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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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 جبهذِدكى أكم حلى انخًساح ٔاالَخفاع 
 دراست فقٓيت يقارَت

  
 إعذاد

 عبذ انرديى بٍ يطر بٍ محيذ انصاعذيد. 

  

  



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 

        388 

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

 

 ًَ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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ً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، 



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 
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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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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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        39; 

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

 

، 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)



 قمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ ُمٓمر سمـ محٞمد اًمّم٤مقمدي : د.إقمداد                   "دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م" طمٙمؿ أيمؾ حلؿ اًمتٛم٤ًمح وآٟمتٗم٤مع سمجٚمده 
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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، 
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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، 
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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)
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 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)
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 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
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 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
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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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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،

 .د.ط، د.ت اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء،

حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض، قم٤مدل قمٌد  قمكم سمـ حمٛمد اعم٤موردي، احل٤موي اًمٙمٌػم،اعم٤موردي،  .:32

 . ه;363، 3ط اعمقضمقد، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

، د.ط، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، اًم٘م٤مهرة، دار اًمدقمقة جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، .;32

 .د.ت

ٌؾ، د. حمٛمد طمًـ طمًـ ضمٌؾ، اعمٕمجؿ آؿمت٘م٤مىمل اعم١مصؾ ًٕمٗم٤مظ اًم٘مرآن حمٛمد ضم .332

 .م4232، 3اًمٙمريؿ، اًم٘م٤مهرة، ُمٙمت٦ٌم أداب، ط

دار د.م، حمٛمد سمـ حمٛمد احلًٞمٜمل، شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس،  ،ُمرشم٣م اًمزسمٞمدي .333

 .، د.ط، د.تاهلداي٦م

دار ، د.م، ُمـ اخلالف قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي، اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح اعمرداوي، .334

 .، د.ت4إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، ط
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اعمزي، يقؾمػ سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ يقؾمػ اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل،  .335

 . ه3622، 3حت٘مٞمؼ: د. سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، ط

ُمّمٓمٗمك همٜمٞمؿ، ُمّمٓمٗمك همٜمٞمؿ، ُمقؾمققم٦م قم٤ممل احلٞمقان ًمٚمِم٤ٌمب، يمٗمر اًمِمٞمخ، ُمٍم،  .336

 م. 4225، 3اًمٕمٚمؿ واإليامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

اعم٘مدد، قمٌد اًمرمحـ سمـ إسمراهٞمؿ اعم٘مدد، اًمٕمدة ذح اًمٕمٛمدة، اًم٘م٤مهرة، د.ط، د.م، دار  .337

 . ه3646احلدي٨م، 

اعم٘مدد، قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد اعم٘مدد، اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع، إذاف: حمٛمد  .338

 رؿمٞمد رو٤م، ًمٌٜم٤من، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، د.ط، د.ت.

اعمٚمٓمل، يقؾمػ سمـ ُمقؾمك اعمٚمٓمل، اعمٕمتٍم ُمـ اعمختٍم ُمـ ُمِمٙمؾ أصم٤مر، سمػموت، قم٤ممل  .339

 اًمٙمت٥م، د.ط، د.ت.

اقمتٜمك سمف: ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل  ٤مئل،اًمٜمً أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م اًمٜم٤ًمئل، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، .:33

 د.ت. ،3ؾمٚمٞمامن، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ط

حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم، حت٘مٞمؼ: زهػم  اًمٜمقوي، .;33

 . ه;3634، 5ط سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمِم٤مويش،

 .، د.ط، د.تاًمٗمٙمر دارد.م، حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب، اًمٜمقوي،  .342
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