌؼ. ش.اًْمُقُوقءُ 

ٓ يذيمرون ومٞمف ) ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل قم٘م٥م احلدي٨م: ؾمٛمٕم٧م همػم واطمد ُمـ احلٗم٤مظ يرووٟمف اًمرواي٦م اعمقصقًم٦م مجٌع ُمـ اًمٕمٚمامء.

يريد ( يم٤من ٓ حيًـ احلدي٨م)وم٘م٤مل: هذا ُمـ اسمـ ٟم٤مومع( وؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ طمدي٨م اسمـ أيب ذئ٥م هذا ضم٤مسمرًا.
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 ذم رومع اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م: إـمالىمف عمّمٓمٚمحفج.   

 .يم٠من يذيمر طمديث٤ًم روي ُمقىمقوًم٤م، ورواه سمٕمض اًمرواة ومرومٕمف

ؾمٛمع قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، وإسمراهٞمؿ " :ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٓم٤مئٗمل ُمث٤مل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري

ىم٤مل زم ينة سمـ صٗمقان اًمدُمِم٘مل: طمدصمٜم٤م حمٛمد، قمـ  سمـ ُمٞمنة، ؾمٛمع ُمٜمف حيٞمك سمـ ؾمٚمٞمؿ.

ِل  قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر، قمـ ضم٤مسمر ـْ اًمٜمٌَّ ٦ِم َأْوؾُمٍؼ »ىَم٤مَل:  ط ، وأيب ؾمٕمٞمد، قَم ًَ  ش.َٓ َصَدىَم٦َم ومِٞماَم ُدوَن مَخْ

وىم٤مل زم حيٞمك سمـ ُمقؾمك:  وىم٤مل ًمٜم٤م آدم: طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي، قمـ قمٛمرو، قمـ ضم٤مسمر، ىمقًمف.

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرزاق، قمـ اسمـ ضمري٩م، أظمؼمين قمٛمرو، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وقمـ 

وىم٤مل ًمٜم٤م آدم: طمدصمٜم٤م مح٤مد، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر، قمـ  هذا أصح ُمرؾمؾ. ..، ُمثٚمف..واطمدهمػم 

ومِٞماَم ُدوَن  َس ٞمْ ومل يّمح> ٕن ُمقؾمك طمدصمٜم٤م قمـ مح٤مد، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ًمَ  .طاًمٜمٌل 

 مَخِْس َأْوؾَم٤مٍق َصَدىَم٦م.

                                                           

ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم "ُمرؾمؾ.  طقمـ اًمٜمٌل ، وأن احلدي٨م قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ؿ،ضم٤مسمر( وه)يٕمٜمل )سمذًمؽ ىمقًمف: قمـ ضم٤مسمر=

وىم٤مل  .4;39/3، وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: طمدي٨م حمٛمد سمـ صمقسم٤من هق همػم صحٞمح. اًمتٛمٝمٞمد .4222، رواي٦م أيب داود، أمحد

، ين أصم٤مراًمٓمح٤موي: يمؾ ُمـ رواه قمـ اسمـ أيب ذئ٥م ُمـ احلٗم٤مظ ي٘مٓمٕمف ويقىمٗمف قمغم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ. ذح ُمٕم٤م

وهق قمٜمديمؿ (وخي٤مًمٗمقن ومٞمف اسمـ ٟم٤مومع)وىم٤مل أيْم٤ًم: ومٝم١مٓء احلٗم٤مظ يقىمٗمقن هذا احلدي٨م قمغم حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ .3/96

وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ: وؾم٠مًم٧م أيب قمـ طمدي٨م رواه  .3/96، وًمٞمس هق سمحج٦م قمٚمٞمٝمؿ. ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، طمج٦م قمٚمٞمف

، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ صمقسم٤من، قمـ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمر، قمـ اسمـ أيب ذئ٥م، قمـ قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومعؿ، دطمٞم

قمـ )ىم٤مل أيب: هذا ظمٓم٠م اًمٜم٤مس يرووٟمف قمـ اسمـ صمقسم٤من ."ومٚمٞمتقو٠م ُمـ ُمس ذيمره" :طقمـ اًمٜمٌل ، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل

ده إٓ  ٓ أقمٚمؿ، وىم٤مل اسمـ ؿم٤مهلم: وهذا طمدي٨م همري٥م .، 45، قمٚمؾ احلدي٨م"ٓ يذيمرون ضم٤مسمرًا. ، ُمرؾمالً  طاًمٜمٌل  ضمقَّ

واًمٕم٤ٌمس ، واحلًـ سمـ حمٛمد اًمزقمٗمراين، وحمٛمد سمـ قمقف، وطمدث سمف حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٜمٞم٤ًمسمقري، وأمحد سمـ ص٤مًمحؿ، دطمٞم

قمغم أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ىمد ظم٤مًمػ  .9;3، ص"ٟم٤مؾمخ احلدي٨م وُمٜمًقظمف"سمـ حمٛمد مجٞمٕم٤ًم قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ دطمٞمؿ. 

يمؾ ُمذيمقر ومٞمف صم٘م٦م ُمٕمروف سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ وم٢مٟمف ًمٞمس ، ٞمحىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: هذا إؾمٜم٤مد صح اًمٌخ٤مري 

وي٘م٤مل: قم٘م٦ٌم سمـ ، وي٘م٤مل: قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ضم٤مسمر، ي٘م٤مل: هق قم٘م٦ٌم سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٕمٛمرؿ، سمٛمِمٝمقر سمحٛمؾ اًمٕمٚم

إذا : »ط وىم٤مل اًمذهٌل: وأظمرج اسمـ ُم٤مضمف سم٢مؾمٜم٤مد ٟمٔمٞمػ قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  .5;39/3، اًمتٛمٝمٞمد"أيب قمٛمرو. 

وىم٤مل اسمـ طمجر: وىم٤مل اسمـ  .;3/35، اعمٝمذب ذم اظمتّم٤مر اًمًٜمـ اًمٙمٌػم ًمٚمٌٞمٝم٘مل"ش. ُمس أطمديمؿ ذيمره ومٕمٚمٞمف اًمقوقء

إٓ أهنؿ مل يتٓمرىمقا ًمٚمخالف  .3/564، تٚمخٞمص احلٌػماًم"وىم٤مل اًمْمٞم٤مء: ٓ أقمٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مده سم٠مؾم٤ًم. ، قمٌد اًمؼم: إؾمٜم٤مده ص٤مًمح

 ًمٙمٜمٝمؿ أظمذوا سمٔم٤مهر اإلؾمٜم٤مد.)اًمقاىمع ومٞمف
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ـ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر، وىم٤مل ًمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ: طمدصمٜمل اسمـ أيب اًمزٟم٤مد، قمـ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم، قم

 . اهـ.(3)"ىمقًمف

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 أي أٟمف مل يّمح ُمرومققًم٤م ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم، قمـ ضم٤مسمر.

ؾ اًمتٌقذيمل إؾمامقمٞم اسمـ وهق – ُمقؾمك أن إٓ– صم٘م٦م يم٤من وإن –ٕن آدم وهق اسمـ أيب إي٤مس 

مح٤مد سمـ ظم٤مص٦م وأن  ومرواه قمـ مح٤مد سمف ُمقىمقوم٤ًم، وُمقؾمك أوصمؼ وأصم٧ٌم ُمـ آدم. ،ظم٤مًمٗمف ىمد –

 .(4)ؾمٚمٛم٦م ىمد شمقسمع قمغم هذا اًمقضمف

                                                           

 .3/445، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"( 3)

قمـ ، إٟمام وضمدشمف ُمـ ـمريؼ أيقب اًمًختٞم٤مين، قمـ أيب اًمزسمػم ُمقىمقوم٤مً ، ( وهذا احلدي٨م مل أىمػ قمٚمٞمف ُمـ رواي٦م ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم4)

ح( )قمـ أيب ىمالسم٦م ، قمـ أيقب، قمـ أؿمٕم٨م، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق ظم٤مًمد ،32322، اعمّمٜمػ"أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم  أيب اًمزسمػم.

وأسمق ظم٤مًمد هق ؾمٚمٞمامن سمـ طمٞم٤من إمحر وإن يم٤من ىمد  قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ًمٞمس ومٞمام دون مخ٦ًم أوؾم٤مق صدىم٦م.، وقمـ أيب اًمزسمػم

إقمٛمش وهمػمه أطم٤مدي٨م وأٟمف روى قمـ ، روى ًمف اًمِمٞمخ٤من إٓ أٟمف يمام ىم٤مل اًمٌزار: اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ أٟمف مل يٙمـ طم٤مومٔم٤مً 

وقمٌٞمد ، وهِم٤مم سمـ قمروة، ىم٤مل اسمـ طمجر: ىمٚم٧م: ًمف قمٜمد اًمٌخ٤مري ٟمحق صمالصم٦م أطم٤مدي٨م ُمـ روايتف قمـ محٞمد مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م.

مل ) وأؿمٕم٨م هق اسمـ ؾمقار اًمٙمٜمدي اًمٜمج٤مر اًمٙمقذم .3/629، ومتح اًم٤ٌمري"اهلل سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر يمٚمٝم٤م مم٤م شمقسمع قمٚمٞمف. 

وظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم ، خيٚمط طمتك يم٤من حيٞمك اًم٘مٓم٤من وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ٓ حيدصم٤من قمٜمف سمؾ يم٤من( يٙمـ سمذاك احل٤مومظ

قمـ ، قمـ مح٤مد، وٓ ي٘مقي سمف ُم٤م ذيمره اًمٌخ٤مري ُمـ رواي٦م ُمقؾمك، ومٝمق هبذا اًمٓمريؼ ٓ يث٧ٌم وًمٞمس ذم إصقل.، اعمت٤مسمٕم٤مت

قمـ ضم٤مسمر ، قمـ أيب اًمزسمػم، قمـ مح٤مد وم٘مد رواه همػم ُمقؾمك وىمد ظمقًمػ اًمٌخ٤مري ذم هذا. قمـ ضم٤مسمر اعمقىمقوم٦م.، أيب اًمزسمػم

قمـ ضم٤مسمر ريض ، قمـ أيب اًمزسمػم، ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م، وهق صدوق خيٓمئ، رواه اخلّمٞم٥م سمـ ٟم٤مصح احل٤مرصمل ُمرومققم٤ًم.

، 4/57، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر"أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ش.ًمٞمس ومٞمام دون مخ٦ًم أوؾمؼ صدىم٦م: »طاهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، ومل يتٗمرد مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ أيب اًمزسمػم سمرومٕمف سمف.، ىم٤مل: صمٜم٤م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م....، ىم٤مل: صمٜم٤م اخلّمٞم٥م، ٕمٞم٥مطمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ؿم

واسمـ ، 2:;، صحٞمحف"ُمًٚمؿ ذم  وم٘مد أظمرضمٝم٤م:، أُم٤م رواي٦م قمٞم٤مض وزيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم.، وم٘مد شم٤مسمٕمف قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل

ُمـ ، 6/342، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"واًمٌٞمٝم٘مل ذم ، 4/695، اًمًٜمـ"واًمدارىمٓمٜمل ذم ، ;;44، :;44، صحٞمحف"ظمزيٛم٦م ذم 

، اعمًٜمد"أسمق قمقاٟم٦م ذم  وم٘مد أظمرضمٝم٤م:)وأُم٤م رواي٦م زيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم أظمؼمين قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل.، ـمرق قمـ قمٌد اهلل سمـ وه٥م

قمـ زيد سمـ أيب ، قمـ حيٞمك سمـ يزيد، طمدصمٜم٤م اسمـ قمٞم٤مش، طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ روح، طمدصمٜم٤م قمٛمران سمـ سمٙم٤مر احلٛميص، 4885

ًمٞمس ومٞمام دون مخ٦ًم : »طقمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل ، قمـ أيب اًمزسمػم، وزيد سمـ أيب أٟمٞم٦ًم، قمٞم٤مض سمـ قمٌد اهلل، يمالمه٤م أٟمٞم٦ًم.

وهق مم٤م يٌلم صح٦م رومٕمف قمـ ، آصمٜم٤من ُمع مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ىمد رووا احلدي٨م قمـ أيب اًمزسمػم ُمرومققم٤مً  نومٝمذا ش.أوؾمؼ صدىم٦م

قمـ ، : ىمد روى أسمق اًمزسمػم، ذيمر هذا احلدي٨م ُمـ ـمريؼ أيب ؾمٕمٞمد اخلدريسمٕمد أن ، ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ضم٤مسمر ُمـ ـمريؼ أيب اًمزسمػم.

إذ مل ي٘مق ىمقة ، ومٚمؿ يٕمتد سمف، أو سمٚمٖمف، ويم٠مٟمف مل يٌٚمغ اًمِم٤مومٕمل رواه أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري.ُمثؾ ُم٤م  طقمـ اًمٜمٌل ، ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل
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 ايجاْٞاملبشح 

 يف زٚا٠ ايطٓد إطالق٘ ملصطًش٘

د اؾمتخداُمف، ومٛمـ ذًمؽ: -مل  -شمٜمقع اؾمتخدام اًمٌخ٤مري عمّمٓمٚمحف )ٓ   يّمح( وقمدَّ

 ذم وٌط اؾمؿ اًمراوي. إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .أ

يمٜمٞمتف، أو طمتك يم٠من يذيمر اؾمؿ اًمراوي، صمؿ يذيمر أٟمف ىمٞمؾ ومٞمف اؾمؿ آظمر، أو شمٖمٞمػم ٟمًٌف، أو 

 ىمٚم٥م اؾمٛمف.

ىم٤مل زم حمٛمد سمـ  حمٛمد سمـ صٗمقان، إٟمّم٤مري، طمديثف ذم اًمٙمقومٞملم."ىم٤مل اًمٌخ٤مري:  ُمث٤مل:

ـْ  ـِ َصْٗمَقاَن: أَ اؾمالم: أظمؼمٟم٤م قمٌد إقمغم، قمـ داود، قمـ قم٤مُمر، قَم ِلَّ شمَ أَ  فُ ٟمَّ سْم ،  ط  ك اًمٜمٌَّ ٌَلْمِ سم٠َِمْرَٟم

وىم٤مل ًمٜم٤م ُمقؾمك: طمدصمٜم٤م وهٞم٥م، قمـ داود، قمـ قم٤مُمر: أن ومالن سمـ صٗمقان أشمك  ش.اَم ٝمُ ٚمْ يمُ : »٤مَل ٘مَ ومَ 

.. ...طمدصمٜمل حمٛمد سمـ سمِم٤مر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ أيب قمدي، وقمٌد اًمقه٤مب، قمـ داودط.اًمٜمٌل 

وىم٤مل ًمٜم٤م قمٌدان: قمـ  وقمـ يزيد، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م داود، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان. ٟمحقه.

: ٤مَل قمـ صٗمقان سمـ حمٛمد، أو حمٛمد سمـ صٗمقان إٟمّم٤مري ىمَ قمٌد اهلل، قمـ قم٤مصؿ، قمـ اًمِمٕمٌل، 

ٌَلْمِ وَمَٚمْؿ َأضِمْد ؿَم  ِلَّ  ٧ُم ًمْ ٠مَ ًَ  سمَِٛمْرَوٍة، ومَ اَم ٝمُ تُ حْ سمَ ذَ ، ومَ ةً رَ ٗمْ اْصَٓمْدُت َأْرَٟم َذيَمْرَت اؾْمَؿ أَ »وَمَ٘م٤مَل:  ،طاًمٜمٌَّ

 ..، ُمثٚمف..ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤مصؿوىم٤مل ًمٜم٤م ُمقؾمك: طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م،  .اَم ٝمِ ٚمِ يمْ ٠مَ سمِ  هُ رَ ُمَ ٠مَ ىَم٤مَل: َٟمَٕمْؿ، ومَ ش اهللَِّ؟

وىم٤مل حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر: قمـ  .. هبذا..وىم٤مل ًمٜم٤م ُمًدد: طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ

ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل: وٓ  .طؿمٕم٦ٌم، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، قمـ اًمٜمٌل 

 . أهـ.(3)"يّمح ضم٤مسمر

 

 

 

                                                           

وأُم٤م ُمًٚمؿ سمـ  ُمثؾ هذا ذه٥م اًمٌخ٤مري.ويم٤من ي٘مقل: أسمق اًمزسمػم حيت٤مج إمم دقم٤مُم٦م...ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: وإمم  إؾمٜم٤مد أيب ؾمٕمٞمد.=

ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ "وهق أهؾ أن حيت٩م سمف عم٤م فمٝمر ُمـ طمٗمٔمف. )احلج٤مج وم٢مٟمف اطمت٩م سم٠ميب اًمزسمػم وأظمرج طمديثف هذا ذم اًمّمحٞمح

 .5/489، وأصم٤مر

  .3/35، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم3)



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

         6; 
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 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

)اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل(، وذًمؽ ٕهن٤م رواي٦م ُمـ ىم٤مل:  هٜم٤م وٕمػ اًمٌخ٤مري 

ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ ٓ حيتٛمؾ ُمثؾ هذا اخلالف، أٓ وهق ضم٤مسمر سمـ يزيد اجلٕمٗمل، وم٘مد ظم٤مًمػ داود 

 سمـ أيب هٜمد، وقم٤مصؿ سمـ ؾمٚمٞمامن إطمقل اًمٚمذيـ ىم٤مٓ: )قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان(.

 أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي ويقوح ذًمؽ يمالُمف طملم ؾم٠مًمف شمٚمٛمٞمذه  قمغم ظمالف ذم وٌط اؾمٛمف.

وم٘م٤مل: ؾم٠مًم٧م حمٛمًدا قمـ هذا احلدي٨م، وم٘م٤مل: طمدي٨م اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر همػم حمٗمقظ، وطمدي٨م 

قمغم أٟمف ىمد روي قمـ اًمِمٕمٌل ُمـ ـمريؼ آظمر، ومرواه ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م،  .(3)حمٛمد سمـ صٗمقان أصح(

  .طقمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمٜمٌل 

سمٕمد ذًمؽ ُمٕمٚماًل هل٤م ًمٞمٌلم ُم٤م ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مل: )ويروى  وهذه اًمرواي٦م ىمد ذيمره٤م اًمٌخ٤مري 

ومج٤مء هب٤م سمّمٞمٖم٦م  (.طقمـ ؾمٕمٞمد، وقمٛمر سمـ قم٤مُمر، قمـ ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر، قمـ اًمٜمٌل 

وزاد ذًمؽ سمٞم٤مًٟم٤م طملم ذيمر ىم٤مل: )وىم٤مل زم داود سمـ  اًمتٛمريض )ويروى( ًمٙمل يِمػم إمم وٕمٗمٝم٤م.

يقم أطمد وم٠ميمٚمٝم٤م، يٕمٜمل  طأهدي٧م ًمٚمٜمٌل  ؿمٌٞم٥م: قمـ مه٤مم، قمـ ىمت٤مدة، أٟم٠ٌمين قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل:

 وإرؾم٤مًمف، وأٟمف ٓ يّمح وصٚمف. ،ومٌلم سمذًمؽ أٟمف اظمتٚمػ قمغم ىمت٤مدة ذم وصٚمف إرٟم٥م(. ُمرؾماًل.

صمؿ أيمد ذًمؽ سم٠من ذيمر سمٕمده٤م رواي٦م حمٛمد سمـ صٗمقان وم٘م٤مل: )وىم٤مل ًمٜم٤م طمج٤مج: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م مح٤مد، 

 (.طقمـ داود، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ صٗمقان سمـ حمٛمد: أٟمف أشمك اًمٜمٌل 

سمٕمد أن رواه ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل،  -واقمتٛمد اًمؽمُمذُي صٜمٞمع اًمٌخ٤مري هذا وم٘م٤مل 

٤ًٌم..... : )واظمتٚمػ أصح٤مب اًمِمٕمٌل ذم -قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل: أن رضماًل ُمـ ىمقُمف ص٤مد أرٟم

رواي٦م هذا احلدي٨م ومروى داود سمـ أيب هٜمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان وروى قم٤مصؿ 

 قمـ صٗمقان سمـ حمٛمد أو حمٛمد سمـ صٗمقان، وحمٛمد سمـ صٗمقان أصح. إطمقل، قمـ اًمِمٕمٌل،

وروى ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل ٟمحق طمدي٨م ىمت٤مدة، قمـ اًمِمٕمٌل 

 .(4)وحيتٛمؾ أن اًمِمٕمٌل روى قمٜمٝمام مجٞمٕم٤م. ىم٤مل حمٛمد: طمدي٨م اًمِمٕمٌل قمـ ضم٤مسمر همػم حمٗمقظ(
                                                           

 ، حمٛمقد حمٛمد اًمّمٕمٞمدي، اعمٕم٤مـمل اًمٜمقريأسمق ، حت٘مٞمؼ: صٌحل اًم٤ًمُمرائل، ٕيب قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، اًمٕمٚمؾ (3)

 .487، هـ;362 ،سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م

  .3694، اًمًٜمـ (4)



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 
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وم٘م٤مل: )شم٤مسمٕمف ؿمٕم٦ٌم، قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، قمـ  "اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم"وزاد ذًمؽ سمٞم٤مًٟم٤م طملم ذيمره ذم 

 .طوىم٤مل داود سمـ أيب هٜمد، قمـ اًمِمٕمٌل، قمـ حمٛمد سمـ صٗمقان، قمـ اًمٜمٌل  اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر.

وم٠ًمًم٧م حمٛمًدا قمـ هذا احلدي٨م وم٘م٤مل: طمدي٨م  وشم٤مسمٕمف طمّملم إٓ أٟمف ىم٤مل: أو صٗمقان سمـ حمٛمد.

 .(3)اًمِمٕمٌل، قمـ ضم٤مسمر همػم حمٗمقظ، وطمدي٨م حمٛمد سمـ صٗمقان أصح(

ىم٤مل زم  حمٛمد سمـ هدي٦م، اًمّمدذم، ؾمٛمع قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو." ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ث٤مل آظمر:ُم

حمٛمد سمـ ُم٘م٤مشمؾ: طمدصمٜم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ ذيح اعمٕم٤مومري، ىم٤مل: طمدصمٜمل 

ـِ اًْمَٕم٤مِص، ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمَّ  ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللِ سْم ـْ قَم : ط ٌِلُّ ذاطمٞمؾ سمـ يزيد، قمـ حمٛمد سمـ هدي٦م، قَم

اُؤَه٤م» تِل ىُمرَّ وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ذطمٌٞمؾ سمـ يزيد اعمٕم٤مومري، وٓ  .وشم٤مسمٕمف اسمـ وه٥م.شَأيْمَثُر ُُمٜم٤َمومِِ٘مل ُأُمَّ

 . اهـ.(4)"يّمح

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

وىمد واوم٘مف قمغم ذًمؽ أسمق  أي أن اًمّمحٞمح ذم اؾمٛمف هق: ذاطمٞمؾ، وًمٞمس: ذطمٌٞمؾ.

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ذطمٌٞمؾ سمـ يزيد،  ،طم٤مشمؿ اًمرازي، يمام ذيمر اسمٜمف وم٘م٤مل: ذاطمٞمؾ سمـ يزيد

 . (5)وذاطمٞمؾ أصح، ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ذًمؽ

ىم٤مل سمنم سمـ حمٛمد: أظمؼمٟم٤م اسمـ  احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد، اًمث٘مٗمل." :اًمٌخ٤مري ىم٤مل ُمث٤مل آظمر:

اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، ؾمٛمع ؾمامك سمـ اًمٗمْمؾ اخلقٓين، قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف، قمـ احلٙمؿ سمـ 

، ٤مَل ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ىمَ  ـَ إَِب َوإُم  ك اإِلظْمَقَة ُِم ـَ اخلَٓم٤َّمِب َأْذَ ـَ  اإِلظْمَقةَ و: ؿَمِٝمْدُت قُمَٛمَر سْم ُِم

ٍل ومَ  ،إُم   قَمغَم َُم٤م  هِ َوَهذِ  ،: شمِْٚمَؽ قَمغَم َُم٤م ىَمَْمْٞمٜم٤َم٤مَل ك؟ ىمَ نْمِ شمَ  ؿْ ٚمَ وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ: ىَمَْمْٞم٧َم قَم٤مَم َأوَّ

 ِم٤مم، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، ُمثٚمف.وىم٤مل قمٌد اهلل اجلٕمٗمل: طمدصمٜم٤م ه ىَمَْمْٞمٜم٤َم.

 . أهـ.(3)"، وٓ يّمحُمًٕمقد سمـ احلٙمؿوىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: 

                                                           

  .487، اًمٕمٚمؾ اًمٙمٌػم (3)

 .3/479، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم4)

، اًمرازي اسمـ أيب طم٤مشمؿ، احلٜمٔمكم، ٕيب حمٛمد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل، 337/:، اجلرح واًمتٕمديؾ (5)

، 3سمػموت، ط، اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء ار، داهلٜمد ،سمحٞمدر آسم٤مد اًمديمـ، ـمٌٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م ،هـ549اعمتقرم: 

 .م74;3 -هـ 3493



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 
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 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

وواوم٘مف قمغم ذًمؽ يٕم٘مقب  أي أن ُمـ ىم٤مل: )ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ( ىمد ىمٚم٥م اؾمٛمف، وٓ يّمح.

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٕمٛمر قمـ ؾمامك سمـ اًمٗمْمؾ قمـ  اًمٗمًقي:

 .(4)ىم٤مل أسمق يقؾمػ: وهذا ظمٓم٠م إٟمام هق: احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد ومريْم٦م.ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ: أن أيت ذم 

وم٘مد ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ اًمث٘مٗمل وىمد  قمغم أن اًمٌخ٤مري مل يقاوَمؼ قمغم هذا اًم٘مقل.

. وىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي: احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل، (5)ًم٘مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وروى قمٜمف

، روى قمٜمف حٞمح، روى قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمًٕمقد سمـ احلٙمؿ، وهق اًمّم

 .(6)وه٥م سمـ ُمٜمٌف، ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل ذًمؽ

 ذم ؾمامع اًمراوي ُمـ ؿمٞمخف: إـمالىمف عمّمٓمٚمحف .ب

يم٠من يذيمر رواي٦م صمؿ يٌلم أن ومالًٟم٤م هذا مل يًٛمع ُمـ ؿمٞمخف إُم٤م هذه اًمرواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، يم٠من 

 يٙمقن سمٞمٜمٝمام راٍو أو أيمثر، وإُم٤م أٟمف مل يًٛمع ُمٜمف ُمٓمٚمً٘م٤م.

ىم٤مل ًمٜم٤م أسمق ُمٕمٛمر:  حمٛمد سمـ أسم٤من، اعمدين، قمـ قمقن، واًم٘م٤مؾمؿ."ىم٤مل اًمٌخ٤مري:  ُمث٤مل:

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقارث، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم، قمـ حيٞمك، قمـ حمٛمد سمـ أسم٤من، قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل 

ـُ ا ٤منَ ىم٤مل: يمَ  ُٕمقٍد إَِذا َريَمعَ  سْم ًْ َ اًْمَٕمٔمِٞمِؿ، صمَ ٤مَل ىمَ  َُم ٌَْح٤مَن َريب  وىم٤مل ًمٜم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ: طمدصمٜم٤م اسمـ  ٤م.صمً اَل : ؾُم

ِل   ـِ اًمٜمٌَّ  . اهـ.(7)"وٓ يّمح ط.أيب ذئ٥م، قمـ إؾمح٤مق سمـ يزيد، قمـ قمقن، قمـ اسمـ ُمًٕمقد، قَم

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

 ىمقًمف )وٓ يّمح( أي وٓ يّمح )قمقن، قمـ اسمـ ُمًٕمقد( ٕٟمف مل يدريمف ويًٛمع ُمٜمف.

                                                           

 .4/553، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم3)

اعمح٘مؼ: أيمرم ، هـ499اعمتقرم: ، ٕيب يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ضمقان اًمٗم٤مرد اًمٗمًقي، 4/446، ( اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ4)

 م.3:;3 -هـ 3623، 4ط، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، وٞم٤مء اًمٕمٛمري

اًمٌٖمدادي اعمٕمروف سم٤مسمـ ، اًمٌٍمي، ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء، 7/757، ( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى5)

 م.:8;3، 3ط، سمػموت، دار ص٤مدر ،اعمح٘مؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، هـ452اعمتقرم: ، ؾمٕمد

  .5/349، ( اجلرح واًمتٕمديؾ6)

 .3/54، ( اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم7)
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ل: يم٤من اسمـ ُمًٕمقد( أي وأن حمٛمد سمـ أسم٤من طملم رواه قمٜمف ىم٤مل: )قمـ قمقن سمـ قمٌد اهلل ىم٤م

سمٕمد أن -وم٘مد ىم٤مل أسمق داود  وىمد واومؼ اًمٌخ٤مري قمغم هذا اًم٘مقل همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء. ُمرؾمٚم٦م.

 .(3): هذا ُمرؾمؾ، قمقن مل يدرك قمٌداهلل-ُمـ ٟمٗمس ـمريؼ اسمـ أيب ذئ٥م "اًمًٜمـ"ظمرج احلدي٨م ذم 

طمدي٨م اسمـ : -ُمـ ٟمٗمس ـمريؼ اسمـ أيب ذئ٥م "اًمًٜمـ"سمٕمد أن ظمرج احلدي٨م ذم  -وىم٤مل اًمؽمُمذي

. وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل: (4)ُمًٕمقد ًمٞمس إؾمٜم٤مده سمٛمتّمؾ، قمقن سمـ قمٌد اهلل سمـ قمت٦ٌم مل يٚمؼ اسمـ ُمًٕمقد

وىم٤مل اسمـ قم٤ًميمر: روى قمـ اسمـ ُمًٕمقد  .(5)قمقن سمـ قمٌد اهلل، قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ُمرؾمؾ

 .(6)ُمرؾماًل 

ىم٤مل سمنم سمـ حمٛمد: أظمؼمٟم٤م اسمـ اعم٤ٌمرك، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ُمٕمٛمر، " :اًمٌخ٤مري ىم٤مل ُمث٤مل آظمر:

: ٤مَل ؾمٛمع ؾمامك سمـ اًمٗمْمؾ اخلقٓين، قمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف، قمـ احلٙمؿ سمـ ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ىمَ 

 ، ـَ إَِب َوإُم  ك اإِلظْمَقَة ُِم ـَ اخلَٓم٤َّمِب َأْذَ ـَ إُم   اإِلظْمَقةَ وؿَمِٝمْدُت قُمَٛمَر سْم وَمَ٘م٤مَل ًَمُف َرضُمٌؾ:  ،ُِم

ٍل ومَ ىَمَْم   قَمغَم َُم٤م ىَمَْمْٞمٜم٤َم. هِ َوَهذِ  ،: شمِْٚمَؽ قَمغَم َُم٤م ىَمَْمْٞمٜم٤َم٤مَل ك؟ ىمَ نْمِ شمَ  ؿْ ٚمَ ْٞم٧َم قَم٤مَم َأوَّ

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ُمًٕمقد سمـ  وىم٤مل قمٌد اهلل اجلٕمٗمل: طمدصمٜم٤م هِم٤مم، طمدصمٜم٤م ُمٕمٛمر، ُمثٚمف.

 .. أهـ(7)"ومل يتٌلم ؾمامُع وه٥ٍم ُمـ احلٙمؿ احلٙمؿ، وٓ يّمح.

 ذم زي٤مدة راٍو ذم اًمًٜمد: إـمالىمف عمّمٓمٚمحف    –ج 

ـْ " ىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم شمرمج٦م: قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل. ُمث٤مل: قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد، قَم

ِل   ٌة ذِم : »طاًمٜمٌَّ  ش.اجْلَٜم٦َّمِ  قَمنْمَ

                                                           

  .;::، ( أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ3)

  .483، اًمًٜمـذم ( أظمرضمف اًمؽمُمذي 4)

اعمتقرم: ، اعمٕمروف سم٤مًمؼمىم٤مين، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ هم٤مًم٥م، رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمف، ؾم١مآت اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل (5)

 .5:7، هـ3626، 3ط، سم٤ميمًت٤من، ٓهقر، يمت٥م ظم٤مٟمف مجٞمكم ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمد أمحد اًم٘مِم٘مري، هـ647

دار ، حت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ همراُم٦م اًمٕمٛمروي، هـ793اعمتقرم ، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قم٤ًميمر قمكم سمـ احلًـ سمـ ه٦ٌم اهلل، ( شم٤مريخ دُمِمؼ6)

 .69/82، م7;;3-هـ 3637، اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

 .4/553، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( 7)
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ىم٤مًمف قمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل 

ِل   ـْ اًمٜمٌَّ وىم٤مل ُمًدد: قمـ ظم٤مًمد، قمـ طمّملم، ُمثٚمف، ومل  ط.اًمتٛمٞمٛمل، ؾمٛمع ؾمٕمٞمد سمـ زيد، قَم

ِل   ي٘مؾ: اًمتٛمٞمٛمل. ـْ اًمٜمٌَّ  ط.وىم٤مل أسمق إطمقص: قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ ؾمٕمٞمد، قَم

 . أهـ.(3)"٤من، ومٞمف، ومل يّمحوزاد سمٕمْمٝمؿ: اسمـ طمٞم

 ُمٜم٤مىمِم٦م اًمٜمص:

أي أن سمٕمض اًمرواة زاد ذم إؾمٜم٤مده )اسمـ طمٞم٤من( سملم هالل سمـ ي٤ًمف، وقمٌد اهلل سمـ فم٤ممل 

، واًمٜم٤ًمئل "اًمًٜمـ"وهذه اًمرواي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م زي٤مدة )اسمـ طمٞم٤من( أظمرضمٝم٤م أسمق داود ذم   اًمتٛمٞمٛمل.

 .(4)الء، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ إدريس، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م قمـ حمٛمد سمـ اًمٕم"اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"ذم 

، ىم٤مل: أظمؼمين حمٛمد سمـ قمٌد اهلل "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، وذم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم 

، واسمـ أيب قم٤مصؿ "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى"وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم  .(5)سمـ قمامر، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ىم٤مؾمؿ اجلرُمل

ُمـ ـمريؼ  "اعمًٜمد"واًمِم٤مر ذم ، "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد "اًمًٜم٦م"ذم 

مجٞمٕمٝمؿ )قمٌد اهلل سمـ إدريس، وىم٤مؾمؿ اجلرُمل، وقمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد( ىم٤مًمقا: طمدصمٜم٤م  .(6)قُمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد

 ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ اسمـ طَمٞم٤من، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل، ومذيمره.

سمؾ ضم٤مء ومٞمٝم٤م: )ذيمر ؾمٗمٞم٤من إٓ أن رواي٦م قمٌد اهلل سمـ إدريس مل يٍمح ومٞمٝم٤م سم٤مؾمؿ اًمقاؾمٓم٦م، 

 رضمال ومٞمام سمٞمٜمف وسملم قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل اعم٤مزين(.

ًمٙمـ فم٤مهر يمالم أيب داود أٟمف مل يقاومؼ اًمٌخ٤مري قمغم ىمقًمف، وم٘مد ىم٤مل أسمق داود قم٘م٥م 

احلدي٨م: رواه إؿمجٕمل، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ اسمـ طمٞم٤من، قمـ 

 .قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل، سم٢مؾمٜم٤مده ٟمحقه. أهـ

 وإؿمجٕمل هق قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌٞمد اًمرمحـ، وهق ُمـ أوصمؼ اًمٜم٤مس يمت٤مسًم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من.

                                                           

 .7/346، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم( 3)

  .326، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، 373:، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، :686، ( أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ4)

  .324، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، ;36:، ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى5)

ومْم٤مئؾ  ، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد3647، أيب قم٤مصؿ ذم اًمًٜم٦مواسمـ ، 358:، ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى6)

  .436، واًمِم٤مر ذم اعمًٜمد، 476، 6:، اًمّمح٤مسم٦م



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

         76 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وم٘م٤مل ذم أيمثر ُمـ ُمقـمـ: هالل سمـ ي٤ًمف مل يًٛمٕمف ُمـ قمٌد اهلل سمـ  ،ويمذا ومٕمؾ اًمٜم٤ًمئل

فم٤ممل. قمغم أٟمف مل يٜم٥ًم هذا إُمر ًمٚمراوي قمـ ؾمٗمٞم٤من، سمؾ ٟمًٌف ًمًٗمٞم٤من ٟمٗمًف وم٘م٤مل: ذيمر ؾمٗمٞم٤من 

ويمذا ومٕمؾ اًمدارىمٓمٜمل، وم٘مد ىم٤مل سمٕمد أن ذيمر اخلالف ذم   قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل.رضماًل ومٞمام سمٞمٜمف وسملم

ؾمٜمده: واًمذي قمٜمدٟم٤م أن اًمّمقاب ىمقل ُمـ رواه قمـ اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ ومالن 

سمـ طمٞم٤من، أو طمٞم٤من سمـ ومالن، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل> ٕن ُمٜمّمقر أطمد اإلصم٤ٌمت، وىمد سملم ذم 

وىمقل ـمٚمح٦م سمـ ُمٍمف، واًمٕمقام  ُمـ اسمـ فم٤ممل، وأن سمٞمٜمٝمام رضماًل.روايتف قمـ هالل أٟمف مل يًٛمٕمف 

إٓ أن اًمٌخ٤مري ًمٕمٚمف مل يّمحح هذه اًمرواي٦م قمـ  .(3)سمـ طمقؿم٥م، وُمـ شم٤مسمٕمٝمام قمـ هالل ُمرؾمؾ

رواه قمٜمف  -ُمٜمٝمؿ ويمٞمع سمـ اجلراح، وأسمق طمذيٗم٦م ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد  -ؾمٗمٞم٤من> ٕن همػم واطمد 

 "اعمًتدرك"واحل٤ميمؿ ذم  .(4)طمدصمٜم٤م ويمٞمع "اعمًٜمد"ذم أظمرضمف أمحد  ومٚمؿ يذيمروا ومٞمف )اسمـ طمٞم٤من(.

يمالمه٤م )ويمٞمع سمـ اجلراح، وأسمق طمذيٗم٦م ُمقؾمك سمـ ُمًٕمقد( قمـ  .(5)ُمـ ـمرق قمـ أيب طمذيٗم٦م

وأيًْم٤م ىمد  ؾمٗمٞم٤من اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف. سمف. ًمٞمس ومٞمف: )اسمـ طمٞم٤من(.

: (6)"اًمٕمٚمؾ"دارىمٓمٜمل ذم وم٘مد ىم٤مل اًم اظمتٚمػ قمغم ؾمٗمٞم٤من ذم هذا احلدي٨م قمغم أوضمف أظمر.

واظمتٚمػ قمـ اًمثقري، ومرواه أسمق ٟمٕمٞمؿ، قمـ اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ اسمـ فم٤ممل 

ُمرؾمال.وىم٤مل اًمٗمري٤ميب قمـ اًمثقري، قمـ ُمٜمّمقر، قمـ هالل، قمـ اسمـ فم٤ممل، قمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد. 

ي٤ميب، ومرواه يمذًمؽ اًمٗمر : واظمتٚمػ قمغم ؾمٗمٞم٤من ومٞمف:(7)"ُمٞمزان آقمتدال"وىم٤مل اًمذهٌل ذم  اهـ.

 وأسمق طمذيٗم٦م قمٜمف.

                                                           

حت٘مٞمؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل ، هـ5:7اعمتقرم: ، ٕيب احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م( 3)

 .6/634، م 7:;3، هـ 3627 3، طاًمري٤مض، اًمًٚمٗمل. دار ـمٞم٦ٌم

  .3852، 5/397، اعمًٜمد ( أظمرضمف أمحد ذم4)

  .5/538، اعمًتدركأظمرضمف احل٤ميمؿ ذم  (5)

 .6/635، اًمٕمٚمؾ( 6)

، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، هـ:96اعمتقرم: ، أيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل( 7)

 .:4/66، م85;3، هـ35:4، 3، طًمٌٜم٤من، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم



 حمٛمد ؿمٛمس اًمديـسمٜم٧م ضم٤مؾمٛمٞم٦م  : د.إقمداد               "مجٕم٤ًم ودراؾم٦م"ُمّمٓمٚمح )مل يّمح( قمٜمد اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

         77 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ورواه ويمٞمع قمٜمف، قمـ طمّملم، وُمٜمّمقر، ومام هذه سمٕمٚم٦م، زاد ومٞمف صم٘م٦م قمـ هالل، ًمٙمـ رواه 

، ورواه ُمٕم٤موي٦م سمـ هِم٤مم، قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ  ًٓ قمٛمرو إودى، قمـ ويمٞمع وم٠مؾم٘مط ُمٜمف هال

ورواه ىم٤مؾمؿ احلريب وهمػمه قمـ ؾمٗمٞم٤من، قمـ  ُمٜمّمقر، قمـ هالل وم٘م٤مل: قمـ طمٞم٤من سمـ هم٤مًم٥م.

وأيًْم٤م وم٢من ُمٜمّمقر  قمـ هالل، وم٘م٤مل: قمـ ومالن سمـ طمٞم٤من، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل. أهـ.ُمٜمّمقر، 

 ىمد شمقسمع قمغم اًمقضمف أظمر اًمذي هق سمدون اًمقاؾمٓم٦م.

: ىم٤مل: طمدصمٜم٤م "اعمًٜمد"أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم  ،وم٘مد شم٤مسمٕمف طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل

ُمـ  "اًمًٜمـ"سمـ ُم٤مضمف ذم ، وا"ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، واًمٜم٤ًمئل ذم "اعمًٜمد". وأمحد ذم (3)ؾمٗمٞم٤من

ىم٤مل:  "اعمًٜمد". وأمحد ذم (5): ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قم٤مصؿ"اعمًٜمد". وأمحد ذم (4)ـمرق قمـ ؿمٕم٦ٌم

اًمًٜمـ "، واًمٜم٤ًمئل ذم "اًمًٜمـ". وأسمق داود ذم (6)طمدصمٜم٤م ُمٕم٤موي٦م سمـ قمٛمرو، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م زائدة

ىم٤مل:  "اًمًٜمـ"واًمؽمُمذي ذم  .(7)ُمـ ـمرق قمـ اسمـ إدريس "ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م"، وذم "اًمٙمؼمى

ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق  "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى". واًمٜم٤ًمئل ذم (8)طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ُمٜمٞمع، ىم٤مل: طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر سمـ  "اعمًتدرك". واحل٤ميمؿ ذم (9)سمـ إسمراهٞمؿ، ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م ضمرير

سمـ  إؾمح٤مق، أٟم٤م ُمقؾمك سمـ إؾمح٤مق إٟمّم٤مري اًم٘م٤ميض، طمدصمٜم٤م أمحد سمـ يقٟمس، طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر

مجٞمٕمٝمؿ )ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج، وقمكم سمـ قم٤مصؿ، وزائدة سمـ ىمداُم٦م،  .(:)قمٞم٤مش

وقمٌد اهلل سمـ إدريس، وهِمٞمؿ سمـ سمِمػم، وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد، وأسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش( قمـ 

طمّملم سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًٚمٛمل، قمـ هالل سمـ ي٤ًمف، قمـ قمٌد اهلل سمـ فم٤ممل اعم٤مزين. مل يذيمر 

 سمٞمٜمٝمام أطمًدا.

                                                           

  .6:، ( أظمرضمف احلٛمٞمدي ذم اعمًٜمد3)

  .356، واسمـ ُم٤مضمف ذم اًمًٜمـ، 323، واًمٜم٤ًمئل ذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، :385، ::3/3، ( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد4)

  .3866، ;:3/3، ( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد5)

 .3867، ;:3/3، ( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد6)

  .326، وذم ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م، 357:، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، :686، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ( 7)

  .5979، ( أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ8)

  .356:، ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى9)

  .5/672، ( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك:)
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واحل٤ميمؿ وم٘م٤مل: وىمد  ؽمُمذي وم٘م٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح.وهذا اًمقضمف ىمد صححف اًم

وم٤مًمذي ٟمخٚمص سمف ُمـ  صح٧م اًمرواي٤مت، أن اعمٖمػمة وزم اًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م إطمدى وأرسمٕملم، ومذيمره.

هذا اخلالف أن ىمقل اًمٌخ٤مري )وزاد سمٕمْمٝمؿ: اسمـ طمٞم٤من، ومٞمف، ومل يّمح( ٓ يّمح يمام ىم٤مل 

ق داود إؿم٤مرة ٕن همػم واطمد رواه قمـ ؾمٗمٞم٤من هٙمذا، وأن ُمـ اًمٜم٤ًمئل، واًمدارىمٓمٜمل ٟمًّم٤م، وأسم

ورسمام يم٤من إُمر ومٞمف ُمـ ؾمٗمٞم٤من يمام ٟمًٌف ًمف  رواه قمـ ؾمٗمٞم٤من ومٚمؿ يذيمر ومٞمف )اسمـ طمٞم٤من( ىمد أرؾمٚمف.

 قمـ ُمٜمّمقر، سمؾ وشمقسمع قمٚمٞمف ُمٜمّمقر. قمغم أن احلدي٨م ىمد صح ُمـ همػم ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من، اًمٜم٤ًمئل.

 ُمـ ـمرق أظمرى. وىمد روي قمـ ؾمٕمٞمد 

ىم٤مل ًمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمقؾمك: قمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة، قمـ " آظمر: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُمث٤مل

ِلُّ  ٦ٌَمُ َٓ : »طؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ ىَم٤مَل: ىَم٤مَل اًمٜمٌَّ ؾُّ اًمٜمُّْٝم
 .(3)"وشم٤مسمٕمف زهػم، وؿمٕم٦ٌمش.  حَتِ

 . اهـ.(4)"وىم٤مل أؾم٤ٌمط: قمـ ؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم، قمـ اسمـ قم٤ٌمس. وٓ يّمح اسمـ قم٤ٌمس"

أؾم٤ٌمط وهق اسمـ ٟمٍم اهلٛمداين طملم رواه ومزاد ومٞمف )اسمـ قم٤ٌمس( مل يّم٥م ذم روايتف أي أن 

 ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمْمٌط واإلشم٘م٤من يمزيمري٤م سمـ أيب زائدة احل٤مومظ اًمث٘م٦م.

طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌد  "اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم"اًمٓمؼماين ذم  ورواي٦م أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم هذه أظمرضمٝم٤م:

 "اعمًتدرك"واحل٤ميمؿ ذم  .(5)سمـ قمكم احلٚمقاينوطمدصمٜم٤م قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرازي، صمٜم٤م احلًـ  اًمٕمزيز.

وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤مه أسمق أمحد حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق اًمٕمدل اًمّمٗم٤مر طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد 

 .(6)سمـ ٟمٍم

                                                           

 .3;34، ( وهذا احلدي٨م أظمرضمف اًمٓمٞم٤مًمز ذم اعمًٜمد3)

طمدصمٜم٤م أسمق ، طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مين، وم٘م٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، 4/357، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك

قمـ ؾمامك سمـ ، ىم٤مٓ: طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم، وأسمق قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد، أسمق داود اًمٓمٞم٤مًمز، قم٤مصؿ اًمْمح٤مك سمـ خمٚمد. يمالمه٤م

 ش.اًمٜمٝم٦ٌم ٓ حتؾ.....»ي٘مقل:  طقل اهلل قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾم، طمرب

 .4/395، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم (4)

  .;3285رىمؿ، 32/494، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم اًمٓمؼماين ذم ( أظمرضمف5)

  .4/357، ( أظمرضمف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك6)
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مجٞمٕمٝمؿ )قمكم سمـ قمٌد اًمٕمزيز، واحلًـ سمـ قمكم احلٚمقاين، وأمحد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم( قمـ 

وواومؼ احل٤ميمُؿ اًمٌخ٤مري ذم طمٙمٛمف وم٘م٤مل  ٟمٍم.قمٛمرو سمـ مح٤مد ـمٚمح٦م اًم٘مٜم٤مد، طمدصمٜم٤م أؾم٤ٌمط سمـ 

قم٘م٥م اًمرواي٦م إومم: وهٙمذا رواه همٜمدر واسمـ أيب قمدي قمـ ؿمٕم٦ٌم ومذيمروا ؾمامع صمٕمٚم٦ٌم ُمـ 

وهق طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه حلدي٨م ؾمامك سمـ طمرب وم٢مٟمف رواه ُمرة قمـ  طاًمٜمٌل

 .. أهـصمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ، قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

قمغم أن ؾمامك  صمؿ عم٤م روى اًمرواي٦م إظمرى مل يذيمر ؿمٞمئ٤ًم. .أي ٕٟمف اظمتٚمػ قمغم ؾمامك ومٞمف

ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ:  وأسمق زرقم٦م اًمرازي٤من. ،ويمذًمؽ ومٕمؾ أسمق طم٤مشمؿ سمـ طمرب مل خيرج ًمف اًمٌخ٤مري.

وؾم٠مًم٧م أيب، وأسم٤م زرقم٦م قمـ طمدي٨م رواه أؾم٤ٌمط سمـ ٟمٍم، قمـ ؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ، قمـ 

وم٘م٤مٓ: هذا ظمٓم٠م، إٟمام هق ؾمامك، قمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ؼم...تٝم٥م اًمٜم٤مس همٜمام يقم ظمٞماسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: اٟم

وىم٤مل أيب: صمٕمٚم٦ٌم سمـ احلٙمؿ ىمد ؾمٛمع ُمـ  ، ًمٞمس سمٞمٜمٝمام اسمـ قم٤ٌمس.طاحلٙمؿ، قمـ اًمٜمٌل

 . (3)طاًمٜمٌل
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 ارتامت١

 وىمد أدت اًمدراؾم٦م إمم ٟمت٤مئ٩م وهل:، احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت وسمٕمد

  ( :38يّمح( يم٤مٟم٧م: ) -مل  -ومٞمٝم٤م هذا اعمّمٓمٚمح )ٓ أن قمدد اعمقاـمـ اًمتل اؾمتخدم

ُمقـمٜم٤ًم، اؾمتخدم ذم أهمٚمٌٝم٤م ىمقل: )ٓ يّمح(، وذم سمٕمْمٝم٤م: )مل يّمح(، وذم قمدد ىمٚمٞمؾ 

 اؾمتخدم قم٤ٌمرة: )ٓ أراه يّمح(، و)ٓ أرى يّمح(.

  وٕوضمف اخلالف، وُمت٘مٜم٤ًم  ،يم٤من يمام ؿمٝمد ًمف يمؾ ُمـ رآه طم٤مومًٔم٤م ًمألؾم٤مٟمٞمد أن اًمٌخ٤مري

يمام ؿمٝمد ًمف سمذًمؽ  أو ىمرأ يمالُمف. ،طمتك يٕمج٥م ُمٜمف يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمف ،ذم ذًمؽ هم٤مي٦م اإلشم٘م٤من

إؾمح٤مق سمـ راهقيف، وأسمق اًمٕم٤ٌمس سمـ ؾمٕمٞمد، وىمد سمٞمٜم٤م ذًمؽ ذم اًمٙمالم قمغم أؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مر 

 ويريد هب٤م ُمٕم٤مين ،يّمح( ذم ُمقاـمـ خمتٚمٗم٦م -مل  -وأٟمف يٓمٚمؼ هذه اًمٕم٤ٌمرة )ٓ  اعمقوقع.

 :ُمٜمٝم٤م

ذم  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف: اعمٌح٨م اًمث٤مينيمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل إول ُمـ  قمدم اًمّمح٦م ُمٓمٚمً٘م٤م.  -

 ذم ؾمامع اًمراوي ُمـ ؿمٞمخف. إـمالىمف عمّمٓمٚمحفرواة اًمًٜمد، ذم: 

أو ـمريؼ  وقمدم اًمّمح٦م اًمٜمًٌل يٙمقن شم٤مرًة قمغم وضمف ُمـ اًمقضمقه. قمدم اًمّمح٦م اًمٜمًٌل. -

إـمالىمف ذم:  اعمٌح٨م إوليمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل إول ُمـ  ُمـ اًمٓمرق اًمتل روي هب٤م احلدي٨م.

يمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل إول ُمـ  وشم٤مرًة قمغم زي٤مدة راٍو ذم اًمًٜمد. ذم رواي٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م. عمّمٓمٚمحف

ذم زي٤مدة راٍو ذم  إـمالىمف عمّمٓمٚمحفذم رواة اًمًٜمد، ذم:  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف: اعمٌح٨م اًمث٤مين

اعمٌح٨م يمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ  اًمًٜمد.وطمذف راٍو ُمـ  ،وأظمرى قمغم إرؾم٤ملٍ  اًمًٜمد.

وأٟمف  ،وشم٤مرٍة قمغم وٌط اؾمؿ راوٍ ، ذم: وصؾ اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م إـمالىمف عمّمٓمٚمحفذم  إول

ذم رواة اًمًٜمد،  إـمالىمف عمّمٓمٚمحف: اعمٌح٨م اًمث٤مينيمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ  ىمٞمؾ ومٞمف يمذا.

 ،وجيزم ومٞمٝم٤م ،أظمرى يمثػمة يم٤من حيٙمؿوأوضمف  ذم وٌط اؾمؿ اًمراوي. إـمالىمف عمّمٓمٚمحفذم: 

وأٟمف يّمٞم٥م ذم ذًمؽ  سم٠مهن٤م مل شمّمح، وذم سمٕمض اعمقاـمـ يم٤من يذيمر اًمقضمف اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م.

وأيًْم٤م رسمام خي٤مًمٗمف اًمٕمٚمامء  وهق ُم٤م يم٤من ذم أهمٚم٥م أُمثٚم٦م اًمٌح٨م. ويقاوم٘مف اًمٕمٚمامء قمغم ىمقًمف.
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إـمالىمف ذم  ٨م إولاعمٌحيمام شم٘مدم ذم اعمث٤مل اًمث٤مين ُمـ  ومٞمام ىم٤مل، ويٙمقن اًم٘مقل ىمقهلؿ.

 ذم رومع اًمرواي٦م اعمقىمقوم٦م. عمّمٓمٚمحف

 

 تٛصٝات

ًمٚمقىمقف قمغم مجٞمع اؾمتٕمامٓت اإلُم٤مم  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"دراؾم٦م يمؾ ُمّمٓمٚمح ورد ذم  .3

اًمٌخ٤مري هلذا اعمّمٓمٚمح، ُمع إومراد اًمٙمت٤مب يم٤مُماًل سمدراؾم٦م، ُمع ُم٘م٤مرٟمتف سم٠مىمقال اعمحدصملم 

 ًمٚمقىمقف قمغم ُمـ يقاوم٘مف ممـ خي٤مًمٗمف.

ًمٌٞم٤من ؾمٕم٦م قمٚمؿ اًمٌخ٤مري، وًمٚمرد  "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم"طمثلم ًمالهتامم سمدراؾم٦م يمت٤مب دقمقة اًم٤ٌم .4

 قمغم ُمـ هي٤ممجف.
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 املصادز ٚاملسادع

سمػموت، دار  ،ًمٌٜم٤من ،ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ،اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم .3

 .ـه;359اعمٕمروم٦م، 

 م.7;;3-ـه3637دار اًمٗمٙمر،  ،شم٤مريخ دُمِمؼ ،اسمـ قم٤ًميمر، قمكم سمـ احلًـ .4

طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ،  ،اهلٜمد ،3ط، اجلرح واًمتٕمديؾ ،أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد .5

 م.74;3-ـه3493

ُمٓم٤مسمع احلٛمٞميض،  ،3ط ،قمٚمؾ احلدي٨م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ،أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد .6

 م.4228-هـ3649

اهلٜمد طمٞمدر آسم٤مد اًمديمـ، ـمٌٕم٦م دائرة  ،اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم .7

 اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م.

 م.::;3اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  ،3ط ،ُمًٜمد اًمٌزار ،اًمٌزار، أمحد سمـ قمٛمرو .8

سمػموت،  ،ًمٌٜم٤من ،4ط ،صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚم٤ٌمن ،اًمًٌتل، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن .9

 م.5;;3-ـه3636ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

سمػموت، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف  ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،شم٤مريخ سمٖمداد ،اًمٌٖمدادي، أمحد سمـ قمكم .:

 م.4224-ـه3644اًمٕمثامٟمٞم٦م، 

 م.:8;3سمػموت، دار ص٤مدر،  ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ،اًمٌٖمدادي، حمٛمد سمـ ؾمٕمد .;

 م.9;;3-ـه3639دار اًمّمٛمٞمٕمل،  ،3ط ،اخلالومٞم٤مت ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم .32

-ـه3634يمراشمٌم،  ،سم٤ميمًت٤من ،3ط، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  وأصم٤مر ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم .33

 م.7;;3

طمٞمدر آسم٤مد، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف  ،اهلٜمد ،3ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ طمًلم .34

 .ـه3566اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 

سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل،  ،ًمٌٜم٤من ،ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ،اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك .35

 م.:;;3
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ػموت، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سم ،ًمٌٜم٤من ،قمٚمؾ اًمؽمُمذي اًمٙمٌػم ،اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمًك .36

 .ـه;362

سمػموت، دار  ،ًمٌٜم٤من ،5ط ،اًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل ،اجلرضم٤مين، قمٌد اهلل سمـ قمدي .37

 م.::;3-ـه;362اًمٗمٙمر، 

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ،ًمٌٜم٤من ،ُمًٜمد احلٛمٞمدي ،احلٛمٞمدي، قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم .38

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  ،3ط ،اًمٕمٚمؾ اًمقاردة ذم إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ،اًمدارىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر .39

 م.7:;3-ـه3627اًمري٤مض، دار ـمٞم٦ٌم،  ،اًمًٕمقدي٦م

سمػموت، دار  ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ،اًمذهٌل، حمٛمد سمـ أمحد .:3

 م.85;3-ـه35:4اعمٕمروم٦م، 

 م.;9;3-ـه;;35دار اًمٗمٙمر، ، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ،اًمرازي، أمحد سمـ وم٤مرس .;3

 ،3ط، اًمؼمىم٤مين ًمٚمدارىمٓمٜمل رواي٦م اًمٙمرضمل قمٜمفؾم١مآت  ،اًمرسم٘م٤مين، أمحد سمـ حمٛمد .42

 .ـه3626ٓهقر،  ،سم٤ميمًت٤من

 سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ،ًمٌٜم٤من ،ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل ،اًمِم٤مومٕمل، حمٛمد سمـ إدريس .43

-ـه3643ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،اًمِمٞم٤ٌمين، أمحد سمـ طمٜمٌؾ .44

 م.4223

-ـه3626ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،  ،4ط ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،اًمٓمؼماين، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد .45

 م.5:;3

 م.6;;3-ـه3636قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،3ط ،اًمٓمح٤موي، أمحد سمـ حمٛمد. ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر .46

-ـه;363ُمٍم، دار هجر،  ،3ط ،ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ،اًمٓمٞم٤مًمز، ؾمٚمٞمامن سمـ داود .47

 م.;;;3

، دار 3ط ،اًمتٚمخٞمص احلٌػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمٌػم ،اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم .48

 م.;:;3-ـه;363اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
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سمػموت، ُم١مؾم٦ًم  ،ًمٌٜم٤من ،4ط ،اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ،اًمٗمًقي، يٕم٘مقب سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من .49

 م.3:;3-ـه3623اًمرؾم٤مًم٦م، 

 سمػموت، دار اًمٗمٙمر. ،ًمٌٜم٤من ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ،اًم٘مزويٜمل، حمٛمد سمـ يزيد .:4

 ُمّمٜمػ أيب ؿمٞمٌف. ،  سمـ أيب ؿمٞمٌفاًمٙمقذم، قمٌد اهلل .;4

دُمِمؼ، دار اعم٠مُمقن،  ،ؾمقري٤م ،3ط ،ُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم ،اعمقصكم، أمحد سمـ قمكم .52

 م.5;;3-ـه3623

سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،اًمٜم٤ًمئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م .53

 م.4223-ـه3643

وت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػم ،ًمٌٜم٤من ،3ط ،ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م ،اًمٜم٤ًمئل، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م .54

 .ـه3627

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا  أدكاو احملجٕز نذيّ
ً
 يف انُظاو انسعٕدي حتفظي

 انقضائيت أحطبيقاحٓ
  

 إعذاد
 فٓذ بٍ عهي بٍ عبذ اهلل احلسٌٕد. 
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 ًَدص ايبشح

 .(أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م) عٓٛإ ايبشح:

 َػه١ً ايبشح:

اعمديـ أُمقاًمف ىمٌؾ احلّمقل قمغم ؾمٜمد احلجز اًمتٜمٗمٞمذي ىمد ٓ حيٛمل طمؼ اًمدائـ> وم٘مد خيٗمل 

شمٜمٗمٞمذي، سمٞمٜمام يتؿ احلجز اًمتحٗمٔمل سمدون ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي عمٜمع اعمديـ ُمـ هتريٌف طمتك حيّمؾ اًمدائـ 

 قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمح٘مف.

 أض١ً٦ ايبشح:

 ُم٤م ذوط إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف؟ وُم٤م اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مقمف؟ -3

 ًمديف؟ُم٤م اًمتزاُم٤مت وطم٘مقق اعمحجقز  -4

  َٓٗر ايبشح:

اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم اعم٘م٤مرن، سمجٛمع إطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، واعم٘م٤مرن سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

 أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٜم٤مىمِم٦م.

 أِٖ ايٓتا٥ر:

( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ 32جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ ظمالل ) -3

٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف، أو ُم٤م يٗمل ُمٜمف سم٤محلؼ، شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل، وأن يقدع ذم طم

 ( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سمحٙمؿ صح٦م احلجز.32ظمالل )

 جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف آُمتٜم٤مع قمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف ًمٚمٛمديـ. -4

 ًمٚمٛمحجقز ًمديف ظمّمؿ ُم٤م يًتح٘مف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ُمـ اعم٤مل اعمحجقز. -5

 .حيؼ ًمٚمٛمحجقز ًمديف اعمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل -6

أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي داظمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م  -7

اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر اًمرقمٞم٦م، يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف ورد ذم ٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م.
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Abstract 

Research Title: The provisions of the attached in the Saudi law and their 

judicial applications. 

Research Problem:  

Executive seizure may not protect the creditor's right; the debtor may hide 

his money before issuing an executive bond, while precautionary seizure 

takes place without an executive bond to prevent the debtor from 

concealing it until the creditor obtains an executive bond against him. 

Research Questions:  

1- What are the conditions for imposing a precautionary seizure on the 

attached? What is the competent authority to impose it? 

2- What are the obligations and rights of the attached? 

Research Approach: The descriptive, analytical and comparative 

approach, by collecting regular rulings, analyzing them, and comparing 

them with the sayings of jurists and discussing them. 

The Most Important Results:  

1. The attached must acknowledge what he owes in favor of the debtor 

within (10) days from the date of notifying him of the precautionary 

seizure, and he must deposit in the court's account what he 

acknowledged with, or what fulfills the right, within (10) days from the 

date of notifying him of the verdict of validity of the seizure. 

2. The attached must refrain from delivering what is in his possession or 

what he owes to the debtor. 

3. The attached has the right to deduct the expenses he dues from the seized 

money. 

4. The attached has the right to dispute against the validity of the 

precautionary seizure. 

5. The provisions of the attached that the Saudi Law has decided are 

included in the provisions of the legal policy that the guardian 

undertakes to regulate the affairs of the citizens, in addition to that, 

there is evidence in the texts of the jurists that indicates to its 

legitimacy. 
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ٚمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم إمت٤من إيمٛمالن قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًماحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد قمٚمٞمف وقمغم آًمف أومْمؾ اًمّمالة وأزيمك اًمتًٚمٞمؿ، أُم٤م سمٕمد:

يمام  ،وأيمثره٤م اٟمتِم٤مرا احلجز اًمتحٗمٔمل ُمـ أهؿ صقر قمغم اعمحجقز ًمديف احلجز اًمتحٗمٔمل

هب٤م ٟمٔمرا ًمقضمقد صمالصم٦م أـمراف: ـم٤مًم٥م احلجز  ٦مأن ٕطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمتٗمّمٞمالت اخل٤مص

، وهذا مم٤م يزيد أو )ُمديـ اعمديـ( )اًمدائـ(، واعمحجقز قمٚمٞمف )اعمديـ(، واعمحجقز ًمديف )اًمٖمػم(

وومؼ ُم٤م ورد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي واًمتٓمٌٞم٘م٤مت  أمهٞم٦م دراؾم٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، صمؿ دراؾم٦م اعم٠ًمًم٦م ذم  اًم٘مْم٤مئٞم٦م، وىمد سمدأت أوٓ سمدراؾم٦م ُم٤ًمئؾ اًمٌح٨م

 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمام> وذًمؽ ٕن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل هق احل٤ميمؿ قمغم اًمٜمٔم٤مم.

 أ١ُٖٝ ايبشح:

أمهٞم٦م أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم وذم اإلضمراءات اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمدوره٤م  -3

اًمتل ىمد شم١مدي إمم وٞم٤مع طم٘مقق  اًمٙمٌػم ذم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احل٘مقق وُمٜمع اًمتٍموم٤مت

 اًمدائٜملم.

يِمٝمد اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م قمغم اعمًتقي٤مت يم٤موم٦م،  -4

وهذا يتٓمٚم٥م ُمت٤مسمٕم٦م مجٞمع ُم٤م يًتجد ُمـ شمٜمٔمٞمامت وىمرارات ودراؾمتٝم٤م وُمـ ذًمؽ ُم٤م 

 يتٕمٚمؼ سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف.

ٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م سمام يتٓمٚم٥م دراؾمتٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م، يمثرة اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم أطم -5

 وُمٕمروم٦م ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ اًم٘مْم٤مئل.

أمهٞم٦م أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ًمتٛمٞمز أطمٙم٤مُمف قمـ أطمٙم٤مم سم٤مىمل صقر احلجز  -6

 اًمتحٗمٔمل، ويمثرة احل٤مضم٦م إًمٞمف، وشمٕمدد أـمراومف.

 َػه١ً ايبشح:

ٓ يتؿ إٓ سمٜم٤مء قمغم  فطمؼ اًمدائـ> ٕٟمٓ حيٛمل  - ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من -احلجز اًمتٜمٗمٞمذي 

ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، وىمد خيٗمل اعمديـ أُمقاًمف ىمٌؾ متٙمـ اًمدائـ ُمـ احلّمقل قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، سمٞمٜمام يتؿ 
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 وًمق مل يٙمـ ًمدى اًمدائـ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي عمٜمع اعمديـ ُمـ هتري٥م قمغم اعمحجقز ًمديف احلجز اًمتحٗمٔمل

 ف.ف طمتك حيّمؾ اًمدائـ قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمح٘مأُمقاًم

جز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف أطمٙم٤مُمف اخل٤مص٦م اًمتل متّٞمزه قمـ احلجز اًمتٜمٗمٞمذي وًمٚمح

قمغم  إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔملومتّٞمزه قمـ سم٤مىمل صقر احلجز اًمتحٗمٔمل، وًمذا أووح اعمٜمٔمؿ أطمٙم٤مم 

وطمدد ذوـمف وسملّم اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مقمف، يمام ومّّمؾ أطمٙم٤مم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز  اعمحجقز ًمديف

 اًمتزاُم٤مشمف وطم٘مقىمف.ًمديف حتٗمٔمٞم٤م وسملّم 

 أض١ً٦ ايبشح:

يتٛمٞمز احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف سم٠مطمٙم٤مم ُمٖم٤ميرة قمـ أطمٙم٤مم احلجز اًمتٜمٗمٞمذي 

وُمٖم٤ميرة قمـ أطمٙم٤مم سم٤مىمل صقر احلجز اًمتحٗمٔمل، وم٤مًم١ًمال اًمرئٞمز، هق: ُم٤م هل أطمٙم٤مم 

 اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م؟

 ويٜمدرج حت٧م هذا اًم١ًمال اًمرئٞمز قمدد ُمـ إؾمئٚم٦م اًمٗمرقمٞم٦م، وهل: 

  ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ قمغم اعمحجقز ًمديف ذوط إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔملُم٤م هل  -3

 ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ قمغم اعمحجقز ًمديف اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔملُم٤م  -4

 ُم٤م هل ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ -5

 حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ اًمتزاُم٤مت اعمحجقز ًمديفل ُم٤م ه -6

 حتٗمٔمٞم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمٜمٔم٤مم؟ اعمحجقز ًمديف ُم٤م هل طم٘مقق -7

 َٓٗر ايبشح:

دراؾم٦م أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م ذم ذم آؾمت٘مرائل اعم٘م٤مرن  اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل اًمتحٚمٞمكم

سمجٛمع إطمٙم٤مم  وذًمؽسم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  تٝم٤مُم٘م٤مرٟمواًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٜم٤مىمِم٦م طم٥ًم أصقل ظمٓم٦م اًمٌح٨م 

اًمٕمٚمٛمل، وقمرض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وإسمراز شمٓمٌٞمؼ إٟمٔمٛم٦م ذم 

 اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م.
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 :ايدزاضات ايطابك١

اًم٤ٌمطم٨م قمٌداًمرمحـ  عم٘مدُم٦م ُمـسمٕمد اًمٌح٨م ذم اًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وضمدت اًمدراؾم٦م ا

جمٚم٦م يمٚمٞم٦م  ( ُمٜمِمقرة ذماحلجز اًمتحٗمٔمل ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي) سمٕمٜمقان ُمٝمدي اخلريص

، وشمٚمت٘مل هذه م4237ضم٤مُمٕم٦م إزهر، قم٤مم  - اًمدىمٝمٚمٞم٦م – شمٗمٝمٜم٤م إذاف - اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن

شمٜم٤موًم٧م إطمٙم٤مم اًمدراؾم٦م ُمع هذا اًمٌح٨م ذم أن يمال ُمٜمٝمام ذم احلجز اًمتحٗمٔمل، ًمٙمـ اًمدراؾم٦م 

اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل ومل شمٗمّمؾ أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف، ومل شمتٜم٤مول أطمٙم٤مم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز 

ًمديف حتٗمٔمٞم٤م سمٞمٜمام اًمٌح٨م ُمتخّمص ذم أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م وُم١ًموًمٞم٤مشمف، يمام يتٛمٞمز هذا 

ٞمذ اًمّم٤مدرة ٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمًماًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة  ٦مالئحاًمٌح٨م سم٠مٟمف شمٜم٤مول إطمٙم٤مم اًمقاردة ذم اًم

ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ، و ه;42/24/365( وشم٤مريخ 748سمٛمقضم٥م ىمرار وزير اًمٕمدل رىمؿ )

اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمّم٤مدرة  تفٓئح، و ه44/3/3657( وشم٤مريخ 3اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/

، يمام يتٛمٞمز هذا اًمٌح٨م قمـ  ه27/3657/;3( وشم٤مريخ 55;;5سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ )

 .ٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ودراؾمتٝم٤ماًمرؾم٤مًم٦م سمٕمرض اًمت

 خط١ ايبشح

ٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وُمٌحثلم، وظم٤ممت٦م: ًّ  ىم

 وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، اًمٌح٨م، أؾمئٚم٦ماًمٌح٨م، و وُمِمٙمٚم٦م أمهٞم٦م اًمٌح٨م، وشمتْمٛمـ اعم٘مدُم٦م:

 واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وظمٓم٦م اًمٌح٨م.
وحتتف صمالصم٦م ذم شمٕمريػ ُمٗمٝمقم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف وُمنموقمٞمتف وأمهٞمتف، 

 ُمٓم٤مًم٥م:

 .اًمتٕمريٗم٤مت اعمٓمٚم٥م إول:
 ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:
 أمهٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 ، وحتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:قمغم اعمحجقز ًمديف اعمٌح٨م إول: إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

 .قمغم اعمحجقز ًمديف ذوط إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل اعمٓمٚم٥م إول:
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 .قمغم اعمحجقز ًمديف اجلٝم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل اًمث٤مين:اعمٓمٚم٥م 

 ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. قمغم اعمحجقز ًمديف إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:
 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف، وحتتف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اًمتزاُم٤مت اعمحجقز ًمديف. اعمٓمٚم٥م إول:

 ف.طم٘مقق اعمحجقز ًمدي اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 وشمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. اخل٤ممت٦م:
 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.
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 اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ َٚػسٚعٝت٘ ٚأُٖٝت٘ يف تعسٜـ

 ات:تعسٜؿ: اياملطًب األٍٚ

اًمتحٗمٔمل سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم وشمٕمريػ اعمحجقز ًمديف يتْمٛمـ هذا اعمٓمٚم٥م شمٕمريػ احلجز 

 حتٗمٔمٞم٤م.

 :اذتذص ايتشؿعٞ ايؿسع األٍٚ: تعسٜـ

يتْمٛمـ هذا اًمٗمرع شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م، وذم اصٓمالح 

 اًمٗم٘مٝم٤مء، وذم اًمٜمٔم٤مم.

 اذتذص ايتشؿعٞ يػ١.

احلقل واًمٗمّمؾ سملم اًمِمٞمئلم، وُمـ ذًمؽ ىمقهلؿ: طمجزت سملم اًمرضمٚملم، وذًمؽ  احلجز ًمٖم٦م:

وُمٜمف احلج٤مز> ٕهن٤م طمجزت سملم ٟمجد وهت٤مُم٦م، أو سملم  ،(3)أن ُيٛمٜمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمـ ص٤مطمٌف

 .(4)ٟمجد واًمناة

ُمِمتؼ ُمـ احلٗمظ وهق اعمٜمع، ي٘م٤مل طمٗمٔم٧م  ،(5)اًمتٞم٘مظ وآطمؽماز وىمٚم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمتحٗمظ ًمٖم٦م:

 .(6)ذا ُمٜمٕمتف ُمـ اًمْمٞم٤مع واًمتٚمػ، وطمٗمٔمتف صٜمتف قمـ آسمتذال واطمتٗمٔم٧م سمفاعم٤مل طمٗمٔم٤م إ

 اذتذص ايتشؿعٞ يف اصطالح ايؿكٗا٤. 

ُمّمٓمٚمح )احلجز اًمتحٗمٔمل( مل ُيٕمرف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم، وإٟمام فمٝمر طمديث٤م، وسمٕمد 

 اًمٌح٨م مل أضمد شمٕمريٗم٤م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سم٤مقمت٤ٌمره ًم٘م٤ٌم.

 و)احلجر(  ،اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم يمثػما ُم٤م يًتخدُمقن ُمّمٓمٚمحل )احلجز(وُم٤م وضمدشمف أن 

 

                                                           

 .7/553، وًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر ،;4/35، ( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٓسمـ وم٤مرس3)

 .:3/72، ( اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي4)

 .42/443، وشم٤مج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي ،5/3394، ( اًمّمح٤مح ًمٚمجقهري5)

 .3/364، ( اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ًمٚمٗمٞمقُمل6)
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 وُمٜمٝم٤م: ،وقُمرف )احلجر( قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت ،(3)قمغم أهنام سمٛمٕمٜمك واطمد

 .(4)قُمرف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م سم٠مٟمف: اعمٜمع قمـ اًمتٍمف ذم طمؼ ؿمخص خمّمقص -

 .(5)اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٠مٟمف: اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعم٤ملو وقُمرف قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م -

 .(6)وقُمرف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م سم٠مٟمف: ُمٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف -

 اذتذص ايتشؿعٞ يف ايٓعاّ. 

 قمرف اعمٜمٔمؿ احلجز اًمتحٗمٔمل سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت، وُمٜمٝم٤م:

احلٔمر اعم١مىم٧م قمغم ٟم٘مؾ إُمقال أو حتقيٚمٝم٤م أو شمٌديٚمٝم٤م أو اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو حتريٙمٝم٤م، أو " -3

اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م أو اًمًٚمٓم٦م اعمختّم٦م ووع اًمٞمد قمٚمٞمٝم٤م> اؾمتٜم٤مدا إمم أُمر ص٤مدر ُمـ 

 .(7)"سمذًمؽ

طمجز ُم١مىم٧م ص٤مدر سمحٙمؿ حمٙمٛم٦م أو ؾمٚمٓم٦م خمتّم٦م، يٛمٜمع ص٤مطم٥م إؿمٞم٤مء أو إُمقال " -4

 .(8)"ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م اعمٜمٔمقرة ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م أو ٟم٘مٚمٝم٤م أو حتقيٚمٝم٤م

يمؾ شمٍمف أي٤م يم٤مٟم٧م شمًٛمٞمتف يتؿ سمٛم٘متْم٤مه وىمػ اًمٓم٤مئرة رقم٤مي٦م عمّمٚمح٦م ظم٤مص٦م قمـ " -5

اًم٘مْم٤مء أو اًمًٚمٓم٤مت اعمختّم٦م ًمّم٤مًمح اًمدائـ أو اعم٤مًمؽ أو ص٤مطم٥م احلؼ اًمٕمٞمٜمل ـمريؼ 

قمغم اًمٓم٤مئرة، وًمٚمٝمٞمئ٦م طمؼ وىمػ اًمٓم٤مئرة ذم طم٤مل قمدم دومع اًمرؾمقم اعمتقضم٦ٌم قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 .(9)"اعمٛمٚمٙم٦م
                                                           

، وُمٜمح اجلٚمٞمؾ 432ص ،واًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٓسمـ ضمزي ،8/4:94، واًمتجريد ًمٚم٘مدروي ،47/4، ( اعمًٌقط ًمٚمنظمز3)

واعمحرر عمجد اًمديـ  ،4/3:4، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ًمألٟمّم٤مري ،:8/57، ًمٙمٌػم ًمٚمامورديواحل٤موي ا ،5:/8، عمحٛمد قمٚمٞمش

 .34/635، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/589، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 .476/;، ( اًمٕمٜم٤مي٦م ًمٚم٤ٌمسمريت4)

 .4/3:4، سمداي٦م اعمحت٤مج ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌمو ،7/79، ( ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب5)

 .5/638، ( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت6)

( ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ 3اعم٤مدة )، وىمري٥م ُمـ ذًمؽ اًمتٕمريػ اًمقارد ذم ( ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م همًؾ إُمقال3( اعم٤مدة )7)

 .اإلره٤مب ومتقيٚمف

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اعمخدرات واعم١مصمرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م.3( اعم٤مدة )8)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمٓمػمان اعمدين.93( اعم٤مدة )9)
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 >ُمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمذي ورد ومٞمف وهق ٟمٔم٤مم اًمٓمػمان اعمدين اًمث٤مًم٨مويالطمظ أن اًمتٕمريػ 

 ذم احلجز امومٞمٛمٙمـ اؾمتخداُمٝم أُم٤م اًمتٕمريٗم٤من إول واًمث٤مينف، وًمذًمؽ ومٝمق يت٘مٞمد سمٛمقوققم

 اًمتحٗمٔمل سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم. 

وٌط اعم٤مل اعمٜم٘مقل وووٕمف حت٧م يد اًم٘مْم٤مء عمجرد "وىمٞمؾ ذم شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل: 

ُمٜمع اعمحجقز قمٚمٞمف ُمـ اًمتٍمف شمٍموم٤م يي سمحؼ احل٤مضمز وٓ ي١مدي سمذاشمف إمم سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز 

ويٜمت٘مد: سم٠مٟمف مل ي٘مٞمد احلجز سم٠مٟمف إضمراء ُم١مىم٧م، وسم٠مٟمف ىمٞمده ذم  ،(3)"٤مضمز ُمٜمفواؾمتٞمٗم٤مء ديـ احل

 ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمٍمي وهق ُم٘مٞمد اعمٜم٘مقل، وؾم٥ٌم ذًمؽ أن اًمتٕمريػ ورد ذم ذح احلجز اًمتحٗمٔمل

 سمخالف اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي طمٞم٨م يِمٛمؾ اعمٜم٘مقل واًمٕم٘م٤مر. ،(4)ذم اعمٜم٘مقل

ُم٤ٌمهمت٦م اعمديـ واًمْمٖمط قمٚمٞمف ُمـ ظمالل وؾمٞمٚم٦م وىم٤مئٞم٦م اهلدف ُمٜمٝم٤م "وىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمف: 

، ويٜمت٘مد: سم٠مٟمف مل (5)"اًمتحٗمظ قمغم أُمقاًمف اعمٜم٘مقًم٦م وُمٜمٕمف ُمـ إظمٗم٤مءه٤م أو هتريٌٝم٤م إضارا سم٤مًمدائـ

 يتْمٛمـ ُم٤م يٗمٞمد سم٠مٟمف إضمراء ىمْم٤مئل، ومل ي٘مٞمد احلجز سم٠مٟمف إضمراء ُم١مىم٧م.

ُمقال اعمديـ اخت٤مذ إضمراءات حتٗمٔمٞم٦م حتٛمل طم٘مقق اًمدائـ وحت٤مومظ قمغم أ"وىمٞمؾ ذم شمٕمريٗمف: 

، ويٜمت٘مد: سم٠مٟمف قمّرف احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤مخت٤مذ إضمراءات (6)"قمـ ـمريؼ ووٕمٝم٤م حت٧م يد اًم٘مْم٤مء

حتٗمٔمٞم٦م ومل يقوح اعم٘مّمقد ُمـ اًمتحٗمظ، وهذا يٚمزم ُمٜمف اًمدور، يمام أٟمف مل ي٘مٞمد احلجز سم٠مٟمف إضمراء 

 ُم١مىم٧م.

إضمراء ىمْم٤مئل ُم١مىم٧م سمٛمٜمع اعمديـ أو ُمـ حت٧م يده  اًمتٕمريػ اعمخت٤مر ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل:

 رء ُمـ أُمقاًمف ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ.

 

 

                                                           

 .8;3، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ (3)

 ([.32:7) ]اعم٤مدة احلجز اًمتحٗمٔمل ذم اعمٜم٘مقل وم٘مط اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي ىمٞمد (4)

 .6;3، صأمحد صدىمل ،اًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ (5)

 .;44، صوحمٛمد روم٤مقمل ،ٗمٚمح اًم٘محٓم٤مينُم ،اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (6)
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 احملذٛش يدٜ٘ حتؿعٝا: ايؿسع ايجاْٞ: تعسٜـ

احلجز قمغم اعمحجقز ًمديف هق: احلجز اًمذي يقىمٕمف اًمدائـ قمغم طم٘مقق ُمديٜمف أو ُمٜم٘مقٓشمف 

، وهذا شمٕمريػ ًمٚمحجز قمغم اعمحجقز ًمديف (3)اًمتل ذم ذُم٦م اًمٖمػم )ُمديـ اعمديـ( أو ذم طمٞم٤مزشمف

 سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم وٓ خيتص سمتٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل.

إضمراء ىمْم٤مئل ُم١مىم٧م سمٛمٜمع ُمـ  ويٛمٙمـ شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف سم٠مٟمف:

 حت٧م يده رء ُمـ أُمقال اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ.

 وًمٞمس اعمقوققمٞم٦م.: يقوح أٟمف ُمـ إطمٙم٤مم اإلضمرائٞم٦م "إضمراء"

 : خيرج سمف أي إضمراء يّمدر ُمـ همػم اًم٘مْم٤مء."ىمْم٤مئل"

: يقوح أٟمف ُمـ صقر احلامي٦م اًمقىمتٞم٦م إمم طملم اًمٗمّمؾ اعمقوققمل ذم "ُم١مىم٧م"

 آؾمتح٘م٤مق.

 اعمحجقز ًمديف. ي٘مّمد سمف: "سمٛمٜمع ُمـ حت٧م يده رء ُمـ أُمقاًمف "

ُميا سم٤مًمدائـ، : شم٘مٞمٞمد اًمتٍمف اعمٛمٜمقع سمٙمقٟمف "ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ"

وسمذًمؽ خترج اًمتٍموم٤مت اًمتل ٓ شمي سم٤مًمدائـ ومال يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م، ٓؾمٞمام أن سمٕمض اًمتٍموم٤مت 

 ضوري٦م ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم إُمقال اعمحجقزة.

وذم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف صمالصم٦م أـمراف: ـم٤مًم٥م احلجز، واعمحجقز قمٚمٞمف، 

ف هق: اعمديـ. واعمحجقز ًمديف هق: واعمحجقز ًمديف. ومٓم٤مًم٥م احلجز هق: اًمدائـ. واعمحجقز قمٚمٞم

 ُمديـ اعمديـ وهق اًمٖمػم.

ُمـ يًٞمٓمر ؾمٞمٓمرة ؿمخّمٞم٦م ُم٤ٌمذة قمغم اًمٌمء حمؾ احلجز  واعم٘مّمقد سم٤معمحجقز ًمديف هٜم٤م:

حتقل دون ؾمٞمٓمرة اعمديـ قمغم اًمٌمء رهمؿ أٟمف ُمٚمتزم سمتًٚمٞمؿ هذا اًمٌمء إمم اعمديـ، وم٤معمديـ 

دمٕمؾ ُمٜمف ُمديٜم٤م ًمٚمٛمديـ، وًمٞمس جمرد شم٤مسمع ًمف، واعمحجقز ًمديف سمٞمٜمٝمام قمالىم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م 

                                                           

 .3297، صأمحد أسمق اًمقوم٤م ،إضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ (3)
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وم٤معمحجقز ًمديف ٓ خيْمع ًمٚمٛمديـ ظمْمقع اًمت٤مسمع ًمٚمٛمتٌقع، أُم٤م إن يم٤من شم٤مسمٕم٤م ًمف ومال شمٙمقن طمٞمٜمئذ 

 .(3)طمٞم٤مزة ُمًت٘مٚم٦م، وٓ يٕمد حمجقزا ًمديف يم٤مخل٤مدم واحل٤مرس واًمراقمل وهمػمهؿ

تلم، وود وم٤محلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف طمجز ُمزدوج يرد قمغم ذُمتلم ُم٤مًمٞم

ُمديٜملم، وسمٛم٘مت٣م طم٘ملم: أطمدمه٤م: طمؼ احل٤مضمز ىمٌؾ اعمديـ. واًمث٤مين: طمؼ اعمديـ ىمٌؾ اعمحجقز 

قمغم اعمحجقز ًمديف إمم صقرشملم: إومم: طمجز ديقن اعمديـ  اًمتحٗمٔمل ، ويٜم٘مًؿ احلجز(4)ًمديف

 . (5)اًمث٤مٟمٞم٦م: طمجز أقمٞم٤من اعمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف ،ًمدى اعمحجقز ًمديف

 - اسمتداء -ومم٤م يتٛمٞمز سمف احلجز قمغم اعمحجقز ًمديف أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن إٓ طمجزا حتٗمٔمٞم٤م 

ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن طمجز شمٜمٗمٞمذي٤م> طمتك ًمق يم٤من ُمع اًمدائـ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، ويٛمٙمـ أن يٜم٘مٚم٥م هذا 

وُم٤ًمقمدة ًمٚمدائـ أسمٞمح  ،(6)احلجز إمم طمجز شمٜمٗمٞمذي ذم ُمرطمٚم٦م ٓطم٘م٦م ؿم٠مٟمف ؿم٠من أي طمجز حتٗمٔمل

احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف وًمق مل يٙمـ يٕمٚمؿ سم٠مُمقال اعمديـ اًمتل ًمدى اعمحجقز  ًمف إي٘م٤مع

ًمديف سم٤مًمتحديد، وأوضم٥م اًمٜمٔم٤مم قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ُمـ أُمقال اعمديـ، ومٝمق 

 .(7)طمجز ىمد يٌدأ دون شمٕمٞملم حمؾ احلجز، ويتٕملم سم٢مضمراء ٓطمؼ

ؿمخص آظمر همػم اعمديـ وم٢من اًمٜمٔم٤مم راقمك ذًمؽ، ومل وٟمٔمرا ٕن اعم٤مل حمؾ احلجز ذم طمٞم٤مزة 

يِمؽمط إلي٘م٤مقمف ٟمٗمس ـمري٘م٦م طمجز اعم٤مل ًمدى اعمديـ، وًمذًمؽ ٓ يٚمزم اٟمت٘م٤مل ُم٠مُمقر اًمتٜمٗمٞمذ إمم 

ُمٙم٤من اعمٜم٘مقٓت اعمراد طمجزه٤م وحترير حمي سمذًمؽ، سمؾ يتؿ احلجز سم٢مضمراء ٓ يٛمس سمًٛمٕم٦م 

وم٤مء أو شمًٚمٞمؿ اعم٤مل إمم اعمديـ، ويتؿ احلجز اعمحجقز ًمديف، طمٞم٨م يتؿ شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز عمٜمٕمف ُمـ اًمق

 .(8)سمٛمجرد شمٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديف سمذًمؽ

 

                                                           

 .469، صواًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل ،439، صإلسمراهٞمؿ اعمقضم٤منذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  (3)

 .3298، صإضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد أسمق اًمقوم٤م (4)

 .798، صاخل٤مًمؼ قمٛمر ُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ عمحٛمد قمٌد (5)

 .453-452، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم6)

 .7:9، صاخل٤مًمؼ قمٛمر وُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ عمحٛمد قمٌد ،3;4، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم7)

 .;43، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ8)
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 املطًب ايجاْٞ

 َػسٚع١ٝ اذتذص ايتشؿعٞ

 : ٠ميتيدل قمغم ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل ُم٤م ي

 .(3)طمجر قمغم ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ُم٤مًمف ذم ديـ يم٤من قمٚمٞمف طأن اًمٜمٌل  -3

ُمٕم٤مذ وُمٜمٕمف ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء طمجز قمغم أُمقال  طوضمف آؾمتِمٝم٤مد: أن اًمٜمٌل 

 ًمٕمدم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سمحؼ اًمدائٜملم. >قمغم ـمٚم٥م اًمدائٜملم

أن رضمال ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م يم٤من يِمؽمي اًمرواطمؾ ومٞمٖم٤مزم هب٤م، صمؿ ينع اًمًػم ومٞمًٌؼ احل٤مج،  -4

أُم٤م سمٕمد أهي٤م اًمٜم٤مس، وم٢من إؾمٞمٗمع أؾمٞمٗمع "وم٠مومٚمس، ومرومع أُمره إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل: 

دان ُمٕمرو٤م، وم٠مصٌح وىمد أديٜمف وأُم٤مٟمتف أن ي٘م٤مل: ؾمٌؼ احل٤مج، إٓ أٟمف ىمد ضمٝمٞمٜم٦م ريض ُمـ 

ديـ سمف، ومٛمـ يم٤من ًمف قمٚمٞمف ديـ ومٚمٞم٠مشمٜم٤م سم٤مًمٖمداة ٟم٘مًؿ ُم٤مًمف سملم همرُم٤مئف، وإي٤ميمؿ واًمديـ> وم٢من 

 .(4)"أوًمف هؿ، وآظمره طمرب

طمجز قمغم أُمقال إؾمٞمٗمع وُمٜمٕمف ُمـ  وضمف آؾمتِمٝم٤مد: أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 قمغم ـمٚم٥م اًمدائٜملم ًمٕمدم اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سمحؼ اًمدائٜملم. اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء

 .(5)شزم اًمقاضمد حيؾ قم٘مقسمتف وقمروف»طمدي٨م:  -5

                                                           

( 33482( رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اًمتٗمٚمٞمس سم٤مب احلجر قمغم اعمٗمٚمس وسمٞمع ُم٤مًمف ذم ديقٟمف رىمؿ احلدي٨م )3)

 ."٦م اًمزي٤مدي، وهق وٕمٞمػوومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي"(: 6/365( وىم٤مل قمٜمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )2:/8)

( 33487( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى يمت٤مب اًمتٗمٚمٞمس سم٤مب احلجر قمغم اعمٗمٚمس وسمٞمع ُم٤مًمف ذم ديقٟمف رىمؿ احلدي٨م )4)

( 37;44(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف يمت٤مب اًمٌٞمقع وإىمْمٞم٦م سم٤مب ذم رضمؾ يريمٌف اًمديـ رىمؿ احلدي٨م )3:/8)

 .66;/4، ُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م (، وصححف زيمري٤م اًم٤ٌميمًت٤مين ذم6/758)

(، واًمٜم٤ًمئل ذم 5/535( ):584( أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب إىمْمٞم٦م سم٤مب ذم احلٌس ذم اًمديـ وهمػمه رىمؿ احلدي٨م )5)

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمّمدىم٤مت سم٤مب احلٌس 9/538( );:68ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب ُمٓمؾ اًمٖمٜمل رىمؿ احلدي٨م )

( 68;39(، وأمحد ذم ُمًٜمده ُمًٜمد اًمِم٤مُمٞملم رىمؿ احلدي٨م )33:/4( )4649رىمؿ احلدي٨م )ذم اًمديـ واعمالزُم٦م 

هذا طمدي٨م صحٞمح  "( وىم٤مل قمٜمف: 6/336( )9287(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك يمت٤مب إطمٙم٤مم رىمؿ احلدي٨م )687/;4)

سم٤مب ًمّم٤مطم٥م احلؼ ، وقمّٚم٘مف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب ذم آؾمت٘مراض وأداء اًمديقن واحلجر واًمتٗمٚمٞمس "اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه

 (.4623( ىمٌؾ احلدي٨م رىمؿ ):5/33، ُم٘م٤مل
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وضمف آؾمتِمٝم٤مد: إصؾ طمرُم٦م ُم٤مل اعمًٚمؿ وقمروف، وم٢مذا وىمع اًمير قمغم اًمدائٜملم 

سمٛمامـمٚم٦م اعمديـ اؾمتٌٞمح قمروف وُم٤مًمف سم٘مدر ُم٤م يرومع اًمير قمـ اًمدائٜملم، وُمـ ذًمؽ ضمقاز 

زم »ذم طمدي٨م "أُمقال اعمديـ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اًمدائٜملم، ضم٤مء ذم ؾمٌؾ اًمًالم: احلجز قمغم 

 .(3)"دًمٞمؾ قمغم أٟمف حيجر قمٚمٞمفش اًمقاضمد حيؾ قمروف وقم٘مقسمتف

ُمـ اًمٕم٘مؾ: أن ذم احلجز قمغم اعمديـ مح٤مي٦م حلؼ اًمدائـ ومح٤مي٦م ًمذُم٦م اعمديـ، وم٤مًمدائـ طمتك  -6

ٕمٚم٘م٦م ُمِمٖمقًم٦م سم٤مًمديـ دائام، يٕمٓمك طم٘مف أو سمٕمْمف، ومح٤مي٦م ًمذُم٦م اعمديـ ًمئال شمٌ٘مك ذُمتف ُم

وهذه ُمّمٚمح٦م يمؼمى قمٔمٞمٛم٦م ًمٚمدائـ واعمديـ، ومٙم٤من ُم٘مت٣م اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح أن يث٧ٌم 

  .(4)احلجز

 

 املطًب ايجايح

 ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ أ١ُٖٝ اذتذص ايتشؿعٞ

سم٠ممهٞم٦م يمٌػمة ذم اًمقاىمع اًمٕمٛمكم واًم٘مْم٤مئل،  قمغم اعمحجقز ًمديف يتٛمٞمز احلجز اًمتحٗمٔمل

 وسمٞم٤من ذًمؽ ُمـ وضمقه:

ٓ حيٛمل طمؼ اًمدائـ> ٕن احلجز اًمتٜمٗمٞمذي ٓ  - ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من -احلجز اًمتٜمٗمٞمذي  -3

يتؿ إٓ سمٜم٤مء قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي ُمٙمتٛمؾ إريم٤من واًمنموط، وىمد خيٗمل اعمديـ أُمقاًمف وهيرهب٤م 

قمغم اعمحجقز  ٜمٗمٞمذي، سمٞمٜمام يتؿ احلجز اًمتحٗمٔملىمٌؾ متٙمـ اًمدائـ ُمـ احلّمقل قمغم ؾمٜمد شم

ف طمتك حيّمؾ أُمقاًم وًمق مل يٙمـ ًمدى اًمدائـ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي عمٜمع اعمديـ ُمـ هتري٥م ًمديف

 .(5)اًمدائـ قمغم ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي سمح٘مف

                                                           

 .;4/9، ( ؾمٌؾ اًمًالم ًمٚمّمٜمٕم٤مين3)

 .497/;، ( اًمنمح اعمٛمتع عمحٛمد اًمٕمثٞمٛملم4)

 .;;3، صوذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من ،73;، صإضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد أسمق اًمقوم٤م (5)
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قمغم اعمحجقز ًمديف وظمٗمػ ذوـمف> ٕٟمف إضمراء  ؾمّٝمؾ اعمٜمٔمؿ إضمراءات احلجز اًمتحٗمٔمل -4

حتٗمٔمل اهلدف ُمٜمف اًمتحٗمظ قمغم اعم٤مل وم٘مط وُمٜمع اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمف> وٕٟمف ٓ يؽمشم٥م 

 .(3)ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م أو سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز - سمذاشمف -قمغم احلجز اًمتحٗمٔمل 

ىمد قمغم اعمحجقز ًمديف طم٘مقق اعمديـ، وذًمؽ أن اعمٜمٔمؿ وإن يم٤من  يْمٛمـ احلجز اًمتحٗمٔمل -5

ؾمٝمؾ إضمراءاشمف وظمٗمػ ذوـمف إٓ أٟمف اؿمؽمط قمغم ـم٤مًم٥م احلجز شم٘مديؿ وامن، وُمتك ُم٤م 

صم٧ٌم قمدم صح٦م احلؼ اًمذي يًتٜمد قمٚمٞمف ـم٤مًم٥م احلجز وم٢من ًمٚمٛمديـ طمؼ شمٕمقيْمف قمـ 

اًمير اًمذي حلؼ سمف سم٥ًٌم ذًمؽ، وُيٕمقض اعمديـ ُمـ اًمْمامن اًمذي شم٘مدم سمف ـم٤مًم٥م 

 احلجز.

 

                                                           

 .9;3، صٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾواًمت ،;;3، صذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من (3)
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 املبشح األٍٚ

 ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘إٜكاع اذتذص 

١مىم٧م سمٛمٜمع اعم٘مْم٤مئل اًمضمراء إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف هق اًم٘مرار أو اإل

، وٟمتٜم٤مول ذم هذا اعمٌح٨م ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ اعمديـ ُمـ حت٧م يده رء ُمـ أُمقال

 أطمٙم٤مم هذا اًم٘مرار أو اإلضمراء وذوـمف واجلٝم٦م اعمختّم٦م سمف.

 :غسٚط إٜكاع اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘: املطًب األٍٚ

 :شمٞم٦ميِمؽمط إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف حت٘مؼ اًمنموط أ

 ايػسط األٍٚ: طًب صاسب اذتل.

 ٝمقوم ،(3)قمغم اعمحجقز ًمديف إٓ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلؼ ٓ يتؿ إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

 >شم٠مضمٞمؾ هذا اًمٓمٚم٥م، وًمف قمدم اًمت٘مدم سمف هن٤مئٞم٤م، وًمف فتٕمٚمؼ سمٛمّمٚمح٦م ص٤مطم٥م احلؼ، ومٚمف ـمٚمٌُم

، (4)قمغم اعمحجقز ًمديف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م سم٢مضمراء احلجز اًمتحٗمٔمل إُمروًمذًمؽ ٓ جيقز ًمٚمٛمحٙمٛم٦م 

قمغم اعمحجقز ًمديف  وإذا يم٤من ص٤مطم٥م احلؼ وم٤مىمد إهٚمٞم٦م أو يم٤من وىمٗم٤م ومٞمتؿ احلجز اًمتحٗمٔمل

 .(5)سمٓمٚم٥م اًمقزم أو اًمٜم٤مفمر أو اًم٘م٤ميض ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف

 ايػسط ايجاْٞ: ٚدٛد سل ظاٖس ايٛدٛد.

قمغم اعمحجقز ًمديف وضمقد طمؼ فم٤مهر اًمقضمقد، وًمٚمدائرة  اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل

ومل يًتٕمٛمؾ اعمٜمٔمؿ ًمٗمظ )ديـ فم٤مهر اًمقضمقد(> ٕن  ،(6)ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم فمٝمقر احلؼ أو قمدُمف

 احلؼ أقمؿ ومٞمِمٛمؾ اًمديـ وهمػمه.

 

                                                           

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49( و )48( و )47( و )46اعمقاد ) (3)

 .9;3، ص( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد صدىمل55/6اعم٤مدة ) (4)

 .4/567، اهلل اخلٜملم اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد (5)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.3/:4( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واعم٤مدة ):4) اعم٤مدة (6)
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فم٤مهر اًمقضمقد، ومل يِمؽمط أن يٙمقن حم٘مؼ  وايمتٗمك اعمٜمٔمؿ سم٤مؿمؽماط أن يٙمقن احلؼ

 .(3)اًمقضمقد> ًمٙمقٟمف جمرد إضمراء حتٗمٔمل ُم١مىم٧م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م أو سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز

 وشمتح٘مؼ اعمحٙمٛم٦م ُمـ شمقاومر وصٗملم ذم احلؼ:

 .أن يٙمقن احلؼ ُمًت٘مرا وُمٜمجزا -3

 .(4)أن شمدل اًم٘مرائـ قمغم صمٌقت احلؼ -4

ال شمتح٘مؼ اعمحٙمٛم٦م ُمـ ومُمٙمتٛمؾ إريم٤من واًمنموط،  ٤مشمٜمٗمٞمذيً  اـم٤مًم٥م احلجز ؾمٜمدً  ىمدم وإذا

تتح٘مؼ ومُمع ـم٤مًم٥م احلجز ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، ، أُم٤م إذا مل يٙمـ ٤مًمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذيسمصح٦م احلؼ، ايمتٗم٤مء 

اعمحٙمٛم٦م ُمـ صح٦م اًمٓمٚم٥م، وإذا وضمدت أن اعمًتٜمدات همػم يم٤مومٞم٦م ومٚمٝم٤م إضمراء اًمتح٘مٞمؼ اًمالزم، 

 .(5)الزموهل٤م أن شمٓمٚم٥م ُمـ أي ضمٝم٦م خمتّم٦م إضمراء اًمتح٘مٞمؼ اًم

قمغم اعمحجقز ًمديف أن يٙمقن احلؼ ُمٕملم اعم٘مدار،  ومل يِمؽمط اعمٜمٔمؿ ذم احلجز اًمتحٗمٔمل

جمرد إضمراء حتٗمٔمل ُم١مىم٧م ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟم٘مؾ  هٜم٤موٕن احلجز  >الؾمتٕمج٤مل ذم إي٘م٤مع احلجزًم

 .(6)وإن يم٤من سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن يرى اؿمؽماط شمٕمٞملم اعم٘مدار، اعمٚمٙمٞم٦م أو سمٞمع اعم٤مل اعمحجقز

 ايػسط ايجايح: ٚدٛد سل ساٍ األدا٤.

اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل وضمقد طمؼ طم٤مل إداء، وإذا يم٤من سمٕمض احلؼ طم٤مٓ 

ومل يًتٕمٛمؾ اعمٜمٔمؿ ًمٗمظ )ديـ طم٤مل إداء(>  ،(7)وسمٕمْمف مل حيؾ ومٞمقىمع سمٛم٘مدار احل٤مل، دون اعم١مضمؾ

 ٕن احلؼ أقمؿ ومٞمِمٛمؾ اًمديـ وهمػمه.

                                                           

 .456-455، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل (3)

 .:38-389ص، اهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (4)

 ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ. ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م3/;4( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واعم٤مدة );4اعم٤مدة ) (5)

 ،458-457، صواًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل ،467، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (6)

 .422، صواًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد صدىمل ،;38، صواًمقضمٞمز ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل اجلؼمي ٕمحد أسمق اخلػم

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.4/:4واعم٤مدة )( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، :4اعم٤مدة ) (7)
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وم٤مء سمف ٓ دمقز اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف> عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ طمرُم٤من وذًمؽ أن احلؼ اًمذي مل حيؾ أضمؾ اًمق

اعمديـ ُمـ إضمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف> وعم٤م ومٞمف ُمـ ُمٜمع اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف دون وضمف ؾم٤مئغ 

 .(3)ذقم٤م

 تطبٝل قطا٥ٞ:

قمغم ُمًتح٘م٤مت  وذًمؽ سم٤محلجز قمغم اعمحجقز ًمديف اعمدقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ـمٚم٧ٌم

اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى اعم١مؾم٦ًم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمخٓمقط احلديدي٦م )ُمنموع ىمٓم٤مر احلرُملم اًمنيع( وىمدره٤م 

إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمًتح٘م٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى  ـمٚم٧ٌم( ري٤مل، يمام 724.;8.47)

( 6.972:;.32اًمٕمزيز ًمقاًمديف ًمإلؾمٙم٤من اًمتٜمٛمقي وىمدره٤م ) اهلل سمـ قمٌد ُم١مؾم٦ًم اعمٚمؽ قمٌد

 (2.222;43.3واؾمتٜمدت ذم ـمٚمٌٝم٤م أن هل٤م ُمديقٟمٞم٦م ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمٌٚمغ وىمدره ) ري٤مل،

قمغم اعمحجقز ًمديف، طمٞم٨م صم٧ٌم  ري٤مل، ومحٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل

 .(4)ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن ديـ اعمدقمٞم٦م ًمٞمس ُمًتحؼ إداء، وأيدت حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ

ٓظمتالل  >قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتحٗمٔملرومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 ذط )أن يٙمقن احلؼ طم٤مل إداء(.

 ايػسط ايسابع: ٚدٛد ساي١ َٔ ساالت اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘.

 هذا قمغم اعمحجقز ًمديف> ٕن طمدد اعمٜمٔمؿ احل٤مٓت اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

واردة ذم  ًمٚمدائـ وًمق مل يٙمـ طم٘مف صم٤مسمت٤م سمٛمقضم٥م ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي، وهذه احل٤مٓت يث٧ٌماحلجز 

 هل: ،واحل٤مٓت، (5)اًمٜمٔم٤مم قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وٓ جيقز اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وٓ اًمتقؾمع ذم شمٗمًػمه٤م

                                                           

 ،456، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقملو ،466-464، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (3)

 .4/567، اهلل اخلٜملم واًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد

صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمث٤مًمث٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمجدة، وُأيد ُمـ  ( احلٙمؿ ه3659/ق ًمٕم٤مم 693/4:( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )4)

( ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع  ه:365/س ًمٕم٤مم 5988/4حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

 اإلًمٙمؽموين ًمقزارة اًمٕمدل:

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx 

 .;44، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم5)
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 .إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمديـ حمؾ إىم٤مُم٦م صم٤مسم٧م ذم اعمٛمٚمٙم٦م احل٤مًم٦م إومم:

قمغم أُمقال اعمديـ ىمٌؾ أن يٜم٘مٚمٝم٤م ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م، ويرى سمٕمض وم٘مٝم٤مء  وذًمؽ ًمٚمحجز

قمغم ُمـ ٓ يًت٘مر ذم ُمٙم٤من واطمد قمغم ؾمٌٞمؾ اًمدوام ُمثؾ اًمٌدو  ذًمؽ شمٓمٌٞمؼ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن

 .(3)اًمرطمؾ

  .إذا ظمٌم اًمدائـ ٕؾم٤ٌمب ُم٘مٌقًم٦م اظمتٗم٤مء أُمقال اعمديـ أو هتريٌٝم٤م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 ،قمغم اإلومالس، أو شمٍمف اعمديـ سمتٍموم٤مت شمقطمل سمذًمؽ ُمثؾ إذا يم٤من اعمديـ ىمد أذف

 .(4)سمٌٞمع ممتٚمٙم٤مشمف، أو حتقيؾ أُمقاًمف إمم ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م ف٤مُمٞمىم :ُمثؾ

  .(5)إذا ظمٌم اًمدائـ ومقات طم٘مف إذا مل حتجز أُمقال اعمديـ احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م:

إذا يم٤من اًمدائـ يدقمل ُمٚمؽ ُمٜم٘مقل ومٚمف ـمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمٜمد  احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م:

 .(6)ُمـ حيقزه ُمتك يم٤مٟم٧م هٜم٤مك دٓئؾ واوح٦م شم١ميد ادقم٤مءه

إذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمديـ أضمرة قم٘م٤مر ومٚمٚمٛم١مضمر ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  احل٤مًم٦م اخل٤مُم٦ًم:

 .اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م

عمٜمٔمؿ عم١مضمر اًمٕم٘م٤مر طمؼ اُمتٞم٤مز قمغم ُم٤م يٙمقن ُمقضمقدا سم٤مًمٕملم اعم١مضمرة ُمـ ُمٜم٘مقٓت ُمٜمح ا

ومح٤مي٦م حلؼ آُمتٞم٤مز هذا حيؼ ًمٚمٛم١مضمر  >> وامٟم٤م ًمٚمح٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قم٘مد اإلجي٤مرُمزروقم٤متأو 

 .دون سم٤مىمل ُمٜم٘مقٓت اعمديـ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة

اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اعمقضمقدة ذم اًمٕملم اعم١مضمرة ممٚمقيم٦م اط أن شمٙمقن وإصؾ قمدم اؿمؽم

وُمتك صم٧ٌم أن اعمٜم٘مقٓت أو اًمثامر اعمحجقزة حتٗمٔمٞم٤م ممٚمقيم٦م عمًت٠مضمر آظمر اٟمت٘مؾ  ،ًمٚمٛمًت٠مضمر

                                                           

 .:;3، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،455-454، ص( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم46اعم٤مدة ) (3)

 .;;3، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،459، ص( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم46اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.46/4اعم٤مدة ) (5)

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ. (48اعم٤مدة ) (6)
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وجيقز ًمٚمٛم١مضمر أن حيجز قمغم اعمٜم٘مقٓت اعمٛمٚمقيم٦م ًمٚمٛمًت٠مضمر ، احلجز اًمتحٗمٔمل ُمٜمٝم٤م إمم إضمرة

 .(3)ُمـ اًم٤ٌمـمـ

 تطبٝل قطا٥ٞ:

قمغم ُمٌٚمغ وىمدره  قمغم اعمحجقز ًمديف وذًمؽ سم٤محلجز ـمٚم٧ٌم اعمدقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

( دوٓرا أُمريٙمٞم٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م، واؾمتٜمدت اعمدقمٞم٦م ذم ـمٚمٌٝم٤م 4,6783,7658377)

مم٤م ختِمك ُمٕمف اعمدقمٞم٦م  ،حتقل اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ذيم٦م شمْم٤مُمٜمٞم٦م إمم ذيم٦م ذات ُم١ًموًمٞم٦م حمدودة

ُمـ اظمتٗم٤مء أُمقال اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م وُمـ صمؿ وٞم٤مع طم٘مقق اعمدقمٞم٦م، ومحٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض ـمٚم٥م 

احلجز اًمتحٗمٔمل، ًمٕمدم وضمقد ُم٤م خُيِمك ُمٕمف اظمتٗم٤مء أُمقال اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة 

ٓ يؽمشم٥م قمغم حتقل ذيم٦م اًمتْم٤مُمـ أو "( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمًٕمقدي قمغم أٟمف: ;:3)

قصٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م إسمراء ذُم٦م اًمنميم٤مء اعمتْم٤مُمٜملم ُمـ ُم١ًموًمٞمتٝمؿ قمـ ديقن اًمنميم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمت

ًمٚمتحقل إٓ إذا ىمٌؾ اًمدائٜمقن ذًمؽ ساطم٦م أو إذا مل يٕمؽمض أطمدهؿ قمغم ىمرار اًمتحقل ظمالل 

 .(4)"صمالصملم يقُم٤م ُمـ إسمالهمف سمخٓم٤مب ُمًجؾ

> ًمٕمدم وضمقد يفقمغم اعمحجقز ًمد رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت احلجز اًمتحٗمٔمل.

 ايػسط ارتاَظ: إٔ ٜهٕٛ املاٍ احملذٛش عًٝ٘ ممًٛنا يًُدٜٔ.

اعم٤مل اعمحجقز قمٚمٞمف ذم  قمغم اعمحجقز ًمديف> ٕن ويت٠ميمد هذا اًمنمط ذم احلجز اًمتحٗمٔمل

طمٞم٤مزة اعمحجقز ًمديف )اًمٖمػم(، وهٜم٤م ٓسمد أن شمتح٘مؼ اعمحٙمٛم٦م ُمـ أن هذا اعم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ، 

 .(5)وًمٞمس ممٚمقيم٤م ًمٚمٖمػم احل٤مئز ًمف

                                                           

، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم ،( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ47/3( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واعم٤مدة )47اعم٤مدة ) (3)

 .424-423، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،;45-459ص

( احلٙمؿ صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمجدة، وُأيد ُمـ حمٙمٛم٦م  ه3657ًمٕم٤مم  7282اًم٘مْمٞم٦م )( رىمؿ 4)

 ( ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين ًمقزارة اًمٕمدل: ه3662ًمٕم٤مم  3395آؾمتئٜم٤مف سمجدة رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx 

 .4/567، اهلل اخلٜملم ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد49اعم٤مدة ) (5)
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 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدم اعمدقمل سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمدارس اًمتل يدقمل أٟمف ذيؽ ومٞمٝم٤م، 

قب إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمٚمٞمٝم٤م ُمًت٠مضمرة، وًمٞم٧ًم ممٚمقيم٦م وصم٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن اعمدرؾم٦م اعمٓمٚم

قمٚمٞمٝم٤م، وأن اعم٤ٌمين اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم٘م٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض  كًمٚمٛمدقم

ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، وورد ذم أؾم٤ٌمب احلٙمؿ أن ُم٤ٌمين اعمٜمِم٠مة اًمتل ـمٚم٥م اعمدقمل إي٘م٤مع احلجز 

قمك قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ هل ممٚمقيم٦م ًمٚمٖمػم، وأٟمف ٓ يًقغ إي٘م٤مع اًمتحٗمٔمل قمٚمٞمٝم٤م ٓ شمٕمقد ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ًمٚمٛمد

حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف  وأيدتاحلجز اًمتحٗمٔمل ُم٤م مل يٙمـ اعم٤مل اعمٓمٚمقب طمجزه ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمديـ، 

 .(3)احلٙمؿ

رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل سم٥ًٌم اظمتالل أطمد ذوط  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 وهق أن اعم٤مل اعمٓمٚمقب طمجزه ًمٞمس ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمديـ. ،احلجز اًمتحٗمٔمل

 ايػسط ايطادع: تكدِٜ نؿٌٝ َكتدز أٚ ضُإ.

جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م احلجز شم٘مديؿ إىمرار ظمٓمل ُمقصمؼ ُمـ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر، أو وامن يْمٛمـ مجٞمع 

 .(4)وُم٤م يٚمح٘مف ُمـ ضر إذا فمٝمر أن ـم٤مًم٥م احلجز همػم حمؼ ذم ـمٚمٌف اعمديـطم٘مقق 

ويمٗم٤مي٦م اًمْمامن إمم اًمًٚمٓم٦م اًمت٘مديري٦م ًمٚمدائرة، ويقصمؼ إىمرار  ويرضمع ذم حتديد ىمدرة اًمٙمٗمٞمؾ

 .(5)اًمٙمٗمٞمؾ ُمـ ىمٌؾ ٟم٤مفمر احلجز، أو يم٤مشم٥م اًمٕمدل، أو اعمقصمؼ اعمرظمص ًمف سمٛمزاوًم٦م أقمامل اًمتقصمٞمؼ

وهذا اًمنمط يٛمثؾ صقرة ُمـ صقر اعمقازٟم٦م سملم ُمّمٚمح٦م ـمرذم احلجز: إول: ـم٤مًم٥م 

ظمِمٞم٦م إظمٗم٤مء اعمديـ أُمقاًمف أو  اعمحجقز ًمديف قمغم احلجز وُمّمٚمحتف ـمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

                                                           

( رىمؿ ىمْمٞم٦م  ه3653ًمٕم٤مم  36/د/شم٩م/:4( رىمؿ احلٙمؿ آسمتدائل ) ه;364/ق ًمٕم٤مم 5462/4( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م آسمتدائٞم٦م )3)

( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم  ه3654ًمٕم٤مم  :/إ س /877( رىمؿ طمٙمؿ آؾمتئٜم٤مف ) ه3653/ق ًمٕم٤مم 4937آؾمتئٜم٤مف )

 [.67;3-64;6/3اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل   ه3654واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمٕم٤مم 

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.54اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.54/4( و )54/3اعم٤مدشم٤من ) (5)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :6 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

: وُمّمٚمحتف وامن طم٘مقىمف وُم٤م ىمد يٚمح٘مف ُمـ ضر اعمديـهتريٌٝم٤م أو اًمتٍمف ومٞمٝم٤م. اًمث٤مين: 

 .(3)حمتٛمؾ إذا شمٌلم أن ـم٤مًم٥م احلجز همػم حمؼ ذم ـمٚمٌف

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدم اعمدقمل سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعم١مؾم٦ًم حمؾ اًمدقمقى ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم 

طم٘مقىمف ومٞمٝم٤م، ورومض اعمدقمل شم٘مديؿ يمٗم٤مًم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمـ يمٗمٞمؾ ُمكمء، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرومض 

 .(4)حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ وأيدتـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، 

رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل سم٥ًٌم اظمتالل أطمد ذوط  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 احلجز اًمتحٗمٔمل وهق قمدم شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر أو وامن.

 ايطابع: أال ٜهٕٛ يف اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ ضسز ع٢ً غري املدٜٔ.ايػسط 

وم٢مذا يم٤من ذم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف ضر قمغم همػم اعمديـ مل ي٠مُمر اًم٘م٤ميض سمف، 

يم٤محلجز قمغم ُمٜم٘مقل داظمؾ قم٘م٤مر ًمٖمػم اعمديـ، ومال حيجز قمٚمٞمف داظمؾ اًمٕم٘م٤مر إٓ قمغم وضمف شمْمٛمـ 

ر، ًمٙمـ ُمتك أُمٙمـ احلجز قمغم اعمٜم٘مقل ذم هذه احل٤مل وٟم٘مٚمف إمم ُمٙم٤من سمف إضمرة ًمّم٤مطم٥م اًمٕم٘م٤م

 .(5)آظمر سم٠مضمرة أو همػمه٤م شمٕملم ذًمؽ

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ـم٤مئرات اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م واؾمتٜمدت ذم 

( ري٤مل، ومحٙمٛم٧م 682.6:3.85.:ـمٚمٌٝم٤م أن هل٤م ُمديقٟمٞم٦م ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ُمٌٚمغ وىمدره )

اعمحٙمٛم٦م سمرومض ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، واؾمتٜمدت ذم طمٙمٛمٝم٤م قمغم أن طمجز اًمٓم٤مئرات يؽمشم٥م 

ٞمٝم٤م، ويتٕمدى ضره قمغم أـمراف ُمتٕمددة ٓ قمالىم٦م هل٤م قمٚمٞمف ضر ُمْم٤مقمػ قمغم اعمدقمك قمٚم

سم٤مًمٜمزاع اًم٘م٤مئؿ> إذ ؾمٞمؽمشم٥م قمٚمٞمف شمٕمٓمؾ سمحريم٦م اًمٓمػمان واعم٤ًمومريـ، وٓ يٛمٙمـ دومع ضر ظم٤مص 
                                                           

 .:45، صعمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ (3)

( رىمؿ ىمْمٞم٦م  ه3654ًمٕم٤مم  32/د/شم٩م/75( رىمؿ احلٙمؿ آسمتدائل ) ه3653/ق ًمٕم٤مم 3758/5( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م آسمتدائٞم٦م )4)

]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم  ،( ه3654ًمٕم٤مم  :/ إ س /626( رىمؿ طمٙمؿ آؾمتئٜم٤مف ) ه3654/ق ًمٕم٤مم 2;;5آؾمتئٜم٤مف )

 [.58;3-;4;6/3اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل   ه3654واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمٕم٤مم 

 .573-4/572، اهلل اخلٜملم اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد (5)
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سمير قم٤مم، ٓؾمٞمام ذم وىم٧م اًمدقمقى وهق وىم٧م احل٩م، ومٗمل طمجز ـم٤مئرات اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ضر 

ف اًمٓم٤مئرات ذم اعمٓم٤مرات ىمد ي١مصمر قمغم قمغم اعم٤ًمومريـ سم٢مقم٤مىمتٝمؿ قمـ قمٌقر ؾمٌٞمٚمٝمؿ، يمام أن وىمق

ؾمالؾم٦م طمريم٦م اًمٓمػمان، وظمدُم٤مت اعمٓم٤مرات، يمام أٟمف يتٓمٚم٥م دومع أُمقال إو٤مومٞم٦م ُمـ اعمدقمك 

 .(3)قمٚمٞمٝم٤م، وهذا ومٞمف ضر قمٚمٞمٝم٤م، وأيدت حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ

 رومْم٧م اعمحٙمٛم٦م ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل> ٕٟمف ومٞمف ضر قمغم همػم اعمديـ. شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

 ايجأَ: إٔ ٜهٕٛ اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ بأَس ايكاضٞ.ايػسط 

اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف وم٢مٟمف ٓ يتؿ إٓ سم٠مُمر اًم٘م٤ميض، واهلدف ُمـ  وم٢مذا شمقضمف احلجز

 .(4)ذًمؽ اًمت٠ميمد ُمـ شمقاومر ذوط احلامي٦م اعمًتٕمجٚم٦م، واًمت٠ميمد ُمـ أطم٘مٞم٦م ـم٤مًم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل

 حتٗمٔمٞم٤م ُمٜم٘مقٓ.ٓ يِمؽمط أن يٙمقن اعم٤مل اعمحجقز 

ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل  ًمدى اعمحجقز ًمديف ىمرر اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أن مجٞمع أُمقال اعمديـ

سمٞمٜمام ٟمجد سمٕمض اًم٘مقاٟملم إظمرى ٓ شمدظمؾ اًمٕم٘م٤مرات ذم  ،(5)ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقٓ، أم قم٘م٤مرا

 وقمٚمٚمقا ذًمؽ أن اًمٕم٘م٤مر ُم٤مل صم٤مسم٧م ٓ يًتٓمٞمع اعمديـ هتريٌف، ومٚمٞمس هٜم٤مك ،(6)احلجز اًمتحٗمٔمل

طم٤مضم٦م ًمٚمتحٗمظ قمٚمٞمف، ويقوح سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن أن هذه اًمٕمٚم٦م ُمردودة، وم٤مًمٕم٘م٤مر وإن يم٤من ٓ 

٤م سم٤مًمتٍمف ومٞمف وإظمراضمف هبذا ُمـ وامن طمؼ ٞميٛمٙمـ هتريٌف ُم٤مدي٤م إٓ أٟمف يٛمٙمـ هتريٌف ىم٤مٟمقٟم

وسمذًمؽ يتٌلم أن ُم٤م ذه٥م  ،(7)اًمدائـ، وىمد ٓ يًتٓمٞمع اًمدائـ اًمتقصؾ إمم قمدم ٟمٗم٤مذ هذا اًمتٍمف

                                                           

وُأيد ُمـ ( احلٙمؿ صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤مري٦م اًمت٤مؾمٕم٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمجدة،  ه;365/ق ًمٕم٤مم 5/;789( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )3)

(، ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع اإلًمٙمؽموين  ه3662ًمٕم٤مم  365حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

 ًمقزارة اًمٕمدل:

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspx 

 ،4/572، اهلل اخلٜملم واًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٌد ،456، صأصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل عمحٛمقد واذم (4)

 .468، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.46/5اعم٤مدة ) (5)

احلجز ُمثؾ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي اًمذي ىمرر أن احلجز اًمذي يٛمٙمـ إي٘م٤مقمف قمغم اًمٕم٘م٤مرات هق احلجز اًمتٜمٗمٞمذي وم٘مط وًمٞمس  (6)

 (.32:7اعم٤مدة )، اًمتحٗمٔمل

 .9;3-8;3، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،452، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم7)
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هق إومْمؾ  قمغم اعمحجقز ًمديف اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي سمِمٛمقل اًمٕم٘م٤مرات ذم احلجز اًمتحٗمٔملإًمٞمف 

 وهق ُم٤م حيٗمظ قمغم اًمدائـ طم٘مقىمف.  ،قمٛمٚمٞم٤م

 

 املطًب ايجاْٞ

 ادت١ٗ املدتص١ بإٜكاع اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘

ومّّمؾ اعمٜمٔمؿ اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م سم٢مصدار ىمرار أو طمٙمؿ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم 

اعمحجقز ًمديف، وومّّمؾ أطمٙم٤مم شمداومع آظمتّم٤مص سملم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم ذًمؽ، وسمٞم٤من ذًمؽ 

 قمغم اًمٜمحق أيت: 

 ادت١ٗ املدتص١ باذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘:

قمغم اعمحجقز  ٦م إُمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔملًمٚمجٝم٦م اعمختّم٦م ٟمٔم٤مُم٤م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع ؾمٚمٓم

واؾمتخدم اعمٜمٔمؿ ُمّمٓمٚمح )اجلٝم٦م( ومل يًتخدم ُمّمٓمٚمح )اعمحٙمٛم٦م( ًمٞمِمٛمؾ اعمح٤ميمؿ ، (3)ًمديف

 واًمٚمج٤من اًم٘مْم٤مئٞم٦م.

وم٢مذا يم٤مٟم٧م حمٙمٛم٦م اًمتٜمٗمٞمذ هل اعمختّم٦م سمٜمٔمر اًمٜمزاع ومتختص سم٢مي٘م٤مع احلجز، وإذا يم٤مٟم٧م 

وذًمؽ ًمتٗم٤مدي شمْم٤مرب إطمٙم٤مم  >(4)فسم٢مي٘م٤مقمحمٙمٛم٦م اعمقوقع هل اعمختّم٦م سمٜمٔمر اًمٜمزاع ومتختص 

 وي٘مّمد سم٤مًمٜمزاع: اًمدقمقى إصٚمٞم٦م اًمتل سمًٌٌٝم٤م شمؿ ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل ،(5)ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة

 .(6)قمغم اعمحجقز ًمديف

                                                           

اهلل  ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌدو ،اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ٟمٔم٤مم ( ُمـ:5( طمتك )46واعمقاد ُمـ ) ،( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ45اعم٤مدة ) (3)

 .376، صاخلٜملم

 .387، صواًمقضمٞمز ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل اجلؼمي ٕمحد أسمق اخلػم ،427، صإلسمراهٞمؿ اعمقضم٤منذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  (4)

 .428، صاًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ ٕمحد صدىمل (5)

 .336، صاًمٕمزيز اًمِمؼمُمل ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (6)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :9 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمدقمك  اعمٙم٤مين يٙمقن آظمتّم٤مصو

٦م ومٞمٙمقن آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق قمٚمٞمف، وم٢من مل يٙمـ ًمف ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم

  .(3)اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمدقمل

وإذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى سم٤محلؼ ىمد رومٕم٧م أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اظمتّم٧م هذه اعمحٙمٛم٦م سم٢مصدار إُمر 

قمغم اعمحجقز ًمديف، ومٞمح٤مل ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل إمم ىم٤ميض اعمقوقع اًمذي  سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

 .(4)يٜمٔمر اًمدقمقى إصٚمٞم٦م

 تداؾع االختصاص يف اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘:

قمغم اعمحجقز ًمديف ومٞمختص  إذا طمّمؾ شمداومع ذم آظمتّم٤مص سم٤مُٕمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

قمغم اعمحجقز ًمديف، وإذا اٟم٘م٣م اًمتداومع  اسمتداء سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل اًم٘م٤ميض اعمح٤مل إًمٞمف اًمٓمٚم٥م

ويتؿ اًمتداومع  ،(5)٤مظمتّم٤مصف سم٤مًمٜمٔمريٙمقن اؾمتداُم٦م احلجز ورومٕمف ُمـ اظمتّم٤مص ُمـ اؾمت٘مر إُمر سم

 .(6)وومؼ ُم٤م ىمررشمف ُمقاد ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م

واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ: أن إضمراءات شمداومع آظمتّم٤مص ىمد شمٓمقل وشمت٠مظمر، سمٞمٜمام إضمراءات 

 احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف شمتٓمٚم٥م آؾمتٕمج٤مل.

ٛم٦م اًمقاطمدة وشمداومع آظمتّم٤مص يِمٛمؾ شمداومع آظمتّم٤مص اعمقوققمل سملم ىمْم٤مة اعمحٙم 

أو سملم حمٙمٛم٦م  ،أو سملم حمٙمٛمتلم، يمام يِمٛمؾ شمداومع آظمتّم٤مص اًمقٓئل أو اعمٙم٤مين سملم حمٙمٛمتلم

قمغم  وجلٜم٦م ىمْم٤مئٞم٦م أو سملم جلٜمتلم ىمْم٤مئٞمتلم، وعمـ اؾمت٘مر ًمف آظمتّم٤مص إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل

 .(7)اعمحجقز ًمديف وًمق رومْمف ُمـ ىمٌٚمف، وًمف إًمٖم٤مء احلجز وًمق أُمر سمف ُمـ ىمٌٚمف

 

 
                                                           

 .اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ٟمٔم٤مم ( ُمـ58اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.52/3واعم٤مدة )( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، 52اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.45/3اعم٤مدة ) (5)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م.3/:9( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، واعم٤مدة ):9اعم٤مدة ) (6)

 .377، صاهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (7)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 االختصاص يف إبالؽ دٗات تطذٌٝ األَٛاٍ باذتذص:

قمغم اعمحجقز ًمديف اًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمجٝم٤مت  شمتقمم اعمحٙمٛم٦م اًمتل أصدرت إُمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

وذًمؽ سم٤مًمت٠مؿمػم قمغم ؾمجالهت٤م سم٤محلجز سمام  ،(3)اعمختّم٦م أو اعمنموم٦م قمغم شمًجٞمؾ إُمقال ًمتٜمٗمٞمذه

 .(4)يٛمٜمع اًمتٍمف ومٞمٝم٤م

 

 املطًب ايجايح

 اذتذص ايتشؿعٞ ع٢ً احملذٛش يدٜ٘ يف ايؿك٘ اإلضالَٞإٜكاع 

أطمٙم٤مم وإضمراءات إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم 

ذًمؽ  >داظمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر اًمرقمٞم٦ماًمًٕمقدي 

إلي٘م٤مع احلجز  أن شمٍمف اإلُم٤مم قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وهذه إطمٙم٤مم اًمتل ىمرره٤م اعمٜمٔمؿ

حتٗمظ طم٘مقق مجٞمع إـمراف، ومتحٗمظ  ومٝملُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمّمٚمح٦م>  قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتحٗمٔمل

وطم٘مقق اعمديـ وطم٘مقق اعمحجقز ًمديف، وحتٗمظ طم٘مقق اًمٖمػم،  اًمتحٗمٔملطم٘مقق ـم٤مًم٥م احلجز 

 ؾمتٕمج٤مل ىمٌؾ أن خيٗمل اعمديـ أُمقاًمف وهيرهب٤م.وشم٘مقم قمغم آ

وُم٤م يّمدره إُم٤مم اعمًٚمٛملم ُمـ أطمٙم٤مم شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وم٢من إصؾ ومٞمٝم٤م اًمّمح٦م واجلقاز، 

 جك ُّ  وإصؾ ومٞمٝم٤م وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، ُم٤م مل خت٤مًمػ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:

٠مطمٙم٤مم وإضمراءات وم ،[;7]اًمٜم٤ًمء: َّ هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك

اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ُمـ شمٜمٔمٞمؿ أُمقر قمغم اعمحجقز ًمديف  احلجز اًمتحٗمٔملإي٘م٤مع 

 .ٓ خت٤مًمػ أُمرا ُمـ أُمقر اًمنميٕم٦ماعمًٚمٛملم اًمتل ي٘مقم هب٤م إُم٤مم اعمًٚمٛملم سمام حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م، وهل 

 ٠مطمٙم٤مم وإضمراءات إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمليْم٤مف إمم ذًمؽ أن يمثػما ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم

 ورد ذم ٟمّمقص اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م، وُمـ ذًمؽ:قمغم اعمحجقز ًمديف 

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.45/4اعم٤مدة ) (3)

 .378، صاهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (4)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        :; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 إٜكاع اذتذص ايتشؿعٞ:

ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤معمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعمتٜم٤مزع ومٞمف طمتك يتؿ 

ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤م واظمتّمؿ إًمٞمف ذم أرض "اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاع، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اعمدوٟم٦م: 

وم٤مدقمك ومٞمٝم٤م رضمؾ دقمقى وم٤مظمتّمٛمقا ومٞمٝم٤م إمم ص٤مطم٥م شمٚمؽ اعمٞم٤مه، اطمتٗمر ومٞمٝم٤م رضمؾ قمٞمٜم٤م، 

وم٠موىمٗمٝمؿ طمتك يرشمٗمٕمقا إمم اعمديٜم٦م. وم٠مشمك ص٤مطم٥م اًمٕملم اًمذي يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ومِمٙم٤م ذًمؽ إمم ُم٤مًمؽ، 

وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ: ىمد أطمًـ طملم أوىمٗمٝم٤م ورآه ىمد أص٤مب. ىم٤مل: وم٘م٤مل ًمف ص٤مطم٥م إرض: اشمرك قمامزم 

ل ُم٤مًمؽ: ٓ أرى ذًمؽ، وأرى أن يقىمػ، وم٢من يٕمٛمٚمقن وم٢من اؾمتحؼ إرض ومٚمٞمٝمدم قمٛمكم. ىم٤م

وُم٤م ورد ذم هذه احل٤مدصم٦م ُمـ ُمٜمع ص٤مطم٥م اًمٕملم ُمـ إيمامل  ،(3)"اؾمتحؼ طم٘مف أظمذه وإٓ صمٌت٧م

قمٛمٚمف وطمجز هذه اًمٕملم طمتك يتؿ اًم٧ٌم سمِم٠من اًمٜمزاع هق ذات ُم٤م ىمرره اعمٜمٔمؿ ذم أطمٙم٤مم احلجز 

 اًمتحٗمٔمل.

ال ظم٤مص٤م ومٞمف سمٕمٜمقان: ]اًمٗمّمؾ وومّّمؾ اسمـ ومرطمقن ذم أطمٙم٤مم احلجز اًمتحٗمٔمل، وقم٘مد ومّم

اًمٜمقع إول اًمٕم٘م٤مر ويٜم٘مًؿ إمم "اًمراسمع ذم شمقىمٞمػ اعمدقمك ومٞمف وهق صمالصم٦م أٟمقاع[، وضم٤مء ومٞمف: 

ىمًٛملم دور وأراض. واقمٚمؿ أن آقمت٘م٤مل واًمتقىمٞمػ ٓ يٙمقن سمٛمجرد دقمقى اخلّمؿ ذم اًمٌمء 

مم ذًمؽ ؾم٥ٌم ي٘مقي اعمدقمك ومٞمف، وٓ يٕم٘مؾ قمغم أطمد رء سمٛمجرد دقمقى اًمٖمػم ومٞمف، طمتك يٜمْمؿ إ

اًمدقمقى أو ًمٓمخ واًم٥ًٌم يمِمٝم٤مدة اًمٕمدل أو اعمرضمق شمزيمٞمتف واًمٚمٓمخ ًمٚمِمٝمقد همػم اًمٕمدول، وم٢مذا 

صم٧ٌم هذا وم٤مٓقمت٘م٤مل ذم اًمرسم٤مع قمغم وضمٝملم. إول: قمٜمد ىمٞم٤مم اًمِمٌٝم٦م اًمٔم٤مهرة أو فمٝمقر اًمٚمٓمخ 

ومٞمف شمٍموم٤م  ومػميد اعمدقمل شمقىمٞمٗمف ًمٞمثٌتف، وم٤مًمتقىمٞمػ هٜم٤م سم٠من يٛمتٜمع اًمذي هق ذم يده أن يتٍمف

يٗمٞمتف يم٤مًمٌٞمع واهل٦ٌم، أو خيرضمف سمف قمـ طم٤مًمف يم٤مًمٌٜم٤مء واهلدم وٟمحق ذًمؽ ُمـ همػم أن شمرومع يده قمٜمف. 

سْمُع قمغم ُم٤م جي٥م ويدقمل  اًمث٤مين: سمٕمد أن يث٧ٌم اعمدقمل دقمقاه ذم ذًمؽ سمِمٝم٤مدة ىم٤مـمٕم٦م وحي٤مز اًمرَّ

ومٞمقىمػ  اعمًتحؼ ُمٜمف ُمدومٕم٤م ومٞمام ىم٤مُم٧م سمف اًمٌٞمٜم٦م ًمٚمٛمدقمل ومٞميب ًمٚمٛمًتحؼ ُمٜمف أضم٤مل،

                                                           

، (، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ديقان إطمٙم٤مم اًمٙمؼمى ًمٚمٖمرٟم٤مـمل6/74( و)6/34( اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ )3)

، واجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ;6/32، ٞمدي، وشمقوٞمح إطمٙم٤مم ًمٚمزسم:68/;، واًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ ًمٚم٘مرـمٌل ،74ص

 .39/943، ًمٚمّم٘مكم
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اعمدقمك ومٞمف طمٞمٜمئذ سم٠من شمرومع يد إول قمٜمف، وم٢من يم٤مٟم٧م دارا اقمت٘مٚم٧م سم٤مًم٘مٗمؾ أو أرو٤م ُمٜمع ُمـ 

طمرصمٝم٤م أو طم٤مٟمقشم٤م ًمف ظمراج وىمػ اخلراج، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم طمّم٦م ومتٕم٘مؾ مجٞمع اًمدار 

وإرض ومجٞمع اخلراج، وىمٞمؾ يٕم٘مؾ ُمـ اخلراج سم٘مدر ُم٤م يٜمقب احلّم٦م اعمدقمك ومٞمٝم٤م، ويدومع 

ك قمٚمٞمف وي١مُمر سم٢مظمالء اًمدار ُمـ ٟمٗمًف وُمت٤مقمف، وي١مضمؾ ذم إظمالء ذًمؽ صمالصم٦م أي٤مم سم٤مىمٞمف ًمٚمٛمدقم

، وهذا شمٗمّمٞمؾ ُمقؾمع ذم أطمٙم٤مم احلجز اًمتحٗمٔمل وسمٞم٤من طم٤مٓشمف وذح (3)"وٟمحقه٤م... 

 إضمراءاشمف، وي١ميمد قمغم ُمنموقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل.

 اؿمؽماط ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلؼ إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل.

طم٥م احلؼ إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل، وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ـمٚم٥م ص٤م

 .(4)اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن احلجز ٓ يتؿ إٓ سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م ُمـ اًمٖمرُم٤مء> ٕن احلجز حل٘مٝمؿ

 احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م:

ت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓ

ُمتٙم٤مري إرض يٗمٚمس ىمٚم٧م: أرأي٧م "وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم اعمدوٟم٦م: 

إن أيمري٧م رضمال أرو٤م ومزرقمٝم٤م ومل أٟمت٘مد اًمٙمراء ومٗمٚمس اعمٙمؽمي ُمـ أومم سم٤مًمزرع؟ ىم٤مل: ىم٤مل 

رء يم٤من ًمٚمٖمرُم٤مء.  ُم٤مًمؽ: رب إرض أومم سم٤مًمزرع ُمـ اًمٖمرُم٤مء طمتك يًتقذم يمراءه، وم٢من سم٘مل

قم٘مد اجلقاهر ذم وضم٤مء  .(5)"ىمٚم٧م: ومل ىم٤مل ُم٤مًمؽ ذًمؽ؟ ىم٤مل: ٕن اًمزرع ذم أروف وهق أومم سمف

أطمؼ سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اًمزرع طمتك ي٘مٌض يمراءه ٓ يِم٤مريمف أطمد ُمـ  ورب إرض اعمٙمؽماة"اًمثٛمٞمٜم٦م: 

اًمٖمرُم٤مء، ؾمقى ُمـ اؾمت١مضمر ًمٚمً٘مل وم٢مٟمف حي٤مصف، وي٘مدُم٤من قمغم ُمرهتـ اًمزرع. وىمٞمؾ: رب 

                                                           

 .524 - 522، صوىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم أدب اًم٘مْم٤مء ٓسمـ أيب اًمدم ،433-4/432، ( شمٌٍمة احلٙم٤مم ٓسمـ ومرطمقن3)

وُمٜمٝم٤مج  ،4/385، وسمداي٦م اعمحت٤مج ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم ،5/486، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ،9;8/7، ( اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ًمٚمٖمرٟم٤مـمل4)

وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب  ،6/533، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم ،9;/5، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ًمٚمنمسمٞمٜمل ،3/342، اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي

 ،6/4:8، واعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح ،6/684، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،;6/54، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/577، وقمٛمػمة

 .342، صوزاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمحج٤موي

وُمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ  ،::3/:، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم ،5/783، ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ( اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى 5)

 .39/943، واجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ًمٚمّم٘مكم ،;6/32، وشمقوٞمح إطمٙم٤مم ًمٚمزسمٞمدي ،443/:، ًمٚمرضمراضمل
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ومٝمذه اًمٜمّمقص اًمٗم٘مٝمٞم٦م شم٘مرر أن ًمٚمٛم١مضمر احلجز  .(3)"إرض أومم، صمؿ أضمػم اًمً٘مل، صمؿ اعمرهتـ

اعم١مضمر ي٘مدم قمغم مجٞمع اًمدائٜملم أظمريـ، وأن قمغم ُم٤م ذم إرض اعم١مضمرة ُمـ اًمزرع، وأن ديـ 

ديٜمف ُم٘مدم قمغم ديـ اعمرهتـ، وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اعمٜمٔمؿ ُمـ أن عم١مضمر اًمٕم٘م٤مر احلجز 

 اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت أو اًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م.

 االختصاص ايكطا٥ٞ يف اذتذص ايتشؿعٞ:

آظمتّم٤مص ذم إسمالغ و اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ُم٤م ىمرره اعمٜمٔمؿ سمِم٠من

شمداومع آظمتّم٤مص ذم احلجز اًمتحٗمٔمل داظمؾ ذم أطمٙم٤مم و ضمٝم٤مت شمًجٞمؾ إُمقال سم٤محلجز

اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م إُم٤مم اعمًٚمٛملم شمٜمٔمٞمام ٕقمامل اًم٘مْم٤مء، وهل ٓ خت٤مًمػ اًمنمع> 

ٞمقي٦م إمم إُم٤مم اعمًٚمٛملم، وذًمؽ ُم٤م مل خي٤مًمػ اًمنمع، ٕن اًمنمع أويمؾ شمٜمٔمٞمؿ يمثػم ُمـ إُمقر اًمدٟم

وهذا اًمتخّمٞمص ٓ خي٤مًمػ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمنمع، سمؾ إن اًمتخّمٞمص اًم٘مْم٤مئل ُمٕمروف ُمٕمٝمقد ُمٜمذ 

وم٤مٓظمتّم٤مص  ،(4)ىم٤موٞم٤م ذم اًمٞمٛمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  ط، وم٘مد قملّم اًمٜمٌل قمٝمد اًمٜمٌقة

ىم٤مل ًمٌٕمض  حمدود ذم اًمٞمٛمـ، وورد أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  اًم٘مْم٤مئل ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ومٞمختص هذا اًم٘م٤ميض سم٤مخلّمقُم٤مت اًمٞمًػمة،  ،(5)شرد قمٜمل اًمٜم٤مس ذم اًمدرهؿ واًمدرمهلم»ىمْم٤مشمف: 

يم٤مًم٘مْم٤مء ذم اًمدرهؿ واًمدرمهلم، أُم٤م إذا يم٤من أيمثر ُمـ ذًمؽ ومٚمٞمس ًمف اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م، وهذا يدل قمغم 

 ضمقاز ختّمٞمص ُم٤م يٜمٔمر اًم٘م٤ميض ُمـ اًمدقم٤موى.

                                                           

 .7;4/9، ( قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ٓسمـ ؿم٤مس3)

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم 9/643( )587:أًمٗم٤مظ اًمٜم٤مىمٚملم هلذا اخلؼم رىمؿ احلدي٨م )( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف ذم سم٤مب ذيمر اظمتالف 4)

هذا "(: 5/64، (، وىم٤مل قمٜمف اًمٌقصػمي ذم ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م4/996( )4532ؾمٜمٜمف ذم سم٤مب ذيمر اًم٘مْم٤مة رىمؿ احلدي٨م )

أسمق طم٤مشمؿ وًمف ؿم٤مهد إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت إٓ أٟمف ُمٜم٘مٓمع أسمق اًمٌخؽمي اؾمٛمف ؾمٕمٞمد سمـ ومػموز مل يًٛمع ُمـ قمكم ومل يدريمف ىم٤مًمف 

 ."ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

(، ورواه يمذًمؽ ذم اعمٕمجؿ إوؾمط رىمؿ 9/372( )8884( هذا إصمر رواه اًمٓمٌـراين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم رىمؿ احلدي٨م )5)

رواه ": ف( وىمد ىم٤مل قمٜم6/475( );922اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد رىمؿ احلدي٨م ) رواه(، يمام 9/5:9( )8974احلدي٨م )

 ."ًمٙمٌػم وإوؾمط وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م وومٞمف وٕمػ وطمديثف طمًـ وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمحاًمٓمؼماين ذم ا
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اًم٘مْم٤مء "ىمد أىمر يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتخّمٞمص اًم٘مْم٤مئل، ضم٤مء ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م: و

يت٘مٞمد ويتخّمص سم٤مًمزُم٤من أو اعمٙم٤من واؾمتثٜم٤مء سمٕمض اخلّمقُم٤مت، ُمثال اًم٘م٤ميض اعم٠مُمقر سم٤محلٙمؿ 

ُمدة ؾمٜم٦م حيٙمؿ ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م وم٘مط وًمٞمس ًمف أن حيٙمؿ ىمٌؾ طمٚمقل شمٚمؽ اًمًٜم٦م أو سمٕمد ُمروره٤م، 

قب ذم ىمْم٤مء حيٙمؿ ذم مجٞمع حمالت ذًمؽ اًم٘مْم٤مء وًمٞمس ًمف أن حيٙمؿ ذم ويمذًمؽ اًم٘م٤ميض اعمٜمّم

ىمْم٤مء آظمر، واًم٘م٤ميض اعمٜمّمقب قمغم أن حيٙمؿ ذم حمٙمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م حيٙمؿ ذم شمٚمؽ اعمحٙمٛم٦م وم٘مط 

 .(3)"وًمٞمس ًمف أن حيٙمؿ ذم حمؾ آظمر

ًمإلُم٤مم ٟمّم٥م ىم٤مض ُمتٕمدد يًت٘مؾ يمؾ واطمد سمٜم٤مطمٞم٦م حيٙمؿ ومٞمٝم٤م " :(4)وىم٤مل اًمدؾمقىمل

سمجٛمٞمع أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف سمحٞم٨م ٓ يتقىمػ طمٙمؿ واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم طمٙمؿ أظمر يم٘م٤ميض رؿمٞمد 

 .(5)"وىم٤ميض اعمحٚم٦م وىم٤ميض ىمٚمٞمقب، أو شمٕمدد ُمًت٘مؾ سمٌٚمد

وًمق ىمٚمد احلٙمؿ ومٞمٛمـ ورد إًمٞمف ذم داره، أو ذم ُمًجده صح ومل جيز أن " :(6)وىم٤مل اعم٤موردي

حيٙمؿ ذم همػم داره وٓ ذم همػم ُمًجده> ٕٟمف ضمٕمؾ وٓيتف ُم٘مّمقرة قمغم ُمـ ورد إمم داره أو 

ومٚمذًمؽ ص٤مر طمٙمٛمف ومٞمٝمام ذـم٤م، ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل  >ُمًجده وهؿ ٓ يتٕمٞمٜمقن إٓ سم٤مًمقرود إًمٞمٝمام

قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٌٍمة سمره٦م ُمـ اًمدهر يًت٘مْمقن ىم٤موٞم٤م قمغم اعمًجد اجل٤مُمع  ءمل شمزل إُمرا :(7)اًمزسمػمي

                                                           

 .:;7 – 9;7/ 6، ( درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ًمٕمكم طمٞمدر3)

، ًمف: طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح  ه3452( هق: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل، اعم٤مًمٙمل، وًمد سمدؾمقق ُمـ ىمرى ُمٍم، وشمقذم قم٤مم 4)

دُم٦م أم اًمؼماهلم ذم اًمٕم٘م٤مئد، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمدردير عمختٍم ظمٚمٞمؾ ذم ومروع اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل، حمٛمد اًمًٜمقد قمغم ُم٘م

 ([.4:/5وهمػمه٤م ]ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٕمٛمر رو٤م )

 .6/356، ( طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم5)

ان ؿمتك، شمقذم قم٤مم ( هق: قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًم٘م٤ميض أسمق احلًـ اعم٤موردي اًمٌٍمي اًمِم٤مومٕمل، وزم اًم٘مْم٤مء ذم سمٚمد6)

ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ، ( وًمف: احل٤موي، وإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، واإلىمٜم٤مع، وأدب اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وهمػم ذًمؽ ه672)

 .454–3/452، ؿمٝم٦ٌم

( هق: أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌٍمي اًمزسمػمي، ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ُمـ أهؾ اًمٌٍمة، ًمف: اًمٙم٤مذم، وُمـ يمـتٌـف إُم٤مرة وري٤مو٦م 7)

 .3/354، إقمالم ًمٚمزريمكم، ٕمٚمؿ وآؾمتِم٤مرة وآؾمتخ٤مرة واعمًٙم٧ماًمـٛمت
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يًٛمقٟمف ىم٤ميض اعمًجد حيٙمؿ ذم ُم٤مئتل درهؿ وقمنميـ ديٜم٤مرا ومام دوهن٤م ويٗمرض اًمٜمٗم٘م٤مت وٓ 

 .(3)"يتٕمدى ُمقوٕمف وٓ ُم٤م ىمدر ًمف

وجيقز أن يقزم ىم٤موٞم٤م قمٛمقم اًمٜمٔمر ذم ظمّمقص اًمٕمٛمؾ، وجيقز أن " :(4)وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

قص اًمٜمٔمر ذم قمٛمقم اًمٕمٛمؾ، وجيقز أن يقًمٞمف قمٛمقم اًمٜمٔمر ذم قمٛمقم اًمٕمٛمؾ، ي٘مٚمده ظمّم

 .(5)"وظمّمقص اًمٜمٔمر ذم ظمّمقص اًمٕمٛمؾ

وهذا يمٚمف يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اعمح٤ميمؿ، وختّمٞمص يمؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مظمتّم٤مص٤مت ُمٕمٞمٜم٦م 

 ُمقوققمٞم٦م أو ُمٙم٤مٟمٞم٦م.

 إٔ ٜهٕٛ اذتذص بأَس ايكاضٞ.

اًمتحٗمٔمل وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ صدور أُمر أو طمٙمؿ ىمْم٤مئل سم٤محلجز 

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن اًم٘م٤ميض يٜمٔمر ذم ـمٚم٥م اعمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعمقوقع اعمتٜم٤مزع ومٞمف، وي٘مرر ُم٤م يراه 

 .(6)صحٞمح٤م ذم ذًمؽ

 عدّ دٛاش اذتذص ايتشؿعٞ يف ايدٜٔ املؤدٌ.

اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل وضمقد طمؼ طم٤مل إداء، وهذا يتقاومؼ ُمع ُم٤م ىمرره اًمٗم٘مٝم٤مء 

ٕٟمف ٓ  >)وٓ طمجر سم٤معم١مضمؾ("قمدم ضمقاز احلجز ذم اًمديـ اعم١مضمؾ، ضم٤مء ذم سمداي٦م اعمحت٤مج:  ُمـ

 .(7)"ُمٓم٤مًم٦ٌم سمف ذم احل٤مل

                                                           

 .3/3:9، ( إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ًمٚماموردي3)

( هق: ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م سمـ ُم٘مدام سمـ ٟمٍم سمـ قمٌد اهلل اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم، شمقذم قم٤مم 4)

 .:;4-5/4:3، اًمذيؾ قمغم ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م ،واًمٕمٛمدة وهمػمه٤م يمثػم( وًمف: اعمٖمٜمل واًمٙم٤مذم واعم٘مٜمع  ه842)

 .;:5/34، ف، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ٓسمـ وقي٤منٍمسمت 2;-;:/36، ( اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمـداُم٦م5)

وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب  ،6/533، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم ،9;/5، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ًمٚمنمسمٞمٜمل ،3/342، ( ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي6)

، واعمٌدع ٓسمـ ُمٗمٚمح ،34/642، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،;6/54، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/577، وقمٛمػمة

 .34/658، وومت٤موى ورؾم٤مئؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ آل اًمِمٞمخ ،6/4:8

وُمٖمٜمل اعمحت٤مج  ،3/342، وىمري٤ٌم ُمـ ذًمؽ ُم٤م ورد ذم ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي ،4/385، ( سمداي٦م اعمحت٤مج ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم7)

 ،;6/54، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ،4/577، وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة ،6/533، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج ًمٚمرُمكم ،9;/5، ًمٚمنمسمٞمٜمل

 .342، صوزاد اعمًت٘مٜمع ًمٚمحج٤موي ،34/642، واًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م
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 املبشح ايجاْٞ

 َطؤٚي١ٝ احملذٛش يدٜ٘

ومّّمؾ اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي أطمٙم٤مم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف حتٗمٔمٞم٤م وسملّم اًمتزاُم٤مشمف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، 

 ذم هذا اعمٌح٨م إطمٙم٤مم اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م ذم ذًمؽ.يمام سملّم طم٘مقىمف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، وٟمتٜم٤مول 

 :ايتصاَات احملذٛش يدٜ٘: املطًب األٍٚ

 االيتصاّ األٍٚ: إقساز احملذٛش يدٜ٘ مبا يف ذَت٘.

إصؾ أٓ يرد احلجز اًمتحٗمٔمل إٓ قمغم ُم٤مل ُمٕملم ُمـ أُمقال اعمديـ، وًمٙمـ شمٞمًػما 

ز حت٧م يد اعمحجقز ًمديف دون ًمٚمح٤مضمز ذم احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف أضم٤مز اعمٜمٔمؿ احلج

حتديد ُم٤م يرد قمٚمٞمف احلجز، وأوضم٥م اعمٜمٔمؿ قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ُمـ اًمديقن 

ٌٕمد إضمراء احلجز جي٥م اًمت٠ميمد ُمـ أن وموإقمٞم٤من وإُمقال ًمّم٤مًمح اعمديـ اعمحجقز قمٚمٞمف، 

وضمقد طمؼ ًمٚمٛمديـ أو  اعمحجقز ًمديف ُمديـ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أو طم٤مئز عمٜم٘مقل ًمف> ٕٟمف إذا مل يث٧ٌم

مل يث٧ٌم وضمقد ُمٜم٘مقل ًمٚمٛمديـ ذم طمٞم٤مزة اعمحجقز ًمديف يم٤من احلجز سم٤مـمال ٟٓمٕمدام حمٚمف، يمام جي٥م 

ُمٕمروم٦م ٟمٓم٤مق ُم٤م ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، وُم٘مت٣م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م أن ي٘مع اًمٕم٥مء قمغم ـم٤مًم٥م 

قز ًمديف ُم٤مٓ احلجز، ومٝمق يدقمل وضمقد طمؼ ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، أو يدقمل طمٞم٤مزة اعمحج

وقمغم اعمحٙمٛم٦م شمًٚمٞمؿ ـم٤مًم٥م احلجز صقرة ُمّمدىم٦م ُمـ إىمرار اعمحجقز ًمديف، ، (3)ممٚمقيم٦م ًمٚمٛمدقمل

ويٚمتزم اعمحجقز ًمديف ، (4)وجي٥م أن يِمتٛمؾ اإلىمرار قمغم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٙم٤مؿمٗم٦م ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف

 .سم٤مإلىمرار سمام ذم ذُمتف وًمق يم٤من احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤مـمال ـم٤معم٤م مل يّمدر طمٙمؿ سمٌٓمالٟمف

 إقساز احملذٛش يدٜ٘ عد٠ أٖداف َٚٓٗا: ٚحيكل

 اًمت٠ميمد ُمـ وضمقد قمالىم٦م ُمديقٟمٞم٦م سملم اعمديـ واعمحجقز ًمديف أو قمدم وضمقده٤م. -3

                                                           

 .524، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم، ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ49( اعم٤مدة )3)

 .387، صذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌداهلل اخلٜملم (4)
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حتديد ُمّمػم احلجز اًمتحٗمٔمل: وم٢مذا يم٤من إىمرار اعمحجقز ًمديف إجي٤مسمٞم٤م شم٠ميمد صح٦م احلجز،  -4

احلجز  وإذا يم٤من ؾمٚمٌٞم٤م ومل يٜم٤مزع ومٞمف أطمد أو رومْم٧م اعمٜم٤مزقم٦م وم٢من ذًمؽ ي١مدي إمم سمٓمالن

 اًمتحٗمٔمل.

حتديد حمؾ احلجز اًمتحٗمٔمل: وم٢مذا يم٤من إىمرار اعمحجقز ًمديف إجي٤مسمٞم٤م ومل يٜم٤مزع ومٞمف أطمد وم٢مٟمف  -5

يتؿ سمٞم٤من اعمديقٟمٞم٦م أو اعمٜم٘مقٓت اًمتل شمٙمقن ذم ذُم٦م اعمحجقز ًمديف، ويتحدد احلجز سمام ورد 

 ذم إىمرار اعمحجقز ًمديف.

  .(3)اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م احلجز قم٤مُم٤محتديد قمٜم٤مس احلجز اًمتحٗمٔمل: ويت٠ميمد ذًمؽ ذم احل٤مٓت  -6

 َٝعاد إقساز احملذٛش يدٜ٘:

( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف 32جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ظمالل ُمٝمٚم٦م )

وأرى أن هذه اعمدة  .(5)ٝمٚم٦م ُمـ اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمتٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديفهذه اعموشمٌدأ  ،(4)سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل

ىمد حيت٤مج إمم إضمراء حم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمديـ ىمٌؾ أن ي٘مدم  ىمٚمٞمٚم٦م ٓؾمٞمام أن اعمحجقز ًمديف

إىمراره ًمْمامن صح٦م إىمراره وقمدم وضمقد أظمٓم٤مء ومٞمف، وأرى أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م 

ذم حتديد هذه اعمدة، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمحجقز ًمديف واعمديـ 

، يمام أرى أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ( يقُم٤م52سمام ٓ يزيد قمغم )

( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمتٙمقن قمغم 49ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف، وأىمؽمح شمٕمديؾ صٞم٤مهم٦م اعم٤مدة )

( يقُم٤م 52... وقمغم اعمحجقز ًمديف ظمالل ُمدة حتدده٤م اعمحٙمٛم٦م سمام ٓ يزيد قمغم )": يتاًمٜمحق أ

اإلىمرار سمام ومٞمف ذُمتف ُمـ اًمديقن وإقمٞم٤من وإُمقال، وًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمٜمح ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز 

 ."اعمحجقز ًمديف ُمٜمحف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف...

وإذا شمٌٚمغ اعمحجقز ًمديف سمٕمدة طمجقزات ذم أوىم٤مت ُمتٗمرىم٦م ومٚمف اًمت٘مدم سم٢مىمرار واطمد 

( أي٤مم، وإذا ىمدم اعمحجقز 32ٞمغ )سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤م مجٞمٕم٤م قمغم أٓ شمتج٤موز اعمدة سملم اإلىمرار وسملم أول شمٌٚم

                                                           

 .:44، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،477، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل (3)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49اعم٤مدة ) (4)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/4اعم٤مدة ) (5)
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ًمديف إىمرارا صمؿ شمٌٚمغ سمحجز ضمديد ومٕمٚمٞمف شم٘مديؿ إىمرار ضمديد، ويًتٓمٞمع أن حيٞمؾ ذم إىمراره اجلديد 

إمم إىمراره اًم٤ًمسمؼ سمنمط أن يٙمقن احلجز ىمد شمؿ قمغم ذات اعمحؾ اًم٤ًمسمؼ إٓ إذا ضمد قمغم اًمٕمالىم٦م 

 .(3) اإلىمرار اجلديداًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سملم اعمديـ واعمحجقز ًمديف ُم٤م يٚمزم إصم٤ٌمشمف ذم

 صٛز اإلقساز مبا يف اير١َ: 

 اإلقساز اإلجيابٞ مبا يف اير١َ:ايصٛز٠ األٚىل: 

إذا ىمرر اعمحجقز ًمديف سم٠مٟمف ُمديـ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف، أو أىمر سم٠من حت٧م يده ُمٜم٘مقٓت 

ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف، ومٞمج٥م أن ي٘مدم ُمـ إوراق ُم٤م يدقمؿ سمٞم٤مٟم٤مت إىمراره، وجي٥م أن يِمتٛمؾ إىمراره 

 :٠ميتقمغم ُم٤م ي

ُم٘مدار اًمديـ اعمحجقز، وإذا يم٤من احلجز واردا قمغم ُمٜم٘مقٓت ومٞمج٥م ذيمر أٟمقاقمٝم٤م  -3

 وأوص٤مومٝم٤م.

يم٤من أسمٞم٤من اًم٥ًٌم اعمٜمِمئ ًمٚمديـ وسمٞم٤من ُمّمدره، ويمذًمؽ ؾم٥ٌم وضمقد اعمٜم٘مقل ًمديف، ؾمقاء  -4

 اًمٕم٘مد أم احلؼ ذم احلٌس أم همػممه٤م.

 سمٞم٤من إىم٤ًمط اًمتل شمؿ اًمقوم٤مء هب٤م ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف ىمٌؾ احلجز. -5

يم٤مٟم٧م طم٤مصٚم٦م أاحلجقز اًمتل ؾمٌؼ إي٘م٤مقمٝم٤م حت٧م يده، واحلقآت احل٤مصٚم٦م ذم اًمديـ ؾمقاء  -6

ىمٌؾ احلجز أم سمٕمده> ٕن احلقاًم٦م احل٤مصٚم٦م ىمٌؾ احلجز شمٜم٘مؾ اًمديـ إمم ذُم٦م اعمح٤مل، 

 واحل٤مصٚم٦م سمٕمده شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م طمجز صم٤من.

 اإلقساز ايطًيب مبا يف اير١َ:ايصٛز٠ ايجا١ْٝ: 

م وضمقد أي٦م قمالىم٦م ؾم٤مسم٘م٦م أو طم٤مًمٞم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمديـ ومٞمٕمد إىمرارا إذا ىمرر اعمحجقز ًمديف قمد

ؾمٚمٌٞم٤م، وٓ يٚمزم اعمحجقز ًمديف ذيمر أي سمٞم٤من ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل ذيمرت ذم طم٤مًم٦م اإلىمرار اإلجي٤ميب، 

ؾمٌؼ وضمقد قمالىم٦م ُمديقٟمٞم٦م سملم اعمحجقز ًمديف  :وهل ،ذم طم٤مًم٦م أظمرى ٤مويٙمقن اإلىمرار ؾمٚمٌٞم

و يم٤من اعمحجقز ًمديف حيقز سمٕمض ُمٜم٘مقٓت اعمديـ وًمٙمٜمٝم٤م واعمديـ صمؿ اٟم٘مْم٧م ٕي ؾم٥ٌم، أ

وذم هذه احل٤مًم٦م يٚمزم قمغم اعمحجقز ًمديف شم٘مديؿ إىمرار يقوح ومٞمف ؾم٥ٌم  ،ظمرضم٧م ُمـ طمٞم٤مزشمف

                                                           

 .478، صاًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقملاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح  (3)
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وشم٤مريخ اٟم٘مْم٤مء اًمديـ، أو ؾم٥ٌم ظمروج اعمٜم٘مقٓت ُمـ طمٞم٤مزشمف، ويتٕملم قمغم اعمحجقز ًمديف أن 

١ميدة عم٤م يدقمٞمف أو صقر ُمٜمٝم٤م ُمّمدىم٤م قمٚمٞمٝم٤م، يرومؼ سم٤مإلىمرار ُم٤م ًمديف ُمـ إوراق واعمًتٜمدات اعم

 .(3)يم٤مًمٕم٘مد اعمٜمِمئ ًمٚمٛمديقٟمٞم٦م واعمخ٤مًمّم٤مت اعمثٌت٦م ًمٚمقوم٤مء واعمًتٜمدات اًمداًم٦م قمغم اٟم٘مْم٤مء اًمديـ

 اَتٓاع احملذٛش يدٜ٘ عٔ اإلقساز:

سمٕمد  -إذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار سمام ذم ذُمتف أو يده ًمّم٤مًمح اعمديـ، ومٚمٚمدائـ 

اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٜمٗمٞمذ قمغم أُمقال اعمحجقز ًمديف، واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ أضار  - احلٙمؿ ًمف سمح٘مف

ويٛمٙمـ ًمٚمدائـ اعمٓم٤مًم٦ٌم  ،(4)اًمت٘م٤ميض اًمتل حل٘متف سم٥ًٌم اُمتٜم٤مع اعمحجقز ًمديف قمـ اإلىمرار

سم٤مًمتٕمقيض ومٞمام إذا أىمر اعمحجقز ًمديف سمٖمػم احل٘مٞم٘م٦م، أو أىمر سمديـ ذم ذُمتف ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف ومل يٌلم 

  .(5)أو ؾمٌٌف أو احلجقز إظمرى اعمقىمٕم٦م حت٧م يده، أو مل ي٘مدم اعمًتٜمدات اعم١ميدةُم٘مدار اًمديـ 

 املٓاشع١ يف صش١ إقساز احملذٛش يدٜ٘:

حيؼ ًمٓم٤مًم٥م احلجز واعمديـ أن يٜم٤مزقم٤م ذم صح٦م إىمرار اعمحجقز ًمديف، وذًمؽ ذم طم٤مل أىمر 

اعمحجقز ًمديف أىمر سمام خي٤مًمػ وُمتك صم٧ٌم أن ، اعمحجقز ًمديف سم٠مىمؾ مم٤م ذم ذُمتف أو يده ًمّم٤مًمح اعمديـ

احل٘مٞم٘م٦م ومٚمٚمدائـ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم أُمقال اعمحجقز ًمديف سم٤معمٌٚمغ اًمذي أصمٌتف اًمدائـ، وًمف اعمٓم٤مًم٦ٌم 

 .(6)سم٤مًمتٕمقيض قمـ أضار اًمت٘م٤ميض اًمتل حل٘متف سم٥ًٌم إىمرار اعمحجقز ًمديف سمام خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمًتح٘م٤مت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ذيم٦م 

( ري٤مل، وحت٘م٘م٧م 78.222.222أراُمٙمق، واعمًتح٘م٤مت اعمٓمٚمقب طمجزه٤م ُمٌٚمغ وىمدره )

اعمحٙمٛم٦م ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل، وصم٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن اعمًتح٘م٤مت اعمٓمٚمقب 

ومٞمٝم٤م> ٕن اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ذيم٦م أُمريٙمٞم٦م شمقاضمف طمجزه٤م خيِمك إظمٗم٤مؤه٤م أو هتريٌٝم٤م أو اًمتٍمف 
                                                           

، وذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من ،:47-479، صاًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ عمٗمٚمح اًم٘محٓم٤مين وحمٛمد روم٤مقمل (3)

 .476، صأصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل عمحٛمقد واذمو ،453-452، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،;43ص

 م اًمتٜمٗمٞمذ.( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤م49/6اعم٤مدة ) (4)

 .536-535، ص( اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم5)

 .455، ص( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ49/6اعم٤مدة ) (6)
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إضمراءات اإلومالس ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وأومّمح اعمحجقز ًمديف )ذيم٦م أراُمٙمق( 

( ري٤مل، وىمدُم٧م 86.;5:.;45.22قمـ اعمًتح٘م٤مت اًمتل ًمدهي٤م ًمّم٤مًمح اعمديـ وأن ىمدره٤م )

يٚمحؼ اعمدقمك قمٚمٞمف ُمـ ضر،  اعمدقمٞم٦م يمٗم٤مًم٦م ص٤مدرة ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمدل سمٛمٌٚمغ ُمٚمٞمقين ري٤مل عم٤م ىمد

وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م اًمذي أومّمح٧م قمٜمف 

( ري٤مل طمتك اٟمتٝم٤مء اًم٘مْمٞم٦م سملم اعمدقمٞم٦م واعمدقمك 86.;5:.;45.22ذيم٦م أراُمٙمق وىمدره )

 .(3)قمٚمٞمٝم٤م، وطمٙمٛم٧م هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ سمت٠ميٞمد احلٙمؿ

ئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤م شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م ذيم٦م أراُمٙمق، وذًمؽ سمٕمد أن 

اؾمتٙمٛمٚم٧م اعمحٙمٛم٦م ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف، وُمـ هذه اًمنموط صمٌقت 

حجقز ًمديف )ذيم٦م ُمٚمٙمٞم٦م اعمديـ ًمٚمامل اعمٓمٚمقب طمجزه، وشم٘مديؿ اًمْمامن اًمٌٜمٙمل، يمام أن اعم

أراُمٙمق( ىمدم إىمرارا ُمٗمّمال سمام ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ وشمٗمّمٞمٚمف، وُمـ اعمالطمظ هٜم٤م أن اعمدقمٞم٦م 

( ُمٚمٞمقن ري٤مل، سمٞمٜمام 78.222.222ادقم٧م أن ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ذيم٦م أراُمٙمق ُمٌٚمغ وىمدره )

( 86.;5:.;45.22مل يث٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى ذيم٦م أراُمٙمق إٓ ُمٌٚمغ ىمدره )

ري٤مل، وطمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف سم٘مدر اعمٌٚمغ اًمذي ىمدُم٧م 

 وهذا اإلضمراء هق اعمقاومؼ ًمٚمٜمٔم٤مم.ذيم٦م أراُمٙمق إىمرارا سمف، وًمٞمس اعمٌٚمغ اًمذي ادقمتف اعمدقمٞم٦م، 

 االيتصاّ ايجاْٞ: اإلٜداع يف سطاب احمله١ُ.

ذُمتف ُمـ اًمديقن وإقمٞم٤من وإُمقال ًمّم٤مًمح ٓ يٜمتٝمل دور اعمحجقز ًمديف سم٢مىمراره سمام ذم 

اعمديـ اعمحجقز قمٚمٞمف، سمؾ جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أيْم٤م أن يقدع ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف، 

 ،(4)( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سمحٙمؿ صح٦م احلجز32أو ُم٤م يٗمل ُمٜمف سم٤محلؼ، وذًمؽ ظمالل ُمٝمٚم٦م )

                                                           

( رىمؿ طمٙمؿ  ه3646ًمٕم٤مم  38/د/شم٩م/44( رىمؿ احلٙمؿ آسمتدائل ) ه3643/ق ًمٕم٤مم 49/5( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م آسمتدائٞم٦م )3)

اًمّم٤مدرة قمـ   ه3649-  ه3646( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمألقمقام  ه3646ًمٕم٤مم  5/ت/324اًمتدىمٞمؼ )

 [.795-3/789ديقان اعمٔم٤ممل 

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49اعم٤مدة ) (4)



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        ;; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وأرى أن هذه اعمدة ىمٚمٞمٚم٦م ٓؾمٞمام أن  .(3)فٝمٚم٦م ُمـ اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمتٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمدياعم هذه وشمٌدأ

اعمحجقز ًمديف ىمد حيت٤مج إمم وىم٧م أـمقل ًمٜم٘مؾ إقمٞم٤من، أو ٓؾمتٙمامل إيداع إُمقال، وأرى أن 

يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم حتديد هذه اعمدة، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م 

يمام أرى أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م  ( يقُم٤م،52اًمديقن وإُمقال وإقمٞم٤من سمام ٓ يزيد قمغم )

( 49شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف، وأىمؽمح شمٕمديؾ صٞم٤مهم٦م اعم٤مدة )

... وقمٚمٞمف اإليداع ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ظمالل ُمدة ": يتُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمتٙمقن قمغم اًمٜمحق أ

سمحٙمؿ صح٦م احلجز سمام أىمر سمف أو سمام ( يقُم٤م ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف 52حتدده٤م اعمحٙمٛم٦م سمام ٓ يزيد قمغم )

 ."يٗمل ُمٜمف سم٤محلؼ، وًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ُمٜمحف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف...

وشمقدع إُمقال اًمٜم٘مدي٦م سمِمٞمؽ ُمٍمذم سم٤مؾمؿ رئٞمس اعمحٙمٛم٦م، ويٌ٘مك اعمٌٚمغ حمجقزا طمتك  

اًمتحٗمٔمل إمم طمجز اًمٗمّمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م، وم٢مذا يم٤من احلٙمؿ ًمّم٤مًمح ـم٤مًم٥م احلجز ومٞمتحقل احلجز 

ن يم٤من احلٙمؿ ًمٖمػم ص٤مًمح إشمٜمٗمٞمذي يًتقرم ُمٜمف ديـ ـم٤مًم٥م احلجز ُم٤م مل يزامحف همرُم٤مء آظمرون، أُم٤م 

 .(4)ـم٤مًم٥م احلجز ومٞمٚمٖمك احلجز اًمتحٗمٔمل وذًمؽ سمٕمد ىمٓمٕمٞم٦م احلٙمؿ

وٓ جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف اإليداع إٓ إذا يم٤من ُم٤م ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ ُمًتحؼ إداء، 

اًمتحٗمٔمل يرد قمغم ُم٤م ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف ؾمقاء يم٤من ُمًتحؼ إداء أو وذًمؽ أن احلجز 

 .(5)مل يٙمـ يمذًمؽ، يمام ًمق يم٤من ديٜم٤م ُم١مضمال مل حيؾ سمٕمد

وإذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف قمـ اإليداع ظمالل اعمٝمٚم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ومٚمٚمدائـ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم اعمحجقز 

ًمّم٤مدر قمغم اعمديـ، دون احل٤مضم٦م إمم ًمديف سمام ٓ يزيد قمغم اعم٤مل اعمحجقز اؾمتٜم٤مدا قمغم احلٙمؿ ا

 .(6)إضمراء طمجز ضمديد، وُيٕمّد ىمرار احلجز ؾمٜمدا شمٜمٗمٞمذي٤م ذم طمؼ اعمحجقز ًمديف

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/4اعم٤مدة ) (3)

 .;43، صإلسمراهٞمؿ اعمقضم٤منذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  ،387، صاهلل اخلٜملم ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ًمٕمٌد (4)

 .477، صأصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل عمحٛمقد واذم (5)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/7اعم٤مدة ) (6)
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 االيتصاّ ايجايح: ايتصاّ احملذٛش يدٜ٘ باالَتٓاع عٔ تطًِٝ َا يف ٜدٙ أٚ ذَت٘.

اعمديـ جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أن يٛمتٜمع قمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف إمم اعمحجقز قمٚمٞمف 

أو إمم همػمه، وُيٕمد اعمحجقز ًمديف و٤مُمٜم٤م ُمتك ظم٤مًمػ ذًمؽ ؾمقاء شمؿ اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أم 

 .(3)ًمٖمػمه

 

 املطًب ايجاْٞ

 سكٛم احملذٛش يدٜ٘

 اذتل األٍٚ: تبًٝؼ احملذٛش يدٜ٘ باذتذص ايتشؿعٞ.

ـ ( أي٤مم قمغم إيمثر ُم32جي٥م أن يٌٚمغ اعمحجقز ًمديف سم٤مُٕمر اًمّم٤مدر سم٤محلجز ظمالل )

واإلًمٖم٤مء هٜم٤م ًمٞمس ُمقوققمٞم٤م، سمؾ هق إًمٖم٤مء  ،(4)شم٤مريخ صدوره، وإٓ قمّد احلجز اًمتحٗمٔمل ُمٚمٖمٞم٤م

  .(5)ؿمٙمكم> إذ جيقز ًمٓم٤مًم٥م احلجز ـمٚم٥م دمديده سم٢مضمراءات ُمًت٠مٟمٗم٦م

وٓ يِمؽمط أن يًٌؼ هذا اإلسمالغ أي شمٙمٚمٞمػ ًمٚمٛمديـ سم٤مًمقوم٤مء، يمام ٓ يِمؽمط أن يًٌ٘مف 

 .(6)أن احلجز هٜم٤م ٓ يٕمدو أن يٙمقن حتٗمٔمٞم٤مشمٙمٚمٞمػ ًمٚمٛمحجقز ًمديف سم٤مًمقوم٤مء> وذًمؽ 

وإذا شمٕمدد اعمحجقز ًمدهيؿ شمٕمدد احلجز اًمتحٗمٔمل سمتٕمددهؿ، واؾمت٘مؾ يمؾ طمجز حتٗمٔمل 

وجيقز شمٕمدد  ،(7)سم٢مضمراءاشمف وأُمره، وُي٘مدم يمؾ ـمٚم٥م طمجز حتٗمٔمل ُمًت٘مؾ قمـ سم٘مٞم٦م اًمٓمٚم٤ٌمت

يـ اعمديـ رهمؿ احلجقز ًمدى اعمحجقز ًمديف> إذ يٛمٙمـ ٕي دائـ ًمٚمٛمديـ أن حيجز حت٧م يد ُمد

 .(8)ؾمٌؼ احلجز ًمديف ُمـ دائـ آظمر، وي٘مع احلجز اًمث٤مين سمٜمٗمس إضمراءات احلجز إول

 

                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53/5اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53اعم٤مدة ) (4)

 اًمتٜمٗمٞمذ.( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم 53/3اعم٤مدة ) (5)

 .4;4، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (6)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53/4اعم٤مدة ) (7)

 .444، صواًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٕمكم هٞمٙمؾ ،524، صاًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم (8)
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 حمتٜٛات ايتبًٝؼ:

 :٠ميتيتْمٛمـ اًمتٌٚمٞمغ ُم٤م ي

ُمٜمع اعمحجقز ًمديف ُمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أو همػمه، وأٟمف ُيٕمد و٤مُمٜم٤م  -3

 .(3)ُمتك ظم٤مًمػ ذًمؽ

سمٛمقضمٌف ؾمقاء يم٤من ؾمٜمدا شمٜمٗمٞمذي٤م أو طمٙمام أو أُمرا ىمْم٤مئٞم٤م> صقرة اًمًٜمد اًمذي جيري احلجز  -4

 ًمْمامن قمدم إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل سمدون أن يٙمقن ًمٚمدائـ طمؼ إضمرائف.

سمٞم٤من أصؾ اعمٌٚمغ اعمحجقز ُمـ أضمٚمف وُمّم٤مريػ احلجز> ًمتٕمريػ اعمحجقز ًمديف سمام جي٥م  -5

 دومٕمف إمم ـم٤مًم٥م احلجز إذا أظمؾ سم٤مًمتزاُمف اًمٜم٤مؿمئ قمـ احلجز.

 آي١ٝ ايتبًٝؼ:

 :يتختتٚمػ آًمٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ ووم٘م٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م اعمحجقز ًمديف، وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ قمغم اًمٜمحق أ

أو ُمـ  ،اًمنميم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م أو ومروقمٝم٤م: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم ُمديرهي٤م -3

 أو ُمـ يٛمثٚمٝمؿ.  ،ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝمؿ

 اًمٕمًٙمريقن: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم اعمرضمع اعم٤ٌمذ عمـ وضمف اًمتٌٚمٞمغ إًمٞمف.  -4

 امل اًمًٗمـ: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم اًمرسم٤من. اًمٌح٤مرة وقم -5

  .(4)أو حمؾ اًمتقىمٞمػ ،اًمًجلم أو اعمقىمقف: يرؾمؾ اًمتٌٚمٞمغ إمم ُمدير اًمًجـ -6

 :شمٞم٦مجيقز اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمقؾم٤مئؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م وذًمؽ سم٤مؾمتخدام أطمد اًمٓمرق أ -7

 اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمّمٞم٦م اعمرؾمٚم٦م قمؼم اهل٤مشمػ اعمحٛمقل اعمقصمؼ. .أ 

 اًمؼميد اإلًمٙمؽموين. .ب 

 .(5)إطمدى احل٤ًمسم٤مت اعمًجٚم٦م ذم أي ُمـ إٟمٔمٛم٦م أًمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦ماًمتٌٚمٞمغ قمـ ـمريؼ  .ج 

                                                           

 .5;4-4;4، ص( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، واًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ًمٗمتحل وازم53/5اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.53/5اعم٤مدة ) (4)

 . ه;47/24/365( وشم٤مريخ ::365إُمر اعمٚمٙمل رىمؿ ) (5)
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وىمد يٙمقن اعمحجقز ًمديف ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م يمام ًمق يم٤من ًمٚمٛمديـ ُمًتح٘م٤مت ًمدى أطمد 

اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، ومل يٌلّم اعمٜمٔمؿ آًمٞم٦م اًمتٌٚمٞمغ ذم هذه احل٤مًم٦م> ٕن اعمٜمٔمؿ مل يٗمرد إلضمراءات 

سمِم٠مهن٤م إمم أطمٙم٤مم شمٌٚمٞمغ اعمديـ، وًمٞمس ُمـ شمٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديف أطمٙم٤مُم٤م ظم٤مص٦م، سمؾ أطم٤مل 

اعمتّمقر أن يٙمقن اعمديـ ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م> ٕٟمف ٓ جيقز اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي قمغم اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، أُم٤م 

إذا يم٤من ًمٚمٛمديـ ُمًتح٘م٤مت ًمدى إطمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ومٞمجقز احلجز قمغم هذه اعمًتح٘م٤مت 

ح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ٟمص سمّمٗمتٝم٤م حمجقزا ًمديف ٓ حمجقزا قمٚمٞمف، وىمد ورد ذم اًمالئ

 ،احلجز اًمتحٗمٔمل يِمٛمؾ ُم٤م ًمٚمٛمديـ قمٜمد إومراد"سيح ذم ذًمؽ، طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م: 

، إٓ أن هذه اعم٤مدة "وهمػمه٤م ،واجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م واعمٜمِمآت اعم٤مًمٞم٦م ،واًمنميم٤مت ،واعم١مؾم٤ًمت

جقز ًمديف إذا يم٤من أطمٙم٤مم ظم٤مص٦م سمتٌٚمٞمغ اعمح إو٤موم٦مطُمذوم٧م ذم اًمالئح٦م اجلديدة، وأرى أمهٞم٦م 

أطمد اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، وإن يم٤من اًمٕمٛمؾ ضمرى أن يتؿ شمٌٚمٞمٖمٝم٤م سم٢مرؾم٤مل ظمٓم٤مب رؾمٛمل إمم رئٞمس 

 اجلٝم٦م.

 تطبٝل قطا٥ٞ:

شم٘مدُم٧م اعمدقمٞم٦م سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم سمْم٤مئع قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٦م دم٤مري٦م ُم٘مٚمدة 

وىمدم اعمحجقز ًمديف ًمٕمالُمتٝم٤م، وهذه اًمٌْم٤مئع ُمقضمقدة ًمدى اعمحجقز ًمديف )وزارة اًمتج٤مرة(، 

إىمرارا ُمٗمّمال سمام ذم طمٞم٤مزشمف ًمّم٤مًمح اعمديـ سمٛمقضم٥م سمخٓم٤مب وزارة اًمتج٤مرة رىمؿ 

، وأدظمٚم٧م اعمحٙمٛم٦م اعمحجقز ًمديف )وزارة  ه34/23/3649( وشم٤مريخ 6/4/55/::)

اًمتج٤مرة( ذم اًمدقمقى ووضمٝم٧م ًمف أؾمئٚم٦م وُمٜم٤مىمِم٤مت، وصم٧ٌم ًمٚمٛمحٙمٛم٦م شمٓم٤مسمؼ سملم اًمٕمالُم٦م 

وىمدُم٧م اعمدقمٞم٦م وامٟم٤م سمٜمٙمٞم٤م، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز  اعم٘مٚمدة واًمٕمالُم٦م إصٚمٞم٦م،

 .(3)اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف

ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م وزارة اًمتج٤مرة، وذًمؽ سمٕمد أن 

                                                           

( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ  ه3649ًمٕم٤مم  5/د/إ/334( رىمؿ احلٙمؿ ) ه3649/ق ًمٕم٤مم 3656/3( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )3)

 [.4343-:6/433اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل   ه3649اإلداري٦م ًمٕم٤مم 
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ٛم٦م ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل، وُمـ هذه اًمنموط صمٌقت ُمٚمٙمٞم٦م اعمديـ ًمٚمامل اؾمتٙمٛمٚم٧م اعمحٙم

اعمٓمٚمقب طمجزه، وشم٘مديؿ اًمْمامن اًمٌٜمٙمل، يمام أن اعمحجقز ًمديف )وزارة اًمتج٤مرة( ىمدم إىمرارا 

 ُمٗمّمال سمام ذم طمٞم٤مزشمف ًمّم٤مًمح اعمديـ.

 اذتل ايجاْٞ: اإلعؿا٤ َٔ اإلقساز.

ًمّم٤مًمح اعمديـ إٓ إذا اٟمتٝم٧م قمٛمٚمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذ  ٓ ُيٕمٗمك اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار سمام ذم ذُمتف

سمٜم٤مء قمغم ؾمداد اًمديـ حمؾ اًمتٜمٗمٞمذ، أو ىم٤مم سم٢ميداع ُم٤م ذم يده أو ذم ذُمتف ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م، أو 

عمحٙمٛم٦م ُمٌٚمٖم٤م يٕم٤مدل ىمٞمٛم٦م ُم٤م يراد طمجزه ًمديف سمٕمد شم٘مديره ُمـ اًم٘م٤ميض اًمذي اأودع ذم طم٤ًمب 

 .(3)ير ُمـ اعمديـيٜمٔمر ـمٚم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل، ويتّمقر أن يٙمقن اًمت٘مد

( سم٤مًمٜمص 49/8ويم٤مٟم٧م اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ىمد شمْمٛمٜم٧م ُم٤مدة سمرىمؿ )

 :يتأ

 :شمٞم٦مُيٕمٗمك اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار ذم إطمقال أ"

 إذا أودع هق أو همػمه ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُمٌٚمٖم٤م ُم٤ًموي٤م ًمٚمديـ اعمحجقز ُمـ أضمٚمف. .أ 

اعمحٙمٛم٦م ُمٌٚمٖم٤م يٕم٤مدل ىمٞمٛم٦م ُم٤م يراد طمجزه ًمديف سمٕمد إذا أودع هق أو همػمه ذم طم٤ًمب  .ب 

 شم٘مديره ُمـ اًم٘م٤ميض اًمذي يٜمٔمر ذم ـمٚم٥م احلجز.

 إذا ىم٤مم اعمحجقز ًمديف سمقوم٤مء ديـ احل٤مضمز سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م اعمحجقز قمٚمٞمف. .ج 

 ."إذا ىم٤مم اعمحجقز ًمديف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف سم٢ميداع ُم٤م ًمديف ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م .د 

ًمتٜمٗمٞمذي٦م اجلديدة اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ إٓ أن هذه اعم٤مدة طمذوم٧م ُمـ اًمالئح٦م ا

 ٤مسمف ووم٘م ، وُمع أن ُم٤م ورد ذم هذه اعم٤مدة ىمد يٙمقن ُمٕمٛمقٓ ه;42/24/365( وشم٤مريخ 748)

عمقاد وُم٘متْمٞم٤مت أظمرى، أٓ أٟمٜمل أرى أمهٞم٦م وضمقد هذه اعم٤مدة ًمتقوٞمح إطمٙم٤مم اًمتل شمْمٛمٜمتٝم٤م 

 واًمت٠ميمٞمد قمٚمٞمٝم٤م.

 

 

                                                           

 .442، صذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ إلسمراهٞمؿ اعمقضم٤من (3)
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 ذٛش يدٜ٘.اذتل ايجايح: خصِ َا ٜطتشك٘ احمل

ًمٚمٛمحجقز ًمديف أن خيّمؿ ُم٤م يًتح٘مف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ُمـ اعم٤مل اعمحجقز، قمغم أن شمٙمقن  

عمّمٚمح٦م اعم٤مل اعمحجقز، وشم٘مدر اعمحٙمٛم٦م اعمٌٚمغ اًمذي يًتح٘مف اعمحجقز ًمديف خلّمٛمف مم٤م  اًمٜمٗم٘م٤مت

 .(3)ذم ذُمتف

 اذتل ايسابع: املٓاشع١ يف أَس اذتذص.

سمٕمد أن يتٌٚمغ اعمحجقز ًمديف سم٠مُمر احلجز جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مر سمام ومٞمف ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ صمؿ  

يقدع ُم٤م أىمر سمف ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ظمالل اعمدد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ شمقوٞمحٝم٤م، دون أن خيؾ ذًمؽ 

سمحؼ اعمحجقز ًمديف سم٤معمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل، أو اعمٜم٤مزقم٦م ذم ُم٘مدار احلجز اًمتحٗمٔمل 

ذا يم٤من اعم٤مل اعمحجقز حتٗمٔمٞم٤م يٗمقق ُم٘مدار اًمديـ اعمٓم٤مًم٥م سمف> إذ ُمـ طمؼ اعمحجقز ًمديف وذًمؽ إ

 .(4)اعمٜم٤مزقم٦م ذم ذًمؽ إذا يم٤من ًمف ُمّمٚمح٦م ُمنموقم٦م

 تطبٝل قطا٥ٞ:

( 85.47:.4::.34شم٘مدم اعمدقمل سمٓمٚم٥م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ وىمدره )

اًمٌالد، طمٞم٨م ذيمر اعمدقمل أٟمف  ري٤مل، وهذا اعمٌٚمغ ُمقضمقد ذم طم٤ًمب اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى سمٜمؽ

ذيؽ ُمع اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ذم ذيم٦م ذات ُم١ًموًمٞم٦م حمدودة وأن اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م سمتحقيؾ هذا 

اعمٌٚمغ إمم طم٤ًمهب٤م ًمدى سمٜمؽ اًمٌالد ُمًتٖمٚم٦م اًمتٗمقيض اعمٛمٜمقح هل٤م قمغم احل٤ًمب اًمٌٜمٙمل ًمٚمنميم٦م، 

( ري٤مل، 722.222غ )يمام ىمدم اعمدقمل وامٟم٤م يتٛمثؾ ذم ؿمٞمؽ ُمّمدق سم٤مؾمؿ رئٞمس اعمحٙمٛم٦م سمٛمٌٚم

وأىمرت اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمتحقيؾ ودومٕم٧م سم٠مُمقر همػم ُم١مصمرة، وًمذا طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز 

( ري٤مل ذم طم٤ًمب اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ًمدى سمٜمؽ 85.47:.4::.34اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ وىمدره )

 .(5)حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ أيدتاًمٌالد، و
                                                           

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.49/5اعم٤مدة ) (3)

 ( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.5/4اعم٤مدة ) (4)

ري٦م اًمث٤مًمث٦م سم٤معمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤مًمري٤مض، وُأيد ( احلٙمؿ صدر قمـ اًمدائرة اًمتج٤م ه:365/ق ًمٕم٤مم 69:2/3( رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )5)

( ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع  ه;365/ق ًمٕم٤مم 569ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م اًمري٤مض رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م ًمدى آؾمتئٜم٤مف )

 https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Departments/ResearchCenter/Pages/Documents.aspxاإلًمٙمؽموين ًمقزارة اًمٕمدل:
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ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م سمٜمؽ اًمٌالد، وذًمؽ سمٕمد أن 

اؾمتٙمٛمٚم٧م اعمحٙمٛم٦م ذوط احلجز اًمتحٗمٔمل، وُمـ هذه اًمنموط صمٌقت ُمٚمٙمٞم٦م اعمديـ ًمٚمامل 

حجقز ًمديف إىمرارا ُمٗمّمال سمام ذم ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمٓمٚمقب طمجزه، وشم٘مديؿ اًمِمٞمؽ اعمّمدق وىمدم اعم

 اعمديـ.

 تطبٝل قطا٥ٞ:

أىم٤مم اعمدقمٞم٤من دقمقامه٤م ود اعمدقمك قمٚمٞمٝمام> ـم٤مًمٌلم احلٙمؿ سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُمٌٚمغ ُم٤مزم 

ُمِمؽمك سملم أومراد ىمٌٞمٚمتٝمؿ ؾمٚمؿ ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمٝمام قمقو٤م قمـ صٚمح ُمع اًم٘مٌٞمٚم٦م، وذًمؽ إمم طملم 

ُمًتح٘مٞمف، وسمٕمرض اًمدقمقى قمغم اعمدقمك قمٚمٞمٝمام أىمرا اًمٌدء ذم إضمراءات ىمًٛم٦م اعمٌٚمغ قمغم 

سم٤مًمدقمقى وىمررا أن اعمٌٚمغ ُمقدع ذم طم٤ًمب سم٠مطمد اعمّم٤مرف وٓ ُمّمٚمح٦م ُمـ احلجز قمٚمٞمف، وٟمٔمرا 

ٕن ذم ـمٚم٥م اعمدقمٞملم ُمّمٚمح٦م راضمح٦م سمحٗمظ اعم٤مل وقمدم اًمٕم٨ٌم سمف وذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصد 

عمٍمف إمم طملم اًمٌدء ذم اًمنميٕم٦م، ًمذا وم٘مد طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمحجز يم٤مُمؾ اعمٌٚمغ اعمقضمقد ذم ا

 .(3)حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف احلٙمؿ أيدتإضمراءات اًم٘مًٛم٦م، و

ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل طمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ُم٤مل ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف، واعمحجقز ًمديف هٜم٤م هق اعمٍمف، ويالطمظ أن اعمحٙمٛم٦م 

اظمتالل ذط شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر أو وامن، وهذا اًمنمط  طمٙمٛم٧م سم٢مي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ُمع

( 54وضمقيب، سمٛمٕمٜمك أن اعمحٙمٛم٦م ًمٞمس هل٤م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم هذا اًمنمط ووم٘م٤م عم٤م ورد ذم اعم٤مدة )

 ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، وصدر احلٙمؿ سمٕمد هي٤من ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ.

 

 

                                                           

(، حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف: حمٙمٛم٦م  ه3657شم٤مرخيٝم٤م  93;8;57اًمدرضم٦م إومم: اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمٓم٤مئػ رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )( حمٙمٛم٦م 3)

( ]جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  ه52/29/3657شم٤مرخيف  575583:5آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مرار )

 [.582-:7/57اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل   ه3657
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 تطبٝل قطا٥ٞ:

ـمٚم٥م اعمدقمل إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم طمّمص اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ذم ذيمتلم، واؾمتٜمد 

( ري٤مل وٟم٦ًٌم 6.722.222اعمدقمل ذم ـمٚمٌف إمم اؾمتح٘م٤مىمف ُمٌٚمغ ذم ذُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م وىمدره )

أشمٕم٤مسمف، وطمٙمٛم٧م اعمحٙمٛم٦م سمرد اًمدقمقى اؾمتٜم٤مدا قمغم أن إصؾ قمدم احلجز اًمتحٗمٔمل إٓ سمٕمد 

 .(3)ٓؾمتئٜم٤مف احلٙمؿحمٙمٛم٦م ا وأيدتصمٌقت احلؼ، 

ذم هذا اًمتٓمٌٞمؼ اًم٘مْم٤مئل ـمٚم٥م اعمدقمل إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم ُم٤مل  شمٕمٚمٞمؼ اًم٤ٌمطم٨م:

ممٚمقك ًمٚمٛمديـ ًمدى اعمحجقز ًمديف )اًمنميمتلم(، ويالطمظ أن اعمحٙمٛم٦م طمٙمٛم٧م سمرد اًمدقمقى 

اؾمتٜم٤مدا قمغم أن إصؾ قمدم احلجز اًمتحٗمٔمل إٓ سمٕمد صمٌقت احلؼ، وهذا همػم صحٞمح، وئمٝمر 

حٙمٛم٦م اًمتل أصدرت احلٙمؿ مل شمٗمرق سملم احلجز اًمتحٗمٔمل واحلجز اًمتٜمٗمٞمذي، وذًمؽ أن أن اعم

احلجز اًمتٜمٗمٞمذي هق اًمذي ٓ حيٙمؿ سمف إٓ سمٕمد صمٌقت احلؼ، أُم٤م احلجز اًمتحٗمٔمل ومٞمحٙمؿ سمف ذم 

يمؾ طم٤مًم٦م خيِمك ومٞمٝم٤م اًمدائـ وٞم٤مع طم٘مف، وهم٤مًم٤ٌم يٙمقن احلجز اًمتحٗمٔمل ىمٌؾ صمٌقت احلؼ، وًمذا 

م ـم٤مًم٥م احلجز اًمتحٗمٔمل يمٗمٞمال ُمٚمٞمئ٤م أو وامٟم٤م ًمتٕمقيض اعمديـ ُمتك ُم٤م اؿمؽمط اعمٜمٔمؿ أن ي٘مد

 شمٌلم قمدم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل، سمٞمٜمام ٓ يٓمٚم٥م ذم احلجز اًمتٜمٗمٞمذي يمٗمٞمؾ ُمكمء وٓ وامن.

 

 املطًب ايجايح

 َطؤٚي١ٝ احملذٛش يدٜ٘ يف ايؿك٘ اإلضالَٞ

داظمٚم٦م ذم ُم١ًموًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي ذم احلجز اًمتحٗمٔمل 

أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر اًمرقمٞم٦م، ذًمؽ أن شمٍمف اإلُم٤مم 

قمغم اًمرقمٞم٦م ُمٜمقط سم٤معمّمٚمح٦م، وؾمٌؼ ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ ذم ُمٓمٚم٥م )إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل ذم اًمٗم٘مف 

 اإلؾمالُمل(. 

                                                           

( وشم٤مريخ 9:;56424(، رىمؿ اًمّمؽ ):57;:٦563م إومم: اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٛمح٤مومٔم٦م ضمدة رىمؿ اًم٘مْمٞم٦م )( حمٙمٛم٦م اًمدرضم3)

شم٤مرخيف  565:3492، حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف: حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٜمٓم٘م٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ اًم٘مرار ) ه23/27/3656

 .526-523/:اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل  ، ه3656جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم ، ( ه34/3656/:3
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ًمٞم٦م اعمحجقز ًمديف ذم احلجز اًمتحٗمٔمل ٓ خت٤مًمػ أُمرا ُمـ أُمقر اًمنميٕم٦م، سمؾ هل وُم١ًمو

حم٘م٘م٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م> وم٤معمٜمٔمؿ طمدد اًمتزاُم٤مت اعمحجقز ًمديف وطم٘مقىمف سمام يٙمٗمؾ طم٘مقق إـمراف، 

وسمام حيٗمظ ًمٚمدائـ طم٘مف سمحّمقًمف قمغم ديٜمف سمجٛمٞمع اًمقؾم٤مئؾ اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اعمت٤مطم٦م دون إظمالل سمح٘مقق 

 ُمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م اعمرقمٞم٦م. أطمد إـمراف سمام يتقاومؼ

 

  



 ومٝمد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلًقن : د.إقمداد                         اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٤موشمٓمٌٞم٘م٤مهت ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديحتٗمٔمًٞم٤م  أطمٙم٤مم اعمحجقز ًمديف 

        32: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ارتامت١

 أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات: أتٞؾُٝا ٜ

 : أِٖ ايٓتا٥ر:أٚاًل

شمٕمريػ احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمحجقز ًمديف: إضمراء ىمْم٤مئل ُم١مىم٧م سمٛمٜمع ُمـ حت٧م يده  -3

 رء ُمـ أُمقال اعمديـ ُمـ اًمتٍمف ومٞمٝم٤م سمام يي سم٤مًمدائـ.

قمغم اعمحجقز ًمديف اًمتل ىمرره٤م اًمٜمٔم٤مم  اًمتحٗمٔملأطمٙم٤مم وإضمراءات إي٘م٤مع احلجز  -4

اًمًٕمقدي داظمٚم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م وزم إُمر ًمتٜمٔمٞمؿ أُمقر 

 اًمرقمٞم٦م.

 :٠ميتقمغم اعمحجقز ًمديف ُم٤م ي يِمؽمط إلي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل -5

 ـمٚم٥م ص٤مطم٥م احلؼ. .أ 

 وضمقد طمؼ فم٤مهر اًمقضمقد. .ب 

 وضمقد طمؼ طم٤مل إداء. .ج 

 احلجز اًمتحٗمٔمل.وضمقد طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت  .د 

 أن يٙمقن اعم٤مل اعمحجقز قمٚمٞمف ممٚمقيم٤م ًمٚمٛمديـ. .ه 

 شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ُم٘متدر أو وامن. .و 

 أٓ يٙمقن ذم احلجز اًمتحٗمٔمل ضر قمغم همػم اعمديـ. .ز 

 أن يٙمقن احلجز سم٠مُمر اًم٘م٤ميض. .ح 

قمغم اعمحجقز ًمديف  ىمرر اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أن مجٞمع أُمقال اعمديـ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمحجز اًمتحٗمٔمل -6

٘م٤مرا، ظمالوم٤م ًمٌٕمض اًم٘مقاٟملم إظمرى اًمتل ىمررت قمدم دظمقل ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜم٘مقٓ، أم قم

 اًمٕم٘م٤مرات ذم احلجز اًمتحٗمٔمل.

 قمغم اعمحجقز ًمديف. ًمٚمجٝم٦م اعمختّم٦م ٟمٔم٤مُم٤م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع ؾمٚمٓم٦م إُمر سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل -7

ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م إي٘م٤مع احلجز اًمتحٗمٔمل سم٤معمٜمع ُمـ اًمتٍمف ذم اعمتٜم٤مزع ومٞمف طمتك يتؿ  -8

 .اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاع
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ىمرر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمنموقمٞم٦م احلجز اًمتحٗمٔمل قمغم اعمٜم٘مقٓت واًمثامر اًمتل ذم اًمٕملم اعم١مضمرة  -9

 وامٟم٤م ًمألضمقر اعمًتح٘م٦م.

 .وقمٚمٞمف قمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ اًمتخّمٞمص اًم٘مْم٤مئل ُمٕمروف ُمٕمٝمقد ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمٌقة -:

أوضم٥م اعمٜمٔمؿ قمغم اعمحجقز ًمديف اإلىمرار سمام ذم ذُمتف ُمـ اًمديقن وإقمٞم٤من وإُمقال  -;

 ( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلجز اًمتحٗمٔمل.32ح اعمديـ وذًمؽ ظمالل ُمٝمٚم٦م )ًمّم٤مًم

سمٕمد  -إذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف ُمـ اإلىمرار سمام ذم ذُمتف أو يده ًمّم٤مًمح اعمديـ، ومٚمٚمدائـ  -32

اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٜمٗمٞمذ قمغم أُمقال اعمحجقز ًمديف، واعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ  - احلٙمؿ ًمف سمح٘مف

 اُمتٜم٤مع اعمحجقز ًمديف قمـ اإلىمرار. أضار اًمت٘م٤ميض اًمتل حل٘متف سم٥ًٌم

جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أيْم٤م أن يقدع ذم طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف، أو ُم٤م يٗمل ُمٜمف  -33

 ( أي٤مم ُمـ شم٤مريخ شمٌٚمٞمٖمف سمحٙمؿ صح٦م احلجز.32سم٤محلؼ، وذًمؽ ظمالل ُمٝمٚم٦م )

ا سمٕمد أن ىمرر ُم٤م ذم ذُمتف إىمرار –إذا اُمتٜمع اعمحجقز ًمديف قمـ اإليداع ظمالل اعمٝمٚم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  -34

ومٚمٚمدائـ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم اعمحجقز ًمديف سمام ٓ يزيد قمغم اعم٤مل اعمحجقز اؾمتٜم٤مدا قمغم  - صحٞمح٤م

 احلٙمؿ اًمّم٤مدر قمغم اعمديـ.

جي٥م قمغم اعمحجقز ًمديف أن يٛمتٜمع قمـ شمًٚمٞمؿ ُم٤م ذم يده أو ذُمتف، وُيٕمد اعمحجقز ًمديف  -35

 و٤مُمٜم٤م ُمتك ظم٤مًمػ ذًمؽ ؾمقاء شمؿ اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٛمحجقز قمٚمٞمف أم ًمٖمػمه.

( أي٤مم قمغم إيمثر ُمـ 32اعمحجقز ًمديف سم٤مُٕمر اًمّم٤مدر سم٤محلجز ظمالل ) جي٥م أن يٌٚمغ -36

 شم٤مريخ صدوره، وإٓ قمّد احلجز اًمتحٗمٔمل ُمٚمٖمل.

ًمٚمٛمحجقز ًمديف ظمّمؿ ُم٤م يًتح٘مف ُمـ ٟمٗم٘م٤مت ُمـ اعم٤مل اعمحجقز، قمغم أن شمٙمقن هذه  -37

اًمٜمٗم٘م٤مت عمّمٚمح٦م اعم٤مل اعمحجقز، وشم٘مدر اعمحٙمٛم٦م اعمٌٚمغ اًمذي يًتح٘مف اعمحجقز ًمديف 

 ف مم٤م ذم ذُمتف.خلّمٛم

حيؼ ًمٚمٛمحجقز ًمديف اعمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م احلجز اًمتحٗمٔمل، أو اعمٜم٤مزقم٦م ذم ُم٘مدار احلجز  -38

 اًمتحٗمٔمل إذا يم٤من اعم٤مل اعمحجقز حتٗمٔمٞم٤م يٗمقق ُم٘مدار اًمديـ اعمٓم٤مًم٥م سمف.
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 : أِٖ ايتٛصٝات:ثاًْٝا

اعمحجقز ومٞمٝم٤م ُيٕمٗمك حتدد احل٤مٓت اًمتل إو٤موم٦م ُم٤مدة ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ  -3

 ًمديف ُمـ اإلىمرار.

ظم٤مص٦م سمتٌٚمٞمغ اعمحجقز ًمديف إذا يم٤من أطمد اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، وذًمؽ ومٞمام  أطمٙم٤ممختّمٞمص  -4

إذا يم٤من ًمٚمٛمديـ ُمًتح٘م٤مت ًمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م، طمٞم٨م مل يقوح اعمٜمٔمؿ أطمٙم٤مم وآًمٞم٦م 

 .شمٌٚمٞمٖمٝم٤م
ؿ إىمرار أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم حتديد اعمٝمٚم٦م اعمحددة ًمٚمٛمحجقز ًمديف ًمت٘مدي -5

سمام ومٞمف ذُمتف ًمّم٤مًمح اعمديـ، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمحجقز 

( يقُم٤م، وأن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح 52ًمديف واعمديـ سمام ٓ يزيد قمغم )

 اعمحجقز ًمديف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف.
ددة ًمٚمٛمحجقز ًمديف ًمٞمقدع ذم أن يٙمقن ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم حتديد اعمٝمٚم٦م اعمح -6

طم٤ًمب اعمحٙمٛم٦م ُم٤م أىمر سمف ُمـ اًمديقن وإُمقال وإقمٞم٤من، سمحٞم٨م شم٘مدر اعمٝمٚم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م 

أن يٙمقن و( يقُم٤م، 52طم٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمديقن وإُمقال وإقمٞم٤من سمام ٓ يزيد قمغم )

 ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ؾمٚمٓم٦م شم٘مديري٦م ذم ُمٜمح اعمحجقز ًمديف ُمٝمٚم٦م إو٤مومٞم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚمٌف.

ٕمف وإقمداده، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف هذا ُم٤م شمٞمن مج

 أمجٕملم.
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 املصادز ٚاملسادع

وزارة  ،اًمٕمراق ، د.ط،أدب اًم٘مْم٤مء ،حمل، حت٘مٞمؼ: اًمنطم٤من ،، إسمراهٞمؿاسمـ أيب اًمدم -3

 م.6:;3- ه3626إوىم٤مف، 

اًمٙمت٤مب اعمّمٜمػ ذم إطم٤مدي٨م وأصم٤مر.  ،حت٘مٞمؼ: احلقت، يمامل ،اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، أسمق سمٙمر -4

 . ه;362اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد،  ،3ط

سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،3ط ،رواي٦م ؾمحٜمقن ،اعمدوٟم٦م اًمٙمؼمى ،اسمـ أٟمس، ُم٤مًمؽ -5

 م.6;;3- ه3637

اًمري٤مض، ، 4ط ،اعمحرر ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، جمد اًمديـ -6

 م.6:;3- ه3626ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، 

 )سمدون ٟم٤مذ(، د.ت. ،اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، د.ط ،اسمـ ضمزي، حمٛمد -7

ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ  ،واًمزيٌؼ، إسمراهٞمؿ ،ؤوط، ؿمٕمٞم٥م٤محت٘مٞمؼ: إرٟم ،اسمـ طمٜمٌؾ، أمحد -8

 م.;;;3- ه3642سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،طمٜمٌؾ

 ،ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦مذيؾ  ،قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ: اًمٕمثٞمٛملم ،زيـ اًمديـ قمٌد اًمرمحـ ،اسمـ رضم٥م -9

 م.4227- ه3647 ،اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، 3ط

قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل  ،محٞمد ،حت٘مٞمؼ: حلٛمر ،ضمالل اًمديـ ،اسمـ ؿم٤مس -:

 م.4225- ه3645سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ، 3ط ،اعمديٜم٦م

، 7ط ،ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ذم ذح اًمدًمٞمؾ ،حت٘مٞمؼ: اًمٗم٤مري٤ميب، أسمق ىمتٞم٦ٌم ،اسمـ وقي٤من، إسمراهٞمؿ -;

 م.4224- ه3645اًمري٤مض، دار ـمٞم٦ٌم، 

دار اًمٗمٙمر،  ،ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، د.ط ،حت٘مٞمؼ: ه٤مرون، قمٌد اًمًالم ،اسمـ وم٤مرس، أمحد -32

 م.;9;3- ه;;35

ُمٙمت٦ٌم  ،3ط شمٌٍمة احلٙم٤مم ذم أصقل إىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم ،، إسمراهٞمؿاسمـ ومرطمقن -33

 م.8:;3- ه3628اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م، 
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 ،دار اعمٜمٝم٤مج، ضمدة: 3ط ،سمداي٦م اعمحت٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج ،، أسمقسمٙمراسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم -34

 م.4233 - ه3654

قم٤ممل  ،سمػموت، 3ط ،ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ،احل٤مومظ ،حت٘مٞمؼ: ظم٤من ،، أسمقسمٙمراسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم -35

 م.9:;3- ه3629، اًمٙمت٥م

 ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ، د.ط،اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع ،، ؿمٛمس اًمديـاسمـ ىمداُم٦م -36

 .د.ت

 م.:8;3- ه::35ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة،  ،اعمٖمٜمل، د.ط ،اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ -37

دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م  د.ط، ،ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اًم٤ٌمىمل ،، حمٛمداسمـ ُم٤مضم٦م -38

 .د.تومٞمّمؾ احلٚمٌل،  -اًمٕمرسمٞم٦م 

 - ه:363اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م  ،3ط ،اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع ،اسمـ ُمٗمٚمح، إسمراهٞمؿ -39

 م.9;;3

 . ه3636سمػموت، دار ص٤مدر،  ،3ط ،ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد -:3

ُمٙمت٦ٌم  :اإلؾمٙمٜمدري٦م، د.ط، إضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ ذم اعمقاد اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،أمحد ،أسمق اًمقوم٤م -;3

 م.4237اًمقوم٤مء اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، 

، 3ط ،ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل اجلؼمي ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ،أسمقاخلػم، أمحد -42

 م.4239- ه:365اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 

دار  ،3ط ،ؾمٜمـ أيب داود ،حمٛمد ،وىمره ،ؿمٕمٞم٥م ،ؤوط٤محت٘مٞمؼ: إرٟمأسمقداود، ؾمٚمٞمامن،  -43

 م.;422- ه3652اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، 

وى ورؾم٤مئؾ ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ومت٤م ،حمٛمد ،ىم٤مؾمؿسمـ حت٘مٞمؼ:  ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ ،آل اًمِمٞمخ -44

 ،ُمٓمٌٕم٦م احلٙمقُم٦م ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 3ط ،حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اًمٚمٓمٞمػ آل اًمِمٞمخ

 . ه;;35

دار اًمٙمت٤مب ، د.ط، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م ،زيمري٤م ،إٟمّم٤مري -45

 .، د.تاإلؾمالُمل
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 .اًمٗمٙمر، د.تدار  ، د.ط،اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ،حمٛمد ،ًم٤ٌمسمريتا -46

 سمػموت، ،ضمدة: دار اخلرازذم، 3طُم٤م صح ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٗم٘مف  ،زيمري٤م ،اًم٤ٌميمًت٤مين -47

 م.4222- ه3643 ،دار اسمـ طمزم

دار ـمقق اًمٜمج٤مة،  ،3ط ،اًمٌخ٤مري صحٞمح ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: اًمٜم٤مس ،حمٛمد اًمٌخ٤مري، -48

 . ه3644

وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م،  ، اًمري٤مض،3ط ،يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ اإلىمٜم٤مع ،، ُمٜمّمقرًمٌٝمقيتا -49

 م.4228- ه3649

ُمّم٤ٌمح اًمزضم٤مضم٦م ذم زوائد  ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: اًمٙمِمٜم٤موي ،ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد ،ًمٌقصػميا -:4

 . ه3625 ،سمػموت، دار اًمٕمرسمٞم٦م، 4ط ،اسمـ ُم٤مضمف

، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،5ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،حمٛمد ،حت٘مٞمؼ: قمٓم٤م ،، أمحدًمٌٞمٝم٘ملا -;4

 م.4225 -  ه3646

، 3ط ،اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م ،أمحد ،حت٘مٞمؼ: قمٓم٤مر ،امقمٞمؾ، إؾمجلقهريا -52

 م.;9;3- ه;;35 ،سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم

سمػموت، دار ، 3ط ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ،ُمّمٓمٗمك ،حت٘مٞمؼ: قمٓم٤م ،، حمٛمدحل٤ميمؿا -53

 م.2;;3- ه3633 ،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ، د.ط،اعمًت٘مٜمع ذم اظمتّم٤مر اعم٘مٜمعزاد  ،قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ: اًمٕمًٙمر ،، ُمقؾمكحلج٤مويا -54

 .، د.تاًمري٤مض، دار اًمقـمـ

اًم٘م٤مهرة: دار اًمٜمٝمْم٦م ، د.ط، ُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ذم ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت ،أمحد ،طمِمٞمش -55

 م.4238، اًمٕمرسمٞم٦م

 - ه3634دار اًمٗمٙمر،  ،5ط ،ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،، حمٛمدحلٓم٤مبا -56

 م.4;;3

 م.3;;3- ه3633دار اجلٞمؾ،  ،3ط ،ٚم٦م إطمٙم٤ممدرر احلٙم٤مم ذم ذح جم ،قمكم ،طمٞمدر -57
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اًمري٤مض، ، 7ط ،اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي قمٌد اهلل، ،اخلٜملم -58

 م.4234- ه3655 ،دار اسمـ ومرطمقن

- ه3662،اًمري٤مض، دار اًمّمٛمٞمٕمل، 3ط ،ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،اهلل قمٌد ،اخلٜملم -59

 م.;423

 .د.ت دار اًمٗمٙمر، ، د.ط،طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ،، حمٛمدًمدؾمقىملا -:5

ُمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م  ،أمحد ،قمكمو ،أسمق اًمٗمْمؾ ،حت٘مٞمؼ: اًمدُمٞم٤مـمل ،، قمكمًمرضمراضملا -;5

- ه:364دار اسمـ طمزم، ، 3ط ،ًمٓم٤مئػ اًمت٠ْمويؾ ذم ذح اعمدوٟم٦م وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م

 م.4229

 ،ودار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، د.ط، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ،قمٛمر، رو٤م -62

 .د.ت

- ه3626سمػموت، دار اًمٗمٙمر، ، د.ط، هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج ،، حمٛمدًمرُمكما -63

 م.6:;3

دار اًمؽماث  ، اًمٙمقي٧م:3ط ،شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس ،اعمرشم٣م ،ًمزسمٞمديا -64

 م.4222- ه3643اًمٕمريب، 

 . ه;355اعمٓمٌٕم٦م اًمتقٟمًٞم٦م،  ،3ط ،شمقوٞمح إطمٙم٤مم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم ،، قمثامنًمزسمٞمديا -65

 م.4224دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  ،37ط ،إقمالم ،ظمػم اًمديـ ،ًمزريمكما -66

 م.5;;3 -  ه3636 ،سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، د.ط، اعمًٌقط ،حمٛمد ،ًمنظمزا -67

شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم  ،قمٌد اًمرمحـ ،حت٘مٞمؼ: اًمٚمقحيؼ ،، قمٌد اًمرمحـًمًٕمديا -68

 م.4222-  ه3642ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ،3ط ،يمالم اعمٜم٤من

- ه3657 ،اًمري٤مض، ُمدار اًمقـمـ ،3ط ،ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،اًمٕمزيز قمٌد ،اًمِمؼمُمل -69

 م.4236

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،3ط ،ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج ،، حمٛمدًمنمسمٞمٜملا -:6

 م.6;;3- ه3637
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 ،ـ يمثػم، ودار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥مدُمِمؼ وسمػموت، دار اسم، 3ط ،ومتح اًم٘مدير ،، حمٛمدًمِمقيم٤مينا -;6

 . ه3636

دار اًمٗمٙمر و ،ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرىُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م و ،3ط ،اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ،، حمٛمدًمّم٘مكما -72

 م.4235- ه3656ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، 

 .، د.تدار احلدي٨م ، د.ط،ؾمٌؾ اًمًالم ،، حمٛمدًمّمٜمٕم٤مينا -73

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث  (،4)ط ،اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ،محدي ،حت٘مٞمؼ: اًمًٚمٗمل ،ؾمٚمٞمامن ًمٓمؼماين،ا -74

 م.7:;3- ه3627اًمٕمريب، 

، اعمٕمجؿ إوؾمط ،قمٌد اعمحًـ ،احلًٞمٜملو ،ـم٤مرق ،حت٘مٞمؼ: قمقض اهلل ،ؾمٚمٞمامن ًمٓمؼماين،ا -75

 .د.ت ،دار احلرُملم ،اًم٘م٤مهرةد.ط، 

 م.:9;3، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اًم٘م٤مهرة، 6ط ،ُم٤ٌمدئ اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ،حمٛمد ،اخل٤مًمؼ قمٌد -76

- ه3644دار اسمـ اجلقزي، ، 3ط ،ح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمعاًمنم ،حمٛمد ،اًمٕمثٞمٛملم -77

 . ه:364

- ه;362، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ،حمٛمد ،قمٚمٞمش -78

 م.;:;3

 . ه3638دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،3ط ،اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ ،، حمٛمدًمٖمرٟم٤مـملا -79

اًم٘م٤مهرة: دار  ، د.ط،ديقان إطمٙم٤مم اًمٙمؼمى ،ُمراد ،حت٘مٞمؼ: حيٞمل ،، حمٛمدًمٖمرٟم٤مـملا -:7

 م.4229- ه:364، احلدي٨م

، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،:ط ،اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ،، جمد اًمديـ حمٛمدًمٗمػموزآسم٤مديا -;7

 م.4227 - ه3648

 سمػموت، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ط، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم ،، أمحدًمٗمٞمقُملا -82

 .د.ت

 م.:6;3( ًمًٜم٦م 353رىمؿ ) اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اعمٍمي -83
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اًمري٤مض، ، 4ط ،اًمقؾمٞمط ذم ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمًٕمقدي ،حمٛمد ،روم٤مقملو ،ُمٗمٚمح ،اًم٘محٓم٤مين -84

 م. 4242- ه3663 ،دار اإلضم٤مدة

دار ، اًم٘م٤مهرة: 4ط ،اًمتجريد ،قمكم ،حمٛمدو ،حمٛمد، حت٘مٞمؼ: هاج ،، أمحدًم٘مدوريا -85

 م.4228 - ه3649 ،اًمًالم

 م.6;;3سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ، 3ط ،اًمذظمػمة ،، ؿمٝم٤مب اًمديـًم٘مراذما -86

اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ  ،حمٛمد، حت٘مٞمؼ: طمجل ،، حمٛمدًم٘مرـمٌلا -87

 م.::;3 - ه:362، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ، سمػموت،4ط ،عم٤ًمئؾ اعمًتخرضم٦م

 ،دار اًمٗمٙمر ، د.ط، سمػموت،طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة ،، أمحدوقمٛمػمة ،، أمحدىمٚمٞمقيب -88

 .م7;;3- ه3637

( وشم٤مريخ 748اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ ) -89

 . ه;42/25/365

( وشم٤مريخ 4;:;اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕمدل رىمؿ ) -:8

 . ه39/26/3656

( 55;;5دل رىمؿ )اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة سم٘مرار وزير اًمٕم -;8

 . ه27/3657/;3وشم٤مريخ 

 .، د.تدار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة، د.ط، إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ،، قمكمعم٤مورديا -92

احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف  ،قمٌد اعمقضمقد ،وقم٤مدل ،قمكم ،حت٘مٞمؼ: ُمٕمقض ،، قمكمعم٤مورديا -93

 م.;;;3- ه;363، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت،3ط ،ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

 اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل. ، ه3656ًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم ا -94

 اًمّم٤مدرة قمـ وزارة اًمٕمدل. ، ه3657جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٕم٤مم  -95

 اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل. ، ه3649جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اإلداري٦م ًمٕم٤مم  -96

 اًمّم٤مدرة قمـ ديقان اعمٔم٤ممل.  ه3654جمٛمققم٦م إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمٕم٤مم  -97
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اًمّم٤مدرة قمـ ديقان   ه3649-  ه3646إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمتج٤مري٦م ًمألقمقام جمٛمققم٦م  -98

 اعمٔم٤ممل.

 ،اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، 3ط ،اًمقضمٞمز ذم ىمقاقمد اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي اًمًٕمقدي ،أمحد ،حمٛمقد -99

 م.4238- ه3659

 م.4239- ه:365سمدون ٟم٤مذ، ، 3ط ،ذح ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ،إسمراهٞمؿ ،اعمقضم٤من -:9

، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3ط ،اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،طمًـ ،حت٘مٞمؼ: ؿمٚمٌل ،أمحد ًمٜم٤ًمئل،ا -;9

 م.4223 -  ه3643

 . ه3655/:/35( وشم٤مريخ 75ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -2:

 . ه29/3648/:3( سمت٤مريخ 66ٟمٔم٤مم اًمٓمػمان اعمدين اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -3:

 . ه44/3/3657( وشم٤مريخ 3اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم  -4:

( ;5ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م اعمخدرات واعم١مصمرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -5:

 . ه29/3648/:2سمت٤مريخ 

( سمت٤مريخ 43ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م ضمرائؿ اإلره٤مب ومتقيٚمف اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ -6:

 . ه;34/24/365

 /33( سمت٤مريخ 53ؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ٟمٔم٤مم ُمٙم٤مومح٦م همًؾ إُمقال اًمّم٤مدر سم٤معمر -7:

 . ه27/3655

دار  3ط ،ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ذم اًمٗم٘مف ،قمقض ،حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ ،، حيٞمكًمٜمقويا -8:

 م.4227- ه3647اًمٗمٙمر، 

، جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد ،طم٤ًمم اًمديـ ،حت٘مٞمؼ: اًم٘مدد ،ٟمقر اًمديـ قمكم ،هلٞمثٛملا -9:

 م.6;;3- ه3636 ،ُمٙمت٦ٌم اًم٘مدد ،اًم٘م٤مهرةد.ط، 

 :اإلؾمٙمٜمدري٦م ، د.ط،اًمتٜمٗمٞمذ اجلؼمي ذم ىم٤مٟمقن اعمراومٕم٤مت اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،قمكم، هٞمٙمؾ -::

 م.:422 ،دار اعمٓمٌققم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م
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 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ُمٙمت٦ٌم  اًمري٤مض، ،3ط ،أصقل اًمتٜمٗمٞمذ اًم٘مْم٤مئل ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي اجلديد ،حمٛمقد ،واذم -;:

 .م4236- ه3657 ،اًمرؿمد

، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة احلديث٦م ،اًم٘م٤مهرة ،4ط ،اًمتٜمٗمٞمذ ذم اعمقاد اعمدٟمٞم٦م واًمتج٤مري٦م ،ومتحل ،وازم -2;

 م.86;3

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

املعريف انفكر األصٕيل ٔدٔرِ يف انثراء
 

 إعذاد
 أمحذ سعيذ عقالٌ بُج أيمد. 
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 ًَدص ايبشح

أًم٘م٧م اًمدراؾم٦م اًمْمقء قمغم  شمٜم٤موًم٧م اًمدراؾم٦م دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم>طمٞم٨م

اًمتّمقر ذم اًمٗمٙمر إصقزم، وىمقاقمد آؾمتدٓل قمٜمد إصقًمٞملم سم٤مظمتالف ُمٜم٤مهجٝمؿ، ويمٞمٗمٞم٦م 

آؾمتدٓل ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م قمٜمد  شمٜمقعآؾمتٜم٤ٌمط سمجٛمٞمع ُمراطمٚمف وـمرىمف اعمتٜمققم٦م و

م إصقًمٞملم، ويمٞمٗمٞم٦م شمقؾمع إصقًمٞملم ذم وٌط إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين سم٤مؾمت٘مراء ظم٤مص ُمـ يمال

ٟمقا ٟمامًء ًمٖمقي٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم قمغم ُمر اًمٕمّمقر  اًمٕمرب، وأدًم٦م ظم٤مص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومٙمقَّ

اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة، وم٠موحك قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف صمروة أصٞمٚم٦م متٞمزت هب٤م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ؾم٤مئر 

 إُمؿ.

 :َػه١ً ايبشح

 وـمرق آؾمتٜم٤ٌمط وُمراطمٚمف ،اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذمذم  وىمقاقمده دور اًمٗمٙمر إصقزم حم٤موًم٦م إسمراز 

قمؼم اًمٕمّمقر  اًمتل سمدوره٤م يّمؾ اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد ًمٚمثراء اعمٕمرذم اًمذي متٞمز سمف إصقزم قمـ همػمه

 اعمختٚمٗم٦م.

   :أض١ً٦ ايبشح

 ُم٤مهق دور اًمٗمٙمر آصقزم ذم اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة ؟ -3

 اًمٌٜم٤مء واًمثراء اعمٕمرذم ؟يمٞمػ أصمرت ىمقاقمد آؾمتدٓل سم٤مدم٤مه٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م ذم  -4

 ُم٤مُمدى أصمر اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ؟ -5

 :ٓٗذ١ٝامل

 .ذم اًمثراء اعمٕمرذم ٤مودوره وىمقاقمده اًمٗمٙمر إصقزم ٙمٚمٞم٤متاعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ًم

 :ٓتا٥راي

 .قمٚمٛمل ُمتٙم٤مُمؾاًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم ذم ُمراطمؾ اًمٗمٙمر آصقزم يمّقن صمروة ُمٕمرومٞم٦م وومؼ ُمٜمٝم٩م  -
ؿمٛمقل اًم٘مقاقمد آؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر إصقزم يمّقن صمروة ُمٕمرومٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م  -

 سمتٜمقع ـمرىمٝم٤م وادم٤مه٤مهت٤م.
شم٠مصمػم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم ذم  -

 .ُمع يمؾ قمٍم وُمًتجداشمفإطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 
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Abstract 

This study tackles the role of the Usuli Thought (Thought process derived 

from Principles of jurisprudence) in enriching knowledge; as it highlights 

the idea of perception regarding Usuli Thought; evidentiary rules of fiqh 

theorists regardless of the difference of their approaches; how to deduce at 

all levels and by various ways; the difference of deduction based on 

religious texts introduced by the theorists; and how the theorists 

increasingly adjust language and meaning by extrapolating the speech of 

Arab and the directories which are not required by The grammatical 

arrangement of words, then they achieved a linguistic and cognitive 

development over the ancient and modern times. Accordingly, Science of 

Jurisprudence principles is considered as an intrinsic wealth for the Islamic 

nations only.  

Research issue:  

The research aims at examining the Usuli Thought and its rules regarding 

enriching knowledge; and the ways of deduction and its levels upon which 

the jurist and who is eager to achieve knowledge enrichment, that 

distinguishes the theorists as a whole, rely through different eras.  

Research questions: 

How the Usuli Thought enables the knowledge enrichment over the ancient 

and modern times?  

How evidentiary rules and their directions affect the knowledge enrichment 

and cognitive structure?  

How much knowledge enrichment which is related to the Usuli Thought 

affect the juristic interpretations?  

The methodology  

The methodology depends on using the inductive and analytical approach 

concerning the Usuli Thought and it rules and their roles in enriching 

knowledge.   



 أُمؾ سمٜم٧م أمحد ؾمٕمٞمد قم٘مالن : د.إقمداد                                                                                  اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم 
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Findings 

- Enriching knowledge regarding the levels of the Usuli Thought has made 

a wealth of knowledge, depending on an integrated scientific approach.  

- The incorporation of the evidentiary rules in the Usuli Thought has 

created an inductive and analytical wealth of knowledge with different 

methods and trends.  

 The effect of the scientific renaissance and wealth of knowledge of Usuli 

Thought on the fiqh theorist interpretations for juridical rules in accordance 

with each age and its modern developments. 
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 حصُّ  احلٛمد اهلل اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ، قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤ممل يٕمٚمؿ، احلٛمد اهلل اًم٘م٤مئؾ ؾمٌح٤مٟمف:

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 .[:9اًمٜمحؾ: ]َّحف جف

اإلٟم٤ًمن، قمٚمٛمف اًمٌٞم٤من، وهداه إمم ـمريؼ اًمٕمٚمؿ واإليامن، ًمٞمًٚمؽ احلٛمد هلل اًمذي ظمٚمؼ 

 ؾمٌٞمؾ اًمٗمقز واًمروقان.

ٟمحٛمده ؾمٌح٤مٟمف محدًا يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛم٦م ؾمٚمٓم٤مٟمف، وؾمٕم٦م قمٚمٛمف، وؿمٛمقل طمٙمٛمتف، 

وواؾمع رمحتف، أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى واًمٗمرىم٤من، واحلٙمٛم٦م واًمٌٞم٤من، سملم شمٗمّمٞمؾ وإمج٤مل، ودىم٦م ذم 

، قمٔمٞماًم ط   اًمٚم٤ًمن واعم٘م٤مل، قمٚمٛمف ُم٤ممل يٙمـ يٕمٚمؿ، ومٙم٤من ومْمٚمف قمٚمٞمفاًمٕم٤ٌمرة ومج٤مل، وومّم٤مطم٦م ذم

ومٙم٤مٟم٧م ًمف صمروة ذم اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف، وإهار واًمٚمٓم٤مئػ، ومت٤مرة ي٘مقل ًمٞمتٚم٘مك قمٜمف اًم٤ًمُمع، 

ظمذ قمٜمف اعمِم٤مهد، وشم٤مرة ي٘مر، ومتتًع دائرة آضمتٝم٤مد ذم احلٙمؿ اًمنمقمل، وُمـ هٜم٤م ٠موشم٤مرة يٗمٕمؾ ًمٞم

طمتك اؾمت٘مرت ىمقاقمده، ووٌٓم٧م ذوـمف، واقمتؼمت  ،قمـ ؾمٚمػ ٤مٟمِم٠م اًمٗمٙمر إصقزم ظمٚمٗمً 

ًمٗم٧م ومٞمف اًمتآًمٞمػ، ُمقارده، وم٠مصٌح ومٜم٤ًم ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمقم واًمثراء اعمٕمرذم، ومُّمٜمٗم٧م ومٞمف اعمتقن، وأُ 

ٔمٛم٧م ومٞمف اعمٜمٔمقُم٤مت، ومال يًتٖمٜمل قمٜمف قم٤ممل، وٓ ضم٤مهؾ، اًمٖمٜمل سمامًمف ُمٗمت٘مر إًمٞمف، واًمٗم٘مػم وٟمُ 

٤مُمالت، وقم٘مقسم٤مت وضمٜم٤مي٤مت > هم٤مي٦م احلٙمؿ ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مصد سمح٤مضمتف ُمًتٜمد إًمٞمف، ذم قم٤ٌمدات وُمٕم

اخلٚمؼ وُمّم٤محلٝمؿ ُمـ ضوري٤مت وطم٤مضمٞم٤مت وحتًٞمٜمٞم٤مت> جلٚم٥م اعمٜم٤مومع هلؿ، ودرء اعمٗم٤مؾمد 

ذم اًمٜمامء واًمثراء اعمٕمرذم، ومخ٤مـم٥م شمّمقر اإلٟم٤ًمن  ٝمؿٌ ُم قمٜمٝمؿ. ومٙم٤من ًمٚمٗمٙمر إصقزم دورٌ 

واحلج٦م واًمؼمه٤من، وٟمٗمك اًمتٕم٤مرض إلقمامل اًمٕم٘مؾ ذم إطمٙم٤مم اؾمتٜم٤مدًا ًمٚمٜمّمقص  ٤موومٙمره، ودقم

ومٙمرة هذا اًمٌح٨م  اٟمٓمٚم٘م٧مسملم إدًم٦م سم٤مجلٛمع واًمؽمضمٞمح واإلقمامل دون اإلمه٤مل، وُمـ هٜم٤م 

 )اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم(. اعمقؾمقم سمـ
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 َػه١ً ايبشح:

آؾمتٜم٤ٌمط وُمراطمٚمٝم٤م  وـمرق، اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذمذم  وىمقاقمده دور اًمٗمٙمر إصقزم حم٤موًم٦م إسمراز

متٞمز سمف قم٤ممل إصقل قمـ همػمه قمؼم اًمتل سمدوره٤م يّمؾ اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد ًمٚمثراء اعمٕمرذم اًمذي 

 .اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م

 أض١ً٦ ايبشح:

 ُم٤مهق دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة؟ -3

 آؾمتدٓل سم٤مدم٤مه٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م ذم اًمٌٜم٤مء واًمثراء اعمٕمرذم؟يمٞمػ أصمرت ىمقاقمد  -4

 ُم٤م ُمدى أصمر اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل؟ -5

 َٓٗذ١ٝ ايبشح:

اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم ًمٙمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمر إصقزم وىمقاقمده ودوره٤م ذم اًمثراء واًمٌٜم٤مء 

 اعمٕمرذم.

 َٓٗا:  ،ختؿ٢ أ١ُٖٝ َٛضٛع ايبشح ٚأضباب اختٝازٙٚال 

أمهٞم٦م اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم واإلٟم٤ًمين قمغم وضمف اًمٕمٛمقم، وذم شمٕمٚمؼ ومٕمؾ  -3

 اعمٙمٚمػ قمغم وضمف اخلّمقص.

دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم إقمامل اًمٕم٘مؾ اؾمتٜم٤مدًا إمم اًمٜمص واحلس ًمإلصمراء اعمٕمرذم اًمت٠مصٞمكم  -4

 ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل.

 ايطابك١: ايدزاضات

ُمـ ظمالل اًمتتٌع وآؾمت٘مراء ذم اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م مل أضمد دراؾم٦م سمحث٧م طمقل 

( إٓ أن هٜم٤مك سمٕمض اًمدراؾم٤مت ذات اًمّمٚم٦م اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذمُمقوقع )

 سمقضمف ُم٤م سم٤معمقوقع ُمٜمٝم٤م:

ٞمٚم٦م اًمديمتقر: قمٌد اًمقه٤مب إسمراهٞمؿ أسمق ًمٗمْماًمٗمٙمر إصقزم )دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م(  -3

 -  ه3626ؾمٚمٞمامن. أؾمت٤مذ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى. اعمٓمٌقع قم٤مم 

 ضمدة. ،. سمدار اًمنموقم6:;3
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        347 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وىمد يم٤من ُمـ أوائؾ ُمـ يمت٥م ذم اًمٗمٙمر إصقزم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وىمد ىمًؿ ُمقوققم٤مت 

ُمـ ُمرطمٚم٦م قمٍم اًمّمح٤مسم٦م إمم هن٤مي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م  ايمت٤مسمف إمم صمالث ُمراطمؾ ومٙمري٦م أصقًمٞم٦م سمدءً 

اهلجري، صمؿ ُمرطمٚم٦م اًمتٓمقر ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري طمتك وصؾ عمرطمٚم٦م آيمتامل اعمتٛمثٚم٦م ذم 

 صمؿ أردف يمؾ ومؽمة زُمٜمٞم٦م سمدراؾم٦م ،اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري وأوائؾ اًم٘مرن اًم٤ًمدس اهلجري

ٌققم٦م سمدراؾم٦م قم٤مُم٦م خلّم٤مئص اًمٗمٙمر حتٚمٞمٚمٞم٦م ٕهؿ ُمدوٟم٤مت يمؾ ومؽمة، خمٓمقـم٤ًم أو ُمٓمٌققم٤ًم، ُمت

 إصقزم.

وطمري سمٙمؾ سم٤مطم٨م آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا اعمٜمٝمؾ اعمتٙم٤مُمؾ، وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم هذا اًمٙمت٤مب 

واؾمتٗمدت ُمٜمف يمثػمًا، وُمقوققم٤مت سمحثل ٓ خترج يمثػمًا قمٜمف إٓ أٟمٜمل أطم٧ٌٌم آظمتّم٤مر وإمج٤مل 

 .اًمؽمضمٞمح(اًمٗمٙمر إصقزم ذم أرسمٕم٦م حم٤مور )اًمتّمقر، آؾمتدٓل، آؾمتٜم٤ٌمط، 

 واإلو٤موم٦م اجلديدة ذم دراؾمتل:
سمٞم٤من دور اًمٗمٙمر إصقزم ذم سمٜم٤مء اعمٕمروم٦م، ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط وُمراطمٚمٝم٤م اعمختٚمٗم٦م اًمتل  

 سمدوره٤م يّمؾ اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد ًمٚمثراء اعمٕمرذم واإلٟم٤ًمين قمغم وضمف اًمٕمٛمقم.

)دراؾم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م حلريم٦م شمدويـ أصقل اًمٗم٘مف شمٓمقر اًمٗمٙمر إصقزم قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم  -4

اجل٤مُمٕم٦م إردٟمٞم٦م، -قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم( د. أمحد إسمراهٞمؿ احلًٜم٤مت، سمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م

 م. أـمروطم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمٚمحّمقل قمغم درضم٦م اًمديمتقراه.:422قم٤مم 

وهتدف هذه اًمدراؾم٦م إمم إسمراز شمٓمقر اًمٗمٙمر إصقزم قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ُمـ ظمالل ُمٜمٝمجٞم٦م 

يـ ذم هذه اًمٓمري٘م٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص> سمدراؾم٦م اعم١مًمٗم٤مت إصقًمٞم٦م قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم وإسمراز اًمتدو

اًمٕمٚمامء ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة واجلقاٟم٥م اعم١مصمرة ذم ـمري٘م٦م اعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واعمدارس 

 اًمٕم٘مدي٦م.

وهل خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤ًم قمـ دراؾمتل، ومدراؾمتل ذم هذا اًمٌح٨م اظمتّم٤مر اًمٗمٙمر إصقزم سمِمٙمؾ 

وره ذم اًمثراء اعمٕمرذم، ويمٞمٗمٞم٦م شمقؾمع إصقًمٞملم ذم وٌط إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين قم٤مم وسمٞم٤من د

ٝم٤م ُمـ يمالم اًمٕمرب وأدًم٦م ظم٤مص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومٙمقٟمقا ٟمامء ًمٖمقي٤ًم ُمٕمرومٞم٤ًم ئسم٤مؾمت٘مرا

 قمغم ُمر اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرة.
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٥م: حمٛمد ًمٚمٙم٤مشماًمٗمٙمر إصقزم واؾمتح٤مًم٦م اًمت٠مصٞمؾ ٟمحق شم٤مريخ آظمر ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل.  -5

 م.;;;3أريمقن، اعمٜمِمقر ذم دار اًم٤ًمىمل: ًمٌٜم٤من، ذم ـمٌٕمتف إومم: 

يٓمرح اًمٙم٤مشم٥م ُمـ ظمالل هذا اًمٙمت٤مب ومٙمرة اًمت٠مصٞمؾ، ويريمز قمغم اًمٜم٘مد اعمٕمرف عمٗمٝمقم 

اًمت٠مصٞمؾ، ويٜم٤مىمش اعمقوققم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ومؽمات اًمٕمّمقر اإلؾمالُمٞم٦م وأهن٤م مل شمٕمد ص٤محل٦م 

شم٠مصٞماًل ًمٚمٗمٙمر إصقزم، سمؾ ُمت٤مسمٕم٦م ًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مريخ ومٝمل ذم اًمقاىمع ًمٞمس ، ًمٚمزُم٤من احل٤مزم

اإلؾمالُمل سمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم اعمٕم٤مسة يمام أٟمف يرى أن اًمٕمٛمؾ قمغم شم٠مصٞمؾ إصقل سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ 

ذم زُمـ ٓ يتقق قمـ اًمتٖمػم واًمتٖمٞمػم، واؾمتح٤مًم٦م اًمت٠مصٞمؾ ٟمحق شم٤مريخ آظمر  لٍ ؾمٞمٌ٘مك همػم ُم٘مٌق

 ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل.

ًمدراؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، إذ يٓمرح اًمٙم٤مشم٥م ذم يمت٤مسمف ىمْمٞم٦م شم٠مصٞمؾ اودراؾمتل خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤ًم قمـ هذه 

أٟمقاع اخلٓم٤مسم٤مت وإطمٙم٤مم دون أن يتٕمرض ًمت٤مريخ اًمٗمٙمر إصقزم أو حتٚمٞمؾ عمراطمؾ اًمٗمٙمر 

ويريمز قمغم اًمٜم٘مد اعمٕمرذم اًمٕمٛمٞمؼ عمٗمٝمقم اًمت٠مصٞمؾ ذاشمف يمام ُم٤مرؾمف اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل  ،إصقزم

 احلدي٨م قمغم ىمْم٤مي٤م اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل.

اؾمتل مل أشمٕمرض عم٤م ذيمر ذم اًمدراؾم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ اهلدف ُمـ دراؾمتل اًمؽميمٞمز قمغم وذم در

صمقاسم٧م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وُمقارده وشم٠مصمػم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم 

 طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم قمغم ُمر إزُمٜم٦م واًمٕمّمقر.

اًمٗمٙمر إصقزم وإقم٤مدة ىمراءة  وهٜم٤مك دراؾم٤مت وُم٘م٤مٓت ُمتٜم٤مصمرة ذم اعمقاىمع شمٜم٤مؿمد سمتجديد

اًمٜمّمقص مم٤م ٓ يًع اعم٘م٤مم سمذيمره٤م، ومام هل إٓ شم٠مويالت دظمٞمٚم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٕمٚمؿ إصقل، يمام 

واًمٗمٙمر  -اًمتل شمدقمقا سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م  -أٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمرسمط سملم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمدظمٞمٚم٦م 

 إصقزم اًمٕمريؼ. 

  خط١ ايبشح: 

ٞم٦م اًمٌح٨م، واًمدراؾم٤مت وُمٜمٝمجوأؾمئٚم٦م اًمٌح٨م، ، ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨ماعم٘مدُم٦م اؿمتٛمٚم٧م قمغم: 

 اؿمٛمٚم٧م قمغم ُم٤م ي٠ميت: وظمٓم٦م اًمٌح٨ماًم٤ًمسم٘م٦م 
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 اًمتٛمٝمٞمد: اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م.

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 اًمتٕمريػ سم٤مًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمتٕمريػ سم٤مًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم اًمتّمقر ذم اًمٗمٙمر إصقزماعمٌح٨م إول: 

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 طم٘مٞم٘م٦م اًمتّمقر ذم اًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 دور اًمتّمقر إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ىمقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمٗمٙمر إصقزم ودوره٤م ذم اًمثراء اعمٕمرذم.اعمٌح٨م اًمث٤مين: 

 :واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم

 ىمقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 دور ىمقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ُمراطمؾ آؾمتٜم٤ٌمط ذم اًمٗمٙمر إصقزم ودوره٤م ذم اًمثراء اعمٕمرذم.اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: 

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 ذم اًمٗمٙمر إصقزم. ط: طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٜم٤ٌماعمٓمٚم٥م إول

 دور آؾمتٜم٤ٌمط إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم. ٤مين:اعمٓمٚم٥م اًمث

 .طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ذم اًمٗمٙمر إصقزم ودوره٤م ذم اًمثراء اعمٕمرذماعمٌح٨م اًمراسمع: 

 واؿمتٛمؾ قمغم ُمٓمٚمٌلم:

 طم٘مٞم٘م٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ذم اًمٗمٙمر إصقزم. اعمٓمٚم٥م إول:

 دور طمريم٦م آضمتٝم٤مد اًمنمقمل ذم اًمثراء اعمٕمرذم. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 صمؿ اخل٤ممت٦م وٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م وشمقصٞم٤مشمف وُمّم٤مدره وومٝم٤مرؾمف.
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 اًمتٕمريػ سمٛمّمٓمٚمح٤مت اًمٌح٨م:

 ايتعسٜـ بايؿهس األصٛيٞ:املطًب األٍٚ: 

 اًمٗمٙمر واًمت٠مُمؾ.: ُمّمدر ًمٚمٗمٕمؾ )ومٙمر( سم٤مًمٗمتح، ُمـ اًمٗمٙمر ذم اًمٚمٖم٦م

وآؾمؿ: اًمٗمٙمر واًمٗمٙمرة، وأومٙمر ذم اًمٌمء وومٙمر ومٞمف سم٤مًمتِمديد، وشمٗمٙمر ومٞمف سمٛمٕمٜمك )رضمؾ 

 .(3)أي: يمثػم اًمتٗمٙمػم >ومٙمػم( سمقزن ؾمٙمٞم٧م

: مجع أصؾ، وهق يٓمٚمؼ قمغم ُمٕم٤من ًمٖمقي٦م يمثػمة ذيمره٤م اًمٚمٖمقيقن، وزاد إصقل ذم اًمٚمٖم٦م

 قمٚمٞمٝم٤م إصقًمٞمقن سمٕمْم٤ًم آظمر، وُمـ أسمرزه٤م:

 .(4)اًمٌمء: وُمٜمف أصؾ احل٤مئط، أي: أؾم٤مؾمفأؾم٤مس  .3

 .(5)ُيٌٜمك قمٚمٞمف همػمه، وإمم هذا ذه٥م أيمثر إصقًمٞملم ُم٤م .4

 .(6)ُم٤م يًتٜمد وضمقد ذًمؽ اًمٌمء إًمٞمف .5

                                                           

، ُمٙمت٦ٌم ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون د.ط، م.7;;3، اًم٘م٤مدر، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ظم٤مـمر حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد :ٚمرازيًم خمت٤مر اًمّمح٤مح، (3)

 ُم٤مدة )وَمٙمر(.، 3/435 سمػموت،
، سمػموت، ، دار اجلٌٞمؾ4طم. ;;;3أمحد اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مرون. :سمـ وم٤مرسٓاٟمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م،  (4)

ُم٤مدة  ،38/ 33، سمػموت، ، دار ص٤مدر3ط ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اعمٍمي :سمـ ُمٜمٔمقرًٓم٤ًمن اًمٕمرب،  >;3/32

 .()أصؾ
، دار اًمٙمت٥م 3ط ، ه3625 ،أسمق احلًلم حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٞمس: ٚمٌٍميًم اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، (5)

أسمق اخلٓم٤مب حمٗمقظ أمحد سمـ احلًـ احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: د. ُمٗمٞمد  :ٚمٙمٚمقذاينًم اًمتٛمٝمٞمد ذم أصقل اًمٗم٘مف، >3/7سمػموت،  ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

أسمق حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ  :ؾمٜمقيإلًمهن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل،  >3/7، ضمدة ،، دار اعمدين ًمٚمٜمنم3ط .حمٛمد أو قمٛمِم٦م

 ،شمٞمًػم اًمتحرير >: ،9/ 3، سمػموت، اسمـ طمزم ، دار3طم. ;;;3سمـ احلًـ اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد اؾمامقمٞمؾ.

حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم،  :سمـ اًمٜمج٤مرٓذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،  >;/3، سمػموت، ُمػم سم٤مدؿم٤مه حمٛمد أُملم. دار اًمٗمٙمرًمأل

ومقاشمح  >:5/ 3، ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى4ط ، ه3635، د. ٟمزيف مح٤مد، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اًمزطمٞمكم

حمٛمد سمـ ٟمٔم٤مم اًمديـ حمٛمد اًمًٝم٤مًمقي إٟمّم٤مري، وٌٓمف وصححف : قمٌد اهلل  :اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ اًمثٌقت، ًمٚمٙمٜمقي

  .:/3، سمػموت، م. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4224حمٛمد قمٛمر 
ب ، دار اًمٙمت٤م ه3626 ،3طأسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد اجلٛمٞمكم،  :مُمديًمأصقل إطمٙم٤مم  اإلطمٙم٤مم ذم (6)

ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد  :ٚمٓمقذمًم ،ذح خمتٍم اًمروو٦م >3/45سمػموت، اًمٕمريب: 

 .45/ 3سمػموت،  ، م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4225 ، 6طاهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 
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 .(3)يتٗمرع ُمٜمف همػمه ُم٤م .6

 اًمٗمٙمر إصقزم ذم آصٓمالح:

يٜمٌٖمل أن يٕمٚمؿ اسمتداًء ذم يمؾ قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمٕمٚمؿ> ًمٞمتّمقره٤م اعمريد ًمالؿمتٖم٤مل سمف ىمٌؾ ))

يٌذل، ومال ضمرم آطمتٞم٤مج إمم شمٕمريػ أصقل  ومٞمف، ومٛمـ قمرف ُم٤م يٓمٚم٥م ه٤من قمٚمٞمف ُم٤م اخلقض

((اًمٗم٘مف
(4). 

ًٓ  (5): ُمٕمروم٦م دٓئؾ اًمٗم٘مفقمرومف اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي سم٠مٟمفوم٠مصقل اًمٗم٘مف ذم آصٓمالح   إمج٤م

  .(7)وطم٤مل اعمًتٗمٞمد (6)ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م

يتقصؾ هب٤م امم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م قمـ  لوقمرف سم٠مٟمف: اًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مقاقمد اًمت

 .(8)أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

وقمدول اإلُم٤مم اًمٌٞمْم٤موي قمـ اًمٕمٚمؿ إمم اعمٕمروم٦م> ٕن اعمٕمروم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمذوات، وهل: 

وهق: اًمتّمديؼ، وم٢من أراد أن قمٚمؿ إصقل شمّمقر حمض  ،واًمٕمٚمؿ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٥ًم ،اًمتّمقر

قضمقب، واًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ هذا ُمـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ومٚمٞمس يمذًمؽ> ٕن اًمٕمٚمؿ سمٙمقن إُمر ًمٚم

شمٞم٤من سمٚمٗمظ اًمٕمٚمؿ هٜم٤م أومم> ٕٟمف أقمؿ ُمـ اعمٕمروم٦م> هلذا يٜم٘مًؿ اًمٕمٚمؿ إمم اًمتّمقر وهق شمّمديؼ وم٤مإل

  .(9)واًمتّمديؼ
                                                           

حت٘مٞمؼ:  .ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ :ٚمرازيًم اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل، >7/ 3، تٛمٝمٞمداًم >3/7، اٟمٔمر: اعمٕمتٛمد (3)

 .:5/ 3، > ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم464/ 4، اًمري٤مض، . ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ه3622، ـمف ضم٤مسمر ومٞم٤مض
شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، ووًمده شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم. دار اًمٙمت٥م  :ٚمًٌٙملًم اإلهب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج، (4)

 .3/52، م7;;3 ، سمػموتاًمٕمٚمٛمٞم٦م
 واًم٘مٞم٤مس. واإلمج٤معأي: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  (5)
 أي: ُمٕمروم٦م وضمقه دٓٓت إًمٗم٤مظ ُمـ إدًم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م. (6)
ٟم٤مس اًمديـ قمٌد اهلل سمـ : ٚمٌٞمْم٤مويًميٜمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل،  اعمًتٗمٞمد: أي اعمجتٝمد ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م. (7)

، 3طم. 8;;3قمٌد اًمٗمت٤مح أمحد ىمٓم٥م اًمدمخٞمز، اعمًٛمك: اًمتح٘مٞمؼ اعم٠مُمقل عمٜمٝم٤مج اًمقصقل. قمٛمر اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ:

 .92ص، إٟمدًمس ، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم
دار  ،م2:;3قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٕمكم احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م. :سمـ اًمٚمح٤ممٓاعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف،  (8)

 .52ص، دُمِمؼ ، اًمٗمٙمر

 .3/62، ح اعمٜمٝم٤مجيٜمٔمر: اإلهب٤مج ذ (9)
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ومٞمٕمٚمؿ ُمـ هذا أن قمٚمؿ إصقل ُمٌٜمل قمغم اًمتّمقر ذم اًمذهـ> ٕن احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع 

٘مف يّمٌح شمّمدي٘م٤ًم> ٕن اًمٗم٘مف شمّمديؼ ٓ شمّمقر> وم٤محلٙمؿ قمـ شمّمقره، وقمٜمد إو٤مومتف إمم قمٚمؿ اًمٗم

ٟمِم٤مء إُمر إيٓمٚمؼ قمغم اًمٜم٦ًٌم اخلؼمي٦م وهل ُمٕمٚمقُم٦م اًمتّمديؼ، وسمف خيرج اًمتّمقر يمٚمف، وقمغم 

واًمٜمٝمل وُمٜمف احلٙمؿ اًمنمقمل، واًمٕمٚمؿ سمف ىمد يتٕمٚمؼ قمغم ضمٝم٦م اًمتّمقر، ومالسمد ًمألصقل ُمـ شمّمقر 

اًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م )): شمٕمريػ اًمٗم٘مف إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م خمرضم٦م ًمٚمتّمقرات> ًمذًمؽ ي٘م٤مل ذم

((اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٙمت٥ًم ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م
 .(4)وم٤مًمتّمقر يٙمت٥ًم ُمـ اًمتٕمريٗم٤مت ٓ ُمـ إدًم٦م (3)

وقمغم هذا يٛمٙمـ أن يٕمرف اًمٗمٙمر إصقزم ذم آصٓمالح سم٠مٟمف: اًمت٠مُمؾ واًمٜمٔمر ذم اًم٘مقاقمد 

  اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م.وأدًم٦م اًمٗم٘مف اإلمج٤مًمٞم٦م اًمتل يًتدل هب٤م قمغم إطمٙم٤مم 

 

 املطًب ايجاْٞ

 ايتعسٜـ بايجسا٤ املعسيف

 أٚاًل: ايجسا٤ املعسيف يف ايًػ١:

أي: ذم ظمػم قمٛمٞمؿ وذم همٜمك،  >: ُمّمدر صمرا، صمري، ي٘م٤مل: يٕمٞمش ذم صمراءاًمثراء ذم اًمٚمٖم٦م

ًٓ  >اوي٘م٤مل: طم٘مؼ صمراء يمثػمً    .(5)ا. وم٤مًمثراء: يمثرة اعم٤مل يمثػمً أي: ُم٤م

: اؾمؿ ُمٜمًقب إمم )اعمٕمروم٦م( وهل ُمّمدر ُمـ اًمٗمٕمؾ )قَمِرف( ومجٕمٝم٤م اعمٕمرذم ذم اًمٚمٖم٦م

 )ُمٕم٤مرف( واًمٕمريػ واًمٕم٤مرف سمٛمٕمٜمك ُمثؾ: قمٚمٞمؿ وقم٤ممل.

 هق قمٚمٞمف. وهل: إدراك اًمٌمء قمغم ُم٤م

 أي: سمٕمٚمٛمف ،وىمٞمؾ: هل طمّمٞمٚم٦م اًمتٕمٚمؿ قمؼم اًمٕمّمقر. ي٘م٤مل: طمدث هذا سمٛمٕمرومتف

 
                                                           

أسمق حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اًمِم٤مومٕمل،  :ؾمٜمقيإلًم اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل >94، صاعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي (3)

 .72ص، ؼموتسم ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م;422: حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ هٞمتق. اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم

 .54 ،53، صيٜمٔمر: اإلهب٤مج (4)

حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل. حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م  :ٚمزسمٞمديًم > شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،36/332 ،يٜمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب (5)

 (.صَمَرا)ُم٤مدة  ،59/492، دار اهلداي٦م ،ُمـ اعمح٘م٘ملم
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  .(3)واـمالقمف

 ايجسا٤ املعسيف يف االصطالح:: ثاًْٝا 

يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن هٜم٤مك صمٛم٦م قمالىم٦م سملم اًمثراء واعمٕمروم٦م، وم٤معمٕمروم٦م ذم أي رء شم١مدي إمم 

اًمثراء، يم٤مًمٕم٤مرف سمامًمف وطمّمقل يمًٌف، وـمرق شمٜمٛمٞمتف، واعمدرك حل٘مٞم٘م٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، 

ن واًمٗمٙمر اًمٕمٛمٞمؼ ذم ومٝمؿ اًمدٓٓت  وإيامءات إًمٗم٤مظ اعمٙمقٟم٦م ًمٗمٝمؿ احلٙمؿ اًمنمقمل سمال ؿمؽ يمقَّ

صمراًء ًمٖمقي٤ًم وُمٕمرومٞم٤ًم مم٤م أصمر ذم ومٙمره وومؼ ُمٜمٝم٩م قمٚمٛمل ُمتٙم٤مُمؾ، ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف: هذا قم٤ممل صمري 

 سم٤معمٕم٤مرف.

 ومٞمٛمٙمـ أن يٕمرف اًمثراء اعمٕمرذم ذم آصٓمالح: 

قمغم ُم٤مهل قمٚمٞمف طمّمٞمٚم٦م اًمتٕمٚمؿ قمؼم  ٝم٤موإدرايم طم٘م٤مئؼهق حت٘مٞمؼ وايمت٤ًمب قمٚمقم و

 اًمٕمّمقر.

ٞم٦م قمغم اعمّم٤مدر اعمٕمرومٞم٦م، وهل: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ ٜمواعمٕمروم٦م قمٜمد إصقًمٞملم ُمٌ

واحلس، وؾم٠مسملم ذم صمٜم٤مي٤م اًمٌح٨م يمٞمٗمٞم٦م اًمتّمقر اًمّمحٞمح ًمٚمٗمٙمر إصقزم وٟمٔمره ذم آؾمت٘مراء 

٤مه٤مت ذم اؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م واًمتٜمقع اًمٚمٖمقي قمغم إًمٗم٤مظ اًمنمقمٞم٦م، وشمٙمقيـ ىمقاقمد آؾمتدٓل وآدم

ذم اًمدٓٓت اًمٚمٗمٔمٞم٦م مم٤م يمقن صمروة ه٤مئٚم٦م ُمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم اًمٕمريؼ، مم٤م يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ اعمّم٤مدر 

 .إلؾمالُمٞم٦م.اعمٕمرومٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل أصمرت ذم قم٘مقل اًمٙمثػم ُمـ أسمٜم٤مء إُم٦م ا

 

 

 

 

                                                           

> اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، إلسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر، 458/; ،ًم٤ًمن اًمٕمرب يٜمٔمر: (3)

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اخلقارزُمل.  :ٚمزخمنميًم ،> أؾم٤مس اًمٌالهم٦م7;4/7، حت٘مٞمؼ: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة

سمـ أمحد. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد  :ألزهريًم > هتذي٥م اًمٚمٖم٦م،3/637 ،م;9;3، سمػموت، دار اًمٗمٙمر

ٚمٗمػموزآسم٤مدي، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب، ًم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، >;4/42، سمػموت، م، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب4223: 3طُمرقم٥م. 

 ُم٤مدة )قَمِرف(. ،32:3سمػموت،  ،، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب4طم. 4225، إقمداد وشم٘مديؿ: حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمرقمِمكم
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 املبشح األٍٚ

 ٚدٚزٙ يف ايجسا٤ املعسيف ايتصٛز يف ايؿهس األصٛيٞ

 املطًب األٍٚ: سكٝك١ ايتصٛز يف ايؿهس األصٛيٞ:

 أٚاًل: ايتصٛز يف ايًػ١: 

قر، واعمٗمٕمقل: ُمتّم قر، ويتّمقر( ومٝمق ُُمتّمَّ قر، وشمّمقر اًمٌمء: ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمٕمؾ )شَمّمَّ

  .(3)شمقمهف وختٞمٚمف، واؾمتحي صقرشمف ذم ذهٜمف، ومّم٤مر ًمف صقرة وؿمٙمالً 

واًمتّمقر قمٜمد اعمٜم٤مـم٘م٦م: إدراك اعمٗمرد، أي: ُمٕمٜمك اعم٤مهٞم٦م ُمـ همػم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٜمٗمل أو 

 .(4)إصم٤ٌمت. ي٘م٤مل: يم٤مٟم٧م ًمف شمّمقرت ظم٤مـمئ٦م، أي: ًمف أومٙم٤مر وُمٗم٤مهٞمؿ وآراء ظم٤مـمئ٦م

ُمـ  (5)إدراك ُم٤مهٞم٦م اًمٌمء واؾمتحْم٤مر صقرشمف ذم اًمذهـويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: اًمتّمقر هق 

 همػم احلٙمؿ قمٚمٞمف اسمتداء> طمتك حيّمؾ ًمف اًمتّمديؼ سم٤مًمؼماهلم واًم٘مرائـ اًمداًم٦م قمٚمٞمف.

 ثاًْٝا: ايتصٛز يف االصطالح األصٛيٞ:

يٛمٙمـ أن يٕمرف اًمتّمقر ذم آصٓمالح إصقزم سم٠مٟمف: إدراك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ 

 وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أؾم٤ٌمب وذوط وُمقاٟمع ،(:)ويمراه٦م ،(9)وحتريؿ ،(8)وإسم٤مطم٦م ،(7)وٟمدب ،(6)إجي٤مب

 وٟمحقه٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م ودٓٓهت٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م.

                                                           

 .34/588، شم٤مج اًمٕمروس >3/378، خمت٤مر اًمّمح٤مح >3/586، أؾم٤مس اًمٌالهم٦م (3)

 .:3/74، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (4)

ًمٚم٘م٤ميض قمٌد اًمٜمٌل سمـ قمٌد اًمرؾمقل اًمٜمٙمري، قمرب قم٤ٌمراشمف اًمٗم٤مرؾمٞم٦م:  ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم ذم اصٓمالطم٤مت اًمٗمٜمقنء دؾمتقر اًمٕمٚمام (5)

 .5/322سمػموت،  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦مم، 4222- ه3643 ،3ط ،طمًـ ه٤مين

قمالء اًمديـ أيب  ي:ٚمٛمرداوًم اًمتحٌػم ذح اًمتحرير، >3/478، ُم٤م اىمت٣م اًمنمع ومٕمٚمف اىمتْم٤مًء ضم٤مزُم٤ًم. ذح خمتٍم اًمروو٦م (6)

، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ،م4222، 3ط ،د. أمحد اًمناح  ،د. قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ:

4/:36.  

 .3/483، اىمتْم٤مء إي٘م٤مع اًمٗمٕمؾ ُمع قمدم اجلزم. ذح خمتٍم اًمروو٦م (7)

  .3/484، ظمٓم٤مب اًمِم٤مرع اًمدال قمغم اًمتخٞمػم سملم اًمٗمٕمؾ واًمؽمك. ذح خمتٍم اًمروو٦م (8)

 .79، صُم٤م اىمت٣م اًمنمع شمريمف اىمتْم٤مًء ضم٤مزُم٤ًم. اعمختٍم ٓسمـ اًمٚمح٤مم (9)

 .79، صاعمختٍم ٓسمـ اًمٚمح٤مم >3/484، ٍم اًمروو٦ماىمتْم٤مء شمرك اًمٗمٕمؾ ُمع قمدم اجلزم. ذح خمت (:)

https://al-maktaba.org/book/7038
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        355 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: يمٞمػ ٟمٕمرف ُمٕمٜمك اإلجي٤مب؟

 ىمٚمٜم٤م: شمٕمريٗمف شمّمقر، وم٤مًمتٕمريٗم٤مت ٓ شمدرك إٓ سم٤مًمتّمقر.

اًمثقاب  إذًا: طمّمؾ اعمراد سمتّمقر جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سم٠من اإلجي٤مب يٗمٞمد

ًمٗم٤مقمٚمف واًمٕم٘م٤مب ًمت٤مريمف، وم٤محلدود واًمتٕمريٗم٤مت إصقًمٞم٦م حتّمؾ سم٤مًمتّمقر وإدراك اًمٌمء، صمؿ ٓ 

 حيّمؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م إٓ سم٤مًمتّمديؼ سم٤مًمؼماهلم اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 

 املطًب ايجاْٞ

 دٚز ايتصٛز األصٛيٞ يف ايجسا٤ املعسيف

، وىمد اُمت٤مز طعم٤م يم٤من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمد ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب قمغم أومْمؾ اًمٌنمي٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اعمٜمٝم٩م اًم٘مرآين ذم اًمتٕمٌػم ُمٜمٝمج٤ًم متٞمز سمف قمـ همػمه ُمـ اًمٙمت٥م واعمٜم٤مه٩م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وإرؾمٓمٞم٦م> سمؾ 

، وأينه٤م وأؿمده٤م وىمٕم٤ًم قمغم إذه٤من واًمقضمدان، مجع سملم دومتٞمف أدق اعمٕم٤مين وأسمٚمغ إًمٗم٤مظ

 سمتٜمقع أؾم٤مًمٞمٌٝم٤م إدسمٞم٦م واًمٌالهمٞم٦م.

ُمـ هٜم٤م سمدأ إصقًمٞمقن سم٤مٓهتامم ذم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين وأهار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

اعمٓمٝمرة، وآقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ومدىم٘مقا اًمٜمٔمر ذم شمّمقر اًمٚمٖم٦م 

يم٤من قمٛمؾ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٤ميمقرة اًمتّمقر ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ودٓٓهت٤م، وىمد 

ومقوع اإلُم٤مم ))اعمٓمٝمرة، وُمٕمروم٦م اًمٓمرق اعم١مدي٦م ًمتّمقر إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م> 

اًمِم٤مومٕمل ىم٤مٟمقٟم٤ًم يمٚمًٞم٤م يرضمع إًمٞمف ذم ُمٕمروم٦م ُمراشم٥م أدًم٦م اًمنمع، ومث٧ٌم أن ٟم٦ًٌم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إمم 

((ع يمٜم٦ًٌم أرؾمٓمقـم٤مًمٞمس إمم قمٚمؿ اًمٕم٘مؾقمٚمؿ اًمنم
(3). 

وىمد يم٤من اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أصقًمٞم٤ًم، راؾمخ اًمٕمٚمؿ، واؾمع اًمٗمٙمر واًمتّمقر، ُمتقؾمٓم٤ًم سملم 

أصاًل ذم اًمتّمقر إصقزم اعمًتٛمد ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م شمّمقر أهؾ اًمرأي وأهؾ احلدي٨م، ويم٤من يمت٤مسمف 

اًمقطمٞملم، ويم٤من ُمـ صٛمٞمؿ شمّمقره اعمٕمرذم اًمدًٓم٦م اعمًتٛمدة ُمـ اًمٚمٗمظ اًم٘مرآين واًمٜمٌقي وأصمره٤م 

قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وشمّمقر هذه اًمدًٓم٦م وُم٤م شمقطمٞمف ُمـ ُمٕم٤مين قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م، أم طم٘مٞم٘م٦م أو 

                                                           

 .3/322، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمت٤مج اًمًٌٙمل (3)
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ًمدًٓم٦م، وإٟمام حيت٤مج إمم شمّمقر اًمًٞم٤مق يمٚمف جم٤مز، أم أُمر أو هنل، وىمد ٓ شمٙمٗمل اًمٚمٗمٔم٦م اًمٚمٖمقي٦م ذم ا

ٓؾمتجالء اعمٕمٜمك اعمراد، سم٤مإلو٤موم٦م إمم شمّمقر اًمٌٞمئ٦م اعمحٞمٓم٦م، وُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ُمـ احلٙمؿ اعمراد 

ن هذا اًمثراء  وإمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمٔمري٤مت إصقًمٞم٦م اعمٕمتؼمة ذم اًمتّمقر إصقزم، وسمذًمؽ شمٙمقَّ

إصقزم ذم سمٞمئ٦م إصقًمٞملم، وؿمٙمؾ اًمْمخؿ ذم أول ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمتّمقر اًمٗمٙمري 

 .اًمريمٞمزة إومم اًمتل ىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمتّمقر إصقزم قمغم ُمر اًمٕمّمقر

وم٤مًمٕمٚمؿ سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م حتّمؾ سمتّمقر أصقزم صمؿ شمّمديؼ سم٤مٕدًم٦م واًمؼماهلم، ))

وم٤مٕصقًمٞمقن دىم٘مقا ذم ومٝمؿ أؿمٞم٤مء ُمـ يمالم اًمٕمرب مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٜمح٤مة وٓ اًمٚمٖمقيقن> وم٢من يمالم 

ُمتًع ضمدًا، واًمٜمٔمر ومٞمف ُمتِمٕم٥م، ومٙمت٥م اًمٚمٖم٦م شمْمٌط إًمٗم٤مظ وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٔم٤مهرة دون اًمٕمرب 

 .اعمٕم٤مين اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل حتت٤مج إمم ٟمٔمر إصقزم واؾمت٘مراء زائد قمغم اؾمت٘مراء اًمٚمٖمقي

ُمث٤مًمف: دًٓم٦م صٞمٖم٦م )اومٕمؾ( قمغم اًمقضمقب )وٓ شمٗمٕمؾ( قمغم اًمتحريؿ، ويمقن )يمؾ 

٦م ٓ ٟمجد ومٞمٝم٤م ؿمٗم٤مًء ذم ذًمؽ وٓ شمٕمرو٤ًم إٓ اًمتٕمرض وأظمقاهت٤م( ًمٚمٕمٛمقم، ومٚمق ومتِمٜم٤م يمت٥م اًمٚمٖم

وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمدىم٤مئؼ اًمتل شمٕمرض هل٤م إصقًمٞمقن وأظمذوه٤م  ،اًمٞمًػم عم٤م ذيمره إصقًمٞمقن

((سم٤مؾمت٘مراء ظم٤مص ُمـ يمالم اًمٕمرب وأدًم٦م ظم٤مص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق
، ومٝمذا وٟمحقه مم٤م (3)

 .٤ًم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م واعمت٠مظمرةشمٙمٗمؾ سمف اًمٗمٙمر إصقزم ومٙمقن ٟمامًء ًمٖمقي٤ًم وُمٕمرومٞم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/32، هب٤مج ذح اعمٜمٝم٤مجاإل (3)
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 املبشح ايجاْٞ

 قٛاعد االضتالٍ يف ايؿهس األصٛيٞ ٚدٚزٖا يف ايجسا٤ املعسيف

 املطًب األٍٚ: قٛاعد االضتدالٍ يف ايؿهس األصٛيٞ:

ًمٕم٤ٌمده ذائَع، وأٟمزل قمٚمٞمٝمؿ يمت٤ًٌم، ويمٚمػ اًمرؾمؾ سمتٌٚمٞمٖمٝم٤م إًمٞمٝمؿ، ويم٤من  ًم٘مد ذع اهلل 

 طظم٤ممتٝمؿ، ص٤مطم٥م اًمٚمقاء اعمٕم٘مقد، واحلقض اعمقرود، ص٤مطم٥م اًمِمٗم٤مقم٦م اًمٙمؼمى، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 إَٓ ودًمٜم٤م قمٚمٞمف، وُم٤م ُمـ ٍذ إَٓ وطمذرٟم٤م ومٌٚمغ اًمرؾم٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟم٦م، وٟمّمح إُم٦م، ومام ُمـ ظمػمٍ 

ُمٜمف، صمؿ ضم٤مء ُمـ سمٕمده صح٤مسمتف اًمٙمرام، اًمذيـ هنجقا ذيٕمتف وم٘م٤مُمقا هب٤م ظمػم ىمٞم٤مم، صمؿ ُمـ شمٌٕمٝمؿ 

سم٢مطم٤ًمن ومحٛمٚمقا ًمقاء اًمنميٕم٦م قمٚمامء ضمٝم٤مسمذة طمٗمٔمقا هذا اًمديـ ذم صدورهؿ ًمتٌٚمٞمٖمف ًمٚمٜم٤مس، 

 اسمط اًمنمقمٞم٦م وإن مل شمدون ذم ذًمؽ اًمزُم٤من.وىمد يم٤مٟمقا يٗمتقهنؿ سمٕمٚمؿ ُمتٛمًٙملم سم٤مًمثقاسم٧م واًمْمق

هلذه إُم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  صمؿ عم٤م شمٖمػمت إطمقال وشمٗمرق اًمٕمٚمامء ذم اًمٌالد ىَمٞمََّض اهلل 

اًمٕم٤معملم اًمٕم٤مُمٚملم وم٠مًمٗمقا أصقًٓ ذم سمٞم٤من اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين ذم آؾمتدٓل طمتك يًػم قمٚمٞمف اًمٗم٘مٞمف 

صمؿ أًمػ سمٕمد   اًمٕمٚمؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملوإصقزم قمغم سمّمػمة، وىمد يم٤من أول ُمـ أًمػ ذم هذا 

ذًمؽ مج٤مقم٦م يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمامء، ومٙم٤من ُمـ أذف اًمٕمٚمقم اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ قمٚمامء هذا اًمديـ 

قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف> ٕٟمف آًم٦م يتقصؾ هب٤م إلدراك إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت 

ومجٚم٦م قمٚمؿ ))ع اًمٗم٘مٝمٞم٦م> وهمػممه٤م، وسمقاؾمٓمتف شمْمٌط اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م، وشمٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م اًمٗمرو

ُم٤ٌمطم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل وأدًمتف، ووضمقه اًمدًٓم٦م ُمٜمف،  إصقل شمدور قمغم أسمقاب أرسمٕم٦م:

((واعمجتٝمد ومٞمف
(3).  

، وشمٜمققم٧م )اًمرؾم٤مًم٦م( ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملصمؿ شمت٤مسمع اًمت٠مًمٞمػ ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٕمد يمت٤مب 

ة طمتك ضم٤مء اًم٘مرن ُمقوققم٤مشمف وُم٤ٌمطمثف ذم اعم١مًمٗم٤مت إصقًمٞم٦م وُمرت سمٛمراطمؾ ومٙمري٦م ُمتٕمدد

اخل٤مُمس اهلجري ومتحددت وسمرزت ُمٕم٤ممل هذا اًمٗمـ، وأصٌح ًمٙمؾ ومريؼ ومٙمر وُمذه٥م وآراء 

 خمتٚمٗم٦م وىمقاقمد شم٠مؾمٞمًٞم٦م ًمالؾمتدٓل ومِمٙمؾ هذا اًمثراء إصقزم ُمٜمٝمج٤ًم عمذهٌلم:

                                                           

، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،م:422 ،3ط ،أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمِم٤مومٕمل :ٚمٖمزازمًم ( يٜمٔمر: اعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل،3)

 .3/38سمػموت، 
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 :(1)األٍٚ: َرٖب ادتُٗٛز

وىمد ؾم٤مر قمغم ُمٜمٝمجف وم٘مٝم٤مء  ويٕمد إُم٤مم هذا اعمذه٥م حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل  

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م> ًمذًمؽ ؾمٛمل هذا اعمذه٥م )ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م(.

وىمد اقمتٛمدوا هذا اعمذه٥م ذم شم٠مصٞمؾ ىمقاقمد آؾمتدٓل واؾمتخراج اًم٘مقاٟملم إصقًمٞم٦م 

قمغم ُمدًمقٓت إًمٗم٤مظ وإؾم٤مًمٞم٥م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م دون اًمٜمٔمر إمم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م 

وٛمـ اًم٘م٤مقمدة وم٢مٟمام هل قمغم ؾمٌٞمؾ اإليْم٤مح واًمٌٞم٤من ًمٚم٘م٤مقمدة ًمٚم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، وإذا ذيمروه٤م 

 إصقًمٞم٦م أو سمٞم٤من أؾم٤ٌمب اخلالف إصقزم.

صمؿ إٟمام ٟمجري ذيمر هذه إُمثٚم٦م )) وىمد قمؼم قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل سم٘مقًمف:

 هتذي٤ًٌم ًمألصقل، وشمدري٤ًٌم ُمٜمٝم٤م، وإٓ ومحؼ إصقزم أٓ يٚمتٗم٧م إمم ُمذاه٥م أصح٤مب اًمٗمروع،

(( وٓ يٚمتزم ُمذه٤ًٌم خمّمقص٤ًم ذم اعم٤ًمئؾ اعمٔمٜمقٟم٦م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمذا هم٤مي٦م ُم٤م أردٟم٤مه ذم هذا اًمٗمـ
(4).  

 .ؾوإذا اظمتٚمػ اًمٗمرع ُمع اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، ومٞمّمحح اًمٗمرع قمغم إص

وىمد يم٤من ادم٤مه هذا اعمذه٥م ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م آؾمتدٓل سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

ٜمققم٧م اؾمتدٓٓهتؿ وآرائٝمؿ طمقل إدًم٦م آؾمتئٜم٤مؾمٞم٦م، يمحجٞم٦م واإلمج٤مع، واًم٘مٞم٤مس، وشم

آؾمتح٤ًمن، وىمقل اًمّمح٤ميب، واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، وقمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م 

 إصقًمٞم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م.

ن، ادم٤مه اعمٕمتزًم٦م وادم٤مه ٤مصمؿ أصمر قمغم هذا اعمذه٥م اًمٗمٙمري ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ادم٤مه

ه٥م اعمتٙمٚمٛملم هم٤مًم٤ًٌم، وىمد أصمرت قم٘مٞمدهتؿ ذم يمثػم ُمـ اعم١مًمٗم٤مت إؿم٤مقمرة، وهؿ يٛمثٚمقن ُمذ

إصقًمٞم٦م قم٘مٞمدًة وُمٜمٝمج٤ًم> طمتك فمٝمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمًٚمٗمٞمقن اًمذيـ خي٤مًمٗمقن آدم٤مهلم 

                                                           

وٟم٥ًم ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم، وًمٗمظ اعمتٙمٚمؿ شمٓمٚمؼ قمغم ُمـ يٕمرف قمٚمؿ اًمٙمالم وهق أصقل اًمديـ، وإٟمام ىمٞمؾ ًمف )قمٚمؿ اًمٙمالم( ٕن  (3)

هق أم همػم خمٚمقق، ومتٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف، وٟم٥ًم هذا اًمٙمالم ًمإلُم٤مم  ، أخمٚمققاهلل أول ظمالف وىمع ذم اًمديـ يم٤من ذم يمالم 

أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس  :سمـ ظمٚمٙم٤منٓيٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من،  "صقلىمقاـمع إدًم٦م ذم إ"اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕمل ص٤مطم٥م يمت٤مب 

  .5/64، ًمٌٜم٤من، اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد، حت٘مٞمؼ: اطم٤ًمن قم٤ٌمس. دار اًمث٘م٤موم٦م

أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمدي٥م.  :ٚمجقيٜمل، ًماًمؼمه٤من ذم قمٚمؿ إصقل (4)

 .36:/5، ُمٍم، اعمٜمّمقرة، اًمقوم٤مء،  ه:363 ،6ط
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، يٕمغم احلٜمٌكم أيب، واإلُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕملاًم٤ًمسم٘ملم اقمت٘م٤مدًا وُمذه٤ًٌم، أُمث٤مل اإلُم٤مم 

وهمػمهؿ ُمـ إصقًمٞملم، ومج٤مءت ُم١مًمٗم٤مهتؿ إصقًمٞم٦م متثؾ اًمقضمٝم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م سم٠مومٙم٤مره٤م 

 وادم٤مه٤مهت٤م. 

صمؿ اٟمت٘مؾ اًمت٠مًمٞمػ ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمت٠مؾمٞمس واًمت٘مٕمٞمد إمم ُمراطمؾ ُمت٘مدُم٦م ذم اًمتٝمذي٥م واًمتٜم٘مٞمح 

)ُمدرؾم٦م  ـسمإمم أن رؾم٧م ىمقاقمده وُوٌٓم٧م اؾمتدٓٓشمف، وؾمٛمٞم٧م سمٕمد ذًمؽ هذه اًمٓمري٘م٦م 

اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل واحلٜمٌكم اٟمٓمٚم٘مقا سمداي٦م ُمـ ٞمل ٕن أصقًم))أو )ُمدرؾم٦م أهؾ إصمر(>  اجلٛمٝمقر(

إصقل واًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل طمرره٤م قمٚمامء اًمِم٤مومٕمٞم٦م> ًمذًمؽ شمرى اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اًمت٘مٕمٞمد ٓ يٙم٤مد يذيمر. أُم٤م ٟم٦ًٌم هذا اعمذه٥م ًمٚمٛمتٙمٚمٛملم ٟم٦ًٌم إمم ـمري٘م٦م اًمت٠مًمٞمػ 

اًمِم٤مومٕمٞم٦م -ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٕمٚمؿ اًمٙمالم قمٜمد أهؾ اعمٜمٓمؼ> ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م اعمذاه٥م اًمثالصم٦م وم٘مط و

((قمغم اظمتالف آرائٝم٤م ُمدرؾم٦م أصقًمٞم٦م واطمدة -واعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م
(3). 

 ايجاْٞ: َرٖب اذتٓؿ١ٝ:

وهل: رسمط  ،ويتٛمثؾ هذا اعمذه٥م يمام ئمٝمر ُمـ اؾمٛمف ـمري٘م٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم اًمت٘مٕمٞمد إصقزم

اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م سم٤مًمٗمروع واعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ يمثرت ًمدهيؿ اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م> 

ٕهنؿ ي٘مررون أطمٞم٤مٟم٤ًم ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م قمغم ومرع وم٘مٝمل واطمد، وم٠مصٌح٧م اًم٘م٤مقمدة شمتٌع اًمٗمرع ٓ 

ة ٓهتامُمٝمؿ سم٤مًمٗمرع اًمٗم٘مٝمل قمغم طم٤ًمب شمِمٙمٞمؾ اًم٘م٤مقمد )ـمري٘م٦م اًمٗم٘مٝم٤مء( سمـاًمٕمٙمس، وؾمٛمٞم٧م 

 إصقًمٞم٦م.

هذا اًمٙمت٤مب ًمٌٞم٤من اًمٜمّمقص سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ))واحلٜمٗمل:  اإلُم٤مم اًمٌزدويومم٤م ي١ميد هذا ىمقل 

 .(4)سمٗمروقمٝم٤م((وشمٕمريػ إصقل 

وٟمتٞمج٦م هلذا آدم٤مه اًمٗم٘مٝمل ظمٚم٧م ُم١مًمٗم٤مهتؿ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمٙمالُمٞم٦م، واعمّمٓمٚمح٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م 

اعمٜم٤مفمرة واجلدل مم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف اًمتل اُمتألت هب٤م يمت٥م اعمتٙمٚمٛملم، وإن يم٤من هلؿ سم٤مب واؾمع ذم 

 سم٠مصقل اًمٗم٘مف.

                                                           

 .363 -356، صدار اسمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ،م4228 .يٛمـ اًمٌداريـٕ ٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم، (3)

 .7، صـمٌع ُمٙمت٥م اًمّمٜم٤ميع ، ه3529 ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد. :ٚمٌزدويًم يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل، (4)
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ٙم٤من سم٤مٓقمتامد قمغم اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م قمـ أئٛمتٝمؿ صمؿ ومأُم٤م ُمٜمٝمجٝمؿ ذم آؾمتدٓل 

آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م، وشمقؾمٕمقا ذم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس> طمتك ؾمٛمٞم٧م هذه اًمٓمري٘م٦م 

 .سمـ)ُمدرؾم٦م اًمرأي(

٦م، اظمتٚمٗم٧م ُمّمٓمٚمح٤مت اًم٘مقاقمد وشمٌٕم٤ًم ٓظمتالف ـمري٘م٦م اجلٛمٝمقر قمـ ـمري٘م٦م احلٜمٗمٞم

إصقًمٞم٦م قمٜمد اًمٗمري٘ملم، ومتٛمٞمزت ُمّمٓمٚمح٤مت اجلٛمٝمقر سم٤مًمًٝمقًم٦م ذم اًمٕم٤ٌمرة، واًمدىم٦م ذم اًمٌٞم٤من 

 أووح مم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م.

)ـمري٘م٦م  سمـصمؿ فمٝمرت ـمري٘م٦م أظمرى مجٕم٧م سملم ـمري٘متل اجلٛمٝمقر واحلٜمٗمٞم٦م، وؾمٛمٞم٧م 

سملم اًمٓمري٘متلم، ومح٘م٘مقا ىمقاقمد  ، ومًٚمؽ سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ ـمري٘م٦م مجٕمقا ومٞمٝم٤ماعمت٠مظمريـ(

آؾمتدٓل سم٤مٕدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وـمٌ٘مقه٤م قمغم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٟمزًمقه٤م قمٚمٞمٝم٤م ومج٤مءت 

 مه٤م:  ،شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ ضم٤مُمٕم٦م ًمٗم٤مئدشملم

 ظمدُم٦م اًمٗم٘مف، وسمٞم٤من اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م. -

 . (3)ظمدُم٦م متحٞمص إصقل اًمٙمٚمٞم٦م -

 وىمد سمرزت ادم٤مه٤مت أظمرى ذم يمت٤مسم٦م إصقل، هل:

 األٍٚ: َٓٗر ختسٜر ايؿسٚع ع٢ً األصٍٛ: االجتاٙ

واًمٖمرض ُمـ هذه اًمٓمري٘م٦م رسمط اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٜمققم٦م سم٘مقاقمده٤م إصقًمٞم٦م ُمع سمٞم٤من 

هق قمغم  اخلالف إصقزم ذم اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م قمٜمد إصقًمٞملم، وسمرزت ُم١مًمٗم٤مت قمدة ُمٜمٝم٤م ُم٤م

هق  اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل وُمٜمف ُم٤مهق قمغم  هق قمغم اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وُمٜمٝم٤م ُم٤م ُمٜمٝم٩م احلٜمٗمٞم٦م وُمٜمٝم٤م ُم٤م

 .(4)قمغم اعمذه٥م احلٜمٌكم

 

                                                           

ٕمٌد ًماًمٗمٙمر إصقزم،  >553، صه، دار احل٤مُمد: إردن34229طاًمٌدوي.  ٞمقؾمػًمُمدظمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف،  (3)

 .سمتٍمف 679 - 667، صضمدة، م. دار اًمنموق3626 ،4طاًمقه٤مب أسمق ؾمٚمٞمامن، 

ُمثؾ: اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل ًمٚمتٛمرشم٤مر احلٜمٗمل، وُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٚمتٚمٛم٤ًمين اعم٤مًمٙمل، وختري٩م  (4)

 ٕمل، وىمقاقمد اسمـ اًمٚمح٤مم احلٜمٌكم.اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين اًمِم٤موم
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 االجتاٙ ايجاْٞ: ايعٓا١ٜ مبكاصد ايػسٜع١ يف األسهاّ ايػسع١ٝ:

واًمٖمرض ُمـ هذه اًمٓمري٘م٦م سمٞم٤من أهار وطِمٙمؿ وهم٤مي٤مت اًمتنميع ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م> 

ومٞمٝم٤م ويم٤من أول ُمـ أًمػ ومٞمف يمٕمٚمؿ  ُمراقم٤مة عمّمٚمح٦م اًمٕم٤ٌمد ذم اعمٕم٤مش واعمٕم٤مد، وشمٜمققم٧م اًمتآًمٞمػ

 .)اعمقاوم٘م٤مت(ذم يمت٤مسمف  اعم٤مًمٙمل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌلُمًت٘مؾ 

وىمد شمزايد ذم اًمٕمٍم احل٤مزم آهتامم سمٛم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم ُمًتقى اًمٌح٨م واًمت٠مًمٞمػ 

واًمتح٘مٞمؼ واًمتدويـ، وقمغم ُمًتقى اًمتدريس واًمتٕمٚمؿ واًمتققمٞم٦م، وسمٞم٤من أصمر ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م 

 جم٤مٓت احلٞم٤مة، وُمتٖمػمات اًمٕمٍم وُمًتجداشمف.اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؿمتك 

ومم٤م دمدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن يمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ًمف ىمقاقمد وأصقل يرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م وشمٌٜمك قمٚمٞمف 

ذم يمت٤مسمف اعمقاوم٘م٤مت يمثػم ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘م٤مصدي٦م اًمتل  ومروقمف> ًمذًمؽ أورد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

 شمٜمدرج حتتٝم٤م ُمٕم٤مٍن وطمٙمؿ شمنميٕمٞم٦م.

نمقمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م جيد أن اًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م سمٜمٞم٧م ُمـ واعمت٠مُمؾ ًمٚمٜمّمقص اًم

 ظمالل اؾمت٘مراء جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م شمٗمٞمد مجٞمٕمٝم٤م ُمٕمٜمًك واطمدًا.

  .(3))ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم إقمامل دوام اعمٙمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م(ُمث٤مل ذًمؽ: اًم٘م٤مقمدة اعم٘م٤مصدي٦م 

رآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة هل أصؾ سمٜمل ُمـ ظمالل اؾمت٘مراء جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘م

 :٠ميتشمٗمٞمد سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمٕمٜمًك واطمد، وُمـ هذه اًمٜمّمقص ُم٤مي

 [65اًمٌ٘مرة: ]َّريزي ٰى ين ىن نن من زنُّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .وم٤مُٕمر هٜم٤م يدل قمغم اًمدوام وآؾمتٛمراري٦م ذم إداء إٓ ذم طم٤مل اًمٕمجز واًمٕمذر

 

                                                           

ٚمِم٤مـمٌل: أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل، شم٘مديؿ: اًمٕمالُم٦م سمٙمر ًم ذم أصقل اًمنميٕم٦م، اعمقاوم٘م٤مت (3)

 ،اًمري٤مض، دار اسمـ قمٗم٤من ،م، دار اسمـ اًم٘مٞمؿ;422 ، ه3652 ،5طأسمق زيد. قمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن، 

 .4/626، اًم٘م٤مهرة
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((أطم٥م إقمامل إمم اهلل أدوُمٝم٤م وإن ىمؾ)): طوىمقًمف 
وم٤مًمٜمص دال قمغم أن ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع  (3)

ذم إقمامل دوام اعمٙمٚمػ قمٚمٞمٝم٤م> ٕٟمف أدقمك عمح٦ٌم اخل٤مًمؼ واًم٘مرب ُمٜمف سم٤مُمتث٤مل أُمره قمغم أومْمؾ 

 اًمقضمقه وأطمٌٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار اعمٙمٚمػ قمغم أدائٝم٤م.

 

 املطًب ايجاْٞ

 أثس قٛاعد االضتدالٍ يف ايجسا٤ املعسيف

وسمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز ٓدم٤مه٤مت ـمرق آؾمتدٓل وشم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م يتْمح 

ًمٚمٜم٤مفمر واعمت٠مُمؾ ُمدى ؾمٕم٦م وؿمٛمقل اًم٘مقاقمد آؾمتدًٓمٞم٦م ذم ؿمتك آدم٤مه٤مت إصقًمٞم٦م 

واًمٗمروقمٞم٦م واعم٘م٤مصدي٦م، وشمٙمقيـ صمروة ُمٕمرومٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م سمتٜمقع ـمرىمٝم٤م وادم٤مه٤مهت٤م 

اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م، ومٙم٤مٟم٧م ىمقاقمد آؾمتدٓل أول ًمٌٜم٦م ووٕم٧م ذم أؾم٤مس هذا اًمٗمٙمر إصقزم 

 اًمٕمريؼ.

وُمـ اؾمت٘مرأ ىمقاقمد آؾمتدٓل وجم٤مٓهت٤م اعمٕمرومٞم٦م، وُم٤م شمٜمٓمقي قمٚمٞمف وقاسمط وىمٞمقد، 

ًمقضمد أن اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م ُمع شمٕمدد ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وأًمٗم٤مفمٝم٤م يمقٟم٧م وؿمٙمٚم٧م ٟمامًء وصمراًء ُمٕمرومٞم٤ًم ُمـ 

 ة ُمٜمٝم٤م:ضمقاٟم٥م قمد

أٚاًل: نٕٛ ايكاعد٠ األصٛي١ٝ تتعدد أيؿاظٗا ايًػ١ٜٛ ٚاملع٢ٓ االصطالسٞ هلا ال خيسز عٔ َع٢ٓ  

 وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ: .ٚاسد

 .(2)ٜطام ايتهًٝـ مبا ال :قاعد٠

  .(5)اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٗمٕمؾ طمّمقل اًمتٛمٙمـ ُمٜمفهق شم٘مرير عمٕمٜمك ىم٤مقمدة: 

                                                           

أسمق قمٌد  :ٚمٌخ٤مريًم وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف طاجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهلل  :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

سم٤مب اًم٘مّمد ، يمت٤مب اإليامن سمػموت، ، م، دار اسمـ يمثػم9:;3 ،5ط اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م.

إمم رؾمقل اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل : صحٞمح ُمًٚمؿ >7/4595 ،8322، واعمداوُم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ

٤مب صالة تيم  سمػموت،، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ،سمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمقري، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل. ًٚمؿ، عمطاهلل 

 .3/763 ،9:5، (اعم٤ًمومريـ وىمٍمه٤م )سم٤مب ومْمٞمٚم٦م اًمٕمٛمؾ اًمدائؿ ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وهمػمه
 .3/462، اٟمٔمر: ذح خمتٍم اًمروو٦م (4)
 .3/477، . اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ"لح٤ماًمتٙمٚمٞمػ سم٤معم"، وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمٝم٤م 3/446، اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (5)
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ومرق ذم ذًمؽ،  وشم٤مرة يٜم٘مٚمٝم٤م قمـ همػمه، وٓيٜم٘مٚمٝم٤م شم٤مرة سمّمٞمٖمتف، اعمّمٜمػ ًمٚم٘م٤مقمدة وًمٕمؾ ا

 وم٤محل٤مصؾ أٟمف شمٙمرر ُمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة دون ًمٗمٔمٝم٤م، وذًمؽ يمثػم.
 أيْم٤ًم: ىمد شمٙمقن اًم٘م٤مقمدة وردت قمـ أيمثر ُمـ ُمّمٜمػ، ويمؾ ُمٜمٝمؿ يقرده٤م سمٕم٤ٌمرشمف.

 وُمث٤مل ذًمؽ:

 .(1)قاعد٠: قد جيتُع يف ايؿعٌ ايٛاسد ثٛاب ٚعكاب

  .(4)قز أن يٙمقن واضم٤ًٌم طمراُم٤مً اًمقاطمد سم٤مًمٜمقع جيوهق شم٘مرير عمٕمٜمك ىم٤مقمدة: 

وجيقز أن يٙمقن اعمّمٜمػ إول أورده٤م سمٕم٤ٌمرشمف، وصٞم٤مهمتف اًمتل ارشمْم٤مه٤م، سمٞمٜمام أورده٤م 

اعمّمٜمػ أظمر سمٕم٤ٌمرة أظمرى رآه٤م إٟم٥ًم، وقمغم يمؾ وم٤معمٕمٜمك واطمد، وإن اظمتٚمػ اًمٚمٗمظ، وهذا 

   مم٤م يرد يمثػمًا ذم يمت٥م أصقل احلٜم٤مسمٚم٦م مم٤م يٛمٞمزهؿ قمـ همػمهؿ ذم ذًمؽ.

أيْم٤ًم: ذيمر احلٜم٤مسمٚم٦م ىمقاقمد أصقًمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م، هل شم٘مرير ًم٘مقاقمد وم٘مٝمٞم٦م مل 

 وإن يم٤مٟمقا ىمد ىمرروا ذًمؽ ذم ومروقمٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م. ،يذيمره٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م

 ُمث٤مل ذًمؽ:

  .(3)قاعد٠: املػهٛى يٝظ عهِ، ٚايػاى ال َرٖب ي٘

 إصقًمٞم٦م، وهل ذم اًمقاىمع شم٘مرير ًم٘م٤مقمدة احلٜمٌكمعمذه٥م ىم٤مقمدة شمتٙمرر يمثػمًا ذم يمت٥م ا

 

                                                           

سمـ ُمٗمٚمح: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد اعم٘مدد احلٜمٌكم. حت٘مٞمؼ: ومٝمد سمـ حمٛمد اًمٗم٘مف، ٓأصقل  (3)

 .3/443، اًمري٤مض ،اًمٕمٌٞمٙم٤منُمٙمت٦ٌم  ،م;;;3 - ه3642  د.ط،اًمًدطم٤من. 
 .2;3/5، ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم >;3/35، روو٦م اًمٜم٤مفمر (4)
حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمكم اعم٤ٌمريمل، اًمٓمٌٕم٦م  ًمٚم٘م٤ميض: أيب يٕمغم حمٛمد سمـ احلًلم اًمٗمراء احلٜمٌكم.ذم أصقل اًمٗم٘مف، اٟمٔمر: اًمٕمدة  (5)

ٓسمـ قم٘مٞمؾ: أسمق اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ  ذم أصقل اًمٗم٘مف، اًمقاوح >5:/3، م، دار اًمٕمزة: اًمري٤مض4233- ه3654اًمراسمٕم٦م: 

سمػموت، م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: ;;;3 - ه3642: 3طسمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

ـ أيب ٔل شمٞمٛمٞم٦م: جمد اًمديـ أيب اًمؼميم٤مت قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل، واسمٜمف ؿمٝم٤مب اًمديذم أصقل اًمٗم٘مف،  اعمًقدة >3/53

 احلٚمٞمؿ. مجٕمٝم٤م وسمٞمْمٝم٤م: ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اعمح٤مؾمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم، واسمٜمف شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد

م، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، :422 - ه;364، 3ط ، ه967قمٌد اًمٖمٜمل احلراين، اعمتقرم ؾمٜم٦م:  اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ

، وذطمف اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم >89، صخمتٍم اًمتحرير >3/3:6، ُمٗمٚمح أصقل اسمـ >7;5، صاعم١مؾم٦ًم اًمًٕمقدي٦م سمٛمٍم

3/566. 
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(3)اًمٞم٘ملم ٓ يزول سم٤مًمِمؽوم٘مٝمٞم٦م: 
وهذا مم٤م ي٘مقي اًم٘م٤مقمدة إصقًمٞم٦م، ويزيد شم٠مصٞمٚمٝم٤م قمٜمد  

 .إصقًمٞملم

  .(4)ىمرره٤م احلٜم٤مسمٚم٦م، وهل إطمدى اًمرواي٤مت ذم اعمذه٥م ايؿسض آند َٔ ايٛادبقاعد٠: 

واإلُم٤مم  ،(5)ُم٤مًمؽشمٗمرد هب٤م احلٜم٤مسمٚم٦م قمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م، طمٞم٨م إن ُمذه٥م اإلُم٤مم 

 .أن اًمٗمرض واًمقاضم٥م ُمؽمادوم٤من ذقم٤مً  (7)اًمٕمٚمامء ومجٝمقر ،(6)اًمِم٤مومٕمل

واًم٘م٤مقمدة ُم٘مررة ذم يمت٥م احلٜم٤مسمٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وأن اًمٗمرض أقمغم ُمـ اًمقاضم٥م، وأن اعمراد 

قمٛمدًا وٓ ؾمٝمقًا، سمخالف اًمقاضم٥م ي٤ًمُمح ذم شمريمف سم٤مًمٗمروض إريم٤من، وٓ ي٤ًمُمح ذم شمريمٝم٤م 

 .(8)قمٛمدًا. ومٗمرىمقا سمذًمؽ سملم اًمٗمرض واًمقاضم٥م يمام قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ؾمٝمقًا ٓ

 

                                                           

شم٘مديؿ: رائد سمـ صؼمي . ًمٚمٛمرداوي: أسمق احلًـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامنذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف،  اٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف (3)

ًمٚمٌٝمقيت: ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس  ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات >3/382، ًمٌٜم٤من ،سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م ،م4226 د.ط،سمـ أيب قمٚمٗم٦م، 

سمػموت، م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: 4227 - ه3648 ،4طسمـ إدريس احلٜمٌكم. حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

3/439. 

 .:3/43، اًم٘مقاقمد ٓسمـ اًمٚمح٤مم >5/385 ،3/347، اًمقاوح >86 ،3/58، اًمتٛمٝمٞمد >5:2، 4/598، اٟمٔمر: اًمٕمدة (4)

حت٘مٞمؼ: د. قمٌد احلٛمد سمـ قمكم أسمق زيد، . ًمٚم٘م٤ميض: أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين ،ًمّمٖمػماًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد ا :اٟمٔمر (5)

  .3/559، سمٞم٤من اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م >6;4، صم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: سمػموت5;;3 -  ه3635 ،3ط

: 3ط. حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمجٞمد اًمؽميمل، ػًمٚمِمػمازي: أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمذم أصقل اًمٗم٘مف،  اٟمٔمر: ذح اًمٚمٛمع (6)

ذم أصقل  اإلطمٙم٤مم >6;/3، اعمًتّمٗمك >3/382، شمقٟمس، م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل:422ؾمح٥م ضمديد  ،م::;3

، سمػموت، ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ه3626: 3طحت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد اجلٛمٞمكم،  .ًممُمدي: أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمدإطمٙم٤مم 

 .;6، صختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمالؾمٜمقي اًمتٛمٝمٞمد ذم >3/67، هن٤مي٦م اًمًقل >3/362

ىم٤مم سمتحريره اًمِمٞمخ: قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٕم٤مين، . سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل ،ًمزريمٌما اعمحٞمط اٟمٔمر: اًمٌحر (7)

إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ  إرؿم٤مد اًمٗمحقل >3/366، اًمٖمردىم٦م، م، دار اًمّمٗمقة4;;3 ، ه3635: 4طوراضمٕمف: قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، 

م، دار اًمٗمٙمر: 4;;3 - ه3634، 3ط. حت٘مٞمؼ: حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌدري، ًمٚمِمقيم٤مين: حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٞمامينإصقل، 

 .3/46سمػموت، 

، ُمريمز  ه3625: 3طحت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م،  ،ضمالل اًمديـ قمٛمر سمـ حمٛمد ،ٚمخ٤ٌمزيذم أصقل اًمٗم٘مف، ًماٟمٔمر: اعمٖمٜمل  (8)

 .:3/6، ومقاشمح اًمرمحقت >6: ،5:، صُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ، اًمؽماث اإلؾمالُملاًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمٞم٤مء 
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  .(1)تهٕٛ حمس١َ قاعد٠: ايسخص١ ال

سمؾ ذيمره٤م احلٜم٤مسمٚم٦م، وهل ذم اًمقاىمع  ،ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م مل يذيمره٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم يمتٌٝمؿ

 .(4)اًمرظمص ٓ شمٜم٤مط سم٤معمٕم٤ميص أنوهل:  ،شم٘مرير ًم٘م٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م

 ومل يِمػموا إمم أن ،(5)وىمد ذيمر اًمِم٤مومٕمٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم يمثػم ُمـ يمتٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 اًمرظمّم٦م ٓ شمٙمقن حمرُم٦م ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م.

 إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م مم٤م يٓمقل ذيمره٤م.

 : تٛضع األصٛيٕٝٛ يف أيؿاظ ايكٛاعد االضتدالي١ٝ:ثاًْٝا 

ُمّمٓمٚمح٤مت اجلٛمٝمقر سم٤مًمًٝمقًم٦م ذم اًمٕم٤ٌمرة، واًمدىم٦م ذم اًمٌٞم٤من أووح مم٤م قمٜمد ومتٛمٞمزت 

 احلٜمٗمٞم٦م. وإُمثٚم٦م قمغم هذا يمثػمة وواوح٦م، ُمٜمٝم٤م:

 وردت هبذا اًمٚمٗمظ ذم يمتٌٝمؿ إصقًمٞم٦م. ،(6)اًم٤ٌمـمؾ واًمٗم٤مؾمد ُمؽمادوم٤منقمٜمد اجلٛمٝمقر ىم٤مقمدة  -

ىمٌح ًمٕمٞمٜمف( يًٛمقٟمف:  أُم٤م قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م: مل يرد ًمٗمظ )سم٤مـمؾ( أو )وم٤مؾمد( سمؾ ورد ًمٗمظ )ُم٤م

 .(7)سم٤مـماًل، و)ُم٤م ىمٌح ًمٖمػمه( يًٛمقٟمف وم٤مؾمداً 

 

 

                                                           

 >4;، صخمتٍم اًمتحرير >6;5:  3/5:9، واًم٘مقاقمد ٓسمـ اًمٚمح٤مم ،:8، صاعمختٍم >3/477، اٟمٔمر: أصقل اسمـ ُمٗمٚمح (3)

شمٕمٚمٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد . قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل :ٓسمـ سمدران عمذه٥م اإلُم٤مم أمحد، اعمدظمؾ

 .389، صم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م: سمػموت4228  ، ه3649 ، 5طاعمحًـ اًمؽميمل، 

د. ٟم٤مس سمـ ؾمٕمقد سمـ قمٌد اهلل اًمًالوم٦م،  حت٘مٞمؼ:. أسمق احلًـ قمالء اًمديـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن ،ًمٚمٛمرداوي اٟمٔمر: اًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع (4)

 .;;3/7، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات >334، صاًمري٤مض ،م، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد4226 - ه3647 ،3ط

 ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م:5;3 - ه3625 ،3طًمٚمًٞمقـمل: أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر.  ،اٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر (5)

حمٛمد طمًـ  سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞمؼ:، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد ًمٚمزريمٌم >482، صسمػموت

 .3/593سمػموت،  ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4222 - ه3643 ،3طإؾمامقمٞمؾ، 

 .3/574، أصقل اسمـ ُمٗمٚمح >3/398، اإلطمٙم٤مم ًممُمدي >3/352، اعمًتّمٗمك >3/334، اٟمٔمر: اعمحّمقل (6)

 .3/654، ومقاشمح اًمرمحقت >94، صًمٚمخ٤ٌمزي ،اعمٖمٜمل >3/38، اٟمٔمر: أصقل اًمنظمز (7)



 أُمؾ سمٜم٧م أمحد ؾمٕمٞمد قم٘مالن : د.إقمداد                                                                                  اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم 
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ي٘مقًمقن اًمقاضم٥م يٜم٘مًؿ إمم واضم٥م  يمذًمؽ ُمـ ُمّمٓمٚمح٤مت اجلٛمٝمقر ذم اًمقاضم٥م: -

  .(3)ُمقؾمع، وواضم٥م ُمْمٞمؼ
 ،(4)أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م: يٕمؼمون سم٤مصٓمالح آظمر، ومٞم٘مقًمقن: اًمقاضم٤ٌمت قمغم ٟمققملم: فمرف وُمٕمٞم٤مر

 واًمقاضم٥م اعمخػم.وهؿ يٕمٜمقن سمف: اًمقاضم٥م اعمقؾمع، 
إمم همػم ذًمؽ ُمـ آصٓمالطم٤مت اعمت٤ٌميٜم٦م سملم اجلٛمٝمقر واحلٜمٗمٞم٦م اًمتل سمدوره٤م يمقٟم٧م ٟمامًء 

 ُمٕمرومٞم٤ًم ذم اًمٗمٙمر إصقزم سم٤مظمتالف ُمٜم٤مهجف وُمراطمٚمف.

 : تٛيد ايكٛاعد األصٛي١ٝ ادتص١ٝ٥ َٔ ايكٛاعد ايه١ًٝ: ثايجًا 

  ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ:

 شمتقًمد ُمٜمٝم٤م ىمقاقمد ضمزئٞم٦م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: (5)ايكطا٤(قاعد٠: )ايصش١: االدصا٤ ٚإضكاط 

  .(6)هؾ آضمزاء هق اًمٙمٗم٤مي٦م ذم إؾم٘م٤مط اًمتٕمٌد -3

 .(7)هؾ آضمزاء ٓ يٓمٚمؼ إٓ قمغم اًمقاضم٥م -4
  .(8)هؾ ٟمٗمل آضمزاء يمٜمٗمل اًم٘مٌقل -5
  .(9)هؾ إذا وضمد اًمٗمٕمؾ ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٔم٤مهر اًمنمع طمٙمؿ سمّمحتف -6

إصقًمٞم٦م ُمـ ومروع وآصم٤مر وم٘مٝمٞم٦م، وُمٕم٤مٍن سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذه اًم٘مقاقمد 

ُمٕمرومٞم٦م، سمدأت سمٛمرطمٚم٦م اًمتّمقر اًمذهٜمل سم٤مؾمت٘مراء اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واؾمت٘مرت 

سمٙمقهن٤م أول ًمٌٜم٦م ُمـ ًمٌٜم٤مت اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، وم٠مطمدصم٧م صمروة 

 قمٚمٛمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م ذم ؾم٤مطم٦م ُمـ ؾم٤مطم٤مت اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واًمتٓمٌٞمؼ.

                                                           

حت٘مٞمؼ: قمٌد  ، ه696اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد، اعمتقرم ؾمٜم٦م: ًمٚم٤ٌمضمل: أسمق ذم أطمٙم٤مم إصقل طمٙم٤مم اًمٗمّمقل إاٟمٔمر:  (3)

، روو٦م اًمٜم٤مفمر >:;/3، اعمًتّمٗمك >3/443، شمقٟمس، م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل8:;3 - ه3629 ،3طاعمجٞمد اًمؽميمل، 

 .59، صاعمًقدة >3/332

 .:3/6، اٟمٔمر: أصقل اًمنظمز (4)

 .52، صهن٤مي٦م اًمًقل ًمالؾمٜمقي >3/93، اإلهب٤مج ًمٚمًٌٙمل (5)

 .4;5/32، يٜمٔمر: اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ًمٚمٛمرداوي (6)

 يٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ. (7)

 .5/3326، يٜمٔمر: اًمتحٌػم ذح اًمتحرير (8)

 .434، صيٜمٔمر: ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين (9)



 أُمؾ سمٜم٧م أمحد ؾمٕمٞمد قم٘مالن : د.إقمداد                                                                                  اًمٗمٙمر إصقزم ودوره ذم اًمثراء اعمٕمرذم 
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 ايجايحاملبشح 

 َساسٌ االضتٓباط يف ايؿهس األصٛيٞ ٚدٚزٖا يف ايجسا٤ املعسيف

  املطًب األٍٚ: سكٝك١ االضتٓباط يف ايؿهس األصٛيٞ:

آؾمتٜم٤ٌمط هق أطمد ًمٌٜم٤مت هذا اًمٗمٙمر إصقزم واًمثروة اعم٤ٌمريم٦م> ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقمٜمٍم أؾم٤مد ُمـ قمٜم٤مس صمروشمٜم٤م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل متٞمزت هب٤م 

 أُمتٜم٤م قمـ ؾم٤مئر إُمؿ.

 ُمٜمٝم٤م: ،وآؾمتٜم٤ٌمط يٛمٙمـ أن يٓمٚمؼ قمغم قمدة ُمٕم٤من

  واًمٙمِمػ قمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.يمٞمٗمٞم٦م ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م 

 .ُمٕمروم٦م ُم٤ًمًمؽ وـمرق اؾمتخراج إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٞمٚم٦م 

 .يمٞمٗمٞم٦م رد اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م إمم أصقهل٤م وىمقاقمده٤م اًمٙمٚمٞم٦م 

وىمد شمٜمققم٧م ـمرق آؾمتٜم٤ٌمط وصقره٤م قمٜمد إصقًمٞملم، وىمد قمؼم قمٜمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

يٕمرف ُمـ  ومٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم ُم٤مسم٤مًمٌٞم٤من، ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر سمـ)اًمرؾم٤مًم٦م( ومٗمّمؾ ـمرق  

 سمٞم٤من اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ، وم٘م٤مل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف:

وم٢من ُمـ أدرك قمٚمؿ أطمٙم٤مم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ٟمّم٤ًم واؾمتدًٓٓ، وووم٘مف اهلل ًمٚم٘مقل واًمٕمٛمؾ ))

عم٤م قمٚمؿ ُمٜمف: وم٤مز سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ديٜمف ودٟمٞم٤مه، واٟمتٗم٧م قمٜمف اًمري٥م، وٟمّقرت ذم ىمٚمٌف احلٙمٛم٦م، واؾمتقضم٥م 

((قوع اإلُم٤مُم٦مذم اًمديـ ُم
(3).  

   .(4): اؾمؿ ضم٤مُمع عمٕم٤مين جمتٛمٕم٦م إصقل ُمتِمٕم٦ٌم اًمٗمروعصمؿ قمرف اًمٌٞم٤من سم٘مقًمف

ذم شمٚمؽ اعمٕم٤مين اعمتِمٕم٦ٌم، أهن٤م سمٞم٤من عمـ ظمقـم٥م هب٤م ممـ ٟمزل اًم٘مرآن سمٚم٤ًمٟمف،  وم٠مىمؾ ُم٤م))وىم٤مل: 

 جيٝمؾُمت٘م٤مرسم٦م آؾمتقاء قمٜمده، وإن يم٤من سمٕمْمٝم٤م أؿمد شم٠ميمٞمد سمٞم٤مٍن ُمـ سمٕمض، وخمتٚمٗم٦م قمٜمد ُمـ 

 

                                                           

م، ُمٙمت٦ٌم دار 4227، 5ط حت٘مٞمؼ: حمٛمد أمحد ؿم٤ميمر. اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اعمٓمٚمٌل،: ٚمِم٤مومٕمل، ًماًمرؾم٤مًم٦م (3)

 .42، صاًم٘م٤مهرة ، اًمؽماث

 .43، صاعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)
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((ًم٤ًمن اًمٕمرب
(3). 

وسم٤مب اًمٌٞم٤من قمغم شمِمٕم٥م ُم٤ًمًمٙمف وشمٜمقع ـمرىمف قمٜمد إصقًمٞملم، ومٝمق وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م سمٓمرائؼ 

آؾمتٜم٤ٌمط ويمٞمٗمٞم٦م آؾمتدٓل ُمـ اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م، وذًمؽ قمـ ـمريؼ ومٝمؿ ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ 

 .(4)ودٓٓهت٤م اعمتٜمققم٦م اًمذاظمرة ذم يمت٥م اًمٗمٙمر إصقزم

 

 املطًب ايجاْٞ

 االضتٓباط األصٛيٞ يف ايجسا٤ املعسيفدٚز 

وًم٘مد اُمتدت يد آؾمت٘مراء واًمتقؾمع ذم ُمٞمدان آصٓمالطم٤مت إمم ُم٤ٌمطم٨م اًمٌٞم٤من ذم ))

ي٘مًٛمقن اًمٌٞم٤من ُمـ طمٞم٨م  -ومٞمام سمٕمد رؾم٤مًم٦م اًمِم٤مومٕمل-شمٗمًػم اًمٜمّمقص، ومرأيٜم٤م إصقًمٞملم 

ًمقفمٞمٗم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن ي١مدهي٤م ُمـ شم٘مرير أو شمٗمًػم أو شمٖمٞمػم أو شمٌديؾ، إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، وأوصٚمٝم٤م ا

 سمٕمْمٝمؿ إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم.

وسمٞم٤من  -وم٤مًم٘م٤ميض أسمق زيد اًمدسمقد احلٜمٗمل ىمًٛمٝم٤م إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم، هل: سمٞم٤من اًمت٘مرير

  .(5)وسمٞم٤من اًمتٌديؾ -وسمٞم٤من اًمتٖمٞمػم-اًمتٗمًػم

وأوصٚمٝم٤م ؿمٛمس اًمديـ اًمنظمز احلٜمٗمل إمم مخ٦ًم، طمٞم٨م اشمٗمؼ ُمع أيب زيد اًمدسمقد ذم 

(6)إرسمٕم٦م اعمذيمقرة، ووؿ إًمٞمٝم٤م ظم٤مُم٤ًًم وهق: سمٞم٤من اًميورة
))
(7) . 

                                                           

 .43، صٚمِم٤مومٕمل، ًماًمرؾم٤مًم٦م (3)

ضم٤مُمع  >4/48،  ه3594ُمٍم، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد، ُمٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب :ٚمنظمزًم ،يٜمٔمر: أصقل اًمنظمز (4)

اًم٘م٤مهرة> يمِمػ إهار قمـ أصقل ، ة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦مأسمق قمٛمر يقؾمػ اًم٘مرـمٌل. إدار :سمـ قمٌد اًمؼمٓ سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف،

م، دار اًمٙمت٥م 9;;3، 3طقمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر.  :ٚمٌخ٤مريًم ومخر اإلؾمالم،

 سمتٍمف. :5/64، سمػموت، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4223 ،3طأسمق زيد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ حمل اًمديـ اعمٞمس.  :ٚمدسمقدًم :شم٘مقيؿ إدًم٦م (5)

 .443ص

 .75-4/48، أصقل اًمنظمز (6)

 .;3/4، سمػموت، م، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل:422، 7طحٛمد أدي٥م ص٤مًمح، عم شمٗمًػم اًمٜمّمقص ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، (7)
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أُم٤م سمٞم٤من اًمت٘مرير: ومٞم٘مّمد سمف: أن يمؾ طم٘مٞم٘م٦م حتتٛمؾ اعمج٤مز، أو يمؾ قم٤مم حيتٛمؾ اخلّمقص إذا 

  .(3)ُأحلؼ سمف ُم٤م ي٘مٓمع آطمتامل

: اًمٌٞم٤من اًمذي ومٞمف شمٖمٞمػم عمقضم٥م اًمٚمٗمظ ُمـ اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر إمم همػمه. يم٤مًمتٕمٚمٞمؼ اًمتٖمٞمػموسمٞم٤من 

  .(4)سم٤مًمنمط وآؾمتثٜم٤مء

وهق: سمٞم٤من اٟمتٝم٤مء طمٙمؿ ذقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمؽماخ  ،: ي٘مّمد سمف )اًمٜمًخ(وسمٞم٤من اًمتٌديؾ

 .(5)قمٜمف

وٞمح سمام مل ومٝمق ٟمقع شمق .(6)ووع ًمف ذم إصؾ : وهق ٟمقع ُمـ اًمٌٞم٤من سمٖمػم ُم٤موسمٞم٤من اًميورة

  .(7)يقوع ًمٚمتقوٞمح

وهق قمغم أرسمٕم٦م أوضمف: ُمٜمف ))سم٘مقًمف:  اإلُم٤مم اًمنظمزوسمٞم٤من اًميورة أٟمقاع: وىمد أمجٚمٝم٤م 

يٙمقن  يٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم سمدًٓم٦م طم٤مل اعمتٙمٚمؿ، وُمٜمف ُم٤م ُمٜمزًم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٌٞم٤من، وُمٜمف ُم٤م يٜمزل ُم٤م

 .(8)وذيمر أُمثٚم٦م قمغم يمؾ ٟمقع ُمٜمٝم٤م ((اًمٙمالميٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم سمدًٓم٦م  سمٞم٤مٟم٤ًم سميورة دومع اًمٖمرر، وُمٜمف ُم٤م

  .(9)ومٞمف ظمٗم٤مء( )سمٞم٤من ُم٤م ـيٕمرف قمٜمد اًمٕمٚمامء سم : وهق ُم٤موسمٞم٤من اًمتٗمًػم

  .(:))اعمِمؽمك، واعمجٛمؾ، واعمِمٙمؾ، واخلٗمل...( وىمد ُمثٚمقا مل ومٞمف ظمٗم٤مء سمـ

                                                           

 .:4/4، أصقل اًمنظمل >48:/5، يٜمٔمر: أصقل اًمٌزدوي (3)

 .3/57، شمٗمًػم اًمٜمّمقص (4)

ٜمال عم ،ُمرآة إصقل ذم ذح ُمرىم٤مة اًمقصقل، ُمع طم٤مؿمٞم٦م آزُمػمي قمٚمٞمف >4/45، اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٌٞمْم٤موي ُمع ذطمف ًمالؾمٜمقي (5)

 .:4/38،  ه;352دار اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕم٤مُمرة  حمٛمد سمـ ومراُمقز. :ظمنو

 .89:/5، ًمٚمٌخ٤ميأصقل اًمٌزدوي ُمع يمِمػ إهار  >4/72، يٜمٔمر: أصقل اًمنظمز (6)

  ه3538ٚمٜمًٗمل، قمٌد اهلل سمـ أمحد. اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م ، ًمزُمػمي> ُمٜم٤مر إٟمقارطم٤مؿمٞم٦م إ عُم ،5/388، يٜمٔمر: اعمرآة واعمرىم٤مة (7)

 .4/929، أومم

 .4/72، يٜمٔمر: أصقل اًمنظمز (8)

: حيل اعمٍمي. اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م :ٚمره٤مويًم طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ ُمٚمؽ قمغم اعمٜم٤مر، >49:/5، يٜمٔمر: يمِمػ إهار (9)

 .;:3/8،  ه3537

واعمجٛمؾ: هق اعمتقىمػ قمغم سمٞم٤مٟمف دًمٞمؾ أو ، اعمِمؽمك: اًمٚمٗمظ اًمذي ووع عمٕمٜمٞملم خمتٚمٗملم أو ُمٕم٤مين خمتٚمٗم٦م سم٠موو٤مع ُمتٕمددة (:)

سم٤مٓضمتٝم٤مد واعمِمٙمؾ: هق اًمٚمٗمظ اًمذي ظمٗمل ُمـ ذاشمف ظمٗم٤مء يٛمٙمـ زواًمف ، ىمريٜم٦م، أو ُم٤ممل شمتْمح دًٓمتف إٓ سمٜمص أو ىمريٜم٦م
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ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ إـمالق احلٜمٗمٞم٦م ًمٌٕمض دٓٓت إًمٗم٤مظ، ٓ ختتٚمػ اظمتالوم٤ًم يمثػمًا قمـ 

إـمالىم٤مت مجٝمقر إصقًمٞملم ذم اعمْمٛمقن، سمؾ اظمتٚمٗمقا ذم إًم٘م٤مب اًمتقصٞمٗمٞم٦م، وم٤محلٜمٗمٞم٦م أـمٚم٘مقا 

 هل: اعمحٙمؿ، واعمٗمن، واًمٜمص واًمٔم٤مهر ًمٙمٗم٦م اًمقوقح. ،أرسمٕم٦م أًم٘م٤مب

   .(3)مه٤م: اًمٜمص واًمٔم٤مهر ،ٚم٘مٌلمأُم٤م اجلٛمٝمقر: ومٞمٓمٚم٘مقن يمٗم٦م اًمقوقح ًم

وٟمجد احلٜمٗمٞم٦م يْمٕمقن ذم يمٗم٦م اًمٖمٛمقض أًم٘م٤مب: اخلٗم٤مء واإلؿمٙم٤مل واإلمج٤مل واًمتِم٤مسمف، 

 سمٞمٜمام اجلٛمٝمقر يٙمتٗمل سم٤مًمتِم٤مسمف واإلمج٤مل، وهق مجع اًمٌمء مجٚم٦م واطمدة ُمـ همػم سمٞم٤من.

 وم٤مجلٛمٝمقر ايمتٗمقا سمدًٓم٦م آىمتْم٤مء، ودًٓم٦م -أي: اًمٙمالم اعمريم٥م-وُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمؿ 

   .(4)مه٤م: قم٤ٌمرة اًمٜمص وإؿم٤مرة اًمٜمص ،اإلؿم٤مرة. أُم٤م احلٜمٗمٞم٦م ومزادوا دًٓمتلم

أُم٤م سم٤مب اعمٗمٝمقم، وم٤مجلٛمٝمقر ي٘مًٛمقن اعمٗمٝمقم إمم ُمٗمٝمقم  ،هذا ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٓمقق سمف

 .(5)ُمقاوم٘م٦م، وُمٗمٝمقم خم٤مًمٗم٦م

                                                           

، 3/74، واخلٗمل: اًمٚمٗمظ اًمٔم٤مهر ومٞمام ووع ًمف، وظمٗمل اعمراد ُمٜمف إٓ سم٤مًمٜمٔمر وآضمتٝم٤مد. يٜمٔمر: أصقل اًمٌزدوي، واًمٜمٔمر=

 .398، :3/38، أصقل اًمنظمز >76

 >34، صاًمري٤مض، م، دار اًمّمٛمٞمٕمل8;;3 ،3ط أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل. :ٚمجقيٜملًميٜمٔمر: اًمقرىم٤مت،  (3)

قمثامن سمـ قمٛمر اعم٘مرئ اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ٟمذير  :سمـ احل٤مضم٥مٓ خمتٍم ُمٜمتٝمك اًمًقل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل إصقل واجلدل،

ُمقومؼ اًمديـ قمٌد  :سمـ ىمداُم٦مٓ روو٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر، >48;/4، سمػموت، ًمٌٜم٤من ، دار اسمـ طمزم ،م4228، 3طمح٤مد، 

اًمٌدر اًمٓم٤مًمع ذم طمؾ مجع  >:3/72، سمػموت، م. ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4224اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اؾمامقمٞمؾ. اهلل سمـ أمحد

م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م 4239 ،3طضمالل اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمكم اًمداهمًت٤مين.  :ٚمٛمحكمًم اجلقاُمع،

 .696 -3/652، سمػموت، ٟم٤مذون

يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )وأذسمقا ذم ىمٚمقهبؿ  ،دًٓم٦م آىمتْم٤مء: دًٓم٦م اعمٜمٓمقق قمغم اعمحذوف ًميورة صدق اًمٙمالم ذقم٤ًم وقم٘مالً  (4)

ويمٚمقا واذسمقا )دًٓم٦م اإلؿم٤مرة: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم طمٙمؿ همػم ُم٘مّمقد وًمٙمٜمف ٓزم ًمٚمحٙمؿ. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٕمجؾ( أي: طمٌف.

يدل سمٕم٤ٌمرشمف سم٢مسم٤مطم٦م آؾمتٛمت٤مع ذم يمؾ أضمزاء اًمٚمٞمؾ، وسم٢مؿم٤مرشمف قمغم صح٦م صقم ُمـ أصٌح ضمٜم٤ًٌم ًمٚمزوُمف  (طمتك يتٌلم ًمٙمؿ...

قم٤ٌمرشمف: إجي٤مب  {وقمغم اعمقًمقد ًمف رزىمٝمـ ويمًقهتـ}ىمّمده اعمتٙمٚمؿ سمٙمالُمف. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٝمق ُم٤مّمقم٤ٌمرة اًمٜم اعم٘مّمقد.

ق هٜم٤م ٟم٦ًٌم اإلؿم٤مرة إمم ٟم٦ًٌم اًمقًمد إًمٞمف وأن ًمف طم٘م٤ًم ذم وه ،ٝمق ُم٤ممل ي٘مّمد ذم قمرف اعمتٙمٚمٛملمّمإؿم٤مرة اًمٜم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إب.

 ٕمٌد اهلل سمـ سمٞم٦م. اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م، دار اسمـ طمزم.ًم ،ُم٤مًمف وٟمٗمًف. يٜمٔمر: أُم٤مزم اًمدٓٓت وجم٤مزم آظمتالوم٤مت

اًمت٠مومٞمػ يمٗمٝمؿ حتريؿ اًميب ُمـ حتريؿ  ،46;/4، ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ ذم حمؾ اًمٜمٓمؼ. يٜمٔمر: خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م (5)

ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي، حت٘مٞمؼ:  :ٚمٓمقذمًم يٜمٔمر: خمتٍم اًمروو٦م، {ومال شم٘مؾ هلام أف}سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
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 وٓ يٕمتدون سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م. ،(3)سمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م: يًٛمقن ُمٗمٝمقم اعمقاوم٘م٦م سمدًٓم٦م اًمٜمص

همػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واظمتالف ٟمٔمرة وومٙمر إصقًمٞملم ُمٜمٝم٤م، يمدًٓم٦م اًمٕم٤مم إمم 

ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م، واًمتخّمٞمص وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ آصم٤مر شمزظمر هب٤م يمت٥م إصقل 

 واًمٗمروع.

وُمـ أسمرز ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُم٤ٌمطم٨م اخلّمقص )إُمر واًمٜمٝمل( وإذا ىمٚمٜم٤م: إُمر واًمٜمٝمل، ))

شمٗمٕمؾ( واًم٤ًمطم٦م   صٞمغ اًمتٙمٚمٞمػ اًمتل ُمداره٤م قمغم صٞمٖم٦م )اومٕمؾ( و)ٓومٛمٕمٜمك ذًمؽ: اًمٌح٨م ذم

((اًمتل شمتحرك ومٞمٝم٤م صٞمغ اًمتٙمٚمٞمػ وُم٤م يتقًمد ُمٜمٝم٤م ؾم٤مطم٦م سمٕمٞمدة اعمدى، ُمتًٕم٦م إرضم٤مء
صمري٦م  (4)

 غمًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمٜمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم وضمف اًمٕمٛمقم اًمتل شمتٕمٚمؼ سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمَّػ قم اعمٕم٤مرف>

ؾمتٜم٤مد ًمٚمٜمص اًمنمقمل واحلس إصقزم إصمراًء ًمٚمت٠مصٞمؾ وضمف اخلّمقص> إقمامًٓ ًمٚمٕم٘مؾ سم٤مٓ

 .اعمٕمرذم ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل

وًمـ شمٙمٗمل آٓف اًمًٓمقر ًمٚمتٕمٌػم قمـ هذه اًمثروة اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل شَمٌٝم٩م وشمرشمقي هب٤م يمت٥م 

 اًم٘مدُم٤مء واعمٕم٤مسيـ قمغم اظمتالف إطمقال وإزُم٤من.

 

 

 

 

 

 

                                                           

ُمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م: دًٓم٦م اًمٚمٗمظ ٓ ذم حمؾ اًمٜمٓمؼ.  .;53ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج، اًمري٤مض، ص،  ه3662 ،4ط حمٛمد اًمٗمقزان.=

( وم٤معمٜمٓمقق هق: وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمٖمٜمؿ (ؾم٤مئٛم٦م اًمٖمٜمؿ اًمزيم٤مة : ))ذمط اًمٜمٌل، يم٘مقل 46;/4يٜمٔمر: خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م، 

  .4/376، يٜمٔمر: اعمًتّمٗمك .-يًٛمك سمٛمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م  وهق ُم٤م -اًم٤ًمئٛم٦م، وُمٗمٝمقُمف: أن اعمٕمٚمقوم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة 

اًمت٘مرير واًمتحٌػم،  >:3/46، ُمٍم، ٚمتٗمتزاين، ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر، ُمٙمت٦ٌم صٌٞمحًم :ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح (3)

  .3/369، سمػموت، م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م5:;3 ،4طؿمٛمس اًمديـ حمٛمد احلٜمٗمل.  :سمـ أُمػم احل٤مجٓ

 .4/8، شمٗمًػم اًمٜمّمقص عمحٛمد أدي٥م ص٤مًمح (4)
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 املبشح ايسابع

 ٚدٚزٖا يف ايجسا٤ املعسيف سسن١ االدتٗاد ايػسعٞ يف ايؿهس األصٛيٞ

 املطًب األٍٚ: سكٝك١ االدتٗاد ايػسعٞ يف ايؿهس األصٛيٞ:

اضمتٝمد ذم محؾ اًمرطمك وٟمحقه٤م ُمـ ، ي٘م٤مل: (3)آضمتٝم٤مد ًمٖم٦م: سمذل اجلٝمد ذم ومٕمؾ ؿم٤مق

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: )واًمٚمذيـ ٓ جيدون إٓ ضمٝمدهؿ (> أي: سمذًمقا ىمّم٤مرى  (4)إؿمٞم٤مء اًمث٘مٞمٚم٦م

 .ضمٝمدهؿ ذم سمذل إُمقال ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم

وآضمتٝم٤مد ذم آصٓمالح: سمذل اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م ذم اًمتٕمرف قمغم احلٙمؿ اًمنمقمل 

  .(5)واؾمتٜم٤ٌمـمف

اًمذي ًمف اًم٘مدرة قمغم اؾمتٗم٤مدة إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ أدًمتٝم٤م واعمجتٝمد: هق اًمٗم٘مٞمف 

 .(6)اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م

وُمـ هذا اًمتٕمريػ ًمالضمتٝم٤مد يتٌلم أٟمف ٓسمد ُمـ سمذل اجلٝمد ذم حتّمٞمؾ احلٙمؿ اًمنمقمل 

 واؾمتٜم٤ٌمـمف سمنموـمف اعمٕمتؼمة ذم اًمٙمت٥م إصقل.

ؾ ًمألطمٙم٤مم وآضمتٝم٤مد اًمنمقمل ُمـ أهٚمؿ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يتٛمٙمـ هب٤م اًمٕم٤ممل ُمـ اًمتقص

اًمنمقمٞم٦م ذم احلقادث واعمًتجدات واًمٜمقازل ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من، وهق وؾمٞمٚم٦م ُم١ميمدة 

 ًمّمالطمٞم٦م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٙمؾ اًمٕمّمقر اعمختٚمٗم٦م.  

 

 

 

 

 
                                                           

 ُم٤مدة )ضَمَٝمَد(. ،357، 355/ 5، ًم٤ًمن اًمٕمرب (3)

 ُم٤مدة )ضَمَٝمَد(. ،366، صخمت٤مر اًمّمح٤مح (4)

 .427/:، إرؿم٤مد اًمٗمحقل ًمٚمِمقيم٤مين ،449/:، يٜمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط ًمٚمزريمٌم (5)

 .;4/44، إرؿم٤مد اًمٗمحقل (6)
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 املطًب ايجاْٞ

 دٚز سسن١ االدتٗاد ايػسعٞ يف ايجسا٤ املعسيف

ًم٘مد أصمرت اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم 

ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، ومٝمق وؾمٞمٚم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م عم٤م يًتجد ُمـ طمقادث 

قمٍمٟم٤م احل٤مض، ومٞمٚمحؼ ُمٜمٝم٤م ُم٤ممل يرد ومٞمف  وىمْم٤مي٤م وٟمقازل ُم٤مزاًم٧م وٓ شمزال ُمٜمذ قمٝمد اًمٜمٌقة إمم

ٟمص ذم وقء ُم٤م ورد ومٞمف ٟمص ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م ُمٓمٝمرة، وإمم هذا اعمٕمٜمك يِمػم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل 

يمؾ ُم٤م ٟمزل سمٛمًٚمؿ ومٗمٞمف طمٙمؿ ٓزم، أو قمغم ؾمٌٞمؾ احلؼ ومٞمف دًٓم٦م ُمقضمقدة، وقمٚمٞمف )) ذم ىمقًمف: 

سمٕمٞمٜمف ـمٚم٥م اًمدًٓم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ احلؼ ومٞمف إذا يم٤من ومٞمف سمٕمٞمٜمف طُمٙمؿ اشم٤ٌمقمف، وإذا مل يٙمـ ومٞمف 

((سم٤مٓضمتٝم٤مد
(3).  

وإن آضمتٝم٤مد اعمٕمتؼم ٓؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م طمؼ ًمٙمؾ ُمـ اؾمتٙمٛمؾ ذوط 

آضمتٝم٤مد اعم٘مررة ذم يمت٥م إصقل، صمؿ إن اًمٕم٤مُمل واعم٘مٚمد ٓ يًتٗمتل إٓ ُمـ همٚم٥م قمغم فمٜمف 

يّمٚمح ًمٚمٗمتقى ىمرره٤م إصقًمٞمقن ذم قمٚمٛمف، وأٟمف ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد سمٓمرق داًم٦م قمغم ُمٕمروم٦م ُمـ 

  .(4)يمتٌٝمؿ اعمٕمرووم٦م ذم ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد

وُمـ ومٜمقن آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمتل فم٤مهره٤م اًمتٕم٤مرض، أن يدرك اعمجتٝمد 

إصقزم أن اًمتٕم٤مرض ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مع ذم إظم٤ٌمر اًمنمقمٞم٦م> ٕٟمف يٚمزم قمٚمٞمف أن أطمدمه٤م يمذب، 

يٛمٙمـ أن ي٘مع اًمتٕم٤مرض ذم  يٙمقن يمذسم٤ًم، يمام أٟمف ٓ ث٤مسم٧م قمٜمف ٓاًم طوظمؼم اهلل ورؾمقًمف 

طمٙمٛملم: أطمدمه٤م أُمر، وأظمر هنل، أو أطمدمه٤م طمٔمر وأظمر إسم٤مطم٦م> ٕن اجلٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم 

إذا شمٕم٤مرض دًمٞمالن، ؾمقاء يم٤مٟم٤م ؾمٛمٕمٞملم أو قم٘مٚمٞملم، أو أطمدمه٤م ؾمٛمٕمٞم٤ًم وأظمر )) شمٙمٚمٞمػ حم٤مل، و

خيٚمق إُم٤م أن يٙمقٟم٤م ىمٓمٕمٞملم، أو يٙمقٟم٤م فمٜمٞملم، وإُم٤م أن يٙمقٟم٤م ٓ  وم٤مًمقاضم٥م أن ي٘م٤مل: قم٘مٚمٞم٤ًم،

ؾمقاء يم٤مٟم٤م قم٘مٚمٞملم أو ؾمٛمٕمٞملم،  ٔظمر فمٜمٞم٤ًم. وم٠مُم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٤من ومال جيقز شمٕم٤مروٝمام:اأطمدمه٤م ىمٓمٕمٞم٤ًم و
                                                           

 سم٤مب اًم٘مٞم٤مس. ،698، صاًمرؾم٤مًم٦م (3)

 ،3طقمٌد اًمرمحـ، قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي.  سمٙمر أمحد سمـ قمكم، حت٘مٞمؼ: أيب أيب :ٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمداديًميٜمٔمر: اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف،  (4)

 شمٞمًػم اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل، >753-3;6، صخمتٍم اًمروو٦م >4/552، اًمري٤مض، اجلقزيم، دار اسمـ 8;;3

 .946-8:7، صم، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م4223، 3ط ،قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح :ٚمٗمقزانًم
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ٕن اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل هق اًمذي > أو أطمدمه٤م قم٘مٚمٞم٤ًم وأظمر ؾمٛمٕمٞم٤ًم، وهذا ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٕم٘مالء

 أن شمٙمقن دًٓمتف سم٤مـمٚم٦م. وٓ يٛمٙمـ جي٥م صمٌقت ُمدًمقًمف:

وطمٞمٜمئذ ومٚمق شمٕم٤مرض دًمٞمالن ىمٓمٕمٞم٤من، وأطمدمه٤م يٜم٤مىمض ُمدًمقل أظمر، ًمٚمزم اجلٛمع سملم 

اًمٜم٘مٞمْملم، وهق حم٤مل، سمؾ يمؾ ُم٤م يٕمت٘مد شمٕم٤مروف ُمـ اًمدٓئؾ اًمتل يٕمت٘مد أهن٤م ىمٓمٕمٞم٦م ومال سمد ُمـ أن 

ع شمٜم٤مىمض يٙمقن اًمدًمٞمالن أو أطمدمه٤م همػم ىمٓمٕمل، أو أن يٙمقن ُمدًمقٓمه٤م ُمتٜم٤مىمْملم، وم٠مُم٤م ُم

 اعمدًمقًملم اعمٕمٚمقُملم ومٞمٛمتٜمع شمٕم٤مرض اًمدًمٞمٚملم.

وإن يم٤من أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم ىمٓمٕمٞم٤ًم دون أظمر وم٢مٟمف جي٥م شم٘مديٛمف سم٤مشمٗم٤مق اًمٕم٘مالء، 

وم٢مٟمف  وأُم٤م إن يم٤مٟم٤م مجٞمٕم٤ًم فمٜمٞملم: ؾمقاء يم٤من هق اًمًٛمٕمل أو اًمٕم٘مكم، وم٢من اًمٔمـ ٓ يرومع اًمٞم٘ملم.

 ((ح يم٤من هق اعم٘مدم، ؾمقاء يم٤من ؾمٛمٞمٕم٤ًم أو قم٘مٚمٞم٤مً يّم٤مر إمم ـمٚم٥م شمرضمٞمح أطمدمه٤م، وم٠مهيام شمرضم
(3).  

أمهٝم٤م:  ،وقمغم هذا: يدرك اعمجتٝمد إصقزم يمٞمٗمٞم٦م اخلروج ُمـ اًمتٕم٤مرض سمٕمدة ـمرق

اجلٛمع سملم اًمدًمٞمٚملم، وذًمؽ سمقضمف ُم٘مٌقل ٓ شمٙمٚمػ ومٞمف وٓ شمٕمًػ، وم٢من أُمٙمـ اجلٛمع واًمتقومٞمؼ 

سملم اعمتٕم٤مرولم سمقضمف ُم٘مٌقل يم٤من اًمٕمٛمؾ هبام ُمتٕمٞمٜم٤ًم، وٓ جيقز اًمٕمدول إمم اًمؽمضمٞمح> ٕن إقمامل 

وإذا مل  .(4)إمه٤مًمف اًمدًمٞمٚملم أومم ُمـ إمه٤مل أطمدمه٤م أو إمه٤مهلام ُمٕم٤ًم> ٕن إصؾ ذم اًمدًمٞمؾ إقمامًمف ٓ

 يٛمٙمـ اجلٛمع قمدل إمم اًمؽمضمٞمح.

: هق شم٘مديؿ اعمجتٝمد أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرولم> عم٤م ومٞمف ُمزي٦م ُمٕمتؼمة سمجٕمؾ اًمٕمٛمؾ واًمؽمضمٞمح

  .(5)سمف أومم ُمـ أظمر

يٙمقن ذم إظم٤ٌمر ُمـ ضمٝم٦م ؾمٜمده٤م أو ُمتٜمٝم٤م أو ىمرائـ حتػ هب٤م  واًمؽمضمٞمح أٟمقاع: ُمٜمف ُم٤م

 وهل ُمٜمثقرة ذم يمت٥م إصقل.

                                                           

م، 3;;3 ،4طؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ احلراين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد..  :سمـ شمٞمٛمٞم٦مٓ درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، (3)

 .;3/9، اًمري٤مض، اإلُم٤مم حمٛمد سمٜم٧م ؾمٕمقدضم٤مُمٕم٦م 

 ،3طؿمٛمس اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اًمرمحـ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م.  :ألصٗمٝم٤مينًمسمٞم٤من اعمختٍم )ذح خمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م(  (4)

سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل  :ٚمزريمٌمًم ،> شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع اجلقاُمع5/62، اًمًٕمقدي٦م، م، دار اعمدين8:;3

 .4;5/6، م، ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم، شمقزيع: اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م:;;3:، 3طقمٌد اهلل رسمٞمع، .د، ؾمٞمد قمٌد اًمٕمزيز.ؼ: داًمِم٤مومٕمل. حت٘مٞم

 .883، صشمٞمًػم اًمقصقل (5)
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 أي: اًمؽمضمٞمح سملم قمٚمؾ اعمٕم٤مين.> يٙمقن ذم اعمٕم٤مين وُمٜمف ُم٤م

واعمراد: شمرضمٞمح اًم٘مٞم٤مس ُمـ ضمٝم٦م قمٚمتف، ومٚمق يم٤من ًمألصؾ اًمقاطمد قمٚمت٤من وقمْمد إطمدامه٤م 

  .(3)سمدًمٞمؾ آظمر ومؽمضمح قمغم إظمرى

وهٙمذا شمدرج اًمٗمٙمر إصقزم سمدًء سم٤مًمت٘مٕمٞمد إصقزم ًمٚم٘مقاقمد إصقًمٞم٦م اًمتل شمًتٜمٌط 

لم ذم إطمٙم٤مم، ومه٤م: ٞمأدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م> ارشمٙم٤مزًا قمغم اعمّمدريـ إؾم٤مؾم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ

ُمًتٜمدا اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس، وإدًم٦م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م قمٜمد إصقًمٞملم، صمؿ يٜمت٘مؾ سمٜم٤م  اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

سمرطمٚم٦م ومٙمري٦م ذم وضمقه آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ إطمٙم٤مم ودٓٓهت٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمتل شمًٛمك ذم يمت٥م إصقل 

اًمٖمٜمٞم٦م سمٛمٙمٜمقٟم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وىمقاقمده٤م وأهاره٤م اًمتل هل ًمٖم٦م اًم٘مرآن  سمـ)ُم٤ٌمطم٨م إًمٗم٤مظ(

اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة، ومػمشم٘مل إصقزم سمٕم٘مٚمف وومٝمٛمف ًمقضمقه اًمدٓٓت ُمـ اًمٜمّمقص 

اًمنمقمٞم٦م، وُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصده٤م وأهداومٝم٤م ُمـ جمٛمقع ُم٤م اؾمتٜمٌط ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، 

شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، وؿمٌٝم٦م اًمتٕم٤مرض سملم اًمٜمّمقص سم٤مجلٛمع واإلقمامل، ويٕمدل إمم  أومٞمدر

ىمقاقمد اًمؽمضمٞمح، ومٞم٘مدم احل٤مفمر قمغم اعمٌٞمح، واخلؼم اعمث٧ٌم قمغم اخلؼم اًمٜم٤مذم ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل، 

قمرف ذم يمت٥م إصقًمٞملم  واخلؼم اعمرومقع قمغم اخلؼم اعمقىمقف واعمرؾمؾ وٟمحقه قمغم ُم٤م

٤مئٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم وومؼ ُمٜمٝم٩م ومٙمري ُمتٙم٤مُمؾ اًمٌٜمٞم٤من واعمحدصملم، طمّمٞمٚم٦م صمروة ه

وإصقل، ومتٜم٤مصمر ذم اعم٤ًمئؾ واًمٗمروع، وم٠مصمٛمر وأٟم٧ٌم ُمـ يمؾ زوج هبٞم٩م، ومح٘مٞمؼ قمغم إُم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م هبذا اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اًمرومٞمع اًمذي يم٤من ؾم٤ًٌٌم ذم اقمتّم٤مم اعمجتٝمد ُمـ اخلٓم٠م 

ل شمتٕمٚمؼ سم٠مومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم إذ هل ُمّمدر ؾمٕم٤مدهتؿ ذم واًمزًمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمت

 .اًمداريـ

 وًمٕمؾ أسمرز آصم٤مر طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم ذم اًمثراء اعمٕمرذم يتٛمثؾ ومٞمام ي٠ميت:

ومتح سم٤مب آضمتٝم٤مد ُمٜمذ ىمرون اإلؾمالم إومم إمم يقُمٜم٤م هذا، وإن ختٚمٚمتٝم٤م ومؽمة مجقد ذم  -3

ذم آضمتٝم٤مد سمدون سمره٤من وٓ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري> ظمقوم٤ًم أن يتقؾمع اًمٜم٤مس 

دًمٞمؾ، إٓ أن آضمتٝم٤مد يٌ٘مك ُمٗمتقطم٤ًم سمنموـمف وُمٕم٤ميػمه اعمٕمتؼمة قمٜمد إصقًمٞملم، ومِمٝمدت 

                                                           

 .899، صيٜمٔمر: اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (3)
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اًم٤ًمطم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمرايم٤ًم ه٤مئاًل ٟمِم٠مت ذم فمٚمف ُمدارس اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمٛمٜم٤مهجٝم٤م اعمتٕمددة، 

 ُمٞم٦م.وٟمت٤مضمٝم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٖمزير> ًمتِمٙمؾ ُمٔمٝمرًا ُمـ ُمٔم٤مهر احلْم٤مرة اعمٕمرومٞم٦م اإلؾمال

اًمٜمٔمر اًمنمقمل ذم احلقادث واًمٜمقازل اعمًتجدة، ومُٞمٚمحؼ ُم٤ممل يرد ومٞمف ٟمص إمم ُم٤مورد ومٞمف  -4

اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ اًمدًمٞمؾ ُمـ يمت٤مٍب أم ؾمٜم٦م، أو دًمٞماًل ٟمٔمري٤ًم ُمـ ىمٞم٤مس أم 

اؾمتح٤ًمن، أم ُمّمٚمح٦م ُمٕمتؼمة أم قمرف ؾم٤مئد، ومتتقؾمع دائرة آضمتٝم٤مد ُمع يمؾ ٟم٤مزًم٦م وُمع 

دث واًمٜمقازل ُمتجددة وهمػم ُمتٜم٤مهٞم٦م، وٓسمد ُمـ سمذل اجلٝمد ذم يمؾ طمدث، واحلقا

وٌٓمٝم٤م، وشمّمقره٤م، وإقمامل اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ومٞمٝم٤م> ومٞمٜمٛمق ويتجدد اًمثراء اًمٕمٚمٛمل واعمٕمرذم 

 قمغم ُمر اًمٕمّمقر.

فمٝمقر اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واعمقؾمققم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م، واعم١ممترات واعمٜمٔمامت  -5

آدم٤مه٤مت واعمذاه٥م واًمث٘م٤موم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م> اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض، ُمع شمٜمقع 

ًمٌٞم٤من احلٚمقل اًمنمقمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م واحلقادث اًمتل متس طم٤مضم٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واعمجتٛمع 

اإلؾمالُمل. سم٤مإلو٤موم٦م إمم اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمرؾم٤مئؾ إيم٤مديٛمٞم٦م اعمًتٛمدة ُمـ هذا اًمٗمٙمر 

ث٦م، يمؾ هذا وأُمث٤مًمف إصقزم اًمٕمريؼ، واٟمتِم٤مر ـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م واحلدي

 أدى إمم صمراء ُمٕمرذم واؾمع حُي٘مؼ ُمّم٤مًمح اًمٕم٤ٌمد واًمٌالد.

قمّمٛمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ اًمزًمؾ واخلٓم٠م ذم ديـ اهلل، وُم٤م يم٤من صقاسم٤ًم ومٛمـ اهلل وطمده ٓ 

 ذيؽ ًمف، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م وم٤مهلل ورؾمقًمف سمريئ٤من.

 رب اًمٕم٤معملم.واحلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م اهلل 
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 ارتامت١

احلٛمد اهلل اًمذي شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمّم٤محل٤مت، احلٛمد اهلل محدًا يٚمٞمؼ سمجالًمف، وقمٔمٞمؿ ؿم٠مٟمف، 

يمٜم٤م ًمٜمٝمتدي ًمقٓ أن هداٟم٤م ااهلل، احلٛمد اهلل اًمذي قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤ممل  احلٛمد اهلل اًمذي هداٟم٤م هلذا وُم٤م

ن، وأرؾمؾ رؾمقًمف سمقطمل وشمٗمّمٞمؾ وسمٞم٤من> ًمٞمخرج اًمٜم٤مس ُمـ آيٕمٚمؿ، قمٚمٛمف اًمٌٞم٤من ذم آي اًم٘مر

 فمٚمامت اجلٝمؾ إمم ٟمقر اًمٕمٚمؿ واإليامن 

أُم٤م سمٕمد: وم٤محلٛمد هلل أن أشمؿ قمكمَّ ٟمٕمٛمتف سم٢ممت٤مم هذا اجلٝمد اعمتقاوع، وومٞمام يكم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م 

 واًمتقصٞم٤مت.

  ْتا٥ر ايبشح:

اًمذهـ> ٕن احلٙمؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمّمقره، اًمٗمٙمر إصقزم ُمٌٜمل قمغم اًمتّمقر ذم  -3

 وقمٜمد إو٤مومتف إمم قمٚمؿ اًمٗم٘مف يّمٌح شمّمدي٘م٤ًم.

، وإدراك احل٘م٤مئؼ قمغم ُم٤مهل قمٚمٞمف وايمت٤ًمهب٤م قمٚمقم وُمٕم٤مرف اًمثراء اعمٕمرذم هق حت٘مٞمؼ -4

 طمّمٞمٚم٦م اًمتٕمٚمؿ قمؼم اًمٕمّمقر.

شمقؾمع إصقًمٞمقن ذم وٌط إًمٗم٤مظ واعمٕم٤مين سم٤مؾمت٘مراء ظم٤مص ُمـ يمالم اًمٕمرب وأدًم٦م  -5

ص٦م ٓ شم٘متْمٞمٝم٤م صٜم٤مقم٦م اًمٜمحق، ومٙمقٟمقا ٟمامًء ًمٖمقي٤ًم وُمٕمرومٞم٤ًم قمؼم اًمٕمّمقر اعمت٘مدُم٦م ظم٤م

 واعمت٠مظمرة.

ؿمٛمقل اًم٘مقاقمد آؾمتدًٓمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر إصقزم يمّقن صمروة ُمٕمرومٞم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م  -6

 سمتٜمقع ـمرىمٝم٤م وادم٤مه٤مهت٤م اًم٘مديٛم٦م واحلديث٦م.

يم٦م> ًمّمٚمتف اًمقصمٞم٘م٦م سم٤مًمٙمت٤مب آؾمتٜم٤ٌمط أطمد ًمٌٜم٤مت هذا اًمٗمٙمر إصقزم واًمثروة اعم٤ٌمر -7

واًمًٜم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وقمٜمٍم أؾم٤مد ُمـ قمٜم٤مس صمروشمٜم٤م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل متٞمزت 

 هب٤م إُم٦م آؾمالُمٞم٦م قمغم ؾم٤مئر إُمؿ.

شم٠مصمػم اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمثروة اعمٕمرومٞم٦م ًمٚمٗمٙمر إصقزم ذم طمريم٦م آضمتٝم٤مد إصقزم ذم  -8

 .إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م
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 تٛصٝات ايبشح:

اًمٕمٜم٤مي٦م سمٕمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف هذا اًمؽماث اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق ُمٌدأ اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م،  -3

 وآًم٦م اعمجتٝمد، وؾمالح اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف.

اًمث٤ٌمت قمغم ىمقاقمد هذا اًمٍمح اًمٕمٔمٞمؿ واًمتٛمًؽ سمثقاسمتف، واًمٕمٛمؾ قمغم ختٚمٞمّمف ُمـ قمٚمؿ  -4

إٓ ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ يمام ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اجلدل واعمٜمٓمؼ اًمذي ٓ يزيد اعمِمتٖمؾ هبام 

 ذم ذُمف ٕهؾ اجلدل واعمٜمٓمؼ. اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

اًمرد قمغم ؿمٌف أهؾ اًم٤ٌمـمؾ ذم دمديد ىمقاقمد قمٚمؿ إصقل اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  -5

يتقاومؼ ُمع اًمثقاسم٧م  واؾمت٘مراء يمالم اًمٕمرب، وإقم٤مدة ىمراءة اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م سمام ٓ

 اًمتل ورصمٜم٤مه٤م ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ.اًمنمقمٞم٦م واًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 املصادز ٚاملسادع

اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط،  ،إسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك، أمحد اًمزي٤مت، طم٤مُمد قمٌد اًم٘م٤مدر، حمٛمد اًمٜمج٤مر -3

 حت٘مٞمؼ: جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، دار اًمدقمقة.

خمتٍم ُمٜمتٝمك اًمًقل وإُمؾ ذم قمٚمٛمل  قمٛمر اعم٘مرئ اعم٤مًمٙمل،اسمـ احل٤مضم٥م، قمثامن سمـ  -4

 م.4228 ،ًمٌٜم٤من ،، دار اسمـ طمزم3ط ،حت٘مٞمؼ: ٟمذير مح٤مد إصقل واجلدل،

 اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م،  اسمـ اًمٚمح٤مم، قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٕمكم احلٜمٌكم، -5

 م.4227 ،، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض4ط ،حت٘مٞمؼ: قم٤مئض اًمِمٝمراين

حت٘مٞمؼ:  اعمختٍم ذم أصقل اًمٗم٘مف، ٚمح٤مم، قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٌٕمكم احلٜمٌكم،اسمـ اًم -6

 م.2:;3 ،دُمِمؼ، دار اًمٗمٙمر ،حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م

حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم،  ،حمٛمد سمـ أمحد اًمٗمتقطمل احلٜمٌكم اسمـ اًمٜمج٤مر، -7

 . ه3635، ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى4ط ،اًمزطمٞمكم، د. ٟمزيف مح٤مد

، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4طاًمت٘مرير واًمتحٌػم،  ،اسمـ أُمػم احل٤مج، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد احلٜمٗمل -8

 م.5:;3 ،سمػموت

اعمدظمؾ عمذه٥م اإلُم٤مم  ،اسمـ سمدران، قمٌد اًم٘م٤مدر سمـ أمحد سمـ ُمّمٓمٗمك سمـ حمٛمد اًمدُمِم٘مل -9

، سمػموت ،ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ،5طأمحد، شمٕمٚمٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

 .م4228- ه3649

درء شمٕم٤مرض  ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ احلراين، حت٘مٞمؼ: حمٛمد رؿم٤مد -:

 م.3;;3، اًمري٤مض، ، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمٜم٧م ؾمٕمقد4طاًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، 

حت٘مٞمؼ: اطم٤ًمن وومٞم٤مت إقمٞم٤من، اسمـ ظمٚمٙم٤من، أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد،  -;

 ًمٌٜم٤من.، دار اًمث٘م٤موم٦م ،قم٤ٌمس

، ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف، إدارة اًمٓم٤ٌمقم٦م اعمٜمػمي٦م ،اًمؼم، أسمق قمٛمر يقؾمػ اًم٘مرـمٌلاسمـ قمٌد  -32

 اًم٘م٤مهرة. 
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اًمقاوح ذم أصقل اًمٗم٘مف،  ،اسمـ قم٘مٞمؾ، أسمق اًمقوم٤مء قمكم سمـ قم٘مٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم -33

 ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م;;;3- ه3642 ،3طحت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

 سمػموت.

ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اًمٓمٌٕم٦م  ،د اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مروناسمـ وم٤مرس، أمح -34

 م.;;;3 ،سمػموت ،اًمث٤مٟمٞم٦م، دار اجلٌٞمؾ

روو٦م  ،اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اؾمامقمٞمؾ -35

 م.4224، سمػموت، اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م

أصقل  ،اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد اعم٘مدد احلٜمٌكماسمـ ُمٗمٚمح، ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد  -36

 ،م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من;;;3- ه3642د.ط،  ،اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ: ومٝمد سمـ حمٛمد اًمًدطم٤من

 اًمري٤مض.  

 سمػموت.، ، دار ص٤مدر3طًم٤ًمن اًمٕمرب،  ،اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر اعمٍمي -37

ذم أصقل اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ اًمٕمدة  ،أسمق يٕمغم، اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ احلًلم اًمٗمراء احلٜمٌكم -38

 اًمري٤مض. ،م، دار اًمٕمزة4233- ه3654، 6طقمكم اعم٤ٌمريمل، 

، 3طهتذي٥م اًمٚمٖم٦م،  ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض ُمرقم٥م ،إزهري، أسمق ُمٜمّمقر حمٛمد سمـ أمحد -39

 م.4223، سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 ،ٛمد اؾمامقمٞمؾإؾمٜمقي، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. ؿمٕم٤ٌمن حم -:3

 م.;;;3 ،سمػموت، ، دار اسمـ طمزم3طهن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل، 

اًمتٛمٝمٞمد  ،إؾمٜمقي، أسمق حمٛمد قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ هٞمتق -;3

 م.;422 ،سمػموت ،، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م7طذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل، 

سمٞم٤من اعمختٍم )ذح خمتٍم اسمـ  إصٗمٝم٤مين، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمقد سمـ قمٌد اًمرمحـ، -42

 م.8:;3، اًمًٕمقدي٦م، ، دار اعمدين3ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م ،احل٤مضم٥م(

آل شمٞمٛمٞم٦م، جمد اًمديـ أيب اًمؼميم٤مت قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد اهلل، واسمٜمف ؿمٝم٤مب اًمديـ أيب  -43

 ،اعمح٤مؾمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم، واسمٜمف شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ
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ة ذم أصقل اًمٗم٘مف مجٕمٝم٤م وسمٞمْمٝم٤م: ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد اعمًقد

م، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، :422- ه;364 ،3ط ، ه967سمـ قمٌد اًمٖمٜمل احلراين، اعمتقرم ؾمٜم٦م: 

 اعم١مؾم٦ًم اًمًٕمقدي٦م سمٛمٍم.

أُمدي، أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد> اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي، حت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد  -44

 سمػموت.، ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ه3626 ،3طاجلٛمٞمكم، 

 سمػموت. ، دار اًمٗمٙمر ،شمٞمًػم اًمتحرير ،أُمػم سم٤مدؿم٤مه، حمٛمد أُملم -45

إطمٙم٤مم اًمٗمّمقل ذم أطمٙم٤مم إصقل اعمتقرم  ،اًم٤ٌمضمل، أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد -46

م، دار اًمٖمرب 8:;3- ه3629 ،3طحت٘مٞمؼ: قمٌد اعمجٞمد اًمؽميمل،  ، ه696ؾمٜم٦م: 

 شمقٟمس. ،اإلؾمالُمل

اًمت٘مري٥م واإلرؿم٤مد اًمّمٖمػم، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد  ،اًم٤ٌمىمالين، أيب سمٙمر حمٛمد سمـ اًمٓمٞم٥م اًم٤ٌمىمالين -47

 سمػموت.  ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م5;;3- ه3635 ،3طاحلٛمد سمـ قمكم أسمق زيد، 

اجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم ُمـ أُمقر اًمٌخ٤مري، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ،  -48

، 5ط ،حت٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م ،اًمٌخ٤مري()صحٞمح  وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف طرؾمقل اهلل 

 م.9:;3 ،سمػموت ،دار اسمـ يمثػم

 يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم،  اًمٌخ٤مري، قمالء اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد، -49

 م.9;;3 ،سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3ط ،حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر

 .م4228 ،سمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنمٟمٔمري٦م اًمت٘مٕمٞمد إصقزم، دار ا ،اًمٌداريـ، أيٛمـ -:4

إردن  ،، دار احل٤مُمد3طُمدظمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأصقًمف،  ،اًمٌدوي، يقؾمػ أمحد -;4

 . ه4229

يمٜمز اًمقصقل إمم ُمٕمروم٦م إصقل، ـمٌع ُمٙمت٥م  ،اًمٌزدوي، ومخر اإلؾمالم قمكم سمـ حمٛمد -52

 . ه3529 ،اًمّمٜم٤ميع

حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف،  اًمٌٍمي: أسمق احلًلم حمٛمد سمـ قمكم سمـ اًمٓمٞم٥م، -53

 . ه3625 ،سمػموت ،، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3ط ،اعمٞمس
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ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اهلل  ،اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس احلٜمٌكم -54

 سمػموت. ،م، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م4227- ه3648 ،4طسمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، 

قمٛمر اًمِمػمازي، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح أمحد ىمٓم٥م اًمٌٞمْم٤موي، ٟم٤مس اًمديـ قمٌد اهلل سمـ  -55

ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل،  ،اًمدمخٞمز، اعمًٛمك: اًمتح٘مٞمؼ اعم٠مُمقل عمٜمٝم٤مج اًمقصقل

 م.8;;3، إٟمدًمس ،، ُم١مؾم٦ًم ىمرـم٦ٌم3ط

، ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح، ُمٙمت٦ٌم صٌٞمح ،اًمتٗمتزاين، ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر -56

 ُمٍم.

ُمٗمت٤مح اًمقصقل إمم سمٜم٤مء اًمٗمروع  حمٛمد سمـ أمحد اًمنميػ اعم٤مًمٙمل،اًمتٚمٛم٤ًمين، أسمق قمٌد اهلل  -57

 ،سمػموت، ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م3ط ،حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك ؿمٞمخ ُمّمٓمٗمكقمغم إصقل، 

 م.:422

حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد ذيػ اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل، اًمتٛمرشم٤مر، حمٛمد اخلٓمٞم٥م احلٜمٗمل،  -58

 م.4222 ،سمػموت، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م3ط ،ُمّمٓمٗمك أمحد ؾمٚمٞمامن

، ، دار اًمّمٛمٞمٕمل3طاًمقرىم٤مت،  ،اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل -59

 م.8;;3 ،اًمري٤مض

، 6طاًمؼمه٤من ذم قمٚمؿ إصقل،  اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، -:5

 . ه:363 ،ُمٍم، اًمقوم٤مء، اعمٜمّمقرة

اعمٖمٜمل ذم أصقل اًمٗم٘مف، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمٔمٝمر سم٘م٤م،  ،اخل٤ٌمزي، ضمالل اًمديـ قمٛمر سمـ حمٛمد -;5

 ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م. ،، ُمريمز اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل ه3625 ،3ط

حت٘مٞمؼ: أسمق قمٌد اًمرمحـ، قم٤مدل اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف، اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم،  -62

 م.8;;3 ،اًمري٤مض، ، دار اسمـ اجلقزي3ط ،سمـ يقؾمػ اًمٕمزازي

 ،حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ حمل اًمديـ اعمٞمسشم٘مقيؿ إدًم٦م، ، أسمق زيد قمٌد اهلل سمـ قمٛمر، اًمدسمقد -63

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.3ط ،م4223
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حت٘مٞمؼ: ـمف اعمحّمقل ذم قمٚمؿ إصقل،  اًمرازي، ومخر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ احلًـ، -64

 . ه3622 ،اًمري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ،ضم٤مسمر ومٞم٤مض

ُمٙمت٦ٌم  ،حت٘مٞمؼ: حمٛمقد ظم٤مـمرخمت٤مر اًمّمح٤مح، اًمرازي، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًم٘م٤مدر،  -65

 م.7;;3، سمػموت، ًمٌٜم٤من ٟم٤مذون

 ،طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اسمـ ُمٚمؽ قمغم اعمٜم٤مر، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م ،اًمره٤موي، حيل اعمٍمي -66

 . ه3537

ققم٦م حت٘مٞمؼ: جمٛمشم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،  ،اًمزسمٞمدي، حمٛمد ُمرشم٣م احلًٞمٜمل -67

 دار اهلداي٦م.  ،ُمـ اعمح٘م٘ملم

اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف  ،اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل -68

 - ه3635 ،4طىم٤مم سمتحريره اًمِمٞمخ: قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٕم٤مين، وراضمٕمف: قمٛمر ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر، 

 ،3طم، دار اًمّمٗمقة: اًمٖمردىم٦م، وـمٌٕم٦م أظمرى سمتح٘مٞمؼ: د. حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر، 4;;3

 سمػموت.  ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،م4222- ه3643

شمِمٜمٞمػ اعم٤ًمُمع سمجٛمع  ،اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل -69

، ُمٙمت٦ٌم ىمرـم٦ٌم، شمقزيع: 3ط ،د. قمٌد اهلل رسمٞمع   حت٘مٞمؼ: د. ؾمٞمد قمٌد اًمٕمزيز، اجلقاُمع، 

 م.:;;3 ،اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م

حت٘مٞمؼ:  ،قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمداًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ  -:6

 سمػموت. ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م4222- ه3643 ،3طحمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ، 

سمػموت ، أؾم٤مس اًمٌالهم٦م، دار اًمٗمٙمر ،اًمزخمنمي، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اخلقارزُمل -;6

 م.;9;3

وع قمغم ختري٩م اًمٗمراًمزٟمج٤مين، أسمق اعمٜم٤مىم٥م ؿمٝم٤مب اًمديـ حمٛمقد سمـ أمحد اًمِم٤مومٕمل،  -72

 م.4228 ،اًمري٤مض، ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من4ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد أدي٥م اًمّم٤مًمحإصقل، 

اإلهب٤مج ذح  ،اًمًٌٙمل، شم٘مل اًمديـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم -73

 م.7;;3 ،سمػموت، اعمٜمٝم٤مج، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م
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ُمٍم ، أصقل اًمنظمز، ُمٓم٤مسمع دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،اًمنظمز، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد -74

 . ه3594

 - ه3625 ،3طإؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر،  ،اًمًٞمقـمل، أسمق اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر -75

 سمػموت. ،م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م:5;3

اعمقاوم٘م٤مت ذم  ،اًمِم٤مـمٌل، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل -76

قمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق قمٌٞمدة ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن،  ،ُم٦م سمٙمر أسمق زيدأصقل اًمنميٕم٦م، شم٘مديؿ: اًمٕمال

 اًم٘م٤مهرة.  ،اًمري٤مض، دار اسمـ قمٗم٤من ،م، دار اسمـ اًمٚم٘مٞمؿ;422 - ه3652 ،5ط

حت٘مٞمؼ: أمحد حمٛمد اًمرؾم٤مًم٦م، اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس اعمٓمٚمٌل،  -77

 م.4227 ،اًم٘م٤مهرة ،، ُمٙمت٦ٌم دار اًمؽماث5ط ،ؿم٤ميمر

إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ قمٚمؿ إصقل، حت٘مٞمؼ:  ،سمـ قمكم سمـ حمٛمد اًمٞماميناًمِمقيم٤مين، حمٛمد  -78

 سمػموت. ،م، دار اًمٗمٙمر4;;3- ه3634 ،3طحمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٌدري، 

حت٘مٞمؼ:  ،ذح اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اًمِمػمازي، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ -79

 ،م، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل:422ؾمح٥م ضمديد  ،م::;3 ،3طقمٌد اعمجٞمد اًمؽميمل، 

 شمقٟمس.

 حت٘مٞمؼ: ذح خمتٍم اًمروو٦م، اًمٓمقذم، ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي،  -:7

 م.4225، سمػموت ،، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م6ط ،د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل

 خمتٍم ،اًمٓمقذم، ٟمجؿ اًمديـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٍمسي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٗمقزان -;7

 . ه3662، اًمري٤مض، ، ُمٙمت٦ٌم دار اعمٜمٝم٤مج4طاًمروو٦م، 

 اعمٙمت٦ٌم اعمٙمٞم٦م، دار اسمـ طمزم. ،قمٌد اهلل سمـ سمٞم٦م، أُم٤مزم اًمدٓٓت وجم٤مزم آظمتالوم٤مت -82

 م.3626ضمدة، ، دار اًمنموق ،4طقمٌد اًمقه٤مب أسمق ؾمٚمٞمامن، اًمٗمٙمر إصقزم،  -83

، 3طاعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل،  ،اًمٖمزازم، أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓمقد اًمِم٤مومٕمل -84

 م.:422سمػموت، ، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م
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، دار اًمٗمْمٞمٚم٦م، 3طشمٞمًػم اًمقصقل إمم ىمقاقمد إصقل،  ،اًمٗمقزان، قمٌد اهلل سمـ ص٤مًمح -85
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 جبهذِدكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع 
 دراست فقٓيت يقارَت

  
 إعذاد

 عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 
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 ًَدص ايبشح

شمٜم٤مول هذا اًمٌح٨م طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده، ودرس اخلالف اًمٗم٘مٝمل 

اعم٠ًمًمتلم دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، شمِمتٛمؾ قمغم سمٞم٤من حمؾ اًمٜمزاع، وإىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وأدًمتٝم٤م، ذم 

 وأوضمف اًمدًٓم٦م، وُم٤م يرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت، ُمع اًمؽمضمٞمح واعمقازٟم٦م.

وىمد ظمٚمص اًمٌح٨م إمم شمرضمٞمح اًم٘مقل سم٢مسم٤مطم٦م أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وأن ؾم٥ٌم اخلالف ذم 

ًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم اًمتٛم٤ًمح، سملم أن طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح شمٕم٤مرض قمٛمقُم٤مت إد

يٙمقن ُمـ طمٞمقان اعم٤مء، أو ُمـ طمٞمقان اًمؼم، وشمٌلم أن اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م ىمديؿ ُمٜمذ قمٍم اًمت٤مسمٕملم، 

وأن اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م شمٜم٤موًم٧م طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح سم٤مًمدًمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؾ، ومجع اًمٌح٨م 

آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح خترجي٤ًم قمغم أىمقال  ذًمؽ اخلالف، وشمٜم٤موًمف سم٤مًمدراؾم٦م، يمام شمؿ سمح٨م طمٙمؿ

 اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، وظمٚمص اًمٌح٨م إمم إسم٤مطم٦م آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح سمٕمد دسمٖمف. 

ؾم٥ٌم اخلالف ذم حلؿ  –ضمٚمد اًمتٛم٤ًمح  –حلؿ اًمتٛم٤ًمح  –اخلالف اًمٗم٘مٝمل اًمٙمٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: 

 اًمتٛم٤ًمح.
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Abstract 

This research deal with the rule of eating crocodile meat and using its skin, 

and studying The jurisprudence (fiqh) disagreement in these two issues in a 

comparative jurisprudential method. It includes an explanation of the 

subject of dispute, the jurisprudential sayings, its evidence,  indications, 

and what discussions respond to it, with weighting the argument and 

investigating them.           

research concluded that there is a preponderance of sayings make eating 

crocodile meat permissible, and the reason is that disagreement regarding 

ruling of eating crocodile meat contradicts the generalities of evidence 

from Qur’an and Sunnah in crocodile between it is from a water animal, or 

from a land animal, and it became clear that the dispute over the issue is 

old since the era of TABI'EEN, and that the four fiqh schools dealt with 

ruling of eating crocodile meat with evidence and justification. The rule of 

using crocodile skin was examined as a result of the sayings of jurists in the 

four schools of thought , The research concluded that it is permissible to 

use the skin of a crocodile after it has been tanned.     

keywords: judicial disagreement - crocodile meat - crocodile skin - reason 

of disagreement regarding consuming crocodile meat. 
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        38: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 

ًمؽ يقم اًمديـ، واًمّمالة واًمًالم قمغم رب اًمٕم٤معملم، اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤م احلٛمد هلل

 اًمرؾمقل إُملم، وقمغم آًمف، وأصح٤مسمف أمجٕملم... أُم٤م سمٕمد>

ائ ائ  ې ى ى ژوم٘مد أُمر اهلل شمٕم٤ممم قم٤ٌمده سم٤مٕيمؾ ُمـ احلالل اًمٓمٞم٥م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

وٓ  ،همػم و٤مر ًمألسمدان ،ذم ٟمٗمًف ًتٓم٤مسم٤مً أي: ُمُ "[، :38اًمٌ٘مرة: ]ژوئ ەئ ەئ

، وسملمَّ اًمٜمٌل (4)اًمرسم٤مين اًمٙمريؿ ذم همػم ُم٤م ُمقوع ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وضم٤مء هذا إُمر (3)"ًمٚمٕم٘مقل

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ظمٓمقرة إيمؾ ُمـ احلرام، وؿمدَة ضره ذم اًمدٟمٞم٤م، وأظمرة، ؾمقاء أيم٤من 

٤َم اًمٜم٤َّمُس، إِنَّ اهللَ »: طىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  حتريٛمف ذم ذاشمف، أو ذم ايمت٤ًمسمف، ومٕمـ أيب هريرة  َأهيُّ

٤ًٌم، َوإِنَّ اهلَل َأَُمَر اعم١ُْْمُِمٜملَِم سماَِم َأَُمَر سمِِف اعمُْْرؾَمٚملَِم، وَمَ٘م٤مَل:  َّٓ ـَمٞم  ٌَُؾ إِ َٓ َيْ٘م ڻ ڻ ڻ   ۀ ژـَمٞم ٥ٌم 

چ ڇ ڇ ژ[ َوىَم٤مَل: 73]اعم١مُمٜمقن: ژ ھۀ ہ ہہ ہ ھ    ھ ھ 

ضُم 394]اًمٌ٘مرة: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ، َيُٛمدُّ َيَدْيِف [ صُمؿَّ َذيَمَر اًمرَّ َٗمَر َأؿْمَٕم٨َم َأهْمؼَمَ ًَّ َؾ ُيٓمِٞمُؾ اًم

ُف طَمَراٌم، َوهُمِذَي سم٤ِمحْلََرا ًُ ٌَ سُمُف طَمَراٌم، َوَُمْٚم ، َوَُمْٓمَٕمُٛمُف طَمَراٌم، َوَُمنْمَ ، َي٤م َرب  ، َي٤م َرب 
ِ
اَمء ًَّ ِم، إمَِم اًم

َتَج٤مُب ًمَِذًمَِؽ؟ ًْ ـَ »ىم٤مل ًمف:  طأن رؾمقل اهلل  ، وقمـ يمٕم٥م سمـ قمجرة (5)شوَم٠َمٟمَّك ُي َي٤م يَمْٕم٥َم سْم

ـْ ؾُمْح٧ٍم إَِّٓ يَم٤مَٟم٧ِم اًمٜم٤َّمُر َأْومَم سمِفِ  ٧ٌََم ُِم ُف َٓ َيْرسُمق حَلٌْؿ َٟم  .(6)شقُمْجَرَة، إِٟمَّ

                                                           

 .:3/69شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، اسمـ يمثػم، ( 3)

 ُمـ ؾمقرة اًمٜمحؾ. 336اعم٤مئدة، وأي٦م: ُمـ ؾمقرة  ::، 7، 6ُمـ ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وأي٤مت:  394يمام ذم أي٦م: ( 4)

، يمت٤مب اًمزيم٤مة، سم٤مب ىمٌقل اًمّمدىم٦م ُمـ اًمٙم٥ًم اًمٓمٞم٥م، ;62، ص3237صحٞمح ُمًٚمؿ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج، سمرىمؿ: (5)

 وشمرسمٞمتٝم٤م.

، 377، ص836 ، سم٤مب ُم٤م ذيمر ذم ومْمؾ اًمّمالة، واًمٚمٗمظ ًمف، سمرىمؿ:طيمت٤مب اجلٛمٕم٦م قمـ رؾمقل اهلل  ؾمٜمـ اًمؽمُمذي: (6)

، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وزُمالؤه: إؾمٜم٤مده ىمقي قمغم ذط 44/554، 36663 سمرىمؿ: ذم ُمًٜمده: وأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

، واحل٤ميمؿ ذم ;45/;، 39295 ُمًٚمؿ. وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف، يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب ُم٤م ي٘م٤مل ذم اًمنماب، سمرىمؿ:

ر اًمٌٞم٤من سم٠من اًمّمالة ، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمّمالة، سم٤مب ذيم6/363، 9385ُمًتدريمف، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سمرىمؿ:

، واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف، ُمـ يمت٤مب اًمرىم٤مئؼ، سم٤مب ذم ;/7، 3945ىمرسم٤من ًمٚمٕمٌٞمد يت٘مرسمقن هب٤م إمم سم٤مرئٝمؿ ضمؾ وقمال،سمرىمؿ:

، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده ىمقي، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن، ذم اعمٓم٤مقمؿ واعمِم٤مرب، اًمٗمّمؾ 5/3:49، :4:3 اًمًح٧م، سمرىمؿ:
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يـ، وُمـ أضَمؾ   ت اًمد  وًمذًمؽ ومٛمٕمروم٦م احلالل، واحلرام ُمـ إـمٕمٛم٦م، وإذسم٦م ُمـ ُمٝمام 

هل٤م ذم يمتٌٝمؿ يمت٤ًٌم، وأسمقاسم٤ًم ظم٤مص٦م، وُمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمتل قُمٜمل هب٤م اًمٕمٚمامء، واًمٗم٘مٝم٤مء، طمتك قم٘مدوا 

اعم٤ًمئؾ اًمتل متس احل٤مضم٦م إمم سمحثٝم٤م: طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده، وهق ُمقوقع 

 هذا اًمٌح٨م.

 :أ١ُٖٝ ايبشح

 شمتْمح أمهٞم٦م اًمٌح٨م ُمـ ظمالل ُم٤م يكم:

شمٕمٚمؼ اًمٌح٨م سم٤ٌمب إـمٕمٛم٦م، واًمٚم٤ٌمس، ومه٤م ُمـ إسمقاب اجلٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، اًمٕمٔمٞمٛم٦م  .3

 ٞم٦م. إمه

اطمتٞم٤مج يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس عمٕمروم٦م طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وطمٙمؿ   .4

آٟمتٗم٤مع سمجٚمده> طمٞم٨م مل يرد ذم ذًمؽ ٟمص ظم٤مص ذم اًمٙمت٤مب، أو اًمًٜم٦م، ومل يٜمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م 

إمج٤مع. وٓ أدل قمغم هذا آطمتٞم٤مج ُمـ يمثرة ؾم١مال اًمٜم٤مس قمـ طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، 

 وطمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمده.

احل٤مضم٦م إمم مجع اخلالف اًمٗم٘مٝمل اعمتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمٌح٨م ودراؾمتف، وىمد سمح٨م اًمٗم٘مٝم٤مء  .5

اعمت٘مدُمقن ـ ُمٜمذ قمٍم اًمت٤مسمٕملم ـ طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح ظم٤مص٦م، وومٞمف ُم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م ص٤محل٦م 

ًمٚمٌح٨م، وهذا اًمٌح٨م يًٝمؿ ذم إسمراز دور اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم ذم سمٞم٤من ُمٕمٔمؿ إطمٙم٤مم، 

٤مء اعمٕم٤مسون ذم إيْم٤مح طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، ويمام متس واؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م، يمام أؾمٝمؿ اًمٗم٘مٝم

 احل٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح، وخترضمف قمغم أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء.

أن أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح ظم٤مص٦م فمٝمر سملم اًمٜم٤مس قمؼم وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل، وُمـ  .6

اعمختٚمٗم٦م، اًمٜم٤مس ُمـ ذه٥م ًمّمٞمد اًمتٛم٤ًمح، صمؿ أيمٚمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ يّمٜمع قمٚمٞمف إيمالت 

ويٜمنم ذًمؽ ًمٚمٜم٤مس، يمام ُيٕمرض حلؿ اًمتٛم٤ًمح ًمٚمٌٞمع ذم سمٕمض اًمدول، ذىم٤ًم، وهمرسم٤ًم، وهق 

 ُمـ أهمغم أٟمقاع اًمٚمحقم.

                                                           

، وصححف إًم٤ٌمين ذم 9/726، 7597 احلرام واشم٘م٤مء اًمِمٌٝم٤مت، سمرىمؿ: اًمث٤مًم٨م ذم ـمٞم٥م اعمٓمٕمؿ واعمٚمٌس واضمتٜم٤مب=

 .5/479، اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن
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 أض١ً٦ ايبشح:

 دمٞم٥م اًمدراؾم٦م قمـ اًمت٤ًمؤٓت اًمت٤مًمٞم٦م:

: هؾ يقضمد ظمالف وم٘مٝمل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، 3س -

 وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده؟

 إىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده؟: ُم٤م 4س -

 : ُم٤م أدًم٦م إىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده؟5س -

 : ُم٤م اًمراضمح ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده؟6س -

 : ُم٤م ؾم٥ٌم اخلالف اًمٗم٘مٝمل ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح؟7س -

 أٖداف ايبشح: 

 إمم ُم٤م يكم:هيدف اًمٌح٨م 

دراؾم٦م اخلالف اًمٗم٘مٝمل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح،  .3

 وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده، دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م.

 .إصمراء اعمٙمت٦ٌم اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمدراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ذم ُمقوقع اًمٌح٨م .4

 ايدزاضات ايطابك١: 

ل ـ قمغم دراؾم٦م سمٕمد اًمٌح٨م ذم حمريم٤مت اًمٌح٨م قمغم ؿمٌٙم٦م آٟمؽمٟم٧م مل أىمػ ـ طم٥ًم قمٚمٛم

 وم٘مٝمٞم٦م ُمٗمردة ذم هذه اعم٠ًمًم٦م.

 خط١ ايبشح:

 شمٜمتٔمؿ ظمٓم٦م اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وُمٌحثلم، وظم٤ممت٦م، وومٝم٤مرس قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

وومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اًمٌح٨م، وُمِمٙمٚمتف وشم٤ًمؤٓشمف، وأهداومف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م،  اعم٘مدُم٦م:

 وظمٓمتف، وُمٜمٝمجف.

 اًمتٛمٝمٞمد، وومٞمف صمالث ُمٓم٤مًم٥م:

 .شمٕمريػ اًمتٛم٤ًمح إول:اعمٓمٚم٥م 

 وضمف شمًٛمٞم٦م اًمتٛم٤ًمح هبذا آؾمؿ.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 
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 ٟمٌذة ُمقضمزة قمـ اًمتامؾمٞمح. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اًمتٛم٤ًمح طمٞمقان سمرُم٤مئل، وهؾ هق ُمٚمحؼ سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م، أم اًمٌحري٦م؟اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: 

 طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م: اعمٌح٨م إول:

 ير حمؾ اًمٜمزاع.حتر اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمتٛم٤ًمح. طمٙمؿ أيمؾ حلؿإىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 أدًم٦م إىمقال، ُمع اعمٜم٤مىمِم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 ، وؾم٥ٌم اخلالف.اًمؽمضمٞمح :اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .حترير حمؾ اًمٜمزاع اعمٓمٚم٥م إول:

 إىمقال اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح قمٜمد اًم٘م٤مئٚملم سمتحريؿ حلٛمف. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 أدًم٦م إىمقال، ُمع اعمٜم٤مىمِم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اًمؽمضمٞمح.  اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 واًمتقصٞم٤مت. اخل٤ممت٦م،

 .ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع

 َٓٗر ايبشح:

 اشمٌٕم٧م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، واًمقصٗمل، وآؾمتٜم٤ٌمـمل، ُمراقمٞم٤ًم ُم٤م يكم:

حترير حمؾ اًمٜمزاع سمذيمر إطمٙم٤مم اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معم٠ًمًم٦م، وذيمر دًمٞمٚمف،  .3

 ُمع شمقصمٞمؼ آشمٗم٤مق ُمـ ُمّم٤مدره.

 ذيمر أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اعم٠ًمًم٦م، وٟمًٌتٝم٤م ٕصح٤مهب٤م، وشمقصمٞم٘مٝم٤م ُمـ ُمّم٤مدره٤م. .4

٤مب سمف ذيمر أدًم٦م يمؾ ىمقل، وسمٞم٤من وضمف اًمدًٓم٦م، وُم٤م ىمد يرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت، وُم٤م جي .5

 قمٜمٝم٤م إن وضمد، ويذيمر ذًمؽ سمٕمد اًمدًمٞمؾ ُم٤ٌمذة.

 اًمؽمضمٞمح سملم إىمقال، وسمٞم٤من أؾم٤ٌمسمف.    .6

 ذيمر ؾم٥ٌم اخلالف، وٟمققمف، وصمٛمرشمف. .7
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 ذيمر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين، وقمزوه٤م ذم اعمتـ سمذيمر اًمًقرة، ورىمؿ أي٦م. .8

، وإن يم٤من ختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م، وسمٞم٤من طمٙمؿ أهؾ اًمِم٠من قمٚمٞمٝم٤م .9

 احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم، أو أطمدمه٤م ايمتٗمٞم٧م سمذًمؽ.

 ختري٩م أصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدره٤م، واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م. .:

 اًمتٕمريػ سم٤معمّمٓمٚمح٤مت، وإًمٗم٤مظ اًمٖمري٦ٌم. .;

 اًمؽممج٦م اعمقضمزة ًمألقمالم همػم اعمِمٝمقريـ. .32

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 :تعسٜـ ايتُطاحاملطًب األٍٚ: 

، واًمتٛم٤ًمح (3)اًمتٛم٤ًمح طمٞمقان ُمِمٝمقر، وشمًٛمٞمتف هبذا آؾمؿ هل شمًٛمٞم٦م قمرسمٞم٦م صحٞمح٦م

، واًمتِمٌٞمف سمف ذم، ومٞم٘م٤مل: رضمؾ مت٤ًمح، أو (4)ُمٗمرد، قمغم وزن شمِٗمٕم٤مل، ومجٕمف مَت٤َمؾِمح، ومت٤مؾمٞمح

ح، أي: يمّذاٌب، أو ُم٤مرٌد ظمٌٞم٨م، أو يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٖمش، واعمداهٜم٦م، وا ًَ ْ ف (5)عمخ٤مدقم٦ممَت ، وُيٕمرَّ

٥م ،ُمـ ومّمٞمٚم٦م اًمزواطمػ ،سمرُم٤مئل طَمَٞمَقانٌ "اًمتٛم٤ًمح سم٠مٟمف:  ؿ ،(6)ذِم ؿمٙمؾ اًمْمَّ ًْ
ـَمِقيؾ  ،يَمٌػِم اجْلِ

ٟم٥م ُمـ  ٌػ ًمَّ ١مَ ُمُ  ،قمغم فَمٝمره َوَرأؾمف وذٟمٌف شمرس ُمتلم يمؽمس اًمًالطمػ ،ىمّمػم إرضمؾ ،اًمذَّ

ٌَْٕمض ،(7)قس ىمرٟمٞم٦مٚمُ ومُ   .(8)"ُُمتَِّّمؾ سَمْٕمْمَٝم٤م سمِ

 

  

                                                           

: 5/378، وىم٤مل اخلٚمٞمؾ اًمٗمراهٞمدي ذم اًمٕملم8;4/7، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، 3/757يٜمٔمر: مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، اسمـ دريد( 3)

 ."وخؿ ـمقيؾ ىمقي واًمتٛم٤ًمح: ظمٚمؼ ذم اعم٤مء ؿمٌٞمف سم٤مًمًٚمحٗم٤مة، إٓ أٟمف"

 .4/794، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، اًمٗمٞمقُمل، 9/343يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس، اًمزسمٞمدي، ( 4)

 .;9/34، شم٤مج اًمٕمروس، اًمزسمٞمدي،8;4/7، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر7/545يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اسمـ وم٤مرس،( 5)

ضمًٛمف ظمِمـ همٚمٞمظ، وًمف ذٟم٥م قمريض طمرش أقم٘مد، يِمٌف  ،اًمْم٥م: طمٞمقان ُمـ اًمزواطمػ، ُمـ رشم٦ٌم اًمٕمٔم٤مء )اًمًح٤مزم (6)

، ُمقؾمققم٦م اًمٓمػم واحلٞمقان ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي، 4/3566احلرسم٤مء. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، د.أمحد خمت٤مر قمٛمر

 .4:4، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، ىمٚمٕمجل وزُمٞمٚمف، ص429قمٌد اًمٚمٓمٞمػ قم٤مؿمقر، ص

٤م، وشمٙمقن يم٤مًم٘مرون، ُمتجٝم٦ًم ًمألقمغم، وهل يم٤محلراؿمٞمػ، واًم٘مِمقر اًمّمٚم٦ٌم. أي: شمِمٌف قمٛمٚم٦م اًمٗمٚمقس، ذم ؿمٙمٚمٝم٤م، وعمٕمتٝم (7)

 .8/388، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، 9;34/4يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٚمٖم٦م، إزهري، 

، طمٞم٤مة 3/523، أمحد خمت٤مر قمٛمر، ويٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، د.::/3، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦ماعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط:  (8)

 .3/459احلٞمقان اًمٙمؼمى، اًمدُمػمي، 
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 املطًب ايجاْٞ

 ٚد٘ تط١ُٝ ايتُطاح بٗرا االضِ

إن ظمٚمؼ اًمتٛم٤ًمح ذم ؿمٙمٚمف اًمٔم٤مهر ُمٜمًٌط، وُمًتٍق، يِمٌف اًمٌمء اعمْمٖمقط قمرو٤ًم سمٕمد 

ُمًحف، وذًمؽ يقاومؼ إصؾ اًمذي ُأظِمَذ ُمٜمف اؾمٛمف، وهق اعمًح، اًمذي ُمٕمٜم٤مه: إُمرار اًمٌمء قمغم 

 .(3)اًمٌمء سمًٓم٤مً 

 

 املطًب ايجايح

 ايتُاضٝحْبر٠ َٛدص٠ عٔ 

ًمٚمتامؾمٞمح أٟمقاع ُمتٕمددة، شمتج٤موز اًمٕمنميـ ٟمققم٤ًم طمقل اًمٕم٤ممل، ختتٚمػ ذم أؿمٙم٤مهل٤م، 

وأطمج٤مُمٝم٤م، وـم٤ٌمئٕمٝم٤م، وهل أىمؾ اًمزواطمػ قمددًا، وهل ظمٚمٌؼ قمجٞم٥م، يمت٥م قمٜمف قمٚمامء 

، ويٕمٞمش ذم إُم٤ميمـ اًمرـم٦ٌم، وٓ يٛمٙمٜمف اًمٕمٞمش ذم إُم٤ميمـ (4)اعمًٚمٛملم ومٞمام يمتٌقا قمـ احلٞمقاٟم٤مت

ًم٤ٌمردة، ويقضمد ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم اعمٞم٤مه اًمٕمذسم٦م، واعمًتٜم٘مٕم٤مت، وىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اعمٞم٤مه اعم٤محل٦م، احل٤مرة، أو ا

ودمٞمد اًم٤ًٌمطم٦م، وىمد متٙم٨م حت٧م اعم٤مء ؾم٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م، وهل٤م ومؽ ىمقي ضمدًا، وقمٜمدُم٤م حتت٤مج إمم دفء 

اًمِمٛمس خترج قمغم وٗم٤مف إهن٤مر، واًمٌحػمات، واعمًتٜم٘مٕم٤مت، وقمٜمد اؿمتداد احلرارة شمٚمج٠م إمم 

تؼمد ضمًٛمٝم٤م، وشمتٖمذى اًمتامؾمٞمح اًمّمٖمػمة قمغم احلنمات اعم٤مئٞم٦م، وإذا يمؼمت ىمٚمٞماًل شمٖمذت اعم٤مء ًم

قمغم اًمْمٗم٤مدع، واًم٘مقاىمع، وإؾمامك اًمّمٖمػمة، صمؿ إؾمامك إيمؼم، وإذا يمؼمت أيمثر ُمـ ذًمؽ، 

 .(5)وسمٚمٖم٧م شمٖمذت قمغم احلٞمقاٟم٤مت، واًمٓمٞمقر

 

 

 

                                                           

 .6/4297،  اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ، د.حمٛمد طمًـ طمًـ ضمٌؾ، 7/544يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اسمـ وم٤مرس،  (3)

  .3/459، طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى، اًمدُمػمي، 8;8/6يٜمٔمر: احلٞمقان، اجل٤مطمظ،  (4)

 .383همٜمٞمؿ، ص يٜمٔمر: ُمقؾمققم٦م قم٤ممل احلٞمقان ًمٚمِم٤ٌمب، ُمّمٓمٗمك (5)
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 املطًب ايسابع

 باذتٝٛاْات ايرب١ٜ، أّ ايبشس١ٜ؟ايتُطاح سٝٛإ بسَا٥ٞ، ٌٖٚ ٖٛ ًَشل 

٤م سم٤مخلٞم٤مؿمٞمؿ،  ،يم٤مئـ طمّل يٕمٞمش ـمقًرا ُمـ طمٞم٤مشمف ذم اعم٤مء"احلٞمقان اًمؼمُم٤مئل هق:  ًً ُمتٜمٗم 

ً ،وي٘ميض ـمقًرا آظمر قمغم اًمؼمّ   . (3)"اًمْمٗمدع سم٤مًمرئتلم، ُمثؾ٤ًم ُمتٜمٗم 

ٕٟمف ٓ وهذا اًمتٕمريػ اًمدىمٞمؼ، واعمٕمروف ًمٚمحٞمقان اًمؼمُم٤مئل ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمتٛم٤ًمح مت٤مُم٤ًم، 

يٕمٞمش ـمقرًا ُمـ طمٞم٤مشمف ُمتٜمٗم٤ًًم سم٤مخلٞم٤مؿمٞمؿ، سمؾ شمٜمٗمًف سم٤مًمرئتلم ُمـ طملم يٗم٘مس، يمام هق احل٤مل ذم 

احلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م، وًمٙمـ ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمؼمُم٤مئٞم٤مت اًمتل شمٕمٞمش ذم اًمؼم واعم٤مء يّمح 

ًمذي وصػ اًمتٛم٤ًمح سم٠مٟمف سمرُم٤مئل، أي: أٟمف يٕمٞمش ذم اعم٤مء واًمؼم، وهذا يقاومؼ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ا

ووٕمف اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمحٞمقاٟم٤مت وهق احلٞمقاٟم٤مت اًمتل شمٕمٞمش ذم اًمؼم واعم٤مء، ظمالف ىمًٛمل احلٞمقاٟم٤مت 

 اًمؼمي٦م، واًمٌحري٦م.

 وهؾ اًمتٛم٤ًمح ُمٚمحؼ سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م، أو اًمؼمي٦م؟ 

سمٛمراضمٕم٦م يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح جيد اًم٤ٌمطم٨م أن ُمٜمٝمؿ ُمـ أحل٘مف 

حلٚم٘مف سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ قمده طمٞمقاٟم٤ًم سمحري٤ًم أصاًل، سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م، وُمٜمٝمؿ ُمـ أ

 وُمٜمٝمؿ ُمـ قمده طمٞمقاٟم٤ًم سمري٤ًم أصاًل يمام ؾمٞم٠ميت شمقوٞمح ذًمؽ ذم اعمٌح٨م إول ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل.

وإمت٤مُم٤ًم هلذا اعمٓمٚم٥م أؿمػم إمم ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ومٞمام ي٠مظمذه احلٞمقان اًمؼمُم٤مئل ُمـ طمٙمؿ، 

 صم٦م أىمقال:طمٞم٨م اظمتٚمٗمقا ذم ذًمؽ قمغم صمال

إن احلٞمقان اًمؼمُم٤مئل ٓ يٙمقن ذم طمٙمؿ احلٞمقان اًمٌحري، وٓ اًمؼمي، وأٟمف  اًم٘مقل إول:

 . (4)ٓ حيؾ رء ُمٜمف، ُمٞمت٤ًم، وٓ ذيمٞم٤ًم. وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 

                                                           

، 49، ُمقؾمققم٦م قم٤ممل احلٞمقان ًمٚمِم٤ٌمب، ُمّمٓمٗمك همٜمٞمؿ، ص3/523، د. أمحد خمت٤مر قمٛمرُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة،  (3)

 .:اًمتٛم٤ًمح اًمًٗم٤مح اًم٤ًٌمح، د. يم٤مرم اًمًٞمد همٜمٞمؿ، ص

 .8/368، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اًمنمسمٞمٜمل، 37/85يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي (4)
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ر فمووضمف هذا اًم٘مقل: إن احلٞمقان اًمؼمُم٤مئل يم٤معمتقًمد ُمـ ُم٠ميمقل، وهمػمه، واضمتٛمع ومٞمف طم٤م

 . (3)، وًمٚمخ٨ٌم، واًميروُمٌٞمح ومٞمٛمٜمع

إن اًمٕمؼمة سمٛمٙم٤من شمقاًمده ذم حتديد يمقٟمف سمري٤ًم، أو سمحري٤ًم، وٓ قمؼمة سمٛمثقاه،  اًم٘مقل اًمث٤مين:

، واحلٜم٤مسمٚم٦م طمٞم٨م ىم٤مًمقا سم٠من ُم٤م يم٤من ُم٠مواه اًمٌحر، (4)وٓ ُم٘م٤مُمف سمٕمد وٓدشمف. وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م

 .(5)ويٕمٞمش ذم اًمؼم ًمف طمٙمؿ اًمؼم

قم٤مرض، وٟمّمقا قمغم أن اًمتٛم٤ًمح ووضمف هذا اًم٘مقل: إن اًمتقاًمد أصؾ اًمٙمٞمٜمقٟم٦م، وُم٤م سمٕمده 

 .(6)سمرٌي 

أن احلٞمقان اًمؼمُم٤مئل ذم طمٙمؿ احلٞمقان اًمٌحري، وًمق ـم٤مًم٧م طمٞم٤مشمف سم٤مًمؼم،  اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م:

 .(7)وُمثٚمقا سم٤مًمتٛم٤ًمح. وهق ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م

 .(8)ووضمف هذا اًم٘مقل: أصؾ اإلسم٤مطم٦م، ودظمقًمف ذم قمٛمقم طمؾ احلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م

إن احلٞمقان اًمؼمُم٤مئل يٙمقن طمٙمٛمف سمح٥ًم ُمرقم٤مه، وم٢من يم٤من ُمًت٘مره ذم اًمؼم،  اًم٘مقل اًمراسمع:

وُمرقم٤مه ذم اًمٌحر ومحالل، وإن يم٤من ُمًت٘مره ذم اًمٌحر، وُمرقم٤مه ذم اًمؼم ومٞمحرم، وإن يم٤من ُمًت٘مره 

ومٞمٝمام، وُمرقم٤مه ومٞمٝمام ومٞمٙمقن احلٙمؿ ًمٚمٖم٤مًم٥م ُمـ طم٤مًمف ُمـ ضمٝم٦م ُمرقم٤مه، وم٢من اؾمتقت أطمقاًمف ومٗمٞمف 

٤مٟم٥م اًمؼم> ٕٟمف ُمًتٖمـ قمـ اًمٌحر، واًمقضمف اًمث٤مين: شمٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م وضمٝم٤من، إول: شمٖمٚمٞم٥م ضم

 .(9)اًمٌحر> ٕٟمف ُمًتٖمـ قمـ اًمؼم. وهق ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م

 سمتٖمٚمٞم٥م اجل٤مٟم٥م إىمقى، وأن ًمٚمٖم٤مًم٥م طمٙمؿ اًمٙمؾ. ووضمف هذا اًم٘مقل:

اًمراضمح ـ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ـ اًمتٗمّمٞمؾ ًمٙمؾ طمٞمقان سمرُم٤مئل سمحًٌف، وُم٤م شمدل  اًمؽمضمٞمح:

 .-واهلل أقمٚمؿ-طم٤مًمف، وإىمرب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتٛم٤ًمح إحل٤مىمف سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م قمٚمٞمف إدًم٦م ذم 

                                                           

 ٤ًمسم٘ملم، ٟمٗمس اعمقوٕملم.يٜمٔمر: اعمرضمٕملم اًم (3)

 .4/783، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، :5/4يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ، اًمزيٚمٕمل،  (4)

 .8/426، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، ;:5/6يٜمٔمر: اإلٟمّم٤مف، اعمرداوي،  (5)

 .4/783، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ، :5/4يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ، اًمزيٚمٕمل،  (6)

  .;4/34، سمـ رؿمد احلٗمٞمد ، سمداي٦م اعمجتٝمد،522-;;5/4، سمـ رؿمد اجلدا يٜمٔمر: اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ، (7)

  .3/67، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، قمٚمٞمش،;3/6يٜمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم، اًمدردير،  (8)

 .37/85يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي،  (9)
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 املبشح األٍٚ

 سهِ أنٌ ذتِ ايتُطاح 

 حتسٜس حمٌ ايٓصاع: املطًب األٍٚ:

، وأمجٕمقا قمغم طمؾ طمٞمقان اًمؼم إذا يم٤من ؾم٤معم٤ًم مم٤م (3)أمجع اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم طمؾ اًمًٛمؽ اعمّمٞمد

اعمّمٞمد، يم٤مًمٓم٤مذم قمغم ؾمٓمح اًمٌحر، أو ُم٤م ضمزر قمٜمف، واظمتٚمٗمقا ، واظمتٚمٗمقا ذم اًمًٛمؽ همػم (4)حيرُمف

، واظمتٚمٗمقا ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، سملم أن يٙمقن (5)ذم طمؾ همػم اًمًٛمؽ ُمـ طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر

ُمٚمح٘م٤ًم سمحٞمقاٟم٤مت اعم٤مء ومٞمحؾ يم٤مًمًٛمؽ، أو ُمٚمح٘م٤ًم سمحٞمقاٟم٤مت اًمؼم اًمتل مل شمًٚمؿ مم٤م حيرُمٝم٤م 

 ومٞمحرم، وذًمؽ قمغم ىمقًملم. 

 

 يجاْٞا املطًب

 ايتُطاح أنٌ ذتِ سهِاألقٛاٍ ايؿك١ٝٗ يف 

عمـ رهم٥م أيمٚمف، واؿمتٝمتف ٟمٗمًف، وأُم٤م جيقز أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وهذا اجلقاز  اًم٘مقل إول:

، ىم٤مل (6)ُمـ يم٤من يٕم٤مومف، ويت٘مذر ُمٜمف ومٚمف أن يٛمتٜمع ُمٜمف ُمع اقمت٘م٤مده سم٢مسم٤مطمتف، يمام ورد ذم اًمْم٥م

                                                           

، 8;/6، اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، 7/57، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، 4/572يٜمٔمر: اظمتالف إئٛم٦م اًمٕمٚمامء، اسمـ هٌػمة، ( 3)

 .647/;، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 53/;اعمجٛمقع، اًمٜمقوي، 

يم٠من يرد ٟمص سمخّمقصف، يمام ذم اخلٜمزير، أو يٙمقن ؾمٌٕم٤ًم ذا ٟم٤مب، أو ـمػمًا ذا خمٚم٥م، أو هُنل قمـ ىمتٚمف، أو ُأُمر سم٘متٚمف، أو يم٤من ( 4)

 .8;/6ُمًتخٌث٤ًم، أو ذم أيمٚمف ضر. يٜمٔمر: اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، 

، ـمرح 599/;، حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل، ;5/4، اًمٌحر اًمرائؼ، اسمـ ٟمجٞمؿ، 34/8588 يٜمٔمر: اًمتجريد، اًم٘مدوري،( 5)

 .8/35اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م، اًمٕمراىمل، 

صغم اهلل سَمْٞم٧َم َُمْٞمُٛمقَٟم٦َم، وَم٠ُميِتَ سمَِْم٥مٍّ حَمْٜمُقٍذ، وَم٠َمْهَقى إًَِمْٞمِف َرؾُمقُل اهللَِّ  طَدظَمَؾ َُمَع َرؾُمقِل اهللَِّ  ٟمَّفُ ىم٤مل: إ قم٤ٌمس قمـ اسمـ  (6)

وا َرؾُمقَل اهللَِّ  قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َقِة: َأظْمؼِمُ ًْ سماَِم ُيِريُد َأْن َي٠ْميُمَؾ، وَمَ٘م٤مًُمقا: ُهَق َو٥مٌّ َي٤م َرؾُمقَل  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿسمَِٞمِدِه، وَمَ٘م٤مَل سَمْٕمُض اًمٜم 

ـْ سم٠َِمْرِض ىَمْقُِمل، وَم٠َمضِمُديِن َأقَم٤موُمفُ َٓ، َوًمَ »اهللَِّ، وَمَروَمَع َيَدُه، وَمُ٘مْٚم٧ُم: َأطَمَراٌم ُهَق َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ؟ وَمَ٘م٤مَل:  ْ َيُٙم ـْ مَل
ىَم٤مَل ظَم٤مًمٌِد: ش ٙمِ

ْرشُمُف وَم٠َميَمْٚمُتُف، َوَرؾُمقُل اهللَِّ  . أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف،  يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب َيٜمُْٔمرُ  صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿوَم٤مضْمؽَمَ

٧ُم ": طىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل  ر ، قمـ اسمـ قمٛم7758، وذم ٟمٗمس اًم٤ٌمب سمرىمؿ 6:;، ص7759اًمْم٥م، رىمؿ ًْ ٥مُّ ًَم اًمْمَّ
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        39: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وهذا اًم٘مقل هق ىمقل ؾمٕمٞمد سمـ . (3)"اؿمتٝم٤مهٓ سم٠مس سمف عمـ "إوزاقمل ذم أيمؾ اًمتٛم٤ًمح: 

 .(:)، وىمقل ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م(9)، ووضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م(8)، واعمذه٥م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م(7()6)، وإوزاقمل(5()4)اعمًٞم٥م

 

                                                           

ُُمفُ = ، واحلديث٤من ذم صحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ احلٞمقان، سم٤مب إسم٤مطم٦م اًمْم٥م، "آيُمُٚمُف َوَٓ ُأطَمر 

 .   ;8:، ص67;3، ورىمؿ65;3رىمؿ

 .  647/;، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م (3)

هق ؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم، أسمق حمٛمد، ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن اًم٘مرر اعمخزوُمل اعمدين، أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م سم٤معمديٜم٦م، إُم٤مم ذم  (4)

، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل، 4/597. يٜمٔمر: وومٞم٤مت إقمٞم٤من، اسمـ ظمٚمٙم٤من،  ه6;اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، وشمقذم سم٤معمديٜم٦م، ؾمٜم٦م 

6/439. 

. يٜمٔمر: اًمٜمقادر واًمزي٤مدات، اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين، "ي١ميمؾ، وإن يم٤من ذو ٟم٤مب": قمـ أيمؾ اًمتٛم٤ًمح وم٘م٤مل طمٞم٨م ؾمئؾ  (5)

6/57: . 

: ;9/32هق اًمٕم٤ممل اجلٚمٞمؾ، أسمق قمٛمرو، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ ُيـْحِٛمد إوزاقمل، ىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،  (6)

، ويم٤من ُمذهٌف اًمٗم٘مٝمل ُمتٌققم٤ًم سم٤مًمِم٤مم إمم طمدود "ويم٤من ظمػمًا، وم٤مواًل، ُم٠مُمقٟم٤ًم، يمثػم اًمٕمٚمؿ، واحلدي٨م، واًمٗم٘مف، طمج٦م"

 .345/:3، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، اًمّمٗمدي، 329،/9اًمٜمٌالء، اًمذهٌل،  . يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم ه379، وشمقذم ؾمٜم٦م  ه562

، وومٞمف ىمقل 6/474، ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، اخلٓم٤ميب، 647/;، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 7/4:6يٜمٔمر: آؾمتذيم٤مر، اسمـ قمٌد اًمؼم،  (7)

 ."يم٤من قمٞمِمف ذم اعم٤مء ومٝمق طمالل. ىمٞمؾ: وم٤مًمتٛم٤ًمح؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ يمؾ رء": إوزاقمل 

وأُم٤م اًمتٛم٤ًمح ومٚمؿ أضمد ": 5/425ذم يمت٤مسمف ُمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ  ه855اعمتقرم ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري، ؾمٜم٦م ىم٤مل اًمرضمراضمل ( 8)

، أي: ًمٞمس ومٞمف ٟمص قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، أو قمـ شمالُمٞمذه، وُمـ سمٕمدهؿ إمم زُم٤مٟمف، صمؿ سح وم٘مٝم٤مء "ذم اعمذه٥م ومٞمف ٟمّم٤مً 

ح ُمٓمٚم٘م٤ًم، وًمق يم٤من ُمٞمت٤ًم، سم٤مًمؼم، أو سم٤مًمٌحر، سمٗمٕمؾ اعمذه٥م سمحٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وأٟمف ضم٤مئز، وذم طمٙمؿ اًمًٛمؽ اًمذي ي٤ٌم

وم٤مقمؾ، أو طمتػ أٟمٗمف، وحيؾ ؾمقاء ص٤مده ُمًٚمؿ، أو يم٤مومر، وُمٞمتتف ـم٤مهرة قمغم اعمِمٝمقر، وىم٤مل اًمٙمِمٜم٤موي ذم أؾمٝمؾ 

ًمٙمـ اعمٕمقل قمٚمٞمف ُمـ إىمقال ذم ُمٞمت٦م ُم٤م يٓمقل طمٞم٤مشمف سمؼم ُمـ طمٞمقان اًمٌحر يم٤مًمتٛم٤ًمح اًمٓمٝم٤مرة، وقمٚمٞمف ": ;3/6اعمدارك

، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، 8;/6، يٜمٔمر: اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، "وأيمثر أصح٤مسمف ُمـ أهؾ اعمدن وإُمّم٤مر إٓ ُمـ ؿمذُم٤مًمؽ 

 .3/67، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، حمٛمد قمٚمٞمش، ;3/6، اًمنمح اًمٙمٌػم، اًمدردير، 7:/3اخلرر، 

ًٌف اًمراومٕمل ذم ، وٟم:59/;، حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل، 746، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر، احلّمٜمل ص54/;يٜمٔمر: اعمجٛمقع، اًمٜمقوي( 9)

وىمد سح ُمـ  ": 473/:إمم اًمّمٛمػمي ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وىم٤مل اسمـ اًمرومٕم٦م ذم يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف،  34/364اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز، 

 ."أصح٤مسمٜم٤م سمحؾ أيمٚمف اًمّمٞمٛمري

، 33/:، اعمٌدع، اسمـ ُمٗمٚمح، 647/;، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، :3/77وهق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد. يٜمٔمر: اًمٙم٤مذم، اسمـ ىمداُم٦م، ( :)

 .32/687، اعمرداوي اإلٟمّم٤مف،
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، واًمّمحٞمح اعمِمٝمقر ُمـ (3)ٓ جيقز أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح. وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(5)، واًمّمحٞمح ُمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م(4)ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 

 ايجايح املطًب

 أدي١ األقٛاٍ، َع املٓاقػ١

 أدي١ ايكٍٛ األٍٚ ايكا٥ٌ بادتٛاش:

اعم٤مئدة: ]َّٻ پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻُّىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمدًمٞمؾ إول: 

;8.] 

وضمف اًمدًٓم٦م: قمٛمقم أي٦م، واؾمؿ اًمّمٞمد ي٘مع قمغم ُم٤م ؾمقى اًمًٛمؽ ُمـ طمٞمقان اًمٌحر، 

وطمٞمقان اعم٤مء قمٛمقُم٤ًم، وُمٜمف اًمتٛم٤ًمح> إذ هق ُمـ طمٞمقان اعم٤مء، وٓ ومرق سملم اًمٌحر وهمػمه ُمـ اعمٞم٤مه 

 أي: اعمٜمًقب ًمٚمٌحر، أي: اعم٤مء اًمٙمثػم>"ذم سمٞم٤من احلٞمقان اًمٌحري:  (6)إظمرى، ىم٤مل قُمَٚمْٞمش

 

                                                           

طمٞم٨م اظمت٤مر احلٜمٗمٞم٦م أٟمف ٓ حيؾ ُمـ طمٞمقان اًمٌحر إٓ اًمًٛمؽ، وطمرُمقا يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع. يٜمٔمر: اعمًٌقط،  (3)

، آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر، 8/79، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، اسمـ ُم٤مزة، 7/57، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، 33/442اًمنظمز، 

 .;4، اسمـ ٟمجٞمؿ، 5، اًمٌحر اًمرائؼ، 33/826ٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، ، اًم7/37اسمـ ُمقدود، 

وأُم٤م اًمتٛم٤ًمح ومحرام قمغم اًمّمحٞمح "، وومٞمف ىم٤مل: 54/;، اعمجٛمقع، اًمٜمقوي، 5/497يٜمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، ( 4)

، اًمٖمرر 369. ويٜمٔمر: قمٛمدة اًم٤ًمًمؽ، اسمـ اًمٜم٘مٞم٥م، ص"وومٞمف وضمف ،وإيمثرون ،وسمف ىمٓمع اعمّمٜمػ ذم اًمتٜمٌٞمف ،اعمِمٝمقر

، 8/368، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، :59/;، حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل، 7/396اًمٌٝمٞم٦م، زيمري٤م إٟمّم٤مري، 

 .787اًمناج اًمقه٤مج، اًمٖمٛمراوي، ص

، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، :77، /3ىمداُم٦م: اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، اسمـ . يٜمٔمرأمحد اًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ ٟمص قمٚمٞمف اإلُم٤مم  (5)

 . 5;8/3، اًمٌٝمقشمك ، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع،32/687، اإلٟمّم٤مف، اعمرداوي، 33/:، اعمٌدع، اسمـ ُمٗمٚمح، 647/;

هق أسمق قمٌد اهلل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قُمَٚمْٞمش اعمٍمي اعمٖمريب إصؾ، ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمٕمتؼميـ، ووزم ُمِمٞمخ٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م  (6)

: ٟمًٌف جلده إقمغم قمٚمقش، وذم وٌٓمٝم٤م وضمٝم٤من: قُمَٚمْٞمش، وقِمٚمِٞمش، وًمف ُمـ اعم١مًمٗم٤مت: ومتح اًمٕمكم اعم٤مًمؽ سم٤مٕزهر، وقمٚمٞمش

. يٜمٔمر: إقمالم،  ه;;34ذم اًمٗمتقى قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، وُمٜمح اجلٚمٞمؾ قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ، وهمػممه٤م، وشمقذم ؾمٜم٦م 

 . 34/;، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، قمٛمر يمح٤مًم٦م، ;8/3اًمزريمكم، 
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يٕمٜمل سمّمٞمد اًمٌحر صٞمد اعم٤مء ُمـ "ذم ُمٕمٜمك صٞمد اًمٌحر:  (4)، وىم٤مل اعم٤موردي(3)"ف، وطمٞم٤مشمف ومٞمفخلْٚم٘مِ 

، وٓ جيقز إظمراج طمٞمقان ُمـ (5)"أو سمئر> ٕن أصؾ مجٞمع اعمٞم٤مه ُمـ اًمٌحر ،أو قملم ،أو هنر ،سمحر

طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر قمـ هذا اًمٕمٛمقم سمٖمػم دًمٞمؾ، وٓ دًمٞمؾ خيرج اًمتٛم٤ًمح ُمٜمٝم٤م، وىمد وضمد ُمـ 

 .(6)ٞمح ُم٤م يٕمٞمش ذم اعمٞم٤مه اعم٤محل٦ماًمتامؾم

وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهللَّ إٟم٤م  طىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ رؾمقل اهللَّ  هريرة  أيبقمـ  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

ٟمريم٥م اًمٌحر، وٟمحٛمؾ ُمٕمٜم٤م اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعم٤مء، وم٢مذا شمقو٠مٟم٤م سمف قمٓمِمٜم٤م، أومٜمتقو٠م ُمـ ُم٤مء اًمٌحر؟ 

ؾُّ : )طوم٘م٤مل رؾمقل اهللَّ  ، وقمـ ذيح (7)(َُمْٞمَتُتفُ ُهَق اًمٓمَُّٝمقُر َُم٤مُؤُه، احْلِ
، ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل (8)

ٌَْحِر َُمْذسُمقٌح )ىم٤مل:  ط  ذِم اًم
ٍ
ء  .(9)(يُمؾُّ َرْ

                                                           

 .3/67ٞمؾ، حمٛمد قمٚمٞمش، ُمٜمح اجلٚم (3)

هق أسمق احلًـ، قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اعم٤موردي اًمِم٤مومٕمل، ص٤مطم٥م احل٤موي، واإلىمٜم٤مع ذم اًمٗم٘مف، وأدب اًمديـ واًمدٟمٞم٤م،  (4)

ودٓئؾ اًمٜمٌقة، وإطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م، وهمػمه٤م، ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ضمٚمٞماًل، رومٞمع اًمِم٠من، طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م، وأطمد أصح٤مب اًمقضمقه 

، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم، اسمـ 8/489. يٜمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، اًمًٌٙمل،  ه672ٚمقم، شمقذم ؾمٜم٦مومٞمف، ُمتٗمٜمٜم٤ًم ذم اًمٕم

 .:63يمثػم، ص

 .37/83، اعم٤موردي احل٤موي اًمٙمٌػم،( 5)

 . 6/475يٜمٔمر: ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ، اخلٓم٤ميب، ( 6)

: وأصح٤مب اًمًٜمـ ،47-3/46، 82ذم اعمقـم٠م، سم٤مب وىمقت اًمّمالة، سم٤مب اًمٓمٝمقر ًمٚمقوقء، رىمؿ ُم٤مًمؽاإلُم٤مم ( أظمرضمف 7)

، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، أسمقاب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء :3، ص5:ؾمٜمـ أيب داود، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب اًمقوقء سمامء اًمٌحر، رىمؿ

ب اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب ُم٤مء ، وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، يمت٤م"طمدي٨م طمًـ صحٞمح"، وىم٤مل: 49، ص;8ذم ُم٤مء اًمٌحر أٟمف ـمٝمقر، رىمؿ

، 7:، ص5:8، وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م، سم٤مب اًمقوقء سمامء اًمٌحر، رىمؿ39، ص;7اًمٌحر، رىمؿ

 .88:/3، 6:2، وصححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م، رىمؿ53/;وصححف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع

٤مر، وأسمق اًمزسمػم اعمٙمل، ومل أضمد ذم شمرمجتف همػم هق أسمق ه٤مٟمئ، ذيح سمـ ه٤مٟمئ، احلج٤مزي، ًمف صح٦ٌم، روى قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم (8)

 .  6/553، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، 34/679هذا. يٜمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل، اعمزي، 

، وهق :9;، ص"أطمؾ ًمٙمؿ صٞمد اًمٌحر"أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤ًم، يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: ( 9)

ىم٤مل:...احلدي٨م، يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ، سم٤مب  ط٤مر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ٤ًم ىمد أدرك اًمٜمٌل ذم ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم

 .6/726، :87:احلٞمت٤من، رىمؿ 
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٤م أُ ىم٤مل: ) طأن اًمٜمٌل قمٛمر  قمـ اسمـ اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: طِمٚم٧َّْم ًَمُٙمْؿ َُمْٞمَتَت٤مِن َوَدَُم٤مِن، وَم٠َمُمَّ

َُم٤مِن،  ٤م اًمدَّ  .(3)(وَم٤مًْمَٙمٌُِد َواًمٓم َح٤مُل اعمَْْٞمَتَت٤مِن، وَم٤محْلُقُت َواجْلََراُد، َوَأُمَّ

وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ احلديثلم اًم٤ًمسم٘ملم: قمٛمقم احلدي٨م َيْدظمؾ ومٞمف اًمتٛم٤ًمح، ومٚمؿ يٗمرق 

احلدي٨م سملم ُمٞمت٦م اًمًٛمؽ وهمػمه، واًمتٛم٤ًمح ُمـ طمٞمقاٟم٤مت اعم٤مء، وٓ يٛمٙمٜمف آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف، 

 .(4)طمٞم٨م ٓ يدوم قمٞمِمف ذم اًمؼم

اًمتًٚمٞمؿ> ٕن اًمتٛم٤ًمح طمٞمقان سمرُم٤مئل، ٓ  وٟمقىمش آؾمتدٓل هبذه إدًم٦م اًمثالصم٦م: سمٕمدم

سمحري، وهق ذم طمٙمؿ طمٞمقان اًمؼم، وٓ يّمح آؾمتدٓل سمام ورد ذم طمؾ طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر قمغم 

، وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م يٗمؽمق سمف قمـ طمٞمقان اًمٌحر أٟمف إذا (5)طمؾ اًمتٛم٤ًمح> إذ اًمتٛم٤ًمح ٓ يًٛمك ؾمٛمٙم٤مً 

 قاء سمرئتلم، إٓ أن اجلٗم٤مف ي٘متٚمف. ظمرج ُمـ اعم٤مء ٓ يٛمقت> سمؾ يٕمٞمش ـمٌٞمٕمٞم٤ًم> ٕٟمف يتٜمٗمس اهل

أضمٞم٥م قمٜمف: سم٠من اًمتٛم٤ًمح ٓ يدوم قمٞمِمف ذم اًمؼم، وٓ يًتٖمٜمل قمـ اعم٤مء، سمؾ يمثػم ُمـ قمٞمِمف 

ومٞمف، وُم٤م دام اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف قمٞمِمف ذم اعم٤مء، ومٞمٕمٓمك طمٙمؿ ُم٤م ٓ يٕمٞمش إٓ ذم اعم٤مء، يمٓم٤مئر اعم٤مء ُمـ 

 .(6)اًمٌط، واإلوز وٟمحقمه٤م وم٢مهن٤م شمٕمٞمش ذم اًمؼم، واعم٤مء

                                                           

 ، واإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده، رىمؿ779، ص5536 أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إـمٕمٛم٦م، سم٤مب اًمٙمٌد واًمٓمح٤مل، رىمؿ( 3)

، وصححف 2;6954،7/6 وهمػم ذًمؽ، رىمؿ، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ذم اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وإـمٕمٛم٦م 7945،32/37

، وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط وزُمالؤه 3/324، 432، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع، رىمؿ53/; اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع

 ."طمدي٨م طمًـ": 32/38ذم حت٘مٞم٘مٝمؿ عمًٜمد اإلُم٤مم أمحد، 

ًمٜمقادر واًمزي٤مدات، اسمـ أيب زيد، ، ا33/827، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، 7/57 يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين( 4)

، ذح اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، 53، /;، ، اعمجٛمقع، اًمٜمقوي3/67، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ، قمٚمٞمش، :6/57

 .647/;اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، ;36-:3/36

، حترير اًمٗمت٤موى، 373/:، اًمرُمكم ، هن٤مي٦م اعمحت٤مج،599/;، حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل، 34/8589يٜمٔمر: اًمتجريد، اًم٘مدوري (5)

وىم٤مل اسمـ ضمري٩م: ىمٚم٧م ًمٕمٓم٤مء: صٞمد ": :9;، ويدل ًمف ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ص5/647اًمٕمراىمل، 

ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀڀ ڀ ٺ        ٺ  ُّهق؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، صمؿ شمال إهن٤مر وىمالت اًمًٞمؾ، أصٞمد سمحر 

 . "[34]ؾمقرة وم٤مـمر: َّٺ ٺ

 .;59/;ل، يٜمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛم (6)
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ُرد قمٚمٞمف: سم٠مٟمف يٛمتٜمع قمٞمش اًمتٛم٤ًمح حت٧م اعم٤مء دائاًم، وًمق سم٘مل حت٧م اعم٤مء وم٢مٟمف ًمـ يًتٓمٞمع 

اًمتٜمٗمس، وؾمٞمٖمرق ذم اعم٤مء، ويٛمتٜمع ىمٞم٤مؾمف قمغم ـم٤مئر اعم٤مء> ٕهن٤م طمٞمقاٟم٤مت سمري٦م، وًمٞم٧ًم 

 .    (3)سمرُم٤مئٞم٦م

ۀ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڱ ڱُّىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمدًمٞمؾ اًمراسمع:

إٟمٕم٤مم: ]َّۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ۓھ ھ ے ے  ہ ہ ہ ھ ھ ہ

367.] 

 إرسمٕم٦م اعمذيمقرة، وُم٤م قمداه٤م طمالل، طمٍمت اعمحرُم٤مت ذم أي٦م أنوضمف اًمدًٓم٦م: 

 .(4)ُمـ همػم هذه اعمحرُم٤متواًمتٛم٤ًمح 

ٟمقىمش آؾمتدٓل: سم٠من أي٦م ُمٙمٞم٦م، وأضم٤مزت ُم٤م مل يٜمص قمغم حتريٛمف قمام ُم٣م ُمـ اًمقطمل 

ُم٧م أؿمٞم٤مُء سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وسم٤مًمت٤مزم ىمٌؾ ٟمزوهل٤م، ويٌ٘مك اعمًت٘مٌؾ قمغم طم٤مًمف، وىمد طُمر  

 . (5)يٌٓمؾ آؾمتدٓل سم٤محلٍم اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م

[، ;4اًمٌ٘مرة: ]َّەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ەئُّىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمدًمٞمؾ اخل٤مُمس:

 .[;33إٟمٕم٤مم: ]َّڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀُّ

اًمتحريؿ> إذ آُمتٜم٤من وضمف اًمدًٓم٦م: أن إصؾ ذم احلٞمقاٟم٤مت اإلسم٤مطم٦م ُم٤م مل يدل اًمدًمٞمؾ قمغم 

 .(6)ٓ يٙمقن إٓ سمٛم٤ٌمح، واعمحرم ٓ اُمتٜم٤من ومٞمف

ٚمِِٛملَم "ىم٤مل:  طأن اًمٜمٌل  قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمدس: ًْ إِنَّ َأقْمَٔمَؿ اعمُ

٠َمًَمتِفِ  ًْ ـْ َأضْمِؾ َُم َم ُِم ْم، وَمُحر   مَلْ حُيَرَّ
ٍ
ء ـْ َرْ ـْ ؾَم٠َمَل قَم  .(7)"ضُمْرًُم٤م، َُم

                                                           

 .5/647، حترير اًمٗمت٤موى، اًمٕمراىمل، 373/:، هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، ;59/;يٜمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل،  (3)

 .6/322يٜمٔمر: اًمذظمػمة، اًم٘مراذم،  (4)

 .6/322اًمذظمػمة، اًم٘مراذم،  (5)

 .;5/4يٜمٔمر: سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد،  (6)

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف، يمت٤مب آقمتّم٤مم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ يمثرة اًم١ًمال وشمٙمٚمػ ُم٤م ٓ  (7)

وشمرك إيمث٤مر ؾم١ماًمف قمام ٓ  ط، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ، سم٤مب شمقىمػم اًمٜمٌل 3476، ص;:94يٕمٜمٞمف، رىمؿ

 .3258، ص:457ىمؿ ضورة إًمٞمف، أو ٓ يتٕمٚمؼ سمف شمٙمٚمٞمػ، وُم٤م ٓ ي٘مع وٟمحق ذًمؽ، ر
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 .(3)احلدي٨م قمغم أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م ُم٤م مل يرد ظمالف ذًمؽوضمف اًمدًٓم٦م: دل 

 أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ ايكا٥ٌ بايتشسِٜ:

قمـ أيب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل اًمدًمٞمؾ إول: 
ـْ َأيْمِؾ يُمؾ  ِذي َٟم٤مٍب  طَأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ ": (4)  هَنَك قَم

٤ٌَمعِ   ً ـَ اًم  .(5)"ُِم

ومٝمق ُمـ أيمثر احلٞمقاٟم٤مت أٟمٞم٤مسم٤ًم، سمؾ أؾمٜم٤مٟمف وضمف اًمدًٓم٦م: قمٛمقم اًمٜمٝمل يِمٛمؾ اًمتٛم٤ًمح> 

، وُمٕمٚمقم ُمـ ـمٌٕمف أٟمف (6)يمٚمٝم٤م أٟمٞم٤مب، وهل ؾمالطمف اًمذي يٗمؽمس سمف، وقمٞمِمف قمٚمٞمٝم٤م دون همػمه٤م

، (7)يٕمدو قمغم مجٞمع احلٞمقاٟم٤مت، طمتك قمغم اإلٟم٤ًمن، وي٠ميمٚمف، وهق ُمـ أُمٝمر احلٞمقاٟم٤مت اعمٗمؽمؾم٦م

ًم٤ًٌمع اًمتل شمٙمقن ـم٤مًم٦ًٌم همػم ويّمدق قمٚمٞمف أٟمف ؾمٌع ذو ٟم٤مب يٗمؽمس سمف، وطم٤مًمف يمح٤مل ا

 .(9)"يمؾ رء يٜمٝمش سمٜم٤مسمف ومٝمق ُمـ اًم٤ًٌمع"، ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد: (8)ُمٓمٚمقسم٦م

                                                           

 . ;35/48يٜمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري، اسمـ طمجر،  (3)

هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ضمرصمقم سمـ ٟم٤مذ اخلِمٜمل، خمتٚمػ ذم اؾمٛمف، واؾمؿ أسمٞمف، وهق ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف، وُمـ أهؾ سمٞمٕم٦م اًمروقان  (4)

٤مسم٦م: اسمـ طمجر، ، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح;3/48. يٜمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم،  ه97شمقذم ؾمٜم٦م 

9/72. 

، 6:;، ص7752ُمتٗمؼ قمٚمٞمف: صحٞمح اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع، رىمؿ (5)

وصحٞمح ُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح وُم٤م ي١ميمؾ ُمـ احلٞمقان، سم٤مب حتريؿ أيمؾ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع ويمؾ ذي خمٚم٥م 

ـَ "ىم٤مل:  طاًمٜمٌل  قمـ قمـ أيب هريرة 55;3ؿ، وذم اًم٤ٌمب ٟمٗمًف سمرىم85:، ص54;3ُمـ اًمٓمػم، رىمؿ يُمؾُّ ِذي َٟم٤مٍب ُِم

٤ٌَمِع وَم٠َميْمُٚمُف طَمَرامٌ   ً هَنَك َرؾُمقُل اهللِ ": ىم٤مل قم٤ٌمس قمـ اسمـ  56;3وهق يٗمن أن اًمٜمٝمل ًمٚمتحريؿ، وومٞمف أيْم٤ًم سمرىمؿ " اًم

ـَ  ط ـْ يُمؾ  ِذي خِمَْٚم٥ٍم ُِم ٤ٌَمِع، َوقَم  ً ـَ اًم ـْ يُمؾ  ِذي َٟم٤مٍب ُِم  .  "اًمٓمَّػْمِ قَم

 .4/622، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٌٙمري، 6/548يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اخلٓمٞم٥م، ( 6)

 .5;8/3، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، اًمٌٝمقيت، 6:8، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة، قمٌد اًمرمحـ اعم٘مدد، ص647/;يٜمٔمر: اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م( 7)

عمحرُم٦م اًمتل شمٜمدرج حت٧م اًمٜمٝمل. يٜمٔمر: اًمتجريد، وٟمص أصح٤مب هذا اًم٘مقل قمغم اًمتٛم٤ًمح، وذيمروه وٛمـ اًم٤ًٌمع ا( 8)

 زيمري٤م ، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م،37/359، احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي، 746، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر، احلّمٜمل، ص34/8589اًم٘مدوري، 

، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، 7/396، إٟمّم٤مري زيمري٤م ، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م،456/:، يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف، اسمـ اًمرومٕم٦م، 3/788، إٟمّم٤مري

، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة، 647/;، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 6/548، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اخلٓمٞم٥م، 8/368اًمنمسمٞمٜمل، 

، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 5/633، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، اًمٌٝمقيت، 33/:، اعمٌدع، اسمـ ُمٗمٚمح، 698قمٌد اًمرمحـ اعم٘مدد ص

 ٤مس، وأن ًمف ٟم٤مسم٤ًم جيرح سمف.وشمٕمٚمٞمؾ احلٜم٤مسمٚم٦م ًمتحريؿ أيمؾ اًمتٛم٤ًمح سم٠مُمريـ: أٟمف ي٠ميمؾ اًمٜم 5;8/3اًمٌٝمقيت، 

 .8/897ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل، ( 9)
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 ٟمقىمش ُمـ وضمٝملم: 

سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ> ٕن اًمتٛم٤ًمح ُمـ طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يت٘مقى سمٜم٤مسمف، وهق  إول:

يٜمتٝمض ذم  طمالل، يم٤مًم٘مرش، وًمذًمؽ يٌٓمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ سمٙمقٟمف يٕمدو قمغم همػمه سمٜم٤مسمف، ومٝمق وصػ ٓ

ٱ ٻ ٻ  ُّاًمتٛم٤ًمح قمغم اًمتحريؿ، وًمق ىمٞمؾ سمٕمٛمقم احلدي٨م ومٝمق خمّمقص سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(3)[8;اعم٤مئدة: ] َّٻ   ٻ پ پ پ

أضمٞم٥م قمٜمف: سم٠من اًمتٛم٤ًمح ًمٞمس ُمـ طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر، وإٟمام هق طمٞمقان سمرُم٤مئل، ُمٚمحؼ 

خيرج سمٕمض رأؾمف ، طمٞم٨م ٓ يِمٌف اًمًٛمؽ، ومٝمق ذو رئتلم يتٜمٗمس هبام، وًمذًمؽ (4)سمحٞمقاٟم٤مت اًمؼم

ومقق اعم٤مء، وشمزاوضمف، وووع سمٞمْمف، وفمٝمقر ومرظمف ذم اًمؼم، وإىم٤مُمتف ذم اعم٤مء ُمـ أضمؾ طم٤مضمتف ًمف> 

، واًمنمع ومرق سملم (5)ٕٟمف ُمـ ذوات اًمدم اًم٤ٌمرد، وًمٓمٚم٥م رزىمف، وُمٕمٞمِمتف ومٞمف، يمام يٗمٕمؾ اًمّمٞم٤مد

 .(6)طمٞمقان اًمٌحر واًمؼم، ومال يّمح اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٤مًم٘مٞم٤مس

٤مح وإن يم٤من يمذًمؽ إٓ أٟمف ىمد قُمٚمؿ سم٠مٟمف ُمـ طمٞمقان اعم٤مء، وقمٞمِمف سمف يرد قمٚمٞمف: سم٠من اًمتٛمً

أيمثر، وإحل٤مىمف سم٤محلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م أىمقى> إذ ٓ يٛمٙمٜمف آؾمتٖمٜم٤مء قمـ اعم٤مء، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ 

 وم٢من اعم٤مء ًمف شم٠مصمػم ذم شمٓمٞمٞم٥م حلٛمف، ومل ُيٕمٚمؿ وضمقد ضر ومٞمف.

                                                           

، 37/652، اًمنمح اعمٛمتع، اسمـ قمثٞمٛملم، 5/647، حترير اًمٗمت٤موى، اًمٕمراىمل، :69/;يٜمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل،  (3)

 .5/42اعمٓمٚمع قمغم دىم٤مئؼ زاد اعمًت٘مٜمع، د.قمٌد اًمٙمريؿ اًمالطمؿ، 

وُمـ ٟمٔمر ًمذًمؽ ]أي: شم٘مقي ؾمٛمؽ اًم٘مرش سمٜم٤مسمف[ ذم حتريؿ اًمتٛم٤ًمح وم٘مد "، وىم٤مل: :69/;ٞمتٛمل، يٜمٔمر: حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهل (4)

، 373/:. ُم٤م سملم ] [ شمقوٞمح ُمـ اًم٤ٌمطم٨م. ويٜمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج، اًمرُمكم، "شم٤ًمهؾ، وإٟمام اًمٕمٚم٦م اًمّمحٞمح٦م قمٞمِمف ذم اًمؼم

  .9/364ٌد اهلل اًمٓمٞم٤مر، ، وسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم ذح قمٛمد اًمٗم٘مف، أ.د. قم5/647حترير اًمٗمت٤موى، اًمٕمراىمل، 

وًمٞمس يمؾ قم٤مئؿ ؾمٛمٙم٦م، وإن يم٤من ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمٚمًٛمؽ ": 3/49، ىم٤مل اجل٤مطمظ ذم احلٞمقان، 5/538يٜمٔمر: اعمٖمٜمل،اسمـ ىمداُم٦م،  (5)

وقم٤مُم٦م ذا يٕمٞمش ذم اعم٤مء، ويٌٞم٧م ظم٤مرضم٤ًم ُمـ "، وذيمر مجٚم٦م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت، وُمٜمٝم٤م اًمتٛم٤ًمح، صمؿ ىم٤مل: "ذم يمثػم ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف

 ."ِمّط، ويٌٞمض سمٞمْم٤ًم ًمف صٗمرة، وىمٞمض وهمرىمئ، وهق ُمع ذًمؽ مم٤م يٙمقن ذم اعم٤مء ُمع اًمًٛمؽاعم٤مء، ويٌٞمض ذم اًم

 .37/84يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي،  (6)
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اًمؼمي٦م> وذًمؽ اعمت٤ٌمدر ًمٚمذهـ قمٜمد أن ًمٗمظ اًم٤ًٌمع يٜمٍمف إمم اًم٤ًٌمع  اًمقضمف اًمث٤مين:

اإلـمالق، واًمتٛم٤ًمح ًمٞمس ؾمٌٕم٤ًم ًمٖم٦م، وٓ قمروم٤ًم، وُم٤م ورد ذم طمٞمقان اًمؼم ٓ يّمح أن يٕم٤مرض سمف 

 .(3)قمغم طمٞمقان اًمٌحر

وأضمٞم٥م قمٜمف: سم٢من احل٘مٞم٘م٦م اًمًٌٕمٞم٦م صم٤مسمت٦م ومٞمف قمروم٤ًم، وإن ؾمٚمٛمٜم٤م سم٠مهن٤م مل شمث٧ٌم ومٞمف ًمٖم٦ًم، 

 .(4)ٚمٖمقي٦مواحل٘مٞم٘م٦م اًمٕمرومٞم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم احل٘مٞم٘م٦م اًم

 يرد قمٚمٞمف: سم٠من هذه احل٘مٞم٘م٦م ٓ أصمر هل٤م ذم احلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م، واًمتٛم٤ًمح ُمٜمٝم٤م.

ٕقمراف: ا]َّڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ُّىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

 .(5)[6اعم٤مئدة: ] َّگ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ُّ[، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 379

وطمٞم٨م مل يرد ومٞمف  ،(6)وضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمتٛم٤ًمح ُمًتخ٨ٌم قمٜمد أصح٤مب اًمٓم٤ٌمع اًمًٚمٞمٛم٦م

ٟمص سمتحٚمٞمؾ، وٓ حتريؿ، وٓ ورد أُمٌر سم٘متٚمف، وٓ هنٌل قمـ ىمتٚمف، ومل شُمٕمرف اؾمتٓم٤مسم٦م اًمٕمرب 

إوائؾ ًمف، وٓ أيمٚمٝمؿ ًمف، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٢مٟمف ُيٜمٔمر إمم ؿمٌٝمف ُمـ طمٞمقان اًمؼم، أو إمم 

، وقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم (7)ـمٌٕمف ُمـ طمٞم٨م اًمّمٞم٤مٟم٦م، أو اًمٕمدوان، أو إمم ـمٕمؿ حلٛمف، وظمٚمقه ُمـ اًمير

                                                           

 .37/652، اًمنمح اعمٛمتع، اسمـ قمثٞمٛملم، ;3/36يٜمٔمر: ذح اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد،  (3)

، مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، اسمـ 8/79، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، اسمـ ُم٤مزة، ;3/36يٜمٔمر: ذح اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد،  (4)

 .:36/:، ًم٤ًمن اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، 3/559دريد، 

 .5/498يٜمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي،  (5)

، 33/828، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، 7/57، سمدائع اًمّمٜم٤مئع، اًمٙم٤مؾم٤مين، 33/442يٜمٔمر: اعمًٌقط، اًمنظمز، ( 6)

، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م، زيمري٤م إٟمّم٤مري، 3/788، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، زيمري٤م إٟمّم٤مري، 5/498روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، 

قمغم قمٚمتْل اخل٨ٌم،  ، وٟمص اًمراومٕمل 34/364، اًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز، اًمراومٕمل، 4/7:9، اإلىمٜم٤مع، اًمنمسمٞمٜمل، 7/396

، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج، اًمنمسمٞمٜمل، :59/;وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ اًمِم٤مومٕمٞم٦م يمام ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل، واًمير ذم اًمتٛم٤ًمح، 

ُمـ إصقل اعمٕمتؼمة ذم اًم٤ٌمب ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمتحريؿ آؾمتٓم٤مسم٦م، ": 5/497، ىم٤مل اًمٜمقوي ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، 8/368

 .4/468. ويٜمٔمر: إم، اًمِم٤مومٕمل، "إصؾ إقمٔمؿ إقمؿ، وًمذًمؽ اومتتح سمف اًم٤ٌمب وآؾمتخ٤ٌمث، ورآه اًمِم٤مومٕمل 

 .5/647، حترير اًمٗمت٤موى،اًمٕمراىمل، 5/498، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، :34/858يٜمٔمر: اًمتجريد، اًم٘مدوري، ( 7)
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، وـمٌٕمف ومٝمق ذم هم٤مي٦م اًمٕمدوان، وٓ (4)، واجلٛمٝمقر قمغم حتريٛمف(3)اًمتٛم٤ًمح ٟمجد أن ًمف ؿمٌٝم٤ًم سم٤مًمقرل

صٞم٤مٟم٦م ًمف، وىمد ي٠ميمؾ اعمٞمت٤مت، أو سمٜمل ضمٜمًف إصٖمر، أو إوٕمػ ُمٜمف، وضمرت اًمٕم٤مدة أن اًمٖمذاء 

 .(5)ي١مصمر ذم اعمٖمتذي

 ٟمقىمش سمقضمٝملم:

ت ي٠ميت قمغم ُمٕم٤من خمتٚمٗم٦م، ومٞمٙمقن جمٛماًل يً٘مط سم٠من اخل٨ٌم ذم أي٤م اًمقضمف إول:

 [، وىمقًمف شمٕم٤ممم: 489اًمٌ٘مرة: ]َّڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ُّآؾمتدٓل سمف، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ٺ ٺ   ٺ  ٿ ُّ [، وىمقًمف شمٕم٤ممم:48اًمٜمقر: ]َّۈ ٴۇ ۋُّ

 . (6)[48إسمراهٞمؿ: ]َّٿ 

ويٛمٙمـ أن جي٤مب قمٜمف: سم٠من اًمًٞم٤مق يقوح اعمٕمٜمك ويٌٞمٜمف، وؾمٞم٤مق أي٤مت اعمًتدل هب٤م قمـ 

 إـمٛمٕم٦م، ومٞمٙمقن اخلٌٞم٨م سمٛمٕمٜمك اعمحرم.

                                                           

اًمقرل: طمٞمقان ُمـ اًمزواطمػ، ـمقيؾ إٟمػ واًمذٟم٥م، دىمٞمؼ اخلٍم، ٓ قم٘مد ذم ذٟمٌف، يِمٌف ظمٚم٘م٦م اًمْم٥م إٓ أٟمف أيمؼم ُمٜمف،  (3)

٠ميمؾ اًمٕم٘م٤مرب، واحلٞم٤مت، واحلراسمك، واخلٜمٗم٤مس، وقمْمتف ؾم٤مُم٦م، شمًتخٌف اًمٕمرب، وشمًت٘مذره، وٓ وأىمٍم ُمـ اًمتٛم٤ًمح، ي

 4/3249، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط4/528شم٠ميمٚمف. يٜمٔمر: اعمخّمص، اسمـ ؾمٞمده، 

، وطمرم احلٜم٤مسمٚم٦م أيمؾ اًمقرل، وىمد ؾمئؾ اإلُم٤مم 4/794ٟمص قمغم هذا شمِمٌٞمف اًمتٛم٤ًمح سم٤مًمقرل اًمٗمٞمقُمل ذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم، ( 4)

. وهق حمرم يمذًمؽ قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م> ٕٟمف ُمـ اعمًتخٌث٤مت، "ُم٤م أدري، ويمؾ رء يِمتٌف قمٚمٞمؽ ومدقمف"قمٜمف وم٘م٤مل:  أمحد 

وُمـ ذوات اًمًٛمقم، وىم٤مل اعم٤مًمٙمٞم٦م سمجقاز أيمٚمف، وهق ىمقل اسمـ اعمًٞم٥م، وقمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين، ومل أىمػ قمغم ٟمص 

٤مت، وهق ُمـ ذوات اًمًٛمقم. يٜمٔمر: اًمٙم٤مذم، اسمـ قمٌد ًمٚمحٜمٗمٞم٦م ومٞمف، وإىمرب أٟمف ٓ جيقز قمغم ُمذهٌٝمؿ> ٕٟمف ُمـ اعمًتخٌث

، ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد ُمـ 5;7/4، آؾمتذيم٤مر، اسمـ قمٌد اًمؼم، 9/342، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمٌل، 3/659اًمؼم، 

 . 4/635، ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ، اسمـ وقي٤من، :3/77، اًمٙم٤مذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، اسمـ ىمداُم٦م، 492رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل ص

وعمٕمٜمك "ذم قمٚمؾ حتريؿ ذوات إٟمٞم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع، وذوات اعمخ٤مًم٥م ُمـ اًمٓمػم: 33/442ل اًمنظمز ذم اعمًٌقطىم٤م (5)

، وىم٤مل اًم٘مراذم ذم "اعمتٜم٤مول ًمٚمٖمذاء ِؼ ٚمُ اخل٨ٌم ومٞمٝمام، وم٢من ُمـ ـمٌٕمٝمام آظمتٓم٤مف وآٟمتٝم٤مب، ومال سمد ُمـ فمٝمقر أصمر ذًمؽ ذم ظُم 

ومٛمٜمع اهلل شمٕم٤ممم سمٜمل آدم ُمـ  >سمٕمٞمدة ُمـ اًمرمح٦م ،ىم٤مؾمٞم٦م ،هم٤مؿمٛم٦م ،٦مواًم٤ًٌمع فم٤معم"قمٜمد سمٞم٤مٟمف طمٙمؿ اًم٤ًٌمع: 6/323اًمذظمػمة

 ،ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ هنْم٧م قمٜمده هذه اعمٗمًدة ًمٚمتحريؿ ،واًمٕمٜم٤مد ،ٕمد ُمـ رمحتف سمٙمثرة اًمٗم٤ًمدٌومت ،ال يّمػم يمذًمؽئأيمٚمٝم٤م ًم

طمرم عم٤م ومٞمف ُمـ اًم٘مقة واًمًٌع إٟمام ": 2;/4. وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم، "وُمٜمٝمؿ ُمـ مل شمٜمٝمض قمٜمده إٓ ًمٚمٙمراه٦م

 ."يهب٤م ؿمٌٝمٝم٤م> وم٢من اًمٖم٤مذي ؿمٌٞمف سم٤معمٖمتذ ياًمتل شمقرث اعمٖمتذ ،اًمًٌٕمٞم٦م

 .5/498، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، اًمٜمقوي، 6/326يٜمٔمر: اًمذظمػمة، اًم٘مراذم،  (6)
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يٛمٙمـ أن يرد قمٚمٞمف: سم٠من اًمتٛم٤ًمح ٓ يّمدق قمٚمٞمف وصػ اخل٨ٌم> ٕٟمف ُمـ طمٞمقان اعم٤مء، 

 وٓ أصمر ًمِمٌٝمف سمام حيرم ذم اًمؼم، وٓ ًمٕمدواٟمف. 

٤مئ٨م ذم أي٦م اعمًتدل هب٤م هل اعمحرُم٤مت اًمتل ٟمص اًمنمع قمغم أن اخلٌ اًمقضمف اًمث٤مين:

حتريٛمٝم٤م، ومال حيرم ُم٤م شمًتخٌثف اًمٜمٗمقس مم٤م مل يرد ومٞمف ٟمص، وىمد يقضمد ُمـ اًمٕمرب ُمـ ٓ 

 . (3)يًتخٌثٝم٤م

أضمٞم٥م قمٜمف: إن قمدم اؾمتخ٤ٌمث سمٕمض اًمٕمرب عم٤م يًتخٌثف هم٤مًمٌٝمؿ إٟمام ذًمؽ ذم ضمٗم٤مة 

 .(4)ًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مًم٥م ٓ اًمٜم٤مدراًمٌقادي> جلدب ُمقاوٕمٝمؿ ذم اًميورات، وا

ويٛمٙمـ أن يرد قمٚمٞمف: سمٕمدم اًمتًٚمٞمؿ سم٠من اؾمتخ٤ٌمث اًمٕمرب ًمف شم٠مصمػم ذم اًمتحريؿ، وُم٤م يم٤من 

 ذم اعم٤مء وؾمٚمؿ ُمـ اًمير ومٝمق سم٤مق قمغم أصؾ اإلسم٤مطم٦م. 

َر، وٓ  ط َرؾُمقَل اهللِ أنَّ ":  قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: ىَم٣َم أْن ٓ َضَ

ار  .(5)"ِضَ

اًمدًٓم٦م: قمٛمقم احلدي٨م يدل قمغم اًمٜمٝمل قمـ أيمؾ اًمْم٤مر ُمـ اًمٓمٕم٤مم، وُمٜمف حلؿ وضمف 

 .(6)اًمتٛم٤ًمح، طمٞم٨م إن أيمؾ آيمالت اًمٚمحقم ُمي سمّمح٦م اإلٟم٤ًمن

                                                           

 .5/44سمداي٦م اعمجتٝمد، اسمـ رؿمد،  (3)

 .7/358، اعم٤موردي، 3احل٤موي اًمٙمٌػم (4)

، وًمف ؿمقاهد 622، ص4572أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره، سمرىمؿ: ( 5)

، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، اًمٓمؼماين، سم٤مب اًمث٤مء، طمدي٨م صمٕمٚم٦ٌم سمـ 7/77، 4:87وـمرق شم٘مقيف، ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمرىمؿ: 

، وُمًتدرك احل٤ميمؿ، يمت٤مب 6/73، ;529اًمٌٞمقع، سمرىمؿ: ، وؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، يمت٤مب 8:/4، 35:9أيب ُم٤مًمؽ، سمرىمؿ: 

، وواوم٘مف "صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط ُمًٚمؿ، ومل خيرضم٤مه"، وىم٤مل: 4/88، 4567اًمٌٞمقع، طمدي٨م ُمٕمٛمر سمـ راؿمد، سمرىمؿ: 

، وشمٚم٘م٤مه اًمٕمٚمامء 8/336، 335:6اًمذهٌل، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل، يمت٤مب اًمّمٚمح، سم٤مب ٓ ضر وٓ ضار، سمرىمؿ: 

، ضم٤مُمع :32ص طمتجقا سمف، وضمٕمٚمقه ىم٤مقمدة ُمـ ىمقاقمد اًمديـ، يٜمٔمر: ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م: اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد،سم٤مًم٘مٌقل، وا

 ،7/533 ، ٟمٞمؾ إوـم٤مر، اًمِمقيم٤مين،6/89، ذح اًمزرىم٤مين قمغم اعمقـم٠م، 432-4/429سمـ رضم٥م، ا اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ،

 .:5/62اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم اإلرواء،  وصححف

، 5/647، حترير اًمٗمت٤موى، اًمٕمراىمل، :59/;، حتٗم٦م اعمحت٤مج، اهلٞمتٛمل، 3/788ري٤م إٟمّم٤مري، يٜمٔمر: أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، زيم( 6)

 .473/:يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف، زيمري٤م إٟمّم٤مري، 



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 

        3:: 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

يٛمٙمـ أن يٜم٤مىمش: سم٠من دقمقى اًمير ذم حلؿ اًمتٛم٤ًمح ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م، ُمـ اًمنمع، أو 

 اًمقاىمع، سمؾ ىمد يٙمقن ًمٚمامء شم٠مصمػم ذم شمٓمٞمٞم٥م حلٛمف.

أن اًمتٛم٤ًمح اضمتٛمع ومٞمف ؾم٤ٌٌمن، أطمدمه٤م ُمٌٞمح، وأظمر طم٤مفمر، ومٞمٖمٚم٥م  اًمدًمٞمؾ اًمراسمع:

احلٔمر اطمتٞم٤مـم٤ًم، وشمٖمٚمٞم٤ًٌم ًمٚمحرُم٦م، يم٤محلٞمقان اعمتقًمد سملم ُم٤م ي١ميمؾ وُم٤م ٓ ي١ميمؾ، يم٤معمتقًمد سملم احلامر 

اًمقطمٌم وإهكم، وسملم اًمْمٌع واًمذئ٥م، وذًمؽ أٟمف اضمتٛمع ومٞمف ؾم٤ٌٌمن، ؾم٥ٌم ُم٤ٌمح، وؾم٥ٌم 

 .(3)رام إٓ سم٤مضمتٜم٤مسمف يمٚمف، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥محمرم، ومٚمؿ يٛمٙمـ اضمتٜم٤مب احل

يٛمٙمـ أن يٜم٤مىمش: سم٠من ؾم٥ٌم احلٔمر همػم فم٤مهر ذم اًمتٛم٤ًمح ُم٤م دام أٟمف ُمـ ؾمٙم٤من اعم٤مء ذم 

 هم٤مًم٥م طمٞم٤مشمف، ومٞمٙمقن أصؾ احلؾ هم٤مًم٤ًٌم ومٞمف.

 

 ايسابع املطًب

 ، ٚضبب ارتالفايرتدٝح

 ايؿسع األٍٚ: ايرتدٝح: 

      اًمٕمٚمؿ ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وأدًمتٝمؿ، ئمٝمر أن اًمراضمح  سمٕمد قمرض أىمقال أهؾ

 ـ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ـ هق اًم٘مقل إول، اًم٘م٤مئؾ سمجقاز أيمؾ اًمتٛم٤ًمح، عم٤م يكم:

 ىمقة أدًم٦م اًم٘مقل سم٤مإلسم٤مطم٦م.  -3

 أن أدًم٦م اًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ مل شمًٚمؿ ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م. -4

 أن إصؾ ذم إـمٕمٛم٦م هق احلؾ واإلسم٤مطم٦م ُم٤م مل يرد دًمٞمؾ يدل قمغم اًمتحريؿ.  -5

 أن ًمٚمامء شم٠مصمػمًا ذم شمٓمٞمٞم٥م حلؿ ُم٤م يٕمٞمش ومٞمف هم٤مًم٤ًٌم سمنمط أن يًٚمؿ ُمـ اًمير.  -6

 

 

                                                           

، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، 6/3:9، اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، اًمٕمٛمراين، 6/593يٜمٔمر: اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، ( 3)

 .32/594ُمٗمٚمح، ، اًمٗمروع، اسمـ 5/493اًمٜمقوي، 



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 

        3:; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

وىمد أومت٧م اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمجقاز 

 .(5()4)اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، ورضمح ذًمؽ (3)أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح

 ايؿسع ايجاْٞ: ضبب ارتالف:

ؾم٥ٌم اخلالف شمٕم٤مرض قمٛمقُم٤مت إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم اًمتٛم٤ًمح، وهؾ يٚمحؼ 

 سمحٞمقان اًمٌحر ومٞمحؾ يم٤مًمًٛمؽ، أو سمحٞمقان اًمؼم اًمذي مل يًٚمؿ مم٤م حيرُمف؟.

 

  

                                                           

 .;44/54، 6;75يٜمٔمر: ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ومتقى رىمؿ: ( 3)

اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف اًمٕمالُم٦م أسمق قمٌد اهلل، حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم اًمتٛمٞمٛمل، قمْمق هٞمئ٦م يم٤ٌمر  اًمٕمٚمامء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  هق( 4)

ء اعمًٚمٛملم اعمٕم٤مسيـ، اًمذيـ مجٕمقا سملم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، واًمٗم٘مف ذم اًمديـ، وشمٕمٚمٞمٛمف، وشمدريًف اًمًٕمقدي٦م، وُمـ أؿمٝمر قمٚمام

سم٠مؾمٚمقب واوح، وشم٠مصٞمؾ قمٛمٞمؼ، وًمف ُم١مًمٗم٤مت يمثػمة ضمدًا، وُمـ أؿمٝمره٤م: اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع، واًم٘مقل اعمٗمٞمد 

يٜمٔمر: شمرمجتف ذم ُم٘مدُم٦م ذطمف ًمٙمت٤مب )صمالصم٦م .  ه3643قمغم يمت٤مب اًمتقطمٞمد، ويمت٥م، ورؾم٤مئؾ، وومت٤موى يمثػمة، وشمقذم ؾمٜم٦م 

، اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٗمْمٞمٚم٦م 37-35( إقمداد: ومٝمد سمـ ٟم٤مس اًمًٚمٞمامن، صإصقل ًمِمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب 

 .https://binothaimeen.net/siteاًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٜملم، 

 .  "اًمّمحٞمح أٟمف ٓ ُيًتثٜمك اًمتٛم٤ًمح، وأٟمف ي١ميمؾ"٤ممم: شمٕم ، وومٞمف ىمقًمف 37/652يٜمٔمر: اًمنمح اعمٛمتع: اًمٕمثٞمٛملم، ( 5)



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 

        3;2 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 املبشح ايجاْٞ

 سهِ االْتؿاع ظًد ايتُطاح

 األٍٚ: حتسٜس حمٌ ايٓصاع: املطًب

مل أىمػ قمغم ٟمص ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم ذم طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح، وًمٕمؾ ؾم٥ٌم ذًمؽ 

يٕمقد إمم قمدم وىمقع اعم٠ًمًم٦م ذم قمٍمهؿ، أو ًمٕمدم اؿمتٝم٤مره٤م، أو قمدم شمّمقره٤م ًمدهيؿ ًمٌدائٞم٦م 

وًمٙمـ ذم  أٓت ذم زُم٤مهنؿ اًمتل شمًتخدم ذم اٟمتزاع ضمٚمده، وصٜمع اعمّمٜمققم٤مت اعمختٚمٗم٦م ُمٜمف،

هذا اًمزُمـ اعمٕم٤مس فمٝمر اؾمتخدام ضمٚمد اًمتٛم٤ًمح ذم صٜمع إًم٦ًٌم، وإصم٤مث، واعم٘متٜمٞم٤مت، 

 يم٤محل٘م٤مئ٥م، وإطمذي٦م، واعمح٤مومظ، وإىمٛمّم٦م وهمػمه٤م، وشم٤ٌمع سمٛم٤ٌمًمغ سم٤مهٔم٦م.

ـْ ىم٤مل ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  وُمـ ظمالل ُم٤م يمتٌف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٙمؿ أيمؾ اًمتٛم٤ًمح يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من َُم

وهؿ اعم٤مًمٙمٞم٦م وم٢مهنؿ جيٞمزون آٟمتٗم٤مع سمجٚمده> طمٞم٨م يتٌع اجلٚمد طمٙمؿ  سم٢مسم٤مطم٦م أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح

وأُم٤م اًمثٕم٤مًم٥م ومُٞمٌٜمك طمٙمٛمٝم٤م قمغم طمٚم ٝم٤م، "اًمٚمحؿ، ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م قمـ اًمثٕم٤مًم٥م، واًمًٜم٤مٟمػم اًمؼمي٦م: 

ج ذم ضمٚمقده٤م، وم٢من ىمٚمٜم٤م سمتحريٛمٝم٤م ومحٙمؿ ضمٚمقده٤م طمٙمؿ ضمٚمقد سم٘مٞم٦م  وومٞمٝم٤م روايت٤من، يمذًمؽ خيرَّ

، وُمـ ىم٤مل سمتحريؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح ومٞمٛمٙمـ أن خيرج ىمقهلؿ (3)"اًمؼمي٦م اًم٤ًٌمع، ويمذًمؽ اًمًٜم٤مٟمػم

ذم آٟمتٗم٤مع سمجٚمده قمغم اظمتالومٝمؿ ذم ضمٚمقد اًم٤ًٌمع، أو ومٞمام ٓ ي١ميمؾ حلٛمف، وهلؿ ذم اعم٠ًمًم٦م 

 ىمقٓن.

 

  

                                                           

 .3/73اعمٖمٜمل،  (3)



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 

        3;3 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 املطًب ايجاْٞ

 اح عٓد ايكا٥ًني بتشسِٜ أنٌ ذتُ٘األقٛاٍ ايؿك١ٝٗ يف سهِ االْتؿاع ظًد ايتُط

ضمقاز آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اًم٤ًٌمع، وضمٚمقد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف سمٕمد دسمٖمٝم٤م. وهق  إول:اًم٘مقل 

 .(4)، واًمِم٤مومٕمٞم٦م واؾمتثٜمقا ضمٚمد اًمٙمٚم٥م(3) ىمقل احلٜمٗمٞم٦م واؾمتثٜمقا ضمٚمد اخلٜمزير

حتريؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اًم٤ًٌمع، وضمٚمقد ُم٤م ٓ ي١ميمؾ حلٛمف ُمٓمٚم٘م٤ًم. وهق ىمقل  اًم٘مقل اًمث٤مين:

 .(5)احلٜم٤مسمٚم٦م

 

 املطًب ايجايح 

 أدي١ األقٛاٍ، َع املٓاقػ١

 أدي١ ايكٍٛ األٍٚ: 

ـْ  اًمدًمٞمؾ إول: ٤ٌَّمسٍ اقَم ـِ قَم إَِذا ُدسمَِغ ": َيُ٘مقُل  طىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َرؾُمقَل اهللِ   سْم

َه٤مُب وَمَ٘مْد ـَمُٝمرَ   . (6)"اإْلِ

ٟمج٤ًًم ذم طم٤مل احلٞم٤مة  وضمف اًمدًٓم٦م: قمٛمقم ًمٗمظ احلدي٨م يتٜم٤مول اعم٠ميمقل وهمػمه إٓ ُم٤م يم٤م

 .(7)ومٝمق يمذًمؽ سمٕمد اعمقت، وإٟمام ي١مصمر اًمدسمغ ذم دومع ٟمج٤مؾم٦م حتدث سم٤معمقت

 .(8)ٟمقىمش: سم٠من احلدي٨م قم٤مم خمّمقص سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًم٤ًٌمع> مجٕم٤ًم سملم إدًم٦م

 

                                                           

 .4/757، جمٛمع إهنر، ؿمٞمخل زاده، 3/629، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، ;8/56يٜمٔمر: اعمحٞمط اًمؼمه٤مين، اسمـ ُم٤مزة،  (3)

 .3/439، اعمجٛمقع، اًمٜمقوي، ;3/7يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي،  (4)

 .3/73، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 2;إلٟمّم٤مف، اعمرداوي، يٜمٔمر: ا (5)

 .379، ص588أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، يمت٤مب احلٞمض، سم٤مب ـمٝم٤مرة ضمٚمقد اعمٞمت٦م سم٤مًمدسم٤مغ، رىمؿ:  (6)

، ;3/7، احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي، 3/636، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اًمٕمٞمٜمل، 3/424يٜمٔمر: اعمًٌقط، اًمنظمز،  (7)

 .3/73، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 3/442اعمجٛمقع، اًمٜمقوي، 

 .:3/8رمحـ اعم٘مدد، قمٌد اًميٜمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع،  (8)
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أن اجلٚمد ٟمجس عم٤م اشمّمؾ سمف ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م، وم٢مذا زال ذًمؽ سم٤مًمدسمغ ص٤مر  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

 .(3)إذا ختٚمؾـم٤مهرًا، يم٤مخلٛمر 

 . (4)أٟمف ضمٚمد طمٞمقان ـم٤مهر وم٠مؿمٌف اعم٠ميمقل اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م:

 أدي١ ايكٍٛ ايجاْٞ: 

ٌِْس ضُمُٚمقِد  ط َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ": (5)قمـ اعم٘مدام سمـ ُمٕمديٙمرب اًمدًمٞمؾ إول: ـْ ًُم هَنَك قَم

يُمقِب قَمَٚمْٞمَٝم٤م ٤ٌَمِع، َواًمرُّ  ً  .(6)"اًم

ـْ ضُمُٚمقِد  ط َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ "قمـ أسمٞمف:  (7)قمـ أيب اعمٚمٞمح سمـ أؾم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين: هَنَك قَم

٤ٌَمعِ   ً  .(8)"اًم

 .(9)وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ احلديثلم: أن ضمٚمقد اًم٤ًٌمع ًمق يم٤مٟم٧م شَمْٓمُٝمر سم٤مًمدسم٤مغ مل يٜمف قمٜمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

ٟمقىمش آؾمتدٓل سم٤محلديثلم: سم٠من اًمٜمٝمل ٕضمؾ اًمتِمٌف سم٤مٕقم٤مضمؿ، وأهؾ اإلهاف، 

 .(:)واعمٗم٤مظمرة، واًمٙمؼم، واخلٞمالءواًمتٌذير، واعم٤ٌمه٤مة، 

                                                           

 .3/424يٜمٔمر: اعمًٌقط، اًمنظمز،  (3)

 .3/442: اعمجٛمقع، اًمٜمقوي، يٜمٔمر (4)

سم٤مًمِم٤مم. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ   ه9:، شمقذم ؾمٜم٦م طهق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ اعم٘مدام سمـ ُمٕمديٙمرب اًمٙمٜمدي، وومد ُمع ىمقُمف قمغم اًمٜمٌل  (5)

 .6/36:4، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم، ;;7/4اًمّمح٤مسم٦م: اًمٌٖمقي، 

، وصححف إًم٤ٌمين ذم 838، ص6353ٚمقد اًمٜمٛمقر واًم٤ًٌمع، رىمؿأظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب ذم ضم (6)

 .;/5، 3233اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ

. يٜمٔمر: ؾمػم  ه334هق أسمق اعمٚمٞمح، ىمٞمؾ اؾمٛمف: قم٤مُمر، وىمٞمؾ: زيد سمـ أؾم٤مُم٦م سمـ قمٛمػم اهلذزم اًمٌٍمي، شم٤مسمٕمل صم٘م٦م، شمقذم ؾمٜم٦م  (7)

 .4/468، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اسمـ طمجر، 6;/7، اًمذهٌل أقمالم اًمٜمٌالء،

، وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم 838، ص6354أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب ذم ضمٚمقد اًمٜمٛمقر واًم٤ًٌمع، رىمؿ (8)

، واًمٜم٤ًمئل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٗمرع 636، ص3993ؾمٜمٜمف، أسمقاب اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٜمٝمل قمـ ضمٚمقد اًم٤ًٌمع، رىمؿ

، وىم٤مل 42928، واإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده، سمرىمؿ 877، ص6475واًمٕمتػمة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اًم٤ًٌمع، رىمؿ

، وصححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح 3/442ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وزُمالؤه: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وصححف اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع، 

 .:4/338، 75;8اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف، سمرىمؿ: 

 .3/442يٜمٔمر: اعمجٛمقع، اًمٜمقوي،  (9)

 .9/654، حتٗم٦م اعمحت٤مج، 3/492أصم٤مر، اعمٚمٓمل، يٜمٔمر: اعمٕمتٍم ُمـ اعمختٍم ُمـ ُمِمٙمؾ  (:)
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أضمٞم٥م قمٜمف: سمْمٕمٗمف> إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمتخّمٞمص اًم٤ًٌمع طمٞمٜمئذ، سمؾ يمؾ اجلٚمقد ذم ذًمؽ 

 .(3)ؾمقاء

 .(4)رد قمٚمٞمف: أهن٤م ظُمّم٧م سم٤مًمذيمر ٕن ضمٚمقد اًم٤ًٌمع شمًتٕمٛمؾ ىمٌؾ اًمدسمغ هم٤مًم٤ًٌم، أو يمثػماً 

ٌَِّؼ  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: ـِ اعمَُْح ـْ ؾَمَٚمَٛم٦َم سْم ٌُقَك َأشَمك قَمغَم سَمْٞم٧ٍم،  طاهللَِّ ، َأنَّ َرؾُمقَل (5)قَم ذِم هَمْزَوِة شَم

٤َم َُمْٞمَت٦ٌم، وَمَ٘م٤مَل:  ٠َمَل اعم٤َْمَء، وَمَ٘م٤مًُمقا: َي٤م َرؾُمقَل اهللَِّ، إهِنَّ ًَ َ٘م٦ٌم، وَم  . (6)شِدسَم٤مهُمَٝم٤م ـُمُٝمقُرَه٤م»وَم٢مَِذا ىِمْرسَم٦ٌم ُُمَٕمٚمَّ

، (7)قل اًمٚمحؿؿمٌف اًمدسمغ سم٤مًمذيم٤مة، واًمذيم٤مة إٟمام شمٕمٛمؾ ذم ُم٠ميم طوضمف اًمدًٓم٦م: أن اًمٜمٌل 

وذم ىمّم٦م احلدي٨م دًٓم٦م قمغم أٟمف ذم ضمٚمد ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف، وذم ـمرىمف دًٓم٦م قمغم أن "وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: 

 .(8)"اعمراد سم٤مًمذيم٤مة ـمٝم٤مرشمف

ٟمقىمش: سم٠من اًمذيم٤مة حتتٛمؾ اًمتٓمٞمٞم٥م، ُمـ ىمقهلؿ: رائح٦م ذيمٞم٦م، أي: ـمٞم٦ٌم، ومٞمٙمقن اًمدسمغ 

 .(9)احلدي٨م قم٤مُم٤مً ُمٓمٞم٤ًٌم ًمٚمجٛمٞمع، ويدل ًمذًمؽ إو٤موم٦م اًمذيم٤مة ًمٚمجٚمد، ويٙمقن 

أن اًمدسمغ أطمد اعمٓمٝمريـ ًمٚمجٚمد، ومال ي١مصمر ذم همػم ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ،  اًمدًمٞمؾ اًمراسمع:

 .(:)يم٤مًمٙمٚم٥م

                                                           

 .3/443يٜمٔمر: اعمجٛمقع، اًمٜمقوي،  (3)

 يٜمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، ٟمٗمس اعمقوع. (4)

هق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، أسمق ؾمٜم٤من، ؾمٚمٛم٦م سمـ اعمحٌؼ اهلذزم، اًمٌٍمي، واؾمؿ اعمحٌؼ: صخر سمـ قمت٦ٌم، وىمٞمؾ همػم ذًمؽ، ؿمٝمد  (5)

اعمدائـ، روى قمٜمف اسمٜمف ؾمٜم٤من، وضمقن ىمت٤مدة، واحلًـ اًمٌٍمي وهمػمهؿ. يٜمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ، وؿمٝمد ومتح ططمٜمٞمٜم٤ًم ُمع اًمٜمٌل 

 .:5/34، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، اسمـ طمجر، 4/864ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، اسمـ قمٌد اًمؼم، 

ؾمٜمٜمف، يمت٤مب  ، واًمٚمٗمظ ًمف، واًمٜم٤ًمئل ذم837، ص6347أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس، سم٤مب ذم أه٥م اعمٞمت٦م، رىمؿ (6)

، وذم رواي٦م أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز ذم "دسم٤مهمٝم٤م ذيم٤مهت٤م"، وًمٗمٔمف: 876، ص6465اًمٗمرع واًمٕمتػمة، سم٤مب ضمٚمقد اعمٞمت٦م، رىمؿ

 .48، رىمؿ55، واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم هم٤مي٦م اعمرام، ص"دسم٤مغ إديؿ ذيم٤مشمف": ;355، رىمؿ4/793ُمًٜمده، 

 .3/73، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 3/442ع، اًمٜمقوي، ، اعمجٛمق:3/7يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي،  (7)

 .3/55اًمًٜمـ اًمٙمؼمى،  (8)

 .3/73، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 3/443يٜمٔمر: اعمجٛمقع، اًمٜمقوي،  (9)

 .3/73، اعمٖمٜمل، اسمـ ىمداُم٦م، 3/442، اعمجٛمقع، اًمٜمقوي، ;3/7يٜمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم، اعم٤موردي،  (:)
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ٟمقىمش: يٛمتٜمع اًم٘مٞم٤مس قمغم اًمٙمٚم٥م> ٕٟمف ٟمجس ذم طم٤مل احلٞم٤مة، واًمدسم٤مغ ٓ يرومع ٟمج٤مؾمتف 

 .(3)سمٕمد ُمقشمف

 

 املطًب ايسابع

 دٝحايرت

يؽمضمح ـ واهلل أقمٚمؿ ـ اًم٘مقل إول، اًم٘م٤مئؾ سمجقاز سمٕمد قمرض إىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م، وأدًمتٝم٤م 

آٟمتٗم٤مع سمجٚمقد اًم٤ًٌمع، وُم٤م ٓ حيؾ أيمٚمف سمٕمد اًمدسمغ، وذًمؽ ًم٘مقة أدًمتف، وقمٛمقُمٝم٤م، وقمدم ؾمالُم٦م 

 أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين ُمـ اعمٜم٤مىمِم٦م.

وأُم٤م آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح ومٌٜم٤مء قمغم اًمؽمضمٞمح اعمت٘مدم ذم ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح 

آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح، ويمذًمؽ قمغم اًمؽمضمٞمح ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد دسمٖمف> ًمٕمدم  وم٢مٟمف جيقز

فمٝمقر أدًم٦م اًم٘مقل اًمث٤مين ذم ضمٚمد اًمتٛم٤ًمح ظم٤مص٦م، صمؿ إن اخلالف ذم آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح 

أؾمٝمؾ ُمٜمف ذم اخلالف ذم حلٛمف> ًمٚمٗمرق سملم ُم٤م ي٠ميمٚمف اإلٟم٤ًمن، وُم٤م يًتٕمٛمٚمف ُمـ ًم٤ٌمس، أو آٟمٞم٦م، 

 هلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ـ.وٟمحقمه٤م ـ وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/443يٜمٔمر: اعمجٛمقع، اًمٜمقوي،  (3)
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 ارتـاتـُــ١

 ذم ظمت٤مم هذا اًمٌح٨م أمحد اهلل شمٕم٤ممم قمغم شمٞمًػمه، وشمقومٞم٘مف، وومٞمام يكم أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م:

أُمرت اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕيمؾ ُمـ احلالل اًمٓمٞم٥م، وهن٧م قمـ أيمؾ احلرام اخلٌٞم٨م> عم٤م  -3

 يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ ضمٚم٥ٍم ًمٚمٛمّم٤مًمح، ودومٍع ًمٚمٛمٗم٤مؾمد ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة.  

اًمتٛم٤ًمح اؾمؿ قمريب ًمٚمحٞمقان اعمِمٝمقر، وهق ُمـ ومّمٞمٚم٦م اًمزواطمػ، يٕمٞمش ذم اعم٤مء واًمؼم،  -4

 ٓ يًتٖمٜمل قمـ اعم٤مء ُمٓمٚم٘م٤ًم.وٓ يٕمٞمش إٓ ذم إُم٤ميمـ اعمٕمتدًم٦م، و

مل يرد ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح دًمٞمؾ خيّمف، ُمـ اًمٙمت٤مب، أو اًمًٜم٦م، أو اإلمج٤مع> وًمذا  -5

ومٝمق مم٤م اظمتٚمػ ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء، وشم٤ٌمطمثقا ذم طمٙمٛمف، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف ذم طمٙمؿ طمٞمقان اًمٌحر، 

 وم٠مطمٚمف، وُمٜمٝمؿ ُمـ ضمٕمٚمف ذم طمٙمؿ طمٞمقان اًمؼم اًمذي مل يًٚمؿ مم٤م حيرُمف. 

اخلالف اًمٗم٘مٝمل ذم أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح ُمٜمذ قمٍم اًمت٤مسمٕملم، يمام سمح٨م وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م ُوضِمَد  -6

اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م طمٙمؿ أيمؾ حلٛمف، سم٤مًمدًمٞمؾ، واًمتٕمٚمٞمؾ، مم٤م يدل قمغم اجلٝمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل 

 سمذًمقه٤م ذم سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ.

اظمت٤مر احلٜمٗمٞم٦م، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واحلٜم٤مسمٚم٦م حتريؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح> ٕٟمف ؾمٌع ذو ٟم٤مب، أو  -7

 ٚمخ٨ٌم، أو اًمير، أو ًمٙمقٟمف اضمتٛمع ومٞمف ُمٌٞمح وطم٤مفمر، ومُٞمَٖمٚم٥َّم احلٔمر.ًم

اظمت٤مر سمٕمض اًمت٤مسمٕملم، وهق ُمذه٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م، ووضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م، وىمقل ًمٚمحٜم٤مسمٚم٦م، طمؾ  -8

أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وأومت٧م سمف اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

> وذًمؽ ًمدظمقًمف ذم قمٛمقم طمؾ صٞمد اًمٌحر، اًمًٕمقدي٦م، ورضمحف اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم

 وـمٕم٤مُمف، وٕصؾ اإلسم٤مطم٦م، وحلؾ ُم٤م قمدا اعمحرُم٤مت إرسمٕم٦م اعمحّمقرة ذم آي٦م إٟمٕم٤مم.

اًمراضمح ُمـ ىمقزم أهؾ اًمٕمٚمؿ طمؾ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح ـ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ـ> ًم٘مقة دًمٞمٚمف،  -9

 وشمٕمٚمٞمٚمف.

ُمـ اًمٙمت٤مب  ؾم٥ٌم اخلالف ذم طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح هق شمٕم٤مرض قمٛمقُم٤مت إدًم٦م -:

واًمًٜم٦م اًمقاردة ذم طمٞمقان اًمٌحر، واًمؼم؟، وهؾ اًمتٛم٤ًمح ُمـ طمٞمقان اعم٤مء ومٞمحؾ يم٤مًمًٛمؽ، 

 أو ُمـ طمٞمقان اًمؼم اًمذي مل يًٚمؿ مم٤م حيرُمف؟.
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 مل أىمػ قمغم ىمقل ًمٚمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم ذم طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح> وًمٕمؾ ذًمؽ ًمٕمدم -;

اًمٚمحؿ، ومٕمغم اًم٘مقل سمجقاز أيمؾ حلٛمف اًمقىمقع، أو شمّمقر اعم٠ًمًم٦م ذم زُم٤مهنؿ، واجلٚمد يتٌع 

جيقز آٟمتٗم٤مع سمجٚمده، وقمغم اًم٘مقل سمتحريؿ أيمؾ حلٛمف خيرج طمٙمؿ آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح 

قمغم ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ضمٚمقد اًم٤ًٌمع، أو ُم٤م ٓ حيؾ أيمٚمف، واًمراضمح ـ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ ـ 

 ضمقاز آٟمتٗم٤مع سمجٚمد اًمتٛم٤ًمح سمٕمد دسمٖمف.

 

 ايتٛصٝات

ذم اًمٗم٘مف سمٌح٨م اعم٤ًمئؾ اًمتل متس طم٤مضم٦م اعمجتٛمع، وحتؾ ُمِمٙمالشمف، وشمٌلم  أويص اًم٤ٌمطمثلم -3

 احلٙمؿ اًمنمقمل ومٞمٝم٤م، وذًمؽ ذم ؾم٤مئر إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

 أن دُمرى دراؾم٦م همذائٞم٦م قمغم حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وُمدى صالطمٞمتف ًمأليمؾ أدُمل. -4

 قمدم اإلٟمٙم٤مر ذم اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٠ًمًم٦م طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح، وآٟمتٗم٤مع -5

 سمجٚمده.

أن إيمٛمؾ ًمٚمٛمًٚمؿ شمرك اعمِمتٌٝم٤مت، واًمتقرع قمٜمٝم٤م، وـمٚم٥م اًمًالُم٦م ذم ديٜمف، وىمد أسم٤مح  -6

 اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُم٤م ٓ حيَم ُمـ إـمٕمٛم٦م، وإذسم٦م. 

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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 ؾٗسع املصادز ٚاملسادع

  .ِٜايكسإٓ ايهس 

اًمٜمقادر واًمزي٤مدات قمغم ُم٤م  قمٌد اهلل سمـ أيب زيد قمٌد اًمرمحـ اًمٜمٗمزي اًم٘مػمواين، ،سمـ أيب زيدا .3

سمػموت، دار  ،3ذم اعمدوٟم٦م ُمـ همػمه٤م ُمـ إُمٝم٤مت، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق وآظمرون، ط

 م.;;;3اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 

د اسمـ اًمرومٕم٦م، أمحد سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري، يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف ذم ذح اًمتٜمٌٞمف، حت٘مٞمؼ: جمدي حمٛم .4

 م.;422، 3هور سم٤مؾمٚمقم، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اسمـ اًم٘مٞمؿ، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمزرقمل، إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد  .5

 . ه3633 ،3ط ،اًمًالم، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اسمـ طم٤ٌمن، حمٛمد سمـ طم٤ٌمن اًمدارُمل، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، شمرشمٞم٥م: إُمػم قمالء اًمديـ قمكم  .6

، 3سمـ سمٚم٤ٌمن اًمٗم٤مرد، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

 . ه:362

اعمٙمت٦ٌم  ، حتٗم٦م اعمحت٤مج ذح اعمٜمٝم٤مج،اهلٞمتٛمل سمـ طمجر اهلٞمتٛمل، أمحد سمـ حمٛمد ُمٍما .7

 . ه3579 د.ط، اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى،

٤مدل اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، حت٘مٞمؼ: قم .8

 . ه3637، 3قمٌد اعمقضمقد، وقمكم حمٛمد قمقض، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اسمـ طمجر، أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م، اهلٜمد، دائرة اعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م،  .9

 . ه3548، 3ط

ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري، سمػموت، دار  أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين، اسمـ طمجر، .:

 . ه;359، 4اعمٕمروم٦م، ط

ـ ظمٚمٙم٤من، أمحد سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ ظمٚمٙم٤من اًمؼمُمٙمل، وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟم٤ٌمء أسمٜم٤مء اسم .;

إمم  م22;3أضمزاؤه ُم٤م سملم  اًمزُم٤من، حت٘مٞمؼ: إطم٤ًمن قم٤ٌمس، سمػموت، دار ص٤مدر، ـمٌع

 م.6;;3
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حت٘مٞمؼ: رُمزي  مجٝمرة اًمٚمٖم٦م، حمٛمد سمـ احلًـ سمـ دريد إزدي، اسمـ دريد إزدي، .32

 م.9:;3، 3ًمٚمٛماليلم، طسمٕمٚمٌٙمل، سمػموت، دار اًمٕمٚمؿ 

اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مِمػمي، ذح إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م  .33

 . ه3646، 8ط ُم١مؾم٦ًم اًمري٤من،، ًمٌٜم٤من، اًمٜمٌقي٦م

حمٛمد اإلعم٤مم سم٠مطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم، حت٘مٞمؼ: ذح اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد، حمٛمد سمـ قمكم اًم٘مِمػمي،  .34

 . ه3652، 4ط، اًمٜمقادر، دار ؾمقري٤م، ٕمٌد اهللظمٚمقف اًم

حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م  اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، ضم٤مُمع قمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، اسمـ رضم٥م، .35

 . ه3644، 9ط ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، إرٟم٤مؤوط وزُمٞمٚمف، سمػموت،

اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف  ،سمـ رؿمد اجلداحمٛمد سمـ أمحد  اسمـ رؿمد اجلد، .36

 . ه:362 ،4ط اإلؾمالُمل، دار اًمٖمرب ،سمػموت واًمتٕمٚمٞمؾ عم٤ًمئؾ اعمًتخرضم٦م،

، حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل، سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد اسمـ رؿمد احلٗمٞمد، .37

 . ه3647 د.ط، دار احلدي٨م، اًم٘م٤مهرة،

اسمـ ؾمٞمده، قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٞمده اعمرد، اعمخّمص، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ضمٗم٤مل، سمػموت،  .38

 . ه3639، 3دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط

قمٌد اهلل سمـ ٟمجؿ سمـ ؿم٤مس اجلذاُمل، قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ذم ُمذه٥م قم٤ممل  اسمـ ؿم٤مس، .39

 . ه3645، 3ط ،حت٘مٞمؼ: د. محٞمد سمـ حمٛمد حلٛمر، سمػموت، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل اعمديٜم٦م،

اسمـ وقي٤من، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد اسمـ وقي٤من، ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ذم ذح اًمدًمٞمؾ، حت٘مٞمؼ: زهػم  .:3

  ه;362 ،9اًمِم٤مويش، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط

دار د.م،  حمٛمد أُملم سمـ قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل، رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر، اسمـ قم٤مسمديـ، .;3

 . ه3634، 4ط اًمٗمٙمر،

، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري، آؾمتذيم٤مر ذم ذح ُمذاه٥م قمٚمامء إُمّم٤مر اسمـ قمٌد اًمؼم، .42

 . ه3643، 3ط ،حت٘مٞمؼ: ؾم٤ممل قمٓم٤م، وحمٛمد قمقض، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اسمـ قمٌد اًمؼم، يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اسمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري، آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب،  .43
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 . ه3634، 3حت٘مٞمؼ: قمكم اًمٌج٤موي سمػموت، دار اجلٞمؾ، ط

: ٘مٞمؼحت ،يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م اسمـ قمٌد اًمؼم، .44

 .   ه3622، 4يث٦م، طاًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض احلد ،حمٛمد اعمقريت٤مين

حت٘مٞمؼ: قمٌد  أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًم٘مزويٜمل اًمرازي، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، اسمـ وم٤مرس، .45

 . ه;;35 د.ط، دار اًمٗمٙمر، د.م، اًمًالم حمٛمد ه٤مرون،

 ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، د.م،اعمٖمٜمل،  اجلامقمٞمكم اعم٘مدد، ٦مقمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م، سمـ ىمداُما .46

 . ه::35 د.ط،

 قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُمف اجلامقمٞمكم اعم٘مدد، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، اسمـ ىمداُم٦م، .47

 . ه3636، 3سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

حت٘مٞمؼ: ؾم٤مُمل  إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمٌٍموي، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، اسمـ يمثػم، .48

 . ه3642، 4ط دار ـمٞم٦ٌم، اًمري٤مض،ؾمالُم٦م، 

، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞملم، حت٘مٞمؼ: د. أمحد قمٛمر اًمٌٍمويإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اسمـ يمثػم،  .49

 . ه3635ه٤مؿمؿ، وزُمٞمٚمف، د.م، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، د.ط، 

اقمتٜمك سمف: ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل  حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، اسمـ ُم٤مضمف، .:4

 د.ت. ،3ؾمٚمٞمامن، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

قمٌد اًمٙمريؿ حت٘مٞمؼ:  ٤مزة، اعمحٞمط اًمؼمه٤مين ذم اًمٗم٘مف اًمٜمٕمامين،حمٛمقد اًمٌخ٤مري سمـ ُم اسمـ ُم٤مزة، .;4

 .   ه3646، 3دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط اجلٜمدي، سمػموت،ؾم٤مُمل 

سمػموت، دار اًمٙمت٥م  إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع، اسمـ ُم٘مٚمح، .52

 . ه:363، 3اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

 دار ص٤مدر، د.م،سمػموت،  ب،ًم٤ًمن اًمٕمر ،حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمكم إٟمّم٤مري اسمـ ُمٜمٔمقر، .53

 . ه3636، 5ط

اسمـ ُمقدود، قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم، آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر، شمٕمٚمٞم٘م٤مت:  .54

 .  ه3578اًمِمٞمخ حمٛمقد أسمق دىمٞم٘م٦م، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل، د.ط، 
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، وذم آظمره: ، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼزيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ،اسمـ ٟمجٞمؿ .55

دار شمٙمٛمٚم٦م اًمٌحر اًمرائؼ، عمحٛمد اًمٓمقري، وسم٤محل٤مؿمٞم٦م: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ، ٓسمـ قم٤مسمديـ، د.م، 

 .د.ت ،4ط اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل،

اظمتالف إئٛم٦م اًمٕمٚمامء، حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد يقؾمػ أمحد،  ،حيٞمك سمـ هٌػمة اًمِمٞم٤ٌمين اسمـ هٌػمة، .56

 . ه3645، 3ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت

ت٤مين، ؾمٜمـ أيب داود،ؾمٚمٞمامن سم أسمق داود، .57 ًْ ِج  ً اقمتٜمك سمف: ُمِمٝمقر سمـ  ـ إؿمٕم٨م إزدي اًم

 ، د.ت.3طمًـ آل ؾمٚمٞمامن، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

اًم٘م٤مهرة، قم٤ممل اًمٙمت٥م،  د. أمحد خمت٤مر قمٛمر، ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة، أمحد خمت٤مر، .58

 . ه;364، 3ط

حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمقض، سمػموت، دار  اًمٚمٖم٦م،حمٛمد سمـ أمحد إزهري، هتذي٥م  إزهري، .59

 م.4223، 3إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط

اعمٙمت٥م  د.م، حمٛمد سمـ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مداشمف، إًم٤ٌمين، .:5

 .، د.ط، د.تاإلؾمالُمل

إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ، حت٘مٞمؼ:  حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين،إًم٤ٌمين،  .;5

 . ه3627، 4ط ،اًمِم٤مويش، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل زهػم

إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًمن قمغم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، ضمدة،  .62

 . ه3646، 3اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار سم٤موزير ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

ُمٙمت٦ٌم إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، اًمري٤مض،  .63

 .  ه3642-3637، 3اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

إًم٤ٌمين، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، هم٤مي٦م اعمرام ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م احلالل واحلرام،  .64

 . ه3627، 5سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط

اإلُم٤مم أمحد، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد ُمـ رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل،  .65

 .   ه3623، 3زهػم اًمِم٤مويش، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ط حت٘مٞمؼ:
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        423 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

حت٘مٞمؼ:  ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين، اإلُم٤مم أمحد، .66

 . ه3643، 3ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمرون، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

اًمًالم دار  اًمري٤مض، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، صحٞمح اًمٌخ٤مري، اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري، .67

 . ه;363، 4ط ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،

حت٘مٞمؼ: حمٛمد ُمّمٓمٗمك ، سمـ أٟمس إصٌحل، ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ُم٤مًمؽ ،اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ .68

إقمٔمٛمل، أسمق فمٌل، اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ُم١مؾم٦ًم زايد آل هنٞم٤من ًمألقمامل اخلػمي٦م 

 . ه3647، 3واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ط

 دار اًمٗمٙمر، د.م، ُمل قمغم اخلٓمٞم٥م،طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػم، ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد اًمٌجػمُملاًمٌجػمُمل،  .69

 . ه3637 د.ط،

اًمٌٖمقي، قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمٌٖمقي، ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد إُملم اجلٙمٜمل،  .:6

  ه3643، 3اًمٙمقي٧م، ُمٙمت٦ٌم دار اًمٌٞم٤من، ط

، 3قم٤ممل اًمٙمت٥م، طاًم٘م٤مهرة،  ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات، اًمٌٝمقيت، .;6

 . ه3636

ـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اًمٌٝمقشمك، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، ُمٜمّمقر سماًمٌٝمقيت،  .72

 .، د.ط، د.تسمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ًمٌٜم٤من

حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م،  أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، اًمٌٞمٝم٘مل، .73

 . ه3646، 5ط سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

ن، حت٘مٞمؼ: د. قمٌد اًمٕمكم قمٌد احلٛمٞمد اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل، ؿمٕم٥م اإليام .74

 . ه3645طم٤مُمد، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، د.ط، 

اقمتٜمك سمف: ُمِمٝمقر سمـ  حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرة اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي،اًمؽمُمذي،  .75

 .د.ت ،3ط ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ،طمًـ آل ؾمٚمٞمامن، اًمري٤مض

 . ه3646، 4اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طاجل٤مطمظ، قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ، احلٞمقان، سمػموت، دار  .76

حت٘مٞمؼ:  حمٛمد سمـ قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم، احل٤ميمؿ، .77
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 . ه3633، 3ُمّمٓمٗمك قمٓم٤م، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

احلّمٜمل، أسمق سمٙمر سمـ حمٛمد احلّمٜمل، يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ذم طمؾ هم٤مي٦م آظمتّم٤مر، حت٘مٞمؼ: قمكم  .78

 م. 6;;3، 3ؼ، دار اخلػم، طسمٚمٓمجل وحمٛمد وهٌل ؾمٚمٞمامن، دُمِم

 .د.ط، د.ت دار اًمٗمٙمر، د.م، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر، اخلرر، .79

محد سمـ حمٛمد اًمًٌتل، ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ ذح ؾمٜمـ أيب داود، طمٚم٥م، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  ،اخلٓم٤ميب .:7

 . ه3573، 3ط

د.م، ُمل، وزُمٞمٚمف، اًمٕملم، حت٘مٞمؼ: د. ُمٝمدي اعمخزو ،اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي اخلٚمٞمؾ، .;7

 .، د.ط، د.تدار وُمٙمت٦ٌم اهلالل

حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م  قمكم سمـ قمٛمر سمـ أمحد اًمدارىمٓمٜمل، ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، اًمدارىمٓمٜمل، .82

 . ه3646، 3آرٟم١موط وآظمرون، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

اًمدارُمل، قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدارُمل، ؾمٜمـ اًمدارُمل، حت٘مٞمؼ: طمًلم ؾمٚمٞمؿ اًمداراين،  .83

 . ه3634، 3ٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اعمٖمٜمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، طاعمٛمٚمٙم٦م اًم

 اًمدردير، حمٛمد سمـ أمحد اًمدردير، اًمنمح اًمٙمٌػم، د.م، دار اًمٗمٙمر، د.ط، د.ت. .84

اًمدُمٞم٤مـمل، أسمق سمٙمر )اًمٌٙمري( سمـ حمٛمد ؿمٓم٤م اًمدُمٞم٤مـمل، إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ذم طمؾ أًمٗم٤مظ ومتح  .85

 . ه:363، 3اعمٕملم، د.م، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ط

اًمدُمػمي، حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمدُمػمي، طمٞم٤مة احلٞمقان اًمٙمؼمى، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  .86

 . ه3646، 4ط

حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ  حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل، ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء، اًمذهٌل، .87

 . ه3627، 5ط ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،سمػموت، اعمح٘م٘ملم سم٢مذاف: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، 

 دار اًمٗمٙمر، ،دُمِمؼ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل، اًمٕمزيز سمنمح اًمقضمٞمز، اًمراومٕمل، .88

 .د.ط.ت

اًمرضمراضمل، قمكم سمـ ؾمٕمٞمد اًمرضمراضمل، ُمٜم٤مه٩م اًمتحّمٞمؾ وٟمت٤مئ٩م ًمٓم٤مئػ اًمت٠مويؾ ذم ذح  .89

اعمدوٟم٦م وطمؾ ُمِمٙمالهت٤م، قمٜم٤مي٦م: أسمق اًمٗمْمؾ اًمدُمٞم٤مـمل، أمحد سمـ قمكم، د.م، دار اسمـ طمزم، 
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 . ه:364، 3ط

سمػموت، دار اًمٗمٙمر،  يب اًمٕم٤ٌمس اًمرُمكم، هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج،حمٛمد سمـ أ ،اًمرُمكم .:8

 . ه3626د.ط، 

اًمروُمل، أمحد سمـ ًم١مًم١م اًمروُمل، قمٛمدة اًم٤ًمًمؽ وقمدة اًمٜم٤مؾمؽ، قمٜم٤مي٦م: قمٌد اهلل سمـ إسمراهٞمؿ  .;8

 . ه4:;3، 3إٟمّم٤مري، ىمٓمر، ٟمنم اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م، ط

قمٌد ٤مين قمغم اعمقـم٠م، حت٘مٞمؼ: ـمف ٤ٌمىمل اًمزرىم٤مين، ذح اًمزرىمقمٌد اًماًمزرىم٤مين، حمٛمد سمـ  .92

 .  ه3646، 3رؤوف ؾمٕمد، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م، طاًم

اعمٛمٚمٙم٦م حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم، ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل، اًمزريمٌم،  .93

 . ه3635 ،3دار اًمٕمٌٞمٙم٤من، طاًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، 

، 37دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، طاًمزريمكم، ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد اًمزريمكم، إقمالم، د.م،  .94

 م.4224

، زيمري٤م سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م زيمري٤م إٟمّم٤مري، .95

 .، د.ط، د.تدار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُملد.م، 

زيمري٤م إٟمّم٤مري، زيمري٤م سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمتحٗم٦م اًمقردي٦م، د.م،  .96

 اعمٓمٌٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م، د.ط، د.ت.

قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل، ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، حت٘مٞمؼ:  اًمًٌٙمل، .97

، 5د. حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل، د. قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق، د.م، هجر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، ط

 . ه3635

 . ه3636 د.ط، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز، اعمًٌقط،اًمنظمز،  .98

 . ه3632،، د.طدار اعمٕمروم٦م سمػموت، ،اًمِم٤مومٕمل، إمحمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل،  .99

اًمنمسمٞمٜمل، حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع، حت٘مٞمؼ:  .:9

 ُمٙمت٥م اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، د.ط، د.ت.

اًمنمسمٞمٜمل، حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ  .;9
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 . ه3637، 3ج، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، طاعمٜمٝم٤م

حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، ٟمٞمؾ إوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر، حت٘مٞمؼ: قمّم٤مم اًمِمقيم٤مين،  .2:

 . ه3635 د.ط، ُمٍم، دار احلدي٨م، اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل،

ؿمٞمخل زاده، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد ؿمٞمخل زاده، جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر،  .3:

 ث اًمٕمريب، د.ط، د.ت.د.م، دار إطمٞم٤مء اًمؽما

اًمِمػمازي، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي، اعمٝمذب ذم وم٘مف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، سمػموت، دار  .4:

 اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ط، د. ت.

اًمّمٗمدي، ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ اًمّمٗمدي، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت، حت٘مٞمؼ: أمحد إرٟم٤مؤوط وزُمٞمٚمف،  .5:

 . ه;364سمػموت، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، د.ط، 

حت٘مٞمؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد اًمًٚمٗمل،  أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم،ؾمٚمٞمامن سمـ ، اًمٓمؼماين .6:

 . ه3637 ،3دار اًمّمٛمٞمٕمل، طو ،4اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ط

اًمٓمٞم٤مر، أ.د. قمٌد اهلل اًمٓمٞم٤مر، وسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم ذح قمٛمدة اًمٗم٘مف، اًمري٤مض، دار اًمقـمـ  .7:

 . ه;364، 3ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

داود اًمٓمٞم٤مًمز، ُمًٜمد أيب داود اًمٓمٞم٤مًمز، حت٘مٞمؼ: د. حمٛمد اًمٓمٞم٤مًمز، أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ  .8:

 . ه;363، 3سمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل، ُمٍم، دار هجر، ط

قمٌد اًمرزاق، قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق، حت٘مٞمؼ: طمٌٞم٥م اًمرمحـ  .9:

  ه3625، 4إقمٔمٛمل، اهلٜمد، اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل، ط

 قان ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي، اًم٘م٤مهرة، د.ن. ط.ت.قم٤مؿمقر، ُمقؾمققم٦م اًمٓمػم واحلٞم قمٌداًمٚمٓمٞمػ .::

دار اسمـ اًمدُم٤مم،  حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع، اًمٕمثٞمٛملم، .;:

 . ه3644، 3ط اجلقزي،

ذح صمالصم٦م إصقل، إقمداد: ومٝمد سمـ ٟم٤مس  حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، اًمٕمثٞمٛملم، .2;

 . ه3642، 3اًمًٚمٞمامن، اًمري٤مض، دار اًمثري٤م ًمٚمٜمنم، ط

اًمٕمراىمل، أمحد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿ اًمٕمراىمل، حترير اًمٗمت٤موى قمغم اًمتٜمٌٞمف واعمٜمٝم٤مج واحل٤موي  .3;
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اعمًٛمك اًمٜمٙم٧م قمغم اعمختٍمات اًمثالث، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ ومٝمٛمل اًمزواوي، ضمدة، 

 .  ه3654، 3اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اعمٜمٝم٤مج ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

راىمل، ـمرح اًمتثري٥م ذم ذح اًمت٘مري٥م، اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمراىمل، قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًلم اًمٕم .4;

وصقرهت٤م دور قمدة ُمٜمٝم٤م )دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، وُم١مؾم٦ًم اًمت٤مريخ  اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م.

 (، ط.م، د.ط، د.ت.اًمٕمريب، ودار اًمٗمٙمر اًمٕمريب

 د.ط، سمػموت، دار اًمٗمٙمر، حمٛمد سمـ أمحد قمٚمٞمش، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، قمٚمٞمش، .5;

 . ه;362

قمٛمر يمح٤مًم٦م، قمٛمر سمـ رو٤م سمـ حمٛمد يمح٤مًم٦م، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، سمػموت، ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، ودار  .6;

  إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، د.ط.ت.

اًمٕمٛمراين، حيل سمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين، اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ  .7;

 . ه3643، 3حمٛمد اًمٜمقري، ضمدة، دار اعمٜمٝم٤مج، ط

 ،3ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ،اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ت٤ميب،حمٛمقد سمـ أمحد اًمٖمٞم ،اًمٕمٞمٜمل .8;

 . ه3642

اًمٖمٛمراوي، حمٛمد اًمزهري اًمٖمٛمراوي، اًمناج اًمقه٤مج قمغم ُمتـ اعمٜمٝم٤مج، سمػموت، دار  .9;

 اعمٕمروم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، د.ط، د.ت. 

 ،سمػموت اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل، ،اًمٗمٞمقُمل .:;

 .د.ت ، د.ط،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اًم٘مدوري، أمحد سمـ حمٛمد اًم٘مدوري، اًمتجريد، حت٘مٞمؼ: ُمريمز اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م  .;;

 . ه3649، اًم٘م٤مهرة، دار اًمًالم، 4وآىمتّم٤مدي٦م، ط

، سمػموت، دار حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل وزُمٞمٚمٞمف أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم، اًمذظمػمة، اًم٘مراذم، .322

 م.6;;3، 3اًمٖمرب اإلؾمالُمل، ط

حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين،  حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، اًم٘مرـمٌل، .323

 . ه35:6، 4ط وزُمٞمٚمف، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م،
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ىمٚمٕمجل، حمٛمد رواس ىمٚمٕمجل، وزُمٞمٚمف، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، دار اًمٜمٗم٤مئس ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م  .324

 . ه:362، 4واًمٜمنم واًمتقزيع، ط

ٗم٤مح اًم٤ًٌمح، د.م، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، يم٤مرم همٜمٞمؿ، د. يم٤مرم اًمًٞمد همٜمٞمؿ، اًمتٛم٤ًمح اًمً .325

 . ه3639 د.ط،

دار  سمػموت، ،أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين، سمدائع اًمّمٜم٤مئع وشمرشمٞم٥م اًمنمائع اًمٙم٤مؾم٤مين، .326

 . ه3628 ،4اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ط

اًمٙمِمٜم٤موي، أسمق سمٙمر سمـ طمًـ اًمٙمِمٜم٤موي، أؾمٝمؾ اعمدارك ذح إرؿم٤مد اًم٤ًمًمؽ ذم  .327

 اًمٗمٙمر، د.ط، د.ت. ُمذه٥م اإلُم٤مم إئٛم٦م ُم٤مًمؽ، سمػموت، دار

اًمالطمؿ، د.قمٌد اًمٙمريؿ اًمالطمؿ، اعمٓمٚمع قمغم دىم٤مئؼ زاد اعمًت٘مٜمع، اًمري٤مض، دار يمٜمقز  .328

  ه;364، 3إؿمٌٞمٚمٞم٤م، ط

ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م، اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م،  .329

٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٌحقث اًمرئ٤مؾم ،اًمري٤مض اًمدائٛم٦م، مجع وشمرشمٞم٥م: أمحد سمـ قمٌد اًمرزاق اًمدويش،
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 عُايت اإلياو انسيٕطي برتاد انخفسري ٔعهٕو انقرآٌ
 )يفذًاث األقراٌ يف يبًٓاث انقرآٌ( أمنٕرجاً 

  
 إعذاد

 أمحذ بٍ عبذ اهلل بٍ أمحذ احلصيُيد. 
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 ًَدص ايبشح

 عٓٛإ ايبشح:

قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتَّٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن )ُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت 

 اًم٘مرآن( أٟمٛمقذضم٤ًم.

 َػه١ً ايبشح:

مل حتظ سمٕمٜم٤مي٦ٍم وم٤مئ٘م٦م، شمتٛمثَّؾ  شمٙمٛمـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م ذم: يمقن ُم١مًمٗم٤مت اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

ذم: دراؾم٦م يمؾ  ُم١مًمَّػ ُمٜمٝم٤م سمقضمٍف ظم٤مص، مم٤م ي٤ًمقمد ذم: إسمراز ضمٝمقده اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل 

سمذهل٤م دم٤مه حت٘مٞمؼ شمراث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وأيمثر ُم٤م ي٘مع ُمـ اًمدراؾم٤مت ذم ذًمؽ إٟمام هق 

 ف اعمختٚمٗم٦م.ُم٘متٌٍم قمغم اؾمتخراج ُمٜمٝمجف اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف ذم يمت٤مسم٦م ُمّمٜمٗم٤مشم

 أض١ً٦ ايبشح:

ٞمقـمّل  - ًُّ  سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم، واصٓمالح اعمٕم٤مسيـ؟ يمٞمػ مجع اإلُم٤مم اًم
ٞمقـمّل  - ًُّ ؼ اإلُم٤مم اًم ُمف، وسمٞم٤من  يمٞمػ طم٘مَّ ـْ ؾمٌ٘مف ووَمِٝمَٛمف، ويمٞمػ سمٜمك قمٚمٞمف وىمقَّ شمراث َُم

 ذًمؽ سمٓمري٘م٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م؟

 َٓٗر ايبشح: 

 قصٗمّل، آؾمتٜم٤ٌمـمّل.اعمٜمٝم٩م: آؾمت٘مرائل، اًمتَّحٚمٞمكّم، اًم

 أِٖ ْتا٥ر ايبشح: 

  ٞمقـمّل ًُّ سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم وآصٓمالح اعمٕمٛمقل سمف قمٜمد  مجع اإلُم٤مم اًم

 اعمٕم٤مسيـ.

  ٞمقـمّل ًُّ ٤مسم٘ملم> ومٗم٤مىمٝمؿ فمٝمر ذم ُمٗمحامت إىمران: ومٝمُؿ اإلُم٤مم اًم ًَّ ، وسمٜم٤مؤه قمغم شمراث اًم

قاهد.ذم ذًمؽ: سمحًـ اإلجي٤مز، وشمْمٛملم اًمٗمقائد   واًمزوائد، وقمزو إىمقال وشمقصمٞمؼ اًمِمَّ

  ٞمقـمّل ًُّ ذم حت٘مٞم٘مف، وقمٜم٤ميتف سمؽماث  إنَّ احل٤مضم٦م ٓ شمزال ىم٤مئٛم٦ًم ذم: إسمراز ضمٝمقد اإلُم٤مم اًم

٦م، إو٤موم٦ًم إمم  اًمتَّٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن، سمّمقرٍة شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، ُمـ ظمالل دراؾم٤مٍت ظم٤مصَّ

 اًمدراؾم٤مت اًمتل قمٜمٞم٧م سم٢مسمراز ُمٜمٝمجف ذم يمتٌف اعمختٚمٗم٦م.

 شمراث، اًمتٗمًػم، قمٚمقم اًم٘مرآن، اًمًٞمقـمل، ُمٗمحامت، ُمٌٝمامت.ٚمامت اعمٗمت٤مطمٞم٦م: اًمٙم
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Abstract 

Research Title: Imam Al-Suyuti’ taking caring of the heritage of Qur’anic  

interpretation and  studies in his (Mufhimaat Alqraan Book) 

Research problem: 

The problem with this research is that the writings of Imam Al-Suyuti did 

not receive great attention; studying each book in particular, thus helping to 

highlighting the practical applied efforts that he made towards achieving 

the heritage of interpretation and the sciences of the Qur’an. Most of the 

studies in this regard are limited to extracting his methodology, which he 

followed in writing his various works. 

Research questions:                                                                                                      

How did Imam Al-Suyuti combine the meaning of Al-Tahkik (verification 

among the advanced and contemporary terminology)? 

How did Imam Al-Suyuti verify and understand the legacy of those who 

preceded him, and how did he build and correct it, and explain that in an 

applied way? 

Research methodology:                                                                                                                

The inductive, analytical, descriptive, deductive approach.                                                         

Key research results:                                                                                                                  

 Imam al-Suyuti combined the meaning of verification among the 

advanced and the terminology applied to contemporary scholars. 

 What was indicated in Mofhimat Al-Aqran”: Imam Al-Suyuti 

understood and built on the legacy of its predecessors. So, he 

compiled them in that: with a good brevity, including benefits and 

appendices, attributing sayings and documenting evidence. 

 There is still a need to highlight the efforts of Imam Al-Suyuti in his 

verification and his caring of the heritage of interpretation and the 

Qur’anic studies in an applied manner, through special studies, in 

addition to the studies that paid attention to highlighting his approach 

in his various books. 

Keywords: heritage-Qur’anic studies- overwhelming’s- Al-Suyuti- 

ambiguities 
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 اإلهْل٤مم، ُمـ ُمٜمح ُم٤م اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ، قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤ممل يٕمٚمؿ، ٟمحٛمده قمغم هلل احلٛمد

الة اإِلومٝم٤مم، سم٢مظمراج اًمٕمٚمقم همقاُمضِ  ُمـ وٟمِمٙمره قمغم ُم٤م ومتح الم واًمّمَّ ًَّ  ظمػم إٟم٤مم، قمغم واًم

 .(3)وإطمالم اًمٜمُّٝمك أوزم وأصح٤مسمف، آًمف وقمغم إهب٤مم، يمؾَّ  سمٞم٤مُٟمف أزال اًمَّذي

 ...أُم٤م سمٕمد

 أ١ُٖٝ ايبشح ٚأضباب اختٝازٙ:

ٞمقـمّل  ًُّ ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ ؿم٤مريمقا ذم حت٘مٞمؼ شمراث اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن  اإلُم٤مم اًم

خؿ اًمذي ظمٚمَّٗمف، واًمٙمت٥م اًمتل سمِمٙمٍؾ  سم٤مًمغ، وفمٝمرت قمٜم٤ميتف ومٞمف ُمـ ظمالل ذًمؽ اعمقروث اًمْمَّ

 يمتٌٝم٤م ذم ُمقوققم٤مت قمٚمقم اًم٘مرآن، واًمتٗمًػم قمغم اًمقضمف اًمٕم٤مم واخل٤مّص.

ٞمقـمّل  ًُّ ذم حت٘مٞم٘مف، وقمٜم٤ميتف سمؽماث اًمتَّٗمًػم،  وي٠ميت هذا اًمٌح٨م إلسمراز ضمٝمقد اإلُم٤مم اًم

امت إىمران(، وإو٤موم٦م هذه اًمدراؾم٦م إمم شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت وقمٚمقم اًم٘مرآن ُمـ ظمالل يمت٤مسمف: )ُمٗمح

 اًمتل قُمٜمِٞم٧م سم٢مفمٝم٤مر ُمٜمٝمجف ُمـ ظمالل مجٚم٦ٍم يمٌػمٍة ُمـ يمتٌف وُم١مًمٗم٤مشمف.

 َػه١ً ايبشح ٚأض٦ًت٘:

ٞمقـمّل  ًُّ ذم حت٘مٞم٘مف وقمٜم٤ميتف سمؽماث اًمتَّٗمًػم وقمٚمقم  يتٜم٤مول هذا اًمٌح٨م ضمٝمقد اإلُم٤مم اًم

ٗمحامت إىمران( ُمـ ظمالل اإلضم٤مسم٦م قمـ إؾمئٚم٦م اًم٘مرآن، سمّمقرٍة شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ ظمالل يمت٤مسمف )ُم

 اًمت٤مًمٞم٦م: 

ٞمقـمّل  - ًُّ  . اًمتَّٕمريػ سمٙمت٤مب ُمٗمحامت إىمران ًمإلُم٤مم اًم

ٞمقـمّل  - ًُّ  سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم واصٓمالح اعمٕم٤مسيـ؟  يمٞمػ مجع اإلُم٤مم اًم

ٞمقـمّل  - ًُّ ؼ اإلُم٤مم اًم ـْ ؾمٌ٘مف ووَمِٝمَٛمف؟ ويمٞمػ سمٜمك قمٚمٞمف وىمقَّ  يمٞمػ طم٘مَّ ُمف؟ وسمٞم٤من شمراث َُم

 ذًمؽ سمٓمري٘م٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م.

 

                                                           

، ، دُمِمؼ3ط ،ؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤مٞم٘م. حتُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن. قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل،ٔمر: يٜم (3)

 .9ص ، ه3625ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن،  ،سمػموت
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 أٖداف ايبشح:

 ٟمًٕمك ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م إمم حت٘مٞمؼ إهداف اًمت٤مًمٞم٦م:
ٞمقـمّل  - ًُّ ذم اجلٛمع سملم ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم واصٓمالح  سمٞم٤من ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًم

 .اعمٕم٤مسيـ

ٞمقـمّل  - ًُّ ـْ ؾمٌ٘مف.  إسمراز ـمري٘م٦م اإلُم٤مم اًم  ذم حت٘مٞمؼ شمراث َُم

ٞمقـمّل  إفمٝم٤مر اجل٤مٟم٥م - ًُّ ىمٞمؼ ُمـ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمدى اإلُم٤مم اًم  .  اًمدَّ

 ايدزاضات ايطابك١:

ٞمقـمّل  ًُّ راؾم٤مت اًمتل وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م شمٜم٤موًم٧م دراؾم٦م ُمٜمٝم٩َم اإلُم٤مِم اًم ذم مجٚم٦ٍم ُمـ  اًمد 

راؾم٤مت:  ـَ سم٢مسمراز ضم٤مٟم٥م اًمتَّح٘مٞمؼ اًمذي ىم٤مم سمف ذم شمٚمؽ اعم١مًمَّٗم٤مت، وُمـ شمٚمؽ اًمد   ُم١مًمٗم٤مشمف، ومل شُمٕم

دراؾم٦م "اًمًٞمقـمل ذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمتٜم٤ٌمط اًمتٜمزيؾ  ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم .1

 ، ًمٚم٤ٌمطم٨م: ري٤مض اًمٖم٤مُمدّي."شمٓمٌٞم٘مٞم٦م

 ، ًمٚم٤ٌمطم٨م:ٖمقّي ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل قمٍمه وطمٞم٤مشمف وآصم٤مره وضمٝمقده ذم اًمدرس اًمٚمُّ  .2

 .ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن محقدة

 ُمٜمٝمجٞم٦م اًمًٞمقـمل ذم اًمٌح٨م اًمٚمُّٖمقي، د. قمكم اًم٘م٤مؾمٛمّل. .3

اعمٗمن: ُمذهٌف ذم اًمتٗمًػم، ُمٞمزة شمٗمًػمه، أصمره ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، د. قمٌد اًمًٞمقـمل  .4

 اًمًالم حمٛمد أسمق اًمٜمٌؾ.

اًمرواي٦م قمٜمد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شمٗمًػمه اجلالًملم وٟم٘مد ُم٤م ومٞمف ُمـ رواي٤مت سم٤مـمٚم٦م،  .5

 وإهائٞمٚمٞم٤مت، د. ٟمقر اًمديـ قمؽم.

 ٌٝم٤من.ؿمخّمٞم٦م اًمًٞمقـمل ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اإلشم٘م٤من، د. حمٛمد وم٤مروق اًمٜمَّ  .6

راؾم٤مت  ، أو ضمٝمقده قُمٜمِٞم٧م سم٢مسمراز ُمٜمٝمجٞم٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمّل  -يمام هق فم٤مهر-وهذه اًمد 

ٞمقـمّل  ًُّ راؾم٦م، وىمد ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ًمٞمؼمز قمٜم٤مي٦َم اإلُم٤مِم اًم   ُمـ ظمالل يمتٌف اًمتل شمٜم٤موًمتٝم٤م سم٤مًمد 

، "اًم٘مرآنُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت "وحت٘مٞم٘مف ًمؽماث اًمتَّٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 

 ٓ سمٞم٤من ُمٜمٝمجف.
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 سدٚد ايبشح:

ٞمقـمّل  ًُّ سمؽماث اًمتَّٗمًػم وقمٚمقم   اىمتٍمت ذم هذا اًمٌح٨م قمغم: إسمراز قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًم

ُمف، وؾمتؽميمز اًمدراؾم٦م طمقل يمت٤مب )ُمٗمحامت إىمران ذم  اًم٘مرآن، ويمٞمػ طم٘م٘مف وسمٜمك قمٚمٞمف وىمقَّ

 ُمٌٝمامت اًم٘مرآن(> ًمٞمٙمقن ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم ًمذًمؽ اإلسمراز.

 ٤ات٘:َٓٗر ايبشح ٚإدسا

ؾمٚمٙم٧م ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م اعمٜمٝم٩َم: آؾمت٘مرائل، اًمتَّحٚمٞمكّم، اًمقصٗمّل، آؾمتٜم٤ٌمـمّل> ويم٤مٟم٧م 

 إضمراءاشمف يم٤مًمت٤مزم: 

ٞمقـمّل  - ًُّ اؾمت٘مرأت مجٚم٦م ُمـ يمت٥م اإلُم٤مم اًم
 ًمّمٚمتٝم٤م سمٛمقوقع اًمدراؾم٦م. (3)

ىمٛم٧م سمتحٚمٞمؾ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ شمراصمف، واضمتٝمدت ذم اؾمتٜم٤ٌمط اعمٕم٤مين ُمٜمف، ووصػ يمٞمٗمٞم٦م  -

ٞمقـمّل  ًُّ  سمتقفمٞمٗمٝم٤م> وإسمراز قمٜم٤ميتف هب٤م.  ىمٞم٤مم اإلُم٤مم اًم

اقمتٛمدت ذم يمت٤مسم٦م أي٤مت قمغم: اًمرؾمؿ اًمٕمثامين> وم٠ميمت٥م أي٦م ُمتٌققم٦ًم سم٤مؾمؿ اًمًقرة، ورىمؿ  -

 أي٦م، سملم ُمٕمٙمقوملم، هٙمذا ] [.

حٞمحلم قمـ احلٙمؿ قمٚمٞمف، وإذا يم٤من خمرضم٤ًم  - ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م: أيمتٗمل سمتخرجيف ُمـ اًمّمَّ

يمرت َُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمت٘مدُملم، وذًمؽ وومؼ اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ذم ختري٩م ُمـ همػممه٤م> ذ

 إطم٤مدي٨م.

مل أشمرضمؿ ًمألقمالم اًمقاردة أؾمامؤهؿ> ٕنَّ ذًمؽ ؾمٞم٠مظمذ طمٞمزًا يمٌػمًا ُمـ اًمٌح٨م، وايمتٗمٞم٧م  -

 سمذيمر شمقاريخ اًمقومٞم٤مت.

 ظمتٛم٧م اًمٌح٨م سمث٧ٌم ًمٚمٛمّم٤مدر واعمراضمع، وراقمٞم٧م ذم شمرشمٞمٌٝم٤م: شمرشمٞم٥م طمروف اعمٕمجؿ.  -

 يبشح:خط١ ا

يتٙمقن هذا اًمٌح٨م ُمـ: ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م، صمؿ صم٧ٌم اعمّم٤مدر 

 واعمراضمع. 

                                                           

ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول،  ، وًم٤ٌمب اًمٜم٘مقلطم٤مؿمٞم٦م اًمًٞمقـمل قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤مويُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، و (3)

 وؾمػمد ًمؽ يمؾُّ يمت٤مٍب ذم ُمقوٕمف.
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وومٞمٝم٤م: أمهٞم٦م اًمٌح٨م وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره، وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م وأؾمئٚمتف، وأهداف اعم٘مدُم٦م، 

٤مسم٘م٦م، وطمدود اًمٌح٨م، وُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م وإضمراءاشمف، صمؿ ظمٓم٦م اًمٌح٨م. ًَّ راؾم٤مت اًم  اًمٌح٨م، واًمد 

 اًمؽماث واًمتٗمًػم، واعم٘مّمقد سمٛمٌٝمامت اًم٘مرآن، وومٞمف صمالث ُم٤ًمئؾ: اًمتٛمٝمٞمد: ُمٗمٝمقم

 ُمٗمٝمقم اًمؽماث واًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن ًمٖم٦ًم واصٓمالطم٤ًم.  إومم:

 شمٕمريػ ُمقضمز سمٕمٚمؿ ُمٌٝمامت اًم٘مرآن. اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اعمٌح٨م إول: اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ويمت٤مسمف ُمٗمحامت إىمران، وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

  قمـ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل.ٟمٌذة خمتٍمة  اعمٓمٚم٥م إول:

 شمٕمريػ ُمقضمز سمٙمت٤مب ُمٗمحامت إىمران.اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

  اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم شم٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل وومٝمٛمف ًمٚمؽماث، وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 ف. ُمٗمٝمقم اًمتح٘مٞمؼ وسمٞم٤من اعمراد ُمٜم اعمٓمٚم٥م إول:

 حت٘مٞمؼ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ًمٚمؽماث ُمـ ظمالل ُمّم٤مدره ذم يمت٤مسمف ُمٗمحامت إىمران. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 : اعم٘مّمقد سمٗمٝمؿ اًمؽماث. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

  ومٝمؿ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ًمٚمؽماث ُمـ ظمالل يمت٤مسمف ُمٗمحامت إىمران. اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 ُمٓم٤مًم٥م: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل وإصمراؤه ًمٚمؽماث، وومٞمف مخ٦ًم

 ُمٗمٝمقم اًمٌٜم٤مء وسمٞم٤من اعمراد سمف. اعمٓمٚم٥م إول:

 قمزو اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

  واًمتٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة. ،اقمتامد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل قمغم يمت٥م احلدي٨م :اًمث٤مًم٨ماعمٓمٚم٥م 

 ًمؽماث ُمـ ؾمٌ٘مف. وشم٘مقيٛمف ،ٟم٘مد اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

ع ُمّم٤مدر اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل.  اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:  شمٜمقُّ

 وشمِمتٛمؾ قمغم اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. اخل٤ممت٦م

 .اعمّم٤مدر واعمراضمع صم٧ٌم
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 َؿّٗٛ ايرتاخ ٚايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ، ٚاملكصٛد مببُٗات ايكسإٓ

 ٚؾٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ:

 املطأي١ األٚىل: َؿّٗٛ ايرتاخ ٚايتؿطري ٚعًّٛ ايكسإٓ يػ١ً، ٚاصطالسًا.

ومف ًمٙمل يتٌلمَّ  ًمٚم٘م٤مرئ ُم٤م ٟمحـ سمّمدد اًمٙمت٤مسم٦م ومٞمف> يم٤من ٓسمدَّ ُمـ متٝمٞمٍد وُمدظمؾ ُيٕمر 

سم٤معمّمٓمٚمح٤مت اعمتٜمققم٦م اًمتل اؿمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان هذه اًمدراؾم٦م> ومج٤مءت هذه اعم٤ًمئؾ حم٘م٘م٦ًم 

 ًمتٚمؽ اًمٖم٤مي٦م.

ءُ  يٙمقن أن "، واعمػماث:(3)"ورث"ُمِمتؼٌّ ُمـ ُم٤مدة  وم٤مًمؽماث ذم اًمٚمُّٖم٦م:  يّمػم صمؿ ًم٘مقمٍ  اًمٌمَّ

 جع ُّ ، وُمٜمف: ىمقًمف شمٕم٤ممم:(5)"شمراث اًمرضمؾ: شمريمتف"و >(4)"ؾم٥ٌم أو سمٜم٥ًٍم  آظمريـ، إمم

 .(6) [;3: ]اًمٗمجرَّجف مغ جغ مع

ٚمػ ظمٚمَّٗمف ُم٤م يمؾُّ  "واًمؽماث ذم آصٓمالح: ًَّ  ؾمقاءً  وأدسمّٞم٦م، وومٜمٞم٦م، قمٚمٛمّٞم٦م، آصم٤مر: ُمـ اًم

٦م يَّ  واًمٕم٤مدات وإٟمامط، يم٤مٔراء،- يم٤مٟم٧م ُمٕمٜمقي٦مً  أم ،-وهمػمه٤م وأصم٤مر يم٤مًمٙمت٥م- أيم٤مٟم٧م ُم٤مد 

 .(7)"-وروطمف احل٤مض اًمٕمٍم ًمت٘م٤مًمٞمد سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمٞم٤ًمً  ُيَٕمدُّ  مم٤م ضمٞمؾ، سمٕمد ضمٞمالً  اعمٜمت٘مٚم٦م احلْم٤مرّي٦م

ٌََٞم٤مُن،" واًمتٗمًػم ذم اًمٚمُّٖم٦م:  َّ ىم مم خم ُّ : َوىَمْقًُمفُ  ُمِمتٌؼ ُمـ اًمٗمن، وهق اًْم

ـِ  اعمراد يَمِمػ واًمتَّْٗمًػم: اعمَٖمّٓمك، يَمِْمُػ : اًمَٗمْنُ [> 55]اًمٗمرىم٤من:   .(8)"اعمُِْمٙمؾ اًمٚمَّْٗمظِ  قَم

                                                           

، 3/5:6، م9:;3دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  سمػموت،، 3ط ،ؼ: رُمزي سمٕمٚمٌٙملٞم٘محت .مجٝمرة اًمٚمٖم٦م .( اسمـ دريد، حمٛمد سمـ احلًـ3) 

 ."ورث"ُم٤مدة 

، ُم٤مدة 8/327،  ه;;35دار اًمٗمٙمر،  سمػموت،، ؼ: قمٌد اًمًالم ه٤مرونٞم٘محت .ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م .اًم٘مزويٜمل، أمحد سمـ وم٤مرس( 4) 

 ."ورث"

 ."ورث"، ُم٤مدة 6;3/5، اًمٚمٖم٦م مجٝمرة( 5)

 ،، دُمِمؼ3ط ،ؼ: صٗمقان قمدٟم٤من اًمداوديٞم٘محت .اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن .اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، احلًلم سمـ حمٛمد (6)

 .85:ص ، ه3634اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م،  ،دار اًم٘مٚمؿ سمػموت،

 .5/4643،  ه;364قم٤ممل اًمٙمت٥م،  سمػموت،، 3ط .ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة .اًمٕمٛمر، أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد( 7) 

 .7/77،  ه3636دار ص٤مدر،  سمػموت،، 5ط .ًم٤ًمن اًمٕمرب .اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم( 8) 
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تٝم٤م، وؿم٠مهن٤م، أي٦م، ُمٕمٜمك شمقوٞمح" وذم آصٓمالح: ٥ٌم وىمّمَّ ًَّ  ومٞمف، ٟمزًم٧م اًمَّذي واًم

 .(3)"فم٤مهرة دًٓم٦مً  قمٚمٞمف يدلُّ  سمٚمٗمظٍ 

ضمؾ وقم٤معم٧َُْم  قمرومتف،: قِمْٚمامً  أقمٚمٛمف، اًمٌمء، قمٚمٛم٧م"اعمٕمروم٦م، شم٘مقل:  واًمٕمٚمؿ ذم اًمٚمُّٖم٦م:  اًمرَّ

 يم٠مهنؿ ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، واهل٤مء ضمدًا، قم٤ممل أي: قمالَُّم٦م، ورضمؾ سم٤مًمِٕمٚمِؿ، همٚمٌتف: -سم٤مًمْمؿ- أقْمُٚمُٛمفُ  ومَٕمَٚمْٛمُتفُ 

٤مه وم٠َمقْمَٚمْٛمُتفُ  اخلؼم> واؾْمَتْٕمَٚمٛمٜمل داهٞم٦ًم، سمف يريدون  .(4)"إيَّ

 .(6)اًمَ٘مّْمدّي  اًمٕمٚمؿ وهق ًمٌمء، ووع ُم٤م :(5)واعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ذم آصٓمالح هٜم٤م

ُمٜمٝمؿ: -يمقٟمف ًمٗمٔم٤ًم ُمِمت٘م٤ًم أم ًمٞمس سمٛمِمتٍؼ> ومذه٥م مج٤مقم٦ٌم اظمُتٚمِػ ذم واًم٘مرآن ذم اًمٚمُّٖم٦م: 

 ىمرأت، ُمـ ي١مظمذ ومل سمٛمٝمٛمقز، وًمٞمس إمم اًمث٤مين، وأٟمف اؾمؿ -( ه426)ت:  اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمّل 

ىم٤مل اًمًٞمقـمل ،(7)ناًم٘مرآ هيٛمز وٓ ىمرأت، هيٛمز واإلٟمجٞمؾ، اًمتَّقراة، ُمثؾ ًمٚم٘مرآن اؾمؿٌ  وًمٙمٜمف

 .(8)اعمخت٤مر: وهذا قمٜمدي هق 

                                                           

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  سمػموت،، 3ؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ. طٞم٘محت .يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد (3)

٥ٌم اًمَّذي ٟمزًم٧م ومٞمف"وىمقًمف: ،85ص ، ه3625 ًَّ تٝم٤م، واًم هذه اًمثالصم٦م سمٛمٕمٜمًك واطمد> ٕنَّ ؿم٠من أي٦م يٕمٜمل:  "وؿم٠مهن٤م، وىمّمَّ

٦م حتٙمل طم٤مل إُمر وواىمٕمف، "ؿم٠من"، ُم٤مدة 7/4364طم٤مهل٤م> )يمام هق ُمٕمٜمك اًمِم٠من ذم اًمٚمٖم٦م، يٜمٔمر: اًمّمح٤مح  (، واًم٘مّمَّ

هذا إمت٤مٌم ًمٚمٛمٕمٜمك وًمٞمس ىمٞمدًا آظمر> وقمٚمٞمف وم٢منَّ شمٕمريػ اًمتٗمًػم  "...قمٚمٞمف سمٚمٗمٍظ يدلُّ " ، وىمقًمف:وؾم٥ٌم اًمٜمزول ُمْم٤مرٌع ًمذًمؽ

سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم  ، وإمم ٟمحق هذا ذه٥م"شمقوٞمح ُمٕمٜمك أي٦م، وسمٞم٤من ؿم٠مهن٤م" ذم آصٓمالح يٛمٙمـ آىمتّم٤مر ومٞمف قمغم:

ـُ اًم٘مقُل سم٠منَّ اًمتَّٗمًػَم: سَمَٞم٤مُن  وسمٕمد"ىم٤مل: -سمٕمد أن ذيمر شمٕمريٗم٤مت اعمت٘مدُملم وٟم٤مىمِمٝم٤م-اعمٕم٤مسيـ سم٘مقًمف  هذا اًمتَّٗمّمٞمِؾ ُيٛمٙم

، اًمري٤مض: دار اسمـ اجلقزي، 3ط .اًمتٗمًػم اًمٚمٖمقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. . يٜمٔمر: اًمٓمٞم٤مر، ُم٤ًمقمد سمـ ؾمٚمٞمامن"اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 .54، ص ه3654

 ."قمٚمؿ"ُم٤مدة  ،2;;7/3، اًمّمح٤مح (4)

 قمغم . اًمتقىمٞمػزيـ اًمديـ حمٛمد ، واعمٜم٤موي،377، صًمٚمجرضم٤مين هٜم٤مك شمٕمريٗم٤مت أظمرى ًمٚمٕمٚمؿ يمثػمة. يٜمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت (5)

 .468، ص ه3632قم٤ممل اًمٙمت٥م،  ،، اًم٘م٤مهرة3اًمتٕم٤مريػ. ط ُمٝمامت

 .378، صًمٚمجرضم٤مين اًمتٕمريٗم٤مت (6)

، يمراشمٌم: ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت 3قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، ط وأصم٤مر. حت٘مٞمؼ: اًمًٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم. ُمٕمروم٦م (7)

 .36/694،  ه3634دار اًمقوم٤مء،  ،اًم٘م٤مهرة ،دُمِمؼ: دار اًمققمل، اعمٜمّمقرة ،دار ىمتٞم٦ٌم، طمٚم٥م سمػموت، ،دُمِمؼاإلؾمالُمٞم٦م، 

اعمٍمي٦م  اهلٞمئ٦م ،ُمٍمد.ط، . ؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿٞم٘محت اًم٘مرآن. قمٚمقم ذم . اإلشم٘م٤منقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، (8)

 .3/3:4،  ه6;35، اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب
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 واًم٘مرآن" (: ه7;5)ت:  آظمرون إمم: أنَّ ًمٗمظ اًم٘مرآن ُمِمتٌؼ، ىم٤مل اسمـ وم٤مرسوذه٥م 

 ىَمَرأَ "، وذم شم٤مج اًمٕمروس:(4)"آي٦م إمم آي٦م ُمـ اًم٘م٤مرئ خيرج أن أو: ،(3)اجلٛمع وهق اًم٘مرو، ُمـ

ف، مَجََٕمف: اًمٌمءَ   سمْٕمَْمف ووَٛمْٛم٧ُم  مَجْٕمُتف: ىُمْرآٟم٤مً  اًمٌْمءَ  وىَمرْأُت  سمٕمٍض، إمِم سمْٕمَْمف َوؿَّ  َأي: وَوٛمَّ

، ؾَمالً  اًمٜم٤مىم٦مُ  َهِذه ىَمرَأْت  َُم٤م: ىمقهُلؿ َوُِمٜمْف سمٕمٍض، إمِم ، ضَمٜمِٞمٜم٤مً  ىَمَرْأْت  َوَُم٤م ىَمطُّ ؿَّ  مل َأي: ىَمطُّ  َرمِحُٝم٤م شَمْمُّ

 .(5)"َوًَمدٍ  قمغم

ُل  اهلل، يمالم: وذم آصٓمالح ٌَّدُ ط حمٛمد ٟمٌٞمف قمغم اعُمٜمَزَّ  سم٠مىمٍم اعمُْٕمِجزُ  سمتالوشمف، ، اعمتٕم

 .(6)هؾُمَقرِ 

إؾمس واًمٕمٚمقم، اًمتل شُمِٕملم  :سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف يمٚمٗمٍظ ُمريّم٥موي٘مّمد سمٛمّمٓمٚمح قمٚمقم اًم٘مرآن 

 .(7)اعمٗمن قمغم سمٞم٤من ُمٕم٤مين يمالم اهلل، وشمقوٞمحف

                                                           

 مجٕمتف رء ويمؾُّ  واًمققمٞمد، واًمققمد واًمٜمَّٝمل، وإُمر اًم٘مّمص، ومٞمف: مجع ٕٟمف سمف> ؾمٛمل اًم٘مرآن" : اهلروي وىم٤مل أسمق قمٌٞمد (3)

 اًم٘مرآن ذم أمحد سمـ حمٛمد. اًمٖمريٌلم أسمق قمٌٞمد اهلروي، ."احلقض ذم اعم٤مء ىَمَرْي٧ُم : ومٞم٘م٤مل اهلٛمزة> وحُتَذف ىمرأشمف، وم٘مد

 .7/3738،  ه;363ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز،  ، اًمًٕمقدي٦م: ُمٙمت٦ٌم3واحلدي٨م. حت٘مٞمؼ: أمحد اعمزيدي، ط

،  ه3628ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  سمػموت،، 4اًمٚمٖم٦م. حت٘مٞمؼ: زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من، ط أمحد سمـ وم٤مرس. جمٛمؾ اًمرازي، (4)

 ."ىمرأ"ُم٤مدة  ،972ص

اهلداي٦م، . حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، د. ط. اًمري٤مض: دار ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس اًمٕمروس اًمزسمٞمدي، حمٛمد سمـ حمٛمد. شم٤مج (5)

 ."ىمرأ"، ُم٤مدة 3/592، د. ت

 ،ُمريمز اًمدراؾم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ،4اًم٘مرآن. ط قمٚمقم ذم اًمٓمٞم٤مر، ُم٤ًمقمد سمـ ؾمٚمٞمامن. اعمحرر (6)

 .44، ص ه;364

،  ه3646 ،طم٘مقق اًمٓمٌع حمٗمقفم٦م ًمٚمٛم١مًمػ، 34. طدراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، اًمروُمليٜمٔمر:  (7)

ق 9، ص ه3645، : دار قمامر، قمامن3اًم٘مرآن. ط قمٚمقم ذم . حم٤مضاتهم٤مٟمؿ سمـ ىمدوري ،اًمتٙمريتل> و52ص > هذا، وىمد ومرَّ

سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سملم قمٚمقم اًم٘مرآن، وأصقل اًمتٗمًػم: سم٠من إول ُم٤م أُمٙمـ آؾمتٖمٜم٤مء قمٜمف ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك أي٦م، ًمٙمـ ًمف صٚم٦ٌم 

قرة> وأُم٤م ومْم٤مئؾ سم٤مًمًقرة، يمٛمٕمروم٦م ًُّ إًمٗم٤مظ. يٜمٔمر:  همري٥م اًمث٤مين، ومام شمقىمَّػ قمٚمٞمف ومٝمؿ اعمٕمٜمك، وشم٠مصمر سمف، يمٛمٕمروم٦م اًم

> ىمٚم٧م: وقمغم ُم٤م ؾمٌؼ ومٌٞمٜمٝمام قمٛمقٌم وظمّمقص> ومٙمؾُّ قمٚمٍؿ ُمـ أصقل اًمتٗمًػم يٜمدرج حت٧م 76، صاًم٘مرآن قمٚمقم ذم اعمحرر

 قمٙمس سم٤مـم راد.قمٚمقم اًم٘مرآن، وٓ 
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 سم٤مًمٜمٔمر إًمٞمف يمٚمٗمٍظ ُمريّم٥م> ومٞم٘مّمد سمف: ُمّمٓمٚمح شمراث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن،وأُم٤م ُمٗمٝمقم 

ٚمػ جلٞمؾ اًمٙمت٥م واعمّمٜمَّٗم٤مت وأصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم  ًَّ صمٝم٤م ضمٞمؾ اًم اًم٘مرآن اًمتل ورَّ

 .(3)اخلََٚمػ

 املطأي١ ايجا١ْٝ: تعسٜـ َٛدص بعًِ َبُٗات ايكسإٓ.

م احلدي٨م قمـ ُمٗمٝمقم اًمؽماث واًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وسمٕمد سمٞم٤من ُمٗمٝمقم  سمٕمد أن شم٘مدَّ

شمراث اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن> جيدر اًمتٕمريػ سمٛمٌٝمامت اًم٘مرآن، وؾمٞمٙمقن ذًمؽ اًمتٕمريػ ُمـ 

 أرسمٕم٦م قمٜم٤مس، وهل يم٤مًمت٤مزم: ظمالل

 تعسٜـ املبُٗات يػ١ً، ٚاصطالسًا:

إُمر اعمُِْمٙمؾ اًمذي ٓ ُيٕمَرف، وٓ يدرك يُمٜمُْٝمف، وهق اًمذي يِمؼُّ قمغم اعمٌٝمؿ ذم اًمٚمُّٖم٦م: 

٦م إدرايمف، وهق يمذًمؽ اًمٙمالم اًمٖم٤مُمض اًمذي ٓ ُيٕمَرف اعمراد ُمٜمف احل٤مؾمَّ
(4). 

سم٤مؾمٛمف اًمَٕمَٚمؿ، أو زُمٜمف، أو قمدده، أو ُمٙم٤مٟمف، أو ٟمحق ُم٤م مل ُيٜمَصَّ قمغم ذيمره وذم آصٓمالح: 

 .(5)ذًمؽ

 أْٛاع املبُٗات ٚسهِ ايبشح عٓٗا:

اعمٌٝمامت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٜم٘مًؿ سم٤مقمت٤ٌمر ُُمَتٕمٚمَِّ٘مٝم٤م> وم٘مد يٙمقن اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م ُمٗمٞمدًا ذا صمٛمرٍة، 

 وىمد يٙمقن همػم ذًمؽ> وسمذًمؽ يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم اًم٘مًٛملم اًمت٤مًمٞملم:

 

 

                                                           

ٚمػ واخلٚمػ هٜم٤م: ًمٞمس قمٍمًا ُمـ اًم (3) ًَّ  ٕمّمقر سمٕمٞمٜمف، وإٟمام يمؾُّ ُم٤م ضم٤مز أن يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف هذا اًمقصػ.اعم٘مّمقد سم٤مًم

. ؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمدٞم٘م. حتخمت٤مر اًمّمح٤مح. حمٛمد سمـ أيب سمٙمر ،> واًمرازي"هبؿ"ُم٤مدة  ،3/533، يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (4)

اعمٕمجؿ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة. > و"هبؿ"ُم٤مدة  ،63ص،  ه3642اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م،  ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م سمػموت،، 7ط

 .3/96، . د.ط، آؾمٙمٜمدري٦م: دار اًمدقمقة، د.تاًمقؾمٞمط

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمًٝمٞمكم. اًمتٕمريػ واإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أؾمامء إقمالم. ٟمًخ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ  (5)

سمٕمض اعمٌٝمامت ذم اًم٘مرآن طمٞمدر حمٛمد ؾمٚمٞمامن. /أ(> و3ق ، 34233أيب اًمٗمرج، ُمٙمت٦ٌم جمٚمس اًمِمقرى، سم٢ميران، سمرىمؿ )

 . 6، صم4235(، 8جمٚم٦م اًمٕمٚمقم واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد ) اًمٙمريؿ )دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م(.
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 :(3)قمٜمفُم٤م جيقز اًمٌح٨م  -أ

اعمٌٝمامت اًمتل جيقز اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م: هل اًمتل هل٤م شمٕمٚمُّؼ ُم٤ٌمٌذ سم٤مًمتٗمًػم: ُمـ طمٞم٨م اظمتٞم٤مر 

أو ٟمحقه، ويٚمتحؼ هبذه إٟمقاع: ُم٤م يم٤من إهب٤مُمف ًم٥ًٌٍم  (4)اًم٘مقل اًمراضمح قمٜمد اظمتالف اعمٗمنيـ

اهلل  ئمٝمر ًمدى اعمت٠مُمؾ ذم يمت٤مب
(5). 

 ُم٤م ٓ جيقز اًمٌح٨م قمٜمف:   -ب

 هذا اًمٜمَّقع ُمـ اعمٌٝمامت هق اًمذي ٓ شمتٕمٚمَّؼ سمٛمٕمرومتف وم٤مئدٌة، أو يم٤من مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل 

٥ٍم ومٞمف ، سمؾ يٕمدُّ ُمـ اًمتٜمٓمُّع اًمذي هن٧م قمٜمف (6)سمٕمٚمٛمف> ًمذًمؽ وم٤مًمٌح٨م ذم ُمثؾ هذا اًمٜمَّقع همػم ُمرهمَّ

يٕم٦م  .(7)اًمنمَّ

 

 

 

 

                                                           

ٞمقـمل ( وأيمثر اعمٌٝمامت اًمقاردة قمٜمد3) ًُّ  ُمـ هذا اًمٜمَّقع. اإلُم٤مم اًم

[، وم٢مٟمَّف وىمع ظمالٌف ذم: ُمـ اعمراد ;;3]اًمٌ٘مرة: َّمل يك ىك مك لك اكُّ  :شمٕم٤ممميم٤مإلهب٤مم اًمقاىمع ذم ىمقًمف  (4)

ـْ داَن ديٜمَٝمؿ، وىمٞمؾ: هق ًم٘مريش وؾم٤مئر اًمٜم٤مس ُمـ دوهنؿ، واًمراضمح: إول> ًمقىمقع اإلمج٤مع  سم٤مخلٓم٤مب؟ وم٘مٞمؾ: ىمريش وَُم

، ٦مُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم سمػموت،، 3. طؼ: أمحد ؿم٤ميمرٞم٘م. حتشم٠مويؾ اًم٘مرآن قمـضم٤مُمع اًمٌٞم٤من  .حمٛمد سمـ ضمريراًمٓمؼمي، يٜمٔمر: قمٚمٞمف. 

. د.ط. ؼ: اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد سمـ قمٌد اًمرطمٞمؿٞم٘م. اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن. حتقمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي،و ،2;6/3،  ه3642

 .3/483، ، د.تدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت،

أي٦م، وُمٜمٝم٤م: ؿمٝمرة اعمٌٝمؿ> وم٤مؾمتٖمٜمل  ؾمٞم٤مق ذم ُمقوٍع آظمر ذم سمٌٞم٤مٟمف اؾمتٖمٜم٤مءً  ُمقوعٍ  ذم ُأهبؿ يٙمقن ُمـ شمٚمؽ إؾم٤ٌمب: أن (5)

 ،3. طؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾٞم٘ماًم٘مرآن. حت قمٚمقم ذم . اًمؼمه٤منحمٛمد سمـ قمٌد اهلل ،اًمزريمٌمسمذًمؽ قمـ شمٕمٞمٞمٜمف، وهمػم ذًمؽ. يٜمٔمر: 

 .3/377،  ه3598، دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦مُمٍم: 

تفوهذا اًم":هذا اًمٜمَّقع ُمـ اعمٌٝمامت هق اًمذي ىم٤مل ومٞمف ؿمٞمخ اإلؾمالم  (6)  ومْمقل ُمـ ومٞمف وم٤مًمٙمالم ومٞمف> وم٤مئدة ٓ مِم٤َّم ٜمَّقع قم٤مُمَّ

 (.42، ص ه2;36دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة،  سمػموت،اًمتٗمًػم.  أصقل ذم . ُم٘مدُم٦مأمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م. "اًمٙمالم

١َمالِ  َويَمْثَرةَ  اعم٤َمِل، َوإَِو٤مقَم٦مَ  َوىَم٤مَل، ىِمٞمَؾ : صَماَلصًم٤م ًَمُٙمؿْ  يَمِرهَ  اهللََّ إِنَّ »:طىمقًمف ( وذًمؽ ذم 7) ًُّ ، "صحٞمحف"ذم  . أظمرضمف: اًمٌخ٤مريشاًم

سمرىمؿ  ،5/342،  ه3644، دار ـمقق اًمٜمج٤مة سمػموت،، 3. طؼ: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مسٞم٘ماًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، حت

ـْ قمٚمؿ:462) ـْ ضَمِٝمؾ قمغم ؾم١مال َُم  .(> ىمٚم٧م: ويمثرة اًم١ًمال هٜم٤م ُمٜمٍموم٦ٌم إمم ُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف> إذ اًمنميٕم٦م ىمد طمث٧َّم َُم
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 ايطسم ايصشٝش١ ملعسؾ١ املبُٗات:

ْأِي  جَم٤مَل  وٓ اعمَْحُض، اًمٜمَّ٘مُؾ  اًمٕمٚمؿ: هذا َُمْرضِمعُ " :ىم٤مل اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل  وإٟمَّام ،(3)ومٞمف ًمٚمرَّ

 قمـ أظمذيـ واًمت٤مسمٕملم قمٜمف، أظمذيـ ، وأصح٤مسمفط اًمٜمٌِل   ىمقل إمم: ومٞمف اًم٘مقل يرضمع

 .(5)"(4)اًمّمح٤مسم٦م

هق اعمِمٝمقر ذم هذا اًم٤ٌمب، سمؾ قُمدَّ ُمـ ىمقاقمد  وهذا اًمذي ىم٤مًمف اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل 

 .(6)اًمتٗمًػم ذم سم٤مب اعمٌٝمامت

َّٓؿ١ يف َبُٗات ايكسإٓ  :(5)ايهتب املص

 :(8)يُمت٧ٌم ذم هذا اًم٤ٌمب ُمّمٜمَّٗم٤مت قمديدة، وأؾمٗم٤مر خمتٚمٗم٦م، ذم قمّمقر ُمتٜمققم٦م، ُمٜمٝم٤م

ٝمٞمكم   ،(9)إقمالموواإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ إؾمامء  اًمتٕمريػ .3 ًُّ  ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًم

 .(:)( ه7:3)ت: 
                                                           

( ىمٚم٧م: اعم٘مّمقد سم٤مًمرأي هٜم٤م: آضمتٝم٤مد> وم٢منَّ اعمٗمن  إذا مل جيد ٟمّم٤ًم ُم٠مصمقرًا ذم شمٗمًػم آي٦ٍم ُم٤م> وم٢مٟمَّام جيٝمد ذم اؾمتخراج ذًمؽ 3)

> ًمٙمٜمَّف ذم سم٤مب (4/383 اًم٘مرآن قمٚمقم ذم سم٤مٔٓت اًمتل وهٌٝم٤م اهلل ًمف، وهذا ُم٘مٌقٌل ذم اًمتٗمًػم سمنموط )يمام ذم اًمؼمه٤من

 ُم٘مٌقل.اعمٌٝمامت ُمردوٌد همػم 

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم هٜم٤م: إىمقال اًمتل ٓ جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م، وهل اًمتل شم٠مظمذ طمٙمؿ  سم٠مىمقال اًمًٞمقـمل( ُم٘مّمقد اإلُم٤مم 4)

ل  اًمرومع> إذ أصؾ ىمقِل يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمؿ راضمٌع   .طإمم اًمٜمٌَّ

 .:، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ( ُمٗمحامت5)

،  ه3648، دار اسمـ قمٗم٤من ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿاًم٘م٤مهرة:  -، اًمدُم٤مم3اًمتٗمًػم. ط ىمقاقمد ذم . خمتٍمظم٤مًمد سمـ قمثامن، اًم٧ًٌم( يٜمٔمر: 6)

 .47ص

م  ( ًمٞمس اعم٘مّمقد هٜم٤م: طمٍم اًمٙمت٥م اعمّمٜمَّٗم٦م ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن، وإٟمام اإلؿم٤مرة إمم مجٚم٦ٍم ُمٜمٝم٤م7)   اإلُم٤مم اًمًٞمقـملممـ شم٘مدَّ

٦م> ٕن ُمدار اًمٌح٨م قمٚمٞمٝم٤م.  ظم٤مصَّ

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م  ،ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل ،طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦مو> 3/377 ،اًم٘مرآن( يٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم 8)

 .4/37:5، م63;3، : ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك. سمٖمدادواًمٗمٜمقن

ة ـمٌٕم٤مت، ُمٜمٝم٤م: اًمٓمٌٕم٦م اًمتل سمتح٘مٞمؼ قمٌد اهلل اًمٜم٘مراط، ٟمنم: يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م سمٓمراسمٚمس،  (9) >  ه3623، قم٤مم 3طًمف قمدَّ

م، وه٤مشم٤من اًمٜمًخت٤من مل 9:;3 - ه3629، قم٤مم 3طوسمتح٘مٞمؼ: إؾمت٤مذ. قمٌد أ. ُمٝمٜم٤ّم، ٟمنم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمٌػموت، 

 أىمػ قمٚمٞمٝمام أن> وم٤موٓمررت ًمٚمرضمقع إمم اعمخٓمقط.

. "اعمٌلم اًمٙمت٤مب ٗمًػمشم ُمـ أهبؿ عم٤م واًمتٌٞملم اإليْم٤مح"وذيمر اًمزريمكم ذم إقمالم: أنَّ ًمٚمًٝمٞمكم يمت٤مسم٤ًم آظمر ذم اعمٌٝمامت، اؾمٛمف:  (:)

 .535/ 5، م4224درا اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  سمػموت،، 37اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد. إقمالم. ط
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٤مين  ، (3)اًمتَّٙمٛمٞمُؾ واإلمت٤مُم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريِػ واإلقمالمِ  .4 ًَّ ٙمر اًمٖم ًْ  (. ه858)ت:  ٓسمـ قَم

يمت٤مب آؾمتدراك قمغم اًمتٕمريػ واإلقمالم ومٞمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ إؾمامء وإقمالم، ٕيب  .5

 (. ه937)ت:  قمٌد اهلل اًمٖمرٟم٤مـمّل، اعمٕمروف سم٤مًمِم٤مُمّل 

  ، ًمٌدر اًمديـ اسمـ مج٤مقم٦م(5)همرر اًمتٌٞم٤من عمٌٝمامت اًم٘مرآن، و(4)اًمتٌٞم٤من ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن .6

 (. ه955)ت: 

 (. ه74:)ت:  ، ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينّ (6)اإلطمٙم٤مم ًمٌٞم٤من ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ اإلهب٤مم .7

 (. ه33;)ت:  جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، (7)ُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن .8

(، اظمتٍم ومٞمف:  ه52;اًمتٕمريػ واإلقمالم، عمحٛمد سمـ قمٛمر احليُمل، )ت: شمٚمخٞمص  .9

 يمت٤مب اًمًٝمٞمكم.

، ًمٕمٌد اهلل سمـ ؾمالُم٦م إديم٤موّي )ت: (8)شمرويح أوزم اًمدُم٤مصم٦م سمٛمٜمت٘مك اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م .:

(، مجع ومٞمف سملم اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م: اًمًٝمٞمكم، واسمـ قمًٙمر، واًمٌٚمٜمز، واٟمت٘مك ُمـ  ه33:6

 ؿمٞمئ٤ًم.ومقائده٤م، ومل يْمػ هل٤م 

م ذيمره٤م قمغم ُم٤م ؾمقاه٤م ذم يمت٥م قمٚمقم  واعمِمٝمقر ُمـ هذه اًمٙمت٥م اعمت٘مدُم٦م، واًمتل ُي٘مدَّ

ٝمٞمكم (9)اًم٘مرآن وهمػمه٤م أرسمٕم٦م ًُّ ٙمر "اًمتٕمريػ واإلقمالم": يمت٤مب اًم ًْ  اًمتٙمٛمٞمؾ"، ويمت٤مب اسمـ قَم

 

                                                           

، قم٤مم 3طسمػموت، دُمِمؼ، ، ُمٓمٌقع، سمتح٘مٞمؼ: طمًـ إؾمامقمٞمؾ ُمروة، ٟمنم: دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، دار اًمٗمٙمر ٙمت٤مبوهذا اًم( 3)

 . ه:363

 ٚمؿ أىمػ ًمف قمغم وضمقد.> وماًمٔم٤مهر: أٟمف مم٤م وم٘مدهذا اًمٙمت٤مب  (4)

 . ه3632، قم٤مم 3طسمػموت،  ،، وىمد ـمٌع سمتح٘مٞمؼ: قمٌد اجلقاد ظمٚمػ، ٟمنم: دار ىمتٞم٦ٌمهذا اًمٙمت٤مب خمتٌٍم ًمٚمتٌٞم٤من (5)

(6) . ـّ  وهذا اًمٙمت٤مب ٓ يزال خمٓمقـم٤ًم ومٞمام يٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

> وهذا  ه3625، قم٤مم 3طسمػموت،  ،ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ: د. ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م، ٟمنم: ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، دُمِمؼاًمٙمت٤مب  (7)

 اًمٙمت٤مب هق اًمذي ؾمت٘مقم قمٚمٞمف اًمدراؾم٦م، يمام شم٘مدُم٧م إمم ذًمؽ اإلؿم٤مرة.

 م، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من.4223، 3اًمٙمت٤مب ُمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ: ُمروان اًمٕمٓمٞم٦م، ط (8)

 .4/37:5، يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقنو> 3/377، ٜمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآني (9)
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 .(3)"ُمٗمحامت إىمران"، ويمت٤مب اًمًٞمقـمل "اًمتٌٞم٤من"، ويمت٤مب اسمـ مج٤مقم٦م "واإلمت٤مم

 

  

                                                           

يمِمػ  يٜمٔمر: ، ه839ت، ٕيب قمٌد اهلل اإلؿمٌٞمكمّ  ،اًمٌٞم٤من ومٞمام أهبؿ ُمـ إؾمامء ذم اًم٘مرآنأظمرى ُمثؾ: وهٜم٤مك يمت٥م  (3)

ُمٓمٌققم٤ًم وٓ خمٓمقـم٤ًم، وٓ ذم ومٝم٤مرس اًمٙمت٥م اعمخٓمقـم٦م> ومٚمٕمٚمَّف ُمـ  > وهذا اًمٙمت٤مب مل أىمػ قمٚمٞمف 3/485ٓ، اًمٔمٜمقن

ًمٚمتٕمريػ واإلقمالم ومٞمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن ُمـ إؾمامء وإقمالم آؾمتدراك واإلمت٤مم ُمٜمٝم٤م: يمت٤مب اعمٗم٘مقدات، واهلل أقمٚمؿ. و

ٝمٞمكّم و ، ه882ت، ٓسمـ وَمَرشُمقن اًمٗم٤مّد  ًُّ ذم يمت٤مسمف اًمتٕمريػ  -رمحٝمام اهلل-هذا اًمٙمت٤مب اؾمتدرك ومٞمف اسمـ وَمَرشُمقن قمغم اًم

دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم ، اًمًٕمقدي٦م: 3. طاًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم همرب أومري٘مٞم٤م. حمٛمد سمـ رزق، يٜمٔمر: اًمًٚمٛمل ،واإلقمالم

صٚم٦م اجلٛمع وقم٤مئد اًمتذيٞمؾ ، وُمٜمٝم٤م: يمت٤مب مل أىمػ قمٚمٞمف يمذًمؽ يمت٤مب اسمـ وَمَرشُمقنو> 8;3/3،  ه3648واًمتقزيع، 

 حمٛمد قمثامن.ُمٓمٌقع، سمتح٘مٞمؼ: ، وهذا اًمٙمت٤مب  ه9:4ت، ٕيب قمٌد اهلل اًمٌٚمٜمّز  عمقصقل يمت٤ميب اإلقمالم واًمتٙمٛمٞمؾ
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 األٍٚاملبشح 

 اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚنتاب٘ َؿشُات األقسإ

 ٚؾٝ٘ ثالث١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: ْبر٠ خمتصس٠ عٔ اإلَاّ ايطٝٛطٞ. 

ىمد َأـْمٌ٘م٧م ؿُمٝمرشُمف أوم٤مق، وذاع صٞمتف ذم يمؾ  سمٚمدٍة وُمٙم٤من، وىمد  اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

اًمؽممج٦م خمتٍمًة، > وًمذًمؽ اىمت٣م احل٤مل: أن أضمٕمؾ (3)ًمٜمٗمًف ذم همػم ُم٤م ُمقوع ُمـ يمتٌف شمرضمؿ 

زًة ذم طمدود ُم٤م يتٜم٤مؾم٥م ُمع ُمقوقع اًمٌح٨م  ، وذًمؽ يمام يكم:(4)ُمريمَّ

 ؾم٤مسمؼ سمـ حمٛمد سمـ سمٙمر أيب اًمٙمامل: سمـ اًمرمحـ اؾمٛمف، وٟمًٌف، ويمٜمٞمتف، وًم٘مٌف، هق: قمٌد

 أيب اًمديـ: ٟمجؿ سمـ ظمي اًمديـ: ؾمٞمػ سمـ حمٛمد اًمديـ: ٟم٤مفمر سمـ قمثامن اًمٗمخر: سمـ اًمديـ

أسمق اًمٗمْمؾ، ضمالل  اهلامم، اًمديـ: مه٤مم اًمِمٞمخ سمـ حمٛمد اًمديـ: ٟم٤مس سمـ أيقب اًمّمالح

 .(7)، إؾُْمُٞمقـمِّل (6)، اخلَُْمػْمّي (5)اًمديـ

 .(8)( سم٤مًم٘م٤مهرة ه;6:ؾمٜم٦م )  ويم٤مٟم٧م وٓدة اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

                                                           

ؼ: حمٛمد أسمق ٞم٘مواًم٘م٤مهرة. حت ُمٍم شم٤مريخ ذم اعمح٤مضة . طمًـقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،اًمًٞمقـملُمـ ذًمؽ: ُم٤م يمتٌف ذم:  (3)

 .3/557،  ه35:9، قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم: 3. طاًمٗمْمؾ

 ُمـ صمٜم٤مء اًمٕمٚمامء قمٚمٞمف، يمؾ( 4)
ٍ
ذًمؽ  ُّوذًمؽ سمذيمر اؾمٛمف وٟمًٌف، ومقٓدشمف وٟمِم٠مشمف، وسمٕمض ُمـ ؿمٞمقظمف، ومٛمٙم٤مٟمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ورء

 ذم طمدود ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سم٤مًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وُم٤م ًمف أصمر ذم قمٜم٤ميتف سمؽماث هذيـ اًمٗمٜمَّلم.

، دُمِمؼ، 3. ططم٘م٘مف: حمٛمقد إرٟم٤مؤوط. ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م. قمٌد احلل سمـ أمحد اسمـ اًمٕمامد،يٜمٔمر:  (5)

 .32/96،  ه3628دار اسمـ يمثػم،  سمػموت،

احلٛمقي، ي٤مىمقت سمـ قمٌد يٜمٔمر:  ،ٚم٦م يم٤مٟم٧م سمٌٖمداد، شمٜم٥ًم إمم ظمْمػم ُمقمم ص٤مًمح ص٤مطم٥م اعمقصؾاخلَُْمػْمّي: ٟم٦ًٌم إمم حم (6)

ًم٥م اًمٚم٤ٌمب ذم اًمًٞمقـمّل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر. > و4/599، م7;;3دار ص٤مدر،  سمػموت،، 4. طُمٕمجؿ اًمٌٚمداناهلل. 

 .6;ص، دار ص٤مدر، د.ت سمػموت،. د.ط. حترير إٟم٤ًمب

ـْ ُيًِ٘مط إًمػ وي٘مقل:  (7) ٕمٞمد، وُمٜمٝمؿ َُم ٦ٌم إمم أؾمٞمقط، وهل سُمَٚمْٞمَدٌة سمدي٤مر ُمٍم ُمـ اًمريػ إقمغم سم٤مًمّمَّ إؾُْمُٞمقـمِّل: هذه اًمٜمً 

جمٚمس دائرة  :طمٞمدر آسم٤مد، 3. طوهمػمه ،ؼ: قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛملٞم٘م. حتإٟم٤ًمب. قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد ،ؾُمٞمقط. اًمًٛمٕم٤مين

 .3/476،  ه35:4 اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،

 .6/87، ، د.تدار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة سمػموت،اًمت٤مؾمع. د.ط.  اًم٘مرن ٕهؾ اًمالُمع . اًمْمقءحمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ، اًمًخ٤موي (8)
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ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ يم٤مٟم٧م ٟمِم٠مهتؿ ذم سمٞم٧م قمٚمٍؿ، ورئ٤مؾم٦م> ومآسم٤مؤه   ويٕمدُّ اإلُم٤مُم اًمًٞمقـمل

هؿ متًٙم٤ًم سم٤مًمٕمٚمؿ، وؾمٌٞمِؾ  وأضمداده يم٤مٟمقا أصح٤مب رئ٤مؾم٦ٍم، ووضم٤مه٦ٍم، ودم٤مرة، ويم٤من أؿمدَّ

 .(3)( ه77:)ت:  اًم٤ًمئريـ ذم ـمري٘مف: أسمقه اًمٙمامل

 هذه ، ممـ ٓ يٛمٙمـ طمٍمهؿ ذم(4)قمـ قمٚمامء أضمٚم٦َّم، وٟمخ٦ٌم يمثػمة  وىمد أظمذ اًمًٞمقـمل

ة،  ـْ يم٤من ًمف شم٠مصمػٌم ذم شمٙمقيـ ؿمخّمٞمتف اًمٗمذَّ ـِ ٟمِمػم إمم سمٕمِض أسمرز َُم راؾم٦م اعمختٍمة، وًَمٙم اًمد 

ٜمّل  ٛمَّ (، واًمَٕمَٚمؿ  ه;9:)ت:  (6)(، وحمٞمل اًمديـ اًمٙم٤مومِْٞمِجّل  ه94:)ت:  (5) وهؿ: اًمت٘ملُّ اًمِمُّ

ٌُْٚمِ٘مٞمٜمّل   (. ه:8:)ت:  (7)  اًم

م وهمػِمه ُمـ إؾم٤ٌمب ٤مب- (8)ويم٤من عم٤م شم٘مدَّ إصمر ذم سمٜم٤مء يمٞم٤من اإلُم٤مِم  -سمٕمد شمقومٞمؼ اًمقهَّ

ٞمقـمّل  ًُّ ٚمػ اًمّم٤محللم، وًمزوُمف عم٤م خيتصُّ اًم ًَّ ، اًمذي يم٤من ُمـ َٟمَت٤مضِمف: قمٜم٤ميتف سمؽماث اًم

 سم٤مًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ٞمقـمل   ًُّ ض أن سمٕمد- ُمٜمزًمف ( ذم ه33;ؾمٜم٦م ) هذا، ويم٤مٟم٧م ووم٤مة اإلُم٤مم اًم  ؾمٌٕم٦م مترَّ

 .(9)( ؾمٜم٦م83) قمـ ،-إين ذراقمف ذم ؿمديد سمقرمٍ  أي٤مم

 

  

                                                           

 .3/558، طمًـ اعمح٤مضة يٜمٔمر: (3)

 .;3/55 ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼيٜمٔمر:  (4)

ٜمـّل:  (5) ٛمَّ َٓمٜمْٓمِٞمٜم٦م. يٜمٔمر: ًم٥م سم٤ٌمب ُمزرقم٦م ؿمٛمٜم٦م، إمم ٟم٦ًٌمً اًمِمُّ ًْ  .378، صحترير إٟم٤ًمب ذم اًمٚم٤ٌمب ىُم

اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن . حمٛمد سمـ قمكم، اًمِمقيم٤ميناًمٜمَّحق. يٜمٔمر:  ذم سم٤مًمٙم٤مومٞم٦م اؿمتٖم٤مًمف : ًمٙمثرة٤مًمٙم٤مومِْٞمِجّل سم قُمِرَف  (6)

 .4/393، ، د.تدار اعمٕمروم٦م سمػموت،. د.ط. اًم٤ًمسمع

ٌُْٚمِ٘مٞمٜمـّل:  (7)  .65، صحترير إٟم٤ًمب ذم اًمٚم٤ٌمب اعمحٚم٦م. يٜمٔمر: ًم٥م ىمرب ُمٍم، طمقف ُمـ ىمري٦م سُمْٚمِ٘مٞمٜم٦َم، ٟم٦ًًٌم إمماًم

 قمٍمه اًمًٞمقـمل اًمديـ . ضماللـم٤مهر ؾمٚمٞمامن ،محقدةهٜم٤مك أؾم٤ٌمٌب أظمرى يم٤من هل٤م ُمثؾ شم٠مصمػم إؾم٤ٌمب اعمذيمقرة. يٜمٔمر:  (8)

 .77، ص ه3632ل، ؾمالُماعمٙمت٥م اإل سمػموت،، 3اًمٚمٖمقي. ط اًمدرس ذم وضمٝمقده وآصم٤مره وطمٞم٤مشمف

 .:32/9، اًمذه٥م يٜمٔمر: ؿمذرات (9)
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 املطًب ايجاْٞ

 تعسٜـ َٛدص بهتاب َؿشُات األقسإ

ٞمقـملُّ  ًُّ سمٙمثرة ُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل َأصْمَرِت اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م، ذم اًمتٗمًػم   اؿمتٝمر اإلُم٤مم اًم

ُمٗمحامت ، وُمـ شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمتل صٜمَّٗمٝم٤م ذم أطمد أسمقاب قمٚمقم اًم٘مرآن: يمت٤مب (3)وقمٚمقم اًم٘مرآن

إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن، وؾمٞمتٜم٤مول اًمتَّٕمريػ سمف: أهؿَّ اًمٜم٘م٤مط اًمتل شمرومع قمٜمف اإلهب٤مم ًمٞمٜمدرج ذم 

ـٌ ومٞمام يكم:(4)طمٞم ِز إقمالم  ، وذًمؽ يم٤مئ

ٞمقـمّل  يمت٤مب ُمٗمحامت إىمران ًُّ ٦ٌم إمم اإلُم٤مم اًم > وم٘مد ذيمره وٛمـ  صحٞمح اًمٜمً 

 ، وأؿم٤مر إًمٞمف ذم يمت٤مسمف اًمِمٝمػم:(5)"اعمح٤مضةطمًـ " جمٛمققم٦م ُم١مًمٗم٤مشمف اًمتل هده٤م ذم يمت٤مسمف:

 . (6)"اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"

وُمقوقع هذا اًمٙمت٤مب: اعمٌٝمامت اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ُمٗمٝمقُمٝم٤م، 

 .(7)واعم٘مّمقد هب٤م، وذيمر أُمقر أظمرى شمتٕمٚمَّؼ هب٤م

ٞمقـمّل  ًُّ ٥ٌم اًمذي دومع اإلُم٤مم اًم ًَّ ُمع وضمقد - ًمت٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب ويٌدو أن اًم

هق: ذًمؽ اًمٜمَّ٘مص واًم٘مّمقر، وسمٕمض  -اعمّمٜمَّٗم٤مت إظمرى اًمتل يُمت٧ٌم ىمٌٚمف ذم هذا اًم٤ٌمب

قمٚمٞمٝم٤م ُمزيدًا ُمـ  اإلؾمٝم٤مب اًمذي وضمده ذم شمٚمؽ اًمٙمت٥م> وم٠مراد أن يًدَّ شمٚمؽ اًمثَّٖمرة، وُيْْمِٗمل

 .(8)اًمٗم٤مئدة

                                                           

 ُمـ شمٚمؽ اعمّمٜمَّٗم٤مت ذم يمت٤مسمف: طمًـ اعمح٤مضة اإلُم٤مم اًمًٞمقـملُّ وىمد أؿم٤مر  (3)
ٍ
ة ومٜمقٍن  ،566-;3/55، إمم رء ذم قمدَّ

 .( ُمّمٜمَّػ522قمغم ) ومزادتخمتٚمٗم٦م> 

ٞمقـملُّ اؾمؿ اًمٙمت٤مب، وقمٜمقاٟمف، و( وذًمؽ سمٌٞم٤من: 4) ًُّ ٦م ٟمًٌتف إمم اإلُم٤مم اًم ٥ٌم اًم٤ٌمقم٨م قمغمصحَّ ًَّ  ، وُمقوقع اًمٙمت٤مب، واًم

 ومٞمف. شم٠مًمٞمٗمف، وجمٛمؾ ُمٜمٝم٩م اعمّمٜم ػ

 .;3/55 ،اعمح٤مضة طمًـ (5)

 .5;/6اًم٘مرآن،  قمٚمقم ذم اإلشم٘م٤من (6)

 ( ؾمٌؼ ذًمؽ ذم: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م، ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمتٛمٝمٞمد.7)

ح ذًمؽ: ىمقًمف  (8) وائد، اًمٗمقائد ُمـ: طمقى سمام اًمثالصم٦م> اًمٙمت٥م يٗمقق يمت٤مٌب  وهذا"ذم ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب: يقو   وطمًـ واًمزَّ

ـْ  إمم ىمقلٍ  يمؾ   وقمزو اإلجي٤مز، ضم٤مً  ىم٤مًمف، َُم ٜمَدة، واًمتٗم٤مؾمػم احلدي٨م يمت٥م ُمـ ُُمـخرَّ ًْ  إمم قمزوشمف ُمًٜمدًا> قمٚمٞمف أىمػ مل وم٢من اًمـُٛم

م هب٤م اإلُم٤مم9، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران . ُمٗمحامت"واًمٕمٚمامء اعمٗمنيـ ُمـ ىم٤مئٚمف  > ىمٚم٧م: يٗمٝمؿ ُمـ هذه اًمتَّْ٘مِدَُم٦ِم اًمتل ىمدَّ
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ٞمقـمّل  "ُمٗمحامت إىمران"وىمد اؾمتٗم٤مد ُمـ يمت٤مب  ًُّ ممـ يمت٥م  ُمـ ضم٤مء سمٕمد اإلُم٤مم اًم

 ذم اعمٌٝمامت، أو ممـ اؿمتٖمؾ ذم حت٘مٞمؼ شمراث شمٗمًػم اًم٘مرآن، وُمـ أوًمئؽ: ص٤مطم٥م يمت٤مب

قر ظمّم٤مئص اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمقؾمققم٦م" ًُّ  "ُمٗمحامت إىمران"وم٘مد اقمتٛمد سمِمٙمٍؾ واوح قمغم يمت٤مب  "اًم

ذم ذيمره وشمٕمٞمٞمٜمف ًمٚمٛمٌٝمامت> طمٞم٨م إٟمف ذم يمؾ  ُمٌح٨ٍم يٕم٘مده ًمذيمر ُمٌٝمامت ؾمقرٍة ُمـ اًمًقر يِمػم 

  .(3)نَّ ذًمؽ اعمٌح٨م ُمٜمتً٘مك ُمـ ُمٗمحامت إىمرانإمم أ

مل أىمػ ُمٜمف إٓ قمغم ـمٌٕم٦ٍم واطمدة، وهل ـمٌٕم٦م اًمديمتقر/  "ُمٗمحامت إىمران" ويمت٤مب

ؾم٤معم٦ٌم ُمـ إظمٓم٤مء، وإن يم٤من يٕمقزه٤م رٌء  ، وهل ـمٌٕم٦ٌم ضمٞم دةٌ -ووم٘مف اهلل-ُمّمٓمٗمك دي٥م اًمٌٖم٤م 

 .(4)ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 

 املطًب ايجايح

 َاّ ايطٝٛطٞ يف تأيٝـ ٖرا ايهتاباعتُد عًٝٗا اإلاملصادز اييت 

ُمـ سمريم٦م اًمٕمٚمؿ، وطمًـ إدب ذم اًمت٠مًمٞمػ، ومم٤م شم٘متْمٞمف إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ٟم٦ًٌُِم اًمٗمْمؾ إمم 

 .(5)أهٚمف، وشمّمدير اعم١مًمػ يمت٤مسمف سمٛمّم٤مدره اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، واعمّمٜمَّٗم٤مت اًمتل أوم٤مد ُمٜمٝم٤م

ٞمقـمّل وىمد يم٤من ذًمؽ إدب، وشمٚمؽ إُم٤مٟم٦م، ُمـ أهؿ   ًُّ  ،ُم٤م اشمًَّٛم٧ْم سمف يمت٥م اإلُم٤مم اًم

 

                                                           

ٞمقـمّل = ًُّ اومع اًمذي دومٕمف ًمت٠مًمٞمػ هذا اًمٙمت٤مب> ويًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م: جُمٛمُؾ اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾم٤مر قمٚمٞمف ذم سمٞم٤من اعمٌٝمامت> : اًم اًمدَّ

  ُم٤م ؾمٜمح٤مول إفمٝم٤مره ُمـ ظمالل اعمٌحثلم اًمت٤مًمٞملم. سمام وقمد؟ هذا وًمٙمـ هؾ وومَّـك

، 3. طقمثامن اًمتقجيزي قمٌد اًمٕمزيز سمـاًمًقر. حت٘مٞمؼ:  ظمّم٤مئص اًم٘مرآٟمٞم٦م يٜمٔمر ُمثالً: ذف اًمديـ، ضمٕمٗمر. اعمقؾمققم٦م (3)

 ،(359/ 7) ،(359/ 6) ،(7;3/ 5) ،(;4/35) ،(;3/3) ، ه3642، دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م سمػموت،

(8 /:5)، (8 /445)، (9 /489)، (: /5;)، (; /37)، (32 /483) ،(33 /;9) ،(34 /395) . 

أورده٤م اًمًٞمقـمّل ومل يٕمٚم ؼ قمٚمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ سمٕمَض ُم٤م ٟم٘مٚمف ُمـ ( وهذه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمثؾ: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمتل 4)

ٝمٞمكّم أ ًُّ  ظمالل هذا اًمٌح٨م.قمٚمٞمف اسمـ قمًٙمر، ومل ينم إًمٞمف، وهمػم ذًمؽ مم٤م ؾمٞم٠ميت اًمتٜمٌٞمف  واًم

،  ه3638، دار اًمنموق سمػموت،، 8ط ،يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل صٞم٤مهم٦م ضمديدة. قمٌد اًمقه٤مب سمـ إسمراهٞمؿ ،( يٜمٔمر: أسمق ؾمٚمٞمامن5)

 دار اًمٗمٙمر دُمِمؼ:، ، سمػموت3ط ،اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل أؾم٤مؾمٞم٤مشمف اًمٜمٔمري٦م ومم٤مرؾمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م. رضم٤مء وطمٞمد ،ودويدري> 353ص

 .5:4ص،  ه3643، دار اًمٗمٙمر ،اعمٕم٤مس



 أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد احلّمٞمٜمل : د.إقمداد....           )ُمٗمحامت إىمران قمٜم٤مي٦م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل سمؽماث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن 

        449 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

 > طمتك أصٌح٧م ًمف ـمٌٕم٤م وقم٤مدة.(3)وحتٚم٧َّْم سمف ُمّمٜمَّٗم٤مشمف

ٞمقـمّل  ًُّ اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم " ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف:  وقمغم شمٚمؽ اًمٕم٤مدة> وم٘مد أؿم٤مر اإلُم٤مم اًم

ف ، وذًمؽ ذم ىمقًم"ُمٗمحامت إىمران"إمم اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م، واقمتٛمده٤م ذم شمّمٜمٞمٗمف  (4)"اًم٘مرآن

ٌٕملم: اعمٌٝمامت- ًَّ ، سم٤مًمت٠مًمٞمػ: أومرده" : -قمٜمد شمّمدير اًمٙمالم قمـ اًمٜمَّقع اًم َٝمٞمكمُّ ًُّ ـُ  صمؿ اًم  اسم

 اعمذيمقرة، اًمٙمت٥م ومقائدَ  مجع ًمٓمٞمٌػ، شم٠مًمٞمٌػ  ومٞمف وزم مج٤مقم٦م، سمـ اًمديـ سمدرُ  اًم٘م٤ميض صمؿ قم٤ًميمر،

 .(5)"أظمرى زوائد ُمع

يتٜم٤مؾم٥م وـمٌٞمٕم٦َم اًمٌح٨م  ُمقضَمز، راقَمْٞم٧ُم ومٞمف ُم٤م "ُمٗمحامت إىمران"ومٝمذا شمٕمريٌػ سمٙمت٤مب 

ؿ.  اعمَُحٙمَّ

 

  

                                                           

 ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ،د.ط ،ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل ذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اإليمٚمٞمؾاًمٖم٤مُمدي، ري٤مض سمـ حمٛمد. ( يٜمٔمر: 3)

 .73ص،  ه3656ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 

شُمف. > ٕٟمف أووُح "اإلشم٘م٤من"إمم ُم٤م ذم  "ُمٗمحامت إىمران"ُم٘مدُم٦م ذم  امَّ ىمٚم٧م: قَمَدًْم٧ُم قم (4)  ذم شمٌٞملم ُم٤م ُرُْمُتف وَرؾْمِؿ ُم٤م ىمّمدُّ

 .5;/6، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن (5)
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 املبشح ايجاْٞ

 حتكٝل اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚؾُٗ٘ يًرتاخ

 ٚؾٝ٘ أزبع١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ايتشكٝل ٚبٝإ املساد َٓ٘.

ٞمقـمّل ىمٌؾ سمٞم٤من حت٘مٞمِؼ اإلُم٤مم  ًُّ اث> ٟم٤مؾم٥م آسمتداء سمٛمدظمٍؾ يتجغمَّ ومٞمف: ُمٕمٜمك   اًم ًمٚمؽمُّ

اًمتَّح٘مٞمؼ، وُمٗمٝمقُمف واؾمتٕمامٓشمف> يمل يًتٕم٤من سمف قمغم ومٝمؿ ـمري٘م٦م اًمتح٘مٞمؼ اًمتل سمذهل٤م هذا اإلُم٤مم

ٌؼ    ومٞمام يكم: دم٤مه اًمؽماث> وذاك ُمتح٘م 

ْ٘م٧َم  اًمتَّح٘مٞمؼ ذم اًمٚمُّٖم٦م: َؼ، ي٘م٤مل: طَم٘مَّ  ومٞمف، احلؼ وضمف قمـ سمحث٧م إذا: إُمر ُمِمتؼٌّ ُمـ طَم٘مَّ

َت  ُؼ  ،(3)ي٘ملم قمغم ُمٜمف وِسْ ـْ : واعُمح٘م  ى َُم َؼ : وي٘م٤مل، (4)يٕمٛمؾ وومٞمام ي٘مقل ومٞمام احلؼَّ  يتحرَّ  قمٜمده حت٘مَّ

،: أي اخلؼم، ٌؼ، ويمالم صحَّ  .(5)َرِصلمٌ : أي حم٘مَّ

، وهق يٕمٜمل (6)وهذا اعمٕمٜمك اًمٚمُّٖمقيُّ هق اًمذي شمدلُّ قمٚمٞمف إـمالىم٤مت اًمتَّح٘مٞمؼ ذم شمراصمٜم٤م اًم٘مديؿ

ى سم٤مًمٌح٨م، اعم٠ًمًم٦م يتٜم٤مول قمٚمٛمٞم٤مً  سمٛمٕمٜمًك أووح: قمٛمالً  د اخلالف، وضمقه ويتحرَّ  حمؾَّ  وحيد 

قاب، ُمـ َيْ٘مُرُب  اعم٠ًمًم٦م ذم سمرأٍي  وخَيُرُج  اًمٜم زاع،  .(7)أوه٤مم ُمـ اعمتٜم٤مىمْم٦م أراء ذم قمامَّ  ويٌٕمد اًمّمَّ

                                                           

،  ه;363ٚمٛمٞم٦م، دار اًمٙمت٥م اًمٕم سمػموت،، 3ط ،. حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمقن اًمًقدأؾم٤مس اًمٌالهم٦ماًمزخمنمي، حمٛمقد سمـ قمٛمر.  (3)

 ."طم٘مؼ"ُم٤مدة  ،3/425

،  ه3639 ،دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت،، 3، طؼ: ظمٚمٞمؾ ضمٗم٤ملٞم٘م. حتاعمخّمص. قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ ،سمـ ؾمٞمدها (4)

3/47;. 

دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم،  سمػموت،، 6ط ،وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: أمحد قمٓم٤مراًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م اجلقهري، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد.  (5)

 ."طم٘مؼ"ُم٤مدة  ،6/3683،  ه3629

شمٗمًػم . احلًلم سمـ حمٛمد ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين ذم:، "أٟمٙمره اعمح٘م٘مقن"و "ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمح٘م٘مقن":ُمثاًل قم٤ٌمرة يٜمٔمر (6)

. حمٛمقد سمـ محزة ،> واًمٙمرُم٤مين3/92،  ه3642، : يمٚمٞم٦م أداب، ُمٍم3ط ،حمٛمد سمًٞمقين حت٘مٞمؼ:. اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين

، ، د.تُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن ،دار اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، سمػموت،د.ط. ضمدة ،ويؾهمرائ٥م اًمتٗمًػم وقمج٤مئ٥م اًمت٠م

3/573. 

، ، د.تاعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث ،، ُمٍم4ط ،ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث. اًمًٞمد رزق ،اًمٓمقيؾ (7) 

 .3;3ص
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٦م قمٜم٤مي٦مٍ  سَمْذُل  ومٞم٘مّمد سمف:وأُم٤م اًمتَّح٘مٞمؼ ذم آصٓمالح اعمٕم٤مس:   طمتَّك سم٤معمخٓمقـم٤مت> ظم٤مصَّ

٧ٌُّم ُيٛمٙمـ  واؾمؿُ  قمٜمقاُٟمف، صحَّ  اًمذي: هق اعمح٘مؼ وم٤مًمٙمت٤مب ُمٕمٞمَّٜم٦م> ًمنمائطَ  اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ُمـ اًمتث

 .(3)ُم١مًمٗمف شمريمٝم٤م اًمتل اًمّمقرة إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب ُمتٜمف ويم٤من إًمٞمف، اًمٙمت٤مب وٟم٦ًٌمُ  ُم١مًم ٗمف،

ٚمػ شمريمف قمامَّ  وظمالص٦م هذا اًمتٕمريػ: أنَّ اًمتَّح٘مٞمؼ هق: اًمٌح٨م ًَّ  ٟمنمه وإقم٤مدة ُمٙمتقسم٤ًم، اًم

 .(4)وُمقصمَّؼ وُمٜمٔمَّؿ، واوح، سمِمٙمؾ

راؾم٦م: جمٛمقع آؾمتٕمامًملم: اًم٘مديؿ واعمٕم٤مس  قمغم ضمٝم٦م  -واعمراد سم٤مًمتح٘مٞمؼ ذم هذه اًمد 

 ، وؾمٞمتَّْمح ذًمؽ ُمـ ظمالل اًمتٓمٌٞمؼ واًمتَّحٚمٞمؾ ذم اعمٓمٚم٥م اًمت٤مزم.-اًمٕمٛمقم

 

 املطًب ايجاْٞ

 َصادزٙ يف نتاب٘ َؿشُات األقسإ حتكٝل اإلَاّ ايطٝٛطٞ يًرتاخ َٔ خالٍ

٤مسمؼ> ٟم٠ميت ًمٌٞم٤من اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل  ًَّ ومٜم٤م اعمراد ُمٜمف ذم اعمٓمٚم٥م اًم سمٕمد أن شمٌٞمَّٜم٤م ُمٗمٝمقَم اًمتح٘مٞمؼ، وشمٕمرَّ

ؼ هب٤م اإلُم٤مم  ٞمقـمّل طم٘مَّ ًُّ ٌَّ٘مف، وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: اًم  ذًمؽ اعمٗمٝمقم وـم

 املساد بايرتاخ يف ٖرٙ ايدزاض١:

ٞمقـمّل اًمؽماث اعمَٕمٜمِلُّ سم٤مًمدراؾم٦م هٜم٤م: شمٚمؽ اعمّم٤مدر اًمثالصم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م  ًُّ   اإلُم٤مم اًم

ُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ٝمٞمكم  ، وهل: اًمتٕمريػ واإلقمالم ًم(5)ذم شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب، واًمتل شم٘مدَّ ًُّ ٚم

ٙمراًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ٓ، و ًْ  . سمـ مج٤مقم٦مواًمتٌٞم٤من ٓ ،سمـ قَم

                                                           

،  ه35:7، ُم١مؾم٦ًم احلٚمٌل وذيم٤مه ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ،، ُمٍم4ط ،وٟمنمه٤م اًمٜمّمقص . حت٘مٞمؼقمٌد اًمًالم حمٛمد، ه٤مرون (3)

ٓ يٕمٜمل: أٟمف مل يٙمـ  "حت٘مٞمؼ"أو  "حم٘مؼ"ىمٚم٧م: وهذا اًمتٗمريؼ اًم٤ًمسمؼ سملم اعمت٘مدُملم واعمٕم٤مسيـ ذم اؾمتٕمامل يمٛمٚم٦م > ;5ص

اعمتٓمٚم٦ٌم قمٜمد اعمت٘مدُملم ُم٤م اؾمت٘مرَّ قمٜمد اعمٕم٤مسيـ ذم ُمٕمٜمك اًمتح٘مٞمؼ، ٓ، سمؾ يم٤من قمٜمدهؿ ذًمؽ يمٚمُّف، سمح٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمّمقص 

ًمٚمتح٘مٞمؼ، وىمد أؿمٌع هذا اجل٤مٟم٥م سم٤مًمت٘مرير واًمتٛمثٞمؾ: اًمديمتقر: قمٌد اعمجٞمد دي٤مب ذم يمت٤مسمف )حت٘مٞمؼ اًمؽماث اًمٕمريب: ُمٜمٝمجف 

دار اعمٕم٤مرف، اًمٗمّمؾ اًمث٤مين: ُمٜمٝم٩م اًمتح٘مٞمؼ قمٜمد اًم٘مدُم٤مء ُمـ  ،اًم٘م٤مهرة ،وشمٓمقره( دي٤مب، اًمديمتقر: قمٌد اعمجٞمد، د.ط

٤مئد قمٜمد ومٚمٞمٜمٔمر> وم٢مٟمف أضم٤مد  ،2:-74ص ،اًمٕمرب ًَّ شمف ُمـ هذا اًمتٗمريؼ: سمٞم٤من آؾمتٕمامل اًم وأوم٤مد ومٞمف> ىمٚم٧م: وهم٤مي٦م ُم٤م أردُّ

 ُم٤م يدلُّ قمغم مجٕمف سملم آؾمتٕمامًملم. اعمت٘مدُملم واعمٕم٤مسيـ> وإٓ ومًٞم٠ميت ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اإلُم٤مم اًمًٞمقـملُّ 

 .5/4643، يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (4) 

 إول.شم٘مدُم٧م ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م، ُمـ اعمٌح٨م ( 5)
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إظمػم ُمـ اًمٙمت٥م اعمٗم٘مقدة> ومًت٘متٍم اًمدراؾم٦م قمغم اًمٙمت٤مسملم وٟمٔمرًا ًمٙمقن يمت٤مب 

ًَملم  واٍف سمام شمروُمف اًمدراؾم٦م. -إن ؿم٤مء اهلل-، وذًمؽ (3)إوَّ

1. ّٞ  (:ٖ 581)ت:  نتاب اإلَاّ ايطًُّٗٝ

 اًمتح٘مؼ ُمـ قمٜمقان اًمٙمت٤مب:

ٞمقـمّل اظمتٚمٗم٧م قم٤ٌمرة اإلُم٤مم  ًُّ > طمٞم٨م ىم٤مل ذم (4)ذم ذيمره ًمٕمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب اًم

وإقمالم، وظم٤مًمػ ذًمؽ ذم  إؾمامء ُمـ اًم٘مرآن ذم وىمع ومٞمام واإلقمالم : اًمتٕمريػ(5)"اإلشم٘م٤من"

 .(7)وإقمالم إؾمامء ُمـ اًم٘مرآن ذم سمام واإلقمالم > وم٘م٤مل: اًمتٕمريػ(6)"اًمٌٖمٞم٦م"

ؼ ُمـ  ة ُمّم٤مدر شمٕمدُّ أصٞمٚم٦ًم ذم اًمتح٘مُّ ٦م قمٜمقان اًمٙمت٤مب، ٟمٔمرت ذم قمدَّ ؼ ُمـ صحَّ وًمٚمتَّح٘مُّ

واإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن  اًمتٕمريػاًمّمقاب ذم قمٜمقان اًمٙمت٤مب هق: قمٜم٤مويـ اًمٙمت٥م> وصم٧ٌم أنَّ 

ٙمر )ت:  ،إقمالموُمـ إؾمامء  ًْ ( اًمذي اؾمتدرك قمغم  ه858وذًمؽ يمام ورد قمٜمد اسمـ قم

ٝمٞمكمّ  ًُّ اًم
 .(9)( اًمذي روى اًمٙمت٤مب سم٢مؾمٜم٤مده ه74:، وقمٜمد اسمـ طمجر )ت: (8)

 

                                                           

نَّ ذًمؽ ممٙمـ، ًمٙمـ ٟمٔمرًا عم٤م إ: ىمٚم٧ماؾمتٞمٕم٤مو٤ًم سمف قمـ أصٚمف؟  "همرر اًمتٌٞم٤من عمٌٝمامت اًم٘مرآن": عم٤مذا مل شمْمؿَّ إًمٞمٝمام ىم٤مل ىم٤مئؾ( وم٢من 3)

، ويمذًمؽ وم٢منَّ اإلُم٤مم يٕمؽمي اعمختٍمات ُمـ احلذف وشمٖمٞمػم سمٕمض اًمٕم٤ٌمرات وهمػم ذًمؽ> آصمرت آٟمحراف قمـ ذاك اعم٘مّمد

وخمتٍم اًمٙمت٤مب اًمذي  "ُمٗمحامت إىمران"> ومٙمٞمػ دمرى اًمدراؾم٦م سملم يمت٤مسمف "اًمتٌٞم٤من" إصؾ ىمد اقمتٛمد قمغماًمًٞمقـملُّ 

 اقمتٛمد قمٚمٞمف ؟ هذا ٓ يًت٘مٞمؿ يمام هق همػم ظم٤مٍف. 

ح سمٕمٜمقان اًمٙمت٤مب ذم اعمٗمحامت4)  > وم٤موٓمررت ًمتتٌٕمف ذم ُم١مًمٗم٤مشمف إظمرى> ومقضمدشمف ذم اعمّمٜمََّٗملم اًمت٤َّمًمٞملم. 9ص، ( مل يٍم 

 .3/56، قمٚمقم اًم٘مرآن ( اإلشم٘م٤من ذم5)

د.ط.  ،ؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿٞم٘م. حتسمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة. قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، (6)

 .3:/4، ، د.تاعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦مصٞمدا: 

ٗمدي( وهذا اًمٕمٜمقان هق اًمذي ورد قمٜمد 7) ؼ: أمحد ٞم٘محت .اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت .ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ ،: اًمّمٗمديذم يمت٤مسمف اًمّمَّ

 شمٌٕمف ذم ذًمؽ. وًمٕمؾَّ اًمًٞمقـمّل  ،323/:3،  ه3642، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث سمػموت،. د.ط. وشمريمل ُمّمٓمٗمك ،إرٟم٤مؤوط

دار  ،دُمِمؼ، ، سمػموت3ط ،اسمـ قمًٙمر، حمٛمد سمـ قمكم. اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريػ واإلقمالم. حت٘مٞمؼ: طمًـ ُمروة (8)

 .57، ص ه:363دار اًمٗمٙمر،  ،اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس

 ،5;5، ص ه:363، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت،، 3. طؼ: حمٛمد اعمٞم٤مديٜملٞم٘ماعمٗمٝمرس، حت ، أمحد سمـ قمكم. اعمٕمجؿاًمٕمً٘مالين (9)

 ، ويم٠منَّ اًمقاو ؾم٘مٓم٧م ؾمٝمقًا."ُمـ إؾمامء إقمالم" وضم٤مء قمٜمده:
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٦م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف:  اًمتح٘مؼ ُمـ اؾمؿ اعم١مًمػ وصحَّ

ٞمقـملَّ  ُم١مًمػ هذا اًمٙمت٤مب ومٝمق ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤مأُم٤م  ًُّ يمثػمًا ذم  اإلُم٤مم اًم

 > وم٠موضم٥م ذًمؽ ؿمٝمرشمف قمٜمده.  (3)ُم١مًمٗم٤مشمف

ٞمقـملَّ وأُم٤م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف> وم٘مد ؾمٌ٘م٧م  ًُّ يمت٥ٌم ٟم٧ًٌم هذا اًمٙمت٤مب إمم  اإلُم٤مَم اًم

ٝمٞمكمّ  ًُّ اإلُم٤مم اًم
ٞمقـمّل  ، وٓ ؿمؽَّ أنَّ (4) ًُّ ، يمام أٟمَّف (5)اـمَّٚمع قمغم سمٕمْمٝم٤م وأوم٤مد ُمٜمٝم٤م اإلُم٤مم اًم

خٛم٦م اًمتل أوم٤مد ُمٜمٝم٤م يمثػماً   .(6) وىمع قمغم يمثػٍم ُمـ اعمٙمت٤ٌمت اًمْمَّ

٦م اعمتـ ؼ ُمـ ؾمالُم٦م اًمٜمص  وصحَّ ، (7)وهذه اًمٕمقاُمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمُّٝم٤م وؾم٤مئُؾ شم٘مقدٟم٤م إمم اًمتح٘مُّ

 اًمذي هق صمٛمرة اًمتح٘مٞمؼ.

 (:ٖ 636)ت:   نتاب ابٔ َعِطهس .2

 قمٜمقان اًمٙمت٤مب:اًمتح٘مؼ ُمـ 

ٞمقـمّل قمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب أورده  ًُّ > (8)"ُمٗمحامت إىمران"ُم٘متْم٤ًٌم ذم ُم٘مدُم٦م  اإلُم٤مم اًم

ومل أضمده ُمًًٛمك قمٜمده ذم همػم هذا  ،"واإلمت٤مم اًمتٙمٛمٞمؾ" وم٤مىمتٍم ومٞمف قمغم ؿمٓمره إول:

 هق واإلمت٤مم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريػ واإلقمالم> وهذا اًمٕمٜمقان > ومت٤مم هذا اًمٕمٜمقان: اًمتٙمٛمٞمؾ(9)اعمقوع

 

                                                           

ضم٤مُمٕم٦م أم  ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مد.ط،  ،اًمٌٞمْم٤موي شمٗمًػم قمغم اًمًٞمقـمل . طم٤مؿمٞم٦مقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمريٜمٔمر ُمثاًل: اًمًٞمقـمل،  (3)

 .438، 4/396 ،اًم٘مرآن قمٚمقم ذم > واإلشم٘م٤من356، 3/333،  ه3646، اًم٘مرى

 .5;5، صاعمٗمٝمرس يٜمٔمر ُمثاًل: اعمٕمجؿ (4)

 وشم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف. ،323/:3، اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤متيمٙمت٤مب  (5)

 .83، صوآصم٤مره وطمٞم٤مشمف قمٍمه اًمًٞمقـمل اًمديـ يٜمٔمر: ضمالل (6)

 .ُمتٜمققم٦م ٟمامذج يمثػمة ى> وم٘مد طمق84ص، وُم٤م سمٕمده٤م إمم 76ص، اًمٕمريب ُمٜمٝمجف وشمٓمقره يٜمٔمر: حت٘مٞمؼ اًمؽماث (7)

قمدم شمٍمحيف سم٠مطمد أهؿ  اعمّم٤مدر اًمتل اقمتٛمد  ، ُمـ اًمًٞمقـملىمٚم٧م: وهذا مم٤م يٜمت٘مد قمغم اإلُم٤مم  ،9ص، ُمٗمحامت إىمران (8)

 قمٚمٞمٝم٤م.

ًْ وهق يُ  ،3/3:2،  سمٖمٞم٦م اًمققم٤مةذم  وأُم٤م ىمقًمف ( ىمٚم٧م:9) د شمّم٤مٟمٞمَػ اسمـ قم ٝمٞمكمّ "ٙمر:ٕمد  ًُّ > ومٝمذا وصٌػ "وِصَٚم٦م اإلقمالم ًمٚم

، ًمٚمٙمت٤مب ٓ شمًٛمٞم٦م ًمف> وم٢منَّ اًمّمٚم٦م هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمتٙمٛمٚم٦م واإلمت٤مم، ُمـ ىمقهلؿ: وصٚم٧ُم اًمٌمَء وصاًل وِصَٚم٦م. يٜمٔمر: اًمّمح٤مح

 ."وصؾ"ُم٤مدة  ،7/3:64
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 .(4)، وهٙمذا ذيمره سمٕمُض َُمـ شمرضمؿ ًمف(3)اعمث٧ٌم قمغم ٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب اعمخٓمقـم٦م

٦م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إًمٞمف:  اًمتح٘مؼ ُمـ اؾمؿ اعم١مًمػ وصحَّ

ٙمر إٟمدًمّز  ًْ ٞمقـمّل ُمـ اعمّم٤مدر اًمتل ٟم٘مؾ   يمت٤مب اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ٓسمـ قم ًُّ  اًم

 يمذًمؽ ذم طمٞم ز اًمِمٝمرة.، وذًمؽ ُم٤م جيٕمؾ اسمـ قمًٙمر قمٜمده (5)قمٜمٝم٤م يمذًمؽ ذم سمٕمض ُمّمٜمَّٗم٤مشمف

ٞمقـمّل وُمٕمروم٦م   ًُّ ٙمر إٟمدًمّز  اًم ًْ ، ووضمقد اعمٙمت٤ٌمت اًمتل يم٤من -رمحٝمام اهلل-سم٤مسمـ قم

ٙمر ىمٌؾ اًمًٞمقـمّل  ًْ ، يمؾُّ ذًمؽ (6)يٗمٞمد ُمٜمٝم٤م، ووضمقد ُمـ ٟمصَّ قمغم ٟم٦ًٌم هذا اًمٙمت٤مب إمم اسمـ قم

تٝم٤م قمٜمده، إو٤موم٦ًم إمم ؾمالُم٦م  ُمتـ اًمٙمت٤مب، وهمػمه يم٤من ًمف إصمر ذم صمٌقت هذه اًمٜم٦ًٌم وصحَّ

تف.  وصحَّ

ارج ًمٚمتَّح٘مٞمؼ ، وٓ (7)وشمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتَّح٘مٞمؼ اعمت٘مدُم٦م آٟمٗم٤ًم ُمٜمدرضم٦ٌم حت٧م اعمٗمٝمقم اعمٕم٤مس اًمدَّ

ٞمقـمّل  ًُّ مل خيُؾ ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتَّح٘مٞمؼ سمٛمٕمٜم٤مه   ؿمؽَّ أنَّ يمت٤مب )ُمٗمحامت إىمران( ًمإلُم٤مم اًم

٤مئد قمٜمد اعمت٘مدُملم، وؾمٞمٔمٝمر ذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م اًمت٤مًمٞم٦م ًَّ  .اًم

 

 

 

 

 

 

                                                           

عمخٓمقـم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٙمت٤ٌمت واخلزاٟم٤مت ومٝم٤مرس اخمٓمقـم٤مت.  ومٝمرس ،اًمؽماث . ظمزاٟم٦مُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾيٜمٔمر:  (3)

وُمرايمز اعمخٓمقـم٤مت ذم اًمٕم٤ممل شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ أُم٤ميمـ وضمقد اعمخٓمقـم٤مت وأرىم٤مم طمٗمٔمٝم٤م ذم اعمٙمت٤ٌمت واخلزائـ 

 .56/733، اًمٕم٤معمٞم٦م

، 7ط ،أوم٤مق اجلديدة ؼ: جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ذم دارٞم٘محت .شم٤مريخ ىمْم٤مة إٟمدًمس. اعم٤مًم٘مل، قمكم سمـ قمٌد اهلليٜمٔمر:  (4)

 .345ص،  ه3625دار أوم٤مق اجلديدة،  سمػموت،

 .6/93، 546، 5/465، ( يٜمٔمر ُمثاًل: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن5)

 .3/377، اًم٘مرآن قمٚمقم ذم يٜمٔمر: اًمؼمه٤من (6)

 يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف.  ،ٟٓمٕمدام اؾمتٕمامًمف قمٜمد اعمت٘مدُملم مىمٚم٧م: وهق همػم ُمًتٚمز (7)
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 املطًب ايجايح

 املكصٛد بؿِٗ ايرتاخ

ـ ُمـ اًمتَّّمقر اًمّمحٞمح ًمٗمٝمؿ اًمؽماث اًمذي ىم٤مم سمف اإلُم٤مم  ٞمقـمّل يمل ٟمتٛمٙمَّ ًُّ ُمـ   اًم

 > يم٤من ٓسمدَّ ُمـ ُمدظمٍؾ ٟمتٌلمَّ ومٞمف: اعم٘مّمقد سمٗمٝمؿ اًمؽماث."ُمٗمحامت إىمران"ظمالل يمت٤مسمف 

ـَ   اؾمتٕمداد واؾمتٞمٕم٤مسمف، وضمقدةَ  وإدرايمف اعمٕمٜمك، شمّمقرِ  وم٤مًمٗمٝمؿ: اًمٕمٚمؿ، وهق يٕمٜمل: طمً

هـ  ًمالؾمتٜم٤ٌمط. اًمذ 

م اًمتٕمريػ سمف وسمٞم٤من ُمٗمٝمقُمف  .(3)وأُم٤م اًمؽماث وم٘مد شم٘مدَّ

ٚمٗمٞم٦م  ُمّمٓمٚمح ومٝمؿ اًمؽماثويٛمٙمـ شمٕمريػ  ًَّ سم٠مٟمف: إدراك اعمٕمٜمك اعمراد ُمـ أصم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم

د  .(4)قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف، واُمتالك آًم٦م آؾمتٜم٤ٌمط عم٤م يتجدَّ

ٞمقـمّل  وطمٞم٨م شمٌٞمَّٜم٤َّم اعم٘مّمقد ًُّ  ُمـ ومٝمؿ اًمؽماث> ضم٤مز ًمٜم٤م آٟمت٘م٤مل إمم إفمٝم٤مر شمٓمٌٞمؼ اإلُم٤مم اًم

 ."ُمٗمحامت إىمران"هلذا اًمٗمٝمؿ ُمـ ظمالل يمت٤مسمف  

 

 املطًب ايسابع

 ؾِٗ اإلَاّ ايطٝٛطٞ يًرتاخ َٔ خالٍ نتاب٘ َؿشُات األقسإ

ٞمقـمّل يم٤من ًم ًُّ ٦ٌم سم٤مًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن، وىمد َوًَمعَ إلُم٤مم اًم سمذًمؽ ُمٜمذ صٖمره،  : قمٜم٤مي٦ٌم ظم٤مصَّ

اله إلمت٤مم شمٗمًػم ؿمٞمخف ضمالل اًمديـ اعمحكّم: )ت:  ٖمػ أهَّ ( وقمٛمره  ه86:وهذا اًمقًمع وذاك اًمِمَّ

، سمؾ اؾمتٛمر ًمٞمثري اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م سمِمتَّك (5)( ؾمٜم٦مً 43آٟمذاك ) ، ومل يتقىمَّػ قمٓم٤مؤه قمٜمد ذًمؽ احلد 

 .اعمّمٜمَّٗم٤مت ذم اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن

                                                           

 اعم٠ًمًم٦م إومم ُمـ اًمتٛمٝمٞمد.شم٘مدم ذم  (3)

اعم٘مّمقد سم٤مُمتالك هذه أًم٦م: أٟمَّؽ رسمَّـام ىمرأت ؿمٞمئ٤ًم وومٝمٛمتف طمؼَّ اًمٗمٝمؿ، ًمٙمٜمَّؽ شمرى ومٞمف قمقزًا> ومتٕمٞمٜمؽ هذه أًم٦م ًمًد  ىمٚم٧م:  (4)

 > وًمالـم الع أيمثر طمقل ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمٗمٝمؿ اًمؽماث وأمهٞمتف.هذا اًمٕمقز

 ،اجلالًملم . شمٗمًػمقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،اًمًٞمقـمل ،حمٛمد سمـ أمحد ،اعمحكم ذم: وم٘مد ضم٤مء ذم آظمر شمٗمًػم ؾمقرة اإلهاء )يمام( 5)

م  ، ه92:: أن شمّمٜمٞمٗمف هلذا اًمٙمت٤مب يم٤من ذم ؾمٜم٦م );59ص ، د.ت،دار احلدي٨م ،اًم٘م٤مهرة، 3ط أن  -ذم شمرمجتف-وىمد شم٘مدَّ

 ( ؾمٜم٦ًم.43> ومٞمٙمقن قمٛمره ) ه;6:وٓدشمف يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م 
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ٞمقـمّل  إلُم٤مميم٤من ًمف إصمر ذم ومٝمؿ ا وهذه اًمٕمٜم٤مي٦م وهمػمه٤م مم٤م ًُّ ٚمػ  اًم ًَّ ًمؽماث اًم

قمغم اًمقضمف اعمراد، سمؾ وٟم٘مُده  "ُمٗمحامت إىمران"اعمّمٜمَّػ ذم قمٚمؿ اعمٌٝمامت، ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 

 .(3)ًمذًمؽ اًمؽماث ُمع ُم٤م يتامؿمك سمذًمؽ اًمٗمٝمؿ، ُمـ زي٤مدٍة، أو طمذٍف، أو اظمتّم٤مر

 حج مث هت متُّقمٜمد شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وُمـ دٓئؾ ذًمؽ اًمٗمٝمؿ: ُم٤م وىمع

 [.57]اًمٌ٘مرة: َّ جح مج

ٝمٞمكمُّ وم٘مد ضم٤مء ىمقل اإلُم٤مم  ًُّ ه٤م سمذًمؽ: آدم " يمام يكم: اًم ل ُمـ ؾمامَّ  زوضمف طمقا، وأوَّ

طملم ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمٕمف، وىمٞمؾ ًمف: ُم٤م هذه؟ ىم٤مل: أٟمٞمًتل، وشمٗمًػمه٤م: اُمرأة، ىمٞمؾ: وُم٤م اؾمٛمٝم٤م؟ 

ظمٚم٘م٧م ُمـ طمل> ويمٜمٞم٦م آدم اًمتل يمٜمتف هب٤م اعمالئٙم٦م: أسمق اًمٌنم، ىم٤مل: طمقا، ىمٞمؾ: ومل؟ ىم٤مل: ٕهن٤م 

صمؿ أظمذ يًتٓمرد ذم ذيمر أُمقٍر ٓ قمالىم٦م هل٤م  "...وىمٞمؾ: أسمق حمٛمد، يمٜمل سمٛمحٛمد ظم٤مشمؿ إٟمٌٞم٤مء

 .(4)سمتٕمٞملم اعمٌٝمؿ

ٞمقـمّل وأُم٤م  ًُّ طملم أدرك أنَّ اعمراد ُمـ شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ: سمٞم٤من ُم٤مهٞمتف ٓ ذيمر   اإلُم٤مم اًم

دي ـمريؼ ُمـ :(5)ضمرير اسمـ روى ،-سم٤معمد- طمقاء هل"ٗمك سم٘مقًمف:أظم٤ٌمره> وم٘مد ايمت ًُّ  :سم٠مؾم٤مٟمٞمده اًم

 ٕهن٤م: ىم٤مل طمقاء؟ ؾمٛمٞم٧م ومل: ىم٤مًمقا طمقاء،: ىم٤مل اؾمٛمٝم٤م؟ ُم٤م طمقاء قمـ آدمَ  اعمالئٙم٦م ؾم٠مًم٧م

 .(6)"طملٍّ  ُمـ ظمٚم٘م٧م

شمٗمٞمد اًم٘م٤مرئ  (7)وم٤مٟمٔمر: يمٞمػ اظمتٍم اًمٙمالم، وطمذف ُم٤م ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم، صمؿ زاد زي٤مدةً 

  اهْلاَُمم. (8)اًمٜمَِّٝمؿَ 

                                                           

 .9، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت ذم ُم٘مدُم٦م  ذًمؽوىمد سملم  (3)

 (.أ/5ق -/ب4ق) "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (4)

 .3/735، اًمٓمؼمي شمٗمًػم (5)

 .33، صاًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت (6)

ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ومل يّمٜمع  وأٟمف سم٤معمّد، صمؿ خترجيف وقمزوه ًمٚم٘مقل اًمذي ذيمره اًمًٝمٞمكمّ  "طمقاء" وهذه اًمزي٤مدة هل: سمٞم٤مٟمف ٟمٓمؼ اؾمؿ (7)

 ذًمؽ.

٦م سمٚمقغ: اًمٜمَْٝمَٛم٦مُ " :7/4269، ىم٤مل ذم اًمّمح٤مح (8)  :احلدي٨م وذم سمف، ُمقًمعٌ  أي: َُمٜمْٝمقٌم، ومٝمق سمٙمذا َٟمـِٝمؿَ  وىمد اًمٌمء، ذم اهلٛمَّ

> ىمٚم٧م: احلدي٨م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف صح٤مب اًمّمح٤مح أظمرضمف احل٤ميمؿ. "شسم٤مًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمقم سم٤معم٤مل َُمٜمْٝمقمٌ : يِمٌٕم٤منِ  ٓ َُمٜمْٝمقُم٤منِ »
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 املبشح ايجايح

 بٓا٤ اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚإثساؤٙ يًرتاخ

 ٚؾٝ٘ مخط١ َطايب:

 املطًب األٍٚ: َؿّٗٛ ايبٓا٤ ٚبٝإ املساد ب٘.

ء اًمٌٜم٤مء ُمٕمروٌف، وهق: سمٜم٤مء  .(3)سمٕمض إمم سمٕمْمف سمْمؿ   اًمٌمَّ

٤مسم٘م٦م دُمٚم ٞمف: قم٤ٌمرُة  ًَّ ـِ واعمراد ُمـ اجلٛمٚم٦م اًم إّن " :اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م ( ه:2:)ت:   ظُمٚمدون اسم

.. .:وه٤م ؾمٌٕم٦مً ومٕمدُّ  >٠مًمٞمػ اًّمتل يٜمٌٖمل اقمتامده٤م وإًمٖم٤مء ُم٤م ؾمقاه٤ماًمٜم٤َّمس طمٍموا ُم٘م٤مصَد اًمتَّ 

ُـّ اًمقاطمد ىمد ٟم٘مّم٧م ُمٜمف ُم٤ًمئؾ أو ومّمقل سمح٥ًم اٟم٘م٤ًمم ُمقوققم وراسمٕمٝم٤م: > فأن يٙمقن اًمٗم

ُـّ سمٙمامل ُم٤ًمئٚمف  ؿ ُم٤م ٟم٘مص ُمـ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ> ًمَِٞمْٙمُٛمَؾ اًمٗم ومَٞمْ٘مِّمُد اعمٓمَّٚمع قمغم ذًمؽ: َأْن ُيتٛم 

ُء ُمـ اًمتآًمٞمػ اًمتل هل أُّمٝم٤مٌت  وؾم٤مسمٕمٝم٤م:وومّمقًمف، وٓ يٌ٘مك ًمٚمٜم٘مص ومٞمف جم٤مل>  أن يٙمقن اًمٌمَّ

َٝم٤ًٌم> ومٞم٘مّمد سم٤مًمت٠مًمٞمػ: شمٚمخٞمص ذًمؽ، سم٤مٓظمتّم٤مر واإلجي٤مز،  ًْ وطمذف اعمتٙمّرر ًمٚمٗمٜمقن ُمٓمّقًٓ ُُم

 .(5)> ومٝمذا ُمٕمٜمك اًمٌٜم٤مء اعمراد ذم هذا اعمقـمـ(4)"إن وىمع

ٞمقـمّل ويم ًُّ اًمٚمذيـ أؿم٤مر إًمٞمٝمام اسمـ  (6)ىم٤مئٛم٦ٌم قمغم هذيـ اعمٕمٜمٞملم ثػٌم ُمـ شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًم

ُؼ ظمٚمدون   ُمٕمٜمك اًمٌٜم٤مء ومٞمٝمام ٓ خيٗمك.، وحت٘مُّ

ٞمقـمّل واهتامم اإلُم٤مم  ًُّ شمٜم٤مُل اعمٙم٤مٟم٦َم اًمٕمٚمٛمٞم٦َم اًم٘مٞم ٛم٦م، وشمتٌقُأ ًمدى هبذا اًمٌٜم٤مء> ضمٕمؾ ُم١مًمٗم٤مشمِف  اًم

 .(7)"ُمٗمحامت إىمران"شمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم يمت٤مب  اًمٜم٤َّمفمر اعمٜمزًم٦َم اعمتٛمٞم زة يمام ؾمٞمٔمٝمر ذًمؽ ُمـ ظمالل

                                                           

درا اًمٙمت٥م  سمػموت،، 3احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل. اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ط=

 وىم٤مل: هذا طمدي٨ٌم صحٞمح، وواوم٘مف اًمذهٌل. ،534سمرىمؿ  ،;3/38،  ه3633اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 ."سمٜمك"ُم٤مدة  ،3/524، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (3)

دار اًمٗمٙمر،  سمػموت،، 4. طؼ: ظمٚمٞمؾ ؿمح٤مدةٞم٘محت ،واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمربديقان اعمٌتدأ . قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد ،اسمـ ظمٚمدون (4)

 .954-3/953،  ه:362

ـْ ؾمٌ٘مف.( 5)  وسمٕم٤ٌمرٍة َأظْمٍَمُ وأووح> وم٢منَّ اًمٌٜم٤مَء يٙمقُن سمـ: إيراد اعم١مًمػ إو٤موم٦ًم قمٚمٛمٞم٦ًم ذم يمت٤مسمف، قمغم شمراث َُم

تفُمـ أًمٓمػ ُم٤م يذيمر ذم هذا اًم٤ٌمب (6)  .وىمد أـم٤مل ذم ذطمٝم٤م "اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن"قمغم شمّمٜمٞمػ يمت٤مسمف  اًم٤ٌمقمث٦م ًمف : ىمّمَّ

 .49-3/38، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآنيٜمٔمر: 

ًمٙمـ قمغم وضمف اإلمج٤مل، وُم٤م ؾمٞم٠ميت ومٝمق قمغم وضمف  ،وىمد شم٘مدُم٧م اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ ذم )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين ُمـ اعمٌح٨م إول (7)

 اًمتَّٗمّمٞمؾ واًمتَّدًمٞمؾ.
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 املطًب ايجاْٞ

 .(1)األقٛاٍ إىل قا٥ًٝٗاعصٚ اإلَاّ ايطٝٛطٞ 

ٞمقـمّل قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م ُمـ اعم٤ٌمدئ اًمتل أًمزم  ًُّ ذم اًمت٠َّمًمٞمػ هب٤م،  ُمٜمٝمَجفُ   اإلُم٤مُم اًم

  ذم أذيمر شمراين ٓ وهلذا" :(4)"اعمزهر"وىمد ىم٤مل ذم يمت٤مسمف 
ٍ
 إمم ُمٕمزًوا إٓ طمروم٤مً  شمّم٤مٟمٞمٗمل ُمـ رء

 .(5)"ومٞمف ذيمر اًمذي يمت٤مسمف ُُمٌِٞم ٜم٤مً  اًمٕمٚمامء، ُمـ ىم٤مئٚمف

، وهق مم٤م سمٜم٤مه اإلُم٤مم "ُمٗمحامت إىمران"واًمتزام هذا اعمٌدأ فم٤مهٌر سمجالء ذم يمت٤مب 

ٞمقـمّل  ًُّ  قمغم شمراث ؾم٤مسم٘مٞمف، ووم٤مق سمف أصمَر ؾم٤مًمٗمٞمف.  اًم

قاهد  ٦م ُم٤م ىمٚمٜم٤مه: ُم٤م يتٕمٚمَّؼ سمآي٦م اًمٌ٘مرة، وهل  وُمـ أووح اًمِمَّ اًمتل يًتدلُّ هب٤م قمغم صحَّ

   :[ 322]أي٦م: َّجخ مح جح ُّ   ىمقًمف شمٕم٤ممم:

ٝمٞمكمُّ  ًُّ ٞمػ" وم٘م٤مل ذم شمٕمٞمٞمٜمف:  وم٠مُم٤م اإلُم٤مم اًم قم٤مدشمف قمغم  -، إٓ أٟمف "هق ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمَّ

ٙمر، وشمٌٕمف (7)مل يٕمُز ذًمؽ اًم٘مقَل إمم ىم٤مئٚمف -(6)اعمتٙمررة ًْ ٥م قمٚمٞمف  اسمـ قم قمغم ذًمؽ> ومٚمؿ يٕم٘م 

 .(8)ؿمٞمئ٤مً 

 

                                                           

تخري٩م وقمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م: أنَّ أيمثر يمت٥م اًمؽماث ٓ هتتؿ سمذيمر أيمثر اًمٜم٘مقل ُمٜمًقسم٦ًم إمم ( مم٤م ُيْم٤مقِمػ ُمـ ىمٞمٛم٦م اًم3)

أو اًمٌدهٞم٤مت. يٜمٔمر: ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمٌح٨م  ،ُمّم٤مدره٤م> اقمتامًدا قمغم أنَّ ذًمؽ ذم قمٍمهؿ يم٤من ذم طمٙمؿ اعمٕم٤مرف اعمٞمًقرة

  .434ص، اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث

دار اًمٙمت٥م  سمػموت،، 3. طؼ: وم١ماد قمكم ُمٜمّمقرٞم٘م. حتاعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م.  سمٙمرقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ،اًمًٞمقـمل (4)

 .4/495،  ه:363، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 .336، 95، 46ص، إىمران مل يٚمتزم سمام ذيمره ووم٤مشمتف سمٕمض اعمقاوع، وُمـ ذًمؽ ُمثاًل: ُمٗمحامت اًمًٞمقـمّل  واإلُم٤مم (5)

( ُمقاوع وم٘مط. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم 5( ُمقاوع، ًمٙمـ مل يٕمُز ومل يقصم ؼ ُمٜمٝم٤م ؾمقى )32ومٗمل ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ُمثاًل، ذيمر ) (6)

ٝمٞمكمّ :ق -/ب 8)ق "خمٓمقط" ًُّ ٓ يٕمُز إىمقال ذم اًمٖم٤مًم٥م. يٜمٔمر:  /أ(> وىمد أؿم٤مر اًمديمتقر/ حمٛمد ومقزي إمم أنَّ اًم

  .74اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م، صٟمّمػم، حمٛمد ومقزي إسمراهٞمؿ. قمٚمؿ ُمٌٝمامت 

 /ب(.5)ق "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (7) 

 .97-89ص، اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (8)
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ٞمقـمّل  ًُّ ٞمػ،"قمٚمٞمٝمام> ومؽماه ي٘مقل ذم شمٕمٞمٞمٜمف: وهٜم٤م ي٠ميت سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًم  هق ُم٤مًمؽ سمـ اًمّمَّ

 .(4)"، قمـ اسمـ قم٤ٌمس(3)أظمرضمف اسمـ ضمرير

ٞمقـمّل ومٝمذا ؿم٤مهٌد واطمٌد ُمـ ؿمقاهد  ًُّ ًٓم٦م قمغم سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًم قمغم  يمثػمة، حتٛمؾ اًمدَّ

ـْ ؾمٌ٘مف، ذم قمزو إىمقال إمم ىم٤مئٚمٞمٝم٤م، وشمقصمٞمؼ اًمٜمُّ٘مقل قمـ ٟم٤مىمٚمٞمٝم٤م  .(5)شمراث َُم

 

 ايجايحاملطًب 

 اعتُاد اإلَاّ ايطٝٛطٞ ع٢ً نتب اذتدٜح ٚايتؿاضري املطٓد٠

ُم٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف-ُمرضمع هذا اًمٕمٚمؿ   اعمَْحُض> ومال ي١مظمذ إٓ ُمـ: ىمقل : اًمٜمَّ٘مُؾ -(6)يمام شم٘مدَّ

ح٤مسم٦م.  قمـ أظمذيـ واًمت٤مسمٕملم قمٜمف، أظمذيـ ، وأصح٤مسمفط اًمٜمٌِل    اًمّمَّ

ٞمقـمّل  ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل فمٝمرت ومٞمٝم٤م: قمٜم٤مي٦ُم اإلُم٤ممِ  "ُمٗمحامت إىمران"ويمت٤مب  ًُّ  اًم

ٚم٦م.  سم٤معمّم٤مدر احلديثٞم٦م، إو٤موم٦ًم إمم يمت٥م اًمتَّٗمًػم اعمًٜمدة، وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م ذات اًمّم 

قاهد اًمداًم٦َّم قمغم شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مي٦م: ُم٤م أورده ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء، وم٢مٟم٤َّم ٟمجد ذم  هذه وُمـ اًمِمَّ

قرة: أنَّ  ًُّ ٞمقـمّل  اًم ًُّ ، واقمتٛمد ذم شمٕمٞملم (7)( ُمقوٕم٤ًم ُمـ ُمقاوع اإلهب٤مم54ذيمر ) اإلُم٤مم اًم

، سمٞمٜمام اقمتٛمد ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م قمغم (8)ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم اعمًٜمدة شمٚمؽ اعمٌٝمامت قمغم: ُمّمدريـ ُمـ

                                                           

 .4/622، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (3) 

 .37ص، ( ُمٗمحامت إىمران4)

/أ(> واًمتٙمٛمٞمؾ 7/أ(، )ق4)ق "خمٓمقط"( وًمٚمقىمقف قمغم ُمزيد ُمـ أُمث٤مل شمٚمؽ اعمقاوع> يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم 5)

 .58، 45ص، > وُمٗمحامت إىمران332، 2;-::ص ،واإلمت٤مم

ُم٧م ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م، ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمتٛمٝمٞمد.( 6)   شم٘مدَّ

  .58-;4، صإىمران يٜمٔمر: ُمٗمحامت (7)

 ذاٟمؽ اعمّمدران مه٤م: شمٗمًػم اًمٓمؼمي، وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ، وأيمثر اًمٜمَّ٘مؾ يم٤من ُمـ هذيـ اعمّمدريـ. يٜمٔمر ُمثاًل: ُمٗمحامت (8)

  .54، 53، 52ص ،إىمران
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ٚم٦م(3)( ُمّمدراً 34) وإذا ُم٤م ىم٤مرٟم٧م قمٛمَؾ اإلُم٤مِم . (4)، ودون ذًمؽ ُمّمدران ُمـ اعمّم٤مدر ذات اًمّم 

ٞمقـمل   ًُّ ـ ًمؽ:   اًم ٤مؾِمع، وشمٞم٘مَّ ٌَْقَن اًمِمَّ ٝم٤م> رأي٧م اًم
ًِ قرة ٟمٗم ًُّ ُمف ذم هذه اًم ُمع ُم٤م أورده َُمـ شم٘مدَّ

 ائد.وومقائٍد وز يم٤من ص٤مطم٥َم  أنَّ هذا اإلُم٤مم

ٝمٞمكمُّ وم ًُّ ، وأُم٤م ُمّم٤مدره ُمـ يمت٥م (5)( ُمقاوع32ذم يمت٤مسمف مل يذيمر ؾمقى ) ٤مإلُم٤مم اًم

، وأُم٤م ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ُمـ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم (6)احلدي٨م وم٤مصمٜم٤من، أوردمه٤م يمٚمٞمٝمام ذم شمٕمٞملم ُمٌٝمٍؿ واطمد

مجٕمف إمم اعمّمدريـ اًم٤ًمسم٘ملم، وذيمر دون ذًمؽ ُمّمدريـ: أطمدمه٤م ذم  (7)اعمًٜمدة، ومٙمت٤مب واطمدٌ 

ػمة(8)قمٚمقم اًم٘مرآن  ً ، وأظمر ذم اًم
(9). 

ٙمر ًْ َـّ ُمّم٤مدره ُمـ يمت٥م احلدي٨م مل شمٕمُد (:)( ُمقوٕم٤مً 48وم٘مد ذيمر )  وأُم٤م اسمـ قم ، ًمٙم

، (32)، وًمٞمس ًمف ٟم٘مؾ قمـ يمت٥م اًمتٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة، ؾمقى قمـ يمت٤مٍب واطمد(;)ؾمقى أرسمٕم٦م ُمّم٤مدر

                                                           

شمٚمؽ اعمّم٤مدر هل: صحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚمؿ، وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، وؾمٜمـ أيب داود، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، وؾمٜمـ اسمـ  (3)

ُم٤مضمف> وُمًٜمد أمحد، وُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد، وُمًٜمد اًمٌزار، وُمًٜمد أيب يٕمغم اعمقصكم، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين، وُمًتدرك 

 .58-;4، صإىمران احل٤ميمؿ. يٜمٔمر: ُمٗمحامت

  .56ص ،إىمران اعمّمدران مه٤م: يمت٤مب اعمٕمٛمريـ ٕيب طم٤مشمؿ اجلِمٛمل، ويمت٤مب اعمٖم٤مزي ًمألُمقّي. يٜمٔمر: ُمٗمحامت (4)

ذم  ىمٚم٧م: وهذا ًمٞمس حمؾ اؾمتدراٍك قمٚمٞمف> طمٞم٨م ىمد سملمَّ /أ(> :ق -/ب 8)ق "خمٓمقط"يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (5)

  /أ(.4)ق "خمٓمقط"ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف: أٟمف يمت٤مب ُمقضمز. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم 

  /ب(.9)ق "خمٓمقط"ذاٟمؽ اعمّمدران مه٤م: ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (6)

  /ب(.9)ق "خمٓمقط"وذًمؽ اعمّمدر هق: شمٗمًػم اًمٓمؼمي. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (7)

٤مس. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (8) ٝمٞمكمُّ /أ(> ىمٚم٧م: وُم٤م قمزاه 9)ق "خمٓمقط"هق: ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمَّحَّ ًُّ ٤مس  اًم رمحٝمام -إمم اًمٜمحَّ

ُمٕم٤مين . أمحد سمـ حمٛمد ،٤مساًمٜمحَّ : . يٜمٔمر ه326ت،  اعمٗمنيـ جم٤مهد سمـ ضمؼمًمٞمس ُمـ ىمقًمف، سمؾ طمٙم٤مه قمـ إُم٤مم  -اهلل

  .377-4/367،  ه;362، ٘مرىضم٤مُمٕم٦م أم اًم ،، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م3ط ،اًم٘مرآن

   /ب(.8)ق "خمٓمقط"وذًمؽ اًمٙمت٤مب هق: اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓسمـ إؾمح٤مق. يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم ( 9)

  .327 -3;، صيٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( :)

واإلمت٤مم، جل٤مرود. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ وهذه اعمّم٤مدر هل: صحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚمؿ، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، واعمٜمت٘مك ٓسمـ ا (;)

 .325، ;;، 8;ص

. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 32) ٞميِصّ   .3;، صوذًمؽ اًمٙمت٤مب هق: شمٗمًػم ؾُمٜمَٞمد سمـ داود اعمِـّم 
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        45; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

، وإظمػم ذم (4)، واًمث٤مين ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(3)( ُمّم٤مدر: أطمده٤م ذم اًمتَّٗمًػم5ون ذًمؽ ذيمر )ود

 .(5)اًمٗمرائض

د اًمٓمريؼ ًمإلُم٤مم ٞمقـمّل  ومجٞمع ُم٤م ؾمٌؼ، وهمػُمه مم٤م ُمٝمَّ ًُّ ـْ  > ًمٞمٗمقق اًم شم٠مًمٞمُٗمُف شم٠مًمٞمَػ َُم

ـْ ؾَمَٚمٗمف. َ
 ؾمٌ٘مف، ويٌٜمَل ذم يمت٤مسمف ُم٤ممل يت٠متَّ عمِ

 

 ايسابعاملطًب 

 .(4)يرتاخ َٔ ضبك٘ اإلَاّ ايطٝٛطٞ ٚتكٛميْ٘كد 

ٌَِٖمل ٌٞمُؾ اعمُٜمْ ًَّ ٕمك إمم إسمراِز اعمح٤مؾمـ، وشم٘مقيؿ اعم٤ًموئ، هق اًم ًْ  اًمٜمَّ٘مد اهل٤مدف اًمٌٜم٤َّمء اًمذي َي

٤مَه اًمٜم٤َّمس قمٛمقُم٤ًم، ومٙمٞمػ سمف إذا شمٕمٚمَّؼ سمٜم٘مد يمت٤مٍب ُمـ يمت٥م إئٛم٦م اًمذيـ هلؿ ومْمٌؾ قمغم  ؾُمُٚمقيُمٝم٤م دِمَ

 إُم٦م، ٓ ؿمؽَّ أنَّ ذًمؽ أومم وأطمرى.

قر اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمتل اؿمتٛمٚم٧م قمغم ٟم٘مد  ُمٜم٤م سمٕمض اًمّمُّ م ُمـ ُمٓم٤مًم٥م هذا اعمٌح٨م ىمدَّ وومٞمام شم٘مدَّ

د ذًمؽ إيْم٤مطم٤ًم، وٟمٙمٛمٚمف شمٗمّمٞماًل، ُمـ ظمالل ُم٤م ًمؽماث ُمـ ؾمٌ٘مف، وؾمٜمزي اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل  

 يكم:

 سطٔ اإلجياش:

 اًمتَّّمٜمٞمػ ذم سمٞم٤من ُمٌٝمامت اًم٘مرآن همروف إؾم٤مس: سمٞم٤مُن ذًمؽ اعمٕمٜمِل  سم٤مإلهب٤مم> ًمذا يم٤من

 .(7)آىمتّم٤مر قمغم ذًمؽ أومم ُمـ اإلؾمٝم٤مب سم٤مؾمتٓمراداٍت شمزيد ذم اعمٌٜمك

                                                           

 .322، صيٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ،ُمّمدر اًمتَّٗمًػم هق: اًمتَّحّمٞمؾ ًمٗمقائد يمت٤مب اًمتَّٗمّمٞمؾ اجل٤مُمع ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ ًمٚمٛمٝمدوّي  (3)

 .;;، صهق: يمت٤مب اًمٜم٤َّمؾمخ واعمٜمًقخ ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعم٤مًمٙمّل. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (4)

  .4;، صهق: يمت٤مب اًمٗمرائض عمحٛمد سمـ ؾُمْحٜمُقن اعم٤مًمٙمّل. يٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (5)

 وم٢منَّ مم٤م يٜمت٘مد قمٚمٞمف: ىمقًمف قمٜمد شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ ذم آي٦م اًمٜمَّٛمؾ: ُمـ اًمٜمَّ٘مد> اًمًٞمقـملوهذا ٓ يٕمٜمل: ظمٚمقَّ ُمّمٜمَّػ اإلُم٤مم ( 6)

، وهذا ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م "قمج٤مئٌف ذم اًمٙمرُم٤مين ذيمره وأري٤مء، داود مه٤م":[ ىمقًمف;3]أي٦م: َّهب مب خب حبُّ

 ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:وم٤مشمف ذيمر مجٚم٦ٍم ُمـ اعمٌٝم٤مت، وىمد ذيمره٤م همػمه، وُمـ  اًمتل مل ينم إًمٞمٝم٤م، ويمذًمؽ: وم٢منَّ اإلُم٤مم اًمًٞمقـمل

[ مل يقوح أول ُمـ ؾمجد ُمـ اعمالئٙم٦م، ُمع ذيمر اًمًٝمٞمكّم ًمذًمؽ، ومل ينم إًمٞمف. يٜمٔمر: 56]اًمٌ٘مرة: َّحب جب هئ  ُّ

 .:9، 33، ص/ب(، وُمٗمحامت إىمران4)ق "خمٓمقط"اًمتٕمريػ واإلقمالم 

همرر "> قم٤مد وصٜمَّػ خمتٍمًا ًمف هق ويم٤من ُمٓمقًٓ  ،"اًمت ٌٞم٤من"> ومٌٕمد أن أًمَّػ يمت٤مسمف  وىمد وَمٓمِـ هلذا: اإلُم٤مم اسمـ مج٤مقم٦م (7) 

 ."اًمت ٌٞم٤من عمٌٝمامت اًم٘مرآن
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ّْم٧َم اًمٙمت٥م اًمثالصم٦م ٞمقـمّل  اإلُم٤مميمت٤مب  > وضمدت(3)وإذا شمٗمحَّ ًُّ ـَ ُم٘م٤مًٓ  اًم أطمً

  :[ 8]ص: َّ زت  رت يب ُّ : ىمقًمف شمٕم٤ممم:(4)وَأْوضَمَز سمٞم٤مٟم٤ًم، وسمره٤من ذًمؽ ُم٤م يكم

ٙمرٍ اإلُم٤مم  وم٠مُم٤م ًْ .. طملم .هؿ أذاف ىمريش"> وم٘مد أؾمٝم٥م ذم اعم٘م٤مم، سم٘مقًمف: اسمـ قَم

ذم شمٚمؽ  صمؿَّ ذيمر احلقار اًمذي دار سمٞمٜمٝمؿ "...ط ُمَِمْقا إمم أيب ـم٤مًم٥م ويمٚمَّٛمقه ذم أُمر رؾمقل اهلل

 .(5)احل٤مدصم٦م

ًُّ  اإلُم٤ممُ وأُم٤م   زاد ُُمَٕمٞمط، أيب سمـ قُمْ٘م٦ٌم أي: جم٤مهد ىم٤مل"وم٠َمْوضَمَز اًمٌٞم٤من ىم٤مئاًل:  لُّ ٞمقـماًم

يُّ  د  ًُّ  أظمرضمٝمام يٖمقث، سمـ وإؾمقد اعمٓمٚم٥م، سمـ وإؾمقد وائؾ، واًمٕم٤مص سمـ ضمٝمؾ، وأسمق: اًم

 .(7) " (6)طم٤مشمؿ أيب اسمـ

ح٤من  ـُ اًمٌٞم٤مِن يقو  ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل يم٤مٟم٧م داومٕم٦ًم ًم٘مٌقل وهذا اإلجي٤مُز وطمً

ٞمقـمّل  ًُّ  .ُم١مًمَّٗم٤مت اإلُم٤مم اًم

 سرف االضتطسادات:

ٞمقـمّل  ًُّ قمٜمد اًمتزاُمف اإلجي٤مز، سمؾ دم٤موزه ًمٞمٛمتدَّ إمم طمذف ُم٤م ٓ   مل ي٘مػ ٟم٘مُد اإلُم٤مِم اًم

 يراه ُمٜم٤مؾم٤ًٌم.

 

 

 

                                                           

ٝمٞمكمُّ  (3) ًُّ َٙمر،اًم ًْ ٞمقـمّل و ، واسمـ قم ًُّ  .-رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم- اًم

 .337، صإىمران /ب(> ُمٗمحامت:6)ق "خمٓمقط"هٜم٤مك ُمقاوع همػم هذه> يٜمٔمر: ُمثاًل: اًمتٕمريػ واإلقمالم  (4) 

 .563، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 5)

وإًمٞمف  ،43/373، ووىمٗم٧م قمٚمٞمف ذم: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ،32/5458، مل أىمػ قمٚمٞمف ذم: شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ جم٤مهدىمقل  (6)

ٞمقـمّل  ًُّ > 9/368، ، د.تدار اًمٗمٙمر سمػموت،د.ط،  ،اًمدر اعمٜمثقر ،قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،ذم: اًمًٞمقـمل قمزا اإلُم٤مم اًم

دي ًُّ ؼ: ؾم٤مُمل ٞم٘م، حتإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ، اسمـ يمثػم،شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وهق ُمذيمقٌر ذم:  ومل أضمده أؿم٤مر إمم ىمقل اًم

 .9/75،  ه3642، دار ـمٞم٦ٌم ،، اًمري٤مض4. طؾمالُم٦م

 .5;، صإىمران ُمٗمحامت (7)
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 وؾمٞم٘متٍم احلدي٨م قمغم سمٞم٤من اصمٜملم ُمـ شمٚمؽ اعمقاوع، وذًمؽ ومٞمام يكم:

قر: .3 ًُّ  ذيمر أؾمامء اًم

ٙمر ًْ ٞم٤مت ؾمقرة (3)يًتٓمرد سمذيمر أؾمامء ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ومحلم ٟمجد اسمـ قَم ، وُمًٛمَّ

ٞمقـملَّ > ٟمَ (5)، ويًتٓمٞمؾ سمذيمر آؾمؿ أظمر ًمًقرة اًمٜمَّحؾ، وأؾمامء اًمٜمَّحؾ(4)اًمتقسم٦م ًُّ جد اإلُم٤مم اًم

 ُمـ ذًمؽ 
ٍ
ق إمم رء مل يتٓمرَّ

(6). 

 إيراد طمقادَث شمتٕمٚمَّؼ سم٤معمٌٝمؿ: .4

ٝمٞمكمّ وهذا ُمـ  ًُّ  ٰذُّ" ، وُمـ ذًمؽ: ىمقًمف:آؾمتٓمرادات اًمتل شُمٜمَْت٘مد قمغم اإلُم٤مم اًم

يٕمٜمل: سم٤مإلؾمالم، وهق زيد سمـ طم٤مرصم٦م سمـ [، 59]إطمزاب: ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

ٌْلٌّ ذم اجل٤مهٚمٞم٦م> وم٤مؿمؽماه طمٙمٞمؿ سمـ  ذاطمٞمؾ، وي٘م٤مل: ذطمٌٞمؾ، يمٚمٌلٌّ ُمـ ىمْم٤مقم٦م، ووىمع قمٚمٞمف ؾم

 .(7) "...طمزام

ٞمقـمل ًُّ هق  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ هنُّ" ايمتٗمك سم٘مقًمف: سمٞمٜمام ٟمجد اإلُم٤مم اًم

 .(8)"زيد سمـ طم٤مرصم٦م

ٞمقـملُّ  ًُّ م: صدُق ُم٤م ُٟمِٕم٧َم سمف اإلُم٤مَم اًم ؼ، اعمدىم ؼوىمد فمٝمر ًمٜم٤م ومٞمام شم٘مدَّ . وٓ (9): إٟمف اعمُح٘م 

ٞمؾ> خُي٤َمجِلُؽ ُـّ سمٕمد اـم القمؽ قمغم ُم٤م ؾمٚمػ سمٞم٤مٟمف ُمـ سمٜم٤مئف وٟم٘مده اًمٜمٌَّ ؿمؽٌّ ذم اؾمتح٘م٤مىمف  (:)أفم

 ًمذًمؽ اًمقصػ اًم٘مقيؿ.

                                                           

 .59، صيٜمٔمر: اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (3)

 .395اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صيٜمٔمر:  (4)

 .444اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، صيٜمٔمر:  (5)

 .85 ،73، 32، صيٜمٔمر: ُمٗمحامت إىمران (6)

 /أ(.59اًمتٕمريػ واإلقمالم )ق (7) 

/ب، 5)ق "خمٓمقط"> وًمٚمقىمقف قمغم ُمزيد ُمـ هذه اعمقاوع يٜمٔمر ُمثاًل: اًمتٕمريػ واإلقمالم 9:، صُمٗمحامت إىمران (8)

، 56، 45، ص> وُمٗمحامت إىمران552، ص/أ(> واًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم;5/أ، ق:5/ب، ق59ب، ق-/أ:/أ، ق7ق

58 ،:; ،;2 ،;4. 

 .32/96، اًمذه٥م ؿمذرات (9)

 ."ظمٚم٩م"ُم٤مدة  ،3/533، يٜمٔمر: اًمّمح٤مح .ؿَمَٙمْٙم٧ُم  إذا وذًمؽ: رٌء، ُمٜمف صدري ذم ي٘م٤مل: خت٤مًَم٩َم  (:)
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 املطًب ارتاَظ

ُّٛع َصادز اإلَاّ ايطٝٛطٞ  تٓ

ٞمقـمّل  ًُّ ختتٚمػ  -ذم ُم٘مدُم٦م يمتٌف-ذم اًمتٜمقيف إمم ُمّم٤مدره اًمتل ٟم٘مؾ ُمٜمٝم٤م   قم٤مدُة اإلُم٤مم اًم

، وذم أظمرى: ُيْٚمِٛمُح إعِم٤َْمطم٦ًم (3)ُمـ يمت٤مب إمم يمت٤مب> ومٗمل سمٕمْمٝم٤م: ٟمصٌّ سيح إمم ُمّم٤مدره

 .(4)جُمَْٛمٚم٦مً 

، هق اًمٜمَّٝم٩م اًمث٤مين> وإٟمقاع اًمتل اقمتٛمد "ُمٗمحامت إىمران"واًمٜمَّٝم٩م اًمذي ضمرى قمٚمٞمف ذم 

 قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف أرسمٕم٦م:

 .يمت٥م احلدي٨م .3

 .اًمتٗم٤مؾمػم اعمًٜمدة .4

 .يمت٥م اًمتٗمًػم .5

 .(6)قمٜمد قمدم وضمقده٤م ذم اعمّم٤مدر اعمت٘مدُم٦م (5)ُمّم٤مدر إىمقال .6

ـَ  ٞمقـملُّ اسم ًُّ ع وذاك اًمتٜمقيف ىم٤مرب ومٞمف اًم ٤مينَّ  وهذا اًمتٜمقُّ ًَّ ٙمر اًمٖم ًْ > -ُمع زي٤مدٍة قمٚمٞمف-قم

ٙمر ىمد أؿم٤مر ذم ُم٘مدُمتف إمم مجٚم٦م ُمّم٤مدره اعمجتٛمٕم٦م ذم: يمت٥م اًمتَّٗم٤مؾمػم، ويمت٥م  ًْ ـَ قم وم٢منَّ اسم

وم٤مىمتٍمت ُمّم٤مدره قمغم: َٟمَ٘مَٚم٦ِم  ، وأُم٤م اإلُم٤مم اًمًٞمٝمكمُّ (7)إظم٤ٌمر، وشمّم٤مٟمٞمػ اًمٕمٚمامء وإطم٤ٌمر

ٞمقـمّل > وُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم (8)إظم٤ٌمر، واًمٕمٚمامء إطم٤ٌمر ًُّ ، وأصحُّ ُمـ ضمٝمتلم:  اًم  ذم هذا أدقُّ

                                                           

 وخلّمتف اًمٙمت٤مب هذا قمغم ٟمٔمرهت٤م اًمتل اًمٙمت٥م أؾمامء وهذه" ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: ،3/54، يٜمٔمر ُمثاًل: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( 3)

 طم٥ًم اًمٗمٜمقن> ومٝمذا ٟمصٌّ سيح. ، صمؿ هد أؾمامء شمٚمؽ اًمٙمت٥م ُم٘مًاًم إي٤مه٤م"...ُمٜمٝم٤م

. د.ط، وٌٓمف وصححف: أمحد قمٌد اًمِم٤مذم .ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًمٜم٘مقل . ًم٤ٌمبقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر ،اًمًٞمقـمليٜمٔمر ُمثاًل:  (4)

 اًمٜمزول، أؾم٤ٌمب ذم اًمٜم٘مقل ًم٤ٌمب: ؾمٛمٞمتف يمت٤مب ومٝمذا: وسمٕمد"ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتف: ،5، ص، د.تدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت،

ّمتف رشمف وإصقل، احلدي٨م ضمقاُمع ُمـ: ًمـخَّ ح سم٠مؾمامء شمٚمؽ اعمّم٤مدر يمام  > ىمٚم٧م:"اًمٜم٘مقل أهؾ شمٗم٤مؾمػم ُمـ وطمرَّ ومٝمٜم٤م مل يٍمَّ

 صٜمع ذم يمت٤مسمف اًم٤ًمسمؼ.

ٝمٞمكّم واسمـ قمًٙمر ( 5) ًُّ  .-رمحٝمام اهلل-ىمٚم٧م: ويدظمؾ ومٞمٝم٤م دظمقًٓ أوًمٞم٤ًم: يمت٤مسم٤م اًم

 .9ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت (6)

 .57، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 7)

 ./أ4ق، "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (8)
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 إومم: أٟمف قملمَّ شمٚمؽ اعمّم٤مدر وىمٞمَّده٤م، ومل يذيمره٤م ُمٓمٚم٘م٦ًم.

أٟمف شم٘مٞمَّد سم٤مًمٜمَّ٘مؾ ُمـ اًمٙمت٥م إصٞمٚم٦م اعمًٜمدة، وهل: يمت٥م احلدي٨م، ويمت٥م اًمتٗمًػم  اًمث٤مٟمٞم٦م:

 اعمًٜمدة، وٓ يٜمت٘مؾ ًمٖمػمه٤م إٓ إذا مل جيد اًمتَّٜمّمٞمص ومٞمٝم٤م.

 ُمث٤مًٓ قمغم ذًمؽ: )ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م(:وًمٜم٠مظمذ 

ٝمٞمكمَّ  ًُّ   ذيمر ومٞمٝم٤م ُمقوٕملم يتٕمٚمَّؼ هبام اإلهب٤مم، ومه٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومٜمجد اإلُم٤مَم اًم

، وم٠مُم٤م إول (4)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ و (3)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ

 .(6)، وأُم٤م اًمث٤مين ومذيمر ذم شمٕمٞمٞمٜمف طمديث٤ًم دون أن خيرضمف(5)ومٕمٞمَّٜمف دون أن يٕمزوه إمم ىم٤مئٚمف

ٙمر صمؿ أشمك سمٕمده ًْ ، ًمٙمٜمَّف اؾمتدرك قمٚمٞمف ذم شمٕمٞملم اعمقوِع إول> (7)ومٚمؿ يزد قمٚمٞمف  اسمـ قم

 .(9)، ًمٙمـ مل خيرضمف(8) ومذيمر أٟمف ُمـ ىمقل اسمـ قم٤ٌمس

ٝمٞمكمُّ  ًُّ ٞمقـملُّ وم٠مسم٘مك ُم٤م ذيمره اإلُم٤مُم اًم ًُّ ، وزاد ُمقوٕم٤ًم -رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام-وأُم٤م اإلُم٤مم اًم

َـّ اعمالطمظ: أٟمف ذم شمٕمٞملم اعمٌٝمؿ ذم هذا ، (:)َّ جه ين ىن من  ُّ صم٤مًمث٤ًم وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: وًمٙم

، وُمًٜمد (32)، هل: شمٗمًػم اسمـ ضمرير(;)اعمقوع وذم اعمقوع إظمػم وم٘مط، أطم٤مل قمغم مخ٦ًم ُمّم٤مدر

                                                           

ٞمقن، هؿ: ٌَّّ ٰى ٰرُّ (3) دي٘مقن، اًمٜمٌَّ ٝمداء، واًمّم  ٤محلقن، واًمِمُّ ه يمام واًمّمَّ  ذم إىمران ُمٗمحامت .اًمٜم٤ًمء آي٦م ومنَّ

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران اًمٜمَّّم٤مرى. ُمٗمحامت واًمث٤مين اًمٞمٝمقد، إول: َّّٰ ِّ ُّ َُّّ (4)

 (.ب/4)ق "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (5)

 (.ب/4)ق "خمٓمقط" اًمتٕمريػ واإلقمالم (6)

ٝمٞمكّم " :58، صوىمد سملمَّ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ،59، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 7) ًُّ رمحٝمام -أٟمف ٓ يذيمر ُمـ اعمٌٝمامت إٓ ُم٤م وم٤مت اإلُم٤مم اًم

 ."ُم٤م ومٞمف ، إٓ إذا اىمت٣م شمٜمٌٞمٌف ذيمَر ذًمؽ اعمقوع> ومٞمذيمره ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم-اهلل

ٞمقـمّل  اإلُم٤ممَ ىمٚم٧م: وهق مم٤م وم٤مت  ،59، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (8) ًُّ  اًمتٜمٌٞمُف قمٚمٞمف. اًم

 .:3/39، يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي .وهذا إصمر أظمرضمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي (9)

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران اًم٘مٞم٤مُم٦م. ُمٗمحامت يقم هق:  َّ  ين ىن ُّ  (:)

 .32ص، اًم٘مرآن ُمٌٝمامت ذم إىمران ُمٗمحامت (;)

 .3/378، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من (32)
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، وزاد وم٤مئدًة شمتٕمٚمَّؼ (6)، وشمٗمًػم اسمـ ُمردويف(5)، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي(4)، وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن(3)أمحد

 سملم ظمالوم٤مً  ومٞمف أقمٚمؿ وٓ" (: ه549)ت:  سم٤معمقوع إظمػم، وهل ىمقل اسمـ أيب طم٤مشمؿ

 ، وهبذا شمّمٌح اعمّم٤مدُر ؾمت٦ًم> ًمٚمٜم٤مفمر واعمت٠مُمؾ.(7)"اعمٗمنيـ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  وُمث٤مل آظمر: )ؾمقرة آل قمٛمران(، قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 :[45]أي٦م: َّ ىم

ٝمٞمكمُّ  ًُّ مه٤م اًمٜمُّٕمامن سمـ قمٛمرو، واحل٤مرث سمـ " ذم شمٕمٞملم ُمٌٝمؿ أي٦م: ي٘مقل اإلُم٤مم اًم

ٙمر(8)ًمٙمٜمَّف أهمٗمؾ ذًمؽ قمـ اًمٕمزو واًمتَّقصمٞمؼ ،"زيد ًْ قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم> ومٚمؿ  ، وشمٌٕمف اسمـ قم

٥م قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤مً   .(9)يٕم٘م 

ٞمقـمّل  ًُّ ل"قمٚمٞمٝمام> ومؽماه ي٘مقل ذم شمٕمٞمٞمٜمف:  وهٜم٤م ي٠ميت سمٜم٤مء اإلُم٤مم اًم  سمـ ٟمٕمامن ُمٜمٝمؿ: ؾُمٛم 

 أظمرضمف"، واقمتٛمد ذم ذًمؽ قمغم اصمٜملم ُمـ اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م> وم٘م٤مل:(:)"زيد سمـ واحل٤مرث قمٛمرو،

 ."قم٤ٌمس اسمـ قمـ ،(32)طم٤مشمؿ أيب واسمـ ،(;)ضمرير اسمـ

 :[4]أي٦م: َّ حب جب هئ ُّ وُمث٤مل صم٤مًم٨م: )ؾمقرة اعم٤مئدة(، قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم:

                                                           

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت،، 3. طـيقم٤مدل ُمرؿمد، وآظمر ،ؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطٞم٘م، أمحد سمـ طمٜمٌؾ. اعمًٜمد. حتاًمِمٞم٤ٌمين (3)

 .5:3;3، سمرىمؿ (54/345،  ه3643

ًٌُتل (4) ،  ه3636، اًمرؾم٤مًم٦مُم١مؾم٦ًم  سمػموت،، 4. طؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطٞم٘مطم٤ٌمن. حت اسمـ طم٤ٌمن. صحٞمح ، حمٛمد سمـاًم

 .8468، سمرىمؿ ،;36/35

، : ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، ُمٍم4. طأمحد ؿم٤ميمر حت٘مٞمؼ:. ؾمٜمـ اًمؽمُمذي. حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، (5)

ـٌ همري٥م. ،75;4، سمرىمؿ ،7/424،  ه7;35  وىم٤مل: طمدي٨ٌم طمً

ر اعمٜمثقر" زو إمم اًمًٞمقـمّل ىمٚم٧م: وهذا اًمٙمت٤مب ُمٗم٘مقد> وًمذًمؽ دمد هم٤مًم٥م ُمـ ٟم٘مؾ قمٜمف> وم٢مٟمام يٕم( 6)  ."ذم اًمدُّ

ُمّمٓمٗمك  ُمٙمت٦ٌم ٟمزار، اًمًٕمقدي٦م: 3. طؼ: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥مٞم٘م. حتشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿطم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد.  أيب اسمـ (7)

 .3/53،  ه;363 ،اًم٤ٌمز

 (./أ7)ق "خمٓمقط"اًمتٕمريػ واإلقمالم ( 8)

 .2;-::، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم (9)

 .45ص، إىمران ُمٗمحامت (:)

 .::8/4، اًمٓمؼمي شمٗمًػم (;)

 .4/844، طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمٗمًػم (32)
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ٝمٞمكمُّ  ًُّ ىمد أهمٗمؾ ذيمَر هذا اعمقوع اعمٌٝمؿ، قمغم أٟمف داظمٌؾ ذم طمد   وهٜم٤م ٟمجد اإلُم٤مم اًم

ٙمر (5)، ويمذًمؽ صٜمع ِصٜمُْقهُ (4)قمٜمف (3)اإلهب٤مم اًمذي ىمّمد رومع اًمٖملم ًْ ـُ قم ، ومٚمؿ يًتدرك هذا  اسم

 .(6)اعمقوع قمٚمٞمف

ٞمقـمّل  ًُّ  هق: قمٙمرُم٦م ىم٤مل" ىمد ؾمدَّ ذًمؽ اًمٜم٘مص> وم٘م٤مل ذم شمٕمٞمٞمٜمف: وهٜم٤م دمد اإلُم٤مم اًم

ٞمقـمّل  "(7)اًمَ٘مْٕمَدة ذو ًُّ  وم٘م٤مل: (8)ىمد ايمتٗمك ذم اإلطم٤مًم٦م قمغم ُمّمدٍر واطمدٍ   وهٜم٤م ٟمجد اإلُم٤مم اًم

َـّ ذًمؽ عم٤َّم يم٤من ومٞمف رٌء ُمـ اإلحي٤مء سم٠منَّ ذًمؽ اًم٘مقل اظمتٞم٤مر اإلُم٤مم اسمـ  ،(9)"ضمرير اسمـ أظمرضمف" ًمٙم

ٞمقـمّل ضمرير ًُّ ًمٗمت٦ٌم ، وهذه (;)" (:)رضم٥م سمف: اعمراد أنَّ  واظمت٤مر:" سم٘مقًمف: > اطمؽمز اإلُم٤مم اًم

 ًمٓمٞمٗم٦م سمٚمٞمٖم٦م.

 

                                                           

 ."هملم"ُم٤مدة  ،8/4397، اًمٚمٖم٦م شم٤مج يٜمٔمر: اًمّمح٤مح .قمٚمٞمف هُمٓم َل  أي: يمذا، قمغم ي٘م٤مل: هِملمَ  (3)

 (./أ4)ق "خمٓمقط"يٜمٔمر: اًمتٕمريػ واإلقمالم ( 4)

٘مٞمؼ. يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (5) ٜمُْق: اًمِمَّ م  -رمحٝمام اهلل-> ىمٚم٧م: ووضمف ذًمؽ ومٞمٝمام "صٜمق"ُم٤مدة  ،5/534، اًمّم  شمِم٤مريمٝمام ذم اًمت٘مدُّ

ٞمقـمّل  ًُّ ُمـ واًمت٠مًمٞمػ. قمغم اإلُم٤مم اًم   ذم اًمزَّ

  .332، صاًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم( 6)

، ؾُمـٛمل هبذا آؾمؿ> ٕنَّ اًمٕمرب يم٤مٟم٧م شم٘مٕمد ومٞمف قمـ إؾمٗم٤مر. يٜمٔمر: ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م : سم٤مًمٗمتِح، واًمٙمُن ًمٖم٦ٌم ومٞمف،اًمَ٘مْٕمَدة (7)

  .4/732، اًمٙمٌػم اًمنمح همري٥م ذم اعمٜمػم > واعمّم٤ٌمح(;7/32

د سمرواي٦م ذًمؽ اًم٘مقل قمـ قمٙمرُم٦م  ، سمؾ ٕنَّ اسمـ ضمريروهذا آيمتٗم٤مء ًمٞمس ىمّمقرًا ُمٜمف  (8)  ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف ُمـ - شمٗمرَّ

إو٤موم٦ًم إمم صٜمٞمع اًمًٝمٞمكم - ، قمغم أنَّ مجٚم٦ًم ُمـ اعمٗمنيـ ذيمروا هذا اًم٘مقل، ومل يًٜمدوه إمم خمرضمف اسمـ ضمرير-اعمّم٤مدر

اًمٕمزيز. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم  اًمٙمت٤مب شمٗمًػم ذم اًمقضمٞمز > يٜمٔمر ُمثاًل: اسمـ قمٓمٞم٦م، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م. اعمحرر-واسمـ قمًٙمر

 اعمًػم واسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم. زاد ،4/368،  ه3644دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،  سمػموت،، 3قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد، ط

وأسمق طمٞم٤من  ،:3/72،  ه3644دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،  سمػموت،، 3اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق اعمٝمدي، ط قمٚمؿ ذم

،  ه3642دار اًمٗمٙمر،  سمػموت،اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: صدىمل حمٛمد مجٞمؾ،  ذم اعمحٞمط حمٛمد سمـ يقؾمػ. اًمٌحر إٟمدًمز،

ٞمقـمّل (6/387 ًُّ ع ذم ُمّم٤مدره، واهلل أقمٚمؿ.  > ىمٚم٧م: وم٤ٌمًمٜمَّٔمر ُمـ هذه اًمزاوي٦م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اإلُم٤مم اًم   ىمد ٟمقَّ

  .58ص، إىمران ُمٗمحامت (9)

 .688/;، اًمٓمؼمي شمٗمًػم (:)

  .58ص، إىمران ُمٗمحامت (;)
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 امت١ـــــارت

ٞمقـملُّ  ًُّ ـْ ؾمٌ٘مف،  سمٕمد هذا اًمٕمرض اعمقضمز عم٤م ىم٤مم سمف اإلُم٤مم اًم ُمـ حت٘مٞمؼ شمراث َُم

وم٠موضمز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م،  "ُمٗمحامت إىمران"وومٝمٛمف، واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمف> ُمـ ظمالل يمت٤مسمف 

 وشمٚمٞمٝم٤م اًمتقصٞم٤مت، ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

 أٚاًل: )ايٓتا٥ر(:

ٚمػ جلٞمؾ اخلََٚمػ  -3 ًَّ صمف ضمٞمؾ اًم شمراث اًمتٗمًػم وقمٚمقم اًم٘مرآن هق: اعمقروث اًمٕمٚمٛمّل اًمذي ورَّ

 ذم اًمتٗمًػم، وقمٚمقم اًم٘مرآن.

قمٚمؿ ُمٌٝمامت اًم٘مرآن قمٚمؿ ذيٌػ، اقمتٜمك سمف: أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء، ًمٙمـ يذمُّ ُمٜمف: ُم٤م يم٤من ُمتٕمٚم ٘م٤ًم  -4

 سمٕمٚمٛمف. سمام ٓ وم٤مئدة شمرضمك ُمـ ُمٕمرومتف، أو يم٤من مم٤م اؾمت٠مصمر اهلل 

ٞمقـمل -5 ًُّ إُم٤مٌم يمٌػم، وشمٙمقيٜمف اًمٕمٚمٛمّل سمدأ ُمٜمذ ٟمِم٠مشمف> وىمد ؿمٝمد ًمف سم٤مإلُم٤مُم٦م   اإلُم٤مم اًم

طمؼ. ٤مسمؼ واًمالَّ ًَّ  سَمْٕمُد اًم

اومع ًمت٠مًمٞمػ يمت٤مب ُمٗمحامت إىمران: اًمٜمَّ٘مص واًم٘مّمقر اًمٚمَّذان يم٤مٟم٤م يٙمتٜمٗم٤من اعم١مًمٗم٤مت  -6 اًمدَّ

 اًم٤ًمسم٘م٦م> ومج٤مء يمت٤مب اعمٗمحامت ًمًد  ذًمؽ اًمٜم٘مص، ورومع ذًمؽ اًم٘مّمقر.

ٞمقـمليم -7 ًُّ ُمـ اعمّمٜمٗملم، أو   ت٤مب ُمٗمحامت إىمران اؾمتٗم٤مد ُمٜمف ُمـ ضم٤مء سمٕمد اإلُم٤مم اًم

> وم٘مد اقمتٛمد قمٚمٞمف "اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م"ُمـ اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمتح٘مٞمؼ، ظمّمقص٤ًم ص٤مطم٥م يمت٤مب 

 يمٚمٞم٦ًم ذم شمٕمٞمٞمٜمف ًمٚمٛمٌٝمامت. 

ُمع ـمٌٕم٦م يمت٤مب ُمٗمحامت إىمران ـمٌٕم٦ٌم يتٞمٛم٦م مل أىمػ قمغم ؾمقاه٤م، وهل ضمٞم دٌة ذم ٟمٗمًٝم٤م،  -8

 ُمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت.  
ٍ
 اومت٘م٤مره٤م إمم رء

ٞمقـمل -9 ًُّ ذم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب اعمٗمحامت )يمت٥م:   اعمّم٤مدر اًمثالصم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اًم

ٌَْٚمف ذم قمٚمؿ اعمٌٝمامت، وًمٙمـ  ٙمر، واسمـ مج٤مقم٦م( ًمٞم٧ًم يمؾَّ ُم٤م يُمت٥َِم ىَم ًْ ٝمٞمكّم، واسمـ قم ًُّ اًم

 يٛمٙمـ اًم٘مقل: سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م هل إؿمٝمر.

ٞمق -: ًُّ ذم شم٠مًمٞمٗمف: ُمٕمٜمك اًمتَّح٘مٞمؼ قمٜمد اعمت٘مدُملم، وآصٓمالح اعمٕمٛمقل   ـملمجع اإلُم٤مم اًم

 سمف قمٜمد اعمٕم٤مسيـ.
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ٞمقـمل -; ًُّ وسمٜم٤مؤه قمغم شمراث ُمـ ؾمٌ٘مف> ومخرج  فمٝمر ذم ُمٗمحامت إىمران: ومٝمؿ اإلُم٤مم اًم

ا سم٤مًمٗمقائد واًمزوائد احل٤ًمن، ُمزيٜم٤ًم سمٕمزو إىمقال،  ق  ًُ يمت٤مسمف ُمِمتٛماًل قمغم طمًـ اإلجي٤مز، َُمْٙم

، وم٤مًمٕمزو اعمخرضم٦م ُم ـْ ـ يمت٥م احلدي٨م واعمّمٜمَّٗم٤مت اعمًٜمدة ُمـ شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن، وم٢من مل َيُٙم

 إمم اًم٘م٤مئؾ ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم.

ٞمقـمل -32 ًُّ  هم٤مًم٦ٌم، وُمٞمزٌة ذم شمآًمٞمٗمف فم٤مهرة. إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م صٗم٦ٌم ذم يمت٥م اإلُم٤مم اًم

 ثاًْٝا: )ايتَّٛصٝات(:

ٞمقـمل -3 ًُّ ي٠ميت يمثػمًا سمّمٗم٦ٍم قم٤مُم٦م، ويٖمٞم٥م سمقضمٍف أيمثر وأيمؼم   اًمٙمالم قمغم شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًم

٦م> ًمذا ٓ شمزال احل٤مضم٦م إمم: اًمٙمالم قمـ يمؾ  ُمّمٜمَّػ  سمقضمٍف  -ٓ ؾمٞمام اعمِمٝمقرة-سمّمٗم٦ٍم ظم٤مصَّ

اًمتل سمذهل٤م هذا اإلُم٤مم ُمـ ظمالًمف، ٓ شمزال هذه احل٤مضم٦م اًمتح٘مٞمؼ ظم٤مص، وإسمراز ضمٝمقد 

 ىم٤مئٛم٦م.

ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ أؾم٤مٟمٞمد أطم٤مديثف اعمرومققم٦م> ًمذا ًمق  جمٛمققم٦مٍ  سمٜم٘مدِ  َل ٔمِ طَم  إىمران يمت٤مب ُمٗمحامت -4

ٜم٤مقم٦م احلديثٞم٦م> ومًقف  ى هلذا اجل٤مٟم٥م ُمـ يم٤من ذا أهٚمٞم٦م، إو٤موم٦ًم إمم اؾمتخراج اًمّم  شمّمدَّ

 ي٘مػ قمغم ُم٤مدة ص٤محل٦م ضمٞمدة.

اعمٜمٕمؿ اعمُْٙمِرم، وأصكم قمغم رؾمقًمف صغم اهلل قمٚمٞمف، وقمغم آًمف وصحٌف وأظمػمًا وم٠ممحد اهلل 

 وؾمٚمؿ.
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 ٚاملسادعاملصادز 
 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. 

، 3حت٘مٞمؼ: أؾمٕمد اًمٓمٞم٥م. ط شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ.اسمـ أيب طم٤مشمؿ، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد.  -3

 . ه;363ُمٙمت٦ٌم ٟمزار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز،  ،اًمًٕمقدي٦م

اسمـ اجلقزي، قمٌد اًمرمحـ سمـ قمكم. زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرزاق  -4

 . ه3644اًمٕمريب، دار اًمٙمت٤مب  سمػموت،، 3اعمٝمدي. ط

اسمـ اًمٕمامد، قمٌد احلل سمـ أمحد. ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظم٤ٌمر ُمـ ذه٥م. حت٘مٞمؼ: حمٛمقد  -5

 . ه3628دار اسمـ يمثػم، سمػموت،  ،، دُمِمؼ3إرٟم٤مؤوط. ط

دار ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة، سمػموت،  ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمتٗمًػم.اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ.  -6

 . ه2;36

ديقان اعمٌتدأ واخلؼم ذم شم٤مريخ اًمٕمرب. حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اسمـ ظمٚمدون، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد.  -7

 . ه:362دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ، 4ؿمح٤مدة. ط

دار سمػموت، ، 3اسمـ دريد، حمٛمد سمـ احلًـ. مجٝمرة اًمٚمٖم٦م. حت٘مٞمؼ: رُمزي سمٕمٚمٌٙمل. ط -8

 م.9:;3اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، 

دار إطمٞم٤مء سمػموت، ، 3حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ ضمٗم٤مل. ط اعمخّمص.اسمـ ؾمٞمده، قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ.  -9

 . ه3639ًمؽماث اًمٕمريب، ا

اسمـ قمًٙمر، حمٛمد سمـ قمكم. اًمتٙمٛمٞمؾ واإلمت٤مم ًمٙمت٤مب اًمتٕمريػ واإلقمالم. حت٘مٞمؼ: طمًـ  -:

 . ه:363دار اًمٗمٙمر،  ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دُمِمؼ ،، سمػموت3ُمروة. ط

اسمـ قمٓمٞم٦م، قمٌد احلؼ سمـ هم٤مًم٥م. اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز. حت٘مٞمؼ: قمٌد  -;

 . ه3644دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 3اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حمٛمد. ط

 . ه3636دار ص٤مدر، سمػموت، ، 5اسمـ ُمٜمٔمقر، حمٛمد سمـ ُمٙمرم. ًم٤ًمن اًمٕمرب. ط  -32

ًمتٗمًػم. حت٘مٞمؼ: صدىمل حمٛمد أسمق طمٞم٤من إٟمدًمز، حمٛمد سمـ يقؾمػ. اًمٌحر اعمحٞمط ذم ا -33

 . ه3642دار اًمٗمٙمر، سمػموت، مجٞمؾ. 
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، 8أسمق ؾمٚمٞمامن، قمٌد اًمقه٤مب سمـ إسمراهٞمؿ. يمت٤مسم٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل صٞم٤مهم٦م ضمديدة. ط -34

 . ه3638دار اًمنموق، سمػموت، 

أسمق قمٌٞمد اهلروي، أمحد سمـ حمٛمد. اًمٖمريٌلم ذم اًم٘مرآن واحلدي٨م. حت٘مٞمؼ: أمحد اعمزيدي.  -35

 . ه;363زار ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌمز، ُمٙمت٦ٌم ٟم ،، اًمًٕمقدي٦م3ط

، 3اًمٌخ٤مري، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ. صحٞمح اًمٌخ٤مري. حت٘مٞمؼ: حمٛمد زهػم اًمٜم٤مس. ط -36

 . ه3644دار ـمقق اًمٜمج٤مة، سمػموت، 

ًٌُتل، حمٛمد  -37 سمػموت، ، 4حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط. طسمـ طم٤ٌمن. صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن. اًم

 . ه3636ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

، 3وأصم٤مر. حت٘مٞمؼ: قمٌد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل. طاًمٌٞمٝم٘مل، أمحد سمـ احلًلم. ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ  -38

دار  ،دُمِمؼ ،درا ىمتٞم٦ٌم، طمٚم٥مسمػموت،  ،ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، دُمِمؼ ،يمراشمٌم

 . ه3634دار اًمقوم٤مء،  ،اًم٘م٤مهرة ،اًمققمل، اعمٜمّمقرة

ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم  ،، ُمٍم4حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر. ط ؾمٜمـ اًمؽمُمذي.، حمٛمد سمـ قمٞمًك. اًمؽمُمذي -39

 . ه7;35وُمٓمٌٕم٦م ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، 

 . ه3645دار قمامر،  ،، قمامن3اًمتٙمريتل، هم٤مٟمؿ سمـ ىمدوري. حم٤مضات ذم قمٚمقم اًم٘مرآن. ط -:3

اجلرضم٤مين، قمكم سمـ حمٛمد. يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت. حت٘مٞمؼ: مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء سم٢مذاف اًمٜم٤مذ.  -;3

 . ه3625دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 3ط

ؾ سمـ مح٤مد. اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م. حت٘مٞمؼ: أمحد قمٓم٤مر. اجلقهري، إؾمامقمٞم -42

 . ه3629دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ، 6ط

 ،سمٖمداد يمِمػ اًمٔمٜمقن قمـ أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م واًمٗمٜمقن. ،ُمّمٓمٗمك سمـ قمٌد اهلل ،طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م -43

 م.63;3ُمٙمت٦ٌم اعمثٜمك، 

اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م.  ،احل٤ميمؿ، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -44

 . ه3633درا اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ، 3ط

ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل قمٍمه وطمٞم٤مشمف وآصم٤مره وضمٝمقده ذم اًمدرس  ،محقدة، ـم٤مهر ؾمٚمٞمامن -45

 . ه3632اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، ، 3اًمٚمٖمقي. ط
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 م.7;;3دار ص٤مدر، وت، سمػم، 4ط ،ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ،احلٛمقي، ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل -46

سمٕمض اعمٌٝمامت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ )دراؾم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م(. جمٚم٦م اًمٕمٚمقم  ،حمٛمد ؾمٚمٞمامن ،طمٞمدر -47

 م.4235(، 8واًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕمدد )

، 3ط ،اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل أؾم٤مؾمٞم٤مشمف اًمٜمٔمري٦م ومم٤مرؾمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،دويدري، رضم٤مء وطمٞمد -48

 . ه3643دار اًمٗمٙمر،  ،دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس ،دُمِمؼ ،سمػموت

دار  ،د.ط، اًم٘م٤مهرة ،اًمؽماث اًمٕمريب ُمٜمٝمجف وشمٓمقره :حت٘مٞمؼ ،قمٌد اعمجٞمد د.دي٤مب،  -49

 .اعمٕم٤مرف

سمػموت، ، 4ط ،حت٘مٞمؼ: زهػم قمٌد اعمحًـ ؾمٚمٓم٤من ،جمٛمؾ اًمٚمٖم٦م ،اًمرازي، أمحد سمـ وم٤مرس -:4

 . ه3628ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

سمػموت، ، 7ط ،حت٘مٞمؼ: يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ،خمت٤مر اًمّمح٤مح ،اًمرازي، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر -;4

 . ه3642اًمدار اًمٜمٛمقذضمٞم٦م،  ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م

حت٘مٞمؼ: صٗمقان  ،اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ،اًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين، احلًلم سمـ حمٛمد -52

 . ه3634اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م،  ،دار اًم٘مٚمؿسمػموت،  ،، دُمِمؼ3ط ،قمدٟم٤من اًمداودي

يمٚمٞم٦م  ،ُمٍم ،3ط ،حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمًٞمقين ،شمٗمًػم اًمراهم٥م إصٗمٝم٤ميناًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين،  -53

 . ه3642أداب، 

 . ه3646، 34ط ،دراؾم٤مت ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،اًمروُمل، ومٝمد سمـ قمٌد اًمرمحـ -54

حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ  ،ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقسشم٤مج اًمٕمروس  ،اًمزسمٞمدي، حمٛمد سمـ حمٛمد -55

 دار اهلداي٦م، د. ت. ،اعمح٘م٘ملم. د. ط، اًمري٤مض

، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ. ط ،اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل -56

 . ه3598دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م،  ،ُمٍم

 م.4224درا اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، ، 37اًمزريمكم، ظمػم اًمديـ سمـ حمٛمقد. إقمالم. ط -57

سمػموت، ، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمٞمقن اًمًقد. ط أؾم٤مس اًمٌالهم٦م.اًمزخمنمي، حمٛمقد سمـ قمٛمر.  -58

 . ه;363دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 
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 ،دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ،اًم٘م٤مهرة ،، اًمدُم٤مم3قمثامن. خمتٍم ذم ىمقاقمد اًمتٗمًػم. ط اًم٧ًٌم، ظم٤مًمد سمـ -59

 . ه3648دار اسمـ قمٗم٤من، 

دار سمػموت، د.ط،  اًمْمقء اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع.اًمًخ٤موي، حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ.  -:5

 .د.ت ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة،

ار اسمـ د ،، اًمًٕمقدي٦م3طاًمًٚمٛمل، حمٛمد سمـ رزق. اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم همرب أومري٘مٞم٤م.  -;5

 . ه3648اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

، 3اًمًٛمٕم٤مين، قمٌد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد. إٟم٤ًمب. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل وهمػمه. ط -62

 . ه35:4جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م،  ،طمٞمدر آسم٤مد

اهلٞمئ٦م  ،ُمٍمد.ط، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ.  اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن.اًمًٞمقـمل،  -63

 . ه6;35اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، 

 .د.ت دار اًمٗمٙمر،سمػموت، د.ط، اًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر.  -64

دار سمػموت، ، 3اًمًٞمقـمل، اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م. حت٘مٞمؼ: وم١ماد قمكم ُمٜمّمقر. ط -65

 . ه:363اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

ًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ. اًمًٞمقـمل، سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة ذم ـمٌ٘م٤مت اًمٚمٖمقيلم واًمٜمح٤مة. حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق ا -66

 د.ت. اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، ،صٞمداد.ط، 

ضم٤مُمٕم٦م أم  ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مد.ط، اًمًٞمقـمل، طم٤مؿمٞم٦م اًمًٞمقـمل قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي.  -67

 . ه3646اًم٘مرى، 

اًمًٞمقـمل، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر. طمًـ اعمح٤مضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة. حت٘مٞمؼ:  -68

 . ه35:9قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل،  ،دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م ،، ُمٍم3حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ. ط

 .د.ت دار ص٤مدر،سمػموت، د.ط، اًمًٞمقـمل، ًم٥م اًمٚم٤ٌمب ذم حترير إٟم٤ًمب.  -69

د.ط، ذم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول. وٌٓمف وصححف: أمحد قمٌد اًمِم٤مذم.  ًم٤ٌمب اًمٜم٘مقلاًمًٞمقـمل،  -:6

 .د.ت دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت، 

، 3اًمٌٖم٤م. طاًمًٞمقـمل، ُمٗمحامت إىمران ذم ُمٌٝمامت اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك دي٥م  -;6

 . ه3625ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، سمػموت،  ،دُمِمؼ
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قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمثامن ذف اًمديـ، ضمٕمٗمر. اعمقؾمققم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ظمّم٤مئص اًمًقر. حت٘مٞمؼ:  -72

 دار اًمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م.سمػموت، ، 3اًمتقجيري. ط

، سمػموتد.ط، اًمِمقيم٤مين، حمٛمد سمـ قمكم. اًمٌدر اًمٓم٤مًمع سمٛمح٤مؾمـ ُمـ سمٕمد اًم٘مرن اًم٤ًمسمع.  -73

 .د.ت دار اعمٕمروم٦م،

 قم٤مدل ُمرؿمد، وآظمريـ. ،حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط ًٜمد.اًمِمٞم٤ٌمين، أمحد سمـ طمٜمٌؾ. اعم -74

 . ه3643، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦مسمػموت، ، 3ط

اًمّمٗمدي، ظمٚمٞمؾ سمـ أيٌؽ. اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت. حت٘مٞمؼ: أمحد إرٟم٤مؤوط، وشمريمل ُمّمٓمٗمك.  -75

 . ه3642دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت، د.ط، 

، 3ضمرير. ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مرآن. حت٘مٞمؼ: أمحد ؿم٤ميمر. طاًمٓمؼمي، حمٛمد سمـ  -76

 .  ه3642ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، 

 ،، ُمٍم4اًمٓمقيؾ، اًمًٞمد رزق. ُم٘مدُم٦م ذم أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وحت٘مٞمؼ اًمؽماث. ط -77

 .د.ت اعمٙمت٦ٌم إزهري٦م ًمٚمؽماث،

 . ه3654دار اسمـ اجلقزي،  ،، اًمري٤مض3اًمٓمٞم٤مر، اًمتٗمًػم اًمٚمٖمقي ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. ط -78

ُمريمز اًمدراؾم٤مت واعمٕمٚمقُم٤مت ، 4اًمٓمٞم٤مر، ُم٤ًمقمد سمـ ؾمٚمٞمامن. اعمحرر ذم قمٚمقم اًم٘مرآن. ط -79

 . ه;364، اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٛمٕمٝمد اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل

قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمًٝمٞمكم. اًمتٕمريػ واإلقمالم سمام أهبؿ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ أؾمامء  -:7

 يب اًمٗمرج، ُمٙمت٦ٌم جمٚمس اًمِمقرى، إيران.إقمالم. ٟمًخ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أ

سمػموت، ، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد اعمٞم٤مديٜمل. ط اعمٕمجؿ اعمٗمٝمرس،اًمٕمً٘مالين، أمحد سمـ قمكم.  -;7

 .  ه:363ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ، 3اًمٕمٛمر، أمحد خمت٤مر قمٌد احلٛمٞمد. ُمٕمجؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕم٤مسة. ط -82

 . ه;364

٤مم اًمًٞمقـمل ذم آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ظمالل يمت٤مسمف اًمٖم٤مُمدي، ري٤مض سمـ حمٛمد. ُمٜمٝم٩م اإلُم -83

 . ه3656ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى،  ،ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦مد.ط، اإليمٚمٞمؾ. 
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دار سمػموت،  اًم٘مزويٜمل، أمحد سمـ وم٤مرس. ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م. حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمًالم ه٤مرون. -84

 . ه;;35اًمٗمٙمر، 

دار سمػموت،  ،ضمدةد.ط،  همرائ٥م اًمتٗمًػم وقمج٤مئ٥م اًمت٠مويؾ.اًمٙمرُم٤مين، حمٛمقد سمـ محزة.  -85

 د.ت. ُم١مؾم٦ًم قمٚمقم اًم٘مرآن، ،اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اعم٤مًم٘مل، قمكم سمـ قمٌد اهلل. شم٤مريخ ىمْم٤مة إٟمدًمس. حت٘مٞمؼ: جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ذم دار  -86

 . ه3625دار أوم٤مق اجلديدة، سمػموت، ، 7أوم٤مق اجلديدة. ط

سمـ قمٌد  اعم٤موردي، قمكم سمـ حمٛمد. اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن. حت٘مٞمؼ: اًمًٞمد اسمـ قمٌد اعم٘مّمقد -87

 د.ت. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،سمػموت، د.ط، اًمرطمٞمؿ. 

 د.ت. دار اًمدقمقة، ،آؾمٙمٜمدري٦مد.ط، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة. اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط.  -88

، 3اعمحكم، حمٛمد سمـ أمحد، وقمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل. شمٗمًػم اجلالًملم. ط -89

 د.ت. دار احلدي٨م، ،اًم٘م٤مهرة

ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ومٝمرس خمٓمقـم٤مت.  ،اث. ظمزاٟم٦م اًمؽمُمريمز اعمٚمؽ ومٞمّمؾ -:8

ذم اعمٙمت٤ٌمت واخلزاٟم٤مت وُمرايمز اعمخٓمقـم٤مت ذم اًمٕم٤ممل شمِمتٛمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ أُم٤ميمـ 

 .وضمقد اعمخٓمقـم٤مت وأرىم٤مم طمٗمٔمٝم٤م ذم اعمٙمت٤ٌمت واخلزائـ اًمٕم٤معمٞم٦م

، قم٤ممل اًمٙمت٥م ،، اًم٘م٤مهرة3ط اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ.زيـ اًمديـ حمٛمد. اعمٜم٤موي،  -;8

 . ه3632

٤مس، أمحد سمـ حمٛمد. ُمٕم٤مين اًم٘مرآن -92  . ه;362، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، 3ط ،اًمٜمحَّ

 ٟمّمػم، حمٛمد ومقزي إسمراهٞمؿ. قمٚمؿ ُمٌٝمامت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م. -93

ُم١مؾم٦ًم احلٚمٌل  ،، ُمٍم4ه٤مرون، قمٌد اًمًالم حمٛمد. حت٘مٞمؼ اًمٜمّمقص وٟمنمه٤م. ط -94

 . ه35:7وذيم٤مه ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 إبطال عقيذة انصهب باألَاجيم األربعت ٔبانذنيم انخارخيي
  

 إعذاد
 أمحذ َخٕعبذ انرمحٍ بُج يٓا د. أ.
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 ًَدص ايبشح

 إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل.: ُمقوقع اًمٌح٨م

ُمـ  إسمٓم٤مهل٤م سمٜمّمقص: سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، وُمِمٙمٚم٦م اًمٌح٨م

٠مدًم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمدقمؿ ذًمؽ، وإفمٝم٤مر صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن سمو إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م،

 وٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من. وومقز ُمتٌٕمٞمف، ورومٕمف،، وشمؼمئتف ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥مواًمًٜم٦م، 

ُم٤م هل إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ و قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى؟هل طم٘مٞم٘م٦م : ُم٤م شم٤ًمؤٓشمف

وهؾ هٜم٤مك صمٖمرات  ًتف أيدي اًمٞمٝمقد؟إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُم

ٞمػ شمٌٓمؾ ويم همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤ًم؟هق اًمدًمٞمؾ قمغم أن اعمّمٚمقب هق ُم٤م ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م؟ و

ُمـ  واًمًٜم٦م، وهؾ سمرئُم٤م هل صقر طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن و قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل؟

 ٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من؟وهؾ ؾمٞم واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م ورومع؟

 .، اًمت٤مرخيلاعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، اًمتحٚمٞمكم، آؾمتٜم٤ٌمـمل :تٌع ومٞمفاًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م اعم

: ٓ ظمالف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى أن إٟمٙم٤مر صٚم٥م اعمًٞمح يٕمد يمٗمرًا، وُمـ ؿمؽ ذم أهؿ ٟمت٤مئجف

صٚم٥م اعمًٞمح سمذيمر اًمتٜم٤مىمض اًمٙمٌػم سملم رواي٤مت قمدم  اؾمتٕمٜم٧م قمغم إصم٤ٌمتوىمد  ومٝمق يم٤مومر. صٚمٌف

وضمقد صمٖمرات ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م أصم٧ٌم ، ويمت٤مهبؿ اًمٕمٝمد اجلديداعمقضمقدة اًمٞمقم ذم إرسمٕم٦م إٟم٤مضمٞمؾ 

سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد اًمّمٚم٥م، يمام سمٞمٜم٧م 

مل يٙمـ ى اًمٜمّم٤مرى أن ٟم٘مؾ إٟم٤مضمٞمؾ ًمدو ن اعمّمٚمقب هق همػم اعمًٞمح،سمؾ إ >ُمًتف أيدي اًمٞمٝمقد

ٌلم سمجالء يمام شمأهنؿ ًمٞمًقا قم٤معملم سمٌمء مم٤م يتْمٛمٜمف،  ُمـ سم٤مب اًمتقاشمر اًمذي حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ ُمع

هؿ ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم ذم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ و،  اًمٜمّم٤مرىأن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٚم٥م اؿمتٌف أُمره قمغم

وسظم٦م  ويقُمف، اًمّمٚم٥مؿمٝمقد قمٚم٦م اعمّمٚمقب، واًمٚمّم٤من واعمّمٚمقب، و :ُمثؾ ،سم٘مْمٞم٦م اًمّمٚم٥م

أيمد اهلل ه، وىمد قمـ ٟمج٤مة اعمًٞمح وصٚم٥م همػماًمت٤مريخ أيْم٤ًم ٟم٤مـمؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م و. اًمٞم٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م

اًمذيـ قمٚمؿ ف قمغم اًمٞمٝمقد اًمذيـ زقمٛمقا صٚمٌف، يمام أن ٌ  ؿُم وأٟمف ذم يمت٤مسمف قمدم صٚمٌف وأٟمف رومٕمف إًمٞمف، 

ذم آظمر  فًموقمغم أن ٟمزُمـ ظمالل اًمًٜم٦م أمجع اعمًٚمٛمقن ، ووهؿ اًمٜمّم٤مرى همػم ُم١ميمد ،اظمتٚمٗمقا ومٞمف

 اًمزُم٤من. 
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ٚمٛمٞم٦م سملم قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى وقمٚمامء اعمًٚمٛملم> ًمتٗمٜمٞمد أدًم٦م إىم٤مُم٦م اعمٜم٤مفمرات اًمٕمأهؿ شمقصٞم٤مشمف: 

يمؾ ىمقم ذم إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وهمػمه٤م وٟمنمه٤م قمؼم ضمقضمؾ. وإٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م ومٞمف 

سم٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م> ًمٜمنم أهؿ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم إدي٤من اًمًاموي٦م اعمحروم٦م ظم٤مص٦م 

ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم إدي٤من، اًمٜمٍماٟمٞم٦م، ودراؾم٦م دور اعمٝمتديـ إمم اإلؾمالم 

 ودراؾم٦م أصمر احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم اجلدال اًمديٜمل، واعم٘م٤مرٟم٦م سملم إدي٤من ذم اًمنمق واًمٖمرب.

آي٤مت  -ؿمقاهد شم٤مرخيٞم٦م  -ٟمّمقص ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م -مجع  -: ىمراءة يمٚمامت ُمٗمت٤مطمٞم٦م

 حتٚمٞمؾ. -ختري٩م -وأطم٤مدي٨م 
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Abstract 

Thesis Title: Annulment of the Doctrine of Crucifixion in the Four 

Gospels with Historical Evidence.  

Problem of the Study: Identifying of the truth of the Christian doctrine of 

crucifixion, and its nullification by texts from the four Gospels, with 

historical evidence to support that. Furthermore, it aims to show pictures of 

the truth of Christ in the Qur’an and Sunnah, his acquittal from the incident 

of crucifixion, and his exaltation, the gain of his followers, and his descent 

at the end of time. 

Questions of the study: What is the truth of the Christian doctrine of 

crucifixion? What is the conclusive evidence from the same Gospels that 

Jesus could not have been touched by the hands of the Jews? Are there 

gaps in the narration of the crucifixion incident? What is the evidence that 

the crucified was definitely other than Christ? How to invalidate the 

doctrine of crucifixion by historical evidence? What are the images of the 

truth of Christ in the Qur’an and Sunnah? Is he acquitted of the incident of 

crucifixion and ascending? Will he come down at the end of time?.  

The Study Approach: the inductive, analytical, deductive, and historical 

approach. 

The important results: There is no dispute among the Christians that 

denying the crucifixion of Christ is considered unbelief, and whoever 

doubts his crucifixion is an infidel. I sought to prove the non-crucifixion of 

Christ by mentioning the great contradiction between the four Gospels that 

exist today in their book, the New Testament. I proved the existence of 

loopholes in the crucifixion incident. I also showed with conclusive 

evidence from the same Gospels that Christ could not have been touched 

by the hands of the Jews, but rather that the crucified was other than Christ. 

It was also clearly shown that everything related to crucifixion was 
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suspected by the Christians, and they still differed in everything related to 

the issue of crucifixion, such as the cause of the crucified, the thief and the 

crucified, the witnesses of crucifixion and its day, and the cry of despair on 

the cross. History also speaks the truth about Christ’s salvation and the 

crucifixion of others. Allah Almighty confirmed in his book that he was not 

crucified, that he ascended him to heaven, and the Jews believed that they 

crucified him. Muslims have unanimously agreed through the Sunnah that 

he will come at the end of time. 

The important recommendations: Holding scientific debates between 

Christian scholars and Muslim scholars to refute the evidence of every 

people in nullifying the doctrine of crucifixion and others, and publishing it 

via Google. Establishing a scientific library on Google in both Arabic and 

English to publish the most important books written on the distorted 

monotheistic religions, especially Christianity. Studying the role of those 

who converted to Islam from the scholars of Jews and Christians in the 

comparison between religions. Studying the impact of the Crusades in 

religious debate and comparison between religions in the East and the 

West. 

Keywords: Reading- Collecting- Texts from the Four Gospels- Historical 

evidence - verses and hadiths – Validation - analysis. 
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احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم، وأيمٛمؾ ًمٜم٤م هذا اًمديـ سمٌٕمث٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد رؾمقل اهلل وظم٤مشمؿ 

اًمتحريػ طمتك أص٤مهب٤م ٦م اًمتل سم٘م، وأٟمزل قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم قمغم اًمٙمت٥م اًم٤ًمطاًمٜمٌٞملم 

  وسمٕمد:همٚم٧ٌم اًمقصمٜمٞم٦م قمغم اًمتقطمٞمد. 

وم٢من ضمقهر اإليامن اًمٜمٍماين قمغم ُم٤م شم٘مقل سمف إٟم٤مضمٞمؾ هق آقمت٘م٤مد سم٠من اعمًٞمح قمّٚمؼ قمغم 

اًمّمٚمٞم٥م، وىُمتؾ قمٚمٞمف، صمؿ أٟمزل ُمـ قمغم اًمّمٚمٞم٥م ُمٞمت٤ًم ًمُٞمدومـ ذم ُمٖم٤مرة، وُيقوع أُم٤مُمٝم٤م احلجر> 

ٞمث٧ٌم جلٛمٞمع أقمدائف ُم٤م ٟمٓمؼ سمف ُمـ أن ًمقمٚمٞمٝمؿ>  طمتك يًتقذم اعمٝمٚم٦م اًمتل ىمٓمٕمٝم٤م قمغم ٟمٗمًف ًمٞمخرج

اسمـ اًمرب ؾمٞمٛمٙم٨م ذم اًم٘مؼم سمٕمض اًمقىم٧م، صمؿ خيرج ًمٞمّمٕمد إمم اًمًامء ًمٙمـ اًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر هق 

أٓ شمٙمقن طمقًمف  - وهذا اعمٕمت٘مد-ُم٤م أطم٤مط هبذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت، ويم٤من ُمـ اعمٗمروض 

ًمٜم٠ٌم> ّٕن ُصٚم٥َم اإليامن أدٟمك ؿمٌٝم٦م ُمـ اوٓمراب ذم ُمتـ هذه اًمرواي٤مت اًمتل ىمّّم٧م هذا ا

سم٤معمًٞمح وضمقهره قمغم ُم٤م شم٘مقل سمف اًمٙمت٥م ي٘مقم قمغم هذا اعمٕمت٘مد، وٕن احل٤مدث يمام ي٘مقل ُمٗمنو 

ظم٤مص٦م إٟم٤مضمٞمؾ ًمٙمـ ىمراءة اًمٕمٝمد اجلديد  ،ٕمٞم٤مناًموىمع أُم٤مم قمدد ُمـ ؿمٝمقد  (3)اًمٙمت٤مب اعم٘مدس

قمٚمامء اًمٕم٘م٤مئد وومٚمًٗم٦م إدي٤من سمرؤي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م شم٠مُمٚمٞم٦م شمقىمٗمٜم٤م يمام أوىمٗم٧م همػمٟم٤م ممـ ؾمٌؼ ُمـ إرسمٕم٦م 

شمٕمٓمل صقرة ُمْمٓمرسم٦م وُمِم٤مهد ُمت٤ٌميٜم٦م وإصم٤ٌمت وٟمٗمل ذم رواي٦م احلدث وذم اًمٖمرب أو اًمنمق، 

مل أر طمرضم٤ًم قمغم وومرة اعمّم٤مدر و. ٟمٗمًٝم٤م اًمقاطمد، ذم اًمزُمـ اًمقاطمد، ُمع ُمّم٤مدر هذا احلدث

سمٕمض رضم٤مل  إُمٝم٤مت ذم اًمٕم٘م٤مئد قم٤مُم٦م وُمّم٤مدر اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمغم وضمف اخلّمقص أن ٟم٠ًمل

ويم٤مٟم٧م أرق  ،فوشمًتقىمػ قم٘مٚم يمؾ سم٤مطم٨م، شمٓم٤مًمع اًمالهقت قمـ ُمثؾ هذه اإلؿمٙم٤مٓت اًمتل

 أن هذه ُم٤ًمئؾ إيامٟمٞم٦م شم١مظمذ يمام اٟمتٝم٧م إًمٞمٜم٤م سمٖمػم شمٕم٘مؾ، اإلضم٤مسم٤مت وظم٤مص٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب،

                                                           

إؾمٗم٤مر اخلٛم٦ًم اًمتل هل اًمتقراة وأؾمٗم٤مر واًمٕمٝمد اًم٘مديؿ: يِمٛمؾ . اًمٙمت٤مب اعم٘مدس يتٙمقن ُمـ اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ واًمٕمٝمد اجلديد (3)

أرسمٕم٦م أٟم٤مضمٞمؾ وهل ومٞمف قمغم . أُم٤م اًمٕمٝمد اجلديد ومٞمٕمتٛمد اًمٜمّم٤مرى وُمٜمٝم٤م: ُمزاُمػم آل داود ،إٟمٌٞم٤مء، واًمٙمت٥م )يمت٥م احلٙمٛم٦م

وًمقىم٤م، ويقطمٜم٤م، ويم٤من شمّمٜمٞمٗمٝم٤م ذم اًمٗمؽمة اًمزُمٜمٞم٦م ُم٤م سملم أرسمٕملم إمم صمامٟملم ؾمٜم٦م سمٕمد وُمتك، اإلٟمجٞمؾ طم٥ًم رواي٦م ُمرىمص، 

اعمًٞمح قمغم أؾم٤مس سمٕمض اًمقصم٤مئؼ اًم٘مديٛم٦م وهل أن ُمٗم٘مقدة. ويُمت٥م اًمٕمٝمد اجلديد سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ًمٙمـ وضمدت ومٞمف رطمٞمؾ 

ًمًقداء ًمٚمٙمت٤مب اًمّمٗمح٦م ا :سم٤مًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م. يٜمٔمر يمٚمامت سم٤مٔراُمٞم٦م صمؿ ٟم٘مؾ ُمـ أراُمٞم٦م إمم اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م، أُم٤م رؾم٤مئؾ سمقًمس ومٙمت٧ٌم

 .45-44صاعم٘مدس عمحٛمد يقؾمػ، 
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 سم٠مّن اإلٟمجٞمؾ اًمذي وًمٙمـ اًم٤ٌمطم٨م اعمًٚمؿ اًمذي ُي١مُمـ قمغم وقء ُم٤م ذم ديٜمف ُمـ ٟم٠ٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

أصمٌتف وأصمٜمك قمٚمٞمف سم٤مقمت٤ٌمره يمت٤مسم٤ًم ؾماموي٤ًم ًمٞمس ومٞمف وواًمذي ذيمره اًم٘مرآن اًمٙمريؿ   اعمًٞمحضم٤مء سمف 

 ُم٤م يٛمٙمـ أن يرومْمف اًمٕم٘مؾ أو يٜمٗمر ُمٜمف اًم٘مٚم٥م.

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس سمٕمض ىمْم٤مي٤م اًمٕمٝمد اجلديد اًمتل ٘مرأ ُمـ وُمـ هٜم٤م وم٢مٟمف إن ذه٥م سم٤مطم٨م ي

شمِمٙمؾ قم٘مٞمدة هم٤مًمٌٞم٦م اًمٜمّم٤مرى ذم اًمٕم٤ممل ومْماًل قمـ إيامهنؿ سمٙمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ، ٓ 

، ًمٙمٜمف يتٕم٤مُمؾ ُمع قمدد ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ شمٜم٥ًم إمم أصح٤مهب٤م، اعمًٞمح٢مٟمجٞمؾ قمدم إيامن سميٜمٓمٚمؼ ُمـ 

اهت٤م، وشم٤ٌميـ ُم٤م ذم رواي٤مهت٤م يدقمق إمم اًمٜمٔمر وُمٝمام ىمٞمؾ ذم ؿم٠مهن٤م وُمرضمٕمٞمتٝم٤م وم٢من يمثرهت٤م وقمدد رو

ومٞمام شمرويف> ٕن ُمٕمٔمؿ اًمرواي٤مت مم٤م ىمد ي٘مٌٚمف اًم٘مٚم٥م، ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٓمرة شم٘مْمٞم٤من سمرومض 

ؾمٌؼ إمم ممـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت طمقل أٟم٤ٌمء احلدث اًمقاطمد ذم اًمزُمـ اًمقاطمد ُمـ اعمّمدر اًمقاطمد، و

ٞم٦م اسمـ احلًلم اجلٕمٗمري اهل٤مؿمٛمل اعمتقرم قمٚمامء ُمـ اعمٚم٦م اإلؾمالُمُمـ ذًمؽ اعمٜمٝم٩م اًمت٠مُمكم اًمتحٚمٞمكم 

ُيٓم٤مًمع ُم٤م شم٘مقل سمف إٟم٤مضمٞمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب سم٤مب اإليامن،  ، وم٘مد ذه٥م (3)(ه:88ؾمٜم٦م )

اعمًٞمح، واقمت٘م٤مدهؿ أٟمف ضم٤مُمع اًمٜم٤مس ًمٞمقم  ٦مسم٠مًمقهٞماًمٜمّم٤مرى  واًمّمٚمٞم٥م، واعمّمٚمقب، ُمع ىمقل

  .(4)اًمٕمرض

، ًمٚمٜم٤مس أي ومْمٞمٚم٦م أن شم٘مدم أن اًمٜمٍماٟمٞم٦م ٓ شمًتٓمٞمع ي١ميمد اًمٕمالُم٦م أمحد ديدات و

يٌؼ ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م ُمؼمر  ، هؾؾمقى ُم٤م شمزقمٛمف ُمـ اخلالص سمدم اعمًٞمح، وم٢مذا ُم٤م سمٓمؾ صٚم٥م اعمًٞمح

 .(5)ًمٚمدقمقة واًمقضمقد

إذ ًمٞمس ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م أي  >شم٘مقم قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمّمٚم٥مواًمدقمقة إًمٞمٝم٤م ن اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م إ

اًمتل يريمزون قمٚمٞمٝم٤م شمريمٞمزًا ؾمقى هذه اًم٘مْمٞم٦م  قم٤مُمؾ ضمذب يٛمٙمـ أن جيذب اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م

وذًمؽ سم٢محي٤مئٝمؿ ًمٚمٜم٤مس أهنؿ ه٤مًمٙمقن ُمردودة قمٚمٞمٝمؿ أقمامهلؿ ُمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمذ > ؿمديداً 
                                                           

اًمٌٞم٤من اًمقاوح " :ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف ،هق ص٤مًمح سمـ احلًلم اجلٕمٗمري أسمق اًمٌ٘م٤مء، أدي٥م، ٟم٤مصمر، ٟم٤مفمؿ، ًمف ظمٓم٥م وٟمٔمؿ وٟمثر، ُمتٙمٚمؿ (3)

، ويمِمػ اًمٔمٜمقن 36/82، . اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت ًمٚمّمٗمديه:88. شمقذم ؾمٜم٦م "ط-اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد ئحاعمِمٝمقد ُمـ ومْم٤م

 .3/77 ،، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ًمٙمح٤مًم٦م36/82، حلٚمٞمٗم٦م

 .334-333ص، ىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس د. ص٤مسمر ـمٕمٞمٛم٦م :يٜمٔمر (4)

 .32ص، ُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء ٕمحد ديدات :يٜمٔمر (5)
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وٓدهتؿ وىمٌؾ أن يقًمدوا، مم٤م جيٕمؾ اإلٟم٤ًمن اجل٤مهؾ سمح٘مٞم٘م٦م إُمر حيس سمث٘مؾ قمٔمٞمؿ قمغم يم٤مهٚمف 

اًمِمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م  سمٕمد أن يقىمٕمقا اإلٟم٤ًمن ومري٦ًموُمـ شمٚمؽ اخلٓمٞمئ٦م اًمتل مل يٙمـ ًمف دور ومٞمٝم٤م، 

واخلٓمٞمئ٦م، واخلقف ُمـ اهلٚمٙم٦م، يٗمتحقن ًمف سم٤مب اًمرضم٤مء سم٤معمًٞمح اعمّمٚمقب، ومٞمزيٜمقن ًمف ذًمؽ 

اًمٕمٛمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ىم٤مم سمف اعمًٞمح ٕضمؾ اًمٜم٤مس، ويدقمقٟمف إمم اإليامن سمف، وم٢مذا يم٤من ممـ مل يتٜمقر 

، وُم٤م قمٚمؿ أن إُمر قم٘مٚمف سمٜمقر اهلداي٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م جيد أن هذه هل اًمٗمرص٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل يتخٚمص هب٤م

 .(3)يمٚمف دقمقى يم٤مذسم٦م وظمٓم٦م ظمٌٞمث٦م ًمإلي٘م٤مع سمف وأُمث٤مًمف

 أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚأضباب اختٝازٙ: 

إن أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمحقار ُمع اًمٜمّم٤مرى ودقمقهتؿ إمم اإلؾمالم وسمٞم٤من ُم٤م هؿ قمٚمٞمف ُمـ  أوًٓ:

٤مئؿ قمغم آؾمتدٓل ٘مقم٘م٤مئد وم٤مؾمدة وشمّمقرات سم٤مـمٚم٦م هق ُم٤م ُيٕمرف سم٠مؾمٚمقب اًمتٌٙمٞم٧م اًم

ىمٜم٤مقمٝمؿ، وًمٕمٚمؽ ٍم ـمريؼ إلأىمسمٜمّمقص ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل يٕمتٛمدوهن٤م وي٘مرون سمّمحتٝم٤م وهق 

شمٕمج٥م إن قمٚمٛم٧م أن ٟمّمقص٤ًم يمثػمة ُم٤مزاًم٧م ُمقضمقدة ذم يمتٌٝمؿ اعمحروم٦م يم٤مومٞم٦م إلسمٓم٤مل قم٘م٤مئدهؿ 

وأطمد أهؿ اعمح٤مور اًمتل جي٥م سمحثٝم٤م وشمٕمتؼم حمؾ ظمالف ضمقهري سملم اإلؾمالم  وسمٞم٤من وم٤ًمده٤م،

 ٜمٍماٟمٞم٦م.واًم

ًمٜمٗمقر اًمٜم٤مس ُمـ اًمديـ واٟمتِم٤مر  ٤مً ؾمٌٌإذ يم٤مٟم٧م  قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وُم٤م شمٕمٚمؼ هب٤م>إسمٓم٤مل  :صم٤مٟمٞم٤مً 

اإلحل٤مد، إذ مل يرَض اًمٜم٤مس سمٕم٤ٌمدة رب فم٤ممل، أو رب ُمّمٚمقب يم٤مًمذي شمريد اًمٙمٜمٞم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مس 

 .(4)أن يٕمٌدوه

 :فوًمٕمؾ ُمـ صقر هذا اإلحل٤مد واًمذي ؾمٌٌتف قم٘مٞمدة ُمقت اإلًمف سم٥ًٌم اًمٗمداء ُم٤م ىم٤مًمف ٟمٞمتِم

إن يم٤من ُمـ ؿم٠من ومٙمرة اهلل أن شمً٘مط والل اخلٓمٞمئ٦م قمغم سمراءة إرض، وم٢مٟمف ٓسمد ًمٚمٛم١مُمٜملم "

ٕهنؿ  >ـمقسمك ٕشم٘مٞم٤مء اًم٘مٚم٥م" وي٘مقل: .(5)"سم٤محلس إريض أن هيقوا سمٛمٕم٤موهلؿ قمغم شمٚمؽ اًمٗمٙمرة

                                                           

 .549ص، دراؾم٤مت ذم اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م د. ؾمٕمقد اخلٚمػ : ( يراضمع3)

 .352 – :34ص، سمراهلم حتت٤مج إمم شم٠مُمؾ ذم أًمقهٞم٦م اعمًٞمح عمحٛمد قمٌد اًمرمحـ :يٜمٔمر (4)

 .98ص، يم٤مُمؾ ؾمٕمٗم٤من، ُمًٞمحٞم٦م سمال ُمًٞمح (5)
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اهلل... ًم٘مد سٟم٤م سمنمًا، وهلذا وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمريد إٓ ُمٚمٙمقت إرض، إمم أيـ ُم٣م اهلل؟  ٓ يٕم٤ميٜمقن

 ؾم٠مىمقل ًمٙمؿ إمم أيـ ُم٣م؟

ًم٘مد ىمتٚمٜم٤مه، أٟمتؿ وأٟم٤م، أضمؾ، ٟمحـ اًمذيـ ىمتٚمٜم٤مه، ٟمحـ مجٞمٕم٤ًم ىم٤مشمٚمقه، أٓ شمِمٛمقن رائح٦م 

 .(3)"اًمٕمٗمـ اإلهلل؟ إن أهل٦م أيْم٤ًم شمتٕمٗمـ، ًم٘مد ُم٤مت اهلل وؾمٞمٔمؾ ُمٞمت٤مً 

حماًل ًمٚمًخري٦م يمام ي٘مقل ج. ر  أصٌح٧موهمراسمتٝم٤م  ومٙمرة اخلٓمٞمئ٦م واًمٗمداء، إصم٤ٌمت أن :صم٤مًمث٤م

وُمـ اعمدهش أن هذه اًم٘مْمٞم٦م اخل٤مص٦م سمٞمًقع اسمـ اهلل " :(اعمًٞمحٞم٦م إصٚمٞم٦م: )ؾمٜمقت ذم يمت٤مسمف

ًمٞم٧ًم حمٌقسم٦م ذم اًمٕمٍم احل٤مض، وي٘م٤مل قمـ محٚمف ظمٓم٤مي٤مٟم٤م، ورومٕمف ىمّم٤مصٝم٤م قمٜم٤م: إٟمف قمٛمؾ همػم 

 .(4)"اهلزءوهمػم ٓئؼ، وسمٛمٙمـ حتقيٚمف إمم ؾمخري٦م وقم٤مدل وهمػم أديب 

ذم أصم٤مر اًمٕم٘مدي٦م ًمٗمٙمرة اًمّمٚم٥م ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م هدوم٤ًم يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف، وُمـ هذه راسمٕم٤ًم: 

وم٘مد فمٝمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اعمٞمالدي شمٚمٛمٞمذ ؿمٝمػم  >أصم٤مر آوٓمراب ذم ٟمٔمرة اًمٜمٍماٟمٞم٦م ًمإلًمف

قد اًمذي أقمٓمك اًمٜم٤مُمقس عمقؾمك، وظم٤مًمؼ اًمٕم٤ممل ًمٌقًمس، اؾمٛمف ُمريمٞمقن، ويم٤من يٕمت٘مد سم٠من إًمف اًمٞمٝم

 .(5)يم٤من ذيرًا، وأُم٤م إًمف اعمح٦ٌم وم٘مد فمٝمر ذم اعمًٞمح، وهق ُمٕم٤مرض مت٤مُم٤ًم خل٤مًمؼ اًمٕم٤ممل

ظم٤مُم٤ًًم: جم٤مدًم٦م اًمٜمّم٤مرى إلسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وومؼ ُمّم٤مدر قم٘مٞمدة اإلؾمالم اًمٙمت٤مب 

 واًمًٜم٦م وإمج٤مع ؾمٚمػ إُم٦م.

 أٖداؾ٘: 

 ا اعمقوقع اهل٤مم.إصمراء اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م هبذ .3

 مجع اًمٜمّمقص اعمتٜم٤مىمْم٦م ذم إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م واًمتل شمٌٓمؾ ُمـ صمؿ قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م. .4

 اًمتٓمرق ًمٚمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل إلسمٓم٤مل شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة. .5

 

                                                           

 .594ص، اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن واًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ًمٕمٌد اًمٙمريؿ اخلٓمٞم٥م (3)

 .72ص (4)

شم٤مريخ " يمت٤مسمف ذم هٜمٙمر أدوًمػ قمـ ٟم٘مالً  ،4:2-;49ص، اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م، ٕمحد قمٌد اًمقه٤مب (5)

 ."اًمٕم٘مٞمدة



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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 َػه١ً ايبشح:

سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، وإصم٤ٌمت ٟمّمقص ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م 

وشمؼمئتف واًمًٜم٦م، صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن  إلسمٓم٤مهل٤م، وأدًم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمدقمؿ ذًمؽ، وإفمٝم٤مر

 .وٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م ورومٕمف وومقز ُمتٌٕمٞمف،
 تطاؤالت٘: 

 ُم٤م هل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى؟ .3

إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُمًتف ُم٤م هل  .4

 أيدي اًمٞمٝمقد؟

 ٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م؟هؾ هٜم٤مك صمٖمرات ذم رواي .5

 همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤ًم؟هق أن اعمّمٚمقب  ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ قمغم .6

 ؟قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيليمٞمػ شمٌٓمؾ  .7

وهؾ  ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م،يمٞمػ سمرئ و صقر طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،ُم٤م هل  .8

 وومؼ ُم٤م صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م؟ ٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤منيو ه؟قز ُمتٌٕمويٗمق رومع؟

 ايدزاضات ايطابك١:

إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م سمح٨م شمٜم٤مول ومٞمف  -طم٥ًم قمٚمٛمل-ٓ يقضمد 

قمغم اًمٜمحق اًمذي صٖم٧م ومٞمف هذا وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل وسمٞمٜم٧م صقر اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

و)هداي٦م  ،(3)وىمد وضمدت يمت٤ًٌم يمـ: )اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞمح( ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٌح٨م.

                                                           

اًمِمٝمػم سمت٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وًمد  أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌد اًمًالم احلّراين اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم،هق  (3)

.يم٤من ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن، يمثػم اًمٌح٨م ذم ومٜمقن ه:94، وؾمٙمــ دُمِمؼ، وُم٤مت ُمٕمت٘ماًل سم٘مٚمٕمتٝم٤م ؾمٜم٦م ه883ؾمٜم٦م "طمّران"ذم

 :يٜمٔمر ."ط–درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ "احلٙمٛم٦م، اٟمت٘مد اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم ذم يمثػم ُمـ يمتٌف، ًمف شمّم٤مٟمٞمػ يمثػمة ُمٜمٝم٤م:

 .3/366، ، وإقمالم ًمٚمزريمكم2:/8، ٓسمـ اًمٕمامد، واًمِمذرات 36/357، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم
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: )سمٞم٤من اًمقاوح ًمـواًمٜمًخ٦م اعمح٘م٘م٦م  ،(3)واًمٜمّم٤مرى( ٓسمـ اًم٘مٞمؿاحلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد 

اعمِمٝمقد ُمـ ومْم٤مئح اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد( ٕيب اًمٌ٘م٤مء اجلٕمٗمري، رؾم٤مًم٦م ديمتقرة ُم٘مدُم٦م ُمـ ىمًؿ 

، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: أُمؾ سمٜم٧م ُمؼموك ه3653اًمٕم٘مٞمدة واعمذاه٥م اعمٕم٤مسة سمج٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى ًمٕم٤مم 

و)إفمٝم٤مر  ،(4)شمع روو٤مت اإليامن( ٕيب قمٌٞمدة اخلزرضملاًمٚمٝمٞمٌل، و)ُم٘م٤مُمع ه٤مُم٤مت اًمّمٚم٤ٌمن وُمرا

احلؼ( ًمرمح٦م اهلل اهلٜمدي، و)قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م واًمٗمداء( عمحٛمد رؿمٞمد رو٤م، و)ُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح 

سملم احل٘مٞم٘م٦م وآومؽماء( ًمٚمِمٞمخ أمحد ديدات، ويمٚمٝم٤م خمتٚمٗم٦م قمام ىمٛم٧م سمف ذم هذا اًمٌح٨م> إذ 

ٕرسمٕم٦م، وضمئ٧م سمدٓئؾ ُمـ اًمت٤مريخ اىمتٍمت قمغم مجع اعمتٜم٤مىمض ُمـ ٟمّمقص إٟم٤مضمٞمؾ ا

اًمًٞم٤مد واًمت٤مرخيل إلسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م، وسمٞمٜم٧م صقرًا ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح ذم اًم٘مرآن 

 ."إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل" :سمـقمٜمقاٟمف وضم٤مء  .(5)واًمًٜم٦م

 وومؼ اًمٜم٘م٤مط أشمٞم٦م: ويم٤من قمٛمكم ذم هذا اًمٌح٨م 

 ُمع ذيمر اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م. يمت٤مسم٦م أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وومؼ ُمّمحػ اعمٚمؽ ومٝمد  .3

وم٠ميمتٗمل  - أطمدمه٤م أو –وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتخري٩م احلدي٨م وم٢مذا يم٤من احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم  .4

سمتخرجيف ُمٜمٝمام> ًمتّمحٞمحف، وإذا مل يٙمـ ومٞمٝمام ذيمرت خترجيف ُمـ أصح٤مب اًمًٜمـ 

سمٌٞم٤من ذيمر درضم٦م احلدي٨م واحلٙمؿ قمٚمٞمف ممـ واًمّمح٤مح واعم٤ًمٟمٞمد واجلقاُمع ُمٙمتٗمٞم٦م 

 صححف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕمتؼميـ.

 شمرمج٦م همػم اعمِمٝمقريـ ُمـ إقمالم. .5

 همػم اعمِمٝمقرة. ُم٤ميمـإيراد همري٥م اًمٙمٚمامت، واًمؽممج٦م ًمٚمٗمرق وإ .6

 
                                                           

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب، ؿمٛمس اًمديـ، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اإلُم٤مم احل٤مومظ، اًمٚمقذقمل إعمٕمل، وًمد هق أسمق قمٌد اهلل  (3)

، ، واًمِمذرات674-4/669، ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م ٓسمـ رضم٥م :. يٜمٔمره 973، وُم٤مت هب٤م ؾمٜم٦م ه3;8سمدُمِمؼ ؾمٜم٦م 

8/38:-392. 

م،وشمقذم سمٗم٤مس 3347- ه;73يم٤من ُمقًمده ذم ىمرـم٦ٌم ؾمٜم٦م  زرج،هق أمحد سمـ قمٌد اًمّمٛمد سمـ أيب قمٌٞمدة، يٜم٥ًم إمم ىمٌٞمٚم٦م اخل (4)

 وُم٤م سمٕمده٤م. ،56ص، شمرمج٦م اعمح٘مؼ ًمٙمت٤مسمف ُم٘م٤مُمع اًمّمٚم٤ٌمن ع/م. يراضم33:9- ه7:4قم٤مم 

 .ُمقضمقدة ذم اإلؾمالميمام هل  إمت٤مُم٤م ًمٚمٗم٤مئدة أوٗم٧م اعمٌح٨م اًمراسمع إلفمٝم٤مر طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح  (5)
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 ويم٤مٟم٧م خمٓمط اًمٌح٨م وـمري٘م٦م شمرشمٞمٌف قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

، وأهداومف، وُمِمٙمٚمتف، ٤مرهوىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم اعم٘مدُم٦م،

 . وشم٤ًمؤٓشمف، واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٜمٝمجف اًمٕمٚمٛمل، وظمٓمتف

 ُمٗمٝمقم قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمد اًمٜمّم٤مرى. ومتٝمٞمد ذم:

 واعم٤ٌمطم٨م أشمٞم٦م:

إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد ُمًتف  ول:اعمٌح٨م إ

 وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م: أيدي اًمٞمٝمقد.

 . عمًٞمحطم٤مدصم٦م اًم٘مٌض قمغم ا اعمٓمٚم٥م إول:

 .اًمّمٚمٞم٥مطم٤مُمؾ  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

  .ذاب اعمّمٚمقب اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 .قمٚم٦م اعمّمٚمقب اعمٓمٚم٥م اًمراسمع:

 طم٤مل اًمرضمٚملم اعمّمٚمقسملم ُمع اعمّمٚمقب. اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس:

 .وىم٧م اًمّمٚم٥م اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمدس:

 يقم اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمع:

  )اًمٞم٠مس(. سظم٦م اعمّمٚمقب اعمٓمٚم٥م اًمث٤مُمـ:

 ؿمٝمقد اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م اًمت٤مؾمع:

طم٤مدصم٦م رأوه ٕول ُمرة سمٕمد اًمذيـ اخلالف ذم رؤي٦م اعمًٞمح سمٕمد ذًمؽ وقمدد اًمتالُمٞمذ  اعمٓمٚم٥م اًمٕم٤مذ:

 اعمزقمقُم٦م.  اًم٘مٞم٤مُم٦م

، همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤مً هق إصم٤ٌمت أن اعمّمٚمقب صمٖمرات ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، و ين:اعمٌح٨م اًمث٤م

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 صمٖمرات ذم رواي٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م.  اعمٓمٚم٥م إول:

 .همػم اعمًٞمح ىمٓمٕم٤مً هق إصم٤ٌمت أن اعمّمٚمقب  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ، وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:إسمٓم٤مهل٤م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيلاًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٕم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م، و ث٤مًم٨م:اعمٌح٨م اًم
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 اًمت٤مريخ اًمًٞم٤مد ًمٕم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل إلسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

وشمؼمئتف ُمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م  ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ : صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح راسمعاعمٌح٨م اًم

 وومٞمف اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:  ورومٕمف وومقز ُمتٌٕمٞمف وٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من،

 .ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ صقر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح  اعمٓمٚم٥م إول:

 واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م ورومٕمف وومقز ُمتٌٕمٞمف.شمؼمئتف ُمـ  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 ٟمزوًمف ذم آظمر اًمزُم٤من.: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 وشمقصٞم٤مشمف. وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م اخل٤ممت٦م:

 ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع.

وظمت٤مُم٤ًم: أؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف، ويٜمٗمع سمف يمؾ ُمـ ىمرأه واٟمتٗمع سمف. 

 آًمف وصحٌف أمجٕملم.وصغم اهلل وؾمّٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم 
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 َؿّٗٛ عكٝد٠ ايصًب عٓد ايٓصاز٣:

 .(3)روُمـ ؿمؽ ومٞمف ومٝمق يم٤موم يمٗمر، ٓ ظمالف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى أن إٟمٙم٤مر صٚم٥م اعمًٞمح

وظم٤مًمؼ ُمـ ـمريؼ  وهق خمٚمقق ُمـ ـمريؼ اجلًؿ، ،ويٜمٓمٚم٘مقن ُمـ ُمٕمت٘مد ي٘مقل: اًمٙمٚمٛم٦م هق اهلل

ىمٌٚمف سم٤مًمٜم٤مؾمقت، وهق يم٤من ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وهق ظمٚمؼ أُمف، وأُمف يم٤مٟم٧م ُمـ  وهق ظم٤مًمؼ ضمًٛمف، اًمٜمٗمس،

وهق اإلًمف اًمت٤مم واإلٟم٤ًمن اًمت٤مم، وُمـ مت٤مم رمحتف قمغم اًمٜم٤مس أٟمف ريض سم٢مهراق دُمف  ،سم٤مًمالهقت

اًمٞمٝمقد ُمـ ٟمٗمًف> ًمٞمتؿ ؾمخٓمف قمٚمٞمٝمؿ، وم٠مظمذوه أقمداءه ذم ظمِم٦ٌم اًمّمٚم٥م، ومٛمٙمـ  قمٜمٝمؿ

اهلل ُمـ قمٌده اًمٕم٤ميص آدم  ٟمف مل يٙمـ ُمـ احلٙمٛم٦م إزًمٞم٦م أن يٜمت٘مؿأوشمتٛم٦م اعمٕمت٘مد وسمٞم٤مٟمف  وصٚمٌقه.

يقم شم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م ُمقشم٤ًم "ظم٤مًمػ وصٞمتف سم٠ميمٚمف ُمـ ؿمجرة ُمٕمروم٦م اخلػم واًمنم، وىم٤مل ًمف:اًمذي 

ُمـ ظمٓمٞمئ٦م آدم سمّمٚم٥م اعمًٞمح اًمذي هق إًمف ُمت٤ًمو ُمٕمف، ومّمٚم٥م اسمـ اهلل، اهلل وم٤مٟمتّمػ  ،(4)"متقت

إٟم٤ًمن أو ُمالك أن ي٘مقم > إذ مل يٙمـ ذم اؾمتٓم٤مقم٦م اًمذي هق اهلل، ذم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م

 .(5)اإلٟم٤ًمن ظم٤مـمئ وٕن اعمالك خمٚمقق هبذه اًمٗمدي٦م> ٕن

وشمداقمٞم٤مت هذا اًمٙمالم أن ذٟم٥م آدم عم٤م يم٤من ذم رىم٤مب سمٜمٞمف إمم أن ىمتؾ قمٞمًك واٟمت٘مؿ ُمٜمف 

 واًمذي ذع قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وىمدُمٝم٤م ًمٚمٜمّم٤مرى هق .(6)وطمٞمٜمئذ قمٗمل قمـ آدم وسمٜمٞمف ٕضمؾ آدم،

 

 

 

 

 
                                                           

، وُم٘م٤مُمع اًمّمٚم٤ٌمن ،4:4ص ، واإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٗم٤ًمد ،:32 – 4/329، اجلقاب اًمّمحٞمح :ٜمٔمر( ي3)

 .82 – ;7ص

 .39-4/38، ( ؾمٗمر اًمتٙمقيـ4)

 .:4-4/49، شم٤مريخ إُم٦م اًم٘مٌٓمٞم٦م: ( يٜمٔمر5)

 .382-;37ص، ىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :ٜمٔمر( ي6)
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 :(4)ضم٤مء ذم ىم٤مٟمقن ٟمٞم٘مٞم٦م >(3)هٞمالٟم٦مىمًٓمٜمٓملم سمـ اعمٚمؽ 

ُمـ أضمؾ ظمالصٜم٤م ٟمزل ُمـ اًمًامء ودمًد ُمـ روح اًم٘مدس وُمـ ُمريؿ اًمٌتقل وص٤مر "

وُم٤مت ودومـ وىم٤مم ذم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م يمام هق  إٟم٤ًمٟم٤ًم...، وأظمذ وصٚم٥م وىمتؾ أُم٤مم سمٌالـمس

ُمٙمتقب وصٕمد إمم اًمًامء وضمٚمس قمـ يٛملم أسمٞمف وهق ُمًتٕمد ًمٚمٛمجلء شم٤مرة أظمرى> ًمٚم٘مْم٤مء سملم 

يمؾ ذًمؽ ًمٞمقهمر صدور قم٤مُمتف ورقمٞمتف قمغم اًمٞمٝمقد، وأٟمف اطمت٤مل قمٚمٞمٝمؿ  .(5)"إُمقات وإطمٞم٤مء

أُمر قمٞمًك إٓ ظمؼم يًػم. صمؿ  سم٤مًمرؤي٦م اًمتل اظمؽمقمٝم٤م ومتتؿ ًمف ُمراده ُمٜمٝمؿ. ومل يٙمـ قمٜمده ُمـ

مل يدريمف "اظمتٚمؼ هلؿ ذم ؿم٠مٟمف أُمقرًا شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ُمًتحٞمٚم٦م يم٘مقهلؿ ذم آًمتح٤مم، وذم ٓهقت اعمًٞمح،

، ويم٢مـمالق ًمٗمظ اًمٓمٌٕمتلم قمغم ٓهقشمف وٟم٤مؾمقشمف "أمل اًمّمٚم٥م واإله٤مٟم٦م، وإٟمام أدرك ذًمؽ حلٛمتف

ى يزقمٛمقن أن اًمٞمٝمقد إمم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمتٗمًػمات اًم٤ٌمـمٚم٦م. ويمؾ أصح٤مب ديـ ُمـ اًمٜمّم٤مر

                                                           

إول واًم٘مدي٦ًم هٞمالٟم٦م، ٟمقدي سمف اُمؼماـمقرًا سمٕمد ووم٤مة  م( هق ىمًٓمٜمٓملم إول اًمٙمٌػم سمـ ىمًٓم٤مٟمش559-::4ىمًٓمٜمٓملم )( 3)

م اًمذي شمرك أرسمٕم٦م أؿمخ٤مص يتٜم٤مزقمقن اعمٜمّم٥م 532م إٓ أٟمف ىمٜمع سمٚم٘م٥م ىمٞمٍم طمتك ووم٤مة هم٤مًمػموس قم٤مم 528أسمٞمف قم٤مم 

م ُمٜمِمقر ُمٞمالن اًمذي أىمر ومٞمف 535م ًمّم٤مًمح ىمًٓمٜمٓملم. ويم٤من ىمد أصدر قم٤مم546آُمؼماـمقري، واٟمتٝمك هذا اًمٍماع قم٤مم 

م دقم٤م إمم اٟمٕم٘م٤مد جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م وأًمزم ُمـ ظمالًمف ومٙمرة أًمقهٞم٦م اعمًٞمح. وهبذا ٤547مُمح ُمع اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وذم قم٤مم اًمتً

م إمم سمٞمزٟمٓم٦م اًمتل أقم٤مد سمٜم٤مءه٤م وأؾمامه٤م اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، 552أوضمد ومٙمرة اعمج٤مُمع اًمديٜمٞم٦م، وٟم٘مؾ ىمًٓمٜمٓملم قم٤مصٛم٦م ُمٚمٙمف قم٤مم 

مل يٕمٛمد إٓ وهق قمغم ومراش اعمقت. وقمٜمد ووم٤مشمف ىمًؿ اإلُمؼماـمقري٦م سملم أسمٜم٤مئف وُمع أٟمف اؾمتٛمر ذم اهتامُمف سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م وم٢مٟمف 

 .3/35:2، ىمًٓم٤مئز إول، وىمًٓم٤مٟمش اًمث٤مين، وىمًٓمٜمٓملم اًمث٤مين. يراضمع اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة

هل أن  ٟمٞم٘مٞم٦مو، واًمٌٞمزٟمٓمٞم٦ّمووم٘م٤ًم ًمٚمٙمٜمٞمًتلم اًمروُم٤مٟمّٞم٦م  اعمج٤مُمع اعمًٙمقٟمٞم٦م اًمًٌٕم٦م( أي اعمجٛمع اعمًٙمقين إول وهق أطمد 4)

طميه  وشمراوح قمدد ُمـ، م 547 قم٤ممٚم٤ًمشمف ضموسمدأ  ىمًٓمٜمٓملم إولاًمؽميمٞم٦م. طمي اومتت٤مح اعمجٛمع آُمؼماـمقر  إزٟمؽىمري٦م 

سملم  يمٜمٞم٦ًم اإلؾمٙمٜمدري٦مقم٘مد اعمجٛمع> ًمدراؾم٦م اخلالوم٤مت ذم و ُمٕمٔمٛمٝمؿ ُمـ اًمنمق.٤ًم أؾم٘مٗم :53إزم  472ؾم٤مىمٗم٦م سملم ُمـ إ

وأشم٤ٌمقمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى طمقل ـمٌٞمٕم٦م يًقع هؾ هل  اًمٙمًٜمدروس إول )سم٤مسم٤م اإلؾمٙمٜمدري٦م(وأشم٤ٌمقمف ُمـ ضمٝم٦م وسملم  آريقس

دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م طمقل  يٜمٔمر/ٟمٞم٦م أٓ وهق شم٠مًمٞمف اعمًٞمح.أظمٓمر ىمرارات اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟمت٩م و ؟ٟمٗمس ـمٌٞمٕم٦م اًمرب أم ـمٌٞمٕم٦م اًمٌنم

  .57ص، ـ اًم٘مٞمؿسمهداي٦م احلٞم٤مري ٓو ،7/3، جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦م اعمًٙمقين ًمداوات حمٛمد أُملم

، اعمًٞمحٞم٦م سملم اًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ ًمٚمديمتقر قمٌد اًمٗمت٤مح اًمٗم٤مويو ،:9ص، يراضمع اإلقمالم سمام ذم ديـ اًمٜمّم٤مرى ُمـ اًمٗم٤ًمد( 5)

 .2:ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/325
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_(%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
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ىمتٚم٧م اعمًٞمح ي٘مٞمٜم٤ًم، وأن اًمٞمٝمقد يزقمٛمقن أهنؿ ىمتٚمقا رضماًل ادقمك ٟمًخ اًمتقراة، سمٕمد أن ادقمك 

 .(3)اًمٜمٌقة، ومل ي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م ؿم٤مهداً 

 ِّ ُّ َُّّٝمقد قمغم يمٗمرهؿ وأُم٤مم هذه اعمٗم٤مرىم٤مت يم٤مٟم٧م ُم١ماظمذة اًم٘مرآن ًمٚمٞم

 مب زب رب يئ ُّ  ، وًمٚمت٠ميمٞمد قمغم إصمره٤م ُم٤ٌمذة سم٠مهنؿ:َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

[ ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم إلٟمٙم٤مر :37-379]اًمٜم٤ًمء: َّينىن نن من زن ممرن ام يل ىل يكمل ىك

اعمًٚمٛملم أن يٙمقن قمٞمًك ىمتؾ وصٚم٥م ٓ قمغم أيدي اًمٞمٝمقد وٓ قمغم أيدي همػمهؿ، وُمـ 

وأن اهلل ىمد شم٤مب اًمٓمٌٞمٕمل أٓ دمد قم٘مٞمدة اًمٗمداء جم٤مًٓ ُمع ٟمٗمل اًمّمٚم٥م واًمٌٜمقة اإلهلٞم٦م ُمٕم٤ًم ٓ ؾمٞمام 

: ]اًمٌ٘مرةَّمهٰه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّ قمغم آدم ُمـ ضمٝم٦م:

 لك ُّىم٤مل شمٕم٤ممم:  [، وأٟمف ٓ ُمٕمٜمك إلرث أسمٜم٤مئف ظمٓمٞمئ٦م مل يرشمٙمٌقه٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى> طمٞم٨م359

[ ٟمجـ إذن أُم٤مم ُمقىمٗملم قمغم ـمرذم ٟم٘مٞمض وٓ ؾمٌٞمؾ إمم 386: إٟمٕم٤مم]َّخلمل حل مكجل

 يم٤مف ُمـ اًمقوقح يٖمٜمٞمٜم٤م قمـ ُمزيد ُمـ اًمنمح.اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام، يمام أهنام يتًامن سم٘مدر 

 

 

  

                                                           

 .382ص، ىمراءة ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس :يٜمٔمر (3)
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 ٍٚاملبشح األ

 :(1)األدي١ ايكاطع١ َٔ األْادٌٝ عٝٓٗا ع٢ً نٕٛ املطٝح ال ميهٔ إٔ تهٕٛ قد َطت٘ أٜدٟ ايٝٗٛد

سمذيمر اًمتٜم٤مىمض اًمٙمٌػم سملم رواي٤مت  صٚم٥م اعمًٞمح قمدم تٕملم قمغم إصم٤ٌمت ٠مؾمؾم

وؾم٠مسملم آظمتالوم٤مت  ذم يمت٤مهبؿ )اًمٕمٝمد اجلديد(، (4)اعمقضمقدة اًمٞمقم سملم أيدهيؿإرسمٕم٦م إٟم٤مضمٞمؾ 

اوٓمراهب٤م واًمّمٚم٥م  طم٤مدصم٦م صح٦مقمدم ث٧ٌم اًمٖمري٦ٌم سملم طمقادث هذه اًمرواي٤مت اًمٌمء اًمذي ي

 وشمٗمٙمؽ أضمزائٝم٤م.

وًمق أٟم٤م ؾمٚمٛمٜم٤م أن هٜم٤مًمؽ ُمـ ُصٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م ذم ذاك اًمزُمـ، وًمق ومروٜم٤م ضمدًٓ أن رواي٦م 

٤م آشمٗم٤مق قمغم طم٤مدصم٦م ُمـ طمقادث اًمّمٚم٥م أصح٤مب إٟم٤مضمٞمؾ ويم٤مشمٌٞمٝم٤م وٟم٤مؾمخٞمٝم٤م ي١مظمذ ُمٜمٝم

ومٚمـ ٟمًٚمؿ ذم يمقن اعمّمٚمقب يم٤من اسمـ ُمريؿ، سمؾ ؾم٠مصم٧ٌم قمغم وقء ُم٤م أذت إًمٞمف يمقن اعمّمٚمقب 

هق همػم اعمًٞمح ي٘مٞمٜم٤ًم، وؾم٠مورد إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ قمٞمٜمٝم٤م قمغم يمقن اعمًٞمح ٓ يٛمٙمـ أن 

ٞمٚمٝمؿ ُمـ اإله٤مٟم٦م واًمٕم٨ٌم، وذًمؽ ذم شمٙمقن ىمد ُمًتف أيدي اًمٞمٝمقد، وومٕمٚمقا سمف ُم٤م أوردوه ذم أٟم٤مضم

 اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م: 

  ملطٝح:سادث١ ايكبض ع٢ً ااملطًب األٍٚ: 

إن اًمٞمٝمقد اؾمت٠مضمروا أطمد احلقاريلم ًمػمؿمدهؿ قمـ اعمًٞمح وم٠مقمٓم٤مهؿ قمالُم٦م أن " ٤مل ُمتك:ىم

ًمقىم٧م شم٘مدم إمم يًقع، وىم٤مل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ي٤م  اي٘مٌْمقا قمغم اًمذي ي٘مٌٚمف، ومٚمام أىمٌؾ وُمـ ُمٕمف> ذم

ٌّٚمف، وم٘م٤مل ًمف يًقع: ي٤م ص٤مطم٥م عم٤مذا ضمئ٧م؟ طمٞمٜمئذ شم٘مدُمقا وأًم٘مقا إي٤مدي قمغم يًقع  ؾمٞمدي وىم

 (.72-69: 48)ُمتك  "وأُمًٙمقه

                                                           

واعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م ٕمحد قمٌد  ،;39-;37، حمٛمد وصٗمل اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م وإوه٤مم د. :( يراضمع3)

وُم٤م سمٕمده٤م، وُم٠ًمًم٦م صٚم٥م اعمًٞمح سملم احل٘مٞم٘م٦م  ،;3/32، وخمتٍم إفمٝم٤مر احلؼ ًمرمح٦م اهلل اهلٜمدي ،;39-366، اًمقه٤مب

 .88،325، وآومؽماء

ُمع ىمقُمف ُم٠ًمًم٦م شمرضمع إمم ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم سم٠ميمثر ُمـ مخًامئ٦م قم٤مم. وٓ يّمح آقمتامد قمغم ُم٤م  ( ُم٠ًمًم٦م هن٤مي٦م ؿم٠من اعمًٞمح 4)

يرويف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم يمتٌٝمؿ إٓ سم٘مّمد سمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٜم٤مىمض> ٕن ُمرضمٕمٜم٤م إؾم٤مد سمِم٠مهن٤م هق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ى أُم٤مٟمتف> ُمّمحح٤ًم عم٤م أومًده اًمٞمٝمقد ُمـ دي٤مٟم٦م ُمقؾمك واًمًٜم٦م. ويمالمه٤م ي٘مرر أن قمٞمًك يم٤من سمنمًا رؾمقًٓ سمّٚمغ رؾم٤مًم٦م اهلل وأد

.ومث٤مروا قمٚمٞمف ومهقا سم٘متٚمف صٚم٤ًٌم، وٟمّج٤مه اهلل ُمـ يمٞمدهؿ < 
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وروى يقطمٜم٤م ذم إٟمجٞمٚمف ٟمٗمس هذه احل٤مدصم٦م سمِمٙمؾ آظمر يٜم٤مىمض وخي٤مًمػ يمؾ اعمخ٤مًمٗم٦م ُم٤م 

 :رواه ُمتك، وم٘م٤مل

مم هٜم٤مك سمٛمِم٤مقمؾ وم٠مظمذ هيقذا اجلٜمد وظمداُم٤ًم ُمـ قمٜمد رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م واًم٘مديًلم إ"

ـْ شمٓمٚمٌقن؟ وم٠مضم٤مسمقه:  وُمّم٤مسمٞمح وؾمالح، ومخرج يًقع وهق قم٤ممل سمٙمؾ ُم٤م ي٠ميت قمٚمٞمف وىم٤مل هلؿ: ُم

يًقع: أٟم٤م هق، ويم٤من هيقذا ُمًٚمٛمف أيْم٤ًم واىمٗم٤ًم ُمٕمٝمؿ ومٚمام ىم٤مل: إين أٟم٤م  يًقع اًمٜم٤مسي، وم٘م٤مل هلؿ

يًقع  هق رضمٕمقا إمم اًمقراء وؾم٘مٓمقا قمغم إرض، وم٠ًمهلؿ أيْم٤ًم ُمـ شمٓمٚمٌقن؟ وم٘م٤مًمقا:

اًمٜم٤مسي. أضم٤مب يًقع: ىمد ىمٚم٧م ًمٙمؿ: إين أٟم٤م هق وم٢من يمٜمتؿ شمٓمٚمٌقٟمٜمل ومدقمقا ه١مٓء 

 (.:-5: :3)يقطمٜم٤م  .(3)"يذهٌقن

 
 املطًب ايجاْٞ

 ايصًٝبساٌَ 

صمؿ ظمرضمقا سمف ًمٞمّمٚمٌقه، ومًخروا رضمال جمت٤مزا يم٤من آشمٞم٤ًم " (:44-37:42ُمرىمص )ي٘مقل 

وروومس ًمٞمحٛمؾ صٚمٞمٌف، وضم٤مءوا سمف إمم ُمـ احل٘مؾ وهق ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين أسمق اًمٙمًٜمدرس 

وومٞمام هؿ ظم٤مرضمقن " :(49) إٟمجٞمؾ ُمتك، وذم "ُمقوع ضمٚمجث٦م اًمذي شمٗمًػمه ُمقوع مججٛم٦م

وعم٤م " :(45:48) ي٘مقل ًمقىم٤مو ."وضمدوا إٟم٤ًمٟم٤م ىمػمواٟمٞم٤م اؾمٛمف ؾمٛمٕم٤من ومًخروه ًمٞمحٛمؾ صٚمٞمٌف

رضماًل ىمػمواٟمٞم٤ًم يم٤من آشمٞم٤ًم ُمـ احل٘مؾ وووٕمقا قمٚمٞمف اًمّمٚمٞم٥م ًمٞمحٛمٚمف  ُمْمقا سمف أُمًٙمقا ؾمٛمٕم٤من

وم٠مظمذوا يًقع وُمْمقا سمف ومخرج وهق طم٤مُمؾ " (:39: ;3) وي٘مقل يقطمٜم٤م .(4)"ظمٚمػ يًقع

 ."٦م طمٞم٨م صٚمٌقهثصٚمٞمٌف إمم اعمقوع اًمذي ُي٘م٤مل ًمف ُمقوع اجلٛمجٛم٦م، وُي٘م٤مل ًمف سم٤مًمٕمؼماٟمٞم٦م ضمٚمج

ُمتك وًمقىم٤م أن اًمذي محؾ ُمرىمص وُمٜمٝم٤م قمٜمد واًمث٤مًم٨م يٗمٞمد إول واًمث٤مين  أرسمٕم٦م،ومٝمذه ٟمّمقص 

                                                           

ٌّؾ اعمًٞمح> ًمٞمحدد ًمٚمجٜمد ؿمخّمٞمتف يمام يٍم قمغم ذًمؽ إٟمجٞمؾ ُمتك.3)  ( ُمٕمٜمك ذًمؽ أن إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ٓ يذيمر أن هيقذا ىمد ىم

 وهٙمذا احل٤مل ذم يمؾ إُمؿ ىمدياًم.  ُمـ طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمّمٚم٥م، قمغم ٚمٞم٥مًم٘مد يم٤من ُمـ قم٤مدة سمٜمل إهائٞمؾ أن حيٛمٚمقا اًمّم (4)

 



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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ويٗمٞمد اًمث٤مًم٨م ُمٜمٝم٤م قمٜمد يقطمٜم٤م أن اًمذي محؾ اًمّمٚمٞم٥م هق اعمًٞمح  اًمّمٚمٞم٥م هق ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين،

 !ٟمٗمًف

ًم٘مد يم٤من اعمٕمت٤مد أن ي٘مقم اًمذيـ طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمّمٚم٥م سمحٛمؾ صٚم٤ٌمهنؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ، وهذا ُم٤م 

طم٥ًم رواي٦م ُمرىمص وُمتك  -ىمرره يقطمٜم٤م ذم طم٤مًم٦م يًقع، وًمٙمـ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ٟمجد 

أن ؿمخّم٤ًم جمٝمقًٓ يدقمك ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين هق اًمذي ؾمخره اًمروُم٤من حلٛمؾ اًمّمٚمٞم٥م  -وًمقىم٤م 

وع ضمٚمجث٦م وم٢من اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل شم٘مقل إٟمف ي٘مع داظمؾ يمٜمٞم٦ًم اًم٘مؼم سمدًٓ ُمـ يًقع. وسم٤مًمٜم٦ًٌم عمق

اعم٘مدس، ٓ يٛمٙمـ إرضم٤مقمٝم٤م ٕسمٕمد ُمـ اًم٘مرن اًمراسمع، يمام أهن٤م ٓ شمزال ُمقوع ضمدل، وًم٘مد 

ُمٜمٝم٤م ٓ يزال سمٕمٞمدًا قمـ  اىمؽمطم٧م أُم٤ميمـ أظمرى ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض، إٓ أن اًم٘مٓمع سمقاطمد

 .(3)اًمتح٘مٞمؼ

 
 املطًب ايجايح

 غساب املصًٛب

أقمٓمقا اعمًٞمح مخرًا ممزوضم٦م سمٛمّر ًمٞمنمب ومٚمؿ "(: إن ضمٜمد سمٞمالـمس37:45ي٘مقل ُمرىمص )

. "واجلٜمد أيْم٤م اؾمتٝمزأوا سمف وهؿ ي٠مشمقن وي٘مدُمقن ًمف ظمالً " (:45:58وي٘مقل ًمقىم٤م: )، "ي٘مٌؾ

 ."أقمٓمقه ظُماًل ممزوضم٤ًم سمٛمرارة ًمٞمنمب ومٚمام ذاق مل يرد أن ينمب" (:56: 49وي٘مقل ُمتك )

أٟم٤م قمٓمِم٤من ويم٤من إٟم٤مًء ُمقوققم٤ًم ممٚمقءًا ظماًل " أن يًقع ىم٤مل: (:52: :4: ;3وي٘مقل يقطمٜم٤م )

ىم٤مل: ىمد  ،أظمذ يًقع اخلؾ ،ؾمٗمٜمج٦م ُمـ اخلؾ وووٕمقه٤م قمغم زووم٤م وىمدُمقه٤م إمم ومٛمفاومٛمٚمٙمقا 

 ."أيمٛمؾ

إن اًمذي ىمدم إًمٞمف  ًمقىم٤م:إن اًمذي ىمّدم إًمٞمف مخٌر وُمٌر ومل ي٘مٌٚمٝم٤م، وي٘مقل ُمرىمص: ومٞم٘مقل 

إن يقطمٜم٤م: عم٤م ذاىمٝم٤م ردمه٤م، وي٘مقل وي٘مقل ُمتك: إن اًمذي ىمدم ًمف ظمؾ ممزوج سمٛمرارة و ظمؾ،اجلٜمد 

 !ف هق اخلؾ، ـمٚمٌف يًقع وذسمفٞماعم٘مدم إًم

                                                           

(3 )D.E.Nineham:SAINT MARK.Penguin Books-dsworth.Middlesex.England.1963.  ،644ص. 
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، ويم٤من "ومٚمام ذاق مل يرد أن ينمب"إمم ىمقًمف:"ومٚمؿ ي٘مٌؾ" وًم٘مد همػم ُمتك ىمقل ُمرىمص:

ٚمقا أن يًقع اًمٖمرض ُمـ اعمنموب أن خيٗمػ أم، وًمٕمؾ هذا هق اًم٥ًٌم ذم أن اإلٟمجٚمٞملم ؾمج

 .(3) مل ينمب

 
 املطًب ايسابع

 ع١ً املصًٛب

تك وي٘مقل ُم ."ُمٚمؽ اًمٞمٝمقدويم٤من قمٜمقان قمٚمتف ُمٙمتقسم٤ًم: " :(37:48رىمص )ي٘مقل ُم

 . وي٘مقل ًمقىم٤م"ُمٚمؽ اًمٞمٝمقدوضمٕمٚمقا ومقق رأؾمف قمٚمتف ُمٙمتقسم٦م: هذا يًقع " (:49:59)

ُمٚمؽ  وقمؼماٟمٞم٦م: هذ هقويم٤من قمٜمقان قمٚمتف ُمٙمتقب ومقىمف سم٠مطمرف يقٟم٤مٟمٞم٦م وروُم٤مٟمٞم٦م " :(:45:5)

ويمت٥م سمٞمالـمس قمٜمقاٟم٤ًم وووٕمف قمغم اًمّمٚمٞم٥م. ويم٤من " (:;3:;3)، وي٘مقل يقطمٜم٤م "اًمٞمٝمقد

. ومام هق اًمٕمٜمقان احل٘مٞم٘مل اًمذي يم٤من ُمٙمتقسم٤ًم قمغم اًمّمٚمٞم٥م "يًقع اًمٜم٤مسي ُمٚمؽ اًمٞمٝمقدُمٙمتقسم٤ًم: 

 !أو ومقىمف؟

سمٕمض  ومٚم٘مد اظمتٚمٗم٧م أراء سمِمدة طمقل صح٦م ُم٤م يمت٥م قمـ قمٚمتف، ومػمى" ي٘مقل ٟمٞمتٝم٤مم:

اًمٕمٚمامء أن اًمّمٞمٖم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ىمد قمروم٧م قمـ ـمريؼ ؿمٝمقد قمٞم٤من، سمٞمٜمام يٕمت٘مد آظمرون أٟمف ُمـ همػم 

اعمحتٛمؾ أن يٙمقن اًمروُم٤من ىمد يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ضمٜم٤مي٦م اًمِمخص اعمّمٚمقب ومقق رأؾمف قمغم 

واؾمتخدُمقا ُمثؾ شمٚمؽ اًمّمٞمٖم٦م اجل٤موم٦م، وأن ُم٤م ذيمره اًم٘مديس ُمرىمص سمقضمف ظم٤مص قمـ ، اًمّمٚمٞم٥م

 .(5)"(4)أظمرى ًمٌٞم٤من أن يًقع ىمد أقمدم سم٤مقمت٤ٌمره اعمًٞم٤م قمٚمتف، إٟمام يرضمع ُمرة

 سمًٞمٓم٦م يمٚمامت سمْمع قمـ يزيد ٓ ُم٤م وهق –إن اظمتالف إٟم٤مضمٞمؾ ذم قمٜمقان قمٚم٦م اعمّمٚمقب 

. وـم٤معم٤م إٟم٤مضمٞمؾ شمرويف عم٤م اًمدىم٦م ًمدرضم٦م ُم٘مٞم٤مس هل إٟمام – اعمِم٤مهدون ىمرأه٤م ًمقطم٦م قمغم يمت٧ٌم

                                                           

 .J.C.Fenton:SAINT MATTHWW.Penguin Books.1963ُمـ  662ص( 3)

يٌنم سمٜمٝم٤مي٦م اًمٕم٤ممل و ، يؽمىمٌف اًمٕم٤ممل سم٠مهه،داود إٟم٤ًمن ُمث٤مزم ُمـ ٟمًؾ اعمٚمؽ، وهق اعمًٞمح ، وُمٕمٜم٤مه٤مהמשיח: سم٤مًمٕمؼمي٦م- اعمًٞم٤م (4)

  .”Messiah from Hebrew mashiaḥ,"anointed)  اعمقؾمققم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.  ويالشمف. ُمـ اًمٞمٝمقدي وخيٚمص اًمِمٕم٥م

 .646ص، ( شمٗمًػم إٟمجٞمؾ ُمرىمص5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://www.britannica.com/topic/messiah-religion
https://www.britannica.com/topic/messiah-religion
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وم٢من درضم٦م اًمدىم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمّمؾ إمم  -٦م احل٤مًموًمق ذم اًمِمٙمؾ يمام ذم هذه  – يم٤من هٜم٤مك اظمتالف

ـ أًم٘م٤مب اعمًٞمح، قماًمٙمامل. وىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ذًمؽ يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمؿ درضم٦م اًمدىم٦م عم٤م شمذيمره إٟم٤مضمٞمؾ 

، سمٞمٜمام ي٘مقل "يم٤من هذا اإلٟم٤ًمن سم٤مراً " وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م يٜم٥ًم إٟمجٞمؾ إمم أطمد اعم١مُمٜملم سمف ىمقًمف:

أو قمٜمدُم٤م ي٘مقل أطمد إٟم٤مضمٞمؾ قمغم  ،"هلليم٤من هذا اإلٟم٤ًمن اسمـ ا" إٟمجٞمؾ آظمر ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م:

 ."ي٤م رب" ، سمٞمٜمام ي٘مقل صم٤مًم٨م:"ي٤م ؾمٞمد"، وي٘مقل آظمر:"ي٤م ُمٕمٚمؿ" ًم٤ًمن شمٚمٛمٞمذ ًمٚمٛمًٞمح:

دائاًم حمؾ ظمالف، وجي٥م أن يٙمقن هذا اخلالف ذم آقمت٤ٌمر، وأن  - هٜم٤م –إن احل٘مٞم٘م٦م شمٌ٘مك 

هذا اًمتٜم٤مىمض اًمذي ضم٤مء يدرك ىم٤مدة اًمتٜمّمػم وأطم٤ٌمر اًمالهقت أن قمٚمامء اإلؾمالم يرومْمقن ُمثؾ 

طمقل اعمّمٚمقب ذم هذا احلدث، وظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م شمّمٌح أسمٕم٤مد اًمتٜم٤مىمض واوح٦م ضمٚمٞم٦م ذم طم٤مدث 

 ضمٚمؾ يمٝمذا اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف أريم٤من قم٘مٞمدة ديٜمٞم٦م.

 

 املطًب ارتاَظ

 ساٍ ايسدًني املصًٛبني َع املصًٛب

ُمرىمص قل ذم ُمقىمػ اًمرضمٚملم اعمّمٚمقسملم ُمع اعمّمٚمقب، ومٞم٘مإرسمٕم٦م اظمتٚمٗم٧م إٟم٤مضمٞمؾ 

(37:49:54:) 

وصٚمٌقا ُمٕمف ًمّملم قمـ يٛمٞمٜمف وآظمر قمـ ي٤ًمره، ومتؿ اًمٙمت٤مب اًم٘م٤مئؾ وأطمَم ُمع أصمٛم٦م.. "

(، 66: 49)، ويتٗمؼ ُمتك ُمع ُمرىمص ذم أن اًمٚمّملم يم٤مٟم٤م يٕمػماٟمف "واًمٚمذان صٚم٤ٌم ُمٕمف يم٤مٟم٤م يٕمػماٟمف

ىم٤مئاًل: إن يمٜم٧م ويم٤من واطمد ُمـ اعمذٟمٌلم اعمٕمٚم٘ملم جيدف قمٚمٞمف " :(65-;5: 45) ي٘مقل ًمقىم٤مًمٙمـ 

٤مٟم٤م، وم٠مضم٤مب أظمر واٟمتٝمره ىم٤مئاًل: أوًٓ أٟم٧م خت٤مف اهلل إذ أٟم٧م يأٟم٧م اعمًٞمح ومخٚمص ٟمٗمًؽ وأ

حت٧م هذا احلٙمؿ سمٕمٞمٜمف، أُم٤م ٟمحـ ومٌٕمدل ٕٟمٜم٤م ٟمٜم٤مل اؾمتح٘م٤مق ُم٤م ومٕمٚمٜم٤م، وأُم٤م هذا ومٚمؿ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم 

احلؼ أىمقل  :قعوم٘م٤مل ًمف يً ًمٞمس ذم حمٚمف، صمؿ ىم٤مل ًمٞمًقع: اذيمرين ي٤م رب ُمتك ضمئ٧م ذم ُمٚمٙمقشمؽ.

أهنؿ صٚمٌقه ُمع اصمٜملم ومل ( 37:55)، وي٘مقل يقطمٜم٤م: "ؽ اًمٞمقم شمٙمقن ُمٕمل ذم اًمٗمردوسإٟمًمؽ، 

 يٌلم طم٤مهلام.
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ًم٘مد اظمتٚمٗم٧م إٟم٤مضمٞمؾ ذم ُمقىمػ اًمٚمّملم ُمـ اعمّمٚمقب، يمام اظمتٚمٗم٧م ٟمًخ ُمرىمص ُمع 

 اًمذي ي٘مقل: ومتؿ :4ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمرواي٦م اًمقاطمدة> ذًمؽ أن سمٕمض اًمٜمًخ اعمٝمٛم٦م حتذف اًمٕمدد 

 اًمٙمت٤مب اًم٘م٤مئؾ وأطمَم ُمع أصمٛمف.

 

 املطًب ايطادع

 ٚقت ايصًب

يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م و" (:37: 47اظمتٚمٗم٧م إٟم٤مضمٞمؾ ذم وىم٧م اًمّمٚم٥م ومٌٞمٜمام ي٘مقل ُمرىمص )

ويم٤من " اًم٤ًمدؾم٦م:اًم٤ًمقم٦م سمٕمد طمدث ذًمؽ إن ( 36: ;3، ي٘مقل يقطمٜم٤م )"اًمث٤مًمث٦م ومّمٚمٌقه

 هق ذا ُمٚمٙمٙمؿ ومٍمظمقا ظمذهاؾمتٕمداد اًمٗمّمح وٟمحق اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م. وم٘م٤مل سمٞمالـمس ًمٚمٞمٝمقد 

( مل حيدد وىم٧م 72-67: 49وذم إٟمجٞمؾ ُمتك ) ."، اصٚمٌف، ومحٞمٜمئذ أؾمٚمٛمف إًمٞمٝمؿ ًمٞمّمٚم٥مظمذه

 اًم٤ًمقم٦م إمم اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م ُمـ اًمٔمالم قمؿ( 69–66: 45ويمذًمؽ إٟمجٞمؾ ًمقىم٤م ) اًمّمٚم٥م،

 .اًمت٤مؾمٕم٦م

 اًمٕمؼمي>سمداي٦م اًمٞمقم طم٥ًم اًمتقىمٞم٧م  يٕمٜمل ُمـ -هٜم٤م -وجيٛمع اًمٜمّم٤مرى قمغم أن اًمتقىمٞم٧م 

ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ص٤ٌمطم٤ًم  أي شم٘مري٤ٌمً  >وم٢من اًمٞمقم قمٜمدهؿ يٛمتد ُمـ ذوق اًمِمٛمس إمم همروهب٤م

إمم اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤ًمًء. وسمذًمؽ شمٙمقن ومؽمة اًمّمٚم٥م ىمد اُمتدت ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة فمٝمرًا إمم 

وم٘مد سمدأ اًمّمٚم٥م اًم٤ًمقم٦م (، :5 – 46: 37) صأُم٤م ذم إٟمجٞمؾ ُمرىم. اًمث٤مًمث٦م قمٍمًا وقمٜمده٤م ُم٤مت

قمؿ اًمٔمالم ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م )اًمث٤مٟمٞم٦م  57 #ث٤مًمث٦م ص٤ٌمطم٤ًم )اًمت٤مؾمٕم٦م ص٤ٌمطم٤ًم( طم٥ًم اجلٛمٚم٦م اًم

 .وقمٜمده٤م ُم٤مت، قمنمة فمٝمرًا( إمم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م )اًمث٤مًمث٦م( قمٍماً 

: ;3وومٞمف أيْم٤ًم ) ،"إمم دار اًمقٓي٦م ويم٤من صٌح .…ضم٤مءوا " (:4: :3وذم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م )

 . "اًمقٓي٦م اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ص٤ٌمطم٤ًم وصٚم٥م سمٕمد ذًمؽيم٤من اعمًٞمح ُم٤م زال ذم دار " (52 - 36

وهل يمام  ،إن يقطمٜم٤م اشمٌع اًمٓمري٘م٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م ذم طم٤ًمب اًمٞمقم ويٕمٚمؾ اًمٜمّم٤مرى هذا سم٘مقهلؿ:

وسمٜم٤مًء قمغم  ن اًمٞمقم يٛمتد ُمـ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ إمم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمٚم٦م أشمٞم٦م.إأي  >ٟمٗمٕمٚمف ذم أي٤مُمٜم٤م هذه

إذا يم٤من اًمٙم٤مشم٥م )يقطمٜم٤م( هيقدي واعمٙمتقب قمٜمف ذًمؽ وم٢من اًمروُم٤من يم٤مٟمقا يٕمٛمٚمقن ذم اًمٚمٞمؾ! و
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)اعمًٞمح( أيْم٤ًم هيقدي واعمٙمتقب هلؿ )اًمٞمٝمقد( يتٌٕمقن اًمٓمري٘م٦م اًمٞمٝمقدي٦م ذم طم٤ًمب إي٤مم ومٚمامذا 

اشمٌع اًمٓمري٘م٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م؟ وإذا يم٤من اًمّمٚم٥م ىمد طمدث ُمرة واطمدة وم٠مي ُمـ هذه اًمرواي٤مت هل 

 إصح؟

اًم٘مديس ُمرىمص إٟمٙم٤مر اًمٜم٤مس ًمٞمًقع، ٟمجد أن ُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م اًمتل روى ومٞمٝم٤م " ي٘مقل ٟمٞمتٝم٤مم:

اًمقىم٧م ىمد ظمٓمط سمٕمٜم٤مي٦م سمحٞم٨م شمٙمقن ومؽمة اًمتقىمٞمت٤مت صمالصمٞم٦م )إطمداث أو اًمتقىمٞمت٤مت( ُمثؾ 

وىم٧م اًمٔمٚمٛم٦م  47:37وىم٧م اًمّمٚم٥م اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م . 94، :8: 36إٟمٙم٤مر سمٓمرس صمالث ُمرات 

وم٢من احل٤ًمب يٌدو  (. وذم ُمثؾ هذا اعمثؾ قمغم إىمؾ55، 56: 37) ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م إمم اًم٤ًمسمٕم٦م

( )ُمٜمذ سمدء ضمٚم٦ًم اًمّم٤ٌمح 46-3: 37ٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م أن يمؾ ُم٤م روت إقمداد )إُمّمٓمٜمٕم٤ًم> إذ 

( ;36:3ويٌلم إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م ) طمتك وىم٧م اًمّمٚم٥م( يٛمٙمـ طمدوصمف ذم ومؽمة اًمثالث ؾم٤مقم٤مت.

 .(3)"سمقوقح أن ذًمؽ مل حيدث

 

 بعاملطًب ايطا

 ّٜٛ ايصًب

اعمًٞمح ( أن 9: 44)قىم٤م ًم حتديد يقم اًمّمٚم٥م وم٘مد ضم٤مء ذمخيتٚمػ يمت٦ٌم اإلٟمجٞمؾ أيْم٤ًم ذم و

ذم اعم٤ًمء أيمؾ اعمًٞمح ُمع ، ويقم اًمٗمّمح طمٞم٤ًم وـمٚم٥م ُمـ سمٓمرس ويقطمٜم٤م إقمداد ـمٕم٤مم اًمٕمٞمديم٤من 

 – 39: 36ص )ُمرىم(، و52 – 42: 48) ُمتك(، و36: 44)ًمقىم٤م ذم شمالُمٞمذه ـمٕم٤مم اًمٕمٞمد يمام 

: 36ص )وُمرىم(، 62 – 58: 48)وسمٕمد شمٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم ذم ُمتك (، 45 –36: 44)ًمقىم٤م (، و47

اعمًٞمح يّمكم سم٤مًمٚمٞمؾ وىمٌض قمٚمٞمف ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م (، يم٤من 69 –62: 44)ًمقىم٤م (، وذم 58 – 55

أظمذوا اعمًٞمح  ( وم٘مد:4: :3)قطمٜم٤م يأُم٤م ذم . أي أٟمف صٚم٥م صم٤مين يقم اًمٕمٞمد وُأظمذ ًمٌٞمالـمس

ًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ويم٤مٟمقا يٕمدون ًمٚمٕمٞمد ا (:3 – 36: ;3، وومٞمف أيْم٤م )ًمٌٞمالـمس ص٤ٌمح اًمٕمٞمد

 أي أٟمف صٚم٥م يقم اًمٕمٞمد! وم٠مي اًمروايتلم إصح؟!سمّمٚمٌف، قمٜمدُم٤م صدر احلٙمؿ 

 

                                                           

 .646ص، ( شمٗمًػم إٟمجٞمؾ ُمرىمص3)



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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 املطًب ايجأَ

 صسخ١ املصًٛب )ايٝأع(

وعم٤م يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م يم٤مٟم٧م فمٚمٛم٦م قمغم إرض " (:56-54: 37ي٘مقل ُمرىمص )

وذم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م سخ يًقع سمّمقت قمٔمٞمؿ ىم٤مئال: إًمقى إًمقى مل  يمٚمٝم٤م إمم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م.

( سمرواي٦م ُمرىمص إٓ أٟمف 68: 49. وي٠مظمذ ُمتك )"ؿمٌ٘متٜمل اًمذي شمٗمًػمه إهلل إهلل عم٤مذا شمريمتٜمل

: 45، ًمٙمـ ًمقىم٤م )"إيكم إيكم عم٤م ؿمٌ٘متٜمل" إمم ىمقًمف:"إًمقى إًمقى مل ؿمٌ٘متٜمل" همػم ىمقل إظمػم:

. سمٞمٜمام ي٘مقل "وىم٤مل: ي٤م أسمت٤مه أؾمتقدع روطمل ،قمٔمٞمؿوٟم٤مدى يًقع سمّمقت " ( ي٘مقل:66-68

وسمٕمد هذا رأى يًقع أن يمؾ رء ىمد يمٛمؾ ومٚمٙمل يتؿ اًمٙمت٤مب ىم٤مل: " (:52-:4: ;3يقطمٜم٤م )

أٟم٤م قمٓمِم٤من ويم٤من إٟم٤مء ُمقوققم٤ًم ممٚمقءًا ظمال ومٛمألوا إؾمٗمٜمج٦م ُمـ اخلؾ وووٕمقه٤م قمغم زووم٤م 

 ."ومٚمام أظمذ يًقع اخلؾ ىم٤مل: ىمد أيمٛمؾ ،وىمدُمقه٤م إمم ومٛمف

٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م شمثػم قمددًا ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمتل يم٤مٟم٧م وٓ شمزال ُمقوع ضمدل ٞمظم٦م اًمإن س

يٌدو أن اًم٘مديًلم ًمقىم٤م ويقطمٜم٤م ىمد رأي٤م ذم يمٚمامهتام " سملم قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى، وم٤مًمٌٕمض ي٘مقل:

وًمذًمؽ طمذوم٤مه٤م، صمؿ اؾمتٌدهل٤م أطمدمه٤م سم٘مقًمف: ي٤م أسمت٤مه ذم يديؽ  >همٛمقو٤ًم واطمتامًٓ سمًقء اًمٗمٝمؿ

. وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٢من ُمثؾ هذا اًمرأي "ىمد أيمٛمؾ" ام ىم٤مل أظمر:، سمٞمٜم"أؾمتقدع روطمل

يٗمؽمض اًمرواي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؿم٤مهمٚم٦م إول أن يذيمر احل٘مٞم٘م٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، ويًجؾ يمالُم٤ًم يتٕمذر 

 شمٗمًػمه.

وهلذا وم٢من أهمٚم٥م قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى اعمحدصملم ي٘مرون شم٠موياًل خمتٚمٗم٤ًم مت٤مُم٤ًم، ي٘مقم قمغم طم٘مٞم٘م٦م أن 

(. وإذا أظمذٟم٤م هذا اعمزُمقر يمٙمؾ، وم٢مٟمف 3:44إٟمام هل اىمت٤ٌمس ُمـ )اعمزُمقر اًمٞم٤مئ٦ًم  هذه اًمٙمٚمامت

ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن سظم٦م سم٠مس سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال، إٟمام هق صالة ًمٕمٌد سم٤مر يٕم٤مين آُٓم٤ًم، إٓ 

 وهق ُمٓمٛمئـ مت٤مُم٤ًم إمم مح٤ميتف. أٟمف يثؼ مت٤مُم٤ًم ذم طم٥م اهلل وطمٗمٔمف ُمـ اًمنم،
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 املطًب ايتاضع

 ايصًبغٗٛد 

وسمٕمد ُم٤م ُم٣م اًم٧ًٌم اؿمؽمت ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وُمريؿ أم يٕم٘مقب " (:3: 38ي٘مقل ُمرىمص )

ضمدًا ذم أول إؾمٌقع أشملم إمم اًم٘مؼم> إذ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس  اوؾم٤مًمقُم٦م طمٜمقـم٤ًم ًمٞم٠مشملم ويدهٜمف وسم٤ميمرً 

ـْ يدطمرج ًمٜم٤م احلجر قمـ سم٤مب اًم٘مؼم؟ ومتٓمٚمٕمـ ورأيـ أن احلجر ىمد  ويمـ ي٘مٚمـ ومٞمام سمٞمٜمٝمـ: ُم

دطمرج> ٕٟمف يم٤من قمٔمٞماًم ضمدًا وعم٤م دظمٚمـ اًم٘مؼم رأيـ ؿم٤مسم٤ًم ضم٤مًم٤ًًم قمـ اًمٞمٛملم ٓسم٤ًًم طمٚم٦م سمٞمْم٤مء 

 ."وم٤مٟمدهِمـ

٧ًٌم قمٜمد ومجر أول إؾمٌقع ضم٤مءت ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وسمٕمد اًم" (:3: :4ي٘مقل ُمتك )و

وُمريؿ إظمرى ًمتٜمٔمرا اًم٘مؼم وإذا زًمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م طمدصم٧م> ٕن ُمالك اًمرب ٟمزل ُمـ اًمًامء وضم٤مء 

 ."قمٚمٞمف ودطمرج احلجر قمـ اًم٤ٌمب وضمٚمس

صمؿ ذم أول إؾمٌقع أول اًمٗمجر، أشملم إمم اًم٘مؼم ومدظمٚمـ ومل جيدن " (:46:3وي٘مقل ًمقىم٤م )

 ." هـ حمت٤مرات ذم ذًمؽ إذ رضمالن وىمٗم٤م هبـ سمثٞم٤مب سمراىم٦مضمًد اًمرب يًقع، وومٞمام

: إهنـ صمالصم٦م ٓ اصمٜمت٤من ُمرىمصومت٠مُمؾ آظمتالف واًمتٜم٤مىمض ذم احل٤مًم٦م اًمقاطمدة> طمٞم٨م ي٘مقل 

إهنام طملم أشملم إمم اًم٘مؼم طمدصم٧م زًمزًم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وأظمران ئمٝمر ُمـ و واًمث٤مًمث٦م هل ؾم٤مًمقُم٦م،

ءشم٤م إمم اًم٘مؼم ٟمزل ُمالك اًمرب أُم٤مُمٝمام ودطمرج إهنام طملم ضم٤مو يمالُمٝمام أٟمف مل حتّمؾ صمٛم٦م زًمزًم٦م.

 ،ٟمف يم٤من ضم٤مًم٤ًًم ذم اًم٘مؼم قمغم اًمٞمٛملم إن ُمالك اًمرب ضمٚمس قمغم احلجروأ ،احلجر وضمٚمس قمٚمٞمف

 .إن ُمريؿ وُمريؿ وؾم٤مًمقُم٦م ذهٌـ إمم اًم٘مؼم إذ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمسو

هنـ وضمدن وأإن ُمـ ذه٥م إمم اًم٘مؼم مه٤م ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وُمريؿ إظمرى، وي٘مقل ُمتك: 

  ُمقوققم٤ًم قمغم اًم٘مؼم وم٘مٚمـ ٕٟمٗمًٝمـ ُمـ يدطمرج احلجر ومرأيـ احلجر ىمد ُدطمرج.احلجر 

ـ وأهن هنـ ٟم٤ًمء قمديدات ومل يٕمٞمٜمٝمـ وذيمر أن ُمٕمٝمـ أٟم٤مس،إ(: 77: 45وي٘مقل ًمقىم٤م )

 هنـ ًم٘ملم رضمٚملم ذم اًم٘مؼم سمثٞم٤مب سمراىم٦م.وأ أىمٌٚمـ قمغم اًم٘مؼم ومقضمدن احلجر ُمدطمرضم٤ًم ُمـ ىمٌؾ،

شمٙمـ إٓ اُمرأة واطمدة هل ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م وىمد أشم٧م إمم إٟمف مل " :(3: 42وي٘مقل يقطمٜم٤م )

 ."اًم٘مؼم سم٤ميمرًا واًمٔمالم سم٤مق
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وذم أول إؾمٌقع ضم٤مءت ُمريؿ " ٞم٘مقل:وم> شم٤مُم٦مخم٤مًمٗم٦م وخي٤مًمػ ُمتك وُمرىمص وًمقىم٤م 

اعمجدًمٞم٦م إمم اًم٘مؼم سم٤ميمرًا واًمٔمالم سم٤مق، ومٜمٔمرت ُمرومققم٤ًم قمـ اًم٘مؼم، ومريمْم٧م وضم٤مءت إمم ؾمٛمٕم٤من 

ًمذي يم٤من يًقع حيٌف، وىم٤مًم٧م: أظمذوا اًمًٞمد ُمـ اًم٘مؼم وًمًٜم٤م ٟمٕمٚمؿ سمٓمرس وإمم اًمتٚمٛمٞمذ أظمر ا

 أيـ ووٕمقه؟ 

أُم٤م ُمريؿ ومٙم٤مٟم٧م واىمٗم٦م قمٜمد اًم٘مؼم ظم٤مرضم٤ًم شمٌٙمل وومٞمام هل شمٌٙمل إمم اًم٘مؼم ومٜمٔمرت ُماليملم 

سمثٞم٤مب سمٞمض ضم٤مًمًلم واطمدًا قمٜمد اًمرأس وأظمر قمٜمد اًمرضمٚملم طمٞم٨م يم٤من ضمًد يًقع 

 (.42)يقطمٜم٤م:  "وم٘م٤مٓ هل٤م: ي٤م اُمرأة عم٤مذا شمٌٙملم؟ ،ُمقوققم٤مً 

 :-شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم اظمتالف إٟم٤مضمٞمؾ ذم ؿمٝمقد اًمّمٚم٥م -شم٘مقل دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م 

ٟمجد ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م اعمتِم٤مهب٦م أن اًمٜم٤ًمء وم٘مط شمٌٕمـ يًقع، وأن اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتل يمت٧ٌم سمٕمٜم٤مي٦م "

(. وًمٙمـ ذم يقطمٜم٤م 37:62ص: )ُمرىم ."ٕمٞمدواؾمتٗم٤مو٦م ٓ شمْمؿ واًمدشمف، وأهنـ يمـ يٜمٔمرن ُمـ سم

ٟمجد أن واًمدشمف ُمريؿ شم٘مػ ُمع ُمريٛملم أظمريلم واًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب حت٧م اًمّمٚمٞم٥م، وُمـ شمٚمؽ 

طمًٌام  – (3)اًم٤ًمقم٦م أظمذه٤م اًمتٚمٛمٞمذ اعمحٌقب إمم ظم٤مصتف. هذا سمٞمٜمام ٓ شمٔمٝمر واًمدشمف ذم أورؿمٚمٞمؿ

 .(5)"(36:3وذم روم٘م٦م إظمقشمف )أقمامل اًمرؾمؾ  ،(4)اًمٕمٜمٍمة قمٞمد ىمٌٞمؾ إٓ –ذيمرشمف اعم١مًمٗم٤مت اًم٘مدؾمٞم٦م 

                                                           

ومتًتخدم يمٚمٛم٦م صٝمٞمقن ًمإلؿم٤مرة اًمٌالهمٞم٦م إمم إهائٞمؾ  هق اعمٕمٜمك اًمالهقيت اًمذي حتٛمٚمف. "صٝمٞمقن" ؾمتخدام ًمٙمٚمٛم٦ما( أهؿ 3)

طمٞم٨م حتٛمؾ اعمٕمٜمك اعمًٞمحل عمٚمٙمقت  >(. ويًتٛمر اعمٕمٜمك اًمروطمل ًمّمٝمٞمقن ذم اًمٕمٝمد اجلديد36: 82يمِمٕم٥م اهلل )اؿمٕمٞم٤مء 

 :يِمػم سمٓمرس إمم اعمًٞمح يمحجر اًمزاوي٦م ًمّمٝمٞمقنو(. 3: 36> رؤي٤م 44: 34اهلل اًمروطمل، أورؿمٚمٞمؿ اًمًاموي٦م )قمؼماٟمٞملم 

ـْ خُيَْزى" ـُ سمِِف ًَم ِذي ُي١ْمُِم  (.8: 4)سمٓمرس إومم  "َهَئٜمََذا َأَوُع ذِم ِصْٝمَٞمْقَن طَمَجَر َزاِوَي٦ٍم خُمَْت٤مرًا يَمِرياًم، َواًمَّ

اًمِمٙمر قمغم حمّمقل اجلٜمك، وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م  ، قمٞمد هيقدي وٟمٍماين، ي٘مّمد سمف ذم اًمٞمٝمقدي٦م:Pentecost( قمٞمد اًمٕمٜمٍمة 4)

سمخٛمًلم يقُم٤م،  قمٞمد اًمٗمّمح(. حيتٗمؾ سمف اًمٞمٝمقد سمٕمد 38: 45ظمروج ) اًمقص٤مي٤م اًمٕمنمةو  اعمقؾمقي٦مذيمرى ٟمزول اًمنميٕم٦م 

سم٘مل ذم اًمٜمٍماٟمٞم٦م يقم و، "قمٞمد اًمٌقايمػم"، و"قمٞمد احلّم٤مد"، و"قمٞمد إؾم٤مسمٞمع"اعم٘مدسأؾم٤مسمٞمع، وُمـ أضمؾ اًمٙمت٤مب  9وُمدشمف 

سمخٛمًلم يقُم٤م )أقمامل اًمرؾمؾ  اعمًٞمحغم اًمرؾمؾ سمٕمد ىمٞم٤مُم٦م قم اًمروح اًم٘مدس "قمٜمٍم" احلد اًم٤ًمسمع سمٕمد اًم٘مٞم٤مُم٦م، ذيمرى طمٚمقل

4.) 

 .;;/5، ( دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م5)

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
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ُمـ ذًمؽ يتٌلم أن ؿمٝمقد إطمداث اًمرئٞمًٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘م٤مئد اًمٜمٍماٟمٞم٦م، وهل: 

اًمّمٚم٥م واًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٔمٝمقر إٟمام يمـ ٟم٤ًمء ؿم٤مهدن ُم٤م ؿم٤مهدن ُمـ سمٕمٞمد، صمؿ ىمٛمـ سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمرواي٦م 

 واًمتٌٚمٞمغ...!!

 

 املطًب ايعاغس

 املصع١َٛ  ايكٝا١َسادث١ زأٚٙ ألٍٚ َس٠ بعد ارتالف يف زؤ١ٜ املطٝح بعد ذيو ٚعدد ايتالَٝر ايرٜٔ 

 "إن ُمٚمٙم٤ًم ٓىمك اعمرأشملم وأظمؼممه٤م أن اعمًٞمح ىم٤مم ُمـ إُمقات" (::4ي٘مقل ُمتك )

ومخرضمت٤م هيٕم٤ًم ُمـ اًم٘مؼم سمخقف وومرح قمٔمٞمؿ رايمْمتلم ًمتخؼم اًمتالُمٞمذ، وومٞمام مه٤م ُمٜمٓمٚم٘مت٤من 

شمالُمٞمذه إذا يًقع ٓىم٤ممه٤م، وىم٤مل: ؾمالم ًمٙمام، ومت٘مدُمت٤م وأُمًٙمت٤م سم٘مدُمٞمف وؾمجدشم٤م ًمف، ًمتخؼما 

 ."وم٘م٤مل هلام يًقع: ٓ خت٤موم٤م اذه٤ٌم ىمقٓ إلظمقيت أن يذهٌقا إمم اجلٌؾ وهٜم٤مك يروٟمٜمل

وي٘مقل ًمقىم٤م: إن ُمٚمٙملم ىم٤مسمال اًمٜم٤ًمء، وذايمراهـ سم٘مقل اعمًٞمح أٟمف ؾمٞم٘مقم ومرضمٕمـ ُمـ اًم٘مؼم 

يّمدىمقهـ، وطم٥ًم هذه اًمرواي٦م مل ي٘م٤مسمٚمـ اعمًٞمح ُمٓمٚم٘م٤ًم. وخيتٚمػ يقطمٜم٤م وأظمؼمن اًمتالُمٞمذ ومٚمؿ 

وأٟمف ىم٤مل  ذم اًمرواي٦م يمذًمؽ ومٞم٘مقل: إن اعمرأة ىم٤مسمٚم٧م اعمًٞمح أصمٜم٤مء وضمقدمه٤م ُمع اعمٚمٙملم قمٜمد اًم٘مؼم،

 ."ين أصٕمد إمم أيب وأسمٞمٙمؿ وإهلل وإهلٙمؿإىمقزم هلؿ " هلام:

ومٛمختٚمػ ومٞمف أيْم٤م إذ يم٤من قمدهؿ ذم  ُم٦مأُم٤م قمدد اًمتالُمٞمذ اًمذيـ رأوه ٕول ُمرة سمٕمد اًم٘مٞم٤م

( 56-55: 46ان، وذم ًمقىم٤م )شمٚمٛمٞمذ( 34: 38ص )ُمرىم، وذم شمٚمٛمٞمذاً  33 ( 39-38: :4 ) ُمتك

طم٥ًم رواي٦م -ُمـ اجلدير سم٤مًمذيمر أن قمدد شمالُمٞمذ اعمًٞمح و )ؾمٛمٕم٤من(.واطمد قمددهؿ شمٚمٛمٞمذ 

رضمٕم٤م إمم "هذه يم٤مٟمقا أرسمٕم٦م قمنم وًمٞمس اصمٜمل قمنم يمام ذم إٟم٤مضمٞمؾ إظمرى وم٘مد ُذيمر هٜم٤م -ًمقىم٤م

ٕن هيقذا > ومٌذًمؽ يّمٌح قمددهؿ صمالصم٦م قمنم"أورؿمٚمٞمؿ ووضمدا إطمد قمنم جمتٛمٕملم

 32قمددهؿ ( يم٤من 46-;3: 42)يقطمٜم٤م (، وذم 7: 49)اإلؾمخريقـمل ىمد اٟمتحر يمام ذم ُمتك 

 .ٕن شمقُم٤م مل يٙمـ ُمٕمٝمؿ شمٚمٛمٞمذًا>

ُمـ اًمتل  قم٘م٤مئد اًمٜمّم٤مرى قمغم شمٜم٤مىمْم٤مت هذا ويٕمٚمؼ اًمديمتقر حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي 

وُمـ اًمٕمجٞم٥م أن هٜم٤مك ظمالوم٤ًم ذم ؿمٙمؾ اًمّمٚمٞم٥م اًمذي اؾمتخدم، " :ىم٤مئالاًمّمٚم٥م  قم٘مٞمدةأسمرزه٤م 
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( واًمّمٚمٞم٥م )+(، واًمّمٚمٞم٥م اعمًتخدم يمرُمز xومٝمذا اًم٘م٤مُمقس يذيمر أن هٜم٤مك اًمّمٚمٞم٥م )

( Tقل إن اًمّمٚمٞم٥م اًمذي اؾمتخدم يم٤من قمغم ؿمٙمؾ )ًمٚمٜمٍماٟمٞم٦م هق )+( ًمٙمـ هذا اًم٘م٤مُمقس ي٘م

 وهذا هق ٟمص ُم٤م ي٘مقًمف اًمٙمت٤مب اعم٘مدس.

( xوًمٚمّمٚم٤ٌمن ٟمامذج رئٞمًٞم٦م أطمده٤م اعمدقمق صٚمٞم٥م اًم٘مديس أٟمدراوس وهق قمغم ؿمٙمؾ )

( وهق اعمٕمروف سم٤مًمّمٚمٞم٥م اًمالشمٞمٜمل. وًمٕمؾ Tوصم٤مٟمٞمٝمام سمِمٙمؾ )+( وصم٤مًمثٝم٤م سمِمٙمؾ اًمًٞمػ )

( يمام يٕمت٘مد اًمٗمٜم٤مٟمقن، إُمر اًمذي يم٤من يًٝمؾ ووع Tصٚمٞم٥م اعمًٞمح يم٤من ُمـ اًمِمٙمؾ إظمػم )

 .(3)"اؾمؿ اًمْمحٞم٦م وقمٜمقان قمٚمتٝم٤م قمغم اًم٘مًؿ إقمغم ُمٜمف؟ !

يٌلم سمجالء  َّيبرت ىب نب ُّ :وم٢مذا يم٤من ؿمٙمؾ اًمّمٚمٞم٥م خمتٚمٗم٤ًم ومٞمف وم٢مذًا ىمقًمف شمٕم٤ممم

أن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٚم٥م اؿمتٌف أُمره قمٚمٞمٝمؿ وهم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م، ومٝمؿ ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم ذم 

يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م اًمّمٚم٥م ُمثؾ قمٚم٦م اعمّمٚمقب، واًمٚمّم٤من واعمّمٚمقب، ووىم٧م اًمّمٚم٥م، 

 وسظم٦م اًمٞم٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م.

 

 

 

  

                                                           

 .;3/32، ( ُمٜم٤مفمرة سملم اإلؾمالم واًمٜمٍماٟمٞم٦م3)
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 ْٞملبشح ايجاا

 إثبات إٔ املصًٛب ٖٛ غري املطٝح قطعًا، ٚثػسات يف زٚا١ٜ سادث١ ايصًب

همػم هق إصم٤ٌمت يمقن اعمّمٚمقب يمِمػ اًمثٖمرات قمـ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م وىمٌؾ أن ٟمًػم ذم 

ن اهلل هق اًمذي روى هذه اًم٘مّم٦م إاعمًٞمح، جي٥م أوًٓ أن ٟمٜمتٝمل إمم أطمد أُمريـ، وم٢مُم٤م أن ٟم٘مقل 

واًمتٜم٤مىمض وهق حم٤مل، أو ٟمًٚمؿ سمٙمقن هذه اًم٘مّم٦م ُم٤م رواه٤م إٓ أٟم٤مس  ،(3)ومُٞمٜم٥ًم إًمٞمف اخلٓم٠م

قم٤مديقن ؾمٛمٕمقا ُمـ قم٤مُم٦م اًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا وطمدهؿ طم٤مضيـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م، وأهنؿ دّوٟمقا ُم٤م 

                                                           

: )وإذا طمج٤مب اهلٞمٙمؾ ىمد اؿمتؼ إمم اصمٜملم ُمـ ومقق إمم أؾمٗمؾ، وإرض (74: 49( وُمـ أُمثٚم٦م اخلٓم٠م ُم٤م ضم٤مء ذم ُمتك )3)

وظمرضمقا ُمـ اًم٘مٌقر سمٕمد ىمٞم٤مُمتف  واًم٘مٌقر شمٗمتح٧م، وىم٤مم يمثػم ُمـ أضم٤ًمد اًم٘مديًلم اًمراىمديـ، شمزًمزًم٧م، واًمّمخقر شمِم٘م٘م٧م،

ويدل قمغم يمذب هذا "(:3/66)"إفمٝم٤مر احلؼ"ىم٤مل اًمٕمالُم٦م رمح٦م اهلل اهلٜمدي ذم ودظمٚمقا اعمديٜم٦م اعم٘مدؾم٦م وفمٝمروا ًمٙمثػميـ(.

أن اًمٞمٝمقد ذهٌقا إمم سمٞمالـمس ذم اًمٞمقم اًمث٤مين ُمـ اًمّمٚم٥م ىم٤مئٚملم: ي٤م ؾمٞمد ىمد شمذيمرٟم٤م أن ذًمؽ اعمْمؾ ىم٤مل ذم  إول: وضمقه:

طمٞم٤مشمف: إين أىمقم سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم ومٛمر احل٤مرؾملم أن يْمٌٓمقا اًم٘مؼم إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م، وىمد سح ُمتك ذم هذا اًم٤ٌمب أن سمٞمالـمس 

 راوٞملم سم٘متٚمف ومٚمق فمٝمرت هذه إُمقر ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ هلؿ أن يذهٌقا إًمٞمف واحل٤مل أن طمج٤مب اهلٞمٙمؾ ُمِمتؼ واُمرأشمف يم٤مٟم٤م همػم

واًمّمخقر ُمتِم٘م٘م٦م واًم٘مٌقر ُمٗمتقطم٦م وإُمقات طمٞم٦م إمم هذا احللم وأن ي٘مقًمقا إٟمف يم٤من ُمْماًل> ٕٟمف عم٤م يم٤من همػم راض ُمـ 

إن هذه  اًمث٤مين: ذا يم٤من أًمقف ُمـ اًمٜم٤مس يٙمذسمقهنؿ.يم وأول اًمقهٚم٦م ورأى هذه إُمقر أيْم٤ًم ًمّم٤مر قمدوًا هلؿ ويمّذهبؿ 

إُمقر آي٤مت قمٔمٞمٛم٦م وًمق فمٝمرت ُٔمـ يمثػٌم ُمـ اًمروم واًمٞمٝمقد قمغم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة، أٓ شمرى أٟمف عم٤م ٟمزل روح اًم٘مدس 

ُمـ يمت٤مب قمغم احلقاريلم، وشمٙمٚمٛمقا سم٠مًمًٜم٦م خمتٚمٗم٦م ومٕمج٥م اًمٜم٤مس وآُمـ همػم صمالصم٦م آٓف رضمؾ يمام هق ُمٍمح ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مين 

إن هذه إُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م عم٤م يم٤مٟم٧م  اًمث٤مًم٨م: ًم٘مدرة قمغم اًمتٙمٚمؿ سم٠مًمًٜم٦م خمتٚمٗم٦م.إقمامل؟ وهذه إُمقر أقمٔمؿ ُمـ طمّمقل ا

فم٤مهرة وُمِمٝمقرة يًتٌٕمد أٓ يٙمت٥م أطمد ُمـ ُم١مرظمل هذا اًمقىم٧م همػم ُمتك، ويمذا ٓ يٙمت٥م أطمد ُمـ ُم١مرظمل اًمزُم٤من 

اعمذيمقر وإن اُمتٜمع اعمخ٤مًمػ قمـ حتريره٤م ٕضمؾ ؾمقء اًمدي٤مٟم٦م واًمٕمٜم٤مد ومالسمد أن يٙمت٥م اعمراوم٘مقن ؾمٞمام وأن ًمقىم٤م اًمذي هق 

يمام ُيٕمٚمؿ ُمـ اًم٤ٌمب إول ُمـ إٟمجٞمٚمف،  ٛمٞمع إُمقر اًمتل ومٕمٚمٝم٤م قمٞمًك جلًمٕمج٤مئ٥م ويم٤من ُمتتٌٕم٤ًم أطمرص اًمٜم٤مس ذم حترير ا

واًم٤ٌمب إول ُمـ يمت٤مب إقمامل ويمٞمػ يتّمقر أن يٙمت٥م اإلٟمجٞمٚمٞمقن يمٚمٝمؿ أو أيمثرهؿ احل٤مٓت اًمتل ًمٞم٧ًم سمٕمج٤مئ٥م وٓ 

حلج٤مب، ويؽميم٤من إُمقر وًمقىم٤م اٟمِم٘م٤مق ايٙمت٥م ؾم٤مئر اإلٟمجٞمٚملم وٓ أيمثرهؿ هذه إُمقر اًمٕمجٞم٦ٌم يمٚمٝم٤م، ويٙمت٥م ُمرىمص 

إن احلج٤مب يم٤من يمت٤مٟمٞم٤ًم ذم هم٤مي٦م اًمٚملم، ومام ُمٕمٜمك اٟمِم٘م٤مىمف ُمـ هذه اًمّمدُم٦م ُمـ ومقق إمم أؾمٗمؾ؟ وًمق اٟمِمؼ ُمع  اًمراسمع:اًم٤ٌمىمٞم٦م. 

 إن ىمٞم٤مم يمثػم ُمـ اخل٤مُمس: يمقٟمف يمام ذيمرٟم٤م ومٙمٞمػ يٌ٘مك سمٜم٤مء اهلٞمٙمؾ؟ وهذا اًمقضمف ُمِمؽمك اًمقرود ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م.

أن طمٙم٤مي٦م " وىم٤مل ٟمقرشملم: أضم٤ًمد اًم٘مديًلم ُمٜم٤مىمض ًمٙمالم سمقًمس> وم٢مٟمف ّسح سم٠من قمٞمًك أول اًم٘م٤مئٛملم وسم٤ميمقرة اًمراىمديـ.

ًمٕمؾ أطمدًا يمت٥م ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمٜمًخ٦م اًمٕمؼماٟمٞم٦م إلٟمجٞمؾ ُمتك وأدظمٚمٝم٤م اًمُٙمّت٤مب ذم اعمتـ، وهذا اعمتـ وىمع " ، وىم٤مل:"ُمتك يم٤مذسم٦م

 ."ذم يد اعمؽمضمؿ ومؽممجٝم٤م قمغم طمًٌف
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سمدون شمدىمٞمؼ، وهق إىمرب قم٘مال، واًمذي ٓ يٛمٙمـ أن وإًمٞمٝمؿ ُمـ اًمتٜم٤مىمْم٤مت سم٠مُم٤مٟم٦م  وصؾ

وإٟمف ٓ ضمدال هٜم٤مًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم يمقن اعمًٞمح مل يٙمت٥م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، أو قمٚمؿ سمف  .(3)يٙمقن ؾمقاه

أصمٜم٤مء إىم٤مُمتف ومٞمف رء مم٤م طمدث سمٕمد صٚمٌف، ومٙمٞمػ شمت٠مشمك ٟم٦ًٌم هذه احلٙم٤مي٦م هلل، وادقم٤مء أن هذه 

 اًمرواي٦م ُمـ سمٕمض إٟمجٞمؾ اعمًٞمح؟

اي٦م ُمـ إظمٓم٤مء واعمتٜم٤مىمْم٤مت، مل ُيرد سمف إٓ إصم٤ٌمت وضمقد اًمِمؽ ذم رو ٧م٘مٞمُم٤م ؾمو

ًمٜم٤م وضمقب سمح٨م فمٝمر  ،(4)ػ إمم ذًمؽ قمدم وصقل ٟم٠ٌم اًمّمٚم٥م إًمٞمٜم٤م سم٤مًمتقاشمرٞماًمّمٚم٥م، وإذا أو

إٟم٤مضمٞمؾ ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُم٤م ئمٝمر أن اًمٙمٝمٜم٦م ىمد  ذمإن احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝم٤م. وهذه احلٙم٤مي٦م واؾمتخالص 

قمٚمٛمقا سم٤مًم٘مٌض قمغم أطمد اًمٕم٤مُم٦م> ُٓمتٜم٤مع اعمًٞمح قمٚمٞمٝمؿ، وومراره ُمٜمٝمؿ، وصٚمٌقه وهؿ يٕمت٘مدون 

ًمٞمدقمقا اًمٔمٗمر، وًمٞمقمهقا اًمٜم٤مس أهنؿ ىمدروا قمغم قمدوهؿ  ػم اعمًٞمح، وشمقاـمئقا قمغم اًمٙمذب>أٟمف هم

ام هذا ومٞموإٟمؽ ًمتًتٓمٞمع شم٘مدير ًمتدسمػم ذًمؽ، وفمٗمروا سمخّمٛمٝمؿ، ُمع اخت٤مذهؿ اخلٓم٦م احل٤مزُم٦م 

 : ٠ميتي

شمروي إٟم٤مضمٞمؾ أن اعمًٞمح طملم ذه٥م اًمٜم٤مس ًمٚم٘مٌض قمٚمٞمف يم٤من ذم قمدد ىمٚمٞمؾ ُمـ  أوًٓ:

)ُمتك  "شمريمف اًمتالُمٞمذ يمٚمٝمؿ وهرسمقا" شمالُمٞمذه، طمتك إذا ُم٤م ه٤ممجف اًمذيـ أرؾمٚمقا ًمٚم٘مٌض قمٚمٞمف

ـْ هق اًمذي ذم أيدي 78: 48 ـْ هق اًمذي ىُمٌض قمٚمٞمف، وُم (. وقمغم ذًمؽ ٓ يٕمٚمؿ اًمٜمّم٤مرى ُم

 ًمٖمٞم٤مهبؿ. ؼم ؿمٝم٤مدهتؿ>تاجلٜمد، وٓ شمٕم

: 44(، وًمقىم٤م )55-45: 36(، وُمتك )74-65: 36ُمرىمص ) شمروي إٟم٤مضمٞمؾ: صم٤مٟمٞم٤ًم:

أن اًمٞمٝمقد مل يًتٓمٞمٕمقا اًم٘مٌض قمغم اعمًٞمح هن٤مرًا ظمقوم٤ًم ُمـ ( 33-5: :3(، ويقطمٜم٤م ):69-6

 أشم٤ٌمقمف، وم٠مظمذوه ًمٞماًل قمٜمد اومؽماق اًمٜم٤مس قمٜمد اًمٗمّمح.

                                                           

 .;53ص، سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمٕمٝمديـ ًمٚمٖم٤مُمدي اعمًٞمح  :يٜمٔمر( 3)

اًمتقاشمر اعمقضمقد ُمتٜم٤مىمض، واًمِمؽ ٓ ُيٕمّقل قمٚمٞمف عمـ يريد سمٚمقغ اًمٞم٘ملم. إن ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًتخٚمّمف دون ري٥م هق أن اعمًٞمح ( 4)

صحٞمح> إذ أن اًم٘مرآن  ،َّمب زب رب يئُّمل يٛم٧م قمغم اًمّمٚمٞم٥م. وهذا سمحد ذاشمف يم٤مف ًمٞمّمٌح ىمقل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 

أن إُمر أُمر ُمقشمف أو سم٘م٤مئف طمٞم٤ًم ىمد اظمتٚمط َّيبرت ىب نبُّهق اًم٘مّمص احلؼ. وذم هذه احل٤مًم٦م يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 قمٚمٞمٝمؿ. ويٚمزم اًمتٜمقيف أن هذا اًمتٗمًػم ضمديد مت٤مُم٤ًم.
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مل يّمٚم٥م اعم٘مٌقض قمٚمٞمف ذم اعمٙم٤من اعمٕمد ًمٚمّمٚم٥م، سمؾ صٚم٥م ذم ُمٙم٤من ُمٕمزول همػم  :صم٤مًمث٤مً 

 (.9: 49ُمٓمروق، وهق سمًت٤من ومخ٤مري اؿمؽموه ظم٤مص٦م ًمذًمؽ )ُمتك 

أهنؿ مل يؽميمقا اعمّمٚمقب همػم ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ُمـ اًمٜمٝم٤مر، وىمد اهتٛمقا سم٢مظمٗم٤مئف هبذه  راسمٕم٤ًم:

-:3: 48(، وُمتك )38-34: 36ُمرىمص )اًمنقم٦م، وادقمقا أن أشم٤ٌمقمف هؿ اًمذيـ هىمقه. 

 (.:4::3(، ويقطمٜم٤م :: 44(، وًمقىم٤م );3

سمؾ اعمّمٚمقب ؾمقاه، ُمع قمٚمؿ رؤؾم٤مئٝمؿ  ا اعمًٞمح،ّمٚمٌقمل يومٜمًتخٚمص ُمـ ذًمؽ أن اًمٞمٝمقد 

يٕمٚمٛمقن  سمذًمؽ، وشمٞم٘مٜمٝمؿ أن اعمًٞمح اُمتٜمع قمٚمٞمٝمؿ. وًمق أن سمٕمض إومراد ُمـ رؤؾم٤مء اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا

ئمٝمروا سمٛمٔمٝمر اًمٕم٤مضمز اًمْمٕمٞمػ، ومتٜم٘مص احل٘مٞم٘م٦م، إٓ أهنؿ أظمذوه٤م قمـ قم٤مُمتٝمؿ> طمتك ٓ 

وُم٤م دام إُمر ظمٗمل قمغم قم٤مُم٦م اًمٞمٝمقد وأيمثر ظم٤مصتٝمؿ، ومال ؿمؽ  ،ؾمٚمٓمتٝمؿ، وشم٘مؾ صم٘م٦م اًمٜم٤مس هبؿ

ُم٤م آُمٜمقا إٓ سمام أذاقمتف اًمٞمٝمقد، وأهنؿ ، َّاكلك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّأن اًمٜمّم٤مرى 

قمغم ؾمقاه، وفمٝمر وصدىمقا يمؾ ُم٤م ىم٤مًمقه. وٓ أرى هٜم٤مًمؽ صمٛم٦م ؿمؽ ذم أن اهلل أًم٘مك ؿمٌف اعمًٞمح 

 اسمـ ُمريؿ سمّمقرة خم٤مًمٗم٦م طمتك سمدا همري٤ًٌم قمغم أصح٤مسمف اعم٘مرسملم وم٘متؾ اًمٞمٝمقد اًمِمٌٞمف.

 

 املطًب األٍٚ

  زٚا١ٜ سادث١ ايصًبثػسات يف

 أٚاًل: ثبٛت تػري غهٌ املطٝح ٦ٖٝٚت٘: 

ًم٘مد صم٧ٌم ذم يمتٌٝمؿ أن اعمًٞمح شمٖمػم ؿمٙمٚمف، وشمٌدًم٧م هٞمئتف طمتك ظمٗمل قمـ أشم٤ٌمقمف، وشمٕمذرت 

اًمتٗمت٧م إمم اًمقراء " قمغم أصح٤مسمف، ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م روى يقطمٜم٤م ُمـ أن ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م ُمٕمرومتف

ـْ شمٓمٚمٌلم؟ ومٔمٜم٧م  ومٜمٔمرت سمًقع واىمٗم٤ًم ومل شمٕمٚمؿ أٟمف يًقع، وم٘م٤مل هل٤م يًقع: ي٤م اُمرأة شمٌٙملم ُم

 (3)"شمٚمؽ أٟمف اًمًٌت٤مين، وم٘م٤مًم٧م ًمف: ي٤م ؾمٞمد إن يمٜم٧م أٟم٧م ىمد محٚمتف وم٘مؾ زم أيـ ووٕمتف؟ وأٟم٤م آظمذه

 (.37و 36: 42)يقطمٜم٤م 

                                                           

 رث اًمثٞم٤مب... ف طم٤مذم اًم٘مدُملم،( اٟمٔمر يمٞمػ فمٜمتف ُمريؿ سمًت٤مٟمٞم٤ًم وذًمؽ هلٞمئتف اًمٔم٤مهرة ـمٌٕم٤ًم، مم٤م ئمٝمر سمف اًمًٌت٤مين قم٤مدة ُمـ يمقٟم3)

 إًمخ.
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: 33)يقطمٜم٤م  .وم٤مٟمٔمر يمٞمػ مل شمٕمرف ُمريؿ اعمًٞمح، وىمد يم٤مٟم٧م ُمـ أطم٥م اًمٜم٤ًمء إًمٞمف

وهل ٟمٗمًٝم٤م  (،5: 34وهل اًمتل دهٜم٧م ىمدُمل يًقع وُمًح٧م ىمدُمٞمف سمِمٕمره٤م )يقطمٜم٤م  (3)(7و3

 اًمزاٟمٞم٦م اًمتل أطميه٤م رؤؾم٤مء اًمٞمٝمقد ُمتٚم٦ًٌم سمجريٛمتٝم٤م، ومٚمؿ ُي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م احلد وأطمٌٝم٤م يمام ذيمرت.

يم٤من يمذًمؽ ُمـ شمٖمػم ؿمٙمؾ اعمًٞمح ُم٤م ضمٕمٚمف خيٗمك قمغم أظمص أصح٤مسمف وشمالُمٞمذه، وم٘مد و

وعم٤م يم٤من اًمّمٌح وىمػ " ( أن اعمًٞمح أفمٝمر ٟمٗمًف ًمٚمتالُمٞمذ ومٚمؿ يٕمرومقه9و3: 43ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م )

يًقع قمغم اًمِم٤مـمئ، وًمٙمـ اًمتالُمٞمذ مل يٙمقٟمقا يٕمٚمٛمقن أٟمف يًقع، وم٘م٤مل هلؿ يًقع: أي٤م همٚمامن 

ضم٤مسمقا: ٓ، وم٘م٤مل هلؿ: أًم٘مقا اًمِمٌٙم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمًٗمٞمٜم٦م إيٛمـ ومتجدوا، أًمٕمؾ قمٜمديمؿ إداُم٤ًم؟ أ

وم٠مًم٘مقا ومل يٕمدوا ي٘مدرون أن جيذسمقه٤م ُمـ يمثرة اًمًٛمؽ، وم٘م٤مل ذًمؽ اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي يم٤من يًقع 

ومٚمام ؾمٛمع ؾمٛمٕم٤من سمٓمرس إن اًمرب ائتزر سمثقسمف> ٕٟمف يم٤من قمري٤مٟم٤ًم وأًم٘مك  (4)حيٌف ًمٌٓمرس هق اًمرب

 "ٟمٗمًف ذم اًمٌحر؟

قمـ طم٤ميمٞم٤م  -ًمقىم٤م يمذًمؽ يمٞمػ شمٖمػمت هٞمئ٦م اعمًٞمح ىمٌؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م وم٘م٤مل  وىمد روى

وومٞمام هق يّمكم ص٤مرت هٞمئ٦م وضمٝمف ُمتٖمػمة وًم٤ٌمؾمف ُمٌٞمْم٤ًم ُٓمٕم٤ًم وإذا رضمالن " :- اعمًٞمح

وسمٕمد ؾمت٦م " (:4و 3: 39وىم٤مل ُمتك ) (.;4: ;)ًمقىم٤م  "يتٙمٚمامن ُمٕمف ومه٤م ُمقؾمك وإيٚمٞم٤م... إًمخ

ٜم٤م أظم٤مه، وصٕمد هبؿ إمم ضمٌؾ قم٤مل ُمٜمٗمرديـ وشمٖمػمت أي٤مم أظمذ يًقع سمٓمرس ويٕم٘مقب ويقطم

 ."هٞمئتف ىمداُمٝمؿ

وسمٕمد ذًمؽ فمٝمر هبٞمئ٦م أظمرى ٓصمٜملم " ويث٧ٌم يمذًمؽ شمٖمػم ؿمٙمؾ اعمًٞمح ىمقل ُمرىمص قمٜمف:

 "انوٓ هذ ،ومه٤م يٛمِمٞم٤من ُمٜمٓمٚم٘ملم إمم اًمؼمي٦م، وذه٥م هذا وأظمؼم اًم٤ٌمىملم ومٚمؿ يّمدىمقا ،ُمٜمٝمؿ

 (.34: 38)ُمرىمص 

 

                                                           

 (:45:45ويم٤من اعمًٞمح حي٥م يمذًمؽ أطمد شمالُمٞمذه، ي٘مقل يقطمٜم٤م ) ،7 :33( )ويم٤من يًقع حي٥م ُمرصم٤م وأظمتٝم٤م وًمٕم٤مزر( )يقطمٜم٤م 3)

وم٤مشمٙم٠م ذاك قمغم صدر يًقع وىم٤مل ًمف: ي٤م ؾمٞمد " ، وىمقًمف:"ويم٤من ُمتٙمئ٤ًم ذم طمْمـ يًقع واطمد ُمـ شمالُمٞمذه يم٤من يًقع حيٌف"

 اعمًٞمح سمداه٦م حي٥م إشم٘مك ومٝمؾ ه١مٓء أشم٘مك ُمـ سمٓمرس؟ . إن"ُمـ هق؟

 ي٦م.( أي أٟمف مل يٕمرومف سمِمٙمٚمف سمؾ ا4ٔ)
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 ع٢ً املطٝح:ثاًْٝا: ثبٛت عدّ ايكبض 

ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م اإلصح٤مح اًمث٤مُمـ قمنم ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟم٠مظمذ ُمٜمف اُمتٜم٤مع اعمًٞمح قمغم ُمـ أرادوا 

 (3)وم٠مظمذ هيقذا اجلٜمد وظمداُم٤ًم ُمـ قمٜمد رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م واًمٗمريًلم" ىمقًمف:ذم اًم٘مٌض قمٚمٞمف> وذًمؽ 

وضم٤مء إمم هٜم٤مك سمٛمِم٤مهمؾ وُمّم٤مسمٞمح وؾمالح، ومخرج يًقع وهق قم٤ممل سمٙمؾ ُم٤م ي٠ميت قمٚمٞمف، وىم٤مل 

ـْ شمٓمٚمٌقن؟ أضم٤مسمقه: يًقع اًمٜم٤مسي، وم٘م٤مل هلؿ يًقع: أٟم٤م هق. ويم٤من هيقذا ُمًٚمٛمف واىمٗم٤ًم  هلؿ: ُم

أيْم٤ًم ُمٕمٝمؿ، ومٚمام ىم٤مل هلؿ: إين أٟم٤م هق رضمٕمقا إمم اًمقراء، وؾم٘مٓمقا قمغم إرض، وم٠ًمهلؿ أيْم٤ًم: 

ٓمٚمٌقن؟ وم٘م٤مًمقا: يًقع اًمٜم٤مسي. أضم٤مب يًقع: ىمد ىمٚم٧م ًمٙمؿ أٟم٤م هق وم٢من يمٜمتؿ شمٓمٚمٌقٟمٜمل ُمـ شم

 ."ومدقمقا ه١مٓء يذهٌقن؟

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ يم٤مٟم٧م أي٦م ذم ؾم٘مقـمٝمؿ قمغم إرض طملم ىم٤مل هلؿ إٟمف هق اعمًٞمح، ورأيٜم٤م 

 يقطمٜم٤ميمٞمػ ذيمر 

ن سمٕمد زُمـ  ف٠من إٟمجٞمٚمقمٚماًم سمسمٕمده٤م أهنؿ ىمٌْمقا قمٚمٞمف ومذًمؽ طم٥ًم زقمٛمف،  اعمًٞمح ُدو 

سمًٜملم قمديدة، وأوػ إمم ذًمؽ أن رواي٦م اًمّمٚم٥م ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ اإلٟمجٞمؾ> ٕن 

ويث٧ٌم  ،اإلٟمجٞمؾ هق ُم٤م ىم٤مًمف اعمًٞمح ذم طمٞم٤مشمف، واسمـ ُمريؿ مل َيْرِو إـمالىم٤ًم طم٤مدصم٦م صٚم٥م ٟمٗمًف

يم٤من ىمقم ُمٜمٝمؿ ُيريدون أن و" قمٜمدئذ اُمتٜم٤مع اعمًٞمح قمغم أقمدائف ىمقل يقطمٜم٤م ٟمٗمًف قمـ اعمًٞمح:

 هنؿ مل ي٘مٌْمقا قمٚمٞمف.إ(، أي 66: 9)يقطمٜم٤م  "وًمٙمـ مل ُيٚمؼ قمٚمٞمف إي٤مدي يٛمًٙمقه،

وىمد ؿمٝمد اعمًٞمح ٟمٗمًف أن اًمٞمٝمقد مل يًتٓمٞمٕمقا أن ي٘مٌْمقا قمٚمٞمف وي٠مهوه، سمؾ ًم٘مد أقمٚمـ 

، ومٝمؾ "وًمٙمـ صم٘مقا أٟم٤م ىمد همٚم٧ٌم اًمٕم٤ممل" (:45: 38ٟمف همٚمٌٝمؿ مجٞمٕم٤ًم وم٘مد ضم٤مء ذم )يقطمٜم٤م إىم٤مئاًل 

                                                           

ويم٤مٟمقا وهؿ ـم٤مئٗم٦م هيقدي٦م ىمديٛم٦م ُمٕمرووم٦م، ًم٘مداؾمتٝمؿ.  >( ومريز أي ُمٗمرز، ومٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمتؼمون أٟمٗمًٝمؿ ُمٗمروزيـ قمـ اًمِمٕم٥م3)

ذم طمٗمظ قمقائد شمًٚمٛمقه٤م ممـ ؾمٌ٘مقهؿ  يٕمٚمٛمقن ويٕمٔمقن وًمٙمٜمٝمؿ متًٙمقا سمحرومٞم٦م اًمٜم٤مُمقس ذم اًمتٗمًػم واًمتِمدد

+ 8:38+ 42:7سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م واخلٚمقد. ووسمخٝمؿ اعمًٞمح سم٥ًٌم ري٤مئٝمؿ )ُمتكي١مُمٜمقن  ويم٤مٟمقا (.7- 5: 9+ ُمرىمص 4:37)ُمتك

(.ويم٤من اًمٗمريًٞملم ُمتٙمؼميـ يٗمتخرون سمٛمٕم٤مرومٝمؿ اًمديٜمٞم٦م ويزدرون سم٤مًمٕم٤مُم٦م. وًم٘مد فمٝمر اًمٗمريًٞمقن ذم 76-33::5ًمقىم٤م

اًمٗمٙمر اًمديٜمل اًمٞمٝمقدي : يٜمٔمر ا ُمـ أؿمد ظمّمقم اعمًٞمح، وي١مُمٜمقن سم٘مداؾم٦م اًمتقراة واًمتٚمٛمقد.اًم٘مرن اًمث٤مين ق.م. ويم٤مٟمق

 .:43ص، واًمٞمٝمقدي٦م ًمٚمديمتقر أمحد ؿمٚمٌل ،432ص، ًمٚمديمتقر طمًـ فم٤مفم٤م
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        4:9 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ن اًمٞمٝمقد ىمٌْمقا قمٚمٞمف وصٗمٕمف ظم٤مدم قمغم ظمده : إٟمف همٚم٥م اًمٕم٤ممل، أيإ يٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ أن ُيٗمن ىمقًمف

ي٤م " (، وووٕمقا قمغم رأؾمف إيمٚمٞماًل ُمـ اًمِمقك، ويم٤مٟمقا يًتٝمزءون سمف ىم٤مئٚملم:44: :3)يقطمٜم٤م 

(، ويم٤مٟمقا 56: ;3(، وأٟمف ـمٕمـ ذم ضمٜمٌف )سمقطمٜم٤م 5: ;3)يقطمٜم٤م  "ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد ويم٤مٟمقا يٚمٓمٛمقٟمف

وم٤من قمٚمٞمف(، وأٟمف ُص 47: 45)ًمقىم٤م  .يًخرون سمف  .ٚم٥م ُمع جمرُملم يم٤مٟم٤م ي٤ًٌمٟمف ويٚمٕمٜم٤مٟمف وجيد 

(، وسمّم٘مقا قمٚمٞمف وأظمذوا 58: 37)ُمرىمص قمذسمقه وؾم٘مقه ظمالً  ؿ(، وأهن49: 37)ُمرىمص 

 .. إًمخ..(52: 49اًم٘مّم٦ٌم وضسمقه قمغم رأؾمف )ُمتك 

 ثايجًا: ثبٛت بسا٠٤ ٜٗٛذا َٔ خٝا١ْ املطٝح: 

واؾمت٠مضمرشمف اًمٞمٝمقد ًمٞمدهلؿ قمٚمٞمف،  فظم٤مٟم -أطمد طمقاري اعمًٞمح-ي٘مقل اًمٜمّم٤مرى إن هيقذا 

يمام ؾمٞم٠ميت سمٕمد، وًمٙمـ اًمذي يٓمٚمع قمغم يمتٌٝمؿ، يتٌلم ًمف ُمٜمٝم٤م  (3)ذشمف قمغم ذًمؽ صمالصملم ومْم٦م٘موأٟمْ 

شمٜم٤مىمض اًمراوي٦م قمـ هيقذا واظمتالومٝمؿ ذم احلٙم٤مي٦م قمٜمف، ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم آهتداء إمم يمقن ُم٠ًمًم٦م 

 حمض ختٛملم.اًمتًٚمٞمؿ 

سمِم٠من هيقذا، وم٘مد ذيمر ُمتك أن هيقذا سمٕمد أن ٟمدم  وأضب ًمؽ ُمثاًل مم٤م اظمتٚمٗم٧م ومٞمف يمتٌٝمؿ

طمٞمٜمئذ عم٤م رأى هيقذا اًمذي أؾمٚمٛمف ىمد ٟمدم ورد اًمثالصملم ُمـ اًمٗمْم٦م إمم رؤؾم٤مء " قمغم شمًٚمٞمؿ اعمًٞمح

أن هيقذا مل خيٜمؼ ٟمٗمًف، سمؾ  "أقمامل اًمرؾمؾ" (، ويذيمر يمت٤مهبؿ7: 49)ُمتك  "اًمٙمٝمٜم٦م واًمِمٞمقخ...

: 3ِم٤مؤه يمٚمٝم٤م ضم٤مء ذم )ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ ؾم٘مط قمغم وضمٝمف وم٤مٟمِمؼ ُمـ اًمقؾمط وم٤مٟمًٙم٧ٌم أطم

3::) " . ـَ ي  َُمًٕم٤م َٟمْحَق ُِمَئ٦ٍم َوقِمنْمِ
ٍ
ُة َأؾْماَمء ٤مِم ىَم٤مَم سُمْٓمُرُس ذِم َوؾْمِط اًمتَّاَلُِمٞمِذ، َويَم٤مَن قِمدَّ َوذِم شمِْٚمَؽ إَيَّ

ٌَِٖمل َأْن َيتِؿَّ هَذا اعمَْْٙمُتقُب ا ضَم٤مُل اإِلظْمَقُة، يَم٤مَن َيٜمْ ٤َم اًمر  وُح اًْمُ٘مُدُس وَمَ٘م٤مًَمُف سمَِٗمِؿ وَمَ٘م٤مَل: َأهيُّ ٌََؼ اًمرُّ ًمَِّذي ؾَم

قَع، إِْذ يَم٤مَن َُمْٕمُدوًدا سَمْٞمٜمَٜم٤َم َوَص٤مَر ًَمفُ  ًُ ٌَُْمقا قَمغَم َي ـَ ىَم ِذي ـْ هَيُقَذا اًمَِّذي َص٤مَر َدًمِٞماًل ًمِٚمَّ  َداُوَد، قَم

ـْ ُأضْمَرِة اًمٔمُّ  ْدَُم٦ِم. وَم٢مِنَّ هَذا اىْمَتٜمَك طَمْ٘ماًل ُِم
ـَ َٟمِّمٞم٥ٌم ذِم هِذِه اخْلِ ْٚمِؿ، َوإِْذ ؾَمَ٘مَط قَمغَم َوضْمِٝمِف اْٟمَِمؼَّ ُِم

                                                           

يقادس يقداس ي٤م " ( يًتٝمزئ إىم٤ٌمط سمٞمٝمقذا ويٕمػموٟمف> عم٤م هق ؿم٤مئع سملم اًمٜمّم٤مرى ُمـ شمًٚمٞمؿ هيقذا ًمٚمٛمًٞمح، وذًمؽ سم٘مقهلؿ:3)

أطمد اعمقؾمققم٤مت اًمديٜمٞم٦م  "آٟم٤ٌم شمٙمال" ُمقىمع. "٤مـمل اًمرأس سم٤مع ؾمٞمده سمثالصملم ومْم٦م ٟمح٤مس، وذًمؽ ذم مخٞمس اًمٕمٝمدُمٓم

 ٜمٍماٟمٞم٦م.اًم
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٧ٌَْم َأطْمَِم٤مُؤُه يُمٚمَُّٝم٤م َٙم ًَ يمذًمؽ ُمتك ومٚمؿ يذيمر أن هيقذا ٟمدم  (أقمامل اًمرؾمؾ)، وظم٤مًمػ "اًْمَقؾْمِط، وَم٤مْٟم

 قمغم شمًٚمٞمؿ اعمًٞمح.

سمؾ وهٜم٤مًمؽ شمٜم٤مىمض همري٥م ذم اًمروايتلم، وم٘مد ذيمر اًمث٤مين أن هيقذا أظمذ ٟم٘مقدًا ُمـ اًمٞمٝمقد 

٤مِن ُأوُرؿَمِٚمٞمَؿ، " اعمًٞمح، وأٟمف اؿمؽمى سمف طم٘ماًل.أضمر شمًٚمٞمؿ  َوَص٤مَر ذًمَِؽ َُمْٕمُٚمقًُم٤م قِمٜمَْد مَجِٞمِع ؾُمٙمَّ

 (.;3و :3: 3)أقمامل  "َأْي: طَمْ٘مَؾ َدمٍ ش طَمَ٘مْؾ َدَُم٤م»طَمتَّك ُدقِمَل ذًمَِؽ احْلَْ٘مُؾ ذِم ًُمَٖمتِِٝمْؿ 

رؤؾم٤مء اًمٙمٝمٜم٦م  ٟمدم ورد اًمثالصملم ُمـ اًمٗمْم٦م إمم"ويٜم٤مىمض هذا اًم٘مقل ُمتك ومٞمِمٝمد أن هيقذا

٦َم "واًمِمٞمقخ ىم٤مئاًل: ! وَمَٓمَرَح اًْمِٗمْمَّ ىَمْد َأظْمَٓم٠ْمُت إِْذ ؾَمٚمَّْٛم٧ُم َدًُم٤م سَمِريًئ٤م. وَمَ٘م٤مًُمقا: َُم٤مَذا قَمَٚمْٞمٜم٤َم؟ َأْٟم٧َم َأسْمٍِمْ

٦َم َوىَم٤مًُمقا:  ُف. وَم٠َمظَمَذ ُرَؤؾَم٤مُء اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم اًْمِٗمْمَّ ًَ َف، صُمؿَّ َُم٣َم َوظَمٜمََؼ َٟمْٗم َٓ حَيِؾُّ َأْن ذِم اهْلَْٞمَٙمِؾ َواْٟمٍَمَ

ًة ًمِْٚمُٖمرَ  ٤مِري  َُمْ٘مؼَمَ ْوا هِب٤َم طَمْ٘مَؾ اًْمَٗمخَّ ـُ َدٍم وَمَتَِم٤مَوُروا َواؿْمؽَمَ ٤َم صَمَٛم َزاَٟم٦ِم ٕهَنَّ
: 49)ُمتك  "سَم٤مءُٟمْٚمِ٘مَٞمَٝم٤م ذِم اخْلِ

5-9.) 

ٓ يٛمٙمـ اجلزم وُمـ صمؿ  وُمـ هٜم٤م ٟمرى صمالصم٦م اظمتالوم٤مت ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ُمـ قمٜمد اهلل،

  وهل: سمّمحتٝم٤م،

 ُمتك رد هيقذا صمٛمـ ظمٞم٤مٟمتف سمٞمٜمام أظمذه٤م ذم أقمامل اًمرؾمؾ واؿمؽمى هب٤م طم٘ماًل. ذم .3

ذم ُمتك ظمٜمؼ هيقذا ٟمٗمًف أي أن إص٤مسمتف يم٤مٟم٧م ذم اًمرىم٦ٌم، أُم٤م ذم أقمامل اًمرؾمؾ وىمع ذم  .4

 ن اإلص٤مسم٦م ذم اًمٌٓمـ.إ :أي >احل٘مؾ اًمذي اؿمؽماه وظمرضم٧م أطمِم٤مؤه

اًم٤ٌمىمل يمؾ ي٘مقل طم٥ًم ُم٤م ؾمٛمع و ٕمٝمد اًم٘مديؿاًمث٤مسم٧م هق اًمثالصملم ومْم٦م> ٕهن٤م وردت ذم اًم .5

أي أن اًمروح اًم٘مدس مل يٙمـ هق اًمذي ىم٤مم سم٢مُمالء اًمٕمٝمد اجلديد يمٚمف سمؾ هٜم٤مك إو٤موم٤مت 

واًمٕمجٞم٥م أن يمؾ رواي٦م يذيمر اًمراوي ومٞمٝم٤م  أسمدًا،ٓ يتٜم٤مىمض اهلل  شمتٜم٤مىمض ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م، ويمالم

 أوص إًمٞمٝمام ُمـ احل٤مدصم٦م ومٝمؾ يٙمقن اهلل ٤مٟمف أقمٚمؿ هبإ :أي اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ،ُم٤م ي١ميد رأيف ذم 

 يمٚمٞمٝمام؟ اجلقاب: ٓ.

أُم٤م يمقن هيقذا ٓ يٛمٙمـ أن ُيًٚمؿ اعمًٞمح أو خيقٟمف، وم٢مين أسمرهـ قمٚمٞمف ُمـ ؿمٝم٤مدة يمتٌٝمؿ، 

، أو شمٙمذي٥م يمالُمف فٟمٗمًف ومٞمٝم٤م، وٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر أطمد اًمٜمّم٤مرى ىمقًماعمًٞمح وُمـ ؿمٝم٤مدة 
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ٝمقد، وأومهٝمؿ أن اًمٍميح اًمذي ٓ يتًع ًمت٠مويؾ. وؾمؽمى أن إىمرب ًمٚمٕم٘مؾ أن هيقذا ظمدع اًمٞم

 اعمّمٚمقب هق اعمًٞمح.

قمنم شمٚمٛمٞمذا  لصمٜمًم٘مد يم٤من هيقذا أطمد طمقاري اعمًٞمح وأطم٤ٌمئف، سمؾ ًم٘مد يم٤من هيقذا أطمد آ

اًمذيـ ُمدطمٝمؿ اعمًٞمح أقمٔمؿ ُمدح، ووقمدهؿ سم٤مجلٚمقس قمغم يمراد اًمٕمٔمٛم٦م واعمجد، وم٘مد ذيمر 

اًمتجديد، ُمتك ٟمٙمؿ أٟمتؿ اًمذيـ شمٕمتٛمقين ذم إاحلؼ أىمقل ًمٙمؿ " ( ىمقل يًقع::4: ;3ُمتك )

ضمٚمس اسمـ اإلٟم٤ًمن قمغم يمرد جمده، دمٚمًقن أٟمتؿ أيْم٤ًم قمغم اصمٜمل قمنم يمرؾمٞم٤ًم شمديٜمقن أؾم٤ٌمط 

 .(3)"صمٜمل قمنمإهائٞمؾ آ

وأقمٓم٤مهؿ ؾمٚمٓم٤مٟم٤ًم قمغم أرواح " وهيقذا يمذًمؽ هق أطمد آصمٜمل قمنم اًمذيـ دقم٤مهؿ اعمًٞمح

 (.3: 32)ُمتك  "ٟمج٦ًم طمتك خيرضمقه٤م، ويِمٗمقا يمؾ ُمرض ويمؾ وٕمػ

 آصْمٜم٤َم قَمنَمَ ه" :-سمٕمد أن ذيمر اصمٜمل قمنم شمٚمٛمٞمذًا سم٠مؾمامئٝمؿ، وُمٜمٝمؿ هيقذا-ُمتك وي٘مقل 
ِ
١ُمَٓء

لَم َٓ شَمْدظُم  ٤مُِمِري  ًَّ قُع َوَأْوَص٤مُهْؿ ىَم٤مِئاًل: إمَِم ـَمِريِؼ ُأَُمٍؿ َٓ مَتُْْمقا، َوإمَِم َُمِديٜم٦ٍَم ًمِٚم ًُ ُٚمقا. سَمِؾ َأْرؾَمَٚمُٝمْؿ َي

ٌُقا سم٤ِمحْلَِري  إمَِم  ٦م ظِمَراِف اْذَه ٤مًمَّ اِئٞمَؾ اًمْمَّ َب ، سَمٞم٧ِْم إِْهَ ُف ىَمِد اىْمؽَمَ لَم: إِٟمَّ
ٌُقَن ايْمِرُزوا ىَم٤مِئٚمِ َوومِٞماَم َأْٟمُتْؿ َذاِه

ُروا سُمْرًص٤م. َأىِمٞمُٛمقا َُمْقشَمك. َأظْمِرضُمقا ؿَمَٞم٤مـملِمَ  اَمَواِت. اؿِْمُٗمقا َُمْرَى. ـَمٝم  ًَّ  "... إًمخ.َُمَٚمُٙمقُت اًم

 (.7: 32)ُمتك 

يدقمقن أٟمف ُم٤مت ُمرشمدًا يم٤مومرًا ُمٜم٤موم٘م٤ًم،  اعمًٞمح يمؾ هذا اًمًٚمٓم٤من،إن هيقذا هذا اًمذي أقمٓم٤مه 

وأٟمف ظم٤من اعمًٞمح وؾمٚمٛمف، وذًمؽ سم٤مًمرهمؿ ُمـ ؿمٝم٤مدة اعمًٞمح ًمف أٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٕمف هق واحلقاريقن 

 ذم أظمرة ذم اجلٜم٦م.

                                                           

صمٜم٤م قمنم ُمـ ( آ)إهائٞمؾ  وهؿ أسمٜم٤مء يٕم٘مقب قمغم وًمد اًمقًمد يمام يٓمٚمؼ قمغم اًم٘مٌٞمٚم٦م ُمـ اًمٞمٝمقد. ( اًمًٌط ٓ يٓمٚمؼ إ3ٓ)

ٚمٗمػموز ًم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط، :أهنؿ ًمٞمًقا سم٠مٟمٌٞم٤مء. يٜمٔمر حٟمٌقة ه١مٓء إؾم٤ٌمط واًمراضمزوضم٤مشمف إرسمع، واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم 

 .692-;4/68، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم ،:3/78، وشمٗمًػم اًمٓمؼمي ،4/584، آسم٤مدي
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ـّ أن هيقذا أؾمٚمٛمف طم٘مٞم٘م٦م، ومل ي أن  ٕمٚمؿإن اًمذي روى طمٙم٤مي٦م شمًٚمٞمؿ هيقذا ًمٚمٛمًٞمح فم

اًمذي اهمتًؾ ًمٞمس ًمف طم٤مًم٦م إٓ إمم همًؾ " وىم٤مل: ٞمح ُمع سم٤مىمل اًمتالُمٞمذ،هيقذا همًؾ ِرضمؾ اعمً

 .(3)( ومِمٝمد سمذًمؽ أن هيقذا ـم٤مهر يمٚمف32: 35)يقطمٜم٤م  "رضمٚمٞمف سمؾ هق ـم٤مهر يمٚمف

 املطٝح َٔ األَٛات: ْؿٞ قٝا١َ زابعًا: 

وىمد وىمع  ،(4)يّدقمل اًمٜمّم٤مرى أن اعمًٞمح ىُمتؾ وُصٚم٥م وُدومـ، صمؿ ىم٤مم سمٕمد ذًمؽ ُمـ اًم٘مؼم

 آظمتالف سملم شمٚمؽ إٟم٤مضمٞمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م، وئمٝمر هذا ومٞمام ي٠ميت: 

يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م ومٚمؿ يرو أطمد يمٞمػ ىم٤مم؟ وًمٙمـ اجلٛمٞمع وصؾ ووضمد اًم٘مؼم ظم٤مًمٞم٤ًم، ُمرىمص  -3

 (.3: 42(، ويقطمٜم٤م )4: 46(، وًمقىم٤م ):4: 4(، وُمتك )6: 38)

 (57-35: 46(، وًمقىم٤م )35-;: 38(، وُمرىمص )56: 37ذم إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م ُمتك ) -4

، "عم٤مذا شمٓمٚمٌلم احلل سملم إُمقات" ، وذم سمٕمْمٝمؿ ىمٞمؾ:"ًمٞمس هق ه٤م هٜم٤م "ردت قم٤ٌمرة"

 ( وم٢من اعمًٞمح ٟمٗمًف هق اًمذي فمٝمر وىم٤مل عمريؿ اعمجدًمٞم٦م:37، 35، 4: 42أُم٤م ذم يقطمٜم٤م )

، وسمٕمد ذًمؽ ذم ٟمٗمس اإلصح٤مح يٓمٚم٥م يًقع ُمـ "ٓ شمٚمٛمًٞمٜمل ٕين مل أصٕمد سمٕمد إمم أيب"

اعم٤ًمُمػم سم٢مصٌٕمف، وهذا حمػم> ومٙمٞمػ يٓمٚم٥م ُمـ ُمريؿ أٓ شمٚمٛمًف  شمقُم٤م أن يٚمٛمس ُمٙم٤من

 ."وه٤مت يدك ووٕمٝم٤م ذم ضمٜمٌل" ويٓمٚم٥م سمٕمد ذًمؽ ُمـ شمقُم٤م سمٜمٗمًف

وذم يمتٌٝمؿ اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل قمغم وم٤ًمد زقمٛمٝمؿ ذم ىمٞم٤مُم٦م اعمًٞمح، وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٗمر )أيقب 

9 :;:) 

إن اًم٘م٤مٟمقن اًمًح٤مب يْمٛمحؾ ويزول، هٙمذا اًمذي يٜمزل إمم اهل٤موي٦م ٓ يّمٕمد> أي: "

اًمًاموي هق اًمذي يٛمقت ٓ ي٘مقم صم٤مٟمٞم٤ًم، سمؾ إن صمٌقت وضمقد اعمًٞمح سمٕمد واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م إٟماٍم ُيث٧ٌم 

أن اعمّمٚمقب ؾمقاه. وًم٘مد صم٧ٌم يمذًمؽ ذم يمتٌٝمؿ أن اعمًٞمح أظمؼمهؿ أٟمف إذا ذه٥م ومٚمـ يروٟمف> 

 (.3: 38. )يقطمٜم٤م "ٕين ذاه٥م إمم أيب وٓ شمروٟمٜمل أيْم٤مً " وذًمؽ ىمقًمف هلؿ:

                                                           

 حتريػ سم٤مًمزي٤مدة. ٝمق ( إن يم٤من هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مء سمٕمد ذًمؽ وم3)

 (.:4-3: 42) ٜم٤مويقطم ،(46وًمقىم٤م ) ،(38-3: 38وُمرىمص ) ،آظمره -(3: :4( يٜمٔمر ُمتك )4)
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 اعمًٞمح ىم٤مم خي٤مًمػ ىمقًمف سمداه٦م، وإٓ وم٤مٟمٔمر إمم ؿمٝم٤مدشمف وشم٠ميمٞمده ذم ىمقًمف: وم٘مقهلؿ إن

. )ًمقىم٤م "واحلؼ أىمقل ًمٙمؿ إٟمٙمؿ ٓ شمروٟمٜمل طمتك ي٠ميت وىم٧م شم٘مقًمقن ومٞمف ُم٤ٌمرك أيت سم٤مؾمؿ اًمرب"

35 :7.) 

إن اًمتحدي ذم هذا اًم٘مقل واوح> ذًمؽ أن اعمًٞمح ي١ميمد ٕقمدائف أهنؿ ًمـ يروه ُمٜمذ شمٚمؽ "

(، ًمٙمـ ذًمؽ اعمّمٚمقب رآه 53: 46. )ُمتك )"سم٘مقة وجمد يمثػم"ذم هن٤مي٦م اًمٕم٤مملاًم٤ًمقم٦م طمتك ي٠ميت 

اًمٙمٝمٜمقت اًمٞمٝمقدي أؾمػمًا ذم ىمٌْمتف أصمٜم٤مء اعمح٤ميمٛم٦م، صمؿ رأوه سمٕمد ذًمؽ ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم اخلِم٦ٌم ىمتٞماًل 

ىمد أؾمٚمؿ اًمروح واعمِمٞمئ٦م، ومل يٌؼ ُمٜمف إٓ ضمًدا ظم٤مُمدا وم٘مد ٟمٌض احلٞم٤مة. وأؾمتٕمػم ًمٖم٦م اعمًٞمح ذم 

ُمـ ًمف أذٟم٤من ًمٚمًٛمع ومٚمٞمًٛمع، وُمـ يًٛمع ومٕمٚمٞمف أن " تٗم٤مًء هبذا اًم٘مدر وم٠مىمقل:اإلٟمجٞمؾ ايم

 .(3)"يٕم٘مؾ...

إذا يم٤من اٟمِم٘م٤مق طمج٤مب اهلٞمٙمؾ وىمٞم٤مم اًم٘مديًلم ُمـ ىمٌقرهؿ ىمد طمدث ومٕماًل أٓ يدل و

؟ وهل ومٚمامذا مل ي١مُمـ اًمٞمٝمقد سمف؟ أيـ ذه٥م ه١مٓء سمٕمد ىمٞم٤مُمٝمؿ وُمـ ىم٤مسمٚمقا قمغم صدق اعمًٞمح

: ;ُمتك)ذم (، و4 :7 صُمرىم)شمتٜم٤مىمض ُمع طم٤مدصم٦م ىمٞم٤مم اًمّمٌٞم٦م ُمـ اعمقت اًمتل وردت ذم طم٤مدصم٦م 

: 9 ًمقىم٤م)شمتٜم٤مىمض ُمع طم٤مدصم٦م ىمٞم٤مم اًمِم٤مب ُمـ اعمقت اًمتل وردت ذم (، و77: :ًمقىم٤م)ذم (، و47

 (.66 – 3: 33يقطمٜم٤م)وذم (، 39 - 33

ُٝسؾع:  ُٝػّب٘ هلِ ٚأْ٘ ض  خاَطًا: تٓبؤ املطٝح أْ٘ ض

أٟمف ؾمػمومٕمف إًمٞمف،  اهللؿ ؾمٞمِمٙمقن ذم يمقن اعمّمٚمقب همػمه، وىمد أظمؼمه ًم٘مد قمٚمؿ اعمًٞمح أهن

ن يمٚمٙمؿ إ" وًمذًمؽ ىم٤مل اعمًٞمح ٕشم٤ٌمقمف ىمٌؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م: وًمـ ُيٛمّٙمـ ُمٜمف أطمدًا ُمـ أقمدائف،

(. هذا ُم٤م طمدث ومٕماًل، وم٘مد ؿمؽ ومٞمف اًمٜمّم٤مرى وفمٜمقا 49: 36)ُمرىمص  "شمِمٙمقن ذّم هذه اًمٚمٞمٚم٦م

 أٟمف هق اًمذي ُصٚم٥م.

ـْ يٕمرف احلؼ وٓ يٕمثر ومٞمف أًمٞمس ذًمؽ ُمٕمٜمك  واٟمٔمر سمٕمد ذًمؽ ذم وقمد اعمًٞمح سمٗمقز ُم

أُم٤م أن وم٠مٟم٤م ُم٤مض " (. ويدل قمغم رومع اعمًٞمح ىمقًمف:8: 33)ُمتك  " ـمقسمك عمـ ٓ يٕمثر ذمّ " ىمقًمف:

                                                           

 .336ص، ( ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمنم رؾمقل وًمٞمس إهل٤ًم ٕمحد اجلٜمدي3)
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(، ويدل قمٚمٞمف يمذًمؽ 7: 38)يقطمٜم٤م  "إمم اًمذي أرؾمٚمٜمل، وًمٞمس أطمد ُمٜمٙمؿ ي٠ًمًمٜمل أيـ متيض

 (.:4: 38)يقطمٜم٤م  "أشمرك اًمٕم٤ممل وأذه٥م إمم أب ظمرضم٧م ُمـ قمٜمد أب وأيْم٤مً " ىمقًمف:

وشم٠مُمؾ هذا اًم٘مقل وم٢مٟمف ٓ يدل ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم يمقٟمف ؾمٞمّمٚم٥م وُي٘مٝمر، سمؾ اًمٔم٤مهر ومٞمف أٟمف يتٜم٠ٌم 

أٟم٤م ُمٕمٙمؿ زُم٤مٟم٤ًم يًػمًا صمؿ أُميض إمم " سمرومٕمف، وأفمٝمر ُمـ ذًمؽ ىمقًمف ًمٚمٞمٝمقد اًمذيـ أشمقا يٛمًٙمقه:

: 9)يقطمٜم٤م  "يمقن أٟم٤م ٓ شم٘مدرون أٟمتؿ أن شم٠مشمقااًمذي أرؾمٚمٜمل، ؾمتٓمٚمٌقٟمٜمل وٓ دمدوٟمٜمل وطمٞم٨م أ

 (. وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ وم٢من ىمقًمف: 45

ومٔم٤مهر ُمٕمٜم٤مه أٟمف مل  ،"ؾمتٓمٚمٌقٟمٜمل وٓ دمدوٟمٜمل وطمٞم٨م أيمقن أٟم٤م ٓ شم٘مدرون أٟمتؿ أن شم٠مشمقا"

يذه٥م ًمُٞمّمٚم٥م أو أٟمف ُدومـ وم٢من ُمّمػم يمؾ طمل ذًمؽ، وًمق قمٜمك سمذًمؽ ىمقًمف أٟمف ؾمٞمٛمقت ويدومـ 

طم٥ًم ُم٤م ىمٚمٜم٤م، صمؿ شم٠مُمؾ ىمقل اعمًٞمح ساطم٦م وشمٜم١ٌمه أن اًمٞمٝمقد اوم٤ًم زٓقمتؼمٟم٤م ذًمؽ اًم٘مقل ضم

ُيالطمظ أن و .(3)ؾمٞمٓمٚمٌقٟمف وٓ جيدوٟمف> وذًمؽ ًمٕمٚمٛمف أٟمف ؾمػُمومع ويذه٥م إمم طمٞم٨م يٕمٚمؿ رسمف

 اعمًٞمح ًمق يم٤من صٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م ًمتٜم٠ٌم هلؿ سمذًمؽ.

طمٞم٨م أذه٥م ٓ شم٘مدر أن أن شمتٌٕمٜمل وًمٙمـ ؾمتتٌٕمٜمل " وشم٠مُمؾ يمٚمؽ ىمقل اعمًٞمح ًمٌٓمرس:

ن اعمًٞمح هق اًمذي إ(، وطم٘مٞم٘متف أن أطمدًا ٓ يًتٓمٞمع أن يرومع> إذ 48: 35)يقطمٜم٤م  "أظمػماً 

 اظمُتصَّ سم٤مًمرومع.

 

 املطًب ايجاْٞ

 قطعا، ٚذيو مبا أٚزدٙ َٔ أدي١، ٖٞ:ت نٕٛ املصًٛب ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ املطٝح اثبإ

 املصًٛب ًَعٕٛ ٚاملطٝح ال تًٝل ب٘ ايًع١ٓ:أٚاًل: إٕ 

ٕن " (:84: 43اًم٘مديؿ أن اعمّمٚمقب ُمٚمٕمقن ُمـ اهلل> وذًمؽ ذم )ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م ؿمٝمد اًمٕمٝمد 

 ، واًمٜمّم٤مرى يدقمقن أن اعمًٞمح ـمٚم٥م اًمّمٚم٥م وىمٌؾ اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ أضمٚمٝمؿ! "اعمٕمٚمؼ ُمٚمٕمقن ُمـ اهلل

                                                           

 ومام سمٕمده٤م. ،547ص، اعمًٞمح سملم اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ ًمٚمٖم٤مُمدي: ( يٜمٔمر3)
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واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ٓ قمالىم٦م سملم اًم٘مقل اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م ودقمقى اًمٜمّم٤مرى سم٠من 

سمؾ احل٘مٞم٘م٦م أن ذيٕم٦م ُمقؾمك  ،أن ذًمؽ شمٜم١ٌم سمح٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م أو ،اعمًٞمح ىمٌؾ اًمٚمٕمٜم٦م ُمـ أضمٚمٝمؿ

شم٘ميض سم٠من اعمّمٚمقب ٓسمد أن ُيدومـ ذم يقُمف> ٕٟمف ُمٚمٕمقن وٓ قمالىم٦م ًمٚمٛمًٞمح سمذًمؽ، وهذا هق 

وإذ يم٤من قمغم إٟم٤ًمن ظمٓمٞم٦م طم٘مٝم٤م اعمقت ومُ٘متؾ وقمٚم٘متف قمغم ظمِم٦ٌم، ومال شُم٧ٌْم ضمثتف قمغم " اًمٜمص:

ٚمؼ ُمٚمٕمقن ُمـ اهلل، ومال شمٜمجس أروؽ اًمتل يٕمٓمٞمؽ اخلِم٦ٌم، سمؾ شمدومٜمف ذم ذًمؽ اًمٞمقم> ٕن اعمٕم

(. وُمـ اعمًتٖمرب أهنؿ يدقمقن أن اعمًٞمح هق اهلل، ومٝمؾ 43)ؾمٗمر اًمتثٜمٞم٦م  "اًمرب إهلؽ ٟمّمٞم٤ٌمً 

وهمػم ضم٤مئز ىمٓمٕم٤ًم أن يٙمقن  ،هق اًمٓمرد ُمـ رمح٦م اهلل - يمام هق ُمٕمروف-يٚمٕمـ اهلل ٟمٗمًف! واًمٚمٕمـ 

إسمٜم٤مء؟ أًمٞمس هذا ُم٤م  رأي اعمداومٕملم قمـ طم٘مقق اعمًٞمح ُمٚمٕمقٟم٤ًم> وم٤معمٕمٚمؼ ٓ ؿمؽ ؾمقاه. صمؿ ُم٤م هق

 ؟؟؟CHILD ABUSEيًٛمٞمف اًمٖمرب اًمٜمٍماين 

 بطسع أْ٘ ال ٜعسف املصًٛب:ثاًْٝا: حيًـ 

يم٤من حيٚمػ أٟمف ٓ يٕمرف اعمّمٚمقب وم٘مد ؾم٠مًمتف اُمرأة  -رئٞمس احلقاريلم-يروون أن سمٓمرس 

 قمـ اعم٘مٌقض قمٚمٞمف

ين ًم٧ًم أقمرف اًمرضمؾ، وسمٕمد ىمٚمٞمؾ ضم٤مء اًم٘مٞم٤مم وىم٤مًمقا ًمٌٓمرس: طم٘م٤ًم أوم٠مٟمٙمر أيْم٤ًم سم٘مًؿ "

)ُمتك  "ين ٓ أقمرف اًمرضمؾأأٟم٧م أيْم٤ًم ُمٜمٝمؿ، وم٢من ًمٖمتؽ شمٔمٝمرك وم٤مسمتدأ طمٞمٜمئذ يٚمٕمـ وحيٚمػ 

48 :94.) 

ٟمٍماين أن سمٓمرس يم٤من ص٤مدىم٤ًم طملم أىمًؿ أٟمف ٓ يٕمرف اعمّمٚمقب، وٟمتٝمؿ أي  ٜمٙمروٓ ي

سمٕمدم اإليامن إذا ىمٚمٜم٤م إن ؾمٞمده يًقع هُي٤من قمغم اًمّمٚمٞم٥م وهق يتٝمرب، وخي٤مف  -سم٤مـمالً  -سمٓمرس 

ُمـ اًمٜم٤مس وحيٚمػ يمذسم٤ًم، ُمع ُم٤م ًمف ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل أقمٓم٤مه٤م إي٤مه اعمًٞمح ُمـ اؾمتٓم٤مقمتف 

وسمام أن  .(3)ٟم٘مؾ اجل٤ٌمل ُمـ أُم٤ميمٜمٝم٤م، طمتك سمٚمغ ُم٘مدار ىمدرشمف أٟمف يم٤من ي٘مقل ٕي اُمرئ ُم٧م ومٞمٛمقت

ٟمٍماين أٟمجٌتف اًمٜمٍماٟمٞم٦م ومٝمق إذن ص٤مدق، ويٙمقن اعمّمٚمقب ٓ يٕمرومف  سمٓمرس يٕمتؼم أقمٔمؿ

 سمٓمرس، وًمزم أن يٙمقن همػم اعمًٞمح. 

                                                           

 ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ، اإلصح٤مح اخل٤مُمس. : ( يراضمع 3)
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وشمروي إٟم٤مضمٞمؾ قمـ سمٓمرس أٟمف ؾُمئؾ هؾ يم٤من ُمع يًقع، وم٠مٟمٙمر، وشمتٜم٤مىمض أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ 

 إرسمٕم٦م ذم هد هذه اًمرواي٦م شمٜم٤مىمْم٤ًم همري٤ًٌم، سمٞم٤مٟمف ومٞمام ي٠ميت: 

( إهنؿ ضم٤مري٦م 36أٟمف ُمع يًقع ومٞم٘مقل ُمرىمص ) شمٜم٤مىمض ذم ؿم٠من ُمـ ادقمك قمغم سمٓمرس -أ 

( إهنؿ 44( إهنؿ ضم٤مريت٤من واًمرضم٤مل اًم٘مٞم٤مم، وي٘مقل ًمقىم٤م )48واًمرضم٤مل ىمٞم٤مم، وي٘مقل ُمتك )

 ضم٤مري٦م ورضمالن.

شمٜم٤مىمض ذم شمٕمٞملم اعمٙم٤من اًمذي يم٤من ومٞمف سمٓمرس طملم طمّمؾ هذا آهت٤مم ومٞم٘مقل ُمرىمص: سمؾ  -ب 

ج اًمدار، وي٘مقل ًمقىم٤م: سمؾ وؾمط ذم أؾمٗمؾ اًمدار، وي٘مقل ُمتك: أن سمٓمرس يم٤من ضم٤مًم٤ًًم ظم٤مر

 اًمدار، وي٘مقل يقطمٜم٤م: سمؾ قمٜمد اًم٤ٌمب ظم٤مرضم٤ًم. 

يذيمر أن سمٓمرس أٟمٙمر صمالث ُمرات ىمٌؾ صٞم٤مح اًمديؽ ُمرة واطمدة، ويذيمر ُمرىمص أٟمف  -ج 

 أٟمٙمر ىمٌؾ صٞم٤مح اًمديؽ ُمرة، صمؿ أٟمٙمر ُمرشملم ىمٌؾ صٞم٤مح اًمديؽ ُمرة أظمرى.

اًمديؽ شمٜمٙمرين صمالث ( أن اعمًٞمح ىم٤مل ًمٌٓمرس ىمٌؾ أن يّمٞمح 55-54: 32يروي ُمتك ) -د 

 ( ىمقًمف ىمٌؾ أن يّمٞمح اًمديؽ ُمرشملم شمٜمٙمرين صمالث ُمرات.;-:: 34ُمرات، ويروي ًمقىم٤م )

: 48، ويروي ُمتك )"ًم٧ًم أدري وٓ أومٝمؿ ُم٤م شم٘مقًملم"(:93-88: 36ي٘مقل ُمرىمص ) -ه 

، وي٘مقل ًمقىم٤م "ًم٧ًم أدري ُم٤م شم٘مقًملم"( أن ضمقاب سمٓمرس ًمٚم١ًمال إول يم٤من:78-96

 . "ُمرأةًم٧ًم أقمرف ي٤م ا"(:76-82: 44)

 خيتٚمٗمقن يمذًمؽ ذم ٟمقع ُم٤م ؾمئؾ سمف سمٓمرس. -و 

 خيتٚمػ يمؾ ُمـ ُمتك وُمرىمص وًمقىم٤م ويقطمٜم٤م ذم ضمقاب سمٓمرس قمغم اًم١ًمال اًمث٤مين. -ز 

ـْ ي٘مرأ احلٙم٤مي٦م ذم يقطمٜم٤م ) -ح  ( 37،49: :3خيتٚمٗمقن قمغم اعمٙم٤من اًمذي يم٤من ومٞمف اًم٘مٞم٤مم. وُم

 .(3)جيده٤م خم٤مًمٗم٦م همري٦ٌم ًمرواي٦م أظمريـ

 طٝح:املصًٛب أْ٘ املثايجُا: إْهاز 

وىم٤مل ًمف: اؾمتحٚمٗمؽ " ضم٤مء ذم يمتٌٝمؿ أن رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م ؾم٠مل اعمّمٚمقب ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ

 (.85: 48)ُمتك  "سم٤مهلل احلل أن شم٘مقل ًمٜم٤م هؾ أٟم٧م اعمًٞمح اسمـ اهلل؟ ىم٤مل ًمف يًقع: أٟم٧م ىمٚم٧م

                                                           

 .5;-4;، اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م: ( يراضمع3)
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إٟمٙم٤مر ٓ ؿمؽ ومٞمف، وًمق يم٤من يمام يزقمٛمقن هق اعمًٞمح عم٤م  "أٟم٧م ىمٚم٧م" إن ىمقل اعمّمٚمقب:

وؾمٕمف إٓ اجلقاب اًمٍميح، ؾمٞمام ورئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م يًتحٚمػ سم٤مهلل ومٝمؾ ٓ ي٠مسمف اعمًٞمح سم٤مهلل 

 اًمٕمٔمٞمؿ؟! إن إٟمٙم٤مر اعمّمٚمقب يمقٟمف اعمًٞمح سمٕمد اًم٘مًؿ قمٚمٞمف ًمدًمٞمٌؾ ٓ ؿمؽ ومٞمف ذم يمقٟمف همػمه. 

ُمـ أدل اًمدًٓم٦م قمغم أن اعم٠مظمقذ ًمٞمس هق  ... وذًمؽ" وهذا ُم٤م قم٘م٥م قمٚمٞمف اجلٕمٗمري سم٘مقًمف:

اًمًٞمد اعمًٞمح، وًمق يم٤من هق اعمًٞمح ٟمٗمًف مل يقار ذم اجلقاب. يمٞمػ اعمًٞمح وي٘مًؿ قمٚمٞمف سم٤مهلل: أيـ 

 .(3)"اعمًٞمح؟

صمؿ إن اعمًٞمح إٟمام ضم٤مء ًم٨ٌم احلؼ وٟمنم اًمّمدق ومٙمٞمػ دمِمؿ ًمٌمء صمؿ يٙمتٛمف؟! واعمٕمٝمقد  

ٜمد إٟم٤مضمٞمؾ ويمّت٤مهب٤م ُمـ أوص٤مف شمٗمقق سمزقمٛمٝمؿ عمًٞمح قماُمـ اعمرؾمٚملم ومْماًل قمام يقصػ سمف 

 درضم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم.

  ؟بايتدسٜـ ٚحيهِ عًٝ٘ بايصًب زبٌٖ٘ ٜتِٗ ْبًٝا زابعًا: 

( ومٙمٞمػ هيلم اًمٜمٌل اسمـ 73- ;6: 33يم٤من ٟمٌٞم٤ًم )يقطمٜم٤م  (4)رئٞمس اًمٙمٝمٜم٦م "ىمٞم٤موم٤م" ي٘مقًمقن إن

اًمٜم٤مس ًمٞمٌّم٘مقا ذم وضمٝمف ويٚمٙمٛمقه، ويٚمٓمٛمقه ويًتٝمزئقن  قُمريؿ، ويتٝمٛمف سم٤مًمتخريػ، ويدقم

 .(5)(:8- 87: 48)ُمتك "ىم٤مئٚملم: شمٜم٠ٌم ًمٜم٤م أهي٤م اعمًٞمح ُمـ ضسمؽ؟"سمف

  األغساز ٜهْٕٛٛ نؿاز٠ رتطاٜا األبساز:خاَطًا: 

، ومال يٛمٙمـ "إذار يٙمقٟمقن يمٗم٤مرة خلٓم٤مي٤م إسمرار" (::3: 43ضم٤مء ذم ؾمٗمر إُمث٤مل )

 يمٗم٤مرة خلٓم٤مي٤م إسمرار ُمـ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ومٞمّمٌح ذيرًا.سمذًمؽ أن يٙمقن اعمًٞمح 

 

                                                           

 .352ص، اًمٜمّم٤مرىاًمرد قمغم  :( يٜمٔمر3)

ُتْؿ شَمْٕمِرومُ "(4) ًْ ٜم٦َِم: َأْٟمُتْؿ ًَم ًَّ ٤م ًمِْٚمَٙمَٝمٜم٦َِم ذِم شمِْٚمَؽ اًم ًً ُف ظَمػْمٌ ًَمٜم٤َم َأْن وَمَ٘م٤مَل هَلُْؿ َواطِمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ، َوُهَق ىَمَٞم٤موَم٤م، يَم٤مَن َرئِٞم ُروَن َأٟمَّ قَن ؿَمْٞمًئ٤م، َوَٓ شُمَٗمٙم 

ٚمِ  ْٕم٥ِم َوَٓ هَتْ ـِ اًمِمَّ ٤مٌن َواطِمٌد قَم ًَ ٠ٌَّمَ َيُٛمقَت إِْٟم ٜم٦َِم، شَمٜمَ ًَّ ٤م ًمِْٚمَٙمَٝمٜم٦َِم ذِم شمِْٚمَؽ اًم ًً ِف، سَمْؾ إِْذ يَم٤مَن َرئِٞم
ًِ ـْ َٟمْٗم َٝم٤م. َومَلْ َيُ٘مْؾ هَذا ُِم ٦ُم يُمٚمُّ  َؽ إُُمَّ

٦ِم،... ـِ إُُمَّ قَع ُُمْزُِمٌع َأْن َيُٛمقَت قَم ًُ  ."َأنَّ َي

ومٛمزق َرئِٞمُس اًْمَٙمَٝمٜم٦َِم طِمٞمٜمَئٍِذ صمَِٞم٤مسَمُف ىَم٤مئِاًل: ىَمْد "(::8-87/ -48( واًمٜمص يم٤مُماًل طملم أٟمٙمر اعمّمٚمقب أٟمف اعمًٞمح يمام ذم ُمتك )5)

ِديَٗمُف! َُم٤مَذا شَمَرْوَن؟ وَم٠َمضَم٤مسُمقا َوىَم٤مًمُقا: إِٟمَّفُ  َف! َُم٤م طَم٤مضَمُتٜم٤َم سَمْٕمُد إمَِم ؿُمُٝمقٍد؟ َه٤م ىَمْد ؾَمِٛمْٕمتُْؿ دَمْ َتْقضِم٥ُم اعمَْْقِت، َوآظَمُروَن  ُمُ ضَمدَّ ًْ

سَمَؽ؟"ًَمَٓمُٛمقُه، ىَم٤مئِٚمِلَم: ـْ َضَ ٞمُح، َُم
ًِ ٤َم اعمَْ ٠ٌَّْم ًَمٜم٤َم َأهيُّ  ."شَمٜمَ
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 ثبٛت إٔ املدؾٕٛ ٖٛ غري املطٝح:ضادضًا: 

ًم٘مد يم٤مٟم٧م ىمّم٦م دومٜمف ُمٝمٛم٦م ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم ٓقمت٤ٌمريـ: إول: أهن٤م شمرؾمخ اًم٘مقل سم٠مٟمف ىمد ُم٤مت 

 اخل٤مزم ومٕمال، وسم٤مًمت٤مزم وم٘مد ىم٤مم طم٘مٞم٘م٦م ُمـ إُمقات. وأُم٤م اًمث٤مين وم٢مٟمف يتٕمٚمؼ سمام ىمٞمؾ قمـ اًم٘مؼم

(> ومٙم٤من ُمـ اعمٝمؿ اًمت٠ميمٞمد قمغم أن اًمٜم٤ًمء اًماليت ايمتِمٗمـ اًم٘مؼم ظم٤مًمٞم٤م ومٞمام 69-64: 37)ُمرىمص:

 سمٕمد مل يذهٌـ إمم ىمؼم أظمٓم٠من ُمٕمرومتف، سمؾ ًمذات اًم٘مؼم اًماليت ؿم٤مهدن سم٠مٟمٗمًٝمـ اجلًد يقوع ومٞمف.

إٟم٤مضمٞمؾ إمم هد ىمّم٦م اًمّمٚم٥م هبذا اًمتٗمٙمؽ وآٟمحالل قمـ اًمذيـ  اذه٥م يم٤مشمٌقو

ُم٧م واقمتؼمه٤م اعمت٠مظمرون ُمـ أصقل اإليامن. ؿم٤مهدوا  اًمّمٚم٥م، واؾمتٛمرت اإلؿم٤مقم٦م طمتك ىُمد 

ودمدهؿ يًتدًمقن قمغم دومـ اعمًٞمح، مم٤م ٟمًٌقه إًمٞمف ُمـ ىمقًمف ًمٚمٙمت٦ٌم واًمٗمريًلم قمٜمدُم٤م ؾم٠مًمقه أن 

ضمٞمؾ ذير ووم٤مؾمؼ يٓمٚم٥م آي٦م وٓ شمٕمٓمك ًمف آي٦م إٓ آي٦م يقٟم٤من اًمٜمٌل> ٕٟمف يمام يم٤من " ي٠ميت هلؿ سمآي٦م:

ًمٞم٤مل هٙمذا يٙمقن اسمـ اإلٟم٤ًمن ذم ىمٚم٥م إرض صمالصم٦م  سمٓمـ احلقت صمالصم٦م أي٤مم وصمالث يقٟم٤من ذم

 (.62- ;5: 34. )ُمتك "أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل

هذا اجلٌؾ " ( ُمع اظمتالف ُمٝمؿ، وذًمؽ ذم ىمقًمف:52-;4: 33وذيمر ذم إٟمجٞمؾ )ًمقىم٤م 

 ،(3)ذير يريد أن يٓمٚم٥م آي٦م وٓ شمٕمٓمك ًمف إٓ آي٦م يقٟم٤من اًمٜمٌل ٕٟمف يمام يم٤من يقٟم٤من آي٦م ٕهؾ ٟمٞمٜمقى

 ."يمذًمؽ يٙمقن اسمـ اإلٟم٤ًمن أيْم٤ًم هلذا اجلٌؾ

وي٘مقًمقن إٟمف يٕمٜمل سمذًمؽ دومٜمف صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، وظمروضمف سمٕمده٤م آي٦م هلؿ يمآي٦م يقٟم٤من 

 (:85: 49صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، ويٗمنه ُم٤م ضم٤مء ذم )ُمتك إذ ًم٨ٌم ذم سمٓمـ احلقت  >(4))يقٟمس(

وذيمرت إي٤مم اًمثالصم٦م ذم )يقطمٜم٤م  .(5)"أن ذًمؽ اعمْمؾ ىم٤مل وهق طمل: إين سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم أىمقم"

4:3;.) 

                                                           

: ىمري٦م يقٟمس سمـ ُمتك سمٛمديٜم٦م اعمقصؾ سمجٛمٝمقري٦م اًمٕمراق أن شم٘م٤مسمٚمٝمام -سم٤مًمٙمن، صمؿ سم٤مًمًٙمقن، وومتح اًمٜمقن واًمقاو-ٟمٞمٜمقى( 3)

 .5/3636، العُمـ اجل٤مٟم٥م اًمنمىمل. يٜمٔمر: ُمراصد آـم

يٜمتٝمل ٟمًٌف  -قمٚمٞمٝمام اًمًالم  -( يقٟمس ) يقٟم٤من ( اسمـ ُمتك. وُمتك هذه أُمف، ومل يٜم٥ًم ُمـ إٟمٌٞم٤مء إمم أُمف همػم يقٟمس وقمٞمًك 4)

 .::ص، أـمٚمس شم٤مريخ إٟمٌٞم٤مء واًمرؾمؾ ًمٚمٛمٖمٚمقث :يٜمٔمر إمم سمٜمٞم٤مُملم سمـ يقؾمػ.

اًمٙمٝمٜم٦م واًمٗمريًٞمقن إمم سمٞمالـمس ىم٤مئٚملم: ي٤م ؾمٞمد ىمد شمذيمرٟم٤م وذم اًمٖمد اًمذي سمٕمد آؾمتٕمداد اضمتٛمع رؤؾم٤مء " ( واًمٙمالم يمٚمف هق5)

أن ذًمؽ اعمْمؾ ىم٤مل وهق طمل: إين سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم أىمقم، ومُ٘مؿ سمْمٌط اًم٘مؼم إمم اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م> ًمئال ي٠ميت شمالُمٞمذه ًمٞماًل وينىمقه 
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مل شمٙمـ يمروايتٝمؿ وٓ ي٘مّمد اعمًٞمح أن ُيِمػم هب٤م إمم دومٜمف  (3)إن اإلؿم٤مرة إمم ؾمٗمر يقٟم٤من اًمٜمٌل

رواي٦م إٟم٤مضمٞمؾ أن اعمّمٚمقب دومـ صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، سمؾ ُي١مظمذ ُمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم> إذ ًمـ دمد ذم 

( أٟمف صٚم٥م ىمري٤ًٌم ;3يمتٌٝمؿ أٟمف مل يٛمٙم٨م ذم ىمؼمه ؾمقى يقم واطمد وًمٞمٚمتلم. وم٘مد ضم٤مء ذم يقطمٜم٤م )

( أٟمف ُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، وأٟمف ذم ُم٤ًمء 37:56ُمـ ٟمّمػ هن٤مر يقم اجلٛمٕم٦م، وذيمر ُمرىمص )

( ومدومـ 68- 64: 37ـمس أن يًٛمح ًمف سمدومٜمف )ُمرىمص اًمٞمقم ٟمٗمًف ـمٚم٥م يقؾمػ ُمـ سمٞمال

إن اعمّمٚمقب هم٤مب قمـ اًم٘مؼم ىمٌؾ ـمٚمقع ؿمٛمس يقم " (:3: 42ص٤ٌمح اًم٧ًٌم، وي٘مقل يقطمٜم٤م )

، وسمذًمؽ ُمٙم٨م اعمدومقن ذم ىمؼمه يقُم٤ًم وًمٞمٚمتلم، ٓ صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل، وسمٕمٛمٚمٞم٦م "إطمد

 طم٤ًمسمٞم٦م ٟمجد أن:

 يقُم٤َم )يقم اًم٧ًٌم(. 3)ذم اًم٘مؼم( = قمدد إي٤مم اًمتل ىمْم٤مه٤م اعمٞم٧م ذم سمٓمـ إرض

ًمٞمٚم٦م )ًمٞمٚم٦م اًم٧ًٌم، وضمزء  4قمدد اًمٚمٞم٤مزم اًمتل ىمْم٤مه٤م اعمٞم٧م ذم سمٓمـ إرض )ذم اًم٘مؼم( =

 ُمـ ًمٞمٚم٦م إطمد( وسمذًمؽ شمًتحٞمؾ حت٘مٞمؼ هذه اًمٜمٌقءة.

 مجٞمع سمٓمالن ذم ًمٙمٗمك وطمده -أي ؾمٗمر يقٟم٤من  – اًمٗمّمؾ هذا إٓ أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ ذم يٙمـ مل ًمق"و

 :قمٔمٞمٛمتلم مجع ىمد وم٢مٟمف. ديٜمٝمؿ ومجٞمع أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ،

 اًمتل آي٤مشمف وأن سمزقمٛمٝمؿ، سمذًمؽ اعمًٞمح وإىمرار سمآي٦م، ىمطّ  خم٤مًمٗمٞمف ي٠مت مل أٟمف حت٘مٞمؼ: إطمدامه٤م

٦م ي٘مقم ٓ هذا وُمثؾ اشمٌٕمقه، اًمذيـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمزر سمحية اًمن وذم ظمٗمٞم٦م يم٤مٟم٧م إٟمام يذيمرون  طمجَّ

 أي٤مت> يرهيؿ وهق آي٦م يرون ٓ أهنؿ خيؼم أٟمف ذم اعمًٞمح قمغم اًمٙمذب حت٘مٞمؼ أو اعمخ٤مًمػ، قمغم

 .إطمدامه٤م ُمـ ٓسمد

 سمٓمـ ذم يقٟمس سم٘مل يمام: ٟمٗمًف قمـ ىم٤مل أٟمف اعمًٞمح قمـ طمٙم٤ميتٝمؿ وهق :اًمث٤مين واًمٗمّمؾ

 يمذسم٦م وهذه سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، أي٤مم صمالصم٦م إرض ضمقف ذم هق يٌ٘مك يمذًمؽ سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م، أي٤مم صمالصم٦م احلقت

                                                           

س: قمٜمديمؿ طمراس وي٘مقًمقا ًمٚمِمٕم٥م إٟمف ىم٤مم ُمـ إُمقات ومتٙمقن اًمْمـالًم٦م إظمػمة أذ ُمـ إومم، وم٘م٤مل هلؿ سمٞمالـم=

 (.88-84: 49. )ُمتك "اذهٌقا واوٌٓمقه يمام شمٕمٚمٛمقن. ومٛمْمقا ووٌٓمقا اًم٘مؼم سم٤محلراس وظمتٛمقا احلجر

ٟم٤من ذم ضمقف احلقت صمالصم٦م أي٤مم وصمالث ًمٞم٤مل.. ومّمغم قومٙم٤من ي أقمد اًمرب طمقشم٤م قمٔمٞماًم ًمٞمٌتٚمع يقٟم٤من." (:32- 4:3، 39: 3( )3)

 ."احلقت وم٘مذف يقٟم٤من إمم اًمؼماًمرب  وأُمر يقٟم٤من إمم اًمرب إهلف ُمـ ضمقف احلقت..
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 ذم يٌؼ ومٚمؿ إطمد، ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمجر أٟمف أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ مجٞمع ذم جمٛمٕمقن ٕهنؿ ومٞمٝم٤م> طمٞمٚم٦م ٓ ؿمٜمٞمٕم٦م

 هب٤م ظمٗم٤مء ٓ يمذسم٦م وهذه وم٘مط، صم٤من يقم ُمـ يًػماً  ويقُم٤مً  أظمرى، وسمٕمض ًمٞمٚم٦م إٓ إرض ضَمقف

 .(3)"اهلل وطمًٌٜم٤م اًمٙمذب أهؾ وهؿ إٟم٤مضمٞمؾ، أصح٤مب يمذب أو ُمٜمٝم٤م ٓسمد اعمًٞمح، سمف أظمؼم ومٞمام

  : ضابعًا: ثبٛت زؾع املطٝح

ذم رواي٦م يمؾ ُمـ ُمرىمص وُمتك وًمقىم٤م  (4)ذم طمٙم٤مي٦م اًمّمٚم٥م وهٙمذا شمرى اًمتٜم٤مىمض اًمٖمري٥م

ويقطمٜم٤م، مم٤م جيٕمؾ ٟم٤مؿمد احل٘مٞم٘م٦م يِمؽ ذم أىمقاهلؿ مجٚم٦م، ويقدُّ ًمق يؼمئ اسمـ ُمريؿ مم٤م يٜمًٌقٟمف 

ًمٚمٛمّمٚمقب ُمـ اًمْمٕمػ واًمٕمجز واًمٞم٠مس وظمقر اًمٕمزيٛم٦م، سمؾ ٓ يٙم٤مد أطمد يتّمقر أن اعمًٞمح 

ب، وي٘ميض إؾم٤مسمٞمع ٓ ي٤ٌمل ومت٤مت اًمٕمٞمش يم٤من يّمقم ويتحٛمؾ اًمّمؼم قمـ اعم٠ميمؾ واعمنم اًمذي

( وهق :4: ;3يٛمٚمٙمف اًمٔمٛم٠م وهق قمغم ظمِم٦ٌم اًمّمٚمٞم٥م، ويٓمٚم٥م ُمـ أقمدائف أن يً٘مقه )سمقطمٜم٤م 

( وأن اهلل يٓمٕمٛمف ويً٘مٞمف. 8-3)يقطمٜم٤م  "إن زم ظمٌزًا ًمًتؿ شمٕمرومقٟمف" اًمذي ـم٤معم٤م يم٤من ي٘مقل:

اًمِمٌف قمغم همػم اسمـ ُمريؿ هلق وصم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م أن اعمّمٚمقب هق همػم اعمًٞمح وإن وىمقع 

قمغم أطمد ُمـ ، [33اًمِمقرى: ]َّمهىه جه ينُّ أىمرب إمم اًمٕم٘مؾ ُمـ وىمقع ؿمٌف اهلل اًمذي

قم٤ٌمده، ُمع يمقن يُمتٌٝمؿ شُمث٧ٌم أن اعمّمٚمقب يم٤من ٓ يٛمٚمؽ ًمٜمٗمًف ضًا وٓ ٟمٗمٕم٤ًم طمتك يم٤من يّمٞمح 

 ُمٚمؽ إمم اإِلًمف حيت٤مج وهؾ إًمف؟ صٗم٦م هذهٝمؾ وم" ."إهلل إهلل عم٤مذا شمريمتٜمل" قمغم اًمّمٚمٞم٥م ىم٤مئاًل:

 أي٘مـ إذا احل٤مل صٕمقسم٦م ُمـ يٕمرق وإًمف اعمٜمٞم٦م، يم٠مس قمٜمف يٍمف أن ذم اإِلًمف يدقمق وهؾ يٕمزيف؟

 .(5)"اإِلًمف؟ يًٚمٛمف وإًمف سم٤معمقت،

وإن أسَّ ُُمتٕمٜم٧ٌم قمغم يمقن اعمّمٚمقب هق اعمًٞمح سمٕمد إيراد يمؾ هذه إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م، 

 ومنمط اإليامن هق ىمقل إٟمجٞمؾ ُمرىمص:وادقمك أن ذط دظمقل اجلٜم٦م هق اإليامن سمّمٚم٥م اعمًٞمح 

وهذه أي٤مت شمتٌع اعم١مُمٜملم خيرضمقن اًمِمٞم٤مـملم سم٤مؾمٛمل ويتٙمٚمٛمقن سم٠مًمًٜم٦م ضمديدة حيٛمٚمقن "

                                                           

 .2;/4، ٓسمـ طمزم( اًمٗمّمؾ 3)

 .٤مًمٞم٦ماحل ٜمًختٝم٤م( طم٥ًم رواي٦م إٟم٤مضمٞمؾ سم4)

 .4/68، ًمٗمّمؾ( ا5)
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: 38)ُمرىمص  "طمٞم٤مت وإن ذسمقا ؿمٞمئ٤ًم ممٞمت٤ًم ٓ ييهؿ، ويْمٕمقن أيدهيؿ قمغم اعمرى ومٞمؼمءون

 (.:3و39

ي٤مت اًمتل ـمٚمٌٝم٤م إن اًمذي يدقمل أٟمف ُم١مُمـ وأن اعمّمٚمقب هق اعمًٞمح، ًمزُمف قمٛمؾ أ

ُمرىمص ذم ؾمٗمره وإٓ وم٢ميامٟمف إيامٌن سم٤مـمؾ يمام يٕمت٘مد اًمٜمّم٤مرى، واعمّمٚمقب هق همػم اسمـ ُمريؿ، سمؾ 

صم٧ٌم ذم إٟم٤مضمٞمؾ أن اعمًٞمح رآه شمالُمٞمذه سمٕمد طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، ويم٤من ذًمؽ ؾمٞمئ٦م أظمرى همػم هٞمئتف 

ضمٝمؿ ظم٤مرضم٤ًم إمم وأظمر" (:73و 72: 46ي٘مقل )ًمقىم٤م  (4)إمم اًمًامء (3)إومم، وصم٧ٌم أيْم٤ًم رومٕمف

وهق يم٘مقل . (5)"سمٞم٧م قمٜم٤ًٌم ورومع يديف وسم٤مريمٝمؿ وومٞمام هق ي٤ٌمريمٝمؿ اٟمٗمرد قمٜمٝمؿ واصٕمد إمم اًمًامء

 .[:37]اًمٜم٤ًمء: َّىنين نن من زن ممرن ام يل ىلُّ اهلل قمٜمف: 

إن ُمًتٜمد  ومٛمـ ذًمؽ: ،(6)ذيمر إدًم٦م ُمـ يمت٥م اًمٜمّم٤مرى قمغم قمدم وىمقع اًمّمٚم٥م يمثػمةو

اإلٟمجٞمؾ، وهق ىمد شمٕمرض ًمٚمتحريػ واًمتٌديؾ وومٞمف يمام  اًمٜمّم٤مرى ذم ىمقهلؿ سم٤مًمّمٚم٥م إٟمام هق هذا

ُمع أهنؿ  ،سمٞمٜم٤م ُمـ اًمتٜم٤مىمض واًمتحريػ قمٞم٤مٟم٤ًم مم٤م يث٧ٌم سم٠من ٟم٘مٚمف ًمٞمس ٟم٘ماًل ُمتقاشمرًا ُيٗمٞمد اًمٕمٚمؿ

                                                           

 ،3: 32وُمتك ) ،48: ;( و):3: ;ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ ) :( سمؾ هٜم٤مك ذم إٟم٤مضمٞمؾ ذيمر آي٤مت أظمر أيمثر ُمـ هذه، يراضمع3)

 (.45: 33وُمرىمص ) ،42: 39وُمتك ) ،34: 36يقطمٜم٤م ) ،9: 8و) ،37: 5وُمرىمص ) ،;3: 32وًمقىم٤م ) ،:: 32و)

 ٕمٞمًك اسمـ ُمريؿ رومٕمف اهلل إًمٞمف سمجًده وٓ ؿمؽ ذم هذا.وم

( سمؾ وإذا شمقىمٗمٜم٤م قمٜمد هذا احلرف ] سمؾ [ ٟمٕمرف سم٠من اهلل يريد أن ي٘مص قمٚمٞمٜم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمتل وىمٕم٧م، وم٤محلرف ] سمؾ [ ضم٤مء ًمٚمٗمّمؾ 4)

واًم٘مّم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل ؾمٞمذيمره٤م اهلل سمٕمد احلرف ] سمؾ [ أن قمٞمًك مل ي٘متؾ ومل يّمٚم٥م يمام سملم اًم٘مّم٦م اعمٙمذوسم٦م اًمتل أًمٖم٤مه٤م اهلل 

يدقمقن سمؾ رومٕمف هلل إًمٞمف أي رومٕمف سمجًٛمف وهذه هل اًم٘مّم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمرومع جم٤مزا أو ُمٕمٜمقي٤م واًم٘مّم٦م 

عمج٤مزي واعمٕمٜمقي ٓ يٜمٗمل اًمّمٚم٥م واًم٘متؾ، اًمتل أًمٖم٤مه٤م اهلل ويمذهبؿ ومٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م شمتٙمٚمؿ قمـ قمٞمًك سمجًٛمف طم٘مٞم٘م٦م، وم٤مًمرومع ا

ىمّمد ويم٠مٟمف ي٘مقل ٟمٕمؿ قمٞمًك اسمـ ُمريؿ صٚم٥م  ومٛمـ ىم٤مل أن اًمرومع جم٤مزا أو ُمٕمٜمقي٤م وم٘مد أصم٧ٌم اًمّمٚم٥م واًم٘متؾ سم٘مّمد أو سمٖمػم

وىمتؾ وًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م مل ي٘متؾ ومل يّمٚم٥م إٟمام زاده اًمّمٚم٥م واًم٘متؾ رومٕم٦م قمٜمد اهلل وهذا ُمٜمٙمر ُمـ اًم٘مقل وزور، وًمق ومروٜم٤م 

قمٜمدُم٤م يٙمقن إُمر و جم٤مزا ومام هق اًمتٕمٌػم اًمذي جي٥م أن ي٘م٤مل ًمٞمٕمؼم قمـ اًمرومع طم٘مٞم٘م٦م. وم٤مًمرومع وىمع طم٘مٞم٘م٦م -هٜم٤م-اًمتٕمٌػم أن 

يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م شمّمديؼ وشمٙمذي٥م ي٠ميت احلرف سمؾ ًمٞمٕمرض احل٘مٞم٘م٦م، وشمٙمرار اًمرومع وسمٜمٗمس اًمّمٞمٖم٦م يزيد شم٠ميمٞمدا قمغم أن 

وشمٗمًػم اسمـ  ،4/344، شمٗمًػم اًمٓمؼمي :رومٕمف اهلل إًمٞمف. يٜمٔمر وٓ ي٘م٤مل: هلل،رومٕمف ا ٕن ذم اعمج٤مز ي٘م٤مل: اًمرومع وىمع طم٘مٞم٘م٦م>

 .2;4/3، يمثػم

 .;39-387ص، اعمًٞمحٞم٦م سملم احل٘مٞم٘م٦م وإوه٤مم :( يٜمٔمر5)

 ومام سمٕمده٤م. ،:53ص، اعمًٞمح سملم اًم٘مرآن واًمٕمٝمديـ :( يٜمٔمر6)
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ًمٞمًقا قم٤معملم سمٌمء مم٤م يتْمٛمٜمف، وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُمتقاشمر حيّمؾ سمٜم٘مٚمف اًمٕمٚمؿ ًم٘مٚمٜم٤م: إن إظم٤ٌمر اًمتل 

ه، ومل شمتٗمٓمـ اًمٜمّم٤مرى ًمقضمقد آطمتامل. وٟمحـ ٟمند ٟمّمقصٝمؿ ومٞمف حمتٛمٚم٦م> ٕن اعمّمٚمقب همػم

ذم أٟم٤مضمٞمٚمٝمؿ، وٟمٌلم ذًمؽ ووضمف آطمتامٓت ومٞمٝم٤م، وهٜم٤م ٓسمد ُمـ اًم٘مقل سم٠من دقم٤مة اًمٜمّم٤مرى ىمد 

ضمٕمٚمقا وىمػ هيقذا قمغم اعمًٞمح، وُمٕمف مج٤مقم٦م سمرُم٤مح وقميص ويم٤من ُمٕمٝمؿ ىمقاد اًم٘مًٞمًلم وأيم٤مسمر 

إقمقان ُمـ ىمٌٞمٚمتف ُمـ اجلامقم٦م ومٝمق ىم٤مقمدة دقمقهتؿ  ويم٤من هيقذا ىمد ىم٤مل ٕوًمئؽ ،سمٜمل إهائٞمؾ

 أؾم٤مؾمٝم٤م قم٘مٞمدة صٚم٥م اعمًٞمح ومداء قمـ اًمٌنم. 

 هذا وىمد أوم٤مد ورود ُم٠ًمًم٦م اًمّمٚم٥م سم٤مًمّمقرة اًمتل ذيمرهت٤م إٟم٤مضمٞمؾ ومقائد أمهٝم٤م: 

 أن اعمًٞمح ٟمج٤م ُمـ أذى اًمٞمٝمقد. -3

قن طم٤ميماًم وأٟمف يٙم" (46: 34قمرف اًمٜم٤مس ظمٓم٠مهؿ ذم اقمت٘م٤مد أن اعمًٞمح ٓ يٛمقت )يقطمٜم٤م  -4

 "دٟمٞمقي٤ًم يرد اعمٚمؽ إلهائٞمؾ، وأن اهلل جيٕمٚمف ومقق ٟمقاُمٞمس اًمقضمقد يمام يم٤مٟمقا يتقمهقن

 (.43و 32: 3)أومًس 

رهمؿ  - قمغم زقمٛمٝمؿ –صٚم٥م  ذاقمرف سمٕمض ـمقائٗمٝمؿ ىمديام وطمديث٤ًم أٟمف ًمٞمس إهل٤ًم وإٓ عم٤م -5

وًمقٓ ذًمؽ ًمٙم٤من  ؟يئس اعمّمٚمقب ُمـ رمح٦م اهلل ذاوعم٤م ؟دقم٤م اهلل ـمٚم٤ًٌم ًمٚمٜمج٤مة ذاوعم٤م ؟أٟمٗمف

ن ومٞمف ضمزءًا إيمؾ زُم٤من وُمٙم٤من، وعم٤م ىم٤مل مجٝمقرهؿ  اقمت٘م٤مد أًمقهٞمتف قم٤مُم٤ًم سملم أشم٤ٌمقمف مجٞمٕم٤ًم ذم

وٓ مجٕمقا قمغم اقمت٤ٌمره يمٚمف ٓهقشمٞم٤ًم حمْم٤ًم> ًم٘مرب قمٝمد إُمؿ سم٤مًمقصمٜمٞم٦م  ،(3)ٟم٤مؾمقشمٞم٤ًم طم٤مدصم٤مً 

 .(4)وؿمدة ُمٞمٚمٝمؿ إًمٞمٝم٤م ذم زُمٜمف

 

 

 

                                                           

إن اهلل ًمٗمرط حمٌتف ًمٚمٌنم وحك سمٜمٗمًف " سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف اإلٟم٤ًمن ومام ُمٕمٜمك ىمقل اًمٜمّم٤مرى سمٕمد ذًمؽ: ( إذا يم٤من اعمّمٚمقب هق قمٞمز3)

؟؟ ُمع أٟمف سم٤مقمؽماومٝمؿ ُم٤م وحك إٓ سم٤مسمـ اإلٟم٤ًمن يًقع اًمذي أيمرهف قمغم ذًمؽ إيمراه٤ًم؟! وم٠ميـ إذا حمٌتف "قمٜمٝمؿ خلالصٝمؿ

 (.  55:  :)روُمٞم٦م  "مل يِمٗمؼ قمٚمٞمف ومل يرمحف" س:اًمزائدة ًمٚمٌنم؟ وأيـ حمٌتف ٓسمٜمف هذا وقمدًمف ُمٕمف؟! وهق يمام ىم٤مل سمقًم

 .:32ص، واًمٗمداء قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م :( يٜمٔمر4)
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 املبشح ايجايح

 يعكٝد٠ ايصًب، ٚإبطاهلا بايديٌٝ ايتازخيٞايتازٜذ ايطٝاضٞ 

 ٚؾٝ٘ َطًبإ:

 املطًب األٍٚ: ايتازٜذ ايطٝاضٞ يعكٝد٠ ايصًب:

إن ايمتِم٤مف اًمٜم٤مر يم٤من " ىم٤مئاًل: (3)حيدصمٜم٤م قمٜمف اًمًػم آرصمر ومٜمدٓي ذم يمت٤مسمف )اًمٙمقن اعمٜمِمقر(

أٟمف يٛمٙمٜمف ُمـ أهؿ آيمتِم٤موم٤مت اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن إول ذم ؾم٤مسمؼ اًمٕمّمقر. ًم٘مد وضمد 

شمقًمٞمد هذه اًمٜم٤مر سم٤مطمتٙم٤مك ىمٓمٕمتلم ُمـ اًمٕمَم، وعم٤م ؿم٤مهد هذا اًمٚمٝم٥م اًمٕمجٞم٥م ؾمخر سمف وهب٧م 

 ."إمم درضم٦م أٟمف قمٜمده، وُمـ صمؿ يم٤مٟم٧م قمٜمده قم٤ٌمدة اًمٜم٤مر

وًم٘مد  شمقارصم٧م قمٜمٝمؿ اًمٙمثػم. –وهل شمٕمٞمش سملم ه١مٓء إىمقام -وإهائٞمؾ إُم٦م اًمقطمٞمدة 

وشمّمٜمع قمْمقيـ ُمـ " إمم قمٌده ُمقؾمك سم٘مقًمف: ضم٤مء ذيمر اًمٕمْمقيـ سمٛمقاصٗم٤مت أوطمك اهلل هب٤م

ظمِم٥م اًمًٜمط وشمٖمِمٞمٝمام سمٜمح٤مس. وشمدظمؾ قمْمقيـ ذم احلٚم٘م٤مت. ومتٙمقن اًمٕمْمقان قمغم ضم٤مٟمٌل 

 .(4)"اعمذسمح طمٞمثام حيٛمؾ

وم٠مصٌح أُمر اًمٕمْمقيـ إلهائٞمؾ ُمزجي٤ًم ُمـ إُمر اإلهلل واًمٕم٤ٌمدة اًمقصمٜمٞم٦م، وم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمقصمٜمٞم٦م 

شمرُمز إًمٞمف سمٕمْمقيـ ُمتٕم٤مُمديـ قمغم ؿمٙمؾ صٚمٞم٥م، وقمغم ضمٕمٚم٧م ًمت٘مري٥م اهلل اًمذي يتٕمٌدون ًمف أن 

وهذا اًمرُمز وضمد ُمٜم٘مقؿم٤ًم قمغم  .(5) هذا أصٌح اًمّمٚمٞم٥م رُمزًا ًمٚمحٞم٤مة واًمتْمحٞم٦م ُمٜمذ آٓف اًمًٜملم

                                                           

 .(:7ص( 3)

 (. 9و 8: 49ؾمٗمر اخلروج )( 4)

يٌلم اٟمحٞم٤مز اًمٌح٨م اًمٖمريب إمم ضم٤مٟم٥م اًمقصمٜمٞم٦م وإسمرازه٤م قمغم أهن٤م هل إصؾ قمغم ُمدى اًم٘مرون،  إن يمالم اًمًػم آرصمر ومٜمدٓى( 5)

اًمٜم٤مس أُم٦م واطمدة قمغم اًمتقطمٞمد، ومٔمٝمر ومٞمٝمؿ اًمنمك قمـ ـمريؼ وهذا همػم صحٞمح سمؾ إصؾ ذم اًمٌنمي٦م اًمتقطمٞمد> إذ يم٤من 

ٓ ذيؽ ًمف ويٜمٝم٤مهؿ قمـ قم٤ٌمدة ُم٤م ؾمقاه وضم٤مءت يدقمقهؿ إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده قًمف ٟمقح شمٕمٔمٞمؿ اعمقشمك، ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ رؾم

اًمرؾمؾ سمٕمده شمؽمى، إمم أن قمؿ إرض ديـ اًمّم٤مسمئ٦م واعمنميملم يمام يم٤مٟم٧م اًمٜمامردة واًمٗمراقمٜم٦م، ومٌٕم٨م اهلل إًمٞمٝمؿ إُم٤مم احلٜمٗم٤مء 

سمٜمل إسمراهٞمؿ وهن٤مهؿ قمـ قم٤ٌمدة اًمٙمقايم٥م وإصٜم٤مم... ومجٕمؾ إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ُمـ أهؾ سمٞمتف. وسمٕم٨م سمٕمده أٟمٌٞم٤مء ُمـ 

وجمٛمقع  ،4/496، شمٗمًػم اسمـ يمثػم :ؿ إمم أن سمٕم٨م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد إمم اًمث٘مٚملم.يٜمٔمرعمًٞمح سمـ ُمرييم٤من آظمرهؿ ا إهائٞمؾ

 .826-825/:4، اًمٗمت٤موى
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إًمقاح احلجري٦م اعمقوققم٦م ومقق اًم٘مٌقر اًم٤ٌمًمٖم٦م اًم٘مدم. وًم٘مد شمؿ ؿمٖمؾ اًمّمٚمٞم٥م ُمٙم٤مٟم٦م ديٜمٞم٦م 

 ُمرُمقىم٦م ذم ُمٍم، ووم٤مرس، واهلٜمد.

ُمؼماـمقر ىمًٓمٜمٓملم ىمد اختذه رُمزًا ًمإليامن اًمٜمٍماين ٟم٘ماًل ُمـ اعمحقريـ وُي٘م٤مل: إن اإل

اعمتٕم٤مُمديـ ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ضمٞمقؿمف ىمد ضم٤مءت هب٤م ُمـ سمالد اًمٖم٤مل رُمزًا ًمٕم٤ٌمدهتؿ 

 .(3)اًمِمٛمس، وقمغم هذا يٙمقن اًمّمٚمٞم٥م رُمزًا ديٜمٞم٤ًم ىمدياًم ضمدًا، ٓ يٛم٧م إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمّمٚم٦م

م مل شمٙمـ  8:2طمتك ؾمٜم٦م " :(4)ومٜمدٓى أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف )صخرة احلؼ(وي٘مقل اًمًػم آرصمر 

وىمٌؾ ذًمؽ يم٤من يرُمز سمحٛمؾ  ،اًمٗمٙمرة ىمد شمٌٚمقرت طمقل اًمرُمز اًمذي يٕمٓمل ًمّمٚم٥م قمٞمًك

هق اعمًٞمح اعمخٚمص  ُمٞمثرا، وم٤مؾمتدل قمٜمدئذ سم٤محلٛمؾ رضمؾ ُمرسمقط إمم صٚمٞم٥م، وُمٞمثرااعمخٚمص 

 .(5)"ق.م 622ًمٚمٗمرس ؾمٜم٦م 

وًم٘مد اؾمتخدم اًمّمٚمٞم٥م ُمٜمذ آٓف " ومٞم٘مقل: (6)ٓى طمديثفصمؿ يًت٠مٟمػ اًمًػم أرصمر ومٜمد

اًمًٜملم يمٕمالُم٦م قمغم احلٞم٤مة، ومٗمل ُمٍم اًم٘مديٛم٦م اًمٗمرقمقٟمٞم٦م يم٤من اًمّمٚمٞم٥م يًتخدم يمرُمز ًمٚمحٞم٤مة، 

طمتك إن وضمد ذم ُمديٜم٦م إىمٍم سمٛمٍم قمغم ضمدار ُمٕمٌد إىمٍم يمت٤مسم٦م ىمديٛم٦م شمٌنم سم٤مٕم اًمٕمذراء، 

قمغم صٚمٞم٥م أُم٤مم وضمف إم اًمٕمذراء، وذم اعمٜمٔمر واًمروح اًم٘مدس اعمٍمي، ويم٤من يرؾمؿ ىم٤مسمْم٤ًم 

سمٕمد ذًمؽ يّمقروهن٤م وىمد ووٕم٧م ـمٗماًل إهل٤ًم. وذم اًمٞمقٟم٤من يم٤من اًمّمٚمٞم٥م يًتخدم يمرُمز ًمٚمح٥م 

 ."واًمتْمحٞم٦م، ويمذًمؽ إُمر ذم اًمت٧ٌم سم٤مهلٜمد

                                                           

 :يراضمع أيْم٤ًم ًمٚمتقؾمع( 3)

Tames Hastimgs,Dictionary of the Bible, New York,1963, 

*Martin Hengel Judaism and Hellenism , SCM Press,London,1981. 

 (.94ص( 4)

اٟمِٞم ٦م5) ًَم٦ِم )اًمٜمٍَّْمَ ٌَدَّ ٞمِحٞم ٦ِم اعمُ
ًِ  )ُمقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م(. (( َُمَٔم٤مِهُر اًْمَقصَمٜمِٞم ٦ِم ذِم اعمَ

 .( ُمـ اعمرضمع ٟمٗمًف65ص( ذم 6)
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إن ىمّم٦م اًمّمٚمٞم٥م " ومٞم٘مقل: (3)ويًؽمؾمؾ اًمًػم آرصمر ومٜمدٓى ذم يمت٤مسمف )اًمٙمقن اعمٜمِمقر(

اًمًت٦م قمنم إهل٤ًم خمٚمّم٤ًم وىمّمص طمٞم٤مهتؿ قمغم إرض ُمـ اعمٝمد إمم اًمٚمحد ىمٞمٚم٧م ىمٌؾ قمٞمًك قمغم 

 ."صمؿ اًمٌٕم٨م يمٚمٝم٤م ُمتِم٤مهب٦م، ويم٠من يمؾ دي٤مٟم٦م شمرث ُمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م

وٟمتٞمج٦م هلذا ٟمِم٠مت ومٙمرة اًمٗمداء، وم٠موًمئؽ اًمذيـ يٕمٌدون اًمِمٛمس يم٤مٟمقا ي٘مدُمقن آًمػ 

ٕمت٘مدون أن اإلًمف اًمْمح٤مي٤م ًمٚمِمٛمس، ويم٤من هذا اًمٕمدد يتْم٤مقمػ قمٜمدُم٤م حيؾ اًمٙمًقف> إذ يم٤مٟمقا ي

اًمِمٛمس هم٤مو٥م قمغم قم٤ٌمده، ويم٤مٟمقا يٕمت٘مدون قمٜمدُم٤م يٜمتٝمل اًمٙمًقف أن اًم٥ًٌم ذم اٟمتٝم٤مئف ومداء 

أطمد زقمامء اًم٘مٌٞمٚم٦م ًمٚمِمٕم٥م، سمت٘مديؿ ٟمٗمًف وحٞم٦م، وهبذا يٕمتؼم ذًمؽ اًمزقمٞمؿ خمٚمّمٝمؿ وُمًٞمحٝمؿ، 

 ويٕمتؼم ؿمخّم٤ًم إهل٤ًم، محؾ قمغم ٟمٗمًف قمذاب ؿمٕمٌف.

ؾ هذه اًمْمالٓت> إذ ىمٞمؾ: إٟمف ىمد طمّمؾ قمغم وقمغم هذا اعمٜمقال أطم٤مـم٧م سم٤معمًٞمح ُمث

 إرض فمالم.

: 49)ُمتك ) "وُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م يم٤مٟم٧م فمٚمٛم٦م قمغم يمؾ إرض إمم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م"

 (.66: 45(، وًمقىم٤م )67

قمغم اًمٓمري٘م٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕمٝمد  –يمام يٕمت٘مد اًمتٚمٛمقد اًمٞمٝمقدي–وسمذًمؽ يم٤من ُمقشمف 

اًم٘مديؿ، سمحٞم٨م رضمؿ سم٤مٕطمج٤مر، صمؿ قمٚمؼ ضمًده قمغم ؿمجرة وأطمٞمٓم٧م هذه احل٤مدصم٦م سمخراوم٤مت 

وُمٕمت٘مدات إىمدُملم اًمذيـ أٟمِم٠موه٤م رهم٦ٌم ذم هتدئ٦م إهلٝمؿ اًمِمٛمس ذم وىم٧م اًمٙمًقف. وأصٌح 

 اًمّمٚمٞم٥م ُمٕمٌقد إىمدُملم رُمزًا ًمٚمٛمحقريـ اعمتٕم٤مُمديـ ًمٚمٛمجٛمققم٦م اًمِمٛمًٞم٦م.

م وذم قمٝمد اإلُمؼماـمقر هرىمؾ رُمزًا ًمٚمجٞمقش اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، ويم٤من 844صمؿ أصٌح اًمّمٚمٞم٥م ذم 

 .(4)م839اًم٤ًمؾم٤مٟمٞم٦م قمغم ومٚمًٓملم ؾمٜم٦م  ذًمؽ قمٜمد اؾمتٞمالء اًمدوًم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م

صمؿ ىم٤مُم٧م اجلٞمقش اًمّمٚمٞمٌٞم٦م سمتٜمٔمٞمؿ محالت صٚمٞمٌٞم٦م ود ضمٞمقش اعمًٚمٛملم ُمـ ؾمٜم٦م 

 م،33:9قيب اٟمتّم٤مرًا رائٕم٤ًم ؾمٜم٦م م، اٟمتٝمك أُمره٤م سم٤مٟمتّم٤مر صالح اًمديـ إي9-3472;32

 

                                                           

 .:9ص( 3)

(4) F Owen cole Six.Religions in ehe Twenteith Century.Hulton,1984.. 
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 .(3)م3472وومتحف ًمٌٞم٧م اعم٘مدس، وسم٠مه ًمقيس اًمت٤مؾمع ُمٚمؽ ومرٟم٤ًم سم٤معمٜمّمقرة ؾمٜم٦م 

هذه هل ىمّم٦م اًمّمٚمٞم٥م واًمتل أصٌح٧م قم٘مٞمدة ورُمزًا ًمٚمٜمّم٤مرى، واًمذي جمده سمقًمس 

 ٕين مل أقمزم أن أقمرف ؿمٞمئ٤ًم سمٞمٜمٙمؿ إٓ" اعمدقمق رؾمقًٓ، وضمٕمٚمف ُمقوع يمرازشمف وشمٌِمػمه سم٘مقًمف:

 (.4:4)ايمق "يًقع اعمًٞمح وإي٤مه ُمّمٚمقسم٤مً 

 

 املطًب ايجاْٞ

 ايديٌٝ ايتازخيٞ إلبطاٍ عكٝد٠ ايصًب

اًمٜمّم٤مرى أن اعمًٚمٛملم سم٘مقهلؿ سمٜمج٤مة اعمًٞمح ُمـ اًمّمٚم٥م يٜمٙمرون طم٘مٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م  زقمؿي

ومٙمٞمػ ًمٜمٌل اإلؾمالم  أمجع قمٚمٞمٝم٤م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قم٤مسوا صٚم٥م اعمًٞمح وُمـ سمٕمدهؿ.

  ح؟!اًمذيـ ضم٤مءوا سمٕمد ؾمت٦م ىمرون ُمـ احل٤مدصم٦م أن يٜمٙمروا صٚم٥م اعمًٞموأشم٤ٌمقمف 

اًمرضمقع إمم  قمٜمدقمٜمد اًمت٠مُمؾ ذم ؿمٝم٤مدة اًمِمٝمقد شمٌلم ًمٜم٤م شمٜم٤مىمْمٝم٤م وشمٗمٙمؽ رواي٤مهتؿ. و

اًمت٤مريخ واًمتٜم٘مٞم٥م ذم رواي٤مشمف وأظم٤ٌمره قمـ طم٘مٞم٘م٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، وَُمـ اعمّمٚمقب ومٞمٝم٤م؟ يتٌلم 

 ُمـ أمهٝم٤م:أُمقر 

قخ اًمٜمّم٤مرى ذم ٟم٘مؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م> إذ ُمـ اعمٕمٚمقم أن شمٚمؽ أن اًمٞمٝمقد هؿ ؿمٞم أوًٓ:

احل٤مدصم٦م مل حييه٤م أطمد ُمـ اًمٜمّم٤مرى، وإٟمام طميه٤م اًمٞمٝمقد، وىم٤مًمقا: ىمتٚمٜم٤مه وصٚمٌٜم٤مه، وهؿ 

اًمذيـ ىم٤مًمقا ومٞمف ُمـ إيم٤مذي٥م واًمِمٜم٤مقم٤مت ُم٤م ىم٤مًمقا، وم٢من صدىمٝمؿ اًمٜمّم٤مرى ذم ىمّم٦م اًمّمٚم٥م 

قد واًمٜمّم٤مرى خمتٚمٗمقن ذم أُمر اعمًٞمح أؿمد ومٚمٞمّمدىمقهؿ ذم ؾم٤مئر ُم٤م ذيمروه قمـ اعمًٞمح، واًمٞمٝم

 .(4)آظمتالف

                                                           

 .496، 495ص، ، ٕمحد قمٌد اًمقه٤مباعمًٞمحو ،97ص، أىم٤مٟمٞمؿ اًمٜمّم٤مرى، ًمٚمً٘م٤م :( يٜمٔمر3)

 .3/469، هداي٦م احلٞم٤مرى :( يٜمٔمر4)

http://www.albshara.com/showthread.php?t=5320&s=d52eaefef348fc610f163101e7b1469e
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ىمدُم٤مء اًمٜمّم٤مرى أٟمٙمروا صٚم٥م اعمًٞمح، وىمد ذيمر اعم١مرظمقن اًمٜمّم٤مرى يمثػمًا ُمـ أن  صم٤مٟمٞم٤ًم:

(3)قؾمٞم٦مصم٤ماًمٙمرٟم ُمـ أمهٝم٤م:يمثػمة أٟمٙمرت اًمّمٚم٥م  ٟمٍماٟمٞم٦مأؾمامء ومرق 
 (4)واعم٤مريمقٟمٞم٦م 

إذ يرضمع سمٕمْمٝم٤م ًمٚم٘مرن > ىمري٦ٌم اًمٕمٝمد سم٤معمًٞمح. وسمٕمض هذه اًمٗمرق ، و اًمدوؾمٞمتٞم٦م(5)٤مٟمٞم٦مّمواًم٤ٌمردي

ذيمر اًم٘مديس اًمٗمقٟمًقس ُم٤مري٤م دي  (اهلرـم٘م٤مت ُمع دطمْمٝم٤م)اعمٞمالدي إول ومٗمل يمت٤مب 

 ُم٤م ؿم٤مء خذإن اعمًٞمح ىمقة همػم هٞمقًمٞم٦م، ويم٤من يت :ًمٞمٙمقري أن ُمـ سمدع اًم٘مرن إول ىمقل ومٚمقري

اًم٘مروي، وأقمٓم٤مه صقرشمف، ومّمٚم٥م ُمـ اهلٞمئ٤مت، وًمذا عم٤م أراد اًمٞمٝمقد صٚمٌف> أظمذ صقرة ؾمٛمٕم٤من 

 .(6)ؾمٛمٕم٤من، سمٞمٜمام يم٤من يًقع يًخر سم٤مًمٞمٝمقد، صمؿ قم٤مد همػم ُمٜمٔمقر، وصٕمد إمم اًمًامء

 :ويٌدو أن هذا اًم٘مقل اؾمتٛمر ذم اًم٘مرن اًمث٤مين، طمٞم٨م ي٘مقل اعمٗمن ضمقن ومٜمتقن ؿم٤مرح ُمتك

ىمد  إن إطمدى اًمٓمقائػ اًمٖمٜمقؾمٓمٞم٦م اًمتل قم٤مؿم٧م ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ىم٤مًم٧م سم٠من ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين"

 .(7)"صٚم٥م سمدًٓ ُمـ يًقع

 ،(م782) وىمد اؾمتٛمر إٟمٙم٤مر صٚم٥م اعمًٞمح، ومٙم٤من ُمـ اعمٜمٙمريـ اًمراه٥م شمٞمقدورس

 م( وهمػمهؿ.832وإؾم٘مػ يقطمٜم٤م سمـ طم٤ميمؿ ىمؼمص )

وًمٕمؾ أهؿ هذه اًمٗمرق اعمٜمٙمرة ًمّمٚم٥م اعمًٞمح اًم٤ٌمؾمٞمٚمٞمديقن> اًمذيـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ؾمٞمقس ذم 

عمٗمن ضمقرج ؾم٤ميؾ اًم٘مقل سمٜمج٤مة اعمًٞمح، وأن وا (،قم٘مٞمدة اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض ُم٤ًمئؾ اًمٜمٍماٟمٞم٦م)

                                                           

ومل  ُم١مؾمًٝم٤م، يم٤من ُمتٗم٘م٤ًم ذم إصؾ ُمع اًمدوؾمتٞم٦م ذم اًم٘مقل سمٕمدم وضمقب اًمتّمديؼ سمام ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمف، ( ٟم٦ًٌم إمم يمرٟم٤مصمقس3)

 اإله٤مٟم٦م وسملم اًم٘مقل أٟمف اسمـ اهلل،ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اعمًٞمح اًمٌنمي٦م، ومل يقوم٘مقا سملم ُم٤م طمدث ًمف قمغم اًمّمٚمٞم٥م  ُمـ يٜمٙمروا ؿمٞمئ٤ًم 

 .527ص، ٕم٤مرف ًمٌٓمرس اًمًٌت٤مينيٜمٔمر: دائرة اعم وؾمتٞم٦م ذم إٟمٙم٤مر ٓهقت اعمًٞمح.دوظم٤مًمٗمقا اًم

وذه٥م ذم قم٘م٤مئده إمم اًم٘مقل سم٤مٕصقل اًمثالصم٦م  ( ٟم٦ًٌم إمم ُم٤مريمٞمقن اًمذي ٟمٌغ ذم أواؾمط اجلٞمؾ اًمث٤مين ًمٚمٛمٞمالد ذم ُمديٜم٦م ؾمٜمقب،4)

 years and 6 months 115) إوًمٞم٦م: اخلػم وهق أصؾ ؾم٤مم همػم ُمٜمٔمقر، واخل٤مًمؼ واعم٤مدة )اًمِمٞمٓم٤من( وهق أصؾ اًمنم.

from the Crucifixion, according to Tertullian's reckoning in Adversus Marcionem, xv) 

وىم٤مل سم٠من اعمًٞمح ضمقهر  ( ٟم٦ًٌم إمم سمرديّم٤من اًمره٤موي اًمذي سمٜمك ُمذهٌف قمغم اًم٘مقل سمقضمقد إهللم إصمٜملم إًمف اخلػم وإًمف اًمنم،5)

 .522ص، دائرة اعمٕم٤مرف ًمٌٓمرس اًمًٌت٤مين اًمٕمراق وؾمقري٤م وومٚمًٓملم. اٟمتنم ُمذهٌف ذم وأٟمٙمر ىمٞم٤مُم٦م اعمقشمك. ؾماموي،

 .323-87ص، ٥م عمحٛمد رو٤مقم٘مٞمدة اًمّمٚم :( يٜمٔمر6)

(7 )*F Owen cole Six Religions in the Twenteith Century, Hulton,1984. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8_(%D8%AD%D9%83%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86


 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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اعمّمٚمقب هق ؾمٛمٕم٤من اًم٘مػمواين، وؾمامه سمٕمْمٝمؿ ؾمٞمٛمقن اًمًػمٟم٤مي، وًمٕمؾ آؾمٛملم ًمقاطمد، 

 وهذه اًمٗمرىم٦م يم٤مٟم٧م شم٘مقل أيْم٤ًم سمٌنمي٦م اعمًٞمح. 

إن ٟمٗمس طم٤مدصم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمدقمك هب٤م سمٕمد اًمّمٚم٥م اعمقهقم " :وي٘مقل سم٤مؾمٞمٚمٞمقس اًم٤ٌمؾمٚمٞمدي

 .(3)"اًمداًم٦م قمغم قمدم طمّمقل اًمّمٚم٥م قمغم ذات اعمًٞمحهل ُمـ وٛمـ اًمؼماهلم 

اخلٞم٤مًمٞمقن ي٘مقًمقن: إن اعمًٞمح مل " وًمٕمؾ ه١مٓء هؿ اًمذيـ قمٜم٤مهؿ ضمرضمل زيدان طملم ىم٤مل:

  .(4)"يّمٚم٥م، وإٟمام صٚم٥م رضمؾ آظمر ُمٙم٤مٟمف

اًمٙمقرٟمثٞمقن واًمٙمرسمقيمراشمٞمقن و  وُمـ هذه اًمٗمرق اًمتل ىم٤مًم٧م سمّمٚم٥م همػم اعمًٞمح سمدًٓ قمٜمف:

 .اًمًػمٟمثٞمقن

إن اًمًػمٟمثٞملم و اًمٙمرسمقيمراشمٞملم، ومه٤م ُمـ أىمدم ومرق اًمٜمّم٤مرى، ": (5)ي٘مقل ضمقرج ؾم٤ميؾ

ىم٤مًمقا: إن اعمًٞمح ٟمٗمًف مل يّمٚم٥م ومل ي٘متؾ، وإٟمام صٚم٥م واطمد ُمـ شمالُمٞمذه، يِمٌٝمف ؿمٌٝم٤ًم شم٤مُم٤ًم، 

 .(6)"وهٜم٤مك اًم٤ٌمؾمٞمٚمٞمديقن يٕمت٘مدون أن ؿمخّم٤ًم آظمر صٚم٥م سمدًٓ ُمـ اعمًٞمح

وصمٛم٦م ومِرق ٟمٍماٟمٞم٦م ىم٤مًم٧م سم٠من اعمًٞمح ٟمج٤م ُمـ اًمّمٚم٥م، وأٟمف رومع إمم اًمًامء، وُمٜمٝمؿ 

٠مًمقهٞم٦م اعمًٞمح، ويرون سموهذه اًمٗمرق اًمثالث شمٕمت٘مد  ،وؾمٞمتٞم٦م و اعمرؾمٞمقٟمٞم٦م و اًمٗمٚمٜمٓمٜمٞم٤مئٞم٦مداًم

يمام شمٜم٤مىمؾ قمٚمامء اًمٜمّم٤مرى وحم٘م٘مقهؿ  .(7)ٓ يالئؿ اًمٌٜمقة واإلهلٞم٦مسمام اًم٘مقل سمّمٚم٥م اعمًٞمح وإه٤مٟمتف 

 . ر صٚم٥م اعمًٞمح ذم يمتٌٝمؿ، وأهؿ ُمـ ىم٤مل سمذًمؽ احلقاري سمرٟم٤مسم٤م ذم إٟمجٞمٚمفإٟمٙم٤م

                                                           

 .2;ص، ؾمٚمًٚم٦م ُمٜم٤مفمرة ُمع ىمًٞمس: هؾ صٚم٥م اعمًٞمح؟ ًمٚمديمتقر ُمٜم٘مذ اًمً٘م٤مر :( يراضمع3)

، وىمّمص إٟمٌٞم٤مء، ًمٚمٜمج٤مر ،688 - 687ص، واًمٗم٤مرق سملم اعمخٚمقق واخل٤مًمؼ ،97ص، أىم٤مٟمٞمؿ اًمٜمّم٤مرى :(  يراضمع4)

  .323ص، وقم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م، عمحٛمد رو٤م ،725ص

 م( هق ُمًتنمق إٟمجٚمٞمزي وحم٤مُمل،3958-9;38/ه;32;3-336)  :George Sale :سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م- ضمقرج ؾمٞمؾ (5)

، واعمتقرم سمٚمٜمدن، قمرف قمٜمف شمرمجتف عمٕم٤مين اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٢مٟمجٚمؽما م سمٛمديٜم٦م يم٤مٟمؽمسمري ذم ُم٘م٤مـمٕم٦م يمٜم٧م9;38وًمد قم٤مم 

 .م3956سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ؾمٜم٦م 

 Thomas Jefferson's Copy of the Koran To Be Used in Congressional Swearing-in Ceremony Library of 

Congress, January 3, 2007. 

 .725ص، وىمّمص إٟمٌٞم٤مء ،687ص، اًمٗم٤مرق سملم اعمخٚمقق واخل٤مًمؼ :( يٜمٔمر6)

 ح٦م.وىمّمص إٟمٌٞم٤مء ًمٚمٜمج٤مر، ٟمٗمس اًمّمٗم ،588ص، اًمٗم٤مرق سملم اعمخٚمقق واخل٤مًمؼ :( يٜمٔمر7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.loc.gov/item/prn-07-001/
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إن شمٜمٗمٞمذ احلٙمؿ يم٤من وىم٧م اًمٖمٚمس، ": (3)ٞم٦م(شم٤مريخ اًمدي٤مٟم٦م اًمٜمٍماٟم)ي٘مقل ُمٚمٛمـ ذم يمت٤مسمف 

وإؾمدال صمقب اًمٔمالم، ومٞمًتٜمت٩م ُمـ ذًمؽ إُمٙم٤من اؾمتٌدال اعمًٞمح سم٠مطمد اعمجرُملم اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم 

طمٙمؿ اًم٘متؾ قمٚمٞمٝمؿ يمام اقمت٘مد سمٕمض اًمٓمقائػ، وصدىمٝمؿ ؾمجقن اًم٘مدس ُمٜمتٔمريـ شمٜمٗمٞمذ 

 ."ناًم٘مرآ

اًمدم ) يمت٤مبُم١مًمٗمل  هٜمري ًمٜمٙمقًمـ -ريتِم٤مرد زم-ُمٞمِمٞمؾ سمٞمجٜم٧م وُمـ اعمٜمٙمريـ أيْم٤ًم 

أن اًمًٞمد اعمًٞمح مل يّمٚم٥م، وأٟمف هم٤مدر ومٚمًٓملم، وا ذيمرإذ  >(4)(اعم٘مدس، ويم٠مس اعمًٞمح اعم٘مدس

وأٟمف ىمد قمثر قمغم ىمؼمه ذم ضمٜمقب ومرٟم٤ًم، وأن أوٓده وشمزوج ُمريؿ اعمجدًمٞم٦م، وأهنام أٟمج٤ٌم أوٓدًا، 

 .ؾمػمصمقن أورسم٤م، ويّمٌحقن ُمٚمقيم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م

 ،وإذا يم٤من ه١مٓء مجٞمٕم٤ًم ُمـ اًمٜمّم٤مرى، يتٌلم أن ٓ إمج٤مع قمٜمد اًمٜمّم٤مرى قمغم صٚم٥م اعمًٞمح

 ومتٌٓمؾ دقمقاهؿ سمذًمؽ. 

ب  ٤مرى، ُم٤م ي٘مٚمؾ أمهٞم٦م إمج٤مع اًمٜمّم (5)قمٌد إطمد داود٥م( اإلٟمجٞمؾ واًمّمٚمٞم)ويذيمر ُمٕمر 

 يمٞمػ ُيٜمٙمر وىمقع اًمّمٚمٞم٥م، وقم٤ممل اعمًٞمحٞم٦م ُمٓمٌؼ قمغم وىمققمف؟ :ومٞم٘مقل سم٠من أطمد اعمٌنميـ ىم٤مل ًمف

وم٠مضم٤مب اًم٘مس اعمٌنم: ٟمحق  ؟يٕمٔمٛمقن اًم٧ًٌم()وم٠مضم٤مسمف: يمؿ ُم٣م قمغم فمٝمقر ُمذه٥م اًمًٌتٞملم 

ب: إن اًمٕم٤ممل اعمًٞمحل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أـمٌؼ قمغم شمرك اًم٧ًٌم ظمٓم٠م  أرسمٕملم ؾمٜم٦م.  22;3وم٘م٤مل اعمٕمر 

 ؾمٜم٦م، هق اًمذي أـمٌؼ قمغم اًمّمٚم٥م. 

ن اعم١مرخ اًمٞمٝمقدي يقؾمٞمٗمقس اعمٕم٤مس إوأُم٤م إمج٤مع اًمٞمٝمقد ومٝمق أيْم٤ًم ٓ يّمح اًم٘مقل سمف، إذ 

 وصٚمٌف. م أُم٤مم ـمٞمٓمقس مل يذيمر ؿمٞمئ٤ًم قمـ ىمتؾ اعمًٞمح 93ًمٚمٛمًٞمح واًمذي يمت٥م شم٤مرخيف ؾمٜم٦م 

                                                           

 .79ص( 3)

 .725ص( 4)

 .753-752 ، اًمًٕمد يب، وديـ اهلل ذم يمت٥م أٟمٌٞم٤مئف ٕ:67ص :( يٜمٔمر5)
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أُم٤م شمٚمؽ اًمًٓمقر اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ ىمتؾ اعمًٞمح وصٚمٌف، ومٝمل إحل٤مىم٤مت ٟمٍماٟمٞم٦م يمام 

هن٤م شمرضمع ًمٚم٘مرن اًم٤ًمدس قمنم، وأهن٤م مل شمٙمـ ذم اًمٜمًخ إ :ضمزم سمذًمؽ اعمح٘م٘مقن وىم٤مًمقا

 .(3)اًم٘مديٛم٦م

وًمق صح أهن٤م أصٚمٞم٦م وم٢من اخلالف سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٜمّم٤مرى وهمػمهؿ ىم٤مئؿ ذم حت٘مٞمؼ ؿمخّمٞم٦م 

وهذا طم٤مل  ،َّزثمث رث يت ىت نت مت زتُّ. اعمّمٚمقب، وًمٞمس ذم وىمقع طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م

 اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٞمف.

 .عمّمٚمقبام يمت٤مسم٤ًم حتدث ومٞمف قمـ اعمًٞمح 339اعم١مرخ اًمقصمٜمل شم٤مؾمٞمتقس قم٤مم وىمد يمت٥م 

إذ هق يٜم٘مؾ إؿم٤مقم٤مت  >وقمٜمد دراؾم٦م ُم٤م يمتٌف شم٤مؾمٞمتقس، يتٌلم وٕمػ آطمتج٤مج سمٙمالُمف

ومم٤م يدل  ،ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك ط شمرددت هٜم٤م وهٜم٤مك، ويِمٌف يمالُمف أىمقال اًمٜمّم٤مرى ذم حمٛمد

قمغم وٕمػ ُمّم٤مدره، ُم٤م ذيمرشمف دائرة اعمٕم٤مرف اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م، ُمـ أٟمف ضمٕمؾ طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م طم٤مدصم٦م 

وُمـ اجلٝمؾ  ًمؽ.أممٞم٦م، ُمع أهن٤م ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن ؿم٠مٟم٤ًم حمٚمٞم٤ًم ظم٤مص٤ًم سم٤مًمٞمٝمقد، وٓ قمالىم٦م ًمروُم٤م سمذ

ومذيمر أن  ،وُم٘مّمده اًمٜمّم٤مرى-اًمٗم٤موح قمٜمد هذا اعم١مرخ، أٟمف يم٤من يتحدث قمـ اًمٞمٝمقد 

 أو "اًم٤ًمُمل" ٕهنؿ يم٤مٟمقا حيدصمقن ؿمٖم٤ًٌم وىمالىمؾ حيروٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م >يمٚمقديقس ـمردهؿ ُمـ روُمٞم٦م

 .ويريد سمذًمؽ اعمًٞمح ،"احلًـ"

أٟمدريًـ وص٤مطم٤ٌم يمام ىمد ؿمٙمؽ اعم١مرظمقن سمّمح٦م ٟم٦ًٌم اًمٕم٤ٌمرة إمم شم٤مؾمٞمتقس، وُمٜمٝمؿ  

٠من اًمٕم٤ٌمرة اًمتل سموىمد حتدث أٟمدريًـ قع(. ؿمٝمقد شم٤مريخ يً)و ـ(ُمٚمخص شم٤مريخ اًمدي)يمت٤ميب 

حيت٩م هب٤م اًمٜمّم٤مرى قمغم صٚم٥م اعمًٞمح ذم يمالُمف ُمٖم٤مِيرة عم٤م ذم اًمٜمًخ اًم٘مديٛم٦م اًمتل حتدصم٧م قمـ 

CHRESTIANOS :سمٛمٕمٜمك اًمٓمٞمٌلم، وم٠مسمدهل٤م اًمٜمّم٤مرى، وطمقروه٤م إمم CHRISTIANOS 

 . اًمٜمّم٤مرىسمٛمٕمٜمك 

٤ٌّمد إًمف اعمٍميلم ، وىمد "أوزيريس" وىمد يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمٛم٦م إومم )اًمٓمٞمٌلم( شمٓمٚمؼ قمغم قُم

ٕهنؿ مل يٛمٞمزوا  >تٝمؿ أهٚمٝم٤م، وؾمٛمقهؿ: اًمٞمٝمقدُم٘مه٤مضمر سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمٍم، وقم٤مؿمقا ذم روُم٤م، و

                                                           

 .6:7ص، ىمّمص إٟمٌٞم٤مء: ( يٜمٔمر3)
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أًمّم٘مقه هبؿ سم٥ًٌم  ،(3)سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٞمٝمقد اعمٝم٤مضمريـ ُمـ اإلؾمٙمٜمدري٦م، ومٚمام طمّمؾ طمريؼ روُم٤م

وفمـ سمٕمض اًمٜمّم٤مرى أن شم٤مؾمٞمتقس يريد ُمًٞمحٝمؿ  ،ٞم٦م، واوٓمٝمدوهؿ ذم قمٝمد ٟمػموناًمٙمراه

أٟمدريًـ أن هذا اًمتٗمًػم  ٕم٤مملاًمذي صٚمٌقه، ومحرف اًمٕم٤ٌمرة، وهق ئمـ أٟمف يّمححٝم٤م. ويرى اًم

وجيٝمؾ أن ًمٞمس صمٛم٦م  واًمٜمّم٤مرى،وإٓ يم٤من هذا اعم١مرخ ٓ يٕمرف اًمٗمرق سملم اًمٞمٝمقد  ،هق اًمّمحٞمح

 .(4)قمالىم٦م سملم اعمًٞمح وروُم٤م

ومم٤م يروى ذم هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م يٜم٥ًم إمم ىمًٓمٜمٓملم سمـ هٞمالٟم٦م ىمٞمٍم اعمٚمؽ، اًمذي شمرك 

يمثر أقمداؤه ويم٤مد ُمٚمٙمف اعمحروم٦م ًمتثٌٞم٧م دقم٤مئؿ ُمٚمٙمف> إذ  اًمقصمٜمٞم٦م اًمروُم٤مٟمٞم٦م، واقمتٜمؼ اًمٜمٍماٟمٞم٦م

يذه٥م سم٤مظمتالف رقم٤مي٤مه، وشمِمّت٧َم أٟمّم٤مره ُمـ اًمروم قمٚمٞمف، وم٠مراد أن حيٛمٚمٝمؿ قمغم ذيٕم٦م يٜمٔمؿ هب٤م 

ٌّد ُمًٚمٙم ٝمؿ وي١مًمػ ومرىمتٝمؿ، وم٤مؾمتِم٤مر ُمـ ًمديف ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر، ومقىمع اظمتٞم٤مرهؿ قمغم أن يتٕم

اًم٘مقم سمٓمٚم٥م دم ًمٞمٙمقن ذًمؽ أىمقى ٓرشم٤ٌمـمٝمؿ ُمٕمف وأْويَمد جلّدهؿ ذم ٟمٍمشمف، ومقضمدوا اًمٞمٝمقد 

يزقمٛمقن أن ذم سمٕمض شمقارخيٝمؿ، ظمؼمًا قمـ رضمؾ يم٤من ُمٜمٝمؿ وومٞمٝمؿ، هّؿ أن يٜمًخ اًمتقراة وُم٤م 

رد سم٤مًمت٠مويؾ ومٞمٝم٤م، ومٕمٛمدوا إًمٞمف وهق ذم ٟمٗمر ممّـ اعمٓمٚمقب ومٞمٝمؿ، ومّمٚمٌقه وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ أطمٙم٤مم، ويٜمٗم

قمٜمدهؿ حت٘مٞمؼ سمٙمقٟمف ذًمؽ اعمٓمٚمقب سمٕمٞمٜمف، إٓ وم٘مدهؿ إي٤مه ُمـ طمٞمٜمئٍذ، وهذه احلٞمٚم٦م ىمد شمٗمتؼ قمٜمٝم٤م 

طمٞمٚم٦م ُمـ ىمًٓمٜمٓملم اعمذيمقر، طمٞم٨م قمٛمد إمم ُمـ وضمد ُمـ أُم٦م قمٞمًك، وىمد اظمتٚمٗم٧م دقم٤موهي٤م 

٦م، وم٤مؾمتخرج ىمًٓمٜمٓملم ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ رؾمؿ اًمنميٕم٦م اًمتل سم٠ميدهيؿ، ومجع سمٕمد اعمًٞمح سم٠مرسمٕملم ؾمٜم

قمٚمٞمف وزراءه وم٠مصم٧ٌم ُم٤م ؿم٤مء، وُم٤م رآه ُمقاوم٘م٤ًم ٓظمتٞم٤مره، يم٤مًم٘مقل سم٤مًمّمٚم٥م، ًمٞمتٕمٌد ىمقُمف سم٤مًمدم، 

واًم٘مقل سمؽمك اخلت٤من> ٕٟمف ؿم٠من ىمقُمف اًمروُم٤من، صمؿ اظمتٚمؼ رؤًي٤م ىم٤مل: إهن٤م طمدصم٧م ًمف ذم ُمٜم٤مُمف 

ؿمٕم٤مر اًمّمٚمٞم٥م، وذًمؽ سمٕمد اعم٤مئتلم وصمالث وصمالصملم ؾمٜم٦م ُمـ ومجٛمع أصح٤مسمف وأٟمّم٤مره قمغم 

ُمٞمالد اعمًٞمح، وم٘م٤مل: هبذا اًمرؾمؿ شمٖمٚم٥م. صمؿ يٕمرض هٞمئ٦م اًمّمٚمٞم٥م، طمٞم٨م ضمٕمٚمف ُمـ ذًمؽ 

                                                           

م، وومٞمٝم٤م يمٜمٞم٦ًم سمٓمرس اًمتل ؿمٞمده٤م 89)قم٤مصٛم٦م إيٓم٤مًمٞم٤م طم٤مًمٞم٤ًم( ُمديٜم٦م ري٤مؾم٦م اًمروم، وهب٤م يًٙمـ اًم٤ٌمسم٤م سمٓمرس قم٤مم روُم٤م:  (3)

، وأـمٚمس احلدي٨م ،5/322، سمٜم٤مؤه٤م ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس اعمٞمالدي. يٜمٔمر: ُمٕمجؿ اًمٌٚمدانم، وأقمٞمد 546ىمًٓمٜمٓملم قم٤مم 

 .423ص

 .9;-6;ص، رو٤م وقم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م عمحٛمد ،72-:6ص، ٟم٤م اعمًٞمح قمغم اًمّمٚمٞم٥ماهؾ اومتد :( يٜمٔمر4)
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 وهٙمذا وم٢من .(4)وقمٚمٞمف ىم٤مُم٧م احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ود اعمًٚمٛملم ذم دي٤مر اًمِم٤مم ،(3)اًمت٤مريخ ؿمٕم٤مًرا

 اًم٘مرآن قمـ ٟمج٤مة اعمًٞمح وصٚم٥م همػمه.اًمت٤مريخ أيْم٤ًم ٟم٤مـمؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م، ُُمث٧ٌم عم٤م ذيمره 

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم:  -وهٜم٤مك ُمقاىمع ٟمٍماٟمٞم٦م شمٜمٗمل طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م أذيمر ُمٜمٝم٤م هذا 

  hhhhhttp://www.ortmtlb.org.lb/Massuh/MortdeJesus.htm 

 

  

                                                           

شمتقاومؼ ُمع قم٘م٤مئد اًمروُم٤من اًمتل شم٘مقل سم٠من اًمقصمٜمٞم٦م قم٘مٞمدة صٚم٥م اعمًٞمح وأًمقهٞمتف  ن هذه اًمٕم٘مٞمدةأوضمد ىمًٓمٜمٓملم ىمد ( و3)

قمغم شم٠ميٞمده٤م واختذ اعمجٛمع ىمرارا سمت٠ميٞمد قم٘مٞمدة اصمٜم٤مؾمٞمقس  جمٛمع ٟمٞم٘مٞم٦مآسم٤مـمرة ُمـ ٟمًؾ آهل٦م وم٠ميده٤م واضمؼم اًم٤ٌمىملم ذم 

ٟم١مُمـ " :يامن وهلوأصدر اعمجٛمع ُم٤م قمرف سم٘م٤مٟمقن اإل .ريقس وٟمٗمٞمف وطمرق يمؾ يمتٌف ورؾم٤مئٚمفآاًمنميمٞم٦م ورومض قم٘مٞمدة 

وٟم١مُمـ سم٤مًمرب اعمًٞمح اسمـ اهلل اًمقاطمد سمٙمر اخلالئؼ يمٚمٝم٤م  يرى. ٓ ُم٤م يرى و ُم٤مًمؽ يمؾ رء ص٤مٟمع ُم٤مب، قاطمد أسم٤مهلل اًم

ًمٞمس سمٛمّمٜمقع اًمف طمؼ ُمـ ضمقهر أسمٞمف اًمذي سمٞمده اشم٘مٜم٧م اًمٕمقامل يمٚمٝم٤م وهق ظم٤مًمؼ يمؾ  سمٞمف ىمٌؾ اًمٕمقامل يمٚمٝم٤م،أوًمد ُمـ 

 ويٚمٞمف اًمِمٝم٤مدة ًمف اًمِمٝم٤مدة هلل سم٠مٟمف واطمد،أويٜم٘مض سمٕمْمف سمٕمْم٤م ومٗمل  -طم٥ًم شمًٛمٞمتٝمؿ ًمف-وهذه اًم٘م٤مٟمقن . (3)"اًمخ..رء

 طمد ٓوذم هم٤مي٦م اًمتٜم٤مىمض ًمقطمداٟمٞم٦م اهلل اًمقاطمد إ وهذا ذم هم٤مي٦م اًمنمك، ،قمٚمٞمف سم٠مٟمف ًمف وًمدا وهق اًمف ُمثٚمف وأٟمف ُمـ ضمقهره

ن ٠موٟم١مُمـ سم" رء وسمٕمده:ن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ أقمـ يمٗمرهؿ. وىمد ضم٤مء ذم أول هذا اًم٘م٤مٟمقن اهلل ؿمٌٞمف شم٘مدس  ٓ ذيؽ ًمف و

ويمذًمؽ  ، وهذا ُمـ اومْمح اًمتٜم٤مىمض ن ُمع اهلل اهل٤م ظم٤مًم٘م٤م ًمٙمؾ رء،أوم٤مصم٧ٌم "..اعمًٞمح ظم٤مًمؼ آؿمٞم٤مء يمٚمٝم٤م اًمذي سمٞمده اشم٘مٜم٧م

اعمًٞمح ظم٤مًمؼ " ٟمف سم٤مًميورة مم٤م يرى صمؿ اقم٘م٥م ذًمؽ سم٘مقًمف:دظمؾ ومٞمف اعمًٞمح ٕ> إذ "يرى يرى وُم٤م ٓ ن اهلل ص٤مٟمع ُم٤مأ" ىمقًمف

ومٛمتك ظمٚمؼ "سمٞمف ىمٌؾ اًمٕمقامل يمٚمٝم٤م وهق سمٙمر اخلالئؼ يمٚمٝم٤مأوًمد ُمـ " وىم٤مل: آظمر، وهذا شمٜم٤مىمض . " ُمّمٜمقعٟمف همػمأيمؾ رء و

و سمٕمد ُمٞمالده وهق صٌل روٞمع؟؟ وُمـ يم٤من يدسمر اًمًٛمقات وآرض وُمـ ومٞمٝمام ىمٌؾ أيمؾ رء ىمٌؾ ُمٞمالده وهق قمدم؟ 

ي أ"سمٙمر اخلالئؼ"ىمقًمف: ن ُمٕمٜمكٕ اًم٘م٤مٟمقن؟ ويمٞمػ يٙمقن سمٙمر اخلالئؼ وهق اخل٤مًمؼ جلٛمٞمٕمٝم٤م سمزقمؿ هذا ؟ُمٞمالده واجي٤مده

سمٞمف سمزقمٛمٝمؿ ومٙمٞمػ يٙمقن أززم ُمثؾ أويمؾ قم٘مٞمدة اًمٜمّم٤مرى ىم٤مئٛم٦م قمغم هذا اًمتٜم٤مىمض، صمؿ اذا يم٤من اعمًٞمح  ،وضمد ُمٜمٝم٤م ول ُم٤مأ

و اعمختٍم ذم أظم٤ٌمر اًمٌنم ًمٕمامد اًمديـ  ،4/528، أطمدمه٤م واًمد وأظمر ُمقًمقد؟؟؟؟ يراضمع/ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين

 .522ص، إؾمامقمٞمؾ سمـ أيقب
 .392ص، سملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م ًمٚمخزرضمل( 4)

http://www.ortmtlb.org.lb/Massuh/MortdeJesus.htm
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 املبشح ايسابع

يف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚترب٥ت٘ َٔ ٚاقع١ ايصًب ٚزؾع٘ ٚؾٛش َتبعٝ٘ ْٚصٚي٘   َٔ سكٝك١ املطٝح صٛز

 .يف آخس ايصَإ

 ٚؾٝ٘ املطايب اآلت١ٝ:

 يف ايكسإٓ ايهسِٜ: املطًب األٍٚ: صٛز َٔ سكٝك١ املطٝح 

قمـ ضمؼميؾ ط يٕمتؼم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمٓمٕمٞم٤ًم وروده وصمٌقشمف، وأٟمف ُمـ يمالم اهلل، ٟم٘مٚمف حمٛمد 

ومج٤مءٟم٤م ُمٙمتقسم٤م وحمٗمقفم٤ًم ذم اًمّمدور سمٓمريؼ اًمتقاشمر. وهٙمذا شمٜم٤مىمٚمتف  وأسمٚمٖمف ٕصح٤مسمف

 ام يل ُّ: إضمٞم٤مل قمؼم اًم٘مرون طمتك سمٚمغ إًمٞمٜم٤م يمٝمٞمئتف يقم أٟمزل، وىمد شمٙمٗمؾ اهلل سمحٗمٔمف وم٘م٤مل

  [.;: احلجر]َّننىن من زن رن مم

أُم٤م قمـ ؿمٝم٤مدات اًم٤ٌمطمثلم اًمٖمرسمٞملم هلذا اًم٘مرآن ومٝمل يمثػمة ضمدًا، وم٤مًم٘مرآن اختذ ُمٙم٤مٟم٦م 

قمٚمٛمٞم٦م ُمرُمقىم٦م سملم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٖمرب اًمٜمٍماين ٟمٗمًف، وم٘مد أًمػ اًمٙم٤مشم٥م اًمٗمرٟمز 

قمرض  "اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ احلدي٨م"اًمديمتقر )ُمقريس سمقيم٤مي( يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: 

صم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وظمرج سمٜمتٞمج٦م ذم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمده هق اًمٙمت٤مب ومٞمف اًمٙمت٥م اًمثال

اًمذي ي٘مػ ص٤مُمدًا أُم٤مم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م وٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٚمؿ إٓ أن ي٘مقل سمثٌقشمف اًم٘مٓمٕمل، وىمد ضم٤مء 

 ذم ُم٘مدُم٦م هذا اًمٙمت٤مب اًمذي شمرضمؿ ُمـ اًمٗمرٟمًٞم٦م إمم اًمٕمرسمٞم٦م:

تٕمٚمؼ سم٤مًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م> ذًمؽ هق وصمٛم٦م ومرق رئٞمز آظمر سملم اعمًٞمحٞم٦م واإلؾمالم ومٞمام ي"

همٞم٤مب اًمٜمص اعمقطمك سمف واعمحدد ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف قمٜمد اعمًٞمحٞم٦م، سمٞمٜمام يٛمٚمؽ اإلؾمالم اًم٘مرآن 

اًمذي حي٘مؼ هذا اًمتٕمريػ: إن اًم٘مرآن هق ٟمص اًمقطمل اعمٜمزل قمغم حمٛمد ُمـ ؾمٞمد اعمالئٙم٦م ضمؼميؾ 

 .(3)"هتؿ...وىمد يمت٥م ذم احل٤مل، صمؿ طمٗمٔمف اعم١مُمٜمقن قمـ فمٝمر ىمٚم٥م ورددوه أصمٜم٤مء صٚمقا

وظمالوم٤ًم "وهذا اًمتٕمريػ ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمٜمد اًمٜمّم٤مرى، ومٞم٘مقل ذم ذًمؽ: 

عم٤م ضمرى ذم اإلؾمالم، وم٢من اًمقطمل اعمًٞمحل اٟمٌٜمك قمغم ؿمٝم٤مدات ظمالوم٤ًم عم٤م يتّمقره يمثػم ُمـ 

                                                           

 .33ص، اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن عمقريس سمقيم٤مي( 3)
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اعمًحٞملم، وهٙمذا دمده٤م ُمٓمروطم٦م: ُم٠ًمًم٦م أص٤مًم٦م ٟمّمقص اًمقطمل اعمًٞمحل واًمقطمل 

 .(3)"اإلؾمالُمل

قمرض إؾمت٤مذ )سمقيم٤مي( ومّمقًٓ ذم يمت٤مسمف سملم ومٞمٝم٤م شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمّمقص ذم اًمٕمٝمديـ وًم٘مد 

اًم٘مديؿ واجلديد، وسملم اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل طمقهل٤م، وشمٜم٤مىمْمٝم٤م ُمع اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، يمام سملم قمدم 

ًم٘مد أووح٧م أقمامل اًمٜم٘مد احلدي٨م ًمٚمٜمّمقص سمرأي "أص٤مًم٦م هذه اًمٜمّمقص، ي٘مقل ذم ذًمؽ: 

ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتٗمًػم، وأومْم٧م إمم قمدم اًمتٛمًؽ سمحرومٞم٦م  إب )يمٜمٜمٖمن( ُمٕمٓمٞم٤مت أىم٤مُم٧م صمقرة

 .(4)"اًمٜمص ذم إقمامل اعمٜم٘مقًم٦م ذم ُمقوقع اعمًٞمح ُمـ إٟم٤مضمٞمؾ

ومل شمٕمد ومٙمرة اًمِمٝمقد اًمٕمٞم٤من ُمـ اإلٟمجٞمٚمٞملم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٌٜمل، رهمؿ أهن٤م ُم٤م شمزال "وي٘مقل: 

ذم اًم٘مدس ًمألسمقيـ )سمقاُم٤مر  ومٙمرة اًمٕمديد ُمـ اعمًٞمحٞملم، وصمٛم٦م دراؾم٤مت ُمـ اعمٕمٝمد اًمتقرايت

ومٜمّمقص إٟم٤مضمٞمؾ ذم . (5)"وسمٜمقا( شمٗمٞمد سم٠من إٟم٤مضمٞمؾ يمت٧ٌم وروضمٕم٧م وصحح٧م ُمرات قمدة

ٟمٔمر إؾمت٤مذ )سمقيم٤مي( ُمْمٓمرسم٦م همػم صم٤مسمت٦م، شمتْم٤مرب ُمع سمٕمْمٝم٤م وحتقي اعمًتحٞمالت، وشمتٜم٤مىمض 

إمم أن يمؾ ذًمؽ ضمٕمؾ اًمٗمٙمر يذه٥م "ُمع ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، وهذا ُم٤م دومٕمف إمم اًم٘مقل سم٠من: 

إٟم٤مضمٞمؾ حتقي ومّمقًٓ وُم٘م٤مـمع ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ جمرد اخلٞم٤مل اإلٟم٤ًمين، وًمٙمـ هذه إظمٓم٤مء ٓ شمؼمر 

 .(6)"اًمِمؽ سمقضمقد رؾم٤مًم٦م اعمًٞمح> ٕن اًمِمٙمقك ٓ حتقم إٓ طمقل ؾمٞم٤مىمٝم٤م وم٘مط

سمٕمد ذًمؽ سمدأ إؾمت٤مذ )سمقيم٤مي( سم٤محلدي٨م قمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن شم٤مرخيٝم٤م وُمدى شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع 

إن ٕص٤مًم٦م "أصم٧ٌم أص٤مًمتٝم٤م واٟمًج٤مُمٝم٤م ُمع احل٘م٤مئؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م> وم٘م٤مل: ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، و

 .(7)"ٟمص اًم٘مرآن ُمٙم٤مٟم٦م ُمٜمٗمردة سملم يمت٥م اًمقطمل ٓ يٜم٤مزقمف ومٞمٝم٤م اًمٕمٝمد اًم٘مديؿ وٓ اجلديد

                                                           

 .33ص، اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن عمقريس سمقيم٤مي (3)

 .326ص، ( اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ4)

 .326ص، ٟمٗمًف ( اعمرضمع5)

 .;33ص، اًم٤ًمسمؼ اعمرضمع( 6)

 .327ص، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ( 7)



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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هذا وهٜم٤مك ُمئ٤مت اًمِمٝم٤مدات ذم هذا إُمر، ؿمٝمد هب٤م سم٤مطمثقن همرسمٞمقن قمغم قمٔمٛم٦م هذا 

وهذا يمٚمف شم٠ميٞمدًا ٓقمت٤ٌمره اعمّمدر اًمٕمٚمٛمل اًمقطمٞمد  ،(3)اًم٘مرآن وإقمج٤مزه وأٟمف ًمٞمس ُمـ يمالم اًمٌنم

 ذم احلدي٨م قمـ إدي٤من اًم٤ًمسم٘م٦م وشم٤مرخيٝم٤م.

 ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  وأٟم٘مؾ هٜم٤م صقرًا ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح

  :يي ُّوم٘مد سملم اهلل طم٘مٞم٘م٦م اعمًٞمح، وأفمٝمر أٟمف ُم٤م وضمد إٓ سمٙمٚمٛمتف اًمتل هل )يمـ(، وم٘م٤مل 

]آل َّهتمث مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ

 قمٛمران[.

  وؿم٤مء اهلل أن جيٕمؾ اسمـ ُمريؿ ُمـ همػم ٟمٓمٗم٦م أب، سمٖمػم ؾم٥ٌم يمآدم، وًمٞمجٕمٚمف ُمثاًل ًمٌٜمل

 صمؿ أب، همػم ُمـ يم٤من قمٞمًك وم٢من> اهلل ىمدرة قمغم هب٤م ُيًتدل وقمؼمة آي٦م :أي"إهائٞمؾ، 

 ذم ًمٖمػمه جُيٕمؾ مل ُم٤م يمٚمٝم٤م وإؾم٘م٤مم وإسمرص إيَْمَٛمف وإسمراء اعمقشمك إطمٞم٤مء ُمـ إًمٞمف ضمٕمؾ

ٌَّف اخلٚمؼ ظمػم يقُمئذ يم٤مٟمقا إهائٞمؾ سمٜمل أن ُمع زُم٤مٟمف،  ًمٞمس دوهنؿ، واًمٜم٤مس، اهلل إمم وأطم

 مك لك خك حك جك مق حق مف خفُّوم٘م٤مل:  .(4)"ُمثَٚمٝمؿ اهلل قمٜمد أطمد

 [.;7: ]اًمزظمرفَّجلحل

  :جف مغ جغ مع مظجعُّأُم٤م قمـ شمالُمٞمذه: وم٘مد قم٘م٥م اهلل قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف

 ]آل َّيمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جمحم

 [.75-47: قمٛمران

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّ: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم وأُم٤م قمـ صٗم٤مهتؿ 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 .[49: داحلدي]َّهئجب مئ خئ جئحئ يي

                                                           

 .333ص، اًمٔم٤مهرة اًم٘مرآٟمٞم٦م عم٤مًمؽ ُمـ ٟمٌل :يٜمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل( 3)

 .38/326، شمٗمًػم اًمٓمؼمي( 4)



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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  :رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّشمؼمؤ اعمًٞمح، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن

 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت

 [.339-338: اعم٤مئدة]َّجغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

  :جغ مع جع ُّأهؿ ُم٤م ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ اًمّمحٞمحلم ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن، ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ

 خئ ُّ و [.333: ]يقؾمػَّممجن خم حم جم هل مل خل

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

 حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 [.337-333: ]اعم٤مئدةَّربزب يئ ىئ

 رؾم٤مًم٦م اعمًٞمح ذم اإلٟمجٞمؾ احل٘مٞم٘مل هل اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد احل٘مٞم٘مل وٟمٌذ اإلذاك سم٤مهلل، 

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّ :ىم٤مل 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ

 [.94:اعم٤مئدة]َّنثىث مث زث رث ىتيت
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 املطًب ايجاْٞ

 ترب٥ت٘ َٔ ٚاقع١ ايصًب ٚزؾع٘ ٚؾٛش َتبعٝ٘

 َُّّ وًمٜمٜمٔمر إمم دىم٦م يمالم اهلل ذم شمٕمٌػمه قمـ واىمٕم٦م اًمّمٚم٥م وقمـ رواهت٤م> طمٞم٨م ىم٤مل:

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت

وم٠ميمد اهلل قمدم صٚمٌف وأٟمف رومٕمف إًمٞمف، وسملم أن  ،[:37-379]اًمٜم٤ًمء: َّىنين نن من زن

إُمر ىمد ؿّمٌف قمغم اًمٞمٝمقد اًمذيـ زقمٛمقا صٚمٌف، يمام أن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمف وهؿ اًمٜمّم٤مرى 

ٕمقن ًمٚمٔمـ ذم ىمقهلؿ وزقمٛمٝمؿ، وي١ميمد ذًمؽ ويٌٞمٜمف أن اًمْم٤مًمقن قمٚمٛمٝمؿ ومٞمف همػم ُم١ميمد> إذ هؿ ُمتٌ

إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م ُمتك، وُمرىمص وًمقىم٤م ىمد ُذيمر ومٞمٝم٤م: أن اًمتالُمٞمذ طم٤مل اًم٘مٌض قمغم اعمًٞمح شمريمقه 

وومروا مجٞمٕم٤ًم، ومٝمؿ مل يٕم٤ميٜمقا اًم٘مٌض قمٚمٞمف، وٓ حم٤ميمٛمتف، وٓ رومٕمف قمغم اًمّمٚمٞم٥م، وٓ ُمقشمف، وٓ 

ي ؿم٤مهد اًمّمٚم٥م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء يمـ يٜمٔمرن إًمٞمف ُمـ دومٜمف، وٓ ىمٞم٤مُمتف ُمـ اًم٘مؼم، وأن اًمذ

سمٕمٞمد. أُم٤م رواي٦م إٟمجٞمؾ يقطمٜم٤م سم٠من اًمتٚمٛمٞمذ اًمذي حيٌف اعمًٞمح يم٤من طم٤مضًا وىم٧م اعمح٤ميمٛم٦م وقمٜمد 

اًمّمٚم٥م، ويمذًمؽ أم اعمًٞمح يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة وىم٧م اًمّمٚم٥م، ومٝمل رواي٦م همػم صحٞمح٦م ٓ ؿمؽ 

 .(3)عمخ٤مًمٗمتٝم٤م ًمرواي٦م إٟم٤مضمٞمؾ اًمثالصم٦م إظمرى

 اعمّمٚمقب صٚم٥م شمقًمقا اًمذيـ ٕن اًمٜمّم٤مرى يذيمر ومل": ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 هم٤مئٌلم ظم٤مئٗملم احلقاريقن يم٤من سمؾ ُمٕمٝمؿ ؿم٤مهدا اًمٜمّم٤مرى ُمـ أطمد يٙمـ ومل اًمٞمٝمقد هؿ سمف اعمِمٌف

 اعمًٞمح صٚمٌقا أهنؿ اًمٜم٤مس أظمؼموا اًمذيـ وهؿ اًمٞمٝمقد ؿمٝمده وإٟمام اًمّمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أطمد يِمٝمد ومٚمؿ

 ذط وهؿ اًمٞمٝمقد أوًمئؽ قمـ ٟم٘مٚمقه إٟمام وهمػمهؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ صٚم٥م اعمًٞمح أن ٟم٘مٚمقا واًمذيـ

 .(4)"اًمٙمذب قمغم شمقاـم١مهؿ يٛمتٜمع يمثػما ظمٚم٘م٤م يٙمقٟمقا مل اًمٔمٚمٛم٦م أقمقان ُمـ

 اًمٞمٝمقد، هؿ: ىمٞمؾ َّزثمث رث يت ىت نت مت زتُّ: وىمقًمف"وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: 

 أي ُمـ: وىمٞمؾ ىمتٚمف، ُمـ: ىمٞمؾ َّزث رث يتُّ : وىمقًمف. اًمٓم٤مئٗمتلم شمٕمؿ وأي٦م اًمٜمّم٤مرى،: وىمٞمؾ

                                                           

 .484، اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م د. ؾمٕمقد اخلٚمػيراضمع: ( 3)

 .8/32، شمٗمن اًمٓمؼمي :ويٜمٔمر .;4/9، واجلقاب اًمّمحٞمح ،89ص، ( دىم٤مئؼ اًمتٗمًػم ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م4)
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 إٟمف: اًمٜمّم٤مرى وىم٤مًم٧م ؾم٤مطمر، هق: اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًم٧م ومٞمف اظمتٚمٗمقا يمام ٓ، أم صٚم٥م هؾ ُمٜمف ؿمؽ ذم

 ىف يث ىث نثُّ: ذًمؽ ُمـ ؿمؽ ذم وهؿ ٓ، أم صٚم٥م هؾ اظمتٚمٗمقا واًمٜمّم٤مرى وم٤مًمٞمٝمقد إًمف،

 .(3)"َّيف

 :اعمٕمٜمك وم٘مٞمؾ َّيب ىب نبُّ :ىمقًمف ُمٕمٜمك ذم اظمتٚمػ وىمد": وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

 ؿمٌف وًمٙمـ :اعمٕمٜمك وىمٞمؾ اًمِمٌف، ومّمٚمٌقا همػمه قمغم ؿمٌٝمف أًم٘مك سم٠من صٚمٌقه ًمٚمذيـ ؿمٌف وًمٙمـ

 عم٤م وًمٙمـ صٚم٥م، وُم٤م ىمتؾ ُم٤م سم٠مٟمف قمٚمؿ هلؿ وًمٞمس أُمره ذم اًمِمٌٝم٦م هلؿ طمّمٚم٧م :أي >اًمٜمّم٤مرى

 وصدىمٝمؿ أُمره، ذم اًمِمٌٝم٦م وىمٕم٧م إرض ُمـ رومٕمف واشمٗمؼ وصٚمٌقه ىمتٚمقه إهنؿ أقمداؤه ىم٤مل

 مل -قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات- وم٤معمًٞمح يم٤من ُم٤م ويمٞمػ قمٚمٞمٝمؿ، اًمِمٜم٤مقم٦م ًمتتؿ صٚمٌف ذم اًمٜمّم٤مرى

 .(4)"ومٞمف ؿمؽ ٓ ي٘مٞمٜم٤م يّمٚم٥م ومل ي٘متؾ

  :ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّرومٕمف: ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 رث يت ىت متنتزت رت يب ىب نب مب زب

 يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 زي ري ٰى ين منننىن زن رن مم يلام ىل مل

 [.:7-77: ]آل قمٛمرانَّنيىي مي

  وٓ خيٗمك أن اعمًٚمٛملم هق وطمدهؿ ُمتٌٕمق اعمًٞمح  وهؿ ُمقطمدو اهلل، واعمّمدىمقن

 خي حي جي يه ىهُّىم٤مل شمٕم٤ممم: ، طسمٌِم٤مرة اسمـ ُمريؿ سمٛمحٛمد رؾمقل اهلل 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

: اًمٌ٘مرة]َّزتمت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ

358.] 

                                                           

 .537-5/536، اجلقاب اًمّمحٞمح ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م :ويٜمٔمر .34/324، ( جمٛمقع اًمٗمت٤موى3)

 .:;3/3، ( هداي٦م احلٞم٤مرى4)
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ٟم٤مصٕم٦م ٟم٘مٞم٦م ُمـ يمؾ ؿم٤مئ٦ٌم،  وهٙمذا وم٢من اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٕمرض ًمٜم٤م دقمقة اعمًٞمح 

 يٕمروف وهق ُمع إظمقاٟمف اعمرؾمٚملم ذم ٟمٗمس اًمّمػ وقمغم ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م، يدقمق إمم قم٤ٌمدة اهلل وطمده.

 

 املطًب ايجايح

 ْصٚي٘ يف آخس ايصَإ 

عمًٞمح ُمـ أقمدائف اًمٞمٝمقد، وهذا اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمع ؾم١مال اعمًٞمح وشميقمف إمم إن اهلل أٟمج٤م ا

وىمد دًم٧م اًمًٜم٦م قمغم أن اعمًٞمح  وم٘مد اؾمتج٤مب اهلل ًمف ورومٕمف إًمٞمف. ،(3)اهلل أن يٕمؼم قمٜمف هذه اًمٙم٠مس

ـُ َُمْرَيَؿ طَمَٙمام طؾمٞمٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من، ىم٤مل  َـّ َأْن َيٜمِْزَل ومِٞمُٙمُؿ اسْم : )َواًمَِّذي َٟمْٗمِز سمَِٞمِدِه ًَمُٞمقؿِمَٙم

ْزَي٦َم، وَ  ٜمِْزيَر، َوَيَْمُع اجْلِ ٚمِٞم٥َم، َوَيْ٘مُتُؾ اخْلِ ٓم٤م وَمَٞمْٙمِنُ اًمّمَّ ًِ ٌََٚمُف َأطَمٌد(ُُمْ٘م  .(4)َيِٗمٞمُض اعم٤َْمُل طَمتَّك َٓ َيْ٘م

وأمجع اعمًٚمٛمقن قمغم هذه اًمٕم٘مٞمدة وهل أن اعمًٞمح ؾمٞمٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من سمٜم٤مًء قمغم شمقاشمر 

 (5)أهؾ اًمٌدع ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞملم ذم هذه إزُم٤من اعمت٠مظمرة إطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ

قمغم اعمًٚمٛملم، وشم٤مسمٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ يمثػم ُمـ اًمٙمت٤مب  ممـ زقمٛمقا أن هذه قم٘مٞمدة هيقدي٦م دظمٚم٧م

اًمذيـ ًمٞمس هلؿ قمٚمؿ هبذه إُمقر ؾمقى اًمت٘مٚمٞمد. واحلؼ أن هذه اًمٕم٘مٞمدة صمٌت٧م سم٤مٕدًم٦م اًمّمحٞمح٦م 

 .(6)ُمـ اًمًٜم٦م وأمجع قمٚمامء اإلؾمالم قمٚمٞمٝم٤م مم٤م ٓ طم٤مضم٦م عم٤م ُمٕمف إمم ىمقل أطمد ُمـ اًمٜم٤مس وخترص٤مشمف

 فيٕمت٘مدون رضمٕم٦م اعمًٞمح ىمٌؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وأٟمأن اًمٜمّم٤مرى  -هٜم٤م-ومم٤م جيدر ذيمره 

سمٕمد رومع اعمًٞمح  –( 3/37ضم٤مء ذم ؾمٗمر أقمامل اًمرؾمؾ ) .(7)ؾمٞمح٤مؾم٥م اًمٜم٤مس ويْمؿ أشم٤ٌمقمف إًمٞمف

                                                           

/  36وُمرىمص ) ،(67 -58/  48اسمتٝم٤مل اعمًٞمح إمم اهلل وؿمدة شميقمف إًمٞمف أن يٜمجٞمف ُمـ أقمدائف / إٟمجٞمؾ ُمتك )  :( يراضمع3)

 .(68 – 63/  44وًمقىم٤م ) ،(63 -56

 يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ طم٤ميمام سمنميٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ،566( ح 4/377) "صحٞمحف" ُمًٚمؿ ذم( رواه 4)

 .ط

 .;7ص، ( يٜمٔمر / اًمٗمت٤موى عمحٛمقد ؿمٚمتقت5)

، ، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم;:4/3، صحٞمح ُمًٚمؿ سمنمح اًمٜمقويو ،2;8/6، ( ًمالؾمتزادة يراضمع ذم ذًمؽ / ومتح اًم٤ٌمري6)

 .562ص، وأذاط اًم٤ًمقم٦م ًمٚمقاسمؾ ،4/447، وإحت٤مف اجلامقم٦م ًمٚمتقجيري ،4/737

، ورؤي٤م ُمٕم٤مسة طمقل جملء اعمًٞمح اًمث٤مين ًمٜمٍم اهلل زيمري٤م ،393ص، إُمقر اعمتٞم٘مٜم٦م قمٜمدٟم٤م ًمٚم٘مس يم٤مرل وًمٞمٛمز: ( يٜمٔمر7)

 .32ص



 قمٌد اًمرمحـ أمحد ٟمتقسمٜم٧م ُمٝم٤م أ.د. : إقمداد                                          إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ اًمت٤مرخيل 
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قَع هَذا أ" :ىمقهلؿ –إمم اًمًامء  ًُ ؟ إِنَّ َي
ِ
اَمء ًَّ ضَم٤مُل اجْلَٚمِٞمٚمِٞمُّقَن، َُم٤م سَم٤مًُمُٙمْؿ َواىِمِٗملَم شَمٜمُْٔمُروَن إمَِم اًم ٤َم اًمر  هيُّ

 اًمَّ 
ِ
اَمء ًَّ  ؾَمَٞم٠ْميِت هَٙمَذا يَماَم َرَأْيُتُٛمقُه ُُمٜمَْٓمٚمًِ٘م٤م إمَِم اًم

ِ
اَمء ًَّ  ."ِذي اْرشَمَٗمَع قَمٜمُْٙمْؿ إمَِم اًم

وهؿ قمغم أقمدائٝمؿ،  يٜمٍمهؿويمذًمؽ اًمٞمٝمقد ي١مُمٜمقن سم٠من ُمًٞمح٤ًم ؾمٞم٠ميت ذم آظمر اًمزُم٤من 

 .(3)تٔمرون ذًمؽ اعمًٞمح اًمذي يٕمٞمد إًمٞمٝمؿ ُمٚمٙمٝمؿيٜمزال ُمٚمٙمٝمؿ أن ُمٜمذ 

ارشمٗمع اعمًٞمح سمنمًا ؾمٞمٕمقد سمنمًا ًمٞمس إهل٤ًم وٓ اسمـ إًمف يمام زقمؿ اًمٜمّم٤مرى وٟمزوًمف ُمـ ويمام 

أٓ وهق  آظمر ؾمٞمًٌؼ جملء اعمًٞمح ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن هٜم٤مك رضماًل . قمالُم٤مت اًم٤ًمقم٦م اًمٙمؼمى

وٟمّمػم اًمٙمٗم٤مر ومٝمام ُمًٞمح٤من ؾمٞم٠مشمٞم٤من ذم وىم٧م ُمت٘م٤مرب  اعمًٞمح اًمدضم٤مل، وهق ُمًٞمح اًمْمالًم٦م،

إمم ُمًٞمح اهلداي٦م قمٞمًك اسمـ ُمريؿ، سمؾ إن  قناعمًٚمٛموؾمٞمٜمتٛمل  فمٝمر أوهلام حل٘مف أظمر، اضمدًا إذ

ٌِْد اهلل  ـِ قَم اعمًٞمح ؾمٞمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ذم مج٤مقمتٝمؿ قمٜمد إىم٤مُم٦م اًمّمالة، يمام ورد ذًمؽ ُمـ طمدي٨م ضَم٤مسمِِر سم

  تِل ُيَ٘م٤مشمُِٚمقَن قَمغَم احلَ ي٘مقل:  طي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ـْ ُأُمَّ ـَ )ٓ شمزاُل ـم٤مئٗم٦ٌم ُِم ؼ  فَم٤مِهِري

ـُ َُمْرَيَؿ ومٞم٘مقُل َأُِمػُمُهْؿ: شَمَٕم٤مَل َصؾ  سمِٜم٤م. وَمَٞمُ٘مقُل: ٓ إِنَّ  إمَِم َيْقِم اًمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم. ىم٤مل: وَمَٞمٜمِْزُل قِمٞمًك اسْم

٦َم( سَمْٕمَْمُٙمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ُأَُمَراُء شَمْٙمِرَُم٦َم اهللَِّ  هِذِه إُمَّ
(4). 

وؾمٞمٙمقن أُمؾ اًمٞمٝمقد  ،(5)إمم اعمًٞمح اًمدضم٤ملأُم٤م اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘مقن واًمٙمٗم٤مر وم٢مهنؿ يٜمْمٛمقن 

ذم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل وزقمٞمٛمٝمؿ اًمذي ؾمُٞمخْمع اًمٕم٤ممل هلؿ ي٠ميت وٓ ىمٌؾ ٕطمد ُمـ اًمٜم٤مس سمف، إٓ 

أن اهلل ادظمر ًمف قمٞمًك اسمـ ُمريؿ اًمذي مل ي٘مٌٚمف اًمٞمٝمقد> ٕٟمف مل حي٘مؼ هلؿ أـمامقمٝمؿ ومل يًتج٥م 

ك ُمٚمؽ اًمٞمٝمقد ورضم٤مئٝمؿ ذم اًمًٞمٓمرة واًمٖمٚم٦ٌم، ٕهقائٝمؿ طمٞم٨م ؾمٞمٙمقن قمغم يديف اًمٙمريٛمتلم هال

شم٤ٌمع اًمٞمٝمقد وأهؾ اًمْمالًم٦م ًمف يٜمزل قمٞمًك سمـ ُمريؿ يمام ذم ىمقًمف اومٌٕمد فمٝمقر اعمًٞمح اًمدضم٤مل و

ىِملَّ ِدَُمِْمَؼ. سَملْمَ  :ط  َذْ
ِ
ٌَْٞمَْم٤مء ـَ َُمْرَيَؿ. وَمَٞمٜمِْزُل قِمٜمَْد اعمَْٜم٤َمَرِة اًْم ٞمَح اسْم

ًِ )...إذ سَمَٕم٨َم اهلّلُ اعْمَ

ْٞمِف قَمغَم َأضْمٜمَِح٦ِم َُمَٚمَٙملْمِ إَِذا ـَم٠ْمـَم٠َم َرْأؾَمُف ىَمٓمرَ  ،(6)شَملْمِ َُمْٝمُرودَ  َر ُِمٜمُْف مُج٤َمٌن  ،َواِوٕم٤ًم يَمٗمَّ دَّ َوإَِذا َروَمَٕمُف حَتَ
                                                           

 .92ص، اًمٙمٜمز اعمرصقد ذم ىمقاقمد اًمتٚمٛمقد د. روهٚمٜم٩م :( يٜمٔمر3)

 يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: ٟمزول قمٞمًك اسمـ ُمريؿ طم٤ميمام سمنميٕم٦م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد. ،572( ح:4/37) "صحٞمحف" ( رواه ُمًٚمؿ ذم4)

ـِ َُم٤مًمٍِؽ 5) ٌَعُ  طَرؾُمقَل اهللِّ ، َأنَّ ( وذًمؽ حلدي٨م َأَٟمِس سْم ٌََٝم٤مَن، ؾَمٌُْٕمـقَن َأًمٗم٤ًم. قَمَٚمْٞمِٝمُؿ  ىَم٤مَل: )َيْت ـْ هَيُقِد َأْص ٤مَل، ُِم ضمَّ اًمدَّ

٦ُم(. رواه ُمًٚمؿ ذم ًَ
َٞم٤مًمِ  يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، ذم سم٘مٞم٦م أطم٤مدي٨م اًمدضم٤مل. ،9563( ح :8/:3)"حٞمحفص" اًمٓمَّ

 .4/67، ( أي صمقسملم ُمّمقهملم سمقرس صمؿ سمزقمٗمران. ًم٤ًمن اًمٕمرب6)
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        53; 

 م4243 - ه3665 اًمث٤مًم٨مدد ـاًمٕم  -اًمث٤مُمـ قمـنم ٚمدـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـ٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ظمـ٦م ضمـجمٚم         

 

ِف إَِّٓ َُم٤مَت  ،يَم٤مًمٚم١ُّْمًُم١مِ  ًِ ُف َيٜمَْتِٝمل طَمْٞم٨ُم َيٜمَْتِٝمل ـَمْروُمفُ  ،وَماَل حَيِؾُّ ًمَِٙم٤مومٍِر جَيُِد ِريَح َٟمَٗم ًُ ٌُُف طَمتَّك  ،َوَٟمَٗم وَمَٞمْٓمُٚم

٤ٌَمِب ًُمدَ   .(4)وَمَٞمْ٘مُتُٚمُف....( ،(3)ُيْدِريَمُف سمِ

ُمـ أشم٤ٌمع ُمًٞمح اًمْمالًم٦م وؾمٞمٙمقن ومتٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م هلؿ> ذًمؽ أن  قناًمٜمّم٤مرى ؾمٞمٙمقٟم إن أيمثر

اًمٜمّم٤مرى يٜمتٔمرون ُمًٞمح٤ًم هق اًمرب واإلًمف ذم زقمٛمٝمؿ، وم٢مذا ضم٤مء اعمًٞمح اًمدضم٤مل وم٢مٟمف يدقمل 

ومٛمـ آُمـ سمف أدظمٚمف ضمٜمتف وُمـ مل ي١مُمـ  ،(5)اًمرسمقسمٞم٦م وُمٕمف ضمٜم٦م وٟم٤مر يمام ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح

صمؿ إن اًمٜمّم٤مرى ئمٜمقن أٟمف  ضمٜم٦م أظمرة. ة، وُم٤م ٟم٤مره إٓسمف أدظمٚمف ٟم٤مره وُم٤م ضمٜمتف إٓ ٟم٤مر أظمر

ؾمٞمٙمقن ذم هذه اًمدٟمٞم٤م طم٤ًمب ًمٚمٜم٤مس ُمـ ىمٌؾ اعمًٞمح قمٞمًك ذم زقمٛمٝمؿ ومٝمذه يمٚمٝم٤م دٓئؾ شُمِمػم 

إمم أهنؿ ؾمٞمٗمتتٜمقن سم٤معمًٞمح اًمدضم٤مل إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل ُمٜمف واؾمت٤ٌمن ًمف طم٘مٞم٘م٦م ذًمؽ اًمدضم٤مل سمام 

٤م ؾمٞمٙمقن ذم دقمقشمف ودي٤مٟمتف ُمـ اًمٗم٤ًمد وآٟمحراف ضمٕمؾ اهلل ذم ظمٚم٘متف ُمـ اًم٘مٌح واًمٜم٘مص. وُم

وًمٙمـ أٟمك ًمٚمٜمّم٤مرى أن يتٌٞمٜمقا اًمٗم٤ًمد ذم اًمدي٤مٟم٦م وهؿ قمغم دي٤مٟم٦م هم٤مي٦م ذم آٟمحراف،  ،(6)واًمٙمٗمر

 .(7)واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن

 

 

 

 

                                                           

 .2;ص، ( سم٤مب ًمّد ذم اًمِم٤مم سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمديٜم٦م اًمرُمٚم٦م سمٗمٚمًٓملم طم٤مًمٞم٤ًم. يٜمٔمر / أـمٚمس احلدي٨م3)

 يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف. ،9544( ح73/:3) "صحٞمحف" ( رواه ُمًٚمؿ ذم4)

 ،يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م، سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف ،9543( ح 73/:3) "صحٞمحف" ( روى ُمًٚمؿ ذم5)

ـْ  صَمُف َٟمٌِلٌّ ىَمْقَُمُف؟  يُمؿْ : )َأَٓ ُأظْمؼِمُ طىم٤مَل: ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهللِّ ، َأيِب ؾَمَٚمَٛم٦َم ىَم٤مَل: ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأسَم٤م ُهَرْيَرة  قَم ٤مِل طَمِديث٤ًم َُم٤م طَمدَّ ضمَّ ـِ اًمدَّ قَم

٤َم اجلَٜم٦َُّم، ِهَل اًمٜم٤َّمُر، تِل َيُ٘مقُل إهِنَّ ُف َأقْمَقُر. َوإِٟمَُّف جَيِلُء َُمَٕمُف ُِمْثُؾ اجْلَٜم٦َِّم َواًمٜم٤َّمِر. وَم٤مًمَّ  َوإيِن  َأْٟمَذْرشُمُٙمْؿ سمِِف يَماَم َأْٟمَذَر سمِِف ُٟمقٌح ىَمْقَُمُف(. إِٟمَّ

ـِ  ،9532( ح69/:3) "صحٞمحف" ( روى ُمًٚمؿ ذم6) يمت٤مب: اًمٗمتـ وأذاط اًم٤ًمقم٦م سم٤مب: ذيمر اًمدضم٤مل وصٗمتف وُم٤م ُمٕمف، قَم

ـِ قُمَٛمَر، َأنَّ َرؾُمقَل اهللِّ   ٤مِل سَملْمَ فَمْٝمَرايَنِ اًمٜم٤َّمِس وَمَ٘م٤مَل: )إِنَّ اهللَّ شَمَٕم٤ممَم ًَمْٞمَس سم٠َِمقْمَقَر. َأَٓ َوإِنَّ اعمَْ  اسْم ضمَّ ٤مَل َأقْمَقُر َذيَمَر اًمدَّ ضمَّ ٞمَح اًمدَّ
ًِ

٦ٌٌَم ـَم٤مومَِئ٦ٌم (.  اًْمَٕملْمِ اًْمُٞمْٛمٜمَك. يَم٠َمنَّ قَمْٞمٜمَُف قِمٜمَ

 وُم٤م سمٕمده٤م. ،485ص، ؾمٕمقد اخلٚمػ اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م د. :( يٜمٔمر7)
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 ارتامت١

وسمٕمد هذه اجلقًم٦م اًمتل أُمْمٞمٜم٤مه٤م ذم إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م سم٤مٕٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م وسم٤مًمدًمٞمؾ 

 ُم٤م ي٠ميت:اًمت٤مرخيل، ٟمّمؾ إمم آظمر اعمٓم٤مف ذم هذا اإلسمٓم٤مل، وهق اخل٤ممت٦م ٕذيمر ومٞمٝم٤م 

 :تٞأِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا َٔ خالٍ ٖرا ايبشح، ٖٚٞ ناآلأٚاًل: 

صٚمٌف ومٝمق اعمًٞمح يٕمد يمٗمرًا، وُمـ ؿمؽ ذم قمدم ٓ ظمالف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى: أن إٟمٙم٤مر صٚم٥م  -3

 ر.يم٤موم

ُمٗمٝمقم قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م قمٜمدهؿ هق أن ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م هق اهلل، وهق خمٚمقق ُمـ ـمريؼ  -4

اجلًؿ، وظم٤مًمؼ ُمـ ـمريؼ اًمٜمٗمس، وهق ظم٤مًمؼ ضمًٛمف، وهق ظمٚمؼ أُمف، وأُمف يم٤مٟم٧م ُمـ 

ريض  ىمٌٚمف سم٤مًمٜم٤مؾمقت، وهق يم٤من ُمـ ىمٌٚمٝم٤م سم٤مًمالهقت. وُمـ مت٤مم رمحتف قمغم اًمٜم٤مس: أٟمف

سم٢مهراق دُمف قمٜمٝمؿ ذم ظمِم٦ٌم اًمّمٚم٥م، ومٛمٙمـ اًمٞمٝمقد أقمداءه ُمـ ٟمٗمًف، وم٠مظمذوه وصٚمٌقه، 

صمؿ أراد أن يٜمتّمػ ُمـ اإلٟم٤ًمن اًمذي هق إًمف ُمثٚمف! وم٤مٟمتّمػ ُمـ ظمٓمٞمئ٦م آدم سمّمٚم٥م 

قمٞمًك اعمًٞمح اًمذي هق إًمف ُمت٤ًمو ُمٕمف، ومّمٚم٥م اسمـ اهلل، اًمذي هق اهلل ذم اًم٤ًمقم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م 

 ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م.

ّمٚمٞم٥م رُمزا ًمديـ اًمٜمّم٤مرى وًمٚمٕمدل واًمرمح٦م اإلهلٞملم ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر رُمزًا إذا يم٤من اًم -5

إله٤مٟم٦م قمٞمًك مل يتح٘مؼ ُمٕمٝم٤م رمح٦م وٓ قمدل، إو٤موم٦م إمم أٟمف ٓ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم اًم٘مقل 

 سمّمٚم٥م اعمًٞمح واًم٘مقل سم٠مًمقهٞمتف؟!

اؾمتٕمٜم٧م قمغم إصم٤ٌمت قمدم صٚم٥م اعمًٞمح سمذيمر اًمتٜم٤مىمض اًمٙمٌػم سملم رواي٤مت إٟم٤مضمٞمؾ  -6

إرسمٕم٦م اعمقضمقدة اًمٞمقم ذم يمت٤مهبؿ اًمٕمٝمد اجلديد، وُمـ ذًمؽ: رواي٦م طم٤مدصم٦م اًم٘مٌض قمغم 

اعمًٞمح، وطم٤مُمؾ اًمّمٚمٞم٥م، وقمٜمقان قمٚم٦م اعمّمٚمقب، ووىم٧م وضمقد اعمّمٚمقب قمغم 

اًمّمٚمٞم٥م، وىمقل اعمّمٚمقب ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، وطم٤مل اًمرضمٚملم اعمّمٚمقسملم ُمع اعمّمٚمقب، 

اًمذيـ رأوه سمٕمد طم٤مدصم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م  واخلالف ذم رؤي٦م اعمًٞمح سمٕمد ذًمؽ وقمدد اًمتالُمٞمذ

 اعمزقمقُم٦م.
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أن ٟم٘مؾ إٟم٤مضمٞمؾ ًمدى اًمٜمّم٤مرى مل يٙمـ ُمـ سم٤مب اًمتقاشمر اًمذي حيّمؾ سمف اًمٕمٚمؿ، وًمق  -7

ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُمتقاشمر حيّمؾ سمٜم٘مٚمف اًمٕمٚمؿ ًم٘مٚمٜم٤م: إن إظم٤ٌمر اًمتل ومٞمف واًمتل شمتْمٛمـ اًمّمٚم٥م 

 هل حمتٛمٚم٦م> ٕن اعمّمٚمقب همػمه، ومل شمتٗمٓمـ اًمٜمّم٤مرى ًمقضمقد آطمتامل.

يم٤مٟم٧م ُمـ أهؿ إدًم٦م اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمتل شمث٧ٌم يمقن اعمّمٚمقب ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن هق اعمًٞمح  -8

هق صمٌقت شمٖمػم ؿمٙمؾ اعمًٞمح وهٞمئتف صم٤مٟمٞم٤ًم، وقمدم اًم٘مٌض قمٚمٞمف، وسمراءة هيقذا ُمـ ظمٞم٤مٟمتف، 

وأن اعمًٞمح مل ي٘مؿ ُمـ إُمقات، وشمٜم١ٌمه أٟمف ؾمٞمِمٌف هلؿ وأٟمف ؾمػمومع، وىمد يم٤من اعمدومقن هق 

 همػم اعمًٞمح.

الء أن يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٚم٥م اؿمتٌف أُمره قمغم اًمٜمّم٤مرى وهم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ احل٘مٞم٘م٦م، شمٌلم سمج -9

ومٝمؿ ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم ذم يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٘مْمٞم٦م اًمّمٚم٥م ُمثؾ قمٚم٦م اعمّمٚمقب، واًمٚمّملم 

 واعمّمٚمقب، ووىم٧م اًمّمٚم٥م، وؿمٝمقده، وسظم٦م اًمٞم٠مس قمغم اًمّمٚمٞم٥م. 

٦م طم٤مدصم٦م اًمّمٚم٥م، وَُمـ ًمدى اًمرضمقع إمم اًمت٤مريخ واًمتٜم٘مٞم٥م ذم رواي٤مشمف وأظم٤ٌمره قمـ طم٘مٞم٘م -:

اعمّمٚمقب ومٞمٝم٤م؟ يتٌلم أن يمثػم ُمـ ىمدُم٤مء اًمٜمّم٤مرى أٟمٙمروا صٚم٥م اعمًٞمح، وىمد ذيمر 

وهٙمذا وم٢من اًمت٤مريخ أيْم٤ًم  اعم١مرظمقن اًمٜمّم٤مرى أؾمامء ومرق ٟمٍماٟمٞم٦م يمثػمة أٟمٙمرت اًمّمٚم٥م.

 ٟم٤مـمؼ سم٤محل٘مٞم٘م٦م قمـ ٟمج٤مة اعمًٞمح وصٚم٥م همػمه.

ف، وسملم أن إُمر ىمد ؿّمٌف قمغم اًمٞمٝمقد أيمد اهلل ذم يمت٤مسمف قمدم صٚم٥م اعمًٞمح وأٟمف رومٕمف إًمٞم -;

اًمذيـ زقمٛمقا أهنؿ صٚمٌقه، يمام أن اًمذيـ اظمتٚمٗمقا ومٞمف وهؿ اًمٜمّم٤مرى اًمْم٤مًمقن قمٚمٛمٝمؿ ومٞمف 

 همػم ُم١ميمد> إذ هؿ ُمتٌٕمقن ًمٚمٔمـ ذم زقمٛمٝمؿ.

ؾمٞمٜمزل ذم آظمر اًمزُم٤من سمٜم٤مًء قمغم شمقاشمر إطم٤مدي٨م ذم  أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم أن اعمًٞمح  -32

ذًمؽ. وؾمٞمٙمقن أيمثر اًمٜمّم٤مرى ُمـ أشم٤ٌمع ُمًٞمح اًمْمالًم٦م اعمًٞمح اًمدضم٤مل وؾمٞمٙمقن ومتٜم٦م 

 .قمٔمٞمٛم٦م هلؿ، يمام يٙمقن أشم٤ٌمقمف ُمـ اًمٞمٝمقد واعمٜم٤موم٘مقن واًمٙمٗم٤مر

 ثاًْٝا: أِٖ تٛصٝات٘: 

رى> ًمتٗمٜمٞمد أدًم٦م يمؾ ىمقم ذم إىم٤مُم٦م اعمٜم٤مفمرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم قمٚمامء اعمًٚمٛملم وقمٚمامء اًمٜمّم٤م .3

 إسمٓم٤مل قم٘مٞمدة اًمّمٚم٥م وهمػمه٤م، وٟمنمه٤م قمؼم ضمقضمؾ.
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إٟمِم٤مء ُمٙمت٦ٌم قمٚمٛمٞم٦م ومٞمف سم٤مًمٚمٖمتلم اًمٕمرسمٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م> ًمٜمنم أهؿ اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م قمـ  .4

 إدي٤من اًمًاموي٦م اعمحروم٦م ظم٤مص٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م.

ٕدي٤من ُمع شم٘مديؿ دراؾم٦م دور اعمٝمتديـ إمم اإلؾمالم ُمـ قمٚمامء أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ا .5

ُمًح يٌٚمٞمقضمراذم جلٝمقدهؿ ذم ٟم٘مد إدي٤من اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ىمٌال، ويمتٌٝمؿ اًمتل ووٕمقه٤م 

 ذم ذًمؽ، واًم٘مْم٤مي٤م اًمتل قم٤مجلقه، واعمٜم٤مه٩م اًمتل اؾمتخدُمقه٤م.

 دراؾم٦م أصمر احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ذم اجلدال اًمديٜمل واعم٘م٤مرٟم٦م سملم إدي٤من ذم اًمنمق واًمٖمرب. .6

 ٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م، أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ.ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك، أؿم
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 املصادز ٚاملسادع

 .اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 سمػموت. م،92;3شمرمج٦م صٌحل محقي ويقؾمػ ىمقؿم٤مٟمجل، ـمٌٕم٦م  إٟم٤مضمٞمؾ إرسمٕم٦م، .3

ح، اجلقاب اًمّمحٞمح عمـ سمدل ديـ اعمًٞم اًمًالم، أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌداسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  .4

، م;;;3-ه;363 ،4طدار اًمٕم٤مصٛم٦م،  وآظمريـ،حت٘مٞمؼ د. قمكم سمـ طمًـ سمـ ٟم٤مس 

 .اًمري٤مض

جمٛمقع اًمٗمت٤موى، شمّمقير  اًمًالم، ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌداسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  .3

 .ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد، اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم،

هداي٦م احلٞم٤مرى ذم أضمقسم٦م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، حت٘مٞمؼ  سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب يمريـ،ا .4

 ، اًم٘م٤مهرة.ه;;35، اعمٙمت٦ٌم اًم٘مٞمٛم٦م، 4ط٤مزي اًمً٘م٤م، اًمديمتقر أمحد طمج

 ًم٤ًمن اًمٕمرب، دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم.حمٛمد سمـ ُمٙمرم،  اسمـ ُمٜمٔمقر، .5

دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م إلٟمجٞمؾ ُمرىمص شم٤مرخيٞم٤م وُمقوققمٞم٤م،  حمٛمد قمٌد احلٚمٞمؿ، أسمق اًمًٕمد، .6

 م، اًم٘م٤مهرة.96;3-ه3626، ُمٓمٌٕم٦م اجلٌالوي، 3ط

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ حمٛمقد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ؿم٤مهٜمِم٤مه سمـ  أسمق اًمٗمداء، قمامد اًمديـ، .5

، دار احلدي٨م، ه:362ومم، 3طشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، اسمـ يمثػم، اًمدُمِم٘مل، ، أيقب

 اًم٘م٤مهرة.

، دار 3طأـمٚمس احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ اًمٙمت٥م اًمّمح٤مح اًمًت٦م،  ًمديمتقر ؿمقىمل،، اأسمق ظمٚمٞمؾ .7

 اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس، سمػموت، ًمٌٜم٤من.

-ه:362 ،4اعمًٞمح ذم ُمّم٤مدر اًمٕم٘م٤مئد اعمًٞمحٞم٦م، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، طأمحد قمٌد اًمقه٤مب،  .8

 م، ُمٍم.::;3

اإلٟمجٞمؾ واًمّمٚمٞم٥م، ـمٌٕم٦م  ،قمٌد إطمد داود )ٟمٍماين أؾمٚمؿ( أؿمقري اًمٕمراىمل، .9

 .اًم٘م٤مهرة، ه3573

 .اًم٘م٤مهرة ،ه3552، دار اعمٜم٤مر، 3ط ديـ اهلل ذم يمت٥م أٟمٌٞم٤مئف، حمٛمد شمقومٞمؼ صدىمل، أومٜمدي، .:
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، ـمٌٕم٦م دار اجلٞمؾ، قمزيز ومٝمٞمؿ اًمديمتقر شمٕمري٥م–إٟمجٞمؾ ُمرىمصشمٗمًػم  وًمٞمؿ،، ٤مريمكمسم .;

 سمػموت.

وٌط وشمٕمٚمٞمؼ: قمّم٤مم وم٤مرس  اًمٗم٤مرق سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق. قمٌد اًمرمحـ، اًمٌٖمدادي، .32

 قمامن. ،ه;362ُمٙمت٦ٌم دار قمامر.  ،3طاحلرؾمت٤مين، 

ُمراصد آـمالع قمغم أؾمامء إُمٙمٜم٦م ، صٗمل اًمديـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ قمٌد احلؼ،اًمٌٖمدادي،  .33

 م.76;3-ه3595 ،3ط، حت٘مٞمؼ قمكم حمٛمد اًمٌج٤موي، دار اعمٕمروم٦م، اًمٌ٘م٤مع

اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مرآن، شمرمج٦م ٟمخ٦ٌم ُمـ اًمدقم٤مة سم٢مذاف جمٚم٦م اًمٗمٙمر  ُمقريس، سمقيم٤مي، .34

 سمػموت. ،ه:;35اإلؾمالُمل اًمّم٤مدرة قمـ دار اًمٗمتقى اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م، ـمٌع دار اًمٙمٜمدي، 

 دار اعمٕم٤مرف، ُمٍم. اًمٙمت٥م اعم٘مدؾم٦م ذم وقء اعمٕم٤مرف احلديث٦م، ،ُمقريس سمقيم٤مي، .35

 ُمٍم م،95;3اًمؽممج٦م اًمتٗمًػمي٦م ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس، شمقزيع دار اًمث٘م٤موم٦م،  .36

ص٤مًمح سمـ احلًلم، اًمرد قمغم اًمٜمّم٤مرى، حت٘مٞمؼ د. حمٛمد طمًٜملم، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم،  اجلٕمٗمري، .37

 ، 3طؼ د. حمٛمقد ىمدح، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، وحت٘مٞم اًم٘م٤مهرة. م،::;3/ه;362، 3ط

 .اًمري٤مض، م:;;3/ه;363

شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس، ـمٌٕم٦م  قم٦م ُمـ اًمالهقشمٞملم سمرئ٤مؾم٦م اًمديمتقر ومرٟمز ُم٤مٟمديس،٤ممج .38

 سمػموت.، م85;3

ؾمٞمدٟم٤م قمٞمًك سمنم رؾمقل وًمٞمس إهل٤ًم ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ  أمحد اًمًٞمد ُمقؾمك،اجلٜمدي،  .39

 اإلؾمٙمٜمدري٦م. م،4224واًم٘مرآن، دار اإليامن، 

يمِمػ اًمٔمٜمقن قمغم أؾم٤مُمل اًمٙمت٥م  ُمّمٓمٗمك قمٌد اهلل اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمل، ،طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦م .:3

 سمػموت. ،ه3624واًمٗمٜمقن، دار اًمٗمٙمر، 
ذح ُمًٚمؿ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف ًمٜمقوي،احل٤مومظ ا .;3

 اًمٕمريب، سمػموت.

، 3ت٤مب اًمٕمريب، طاًمّمٗمح٦م اًمًقداء ًمٚمٙمت٤مب اعم٘مدس، دار اًمٙم حمٛمد يقؾمػ، طمًٜمل، .42

 م، دُمِمؼ، اًم٘م٤مهرة.4228
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 ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان، دار ص٤مدر، سمػموت. ي٤مىمقت سمـ قمٌد اهلل، احلٛمقي، .43

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٞمؾ اعمًٞمحٞم٦م سم٤معمٜم٤مخ،  مجٞمؾ، ـمراٟمج٤من، طمٜم٤م .44

 اًم٘م٤مهرة. م،58;3

، 3ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، طسملم اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م، حت٘مٞمؼ د. حمٛمد ؿم٤مُم٦م،  قمٌٞمدة، قأسماخلزرضمل،  .45

 اًم٘م٤مهرة.، م94;3
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 دار إٟمّم٤مر، اًم٘م٤مهرة. ،3ط أىم٤مٟمٞمؿ اًمٜمّم٤مرى، أمحد طمج٤مزي، اًمً٘م٤م، .58

-ه:364اًمً٘م٤مر، ُمٜم٘مذ حمٛمقد، هؾ اومت٘مدٟم٤م اعمًٞمح قمغم اًمّمٚمٞم٥م، دار اإلؾمالم،  .59

 . 3م، ط4229
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 ٜمٍماٟمٞم٦م.أطمد اعمقؾمققم٤مت اًمديٜمٞم٦م اًم "آٟم٤ٌم شمٙمال" ُمقىمع .19

92. http://arabic.islamicweb.com  

 .(”Messiah from Hebrew mashiaḥ,"anointed) اعمقؾمققم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م.   .93

94. (115 years and 6 months from the Crucifixion, according to Tertullian's 

reckoning in Adversus Marcionem, xv) 

95. hhhhhttp://www.ortmtlb.org.lb/Massuh/MortdeJesus.htm 
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